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หากพิจารณาจากหัวขอบทความ
รูสึกแปลกใจวา

หลายทาน อาจจะ

เอ...วันนี้ผูเขียน จะมานําเสนอ

เรื่องราวเกีย่ วกับอะไรกันนะ

หากแตพอ แม หรือครู

ถึงตอนนี้ หลายๆทาน อาจจะกําลังนึกอยูวา .แลวเรา
จะทําอยางไร ใหลูกๆ หรือ เด็กนักเรียนของเรา

มี

พฤติกรรมกลาแสดงออก โดยที่ใหพวกเขามีความกลา

ซึ่งเคยประสบปญหาที่ลูกๆ หรือ เด็กนักเรียนของทาน

ที่จะยกมือตอบคําถามไดมากขึ้น

ไมคอยกลาที่จะยกมือตอบคําถาม ก็คงพอจะนึกภาพ

เทคนิคการปรับพฤติกรรม ที่เราจะนํามาฝากกันในวันนี้

ออกวา เพียงการยกมือตอบคําถาม ก็จะเปนประโยชน

ละคะ

ตอพัฒนาการของลูก หรือ เด็กนักเรียนในความดูแล
ของทานไดเปนอยางดี โดยหากเด็กที่มนี สิ ัยขี้อาย ไม
กลาแสดงออก ไดรับการฝกฝนอยางถูกวิธี จะชวยให
เขาเกิดความเชื่อมั่นในตนเอง กลาที่จะพูด กลาที่จะ
แสดงออก เหมือนกับคนอื่นๆ
ของเด็ก

โดยการแสดงออก

นอกจากจะชวยใหเด็กรูสึกวา ตนเอง เปน

สวนหนึ่งของชั้นเรียนแลว ยังอาจสงผลตอความใฝรู
ใฝเรียนของเด็กเพิ่มมากขึน้ ดวย

คําตอบนั้น ก็อยูท ี่

แตกอนทีจ่ ะนําเสนอเทคนิคการปรับพฤติกรรม เรามา
รูจักกับความหมายของการปรับพฤติกรรมกันสักนิด
ดีกวานะคะ สําหรับการปรับพฤติกรรม จะหมายถึงการ
นําเอาหลักการแหงพฤติกรรม

(Behavior

มาประยุกตใชเพื่อเปลี่ยนแปลง

Principles)

พฤติกรรมอยางเปนระบบ โดยหลักการแหงพฤติกรรม
จะเปนหลักการที่ครอบคลุมทั้งแนวคิดของทฤษฎีการ
เรียนรู การวางเงื่อนไข และแนวคิดทางจิตวิทยาตางๆที่
ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษยนนั่ เองคะ
สําหรับเทคนิคการปรับพฤติกรรมที่เราจะนํามาเสนอ
กันในวันนี้

มีพื้นฐานมาจากทฤษฎีการเรียนรูการวาง

เงื่อนไขแบบการกระทํา

(Operant

Conditioning Theory) ซึ่งเปนทฤษฎีของ
นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน Burrhus F. Skinner คะ

สําหรับเทคนิคที่มีพื้นฐานจากทฤษฎีการเรียนรูการวาง
เงื่อนไขแบบการกระทํานั้น

สามารถจําแนกไดเปน

สําหรับอีกเทคนิค

ที่เราไดนํามาใชสําหรับการเพิ่ม

พฤติกรรมการยกมือและตอบคําถาม คือ การเสริมแรงทาง
สังคม (Social Reinforcers) ซึ่งหมายถึง การ

2 ลักษณะ
1. เปนเทคนิคที่จัดกระทําที่เงื่อนไขนํา

(Antecedent) ซึ่งอาจเรียกวา เทคนิคการเสริมสราง
พฤติกรรมก็ไดคะ
2. เปนเทคนิคที่จัดกระทําทีผ่ ลกรรม

(Consequence) ซึ่งแบงออกไดเปน 3 ประเภท คือ

แสดงออกโดยใชคําพูดในลักษณะการชมเชย ยกยอง หรือ
ใชลักษณะทาทางกับบุคคล

หลังจากที่บุคคลแสดง

พฤติกรรมเปาหมายแลว อันมีผลทําใหบุคคลนั้น แสดง
พฤติกรรมเปาหมายเพิม่ ขึ้น เชน การยิ้ม พยักหนา แตะตัว
โดยการกอด ใหความสนใจ การยอมรับความคิดเห็น ฯลฯ

เทคนิคการเพิม่ พฤติกรรม เทคนิคการลดพฤติกรรม และ
เทคนิคการคงอยูพฤติกรรม โดยเทคนิคที่เราจะนํามาเลา
สูกันฟงในวันนี้ จะเปนเทคนิคของการเพิม่ พฤติกรรมคะ
สําหรับเทคนิคการเพิ่มพฤติกรรม
มากมาย หลายเทคนิค

มีใหเลือกใชอยู

ซึ่งการนําเทคนิคตางๆไปใชนั้น

ขึ้นอยูกับความเหมาะสมกับบุคคล และพฤติกรรมเปาหมาย

แผนภูมิ 1

ที่เรากําหนดไวดว ย
สําหรับ เทคนิคที่ใชเพิ่มพฤติกรรมการยกมือตอบคําถาม

ขั้นตอนการจัดทําโปรแกรมการปรับพฤติกรรม

ที่เรานํามาเสนอทานผูอานในครั้งนี้นั้น รับรองไดวา เวิรค
ชัวรเลยคะ เพราะเปนเทคนิคที่ไดมีการนําไปทดลองใชใน

กําหนดพฤติกรรมเปาหมาย

โปรแกรมการปรับพฤติกรรมดวยแลว โดยมีการใชทั้งการ
เสริมแรงดวยเบี้ยอรรถกร (Token Economy) ซึ่ง

สังเกตและบันทึกพฤติกรรมเปาหมาย

เปนการใชเบีย้ แตม ดาว หรือคะแนน มาเปนตัวเสริมแรง
และนําไปแลกตัวเสริมแรงอืน่ ๆ ไดมากกวา 1 ตัวขึ้นไป
จึงทําใหเบี้ยอรรถกร มีคุณสมบัติเปนตัวเสริมแรงแผขยาย

เลือกเทคนิคการปรับพฤติกรรม

(Generalized Reinforcer) และมีโอกาสหมด
สภาวะการเปนตัวเสริมแรง (Satiation) ในโปรแกรม
การปรับพฤติกรรมไดนอยมาก

ดําเนินการตามโปรแกรม

สําหรับ ขั้นตอนการจัดทําโปรแกรมการปรับพฤติกรรม

การดําเนินการตามโปรแกรม เลือกใชวิธีแบบ ABF

เพื่อใหเด็กนักเรียนมีพฤติกรรมการยกมือตอบคําถามครู

ซึ่งเปนแบบแผนการวิจยั ที่ไมตองการใหมีการกลับคืนสู

ในชั้นเรียนไดมากขึ้นนั้น

สภาพพฤติกรรมเดิมอีก โดย A เปน ชวงเงื่อนไขการ

นอกจาก ผูปรับพฤติกรรม

จะกําหนดนิยามของพฤติกรรมเปาหมาย

เพื่อใหมีความ

เปนวัตถุวิสัย และสามารถสังเกตได รวมถึง มีความ
สมบูรณ กลาวคือ สามารถบอกถึงขอบเขตของการแสดง
พฤติกรรมไดอยางชัดเจน จึงตองมีการกําหนดพฤติกรรม
เปาหมาย โดยตามโปรแกรม กําหนดใหพฤติกรรมการ
ยกมือตอบคําถามครูในชั้นเรียน หมายถึง การยกมือขึ้น
กอนตอบคําถาม และมีการตอบคําถามของครูที่ถามในชั้น
เรียนดวย

ควบคุม ระยะแรก สวน B คือ ชวงทําเงือ่ นไขการทดลอง
และ F คือ ชวงระยะติดตามผล (Follow-up)
ทั้งนี้ ชวงเงือ่ นไขการทดลอง (B) ไดใชการเสริมแรง
ดวยเบี้ยอรรถกร

สําหรับระยะติดตามผล (F) นอกจาก

จะติดตามผลของพฤติกรรม

ตามโปรแกรมการปรับ

พฤติกรรมดวยเบี้ยอรรถกรแลว ยังมีการใหการเสริมแรง
ทางสังคมในระยะนี้ดว ย เนื่องจาก เปนตัวเสริมแรงทีไ่ ม
จําเปนตองถอดถอน เมื่อสิ้นสุดโปรแกรม เนื่องจากเปนตัว

การสังเกตและบันทึกพฤติกรรมเปาหมาย ใชบนั ทึกแบบ
ความถี่ ซึ่งการบันทึกแบบนี้เหมาะกับพฤติกรรมที่เกิดขึ้น
และยุติลงในเวลาสั้นๆ และไมตอเนื่อง โดยเปนการสังเกต

เสริมแรงที่มีอยูทั่วไปตามธรรมชาติ

และมีผลทําให

พฤติกรรมเปาหมายที่เกิดนัน้ คงอยูไดดวย
ผลการใชเบี้ยอรรถกร (Token

Economy)

และการเสริมแรง

และบันทึกจํานวนครั้งของการเกิดพฤติกรรมเปาหมายใน

ทางสังคม (Social Rein forcer) ปรากฏผลการแสดงความถี่ของ

ชวงเวลาทีก่ ําหนด

พฤติกรรม ดังกราฟดานลาง
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ระยะ Baseline

ระยะ Token Economy

ระยะ Social Rein forcer

จากความถีข่ องการแสดงพฤติกรรม

ตามที่ปรากฏใน

กราฟ แสดงใหเห็นวา กลุมเด็กที่ไดรับการเสริมแรงทาง
บวก ดวยเบีย้ อรรถกรและการเสริมแรงทางสังคม มีการ
แสดงพฤติกรรมเปาหมาย เพิ่มขึ้นกวาในชวงที่ยังไมไดรับ
การเสริมแรงทางบวก (ระยะเสนฐาน หรือ Baseline)
และมีแนวโนมที่จะคงที่สม่าํ เสมอ
ในระยะเสนฐานนัน้ พบวา

ในชวงระยะติดตามผล
สังคม

พบวา

ซึ่งใชการเสริมแรงทาง

ความถีข่ องการเกิดพฤติกรรมของ

เด็กชาย เอ และเด็กชาย บี (นามสมมติ) อยูในระดับที่
ต่ํากวาการใชการเสริมแรงดวยเบีย้ อรรถกร

โดยมี

ความถี่ของการเกิด

ความถี่ของการเกิดพฤติกรรมจํานวน 22 ครั้ง สวน

พฤติกรรมของเด็กชาย เอ และเด็กชาย บี (นามสมมติ) อยู

เด็กชาย บี มีความถี่ของการเกิดพฤติกรรม จํานวน 25

ในระดับต่ํามาก กลาวคือ มีความถี่ของการเกิดพฤติกรรม

ครั้ง คิดเปนรอยละความถีข่ องพฤติกรรมเทากับ 40

เพียง

และ 45 เปอรเซ็นต ตามลําดับ

4

ครั้ง

สวนเด็กชาย บี มีความถี่ของการเกิด

พฤติกรรม จํานวน

6

ครั้ง คิดเปนรอยละความถี่ของ

พฤติกรรมเทากับ 40 และ 60 เปอรเซ็นต ตามลําดับ
ในชวงเงื่อนไขการทดลอง ซึ่งใชการเสริมแรงดวยเบี้ย

โดยภาพรวม ความถี่ของการเกิดพฤติกรรมของทั้ง
ดช.เอ และดช.บี พบวา ชวงเงื่อนไขการทดลอง ซึ่งใช
เบี้ยอรรถกร

มีความถี่ของการเกิดพฤติกรรมสูงกวา

อรรถกร พบวา ความถี่ของการเกิดพฤติกรรมของเด็กชาย

การใชการเสริมแรงดวยเบีย้ อรรถกร นอกจากนี้ ยัง

เอ และเด็กชาย บี (นามสมมติ) อยูในระดับที่สูงมาก

พบวา ความถี่ของการเกิดพฤติกรรม เมื่อมีการนํา

กลาวคือ มีความถี่ของการเกิดพฤติกรรมจํานวน 40 ครั้ง

เทคนิคตางๆตามโปรแกรมการปรับพฤติกรรม มาใช

สวนเด็กชาย บี มีความถีข่ องการเกิดพฤติกรรม จํานวน

แลว ผลปรากฏวา ความถี่ของการเกิดพฤติกรรม ยังคง

48 ครั้ง คิดเปนรอยละความถี่ของพฤติกรรมเทากับ 73 และ

สูงกวาในระยะเสนฐาน (Baseline) ดวย

87 เปอรเซ็นต ตามลําดับ

ดังนั้น ในการจัดการเรียนการสอนแบบยึดผูเรียนเปน
ศูนยกลาง

ซึ่งครูผูสอนไดมีการเปลี่ยนรูปแบบ

การสอน

จากเนนการอธิบาย มาเปนการใหผูเรียน

คิดจนสามารถ สรางความรูใหมดว ยตัวของผูเรียนเอง
นั้น

ครูไดเปลี่ยนกระบวนทัศนจากการเปนผูบอก

ผูสอน

มาเปนผูอํานวยความสะดวก

จัดเตรียม

ประสบการณเรียนรู เปนผูใ ชคําถามใหนักเรียนสนใจ
และรวมสนุกกับการตอบคําถาม ดังนั้น การตั้งคําถาม
ของครูในชั้นเรียน

นอกจากจะชวยฝกทักษะการคิด

และชวยสรางกระบวนการเรียนรูใหเกิดขึน้ แกตวั
ผูตอบคําถามแลว
ตอบสนอง

ความตองการของเด็กที่ไดรับการ

ก็จะทําใหเด็กเรียน เลน และขยายวง

การนําไปใชประโยชน

แหงความกลาในตัว ของเด็กเอง ไดเปนอยางดีอีกดวย
ครู

ครูสามารถนําเทคนิคการปรับพฤติกรรม

ไปใช

พัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงคอื่นๆ ในชั้นเรียนได
ผูปกครอง

ผูปกครอง

สามารถนําเทคนิคการปรับพฤติกรรม

ไปใชกับบุตรหลานของทาน เพื่อใหเด็กมีพฤติกรรมกลา
แสดงออก กลาคิด กลาตอบคําถาม และตัดสินใจในการ
กระทําตางๆดวยตนเองตามวัย อยางเหมาะสม

ขอเสนอแนะ
1) การเสริมแรงดวยเบีย้ อรรถกร

ตัวเสริมแรงที่ใหกับเด็กนักเรียน

หรือ บุตรหลานของทาน ควรเปนสิ่งตางๆที่เขาชอบ และมีโอกาส
ที่จะเลือกไดเอง และ ควรจัดใหมีความหลากหลาย เชน มีทั้ง
ขนม และของเลนที่ชอบ เพื่อใหเด็กมีความกระตือรือรนในการ
แสดงพฤติกรรมเปาหมายทีต่ องการ หรือมีความถี่ของการแสดง
พฤติกรรมที่เพิ่มมากยิ่งขึน้
2) ควรสํารวจตัวเสริมแรงทุกครั้ง

เนื่องจากความตองการของเด็ก

แตละคน มีความแตกตางกัน
3) การพัฒนาเด็ก

สามารถนําเทคนิคการปรับพฤติกรรมดวยเบี้ย

อรรถกร และการเสริมแรงทางสังคม ไปใชในปรับพฤติกรรม
ที่พึงประสงค
ไดดว ย

หรือ

ใชกับพฤติกรรมในเชิงพัฒนาดานอื่นๆ
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