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การวเิคราะห์พฤตกิรรมการวเิคราะห์พฤตกิรรม
การใช้เทคนิคการสอนเชิงพฤตกิรรมการใช้เทคนิคการสอนเชิงพฤตกิรรม

และการใช้สื�อประกอบการสอนและการใช้สื�อประกอบการสอน

ดร.สมพร หวานเสร็จ

ผู้อํานวยการเชี�ยวชาญ  โรงเรียนพบูิลประชาสรรค์  กทม.

ผู้เรียนกลุ่มออทิสติกจะแสดงอาการดังต่อไปนี-
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มีความสมารถจํากดัในการเรียนรู้
- จากสิ�งแวดล้อม

    - จากแบบอย่างที�เห็น
    - ในการบูรณาการข้อมูลที�ได้เรียนรู้มาแล้ว
     - ในการประยุกต์สิ�งที�เรียนรู้มาแล้วให้เป็นทักษะ

ผู้เรียนกลุ่มผู้เรียนกลุ่มออทิสติกออทิสติกจะแสดงอาการดงัต่อไปนี-จะแสดงอาการดงัต่อไปนี-

� มีความสามารถจํากัดในการพฒันาทักษะการเชื�อมโยง
ความรู้ไปสู่บริบทอื�น

� มีความสนใจแตกต่างจากคนอื�นๆ อย่างมาก
� มีความยากลําบากในการนําทักษะที�มีอยู่ใช้ให้ตรงกับ

สถานการณ์      
� มีความยากลําบากในการวางแผนการเคลื�อนไหวร่างกาย
� มีข้อจํากัดในการใช้ทักษะการสํารวจ โดยเฉพาะอย่างยิ�งเมื�อ

อยู่ในสถานการณ์ที�มีการกระตุ้นมาก

ผู้เรียนกลุ่มออทิสติกจะแสดงอาการดังต่อไปนี-ผู้เรียนกลุ่มออทิสติกจะแสดงอาการดังต่อไปนี-
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�มข้ีอจํากดัและไม่สามารถปฏบิัตติามกฎเกณฑ์หรือ
ระเบียบในสังคม

�มรีะดบัความใส่ใจจํากดัในด้านการเรียนการสอน
�การตอบสนองต่อการกระตุ้นประสาทสัมผสัไม่ปกติ
�มข้ีอจํากดัในทกัษะการสื�อสารทั-งที�ใช้ภาษาพดูและ

ไม่ใช้ภาษาพดู

ผู้เรียนกลุ่มออทิสติกจะแสดงอาการดังต่อไปนี-ผู้เรียนกลุ่มออทิสติกจะแสดงอาการดังต่อไปนี-

� พฤติกรรมที�แสดงออกไม่มีแบบแผนและมีพฤติกรรมท้าทาย     
� ไม่ตอบสนองต่อสิ�งเร้า หรือบางทีก็สนใจมากเกินควร
� มีพฤติกรรมการกระตุ้นตัวเอง
� มีพฤติกรรมการทําร้ายตัวเอง
� ยึดติดสิ�งเดิม ๆ 
� ก้าวร้าว

ผู้เรียนกลุ่มออทิสติกจะแสดงอาการดังต่อไปนี-ผู้เรียนกลุ่มออทิสติกจะแสดงอาการดังต่อไปนี-
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� มีแรงจูงใจภายใน  ในการเรียนรู้ ที�จํากัด
� มีอาการวอกแวกง่าย อยู่ในระดับสูง
� มีอาการซุกซน หรือทํากิจกรรมอยู่ตลอดเวลา
� มีความต้องการจําเป็นอย่างมาก ที�จะต้องทราบสิ�งที�จะ

เกิดขึ-นในการดําเนินชีวิตประจําวันของตัวเองก่อนเสมอ

ผู้เรียนกลุ่มออทิสติกจะแสดงอาการดังต่อไปนี-ผู้เรียนกลุ่มออทิสติกจะแสดงอาการดังต่อไปนี-

พฤติกรรมคืออะไรพฤติกรรมคืออะไร??
สิ�งต่าง ๆ ที�คนพดูหรือทาํสิ�งต่าง ๆ ที�คนพดูหรือทาํ

��ต้องชัดเจนและมวีตัถุประสงค์ต้องชัดเจนและมวีตัถุประสงค์
��ต้องผ่านการทดสอบที�เข้มข้นต้องผ่านการทดสอบที�เข้มข้น
��ต้องสามารถสังเกตได้และวดัได้ต้องสามารถสังเกตได้และวดัได้
��ต้องผ่านการทดสอบกบัคนที�ตายแล้วต้องผ่านการทดสอบกบัคนที�ตายแล้ว
((ถ้าคนตายสามารถทาํอะไรได้แสดงว่าไม่ใช่พฤตกิรรมถ้าคนตายสามารถทาํอะไรได้แสดงว่าไม่ใช่พฤตกิรรม))

If a dead man can do it, it’s NOT behaviorIf a dead man can do it, it’s NOT behavior
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ความเข้าใจเกี�ยวกบัพฤตกิรรม
�� เป็นการกระทาํเพื�อตอบสนองต่อผลของพฤตกิรรมเป็นการกระทาํเพื�อตอบสนองต่อผลของพฤตกิรรม
��ผลการกระทาํเป็นเรื�องที�ถูกต้องเฉพาะของแต่ละบุคคลผลการกระทาํเป็นเรื�องที�ถูกต้องเฉพาะของแต่ละบุคคล
��พฤตกิรรมเกดิจากการเรียนรู้และสามารถแก้ไขด้วยการพฤตกิรรมเกดิจากการเรียนรู้และสามารถแก้ไขด้วยการ

ไม่ให้เกดิการเรียนรู้ไม่ให้เกดิการเรียนรู้
��ควรทาํความเข้าใจและให้ความสําคญัต่อพฤตกิรรมที�ควรทาํความเข้าใจและให้ความสําคญัต่อพฤตกิรรมที�

เป็นปัญหา เพราะแสดงให้เห็นถงึความพยายามที�จะสื�อเป็นปัญหา เพราะแสดงให้เห็นถงึความพยายามที�จะสื�อ
ความหมายความหมาย

��พฤตกิรรมที�เป็นปัญหาเป็นผลมาจากการขาดพฤตกิรรมที�เป็นปัญหาเป็นผลมาจากการขาด
ทกัษะพื!นฐานทางสังคมทกัษะพื!นฐานทางสังคม

��พฤตกิรรมที�เป็นปัญหาอาจมาจากความพงึพอใจพฤตกิรรมที�เป็นปัญหาอาจมาจากความพงึพอใจ
ภายในของแต่ละบุคคลภายในของแต่ละบุคคล

��พฤตกิรรมที�เป็นปัญหาอาจเป็นบางสิ�งที�นักเรียนทาํ พฤตกิรรมที�เป็นปัญหาอาจเป็นบางสิ�งที�นักเรียนทาํ 
ทั!งนี!เพราะไม่รู้ว่าจะทาํอย่างอื�นได้อย่างไรทั!งนี!เพราะไม่รู้ว่าจะทาํอย่างอื�นได้อย่างไร
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วตัถุประสงค์ของการประเมนิพฤตกิรรม

�เพื�อให้เข้าใจพฤติกรรมที�ท้าทายนั!น ๆ 

�เพื�อช่วยให้ครูหาวิธีการสอนอื�นที�มี
ประสิทธิภาพในการสื�อสารกบัเดก็

�เพื�อช่วยในการพฒันาหลกัสูตรและการปรับ
พฤติกรรมที�เหมาะสมให้เดก็

การวิเคราะห์พฤตกิรรม

��       การวเิคราะห์ผลการกระทาํการวเิคราะห์ผลการกระทาํไม่ใช่ไม่ใช่  ความพยายามที�ความพยายามที�
จะกาํจัดพฤตกิรรมนั!นจะกาํจัดพฤตกิรรมนั!น

��การวเิคราะห์ผลการกระทาํ การวเิคราะห์ผลการกระทาํ ไม่ใช่ไม่ใช่  กระบวนการกระบวนการ
““ตาํหนิตเิตยีนตาํหนิตเิตยีน” ” ผู้เรียนผู้เรียน

��การวเิคราะห์ผลการกระทาํ การวเิคราะห์ผลการกระทาํ ไม่ใช่ ไม่ใช่   การทบทวนการทบทวน
ลกัษณะอาการส่วนบุคคลของผู้เรียนลกัษณะอาการส่วนบุคคลของผู้เรียน
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เมื�อใดจึงควรปรับพฤตกิรรม

� เมื�อพฤตกิรรมนั!นมคีวามเสี�ยงที�จะเป็นอนัตรายต่อ
ตวัเดก็เองหรือคนอื�น ๆ

� เมื�อพฤตกิรรมนั!นเป็นการแยกตวัเองออกไปอยู่โดด
เดี�ยวจากสังคม

� เมื�อพฤตกิรรมที�ไม่พงึประสงค์ต่อต้านการ
เปลี�ยนแปลงหรือเปลี�ยนแปลงไปสู่พฤตกิรรมที�เป็น
ปัญหาใหม่

สิ�งที�ครู/ผู้ปกครองต้องคดิเกี�ยวกบัพฤตกิรรมของนักเรียน…

� เขาทาํพฤตกิรรมเช่นนั�นอยู่ตลอดเวลา

� เขาสามารถทาํพฤตกิรรมนั�นเมื�อเขาต้องการจะทาํ

� เขาทาํพฤตกิรรมแบบไม่มีเหตุผล

� เขาไม่ได้รับสิ�งเสริมแรงอะไรเลยจากการทาํ

�ทาํไมเขาจึงทาํสิ�งที�เขาทาํอยู่นั�น

� ฉันจะช่วยให้เขาหยุดการกระทาํได้อย่างไร
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องค์ประกอบของ การปรับพฤตกิรรม
�� พฤติกรรมเป้าหมาย พฤติกรรมเป้าหมาย ((Target Behavior)Target Behavior)

�� สภาพการณ์ สภาพการณ์ (Setting)(Setting)

�� สิ�งเร้านํา สิ�งเร้านํา ((Antecedents)Antecedents)

�� ผลกรรม ผลกรรม ((Consequences)Consequences)

�� ตัวแปรสิ�งแวดล้อม ตัวแปรสิ�งแวดล้อม ((Environmental Variables)Environmental Variables)

�� จุดเด่นของนักเรียน จุดเด่นของนักเรียน ((Student Strengths)Student Strengths)

�� ผลการกระทําของพฤติกรรม ผลการกระทําของพฤติกรรม ((Function of Behavior)Function of Behavior)

�� สมมติฐาน สมมติฐาน ((Hypothesis)Hypothesis)

ความรู้เบื-องต้นเกี�ยวกบัการปรับพฤติกรรม

�� มรีากฐานมาจากทฤษฎพีฤตกิรรมนิยมมรีากฐานมาจากทฤษฎพีฤตกิรรมนิยม
��การส่งเสริมพฤติกรรมทางบวกการส่งเสริมพฤติกรรมทางบวก
��จิตวิทยาของสัตว์จิตวิทยาของสัตว์
��การลงมือปฏิบัติการลงมือปฏิบัติ

�� พฤติกรรมที�บริสุทธิCพฤติกรรมที�บริสุทธิC((แสดงออกตามธรรมชาติโดยไม่ได้แสร้งแสดงออกตามธรรมชาติโดยไม่ได้แสร้ง
ทําทํา) ) จากจิตวิทยาพฒันาการ จิตวิเคราะห์ และทฤษฎีการรับรู้ จากจิตวิทยาพฒันาการ จิตวิเคราะห์ และทฤษฎีการรับรู้ 
โดยมุ่งประเด็นไปยังพฤติกรรมที�สามารถสังเกตได้และวัดได้โดยมุ่งประเด็นไปยังพฤติกรรมที�สามารถสังเกตได้และวัดได้
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ปี คปี ค..ศศ..19701970    --  การเปลี�ยนแปลงโฉมหน้าของการเปลี�ยนแปลงโฉมหน้าของ
การวเิคราะห์พฤติกรรมและการปรับพฤติกรรมการวเิคราะห์พฤติกรรมและการปรับพฤติกรรม

��ลงมือกบัพฤตกิรรมที�ไม่ต่อเนื�องลงมือกบัพฤตกิรรมที�ไม่ต่อเนื�อง
��ทําตารางการเสริมแรงทําตารางการเสริมแรง
��การจดัการ การควบคุมสิ�งแวดล้อมการจดัการ การควบคุมสิ�งแวดล้อม
��การสร้างกฎของพฤตกิรรมการสร้างกฎของพฤตกิรรม

FFPBS, 2004

ปี ค.ศ. 1980  - การปรับพฤติกรรม

�การช่วยเหลอืด้วยการตอบสนองในชั-นเรียน
�การวเิคราะห์พฤติกรรมที�แสดงออกมา
�ทักษะการสอนแบบ   ใช้ทักษะทดแทนกนัได้

�การปรับสภาพแวดล้อม
�การสร้างโปรแกรมเพื�อประยุกต์สู่สถานการณ์อื�น

FFPBS, 2004
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ปี ค.ศ. 1990      - การสนับสนุนพฤติกรรม
“Behavior Support”

�มุ่งประเดน็ที�วถิีการดาํเนินชีวติ 
�สนับสนุนความเข้าใจ
�การสร้างความเป็นอสิระและการควบคุมตนเอง
�ความสัมพนัธ์กบัสิ�งแวดล้อม
�การช่วยเหลอืโดยชุมชนเป็นฐาน

ต้นปี ค.ศ. 2000   -   บูรณาการ การสื�อสารและ
    การสนับสนุนพฤติกรรม

��ความเข้าใจในการสื�อสารจากพฤติกรรมความเข้าใจในการสื�อสารจากพฤติกรรม
��ความสัมพนัธ์กบัสิ�งแวดล้อมความสัมพนัธ์กบัสิ�งแวดล้อม
��มุ่งประเดน็ที�การวางแผนกบัครอบครัวมุ่งประเดน็ที�การวางแผนกบัครอบครัว
��ส่งเสริมให้มีความเป็นอสิระ โดยการมีส่วนร่วมส่งเสริมให้มีความเป็นอสิระ โดยการมีส่วนร่วม

ของนักเรียน ครอบครัวเพื�อนบ้านและชุมชนของนักเรียน ครอบครัวเพื�อนบ้านและชุมชน
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การแสดงพฤตกิรรม คือ การสื�อสาร
�� พฤติกรรมสนับสนุนการสื�อสารพฤติกรรมสนับสนุนการสื�อสาร
�� สนับสนุนโดยตรงจากสิ�งแวดล้อมสนับสนุนโดยตรงจากสิ�งแวดล้อม
�� พฤติกรรมมากกว่าหนึ�งพฤติกรรมอาจจะสนับสนุนผลพฤติกรรมมากกว่าหนึ�งพฤติกรรมอาจจะสนับสนุนผล

การกระทําอย่างเดียวกันการกระทําอย่างเดียวกัน
�� พฤติกรรมหนึ�งพฤติกรรมอาจจะสนับสนุนผลการพฤติกรรมหนึ�งพฤติกรรมอาจจะสนับสนุนผลการ

กระทําหลายๆ อย่างกระทําหลายๆ อย่าง
�� การเปลี�ยนรูปแบบของพฤติกรรมไม่ใช่เปลี�ยนแปลงการเปลี�ยนรูปแบบของพฤติกรรมไม่ใช่เปลี�ยนแปลง

ผลการกระทําผลการกระทํา

เราจะเริ�มต้นปรับพฤติกรรมที�ตรงไหน
�� คําอธิบายของพฤติกรรมที�ไม่พงึประสงค์ คําอธิบายของพฤติกรรมที�ไม่พงึประสงค์ ((พฤติกรรมพฤติกรรม

เป้าหมายเป้าหมาย))
�� การระบุองค์ประกอบที�เป็นศักยภาพภายในบุคคล หรือการระบุองค์ประกอบที�เป็นศักยภาพภายในบุคคล หรือ

องค์ประกอบทางด้านสิ�งแวดล้อมองค์ประกอบทางด้านสิ�งแวดล้อม
�� การคาดหมายเกี�ยวกับเวลาและสถานการณ์การคาดหมายเกี�ยวกับเวลาและสถานการณ์
�� การระบุการกระทําการระบุการกระทํา
�� คําอธิบายของทางเลือกที�เป็นบวกคําอธิบายของทางเลือกที�เป็นบวก
�� การระบุการช่วยเหลือพฤติกรรมที�มีก่อนหน้านั-นการระบุการช่วยเหลือพฤติกรรมที�มีก่อนหน้านั-น
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นิยามพฤติกรรมที�ไม่พงึประสงค์ให้ชัดเจน

��ระบุเป้าหมายระบุเป้าหมายของพฤตกิรรมให้เฉพาะเจาะจงของพฤตกิรรมให้เฉพาะเจาะจง

��อธิบายพฤตกิรรมนั!นให้อธิบายพฤตกิรรมนั!นให้ชัดเจนชัดเจนและเป็นและเป็นรูปธรรมรูปธรรม..

��พฤตกิรรมนั!นมีลกัษณะอย่างไรพฤตกิรรมนั!นมีลกัษณะอย่างไร

��พฤตกิรรมนั!นเกดิขึ!นและสิ!นสุดเมื�อไรพฤตกิรรมนั!นเกดิขึ!นและสิ!นสุดเมื�อไร

��พฤตกิรรมนั!นผ่านการทดสอบโดยคนอื�นหรือไม่พฤตกิรรมนั!นผ่านการทดสอบโดยคนอื�นหรือไม่

พฤตกิรรมเป้าหมายที�ชัดเจน

ตัวอย่างที�ดี
�หวดีร้องเสียงดงัลั�น

� เตะเก้าอี!
�ตผู้ีอื�น/ตวัเอง

�ทาํงานเสร็จ

ตัวอย่างที�ไม่ดี
�ควบคุมอารมณ์ไม่ดี
� โกรธ คบัข้องใจ
� ก้าวร้าว
� ให้ความสนใจ
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กจิกรรม

นิยามเชิงปฏิบัติการของพฤตกิรรมนิยามเชิงปฏิบัติการของพฤตกิรรม

คดิถึงนักเรียนคนหนึ�งที�ท่านรู้จักแล้วให้นิยามเชิงคดิถึงนักเรียนคนหนึ�งที�ท่านรู้จักแล้วให้นิยามเชิง
ปฏบิัตกิารกบัพฤตกิรรมที�ท้าทายนั!นปฏบิัตกิารกบัพฤตกิรรมที�ท้าทายนั!น
�� พฤตกิรรมนั!นคอือะไรพฤตกิรรมนั!นคอือะไร

�� พฤตกิรรมนั!นมีลกัษณะอย่างไรพฤตกิรรมนั!นมีลกัษณะอย่างไร

�� พฤตกิรรมนั!นเกิดขึ!นและสิ!นสุดเมื�อไรพฤตกิรรมนั!นเกิดขึ!นและสิ!นสุดเมื�อไร

�� พฤตกิรรมนั!นผ่านการทดสอบโดยบุคคลสองคนหรือไม่พฤตกิรรมนั!นผ่านการทดสอบโดยบุคคลสองคนหรือไม่

กจิกรรม
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เลอืกระบบการเกบ็รวบรวมข้อมูลที�เหมาะสม

��พฤติกรรมในลกัษณะที�ควรเกบ็รวบรวมพฤติกรรมในลกัษณะที�ควรเกบ็รวบรวม
ข้อมูลข้อมูล

��เนื!อหาส่วนไหนที�สมควรได้รับการพิจารณาเนื!อหาส่วนไหนที�สมควรได้รับการพิจารณา

��ควรใช้เวลาในการเกบ็รวบรวมข้อมูลนานควรใช้เวลาในการเกบ็รวบรวมข้อมูลนาน
เพียงใดเพียงใด

สร้างแบบฟอร์มเกบ็รวบรวมข้อมูล

เลอืกมติทิี�ท่านสนใจมากที�สุดในการสังเกตพฤตกิรรม
ของนักเรียน

สร้างแบบฟอร์มเกบ็รวบรวมข้อมูลที�จะวดัพฤตกิรรม
ในมติทิี�ท่านเลอืก

ทาํรายการพฤตกิรรมย่อยห้าพฤตกิรรมที�ท่านสามารถ
สังเกตได้โดยใช้แบบฟอร์มที�ท่านสร้างขึ-น
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กราฟแสดงข้อมูลกราฟแสดงข้อมูล
�� มีความจําเป็นหรือไม่ที�ต้องใช้กราฟมีความจําเป็นหรือไม่ที�ต้องใช้กราฟ

จําเป็นมากจําเป็นมาก!!!!
�� กราฟทําให้มองเห็นแบบแผนของพฤติกรรมกราฟทําให้มองเห็นแบบแผนของพฤติกรรม

�� กราฟทําให้ท่านมองเห็นความเปลี�ยนแปลงได้รวดเร็วขึ!น ซึ�งกราฟทําให้ท่านมองเห็นความเปลี�ยนแปลงได้รวดเร็วขึ!น ซึ�ง
ถ้าดูด้วยตาเปล่าอาจเข้าใจได้ช้าถ้าดูด้วยตาเปล่าอาจเข้าใจได้ช้า

�� กราฟช่วยให้การตีความข้อมูลของท่านดีขึ!นกราฟช่วยให้การตีความข้อมูลของท่านดีขึ!น

�� กราฟทําให้ตัวเลขต่าง ๆ มีความหมายมากขึ!นกราฟทําให้ตัวเลขต่าง ๆ มีความหมายมากขึ!น

�� คนทั�วไปชอบอะไรที�มองเห็นด้วยตาคนทั�วไปชอบอะไรที�มองเห็นด้วยตา
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องค์ประกอบส่วนบุคคล และองค์ประกอบทางด้านสิ�งแวดล้อม 
(สภาพเหตุการณ์/เงื�อนไขนํา)

� องค์ประกอบส่วนบุคคลและครอบครัว

� ข้อมูลทางการแพทย์/ทางด้านร่างกาย

�สภาพความขาดแคลน

� โรงเรียน-องค์ประกอบที�เกี�ยวข้องกับสภาพแวดล้อม

�ลักษณะทางกายภาพของสิ�งแวดล้อม

�ลักษณะทางสังคมของสิ�งแวดล้อม

� เงื�อนไขด้านหลักสูตร/การเรียนการสอน

�ตวัแปรสนับสนุนต่าง ๆ

สร้างแบบฟอร์มเกบ็รวบรวมข้อมูล

1. เลอืกมิติที�ท่านสนใจมากที�สุดในการสังเกต
พฤติกรรมของนักเรียน

2. สร้างแบบฟอร์มเกบ็รวบรวมข้อมูลที�จะวดั
พฤติกรรมในมิติที�ท่านเลอืก

3. ทํารายการพฤติกรรมย่อยห้าพฤติกรรมที�สามารถ
สังเกตได้โดยใช้แบบฟอร์มที�ท่านสร้างขึ!น
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องค์ประกอบส่วนบคุคลและครอบครัว

ให้เขียนประเด็นที�เกี�ยวข้องกับองค์ประกอบส่วนบุคคล
และครอบครัวที�อาจนําไปสู่พฤติกรรมที�ท้าทาย

1.
2.
3.

มีความเปลี�ยนแปลงอะไรบ้างที�ท่านสามารถทําขึ�นเพื�อ
ช่วยลดการเกิดพฤติกรรมที�ไม่พงึประสงค์นั�นได้ และ
นําไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที�ดีขึ�น

ประเด็นทางการแพทย์ประเด็นทางการแพทย์//ทางด้านร่างกายทางด้านร่างกาย
ให้เขียนประเด็นทางการแพทย์/ทางด้านร่างกายที�อาจนําไปสู่
พฤตกิรรมที�ท้าทาย

1.

2.

3.

มีความเปลี�ยนแปลงอะไรบ้างที�ท่านสามารถทําขึ�นเพื�อช่วยลด
การเกิดพฤติกรรมที�ไม่พงึประสงค์นั�นได้ และนําไปสู่การมี
คณุภาพชีวิตที�ดีขึ�น
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ผลกระทบจากความขาดแคลน
ให้เขียนประเด็นเกี�ยวกับความขาดแคลนที�อาจนําไปสู่
พฤติกรรรมที�ท้าทาย

1.

2.

3.

   มีความเปลี�ยนแปลงอะไรบ้างที�ท่านสามารถทําขึ�นเพื�อช่วย
ลดการเกิดพฤติกรรมที�ไม่พึงประสงค์นั�นได้ และนําไปสู่
การมีคุณภาพชีวิตที�ดีขึ�น

การจัดสภาพทางกายภาพ
ให้เขยีนลกัษณะทางกายภาพของห้องเรียนที�อาจ
นําไปสู่พฤตกิรรมที�ท้าทาย

1.

2.

3.

มีความเปลี�ยนแปลงอะไรบ้างที�ท่านสามารถทาํขึ!น
เพื�อช่วยลดการเกดิพฤตกิรรมที�ไม่พงึประสงค์นั!น
ได้ และนําไปสู่การมีคุณภาพชีวติที�ดขีึ!น
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การจดัสภาพทางสังคม
ให้เขยีนลกัษณะทางสังคมที�สามารถนําไปสู่
พฤตกิรรมที�ท้าทายได้

1.

2.

3.

มีความเปลี�ยนแปลงอะไรบ้างที�ท่านสามารถทําขึ�นเพื�อ
ช่วยลดการเกิดพฤติกรรมที�ไม่พงึประสงค์นั�นได้ และ
นําไปสู่การมีคณุภาพชีวิตที�ดีขึ�น

เงื�อนไขหลกัสูตร/การเรียนการสอน

ให้เขียนประเดน็ทางด้านหลักสูตร/การเรียนการสอนที�
อาจนําไปสู่พฤติกรรมที�ท้าทายได้

1.

2.

3.

มีความเปลี�ยนแปลงอะไรบ้างที�ท่านสามารถทําขึ�นเพื�อ
ช่วยลดการเกิดพฤติกรรมที�ไม่พงึประสงค์นั�นได้ และ
นําไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที�ดีขึ�น
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ตัวแปรสนับสนุนต่าง ๆ
ให้เขียนประเด็นที�เกี�ยวข้องกับตัวแปรสนับสนุนที�
สามารถนําไปสู่พฤติกรรมที�ท้าทายได้

1.

2.

3.

มีความเปลี�ยนแปลงอะไรบ้างที�สามารถสร้างขึ�นมาเพื�อ
ลดการเกิดพฤติกรรมที�ไม่พึงประสงค์นั�น ๆ และนําไปสู่
การมีคุณภาพชีวิตที�ดีขึ�น

ตัวจุดประกายช้าและตัวจุดประกายเร็ว

� ตัวจุดประกายช้า (สภาพเหตุการณ์) แสดงตัวให้เห็นเป็น
ระยะเวลานาน ตัวอย่างเช่น ความเจ็บป่วย พื-นที�แออัด หรือ 
การเปลี�ยนแปลงกิจวัตรประจําวันแบบไม่คาดหมาย เป็น
ต้น

� ตัวจุดประกายเร็ว(เงื�อนไขนํา) เกิดขึ-นอย่างทันทีทันใดก่อน
หน้าพฤติกรรมที�เป็นปัญหา ตัวอย่างเช่น เสียงดัง งานที�ยาก 
คําพูด“ไม่” หรือการห้ามไม่ให้ทํากิจกรรมหรือเอาของที�
ชอบ เป็นต้น
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วธีิการทางตรง: การรวบรวมข้อมูลและแบบฟอร์มที�จําเป็น

� การวิเคราะห์ ABC 
�    แบบสังเกตการวเิคราะห์การกระทํา
�    มาตรประเมินแรงจูงใจ
�    แบบสอบถามพฤติกรรมที�เป็นปัญหา

การวเิคราะห์ ABC 

� การอธิบาย เงื�อนไขนํา และ ผลกรรม
เกี�ยวข้องกบัพฤติกรรมที�เป็นปัญหา

�      การระบุตัวแปรได้อย่างเที�ยงตรงช่วยใน    
 การพยากรณ์และการคงอยู่ของ     
พฤติกรรมที�ไม่พึงประสงค์
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แบบฟอร์ม ABC 

เงื�อนไขนําเงื�อนไขนํา พฤตกิรรมพฤตกิรรม ผลกรรมผลกรรม

ชื�อ:__________________   เวลา:_________
ผู้สังเกต:__________  วัน เดือน ปี:_________

กจิกรรมกจิกรรม เวลาเวลา เงื�อนไขนําเงื�อนไขนํา พฤตกิรรมพฤตกิรรม ผลกรรมผลกรรม

แบบฟอร์ม ABC 
ชื�อนักเรียน:  ________ว.ด.ป:  _____ผู้สังเกต: ____________เวลา:  ____
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แบบสัมภาษณ์การประเมนิการกระทํา
ดดัแปลงจาก O’Neill,  Horner, Albin, Story, and Sprague (1990) 

ชื�อนักเรียน____________________________   อายุ______    เพศ ช  ญ
วันที�สัมภาษณ์___________ ผู้สัมภาษณ์_________ผู้รับการสัมภาษณ์__________
ก.  พรรณนาพฤตกิรรม

1. สําหรับพฤตกิรรมเป้าหมายแต่ละพฤตกิรรม นยิามรูปพรรณสัณฐาน
(พฤตกิรรมแสดงออกมาอย่างไร) ความถี� (พฤตกิรรมเกดิขึ-นบ่อยแค่ไหน
ในแต่ละวนั สัปดาห์ หรือเดอืน) ระยะเวลา (พฤตกิรรมเกดิขึ-นยาวนานแค่
ไหน)   และความรุนแรง (พฤตกิรรมเมื�อเกดิขึ-นก่อให้เกดิความเสียหาย
หรือการทําลายมากน้อยเพยีงใด)

2. พฤตกิรรมที�พรรณนาข้างบนนี-พฤตกิรรมใดมคีวามโน้มเอยีงที�จะเกดิขึ-น
พร้อมกนัในบางลกัษณะ พฤตกิรรมเหล่านั-นเกดิขึ-นในเวลาเดียวกนัหรือไม่ 
หรือเกดิขึ-นในลกัษณะตามลาํดับอย่างที�คาดการณ์ไว้ หรือ “เกดิขึ-นเป็น
ลูกโซ่”  หรือตอบสนองต่อสถานการณ์แบบเดยีวกนั

แบบสัมภาษณ์การประเมนิการกระทํา
ดดัแปลงจาก O’Neill,  Horner, Albin, Story, and Sprague (1990) 

ข.  นิยามสภาพเหตุการณ์ (ตัวจุดประกายช้า) ที�พยากรณ์ หรือที�
สร้างพฤติกรรมที�เป็นปัญหา

การใช้ยารักษา
ประเด็นทางการแพทย์หรือด้านร่างกาย
ลักษณะการนอนหลับ
อุปนิสัยการกินและอาหาร
ตารางปฏิบัติกิจกรรม
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แบบสัมภาษณ์การประเมินผลการกระทํา
ก.  ระบุเหตุการณ์ที�เป็นเงื�อนไขนําในปัจจุบัน (ตัวจุดประกายเร็ว) ที�คาดหมายว่าจะทํา

ให้เกิดพฤติกรรมที�เป็นปัญหา :
ช่วงเวลาของวัน

แนวโน้มสุงสุด:
แนวโน้มตํ�าสุด:

สภาพการณ์
แนวโน้มสุงสุด:
แนวโน้มตํ�าสุด:

คน
แนวโน้มสุงสุด:
แนวโน้มตํ�าสุด:

กิจกรรม
แนวโน้มสุงสุด:
แนวโน้มตํ�าสุด:

แบบสัมภาษณ์การประเมินผลการกระทํา

ข. ระบุผลกรรมหรือผลที�เกิดขึ-นของพฤติกรรมที�เป็นปัญหา
ที�อาจทําให้พฤติกรรมคงอยู่ พฤติกรรมที�เป็นปัญหา
สนองตอบนักเรียนอย่างไรในสถานการณ์เฉพาะนั-น  
นักเรียนได้รับอะไรอย่างชัดเจน
นักเรียนได้หลีกเลี�ยงจากอะไรชัดเจน

ค. พจิารณาประสิทธิภาพโดยรวมของพฤติกรรมที�เป็น
ปัญหาได้รับผลกระทบทางด้านร่างกายมากน้อยเพยีงใด

     พฤติกรรมนั-นกระทําบ่อยแค่ไหนจึงจะได้รับรางวัล
นักเรียนรอคอยนานแค่ไหนจึงจะได้รับรางวัล
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แบบตรวจสอบสภาพเหตุการณ์
วันเดือนปี สภาพเหตุการณ์ ช่องทํา

เครื�องหมาย
ข้อเสนอแนะ

โรคประจําตัว

ทภุาวะโภชนาการ

ภาวะรอบเดือน

ประสบการณ์ที�เจ็บปวด

องค์ประกอบสิ�งแวดล้อม
(ความร้อน, ความแออดั,เสียง

รบกวน)
ปัญหาเกี�ยวกบัการนอน

ความเปลี�ยนแปลงด้านการ
รักษาพยาบาล

วเิคราะห์ผล…
มีความสัมพันธ์อะไร ระหว่างสภาพ
-เหตุการณ์ 
-เงื�อนไขนําพฤติกรรม และ
-ผลกรรม
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การนั�งเรียนในชั-นของเด็กชายกวนิ

พฤตกิรรม

“ครูดึงกวิน       
ออกนอกห้อง

10 นาที         
(time out)”

“กวนินั�งเรียน
ร่วมกบัเพื�อนใน

ชั-นเรียน

โยกตัวกรีดร้อง 

เป้าหมาย: นั�งเรียนร่วมกับเพื�อนในชั-นเรียน

ระบุผลการกระทํา!

สภาพเหตุการณ์: เพื�อนๆคุยกันในชั-นเรียนเสียงดัง

เงื�อนไขนํา:  กวินนั�งเรียนร่วมกับเพื�อนในชั-นเรียน

พฤตกิรรม:  โยกตัวทําเสียงกรีด

ผลกรรม: งานไม่เสร็จ (ใช้เวลานอก)
ผลการกระทาํ:  __(การหลกีหนี)___________
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ผลของพฤติกรรม

� ประสาทสัมผสั (Sensory)
� การหลีกหนี (Escape)
� การใจใส่ (Attention)
� การสัมผสัจับต้อง (Tangible)

ผลกรรม คือ อะไร

          ผลกรรม คอื เหตุการณ์ที�เกดิขึ-นทนัทตีามหลงัผลกรรม คอื เหตุการณ์ที�เกดิขึ-นทนัทตีามหลงั
พฤตกิรรมซึ�งมแีนวโน้มที�จะทาํให้พฤตกิรรมพฤตกิรรมซึ�งมแีนวโน้มที�จะทาํให้พฤตกิรรม
เพิ�มมากขึ-นหรือลดลงเพิ�มมากขึ-นหรือลดลง

-- อาจเป็นการเสริมแรง หรืออาจเป็นการเสริมแรง หรือ
-- อาจเป็นการลงโทษอาจเป็นการลงโทษ
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ผลกรรม
�� คําชมคําชม
�� คําตําหนิติเตียนคําตําหนิติเตียน
�� การเพกิเฉยการเพกิเฉย
�� การเอาใจใส่การเอาใจใส่
�� การสูญเสียแต้มการสูญเสียแต้ม, , คะแนนคะแนน
�� การได้ช่วยครูการได้ช่วยครู
�� การเปลี�ยนทิศทางการเปลี�ยนทิศทาง

��การวพิากษ์วจิารณ์การวพิากษ์วจิารณ์
��การเปลี�ยนกจิกรรมการเปลี�ยนกจิกรรม
��การยอมรับการยอมรับ//ปฏเิสธจากเพื�อนปฏเิสธจากเพื�อน
�� การยอมรับการยอมรับ//การปฏิเสธจากผู้ใหญ่การปฏิเสธจากผู้ใหญ่

�� เวลานอกเวลานอก
�� ส่งไปพบผู้อาํนวยการส่งไปพบผู้อาํนวยการ

(Sims, (Sims, 20052005))

การเสริมแรง คือ อะไร

      การเสริมแรง หมายถึง การเสริมแรง หมายถึง สิ�งของ สิ�งของ 
กจิกรรมกจิกรรมหรือหรือเหตุการณ์ที�ตามหลงัเหตุการณ์ที�ตามหลงั
พฤตกิรรมหนึ�งแล้วทําให้พฤติกรรมพฤตกิรรมหนึ�งแล้วทําให้พฤติกรรม
นั-นมแีนวโน้มที�จะทําถี�มากขึ-นนั-นมแีนวโน้มที�จะทําถี�มากขึ-น
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โปรดจําไว้ว่า!
ถ้าพฤตกิรรมที�ท้าทายกาํลังเกดิขึ-น 
นั�นหมายถึงว่า พฤตกิรรมนั-น กาํลงั

ได้รับการเสริมแรง

พฤตกิรรมนักเรียนของท่านพฤตกิรรมนักเรียนของท่าน

  พฤติกรรม
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ระบุ ผลการกระทํา!
สภาพเหตุการณ์สภาพเหตุการณ์:  ________________________:  ________________________

เงื�อนไขนําเงื�อนไขนํา: __________________________: __________________________

พฤตกิรรมพฤตกิรรม:  ____________________________:  ____________________________

ผลกรรมผลกรรม: _________________________: _________________________

ผลการกระทําผลการกระทํา:  __________________________:  __________________________

•ประสาทสัมผัส •สัมผัสจับตอ้ง •หลกีหนี •การเอาใจใส่แนะคําตอบ:

โปรดจาํไว้ว่า…
��รวมรวมข้อมูลในรวมรวมข้อมูลในสภาพการณ์ต่าง ๆ สภาพการณ์ต่าง ๆ และให้และให้

บ่อยครั-งเท่าที�จะทําได้บ่อยครั-งเท่าที�จะทําได้

��ระบุระบุสถานที�และเวลาสถานที�และเวลาที�พฤติกรรมเกดิขึ-นที�พฤติกรรมเกดิขึ-น
หรือไม่เกดิขึ-นหรือไม่เกดิขึ-น

��ลงมือสังเกตจนกระทั�งเห็นลงมือสังเกตจนกระทั�งเห็นรูปแบบรูปแบบของของ
พฤติกรรมที�เกดิขึ-นพฤติกรรมที�เกดิขึ-น

��เลอืกระบบการรวบรวมข้อมูลเลอืกระบบการรวบรวมข้อมูลที�เหมาะสมที�เหมาะสม
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การสอนพฤติกรรมทางเลอืก

�พฤตกิรรมทางเลอืกที�นํามาแทนที�
พฤตกิรรมที�ไม่พึงประสงค์ต้องมี
จุดมุ่งหมายใกล้เคียงกบัพฤตกิรรมที�
ไม่พงึประสงค์นั-น

การวิเคราะห์พฤติกรรมที�นํามาแทนที�

�ถามตวัเองว่ามพีฤตกิรรมอื�นอกีไหมที�นํามาสอนแล้ว:
�ให้ผลไปที�ตัวเสริมแรงเดยีวกนั
�ใช้เวลาในการตอบสนองสั-นกว่า
�ให้ความคงเส้นคงวามากกว่า
�และใช้ความพยายามน้อยกว่า
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การวเิคราะห์พฤติกรรมที�นํามาแทนที�

ส่งเสียงกรีsดส่งเสียงกรีsด การยกมือการยกมือ

เร็วกว่าเร็วกว่า

คงเส้นคงวากว่าคงเส้นคงวากว่า

ง่ายกว่าง่ายกว่า

แผนสนับสนุนพฤติกรรม

�� ใช้ข้อมูลที�รวบรวมไว้ระหว่างการประเมนิพฤตกิรรมใช้ข้อมูลที�รวบรวมไว้ระหว่างการประเมนิพฤตกิรรม
ด้านผลการกระทาํเพื�อพจิารณาการช่วยเหลอืและด้านผลการกระทาํเพื�อพจิารณาการช่วยเหลอืและ
สนับสนุนการปฏบิัตทิี�มปีระสิทธิผลมากที�สุดเพื�อสนับสนุนการปฏบิัตทิี�มปีระสิทธิผลมากที�สุดเพื�อ
ส่งเสริมการแสดงพฤตกิรรมของนักเรียนส่งเสริมการแสดงพฤตกิรรมของนักเรียน

��สอนพฤตกิรรมแทนที�ที�ยอมรับได้ซึ�งสามารถสอนพฤตกิรรมแทนที�ที�ยอมรับได้ซึ�งสามารถ
สนองตอบต่อผลการกระทาํของพฤตกิรรมนั-นได้สนองตอบต่อผลการกระทาํของพฤตกิรรมนั-นได้
เช่นเดยีวกบัของพฤตกิรรมที�ไม่พงึประสงค์เช่นเดยีวกบัของพฤตกิรรมที�ไม่พงึประสงค์
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แผนสนับสนุนพฤติกรรมประกอบด้วย:

��สรุปข้อค้นพบต่าง ๆ เกี�ยวกบัการประเมินสรุปข้อค้นพบต่าง ๆ เกี�ยวกบัการประเมิน
พฤติกรรมพฤติกรรม

��จุดเด่นของนักเรียนจุดเด่นของนักเรียน
��สรุปเกี�ยวกบัการช่วยเหลอืทั-งหมดที�ได้ปฏิบัติสรุปเกี�ยวกบัการช่วยเหลอืทั-งหมดที�ได้ปฏิบัติ

ไปแล้วไปแล้ว
��สนับสนุนพฤติกรรมที�ดีสนับสนุนพฤติกรรมที�ดี

��นําการช่วยเหลอืพฤติกรรมที�มีขอบเขตจํากดันําการช่วยเหลอืพฤติกรรมที�มีขอบเขตจํากดั
มาใช้ถ้าหากมีความจําเป็นมาใช้ถ้าหากมีความจําเป็น

��วิธีการรวบรวมข้อมูลและกรรมวิธีในการวิธีการรวบรวมข้อมูลและกรรมวิธีในการ
กาํกบัการช่วยเหลอืพฤติกรรมกาํกบัการช่วยเหลอืพฤติกรรม

��การสื�อสารระหว่างสิ�งแวดล้อมทั-งหมดที�เด็กการสื�อสารระหว่างสิ�งแวดล้อมทั-งหมดที�เด็ก
มีปฏิสัมพันธ์ด้วย ซึ�งประกอบด้วย บ้านมีปฏิสัมพันธ์ด้วย ซึ�งประกอบด้วย บ้าน,,
โรงเรียนและชุมชนโรงเรียนและชุมชน
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องค์ประกอบต่าง ๆ 
��การช่วยเหลอืพฤตกิรรมมาจากสมมตฐิานที�สร้างขึ-นการช่วยเหลอืพฤตกิรรมมาจากสมมตฐิานที�สร้างขึ-น

ในการประเมนิด้านผลการกระทาํในการประเมนิด้านผลการกระทาํ
��การจัดแจงเกี�ยวกบัเงื�อนไขนําและการจัดแจงเกี�ยวกบัเงื�อนไขนําและ//หรือผลกรรมของหรือผลกรรมของ

พฤตกิรรมพจิารณาในแนวทางต่อไปนี-พฤตกิรรมพจิารณาในแนวทางต่อไปนี-: : 
��การเปลี�ยนแปลงสภาพเหตุการณ์การเปลี�ยนแปลงสภาพเหตุการณ์
��การเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขนําการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขนํา
��การเปลี�ยนแปลผลกรรมการเปลี�ยนแปลผลกรรม

องค์ประกอบต่าง ๆ 
��ลงมอืเปลี�ยนแปลงในเรื�องของหลกัสูตรและวธีิการลงมอืเปลี�ยนแปลงในเรื�องของหลกัสูตรและวธีิการ

เรียนการสอนเรียนการสอน
��ปรับสภาพแวดล้อมโดยการเปลี�ยนแปลงในส่วนที�จะปรับสภาพแวดล้อมโดยการเปลี�ยนแปลงในส่วนที�จะ

ไปลดโอกาสในการกระทาํพฤตกิรรมที�ไม่พงึไปลดโอกาสในการกระทาํพฤตกิรรมที�ไม่พงึ
ประสงค์ลงประสงค์ลง

�� ให้การสนับสนุนที�จําเป็นเพื�อให้เดก็กระทาํให้การสนับสนุนที�จําเป็นเพื�อให้เดก็กระทาํ
พฤตกิรรม ที�เหมาะสมพฤตกิรรม ที�เหมาะสม
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ทบทวนและเปลี�ยนแผนการช่วยเหลือพฤติกรรมทบทวนและเปลี�ยนแผนการช่วยเหลือพฤติกรรม((BIP)BIP)  เมื�อเมื�อ……

� เด็กได้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางพฤติกรรมที�
กําหนดไว้แล้ว และมีความจําเป็นที�จะต้องมีการกําหนด
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ทางพฤติกรรมใหม่อีก

� “สถานการณ์” ได้เปลี�ยนไปแล้ว และการช่วยเหลือทาง
พฤติกรรมไม่ได้บ่งบอกไปที�ความต้องการในปัจจุบันของเด็ก
อีกต่อไป

� ปรากฏชัดเจนว่าแผนการช่วยเหลือพฤติกรรมเดิมนั-นไม่ได้
นําไปสู่การเปลี�ยนในเชิงบวกต่อพฤติกรรมของเด็ก


