
 
บทที่ 1 

 

บทนํา 
 
ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย  พุทธศักราช  2550  และพระราชบญัญัติการศึกษา-
แหงชาติ พุทธศักราช 2542  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)  พุทธศักราช 2545 ท่ีเกี่ยวของกับการจัด
การศึกษาสําหรับคนพิการ  กําหนดใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน มีหนาท่ีจัด
การศึกษาใหทันสมัย  ยืดหยุน  มีรูปแบบท่ีหลากหลาย  สอดคลองกับความตองการจําเปนพเิศษ 
ของเด็กและเยาวชนพกิาร หรือท่ีมีความบกพรองอยางท่ัวถึง  และเอ้ือตอการนําไปปฏิบัติไดอยางมี
ประสิทธิภาพคุณภาพ  ท้ังนีโ้ดยหลักการตองไมเก็บคาใชจายรวมถึงการจัดการศึกษาในลักษณะ
พิเศษสําหรับบุคคลซ่ึงมีความบกพรองทางรางกาย  จิตใจ  สติปญญา  อารมณ  สังคม  การส่ือสาร 
และการเรียนรูหรือรางกายพกิาร หรือทุพพลภาพ หรือบุคคลซ่ึงไมสามารถพ่ึงตนเองได หรือไมมี
ผูดูแล หรือดอยโอกาสเปนพเิศษต้ังแตแรกเกิด หรือพบความพิการ และใหบุคคลดังกลาวมีสิทธิ
ไดรับส่ิงอํานวยความสะดวก ส่ือ บริการ และความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาตามหลักเกณฑ 
และวิธีท่ีกําหนดโดยหนวยงานท่ีเกีย่วของ มีหนาท่ีรับผิดชอบพัฒนาเด็กท่ีมีความบกพรอง และเดก็
กลุมเส่ียงในลักษณะบูรณาการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตตามกลยุทธของกระทรวงศึกษาธิการ 3 ดาน 
คือ ดานการประกันสิทธิและโอกาสทางการศึกษา  ดานการพัฒนาคุณภาพการศกึษา และดาน 
การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550) 
 เบญจา   ชลธารนนท (2548, หนา 17-24) กลาววาปจจุบันการจัดการศึกษา กระทรวง- 
ศึกษาธิการไดกําหนดกลุมบุคคลท่ีมีความบกพรองออกเปน 9 กลุม คือ 1) บุคคลท่ีมีความบกพรอง
ทางการเห็น 2) บุคคลท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน (หูหนวกและหูตึง) 3) บุคคลที่มีความบกพรอง
ทางสติปญญา  4) บุคคลท่ีมีความบกพรองทางรางกายหรือสุขภาพ (รวมเด็กเจ็บปวยเร้ือรัง) 5) บุคคล
ท่ีมีปญหาทางการเรียนรู   6) บุคคลท่ีมีความบกพรองทางการพูดและภาษา   7) บุคคลท่ีมีปญหา 
ทางพฤติกรรมหรืออารมณ   8) บุคคลออทิสติก   และ 9) บุคคลพิการซอน   โดยมีแนวทาง 
ในการปฏิบัติงานดานการจัดการศึกษารวมกับเขตพื้นท่ีการศึกษาและบุคลากรอ่ืนในลักษณะ 
รวมคิด  รวมวางแผน รวมตัดสินใจ และรวมรับผิดชอบ (Collaboration) การสังเคราะหงานดาน 
การจัดการเรียนรวมสูภาคปฏิบัติ โดยกําหนดแนวทางการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม (Inclusive  
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Education) ปลอดจากอุปสรรค (Barrier-based) ท่ีจะขัดขวางการเรียนรูของเด็กอยางเต็มศักยภาพ
และต้ังอยูบนฐานของสิทธิ (Rights-based) เพื่อใหบรรลุถึงการมีสวนรวมอยางเต็มท่ี (Full 
Participation) และความเสมอภาค (Equality) ทําใหคนพกิารมีสิทธิในการเลือกดํารงชีวิตอิสระ  
มีศักดิ์ศรีความเปนมนุษย  และมีศักยภาพเปนผูใหแกสังคมและประเทศชาติ  ท้ังนี้โรงเรียนตองมี
การปรับหลักสูตร วิธีการหรือเทคนิคการสอน  การวัดผลประเมินผล การปรับสภาพแวดลอม  
เพื่อชวยใหเดก็สามารถเรียนรูไดในโรงเรียนท่ัวไป  และมีการจดัส่ิงแวดลอมท่ีมีขีดจํากัดนอยท่ีสุด 
(The  Least  Restrictive  Environment : LRE)  พรอมท้ังตองจัดหรือประสานงานใหมีการบริการ
สนับสนุนเพิ่มเติมแกเด็กหรือนักเรียนแตละบุคคล    
  บุคคลออทิสติกจัดวาเปนบุคคลที่มีความบกพรองประเภทหนึ่งตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ
กําหนดไว และในปจจุบันเดก็กลุมนี้มีแนวโนมวามีจํานวนเพ่ิมข้ึน  ในสหรัฐอเมริกาในชวงไมกี่ปท่ี
ผานมา มีเด็กออทิสติกเพิ่มข้ึนถึงรอยละ 500  (ผดุง อารยะวิญู, 2546, หนา 1) หรือในเด็ก 1,000 คน  
จะมีเด็กออทิสติก 2-5 คน (Anna Mattos - Massey, 2005)  ลักษณะความบกพรองของเด็กออทิสติก
คือ มีความบกพรองทางพัฒนาการทางสังคม การมีปฏิสัมพันธกับบุคคล ภาษาและการส่ือความหมาย 
พฤติกรรมอารมณและจินตนาการ ซ่ึงมีผลมาจากการทํางานของสมองบางสวนท่ีบกพรองไป และ
จะพบกอนเด็กมีอายุ 30 เดือน (กองการศึกษาเพื่อคนพิการ  กระทรวงศึกษาธิการ, 2544, หนา 10-11) 
นอกจากนี้ รัชนีกร  ทองสุขดี (2549)  ยังไดกลาววา เดก็ออทิสติกมีความบกพรองผสมผสานกัน 
3 ดาน ไดแก ความผิดปกติทางสังคมและปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน ความผิดปกติทางภาษาและการส่ือสาร  
ความผิดปกติทางอารมณและพฤติกรรม  ซ่ึงความผิดปกติทางสังคมและการมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนนั้น 
เปนปญหาท่ีควรไดรับการพิจารณาการแกไขกอนการแกไขความบกพรองดานอ่ืน ๆ เพื่อเปนการลด
พฤติกรรมท่ีเปนปญหาและสรางพฤติกรรมใหมท่ีตองการ  เพื่อพรอมท่ีจะเรียนรูและอยูรวมในสังคม
กับผูอ่ืนไดอยางเหมาะสมและยังเปนการชวยลดระดับความตึงเครียดของผูปกครองอีกดวย   
  ศรีเรือน   แกวกังวาล (2545, หนา 228-230) ยังไดอธิบายเพิ่มเติมอีกวาพฤติกรรม 
ทางสังคมของเด็กออทิสติกท่ีแปลกไปจากเด็กปกติ แยกไดเปน 3 ประเภทใหญ ๆ คือ กลุมแยกตัว 
(Aloof Child) ซ่ึงมีลักษณะพฤติกรรมท่ีแยกตัวเองออกจากลุมคน  ตองการอยูคนเดยีวอยางเห็น 
ไดชัด เนื่องจากการพบคนมากจะทําใหเดก็เครียดโดยเฉพาะกับคนแปลกหนา  แตเม่ือเด็กไดอยู 
คนเดียวจะเปนชวงเวลาท่ีเขารูสึกผอนคลาย  เด็กกลุมนี้ไมมีภาษาส่ือสาร  เม่ือโตข้ึนสามารถมี 
ทักษะการทํางานพอสมควร  คือ ทํางานท่ีมีลักษณะงานตามท่ีเขาสนใจ แตยังมีพฤตกิรรมกาวราว 
เร่ือยเปอย  รองเสียงดัง  เลนมือ  หมุนตัวท่ียังพบไดบอย ๆ และทําใหเปนปญหาตอการคบเพ่ือน  
กลุมท่ีสอง คือ กลุมยอมตาม (Passive Child) เด็กกลุมนี้มีลักษณะทาทียอมใหคนอ่ืนเขาหา โอบกอด 
หรือรวมกิจกรรมท่ีมีคนคอยควบคุมได สามารถเลียนแบบไดท้ังทาทางและภาษาพูดแตไมเขาใจ
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ความหมายการกระทําหรือคําพูดท่ีลอกแบบมา  ไมมีจินตนาการ ความคิดสรางสรรค  เอาแตทําตาม
ผูอ่ืนซ่ึงกอ ใหเกิดความรําคาญตอผูท่ีรวมกิจกรรมดวย  เด็กกลุมนี้ตองการเพื่อนแตไมเขาใจเร่ือง
ความสัมพันธ ทําใหบางคร้ังเกิดพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสม และเปนปญหาได แตเด็กกลุมนี้มีโอกาส
ประสบความสําเร็จมากกวาทุกกลุม  สวนกลุมสุดทายคือ กลุมเขาหาคน (Active But Odd) เปนกลุม
ท่ีจัดการไดยากท่ีสุด ขณะท่ีเด็กตองการความสนใจ  คนรอบขางมักจะไมสนใจเขา เพราะวิธีการ 
เขาหาคนมักใชวิธีถามซํ้า ๆ พูดซํ้า ๆ บางคร้ังเขามาคลอเคลีย และมักเกนิเลยไปเปนลักษณะกาวราว             
กอความรําคาญ  ลักษณะภายนอกดูเหมือนวาเด็กชอบเขาหาคน แตถาสังเกตใหดีจะพบวาการเขาหา
คนไมใชเพราะความตองการคลอเคลียท่ีคน  แตจะเขามาเพ่ือดูส่ิงท่ีเขาสนใจโดยไมสนใจความคิด  
ความรูสึกของผูอ่ืน  เด็กจะถามซํ้า ๆโดยไมสนใจคําตอบ ยิ่งถาเด็กต่ืนเตนวิตกกังวล เขาจะแสดง
ความหงุดหงิด  กาวราวจนควบคุมไดยาก และจะไมสนใจเพ่ือนอีกตอไป  ซ่ึงกลาวโดยสรุป
พฤติกรรมทางสังคมของเด็กออทิสติก คือ การไมสามารถสรางปฏิสัมพันธในลักษณะโตตอบ 
สองทางได (Two-way)  
  จากขอความขางตนพอกลาวไดวา เด็กท่ีมีภาวะออทิซึมมักประสบปญหาดานพฤติกรรม 
ซ่ึงมีผลตอพัฒนาการดานอ่ืน ๆ  ดังนั้นการปรับพฤติกรรมถือวาเปนหลักสําคัญของการพัฒนาเด็ก
ออทิสติก โดยเฉพาะกรณีเดก็ท่ีมีพัฒนาการลาชาและมีพฤติกรรมไมเหมาะสม  การปรับพฤติกรรม
นอกจากจะชวยใหเด็กมีพฤติกรรมท่ีพึงประสงคตอผูอ่ืนและลดพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงค เชน  
พฤติกรรมกาวราว  พฤติกรรมแยกตัว  พฤติกรรมทํารายตนเอง  (ชาญวิทย พรนภดล, 2548)  อีกท้ัง
เม่ือปรับพฤติกรรมใหเหมาะสมไดแลวยังจะชวยใหเดก็มีพัฒนาการทางสังคมไดดี  (ศรียา–ประภสัร 
นยิมธรรม, 2545)   
 การปรับพฤติกรรมมีวิธีการและหลักการท่ีสามารถเลือกใชไดหลากหลายรูปแบบ  
แตการปรับพฤติกรรมท่ีมีการยอมรับวามีประสิทธิภาพและเปนสากล คือ  การปรับพฤติกรรม 
แบบการวเิคราะหพฤติกรรมประยุกต (Applied Behavior Analysis : ABA) เปนการนําวิธีการปรับ
พฤติกรรมมาใชในการสอนเด็กโดยมุงการสรางเสริมพฤติกรรมใหมใหเกิดข้ึนในตัวเด็ก  เชน  
การมองหนา  การปฏิบัติตามคําส่ัง  การเลียนแบบ หรือลดพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงคลง เชน  
การแสดงอารมณเกร้ียวกราด  การกรีดรอง  การทํารายตนเองหรือผูอ่ืน เปนตน  การสรางเสริม
พฤติกรรมใหม และการลดพฤติกรรมเกาจะดําเนินไปอยางเปนข้ันตอน  มีการฝกอยางสมํ่าเสมอ 
และใชเทคนิควิธีการที่หลากหลาย แตเทคนิคพื้นฐานของการวิเคราะหพฤติกรรมประยุกต คือ  
การอาศัยทฤษฎีการวางเง่ือนไข (Operant Conditioning) ของ Skinner และไดมีการพฒันาเร่ือยมา
ในชวงป 1980’s จนถึงปจจุบัน  ประเทือง  ภูมิภัทราคม (2540, หนา 60-61) ไดกลาวไววาวิธีการ
ของการวิเคราะหพฤติกรรมประยุกตมีอยูดวยกัน 3 ข้ันตอน คือ การประเมินพฤตกิรรม (Behavior 
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Assessment)  อันประกอบดวย  การอธิบายเง่ือนไขนําหรือตัวกําหนดพฤติกรรมท่ีเกดิข้ึนกอน 
(Antecedent Determinant : A) ทําใหเกิดพฤติกรรมท่ีเปนปญหา (Behavior Determinant : B) และ 
มีตัวกําหนดทีเ่ปนผลกรรม (Consequence Determinant : C) เปนการเรียนรูเง่ือนไขผลกรรมวา 
พฤติกรรมใดกระทําแลวจะไดรับรางวัลหรือผลกรรมทางบวก  และพฤติกรรมใดกระทําแลว 
จะไดผลกรรมทางลบ สามารถเรียกวิธีการนี้ไดโดยรวมวา  การวิเคราะหพฤติกรรม ABC  สวนผล 
ท่ีไดจากการประเมินนัน้ คือ พฤติกรรมท่ีเปนปญหาท่ีตองการไดรับการแกไขซ่ึงตองกาํหนดเปน
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม และกําหนดเปนความสามารถที่เสนฐาน (Baseline) ของเด็ก  
ข้ันตอนท่ีสอง คือ การใหความชวยเหลือ (Intervention) เปนกระบวนการในการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมของเด็กโดยการใชเทคนิคตาง ๆ เพื่อใหเดก็เปล่ียนแปลงพฤติกรรม ไดแก การให 
การเสริมแรง (Reinforcement) การชี้แนะ (Prompting) การแตงพฤติกรรม (Shaping) และการเสนอ
ตัวแบบ (Modeling) เปนตน สวนข้ันตอนสุดทายคือ การคงไวซ่ึงพฤติกรรม (Maintenance) เม่ือเด็ก 
แสดงพฤติกรรมท่ีพึงประสงคและลดพฤติกรรมท่ีไมพงึประสงคไดแลว จําเปนตองใหเดก็แสดง
พฤติกรรมเชนนั้นเร่ือย ๆ มิใหเด็กกลับไปแสดงพฤติกรรมเดิมอีกจึงจาํเปนตองมีการบันทึก
พฤติกรรมของเด็กไปอีกระยะหนึ่งวาพฤติกรรมนั้นคงที่หรือยัง  หากยังไมคงท่ีตองทดลองใช 
วิธีการแกไขพฤติกรรมซํ้าอีกคร้ัง  (ผดุง  อารยะวิญู, 2546, หนา 73-77) 
  การวิเคราะหพฤติกรรมประยุกตนอกจากอาศัยทฤษฎีการวางเง่ือนไขของ Skinner  แลว 
ผูศึกษาไดเลือกทฤษฎีการเรียนรูทางปญญาสังคม (Social Cognitive Theory) ของ Albert Bandura  
มาประกอบการศึกษา โดยมีจุดมุงหมายในการสรางพฤติกรรมใหมท่ีพงึประสงคแทนพฤติกรรมเกา
ท่ีไมพึงประสงคของเด็กท่ีมีภาวะออทิซึมใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน  สําหรับทฤษฎีการเรียนรูทาง 
ปญญาสังคม มีประโยชนตอการวิเคราะห ศึกษาหาตนเหตุของการกระทํา หรือพฤตกิรรมท่ีไมพึง
ประสงคของเด็กออทิสติก นับวาเปนการสนับสนุนวิธีการวิเคราะหพฤติกรรมประยุกตเกีย่วกับ 
การประเมินพฤติกรรมเบ้ืองตน อันเปนข้ันตอนท่ีหนึ่ง สวนข้ันตอนของการปรับพฤติกรรมไดนํา
เทคนิคการสรางพฤติกรรมใหม (Acquisition Effect) โดยการใชตัวแบบ (Modeling) ท่ีมีชีวิตจริง 
(Live Model) ท่ีเด็กออทิสติกสามารถมีปฏิสัมพันธหรือสังเกตไดโดยตรงไมตองผานส่ือหรือ
สัญลักษณอ่ืนใด  อีกท้ังการสังเกตพฤติกรรมของตัวแบบเด็กสามารถเลียนแบบพฤตกิรรมของ 
ตัวแบบได  แมวาพฤติกรรมดังกลาวเด็กไมเคยทํามากอนเลยก็ตาม (ประเทือง  ภูมิภทัราคม, 2540, 
หนา 236-239)   
  จากขอความท่ีกลาวขางตน  ผูศึกษาจึงเลือกใชวิธีการวิเคราะหพฤติกรรมประยุกตท่ีอาศัย
ทฤษฎีการวางเง่ือนไขมาประกอบกับทฤษฏีปญญาสังคมเพ่ือแกไขพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงคของ
เด็กท่ีมีภาวะออทิซึม  ท้ังนี้แนวทางในการลดพฤติกรรมเกาท่ีไมพึงประสงคและการสรางพฤติกรรม
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ใหมท่ีพึงประสงคนั้น  ผูศึกษาใชทฤษฎีการวางเง่ือนไขผลกรรมของ Skinner โดยเลือกเทคนิค 
การเสริมแรงทางบวก (Positive Reinforcement) คือการใหรางวัลในรูปแบบของเบ้ียอรรถกร 
(Token) เม่ือเด็กแสดงพฤติกรรมท่ีพึงประสงคเพื่อใหเด็กสะสมแตมไวแลกเปนของรางวัลท่ีเด็ก
ตองการ  แตถาเด็กมีพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงคอีก ผูศึกษาไดเลือกใชเทคนิคการลงโทษทางลบ 
(Negative Punishment) คือถอดถอนหรือริบเบ้ียอรรถกรคืน วิธีการนี้เรียกวาการปรับสินไหม 
(Response Cost)  สวนการสรางพฤติกรรมใหมท่ีพึงประสงค ผูศึกษาไดเลือกการเสนอตัวแบบ 
ท่ีมีชีวิตจริงเปนเทคนิคหลักในการศึกษา  พรอมกับนําเทคนิคการช้ีแนะทางวาจาและการเสริมแรง
ทางบวกมาประกอบ เพื่อสงเสริมใหวิธีการของการปรับพฤติกรรมในเด็กออทิสติกคร้ังนี้ 
มีประสิทธิภาพ และสามารถนําไปใชใหเกิดประสิทธิผลตามท่ีคาดหวังไว   
  การปรับพฤติกรรมแบบการวิเคราะหพฤตกิรรมประยุกต (ABA) นั้นไดรับการยอมรับ
เปนอยางมากในการนํามาใชปรับพฤติกรรมของเด็กออทสิติกตามรายงานการวจิัยของ Susan R. 
Easterbrooks and C. Michele Handley (2005) ท่ีทดลองปรับพฤติกรรมเด็กท่ีมีภาวะ Pervasive 
Developmental Disorders-Not Otherwise Specified (PDD-NOS) โดยวิธีการวิเคราะหพฤติกรรม
ประยุกตแลวสามารถปรับลดพฤติกรรมการไมสนใจฟงของเด็ก PDD-NOS ทําใหเดก็สามารถ 
รวมเรียนกับเพื่อน ๆ ในช้ันเรียนรวมในสภาวะท่ีรวมกลุมกับเพื่อนท่ีหลากหลายวยัไดอยางปกติ 
นับเปนการสนับสนุนในการเลือกใชวิธีการวิเคราะหพฤติกรรมแบบประยุกตมาใชในการศึกษา 
คร้ังนี้ สวนการใชตัวแบบ มีการวิจยัของ อีเกล ริชแมน และโคเกล (Egel, Richman, and Koegel, 
1981) ไดศึกษาผลการใชตัวแบบในการเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิในการเรียนรูงานท่ีตองใชความสามารถ 
ในการแยกแยะความแตกตาง 5 ช้ิน  กลุมตัวอยางเปนเดก็ออทิสติกจํานวน 4 คน  กอนทดลอง 
ในระยะเสนฐาน พบวา เด็กท้ัง 4 คนมีความสามารถในการปฏิบัติงานท้ัง 5 ช้ินอยูในระดับตํ่ามาก  
ในระยะทดลองผูวิจัยใหตัวแบบซ่ึงเปนเด็กปกติปฏิบัติงานใหเด็กออทสิติกดูเปนแบบอยางวา 
การปฏิบัติงานท่ีถูกตองทําอยางไร  ปรากฏวาหลังการทดลองเด็กออทิสติกท้ัง 4 คน มีผลสัมฤทธ์ิ 
ในการปฏิบัติงานดังกลาวเพ่ิมข้ึนอยางเหน็ไดชัดเจนและหลังจากถอดถอนโปรแกรมการปรับ
พฤติกรรมออกแลวความสามารถในการปฏิบัติงานดังกลาวยังคงอยูตอไป จากผลการวิจัยดังกลาว  
แสดงใหเห็นวา เทคนิคการใชตัวแบบเปนเทคนิคท่ีมีประสิทธิภาพในการเสริมสรางพฤติกรรมใหม
สูง ท้ังยังเปนเทคนิคท่ีสะดวกตอการนํามาใชเพราะสามารถเลือกตัวแบบตามลักษณะตามท่ีประสงค
ได และยังสามารถจัดรูปแบบวิธีการในการนําเสนอตัวแบบตามท่ีตองการได 
  นอกจากนี้พวงทอง  วรรณกลุ  (2545, หนา 56-60) ไดศึกษาผลของการใชการเสริมแรง
ดวยเบ้ียเศรษฐกิจตอทักษะการเขียนสะกดคําภาษาไทยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 จากกลุม
ทดลอง 6 คน โดยใหการเสริมแรงดวยเบ้ียเศรษฐกิจ ท่ีนักเรียนสามารถนําไปแลกเปนส่ิงของหรือ
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ขนมได ผลปรากฏวา พฤติกรรมการอานภาษาอังกฤษดีข้ึนและใหขอเสนอแนะวา การเสริมแรง 
ในการสอนเปนส่ิงสําคัญ เม่ือนักเรียนแสดงพฤติกรรมท่ีพึงปรารถนาควรใหเด็กไดรับการเสริมแรง
ทันที และตัวเสริมแรงท่ีใหนั้นตองมีประสิทธิภาพ คือ ตองเปนส่ิงท่ีเด็กตองการ ฉะนั้นครูผูสอน 
ควรจะสํารวจความตองการของเด็กกอนแลวจึงใหการเสริมแรง 
  จากขอมูลดังกลาวขางตน ผูศึกษาสนใจท่ีจะใชการวิเคราะหพฤติกรรมประยกุต 
ในการปรับพฤติกรรมของนองโอม (นามสมมติ) กรณศึีกษาท่ีไดรับการวินจิฉัยจากแพทย
ผูเช่ียวชาญประจําสถาบันพฒันาการเดก็ราชนครินทร  จงัหวัดเชียงใหม วา เปนเด็กออทิสติก  
และมีภาวะบกพรองทางสติปญญารวมดวย ท้ังนี้ในการวิเคราะหขอมูลเบ้ืองตนจากวิธีการสังเกต
พฤติกรรมแบบชวงเวลา โดยผูศึกษาไดทําการสังเกตพฤติกรรมการตีเบ้ืองตนเปนเวลา 7 ช่ัวโมง 
ตอวัน จํานวน 5 วัน รวมท้ังส้ิน 35 ช่ัวโมง  พบวา นองโอมแสดงพฤตกิรรมการตีเพือ่นสูงสุด 
ในชวงเวลา 12.40 - 13.40 น.  และจากการสัมภาษณบุคคลท่ีใกลชิดนองโอมพบวา นองโอม
ตองการที่จะเลนตอจากการพักกลางวนั  ไมตองการเขารวมกิจกรรมในหองเรียน  ดังนั้นนองโอม 
จึงแสดงพฤตกิรรมการตีเพือ่นในชวงนี้มากท่ีสุด  นอกจากนั้นนองโอมยังมีพฤติกรรมความกาวราว
อ่ืนดวยการทํารายรางกายผูอ่ืน ไดแก การถีบและการตี (โดยการใชมือตีหรือใชไมบรรทัด) รวมท้ัง
การใชคําดาท่ีรุนแรงและหยาบคายประกอบ (ใชภาษาจีน) เม่ือนองโอมโมโห พฤติกรรมเหลานี้
กอใหเกิดความไมสบายใจตอผูปกครอง  ครู และเพื่อน ๆ  นอกจากนี้ผูศึกษายังพบวานองโอมแสดง
พฤติกรรมขางตนกับนองชายวัยไลเล่ียกนัท่ีบานเปนประจํา  จนเกดิการทะเลาะเบาะแวงภายในกลุม
พี่นอง  พฤติกรรมดังกลาวควรไดรับการแกไขโดยการปรับพฤติกรรมอยางเรงดวน   
  จากการสัมภาษณและการประเมินผลการกระทํา (การวิเคราะห ABC ท่ีศึกษาถึงเง่ือนไข
นําและผลกรรมอันกอใหเกิดพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงค  เปนข้ันตอนท่ีหนึ่งของการวเิคราะห
พฤติกรรมประยุกต)  ผูศึกษาเลือกใชการสังเกตพรอมบันทึกความถ่ีของพฤติกรรมการตีเพื่อน 
โดยกําหนดบริบทของสถานการณ  เวลา  และสถานท่ีท่ีแตกตางกันในเวลา 7 ช่ัวโมงตอวัน   
โดยในแตละวนันองโอมจะมีกิจกรรมท่ีคลาย ๆ กันทุกวนั คือ เวลา 07.30 น.  มาโรงเรียน  
ทําความสะอาดหองเรียน  ทําความสะอาดโรงเรียน  เวลา 08.10 น. เขาแถวเคารพธงชาติ   
เวลา 08.40 น. เรียนภาษาไทย  เวลา 09.40 น. เรียนสังคมหรือสุขศึกษา พลศึกษาหรือกิจกรรม 
พัฒนาผูเรียนโดยใชการสับเปลี่ยนกันในแตละวัน   เวลา 11.00 น. พักกลางวัน   เวลา 12.40 น.  
เรียนคณิตศาสตร  เวลา 13.40 น. เรียนวิทยาศาสตรหรือศิลปะ ดนตรี นาฏศิลปหรือการงานอาชีพ
และเทคโนโลยีหรือภาษาอังกฤษ โดยใชการสับเปล่ียนกนัในแตละวัน   เวลา 15.00 น. พักเลน 
กอนกลับบาน  เวลา 15.45 น.  กิจกรรม Home Room   และเวลา 15.50 น. เขาแถวกลับบาน   
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การสังเกตไดทําติดตอกันเปน เวลา 5 วัน รวมจํานวนเวลา 35 ช่ัวโมง  พบวานองโอมมีพฤติกรรม
การตีเพื่อนโดยเฉล่ีย 8 คร้ังตอวัน และในสถานการณท่ีนองโอมมีภาวะไมนิ่ง เดนิไปมาในหองเรียน  
ไมยอมนั่งท่ีหรือพูดมาก  นองโอมจะแสดงพฤติกรรมการตีเพื่อนสูงสุดถึง 13 คร้ังตอวัน   ท้ังนี ้
นองโอมจะแสดงพฤติกรรมการตีเพื่อนสูงสุดในชวงเวลา 12.40-13.40 น.  ซ่ึงเปนเวลาท่ีนองโอม
เรียนคณิตศาสตร   ดังนั้นผูศึกษาจึงเลือกชวงเวลาดงักลาวเพื่อทําการสังเกตพฤติกรรมการตี 
ใหละเอียดมากยิ่งข้ึน กลาวคือจากการสังเกตติดตอกันเปนเวลา 5 วัน รวม 5 ช่ัวโมง  การแสดง
พฤติกรรมการตีมีความถ่ีเฉล่ียท่ี 4-5 คร้ังตอช่ัวโมง  สวนสาเหตุของการตีท่ีนองโอมแสดงออก 
ในชวงเวลา 12.40 – 13.40 น. มากท่ีสุดเนือ่งจากเปนช่ัวโมงแรกของการเรียนภาคบายท่ีนองโอม 
มีความตองการท่ีจะเลนอยางตอเนื่องจากการพักกลางวัน  อีกท้ังในการเรียนวิชาคณิตศาสตรเพื่อน ๆ 
ในหองทุกคนใหความสนใจตอการปฏิบัติกิจกรรมและการทําแบบฝกหัด  จึงทําใหละเลยตอ 
ความสนใจของนองโอมท่ีตองการพูดคุย หรือสนทนากบัเพื่อน ๆ บางทีนองโอมแสดงการตี 
เพราะเพื่อนไมฟงตนเองพูด หรือตีเพราะเพื่อนสนใจฟงครูสอนมากกวาสนใจตนเอง ตัวอยางเชน 
เพื่อน ๆ ในหองเรียนกําลังนั่งฟงครูอธิบาย และรวมกิจกรรมการแกไขโจทยคณิตศาสตร 
หนาหองเรียน  นองโอมแสดงการตีเพื่อนท่ีนั่งขาง ๆ ท่ีเปนเพื่อนผูชาย และสนิทสนมดวย   
เพื่อใหเพื่อนคนนั้นหันมาฟงนองโอมพูด ในเร่ืองท่ีเพื่อนเองก็ไมเขาใจ (จากการสัมภาษณผูท่ีถูกตี
หรือผูท่ีอยูในสถานการณเดยีวกัน)  ซ่ึงพฤติกรรมดังกลาวสรางความเดอืดรอนหรือความไมพอใจ
ใหกับเพื่อน ๆ  มีบางคร้ังเพื่อนไปฟองครูวาถูกนองโอมตี  แตเพื่อนรวมช้ันเองก็มิไดโตตอบ 
การกระทําท่ีแสดงถึงความรุนแรง  เพื่อน ๆ เพียงแตตักเตือน  หลีกเล่ียง หรือแสดงการขูดวยวาจา
และทาทางเพือ่ไมใหนองโอมมาตีอีกเทานัน้  จากการสัมภาษณความรูสึกของเพ่ือนรวมช้ันเม่ือถูก
นองโอมตี  เพือ่น ๆ จะตอบคําถามในทํานองเดียวกันวา ตีแรง  เจ็บมาก  หรือมีรอยแดงเกิดข้ึน  
บางคร้ังเพื่อนบางคนถึงกับรองไห  ดวยเหตุนี้พฤติกรรมการตีผูอ่ืนของนองโอมนับวาเปนอุปสรรค
ตอการรวมกิจกรรมการเรียนการสอนในช้ันเรียนรวม   
 นอกจากนี้ ผูศึกษาเห็นวาพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนอาจเปล่ียนเปนพฤติกรรมถาวร และเปน
ปญหาท่ียากตอการแกไขตอไปในอนาคต   ดังนั้นตองไดรับการปรับพฤติกรรมเพ่ือชวยใหนองโอม
มีพฤติกรรมการเรียนรวมในช้ันท่ีเหมาะสม และลดพฤตกิรรมการตีผูอ่ืนได   ซ่ึงผูศึกษาไดเลือก 
วิธี การวิเคราะหพฤติกรรมประยุกต (ABA) เปนแนวทางหลักในการปรับแกพฤติกรรมท่ีไมพึง
ประสงคของนองโอม รวมกับการใชเทคนิคการวางเง่ือนไข การเสริมแรงทางบวกดวยเบ้ียอรรถกร  
การลงโทษดวยการปรับสินไหม  การชี้แนะ และการเสนอตัวแบบที่มีชีวิตจริงมาประยุกตใช 
ในโปรแกรมการปรับพฤติกรรมแบบ ABA  ซ่ึงเหตุผลในการเลือกเทคนิคการปรับพฤติกรรม 
ท้ัง 4 แบบท่ีกลาวมาขางตนนั้น เพราะนองโอมมีทักษะในการเลียนแบบพฤติกรรม ถาเปน
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พฤติกรรมท่ีสนใจหรือมีแรงจูงใจท่ีตองการ (จากการสังเกตและสัมภาษณผูปกครอง และบุคคล 
ท่ีใกลชิด)  จึงทําใหผูศึกษาเลือกตนแบบการกระทําจากการใชเพื่อนท่ีสนิทกับนองโอมเปนตนแบบ
การกระทําเพือ่ใหนองโอมสนใจท่ีจะเลียนแบบพฤติกรรม  ประกอบกับการช้ีแนะทางกายและวาจา
เพื่อชวยกระตุนเตือนนองโอมเม่ือแสดงพฤติกรรมท่ีไมพงึประสงค  พรอมกับเลือกใชเบ้ียอรรถกร
มาแลกกับการเลนรถจักรยานสองลอท่ีนองโอมช่ืนชอบมาเปนตัวเสริมแรงใหนองโอมแสดง
พฤติกรรมท่ีพึงประสงคเพิ่มข้ึน และเลือกการลงโทษโดยการปรับสินไหมเพ่ือใหพฤติกรรมการตี
เพื่อนลดลงหรือยุติลง  ท้ังนี้ในการสรางพฤติกรรมใหมข้ึนมาทดแทนพฤติกรรมนั้น ผูศึกษาได
เลือกใชพฤติกรรมการลูบแขนเพ่ือนใหนองโอม  เนื่องจากลักษณะของการแสดงพฤตกิรรมของ 
การตีเพื่อนของนองโอมนั้น มีธรรมชาติการแสดงออกท่ีตองยื่นมือออกไปตีเพื่อน จงึทําใหนองโอม 
เกิดความเคยชินตอการตี  ดังนั้นผูศึกษาเหน็วาพฤติกรรมการลูบแขนนั้นมีลักษณะการแสดงออก 
ท่ีคลายคลึงกัน คือ ยื่นมือออกไป แลวทําการลูบแขนโดยใชกําลังเล็กนอยในการลูบ เพื่อแสดง
พฤติกรรมท่ีแสดงถึงความตองการที่ตนเองตองการส่ือออกมา  จึงเปนพฤติกรรมท่ีงายตอ 
การเลียนแบบ และยดึหลักการของการแสดงพฤติกรรมท่ีเปนธรรมชาติของนองโอมอยูกอนแลว  
ทําใหผูศึกษาเลือกเปนพฤตกิรรมใหมท่ีตองการใหนองโอมแสดงแทนพฤติกรรมการตีเพื่อน   
อีกท้ัง สมโภชน  เอ่ียมสุภาษติ (2541, หนา 99) กลาวไววาการเลือกพฤติกรรมใหมมาทดแทน
พฤติกรรมเกานั้น ควรเปนพฤติกรรมทางบวก นัน่คือ กําหนดพฤตกิรรมอ่ืนท่ีเม่ือเพิ่มข้ึนแลว 
ชวยใหพฤติกรรมเกานั้นลดลง ซ่ึงสอดคลองกับการเพ่ิมพฤติกรรมการลูบแขน เปนการลด
พฤติกรรมการตีเพื่อน  ดังนัน้เม่ือผูศึกษาไดนําการวิเคราะหพฤติกรรมประยุกต (ABA) มาทดลอง
ปรับพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงคขางตนใหลดลงหรือหายไป พรอมท้ังสรางพฤติกรรมใหมท่ีพึง
ประสงคข้ึนมาทดแทนและสามารถทําใหพฤติกรรมใหมนั้นคงอยูตอไปไดเปนผลสําเร็จจะชวยให
นองโอมสามารถเรียนรวมช้ันกับเพื่อน ๆ ไดอยางปกติ และเพื่อนในหองเรียนเกิดการยอมรับ  
อีกท้ังยังชวยใหนองโอมไดเรียนรูและพัฒนาทักษะการเขาสังคมไดอยางเหมาะสมในอนาคตตอไป 

 
วัตถุประสงคของการศึกษา 
  เพื่อลดพฤติกรรมการตีผูอ่ืนของนองโอมโดยวิธีใชหลักการสอนแบบการวิเคราะห
พฤติกรรมประยุกต 
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ขอบเขตของการศึกษา 
  1. กรณีศึกษา  นองโอมเปนเดก็ชาย  อายุ 11 ป  ไดรับการวนิิจฉัยจากสถาบันพัฒนาการ 
เด็กราชนครินทร วา เปนเด็กออทิสติกท่ีมีภาวะบกพรองทางสติปญญา  มีพฤติกรรมไมอยูนิ่งและ
สมาธิส้ันรวมดวย  ท้ังนี้นองโอมไดรับการชวยเหลือระยะแรกเร่ิม (Early Intervention : EI) จาก
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร อําเภอแมริม  จังหวัดเชียงใหม และเขารับการศึกษาในระบบ
เรียนรวมในระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนบานใหมหนองบัว  อําเภอไชยปราการ จังหวัด
เชียงใหม  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาเชียงใหมเขต 3  ในปการศึกษา 2549   และจาก 
การสัมภาษณผูปกครองของนองโอมพบวา นองโอมมีความสามารถทางดานการเลียนแบบ
พฤติกรรมท่ีตนเองใหความสนใจไดอยางรวดเร็ว  เชน  เม่ือเห็นการสาธิตการประกอบอาหาร 
ในโทรทัศน นองโอมสามารถจดจําแลวมาเลียนแบบทาทางการประกอบอาหารใหผูอ่ืนดูได 
แมวาจะเห็นตนแบบเพยีงคร้ังเดียวก็ตาม  ปจจุบันนองโอมมีพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงค คือการตี
เพื่อนรวมหองเรียน ซ่ึงเปนพฤติกรรมท่ีนองโอมเลียนแบบมาจากเพ่ือนและพฤติกรรมการลงโทษ
นักเรียนเม่ือทําผิดของครูประจําช้ันนั่นเอง (จากการสังเกต)  ซ่ึงเปนพฤติกรรมท่ีตองไดรับ 
การชวยเหลือโดยการ ปรับพฤติกรรมอยางเรงดวน เพื่อมิใหพฤติกรรมดังกลาวกลายเปนพฤตกิรรม
ถาวรตอไปในอนาคต  และเปนสาเหตุท่ีผูศึกษาสนใจท่ีจะใหการชวยเหลือและทดลองปรับ
พฤติกรรมเหลานั้นใหหมดไป 
  2. ดานเนื้อหา  การศึกษาคร้ังนีมุ้งศึกษาการลดพฤติกรรมการตีเพื่อนของนองโอม 
โดยใชหลักการสอนแบบการวิเคราะหพฤติกรรมประยุกต  ซ่ึงเลือกการใชเทคนิคการวางเง่ือนไข 
การใชตัวแบบท่ีมีชีวิตจริง  การเสริมแรงทางบวก  การลงโทษโดยการปรับสินไหม และการช้ีแนะ     
มาประกอบในการสรางโปรแกรมการปรับพฤติกรรมเพ่ือลดการตีผูอ่ืนของนองโอม จํานวน 1 
โปรแกรม  โดยใชทฤษฎีการวางเง่ือนไขมาเปนหลักการพืน้ฐานเพราะตองช้ีแจงเง่ือนไขตาง ๆ 
ท่ีมีผลตอการแสดงพฤติกรรมกับนองโอมกอน เง่ือนไขท่ีต้ังไวสําหรับนองโอมมีดังนี้ 1) พฤติกรรม
การลูบแขนเพ่ือนแบบเบา ๆ แทนการตีเพื่อน  2) แรงเสริมทางบวกโดยใหสะสมเบ้ียอรรถกร  
เพื่อนํามาแลกกับการเลนถีบจักรยาน 2 ลอ (เปนแรงเสริมทางบวกท่ีไดขอมูลจากการสัมภาษณ
ผูปกครอง)  3) กิจกรรมการสอนพฤติกรรมใหมนัน้ใชการดูตัวแบบทีมี่ชีวิตจริงท่ีสามารถสังเกตได  
เลียนแบบการกระทําไดตามหลักทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม  ท้ังนี้การเลือกตัวแบบทีมี่ชีวิตจริงใช
วิธีการเลือกโดยใหเพื่อนท่ีนองโอมไววางใจ สนิทสนม และเช่ือฟงมากท่ีสุดมาแสดงพฤติกรรม
ใหม เพื่อใหตัวแบบมีอิทธิพลตอความสนใจและเกิดพฤติกรรมเลียนแบบพฤติกรรม 4) เม่ือนองโอม
แสดงพฤติกรรมการตีเพื่อนครูจะใชวิธีการลงโทษโดยการปรับสินไหมนั่นคือยึดเบ้ียอรรถกรคืน   
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5) ระหวางการดําเนินกิจกรรมเพื่อน ๆ ในหองสามารถใชการชี้แนะดวยวาจาเพื่อกระตุนใหนองโอม
แสดงพฤติกรรมใหมท่ีพึงประสงคแทนการใชพฤติกรรมการตี  กําหนดเวลาสําหรับการสอนคือ 
เวลา 12.40 - 13.40 น. เนื่องจากเปนชวงเวลาท่ีนองโอมแสดงพฤติกรรมการตีเพื่อนมากท่ีสุด 
  3.  ดานสภาพหองเรียน การศึกษาคร้ังนี้ผูศึกษาไดใชสถานการณภายในหองเรียนพิเศษ
ท่ีเปดสอนแกนักเรียนในชวงช้ันท่ี 1 เพื่อทบทวนและเสริมความรูในชวงปดภาคเรียนประจําป
การศึกษา 2549 ท่ีมีสภาพใกลเคียงกับหองเรียนในชวงโรงเรียนเปด กลาวคือ หองเรียนยังตองมี
เพื่อนท่ีเรียนรวมในช้ันปกติ โดยมีนักเรียนท้ังหมด 32 คน แยกเปนนักเรียนชายจํานวน 15 คน  
และนักเรียนหญิงจํานวน 17 คน  และชวงอายุของนักเรียนในหองเรียนนี้อยูระหวาง 7-11 ป  
เนื่องจากเปนหองเรียนพิเศษชวงปดภาคเรียนของระดับชวงช้ันท่ี 1 สําหรับชวงเวลาท่ีใชทดลอง
ปรับพฤติกรรมนั้น ไดใชเวลาเดิม คือ เวลา 12.40 -13.40 น.   ซ่ึงเปนชวงเวลาท่ีนองโอมมีอัตรา 
การแสดงพฤตกิรรมการตีเพือ่นมากท่ีสุด  สวนการจดัท่ีนั่งของนองโอม  ผูศึกษาไดจดัใหนองโอม
นั่งโตะดานหนา  เนื่องจากเอ้ือตอการสังเกตและบันทึกภาพ ท้ังนี้เกาอ้ีและโตะในหองเรียน 
เปนแบบยาว นักเรียนนั่งได 4-5 คน  จึงจําเปนใหนองโอมนั่งตรงกลางท่ีมีเพื่อนนั่งขนาบซาย-ขวา 
เพื่อปองกนัมิใหนองโอมลุกข้ึนเดินไปมาระหวางรวมกจิกรรมในหองเรียน  สวนเพ่ือนท่ีนั่งดานขาง
ท้ังสองขางจะเปนเพื่อนท่ีสนทิสนม  และถูกคัดเลือกใหเปนตัวแบบการกระทําเพื่อจะไดช้ีแนะ 
การกระทําและกระตุนใหนองโอมแสดงพฤติกรรมการลูบแขนแทนพฤติกรรมการตี  และมีหนาท่ี
รายงานพฤติกรรมของนองโอมในชวงเวลาทดลองดวย  เพราะบางคร้ังไมสามารถบันทึกภาพได 
เนื่องจากนองโอมช่ืนชอบการถูกบันทึกภาพ จึงมีการแสดงพฤติกรรมสนใจแตกลองวีดีทัศน   
ซ่ึงอาจสงผลใหไมไดรับขอมูลในการทดลองไดอยางแทจริง  ผูศึกษาจึงใชการสังเกตพฤติกรรม 
โดยเพื่อนท่ีอยูรอบตัวนองโอมเปนผูรายงานให 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 การวิเคราะหพฤติกรรมประยุกต (Applied Behavior Analysis: ABA) หมายถึง วิธีการ 
ท่ีใชในการลดพฤติกรรมนองโอม โดยอาศัยทฤษฎีการวางเง่ือนไขการกระทําเปนพืน้ฐานประกอบ 
การเสนอตัวแบบการกระทําท่ีมีชีวิต การใชแรงเสริมทางบวก การลงโทษและการช้ีแนะในการลด
พฤติกรรมการตีผูอ่ืน โดยใช ABC ในการประเมินพฤติกรรมเบ้ืองตน 
 การวิเคราะหพฤติกรรมแบบ ABC (Antecedent Behavior Consequence: ABC) หมายถึง 
วิธีการประเมินพฤติกรรมโดยการสังเกต สัมภาษณ และการประเมินผลการกระทําของนองโอม
เพื่อใหไดขอมูลพื้นฐาน (Baseline) ท่ีแทจริง แลวนํามาวิเคราะหหาแนวทางในการแกไขและปรับ    
พฤติกรรมการตีผูอ่ืนของนองโอม 
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  เด็กออทิสติก หมายถึง เดก็ท่ีมีความบกพรองผสมผสาน 3 ดาน ไดแก ความผิดปกติทาง
สังคมและปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน ความผิดปกติทางภาษาและการส่ือสาร และความผิดปกติทางอารมณ
และพฤติกรรม ในท่ีนี้เปนการศึกษานองโอม (นามสมมติ) ซ่ึงเปนเด็กออทิสติกและมีภาวะบกพรอง
ทางสติปญญารวมดวย  มีพฤติกรรมไมอยูนิ่งและสมาธิส้ัน  ท้ังนี้นองโอมมีปญหาทางพฤติกรรม 
ท่ีไมพึงประสงคท่ีผูศึกษาเล็งเห็นวา ควรเลือกเปนกรณศึีกษาในการพฒันา และกําลังศึกษาอยูใน
ระดับ ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1  โรงเรียนบานใหมหนองบัว  อําเภอไชยปราการ  จังหวัดเชียงใหม  
สังกัดสํานักงาน   เขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหมเขต 3  ปการศึกษา  2549 
 พฤติกรรมการตีผูอ่ืน/เพื่อน หมายถึง พฤตกิรรมการแสดงออกของนองโอมท่ีแสดง
ออกมาในลักษณะของการใชมือตีแขน หลัง หรือศีรษะเพื่อนในขณะเรียนรวมในช้ันเรียน  ท้ังนี ้
การตีจะมีความรุนแรงในลักษณะท่ีเพื่อนเจ็บถึงรองไห หรือมีรอยแดงปรากฏบริเวณท่ีโดนตี   
  พฤติกรรมการลูบแขนเพื่อน  หมายถึง พฤตกิรรมใหมท่ีนองโอมตองเรียนรูและจดจํา 
มาปฏิบัติกับเพื่อนขณะเรียนรวมในช้ันเรียนแทนพฤติกรรมการตีเพื่อน ซ่ึงการลูบจะกระทํา 
บริเวณแขนของเพื่อน และตองลูบโดยออกแรงเพยีงเบา ๆ เพื่อใหเพื่อนรูสึกตัว และใหความสนใจ
ในการเร่ิมสนทนากับนองโอม  ท้ังนี้การเลือกพฤติกรรมนี้มาทดแทนพฤติกรรมเกานั้น ยดึหลักการ
แสดงท่ีสอดคลองกับธรรมชาติของพฤติกรรมเกา  แตเปนพฤติกรรมท่ีแสดงออกในทางบวก   
เพื่อทดแทนพฤติกรรมเกาท่ีเปนพฤติกรรมทางลบ 
  ตัวแบบการกระทําท่ีมีชีวิต หมายถึง เพื่อนท่ีนองโอมสนิทสนมและเช่ือฟง แลวผาน 
การฝกแสดงพฤติกรรมการลูบแขนเพ่ือนแทนการตีผูอ่ืน เพื่อใหนองโอมเลียนแบบการกระทําตาม
การเสนอตัวแบบ ซ่ึงพัฒนามาจากงานของ Bandura ท่ีวาคนเรามีแนวโนมท่ีจะลอกเลียนแบบซ่ึงกนั 
และกันอยูแลว จึงทําใหผูถูกปรับพฤติกรรมไมคอยรูสึกขัดเขิน หรือตอตานตอการปรับพฤติกรรม
นั่นเอง 
  แรงเสริมทางบวก  หมายถึง  การเพิ่มความถ่ีของพฤติกรรม  อันเปนผลเนื่องมาจาก 
การใหส่ิงใดส่ิงหนึ่งภายหลังพฤติกรรมนั้น  และในท่ีนี้ใชการไดเลนถีบจักรยานสองลอ  เม่ือ 
นองโอมแสดงพฤติกรรมท่ีพึงประสงคตามกระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยใชเบ้ียอรรถกร 
เปนเง่ือนไขในการแลกกับเวลาในการเลนรถจักรยานสองลอตามเกณฑท่ีกําหนดไว  
  เบี้ยอรรถกร (Token) หมายถึง ตัวเสริมแรงท่ีตองวางเง่ือนไข ซ่ึงตองใชควบคูกับ 
ตัวเสริมแรงท่ีไมตองวางเง่ือนไข และในท่ีนี้ใชเหรียญรูปวงกลมสีน้ําเงินท่ีนองโอมจะไดรับ 
เม่ือแสดงพฤตกิรรมการลูบแขนเพ่ือนแทนการตีเพื่อน เม่ือหมดช่ัวโมงเรียนนองโอมสามารถ 
นําเหรียญท่ีไดรับมาแลกเปนเวลาในการเลนรถจักรยานสองลอรวมกับเพื่อนสนิทได 
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  การชี้แนะ (Prompting) หมายถึง การใหส่ิงเราท่ีเปนตัวช้ีนําใหบุคคลแสดงพฤติกรรม
เปาหมายไดอยางถูกตองมากข้ึน ชวยลดเวลาในการเรียนรูลงได และในท่ีนี้ไดใชการกระตุนเตือน 
ทางวาจาและทางกาย เพื่อใหนองโอมแสดงพฤติกรรมการลูบแขนเพ่ือนแทนการตี ซ่ึงผูท่ีช้ีแนะ
พฤติกรรมใหนองโอมไดแกครู และเพื่อนรวมหอง 
  การลงโทษ (Punishment) หมายถึง การใหผลกรรมหลังจากการแสดงพฤติกรรม 
ท่ีทําใหพฤติกรรมนั้นลดลงหรือยุติลง และในท่ีนี้ใชการยึดหรือริบเหรียญรางวัลคืน เม่ือนองโอม
แสดงพฤติกรรมการตีเพื่อน เรียกอีกอยางวาการปรับสินไหม (Response Cost) 
 
ประโยชนท่ีไดรับจากการศึกษา 
  1. ชวยลดพฤติกรรมการตีเพื่อนของนองโอมได 
  2. เปนแนวทางในการปรับลดพฤติกรรมความกาวราวตอเดก็ออทิสติกอ่ืน ๆ ตอไป 
 


