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The purpose of this research was to study the effect of using token economy to 
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The finding showed that the token economy could increase the seating behavior of the 
hearing impaired student. Additionally, the subject increasingly had more appropriate seating 
behaviors and paid attention to science lesson longer. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Department of Psychology and Guidance Graduate School, Silpakorn University Academic Year 2006  
Student’s signature ………………………………………………………………………………... 
Master’s Report Advisors’ signature ……………….…………………………………………...…                   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ฉ

กิตติกรรมประกาศ 
 

สารนิพนธฉบับนี้สําเร็จไดดวยเพราะไดรับความกรุณาอยางสูงในการใหคําแนะนํา     
การปรึกษา ใหขอคิดและแกไขขอบกพรองตาง ๆ จาก รองศาสตราจารยนันทิกา แยมสรวล      
อาจารย ดร.กานดา พูพุฒ และผูชวยศาสตราจารยสุรีรัตน บุรณวัณณะ เปนผลใหสารนิพนธ                   
มีความถูกตอง 

ขอขอบคุณ คณาจารยภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยศิลปากรที่กรุณา
ใหความรูและคําปรึกษาดวยดีตลอดมา 

ขอขอบคุณสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษที่เห็นความสําคัญของการพัฒนาบุคลากร
ทางการศึกษา ที่ใหโอกาสและสนับสนุนทุนการศึกษาแกผูวิจัยตลอดหลักสูตร 

ขอขอบคุณ  นายมนูญ   หวั่นทอก  ผู อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนโสตศึกษา             
ทุงมหาเมฆที่กรุณาใหโอกาสผูวิจัยไดรับทุนการศึกษาครั้งนี้  ตลอดจนเพื่อนครูทุกคนที่ให      
ความชวยเหลือและเปนกําลังใจดวยดีเสมอมา 

ขอขอบคุณอาจารย ชัยวัฒน   ถุงเสน  และอาจารยพัชรินทร   โกวิทนิธิกุล  ที่ให            
ความรวมมือเปนผูชวยในการวิจัย ใหคําปรึกษา และใหขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังนี้สําเร็จ     
ไดดวยดี 

ขอขอบคุณอาจารยอุษา  กลแกม  อาจารยชัยวัฒน  ถุงเสน และอาจารยบุษยา  บัวช่ืน          
ที่กรุณาชวยในการตรวจเครื่องมือแบบสังเกตพฤติกรรมลุกจากที่นั่ง ใหคําปรึกษา ขอคิดเห็น
เกี่ยวกับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินทําใหการสรางเครื่องมือสมบูรณ 

ผูวิจัยขอระลึกถึงพระคุณของ คุณแมกานดา  ศรีสกุล และครอบครัวบานไกรทอง               
ผูอยูเบื้องหลังความสําเร็จของผูวิจัย ที่ใหความรัก ความหวงใย ตลอดจนใหการชวยเหลือทางดาน
ทุนทรัพยในการศึกษาแกผูวิจัยโดยตลอด 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
ช

สารบัญ 
  หนา 
บทคัดยอภาษาไทย ................................................................................................................ ง 
บทคัดยอภาษาอังกฤษ ........................................................................................................... จ 
กิตติกรรมประกาศ ................................................................................................................. ฉ 
บทที่ 
1    บทนํา…………………………………………………………………………………… 1 
 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา …………………………………………. 1 
 วัตถุประสงคของการวิจยั ........................................................................................ 4 
 ปญหาในการวิจัย .................................................................................................... 4 
 ขอบเขตการวจิัย ...................................................................................................... 4 
 ตัวแปรที่ใชในการวจิัย ............................................................................................ 4 
 นิยามศัพทเฉพาะ.................................................................................................... 5 
 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ.................................................................................... 5 
2     แนวคดิ ทฤษฎีและงานวจิัยที่เกี่ยวของ ............................................................................ 6 
 แนวคดิ ทฤษฎี ที่เกี่ยวของกบัการเรียนรูและการปรับพฤติกรรม............................. 7 
 ทฤษฎีการเรียนรูและการปรบัพฤติกรรม....................................................... 7 
 ความหมายการปรับพฤติกรรม..................................................................... 9 
 ลักษณะของการปรับพฤติกรรม................................................................... 9 
 แนวคดิที่เกีย่วของกับนักเรยีนที่มีความบกพรองทางการไดยนิ .............................. 13 
 ความหมายของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยนิ.............................. 13 
 ลักษณะและปญหาของเด็กทีม่ีความบกพรองทางการไดยิน ........................ 

พฤติกรรมที่ไมพึงประสงคของนักเรียนทีม่ีความบกพรองทางการไดยิน..... 
14 
15 

          แนวคดิที่เกีย่วของกับการเสริมแรงดวยเบีย้อรรถกร...............................................    17 
 ความหมายของเบี้ยอรรถกร............ .............................................................. 17 
 หลักการใชเบีย้อรรถกรใหมปีระสิทธิภาพ............................. ..................... 

หลักในการใหการเสริมแรงทางบวกอยางมีประสิทธิภาพ...........................    
18 
19  

 ขอดีของเทคนิคการเสริมแรงดวยเบี้ยอรรถกร............................................. 20 
 ประโยชนของการสะสมเบี้ยอรรถกร.......................................................... 21 
 ขอควรพิจารณาในการใชเทคนิคการเสริมแรงดวยเบีย้อรรถกร.................. 21 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
ซ

บทที่  หนา 
 งานวิจยัที่เกี่ยวของกับการเสริมแรงดวยเบีย้อรรถกร................................... 22 
3    วิธีดําเนนิการวิจยั ............................................................................................................. 25 
 ตัวอยางทีใ่ชศกึษา .................................................................................................. 25 
 แบบแผนการวิจัย..................................................................................................... 26 
 ตัวแปรที่ศึกษา ........................................................................................................ 26 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ......................................................................................... 26 
 การสรางและพัฒนาเครื่องมอื................................................................................. 27 
 การใชเบี้ยอรรถกร.................................................................................................. 28 
 การดําเนนิการทดลอง.................................. .......................................................... 29 
 การวิเคราะหขอมูล..................... ............................................................................. 30 
 เกณฑการประเมินและแปลความหมายพฤตกิรรมนั่งอยูกบัที่................................. 30 
4    ผลการวิเคราะหขอมูล ...................................................................................................... 32 
5    สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ................................................................. 36 
 วัตถุประสงค ........................................................................................................... 36 
 ตัวอยางทีใ่ชในการวจิัย............................................................................................ 36 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ......................................................................................... 37 
 การดําเนนิการทดลอง............................................................................................. 37 
 การวิเคราะหขอมูล................................................................................................... 38 
 สรุปผลการวิจัย........................................................................................................ 38 
 การอภิปรายผลของการวิจัย .................................................................................... 39 
 ขอเสนอแนะการวิจยั................................................................................................ 41 
บรรณานุกรม........................................................................................................................... 42 
ภาคผนวก................................................................................................................................ 45 
              แบบสํารวจพฤติกรรมที่มีปญหาทางพฤติกรรมในชั้นเรียน.……………………… 46 
              แบบสัมภาษณครูประจําชั้น...................................................................................... 47 
              แบบสังเกตพฤติกรรมไมนั่งอยูกบัที่ในชั้นเรยีน........................................................ 48 
              แบบสํารวจสิ่งของที่นักเรียนตองการ........................................................................ 49 
ประวัติผูวจิัย………………………………………………...………………………………. 50 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

บทท่ี 1 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 

ประเทศไทยไดใหความสําคัญแกประชาชนคนไทยทุกคน ดังจะเห็นไดจากการใหโอกาส
ทางการศึกษาอยางเทาเทียมกัน แมจะเปนบุคคลที่ยากจนหรือบุคคลพิการก็ตามในปจจุบันมีการจัด
การศึกษาสําหรับบุคคลพิการมุงเนนการใหโอกาสทางการศึกษาเทาเทียมกัน ทั้งการศึกษาในระบบ 
นอกระบบ และตามอัธยาศัยตอเนื่องตลอดชีวิตโดยยึดหลักการศึกษาเพื่อปวงชนที่กําหนดไวอยาง
ชัดเจนในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 43 ซ่ึงบัญญัติไววา “ บุคคลยอม
มีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวา 12 ปที่รัฐจัดใหทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม
เก็บคาใชจาย ” ประกอบกับมาตรา 30 วรรค 3 บัญญัติไววา “การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคล 
เพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่อง ถ่ินกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกาย หรือสุขภาพ
สถานะของบุคคลจะกระทํามิได” หมายถึงประชาชนคนไทยทุกคนมีสิทธิเสมอกันทางการศึกษา         
ขั้นพื้นฐาน ไมวาบุคคลนั้นจะยากจนหรือสภาพรางการพิการ โดยรัฐตองจัดสื่อ ส่ิงอํานวยความสะดวก
และชวยเหลือทางการศึกษาตามมาตรา 55 บัญญัติไววา “บุคคลพิการ หรือทุพพลภาพ มีสิทธิไดรับ      
ส่ิงอํานวยความสะดวก อันเปนสาธารณะและความชวยเหลือจากรัฐ ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ”
(กระทรวงศึกษาธิการ,คณะอนุกรรมการคัดแยกและจําแนกความพิการเพื่อการศึกษา 2547 :4-6)  

ดวยเหตุนี้กระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงมีหนาที่จัดการศึกษาแกประชาชนไดใหความสําคัญ     
แกนักเรียนพิการที่มีความบกพรองประเภทตาง ๆ  9 ประเภทความพิการอันไดแก นักเรียนที่มี         
ความบกพรองทางสายตา นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน  นักเรียนที่มีความบกพรอง            
ทางสติปญญา  นักเรียนที่มีความบกพรองทางรางกายและสุขภาพ  นักเรียนที่มีความบกพรองทางการ
เรียนรู  นักเรียนที่มีความบกพรองทางภาษาและการพูด  นักเรียนที่มีความบกพรองทางพฤติกรรม 
อารมณ และสมาธิส้ัน  นักเรียนออทิสติก และนักเรียนที่มีความพิการซอน  (กระทรวงศึกษาธิการ,
คณะอนุกรรมการคัดแยกและจําแนกความพิการเพื่อการศึกษา 2547 :19-22)โดยจัดตั้งโรงเรียนพิการ
แตละประเภทขึ้นเพื่อจัดการศึกษาพิเศษสําหรับนักเรียนแตละประเภท 

โรงเรียนโสตศึกษาทุงมหาเมฆเปนโรงเรียนที่จัดการศึกษาใหกับนักเรียนที่มีความ
บกพรองทางการไดยิน  เปนนักเรียนที่สูญเสียการไดยิน ซ่ึงอาจเปนเด็กหูตึงหรือหูหนวกก็ได เด็กหู
ตึง ไดแกเด็กที่สูญเสียการไดยินระหวาง 26 – 89 เดซิเบล เด็กหูตึงสามารถไดยินเสียงบางขึ้นอยูกับ
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ความสูญเสียการไดยินมากนอยเทาไร สวนเด็กหูหนวกไดแกเด็กที่สูญเสียการไดยินตั้งแต              
90 เดซิเบลขึ้นไป  ไมสามารถสื่อสารโดยการใชเสียงพูดกับผูอ่ืน  ตองใชการสื่อสารดวยการแสดง
ภาษาทาทางธรรมชาติและการแสดงทาภาษามือ แตทั้งนี้ขึ้นอยูกับการสูญเสีย การไดยินของเด็ก    
แตละบุคคลวา เด็กสูญเสียการไดยินอยูในระดับเกินกวา 90 เดซิเบลขึ้นไป ไมไดยินเสียงพูดใน
ระดับเสียงพูดของคนปกติ  (ผดุง อารยะวิญู 2542:21-23) การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 วา ไดกําหนดทิศทางการจัดการศึกษาใหเด็กพิการทุกกลุม ตามมาตรา 8 
มีความวาการจัดการศึกษาเปนการจัดการศึกษาตลอดชีวิต สังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา    
เพื่อสงเสริมพัฒนาการทุกดาน และมาตรา 22 มีความวาหลักการจัดการศึกษาตองยึดหลักวา     
ผู เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได สงเสริมใหผู เ รียนสามารถพัฒนา            
ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ  

จากการที่ผูวิจัยเปนครูสอนนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ในโรงเรียนโสตศึกษา     
ทุงมหาเมฆมาเปนเวลานาน 16 ป ผูวิจัยพบเห็นนักเรียนมีพฤติกรรมที่เปนปญหาหลายประการ       
ที่สําคัญคือนักเรียนมีพฤติกรรมรบกวนในชั้นเรียน พฤติกรรมที่พบในชั้นเรียนของนักเรียน            
ที่มีความบกพรองทางการไดยิน ทําใหการดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนไมราบรื่นไมเปนไปตาม  
ที่ตั้งเปาหมายไว นักเรียนมีพฤติกรรมรบกวนชั้นเรียนหลายอยาง เชน พฤติกรรมยื่นชะโงกตัว      
ไปสะกิดเพื่อน ลุกยืนหันหนาหันหลังชวนเพื่อนคุยดวยภาษามือ เดินออกนอกชั้นเรียน เดินไปเดินมา  
ในชั้นเรียน ไมสนใจเรียน  การลุกจากที่นั่ง วิ่ง หรือเดินไปคุยกัน เลนกัน แหยกัน ชกตอย แกลงเพื่อน 
หรือทําใหเกิดเสียงดัง เชน การกระทืบเทา เคาะโตะ ซ่ึงพฤติกรรมเหลานี้เปนปญหาที่พบใน        
ช้ันเรียนของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินทั้งสิ้น (จากการสัมภาษณครูประจําชั้น,        
ครูประจําวิชา)พฤติกรรมที่เปนปญหาสงผลกระทบตอตัวนักเรียนเอง ตอครูผูสอน และสงผล
กระทบตอเพื่อนในชั้นเรียน ดานปญหาผลกระทบตอตัวนักเรียนคือ นักเรียนไมมองดูครูใชภาษามือ
อธิบายบทเรียน นักเรียนไมเขาใจกิจกรรมที่ครูใหปฏิบัติการทดลอง อันกอใหเกิดอันตรายจาก
สารเคมีและอุปกรณการเรียนเสียหาย ดานปญหาผลกระทบตอตัวครูผูสอนคือทําใหรบกวนสมาธิ
ของครูในการสอน ทําใหการสอนของครูหยุดชะงัก  ครูหยุดการสอนเพื่อนตักเตือนนักเรียน ทําให
เสียเวลากับการแกปญหาและการจัดการเรียนการสอนไมเปนไปตามที่ตั้งเปาหมายไว ดานปญหา
ผลกระทบตอเพื่อนคือ นักเรียนรบกวนการเรียนของเพื่อน นักเรียนขาดสมาธิหันมาสนใจนักเรียน
คนที่มาสะกิดเพื่อนและชวนคุย ทําใหเพื่อนไมเขาใจบทเรียนและอาจเกิดปญหาทะเลาะกันในขณะ
เรียน จากพฤติกรรมที่เปนปญหาดังกลาวครูแตละคนมีวิธีการแกปญหาหลายวิธี เชน การตี ดุ       
ใหยืนหนาชั้นเรียน ไลออกจากชั้นเรียน เชิญผูปกครองพบเพื่อใหผูปกครองชวยตักเตือน มีการใหรางวัล 
และการชมเชย การแกปญหาดวยวิธีการดังกลาว เปนการแกไขปญหาเฉพาะหนา ไมเปนระบบ เพื่อหาทาง
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แกปญหาเชนที่กลาวมา นักปรับพฤติกรรมซึ่งไดศึกษาเรื่องการเรียนรูแบบการทดลองในหองปฏิบัติการ
โดยประยุกตทฤษฏี    การเรียนรู เชน ทฤษฎีการเรียนรูแบบการกระทําของ สกินเนอร (Skinner1954,   
อางถึงใน สมโภชน  เอี่ยมสุภาษิต 2543:31-33)นําแนวทางปรับพฤติกรรมมาแกไขปญหา และไดมี
การบูรณาการความรูของนักจิตวิทยากลุมพฤติกรรมนิยมและนักปรับพฤติกรรม นําเครื่องมือ      
การสังเกตพฤติกรรมมาใชในชั้นเรียนเพื่อลดพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคเหลานั้น โดยเนนวา        
การปรับพฤติกรรมของนักเรียนควรมีวิธีการที่เหมาะสมสําหรับนักเรียนแตละบุคคลแตละประเภท
ความพิการ แตละปญหาพฤติกรรม    

 การใชเบี้ยอรรถกร เปนเทคนิคหนึ่งของการปรับพฤติกรรมที่ใชเบี้ย ดาว คะแนนหรือ     
บัตรสะสมคะแนนเปนตัวเสริมแรง นักเรียนที่ถูกปรับพฤติกรรม สามารถนําเบี้ย ดาวที่สะสมไป
แลกส่ิงเสริมแรงที่นักเรียนตองการไดตามจํานวนเบี้ยที่กําหนดใหแลกตามเงื่อนไข ซ่ึงผูวิจัยได  
ศึกษาจากงานวิจัยที่ผานมาดังนี้ พรรณทิพย  แสวงดี (2533 : บทคัดยอ) ศึกษาผลของการใช เบี้ยอรรถกรกับ 
การปรับสินไหม เพื่อลดพฤติกรรมคุยกันในชั้นเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียน
บานดามพรา อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 3 คนที่มีพฤติกรรมคุยกันในชั้นเรียน         
ผลการศึกษาพบวา ความถี่พฤติกรรมคุยกันในชั้นเรียนหลังจากการใชเบี้ยอรรถกรกับการปรับ
สินไหมลดลงหรือต่ํากวากอนการใชเบี้ยอรรถกรกับการปรับสินไหม และยุพินโกสูงเนิน (2546 : 
บทคัดยอ) ไดศึกษาผลการใชเทคนิคเบี้ยอรรถกร และเทคนิค การเสริมแรงทางสังคมตอพฤติกรรมสงการบาน
ของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนบานทาล่ีศรีสุขวิทยา ปการศึกษา 2545  ผลปรากฏวาเบี้ยอรรถกร
และการเสริมแรงทางสังคมมีผลตอการเพิ่มพฤติกรรมสงการบานของนักเรียนเพิ่มขึ้น                  
และชุลีพร วรวสุวัส (2543 : บทคัดยอ) ไดศึกษาผลการใชเบี้ยอรรถกรตอการมีวินัยในชั้นเรียนของ
นักเรียน ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานหนองแวงยาว จังหวัดขอนแกน ผลปรากฏวา          
เบี้ยอรรถกรมีผลตอการเพิ่มพฤติกรรมการมีวินัยในชั้นเรียนหลังการใชเบี้ยอรรถกรสูงกวา
พฤติกรรมการมีวินัยในช้ันเรียนกอนการใชเบี้ยอรรถกร จากงานวิจัยดังกลาวจะเห็นวาการใชเบี้ย
อรรถกรเทคนิคการปรับพฤติกรรมที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นการใชเบี้ยอรรถกรนาจะใชไดกับ
นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินเพราะไมกระทบตอการใชภาษามือและการใชสายตาของ
นักเรียนดวย 

นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน มีขอจํากัดในการฟงดังนั้นหากนักเรียนแสดง
พฤติกรรม เชน ลุกจากที่นั่ง เดินไปเดินมาในชั้นเรียน เดินออกนอกชั้นเรียน ไมสนใจการเรียน    
เดินไปคุยกับเพื่อน ยืนชะโงกตัวไปสะกิดชวนเพื่อนคุย ยอมสงผลตอการเรียนรูและความเขาใจใน
บทเรียนนั้น ๆ เพราะไมสามารถใชตาในการสังเกตสิ่งตาง ๆ และจดจําไดอยางเต็มที่ จากการสังเกต
นักเรียนเปาหมายขณะที่กําลังเรียนวิชาวิทยาศาสตร มักเกิดปญหาการใชเครื่องมือทดลอง สารเคมีที่
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เปนอันตราย เมื่อนักเรียนขาดความสนใจ ขาดความตั้งใจ ในการมองภาษามือที่ครูกําลังอธิบาย   
และมีพฤติกรรมดังกลาวขางตน เปนปญหาที่จะเกิดอันตรายขณะที่ครูกําลังจัดกิจกรรมการเรียน  
การสอน เพราะอาจทําใหเกิดอุบัติเหตุขณะครูทําการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตรได จากที่     
กลาวมาแลวขางตน ครูจึงจําเปนตองใชวิธีการปรับพฤติกรรมเพื่อใหเด็กไมลุกจากที่นั่งและสนใจ
ตั้งใจมองครูตลอดเวลาที่ครูอธิบายเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจ  ศึกษาผล             
การใชเบี้ยอรรถกรเพื่อเพิ่มพฤติกรรมการนั่งอยูกับที่ของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน
เพื่อประโยชนในการเรียนของนักเรียนตอไป 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อศึกษาผลการใชเบี้ยอรรถกรเพื่อเพิ่มพฤติกรรมการนั่งอยูกับที่ในชั้นเรียนของ
นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน 
 
ปญหาในการวจัิย 

การใชเบี้ยอรรถกรสามารถเพิ่มพฤติกรรมการนั่งอยูกับที่ในชั้นเรียนของนักเรียนที่มี
ความบกพรองทางการไดยินไดหรือไม 
 
ขอบเขตการวจัิย  

 ตัวอยางที่ใชศึกษา  
เด็กชายพงษ (นามสมมุติ) เพศชาย  อายุ  14 ป กําลังเรียนอยู ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1      

เปนนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน หูขางขวาและขางซายสูญเสีย  การไดยินระดับ         
110 เดซิเบล เปนนักเรียนที่สูญเสียการไดยิน ประเภทหูหนวก   

ประวัติการเรียนวิชาวิทยาศาสตร ในการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 วิชาวิทยาศาสตร
นักเรียนเปาหมายทําคะแนนได 5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน  

 การสํารวจนักเรียนเปาหมาย ไดใชแบบสํารวจพฤติกรรมที่มีปญหาในชั้นเรียน โดยให           
ครูประจําชั้น เขียนพฤติกรรมที่เปนปญหาของนักเรียน  และผูวิจัยไดทําการสังเกตพฤติกรรมที่เปน
ปญหาของนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ดวยตนเอง  
 
ตัวแปรที่ใชในการวิจัย  

ตัวแปรตน   การใชเบี้ยอรรถกร 
 ตัวแปรตาม       พฤติกรรมนั่งอยูกับที่ในชั้นเรียน 
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นิยามศัพทเฉพาะ 
1.  พฤติกรรมนั่งอยูกับที่ในชั้นเรียน หมายถึง การที่นักเรียนที่มีความบกพรองทางการ

ไดยินมีพฤติกรรมนั่งในที่นั่งประจําของตนเองในชั้นเรียนและตั้งใจเรียนดวยการมองดูครูผูอธิบาย
เนื้อหาใน  วิชาวิทยาศาสตรโดยไมแสดงพฤติกรรมไมนั่งอยูกับที่ ในชั้นเรียนดังตอไปนี้                 
ยืนชะโงกตัวไปสะกิดเพื่อน เดินไปคุยกับเพื่อน เดินไปเดินมาในชั้นเรียน และเดินออกนอกชั้นเรียน
โดยไมขออนุญาต หรือลุกขึ้นยืนไมตั้งใจเรียนหันหนาหันหลัง   

2. เบี้ยอรรถกร หมายถึง การใชตัวเสริมแรงรูปดาวโดยมีขอตกลงรวมกับนักเรียนวา                
ถานักเรียนนั่งอยูกับที่ในชั้นเรียนเปนเวลา  30  นาที จะไดรับรูปดาวจํานวน 10 ดวง ซ่ึงนักเรียน
สามารถนําไปแลกสิ่งเสริมแรงที่นักเรียนตองการหรือสะสมดาวเพื่อแลกสิ่งเสริมแรงที่ตองการตาม
อัตราแลกเปลี่ยนเบี้ยอรรถกรท้ังนี้ถานักเรียนไมแสดงพฤติกรรมตอไปนี้ในชั้นเรียน  เชน              
ยืนชะโงกตัวไปสะกิดเพื่อน เดินไปคุยกับเพื่อน เดินไปเดินมาในชั้นเรียน เดินออกนอกชั้นเรียน    
ลุกยืนหันหนาหันหลังไมตั้งใจเรียน หรือหากยังคงแสดงพฤติกรรมเหลานี้เพียงพฤติกรรมใด 
พฤติกรรมหนึ่ง  นักเรียนจะไดรับรูปดาวที่สะสมมีจํานวนลดลงตามอัตราการแลกเปลี่ยน              
เบี้ยอรรถกรที่กําหนด  

3. นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน หมายถึง นักเรียนที่สูญเสียการไดยิน             
ในระดับ 90 เดซิเบลขึ้นไป สําหรับการวิจัยคร้ังนี้นักเรียนเปาหมายสูญเสียการไดยิน 110 เดซิเบล  
ซ่ึงไมสามารถไดยินเสียงพูด ตองใชภาษาทาทางธรรมชาติ  ภาษามือ ในการสื่อสาร 
 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. เพื่อทราบผลการเพิ่มพฤติกรรมนั่งอยูกับที่ของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการได
ยิน  โดยใชเบี้ยอรรถกรอันเปนประโยชนตอครูในการปรับพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคที่นักเรียน
แสดงออกในชั้นเรียน 

2. เพื่อผลจากการศึกษาการใชเบี้ยอรรถกรกับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินชวยลด
พฤติกรรมไมนั่งอยูกับที่ในชั้นเรียนมาเปนพฤติกรรม นั่งอยูกับที่ ตั้งใจเรียน และมีสมาธิเพิ่มขึ้น 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 
บทท่ี 2 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
  

ในการทบทวนเอกสารและผลงานการวิจัยที่ เกี่ยวของกับการศึกษาเรื่องการใช           
เบี้ยอรรถกรเพิ่มพฤติกรรมนั่งอยูกับที่ในชั้นเรียนของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน คร้ังนี้ผูวิจัย
ไดศึกษา แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของดังนี้ 

1. แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวของกับการเรียนรูและการปรับพฤติกรรม   
 1.1 ทฤษฎีการเรียนรูและการปรับพฤติกรรม 
 1.2 ความหมายของการปรับพฤติกรรม 
 1.3 ลักษณะของการปรับพฤติกรรม 

2. แนวคิดที่เกี่ยวของกับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน 
 2.1 ลักษณะและปญหาเดก็ที่มีความบกพรองทางการไดยิน   
 2.2 พฤติกรรมที่ไมพึงประสงคของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยนิ 

3. แนวคดิที่เกีย่วของกับการเสริมแรงดวยเบี้ยอรรถกร 
 3.1 ความหมายของเบี้ยอรรถกร 
 3.2 หลักการใชเบี้ยอรรถกรใหมีประสิทธภิาพ 
 3.3 หลักในการใหการเสริมแรงทางบวกอยางมีประสิทธิภาพ 
 3.4 ขอดีของเทคนิคการเสริมแรงดวยเบีย้อรรถกร 
 3.5 ประโยชนของการสะสมเบี้ยอรรถกร 
 3.6 ขอควรพิจารณาในการใชเทคนิคการเสริมแรงดวยเบี้ยอรรถกร 
 3.7 งานวิจยัที่เกี่ยวของกับการเสริมแรงดวยเบี้ยอรรถกร 
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1. แนวคิด ทฤษฎี ท่ีเก่ียวของกับการเรียนรูและการปรับพฤติกรรม 
 
1.1 ทฤษฎีการเรียนรูและการปรับพฤติกรรม 

การปรับพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับกระบวนการปรับปรุงแกไขพฤติกรรมในสภาพการณทั่วไป
นิยมนําทฤษฎีการเรียนรูโดยการวางเงื่อนไขแบบการกระทําของสกินเนอร (Skinner, อางถึงใน 
สมโภชน  เอี่ยมสุภาษิต 2543 :30-33)มาประยุกตใช สกินเนอรเช่ือวาพฤติกรรมสวนใหญเกิดจาก
การเรียนรู หลักการเรียนรูที่เกิดขึ้น ผูเรียนตองเปนฝายกระทําเอง มิใชเกิดจากสิ่งเราภายนอกมา
กระตุน เชน การที่หนูกินอาหาร เพราะหนูเปนผูกดคานจึงไดรับอาหาร นอกจากนี้ไดกลาวถึงหลัก
พฤติกรรมของคนอยูภายใตการควบคุมของผลการกระทําที่เคยรับ ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ซ่ึง
แบงเปน 2 ประเภท คือ เงื่อนไขการเสริมแรง (Contingency of Reinforcement) ไดแก การไดรับส่ิง
ที่เราพอใจและเงื่อนไขการลงโทษ (Contingency of Punishment) ซ่ึงหมายถึงการไดรับส่ิงที่ไมพึง
พอใจ และไดอธิบายเกี่ยวกับการเกิดพฤติกรรม คือ กฎแหงผล ( Law of Effect ) ไววามีการกระทํา
บอยครั้งที่เกิดขึ้นโดยไมรูวาอะไรคือส่ิงเราในกรณีที่ไมใชเรื่องเกี่ยวกับการเรียนรู ถูกสรางขึ้น
ระหวางการตอบสนองกับการเสริมแรงมากกวาความสัมพันธระหวางสิ่งเรากับการตอบสนอง 
สาระสําคัญทุกอยางที่เกิดขึ้นในการเรียนรูการวางเงื่อนไข ผลการกระทําคือ เมื่อการตอบสนอง
ไดรับการเสริมแรงในการเรียนรูแบบวางเงื่อนไขสิ่งเราการตอบสนองเกิดจากการที่มีส่ิงเราภายนอก
มากระตุน และมีลักษณะเปนไปโดยอัตโนมัติ แตการเรียนรูการวางเงื่อนไขผลกระทํา (Operant 
Conditioning) เราจะกระทําพฤติกรรมตอบสนองที่เกิดขึ้นโดยตนเอง ลงมือกระทําดวยความตั้งใจ
โดยคาดหวังผลอยางใดอยางหนึ่งที่เราตองการ เชนไดรับการเสริมแรง ไดรับรางวัล หรือเพื่อ
หลีกเล่ียงจากสิ่งที่ตนไมพึงพอใจ พฤติกรรมแบบการวางเงื่อนไขการกระทํานี้เกิดขึ้นเปนสวนใหญ
ในชีวิตประจําวันของเราโดยที่ผลของพฤติกรรมจะเปนเงื่อนไขควบคุมการแสดงออกของ
พฤติกรรมนั้นทําใหเกิดผลที่พึงพอใจตามมา ก็มีแนวโนมวาพฤติกรรมนั้นจะลดลงและหายไปใน
ที่สุดและชี้ใหเห็นวาองคประกอบอยู 3 ประการในการวางเงื่อนไข แบบผลการกระทําคือ  

1. บริบทหรือสถานการณ ที่ซ่ึงเกิดการตอบสนองขึ้น หมายถึงส่ิงแวดลอมที่อยูใน      
ช้ันเรียน  

2. พฤติกรรมการตอบสนองในสิ่งเราที่เราประสบอยู หมายถึงพฤติกรรมการนั่งอยูกับที่
มีพฤติกรรมตั้งใจเรียนไมลุกจากที่นั่ง  

3. ส่ิงที่ไดรับเมื่อกระทําพฤติกรรมตอบสนอง(ตัวเสริมแรง)หมายถึงเบี้ยอรรถกร เมื่อมี
พฤติกรรมที่พึงประสงค พฤติกรรมนั่งอยูกับที่นักเรียนจะไดรับรูปดาวไวแลกของรางวัลหรือ
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สามารถเก็บสะสมรางวัลไดตามเงื่อนไข สกินเนอร (Skinner, อางถึงใน สมโภชน  เอ่ียมสุภาษิต 
2543 : 31-33) 

หลักการเรียนรูของทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบการกระทํา เนนการกระทําของผูรับการทดลอง
หรือผูที่เรียนรู มากกวาสิ่งเราที่ผูทดลองหรือผูสอนกําหนด กลาวคือเมื่ออินทรียเกิดการเรียนรูจากสิ่งเราใด
ส่ิงเราหนึ่งเราจะใหผูเรียนเลือกแสดงพฤติกรรมเอง โดยไมบังคับหรือบอกแนวทางการเรียนรู เมื่อผูเรียน
เรียนรูแลวจึงเสริมแรง พฤติกรรมนั้น ๆ  ทันที เพื่อใหเรียนรูวาพฤติกรรมที่แสดงออกนั้นเปนพฤติกรรมที่  
พึงประสงค  หรือกลาวอีกอยางหนึ่ง ทฤษฎีการเรียนรูการวางเงื่อนไขแบบการกระทํานั้นพฤติกรรมหรือ       
การตอบสนองจะขึ้นอยูกับการเสริมแรง  (Reinforcement)  

การเสริมแรง  ( Reinforcement)  หมายถึง ส่ิงเราใดที่ทําใหพฤติกรรมเกิดการเรียนรูที่เกิดขึ้น
แลว มีแนวโนมจะเกิดขึ้นอีก มีความคงทนถาวร เชนการกดคานและจิกแปนสีของนกพิราบไดถูกตอง       
ทุกครั้งเมื่อหิวหรือตองการในการทดลองของ สกินเนอร   ตัวเสริมแรง  แบงออกเปน 2  ลักษณะคือ  

1.  ตัวเสริมแรงทางบวก (Positive Reinforcer) หมายถึงสิ่งเราใดเมื่อนํามาใช ทําใหอัตรา              
การตอบสนองเพิ่มมากขึ้น เชนการใหรางวัล   อาหาร  คําชมเชย 

2. ตัวเสริมแรงทางลบ (Negative Reinforcer) หมายถึง ส่ิงเราใดเมื่อนําออกไปแลว ทําใหอัตรา 
การตอบสนองเพิ่มมากขึ้น เชน สงเสียงดัง   คําตําหนิ   อากาศรอน 

การปรับพฤติกรรมดวยการวางเงื่อนไข หลักที่ใชในเรื่องนี้เปนหลักเดียวกับการปลูกฝง
พฤติกรรมใหมใหแกเด็ก คือเราจะใชการเสริมแรงเปนสิ่งควบคุมพฤติกรรม เชน นักเรียนมีปญหาไมนั่งอยู
กับที่ ชอบเดินไปเดินมา ไมตั้งใจเรียน ครูอาจดําเนินการดังนี้ คือ ทุกครั้งที่เด็กลุกจากที่นั่งครูไมใหรางวัล
แตเมื่อนักเรียนนั่งอยูกับที่ครูใหรางวัล จากหลักการนี้อาจกลาวไดวาการเสริมแรงมีอิทธิพลชวยใหเด็กเกิด
การเรียนรูวาเรามีพฤติกรรมไมพึงประสงคเมื่อลุกจากเกาอ้ี และมีพฤติกรรมพึงประสงคเมื่อนั่งอยูกับที่ 

ในการปรับพฤติกรรมครั้งนี้เปนการปลูกฝงพฤติกรรมการนั่งอยูกับที่ของนักเรียนที่มีความ
บกพรองทางการไดยิน หลักสําคัญในทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบการกระทําของสกินเนอรคือการควบคุม
การตอบสนองไดดวยวิธีการเสริมแรง กลาวคือผูวิจัยจะใหการเสริมแรงเฉพาะเมื่อมีการตอบสนองที่ตองการ
เพื่อใหกลายเปนนิสัยติดตัวตอไป ตัวอยางคือ ใหนักเรียนนั่งอยูกับที่ โดยไมลุกขึ้นจากเกาอี้ ในเวลา 30 นาที 
นักเรียนนั่งอยูกับที่ไดนาน 30 นาที โดยไมมีการลุกจากที่นั่ง ผูวิจัยใหรูปดาว เพื่อนําไปแลกรางวัลตามที่
ตองการหรือนําไปสะสมเพื่อแลกสิ่งที่ตองการอยางอื่นไดตามอัตราการแลกเปลี่ยนตามตารางที่กําหนดให 

 ดังนั้นถาจัดเงื่อนไขการเรียนรูใหเหมาะสมก็สามารถปรับพฤติกรรมได การแสดงพฤติกรรม
ขึ้นอยูกับกระบวนการที่ สําคัญ  2 ประการ  คือ  การเสริมแรงจะทําใหพฤติกรรมเพิ่มขึ้น                
สวนการลงโทษจะทําใหพฤติกรรมลดลง สําหรับตัวเสริมแรงจําแนกไดเปน 2 ประเภท คือ           
ตัวเสริมแรงปฐมภูมิ คือ  ตัวเสริมแรงที่มีสภาพเปนตัวเสริมแรงโดยธรรมชาติ สวนตัวเสริมแรงทุติยภูมิ 
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คือ ตัวเสริมแรงที่สามารถนําไปสู ตัวเสริมแรงอยางอื่นได เชน คะแนน เงิน เกรด เบี้ย หรืออาจเปน
ตัวเสริมแรงที่คนเกิดการเรียนรูแลวตองการตัวเสริมแรงขึ้นมา เชน คําชม เกียรติยศ หรือเหรียญตรา 
เปนตน ในการใหการเสริมแรงนั้นสามารถกระทําไดหลายลักษณะ เชน การเสริมแรงทุกครั้ง        
ทุกชวงเวลาที่แนนอนจะทําใหพฤติกรรมเกิดขึ้นและลดลงอยางรวดเร็ว สวนการเสริมแรงเปน
บางครั้งหรือบางชวงเวลาจะมีผลทําใหพฤติกรรมเกิดขึ้นชา ๆ  และก็ลดลงชา ๆ  ดวยเชนกัน  
 
1.2 ความหมายของการปรับพฤติกรรม  

นักการศึกษาหลายท านได ใหความหมายของการปรับพฤติกรรม  (Behavior 
Modification) มีผูใหความหมายไวดังนี้ 

ผองพรรณ  เกิดพิทักษ (2536:14) กลาววาการปรับพฤติกรรมหมายถึง การใชเทคนิค
หรือวิธีการปรับพฤติกรรมวิธีใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีผสมผสานกัน เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม       
ที่ไมพึงประสงคใหเปนพฤติกรรมที่พึงประสงคตลอดทั้งสรางสรรคและเสริมสรางใหเกิด
พฤติกรรมที่พึงประสงค 

โวลเป   (Wolpe,  อางถึงใน  สมโภชน  เอี่ยมสุภาษิต  2543 : 2) กลาววา การปรับพฤติกรรมเปน 
การใชผลที่ไดจากการทดลองหลักของการเรียนรูเพื่อเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของบุคคลที่ ไม
เหมาะสมใหเหมาะสมขึ้น สวนโอแลรี่และวิลสัน(O’Learys and Wilson, อางถึงใน สมโภชน  เอี่ยม
สุภาษิต 2543:2) ไดใหความหมายไววา เปนการประยุกตทฤษฎีการเรียนรูและขอคนพบจาก
จิตวิทยาการทดลอง เพื่อใชในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมนุษย 

พัฒนานุสรณ  สถาพรวงค (2544:226) กลาวไววา การปรับพฤติกรรม ที่พฤติกรรม
เปาหมายเปลี่ยนแปลงไปในระดับใด ระดับหนึ่งถือวาการเปลี่ยนแปลงนั้นใชได เชน การทดลอง
พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการปรับพฤติกรรม ระหวางการใชโปรแกรมการปรับพฤติกรรม
กับระยะเสนฐานหรือระยะกอนการการใชโปรแกรมการปรับพฤติกรรม 

จากความหมายของการปรับพฤติกรรมดังกลาวพอจะสรุปไดวา การปรับพฤติกรรม
หมายถึง การใชผลจากการทดลองตามหลักของการเรียนรู เทคนิค วิธีการหลายวิธีมาผสมผสาน 
เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลใหไดพฤติกรรมที่พึงประสงค 
 
1.3 ลักษณะของการปรับพฤติกรรม 

สมโภชน  เอี่ยมสุภาษิต(2543:9-10) ไดแบงลักษณะของการปรับพฤติกรรมออกเปน 7 
ลักษณะ ดังนี้  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



10

1. มุงที่พฤติกรรมโดยตรง โดยที่พฤติกรรมนั้นจะตองสังเกตเห็นได และวัดไดตรงกัน     
ซ่ึงพฤติกรรมในที่นี้หมายถึง ส่ิงที่บุคคลกระทํา แสดงออก ตอบสนองหรือโตตอบตอส่ิงใดสิ่งหนึ่ง
ในสถานการณใดสถานการณหนึ่งที่สามารถสังเกตเห็นได ไดยินได นับได อีกทั้งวัดไดตรงกันดวย
เครื่องมือที่เปนวัตถุวิสัยไมวา การแสดงออกหรือการตอบสนองนั้น เปนภายในหรือภายนอกก็ตาม 
เชน การรองให การเดิน การคิด การเตนของชีพจร การอานหนังสือ เปนตน 

2. ไมใชคําที่เปนการตีตรา เชนคําวากาวราว ฉลาด โง เกเร ขี้เกียจ เกง เปนตน เพราะคําตีตราเหลานี้   
มักเปนคําที่มีความหมายกวาง ๆ ที่รวมพฤติกรรมหลาย ๆ ลักษณะเขาดวยกัน จึงทําใหไมชัดเจนยาก
แกการสังเกตใหตรงกันเนื่องจากตางคนตางรับรูคําตีตรานี้ตางกัน และยากแกการจัดโปรแกรม    
การปรับพฤติกรรมใหบรรลุเปาหมายได นอกจากนี้บุคคลที่ถูกตีตราอาจจะพยายามทําตนใหมี
ลักษณะเหมือนกับที่ถูกตีตรา เชน ถาตีตราเด็กวาขี้เกียจ เด็กอาจแสดงพฤติกรรมตาง ๆ ที่แสดงให
เห็นวาขี้เกียจ การตีตรายังทําใหผูที่เกี่ยวของเกิดความอับอายได ถาการตีตรานั้นเปนการตีตราใน
ลักษณะที่ไมเหมาะสม เชน ตีตราเด็กวาเห็นแกตัว ซ่ึงถาผูปกครองรูเขาก็อาจเกิดการอับอายได เปนตน 

3. พฤติกรรมไมวาจะเปนพฤติกรรมที่ปกติและไมปกติก็ตาม ยอมเกิดจากการเรียนรูใน
อดีตทั้งส้ิน ดังนั้นพฤติกรรมเหลานี้สามารถเปลี่ยนแปลงไดโดยกระบวนการเรียนรู 

4. การปรับพฤติกรรมจะเนนที่สภาพและเวลาในปจจุบันเทานั้น แมวาการเรียนรูจะ
เกิดขึ้นในอดีตก็ตาม แตเงื่อนไขสิ่งเราและผลกรรมในสภาพปจจุบันเปนตัวกําหนดพฤติกรรมที่
เรียนรูในอดีตนั้น จะมีแนวโนมที่จะเกิดขึ้นบอยครั้งหรือลดลง ดังนั้นถาสามารถวิเคราะหไดวา     
ส่ิงเราและผลกรรมใดที่ทําใหพฤติกรรมเหลานั้นเกิดขึ้นบอยครั้ง หรือลดลงในสภาพปจจุบันก็จะทํา
ใหสามารถปรับส่ิงเราและผลกรรมนั้นไดเหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อท่ีจะทําใหพฤติกรรมดังกลาวนั้นจะ
เปลี่ยนแปลงไปตามเปาหมายที่ตองการ 

5. การปรับพฤติกรรมจะเนนที่วิธีการทางบวกมากกวาที่จะใชวิ ธีการลงโทษใน              
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคล เนื่องจากเปาหมายของการปรับพฤติกรรมนั้น จะเนนที่     
การเพิ่มพฤติกรรมที่พึงประสงค จึงจําเปนที่จะใชวิธีทางบวก เพื่อสนับสนุนใหบุคคลแสดง
พฤติกรรมที่พึงประสงคเพิ่มมากขึ้น วิธีการทางบวกเปนวิธีที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งกอใหเกิดปญหา
ทางอารมณนอยกวาการใชวิธีการลงโทษอีกดวย นอกจากนี้ การลงโทษยังเปนวิธีการที่ไมมี
ประสิทธิภาพเลย  ในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคล  ใหไปในทิศทางพึงประสงค         
เนื่องจากการลงโทษเปนวิธีการที่ใชเพื่อการระงับพฤติกรรมเทานั้น หาใชเพื่อการพัฒนาพฤติกรรมไม 
แตอยางไรก็ตาม การลงโทษไมควรจะใชเลย การลงโทษควรจะใชอยางยิ่งในกรณีที่บุคคลมี
พฤติกรรมที่มีความรุนแรง ตลอดจนพฤติกรรมนั้นอาจกอใหเกิดอันตรายตอชีวิตได อีกทั้งถาพบได
วาจะไมมีโอกาสที่จะพัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงคใหแกบุคคลเลยถาไมลดพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค
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ของบุคคลนั้นเสียกอน นอกจากนี้การลงโทษ ยังสนองวัตถุประสงค ในแงที่วาหยุดพฤติกรรม         
ที่ไมพึงประสงคช่ัวขณะหนึ่ง เพื่อที่จะไดมีเวลาพอที่จะเสริมสรางพฤติกรรมใหมที่พึงประสงค 

6. วิธีการปรับพฤติกรรมนั้นสามารถใชไดอยางเหมาะสมตามลักษณะปญหาของ           
แตละบุคคล เนื่องจากมีความเชื่อวาบุคคลแตละคนนั้นมีความแตกตางกัน การลงโทษวิธีหนึ่งอาจจะ
ใชไดผลกับคน ๆ   หนึ่ง แตอาจจะใชไมไดผลกับอีกหลาย ๆ   คนไดเชนเดียวกัน ตัวเสริมแรงตัวหนึ่งอาจจะมี
ประสิทธิภาพสูงมากเมื่อใชกับคนบางคน แตอาจจะไมมีประสิทธิภาพเลยถาใชกับคนอีกกลุมหนึ่ง ดังนั้นใน
การดําเนินการปรับพฤติกรรมจึงตองคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลดวย 

7. วิธีการปรับพฤติกรรม เปนวิธีการที่ไดรับการพิสูจนมาแลววามีประสิทธิภาพและ
ไดผลโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร 

สราญ บุญญานุสนธิ์ (2534:104-105) ไดกลาวไววาการปรับพฤติกรรมของเด็กพิการ นั้น
พฤติกรรมจะดีหรือไมดี ไมไดเกิดขึ้นมาตั้งแตเกิด แตพฤติกรรมที่แสดงออกมาใหเห็นเดนชัดนั้น
เกิดจากการเรียนรู ประสบการณตาง ๆ ที่ชวยใหนักเรียนมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงได  พฤติกรรมจะ
เพิ่มในทางบวกตอเมื่อไดเห็นตัวอยางการปฏิบัติจริง เรียนรูจากสิ่งที่เห็น ตัวอยางที่ดี มีผูช้ีแนะ
ในทางที่ถูกตอง การกระทําใด ๆก็ตามทําใหเกิดผลเปนที่นาพอใจและผลนั้นคือรางวัลที่เด็กตองการ
เด็กก็จะประพฤติและทําซํ้าอีก ส่ิงสําคัญที่ชวยในการปรับพฤติกรรมของเด็กพิการใหดีขึ้นดังนี้ 

1. ตองเริ่มจากตนเหตุของปญหา 
2. ตองดูสภาพของความพิการ เด็กพิการไมใชเด็กปกติ 
3. ตองเขาใจวิธีการแกปญหาใหถูกจุด หรือใชเทคนิคแกปญหาใหถูกตอง 
4. ตองใหเปนไปตามวัยของเด็ก ดูความแตกตางระหวางบุคคล 
5. รีบชวยเหลือตั้งแตเด็กหรือเร่ิมรูวาเด็กเริ่มมีปญหา 
6. ศึกษาและวางแผนการชวยเหลือเด็กไวลวงหนา 
7. สนใจเด็กและพัฒนาใหเปนไปตามขั้นตอนที่เหมาะสม 
8. ตองมีเหตุผลและคิดคนวิธีการใหม ๆ ดวยการเรียนรูทฤษฏีทางดานจิตวิทยาเพื่อ

ชวยเหลือเด็กพิการใหถูกตองและเหมาะสม 
อารี พันธมณี (2537:209) ไดกลาวถึงการปรับปรุงแกไขพฤติกรรมดวยการวางเงื่อนไข

วาหลักที่ใชในเรื่องนี้เปนหลักการปลูกฝงพฤติกรรมใหมใหแกเด็กคือการใหเสริมแรงเปน ส่ิง
ควบคุมพฤติกรรมสิ่งเสริมแรงมีสวนชวยใหเด็กมีพฤติกรรมที่พึงประสงคได 

สมพร สุทัศนีย (2547:183)ไดกลาวถึงลักษณะของการปรับพฤติกรรมดังนี้ 
1. เนนการแกไขพฤติกรรมหรือกิริยาที่สังเกตเห็นไดชัดเจนเชน เดิน ตะโกน พูดเสียงดัง 

เปนตน พฤติกรรมดังกลาวสามารถมองเห็นไดตรงกันวัดไดเปนรูปธรรม 
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2. ไมใชคําที่ประณามหรือตีตรา เชน คําวา ซน กาวราว ดื้อ ชอบขโมย โกหก เปนตน
เพราะเปนพฤติกรรมที่มีลักษณะของการประเมิน มีความหมายกวาวและซับซอน มีหลายพฤติกรรม
รวม ๆ กัน ยากแกการสังเกตหรือสังเกตเห็นไดแตตางคนตางเขาใจทําใหยากแกการจัดโปรแกรม
การปรับพฤติกรรม 

3. พฤติกรรมตาง ๆ เกิดจากการเรียนรู พฤติกรรมที่ไมเหมาะสมก็เกิดจากการเรียนรูที่ไม
เหมาะสม ฉะนั้นพฤติกรรมยอมเปลี่ยนแปลงได โดยการจัดกระบวนการเรียนรูที่เหมาะสมหรือจัด
สภาพแวดลอมใหมที่เหมาะสม 

4. การปรับพฤติกรรมเนนสภาพการณปจจุบันเทานั้น แมวาพฤติกรรมนั้นเกิดจากการ
เรียนรูในอดีต แตเงื่อนไขสิ่งเราและผลกรรมในสภาพการณปจจุบันเปนตัวกําหนดวาพฤติกรรมนั้น
มีแนวโนมจะเกิดขึ้นบอยครั้งหรือมีแนวโนมที่จะลดลง ถาสามารถรูวาสิ่งเราหรือผลกรรมใดทําให
พฤติกรรมเกิดขึ้นบอยครั้งหรือลดลงก็สามารถจัดสภาพการณส่ิงเราและผลกรรมนั้นไดเหมาะสม
เพื่อใหพฤติกรรมเปลี่ยนไปตามเปาหมายได 

5. การปรับพฤติกรรมเนนการเพิ่มพฤติกรรมที่พึงประสงค โดยการใหส่ิงที่พอใจ
หลังจากเด็กแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงคมากกวาพฤติกรรมไมพึงประสงค 

6. วิธีการปรับพฤติกรรมแตละวิธีนั้นจะใชไดเหมาะสมหรือไมขึ้นอยูกับปญหาเนื่องจาก
เด็กแตละคนมีภูมิหลังที่แตกตางกันการปรับพฤติกรรมจึงตองตระหนักในเรื่องความแตกตาง
ระหวางบุคคลดวย 

7. วิธีปรับพฤติกรรมเปนวิธีทางวิทยาศาสตรที่มีระบบและขั้นตอนที่ไดรับการทดสอบ
แลววาเปนวิธีการที่มีประสิทธิภาพ 

จากลักษณะของการปรับพฤติกรรมที่กลาวถึงจะเห็นไดวาการปรับพฤติกรรมเปนวิธีการ
ทางวิทยาศาสตรที่มีระบบและขั้นตอนที่ เหมาะสมกับปญหาแตละปญหาผูที่จะทําการปรับ
พฤติกรรมจะตองศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับเด็กที่จะปรับพฤติกรรมโดยศึกษาจากสิ่งแวดลอม 
พื้นฐานของครอบครัวและตองตระหนักถึงเรื่องของความแตกตางระหวางบุคคล โดยเฉพาะ
นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินตองศึกษาความแตกตางระหวางบุคคล ความตองการ 
สภาพแวดลอม เนนการปรับพฤติกรรมที่สามารถมองเห็นไดชัดเจนเปนอุปศักดิ์ตอการเรียนและ
การแสดงพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค 
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2. แนวคิดท่ีเก่ียวของกับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยนิ 
 

2.1 ความหมายของนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน 
ไดมีนักการศึกษาใหความหมายของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินไวดังนี้ 
ผดุง  อารยะวิญู (2542:21-23) ไดใหคําจํากัดความเด็กที่มีความบกพรองทางการwดยิน 

หมายถึง เด็กที่สูญเสียการไดยิน ซ่ึงอาจจะเปนเด็กหูตึงหรือเด็กหูหนวกก็ได ซ่ึงดร.ผดุง อารยะวิญู     
ไดอธิบายลักษณะของเด็กหูหนวกและเด็กหูตึงไวดังนี้ 

เด็กหูหนวกหมายถึง เด็กที่สูญเสียการไดยิน 90 เดซิเบลขึ้นไป วัดดวย เสียงบริสุทธิ์ ณ 
ความถี่ 100, 1000, และ 2000 เฮอรซท  ในหูขางดีกวาเด็กไมสามารถใชการไดยินใหเปนประโยชน
เต็มประสิทธิภาพในการฟง อาจเปนผูที่สูญเสียการไดยินมาแตกําเนิดหรือการสูญเสีย  การไดยิน   
ในภายหลังก็ตาม 

เด็กหูตึง หมายถึง เด็กที่สูญเสียการไดยิน ระหวาง 26- 89 เดซิเบล ในหูขางดีกวา วัดโดย
ใชเสียงบริสุทธิ์ความถี่ 500, 1000 , และ2000  เฮอรซท เปนเด็กที่สูญเสียการไดยินเล็กนอยไปจนถึง
การไดยินขั้นรุนแรง 

เกณฑการตัดสิน เด็กที่ไดรับการตัดสินวาเปนเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยิน ตองมี
คุณลักษณะดังนี้ 

1.  เด็กหูหนวกไดแกเด็กที่สูญเสียการไดยินในหูขางที่ดีกวา 90 เดซิเบลขึ้นไปและเปน 
การสูญเสียการไดยินมาแตกําเนิด หรือสูญเสียการไดยินในหูขางที่ดีกวา 90 เดซิเบลขึ้นไป และเปน
การสูญเสียการไดยินภายหลัง หรือ สูญเสียการไดยินในหูขางที่ดีกวา 90 เดซิเบลขึ้นไป เปนการ
สูญเสียการไดยินกอนเด็กพูดได เขียนได ไมสามรถเรียนหนังสือไดไมมีการพัฒนาทางภาษา
ทัดเทียมกับเด็กปกติหากเด็กไมไดรับบริการการศึกษาพิเศษ 

2.  เด็กหูตึงไดแกเด็กที่สูญเสียการไดยินระหวาง 26–89 เดซิเบล ในหูขางที่ดีกวาเปน     
การสูญเสียการไดยินมาแตกําเนิด       

วารี ถิระจิตร (2541:39-40) ไดใหความหมายของคนหูหนวกไววา คนที่ประสาทหู       
ไมทํางานตามปกติ ตามจุดประสงคของชีวิต มีอยู 2 ประเภท คือพวกที่หูหนวกมาแตกําเนิด กับผูที่
เกิดมาปกติ แตเกิดหูหนวกภายหลัง อันเนื่องจากเจ็บไข หรืออุบัติเหตุบางประการ 

ศรียา  นิยมธรรม (2538 : 22-23) ไดใหความหมายของคนหูหนวกไววา การสูญเสียการได
ยินจึงมักพิการถาวรแตกําเนิด นอกจากนี้โรคของหูบางชนิดทําใหเกิดการสูญเสียการไดยิน การสูญเสีย
การไดยินจึงมีประเภท สาเหตุ อาการและระดับการไดยิน การรักษาที่แตกตางกันลวนเปนปจจัยที่
กอใหเกิดการสูญเสียการไดยิน 
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2.2 ลักษณะและปญหาของเด็กท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน   

ผดุง อารยะวิญู (2542 :23-25) กลาวไววา 
1. การพูด เด็กที่มีความบกพรองทางการไดยิน มีปญหาทางการพูด เด็กอาจพูดไมได

หรือพูดไมชัด ซ่ึงขึ้นอยูกับการสูญเสียการไดยินนอยอาจจะพูดได เด็กที่มีการสูญเสียการไดยิน
ระดับปานกลางสามารถพูดได แตไมชัด สวนเด็กที่สูญเสียการไดยินมากหรือหูหนวก อาจพูดไมได
เลยหากไมไดรับการสอนพูด ตั้งแตในวัยเด็ก การพูดตองขึ้นอยูกับอายุของเด็ก  และการดูแลของ
ผูปกครองดวย  

2. ภาษา เด็กที่มีความบกพรองทางการไดยิน มีปญหาเกี่ยวกับภาษา เชนมีความรูเกี่ยวกับ
คําศัพทในวงจํากัด เรียงคําเปนประโยคผิดหลักภาษา 

3. ความสามารถทางสติปญญา ผูที่ไมคุนเคยกับเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยิน อาจ
คิดวาเด็กพวกนี้มีระดับสติปญญาต่ํา เพียงแตเราไมสามารถสื่อสารกับเขาไดเขาใจ และเด็กสื่อสาร
กับผูอ่ืนไมเขาใจ จากรายงานการวิจัยเปนจํานวนมากพบวาเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยินมี
ระดับสติปญญาเหมือนคนปกติ คือ ฉลาด ปานกลาง และโง  จึงสรุปไดวา เด็กหูหนวกไมไดโงทุกคน 

4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เด็กที่มีความบกพรองทางการไดยิน จํานวนมากมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่ํา ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาวิธีการเรียนการสอนตลอดจนการวัดผลที่ปฏิบัติอยูในปจจุบัน
เหมาะที่จะนําไปใชกับเด็กประเภทนี้หรือไม เนื่องจากเด็กมีปญหาทางดานภาษา ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเลยต่ํา 

5. การปรับตัว เด็กที่มีความบกพรองทางการไดยินอาจจะมีปญหาในการปรับตัว สาเหตุ
สวนใหญมาจากการสื่อสารกับผูอ่ืน หากเด็กสามารถสื่อสารไดดี ปญหาทางอารมณอาจลดลง ทําให
เด็กสามารถปรับตัวได แตถาเด็กไมสามารถสื่อสารกับผูอื่นไดดีเด็กอาจเกิดความคับของใจ ซ่ึงมีผล
ตอพฤติกรรมของเด็ก เด็กที่มีความบกพรองทางการไดยินตองปรับตัวมากกวาเด็กปกติบางคนเสีย
อีก เด็กที่มีความฉลาดอาจปรับตัวไดดี สวนเด็กที่ไมฉลาดอาจมีปญหาในการปรับตัวได   

สราญ บุญญานุสนธิ์  (2534:91)ไดกลาวถึงลักษณะพฤติกรรมที่มีปญหาของเด็กพิการ
ดังนี้ 

1. โมโหราย อารมณรอน เกิดจากการมีปมดวยเพราะความพิการของตนเองไมมีทาง
ระบายความในใจใหผูอ่ืนไดรับรู หรือไมอาจสื่อสารกับผูอ่ืนไดสาเหตุเด็กพูดไมได 

2. พฤติกรรมกาวราว เหตุที่ทําใหเด็กมีพฤติกรรมเชนนี้เนื่องจาก เด็กมีความรูสึกเก็บกด
มักจะออกมาในรูปของการชอบรังแกผูอ่ืน 
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3. เกิดจากการปรับตัวเขากับเพื่อนไมได เหมือนอยูคนเดียว ส่ือสารกับเพื่อนหรือผูอ่ืนที่
อยากจะระบายความในใจไมได หรือใหผูอ่ืนรูถึงความตองการของตนเองไมได 

4. พฤติกรรมที่แสดงออกมีความรูสึกผิดหวัง สอบตกบอย ๆ เรียนไมเขาใจเนื่องจากรับ
การสื่อสารไดทางเดียวคือสายตาผานภาษาทาทางจึงยากแกการเรียนรู 

 
2.3 พฤติกรรมท่ีไมพึงประสงคของนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน   

ผดุง  อารยะวิญู (2528 :14) กลาววา ลักษณะพฤติกรรมของนักเรียนที่มีความบกพรอง
ทางการไดยินที่ไมพึงปรารถนาไดแก กอความวุนวาย กอปญหา ฝนกลางวัน เกียจคราน ไมทํางานที่
ไดรับมอบหมาย มีความวิตกกังวล หวาดกลัว โหดราย กาวราว ไมอยูนั่ง เคล่ือนไหวตลอดเวลา  
ขาดระเบียบวินัย 

รจนา  ทรรทรานนท (2526:22) ไดกลาวไววา การที่เด็กมี ความบกพรองทางการไดยิน
ยอมมีผลตอพัฒนาทางอารมณและจิตใจ เชนเดียวกันที่มีผลตอการพัฒนาการดานอื่น ๆ เปนตนวา 
พัฒนาทางสติปญญา พัฒนาการทางการพูด ฯลฯ จากการที่หูไมไดยินและพูดไมไดทําใหเด็กขาด
ภาษาที่จะสื่อความคิด ความรูสึก และความตองการของตนเองแกผูอ่ืน เด็กที่มีความบกพรอง
ทางการไดยิน จึงแสดงพฤติกรรมบางอยางที่บงถึงการไมสามารถควบคุม อารมณของตนเองได เชน
ไมทําตามระเบียบ ขอบังคับ  เอาแตใจตนเอง กาวราว ขาดความยับยั้งชั่งใจ การที่เด็กมีพฤติกรรม   
ไมเหมาะสมนั้นเกิดจากความไมเขาใจ ความคิด ความรูสึก  และความตองการของตนเองไดดังที่
ตองการ 

สราญ บุญญานุสนธิ์ (2534:78-79) ไดกลาวไววาพฤติกรรมของนักเรียนที่มีความ
บกพรองทางการไดยินมีดังนี้คือ จองหนาผูพูด เพื่ออานริบฝปากใชตาเพื่อการศึกษาและสังเกตใช
มือปองหูเพื่อตองการฟงใหชัดเจน ปรับตัวเขากับสังคมไดยาก ขาดภาษาพูด ไมมั่นใจในตนเอง 
อารมณไมคงที่ ไมสนใจการเรียนชอบเลนตามใจตนเอง ชอบการเลียนแบบ เห็นแกตัว ไมสนใจ   
การเรียน ไมอยูนิ่ง หวาดระแวงสงสัย  

ปริญญา หลวงพิทักษชุมพล (2548 :1-3)ไดกลาวไววา  ลักษณะพฤติกรรมที่แสดงออก
ของนักเรียนหูหนวกในโรงเรียน ไดแก 

1. พฤติกรรมทดแทน (Compensation behavior) หมายถึง ความสามารถในการใช
ประสาทสัมผัสอื่นชดเชย หรือทดแทน ประสาทสัมผัสทางการไดยินที่เด็กสูญเสียไป เชน ใชสายตา
ไวมากกวาปกติ ไวตอการสัมผัสทางกาย มีความไวตอการแสดงสีหนาทาทางของผูอ่ืน ใชสายตา
จองมองวัตถุอยางสนอกสนใจ จองหนาจองตาขณะสนทนา 
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2. พฤติกรรมการเคลื่อนไหว (Motor behavior )  พฤติกรรมการเคลื่อนไหว หมายถึง     
การควบคุม กลามเนื้อและอวัยวะตาง ๆ ในการเคลื่อนไหวของเด็ก เชน ความสามารถใน               
การควบคุมกลามแขนขาปกติ การเคลื่อนไหวปกติ มีความซุกซน ยุกยิกมากกวาบางเล็กนอย         
แตเปนเรื่องราว ชอบทําเสียงดังบอย เดินลงสนเทา วางสิ่งของดัง ๆ 

3. พฤติกรรมการใชภาษาและการพูด ไดแก พูดไมชัด ทําเสียงสูงต่ําไมคอยได เสียงจะ
สูงกวาปกติ ใชเสียงดังแสดงความตองการของตนเอง ควบคุมระดับความดังของเสียงของตนเองเอง
ไมได ชอบทําเสียงในลําคอ แสดงความพยายามจะพูด ใชทาทางในการสื่อความหมาย  

4. พฤติกรรมทางอุปนิสัยและอารมณ  คนหูหนวกจะแสดงอาการ เชน ขี่เลน ขี่โม ขี่อาย 
พูดปด ชอบแตงกายดี เจาเลห อารมณออนไหว รักสวยรักงาม ชางฟอง โกรธงาย อยากรูอยากเห็น 
หวาดระแวง ซนมากกวาปกติ  

พฤติกรรมที่แสดงออกในชั้นเรียนของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินกลาวถึง
พฤติกรรมที่พบที่แสดงออกดังนี้  (ผดุง  อารยะวิญู 2528 :13-15) 

1. ไมสามารถปฏิบัติตามคําส่ังได 
2. มีความลําบากในการอานหนังสือ 
3. ไมตอบคําถาม 
4. มีผลทางการเรียนออน 
5. พูดเบามากหรือดังเกินความจําเปน 
6. ไมมีปฏิกิริยาตอคําพูด 
7. มักขอใหผูพูดทบทวนขอความ 
8. มักตอบคําถามผิดเพราะการรับฟงไมถูกตอง 
9. พูดไมชัด 
10. มักเขียนหนังสือผิด 
11. ขาดระเบียบวินัย ไมเคารพกฎกติกา 
สรุป  พฤติกรรมที่ไมพึงประสงค  ของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน               

มีพฤติกรรมไมแตกตางจากเด็กปกติ เปนธรรมชาติของนักเรียนกลุมนี้เมื่ออวัยวะที่หายไป หมายถึง
การไดยิน จะมีส่ิงทดแทนในสวนที่หายไป เชน เด็กมีสายตาไวตอส่ิงที่เคล่ือนไหว การแสดงสีหนา
ทาทางของผูอ่ืน ใชภาษาทาทางในการสื่อสาร เพื่อใหผูอ่ืนเขาใจตนเองได  เด็กที่มีความฉลาดจะมี
พฤติกรรมการปรับตัวไดดีกวาเด็กที่มีระดับสติปญญาอยูในระดับปานกลางและระดับต่ํา 

นักเรียนเปาหมายที่ผูวิจัยทดลองครั้งนี้ สูญเสียการไดยินหูซายและหูขวา 110 เดซิเบล  
จัดอยูในประเภทของนักเรียนหูหนวก ไมสามารถไดยินเสียงพูดได  การสื่อสารตองใชภาษามือ 
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นักเรียนมีสายตาไวตอส่ิงเคล่ือนไหวรอบขาง สังเกตไดจากเพื่อนนักเรียนยกมือถามคําถามเขาจะ
หันหลังมองเพื่อนที่ถามคําถามไดเร็วกวานักเรียนคนอื่น นักเรียนไมชอบนั่งอยูกับที่ เดินไปเดินมา 
หันหนาหันหลังมองเมื่อมีส่ิงเคลื่อนไหวหรือมีใครเดินผานหนาหองเรียน ขาดสมาธิทางการเรียน
ไมสนใจมองภาษามือที่ครูกําลังอธิบาย การเรียนในชั่วโมงวิทยาศาสตร มีการทดลองใชเครื่องมือ
การทดลอง นักเรียนทําเครื่องมือเสียหาย เชน เครื่องมือตกแตก สารเคมีหกถูกตนเองและเพื่อน
เครื่องมือและสารเคมีเหลานี้เปนอันตรายตอนักเรียนและเพื่อนรวมชั้นเรียน ผูวิจัยจึงมีแนวคิดวา
ควรปรับพฤติกรรมนั่งอยูกับที่และตั้งใจมองครูอธิบายการใชเครื่องมือ การใชสารเคมี และระเบียบ
การใชเครื่องมือแตละชนิดใหเขาใจจึงเริ่มทําการทดลอง เมื่อครูตั้งคําถามนักเรียนสามารถตอบ
คําถามครูไดในขณะที่กําลังเรียนบทเรียนนั้น ๆ เพื่อสังเกตการเพิ่มพฤติกรรมการนั่งอยูกับที่ ตั้งใจดู
ภาษามือและสามารถตอบคําถาม ของนักเรียนเปาหมายได  
 

3.  แนวคิดท่ีเก่ียวของกับการเสริมแรงดวยเบี้ยอรรถกร 
 
3.1 ความหมายเบี้ยอรรถกร   

นักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายของการใชเบี้ยอรรถกรเปนสิ่งเสริมแรงในการปรับ
พฤติกรรมที่ไมพึงประสงคใหเปนพฤติกรรมที่พึงประสงคดังนี้ 

สมโภชน เอ่ียมสุภาษิต (2526:66-69) กลาววา ความหมายของเบี้ยอรรถกร เบี้ยอรรถกร  
(Token Economy) หมายถึง การใชเบี้ย ดาว คะแนนหรือบัตรสะสมคะแนนเปนตัวเสริมแรง โดยมี
หลักวา เมื่อทําพฤติกรรมที่พึงประสงคจะไดรับเบี้ยอรรถกรตามจํานวนที่กําหนดไวแลว บุคคลที่ถูก
ปรับพฤติกรรมสามารถนําเบี้ยอรรถกร ไปแลกเปนตัวเสริมแรงตัวอ่ืน ๆ ไดตามที่เขาตองการ เชน       
เมื่อนักเรียนไมลุกจากที่นั่ง ภายในชวงเวลาที่กําหนด  ครูจะใหดาว 1 ดวง นักเรียนสงการบานครูจะ
ใหดาว 2 ดวง  นักเรียนสามารถสะสมดาวเพื่อนําไปแลกสิ่งของที่ตองการอยางอื่นได เชน  ดาว        
5 ดวงแลกปากกาได 1 ดาม หรือแลกน้ําหวานได 1 แกว เปนตน การกําหนดใหเบี้ยอรรถกรสามารถ
แลกของอยางอื่นได ดังกลาว ทําใหเบี้ยอรรถกรมีลักษณะเปนตัวเสริมแรงแผขยายที่มีประสิทธิภาพ
สูง และในขณะเดียวกันก็มีโอกาสที่จะหมดสภาพเปนตัวเสริมแรงไดนอย ดังนั้นจึงนิยมใชเทคนิค
การใชเบี้ยอรรถกรมาประยุกตใชในการปรับพฤติกรรมในหลายลักษณะ เชน การปรับพฤติกรรม
เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ใชเทคนิคการใชเบี้ยอรรถกร เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิชาการอานภาษาไทยของเด็กปญญาออนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนปญญาวุฒิกร จํานวน       
2 คน  การทดลองแบงนักเรียนเปน 2 กลุม คือกลุมทดลองจะไดรับการเสริมแรงดวยเบี้ยอรรถกร 
ทุกครั้งเมื่อถามคํา ตอบคําถามไดถูกตอง สวนนักเรียนกลุมควบคุมไมไดรับการเสริมแรงดวย      
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เบี้ยอรรถกร ผลปรากฏวานักเรียนกลุมทดลอง มีผลสัมฤทธิ์ทางการอานภาษาไทยสูงกวานักเรียน
กลุมควบคุม  

อุนเรือน อําไพพัสตร (2540:15-17) ไดกลาวถึง การสะสมเบี้ยรางวัล (Token Economy) 
วาเปนวิธีการเสริมแรงทุติยภูมิหรือตัวเสริมแรงที่เปนเงื่อนไขไดแก เหรียญ ดาว แสตมป คะแนน 
คูปอง ฯลฯ ตัวเสริมแรงนี้สามารถนํามาแลกเปลี่ยนเปนรางวัลท่ีเปนอาหาร ส่ิงของ และกิจกรรมได
หลังจากที่สะสมไวครบจํานวนที่กําหนด  

ประเทือง  ภูมิภัทราคม (2540:10-14) กลาววาเบี้ยอรรถกรเปนตัวเสริมแรงที่ตองวาง
เงื่อนไข กลาวคือ เบี้ยอรรถกรโดยตัวของมันเองแลว ไมมีคุณสมบัติในการเปนตัวเสริมแรง ตองใช
ครบคูกับตัวเสริมแรงปฐมภูมิหรือตัวเสริมแรงที่ไมตองวางเงื่อนไข เหตุนี้จึงทําใหเบี้ยอรรถกรมี
คุณสมบัติเปนตัวเสริมแรงแผขยายที่มีประสิทธิภาพมากในการรักษาระดับ หรือเพิ่มพฤติกรรมได
มากกวาตัวเสริมแรงอื่น ๆ ใชไดกับเด็กทุกคนไมกอใหเกิดการหมดสภาพเปนตัวเสริมแรง             
ซ่ึงตัวเสริมแรงที่สามารถนําเบี้ยอรรถกรไปแลกไดนั้นอาจเปนอาหารและสิ่งเสพได ตัวเสริมแรง
ทางสังคม กิจกรรม หรือสิทธิพิเศษ ในการใชเบี้ยอรรถกรจะตองระบุอัตราการแลกเปลี่ยนใหชัดเจน
วา ตองกระทําพฤติกรรมอะไร อยางไร จึงจะไดรับเบี้ยอรรถกรเทาไรและอัตรา การแลกเปลี่ยน
ระหวางเบี้ยอรรถกรและตัวเสริมแรงแลกเปลี่ยนก็ตองระบุใหชัดเจน 

จากความหมายของเบี้ยอรรถกร กลาวโดยสรุปไดวาเบี้ยอรรถกร หมายถึงตัวเสริมแรง
ทางบวก ซ่ึงสามารถนําไปแลกสิ่งเสริมแรงตามเงื่อนไขที่กําหนด ซ่ึงในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยใช      
รูปดาวเปนสิ่งเสริมแรง  นักเรียนเปาหมายจะไดรับเมื่อแสดงพฤติกรรมนั่งอยูกับที่และนักเรียน
เปาหมายสามารถนํารูปดาวไปแลกตัวเสริมแรงตามตารางเสริมแรงที่กําหนดไวตามเงื่อนไข 

 
3.2 หลักการใชเบี้ยอรรถกรใหมีประสิทธิภาพ 

สมโภชน  เอี่ยมสุภาษิต (2543:30)ไดกลาวถึงหลักการใชเบี้ยอรรถกรดังนี้  
1. กําหนดเงื่อนไขในการใหเบี้ยอรรถกรใหชัดเจน ในงานวิจัยครั้งนี้วางเงื่อนไขโดยให

นักเรียนนั่งอยูกับที่ในชั้นเรียนขณะเรียนวิชาวิทยาศาสตร กําหนดตารางการแลกของรางวัลวา    
ดาว 1 ดวงสามารถแลก ขนมเลย 1 หอ และสามารถเก็บสะสม ดาวเพื่อนแลกรางวัลที่ตองการได
ดังนี้  

2. วิธีการแลกเปลี่ยนเบี้ยอรรถกรนั้นไมควรซับซอนจนเกินไป นักเรียนสามารถแลกของ
รางวัลไดทันทีเมื่อมีจํานวนดาวตามที่นักเรียนตองการ 

3.  ควรกําหนดอัตราในการแลกเปลี่ยนเบี้ยอรรถกรใหชัดเจน ไดกําหนดอัตราการ
แลกเปลี่ยนรวมกับนักเรียนและนักเรียนมีความพึงพอใจ 
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4.  ควรใหเบี้ยอรรถกรทันทีที่บุคคลแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค 
5.  ควรเตรียมส่ิงแลกเปลี่ยนหลาย ๆ ชนิด เพื่อใหบุคคลแลกเปลี่ยนไดตามความตองการ

ที่แทจริง 
 

3.3 หลักในการใหการเสริมแรงทางบวกอยางมีประสิทธิภาพ 
หลักการใชการเสริมแรงทางบวกอยางมีประสิทธิภาพ (สมโภชน  เอี่ยมสุภาษิต 2543: 

191-193) เนื่องจากการเสริมแรงทางบวกมีเทคนิค วิธีการตาง ๆ แตละชนิดของการเสริมแรง
ทางบวก ซ่ึงเปนแนวพื้นฐานหลักของการใชการเสริมแรงแตละชนิดและวิธีการเสริมแรงตาง ๆ 

สมโภชน   เ อ่ียมสุภาษิต   (2543:30) ไดกลาวถึงส่ิงเสริมแรงดังนี้  การเสริมแรง                 
( Reinforcement) คือ การทําใหพฤติกรรมของอินทรียเพิ่มขึ้นอันเปนผลเนื่องมาจากการไดรับผล
กรรมที่พึงพอใจหลังจากที่แสดงพฤติกรรมนั้น หรืออันเปนผลมาจากการหลีกหนีจากสิ่งเราที่
อินทรียไมพึงพอใจ เรียกวา ตัวเสริมแรงทางบวกสวนสิ่งเราที่อินทรีย ไมพึงพอใจ เรียกวา ตัว
เสริมแรงทางลบ  

ลิขิต กาญจนาภรณ  (2546: 55) ไดกลาวถึงการเสริมแรงวาผลที่ไดรับอันจะนําไปสูการ
เพิ่มพลังการตอบสนอง เชน ความถี่ของพฤติกรรม ประสิทธิภาพของตัวเสริมแรงจะตองพิจารณา
อยางรอบคอบ เพราะบางครั้งเราไมสามารถระบุวาสิ่งเราตัวนี้จะเปนตัวเสริมแรงไดตลอด หรือ
กระบวนการเสริมแรงไมสงผลตอการเพิ่มพลังการตอบสนองขึ้นอยูกับตัวเสริมแรงนั้น ๆ เปนที่
ตองการของเด็กหรือไม ดังนั้นไมมีตัวเสริมแรงใดที่จะนํามาใชไดผลสําหรับทุกคนขึ้นอยูกับ
สถานการณและความเหมาะสม ความแตกตางระหวางบุคคลดวย  

อารี  พันธมณี  ( 2 5 3 7 :2 0 6 -2 0 7 )  ได กล า ว ถึ งการ เสริมแรงว าการ เสริ มแรง    
(Reinforcement) หมายถึง ส่ิงเราใดที่ทําใหพฤติกรรมเกิดการเรียนรูที่เกิดขึ้นแลว มีแนวโนมจะ
เกิดขึ้นอีก มีความคงทนถาวร เชนการกดคานและจิกแปนสีของนกพิราบไดถูกตองทุกครั้งเมื่อรูสึก
หิวหรือตองการตัวเสริมแรงแบงออกเปนสองลักษณะดังนี้ 

1. ตัวเสริมแรงทางบวก (Positive Reinforcer) หมายถึงสิ่งเราใดที่นํามาใช ทําใหอัตรา
การตอบสนอง เพิ่มมากขึ้น เชนคําชมเชย รางวัล อาหารเปนตน 

2. ตัวเสริมแรงทางลบ (Negative Reinforcer ) หมายถึงสิ่งเราใดเมื่อนําออกไปแลว ทํา
ใหอัตราการตอบสนองเพิ่มมากขึ้น เชน เสียงดัง คําตําหนิ อากาศรอน กล่ินเหม็นเปนตน 

สมพร สุทัศนีย ( 2547:104-105) ไดกลาวถึงแนวคิดในการเสริมแรงเปนวิธีการปรับ
พฤติกรรม โดยอาศัยหลักการเรียนรูของสกินเนอร โดยเนนใหเห็นถึงความสําคัญของการให       
การเสริมแรงที่วา “การกระทําใด ๆ ที่ไดรับแรงเสริม การกระทํานั้น ๆ มีแนวโนมที่จะเพิ่มขึ้น       
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แตการกระทําที่ไมไดรับสิ่งเสริมแรง การกระทํานั้น ๆ มีแนวโนมที่จะลดลงและหายไปในที่สุด” 
การใหการเสริมแรงเปนการเพิ่มความถี่ของพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่ง โดยการใหการเสริมแรง
ทางบวกหรือการเสริมแรงทางลบออกหลังจากการแสดงพฤติกรรมนั้น ๆ ตัวเสริมแรงบวกและ     
ตัวเสริมแรงทางลบดังกลาวทําหนาที่เปน “ผลกรรม” ที่เกิดขึ้นหลังพฤติกรรม  

ส่ิงเสริมแรงคือ  การทําใหพฤติกรรมนั่งอยูกับที่เพิ่มขึ้น เพื่อใหนักเรียนตั้งใจเรียน         
ไมลุกเดินไปเดินมา หรือการใหส่ิงเราที่อินทรียพึงพอใจ สําหรับการจัดทําวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดใช      
เบี้ยอรรถกรหมายถึง รูปดาว เพื่อเพิ่มพฤติกรรมการนั่งอยูกับที่ของนักเรียนที่มีความบกพรอง
ทางการไดยิน  

 
3.4 ขอดีของเทคนิคการเสริมแรงดวยเบี้ยอรรถกร  

มีนักการศึกษาไดทําการปรับพฤติกรรมดวยเทคนิคการเสริมแรงโดยการใชเบี้ยอรรถกร 
กลาวถึงขอดีของการใชเบี้ยอรรถกรดังนี้ 

แคชดิน (Kazdin,อางถึงใน พัฒนานุสรณ   สถาพรวงค 2544:147) ไดกลาวไววา เบี้ยอรรถกร
เปนตัวเสริมแรงแผขยายที่สามารถสะสมเพื่อนําไปแลกสิ่งของและกิจกรรมที่ตองการได จึงเปน
เทคนิคการปรับพฤติกรรมที่ไดผลและนิยมใชการปรับพฤติกรรมมากกวาเทคนิคแบบอื่น ๆ   

อาภา  จันทรสกุล และ อัญชัน  เกียรติบุตร (2531:92-93) ไดกลาวไววา เบี้ยอรรถกรเปน
ตัวเสริมแรงที่ใชงายสามารถเสริมแรงพฤติกรรมที่ตองการไดทันที ไมรบกวนพฤติกรรมที่กําลังทําอยู 
ไมเสียระเบียบในชั้นเรียน ตัวอยาง การปรับพฤติกรรมยกมือตอบคําถามครู ถาใชขนมเสริมแรง
ทันที จะทําใหนักเรียนอาจนําขนมมารับประทานขณะเรียน ทําใหเสียระเบียบในหองเรียนและ
รบกวนนักเรียนคนอื่น แตถาใชเทคนิคเบี้ยอรรถกรครูสามารถเสริมแรงดวยเบี้ยไดทันทีโดยไมเปน
การรบกวนการเรียนการสอน และนักเรียนสามารถนําไปแลกขนมไดในเวลาพัก เบี้ยอรรถกรเปน
ตัวเสริมแรงแผขยายที่มีประสิทธิภาพ เพราะทุกคนสามารถนําไปแลกสิ่งของ  หรือกิจกรรมที่แตละ
คนตองการได แมวาเขาไมตองการตัวเสริมแรงขณะนั้น ก็สามารถเก็บเบี้ยอรรถกรไวเสริมแรง
เหมือนตัวเสริมแรงชนิดอื่น ๆ 

พัฒนานุสรณ   สถาพรวงค (2544:90-92) ไดกลาวถึงเทคนิคการใชเบี้ยอรรถกร (Token 
Economy) ไววา เบี้ยอรรถกร หมายถึง การใชเบี้ย ดาว คะแนนหรือบัตรสะสมคะแนนเปน            
ตัวเสริมแรงโดยมีหลักวา เมื่อทําพฤติกรรมที่พึงประสงคจะไดรับเบี้ยอรรถกรตามจํานวนที่กําหนด
ไวแลวบุคคลที่ถูกปรับพฤติกรรมสามารถนําเบี้ยอรรถกร ไปแลกตัวเสริมแรงตัวอ่ืน ๆ  ไดตามที่เขาตองการ 
เชน เมื่อนักเรียนยกมือตอบครูจะไดรับดาว 1 ดวงนักเรียนสงการบานจะใหดาว 3 ดวง เปนตน 
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3.5 ประโยชนของการสะสมเบี้ยอรรถกร 
1. เพื่อยึดเวลาการใหรางวัลออกไปทีละนอย โดยไมมีผลกระทบตอการเปลี่ยน

พฤติกรรมเปนการฝกใหผูรับรูจักการรอคอย เพื่อใหไดรับความพอใจ 
2. เพื่อปองกันการอิ่มตัว หรือความเบื่อหนายตัวเสริมแรงที่ไดรับในทันที แตเหรียญหรือ

แสตมปที่สะสมไวที่ผูไดรับสามารถนําไปแลกเปลี่ยนเปนรางวัลที่ตนเองเลือกตามความพอใจได 
3. วิธีการเสริมแรงดวยเบี้ยอรรถกรนี้ สามารถใชพรอม ๆ กันหลายคนกับพฤติกรรม

เปาหมายหลายชนิดในเวลาเดียวกัน 
 

3.6 ขอควรพิจารณาในการใชเทคนิคการเสริมแรงดวยเบี้ยอรรถกร 
ประเทือน  ภูมิภัทรคม (2541:14) ไดกลาวไววา  ความยุงยากในการนําเบี้ยไปแลก         

ตัวเสริมแรง ถากระบวนการแลกเบี้ยอรรถกรเปนตัวเสริมแรงอยางอื่นใชเวลานาน ยุงยาก ซับซอน 
จะทําใหการปรับพฤติกรรมยุงยากซับซอนตามไปดวย แมวาเทคนิคการใชเบี้ยอรรถกรจะเปน       
ตัวเสริมแรงที่มีประสิทธิภาพ และนิยมใชใน การปรับพฤติกรรมมากก็ตามแตเทคนิคนี้ก็มีจุดออน
และขอควรระวัง ในขณะนําไปใชในการปรับพฤติกรรมอยูหลายประการดังนี้ 

1. ความไมเหมาะสมในการกําหนดพฤติกรรมที่จะไดเบี้ยอรรถกร ถากําหนดพฤติกรรม
ที่ไดรับเบี้ยอรรถกรยากเกินไปอาจทําใหนักเรียนทอแท เลิกทําพฤติกรรม 

2. ความไมเหมาะสมในการกําหนดตัวเสริมแรงที่จะนํามาแลกเบี้ยอรรถกร หัวใจสําคัญ
ของเทคนิคเบี้ยอรรถกร คือ การแลกตัวเสริมอยางอื่น ดังนั้นครูจะตองทราบวาตัวเสริมแรงชนิดใดที่
เด็กตองการ ถาครูไมสามารถวิเคราะหไดวาอะไรคือส่ิงที่เด็กตองการ การปรับพฤติกรรมจะ          
ไมไดผล เชน นักเรียนไมชอบดื่มนม แตครูเอานมมาเปนตัวเสริมแรงที่นักเรียนสามารถแลก          
เบี้ยอรรถกร เปนตน 

3. การลักขโมยหรือทําลายเบี้ยอรรถกรของคนอื่น เนื่องจากเบี้ยอรรถกรเปนตัวเสริมแรง
แผขยาย (คลายกับเงิน) เด็กบางคนอาจอยากไดเบี้ยอรรถกรมาเปนของตน จึงขโมยเบี้ยอรรถกรของ
คนอื่น หรือเด็กอาจเกิดอารมณอิจฉาเพื่อน จึงแอบทําลายเบี้ยอรรถกรของเพื่อน 

จากแนวคิดดังกลาวขางตนผูวิจัยพอจะสรุปขั้นตอนการนําการเสริมแรงดวยเบี้ยอรรถกร
ไปใชกับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน คร้ังนี้ดังนี้ 

1. กําหนดพฤติกรรมเปาหมายที่ตองการพัฒนา ใหชัดเจน เปนพฤติกรรมที่มองเห็นและ
เปนปญหาตอตัวนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน พฤติกรรมเปาหมายในการวิจัยคร้ังนี้ คือ
การเพิ่มพฤติกรรมการนั่งอยูกับที่ ไมใหนักเรียนลุกจากที่นั่งในขณะที่เรียนวิทยาศาสตรและมี
พฤติกรรมตั้งใจเรียน   
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2  เลือกตัวเสริมแรงที่เหมาะสมกับนักเรียน ส่ิงที่นักเรียนตองการ ตัวเสริมแรงจึงจะ
ไดผลและการปรับพฤติกรรมนั่งอยูกับที่ของพฤติกรรมเปาหมายจึงจะดําเนินไปตามที่ไดวางไวโดย
การพิจารณาสิ่งตอไปนี้ สังเกตหรือสอบถามผูรับการเสริมแรง จากนั้นจึงเลือกโดยพิจารณา 

2.1 ตัวเสริมแรงเปนตัวเสริมแรงที่นักเรียนตองการไดจากการสัมภาษณนักเรียนและ
ไดจัดทําตารางไว โดยนักเรียนเปนผูชวยในการกําหนดสิ่งเสริมแรงรวมกับผูวิจัย 

2.2 สามารถใชไดทันที ผูวิจัยไดจัดเตรียมรางวัลตามตารางที่กําหนดใหเมื่อนักเรียน
ตองการแลกรางวัลสามารถแลกไดทันที ตามจํานวนดาวที่ไดตกลงไวตามเงื่อนไข 

2.3 ใชไดหลายครั้งโดยไมเกิดการเบื่อหนาย ส่ิงเสริมแรงที่ใชกับนักเรียนครั้งนี้เปน
ส่ิงเสริมแรงที่นักเรียนเปนผูกําหนด ฉะนั้นนักเรียนจึงไมเกิดความเบื่อหนายส่ิงที่แลกบอย จะสังเกต
ไดคือปากกาแดง ปากกาสีน้ําเงิน ซ่ึงนักเรียนตองใชในการเรียน 

2.4 พยายามใหมีตัวเสริมแรงหลาย ๆ อยาง ในการวิจัยคร้ังนี้ไดกําหนดรางวัลไว    10 
ชนิด ซ่ึงนักเรียนสามารถแลกไดตามจํานวนดาวที่นักเรียนตองการ 

 
3.7 งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการเสริมแรงดวยเบี้ยอรรถกร  

โอ เรียล่ีและคณะ (O’leary and Others, อางถึงใน พัฒนานุสรณ  สถาพรวงค 2543:90)  ทําการ  
ปรับพฤติกรรมปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนและลดพฤติกรรมกอกวนชั้นเรียนของนักเรียน เชน
พฤติกรรมสงเสียงดัง ลุกจากที่นั่งเดิน   ช้ันประถมศึกษา จํานวน 7 คน กลาวคือ ถานักเรียนทํา
พฤติกรรมที่กําหนดใหเขาจะไดรับเบี้ยตามจํานวนที่กําหนดไวแลวสามารถนําเบี้ยไปแลกของที่
ตองการได ผลปรากฏวานักเรียนมีพฤติกรรมการปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนเพิ่มขึ้นและ
พฤติกรรมกอกวนชั้นเรียนลดลง   

ไอลลอนและโรเบิรด (Ayllon and Roberts, อางถึงใน พัฒนานุสรณ  สถาพรวงค 2543:91) 
รวมกับคณะครู ใชเบี้ยอรรถกรปรับพฤติกรรมนักเรียนชั้นประถมศึกษา จํานวน 5 คน โดยปรับ
พฤติกรรม 2 ลักษณะคือ ลดพฤติกรรมกอกวนชั้นเรียน เชน ลุกออกจากที่นั่งคุยกันขณะที่ครูกําลัง
สอนหรือใหงานทําในชั้นเรียน แหยเพื่อน หยิบของหรืออุปกรณการเรียนของเพื่อนโดยไมไดรับ
อนุญาตครูกอน และเพิ่มพฤติกรรมการอานหนังสือ เมื่อนักเรียนลดพฤติกรรมกอกวนชั้นเรียนครูจะ
ใชเบี้ยอรรถกรตามปริมาณการลดพฤติกรรมและถานักเรียนทําพฤติกรรมอานหนังสือและทํา
แบบฝกหัดหลังการอาน พวกเขาจะไดรับเบี้ยอรรถกรตามจํานวนที่กําหนดไวเชนกัน นักเรียน
สามารถนําเบี้ยที่ไดไปแลกสิ่งของหรือกิจกรรมพิเศษ เชนเลนเกมไดตามตองการผลปรากฏวา 
นักเรียนมีพฤติกรรมกอกวน   ช้ันเรียนลดลง และมีพฤติกรรมอานหนังสือเพิ่มขึ้น 
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โปรเดนและคณะ (Broden and Others, อางถึงใน พัฒนานุสรณ  สถาพรวงค:2543:91)ใชเบี้ย
อรรถกรปรับพฤติกรรม การตั้งใจเรียนและเชื่อฟงครู เชน เงียบเมื่อครูส่ังใหเงียบ การทําแบบฝกหัด
ในชั้ น เ รี ยนตามคํ าสั่ ง  การอ านออกสี ยงตามครู  ใหนัก เ รี ยนจํ านวน  1 3  คน  กอนทํ า                         
การปรับพฤติกรรมนักเรียนที่เปนปญหา 

อัญชลี   หมื่นสังข (2527:บทคัดยอ) ไดศึกษาผลการใชแรงเสริมดวยเบี้ยอรรถกรตอ   
การสะกดคําของเด็กปญญาออนที่สามารถเรียนได  กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 
โรงเรียนปญญาวุฒิกร จํานวน 6 คน ซ่ึงสามารถเขียนพยัญชนะและสระได แตไมสามารถเขียนเปน
คําไดถูกตอง ในการทดลองครั้งนี้ผูทดลองตองการใหผูรับการทดลองเพิ่มพฤติกรรมดังนี้คือ 
พฤติกรรมตั้งใจเรียน การออกเสียงตามครู และออกเสียงที่ครูกําหนดไดถูกตอง และการเขียนสะกด
คําไดถูกตอง การทดลองแบงออกเปน 2 กลุม คือ กลุมควบคุมและกลุมทดลอง ในกลุมทดลอง
นักเรียนจะไดรับเบี้ยอรรถกรคนละ 5 เบี้ยในตอนตนชั่วโมงและถาสามารถออกเสียงและเขียน
ตามที่ครูกําหนดใหไดถูกตอง 1 คํา เขาจะไดรับเบี้ยเพิ่มขึ้นครั้งละ 1 เบี้ย แตถานักเรียนในกลุมนี้     
มีพฤติกรรมไมพึงประสงค เชน สงเสียงดังรบกวนเพื่อนหรือไมตั้งใจเรียนเขาจะถูกริบครั้งละ 1 เบี้ย         
สวนกลุมควบคุมจะไมไดรับเบี้ยรางวัล การทดลองครั้งนี้ใชเวลาทั้งส้ิน 8–10  สัปดาห ผลการทดลอง 
ปรากฏวา กลุมทดลองสามารถสะกดคําไดถูกตองกวากลุมควบคุม อยางไรก็ตามงานวิจัยนี้ มีส่ิง
นอกเหนือระบบการใหแรงเสริมดวยเบี้ยอรรถกร คือ การลงโทษโดยการริบเบี้ยในกลุมทดลอง 

วันทนา  กิ่งจงเจริญสุข (2526:43-46) ไดใชเทคนิคการเสริมแรงดวยเบี้ยอรรถกร       
ปรับพฤติกรรมตั้งใจเรียน การนั่งอยูกับที่ การทํางานที่ ครูมอบหมาย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
จํานวน 40 คน ผลปรากฏวานักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงคเพิ่มสูงขึ้น 

จุรีรัตน  ธัมมาตร (2525:1-13)ใชเบี้ยอรรถกรเพิ่มพฤติกรรมการทําการบานของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2  จํานวน  5  คน โดยครูใหตัวเสริมแรงดวยเบี้ยอรรถกรเมื่อนักเรียนทําการบาน
สงครู เบี้ยอรรถกรที่นักเรียนไดรับ สามารถนําไปแลกสิ่งของที่นักเรียนตองการไดตามอัตรากําหนด 
ผลปรากฏวาพฤติกรรมการทําการบานสงครูของนักเรียนดังกลาวเพิ่มขึ้น   

สวาท  เสนทอง (2529:58-59) ทดลองใชการเสริมแรงเบี้ยอรรถกรโดยนักเรียนเปน         
ผูกําหนดเงื่อนไขและครูเปนผูกําหนดเงื่อนไข ตอสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนบวกและลบของ            
เด็กปญญาออนที่สามารถเรียนได ซึงกําลังเรียนอยูช้ันประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนปญญาวุฒิกร 
จํานวน  9  คน  โดยแบงนัก เรียนออกเปน  3  กลุม  คือ  กลุมทดลองที่  1  กลุมทดลองที่  2                     
และกลุมควบคุม แตละกลุมประกอบดวยนักเรียน 3 คน ผูวิจัยกําหนดวา ถานักเรียนตอบคําถาม
เกี่ ยวกับการบวกเลขและลบเลขตลอดจนทํ าแบบฝกหัดได ถูกตองจะได เบี้ ยอรรถกร                      
โดยกลุมทดลองที่ 1 ใหนักเรียนกําหนดเบี้ยที่ตองการที่จะไดดวยตนเอง กลุมทดลองที่ 2 จะไดเบี้ย
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เทากับจํานวนที่กลุมทดลองที่ 1 ไดรับ สวนกลุมควบคุมไมไดรับการเสริมแรงใด ๆ เบี้ยสามารถ
นําไปแลกสิ่งของที่นักเรียนตองการได ผลปรากฏวาการเสริมแรงดวยเบี้ยอรรถกรโดยนักเรียนเปน
ผูกําหนดเงื่อนไขเองและครูเปนผูกําหนดเงื่อนไข มีผลทําใหนักเรียนมีสัมฤทธ์ิผลทางการเรียน
สูงขึ้น 

พรรณทิพย แสวงดี (2533:1-3) ไดใชเบี้ยอรรถกรกับการปรับสินไหมเพื่อลดพฤติกรรม
คุยกันในชั้นเรียน ช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ผลปรากฏวาการใชเบี้ยอรรถกรกับการปรับสินไหม
สามารถลดพฤติกรรมคุยกันในชั้นเรียนได 

ชุลีพร  วรวสุวัส (2543:45-47) ไดศึกษาผลการใชเบี้ยอรรถกรตอพฤติกรรมการมีวินัย    
ในชั้นเรียน กลุมตัวอยางคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ผลปรากฏวาเบี้ยอรรถกรมีผลตอ         
การเพิ่มพฤติกรรมการมีวินัยในชั้นเรียนและพฤติกรรมการมีวินัยในชั้นเรียนหลังการใชเบี้ยอรรถกร  
สูงกวาพฤติกรรมการมีวินัยในชั้นเรียนกอนการใชเบี้ยอรรถกร 

ยุพิน   โกสูงเนิน  (2546:61) ไดศึกษาผลการใช เทคนิคเบี้ยอรรถกรและเทคนิค              
การเสริมแรงทางสังคมตอพฤติกรรมสงการบาน พบวาการใชเบี้ยอรรถกรมีประสิทธิภาพสูงกวา
การเสริมแรงทางสังคม สรุปไดวาการใชเบี้ยอรรถกรและสิ่งเสริมแรงทางสังคมตางชวยเพิ่ม
พฤติกรรมการสงการบานของเด็ก  

จากแนวคิดและทฤษฎีดังกลาวขางตนผูวิจัยมีแนวคิดในการใชเบี้ยอรรถกรเปน                
ตัวเสริมแรง ในการวิจัยครั้งนี้  เทคนิค วิธีการใชเบี้ยอรรถกร สามารถเก็บสะสมไวแลกสิ่งที่ตนเอง
ตองการไดตามขอตกลงที่ตั้งไวกับนักเรียนเปาหมาย เบี้ยอรรถกรเปนสิ่งเสริมแรงที่มีผลตอการเพิ่ม
พฤติกรรมนั่งอยูกับที่สําหรับนักเรียนเปาหมายในครั้งนี้  เบี้ยอรรถกรเปนตัวเสริมแรงที่นักเรียนไม
เบื่องาย ไดรับส่ิงที่ตนเองชอบ บางครั้งส่ิงเสริมแรงนักเรียนไมตองการในขณะนั้น สามารถเก็บ
สะสมไวแลกส่ิงที่ตนเองตองการได  ผูวิจัยมีความเชื่อวาเบี้ยอรรถกรชวยเพิ่มพฤติกรรมนั่งอยูกับที่
ในชั้นเรียนของนักเรียนเปาหมายในครั้งนี้ได 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 
บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

การวิจัยเร่ืองผลการใชเบี้ยอรรถกรเพื่อเพิ่มพฤติกรรมการนั่งอยูกับที่ในชั้นเรียนของ
นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนโสตศึกษาทุงมหาเมฆครั้งนี้            
เปนการวิจัยเชิงทดลอง โดยมีขั้นตอนการดําเนินการวิจัยดังนี้ 

1. ตัวอยางที่ใชศึกษา 
2. แบบแผนการวิจัย 
3. ตัวแปรที่ศึกษา 
4. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
5. การสรางและพัฒนาเครื่องมือ 
6. การเก็บรวบรวมขอมูล 
7. การวิเคราะหขอมูล 

 
1. ตัวอยางที่ใชศึกษา   

ตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนนักเรียน เพศชาย อายุ 14 ป กําลังเรียนอยู ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 
เปนนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน หูขางขวาและขางซายสูญเสียการไดยินระดับ 110     
เดซิเบล นักเรียนสูญเสียการไดยินประเภทหูหนวก สาเหตุที่ทําใหหูหนวกเนื่องจากในขณะตั้งครรภ
มารดา ซ้ือยาแกแพรับประทานเอง โดยไมไดรับคําแนะนําจากแพทย  บิดามีอาชีพรับจางทํางาน  
โรงพิมพ มารดามีอาชีพคาขาย บานพักเปนอาคารเชา   

ประวัติการเรียนวิชาวิทยาศาสตร ในการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 วิชาวิทยาศาสตร
นักเรียนเปาหมายทําคะแนนได 5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน ทําใหนักเรียนเปาหมายตอง
สอบแกตัวอีก 1 คร้ัง จึงสอบผาน สวนในการสอบวิชาวิทยาศาสตรปลายภาคเรียนที่ 2 นักเรียน
เปาหมายทํา คะแนนได 12 คะแนนจากคะแนนเต็ม 20 คะแนน นักเรียนเปาหมายไมตองสอบแกตัว 

การสํารวจนักเรียนเปาหมาย ไดใชแบบสํารวจพฤติกรรมที่เปนปญหาของนักเรียน         
ในชั้นเรียน โดยให ครูประจําชั้นวิชาวิทยาศาสตรเขียนพฤติกรรมที่เปนปญหาของนักเรียน 
สัมภาษณครูประจําชั้นเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักเรียน รวมทั้งผูวิจัยไดทําการสังเกตพฤติกรรมที่
เปนปญหาของนักเรียนดวยตนเองพบวาพฤติกรรมของนักเรียนเปาหมายที่เปนปญหา คือนักเรียน
ไมนั่งอยูกับที่ชอบลุกจากที่นั่ง ไมตั้งใจเรียน เดินไปเดินมา หรือเดินออกนอกชั้นเรียน โดยไมขอ

25 
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อนุญาต ลุกยืนหันหนาหันหลังหาเพื่อนคุย ไปสะกิดเพื่อนที่นั่งดานหนาบางดานหลังบาง ไมอยูนิ่ง
หรือบางครั้งลุกยืนสงเสียงโดยการเคาะโตะ ทุบโตะ ตีรองเทาหรือตบศีรษะเพื่อนที่อยูใกล ๆ เมื่อ
ครูผูสอนอบรมในเรื่องมารยาทในหองเรียนนักเรียนนั่งฟงไดระยะหนึ่ง แตเมื่อครูหันไปสนใจเพือ่น 
นักเรียนจะแสดงพฤติกรรมการลุกจากที่นั่งทันที ซ่ึงผูวิจัยสนใจศึกษาวาถานําวิธีการใชเบี้ยอรรถกร
มาเสริมแรงเพื่อลดพฤติกรรมการไมนั่งอยูกับที่ใหเปล่ียนเปนพฤติกรรมการนั่งอยูกับที่ในชั้นเรียน
ของนักเรียนเพิ่มขึ้นหรือไม  
       
2. แบบแผนการวิจัย 

การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยรายกรณี (Single Subject Design) แบบ A B A Design 
ทําการศึกษากับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน  เพศชาย  อายุ  14 ป  กําลังศึกษา                
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2548 โรงเรียนโสตศึกษาทุงมหาเมฆ ซ่ึงการทดลองแบงเปน         
3 ระยะ ดังนี้ 

ระยะท่ี 1 หรือระยะ A1   เปนระยะเสนฐาน (Baseline)  
                   ระยะท่ี 2 หรือระยะ B     เปนระยะทดลองการใชเบี้ยอรรถกร (Treatment) 
                   ระยะท่ี 3 หรือระยะ A2  เปนระยะการถอดถอนพฤติกรรม (Withdrawal) 

 
3. ตัวแปรที่ศึกษา 

ตัวแปรตน การใชเบี้ยอรรถกร 
ตัวแปรตาม    พฤติกรรมการนั่งอยูกับทีใ่นชั้นเรียน 

 
4. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

1.  แบบสํารวจพฤติกรรมที่ เปนปญหาในชั้นเรียน ผูวิจัยสรางขึ้นเพื่อใชประกอบ          
การคัดเลือกนักเรียนที่มีพฤติกรรมไมพึงประสงคในชั้นเรียนขณะที่ครูกําลังทําการสอน              
วิชาวิทยาศาสตร โดยใหครูผูสอนซึ่งเปนครูประจําวิชาดวยไดเขียนพฤติกรรมที่พบเปนปญหาใน       
ช้ันเรียน   

2.  แบบสัมภาษณครูประจําชั้น 
3.  แบบสังเกตพฤติกรรมไมนั่งอยูกับที่ในชั้นเรียน แบบสังเกตพฤติกรรมซึ่งผูวิจัยสราง

ขึ้นเองตามลักษณะพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินและ
ผูวิจัยสังเกตพฤติกรรมไมนั่งอยูกับที่ในชั้นเรียนของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน     
สังเกตวานักเรียนมีพฤติกรรมไมนั่งอยูกับที่พฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งผูวิจัยจะขีดพฤติกรรม     
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ไมนั่งอยูกับที่ เทากับจํานวนครั้งที่นักเรียนแสดงพฤติกรรมนั้น ๆ ซ่ึงจากการสังเกตพบวามี
พฤติกรรมไมนั่งอยูกับที่ 5 พฤติกรรมตอไปนี้ 

3.1 ยืนชะโงกตัวไปสะกิดเพือ่น 
3.2 เดินไปคยุกับเพื่อน 
3.3 เดินไปเดนิมาในชัน้เรียน 
3.4 เดินออกนอกชั้นเรียนโดยไมขออนุญาต 
3.5 ลุกยืนไมตัง้ใจเรียนหันหนาหันหลัง 

4. แบบสํารวจตัวเสริมแรง ผูวิจัยสรางขึ้นเพื่อสํารวจสิ่งของที่ตรงกับความตองการของ
นักเรียน 
 
5. การสรางและพัฒนาเครื่องมือ 

สรางแบบสงัเกตพฤติกรรมไมนั่งอยูกับท่ีในชั้นเรียน 
1. ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ 

1.1 ศึกษาตํารา เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสังเกตและบันทึกพฤติกรรมที่
ไมพึงประสงคในชั้นเรียน 

1.2 รวบรวมขอมูลที่ไดจากการสอบถาม สัมภาษณครูประจําชั้น และการประเมิน
พฤติกรรมของผูสังเกต 

1.3 ประมวลความรูจากสองขอแรกมาสรางแบบสังเกตพฤติกรรมไมนั่งอยูกับที่            
ในชั้นเรียน 

2. ขั้นตอนการหาคุณภาพเครือ่งมือ 
2.1 นําแบบสังเกตพฤติกรรมไมนั่งอยูกับที่ใหผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน คือ นางสาวอุษา  กลแกม  

รองผูอํานวยการ ฝายวิชาการ นายชัยวัฒน  ถุงเสน หัวหนางานอนามัยโรงเรียน และนางสาวบุษยา  บัวช้ืน 
หัวหนาฝายประชาสัมพันธของโรงเรียน ตรวจสอบความสอดคลองเพื่อหาความเที่ยงตรง  

2.2  นําแบบสังเกตพฤติกรรมไมนั่งอยูกับที่มาปรับแกไขตามคําแนะนําของ
ผูเชี่ยวชาญกอนนําไปทดลองใช 

3. ขั้นตอนหาคาความเชื่อถือ (Reliability) ของการสังเกตพฤติกรรม 
ในการทดลองใชผูสังเกต 2 คน  คือผูวิจัยนั่งอยูหลังหองเรียน และผูชวยวิจัยนั่งหนา   

ช้ันเรียนมีแบบสังเกตพฤติกรรมไมนั่งอยูกับที่ในชั้นเรียน สังเกตพฤติกรรมและบันทึกความถี่ของ
พฤติกรรม เปนเวลา 30 นาที ทุกวันจันทร วันอังคาร วันพฤหัสบดีและวันศุกรเวลา 10.30-11.00น 
การบันทึกตั้งแตวันเริ่มทดลองไปจนถึงวันสิ้นสุดการทดลอง การบันทึกใช/ลงในชองที่นักเรียน
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แสดงพฤติกรรมแตละพฤติกรรมโดยนําจํานวนความถี่ของการสังเกตตรงกันวานักเรียนมีพฤติกรรม
ไมนั่งอยูกับที่ไมตั้งใจเรียนมาคํานวณตามสูตรดังนี้(ผองพรรณ เกิดพิทักษ 2530:48-50) 

 
 คาสัมประสิทธิ์ความสอดคลอง  =         จํานวนบันทึกตรงกัน 
       จํานวนบันทกึตรงกัน +  จํานวนบนัทึกตางกัน    

คาจํานวนบันทึกตรงกันในการบันทึกพฤติกรรมของผูสังเกต 2 คน ในระหวางที่ทําการ
บันทึกจากการสังเกตและบันทึกพฤติกรรมของผูวิจัยและผูชวยวิจัย ไดบันทึกพฤติกรรมไมนัง่อยูกบั
ที่ในชั้นเรียนตรงกันทุกระยะการทดลองไดคาสัมประสิทธิ์ความสอดคลองอยูที่รอยละ 100  
 
6. การใชเบี้ยอรรถกร 

การใชเบี้ยอรรถกรเพื่อเปนการเสริมแรงในการทดลองโดยใชเวลาการทดลอง 4 สัปดาห
จํานวน16 ครั้งครั้งละ 30นาที ทุกวันจันทร วันอังคาร วันพฤหัสบดีและวันศุกรเวลา10.30–11.00 น. 
ขั้นตอนการใชเบี้ยอรรถกร ผูวิจัยไดดําเนินการดังนี้ 

1. กําหนดขอตกลงการใชเบี้ยอรรถกรใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจยั 
2. แบบสํารวจตัวเสริมแรง สรางขึ้นโดยผูวิจัยสอบถามและสัมภาษณนักเรียนเพื่อสํารวจ

ส่ิงเสริมแรงที่นักเรียนชอบและพบวานักเรียนเปาหมายชอบ ซีดีเกมส ลูกบอลพลาสติก หนังสือ
การตูน น้ํายาลบคําผิด รถของเลน น้ําอัดลม สมุดปกแข็ง ปากกา ดินสอและขนมเลย ตามลําดับ 

3. นําขอมูลจากขอสองมาจัดทําอัตราการแลกเปลี่ยนเบีย้อรรถกร จัดทําขอตกลงการใช
เบี้ยอรรถกรที่สรางขึ้นไปใหอาจารย ที่ปรึกษาตรวจสอบความสอดคลองระหวางวัตถุประสงค และ
วิธีการทดลอง  

4. อัตราการแลกเปลี่ยนเบีย้อรรถกร 
พฤติกรรมไมนั่งอยูกับที่/คร้ัง จํานวนเบี้ยอรรถกร (ดาว) /ดวง จํานวนรางวัล 

11 ครั้งขึ้นไป ไมไดดาว      ไมไดรางวลั  
10 1 ขนมเลย 1 หอ 
9 2 ดินสอ 1 แทง 
8 3 ปากกา 1 ดาม 
7 4 สมุดปกแข็ง 1 เลม 
6 5 น้ําอัดลม 1 ขวด 
5 6 รถของเลน 1 คัน 
4 7 น้ํายาลบคําผิด 1 ขวด 

× 100 
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พฤติกรรมไมนั่งอยูกับที่/คร้ัง จํานวนเบี้ยอรรถกร (ดาว) /ดวง จํานวนรางวัล 
3 8 หนังสือการตนู 1 เลม 

1-2 9 ลูกบอลพลาสติก 1 ลูก 
 0 10 ซีดีเกมส 1 แผน 

 
ผูวิจัยนําอัตราการแลกเปลี่ยนเบี้ยอรรถกรไปอธิบายทําความตกลงรวมกับนักเรยีนใน

การใชรูปดาวเปนเบี้ยอรรถกรที่นักเรียนสามารถนําไปใช แลกสิ่งของตามอัตราการแลกเปลี่ยนเบีย้
อรรถกรที่กําหนดไว 
  
7.  การดําเนินการทดลอง 

การวิจยัคร้ังนีม้ีขั้นตอนในการดําเนินการทดลองดังนี ้
1. ขั้นเตรียมกอนการทดลอง  ผูวิจัยใชเวลา 1 สัปดาห ในการเตรียมการการทดลอง         

ซ่ึงดําเนินการดังนี้ 
1.1 จัดเตรียมสถานที่คือ หองวิทยาศาสตร เครื่องมือ ไดแก แบบสังเกตพฤติกรรม     

การนั่งอยูกับที่ในชั้นเรียน 
1.2 การเตรียมผูชวยวิจัย 1 คน ซ่ึงเปนครูผูสอนวิชาวิทยาศาสตรช้ันมัธยมศึกษาปที่   

4- 6 เพื่อสังเกตและบันทึกพฤติกรรมรวมกับผูวิจัย โดยผูวิจัยช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับการทดลอง 
และส่ิงที่ผูชวยวิจัยตองกระทํา 

1.3 ผูวิจัยอธิบาย ช้ีแจงเกี่ยวกับหลักการปรับพฤติกรรมโดยใชเบี้ยอรรถกรในที่นี้
หมายถึง รูปดาว และอธิบายแบบสังเกตพฤติกรรมไมนั่งอยูกับที่ ถาเกิดพฤติกรรมไมนั่งอยูกับที่
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางในชองเวลานั้นใหขีดเครื่องหมาย / ในชองความถี่ของพฤติกรรม 
ไมนั่งอยูกับที่แตละพฤติกรรมถาไมแสดงพฤติกรรมไมนั่งอยูกับที่ใด ๆ  ไมตองขีดเครื่องหมาย / 

2.  ขั้นเตรียมการทดลอง  
การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยรายกรณี (Single Subject Design) แบบ A B A Design 

ทําการศึกษากับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน  เพศชาย  อายุ  14 ป  กําลังศึกษา                 
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2548 โรงเรียนโสตศึกษาทุงมหาเมฆ ซ่ึงการทดลองแบงเปน          
3 ระยะ ดังนี้ 

ขั้นตอนการปรับพฤติกรรมการนั่งอยูกับที่ในชั้นเรียนของนักเรียนที่มีความบกพรอง
ทางการไดยิน โดยผูวิจัยใช แบบสังเกตพฤติกรรมไมนั่งอยูกับที่ในชั้นเรียน การทดลองแบง
ออกเปน 3 ระยะดังนี้  
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ระยะท่ี 1 หรือระยะ A1   เปนระยะเสนฐาน (Baseline) ใชเวลา 2 สัปดาห เริ่มตั้งแต 
วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2548 ถึง วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2548  เปนระยะเวลาการหาเสนฐานการเกิด
พฤติกรรมนั่งอยูกับที่ในชั้นเรียน ในสภาพการเรียนการสอนปกติขณะเรียนวิชาวิทยาศาสตร        
โดยผูวิจัย นั่งหลังหองเรียน ผูชวยวิจัย นั่งหนาชั้นเรียนในตําแหนงที่มองเห็นนักเรียนเปาหมาย
ชัดเจน สังเกตและบันทึกพฤติกรรมนั่งอยูกับที่ของนักเรียน ภายใน 30 นาที ทุกวันจันทร วันอังคาร 
วันพฤหัสบดี และวันศุกร เวลา 10.30-11.00 น รวมทั้งสิ้น 8 ครั้งเมื่อหมดเวลาไดนําความถี่ที่ไดจาก
การสังเกต 2 คน มาตรวจและนับจํานวนครั้งของการเกิดพฤติกรรม  เพื่อหาพฤติกรรมเสนฐาน 

ระยะท่ี 2 หรือระยะ B เปนระยะทดลองการใชเบี้ยอรรถกร (Treatment) ใชเวลา         
4 สัปดาห เริ่มตั้งแต วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 ถึง วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 เปนระยะ
การทดลองการใชเบี้ยอรรถกร  โดยขณะทําการทดลองครูผูสอนวิชาวิทยาศาสตรทําการสอน
ตามปกติ ผูวิจัยนั่งสังเกตพฤติกรรมไมนั่งอยูกับที่ในชั้นเรียนของนักเรียนหลังหองเรียน ผูชวยวิจัย
นั่งหนาหองเรียนอยูในตําแหนงมองเห็นพฤติกรรมนักเรียนไดชัดเจน ในขณะเรียนวิชาวิทยาศาสตร 
เปนเวลา 16 คร้ัง คร้ังละ 30 นาที เวลา 10.30 – 11.00 น. ทุกวันจันทร วันอังคาร วันพฤหัสบดี     
และวันศุกร เมื่อหมดเวลา 30 นาที ของการสังเกตแตละครั้ง จะนําขอมูลที่ไดจากการสังเกตของ
ผูวิจัยและผูชวยวิจัย มานับความถี่ตามจํานวนครั้งการเกิดพฤติกรรมไมนั่งอยูกับที่ และใหรูปดาว
ตามอัตราแลกเปลี่ยนเบี้ยอรรถกรที่กําหนดไว รูปดาวสามารถนําไป แลกหรือสะสมเพื่อแลกของ
รางวัลที่นักเรียนตองการจากผูวิจัยตอไป 

ระยะท่ี 3 หรือระยะ A2  เปนระยะการถอดถอน  (Withdrawal) เปนระยะเวลา            
2 สัปดาห ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2548 ถึง วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2548  ผูวิจัยและผูชวยวิจัย 
สังเกตและบันทึกพฤติกรรมไมนั่งอยูกับที่  ภายในเวลา  30 นาที  ทุกวันจันทร  วันอังคาร                 
วันพฤหัสบดี และวันศุกร เวลา 10.30 – 11.30 น.ระยะนี้เปนระยะที่ไมไดใชเบี้ยอรรถกรไมมี       
การวางเงื่อนไขกับนักเรียนเปาหมาย ระยะนี้ดําเนินการทดลองเหมือนระยะที่ 1    
 
8. การวิเคราะหขอมูล 

วิเคราะหขอมูลที่ไดจากการสังเกตดังนี ้
1.  แสดงความถี่พฤติกรรมไมนั่งอยูกับที่ในชั้นเรียนของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน  

ตลอดการทดลอง 3 ระยะ 

2. การเปรียบเทียบระยะเวลาการเกิดพฤติกรรมนั่งอยูกับที่ในชั้นเรียนของนักเรียนที่มี
ความบกพรองทางการไดยิน ตลอดการทดลอง 3 ระยะ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

31

9. เกณฑการประเมินและแปลความหมายพฤติกรรมนั่งอยูกับท่ี  
ผูวิจัยกําหนดเกณฑคะแนนเปน 3 ระดับดังนี้ 
1. ถานักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน แสดงพฤติกรรมไมนั่งอยูกับที่ 1-3 ครั้ง

เทากับนักเรียนแสดงพฤติกรรมนั่งอยูกับที่ในชั้นเรียนเปนระยะเวลานานมากถานักเรียนที่มีความ
บกพรองทางการไดยิน แสดงพฤติกรรมไมนั่งอยูกับที่ 4-7 คร้ังเทากับนักเรียนแสดงพฤติกรรม     
นั่งอยูกับที่ในชั้นเรียนเปนระยะเวลานานปานกลาง 

2. ถานักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน แสดงพฤติกรรมไมนั่งอยูกับที่ 8-10 ครั้ง
เทากับนักเรียนแสดงพฤติกรรมนั่งอยูกับที่ในชั้นเรียนเปนระยะเวลานานนอย 

3. ถานักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน แสดงพฤติกรรมตั้งแต 11 คร้ังขึ้นไป 
เทากับนักเรียนแสดงพฤติกรรมนั่งอยูกับที่ในชั้นเรียนเปนระยะเวลานานนอยมาก 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

การศึกษาผลการใชเบี้ยอรรถกรเพื่อเพิ่มพฤติกรรมการนั่งอยูกับที่ในชั้นเรียนของ
นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ผูวิจัยไดเสนอผลการวิจัยดังนี ้

1. แสดงความถี่พฤติกรรมไมนั่งอยูกับที่ในชั้นเรียนของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการได
ยิน  ตลอดการทดลอง 3 ระยะ 

2. การเปรียบเทียบระยะเวลาการเกิดพฤติกรรมนั่งอยูกับที่ในชั้นเรียนของนักเรียนที่มี
ความบกพรองทางการไดยิน ตลอดการทดลอง 3 ระยะ 

ดังมีรายระเอียดตอไปนี้ 
1. แสดงความถี่พฤติกรรมไมนั่งอยูกับที่ในชั้นเรียนของนักเรียนที่มีความบกพรอง

ทางการไดยิน ตลอดการทดลอง 3 ระยะดังปรากฏผลในตารางที่ 1 ดังนี้  
 

ตารางที่ 1 แสดงความถี่พฤตกิรรมไมนัง่อยูกับทีใ่นชัน้เรยีนของนกัเรยีนที่มีความบกพรองทางการไดยนิ 
ตลอดการทดลอง  3  ระยะ 

 
พฤติกรรมไมนั่งอยูกับท่ี จํานวนครั้งของการ

เกิดพฤติกรรม 
ระยะท่ี  1 

 ( A ) 

จํานวนครั้งของการ
เกิดพฤติกรรม  
ระยะท่ี  2    

 ( B ) 

จํานวนครั้งของ 
การเกิดพฤติกรรม  

ระยะท่ี 3    
( A ) 

1. ยืนชะโงกตัวไปสะกิดเพื่อน 8 4 3 

1. เดินไปคยุกบัเพื่อน 6 1 1 
1. เดินไปเดินมาในชั้นเรยีน 5 1 0 

1. เดินออกนอกชั้นเรียนโดย
ไมขออนุญาต 

4 0 0 

1. ลุกยืนไมตั้งใจเรียนหันหนา
หันหลัง 

7 4 2 

รวม 30 10 6 
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จากตารางที่ 1 พบวาความถี่ของพฤติกรรมไมนั่งอยูกับที่ในชั้นเรียนของนักเรียนที่มี
ความบกพรองทางการไดยิน ระยะที่ 1  ระยะเสนฐาน นักเรียนแสดงพฤติกรรมไมนั่งอยูกับที่เกิดขึ้น 
รวมจํานวน  30  ครั้ง  ระยะที่ 2  ระยะทดลองใชเบี้ยอรรถกรเปนสิ่งเสริมแรง นักเรียนแสดง
พฤติกรรมไมนั่งอยูกับที่เกิดขึ้น รวมจํานวน 10  คร้ังและหยุดแสดงพฤติกรรมเดินออกนอกชั้นเรียน
โดยไมขออนุญาต ระยะที่ 3 ระยะถอดถอนนักเรียนแสดงพฤติกรรมไมนั่งอยูกับที่ เกิดขึ้น            
รวมจํานวน 6 คร้ังดังรายละเอียดดังนี ้

1. พฤติกรรมยืนชะโงกตัวไปสะกิดเพื่อนพบวาในระยะเสนฐาน นักเรียนที่มีความ
บกพรองทางการไดยินแสดงพฤติกรรมยืนชะโงกตัวไปสะกิดเพื่อน จํานวน 8  คร้ัง ในระยะที่ 2 
ระยะการทดลองการใชเบี้ยอรรถกรเปนส่ิงเสริมแรงพบวานักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน
แสดงพฤติกรรมยืนชะโงกตัวไปสะกิดเพื่อนลดลงเหลือจํานวน 4 คร้ัง และในระยะที่ 3 ระยะถอด
ถอนพบวา นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินแสดงพฤติกรรมยืนชะโงกตัวไปสะกิดเพื่อน
ลดลงเหลือจํานวน 3 ครั้ง  แสดงวานักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินแสดงพฤติกรรม         
ยืนชะโงกตัวไปสะกิดเพื่อนลดลง ทั้งในระยะที่ 2 และระยะที่ 3   

2. พฤติกรรมเดินไปคุยกับเพื่อนพบวา ในระยะเสนฐาน นักเรียนที่มีความบกพรอง
ทางการไดยินแสดงพฤติกรรมเดินไปคุยกับเพื่อน จํานวน 6  ครั้ง ในระยะที่  2  ระยะการทดลองใช
เบี้ยอรรถกรเปนสิ่งเสริมแรงและระยะที่ 3 ระยะถอดถอนนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน
แสดงพฤติกรรมเดินไปคุยกับเพื่อนทั้ง 2 ระยะ จํานวน 1 ครั้งเทากัน  จะเห็นไดวานักเรียนที่มีความ
บกพรองทางการไดยินแสดงพฤติกรรมเดินไปคุยกับเพื่อนลดลง ทั้งในระยะที่ 2  และระยะที่ 3 

3. พฤติกรรมเดินไปเดินมาในชั้นเรียนพบวาในระยะเสนฐาน นักเรียนที่มีความ
บกพรองทางการไดยินแสดงพฤติกรรมเดินไปเดินมาในชั้นเรียน จํานวน 5  ครั้ง ในระยะที่ 2 ระยะ
ทดลองใชเบี้ยอรรถกรเปนสิ่งเสริมแรงพบวานักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินแสดง
พฤติกรรมเดินไปเดินมาในชั้นเรียน ลดลง เหลือจํานวน 1 ครั้ง  และในระยะที่ 3 ระยะถอดถอน
พบวา นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินไมแสดงพฤติกรรมเดินไปเดินมาในชั้นเรียนเลย     
จะเห็นไดวาระยะที่ 2 และระยะที่ 3 นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินแสดงพฤติกรรมเดนิไป
เดินมาในชั้นเรียนลดลง ในระยะที่ 2 และไมแสดงพฤติกรรมเดินไปเดินมาในชั้นเรียนอยางเห็น    
ไดชัด 

4. พฤติกรรมเดินออกนอกชั้นเรียนโดยไมขออนุญาตพบวาในระยะเสนฐาน นักเรียนที่
มีความบกพรองทางการไดยินแสดงพฤติกรรมเดินออกนอกชั้นเรียนโดยไมขออนุญาต จํานวน       
4  ครั้ง ในระยะที่ 2 ระยะทดลองใชเบี้ยอรรถกรเปนสิ่งเสริมแรง และในระยะที่ 3 ระยะถอดถอน
พบวานักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินไมแสดงพฤติกรรมเดินออกนอกชั้นเรียนโดยไมขอ
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อนุญาตเลย จะเห็นวานักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน หยุดแสดงพฤติกรรมเดินออกนอก
ช้ันเรียนโดยไมขออนุญาตอยางเห็นไดชัด 

5. พฤติกรรมลุกยืนไมตั้งใจเรียนหันหนาหันหลังพบวาในระยะเสนฐาน นักเรียนที่มี
ความบกพรองทางการไดยินแสดงพฤติกรรม ลุกยืนไมตั้งใจเรียนหันหนาหันหลัง จํานวน 7  คร้ัง ใน
ระยะที่  2  ระยะการทดลองการใชเบี้ยอรรถกรเปนส่ิงเสริมแรงพบวานักเรียนที่มีความบกพรอง
ทางการไดยินแสดงพฤติกรรมลุกยืนไมตั้งใจเรียนหันหนาหันหลังลดลงเหลือจํานวน 4 คร้ัง และใน
ระยะที่ 3 ระยะถอดถอนพบวา นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินแสดงพฤติกรรมลุกยืน     
หันหนาหันหลังลดลงเหลือจํานวน 2 ครั้ง จะเห็นวานักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินแสดง
พฤติกรรมลุกยืนไมตั้งใจเรียนหันหนาหันหลังลดลงทั้งในระยะที่ 2 และระยะที่ 3 
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ระยะการทดลอง 

แผนภาพที่ 1  แสดงจํานวนความถี่รวมของพฤติกรรมไมนั่งอยูกับที่ในชั้นเรียนของนักเรียนที่มี
ความบกพรองทางการไดยิน ทั้ง 3 ระยะดังนี้ 
 
จากแผนภาพ ระยะที่ 1  ระยะกอนการทดลองพบวานักเรียนที่มีความบกพรองทางการ

ไดยินแสดงพฤติกรรมไมนั่งอยูกับที่ในชั้นเรียน จํานวน  30 คร้ัง ในระยะที่ 2  ระยะทดลองการใช
เบี้ยอรรถกรพบวานักเรียนแสดงพฤติกรรมนั่งอยูกับที่ในชั้นเรียน จํานวน 10 คร้ัง และระยะที่              
3  ระยะถอดถอน พบวานักเรียนแสดงพฤติกรรมไมนั่งอยูกับที่ในชั้นเรียน จํานวน 6 คร้ัง  
 
2. การเปรียบเทียบระยะเวลาการเกิดพฤติกรรมนั่งอยูกับท่ีในชั้นเรียนของนักเรียนท่ีมีความ
บกพรองทางการไดยิน ตลอดการทดลอง 3 ระยะ ดังปรากฏผลในตารางที่ 2  
 
 
 
 
 

ความถี่
ของ
พฤติกรรม 
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ตารางที่ 2  การเปรียบเทียบระยะเวลาการเกิดพฤติกรรมนั่งอยูกับที่ในชั้นเรียนของนักเรียนที่มีความ
บกพรองทางการไดยิน  

ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 
พฤติกรรมไมนั่งอยูกับ
ที่ในชั้นเรียน /ครั้ง 

ระยะเวลาการเกิด
พฤติกรรมนัง่อยูกับที ่

พฤติกรรมไมนั่งอยูกับ
ที่ในชั้นเรียน /ครั้ง 

ระ ยะ เ ว ล า ก า ร เ กิ ด
พฤติกรรมนั่งอยูกับที่ 

พฤติกรรมไมนั่งอยูกับ
ที่ในชั้นเรียน /ครั้ง 

ระ ยะ เ ว ล า ก า ร เ กิ ด
พฤติกรรมนั่งอยูกับที ่

30 นานนอย 10 นานปานกลาง 6 นานปานกลาง 
 
จากตารางที่ 2 พบวาการเกิดพฤติกรรมนั่งอยูกับที่ในชั้นเรียนของนักเรียนที่มีความ

บกพรองทางการไดยินเปนดังนี้ 
ระยะที่ 1  นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินแสดงพฤติกรรมไมนั่งอยูกับที่ใน   

ช้ันเรียน จํานวน  30  คร้ัง เทากับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินแสดงพฤติกรรมนั่งอยูกับ
ที่ในชั้นเรียน มีระยะเวลานานนอย 

ระยะที่ 2  นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินแสดงพฤติกรรมไมนั่งอยูกับที่ใน   
ช้ันเรียน  จํานวน 10 คร้ัง เทากับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินแสดงพฤติกรรมนั่งอยูกับ
ที่ในชั้นเรียน มีระยะเวลานานปานกลาง  

ระยะที่ 3  นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินแสดงพฤติกรรมไมนั่งอยูกับที่ใน  
ช้ันเรียน จํานวน 6  ครั้ง เทากับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินแสดงพฤติกรรมนั่งอยูกับที่
ในชั้นเรียน มีระยะเวลานานปานกลาง 

   
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 
บทท่ี 5 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
  

การวิจัย เรื่อง “ผลการใชเบี้ยอรรถกรเพื่อเพิ่มพฤติกรรมนั่งอยูกับที่ในชั้นเรียนของ
นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน” ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนโสตศึกษาทุงมหาเมฆ 
กรุงเทพมหานคร  เปนการวิจัยรายกรณี (Single Subject Design) แบบ A B A Design  โดยมี
ขั้นตอนดังนี้ 
 
วัตถุประสงค  

เพื่อศึกษาผลการใชเบี้ยอรรถกรเพื่อเพิ่มพฤติกรรมการนั่งอยูกับที่ในชั้นเรียนของ
นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน  

 
ตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ 

ตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนนักเรียน เพศชาย อายุ 14 ป กําลังเรียนอยู ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 
เปนนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน หูขางขวาและขางซายสูญเสียการไดยินระดับ 110     
เดซิเบล ประเภทหูหนวก สาเหตุที่ทําใหหูหนวกเนื่องจากในขณะตั้งครรภมารดา ซ้ือยาแกแพ
รับประทานเอง โดยไมไดรับคําแนะนําจากแพทย  บิดามีอาชีพรับจางทํางานโรงพิมพ มารดามี
อาชีพคาขาย บานพักเปนอาคารเชา   

ประวัติการเรียนวิชาวิทยาศาสตร ในการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 วิชาวิทยาศาสตร
นักเรียนเปาหมายทําคะแนนได 5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน ทําใหนักเรียนเปาหมายตอง
สอบแกตัวอีก 1 ครั้ง จึงสอบผาน สวนในการสอบวิชาวิทยาศาสตรปลายภาคเรียนที่ 2 นักเรียน
เปาหมายทํา คะแนนได 12 คะแนนจากคะแนนเต็ม 20 คะแนน นักเรียนเปาหมายไมตองสอบ
ตัวการสํารวจนักเรียนเปาหมาย ไดใชแบบสํารวจพฤติกรรมที่เปนปญหาของนักเรียนในชั้นเรียน 
โดยให ครูประจําชั้น ซ่ึงเปนผูสอนวิชาวิทยาศาสตรเขียนพฤติกรรมที่เปนปญหาของนักเรียน และ
สัมภาษณครูประจําชั้นเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักเรียน รวมทั้งผูวิจัยไดทําการสังเกตพฤติกรรมที่
เปนปญหาของนักเรียนดวยตนเองพบวาพฤติกรรมของนักเรียนเปาหมายที่เปนปญหา คือนักเรียน
ไมนั่ งอยูกับที่ชอบลุกจากที่นั่ ง  ไมตั้ งใจเรียน  เดินไปเดินมา  หรือเดินออกนอกชั้นเรียน                  
โดยไมขออนุญาต ลุกยืนหันหนาหันหลังหาเพื่อนคุย ไปสะกิดเพื่อนที่นั่งดานหนาบางดานหลังบาง 
ไมอยูนิ่งหรือบางครั้งลุกยืนสงเสียงโดยการเคาะโตะ ทุบโตะ ตีรองเทาหรือตบศีรษะเพื่อนที่อยูใกล ๆ 
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เมื่อครูผูสอนอบรมในเรื่องมารยาทในหองเรียนนักเรียนนั่งฟงไดระยะหนึ่ง แตเมื่อครูหันไปสนใจ
เพื่อน นักเรียนจะแสดงพฤติกรรมการลุกจากที่นั่งทันที ซ่ึงผูวิจัยสนใจศึกษาวาถานําวิธีการใช     
เบี้ยอรรถกรมาเสริมแรงเพื่อลดพฤติกรรมการไมนั่งอยูกับที่ใหเปลี่ยนเปนพฤติกรรมการนั่งอยูกับที่      
ในชั้นเรียนของนักเรียนเพิ่มขึ้นหรือไม  
 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

1. แบบสํารวจพฤติกรรมที่มีปญหาในชั้นเรียน 
2.แบบสัมภาษณครูประจําชั้น 
3. แบบสังเกตพฤติกรรมไมนั่งอยูกับที่นั่งในชั้นเรียน 
4. แบบสํารวจตัวเสริมแรง 
 

การดําเนินการทดลอง 
การวิจัยคร้ังนี้มีขั้นตอนในการดําเนินการทดลองดังนี้ 
1. ขั้นเตรียมกอนการทดลอง  ผูวิจัยใชเวลา 1 สัปดาห ในการเตรียมการทดลอง           

ซ่ึงดําเนินการ จัดเตรียมหองวิทยาศาสตร แบบสังเกตพฤติกรรมไมนั่งอยูกับที่ในชั้นเรียน        
เตรียมผูชวยผูวิจัย 1 คน  อธิบายหลักการปรับพฤติกรรม การใชแบบสังเกตพฤติกรรมไมนั่งอยูกับที่ 
การลงคะแนน การตรวจนับคะแนนที่ใชในการวิจัยครั้งนี้และสรางความคุนเคยกับนักเรียน
เปาหมาย ช้ีแจงขอตกลง การลงคะแนน การนับคะแนนจํานวนดาวที่ไดรับแตละครั้งและการเก็บ
สะสมดาวเพื่อนํามาแลกสิ่งของตามอัตราแลกเปลี่ยนเบี้ยอรรถกรที่กําหนดไว  

2.  ขั้นการทดลอง การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยรายกรณี (Single Subject Design) แบบ      
A B A Design ทําการศึกษากับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน เพศชาย อายุ 14 ป กําลัง
ศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2548 โรงเรียนโสตศึกษาทุงมหาเมฆ ซ่ึงการทดลองแบงเปน 
3 ระยะ ดังนี้ 

ระยะท่ี 1 หรือระยะ A1   เปนระยะเสนฐาน (Baseline) ในเวลา 2 สัปดาห เร่ิมตั้งแต 
วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2548 ถึง วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2548  เปนระยะเวลาการหาเสนฐานการเกิด
พฤติกรรมไมนั่งอยูกับที่ในชั้นเรียน ในสภาพการเรียนการสอนปกติขณะเรียนวิชาวิทยาศาสตร      
โดยผูวิจัย นั่งหลังหองเรียน ผูชวยวิจัย นั่งหนาชั้นเรียนในตําแหนงที่มองเห็นนักเรียนเปาหมาย
ชัดเจน สังเกตและบันทึกพฤติกรรมนั่งอยูกับที่ของนักเรียน ภายใน 30 นาที ทุกวันจันทร วันอังคาร 
วันพฤหัสบดี และวันศุกร เวลา 10.30-11.00 น รวมทั้งสิ้น 8 คร้ังเมื่อหมดเวลาในแตละครั้งจะนํา
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ความถี่ที่ไดจากการสังเกตของผูวิจัยและผูชวยวิจัย มาตรวจและนับจํานวนครั้งของการเกิด
พฤติกรรม  เพื่อหาพฤติกรรมเสนฐาน 

ระยะท่ี 2 หรือระยะ B เปนระยะทดลองการใชเบี้ยอรรถกร (Treatment) ใชเวลา         
4 สัปดาห เริ่มตั้งแต วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 ถึง วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 เปนระยะ
การทดลองการใชเบี้ยอรรถกร โดยขณะทําการทดลองครูผูสอนวิชาวิทยาศาสตรทําการสอน
ตามปกติ ผูวิจัยนั่งสังเกตพฤติกรรมไมนั่งอยูกับที่ในชั้นเรียนของนักเรียนหลังหองเรียน ผูชวยวิจัย
นั่งหนาหองเรียนอยูในตําแหนงมองเห็นพฤติกรรมนักเรียนไดชัดเจน ในขณะเรียนวิชาวิทยาศาสตร 
เปนเวลา 16 คร้ัง ครั้งละ 30 นาที เวลา 10.30 – 11.00 น. ทุกวันจันทร วันอังคาร วันพฤหัสบดี     
และวันศุกร เมื่อหมดเวลา 30 นาที ของการสังเกตแตละครั้ง จะนําขอมูลท่ีไดจากการสังเกตของ
ผูวิจัยและผูชวยวิจัย มานับความถี่ตามจํานวนครั้งการเกิดพฤติกรรมไมนั่งอยูกับที่ และใหรูปดาว
ตามอัตราแลกเปลี่ยนเบี้ยอรรถกรท่ีกําหนดไว รูปดาวสามารถนําไปแลกหรือสะสมเพื่อแลกของ
รางวัลที่นักเรียนตองการจากผูวิจัยตอไป 

ระยะท่ี 3 หรือระยะ A2  เปนระยะการถอดถอน (Withdrawal) เปนระยะเวลา            
2 สัปดาห ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2548 ถึง วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2548 ระยะนี้ไมมี             
การวางเงื่อนไขกับนักเรียนเปาหมาย ครูผูสอนวิชาวิทยาศาสตรสอนตามปกติ ผูวิจัยและผูชวยวิจัย 
สังเกตและบันทึกพฤติกรรมไมนั่งอยูกับที่ ภายในเวลา 30 นาที ทุกวันจันทร วันอังคาร  วัน
พฤหัสบดี และวันศุกร เวลา 10.30 – 11.30 น. ระยะนี้ดําเนินการทดลองเหมือนระยะที่ 1  

 
การวิเคราะหขอมูล 

วิเคราะหขอมูลดังนี้ 
1. แสดงความถี่พฤติกรรมไมนั่งอยูกับที่ในชั้นเรียนของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน  

ตลอดการทดลอง 3 ระยะ 
2. การเปรียบเทียบระยะเวลาการเกิดพฤติกรรมนั่งอยูกับที่ในชั้นเรียนของนักเรียนที่มี

ความบกพรองทางการไดยิน ตลอดการทดลอง 3 ระยะ 
 
สรุปผลการวิจัย 

ผลจากการวิจัยพบวาผลการใชเบี้ยอรรถกรเพื่อเพิ่มพฤติกรรมการนั่งอยูกับที่ในชั้นเรียน
ของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินดังนี้ 
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ระยะที่ 1 ระยะเสนฐานเปนการสังเกตพฤติกรรมกอนการทดลอง นักเรียนที่มีความ
บกพรองทางการไดยินแสดงพฤติกรรมไมนั่งอยูกับที่ในชั้นเรียน จํานวน 30 ครั้ง เทากับนักเรียนที่มี
ความบกพรองทางการไดยินแสดงพฤติกรรมนั่งอยูกับที่ในชั้นเรียน มีระยะเวลานานนอย 

ระยะที่ 2 ระยะการทดลองใชส่ิงเสริมแรงดวยเบี้ยอรรถกรพบวา นักเรียนที่มีความ
บกพรองทางการไดยินแสดงพฤติกรรมไมนั่งอยูกับที่ในชั้นเรียน จํานวน 10 ครั้ง เทากับนักเรียนที่มี
ความบกพรองทางการไดยินแสดงพฤติกรรมนั่งอยูกับที่ในชั้นเรียนเพิ่มขึ้นมีระยะเวลานานปาน
กลาง และหยุดแสดงพฤติกรรมเดินออกนอกชั้นเรียนโดยไมขออนุญาต 

ระยะที่ 3 ระยะถอดถอน เปนการหยุดใหส่ิงเสริมแรงดวยเบี้ยอรรถกรพบวา นักเรียนที่มี
ความบกพรองทางการไดยินแสดงพฤติกรรมไมนั่งอยูกับที่ในชั้นเรียน จํานวน 6  คร้ัง เทากับ
นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินแสดงพฤติกรรมนั่งอยูกับที่ในชั้นเรียนเพิ่มขึ้น มีระยะเวลา
นานปานกลางและนักเรียนหยุดแสดงพฤติกรรมเดินไปเดินมาในชั้นเรียนและพฤติกรรมเดินออก
นอกชั้นเรียนโดยไมขออนุญาต 

ผลการวิจัยสรุปไดวา การใชเบี้ยอรรถกรสามารถเพิ่มพฤติกรรมนั่งอยูกับที่ในชั้นเรียน
ของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินได  
 
การอภิปรายผลของการวิจัย 

การศึกษาทดลองครั้งนี้ผลการวิจัยพบวาการใชเบี้ยอรรถกรสามารถเพิ่มพฤติกรรมการ
นั่งอยูกับที่ในชั้นเรียน  จากการทดลอง ผูวิจัยสังเกตพบวาการใชเบี้ยอรรถกรเปนสิ่งเสริมแรงที่มี
ประสิทธิภาพ ในการปรับพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคเปลี่ยนเปนพฤติกรรมที่พึงประสงคเพิ่มขึ้น   
ดังจะเห็นไดวา เมื่อใชหลักการปรับพฤติกรรมโดยการวางเงื่อนไขใหนักเรียนนั่งอยูกับที่ในชั้นเรียน
ถานักเรียนไมแสดงพฤติกรรมไมนั่งอยูกับที่ในชั้นเรียนนักเรียนจะไดรับส่ิงเสริมแรงตามที่นักเรียน
ตองการ  ทําใหนักเรียนเปาหมายเกิดการเรียนรูที่จะควบคุมพฤติกรรมของตนเอง  นําไปสู            
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใหมที่พึงประสงคขึ้นและสามารถควบคุมตนเองใหนั่งอยูกับที่นั่งในชั้น
เรียนขณะเรียนวิชาวิทยาศาสตรไดเปนระยะเวลานานปานกลางและเพื่อจะไดสะสมเบี้ยอรรถกร
แลวนําไปแลกเปลี่ยนรางวัลที่นักเรียนตองการโดยนักเรียนสะสมดาวไวไดจํานวนหนึ่งเพื่อนําไป
แลกส่ิงเสริมแรงตามอัตราการแลกเปลี่ยนเบี้ยอรรถกรและนักเรียนไดแลก CD  เกมส 2 แผน 
หนังสือการตูน  1 เลม น้ํายาลบคําผิด 1 ขวด น้ําอัดลม 4 ขวด ลูกฟุตบอลพลาสติก 1 ลูก ขนมเลย     
3 หอ ดินสอ 1 แทง สมุดปกแข็ง 1 เลม รถของเลน 1 คัน และปากกา 2 ดาม การวิจัยคร้ังนี้สอดคลอง
กับสมโภชน เอ่ียมสุภาษิต (2543:9-10) ที่กลาววาการเพิ่มพฤติกรรมที่พึงประสงคจําเปนตองใช
หลักการปรับพฤติกรรมเนนวิธีการทางบวกมากกวาใชวิธีการลงโทษเนื่องจากเปาหมายของ
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พฤติกรรมที่พึงประสงคซ่ึงสอดคลองกับอารี พันธมณี (2537:209)ที่กลาววา การปรับปรุง
พฤติกรรมตามเงื่อนไขทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูนําไปสูการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ไดแก       
ส่ิงเสริมแรงเปนตัวควบคุมพฤติกรรม และสิ่งเสริมแรงมีสวนชวยใหเด็กมีพฤติกรรมที่พึงประสงค 
ซ่ึงสอดคลองกับสราญ บุญญานุสนธิ์ (2534:104-105)ที่กลาววาการปรับพฤติกรรมของเด็กพิการ  
การแสดงออกขึ้นอยูกับการเรียนรูและประสบการณ ตางๆ ที่ไดรับโดยตรง ชวยใหเด็กเกิด           
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม การกระทําที่พึงพอใจผลคือรางวัลที่ เด็กตองการสอดคลองกับ
ผลการวิจัยของ ยุพิน โกสูงเนิน (2546:บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาผลการใชเทคนิคเบี้ยอรรถกร    
และเทคนิค การเสริมแรงทางสังคมตอพฤติกรรมการสงการบานพบวาการใชเบี้ยอรรถกร          
และการเสริมแรงทางสังคมชวยเพิ่มพฤติกรรมการสงการบานของนักเรียน เชนเดียวกับ ชุลีพร      
วรวสุวัล (2543:บทคัดยอ)ไดทําการศึกษาผลการใชเบี้ยอรรถกรตอพฤติกรรมการมีวินัยในชั้นเรียน
พบวา เบี้ยอรรถกรมีผลตอการเพิ่มพฤติกรรมการมีวินัยในชั้นเรียนเชนไมคุยกับเพื่อน ไมเลนกับ
เพื่อนและไมคุยและไมเลนกับเพื่อน เชนเดียวกับวันทนา กิ่งจงเจริญ (2526:43-46)ไดใชเทคนิค    
การเสริมแรงดวยเบี้ยอรรถกรปรับพฤติกรรมตั้งใจเรียน การนั่งอยูกับที่ การทํางานที่ครูมอบหมาย
พบวานักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงคเพิ่มสูงขึ้นเชนเดียวกับ จุรีรัตน ธัมมาตร (2525:1-13)ไดใช
เบี้ยอรรถกรเพิ่มพฤติกรรมการสงการบานของนักเรียนทําใหนักเรียนมีพฤติกรรมการสงการบาน
เพิ่มขึ้นนอกจากนี้ สมโภชน เอ่ียมสุภาษิต (2526:66-69)  โดยใชเทคนิคการใชเบี้ยอรรถกรเพื่อเพิ่ม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของเด็กปญญาออน พบวาการเสริมแรงดวยเบี้ยอรรถกร
สามารถเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการอานภาษาไทยของนักเรียนปญญาออนได 

ผูวิจัยไดสํารวจสิ่งเสริมแรงที่นักเรียนชอบเพื่อนํามาใชเปนส่ิงเสริมแรงผลปรากฏวา
นักเรียนเปาหมายไดมีสวนรวมในการกําหนดสิ่งเสริมแรงที่ตรงกับนักเรียนตองการจึงทําให
นักเรียนมีสมาธิ สนใจบทเรียนและควบคุมตนเองใหนั่งอยูกับที่นั่งในชั้นเรียน ทั้งยังมีความตั้งใจ
และเต็มใจ พรอมที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว เชนกอนออกจากชั้นเรียนสังเกตพบวา
นักเรียนขออนุญาตครูผูสอนกอนทุกครั้ง และจากการสัมภาษณนักเรียนเปาหมายพบวานักเรียนมี
ความชอบเรียนวิชาวิทยาศาสตรมากขึ้น ทั้งนี้อาจเปนผลตอเนื่องมาจากการที่นักเรียนมีพฤติกรรม
นั่งอยูกับที่ ตั้งใจเรียนจึงทําใหนักเรียนเขาใจในบทเรียนและสนุกกับการเรียนมากขึ้น สงผลไปถึง
การทดลองระยะที่ 3 ระยะถอดถอนตัวเสริมแรงคือพฤติกรรมไมนั่งอยูกับที่ยังคงลดลง ทําให
นักเรียนมีพฤติกรรมการนั่งอยูกับที่นานขึ้น และหยุดแสดงพฤติกรรมเดินไปเดินมาในชั้นเรียนและ
พฤติกรรมเดินออกนอกชั้นเรียนโดยไมขออนุญาต นักเรียนจึงมีพฤติกรรมที่พึงประสงคในชั้นเรียน 
ดังนั้นจึงกลาวไดวาเบี้ยอรรถกรเปนสิ่งเสริมแรงที่สามารถเพิ่มพฤติกรรมการนั่งอยูกับที่ในชั้นเรียน
ของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินเพิ่มขึ้น 
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ขอเสนอแนะการวิจัย 

ขอเสนอแนะจากการวิจัย 
1. ผลการศึกษาสามารถนํามาใชเปนแนวทางในการปรับพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคใน

ช้ันเรียนเชน พฤติกรรมกาวราวทางภาษามือ พฤติกรรมกาวราวในการแสดงทาทาง พฤติกรรมไม
สนใจการเรียน เปนตน 

2. ผลการศึกษาครั้งนี้แสดงใหทราบวาในการวิจัยผูวิจัยจําเปนที่จะตองสํารวจใหพบ
ความตองการที่แทจริงของนักเรียน ซ่ึงความตองการนั้นอาจจะไมใชส่ิงของก็ได เพื่อนําสิ่งที่
นักเรียนตองการมาใชเปนสิ่งเสริมแรงใหเหมาะสมกับนักเรียนแตละคน เชนนักเรียนอาจตองการ
เปนคนสําคัญ มอบหมายงาน ใหกําลังใจ การชมเชย มีความสัมพันธที่ดี  การเอาใจใสใกลชิด 

ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยตอไป 
ควรใชหลักการปรับพฤติกรรม โดยการใชเบี้ยอรรถกรปรับพฤติกรรมที่พบในชั้นเรียน 

ของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินอ่ืน ๆ เชน พฤติกรรมคุยกันในชั้นเรียน พฤติกรรมไม
ทําการบาน มารยาทในการรับประทานอาหาร  พฤติกรรมกาวราวทางภาษามือ ฯลฯ              
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ภาคผนวก 
 

- แบบสํารวจพฤติกรรมท่ีเปนปญหาในชั้นเรียน 
- แบบสัมภาษณครูประจําชั้น 
- แบบสังเกตพฤติกรรมไมนั่งอยูกับที่ในชั้นเรียน 
- แบบสํารวจตวัเสริมแรง 
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แบบสํารวจพฤติกรรมที่เปนปญหาของนักเรียนในชั้นเรยีน  ช้ันมัธยมศกึษาปที่ 1 
โรงเรียนโสตศึกษาทุงมหาเมฆ 

 
คําชี้แจง  แบบสํารวจนี้สรางขึ้นเพื่อสํารวจพฤติกรรมที่เปนปญหาของนักเรียนในชั้นเรียนที่เปน

อุปสรรคตอการเรียนการสอนของทานในขณะที่ทําการสอน จากปญหาที่พบมากที่สุดไป
หาปญหาที่นอยที่สุด โดยใหทานเขียนพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคในขณะที่ทานกําลัง
ปฏิบัติการสอน 

1………………………………………………….. 
2………………………………………………….. 
3…………………………………………………… 
4………………………………………………….. 
5…………………………………………………. 
6…………………………………………………. 
7…………………………………………………. 
8………………………………………………….   
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แบบสัมภาษณครูประจําชั้น มัธยมศึกษาปที่ 1 
โรงเรียนโสตศึกษาทุงมหาเมฆ 

 
คําชี้แจง แบบสัมภาษณฉบบันี้ เปนขอคําถาม เพื่อนําไปสัมภาษณครูประจําชั้นของนกัเรียนที่มี

ความบกพรองทางการไดยนิ ที่มีพฤติกรรมไมพึงประสงคในชั้นเรยีน 
1. ขณะที่ทานกําลังสอนนักเรียนแสดงพฤติกรรมใดบาง.......................................................... 

คําตอบ  แหยเพื่อน ใชภาษามือคุยกัน ทะเลาะกัน ไมสนใจเรียน ลุกเดนิไปเดนิมา ลุกยืน
สะกิดเพื่อนชวนคุย เดินไปคุยกับเพื่อนหองอื่น ๆ ฯลฯ  

2.  ขณะที่ทานกําลังสอนทานไมชอบใหนกัเรยีนแสดงพฤติกรรมใด..................................... 
คําตอบ ใชภาษามือคุยกนั  เดินไปเดินมาไมสนใจเรียน ขาดความสนใจ ไมมีสมาธิ 
ใจลอย เดนิไปทุกโตะแหยเพือ่น 

3. ขณะที่ทานกําลังสอนนักเรียนแสดงพฤติกรรมใดที่ทําใหทานหยดุสอนเพื่อตักเตือน
นักเรียน................................................................................................................................ 
คําตอบ พฤติกรรมเดินไปเดนิมาในชัน้เรียน  ชวนเพื่อนคุย เดินออกนอกชั้นเรียนโดยไมขอ
อนุญาต  ไปคุยกับเพื่อนหองอ่ืน ๆ นั่งหลับในชั้นเรยีน 

4. ขณะที่ทานกําลังสอนทานตองการใหนกัเรียนแสดงพฤติกรรมใด........................................ 
คําตอบ การนัง่อยูกับที่ สนใจเรียน มองดูภาษามือที่กําลังอธิบาย มีสมาธิ สนใจซักถาม
คําถาม 

5. ขณะที่ทานกําลังสอนทานมีความวิตกกังวลเดี่ยวกับพฤตกิรรมใดของนกัเรียนมากที่สุด....... 
คําตอบ การเกดิอุบัติเหตุระหวางการเรียนการสอนเชน ทําสารเคมีหกใส นักเรียนทํามีด
บาดตัวเอง  ขณะทดลอง การเกิดไฟไหมเนื่องจากการผสมสารเคมีผิดพลาด  

6. ทานคิดวาสาเหตุของการเกดิอุบัติเหตุระหวางเรยีนมาจากเรื่องใด........................................ 
คําตอบ  การที่นักเรียนไมมองครูขณะสาธิตการทดลอง ไมระวังตวั ใจรอนอยากรูอยากเห็น 
ไมเขาใจวิธีการทดลองไมมองภาษามือที่ครูอธิบาย รีบรอนทําการทดลองกอนที่ครูจะ
อธิบายเสร็จ 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมไมนั่งอยูกับที่ในชั้นเรียน 
ครั้งที่ ............  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1   สถานที่สังเกต หองวิทยาศาสตร 

ผูสังเกต ...............................................   วันที่ ........  เดือน ............... พ.ศ. ............ เวลา 10.30-11.00 
 พฤติกรรมไมนั่งอยูกับที่ในชั้นเรียนหมายถึง  การที่นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน มีพฤติกรรมนั่งประจําที่นั่งของตนเองและตั้งใจเรียนดวย
การมองดูครูผูอธิบายเนื้อหาในวิชาวิทยาศาสตรโดยไมแสดงพฤติกรรมลุกจากที่นั่งที่สังเกตเห็นวาไมตั้งใจเรียน ประกอบดวย 5 พฤติกรรมยอยคือ ยืนชะโงก
ตัวไปสะกิดเพื่อน เดินไปคุยกับเพื่อนเดินไปเดินมาในชั้นเรียนลุกยืนหันหนาหันหลังมองเพื่อนในชั้นเรียน เดินออกนอก ชั้นเรียนโดยไมไดรับอนุญาตจากครูกอน 
 นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน หมายถึง นักเรียนที่สูญเสียการไดยินในระดับ 90 เดซิเบลขึ้นไปการวิจัยครั้งนี้กระทํากับนักเรียนที่มีการ
สูญเสียการไดยิน 110 เดซิเบลซึ่งไมสามารถไดยินเสียงพูด ใชภาษาทาทางธรรมชาติ   ภาษาทาทาง ภาษามือในการสื่อสาร 
คําอธิบาย  การสังเกตและบนัทึกพฤติกรรม โดยมีเกณฑดังนี้ ถานักเรยีนแสดงพฤติกรรมใหขดี /  ไมแสดงพฤติกรรมไมตองขีด 

ความถี่ของพฤติกรรม / นาที ขอ
ที่ 

พฤติกรรมไมนั่งอยู
กับที่นั่ง 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

จํานวน
ครั้ง 

1 ยื่นชะโงกตัวไปสะกิด
เพื่อน 

                               

2 เดินไปคุยกับเพื่อน                                
3 เดินไปเดินมาในชั้น

เรียน 
                               

4 เดินออกนอกชั้นเรียน                                
5 ลุกยืน ไมตั้งใจเรียน                                
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แบบสํารวจสิ่งของที่นักเรียนตองการ 
 

คําชี้แจง แบบสํารวจฉบับนี้ เปนแบบสัมภาษณ เพื่อนําไปสํารวจสิ่งของเพื่อใชเปนสิง่เสริมแรงที่
นักเรียนนักเรียนตองการ โดยผูวจิัยเปนผูสอบถามและใหนักเรยีนใชภาษามือส่ือสาร ผูวิจัยเขยีนส่ิง
ที่นักเรียนชอบมากที่สุดเปนลําดับลงมา 10 อันดับดังนี ้
  ส่ิงที่ชอบมากที่สุด 
 อันดับ  1 CD    เกมส  
 อันดับ  2    ลูกฟุตบอลพลาสติก 
 อันดับ  3 หนังสือการตนู 
 อันดับ  4 น้ํายาลบคําผิด 
 อันดับ  5 รถแขง 
 อันดับ  6 น้ําอัดลม 
 อันดับ  7 สมุดปกแข็ง 
 อันดับ  8 ปากกาสีดํา สีน้ําเงิน สีแดง 
 อันดับ  9 ดินสอดํา 
 อันดับ 10 ขนมกรอบ กรอบ เชน ฮานามิ,เลย 
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