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      การวิจัยครั้งน้ีมีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาพฤติกรรมซ้้า ๆ ของนักเรียนออทิสติกอายุ 7-    
10 ปีในโรงเรียนศึกษาพิเศษ  จากการใช้โปรแกรมปรับพฤติกรรมกิจกรรมการเคลื่อนไหว 
      กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนออทิสติกอายุ 7 –10 ปี ที่มีพฤติกรรมซ้้าๆ ไม่มีปัญหาด้าน
สุขภาพ  จ้านวน 3 คน  ก้าลังเรียนอยู่ในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล       
ในภาคเรียนท่ี  2 ปีการศึกษา 2551 ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง ( Purposive  Sampling)  
เครื่องมือที่ใช้การวิจัย คือ โปรแกรมปรับพฤติกรรมกิจกรรมการเคลื่อนไหว ของเด็กออทิสติก ซึ่ง
ประกอบด้วย 1) แบบการวิเคราะห์พฤติกรรมซ้้าๆ ก่อนการปรับพฤติกรรมด้วยกิจกรรมการ
เคลื่อนไหว 2) แผนการสอนการใช้โปรแกรมปรับพฤติกรรมกิจกรรมการเคลื่อนไหว  3) แบบบันทึก
พฤติกรรมซ้้าๆ 
      แบบแผนการทดลอง  เป็น Single  Subject  Design  ประเภทการทดลองแบบสลับกลับ  
(Reversal  design  หรือ A-B-A-B Design)  โดยแบ่งการทดลองออกเป็น 4 ระยะ  ระยะที่ 1 ระยะ
เส้นฐานท่ี 1 (A1) การบันทึกพฤติกรรมซ้้าๆ ของเด็กทั้ง 3 คน โดยไม่มีการแทรกแซงใด ๆ ระยะนี้
ใช้เวลา 1 สัปดาห์  ระยะที่ 2 (B1) ระยะการจัดกระท้า เป็นการน้าโปรแกรมปรับพฤติกรรมกิจกรรม
การเคลื่อนไหวมาใช้กับเด็กทั้ง 3 คน ระยะนี้ใช้เวลา 2 สัปดาห์  ระยะที่ 3 (A2) บันทึกพฤติกรรมซ้้า 
ๆ ของเด็กทั้ง 3 คน โดยไม่มีการแทรกแซงใด ๆ ระยะนี้ใช้เวลา 1 สัปดาห์  ระยะที่ 4 (B2) ระยะการ
จัดกระท้า เป็นกิจกรรมการเคลื่อนไหวกับเด็กกลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 คน อีกครั้งหน่ึง ระยะนี้ใช้เวลา 2 
สัปดาห์ 
 ผลการวิจัยพบว่า  
 1. หลังการใช้โปรแกรมปรับพฤติกรรมกิจกรรมการเคลื่อนไหว นักเรียนออทิสติกทั้ง 3 
คน มีพฤติกรรมซ้้าๆ ลดลงอยู่ในระดับพอใช้ และระดับปานกลาง ดังนี ้
  1.1 หลังการใช้โปรแกรมปรับพฤติกรรมกิจกรรมการเคลื่อนไหว นักเรียนออทิสติก 
คนที่ 1 มีพฤติกรรมซ้้าๆ ลดลงจากระยะเส้นฐานร้อยละ 33.77 ซึ่งอยู่ในระดับพอใช้  
  1.2 หลังการใช้โปรแกรมปรับพฤติกรรมกิจกรรมการเคลื่อนไหว นักเรียนออทิสติก 
คนที่ 2 มีพฤติกรรมซ้้าๆ ลดลงจากระยะเส้นฐานร้อยละ 46.98 ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง 
  1.3 หลังการใช้โปรแกรมปรับพฤติกรรมกิจกรรมการเคลื่อนไหว นักเรียนออทิสติก 
คนที่ 3 มีพฤติกรรมซ้้าๆ ลดลงจากระยะเส้นฐานร้อยละ 42.70 ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง 
 2. หลังการใช้โปรแกรมปรับพฤติกรรมกิจกรรมการเคลื่อนไหว นักเรียนออทิสติก          
มีพฤติกรรมซ้้าๆ ต่้ากว่าก่อนการทดลอง 
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 This study was aimed to study stereotyped behaviors of students with autism 
(Aged 7-10 yrs.) in a special education school using behavior modification program through 
physical activities.  
 The sample was 3 students with autism, who exhibited stereotyped behaviors, in 
the second grade of Lopburi Panyanukul School in the second semester in 2551 academic 
year, selected by purposive sampling. The instruments of this study was behavior 
modification program through physical activities that consisted of 1) the stereotyped 
behavioral analysis, 2) the lesson plan of the behavior modification program through 
physical activities, and 3) the behavior observation sheet.  
 The Single Subject A-B-A-B Design was used in the study. In the baseline phase 
(A1): the data were gathered for 1 week without any intervention. In the intervention phase 
(B1): the behavior modification program through physical activities was introduced to 3 
students with autism. The data were collected  for 2 weeks. In the second baseline phase 
(A2): the data were then gathered again for 1 week without any intervention. In the 
intervention phase (B2): the behavior modification program through physical activities was 
reintroduced to those students and the data were collected for 2 weeks.     
 The findings were as follows; 
 1. After using the behavior modification program through physical activities, the 
stereotyped behaviors of all three students decreased. 
  1.1 The stereotyped behaviors of the first student with autism decreased from 
the baseline 33.77%  
  1.2 The stereotyped behaviors of the second student with autism decreased 
from the baseline 46.98 % 
  1.3 The stereotyped behaviors of the third student with autism decreased from 
the baseline 42.70 % 
 2. After using the behavior modification program through physical activities, the 
stereotyped behaviors of all three students were lower than those before using the program.  
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บทที่ 1 
บทนํา 

 

ภูมิหลัง 
 ออทิสติก (Autism หรือ Autistic Disorder) มาจากคําวา “Auto” หรือ “Self” แปลวา  
“ตัวเอง” ทางการแพทยถือวา ออทิสซึมเปนภาวะความผิดปกติทางพัฒนาการอยางรุนแรง (เพ็ญแข 
ลิ่มศิลา. 2541: 19) ซ่ึงสงผลตอพัฒนาการดานตางๆ ทั้งดานภาษา การสื่อสาร การมีปฏิสัมพันธทาง
สังคมและพฤติกรรม ออทิสติกหรือออทิสซึม เปนความผิดที่พบไดตั้งแตวัยกอน 30 เดือน วงการ
แพทยรูจักโรคออทิสซึม (autism) เปนครั้งแรกในป พ.ศ. 2486 เม่ือลีโอ แคนเนอร (Leo Kanner)  
แหงโรงพยาบาลจอหน ฮอบกิบส (John Hopkins) ในสหรัฐอเมริกาไดรายงานผลการศึกษาเด็ก 11  
คนวามีพฤติกรรมที่ไมเหมือนเด็กทั่วไป เชน ชอบอยูคนเดียว ชอบทําอะไรซ้ําๆ จากการวิจัยเชื่อกัน
วา  มีความผิดปกติบางอยางที่ในสมองของเด็กกลุมน้ี สวนอะไรที่เปนตัวการและเกิดปญหาอยู
ตําแหนงใดในสมองนั้น ยังอยูระหวางการศึกษาและการวิจัยอยูแตเทาที่มีการวิจัยออกมาพบสาเหตุ
ของโรคมีได 3 รูปแบบ สาเหตุแรกเกิดจากมีพยาธิสภาพที่ผิดปกติในสมองจึงเปนเหตุใหเกิดอาการ
เฉพาะออกมาซึ่งจะพบอาการออทิสติกรวมกับเด็กที่มีเน้ือสมองอับเสบในวัยทารก ในเด็กที่เกิดจาก
แมที่เปนหัดเยอรมันขณะตั้งครรภ หรือในเด็กที่ขาดอากาศขณะคลอดเมื่อสารซีโรโทนินสูงกวาเด็ก
คนอ่ืน บางรายอาจพบความผิดปกติชัดเจนจากการตรวจเอกซเรยพิเศษ ที่ระบบประสาท สาเหตุ
ตอมา คือ ไมมีพยาธิที่ชัดเจน แตมีผลกระทบตอการทํางานของสมองโดยผานทางสารเคมีที่มีระดับ
ผิดปกติ สาเหตุสุดทายเกิดจากกรรมพันธุ ซ่ึงภาวะอาการออทิสติก เกิดไดกับเด็กทุกเชื้อชาติ   ทุก
ศาสนา ทุกวัฒนธรรม และทุกสภาพครอบครัว (Pierangelo. 2003: 91; อุมาพร ตรังคสมบัติ.  2545: 
12 - 16)โดยจะมีความบกพรอง คือ ภาษา ดานการเลน ดานความสัมพันธบุคคลรอบขาง มีความ
ผิดปกติทางพฤติกรรมหรือมีความลาชาในดานพัฒนาการการทางสังคม การสื่อสารความหมาย การ
พูด การใชภาษา จินตนาการ และมีพฤติกรรมซ้ําๆ (Nurcombe;  et al.  2000: 547)   
 ลักษณะของเด็กออทิสติกมี 3 ดาน (ชาตรี วิฑูรชาติ. 2546: 43) คือ 1)ดานพัฒนาการทาง
ภาษาชา มีความบกพรองการสื่อสารซึ่งเปนความบกพรองทั้งดานการใชภาษา ความเขาใจภาษา
การสื่อสาร ความหมาย การใชภาษา เด็กจะมีความลาชาทางภาษาและการพูดในหลายระดับ ตั้งแต
ไมสามารถพูดสื่อความหมายไดเลย หรือพูดไดบางแตไมสามารถสนทนาโตตอบกับผูอ่ืนไดอยาง
เขาใจและเหมาะสม บางคนจะมีลักษณะการพูดแบบเสียงสะทอน หรือพูดเลียนแบบทวนคําพูด หรือ
พูดซ้ําแตในเรื่องที่ตนเองสนใจ การใชภาษาพูดมักจะสลับสรรพนาม ระดับเสียงที่พูดอาจจะมีความ
ผิดปกติ บางคนพูดอาจจะมีความผิดปกต ิบางคนพูดในระดับเสียงเดียว 2) ดานพัฒนาการทางสังคม
ชามีความบกพรองดานปฏิสัมพันธสังคม เด็กมีความบกพรองในการมีปฏิสัมพันธ ระหวางบุคคลกับ
สิ่งแวดลอม เชน ไมสบสายตา ไมมีการแสดงออกทางสีหนากิริยาทาทาง จึงไมสามารถผูกสัมพันธ
กับใคร เลนกับเพ่ือนไมเปน ไมสนใจที่จะทํางานกับใคร มักจะอยูในโลกของตนเอง 3)ดานพฤติกรรม
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ผิดปกติ คือพฤติกรรมซ้ําๆ และเปลี่ยนแปลงไดยาก มีลักษณะทางพฤติกรรมและอารมณที่บกพรอง 

เด็กออทิสติกจะมีพฤติกรรมซ้ําๆ ผิดปกติ เชน เลนมือ โบกมือไปมา หรือหมุนตัวไปรอบๆ กระทืบ
เทา โยกตัว ยึดติดไมยอมเปลี่ยนแปลงในชีวิตประจําวัน มีความสนใจแคบ หมกมุนติดสิ่งของ
บางอยาง เด็กบางคนแสดงออกทางอารมณไมเหมาะสมกับวัย บางครั้งรองไหหรือหัวเราะโดยไมมี
เหตุผล บางคนมีปญหาดานการปรับตัวเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอมตางๆ จะอาละวาดหรือ
แสดงพฤติกรรมกาวราว เชนรองไหด้ิน (DSM-IV,1994; Graziano.  2002: 23 – 28) 
   นอกจากพฤติกรรมที่กลาวมาแลว ยังมีพฤติกรรมหนึ่งซึ่งเปนพฤติกรรมการเคลื่อนไหว  
การกระทําซ้ําๆ การมีทาทางแปลกๆ ที่เรียกพฤติกรรมซ้ําๆ  แปลกๆ (Stereotyped behavior)  
เกิดขึ้นไดหลายลักษณะ ไดแก การโยกตัว (Body rocking) การสะบัดมือ (Hand flapping) การเอา
มือหรือสิ่งของเขาปาก (Mouthing) การทําทาทางตางๆ (Body posturing) เม่ือใดก็ตามที่บุคคลที่
กระทําพฤติกรรมนี้ไมสามารถตอบสนองตอสิ่งเราทางสิ่งแวดลอมไดอยางเหมาะสมหรือถูกเวลา ทํา
ใหขาดโอกาสในการเรียนรูพฤติกรรมที่เหมาะสม  จะถูกจัดวาเปนพฤติกรรมซ้ําๆ แปลกๆ 
นอกจากนี้พฤติกรรมซ้ําๆแปลกๆยังมีความสัมพันธผกผันกับระดับการทํางานของบุคคลนั้น (JLMR.  
1988: 38) เพ็ญแข ลิ่มสิลา (2540: 55-57) กลาวถึงการกระทําซ้ําๆ ที่พบในเด็กออทิสติกวามีได
หลายลักษณะอาจเปนการกระทําที่เห็นไดงายหรือแบบซับซอน การกระทําแบบซ้ําๆ ที่เห็นได
งายดายและไมซับซอน เชน การกระดิกนิ้วมือไปมา ถือสิ่งของและโบกไปมา หมุนสิ่งของ เชน เอา
รถของเลนมาแลวหมุนแตลอรถเลน ชอบจับจองมองส่ิงของที่กําลังหมุน เชน พัดลมที่กําลังหมุน 
ชอบสํารวจตรวจตราขณะเดิน เชน ชอบเดินดูเสนที่ขีดไวตามพื้น ชอบใชมือลูบเนื้อผาบางอยาง เชน 
ผาแพร ชอบโยกตัวไปมา กระโดดขึ้นกระโดดลง แกะเกาตามตัว โขกศีรษะหรือทํารายตนเอง และ
การกระทําซ้ําๆ ที่ซับซอนในชีวิตประจําวัน เชน เด็กออทิสติกชอบเดินตามเสนทางเดิม ตองเขา
นอนตรงเวลา ถาทําไมเหมือนเดิมจะมีพฤติกรรมแสดงออกวาไมสบายใจ 
   การมีพฤติกรรมซ้ําๆ ของเด็กออทิสติกสงผลตอการเรียนรูของนักเรียนออทิสติก ในเรื่อง
ตอไปน้ี1) ทักษะกลามเนื้อมัดใหญ/เล็ก เน่ืองมาจากเกิดพฤติกรรมซ้ําๆ สงผลถึงประสาทประมวลรับ
ความรูสึกในการแปลผล ในชวงเวลาการฝกทักษะกลามเนื้อมัดใหญ/เล็กทําใหไมรูจังหวะ เคลื่อนที่
การไหว ไมมีสมาธิในการฝกทักษะกลามเนื้อมัดใหญ/เล็ก(Kimball. 1999: 149,160-161) 2) ทักษะ
ทางวิชาการ การที่มีพฤติกรรมซ้ําๆ น้ีจะสงผลถึงการเรียนรูในหองเรียน ในชวงเวลาในการสอนของ
ครู ตองมีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมในหองเรียน ตัวอยางเชนในวิชาพลศึกษา นักเรียนตองไป
เรียนที่สนามกีฬา แตนักเรียนออทิสติกจะไมยอมใหความรวมมือ ซ่ึงเปนอุปสรรคในการจัดการเรียน
การสอน นอกจากนี้พฤติกรรม เชนการกระทืบเทาจะไปรบกวนเพื่อนในหองเรียน ทําใหเพื่อนไมมี
สมาธิในการทํากิจกรรมการเรียนการสอนในชั่วโมง 
 การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนศึกษาพิเศษไดมีการนําหลักสูตรสถานศึกษา โดยมี
การปรับและอางอิงจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีครบทั้ง 8 กลุมสาระการเรียนรู ที่
ประกอบดวยไดแก 1)กลุมสาระการเรียนรูวิชาภาษาไทย 2) กลุมสาระการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร 3) 
กลุมสาระการเรียนรูวิชาสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม 4)กลุมสาระการเรียนรูวิชาภาษาตางประเทศ 
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5) กลุมสาระการเรียนรูวิชาศิลปะ 6) กลุมสาระการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร 7)กลุมสาระการเรียนรู
วิชาสุขศึกษาและพลานามัย 8) กลุมสาระการเรียนรูวิชาการงานและเทคโนโลยี (กรมวิชาการ 
กระทรวงศึกษาธิการ. 2545: 12-20) แตในการใชหลักสูตรสถานศึกษา ใชกับนักเรียนออทิสติกไม
คอยไดผล เพราะนักเรียนออทิสติกแตละคนมีปญหาที่แตกตางกัน ในดานการสื่อสาร ปฎิสัมพันธ
ทางสังคม และพฤติกรรม ทําใหการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในหองเรียนไมตรงกับปญหาและ
ความตองการในแตละคน จึงจําเปนตองมีการจัดการที่เหมาะสม ซ่ึงมีแนวทางหนึ่งคือ การปรับ
พฤติกรรม ในการปรับพฤติกรรมนี้ซ่ึงจะเปนสวนหนึ่งในการชวยเหลือนักเรียนออทิสติกในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนในชั่วโมงเรียน เพ่ือใหนักเรียนมีพฤติกรรมที่พ่ึงประสงคและลดพฤติกรรม
ซํ้าๆ 
   ทั้งนี้วิธีการชวยเหลืออ่ืนๆ สําหรับเด็กออทิสติก จะมีการใชยาซึ่งทางแพทยจะผูวินิจฉัย 
ดานกิจกรรมบําบัดจะมีนักกิจกรรมบําบัดประเมินปญหาและพฤติกรรมไปทําการรักษา และดาน
การศึกษาสวนใหญมุงประเด็นไปที่ดานที่มีความบกพรองชัดเจน ดังน้ี  การสื่อสาร เชนการฝกพูด   
การมีปฏิสัมพันธทางสังคมหรือทักษะทางสังคมมีการชวยเหลือในวิธีตางๆ เชน การสอนทักษะทาง
สังคมเปนตน สวนในดานพฤติกรรม นักการศึกษาหลายคนมักมองขามการชวยเหลือในการจัด
กิจกรรมการเคลื่อนไหวเพื่อชวยลดพฤติกรรมซ้ําๆ ของเด็กออทิสติก ซ่ึงในการจัดกิจกรรมการ
เคลื่อนไหวน้ัน ผูวิจัยไดเล็งเห็นวาเปนกิจกรรมสําคัญที่จะชวยลดพฤติกรรมซ้ําๆ ของเด็กออทิสติก
ได เน่ืองจากกิจกรรมการเคลื่อนไหวเปนการเสริมสรางพัฒนาการของเด็กทั้งทางดานรางกาย 
อารมณ สังคม  รวมทั้งดานสติปญญาดวย การจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวจัดเปนการสรางโอกาส
การเรียนรูใหแกเด็กพิเศษไดทางหนึ่ง (กานดา โตะถม.  2551: 63) การจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหว
พ้ืนฐานเปนทักษะเบื้องตนของการเคลื่อนไหวซ่ึงในการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวแตละครั้ง ตองจัด
ใหเด็กไดเคลื่อนไหวเปนอันดับแรก ทั้งนี้ กิจกรรมเคลื่อนไหวพ้ืนฐาน ประกอบดวย การเคลื่อนไหว
แบบอยูกับที่ เปนการเคลื่อนไหวแบบอยูกับที่เปนการเคลื่อนไหวที่สวนตางๆ ของรางกาย
เคลื่อนไหวโดยมีสวนหนึ่งของรางกายสัมผัสกันและไมเคลื่อนที่ เชน การกมตัว การยืดเหยียดตัว 
การโยกตัว การหมุนตัว  การแกวงตัว  การสั่น  การเคลื่อนไหวแขนเคลื่อนที่เปนการเคลื่อนไหวที่
รางกายและ การเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่ เปนการเคลื่อนไหวที่รางกายเคลื่อนที่จากที่หน่ึงไปอีกที่
หน่ึง จากผลการวิจัย การศึกษาผลของกิจกรรมกระตุนการรับความรูสึกและการเคลื่อนไหวโดย
ครอบรัวที่มีตอพฤติกรรมซ้ําๆ การเลนอยางเหมาะสมและการมีปฏิสัมพันธกับผูใหญของเด็ก    
ออทิสติก พบวา เด็กออทิสติกที่ได รับการฝกดวยกิจกรรมกระตุนการรับความรูสึกและการ
เคลื่อนไหวโดยครอบครัว มีการแสดงพฤติกรรมซ้ําๆ ลดลงเด็กออทิสติกที่ไดรับการฝกดวยกิจกรรม
กระตุนการรับความรูสึกและการเคลื่อนไหวโดยครอบครัวมีการเลนอยางเหมาะสมมากขึ้นและเด็ก
ออทิสติกที่ไดรับการฝกดวยกิจกรรมกระตุนการรับความรูสึกและการเคลื่อนไหวโดยครอบครัว มี
ปฏิสัมพันธกับผูใหญมากขึ้น (รุงนภา ทรัพยสุพรรณ. 2546: บทคัดยอ) 
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 นอกจากกิจกรรมการเคลื่อนไหวจะมีความสําคัญในการลดพฤติกรรมซ้ําๆ ของเด็ก  ออทิ
สติกแลว ผลจากการศึกษาการออกกําลังกายแบบไมมีเง่ือนไขในบุคคลที่มีความบกพรองทาง
สติปญญาในระดับรุนแรงที่อยูในสถาบันราชานุกูล พบวาการออกกําลังกายเกิดผลกระทบตอ
พฤติกรรมซ้ําๆ แปลกๆ ดวย ความเหนื่อยสามารถขจัดพฤติกรรมอ่ืนออกไปไดและเปนไปไดวาการ
ออกกําลังกายเปนเหตุใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสรีระและทางประสาทเคมี (Neurochemical)  ซ่ึง
เปนผลตอการทําพฤติกรรมซ้ําๆ แปลกๆ (กุลยา กอสุวรรณ.  2540: 2) 

จากสภาพปญหาที่กลาวมาขางตน ทําใหผูวิจัยไดพัฒนาโปรแกรมปรับพฤติกรรมกิจกรรม
การเคลื่อนไหวแลวนําไปใชกับนักเรียนออทิสติกที่มีพฤติกรรมซ้ําๆ โดยคาดวา ภายหลังการใช
โปรแกรมปรับพฤติกรรมแลวทําใหนักเรียนออทิสติกมีพฤติกรรมซ้ําๆ ลดลง 
 

ความมุงหมายของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมซ้ํา ๆ ของนักเรียนออทิสติกอายุ 7-10 ป ในโรงเรียนศึกษาพิเศษ
หลังการใชโปรแกรมปรับพฤติกรรมกิจกรรมการเคลื่อนไหว 
 2. เพ่ือเปรียบเทยีบพฤติกรรมซ้ําๆ ของนักเรียนออทิสติกอายุ 7-10 ป ในโรงเรียนศึกษา
พิเศษ กอนและหลังการใชโปรแกรมปรับพฤติกรรมกิจกรรมการเคลื่อนไหว 
 

ความสําคญัของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีจะเปนการสรางหลักการและแนวทางใหครู ไดนํากิจกรรมการเคลื่อนไหวไป
ใชในการชวยลดพฤติกรรมซ้ําๆ ของนักเรียนออทิสติก ซ่ึงนับวาเปนปญหาที่สงผลกระทบอยางมาก
ทั้งผูเรียนและผูสอน หากปญหาพฤติกรรมซ้ําๆ ไดรับการแกไขแลวจะสงผลใหนักเรียน ออทิสติก
สามารถพัฒนาการเรียนรูไดอยางเต็มศักยภาพ 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
    ประชากรที่ใชในการวิจัยเปนนักเรียนออทิสติกอายุ 7 – 10 ป ที่ไดรับการวินิจฉัยจาก
แพทยวาเปนเด็กออทิสติก ที่มีพฤติกรรมซ้ําๆ ไมมีปญหาดานสุขภาพ กําลังศึกษาอยูในโรงเรียน
ศึกษาพิเศษ 
    กลุมตัวอยางเปนนักเรียนออทิสติกอายุ 7–10 ป ที่มีพฤติกรรมซ้ําๆ จํานวน 3 คน ไมมี
ปญหาดานสุขภาพ กําลังเรียนอยูในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนลพบุรีปญญานุกูล ในภาค
เรียนที่ 2 ปการศึกษา 2551 ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive  Sampling) 
 2. โปรแกรมปรบัพฤติกรรมกิจกรรมการเคลื่อนไหว   
  โปรแกรมปรับพฤติกรรมกิจกรรมการเคลื่อนไหว   หมายถึง การจัดกระบวนการ
กิจกรรมการเคลื่อนไหวใหแกนักเรียนออทิสติก เพ่ือปรับพฤติกรรมซ้ําๆ ของนักเรียนออทิสติกให
ลดลง ประกอบดวยขั้นตอนดําเนินการ 4 ขั้นตอน ดังน้ี  
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  2.1 การวิเคราะหพฤติกรรม ซ่ึงมีขั้นตอนยอยดังน้ี 
   2.1.1 กําหนดพฤตกิรรมเปาหมายที่เปนพฤติกรรมซ้ําๆ ของนักเรียนออทิสติกแต

ละคน 
   2.1.2 การวิเคราะหพฤติกรรม ซ่ึงเปนการพิจารณาพฤติกรรมซ้ําๆ ซ่ึงเปน
พฤติกรรมเปาหมายวามีลักษณะอยางไร และเกิดขึ้นมาเนื่องจากสาเหตุใด โดยพิจารณาที่สิ่งที่เกิด
นํามากอน (Antecedents) และผลที่ตามมา (Consequences) 
   2.1.3 การพิจารณาเลือกกิจกรรมการเคลื่อนไหวที่นํามาใชในโปรแกรมลด
พฤติกรรมซ้ําๆ  
   2.1.4 การจัดลําดับกิจกรรมแตละอยางใหเหมาะสมใหเหมาะสมกับนักเรียนแตละ
คน ซ่ึงทั้งน้ีตองพิจารณารวมกับลักษณะพฤติกรรมซ้ําๆ ของเด็กออทิสติกซึ่งเปนพฤติกรรม
เปาหมายดวย 
   2.1.5 การพิจารณาเลือกใชตวัเสรมิแรงที่เหมาะสมกับความชอบ ความสนใจ และ
วัยของเด็กแตละคน 
  2.2 การใชกิจกรรมการเคลื่อนไหว  

 เปนการสอนใหเด็กไดใชสวนตางๆ ของรางกายในการเคลื่อนไหวใหเต็มที่เพ่ือ
กระตุนการทํางานของกลามเนื้อและเสนเลือดที่หลอเลี้ยงหัวใจ ซ่ึงผูวิจัยไดประยุกตกิจกรรมการ
เคลื่อนไหวรวมกับการบริหารสมอง (Brain Gym) โดยเฉพาะในทาที่ขามผานกลางลําตัว (Crossing 
over the midline) รวมกับการใชอุปกรณในการฝกสมรรถนะของรางกาย เชน ลูวิ่ง และแทรมโพลีน 
เปนตน กิจกรรมเหลานี้ไดแก การเดินเร็วๆ การกระโดด กิจกรรมการไถนาและกิจกรรมการทรงตัว 
ซ่ึงนอกจากจะทําใหเด็กเกิดความสนุกสนานเพื่อเปนแรงจูงใจในการใหความรวมมือในการฝกแลวยัง
เปนการกระตุนการทํางานของสมองอีกดวย ในการสอนกิจกรรมการเคลื่อนไหวมีขั้นตอนดังตอไปน้ี 

 2.2.1 ขั้นการแนะนําสาธิตเพ่ือสรางความคุนเคยและความเขาใจใหกับนักเรียน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งนักเรียนออทิสติกซึ่งมีการปรับตัวไดคอนขางชากวาเด็กทั่วไป  

 2.2.2 ขั้นลงมือปฏิบัติ ซ่ึงเปนชวงที่ใหเด็กไดลงมือกระทํากิจกรรมตางๆ ตามที่
กําหนดไวโดยมีครูซ่ึงเปนผูวิจัยเปนผูชี้แนะและใหการชวยเหลือจนกวาเด็กจะสามารถทําไดเอง 

 2.2.3 ขั้นทบทวน เปนขั้นตอนที่ผูวิจัยและผูชวยผูวิจัยทําการสรุปทบทวนเพื่อ
สรางความเขาใจในสิ่งที่ไดทําไปในแตละคร้ังของการฝก อีกทั้งเปนการเตรียมตัวเด็กในการฝกครั้ง
ตอไปดวย 
  2.3 การประเมิน เปนขั้นที่มีการบันทึกพฤติกรรมซ้ําๆ ซ่ึงเปนพฤติกรรมเปาหมาย
โดยการใชแบบบันทึกพฤติกรรม ซ่ึงเปนแบบบันทึกที่สรางขึ้น 

  
 ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตัวแปรที่ศึกษา ไดแก พฤติกรรมซ้ําๆ ของนักเรียนออทิสติก 
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นิยามศัพทเฉพาะ 
 พฤติกรรมซ้ําๆ (Stereotypic Behavior หรือ Self-stimulation) หมายถึง การแสดง
ทาทางหรือการเคลื่อนไหวสวนใดสวนหน่ึงหรือหลายสวนของรางกายซ้ําๆ เปนชวงเวลาสั้นๆ 
เกิดขึ้นเปนระยะๆ ไดแก การสะบัดมือ การโยกตัว กระทืบเทา พฤติกรรมเหลานี้จะตองเกิดมาแลว
มากกวาวันละ 10 ครั้งเปนเวลานานตั้งแต 1 เดือนขึ้นไป อาจแสดงออกมาในหลายๆ รูปแบบ 
บางครั้งอาจอยูในรูปแบบที่ซับซอนไมชัดเจน เชน การมองจองแสงไฟ หรือการแสดงสีหนาที่ไม
เหมาะสม การทําหนายูยี่ แตบางพฤติกรรมอาจแสดงออกมาอยางชัดเจน เชน การโยกตัว หรือการ
ออกเสียงดังๆ ซํ้าๆ พฤติกรรมซ้ําๆ สวนใหญมักไมมีความหมายทางสังคมตอผูอ่ืน และเปนการ
รบกวนการสรางสัมพันธภาพกับผูอ่ืน การเรียนรู และการพัฒนาทางประสาทวิทยาดวย นอกจากนี้ 
พฤติกรรมเหลานี้มีสัมพันธภาพที่ผกผันกับพฤติกรรมที่เหมาะสม เชน เม่ือเด็กมีพฤติกรรมซ้ําๆ 
พฤติกรรมการเรียนรูทางวิชาการหรือทางสังคมลดลง ในทางตรงกันขาม หากพฤติกรรมซ้ําๆ ลดลง 
พฤติกรรมที่พึงประสงค เชน การจดจอกับงานที่มอบหมายกลับมีเพ่ิมขึ้น สําหรับในการวิจัยน้ี ผูวิจัย
กําหนดพฤติกรรมซ้ําๆ ที่เปนพฤติกรรมเปาหมาย ไดแก การสะบัดมือ การกระทืบเทาหรือสะบัดเทา 
และการโยกตัว 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

โปรแกรมการปรับพฤติกรรมกิจกรรมการเคลื่อนไหว  
กระบวนการ กิจกรรมการเคลื่อนไหว  

1.  การวิเคราะหพฤติกรรม 
    วิเคราะหพฤติกรรมซ้ําๆของเด็กออทิสติก 

1.1 กําหนดพฤติกรรมเปาหมาย 
1.2 วิเคราะหพฤติกรรม 
   * ส่ิงที่เกิดนํามากอน 
   * ผลที่ตามมา 
1.3  พิจารณากิจกรรมการเคลื่อนไหวที่

เหมาะสม 
1.4  จัดลําดับกิจกรรมที่เหมาะสมกับ

นักเรียนแตละคน 
1. 5 เลือกตัวเสริมแรงที่เหมาะสม 
(อางอิงจาก Skinner. 1968) 

2.  การสอนกิจกรรมการเคลื่อนไหว 
    2.1 ขั้นการแนะนําสาธิตเพ่ือสราง

ความคุนเคยและความเขาใจ 
   2.2 ขั้นลงมือปฏิบัติซึ่งรวมถึงการเสริมแรง

หลังการทํากิจกรรมการเคลื่อนไหวแต
ละกิจกรรม 

   2.3 ขั้นทบทวน 
3. การประเมิน 
    3.1 การบันทึกพฤติกรรมซ้ําๆ โดยใชแบบ

บันทึกพฤติกรรม 

1.  กิจกรรมอบอุนรางกาย (Warm up ) 
   1. 1 การย่ําเทา 
   1. 2 การวิ่งเหยาะๆ 
   1. 3 การแตะเขาดานหนาสลับขาง 
   1. 4 การแตะสนเทาหลังสลับขาง 
   1. 5 การกระโดดตบ 
 
2.  กิจกรรมการเคลื่อนไหว 
  2. 1 กิจกรรมลูว่ิง 
  2. 2 กิจกรรมกระโดดบนแปนแทรมโพลิน 
  2. 3 กิจกรรมไถนา 
  2. 4 กิจกรรมนั่งลูกบอลบําบัด 
 
3.  กิจกรรมผอนคลาย (Cool down) 
   3. 1 สูดลมหายใจเขา ทําทาเหยียดตรง

พรอมผอนลมหายใจออกยาวๆ  
   3. 2 เอียงตัว ซาย-ขวา 
   3. 3 บิดตัวรูปสามเหลี่ยม 
 
(อางอิงจาก สุขพัชรา ซิ้มเจริญ. 2549:  
หนา 75-101, หนา 121-131 และ NCPAD: 
Online ) 

   

 
ภาพประกอบ 1  กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

สมมุติฐานการวิจัย 
 1. พฤติกรรมซ้ําๆ ของนักเรียนออทิสติกหลงัการใชโปรแกรมปรับพฤตกิรรมกิจกรรมการ
เคลื่อนไหว ลดลงอยูในระดับพอใช 
 2. พฤติกรรมซ้ําๆ ของนักเรียนออทิสติกหลงัการใชโปรแกรมปรับพฤตกิรรมกิจกรรมการ
เคลื่อนไหว ลดลงกวากอนการทดลอง 
 

 

พฤติกรรมซ้ําๆ 
ของเด็กออทิสติก 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
   ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ และไดนําเสนอตาม
หัวขอตอไปน้ี 
 1. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับเด็กออทิสติก 
   1.1  ประวัติความเปนมาของเด็กออทิสติก 
    1.2  ความหมายของเด็กออทิสติก 
    1.3  ลักษณะและอาการของเด็กออทิสติก 
  1.4  สาเหตุการเกิดภาวะออทิสซึม 
  1.5  ระบาดวิทยาของภาวะออทิสซึม 
  1.6  การวินิจฉัยภาวะออทิสซึม 
  1.7  ลักษณะพฤติกรรมที่เปนปญหาของเด็กออทิสติก 
  1.8  การชวยเหลือเด็กออทิสติก 
 2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมซ้ําๆ 
  2.1  ความหมายของพฤติกรรมซ้ําๆ  
  2.2  ลักษณะพฤติกรรมซ้ําๆ  
  2.3  การจัดการพฤติกรรมซ้ําๆ   
 3. เอกสารที่เกี่ยวของกับการปรับพฤติกรรม 
  3.1  ความหมายของพฤติกรรม 
  3.2  ความหมายของการปรับพฤติกรรม 
  3.3  ลักษณะของการปรับพฤติกรรม 
  3.4  ทฤษฎีการปรับพฤติกรรม 
 4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับกิจกรรมการเคลื่อนไหว 
  4.1  ความหมายของกิจกรรมการเคลื่อนไหว 

  4.2  ทฤษฎีเกี่ยวของกับการเคลื่อนไหว 
  4.3  ประโยชนของกิจกรรมการเคลื่อนไหว 
  4.4  องคประกอบของกิจกรรมการเคลื่อนไหว 
  4.5  การบริหารสมอง 
  4.6  ขอควรพิจารณาในการใชกิจกรรมการเคลื่อนไหวหรือการออกกําลังกาย 
สําหรับบุคคลออทิสติก 
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1.   เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับเด็กออทิสติก 
 1.1   ประวัติความเปนมาของเด็กออทิสติก 

 วงการแพทยเร่ิมรูจักอาการออทิสซึม (Autism) เปนครั้งแรกในป ค.ศ. 1943 โดย
นายแพทยลีโอ แคนเนอร (Leo Kanner) แหงโรงพยาบาลจอหน ฮอบกิ้นส (John Hopkins) ใน
สหรัฐอเมริกาไดรายงานผลการศึกษาเด็ก 11 คน  วามีพฤติกรรมที่ไมเหมือนเด็กทั่วไป เชน ชอบอยู
คนเดียว ทําอะไรซ้ําๆ พูดโดยใชเสียงระดับเดียวไมมีเสียงสูงเสียงต่ํา(Monotone) เม่ือโกรธจะ
โวยวายหรือทําลายตนเองอยางรุนแรง เชน เอาศีรษะโขกโตะหรือกําแพงจนเจ็บ เม่ือตองการสิ่งใดก็
ไมพูดขอสิ่งนั้นแตจะจับมือผูใหญใหหยิบสิ่งน้ันให ไมตอบคําถามแตจะทวนคําถามซ้ําๆ ไมชอบเลน
กับเด็กอ่ืนๆ บางคนชอบหมุนวัตถุสามารถหมุนไดนานเปนชั่วโมงโดยไมเบื่อ บางคนก็มีพรสวรรค
ทางดานดนตรี วาดภาพ และการคํานวณ นายแพทยแคนเนอร เรียกพฤติกรรมเชนนี้วา  ออทิสซึม 
ซ่ึงหมายถึงวาอาการที่สนใจแตตนเองโดยไมชอบติดตอกับโลกภายนอก (National Institute of 
Mental Health.2004: Online) เม่ือรายงานการวิจัยของนายแพทยแคนเนอรเผยแพรออกมา ปรากฏ
วาแพทยใหความสนใจเด็กออทิสติกมากขึ้น และการติดตามศึกษาชีวิตของเด็กกลุมน้ีอีก 20 ปตอมา
ทําใหแพทยแคนเนอรรูวาผูใหญออทิสติกสวนใหญ  ยังคงมีปญหาดานสื่อสารและ ปญหาดานมนุษย
สัมพันธ ทําใหถูกตัดขาดจากโลกภายนอกอยางสิ้นเชิง 

 
 1.2   ความหมายของเด็กออทิสติก    
 คําวา ออทิสซึม   มาจากภาษากรีก แปลวา อยูในโลกของตัวเอง  มีรากศัพทมาจากคําวา
ออโต (Auto) แปลวา ตัวเอง ขอมูลจากพจนานุกรมภาษาอังกฤษ คําวา “ Autism ” มาจากภาษา
ลาตินใหม โดยที่มีคําวา AUT(O) และ ISM  สําหรับคําวา AUT(O) ใน autism มีความหมายวา Self 
ซ่ึงมีรากศัพทมาจากภาษากรีก สวนคําวา –ism มีรากศัพทมาจากภาษาอังกฤษกลาง (Middle 
English) สวนคําวา Isme ซ่ึงมาจากภาษาฝรั่งเศสโบราณและภาษาลาติน หรือคําวา Ismus มาจาก
ภาษากรีกของคําวา Ismos  ซ่ึงมีความหมายวา การกระทํา การปฏิบัติ การทําสิ่งใดๆเสมอๆ วิธี
ปฏิบัติ สิ่งที่ปฏิบัติเสมอ นิสัย กิจวัตร (Doolaeded: online; อางอิงจาก ชุติกานต พิณกุล; และ      
รินบุญ นุชนอมบุญ. 2545: 3; Colwyn Trevarthen; & other.1998: 5) 
 ออทิสติก หรือออทิสซึม หมายถึง  Autistic Disorder ในแบบทดสอบ DSM-IV และ
หมายถึง Infantile Autism ใน DSM –III สวนใน DSM – IIIR ใชคําวา Autistic Disorder Kanner’s 
Syndrome หรือ Infantile Autism กลาวโดยสรุปคําวา ออทิสซึมและออทิสติก ทั้งที่เปนคํานามและ
คุณศัพทโดยนัยแลวเหมือนกัน คือกลาวถึงเด็กประเภทหนึ่งที่มีลักษณะอาการดอยพัฒนาการบาง
ดานหรือหลายดานรวมกัน ดังจะกลาวโดยละเอียดในขอ 1.3 ตอไป 
 เด็กออทิสติกเปนเด็กที่ มีความตองการพิเศษประเภทหนึ่งที่ มีความบกพรองทาง
พัฒนาการที่แตกตางจากเด็กที่มีความตองการพิเศษประเภทอื่นๆ มีผูที่ใหความหมายเกี่ยวกับเด็ก
ออทิสติกไวดังน้ี 
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 กระทรวงศึกษาธิการสหรัฐอเมริกา (U.S. Department of Education. 1991; อางอิงจาก
Pierangelo. 2003: 91)ใหคํานิยามเด็กออทิสติกวาเปนเด็กที่มีความบกพรองทางพัฒนาการดานการ
สื่อสารดวยภาษาทั้งที่เปนถอยคําและไมใชถอยคํา ดานความสัมพันธกับผูอ่ืน สามารถสังเกตเห็น
อาการไดกอนอายุ   3  ขวบ และความบกพรองดังกลาวมีผลกระทบพัฒนาการหลายๆ ดาน เด็ก
ออทิสติกจะชอบทําอะไรซ้ําๆ มีการเคลื่อนไหวแบบใดแบบเดียว   
 สวนสมาคมเด็กออทิสติกของสหรัฐอเมริกา (Autism Society of America) ใหความหมาย
ของเด็กออทิสติก วามีลักษณะเดน 5 ประการ (ผดุง  อารยะวิญู.2542: 153 ; อางอิงจาก: Pitvo 
and Freeman. 1978) ดังน้ี 
 1. แสดงปฏิกิริยาตอบสนองตอสิ่งแวดลอมในลักษณะที่แปลกๆ 
 2. แสดงอาการสนใจตอตนเองหรือกระตุนตนเองโดยไมสนใจสิ่งที่อยูรอบตัว 
 3. มีปญหาทางการพูดและภาษา 
 4. พัฒนาการลาชาหรือพัฒนาการไปในทางถดถอย 
 5. ไมสามารถแสดงปฏิกิริยาโตตอบผูคน สิ่งของหรือเหตุการณตางๆ 
 อีกนิยามหนึ่งไดแกความหมายจาก เทบลิน  (Teplin. 1999: 589)  ซ่ึงไดใหความหมายไว
วา เด็กออทิสติกมีภาวะออทิซึมซ่ึงเปนลักษณะทางคลินิกที่เกิดจากความผิดปกติทางชีวภาพของ
สมอง  มีความบกพรองของการมีปฏิสัมพันธทางสังคม  ขาดความสามรถในการสื่อสาร   มีการเลน
และความสนใจที่จํากัด  พบวามีลักษณะแตกตางกันมากในเด็กแตละคน  เปนภาวะที่คงอยูนานซึ่ง
สงผลตอการแยกตัวทางสังคมมีพฤติกรรมที่ผิด 
 สวน ซีเกล  (Siegel. 1996: 9) ใหความหมายของเด็กออทิสติกวา  หมายถึง  เด็กที่
พัฒนาการบกพรองในดานความรูสึกทางอารมณ  ปฏิสัมพันธทางสังคม  ขาดความสนใจ  และมี
ความบกพรองทางภาษา 
 จอม  ชุมชวย  (2545: 1) ใหความหมายของคําวา  ออทิสซึม  คือ  อาการหรือกลุมความ
ผิดปกติของพัฒนาการ  อันเนื่องมาจากความผิดปกติของสมอง  ซ่ึงผลกระทบตอพัฒนาการทาง
สังคม ภาษาและจิตนาการจากความหมายของเด็กออทิสติก 
 นอกจากนี้ ผดุง  อารยะวิญู; และคณะ  (2546: 1) ใหความหมาย เด็กออทิสติกวา เปน
เด็กที่ความตองการพิเศษทางการศึกษาประเภทหนึ่ง  เด็กกลุมน้ีมีความบกพรองอยางรุนแรงใน
พัฒนาการดานการสื่อความหมาย  ทั้งการใชสีหนาทาทางหรือการใชภาษาถอยคํา  มีปญหาทาง
พฤติกรรม  สังคม  และมีพฤติกรรมที่แปลกซ้ําๆ  
 สรุปไดวา  เด็กออทิสติก  หมายถึง  เด็กที่มีความผิดปกติทางสมองซึ่งสงผลกระทบใหมี
พฤติกรรมที่ไมเหมือนกับเด็กปกติ  มีความบกพรองในการใชภาษา  การสื่อสาร  การสื่อสาร
ความหมาย  การพูด  การใชภาษา  จินตนาการ  และมีปฏิสัมพันธทางสังคม  ขาดความสามารถใน
การสื่อสาร   มีการเลนความสนใจที่จํากัด และมีพฤติกรรมซ้ําๆ  
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  1.3 ลักษณะและอาการของเด็กออทิสติก 
 เด็กออทิสติกมีลักษณะอาการที่แตกตางกันตามระดับรุนแรงและมีความแตกตางจากเด็ก
ปกติมากนอยขึ้นอยูกับภาวะของแตละคน 
 สําหรับคูมือวินิจฉัยและสถิติสําหรับความผิดปกติทางจิต (The  Diagnostic  and  
Statistical  Manual on Mental Disorders,  4th  Edition  1994: DSM - IV)  ไดอธิบายลักษณะ
อาการของบุคคลออทิสติกไวดังน้ี 
 1. ความบกพรองดานปฏิสัมพันธสังคม  เด็กมีความบกพรองในการมีปฏิสัมพันธระหวาง
บุคคลกับสิ่งแวดลอม  เชน  ไมมองสบตา  ไมมีการแสดงทางสีหนากิริยาทาทาง  จึงไมสามารถผูก
สัมพันธกับใคร  เลนกับเพ่ือนไมเปน  ไมสนใจที่จะทํางานกับใคร  มักจะอยูในโลกของตัวเอง  
 2. ความบกพรองทางการสื่อสาร  เปนความบกพรองทั้งดานการใชภาษา  ความเขาใจ
ภาษา  การสื่อสาร  ความหมาย  การใชภาษา  เด็กจะมีความลาชาทางภาษาและการพูดในหลาย
ระดับ  ตั้งแตไมสามารถพูดสื่อความหมายไดเลย  หรือพูดไดบางแตไมสามารถสนทนาโตตอบกับ
ผูอ่ืนไดอยางเขาใจและเหมาะสม  คนจะมีลักษณะการพูดแบบเสียงสะทอน  หรือพูดเลียนแบบ  
ทวนคํา  หรือพูดขึ้นแตในเรื่องที่ตนเองสนใจ  การใชภาษาพูดมักจะสลับสรรพนาม  ระดับเสียงที่พูด
อาจจะมีความผิดปกติ  บางคนพูดในระดับเสียงเดียว 
 3. ลักษณะทางพฤติกรรมและอารมณที่บกพรอง  เด็กออทิสติกจะมีพฤติกรรมซ้ําๆ 
ผิดปกติ  เชน  เลนมือ  โบกมือไปมา  หรือหมุนตัวไปรอบๆ ยึดติดไมยอมเปลี่ยนแปลงใน
ชีวิตประจําวัน  มีความสนใจแคบ  หมกมุนติดสิ่งของบางอยาง  เด็กบางคนแสดงออกทางอารมณไม
เหมาะสมกับวัย  บางครั้งรองไหหรือหัวเราะโดยไมมีเหตุผล  บางคนมีปญหาดานการปรับตัวเม่ือมี
การเปลี่ยนแปลง  สิ่งแวดลอมตางๆ  จะอาละวาดหรือแสดงพฤติกรรมกาวราว  เชน  รองไหด้ิน 
 4. ความบกพรองทางดานการเลียนแบบและจินตนาการ  เด็กบางคนตองกระตุนจึงจะเลน
เลียนแบบได  เชน  เลียนแบบการเคลื่อนไหว  การพูด  บางคนไมสามารถเลียนแบบไดแมการ
กระทําที่งายๆ การขาดทักษะการเลียนแบบซึ่งเปนพ้ืนฐานที่สําคัญของการเลน  ทําใหเด็กขาด
ทักษะการเลนในดานจินตนาการ  ไมสามารถแยกเรื่องจริงเรื่องสมมุติได  ประยุกตวิธีจากเหตุการณ
หน่ึงไปยังเหตุการณอ่ืนไมได  เขาใจสิ่งที่เปนนามธรรมไดยาก  เลนสมมุติไมเปนจัดระบบความคิด
ลําดับ  ความสําคัญกอนหลัง  การวางแผน  การคิดจินตนาการจากภาษาไดยากสงผลตอการเรียน
ของเด็ก 
 5. ความบกพรองดานการเรียนรูทางประสาทสัมผัส  การใชประสาทสัมผัสทั้ง  5 การรับรู
ทางสายตา  การตอบสนองตอการฟง  การสัมผัส  การรับกลิ่นรส  มีความแตกตางกันในแตละบุคคล  
บางคนชอบมองวัตถุหรือแสงมากกวามองเพื่อน  ไมมองตาผูอ่ืน  บางเอาสิ่งของมาสองดูใกลๆ ตา  
บางคนตอบสนองตอเสียงผิดปกติ  เชน ไมหันตามเสียงเรียกทั้งที่ไดยิน  บางคนฟงเสียง  บางเสียง
ไมไดจะปดหู  ดานการสัมผัส  กลิ่นและรส  บางคนตอบสนองไวหรือชากวาหรือแปลกกวาปกติ  
เชน  ดมของเลน  ดมรองเทา  หรือเลนแปลกๆ  
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 6. ความบกพรองดานการใชอวัยวะตางๆ อยางประสาทสัมพันธ  การใชสวนตางๆ ของ
รางกาย  รวมถึงการประสานสัมพันธของกลไกกลามเน้ือมัดใหญและมัดเล็กมีความบกพรองบางคน  
มีการเคลื่อนไหวที่งุมงามผิดปกติไมคลองแคลว  ทาทางการเดินหรือการวิ่งดูแปลกๆ การใช
กลามเนื้อมัดเล็ก  เชน  การหยิบจับชอนสอมไมประสานกัน 
 7. ลักษณะอ่ืนๆ  เด็กออทิสติกบางคนมีพฤติกรรมผิดปกติ  ในขณะที่บางคนเชื่องชา
งุมงาม  บางคนไมตอบสนองความรูสึกตอความเจ็บปวด  เชน  ดึงผมหรือกัดเนื้อตนเองโดยไมแสดง
อาการเจ็บปวด 
 ผดุง   อารยะวิญู (2542: 158-160) กลาววา เด็กออทิสติกมีลักษณะจําแนกยอยๆ ได
หลายประการแตสามารถจัดหมวดหมูของพฤติกรรมได  4  ลักษณะใหญ  ดังน้ี 
 1. ปญหาการสรางความสัมพันธกับคนหรือสิ่งที่อยูรอบตัว 
 2. ปญหาในดานการพูดและภาษา  เด็กออทิสติกมีปญหาทางการพูดและภาษามากกวา
รอยละ  50 
 3. ปญหาในดานพัฒนาการ 
 4. มีปญหาในการแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมตอสิ่งที่อยูรอบตัวดังน้ี 
 สวนนักการศึกษาและผูเชี่ยวชาญคนอื่นๆ ไดสรุปลักษณะความบกพรองของเด็กออทิสติก
ที่เห็นไดเดนชัดไว  3 ประการ  (สันติภาพ ไชยวงศเกียรติ  (2547: Online; Pierangelo.2003: 91; 
ชาตรี วิฑูรชาติ. 2546: 43)   ดังน้ี 
 1.  พัฒนาการทางภาษาชา 
 2.  พัฒนาการทางสังคมชา 
 3.  พฤติกรรมผิดปกติ  คือพฤติกรรมซ้ําๆ และเปลี่ยนแปลงไดยาก 
 นอกจากนี้ยังมีรายงานลักษณะเดนออทิสติกที่นายแพทยแคนเนอร ไดอธิบายไว  
(Graziano. 2002: 23 – 28; อางอิงจาก  Kanner. 1943) ดังน้ี 
 1. มีการแยกตัวอยางเดนชัด  (Severe Social Isolation)  สวนใหญเปนความบกพรองใน
ดานการปฏิสัมพันธทางสังคม 
 2. มีความผิดปกติในดานภาษา  (Atypical  language) เด็กออทิสติกมีความผิดปกติดาน
ภาษาประมาณรอยละ  50  ซ่ึงมีระดับตั้งแตไมพูด  สับสนในการใชคํา  พูดภาษาเฉพาะของตนเอง  
พูดซ้ําหรือพูดเลียนคําพูดผู อ่ืน  มีประมาณรอยละ  20  ที่ระดับสติปญญาดีสามารถพูดแลมี
พัฒนาการทางภาษา 
 3. มีความยึดม่ันในความเหมือนเดิม  (Preservation of Sameness)  เด็กออทิสติกมัก
แสดงออกอยางชัดเจนวาไมชอบการเปลี่ยนแปลงและยึดม่ันกับกิจวัตรประจําวันมาก  เชน  ใชแกว  
ใบเดิม  เสื้อผาชุดเดิม  วางสิ่งของที่เดิมถามีการเปลี่ยนแปลงเด็กจะโมโหฉุนเฉียวรุนแรง 
 4. ขาดการเลนอยางมีจิตนาการ  ความคิดสรางสรรคและอารมณขัน (Lack of Play, 
Creativity, and  Humor)  เด็กออทิสติกขาดการเลนในรูปแบบของเกมหรือไมมีจินตนาการในการ
เลน 



 13 

 5. การปรากฏของอาการเห็นไดตั้งแตยังเล็ก  (Early Onset)  ความผิดปกติของภาวะ  
ออทิสซึมปรากฏใหเห็นชัดเจนกอนอายุ  36  เดือน  ซ่ึงพบวาเด็กมีพัฒนาการในดานตางๆ ที่ชากวา
พัฒนาการปกติ 
 6. มีการแสดงอารมณที่เกรี้ยวกราดฉุนเฉียว  (Severe Tantrum Behavior) หากมีความ
หงุดหงิดไมพอใจ  เชนการเปลี่ยนแปลงกิจวัตรประจําวัน  เด็กจะมีอารมณโมโหรุนแรง  และคงอยู
เปนเวลานาน 
 7. มีความสามารถเฉพาะอยางที่ชัดเจน  (Isolated Ability Areas)  เด็กออทิสติกบางคนมี
ความสามารถบางอยาง  ซ่ึงบอยครั้งที่ผูปกครองคิดวาเปนเด็กอัจฉริยะ  เชน  มีพรสวรรคในการวาด
ภาพ  การเลนดนตรี  หรือการคํานวณ เปนตน 
 8. มีเชาวปญญาต่ํากวาเกณฑ  (Mental  Retardation)  เด็กออทิสติกประมาณรอยละ  
75 – 80  มีเชาวปญญาต่ํากวา  70  สวนใหญจะมีระดับ  IQ ประมาณ  35 – 50  แตมีเด็ก 
ออทิสติกบางคนมีเชาวนปญญาสูง  หรือกลุมที่เรียกวา  High  Functioning  Autism  (HFA)  และ
พบวาเด็กกลุมน้ีจะมีความสามารถในดานการแสดงออกทางภาษา  (Expressive  Language) 
มากกวาความสามารถในการรับรูทางภาษา  (Receptive  Language) 
 9. ลักษณะอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับความเปนออทิสซึม  (Associated  Characteristics)  เด็ก
ออทิสติกจะแสดงพฤติกรรมที่เปนปญหา เชน ความกาวราว  มีอาการตื่นเตนวิตกกังวลสมาธิสั้น  มี
พฤติกรรมทํารายตัวเอง  มีความฉุนเฉียว  มีการตอบสนองสิ่งเรา  เชน  แสง  เสียง  หรือสัมผัส  
บางอยางผิดปกติ   ชอบหรือกลัวอยางไมสมเหตุสมผล  มีการแสดงออกทางอารมณที่ไมเหมาะสม
กับบริบท  หรือไมตอบสนองทางอารมณ  เปนตน 
 ลักษณะอาการแสดงดังกลาวเปนภาพรวมของเด็กออทิสติก  เด็กออทิสติกแตละคนจะมี
ลักษณะพฤติกรรมที่แตกตางมากบางนอยบางขึ้นอยูกับระดับความรุนแรงของแตละบุคคล 
 

 1.4   สาเหตุการเกิดภาวะออทิสซึม 
 สาเหตุของการเกิดภาวะออทิสซึมไมทราบแนชัด  ในขณะนี้นักวิจัยกําลังศึกษากันอยู
อยางกวางขวาง  แตจากการศึกษาคนควาในปจจุบันพอสรุปปจจัยสําคัญตางๆที่เปนการสนับสนุน
สาเหตุการเกิดภาวะออทิสซึมนาจะเกี่ยวของกับพยาธิสภาพทางสรีระวิทยา  (Pathophysiology)  
ของระบบประสาทกลาง (Pierangelo. 2003: 91) รวมทั้งปจจัยอ่ืนๆ ที่นาจะเกี่ยวของ คือ 
 1. ความผิดปกติของสมอง  ภาวะออทิสซึมเปนความผิดปกติของสมองที่เปนมาโดย
กําเนิด  สมองอาจผิดปกติทั้งโครงสรางและการทํางาน  มีความผิดปกติของเซลลที่เดนชัดในสมอง  
2  สวนคือ  สวน  Limbic System  และ  Cerebellum  และมีความผิดปกติของขนาดของกานสมอง 
ดังน้ี 
  1.1 บริเวณ  Limbic  System  พบความผิดปกติในสวนของ  Amygdala  และ
Hippocampus  ซ่ึงทําหนาที่ควบคุมดานความจํา  อารมณ  การเรียนรู  และแรงจูงใจ  ความผิดปกติ
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ที่พบ  คือ  ลักษณะของเซลลบริเวณนี้มีขนาดเล็กมากและมีจํานวนมากกวาในคนปกติ  จํานวน
เซลลประสาทบริเวณนี้มีความหนาแนนมากอาจทําใหเด็กออทิสติกมีความผิดปกติทางอารมณ  การ
เรียนรู ความจําและพฤติกรรม  เน่ืองจากสมองสวนนี้ทําหนาที่ควบคุมในเรื่องดังกลาว  (อุมาพร  
ตรังคสมบัติ. 2545: 12 - 16) 
  1.2 เซลลประสาทที่บริเวณสมองสวน  Cerebellum  ของเด็กออทิสติกมีจํานวน  
Purkinje  Cell  ลดลงและการขาดหายไปของ  Gliosis  ซ่ึงเปนสวนประกอบของสมองสวนที่เปน
โครงพยุงเซลลประสาทมีชองวางระหวางเซลลมากมายจนมองเห็นการกระจัดกระจายของเซลล  
เซลลมีลักษณะไมพัฒนาเชนเดียวกับเซลลบริเวณ  Limbic  System  ซ่ึงอาจเปนผลใหเด็กออทิสติก
มีความผิดปกติทางดานการเคลื่อนไหว  การควบคุมกลามเน้ือในการทรงตัว และความแข็งแรงของ
กลามเนื้อ (เพ็ญแข  ลิ่มศิลา. 2538: 69; อางอิงจาก  Bauman. 1991) 
  1.3 ก านสมอง   (Brainstem)   นักวิทยาศาสตรพบว า   ก านสมองของเด็ ก 
ออทิสติกจะมีขนาดเล็กกวาปกติ  อาจมีอันตรายเกิดขึ้นตอกานสมองขณะที่เด็กเปนตัวออน  เม่ือ
กานสมองเกิดปญหาก็จะทําใหสมองสวนอ่ืนทําหนาที่บกพรองตอเน่ืองกันเปนลูกโซ  และทําใหเกิด
พฤติกรรมตางๆ มากมาย (อุมาพร  ตรังคสมบัติ. 2545: 13) 
   ความผิดปกติของสมองสวนใหญเกิดในขณะที่เด็กยังเปนตัวออนอยูในครรภ  แตบาง
รายอาจเกิดขณะคลอดหรือหลังคลอด สิ่งที่สนับสนุนวาอาการนี้เกี่ยวของกับความผิดปกติของสมอง
คือ  การตรวจพบวาคลื่นสมองของเด็กออทิสติกมีความผิดปกติมากกวาเด็กทั่วไปรวมทั้งมีผลการ
ศึกษาวิจัยตางๆ เชน  การตรวจเนื้อเยื่อสมองเพื่อหากลไกลการเกิดโรคพบวาในผูปวยบางรายเซลล
สมองมีลักษณะเปนเซลลออน  ไมเติบโตตามอายุ  การศึกษาในทารกแรกเกิด  พบวาเลือดของ
ทารกที่เปนออทิสติก  เม่ือโตขึ้นมีโปรตีนที่เรียกวา  Growth  Factor  สูงกวาปกติ  แมวา  Growth  
Factor  จะมีบทบาทสําคัญในการเจริญเติบโตของสมองแตหากมีปริมาณสูงเกินไป  ก็จะทําใหสมอง
เกิดความผิดปกติได  (อุมาพร  ตรังคสมบัติ. 2545: 13)  มีหลักฐานหลายอยางที่แสดงวาเด็กออทิ
สติกมีความผิดปกติในการทําหนาที่ของสมอง  เชน  การตรวจดวยเครื่องเอ็กซเรย   PET  Scan  
พบวาการทํางานของเซลลสมองในซีกซายและขวาไมเทากัน  และการทํางานของสมองไม
ประสานกันระหวางสวนหนา  (Frontal  Lope)  กับสมองสวนขาง  (Parietal  lope) และสวน  
Neostriatum กับ  Thalamus  และผลจากการศึกษาสมองดวยเครื่อง  MRI  ยังพบวาสมองของเด็ก
ออทิสติกมีขนาดเพิ่มขึ้นโดยไมทราบสาเหตุที่สองบริเวณ  Occipital  Lope  บริเวณ Parietal   
Lope   และ  Temporal  Lope  สําหรับสมองบริเวณ Temporal  Lope   น้ีมีความสําคัญมาก  ใน
คนที่สมองสวนนี้ถูกทําลายจะแสดงพฤติกรรมคลายภาวะออทิสซึม  (Kaplan;  &  Sadock. 1998: 
183)  นอกจากนี้ยังพบวาเด็กออทิสติกมีโครงสรางของสมองที่ผิดปกติ  (Nurcombe;  et al. 2000: 
547; Roger;  et al. 2001: 47; Shaner. 2000: 45; Klykylo. 2000: 590) 
  2.  เปนความบกพรองของระบบภูมิคุมกัน  (Auto  Immune  Disorders)  บางคนเชื่อวา
ภาวะออทิสซึมเกี่ยวของกับภูมิคุมกันที่ผิดปกติ  พบวาในเด็กบางรายมีจํานวน  T – cell  และ 
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สาร  IgA ซ่ึงชวยสรางภูมิคุมกันใหรางกายอยูในระดับต่ํา  เด็กออทิสติกมีความผิดปกติในระบบ
ภูมิคุมกัน  เน่ืองจากระบบภูมิคุมกันกลับไปทําลายระบบประสาทของตนเอง (เพ็ญแข  ลิ่มศิลา. 
2545:  21) 
  3.  สาเหตุทางพันธุกรรม  (Genetic  Factors)  งานวิจัยปจจุบันพบวา  อาจมีโครโมโซม
ที่ผิดปกติหลายตัวในโรคนี้  โดยเฉพาะโคโมโซมตัวที่  2 ที่ 7 ที่13 ที่15 ที่16  และที่19  มีหลักฐาน
ที่แสดงวา  การเกิดภาวะออทิสซึมมีสวนเกี่ยวของทางพันธุกรรม  (Jordan. 2000: 57)  พบวา
ครอบครัวที่มีลูกคนหนึ่งเปนออทิสติกแลว  ลูกคนอื่นๆ มีโอกาสเสี่ยงที่จะเปนออทิสติกไดรอยละ 3– 
5  (รุงนภา  ทรัพยสุพรรณ. 2546: 11; อางอิงจาก Duran; & Barlow. 1997: 451)  และจาก
การศึกษาคูแฝดที่มีอาการออทิสซึม  พบวาในคูแฝดที่มาจากไขใบเดียวกัน หากเด็กคนหนึ่งเปน
ออทิสติก คูแฝดอีกคนมีโอกาสเปนดวยรอยละ  40  ซ่ึงมากกวาคูแฝดที่เกิดจากไขคนละใบที่โอกาส
เปนเพียงรอยละ  10 เทานั้น  (เพ็ญแข  ลิ่มศิลา. 2545: 21) 
 4. ปญหาชีววิทยา  สาเหตุพฤติกรรมกาวราวและทํารายตนเองของเด็กออทิสติกนั้น  วิง 
(Wing. 1996: 120)  กลาววา นักจิตวิทยาคนหาสาเหตุและเสนอแนะวามีสาเหตุจากภายในที่ทําให
เด็กทํารายตนเองคือ  สาเหตุจากชีวภาพภายใน  เกิดจากสารเคมีที่ผิดปกติ  สารนี้เรียกวา Opiates 
เกิดขึ้นไดเองภายในรางกาย  สารนี้ชวยลดความเจ็บปวดคลายกับมอรฟนสารเคมีบางตัวทําใหลด
การสนองความเจ็บปวด มีบางทฤษฎีกลาววา  การทํารายตัวเองเปนวิธีการที่จะเพ่ิมระดับ  Opiates  
ในรางกาย  เพ่ิมความรูสึกที่สบายขึ้น 
 5.  ปญหาระหวางตั้งครรภและการคลอด  ซึ่งแทรกซอนระหวางตั้งครรภและการคลอด  
เชน  มีเลือดออกในชวง  3  เดือนแรกของการตั้งครรภ การใชยาในขณะตั้งครรภ  การคลอดที่
ผิดปกติ  ลวนเปนปจจัยเสี่ยงที่พบในประวัติเด็กที่มีภาวะออทิสซึม  (ชาตรี  วิฑูรยชาติ. 2540: 118) 
 6. การทํางานของระบบประสาท  จากการศึกษาโดยการตรวจคลื่นสมองดวยไฟฟา  
(Electroencephalography  หรือ  EEG)  เพ่ือตรวจสอบถึงระบบชีวภาพของระบบประสาท  พบ
ความผิดปกติของ  Cerebral  Cortex  จาก  EEG  ถึงรอยละ  33 – 58  โดยมีอาการลมชัก  รอยละ  
5 – 19 (เพ็ญแข  ลิ่มศิลา.  2538: 69)   
 สวน วินัดดา ปยะศิลป (2537: Online)  กลาววา ภาวะออทิสซึมน้ัน เกิดจากมีพยาธิ
สภาพที่ผิดปกติในสมองจึงเปนเหตุใหเกิดอาการเฉพาะออกมาซึ่งจะพบอาการออทิสติกรวมกับเด็ก
ที่มีเน้ือสมองอับเสบ ในวัยทารก  ในเด็กที่เกิดจากแมที่เปนหัดเยอรมันขณะตั้งครรภ  หรือในเด็กที่
ขาดอากาศขณะคลอดเมื่อสารซีโรโทนินสูงกวาเด็กคนอ่ืน  บางรายอาจพบความผิดปกติชัดเจนจาก
การตรวจเอกซเรยพิเศษที่ระบบประสาท  สาเหตุตอมา  คือ  ไมมีพยาธิที่ชัดเจน  แตมีผลกระทบตอ
การทํางานของสมองโดยผานทางสารเคมีที่มีระดับผิดปกติ  สาเหตุสุดทายเกิดจากกรรมพันธุ  
 ศรีสมร  กสิวัฒน  (2537: 2) กลาววา  ยังไมมีหลักฐานใดยืนยันไดแนชัดวา  อาการ 
ออทิสซึมเกิดจากสาเหตุใด  แตเปนที่ยอมรับกันวา  ออทิสซึมเปนความผิดปกติทางระบบประสาท  
หรือเน้ือเยื่อในสมองถูกทําลาย  เปนหยอมเล็กๆ  ไมตอเน่ืองกัน  ซ่ึงอาจมีสาเหตุจากพันธุกรรม  
หรือสภาวะกอนคลอดและระหวางคลอด 
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 ดังน้ัน พอสรุปไดวาสาเหตุของการเกิดภาวะออทิสซึมยังไมทราบแนชัดแตมีปญหาที่สงผล
ใหเกิดความผิดปกติของสมองซึ่งทําใหพฤติกรรมแตกตางจากคนปกติทั่วไป  แตอาจมีปจจัยอ่ืนที่
เกี่ยวของ ไดแก ปจจัยทางพันธุกรรม ปจจัยดานระบบภูมิคุมกัน, ปจจัยทางชีววิทยาและการทํางาน
ระบบประสาท 
  

 1.5   ระบาดวิทยาของภาวะออทิสซึม 
 สมาคมออทิสติกอเมริกา  (รุงนภา  ทรัพยสุพรรณ. 2546: 10; อางอิง  American  
Psychiatric  Association. 1996: 68 – 69) ใหขอมูลวา  พบสัดสวนของการเกิดออทิสซึม  2 – 5:  
10,000  และพบในเด็กชายมากกวาเด็กหญิง  โดยมีอัตราสวน  เด็กชาย:  เด็กหญิง  4 – 5: 1 
  เทปลิน  (Teplin. 1999: 590) รายงานการพบอุบัติการณที่สูงขึ้นมากคือ  10 – 20: 
10,000  จากกอนหนานี้พบเพียง  4 – 5  คน  ตอ  ประชากร  10,000  คน  อัตราสวนระหวาง
เด็กชาย  ตอ  เด็กหญิง  3:  1  ถึง  4: 1  ซ่ึงเปนเด็กหญิงจะมีความรุนแรงในดานความบกพรอง
ทางสติปญญา  (Mental retardation)  มากกวา 
 เนอรคอมบี; และคณะ (Nurcombe; et al. 2000: 547)   รายงานการพบเด็ก 
ออทิสติก  1:1,000  ใน  อัตราสวน  เด็กชาย  ตอ  เด็กหญิง  เทากับ  3:1  แมวาจะพบเด็กผูหญิง
นอยกวาแตมักมีความรุนแรงมากกวาในดานสติปญญาต่ําและมีความผิดปกติทางระบบประสาท 
สวนปอปเปอร  และ  เวสต  (Popper  &  West. 2000: 897)  กลาววา การเกิดภาวะออทิสซึม  2 – 
5:  10,000  เชนเดียวกับเนอรคอมบีและคณะ  (Nurcombe, et al. 2000: 547)   และพบในเด็กชาย
มากกวาเด็กหญิงใน  อัตราสวน  เด็กชาย:  เด็กหญิง  เทากับ 3 – 4: 1 แตในเด็กหญิงะมีอาการ
รุนแรงมากกวา 
 แชนเนอร  (Shaner. 2000 ; 44)  กลาววา  พบการเกิดภาวะออทิสซึม  2 – 5: 10,000 
และพบในเด็กชายมากกวาเด็กหญิงในอัตราสวน  เด็กชาย:  เด็กหญิง  เทากับ  5: 1  (Kaplan; & 
Sadock  1998: 118)  ถารวมเด็กปญญาออนระดับรุนแรงที่มีอาการของภาวะออทิสซึมบางอยางเขา
ไปดวยจะพบในอัตราสวน  20:  10,000 ในขณะที่ คลายคิโล (Klykylo. 2000:  578)  กลาววา  พบ
การเกิดภาวะออทิสซึม  2 – 5: 10,000  แตถาวินิจฉัยโดยใหนิยามที่กวางขึ้นจะพบ  10 – 20:  
10,000  และพบในเด็กชายมากกวาเด็กหญิงในอัตราสวน  เด็กชาย:  เด็กหญิง  เทากับ  4:  1 
(Pierangelo. 2003:  91)   
 สําหรับการศึกษาระบาดวิทยาของภาวะออทิสซึมในประเทศไทย เพ็ญแข  ลิ่มศิลา  
(2545: 20) กลาววาพบสภาวะออทิสซึม  1: 2,000  น่ันคือในจํานวนเด็ก 2,000 คน  จะพบเด็ก 
ออทิสติก 1 คน  และพบในเด็กเพศชายมากกวาเพศหญิงในอัตราสวน  เด็กชาย: เด็กหญิง 4– 5:  1
สวนวินัดดา ปยะศิลป กลาววาพบสัดสวนของการเกิดโรคออทิสซึมในสังคม 4–5: 10,000 และ     
พบในเด็กชายมากกวา  เด็กหญิง  ประมาณ 4 เทา  (สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี.  2546: 
10)  สัดสวนการเกิดภาวะออทิสซึมพบไดประมาณ  4:  10,000  ของเด็กทั่วไป พบเด็กชายมาก 
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กวาเด็กหญิงในอัตราสวน เด็กชาย: เด็กหญิง 4-5: 1 (วินัดดา ปยะศิลป.2537: 11; สันติภาพ     
ไชยวงศเกียรติ. 2546: Online; อําพูน  สูอําพัน.2539:349; ศูนยสุขวิทยาจิต กระทรวงสาธารณสุข. 
2003: Online)  
 ดังน้ันจากรายงานหลายๆฉบับจึงสรุปไดวาสัดสวนของเกิดออทิสซึมมีความใกลเคียงกัน
คือ ประมาณ 5: 10,000 และพบในเด็กผูหญิงนอยกวาเด็กชายในสัดสวน 1:4 แตในเด็กหญิงจะมี
ระดับความรุนแรงดานความบกพรองทางสติปญญามากกวา และพบในคนทุกชนชั้น 
  

 1.6  การวินิจฉัยภาวะออทิสซึม 
 เน่ืองจากเด็กกลุมน้ีเปนเด็กที่ตองไดรับการรักษาจากแพทยควบคูกันไปกับการปรับ
พฤติกรรมและการเรียนการสอนโดยครู การจําแนกเด็กกลุมน้ีออกจากเด็กปกติและเด็กกลุมอ่ืนจึง
เปนเรื่องสําคัญ เด็กออทิสติกอาจมีอาการบางอยางรวมกับเด็กที่มีความตองการพิเศษกลุมอ่ืน เชน 
เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา เด็กสมาธิสั้น เด็กที่มีความผิดปกติทางภาษาดังน้ัน จึง
จําเปนตองมีขอบงชี้จากการวินิจฉัยของแพทยเพ่ือวาเด็กมีภาวะออทิสซึมหรือไมขอบงชี้ที่แพทยของ
ไทยใชเปนเกณฑในการระบุวาเปนภาวะออทิสซึมคือ 
 แบบวินิจฉัยที่เรียกวา DSM – IV (Elisa D Levin. 2001: Online) ไดกําหนดพฤติกรรมที่
สําคัญในการบงชี้ภาวะออทิสซึม (Autism Disorder) ดังน้ี (ศรีเรือน แกวกังวาน. 2543; อางอิงจาก 
DSM-IV by The American  Psychiatric Association. 1994) 
 

หัวขอ คําอธิบายหัวขอ 
1. จํานวนขอบงชี้ 
 
 
 
 
2. ขอบงชี้ภาวะออทิสซึม ก,ข,ค 
ก. ความบกพรองในพฤติกรรม

ทางสังคม 
 
 
 
 
 
 

1. ตองมีลักษณะอยางนอย 6 ขอจากลักษณะบงชี้ 12 ขอ ใน
ขอ ก,ข,ค รวมกัน 

2. ตองมีลักษณะอยางนอย 2 ขอในกลุม ขอ ก. 
3. ตองมีลักษณะอยางนอย 1 ขอในกลุม ขอ ข. ค. 
 
1. มีความบกพรองในพฤตกิรรมการสื่อสารที่ไมใชภาษาพูด

หลายๆ อยางรวมกัน เชน การแสดงออกทางสีหนา ภาษา
กาย การสบตา การสื่อสารดวยภาษาทาทาง 

2. ไมสามารถสรางความสัมพันธกับเพ่ือนรวมวัยไดอยาง
เหมาะสม 

3. ไมรูจักหาความสนุกความสนใจและความสําเร็จ
(Accomplishment) รวมกับคนอื่นได (เชน แสดงออกไมได 
ชี้วตัถุสิ่งของที่ตนเองสนใจไมได เลนกับเพ่ือนไมเปน) 
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หัวขอ คําอธิบายหัวขอ 
 
 
 
ข. ความบกพรองทาง

พฤติกรรมดานตางๆ 
 
 
 
 
 
ค. มีพฤติกรรมซ้ําซากจําเจดาน

ความสนใจและกิจกรรม 
 
 
 
 
 

4. ไมมีปฏิกิริยาโตตอบ-แลกเปลี่ยนเชิงสังคมและอารมณกับ
บุคคลอื่น (ไมรูจักให – ไมรูจักรับ) 

 
1. มีพัฒนาการพูดลาชาหรือไมมีพัฒนาการใดๆเลยในกรณีที่มี

ภาษาพูดไดบางก็ไมมีความสามารถที่จะเริ่มตนสนทนาหรือ
ดําเนินการสนทนา 

2. ใชคําซ้ําๆ ภาษาซ้ําๆ ใชทาทางแปลกๆ  
3. ขาดความสามารถในการเลนหลายอยาง เชน เลนบทบาท

สมมุติ เลนเลียนแบบเชิงสังคมที่เหมาะกับวัย 
 
1. หมกมุนกับสิ่งใดสิ่งหน่ึง หรือพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่ง

ซํ้าๆ อยางผิดปกติวิสัยของตน 
2. ขาดความยืดหยุนกับกิจวัตรประจําวันหรือประเพณี

วัฒนธรรม 
3. แสดงอาการเคลื่อนไหวซํ้าๆ เชน ลูบหนา ดัดนิ้ว กัดนิ้ว ดึง

ผม ฯลฯ 
4. หมกมุนกับชิ้นสวนของวัตถุ สิ่งของ เครื่องเลน 

3. มีความผิดปกติหรือความ
ลาชาในพัฒนาการดาน
ตางๆ อยางนอย 1 ดาน 

 
4. ตองแสดงออกตั้งแตกอนอายุ 

3 ขวบ 
 
5. ความผิดปกติดังกลาวตอง

ไมใชลักษณะความผิดปกติ
ตามคํานิยามของ Rett’s 
disorder หรือ Childhood 
disintegrative disorder  

1. ดานสังคม 
2. ดานภาษา 
3. ดานการเลนสมมุติ 
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 อยางไรก็ตาม  เพ็ญแข  ลิ่มศิลา (2545: 15 -20) ไดกลาวถึงกระบวนการวินิจฉัยเด็กออทิ
สติกวา มีวิธีปฏิบัติดังน้ี 
 1.  การซักประวัติอยางละเอียดจากพอแมหรือผูที่อยูใกลชิดกับเด็กเกี่ยวกับ 
   1.1  ประวัติการตั้งครรภของมารดา  การคลอด  การเลี้ยงดูเด็ก 
    1.2  พัฒนาการดานรางกาย  สังคม และการสื่อสารความหมาย 
    1.3  การแสดงพฤติกรรมของเด็กขณะอยูที่บาน 
    1.4  มีบุคคลในครอบครัวมีปญหาเหมือนเด็ก 
    1.5  ประวัติการเจ็บปวยของเด็ก  การกระทบกระเทือนของสมอง 
 2.  การตรวจและประเมินเพ่ือการวินิจฉัย แพทยควรใหเด็กเดินวิ่งและเลนไดอยางอิสระ 
 3.  การสังเกตพฤติกรรมเพื่อการวินิจฉัย  โดการสังเกตวาพบพฤติกรรมตางๆในลักษณะ
เหลานี้มากนอยหรือไม 
     3.1  ดานรางกาย  ถามีขนาดเล็กหรือใหญเกินไปมักมีปญหาเกี่ยวกับสุขภาพและ
ปญหาการรับประทานอาหาร  เชน  เคี้ยวอาหารไมเปน  กลืนอาหารลําบาก  คายอาหารไมเปน  
หรือบางคนรับประทานอาหารไมรูจักอ่ิม 
     3.2  การเคลื่อนไหวผิดปกติ  เชนวิ่งหรือเดินอยางไมมีจุดหมาย  โยกตัวกระดิกนิ้ว  
โบกมือไปมา  บางคนนิ่งเฉย บางคนงุมงามหกลมบอย 
    3.3  การแสดงออกทางสังคมและความสัมพันธกับบุคคล  เด็กอาจแสดงพฤติกรรม  3  
แบบคือ  แยกตัวโดดเดี่ยว  สมยอมจนเหมือนตุกตาที่ไมมีชีวิตจิตใจ  และมีปฏิสัมพันธกับบุคคลมาก
เกินไปโดยแสดงใหเห็นพฤติกรรมที่ผิดปกติ 
    3.4  การตอบสนองตอการใชสายตา  เชน  หลีกเลี่ยงการสบตา  จองมองแบบผิดปกติ  
มองเลื่อนลอย  ชอบมองแสงสวางหรือสิ่งของที่หมุนๆ มองสิ่งของใกลตาจนเกินไป 
    3.5  การตอบสนองตอการฟง  ไมตอบสนองเสียงบุคคล  หรือตอบสนองเสียงบางเสียง
จนเกินไป 
    3.6  การตอบสนองตอกลิ่น  รส  สัมผัส  เชน  ดมหรือเลียสิ่งของที่ไมใชอาหารชอบ
หรือหมกมุนตอการสัมผัสบาอยางแตไมรับรูการสัมผัสจากบุคคล  บางคนทนตอความเจ็บปวย  บาง
คนแสดงความเจ็บปวดมากเกินไป 
    3.7  การสื่อความหมาย  ไมสามารถสื่อความหมาย  ไมเขาใจสีหนาทาทางของผูอ่ืน  
พูดไมได  พูดเลียนแบบ  พูดซ้ําซาก 
    3.8  พฤติกรรมซ้ําๆ เด็กแตละคนจะแสดงไมเหมือนกัน  เชน  ชอบดูโฆษณา  หรือ  
หนังการตูนซํ้าๆ ชอบน่ังที่เดิมทุกครั้ง 
    3.9  การจินตนาการ  ไมสามารถสมมุติในการเลน  เลนของเลนไมเปน 
    3.10 การปรับตัวตอสิ่งแวดลอมและการแสดงออกทางอารมณ  เด็กจะปรับตัวยากเมื่อ
มีการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอม  แสดงอารมณไมเหมาะสมกับสถานการณ  มีอารมณเปลี่ยนแปลง
โดยไมทราบสาเหตุ 
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    3.11 ดานสติปญญามีความสามารถดานตางๆ ลาชาแตมีความสามารถบางดาน    
โดดเดน 
 4. การตรวจวินิจฉัยทางการแพทย  การตรวจพิเศษทางหองปฏิบัติการหรือเครื่องมือ
พิเศษไมใชในการวินิจฉัย  แตทําเพื่อประกอบการรักษา 
 5.  การตรวจสอบทางจิตวิทยาเพื่อดูความสามารถของระดับสติปญญา  ตรวจเม่ือเด็ก
สามารถพูดไดและเรียนรูไดแลว 
 6. การตรวจการไดยิน 
 สรุปวาเด็กกลุมน้ีเปนเด็กที่ตองไดรับการรักษาจากแพทยควบคูกันไปกับการปรับ
พฤติกรรมและการเรียนการสอนโดยครู  การจําแนกเด็กกลุมน้ีออกจากเด็กปกติและเด็กกลุมอ่ืนจึง
เปนเรื่องสําคัญ  การจะแยกภาวะออทิสซึมใหชัดเจนและถูกตองแมนยํา  ตองอาศัยแพทย
ผูเชี่ยวชาญเพราะเด็กออทิสติกจํานวนไมนอยมีอาการบางอยางรวมกับเด็กที่มีความตองการพิเศษ
กลุมอ่ืน  เชน  เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา เด็กสมาธิสั้น  เด็กที่มีความผิดปกติทางภาษา  
ดังน้ันจึงควรใหเด็กไดพบแพทยเพ่ือทําการตรวจอยางละเอียดและวางแผนชวยเหลือที่เหมาะสม 
รวมกับครู 
 

 1.7   ลักษณะพฤติกรรมที่เปนปญหาของเด็กออทิสติก 
 ลักษณะพฤติกรรมที่เปนปญหาของเด็กออทิสติก  มีดังน้ี 
  1. อารมณรุนแรง   เด็กออทิสติกบางคนมีอารมณออนไหวมาก  ทนตอคําตําหนิไมคอย
ได  อารมณเหมือนเด็กที่เล็กกวาวัย  มีความกลัวและวิตกกังวลมากกวาเด็กปกติ  ถาไมพอใจหรือ
โกรธแมแตเรื่องเล็กนอยก็จะสงเสียงโวยวายทันที  หงุดหงิดงาย   ควบคุมอารมณตัวเองไมได 
 2. กรีดรอง  และทําฤทธิ์เดช  เด็กออทิสติกมักชอบทําฤทธิ์ทําเดช  เพราะเด็กไมมีคําพูด  
ซ่ึงใชเพ่ือรองขอสิ่งที่เด็กตองการ  เด็กอาจกรีดรองเพ่ือเอาทอฟฟ  ขนมหวาน  หรือไอศกรีม  หรือ
สิ่งของแปลกๆ ที่เด็กตองการได  บางครั้งเด็กอาจกรีดรองเพราะสิ่งที่เคยทําอยูมีการเปลี่ยนแปลง  
บางครั้งการกรีดรองอาจเกิดจากความกลัว  หรือขยะแขยงอยางไมมีเหตุผล 
 3. ทําลายขาวของ  เด็กออทิสติกไมสามารถเลนไดอยางสรางสรรค  เด็กจึงหมกมุนอยูกับ
การสํารวจตรวจสอบสิ่งของที่อยูรอบๆ ตัว  จากการเลนแบบน้ีทําใหเด็กเรียนรูชา  กระดาษเปนสิ่งที่
ฉีกได  ของแข็งๆ หลายอยางมีเสียงเม่ือกลิ้งบนพื้น  เด็กชอบใจเมื่อไดยินของตกแตก  เด็กบางคน
ชอบทําใหหลอดไฟฟาแตกทั่วบาน  ตอมาเด็กก็มาถึงขั้นเอาสิ่งหน่ึงใสเขาไปในอีกสิ่งหน่ึง  แตเด็กยิ่ง
ไมเขาใจวาเอาของใหญใสไปในของเล็กไมได  ดังน้ันจึงฉีกของใหญหรือทําใหของนั้นแตกเพื่อใหเล็ก
พอที่จะใสเขาไปในของอีกสิ่งหน่ึงได 
 4. กาวราว  เด็กออทิสติกบางคนชอบทํารายรางกายผูอ่ืนแรกๆ กรีดรองโดยไมมีเหตุผล  
แสดงออกดวยความรุนแรง  รองไหและลงนอนชักดิ้นบนพื้น  ขวางปาทําลายขาวของ 
 5. ตอตานการเปลี่ยนแปลง   เด็กออทิสติกเปนจํานวนมากชอบทําสิ่งที่เปนกิจวัตร
ประจําวันซ้ําๆ ทุกวันถาสิ่งใดที่เคยทํามาอยางไร เกิดมามีการเปลี่ยนแปลงไมเหมือนเดิม เด็กจะ
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หงุดหงิด สงเสริมกรีดรองและโมโหลงนอนดิ้น เด็กออทิสติกมักมีความผูกพัน หรือ ติดของบางอยาง
มาก เชน เศษเชือก 
 6. ทํารายตนเอง  เด็กออทิสติกบางคนชอบเอาหัวกระแทกพื้น กัดตัวเองหรือทําราย
ตนเองพฤติกรรมนี้อาจเกิดขึ้นเนื่องจากเด็กเกิดความไมสบายใจ หรือเม่ือเด็กเกิดความอึดอัดใจหรือ
รูสึกสับสนจากการที่ไมสามารถเขาใจในสิ่งตางๆ เด็กชอบกัดหลังมือ หรือขอมือของตนเอง ขณะที่
ทําพฤติกรรมนี้เด็กจะมีทาทางตึงเครียดและทาทางโกรธแคน ซ่ึงการทํารายตนเองของเด็กนี้อาจจะ
เกิดขึ้นในระยะที่เด็กรูสึกไมมีความสุขและจะเปนอยูชั่วคราวเทานั้น 
 7.  อยูไมน่ิง น่ังไมติดที่ หรือซนผิดปกติ  เด็กออทิสติกเปนจํานวนมากมีอาการนั่งไมติดที่
ลุกออกจากที่น่ังบอยครั้ง  เด็กเล็กบางคนอาจวิ่งในหองเรียน  หรือทําอะไรอยูเกือบตลอดเวลา  เชน  
เอาของเลนมาหมุนเลน  
  จากพฤติกรรมที่เปนปญหาของเด็กออทิสติก  ที่กลาวมาทั้งหมด  จะเห็นไดวาจะมี
พฤติกรรมที่เปนปญหาที่เกิดจากการควบคุมอารมณ  และพฤติกรรมของตนเองไมไดเปนสวนใหญ  
ไมวาจะเปนพฤติกรรมที่เปนปญหาสําหรับตนเองและในสังคมรอบขาง  
 

 1.8   การชวยเหลือเด็กออทิสติก  
 การบําบัดรักษาอาการของเด็กออทิสติกนั้น  สามารถปฏิบัติไดหลายวิธี  โดยจากหลาย
วิชาชีพ  ซ่ึงสามารถสรุปการรักษาไดดังนี้  (เพ็ญแข  ลิ่มศิลา. 2542; วันเพ็ญ  บุญประกอบ; และ
คณะ. 2538; ภัทราภรณ  ทุงปนคํา;  และคนึงนิจ  ไชยลังการณ. 2546) 
 1. การบําบัดทางชีวภาพ  ไดแกการใหยา  มักจะใชในกรณีที่เด็กมีอาการชัก กาวราว  
อยูไม น่ิงตลอดจนปญหาทางดานอารมณพฤติกรรมอ่ืนๆ นอกจากนี้การนํา HEG 
(Hemoencephalogram)  มาใชซ่ึงเปนการทํา  blood  brain   exercise  ในสมองทั้งสองซีก  จะ
ชวยใหมีการไหลเวียนของเลือดภายในสมองดีขึ้น  ในเด็กออทิสติกจะเพิ่มการกระตุนที่บริเวณ  
Broca’ area  ซ่ึงเปนสมองสวนที่ควบคุมการพูด  ขณะรักษาดวย  HEG  มีการบันทึกกราฟคลื่น
ความคิดที่สามารถบอกความกาวหนาในการรักษาแตละครั้ง 
 2. พฤติกรรมบําบัด  เปนวิธีการปรับพฤติกรรมเพ่ือลดพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค  การ
ปรับพฤติกรรมตองมีการวางแผนรวมกับผูปกครอง  หรือผูดูแลเด็ก  ตลอดจนผูเกี่ยวของกับเด็ก
ทั้งหมด  เพ่ือใหบําบัดเปนไปอยางตอเน่ือง  และสรางพฤติกรรมใหมที่พึงประสงค 
 3. พัฒนาการบําบัด  เด็กออทิสติกจะมีความบกพรองของพัฒนาการ  ดังนั้นการสงเสริม
พัฒนาการที่บกพรองไปจึงเปนสิ่งที่จําเปน  โดยเร่ิมตั้งแตเม่ือเด็กอายุยังนอย  ยิ่งผูปกครองทราบได
เร็วมากเทาใดวาลูกเปนออทิสติก  และเริ่มการบําบัดที่ถูกตองไดเร็วมากเทานั้น  โอกาสในการที่เด็ก
จะเรียนรู  พัฒนา  และสามารถดําเนินชีวิตไดอยางเปนปกติจะมีมากยิ่งขึ้น  การสงเสริมพัฒนาการ  
ไดแก 
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  3.1 การสงเสริมการใชกลามเน้ือตางๆ ของรางกาย  ไมวาจะเปนกลามเนื้อมัดเล็ก  
หรือกลามเน้ือมัดใหญ  ในการดําเนินชีวิต  หรือการทํากิจจัตรประจําวันตางๆ เชน  การทรงตัว  
การเดิน  การกาวขามสิ่งกีดขวาง  การใชชอนสอมรับประทานอาหาร  การแตงตัว เปนตน 
  3.2 การสงเสริมทักษะทางภาษา  ไดแก  การชวยเหลือ  เด็กใหมีการสื่อสารโดยใช
วิธีการที่เด็กถนัด  เชน  การสื่อสารดวยภาพ (PECS: The  Picture  Exchange  Communication  
System)  การแกไขการพูด  (speech  therapy)  และสงเสริมใหเด็กมีประสบการณที่ดีในการพูดสื่อ
สาเพื่อลดปญหาทางดานอารมณและพฤติกรรม  ตลอดจนการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อกระตุน
ความสนใจในการเรียนคําศัพท (ภัทราภรณ  ทุงปนคํา; และคนึงนิจ ไชยลังการณ. 2546; อางอิงจาก 
คนึงนิจ  ไชยลังการณ. 2546) ซ่ึงจากการศึกษาของ สุขิริน เย็นสวัสดิ์ (2548, บทคัดยอ) ได
ทําการศึกษาทักษะการสื่อสารของเด็กออทิสติกจากการสอนโดยใชปายกระดานสื่อสาร ผลการวิจัย
ปรากฏวา  ทักษะการสื่อสารแบบใชภาษาทาทาง  (Nonverbal  language)  ของเด็กออทิสติกจาก
การสอนโดยใชปายกระดานสื่อสารสูงขึ้น  สวนทักษะการสื่อสารโดยใชภาษาพูด  (Verbal  
language)  ของเด็กออทิสติกจากการสอนโดยใชปายกระดานสื่อสารไมเปลี่ยนแปลง 
    3.3 การจัดการศึกษา  โดยแบงออกเปนการเรียนรวมกับเด็กปกติในกรณีที่เด็ก
สามารถนั่งเรียนได  และไมมีปญหาทางดานอารมณและพฤติกรรมมากนัก  อีกทั้งยังสามารถที่จะ
เรียนรูรวมกับเด็กปกติอ่ืนไดซ่ึงจะสรางโอกาสใหเด็กออทิสติกไดเรียนรูทักษะทางสังคมมากขึ้น  ใน
กรณีที่เด็กที่ไมสามารถเรียนรวมกับเด็กปกติได  ซ่ึงเนื่องมาจากมีปญหาทาดานการรับรูหรือปญหา
ทางดานอารมณ  พฤติกรรมมาก  การจัดการศึกษาควรเปนในรูปของกาจัดชั้นเรียนพิเศษ  โดยครูที่
ไดรับการฝกทางดานการศึกษาพิเศษ  ทั้งน้ีสามารถกระทําไดทั้งในโรงพยาบาล  หรือโรงเรียนปกติ 
ซ่ึง ชาริณี  หวาจีน (2548: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาทักษะทางสังคมของเด็กออทิสติกในชั้นเรียน
รวมระดับชั้น ประถมศึกษาปที่ 6 จากกิจกรรมกลุมเพ่ือนชวยเพ่ือน ผลการวิจัยปรากฏวาเด็กออทิ
สติกทั้งสองคนที่ไดรับการสอนทักษะทางสังคมโดยกิจกรรมกลุมเพ่ือนชวยเพื่อนมีทักษะทางสังคมดี
ขึ้น   
 4. กิจกรรมบําบัด  การจัดกิจกรรมบําบัดในเด็กออทิสติกมีวัตถุประสงค  เพ่ือพัฒนาการ
รับรูเบื้องตนที่จะสงผลไปสูการมีสมาธิในการทํากิจกรรม  การควบคุมความตั้งใจ  ความมีคุณคาใน
ตัวเอง  ความเชื่อม่ันในตนเอง  ความสามารถทางดานการเรียน  ความสามารถในการคิดเชิง
นามธรรม  ตลอดจนความถนัดของรางกายและสมอง (สรอยสุดา   วิทยากร,2544)  โดยมีหลักการ
ทํากิจกรรมบําบัดคือ  เพ่ิมการใชพลังงานเด็ก  (Physical  exertion)  การผอนคลาย  (Relaxation)  
ฝกการควบคุมตัวเอง  (Self  control)  และสงเสริมกิจกรรที่พึงประสงค  (Purposeful  activity) 
วิธีการชวยเหลือโดยการใชบูรณาการประสาทสัมผัสนั้นไดมีงานวิจัยในดานนี้มากมาย งานวิจัยหน่ึง
เปนการศึกษาความสามารถในการสบตาของเด็กออทิสติก  ระดับชั้นอนุบาลจากการใชกิจกรรม
ประสาทรับรูรวมกันและการเสริมแรงทางบวก  ผลการวิจัยปรากฏวา  เด็กออทิสติกที่ไดรับการฝก
ดวยการใชกิจกรรมประสาทรับรูรวมกัน  และการเสริมแรงทางบวกมีพฤติกรรมการสบตามากขึ้น  
(ศิริพร  สุริยา. 2548: บทคัดยอ)   
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 5. การบําบัดทางเลือก  (Alternative therapy)  ปจจุบันยังมีการบําบัดทางเลือกอ่ืนๆ เพ่ือ
สงเสริมใหเด็กออทิสติกไดพัฒนาการเรียนรู  ลดปญหาทางดานอารมณ  พฤติกรรม  ชวยใหเด็ก
สามารถดํารงชีวิตประจําวันไดมากที่สุด  สําหรับปญหาทางอารมณเปนปญหาที่สําคัญอยางหนึ่งของ
เด็กออทิสติก เด็กไมรูจักการควบคุมอารมณตนเอง ไมเขาใจความรูสึกและอารมณของผูอ่ืน ดังนั้น 
การชวยเหลือดานการรับรูอารมณจึงเปนเรื่องสําคัญอยางยิ่ง ไดมีการศึกษาความสามารถในการรับรู
อารมณของเด็กออทิสติก โดยการสอนดวยหนังสือการตูน  ผลการวิจัยปรากฏวา   ความสามารถใน
การรับรูอารมณของเด็กออทิสติก  ที่ไดรับการสอนโดยหนังสือการตูนสูงขึ้นในระดับคะแนนรอยละ  
60  ขึ้นไป  ความสามารถในการรับรูอารมณของเด็กออทิสติกหลังการสอนโดยหนังสือการตูนสูงกวา
กอนสอนโดยหนังสือการตูน (บุญลอม  ดวงวิเศษ. 2550: บทคัดยอ) 
 

2.   เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับพฤติกรรมซ้ําๆ 
 2.1   ความหมายของพฤติกรรมซ้ําๆ  
   ความหมายพฤติกรรมซ้ําๆ แปลกๆ  หมายถึง  พฤติกรรมการเคลื่อนไหว  (motor) หรือ
การกระทําทาทาง  (Posturing)  ซ่ึงไมมีความสําคัญในการทํางานหรือมีนอยมาก  อาจมีการ
เคลื่อนไหวแบบเปนจังหวะ  เปนความตั้งใจอยางเห็นไดชัด  เปนการกระทําซ้ําๆ ในรูปแบบเดิมเม่ือ
เกิดขึ้นแลวไดรับสิ่งที่พอใจ อาจเกิดในเด็กปกติไดแตสวนใหญพบในบุคคลที่มีความบกพรองทาง
สติปญญา  หรือเด็กออทิสติก  การเคลื่อนไหวที่พบบอยไดแก  การหมุนศีรษะ(Head  Rolling)  การ
โขกศีรษะ  (Head  Banging)  การโยกตัว  (Body  Rocking)  การเคลื่อนไหวอ่ืนๆ ไดแก  การ
สะบัดมือ  (Hand  Shaking)  การกัดปาก (Lip  Biting)  การเตะเทา  (Foot  kicking)  การโขก
ศีรษะพบบอยขณะที่อยูในทานั่ง  บางครั้งอาจมีการโขกกับมือ  เขาตัวเอง  หรือแมกระทั้งในทายืน  
เด็กจะมีการโขกศีรษะในทาเดิม  (Monotonous)  และซ้ําๆ (repeatedly)  กับหมอน  กับขอบเปล  
บาครั้งอาจเปนฝาผนังหรือพ้ืน  อาจเกิดสลับกับการเคลื่อนไหวอยางอ่ืน  (Reynolds; &  Mann. 
1987: 1502 - 1505) 
 พฤติกรรมซ้ําๆ (Stereotypy หรือ Stereotyped)  อีกความหมายหนึ่งจาก Wikipedia ได
ใหความหมาย พฤติกรรมซ้ําๆ วาเปนพฤติกรรมที่เกิดขึ้นตอเน่ืองกันเปนชวงๆ ระยะเวลาอันสั้น  
แตเกิดขึ้นเปนระยะๆ  ซ่ึงรวมถึงการเคลื่อนไหว  ทาทาง  คําพูด  ซ่ึงพฤติกรรมเหลานี้พบไดบอย  
ในบุคคลที่มีความบกพรองทางสติปญญา  (Mental retardation) บุคคลที่มีภาวะออทิสติก  (autism  
spectrum  disorders)  หรือบุคคลที่มีความผิดปกติทางการเคลื่อนไหวแบบซ้ําๆ  (Stereotypic  
movement  disorder)  พฤติกรรมซ้ําๆ น้ีอาจมีรูปแบบการเคลื่อนไหวแบบงาย  เชน  การโยกตัว  
หรือ ลักษณะที่ซับซอน  เชน  การไขวขา  เขา – ออก  การเดินในลักษณะที่คลายกับการสวนสนาม 
หรือ เดินตามจังหวะ พฤติกรรมซ้ําๆ  โดยทั่วไปแลวมักเกิดขึ้นกอนอายุ  3  ป  และมีลักษณะที่คง
อยูแบบน้ันไมเปลี่ยนแปลงเปนเวลาหลายป  พฤติกรรมซ้ําๆ น้ี มักเกิดขึ้นบอยในขณะที่เด็กมีอาการ
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ตื่นเตนดีใจ  หรือมีอารมณรุนแรงเด็กบางคนแสดงพฤติกรรมซ้ําๆเพ่ือกระตุนตัวเองและทําใหเกิด
ความพึงพอใจ 
  สวน บลัม  (Blum. 1999: 430-432, 439-440)  ใหความหมายของพฤติกรรมซ้ําๆ  
(Repetitive  or  Stereotypic  Behaviors)  วาหมายถึงการกระทําที่ไมมีจุดหมาย เปนการกระทํา
ซํ้าๆ และนักเปนจังหวะ  เชน  การดูดนิ้ว  การดูดปาก  การเตะเทา  การโยกตัวไปมา  การโขก
ศีรษะ  การกัดเล็บ  ฯลฯ  พฤติกรรมซ้ําๆ เปนเรื่องปกติที่เกิดขึ้นระหวางพัฒนาการของเด็กปกติซ่ึง
จะลดลงหรือหายไปไดเองเม่ืออายุมากขึ้น  เชน  การโยกตัว  (Body  Rocking)  พบในเด็กอายุ  6  
เดือน  โดยเด็กอายุ  0-1  ปจํานวนรอยละ  91  จะแสดงพฤติกรรมนี้แตในเด็กอายุ  2-6  ป  แสดง
พฤติกรรมนี้เพียงรอยละ  3  พฤติกรรมซ้ําๆที่เกิดในชวง  1  ปแรกของชีวิตเปนการแสดงใหเห็นถึง
พัฒนาการระบบประสาทในชวงตอระหวางการเคลื่อนไหวที่ไมประสานกัน (Uncoordinated  
Movement)  และพฤติกรรมที่มีเปาหมาย (Goal-Directed  Behavior)   
 ออเดต  (Audet.  2001: 31-32) กลาววาพฤติกรรมซ้ําๆ อาจเกิดจากการที่เด็กใช
พฤติกรรมนี้เพ่ือใหเกิดภาวะความตื่นตัวที่เหมาะสม  เปนการปรับระดับของสิ่งเราดวยตนเอง  
(Self-Regulatory  Function)  และทําใหเด็กเกิดความพอใจมากที่สุด  เชน  เด็กบางคนจะแสดง
พฤติกรรมโยกตัวเม่ือเขาไปในสถานที่แปลกใหมหรือเจอคนแปลกหนา  การโยกตัวอาจเปนการทํา
ใหเด็กสงบลง  หรือเด็กบางคนอาจตีหูตัวเองเมื่อมีเสียงรบกวนเปนตน  รูปแบบพฤติกรรมซ้ําๆ ที่
เกิดขึ้นในเด็กออทิสติกบางคนอาจเปนแบบงายๆ แตในบางคนเปนพฤติกรรมการเคลื่อนไหวที่
ซับซอนและมีขั้นตอนมากขึ้น พฤติกรรมซ้ําๆ ที่เกิดขึ้นในเด็กออทิสติกอาจแสดงใหเห็นวาเด็กมี
ความรูความสามารถอยางจํากัดในการมีปฏิสัมพันธหรือสรางความคิด (Ideation)  เกี่ยวกับวัตถุ
ตางๆ ในสิ่งแวดลอมซ่ึงมีความสัมพันธอยางใกลชิดกับระดับของสติปญญา พัฒนาการในการเลน
และทักษะของการเคลื่อนไหว 

 
 การเกิดพฤติกรรมซ้ําๆ ในเด็กออทิสติก  

 สําหรับการเกิดพฤติกรรมซ้ําๆ ในเด็กออทิสติกนั้นไดมีการศึกษาหนึ่งที่ไดทําการศึกษา
พฤติกรรมซ้ําๆ ในเด็กออทิสติก (Autism Spectrum Disorder) จํานวน 50 คน เด็กที่มีพัฒนาการ
ลาชา แตไมมีภาวะออทิสซึม 25 คนและคนปกติ 50 คน อายุระหวาง 18 – 24 เดือน ผลการวิจัย
พบวาเด็กในกลุมออทิสติกมีพฤติกรรมซ้ําๆ กับวัตถุ รางกาย และประสาทสัมผัส ในขณะที่ทําการ
สังเกต บอยกวาและมีระยะเวลานานกวา เด็กที่มีพัฒนาการลาชา และเด็กปกติ การมีพฤติกรรมซ้ําๆ
กับวัตถุเกี่ยวของกับความสามารถทางสัญลักษณ (Symbotic capacity) และความสามารถทางสังคม 
(social competence) ในชวงขวบปที่ 2 และสามารถทํานายผลทางพัฒนาการและความรุนแรงของ
ภาวะออทิสซึมในขวบปที่ 3 ในเด็กที่มีพัฒนาการทางภาษาลาชา ดังน้ันพฤติกรรมซ้ําๆ ในชวงขวบ
ปที่ 2 จึงมีความสําคัญในการคนหาภาวะออทิสซึม ตั้งแตระยะแรกเริ่มและการทํานายถือผลของ
พัฒนาการดวย (Watt, Wetherby, Barber; & Morgan. 2008) 
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 2.2   ลักษณะพฤติกรรมซ้ําๆ  
 ลักษณะของพฤติกรรมซ้ําๆ ที่มีการรวบรวมไว มีลักษณะดังน้ี 
 1. การเคลื่อนไหวซํ้าๆ สวนใหญไดแกการโยกตัวจะมีการแสดงออกเปนจังหวะ  แตยังมี
การเคลื่อนไหวแบบอ่ืนที่ไมแสดงเปนจังหวะ  เชน  การทํามือในลักษณะตางๆ การบิดมือ  ซ่ึงเม่ือ
แยกลักษณะของการเคลื่อนไหวก็ไมแนนอน  การเกิดซ้ําๆ น้ีไมไดเกี่ยวกับการเปนจังหวะเสียทุก
อยาง  มีเพียงบางรูปแบบเทานั้น  การเคลื่อนไหวที่เปนจังหวะ  เปนโครงสรางที่แนนอน  การ
เคลื่อนไหวที่ซํ้าๆ จะแสดงออกเปนรูปแบบเดียวกันอยางนอย  3  ครั้ง  ภายใน  5  วินาทีหรือนอย
กวา   
 2. การแยกแยะพฤติกรรมซ้ําๆ ออกจากพฤติกรรมการทํารายตัวเอง ในทางปฏิบัติจะ
สามารถแยกแยะไดชัดเจน  โดยที่พฤติกรรมการทํารายตัวเองเปนการกระทําทันทีทันใดและรุนแรง
มากกวาพฤติกรรมซ้ําๆ นอกจากนี้พฤติกรรมการทํารายตัวเองยังแสดงถึงปญหาที่รุนแรงกวาเม่ือ
คํานึงถึงการเขาไปใชชีวิตในชุมชน  และมีการเสี่ยงที่จะตองกลับเขามาอยู ในสถาบันอีก  
(Sheerenberger. 1981: 3-13)  นอกจากนี้พฤติกรรมการทํารายตัวเองกอใหเกิดการบาดเจ็บกับ
รางกายมากกวาพฤติกรรมซ้ํา ๆ (JLMR. 1988: 39) 
 3. ความสัมพันธระหวางอายุจริงและระดับพัฒนาการ  (Chronological Age and 
Development Level) พฤติกรรมซ้ําๆ จะเกี่ยวของกับอายุจริงในลักษณะการทํางานเปนรูปตัว ∩  
(ยูคว่ํา)  ความบอยของพฤติกรรมซ้ําๆ แปลกๆ จะเกิดเพิ่มขึ้นจนกวาจะเขาวัยรุน  และจากนั้นก็จะ
คอยลดลง  (Berkson;  et al.  1985: 31-33)   
 4. ความสัมพันธกับที่อยูอาศัย (Residential Setting) เม่ือศึกษาถึงความสัมพันธระหวาง
ที่อยูอาศัยที่จํากัดกับพฤติกรรมการปรับตัวที่ไมเหมาะสมของผูอยูอาศัย  ก็จะตองพิจารณาถึงตัว
แปรหลายตัวที่เขามาเกี่ยวของ  (Eyman; & Call. 1977: 13-144)  
 เพ็ญแข  ลิ่มสิลา  (2540: 55-57) กลาวถึงการกระทําซ้ําๆ ที่พบในเด็กออทิสติกวามีได
หลายลักษณะอาจเปนการกระทําที่เห็นไดงายหรือแบบซับซอน  ดังน้ี 
 1. การกระทําแบบซ้ําๆ ที่เห็นไดงายดายและไมซับซอน  เชน  การกระดิกนิ้วมือไปมา  
ถือสิ่งของและโบกไปมา  หมุนสิ่งของ  เชน  เอารถของเลนมาแลวหมุนแตลอรถเลน  ชอบจับจอง
มองสิ่งของที่กําลังหมุนเชน  พัดลมที่กําลังหมุน  ชอบสํารวจตรวจตราขณะเดินเชน  ชอบเดินดูเสน
ที่ขีดไวตามพื้น ชอบใชมือลูบเนื้อผาบางอยางเชน  ผาแพร ชอบโยกตัวไปมา กระโดดขึ้นกระโดดลง  
แกะเกาตามตัว  โขกศีรษะหรือทํารายตนเอง 
 2. การกระทําซ้ําๆ ที่เกี่ยวของกับวัตถุ  พบวาเด็กออทิสติกจะติดสิ่งของอยางใดอยาง
หน่ึงมากโดยไมมีจุดหมายเดนชัด ชอบสะสมของใหมีจํานวนมาก  ชอบจัดสิ่งของใหเปนระเบียบ 
 3. การกระทําซ้ําๆ ที่ซับซอนในชีวิตประจําวัน  เชน  เด็กออทิสติกชอบเดินตามเสนทาง
เดิม  ตองเขานอนตรงเวลา  ถาทําไมเหมือนเดิมจะมีพฤติกรรมแสดงออกวาไมสบายใจ 
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 4. การกระทําซ้ําๆ ทางการพูดหรือแบบนามธรรม  เชน  เด็กออทิสติกจะหลงใหลกับ
หัวขอใดหัวขอหน่ึง  ชอบถามแตคําถามซ้ําๆ 
 สวนชเน็ก  (Schneck.  2001: 141-143)  กลาววาพฤติกรรมที่พบในเด็กออทิสติกที่อาจ
เกี่ยวของกับการมีความบกพรองของกระบวนการรับความรูสึกคือ   
 1. พฤติกรรมกระตุนตนเอง  (Self-Stimulatory  behavior)  เด็กแสดงพฤติกรรมนี้เพ่ือ
เปนการปรับระดับความตื่นตัวดวยตนเอง  เชน  การโยกตัว  หมุนตัว  สะบัดมือ  ถือของเลนในมือ  
จองมองแสงไฟจาๆ 
 2. พฤติกรรมซ้ําๆ  (Stereotypic Behavior)  เปนการเคลื่อนไหวซํ้าๆ อยางไมมีจุดหมาย
และเกิดขึ้นบอยๆ ลักษณะบางอยางของพฤติกรรมซ้ําๆ คือ พฤติกรรมกระตุนตนเองสาเหตุเชื่อวา
มาจากกระบวนการพยาธิสภาพประสาทสรีรวิทยา  (Neuropath physiological  Process)  ซ่ึงไม
ขึ้นกับสิ่งแวดลอม พฤติกรรมซ้ําๆที่พบ  เชน  การโยกตัว  การหมุนของเลนสงเสียงซ้ําๆ สนใจได
มากเกินไป  กิจวัตรประจําวันตองเหมือนเดิม 
 3. พฤติกรรมทํารายตัวเอง  (Self-Injurious Behavior)  เปนรูปแบบอยางหนึ่งของ
พฤติกรรมกระตุนตนเอง  เชน โขกศีรษะ ดึงผม 
 
 สาเหตุของการเกิดพฤติกรรมซ้ําๆ  
 สาเหตุของการเกิดพฤติกรรมซ้ําๆ ที่สําคัญคือปจจัยทางชีวภาพซึ่งเกี่ยวกับการทํางาน
ของระบบประสาทปจจัยจากสิ่งแวดลอมจะมีผลตอความถี่ของพฤติกรรม  โดยระดับของความตื่นตัว  
(Arousal  Level)  ที่สูงหรือต่ําอาจทําใหความถี่ของการเกิดพฤติกรรมมากขึ้น  ในภาวะที่
สิ่งแวดลอมมีระดับของตัวกระตุน  (Stimulation)  ต่ํา  พบวาการเกิดพฤติกรรมซ้ําๆ อาจเปนการ
เติมเต็มตัวกระตุนคือแสดงถึงการกระตุนตนเอง  พฤติกรรมซ้ําๆ ในรูปแบบที่มีความรุนแรงมาก
ที่สุดคือพฤติกรรมทํารายตนเอง (Self-Injurious  Behavior) ในคนที่มีปญหาทางพัฒนาการ  เชน  
บุคคลออทิสติกพบวามีพฤติกรรมซ้ําๆ เกิดขึ้น  ในอัตราที่สูงกวาประชากรทั่วไป (Blum. 1999: 
430-432, 439-440)   
 โดยทั่วไปแลวมีการอธิบายวา  พฤติกรรมซ้ําๆ น้ันมีสาเหตุหรือปจจัยหลายประการ  
พฤติกรรมซ้ําๆที่แตกตางกันมีการอธิบายที่แตกตางกันออกไป  แตมีการสันนิฐานโดยทั่วไปวานาจะ
เกิดจากการทําหนาที่ที่เกี่ยวของกับขอมูลทางประสาทสัมผัส สวนคําอธิบายอ่ืนๆ เสนอวานาจะมีผล
มาจากความตรึงเครียด  หรือภาวะที่คับของใจนั่นคือการแสดงพฤติกรรมออกมา  เพ่ือเปนการสื่อให
ผูอ่ืนไดเขาใจ  หรือใหความสนใจหรือเปนการเสริมแรง หรือกรกระตุนทางประสาทสัมผัส (sensory  
stimulation)  ซ่ึงอาจเปนภาวะที่เกิดจากกาเรียนรู หรืออาจมาจากพยาธิประสาทวิทยา  หรือรวมกัน
ทั้งสองอยาง 
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 2.3 การจัดการพฤติกรรมซ้ําๆ  
 รูปแบบของการจัดการพฤติกรรมซ้ําๆ ที่ใชกันมาก มีดังน้ี 
 1. การใชยาทางจิตบําบัด  (Psychotropic Medication) 

  การใชยาบําบัดพฤติกรรมซ้ําๆ เปนวิธีการอยางหนึ่งที่ถูกนํามาใชในการลดพฤติกรรม
ซํ้าๆ ของเด็กทั้งที่เปนเด็กปกติและเด็กที่มีความตองการพิเศษ ผลของยา เชน ทริปโตแฟน 
(Tryptophan) ซ่ึงเปนตัวบงชี้ของสารเซโรโทนิน (Serotonin) ที่มีผลตอการลดความรุนแรงของการ
เกิดพฤติกรรมซ้ําๆ ในขณะที่สารเมทิลเซอรไจด (Methylsergide) ซ่ึงเปนสารที่ตอตานเซโรโทนิน 
จะเปนตัวที่ทําใหเพ่ิมความรุนแรงของพฤติกรรมซ้ําๆ ทั้งน้ี ขึ้นอยูกับความสมดุลระหวางระบบโดพา
มีน (Dopamine) และเซโรโทนิน และระบบเซโรโทเนอรจิค (Serotonergic) (Balsara, Jadhav, 
Muley; & Chandorkar. Online) 
  2. การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดลอมและการปรับพฤติกรรม (Environmental and 
Behavioral Modification)  
  ตัวแปรทางสิ่งแวดลอมก็เปนเหตุผลหนึ่งในการเกิดพฤติกรรมซ้ําๆ แปลกๆ  เชน  
ความหนาแนนของประชากร  เสียงที่ดังรบกวน  สิ่งตางๆ  ที่เกี่ยวของกับชีวิตประจันสามารถมี
ผลกระทบตอพฤติกรรมการปรับตัวไมเหมาะสมได  อยางไรก็ตามการจัดสิ่งแวดลอมใหมไมไดขจัด
พฤติกรรมซ้ําๆ  ออกไปได  แตสามารถที่จะนําไปใชคูกับรูปแบบการแกไขอยางอ่ืนได  

  นอกจากนี้ยังการศึกษาที่เกี่ยวของกับการจัดการกับพฤติกรรมซ้ําๆ โดยใชกระบวน 
การปรับพฤติกรรมโดยตรงซึ่งใหผลในระดับหน่ึง ตัวอยางเชน งานวิจัยของ กุลยา กอสุวรรณ 
(2540) ซ่ึงไดทําการศึกษาการลดพฤติกรรมซ้ําๆ แปลกๆ ของเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา 
จํานวน 3 คน ในโรงพยาบาลราชานุกูล  โดยใชการเสริมแรงแบบดีอารโอรวมกับการทําใหอยูน่ิง 
โดยเด็กคนที่ 1 และคนที่ 3 มีพฤติกรรมซ้ําๆ 3 พฤติกรรม เด็กคนที่ 2 มีพฤติกรรมซ้ําๆ 2 
พฤติกรรม จากการทดลองปรากฏวา  เด็กคนที่1 มีพฤติกรรมซ้ําๆ ลดลงทั้ง 3 พฤติกรรม เด็กคนที่ 
2 มีพฤติกรรมลดลงทั้ง 2 พฤติกรรม สวนเด็กคนที่ 3 มีพฤติกรรมที่  1  ลดลงในขณะที่พฤติกรรมที่  
2 มีความถี่สูงขึ้นจากระยะเสนฐาน และพฤติกรรมที่  3  มีความถี่ใกลเคียงกับพฤติกรรมในระยะเสน
ฐาน  (กุลยา  กอสุวรรณ. 2540: บทคัดยอ) 
 3. การออกกําลังกาย  (Physical Exercise) 

  การออกกําลังเปนวิธีการอีกอยางหนึ่งที่ถูกนํามาใชจัดการพฤติกรรมซ้ําๆ ของเด็กที่มี
ความตองการพิเศษโดยเฉพาะอยางยิ่งเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับรุนแรงและรุนแรง
มาก และเด็กออทิสติก มีงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการลดพฤติกรรมซ้ําๆ ของเด็กออทิสติกหลายเรื่อง 
เชน การศึกษาผลของกิจกรรมกระตุนการรับรูความรูสึกและการเคลื่อนไหวโดยครอบครัวที่มีตอการ
แสดงพฤติกรรมซ้ําๆ การเลนอยางเหมาะสมและการมีปฏิสัมพันธกับผูใหญของเด็กออทิสติก  
ผลการวิจัยปรากฏวา  เด็กออทิสติกที่ไดรับการฝกดวยกิจกรรมกระตุนการรับรูสึกและการ
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เคลื่อนไหวโดยครอบครัวมีการแสดงพฤติกรรมซ้ําๆ ลดลง  มีการเลนเอยางเหมาะสมมากขึ้นและมี
ปฏิสัมพันธกับผูใหญมากขึ้น  (รุงนภา  ทรัพยสุพรรณ.2546: บทคัดยอ)  
  ทางเลือกในการบําบัด ทําไดโดยการสอนทักษะที่เหมาะสมเปนที่ยอมรับของสังคม
แทนพฤติกรรมซ้ําๆ การออกกําลังกาย หรือการบําบัดทางยา แตหากเด็กมีปญหาทางดานประสาท
สัมผัส  การใชวิธีการบูรณาการประสาทสัมผัส  (sensory integration)  ก็อาจชวยได   อยางไรก็
ตามในบางโอกาสผูเชี่ยวชาญอาจยอมใหพฤติกรรมซ้ําๆนี้เปนการเสริมแรงทางบวก เม่ือเด็กกระทํา 
พฤติกรรมที่สงัคมยอมรับหรือแสดงพฤตกิรรมที่พ่ึงประสงคที่ไดวางไวแลว (Wikipedia, 
http://en.wiki/stereotypy) 
 

3.  เอกสารที่เก่ียวของกับการปรับพฤติกรรม 

 3.1   ความหมายของพฤติกรรม 
 พฤติกรรม หมายถึง การกระทํา การแสดงออกของบุคคลที่สามารถสังเกตไดจากการ
แสดงออกหรือพฤติกรรมตางๆ น้ันมีทั้งสิ่งที่เราตองการใหเกิดขึ้นและไมตองการใหเกิดขึ้น
พฤติกรรมสวนใหญเกิดจากการเรียนรูมาตั้งแตวัยทารก โดยการลองผิดลองถูกจากการเลียนแบบ
เม่ือเขาประพฤติสิ่งหน่ึงสิ่งใดครั้งแรก ถามีผลตามมาเปนรางวัล ประสบการณน้ันจะทําใหเขาทําสิ่ง
น้ันอีก แตถาไดรับประสบการณที่เขาไมชอบหรือทําใหเขาเจ็บปวด ก็จะไมประพฤติซํ้าๆอีกหรือสิ่งที่
บุคคลกระทําแสดงออกตอบสนองหรือโตตอบส่ิงหน่ึงสิ่งใดในสถานการณหน่ึง ที่สามารถสังเกตได 
ไดยิน นับไดอีก ทั้งวัดไดโดยตรงกันดวยเครื่องมือที่เปนวัตถุนิสัย ไมวาการแสดงออกหรือการ
ตอบสนองนั้นเปนภายในหรือภายนอกนอกก็ตาม (สมโภชน เอ่ียมสุภาษิต.2536: 2) 
 พฤติกรรมของอินทรีย หมายถึง การกระทําของอินทรีย ซ่ึงมีตัวแปรสองตัวมาเกี่ยวของ 
คือเหตุการณที่เกิดพฤติกรรม (Antecedent) และผลที่ตามมาหรือผลกรรม(Consequence)  
ดังแผนภาพ 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 2 พฤติกรรมของอินทรีย 
  
 จากแผนภาพ หากมีการควบคุมเหตุการณที่เกิดกอนหรือควบคุมผลที่ตามมาหรือควบคุม
ไวทั้งสองตัวแปร จะมีผลตอการปรับหรือเปลี่ยนพฤติกรรมของอินทรียได (ผองพรรณ เกิดพิทักษ.
2530:24)  

 
เหตุการณที่เกิดกอน                  พฤติกรรม                           ผลที่ตามมาหรือผลกรรม 
    (Antecedent)                    (Behavior)                (Consequence) 
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 ดังน้ัน พฤติกรรม หมายถึง การกระทําของบุคคลที่แสดงออกมาภายนอกที่บุคคลอื่น
สามารถสังเกตและเห็นได และสิ่งอยูภายในทีคนภายนอกไมสามารถสังเกตได นอกจากนี้ยัง
เกี่ยวของกับตัวแปรสองตัว คือ เหตุการณที่เกิดกอนพฤติกรรมและผลที่ตามมาหลักการเกิด
พฤติกรรม 
 
 3.2  ความหมายของการปรับพฤติกรรม 
 ความหมายของการปรับพฤติกรรม  มีดังน้ี 
 1. การประยุกตความรูทางวิทยาศาสตรโดยเฉพาะความรูทางจิตวิทยาเชิงวิทยาศาสตร 
มาใชในการสรางสรรคใหเกิดพฤติกรรมที่พ่ึงประสงค 
 2. กลวธิีในการใชวิธีการใชพฤติกรรมนิยมในการศึกษามนุษยความหมายของพฤติกรรม
ในที่น้ีจะครอบคลุมการกระทํา การแสดงออกตางๆ การคิด การจํา การรับรู การสัมผัส ความรูสึก 
อารมณโดยจะครอบคลุมพฤติกรรมภายนอก และพฤติกรรมภายในสําหรับวิธพีฤติกรรมนั้น มุง
ศึกษาพฤติกรรมภายนอกซึ่งเปนพฤติกรรมที่สามารถสังเกตได โดยการสันนิษฐานจากพฤติกรรม
ภายนอก 
 3. กลวธิีในการนาํความรูและหลักการพฤติกรรมศาสตร และทางจิตวทิยา โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง ทางการเรียนรู และการจูงใจมาประยุกตอยางมีระบบ และจริงจังในการสรางสรรค และการ
เสริมสรางใหเกิดพฤติกรรมที่พ่ึงประสงค 
 4. กลวิธีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่สามารถวัดหรือวิจัยได 
 5. การประยุกตหลักพฤติกรรมเพ่ือปรับพฤติกรรมของมนุษยในสภาพการณตางๆ  
(ผองพรรณ เกิดพิทักษ.  2530: 1) 
 ความหมายการปรับพฤติกรรมในอีกแงหน่ึง เปนการใชผลที่ไดจากการทดลองหลักการ
ของการเรียนรู เพ่ือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลที่ไมเหมาะสมใหเหมาะสมขึ้น  (สมโภชน 
เอ่ียมสุภาษิต. 2536:2; อางอิงจาก Wolpe.1973) และการนําเอาหลักการแหงพฤติกรรม (Behavior 
Principles) มาประยุกตใชเพ่ือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอยางเปนระบบ (สมโภชน เอ่ียมสุภาษิต. 
2536: 2; อางอิงจาก Kalish.1981)  
 ดังน้ัน การปรับพฤติกรรม หมายถึง การประยุกตหลักพฤติกรรมโดยใชเทคนิคหรือวิธีการ
ปรับพฤติกรรมอยางเปนระบบ เพ่ือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลที่ไมเหมาะสมใหเหมาะสมและ
สังคมยอมรับ 
 
 3.3  ลักษณะของการปรับพฤติกรรม 
 1. มุงที่พฤติกรรมโดยตรง โดยที่พฤติกรรมนั้นจะตองสังเกตเห็นไดและวัดไดตรงกัน 
 2. ไมใชคําที่เปนการตีตรา เชน กาวราว ฉลาด โง ขี้เกียจ เพราะคําเหลานี้มักจะเปนคําที่
มีความหมายกวางๆ ที่รวมพฤติกรรมหลายๆ ลักษณะดวยกัน จึงทําใหไมชัดเจนยากแกการสังเกต
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ใหตรงกัน นอกจากนี้บุคคลที่ถูกตีตราอาจพยายามทําตนใหมีลักษณะเหมือนกับที่ถูกตีตราดวย หรือ
ทําใหผูที่เกี่ยวของเกิดความอับอายได 
 3. พฤติกรรมไมวาจะเปนพฤติกรรมปกติหรืออปกติก็ตาม ยอมเกิดจากการเรียนรูในอดีต
ทั้งสิ้น ดังน้ันพฤติกรรมเหลานี้สามารถเปลี่ยนแปลงไดโดยใชกระบวนการเรียนรู 
 4. การปรับพฤติกรรมจะเนนที่สภาพและเวลาในปจจุบันเทานั้นแมวาการเรียนรูจะเกิดขึ้น
ในอดีตก็ตาม แตเง่ือนไข สิ่งเราและผลกรรมในสภาพปจจุบันเปนตัวกําหนดวาพฤติกรรมที่เรียนรูใน
อดีตนั้น จะมีแนวโนมที่จะเกิดขึ้นบอยหรือลดลงดังน้ันถาสามารถวิเคราะหสิ่งเราและผลกรรมไดก็
สามารถปรับสิ่งเราใหเหมาะสมเพื่อทําใหพฤติกรรมดังกลาวเปลี่ยนไปตามเปาหมายที่ตองการ 
 5. การปรับพฤติกรรมนั้นจะเนนที่วิธีการทางบวกมากกวาจะใชวิธีการลงโทษ ในการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคล เน่ืองจากเปาหมายของการปรับพฤติกรรมจะสนับสนุนใหบุคคล
แสดงพฤติกรรมที่พ่ึงประสงคมากขึ้น 
 6. วิธีการปรับพฤติกรรมนั้น สามารถใชไดเหมาะสมตามลักษณะปญหาของแตละบุคคล 
เน่ืองจากเชื่อบุคคลแตละคนนั้น มีความแตกตางกันตัวเสริมแรงตัวหน่ึงอาจมีประสิทธิภาพสูงมาก
เม่ือใชกับคนบางคน แตอาจจะไมมีประสิทธิภาพเลยถาใชกับคนอีกกลุม ด้ังน้ันในการดําเนินการ
ปรับพฤติกรรมตองคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลดวย 
 7. วิธีการปรับพฤติกรรม เปนวิธีการที่ไดรับการพิสูจนมาแลววามีประสิทธิภาพและไดผล 
โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร (สมโภชน เอ่ียมสุภาษิต.  2543: 9-10) 
 สําหรับลักษณะของการปรับพฤติกรรมที่กลาวมาทั้งหมด จะเห็นไดวาการปรับจะมุงเนนที่
พฤติกรรมโดยตรง โดยที่พฤติกรรมนั้นจะตองสังเกตเห็นได และวัดไดตรงกันและพฤติกรรมนั้นไม
วาจะเปนพฤติกรรมหรือไมปกติก็ตาม ยอมเกิดจากการเรียนรูในอดีตทั้งสิ้น ดังนั้นพฤติกรรมตางๆ 
ที่เกิดขึ้น สามารถเปลี่ยนแปลงไดโดยการใชกระบวนการเรียนรู และเนนที่สภาพและเวลาในปจจุบัน
เทานั้น และจะเนนวิธีการในทางบวกมากกวา การลงโทษ ในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคล
ตามความเหมาะสมตามลักษณะของปญหาของแตละบุคคลเนื่องจากบุคคลยอมมีความแตกตางกัน 
 

 3.4  ทฤษฎีการปรับพฤติกรรม 
 วิธีการปรับพฤติกรรมเปนกลวิธีที่นําหลักการแหงพฤติกรรม มาประยุกตใชอยางเปน
ระบบโดยการใชหลักการเรียนรูตางๆ ทฤษฎีตางๆ เชนทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิค 
(Classical Conditioning Theory) ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบการกระทํา (Operant Conditioning 
Theory) 
 สําหรับการวิจัยครั้งน้ี จะเลอืกใชทฤษฎีการเรียนรูการวางเงื่อนไขแบบการกระทํามาใชใน
การปรับพฤตกิรรม ซ่ึงทฤษฎีการวางเงือ่นไขแบบกระทํานี้ พัฒนาโดยนักจิตวทิยาชาวอเมรกิันชื่อ 
สกินเนอร (Skinner. 1968) ทฤษฎีน้ีมีความเชื่อวา พฤติกรรมของบุคคลเปนผลพวงเนื่องมาจาก
การปฎิสัมพันธกับสภาพแวดลอม พฤติกรรมที่เกิดขึน้ของบุคคลจะแปรเปลี่ยนไป เน่ืองจากจากผล
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กรรมที่เกิดขึน้ในสภาพแวดลอมน้ัน สกินเนอรใหความสนใจกับผลกรรมสองประเภท ไดแก ผลกรรม
ที่เปนตวัเสริมแรง ที่ทําใหพฤติกรรมทีบุ่คคลกระทําอยูน้ันมีอัตราเพิ่มมากขึ้น และผลกรรมที่เปนการ
ลงโทษ (Punisher) ทําใหพฤติกรรมทีบุ่คคลกระทํานั้นยุติลง 
 
 การเสริมแรง (Reinforcement) 
 การเสริมแรง คือ การทําใหความถีข่องพฤติกรรมเพ่ิมขึ้น อันเปนเนื่องมาจากผลกรรมที่
ตามหลังพฤตกิรรมนั้น ผลกรรมที่ทําใหพฤติกรรมมีความถี่เพ่ิมขึ้นเรียกวา ตวัเสรมิแรง (Reinforcer) 
ตัวเสริมแรงทีใ่ชกันอยูน้ันแบงเปน 2 ชนิดดวยกัน คือ 
 1.  ตัวเสริมแรงปฐมภูมิ (Primary Reinforcer) เปนตัวเสริมแรงที่มีคุณสมบัติดวยตัวมัน
เอง เน่ืองจากสามารถตอบสนองความตองการทางชีวภาพของอินทรียได หรือมีผลตออินทรีย
โดยตรง เชน อาหาร นํ้า อากาศ 
 2.  ตัวเสริมแรงทุติยภูมิ (Secondary Reinforcer) เปนตัวเสริมแรงที่ตองผานกระบวน 
การพัฒนาคุณสมบัติของการเปนตัวเสริมแรง โดยการนําไปสัมพันธกับตัวเสริมแรง 
ปฐมภูมิ เชน คําชมเชย เงิน หรือตําแหนงหนาที่ 
 ตัวเสริมแรงทุติยภูมิบางตัวน้ัน ถานําไปใชแลวสามารถคูกับตัวเสริมแรงอ่ืนๆ ได(ทั้งตัว
เสริมแรงปฐมภูมิและทุติยภูมิ) ไดมากกวาหนึ่งตัวแลว ตัวเสริมแรงดังกลาวจะมีคุณสมบัติเปนตัว
เสริมแรงแผขยายทันที (Generalised Reinforcer) ตัวอยางของตัวเสริมแผขยายไดแก เงิน คูปอง 
 การเสริมแรง สามารถดําเนินการได 2 ลักษณะ คือ 
 1. การเสรมิแรงทางบวก (Positive Reinforcement) คือ การเสริมแรงที่มีผลใหพฤติกรรม
ที่ไดรับการเสริมแรงนั้นมีความถี่เพ่ิมขึ้น นอกจากนี้ยังพบวา การใชคําพูดตําหนิ หรือ การตีบุคคลใด
บุคคลหนึ่งก็อาจเปนการเสริมแรงทางบวกได (สมโภชน เอ่ียมสุภาษิต.  2543: 33-34; อางอิงจาก 
Favell; et al. 1978) ถาการกระทํานั้นมีความถี่มากขึ้น ดังภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 3 กระบวนการเสริมแรงทางบวก 

 
 

    
  A         B        C+ 
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 แสดงถึงกระบวนการเสริมแรงทางบวก 
 A  = เง่ือนไขนํา (Antecedent) 
 B  = พฤติกรรม (Behavior) 
 C  = ผลกรรม (Consequences) 
 C+ = ผลกรรมที่เปนตัวเสริมแรงทางบวก (Positive Reinforcement) 
 
 ประเภทของตัวเสริมแรงทางบวก 
 ตัวเสริมแรงทางบวกแบงเปน 5 ประเภท (Kazdin. 1980: 131-148) 
 1.  อาหารและสิ่งเสพได (Food and other Consumables) เปนตัวเสริมแรงที่ไมตองวาง
เง่ือนไขและมีอิทธิพลตอบุคคลมาก ตัวเสริมแรงชนิดนี้ เชน อาหารสําหรับคนที่หิว ขนม เครื่องด่ืม 
เปนตน ในการนําตัวเสริมแรงประเภทนี้ไปใช จะตองพิจารณาถึงความตองการของบุคคล ชนิดของ
อาหาร จํานวนครั้ง และปริมาณในการใหแรงเสริมใหเหมาะกับบุคคล และสภาพการณ นอกจากนี้
จะตองคํานึงถึงขอจํากัดของตัวเสริมแรงชนิดนี้ ซ่ึงมีขอจํากัดวา ในบางสถานการณไมสามารถใหตัว
เสริมแรงแกบุคคลไดทันที และการใหตัวเสริมแรงชนิดนี้อาจรบกวนพฤติกรรมที่บุคคลกําลังกระทํา
อยู 
 2.  ตัวเสริมแรงทางสังคม (Social Reinforcer) เปนตัวเสริมที่ตองวางเงื่อนไขแบงเปน 2 
ประเภท คือ 
  2.1 การเสริมแรงโดยใชวาจา ไดแก คําพูดตางๆที่เปนคําชมเชย ยกยองแสดงความ
พอใจในการใชตัวเสริมแรงดวยวาจา ควรทําใหบุคคลที่ไดรับการเสริมแรงทราบวา เขาไดรับการ
เสริมแรงในพฤติกรรมใด เชน ครูบอกวา “ดีมาก ที่เธอแบงขนมใหเพ่ือน”  
  2.2  การเสริมแรงโดยใชทาทาง เชนการยิ้มให การสัมผัส ตัวเสริมทางสังคมเปนตัว
เสริมแรงที่มีประสิทธิภาพมาก เพราะจัดเปนตัวเสริมแรงแผขยายและสามารถนําไปใชคูกับตัว
เสริมแรงอ่ืน ทําใหบุคคลไมเบื่อหนาย ไมรบกวนพฤติกรรมที่บุคคลกระทําอยูและใชสะดวก รวดเร็ว 
แตมีขอจํากัดวา อาจจะไมเปนตัวเสริมแรงสําหรับบุคคล 
 3. การใชหลักของพรีแม็ค (Premack’s Principle) เปนการจัดกิจกรรมที่บุคคลชอบหรือมี
โอกาสที่จะกระทําพฤติกรรมนั้นสูง มาใชเปนตัวเสริมแรงเพื่อใหบุคคลแสดงพฤติกรรมเปาหมาย 
โดยที่บุคคลนั้นจะตองแสดงพฤติกรรมเปาหมายกอน แลวจึงใหเลือกทํากิจกรรมที่บุคคลนั้นชอบ ใน
การนําหลักของพรีแม็คไปใชควรมีกิจกรรมหลายๆ อยางใหบุคคลเลือกกระทําและจะตองเปน
กิจกรรมที่มีสภาพความพรอมสําหรับการกระทําของบุคคล เชน ถาบุคคลเลือกเลนฟุตบอล จะตองมี
อุปกรณสําหรับการเลนฟุตบอลครบทุกอยาง ถาขาดอุปกรณสิ่งหน่ึงสิ่งใดไป การใชหลักของพรีแม็ค
ก็จะไมไดผล 
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 4.  การใหขอมูลยอนกลับ (Information Feedback) เปนการใหขอมูลเกี่ยวกับผลการ
กระทําของบุคคล การใหขอมูลยอนกลับเพียงอยางเดียว อาจไมกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม จึงควรนําไปสัมพันธกับตัวเสริมแรงอ่ืนๆ เพราะจะใหเกิดประสิทธิภาพสูงขึ้น 
 5.  เบี้ยอรรถกร (Token Economy) เปนสัญลักษณที่ใชเปนตัวเสริมแรงหรือแลกเปลี่ยน
ตัวเสริมแรงอ่ืนๆ ที่บุคคลตองการ เชน เหรียญ ดาว คูปองเปนตน สิ่งสําคัญสําหรับการใชตัว
เสริมแรงชนิดนี้ คือตองกําหนดอัตราแลกเปลี่ยน (Rate of Exchange) ระหวางเบี้ยอรรถการกับตัว
เสริมแรงอ่ืนอยางชัดเจน เพ่ือใหบุคคลไดรับรูวาจะตองใชเบี้ยอรรถกรจํานวนเทาใด เพ่ือแลกกับตัว
เสริมแรงที่ตองการได เบี้ยอรรถกรเปนตัวเสริมแรงที่ประสิทธิภาพสูงสามารถทําใหระดับพฤติกรรม
ของบุคคลคงอยู หรือเพ่ิมขึ้นมากกวาและนานกวาตัวเสริมแรงอ่ืนนอกจากนี้ยังสามารถนําไปใชกับ
บุคคลสวนมาก และนับเปนตัวเสริมแรงที่หมดสภาพของการเสริมแรงชากวาตัวเสริมอ่ืน เพราะ
สามารถนําไปแลกเปลี่ยนตัวเสริมแรงอ่ืนได (สมโภชน เอ่ียมสุภาษิต.2536:23)  
 นอกจากตัวเสริมแรงทั้ง 5 ประเภทแลว ยังมีตัวเสริมแรงชนิดหนึ่งที่นาใหความสนใจคือ 
ตัวเสริมแรงภายใน (Covert Reinforcer) น่ันคือ ความคิด จินตนาการ และการประเมินตนเองของ
บุคคลสามารถใชควบคุมการกระทําของบุคคลได ดังนั้นจึงไดนําตัวเสริมแรงภายใน ไปใชเปน
องคประกอบหนึ่งในการบําบัดผูมารับคําปรึกษารวมกับวิธีการตางๆ เชน การเสนอตัวแบบภายใน
(Covert Modeling) การเสริมแรงทางบวก (Positive Reinforcer) การหยุดยั้งพฤติกรรม 
(Extinction) เปนตน นอกจากนี้นักพฤติกรรมยังมีความเชื่อ การเสริมแรงที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพไดแก การเสริมแรงภายใน (Intrinsic reinforcement) ซ่ึงบุคคลเปนผูใชตัวเสริมแรง
ภายใน ในการเสริมแรงตนเอง โดยมักจะใชกับการประเมินพฤติกรรมของตนเอง เพ่ือใหบรรลุถึง
มาตรฐานและความมุงหมายของตนเอง เพ่ือใหบรรลุถึงมาตรฐานและมุงหมายของตนเอง 
(Cautela.1970: 33-35;Rimm’S Master.1979:174) 
  
 การเสริมแรงทางลบ (Negative Reinforcement)  
 คือ การทําใหความถี่ของพฤติกรรมเพิ่มขึ้น อันเปนผลมาจากการที่แสดงพฤติกรรม
ดังกลาวนั้น สามารถจะถอดถอนจากสิ่งเราที่ไมพึงพอใจ (Aversive Stimuli) ออกไปได สิ่งเราที่ไม
พึงพอใจ จะเปนตัวเสริมแรงทางลบไดตอเม่ือพฤติกรรมที่แสดงออกมาแลว ถอดถอนสิ่งเราที่ไม
พอใจมากขึ้น ดังน้ันสิ่งที่ไมพึงพอใจมากขึ้น ดังนั้นสิ่งที่ไมพึงพอใจและไมพึงปรารถนาหรือสิ่งที่
รบกวนบุคคลตางๆ ไมจําเปนที่จะตองเปนตัวเสริมแรงทางลบเสมอไป นอกเสียจากวา จะทําให
พฤติกรรมที่แสดงออกแลว สามารถถอดถอนสิ่งเราที่ไมพึงพอใจนั้นมีความเพิ่มขึ้น 
 การเสริมแรงทางลบจะเกี่ยวของกับพฤติกรรมใน 2 ลักษณะ คือ พฤติกรรมการหลีกหนี 
(Escape Behavior) น้ัน คือ เม่ือบุคคลตองเผชิญกับสภาพการณที่ไมพึงพอใจ (Aversive Event) ก็
สามารถแสดงพฤติกรรมอ่ืน เพ่ือที่จะถอดถอนสภาพการณที่ไมพึงพอใจนั้น พฤติกรรมอ่ืนที่แสดง
ออกมานั้นเรียกวาพฤติกรรมหลีกหนี ถาพฤติกรรมอ่ืนที่แสดงออกมานั้นเกิดบอยคร้ังขึ้น เม่ือตอง
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เผชิญกับสภาพการณที่ไมพึงพอใจ สภาพการณที่ไมพ่ึงพอใจนั้น จะทําหนาที่เปนตัวเสริมแรงทาง
ลบทันที 
 นอกจากพฤติกรรมหลีกหนีแลวอีกพฤติกรรมหนึ่งไดแก พฤติกรรมการหลีกเลี่ยง
(Aversive Behavior) เปนพฤติกรรมที่เกิดจากการไดรับสัญญาณวาเหตุการณที่ไมพึงพอใจจะ
เกิดขึ้นซึ่งบุคคลสามารถจะหลีกเลี่ยงจากสิ่งเราที่ไมพึงพอใจนั้นได โดยการแสดงพฤติกรรมใน
ลักษณะอื่นแทน เชน การที่ใกลสอบแลวยังไมไดดูหนังสือ แตมักจะใชเวลาสวนดูโทรทัศน บุคคลนี้
อาจพบวาสิ่งเราที่ไมพึงพอใจ เชน การสอบไมผาน บุคคลก็จะแสดงพฤติกรรมหลีกเลี่ยงโดยใชเวลา
ในการอานหนังสือแทนที่จะดูโทรทัศน ถาพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงเกิดมีความถี่ที่เพ่ิมขึ้น สิ่งเราที่ไม
พึงพอใจนั้นก็จะกลายเปนตัวเสริมทางลบ (สมโภชน เอ่ียมสุภาษิต.2536:27-53) 
 
 เทคนิคการเสริมแรงเพื่อลดการตอบสนองที่ไมตองการ 
 การเสริมแรงถูกนํามาใชเพ่ือใหเกิดพฤติกรรมขึ้นในหลายสถานการณ  ที่มีการใชในการ
ปรับพฤติกรรม  เปาหมายหลักของโปรแกรม  คือการลดพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค  เน่ืองจากการ
เสริมแรงเคยถูกกลาวกันวาเปนเทคนิคที่เพ่ิมพฤติกรรม  คนจึงมักเชื่อวามันไมเหมาะที่จะนํามาใชใน
การลดพฤติกรรมโดยตรง  อยางไรก็ตามการตอบสนองเปาหมายที่ไมพึงประสงคสามารถลดหรือถูก
ขจัดออกไปไดโดยการใชการเสริมแรง  ซ่ึงมีเทคนิคหลายอยางแตกตางกันเพ่ือนํามาใชในการระงับ
พฤติกรรม 
 1. การเสริมแรงแบบดีอารโอ  (Differential  Reinforcement  of  other  Behavior) เปน
วิธีการอยางหนึ่งในการลดพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค  เปนการเสริมแรงกับบุคคลที่กระทําพฤติกรรม
อ่ืนที่ไมใชพฤติกรรมเปาหมายในชวงระยะเวลาที่กําหนด  แตถายังไมหมดชวงเวลาที่กําหนด  แลวมี
พฤติกรรมเปาหมายเกิดขึ้น  จะตองไมใหการเสริมแรง  และจะตองเร่ิมตนชวงเวลาที่จะไมให
พฤติกรรมเกิดขึ้นอีกครั้ง  ประสิทธิภาพ  คือ  การลดพฤติกรรมเปาหมาย  ดีอารโอประกอบดวยการ
ใหการเสริมแรงการตอบสนองที่เกิดตามมา  ยกเวนพฤติกรรมเปาหมายดีอารโอขางตน  เรียกวา  ดี
อารโอทั้งหมด  แตปจจุบันนี้  มีการวิจัยใชดีอารโอ  ในลักษณะที่พฤติกรรมไมจําเปนตองแสดงออก
ตลอดชวงเวลาที่กําหนด  หากแตตองไมแสดงออกเมื่อสิ้นสุดชวงเวลาที่กําหนด  ซ่ึงเรียกดีอารโอ  
แบบน้ีวา ดีอารโอเฉพาะเวลา  (Momentary  DRO)  
  การเสริมแรงแบบดีอารโอใหมีประสิทธิภาพควรดําเนินการ  ดังตอไปน้ี 
  1.1 การกําหนดชวงเวลาของดีอารโอ  ในครั้งแรกควรกําหนดชวงเวลาของดีอารโอให
สั้นกวาชวงเวลาของการเกิดพฤติกรรมเปาหมายที่ไดจากการรวบรวมขอมูลจากเสนฐานเล็กนอย 
  1.2 เม่ือพฤติกรรมเปาหมายไมเกิดขึ้นในชวงเวลาที่กําหนดแลวจึงคอยๆ เพ่ิมความ
ยาวของชวงเวลาออกไป 
    1.3  ใชการเสริมแรงดีอารโอทั้งหมดดีกวาดีอารโอเฉพาะเวลา 
    1.4  ถาพฤติกรรมเปาหมายเกิดขึ้นในชวงเวลาของดีอารโอ  จะตองไมใหการเสริมแรง 
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    1.5 ถาสิ้นสุดชวงเวลาของดีอารโอแลวเกิดพฤติกรรมที่ไมพ่ึงประสงคอ่ืนๆ ขึ้นจงอยา
ใหการเสริมแรง แตรอจนพฤติกรรมที่เหมาะสมเกิดขึ้นแลวจึงคอยใหการเสริมแรง 
  ยกตัวอยาง มีการศึกษาการลดความถี่ของการดูดนิ้วมือของเด็กหญิงวัย  8 ป  การ
แกไขถูกนํามาใชเน่ืองจากการดูดนิ้วกอใหเกิดปญหาของฟน  ดีอารโอถูกนํามาใช  คือ  เม่ือใดก็
ตามที่ไมมีการดูดนิ้วเกิดขึ้น  ภายในชวงเวลา  1  นาที  เด็กจะไดรับเงิน  1 เพนนี  ภายในชวงเวลา
ของการทดลอง  5  ชวง  เทานั้นการดูดนิ้วมือก็หายไป  โปรแกรมนี้ประสบความสําเร็จเม่ือนําไปใช
ตอที่บานโดยการใชระบบการใชเบี้ยอรรถกร  เมื่อไมมีการดูดนิ้วมือ  พฤติกรรมนี้ถูกขจัดออกไปและ
โปรแกรมนี้ยังคงประสิทธิภาพเมื่อมีการติดตามผลตอมาอีก  1  ป(สมโภชน  เอ่ียมสุภาษิต. 2536: 
244; อางอิงจาก  Repp; & Deitez. 1983.) 
 2. การเสริมแรงแบบดีอารไอ  (Differential  Reinforcement of Incompatible  Behavio)  
เปนวิธีการหนึ่งที่แทนที่จะใหการเสริมแรงเม่ือไมเกิดพฤติกรรมแลว  จะเปนการใหการเสริมแรงกับ
พฤติกรรมที่ขัดกันโดยตรง  โดยการเนนพฤติกรรมที่ขัดกับพฤติกรรมเปาหมายหรือพฤติกรรมที่ไม
พึงประสงค  ซ่ึงทําใหพฤติกรรมนี้ลดลงไปเอง  โดยทั่วไปเปนการงายที่จะเลือกพฤติกรรมที่ขัดกับ
พฤติกรรมเปาหมายเพื่อที่เสริมแรง  ยกตัวอยาง  เชน  ถาเด็กทะเลาะกับพ่ีนองที่บาน  การเสริมแรง
ควรจะใชกับพฤติกรรม  เชน  การอานหนังสือเงียบๆ การเลนเกมรวมกัน  หรือการดูโทรทัศนโดย
ไมมีการถกเถียงกัน  และสําหรับผูปวยที่อยูในสถาบัน  มีการทํารายหรือมีพฤติกรรมลงมือลงเทา  
การพูดคุยกับเพ่ือนๆ โดยการสงบ  ซ่ึงพฤติกรรมที่ขัดกับพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค  ประสิทธิภาพ
ของดีอารไอ  ตอการตอบสนองที่ไมพึงประสงคไดถูกศึกษาโดยเด็กหญิงที่มีความบกพรองทาง
สติปญญา  ซ่ึงมีพฤติกรรมทํารายตัวเองในอัตราที่สูงโดยการตบหนาตัวเองโดยใชกําหมัดเคาะที่หู
ตัวเองและฟาดแขนตัวเองกับโตะ  การแกไขเพ่ือลดพฤติกรรมการทํารายตัวเอง  คือ  การใหการ
เสริมแรงเม่ือเด็กคนนี้ทํางานตอภาพปริศนา  แทนการทํารายตัวเอง  ตัวเสริมแรงเปนการใหคํา
ชมเชย  และการนวดหลังเม่ือกระทําพฤติกรรมที่พึงประสงค  แตเม่ือมีพฤติกรรมทํารายตัวเอง
เกิดขึ้นจะหยุดการเสริมแรงทันที  การเสริมแรงแบบดีอารไอสามารถลดพฤติกรรมทํารายตัวเองได 
  การเสริมแรงแบบดีอารไอ  สามารถใชไดอยางมีประสิทธิภาพในหลายโปรแกรม  เชน  
พฤติกรรมอยูไมสุขของเด็กในหองเรียนหรือที่บาน  โดยใชเทคนิคการเสริมแรงพฤติกรรมอยูไมสุข
รวมถึง  พฤติกรรมรบกวนผูอ่ืน  พูดคําดา  ลุกออกจากที่ทําลายขาวของ  วิ่งไปรอบๆหองไมทําตาม
คําสั่งของครูหรือพอแม  โดยทั่วไปมีพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคในระดับสูง  แทนที่จะใชวิธีการ
ลงโทษสําหรับพฤติกรรมเหลานี้  มีหลายโปรแกรมที่ไดเลือกใชการเสริมแรงแบบดีอารไอ  หลาย
โปรแกรมใชคําชม  เบี้ยอรรถกรและรางวัลที่กินได  สําหรับการตอบสนองตอไปนี้  เชน  การทํา
การบาน  น่ังอยูกับที่ที่โตะเรียน  ทํางานอยางใดอยางหนึ่งไดรับมอบหมาย  โปรแกรมเหลานี้ได
แสดงถึงการลดพฤติกรรมที่อยูไมสุข  และเพิ่มพฤติกรรมทางการเรียนที่พึงประสงคมากขึ้น  ดังนั้น
แมวาจุดประสงคหลักเปนการระงับพฤติกรรม  การใชเทคนิคการเสริมแรงก็สามารถทําไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
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 3. การใหการเสริมแรงแบบดีอารแอล  (Differential  Reinforcement  of  Low Rate) 
การใหการเสริมแรงตอพฤติกรรมอ่ืนมากกวาพฤติกรรมที่ตองระงับ  ไมใชเทคนิคการเริมแรงวิธีเดียว
ที่จะลดพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคไดอีกเทคนิค  ก็คือ  การเสริมแรงกับสิ่งที่ตามมาที่มีการลด
พฤติกรรมที่ไมพึงประสงคหรือเวลาของการไมเกิดพฤติกรรม  กําหนดการนี้เปนการเสริมแรงตอ
พฤติกรรมหรือการตอบสนองในอัตราต่ํา (ดีอารแอล)  และสามารถใชไดผลดีในการระงับพฤติกรรม  
ในการใชการเสริมแรงแบบดีอารแอลน้ัน  บุคคลที่กระทําพฤติกรรมจะไดรับการเมริมแรง  ถาแสดง
ใหเห็นวามีการลดความถี่ของการเกิดพฤติกรรมเปาหมาย  ยกตัวอยาง ไดมีการศึกษาลดการพูด
มากของวัยรุนที่มีความบกพรองทางสติปญญาคนหนึ่ง  ที่เรียนอยูในชั้นเรียนพิเศษ  หลังจาก     
การสังเกตเสนฐานของการพูดมาก  ครูก็ไดบอกกับเด็กวาถาเขาพูดมากออกมาเพียง  3  ครั้ง  หรือ
นอยกวาในชวงเวลา  55  นาที  ครูจะใชเวลาเพิ่มมากขึ้นในการทํางานกับเขาดังนั้น  บุคคลจะได 
รับการเสริมแรงก็ตอเม่ือไดแสดงพฤติกรรมรบกวนในอัตราที่ต่ํา  เง่ือนไขการใชการเสริมแรงแบบดี
อารแอลนี้ถูกประเมินในรูปแบบ  ABAB  ผลพบวาการพูดมากไดลดลงอยางนาพอใจ  (สมโภชน  
เอ่ียมสุภาษิต. 2536: 244 – 248; Repp; & Deitz. 1979: 221 – 226) 
 
 การควบคุมดวยสิ่งที่ไมพอใจ  (Aversive  Control)   
 เทคนิคการควบคุมดวยสิ่งไมพึงพอใจนั้น  สวนหน่ึงก็อยูในการจัดวางเง่ือนไขผลรวมที่ใช
ลดพฤติกรรมที่รูจักในชื่อการลงโทษ  (Punishment)  และอีกสวนหนึ่งอยูในเง่ือนไขการจัดการ  สิ่ง
เราที่ไมพึงพอใจ  (Aversive  Stimuli)  ซ่ึงจะทําหนาที่ในการเพิ่มความถี่ของพฤติกรรมการ
หลีกเลี่ยงหรือการหลีกหนีที่รูจักในชื่อของการเสริมแรงทางลบ  (Negative  Reinforcement)   
 การควบคุมดวยสิ่งที่ไมพึงพอใจไมวาจะเปนการใชการลงโทษ  หรือการเสริมแรงทางลบก็
ดีลวนแตพัฒนาแนวคิดมาจากการเรียนรูแบบการกระทําของ  Skinner   ทั้งสิ้นโดยที่การลงโทษนั้น
เปนการลดโอกาสของการเกิดการตอบสนองอันเปนผลมาจากเหตุการณ หรือผลกรรมที่ตามมา
ภายหลังการตอบสนองนั้นอยางทันที่ทันใด 
 ในการที่จะทําใหการลงโทษมีประสิทธิภาพนั้นควรตองพิจารณาปจจัยหลัก  2 ประการ 
ดังตอไปน้ี  
 1. วิธีการที่ใหการลงโทษ ซ่ึงประกอบดวยเง่ือนไข  ดังตอไปน้ี 
    1.1 ความหนักแนนของการลงโทษ  ยิ่งหนักแนนเทาใดก็สามารถทําใหระงับ
พฤติกรรมไดมากเทานั้น  ซ่ึงความหนักแนนในระดับที่สามารถระงับพฤติกรรมได  เชน  ถาพบวา
การบอกวา  “ไม”  สามารถทําใหบุคคลระงับพฤติกรรมไดแลว  คําวา  “ไม”  ก็ถือวาหนักแนน
พอแลวไมจําเปนตองเพ่ิมความหนักแนนเขาไปอีก  แตตองระวังไมควรใชการลงโทษแบบคอยๆ 
เพ่ิมความหนักแนนเพราะจะทําใหไมไดผล  เน่ืองจากบุคคลสามารถปรับตัวได 
    1.2 การหลีกหนีการลงโทษ  การลงโทษจะไมมีผลตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเลย  
ถาบุคคลที่ถูกลงโทษนั้นสามารถหลีกหนีการลงโทษไดโดยการพูดโกหก  หรือการขอโทษอยาง
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มากมาย  ดังน้ัน  การที่จะทําใหการลงโทษมีประสิทธิภาพนั้น  จะตองทําใหบุคคลที่แสดงพฤติกรรม
ที่จะถูกลงโทษได 
  1.3 เวลาที่เสนอการลงโทษ  การลงโทษจะมีประสิทธิภาพสูงสุดไดจะตองมีการใหการ
ลงโทษทันทีที่พฤติกรรมที่ไมพึงประสงคเกิดขึ้น 
  1.4 ความสม่ําเสมอของการลงโทษ  น่ันคือ  การลงโทษจะมีประสิทธิภาพอยางมาก
ถาการลงโทษทุกครั้งที่พฤติกรรมที่ไมพึงประสงคเกิดขึ้น 
 2. การเสริมแรงที่จะสงผลตอการลงโทษ เปนที่รูกันวาพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคที่เกิดขึ้น
น้ันมักจะคงอยูดวยการเสริมแรง ดังนั้น ผูที่จะใชการลงโทษจะตองตระหนักถึงเง่ือนไขดังกลาว ซ่ึง
อาจสงผลถึงประสิทธิภาพของการลงโทษ 
  2.1 มีการใหการเสริมแรงตอพฤติกรรมที่ไมไดรับการลงโทษ  การลงโทษในระดับที่มี
ความหนักแนนต่ํา  อาจเปนการลงโทษที่มีประสิทธิภาพได  ถามีพฤติกรรมที่ไมไดรับการลงโทษ
บางพฤติกรรมไดรับการเสริมแรง 
  2.2 มีการควบคุมการเสริมแรงพฤติกรรมที่ถูกลงโทษ  น่ันคือ  การลงโทษจะมี
ประสิทธิภาพถาพฤติกรรมที่ถูกลงโทษนั้นจะไมมีโอกาสไดรับการเสริมแรงอีกเลย 
  2.3 การลงโทษนั้นควรใหกอนที่จะมีการเสริมแรงซึ่งจะทําใหการลงโทษไดผลดีกวา
มากเชน  เด็กที่ถูกตําหนิกอนที่เขาจะเริ่มเลนของเลนใหผลดีกวาที่ตําหนิในขณะที่เลนของเลนอยู 
  
 การดําเนินการลงโทษ 
 1. การลงโทษโดยการทําใหเกิดความเจ็บปวดทางรางกาย  (Physical  Pain)   
    การลงโทษโดยทําใหเกิดความเจ็บปวดทางรางกายนี้ครอบคลุมลักษณะการลงโทษไว  
2  แบบ  คือ  การเฆี่ยนตี  และการใชไฟฟาช็อค  ซ่ึงวิธีการดําเนินการทําไดไมยากนัก  โดยเฉพาะ
การเฆี่ยนตีดูเหมือนจะเปนลักษณะชีวิตประจําวันของแทบทุกครอบครัวที่ใชการลงโทษโดยการ
เฆี่ยนตีเม่ือลูกหลานของตนมีพฤติกรรมไมเหมาะสม  การเฆี่ยนตีอาจทําไดโดยการใชไมเรียวหรือ
มือก็ไดโดยอาจจะตีมือขา  หรือที่กนเด็กที่มีพฤติกรรมไมเหมาะสม  สวนการลงโทษโดยการใช
ไฟฟาช็อคนั้นมักทํากันในสถาบัน  เชน  โรงพยาบาล  ผูดําเนินการตองไดรับการฝกฝนมาอยางดี  
เน่ืองจากอาจเปนอันตราย ตอชีวิตได 
 2. การตําหนิ  (Reprimands)   
    การตําหนิ  เปนการใชคําหรือประโยคกับบุคคลเพื่อใหเขาหยุดกระทําพฤติกรรม
บางอยาง  เชน  “อยา”  “อยาทําสิ่งน้ัน”  “ฉันตองการใหหยุดควบคุม”  ซ่ึงการตําหนิเปนวิธีการที่
นิยมใชกันมากในสังคมทั่วไป  ทั้งน้ีอาจเปนเพราะการตําหนิทําไดงายและมักไดผล  การตําหนิควร
กระทําเปนการสวนตัวและตําหนิดวยน้ําเสียงปกติ  ซ่ึงจะไดผลดีกวาการตําหนิตอหนาผูคนมากมาย
และตําหนิดวยเสียงอันดัง  เพราะการตําหนิดวยเสียงอันดังจะทําใหบุคคลที่ถูกตําหนิไดรับความ
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สนใจจากบุคคลรอบดาน  ทําใหการตําหนิน้ันเปนตัวเสริมแรงไป  การตําหนิสามารถใชไดแทบทุก
พฤติกรรม  ยกเวนพฤติกรรมนั้นจะตองไมกระทําเพื่อที่จะไดรับความสนใจจากผูใหการตําหนิเทานั้น 
 3. การใชเวลานอก  (Time  Out) 
    การใชเวลานอกเปนการลงโทษอีกวิธีหน่ึงที่ไดรับความนิยมใชกันอยางมาก  การใช
เวลานอก  หมายถึง  การถอดถอน  โอกาสที่บุคคลจะไดรับการเสริมแรงทางบวกหรือการสูญเสีย
การเสริมแรงที่บุคคลนั้นกําลังไดอยูในชวงระยะเวลาหนึ่ง  เม่ือบุคคลกระทําพฤติกรรมบางอยางอัน
จะทําใหการกระทํานั้นลดลงในอนาคต  การใชเวลานอกไมจําเปนตองอาบุคคลออกไปอยูใน
สภาพการณที่จัดขึ้น  หากแตจะตองทําใหบุคคลสูญเสียโอกาสที่จะไดรับการเสริมแรงในชวง
ระยะเวลาหนึ่ง  ซ่ึงเปนผลทําใหพฤติกรรมที่กระทําแลวสูญเสียโอกาสที่จะไดรับการเสริมแรงและ
พฤติกรรมลดลง 
 4. การปรับสินไหม  (Response  Cost) 
    การปรับสินไหมเปนวิธีการลงโทษที่ถอดถอนตัวเสริมแรงทางบวกออกไปหลังจากที่
บุคคลกระทําพฤติกรรมบางอยาง ทําใหพฤติกรรมนั้นลดโอกาสที่จะเกิดขึ้นตอไปในอนาคต         
ตัวเสริมแรงที่ถูกถอดออกไปมักเปนตัวเสริมแรงประเภทเบี้ยอรรถกร  ซ่ึงไดแก  เบี้ย  แตม  ดาว  
หรือเงิน  นอกจากนี้รวมทั้งการสูญเสียสิทธิพิเศษบางอยาง  ตลอดจนสถานภาพทางสังคมอีกดวย
ซ่ึงการเสริมแรง  อาจจะมีอยูที่ตัวบุคคลนั้นแลว  หรืออาจเปนสิ่งที่บุคคลนั้นจะไดรับในเวลาตอมา  
เชน  การไมใหไปเที่ยวในวันเสารและอาทิตย  เน่ืองจากสัปดาหที่แลวกลับบานผิดเวลาหรือการขับ
รถเร็วแลวถูกปรับเงิน  เปนตน 
  ในการปรับสินไหมนั้นจะตองทําทันที่ที่บุคคลกระทําพฤติกรรมทีไมเหมาะสม  โดยไม
ตองบอกบุคคลที่ถูกปรับสินไหมวารูสกึเชนใด  และเม่ือบุคคลนั้นสูญเสียการเสริมแรงไปแลวก็ควรจะ
มีการบอกดวยวาโอกาสที่จะไดรับตัวเสริมแรงคืนมาอยางไร  เพราะการทําเชนนั้นจะทําใหผูที่ถูก
ปรับสินไหมรูวาเขาควรที่จะแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมเชนใดนั่นเอง 
 5. การแกไขใหถูกตองเกินกวาที่ทําผิด  (Overcorrection)  
  การแกไขใหถูกตองเกินกวาที่ทําผิดเปนกระบวนการลดพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมโดย
อาจตองมี 1 หรือ  2  องคประกอบที่สําคัญไดแก  การแกไขใหถูกตองเกินกวาที่ทําผิดในสิ่งที่ทําผิด  
(Restitutional  Overcorrection)  และหรือการแกไขใหถูกตองเกินกวาที่ทําผิดในการฝกปฏิบัติสิ่งที่
ถูกตอง  (Positive  Practice Overcorrection)  
  การแกไขใหถูกตองเกินกวาที่ทําผิดในสิ่งที่ผิด  เปนการใหผูที่ทําผิดแกไขพฤติกรรมที่
เขาทําผิด  โดยการแกไขหรือปรับปรุงสภาพการณที่เขาทําผิดใหมากกวาที่เคยเปนอยูกอนที่เขาจะ
ทําผิด  เชน  ถาเด็กเคี้ยวหมากฝรั่งแลวเอากากหมากฝรั่งไปติดโตะ  ก็จะตองใหเขาทําความสะอาด
โตะของเขาและของคนอื่นๆ ในหองนั้นดวย 
  การแกไขใหถูกตองเกินกวาที่ทําผิดในการฝกปฏิบัติในสิ่งที่ถูกตอง  เปนรูปแบบการ
ลงโทษในลักษณะของการใหการศึกษา  ใหโอกาสกับบุคคลที่กระทําพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมได
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แสดงพฤติกรรมที่เหมาะสม  เชน  กรณีตัวอยางของเด็กเคี้ยวหมากฝรั่งแลวนําเอากากหมากฝรั่งน้ัน
ไปทิ้งที่ถังขยะซ้ําแลวซํ้าอีก 
  
 ขอควรพิจารณาในการใชการลงโทษ 
 การลงโทษนั้นควรใชหรือไม  มักเปนการโตแยงกันเสมอๆ ยากที่จะหาขอสรุปได  ทั้งนี้
ยอมขึ้นอยูกับปจจัยทางสังคม  การเรียนรู  และความแตกตางระหวางบุคคล 
 ขอดีของการลงโทษ 
 1. ไดผลอยางรวดเร็ว  การลงโทษสามารถที่จะระงับพฤติกรรมที่บุคคลกระทําอยูได 
อยางเฉียบพลัน  จัดวาเปนประโยชนอยางมากในการที่จะระงับพฤติกรรมที่อาจกอใหเกิดอันตราย
ตอตนเองและผูอ่ืน  เชน  การเลนบนทองถนนของเด็ก  การที่เด็กเลนสายไฟ  การทํารายตนเอง
หรือการทํารายผูอ่ืน  เปนตน 
 2. ไมจําเปนที่จะตองจํากัดแหลงของการเสริมแรงการลงโทษเปนเทคนิคที่ใชลด
พฤติกรรมที่ดีกวาการใชการหยุดยั้ง  (Extinction)  เน่ืองจากไมจําเปนที่จะตองไปกําจัดแหลงของ
การเสริมแรงตอพฤติกรรมที่เปนปญหา  ขอดีอันนี้เปนประโยชนในการนําไปใชอยางมากเนื่องจาก
สภาพการณที่เปนจริงน้ัน  บางครั้งเราพบวาเปนการยากมากที่รูวาอะไรคือตัวเสริมแรงที่แทจริงและ
เม่ือรูแลว  ก็อาจมีปญหาในการควบคุมแหลงของการเสริมแรงนั้น 
 3. สามารถระงับพฤติกรรมไดอยางสมบูรณ  สามารถทําใหพฤติกรรมไมเกิดขึ้นอีกตราบ
ใดที่ยังมีการลงโทษ  หลายคนอาจคิดวาควรใชการเสริมแรงทางบวกในการพัฒนาพฤติกรรมที่ขัด
กับพฤติกรรมที่เปนปญหาซึ่งเหมาะสมกวา  แตในความจริงอาจทําไดยากกวาที่ดีควรใชทั้ง  2   วิธี
พรอมๆ กันน่ันคือลงโทษตอพฤติกรรมที่เปนปญหาและเสริมแรงตอพฤติกรรมที่ขัดกันกับพฤติกรรม
ที่ขัดกันกับพฤติกรรมที่เปนปญหาซึ่งนาจะมีประสิทธิภาพมากกวาในการปรับพฤติกรรม 
 4. มีโอกาสที่เปนไปไดในการที่จะเพ่ิมพฤติกรรมที่พึงปรารถนา แมวาจะมีการวิจัยบอกวา  
การลงโทษนําไปสูผลขางเคียงที่ไมพึงปรารถนา  แตมีงานวิจัยอยูหลายชิ้นที่รายงานวามีผลขางเคยีง
ที่พึงปรารถนาเกิดขึ้นเหมือนกัน  เชน  การใชไฟฟาช็อคเด็กพิการที่มีพฤติกรรมการทํารายตัวเอง  
พบวาการช็อคดวยไฟฟานั้นสามารถระงับพฤติกรรมทํารายตัวเองของเด็กไดนอกจากนี้ยังพบอีกวา  
เด็กมีพฤติกรรมที่พึงปรารถนาเพิ่มขึ้น  เชน  การใหความสนใจตอผูบําบัดมีการจับหรือกอดผูบําบัด  
อีกทั้งยิ้มใหผูบําบัดเพิ่มขึ้นพฤติกรรมรองไหโยเยลดลง 
 
 ขอจํากัดของการลงโทษ 
 1.  กอใหเกิดปญหาทางอารมณ   ผูที่ถูกลงโทษอาจมีการตอบสนองทางอารมณ   เชน  
อาจจะโกรธ  รองไห  แตก็พบวาอารมณเหลานั้นมักจะอยูไมนาน 
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 2. กระตุนใหเกิดความกวาราวแกผูลงโทษ  โดยอาจจะแสดงความกาวราวทั้งในแงของ
ทางภาษาหรือทาทางรางกายก็ได  เชน  การดา  การใชคําพูดที่ไมสุขภาพ  การขมขู  การกระทืบ
เทา  หรือแมกระทั่งการทํารายรางกายของผูอ่ืน 
 3. อาจกอใหเกิดการลอกเลียนแบบวิธีการลงโทษได  น่ันคือ  เม่ือบุคคลแสดงพฤติกรรม
ที่เปนปญหาของผูอ่ืน  ก็อาจจะนึกถึงวิธีการลงโทษที่ตนเองเคยถูกลงโทษมาแลวนําไปใชแกไข
ปญหาดังกลาว 
 4. ผลของการลงโทษนั้นมักจะไมเกิดการแผขยาย  น่ันคือ  เม่ือบุคคลแสดงพฤติกรรมที่
ไมพึงประสงคแลวถูกลงโทษ  เม่ือเขาไปอยูในสถานการณที่ไมมีผูลงโทษอยูดวยพฤติกรรมที่ไมพึง
ประสงคน้ันอาจกลับคืนมาอีก 
 5. กอใหเกิดการระงับความสัมพันธทางสังคม  เน่ืองจาก  การลงโทษจะทําใหเกิด
พฤติกรรมการหลีกหนีจากสภาพแวดลอมที่ลงโทษนั้น  อาจทําใหผูที่ถูกลงโทษแยกตัวเองออกไป
จากสภาพแวดลอมที่เขาอยูซ่ึงนับวาเปนผลขางเคียงที่ไมพึงประสงคมากที่สุด  เพราะมนุษยควรจะ
อยูและปรับตัวในสังคมที่เขาอยูมากกวาที่จะหนีออกจากสังคมผลขางเคียงทางลบนี้นับเปนปญหา
อยางมาก  (สมโภชน  เอ่ียมสุภาษิต. 2536: 211- 234) 
 ดังน้ัน  การเลือกใชการลงโทษอยางใดอยางหนึ่งน้ัน  ควรจะไดมีการพิจารณาอยางรอบ
ครอบเสียกอน  เพ่ือผลที่ออกมาจะไดไมเปนปญหาที่จะตองนําไปแกไขตอไป 
 สําหรับทฤษฏีการปรับพฤติกรรมที่ไดกลาวมาทั้งหมดนี้จะเห็นไดวาวิธีการปรับพฤติกรรม
เปนกลวิธีที่นําหลักการแหงพฤติกรรมมาประยุกตใชอยางเปนระบบโดยการใชหลักการเรียนรูตางๆ 
เชน  ทฤษฏีการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิค  ทฤษฏีการวางเง่ือนไขแบบการกระทํา  และในการปรับ
พฤติกรรมนี้จําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีเทคนิควิธีการในการปรับพฤติกรรมและตัวเสริมแรงแบบตางๆ 
การเสริมแรงทางบวก  เชน  การใหอาหารและสิ่งเสพได  การใหการเสริมแรงทางสังคม  การใชหลัก
ของพรีแม็ค  การใหขอมูลยอนกลับ  การใชเบี้ยอรรถกร  การเสริมแรงทางลบ  เชน  ถาไมทํา
การบานใหเสร็จก็จะไมพาไปเที่ยว  ตลอดจนเทคนิคการเสริมแรงเพ่ือลดการตอบสนองที่ไมตองการ  
เชน  การเสริมแรงแบบดีอารโอ  เปนวิธีการอยางหนึ่งในการลดพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคโดยการ
ใหการเสริมแรงกับบุคคลที่กระทําพฤติกรรมอ่ืนไมใชพฤติกรรมเปาหมาย  ในชวงระยะเวลาที่
กําหนด  การควบคุมดวยสิ่งที่ไมพอใจ  เชน  การลงโทษ  เปนตน 
 

4.   เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับกิจกรรมการเคลื่อนไหว 
 4.1   ความหมายของกิจกรรมการเคลื่อนไหว 
 ความหมายของกิจกรรมการเคลื่อนไหว  หมายถึงการเคลื่อนไหวเปนการทํางานของ
อวัยวะตางๆ ในรางกายเพื่อใหรางกายเจริญเติบโตแข็งแรง   การเคลื่อนไหวทําไดหลายลักษณะ ทั้ง
การออกกําลังกายการเลนเกม การเลนกีฬา ซ่ึงเปนการเคลื่อนไหวที่ถูกวิธีถูกตองตามหลัก
วิทยาศาสตรเปนกิจกรรมที่จัดใหเด็กไดเคลื่อนไหวสวนตางๆ ของรางกายอยางอิสระตามจังหวะ 
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โดนใชเสียงเพลง คําคลองจอง เครื่องเคาะจังหวะ และอุปกรณอ่ืนๆ มาประกอบการเคลื่อนไหว เพ่ือ
สงเสริมใหเด็กเกิดจินตนาการ ความคิดสรางสรรค เรียนรูจังหวะ และควบคุมการเคลื่อนไหวของ
ตนเองได (กานดา  โตะถม. 2551: 41-45) 
  

 4.2   ทฤษฎีเกี่ยวของกับการเคลื่อนไหว 
 ทฤษฎีการเรียนรูของ  ธอรนไดค  (Thorndike’s  Law  Learning)  ซ่ึงเนนการเรียนรูที่
สําคัญดวยกฎ  3 ประการ  ไดแก 

 1. กฎแหงความพรอม  การเรียนรูจะเกิดขึ้นไดก็ตอเม่ือเด็กมีความพรอมทั้งกายและใจ
เกี่ยวกับรางกาย  เพ่ือเปนการเตรียมการใชกลามเนื้อและระบบประสาทใหสัมผัสกัน  และ  คํานึงถึง
ความพรอมในวัยตางๆ ดวยวามีความแตกตางกันอยางไร  เม่ือเด็กมีความพรอมทั้งรางกายและ
จิตใจจะสงผลใหเกิดการเรียนรูที่ดี 

 2. กฎแหงการฝก  เด็กจะเรียนรูจากการกระทําซ้ําๆ กันหลายๆ ครั้งน่ันเอง   
 3. กฎแหงผล  เด็กจะเรียนไดดีขึ้นถาผลของการกระทํานั้นเปนไปในทางบวกหรือทางที่ดี  
ซ่ึงจะทําใหเด็กเกิดความสนใจเกิดทักษะทําใหเด็กมีความสนุกสนานและความพอใจ (เชาวลิต  
ภูมิภาค. 2532: 109 – 110; อางอิงจาก  Thorndike.  n.d.)   
 ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจท  (piaget’s  Cognitive  Development  
Theory)  ถือวา  การใหเด็กไดสัมผัสวัตถุตางๆ จะสงเสริมใหเด็กเกิดการเรียนรูได  โดยเฉพาะใน
เด็กปฐมวัย  ซ่ึงอาศัยการรับรูเปนสื่อในการกระตุนทางความคิดของเด็กจําเปนตองใหเด็กไดมี
โอกาสเคลื่อนไหวและสัมผัสสิ่งตางๆ ทฤษฎีน้ีเปนประโยชนในการจัดเนื้อหาและกิจกรรมทางการ
เคลื่อนไหว โดยใหเด็กไดสัมผัสกับวัตถุตางๆ ที่อยูรอบตัวเด็กซึ่งจะชวยใหเด็กเรียนรูในสิ่งใหมๆ 
(สํานักงานคณะกรรมการศึกษาแหงชาติ.  2523: 69; อางอิงจาก  Piaget. 1952) 
 
 4.3   ประโยชนของกิจกรรมการเคลื่อนไหว 

  ประโยชนของกิจกรรมการเคลื่อนไหว  เด็กสามารถเคลื่อนไหวสวนตางๆ ของรางกายได
หลายๆ อิริยาบถ  เชน   การวิ่ง  การกระโดด  ดึง  ลาก  ผลักวัตถุ  ซ่ึงพฤติกรรมดังกลาวนี้จะทําให
เกิดการพัฒนาระบบกลามเนื้อมัดเล็ก  และกลามเนื้อมัดใหญใหมีความแข็งแรง  คลองแคลววองไว  
การประสานกันในระบบประสาทสัมผัสชวยลดพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมลงได (สถาบันราชานุกุล. 
2550: 3)  
 จริน  ธานีรัตน  (2531: 1)  ไดกลาววา  รางกายไดเคลื่อนไหวมากเพียงใดยอมเกิดการ
เรียนรูมากขึ้นเพียงนั้น  ทั้งน้ีเพราะการเรียนรูเกี่ยวกับทักษะการเคลื่อนไหวทางรางกายนั้น          
มีความสัมพันธในการเรียนรูทักษะทางสมองดวย  กลาวคือ  เม่ือใดที่คนเรามีการเคลื่อนไหวจะเกิด
กิจกรรมทางรางกายขึ้นพรอมกิจกรรมทางสมอง  ซ่ึงไดมีการทดลอง  ซ่ึงไดมีการทดลองสอนใหเด็ก
คิดคนดวยการเคลื่อนไหวเปรียบเทียบกับการสอนดวยการเรียนแบบบรรยายประกอบการสาธิต   
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ผลปรากฏวา  เด็กกลุมที่เรียนดวยการคิดคนดวยการเคลื่อนไหวอยางอิสระสามารถพัฒนาความคิด
สรางสรรคสูงกวาการเรียนแบบบรรยายประกอบการสาธิต 
 พัชรี   ผลโยธิน  (2533:  69)  ไดกลาววา  เด็กเรียนรูสิ่งตางๆ  ที่อยูแวดลอมดวย
ประสบการณของตนเองจากการเคลื่อนไหวรางกาย  ครูจึงคอยเปดโอกาสใหเด็กไดใชการ
เคลื่อนไหวรางกายใหเกิดประโยชน  รวมทั้งการเสริมสรางความคิดสรางสรรคอยางมีจิตนาการจาก
การเคลื่อนไหว 
 ดุษฎี  บริพัตร  ณ อยุธยา  (ม.ป.ป.: 5)  ไดกลาววา  การจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหว
สามารถสงเสริมความคิดสรางสรรคใหแกเด็กโดยการเสนอคําถามใหเด็กไดมีโอกาสใชความคิด   
จินตนาการ  และถายทอดออกมาอยางอิสระ  การทําทาทางการเคลื่อนไหวอาศัยองคประกอบ
พ้ืนฐาน  เชน  การรูจักสัดสวนตางๆ ของรางกาย  การฝกจังหวะ  การใชเน้ือที่ระดับทิศทาง  ซ่ึงมี
การศึกษาพบวา  กลุมเด็กที่ไดรับการสอนใหคิดคนดวยการเคลื่อนไหวมีความสามารถในการ
ปรับปรุงทักษะการเคลื่อนไหวไดมากกวาการสอนแบบบรรยายและสาธิต  นอกจากนี้ยังมี
ความสามารถในการพัฒนาความคิดสรางสรรคสูงกวาดวย 
 

 4.4   องคประกอบของกิจกรรมการเคลื่อนไหว 
 กิจกรรมเคลื่อนไหวพ้ืนฐาน  ประกอบดวย   
 1.  การเคลื่อนไหวแบบอยูกับที่  เปนการเคลื่อนไหวแบบอยูกับที่เปนการเคลื่อนไหวที่
สวนตางๆ ของรางกายเคลื่อนไหวโดยมีสวนหนึ่งของรางกายสัมผัสกันและไมเคลื่อนที่ เชน การ  
กมตัว  การยืดเหยียดตัว  การโยกตัว  การหมุนตัว  การแกวงตัว  การสั่น  การเคลื่อนไหวแขน
เคลื่อนที่เปนการเคลื่อนไหวที่รางกาย 
 2.  การเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่  เปนการเคลื่อนไหวที่รางกายเคลื่อนที่จากที่หน่ึงไปอีกที่
หน่ึง ซ่ึง  ณรุทธ  สุทธิจิตต  (2537: 94)  กลาวถึง  การเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่ไววา  การ
เคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่  โดยปกติมักจะใชเทาเปนหลักในการเคลื่อนที่  กรเคลื่อนที่ตองการพื้นที่
มากกวาการเคลื่อนไหวแบบอยูกับที่  และทําใหการเคลื่อนไหวมีลีลาแตกตางไมซํ้าซาก (กานดา  
โตะถม. 2551: หนา 70) 
 นอกจากนี้ ณรุทธ  สุทธจิตต  (2537: 96-98) ไดกลาวถึงองคประกอบของการเคลื่อนไหว
ไว 3  องคประกอบ  ดังน้ี 
 1. องคประกอบเกี่ยวกับการใชแรง 
  แรงในที่นี้อาจหมายถึง  พลังความสามารถ  นํ้าหนัก  หรือการไมอยูน่ิง  การใชแรงใน
การเคลื่อนไหวเกี่ยวของกับการบังคับ  และการคลายกลามเนื้อตามสวนตางๆ  ของรางกายอยาง
เปนขั้นตอนตามทาทางการเคลื่อนไหว  ลักษณะของการเคลื่อนไหวไมวาในทาทางใดที่ใชแรงไป  มี
สวนทําใหการเคลื่อนไหวน้ันๆ ดูดี  หรือมีคุณภาพเสมอ  ลักษณะของการเคลื่อนไหวโดยใชแรงอาจ
อธิบายไดโดยเกี่ยวกับกิริยา  หรือคําตางๆ เหลานี้  เชน  เกร็ง  หนัก  แข็งแรง  แข็งกราว  หรือใน
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ลักษณะของการตรงกันขามกับกิริกาเหานี้  คือ  ผอนคลายตามสบาย  เบาๆ  คอยๆ เร่ือยๆ  ออนๆ 
เปนตน 
  การเปลี่ยนระดับการใชแรง  อาจเปนไปในลักษณะคอยเปนคอยไป  หรือเปลี่ยนไป
ในทันที  ซ่ึงสามารถใชคําศัพทดานดนตรีมาใชอธิบายอาการที่แสดงได  เชน  คอยๆ แรงขึ้น  
(Crescendo)  คอยๆ ผอนคลาย  (Diminuendo)   แรง –เบา (Forte - Piano) การใชแรงใหถูกตอง
กับอาการของการเคลื่อนไหว  ทําใหไดทาทางการเคลื่อนไหวที่เขากับจังหวะเหมาะสม  และเปน
ความสัมพันธของรางกายทุกสวน   
 2. องคประกอบเกี่ยวกับทาทาง 

    ดังกลาวมาแลวในเรื่องคุณสมบัติของการเคลื่อนไหววาทาทางเปนความสามารถของ
การเคลื่อนไหวที่รางกายทําได  ซึ่งเกี่ยวของกับการเคลื่อนไหวในลักษณะอาการตางๆ ของรางกาย
สวนตางๆ ไดแก  ศีรษะ  ลําตัว  แขน  ขา  มือ  เทา  เพียงอยางเดียว  และการเคลื่อนไหวใน
ลักษณะตางๆ  ดังกลาวเขาดวยกัน  เชน  การเคลื่อนไหวศีรษะพรอมกับแขนและเทา  เปนตน 
  ทาทางในการเคลื่อนไหวอาจอยูในลักษณะที่รางกายของผู น้ันอยูในแนวตั้งหรือ
แนวราบกับพ้ืน  ก็ได  การวิเคราะหและสังเกตอาการเคลื่อนไหวของรางกายสวนตางๆ ของตนเอง  
สามารถชวยใหผูน้ันเขาใจการเคลื่อนไหว  และคิดทาทางตางๆ จากการเคลื่อนไหวที่เปนพ้ืนฐานได 
 3. องคประกอบเกี่ยวกับทิศทางการเคลื่อนไหว มีหลายลักษณะดังน้ี 

  3.1  ทิศทางการเคลื่อนไหว ไดแก การเคลื่อนไหวที่ไปขางหนา ขางหลัง ขางขางการ
เคลื่อนที่ไปในแนวเฉียง การหมุน การมวนเขาตัว การปดออกไปจากตัว การเคลื่อนไหว ขึ้น-ลง 

  3.2  มิติการเคลื่อนไหว คือ ขนาด ความกวาง หรือความมากนอย ไดแก การ
เคลื่อนไหวแสดงถึงความกวาง ความสูง ความใหญ ความเล็ก ความต่ํา หรือเตี้ย ความแคบ เปนตน 

  3.3  ระดับในการเคลื่อนไหว มีหลายระดับ คือ ระดับต่ํา กลาง สูง ลักษณะลอยตัว 
รวมทั้งทาทางของรางกาย เชน ยืดกาย น่ัง คุกเขา ยืน ยืดตัว เปนตน 

  3.4  แนวทางของการเคลื่อนไหว ไดแก การตั้งตัวตรง การโนมตัวใหโคง การบิดตัว 
เปนตน 

  3.5  ลักษณะของการเคลื่อนไหว เชน การเคลื่อนที่เร่ือยๆ  ในลักษณะตางๆ การ
เคลื่อนที่ในระยะไกล  ใกล  การเคลื่อนไหวในลักษณะเขาหาตัว  และออกจากตัว 
 4. องคประกอบเกี่ยวกับเวลาในการเคลื่อนไหว 

   เกี่ยวกับเรื่องเวลาในการเคลื่อนที่มีลักษณะคลายกับเรื่องของดนตรี  คือ  เรื่องเก่ียวกับ
จังหวะซ่ึงสามารถกลาวเปนขอๆ ไดดังน้ี 

    4.1  ความเร็วในการเคลื่อนไหว  ไดแก  การเคลื่อนไหวชา  ปานกลาง  และเร็ว 
    4.2  การเปลี่ยนความเร็วในการเคลื่อนที่อาจเปนในลักษณะที่คอยๆ เร็วขึ้น  หรือชาลง  

หรือเปลี่ยนความเร็วในทันที 
    4.3  การเคลื่อนไหวในลักษณะของอัตราจังหวะเดียวกัน 
    4.4  การเคลื่อนไหวในลักษณะของอัตราจังหวะที่แตกตางกัน 
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    4.5 การเคลื่อนไหวในลักษณะอื่นๆ   เชน  การเคลื่อนไหวในลักษณะของเด็กการ
เคลื่อนไหวของระลอกคลื่น  การเคลื่อนไหวแบบหุนยนต  เปนตน 
 การเรียนรูและวิเคราะหองคประกอบของการเคลื่อนไหวทั้ง  4  ประการนี้  สามารถชวย
ใหผูเรียนเกิดความเขาใจเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของตนเองและมีสวนชวยในการปรับปรุงการ
เคลื่อนไหวของตนเองใหมีลีลาที่สวยงาม  หรือสงางามขึ้นได  และสามารถใชเปนพ้ืนฐานในการ
สรางสรรคทาทางตางๆ ไดตอไป  (กานดา  โตะถม.  2551: 45-51) 
 

 4.5  การบริหารสมอง (Brain Gym) 
 พัชรีวัลย  เกตุแกนจันทร (2542: 32-33)  ไดกลาววา  การบริหารสมอง  (Brain  Gym)  

ก็คือการบริหารรางกายในสวนที่สมองควบคุมอยูโดยเฉพาะอยางยิ่งสวนของกลามเนื้อ  Corpus  
Collosum  ซ่ึงเชื่อมสมอง  2 ซีกเขาดวยกันใหแข็งแรงและทํางานคลองแคลวอันจะทําใหการถาย
โยงการเรียนรูและขอมูลของสมองทั้ง  2   ซีก  เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  เปนการชวยใหสมอง
แข็งแรงและทํางานอยางสมดุลกันทั้ง  2  ซีก  รวมทั้งชวยเพ่ิมประสิทธิ์ภาพการเรียนรูใหมากขึ้น  
และยังชวยทําใหเกิดความผอนคลายความตึงเครียด  จากการวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิภาพของสมอง
พบวา  การเรียนรูของคนเราจะมีประสิทธิภาพสูงสุด  ก็ตอเม่ือใหสมองแบบ  Whole Brain  ที่สมอง
ทั้งสองซีกทํางานไปพรอมๆ กัน  ซ่ึงการบริหารสองนี่แหละชวยได  หลักการก็คือเม่ือบริหารไปแลว
จะชวยเพิ่มความแข็งแรงในการทํางานของกลามเนื้อ  Corpus  Collosum  ซ่ึงเชื่อมสมอง  2  ซีก
เขาดวยกันใหประสานกัน  และทํางานอยางคลองแคลว   
 จากองคประกอบของการเคลื่อนไหวท่ีกลาวมาแลวน้ี  พัชรีวัลย  เกตุแกนจันทร  (2542: 
37-)  ยังไดกลาววา การบริหารสมองคือการบริหารรางกายโดยมีอยูทั้งหมด  4  ทา  คือ  
 1. การเคลื่อนไหวสลับขาง (Cross-Over Movement) การเคลื่อนไหวสลับขางทําใหการ
ทํางานของสมอง  2 ซีกถายโยงขอมูลกันได  เชน  สมองซีกซายจะสามารถใชจินตนาการความคิด
ริเริ่มสรางสรรคจากสมองซีกขวา ในการอาน  การเขียนและการทํางานประสานกันของกลามเนื้อได
ดี  การใหเด็กทําทาเหลานี้จะทําใหทราบวาเด็กมีปญหา  ในเรื่องการทํางานประสานกันของตา มือ 
และเทาหรือไมหากพบจะไดชวยเหลือเด็กไดทันที 
 2. การยืดสวนตางๆ ของรางกาย (Lengthening  Movement)  การยืดสวนตางๆ ของ
รางกายทําใหผอนคลายความตึงเครียดของสมองสวนหนาและสวนหลัง  และทําใหมีสมาธิในการ
เรียนรูและการทํางาน 
 3. การเคลื่อนไหวเพื่อการกระตุน  (Energising  Movement)  เปนทาที่ชวยกระตุนการ
ทํางานของกระแสประสาท  ทําใหเกิดการกระตุนความรูสึกทางอารมณเกิดแรงจูงใจเพ่ือชวยให
เรียนรูไดดีขึ้น 
 4. ทาบริหารรางกายงายๆ (Useful  Exercise)  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของสมอง  การ
เรียนรูและลดความเครียดงายๆ แบบไมสิ้นเปลือง 
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 พัชรีวัลย  เกตุแกนจันทร  (2542: 34)  ไดกลาววา  ประโยชนของการบริหารสมองหรือ
การบริหารรางกาย ดังน้ี 
 1. เปนการชวยทําใหสมองแข็งแรงและทํางานอยางสมดุลกันทั้ง  2  ซีก  คือซีกซายและ
ซีกขวา   
 2. ทําใหมีประสิทธิภาพในการเรียนรูและการทํางานดีขึ้น 
 3. ทําใหเกิดการผอนคลายความตึงเครียด 
 4. ทําใหเกิดความรูสึกสงบ  (Calm) และมีความมั่นใจในตนเอง  
 เด็กที่มีปญหาเกี่ยวกับการเรียน  ไดแก  สมาธิสั้น  พฤติกรรมอยูไมน่ิง  มีปญหาดาน
อารมณ  มีความวิตกกังวลสูง  เม่ือมีการบริหารสมองอยางถูกตองและเหมาะสมจะชวยเพ่ิม
ประสิทธิภาพการเรียนรูใหดีขึ้น   

 

 4.6  ขอควรพิจารณาในการใชกิจกรรมการเคลื่อนไหวหรือการออกกําลังกาย 
  สําหรับบุคคลออทิสติก 
 ในการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวสําหรับบุคคลออทิสติกนั้น มีขอที่ควรพิจารณาดังตอไปน้ี 
(NCPAD, online)  
  

 ขอควรคํานึงดานประสาทสัมผัส 
 บุคคลออทิสติกสวนใหญมักมีการตอบสนองลาชา (Hypoactive) หรือการตอบสนองที่เร็ว
เกินไป (Hyperactive) ตอประสาทสัมผัสหลายๆ ประเภท รวมถึง เสียง การสัมผัส รสชาดของ
อาหาร และกลิ่น สําหรับบุคคลออทิสติกนี้ การบูรณาการประสาทสัมผัสซึ่งเปนการจัดระบบของ
สมองและการแปลขอมูลบกพรอง ถาเราไดตระหนักวาบุคคลออทิสติกสวนใหญมีปญหานี้ก็จะทําให
เราสามารถจัดกิจกรรมทางดานประสาทสัมผัสที่เหมาะสมใหกับบุคคลเหลานี้ได 
 นอกจากปญหาหลักดานการเห็น การไดยิน การดมกลิ่น การรับรสอาหารและการสัมผัส
แลว ยังมีประสาทสัมผัสอีก 2 ระบบ คือ การทรงตัว (Vestibular) และการเคลื่อนไหวของกลามเนื้อ
และขอตอ (Proprioceptive) ที่มักมีผลกระทบดวย บุคคลที่มีปญหาดานการเคลื่อนไหวของ
กลามเนื้อและขอตอมักม่ีปญหาในเรื่องของการเหนื่อยงาย เคลื่อนไหวชา และมีปญหาในการเขารวม
กิจกรรมเชน การเลนกีฬา สวนการทรงตัว ชวยใหรางกายสามารถรักษาสมดุลได มีการประสาน
สัมพันธระหวางอวัยวะตางๆ ไดดีซ่ึงมีผลถึงการรับรูทางสายตา การรับรูทางการไดยินและภาษา 
การทรงตัว ความแข็งแรงของกลามเนื้อ และการวางแผนการเคลื่อนไหว  
  

 ขอควรคํานึงดานพฤติกรรม 
 พฤติกรรมมักเปนวิถีทางในการสื่อความหมาย โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับบุคคลออทิสติก
ซ่ึงไมสามารถสื่อความตองการ ความรูสึก หรือปญหาดานประสาทสัมผัสใหคนอ่ืนรับรูได พฤติกรรม
ของบุคคลเหลานี้ที่แสดงออกมาอาจเพื่อใหผู อ่ืนได รับรูวาเขาไมไดรับสิ่งที่ตองการ หรือมี
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ความสามารถหรือทักษะที่ลาชา และแสดงพฤติกรรมออกมาเพื่อใหไดสิ่งที่ตองการ ดังนั้นจึงเปนสิ่ง
สําคัญในการวางแผนจัดกิจกรรมใหเหมาะสมกับความตองการของบุคคลเหลานี้อยางไรก็ตามให
ตระหนักถึงรูปแบบของพฤติกรรมซ้ําๆ ที่เกิดขึ้น และจัดกิจกรรมใหเหมาะสมก็จะสามารถเปลี่ยน
พฤติกรรมที่ไมมีจุดมุงหมายใหมีความหมายขึ้นมาได เชน เด็กออทิสติกที่ชอบขวางปาสิ่งของ สอน
ใหเด็กรูจักการปาลูกบอล หรือถุงเมล็ดถั่ว (Bean Bags) ลงในตะกราก็จะทําใหพฤติกรรมนั้นมี
ความหมายมีหนาที่มากขึ้น  
 การวางแผนสําหรับการจัดการพฤติกรรมที่ดีน้ันจะชวยสรางประสบการณที่ดีใหกับเด็ก 
การใชกฎเกณฑ การสอน การชวยเหลือ ที่ใชสื่อทางสายตา จะชวยทําใหความคาดหวังชัดเจนเปน
รูปธรรม กฎเกณฑและสิ่งแวดลอมที่เปนกิจวัตรจะชวยทําใหเด็กเขารวมกิจกรรมไดงายขึ้น  
  

 ขอควรคํานึงทางสังคม 
 โดยทั่วไป บุคคลที่มีภาวะออทิสติกจะมีปญหาทางดานทักษะทางสังคม การรับรูความรูสึก 
ความคิดหรือความตองการของผูอ่ืนที่แตกตางไปจากตนเองเปนเรื่องยาก บุคคลเหลานี้มักแปล
ความหมายตามตัวอักษร มีการแปลความแบบตรงไปตรงมา การยังคงรักษาการสนทนากับผูอ่ืน
อยางตอเน่ืองก็เปนเรื่องที่ทาทายสําหรับบุคคลออทิสติก ทักษะบางอยาง เชน การสบตา การ
สนทนาในเรื่องเดียวกันอยางตอเน่ืองน้ัน นับเปนปญหาที่สําคัญ ดังน้ันจึงเปนเรื่องสําคัญที่ควรมีการ
สอนทักษะทางสังคมในระหวางมีกิจกรรมการเคลื่อนไหว เน่ืองจากทักษะทางสังคมเปนการพัฒนา
อยางตอเนื่องตลอดชีวิตและเปนสิ่งจําเปนในการมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน การสรางและพัฒนามนุษย
สัมพันธ และการใหโอกาสในการฝกทักษะเหลานี้จึงเปนเรื่องสําคัญยิ่ง 
  

 ขอควรคํานึงดานสติปญญา 
 บุคคลออทิสติกมักเปนผูเรียนรูไดดีทางสายตา และไดรับประโยชนจากการสอนที่มีสื่อทาง
สายตา การใชสัญญาณตางๆ ทางสายตา การใชรูปภาพ วิดีโอ เพ่ือเปนตัวแบบในการเรียนรูก็
สามารถใชไดดี 
 นอกจากนี้ ระดับสติปญญาของบุคคลออทิสติกมีตั้งแตระดับสูงถึงบกพรองอยางรุนแรง
และรุนแรงมาก ซ่ึงปญหาเหลานี้อาจกอใหเกิดปญหาอ่ืนตามมา เชน ชวงความสนใจสั้น การจดจอ
กับสัญญาณตางๆ หลายอยางพรอมๆ กัน การจดจอกับงานที่มีรายละเอียดมากเกินไป การแปล
ความบกพรอง การจัดระบบ หรือการจัดลําดับที่เปนปญหา การถายโอนขอมูลจากสถานการณหน่ึง
ไปยังอีกสถานการณหน่ึงซ่ึงปญหาเหลานี้อาจเกิดขึ้นไดกับบุคคลเหลานี้ 

 

 แนวทางในการออกกําลังกาย (Exercise Guidelines)  
 การบริหารและการออกกําลังกายเปนองคประกอบที่สําคัญสําหรับการดํารงชีวิตอยางมี
สุขภาพที่ดี โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับบุคคลออทิสติกซึ่งพบวาสวนใหญมีความแข็งแรงของ
กลามเนื้ออยูในระดับที่ต่ํา (Auxter, Pyfer, Huettig, 1997) กิจกรรมการเคลื่อนไหวสามารถเปน
เครื่องมือที่ชวยใหบุคคลออทิสติกพัฒนาทางดานประสาทสัมผัส ความแข็งแรงของกลามเน้ือ และ
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ทักษะทางสังคม จากการวิจัยของยิลเมซ, ยานารดา, เบอรแกน; และบูมิน (Yilmaz, Yanarda, 
Birkan; & Bumin, 2004) พบวาเม่ือระบบการไหลเวียนของหลอดเลือดและการหายใจ ความ
ยืดหยุน การทรงตัว ความคลองแคลว และความแข็งแรงของกลามเนื้อเพ่ิมขึ้น พฤติกรรมซ้ําๆ ลดลง
หลังจากการออกกําลังกายดวยการวายน้ํา ดังน้ัน จึงเปนสิ่งสําคัญในการพัฒนาโปรแกรมการออก
กําลังกายในระดับที่เหมาะสมสําหรับบุคคลออทิสติกแตละคน ควรมีการเพิ่มความเขมขนและ
ระยะเวลาในการฝกอยางคอยเปนคอยไปเพ่ือเปนการปรับสภาพของสรีระรางกายซึ่งจะเปนผลใน
การสงเสริมความแข็งแรงของเสนเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจ ความแข็งแรงของกลามเนื้อและความยืดหยุน
ของรางกาย การเริ่มตนควรเริ่มตั้งแตกิจกรรมงายๆ แลวคอยเพ่ิมความซับซอนขึ้นไปทีละนอย 
นอกจากนี้ในการออกแบบโปรแกรมการอออกกําลังกายควรคํานึงถึงความสนใจและจุดแข็งของ
บุคคลออทิสติกดวย องคประกอบที่สําคัญที่ควรเนน 4 ประการ คือ ความแข็งแรงของเสนเลือดที่
หลอเลี้ยงหัวใจ ความแข็งแรงของกลามเนื้อ ความยืดหยุน และการรักษาสมดุล  
  

 แนวทางสําหรับการกระตุนเสนเลือดที่เลี้ยงหัวใจ (Cardiovascular guidelines) 
 การออกกําลังกายของเสนเลือดที่เลี้ยงหัวใจใหประโยชนกับหัวใจ ปอด และระบบการ
ไหลเวียนของโลหิต ซ่ึงมีผลตอความคงทนของอวัยวะเหลานี้ การออกกําลังกายสําหรับเสนเลือดที่
เลี้ยงหัวใจเหมาะสําหรับบุคคลออทิสติกไมเฉพาะทําใหรางกายและหัวใจแข็งแรงเทานั้น แตการวิจัย
พบวาการออกกําลังกายเสนเลือดที่เลี้ยงหัวใจอยางเขมแข็ง (Rigorous Cardiovascular Exercise) 
จะชวยลดพฤติกรรมที่เปนปญหาและเพิ่มพฤติกรรมที่เหมาะสมได (Watters & Watters, 1980; 
Kern, Koegel; & Dunlap, 1984) นอกจากนี้ ยังมีงานวิจัยที่พบวาการเขารวมในกิจกรรมการออก
กําลังกายของเสนเลือดที่เลี้ยงหัวใจ ชวยเพิ่มสมาธิและพฤติกรรมการจดจออยูกับงานไดอีกดวย 
(Power, Thibadeau, & Rose, 1992) และงานวิจัยของ โรเซ็นธาล-มาเล็ก; และมิตเชล (Rosenthal-
Malek; & Mitchell, 1997) พบวาการออกกําลังกายชวยทําใหลดพฤติกรรมกระตุนตนเอง (Self-
stimulating behavior) ไดอีกดวย 
 อยางไรก็ตาม งานวิจัยของ เคิรน เคเกิ้ล; และดันแล็ป (Kern, Koegel; & Dunlap, 1984) 
ซ่ึงใชวิธีการออกวิ่งเหยาะๆ (Jogging) เปรียบเทียบกับการออกกําลังกายเบาๆ โดยการเลนบอลล 
ซ่ึงเปนปจจัยที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซ้ําๆ ของบุคคลออทิสติก พบวาพฤติกรรมซ้ําๆ 
ลดลงหลังจากมีการวิ่งแบบเหยาะๆ แตการเลนลูกบอลล ไมมีผลใดๆ กับพฤติกรรมซ้ําๆ งานวิจัยน้ี
เสนอวา ความเหนื่อยออน ไมไดเปนปจจัยในการลดพฤติกรรม แตกลไกทางสรีระวิทยา 
(Physiological) และทางพฤติกรรม (Behavioral) เปนปจจัยสําคัญที่สงผลใหเกิดการลดพฤติกรรม
ซํ้าๆ กิจกรรมที่ชวยสงเสริมเสนเลือดที่เลี้ยงหัวใจเปนเครื่องมือชนิดหนึ่งในการลดความกังวลและ
ความเศราซึมซ่ึงบุคคลออทิสติกมักเสี่ยงตอการเผชิญกับปญหานี้อยูแลว 
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 แนวทางการฝกความแข็งแรงของกลามเน้ือ (Strength Training Guidelines)  
 การฝกความแข็งแรงของกลามเนื้อชวยใหกลามเนื้อแข็งแรงและคงทน โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
ความแข็งแรงของกลามเนื้อเพียงอยางเดียวก็เปนสิ่งสําคัญสําหรับบุคคลออทิสติกอยูแลว เพราะ
บุคคลเหลานี้ มักมีกลามเนื้อที่ออนปวกเปยก และกลามเนื้อที่สําคัญมีสวนเกี่ยวของในการทํา
กิจกรรมตางๆ หลายอยาง เชน การทรงตัว การรักษาความสมดุลของรางกาย การประสานสัมพันธ
ของอวัยวะตางๆ ซ่ึงเปนพ้ืนฐานที่สําคัญในการทํางานและทักษะอ่ืนๆ ในระดับที่สูงขึ้น เม่ือพัฒนา
โปรแกรมการฝกความแข็งแรงของกลามเนื้อกิจกรรมที่รวมดวยจะตองเนนการเคลื่อนไหวซํ้าๆ 
ตามลําดับและตองมีการเตรียมตัวบุคคลเหลานี้ใหเตรียมพรอมกับการเปลี่ยนแปลงกิจกรรม 
เน่ืองจากบุคคลออทิสติกตอบสนองไดดีกับการเรียนรูที่มีโครงสรางชัดเจน (Structured learning) จึง
เปนสิ่งสําคัญในการพัฒนาโปรแกรมการฝกความแข็งแรงของกลามเนื้อตามลําดับและคงที่สมํ่าเสมอ 
การใชสัญญาณทางสายตาสามารถใชเปนองคประกอบในการฝกการออกกําลังกายอยางเหมาะสม
ได และชวยใหบุคคลออทิสติกสามารถทําการฝกเองไดอยางอิสระ 
 

 แนวทางการฝกความยืดหยุน (Flexibility Guidelines)  
 การออกกําลังกายเพื่อใหเกิดความยืดหยุนเปนการกระตุนใหเกิดการเคลื่อนไหวของขอตอ
โดยผานการเคลื่อนไหวอยางเต็มรูปแบบ ความยืดหยุนเปนองคประกอบที่สําคัญสําหรับโปรแกรม
การออกกําลังกายทุกชนิด และเปนสิ่งสําคัญสําหรับบุคคลออทิสติกเนื่องจากบุคคลเหลานี้มี
กลามเนื้อที่ออนแอ ยกตัวอยาง เชน เด็กออทิสติกที่มีกลามเนื้อไมแข็งแรงอาจมีการเดินเขยงเทา
เพ่ือกระตุนระบบกลามเนื้อและขอตอ (Proprioceptive system) ของเขา ซ่ึงสงผลใหกลามเนื้อนอง
แข็งเกร็ง การออกกําลังกายเพื่อสรางความยืดหยุนนี้จะชวยยืดกลามเนื้อสวนนี้ได 
 

 แนวทางการฝกการรักษาสมดุล (Balance Gudelines) 
 การรักษาสมดุลเปนความสามารถในการชวยใหรางกายคงอยูได การนํากิจกรรมการสราง
ความสมดุลและประสานสัมพันธมาใชในโปรแกรมกิจกรรมการเคลื่อนไหวเปฯสิ่งจําเปนสําหรับ
บุคคลออทิสติก เน่ืองจากมันเปนการใชระบบ Vestibular ซ่ึงตัวอยางของกิจกรรมการสรางความ
สมดุลน้ีไดแก การใชลูกบอลลบําบัด (Therapy Ball) การเดินบนเสนตรงบนพื้น สามารถชวยสราง
ความสมดุลและการประสานสัมพันธของอวัยวะตางๆ ในรางกายได 
 รูปแบบกิจกรรมการเคลื่อนไหวสําหรับบุคคลออทิสติกจะตองพิจารณาดังตอไปน้ี 
 1.  สิ่งน้ันเปนที่สนใจและสนุกสนานสําหรับเด็กหรือไม 

 2. ตองทําใหการเกิดความแข็งแรงของกลามเนื้อหลัก 
 3. ใชกลามเน้ือใหญเปนหลักและชวยใหเกิดมีการเคลื่อนไหวอยางตอเน่ือง เชน การปน

ปาย การกระโดด และการวิ่งสําหรับเด็ก 
 4. ถาเปนไปไดใหใชกิจกรรมทางน้ําดวยเพื่อใหเกิดการออกกําลังกายทางประสาทสัมผัส

ดวย 
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 5. สรางความแข็งแรงของกลามเนื้อสําหรับบุคคล เชน การชกกระสอบ ซ่ึงแสดงสัญญาณ
ทางสายตาโดยการใหผูสอนทําเปนแบบอยาง หรือการวายน้ําซึ่งใหความรูสึกกดแรงๆ (Deep 
pressure) สําหรับบุคคลที่ตองการการกระตุนทางประสาทสัมผัส  

 6. สรางความรูสึกที่ดี ใหประสบการณที่เปนทางบวก เพ่ือใหบุคคลนั้นตองการทําอีก 
 7. พัฒนาใหเกิดทักษะกิจกรรมการเคลื่อนไหวที่เปนการใชเวลาวางแบบตลอดชีวิต 
 8. จะตองมีการจัดระบบเปนอยางดี เพราะเวลาที่ไมแนนอนและการรอคอยกอใหเกิด

ความยากลําบากสําหรับบุคลลออทิสติกมาก 
 ขอเสนอแนะในการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวที่สามารถใชในกิจวัตรประจําวัน 
 1. การเดิน การวิ่งเหยาะๆ หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ในตอนเชา เทาที่จะเปนไปได ชวยใหเกิด

การเริ่มตนที่ดีในแตละวัน 
 2. อนุญาตใหเด็กสามารถไปไหนมาไหนรอบๆ หองเรียน หรือในโรงเรียนได เชน การลุก

ไปด่ืมนํ้า การสงหนังสือใหบุคลการของโรงเรียน หรือกิจกรรมอ่ืนๆ งายๆ ตลอดทั้งวัน 
 3. การกระโดด การผลัก การแกวงชิงชา หรือการเหยียดตัว กอใหเกิดความรูสึกสงบและ

ชวยใหเด็กสามารถกลับมาจดจอกับงานไดอีก 
 4. ควรมีการสอนการเคลื่อนไหวแบบโยคะ ซึ่งเปนเทคนิคที่กอใหเกิดความสงบและ

สามารถนํามาใชเปนกิจกรรมในชวงเปลี่ยนกิจกรรม (Transition) หากเหมาะสม 
 5. การจายตลาดโดยการชวยถือตะกราหนักๆ หรือการเข็นรถเข็น หรือเครื่องดูดฝุน

หนักๆ สามารถจัดเปนกิจกรรมที่ดีในชวงบายได 
 6. การวายน้ําหรือการไดเขารวมในกิจกรรมกีฬาตางๆ หรือการปรับกีฬาเปนโอกาสที่ดีใน

การนํากิจกรรมการเคลื่อนไหวและกิจกรรมทางสังคมมาใช 
 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการใชกิจกรรมการเคลื่อนไหวมากมายที่ถูกนํามาใชในการสงเสริม

ความสามารถของเด็กและลดพฤติกรรมที่มีปญหาทั้งของเด็กปกติและเด็กที่มีความตองการพิเศษ 
ตัวอยาง เชน การศึกษาทักษะทางสังคมของเด็กออทิสติกในระดับปฐมวัยจากการจัดกิจกรรม
เคลื่อนไหวประกอบการเลนเกม  ผลการวิจัยปรากฏดังน้ี  1) การสอนทางสังคมใหกับเด็กออทิสติก
จากการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบการเลนเกม  ดานการเลนรวมกับเพ่ือน  เด็กมีพฤติกรรม
ทักษะทางสังคมอยูในระดับดี 2) การสอนทางสังคมใหกับเด็กออทิสติกจากการจัดกิจกรรม
เคลื่อนไหวประกอบการเลนเกม  ดานการมีสวนรวมในการทํากิจกรรม  เด็กมีพฤติกรรมทักษะทาง
สังคมอยูในระดับดี 3) การสอนทางสังคมใหกับเด็กออทิสติกจากการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหว
ประกอบการเลนเกม  ดานการปฏิบัติตามขอตกลงของกลุม  เด็กมีพฤติกรรมทักษะทางสังคมอยูใน
ระดับดี   4) การสอนทางสังคมใหกับเด็กออทิสติกจากการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบการเลน
เกม  ดานการเลนรวมกับเพ่ือน  เด็กมีพฤติกรรมทักษะทางสังคมอยูสูงขึ้น   5) การสอนทางสังคม
ใหกับเด็กออทิสติกจากการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบการเลนเกม  ดานการมีสวนรวมในการ
ทํากิจกรรม เด็กมีพฤติกรรมทักษะทางสังคมอยูสูงขึ้น   6)  การสอนทางสังคมใหกับเด็กออทิสติก
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จากการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบการเลนเกม  ดานการปฏิบัติตามขอตกลงของกลุม  เด็กมี
พฤติกรรมทักษะทางสังคมอยูสูงขึ้น (กัลยาณี  อินตะสิน.2550: บทคัดยอ) 
 การศึกษาการฝกทักษะทางกลไกที่มีตอเวลาในการวิ่งระยะทาง 50 เมตร ของเด็ก 
ออทิสติก  ผลการวิจัยปรากฏวา  1.  คาเฉลี่ยของเวลาในการวิ่งระยะทาง   50  เมตร  คิดเปนรอย
ละ80  กลุมทดลองจะลดลงมากกวาเมื่อเปรียบเทียบกับกลุมควบคุม  2.  ผลการเปรียบเทียบสถิติ
พบวาคาเฉลี่ยของเวลาในการวิ่งระยะทาง  50  เมตรภายหลังการฝกสัปดาหที่  8  ระหวางกลุม
ทดลองและกลุมควบคุมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 3.  ความแตกตางของ
คาเฉลี่ยของเวลาระยะทาง  50  เมตรภายในกลุมตัวอยางทั้งสองกลุมระหวางกอนการฝกและหลัง
การฝกสัปดาหที่  2  สัปดาหที่  4  สัปดาหที่  6  สัปดาหที่  8  พบวา  ภายในกลุมทดลองระหวาง
กอนการฝกและหลังการฝกสัปดาหที่  2  ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  และ  
ระหวางกอนการฝกและหลังการฝกสัปดาหที่  4  สัปดาหที่  6และสัปดาหที่  8  พบวาแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และภายในกลุมควบคุมระหวางกอนการฝกและหลังการฝก
สัปดาหที่  2  สัปดาหที่  4  สัปดาหที่  6  และสัปดาหที่  8  ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ  .05 
 โรเซนทาล-มาเล็ก;  และมิทเชล  (Rosenthal-Malek; & Mitchell. 1997: 193-201)  
ศึกษาผลของการออกกําลังกายในเด็กออทิสติกวัยรุนอายุเฉลี่ย  15  ป  จํานวน  5  คน  ใชเวลาใน
การออกกําลังกายครั้งละ  20  นาที  ทําการสังเกตพฤติกรรมเปาหมายทั้งหมด  20  ครั้ง  พบวา
การออกกําลังกายทําใหพฤติกรรมกระตุนตนเองที่หองเรียนและที่หองปฏิบัติงานลดลง  มีการ
ตอบสนองที่ถูกตองในหองเรียนมากขึ้นและมีจํานวนชิ้นงานในหองปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น 

เฟอรเทล-ดาลี, บีเดล; และฮิโนโจซา  (Fertel-Daly, Bedell; & Hinojosa. 2001: 629-640)
ศึกษาผลการใชเสื้อถวงน้ําหนัก (Weighted  Vest)  ในเด็กกอนวัยเรียนที่มีความบกพรองทาง
พัฒนาการจํานวน  5  คน  รูปแบบการทดลอง  ABA  Single-Subject  Design  ใชเวลาทดลอง  6  
สัปดาห  พบวาเม่ือเด็กใชเสื้อถวงน้ําหนัก  จะทําใหมีความตั้งใจในการทํางานมากขึ้นมีพฤติกรรม
กระตุนตนเองลดลง และมีการหันเหความสนใจงาย  (Distraction)  ลดลง  
 ทางศึกษาของ เคอรน, เคเกิ้ล, ดายเออร,บูล; และเฟนตัน (Kern, Kagel, Dyer, Blew; & 
Fenton. 1982)  ซ่ึงไดทําการศึกษาการใชกิจกรรมการเคลื่อนไหวโดยการวิ่งเหยาะๆ เพ่ือ          
ลดพฤติกรรมซ้ําๆ และกระตุนตัวเอง และเพิ่มกรตอบสนองที่เหมาะสม  โดยกลุมตัวอยางเปนเด็ก
ออทิสติกที่มีพฤติกรรมซ้ําๆ สูง  คณะผูวิจัยไดทําการวัดพฤติกรรมซ้ําๆ กระตุนตัวเองกอนและหลัง
การวิ่งเหยาะๆ  โดยใชแบบแผนการวิจัยแบบ  rpeated rversal  design  ผลการวิจัยพบวา  1) การ
วิ่งเหยาะๆ ชวยลดพฤติกรรมซ้ําๆ กระตุนตัวเอง  และเพ่ิมการตอบสนองที่เหมาะสมทางการเลน
และทางวิชาการได  2) การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเห็นไดอยางชัดเจนในหลายสถานการณ  ไดแก  
สถานการณการเตรียมความพรอมดานวิชาการในคลินิก  ระหวางการเลนในสนามและในหองที่สงบ
โดยไมมีกิจกรรมอ่ืนเลย และ 3) และเม่ือไดมีการวัดอีกครั้งในสถานการณในหองเรียนที่ไดผลที่
คลายคลึงกัน 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวจัิย 

 
 การวิจัยการศึกษาพฤติกรรมซ้ําๆ ของนักเรียนออทิสติกอายุ 7-10 ปในโรงเรียนศึกษา
พิเศษ จากการใชโปรแกรมปรับพฤติกรรมกิจกรรมการเคลื่อนไหวเปนการวิ จัยเชิงทดลอง 
(Experimental Research) ไดดําเนินการวิจัยตามขั้นตอนดังน้ี 
 1. การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 
 2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 3. วิธีการดําเนินการทดลอง 
 4. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยเปนนักเรียนออทิสติกอายุ 7 – 10 ป ที่ไดรับการวินิจฉัยจากแพทย
วาเปนนักเรียนออทิสติก ที่มีพฤติกรรมซ้ําๆ ไมมีปญหาดานสุขภาพ กําลังศึกษาอยูในโรงเรียนศึกษา
พิเศษ 
 กลุมตัวอยางเปนนักเรียนออทิสติกอายุ 7 – 10 ป ที่มีพฤติกรรมซ้ําๆ  จํานวน 3 คน กําลัง
เรียนอยูในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนลพบุรีปญญานุกูล ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2551  
ไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยมีเกณฑการเลือกดังน้ี 
 1. ไดรับการวินิจฉัยจากแพทยหรือผูเชี่ยวชาญวาเปนนักเรียนออทิสติก 
 2. อายุอยูระหวาง 7 – 10 ป 
 3. สามารถฟงคําสั่งงายๆ เขาใจ สามารถปฏิบัติตามได 
 4. ไมมีปญหาดานสุขภาพ เชน โรคหัวใจ  
 5. ผูปกครองยินดีในการเขารวมการวิจัย 
 6. สามารถมาเขารวมการวิจัยอยางตอเน่ืองตามกําหนด 
  

 ลักษณะของนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง 
 นักรียนออทิสติกคนที่ 1: มีลักษณะดังน้ี 
 เด็กชายผิวขาวเหลือง อายุ 10 ป รูปรางอวน สามารถชวยเหลือตัวเองได สามารถ
รับประทานอาหารไดเอง สามารถแตงกายเองได เชน การสวมเสื้อยืดคอกลม ยังติดกระดุมเองได พูด
เปนประโยคได ฟงคําสั่งงายๆ เขาใจ สามารถปฏิบัติตามได ลักษณะพฤติกรรมซ้ําๆ คือการกระทืบ
เทา ซ่ึงเปนพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในขณะที่เด็กอยูในทายืนหรือเดิน เด็กมีพฤติกรรมในลักษณะซอยเทา
คลายวิ่ง แตเปนการย่ําเทาอยูกับที่ เปนชวงๆ สวนการสะบัดเทา เด็กมีพฤติกรรมในลักษณะเดียวกัน
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แตอยูในทานอน เด็กจะยกเทาทั้งสองขางสะบัดขึ้นลงโดยใหสนเทาหรือหลังเทากระทบพื้น ทั้งนี้จะ
เกิดขึ้นเม่ือเด็กอยูในทานอนหงายหรือนอนคว่ํา 
 

 นักรียนออทิสติกคนที่ 2: มีลักษณะดังน้ี  
 เด็กชายผิวคล้ํา อายุ 9 ป รูปรางอวน สามารถชวยเหลือตัวเองได สามารถรับประทาน
อาหารไดเอง สามารถแตงกายเองได เชน การสวมเสื้อยืดคอกลม ยังติดกระดุมเองได พูดเปนประโยค
ได ฟงคําสั่งงายๆ เขาใจ สามารถปฏิบัติตามได ลักษณะพฤติกรรมซ้ําๆ คือการสะบัดมือ ซ่ึงเปน
พฤติกรรมที่เด็กใชมือทั้งสองขางโบกหรือสะบัดไปขางหนาไปมา ในลักษณะที่แขนงอประมาณ 60-90 
องศาไมวาอยูในชวงของอารมณใดก็ตาม แตถาในชวงอารมณที่ตื่นเตน หรือสนุกจะมีการกัดมือ
ตามมาหลังจากมีการสะบัดมือ 
 

 นักรียนออทิสติกคนที่ 3: มีลักษณะดังน้ี  
เด็กชายผิวคล้ํา อายุ 7 ป รูปรางผอม สามารถชวยเหลือตัวเองไดพอควร สามารถรับประทาน

อาหารไดเองแตคอยดูความเรียบรอย สามารถแตงกายงายๆ เองได เชน การสวมเสื้อยืดคอกลม ยัง
ติดกระดุมเองไมได พูดไดเปนคําๆ หรือประโยคสั้น 2-3 คําสามารถแตงกายเองได ฟงคําสั่งงายๆ 
เขาใจ สามารถปฏิบัติตามได ลักษณะพฤติกรรมซ้ําๆ คือการโยกตัว ซ่ึงเปนพฤติกรรมลักษณะที่เด็ก
เอนตัวไปขางหนาและหลัง ไปมา อยางเปนจังหวะ เปนชวงๆ หากเด็กนั่งเกาอ้ีที่มีพนักเปนเบาะนุมๆ 
จะใชศีรษะลงบดไปที่เบาะนั้น ทําใหเกิดเสียงกระแทกระหวางศีรษะและเบาะดวย 
 

การกําหนดเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชการวิจัยครั้งนี้คือ โปรแกรมปรับพฤติกรรมกิจกรรมการเคลื่อนไหว ของ
นักเรียนออทิสติก ประกอบดวย 
 1.  แบบการวิเคราะหพฤติกรรมซ้ําๆ กอนการปรับพฤติกรรมกิจกรรมการเคลื่อนไหว 
 2.  แผนการสอนการใชโปรแกรมปรับพฤติกรรมกิจกรรมการเคลื่อนไหว 
 3.  แบบบันทึกพฤติกรรมซ้ําๆ 
 

 การสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือ 
 1.  แบบการวิเคราะหพฤติกรรมซ้ําๆ  

  ผูวิจัยทําการสรางและหาคุณภาพดังน้ี 
  1.1  ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับนักเรียนออทิสติก พฤติกรรมซ้ําๆ ของเด็กที่มีความ

ตองการพิเศษและนักเรียนออทิสติก หลักการวิเคราะหพฤติกรรม และขั้นตอนการวิเคราะหพฤติกรรม 
  1.2  สรางเปนขั้นตอนในการวิเคราะหพฤติกรรมซ้ําๆ ของนักเรียนออทิสติก 
  1.3  นําขั้นตอนการวิเคราะหพฤติกรรมไปใหผูเชี่ยวชาญดานการศึกษาพิเศษและดาน

พฤติกรรม จํานวน 3 ทาน พิจารณาความถูกตองเหมาะสม 
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  1.4 นําขั้นตอนการวิเคราะหพฤติกรรมซ้ําๆ มาปรับปรุงตามขอเสนอแนะของ
ผูเชี่ยวชาญ 

  1.5  เขียนเปนขั้นตอนการวิเคราะหพฤติกรรมซ้ําๆ อยางสมบูรณเพ่ือนําไปใชจริงในการ
วิเคราะหพฤติกรรมซ้ําๆ ของเด็กกลุมตัวอยาง 

 
 ตัวอยางแบบการวิเคราะหพฤติกรรม 
 นักเรียนออทิสติกคนที1่ 
 ข้ันที่ 1: การวิเคราะหพฤติกรรม  

   1.1) กําหนดพฤตกิรรมเปาหมาย: กระทืบเทา หรือสะบัดเทา 
    กระทืบเทา เปนพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในขณะที่เด็กอยูในทายืนหรือเดิน เด็กมี

พฤติกรรมในลักษณะซอยเทาคลายวิ่ง แตเปนการย่ําเทาอยูกับที่ เปนชวงๆ สวนการสะบัดเทา เด็กมี
พฤติกรรมในลักษณะเดียวกันแตอยูในทานอน จะยกเทาทั้งสองขางสะบัดขึ้นลงโดยใหสนเทาหรือหลัง
เทากระทบพืน้ ทั้งน้ีจะเกิดขึ้นเม่ือเด็กอยูในทานอนหงายหรือนอนคว่ํา 

   1.2) การวิเคราะหพฤติกรรม:  
    สิ่งที่นํามากอนการเกิดพฤติกรรม (Antecedents):  

  1)  สังเกตวามีการมอบหมายงานทางวิชาการ เชน การระบายสี การเขยีน
ตามรอยประ ใหเด็กทํา ซ่ึงเด็กอาจไมชอบ  

  2)  เม่ือเด็กอยูในขณะที่ไมมีกิจกรรม 
    สาเหต:ุ นาจะมาจาก 
    1)  อาจเกิดความเครียดในการทํางานยาก หรือเม่ือไมมีกิจกรรม 
    2)  เพ่ือหลีกเลี่ยงงานที่ยาก  
    3)  เพ่ือเรียกรองความสนใจ 
    4)  เปนพฤติกรรมที่เกิดขึ้นตามความเคยชนิ 
    ผลทีต่ามมาหลังการเกิดพฤติกรรม (Consequences): ครูหรือพ่ีเลี้ยง

เรียกชื่อเด็ก และเขาไปกอด หรือใหทํากิจกรรมอ่ืนแทน ซ่ึงผลที่ตามมานี้อาจทําใหพฤติกรรมนีค้งอยู
ตอไปถาเด็กไดสิ่งที่เด็กตองการดวยการแสดงพฤติกรรมเชนน้ี 

   1.3)  พิจารณากิจกรรมการเคลื่อนไหวที่เหมาะสม 
    สําหรับกิจกรรมการเคลื่อนไหวเพื่อลดพฤติกรรมซ้ําๆ ของนักเรียนออทิสติก

น้ันไดพิจารณาความเหมาะสมของกิจกรรมที่ตองประกอบดวยกิจกรรมที่เนนการทํางานของเสนเลือด
ที่เลี้ยงหัวใจ ความแข็งแรงของกลามเนื้อ ความยืดหยุนของรางกายและการรักษาสมดุล ซ่ึง
ประกอบดวยกิจกรรมดังตอไปน้ี  

  1) การเดินเร็วบนลูวิ่งไฟฟา  
  2) การกระโดดบนแปนกระโดดแทรมโพลีน (Trampoline)  
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  3) การนั่งบอลบาํบัด (Ball Therapy)  
    4) กิจกรรมไถนา  

   1.4)  จัดลําดับของกิจกรรมตามความเหมาะสม ซึ่งพจิารณาจากกิจกรรมที่
ตองการใชกําลังมาก (กิจกรรมหนัก) สลับกับกิจกรรมที่ใชกําลงันอยกวา (กิจกรรมเบา) 

  1) วิ่งบนลูวิ่งไฟฟา (หนัก) 
  2) น่ังบนลูกบอลยาง (เบา) 
  3) กิจกรรมไถนา (หนัก) 
  4) กระโดดบนแปนแทรมโพลนี (เบา) 

   1.5)  เลือกการเสรมิแรงทีเ่หมาะสม 
    การเสริมแรงพิจารณาจากการสังเกตเดก็โดยตรง การสอบถามผูใกลชิด เชน 
ครู ผูปกครอง พ่ีเลี้ยง พบวานักเรียนคนที่ 1 ชอบขนมกรอบๆ มีเพลงที่ชอบฟงเปนพิเศษ และ
นํ้าหวานเย็นๆ  

 

 2.  แผนการสอนโปรแกรมปรับพฤติกรรมกิจกรรมการเคลื่อนไหว  
    มีขั้นตอนในการสรางและตรวจสอบคุณภาพ ดังน้ี 
     2.1  ศึกษาทฤษฏี และเทคนิควธิกีารสรางแบบฝก จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
     2.2  ศึกษาทฤษฏีจิตวิทยาและเทคนิควิธีการสอน การปรับพฤติกรรม เพ่ือชวยในการจัด
กิจกรรมใหเหมาะสมกับประเภทของความบกพรอง วัย และความสนใจของนักเรียน 
     2.3  ศึกษาขอบขายของการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวสําหรับนักเรียนออทิสติกจาก
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งนักเรียนออทิสติกและการบริหารสมอง (Brain Gym)  
    2.4  กําหนดเนื้อหากิจกรรมการเคลื่อนไหวท่ีเหมาะสมเพื่อลดปญหาพฤติกรรมซ้ําๆ ซ่ึง
ขึ้นอยูกับลักษณะของนักเรียนออทิสติก โดยคัดเลือกกิจกรรมจากหนังสือกิจกรรมการฝกทักษะเด็ก 
ออทิสติก หนังสือกิจกรรมการเคลื่อนไหวสําหรับเด็กปกติและเด็กที่มีความตองการพิเศษ การบริหาร
สมอง และ หนังสือโปรแกรมนันทนาการสําหรับนักเรียนออทิสติก  เพ่ือนํามาสรางเปนแผนการสอน
การใชโปรแกรมปรับพฤติกรรมกิจกรรมการเคลื่อนไหว   
    2.5  กําหนดเนื้อหาของแผนการสอนการใชโปรแกรมปรับพฤติกรรม ดวยกิจกรรมการ
เคลื่อนไหว ซ่ึงพิจารณาจากความเหมาะสมกับนักเรียนออทิสติก ซ่ึงโดยทั่วไปเด็กเหลานี้สวนใหญจะ
อยูไมน่ิง มักมีพฤติกรรมซ้ําๆ และมีสมาธิในการปฏิบัติกิจกรรมไมนากนัก  กิจกรรมการเคลื่อนไหว
ควรเปนกิจกรรมที่มีการเดิน – วิ่ง การเริ่มตนดวยกิจกรรมงายๆ ที่ใชเวลาไมนาน แลวคอยเพ่ิมความ
ซับซอนของกิจกรรมทีละนอย 
    2.6  เขียนแผนการสอนการใชโปรแกรมปรับพฤติกรรมกิจกรรมการเคลื่อนไหว  ซ่ึงได
คัดเลือกกิจกรรมที่มีความเหมาะสมสําหรับนักเรียนออทิสติกที่มีพฤติกรรมซ้ําๆ จากการใชมือ การใช
เทา และลําตัว ประกอบดวยกิจกรรม 4 กิจกรรม ดังน้ี  
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   2.6.1 การเดินเร็วบนลูวิ่งไฟฟา ซ่ึงการเร็วๆ น้ันตองพิจารณาตามลักษณะและ
ความสามารถพื้นฐานของเด็กแตละคน การเริ่มตนจะเริ่มดวยความเร็วนอยๆ ที่เด็กจะสามารถเดินได
อยางสบายโดยไมกลัว แลวคอยเพ่ิมความเร็วขึ้นทีละนอยในแตละวัน ในขณะที่เดินบนลูวิ่ง รางกายมี
การเคลื่อนไหวที่ใชอวัยวะทั้งสองขางของรางกายไปพรอมๆ กัน เชน เม่ือเทาขางซายกาวไปขางหนา 
มือขางขวาก็จะยื่นไปขางหนาดวย  

 2.6.2 การกระโดดบนแปนกระโดดแทรมโพลีน (Trampoline) เปนการกระโดดที่มี
การสปริงตัวหรือการยืดหยุนของขอเทาพรอมกับไขวแขนทั้งสองขางสลับกันขางหนาขณะกระโดด
ทั้งน้ีเพ่ือใหเกิดการเคลื่อนไหวแบบขามกลางลําตัว  

 2.6.3  การนั่งบอลบําบัด (Ball Therapy) เปนการนั่งบนลูกบอลยางขนาดใหญที่มี
ความยืดหยุนมาก และมีการยกขาขางหนึ่งพาดวางบนตนขาอีกขางหนึ่งทําใหเกิดการเคลื่อนไหวของ
ขอเทาและเขามาก นักเรียนตองออกแรงที่ขอเทาและเขามากขึ้น การที่เด็กตองนั่งบนลูกบอลยาง
ขนาดใหญ ในขณะเดียวกันตองพยายามทรงตัวใหสมดุลเพ่ือไมใหตัวเองลม  

 2.6.4  กิจกรรมไถนา เปนกิจกรรมที่ครูหรือผูใหญจับขาเด็กไวทั้งสองขางแลวยกขึ้น
เพ่ือใหเด็กใชกลามเนื้อทอนแขนในการยันและพยุงตัว ในขณะเดียวกันเด็กตองพยายามทอนแขนชวย
ใหตัวเองเคลื่อนไปขางหนา  
  หมายเหตุ:  ทุกกิจกรรมที่จัดขึ้นนี้ไดออกแบบใหเหมาะสมกับพฤติกรรมซ้ําๆ โดย
เนนการกระตุนการทํางานของเสนเลือดที่เลี้ยงหัวใจ ความแข็งแรงของกลามเนื้อ ความยืดหยุน และ
การรักษาสมดุลของรางกาย รวมทั้งการผสมผสานวิธีการบริหารสมองโดยเนนกิจกรรมที่มีการใช
อวัยวะที่ผานกลางลําตัว (Crossing over the midline)  

 2.7  นําแผนการสอนการลดพฤติกรรมซ้ําๆ กิจกรรมการเคลื่อนไหวที่สรางขึ้นไปให
ผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับนักเรียนออทิสติก การศึกษาพิเศษ และกิจกรรมบําบัด จํานวน 3 ทานตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงพินิจ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหากิจกรรมของแผนการสอนการใช
โปรแกรมปรับพฤติกรรมกิจกรรมการเคลื่อนไหว  ความเฉพาะเจาะจงกับลักษณะของตัวอยางที่ใชใน
การวิจัย เพ่ือแกไขปรับปรุงตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ    
    2.8  นําแผนการสอนที่ไดรับการตรวจสอบมาปรับปรุงเพ่ือใหถูกตองเหมาะสมตาม
ขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ  
    2.9  นําแผนการสอนที่ไดปรับปรุงตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญไปทดลองใชกับเด็ก 
ออทิสติกที่มีพฤติกรรมซ้ําๆ โรงเรียนลพบุรีปญญานุกูลที่มีลักษณะคลายกลุมตัวอยางแตไมใชกลุม
ตัวอยาง จํานวน 1 คน โดยสังเกตความเขาใจภาษา ความยากงายของกิจกรรม ความเหมาะสมของ
กิจกรรมในการลดพฤตกิรรมซ้ําๆ ความเหมาะสมของระยะเวลาในแตละกิจกรรม แลวนําผลการ
ทดลองมาวิเคราะหและปรับปรุงแกไข 
     2.10 นําแผนการสอนมาปรับปรุงใหเหมาะสมเพื่อใชในการทดลองกับกลุมตัวอยาง 
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 ชุดอุปกรณที่ใชในโปรแกรมปรับพฤติกรรมกิจกรรมการเคลื่อนไหว  
 อุปกรณที่จะนํามาใชในโปรแกรมปรับพฤติกรรมกิจกรรมการเคลื่อนไหว  ประกอบดวย
อุปกรณดังตอไปน้ี 
 1. อุปกรณลูวิ่งไฟฟา ที่สามารถปรับระดับความเร็วของลูไดตามตองการ และบอกระดับการ
เตนของหัวใจสําหรับผูวิ่งได 
 2.  แปนกระโดดแทรมโพลีน (Trampoline) ซ่ึงมีเสนผาศูนยกลางขนาดที่เหมาะสมที่จะใช
กับเด็กตั้งแตอาย ุ6 ปขึ้นไป จนถึงวัยผูใหญ 
 3.  ลูกบอลบําบัด (Ball Therapy) เปนลูกบอลยางนิ่ม ขนาดเสนผาศูนยกลาง 90 ซม. ซ่ึง
เปนลูกบอลที่ใชในการทํากายภาพบําบัดหรือกิจกรรมบําบัด ทั้งนี้เน่ืองจากมีขนาดใหญและความ
ยืดหยุนเหมาะสมกับลักษณะของนักเรียนออทิสติก  

 

 3.  แบบบันทึกพฤติกรรมซ้ําๆ 
    มีขั้นตอนในการสรางและตรวจสอบหาคุณภาพดังน้ี 
     3.1  ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมและการบันทึกพฤติกรรม 
     3.2  กําหนดรูปแบบของแบบบันทึกพฤติกรรมใหเหมาะสมกับพฤติกรรมซ้ําๆ ของ
นักเรียนออทิสติก 
     3.3  สรางแบบบันทึกพฤติกรรมตามรูปแบบที่กําหนด 
     3.4  นําแบบบันทึกพฤติกรรมที่สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับนักเรียนออทิสติก 
การศึกษาพิเศษ และกิจกรรมบําบัด จํานวน 3 ทานตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงพินิจ เพ่ือพิจารณา
ความเหมาะสมของเนื้อหาของแบบบันทึกพฤติกรรม วามีความเฉพาะเจาะจงกับลักษณะของตัวอยาง
ที่ใชในการวิจัย แกไขปรับปรุงตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ 
     3.5  นําแผนการสอนที่ไดปรับปรุงตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญไปทดลองสังเกตและ
บันทึกพฤติกรรมของนักเรียนออทิสติกที่มีพฤติกรรมซ้ําๆ ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 1 คน 
     3.6  นําแบบบันทึกพฤติกรรมมาปรับปรุงใหเหมาะสม 
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ตัวอยางแบบบันทึกพฤติกรรมซ้ําๆ 
 
ชื่อเด็ก ........................................................................... 
วันที่สังเกต .................................. เวลาที่เริ่ม  ...................น. เวลาสิ้นสุด...................น. 
พฤติกรรมเปาหมาย  ............................................................................. 
สถานการณ ........................................................................................... 
ผูสังเกต  นายพุฑฒิพงษ  เพชรรัตน 
 

วันที/่ครั้งที่ รอยคะแนน จํานวน (ครั้ง) 
   
   
 
 หมายเหตุ:  ใชเครื่องหมาย  /   เม่ือเด็กแสดงพฤติกรรมซ้ําๆ 
  

 วิธีการสังเกตและบันทึกพฤติกรรม 
 ผูวิจัยและผูชวยผูวิจัย ดําเนินการสังเกตและบันทึกพฤติกรรมซ้ําๆ อยางตอเน่ืองในเด็กกลุม
ตัวอยาง ใชเวลาในการสังเกตและบันทึกพฤติกรรมวันละ 60 นาที ในชวงเวลานั้นเด็กมีพฤติกรรมซ้าํๆ
เกิดขึ้นกี่ครั้งใน 60 นาที ในชวงเวลา 09.40 – 10.40 น.สัปดาหละ 5 วัน  

 

 การหาความเที่ยงตรงระหวางผูสังเกต ( Interobserver Reliability) 
 การหาคาความเที่ยงตรงหรือความเชื่อม่ันระหวางผูสังเกตในการบันทึกพฤติกรรมทําไดโดย
การนําแบบบันทึกพฤติกรรมของผูวิจัยและผูชวยผูวิจัย รวมสังเกต มาเปรียบเทียบกัน ซ่ึงการหาคา
ความเที่ยงตรงระหวางผูสังเกต คํานวณไดสูตรดังตอไปน้ี 
 

 คาความถี่คนที่สังเกตไดนอย  
 

IOR = 
คาความถีข่องคนที่สังเกตไดมาก 

X 100 
 

 
 คาความเที่ยงตรงระหวางผูสังเกตที่คํานวณไดจะตองมีคาความเชื่อม่ัน 80% ขึ้นไปจึงจะถือ
วาขอมูลเชื่อถือได (Kazdin. 1982: 59) 

 
วิธีการดําเนินการทดลอง 
 1. แบบแผนการทดลองการวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษารายกรณี ซ่ึงผูวิจัยใชการวิจัยทาง
การศึกษาพิเศษในรูปแบบ Single Subject Design ประเภทการทดลองแบบสลับกลับ (Reversal 
design หรือ A-B-A-B Design) (ที่มา: ผดุง อารยะวิญู; และคณะ. 2546: 8) 
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 แบบแผนการทดลองวิธีสลับกลับ (Reversal or A Single – Subject lntra - Replication or 
A-B-A-B  Design) เปนดังน้ี 
         
 
 
                      ระยะที่ 1        ระยะที่  2        ระยะที่  3           ระยะที่  4   
                        (A1)           (B1)             (A2)              (B2) 
    ความถี่ 
ของพฤติกรรม 
 
 
 
               

ภาพประกอบ 4  กราฟแสดงขั้นตอนของการวิจัยแบบสลับกลับ 
  
 วิธีการทดลองแบบสลับ ประกอบดวยการทดลอง 4 ระยะ คือ 
 ระยะที่ 1 (A1) หรือระยะเสนฐานที่ 1 (Baseline Phase 1) เปนระยะเวลาที่มีการเก็บขอมูล
เสนฐาน โดยดูวา ความถี่ของพฤติกรรมซ้ําๆ ของกลุมตัวอยาง เปนอยางไร โดยยังไมตองมีการจัด
กระทําใดๆ 
 ระยะที่ 2 (B1) เปนระยะการจัดกระทําซึ่งเปนการใชการฝกดวยกิจกรรมการเคลื่อนไหว 
(Treatment 1 หรือ Intervention Phase 1)กับกลุมตัวอยาง  
 ระยะที่ 3 (A2) หรือระยะเสนฐานที่ 2 (Baseline Phase 2) เปนระยะงดการจัดกระทําซึ่งเปน
การเก็บขอมูลเสนฐานครั้งที่ 2 เพ่ือดูวา ความถี่ของพฤติกรรมซ้ําๆ ของกลุมตัวอยางเปนอยางไร โดย
ไมตองมีการจัดกระทําใดๆ เชนเดียวกับระยะที่ 1 
 ระยะที่ 4 (B2) เปนระยะการจัดกระทําซึ่งเปนการฝกดวยกิจกรรมการเคลื่อนไหวอีกครั้ง
(Treatment 2 หรือ Intervention Phase 2) เหมือนในระยะที่ 2  อีกครั้งและมีการสังเกตและเก็บขอมูล
พฤติกรรมซ้ําๆ อยางตอเน่ือง 
 
 ข้ันตอนการทดลอง 
 1.  ระยะกอนการทดลอง โดยดําเนินการในเรื่องตอไปน้ี 
     1.1  สํารวจพฤติกรรมซ้ําๆ ของนักเรียนออทิสติก 
    1.2  คัดเลือกกลุมตัวอยาง โดยเลือกนักเรียนออทิสติกที่มีพฤติกรรมซ้ําๆ จากขอมูลที่
ไดมาผูวิจัย นํามาพิจารณาตามเกณฑที่กําหนดไวขางตน  พบวามีนักเรียนออทิสติกจํานวน 3 คน ที่มี

ครั้ง  

15 

5 

3 4 1 
สัปดาห 

10 

20 

0 6 2 5 
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ลักษณะพฤตกรรมซ้ําๆ ที่บอยครั้งในชั้นเรียน ดังน้ันจึงไดเลือกนักเรียนออทิสติกทั้ง 3 คน เปนกลุม
ตัวอยางการวิจัย 
  1.3  ไดเลือกผูชวยผูวิจัย จํานวน 2 คน ในการใชโปรแกรมปรับพฤติกรรมกิจกรรมการ
เคลื่อนไหว โดยผูชวยทั้งสองคนนี้ ไดรับการฝกการใชโปรแกรมปรับพฤติกรรมกิจกรรมการ 
เคลื่อนไหว มาแลวทั้งสองคนมีความเขาใจเปนอยางดีและสามารถดําเนินการไดอยางดี 
   1.4  สํารวจตัวเสริมแรง โดยการสุมจากสิ่งที่เปนอาหาร เชน ขนมที่เด็กเคยรับประทาน 
หรือ จากของเลนที่เด็กชอบ โดยการสังเกตโดยตรงและขอมูลจากผูปกครอง  
    1.5  กําหนดพฤติกรรมซ้ําๆ ที่เปนพฤติกรรมเปาหมายของเด็กแตละคน เพ่ือทําการฝก
ดวยกิจกรรมการเคลื่อนไหว 
 2.  ระยะการทดลอง 6 สัปดาห 
    ทําการทดลองวันละ 60 นาที ทุกวันจันทร – ศุกร เวลา  08.30 – 09.30 น. โดยสังเกต 
สังเกตพฤติกรรมซ้ําๆ ในเวลา 9.40 – 10.40น. ตามเวลาที่กําหนดไว โดยเขาไปสอนเหมือนปกติ และ
บันทึกพฤติกรรมโดยไมไปแทรกแซงใดๆ หากเด็กเกิดมีพฤติกรรมซ้ําๆ เกิดขึ้น  
   ขณะสังเกต ผูวิจัยและผูชวยผูวิจัย สังเกต ใชแบบบันทึกพฤติกรรมแบบความถี่ที่ได
สรางขึ้น เพ่ือใชบันทึกพฤติกรรมของเด็กแตละคน ซ่ึงดําเนินการตามขั้นตอนที่ไดกําหนดไวในการฝก
ดวยกิจกรรมการเคลื่อนไหว ดังน้ี 
   ระยะที่ 1  (A1) หรือระยะเสนฐานที่ 1 (Baseline Phase 1) สังเกต ทําการบันทึก
พฤติกรรมซ้ําๆ ของเด็กทั้ง 3 คน โดยไมมีการแทรกแซงใดๆ หากมีพฤติกรรมเกิดขึ้น 
   ระยะที่ 2  (B1) หรือ การจัดกระทํา (Treatment 1 หรือ Intervention Phase 1) เริ่มมี
การฝกดวยกิจกรรมการเคลื่อนไหวมาใชกับเด็กทั้ง 3 คน ในเวลา 8.30 – 9.30 น. แลวจากนั้นใน
ระหวางเวลา 9.40 – 10.40 น. ผูวิจัยและผูชวยผูวิจัย สังเกต จึงไดสังเกตและบันทึกพฤติกรรมซ้ําๆ 
ของเด็กทั้ง 3 คน 
   ระยะที่ 3 (A2) หรือระยะเสนฐานที่ 2 (Baseline Phase 2)  สังเกต ทําการบันทึก
พฤติกรรมซ้ําๆ ของเด็กทั้ง 3 คน โดยไมมีการแทรกแซงใดๆ หากมีพฤติกรรมเกิดขึ้น 
    ระยะที่ 4 (B2) หรือ การจัดกระทํา (Treatment 2 หรือ Intervention Phase 2) ทําการ
ฝกดวยกิจกรรมการเคลื่อนไหว มาใชกับเด็กกลุมตัวอยางทั้ง 3 คนอีกครั้งหน่ึงในเวลา 8.30 – 9.30 น.
และทําการสังเกตและบันทึกพฤติกรรมซ้ําๆของเด็กทั้ง 3 คนรวมกับผูชวยผูวิจัย สังเกต 
 



รายละเอียดแผนการฝกมีดังนี้ 
 
นักเรียน 
คนที่ 

กิจกรรมอบอุนรางกาย กิจกรรมการเคลื่อนไหว* 
กิจกรรมผอน

คลาย 

1 
ลูวิ่ง 

15 นาที 
นั่งลูกบอลยาง 

10 นาที 
ทาไถนา 
15 นาที 

กระโดดแทรมโพลิน 
10 นาที 

2 
นั่งลูกบอลยาง 

10 นาที 
ลูวิ่ง 

15 นาที 
กระโดดแทรมโพลิน 

10 นาที 
ทาไถนา 
15 นาที 

3 

- ย่ําเทา 
- วิ่งเหยาะๆ 
- แตะเขาดานหนาสลับขาง 
- แตะสนเทาดานหลังสลับ
ขาง 
- กระโดดตบ 

( 5 นาที ) 

ทาไถนา 
15 

กระโดดแทรมโพลิน 
10 นาที 

ลูวิ่ง 
15 นาที 

นั่งลูกบอลยาง 
10 นาที 

- ทาเหยียดตรง 
พรอมผอนลม 
หายใจ 
- เอียงซาย-ขวา 
- บิดตัวรูป 
สามเหลี่ยม 

( 5 นาที ) 
 

อุปกรณ 
- ลูวิ่งไฟฟา 1 เครื่อง 
- แปนกระโดดแทรมโพลิน 2 ตัว 
- ลูกบอลบําบัด ( Ball Therapy ) 2 ลูก ขนาดเสนผาศูนยกลาง 90 เซนติเมตร 

 
* หมายเหตุ 
- จําเปนตองมีผูชวยผูวิจัย อีก  2  คน เพื่อชวยในการควบคุมดูแลนักเรียนออทิสติกโดยเฉพาะและควบคุมการทํากิจกรรมการเคลื่อนไหวของนักเรียน 
  ออทิสติก ในระยะแรกๆ และถาหากทางโรงเรียนที่มีครูการศึกษาพิเศษคนเดียว อาจจัดเวลาการสอนนักเรียนเปนชวงๆ ทีละคนได 
                  

60 
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3. ระยะหลังการทดลอง 
       ขั้นหลังการทดลอง เปนการนําผลการทดลองมาพิจารณา หากมีขอบกพรอง ผูวิจัย
จะไดแนวทางแกไขปรับปรุงตอไป 
 
เกณฑการพิจารณาระดับของพฤติกรรม 
 หากพฤติกรรมซ้ําๆ ลดลงจากระยะเสนฐานรอยละ 20 ขึ้นไป ถือวาอยูใน ระดับพอใช 
 หากพฤติกรรมซ้ําๆ ลดลงจากระยะเสนฐานรอยละ 35 ขึ้นไป ถือวาอยูในระดับปานกลาง 
 หากพฤติกรรมซ้ําๆ ลดลงจากระยะเสนฐานรอยละ 50 ขึ้นไป ถือวาอยูในระดับดี 
 

การวิเคราะหและการเสนอขอมูล 
 1. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล เปนสถิติพ้ืนฐาน ดังน้ี 
    1.1 คาเฉลี่ยในแตละระยะ 
  1.2 คาลดลงจากระยะเสนฐานรอยละ 
  1.3 คารอยละ 
 2.  การเปรียบเทียบวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลโดยการพิจารณาจาก
แผนภูมิแทง ซ่ึงเปนการวิเคราะหทางสายตา (Visual Inspection)  (Tawney; & Gast. 1984) 
     
 

 
 
 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามข้อมูลตามล าดับความมุ่งหมายและ
สมมุติฐานการวิจัยดังนี ้
 1. การศึกษาพฤติกรรมซ้ าๆ ของนักเรียนออทิสติกอายุ 7-10 ปี ในโรงเรียนศึกษา
พิเศษหลังการใช้โปรแกรมปรับพฤติกรรมกิจกรรมการเคลื่อนไหว 
 2. การเปรียบเทียบพฤติกรรมซ้ าๆ ของนักเรียนออทิสติกอายุ 7-10 ปี ในโรงเรียน
ศึกษาพิเศษ ก่อนและหลังการใช้โปรแกรมปรับพฤติกรรมกิจกรรมการเคลื่อนไหว 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่ได้จากการสังเกตและบันทึกพฤติกรรมจากการการศึกษา
พฤติกรรมซ้ าๆ ของนักเรียนออทิสติกอายุ 7-10 ปี  ในโรงเรียนศึกษาพิเศษ ทั้ง 3 คน มา
วิเคราะห์ โดยการหาค่าเฉลี่ย และค่าร้อยละที่ลดลงจากระยะเส้นฐาน ของพฤติกรรมซ้ าๆ ก่อน
และหลังการใช้โปรแกรมการปรับพฤติกรรมด้วยกิจกรรมการเคลื่อนไหว โดยน าเสนอเป็นตาราง
และกราฟเส้นแสดงความถี่ดังนี้ 
  

 นักรียนออทิสติกคนที่ 1: มีลักษณะดังนี้  
 เด็กชายผิวขาวเหลือง อายุ 10 ปี รูปร่างอ้วน สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ สามารถ
รับประทานอาหารได้เอง สามารถแต่งกายเองได้ เช่น การสวมเสื้อยืดคอกลม ยังติดกระดุมเอง
ได้ พูดเป็นประโยคได้ ฟังค าสั่งง่ายๆ เข้าใจ สามารถปฏิบัติตามได้ ลักษณะพฤติกรรมซ้ าๆ คือ
การกระทืบเท้า ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในขณะที่เด็กอยู่ในท่ายืนหรือเดิน เด็กมีพฤติกรรมใน
ลักษณะซอยเท้าคล้ายวิ่ง แต่เป็นการย่ าเท้าอยู่กับที่ เป็นช่วงๆ ส่วนการสะบัดเท้า เด็กมี
พฤติกรรมในลักษณะเดียวกันแต่อยู่ในท่านอน เด็กจะยกเท้าทั้งสองข้างสะบัดขึ้นลงโดยให้ส้น
เท้าหรือหลังเท้ากระทบพื้น ทั้งนี้จะเกิดขึ้นเม่ือเด็กอยู่ในท่านอนหงายหรือนอนคว่ า 
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ตาราง 1 แสดงค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย และค่าร้อยละในแต่ละระยะของพฤติกรรมซ้ าๆ (กระทืบเท้า)  
     ของนักเรียนออทิสติกคนท่ี 1 ในแต่ละระยะการทดลอง 4 ระยะ 
 

ระยะ ครั้งที่ 
ผู้สังเกต ค่าเฉลี่ย 

X  
ร้อยละ 

ลดลงจากระยะ 
เส้นฐานร้อยละ คนที่ 1 คนที่ 2 

(A1) 1 
2 
3 
4 
5 

31 
33 
32 
30 
29 

31 
32 
32 
30 
29 

31 
32.5 
32 
30 
29 

  

รวม 155 154 30.9 100 - 
(B1) 6 

7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

31 
30 
27 
24 
22 
20 
21 
20 
20 
20 

30 
29 
29 
25 
20 
20 
20 
20 
20 
20 

30.5 
29.5 
28 
25 
21 
20 

20.5 
20 
20 
20 

  

รวม 235 233 23.45 75.88 24.12 
(A2) 16 

17 
18 
19 
20 

22 
21 
24 
25 
26 

23 
22 
24 
24 
26 

22.5 
21.5 
24 

24.5 
26 

  

รวม 118 119 23.7 76.69 23.31 
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ตาราง 1 (ต่อ) 
 

ระยะ ครั้งที่ 
ผู้สังเกต ค่าเฉลี่ย 

X  
ร้อยละ 

ลดลงจากระยะ 
เส้นฐานร้อยละ คนที่ 1 คนที่ 2 

(B2) 21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

27 
24 
22 
20 
20 
20 
18 
17 
15 
15 

27 
24 
23 
20 
20 
20 
18 
17 
15 
15 

27 
24 

22.5 
20 
20 
20 
18 
17 
15 
15 

  

รวม 198 199 19.85 64.23 33.77 
 
 

 จากตาราง 1 แสดงว่า พฤติกรรมซ้ าๆ (กระทืบเท้า)  ของนักเรียนออทิสติกคนท่ี  1 
ลดลงจากระยะเส้นฐานร้อยละ 33.77 จัดอยู่ในระดับ พอใช้ ซึ่งจะสอดคล้องกับสมมุติฐาน
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ค่าความถ่ีของพฤติกรรม 
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จ านวนคร้ัง

ครั้ง 

ระยะที่ 4 (B2) ระยะที่ 3 (A2) ระยะที่ 1 (A1) 
   X = 30.9 

ระยะที่ 2 (B1) 
   X = 23.45    X = 23.7    X= 19.85 

ภาพประกอบ 5 ค่าความถี่ และค่าเฉลี่ย ของพฤติกรรมซ้ าๆ (กระทืบเท้า) ของนักเรียนออทิสติกคนท่ี 1 ในแต่ละระยะการทดลอง 4 ระยะ 
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 จากภาพประกอบ 3 แสดงว่า พฤติกรรมซ้ าๆ (กระทืบเท้า) ของนักเรียนออทิสติก   
คนที่ 1 มีค่าความถี่ลดลงในระยะที่ 2 (B1) และระยะท่ี 4 (B2) ซึ่งเป็นระยะการใช้โปรแกรมการ
ปรับพฤติกรรมด้วยกิจกรรมการเคลื่อนไหว 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของนักเรียนออทิสติกคนท่ี 1 ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย และค่าร้อยละ
ของพฤติกรรมซ้ าๆ (กระทืบเท้า) ของนักเรียนออทิสติกคนท่ี 1 มีการเปลี่ยนแปลงหลังจากการ
ใช้โปรแกรมการปรับพฤติกรรมด้วยกิจกรรมการเคลื่อนไหว ดังนี ้
 ระยะที่ 1 (A1) เป็นการบันทึกพฤติกรรมในระยะเส้นฐาน ระยะเวลา 1 สัปดาห์
พฤติกรรมซ้ าๆ ของนักเรียนออทิกติกคนท่ี 1 มีค่าเฉลี่ย 30.90 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 ของ
พฤติกรรมซ้ าๆ (กระทืบเท้า) 
 ระยะที่ 2 (B1) เป็นการบันทึกพฤติกรรมในระยะจัดกระท า ระยะเวลา 2 สัปดาห์ 
พฤติกรรมซ้ าๆ ของนักเรียนออทิกติกคนท่ี 1 มีค่าเฉลี่ย 23.45 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 75.88 ซึ่ง
ลดลงจากระยะเส้นฐานร้อยละ 24.12 
 ระยะที่ 3 (A2) เป็นการบันทึกพฤติกรรมในระยะเส้นฐานอีกครั้ง ระยะเวลา 1 สัปดาห์
พฤติกรรมซ้ าๆของนักเรียนออทิสติกคนท่ี 1 คิดเป็นร้อยละ 76.69 ซึ่งแสดงทิศทางในการมี
พฤติกรรมซ้ าๆเพิ่มข้ึน  
 ระยะที่ 4 (B2) เป็นการบันทึกพฤติกรรมในระยะจัดกระท า ระยะเวลา 2 สัปดาห์
พฤติกรรมซ้ าๆของนักเรียนออทิกติกคนท่ี 1 มีค่าเฉลี่ย 19.85 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 64.25 โดย
ลดลงจากระยะเส้นฐานร้อยละ 33.77 จัดอยู่ในระดับพอใช้ 
 
 นักรียนออทิสติกคนที่ 2: มีลักษณะดังนี้  
 เด็กชายผิวคล้ า อายุ 9 ปี รูปร่างอ้วน สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ สามารถ
รับประทานอาหารได้เอง สามารถแต่งกายเองได้ เช่น การสวมเสื้อยืดคอกลม ยังติดกระดุมเอง
ได้ พูดเป็นประโยคได้ ฟังค าสั่งง่ายๆ เข้าใจ สามารถปฏิบัติตามได้ ลักษณะพฤติกรรมซ้ าๆ คือ
การสะบัดมือ ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่เด็กใช้มือทั้งสองข้างโบกหรือสะบัดไปข้างหน้าไปมา ใน
ลักษณะที่แขน 
งอประมาณ 60-90 องศาไม่ว่าอยู่ในช่วงของอารมณ์ใดก็ตาม แต่ถ้าในช่วงอารมณ์ที่ตื่นเต้น หรือ
สนุกจะมีการกัดมือตามมาหลังจากมีการสะบัดมือ 
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ตาราง 2 แสดงค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย และค่าร้อยละ ในแต่ละระยะของพฤติกรรมซ้ าๆ (สะบัดมือ)  
     ของนักเรียนออทิสติกคนท่ี 2 ในแต่ละระยะการทดลอง 4 ระยะ  
 

ระยะ ครั้งที่ 
ผู้สังเกต ค่าเฉลี่ย 

X  
ร้อยละ 

ลดลงจากระยะ 
เส้นฐานร้อยละ คนที่ 1 คนที่ 2 

(A1) 1 
2 
3 
4 
5 

34 
35 
33 
32 
31 

34 
35 
34 
32 
31 

34 
35 

33.5 
32 
31 

  

รวม 165 166 33.10 100 - 
(B1) 6 

7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

31 
31 
30 
27 
25 
24 
22 
21 
21 
20 

31 
31 
31 
27 
25 
24 
22 
21 
20 
20 

31 
31 

30.5 
27 
25 
24 
22 
21 

20.5 
20 

  

รวม 252 252 25.20 76.13 23.87 
(A2) 16 

17 
18 
19 
20 

20 
20 
22 
23 
24 

20 
20 
22 
23 
23 

20 
20 
22 
23 
24 

 
 

 

รวม 109 108 21.80 65.88 34.14 
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ตาราง 2 (ต่อ) 
 

ระยะ ครั้งที่ 
ผู้สังเกต ค่าเฉลี่ย 

X  
ร้อยละ 

ลดลงจากระยะ 
เส้นฐานร้อยละ คนที่ 1 คนที่ 2 

(B2) 21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

23 
22 
21 
20 
18 
17 
15 
14 
14 
12 

23 
22 
21 
20 
17 
17 
15 
14 
14 
12 

23 
22 
21 
20 

17.5 
17 
15 
14 
14 
12 

  

รวม 176 175 17.55 53.02 46.98 
 

 
 จากตาราง 2 แสดงว่า พฤติกรรมซ้ าๆ (สะบัดมือ) ของนักเรียนออทิสติกคนท่ี 2 ลดลง
จากระยะเส้นฐานร้อยละ 46.98 จัดอยู่ในระดับ ปานกลาง ซึ่งจะสอดคล้องกับสมมุติฐาน
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ค่าความถ่ีของพฤติกรรม 
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คอลัมน์ 1

ระยะที่ 4 (B2) ระยะที่ 3 (A2) ระยะที่ 1 (A1) 
   X= 33.10 

ระยะที่ 2 (B1) 
   X = 25.20    X=21.80    X= 17.55 

ครั้ง  

ภาพประกอบ 6 ค่าความถี่ และค่าเฉลี่ย ของพฤติกรรมซ้ าๆ (สะบัดมือ) ของนักเรียนออทิสติกคนท่ี 2 ในแต่ละระยะการทดลอง 4 ระยะ 
 

69 

 

 



 70 

 จากภาพประกอบ 4 แสดงว่า พฤติกรรมซ้ าๆ (สะบัดมือ) ของนักเรียนออทิสติกคนท่ี 
2 มีค่าความถี่ลดลงในระยะที่ 2 (B1) และระยะท่ี 4 (B2) ซึ่งเป็นระยะการใช้โปรแกรมการปรับ
พฤติกรรมด้วยกิจกรรมการเคลื่อนไหว 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของนักเรียนออทิสติกคนท่ี 2 ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย และค่าร้อยละ
ของพฤติกรรมซ้ าๆ (สะบัดมือ) ของนักเรียนออทิสติกคนท่ี 2 มีการเปลี่ยนแปลงหลังจากการใช้
โปรแกรมการปรับพฤติกรรมด้วยกิจกรรมการเคลื่อนไหว ดังนี ้
 ระยะที่ 1 (A1) เป็นการบันทึกพฤติกรรมในระยะเส้นฐาน ระยะเวลา 1 สัปดาห์
พฤติกรรมซ้ าๆ ของนักเรียนออทิกติกคนท่ี 2 มีค่าเฉลี่ย 33.10 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 ของ
พฤติกรรมซ้ าๆ (สะบัดมือ) 
 ระยะที่ 2 (B1) เป็นการบันทึกพฤติกรรมในระยะจัดกระท า ระยะเวลา 2 สัปดาห์ 
พฤติกรรมซ้ าๆ ของนักเรียนออทิกติกคนท่ี 2 มีค่าเฉลี่ย 25.20 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 76.13 ซึ่ง
ลดลงจากระยะเส้นฐานร้อยละ 24.12 
 ระยะที่ 3 (A2) เป็นการบันทึกพฤติกรรมในระยะเส้นฐานอีกครั้ง ระยะเวลา 1 สัปดาห์
พฤติกรรมซ้ าๆของนักเรียนออทิสติกคนท่ี 2 คิดเป็นร้อยละ 65.86 ซึ่งแสดงทิศทางในการมี
พฤติกรรมซ้ าๆเพิ่มข้ึน  
 ระยะที่ 4 (B2) เป็นการบันทึกพฤติกรรมในระยะจัดกระท า ระยะเวลา 2 สัปดาห์
พฤติกรรมซ้ าๆของนักเรียนออทิกติกคนท่ี 2 มีค่าเฉลี่ย 17.55 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 53.0 โดย
ลดลงจากระยะเส้นฐานร้อยละ 46.98 จัดอยู่ในระดับปานกลาง 
 
 
นักรียนออทิสติกคนที่ 3: มีลักษณะดังนี้  

เด็กชายผิวคล้ า อายุ 7 ปี รูปร่างผอม สามารถช่วยเหลือตัวเองได้พอควร สามารถ
รับประทานอาหารได้เองแต่คอยดูความเรียบร้อย สามารถแต่งกายง่ายๆ เองได้ เช่น การสวม
เสื้อยืดคอกลม ยังติดกระดุมเองไม่ได้ พูดได้เป็นค าๆ หรือประโยคสั้น 2-3 ค าสามารถแต่งกาย
เองได้ ฟังค าสั่งง่ายๆ เข้าใจ สามารถปฏิบัติตามได้ ลักษณะพฤติกรรมซ้ าๆ คือการโยกตัว ซึ่ง
เป็นพฤติกรรมลักษณะที่เด็กเอนตัวไปข้างหน้าและหลัง ไปมา อย่างเป็นจังหวะ เป็นช่วงๆ หาก
เด็กนั่งเก้าอี้ที่มีพนักเป็นเบาะนุ่มๆ จะใช้ศีรษะลงบดไปที่เบาะน้ัน ท าให้เกิดเสียงกระแทก
ระหว่างศีรษะและเบาะด้วย 
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ตาราง 3 แสดงค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย และค่าร้อยละในแต่ละระยะของพฤติกรรมซ้ าๆ (โยกตัว) ของ 
     นักเรียนออทิสติกคนท่ี 3 ในแต่ละระยะการทดลอง 4 ระยะ  
 

ระยะ ครั้งที่ 
ผู้สังเกต ค่าเฉลี่ย 

X  
ร้อยละ 

ลดลงจากระยะ 
เส้นฐานร้อยละ คนที่ 1 คนที่ 2 

(A1) 1 
2 
3 
4 
5 

22 
22 
21 
22 
23 

22 
22 
21 
22 
22 

22 
22 
21 
22 

22.5 

  

รวม 110 109 21.90 100 - 
(B1) 6 

7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

22 
21 
20 
20 
20 
18 
18 
17 
16 
14 

22 
20 
20 
20 
20 
18 
18 
17 
16 
14 

22 
20.5 
20 
20 
20 
18 
18 
17 
16 
14 

  

รวม 186 185 18.55 84.70 15.30 
(A2) 16 

17 
18 
19 
20 

15 
15 
16 
17 
17 

15 
15 
16 
17 
17 

15 
15 
16 
17 
17 

 
 

 

รวม 77 77 16 73.05 26.95 
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ตาราง 3 (ต่อ) 
 

ระยะ ครั้งที่ 
ผู้สังเกต ค่าเฉลี่ย 

X  
ร้อยละ 

ลดลงจากระยะ 
เส้นฐานร้อยละ คนที่ 1 คนที่ 2 

(B2) 21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

17 
16 
15 
14 
12 
12 
11 
10 
10 
9 

17 
16 
15 
14 
12 
12 
11 
10 
10 
8 

17 
16 
15 
14 
12 
12 
11 
10 
10 
8.5 

  

รวม 126 125 12.55 57.30 42.70 
 
 

 จากตาราง 3 แสดงว่า พฤติกรรมซ้ าๆ (โยกตัว)  ของนักเรียนออทิสติกคนท่ี  3 ลดลง
จากระยะเส้นฐานร้อยละ 42.70 จัดอยู่ในระดับ ปานกลาง ซึ่งจะสอดคล้องกับสมมุติฐาน
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ค่าความถ่ีของพฤติกรรม 
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จ านวนคร้ัง

ระยะที่ 4 (B2) ระยะที่ 3 (A2) ระยะที่ 1 (A1) 
   X= 21.90 

ระยะที่ 2 (B1) 
   X = 18.55    X = 16    X=12.55 

ครั้ง 

ภาพประกอบ 7 ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ของพฤติกรรมซ้ าๆ (โยกตัว) ของนักเรียนออทิสติกคนท่ี 3 ในแต่ละระยะการทดลอง 4 ระยะ 
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 จากภาพประกอบ 5 แสดงว่า พฤติกรรมซ้ าๆ (โยกตัว) ของนักเรียนออทิสติกคนท่ี 2 มี
ค่าความถี่ลดลงในระยะที่ 2 (B1) และระยะท่ี 4 (B2) ซึ่งเป็นระยะการใช้โปรแกรมการปรับพฤติกรรม
ด้วยกิจกรรมการเคลื่อนไหว 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของนักเรียนออทิสติกคนท่ี 3 ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย และค่าร้อยละของ
พฤติกรรมซ้ าๆ (โยกตัว) ของนักเรียนออทิสติกคนท่ี 3 มีการเปลี่ยนแปลงหลังจากการใช้โปรแกรม
การปรับพฤติกรรมด้วยกิจกรรมการเคลื่อนไหว ดังนี ้
 ระยะที่ 1 (A1) เป็นการบันทึกพฤติกรรมในระยะเส้นฐาน ระยะเวลา 1 สัปดาห์พฤติกรรม
ซ้ าๆ ของนักเรียนออทิกติกคนท่ี 3 มีค่าเฉลี่ย 21.90 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 ของพฤติกรรมซ้ าๆ 
(โยกตัว) 
 ระยะที่ 2 (B1) เป็นการบันทึกพฤติกรรมในระยะจัดกระท า ระยะเวลา 2 สัปดาห์ 
พฤติกรรมซ้ าๆ ของนักเรียนออทิกติกคนท่ี 3 มีค่าเฉลี่ย 18.55 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 84.70 ซึ่งลดลง
จากระยะเส้นฐานร้อยละ 15.30 
 ระยะที่ 3 (A2) เป็นการบันทึกพฤติกรรมในระยะเส้นฐานอีกครั้ง ระยะเวลา 1 สัปดาห์
พฤติกรรมซ้ าๆของนักเรียนออทิสติกคนท่ี 3 คิดเป็นร้อยละ 73.05 ซึ่งแสดงทิศทางในการมี
พฤติกรรมซ้ าๆเพิ่มข้ึน  
 ระยะที่ 4 (B2) เป็นการบันทึกพฤติกรรมในระยะจัดกระท า ระยะเวลา 2 สัปดาห์พฤติกรรม
ซ้ าๆของนักเรียนออทิกติกคนท่ี 3 มีค่าเฉลี่ย 12.55 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 57.30 โดยลดลงจากระยะ
เส้นฐานร้อยละ 42.70 จัดอยู่ในระดับปานกลาง 
 
 
 



บทที่ 5 
สรุปผล อภิปราย และขอเสนอแนะ 

 
 การวิจัยการศึกษาพฤติกรรมซ้ําๆ ของนักเรียนออทิสติกอายุ 7-10ป ในโรงเรียนศึกษา
พิเศษ จากการใชโปรแกรมปรับพฤติกรรมกิจกรรมการเคลื่อนไหว มีสรุปผล อธิปรายผล และ
ขอเสนอแนะ ดังน้ี  

 
ความมุงหมายของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมซ้ํา  ของนักเรียนออทิสติก (อายุ 7-10 ป) ในโรงเรียนศึกษาพิเศษ
หลังการใชโปรแกรมปรับพฤติกรรมกิจกรรมการเคลื่อนไหว 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมซ้ํา ของนักเรียนออทิสติก (อายุ 7-10 ป) ในโรงเรียนศึกษา
พิเศษ กอนและหลังการใชโปรแกรมปรับพฤติกรรมกิจกรรมการเคลื่อนไหว 
 

สมมุติฐานงานวิจัย 
 1. พฤติกรรมซ้ําๆ ของนักเรียนออทิสติกหลังการใชโปรแกรมปรับพฤติกรรมกิจกรรมการ
เคลื่อนไหว  ลดลงอยูในระดับพอใช 
 2. พฤติกรรมซ้ําๆ ของนักเรียนออทิสติกหลังการใชโปรแกรมปรับพฤติกรรมกิจกรรมการ
เคลื่อนไหว  ลดลงกวากอนการทดลอง 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยเปนนักเรียนออทิสติกอายุ  7 – 10 ป ที่ไดรับการวินิจฉัยจาก
แพทยวาเปนเด็กออทิสติก  ที่มีพฤติกรรมซ้ํา ไมมีปญหาดานสุขภาพ กําลังศึกษาอยูในโรงเรียน
การศึกษาพิเศษ 
 กลุมตัวอยางที่ใชเปนนักเรียนออทิสติกอายุ 7–10 ป ที่มีพฤติกรรมซ้ําๆ จํานวน 3 
คน ไมมีปญหาดานสุขภาพ กําลังเรียนอยูในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนลพบุรีปญญานุกูล 
ในภาคเรียนที่  2 ปการศึกษา  2551   ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive  Sampling) 
 

ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตัวแปรที่ศึกษา ไดแก พฤติกรรมซ้ําๆ ของนักเรียนออทิสติก 
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การกําหนดเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชการวิจัยครั้งนี้คือ โปรแกรมปรับพฤติกรรมกิจกรรมการเคลื่อนไหวของ
นักเรียนออทิสติก ประกอบดวย 
 1. แบบการวิเคราะหพฤติกรรมซ้ําๆ กอนการใชโปรแกรมปรับพฤติกรรมกิจกรรมการ
เคลื่อนไหว 
 2. แผนการสอนการใชโปรแกรมปรับพฤติกรรมกิจกรรมการเคลื่อนไหว 
 3. แบบบันทึกพฤติกรรมซ้ําๆ 
 

การวิเคราะหและการเสนอขอมูล 
 1. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  เปนสถิติพ้ืนฐาน  ดังน้ี 
   1.1 คาเฉลี่ยในแตละระยะ 
  1.2 คาลดลงจากระยะเสนฐานรอยละ 
  1.3 คารอยละ 
 2. การเปรียบเทียบวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลโดยการพิจารณาจาก
แผนภูมิแทง ซ่ึงเปนการวิเคราะหทางสายตา (Visual Inspection)   (Tawney & Gast,1984) 
       

สรุปผลการวิจัย  
      ผลการวิจัย พบวา  
 1. หลังการใชโปรแกรมปรับพฤติกรรมกิจกรรมการเคลื่อนไหว นักเรียนออทิสติกทั้ง 3 
คน มีพฤติกรรมซ้ําๆ ลดลงอยูในระดับพอใช และระดับปานกลาง ดังน้ี 
  1.1 หลังการใชโปรแกรมปรับพฤติกรรมกิจกรรมการเคลื่อนไหว นักเรียนออทิสติก 
คนที่ 1 มีพฤติกรรมซ้ําๆ ลดลงจากระยะเสนฐานรอยละ 33.77 ซ่ึงอยูในระดับพอใช  
  1.2  หลังการใชโปรแกรมปรับพฤติกรรมกิจกรรมการเคลื่อนไหว นักเรียนออทิสติก 
คนที่ 2 มีพฤติกรรมซ้ําๆ ลดลงจากระยะเสนฐานรอยละ 46.98 ซ่ึงอยูในระดับปานกลาง 
  1.3  หลังการใชโปรแกรมปรับพฤติกรรมกิจกรรมการเคลื่อนไหว นักเรียนออทิสติก 
คนที่ 3 มีพฤติกรรมซ้ําๆ ลดลงจากระยะเสนฐานรอยละ 42.70ซ่ึงอยูในระดับปานกลาง 
 2. หลังการใชโปรแกรมปรับพฤติกรรมกิจกรรมการเคลื่อนไหว นักเรียนออทิสติกมี
พฤติกรรมซ้ําๆ ต่ํากวากอนการทดลอง 
 

อภิปรายผล 
 จากการศึกษาพฤติกรรมซ้ํา ของนักเรียนออทิสติก (อายุ 7 – 10 ป) ในโรงเรียนศึกษา
พิเศษจากการใชโปรแกรมปรับพฤติกรรมกิจกรรมการเคลื่อนไหว   พบวา  
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 1. นักเรียนออทิสติกคนที่ 1 ลักษณะพฤติกรรมซ้ําๆ คือการกระทืบเทา ซ่ึงเปนพฤติกรรม
ที่เกิดขึ้นในขณะที่เด็กอยูในทายืนหรือเดิน เด็กมีพฤติกรรมในลักษณะซอยเทาคลายวิ่ง แตเปนการ
ย่ําเทาอยูกับที่ เปนชวงๆ  สวนการสะบัดเทา เด็กมีพฤติกรรมในลักษณะเดียวกันแตอยูในทานอน 
เด็กจะยกเทาทั้งสองขางสะบัดขึ้นลงโดยใหสนเทาหรือหลังเทากระทบพื้น ทั้งนี้จะเกิดขึ้นเม่ือเด็กอยู
ในทานอนหงายหรือนอนคว่ํา เม่ือไดการสอนโดยใชโปรแกรมปรับพฤติกรรมกิจกรรมการเคลื่อนไหว
ทําใหพฤติกรรมซ้ําๆ ในระยะ B มีทิศทางที่ลดลงทันทีทันใด แตเม่ือหยุดใชโปรแกรมปรับพฤติกรรม
กิจกรรมการเคลื่อนไหวในระยะ A2 พฤติกรรมมีแนวโนม ที่จะสูงขึ้น แตเม่ือกลับมาใชโปรแกรมปรับ
พฤติกรรมกิจกรรมการเคลื่อนไหวอีกครั้งในระยะ B2 พฤติกรรมซ้ําๆกลับมีทิศทางลดลงอยางเห็นได
ชัดเจน ทั้งน้ีเ น่ืองจากโปรแกรมปรับพฤติกรรมกิจกรรมการเคลื่อนไหว เปนโปรแกรมที่ มี
ประสิทธิภาพทําใหนักเรียนที่ 1 มีพฤติกรรมซ้ําๆ ลดลงรอยละ 33.77 ซ่ึงถือวาอยูในระดับพอใช 
 2.  นักเรียนออทิสติกคนที่ 2 ลักษณะพฤติกรรมซ้ําๆ คือการสะบัดมือ ซ่ึงเปนพฤติกรรมที่
เด็กใชมือทั้งสองขางโบกหรือสะบัดไปขางหนาไปมา ในลักษณะที่แขนงอประมาณ 60-90 องศาไม
วาอยูในชวงของอารมณใดก็ตาม แตถาในชวงอารมณที่ตื่นเตน หรือสนุกจะมีการกัดมือตามมา
หลังจากมีการสะบัดมือ เม่ือไดการสอนโดยใชโปรแกรมปรับพฤติกรรมกิจกรรมการเคลื่อนไหวทําให
พฤติกรรมซ้ําๆ ในระยะ B มีทิศทางที่ลดลงทันทีทันใด แตเม่ือหยุดใชโปรแกรมปรับพฤติกรรม
กิจกรรมการเคลื่อนไหวในระยะ A2 พฤติกรรมมีแนวโนม ที่จะสูงขึ้น แตเม่ือกลับมาใชโปรแกรมปรับ
พฤติกรรมกิจกรรมการเคลื่อนไหวอีกครั้งในระยะ B2 พฤติกรรมซ้ําๆกลับมีทิศทางลดลงอยางเห็นได
ชัดเจน ทั้งน้ีเ น่ืองจากโปรแกรมปรับพฤติกรรมกิจกรรมการเคลื่อนไหว เปนโปรแกรมที่ มี
ประสิทธิภาพทําใหนักเรียนที่ 2 มีพฤติกรรมซ้ําๆ ลดลงรอยละ 46.98 ซ่ึงถือวาอยูในระดับปานกลาง 
3) นักเรียนออทิสติกคนที่ 3 ลักษณะพฤติกรรมซ้ําๆ คือการโยกตัว ซ่ึงเปนพฤติกรรมลักษณะที่เด็ก
เอนตัวไปขางหนาและหลัง ไปมา อยางเปนจังหวะ เปนชวงๆ หากเด็กนั่งเกาอ้ีที่มีพนักเปนเบาะ
นุมๆ จะใชศีรษะลงบดไปที่เบาะนั้น ทําใหเกิดเสียงกระแทกระหวางศีรษะและเบาะดวย เม่ือไดการ
สอนโดยใชโปรแกรมปรับพฤติกรรมกิจกรรมการเคลื่อนไหวทําใหพฤติกรรมซ้ําๆ ในระยะ B มี
ทิศทางที่ลดลงทันทีทันใด แตเม่ือหยุดใชโปรแกรมปรับพฤติกรรมกิจกรรมการเคลื่อนไหวในระยะ A2 

พฤติกรรมมีแนวโนม ที่จะสูงขึ้น แตเม่ือกลับมาใชโปรแกรมปรับพฤติกรรมกิจกรรมการเคลื่อนไหว
อีกครั้งในระยะ B2 พฤติกรรมซ้ําๆกลับมีทิศทางลดลงอยางเห็นไดชัดเจน ทั้งนี้เน่ืองจากโปรแกรม
ปรับพฤติกรรมกิจกรรมการเคลื่อนไหว เปนโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพทําใหนักเรียนที่ 3 มี
พฤติกรรมซ้ําๆ ลดลงรอยละ 42.70 ซ่ึงถือวาอยูในระดับปานกลาง 
 ดังที่กลาวมาขางบนนี้นักเรียนออทิสติกทั้ง 3 คน เม่ือใชโปรแกรมปรับพฤติกรรมกิจกรรม
การเคลื่อนไหว  แลวมีพฤติกรรมซ้ํา ลดลง ทั้งน้ีเน่ืองมาจากการใชโปรแกรมปรับพฤติกรรมกิจกรรม
การเคลื่อนไหว   จะชวยลดพฤติกรรมเนื่องจากกิจกรรมที่จัดขึ้นเปนกิจกรรมที่ตองใชการออกกําลัง
กาย โดยเฉพาะอยางยิ่งบุคคลออทิสติกซึ่งพบวาสวนใหญมีความแข็งแรงของกลามเนื้ออยูในระดับที่
ต่ํา (Auxter, Pyfer; & Huettig, 1997) กิจกรรมการเคลื่อนไหวสามารถเปนเครื่องมือที่ชวยใหบุคคล
ออทิสติกพัฒนาทางดานประสาทสัมผัส ความแข็งแรงของกลามเน้ือ และทักษะทางสังคม จากการ



 78 

วิจัยของยิลเมซ ยานารดา เบอรแกน และ บูมิน (Yilmaz, Yanarda, Birkan; & Bumin. 2004) 
พบวาเม่ือระบบการไหลเวียนของหลอดเลือดและการหายใจ ความยืดหยุน การทรงตัว ความ
คลองแคลว และความแข็งแรงของกลามเน้ือเพ่ิมขึ้น พฤติกรรมซ้ําๆ ลดลง  ซ่ึงสอดคลองกับ
สมมุติฐานการวิจัยที่กําหนดไว และสอดคลองกับการศึกษาของ รุงนภา ทรัพยสุพรรณ (2546) ที่ได
ศึกษาผลของกิจกรรมกระตุนการรับรูความรูสึกและการเคลื่อนไหวโดยครอบครัวที่มีตอการแสดง
พฤติกรรมซ้ํา การเลนอยางเหมาะสมและการมีปฏิสัมพันธกับผูใหญของเด็กออทิสติก ผลการวิจัย
พบวา เด็กออทิสติกที่ไดรับการฝกดวยกิจกรรมกระตุนการรับรูสึกและการเคลื่อนไหวโดยครอบครัว
มีการแสดงพฤติกรรมซ้ํา ลดลง มีการเลนอยางเหมาะสมมากขึ้นและมีปฏิสัมพันธกับผูใหญมากขึ้น 
นอกจากนี้ เคอรน, เคเกิ้ล, ดายเออร,บลู และเฟนตัน (Kern, Kagel, Dyer, Blew; & Fenton. 1982) 
ไดศึกษาการใชกิจกรรมการเคลื่อนไหวโดยการวิ่งเหยาะ เพ่ือลดพฤติกรรมซ้ํา และกระตุนตัวเอง 
และเพ่ิมการตอบสนองที่เหมาะสม  โดยกลุมตัวอยางเปนเด็กออทิสติกที่มีพฤติกรรมซ้ําๆ สูง  
คณะผูวิจัยไดทําการวัดพฤติกรรมซ้ําๆ กระตุนตัวเองกอนและหลังการวิ่งเหยาะ  โดยใชแบบ
แผนการวิจัยแบบ  Repeated    reversal  design  ผลการวิจัยพบวา  การวิ่งเหยาะ ชวยลด
พฤติกรรมซ้ํา กระตุนตัวเอง  และเพิ่มการตอบสนองที่เหมาะสมทางการเลนและทางวิชาการ  เด็ก
ออทิสติกกลุมน้ีมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเห็นไดอยางชัดเจนในหลายสถานการณ  ไดแก  
สถานการณการเตรียมความพรอมดานวิชาการในคลินิก  ระหวางการเลนในสนามและในหองที่สงบ
โดยไมมีกิจกรรมอ่ืนเลย  นอกจากนี้เม่ือไดมีการวัดอีกครั้งในสถานการณในหองเรียนก็ไดผลที่
คลายคลึงกัน 
 

ขอสังเกตจากการทดลอง 
 1. ในการใชในโปรแกรมนี้จําเปนตองมีผูชวยผูวิจัย อีก 2  คน เพ่ือชวยในการควบคุมดูแล
นักเรียนออทิสติกโดยเฉพาะและควบคุมการทํากิจกรรมการเคลื่อนไหวของนักเรียนออทิสติก ใน
ระยะแรกๆ และถาหากทางโรงเรียนที่มีครูคนเดียว อาจจัดเวลาการสอนนักเรียนทีละคนได 
 2. นักเรียนออทิสติกคนที่ 1 ลักษณะพฤติกรรมซ้ําๆ คือการกระทืบเทา ในระหวางการ
สอนโดยใชโปรแกรมปรับพฤติกรรมกิจกรรมการเคลื่อนไหวน้ัน  ผูวิจัยตองทําการกระตุนใหเด็ก
รวมมือในการกระโดดบนแทรมโพลีนใหเปนจังหวะ โดยผูวิจัยนับเลข1-100 นอกจากนี้ ผูวิจัยหรือ
ผูชวยฯ ตองคอยดูการเตนหัวใจของนักเรียนไปดวย การเตนของหัวใจที่เหมาะสมตองไมเกิน 160 
ครั้ง/นาที นอกจากนี้พฤติกรรมซ้ําๆ จะลดลงอยางเห็นไดชัดหลังการทดลองแลว  ผูปกครองยัง
รายงานดวยวานักเรียนมีพฤติกรรมกระทืบเทาลดลง   
 3.  นักเรียนออทิสติกคนที่ 2 ซ่ึงมีพฤติกรรมซ้ําๆ คือการสะบัดมือ ซ่ึงเปนพฤติกรรมที่เด็ก
ใชมือทั้งสองขางโบกหรือสะบัดไปขางหนาไปมา เม่ือไดการสอนโดยใชโปรแกรมปรับพฤติกรรม
กิจกรรมการเคลื่อนไหวทําใหพฤติกรรมซ้ําๆ ลดลงอยางเห็นไดชัดเจน  จากการสังเกตของผูวิจัย
และผูชวยผูวิจัย พบวาในระหวางการสอนโดยใชโปรแกรมปรับพฤติกรรมกิจกรรมการเคลื่อนไหวนัน้  
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ผูวิจัยตองมีการปรับเปลี่ยนและสรางแรงจูงใจในการทํากิจกรรม ตัวอยางในทําทาไถนาของนักเรียน 
เน่ืองจากนักเรียนมีชวงความสนใจสั้น ผูวิจัยจะเพ่ิมรูปแบบโดยการใหนักเรียนทําทาไถนา เพ่ือไป
เก็บสิ่งของในระยะ 3 เมตร ถึง 10 เมตร ซ่ึงทําใหเด็กรวมมือในการทําทาทางไถนามากขึ้น  
นอกจากนี้ผูปกครองกลาววาเวลาที่นักเรียนอยูที่บานพฤติกรรมการสะบัดมือ ลดลง เชื่อฟงคําสั่ง
ผูปกครองมากขึ้น    
 4.  นักเรียนออทิสติกคนที่ 3 ลักษณะพฤติกรรมซ้ําๆ คือการโยกตัว ซ่ึงเปนพฤติกรรม
ลักษณะที่เด็กเอนตัวไปขางหนาและหลัง ไปมา อยางเปนจังหวะ จากการสังเกตของผูวิจัยและผูชวย
ผูวิจัย เม่ือนักเรียนมีพฤติกรรมซ้ํา ลดลง  นักเรียนออทิสติกมีสมาธิในการเรียนการสอนในชั้นเรียนดี
ขึ้น และในเวลาอื่น พฤติกรรมซ้ํา ก็ลดลง  โดยเฉพาะเวลาที่อยูบนหอนอน ครูประจําหอนอนได
รายงานวา นักเรียนจะเขานอนเปนเวลามากขึ้นและไมตื่นกลางดึกเพื่อที่จะโยกตัวอยางที่เคยเปน ซ่ึง
ลดการรบกวนเพื่อนๆ ที่พักอยูดวยกัน  สวนทางผูปกครองไดแจงวา นักเรียนมีพฤติกรรมซ้ําๆ 
ลดลง สามารถทําตามคําสั่งที่ผูปกครองไดเชน ใสรองเทา กางเกงเอง และสามารถบอกความ
ตองการของตนเองได ใหความรวมมือในการทํากิจกรรมในครอบครัว และมีการรอคอย สมาธิในการ
ทํางานมากขึ้น 
 

ขอเสนอแนะทั่วไป 
 1.  ในการใชโปรแกรมการปรับพฤติกรรมกิจกรรมการเคลื่อนไหว ควรจะศึกษาและทํา
ความเขาใจจุดมุงหมาย ลําดับขั้นตอนวิธีดังกลาวกอนจะนําไปใชในรายอ่ืน เพ่ือจะนําไปใชปรับ
พฤติกรรมเด็กที่มีปญหาในชั้นเรียน ซ่ึงจะชวยใหเด็กมีพฤติกรรมที่พึงประสงค และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่ดีขึ้น 
 2. การโปรแกรมการปรับพฤติกรรมกิจกรรมการเคลื่อนไหว ควรศึกษาพื้นฐาน
ความสามารถของเด็กออทิสติกกอน เพ่ือนําไปปรับปรุงวิธีการปรับพฤติกรรมใหเหมาะสมกับสภาพ
เด็กและมีประสิทธิภาพในการใชยิ่งขึ้น 
 3. ควรทําการเผยแพรเกี่ยวกับหลักการปรับพฤติกรรม โดยการใชโปรแกรมปรับ
พฤติกรรมกิจกรรมการเคลื่อนไหว   ใหแก สถานศึกษาที่สอนเด็กออทิสติก เพ่ือนําไปใชในการปรับ
พฤติกรรม เด็กที่มีปญหาในชั้นเรียน ซ่ึงจะชวยใหเด็กมีพฤติกรรมที่เหมาะสม เปนที่ยอมรับของ
สังคม 

 
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
 1.  ควรศึกษาพฤติกรรมซ้ํา ของนักเรียนออทิสติก โดยการใชโปรแกรมปรับพฤติกรรม
กิจกรรมการเคลื่อนไหว   ในโรงเรียนเรียนรวม เพ่ือลดพฤติกรรมของนักเรียนและนักเรียนสามารถ
เรียนรวมกับเพ่ือนในชั้นเรียนได 
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 2.  ควรนําการใชโปรแกรมปรับพฤติกรรมกิจกรรมการเคลื่อนไหว   ไปใชในการลด
พฤติกรรมซ้ําๆ ของเด็กที่มีความตองการพิเศษประเภทอื่นๆ เชน เด็กที่มีความบกพรองทาง
สติปญญา 
 3.  ควรศึกษาพฤติกรรมซ้ํา ของนักเรียนออทิสติกโดยการใชโปรแกรมปรับพฤติกรรม
กิจกรรมการเคลื่อนไหว   โดยเพิ่มระยะเวลาในการฝกในแตละกิจกรรมใหมากขึ้น ซ่ึงอาจจะสงผล
การการลดพฤติกรรมไดมากขึ้น 
 4.  ควรศึกษาพฤติกรรมซ้ํา ของนักเรียนออทิสติก ที่มีระดับความสามารถที่แตกตางกัน 
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญ 
  
 รายชื่อผูเชี่ยวชาญในการตรวจโปรแกรมปรับพฤติกรรมซ้ําๆกิจกรรมการเคลื่อนไหวและ
แบบบันทึกพฤติกรรม 
 

 1.  ผศ.ดร.ศิริวิมล ใจงาม 
   อาจารยประจําภาคการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
       สถานที่ทํางาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลูสงคราม อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
       สาขาผูเชี่ยวชาญดานการศึกษาพิเศษ 
 

 2. อ.บุญลอม ดวงวิเศษ 
   อาจารยประจําภาคการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
       สถานที่ทํางาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร 
       สาขาผูเชี่ยวชาญดานการสอนเด็กออทิสติก 
 

 3.  คุณสมบัต ิ ลําคํา  
   นักกิจกรรมบําบัด ระดับ 7 โรงพยาบาลพทุธชินราช   
       สถานที่ทํางานโรงพยาบาลพุทธชินราช  อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
       สาขาผูเชี่ยวชาญดานกิจกรรมบําบัด 
 

 4.  คุณปยนุช  ภมรกุล 
   นักจิตวิทยา ระดับ 5 โรงพยาบาลพุทธชินราช   

       สถานที่ทํางานโรงพยาบาลพุทธชินราช  อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
       สาขาผูเชี่ยวชาญดานจิตวิทยา 
 

 5.  คุณเฉลิมพล พันธุแตง 
   ครูผูสอน โรงเรียนลพบุรีปญญานุกูล 

       สถานที่ทํางานโรงเรียนลพบุรีปญญานุกลู  อําเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี 
       สาขา ผูเชี่ยวชาญดานพลศกึษา 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
 
   -  แผนการสอนโปรแกรมปรับพฤติกรรมกิจกรรมการเคลื่อนไหว 
   -  แบบบันทึกพฤติกรรมซ้ําๆ 
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แผนการสอนโปรแกรมปรับพฤตกิรรมซ้ําๆกิจกรรมการเคลื่อนไหว 
 
กิจกรรมอบอุนรางกาย ( Warm up )  
 ครูสาธติใหนักเรียนออทิสติกดูเปนตวัอยาง 
 1. ว่ิงเหยาะๆ 
 2. ยํ่า ยํ่าเทา 
 3. เตะเขาดานหนา/หลัง 
 4. แตะเขาหนา-แตะสนเทาหลัง 
   5. กระโดดตบ 

 
กิจกรรมการเคลื่อนไหว 
 1.  กิจกรรมลูวิง่ 
  ขั้นตอนการฝก 
  1.1 ผูวิจัยสาธติการใชอุปกรณและทาทางใหแกนักเรียน 
  1.2 ผูวิจัยจัดทาทางโดยใหเหวี่ยงแขนสลับกบัการวิ่ง(ขา) 
  1.3 ในระยะ 3 วันแรกในการฝกผูวิจัยจะใหนักเรียนสรางความคุนเคยตออุปกรณลด
ความกังวลในการทํากิจกรรมแกนักเรียนโดยที่เริ่มจากความวิ่งที่ 2,000 – 2,500 รอบตอนาทีใน
ระยะเวลา 15 นาที เพ่ือที่นักเรียนจะมีความมั่นคงหรือกลัวตออุปกรณการฝก 
  1.4 ในวันที่ 4-5 ผูวิจัยใหความเร็วเพ่ิมเปน 3,500 รอบตอนาที ในระยะเวลา 15 นาที  
  1.5 ในวันที่ 6-15,21-30  ผูวิจัยใหความเรว็เพ่ิมเปน 4,000 รอบตอนาทใีนระยะเวลา  
15 นาที 
  1.6 ในการวิ่งลูวิ่งผูวิจัยจะคอยดูใหการเตนของหัวใจเกินกวา 165 ครั้งตอนาที 
 
 2.  กิจกรรมกระโดดแทรมโพลิน 
  ขั้นตอนการฝก 
  2.1  ผูวิจัยสาธติการใชอุปกรณและความคุนเคยแกนักเรียน 

  2.2  ในระยะ 3 วันแรก การเหวี่ยงแขน สลับกัน2 ขางบนพื้นปกติและกระโดด 
แทรมโพลินขึน้ลง 
  2.3  ในวันที่ 4-5 เพ่ิมทา ใหมีการ Cross The Midline โดยการใชแขนสลับมาขางหนา
และกางแขนออก ในขณะทีก่ระโดดบนแปนแทรโพลีน โดยเริ่มทําชาๆกอนโดย 10-20 ครั้งตอนาที 
ในระยะ 10 นาที 
  2.4  ในวันที่ 6-15,21-30  ผูวิจัยใหนักเรียนกระโดดใหเร็วขึน้ 20-25 ครั้งตอนาทีใน
ระยะ 10 นาที 
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 3.  กิจกรรมนั่งบนลูกบอลยาง 
  ขั้นตอนการฝก 
  3.1  ผูวิจัยสาธติการใชอุปกรณและความคุนเคยแกนักเรียน 
  3.2  ผูวิจัยนําลูกยางเสนผาศูนยกลางขนาด 75 เซนติเมตร โดยมีอัดลมขนาด 25 
ปอนด เพ่ือใหนักเรียนสามารถนั่งทรงตวัไดในระหวางการทํากิจกรรม 
  3.3  ในวันแรกสอนใหนักเรียนนั่งเกาอ้ีแลวยกขาขวามาวางบนหนาขาซายและทํา 
สลับกันจากขาขางขวามาเปนขาขางซาย 
  3.4  ในวันที่ 2 ผูวจัิยจะใหนักเรียนมานั่งลูกบอลยางแลวใหนักเรียนนั่งกระโดดลูกยาง
โดยเทา2ขางติดพื้น 

  3.5 ในวันที่ 3 ผูวจัิยสอนใหนักเรียนยกขาวางลงบนหนาอีกขางหนึ่ง 
  3.6  ในวันที่ 6-15,21-30  ใหนักเรียนนั่งยกขาแลวกระโดดสลับขางขวา  5 นาทีและ
สลับขางซาย 5 นาที รวมทัง้หมด 10 นาที 
 
 4.  กิจกรรมไถนา 
   ข้ันตอนการฝก 
  4.1  ผูวิจัยชี้แจงใหนักเรียนถึงกิจกรรมทาทางการฝกและสาธติใหนักเรียนด ู
  4.2  ในระยะ 3 วันแรก ใหนักเรยีนนอนราบบนพื้นและฝกการคลานไปขางหนา โดยใช 
แขนตั้งแต ขอศอกถึงฝามือ วางบนพื้นขางหนา แลวใหเคลื่อนไปขางหนา โดยใชทอนแขนสลับกนั 
  4.3  ในระยะวันที่ 6-15,21-30  ผูวิจัยจะชวยยกขานักเรียนใหสูงขึ้นจากพื้นในระยะ
ประมาณ  60 เซนติเมตร เพ่ือชวยใหเด็กเคลื่อนไปขางหนา ในขณะที่เด็กตองใชกาํลังในการ
เคลื่อนไหวมากขึ้น 
 
กิจกรรมอบอุนรางกาย (cool down) 
 ครูสาธติใหนักเรียนออทิสติกดูเปนตวัอยาง 

 1. ทาเหยียดตรงพรอมผอนลมหายใจ 
2. เอียงซาย-ขวา 

 3. บิดตัวรปูสามเหลี่ยม 
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แบบบันทึกพฤติกรรมซ้ําๆ 
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แบบบันทึกพฤติกรรมซ้ําๆ 
 

ชื่อนักเรียน    ....................................................................................................................... 
วันที่สงัเกต .................................. เวลาที่เร่ิม ...................น. เวลาสิ้นสุด.................น. 
พฤติกรรมเปาหมาย  .......................................................................................................... 
สถานการณ ...................................................................................................................... 
ผูสังเกต/ผูรวมสังเกต ........................................................................................................... 
 

ครั้งที ่ วัน/เดือน/ป รอยคะแนน จํานวน (ครั้ง) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
หมายเหตุ:   ใชเครื่องหมาย    /      เม่ือเด็กแสดงพฤติกรรมซ้ําๆ 
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แบบบันทึกพฤติกรรมซ้ําๆ 
ใชโปรแกรมปรับพฤตกิรรมกิจกรรมการเคลื่อนไหว 

 

ชื่อนักเรียน    ....................................................................................................................... 
วันที่สงัเกต .................................. เวลาที่เร่ิม ...................น. เวลาสิ้นสุด.................น. 
พฤติกรรมเปาหมาย  .......................................................................................................... 
สถานการณ ...................................................................................................................... 

วิธีปรับพฤติกรรม ................................................................................................................... 
ผูสังเกต/ผูรวมสังเกต ........................................................................................................... 
 

ครั้งที ่ วัน/เดือน/ป รอยคะแนน จํานวน (ครั้ง) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
หมายเหตุ:   ใชเครื่องหมาย    /      เม่ือเด็กแสดงพฤติกรรมซ้ําๆ 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก ง 
 

ความเชื่อม่ันระหวางผูสังเกตกับผูรวมสังเกต 
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ตาราง 4 คาความเชื่อม่ันระหวางผูสังเกต (Interobserver Reliability = IOR) นักเรียนออทิสติกคนที่ 1 
 

ผูสังเกต 
ครั้งที ่

คนที่ 1 คนที่ 2 
คา IOR หมายเหตุ 

1 31 31 100 เชื่อถือได 
2 33 32 96.96 เชื่อถือได 
3 32 32 100 เชื่อถือได 
4 30 30 100 เชื่อถือได 
5 29 29 100 เชื่อถือได 
6 31 30 96.77 เชื่อถือได 
7 30 29 96.66 เชื่อถือได 
8 27 29 93.10 เชื่อถือได 
9 24 25 96 เชื่อถือได 
10 22 20 90.90 เชื่อถือได 
11 20 20 100 เชื่อถือได 
12 21 20 95.23 เชื่อถือได 
13 20 20 100 เชื่อถือได 
14 20 20 100 เชื่อถือได 
15 20 20 100 เชื่อถือได 
16 22 23 95.65 เชื่อถือได 
17 21 22 95.45 เชื่อถือได 
18 24 24 100 เชื่อถือได 
19 25 24 96 เชื่อถือได 
20 26 26 100 เชื่อถือได 
21 27 27 100 เชื่อถือได 
22 24 24 100 เชื่อถือได 
23 22 23 95.65 เชื่อถือได 
24 20 20 100 เชื่อถือได 
25 20 20 100 เชื่อถือได 
26 20 20 100 เชื่อถือได 
27 18 18 100 เชื่อถือได 

 



 98 

ตาราง 4 (ตอ) 
 

ผูสังเกต 
ครั้งที ่

คนที่ 1 คนที่ 2 
คา IOR หมายเหตุ 

28 17 17 100 เชื่อถือได 
29 15 15 100 เชื่อถือได 
30 15 15 100 เชื่อถือได 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 99 

ตาราง 5 คาความเชื่อม่ันระหวางผูสังเกต ( Interobserver Reliability = IOR ) นักเรียนออทิสติก 
     คนที่ 2 
 

ผูสังเกต 
ครั้งที ่

คนที่ 1 คนที่ 2 
คา IOR หมายเหตุ 

1 34 34 100 เชื่อถือได 
2 35 35 100 เชื่อถือได 
3 33 34 97.05 เชื่อถือได 
4 32 32 100 เชื่อถือได 
5 31 31 100 เชื่อถือได 
6 31 31 100 เชื่อถือได 
7 31 31 100 เชื่อถือได 
8 30 31 96.77 เชื่อถือได 
9 27 27 100 เชื่อถือได 
10 25 25 100 เชื่อถือได 
11 24 24 100 เชื่อถือได 
12 22 22 100 เชื่อถือได 
13 21 21 100 เชื่อถือได 
14 21 20 95.23 เชื่อถือได 
15 20 20 100 เชื่อถือได 
16 20 20 100 เชื่อถือได 
17 20 20 100 เชื่อถือได 
18 22 22 100 เชื่อถือได 
19 23 23 100 เชื่อถือได 
20 24 23 95.83 เชื่อถือได 
21 23 23 100 เชื่อถือได 
22 22 22 100 เชื่อถือได 
23 21 21 100 เชื่อถือได 
24 20 20 100 เชื่อถือได 
25 18 17 94.44 เชื่อถือได 
26 17 17 100 เชื่อถือได 
27 15 15 100 เชื่อถือได 
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ตาราง 5 (ตอ) 
 

ผูสังเกต 
ครั้งที ่

คนที่ 1 คนที่ 2 
คา IOR หมายเหตุ 

28 14 14 100 เชื่อถือได 
29 14 14 100 เชื่อถือได 
30 12 12 100 เชื่อถือได 
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ตาราง 6 คาความเชื่อม่ันระหวางผูสังเกต ( Interobserver Reliability = IOR ) นักเรียนออทิสติก    
     คนที่ 3 
 

ผูสังเกต 
ครั้งที ่

คนที่ 1 คนที่ 2 
คา IOR หมายเหตุ 

1 22 22 100 เชื่อถือได 
2 22 22 100 เชื่อถือได 
3 21 21 100 เชื่อถือได 
4 22 22 100 เชื่อถือได 
5 23 22 95.65 เชื่อถือได 
6 22 22 100 เชื่อถือได 
7 21 20 95.23 เชื่อถือได 
8 20 20 100 เชื่อถือได 
9 20 20 100 เชื่อถือได 
10 20 20 100 เชื่อถือได 
11 18 18 100 เชื่อถือได 
12 18 18 100 เชื่อถือได 
13 17 17 100 เชื่อถือได 
14 16 16 100 เชื่อถือได 
15 14 14 100 เชื่อถือได 
16 15 15 100 เชื่อถือได 
17 15 15 100 เชื่อถือได 
18 16 16 100 เชื่อถือได 
19 17 17 100 เชื่อถือได 
20 17 17 100 เชื่อถือได 
21 17 17 100 เชื่อถือได 
22 16 16 100 เชื่อถือได 
23 15 15 100 เชื่อถือได 
24 14 14 100 เชื่อถือได 
25 12 12 100 เชื่อถือได 
26 12 12 100 เชื่อถือได 
27 11 11 100 เชื่อถือได 
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ตาราง 6 (ตอ) 
 

ผูสังเกต 
ครั้งที ่

คนที่ 1 คนที่ 2 
คา IOR หมายเหตุ 

28 10 10 100 เชื่อถือได 
29 10 10 100 เชื่อถือได 
30 9 8 88.88 เชื่อถือได 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
 

รูปภาพอุปกรณในการสอนโปรแกรมปรับพฤติกรรมกิจกรรมการเคลื่อนไหว 
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ลูวิ่งไฟฟา 



 105 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แปนกระโดดแทรมโพลิน
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ลูกบอลบําบัด  ( Ball  Therapy ) ขนาดเสนผาศูนยกลาง  90  เซนติเมตร 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติยอผูวิจัย 
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ประวัติยอผูวิจัย 
 

ชื่อ นามสกุล   นายพุฑฒิพงษ  เพชรรัตน 
วันเดือนปเกิด   20 มีนาคม 2523 
สถานที่เกิด   จังหวัดพิษณุโลก 
สถานที่อยูปจจุบัน  513/2 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000  
ตําแหนงหนาที่การงานปจจุบัน ครู 
สถานที่ทํางานปจจุบัน  โรงเรียนลพบรีุปญญานุกูล จังหวัดลพบุรี  ต.ปาตาล อ.เมือง  

จ.ลพบุรี  15000 
 
ประวตัิการศึกษา 
 พ.ศ. 2541  มัธยมศึกษาตอนปลาย 
    จาก  โรงเรียนพิษณุโลกพทิยาคม จังหวัดพิษณุโลก 
 พ.ศ. 2545  ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณบติ (ค.บ.) การศึกษาพิเศษ 
    จาก  มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก 
 พ.ศ. 2552  ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) การศึกษาพิเศษ 

จาก  มหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ  
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