
 

 

ช่ืองานวิจัย :  การลดพฤติกรรมการเดินออกจากกลุมกิจกรรม ดวยการเสริมแรงทางสังคมและการให 

สติ๊กเกอรดาวเปนรางวัลของบุคคลออทิสติก ศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดพะเยา หนวยบริการดอกคําใต 

ช่ือผูวิจัย :  นางสาวอัญชลี   เครือบุญ   ครชูํานาญการ    ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจาํจังหวัดพะเยา 

ความเปนมาและสภาพปญหา 

              จากหลักสูตรสถานศึกษาศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดพะเยา กลุมทักษะสังคม ทักษะ

การเลน ทักษะยอย การเลนคนเดียว การเลนเปนกลุม  ด.ญ.เอ (นามสมมุติ) อายุ 3 ป นักเรียนรับบริการ

รูปแบบไป-กลับของศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดพะเยา ประเภทความพิการ บุคคลออทิสติก มีลักษณะ

ความบกพรองของการมีปฏิสัมพันธคือไมแสดงสีหนาทาทางในการท่ีจะสื่อสารตอบรับกับผูอ่ืน และขาดความ

สนใจท่ีจะมีสังคมรวมกับคนอ่ืน เลนกับของเลนหรือเลนกับเพ่ือนในวัยเดียวกันไมเปน มีความบกพรองดานการ

สื่อสารโดยไมพูดและไมมีความพยายามในการสื่อสาร ทุกครั้งท่ีศูนยการศึกษาพิเศษมีการนํานักเรียนมารวมทํา

กิจกรรมเปนกลุมไมวาจะเปน การเลนเครื่องเลนสนาม กิจกรรมเคลื่อนไหวเปนกลุมวงกลมเชนการทําทา

ประกอบเพลงตามครู การเลนเกาอ้ีดนตรี ด.ญ.เอจะเดินแยกตัวออกจากกลุมทันที เม่ือครูพยายามพากลับเขา

รวมทํากิจกรรมจะแสดงพฤติกรรมตอตาน กรีดรองจนทําใหนักเรียนคนอ่ืนหันมาสนใจ ด.ญ.เอ แทนท่ีจะสนใจ

กิจกรรม ครูตองจําใจปลอยใหออกจากกลุมไป เหตุการณดังกลาวทําให ด.ญ.เอขาดโอกาสในการรับรูและ

เรียนรูจากสิ่งตางๆท่ีจําเปนในการนําไปใชในการปรับตัวเพ่ืออยูรวมกับผูอ่ืนในสังคม เนื่องจากเด็กออทิสติกนั้น

ขาดความเขาใจในกฎเกณฑทางสังคม การสรางปฏิสัมพันธไมเปนธรรมชาติ มีพฤติกรรมทางสังคมไมสมวัย ไม

เปนท่ียอมรับของเพ่ือนและบุคคลท่ัวไป                                                                                                                           

ผูวิจัยจึงนําการเสริมแรงทางสังคมและใหรางวัลเปนสติ๊กเกอรดาวมาใชในการแกไข 

พฤตกิรรมการเดินออกจากกลุมกิจกรรม 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

  เพ่ือลดพฤติกรรมการเดินออกจากกลุมกิจกรรมของ ด.ญ.เอ  

ความสําคัญของการศึกษา 

  ผลการวิจัยครั้งนี้จะทําใหไดแนวทางสําหรับครู   และผูท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษา

สําหรับเด็กออทิสติก ในการพิจารณาเลือกเทคนิควิธีท่ีจะชวยสงเสริมทักษะความสามารถในดานการปรับตัว

และอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคม 

 

 

 



สมมุติฐานของการวิจัย 

  การเสริมแรงทางสังคมและการใหรางวัลเปนสติ๊กเกอรดาว สามารถลดพฤติกรรมการเดิน

ออกจากกลุมกิจกรรมของ ด.ญ.เอ  

กลุมตัวอยาง ด.ญ.เอ นักเรียนรับบริการรูปแบบไป-กลับของศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดพะเยา 

ตัวแปรท่ีใชในการศึกษา 

ตัวแปรตน ไดแก การเสริมแรงทางสังคมและการใหรางวัลเปนสติ๊กเกอรดาว 

ตัวแปรตาม ไดแก พฤติกรรมการเดินออกจากกลุมกิจกรรม 

นิยามศัพทเฉพาะ 

พฤติกรรมการเดินออกจากกลุมกิจกรรม หมายถึง พฤติกรรมท่ีนักเรียนพยายามเดินออก 

จากกลุมเพ่ือหลีกเลี่ยงการทํากิจกรรมรวมกับเพ่ือน (กิจกรรมกลุมจัดทุกวันจันทร - ศุกร  

เวลา 08.30 - 09.00 น. ใชเวลา  30  นาที) 

การเสริมแรงทางสังคมและการใหรางวัลเปนสติ๊กเกอรดาว หมายถึง การใหคําชมเชยและ 

ใหความรักดวยการสัมผัส ทุกครั้งเม่ือนักเรียนแสดงพฤติกรรมการรวมทํากิจกรรมกลุมและไมแสดงพฤติกรรม

การเดินออกจากกลุม พรอมท้ังการใหรางวัลนักเรียนดวยสติ๊กเกอรดาว ซ่ึงเด็กชอบและนําไปติดในสมุด     

สะสมดาว 

รูปแบบการวิจัย การวิจัยแบบกลุมตัวอยางเดี่ยว แบบเสนฐานเดี่ยว ชนิด A - B - A ’ – B ’ 

วิธีบันทึกขอมูล  บันทึกความถ่ี หมายถึง จํานวนครั้งท่ีนักเรียนเดินออกจากกลุมในชวงท่ีมีการดําเนินกิจกรรม

ในแตละวัน 

ระยะเวลาท่ีใชในการจัดการพฤติกรรม  1 กรกฎาคม  –  6  กันยายน  2562   จํานวน  10  สัปดาห 

ข้ันตอนการทดลอง 

1. ระยะเสนฐาน (A) ครูสังเกตและบันทึกพฤติกรรมการเดินออกจากกลุมของ ด.ญ.เอ กอนการ

เสริมแรง จํานวน 5 ครั้ง (ระยะเวลา 5 วัน)  พบวา ด.ญ.เอ มีพฤติกรรมการเดินออกจากกลุม 9 - 10 ครั้ง  

2. ระยะการใชเทคนิคการจัดการพฤติกรรม (B) ครูดําเนินการทดลองโดย 

    2.1 ครูบอกนักเรียนวาถารวมกิจกรรมอยูในกลุมไดตามท่ีกําหนดจะไดรับคําชมเชยจากครูและ

ไดรับรางวัลเปนสติ๊กเกอรดาวท่ีชอบไปติดในสมุดสะสมดาว  

    2.2 เริ่มดําเนินการทดลองใชการเสริมแรงทางสังคมและการใหรางวัลเปนสติ๊กเกอรดาว             

ในระยะเวลา  10  วัน 

    2.3 ครูสังเกตพฤติกรรมและบันทึกพฤติกรรมการลุกเดินออกจากกลุมของ ด.ญ.เอ พบวา ด.ญ.เอ 

มีพฤติกรรมลุกเดินออกจากกลุมคอยๆ ลดลงจากจํานวน  7  ครั้ง  เหลือจํานวน  2  ครั้ง 

 



3. ระยะ (A’) ครูหยุดการใหการเสริมแรงแลวสังเกตและบันทึกพฤติกรรม พบวา ด.ญ.เอมีพฤติกรรม

การลุกเดินออกจากกลุมกิจกรรมเพ่ิมข้ึนจาก 6 ครั้ง เปนจํานวน 8 ครั้ง  

4. ระยะ (B’) ครูใชการเสริมแรงทางสังคมและการเสริมแรงดวยสติ๊กเกอรดาวเหมือนในระยะ (B) 

แลวสังเกตและบันทึกพฤติกรรม พบวา ด.ญ.เอ มีพฤติกรรมการลุกเดินออกจากกลุมคอยๆลดลงจาก จํานวน 6 

ครั้ง จนไมแสดงพฤติกรรมลุกเดินออกจากกลุมเลย ดังรายละเอียดในตารางท่ี 1 และภาพประกอบท่ี 1 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 1 ความถี่ของพฤติกรรมการเดินออกจากกลุมกิจกรรมของด.ญ.เอ 

แบบ

แผนการ

ทดลอง 

จํานวนครั้งท่ีนักเรียนแสดงพฤติกรรมเดินออกจากกลุมในแตละวัน 
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เฉล่ีย 

A 10 10 9 9 10      9.6 

B 7 7 6 5 6 5 4 4 3 2 4.9 

A’ 6 7 8        7.0 

B’ 6 5 4 4 3 2 1 0 0 0 2.5 

 

จํานวนครั้งท่ีเดินออกกลุม 



 
 

ภาพประกอบท่ี 1 พฤติกรรมการเดินออกจากกลุมกิจกรรมของด.ญ.เอ 

  จากภาพประกอบท่ี 1 พบวาด.ญ.เอ มีพฤติกรรมเดินออกจากกลุมกิจกรรมในระยะเสนฐาน 

(A) วันละประมาณ 9 - 10 ครั้ง โดยเฉลี่ยวันละ 9.6 ครั้ง ในชวงระยะการใชเทคนิคการจัดการพฤติกรรม (B) 

จํานวนพฤติกรรมการเดินออกจากกลุมกิจกรรมลดลง จากจํานวน 7 ครั้ง เหลือจํานวน  2  ครั้ง โดยเฉลี่ย    

วันละ 4.9 ครั้ง เม่ือหยุดการใหการเสริมแรง (A’) มีจํานวนพฤติกรรมการเดินออกจากกลุมกิจกรรมเพ่ิมข้ึนจาก

จํานวน 6 ครั้งเปน 8 ครั้ง และเม่ือกลับมาใชการเสริมแรงใหม (B’) มีจํานวนพฤติกรรมการเดินออกจากกลุม

กิจกรรมลดลงจากจํานวน 6 ครั้งจนกระท่ังไมแสดงพฤติกรรมการเดินออกจากกลุมกิจกรรมเลย  แสดงวาการ

ใชเทคนิคการปรับพฤติกรรมโดยการเสริมแรงทางสังคมและใหรางวัลเปนขนมขบเค้ียว สงผลใหด.ญ.เอแสดง

พฤติกรรมการเดินออกจากกลุมกิจกรรมมีแนวโนมลดลงและหมดไป 

 

 

 

สรุปและอภิปรายผล 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือลดพฤติกรรมการเดินออกจากกลุมกิจกรรมของด.ญ.เอ ซ่ึง 

ไดรับการวินิจฉัยจากแพทยวาเปนบุคคลออทิสติก โดยใชเทคนิคการปรับพฤติกรรมคือการเสริมแรงทางสังคม

และใหรางวัลเปนสติ๊กเกอรดาว ผลการศึกษาพบวาหลังการทดลองด.ญ.เอมีพฤติกรรมการเดินออกจากกลุม

กิจกรรมลดลง ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

เหตุท่ีด.ญ.เอ มีพฤติกรรมการเดินหนีออกจากกลุมกิจกรรมลดลงนั้น เปนเพราะนักเรียนเกิด 
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การเรียนรูท่ีจะแสดงพฤติกรรมอยางไรเพ่ือใหไดผลตอบกลับมาซ่ึงเปนสิ่งท่ีตนพอใจและทําใหเกิดความสุข  ใน

ท่ีนี้คือพฤติกรรมการอยูรวมในกลุมแลวตนไดรับคําชม การสัมผัสท่ีอบอุนจากครู อีกท้ังยังไดรับสติ๊กเกอรดาวท่ี

ตนเองชอบเปนรางวัลติดในสมุดสะสม หลังจากท่ีเรียนรูแลววาถึงจะลุกเดินออกมาครูก็จะจํากัดบริเวณให

นักเรียนอยูบริเวณกลุมกิจกรรมและพานักเรียนกลับเขากลุมเหมือนเดิมและวิธีนี้นักเรียนก็จะไมไดรับรางวัล

จากครูดวย 

ท้ังนี้ตัวครูผูสอนและพ่ีเลี้ยงยังมีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาของนักเรียน หากมีความเขาใจ 

ในลักษณะเฉพาะของนักเรียน เขาใจในสาเหตุของพฤติกรรมปกติของนักเรียนและใหขอมูลตอบกลับ

(Feedback) แกนักเรียนอยางถูกตองเหมาะสม 

นอกจากนี้หลังการทดลองยังพบวาพฤติกรรมความรุนแรงทางอารมณของนักเรียนมีความ 

เขมลดนอยลง เชนกรีดรองดวยเสียงท่ีเบาลง พฤติกรรมการตอตาน การท้ิงตัวลดลง การกระทืบเทาเม่ือไม

พอใจแทบจะไมแสดงใหเห็นอีก มีการแสดงอารมณทางสีหนาท่ียิ้มแยม หัวเราะขณะอยูรวมกลุมบอยครั้งข้ึน 

ถึงแมจะยังไมไดลงมือทํากิจกรรมดวยตนเองมากนักซ่ึงก็จะเปนจุดท่ีตองรับการพัฒนาเปนลําดับตอไป 

 

ขอเสนอแนะ 

1. ผลจากการวิจัยพบวา การจัดกิจกรรมกลุมภายในศูนยการศึกษาพิเศษในแตละวัน 

สามารถพัฒนาทักษะของนักเรียนไปไดพรอมๆ กันหลายๆทักษะในรูปแบบของกิจกรรมบูรณาการการเรียนรู 

ดังนั้นผูท่ีเก่ียวของในการจัดประสบการณหรือจัดกิจกรรมจึงควรจัดกิจกรรมท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับ

พัฒนาการและความสนใจของนักเรียน 

2. การปรับพฤติกรรมและเทคนิคในการปรับพฤติกรรมฟงดูอาจจะดูเปนเรื่องท่ีงายๆแตจริง 

แลวเปนเรื่องท่ีละเอียดออนมาก ผูใชตองมีความรูความเขาใจพ้ืนฐานในเรื่องจิตวิทยาเด็กมาก เม่ือมีความรู

เขาใจแลวก็ตองนํามาปรับใชไดอยางถูกตองแมนยํา ครูและพ่ีเลี้ยงหลายๆคนยังขาดความเขาใจในเรื่องนี้มาก 

สถานศึกษาควรมุงม่ันปลูกฝงใหบุคลากรกลุมดังกลาวเปลี่ยนทัศนคติและพัฒนาตนเอง 

ความคิดเห็นสะทอนผล 

  จากการวิจัยครั้งนี้ทําใหไดเรียนรูการจัดระเบียบงานของตนเองใหมีแบบแผนในการทํางาน

เปนลําดับข้ันตอน เริ่มจากการวางแผนจนกระท่ังดําเนินการ และสรุปผล ซ่ึงข้ันตอนในการทํางานแตละข้ัน

ยอมตองใชความคิดควบคูกับการปฏิบัติ ทําใหเกิดการพัฒนาทางดานความคิดมีมุมมองกวางข้ึนในการทํางาน 

รูจักขยายความรูของตนเองจากการอาน มีการขอคําปรึกษาจากผู เชี่ยวชาญ ทําใหไดรับความรูและ

ประสบการณมากข้ึนท้ังเรื่องของวิชาการและการปฏิบัติงานในหนาท่ี  

  เม่ือมีการพัฒนาตนเองไปในทิศทางท่ีดีแลว ก็ยอมสงผลมาสูนักเรียนท่ีเรารับผิดชอบ

เนื่องจากกิจกรรมท่ีเราจัดใหกับนักเรียนเพ่ือสงเสริมและพัฒนาความสามารถนั้น สวนหนึ่งเราไดศึกษาจาก

เอกสารและจากผูมีความรู อีกสวนหนึ่งมาจากประสบการณตรงท่ีศึกษาจากตัวนักเรียน ทําใหรูทิศทางในการท่ี

จะสงเสริมความสามารถของนักเรียนใหไดพัฒนาไปตามศักยภาพของตัวนักเรียนเองเพราะนักเรียนแตละคนมี



ความแตกตางกัน ดังนั้นกิจกรรมท่ีพัฒนานักเรียนยอมมีความหลากหลาย จึงตองใชกระบวนการคิดมากข้ึนใน

การวางกิจกรรมใหเหมาะกับนักเรียน เพ่ือใหนักเรียนทุกคนเกิดการพัฒนาไปพรอมๆกัน 

  ประสบการณท่ีสําคัญอยางหนึ่งคือ การทํางานในทีมงาน ทําใหเรียนรูการรับฟงความคิดเห็น

ของผูอ่ืน และไดแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน ซ่ึงความรูท่ีไดทําใหเราสามารถนํามาพัฒนางานของเรา เห็นได

วาในบางครั้งเราอาจมองไมเห็นจุดบกพรองของงานท่ีเรากําลังปฏิบัติ แตเม่ือมีหลายๆความคิดเขามาทําให

มองเห็นจุดดอยและไดรับการแกไข ผลงานท่ีไดจึงเปนท่ีนาพอใจ นอกจากนี้ยังทําใหเห็นวาตนเองมีการพัฒนา

ในเรื่องของการควบคุมอารมณ มีสมาธิ สติ และใชเหตุผลมากข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ตัวอยางแบบบันทึก 

 

สมุดบันทึกพฤติกรรมการรวมกิจกรรมกลุม 
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ศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดพะเยา 
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นางสาวอัญชลี  เครือบุญ 

ครูชํานาญการ ศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดพะเยา 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบบันทึกพฤติกรรมการรวมกิจกรรมกลุม 

ศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดพะเยา 

วัน เดือน ป พฤติกรรม ผูบันทึก 
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ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 

การปรับพฤติกรรมและลักษณะของการปรับพฤติกรรม 

 

การปรับพฤติกรรม 



ffiĳđì flflfi (Behavior) ô ì flì flħñõŧôôüõȝŉì flȜõì ŉì flđŧŉõflì flđŧ
đõȜõŉõŉfflffiì flŦȜfflffiì flŦŉõì flȜõì flđŧ ŉõŉŉì ȜñŉȜħõfflŉ
fflŉì flõì  ûŉ ì flflõ ì flì ŉ ì flŉŉõ ì flôȜ 

ffiĳđì flflfiħȝŉȝý fiŋõ ffiĳđì flflfiŉfiffiõȝflõôŉflõflŉflǺfiȝŋõì flffffŉì ÿ 
flŧŧđõñõflõflŉ ȝflffiĳđŉì Ŧħfiȝŉħfiflŧñõõôfi 

ì flȝflŧ ffiĳđì flflfi (Behavior Modification ) ô ì flȝflì đì ì flflŉflffiȝŉȝõ
ffiĳđì flflfiñõŧôô ȜûħôŉôflǺĸì flȜǺĸì flŉõflǺĸì flȝflfiȝflŉì ŉffi
ȝflŧȝŉffiĳđì flflfiħfiffiõȝflõôȝŉffiĳđì flflfiħffiõȝflõôđȜħõì flflõflflôflfiflõ
ì Ȝffiĳđì flflfiħffiõȝflõô Ȝŉŉffiĳđì flflfiħfiflŋõì đȜflǺȜȜ fiôǺfiûffiŉĐŉ 2 ȝflì fl 
ô 

1.ffiĳđì flflfiȝì đflffiĳđì flflfiȝì đ ffiĦŉfišì ì ì flȜǺì ŉôšì ì ì flflŉfl đħõŉ
đõfiflǺfiŋõffiĳđì flflfiħì Ȝšì ôǺfiĲȜȝì đñõflõì flŧŧȝflħ 

2. ffiĳđì flflfififlŋȝŉȝõì ñȜȜì ì flflŉflûŉȜǺì ŉ 
ì ì flȝflŧffiĳđì flflfiǺŉýffiĦŉfišì ħĳÿì flflŉflħ 3 ħĳÿ ô 

1. ħĳÿì flflŉflõŉñõfl (Classical conditioning) 
2. ħĳÿì flflŉflõŉñĲì flflfi (Operant conditioning) 
3. ħĳÿì flflŉflõŉñì flõì đ (Observational conditioning) 
flŧ ì flȝflŧȝŉffiĳđì flflfiŉfflffiì flflŉì flŉì flȝflŧȝŉffiĳđì flflfiȝŉì fi 

fiì šûì ì flflŉflđfiŉǺôȜñõħĳÿì flflŉflõŉñĲì flflfi üõŉȜ ŧ..ì ŉŉfl 
(Burrhus F. Skinner) ŉì šđǺħûǺfiflì ŉ ȜfiŉǺôȜffiŉĐŉŧŉôǺfiûǺffiĳđì flflfiñõfiŉ
ŋì ôǺŧôfiȜõŉñì flflfiflõõŉñì flõħ 

Ȝõŉŉ ŉì flȝflŧ ffiĳđì flflfi ì đõì flflõflffififfiĳđì flflfiȜì đõšȜõŉñđõ ffi
Ĳì flħffiĳđì flflfiŉŉȜflŧ ì flflfiflõõšì Ȝõffiĳđì flflfiŉŉ ì đõì flȜflđffiĳđì flflfiȜ
ì đõšȜõŉñđõ ffiĲì flħffiĳđì flflfiŉŉȜflŧ ì flõħõšì Ȝõffiĳđì flflfiŉŉ õflì đfi
ŉì flȝflŧ ffiĳđì flflfiŉŉ ŉì ȝflŧ ffiĳđì flflfiŉŉǺôǺflûõŉñì flflfiflõfiì ì Ǻõŉñì fl
õħ ħõŉffiflì flõħfiì ì ȜĲñõôõđfifi 
 

ลักษณะของการปรับพฤติกรรม 

1. fiõħffiĳđì flflfiȜđflõ Ȝħffiĳđì flflfiŉŉšđõõì đŉȜ ǺȜȜđflõì ŉ õħŧôô
ì flħ Ȝõì  đŧ ŉõflđđŧ đõȜõŉõŉŋŉì flŦȜŋŉì flŦŉõ ûŉ ì flflõ 
ì flȜŉ ì flôȜ ì flđŉñõûffišfl ì flŉŉõ ȝŉđŉ 

2. fiûôħȝŉì flđđfl ûŉ ì ǺflǺ úȜ õ ì fl ñì š ì õ ȝŉđŉffiflôđđflŉfiì š
ȝŉôħfiôǺfifiì Ǻõ  ħflǺfiffiĳđì flflfi  ì ŦñȜǺì ŉ šõħfiûȜšŉì ì ì fl
õì đđflõì ŉ ŉõšì đõôŉđõflŧflôđđflŉđõì ŉì ì ì flšȜȝflì flfiì flȝflŧffiĳđì flflfi
ŧflflȝfiȜ 

3. ffiĳđì flflfifiǺšȝŉffiĳđì flflfiħȝì đflȝì đì đfi fiì Ȝšì ì flflŉflŉȜđħõŉ Ȝõŉŉ
ffiĳđì flflfiŉfiflŋȝŉȝõȜȜûì flŧǺŉì flflŉfl 



4. ì flȝflŧ ffiĳđì flflfišŉŉħfflffiǺŉȝššŧŉħŉŉ fiǺì flflŉflšì ȜñŉŉȜđì 
đfi đõŉñõflĲì flflfiŉfflffiȝššŧŉȝŉđǺì ŉȜǺffiĳđì flflfiħflŉflŉȜđŉŉ šfi
ŉǺŉfiħšì ȜñŉŧôflõflȜõ ȜõŉŉŋfiflŋǺôflȜǺõflĲì flflfiȜħħffiĳđì flflfi
ŉŉì Ȝñŉŧôflõ flȜõŉfflffiȝššŧŉì šfiflŋħȝflŧõfl Ĳì flflfiŉŉȜfifi
õñŉ ffiħšħffiĳđì flflfiȜõì Ǻŉŉȝŉȝõȝđfiȝfiħđõì fl 

5. ì flȝflŧ ffiĳđì flflfiŉŉ šŉŉħǺĸì flħõŧǺì  fiì ì ǺħšûǺĸì flõħŉì flȝŉȝõ
ffiĳđì flflfiñõŧôô ŉõšì ȝfiñõì flȝflŧffiĳđì flflfiŉŉšŉŉħì flffififfiĳđì flflfiħffiõȝflõô
ffifiñŉ Ǻĸì flħõŧǺì ȝŉǺĸì flħfiȝflħĸfflffi ì ħõì ì ȜȝýħõflfiŦŉì Ǻì flûǺĸì fl
õħì ȜǺ 

6. Ǻĸì flȝflŧ ffiĳđì flflfiŉŉfiflŋûȜõfifiđfiì Ŧȝýñõđŧôô 
ŉõšì fiôǺfiûǺŧôôđôŉŉŉfiôǺfiđì đõì ŉ ì flõħǺĸŉõššûȜĲì ŧôŉ  ŉõ 
đššûfiȜĲì ŧì   ôŉȜ Ȝõŉŉŉì flȜŉŉì flȝflŧffiĳđì flflfišõđõôŉõŋõôǺfiđì đõ
flǺõŧôôȜǺ 

7. Ǻĸì flȝflŧffiĳđì flflfi ȝŉǺĸì flħȜflŧ ì flffišŉfiǺǺfiȝflħĸfflffiȜĲ ȜǺĸì fl
ħõǺħ℮đfl 

 
ħôŉôì flȝflŧ ffiĳđì flflfi 

ì flflfiflõ (Reinforcement) 
 

ì flflfiflõ (Reinforcement) ô ì flħffiĳđì flflfiȜñõŉħflffifiñŉŉȝŉĲ
ŉõfišì ì flȜflŧĲì flflfifflõì flȜõffiĳđì flflfiŉŉ flŉȝŉĲfišì ì flì ŉšì õflħ
ŉħflfiffiõffiš Ĳì flflfiħŉħflffiš ì flflfiflõŧõì ȝŉ 2 ȝflfflħô 

1. ì flflfiflõħõŧǺì (Positive reinforcement) fiŋõ ì flħôǺfiŋñõffiĳđì flflfiffifiñŉ 
ŉõšì ì flȜflŧĲì flflfiħffiõffiš ûŉ ûǺfiõšŉ fišõü℮ôflfiflŧȝflħŉ 

2. ì flflfiflõħõŧ  (Nagative reinforcement) fiŋõ ì flħôǺfiŋñõffiĳđì flflfiffifiñŉ 
ŉõšì ì flȜõffiĳđì flflfiŉŉfiflŋŋȜŋŉõflħfiffiõffišì Ȝûŉ ŉŉŉõì ŉŧ
ffiì õì flŧđì  
 

ȝflfflħñõđǺflfiflõǿđǺflfiflõħõŧǺì  ŧõì ȝŉ 6 ûŉȜ Ȝõŉ 
1. flõffiȜ ûŉ ñŉfi ôflõȜfi 
2. đǺflfiflõħõõôfi ûŉ ì flûfiû ì flì õ ì flffiì ŉfiflŧ  ì flfiĲ 
3. õñõ Ȝì  ǺȜ ñõŉđõ 
4. ì šì flflfi ô ì flûì šì flflfiħĲflŧ ì flȝflŧffiĳđì flflfiûŧfiì ħȜfiflfiflõ Ǻĸì flŉ Premack ȝŉĲ
ŉfiû šõflì đǺflfiflõûŉȜŉì ûŉõǺ ì ñõffiflfiô(Premack’s principle) 
5. ì flñfiȝŉì ŧ  ô ì flñfiì Ǻì ŧ ì flì flħǺŉŋŉfflffiõfl ȝŉì flħflǺĲ
ì flì flħfififlfi ì flȜflŧflǺì flħõħfififiȝŉflõflfiì ŧôôȜ 



6. ŧflflŋì fl (Token economy) Ȝì  ŧ ôŉŉ ȜǺ ȝŉđŉõŉfiflŋŉȝì ȝŉđǺ
flfiflõŉŧŉŉ(Back up Rein forcer) ŉȜ ûŉ ŉȝì ñŉfi õñõflõȜħđõì fl ŧflflŋ
ì flȝŉđǺflfiflõħõŧǺì ȝflfflħħđõǺõõŉñ 

šì đǺflfiflõħõŧǺì ħõ 6 ûŉȜ ŧflflŋì flȝŉđǺflfiflõħfiflŋûȜõȜǺì ŉħì
ì ŋŉħ üõđǺflfiflõûŉȜŉ ššfififlŋŉȝûȜ 

 
ñŉđŉì flûì flflfiflõħõŧ Ǻì õfiȝflħĸfflffi 
1. ì ffiĳđì flflfiħđõì flšffiĦŉ 
2. ì đǺflfiflõ Ȝì flõì đflŧ ŋfiĲħđõì flšȝŉȝõffiĳđì flflfišì ŉŉšõì Ȝ
ffišflŦŋõ đǺflfiflõŉŉšđõfiǺ fiflŋûȜħŉħ ûȜôflõȜfiì Ȝì flŧ fiǺ
ŉì flû ôǺflfiđǺflfiflõõ 
3. ì flŉȝû ôǺflŧ ì Ǻđŋȝflõôñõȝflì flfi flõflfiħŉħħffiĳđì flflfiħffiõȝflflŋŉì Ȝñŉ û
ôffiȜħšŋõffiĳđì flflfiħffiõȝflflŋŉħì ôflõì ŉšì flflfiflõ ffifiôûfiûflì flì
õŧôflõ 
4. ì flŋȜŋŉȝflì flfi Ȝì fl℮ì ǺĸħôǺflûŉì flôõǺüõffiĳđì flflfiħȜflŧ ì flffiĦŉ 
ǿǿǿflȝflŧǺ 
 
ì ì flûflfiflõħõŧ Ǻì õfiȝflħĸfflffi 
ì ì flûì flflfiflõħõŧǺì õfiȝflħĸfflffiŉŉfiì ì flħǺ ȝ Ȝõŉ 

1. ì flflfiflõħõŧǺì šđõõšì ì flì Ȝffiĳđì flflfiȝfiħŉŉ ì flì flûfiûfl
õñõì ŉì flì Ȝffiĳđì flflfifiŋǺȝŉì flflfiflõ 

2. ì flflfiflõšđõì flħħŉħħffiĳđì flflfiȝfiì Ȝñŉ ì flflfiflõđffiĳđì flflfiȝfi
õħŉħŉŉ šħĲħȜflŧ ì flflfiflõì Ȝì flflŉflȜȜħȜ 

3. ì flflfiflõôǺflšõfifi ŉŉôôǺflì flflfiflõħì ôflõ flħŧ ħì ôflõħ
ffiĳđì flflfiȝfiì Ȝñŉ fiôǺflñŉì ŧ flfiŦñõĲȜŉŉì flȝflŧ ffiĳđì flflfi ì flì flflfiflõfi
fifi ħì flȝŉȝõñõffiĳđì flflfiì ȜñŉȜŉfiì  

4. ôǺflfiì flŧì ŋõõŉñì flì flflfiflõ õŉñŉì flȜõffiĳđì flflfifiôǺflõì ŉȝšŉ
ħĲŋì ȝflŧffiĳđì flflfiħflšȜì  

5. đǺflfiflõŉŉ ôǺflšfiȝflfiŦffifiħšflfiflõffiĳđì flflfiȜfiì ì Ȝì flfiȜfflffi
ì flȝŉđǺflfiflõ đì fiôǺflšŉì ŉȝšŉfififfiõffiħšħŧôôȜõffiĳđì flflfiì fi 

6. đǺflfiflõŉŉšđõì fiì ŧđŧôô ŉõšì ôŉflfiôǺfiđì đõì ŉ ȜõŉŉđǺ
flfiflõñõđôŉšõšfifiŉì ŉ ì ħõŉŧõì đǺflfiflõħôflfiflõôŉ  ŉõššfi
flfiflõôŉ  ŉŉŉǺđfiì Ȝ 

7. ŋȝŉȝȜôǺflûđǺflfiflõħfiŉfflffiǺȜfiŉŉ ûŉ ì flûì šì flflfiħûŧħfiì ħȜ 
flì flflfiflõħõõôfi ȝŉđŉ 

8. ôǺflfiì flûđǺŧ ŧflì flûŉôǺŧôȝì ŧ ì flflfiflõȜǺŉõšì Ǻšħŧôôflŉfl
ȜflǺñŉǺ ôǺflšì flħffiĳđì flflfiûŉȜ šõšȜflŧ ì flflfiflõ 
 



ì flǺšì fiđǺõȜǺ (Single Subject Design) 
 
ì flǺšì fiđǺõȜǺ(Single Subject Design) ȝŉflȝŧŧ ì flǺšħŉfiûõffi

ŉđõȝflħ℮ŉȝflħ℮ħõŉfiûfifiì ŉì Ǻŉýšŉfiûŉì fl℮ì ffiĳđì flflfiŉñ
šđǺħñì fl℮ì ffi℮ üõì flǺš ôflõŉȝŉì fl℮ì ffiĳđì flflfi ħȝŉȝýñõŉì flŉȝŉ
flŧôô (ȝflfiŦ 1-3 ôŉ)šõŉflȝŧ ŧ ì flǺšì fiđǺõȜǺfiûŉì flšȜì flffiĳđì flflfiħȝŉ
ȝýñõŉì flŉšõñŉŉflȝŧŧǺffiõñȝ 

ì flǺšŧ ŧ ì fiđǺõȜǺ ȝŉì flǺšħ℮ì ì Ǻì ŧ ffiĳđì flflfiñõŉì flŉfiǺšȝŉ
ffiĳđì flflfiŉì flflŉ ffiĳđì flflfiħõõôfi ffiĳđì flflfiŉì flȜõì  ì flǺšŧŧ ì fiđǺõȜǺûì fi
đǺõffiõì ŉ šffiõ 1 ôŉfl 2-3 ôŉ fl 1 ì fiì ì Ȝ üõôflĲŉšì fiđǺõȜ
õ fiñŉđŉħfiüŧ üŉ ì Ǻô fiì flì ffiĳđì flflfiħȝŉȝý ŧŉħì ffiĳđì flflfiõȝŉflŧ ŧ  
Ǻôflffiĳđì flflfiħŧŉħì Ȝ ħȜõŉŉǺđì flflfiħôflĲđñŉfiûì ŧ Ȝì  Ȝì flħȜõûü  fiì fl
ȝflfiŉĲħȜŧôflõđȜđì ŉ ǺšõŉĲfififfiŉffiĦŉì flôǺfiì Ǻŉñõ
ffiĳđì flflfiħì õ℮ì ǺȜñŉflȜõ šõȝŉħõì ì ħõŉõħôflĲŉfiflŋŉȝûŉì flǺšŉ
ûŉflŉffiffiĦŉȝflŧ ȝflõì flflŉì flŉffiĦŉffiĳđì flflfiħffiõȝflõôñõŉì flŉȝŉȝđfi
ȝfiñõì đflđȝ 
1. flȝŧ ŧ ì flǺšì fiđǺõȜǺ (Design) 

1. flȝŧŧ ì flǺšûŉȜ A – B ȝŉflȝŧŧħȝflì ŧȜǺŉĐŉǿ(baseline) (A) 
đfiȜǺì flħȜõ (treatment) fiŉȜì flħȜõ ì ŉȜì flǺš 

2. flȝŧŧ ì flǺšûŉȜ A –B- A ȝŉflȝŧŧ ì flǺšȝflì ŧȜǺ ŉĐŉ (A) 

ì flħȜõ ( B)  ŧ ì ŧŉĐŉ (A) ì ôflõ flȝŧŧŉflì Ǻ ŧŧŧ ì ŧ  (reversal 
design) 
3. flȝŧŧ ì flǺšûŉȜ A-B-A’-B’ ȝŉflȝŧŧ ì flǺšħȝflì ŧȜǺȝflì ŧȜǺ 
ŉĐŉ (A) ì flħȜõ ( B) ŉĐŉ ( A’) ì flħȜõ ( B’) đfiȜŧ  

ì Ŧñõì flǺšŧ ŧ ì fiđǺõȜǺ 
ì flǺšŧŧ ì fiđǺõȜǺ fiì Ŧôý Ȝõŉ 

1. ì fiđǺõñŉȜì  ôǺ ì fiđǺõȜǺ fiȜfiôǺfiǺ ì flǺšŉšûì fiđǺõ
ffiõ 1 ôŉ ħŉŉ ŉì flħȜõđôflõšûì fiđǺõ 1 ôŉ , 3 ôŉ, 1 ô ,3 ôŉ 1 ôflŧôflǺ 1 ì fi
ħȝflì ŧȜǺ  ôŉì Ȝ 

2. fiì flõì đffiĳđì flflfiȜȜ ŉì flǺšŧŧŉôflšđõõì đffiĳđì flflfiñõȜì üǺü
ì šŉȝŉħȝflšì ûȜǺȜì fiffiĳđì flflfiȝŉûŉȜ fiȝýflfi ŋȜì fiȝýì đõõì đȜǺ
fiȝýŉflȜŧ Ȝ fiì flŉôŉ ì flõì đffiĳđì flflfiŉ đõì flħđõđflì ŉì flħȜõ 
(baseline) flǺõħȜõ (treatment) õì flħȜõ 

3. fiì flõì đffiĳđì flflfiħfifi ħôŉôħŉfiûŉì flõì đffiĳđì flflfiñõȜì šđõȝŉ
ħôŉôȜǺđȜì flǺšħõì ŉì flħȜõ ñŦħȜõ õì flħȜõ Ǻĸì flõì đffiĳđì flflfi
ȝflŧfiŉì flǺȜĲŉì flǺšûõȝflfiŦ (quantitative research) 



 
 
4. fiì flûǺĸì flšȜì flħì flflõŧ ì flšȜì flħ ì flšȜì flħ ( treatment)šŋì ŉfiû

ŉõŉǺšŧ ŧ ì fiđǺõȜǺħì flȝŧ ŧ ñõì flħȜõ ì flšȜì flħ (treatment) šȜŉŉì fl
õšì ℮ì ñfiŉûǺõŉĐŉ (baseline) ĲŉȝflŉõǺǺŉì flflõŧ ì flšȜì flħš
Ȝŉŉì flõûǺõì flħȜõǺĸì flšȜì flħ/ì flšȜì flħŉššflì ǺǺĸûǺ/flì fl
ûǺ (intervention) ì flì ŧŧ ì flħȜõŉŉ šûì flì flšȜħì ôflõ Ǻĸì Ȝ 

5. ȝŉì fl℮ì ì Ǻì ŧffiĳđì flflfi Ǻŉfiì ŉfiûŉì fl℮ì ffiĳđì flflfiñõȜì  ì flħȜõû
ì ǺĸđȜšŉħôŉôđõŉì flì ñȝŉȝõšȜì flffiĳđì flflfiñõȜì  fiŉfiŉǺĸì flǺš
flȝŧŧŉfiûȝflŧħŧĲfiĳħĸħõì flflŉ 

6. ñfiħȜšì ì flõì đ ì flǺšûõȝflfiŦ ( quantitative research) Ǻŉýšûñfiħ
ȝŉđǺñflôŉŉ đì flǺšŧ ŧ ì fiđǺõȜǺñfiħûȜšì ì flõì đŧŉħì ffiĳđì flflfi
ñfiǺŉfiì šõȝflì žŉì ŦñõšŉǺŉŉŧ (number)ôǺfiŋ(frequency) fl(percent) 
flǺ(duration)đfl (rate) ôǺfiflǺȜflǺŉì flđđŧ(latency) ôǺfiflõ(magnitude) 

 
šȜȜŉñõì flǺšŧ ŧ ì fiđǺõȜǺ 
1. ûì fiđǺõŉ ffiõôŉȜǺflì fiȜǺ fifiħšfiħȜõûì ŧ ì fiđǺõħfifišì
ȝflûì flħì  
2. ȝĲõffiflfiđõûŋđħŧüŧüŉffiõȜšì ì flì šflȝĲȜ 
3. fiôǺfiȜŉõ 
4. fiflŋì õĲì flħŧħfiôýȜ 
5. fiñŉđŉõ  fiŧüŧüŉ 
 
šȜȜñõì flǺšŧ ŧ fiđǺõȜǺ 

ì flflȝì ŧ ȝȝflûì fl ì flǺšŧ ŧ ì fiđǺõȜǺûì fiđǺõffiõôŉȜǺflì fi
ȜǺfififlŋflȝì ŧȝȝflûì flȜffiflì fiđǺõfiŉì ŉȝšŉfišȝŉđǺħŉñõȝflûì fl
Ȝ õflì đfišȜfiõfiôýñõì flǺšŧŧ ì fiđǺõȜǺfiȜfiõǺõħšflȝì ŧȝȝflûì fl
đȝŉì flǺšħfiflŋflȝì ŧȝffiĳđì flflfiŉŉŧôôȜǺȜflȜŧŉõ 
 


