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การวิเคราะห์ พฤติกรรม
การใช้ เทคนิคการสอนเชิงพฤติกรรม
และการใช้ สือประกอบการสอน

ดร.สมพร หวานเสร็จ
ผู้อํานวยการเชียวชาญ โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ กทม.

ผู้เรียนกลุ่มออทิสติกจะแสดงอาการดังต่ อไปนี-
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ผู้เรียนกลุ่มออทิสติกจะแสดงอาการดังต่ อไปนีมีความสมารถจํากัดในการเรียนรู้
- จากสิ งแวดล้ อม
- จากแบบอย่ างทีเห็น
- ในการบูรณาการข้ อมูลทีได้ เรียนรู้ มาแล้ ว
- ในการประยุกต์ สิงทีเรียนรู้ มาแล้ วให้ เป็ นทักษะ

ผู้เรียนกลุ่มออทิสติกจะแสดงอาการดังต่ อไปนี มีความสามารถจํากัดในการพัฒนาทักษะการเชื อมโยง

ความรู้ ไปสู่ บริบทอืน
 มีความสนใจแตกต่ างจากคนอืนๆ อย่ างมาก
 มีความยากลําบากในการนําทักษะทีมีอยู่ใช้ ให้ ตรงกับ
สถานการณ์
 มีความยากลําบากในการวางแผนการเคลือนไหวร่ างกาย
 มีข้อจํากัดในการใช้ ทักษะการสํ ารวจ โดยเฉพาะอย่ างยิงเมือ
อยู่ในสถานการณ์ ทีมีการกระตุ้นมาก
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ผู้เรียนกลุ่มออทิสติกจะแสดงอาการดังต่ อไปนี มีข้อจํากัดและไม่ สามารถปฏิบัตต
ิ ามกฎเกณฑ์ หรือ

ระเบียบในสั งคม
 มีระดับความใส่ ใจจํากัดในด้ านการเรียนการสอน
 การตอบสนองต่ อการกระตุ้นประสาทสั มผัสไม่ ปกติ
 มีข้อจํากัดในทักษะการสื อสารทั-งทีใ ช้ ภาษาพูดและ
ไม่ ใช้ ภาษาพูด

ผู้เรียนกลุ่มออทิสติกจะแสดงอาการดังต่ อไปนี พฤติกรรมทีแสดงออกไม่ มีแบบแผนและมีพฤติกรรมท้ าทาย
 ไม่ ตอบสนองต่ อสิ งเร้ า หรื อบางทีก็สนใจมากเกินควร
 มีพฤติกรรมการกระตุ้นตัวเอง
 มีพฤติกรรมการทําร้ ายตัวเอง
 ยึดติดสิ งเดิม ๆ
 ก้ าวร้ าว
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ผู้เรียนกลุ่มออทิสติกจะแสดงอาการดังต่ อไปนี มีแรงจู งใจภายใน

ในการเรียนรู้ ทีจํากัด
 มีอาการวอกแวกง่ าย อยู่ในระดับสู ง
 มีอาการซุ กซน หรื อทํากิจกรรมอยู่ตลอดเวลา
 มีความต้ องการจําเป็ นอย่ างมาก ทีจะต้ องทราบสิ งทีจะ
เกิดขึ-นในการดําเนินชีวิตประจําวันของตัวเองก่ อนเสมอ

พฤติกรรมคืออะไร?
อะไร?
สิ งต่ าง ๆ ทีค นพูดหรือทํา
ต้ องชั ดเจนและมีวต
ั ถุประสงค์
ต้ องผ่ านการทดสอบทีเ ข้ มข้ น
ต้ องสามารถสั งเกตได้ และวัดได้
ต้ องผ่ านการทดสอบกับคนทีต
 ายแล้ ว
(ถ้ าคนตายสามารถทําอะไรได้แสดงว่ าไม่ ใช่ พฤติกรรม)
รรม)
If a dead man can do it, it’s NOT behavior
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ความเข้ าใจเกียวกับพฤติกรรม
 เป็ นการกระทําเพือ
 ตอบสนองต่ อผลของพฤติกรรม

 ผลการกระทําเป็ นเรืองทีถ
 ูกต้ องเฉพาะของแต่ ละบุคคล

 พฤติกรรมเกิดจากการเรียนรู้ และสามารถแก้ ไขด้ วยการ

ไม่ ให้ เกิดการเรียนรู้
 ควรทําความเข้ าใจและให้ ความสํ าคัญต่ อพฤติกรรมที
เป็ นปัญหา เพราะแสดงให้ เห็นถึงความพยายามทีจ ะสื อ
ความหมาย

 พฤติกรรมทีเป็ นปั ญหาเป็ นผลมาจากการขาด

ทักษะพืน! ฐานทางสั งคม
 พฤติกรรมทีเป็ นปั ญหาอาจมาจากความพึงพอใจ
ภายในของแต่ ละบุคคล
 พฤติกรรมทีเป็ นปั ญหาอาจเป็ นบางสิ งทีนักเรียนทํา
ทั!งนีเ! พราะไม่ ร้ ูว่าจะทําอย่ างอืนได้ อย่ างไร
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วัตถุประสงค์ ของการประเมินพฤติกรรม
 เพือให้ เข้ าใจพฤติกรรมทีท้ าทายนั!น ๆ
 เพือช่ วยให้ ครู หาวิธีการสอนอืนทีมี

ประสิ ทธิภาพในการสื อสารกับเด็ก
 เพือช่ วยในการพัฒนาหลักสู ตรและการปรับ
พฤติกรรมทีเหมาะสมให้ เด็ก

การวิเคราะห์ พฤติกรรม
การวิเคราะห์ ผลการกระทําไม่ ใช่ ความพยายามที
จะกําจัดพฤติกรรมนั!น
 การวิเคราะห์ ผลการกระทํา ไม่ ใช่ กระบวนการ
“ตําหนิตเิ ตียนน”” ผู้ เรียน
 การวิเคราะห์ ผลการกระทํา ไม่ ใช่ การทบทวน
ลักษณะอาการส่ วนบุคคลของผู้เรียน
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เมือใดจึงควรปรับพฤติกรรม
 เมือพฤติกรรมนั!นมีความเสี ยงทีจะเป็ นอันตรายต่ อ

ตัวเด็กเองหรือคนอืน ๆ
 เมือพฤติกรรมนั!นเป็ นการแยกตัวเองออกไปอยู่โดด
เดียวจากสั งคม
 เมือพฤติกรรมทีไม่ พงึ ประสงค์ ต่อต้ านการ
เปลียนแปลงหรือเปลียนแปลงไปสู่ พฤติกรรมทีเป็ น
ปัญหาใหม่

สิ งทีค รู/ผู้ปกครองต้ องคิดเกีย วกับพฤติกรรมของนักเรียน…
 เขาทําพฤติกรรมเช่ นนันอยู่ตลอดเวลา
 เขาสามารถทําพฤติกรรมนันเมือเขาต้ องการจะทํา
 เขาทําพฤติกรรมแบบไม่ มีเหตุผล
 เขาไม่ ได้ รับสิ งเสริ มแรงอะไรเลยจากการทํา
 ทําไมเขาจึงทําสิ งทีเ ขาทําอยู่นัน
 ฉันจะช่ วยให้ เขาหยุดการกระทําได้ อย่ างไร
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องค์ ประกอบของ การปรับพฤติกรรม
 พฤติกรรมเป้าหมาย (Target Behavior)
 สภาพการณ์ (Setting)
 สิ งเร้ านํา (Antecedents)
 ผลกรรม (Consequences)
 ตัวแปรสิ งแวดล้ อม (Environmental Variables)
 จุดเด่ นของนักเรี ยน (Student Strengths)
 ผลการกระทําของพฤติกรรม (Function of Behavior)
 สมมติฐาน (Hypothesis)

ความรู้เบือ- งต้ นเกีย วกับการปรับพฤติกรรม


มีรากฐานมาจากทฤษฎีพฤติกรรมนิยม
 การส่ งเสริ มพฤติกรรมทางบวก
 จิตวิทยาของสั ตว์
 การลงมือปฏิบัติ

 พฤติกรรมทีบริ สุทธิC(แสดงออกตามธรรมชาติโดยไม่ ได้ แสร้ ง

ทํา) จากจิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิเคราะห์ และทฤษฎีการรับรู้
โดยมุ่งประเด็นไปยังพฤติกรรมทีสามารถสั งเกตได้ และวัดได้
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ปี ค.
ค.ศ.1970 - การเปลีย นแปลงโฉมหน้ าของ
การวิเคราะห์ พฤติกรรมและการปรับพฤติกรรม
ลงมือกับพฤติกรรมทีไม่ ต่อเนือง
ทําตารางการเสริ มแรง
การจัดการ การควบคุมสิ งแวดล้ อม
การสร้ างกฎของพฤติกรรม
FFPBS, 2004

ปี ค.ศ. 1980 - การปรับพฤติกรรม
 การช่ วยเหลือด้ วยการตอบสนองในชั-นเรียน
 การวิเคราะห์ พฤติกรรมทีแสดงออกมา
 ทักษะการสอนแบบ

ใช้ ทักษะทดแทนกันได้
 การปรับสภาพแวดล้ อม
 การสร้ างโปรแกรมเพือ
 ประยุกต์ ส่ ู สถานการณ์ อนื
FFPBS, 2004
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ปี ค.ศ. 1990 - การสนับสนุนพฤติกรรม
“Behavior Support”
 มุ่งประเด็นทีวถ
ิ ีการดําเนินชีวติ
 สนับสนุนความเข้ าใจ
 การสร้ างความเป็ นอิสระและการควบคุมตนเอง
 ความสั มพันธ์ กบ
ั สิ งแวดล้ อม
 การช่ วยเหลือโดยชุ มชนเป็ นฐาน

ต้ นปี ค.ศ. 2000 - บูรณาการ การสื อสารและ
การสนับสนุนพฤติกรรม
 ความเข้ าใจในการสื อสารจากพฤติกรรม
 ความสั มพันธ์ กบ
ั สิ งแวดล้ อม
 มุ่งประเด็นทีการวางแผนกับครอบครัว
 ส่ งเสริมให้ มีความเป็ นอิสระ โดยการมีส่วนร่ วม

ของนักเรียน ครอบครัวเพือ นบ้ านและชุ มชน
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การแสดงพฤติกรรม คือ การสื อสาร
 พฤติกรรมสนับสนุนการสื อสาร
 สนับสนุนโดยตรงจากสิ งแวดล้ อม
 พฤติกรรมมากกว่ าหนึงพฤติกรรมอาจจะสนับสนุนผล

การกระทําอย่ างเดียวกัน
 พฤติกรรมหนึงพฤติกรรมอาจจะสนับสนุนผลการ
กระทําหลายๆ อย่ าง
 การเปลียนรู ปแบบของพฤติกรรมไม่ ใช่ เปลียนแปลง
ผลการกระทํา

เราจะเริมต้ นปรับพฤติกรรมทีตรงไหน
 คําอธิบายของพฤติกรรมทีไม่ พงึ ประสงค์ (พฤติกรรม

เป้ าหมาย)
าหมาย)
 การระบุองค์ ประกอบทีเป็ นศั กยภาพภายในบุคคล หรื อ
องค์ ประกอบทางด้ านสิ งแวดล้ อม
 การคาดหมายเกียวกับเวลาและสถานการณ์
 การระบุการกระทํา
 คําอธิบายของทางเลือกทีเป็ นบวก
 การระบุการช่ วยเหลือพฤติกรรมทีมีก่อนหน้ านั-น
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นิยามพฤติกรรมทีไม่ พงึ ประสงค์ ให้ ชัดเจน
 ระบุเป้าหมายของพฤติ
าหมายของพฤติกรรมให้ เฉพาะเจาะจง
 อธิบายพฤติกรรมนั!นให้ ช
ชััดเจน
เจนและเป็
และเป็ นรู
นรูปธรรม
ธรรม..

พฤติกรรมนั!นมีลก
ั ษณะอย่างไร
พฤติกรรมนั!นเกิดขึน
! และสิ!นสุ ดเมือไร
พฤติกรรมนั!นผ่ านการทดสอบโดยคนอืนหรื อไม่

พฤติกรรมเป้ าหมายทีชัดเจน
ตัวอย่ างทีดี
 หวีดร้ องเสี ยงดังลัน
 เตะเก้ าอี!
 ตีผ้ ูอน/ตั
ื วเอง
 ทํางานเสร็จ

ตัวอย่ างทีไม่ ดี
 ควบคุมอารมณ์ ไม่ ดี
 โกรธ คับข้ องใจ
 ก้ าวร้ าว
 ให้ ความสนใจ
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กิจกรรม
กิจกรรม
นิยามเชิงปฏิบัติการของพฤติกรรม
คิดถึงนักเรียนคนหนึงทีท่ านรู้จักแล้ วให้ นิยามเชิง
ปฏิบัตกิ ารกับพฤติกรรมทีท้ าทายนั!น





พฤติกรรมนั!นคืออะไร
พฤติกรรมนั!นมีลกั ษณะอย่ างไร
พฤติกรรมนั!นเกิดขึน! และสิ!นสุ ดเมือไร
พฤติกรรมนั!นผ่านการทดสอบโดยบุคคลสองคนหรือไม่
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เลือกระบบการเก็บรวบรวมข้ อมูลทีเหมาะสม
พฤติกรรมในลักษณะทีควรเก็บรวบรวม

ข้ อมูล

เนือ
! หาส่ วนไหนทีสมควรได้ รับการพิจารณา
ควรใช้ เวลาในการเก็บรวบรวมข้ อมูลนาน

เพียงใด

สร้ างแบบฟอร์ มเก็บรวบรวมข้ อมูล
เลือกมิตทิ ที ่ านสนใจมากทีส ุ ดในการสั งเกตพฤติกรรม
ของนักเรียน
สร้ างแบบฟอร์ มเก็บรวบรวมข้ อมูลทีจ ะวัดพฤติกรรม
ในมิตทิ ที ่ านเลือก
ทํารายการพฤติกรรมย่ อยห้ าพฤติกรรมทีท ่านสามารถ
สั งเกตได้ โดยใช้ แบบฟอร์ มทีท ่ านสร้ างขึน-
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กราฟแสดงข้ อมูล
 มีความจําเป็ นหรื อไม่ ทีต้ องใช้ กราฟ

จําเป็ นมาก!!
 กราฟทําให้ มองเห็นแบบแผนของพฤติกรรม
 กราฟทําให้ ท่านมองเห็นความเปลียนแปลงได้ รวดเร็วขึน
! ซึง

ถ้ าดูด้วยตาเปล่าอาจเข้าใจได้ ช้า
 กราฟช่ วยให้ การตีความข้ อมูลของท่ านดีขน
ึ!
 กราฟทําให้ ตัวเลขต่ าง ๆ มีความหมายมากขึน
!
 คนทัวไปชอบอะไรทีมองเห็นด้ วยตา
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องค์ ประกอบส่ วนบุคคล และองค์ ประกอบทางด้ านสิ งแวดล้ อม
(สภาพเหตุการณ์ /เงือนไขนํา)
องค์ประกอบส่ วนบุคคลและครอบครัว
 ข้ อมูลทางการแพทย์ /ทางด้ านร่ างกาย
 สภาพความขาดแคลน
 โรงเรียน-องค์ ประกอบทีเกียวข้ องกับสภาพแวดล้ อม
 ลักษณะทางกายภาพของสิ งแวดล้ อม
 ลักษณะทางสั งคมของสิ งแวดล้ อม
 เงือนไขด้ านหลักสู ตร/การเรียนการสอน
 ตัวแปรสนับสนุนต่ าง ๆ


สร้ างแบบฟอร์ มเก็บรวบรวมข้ อมูล
1.

2.

3.

เลือกมิติทีท่ านสนใจมากทีสุ ดในการสั งเกต
พฤติกรรมของนักเรียน
สร้ างแบบฟอร์ มเก็บรวบรวมข้ อมูลทีจะวัด
พฤติกรรมในมิติทีท่ านเลือก
ทํารายการพฤติกรรมย่ อยห้ าพฤติกรรมทีสามารถ
สั งเกตได้โดยใช้ แบบฟอร์ มทีท่ านสร้ างขึน!
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องค์ ประกอบส่ วนบุคคลและครอบครัว
ให้ เขียนประเด็นทีเกียวข้ องกับองค์ ประกอบส่ วนบุคคล
และครอบครัวทีอาจนําไปสู่ พฤติกรรมทีท้าทาย
1.
2.
3.
มีความเปลียนแปลงอะไรบ้ างทีท่านสามารถทําขึนเพือ
ช่ วยลดการเกิดพฤติกรรมทีไม่ พงึ ประสงค์ นันได้ และ
นําไปสู่ การมีคุณภาพชีวิตทีดีขึน

ประเด็นทางการแพทย์ /ทางด้ านร่ างกาย
ให้ เขียนประเด็นทางการแพทย์ /ทางด้ านร่ างกายทีอาจนําไปสู่
พฤติกรรมทีท้าทาย
1.

2.
3.

มีความเปลียนแปลงอะไรบ้ างทีท่านสามารถทําขึนเพือ ช่ วยลด
การเกิดพฤติกรรมทีไม่ พงึ ประสงค์นันได้ และนําไปสู่ การมี
คุณภาพชีวิตทีดีขึน
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ผลกระทบจากความขาดแคลน
ให้ เขียนประเด็นเกียวกับความขาดแคลนทีอาจนําไปสู่
พฤติกรรรมทีท้าทาย
1.
2.
3.

มีความเปลียนแปลงอะไรบ้ างทีท่านสามารถทําขึนเพือ ช่ วย
ลดการเกิดพฤติกรรมทีไม่ พึงประสงค์ นันได้ และนําไปสู่
การมีคุณภาพชีวิตทีดีขึน

การจัดสภาพทางกายภาพ
ให้ เขียนลักษณะทางกายภาพของห้ องเรียนทีอาจ
นําไปสู่ พฤติกรรมทีท้ าทาย
1.
2.
3.

มีความเปลียนแปลงอะไรบ้ างทีท่ านสามารถทําขึน!
เพือช่ วยลดการเกิดพฤติกรรมทีไม่ พงึ ประสงค์ นั!น
ได้ และนําไปสู่ การมีคุณภาพชีวติ ทีดีขนึ!
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การจัดสภาพทางสั งคม
ให้ เขียนลักษณะทางสังคมทีส ามารถนําไปสู่
พฤติกรรมทีท ้ าทายได้
1.
2.
3.

มีความเปลียนแปลงอะไรบ้ างทีท่านสามารถทําขึนเพือ
ช่ วยลดการเกิดพฤติกรรมทีไม่ พงึ ประสงค์นันได้ และ
นําไปสู่ การมีคณ
ุ ภาพชีวิตทีดีขึน

เงือ นไขหลักสู ตร/การเรียนการสอน
ให้ เขียนประเด็นทางด้ านหลักสู ตร/การเรียนการสอนที
อาจนําไปสู่ พฤติกรรมทีท้าทายได้
1.
2.
3.

มีความเปลียนแปลงอะไรบ้ างทีท่านสามารถทําขึนเพือ
ช่ วยลดการเกิดพฤติกรรมทีไม่ พงึ ประสงค์ นันได้ และ
นําไปสู่ การมีคุณภาพชีวิตทีดีขึน
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ตัวแปรสนับสนุนต่ าง ๆ
ให้ เขียนประเด็นทีเกียวข้ องกับตัวแปรสนับสนุนที
สามารถนําไปสู่ พฤติกรรมทีท้าทายได้
1.
2.
3.

มีความเปลียนแปลงอะไรบ้ างทีสามารถสร้ างขึนมาเพือ
ลดการเกิดพฤติกรรมทีไม่ พึงประสงค์ นัน ๆ และนําไปสู่
การมีคุณภาพชีวิตทีดีขึน

ตัวจุดประกายช้ าและตัวจุดประกายเร็ว
 ตัวจุดประกายช้ า (สภาพเหตุการณ์ ) แสดงตัวให้ เห็นเป็ น

ระยะเวลานาน ตัวอย่ างเช่ น ความเจ็บป่ วย พืน- ทีแออัด หรือ
การเปลียนแปลงกิจวัตรประจําวันแบบไม่ คาดหมาย เป็ น
ต้ น
 ตัวจุดประกายเร็ ว(เงือนไขนํา) เกิดขึน
- อย่ างทันทีทันใดก่ อน
หน้ าพฤติกรรมทีเป็ นปั ญหา ตัวอย่ างเช่ น เสี ยงดัง งานทียาก
คําพูด“ไม่ ” หรือการห้ ามไม่ ให้ ทํากิจกรรมหรือเอาของที
ชอบ เป็ นต้ น
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วิธีการทางตรง: การรวบรวมข้ อมูลและแบบฟอร์ มทีจ ําเป็ น





การวิเคราะห์ ABC
แบบสังเกตการวิเคราะห์ การกระทํา
มาตรประเมินแรงจูงใจ
แบบสอบถามพฤติกรรมทีเป็ นปัญหา

การวิเคราะห์ ABC




การอธิบาย เงือนไขนํา และ ผลกรรม
เกีย วข้ องกับพฤติกรรมทีเป็ นปัญหา
การระบุตวั แปรได้ อย่ างเทียงตรงช่ วยใน
การพยากรณ์ และการคงอยู่ของ
พฤติกรรมทีไม่พึงประสงค์
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แบบฟอร์ ม ABC
ชือ:__________________ เวลา:_________
ผู้สังเกต:__________
วัน เดือน ปี :_________

เงือ นไขนํา

พฤติกรรม

ผลกรรม

แบบฟอร์ ม ABC
ชือนักเรียน: ________ว.ด.ป: _____ผู้สังเกต: ____________เวลา: ____

กิจกรรม

เวลา

เงือนไขนํา

พฤติกรรม

ผลกรรม
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แบบสัมภาษณ์ การประเมินการกระทํา
ดัดแปลงจาก O’Neill, Horner, Albin, Story, and Sprague (1990)
ชือนักเรียน____________________________ อายุ______ เพศ ช ญ
วันทีสัมภาษณ์ ___________ ผู้สัมภาษณ์ _________ผู้รับการสั มภาษณ์ __________

ก. พรรณนาพฤติกรรม
1. สํ าหรับพฤติกรรมเป้าหมายแต่ละพฤติกรรม นิยามรูปพรรณสั ณฐาน
(พฤติกรรมแสดงออกมาอย่ างไร) ความถี (พฤติกรรมเกิดขึน- บ่ อยแค่ไหน
ในแต่ละวัน สั ปดาห์ หรือเดือน) ระยะเวลา (พฤติกรรมเกิดขึน- ยาวนานแค่
ไหน) และความรุ นแรง (พฤติกรรมเมือ เกิดขึน- ก่ อให้ เกิดความเสี ยหาย
หรือการทําลายมากน้ อยเพียงใด)
2. พฤติกรรมทีพ รรณนาข้ างบนนีพ- ฤติกรรมใดมีความโน้ มเอียงทีจะเกิดขึนพร้ อมกันในบางลักษณะ พฤติกรรมเหล่ านั-นเกิดขึน- ในเวลาเดียวกันหรือไม่
หรือเกิดขึน- ในลักษณะตามลําดับอย่ างทีคาดการณ์ไว้ หรือ “เกิดขึน- เป็ น
ลูกโซ่ ” หรือตอบสนองต่ อสถานการณ์ แบบเดียวกัน

แบบสัมภาษณ์ การประเมินการกระทํา
ดัดแปลงจาก O’Neill, Horner, Albin, Story, and Sprague (1990)

ข. นิยามสภาพเหตุการณ์ (ตัวจุดประกายช้ า) ทีพยากรณ์ หรือที
สร้ างพฤติกรรมทีเป็ นปัญหา
การใช้ ยารักษา
ประเด็นทางการแพทย์ หรือด้ านร่ างกาย
ลักษณะการนอนหลับ
อุปนิสัยการกินและอาหาร
ตารางปฏิบัติกิจกรรม

23

27/02/54

แบบสั มภาษณ์ การประเมินผลการกระทํา
ก. ระบุเหตุการณ์ ทีเป็ นเงือนไขนําในปัจจุบัน (ตัวจุดประกายเร็ว) ทีคาดหมายว่ าจะทํา
ให้ เกิดพฤติกรรมทีเป็ นปัญหา :
ช่ วงเวลาของวัน
แนวโน้ มสุ งสุ ด:
แนวโน้ มตําสุ ด:
สภาพการณ์
แนวโน้ มสุ งสุ ด:
แนวโน้ มตําสุ ด:
คน
แนวโน้ มสุ งสุ ด:
แนวโน้ มตําสุ ด:
กิจกรรม
แนวโน้ มสุ งสุ ด:
แนวโน้ มตําสุ ด:

แบบสั มภาษณ์ การประเมินผลการกระทํา

ข. ระบุผลกรรมหรือผลทีเกิดขึน- ของพฤติกรรมทีเป็ นปั ญหา
ทีอาจทําให้ พฤติกรรมคงอยู่ พฤติกรรมทีเป็ นปั ญหา
สนองตอบนักเรียนอย่ างไรในสถานการณ์ เฉพาะนั-น
นักเรียนได้ รับอะไรอย่ างชัดเจน
นักเรียนได้ หลีกเลียงจากอะไรชัดเจน
ค. พิจารณาประสิ ทธิภาพโดยรวมของพฤติกรรมทีเป็ น
ปัญหาได้ รับผลกระทบทางด้ านร่ างกายมากน้ อยเพียงใด
พฤติกรรมนั-นกระทําบ่ อยแค่ ไหนจึงจะได้ รับรางวัล
นักเรียนรอคอยนานแค่ ไหนจึงจะได้ รับรางวัล
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แบบตรวจสอบสภาพเหตุการณ์
วันเดือนปี

สภาพเหตุการณ์

ช่ องทํา
เครื องหมาย

ข้ อเสนอแนะ

โรคประจําตัว
ทุภาวะโภชนาการ
ภาวะรอบเดือน
ประสบการณ์ ทเจ็
ี บปวด
องค์ประกอบสิ งแวดล้อม
(ความร้ อน, ความแออัด,เสี ยง
รบกวน)
ปัญหาเกียวกับการนอน
ความเปลียนแปลงด้ านการ
รักษาพยาบาล

วิเคราะห์ ผล…
มีความสั มพันธ์ อะไร ระหว่ างสภาพ
-เหตุการณ์
-เงือนไขนําพฤติกรรม และ
-ผลกรรม
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การนังเรียนในชั-นของเด็กชายกวิน
โยกตัวกรีดร้ อง
พฤติกรรม

“กวินนังเรียน

ร่ วมกับเพือ นใน
ชั-นเรียน

“ครูดึงกวิน
ออกนอกห้ อง
10 นาที
(time out)”

เป้าหมาย: นังเรียนร่ วมกับเพือ นในชั-นเรียน

ระบุผลการกระทํา!
สภาพเหตุการณ์: เพือ นๆคุยกันในชั-นเรียนเสี ยงดัง
เงือ นไขนํา: กวินนังเรียนร่ วมกับเพือ นในชั- นเรียน
พฤติกรรม: โยกตัวทําเสี ยงกรีด
ผลกรรม: งานไม่ เสร็จ (ใช้ เวลานอก)
ผลการกระทํา: __(การหลีกหนี)___________
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ผลของพฤติกรรม
 ประสาทสั มผัส (Sensory)
 การหลีกหนี (Escape)
 การใจใส่

(Attention)
 การสั มผัสจับต้ อง (Tangible)

ผลกรรม คือ อะไร
ผลกรรม คือ เหตุการณ์ ทเี กิดขึน- ทันทีตามหลัง
พฤติกรรมซึงมีแนวโน้ มทีจ ะทําให้ พฤติกรรม
เพิม มากขึน- หรือลดลง

- อาจเป็ นการเสริมแรง หรือ
- อาจเป็ นการลงโทษ
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ผลกรรม
 คําชม

 การวิพากษ์ วจ
ิ ารณ์

 คําตําหนิติเตียน

 การเปลีย
 นกิจกรรม

 การเพิกเฉย

 การยอมรับ/ปฏิเสธจากเพือ
น

 การเอาใจใส่



การยอมรับ/การปฏิเสธจากผู้ใหญ่

 การสู ญเสี ยแต้ ม, คะแนน  เวลานอก
 การได้ ช่วยครู

 การเปลียนทิศทาง

 ส่ งไปพบผู้อาํ นวยการ

(Sims, 2005)
2005)

การเสริมแรง คือ อะไร
การเสริมแรง หมายถึง สิ งของ
กิจกรรมหรื
กรรมหรือเหตุการณ์ ทีตามหลัง
พฤติกรรมหนึงแล้ วทําให้ พฤติกรรม
นั-นมีแนวโน้ มทีจะทําถีมากขึน-
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โปรดจําไว้ ว่า!
ถ้ าพฤติกรรมทีท้าทายกําลังเกิดขึนนันหมายถึงว่ า พฤติกรรมนั-น กําลัง
ได้ รับการเสริมแรง

พฤติกรรมนักเรียนของท่ าน

พฤติกรรม
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ระบุ ผลการกระทํา!
สภาพเหตุการณ์: ________________________
เงือนไขนํา: __________________________
พฤติกรรม:
รรม: ____________________________
ผลกรรม:: _________________________
ผลกรรม
ผลการกระทํา: __________________________
แนะคําตอบ:

•ประสาทสัมผัส

•สัมผัสจับต ้อง •หลีกหนี

•การเอาใจใส่

โปรดจําไว้ ว่า…
 รวมรวมข้ อมูลในสภาพการณ์
ในสภาพการณ์ ต่าง ๆ และให้

บ่ อยครั-งเท่ าทีจะทําได้

 ระบุสถานที
สถานทีและเวลาที
ละเวลาทีพฤติกรรมเกิดขึน-

หรือไม่ เกิดขึน-

 ลงมือสั งเกตจนกระทังเห็นรู ปแบบของ
แบบของ

พฤติกรรมทีเกิดขึน-

 เลือกระบบการรวบรวมข้ อมูลทีเหมาะสม
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การสอนพฤติกรรมทางเลือก
พฤติกรรมทางเลือกทีนํามาแทนที

พฤติกรรมทีไม่ พึงประสงค์ ต้องมี
จุดมุ่งหมายใกล้ เคียงกับพฤติกรรมที
ไม่ พงึ ประสงค์ น- ัน

การวิเคราะห์ พฤติกรรมทีนํามาแทนที
 ถามตัวเองว่ ามีพฤติกรรมอืน
 อีกไหมทีน ํามาสอนแล้ ว:
ให้ ผลไปทีต
 ัวเสริมแรงเดียวกัน
ใช้ เวลาในการตอบสนองสั- นกว่ า
ให้ ความคงเส้ นคงวามากกว่ า
และใช้ ความพยายามน้ อยกว่ า
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การวิเคราะห์ พฤติกรรมทีนํามาแทนที
ส่ งเสี ยงกรีsด

การยกมือ

เร็วกว่ า
คงเส้ นคงวากว่ า
ง่ ายกว่ า

แผนสนับสนุนพฤติกรรม
 ใช้ ข้อมูลทีร วบรวมไว้ ระหว่ างการประเมินพฤติกรรม

ด้ านผลการกระทําเพือ พิจารณาการช่ วยเหลือและ
สนับสนุนการปฏิบัตทิ มี ปี ระสิ ทธิผลมากทีส ุ ดเพือ
ส่ งเสริมการแสดงพฤติกรรมของนักเรียน
 สอนพฤติกรรมแทนทีท
 ยี อมรับได้ ซึงสามารถ
สนองตอบต่ อผลการกระทําของพฤติกรรมนั-นได้
เช่ นเดียวกับของพฤติกรรมทีไ ม่ พงึ ประสงค์
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แผนสนับสนุนพฤติกรรมประกอบด้ วย:
สรุปข้ อค้ นพบต่ าง ๆ เกีย
 วกับการประเมิน

พฤติกรรม
จุดเด่ นของนักเรียน
สรุปเกีย
 วกับการช่ วยเหลือทั-งหมดทีได้ ปฏิบัติ
ไปแล้ว
สนับสนุนพฤติกรรมทีดี

นําการช่ วยเหลือพฤติกรรมทีมีขอบเขตจํากัด

มาใช้ ถ้าหากมีความจําเป็ น
วิธีการรวบรวมข้ อมูลและกรรมวิธีในการ
กํากับการช่ วยเหลือพฤติกรรม
การสื อสารระหว่ างสิ งแวดล้ อมทั-งหมดทีเด็ก
มีปฏิสัมพันธ์ ด้วย ซึงประกอบด้ วย บ้ าน,
น,
โรงเรียนและชุมชน
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องค์ ประกอบต่ าง ๆ
 การช่ วยเหลือพฤติกรรมมาจากสมมติฐานทีส
 ร้ างขึน-

ในการประเมินด้ านผลการกระทํา
 การจัดแจงเกีย
 วกับเงือ นไขนําและ/
และ/หรือผลกรรมของ
พฤติกรรมพิจารณาในแนวทางต่ อไปนี:การเปลีย
 นแปลงสภาพเหตุการณ์
การเปลีย
 นแปลงเงือ นไขนํา
การเปลีย
 นแปลผลกรรม

องค์ ประกอบต่ าง ๆ
 ลงมือเปลีย
 นแปลงในเรืองของหลักสู ตรและวิธีการ

เรียนการสอน
 ปรับสภาพแวดล้ อมโดยการเปลีย
 นแปลงในส่ วนทีจ ะ
ไปลดโอกาสในการกระทําพฤติกรรมทีไ ม่พงึ
ประสงค์ ลง
 ให้ การสนับสนุนทีจ
 ําเป็ นเพือ ให้ เด็กกระทํา
พฤติกรรม ทีเ หมาะสม
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ทบทวนและเปลียนแผนการช่ วยเหลือพฤติกรรม(
รรม(BIP) เมือ…
 เด็กได้ บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายทางพฤติกรรมที

กําหนดไว้ แล้ ว และมีความจําเป็ นทีจะต้ องมีการกําหนด
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ ทางพฤติกรรมใหม่ อีก
 “สถานการณ์ ” ได้ เปลียนไปแล้ ว และการช่ วยเหลือทาง
พฤติกรรมไม่ ได้ บ่งบอกไปทีความต้ องการในปั จจุบันของเด็ก
อีกต่ อไป
 ปรากฏชั ดเจนว่ าแผนการช่ วยเหลือพฤติกรรมเดิมนั-นไม่ ได้
นําไปสู่ การเปลียนในเชิงบวกต่ อพฤติกรรมของเด็ก
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