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 JITTIMA  WATCHARASATHIAN  :  THE  RESULT  OF  PROMPTING  WITH  

REINFORCEMENT  TO  REDUCE  INATTENTIVE  LEARNING  BEHAVIOR  OF  AN  

AUTISTIC  CHILD.  AN  INDEPENDENT  STUDY  ADVISOR  :  DR.NONGNUCH  

ROJANALERT,  Ed.D.  70  pp.  
 

 The  purpose  of  this  research  was  to  study  the  result  of  prompting  with  

reinforcement  to  reduce  inattentive  learning  behavior  in  an  autistic  child.  The  experiment 

was  a  single  subject  design.  The  subject  was  a  female  autistic  child  age  9  years  in  

Pratomsuksa  1,  Klongtaweewattana  school,  Bangkok,  in  the  second  semester  of  the  2013  

academic  year  derived  by  purposive  sampling  with  parent’s  consent. 

 The  experiment  procedures  were  devided  into  3  phases.  The first  phase  was  a  

baseline  period  which  covered  2  weeks.  The  second  phase  which  covered  4  weeks  was  an  

experimentation  phase  of  using  prompting  with  reinforcement  to  reduce  the  subject’s  

inattentive  learning  behavior.  The  third  phase  took  2  weeks  for  the  withdrawal  of  prompting  

with  reinforcement. 

 The  instruments  used  to  collect  data  were  1)  The  survey  reinforcement  form  2)  The  

observation  form  to  record  inattentive  learning  behavior.  Data  were  analyzed  by  frequency  

and  percentage. 

 The  result  found  that  prompting  with  reinforcement  reduced  the  subject’s  inattentive  

learning  behavior,  the  percentage  score  in  the  baseline  period  was 68.44, during  the  

experimentation  period  was  63.89,  and  the  withdrawal  period  was  60.44. 
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บทท่ี  1 

 
บทนํา 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 การศึกษาเปนกระบวนการที่สําคัญในการพัฒนาคนใหมีคุณภาพเพราะคนที่มีคุณภาพยอม
สงผลใหประเทศชาติมีความเจริญกาวหนา  สังคมปจจุบันไดใหความสนใจในการพัฒนาทั้งคนปกติ
และคนท่ีมีความบกพรองประเภทตาง  ๆ  โดยใหความสําคัญตอการจัดการศึกษา  เพื่อชวยเหลือให
บุคคลเหลาน้ีไดพัฒนาศักยภาพและอยูรวมกันในสังคมไดอยางมีความสุข  เห็นไดวารัฐบาลได
ตระหนักถึงความสําคัญในการจัดการศึกษาใหกับคนในประเทศ  ดังท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย  พุทธศักราช  2540  ไดกําหนดไววาบุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม
นอยกวาสิบสองปที่ รัฐจะตองจัดใหอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย  โดยรัฐตอง
สงเคราะหผูพิการและผูดอยโอกาสใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีสามารถพ่ึงตนเองได   (สํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ,  2541: 1) 
 นอกจากนี้  ยังมีการสงเสริมใหคนพิการไดรับโอกาสและสิทธิในการรับความชวยเหลือการ
พัฒนาและการฟนฟูสมรรถภาพทั้งดานการแพทย  การอาชีพ  และสังคมจากฎหมายท่ีเกี่ยวของกับคน
พิการโดยตรง  คือ  พระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ  พ .ศ.  2534  และกฎกระทรวงที่
เกี่ยวของตลอดจนสิทธิในการไดรับการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ .ศ.  2542  
แกไขเพิ่มเติมครั้งที่  2  พ.ศ.  2545  ที่กําหนดใหมีการจัดการศึกษาสําหรับบุคคลท่ีมีความบกพรองทาง
รางกาย  จิตใจ  สติปญญา อารมณ  สังคม  การสื่อสารและการเรียนรูหรือมีรางกายพิการ  หรือทุพพล
ภาพหรือบุคคลซึ่งไมสามารถพึ่งตนเองได  หรือไมมีผูดูแล  หรือดอยโอกาส  ตองจัดใหบุคคลดังกลาว
มีสิทธิและโอกาสไดรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเปนพิเศษ  โดยจัดต้ังแตแรกเกิดหรือแรกพบความพิการ
โดยไมเสียคาใชจาย  และใหบุคคลดังกลาวมีสิทธิไดรับสิ่งอํานวยความสะดวก  บริการ และความ
ชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวง  (คณะกรรมการ
ฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ,  2550: 13) 
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 เด็กออทิสติก  (Autistic  Child)  หมายถึง  เด็กที่มีความผิดปกติทางดานพัฒนาการท่ีเกี่ยวกับ
สังคม  อารมณ  และการสื่อภาษาอยางรุนแรง  และจินตนาการท่ีบกพรอง  อาจมีไมมีปญญาออน           
รวมดวย  เด็กประเภทนี้ยังไมมีชื่อเรียก  ภาษาไทยยังคงเรียกตามคําเดิมในภาษาอังกฤษวา  ออทิซึม  
(Autism)  เปนคํานามที่เรียกโรคนี้  สวนเด็กที่มีอาการของโรคน้ีเรียกวา  “เด็กออทิสติก”  (Autistic  

Child) สาเหตุที่แทจริงของการเปนเด็กออทิสติกยังไมทราบแนชัด  แตนักวิชาการจํานวนมากมี            
ความเชื่อวามีสาเหตุสําคัญ  2  ประการ  คือ  สาเหตุความบกพรองทางระบบชีววิทยาของรางกาย
รวมถึงความผิดปกติในสมอง  ความผิดปกติของระบบประสาท  ซึ่งกอใหเกิดความบกพรองใน      
การเรียนรู  สวนสาเหตุอีกประการหนึ่งเกิดจากสิ่งแวดลอม  รวมไปถึงการอบรมเลี้ยงดูของพอแม  
การใหความชวยเหลือเด็กเหลาน้ี  ตองใชความอดทนจริงจัง  มีความรูประสบการณและการชวยเหลือ             
อยางตอเน่ือง  โดยความรวมมือของบุคลากรหลาย ๆ ดาน  เชน  แพทย  พยาบาล  นักจิตวิทยา           
ครูฝกพูด  ครูการศึกษาพิเศษ  นักสังคมสงเคราะห  พอแม  ผูปกครองและผูใกลชิดเด็กเหล าน้ี 
(สํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแหงชาติ,  2542: 18) 
 จากนโยบายการศึกษาแหงชาติฉบับปจจุบันทําใหมองเห็นภาพรวมความพยายามของภาครัฐ
ในการจัดบริการแกเด็กพิเศษใหมีมากข้ึน  และเปดโอกาสใหแกเด็กออทิสติก  ซึ่งเปนความพิการหน่ึง
ใน  9  ประเภท  ที่กระทรวงศึกษาธิการจัดใหมีการเรียนรวม  ตามพระราชบัญญัติการจัดการศึกษา
สําหรับคนพิการ  พ.ศ.  2521  ไดมีการพัฒนาการเรียนรูตามศักยภาพของตน  เด็กออทิสติกเปน             
เด็กพิเศษประเภทหน่ึงท่ีมีความผิดปกติทางพฤติกรรมแบบจําเพาะโดยพฤติกรรมที่ผิดปกตินั้น             
เปนความบกพรองเกี่ยวกับการสรางสัมพันธภาพทางสังคม  ภาษา  การสื่อความหมาย  และ
จินตนาการในการเลน  ซึ่งความบกพรองเหลาน้ี  เปนผลจากความผิดปกติของระบบประสาท
สวนกลางพบไดในชวงแรกของชีวิตกอนอายุ  3  ขวบ  เด็กออทิสติกเปนเด็กที่ไดรับการวินิจฉัยวาเปน
โรคออทิสซึม  ซึ่งจัดอยูในกลุมอาการท่ีมีความผิดปกติทางพัฒนาการอยางรุนแรง   
 แนวทางการบําบัดรักษาในชวง  30  ปที่ผานมาจนกระท่ังปจจุบัน  ไดเนนแนวทางหลักอัน
เปนประโยชนตอตัวเด็กออทิสติก  คือ  การใหการศึกษาแกเด็กออทิสติกรวมท้ังการบําบัดรักษาโดย
แนวทางท่ีมีประสิทธิผลมากท่ีสุดในปจจุบัน  คือ  แนวคิดในเร่ืองของการปรับพฤติกรรม  เปนการ
กระตุนพัฒนาการเด็กใหมีพฤติกรรมที่พึงประสงค  เนื่องจากเด็กออทิสติกจะมีปญหาเก่ียวกับเร่ืองของ
พัฒนาการทักษะทางสังคม  เด็กจะยึดติดไมยอมรับการเปลี่ยนแปลงในชีวิตประจําวันมีความสนใจ
แคบ  มีความหมกมุนติดสิ่งของบางอยาง  แสดงออกทางอารมณไมเหมาะสมกับวัย  บางคร้ังรองไห
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หรือหัวเราะโดยไมมีเหตุผล  มีปญหาดานการปรับตัวเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอมตาง ๆ โดยจะ
อาละวาดหรือแสดงพฤติกรรมกาวราว  เชน  รองไห  หรือด้ิน  กรีดรอง  ชอบรังแกเพื่อน ดื้อร้ัน  ไมให
ความรวมมือกับหมูคณะ  ไมเคารพในสิทธิ์ของผูอ่ืน  ไมตั้งใจเรียน  มีความยากลําบากในการ
ติดตอสื่อสารดานการพูด  เนื่องจากเด็กยังพูดไมได  การแยกตัวเลนคนเดียว  พฤติกรรมตาง ๆ เหลาน้ี  
ทําใหเกิดความยากลําบากตอการสอนเด็กในเร่ืองตาง ๆ เหลานี้  (สถาบันเด็กมูลนิธิเด็ก,  2549: 12)      

พฤติกรรมที่ไมพึงประสงคซึ่งเปนอุปสรรคตอการเรียนการสอนนั้น  บางพฤติกรรมสามารถ
แกไขไดโดยเฉพาะในเด็กเล็ก  และเด็กระดับประถมศึกษา  การวิจัยในสาขาการปรับพฤติกรรม  
(behavior modification)  มุงศึกษากลยุทธในการปรับพฤติกรรมของนักเรียน  โดยใชการทดลอง            
เฉพาะราย (single - subject or - case experiment) เปนรูปแบบหนึ่งของการทดลองในทาง         
พฤติกรรมศาสตร  ซึ่งมีใชมานานกอนการทดลองรายกลุม  อาจกลาวไดวาทฤษฎีตาง ๆ  ทางจิตวิทยา
เร่ิมตนจากการคนควาวิจัยดวยวิธีการทดลองเฉพาะรายเปนสวนใหญ  นักวิจัยทางจิตวิทยาที่มีชื่อเสียง
หลายคนไมไดใชการทดลองรายกลุม  ดังเชน  สกินเนอร  (Skinner)  ซึ่งกลาววา  พอใจท่ีจะทําวิจัยกับ
ตัวอยางรายเดียวและทําซ้ํา ๆ  หลายคร้ัง  มากกวาจะทําการทดลองเปนกลุม  เพราะการทดลอง           
รายกลุมน้ัน  แมจะใชเวลานอยกวา แตตองพึงพาสถิติในการวิเคราะหขอมูล ที่อาจใหภาพรวมที่บิด
เบี้ยวสําหรับกลุมตัวอยางบางราย  กูดวิน (Goodwin, 1995: 297, อางถึงใน  ผองพรรณ  ตรัยมงคลกูล,     
2543:  206)  กลาวถึงวิธีการแกไขพฤติกรรมท่ีเปนปญหาของเด็กออทิสติกไมนิยมใชการลงโทษ  
เนื่องจากการลงโทษกอใหเกิดปฏิกิริยาทางอารมณในตัวนักเรียน  เชน  ทําใหนักเรียนมีความโกรธ  
ความกลัว  เทคนิควิธีการที่ใชในการปรับพฤติกรรมนั้นมีหลายวิธี  เชน  การเสริมแรง  การใหตัวแบบ
การใชหลักพรีแมค  การใชเบี้ยอรรถกร  การปรับสินไหม  การวางเงื่อนไข  การใหขอมูลยอนกลับ  
และการลงโทษ  ผูวิจัยในฐานะครูผูสอนเด็กเรียนรวมโรงเรียนคลองทวีวัฒนา (ทองนวมอนุสรณ)  
สํานักงานเขตทวีวัฒนา  กรุงเทพมหานคร  โรงเรียนเรียนรวมของกรุงเทพมหานคร  และมีเด็ก              
ออทิสติกเรียนรวมอยูดวย  จะพบกับปญหาพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคของเด็กออทิสติกอยูเสมอ  
พฤติกรรมตาง ๆ เหลานี้  ถือวาเปนปญหาเน่ืองจากจะเกิดผลเสียตอตัวเด็กเอง  เชน  อาจจะเปนผลเสีย
ตอรางกายและสุขภาพทําใหเด็กไมไดพัฒนาทักษะการเรียนรูที่จําเปน  ผลเสียตอการอยูรวมกัน              
กับเพื่อน  เนื่องจากเด็กไมสามารถปรับตัวเขากับกฎกติกาของกลุมได  และเปนผลเสียตอกระบวน 
การเรียนการสอน  โดยรวมพฤติกรรมที่เปนปญหาเหลาน้ัน  เชน  พฤติกรรมรบกวนช้ันเรียน  
พฤติกรรมไมตั้งใจเรียน  จะทําใหกระบวน  การเรียนการสอนเปนไปไดไมราบร่ืน  และมีผลตอการ
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เรียนของตัวเด็กเอง  เด็กจะเรียนรูไมเต็มท่ี  กรณีเชนนี้จะมีผลตอตัวเด็กเองในดานสุขภาพจิตและการ
ปรับตัวกับคนอ่ืน ๆ ถาครูไมใหความสนใจและจัดการแกปญหาก็จะสงผลใหเกิดพฤติกรรมที่เปน
ปญหาเพิ่มมากข้ึน  ผูวิจัยจึงเกิดความสนใจที่จะปรับพฤติกรรมไมพึงประสงคดั งกลาวใหลดลง       
โดยใชการชี้แนะรวมกับการเสริมแรง  เพื่อใหเกิดพฤติกรรมที่เหมาะสมไดเร็วขึ้น 

การชวยเหลือการปรับพฤติกรรมเด็กออทิสติกจึงมีความสําคัญอยาง ย่ิง   พอแมจะมี
ความเครียดและกังวล  เนื่องจากเด็กเหลาน้ีจะมีพฤติกรรมท่ีเปนปญหา  เชน  อาละวาด  ก าวราว         
ซนมาก  ไมอยูนิ่ง  ไมตั้งใจเรียน  ซึ่งพฤติกรรมที่เปนปญหาน้ีเกิดมาจากขอจํากัดของเด็กในการ
ติดตอสื่อสารกับผูอื่นในสังคม  เขาสังคมไมได  ถาหากพอแมหรือผูที่เลี้ยงดูตลอดจนครูมีความเห็นวา
เด็กออทิสติกสามารถเรียนรูได  การสอนใหเด็กออทิสติกเรียนรูการปรับตัวในการที่จะอยูรวมกับคน
อ่ืนสามารถสื่อสารกับผูอ่ืนก็จะชวยเด็กใหสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองไดดีขึ้นและอยูรวมใน
สังคมได  การศึกษาพิเศษจะชวยเด็กได  หากมีการคนพบภาวะออทิสติกในระยะเร่ิมแรกและไดรับ
การกระตุนหรือสงเสริมพัฒนาการอยางถูกวิธี  ก็จะชวยใหเด็กสามารถเรียนรวมกับเพื่อน ๆ ได           
ผูวิจัยจึงตองการที่จะนําแนวทางการปรับพฤติกรรมเขามาใชปรับพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม  กลาวคือ  
มีพฤติกรรมไมตั้งใจเรียน   ลุกเดินไปมาขณะเรียน  กรีดรองและรองเพลงเสียงดังข้ึนมาขณะเรียน  
และนํากิจกรรมอ่ืนมาทําขณะเรียน  เชน  เลนของเลน  วาดภาพ  ระบายสี  รับประทานอาหารและ
ขนม  พฤติกรรมเหลาน้ีเปนปญหาท่ีจะเปนอันตรายตอรางกายของเด็กและของเพ่ือน  มีผลเสียตอ
สุขภาพจิตของนักเรียนรวมชั้นเรียนและครู  ทําใหการเรียนไมราบร่ืนมีอุปสรรคปญหาเกิดข้ึน
ตลอดเวลา  เพื่อนรวมช้ันเรียนอาจเกิดความเบื่อหนาย  รําคาญ  เสียเวลาในการทํากิจกรรมแตละ
กิจกรรมภายในช้ันเรียน  เพราะครูตองพะวงและใชเวลาไปกับการแกปญหาเด็กออทิสติก  ทําใหไม
สามารถสนใจเด็กปกติคนอ่ืน ๆ ในช้ันเรียนได  ทําใหเพื่อนรวมช้ันเรียนเกิดทัศนคติที่ไมดีตอ         
เด็กออทิสติก  พฤติกรรมไมตั้งใจเรียนในเด็กออทิสติกนั้น  พบวาเกิดข้ึนไดบอยเนื่องจากเด็กมีปญหา
ดานการปรับตัวในสังคม  และมีความจํากัดดานการพูดและการสื่อสาร  ซึ่งทําใหเด็กเกิดความคับ        
ของใจไดงาย  พฤติกรรมไมตั้งใจเรียนนั้นอาจสรางปญหาใหกับผูปกครอง และทํารายคนอ่ืนที่มิใช
สมาชิกในครอบครัว  ดังน้ันจึงมีความจําเปนในการจัดการดูแลเม่ือเด็กเกิดพฤติกรรมไมตั้งใจเรียน
และปองกันเพ่ือไมใหเด็กมีพฤติกรรมไมตั้งใจเรียนตอไป  ผูวิจัยเล็งเห็นความสําคัญในการที่จะ
ชวยเหลือเด็กออทิสติกใหลดพฤติกรรมไมตั้งใจเรียน  โดยผูวิจัยเลือกใชวิธีการใชการช้ีแนะรวมกับ
การเสริมแรงในการวิจัยคร้ังน้ี  เพื่อใหความชวยเหลือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กออทิสติกใหมี
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พฤติกรรมที่พึงประสงค  กลาวคือ  เมื่อนักเรียนแสดงพฤติกรรมไมตั้งใจเรียน  นักเรียนจะไดรับ           
การช้ีแนะดวยวาจา  ทาทาง  จากครูผูสอนทุกคร้ัง  และเมื่อนักเรียนแสดงพฤติกรรม  ไมตั้งใจเรียน
ลดลง  นักเรียนก็จะไดรับการเสริมแรงเปนขนม  ตามเกณฑที่ไดกําหนดตกลงกันไว  ซึ่งจะสงผลทํา
ใหนักเรียนมีความพรอมในการเรียนรู  มีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนท่ีดี  และสามารถอยูรวมในสังคมกับ
บุคคลอ่ืน ๆ ไดอยางมีความสุข   

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

 เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมไมตั้งใจเรียนของเด็กออทิสติกกอนและหลังการใชการชี้แนะ
รวมกับการเสริมแรง 

 

คําถามการวิจัย 

 หลังการใชการชี้แนะรวมกับการเสริมแรง  นักเรียนออทิสติกมีพฤติกรรมไมตั้งใจเรียนลดลง
กวากอนการใชการชี้แนะรวมกับการเสริมแรงหรือไม   
 

สมมติฐานการวิจัย 

 หลังการใชการช้ีแนะรวมกับการเสริมแรง  นักเรียนออทิสติก  มีพฤติกรรมไมตั้งใจเรียน
ลดลงกวากอนการใชการชี้แนะรวมกับการเสริมแรง   
 

ขอบเขตการวิจัย 

1. ตัวแปรของการศึกษา  ผูวิจัยศึกษาตัวแปร  ดังนี้คือ 

1.1 ตัวแปรตน  ไดแก  การชี้แนะรวมกับการเสริมแรง 

1.2 ตัวแปรตาม  คือ  พฤติกรรมไมตั้งใจเรียน 

2. ตัวอยางท่ีใชศึกษา  ตัวอยางท่ีใชศึกษาในคร้ังน้ี ไดมาโดยวิธีเลือกอยางเฉพาะเจาะจง  
(Purposive Sampling)  และไดรับการยินยอมจากผูปกครอง  เปนเด็กออทิสติกเพศหญิง  อายุ  9  ป  
จํานวน  1  คน  ซึ่งกําลังเรียนอยูในช้ันประถมศึกษาปที่  1 โรงเรียนคลองทวีวัฒนา (ทองนวมอนุสรณ)  
สํานักงานเขตทวีวัฒนา  สังกัดกรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา  2556  โดยผูวิจัยได
สอบถามถึงพฤติกรรมที่เปนปญหาในชั้นเรียนจากครูประจําช้ัน  ครูผูสอน  ผูที่เกี่ยวของรวมถึง ครู
การศึกษาพิเศษท่ีสอนนักเรียนเรียนรวมภายในโรงเรียน  จึงพบวา  มีเด็กนักเรียนกลุมออทิสติก 5  คน  
และตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ี เปนเด็กที่มีพฤติกรรม การแสดงออกที่ชัดเจนตลอด ภาคการศึกษา

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



6 
 

ที่ผานมา  และมีปญหาที่ควรปรับแกไขพฤติกรรมมากท่ีสุด  กลาวคือ  ตัวอยางท่ีใชศึกษาเปนเด็กออทิ
สติกที่มีพฤติกรรมไมตั้งใจเรียน  ซึ่งพฤติกรรมดังกลาวแสดงออกในลักษณะของการลุกเดินไปมา
ในขณะเรียน  สงเสียงกรีดรองหรือรองเพลงเสียงดังรบกวนเพ่ือนในชั้นเรียนทํากิจกรรมอ่ืนที่ไม
เกี่ยวของกับการเรียน  เชน  เลนของเลน  วาดภาพ  ระบายสี  การรับประทานอาหารและขนม  
พฤติกรรมดังกลาวนั้น  รบกวนการเรียนการสอนของครูผูสอนและเพ่ือนรวมช้ันเรียน  ผูวิจัยจึงสนใจ
ที่จะปรับพฤติกรรมที่เปนปญหาน้ี  และไดแจงใหครูประจําช้ันและผูปกครองทราบเกี่ยวกับการเลือก
ตัวอยางท่ีใชศึกษาในคร้ังน้ีเพื่อขออนุญาตและทําการวิจัย  เพื่อใหนักเรียนมีพฤติกรรมทางลบนี้ลดลง
จากเดิม 

3. ระยะเวลา  ในการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี  ผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาเปนระยะเวลา 8  สัปดาห  
สัปดาหละ  5  วัน  วันจันทรถึงวันศุกร  วันละ  30  นาที  ในชวงเวลาเรียนวิชาภาษาไทย ในชวง           
ภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา  2556 

 

นิยามศัพทเฉพาะ 

1. พฤติกรรมไมตั้งใจเรียน  หมายถึง  พฤติกรรมที่เด็กออทิสติกแสดงออกในชั้นเรียนขณะท่ี                
ครูสอน  โดยพฤติกรรมดังกลาวเปนอุปสรรคตอการเรียนการสอนและการเรียนรูของนักเรียนและ
เพื่อนนักเรียนคนอื่น  ประกอบดวยพฤติกรรมดังตอไปน้ี 

1.1 ลุกเดินไปมาขณะเรียน  หมายถึง  ขณะท่ีครูสอน  นักเรียนลุกออกจากที่นั่งแลวเดิน
ไปมาในชั้นเรียนโดยไมมีจุดมุงหมาย 

1.2 สงเสียงดังรบกวนเพ่ือนขณะเรียน  หมายถึง  ขณะท่ีครูสอน  นักเรียนกรีดรองเสียง
ดังโดยไมมีสาเหตุ  หรือนักเรียนรองเพลงเสียงดังขึ้นมาโดยไมสนใจผูอ่ืน 

1.3 ทํากิจกรรมอ่ืนขณะเรียน  หมายถึง  ขณะที่ครูสอนนักเรียนนําของเลนข้ึนมาเลน                
วาดภาพ  ระบายสี  รับประทานอาหารและขนม  โดยไมสนใจกิจกรรมการสอนของครู   

2. การใชการชี้แนะ  (Prompting)  หมายถึง  การท่ีครูประจําช้ันหรือพี่เลี้ยงเขาไปช้ีแนะดวย
วาจา  เชน  ใชคําพูดวา  กลับไปนั่งท่ี  อยาสงเสียงดัง  อยากินขนมตอนน้ีนะ  รอเวลาพักกลางวันกอน                          
และช้ีแนะดวยการกระทํากับนักเรียน  เชน  ใชมือแตะท่ีบา  พรอมพูดเตือน  จับมือนักเรียนจูงกลับไป 
นั่งที่  หยิบขนมออกจากมือและใหเด็กเก็บใสกระเปา    

3. การเสริมแรง  หมายถึง  การท่ีครูประจําช้ันหรือพี่เลี้ยงใหการเสริมแรงทางบวก  ไดแก              
การเสริมแรงทางสังคม  เชน  การชมเม่ือนักเรียนกลับไปนั่งท่ีแลว  ก็พูดวาน่ังท่ีแลวดีมากเลยนะ                           
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เปนเด็กดีนารักมาก  และการเสริมแรงดวยขนมที่นักเรียนเลือกไว  ไดแก  ไสกรอก  ช็อกโกแลต  
ไอศกรีม  เม่ือนักเรียนทําหรือแสดงพฤติกรรมที่ถูกตองเหมาะสมตามเกณฑที่กําหนด  และมีเงื่อนไข
วาใหรับประทานขนมท่ีไดรับในชวงเวลาพักกลางวัน  เมื่อนักเรียนแสดงพฤติกรรมไมตั้งใจเรียน
ดังตอไปน้ีลดลง  1) ลุกเดินไปมาขณะเรียน  2)  สงเสียงดังรบกวนเพื่อนขณะเรียน  3)  ทํากิจกรรมอ่ืน
ขณะเรียน  เพื่อยับย้ังนักเรียนไมใหเกิดพฤติกรรมไมตั้งใจเรียน   

4. การใชการชี้แนะรวมกับการเสริมแรง  หมายถึง  การที่ครูประจําช้ันหรือพี่เลี้ยงเขาไป
ชี้แนะดวยวาจาและทางการกระทํา  เมื่อนักเรียนแสดงพฤติกรรมไมตั้งใจเรียนทุกคร้ัง  และหาก
นักเรียนมีพฤติกรรมไมตั้งใจเรียนลดลงตามเกณฑที่กําหนด  ครูประจําช้ันจะใหการเสริมแรงดวยสิ่งท่ี
ตองการและเสริมแรงทุกคร้ังเชนกัน 

 

ประโยชนท่ีไดรับจากการวิจัย 

1. นักเรียนมีพฤติกรรมไมตั้งใจเรียนลดลงหลังจากไดรับการปรับพฤติกรรม  โดยการใช       
การชี้แนะรวมกับการเสริมแรง 

2. ทําใหทราบผลของการใชการชี้แนะรวมกับการเสริมแรงเพ่ือลดพฤติกรรมไมตั้งใจเรียน
ของเด็กออทิสติก 

3. เพื่อเปนแนวทางใหครู  ผูปกครอง  สามารถนําการชี้ แนะรวมกับการเสริมแรงไป
ประยุกตใชกับนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ีเปนปญหาอ่ืน ๆ  และนําไปใชกับเด็กที่มีความตองการพิเศษ
กลุมอื่น ๆ ตอไป 
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บทท่ี  2 

 

แนวคิด  ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

 การวิจัยคร้ังน้ีผูวิจัยไดศึกษา  แนวคิดทฤษฎี  และงานวิจัยที่ เกี่ยวของตางๆ  เพื่อใหเกิดความ
เขาใจในเร่ืองที่จะศึกษาวิจัย  มีรายละเอียดดังน้ี 

1. แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของกับเด็กออทิสติก 

2. แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมไมตั้งใจเรียน 

3. แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการปรับพฤติกรรม 

4. แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการใชการชี้แนะ 

5. แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการเสริมแรง 

6. งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการใชการชี้แนะรวมกับการเสริมแรง 

 

1.  แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับเด็กออทิสติก 

1.1  ประวัติความเปนมาของเด็กออทิสติก 

เด็กออทิสติก  เปนเด็กที่ไดรับการวินิจฉัยอยูในกลุมอาหารออทิสซึม  มีความผิดปกติทาง
พฤติกรรมแบบจําเพาะ  โดยพฤติกรรมที่ผิดปกตินั้นเปนความบกพรองเกี่ยวกับการสรางสัมพันธภาพ
ทางสังคม  ภาษา  การสื่อความหมาย  และจินตนาการในการเลน  ซึ่งความบกพรองเหลาน้ี  เปนผล
จากความผิดปกติของระบบประสาทสวนกลาง  โรคนี้มีมานานแลวในป  ค.ศ.1799  แพทยชาวฝร่ังเศส   
เจ  เอ็ม  จี  อีตารด  (J.M.G.Itard,  1962,  อางถึงใน  เพ็ญแข  ลิ่มศิลา,  2540:  1)  ไดเขียนหนังสือ  เลา
ถึงเด็กชายอายุ  12  ป  ชื่อ  วิคเตอร  (Victor)  ที่ถูกทอดทิ้งใหอยูคนเดียวในปา  และมีพฤติกรรมท่ี  
ผิดปกติมากในป ค.ศ. 1943  ลีโอ  แคนเนอร  (Leo  Kanner, 1943 อางถึงในเพ็ญแข  ลิ่มศิลา, 2540 : 1)  
เปนคนแรกที่กลาวถึงพฤติกรรมจําเพาะแบบหนึ่งท่ีพบในเด็กและใหชื่อวา  “ออทิสซึม”  (Autism)  
หรือกลุมอาการแคนเนอร โดยเรียกกลุมเด็กที่มีพฤติกรรมจําเพาะเชนน้ีวา  เด็กออทิสติก ซึ่งมี
ความหมายวา  เด็กที่อยูในโลกของตัวเอง  (เพ็ญแข  ลิ่มศิลา,  2540: 1) 

วงการแพทยรูจักโรคออทิสซึม   (autism)  เปนคร้ังแรกในป  พ.ศ.  2486  เม่ือ  ลีโอ แคนเนอร  
(Leo  Kanner,  1943 ,  อางถึงใน  เพ็ญแข  ลิ่มศิลา,  2540: 1)  แหงโรงพยาบาลจอรน  ฮอรปกินส  
(John  Hopkins)  ในสหรัฐอเมริกาไดรายงานผลการศึกษาเด็ก  11  คน  พบวามีพฤติกรรมที่ไมเหมือน
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เด็กทั่วไป  เชน  ชอบอยูคนเดียว  ชอบทําอะไรซ้ํา ๆ  ซาก ๆ  พูดจาราบเรียบไมมีเสียงสูงต่ํา  เวลาโกรธ
จะโวยวายลั่น  หรืออาจลงโทษตนเองโดยการเอาศีรษะโขกโตะจนเจ็บ  หรือเวลาตองการอะไรก็ตาม  
แทนที่จะพูดของสิ่งนั้น  ก็ใชวิธีจับมือผูใหญใหไปเอาสิ่งน้ัน     มาให  หรือเวลาใครถามอะไร  แทนที่
จะตอบคําถามน้ันอยางตรงไปตรงมา  เด็กนิสัยประหลาดกลุมน้ีก็มักทวนคําถาม  และไมตอบอะไร  
หรือในบางคร้ังก็หัวเราะข้ึนมาโดยไมมีเหตุผล  และเวลาถูกกําหนดใหเลนเปนตัวละคร  ก็มักบอกวา
แสดงบทดังกลาวไมได  เด็กกลุมนี้ยังไมชอบเลนกับเด็กคนอ่ืน ๆ  และเวลาบิดามารดาจับตัวใหเลนกับ
เพื่อน  ก็จะเลนอยางแกน ๆ  และมีสีหนาท่ีเครียดมาก  บางคนชอบหมุนวัตถุ  และอาจหมุนนานเปน
ชั่วโมง  แตก็มีบางคนที่มีพรสวรรคดานดนตรี  วาดภาพ  และคํานวณ  แคนเนอร (Kanner)             
เรียกพฤติกรรมเชนนี้วา  ออทิสซึม  (autism)  ซึ่งหมายถึง  อาการท่ีสนใจแตตนเอง  จนไมรูสึกอยาก
ติดตอกับโลกภายนอกเลย  ทันทีที่รายงานวิจัยของ  แคนเนอร (Kanner)  ปรากฏแพทยก็ไดหันมา
สนใจเด็กออทิสติก (autistic)  มากข้ึน  การติดตามชีวิตของเด็กกลุมน้ีในอีก  20  ปตอมา  ทําให          
แคนเนอร (Kanner)  รูวาผูใหญออทิสติกสวนใหญยังคงมีปญหาดานการสื่อสารและปญหาดาน มนุษย
สัมพันธ   จนบางคนเขาลักษณะถูกตัดขาดจากโลกภายนอกอยางสิ้นเชิง 

 

1.2  ความหมายของเด็กออทิสติก  (Autistic  child) 
มีนักการศึกษาไดใหความหมายของเด็กออทิสติก  ไวดังนี้ 
กระทรวงศึกษาธิการ  (2543:  1)  ไดใหความหมายของเด็กออทิสติกไววา  เปนเด็กที่มี

พฤติกรรมผิดปกติเกี่ยวกับพัฒนาการทางการสื่อสารมีปญหาดานภาษา   สังคม  และอารมณ                 
เปนอยางมาก  มีพฤติกรรมแปลก ๆ  สื่อสารไมเขาใจ  พูดชา  หรือไมพูด 

ชาญวิทย  พรนภดล  (2545:  29)  ใหความหมายของเด็กออทิสติกวา  เด็กออทิสติก  หมายถึง  
เด็กที่ปวยเปนโรคที่ เกิดจากความผิดปกติของสมองที่ เ รียกวา  พีดีดี  (PDD หรือ Pervasive  

Developmental  Disorder)  ซึ่งยังไมสามารถทราบแนชัด  เด็กจะมีพัฒนาการลาชาทางดานภาษาขาด
ความสนใจในการมีสังคมกับบุคคล  และมีพฤติกรรมทําอะไรซ้ํา ๆ  หรือมีความสนใจจํากัดเฉพาะ
เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงความหมายของพีดีดี (PDD) ใกลเคียงกับคําวาออทิสติกสเปคตรัมดิสออเดอร  
(Autistic  Spectrum  Disorder)  สวนคําวา  ออทิสซึม  (autism)  มักใชเรียกผูปวยที่มีอาการรุนแรงครบ
เกณฑการวินิจฉัยของออทิสติกดีสออเดอร  (Autistic Disorders)  เทาน้ัน  ซึ่งผูปวยแตละรายจะมี
อาการแสดงแตกตางกันตามความรุนแรงของโรค 

ดารณี   อุทัยรัตนกิจ  (2545: 30) กลาววาเด็กออทิสติก   หมายถึง   เด็กที่มีอาการของ            
ออทิสซึม  ซึ่งมีพัฒนาการท่ีผิดปกติมีจุดกําเนิด  จากประสาทชีววิทยา  และสงผลกระทบตอ
ความสามารถของบุคคลในการสื่อสารความคิด  และความรูสึก  การใชจินตนาการ  การสราง
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สัมพันธภาพกับผูอ่ืน  การเปลี่ยนแปลง  การรับสัมผัส  และการรับรูความเปนไปรอบตัว  และยังไมมี
ทางรักษาใหหายขาดได 

ผดุง  อารยะวิญู  (2546: 11)  กลาววาเด็กออทิสติก  หมายถึง  เด็กที่มีพัฒนาการลาชาแสดง
ปฏิกิริยาตอบสนองตอสิ่งแวดลอมในลักษณะแปลก ๆ  แสดงอาการสนใจตอตนเองหรือกระตุน
ตนเองโดยไมใหความสนใจตอสิ่งรอบตัว  มีปญหาทางการพูดและภาษา  ไมสามารถแสดงปฏิกิริยา
โตตอบตอผูคนสิ่งของ  หรือเหตุการณตาง ๆ 

คณาจารยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร  รวมกับกลุมงานจิตเวชเด็กและวัยรุน
สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข  (2546: 11) ให
ความหมายเด็กออทิสติก  หมายถึง  เด็กที่มีพัฒนาการลาชาทางดานสังคม  การสื่อความหมายและ
จินตนาการ  และแสดงใหเห็นโดยการมีพฤติกรรมที่ผิดปกติไปจากเด็กวัยเดียวกัน 

ปรัญชา  ลิ้มสุวัฒน  (2547: 6)  ใหความหมายของเด็กออทิสติกวา  เปนเด็กที่สามารถใชภาษา
หรือกิริยาทาทางติดตอสื่อสารกับผูอ่ืนไดอยางเปนปกติ โดยหลายรายจะไมสามารถพูดได  ชอบอยู
ตามลําพัง  แยกตัวเองจากคนรอบขางไมมีความสนใจหรือตอบสนองกับปฏิกิริยาของผูคนรอบตัวเลน
ไมเปนขาดจินตนาการ  และพฤติกรรมซ้ํา ๆ  ซาก ๆ 

จากความหมายท่ีนักวิชาการขางตน  ไดกลาวไวจึงสามารถสรุปไดวา  เด็กออทิสติก  หมายถึง  
เด็กท่ีมีความบกพรองดานการสื่อสาร  ทั้งท่ีเปนถอยคํา  และไมใชถอยคํา  การใชภาษา  การพูด                     
และการสรางจินตนาการสูการเลาเร่ือง  มีความบกพรองดานอารมณ  สังคม  ดานความสัมพันธกับ
ผูอ่ืน  มีความสามารถในการทนตอสภาวะกระตุนตาง ๆ  ไดนอย  มีลักษณะยึดติดกับความคิด  มีการ
กระทําซ้ํา ๆ เดิม ๆ  โดยไมใหความสนใจตอสิ่งรอบตัว  จึงสงผลใหเด็กออทิสติกขาดการเช่ือมโยง
จากนามธรรมสูรูปธรรม  และการใชชีวิตอยูรวมกับผูอ่ืน 
 

สาเหตุการเกิดออทิสติก 

 ออทิสติกเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุ  เพราะเหตุใดจึงเปนเชนนั้น  มีผูเชี่ยวชาญไดกลาวถึงสาเหตุ
การเกิดออทิสติก  ไวดังนี้ 
 เพ็ญแข  ลิ่มศิลา  (2541 อางถึงใน  ศศิธร  สังขอู,  2547: 19)  กลาววา  ผลการศึกษาคนควา
จํานวนมากสนับสนุนวา  สาเหตุการเกิดออทิสติกเกี่ยวของกับทางชีววิทยา  ดังนี้ 

1. พบวา  เด็กออทิสติก  รอยละ  25 – 30  จะมีอาการของโรคลมชักในระยะวัยรุน  สวนเด็ก
ปญญาออนมักมีอาการลมชักต้ังแตอายุนอย ๆ  ในระยะแรกเกิดจนถึง  5  ป 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



11 
 

2. พบวา  เด็กที่มีอาการเจ็บปวยทางกายอ่ืน ๆ  เชน  เด็กที่เกิดจากมารดาท่ีเปนหัดเยอรมันใน
ระยะตั้งครรภ  เมื่อหลังจากคลอดแลวพบวา  มีภาวะแทรกซอนจากหัดเยอรมัน  อาจหูหนวก  ตาบอด  
หัวใจพิการแตกําเนิด  และมีลักษณะของเด็กออทิสติกรวมดวย 

3. พบวา  เด็กออทิสติกมีสวนเกี่ยวของทางกรรมพันธุ  เนื่องจากพบเด็กออทิสติกในคูแฝด
จากไขใบเดียวกันมากกวาในคูแฝดที่เกิดจากไขคนละใบ  และพบเด็กออทิสติกในพี่นองทองเดียวกัน
ในอัตราสวน  1  ตอ  50  ขณะท่ีเด็กทั่วไปพบในอัตราสวน  1  ตอ  2500 

4. พบวา  มารดาของเด็กออทิสติกมีประวัติของการแทรกซอนในระยะตั้งครรภและ           
การคลอดมากกวารอยละ  50 

5. พบวา  เด็กออทิสติกมีความผิดปกติของสารบางอยางท่ีเปนตัวนําทางระบบประสาท      
สูงมาก  เชน  ซีโรโตนิน  (Serotonin)  และโดพามีน  (Dopamine) 

6. พบวา  เด็กออทิสติกมีความผิดปกติในระบบภูมิคุมกัน  โดยระบบภูมิคุมกันยอนกลับไป
ทําลายระบบประสาทของตนเอง 

7. พบวา  เด็กออทิสติกมีความผิดปกติของเซลลสมอง  2  แหง  โดยแหงแรก  คือ  บริเวณที่
ควบคุมดานความจํา  อารมณ  และแรงจูงใจ  สวนอีกแหง  คือ  บริเวณที่ควบคุมการเคลื่อนไหวของ
รางกาย  ซึ่งลักษณะของเซลลสมองท้ัง  2  แหง  เปนเซลลที่ยังพัฒนาไมเทียบเทากับเซลลสมองของ
เด็กอายุ  38  สัปดาหที่อยูในครรภมารดา 

ชูศักดิ์  จันทยานนท  (2542 อางถึงใน  สรายุทธ  เจริญสิทธิชัย,  2547: 25)  กลาววา  สาเหตุ
การเกิดออทิสติกอาจเกิดจากปจจัยหลายประเภทที่สงผลใหการทํางานในหนาท่ีตาง ๆ  ของสมอง        
ไมสมบูรณแบบ  เชน  ทางชีววิทยา  ปจจัยดานความไมสมดุลของสารเคมีในสมอง  ความผิดปกติของ
สมองดานการทํางาน  การติดเชื้อระหวางตั้งครรภหรือขณะคลอด 

ศรีเรือน  แกวกังวาล  (2543 อางถึงใน  วงเดือน  เดชะรินทร,  2546: 7)  กลาววา  สาเหตุ    
การเกิดออทิสติกอาจเกิดจาก 

1. พันธุกรรม  มีหลักฐานเชื่อวา  ออทิสติกที่ เกิดจากไขใบเดียวกันพบไดมากกวาในคูแฝดที่
เกดิจากไขคนละใบ  อัตราสวนของออทิสติกในพี่นองทองเดียวกัน  พบถึง  1  ใน  50 

2. ความผิดปกติทางสมอง  พบวามีเซลลสมองบางสวนมีลักษณะผิดปกติเด็กออทิสติก            
รอยละ  30 – 40  จะมีอาการลมชัก  มีคลื่นสมองผิดปกติ  มีความผิดปกติของสารซีโรโตนินและ                  
โดปามีน  ซึ่งเปนสารท่ีเปนตัวนําพาระบบประสาทสูงข้ึนมาก  และจากการนับจํานวนเซลลในบริเวณ
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ตาง ๆ  ของสมองจะพบความผิดปกติชัดเจนอยู  2  แหง  คือ  ระบบลิมบิค  สวนของอมิกดาลาและ
ฮิปโปแคมปส  ซึ่งทําหนาท่ีควบคุมดานอารมณ  ความจํา  การเรียนรู  และแรงจูงใจ  พบวาเซลล
บริเวณน้ีมีขนาดเล็กมาก  มีจํานวนเซลลมากกวาคนปกติจนเบียดหนาแนน  มีหนวยความจํามาก              
แตไมสามารถเชื่อมโยงความจําความรูได  และเซลลมีลักษณะที่ไมพัฒนาหรือออนแอกวาอายุจริงมาก  
สวนบริเวณซีรีเบลลัม  ซึ่งควบคุมการประสานสัมพันธมีจํานวนเซลลนอย  มีชองวางระหวางเซลล
มากมายและมีเซลลที่ไมพัฒนา  ซึ่งระยะพัฒนาการของเซลลสมอง  เทากับเด็กทารกในครรภอายุ           
7 – 8  เดือนเทานั้น 

3. ความผิดปกติระหวางต้ังครรภและการคลอด  พบวาเกิดจากมารดาที่มีประวัติอาการ             
แทรกซอนระหวางต้ังครรภและการคลอด  เชน  มารดาเปนหัดเยอรมันจะมีลักษณะของออทิสติกได
มากกวา  50  

4. มีความผิดปกติในระบบภูมิตานทาน  ในเด็กออทิสติกระบบภูมิตานทานกลับไปทําลาย
ระบบประสาทของตนเอง 

5. มลภาวะตางๆ  เชน  สารตะก่ัวก็มีสวนเปนสาเหตุดวยเชนกัน 

สรุปไดวา  สาเหตุของเด็กออทิสติกยังไมทราบผลแนชัด  แตสันนิษฐานวาอาจเกิดจาก
พันธุกรรม  ความผิดปกติของเซลลสมอง  ความผิดปกติในระบบภูมิตานทาน  ความผิดปกติของ
มารดาระหวางตั้งครรภ  และมลภาวะตาง ๆ  ที่จะทําใหเกิดลักษณะอาการออทิสติก 

 

ลักษณะของเด็กออทิสติก 

 เด็กออทิสติกมีลักษณะความบกพรองหลายรูปแบบ   แตละคนอาจจะไมเหมือนกัน                     
ซึ่งลักษณะของเด็กออทิสติกมีดังนี้ 
 ศุภรัตน  เอกอัศวิน  (2539 อางถึงใน  วงเดือน  เดชะรินทร,  2546: 8 – 9)  แบงลักษณะตาม
ความบกพรองของเด็กออทิสติก  ดังนี้ 

1.  มีความบกพรองดานมนุษยสัมพันธ  เด็กมีความบกพรองในการมีปฏิสัมพันธกับ
สิ่งแวดลอม  เชน  ไมมองสบตา  ไมแสดงออกทางสีหนา  กิริยาหรือทาทาง  จึงไมสามารถทํางาน
รวมกับใครได  เลนกับเพื่อนไมเปน  มักจะอยูในโลกของตนเอง  โดยอาการออทิสติกจะแตกตาง   
ตามพัฒนาการตามวัยดังนี้ 

1.1 วัยทารกแรกเกิด  เด็กจะไมชอบใหอุม  ไมกอดคอเวลาอุม  ไมสบตา  ไมมองหนา                
ไมสนใจ  ถามหา 
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1.2 วัยอายุ  3 – 6  ป  เด็กจะไมสนใจเลนกับเพื่อน  ไมรับรูอารมณคนอ่ืน  ไมสนใจใคร   
ไมมองหนาอาจเขาหาคนบางแตก็เพื่อใหหยิบสิ่งของให  ไมสามารถสรางความผูกพันได  เมื่อกลัว
หรือดีใจจะไมเขาหาคนเลี้ยง 

1.3 วัยอายุ  6 – 9  ป  เด็กกลุมน้ีมีพัฒนาการชามาก  โดยเฉพาะเร่ืองภาษา  การพูดสื่อ
ความหมายกับบุคคลอ่ืน  พัฒนาการดานสังคม  กลามเนื้อมัดใหญ  กลามเนื้อมัดเล็ก  การเรียนรูเพราะ
ผลจากการไมไดพัฒนาการทางดานภาษาและสังคมต้ังแตเด็ก  จะขัดขวางพัฒนาการดานอ่ืน ๆ                   
แตอยางไรเด็กก็สามารถเรียนรูได 

2. มีความบกพรองของการสื่อสาร  พบวาเด็กออทิสติกประมาณ  50   ที่มีปญหาในเร่ือง             
การพูด  ไมเขาใจภาษาพูด  การตอบสนอง  ตอเสียงผิดไปจากปกติ  แสดงอาการคลายเด็กหูหนวก            
จะไมพูดถึงเร่ืองราวผูอ่ืน  ลักษณะการพูดจะเปนการพูดชา ๆ  เร่ือย ๆ  เมื่อเด็กเร่ิมพูดได  มักจะ         
พูดนอย  ชอบถามมากกวา  การออกเสียงราบเรียบ  ไมมีเสียงสูงเสียงตํ่า  ใชคําที่มีความหมายเฉพาะตัว
แตผูอ่ืนไมเขาใจ  มักเลียนแบบคําพูดผูอ่ืน  โดยไมสัมพันธกับเหตุการณที่พูด 

3. มีความบกพรองทางดานอารมณเด็กออทิสติกจะไมมีการแสดงทาทางเพื่อบอกอารมณ               
เชน  ประหลาดใจ  ดีใจ  สงสาร  มีพฤติกรรมซ้ํา ๆ  ผิดปกติ  เชน  เลนโบกมือไปมาหรือหมุนตัวไปมา
เร่ือย  ๆ  ยึดติดไมยอมรับการเปลี่ยนแปลงในชีวิตประจําวัน  มีความสนใจแคบ  มีความหมกมุนติด
สิ่งของบางอยาง  เด็กบางคนแสดงออกทางอารมณไมเหมาะสมกับวัย  บางคร้ังรองไห  หรือหัวเราะ
โดยไมมีเหตุผล  บางคนมีปญหาดานการปรับตัว  เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอมตาง ๆ   โดยจะ
อาละวาดหรือแสดงพฤติกรรมกาวราว  เชน  รองไห  ดิ้น  กรีดรอง  เมื่อโตข้ึนยังตองมีแบบแผนซ้ํา ๆ  
และถามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจะหงุดหงิด  ทนไมได 

4. มีความบกพรองดานการเลนและจินตนาการ  เด็กออทิสติกจะสนใจสิ่งของซ้ํา ๆ  และ
กระทําพฤติกรรมซ้ําซาก  มีการเลนโดยขาดจินตนาการ  ไมสามารถสมมุติ  จะเห็นไดชัดเจนใน          
วัยอนุบาล  เด็กใหความสนใจของเลนเปนสวน ๆ  เชน  ลอรถ  บางรายท่ีสติปญญาดีก็จะสามารถ
เลียนแบบสมมุติได  เชน  ปอนขาวตุกตา  ยกโทรศัพทมาแนบฟง  สวนในดานจินตนาการไมสามารถ
แยกแยะความจริงและเร่ืองสมมุติออกจากกัน  ไมเขาใจสิ่งท่ีเปนนามธรรม  ไมสามารถจัดระบบ
ความคิด  หรือลําดับความสําคัญกอนหลัง  ไมมีจินตนาการดานภาษาจึงสงผลตอการเรียนหนังสือ 

5. มีความบกพรองดานการรับรูและประสาทสัมผัส  พบวา  เด็กออทิสติกบางคนกลัวจน          
ไมมีเหตุผล  เชน  กลัวเสียง  กลัวรูปราง  กลัวสี  ทั้ง ๆ ที่ไมนากลัว  บางคนมักดม  ชิมสิ่งของท่ีไม    
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นาดมหรือชิม  จองมองสิ่งตาง ๆ  ดวยหางตา มีการสะบัดมือ  เคลื่อนไหวซ้ํา ๆ บางคร้ังทํารายตนเอง            
กัดขอมือ  โยกตัว  ตบตีตัวเอง  ซึ่งมักพบในเด็กออทิสติกที่มีปญญาออนรวมดวย 

6. มีความบกพรองดานการใชกลามเน้ือมือมัดเล็กมัดใหญไมประสานสัมพันธกันบางคนมี
การเคล่ือนไหวที่งุมงามผิดปกติ  ไมคลองแคลวทาทางการเดินหรือการวิ่งดูแปลก  การหยิบจับสิ่งของ
ไมประสานกัน  เชน  การหยิบจับชอนสอม 

7. มีความบกพรองอ่ืน ๆ นั่นก็คือ  เด็กออทิสติก  อาจมีลักษณะอ่ืน ๆ ที่ไมจัดอยูในหกขอที่            
ผานมา  เชน  พฤติกรรมอยูไมเปนสุข  กาวราว  ดึงผม  หักเล็บตนเองโดยไมรูสึกเจ็บปวด 

จงรักษ   ไกรนาม   จิระพันธุ   พูลพัฒน   และดารณี   อุทัยรัตนกิจ   (2539 อางถึงใน                  
สรายุทธ   เจริญสิทธิชัย ,   2547 : 15  – 18)   ไดอธิบายลักษณะสํา คัญของเด็กออทิสติกใน                       
The  Diagnostic  and  Statistical  Manual  of  Mental  Disorders , 4th  Edition  1994  (DSM  IV)  ดังนี ้

1. ความบกพรองทางปฏิสัมพันธสังคม 

1.1 ทําตัวหางเหินและไมสนใจสังคม  ซึ่งเปนพฤติกรรมท่ีพบในเด็กออทิสติกไดบอย        
โดยจะไมมาตามเสียงเรียง  ไมฟงเวลาท่ีพูดดวย  สีหนาวางเปลาไมแสดงการรับรู  ไมมองหนาตรง ๆ  
ทําทาขืนตัวทันทีเมื่อเขาไปกอด  ไมกอดตอบ  เมื่อหยิบของไมถึงจะมาจับมือคนอ่ืนใหทําและหลังจาก
ที่ไดของที่ตองการมา  ก็จะไมสนใจคนนั้นอีกตอไป  ไมแสดงทาทีสนใจหรือแสดงความรูสึกรวมรับรู 
เมื่อพอแมไดรับความเจ็บปวดหรือเดือดรอน  ดูประหนึ่งวาอยูในโลกของตัวเอง  ถาผูที่อยูกับเด็ก
เขาใจสามารถเจาะทะลุผานกําแพงน้ีไดจะพบวา  เด็กกลุมน้ีอารมณเหมือนเด็กปกติ  แตการแสดงออก
จะต่ํากวาอายุมาก  ในกรณีถาเด็กนั่งเงียบ  พอแมจะไมเหนื่อยเทาเด็กที่แรงมากและไมอยูนิ่ง  
โดยเฉพาะ   ในวัย  3 – 5  ปแรก  จะทําใหผูปกครองเหนื่อยมาก  การท่ีเด็กหยิบจับทําอะไรโดยไมมี
ความหมาย   ซึ่งบางรายหยิบอาหารมาทิ้งไวกับพื้นกอนท่ีจะทาน  โดยไมสนใจกับความสกปรก              
ไมสนใจคําหามปราม  ถาไปขัดขวางขณะอยูในท่ีสาธารณะ  เด็กจะกรีดรองเสียงดัง  และรองเปน
เวลานาน  ซึ่งเปนสถานการณที่ลําบากสําหรับพอแม 

1.2 ไมยอมเปลี่ยนแปลงสิ่งตาง ๆ พฤติกรรมนี้อาจเห็นไมชัดในวัยทารก  แตเมื่อโตข้ึนจะ
เห็นลักษณะน้ีชัดข้ึน  เชน  เด็กจะไมยอมเปลี่ยนเวลาหรือเสนทางการเดินทางหรือเกาอ้ีที่นั่งประจํา
เวลาทานขาว  ถาไปเปลี่ยนเขาจะสงเสียงกรีดรอง  และลงไปนอนดิ้น  อาละวาด  บางรายจะตองหมุน
ตัวกอนที่จะนั่งหรือตองขยับเกาอ้ีหลายคร้ังกอนน่ัง  และมักจะติดกับสิ่งของบางอยาง  เชน  ตุกตา  
กอนหิน  เศษเชือก  ระยะแรก ๆ ดูวาเด็กกลุมนี้ทานอาหารงาย  แตเมื่อโตข้ึน  จะยอมทานอยูไมกี่อยาง
เทานั้น  มีกิจวัตรประจําวันซ้ํา ๆ  ถามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจะหงุดหงิดทนไมได 
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1.3 กลัวในสิ่งท่ีไมนากลัว  เชน  ลูกโปง  การข้ึนรถ  เปนตน  และกลัวอยูนานเปนป ๆ              
แตในสิ่งที่นากลัว  เชน  ความสูง  รถยนตที่แลนมาเร็ว ๆ  เสียงเบรกแรง ๆ  กลับไมกลัว 

1.4 เลนไมเปน  ในขณะท่ีเด็กทั่วไปเรียนรูสิ่งตาง ๆ  ผานการเลน  รับรู  สัมผัส  พรอม ๆ 
กับมีพัฒนาการทางภาษา  เขาใจคําและความหมายและคอย ๆ  เร่ิมใชของเลนทดแทนของจริง                 
จากเด็กเล็ก  ๆ  ที่ปารถยนตเด็กเลนลงพื้นเพ่ือทําใหเกิดเสียงคอย ๆ  เปลี่ยนการเลนมาเปนไถรถ  ทําให
รถเกิดเสียงลอรถหมุนเลียนแบบของจริง  เลิกกัด  อมแขนขาของตุกตา  มาเปนการจับตุกตา  นั่ง  ยืน  
เดิน  แตงตัว  โดยสมมุติวาตุกตาน้ันเปนเด็กเล็ก ๆ แตเด็กออทิสติกจะมีปญหาในการส่ือภาษาและแปล
ความหมายในสิ่งท่ีเห็นหรือสัมผัส  ขาดจินตนาการไมสามารถเลนสมมุติไดสําหรับเด็กออทิสติก  
รถยนตเด็กเลนก็คือวัตถุหนึ่ง  ซึ่ง  แข็ง  เย็น  หนัก  มีกลิ่นโลหะ  ไมมีรสชาติ  จะเกิดเสียงดังเวลาเขยา
เอามาสัมพันธกับรถท่ีนั่งไปโนนมาน่ีไมได  คงสภาพการเลนเหมือนเด็กเลนท่ีหยิบของเลนมาถือไว
กับมือแตเลนไมเปน  เด็กออทิสติกสวนใหญชอบเลนน้ํา  ทราย  โคลน  ชอบมองผิวน้ําท่ีกระเพื่อม          
ชอบหมุนเหรียญเลน  ในเด็กโตสามารถตอภาพไดดีโดยไมสนใจรายละเอียดของภาพ  มีความสุขใน  
การเอาภาพแตละชิ้นตอเขากัน  โดยไมสนใจวาเสร็จแลวภาพจะออกมาเปนอะไร  แตทําไดถูกตอง 

1.5 แสดงพฤติกรรมไมรูรอนรูหนาว  ไมรูจักชวยตนเองใหพนอันตราย  เชน  ถูกมดกัด  
เด็กก็ไมปดมดออกจากตัวหรือเดินหนีจากรังมด  ถาถูกสิ้นชักโตะหนีบมือ  ก็จะไมดึงน้ิวหรือ            
ลิ้นชักออก  อาจยืนรองหรือบางคนก็เฉยเมยจนกวาจะมีคนไปชวย 

1.6 ไมสามารถลอกเลียนแบบการกระทําของผูอ่ืนได  เชน  โบกมือ  บายบาย  เด็กปกติ
จะทําตามได  เด็กออทิสติกอาจโบกมือโดยหันฝามือเขาหาหนาตนเอง  หรือการสงจูบเด็กออทิสติกจะ
เอาหลังมือแตะปาก 

2. ความบกพรองดานการสื่อสาร 

2.1 ไมสามารถแสดงพฤติกรรมสื่อความหมายไดเลย  ไมมีการสงเสียงไมแสดงออก
ทาทางสีหนาไมแสดงอาการโกรธ  ดีใจ  เสียใจ  หัวเราะ  ฯลฯ 

2.2 ความผิดปกติในการพูด  บางคนพูดดังมากท้ัง ๆ  ที่ตรวจหูแลวปกติบาง  พูดเบา               
มากบาง  พูดเสียงสูง  เสียงต่ําบาง  พูดเหมือนเสียงดนตรีบางหรือเสียงในระดับเดียวบาง 

2.3 ความผิดปกติในรูปแบบและเน้ือหาของการพูดชอบพูดซ้ําซาก  วนไปวนมาอยูกับ
เร่ืองท่ีตนเองสนใจ  พูดซ้ําตามท่ีไดยินจากการโฆษณาทางโทรทัศน  พูดตามที่ไดยิน  เชน  ถาถามวา                       
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“หนูจะไปไหน”  ก็จะตอบวา  “หนูจะไปไหน”  เด็กออทิสติกหลายคนพูดได  แตไมเขาใจความหมาย  
พูดเหมือนนกแกวนกขุนทอง  พูดเพอเจอ  เร่ือยเปอย 

2.4 ไมสามารถสนทนากับใครไดนาน  มักจะพูดแตเร่ืองท่ีตนเองสนใจเทาน้ัน  โดยไม
สนใจวา  ใครจะพูดเร่ืองอะไร  เชน  ถาไปอานเร่ืองไดโนเสารหรือนิทาน  ไมวาใครจะคุยเร่ืองอะไรก็
จะพูดเร่ืองไดโนเสารหรือนิทานตามท่ีตนเองสนใจเทานั้น 

2.5 เด็กออทิสติกจะขาดจินตนาการและไมสามารถเลนสมมุติได  เชน  การเลนรถไฟ    
(เด็กเดินเกาะเอวตอ ๆ กัน  และออกเสียงแบบรถไฟ)  เขาจะไมเขาใจและจะบอกวา  “ไมใชรถไฟ”        
มีกรณีตัวอยาง  ในช่ัวโมงคณิตศาสตร  ชั้นมัธยมศึกษาปที่  1  ครูสอนบวกเลขอยางงาย ๆ  โดยการให
เด็กนับน้ิวมือ  เม่ือตัวเลขเพ่ิมมากข้ึน  นิ้วมือไมพอใหนับ  เชน  7  +  5  จะไดเทาไร  เด็กออทิสติกจะ
ตอบวา  “นิ้วไมพอใหนับครับ”  ครูบอกวาใหเอาเจ็ดไวในใจแลวนับตออีก  5  นิ้ว  เด็กก็จะตอบ   
กลับมาวา  “เอาไวไมไดครับ”  ครูจึงนึกไดวา  เด็กออทิสติกนั้นจะเอาไวในใจไมได  จึงบอกใหมวา       
“ใหเอาไวในกระเปาเสื้อ”  เขาหยุดไปสักนิด  กอนตอบขึ้นมาวา  “ใสกระเปาเสื้อก็ไมไดครับ”             
ครูถามวา  “ทําไมถึงใสไมได”  เขาตอบทันทีวา  “ในกระเปาเสื้อมีผาเช็ดหนาอยูแลวครับ”  จะเห็นได
วาเด็กออทิสติกไมสามารถจินตนาการได  ไมสามารถเลนบทบาทสมมุติไดและพูดปดไมเปน 

3. มีการกระทําและความสนใจซ้ําซากชัดเจน 

3.1 มีการเคลื่อนไหวรางกายซ้ํา ๆ  เชน  สะบัดมือ  เคาะมือ  เขยงเทา  คลานไปตามพ้ืน
กระโดดข้ึนลงซ้ํา ๆ  ถือของเล็ก ๆ  ไวในมือ  เชน  เศษกระดาษ  ถาใครแอบเอาไปทิ้ง  จะตามหา            
ทั้งวันจนถาหาไมพบจะกรีดรองไมยอมหยุด 

3.2 คิดหมกมุนหรือสนใจเฉพาะสวนใดสวนหน่ึงของสิ่งของ  เชน  ชอบถือรถยนต            
คันเล็ก ๆ  จะเอามือหมุนลอใดลอหนึ่งเลนเทาน้ัน  บางคนเลนเฉพาะเปดปดประตู  จะเลนเฉพาะ
บางสวน  ซึ่งตางจากเด็กปกติ  บางคนชอบเอามือลูบราวบันได  ก็จะเดินข้ึนเดินลงลูบราวบันไดอยูได
นาน ๆ  ซ้ํา ๆ  เปนชั่วโมง 

3.3 ไมชอบการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอมที่อยูรอบ ๆ ตัว  หรือเร่ืองกิจวัตรประจําวัน  เชน  
ถาไปโรงเรียนตองเขาหองเรียนทางประตูขวา  ก็จะเดินไปเขาประตูขวาทุกวันเปลี่ยนแปลงไมได          
ถามีแจกันอยูบนโตะครูดานซาย  จะเปลี่ยนไปอยูตําแหนงอ่ืนไมได  เมื่อเปลี่ยนเขาก็จะยกกลับมาไว          
ที่เดิม  ตําแหนงเคร่ืองใชทุกอยางตองอยู  ณ  ตําแหนงเดิม  การรับประทานอาหารก็ตองแบบเดิม           
บางคนอาจรับประทานขาวกับไขเจียวทั้งปไมยอมเปลี่ยนไปรับประทานอาหารอยางอ่ืน 
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3.4 มีความสนใจขอบเขตที่จํากัดและหมกมุนสนใจแตสิ่งเล็ก ๆ นอย  ๆ  เชน  สนใจ               
ใบพัดลมท่ีหมุน  โดยไมสนใจสวนประกอบอ่ืน ๆ  ของพัดลม  ถาวาดรูปคนก็จะไมสนใจจะวาด
รายละเอียดสวนอ่ืน ๆของรางกาย  อาจเนนเฉพาะสรอยคอหรือลวดลายของเสื้อผา  โดยไมสนใจจะ
วาดใบหนา  แขนและขา 

สรุปลักษณะอาการของเด็กออทิสติกมีหลากหลายและแตกตางกัน  ซึ่งจะมีลักษณะ
อาการดังน้ี  ความบกพรองทางการปฏิสัมพันธสังคม  ความบกพรองดานการสื่อสาร  การสื่อ
ความหมาย  ภาษาและจินตนาการ  มีการกระทําและความสนใจซ้ําซากอยางชัดเจน  ซึ่งสามารถ
สังเกตเห็นไดต้ังแตในระยะ  3  ปแรก 

 

การชวยเหลือเด็กออทิสติก 

การบําบัดรักษาเด็กออทิสติกในอดีต  จะมุงเนนไปท่ีการทําจิตบําบัดและปรับพฤติกรรม       
การเลี้ยงดูของพอแม  เน่ืองจากเด็กออทิสติกในอดีตถูกวินิจฉัยวามีสาเหตุจากความผิดปกติทางจิตใจ  
หรือการเลี้ยงดูไมดี  ปจจุบันการบําบัดรักษาที่สําคัญคือการสอนเด็กใหมีพฤติกรรมท่ีถู กที่ควร
ตามลําดับจากงายไปหายากอยางเปนกระบวนการโดยกําหนดเงื่อนไขเพื่อสรางใหเด็กเกิดแรงจูงใจ
มากท่ีสุดและใหรางวัลเพื่อใหเกิดพฤติกรรมนั้นซ้ํา ๆ จนเด็กเปนผูสามารถกระทําไดเองในลักษณะ
เปนพฤติกรรมที่ถาวรและพัฒนาไปเปนแนวทางท่ีเหมาะสม (สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี,  
2546: 24) 

ศุภรัตน  เอกอัศวิน (2540: 22)  กลาวถึงการบําบัดรักษาเด็กออทิสติกวา  ดวยความเชื่อวา
พฤติกรรมเกิดจากการเรียนรู  การสรางพฤติกรรมที่ตองการและลบพฤติกรรมปญหา  จึงสามารถทํา
ไดโดยใชพฤติกรรมบําบัดทั้งสิ้น  รูปแบบการรักษาเปนความรวมมือของนักวิชาชีพตาง ๆ รวมมือกัน
พัฒนาศักยภาพของเด็ก 

โรคออทิสติก  ถึงแมวาปจจุบันยังไมมีวิธีการรักษาที่จําเพาะเจาะจงใหหายขาดไดแตก็
สามารถชวยเหลือใหมีพัฒนาการในแตละดานใหดีขึ้นไดมากกวาเดิม  เด็กมีพัฒนาการเต็มตาม
ศักยภาพของเขาสามารถเรียนรู  และใชชีวิตอยูรวมกันในสังคมได  การดูแลรักษา  จําเปนตองใชหลาย
วิธีรวมกัน  โดยใชทีมงานผูเชี่ยวชาญสหวิชาชีพ  เพื่อใหมีประสิทธิผลสูงสุด  สําหรับแนวทางในการ
ดูแลรักษาผูเปนโรคออทิสติกนั้น  ศรีวรรณา  พูลสรรพสิทธิ์  และคณะ (2548: 10 – 11)  ไดกลาวไวถึง
องคประกอบตาง ๆ ดังนี้ 
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1. การสงเสริมศักยภาพครอบครัว 

ครอบครัวมีบทบาทสําคัญที่สุดในการดูแลเด็ก  ไมใชหนาท่ีของใครคนใดคนหน่ึง  แต
เปนหนาที่ของทุกคน  ครอบครัวเขมแข็ง  คือพลังแหงความสําเร็จ  การสนับสนุนชวยเหลือผูปกครอง
และพ่ีนองของผูเปนโรคออทิสติก  เปนสิ่งจําเปน  นอกจากจะลดขอสงสัยในการประเมินปญหาแลว  
ยังชวยสงเสริมใหกระบวนการรักษามีประสิทธิภาพมากข้ึน  จึงควรนําครอบครัวเขามารวมใน
กระบวนการประเมินและดูแลรักษาดวย  ควรจะมีเวลาเพียงพอท่ีจะพูดคุยถึงสิ่งท่ีผูปกครองเปนกังวล                     
ใหคําปรึกษาเก่ียวกับความตองการของเด็กและครอบครัว  และแนวทางการดูแลรักษาท่ีเปนไปได  
ผูปกครองและพี่นองของเด็กออทิสติกบางคนอาจมีความตองการพิเศษเฉพาะซึ่งจะตองพิจารณา  
ผูปกครองมักจะมีความเสี่ยงที่จะมีอาการซึมเศรา  หรือความเครียดเพิ่มข้ึน  พี่นองมักจะมีความเสี่ยง  
มากข้ึน  มีปญหาในดานพัฒนาการ  ซึ่งยิ่งทําใหผูปกครองไดรับผลกระทบมากข้ึน 

2. การสงเสริมพัฒนาการและการเรียนรู 
การสงเสริมพัฒนาการและการเรียนรู  ควรใหตั้งแตเด็กอายุนอย  โดยตองทําอยาง

เหมาะสม  เขมขน  และตอเนื่องในระยะเวลาท่ีนานพอ  กิจกรรมที่จัดควรใหเหมาะสมกับระดับ
พัฒนาการเด็กดวย  การออกแบบการฝกตองเหมาะสมตามจุดแข็ง  จุดออน   เพื่อใหเกิดความสมดุล            
การสงเสริมพัฒนาการเพียงดานเดียว  เชน  การสอนพูด  โดยไมสอนทักษะสังคม  อาจทําใหเด็กเปน
แบบนกแกว  นกขุนทอง  คือ  พูดได  แตไมเขาใจความหมาย  ไมมองหนาสบตา  ไมสื่อสาร  เปนตน 

3. พฤติกรรมบําบัด   
การทําพฤติกรรมบําบัด  ต้ังแตอายุนอย ๆ และทําอยางตอเน่ืองเปนสิ่งสําคัญที่สุด  โดยไม

ขึ้นกับโปรแกรมหรือปรัชญาในการฝก  โปรแกรมดังกลาวมักประกอบดวยกระบวนการฝกปรับ
พฤติกรรม  และการวิเคราะหพฤติกรรมแบบประยุกต  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมพฤติกรรมท่ี
เหมาะสมหยุดพฤติกรรมที่เปนปญหา  และสรางพฤติกรรมใหมที่ตองการ  พฤติกรรมบําบัดพบวาชวย
เสริมทักษะดานภาษา  ดานสังคม  และทักษะอ่ืน ๆนอกจากน้ียังชวยลดระดับความเครียดของ
ผูปกครองดวยพฤติกรรมบําบัด  เปนการฝกเด็กแบบเขมขน  โดยใชหลักการวิเคราะห  พฤติกรรมแบบ
ประยุกต เนนการฝกตัวตอตัวท่ีบาน  อยางเขมขนและตอเนื่อง  ใชเวลา 40 ชั่วโมงตอสัปดาห  
ผลการวิจัย  พบวาเด็กมีความสามารถในการเรียนรู  และเชาวปญญาดีขึ้น  สามารถไปเรียนรวมกับเด็ก
ปกติได 
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4.  การฝกและแกไขการพูด 

ถาเด็กพูดไดเร็ว  โอกาสท่ีจะมีการพัฒนาการทางภาษาใกลเคียงปกติก็จะเพ่ิมมากข้ึน                      
ในขณะเดียวกันการใชภาษาที่ไมเหมาะสมก็ลดลงดวย  ดังน้ันการฝกและแกไขการพูด  จึงมี
ความสําคัญการพูดเปนวิธีการสื่อความหมายที่สําคัญที่สุด  แตถายังไมสามารถพูดได  ก็จําเปนตองหา
วิธีการอ่ืนมาทดแทนการพูด  เพื่อใหเด็กสามารถบอกความตองการของตนเองได  ซึ่งเรียกวิธีการ
เหลานี้วา  การสื่อความหมายทดแทน  เพ่ือใชทดแทนการพูดเปนการช่ัวคราว  หรือโดยถาวรในรายท่ี
มีความบกพรองทางการพูดอยางรุนแรง 

5.  การฝกฝนทักษะในชีวิตประจําวัน 

การจัดกระบวนการเรียนรูในเร่ืองกิจวัตรประจําวัน  เปนการฝกใหเด็กสามารถทําไดดวย
ตนเองเต็มความสามารถที่เขามีอยู  หรือตองการความชวยเหลือนอยที่สุด  ซึ่งเด็กจําเปนตองเรียนรูจน
สามารถปฏิบัติไดจนเกิดความเคยชิน  ติดตัวไปใชในชีวิตประจําวันได  โดยมีวัตถุประสงค 
  -   เพื่อใหเด็กชวยเหลือตัวเองไดตามศักยภาพ 

  -   เพื่อลดการดูแลของพอแมหรือผูปกครอง 

  -   เพื่อสงเสริมใหเด็กปรับตัวเขาหาสังคมได 
  -   เพื่อใหเด็กเกิดความภาคภูมิใจ  เม่ือเขาสามารถทําอะไรไดดวยตัวเขาเอง 

6. การฝกฝนทักษะสังคม 

ทักษะสังคม  เปนทักษะท่ีมีความบกพรองท่ีสําคัญของบุคคลออทิสติก  ดังน้ันจึงตองให
การฝกฝนดานน้ีเปนพิเศษ  เพื่อใหพวกเขาสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดใกลเคียงปกติที่สุดการ
ฝกฝนทักษะสังคม  ทําไดโดยจําลองเหตุการณ  หรือสถานการณทางสังคมตาง  ๆ ขึ้น  เพื่อใหทดลอง
ปฏิบัติจนเกิดความชํานาญ  หรือการสอนโดยจดจํารูปแบบบทสนทนา  ในสถานการณตาง ๆ นํามาใช
โดยตรง 

7. การจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 

การจัดการศึกษามีบทบาทสําคัญ  ในการเพ่ิมทักษะพ้ืนฐานดานสังคม  การสื่อสาร              
และทักษะความคิด  ซึ่งทําใหเกิดผลดีในระยะยาว  โดยเน้ือหาหลักสูตรจะเนนการเตรียมความพรอม
เพื่อใหเด็กสามารถใชชีวิตประจําวันจริง ๆ ได แทนการฝกแตเพียงทักษะทางวิชาการเทาน้ัน                  
การจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  จําเปนตองออกแบบการสอนใหเหมาะสมกับจุดเดน  จุดดอย  และ
ความสนใจของเด็กแตละคน  เพื่อใหเกิดการเรียนรูที่งายไมสับสน  มุ งหมายท่ีจะใหเด็กสามารถนํา
ทักษะท่ีไดจากชั้นเรียนไปใชในชีวิตจริง  ๆ นอกหองเรียน  ขอสําคัญคือควรใหเด็กมีโอกาส               
ทํากิจกรรมตาง ๆ รวมกับเด็กปกติโปรแกรมการสอนในหองเรียนที่นาสนใจ  คือ TEACCH  program  
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เนนการสอนอยางมีระเบียบเปนหัวใจสําคัญ โดยมีการจัดหองเรียนใหเปนระบบ  จัดตารางเวลาของ
กิจกรรมตาง ๆ แนนอน  และมีความคาดหวังท่ีชัดเจน  ทําใหเด็กรูวาเขาตองทําอะไรบาง  วิธีการสอน
จะเนนใชภาพมากกวาเสียง   สอนใหสื่อสารโดยใชรูปหรือสัญลักษณตาง ๆ 

8. การรักษาดวยยา 
ยังไมพบวามีตัวยาใดท่ีชวยแกไขความบกพรองดานการสื่อสารและดานสังคม  สวนยาท่ี

พบวามีประโยชนในการลดพฤติกรรมอยูไมนิ่ง  หุนหันพลันแลน กาวราว และหมกมุน  คือ กลุมยา
รักษาโรคซึมเศรา  และกลุมยารักษาโรคจิต  (ศรีวรรณา  พูลสรรพสิทธิ์  และคณะ,  2548: 12–13) 

ในการเรียนรวมระหวางเด็กปกติกับเด็กที่มีความตองการพิเศษน้ัน ผดุง  อารยะวิญู  
(2542:  122 – 125)  ไดกลาวถึงวิธีการสอนและชวยเหลือเด็กออทิสติก  ไวดังนี้ 

วิธีสอน / ชวยเหลือเด็กออทิสติก 

1. หากเด็กออทิสติกมีความบกพรองข้ันรุนแรง  การชวยเหลือควรเปน  แบบตัวตอ
ตัว  การเรียนรวมจึงเปนวิธีที่ไมเหมาะสม  เมื่อเด็กมีทักษะมากข้ึน  จึงอาจพิจารณาใหเรียนรวมได 

2. การสอนเด็กออทิสติก  ควรเนนทักษะท่ีจําเปน  ไดแก  ทักษะในการดํารงชีพ
รายวัน  ภาษา  ทักษะท่ีจําเปนในการเรียนและทักษะที่จําเปนในการประกอบอาชีพ 

3. ในทักษะดานภาษา  ควรเนนการรับรูทางภาษา  (Receptive  Language)  และการ
แสดงออกทางภาษา  (Expressive  Language)  ซึ่งอาจเร่ิมตนดวยการฝกใหเด็กแสดงออกทางภาษาใน
ลักษณะที่งาย ๆ  ไมสลับซับซอนเสียกอน 

4. จัดกิจวัตรประจําวันใหเปนระบบ  และดําเนินการตามเดิมทุกวันหากมีการ
เปลี่ยนแปลงจะตองบอกและอธิบายใหเด็กทราบอยางชัดเจน 

5. ใชกระบวนการปรับพฤติกรรมควบคูไปกับการสอน 

6. หลีกเลี่ยงการลงโทษ  การลงโทษบางอยางอาจไมเหมาะสมสําหรับเด็กประเภทน้ี  
แตอาจทําใหปญหากลับเลวรายยิ่งขึ้น  อยางนอยควรเปล่ียนเปนการใหแรงเสริมแทนการลงโทษ 

7. เน่ืองจากเด็กออทิสติกเปนจํานวนมาก  มักเลียนแบบพฤติกรรมของเพื่อนท่ีมีอายุ
ในวัยเดียวกัน  การเรียนการสอนจึงควรใหเพื่อนเปนแบบอยางใหมากที่สุดเทาที่จะสามารถทําได 

8. เนื่องจากเด็กประเภทนี้มักขาดทักษะในการสรางปฏิสัมพันธกับเด็กอ่ืน  การจัด      
การเรียนการสอนควรเนนทักษะทางสังคมดวยเชนเดียวกัน 
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9. พยายามเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมที่กอใหเกิดหรือสงเสริมการแสดงพฤติกรรม
ที่พึงประสงคของเด็ก 

10. เลือกใชวิธีปรับพฤติกรรมที่เหมาะสมกับเด็ก 

11. หากเด็กน่ังโยกตัวไปมาสมํ่าเสมอในหองเรียน  หรือเมื่อประกอบกิจกรรมที่      
เด็กไมสนใจ  ครูหลายคนที่ไมเขาใจเด็กอาจสั่งใหเด็กหยุดพฤติกรรมนั้น  หรือเพิกเฉยตอพฤติกรรม
นั้นเสีย  วิธีการดังกลาวอาจไมทําใหเด็กหยุดพฤติกรรมโยกตัว  ครูอาจเลือกใชวิธีใหม  เชน  เลือก
กิจกรรมท่ีเด็กสนใจ  ซึ่งครูจะตองมีขอมูลกอนวาเด็กชอบอะไรบาง  และไมชอบอะไรบาง  ครูอธิบาย
ใหเพื่อน  รวมหองเขาใจ  และใหความชวยเหลือแกเด็ก 

12. เด็กออทิสติกอาจกัดเด็กปกติ  ซึ่งครูบางคนอาจนําเด็กไปนอกหองหรือลงโทษ
เด็กดวยวิธีอ่ืน  ซึ่งอาจไมไดผล  ครูจึงจําเปนตองขอความชวยเหลือจากผูเชี่ยวชาญ  ใหมาชวยเหลือ
เด็กในบางเวลา  หรืออาจใหเด็กออทิสติกเลือกนั่งเรียนกับเพื่อนที่เขาชอบ  และสามารถสื่อสารกัน     
รูเร่ือง 

13. เด็กออทิสติกบางคน  อาจพูดตามหรือเลียนเสียงพูดของเด็กปกติ  ครูจะตอง
ชี้แจงใหเด็กปกติเขาใจวา  เขาไมมีความประสงคจะลอเลียนเด็กปกติ  แตการพูดตามอาจเปน
ลักษณะเฉพาะของเด็กประเภทน้ี  และใหใชวิธีชวยเหลือในขอ  12 

14. เด็กออทิสติกบางคนอาจเรียนรูชา  เด็กใชเวลานานมากในการแสดงทักษะที่   
งาย ๆ  ครูบางคนอาจลดจุดประสงคทางพฤติกรรมลง  ลดเนื้อหาวิชาลง  ซึ่งอาจทําใหเด็กสอบผาน
เกณฑไดงายขึ้น  ความจริงแลวครูอาจชวยเด็กได  โดยการสื่อสารทางสายตา  นั่นคือ  ใหเด็กเรียนจาก
ภาพประกอบ  วิดีทัศนหรือแผนใส  หรือครูอาจใชดนตรีประกอบการสอน 

15. เด็กอาจขาดสมาธิในการเรียน  โดยเฉพาะอยางย่ิงในสภาวะท่ีมีเสียงรบกวน                
ครูอาจใหเด็กงดรวมกิจกรรม  ซึ่งเปนวิธีที่ไมเหมาะสม  ครูอาจเลือกวิธีการอ่ืน  เชน  ใหเด็กฟงเพลง
จากเทปในกิจกรรมท่ีมีเสียงดนตรีประกอบ 

กลาวโดยสรุป  แมวาในปจจุบันยังไมมีการยืนยันวา  จะสามารถรักษาเด็กออทิสติกให
หายขาดไดหรือไม  เปาหมายหลักของการบําบัดรักษาเด็กออทิสติกก็ยังคงมุงท่ีจะชวยใหเด็กมี
พฤติกรรมเปนปกติมากท่ีสุด  ทั้งดานรางกาย  อารมณ  สังคมและสติปญญา  ตลอดจนชวยให เด็ก
สามารถสื่อสารกับคนปกติไดดีที่สุดเทาท่ีจะทําได  โดยเฉพาะการรับรูและการใชภาษาพูด  ดังน้ัน              
การบําบัดรักษาเด็กออทิสติก  จึงควรพิจารณาศักยภาพแตละดานของเด็กออทิสติกเปนสําคัญและ
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เร่ิมตนพัฒนาจุดที่เด็กมีศักยภาพในแตละดาน  เพื่อการบําบัดรักษาเด็กออทิสติกใหบรรลุตามเปาหมาย                  
ที่วางไว  โดยในการวิจัยคร้ังน้ี  ผูวิจัยไดสังเกตเห็นพฤติกรรมไมตั้งใจเรียนของเด็กออทิสติก  ที่เลือก
มาเปนตัวอยางท่ีใชศึกษา  และก็นําเอาเทคนิควิธีการปรับพฤติกรรม  โดยใชการช้ีแนะรวมกับ             
การเสริมแรงเพ่ือลดพฤติกรรมทางลบ  และเพ่ิมพฤติกรรมทางบวก  กลาวคือ  พฤติกรรมไมตั้งใจเรียน
ลดนอยลง  มีพฤติกรรมตั้งใจเรียนเพิ่มมากข้ึน  เพื่อที่เด็กจะไดเรียนรวมกับเพื่อนภายในหองเรียนได
อยางมีความสุข 

 

2. แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมไมใจตั้งเรียน 

ความหมายของพฤติกรรมไมตั้งใจเรียน 

 โปรแดนและคณะ (Broden  and  others,  1970: 199  อางถึงใน  พิเชษฐ  ศรีอนันท, 2549: 12)  
ไดใหความหมายของพฤติกรรมไมตั้งใจเรียน  หมายถึง  พฤติกรรมลุกจากท่ีนั่ง  สงเสียงดัง  พูดคุย  
มองเพ่ือนในขณะที่ครูสอน  และไมทํางานตามท่ีครูมอบหมาย 

 มิลแมนและคณะ  (Millman  and  others,  1970: 147 อางถึงใน  พิเชษฐ  ศรีอนันต, 2549: 12)  
กลาววา  พฤติกรรมไมตั้งใจเรียน  หมายถึง  พฤติกรรมที่มีลักษณะกาวราว  ซุกซนไมอยูกับที่ไม
ทํางานตามท่ีครูมอบหมายและพูดคุยกับเพื่อน 

 จากความหมายของพฤติกรรมไมตั้งใจเรียนดังกลาวขางตน  จึงอาจสรุปไดวา  พฤติกรรม       
ไมตั้ งใจเ รียน   หมายถึง   พฤติกรรมที่ เด็กออทิสติกแสดงออกในช้ันเรียนขณะท่ีครูสอน                          
โดยพฤติกรรมดังกลาวเปนอุปสรรคตอการเรียนการสอนและการเรียนรูของนักเรียน   และเพ่ือน
นักเรียนคนอ่ืน  รวมถึงการขัดขวางการเรียนรู  ทําใหไมสามารถเรียนรูไดเต็มตามศักยภาพที่                   
ควรจะทําได  เชน 

- ลุกเดินไปมาขณะเรียน  หมายถึง  ขณะท่ีครูสอน  นักเรียนลุกออกจากที่นั่งแลวเดินไปมา
ในชั้นเรียนโดยไมมีจุดมุงหมาย 

- สงเสียงดังรบกวนเพ่ือนขณะเรียน  หมายถึง  ขณะท่ีครูสอน  นักเรียนกรีดรองเสียงดังโดย
ไมมีสาเหตุ  หรือนักเรียนรองเพลงเสียงดังขึ้นมาโดยไมสนใจผูอ่ืน  

- ทํากิจกรรมอื่นขณะเรียน  หมายถึง  ขณะท่ีครูสอนนักเรียนนําของเลนข้ึนมาเลน  วาดภาพ
ระบายสี  รับประทานอาหารและขนม  โดยไมสนใจกิจกรรมการสอนของครู 

ซึ่งพฤติกรรมเหลาน้ี  ทําใหเปนอุปสรรคตอการเรียนการสอน  และพฤติกรรมดังกลาว
สามารถแกไขใหหมดไปได  ดวยการใชเทคนิคการปรับพฤติกรรมที่เหมาะสม 
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3. แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการปรับพฤติกรรม 

       แนวคิดทฤษฎีการปรับพฤติกรรม 

ทฤษฎีเกี่ยวกับการเรียนรูมีมากมายหลายแนวคิดบางแนวคิดมีลักษณะคลายคลึงกันแตบาง
แนวคิดก็ดูเหมือนจะขัดแยงกัน  และเม่ือรวมแนวคิดไวดวยกันแลวปจจุบันทฤษฎีการเรียนรูจะ                  
แบงออกเปน  2 กลุมแนวคิด  โดยแตละกลุมจะแยกเปนกลุมแนวคิดทฤษฎียอย ๆ  ลงไปอีก  
ดังตอไปน้ี 

1. กลุมทฤษฎีการสรางความสัมพันธตอเนื่อง  สําหรับกลุมน้ีอธิบายวา  การเรียนรูเกิดข้ึน                 
เมื่อคน  ๆ  นั้น  มองเห็นความสัมพันธระหวางสิ่งเรากับการตอบสนอง โดยในดานของสิ่งเราน้ัน              
จะถูกเนนวาเปนตัวกระตุนใหเกิดพฤติกรรม  และถาการตอบสนองตอการกระตุนของสิ่งเราน้ันมี
ลักษณะเปลี่ยนไปจากเดิมถือวา มีการเรียนรู เกิดข้ึน   หลังจากเกิดการเรียนรูการทําให เกิด                   
ความตอเนื่องกันเสมอระหวางสิ่งเราน้ัน ๆ  กับการตอบสนองน้ัน ๆ  ดวยวิธีการที่ทําใหเกิด             
ความพอใจ  จะทําใหการเรียนรูคงอยูถาวรมากข้ึน  และเน่ืองจากวากลุมทฤษฎีนี้ใชจุดสังเกต                
การเรียนรูอยูที่ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  พฤติกรรมท่ีกลุมน้ีสนใจสวนใหญจึงเปนพฤติกรรมท่ี
สังเกตเห็นได  วัดไดหรือเปนพฤติกรรมภายนอกมากกวาพฤติกรรมภายใน  และดวยเหตุนี้ทําใหมี
ผู เ รียกกลุมน้ีอีก  ชื่อหนึ่งวา   กลุมพฤติกรรมนิยม   แนวคิดหลัก  ๆ  ของกลุมทฤษฎีการสราง
ความสัมพันธตอเน่ืองนั้นมีอยู  2  เร่ือง คือ 

1.1 กําหนดวาการเรียนรู  คือ  การเห็นความสัมพันธระหวางสิ่งเรากับการตอบสนอง 

1.2 การกระทําท่ีทําใหเกิดความพอใจ  ทําใหความสัมพันธ ระหวางสิ่งเรากับการ
ตอบสนองมีมากขึ้น 

2. กลุมทฤษฎีการเรียนรูโดยความคิดความเขาใจ  นักจิตวิทยากลุมน้ีเห็นวาสิ่งท่ีมีบทบาท
มากท่ีสุดในการเรียนรู  คือ  กระบวนการทางสติปญญา  โดยการเรียนรูเปนผลมาจากผูเรียนไดใช
ความสามารถทางสมองในการรับรู  ตีความ  วิเคราะหความสัมพันธของสิ่งตาง  ๆ  ออกมาใหเห็น
อยางชัดแจง  ดังนั้น  การเรียนรูตามแนวคิดของทฤษฎีนี้จะเปนสิ่งที่เกิดขึ้นภายในตัวบุคคล  และปจจัย
ที่จะมีอิทธิพลตอการเรียนรู  โดยสวนใหญของคนจึงข้ึนอยูกับคุณลักษณะหรือคุณสมบัติของตัวผู
เรียนรูเองเปนสําคัญ  เชน  ความตองการความสามารถในการคิด  ประสบการณเดิมท่ีเก็บสะสมไวใน
ความจํา   เจตคติตอสิ่งตาง  ๆ  ตลอดจนความสามารถของสมองในดานตาง ๆ  สําหรับแนวคิดของ
นักจิตวิทยากลุมนี้แบงออกไดอีกเปน  4  กลุมใหญ  คือ 
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2.1 ทฤษฎีการเรียนรูของกลุมเกสตอลท 
2.2 ทฤษฎีการเรียนรูแบบสนาม 

2.3 ทฤษฎีการเรียนรูสัญลักษณ 
2.4 ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคมปญญา 

 กลุมนี้มีแนวคิดหลัก  ๆ  คือ 

1. การศึกษาพฤติกรรมของคนนั้นไมควรมองเฉพาะพฤติกรรมที่สังเกตไดเทาน้ัน        
ควรคํานึงถึงขบวนการทางความคิดซึ่งเปนสาเหตุของพฤติกรรมดวย 

2. การเรียนรูเปนเร่ืองของการที่บุคคลจะรับรูสิ่งเรา  โดยนําความรูเดิม  ประสบการณ
เดิมที่มีอยูมาใช 

3. คนเรามักจะรับรูสิ่งตาง ๆ  เปนสวนรวมมากกวารับรูเปนสิ่งยอย ๆ 

การปรับพฤติกรรม  คือ  การนําเอาแนวคิดจากทฤษฎีการเรียนรูมาประยุกตใชอยางเปนระบบ  
เพื่อชวยเพิ่มศักยภาพ  ความสามารถ  ความเปนตัวของตัวเองและเพ่ิมความสามารถในการควบคุม
ตนเองของบุคคล 

 

แนวคิดทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบการกระทํา 
 ทฤษฎีการเรียนรูการวางเงื่อนไขแบบการกระทํา  พัฒนาโดยนักจิตวิทยาชาวอเมริกันชื่อ                
สกินเนอร  (Skinner,  1989 อางถึงใน  สมโภชน  เอ่ียมสุภาษิต, 2549: 32 – 35)  ทฤษฎีการวางเง่ือนไข
แบบการกระทําน้ัน  มีความเชื่อวา  พฤติกรรมของบุคคลเปนผลพวงมาจากการปฏิสัมพันธกับสภาพ
สิ่งแวดลอม  พฤติกรรมที่เกิดข้ึนของบุคคลจะแปรเปลี่ยนไปเนื่องมาจากผลกรรมท่ีเกิดข้ึนในสภาพ
สิ่งแวดลอมนั้น  สกินเนอร  (Skinner)  ใหความสนใจกับผลกรรม  2  ประเภท  ไดแก  ผลกรรมท่ีเปน
ตัวเสริมแรงที่ทําใหพฤติกรรมที่บุคคลกระทําอยูนั้นมีอัตราการกระทําเพ่ิมมากข้ึน  และผลกรรมที่เปน
ตัวลงโทษท่ีทําใหพฤติกรรมที่บุคคลกระทําน้ันยุติลง 

 การเสริมแรง  คือ  การทําใหความถี่ของพฤติกรรมทางบวกเพิ่มข้ึนหรือความถี่ของพฤติกรรม
ทางลบลดลง  อันเปนผลเน่ืองมาจากกรรมที่ตามหลังพฤติกรรมน้ันผลกรรมที่ทําใหพฤติกรรมมี
ความถี่เพิ่มข้ึนเรียกวา  ตัวเสริมแรง  ตัวเสริมแรงที่ใชกันอยูนั้น  สามารถแบงออกไดเปน  2  ชนิด  
ดวยกันคือ 
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1. ตัวเสริมแรงปฐมภูมิเปน  ตัวเสริมแรงที่มีคุณสมบัติดวยตัวของมันเอง  เนื่องจากสามารถ
ตอบสนองความตองการทางชีวภาพของอินทรียไดหรือมีผลตออินทรียโดยตรง  เชน  อาหาร  น้ํา               
ความรอน  ความหนาว  ความเจ็บปวด  เปนตน 

2. ตัวเสริมแรงทุติยภูมิ  เปนตัวเสริมแรงที่ตองผานกระบวนการพัฒนาคุณสมบัติของการเปน
ตัวเสริมแรง  โดยการนําไปสัมพันธกับตัวเสริมแรงปฐมภูมิ  เชน  คําชมเชย  เงินหรือตําแหนงหนาท่ี 
เปนตน  ในการที่จะทําใหตัวเสริมแรงทุติยภูมิมีคุณสมบัติเปนตัวเสริมแรงไดนั้น  จําเปนท่ีจะตอง
พิจารณาเงื่อนไขดังตอไปน้ี  ประการแรก  ปริมาณของตัวเสริมแรงปฐมภูมิ  ที่ใชคูกับตัวเสริมแรง      
ทุติยภูมิ  นั่นคือ  ถาปริมาณของตัวเสริมแรงปฐมภูมิมีมากจะทําใหตัวเสริมแรงทุติยภูมิมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน   ขณะเดียวกันถาปริมาณของตัวเสริมแรงมีนอยจะทําใหประสิทธิภาพของตัวเสริม                  
แรงทุติยภูมิลดนอยลงไปดวยเชนกัน  ประการตอมาข้ึนอยูกับความถี่ของการเสนอตัวเสริมแรง        
ปฐมภูมิคูกับตัวเสริมแรงทุติยภูมิ  ถาเสนอคูกันบอยคร้ังก็จะทําใหตัวเสริมแรงทุติยภูมิมีประสิทธิภาพ     
มากขึ้น   แตถา เสนอคูกันไมบอยประสิทธิภาพของตัวเสริมแรงทุติยภูมิก็ยอมจะลดนอยลง             
สวนประการสุดทาย  คือ  ชวงเวลาคาบเกี่ยวของการเสนอตัวเสริมแรงทั้ง  2  ตัวนั้นสั้นก็จะทําให    ตัว
เสริมแรงทุติยภูมิมีประสิทธิภาพมากข้ึน   ถาชวงเวลาคาบเก่ียวของการเสนอตัวเสริมแรง                         
ทั้ง  2  ตัวนั้นยาวออกไปประสิทธิภาพของตัวเสริมแรงทุติยภูมิ   ก็ยอมจะลดลงตามเวลาท่ียืดยาว
ออกไปตัวเสริมแรงทุติยภูมิ  บางตัวนั้นถานําไปใชแลว  สามารถคูกับตัวเสริมแรงอ่ืน ๆ  ไดมากกวา            
1  ตัว  แลวตัวเสริมแรงดังกลาวจะมีคุณสมบัติเปนตัวเสริมแรงแผขยายทันที  ซึ่งทําใหตัวเสริมแรงมี
ประสิทธิภาพในการเสริมแรงเปนอยางมาก  ตัวอยางของตัวเสริมแรงแผขยาย  ไดแก  เงิน  คูปอง  
หรือตําแหนง  เปนตน  ตัวเสริมแรงแผขยายบางตัวนั้น  ดวยตัวของมันเองอาจจะไมมีคุณคาใด ๆ  เลย  
แตมันจะมีคุณคา  และเพิ่มประสิทธิภาพของการเปนตัวเสริมแรง  ดวยการนําไปแลกเปนตัวเสริมแรง
อ่ืน ๆ  ตัวเสริมแรงท่ีทําใหตัวเสริมแรงแผขยายมีคุณคามากขึ้น  เรียกวา  ตัวเสริมแรงสนับสนุน  เชน  
คูปองของหางสรรพสินคาดวยตัวของมันเอง  คูปองไมมีคาใด ๆ  นอกจากกระดาษแผนหนึ่ง  แตทวา
คูปองมีคาก็ตอเม่ือนําไปแลกสิ่งของตาง ๆ ได  สิ่งของตาง ๆ  ที่คูปองนําไปแลกไดนั้นเรียกวา          
ตัวเสริมแรงสนับสนุนน่ันเอง 

การเสริมแรงสามารถดําเนินไดใน  2  ลักษณะดวยกันคือ 

1. การเสริมแรงทางบวก  หมายถึง  สิ่งของ  คําพูด  หรือสภาพการณที่จะชวยให
พฤติกรรมเกิดขึ้นอีก  หรือสิ่งที่ทําใหเพิ่มความนาจะเปนไปไดของการเกิดพฤติกรรม 
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2. การเสริมแรงทางลบ  หมายถึง  การเพ่ิมความถี่ของพฤติกรรมอันเปนผลมาจากการที่
พฤติกรรมนั้นสามารถถอดถอนสิ่งเราที่ไมพึงพอใจได 

จากการวิจัยเกี่ยวกับการเสริมแรงสกินเนอรไดแบงการใหแรงเสริมเปน  2  ชนิด  คือ 

1. การเสริมแรงทุกคร้ัง  คือ  การใหแรงเสริมแกบุคคลเปาหมายท่ีแสดงพฤติกรรมที่
กําหนดไวทุกคร้ัง 

2. การเสริมแรงเปนคร้ังคราว  คือ  ไมตองใหแรงเสริมทุกคร้ังท่ีบุคคลเปาหมายแสดง
พฤติกรรม 

 วิธีการเสริมแรง 
1. การเสริมแรงแบบทุกคร้ัง  เปนการใหการเสริมแรงทุกคร้ังท่ีแสดงพฤติกรรมเปาหมาย

ไดถูกตอง  เชน  การเสริมแรงเกิดขึ้นทุกครั้งท่ีเด็ก ลางมือกอนรับประทานอาหาร 

2. การเสริมแรงตามชวงเวลาท่ีแนนอน  เปนการใหการเสริมแรงเมื่อแสดงพฤติกรรม
เปาหมายคร้ังแรก  เมื่อครบชวงเวลาท่ีกําหนดไว  เชน  การเสริมแรงทุก  ๆ  1  ชั่วโมง  หลังจากทํา
พฤติกรรมไปแลว 

3. การเสริมแรงตามชวงเวลาท่ีไมแนนอน  เปนการใหการเสริมแรงเม่ือแสดงพฤติกรรม
เปาหมาย  เมื่อครบชวงเวลาท่ีกําหนดไมแนนอน การเสริมแรงในลักษณะน้ี  ไมสามารถที่จะรูไดเลยวา
เมื่อใดที่ตนเองจะไดรับการเสริมแรง 

4. การเสริมแรงตามจํานวนคร้ังท่ีแนนอน  เปนการใหการเสริมแรงเมื่อแสดงพฤติกรรม
เปาหมายไดครบจํานวนคร้ังท่ีแนนอนที่กําหนดไว  เชน  แสดงพฤติกรรมออกกําลังกาย  3  คร้ัง               
ใหการเสริมแรง  1  คร้ัง 

5. การเสริมแรงตามจํานวนคร้ังท่ีไมแนนอน  คือ  การใหการเสริมแรงเมื่อแสดง
พฤติกรรมเปาหมายไดครบตามจํานวนคร้ังท่ีไมแนนอนของการแสดงพฤติกรรมเปาหมาย                  
การเสริมแรงในลักษณะน้ีไมสามารถท่ีจะรูไดเลยวาตนเองตองแสดงพฤติกรรมเปาหมายมากนอย         
แคไหนจึงจะไดรับการเสริมแรง (Skinner, 1989  อางถึงใน  สมโภชน  เอ่ียมสุภาษิต, 2549: 36 – 37) 

เมื่อเด็กมีพฤติกรรมที่ไม เหมาะสม   ไมวาเปนในลักษณะท่ีมากเ กินไป  หรือขาดตก               
บกพรองไป  เราสามารถปรับปรุงได  โดยใหเด็กเรียนรูพฤติกรรมที่เหมาะสมเสียใหม  ใหเด็กเรียนรู
และรูจักการแสดงพฤติกรรมที่สังคมยอมรับ  เรียนรูทักษะใหม ๆ  ที่เหมาะสมกับวัยและความสามารถ
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ของเด็ก  กระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมพฤติกรรมที่เหมาะสมให     
คงอยูตอเน่ือง  หยุดพฤติกรรมที่เปนปญหา  และสรางพฤติกรรมใหมที่ตองการ  การปรับพฤติกรรม
ตั้งแตอายุนอย ๆ  และทําอยางตอเนื่องเปนสิ่งท่ีสําคัญที่สุด  ซึ่งพบวา  จะชวยเสริมสรางทักษะ               
ดานภาษา  ทักษะสังคม  ทักษะการคิด  และทักษะอ่ืน ๆ  ในการประเมินพฤติกรรมอยางเปนระบบ  
จะใชเทคนิคที่มีพื้นฐานมาจากหลักการของทฤษฎีการเรียนรู  และหลักพฤติกรรมในเร่ืองสิ่งเรากับ
การตอบสนอง  เร่ิมตนโดยเลือกพฤติกรรมที่เปนปญหา  วิเคราะหวาอะไรคือสิ่งเรา  อะไรคือ             
การตอบสนองท่ีตามมาแลวใชเทคนิคตาง ๆ  ในการจัดการส่ิงเราหรือผลท่ีตามมา  เพ่ือปรับพฤติกรรม  
เทคนิคที่ใชไดผลดีคือ  การใหแรงเสริมเม่ือมีพฤติกรรมที่ตองการ  แรงเสริมมีทั้งสิ่งท่ีจับตอง ได                
เชน  ขนม  ของเลน  สต๊ิกเกอร  และสิ่งที่จับตองไมได  เชน  คําชมเชย  ตบมือ  ยิ้มให  กอด  หอมแกม  
เปนตน 

 

การปรับพฤติกรรมเด็กออทิสติก 
ในการดูแลบุคคลออทิสติกเมื่อยังเปนเด็กเล็ก  ถึงแมวาจะเหน็ดเหน่ือยกับปญหาของเด็ก              

ออทิสติก  แตปญหาก็จัดวายังอยูในวงแคบพอที่จะปรับพฤติกรรมไดไมยากนัก  เชน  การไมพูด        
การไมสื่อสาร  ซน  กาวราว  รองไหเสียงดัง  เปนตน  แตเมื่อบุคคลออทิสติกเติบโตเปนหนุมสาว  
ปญหาทางพฤติกรรมที่พบก็จะมีมากข้ึน  ทั้งยังปรับพฤติกรรมไดยากข้ึนอีกดวย  จึงควรตองกระตุน
พัฒนาการทักษะดานตาง ๆ  ใหกับเด็กไวตั้งแตเด็กยังเล็กอยูเพื่อเปนการเตรียมความพรอมต้ังแต
เร่ิมแรก  ในการฝกเด็กออทิสติกต้ังแตเร่ิมแรกตองเนนทักษะการชวยเหลือตัวเอง  และทักษะทาง
สังคมกอนที่จะใหเด็กเรียนรูทักษะทางวิชาการ  นักจิตวิทยาจะมองเด็กที่มีปญหาวา  เปนผูที่ตองการ
ความชวยเหลือ  และจะมีความเปนหวงถึงความสุขของเด็กในฐานะท่ีเปนสมาชิกคนหน่ึงในสังคม  
การปรับพฤติกรรมเปนสิ่งท่ีนักจิตวิทยาหันมาใชกันมากกับเด็กที่มีปญหาดานตาง ๆ  เพราะเปนวิธีที่
จะบอกใหเด็กทราบวาอะไรท่ีเขาควรทํา  และอะไรท่ีเขาไมควรทํา  วัตถุประสงคของการปรับ
พฤติกรรมก็เพื่อใหเด็กไดพัฒนาพฤติกรรมใกลเคียงเด็กปกติในวัยเดียวกัน  สามารถปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมที่เบี่ยงเบน  การเสริมทักษะทางสังคมและมีปฏิสัมพันธกับบุคคลรอบขาง  กระตุน
พัฒนาการดานการใชกลามเน้ือมัดใหญ  กลามเน้ือมัดเล็ก  การสื่อสาร  และการชวยเหลือตนเองได  
(เย็น  ธีรพิพัฒนชัย,  2541: 26) 
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วิธีที่ใชในการปรับพฤติกรรม 

วิธีการปรับพฤติกรรมของเด็กมีความแตกตางกันตามลักษณะอาการ  และพฤติกรรมของเด็ก      
แตละคนท่ีแสดงออกมา  ดังน้ันจึงควรเลือกวาวิธีการปรับพฤติกรรมอยางไรที่เหมาะสมกับการปรับ
พฤติกรรมของเด็กออทิสติกปรับพฤติกรรมวามีรูปแบบตาง ๆ  มากมาย  (สมพร  สุทัศนีย,  2533:  91)
ไดกลาวถึงวิธีการดังตอไปน้ี   

1. การเสริมแรง  เปนการสงเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงคใหมากข้ึน 

2. การหยุดยั้ง  เปนการงดใหรางวัล  งดใหความสนใจตอพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค 
3. การงดรวมกิจกรรม  เปนการงดในชวงเวลาจํากัด  แตไมควรงดนานเกินไป 

4. การทําสัญญากับเด็ก  เปนการเซ็นสัญญาระหวางครูกับนักเรียนในลักษณะที่เปน              
ลายลักษณอักษร  ระยะเวลาการทําสัญญาไมควรนานเกินกวาท่ีเด็กจะทําได   มีการตรวจสอบ
ตลอดเวลา  เมื่อผิดสัญญาควรมีการลงโทษ  หากมีการปฏิบัติครบถวนควรใหรางวัลแกเด็ก 

5. การลงโทษ  เปนขบวนการในการใหสิ่งเราแกเด็ก  เมื่อเด็กแสดงพฤติกรรมที่ไมพึง
ปรารถนาออกมาและสิ่งเราน้ันจะตองชวยลดพฤติกรรมของเด็ก  เชน  พฤติกรรมเด็กลุกออกจากที่นั่ง
ขณะเรียน  ครูใชไมบรรทัดตีฝามือ  1  คร้ัง  แลวเด็กไมประพฤติเชนนั้นอีก 

6. การเปนแบบอยางที่ดี  ครูควรเปนแบบอยางท่ีดีแกเด็ก  เด็กอาจยึดครูเปนแบบอยางท่ีดี
ในหลาย ๆ  ดาน  นอกจากน้ีอาจใหนักเรียนที่ดีเปนแบบอยางแทนก็ได 

การปรับพฤติกรรมของเด็กออทิสติกที่กลาวถึงขางตนจะไดผลหรือไมนั้น  ขึ้นอยูกับความรัก
และความเอาใจใส  ความเสมอตนเสมอปลาย  ความอดทน  ความพยายาม  ตลอดจนความรู                  
ความเขาใจเก่ียวกับความผิดปกติของเด็กออทิสติก  ซึ่งสิ่งตาง  ๆ  เหลาน้ีเปนสิ่งสําคัญอยางย่ิงใน          
การชวยเหลือเด็กออทิสติกใหมีพฤติกรรมที่พึงประสงคใหอยูรวมกันในสังคมไดอยางมีความสุข  
ผูวิจัยจึงตองการจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กออทิสติก  ที่มีปญหาทางพฤติกรรมในเร่ืองของ    
การลุกเดินไปมาขณะเรียน  สงเสียงดังรบกวนเพ่ือนขณะเรียน  และทํากิจกรรมอื่นขณะเรียน  กลาวคือ  
ผูวิจัยใชการเสริมแรงทางบวกกับนักเรียนทุกคร้ัง  ที่พบวานักเรียนมีพฤติกรรมทางดานลบลดนอยลง  
หมายความวา  นักเรียนเร่ิมมีพฤติกรรมทางดานบวกเพ่ิมมากขึ้น  ซึ่งจะสงผลใหการเรียนการสอน
ภายในหองเปนไปอยางราบร่ืน 
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4. แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการชี้แนะ  (Prompting) 
การช้ีแนะ  (Prompting)  หมายถึง  การใหสิ่งเราซึ่งอาจจะ  ไดแก  คําพูดหรือทาทางแกบุคคล

เพื่อใหบุคคลไดแสดงพฤติกรรมตามเปาหมายท่ีตองการ  และเม่ือบุคคลน้ันแสดงพฤติกรรมตามช้ีแนะ
ก็จะไดรับการเสริมแรงทางบวกทันที  ซึ่งการใชการช้ีแนะสามารถใชการเสริมสรางพฤติกรรมตาง ๆ  
ไดมากมาย  ตั้งแตพฤติกรรมการชวยตนเอง  ไปจนกระทั่งพฤติกรรมการชวยผู อ่ืน  (สมโภชน                       
เอ่ียมสุภาษิต,  2543: 203)  การใชการช้ีแนะ  เปนการใหสิ่งเราท่ีเปนตัวชี้นําใหบุคคลแสดงพฤติกรรม
เปาหมาย  อยางถูกตองมากขึ้น  และลดเวลาในการเรียนรูลง  (Kandin,  1980 , อางถึงใน  สําอาง              
พิศเพ็ง,  2547 : 39)  หลังจากบุคคลแสดงพฤติกรรมตามการชี้แนะแลวควรจะใหการเสริมแรงทันที  
(สมโภชน  เอ่ียมสุภาษิต,  2524: 133)  เพราะจะทําใหการใชการช้ีแนะน้ันกลายเปนสิ่งเราท่ีนําไปสู
การเสริมแรง  ซึ่งทําใหสามารถใชการช้ีแนะควบคุมพฤติกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ  เชน  อาจารย
ขอใหนิสิตแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับบทเรียน  เมื่อนิสิตทําตาม  อาจารยแสดงความสนใจ   พึงพอใจ
ตอการแสดงความคิดเห็นของนิสิต  หรือใหคะแนนนิสิตเพ่ิมข้ึน  ถาอาจารยทําเชนน้ีสมํ่าเสมอ  นิสิต
แยกแยะไดวา  การขอใหแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทเรียนของอาจารยเปน  สิ่งเราท่ีจะนําไปสู การ
เสริมแรง  คือ  การแสดงความสนใจความพึงพอใจตอการแสดงความคิดเห็นของนิสิต  หรือการให
คะแนนนิสิตเพ่ิมข้ึน  นิสิตก็จะมีแนวโนมท่ีจะแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับบทเรียนอีก  เมื่ออาจารย
ขอใหนิสิตแสดงความคิดเห็น 

 สุวรรณา  วิริยะประยูร  (2529: 25)   ไดกลาววา  การใชการชี้แนะสามารถนําไปใชในการ
สรางพฤติกรรม  เพิ่มพฤติกรรม  หรือลดพฤติกรรมได  โดยมักจะนิยมใชการช้ีแนะรวมกันกับ                      
วิธีการอ่ืน ๆ  เชน  การแตงพฤติกรรม (Shaping)  การเสนอตัวตัวแบบ (Modeling)  และการเสริมแรง  
(Reinforcement)  เปนตน 

ประเภทของการใชการช้ีแนะ 

1. การช้ีแนะโดยใชวาจา  (Verbal  Prompting)  ไดแก  การชี้แนะโดยการใชคําพูดตาง ๆ  
เพ่ือใหบุคคลแสดงพฤติกรรมเปาหมาย  ตัวอยางเชน  คุณแมบอกลูกชายวา  ถึงเวลารับประทาน
อาหารแลว  พอบอกใหลูกนั่งอยูกับที่  ครูบอกนักเรียนอยาซน 

2. การชี้แนะโดยการใชทาทาง  (Physical  Guidance)  ไดแก  การช้ีแนะโดยการแสดงสีหนา
ทาทางตาง  ๆ  เชน  การช้ีนิ้ว  การพยักหนา  การกวักมือ  การกระพริบตา เพื่อใหบุคคลแสดง
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พฤติกรรมเปาหมาย  ตัวอยางเชน  คุณแมกวักมือเรียกลูกชายวัย  2  ขวบ  เมื่อลูกชายเดินมาใกล       
คุณแมชี้ไปที่ลูกบอล  ซึ่งวางอยูที่พื้น  ลูกชายเก็บลูกบอลขึ้นมา  คุณแมพยักหนาใหลูกชายเดินมาหา  
การจับมือเด็กใหรับประทานอาหาร 

3. การชี้แนะโดยการใชสิ่งของ  (Material  Prompting)  ไดแก  การช้ีแนะโดยการใชสิ่งของ
วัตถุหรือสัญลักษณตาง ๆ  เชน  ปายประกาศ  ลูกศรชี้บอกทาง  เพื่อใหบุคคลแสดงพฤติกรรม
เปาหมายตัวอยางเชน  การติดปายไวที่ตูโทรศัพทวา  ไมควรใชเกิน  3  นาที  หรือปายหามสูบบุหร่ี  
หรือการวางสบูไวในหองนํ้า  เมื่อบุคคลมาพบก็อาจนําไปใชลางมือหรือลางหนา  เปนตน 

ลักษณะของการชี้แนะ  คือ  การชวยแนะนําชองทางเพื่อใหเด็กสามารถแสดงพฤติกรรมท่ี            
พึงประสงคและภายหลังท่ีเด็กตอบสนอง  หรือแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงคแลวเด็ กก็จะไดรับ                
การเสริมแรง  ตัวอยางลักษณะการช้ีแนะ  ไดแก  การแสดงทาทาง  การใหสัญญาณตัวแบบ  เปนตน  
เพราะฉะน้ัน  ลักษณะการชี้แนะจึงทําหนาที่เปนสิ่งเราท่ีจําแนกความแตกตางไดและมีประสิทธิภาพท่ี
จะควบคุมการเกิดพฤติกรรมของนักเรียนได  (ผองพรรณ  เกิดพิทักษ,  2536:  86 - 87) 
หลักการใชการช้ีแนะอยางมีประสิทธิภาพ 

1. พิจารณาวาในสภาพการณนั้นควรใชการชี้แนะประเภทไหน  เพราะแตละสภาพการณอาจ
มีความจําเปนในการใชการชี้แนะในลักษณะท่ีตางกันไป  และสวนมากจะนิยมใชการช้ีแนะ               
หลายประเภท  ผสมผสานกันไป  ซึ่งจากการวิจัยของ  แมคคอนซี  (Machoncy,  1971 , อางถึงใน  
สุวรรณา  วิริยะประยูร,  2529 : 24)  พบวา  การใชการช้ีแนะหลายประเภทควบคูกันไปจะใหผลดีกวา
การใชการช้ีแนะเพียงประเภทใดประเภทหนึ่งเทาน้ัน  และในสภาพการณจริงบุคคลทั่วไปก็มักจะใช
การชี้แนะหลายประเภทรวมกันไป 

2. ควรใชการชี้แนะอยางเปนขั้นตอน  ไมรวบรัดเกินไป  เพราะการรวบรัดเกินไป  อาจทําให
บุคคลสับสน  หรือไมทราบวา  พฤติกรรมใดเปนพฤติกรรมเปาหมาย  หรือไมสามารถแสดง
พฤติกรรมเปาหมายได  เพราะลําดับขั้นพฤติกรรมไมถูกตอง  (Catania  and  Brigham อางถึงใน  
สุวรรณา  วิริยะประยูร, 2529: 24) 

3. ควรใหการเสริมแรงทันทีที่บุคคลแสดงพฤติกรรมเปาหมาย  เพราะทําใหบุคคลสามารถ
แยกแยะหรือรับรูไดวา  การแสดงพฤติกรรมตามการชี้แนะนั้นจะนําไปสูผลกรรมท่ีบุคคลพึงพอใจ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



31 
 

4. ควรคอย ๆ  ถอดถอน  (Fading)  การช้ีแนะ  หลังจากท่ีบุคคลมีพฤติกรรมเปาหมาย
สมํ่าเสมอแลว  เพราะพฤติกรรมที่พึงประสงคควรอยูภายใตเงื่อนไขของการช้ีแนะ (Cue)  ที่อยูใน
สภาพการณจริงอยางไรก็ตาม  ในบางกรณีไมจําเปนตองถอดถอนการชี้แนะออกท้ังหมด  เชน                
การชี้แนะที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในชีวิตประจําวัน  อาจยังดําเนินการอยูบางในบางคร้ัง  
ที่บุคคลน้ันเกิดพฤติกรรมไมพึงประสงคเกิดข้ึนอยู  โดยจากตัวอยางของการวิจัยในคร้ังน้ี  ผูวิจัย
เล็งเห็นวา  การช้ีแนะโดยใชวาจา  ตัวอยางเชน  นักเรียนต้ังใจเรียนดี ๆ นะคะ  นักเรียนไมสงเสียงดัง
นะคะ  นักเรียนนั่งเรียนเรียบรอยดีมากเลยนะคะ  และการช้ีแนะโดยการใชทาทาง  ตัวอยางเชน              
การชี้นิ้วไปที่เกาอี้  เพ่ือใหนักเรียนเดินกลับไปน่ังที่เกาอี้ของตนเอง  การสายหนา  เพื่อใหนักเรียนหยุด
การรองเพลงในขณะน้ัน  โดยการช้ีแนะท้ังทางวาจาและทาทางท่ีครูผูสอนกระทําตอนักเรียนน้ัน           
ถาทําตอเนือ่งไปตลอด จะมีผลเพ่ือใหนักเรียนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทิศทางที่ดีขึ้น 

 

4. แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการเสริมแรง 

      ความหมายและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการเสริมแรง 

 เทคนิคการเสริมแรง  หมายถึง  การเรียนรูแบบเง่ือนไขการกระทํา  (Operant  Conditioning)  
ตามแนวคิดทฤษฎีของสกินเนอร  (Skinner)  เปนการกลาวถึงความสัมพันธระหวางพฤติกรรมและ
เหตุการณที่ เปนสิ่งแวดลอม  ทั้งท่ีเปนเหตุการณที่เกิดข้ึนกอน  (Antecedent)  และผลกรรมของ
พฤติกรรมนั้น  ซึ่งมีอิทธิพลตอพฤติกรรมโดยเฉพาะผลกรรมท่ีเกิดตามหลังพฤติกรรม  ความถี่ของ
พฤติกรรมที่เกิดข้ึนจะเพ่ิมข้ึนหรือลดลงข้ึนอยูกับผลกรรมที่อินทรียไดรับ  โดยความถี่ของพฤติกรรม
จะเพิ่มข้ึนดวยการเสริมแรง (Reinforcement)  และลดลงดวยการลงโทษ (Punishment) ถาเราตองการ
ที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมใดเราสามารถทําไดโดยการเปลี่ยนเง่ือนไขของผลกรรมน้ัน  เงื่อนไขผลกรรม
แบงเปน  2  ประเภท  คือ 

1. เงื่อนไขการลงโทษ  (Contingency  of  Punishment)  หมายถึง  การท่ีอินทรียไดรับสิ่งท่ี 
ไมพึงพอใจหรือถูกถอดถอนสิ่งท่ีพึงพอใจหลังจากท่ีแสดงพฤติกรรมและทําใหความถี่ของการแสดง
พฤติกรรมนั้นลดลง 

2. เงื่อนไขการเสริมแรง  (Contingency  of  Reinforcement)  หมายถึง  การท่ีอินทรียมีความถี่
ของการแสดงพฤติกรรมเพ่ิมข้ึนหลังจากไดรับผลกรรมที่พึงพอใจ  หรือจากการถอดถอนสิ่งเราท่ี     
ไมพึงพอใจออก  ดังน้ัน  การเสริมแรง  คือ  ผลการทําใหพฤติกรรมของอินทรียเพิ่มข้ึนอันเปนผล  
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เนื่องมาจากการไดรับผลกรรม  (Consequence)  ที่พึงใจหลังจากการแสดงพฤติกรรมน้ันหรือ               
อันเปนผล  เนื่องมาจากความสําเร็จในการหลีก  (Avoidance)  หรือการหนี  (Escape)  จากสิ่งเราท่ี
อินทรียไมพึงพอใจ  (Aversive stimulus)  ซึ่งผลกรรมท่ีพึงพอใจน้ัน  เรียกวา  ตัวเสริมแรงบวก 
(Positive  Reinforcer) สวนสิ่งเราท่ีไมพึงพอใจนั้น  เรียกวา  ตัวเสริมแรงลบ  (Negative Reinforcer)                       
การเสริมแรงแบงออกเปน 

2.1 การเสริมแรงลบ  หมายถึง  การท่ีอินทรียแสดงพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งเพ่ิมข้ึน
อันเปนผลจากการท่ีอินทรียได รับการถอดถอนสิ่ง เรา ท่ีไมพึงพอใจออก   หลังจากท่ีแสดง               
พฤติกรรมนั้น  แลวเรียกสิ่งเราท่ีไมพึงพอใจนั้นวาตัวเสริมแรงลบ  เชน  พฤติกรรมการสวมเสื้อกัน
หนาวทุกครั้งที่อากาศหนาว  เปนตน 

2.2 การเสริมแรงบวก  คือ  การท่ีอินทรียแสดงพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งเพ่ิมข้ึนอัน
เปนผลมาจากอินทรียไดรับผลกรรมท่ีพึงพอใจหลังจากแสดงพฤติกรรมสิ่งท่ีอินทรียไดรับแลวเกิด
ความพึงพอใจแลว  แสดงพฤติกรรมเพ่ิมข้ึนเรียกวา  ตัวเสริมแรงบวก  เชนหลังจากที่ภิญโญทํา
การบานเสร็จเขาจะไดดูโทรทัศน  เปนตน  ตัวเสริมแรงบวกท่ีนิยมใชกันอยูแบงเปน  5  ชนิด  คือ 

2.2.1 อาหารและสิ่งเสพได  (Food and Other Consumables)  เชน  อาหาร  ขนม  
เคร่ืองด่ืม  หมากฝร่ัง  บุหรี่  เปนตน 

2.2.2 ตัวเสริมแรงดานสังคม  (Social  Reinforcers)  ไดแก  ตัวเสริมแรงท่ีเปนคําพูด
และทาทาง  เชน  คําวา  “ดี  ถูกตอง  ดีมาก  เกง  การพยักหนา”  เปนตน 

2.2.3 หลักการของพรีแมค  (Premack’s  principle)  ไดแก  การปรับพฤติกรรมดวย
การใชพฤติกรรมที่อินทรียกระทําดวยความถี่สูงกวามาเสริมแรงท่ีอินทรียกระทําดวยความถี่ต่ํากวา  
เชน  การใชกิจกรรมดูกีฬา  ซึ่งเปนพฤติกรรมที่นักเรียนกระทําดวยความถี่สูงกวามาเสริมแรงการทํา
การบาน  ซึ่งเปนพฤติกรรมที่นักเรียนกระทําดวยความถี่ต่ํากวา 

2.2.4 การใหขอมูลยอนกลับ  (Informative  Feedback)  เปนการใหขอมูลเกี่ยวกับผล
ของการกระทําเปนตัวเสริมท่ีทําใหบุคคลน้ัน  ทราบวาผลของการกระทําของเขาเปนเชนไร  เชน  
คะแนน  ผลการเรียน  รายงานประจําวัน  รายงานประจําสัปดาหของนักเรียน  ซึ่งควรมีการรวมมือจาก
ผูปกครองในการเสริมแรงอยางสมํ่าเสมอจะทําใหไดผลดียิ่งขึ้น 

2.2.5 เบี้ยอรรถกร  (Token  Economy)  เปนตัวเสริมแรงที่ตองวางเง่ือนไข  เชน  เบี้ย  
แตม  ดาว  คะแนน  คูปอง  เบี้ยอรรถกรที่สามารถนําไปแลกเปนตัวเสริมแรงอ่ืนไดมากกวา  1  ตัว      
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ทําใหตัวของมันมีคุณสมบัติเปนตัวเสริมแรงแผขยาย  (Generalized  Reinforcers)  มีประสิทธิภาพสูง
ในการเสริมแรง  เชน  เงิน  คูปอง  (สมโภชน  เอ่ียมสุภาษิต,  2536  :  199)  จากตัวเสริมแรงบวก          
ทั้ง  5  ชนิดน้ัน  จะพบไดวาตัวเสริมแรงที่มีประสิทธิภาพมาก  คือ  เบี้ยอรรถกร  ซึ่งเปนตัวเสริมแรง
ชนิดแผขยาย  (Generalized  Reinforcers)  ลักษณะของเบี้ยอรรถกรมีดังนี้ 

2.2.5.1 ตองเปนของที่จับตองได  มองเห็นไดและนับได 
2.2.5.2 ตองสามารถเก็บไวไดโดยไมเสื่อมคุณภาพ 

2.2.5.3 สามารถนําไปแลกเปลี่ยนสิ่งที่ตองการได 
2.2.5.4 เด็กสามารถไดรับเบี้ยอรรถกรจากแหลงใดแหลงหน่ึงได  นอกจากครูและ

ผูวิจัยแตตองเปนสิ่งที่อยูในโปรแกรมน้ัน 

2.2.5.5 เบี้ยอรรถกรท่ีเปนคะแนนไมควรใหมากหรือนอยเกินไป 

 สิ่ง ท่ี   สกินเนอร   ถือวา   สําคัญในการสอน   คือ   การเสริมแรง   การใหแรงเสริม  
(Reinforcement)  การเลือกแรงเสริมเปนสิ่งหน่ึงท่ีครูจะตองใหการพิจารณาอยางรอบคอบ  ควรจะ
เลือกวาใชแรงเสริมอะไร  และควรจะคํานึงถึงความเหมาะสมกับผูเรียนแตละคน  จากการวิจัยเกี่ยวกับ
การใชแรงเสริม  พบวา  ครูอาจจะใชแรงเสริมได  3  ประเภท  ดังตอไปน้ี 

1. การใหความสนใจและคําชม 

2. การอนุญาตใหนักเรียนประกอบกิจกรรมที่นักเรียนชอบหรือตองการ 

3. การใหรางวัลเปนของ  เชน  ของเลนและขนม  หรืออาจจะใหเปนดาว  หรือเบี้ย  (Tokens)  
ซึ่งมีคาตาง ๆ  กัน  นักเรียนอาจจะใชเบี้ยแลกของใช  ของเลน  หรือขนมได 
 

การใหความสนใจและคําชมเปนแรงเสริม 

 ครูทุกคนควรจะใหความสนใจและคําชมแกนักเรียน  เพราะเปนสิ่งท่ีครูจะใชไดทุกโอกาส
และใชไดทันทีที่นักเรียนเปลี่ยนพฤติกรรมตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว  ขอสําคัญครูควรระลึกอยูเสมอวา
การใหความสนใจหรือคําชมน้ัน  เปนสิ่งท่ีทุกคนปรารถนา  ทั้งนักเรียนท่ีเกงและออน  ครูควรจะตอง
ใชแรงเสริมกับนักเรียนที่แสดงความกาวหนาในการเรียน  เปนตนวานักเรียนที่มีปญหาในการสะกด  
ถาสะกดคําถูกครูก็ควรใหคําชม  แมวาเปนการสะกดคําที่ไมยากก็ตาม 

 นักจิตวิทยาที่ศึกษาแรงเสริมประเภทนี้พบวา  การใชคําชมชวยนักเรียนใหเปลี่ยนพฤติกรรม
หรือเรียนรูจะไดผลดีก็ตอเมื่อ 
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1. ความสัมพันธระหวางครูและนักเรียนจะตองอยูในข้ันดี  ครูที่นักเรียนรักและนับถือก็
มักจะใหคําชมและการใหความสนใจเปนแรงเสริมไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2. ครูควรจะตองรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล  และมีความใสใจตอกิจกรรมหรืองานของ
นักเรียน  เพื่อจะไดใหคําชมไดเหมาะสมกับโอกาส 

3. ครูจะตองทราบความตองการของนักเรียนแตละคน  และควรจะต้ังเกณฑที่จะใหแรงเสริม
ใหเหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน  ตัวอยางเชน  เวลาใหงานแกนักเรียน  ครูไมควรจะต้ัง
ความคาดหวังวา  นักเรียนทุกคนจะตองทํางานเสร็จพรอมกันทุกคน  ฉะน้ันเกณฑของการใหงานทํา
แกนักเรียนแตละคนอาจจะแตกตางกัน  แตทุกคนไดรับแรงเสริม  เมื่อทํางานเสร็จตามวัตถุประสงค
ที่ตั้งไว 

 

การใชกิจกรรมที่ผูเรียนชอบทําเปนแรงเสริม  (The  Premack  Principle) 
 พรีแมค  (Premack,  1959 อางถึงใน  สุรางค  โควตระกูล, 2554:  310)  พบวา  กิจกรรมท่ี
ผูเรียนชอบหรืออยากทําจะทําหนาท่ีเปนแรงเสริมท่ีดี  ตัวอยางเชน  การชอบเขียนการตูน  หรืออาน
หนังสืออานเลนที่ไมใชตํารา  ครูอาจใหการเขียนการตูน  หรืออานหนังสือที่ผู เรียนชอบเปน            
แรงเสริมได  โดยบอกผูเรียนวาถาทํางานท่ีครูสั่ง  เชน  ทําเลขคณิตเสร็จจะใหเขียนรูปการตูนหรืออาน
หนังสือที่ผูเรียนชอบได 
 

การใชแรงเสริมท่ีเปนสิ่งของ  เชน  ดาวหรือเบ้ีย  (Tokens) 
 สกินเนอร  (Skinner อางถึงใน สุรางค  โควตระกูล, 2554: 310) ไดกลาววา  โรงเรียน            
แหงหน่ึงอยูในถิ่นท่ีไกลจากชุมชนในประเทศสหรัฐอเมริกามีปญหาคือ  นักเรียนสวนมากมักจะขาด
โรงเรียนเสมอ  แตมีชั้นเรียนช้ันหนึ่งของโรงเรียนท่ีนักเรียนมาเรียนสมํ่าเสมอ  เพราะในชั้นเรียนน้ัน  
มีการใหเบี้ยกับนักเรียน  เพื่อนําไปใชในการแลกขนมและของเลนท่ีนักเรียนตองการตามขอตกลง
ภายในชั้นเรียนนั้น 
 ในการวิจัยครั้งนี้  พบวา  ตัวอยางของการวิจัย  คือ นักเรียนออทิสติกที่มีปญหาพฤติกรรม  คือ  
ลุกเดินไปมาในขณะเรียน  สงเสียงดังรบกวนเพื่อนขณะเรียน  ทํากิจกรรมอ่ืนขณะเรียน  ผูวิจัยจึง
ตองการปรับพฤติกรรมที่มีปญหาเหลาน้ี  ใหลดนอยลงจากเดิม  ผูวิจัยจึงสนใจเล็งเห็นความสําคัญใน
การใชการชี้แนะรวมกับการเสริมแรง  เพื่อลดพฤติกรรมไมตั้งใจเรียนของเด็กออทิสติก วาจะทําให
พฤติกรรมท่ีเปนปญหาน้ีลดลงจากเดิม 
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5.  งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการใชการชี้แนะรวมกับการเสริมแรง 

5.1  งานวิจัยในประเทศ 

สําอางค  พิศเพ็ง  (2547: 72)  ไดศึกษาการเปรียบเทียบเทคนิคการช้ีแนะ  การใชเบี้ย               
อรรถกร  และการช้ีแนะควบคูกับการใชเบี้ยอรรถกรที่มีตอปฏิสัมพันธทางสังคมของเด็กออทิสติก  
จํานวน  3  คน  ของศูนยการศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา  11  จังหวัดนครราชสีมา  ผลการศึกษาพบวา  
เทคนิคการชี้แนะ  การใชเบี้ยอรรถกร  และการชี้แนะควบคูกับการใชเบี้ยอรรถกร  สามารถเพิ่มความถี่
ของการเกิดการปฏิสัมพันธทางสังคมของเด็กออทิสติกไดในอัตรารอยละ  80.34 

         รดาธร  นิลละออ  (2548: 50)  ไดศึกษาผลการใชโปรแกรมการปรับพฤติกรรมโดย            
การชี้แนะดวยภาพ  เพื่อลดพฤติกรรมไมตั้งใจเรียนของเด็กสมาธิสั้น  พบวา  ผลของการใชโปรแกรม
การปรับพฤติกรรมโดยการใชการช้ีแนะดวยภาพ   สามารถลดพฤติกรรมไมตั้ ง เ รียนของ                  
เด็กสมาธิสั้นได  จากการบันทึกคาเฉลี่ยความถี่ของพฤติกรรมไมตั้งใจเรียน  ระยะที่  1  ซึ่งมีคาเฉลี่ย
ความถี่ของพฤติกรรมสูงสุด  คือ  11.5  คร้ัง  และลดลงในระยะท่ี  2  และท่ี  4  ซึ่งเปนระยะปรับ
พฤติกรรมมีคาเฉลี่ยความถี่เทากับ  7  คร้ัง  และ  5.22  คร้ัง  ตามลําดับ  แสดงใหเห็นวาโปรแกรมการ
ปรับพฤติกรรมโดยการชี้แนะดวยภาพ  มีผลตอพฤติกรรมไมตั้งใจเรียนของเด็กสมาธิสั้น 

ศศิธร  สังขอู   (2547: บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษาผลของการใช เทคนิคตัวแบบ            
การช้ีแนะและการเสริมแรงทางบวกที่มีตอพฤติกรรมความรวมมือของเด็กออทิสติกกอนวัยเรียน             
อายุ  4  ถึง  8  ป  จํานวน  12  คน  โดยแบงกลุมทดลอง  2  กลุม กลุมละ  6  คน  กลุมทดลองที่  1  
ไดรับการใชเทคนิคตัวแบบโดยผูฝกสอนเปนตัวแบบ  ควบคูกับการช้ีแนะและการเสริมแรงทางบวก  
สวนกลุมท่ี  2  ไดรับการใชเทคนิคตัวแบบโดยเพ่ือนรวมวัยเปนตัวแบบ  ควบคูการช้ีแนะและการ
เสริมแรงทางบวก  ผลการวิจัยพบวา กลุมทดลองที่  1  และ  2  มีพฤติกรรมความรวมมือทั้งในระยะ
การทดลองและระยะหลังการทดลองเพ่ิมขึ้น 

 

5.2  งานวิจัยในตางประเทศ 
คุกและอโพโลนี  (Cook and Apolloni, 1976 อางถึงใน  สุวรรณา  วิ ริยะประยูร,                

2529: 36)  ไดศึกษาตัวแบบการช้ีแนะและการเสริมแรงทางบวกในการเพ่ิมพฤติกรรมทางสังคมท่ี
เหมาะสมแกเด็กที่มีภาวะบกพรองทางการเรียนรู  อายุ  6 – 9  ป  จํานวน  7  คน โดยที่เด็กเหลาน้ีมี
พฤติกรรมทางสังคมไมเหมาะสม  เชน  การแยกตัว  ไมเลนกับใคร  กาวราว  เขานําเด็กมา  4  คน     
มาฝกกอนโดยวิธีใชการช้ีแนะ  การเสนอตัวแบบ  และการชมเชยทางสังคม  เพ่ือสรางพฤติกรรม          
การย้ิม  การรวมมือ  และการสัมผัสทางกาย  โดยฝกทีละอยาง  คือ  ระยะที่  1  ฝกการยิ้ม  ระยะที่  2  
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ฝกการรวมมือ  ระยะท่ี  3  ฝกการสัมผัสทางกาย  โดยวิธีเดียวกันทั้ง  3  ระยะ  จากนั้นจึงใหเด็กอีก              
3  คน  ที่ไมไดรับการฝกเขามาเลนดวย  ผลการวิจัยพบวา  เมื่อผูวิจัยออกจากไปและปลอยใหเด็กเลน
ตามลําพังโดยไมมีการชี้แนะและตัวแบบอีก  เด็กที่ไดรับการฝกจะมีพฤติกรรมที่ตองการเพ่ิมข้ึนและ
ยังเปนตัวแบบใหเด็กที่ไมไดรับการฝกอีก 

บาตันและแอสชัน  (Barton and Ascion,  1979 อางถึงใน  สุวรรณา  วิริยะประยูร ,              
2529: 36)  ไดใชวิธีการเสนอตัวแบบรวมกับชี้แนะ  และการเสริมแรงทางบวกในการฝกการรวมมือ
ทางกาย  และการรวมมือทางวาจา  แกเด็กกอนวัยเรียน  อายุ  3 – 3  ป  6  เดือน  ในการเลนรวมกัน  
ในชวงเวลาอิสระ โดยแบงกลุมตัวอยางเปน  4  กลุม  กลุมท่ี  1  ใหดูตัวแบบแสดงการช้ีแนะดวย         
การพูด  กลุมท่ี  2  ใหดูตัวแบบช้ีแนะโดยการแสดง  กลุมท่ี 3  ใหดูตัวแบบช้ีแนะโดยการพูดและโดย
การแสดงทาทาง  กลุมท่ี  4  เปนกลุมควบคุม  เมื่อเด็กแสดงพฤติกรรมตามตัวแบบช้ีแนะก็จะไดรับ              
การเสริมแรง  ผลปรากฏวาการช้ีแนะ  การเสนอตัวแบบ  การเสริมแรง  มีผลในการเพ่ิมพฤติก รรม 
การรวมมือทางกายและทางวาจา 

ชารทและคณะ  (Schacht  and other, 1979 อางถึงใน  สุวรรณา  วิริยะประยูร,  2529: 37)  
ไดนําวิธีตัวแบบสัญลักษณรวมกับการช้ีแนะ  และการเสริมแรงทางบวกไปทดลองเพ่ิมพฤติกรรม      
การพูดในเด็กจิตเภทท่ีมีลักษณะถอดตัวออกจากสังคม  โดยการเสนอตัวแบบสัญลักษณที่แสดง
พฤติกรรมการพูด  แลวจึงใหการช้ีแนะการพูด  เม่ือเด็กพูดตามก็ใหขอมูลยอนกลับ  และให               
การเสริมแรงทางบวก  ผลปรากฏวา  การเสนอตัวแบบสัญลักษณรวมกับการช้ีแนะ  การใชขอมูล
ยอนกลับและการเสริมแรงทางบวกสามารถเพ่ิมพฤติกรรมการพูดของเด็กได 

เกลเลอรและคณะ  (Geller and other,  1982 :  403 – 425 อางถึงใน  เย็น  ธีรพัฒนชัย,  
2541 :  241 – 242)  ไดศึกษาการใชการชี้แนะรวมกับการเสริมแรงทางบวกเพิ่มพฤติกรรม                
การรัดเข็มขัดนิรภัยของผูขับขี่รถยนตที่เปนนักศึกษามหาวิทยาลัย  แบงเปนกลุมทดลอง  2  กลุม   
กลุมทดลองท่ี  1  ไดรับการชี้แนะรวมกับการเสริมแรงอยางมีเงื่อนไข  กลุมทดลองท่ี  2  ไดรับ       
การช้ีแนะรวมกับการเสริมแรงอยางไมมีเงื่อนไข  ผลการทดลองพบวา  นักศึกษาที่ไดรับการชี้แนะ
รวมกับการเสริมแรงอยางมีเงื่อนไขมีพฤติกรรมการรัดเข็มขัดนิรภัยขณะขับขี่รถยนตเพิ่มข้ึนมากกวา
นักศึกษาท่ีไดรับการชี้แนะรวมกับการเสริมแรงอยางไมมีเงื่อนไข 

รีฟ  (Reef,  2001  อางถึงใน  ศศิธร  สังขอู,  2547: 58)  ไดทําการศึกษาผลของการใชตัว
แบบการชี้แนะและการเสริมแรงทางบวกในการเพ่ิมพฤติกรรมการชวยเหลือแกเด็กออทิสติก                       
อายุ  5  ป  ถึง  6  ป  จํานวน  4  คน  โดยการทดลอง  ผูวิจัยจะสอนใหเด็กแสดงพฤติกรรมการ
ชวยเหลือทางกายและทางวาจา  เชน  ชวยหาสิ่งของ  ชวยวางสิ่งของตามคําสั่ง  และชวยจัดเตรียม
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กิจกรรม  เปนตน  ดวยวิธีการเสนอตัวแบบภาพยนตร  รวมกับการชี้แนะ  และการเสริมแรงทางบวก  
ผลการศึกษาพบวา  เด็กออทิสติกทั้ง  4  คน  มีพฤติกรรมการชวยเหลือทั้งทางกายทางวาจาเพ่ิมขึ้น 

จากเอกสารงานวิจัยที่กลาวมาขางตน  สรุปไดวา  การชี้แนะสามารถเพิ่มพฤติกรรมท่ี      
พึงประสงค  หรือลดพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคของนักเรียนได  และการวิจัยในคร้ังน้ี  ผูวิจัยเลือกใช
การช้ีแนะโดยใชวาจา  กลาวคือ  ใชคําพูดตาง ๆ  เพื่อใหนักเรียนแสดงพฤติกรรม  ตามเปาหมายท่ี
ตองการ  และใชการชี้แนะโดยการใชทาทาง  กลาวคือ  แสดงสีหนาและทาทางตาง ๆ  เพื่อใหนักเรียน
แสดงพฤติกรรมตามเปาหมายท่ีตองการ  เปาหมายในท่ีนี้คือการแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค            
ลดพฤติกรรมท่ีเปนปญหา  ในคร้ังน้ี  เมื่อนักเรียนมีพฤติกรรมไมตั้งใจเรียน  ครูก็จะใชการชี้แนะท้ัง
ทางวาจาและทาทาง  เพื่อลดพฤติกรรมนั้น  และจากทฤษฎีเกี่ยวกับการเสริมแรง  ผูวิจัยเล็งเห็นวา            
การเสริมแรงดวยสิ่งของหรือขนมที่นักเรียนชอบ  อาจมีผลในการปรับลดพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค                      
ซึ่งการเสริมแรงที่ใชในคร้ังน้ีเปน  ลักษณะของการเสริมแรงทางบวก  ตามแนวคิดของสกินเนอร       
โดยผูวิจัยใชวิธีการใหสิ่งเสริมแรงทุกคร้ัง  เมื่อนักเรียนแสดงพฤติกรรมไมตั้งใจเรียนลดลง  นักเรียน
จะไดรับขนมคือไสกรอก  ช็อกโกแลต  ไอศกรีม  ตามเง่ือนไขท่ีตกลงกัน  ตามเกณฑที่กําหนดไว 

จากผลการศึกษาของการช้ีแนะและการเสริมแรง  ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะนําแนวทางการ
ชี้แนะรวมกับการเสริมแรงมา  เพื่อใชในการปรับพฤติกรรมไมตั้งใจเรียนของเด็กออทิสติก  ซึ่งเปน
ปญหาที่เกิดขึ้นในชั่วโมงภาษาไทย  และทําใหรบกวนการเรียนการสอนของครูและเพ่ือนในช้ันเรียน  
ผูวิจัยคาดวาการช้ีแนะดวยวาจาและทาทางรวมกับการเสริมแรง  ซึ่งในคร้ังน้ีใชขนมเปนการเสริมแรง  
จะเปนเทคนิคการปรับพฤติกรรมท่ีเหมาะสมและสามารถลดพฤติกรรมไมตั้งใจเรียน  อันเปน
พฤติกรรมที่ไมพึงประสงคใหลดลงจากเดิม  ทําใหเปลี่ยนเปนพฤติกรรมที่พึงประสงคขึ้นมาได  ซึ่งจะ
เปนประโยชนตอตัวนักเรียนและผูที่เกี่ยวของใหสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนได  โดยไมเปนภาระของผูอ่ืน
และอยูในสังคมตอไปไดอยางมีความสุข 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
        ตัวแปรอิสระ              ตัวแปรตาม 

การช้ีแนะรวมกับการเสริมแรง    พฤติกรรมไมตั้งใจเรียน 
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บทท่ี  3 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 

 การวิจัยเร่ืองผลของการใชการช้ีแนะรวมกับการเสริมแรง  ตอการลดพฤติกรรมไมตั้งเรียน
ของเด็กออทิสติก เปนการวิจัยเชิงทดลอง  แบบรายกรณี  (Single Subject Design)  แบบ  ABA  design  
ผูวิจัยดําเนินการวิจัย  ตามขั้นตอนตอไปน้ี 

1. ตัวอยางท่ีใชศึกษา 
2. ตัวแปรที่ศึกษา 
3. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

4. การสรางและการพัฒนาเคร่ืองมือ 

5. การเก็บรวมรวบขอมูล 

6. การวิเคราะหขอมูล 

 

ตัวอยางที่ใชศึกษา 
 ตัวอยางท่ีใชศึกษาในคร้ังน้ี  เปนเด็กออทิสติกเพศหญิง  อายุ  9  ป  จํานวน  1  คน  ซึ่งกําลัง
เรียนอยูในช้ันประถมศึกษา ปที่  1  โรงเรียนคลองทวีวัฒนา(ทองนวมอนุสรณ)  สํานักงาน                      
เขตทวีวัฒนา  สังกัดกรุงเทพมหานคร  ภาคเรียนท่ี  2  ปการศึกษา  2556  ตัวอยางท่ีใชศึกษาเปนเด็ก
ออทิสติกที่มีปญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมไมตั้งใจเรียน  เลือกมาโดยวิธีเลือกอยางเฉพาะเจาะจง  
(Purposive  Sampling)  โดยมีเกณฑการคัดเลือกดังนี้ 

1. ผูวิจัยขอความรวมมือจากครูประจําชั้น  ครูผูสอน  และครูการศึกษาพิเศษ  เพื่อสอบถามถึง
พฤติกรรมท่ีเปนปญหาในช้ันเรียนของนักเรียนเรียนรวมภายในโรงเรียน  พบวา  มีเด็กนักเรียน         
กลุมออทิสติก  5  คน  และตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ี  เปนเด็กที่มีพฤติกรรมการแสดงออกที่
ชัดเจนตลอดภาคการศึกษาท่ีผานมา  และมีปญหาท่ีควรปรับแกไขมากที่สุด  กลาวคือ  เปนเด็กที่มี
ปญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมไมตั้งใจเรียน  ซึ่งพฤติกรรมดังกลาวแสดงออกในลักษณะของการลุกเดินไป
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มาในขณะเรียน  สงเสียงกรีดรองหรือรองเพลงเสียงดังรบกวนเพ่ือนในช้ันเรียน  ทํากิจกรรมอ่ืนที่ไม
เกี่ยวของกับการเรียน  เชน  เลนของเลน  วาดภาพ  ระบายสี  การรับประทานอาหารและขนม 

2. ผูวิจัยเขาไปสังเกตพฤติกรรมของเด็กออทิสติก  คนที่คุณครูไดสํารวจแนะนํา  พบวา  
ตัวอยางท่ีใชศึกษา  มีพฤติกรรมไมตั้งใจเรียน  ซึ่งพฤติกรรมดังกลาวน้ัน  รบกวนการเรียนการสอน
ของครูผูสอน  และเพื่อนรวมชั้นเรียน 

3. ผูวิจัยจึงสนใจที่จะปรับพฤติกรรมท่ีเปนปญหาน้ี  และไดแจงใหครูประจําช้ันและ
ผูปกครองทราบเกี่ยวกับการเลือกตัวอยางท่ีใชศึกษาในคร้ังน้ีเพื่อขออนุญาตและทําการวิจัย  เพื่อให
นักเรียนมีพฤติกรรมทางลบน้ีลดลงจากเดิม 

 

ตัวแปรท่ีศึกษา 
 ตัวแปรอิสระ   ไดแก  การชี้แนะรวมกับการเสริมแรง 
 ตัวแปรตาม   ไดแก  พฤติกรรมไมตั้งใจเรียน 

 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  ไดแก 
1. แบบสังเกตพฤติกรรมและบันทึกพฤติกรรมไมตั้งใจเรียน 

2. แบบสํารวจตัวเสริมแรง 

 

การสรางและการพัฒนาเครื่องมือ 

 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ี  ไดแก   แบบสังเกตพฤติกรรมและบันทึกพฤติกรรม             
ไมตั้งใจเรียน  และแบบสํารวจตัวเสริมแรง   

1. แบบสังเกตพฤติกรรมและบันทึกพฤติกรรมไมตั้งใจเรียน  ดําเนินการสรางและพัฒนาดังนี้ 
1.1 ศึกษาดวยตําราเอกสาร  และงานวิจัยตาง ๆ  ที่เกี่ยวของกับการสรางแบบสังเกต

พฤติกรรมและบันทึกพฤติกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมไมตั้งเรียนของเด็กออทิสติก 

1.2 นําขอมูลที่ไดมาสรางแบบสังเกตพฤติกรรมและบันทึกพฤติกรรมไมตั้งใจเรียนของ
เด็กออทิสติกเปนแบบชวงเวลา 
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1.3 นําแบบสังเกตพฤติกรรมและบันทึกพฤติกรรมไมตั้งใจเรียนของเด็กออทิสติกเสนอ
ตอผูเชี่ยวชาญรวมท้ังสิ้น  3  ทาน  เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาของแบบสังเกตพฤติกรรม
ไมตั้งใจเรียนใหสอดคลองกับนิยามศัพทแลวนําไปปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญ 

2. แบบสํารวจตัวเสริมแรง  ดําเนินการสรางและพัฒนาดังนี้ 
2.1 ศึกษาตําราเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับแบบสํารวจตัวเสริมแรง 

2.2 นําขอมูลที่ไดมาสรางแบบสํารวจตัวเสริมแรง 

2.3 นําแบบสํารวจตัวเสริมแรงเสนอตอผูเชี่ยวชาญจํานวนรวมท้ังสิ้น  3  ทาน  ตรวจสอบ
หาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของแบบสํารวจตัวเสริมแรง  และนําไปปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ
ของผูเชี่ยวชาญ 

 

วิธีการดําเนินการทดลอง 

 ผูวิจัยดําเนินการทดลองโดยใชการชี้แนะรวมกับการเสริมแรงโดยมีขั้นตอนดังน้ี 

ขั้นที่  1  ผูวิจัยพูดคุยกับนักเรียนซึ่งเปนเด็กออทิสติกถึงเปาหมายการลดพฤติกรรมไมตั้งใจเรียน 

ขั้นที่  2  ผูวิจัยใหนักเรียนเลือกสิ่งเสริมแรงจากแบบสํารวจตัวเสริมแรง 

ขั้นท่ี  3  ผูวิจัยชี้แจงใหนักเรียนทราบวาถานักเรียนแสดงพฤติกรรมไมตั้งใจเรียนในช่ัวโมงภาษาไทย  
ครูประจําช้ันจะเขาไปชี้แนะดวยวาจา  หรือทางการกระทําในทันที  และถานักเรียนแสดงพฤติกรรม           
ไมตั้งใจเรียนลดลงครูประจําชั้นจะใหการเสริมแรงดังนี้ 

1. ครูประจําช้ันใหตัวเสริมแรงแกนักเรียนตามเง่ือนไขโดยใชคะแนนคารอยละจากแบบ
บันทึกพฤติกรรมของผูวิจัยและผูชวยวิจัยเปนเกณฑ 

2. จะใหการเสริมแรงเมื่อนักเรียนแสดงพฤติกรรมไมตั้งใจเรียนลดลงจากเกณฑเสนฐาน       
โดยในการทดลองคร้ังน้ี  มีคารอยละของเสนฐานคิดเปนรอยละ  68.44  เกณฑการใหตัวเสริมแรง
ประกอบดวย 

2.1 นักเรียนไดรับการเสริมแรงตามท่ีเลือกไวเมื่อสิ้นสุดการทดลองในแตละคร้ัง  คือ                  
ถานักเรียนแสดงพฤติกรรมไมตั้งใจเรียนลดลง  จากเสนฐาน  เกณฑที่  1  คือ  มีคารอยละของ
พฤติกรรมระหวาง  63.44  – 68.43  จะไดรับตัวเสริมแรงลําดับที่  3  ไดแก  ไสกรอก 
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2.2 ถานักเรียนแสดงพฤติกรรมไมตั้งใจเรียนลดลงจากเสนฐาน  เกณฑที่  2  คือ  มีคา          
รอยละของพฤติกรรมระหวาง  58.44 – 63.43  จะไดรับตัวเสริมแรงลําดับที่  2  ไดแก  ช็อกโกแลต 

2.3 ถานักเรียนแสดงพฤติกรรมไมตั้งใจเรียนลดลงจากเสนฐาน  เกณฑที่  3  คือ  มีคา             
รอยละของพฤติกรรมระหวาง  53.44 – 58.43  จะไดรับตัวเสริมแรงลําดับที่  1  ไดแก  ไอศกรีม 

ครูจะใหคําชมทุกคร้ังท่ีนักเรียนไมเกิดหรือไมแสดงพฤติกรรมไมตั้งใจเรียนในช่ัวโมงท่ี
สังเกตและใหตัวเสริมแรงซึ่งเปนขนมท่ีชอบตามเกณฑ  หากนักเรียนทําไดตามท่ีกําหนด  และจะเขา
ไปชี้แนะดวยคําพูด  ใชทาทางเมื่อนักเรียนแสดงพฤติกรรมไมตั้งใจเรียน  เพราะหากครูใชการเพิกเฉย
พฤติกรรมบางพฤติกรรมอาจทําใหรบกวนเด็กคนอื่นทําใหเสียสมาธิในการเรียน 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 การเก็บรวบรวมขอมูลมีขั้นตอนดังตอไปน้ี 

 ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล รวมระยะเวลา  2  เดือน  โดยกําหนดกระบวนการไว      
3  ระยะ  คือ  ขั้นกอนการทดลอง  ขั้นทดลอง และข้ันติดตามผลการทดลอง  โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

1. ขั้นกอนการทดลอง 

1.1 ผูวิจัยอธิบายจุดประสงคการทดลองใหครูประจําช้ันของนักเรียนท่ีเลือกมาเปน
ตัวอยางท่ีใชศึกษา  ใหเกิดความเขาใจตรงกัน 

1.2 สํารวจพฤติกรรมของนักเรียน  คัดเลือกนักเรียนโดยผูวิจัยสอบถามครูประจําช้ัน  
เตรียมความพรอมถึงการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนที่มีปญหาพฤติกรรมไมตั้งใจเรียนในชั้นเรียน  
จากน้ันผูวิจัยสังเกตพฤติกรรมไมตั้งใจเรียนของนักเรียนในช้ันเรียนอีกคร้ัง  พบวานักเรียนมีปญหา
พฤติกรรมไมตั้งใจเรียนบอยครั้ง 

1.3 เตรียมเคร่ืองมือเปนแบบสังเกตพฤติกรรมและบันทึกพฤติกรรมไมตั้งใจเรียนแบบ
ชวงเวลา  ซึ่งกําหนดเวลาสังเกต  30  นาที  แบงเปน  15  ชวง  ชวงละ  2  นาที  โดยผูวิจัยจะสังเกต
พฤติกรรมไมตั้งใจเรียน คือ  ลุกเดินไปมาในขณะเรียน  สงเสียงดังรบกวนเพื่อนขณะเรียน  และทํา
กิจกรรมอ่ืนขณะเรียนทุก ๆ  2  นาที  และทําการหาคาความเท่ียงตรงของเคร่ืองมือ  โดยใชสูตร                   
การคํานวณดังนี ้ (นวลฉวี  ประเสริฐสุข,  2556 : 81 – 82) 

 

IOR  = 
จํานวนชวงเวลาท่ีบันทึกตรงกัน 

  100 
จํานวนชวงเวลาท่ีบันทึกตรงกัน  จํานวนชวงเวลาท่ีบันทึกไมตรงกัน 
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1.4 ตรวจสอบความเท่ียงตรงของเคร่ืองมือโดยผูทําการวิจัยทําการสังเกตและบันทึก
พฤติกรรม  รวมกับผูชวยวิจัย  โดยทําการสังเกตเปนเวลา  10  วัน  เปนจํานวน  10  คร้ัง เพื่อทําการหา
ความเที่ยงตรงโดยใชสูตร  IOR  ซึ่งคาความเที่ยงตรงท่ีไดจากการคํานวณจะตองมีคาไมต่ํากวา             
รอยละ  80  จึงจะถือวาขอมูลเชื่อถือได  ซึ่งผลการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเคร่ืองมือในคร้ังน้ี         
มีคามากกวา  รอยละ  80  ดังที่แสดงคา  IOR  ในภาคผนวก  ก 

1.5 การสํารวจและเลือกตัวเสริมแรง  ไดจากการสอบถามสิ่งท่ีนักเรียนตองการ  พบวา
สิ่งท่ีนักเรียนตองการท่ีสุด  3  อยาง  โดยเรียงลําดับจากสิ่งท่ีนักเรียนชอบมากท่ีสุดไปหานอยที่สุด
ตามลําดับไดแก  ไอศกรีม  ช็อกโกแลต  ไสกรอก 

1.6 เงื่อนไขการใหการเสริมแรง  นักเรียนจะไดรับการเสริมแรงตามเกณฑที่กําหนด       
เมื่อนักเรียนปฏิบัติตามเง่ือนไข  กลาวคือ  นักเรียนมีพฤติกรรมไมตั้งใจเรียนลดลงตามเกณฑที่กําหนด
ในขณะรวมทํากิจกรรมกับเพื่อน  ๆ  

2. ขั้นทดลอง 

การทดลองคร้ังนี้เลือกใชการทดลองแบบรายกรณี  (Single  Subject  Design)  ดําเนินการ
ทดลองแบบสลับกลับ  ABA  (ABA  reversal  Design)  โดยแบงเปน  3  ระยะ  การทดลองดังนี้ 

ระยะท่ี  1  (A1)  ระยะเสนฐาน  (Baseline)  ในระยะน้ีจะเปนการเก็บขอมูลหาคารอยละ
ของการเกิดพฤติกรรมไมตั้งใจเรียนของเด็กออทิสติก  ซึ่งในระยะนี้ยังไมใชการช้ีแนะรวมกับ             
การเสริมแรงกับนักเรียน  ใชเวลา  2  สัปดาหต้ังแตวันจันทรถึงวันศุกร  รวมท้ังสิ้น  10  คร้ัง โดยผูวิจัย
และผูชวยวิจัยทําการสังเกตพฤติกรรมไมตั้งใจเรียนของเด็กออทิสติก  ในช่ัวโมงเรียนวิชาภาษาไทย  
ใชเวลาในการสังเกต  30  นาที  ผูวิจัยนําผลการจดบันทึกพฤติกรรมไมตั้งใจเรียนของเด็กออทิสติกที่
บันทึกตรงกันระหวางผูวิจัยและผูชวยวิจัยเพื่อใชเปนเกณฑในการเปรียบเทียบพฤติกรรมหลังจากใช
การชี้แนะรวมกับการเสริมแรง 

ระยะที่   2  (B)  ระยะทดลอง   (Treatment)  ในระยะนี้จะเปนระยะลดพฤติกรรม                 
ไมตั้งใจเรียน  โดยใชการชี้แนะรวมกับการเสริมแรงใชเวลา  4  สัปดาห  วันจันทรถึงวันศุกร                  
รวมทั้งสิ้น  20  คร้ัง  ผูวิจัยดําเนินการทดลองโดยใชการช้ีแนะรวมกับการเสริมแรงกับเด็ก ที่มี
พฤติกรรมไมตั้งใจเรียนในชั่วโมงเรียนวิชาภาษาไทย  ใชเวลาสังเกตคร้ังละ  30  นาที  ดําเนินการดังน้ี  
เมื่อเด็กแสดงพฤติกรรมไมตั้งใจเรียน  ครูประจําช้ันจะเขาไปช้ีแนะดวยวาจาและทาทาง  ไมใหแสดง
พฤติกรรมไมตั้งใจเรียน  หากเด็กไมแสดงพฤติกรรมไมตั้งใจเรียน  เด็กจะไดรับการเสริมแรงตาม
เกณฑที่กําหนดไว  เม่ือหมดระยะเวลาที่สังเกต  ผูวิจัยนําผลการบันทึกพฤติกรรมไมตั้งใจเรียนที่เห็น
ตรงกันระหวางผูสังเกตมาบันทึก  เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงคารอยละของพฤติกรรมไมตั้งใจเรียนใน  
ระยะที่  1 (A1) กับระยะที่ 2 (B)  ซึ่งจะทําใหทราบผลวาพฤติกรรมไมตั้งใจเรียนเปลี่ยนไปในทิศใด 
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ระยะที่  3  (A2)  ระยะถอดถอน(Withdrawal)  เปนระยะที่กลับไปใชวิธีการในระยะที่  1  
ใชเวลา  2  สัปดาห  วันจันทรถึงวันศุกร  รวมทั้งสิ้น  10  คร้ัง  โดยผูวิจัยและผูชวยวิจัยสังเกตและ
บันทึกพฤติกรรมไมตั้งใจเรียนของเด็กออทิสติก  ในช่ัวโมงเรียนวิชาภาษาไทย  เปนเวลาคร้ังละ           
30  นาที  สังเกตและบันทึกพฤติกรรมไมตั้งใจเรียน  ระยะน้ีจะหยุดการใชการช้ีแนะรวมกับ            
การเสริมแรง  ทั้งน้ีเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงคารอยละของพฤติกรรมไมตั้งเรียน  วาภายหลังจากยุติ             
การใชการชี้แนะรวมกับการเสริมแรงแลวเทคนิคนี้ยังมีผลตอพฤติกรรมไมตั้งใจเรียนจริงหรือไม   

3. ขั้นติดตามผลการทดลอง 

เมื่อหมดระยะเวลาการสังเกตผูวิจัยนําผลการบันทึกพฤติกรรมไมตั้งใจเรียนท่ีเห็นตรงกัน
ของผูสังเกตมาบันทึก  เพ่ือดูการเปลี่ยนแปลงคารอยละของพฤติกรรมไมตั้งใจเรียน  ในระยะหยุดให
การชี้แนะรวมกับการเสริมแรง  และนํามาเปรียบเทียบผลในระยะท่ี  1  (A1)  ระยะที่  2  (B)  และ       
ระยะที่  3  (A2)  ดังแสดงในตารางท่ี  1 

 

ตารางท่ี  1  ตารางการเปรียบเทียบพฤติกรรมไมตั้งใจเรียน 

 

ระยะที่  1  (A1)  ระยะเสนฐาน  
(Baseline) 

2  สัปดาห  (10  วัน) 

ระยะที่  2  (B)  ระยะทดลอง  
(Treatment)   

เปนการใชการชี้แนะรวมกับ 

การเสริมแรง 

4  สัปดาห  (20  วัน) 

ระยะที่  3  (A2)  ระยะถอดถอน
(Withdrawal) 

2  สัปดาห  (10  วัน) 

 

การวิเคราะหขอมูล 

 ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 
1.  ศึกษาพฤติกรรมไมตั้งใจเรียนในช้ันเรียนของเด็กออทิสติกกอนและหลังไดรับการปรับ

พฤติกรรม  โดยการใชการชี้แนะรวมกับการเสริมแรง  โดยหาคารอยละของพฤติกรรมไมตั้งใจเรียน
ของเด็กออทิสติกในแตละระยะของการทดลองท้ัง  3  ระยะ 

2. การเปรียบเทียบพฤติกรรมไมตั้งใจเรียนของนักเรียนออทิสติก  และแสดงความสัมพันธ
ของการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมไมตั้งใจเรียนของเด็กออทิสติก  กอนและหลังไดรับการปรับ
พฤติกรรม  โดยการใชการช้ีแนะรวมกับการเสริมแรง  โดยดูจากคารอยละของพฤติกรรมไมตั้งใจ
เรียนในแตละระยะของการทดลองท้ัง  3  ระยะ  และนําเสนอดวยตารางและกราฟ 

 



44 
 

บทท่ี  4 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

 เพื่อใหการวิจัยเปนไปตามวัตถุประสงค  ผูวิจัยขอเสนอผลการวิเคราะหขอมูล  ผลของการใช
การช้ีแนะรวมกับการเสริมแรง  เพื่อลดพฤติกรรมไมตั้งใจเรียนของเด็กออทิสติก  ซึ่งเปนการวิจัย
ศึกษารายกรณี  (Single Subject Design)  แบบ  ABA  ซึ่งแบงการทดลองออกเปน  3  ระยะ  คือ 

 ระยะท่ี  1  ระยะเสนฐาน  (Baseline)  หรือระยะ  A1 เปนขั้นตอนแรกของวิธีการแบบ  ABA  
โดยท่ีระยะนี้จะเปนการรวบรวมการเก็บขอมูลจํานวนชวงเวลาท่ีบันทึกตรงกันของการเกิดพฤติกรรม  
ไมตั้งใจเรียน  ซึ่งตัวอยางท่ีใชศึกษาแสดงออก  โดยผูวิจัยกับผูรวมวิจัยใชวิธีการสังเกต  ขอมูลที่ได
ผูวิจัยนําไปหาคารอยละเพ่ือกําหนดเปนคาพฤติกรรมเสนฐานกอนที่จะมีการปรับพฤติกรรม  ทั้งน้ีเพื่อ
ใชเปนเกณฑในการเปรียบเทียบพฤติกรรมภายหลังจากการดําเนินการปรับพฤติกรรมแลว 

 ระยะหาเสนฐานผูวิจัยดําเนินการ  2  สัปดาห  ซึ่งจะดําเนินการวิจัยในวันจันทรถึงวันศุกร                  
ในชั่วโมงเรียนวิชาภาษาไทย  ครั้งละ  30  นาที  รวมการดําเนินการวิจัยระยะเสนฐาน 10  คร้ัง 
 ระยะที่  2  ระยะทดลอง  (Treatment)  หรือระยะ  B  เปนระยะของการลดพฤติกรรม                 
ไมตั้งใจเรียน  ซึ่งการศึกษาคร้ังน้ีใชการช้ีแนะรวมกับการเสริมแรง  โดยเมื่อเด็กแสดงพฤติกรรม         
ไมตั้งใจเรียน  ครูประจําช้ันจะเขาไปชี้แนะดวยวาจาและทาทาง  ไมใหแสดงพฤติกรรมไมตั้งใจเรียน  
หากเด็กไมแสดงพฤติกรรมไมตั้งใจเรียน  เด็กจะไดรับการเสริมแรงตามเกณฑที่กําหนดไว  เมื่อหมด
ระยะเวลาท่ีสังเกตผูวิจัยนําผลการบันทึกพฤติกรรมไมตั้งใจเรียนท่ีเห็นตรงกันระหวางผูวิจัยและผูรวม
วิจัยมาบันทึก  เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงคารอยละของพฤติกรรมไมตั้งใจเรียนในระยะท่ี 1 (A1)  กับ    
ระยะที่  2  (B)   ซึ่งจะทําใหทราบผลวาพฤติกรรมไมตั้งใจเรียนเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดผูวิจัย
ดําเนินการทดลอง  4  สัปดาห   ซึ่งจะดําเนินการวิจัยในวันจันทร – วันศุกร  ในช่ัวโมงเรียนวิชา
ภาษาไทย  ครั้งละ  30  นาที  รวมการดําเนินการวิจัยระยะทดลองการปรับพฤติกรรม  20  คร้ัง 

 ระยะที่  3  ระยะถอดถอน (Withdrawal)  หรือระยะ  A2  ซึ่งถือวาเปนระยะของการสลับกลับ  
โดยจะกลับไปดําเนินการเชนเดียวกับระยะ  A1  อีกคร้ัง  ทั้งน้ีเพื่อจะสังเกตการเปลี่ยนแปลงของการ
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เกิดพฤติกรรมไมตั้งใจเรียนวา  ภายหลังการยุติการใชการช้ีแนะรวมกับการเสริมแรงแลวเทคนิคนี้ยังมี
ผลตอการเกิดพฤติกรรมไมตั้งใจเรียนจริงหรือไม 

ระยะถอดถอนผลผูวิจัยจะดําเนินการ  เปนระยะเวลา  2  สัปดาห  ซึ่งจะดําเนินการ     
ถอดถอนในวันจันทร – วันศุกร  ในช่ัวโมงเรียนวิชาภาษาไทย  คร้ังละ  30  นาที  รวมการวิจัย       
ระยะถอดถอน  10  คร้ัง 

การดําเนินการวิจัยทั้ง  3 ระยะนี้เปนการดําเนินการโดยผูวิจัยดําเนินการรวมกับผูชวยวิจัย 

สําหรับการวิจัยในคร้ังนี้ผูวิจัยไดใชสัญลักษณในการปรับพฤติกรรม  ดังตอไปน้ี 

A1  แทน  ระยะเสนฐาน  (Baseline)   
B    แทน  ระยะทดลอง  (Treatment) 
A2  แทน  ระยะถอดถอน  (Withdrawal) 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี  ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลจากการสังเกตพฤติกรรมและบันทึก
พฤติกรรมไมตั้งใจเรียน  ตามแบบสังเกตพฤติกรรมและบันทึกพฤติกรรมไมตั้งใจเรียน  นําขอมูลที่ได
ไปวิเคราะหตามลําดับ  ดังนี้ 

1. นําผลจากการสังเกตพฤติกรรมและการบันทึกพฤติกรรมในแตละระยะมาหาคารอยละ          
เพื่อดูผลของการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไมตั้งใจเรียน 

2. นําผลจากการสังเกตพฤติกรรมและการบันทึกพฤติกรรมไมตั้งใจเรียน  ตลอดการทดลอง 
ทั้ง  3  ระยะ  มาหาคารอยละเพ่ือดูการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมไมตั้งใจเรียนในระยะเสนฐานของ
พฤติกรรม   และหลังจากการไดรับการปรับพฤติกรรมโดยการเสริมแรงดวยขนมที่ชอบ   
 เพื่อใหเห็นการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมไมตั้งใจเรียนในการวิจัยคร้ังน้ีไดอยางชัดเจน  
ผูวิจัยไดเสนอผลการวิเคราะหขอมูลของการวิจัยโดยมีขั้นตอนท้ัง  3  ระยะ  ดังนี้ 

1. ผลการวิเคราะหขอมูลคารอยละตลอดทั้ง  3  ระยะ  ปรากฏในรูปตารางท่ี  2  ตารางท่ี  3  

ตารางท่ี  4  และตารางที่  5 
2.  ผลการวิเคราะหขอมูลคารอยละตลอดทั้ง  3  ระยะ  ปรากฏในรูปกราฟแผนภูมิที่  1  และ

แผนภูมิที ่ 2 
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ตารางที่  2  แสดงคารอยละของพฤติกรรมไมตั้งใจเรียนของเด็กออทิสติกตลอดการทดลอง  3  ระยะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ  B1  =  พฤติกรรมลุกเดินไปมาขณะเรียน   B2  =  พฤติกรรมสงเสียงดังรบกวนเพื่อนขณะเรียน 

  B3  =  พฤติกรรมทํากิจกรรมอื่นขณะเรียน   Bรวม  =  พฤติกรรมไมตั้งใจเรียนทั้ง  3  พฤติกรรม 

ระยะ
ทดลอง 

ครั้งที่ทดลอง 
คา 

รอยละ 

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 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
รวม 

ระยะ
เสนฐาน 

B1 63.33 66.67 60.00 70.00 66.67 73.33 73.33 73.33 73.33 60.00                                                             

68.44 

B2 53.33 60.00 80.00 73.33 66.67 80.00 73.33 66.67 73.33 73.33                                                             

B3 63.33 60.00 66.67 70.00 66.67 73.33 60.00 73.33 73.33 66.67                                                             

B

รวม 
60.00 62.22 68.89 71.11 66.67 75.56 68.89 71.11 73.33 66.67                                                             

ระยะ
ทดลอง 

B1                     73.33 73.33 66.67 53.33 60.00 66.67 66.67 66.67 73.33 65.33 73.33 66.67 73.33 60.00 53.33 66.67 53.33 65.33 73.33 66.67                     

63.89 

B2                     60.00 66.67 73.33 60.00 60.00 63.33 73.33 60.00 53.33 53.33 53.33 66.67 56.67 53.33 60.00 53.33 53.33 53.33 53.33 60.00                     

B3                     60.00 66.67 70.00 60.00 66.67 73.33 76.67 66.67 66.67 66.67 60.00 73.33 80.00 66.67 60.00 66.67 66.67 60.00 53.33 73.33                     

B

รวม 
                    64.44 68.89 70.00 57.78 62.22 67.78 72.22 64.44 64.44 61.11 62.22 68.89 70.00 60.00 57.78 62.22 57.78 58.89 60.00 66.67                     

ระยะ
ถอด
ถอน 

B1                                                             63.33 60.00 60.00 66.67 66.67 73.33 53.33 60.00 53.33 53.33 

60.44 

B2                                                             53.33 53.33 53.33 66.67 63.33 66.67 46.67 53.33 60.00 53.33 

B3                                                             60.00 66.67 53.33 73.33 73.33 73.33 60.00 60.00 53.33 60.00 

B

รวม 
                                                            58.89 60.00 55.56 68.89 67.78 71.11 53.33 57.78 55.56 55.56 
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ตารางที่  3 ตารางแสดงคารอยละของพฤติกรรมไมตั้งใจเรียนของนักเรียนออทิสติก 

 ระยะท่ี  1  ระยะเสนฐาน 

คร้ังที่ทดลอง B1 B2 B3 B รวม 

1 63.33 53.33 63.33 60.00 

2 66.67 60.00 60.00 62.22 

3 60.00 80.00 66.67 68.89 

4 70.00 73.33 70.00 71.11 

5 66.67 66.67 66.67 66.67 

6 73.33 80.00 73.33 75.56 

7 73.33 73.33 60.00 68.89 

8 73.33 66.67 73.33 71.11 

9 73.33 73.33 73.33 73.33 

10 60.00 73.33 66.67 66.67 

รวม 68.00 70.00 67.33 68.44 

 

หมายเหตุ B1  =  พฤติกรรมลุกเดินไปมาขณะเรียน    

B2  =  พฤติกรรมสงเสียงดังรบกวนเพ่ือนขณะเรียน 

  B3  =  พฤติกรรมทํากิจกรรมอื่นขณะเรียน    

B รวม  = พฤติกรรมไมตั้งใจเรียนทั้ง  3  พฤติกรรม 
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ตารางที่  4 ตารางแสดงคารอยละของพฤติกรรมไมตั้งใจเรียนของนักเรียนออทิสติก 

 ระยะท่ี  2  ระยะทดลอง 

คร้ังที่ทดลอง B1 B2 B3 B รวม เงื่อนไขการรับรางวัล สิ่งเสริมแรงท่ีไดรับ 

1 73.33 60.00 60.00 64.44 ลําดับที่  3 ไสกรอก 

2 73.33 66.67 66.67 68.89 - ไมไดรับการเสริมแรง 

3 66.67 73.33 70.00 70.00 - ไมไดรับการเสริมแรง 

4 53.33 60.00 60.00 57.78 ลําดับที่  1 ไอศกรีม 

5 60.00 60.00 66.67 62.22 ลําดับที่  2 ช็อกโกแลต 

6 66.67 63.33 75.33 67.78 ลําดับที่  3 ไสกรอก 

7 66.67 73.33 76.67 72.22 - ไมไดรับการเสริมแรง 

8 66.67 60.00 66.67 64.44 ลําดับที่  3 ไสกรอก 

9 73.33 53.33 66.67 64.44 ลําดับที่  3 ไสกรอก 

10 65.33 53.33 66.67 61.11 ลําดับที่  2 ช็อกโกแลต 

11 73.33 53.33 60.00 62.22 ลําดับที่  2 ช็อกโกแลต 

12 66.67 66.67 73.33 68.89 - ไมไดรับการเสริมแรง 

13 73.33 56.67 80.00 70.00 - ไมไดรับการเสริมแรง 

14 60.00 53.33 66.67 60.00 ลําดับที่  2 ช็อกโกแลต 

15 53.33 60.00 60.00 57.78 ลําดับที่  1 ไอศกรีม 

16 66.67 53.33 66.67 62.22 ลําดับที่  2 ช็อกโกแลต 

17 53.33 53.33 66.67 57.78 ลําดับที่  1 ไอศครีม 

18 65.33 53.33 60.00 58.89 ลําดับที่  2 ช็อกโกแลต 

19 73.33 53.33 53.33 60.00 ลําดับที่  2 ช็อกโกแลต 

20 66.67 60.00 73.33 66.67 ลําดับที่  3 ไสกรอก 

รวม 65.67 59.33 66.67 63.89   

คารอยละของระยะเสนฐานเทากับ  68.44 

หมายเหตุ B1  =  พฤติกรรมลุกเดินไปมาขณะเรียน    

B2  =  พฤติกรรมสงเสียงดังรบกวนเพ่ือนขณะเรียน 

  B3  =  พฤติกรรมทํากิจกรรมอื่นขณะเรียน    

B รวม  = พฤติกรรมไมตั้งใจเรียนทั้ง  3  พฤติกรรม 
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ตารางที่  5 ตารางแสดงคารอยละของพฤติกรรมไมตั้งใจเรียนของนักเรียนออทิสติก 

 ระยะท่ี  3  ระยะถอดถอน 

คร้ังที่ทดลอง B1 B2 B3 B รวม 

1 63.33 53.33 60.00 58.89 

2 60.00 53.33 66.67 60.00 

3 60.00 53.33 53.33 55.56 

4 66.67 66.67 73.33 68.89 

5 66.67 63.33 73.33 6778 

6 73.33 66.67 73.33 71.11 

7 53.33 46.67 60.00 53.33 

8 60.00 53.33 60.00 57.78 

9 53.33 60.00 53.33 55.56 

10 53.33 53.33 60.00 55.56 

รวม 61.00 56.67 63.33 60.44 

 

หมายเหตุ B1  =  พฤติกรรมลุกเดินไปมาขณะเรียน    

B2  =  พฤติกรรมสงเสียงดังรบกวนเพ่ือนขณะเรียน 

  B3  =  พฤติกรรมทํากิจกรรมอื่นขณะเรียน    

B รวม  = พฤติกรรมไมตั้งใจเรียนทั้ง  3  พฤติกรรม 
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 จากตารางท่ี  2 , 3  , 4 และ  5  พบวานักเรียนออทิสติก  มีคารอยละของพฤติกรรมไมตั้งใจเรียน
ในชวงการทดลอง  ระยะตาง ๆ ดังนี้ 
 ระยะท่ี  1  (A1)  เปนระยะเสนฐาน  ขอมูลจากการสังเกตพฤติกรรมไมตั้งใจเรียนของนักเรียน
ออทิสติก  จํานวน  10  คร้ัง  มีคารอยละของระยะเสนฐานเทากับ  68.44 

 ระยะท่ี  2  (B)  เปนระยะทดลอง  ขอมูลจากการสังเกตพฤติกรรมไมตั้งใจเรียนของออทิสติก  
โดยใชการชี้แนะรวมกับการเสริมแรง  จํานวน  20  คร้ัง  มีคารอยละของระยะทดลองเทากับ  63.89 
 ระยะที่  3  (A2)  เปนระยะถอดถอน  ขอมูลจากการสังเกตพฤติกรรมไมตั้งใจเรียนของนักเรียน
ออทิสติก  จํานวน  10  คร้ัง  มีคารอยละของระยะถอดถอนเทากับ  60.44 

 สรุปพฤติกรรมไมตั้งใจเรียนของนักเรียนออทิสติก  พบวาท่ีระยะที่  1  ระยะเสนฐานคารอยละ
ของพฤติกรรมไมตั้งใจเรียน  อยูในระดับสูงสุดคือ  68.44  และในระยะท่ี  2  ระยะทดลองมีคารอยละ
ของพฤติกรรมไมตั้งใจเรียนลดลงเหลือ  63.89  และในระยะที่  3  ซึ่งเปนระยะถอดถอนพบวา              
คารอยละของพฤติกรรมไมตั้งใจเรียนลดลงเหลือ  60.44 

 ขอมูลจากตารางท่ี  2  สามารถนําเสนอในรูปของแผนภูมิได  ดังแสดงไวในแผนภูมิที่  1  และ
แผนภูมิที่  2 
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แผนภูมิที่  1 แสดงคารอยละของพฤติกรรมไมตั้งใจเรียนของนักเรียนออทิสติก  ในการทดลอง  3  ระยะ 
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จากแผนภูมิที่  1  และแผนภูมิที่  2  คารอยละของพฤติกรรมไมตั้งใจเรียนของนักเรียนออทิสติก
ในการทดลอง  ทั้ง  3  ระยะ  พบวาในระยะท่ี  1  ระยะเสนฐาน  คารอยละของพฤติกรรมไมตั้งใจเรียน
ของนักเรียนออทิสติก  อยูในระดับสูงสุด  คือ  68.44   และในระยะที่  2  ระยะทดลอง  คารอยละของ
พฤติกรรมไมตั้งใจเรียนของนักเรียนออทิสติก  อยูในระดับสูงสุด  คือ  63.89  และในระยะท่ี  3  ซึ่งเปน
ระยะถอดถอน  คารอยละของพฤติกรรมไมตั้งใจเรียน  อยูในระดับสูงสุด  คือ  60.44 

จากแผนภูมิที่  1  และแผนภูมิที่  2  จะพบวาคารอยละของพฤติกรรมไมตั้งใจเรียนของนักเรียน
ออทิสติกทั้ง  3  ระยะนั้น  มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางท่ีลดลงจากเดิมในทุกระยะ  แสดงใหเห็นวา  
การใชการช้ีแนะรวมกับการเสริมแรงนี้  มีผลทําใหพฤติกรรมไมตั้งใจเรียนเปลี่ยนแปลง โดยพบวา
เสนกราฟท่ีแสดงผลของพฤติกรรมไมตั้งใจเรียนนั้น  จะอยูในระดับที่ต่ําลง  ในทุกระยะท้ัง   3  ระยะ
การทดลอง 

จึงสรุปไดวา  ผลของการใชการช้ีแนะรวมกับการเสริมแรงสามารถลดพฤติกรรมไมตั้งใจเรียน
ของเด็กออทิสติกได  ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
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บทท่ี  5 

 

สรุปผลการวิจัย  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 

 

การวิจัยเร่ือง  “ ผลของการใชการชี้แนะรวมกับการเสริมแรงเพื่อลดพฤติกรรมไมตั้งใจเรียนของ
เด็กออทิสติก ”  เปนการวิจัยเชิงทดลองแบบรายกรณี  (Single  Subject Design) แบบ  ABA  Design  

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของการใชการช้ีแนะรวมกับการเสริมแรงเพื่อลดพฤติกรรม  ไมตั้งใจ
เรียนของเด็กออทิสติก 

ตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ี   ไดแก   เ ด็กออทิสติก   ระดับประถมศึกษา   เพศหญิง                    
อายุ  9  ขวบ  กําลังศึกษาอยูระดับชั้นประถมศึกษาปที่  1  โรงเรียนคลองทวีวัฒนา(ทองนวมอนุสรณ)   
สํานักงานเขตทวีวัฒนา  สังกัดกรุงเทพมหานคร  ตัวอยางท่ีใชในการศึกษาไดมาโดยการคัดเลือกเด็ก
ออทิสติกที่มีพฤติกรรมไมตั้งใจเรียน  ซึ่งพฤติกรรมดังกลาว  แสดงออกในลักษณะของการลุกเดินไปมา
ในขณะเรียน  สงเสียงกรีดรองหรือรองเพลงเสียงดังรบกวนเพื่อนในช้ันเรียน  ทํากิจกรรมที่ไมเกี่ยวของ
กับการเรียน  เชน  เลนของเลน  วาดภาพ  ระบายสี  การรับประทานอาหารและขนม  ผูวิจัยได             
ขออนุญาตผูปกครองกอนที่จะทําการวิจัย  ซึ่งผูปกครองยินดีและอนุญาตรวมถึงใหความรวมมือตอ      
การทําวิจัยในคร้ังนี้ 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย   ประกอบดวย  แบบสังเกตพฤติกรรมและบันทึกพฤติกรรม               
ไมตั้งใจเรียน  เคร่ืองมือดังกลาวผูวิจัยสรางข้ึน  นอกจากนี้  ยังมีแบบสํารวจตัวเสริมแรงท่ีผูวิจัย              
สรางขึ้นดวยเชนกัน 

การวิเคราะหขอมูลจําแนกเปน  3  ตอน  ดังน้ี  ตอนที่  1  หาคารอยละของการเกิดพฤติกรรม  
ไมตั้งใจเรียน  ตอนที่  2  หาคารอยละของพฤติกรรมไมตั้งใจเรียน  ตลอดการทดลองท้ัง  3  ระยะ            
ตอนท่ี   3  จัดทําแผนภูมิกราฟและแผนภูมิแทงเพ่ือเปรียบเทียบดูการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม                 
ไมตั้งใจเรียน  ตลอดการทดลองท้ัง  3  ระยะ 

 

สรุปผลการวิจัย 
 การปรับพฤติกรรมโดยการใชการช้ีแนะรวมกับการเสริมแรง   สามารถลดพฤติกรรม              
ไมตั้งใจเรียนของเด็กออทิสติกได  ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว  คือ  การเปรียบเทียบพฤติกรรม
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ไมตั้งใจเรียนของเด็กออทิสติกที่ไดรับการปรับพฤติกรรม  โดยการใชการช้ีแนะรวมกับการเสริมแรง
กอนและหลัง  พบวา  ระยะที่  1  ระยะเสนฐาน  คารอยละของพฤติกรรมไมตั้งใจเรียนเทากับ  68.44   
ระยะที่  2  ระยะทดลอง  เปนระยะปรับพฤติกรรมโดยใชการช้ีแนะรวมกับการเสริมแรง  คารอยละของ
พฤติกรรมไมตั้งใจเรียนลดลงเหลือเทากับ  63.89  ระยะท่ี  3  ระยะถอดถอน  ระยะน้ีจะยุติการปรับ
พฤติกรรมโดยการใชการช้ีแนะรวมกับการเสริมแรง  คารอยละของพฤติกรรมไมตั้งใจเรียนลดลงเหลือ  
เทากับ  60.44  ซึ่งจะเห็นวาคารอยละของทั้ง  3  ระยะนั้น  เมื่อเปรียบเทียบคารอยละจากเสนกราฟ  
พบวา  เสนกราฟมีทิศทางตรงขามกันแสดงวา  การปรับพฤติกรรมโดยการใชการช้ี แนะรวมกับ         
การเสริมแรง  มีผลเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไมตั้งใจเรียนของเด็กออทิสติกได 
 

อภิปรายผล 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมไมตั้งใจเรียนของเด็กออทิสติก  กอนและ
หลังการใชการชี้แนะรวมกับการเสริมแรง  ซึ่งเปนการวิจัยรายกรณี  ทําการศึกษากับเด็กออทิสติกที่มี
พฤติกรรมไมตั้งใจเรียน   ระดับประถมศึกษา   เพศหญิง   อายุ   9  ขวบ   กําลังศึกษาอยูระดับ                   
ชั้นประถมศึกษาปที่  1  โรงเรียนคลองทวีวัฒนา(ทองนวมอนุสรณ)   สํานักงานเขตทวีวัฒนา           
สังกัดกรุงเทพมหานคร  ผลการวิจัยพบวา  ในระยะท่ี  1  (A1)  ระยะเสนฐานมีคารอยละของพฤติกรรม  
68.44  หลังจากที่ใชการชี้แนะรวมกับการเสริมแรง  กลาวคือ  เมื่อเด็กแสดงพฤติกรรมไมตั้งใจเรียน    
ครูประจําช้ันใชการช้ีแนะดวยวาจาหรือทาทาง  และถาภายในระยะเวลาของการดําเนินการทดลอง    
คร้ังน้ัน  พฤติกรรมไมตั้งใจเรียนของนักเรียนมีคารอยละลดลง  จากระยะเสนฐานนักเรียนจะไดรับ
รางวัลที่ชอบตามขอตกลงท่ีกําหนดไว  คือ  ไสกรอก  ช็อกโกแลต  ไอศกรีม  ตามลําดับ  ซึ่งมีผลทําให
คารอยละลดลงคิดเปน  60.44  เมื่อเทียบกับระยะกอนปรับพฤติกรรมจริง 

 จากผลการวิเคราะหขอมูล  คารอยละของการสังเกตพฤติกรรมไมตั้งใจเรียนของเด็กออทิสติก
ในแตละระยะการทดลอง  พบวา  พฤติกรรมไมตั้งใจเรียนของเด็กออทิสติกมีคารอยละของพฤติกรรม
ไมตั้งใจเรียนลดลงในระยะท่ี  2 (B)  ระยะทดลองโดยลดลงจากระยะเสนฐานมีคารอยละ  63.89   และ
ระยะที่  3  (A2)  ระยะถอดถอน  พฤติกรรมไมตั้งใจเรียนลดลงจากระยะเสนฐานคิดเปนคารอยละ  
60.44  จากผลการวิเคราะหขอมูลนั้นคารอยละของพฤติกรรมไมตั้งใจเรียน  มีการเปลี่ยนแปลงหลังจาก
ไดรับการปรับพฤติกรรม  โดยการใชการช้ีแนะรวมกับการเสริมแรง  ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ  
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ออสบอรน (Osborn, 1969 : 113–118 , อางถึงใน  สาวิตรี  ผลเจริญพงศ,  2551 : 55)  ศึกษาการใชหลัก 
พรีแมคเสริมสรางพฤติกรรมการนั่งอยูกับที่ของเด็กกลุมหน่ึง  โดยการวางเงื่อนไขวาใครสามารถน่ังอยู
กับท่ีไดนานถึง  15  นาที  จะมีสิทธิ์ไดเวลาวาง  5  นาที  ในตอนบาย  แตถาไมสามารถทําไดก็จะตองอยู
ในช้ันทํางานตอไป  ผลปรากฏวาพฤติกรรมการลุกจากที่นั่งลดลงทันที  สอดคลองกับการศึกษาของ   
เมอเรทและเวดัล  (Merret  and  Wheldell, 1978  :  41 – 50 , อางถึงใน  โชติ  บุญนิธีวนิช,  2541)                   
ศึกษาโดยการใชหลักพรีแมคกับแรงเสริมทางสังคมตอพฤติกรรมการทํางานในช้ันเรียนและการเขียน
หนังสือของเด็ก  ซึ่งพบวาพฤติกรรมการทํางานในช้ันเรียนของเด็ก  ซึ่งเคยมีเพียง  44   ของเวลาเรียน
ทั้งหมด  เพิ่มขึ้นเปน 77   และ 88   ของเวลาท้ังหมดในเวลาตอมา  และจากการท่ีเคยเขียนหนังสือได  
5  คําตอนาที  เพิ่มขึ้นเปน 13  คําตอนาที    โดยอัตราการผิดพลาดตํ่า  และยังสอดคลองกับการศึกษาของ
นักวิจัยภายในประเทศ   ดังท่ี  พรชุลี  อาชวอํารุง  และสงบ  ลักษณะ  (2519  :  49 – 55  , อางถึงใน   
โชติ   บุญนิธีวนิช,  2541)  ไดทําการทดลองปรับพฤติกรรมกอกวนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5  
ที่มักตะโกนเสียงดัง  ทุบโตะ  ลากเกาอ้ีเดินไปมาโดยไมมีจุดหมาย  และเดินออกนอกหองเรียน  ครูจึง
วางเง่ือนไขวาถานักเรียนแสดงพฤติกรรมดังกลาวลดลงตามกําหนด  ครูจะอนุญาตใหพัก  15  นาที   
และจับฉลากทํากิจกรรมที่ชอบตามนักเรียนเสนอ  เชน  เลนฟุตบอล  ตีปงปอง  หรือพักผอนตามสบาย  
ผลการทดลองปรากฏวา  นักเรียนแสดงพฤติกรรมกอกวนลดลงตามเกณฑที่ครูกําหนด  สอดคลองกับ
การศึกษาของ  ศิริลักษณ  รักษาทรัพย  (2534:  52  อางถึงใน  สาวิตรี  ผลเจริญพงศ,  2551: 56)  พบวา
นักเรียนท่ีไดรับการใชหลักพรีแมคมีพฤติกรรมตั้งใจเรียนสูงข้ึน  และจากการศึกษาของบุญมา  เวียงคํา  
(2538)  พบวาพฤติกรรมการพูดท่ีเหมาะสมของนักเรียนเพิ่มข้ึน  หลังจากไดรับการใชหลักพรีแมค  
สอดคลองกับการศึกษาของ  โชติ  บุญนิธีวนิช  (2541)  ที่พบวา  การมีวินัยในการใชหองสมุดของ
นักเรียนเพิ่มข้ึน  ทั้งกลุมท่ีไดรับการใชสัญญาเงื่อนไข  และกลุมท่ีไดรับการใชหลักพรีแมค  โดย
นักเรียนที่ไดรับการใชหลักพรีแมคมีการมีวินัยในการใชหองสมุดเพิ่มข้ึนมากกวานักเรียนที่ไดรับการใช
สัญญาเง่ือนไข  จากการศึกษาของนักวิจัยหลาย ๆ ทาน ที่กลาวมาขางตนไดผลการวิจัยที่สอดคลองกับ
การวิจัยในคร้ังน้ี  กลาวคือเมื่อนําวิธีการปรับพฤติกรรมโดยใชเทคนิค การใชการช้ีแนะรวมกับการ
เสริมแรง  ผลจากการศึกษาที่ไดจะมีความสอดคลองกัน  คือ  เด็กจะมีพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมลดลง
และมีพฤติกรรมที่เหมาะสมเพิ่มมากข้ึน 
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 ในการศึกษาคร้ังน้ี  ตัวอยางท่ีใชศึกษามีคารอยละของการเกิดพฤติกรรมไมตั้งใจเรียนลดลง  
โดย  ศศิธร  สังขอู  (2547)  ไดกลาวไววาการพัฒนาเด็กออทิสติกวิธีหนึ่งคือ  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  
(Behavioral  Interventions)  โดยใชการปรับพฤติกรรม  (Behavior  Modification)  หรือพฤติกรรม
บําบัด  (Behavior Therapy)  เพื่อลดหรือขจัดพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค  เชน  พฤติกรรมซ้ํา ๆ กาวราว  
หรือทํารายตนเอง  และสรางหรือเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงคทั้งในดานสังคม  ภาษา  และการพัฒนา
ทักษะพ้ืนฐานรวมถึงทักษะตาง ๆ  ที่จําเปนตอการเรียนรูและการดํารงชีวิตอยางอิสระใหแกเด็ก               
ออทิสติก  จากคํากลาวน้ี  สอดคลองกับผลการศึกษาในคร้ังน้ีที่  พบวา  การนําวิธีการปรับพฤติกรรม
โดยการใชการช้ีแนะรวมกับการเสริมแรง  มาใชลดพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคของเด็กออทิสติก  คือ  
พฤติกรรมไมตั้งเรียน  ผลการศึกษาพบวา  เด็กออทิสติกมีพฤติกรรมไมตั้งใจเรียนลดลง 
 การใชการชี้แนะรวมกับเสริมแรง  ในการศึกษาคร้ังน้ี  ใชรางวัลที่เด็กชอบ  คือ  ขนม  ไอศกรีม  
นํามาเปนแรงเสริม  ซึ่งเปนขนมท่ีเด็กชอบมาก  จึงนํามาเปนเง่ือนไขเพื่อลดพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค  
คือพฤติกรรมไมตั้งใจเรียน  ผลการวิจัยคร้ังน้ี  ตลอดการทดลองท้ัง  3  ระยะ  พบวาพฤติกรรรมท่ี
สังเกตเห็นในแตละคร้ังจากแบบสังเกตพฤติกรรมและบันทึกพฤติกรรมไมตั้งใจเรียน  นักเรียนมี
พฤติกรรมไมตั้งใจเรียนลดลงหลังจากไดรับการปรับพฤติกรรมแบบ  ABA  และหลังจากถอดถอนการ
ใชการช้ีแนะรวมกับการเสริมแรงแลว  พฤติกรรมไมตั้งใจเรียนยังคงอยูไมหายขาดนักเรียนยังคงแสดง
พฤติกรรมไมตั้งใจเรียนอยูบาง  แตพฤติกรรมไมตั้งใจเรียนที่แสดงออกมาน้ัน  มีคารอยละลดนอยลงกวา
กอนที่จะไดรับการปรับพฤติกรรม  ยกตัวอยางเชน  กอนท่ีจะไดรับการปรับพฤติกรรมนั้น  นักเรียนจะมี
พฤติกรรมลุกเดินไปเดินมา  ในขณะที่ครูสอนโดยไมมีจุดมุงหมาย  แตเมื่อปรับพฤติกรรมแลวนักเรียนก็
ยังมีลุกเดินอยูบางแตลดนอยลง  พฤติกรรมชอบกรีดรอง  รองไห  รองเพลงเสียงดังแบบไมมีเหตุผล  
เมื่อนักเรียนไดรับการปรับพฤติกรรมแลวความรุนแรงของพฤติกรรมไมตั้งใจเรียนก็ลดลงอยางเห็นได
ชัดกลาวคือ  พฤติกรรมการกรีดรอง  ก็จะไมกรีดรองสงเสียงดังแตจะรองเสียงเบาลง  พฤติกรรมที่เคยทํา
กิจกรรมอ่ืนขณะเรียน  เชน  นําของเลนขึ้นมาเลน  รับประทานอาหารและทานขนม  วาดรูประบายสี  
เร่ิมลดนอยลง  นั่งนิ่ง  ฟงครูไดนานมากข้ึนกวาเดิม 

 เมื่อพิจารณาผลของพฤติกรรมไมตั้งใจเรียนของเด็กออทิสติก  ตลอดเวลาการทดลอง                   
ทั้ง  3  ระยะ  พบวา  เด็กเรียนรูเงื่อนไขและแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมมาก ข้ึน  ทําใหมีพฤติกรรม           
ไมตั้งใจเรียนลดลง  ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีการเรียนรูการวางเงื่อนไขแบบการกระทําของสกินเนอร  
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(Skinner)  ที่มีความเช่ือวาพฤติกรรมของแตละบุคคลท่ีเพิ่มขึ้นหรือลดลงเปนผลมาจากการเสริมแรงของ
พฤติกรรมน้ัน  ถาการเสริมแรงเปนการเสริมแรงทางบวกพฤติกรรมนั้นจะเกิดข้ึนอีกตอไป  (สมโภชน                      
เอ่ียมสุภาษิต,  2536: 171)  จากผลการวิเคราะหขอมูลการวิจัยคร้ังน้ี พบวา พฤติกรรมไมตั้งใจเรียน        
ในระยะที่  2  และระยะท่ี  3  มีพฤติกรรมไมตั้งใจเรียนลดลง ซึ่งมีความสอดคลองกับสมมติฐาน การ
วิจัยที่ตั้งไว 
 ขอสังเกตจากผลการวิจัยในคร้ังน้ีแสดงใหเห็นวาการใชการช้ีแนะรวมกับการเสริมแรงถือเปน
กระบวนการจูงใจใหแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงคตอไป   ซึ่งนับวาการใชการช้ีแนะรวมกับ                  
การเสริมแรงเปนตัวแปรสําคัญตัวหนึ่งที่ทําใหนักเรียนมีพฤติกรรมไมตั้งใจเรียนลดลง  แตการท่ี
พฤติกรรมไมตั้งใจเรียนมีการปรับลดลงไมมาก  อาจเปนเพราะการเสริมแรงที่ใหกับนักเรียน  ซึ่งใน   
คร้ังน้ีใชเปนขนมที่นักเรียนชอบ และเม่ือรับประทานขนมเบ่ือแลว  นักเรียนอาจเรียนรูที่จะแสดง
พฤติกรรมไมตั้งใจเรียนเพ่ิมข้ึน เพื่อใหไดรับประทานขนมในลําดับอ่ืน ๆ ตอไป  และเมื่อผลจากการท่ี
นักเรียนมีพฤติกรรมไมตั้งใจเรียนลดลง  ก็จะทําใหนักเรียนเปนท่ียอมรับของครูและเพ่ือน ๆ  มากข้ึน  
แตก็ยังมีขอสังเกตวาการทดลองในระยะท่ี  3  มีระยะเวลาเพียง  2  สัปดาห  ซึ่งถาหากตองการดู            
ความคงทนของพฤติกรรม  จึงควรเพ่ิมระยะเวลาการสังเกตพฤติกรรมออกไปอีกสักระยะหน่ึง  เพื่อดู
การเปล่ียนแปลงของพฤติกรรมที่เกิดขึ้น 

 

ขอเสนอแนะท่ีไดจากการวิจัย 

1. ในการจัดการกับพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของเด็กออทิสติกควรนําเทคนิค  การปรับ
พฤติกรรม  มาใชรวมกับเทคนิคอ่ืน ๆ โดยในการเลือกเทคนิคการปรับพฤติกรรมแตละอยางควรเลือก
ใหเหมาะสมกับลักษณะของเด็ก  เพื่อใหเทคนิคนั้นบรรลุผล  ในการวิจัยคร้ังน้ี  ใชการช้ีแนะรวมกับ   
การเสริมแรง  โดยขนมตาง ๆ  คือ  สิ่งท่ีนักเรียนไดรับเปนการเสริมแรง  เมื่อนักเรียนแสดงพฤติกรรม      
ไมตั้งใจเรียนลดลงตามเกณฑที่กําหนด  ซึ่งพฤติกรรมไมตั้งใจเรียนในการวิจัยคร้ังน้ี  มีพฤติกรรมท่ี
เดนชัด  3  พฤติกรรม  กลาวคือ  พฤติกรรมลุกเดินไปมาขณะเรียน  พฤติกรรมสงเสียงดังรบกวนเพื่อน
ขณะเรียน  พฤติกรรมทํากิจกรรมอ่ืนขณะเรียน  ทั้ง  3  พฤติกรรมดังกลาวน้ี  มีคารอยละลดนอยลงจาก
เดิมทุกพฤติกรรม  แตไมไดลดนอยลงจากเดิมนัก  คร้ังตอไปจึงควรเปล่ียนเทคนิคอ่ืนมาปรับใชในการ
ปรับพฤติกรรมไมตั้งใจเรียน  ซึ่งอาจจะทําใหเห็นผลการเปล่ียนแปลงท่ีชัดเจนข้ึนกวานี้ 
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2. การปรับพฤติกรรมโดยการใชการชี้แนะรวมกับการเสริมแรงนั้น  ควรจะตองศึกษาและทํา
ความเขาใจจุดมุงหมาย  ขั้นตอนตามวิธีดังกลาวกอนจะนําไปใชในรายอ่ืน ๆ  เพราะเด็กแตละคนจะมี
ความเขาใจในการเงื่อนไขที่แตกตางกัน  แตสามารถประยุกตเพื่อนําไปใชปรับพฤติกรรมที่เปนปญหา
อ่ืน ๆ  ในชั้นเรียนได  ซึ่งสามารถลดพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคและเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น  

ผลของการวิจัยในคร้ังนี้  จะสังเกตไดวาพฤติกรรมไมตั้งใจเรียนของเด็กออทิสติก  หลังการใชการช้ีแนะ
รวมกับการเสริมแรงลดลงกวากอนการใชการช้ีแนะรวมกับการเสริมแรง  แตแนวโนมของพฤติกรรม 
ไมตั้งใจเรียนน้ัน  อาจลดนอยลงไมชัดเจนนัก  เนื่องจากตัวเสริมแรงท่ีผูวิจัยใหนักเรียนเลือกในคร้ังน้ี  
เปนขนมเพียงอยางเดียว  คือ  ไสกรอก  ช็อกโกแลต  ไอศกรีม  เลยทําใหมีความตองการเปลี่ยนไปตาม
ชวงที่นักเรียนตองการรับประทาน   

3. การปรับพฤติกรรมโดยการใชการช้ีแนะรวมกับเสริมแรงน้ัน  ควรศึกษาพื้นฐานการเรียน
และความตองการของเด็กกอนเพื่อนําไปพัฒนารูปแบบการเสริมแรงดวยสิ่งตาง ๆ  ใหมีประสิทธิภาพ
และเหมาะสมกับสภาพของเด็ก  และในการทดลอง  การปรับพฤติกรรม  โดยการใชการชี้แนะรวมกับ
การเสริมแรงน้ี  ขณะทําการทดลองในช้ันเรียนควรอธิบายใหนักเรียนอ่ืนในชั้นเรียนเขาใจดวยวา              
เปนการปรับพฤติกรรมการเรียนรวมกัน  เพื่อใหเด็กใหความรวมมือและไมเกิดความแตกตางในช้ันเรียน 

4. การปรับพฤติกรรมโดยการใชการช้ีแนะรวมกับการเสริมแรงกับเด็กออทิสติก  ควรให            
การเสริมแรงเมื่อเด็กกระทําพฤติกรรมที่เหมาะสมทันที  เพื่อใหพฤติกรรมคงที่หรือเกิดข้ึนอีก  แตเมื่อ
เด็กไมกระทําพฤติกรรมที่กําหนดก็ไมใหการชี้แนะรวมกับการเสริมแรง 

5. นําเทคนิคการปรับพฤติกรรมแบบ  ABA  ไปทดลองใชกับนักเรียนในระดับชวงช้ันอ่ืน ๆ  
ไดตามความเหมาะสม 

6. นําเทคนิคการปรับพฤติกรรมแบบ  ABA  ไปทดลองใชกับเด็กที่มีความตองการพิเศษ             
ดานอ่ืน ๆ  เชน  เด็กบกพรองทางสติปญญา  เด็กบกพรองทางการไดยิน 

7. ควรมีการอบรมครู  หรือผูเกี่ยวของกับนักเรียนใหมีความรูความเขาใจในการนําเทคนิค            
การปรับพฤติกรรมแบบ  ABA  ไปใชในการปรับพฤติกรรมกับนักเรียนที่มีพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค 
 

ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยในคร้ังตอไป 

1. ควรศึกษาการนําวิธีการปรับพฤติกรรมโดยการใชการช้ีแนะรวมกับการเสริมแรง  มาใชกับ
เด็กที่มีปญหาทางพฤติกรรมอื่น ๆ  เชน  พฤติกรรมกาวราวในช้ันเรียน  พฤติกรรมหนีเรียน  เปนตน 

2. ในการทําการวิจัยเกี่ยวกับการปรับพฤติกรรมควรใชระยะเวลาในการทดลองที่ยาวนาน    
กวานี้  โดยเฉพาะในระยะถอดถอนเพ่ือศึกษาวาเมื่อใชเทคนิคการปรับพฤติกรรมนั้นแลวพฤติกรรมที่ไม
เหมาะสมลดลงจริง 
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ภาคผนวก  ก 

คาความเที่ยงตรงของการสังเกตพฤติกรรมไมตั้งใจเรียน 
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การหาคาความเท่ียงตรงของการสังเกตพฤติกรรมไมตั้งใจเรียนกอนดําเนินการทดลอง 

สังเกตคร้ังที่ ผูสังเกตคนที่ 
จํานวนการเกิด
พฤติกรรม  (คร้ัง) 

เห็นตรงกัน เห็นไมตรงกัน คา  IOR  (%) 

1 1 

2 

33 

32 
32 1 96.97 

2 1 

2 

30 

30 
30 - 100 

3 1 

2 

34 

34 
34 - 100 

4 1 

2 

31 

32 
31 1 96.88 

5 1 

2 

30 

29 
29 1 96.67 

6 1 

2 

30 

32 
30 2 93.75 

7 1 

2 

33 

33 
33 - 100 

8 1 

2 

35 

34 
34 1 97.14 

9 1 

2 

33 

32 
32 1 96.97 

10 1 

2 

35 

33 
33 2 94.29 

 

  

คา  IOR  = 
จํานวนชวงเวลาท่ีบันทึกตรงกัน 

  100 จํานวนชวงเวลาท่ีบันทึกตรงกัน + จํานวนชวงเวลาท่ีบันทึกไมตรงกัน 
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แบบสํารวจตัวเสริมแรง 
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แบบสํารวจตัวเสริมแรง 

ชื่อ...........................................................................................................  ชั้น....................  เลขที่............. 
วันที.่..................  เดือน...................................  พ.ศ. ....................... 

 

 

ใหนักเรียนเรียงลําดับขนมท่ีนักเรียนตองการมากท่ีสุด  ไปหาขนมท่ีตองการนอยที่สุด              
5  อันดับ  โดยใหหมายเลข  1  เปนขนมท่ีนักเรียนตองการมากท่ีสุด 

 

 

 

 

1. .......................................................... 

2. .......................................................... 

3. .......................................................... 

 

หมายเหตุ แบบสํารวจตัวเสริมแรงจะสํารวจกอนดําเนินการทดลอง 

 

 

 

 

 

 

 

ลูกอม  คุกกี้  ช็อกโกแลต  ไอศกรีม 

ขนมปง  ไสกรอก  ขนมเคก 
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แบบสังเกตพฤติกรรมและบันทึกพฤติกรรมไมตั้งใจเรียน 
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แบบสังเกตพฤติกรรมและบันทึกพฤติกรรมไมตั้งใจเรียน 

คร้ังที่...............  ชื่อนักเรียน......................................................................................  ชั้น.................... 
วัน / เดือน / ป  ...................................    ผูสังเกต.................................................................................... 

 

ขอ พฤติกรรมไมตั้งใจเรียน 
ชวงเวลา  (30  นาที) 

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 ผลรวมจํานวนคร้ัง 

1 ลุกเดินไปมาขณะเรียน 
                                

2 สงเสียงดังรบกวนเพ่ือนขณะเรียน 
                                

3 ทํากิจกรรมอ่ืนขณะเรียน 
                                

ผลรวมของพฤติกรรมท้ัง  3  พฤติกรรม 

 

/  =  เมื่อนักเรียนเกิดพฤติกรรมไมตั้งใจเรียน 
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