
 
บทที่  2 

 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
  
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเกีย่วของกับการปรับพฤติกรรมการตีผูอ่ืนของ 
เด็กออทิสติกระดับฝกไดในหองเรียนรวมในสถานการณของหองเรียนพิเศษในชวงปดภาคเรียน
โรงเรียนบานใหมหนองบัว  ผูศึกษาไดนําเสนอสาระสําคัญตามหัวขอตอไปนี ้
 1. ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับเด็กออทิสติก 
 1.1 ความหมาย 
 1.2 สาเหตุของการเกิดภาวะออทิซึม 
 1.3 พฤติกรรมท่ีบงช้ีวามีภาวะออทิซึม 
 1.4 การรักษาและการชวยเหลือ 
 2. การปรับพฤติกรรมหรือพฤติกรรมบําบัด 
  2.1 ความหมายการปรับพฤติกรรมหรือพฤติกรรมบําบัด 
  2.2 ลักษณะของการปรับพฤติกรรม 
  2.3 ข้ันตอนในการปรับพฤติกรรม 
 3. พฤติกรรมท่ีเปนปญหาหรือพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงค 
 3.1 ความหมายของการวิเคราะหพฤติกรรมประยุกต 
 3.2 สาเหตุของพฤติกรรมท่ีเปนปญหา 
 3.3 ลักษณะของพฤติกรรมท่ีเปนปญหา 
 4. การวิเคราะหพฤติกรรมประยุกต (Applied Behavior Analysis : ABA ) 
 4.1 ความหมายของการวิเคราะหพฤติกรรมประยุกต 
 4.2 หลักการพื้นฐานของการวิเคราะหพฤติกรรมประยุกต 
 4.3 ทฤษฎีการเรียนรูท่ีนํามาใชในวิธีการวเิคราะหพฤติกรรมประยุกต 
 4.3.1 ทฤษฏีการวางเง่ือนไขการกระทํา 
 4.3.2 ทฤษฎีการเรียนรูทางปญญาสังคม 
  4.4 ข้ันตอนของการปรับพฤติกรรมแบบการวเิคราะหพฤติกรรมประยุกต  
 4.5 เทคนิคท่ีนํามาใชในการวิเคราะหพฤติกรรมประยุกต 
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   4.5.1 การเสนอตัวแบบ 
    4.5.1.1 แนวคิดพื้นฐานของการเสนอตัวแบบ 
    4.5.1.2  ประเภทของตวัแบบ 
    4.5.1.3 วิธีการเสนอตวัแบบ 
   4.5.2 วิธีการดําเนนิการเสนอตัวแบบ 
   4.5.2.1 การเสริมแรงทางบวกดวยเบี้ยอรรถกร 
   4.5.2.2 ความหมายของการเสริมแรง 
    4.5.2.3 ประเภทของการเสริมแรง 
    4.5.2.4 ประเภทของตวัเสริมแรงทางบวก 
    4.5.2.5 เบ้ียอรรถกร 
    4.5.2.6 ขอควรพิจารณาในการใชเบ้ียอรรถกรเปนตัวเสริมแรง 
    4.5.3 การลงโทษโดยใชวิธีการปรับสินไหม 
    4.5.3.1 ความหมายของการลงโทษ 
     4.5.3.2 ประเภทของการลงโทษ 
     4.5.3.3 ลักษณะวิธีการลงโทษ 
     4.5.3.4 วิธีดําเนนิการลงโทษ 
    4.5.4 การชี้แนะ 
     4.5.4.1 ความหมายของการชี้แนะ 
     4.5.4.2 ประเภทของการช้ีแนะ 
     4.5.4.3 หลักในการใชการชี้แนะอยางมีประสิทธิภาพ 
  4.6 ประโยชนของการวิเคราะหพฤติกรรมประยุกต 
 5. แผนการจัดการศึกษา 
  5.1 แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  
  5.2 แผนการสอนเฉพาะบุคคล 
 6. ขอมูลพื้นฐานของกรณีศึกษา 
  6.1 ประวัติกรณีศึกษา 
  6.2 ความสามารถพื้นฐาน 
 7. โรงเรียนบานใหมหนองบัว 
 8. งานวิจยัท่ีเกี่ยวของ 
  8.1 งานวิจยัท่ีเกี่ยวของในประเทศ 
  8.2 งานวิจยัท่ีเกี่ยวของตางประเทศ 
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ความรูท่ัวไปเก่ียวกับเด็กออทิสติก 
 ความหมาย 
 รัชนีกร  ทองสุขดี (2549) กลาววา  เดก็ออทิสติก เปนเดก็ท่ีมีความบกพรองผสมผสาน 
3 ดานไดแก ความผิดปกติทางสังคมและปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน ความผิดปกติทางภาษาและการส่ือสาร  
และความผิดปกติทางอารมณและพฤติกรรม ซ่ึงจะเหน็วาความผิดปกติทางสังคม  และการมี
ปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนนั้นเปนปญหาท่ีตองการไดรับการแกไขเพ่ือสงเสริมใหเดก็มีพฤติกรรม 
ท่ีเหมาะสม และหยดุพฤติกรรมท่ีเปนปญหาพรอมท้ังสรางพฤติกรรมใหมท่ีตองการ  ท้ังนี้ 
การชวยเหลือเด็กทางดานการปรับพฤติกรรมชวยใหเดก็สามารถแสดงพฤติกรรมกับผูอ่ืนในสังคม 
ไดอยางเหมาะสมแลว ยังเปนการชวยลดระดับความตึงเครียดของผูปกครองอีกดวย   
  ผดุง   อารยะวญิู (2542)  กลาววา  เดก็ท่ีมีภาวะออทิซึมจะเร่ิมแสดงอาการกอนอายุ 3 ป  
โดยมีลักษณะเดน 5 ประการ คือ 
 1. มีพัฒนาการลาชา หรือมีพัฒนาการไปในทางท่ีถดถอย 
 2. แสดงปฏิกิริยาตอบสนองตอส่ิงเราหรือส่ิงแวดลอมในลักษณะแปลก ๆ อาจหลีก 
การมองหนา  มีปฏิกิริยาตอบโตตอเสียงท่ีไดยนิ  การแตะสัมผัส หรือความเจ็บปวดในลักษณะ 
ท่ีมากเกินไปหรือนอยเกินไป  หรือไมแสดงปฏิกิริยาโตตอบใด ๆ ตอส่ิงเรา 
 3. แสดงอาการสนใจตอตนเองหรือกระตุนตนเองโดยไมใหความสนใจตอส่ิงท่ีอยู
รอบตัว 
 4. มีปญหาทางการพูดและภาษา 
 5. ไมสามารถแสดงปฏิกิริยาโตตอบตอผูคนส่ิงของหรือเหตุการณตาง ๆ     
 พวงแกว  กิจธรรม (2540, หนา 8) ไดใหความหมายของ ออทิสติกไววา หมายถึง คนท่ีมี
ลักษณะความผิดปกติจากคนท่ัวไป  มักอยูกับตนเอง  ไมติดตอส่ือสารกับใคร เนื่องจากมีปญหา 
ดานการรับรู  พัฒนาการพฤติกรรม และการส่ือสาร 
 American Psychiatric Association, 2000 (อางในรัชนีกร  ทองสุขดี, 2549) ไดใหคํานิยาม
ของเด็กออทิสติกวา ออทิซึม คือ ความบกพรองทางพัฒนาการดานการส่ือสารดวยภาษาท้ังถอยคํา 
และไมใชภาษาถอยคํา  ดานความสัมพันธกับผูอ่ืน และมักสังเกตเห็นอาการเหลานี้ไดชัดเจน 
ต้ังแตกอนอาย ุ3 ขวบ  ความบกพรองดังกลาวมีผลกระทบตอการพัฒนาการดานตาง ๆ หลายดาน  
เด็กกลุมนี้ชอบทําอะไรซํ้า ๆ  ชอบการเคล่ือนไหวแบบใดแบบเดียว หมกมุนกับส่ิงใดส่ิงหนึ่ง 
อยางมาก มีความพออกพอใจกับส่ิงแวดลอมท่ีซํ้าซากจําเจ 
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  จากขอความขางตนสรุปไดวา  เด็กออทิสติก  เปนเด็กท่ีมีลักษณะเดนของความบกพรอง
3 ดาน คือ ทักษะทางสังคมและปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน ทักษะทางภาษาและการส่ือสาร และทักษะทาง
พฤติกรรมและอารมณ ท้ังนีอ้าการของเด็กออทิสติกตองเร่ิมแสดงหรือคนพบกอนอายุ 3 ป   
 สาเหตุของการเกิดภาวะออทิซึม 
 ศรีเรือน   แกวกังวาล (2545, หนา 209-211)  ไดเสนอแนวคิดใหญ ๆ 2 แนวคิดท่ีอธิบาย
ถึงสาเหตุของการเกิดภาวะออทิซึม  คือ   
 1. สาเหตุจากสภาวะจิตใจ 
  แนวคิดนี้เช่ือวา  ภาวะออทิซึมในเดก็ เกดิจากความสัมพนัธทางลบในครอบครัว  
เด็กใชกลไกปองกันตัวแบบหลบไปอยูในโลกของตัวเอง  เพื่อหลีกเล่ียงความรูสึกกดดัน และ 
การปฏิเสธของพอ แม ผูปกครอง (ท้ังในระดับรูสํานึกและ/หรือใตสํานึก) แนวคิดนีไ้มไดรับ 
การยอมรับมากนักในปจจุบัน  แตกย็ังคงไดรับความสนใจอยูบาง โดยเฉพาะในแงความกลัว   
ความกังวลของเด็กทารกเกิดใหม  รวมท้ังความเพอฝนในระดับจิตใตสํานึกของเดก็ทารกในครรภ 
 2. สาเหตุทางชีววิทยา 
  แนวคิดนี้ใหความสนใจสาเหตุของภาวะออทิซึมในแงชีววิทยา โดยเฉพาะปจจัย 
ดาน“ยีน” ในป 1960  ไดคนพบวากลุมอาการ Fragile X Syndrome เปนสาเหตุหนึง่ท่ีทําใหเกิด 
ภาวะออทิซึม และมักจะเกิดกับเด็กชายมากกวาเด็กหญิง  อยางไรก็ตามการคนควาในปจจุบัน
อธิบายวา กลุมอาการ Fragile X Syndrome มิใชสาเหตุหลักของการเกดิภาวะออทิซึม  ปจจุบันนี ้
มีการยอมรับกนัมากวา สาเหตุสําคัญเกิดจากความบกพรองของ Central  Nervous System  ซ่ึงเกิด
จากเซลลสมองท่ีผิดปกติ และความไมสมดุลของสารเคมีในระบบประสาท (Brain Cell Differences 
And Neurological Chemical Imbalances) และยังพบวามีความผิดปกติบางตําแหนงในสมองของ
เด็กกลุมนี้ เม่ือเทียบกับสมองของเด็กปกติ เชน มีการพบความผิดปกติในสวนท่ีเรียกวา “Vermis” 
ซ่ึงอยูในสมองนอย (Cerebellum) ทําใหเด็กกลุมนี้มีปญหาทางดานสตปิญญาและการเรียนรู 
 Cammisa & Hobbs (1993) กลาววา การเกิดภาวะออทิซึมในแงของนักประสาท
ชีววิทยาเชื่อวา เกิดจากความบกพรองในชวงพัฒนาการในวัยกอนคลอดและในชวงวยัทารก  
โรคบางชนิด เชน  หัดเยอรมนั การทําคลอดท่ีไมถูกตอง ก็มีความเปนไปได ท่ีทําใหเกิดภาวะน้ีดวย 
นอกจากนั้นแลวมลภาวะตาง ๆ เชน สารตะก่ัวก็มีสวนดวยเชนกัน ถึงแมวาจะมีเง่ือนไขหลายอยาง
อธิบายความเปนไปไดท่ีทําใหเกิดภาวะดังกลาว แตนักวิจัยดานนี้ไดใหคําแนะนําวา โดยท่ัวไปแลว
มักจะเกิดจากสาเหตุมากกวาหนึ่งอยาง  
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 จากขอความขางตน  สรุปไดวา สาเหตุของการเกิดภาวะออทิซึมยังไมปรากฏอยาง
แนชัด  แตการตามหาสาเหตุนั้นยังมีการศึกษาคนควาอยางไมหยดุยั้ง เนือ่งจากหากคนหาสาเหตุ 
ของการเกิดภาวะนี้ได ยอมหาแนวทางแกไข ปองกัน การใหการดแูลรักษา และการจัดโปรแกรม
การเรียนการสอน   การอบรมเล้ียงดูเดก็กลุมนี้ไดอยางถูกตอง  เพื่อใหเขามีอาการนอยท่ีสุด   และ
สามารถใชชีวิตอยางปกติในสังคมโดยไมเปนภาระแกครอบครัวและสังคมมากนัก 
  พฤติกรรมท่ีบงชี้วามีภาวะออทิซึม 
 The American Psychiatric Association’s Diagnostic and Statistical  Manual of Mental  
Disorder 4th Edition-Text Revision, 2000 (อางในรัชนกีร  ทองสุขดี, 2550) กลาววา นักวิชาการ 
ในประเทศสหรัฐอเมริกา ไดจัดหมวดหมูเด็กออทิสติกท่ีมีลักษณะแตกตางกันเขาไวเปนหมวดใหญ
หมวดเดยีวกัน เรียกวา ออทิสติกสเปคตรัมดิสออเดอร (Autistic Spectrum Disorder=ASD) กลาวคือ   
เปนกลุมใหญท่ีลักษณะความบกพรองแตกตางกัน  ท้ังในดานท่ีบกพรอง และความรุนแรงราวกับ
สเปกตรัม (แถบสี) ในวิชาวทิยาศาสตร  สมาคมจิตแพทยอเมริกันไดกาํหนดกลุมท่ีมีความบกพรอง
ทางพัฒนาการหลายดาน ซ่ึงเรียกวา PDD (Pervasive Developmental  Disorder) สามารถแบงเปน
กลุมยอยได 5 กลุม ดังนี ้
 1. Autistic Disorder (AD) มีความบกพรองดานปฏิสัมพันธทางสังคม  การส่ือสาร   
และพฤติกรรมซํ้าๆ มีความบกพรองหรือมีพัฒนาการลาชาในดานใดดานหนึ่งกอนอายุ 3 ป  
โดยเฉพาะการพูดและการใชจินตนาการ  แตไมถูกจัดใหอยูในกลุมเร็ททซินโดรม หรือ CDD 
 2. Asperger’s  Syndrome (AS) เปนกลุมท่ีมีความบกพรองในการสรางปฏิสัมพันธ
ทางสังคม  ในการใชภาษาเพ่ือการส่ือสาร  มีความสนใจในส่ิงของหรือกิจกรรมบางอยางมากมาย  
และไมสนใจส่ิงอ่ืน  แสดงพฤติกรรมซํ้า ๆ แปลก ๆ สงเสียงดังเอะอะ พูดดวยเสียงตาง ๆ ระดับเดยีว   
ใชความคิดแบบจินตนาการไมเปน โตตอบกับสถานการณบางอยางเกนิกวาเหตุ และมีลักษณะของ
การเคล่ือนไหวแปลก ๆ 
 3. Childhood Disintegrative Disorder (CDD) เปนกลุมท่ีมีความบกพรองเกิดข้ึน
ภายหลัง  มีลักษณะคือ มีพัฒนาการตามปกติ อยางนอยในชวงแรกเกดิถึง 2 ขวบ ท้ังในดานการ
ส่ือสารโดยใชและไมใชภาษาถอยคํา  ดานความสัมพันธกับเพื่อน  ดานการเลนกับเพือ่น และดาน
พฤติกรรมการปรับตัว  หลังจากนั้นทักษะตาง ๆ อยางนอย 2 ดานจะสูญหายไปกอนอายุ 10 ป  
ทําใหเกิดปญหาดานความบกพรองทางสังคม  การส่ือสารและมีพฤติกรรมซํ้า ๆ ในวงจํากัด  
เปล่ียนแปลงยาก  สนใจส่ิงเดิม ๆ ในลักษณะท่ีซํ้า ๆ  การเคล่ือนไหวซํ้า ๆ แปลก ๆ แตไมรวมถึง
กลุม PDD ท่ีมีปญหาเฉพาะดาน และโรคจติเภท 
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 4. Rett’s Disorder มีลักษณะดังนี้ มีพัฒนาการในชวงกอนคลอดและระหวางคลอดปกติ 
มีพัฒนาการของการเคล่ือนไหวในชวง 5 เดือนหลังคลอดตามปกติ  มีขนาดศีรษะอยูในเกณฑปกติ 
หลังจากนัน้ลักษณะตาง ๆ จะเปล่ียนไป คือ ศีรษะเติบโตชาลงระหวางชวงอายุ 5-48  เดือน 
ความสามารถในการใชมือลดลงหรือหายไป ระหวางชวงอายุ 5-30 เดือน  แตมีการเคล่ือนไหวของ
มือในลักษณะซํ้า ๆ เดิม ๆ ข้ึนมาแทน  สูญเสียปฏิสัมพันธทางสังคม  มีทาทางการเคล่ือนไหวท่ีงุมงาม  
และมีความบกพรองหรือความลาชาในพฒันาการทางภาษา ท้ังการรับรูและการแสดงออกทางภาษา 
 5. Pervasive Development Disorder–Not Otherwise Specified  (PDD-NOS) 
หมายถึง ออทิสติกกลุมท่ีมีความบกพรองทางการสรางปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน สูญเสียการพัฒนาทักษะ
ในการสื่อสารท้ังดานการใชถอยคําและไมใชถอยคํา แตไมใชกลุมจิตเภทหรือกลุมท่ีมีความบกพรอง  
ทางบุคลิกภาพ เปนออทิสติกท่ีไมเขาพวกเพราะมีลักษณะเฉพาะ  เด็กประเภท Atypical autistic  
อยูในกลุมนี ้ 
  เพ็ญแข  ล่ิมศิลา (2546) ไดกลาวถึงขอบงช้ีในการวินิจฉัยภาวะ “ออทิซึม” ไวดังนี ้
 1. การสูญเสียทางดานสังคม และไมสามารถมีปฏิกิริยาตอสัมพันธภาพของบุคคลได  
ซ่ึงจะแสดงออกในลักษณะของพฤติกรรมดังนี ้
  1.1 แสดงพฤติกรรมไมสนใจใคร มีการกระทําตอบุคคลหรือส่ิงมีชีวิตอ่ืนคลายส่ิงของ  
ไมรูถึงความแตกตางระหวางส่ิงมีชีวิตและส่ิงไมมีชีวิต  ไมสามารถมีปฏิกิริยาตอสัมพันธภาพของ
บุคคล  เด็กจะทําหนาตาเฉยเมย และไมรูจักโอบกอดผูอ่ืน 
   1.2 แสดงพฤติกรรมไมรูรอนรูหนาวและไมรูจักชวยตัวเองจากอันตรายตาง ๆ เชน  
เม่ือเด็กถูกตี  กัด  หรือจกิผม  เด็กจะไมสามารถปองกัน  หลีกเล่ียงหรือโตตอบได  บางคนเฉยเมย 
บางคนจะรองและสงเสียงไมเปนภาษาเทานั้น 
  1.3 ไมสามารถลอกเลียนแบบการกระทําของคนอ่ืนได  เชน  การโบกมือ บาย บาย 
หรือเด็กอาจลอกเลียนแบบไดโดยการกระทําท่ีผิดแปลกไปกวาปกติ คือ เด็กทําทาโบกมือโดยหัน 
ฝามือออกนอกตัวและโบกไปมา  แตเดก็ออทิสติกสวนใหญจะทําทาหนัฝามือเขาหาตัวโดยท่ีนิ้วมือ
อาจจะช้ีข้ึนบนหรือลงลาง 
  1.4 เด็กออทิสติกจะเลนกับใครไมเปน  แมจะเปนการเลนอยางงาย ๆ เชน การโยน 
และรับลูกบอลกับเพื่อน   การเตะลูกบอล  เปนตน 
  1.5 ไมสนใจจะมีเพื่อน ไมสามารถผูกมิตรกับใคร ขาดความสนใจในการมี
ปฏิสัมพันธดานสังคมกับเดก็อ่ืน 
 2. การสูญเสียทางดานส่ือความหมายท้ังดานการพูดและการไมใชคําพูด รวมท้ัง 
ไมสามารถมีจินตนาการในการเลนได 
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  2.1 ไมสามารถแสดงพฤติกรรมส่ือความหมายไดเลย เชน ไมมีเสียงอือ-ออ ไมมีการ
แสดงออกทางใบหนา เชน อาการโกรธหรือแสดงอาการพอใจดวยการยิ้มหรือหัวเราะ ถาเด็กออทิ
สติก ตองการอะไร มักจะดึงมือผูท่ีอยูใกลเคียงไปทําให 
   2.2 การส่ือความหมายท่ีไมใชคําพูดนั้นมีความผิดปกติอยางชัดเจน เชน เดก็ไมมี   
การสบตากับบุคคลท่ัวไป  เด็กจะใชการมองผานไปมาจนดูเหมือนตาแกวงไปมา  หรือเด็กบางคน
อาจจะจองตาตอบแตลักษณะเปนแบบทะลุทะลวง 
  2.3 เด็กออทิสติกจะขาดจนิตนาการในการเลน  เด็กปกติวยั 3 ขวบข้ึนไป สามารถ
เลนเลียนแบบผูใหญได  เชน  การทํากับขาว   การขายของ   การเลนเปนครอบครัวมีพอแมลูก  
เปนตน  แตเดก็ออทิสติกจะเลนโดยการสมมติไมเปน 
  2.4 มีความผิดปกติอยางชัดเจนในการเปลงเสียงพูด เกีย่วกับความดังของเสียง  
ระดับเสียง  เสียงเนน  ความเร็วชา  จังหวะ  และเสียงสูงตํ่าจะเห็นไดชัดเจน   เดก็ออทสิติกบางคน 
มีเสียงในระดบัเดียว  บางคนจะทําเสียงสูงตํ่าคลายเสียงดนตรี หรือพูดเสียงระดับสูงมากอยางเดียว 
หรือพูดเสียงระดับตํ่ามากอยางเดียว 
  2.5 มีความผิดปกติอยางชัดเจนในรูปแบบเนื้อหาของการพูด  มีการพูดซํ้าซาก  
การพูดท่ีวกวนไปมาอยางเดิม   พูดเลียนแบบทันที   พดูเลียนแบบโดยการจดจําจากส่ือตาง ๆ หรือ 
บางรายจะพูดไมตรงประเดน็ 
  2.6 ไมมีความสามารถท่ีจะสนทนากับใครไดนาน  มักจะพูดแตเร่ืองท่ีตนเองสนใจ 
เชน ทองหนังสือเรียนมาใหฟงท้ังเลมโดยไมสนใจเลยวาใครจะฟงหรือไม ความสามารถเชนนี้ทํา
ใหคนพบเห็นเขาใจผิดไปวาเปนเด็กอัจฉริยะแตความจริงแลวไมใช 
 3. การกระทําและความสนใจซํ้าซากอยางเดนชัด 
  3.1 มีการเคล่ือนไหวของรางกายซํ้า ๆ เชน การเคาะมือเบา ๆ  โบกมือไปมา  
หมุนตัวเอง  กระโดดข้ึนกระโดดลง  ถือส่ิงของเล็ก ๆ ไวในมือ เชน เศษกระดาษ  ใบไม  
หลอดดูดน้าํ หรือดินสอ  บางรายจะโขกศีรษะกับพื้น หรือนอนคว่ําแลวเล้ือยไปมาตามขาเกาอ้ี
เหมือนงู  เปนตน 
  3.2 คิดหมกมุนหรือสนใจสวนหนึ่งสวนใดของส่ิงของ  เชน  ถือรถยนตไวในมือ  
แตจะเลนหมุนลอรถอยางเดียว หรือชอบดมส่ิงของ  ชอบลูบไลส่ิงของ  ชอบถือส่ิงใดส่ิงหนึ่ง 
ไวในมือ เปนตน 
  3.3 แสดงความคับของใจอยางมาก  ถามีการเปล่ียนแปลงส่ิงแวดลอมรอบ ๆ ตัว 
หรือเร่ืองท่ีเกี่ยวกับกจิกวัตรประจําวนั เชน กินอาหารท่ีซํ้าซากและเปล่ียนแปลงยาก ชอบจัดของ 
ใหอยูอยางเดิม  ถาของส่ิงใดไมอยูท่ีเดิมก็จะแสดงความอึดอัด  หรือรองไหไมยอมหยดุจนกวาจะ
หยิบของส่ิงนัน้มาไวท่ีเดิม 
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  3.4 ตองทําส่ิงใดส่ิงหนึ่งท่ีเคยทําเปนประจํา  โดยมีรายละเอียดเหมือนเดิม เชน  
ถาเด็กเคยเดินทางไปโรงเรียน  โรงพยาบาลทางไหน  เดก็จะตองใหพาเดินทางไปซํ้าทางเกาเสมอ  
และไมยอมเปล่ียนทางเดนิใหม 
  3.5 มีความสนใจในขอบเขตท่ีจํากัดและหมกมุนสนใจแตในส่ิงเล็ก ๆ นอย ๆ เชน 
สนใจการลากเสนตามขอบมากกวารายละเอียดของรูป หรือวาดรูปคน  แตไมสนใจวาดรายละเอียด
ของใบหนาแตจะเนนสรอยคอ หรือเส้ือผามากกวา 
 4. เร่ิมพบอาการไดในชวงอายรุะหวางวัยทารก (กอน 30-36 เดือน) และวัยเด็ก 
  กุมารแพทยเปนผูใกลชิดเดก็มากท่ีสุดต้ังแตแรกเกดิและสามารถพบไดวา เดก็
ผิดปกติทางดานพัฒนาการหรือไม  เม่ือพบความผิดปกติก็สามารถใหความชวยเหลือไดอยาง
เหมาะสม เปนการลดความบกพรองของอาการใหนอยลงได  ในวยัเดก็เล็กออทิสติกจะมีลักษณะ
เงียบ เฉย จนดเูหมือนตุกตาที่มีชีวิต  แตไมมีจิตใจและอารมณ   ไมเรียกรองอะไรท้ังส้ินแมกระท่ัง
เวลาหวิ หรือถายปสสาวะ  อุจจาระออกมาเปยกเลอะเทอะก็ไมรองไห  แตจะมีพัฒนาการทางดาน
กลามเนื้อมัดใหญไดดี  สามารถนั่ง  คลาน  เดินไดตามวยัเหมือนเด็กปกติ  ยกเวนรายท่ีมีปญญาออน
รวมดวย   เม่ือเด็กอายุ 2-3 เดือน จะขาดความสนใจในบุคคล ไมมีปฏิกิริยาโตตอบใด ๆ ท้ังส้ินแต
อาจจะทําเสียงข้ึนเองตามลําพัง และสงเสียงอยูคนเดยีวไดนาน ๆ ในชวงอายุขวบปแรก  เด็กจะน่ัง
เฉยบนตักแมโดยไมมีปฏิกิริยาโตตอบใด ๆ ท้ังส้ิน ในขณะท่ีแมชวนเลนหรือหยอกลอ ไมหันมอง 
เม่ือเรียกช่ือ  พอแมสอนทําอะไรงาย ๆ จะทําตามไมได  บางคนชอบแสงสวางจา  บางคนจองมอง
พระอาทิตยหรือพระจันทรเต็มดวงไดนาน ๆ  หรือบางคนกลัวในส่ิงท่ีไมเปนอันตรายเลย เชน  
โคมไฟหรือสี  เม่ือเด็กอายุ 2-3 ขวบ จะแสดงพฤติกรรมท่ีผิดปกติเดนชัดข้ึน เชน เดนิเขยงปลายเทา 
หมุนตัวไปมา  วิ่งเขยงแบบมา ยอง  ปนปายแตกลัวการลงบันได  ไมยอมสังคมกับใคร  ทักทายคน
อยางผิดปกติ เชน ไปจับรองเทา ดมรองเทา เลียนาฬกิา ดงึผมผูอ่ืน เปนตน เด็กจะปฏิบัติตอส่ิงมีชีวิต
เสมือนเปนเพยีงวัตถุ  ไมรูวาส่ิงไหนเปนอันตราย  เดก็จะพูดไดลาชาหรือไมพูดเลย  หรือพูดแบบ
สรางภาษาของตนเอง  ถาพดูไดมักจะเลียนแบบหรือถามคําถามซํ้า ๆ โดยไมฟงคําตอบ โตตอบ 
ไมเปน ไมสบตาใครหรือมองคางจนเหมือนทะลุไป หนาตาเฉยเมย ไมแสดงออกทางอารมณ  ยิ้ม 
หัวเราะไมเปนและไมยอมรับการเปล่ียนแปลงท้ังดานการกิน  นอนหรือขับถาย 
  Hallahan & Kauffman (1994)  เปนผูเช่ียวชาญทางออทิสติกไดใหขอสังเกตวา แมจะ
เปนการยอมรับกันในวงการแพทยวา พฤตกิรรมท่ีเปนขอบงชัดถึงภาวะออทิซึม จะเหน็ไดชัดเจน 
ต้ังแตกอนอาย ุ3 ขวบ แตมิไดหมายความวา ลักษณะพฤตกิรรมเหลานั้นท่ีพบภายหลังอายุ 3 ขวบ 
จะเกิดข้ึนไมได หรือจะไมนบัเปนอาการออทิสติก  อีกท้ังผูทํางานกับเด็กออทิสติก ตองคํานึงถึง
หลักความแตกตางระหวางบุคคลเสมอ  และในการจัดโปรแกรมการฟนฟูสมรรถภาพของเขา
นอกจากตองคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลแลว จะตองเปรียบเทียบพฤติกรรมของเขากับ
พฤติกรรมของเด็กปกติในวยัเดยีวกันดวย  
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 จากขอมูลดังกลาว  สามารถสรุปไดวา พฤติกรรมท่ีบงช้ีวาเดก็มีภาวะออทิซึมนั้น จะมี
ความบกพรองท่ีแสดงออกทางพฤติกรรมอยางชัดเจนในดานทักษะทางสังคมและปฏิสัมพันธกับ
ผูอ่ืน  ทักษะทางภาษาและการส่ือสาร และทักษะทางพฤติกรรมและอารมณ  ท้ังนี้อาการดังกลาว 
จะพบไดในชวงอายุ 30-36 เดือน แตไมไดระบุชัดเจนวา ถาพบอาการเหลานี้หลังจากอายุท่ีกําหนด
ไวจะไมไดเปนภาวะออทิซึม  สวนการชวยเหลือเดก็ควรเร่ิมต้ังแตพบอาการคือต้ังแตระยะแรกเร่ิม
โดยคํานึงถึงหลักของความแตกตางระหวางบุคคลและการเปรียบเทียบพฤติกรรมของเด็กออทิสติก
กับเด็กปกติดวย  
 การรักษาและการชวยเหลือ 
 ชาญวิทย   พรนภดล (2548) ไดเสนอวิธีบําบัดรักษาเด็กออทิสติกไวคราว ๆ 6 ดาน ดังนี้      
 1. การปรับพฤติกรรมและฝกทักษะทางสังคม (Behavior modification and social skill 
training) 
 2. การฝกพูด (Speech Therapy) 
 3. การกระตุนพฒันาการ (Developmental Stimulation)และการฝกอาชีพ 
(Vocational  training) 
 4. การจัดการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม  (Appropriate  Educational  Interventions) 
 5. การชวยเหลือครอบครัว   (Family  Interventions) 
 6. การรักษาดวยยา  (Pharmacological  Treatment)   
 ศรีเรือน  แกวกังวาล (2545, หนา 240-242)  กลาวถึงวิธีการรักษาและชวยเหลือเด็ก 
กลุมนี้ไว 3 ประการ ดังนี ้
 1. การชวยเหลือตองมีการทําเปนทีม 
  ทีมงานท่ีตองใหความชวยเหลือแกเด็ก ประกอบดวย  แพทย  พยาบาล นักสังคม
สงเคราะห นักการศึกษา  นกัจิตวิทยา  นักจติบําบัด  นักอรรถบําบัด เนื่องจากเดก็ตองไดรับการดแูล
จากบุคคล ท่ีหลากหลายความถนัดเพื่อแกไขปญหาพฤติกรรมหลายดาน แตท่ีขาดไมไดคือ บุคคล
ในครอบครัวของเด็ก ตองรูจัก เขาใจและใหการชวยเหลือแกเด็กไมยิง่หยอนกวาบุคคลท่ีไดรับ 
การฝกหัดมาเพื่อชวยเหลือเขาโดยตรง 
 2. การทําจิตบําบัดและการรักษาทางยา 
  ในบางกรณีการทําจิตบําบัดแกเด็กและครอบครัวของเด็กเปนเร่ืองจําเปน โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในกรณีท่ีสาเหตุของภาวะเกิดจากสาเหตุทางจิตวิทยา และความสัมพันธทางลบในครอบครัว 
แตการทําจิตบําบัดเหมาะกับใคร  และควรใชแบบใดยังไมมีคําตอบท่ีชัดเจน ท้ังนี้ไดเสนอแนะ
แนวทางในการทําจิตบําบัด 3 วิธี ไดแก 
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   2.1  พฤติกรรมบําบัด มีเปาหมายท่ีจะใหเด็กลดพฤติกรรมซํ้า ๆ และชวยขจัดปญหา
ดานพฤติกรรมท่ีผิดปกติอ่ืน ๆ โดยใชหลักพฤติกรรมบําบัด ซ่ึงเปนวิธีท่ีไดรับความนิยมในการบําบัด
ภาวะออทิซึมอยางมาก 
   2.2 จิตบําบัดแบบประคับประคองตอครอบครัว (Supportive Psychotherapy)  
ควรใหครอบครัวไดทราบถึงธรรมชาติของโรค และแนะนําการฝกหัดเด็กลดความเครียด ความวิตก
กังวล ความรูสึกผิดของครอบครัว และกระตุนใหรับผิดชอบรวมมือกันในการชวยเหลือเด็ก 
   2.3 การรักษาทางหลักในการรักษาทางยา (Drug Treatment) วามีเปาหมายเพื่อ
ควบคุมพฤติกรรม  และอารมณท่ีไมพึงประสงคเทานั้น  ปจจุบันยังไมมีตัวยาใดรักษาภาวะออทิซึม
ไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล   นอกจากนี้เพญ็แข  ล่ิมศิลา (2546) ไดกลาววาแพทย 
ไมสามารถบอกไดวาเดก็ออทิสติกท่ีไดรับการรักษาแลวจะหายเหมือนโรคทางกาย  เพราะยังไม
ทราบถึงสาเหตุจําเพาะของโรคน้ีชัดเจน  อยางไรก็ตามเดก็ท่ีไดรับการรักษาอยางเหมาะสมและ
ตอเนื่องสามารถพัฒนาดีข้ึน จนสามารถเรียนรวมกับเดก็ปกติและอยูในสังคมได โดยคนท่ัวไปจะ
มองไมเห็นความผิดปกติ แตผูท่ีอยูใกลชิดรูวาเขายังมีปญหาในการปรับตัวในสังคม  ความนึกคิด  
ความเขาใจ และการแสดงออกทางอารมณติดตัวไปตลอดชีวิต 
 3. พอแมมีสวนสําคัญยิ่งในการรักษา 
  การที่อาการของภาวะออทิซึมของเด็กจะบรรเทาไดนั้น  นอกจากแพทย  ครูจะมี 
สวนสําคัญแลว พอแมหรือครอบครัวมีความสําคัญยิ่ง  เพราะเด็กจะอยูกบัพอ แม และครอบครัว
มากท่ีสุด  การมีลูกเปนเดก็ออทิสติกเปนเร่ืองเครียดของครอบครัวและของพอแม  แตพอแมตอง
เรียนรูท่ีจะยอมรับและชวยเหลือแกไข  หากปราศจากความรวมมือของพอแมแลวก็ยากท่ีจะทํา 
การรักษาและชวยเหลือเด็กใหดีข้ึนได  นอกจากนี้ชาญวทิย  พรนภดล (2548) ไดใหความเหน็วา  
เด็กออทิสติกท่ีอาการไมดีข้ึนนั้น เปนเพราะพอแมไมใหความรวมมือในการฝกเดก็อยางจริงจัง  
เพราะเกดิความทอถอยเม่ือเห็นลูกอาการไมดีข้ึน  มีกรณศึีกษาหลายกรณีท่ีพบวาพอแมท่ียอมรับ
อาการของลูก และชวยฝกลูกอยางจริงจัง  สามารถบําบัดจนอาการหายเกอืบเปนปกติ  อยางไรก็ตาม
ความยากลําบากในการปรับตัวของพอแมและสมาชิกในครอบครัวในการชวยเหลือดูแลลูกท่ีมีภาวะ 
ออทิซึม ก็คือ ไมมีความชัดเจนในเร่ืองสาเหตุ  วิธีการดแูลและวิธีการใหการศึกษาแกเด็กกลุมนี ้
(Hallahan & Kauffman, 1994) 
 จากแนวทางในการรักษาและการชวยเหลือสําหรับเด็กออทิสติกขางตน  สามารถ 
สรุปไดวา  การรักษาและชวยเหลือเดก็ออทิสติกนั้นแบงเปนแนวทางใหญ ๆ 2 แนวทาง คือ   
การรักษาดวยยา  ซ่ึงตองไดรับการดูแลจากแพทยผูเช่ียวชาญโดยเฉพาะ และอีกแนวทางคือ 
การบําบัดและปรับพฤติกรรมท่ีตัวเดก็เอง  ท้ังนี้ตองไดรับการชวยเหลือ ความรวมมือจากพอแม 
และครอบครัวของเด็กอยางแทจริง  จึงจะสามารถพัฒนาเด็กใหดีข้ึนได โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
รวมมือใหความชวยเหลือเดก็นั้น ตองทําดวยกันเปนทีม เพื่อใหเกิดการพัฒนาเดก็ไดอยางสมบูรณ   
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การปรับพฤตกิรรม (Behavior Modification) หรือ พฤติกรรมบําบัด (Behavior Therapy) 
 ความหมายการปรับพฤติกรรม หรือ พฤติกรรมบําบัด 
 O’Leary & Wilson (1987) ไดใหความหมายไววา เปนการประยุกตทฤษฎีการเรียนรู  
และ ขอคนพบจากจิตวิทยาการทดลอง เพือ่ใชในการเปล่ียน แปลงพฤติกรรมของมนุษย 
 Kalish (1981) กลาววา  การปรับพฤติกรรมเปนการนําเอาหลักการแหงพฤติกรรม 
(Behavior Principles) ประยกุตใชเพื่อเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมอยางเปนระบบ  ท้ังนีห้ลักการ 
แหงพฤติกรรม หมายถึง หลักการที่ครอบคลุมท้ังแนวคิดของทฤษฎีการเรียนรูการวางเง่ือนไข 
 และแนวคิดทางจิตวิทยาตาง ๆ ท่ีศึกษาเกีย่วกับพฤติกรรมของมนุษยเขามาประยุกตใชได 
  ชัยพร  วิชชาวธุ (2539)  ไดใหความหมายวา การปรับพฤติกรรม เปนการประยุกต
หลักการเรียนรู เพื่อมุงตอการเปล่ียน แปลงพฤติกรรมของบุคคล 
 Mikulas (1978) ใหความหมายของการปรับพฤติกรรมไววา การปรับพฤติกรรม คือ        
การประยกุตหลักการพฤติกรรมท่ีไดจากการทดลองเพื่อแกปญหาพฤติกรรม   
 ประเทือง  ภูมิภัทราคม (2540, หนา 19) ไดใหความหมายของการปรับพฤติกรรม 
(Behavior Modification) หมายถึง การประยุกตหลักการพฤติกรรม หรือ หลักการเรียนรูเพื่อ
เปล่ียนแปลงแกไขพฤติกรรมโดยเนนท่ีพฤติกรรมท่ีสามารถ สังเกตเห็นไดหรือวดัได เปนสําคัญ 
และมีความเช่ือพื้นฐานวา พฤติกรรมปกติ และไมปกติ พฒันามาจากหลักการเรียนรู ดังนั้นการ
เปล่ียนแปลงแกไขพฤติกรรมก็เปล่ียนแปลงไดโดยอาศัย หลักการเรียนรู เชนเดยีวกนั 
 จากความหมายขางตน  สามารถสรุปความหมายการปรับพฤติกรรมไดวา เปนการนําเอา
หลักการแหงพฤติกรรม (Behavior Principles) ประยุกตใชเพื่อเปล่ียนแปลงพฤติกรรมอยางเปน
ระบบโดยเนนท่ีพฤติกรรมท่ีสามารถ สังเกตเห็นได หรือวัดได เปนสําคัญ   
 จากขอความดงักลาวผูศึกษาไดเลือกใชความหมายการปรับพฤติกรรมของ Kalish และ
ประเทือง   ภูมิภัทราคม เนื่องจากมีความหมายท่ีครอบคลุมชัดเจน อานแลวเกดิความเขาใจ และ
สามารถใชเปนแนวทางพื้นฐานของการศึกษาการปรับพฤติกรรมตอไป 
 ลักษณะของการปรับพฤติกรรม    
 สมโภชน  เอ่ียมสุภาษิต (2541, หนา 9-10) ไดอธิบายเกีย่วกับลักษณะสําคัญของการปรับ
พฤติกรรมไวอยางละเอียด ดังนี้   
 1. มุงท่ีพฤติกรรมโดยตรง  โดยท่ีพฤติกรรมนั้นตองสังเกตเห็นได และวดัไดตรงกนั  
ซ่ึงพฤติกรรมในท่ีนี้หมายถึง ส่ิงท่ีบุคคลกระทํา  แสดงออก ตอบสนอง หรือโตตอบตอส่ิงใดส่ิงหนึง่
ในสถานการณใดสถานการณหนึ่ง  ท่ีสามารถสังเกตเหน็ ไดยิน นับได อีกท้ังวดัไดตรงกันดวย
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เคร่ืองมือท่ีเปนวัตถุวิสัย ไมวาการตอบสนองน้ันเปนภายในหรือภายนอกก็ตาม เชน การรองไห  
การเดิน  การคิด  การเตนของชีพจร  การอานหนังสือ เปนตน  
  2. ไมใชคาํท่ีเปนการตีตรา  เชน คําวากาวราว  ฉลาด  โง  เกเร  ข้ีเกียจ เกง  เปนตน   
เพราะคําเหลานี้มีความหมายกวาง ท่ีรวมพฤติกรรมหลาย ๆ ลักษณะเขาดวยกัน ไมมีความชัดเจน  
ยากตอการสังเกตใหตรงกัน  และยากตอการจัดโปรแกรมการปรับพฤติกรรมใหบรรลุเปาหมายได   
อีกท้ังการตีตราอาจทําใหเด็กหรือผูปกครองเกิดความอับอายแลวจะสงผลใหเด็กเลือกแสดง
พฤติกรรมตาม ท่ีถูกตีตราได 
  3. พฤติกรรมไมวาจะเปนพฤตกิรรมท่ีปกติหรืออปกติ ก็ตาม  ยอมเกิดจากการเรียนรู 
ในอดีตท้ังส้ิน  ดังนั้นพฤติกรรมเหลานี้สามารถเปล่ียนแปลงไดโดยกระบวนการเรียนรู  
 4. การปรับพฤตกิรรมจะเนนสภาพ และเวลาในปจจุบันเทานั้น  แมวาการเรียนรูจะ
เกิดข้ึนในอดีตก็ตาม  แตเง่ือนไขส่ิงเราและผลกรรมในสภาพปจจุบันเปนตัวกําหนดวา พฤติกรรม 
ท่ีเรียนรูในอดตีจะมีแนวโนมท่ีจะเกิดข้ึนบอยคร้ังหรือลดลง   เม่ือวิเคราะหไดวาส่ิงเราและผลกรรม
ใดท่ีทําใหพฤติกรรมนั้นเกดิบอยหรือลดลงในสภาพปจจุบัน ก็สามารถปรับส่ิงเราและผลกรรมให
เหมาะสมยิ่งข้ึน  เพื่อทําใหพฤติกรรมดังกลาวเปล่ียนแปลงไปตามเปาหมายท่ีตองการ 
 5. การปรับพฤตกิรรมนั้นจะเนนวิธีการทางบวกมากกวาวิธีการลงโทษ เนือ่งจาก
เปาหมายของการปรับพฤติกรรมเนนการเพิ่มพฤติกรรมท่ีพึงประสงค  จึงจําเปนตองใชวิธีการ
ทางบวก เพราะเปนวิธีการทีมี่ประสิทธิภาพ  ท้ังยังไดกอใหเกิดปญหาทางอารมณนอยกวาวิธีการ
ลงโทษ แตไมไดหมายความวาการลงโทษไมควรใช   การลงโทษเหมาะสําหรับการลด หรือระงับ
พฤติกรรมท่ีไมพึงประสงค เพื่อจะไดเสริมสรางพฤติกรรมใหมท่ีพึงประสงคได 
  6. วิธีการปรับพฤติกรรมนั้น สามารถใชไดอยางเหมาะสมตามลักษณะของปญหาแตละ
บุคคล เพราะคนแตละคนมีความแตกตางกัน  การลงโทษอาจใชไดผลกับคน ๆ หนึ่ง แตอาจใชไมได 
ผลกับอีกหลาย ๆ คน  ดังนั้นในการดําเนินการปรับพฤติกรรมจึงตองคํานึงถึง “ความแตกตางระหวาง
บุคคล” ดวย  
  7. วิธีการปรับพฤติกรรมเปนวิธีการท่ีไดรับการพิสูจนมาแลววา มีประสิทธิภาพและ
ไดผลโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร   
  จากขอความขางตน ผูศึกษาไดนําลักษณะของการปรับพฤติกรรมไปใชในการปรับ
พฤติกรรมการตีผูอ่ืนของเด็กออทิสติก โดยนําไปเปนขอควรพิจารณาและขอควรตระหนัก 
ในการปรับพฤติกรรมสําหรับการศึกษาคร้ังนี้  เพื่อปองกนัความผิดพลาดตาง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน
ระหวางการศึกษาได 
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  ขั้นตอนในการปรับพฤติกรรม   
 ผดุง  อารยะวญิู (2532, หนา 50-51)  ไดกลาวถึงข้ันตอนในการปรับพฤติกรรมวา
จะตองกระทําเปนข้ันตอนตามลําดับ  จึงจะทําใหการปรับพฤติกรรมบังเกิดผล  ข้ันตอนในการปรับ
พฤติกรรมควรดําเนินไปเปนลําดับ  ดังนี ้
 1. เลือกพฤติกรรมท่ีตองการปรับ เปนส่ิงแรกท่ีตองกระทําโดยเลือกพฤติกรรมท่ีตองการ
ปรับอยางเรงดวนกอน พรอมท้ังกําหนดพฤติกรรมใหมท่ีนํามาทดแทนพฤติกรรมเกา คือ ตองการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมอันไมพึงประสงคไปเปนพฤติกรรมอันพึงประสงค  การกําหนดพฤตกิรรม
นั้นตองระบุใหชัดเจนเฉพาะเจาะจง และสังเกตได 
  2. กําหนดวิธีการในการสังเกตพฤติกรรม หลังจากกําหนดพฤติกรรมของเด็กชัดเจนแลว  
ตองระบุวิธีสังเกตพฤติกรรมนั้น ๆ วาจะสังเกตดวยวิธีไหน  อยางไร  เม่ือใดเพื่อหาขอมูลยืนยันวา
เด็กไดแสดงพฤติกรรมนั้นแลว 
  3. เตรียมบันทึกความกาวหนาของเด็ก  พฤติกรรมบางอยางของเด็กอาจจะคอย ๆ เปล่ียน 
ไปทีละนอย  ควรตองคอยบันทึกความกาวหนาของพฤติกรรมท่ีกําลังเปล่ียนแปลงไป เพื่อเปนขอมูล
ตอการเลือกวิธีการปรับพฤติกรรมท่ีเหมาะสมกับเด็ก 
  4. เลือกวิธีการท่ีจะนํามาใชในการปรับพฤตกิรรม  โดยตองคํานึงถึงความเหมาะสม 
ของพฤติกรรมนั้น ๆ จึงจะทําใหการเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมบังเกิดผล วิธีปรับพฤติกรรมมีหลายวธีิ 
เชน การใหแรงเสริม  การงดใหแรงเสริม  การลงโทษ ฯลฯ   
  5. คาดผลและปญหาท่ีจะเกิดขึ้นหลังจากเร่ิมลงมือปรับพฤติกรรม  ตองวางแผนลวงหนา
วา เม่ือเร่ิมใชวิธีการปรับพฤติกรรมนั้น  เด็กจะมีปฏิกิริยาไปในลักษณะใด  ถาเด็กยังไมเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมจะปฏิบัติอยางไร  เม่ือใดจะเปล่ียนเทคนิคในการปรับพฤติกรรม เปนตน 
 6. กําหนดระยะเวลาใหแนนอน นั่นคือตองกําหนดเวลาวา ควรเร่ิมตนการปรับ
พฤติกรรมเม่ือใด  ใชเวลาในการปรับนานเทาใด  และจะส้ินสุดเม่ือใด  เพื่อใหการประเมินผล 
มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
  7. กําหนดรายละเอียดในการปรับพฤติกรรม  นั่นคือ กําหนดวาครูตองปฏิบัติอยางไร
บางในการปรับพฤติกรรมของเด็ก 
 8. ลงมือปฏิบัติงาน 
  9. บันทึกผลการปฏิบัติงาน  ตองบันทึกผลตลอดระยะเวลาของการปรับพฤติกรรมวา
เด็กมีพฤติกรรมในลักษณะใด  ถาวิธีท่ีใชในการปรับพฤติกรรมไมไดผลก็ควรใชวิธีอ่ืนแทน หรือจะ
ใชหลายวธีิพรอมกันก็ได  ท้ังนี้ข้ึนอยูกับดลุยพินิจของครู   
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  10. ติดตามผล 
 ข้ันตอนในการปรับพฤติกรรมท่ีกลาวถึงขางตนนี้ ไมรวมไปถึงการศึกษารายละเอียด 
เกี่ยวกับตัวเดก็ เชน การศึกษาประวัติ  การรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับเดก็ ฯลฯ  เพราะวธีิการดังกลาว 
จะอยูในข้ันวิเคราะหขอมูล และการศึกษาสาเหตุเกีย่วกบัพฤติกรรมของเด็ก  ข้ันตอนท่ีกลาวถึงจะ
นําไปใชเม่ือเราทราบสาเหตุของพฤติกรรมแลว  
 พวงแกว   กิจธรรม (2540)  ไดกลาวไววา  การที่จะใหบรรลุวัตถุประสงคของการบําบัด 
รักษาทางพฤตกิรรมของเด็กออทิสติก  ผูท่ีดูแลใกลชิดและเก่ียวของกบัเด็กออทิสติกควรปฏิบัติ    
ตอเด็ก ดังนี ้
  -  มุงม่ันปรับพฤติกรรม 
  -  บันทึกพฤตกิรรมท่ีไมปกติ 
  -  ปรับแกทีละพฤติกรรม 
  -  กําหนดพฤติกรรมซ่ึงเปนเปาหมายท่ีจะตองปรับใหหมดไปแบบระยะส้ันและระยะยาว 
  -  ใชกจิกรรมท่ีเด็กสนใจน้ันนําไปสูการทํากิจกรรมอ่ืน   
  จากขอความขางตน สรุปไดวา การปรับพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงคของเด็ก ตองทํา 
อยางเปนข้ันตอน  มีการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับตัวเด็กและสาเหตุของการแสดงพฤติกรรมนั้น ๆ  
ใหถองแทกอน  แลวจึงเลือกวิธีการปรับพฤติกรรมท่ีเหมาะสมกับตัวเด็กมาใช  ท้ังนี้ในการลงมือ
ปฏิบัติตองมีการบันทึกอยางละเอียด  และวิเคราะหพรอมกับประเมินผลของการใชวิธีการนั้นวา
ไดผลหรือไม  ถาไมไดผลก็ตองเปล่ียนวิธีการ หรือจะเลือกใชวิธีการหลาย ๆ อยางในการรวมปรับ
พฤติกรรมพรอมกันเลยก็ได  ท้ังนี้ในการศึกษา ผูศึกษาไดนําข้ันตอนการปรับพฤติกรรมมาเปนแบบ
แผนของการดําเนินการปรับพฤติกรรมการตีผูอ่ืนของนองโอม โดยนํามาเปนข้ันตอนดําเนินการ 
จากการเลือกพฤติกรรมท่ีตองการปรับคือพฤติกรรมการตีเพื่อน  แลวกําหนดการสังเกตพฤติกรรม
โดยใชวิธีการ ABC บันทึกความกาวหนา เลือกวิธีการปรับพฤติกรรมท่ีเหมาะสมกับนองโอม 
กําหนดระยะเวลาในการปรับพฤติกรรม กําหนดรายละเอียดตาง ๆ ในการดําเนินการปรับพฤติกรรม 
และลงมือปฏิบัติพรอมกับบันทึกผลการปรับพฤติกรรม   ท้ังนี้ผูศึกษาสามารถสรางโปรแกรม 
การปรับพฤติกรรมจํานวน 1โปรแกรม  เพื่อนําไปลดพฤติกรรมการตีผูอ่ืน และสรางพฤติกรรมใหม 
คือ พฤติกรรมการลูบแขนเพื่อนแทน 
 
พฤติกรรมท่ีเปนปญหาหรือพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงค (Abnormal Behavior) 
  ความหมาย    
  ประเทือง  ภูมิภัทราคม (2540, หนา 23) ไดกลาวถึงพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงคในมุมมอง
ของนักจิตวิทยาวา หมายถึง  พฤติกรรมท่ีผิดปกติไปจากคนท่ัว ๆ ไปในสังคม ท้ังนี้ผดุง อารยะวิญู 
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(2532, หนา 10-11) กลาวเพ่ิมเติมถึงการแสดงออกทางพฤติกรรมท่ีเปนปญหาวา ลักษณะพฤติกรรม
จะแสดงใหเหน็ในรูปแบบท่ีหวาดกลัว  มีอารมณไมม่ันคง  กาวราวและรุกรานคนอ่ืน   
  Gilbert (1975) ใหคําจํากัดความของคําวา ปญหาทางพฤติกรรมในแงของการศึกษาไวดังนี้  
เปนพฤติกรรมอันไมพึงปฏิบัติในโรงเรียน รวมไปถึงการฝาฝนกฎและระเบียบตาง ๆ ของโรงเรียน  
มีความประพฤติในลักษณะท่ีไมเปนท่ียอมรับของสังคม  สวนการแสดงพฤติกรรมท่ีสังเกตเห็นได 
เชน ความลมเหลวทางการเรียน  ดอยสติปญญา  กาวราว  ตอตานสังคม  เง่ืองหงอย  ถดถอย มีปญหา
ทางเพศ  และพูดผิดปกติ  ซ่ึงความหมายน้ีครอบคลุมเพียงแตพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนในโรงเรียนเทานั้น  
ไมครอบคลุมไปถึงพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนนอกโรงเรียน 
 ผดุง   อารยะวญิู (2542, หนา 2) กลาวถึงพฤติกรรมท่ีเปนปญหาวา เปนพฤติกรรม        
ทุกพฤติกรรมท่ีเบ่ียงเบนไปจากเกณฑปกติ  อันจะสรางปญหาใหแกตัวเดก็และผูอ่ืนท้ังนี้อาจ
แสดงออกในลักษณะท่ีกาวราว  เกเร กอกวนหรือเปนไปในทางท่ีถดถอย หนีความจริง เง่ืองหงอย  
เพอฝน  หรือเซ่ืองซึม   
 สรุปความหมายขางตนไปในทิศทางเดยีวกันวา  พฤติกรรมท่ีเปนปญหาหรือพฤติกรรม 
ท่ีไมพึงประสงค คือ พฤติกรรมท่ีบุคคลแสดงออกมาโดยมีความเบ่ียงเบนไปจากเกณฑปกติ  
หรือผิดปกติไปจากคนท่ัว ๆ โดยแสดงพฤติกรรมในทางลบหรือไมพึงประสงค  ในการศึกษาคร้ังนี้
พฤติกรรมท่ีไมพึงประสงคคือ พฤติกรรมการตีผูอ่ืนของนองโอมซ่ึงแสดงความถ่ีมากท่ีสุด ในชวง 
เวลา 12.40-13.40 น. ของวัน ซ่ึงเปนชวงเวลาท่ีนักเรียนในหองตองเรียนวิชาคณติศาสตร 
 สาเหตุของพฤติกรรมท่ีเปนปญหา 
 ประเทือง ภูมิภัทราคม (2540, หนา 30-33) ไดอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับสาเหตุท่ีกอใหเกิด 
ปญหาทางดานพฤติกรรม  ซ่ึงแบงออกได 3 สาเหตุ ไวดังนี้ 
 1. พันธุกรรม  เปนท่ียอมรับกันวา  ส่ิงท่ีถายทอดจากบรรพบุรุษไปสูลูกหลาน โดยผาน
กระบวนการของพันธุกรรม มิใชมีแตลักษณะทางกายเทานั้นหากยังรวมถึงลักษณะทางพฤติกรรมดวย  
ไดมีการศึกษาการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมท่ีเรียกวา  พันธุศาสตรแหงพฤติกรรม (Behavior 
Genetics)  ข้ึนมาเพื่อศึกษาและคนควาในเร่ืองนี้อยางเปนระบบ วิธีการที่ใชมีหลายวิธี เชน ศึกษา 
โดยใชวิธีการผสมพันธุ  การวิเคราะหเครือญาติ   การวิเคราะหความคลาย  ซ่ึงผลจากการศึกษาแสดง
ใหเห็นวาลักษณะทางพฤติกรรมบางอยางสามารถถายทอดทางพันธุกรรมได 
 2. ความผดิปกตทิางชีวเคมี   ซ่ึงเกิดข้ึนในรางกายของมนุษย  และมีผลตอลักษณะ
พฤติกรรมของมนุษยดวย  เชน  อาการ PKU หรือผูท่ีรางกายไมสามารถสังเคราะหเอนไซมสําหรับ
การเผาผลาญฟนิลาลานินใหเปนไทโรซินได  ถารางกายสะสมฟนิลาลานินมากกจ็ะกลายเปนกรด
ทําลายสมองท่ีกําลังเจริญเติบโต  ทําใหเดก็กลายเปนเด็กปญญาออน  ดังนั้นความผิดปกติทางชีวเคมี
จึงนาจะมีสวนทําใหเกิดพฤตกิรรมท่ีผิดปกติข้ึน 
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 3. ส่ิงแวดลอม  พฤติกรรมท่ีเปนปญหาอันเนื่องมาจากส่ิงแวดลอมนั้นเกิดข้ึนจากการที่
มนุษยตองมีปฏิสัมพันธกับส่ิงแวดลอม  มนุษยจะตองปรับตัวใหเขากับส่ิงแวดลอมใหได ถาปรับตัว
ไมไดก็จะเกิดปญหาข้ึนได   ส่ิงแวดลอมท่ีมนุษยปฏิสัมพันธอยูตลอดเวลา สามารถแบงออกเปน  4  
ประเภท  ดังนี้ 
  3.1 ส่ิงแวดลอมทางบาน  เปนส่ิงแวดลอมประเภทแรกของเดก็ และเปนส่ิงแวดลอม
ท่ีมีอิทธิพลตอลักษณะพฤติกรรมของเด็กมากท่ีสุด  ท้ังนีบ้านหรือครอบครัวมีบทบาทสําคัญ 
ในการหลอหลอมพฤติกรรมของเด็ก โดยเฉพาะลักษณะและวิธีการอบรมของบุคคลในครอบครัว 
และพฤติกรรมของพอแมจะสงผลและมีอิทธิพลตอพฤติกรรมเด็กเปนอยางมาก 
  3.2 ส่ิงแวดลอมในโรงเรียน  นับวาสําคัญมากอีกแหงหนึ่งท่ีมีอิทธิพลตอเด็ก เนื่องจาก
โรงเรียนมีหนาท่ีในการถายทอดวิชาความรูและปลูกฝงคุณลักษณะท่ีดีงามใหแกเด็ก   แตถาหาก 
การปฏิบัติของครูตอเดก็เปนไปดวยความไมถูกตองเหมาะสม ก็อาจเปนสาเหตุของพฤติกรรมท่ีเปน
ปญหาของเด็กได 
  3.3 ส่ิงแวดลอมในสังคม  มีท้ังส่ิงแวดลอมท่ีเปนบุคคลและส่ิงแวดลอมท่ีมิใชบุคคล
ไดแก สภาพดนิฟาอากาศและสภาพของชุมชน ในบรรดาส่ิงแวดลอมเหลานี้บุคคลจัดวามีอิทธิพล
ตอการหลอหลอมพฤติกรรมของเด็กเปนอยางยิ่ง ดังนั้นส่ิงแวดลอมในสังคมโดยเฉพาะบุคคลใน
สังคมหรือในชุมชนท่ีเด็กมีโอกาสเกี่ยวของดวย  ยอมมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของเดก็ได 
  3.4 ส่ือมวลชน ไมวาจะเปนวิทยุ  โทรทัศน  ภาพยนตร  หนังสือพิมพหรือส่ืออ่ืน ๆ
ในลักษณะเดียวกันมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของเด็กเปนอยางมาก  ยิ่งในปจจุบันความกาวหนาทาง
เทคโนโลยีมีมาก  การแพรขาวสารขอมูล หรือเร่ืองราวตาง ๆ โดยอาศัยส่ือดังกลาวขางตน  
สามารถกระทําไดอยางรวดเร็วและกวางขวาง  ซ่ึงมีผลกระทบตอพฤติกรรมเด็กเพราะเปนตัวกลาง
ในการเสนอตวัแบบใหแกเดก็  ถาส่ือเหลานี้เสนอขาวสาร  ขอเท็จจริง  หรือภาพของเร่ืองราวท่ีขาด
ความรอบคอบหรือไมเหมาะสมใหแกเด็ก  เด็กจะเลียนแบบพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมไป ยอมเปน
สาเหตุใหเด็กมีพฤติกรรมท่ีเปนปญหาตามมา 
  จากขอความขางตน  ผูศึกษาไดสังเกตพฤติกรรมโดยการทํา ABC ถึงสาเหตุของการเกิด
พฤติกรรมการตีผูอ่ืนของนองโอม ปรากฏวาสาเหตุของการเกิดพฤตกิรรมนั้นมาจากส่ิงแวดลอม 
เนื่องจากนองโอมเลียนแบบพฤติกรรมการตีจากครู หรือ เพื่อน แลวสงผลใหนองโอมนําพฤติกรรม
นั้นมาใชเปนพฤติกรรมถาวรในการเรียกรองความสนใจจากผูอ่ืนนั่นเอง  
   ลักษณะของพฤติกรรมท่ีเปนปญหา 
  ประเทือง   ภูมิภัทราคม (2540, หนา 28-30)  ไดอธิบายถึงลักษณะของพฤติกรรม 
ท่ีเปนปญหาของบุคคล  สามารถแบงกลุมตามลักษณะของพฤติกรรมออกเปนกลุมใหญ ๆ ได   
6  กลุมดวยกัน  ดังนี ้
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  1. พฤติกรรมท่ีเก่ียวกับบุคลิกภาพ  ปญหาในลักษณะน้ีจะเกี่ยวของกับความรูสึก 
วิตกกังวล  ความกลัวหรือความทอแทส้ินหวัง  บุคคลพวกน้ีจะไมมีความสุข ไมคอยแสดงออก
พฤติกรรมท่ีเห็นไดชัด คือ ถอยหนี  หลีกเล่ียง  เฉ่ือยชา  ข้ีอาย  ออนไหวงาย  รูสึกมีปมดอย  ทอแท 
ข้ีกลัว  ฝนกลางวัน และวิตกกังวลมากจนเกินไป  
  2. พฤติกรรมท่ีเก่ียวกับปญหาการแสดงออก จะเกีย่วของกับการแสดงออกในทาง
กาวราว  ตอตานสังคมอันเปนเหตุทําใหเกดิความขัดแยงกับเพื่อน ผูเกีย่วของหรือผูมีอํานาจอ่ืน ๆ 
แมกระท่ังผูปกครองของเขาก็ตาม  พฤติกรรมน้ีเห็นไดจากการชกตอย  ไมเช่ือฟง  รบกวนผูอ่ืน  
ทําลายของ  เรียกรองความสนใจ  อิจฉาริษยา  ใชภาษาหยาบคาย  เด็กพวกนี้ไมรูวาตนเองกระทํา
ความผิดอีกดวย 
  3. พฤติกรรมท่ีเกิดจากความแปรปรวนทางอารมณ มีลักษณะการแสดงออก 
หลายลักษณะ ซ่ึงเปนผลมาจากความผิดปกติทางอารมณ เชน มีความคิดสับสน  เห็นภาพหลอน 
แสดงพฤติกรรมแปลก ๆ ท่ีคนปกติท่ัวไปไมทํากัน บางคนเดินพดูคนเดียว  คิดวาตนเองมีอํานาจ  
ไมสามารถรับรูความจริงได เปนตน 
  4. พฤติกรรมท่ีแสดงถึงการขาดวุฒิภาวะ  คือ การแสดงพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมกับวยั 
หรือข้ันพัฒนาการของมนุษยแตละวยั  ถาดผิูวเผินไมพิจารณาวยัและข้ันพัฒนาการอาจเห็นวา 
เปนพฤติกรรมปกติ  แตเม่ือพจิารณาแลวอาจพบวาเปนพฤติกรรมท่ีเปนปญหา 
  5. พฤติกรรมท่ีเก่ียวกับความผดิพลาดในการรับรูทางสังคม  ซ่ึงเกิดจากความผิดพลาด 
ในการรับรูส่ิงเราในสังคม  พฤติกรรมท่ีเปนปญหาอาจเห็นไดจากการท่ีไมสามารถรับรูและเขาใจ
คําพูดหรือสนทนาของผูอ่ืน  ไมรูวาเม่ือไรควรพูด  เม่ือไรควรหยุดพูด  ไมเขาใจภาษาทาทาง  และ
แสดงออกในสังคมท่ีไมเหมาะสม 

 6. พฤติกรรมท่ีเกิดเนื่องจากการอยูในสภาพแวดลอมท่ีไมเหมาะสม เชน เด็กท่ีอยูใน
ครอบครัวท่ีพอแมทะเลาะกนั  ไมปรองดองกัน  ดาทอกนัใหเด็กเห็นและไดยนิ  เดก็ก็จะเลียนแบบ
พฤติกรรมเหลานั้นจากพอแม  เด็กจึงไมรูวาพฤติกรรมท่ีพอแมแสดงใหเห็นเปนส่ิงท่ีไมถูกตองได  
เพราะเขาอยูในสภาพแวดลอมเชนนั้นมาตลอดเวลา  ต้ังแตเล็กจนโต 
 จากขอความขางตน สรุปไดวาพฤติกรรมการตีผูอ่ืนของนองโอมเปนพฤติกรรมท่ีเกี่ยวกับ
ปญหาการแสดงออก  นั้นคือ แสดงพฤติกรรมในทางกาวราวไมเหมาะสม คือ การตีผูอ่ืน เพื่อเรียกรอง
ความสนใจ และนองโอมก็ไมรูวาตนเองกระทําความผิดดวย  
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การวิเคราะหพฤติกรรมประยุกต (Applied Behavior Analysis : ABA) 
  ผดุง   อารยะวิญู (2546, หนา 73)  กลาววา ช่ือภาษาอังกฤษของการวิเคราะหพฤติกรรม
ประยุกต คือ Applied Behavior Analysis ใชช่ือยอวา ABA (เอบีเอ) เปนการนําวิธีการปรับพฤติกรรม
มาใชในการสอนเด็กออทิสติก วิธีนี้พัฒนาข้ึนโดย อิแวน โลวาสล (Ivan Lovass) พรอมท้ังอธิบายวา
เปนเทคนิคท่ีนํามาใชสอนทักษะตาง ๆ ใหเกิดข้ึนในตัวเด็ก วิธีนี้จะแยกทักษะใหญออกเปนทักษะ
ยอย ๆ หลายทักษะ  ครูจะเร่ิมสอนทักษะยอย ๆ เหลานั้นอยางเขมขนทีละทักษะตามลําดับ เม่ือเด็ก
เกิดทักษะแรกแลวจึงฝกทักษะตอไป  ในข้ันสุดทายจึงนําทักษะยอย ๆ เหลานั้นรวมกันเขาเปน
ทักษะใหญ  จงึทําใหเด็กเกิดทักษะสําคัญได   
 ความหมายของการวิเคราะหพฤติกรรมประยุกต 
 ผดุง   อารยะวญิู (2546, หนา 73) ไดใหความหมายไววา เปนการนําวิธีการปรับ
พฤติกรรมมาใชในการสอนเด็ก และเหมาะสมอยางยิ่งในการสอนหรือปรับพฤติกรรมของ          
เด็กออทิสติก 
 O’Leary and Terrence (1987) ไดใหนยิามไววา คือการปรับพฤติกรรมภายนอก  
(Overt Behavior) โดยอาศัยหลักการ และกระบวนการตามทฤษฎีการเรียนรูการวางเงื่อนไขการ
กระทํา (Operant Conditioning) ของ B.F.Skinner ซ่ึงมีแนวคิดพื้นฐานของทฤษฎีวา พฤติกรรม 
เปนผลของส่ิงแวดลอม คือ พฤติกรรมจะเขมขนข้ึนเนื่องจากผลของการไดรับแรงเสริม และ
พฤติกรรมจะออนลงเนื่องจากผลของการลงโทษ เนนวธีิการศึกษาโดยศึกษาตัวอยาง (Subject) 
เปนรายบุคคล มีการวัดซํ้าอยางมีความเปนปรนัยภายใตการควบคุมเง่ือนไขตาง ๆ ไดอยางด ี
 กลาวโดยสรุปการวิเคราะหพฤติกรรมประยุกต  หมายถึง  การนําวิธีการปรับพฤติกรรม 
มาประยุกตใชในการสอนหรือแกไขปญหา  การปรับลดทางพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงคหรือนํามา
เพิ่มหรือสรางพฤติกรรมใหมท่ีพึงประสงคของบุคคล  โดยใชหลักการพ้ืนฐานตามทฤษฎีการเรียนรู
การวางเง่ือนไขการกระทําของสกินเนอร  และนํามาใชในการศึกษาคร้ังนี้ คือ เปนหลักการที่นํามา
ปฏิบัติในการปรับพฤติกรรมของนองโอม  โดยเร่ิมต้ังแตการศึกษาพฤติกรรมของนองโอม แลวสราง
โปรแกรมการฝกโดยมีพื้นฐานการปรับพฤติกรรมแบบการวางเง่ือนไข  ซ่ึงนํามาใชประกอบกับ
เทคนิคการปรับพฤติกรรมอีก 4 แบบ คือ การเสนอตัวแบบการกระทําท่ีมีชีวิต การชี้แนะ การเสริมแรง
ทางบวกดวยเบ้ียอรรถกร และการลงโทษโดยการปรับสินไหม 
  หลักการพื้นฐานของการวิเคราะหพฤติกรรมประยุกต 
 ประเทือง   ภูมิภัทราคม (2540, หนา 6-7) และสมโภชน   เอ่ียมสุภาษติ (2541, หนา 6-9)    
ไดกลาวถึงวิวฒันาการของความเปนมาของการปรับพฤติกรรมสมัยใหมวา  ไดมีการพัฒนาเทคนคิ  
วิธีการ เพื่อใชในการแกไขพฤติกรรมท่ีไมปกติตาง ๆ มากมาย  ท้ังนีก้ารปรับพฤติกรรมแบบ 
การวิเคราะหพฤติกรรมประยุกตมีหลักการพ้ืนฐานมาจากทฤษฎีการเรียนรูการวางเงื่อนไข 
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การกระทํา(Operant conditioning) ท่ีนําไปประยุกตใชในการแกไขปญหาของมนุษย  และผูท่ีมี
บทบาทสําคัญคือ Burrhus F.Skinner  โดยที่เขาไดอธิบายแนวความคิดเกี่ยวกับจิตบําบัดเสียใหม 
ใหอยูในรูปของพฤติกรรม โดยการเนนวา พฤติกรรมเปนส่ิงสําคัญท่ีผลักดันใหมีการพัฒนาเทคนคิ
การปรับพฤติกรรม  ซ่ึงเปนวิธีการแกปญหาท่ีเนนเทคนคิวิธีการแกปญหา (Treatment-Oriented 
Approach) นอกจากนีใ้นป ค.ศ.1953 ไดมีการใชคําวา “พฤติกรรมบําบัด” (Behavior Therapy)  
เปนคร้ังแรกในสหรัฐอเมริกา  โดยปรากฏอยูในรายงานผลการวิจัยของลินดสเลย  สกินเนอร  
และโซโลมอน ซ่ึงใชคํานี้เพื่อเรียกวิธีการบําบัดผูปวยทางจิตดวยหลักการเสริมแรง (Lindsley, 
Skinner & Solomon, 1953 อางในสมโภชน   เอ่ียมสุภาษิต, 2541, หนา 6)  จากนั้นไดมีการนําเอา
แนวคิดของทฤษฎีไปแกไขพฤติกรรมท่ีเปนปญหาของเด็กไมวาจะเปนเด็กพิการ หรือเด็กกอนวยั
เรียน (Bijou & Baer, 1961 อางในสมโภชน   เอ่ียมสุภาษิต, 2541, หนา 6)  และในป 1965 Ullmann 
และ Krasner  ไดตีพิมพหนังสือท่ีรวบรวมการนําเอาหลักการเรียนรูการวางเง่ือนไขแบบการกระทํา
ไปใชกับผูท่ีมีความผิดปกติทางจิตในหลายลักษณะ  (สมโภชน   เอ่ียมสุภาษิต, 2541, หนา 6)   
 ผดุง  อารยะวญิู (2546, หนา 73-74) กลาววาในป 1980’s จนถึงปจจบัุน อิแวน โลวาสล 
(Ivan Lovass) ไดพัฒนาเทคนิควิธีการปรับพฤติกรรมเพ่ือนํามาใชในการสอนเด็กออทิสติกโดย
อาศัยทฤษฎีการวางเง่ือนไขการกระทําของสกินเนอร วิธีนี้อาจมีช่ือเรียกคลองกันหลายช่ือ ไดแก 
Discreet Trial (DT), Discreet Trial Therapy/Teaching (DTT) , Intensive Behavior Intervention 
(IBI) และ Applied Behavior Analysis (ABA) พรอมท้ังอธิบายวาเปนเทคนิคท่ีนํามาใชสอนทักษะ
ตาง ๆใหเกดิข้ึนในตัวเดก็โดยแยกทักษะใหญออกเปนทักษะยอย ๆ หลายทักษะ (Task Analysis)  
 กลาวโดยสรุปการวิเคราะหพฤติกรรมประยุกตมีหลักการพ้ืนฐานมาจากทฤษฎีการเรียนรู
การวางเงื่อนไขการกระทํา (Operant conditioning) ของ Skinner ตอมา Ivan Lovass ไดพัฒนาเทคนิคนี้
เร่ือยมาต้ังแตป 1980’s จนถึงปจจุบัน   เพื่อนํามาใชในการสอนและการปรับพฤติกรรมโดยเฉพาะ
อยางยิ่งกับเด็กท่ีมีภาวะออทิซึม 

  ทฤษฎีการเรียนรูท่ีนํามาใชในการวิเคราะหพฤติกรรมประยุกต 
 สําหรับการศึกษาคร้ังนี้  นอกจากใชแนวคิด  และหลักการพื้นฐานตามทฤษฎีการเรียนรู 
การวางเง่ือนไขการกระทําตามวิธีการปรับพฤติกรรมแบบวิเคราะหพฤติกรรมประยุกตแลว  ผูศึกษา
ยังเลือกใชทฤษฎีการเรียนรูทางปญญาสังคมของ Albert Bandura ท่ีมีแนวคิดตอกระบวนการเรยีนรู
ทางพฤติกรรมวา การเรียนรูเกิดจากกระบวนการสังเกตและเลียนแบบพฤติกรรมจากตัวแบบทั้งท่ี
เปนของจริงและตัวแบบทีเ่ปนสัญลักษณ (ประเทือง   ภมิูภัทราคม, 2540, หนา 12) 
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  1. ทฤษฎีการวางเงื่อนไขการกระทํา (Operant Conditioning)  
   สุรางค  โควตระกูล (2544, หนา 189-196)  ไดกลาววา ผูคิดคนทฤษฎีนี ้คือ เบอรรัส 
เอฟ สกินเนอร (Burrhus F.Skinner) นักจติวิทยาชาวอเมริกัน สกินเนอรใชทฤษฎีนีอ้ธิบายกระบวน 
การเรียนรูท่ีกอใหเกดิพฤติกรรมตาง ๆ ท้ังของมนุษยและสัตว   ในเวลาตอมามีการนาํแนวคิดและ
หลักการไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนหลายอยาง  จนกระท่ังทานไดรับเลือกใหเปนนักจติวิทยา  
ท่ีไดรับการยกยองมากท่ีสุดในศตวรรษน้ี  สกินเนอรทําการทดลองการวางเง่ือนไขแบบโอเปอรแรนท 
(Operant Conditioning) โดยใชหนูและนกเปนสัตวทดลอง  สกินเนอรมีความเช่ือม่ันวา “แรงเสริม” 
เปนตัวแปรสําคัญในการเปล่ียนพฤติกรรมหรือการเรียนรูของเด็ก  ตามทัศนะของนกัจิตวิทยากลุม
พฤติกรรมนิยม ใหความสนใจเกี่ยวกับพฤติกรรมท่ีเห็นไดชัด สามารถวัดได สังเกตไดและทดสอบได  
แนวคิดของนกัจิตวิทยากลุมนี้ถือวา “ส่ิงแวดลอมหรือประสบการณ” จะเปนตัวกําหนดพฤติกรรม  
และ “การเรียนรู” จะเกิดข้ึนเม่ือมีการเช่ือมโยงระหวาง “ส่ิงเรา”  กับ “การตอบสนอง”  การแสดง
พฤติกรรมจะมีความถ่ีมากข้ึนถาหากไดรับการเสริมแรง   
  ประเทือง  ภูมิภัทราคม (2540, หนา 51) ไดกลาวถึง แนวคิดพื้นฐานของทฤษฎีนี้วา 
พฤติกรรมของมนุษยตกอยูภายใตการควบคุมของเง่ือนไขการเสริมแรง และเง่ือนไขการลงโทษ 
   สมโภชน  เอ่ียมสุภาษิต (2541, หนา 32) ไดกลาวถึงแนวคิดของทฤษฎีการวางเง่ือนไข
แบบการกระทํานั้น  มีความเช่ือวาพฤติกรรมของบุคคลเปนผลพวงเนื่องมาจากการปฏิสัมพันธกับ
สภาพแวดลอม  พฤติกรรมท่ีเกิดข้ึน (Emitted) ของบุคคลจะแปรเปล่ียนไปเนื่องมาจากผลกรรม 
(Consequences) ท่ีเกิดข้ึนในสภาพแวดลอมนั้น  สกินเนอรใหความสนใจกับผลกรรม  2  ประเภท  
ไดแก  ผลกรรมท่ีเปนตัวเสริมแรง (Reinforces)  ท่ีทําใหพฤติกรรมท่ีบุคคลกระทําอยูนั้นมีอัตรา 
การกระทําเพิ่มมากข้ึน และผลกรรมท่ีเปนตัวลงโทษ (Punisher) ท่ีทําใหพฤติกรรมท่ีบุคคลกระทํานั้น 
ยุติลง ประเทือง  ภูมิภัทราคม (2540, หนา 53-54) ไดอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกรรมที่เกิดข้ึนจาก 
การกระทําวามีมากมาย  มีท้ังผลกรรมที่เปนท่ีตองการของเจาตัวผูกระทํา และผลกรรมท่ีไมเปน 
ท่ีตองการของเจาตัวผูกระทํา ผลกรรมท่ีเปนท่ีตองการเรียกวา ผลกรรมทางบวก และการใหผลกรรม
ทางบวกเรียกวา การเสริมแรง และมีการแบงประเภทการเสริมแรงไปอีก 2 ประเภท คือ การเสริมแรง
ทางบวก  และการเสริมแรงทางลบ  สวนผลกรรมท่ีไมเปนท่ีตองการเรียกวา  ผลกรรมทางลบ   
การใหผลกรรมทางลบเรียกวา  การลงโทษ ท้ังนี้การลงโทษแบงออกเปน 2 ประเภทเชนกัน คือ  
การลงโทษทางบวก และการลงโทษทางลบ 
   ประเทือง  ภูมิภัทราคม (2540, หนา 68) กลาวถึง การเสริมแรง และการลงโทษไว
ดังนี้    การเสรมิแรงแบงออกเปน 2 ประเภท คือ การเสริมแรงทางบวก หมายถึง การเพิ่มความถ่ี 
ของพฤติกรรมอันเปนผลเนือ่งมาจากการใหส่ิงใดส่ิงหนึง่ภายหลังพฤติกรรมนั้น  อีกประเภทหนึ่ง 
คือ การเสริมแรงทางลบ  หมายถึง  การเพิ่มความถ่ีของพฤติกรรมอันเนื่องมาจากการแสดง
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พฤติกรรมนั้นแลวสามารถถอดถอนส่ิงเราท่ีไมพึงปรารถนาออกได  สวนการลงโทษนั้นก็สามารถ
แบงออก เปน 2 ประเภทเชนเดียวกัน คือ การลงโทษทางบวก  หมายถึง  การใหส่ิงใด ๆ ก็ตาม 
ภายหลังพฤติกรรมของอินทรียแลวมีผลทําใหพฤติกรรมน้ันยุติหรือลดลง สวนการลงโทษทางลบ 
หมายถึง  การถอดถอนส่ิงใด ๆ ก็ตามภายหลังพฤติกรรมของอินทรียแลวมีผลทําใหพฤติกรรมนัน้
ยุติ หรือลดลง 
   ประเทือง  ภูมิภทัราคม (2540, หนา 58) ไดนําเสนอการจดัเง่ือนไขผลกรรม  
ซ่ึงประกอบ ดวยการเสริมแรงทางบวก   การเสริมแรงทางลบ   การลงโทษทางบวก และการลงโทษ
ทางลบ สามารถสรุปใหชัดเจนเขาใจงาย ดังนี้      
 

 ส่ิงท่ีพึงพอใจ ส่ิงท่ีไมพึงพอใจ 
   

การให การเสริมแรงบวก การลงโทษทางลบ 
การถอดถอน การลงโทษทางบวก การเสริมแรงลบ 

 
  ชัยพร  วิชชาวธุ (2539)  ไดเสนอการวางเง่ือนไขผลกรรมวามีข้ันตอนท่ีสําคัญ 3 
ข้ันตอนดังนี ้
 ข้ันท่ี 1  กําหนดพฤติกรรมท่ีตองการใหเกดิข้ึนในสภาพการณหนึ่ง ๆ และกําหนดผล
กรรมท่ีจะใชควบคุมพฤติกรรมน้ัน ๆ   
 ข้ันท่ี 2  เสนอสัญญาณท่ีเปนส่ิงเรา เพื่อการจําแนกวาเม่ือไรตองแสดงพฤติกรรม 
แลวสังเกตพฤติกรรมของผูเรียนท่ีเกดิข้ึนซ่ึงอาจมีพฤติกรรมท่ีหลากหลาย 
 ข้ันท่ี 3  พฤติกรรมท่ีซับซอน และไมสามารถเกิดข้ึนไดอยางสมบูรณในข้ันท่ี 2  
แตใชเทคนิคการแตงพฤติกรรม (Shaping) และใชมากในการฝกพฤติกรรมทางภาษาและ 
ทักษะตาง ๆ ท้ังในมนษุยและสัตว 
 จากขอความขางตนสรุปไดวา  ตามทรรศนะของสกินเนอรนั้นเช่ือวาพฤติกรรมมนุษย
เกิดจากการเรียนรูความสัมพันธระหวางพฤติกรรมกับส่ิงเราในสภาพแวดลอมท่ีมีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมและผลกรรมที่เกดิข้ึนหลังจากแสดงพฤติกรรมน้ัน  โดยเนนท่ีความสัมพนัธระหวาง
พฤติกรรมและผลกรรมเปนสําคัญ   ผลกรรมท่ีเกิดจากการกระทํามีท้ังผลกรรมท่ีผูกระทําตองการ 
เรียกวา ผลกรรมทางบวกและผลกรรมที่ผูกระทําไมตองการ เรียกวา ผลกรรมทางลบ  การใหผล
กรรมทางบวกเรียกวา การเสริมแรง แบงได 2 ประเภท คือ การเสริมแรงทางบวกและการเสริมแรง
ทางลบ  สวนการใหผลกรรมทางลบเรียกวา  การลงโทษ แบงได 2 ประเภท คือ การลงโทษทางบวก  
และการลงโทษทางลบ  สําหรับการวางเง่ือนไขผลกรรมมีท้ังหมด 3 ข้ันตอนดังกลาวขางตน 
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ประเด็นสําคัญคือข้ันตอนท่ี 3 ซ่ึงกลาวถึงพฤติกรรมท่ีซับซอนไมสามารถเกิดข้ึนไดอยางสมบูรณ 
ในข้ันตอนท่ี  2 ใหใชกระบวนการแตงพฤติกรรมเขามาชวย  เพื่อเสริมใหพฤติกรรมเกิดไดอยาง
สมบูรณ    
   จากหลักการดงักลาวผูศึกษาเลือกใชการวิเคราะหพฤติกรรมประยุกตเปนวิธีการหลัก 
ในการศึกษา  ดังนั้นการนําหลักทฤษฎีการวางเง่ือนไขแบบการกระทํามาใชเปนพืน้ฐานในการปรับ
พฤติกรรม  และเลือกเทคนคิวิธีการตามหลักทฤษฎี ไดแก  การเสริมแรงทางบวกโดยเบ้ียอรรถกร  
การลงโทษโดยการปรับสินไหมและการช้ีแนะทางวาจา มาใชเปนเทคนิครวมในการปรับพฤติกรรม 
เนื่องจากเทคนิคท่ีเลือกมานี ้ เปนเทคนิคท่ีไมมีกระบวนการอันซับซอน  วิธีการใชเหมาะสมและ
สอดคลองกับลักษณะความบกพรอง  สภาพการณและส่ิงแวดลอมของผูเรียน ภายใตหลักการที่ควร
คํานึงถึงในเร่ืองความแตกตางระหวางบุคคล 
 2. ทฤษฎีการเรียนรูทางปญญาสังคม (Social Cognitive Learning Theory) 
 สุรางค  โควตระกูล (2541, หนา 235-244)  กลาววาทฤษฎีนี้พัฒนาโดยนักจิตวิทยา
ชาวแคนาดา ช่ือ อัลเบิรต  บันดูรา (Albert Bandura) ไดพฒันาทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม (Social 
Learning Theory) และไดเปล่ียนช่ือใหมเปน Social Cognitive Theory แนวคิดพื้นฐานของทฤษฎี
การเรียนรูทางปญญาสังคม   มีทัศนะในเร่ืองการเรียนรูวาการเรียนรูท่ีเกิดข้ึนไมจําเปนตองแสดง
พฤติกรรมออกมาทันที  แตการเรียนรูเปนการไดมาซ่ึงความรูใหม (Acquired New Knowledge) 
ดังนั้นการเรียนรูในแนวทฤษฎีนี้คือ การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในโดยไมจําเปนตอง
แสดงออกมาใหเห็น   แตถามีการแสดงออกมาเปนพฤติกรรมภายนอก  ก็เปนการยืนยนัวาเกิด     
การเรียนรู  ซ่ึงบันดูราเนนการเรียนรูท่ีเกิดจากการสังเกตตัวแบบ  หรือการเรียนรูโดยการสังเกต 
(Observation Learning) เม่ือบุคคลสังเกตตัวแบบแสดงพฤติกรรมตาง ๆ ก็จะจดจําพฤติกรรมตาง ๆ 
ของตัวแบบเอาไว แตมิไดแสดงพฤติกรรมตามตัวแบบในทันทีทันใด ตอมาเม่ือมีโอกาสจึงไดแสดง
พฤติกรรมนั้นออกมา เชน เดก็สังเกตพฤติกรรมความกาวราวของพอแมหรือกลุมคนใกลชิดท่ีมี 
ตอกัน  เดก็ก็จะจดจําเอาไวซ่ึงข้ันตอนนี้บันดูราถือวาไดเกดิการเรียนรู  ตอมาเม่ือมีโอกาสเหมาะ 
เด็กจะแสดงพฤติกรรมความกาวราวออกมาทันที 
  Bandura (1977)ไดอธิบายกระบวนการเรียนรูโดยการสังเกต (Observation Learning) 
คือ การเรียนรูจากการสังเกตตัวแบบซ่ึงมีท้ังตัวแบบที่เปนคนจริงและตัวแบบสัญลักษณ   การสังเกต 
ตัวแบบทําใหบุคคลเรียนรูท้ังพฤติกรรมการแสดง ออกทางความคิด อารมณ และอ่ืน ๆ พรอม ๆ กัน
ตัวแบบที่บุคคลเห็นจะชวยใหบุคคลเรียนรูพฤติกรรมใหม เสริมพฤติกรรมใหดีข้ึน และยับยั้งการ
แสดงพฤติกรรมบางอยาง ท้ังนี้กระบวนการเรียนรูโดยการสังเกตท่ีท้ังหมด 4 อยาง คือ กระบวนการ
ใสใจ (Attention)   กระบวนการจดจํา (Retention)   กระบวนการแสดงพฤติกรรมเหมือนกับตัวแบบ 
(Visual Imagery)  และกระบวนการจูงใจ (Motivation)  ท้ังนี้กระบวนการในการเรียนรูโดยการ
สังเกตสามารถนําเสนอในรูปแผนผัง ดังนี ้  
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แผนผังกระบวนการในการเรียนรูโดยการสังเกต 
 

   ประเทือง  ภูมิภัทราคม (2540, หนา 59-60) กลาวไววา บันดูราเช่ือวา บุคคลมี
ความสามารถในการใชสัญลักษณ   ดังนัน้การเกดิพฤตกิรรมของมนุษย สามารถอธิบายในรูป 
ของการมีปฏิสัมพันธซ่ึงกันและกันอยางตอเนื่องระหวางพฤติกรรม  องคประกอบสวนบุคคล  
และองคประกอบทางส่ิงแวดลอม  Bandura (1977) ไดอธิบายถึงลักษณะการมีปฏิสัมพันธซ่ึงกัน
และกันระหวางองคประกอบ 3 ดาน (Triad Reciprocal Determinant)   
 

P 
 
       

B     E 
 

การมีปฏิสัมพันธซ่ึงกันและกันระหวางพฤติกรรม (B) 
องคประกอบตัวบุคคล (P) และองคประกอบทางส่ิงแวดลอม (E) 

 

   P          B  เปนปฏิสัมพันธระหวางตัวบุคคล ไดแก ความคิด ความคาดหวัง ความเชือ่  
ความรูสึก  การรับรูตนเอง  เปาหมาย  ความตั้งใจกับพฤติกรรม ปจจัยดังกลาวกาํหนดวาจะแสดง
พฤติกรรมไปในทิศทางใด  แลวพฤติกรรมเปนตัวกําหนดปจจยัภายในตัวบุคคล คือ การตอบสนอง
ความรูสึก 
   E          P  เปนปฏิสัมพันธระหวางสภาพแวดลอมและตัวบุคคล สภาพแวดลอมอาจ
เปนส่ือ  ขอความหรือตัวแบบจะกระตุนความคิด ความคาดหวัง ความรูสึก การรับรูตนเองและ
ลักษณะอ่ืนๆ ของบุคคลโดยผานตัวแบบการอบรมส่ังสอนหรือการชักจูงทางสังคม ในขณะเดยีวกนั
บุคคลจะมี ปฏิสัมพันธตอบสนองภายในตอสภาพแวดลอมดวย 
   B         E  เปนปฏิสัมพันธระหวางพฤตกิรรมและสภาพแวดลอม คือ พฤติกรรมจะ
เปล่ียนเง่ือนไขสภาพแวดลอมและสภาพแวดลอมท่ีเปล่ียนไปจะเปล่ียนพฤติกรรมดวย 
 

ความใสใจ 
Attention 

การจดจํา 
Retention 

การแสดงพฤตกิรรม
เหมือนตัวอยาง 
Reproduction 

แรงจูงใจ 
Motivation 
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 Bandura (1977) เช่ือวา พฤตกิรรมความกาวราว รุนแรง  เกิดจากกระบวนการท่ีเรียกวา 
“ตนแบบของพฤติกรรม” ซ่ึงเปนเร่ืองสวนบุคคล ไมใชส่ิงท่ีสืบทอดมาจากลักษณะทางพันธุกรรม 
ท่ีมีแนวโนมทางปาเถ่ือนดุราย หรือนยิมความรุนแรง แตมาจากแบบอยางท่ีสงผลกระทบตอเนื่อง
จากแรงเสริมของตนกําเนดิหลัก 3 ประการ คือสมาชิกในครอบครัว ส่ือ และสภาพแวดลอม 
  จากขอความขางตนสรุปไดวา  ทฤษฎีการเรียนรูปญญาสังคมของบันดูรา  มีแนวคิด
พื้นฐานท่ีอธิบายกระบวนการเกิดพฤติกรรมไดอยางสมบูรณ  ท้ังนี้การเรียนรูพฤติกรรมของมนุษย
เกิดได 2 วิธี คือ การเรียนรูจากผลกรรม และการเรียนรูจากการเลียนแบบ ซ่ึงกระบวนการเรียนรู 
จากตัวแบบอาศัยกระบวนการเรียนรูโดยการสังเกตเปนสําคัญ     
  สวนการประยกุตใชในการศึกษา  ผูศึกษาไดเลือกเทคนิคการเสนอตัวแบบท่ีมีชีวิตจริง 
มาเปนเทคนิคในการสรางพฤติกรรมใหมท่ีพึงประสงค แทนพฤตกิรรมเกาท่ีเปนปญหา  เนื่องจาก
การเสนอตัวแบบท่ีมีชีวิตเปนวิธีการสอนท่ีเขาใจไดงาย เปนรูปธรรม สามารถมองเห็น สัมผัสได 
เลียนแบบได  และรับรูผลการกระทําไดอยางรวดเร็ว  นับวาเปนวิธีการสอนท่ีสอดคลองและ
เหมาะสมกับลักษณะและความบกพรองตามหลักการที่ควรคํานึงในเร่ืองของความแตกตาง   
ระหวางบุคคล  
 ขั้นตอนการปรับพฤติกรรมแบบการวิเคราะหพฤติกรรมประยุกต 
 สมโภชน  เอ่ียมสุภาษิต (2541, หนา 175-190) ไดกลาวถึงข้ันตอนในการดําเนินการจดั  
การวางเง่ือนไขการกระทําตามแบบการวเิคราะหพฤติกรรมประยุกตวามีอยู 6 ข้ันตอนท่ีสําคัญ ดังนี้ 
  1. การกําหนดพฤติกรรมเปาหมาย  (Defining the Target Behavior)  เปนข้ันตอนแรก
ในการดําเนินการจัดการเง่ือนไขผลกรรม  พฤติกรรมเปาหมายน้ันอาจจะเปนพฤตกิรรมท่ีบุคคล
กระทําอยูในสภาพการณนั้นแลว แตตองการท่ีจะใหเกดิเพิ่มมากข้ึน หรือเปนพฤติกรรมท่ียังไมมีอยู  
แตตองการจะทําใหเกิดข้ึน  การกําหนดพฤติกรรมตองกําหนดใหเฉพาะเจาะจง สังเกตได และวัดได  
ไมอยูในรูปแบบของการตีตรา (Label) หรือบอกถึงลักษณะของบุคลิกภาพมากกวาเปาหมาย       
การกําหนดพฤติกรรมเปาหมายสามารถที่จะกําหนดพฤติกรรมเปาหมายออกไดใน 3 ลักษณะ 
ดวยกันคือ       
   -  กําหนดพฤติกรรมท่ีมีอยูแลว แตไมคอยแสดงออกเพ่ิมข้ึน 
  -  กําหนดพฤติกรรมท่ีไมเคยแสดงออกมากอน แตตองการจะใหแสดงพฤติกรรม
ดังกลาวนัน้ 
  -  กําหนดพฤติกรรมท่ีมีอยูแลวหรือไมเคยแสดงออกมากอนใหเพิ่มข้ึน หรือมีการ
แสดงออกเพ่ือท่ีจะใหระงับพฤติกรรมท่ีเปนปญหาของบุคคล 
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  Hawkin & Dobes (1975 อางในสมโภชน  เอ่ียมสุภาษิต, 2541, หนา 175)  เสนอวา 
การกําหนดพฤติกรรมเปาหมายควรยดึเกณฑ 3 ขอ คือ ตองเปนวัตถุวสัิย (Objectivity)  ชัดเจน 
(Clarity)  และสมบูรณ (Completeness)  ซ่ึงเปนวัตถุวิสัยนั้นหมายถึง  สามารถสังเกตเห็นได  
โดยไมกลาวถึงสภาวะจิตใจในบุคคล  เชน อานหนังสือ  ทําการบาน  หรือมองครู เปนตน   
สวนความชัดเจนนั้น หมายถึง ถาบอกเปาหมายแกใครเขาก็จะรูทันทีวา  จะตองสังเกตพฤติกรรม
อะไร  และสามารถดําเนินการสังเกตไดเลย ในดานความสมบูรณนั้นจะตองกําหนดขอบเขตและ
เง่ือนไขของพฤติกรรมอยางชัดเจน  สามารถแยกแยะออกไดวาพฤติกรรมใดบางอยูในขอบเขต 
ของพฤติกรรมเปาหมาย  และพฤติกรรมใดบางท่ีไมอยูในขอบเขตของพฤติกรรมเปาหมาย  
Walker & Shea (1988) กลาวไววาในกรณีท่ีพฤติกรรมเปาหมายมีมากกวา 1 พฤติกรรมข้ึนไป  
จําเปนตองเลือกพฤติกรรมเปาหมายท่ีจะนํามาปรับเปล่ียนกอน  เพราะการปรับเปล่ียนพฤติกรรม
หลาย ๆ พฤติกรรมพรอมกันมักจะไมมีประสิทธิภาพ  สวนการเลือกพฤติกรรมใดในการเลือกปรับ
กอนควรใชเกณฑดังตอไปนี ้
  1. ชนิดของพฤตกิรรม  ควรเปนพฤติกรรมท่ีอาจกออันตรายตอตนเองและผูอ่ืน  
อีกท้ังควรเปนพฤติกรรมท่ีชวยใหบุคคลสามารถปรับตัวในสังคมไดอยางปกติสุข 
  2. ความถ่ีของการแสดงพฤติกรรม  พฤติกรรมบางอยางมีปญหานอยมาก แต
เกิดข้ึนบอยคร้ังเกินไป  ก็ควรไดรับพิจารณามากกวาพฤติกรรมท่ีนาน ๆ เกิดข้ึนคร้ังหนึ่ง 
  3. ความยาวนานของการเกิดพฤติกรรม  พฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนแตละคร้ังแลวใช
เวลานาน  ควรไดรับพิจารณากอนพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนแลวใชชวงระยะเวลาส้ัน ๆ 
   4. ความรุนแรงของพฤติกรรม  พฤติกรรมท่ีแสดงออกซ่ึงความรุนแรงก็สมควร
นํามาพิจารณากอนเชนกัน 
  จากเกณฑท้ัง 4 ขอ นักปรับพฤติกรรมตองเลือกเปาหมายท่ีพัฒนาแลวสามารถระงับ
พฤติกรรมท่ีเปนปญหาได โดยการกําหนดเปาหมายน้ันควรเปนพฤติกรรมทางบวก นอกจากนี้
พฤติกรรมท่ีเลือกนั้นควรเปนพฤติกรรมท่ีพัฒนาแลวจะทําใหพฤติกรรมอ่ืน ๆ ดข้ึีน ดวยเกณฑ
สุดทายในการเลือกพฤติกรรมเปาหมายควรจะเลือกพฤติกรรมท่ีเม่ือดําเนินการแลวจะมีโอกาส
ประสบความสําเร็จเปนอยางสูง เพราะจะชวยใหผูถูกปรับพฤติกรรมและผูปรับมีกาํลังใจในการ
ดําเนินงานอันเปนการเสริมแรงทั้งคู 
 2. การรวบรวมและบันทึกขอมูลเสนฐาน (Collecting And Recording Baseline Data) 
ภายหลังท่ีกําหนดพฤติกรรมเปาหมายไดแลว  ส่ิงท่ีตองดําเนินการตอมา คือ การเก็บรวบรวม  
และบันทึกขอมูลเสนฐาน ซ่ึงมีความสําคัญ ดังตอไปนี้ ทําใหแนใจวาพฤติกรรมเปาหมายน้ัน 
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เปนปญหาจริง  ทําใหสามารถนําไปเปรียบเทียบกับผลท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินการปรับพฤติกรรม  
เพื่อประเมินโปรแกรมการปรับพฤติกรรม และเปนขอมูลปอนกลับ เพื่อชวยใหการปรับพฤติกรรม 
มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  วิธีการนําเสนอขอมูลควรนําเสนอในรูปกราฟ  เพื่อท่ีจะทําใหเห็นถึง            
การเปล่ียนแปลงของพฤติกรรมอยางชัดเจนยิ่งข้ึน (ยุพนิ  คําปน, 2549) 
 3. การวิเคราะหพฤติกรรม (Behavior Analysis)  กอนการดําเนินการจดัการเง่ือนไข     
ผลกรรมจําเปนจะตองมีการวิเคราะหพฤตกิรรม  ซ่ึงหลักในการวิเคราะหในการจดัการเง่ือนไข     
ผลกรรมนั้นใชหลักของการวิเคราะห ABC ตามแนวความคิดของทฤษฎีการเรียนรูการวางเง่ือนไข
แบบการกระทํา  โดยท่ีวิธีการวิเคราะหนัน้สามารถทําไดงายมาก  
   O’Leary & Wilson (1987) กลาวไววา แนวทางการวิเคราะหแบบ ABC ตองตอบ
คําถาม 3 ขอ ดังตอไปนี ้
   1. คําถามเกี่ยวกบั  A (Antecedents) หรือเง่ือนไขนํา นั่นคือเหตุการณท่ีมักเกิดข้ึน
กอน การเกิดพฤติกรรมท่ีเปนปญหาหรือพฤติกรรมเปาหมายของบุคคล  ซ่ึงเหตุการณท่ีเกิดข้ึนตอง
เปนเหตุการณในสภาพปจจบัุนท่ีเกิดพฤติกรรมปญหานัน้ 
  2. คําถามเกี่ยวกบั B (Behavior) หรือพฤติกรรม นั่นคือพฤติกรรมใดเปนพฤติกรรม 
ท่ีเปนปญหาหรือพฤติกรรมเปาหมายของบุคคล   
  3. คําถามเกี่ยวกบั C (Consequences) หรือผลกรรม คือเหตุการณท่ีมักเกดิข้ึน 
หลังจากการเกดิพฤติกรรมท่ีเปนปญหา หรือพฤติกรรมเปาหมายของบุคคล 
  การวิเคราะหพฤติกรรมแบบ ABC นั้นทําไดงายและสามารถทดสอบได ตลอดจนทํา
ใหเห็นแนวทางในการแกไขพฤติกรรมอยางชัดเจน ซ่ึงมักใชตารางในการวิเคราะห ดังนี ้
 

A 
เงื่อนไขนาํ 

B 
พฤติกรรม 

C 
ผลกรรม 

ความนาจะเปน 
ของผลกรรม 

แมกําลังทําครัวอยู ลูกดึงกระโปรงของแม
และรองขอขนม 

แมแตะท่ีศีรษะลูก 
แลวหยิบขนมใหลูก 

เปนการเสริมแรง
พฤติกรรม 

 
  หลักการวเิคราะหพฤติกรรมแบบ ABC นั้นตองเร่ิมท่ีคําถาม B หรือ พฤติกรรมกอน
ทําไดงายและสามารถทดสอบได  ตลอดจนทําใหเหน็แนวทางในการแกไขพฤติกรรมอยางชัดเจน  
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 4. การกําหนดส่ิงท่ีมีศักยภาพเปนตัวเสริมแรง  (Identifying Potential Reinforces)       
ในการกําหนดส่ิงท่ีมีศักยภาพเปนตัวเสริมแรงนั้น ตองระลึกเสมอวาคนเราทุกคนแตกตางกันความ
ตองการก็ยอมแตกตางกัน  วธีิการกําหนดส่ิงท่ีมีศักยภาพเปนตัวเสริมแรงสามารถทําไดโดยวิธีการ
ดังตอไป 
   4.1 ใชแบบสอบถาม วิธีการนี้ทําไดงายมากโดยใหผูถูกปรับพฤติกรรมกรอก
ขอความในแบบสอบถามตามความเปนจริง หรือออกแบบสอบถามใหผูถูกปรับพฤติกรรมเติมลง
ในชองวาง 
  4.2 ใชรายการตัวเสริมแรง  ประกอบดวย  วตัถุส่ิงของ หรือตัวเสริมแรงทางสังคม 
เชน  คําชมเชย  การแสดงออกทางสีหนา  การเขาใกล  การสัมผัสทางรางกาย  เบ้ียอรรถกร  และตัว
เสริม แรงท่ีเปนกิจกรรม 
  4.3 สัมภาษณผูท่ีจะถูกปรับพฤติกรรม  การสัมภาษณควรมีเคาโครงท่ีแนนอน 
  4.4 สัมภาษณผูปกครองหรือครูของผูท่ีจะถูกปรับพฤติกรรม 
  4.5 สังเกตโดยตรง 
 5. วางแผนและดาํเนินการเปล่ียนแปลงเงื่อนไขผลกรรม (Planning And 
Implementing The Intervention)  การวางแผนจะข้ึนอยูกับเง่ือนไขของพฤติกรรมเปาหมาย  
ท่ีกําหนดไวตอไปนี ้
  5.1 การเพิ่มความถี่ของพฤติกรรมท่ีมีอยูแลว แตไมคอยแสดงออก โดยการจัด
สภาพการณของตัวเสริมแรงใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
  5.2 กรณีท่ีไมเคยกระทําพฤติกรรมมากอนแตตองการใหเกิดการแสดงออก ใช 
วิธีการแตงพฤติกรรม (Shaping) 
 
  5.3 ถาเปนพฤติกรรมท่ีมีอยูแลว หรือ ยังไมเคยกระทํามากอนแตตองการใหเกิดข้ึน
เพื่อท่ีจะใชระงับการเกิดพฤติกรรมท่ีเปนปญหา ทําได 3 วิธี คือ การใหแรงเสริมทางบวกกับ
พฤติกรรมท่ีพึงประสงค   การงดแรงเสริมทางบวกตอพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงค และใชการ
ลงโทษระงับพฤติกรรมท่ีเปนปญหากอนจากน้ันใหแรงเสริมตัวใหมตอพฤติกรรมใหมท่ีพึง
ประสงค 
  สรุปการวางแผนเง่ือนไขผลกรรมคือ  การที่ผูปรับพฤติกรรมดําเนินการเปล่ียนแปลง 
หรือโยกยายตัวเสริมแรงตอพฤติกรรมท่ีเปนปญหา  แลวนําตัวเสริมแรงนั้นหรือตัวเสริมแรงใหมมา
ใชกับพฤติกรรมใหมท่ีตองการพัฒนาหรือใหเกดิข้ึน  สวนวิธีการที่จะชวยใหเกิดพฤติกรรมใหมนัน้  
ควรใชวิธีการช้ีแนะ (Prompting) เขาไปรวมดวย เพื่อผูถูกปรับจะไดรูวาควรจะแสดงพฤติกรรมอะไร 
แลวจึงจะไดรับแรงเสริมทางบวก 



 40 

 6. ประเมินประสิทธิภาพของการดําเนินการปรับพฤติกรรม (Evaluating The Effects 
Of Intervention)  เปนการรวบรวมขอมูลภายหลังจากการดําเนินการปรับพฤติกรรมแลว   ซ่ึงการ
ประเมินผลประสิทธิภาพของการดําเนนิการปรับพฤติกรรมสามารถดําเนินการไดโดยการนําเอา
ขอมูลท่ีรวบรวมไดในระยะเสนฐานมาเปรียบเทียบกับขอมูลท่ีรวบรวมไดในระยะการดําเนินการ 
 จากขอความขางตนสามารถสรุปไดวาวิธีการปรับพฤติกรรมโดยการวางเง่ือนไขผลกรรม
นั้น มีอยู 6 ข้ันตอน คือ 1) การกําหนดพฤติกรรมเปาหมาย 2) การรวบรวมและบันทึกขอมูลเสนฐาน  
3) การวิเคราะหพฤติกรรม 4) การกําหนดส่ิงท่ีมีศักยภาพเปนตัวเสริมแรง 5) วางแผนและดําเนินการ
เปล่ียนแปลงเง่ือนไขผลกรรม  และ  6) ประเมินประสิทธิภาพของการดาํเนินการปรับพฤติกรรม  
ท้ังนี้วิธีการทีน่ํามาชวยในการปรับพฤติกรรมไดแก  ตัวเสริมแรงทางบวก การแตงพฤติกรรม และ
การช้ีแนะ      
 Brown (2003) กลาววาการวิเคราะหพฤติกรรมประยุกต (ABA) ประกอบดวยวิธีการ 
3 ข้ันตอน ดังนี้ 
 1. การประเมินพฤติกรรม (Behavior  Assessment) 
  เปนการประเมินพฤติกรรมเด็กกอนวาพฤติกรรมใดบางท่ีเปนปญหาท่ีตองแกไข  
และเลือกวาจะแกไขพฤติกรรมใดบาง โดยมีข้ันตอนยอย ๆ คือ 
  1.1  กําหนดพฤติกรรมท่ีเปนปญหาท่ีตองการแกไข  และกําหนดเปนวัตถุประสงค      
เชิงพฤติกรรม 
  1.2 กําหนดเสนฐาน (Baseline) เปนฐานขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของเด็กวา เกิดข้ึน
บอยเพียงใด  มีความรุนแรงหรือไม  ซ่ึงขอมูลดังกลาวอาจบันทึกในรูปกราฟ  เพื่อใหงายแกการ
เขาใจ  หลังจากบันทึกพฤตกิรรมของเด็กไดแนชัดแลวจึงเร่ิมลงมือใหความชวยเหลือตอไป 
 2. การใหความชวยเหลือ (Intervention) 
  เปนกระบวนการในการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของเด็ก ไมวาจะเปนการลด
พฤติกรรมท่ีไมพึงประสงคลง หรือการเสริมสรางพฤติกรรมใหม   โดยการใชเทคนคิตาง ๆ เพื่อให
เด็กเปล่ียน แปลงพฤติกรรม  เชน 
  2.1 แรงเสริมทางบวก (Positive Reinforcement) คือ การเพิม่ความถ่ีของพฤติกรรม
อันเปนผลเนื่องจากการใหส่ิงหนึ่ง ส่ิงใดภายหลังการเกิดพฤติกรรมนั้น 
  2.2 การชี้แนะ (Prompting) คือ การชวยเหลือเด็กใหริเร่ิมพฤติกรรมใหม หรือ
พฤติกรรมท่ีพึงประสงคโดยครูเพียงชวยเร่ิมตนใหเทานัน้  พฤติกรรมท่ีเหลือเด็กจะตองทําเอง   
ครูเปนผูบอกแนวทางเบ้ืองตนให  พอเด็กเขาใจและเกิดแนวทางแลวเดก็จะแสดงพฤติกรรมนั้นๆ 
ได  การชี้แนะมีหลายอยาง  เชน   การชี้แนะดวยการพูด (Verbal Prompt) เปนการช้ีแนะคําตอบ
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ใหแกเด็กดวยวาจาโดยครูเร่ิมตนแลวใหเดก็ตอบ  การชี้แนะทางรางกาย (Physical) การเปนแบบอยาง 
(Modeling) และการช้ีแนะดวยตําแหนง (Positional Cue) การชี้แนะท่ีดจีะตองตามดวยการให 
แรงเสริม  เม่ือเด็กแสดงพฤตกิรรมไดดีข้ึน  ครูควรลดการช้ีแนะลงทีละนอย  จนไมเหลือการช้ีแนะ
อีกเลย 
  4. การคงไวซ่ึงพฤติกรรม (Maintenance) 
  เม่ือเด็กแสดงพฤติกรรมท่ีพึงประสงคไดแลว จําเปนตองใหเดก็แสดงพฤติกรรมนั้น
ตอเร่ือย ๆ มิใหเด็กกลับไปแสดงพฤติกรรมเดิมอีก ดังนั้นตองมีการบันทึกพฤติกรรมของเด็กไป   
อีกระยะหนึ่งวาพฤติกรรมนั้นคงท่ีหรือไม  หากไมคงท่ีตองทดลองใชวธีิการแกไขพฤติกรรมซํ้า   
อีกคร้ังหนึ่ง  
   จากขอความขางตนสรุปไดวา  ข้ันตอนของการวิเคราะหพฤติกรรมประยุกตมีอยู
ดวยกัน 3 ข้ันตอนท่ีสําคัญคือ 1) การประเมินพฤติกรรม โดยการกําหนดพฤติกรรมท่ีเปนปญหา  
และการกําหนดเสนฐาน  2) การใหความชวยเหลือซ่ึงเปนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมเด็ก โดยการ
ใชเทคนิคตาง ๆ เชน  แรงเสริมทางบวกและการช้ีแนะ เปนตน  สวนขอท่ี 3) การคงไวซ่ึงพฤติกรรม 
เปนข้ันตอนท่ีตองการใหเดก็แสดงพฤติกรรมท่ีพึงประสงคตอไป โดยไมมีการเสริมแรง  แตถาเดก็มี
พฤติกรรมท่ีไมพึงประสงคกลับมาก็ตองใชการปรับพฤติกรรมอีกคร้ัง 
  สําหรับการศึกษาคร้ังนี้ ผูศึกษาไดนาํวิธีการของการวางเง่ือนไขผลกรรม 
มาประยุกตใชกับการวิเคราะหพฤติกรรมประยุกต โดยนําหลักการข้ันแรก คือ การสังเกตพฤติกรรม 
โดยทํา ABC มาใช แลวสรางโปรแกรมการปรับพฤติกรรมเพ่ือนํามาใชในระยะท่ีสอง คือ การให
ความชวยเหลือ ซ่ึงใชเทคนคิวิธีการที่เหมาะสมกับความสามารถของเด็ก มาปรับใช จํานวน 5 
เทคนิค ไดแก การใชตัวแบบท่ีมีชีวิตเปนเทคนิคท่ีนํามาสรางพฤติกรรมใหม  ท่ีพึงประสงคซ่ึงใช
รวมกับการเสริมแรงทางบวกดวยเบ้ียอรรถกรท่ีนํามาปรับใชในการเพิม่ความถ่ีของพฤติกรรมท่ีพึง
ประสงค และการลงโทษโดยการปรับสินไหมท่ีนํามาใชในการลดความถ่ีของพฤติกรรมท่ีไมพึง
ประสงค   สวนการชี้แนะน้ันเปนเทคนิคท่ีนําประกอบในการสอนเพือ่เด็กจะไดรูแนวทางการ
ปฏิบัติ และเกดิความเขาใจท่ีตรงกันกับผูทําการปรับ  จากนั้นเขาสูระยะท่ีสามคือการคงไวซ่ึง
พฤติกรรมซ่ึงอยูในระยะถอดถอนแรงเสริมหรือโปรแกรมการปรับพฤติกรรม หรือ ระยะหลังการ
ทดลอง  
 เทคนิคท่ีนํามาใชในการวิเคราะหพฤติกรรมประยุกต (ABA) 
 สําหรับเทคนิคท่ีนํามาใชในการวิเคราะหพฤติกรรมประยุกตสําหรับการศึกษาคร้ังนี้ 

มีอยู 4 เทคนิค  ซ่ึงประกอบดวย  เทคนิคการเสนอตัวแบบท่ีมีชีวิตจริง  เทคนิคการช้ีแนะ  เทคนิค
การเสริมแรงทางบวกดวยเบี้ยอรรถกร  และเทคนิคการลงโทษโดยการปรับสินไหม  ท้ังนี้การใช



 42 

เทคนิคตาง ๆ มีวัตถุประสงคในการใชดังตอไปนี้  การใชตัวแบบที่มีชีวิตเปนเทคนิคท่ีนํามาสราง
พฤติกรรมใหม  ท่ีพึงประสงคซ่ึงใชรวมกบัการเสริมแรงทางบวกดวยเบี้ยอรรถกรท่ีนํามาปรับใชใน
การเพิ่มความถี่ของพฤติกรรมท่ีพึงประสงค และการลงโทษโดยการปรับสินไหมท่ีนาํมาใชในการ
ลดความถ่ีของพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงค  สวนการชี้แนะน้ันเปนเทคนคิท่ีนําประกอบในการสอน
เพื่อเด็กจะไดรูแนวทางการปฏิบัติ และเกิดความเขาใจท่ีตรงกันกับผูทําการปรับซ่ึงมีลําดับข้ันตอน
ในการใช 
  1. การเสนอตัวแบบ  (Modeling) 
   สมโภชน   เอ่ียมสุภาษิต (2541, หนา 253) กลาวไววา  เปนเทคนิคการปรับพฤติกรรม
ท่ีสามารถใชไดท้ังการลดพฤติกรรม เพิ่มพฤติกรรม เสริมสรางพฤติกรรมใหม ๆ  ตลอดจนปรับปรุง
พฤติกรรมท่ีมีอยูแลวใหดยีิ่งข้ึน ตองเปนเทคนิคการเสนอตัวแบบ ซ่ึงพฒันามาจากงานของ Bandura 
ในชวงป 1969  หลังจากนัน้เทคนิคนี้ไดมีการนําไปใชอยางแพรหลายในแทบทุกสภาพการณ  
ผลจากการนําเทคนคิการเสนอตัวแบบไปใชพบวา เปนเทคนิคท่ีมีประสิทธิภาพมาก  ในการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมของบุคคล ไมวาจะเปนเด็ก ผูใหญหรือคนไขในโรงพยาบาลโรคจิต  ท้ังนี้
เทคนิคการเสนอตัวแบบมีลักษณะใกลเคียงกับวิถีชีวิตตามธรรมชาติของคนเรา เนื่องจากคนเรามี
แนวโนมท่ีจะลอกเลียนแบบซ่ึงกันและกันอยูแลวจึงทําใหผูถูกปรับพฤติกรรมไมคอยรูสึกขัดเขิน 
หรือตอตานตอการปรับพฤติกรรมนั้นเอง 
 แนวคิดพืน้ฐานเก่ียวกับการเสนอตัวแบบ   
  สมโภชน  เอ่ียมสุภาษิต (2541, หนา 253-254)  กลาววาเทคนิคการเสนอตัวแบบพัฒนา  
มาจากแนวคิดทฤษฎีการเรียนรูทางปญญาสังคมของ Bandura  ท่ีมีความเชื่อวา  การเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมของคนไมไดเปนผลมาจากการที่มีปฏิสัมพันธกับส่ิงแวดลอมเทานั้น  แตยังข้ึนอยูกับปจจัย
สวนบุคคลที่ประกอบดวยความคิดและความรูสึกอีกดวย  ปจจัยท้ัง 3 นี้ (พฤติกรรมสภาพแวดลอม  
สวนบุคคล) จะมีลักษณะของการกําหนดซ่ึงกันและกัน  ถาปจจัยใดเปล่ียนแปลง อีกสองปจจัยท่ีเหลือ
ก็จะเปล่ียนแปลงตามตามไปดวย  แนวทางการเสนอตัวแบบจะพิจารณาการจัดสภาพแวดลอม  เพื่อให
บุคคลเกิดความคาดหวังถึงผลท่ีจะเกิดข้ึนบางอยาง ลักษณะของกระบวนการเสนอตัวแบบอาจดูได
จากภาพ 
 

  A B1               B C 
 

 โดยท่ี A การเสนอตัวแบบ 
 B1 ความคิดหรือความรูสึกของผูสังเกตตัวแบบ 
 B พฤติกรรมท่ีแสดงออก 
 C ผลกรรม 
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  พฤติกรรมท่ีทําตามตัวแบบถาไดรับการเสริมแรงทางบวก พฤติกรรมนั้นจะเกิด
บอยคร้ังข้ึน  แตถาพฤติกรรมท่ีทําตามตัวแบบแลวไดรับการลงโทษ พฤติกรรมนั้นก็จะไมเกดิข้ึนอีก  
ท้ังนี้ ประเทือง  ภูมิภัทราคม (2540, หนา 236-237) ไดกลาววา Bandura   แบงวิธีการเรียนรูออกเปน 
2 ประเภท  ดังนี้ 1)  การเรียนรูจากผลกรรม เปนการเรียนรูท่ีเกิดจากประสบการณตรง ซ่ึงทําหนาท่ี 
3 ประการ คือ ทําหนาท่ีใหขอมูล  ทําหนาท่ีจูงใจและทําหนาท่ีเสริมแรง  ประการท่ี 2) การเรียนรู
จากการเลียนแบบเปนกระบวนการท่ีเกิดข้ึนอยางตอเนื่อง โดยบุคคลจะสังเกตพฤติกรรมของบุคคล
อ่ืนแลวสรางความคิดวา จะสรางพฤติกรรมใหมไดอยางไร แลวประมวลขอมูลไวใชสําหรับช้ีแนะ
การแสดงพฤตกิรรมของตนตอไปในอนาคต การเรียนรูจากจากตัวแบบเปนผลมาจากการสังเกต   
การฟง  หรือการอานเกี่ยวกบัพฤติกรรมของบุคคลอ่ืน  หรือสัญลักษณแทนบุคคล (O’Leary and 
Wilson, 1987) นอกจากนี้ Bandura (1977)  กลาวถึงการเรียนรูและการเลียนแบบพฤตกิรรมของ 
ตัวแบบของบุคคลตองอาศัยกระบวนการ 4 ประการดวยกัน คือ กระบวนการใสใจ  กระบวนการ
เก็บจํา  กระบวนการกระทําทางกาย  และกระบวนการจูงใจ 
  Bandura (1977) ไดกลาวไววาตัวแบบนัน้มีผลตอพฤติกรรมของบุคคลอยู 3 ดาน
ดวยกัน คือ 
 1. สรางพฤติกรรมใหม (Acquisition Effect) คือ ชวยใหบุคคลเรียนรูพฤติกรรมใหม 
หรือทักษะใหม ๆ ซ่ึงไมเคยกระทําพฤติกรรมมากอนจากตัวแบบ เพื่อท่ีจะไดเปนประโยชนตอเขา
ท้ังในสภาพปจจุบัน  และอนาคต 
  2. ลดพฤติกรรม (Dishibitory Effect)  มีผลทําใหเกิดการระงับ (Inhibition) หรือ
การยุติการระงับ (Disinheriting) คือ ผูสังเกตไดสังเกตพฤติกรรมของตัวแบบแลว มีผลทําใหการ
แสดงพฤติกรรมของผูท่ีสังเกตลดลง 
  3. เสริมพฤติกรรมท่ีมีอยู (Facilitation Effect) ชวยใหพฤติกรรมท่ีเคยไดรับการ
เรียนรูมาแลวไดมีโอกาสแสดงออก  หรือถาเคยแสดงออกแลวแตไมคอยไดแสดงออกมากนักใหมี 
การแสดงออกเพ่ิมมากข้ึน  ดงันั้นผลของตัวแบบในลักษณะนี้ก็จะทําหนาท่ีเปนสัญญาณกระตุน   
ใหบุคคลแสดงพฤติกรรมนั้นออกมา 
  ในการศึกษา ผูศึกษาไดนําแนวคิดพืน้ฐานมาสนับสนุนการเลือกเทคนิคการเสนอตัว
แบบเพื่อใชในการสรางพฤติกรรมใหมใหแกนองโอม และชวยในการปรับลดพฤติกรรมเกาท่ีไมพงึ
ประสงคลงดวย 
  ประเภทของตวัแบบ 
  ประเทือง ภูมิภัราคม (2540, หนา 239) ไดกลาวไววา ตัวแบบท่ีบุคคลสามารถ
เลียนแบบพฤติกรรมสามารถแบงออกเปน  2  ประเภท ดงันี้   
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  1) ตัวแบบที่มีชีวติจริง (Live Model) คือ ตัวแบบที่ผูสังเกตสามารถมีปฏิสัมพันธ 
หรือสังเกตไดโดยตรง ไมตองผานส่ือหรือสัญลักษณอ่ืนใด ขอดีของการเสนอตัวแบบท่ีมีชีวิตจริง 
คือ ทําใหผูสังเกตสนใจและเลียนแบบไดดีกวาวิธีอ่ืน เพราะตัวแบบนี้มีความใกลเคียงหรือเหมือนกับ
สภาพจริงมากท่ีสุด และสามารถปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงใหเหมาะสมกับสภาพการณได 
 2) ตัวแบบสัญลักษณ (Symbolic Model) คือตัวแบบที่ปรากฏโดยผานทางส่ือ
ประเภทตาง ๆ เชน ตัวแบบท่ีปรากฏในภาพยนตร  โทรทัศน  วิดีโอ  วทิยุ หนังสือ หนังสือพิมพ  
และคําบอกเลา เปนตน  ตัวแบบท่ีเสนอผานทางส่ือมวลชน  มีอิทธิพลในการหลอหลอมพฤติกรรม
และเจตคติของบุคคลในสังคมมาก  แตมีขอจํากัด คือ ถาตัวแบบสัญลักษณไมสมจริงหรือขัดแยงกบั
พฤติกรรมของตัวแบบที่มีชีวิตจริงในสังคม อาจทําใหผูสังเกตเกิดความสับสน ไมเช่ือ และไม
เลียนแบบพฤติกรรมของตัวแบบนั้น 
 จากขอความขางตน สรุปไดวา ประเภทของตัวแบบมีอยู 2 ประเภท คือ ตัวแบบที่มี
ชีวิตจริงและตัวแบบสัญลักษณ   
  ในการศึกษา ผูศึกษาไดเลือกตัวแบบท่ีมีชีวิตจริงมาใชในการนําเสนอพฤติกรรมใหม
ท่ีพึงประสงค  เนื่องจากผูสังเกตสามารถมีปฏิสัมพันธและสังเกตไดโดยตรง 
  วิธีการเสนอตัวแบบ 
 Rimm and Masters (1979  อางในประเทือง ภูมิภัทราคม, 2540, หนา 240-242)  
ไดแบงวิธีการนําเสนอตัวแบบไว 9 วิธี ดังตอไปนี ้
  1. การเสนอตัวแบบเปนข้ันตอน (Graduated Modeling) คือ การเสนอตัวแบบ 
ท่ีเปล่ียน แปลงไปทีละข้ันตอนต้ังแตตนจนจบ 
  2. การเสนอตัวแบบเปนข้ันตอนรวมกับการช้ีแนะ (Guided Modeling) คือ การเสนอ 
ตัวแบบท่ีเปล่ียนแปลงไปทีละข้ันตอนต้ังแตตนจนจบ  พรอมท้ังช้ีแนะใหกระทําพฤติกรรมนั้นดวย  
โดยการใชคําพูดหรือทาทางช้ีแนะใหผูสังเกตกระทําพฤติกรรมตามตัวแบบ 
 3. การเสนอตัวแบบเปนข้ันตอนรวมกับการชี้แนะและการเสริมแรง  (Guided 
Modeling With Reinforcement) คือ การเสนอตัวแบบในลักษณะเชนเดยีวกับการเสนอตัวแบบ 
เปนข้ันตอนรวมกับการช้ีแนะ  และเพิ่มกระบวนการใหการเสริมแรงแกผูสังเกตเขาไป  เม่ือผูสังเกต
แสดงพฤติกรรมตามตัวแบบ 
 4. การเสนอตัวแบบรวมกับการแนะวิธีการปฏิบัติ (Modeling With Guided 
Performance) คือ การเสนอตัวแบบทีใ่หผูสังเกตดูตัวแบบกระทําพฤตกิรรมและแนะนําวิธีการ
ปฏิบัติไปดวย 
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 5. การเสนอตัวแบบโดยใหผูสังเกตมีสวนรวม (Participant Modeling) คือ การให 
ผูสังเกตเขารวมกิจกรรมกับตัวแบบและผูดําเนินการ 
  6. การเสนอตัวแบบท่ีใหมีโอกาสสัมผัสทางกาย (Contact Desensitization) คือ  
การเสนอตัวแบบท่ีมีลักษณะคลายกับการนําเสนอตัวแบบโดยผูสังเกตมีสวนรวม  แตวิธีนี้นยิมใช
ในกรณีท่ีตัวแบบมีโอกาสสัมผัสทางกายกบัผูสังเกต  เพือ่ใหบรรลุเปาหมายไดเร็วยิ่งข้ึน 
 7. การเสนอตัวแบบภายใน (Covert Modeling) คือ การใหบุคคลจินตนาการถึง 
การแสดงพฤติกรรมเปาหมายท่ีตองการแกไขของตัวแบบหรือผูอ่ืน  การเสนอตัวแบบวิธีนี้จะใชใน
กรณีท่ีไมสามารถจัดหาตัวแบบท่ีมีชีวิตจริง  และตัวแบบสัญลักษณท่ีมีลักษณะตรงกับปญหาของ 
ผูสังเกต  หรือบุคคลที่มีปญหาทางพฤติกรรมนั้น 
 8. การเสนอตัวแบบโดยใชอุปกรณชวยรวมกับประสบการณในการควบคุมตนเอง 
(Modeling With Response-Induction Aids And Self-Directed Master Experience) เปนการให       
ผูสังเกตดูตัวแบบแสดงพฤตกิรรม  หลังจากนั้นใหผูสังเกตกระทําพฤตกิรรมนั้นตามโดยมีอุปกรณ
ชวย  เพื่อใหผูสังเกตมีความม่ันใจมากข้ึน 
 9. การเสนอตัวแบบท่ีแสดงพฤติกรรมเปล่ียนไปทีละข้ันรวมกับการเสนอตัวแบบ 
ท่ีแสดงความชํานาญในการแสดงพฤติกรรม (Coping Modeling And Mastery Modeling) คือ  
การเสนอตัวแบบท่ีแสดงพฤติกรรมเปาหมายท่ีเปล่ียนไปทีละข้ัน  โดยเร่ิมจากการที่ไมสามารถ
กระทําพฤติกรรมเปาหมายได  แลวคอย ๆ เปล่ียนไปทีละข้ันจนกระท่ังกระทําพฤติกรรมน้ันได 
รวมกับการเสนอตัวแบบที่แสดงพฤติกรรมเปาหมายอยางคลองแคลวชํานาญ 
  จากขอความขางตน สรุปการเสนอตัวแบบมีอยู 9 วิธี และการเสนอตัวแบบ 
ท่ีเปล่ียนแปลงไปทีละข้ัน จะชวยใหผูสังเกตเห็นข้ันตอนการเรียนรูพฤติกรรมเปนข้ัน ๆ สวน 
การเสนอตัวแบบท่ีแสดงความชํานาญในการแสดงพฤติกรรมเปนการใหผูสังเกตไดเห็นการแสดง
พฤติกรรมเปาหมายไดอยางตอเนื่องสมบูรณ   
 ในการศึกษาคร้ังนี้ ผูศึกษาไดนําวิธีการนําเสนอตัวแบบตามวิธีท่ี 3 คือ การเสนอตัว
แบบเปนข้ันตอนรวมกับการชี้แนะ และการเสริมแรงทางบวกเพ่ือใหผูสังเกตกระทําพฤติกรรม 
ท่ีตองการ เปนการแกปญหาการแสดงพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงค สวนในการศึกษา  ผูศึกษาไดใช 
ตัวแบบที่มีชีวติเปนเทคนิคท่ีนํามาสรางพฤติกรรมใหม ท่ีพึงประสงคซ่ึงใชรวมกับการเสริมแรง
ทางบวกดวยเบี้ยอรรถกรท่ีนํามาปรับใชในการเพิ่มความถ่ีของพฤติกรรมท่ีพึงประสงค สวนการ
ช้ีแนะนั้นเปนเทคนิคท่ีนําประกอบในการสอนเพ่ือเดก็จะไดรูแนวทางการปฏิบัติ และเกิดความ
เขาใจท่ีตรงกนักับผูทําการปรับพฤติกรรม 
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 วิธีการดําเนินการเสนอตัวแบบ   
 สมโภชน  เอ่ียมสุภาษิต (2541, หนา 260-261) ไดนําเสนอข้ันตอนการพิจารณา 
การดําเนนิการเสนอตัวแบบไว ดังตอไปนี ้
  1. กําหนดพฤติกรรมท่ีตองการจะใหตัวแบบแสดงเพ่ือใหบุคคลสังเกต  และ
ลอกเลียนแบบใหชัดเจน 
 2. ความชัดเจนของพฤติกรรมนั้นตองหมายถึง การสังเกตได วดัได โดยใชคน
ต้ังแต 2 คน  สามารถสังเกตและเห็นตรงกันวาพฤติกรรมนั้นเกดิหรือไมเกิด 
 3. พฤติกรรมท่ีตัวแบบแสดงนัน้ตองอยูภายในระดับความสามารถของผูสังเกต 
 4. พฤติกรรมท่ีจะใหบุคคลลอกเลียนแบบนัน้ตองเปนพฤติกรรมท่ีทําใหดูงาย  
หรืออาจแบงยอยพฤติกรรม 

5. ตองแนใจวาผูสังเกตนั้นต้ังใจสังเกตพฤติกรรมของตัวแบบอยางแทจริง 
 6. พฤติกรรมท่ีตัวแบบแสดงออกนั้นชัดเจนและกระทําสมํ่าเสมอ 
  7. ใหการเสริมแรงผูท่ีลอกเลียนแบบทันที 
  8. ตองใชตัวเสรมิแรงท่ีมีประสิทธิภาพ 
  9. ผูดําเนินการเสนอตัวแบบจะตองไมควบคุมความสนใจของผูสังเกตตัวแบบดวย
วิธีการที่รุนแรง เชน ตีหรือดดุา  เปนตน 
  10. มีการรวบรวมขอมูลท่ีแสดงถึงความกาวหนาของผูสังเกต 
 11. ในกรณีท่ีผูสังเกตไมสามารถลอกเลียนแบบพฤติกรรมของตัวแบบไดเลย   
อาจใชการชี้แนะโดยทางรางกายเขาชวยดวยได  เพราะจะทําใหเรียนรูไดเร็วข้ึน 
  12. ในการเสนอตวัแบบเม่ือตัวแบบแสดงพฤตกิรรมเปาหมายแลว  ควรมีการให 
การเสริมแรงตอตัวแบบดวย  การทําเชนนีจ้ะเปนการจูงใจใหผูสังเกตอยากลอกเลียนแบบมากยิ่งข้ึน 
  13. ควรเลือกตัวแบบท่ีมีลักษณะคลายคลึงกับผูสังเกต  พรอมท้ังใหมีความเดน
ตลอดจนสามารถแสดงพฤติกรรมท่ีจะใหลอกเลียนแบบไดอยางคลองแคลวดวย 
  ประเทือง  ภูมิภัทราคม (2540, หนา 242-243) กลาวไววา ในการปรับพฤติกรรม 
โดยการใชเทคนิคการใชตัวแบบนั้น ไมวากระบวนการปรับพฤติกรรมจะใชวิธีการใดก็ตาม ควรจะ
ดําเนินการตามข้ันตอนดังตอไปนี ้
 1. กําหนดพฤติกรรมเปาหมายที่ตองการใหผูสังเกตเรียนรู โดยตองกําหนด
พฤติกรรม ใหชัดเจนวา พฤติกรรมเปาหมายท่ีตองการใหเกิดข้ึนกับผูสังเกต ไดแก พฤติกรรม
อะไรบาง 
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  2. เลือกตัวแบบทีเ่หมาะสม  โดยคํานึงถึงความเหมาะสมกับบุคคล  สถานท่ี  
และสภาพการณของสังคมหรือไม 
  3. การฝกตัวแบบใหแสดงพฤติกรรมเปาหมายอยางเปนข้ันตอน  ถาการใชตัวแบบ     
เปนตัวแบบท่ีมีชีวิตจริง  นกัปรับพฤติกรรมจะตองฝกตัวแบบใหแสดงพฤติกรรมเปาหมายอยางมี
ข้ันตอนและชัดเจน  เพราะจะชวยใหผูสังเกตสามารถสังเกตไดอยางชัดเจน และเลียนแบบ
พฤติกรรมนั้นไดงายและถูกตอง 
  4. เสนอตัวแบบ  ใหตัวแบบแสดงพฤติกรรมเปาหมายตามข้ันตอนท่ีไดรับการฝก  
หากโปรแกรมการปรับพฤติกรรมใชตัวแบบสัญลักษณ กเ็สนอตัวแบบตามลําดับข้ันตอนเพ่ือให 
ผูสังเกตไดสังเกตพฤติกรรมเปาหมาย และสามารถนําไปปฏิบัติตามในโอกาสตอไป 
  5. การใหการเสริมแรงแกตัวแบบทันทีท่ีตัวแบบแสดงพฤตกิรรมเปาหมาย  
ในกระบวน การนี้ เม่ือตัวแบบแสดงพฤติกรรมเปาหมายแลวตัวแบบจะไดรับการเสริมแรง  ท้ังนี้
เพื่อใหผูสังเกตรับรูวาผลกรรมของการแสดงพฤติกรรมเปาหมาย คือ การไดรับการเสริมแรง 
  6. การใหการเสริมแรงแกผูสังเกตทันทีท่ีผูสังเกตกระทําพฤติกรรมเปาหมาย 
ตามตัวแบบ 
  7. ใหขอมูลยอนกลับ หรือช้ีแนะขอมูลบางอยางแกผูสังเกต ในกรณีท่ีผูสังเกตยังไม
สามารถเลียนแบบพฤติกรรมไดอยางถูกตองเหมาะสม 
  จากขอความขางตนสรุปไดวา วิธีการเสนอตัวแบบของสมโภชน  เอ่ียมสุภาษิต (2541) 
ท่ีมีอยู 13 ข้ันตอน และ ประเทือง  ภูมิภัทราคม (2540) ท่ีมีอยู 7 ข้ันตอน มีความคลายคลึงกัน เพียงแต
มีข้ันตอนบางอยางท่ีประเทืองกลาวโดยรวม แตสําหรับสมโภชน   เอ่ียมสุภาษิต  (2541) แยกประเด็น
สําคัญออกมาในการนําเสนอ 
 ในการศึกษาคร้ังนี้  ผูศึกษาไดเลือกใชวิธีการนําเสนอตัวแบบของท้ังสองแลวนํามา
ปรับประยุกตใชใหเหมาะสมกับความบกพรองของเด็ก  และสอดคลองกับกระบวนการปรับ
พฤติกรรมแบบวิเคราะหพฤติกรรมประยุกต โดยเร่ิมจากการกําหนดพฤติกรรมท่ีเปนปญหาของ
นองโอม คือ พฤติกรรมการตีผูอ่ืน จากนัน้คัดเลือกตัวแบบโดยเลือกจากเพื่อนสนิทในเรียนรวม 
ในหองท่ีนองโอมไววางใจ จากนั้นสอนวธีิการแสดงพฤติกรรมแกตัวแบบเพื่อนํามาเสนอใหนอง
โอมไดเลียนแบบพฤติกรรม มีการใหแรงเสริมตัวแบบถาแสดงพฤติกรรมท่ีพึงประสงคและช้ีแนะ
ใหนองโอมสามารถเลียนแบบพฤติกรรมไดอยางเหมาะสม 
 2. การเสริมแรงทางบวกดวยเบี้ยอรรถกร 
   ความหมายของการแรงเสริม (Reinforcement) 
  ประเทือง  ภูมิภัทราคม (2540, หนา 22) กลาวไววา คือการทําใหพฤติกรรมใด ๆ 
ของอินทรียเพิม่ข้ึน อันเปนผลเน่ืองมาจากการไดรับผลกรรมภายหลังการแสดงพฤติกรรมนั้น 
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  เบญจา   ชลธารนนท (2545)  กลาววา คือการทําใหพฤติกรรมใด ๆ เพิ่มข้ึน อันเปน
ผลเน่ืองมาจากการไดรับผลภายหลังแสดงพฤติกรรมนั้น   
 กลาวโดยสรุป  การเสริมแรงคือ การทําใหพฤติกรรมใด ๆ ของอินทรียเพิ่มข้ึน  
อันเปนผลมาจากการไดรับผลกรรมภายหลังการแสดงพฤติกรรมนั้น ๆ 
  ประเภทของการเสริมแรง  
  ประเทือง  ภูมิภัทราคม (2540, หนา 131, 152) ไดแบงการเสริมแรงออกเปน  
2 ประเภท คือ 
 1. แรงเสริมทางบวก (Positive Reinforcement) คือ การเพิม่ความถ่ีของพฤติกรรม  
อันเปนผลเนื่องมาจากการใหส่ิงใดส่ิงหนึง่ภายหลังพฤติกรรมนั้น 
 2. แรงเสริมทางลบ  (Negative Reinforcement)  คือ การเพิม่ความถ่ีของพฤติกรรม  
อันเปนผลเนื่องมาจากการแสดงพฤติกรรมนั้นแลว  สามารถถอดถอน หรือหลีก หรือหนีพนจาก   
ส่ิงเราท่ีไมพึงปรารถนา (Aversive Stimulus) ได  
  จากขอความขางตน  สรุปประเภทของการเสริมแรงไดเปน 2 ประเภท คือ  
การเสริมแรงทางบวก และการเสริมแรงทางลบ ท้ังนี้ผูศึกษาไดเลือกใชการเสริมแรงทางบวก  
มาเปนเทคนิคในการปรับพฤติกรรมโดยวธีิการวิเคราะหพฤติกรรมประยุกตในการศึกษาคร้ังนี้ 
เพราะแรงเสริมทางบวกเปนตัวเสริมแรงท่ีใชไดงาย และสามารถใชเปนแรงจูงใจในการแสดง
พฤติกรรมไดอยางเหมาะสม อีกท้ังแรงเสริมทางบวกนัน้มีประสิทธิภาพในการเพิ่มความถ่ีของ
พฤติกรรมท่ีพึงประสงค และแรงเสริมทางบวกท่ีเลือกใชจากการสํารวจความตองการของนองโอม 
คือ การถีบจักรยานสองลอ 
  ประเภทของตวัเสริมแรงทางบวก (Positive Reinforcement)  
 สมโภชน   เอ่ียมสุภาษิต (2541, หนา 131) ไดแบงตัวเสรมิแรงออกเปน 2 ประเภท 
ไดแก  ตัวเสรมิแรงปฐมภูมิ (Primary rein forcer) หรือตัวเสริมแรงท่ีไมตองการวางเง่ือนไข ไดแก 
ตัวเสริมแรงท่ีมีคุณสมบัติเปนตัวเสริมแรงดวยตัวของมันเอง โดยไมตองอาศัยกระบวนการเรียนรู  
เนื่องจากวามันสนองความตองการทางชีวภาพของอินทรียหรือมีผลตออินทรียโดยตรง  เชน อาหาร 
น้ํา ความเจ็บปวด ความรอน แสงสวางผิดปกติ เปนตน ตัวเสริมแรงประเภทท่ี 2 คือ ตัวเสริมแรง
ทุติยภูมิ (Secondary Reinforces) เปนตัวเสริมแรงท่ีตองวางเง่ือนไข ไดแก ตัวเสริมแรง ท่ีไมมี
คุณสมบัติเปนตัวเสริมแรงดวยตัวของมันเอง แตตองใชควบคูกับตัวเสริมแรงท่ีไมตองวางเง่ือนไข 
หรือตัวเสริมแรงอ่ืน ๆ ท่ีมีคุณสมบัติเปนตัวเสริมแรงอยูแลว จึงเปนผลใหตัวมันเองมีคุณสมบัติเปน
ตัวเสริมแรงได เชน เงิน คําชมเชย หรือคะแนน เปนตน  
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  ริมและแมสเตอร พรอมท้ัง แคซดิน (Rimm and Masters, 1979; Kazdin, 1984 
อางใน ประเทือง ภูมิภัทราคม, 2540, หนา 131-132) ไดกลาวถึงประเภทตัวเสริมแรงทางบวกวา  
สามารถแบงออกไดเปน 6 ประเภท ไดแก  
 1. อาหารและส่ิงเสพได (Food And Consumables) 
 2. ตัวเสริมแรงทางสังคม  (Social  Reinforcer)  
 3. ตัวเสริมแรงท่ีเปนวัตถุหรือส่ิงของ  (Material Reinforcer)  
 4. หลักของพรีแมค (Premack’s Principle) หรือพฤติกรรมท่ีบุคคลชอบทําบอยคร้ัง      
(High – Probability Behaviors)  
 5. การใหขอมูลยอนกลับ (Informative Feedback) 
 6. เบ้ียอรรถกรหรือเบ้ียเศรษฐกจิ (Token Economy)  อาจกระทําไดในรูปแบบของ   
การสะสมแตมคะแนน หรือส่ิงของหน่ึง เพื่อนําไปแลกอีกส่ิงหนึ่งเม่ือสะสมส่ิงนั้นไดตามท่ีกําหนด 
 สรุปไดวาประเภทตวัเสริมแรงทางบวกมีอยู 6 ประเภท ท้ังนี้ผูศึกษาไดเลือกใช
ประเภทท่ี 6 เบ้ียอรรถกรในการศึกษา เนื่องจากการถีบรถจักรยานสองลอท่ีนองโอมเลือกเปนส่ิง
เสริมแรงในการปรับพฤติกรรมคร้ังนี้ จะตองใชเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมและมีข้ันตอนท่ียุงยาก 
ดังนั้นการใชเบ้ียอรรถกรเปนรูปแบบของการสะสมแตมเพื่อนําไปแลกกับส่ิงเสริมแรงจะเหมาะสม
กับการดาํเนินการปรับพฤติกรรมคร้ังนี้ 
 เบี้ยอรรถกร 
  ประเทือง  ภูมิภัทราคม (2540, หนา 143) กลาวไววา เบ้ียอรรถกรเปนตัวเสริมแรง 
ท่ีตองวางเง่ือนไข กลาวคือ  ตัวมันเองไมมีคุณสมบัติในการเปนตัวเสริมแรง  ตองใชควบคูกับ 
ตัวเสริมแรงปฐมภูมิหรือตัวเสริมแรงท่ีไมตองวางเง่ือนไข  เบ้ียอรรถกรมีหลายชนิดอยูในลักษณะ
ตาง ๆ เชน เหรียญ  ดาว  ต๋ัว  คะแนน  เบ้ีย  คูปอง เปนตน  ส่ิงตาง ๆ เหลานี้สามารถนําไปแลก 
ตัวเสริมแรงชนิดอ่ืน ๆ ไดดวย  เหตุนีจ้ึงทําใหเบ้ียอรรถกรมีคุณสมบัติเปนตัวเสริมแรงท่ีมี
ประสิทธิภาพมาก  ตัวเสริมแรงที่สามารถนําเบ้ียอรรถกรไปแลกไดนัน้ อาจเปนอาหารและ 
ส่ิงเสพได  ตัวเสริมแรงทางสังคม  กิจกรรมหรือสิทธิพิเศษ ในการใชเบ้ียอรรถกรจะตองระบุ 
อัตราการแลกเปล่ียนใหชัดเจนวา  ตองกระทําพฤติกรรมอะไร  อยางไร  จึงจะไดรับเบ้ียอรรถกร
เทาไร  และอัตราการแลกเปลี่ยนระหวางเบ้ียอรรถกรและตัวเสริมแรงแลกเปล่ียนก็ตองระบุให
ชัดเจนดวย 
  ขอควรพิจารณาในการใชเบี้ยอรรถกรเปนตัวเสริมแรง 
  Kazdin (1984) กลาววา การใชเบ้ียอรรถกรเปนตัวเสริมนัน้ มีขอควรพิจารณา (ขอดี)   
ท่ีสําคัญไว 6 ประการ คือ 
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 1. เบ้ียอรรถกรเปนตัวเสริมแรงท่ีมีประสิทธิภาพสูง และสามารถเสริมแรงพฤติกรรม   
ใหเกิดข้ึนอยูในระดับสูงไดดีกวาตัวเสริมแรงท่ีตองวางเง่ือนไขชนิดอ่ืน ๆ เชน การชม  การแสดง 
การยอมรับ และการใหขอมูลยอนกลับ 
  2. เบ้ียอรรถกรสามารถใชในการเสริมแรงไดทันที เปนตัวเช่ือมระหวางพฤติกรรม
เปาหมาย  และตัวเสริมแรงแลกเปล่ียน  ท้ังนี้เพราะเบ้ียอรรถกรสามารถนําไปแลกตัวเสริมแรง
แลกเปล่ียนท่ีตองการภายหลังได 
  3. เบ้ียอรรถกรเปนตัวเสริมแรงท่ีไมกอใหเกดิการหมดสภาพ ในการเปนตัว
เสริมแรง (Satiation) ท้ังนี้เพราะเบ้ียอรรถกรสามารถนําไปแลกตัวเสริมแรงชนิดอ่ืน ๆ ท่ีบุคคล
ตองการไดหลายชนิด  และจะแลกเม่ือไรกไ็ด  จึงไมกอใหเกิดการหมดสภาพในการเปนตัว
เสริมแรงดังกลาว 
 4. การใชเบ้ียอรรถกรเสริมแรง  ไมขัดขวางหรือรบกวนการแสดงพฤติกรรม
เปาหมาย  เพราะการใชเบ้ียอรรถกรไมตองกระทําส่ิงอ่ืน ๆ เชน รับประทานหรือกระทํากิจกรรม 
ท่ีขัดขวาง  การกระทําพฤติกรรมเปาหมาย 
 5. เบ้ียอรรถกรสามารถใชไดกบับุคคลทุกคน  แมวาบุคคลเหลานั้นจะชอบ หรือ 
ตองการตัวเสรมิแรงท่ีแตกตางกัน  เพราะเบ้ียอรรถกรสามารถนําไปแลกตัวเสริมแรงแลกเปล่ียน 
ท่ีแตละบุคคลชอบ หรือตองการไดตามอัตราการแลกเปล่ียนท่ีกําหนด 
 6. เบ้ียอรรถกร  สามารถนําไปใชกับตัวเสริมแรงประเภทท่ีตองพิจารณาการให 
การเสริมแรงใน 2 ลักษณะเทานั้น คือ  “ให”  หรือ “ไมให”  ได  เชน  กิจกรรมตาง ๆ เปนตน   
เพราะสามารถกําหนดอัตราการใหการเสริมแรงไดวา  บุคคลตองกระทําพฤติกรรมเปาหมายเทาไร  
อยางไร  จึงไดรับเบ้ียอรรถกรเปนจํานวนเทาไร หรือกลาวอีกอยางวา สามารถกําหนดอัตราการ
แลกเปล่ียนตัวเสริมแรงกับเบ้ียอรรถกรได  เพื่อบุคคลสามารถสะสมเบ้ียอรรถกรไวทีละจํานวนได  
เม่ือมีจํานวนมากพอก็สามารถนําไปแลกเปล่ียนกับตัวเสริมแรงท่ีเปนกจิกรรม   ตามท่ีกําหนดอัตรา
แลกเปล่ียนไวได  ซ่ึงตางจากการเสริมแรงดวยกิจกรรมโดยตรง  ถากระทําพฤติกรรมเปาหมาย 
ไมถึงอัตราการใหการเสริมแรงที่กําหนดก็จะไมไดรับการเสริมแรงเลย  แมจะกระทําพฤติกรรม
เปาหมายนั้นระดับหนึ่งแลว 
 อยางไรก็ตาม  แมวาเบ้ียอรรถกรจะมีขอดดีังไดกลาวมาแลวในขอควรพิจารณา
ขางตน   แตเบ้ียอรรถกรก็มีขอจํากัดท่ีควรพจิารณา 2 ประการ ไดแก 
 1. เนื่องจากเบ้ียอรรถกรเปนตัวเสริมแรงท่ีมีประสิทธิภาพสูงมาก  การยุติการให 
เบ้ียอรรถกรภายหลังพฤติกรรมเพ่ิมข้ึนแลว  อาจทําใหพฤติกรรมนั้นลดลงอยางรวดเร็วได เนื่องจาก
บุคคลเรียนรูความสัมพันธระหวางการใหเบ้ียอรรถกรกับพฤติกรรมท่ีพึงปรารถนา  ดังนั้นเม่ือยุติ 
ใหเบ้ียอรรถกร อาจมีผลทําใหพฤติกรรมท่ีไดรับการเสริมแรงดวยเบ้ียอรรถกรนั้นลดลง 
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 2. ขอจํากัดท่ีเปนไปไดอีกประการหนึ่งคือ เนื่องจากเบ้ียอรรถกรมีประสิทธิภาพมาก  
บุคคลตองการไดรับ  อาจหาวิธีการใหไดมาซ่ึงเบ้ียอรรถกรดวยวิธีการท่ีไมถูกตอง เชน ขโมย   
หรือปลอมแปลง เปนตน และวิธีการแลกเปล่ียนเบ้ียอรรถกรนั้นถายิ่งซับซอนมากเทาใดกย็ิ่งมี 
ความยุงยากในการนําเบ้ียอรรถกรไปใชมากเทานั้น 
  Kazdin (1984) ไดเสนอวา ในบรรดาตัวเสริมแรงทางบวกท้ัง 6 ชนิดดังท่ีกลาวมา
ขางตนนั้น  เบ้ียอรรถกรเปนตัวเสริมแรงท่ีสามารถใชไดงาย สะดวกในทุกโอกาสและสถานท่ี  
ซ่ึงตัวเสริมแรงชนิดอ่ืน ๆ อาจจะไมสามารถนําไปใชได 
  จากขอความขางตนสามารถสรุปไดวา  ถึงแมวาเบ้ียอรรถกรจะมีขอจํากัดในการใช  
แตเม่ือเปรียบเทียบกับขอดีท่ีควรพิจารณาท้ัง 6 ประการแลว เบ้ียอรรถกรถือวาเปนตัวเสริมแรงท่ีดี
ท่ีสุดในบรรดาตัวเสริมท้ังหมด เนื่องจากใชงาย สะดวกในทุกโอกาส และสถานท่ี 
 ในการศึกษาคร้ังนี้  ผูศึกษาเลือกใชเบ้ียอรรถกรมาเปนตัวเสริมแรงทางบวกในการ
ปรับพฤติกรรม โดยกําหนดเง่ือนไขใหเบ้ียอรรถกรเม่ือบุคคลกระทําพฤติกรรมเปาหมายไดและ
สามารถนํามาแลกเปล่ียนกับตัวเสริมแรงท่ีเปนกิจกรรมท่ีบุคคลตองการกระทํา 
 3. การลงโทษโดยใชวิธีการปรับสินไหม  (Response Cost) 
  ประเทือง  ภูมิภัทราคม (2540, หนา 184)  กลาววาในชีวติประจําวนัของมนุษย 
ในสังคม จะพบวา มีการนําเอาสภาพการณหรือส่ิงเราท่ีบุคคลไมพึงพอใจมาใชกันอยางแพรหลาย  
เชน การตัดสินลงโทษจําคุก  การปรับ  การใหสอบตก  การตําหนิ  การไมใหการยอมรับ  เปนตน  
สภาพการณและส่ิงเราท่ีบุคคลไมพึงพอใจท่ีใชในกระบวนการปรับพฤติกรรมนั้น  มีความแตกตาง
จากสภาพการณหรือส่ิงเราท่ีบุคคลไมพึงพอใจท่ีใชกันอยูในชีวิตประจําวัน  ท้ังแงของประเภทและ
วิธีการใช   อยางไรก็ตามหากไมมีความจําเปนจงพยายามหลีกเล่ียงการใชการลงโทษใหมากท่ีสุด
เทาท่ีจะทําได  ท้ังนี้เพราะการลงโทษอาจเกิดผลขางเคียงตามมาหลายประการ 
  ความหมายของการลงโทษ 
  ประเทือง   ภูมิภัทราคม (2540, หนา 185) ไดกลาววา เปนการใหผลกรรมท่ีอินทรีย
ไมตองการ หรือการถอดถอนส่ิงท่ีอินทรียตองการออกภายหลังท่ีอินทรียแสดงพฤติกรรมแลวมีผล
ทําใหพฤติกรรมน้ันยุติหรือลดลง 
  Azrin & Holz (1966) กลาววาการลงโทษเปนการลดโอกาสของการเกดิการ
ตอบสนอง อันเปนผลมาจากเหตุการณ (หรือผลกรรม) ท่ีตามหลัง การตอบสนองนั้นอยาง
ทันทีทันใด   จากคําจํากัดความดังกลาวสามารถแจกแจงประเด็นสําคัญอยูดวยกนั 3 ประเด็น คือ 
ประเด็นท่ีหนึง่ไมไดกลาวถึงความรูสึกท่ีไมพึงพอใจ ประเด็นท่ีสองกําหนดถึงผลของการลงโทษ 
ท่ีมีผลพฤติกรรมอยางเฉพาะเจาะจง  โดยท่ีพฤติกรรมนั้นจะตองลดลงอันเปนผลจากเหตุการณ 
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ท่ีตามหลังพฤติกรรมนั้นเทานั้น  ประเด็นสุดทาย คือ การบอกวาเหตุการณท่ีตามหลังนั้นเปนตัว
ลงโทษไดก็ตอเม่ือพฤติกรรมท่ีมันตามหลังนั้นจะตองลดลง 
  Baum (1973) ไดช้ีใหเหน็วาการลงโทษสามารถมองในแงของการเปล่ียนแปลง 
จากสภาพการณท่ีมีคุณคาสูงกวา ไปสูสภาพการณท่ีมีคุณคาตํ่ากวา แตท้ังนี้อาจมองไดท้ังในแง 
ของการเสริมแรงและการลงโทษสําหรับคน ๆ เดียวกัน 
  Cooper et al. (1987 อางในสมโภชน  เอ่ียมสุภาษติ, 2541, หนา 40)   กลาววา 
การลงโทษ คือ การใหผลกรรมหลังจากการแสดงพฤติกรรมทําใหพฤติกรรมนั้นลดลงหรือยุติลง  
ผลกรรมท่ีเกิดข้ึนนั้นไมจําเปนท่ีจะตองเปนส่ิงท่ีไมพึงพอใจ  หากแตจะเปนอะไรกไ็ดท่ีตามหลัง
พฤติกรรมนั้น แลวทําใหพฤติกรรมนั้นลดลงหรือยุติลง  ดังนั้นความหมายของการลงโทษจึงตอง
ประกอบดวย 3 เง่ือนไข คือ  มีพฤติกรรมเปาหมายเกิดข้ึน   เง่ือนไขท่ีสองพฤติกรรมเปาหมายนั้น
จะตองตามดวยผลกรรมบางอยาง  และเง่ือนไขสุดทายคือ โอกาสการเกิดพฤติกรรมเปาหมายน้ัน
ลดลงเน่ืองจากผลกรรมดังกลาวนั้น   ท้ังนี ้ Azrin & Holz (1966) ไดอธิบายเพ่ิมเติมวา การที่จะ
กําหนดวาผลกรรมใดเปนตัวลงโทษนั้นจะตองดูท่ีผลกรรมนั้นตอพฤติกรรมเปาหมาย  นั่นคือ  
ถาผลกรรมนั้นทําใหพฤติกรรมเปาหมายลดลงหรือยุติลงผลกรรมนั้นจึงจะเรียกวาตัวลงโทษ 
(Punisher)  
  จากขอความขางตน  ผูศึกษาไดเลือกใชความหมายของการลงโทษตามแนวคิดของ 
Cooper (1987) เพราะใหความหมายท่ีชัดเจนโดยไดกลาววาการลงโทษ คือ การใหผลกรรมหลังจาก
การแสดงพฤตกิรรมทําใหพฤติกรรมนั้นลดลงหรือยุติลง ผลกรรมท่ีเกิดข้ึนนั้นไมจําเปนท่ีจะตอง
เปนส่ิงท่ีไมพึงพอใจ หากแตจะเปนอะไรกไ็ดท่ีตามหลังพฤติกรรมนั้นแลวทําใหพฤติกรรมนั้น
ลดลงหรือยุติลง นอกจากนีเ้ห็นไดวาการลงโทษตองพิจารณาท้ังในแงของเง่ือนไขกอนเปล่ียน  
และหลังเปล่ียนพฤติกรรม เพื่อท่ีจะรวมเปนผลกรรมไมเชนนั้นจะเกิดความสับสนระหวางการ
เสริมแรงและการลงโทษได 
  ประเภทของการลงโทษ   
  ประเทือง   ภูมิภัทราคม (2540, หนา 57 และ 185) ไดกลาววา  การลงโทษสามารถ
แบงออกเปนประเภทใหญ ๆ ได  2  ประเภท  คือ 
  1. การลงโทษทางบวก ไดแก การใหส่ิงใด ๆ ก็ตาม  ภายหลังพฤติกรรมของ
อินทรียแลว มีผลทําใหพฤติกรรมนั้นยุติหรือลดลง   การพิจารณาวาจะเปนการลงโทษทางบวก
หรือไมนั้น ข้ึนอยูกับวาพฤติกรรมท่ีแสดงออกมายุติหรือลดลงหรือไม  ถาพฤติกรรมท่ีเปนปญหา 
ยุติหรือลดลง การใหส่ิงท่ีไมตองการนั้นเปนการลงโทษทางบวก 



 53 

  2. การลงโทษทางลบ ไดแก การถอดถอนส่ิงใด ๆ ก็ตามภายหลังพฤติกรรมของ
อินทรียแลวมีผลทําใหพฤติกรรมนั้นยุติหรือลดลง เชน เด็กสองคนเลนชิงชาดวยกันท่ีสนามเด็กเลน 
แลวเดก็ท้ังสองคนทะเลาะกนั  ครูจึงหามเลนชิงชา (ถอดถอนการเลนชิงชาซ่ึงเด็กท้ังสองตองการ
ออก)  มีผลทําใหพฤติกรรมการทะเลาะกนัขณะเลนชิงชาของเด็กท้ังสองยุติลงในโอกาสตอมา  
ดังนั้นการหามเลนชิงชาเปนการลงโทษทางลบ 
  สรุปไดวาการลงโทษมีอยู 2 ประเภท คือ การลงโทษทางบวก และการลงโทษ 
ทางลบ  ในการศึกษา ผูศึกษาไดเลือกใชการลงโทษทางลบ คือ การริบเบ้ียอรรถกรท่ีใชในการ
แลกเปล่ียนกับเวลาในการเลนถีบรถจักรยานสองลอของนองโอม 
  ลักษณะวิธีการลงโทษ 
  ประเทือง   ภูมิภัทราคม (2540, หนา 185-192) กลาวไววา การลงโทษไมจํากัดอยู
เฉพาะวิธีการลงโทษดวยการทําใหเจ็บปวดดวยกายเทานั้น ตามความหมายในแงของการปรับ
พฤติกรรมแลว การจดักระทําใดก็ตามจะเปนการลงโทษก็ตอเม่ือการจัดกระทํานั้นเปนการจัด
กระทําท่ีใหหลังพฤติกรรมของบุคคล แลวมีผลทําใหพฤติกรรมนั้นของบุคคลยุติหรือลดลง        
โดยท่ัว ๆ ไปแลวลักษณะวิธีการลงโทษจะมี 3 ลักษณะ ดงันี้ 
  1. การใหผลกรรมท่ีบุคคลไมปรารถนา  เปนการใหส่ิงใด ๆ ก็ตามภายหลัง
พฤติกรรม  ซ่ึงเปนการลงโทษทางบวก แบงออกเปนวิธีการตาง ๆ ดังนี้ 
   1.1 การลงโทษทางวาจา ไดแก การลงโทษโดยใชขอความหรือคําพูดภายหลัง    
ท่ีพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงคเกิดข้ึน  เชน  การดุ  การดา  การตําหนิ  การพูดปฏิเสธ  การตักเตือน  
การใชคําพูดอ่ืนๆ ท่ีแสดงถึงการไมยอมรับ เปนตน 
   1.2 การเฆ่ียนตี  เปนการลงโทษทางกายท่ีใชกนัอยางแพรหลายในสังคม  
การเฆ่ียนตีเปนการใหผลกรรมท่ีบุคคลไมพึงปรารถนาวธีิหนึ่งท่ีนิยมใชระงับพฤติกรรมท่ีไมพึง 
ประสงค 
   1.3 การช็อตดวยไฟฟา  เปนสภาพการณท่ีบุคคลไมปรารถนาอยางหนึ่ง 
ท่ีนิยมใชเพื่อระงับพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงค 
   1.4 การใหผลกรรมท่ีบุคคลไมปรารถนาในลักษณะอ่ืน ๆ เชน การใหเสพส่ิงท่ี
บุคคลไมตองการ   การสูดดมส่ิงท่ีบุคคลไมปรารถนา   การใหยืนกางแขน เปนตน 
  2. การถอดถอนผลกรรมทางบวก ไดแก  การถอดถอนส่ิงใด ๆ ก็ตามท่ีบุคคล
ตองการออกภายหลังพฤติกรรมท่ีประสงคจะใหยุติหรือลดลง   การถอดถอนผลกรรมทางบวกเปน
การลงโทษทางลบ  ซ่ึงแบงออกเปนวิธีการตาง ๆ ดงันี ้



 54 

   2.1 เวลานอก (Time Out) วิธีการนี้เปนการลงโทษทางลบอยางหนึ่ง โดยการ
ถอดถอนตัวเสริมแรงทางบวกออกในชวงระยะเวลาหนึ่ง   อันมีผลทําใหพฤติกรรมลดลง  วิธีการ 
ใชเวลานอกสามารถกระทําไดท้ังการนําบุคคลออกไปจากสภาพการณท่ีไดรับการเสริมแรงทางบวก  
หรือการกระทําโดยการนําตัวเสริมแรงทางบวกออกไปจากบุคคล แตกระทําเพยีงชวงระยะเวลา 
ส้ัน ๆ ชวงเวลาใดเวลาหน่ึง 
   2.2 การปรับสินไหม (Response Cost)  เปนการลงโทษทางลบอีกวิธีหนึ่ง คือ   
การถอดถอนส่ิงท่ีอินทรียตองการหรือพึงพอใจออกภายหลังพฤติกรรม  มีผลทําใหพฤติกรรมยุติ
หรือลดลงหรือระงับพฤติกรรม  เพราะฉะนั้นการปรับสินไหม  จึงหมายถึงการถอดถอนหรือถูกริบ
ตัวเสริมแรงทางบวกนัน่เอง ท้ังนี้เทคนิคการปรับสินไหมมีความแตกตางไปจากเวลานอกตรงท่ี 
เวลานอก นั้นจะถอดถอนตัวเสริมแรงออกจากตัวบุคคล  หรือดึงเอาตัวบุคคลออกจากสภาพการณ 
ท่ีไดรับการเสริมแรงเพียงชวงระยะเวลาส้ัน ๆ เทานั้น  ซ่ึงแตกตางจากการปรับสินไหมท่ีถอดถอน
ตัวเสริมแรงออกไปเลยตามเง่ือนไขท่ีกําหนด  ไมใชเปนการถอดถอนตัวเสริมแรงออกจากบุคคล      
ช่ัวระยะเวลาหนึ่งเทานั้น   ดังนั้นในการปรับพฤติกรรมโดยการใชเทคนิคการปรับสินไหม  
นักปรับพฤติกรรมจะดําเนนิการปรับพฤติกรรมทุกข้ันตอนอยางเปนระบบ  เปนไปตามหลัก 
ทฤษฎีทุกข้ันตอน 
    2.2.1 หลักการใชเทคนิคการปรับสินไหมใหมีประสิทธิภาพ 
     สมโภชน  เอ่ียมสุภาษิต (อางในประเทือง  ภูมิภัทราคม, 2540,  
หนา 189-190) ไดกลาวถึงหลักการใชเทคนิคการปรับสินไหมไว 3 ประการดังนี้  
     1) ใชเทคนิคการปรับสินไหมในกรณีท่ีเด็กหรือผูรับการปรับ
พฤติกรรม ไดมีโอกาสสะสมตัวเสริมแรง เพราะถาเดก็หรือผูรับการปรับพฤติกรรมไมมีตัวเสริมแรง
สะสม อยูเลย การปรับสินไหมยอมทําไมได 
     2) อัตราการปรับสินไหม  ถึงแมวาจะไมมีการกําหนดอัตราไว
แนนอน  แตโดยท่ัวไปแลวควรจะปรับใหรุนแรงท่ีสุดตามหลักการลงโทษ  อยางไรกต็ามในการ
ปรับสินไหมพบวา  ถาปรับรุนแรงเกนิไป  ผูถูกปรับจะไมสนใจกับเหตุการณท่ีจะเกดิข้ึนอีกตอไป
เลย  และอาจกอใหเกดิพฤติกรรมกาวราวดวย  แตถาปรับนอยไปก็จะไมไดผล  ดังนัน้หลักในการ
พิจารณาอัตราการปรับสินไหมนี้  จึงควรพิจารณาประสบการณของเด็กหรือผูถูกปรับดวย  ถาเดก็
หรือผูถูกปรับเคยมีประสบการณในการถูกปรับมากอน  การปรับสินไหมควรจะใหรุนแรง  แตถา
เด็กหรือไมเคย  มีประสบการณในการถูกปรับมากอน  การปรับเพียงเล็กนอยกย็อมใหผลด ี
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     3) การใชเทคนิคการปรับสินไหม ควรจะใชควบคูกับเทคนิคการ
ปรับพฤติกรรมอ่ืน ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง การใชควบคูกับเทคนิคการเสริมแรงดวยเบ้ียอรรถกร จะทํา
ใหไดผลดียิ่งข้ึน 
    2.2.2 ขอควรพิจารณาในการใชเทคนิคการปรับสินไหม 
     Kazdin (1984) ไดกลาว ถึงขอควรพิจารณาในการใชเทคนิคการปรับ
สินไหมไวดังนี้ 
     1) การปรับสินไหม   เปนกระบวนการท่ีคอนขางงายในบรรดา
เทคนิค  การลงโทษตาง ๆ โดยเฉพาะการใชในรูปของการริบหรือยึดเบ้ียอรรถกรหรือหกัคะแนน 
แตการปรับสินไหมก็อาจมีขอยุงยากอยูเหมือนกนั กลาวคือ ถาการปรับหรือการริบเบ้ียอรรถกรหรือ
การหักคะแนน กระทําติดตอกันไป สําหรับเด็กบางคนอาจถูกริบเบ้ียอรรถกรหรือถูกหักคะแนนจน
หมดหรือติดลบ ไมมีอะไรใหปรับอีกตอไป หากเปนเชนนี้เทคนิคการปรับสินไหมอาจจะใชไมคอย
ไดผลตอไป 
     2) การใชการปรับสินไหมจะเกิดประโยชนอยางเหน็ไดชัดเจน 
ก็ตอเม่ือใชการปรับสินไหมโดยจัดกระบวนการใหผูรับการปรับพฤติกรรมมีโอกาสไดรับ 
การเสริมแรงควบคูไปดวย กลาวคือ ควรใหการเสริมแรงพฤติกรรมท่ีตรงกันขามกบัพฤติกรรม 
ท่ีตองการลดหรือระงับดวยการปรับสินไหม ดังนัน้ในการใชเทคนิคการปรับสินไหมควรใช 
ควบคูกับเทคนิคการเสริมแรง โดยเฉพาะใชรวมกับเทคนิคการเสริมแรงดวยเบ้ียอรรถกรจะบังเกดิ 
ผลดีมาก  
  3. ผลกรรมท่ีเปนการลงโทษโดยใหทํางานหรือใชความพยายามมากกวาปกติ    
ประเทือง  ภูมิภัทราคม (2540, หนา 191)  กลาวไววา ผลกรรมท่ีเปนการลงโทษท่ีนิยมใชกันอีก 
วิธีหนึ่ง ไดแก การใหบุคคลทํางานหรือใชความพยายามในการทําส่ิงใดส่ิงหนึ่ง  ซ่ึงตองใชกําลังกาย
หรือเวลามากกวาปกติ  และงานหรือการใชความพยายามในการทําส่ิงนั้น  จะตองเปนส่ิงท่ีบุคคล 
ไมชอบหรือไมปรารถนาดวย  ซ่ึงไดแกเทคนิคตอไปนี ้
   3.1 การแกไขเกินกวาเหตุ (Overcorrection) ประเทือง ภูมิภทัราคม (2540, 
หนา 192) ไดกลาววา  การแกไขเกนิกวาเหตุ หมายถึง การใหบุคคลกระทําพฤติกรรมเพ่ือแกไข
พฤติกรรมท่ีไมพึงประสงคท่ีบุคคลไดกระทําไปแลว  และการกระทําเพื่อแกไขนั้นจะตองกระทํา
มากกวาความผิดท่ีบุคคลกระทําไป  การแกไขเกนิกวาเหตุเปนการลงโทษทางบวกวธีิหนึ่ง  ท้ังนี้ 
Kazdin (1984) กลาวถึงลักษณะการกระทําหรืองานท่ีใหแกไขในเทคนคิแกไขเกินกวาเหตุวา
สามารถแบงออกเปน 2 ลักษณะ ดังนี้ ลักษณะท่ีหนึ่งการแกไขส่ิงแวดลอมซ่ึงเปนผลที่เกิดจาก    
การกระทําพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสม  ลักษณะท่ีสอง คือ กระทําพฤติกรรมท่ีถูกตองเหมาะสม ไดแก 
การใหกระทําพฤติกรรมทางบวก ซ่ึงเปนพฤติกรรมท่ีเหมาะสมหลาย ๆ คร้ังเพื่อเปนการลงโทษ 
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   3.2 การใหกระทําพฤติกรรม หรือการใชความพยายามท่ีเปนผลกรรมท่ีไมพึง-
ปรารถนา (Effort-Based Aversive Consequences) เปนการลงโทษทางบวกอีกวิธีหนึ่ง ท่ีอาศัย
หลักการที่ตรงขามกับหลักของพรีแมค  กลาวคือ หลักของพรีแมคนั้นจะใชกจิกรรมหรือพฤติกรรม
ท่ีบุคคลชอบทํา  เปนตัวเสริมแรงทางบวกเพื่อเสริมแรงพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนดวยความถ่ีตํ่า หรือไม
คอยเกิดข้ึน  สวนการลงโทษดวยการใหกระทําพฤติกรรมท่ีเปนการใชความพยายามท่ีอาศัยผล
กรรมลักษณะอื่น ๆ นี้  เปนการใหบุคคลกระทําในส่ิงท่ีบุคคลไมชอบกระทําหรือไมอยากกระทํา
ภายหลังจากท่ีกระทําพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงค  อันเปนพฤติกรรมเปาหมายท่ีตองการจะลดหรือ
ยุติ  กิจกรรมหรือพฤติกรรมท่ีบุคคลไมชอบกระทํานีใ้ชเปนตัวลงโทษ  ซ่ึงมีผลทําใหพฤติกรรม 
ท่ีไมพึงประสงคลดลง 
   จากขอความขางตน สรุปไดวาการลงโทษไมจํากัดอยูเฉพาะวิธีการลงโทษดวย
การทําใหเจ็บปวดดวยกายเทานั้น  ตามความหมายในแงของการปรับพฤติกรรมแลว การจดั 
กระทําใดก็ตาม จะเปนการลงโทษก็ตอเม่ือการจัดกระทํานั้นเปนการจัดกระทําท่ีใหหลังพฤติกรรม
ของบุคคล  แลวมีผลทําใหพฤติกรรมนั้นของบุคคลยุติหรือลดลง โดยท่ัว ๆ ไปแลวลักษณะวิธีการ
ลงโทษจะมี  3 ลักษณะ คือ การลงโทษทางวาจาหรือทางกาย   การใชเวลานอกและการปรับสินไหม 
และการแกไขเกินกวาเหตุและการใหทําในส่ิงท่ีไมปรารถนา สําหรับการนํามาใชในการศึกษาคร้ังนี้ 
คือ เทคนิคการปรับสินไหม โดยการริบเบ้ียอรรถกรคืนเม่ือนองโอมแสดงพฤติกรรมการตีเพื่อน 
สาเหตุของการเลือกวิธีการลงโทษโดยการปรับสินไหมเนื่องจากใหเกดิความสอดคลองกับการใช
เบ้ียอรรถกรเปนแรงเสริมในการปรับพฤติกรรมคร้ังนี้  เม่ือมีการใหเบ้ียอรรถกรเปนตังเสริมแรงจึง
จําเปนตองใชการริบเบ้ียหรือการปรับสินไหมเปนการลงโทษเพื่อความเหมาะสม และสอดคลองกัน 
   วิธีดําเนินการลงโทษ 
   สมโภชน  เอ่ียมสุภาษิต (2541, หนา 215-218) ไดกลาววา ในการดําเนนิการ
ลงโทษน้ันมีข้ันตอนในการดําเนินการเชนเดียวกับการดําเนินการจดัการเง่ือนไขผลกรรม ซ่ึงตอง
ประกอบดวย 
   1. การกําหนดพฤติกรรมเปาหมาย ควรมีการกําหนดพฤติกรรมเปาหมาย 2 
พฤติกรรมพรอมกันคือ 
    1.1 พฤติกรรมท่ีเปนปญหาท่ีตองการจะใหลดลงหรือยุติลง 
    1.2 พฤติกรรมท่ีตองการจะใหเกดิเพิ่มข้ึน ท้ังนีเ้พื่อท่ีจะนํามาทดแทน
พฤติกรรมท่ีเปนปญหาท่ีตองการใหลดลง โดยท่ีพฤติกรรมทดแทนนั้นตองมีการใหการเสริมแรง
ทางบวกดวย  การกําหนดพฤติกรรมเปาหมายน้ันตองทําใหเปนวัตถุวิสัย  ชัดเจนและสมบูรณ 
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   2. รวบรวมและบันทึกขอมูลเสนฐาน  ซ่ึงควรรวบรวมท้ังพฤติกรรมท่ีตองการ
จะใหลดลงและพฤติกรรมท่ีตองการจะใหเพิ่มข้ึน 
   3. การวิเคราะหพฤติกรรม  ใชการวิเคราะหแบบ ABC ซ่ึงการวิเคราะหนี้จะทํา
ใหเราสามารถคาดคะเนไดวาอะไรคือตัวลงโทษสําหรับบุคคลท่ีจะถูกปรับพฤติกรรม  นอกจากนี้         
การวิเคราะหพฤติกรรมยังทําใหรูไดวา  พฤติกรรมท่ีเปนปญหาไดรับการเสริมแรงจากตัวเสริมแรง
ประเภทใดอีกดวย 
   4. กําหนดส่ิงท่ีมีศักยภาพเปนตัวเสริมแรงและตัวลงโทษ  สําหรับการหาตัว
เสริมแรงและการลงโทษน่ันคือ แบบสอบถามใชรายการตัวลงโทษ  สัมภาษณผูท่ีจะถูกปรับ
พฤติกรรม  สัมภาษณผูปกครอง ครู หรือผูใกลชิดกับผูท่ีจะถูกปรับพฤติกรรม  และวธีิการสุดทาย
คือการสังเกตโดยตรง 
   5. วางแผนและดําเนินการลงโทษ  หลังจากทําการวิเคราะหพฤติกรรมและ
กําหนดตัวเสริมแรงและตัวลงโทษไดแลว  ข้ันตอมาคือการวางแผนในการดําเนินการซ่ึงสามารถ 
ทําได  2 ลักษณะคือ 
    5.1 ในกรณีท่ีพฤตกิรรมท่ีไมพึงประสงคนั้นไดรับการเสริมแรงอยู  ใหหยดุ 
การเสริมแรงนั้น  และลงโทษท่ีรุนแรงมากเม่ือมีพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงค 
    5.2 ในกรณีท่ีไมสามารถควบคุมตัวเสริมแรงท่ีมีตอพฤติกรรมท่ีไมพึง 
ประสงคได  กจ็ําเปนใชการลงโทษท่ีรุนแรงมาก ๆ และมีอํานาจเหนือกวาการเสริมแรงท่ีมีอยู 
เพื่อท่ีจะไประงับประสิทธิภาพของตัวเสริมแรงนั้น  พฤติกรรมของบุคคลก็จะเปล่ียนไป  และ
จะตองใหการเสริมแรงตอพฤติกรรมท่ีเหมาะสมทันที  การลงโทษก็จะมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
   6. การประเมินประสิทธิภาพของการลงโทษ  ดําเนินการโดยการนําเอาขอมูล           
ท่ีรวบรวมไดในระยะเสนฐานมาเปรียบเทียบกับขอมูลท่ีรวบรวมไดในระหวางการใชการลงโทษ   
ก็ยอมแสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพของการลงโทษนั้น 
   ในการนําการลงโทษมาใชในการศึกษาคร้ังนี้  ผูศึกษาไดเลือกการลงโทษ 
โดยการปรับสินไหม  ซ่ึงเปนการลงโทษทางลบ เพราะในการศึกษามีการใหแรงเสริมทางบวก 
ในรูปแบบของเบ้ียอรรถกรเพ่ือแลกกับการถีบรถจักรยานสองลอของนองโอม  แตเม่ือนองโอม
แสดงพฤติกรรมการตีผูอ่ืนอีกจะถูกริบเบ้ียอรรถกรคืน ซ่ึงถือวาเปนการลงโทษทางลบ  ท้ังนี้
ประโยชนของการลงโทษโดยการปรับสินไหมนั้นจะตองกระทํารวมกบัการเสริมแรงทางบวก 
จึงจะทําใหโปรแกรมการปรับพฤติกรรมมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  และสามารถระงับหรือยุติ
พฤติกรรมท่ีไมพึงประสงค  และเพิ่มความถี่ของการแสดงพฤติกรรมท่ีพึงประสงคได 
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 4. การชี้แนะ (Prompting)  
  ในการสรางพฤติกรรมใหมท่ีพึงประสงคนอกจากจะใชเทคนิคการสรางพฤติกรรม 
ตาง ๆ แลว  ยงัตองมีตัวช้ีนําใหบุคคลแสดงพฤติกรรมเปาหมายไดอยางถูกตอง และลดเวลาในการ
เรียนรูลงได ซ่ึงเทคนิคท่ีใชเปนตัวช้ีนําหรือส่ือกลางใหเกิดพฤติกรรมเปาหมายไดอยางถูกตอง  
รวดเร็วนั่นคือ การชี้แนะ 
  ความหมายของการชี้แนะ 
  Kazdin (1984) กลาววา เปนการให ส่ิงเราท่ีเปนตัวช้ีนาํใหบุคคลแสดงพฤติกรรม
เปาหมายไดอยางถูกตองมากข้ึน และลดเวลาในการเรียนรู สวน Craighead, Kazdin and Mahoney 
(1976,  pp. 128)  กลาววา หลังจากบุคคลแสดงพฤติกรรมตามการช้ีแนะแลวควรจะใหการเสริมแรง
ทันทีเพราะจะทําใหการชี้แนะนั้นกลายเปนส่ิงเราท่ีนําไปสูการไดรับการเสริมแรง (SD-Discriminative 
Stimulus)  การช้ีแนะจึงสามารถใชควบคุมพฤติกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ  Fischer And Cochros 
(1975, pp. 205) กลาววา นอกจากการชี้แนะจะสามารถใชเพื่อเพิ่มพฤติกรรมแลว ยังสามารถใชเพื่อ
สรางพฤติกรรมและลดพฤติกรรมไดอีกดวย การชี้แนะมักนิยมใชรวมกบัเทคนิคอ่ืน ๆ เชน ใชการ
ช้ีแนะรวมกับเทคนิคการแตงพฤติกรรม (Shaping)  การเสนอตัวแบบ (Modeling) และการเสริมแรง 
(Reinforcement) เปนตน 
   ประเทือง  ภูมิภัทราคม (2540, หนา 180) กลาววา การชีแ้นะ หมายถึง การใหส่ิงเรา 
ท่ีเปนตัวช้ีนําใหบุคคลแสดงพฤติกรรมเปาหมายไดอยางถูกตองมากข้ึน และลดเวลาในการเรียนรูลง 
หลังจากบุคคลแสดงพฤติกรรมตามการช้ีแนะแลวควรจะใหการเสริมแรงทันที เพราะจะทาํให    
การชี้แนะน้ันกลายเปนส่ิงเราท่ีนําไปสูการไดรับการเสริมแรง 
   สมโภชน  เอ่ียมสุภาษิต (2541, หนา 203) กลาววา เปนการใหส่ิงเรา ซ่ึงอาจจะไดแก 
คําพูดหรือทาทางแกบุคคล เพื่อใหบุคคลไดแสดงพฤติกรรมตามเปาหมายท่ีตองการ และเม่ือบุคคล
นั้นแสดงพฤตกิรรมตามท่ีช้ีแนะก็จะไดรับการเสริมแรงทางบวกทันที ซ่ึงการช้ีแนะสามารถใชเสริม 
สรางพฤติกรรมตาง ๆ ไดมาก ต้ังแตพฤตกิรรมการชวยตัวเองไป จนกระท่ังพฤติกรรมการชวยเหลือ
ผูอ่ืนแตการใชการชี้แนะในการปรับพฤติกรรมดวยตัวมันเองมักจะไมมีใครทํากัน นอกจากจะใชคู
กับวิธีการอ่ืน ๆ 
  จากขอความขางตน ผูศึกษาไดเลือกใชความหมายของสมโภชน  เอ่ียมสุภาษิต 
ท่ีกลาววา การช้ีแนะคือการใหส่ิงเราเพื่อเสริมสรางพฤติกรรมตาง ๆ ซ่ึงตองใชควบคูกบัการปรับ
พฤติกรรมวิธีการอ่ืน ๆ ดวย  ท้ังนี้ผูศึกษาไดเลือกใชเทคนิคการช้ีแนะคูกับการนําเสนอตัวแบบการ
กระทําท่ีมีชีวติในการเสริมสรางพฤติกรรมการลูบแขนแกนองโอมในการศึกษาคร้ังนี้ 
 



 59 

  ประเภทของการชี้แนะ 
  ประเทือง  ภูมิภัทราคม (2540, หนา 163-164) กลาวไววา การชี้แนะสามารถแบง
ออกเปน 3 ประเภทใหญ ๆ ดังตอไปนี ้
  การชี้แนะทางวาจา (Verbal Prompting) ไดแกการชี้แนะโดยการใชคําพูดตาง ๆ 
เพื่อใหบุคคลแสดงพฤติกรรมเปาหมาย  เชน แมบอกลูกสาววาใหเขานอนไดแลว 
  1. การชี้แนะทางลักษณะทาทาง (Physical Guidance) ไดแกการชี้แนะโดยใช
ลักษณะทาทาง  การแสดงสีหนา เชน ส่ันศีรษะ ช้ีนิว้  กวักมือ  โบกมือ  พยักหนา  ยกัค้ิว  กะพริบตา  
เพื่อใหบุคคลแสดงพฤติกรรมเปาหมาย  เชน ครูตองการใหนักเรียนคนหน่ึงซ่ึงอยูใกลเขามาหา   
ครูจึงใชวิธีกวกัมือใหมาพบ เปนตน 
  2. การชี้แนะโดยการใชวัสดุส่ิงของ (Material Prompting) ไดแกการชี้แนะโดยการ
ใชวัสดุส่ิงของตลอดจนสัญลักษณตาง ๆ เชน ปายประกาศ  ลูกศรช้ีทาง เพื่อใหบุคคลแสดงพฤติกรรม
เปาหมาย  การติดปายประกาศหามจับสัตวน้ําไวท่ีริมสระ  ปายสัญญาณจราจรตาง ๆ ลวนเปนตัวอยาง
ของการช้ีแนะโดยการใชวัสดุส่ิงของท้ังส้ิน 
  จากขอความขางตน  สามารถสรุปประเภทของการช้ีแนะได 3 ประเภท คือ การ
ช้ีแนะทางวาจา การชี้แนะทางลักษณะทาทาง และการช้ีแนะโดยการใชวัสดุส่ิงของ 
  สําหรับการศึกษา ผูศึกษาไดเลือกใชการชี้แนะ 2 รูปแบบ คือ การชี้แนะดวยวาจา 
และการช้ีแนะดวยทาทางในการปรับพฤติกรรมของนองโอมเพราะนองโอมมีภาวะออทิซึมท่ีมี
ความบกพรองทางสติปญญารวมดวย ดังนัน้การสังเกตและความเขาใจทางดานสัญลักษณจะมีความ
ยากตอการส่ือสาร แตสําหรับการช้ีแนะทางวาจาและทาทางสามารถช้ีแนะไดโดยตรง มีการสัมผัส 
ส่ือสารกับนองโอมไดอยางตรงเปาหมายทําใหการชีแ้นะสามารถกระทําไดอยางมีประสิทธิภาพ 
นองโอมเกิดการรับรูและเขาใจตรงกับวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวในการปรับพฤติกรรมคร้ังนี้ 
  หลักในการใชการชี้แนะอยางมีประสิทธิภาพ 
  สมโภชน  เอ่ียมสุภาษิต (2541, หนา 203-204)  และประเทือง  ภูมิภัทราคม (2540, 
หนา 164) ไดกลาวถึงหลักท่ีควรคํานึงในการใชการชี้แนะท่ีตรงกนัไวดังตอไปนี ้
  1. กําหนดใหชัดเจนเสียกอนวาตองการใหบุคคลมีพฤติกรรมเชนใด หมายถึง 
กําหนดพฤติกรรมเปาหมายที่จะทําการช้ีแนะใหชัดเจน 
  2. พิจารณาวาในสภาพท่ีจะดําเนินการปรับพฤติกรรมนั้น  ควรจะใชการช้ีแนะ
ประเภทใด  ท้ังนี้เนื่องจากแตละสถานการณอาจจะตองใชการชี้แนะในลักษณะท่ีแตกตางกัน
ออกไป  และสวนมากมักนยิมใชการชีแ้นะประเภทตาง ๆ ผสมผสานกันไป 
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  3. ควรใชการชี้แนะอยางเปนข้ันตอนไมรวบรัดเกินไป  ท้ังนี้เพราะการใชการ
ช้ีแนะอยางรวบรัดเกินไปอาจทําใหบุคคลเกิดความสับสน  ไมทราบวาพฤติกรรมใดเปนพฤติกรรม
เปาหมาย  หรืออาจไมสามารถกระทําพฤติกรรมเปาหมายไดเพราะลําดบัข้ันพฤติกรรมไมถูกตอง 
(Catania and Brigham, 1978, pp. 348) 
  4. เม่ือบุคคลแสดงพฤติกรรมท่ีตองการไดแลวควรใหการเสริมแรงทันที เพราะจะ
ทําใหบุคคลแยกแยะหรือรับรูไดวา  การแสดงพฤติกรรมตามท่ีช้ีแนะนั้นจะนําไปสูผลกรรมท่ีบุคคล
พึงพอใจ (Craighead, Kazdin and Mahoney, 1976, pp. 128) 
  5. หลังจากบุคคลแสดงพฤติกรรมเปาหมายอยางคงท่ีสมํ่าเสมอแลว  ควรคอย ๆ 
ถอนถอด (Fading) การชี้แนะออก  ท้ังนี้เนือ่งจากพฤติกรรมท่ีพึงประสงคควรอยูภายใตเง่ือนไขของ
ตัวแนะ (Cue) ท่ีอยูในสภาพการณจริงเทานั้น  อยางไรกต็ามในบางกรณีก็ไมจําเปนตองถอดถอน
การชี้แนะออกท้ังหมด เชน การช้ีแนะท่ีมีผลตอการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในชีวิตประจําวันของ
บุคคล (Craighead, Kazdin and Mahoney, 1976, pp. 129) 
  จากขอความขางตน  สรุปถึงหลักในการใชการชี้แนะอยางมีประสิทธิภาพนั้นมี
ท้ังหมด 5 หลักการไดแก 1) กําหนดพฤติกรรมเปาหมายที่ตองการใหบุคคลแสดง  2) พิจารณาถึง
สภาพการณวาตองเลือกใชการช้ีแนะประเภทใด 3) ใชการช้ีแนะอยางเปนข้ันตอนไมรวบรัด   
4) เม่ือบุคคลแสดงพฤติกรรมท่ีตองการควรใหการเสริมแรงทันที  และหลักการสุดทาย คือ 
หลักการที่  5) คอย ๆ ถอดถอนการช้ีแนะออกเม่ือบุคคลแสดงพฤติกรรมเปาหมายสมํ่าเสมอแลว 
  ในการศึกษาคร้ังนี้  ผูศึกษาไดนําเทคนิคการช้ีแนะมาใชประกอบในโปรแกรม 
การปรับพฤติกรรมของเด็กท่ีมีภาวะออทซึิม โดยการนาํมาใชในข้ันการสอนพฤติกรรมท่ีควร
กระทํา  แทนพฤติกรรมการตีเพื่อน 
  ประโยชนของการวิเคราะหพฤติกรรมประยุกต 
  ผดุง   อารยะวญิู (2546, หนา 74) กลาวไววา การวิเคราะหพฤติกรรมประยุกต 
มีประโยชนอยางยิ่งในการสรางพฤติกรรมใหมใหเกดิข้ึน  และเปนพฤติกรรมท่ีพึงประสงค   
เด็กหลายคนอาจลดพฤติกรรมการกรีดรองลง หลังไดรับการปรับพฤติกรรม   เด็กหลายคนใช
หองน้ําเปน หลังจากไดรับการฝกโดยใชเทคนิคนี้   ไมวาจะเปนการสรางพฤติกรรมใหมใหเกิดข้ึน   
หรือลดพฤติกรรมเกาท่ีไมพงึประสงคลง   ประโยชนของการวิเคราะหพฤติกรรมประยุกตไดรับ 
การยอมรับมาเปนเวลานาน  Ivan Lovass ไดพัฒนาเทคนคินี้โดยอาศัยทฤษฎีการวางเง่ือนไข 
(Operant  conditioning) ของ Skinner และเทคนิคนี้ไดพฒันาตั้งแตชวงป 1980’s จนถึงปจจุบัน 
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  จากขอความขางตน นับไดวาการวิเคราะหพฤติกรรมประยุกตมีประโยชนอยางยิ่ง 
ในการนํา มาใชเปนวิธีการปรับพฤติกรรมและสอนเด็ก โดยเฉพาะเด็กท่ีมีภาวะออทซึิม  ซ่ึงเปน
สาเหตุสําคัญท่ีผูศึกษาเลือกใชการวิเคราะหพฤติกรรมประยุกตในการปรับพฤติกรรมคร้ังนี้ 
 
แผนการจัดการศึกษา 
  แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualize Education Program: IEP)  
  ความหมายของการจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
  เบญจา  ชลธารนนท (2545, หนา 47) ไดใหความหมายไววา  เปนแผนซ่ึงกําหนด
แนวทางการจัดการศึกษาท่ีสอดคลองกับความตองการจําเปนพิเศษของบุคคลพิการตลอดจนกําหนด
ส่ิงอํานวยความสะดวก ส่ือ บริการ และความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาใหเปนเฉพาะบุคคล   
  วัตถุประสงคในการจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
  เบญจา  ชลธารนนท (2545, หนา 48) ไดแยกวัตถุประสงคของการจัดแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคลไว 2 ประการ  ดังนี ้
  1. เปนแผนการจดัการศึกษา ท่ีเขียนข้ึนเปนลายลักษณอักษรสําหรับเด็กคนใด 
คนหนึ่งโดย เฉพาะ  โดยคณะกรรมการจดัทําแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล หรือท่ีประชุมเด็ก
เฉพาะกรณี ในแผนน้ีจะมีขอมูลในการจัดเด็กเขารับบริการการศึกษา  และบริการที่เกี่ยวของอ่ืน ๆ 
  2. เปนเคร่ืองมือในการจัดการกบักระบวนการตรวจสอบ และกระบวนการสอน
ท้ังหมด  ซ่ึงประกอบดวยการประเมิน และวิธีการสอน 
  นอกจากนี้ เลอรเนอร (Lerner, Dawson & Horvate, 1980, pp. 6; Lerner, J.W., 1993, 
pp. 67; Podemski, R.S. & others, 1995, pp. 50-53 อางในเบญจา ชลธารนนท, 2545, หนา 48)  
ยังกลาววา  การจัดแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคลกระทําเพื่อประกนัวา 
  1. การศึกษาท่ีจดัใหกับเด็กพิการ หรือเด็กท่ีมีความบกพรองแตละคนนัน้ เหมาะสม
กับความตองการจําเปนพิเศษทางการเรียนรูของเด็กคนนัน้ 
  2. เม่ือมีการกําหนดการใหบริการทางการศึกษาพิเศษในแผนนี้แลว  จะตองจัดใหมี
บริการดังกลาวจริง 
  3. มีการดําเนนิการควบคุมติดตามผลการใหบริการ 
  การเปรียบเทียบลักษณะการสอนแบบเกากับการสอนท่ีจัดใหมีแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล   
  เบญจา  ชลธารนนท (2545, หนา 48) ไดเปรียบเทียบการสอนแบบเกากบัการสอน 
ท่ีจัดใหมีแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ไวดังนี ้
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  1. การสอนแบบเกา 
   1.1 จุดประสงคการสอนท่ีกําหนดใหใชสําหรับผูเรียนทุกคนเหมือนกัน 
   1.2 จุดเร่ิมตนในการใชหลักสูตรเทากัน 
   1.3 อัตราความเร็วและระยะเวลาท่ีใชสอนกําหนดไวตายตัว 
   1.4 ผูเรียนมีสวนรวมในการตัดสินใจจํากัด 
   1.5 สอนเปนกลุมใหญ 
   1.6 ประเมินผูเรียนโดยใชแบบอิงกลุม 
   2. การสอนโดยใช IEP 
   2.1 จุดประสงคในการสอนมีหลากหลาย  และใชในการทดสอบทักษะโดยตรง 
   2.2 จุดเร่ิมตนในการใชหลักสูตรไมเทากัน 
   2.3 อัตราความเร็ว  และระยะเวลาไมตายตัว ข้ึนอยูกับผูเรียนแตละคน 
   2.4 ผูเรียนมีสวนรวมในการตัดสินใจอยางมาก 
   2.5 มีการจัดกลุมเพื่อการสอนตางๆ แตกตางกนัหลากหลาย ข้ึนอยูกับลักษณะ
เนื้อหางาน  หรือลักษณะทักษะ 
   2.6 ประเมินผูเรียนโดยใชแบบอิงเกณฑ 
   เหตุผลในการจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล   
   เบญจา  ชลธารนนท (2545, หนา 15)  ไดอธิบายเหตุผลในการจัดทําแผนการ
ศึกษาเฉพาะบุคคล ไวดังตอไปนี ้
   1. เพื่อใหสอดคลองกับกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ และวิธีการใหคน
พิการ มีสิทธิไดรับส่ิงอํานวยความสะดวก ส่ือ บริการ และความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา และ
กฎกระทรวงกาํหนดหลักเกณฑและวิธีจดัสรรงบประมาณทางการศึกษาแหงชาติ  พุทธศักราช 2542   
และฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2545 ซ่ึงกําหนดใหมีส่ิงอํานวยความสะดวก  ส่ือ บริการและสิทธิ
ในการรับบริการชวยเหลือตามความตองการตามความตองการจําเปนพิเศษของแตละบุคคล 
   2. เพื่อประกนัความเหมาะสมในการจัดการศึกษาใหแกเดก็พิการ หรือท่ีมี
ความบกพรองตามความตองการจําเปนพเิศษของแตละบุคคล 
   3. เพื่อประกนัวาไดมีการจดับริการทางการศึกษาพิเศษตาง ๆ ตามท่ีระบุไวจริง
   4. เพื่อเปนแนวทางในการดําเนนิการควบคุม และติดตามผลการใหบริการ 
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   ขั้นตอนของกระบวนการตรวจสอบและการสอนตามแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล   
   เบญจา ชลธารนนท (2545, หนา 49-52) ไดแบงข้ันตอนดังกลาวออกเปน 3 
ข้ันตอนใหญ ดังนี ้
   1. ขั้นสงตอ  แบงเปน 2 ข้ันตอน ดังนี ้
    ข้ันท่ี 1  กิจกรรมกอนการสงตอ คือ มาตรการการใหความชวยเหลือระยะ 
เร่ิมตนของปญหาท่ีครูปกติใช เม่ือพบวามีผูเรียนท่ีมีปญหา หรือบกพรองอยูในช้ันเรียนของตน  
โดยครูใชวิธีการงาย ๆ ท่ีใชอยูในช้ันเรียน  รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของผูเรียน  และ
ดวยความชวยเหลือจากบุคคลเหลานี้ ไดแก  ครูการศึกษาพิเศษ   ศึกษานิเทศก หรือผูชวยอาจารย
ใหญฝายวิชาการ  ครูจะทําการวิเคราะหปญหาวิชาการและพฤติกรรมของผูเรียน จากนั้นจะรวมกนั
ปรึกษาหารือถึงวิธีตาง ๆ ในการชวยเหลือผูเรียนท่ีอยูในช้ันเรียนปกติ  เพื่อปองกันและแกไขปญหา
หรือความบกพรองเหลานี้  ในข้ันตอนนี้อาจใชรูปแบบการใหความชวยเหลือในระยะเร่ิมตนของ
ปญหา 2 รูปแบบ คือ การใหคําแนะนํา  และการจัดคณะครูชวยและผูรวมงานทํางาน 
    ข้ันท่ี 2  การสงตอและการวางแผนในระยะเร่ิมตน (Referral And Initial 
Planning)  คือ การสงตอผูเรียนเพื่อเขารับการประเมิน อาจผานมาไดจากหลายทาง ไดแก จากพอแม  
ครู นักอาชีพอ่ืน ๆ ผูซ่ึงรูจักคุนเคยกับผูเรียน หรือผูเรียนอาจสงตอตนเองก็ได บุคลากรของโรงเรียน
จะตองทําหนาท่ีติดตามการสงตอนั้น  ตองมีการแจงใหพอแมทราบวาทางโรงเรียนคนพบอะไร
เกี่ยวกับผูเรียน  และทางโรงเรียนจะตองวางแผนใหมีการประเมินผูเรียน  นอกจากนีจ้ะตองมีการ
ตัดสินใจวาจะตองการขอมูลอะไรเพิ่มเติมอีก  และกําหนดผูรับผิดชอบการรวบรวมขอมูลเหลานี้ 
   2. ขั้นตรวจสอบ เปนสวนสําคัญยิ่งของกระบวนการสอนตามแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล  ซ่ึงจะเกีย่วของกับการจัดทําแผน  สามารถแบงออกเปน  2  ข้ันตอนยอย  
ดังนี ้
    ข้ันท่ี 3  การประเมินโดยคณะสหวิทยาการ (Multidisciplinary Assessment) 
ในข้ันตอนนี้ คณะสหวิทยาการ คือ ผูเช่ียวชาญหลายดาน เชน นกัจิตวทิยาโรงเรียน พยาบาล
โรงเรียน  นักแกไขการพูดและภาษา  ผูเช่ียวชาญเกีย่วกับเด็กท่ีมีปญหาทางการเรียนหรือผูเช่ียวชาญ
ทางการอาน รวบรวมขอมูลท่ีจําเปนจากการตรวจสอบทางวิชาการและพฤติกรรมท่ีสงสัยวาจะเปน
ความบกพรองของผูเรียน ในข้ันนี้เปนการรวมมือ และการทํางานเปนคณะ 
    การทดสอบตองกระทําโดยบุคลากรท่ีไดรับการฝกอบรมมาโดยเฉพาะ  
คณะผูตรวจสอบจะตองประกอบดวยครูการศึกษาพิเศษเปนหนึ่งในคณะผูตรวจสอบ  หากผูเรียน 
ใชภาษาพูดเปนภาษาถ่ิน  การทดสอบก็ควรจะดําเนินการโดยใชภาษาถ่ินท่ีผูเรียนใช  แบบทดสอบ
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ตองมีความเท่ียงตรงและคาความเช่ือม่ันในระดับสูง  และตองใชไดกบัประเภทความบกพรอง 
ท่ีแตกตางกันของผูเรียน  ผลท่ีไดจากการทดสอบตองสะทอนใหเหน็ถึงความสามารถท่ีแทจริง  
หรือระดับผลสัมฤทธ์ิของผูเรียนจริงๆ ท่ีแบบทดสอบน้ันประเมิน 
    ข้ันท่ี 4  การประชุมเด็กเฉพาะกรณี หรือการประชุมเพื่อจดัทําแผนการจดั
การศึกษาเฉพาะบุคคล (Case Conference or IEP Meeting for the IEP) หลังจากรวบรวมขอมูล 
โดยคณะสหวทิยาการแลว ตองมีการติดตอพอแมเพื่อประชุมรวมกันในการจัดทําแผนการจดั
การศึกษาเฉพาะบุคคล โดยการประชุมตองประกอบดวย   
    1) ผูแทนจากโรงเรียนปกติ หมายถึง ผูท่ีมีคุณวุฒิและมีความรูความสามารถ
ในสาขาความบกพรองท่ีตรงกับความบกพรองของผูเรียนแตไมใชครูผูสอน  ผูแทนดังกลาวจะทํา
หนาท่ีเปนผูนิเทศกหรือใหบริการการศึกษาพิเศษ 
    2) ครู บุคคลท่ีทําหนาท่ีเปน “ครู” เราอาจพิจารณาไดหลายประเด็น เชน 
การที่ผูเรียนไดรับการศึกษาพิเศษจาก “ครู” ครูคนนี้อาจเปน “ครูการศึกษาพิเศษ” หรือหากผูเรียน 
ท่ีมีความบกพรองทางการพูด “ครู” ของผูเรียนอาจเปนครูปกติหรือครูการศึกษาพเิศษท่ีใหบริการ
สอนเสริม หรือตัวแทนครูปกติหลาย ๆ คนท่ีสอนผูเรียนคนเดยีวกัน 
    3) ตัวผูเรียนเอง  ในหลายกรณผูีเรียนเองสามารถเขารวมประชุมเพื่อจดัทํา
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  และออกความเห็นเกี่ยวกับการศึกษาท่ีเขาตองการ  ฉะนั้นอาจ
ใหผูเรียนเขารวมประชุมดวยหากเปนไปได 
    4) พอแม  เปนผูท่ีตองมีสวนรวมในการจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล  เพราะพอแมเปนศูนยกลางในเร่ืองเกี่ยวกับ “การศึกษาของลูก” ดังนั้นจึงจําเปนตองเชิญพอ
แมมารวมประชุม หากพอแมมาไมได  ทางโรงเรียนตองมีวิธีใหพอแมมีสวนรวม  โดยอาจเชิญมา
พบเปนเฉพาะบุคคล  ใชการปรึกษาทางโทรศัพทหรือจดหมาย  นอกจากนี้จําเปนตองมีการรายงาน
ความกาวหนาทางการศึกษาใหพอแมทราบ  และมีการพบปะกันเปนประจํา  พอแมจาํเปนตองมี
สวนรวมในกระบวนการตัดสินใจต้ังแตในข้ันตอนการสงตอ   
    แตอยางไรก็ตามท่ีประชุมเดก็เฉพาะกรณีนีไ้มควรมีจํานวนคนมากเกินไป  
เพราะจะทําใหประสิทธิภาพในการประชุมตัดสินใจดอยลง  โดยท่ัวไปมักจะประกอบไปดวยบุคคล
ตาง ๆ ประมาณ 3-7 คน และการประชุมดงักลาวควรจดัเปนระยะ เชน 6-8 สัปดาหตอคร้ัง เพื่อ
ประเมินความกาวหนาของผูเรียนและทบทวนจดุประสงค 
   3. ขั้นการเรียนการสอน  หลังจากจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลแลว  
ข้ันตอนตอไป คือ ข้ันตอนการนําแผนดังกลาวไปใชในทางปฏิบัติ  ซ่ึงประกอบดวยการสอนและ
การติดตามความกาวหนาของผูเรียน  ดังนี ้
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    ข้ันท่ี 5  การปฏิบัติตามแผนการสอน (Implementation Of The Teaching 
Plan) ในข้ันนีผู้เรียนจะไดรับการจัดประสบการณการเรียนรูใหเปนไปตามแผนการสอน ซ่ึงเรียกวา 
“แผนการสอนเฉพาะบุคคล (Individual Implementation Plan : IIP)”  ซ่ึงเปนแผนการสอนท่ีจัดข้ึน
เฉพาะผูเรียนคนใดคนหน่ึง เพื่อชวยใหผูเรียนบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกําหนดไวใน IEP 
    ข้ันท่ี 6  การตดิตามความกาวหนาของผูเรียน (Monitoring the students 
progress)  ในหลักการไดมีการกําหนดใหมีการทบทวนแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลอยางนอย
ปละคร้ัง  ในปจจบัุนใหมีการทบทวนอยางนอยภาคเรียนละคร้ัง และมีการประเมินโปรแกรมใน
ลักษณะติดตามความกาวหนาของผูเรียน ใน IEP เปนระยะ ๆ ซ่ึงตองระบุวาจะดําเนนิการประเมิน
โดยวิธีใด ใครเปนผูประเมิน และจะใชเคร่ืองมือและเกณฑอะไรในการประเมิน ควรมีการรายงาน
ผลการประเมินใหเห็นอยางชัดเจน เชน การนําเสนอในรูปของกราฟแทง เปนตน 

  นอกจาก IEP ซ่ึงมีข้ันตอนของกระบวนการแบงเปน 6 ข้ันตอนแลว ครูยังจําเปนตอง
มีแผนการสอนสําหรับช้ันเรียนปกติ  ท่ีบงช้ีถึงการสอนวิชาตาง ๆ และการจัดกจิกรรมตาง ๆ ไดแก  
ศิลปะ ดนตรี พลศึกษา  ทัศนศึกษา เปนตน  รวมท้ังจําเปนตองมีแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) 
ใหกับผูเรียนท่ีมีความบกพรองแตละคนควบคูกับการจดัทํา IEP ดวย  ในการจัดทําแผน IEP ตอง
พิจารณาขอมูลเกี่ยวกับผูเรียนท้ังหมด เชน จุดออนและจุดเดน  ระดับพฒันาการของผูเรียน  ทักษะ 
ท่ีผูเรียนมีอยูแลว  และทักษะท่ียังทําไมไดหรือยังไมมี  อายุ  ความสนใจ  เจตคติ เปนตน 
  จากขอความขางตน  สรุปวาข้ันตอนในการจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
นั้นมีอยู 6 ข้ันตอน คือ กิจกรรมกอนการสงตอ การสงตอและวางแผนในระยะเร่ิมตน การประเมิน
โดย     สหวิทยาการ การประชุมเดก็เฉพาะกรณี การปฏิบัติตามแผนการสอน และข้ันสุดทาย การ
ติดตามความกาวหนาของผูเรียน 
  ในการศึกษา  ผูศึกษาไดยึดแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลของนองโอมท่ีจัดทําไว
แลว  และบรรจุการปรับพฤติกรรมเขาไวดวย  จากนั้นจงึนําเนื้อหาท่ีเกี่ยวของกับการปรับพฤติกรรม      
มาสรางโปรแกรมการปรับพฤติกรรม หรือแผนการสอนเฉพาะบุคคลท่ีใชแกไขพฤติกรรมการตี 
ผูอ่ืนของนองโอมตอไป 
  เนื้อหาสาระของแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
  เบญจา  ชลธารนนท (2545, หนา 52-53) กลาววา  ควรประกอบไปดวยเนื้อหาสาระ
ดังนี ้
  1. ขอมูลท่ัวไปเกีย่วกับผูเรียน  ไดแก  ช่ือ  เพศ  อายุ  ประเภทของความบกพรอง  
ประวัติครอบครัว เปนตน 
  2. ขอมูลทางการศึกษาของผูเรียน  ไดแก  ช่ือโรงเรียน  ระดบัช้ัน  ท้ังในอดีตและ
ปจจุบัน 
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  3. การวางแผนการจัดการศึกษา  ไดแก  ระดบัความสามารถของผูเรียน  เปาหมาย
ทางการศึกษา  แผนการเรียน  วิธีการประเมินเพื่อใหทราบวาผูเรียนบรรลุเปาหมายท่ีวางไว และ
ผูรับผิดชอบการจัดการศึกษาตามเปาหมายแตละขอ 
  4. ความตองการสิ่งอํานวยความสะดวก  ส่ือ  บริการและความชวยเหลืออ่ืนใดทาง
การศึกษา  ประกอบดวย  รายการ  ผูจัดหา  วิธีการจัดหา  เหตุผลและความจําเปนของผูเรียน เปนตน  
ในสวนนี้จะระบุบริการเกีย่วของท่ีผูเรียนท่ีมีความบกพรองจําเปนตองไดรับ เชน การสอนเสริม   
การแกไขการพูดสําหรับผูเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน หรือผูเรียนท่ีมีปญหาทางการพูด 
เปนตน  ในกฎกระทรวงศึกษาธิการที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติระบุไววา 
ผูเรียนท่ีมีความบกพรองจะตองไดรับส่ิงอํานวยความสะดวก  ส่ือ  บริการและความชวยเหลืออ่ืนใด
ทางการศึกษา  ซ่ึงผูเรียน 1 คน อาจตองการบริการดานใดดานหนึ่ง หรือหลาย ๆ ดาน ฉะนั้นจึงตอง
มีการระบุไวอยางชัดเจนใน IEP  
  5. คณะกรรมการจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
  6. ความเหน็ชอบจากพอแม  ผูปกครอง หรือตัวผูเรียนเอง  เม่ือจัดทําแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคลเสร็จเรียบรอยแลว  กอนท่ีจะสงผูเรียนเขารับบริการ  และการบริการจะเร่ิม
ไดนั้น พอแม  ผูปกครอง หรือตัวผูเรียนจะตองลงความเห็นในแผนไวเปนลายลักษณอักษร 
  จากขอความขางตน  สามารถสรุปเนื้อหาสาระของแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล
ไดเปน 6 หัวขอ คือ ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผูเรียน   ขอมูลทางการศึกษาของผูเรียน  การวางแผนการจัด
การศึกษา  ความตองการสิ่งอํานวยความสะดวก ส่ือ บริการและความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา   
คณะกรรมการจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล และหัวขอท่ี 6 คือความเห็นชอบจากพอแม 
ผูปกครอง หรือตัวผูเรียนเอง 
  ในการศึกษา  ผูศึกษาไดยึดแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลของนองโอมท่ีทาง
โรงเรียนจัดประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนของนองโอมไดจัดสรางข้ึน  เนื่องจากมีการบรรจุ
เนื้อหาและหวัขอการปรับพฤติกรรมการตีผูอ่ืนไวดวย 
  ประโยชนของแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
  เบญจา   ชลธารนนท (2545, หนา 53) กลาววา IEP เกิดข้ึนจากพืน้ฐานทางกฎหมาย         
เพื่อคุมครองสิทธิทางการศึกษาท่ีบุคคลท่ีมีความบกพรองพึงไดรับ โดยมุงท่ีจะใหบุคคลเหลานี้
ไดรับการศึกษาท่ีเหมาะสม สอดคลองกับความตองการจําเปนพิเศษของบุคคลนั้นนับเปนประโยชน
โดยตรง  นอกจากนี้ IEP ยังบอกใหรูวา ทักษะท่ีผูเรียนยงัไมมีหรือยังไมเรียนรูคืออะไร ความสนใจ
และเจตคติของผูเรียนเปนอยางไร เปนตน  สําหรับการวางแผนยุทธศาสตรการสอนนั้น  ครูจะตอง
มีความเขาใจอยางกวางขวางในเร่ือง  วิธีการสอน ส่ือ เนื้อหา หลักสูตรและระดับพัฒนาการของ
ผูเรียน   นอกจากนี้นกัการศึกษาพิเศษของประเทศตาง ๆ ก็ยอมรับวา IEP มีคุณประโยชนตอการ
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จัดการเรียนการสอนใหผูเรียนท่ีมีความบกพรอง  และไดรับหลักการ IEP เขาไปในการจัดการเรียน
การสอนของประเทศตน  ในปจจุบันประเทศไทยนํา IEP บรรจุไวในกฎกระทรวงมาตรา 10 วรรค 3 
ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2542  ฉบับแกไขปรับปรุงพุทธศักราช 2545   
โดยกําหนดการให บริการ และสิทธิในการรับบริการส่ือ ส่ิงอํานวยความสะดวก บริการและ 
ความชวยเหลืออ่ืน ๆ ตามความตองการจําเปน 
  ศูนยวิจัยและพัฒนาการจดัการศึกษาพเิศษแบบเรียนรวมสําหรับเด็กออทิสติก (2548) 
กลาวสรุปถึงประโยชนของ IEP โดยแยกประเภทของผูไดรับประโยชนไวดังตอไปนี้ 
  1. ตอเด็กออทิสติก คือ ไดรับความชวยเหลือสอดคลองกับความตองการจําเปน 
ไดรับส่ิงอํานวยความสะดวก ส่ือ บริการและความชวยเหลือไดเรียนรูและพัฒนาศักยภาพของแตละ
บุคคล และไดมีสวนรวมในการประเมินผลและการปรับปรุงการจัดการศึกษา  
  2. ตอผูปกครอง คือสามารถปรึกษาและขอคําแนะนํากับผูรับผิดชอบเกี่ยวกับเด็ก
แตละคนไดมีสวนรวม และรับรูการกําหนดเปาหมายในการจัดการทําแผนการชวยเหลือ สามารถ
ขอรับส่ือ ส่ิงอํานวยความสะดวกตาง ๆ ได  สามารถเรียนรู เขาใจ และมีสวนรวมในการฝกพรอมท้ัง
พัฒนา การศึกษาของบุตรไดอยางถูกตอง  ประการสุดทายคือ ไดมีสวนรวมในการประเมินผลและ
ปรับปรุงการจัดการศึกษาใหเหมาะสม 
  3. ตอครูผูสอน คือ เปนขอมูลพื้นฐานในการศกึษาและวิเคราะหผูเรียน รูขอบเขต
ความรับผิดชอบของตนเอง  มีการจัดทําแผนการสอนใหสอดคลองกับผูเรียนมากข้ึน จัดส่ือ 
ส่ิงอํานวยความสะดวกตาง ๆ ใหเดก็ไดตามความเหมาะสม  ประเมินและรายงานความกาวหนา
สอดคลอง  กับเปาหมาย  และมีสวนรวมในการประเมินผล และปรับปรุงการจัดการศึกษา 
  4. ตอสถานศึกษาและผูบริหาร คือ  เปนขอมูลในการจัดผูเรียนเขาเรียนในรูปแบบ
และระดับท่ีเหมาะสม  เปนขอมูลในการวางแผนการบริหาร การจัดงบประมาณ และการจัดการ
เรียนการสอน  มีส่ือ ส่ิงอํานวยความสะดวกตาง ๆ เพื่อสงเสริมการเรียน  เปนขอมูลพัฒนาผูเรียน 
ซ่ึงเปนฐานในการพัฒนาหลักสูตรและแนวทางการจดัการเรียนการสอน  ประการสุดทายคือ  
เปนตัวชวยของการรับประกันการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพใหกับผูเรียนไมใชจดัใหผูเรียน 
เขาเรียนโดยทางครูและโรงเรียนไมมีหนาท่ีรับผิดชอบในการติดตามผลความกาวหนา  และ
นอกจากนี้ตองนําเสนอผลการประเมินตอพอแม ผูปกครองดวย (ศูนยพัฒนาศึกษาแหงชาติของ
ประเทศไทย อางในเบญจา   ชลธารนนท, 2545, หนา 54) 
  จากขอความท่ีกลาวมาขางตนนั้น  สรุปไดวาการทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคลนั้นมีคุณประโยชนและมีความจําเปนอยางยิ่งตอการจัดการเรียนการสอนสําหรับผูเรียนท่ีมี
ความบกพรองประเภทตาง ๆ เพื่อใหเกิดการพัฒนาไดอยางเต็มศักยภาพที่ผูเรียนเหลานั้นมีอยู   
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นอกจากนี้แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลนั้น ถือไดวา เปนเคร่ืองมือท่ีใชในการพฒันาผูเรียน 
ท่ีมีความบกพรองเพ่ือใหสอดคลองกับกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ  และวิธีการใหคนพิการ 
มีสิทธิไดรับส่ิงอํานวยความสะดวก ส่ือ บริการ และความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา และ
กฎกระทรวงกาํหนดหลักเกณฑและวิธีจดัสรรงบประมาณทางการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542   
และฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2545 ซ่ึงกําหนดใหมีส่ิงอํานวยความสะดวก ส่ือ บริการ และสิทธิ
ในการรับบริการชวยเหลือตามความตองการตามความตองการจําเปนพิเศษของแตละบุคคล 
  สําหรับการศึกษาคร้ังนี้ ในการจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลไดดําเนินการ 
มาต้ังแตตนปการศึกษา 2549 และไดกําหนดเน้ือหาการปรับพฤติกรรมการตีเพื่อนไวดวยเนื่องจาก
เปนพฤติกรรมท่ีตองไดรับการปรับเปล่ียนเพื่อไมใหกอใหเปนปญหาตอเนื่องในอนาคต เม่ือจัดทํา
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลแลว  ผูศึกษาไดนําจดุประสงคเชิงพฤตกิรรมในเร่ืองการปรับ
พฤติกรรมการตีเพื่อนมาสรางโปรแกรมการปรับพฤติกรรมการตีเพื่อนจํานวน 1 โปรแกรม  ท้ังนี ้
ไดทําการศึกษาคนควาเพื่อหาวิธีการปรับพฤติกรรมจากทฤษฏีการเรียนรูและรูปแบบ หรือแนวทาง
การปรับพฤติกรรมตาง ๆ มาสรางโปรแกรมการปรับพฤติกรรมการตีเพื่อนโดยเฉพาะ 
 แผนการสอนเฉพาะบุคคล (Individualized Implementation Plan: IIP) 
  ความหมายของแผนการสอนเฉพาะบุคคล 
  เบญจา ชลธารนนท (2546, หนา 16) กลาววา เปนแผนการสอนท่ีจัดข้ึนเฉพาะเจาะจง
สําหรับนักเรียนพิการ หรือท่ีมีความบกพรองคนนั้น ๆ ในวิชาหรือทักษะท่ีเปนจุดออน แผนการ
สอนเฉพาะบุคคลนี้ จัดทําข้ึน เพื่อชวยใหนักเรียนบรรลุจุดประสงค และเปาหมายท่ีกําหนดไวใน
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
  ขั้นตอนของกระบวนการจัดทําแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) 
  เบญจา  ชลธารนนท (2546, หนา 56-57) กลาววา ข้ันตอนของกระบวนการจัดทํา
แผนการสอนเฉพาะบุคคลมี 4 ข้ันตอนท่ีสําคัญ ดังตอไปนี้ 
  1. กําหนดทักษะทักษะท่ีจะสอนโดยการตรวจสอบ  ในข้ันนี้ ครูจะตัดสินใจวา 
จะสอนอะไรนักเรียน  เพราะการสอนท่ีจะประสบความสําเร็จนั้นจะตองเร่ิมจากการเลือกส่ิงท่ีจะ
สอนไดอยางเหมาะสม  ในการท่ีครูจะบงช้ีใหไดวาจะสอนอะไร  ครูตองประเมินความสามารถ 
ข้ันพื้นฐานของนักเรียนกอน  แบบทดสอบที่ใชอาจเปนแบบทดสอบท่ีครูนําเอาขอบขาย  และ
ข้ันตอนทักษะ  ท่ีใชสอนนักเรียนในแตละวชิามาจัดทําใหเปนแบบทดสอบ เชน การสอนการสะกด
คําจะตองสอนตามข้ันตอน คือ สอนสะกดคําท่ีมีพยัญชนะ 2 ตัว และ 3 ตัวกอนสอนใหสะกดท้ังช่ือ
และสกุลได  เปนตน หรือแบบทดสอบอาจเปนแบบทดสอบอิงเกณฑท่ีครูจัดทําข้ึนเองก็ได เม่ือครู
ทดสอบและวเิคราะหความสามารถพ้ืนฐานของนักเรียนไดแลว  ใหกําหนดจุดประสงคเชิง
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พฤติกรรมอยางชัดเจน เพื่อเปนทักษะเปาหมายที่ตองการใหนักเรียนเรียนรูโดยมีสถานการณ 
ท่ีตองการใหเกิดพฤติกรรม หรือทักษะ  และเกณฑในการประเมินรวมดวย เชน เม่ือครูสอนเกี่ยวกบั
ทวีปตาง ๆ บนแผนท่ีโลกแลว ด.ช.ทศพลสามารถเขียนช่ือทวีปท้ังเจด็ลงบนแผนท่ีโลกไดถูกตอง
รอยละ 100  ภายในเวลา 2 นาที  เม่ือครูกําหนดจุดประสงครายสัปดาห หรือจุดประสงคเร่ิมแรก 
ไดแลว  จุดประสงคยอยท่ีกําหนดใชสอนในแตละวันก็จะสามารถกําหนดตามมาได 
  2. กําหนดองคประกอบและสถานการณท่ีจะชวยสนับสนนุการเรียนรู  ข้ันนี้ครู
ตองเลือกวิธีการสอนใหเหมาะสมกับนักเรียนแตละคน วธีิท่ีจะชวยใหครูไดขอมูลท่ีทําให
ประสิทธิภาพในการสอนเพิม่ข้ึน คือ  การสังเกตนักเรียนโดยตรง  สัมภาษณพอแม ผูปกครอง    
พูดคุยกับนักเรียน   อานประวัติการศึกษา ระเบียนสะสม หรือสมุดประจําตัวนกัเรียนโดยไมจําเปน 
ตองขอใหผูเช่ียวชาญทดสอบเด็กโดยแบบทดสอบมาตรฐาน 
  3. วางแผนการสอน  ในข้ันนี้ครูตองพัฒนาหรือจัดทําแผนการสอนเฉพาะบุคคล  
โดยใชขอมูลจากข้ันท่ี 1 และข้ันท่ี 2 มาเปนฐาน แลวใหใชหลักการสอนหรือเทคนิคการสอน 
ท่ีกําหนดไว  พรอมท้ังติดตามความกาวหนาของนักเรียน เพื่อกอใหเกดิการปรับปรุง  เปล่ียนแปลง
การสอนใหมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด  และถาหากครูมีความรูสึกไวในการรับรูพฤติกรรมการเรียนรู
ของนักเรียนจะเปนส่ิงช้ีนําครูไปสูการสอนนักเรียนท่ีถูกตองและเหมาะสมกับปญหาท่ีนักเรียน
ประสบอยู 
  4. เร่ิมตนการสอนประจําวัน  ข้ันนี้ครูจะพบวาการเรียนรูและการปฏิบัติงานของ
นักเรียนมีหลากหลายและหลายระดับ  เพื่อใหบรรลุถึงเปาหมายท่ีต้ังไวครูตองมีการประเมินผลการ
เรียนของนักเรียนงาย ๆ หรือทุกวัน  ซ่ึงผลการประเมินจะเปนขอมูลชวยในการตัดสินใจเกี่ยวกับการ
สอนของตน  หากนักเรียนมีความรูหรือทักษะหรือปฏิบัติงานท่ีสอนไดแลว  ครูจะเร่ิมสอนเนื้อหา 
หรือทักษะใหม และทําการสอนโดยใชวงจร สอน-ทดสอบ-สอน และถาหากนักเรียนยังไมมีทักษะ 
หรือปฏิบัติงานในเนื้อหาท่ีสอนไปแลวไมได  ครูมีทางเลือก 4 ประการ คือ 1) สอนเร่ืองเดิมซํ้า     
2) ปรับกระบวนการสอนใหม   3) ใชยุทธศาสตรการสอน  และ 4) สอนทักษะหรือเนื้อหาท่ีงายข้ึน   
เม่ือครูเลือกทางเลือกแลวก็ทําการสอนโดยใชวงจร สอน-ทดสอบ-สอน แบบเดิมอีก 
  จากขอความขางตนสรุปไดวา  ข้ันตอนของกระบวนการจัดทําแผนการสอนเฉพาะ
บุคคลท่ีสําคัญมีอยู  4 ข้ันตอน คือ กําหนดทักษะท่ีจะสอนโดยการตรวจสอบ กําหนดองคประกอบ
และสถานการณท่ีจะชวยสนบัสนุนการเรียนรู วางแผนการสอน และข้ัน 4 คือ เร่ิมตนการสอน    
  ขั้นตอนการเรียนรูของการสอน 
  เบญจา  ชลธารนนท (2546, หนา 57) กลาววา โดยท่ัวไปการเรียนรูทักษะใหม 
จะเกิดข้ึนตามข้ันตอนท่ีเปนลําดับและตอเนื่อง สําหรับข้ันตอนการสอนของครูควรมีลักษณะดังนี้  
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คือ 1) สอน   2) ใหฝกปฏิบัติภายใตการควบคุมของครู และ 3) ฝกปฏิบัติดวยตนเอง ท้ังสามข้ันตอน
ของการเรียนรูนี้จะชวยใหนกัเรียนเรียนรูทักษะ และสามารถนําไปใชปฏิบัติในสถานการณอ่ืนได  
นอกจากนี้ครูตองใชวงจรการสอนโดยใชขอมูลจากการทดสอบทุกข้ันตอนของการสอนของครู  
เพื่อชวยใหครูสามารถตัดสินใจไดถูกตอง 
   ขั้นตอนการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   จากขอความขางตน แผนการสอนเฉพาะบุคคลท่ีสามารถนํามาใชไดประจําวัน  
ตองเร่ิมจากการเขียนช่ือเดก็นักเรียน   กําหนดเน้ือหาหรือทักษะท่ีจะสอนซ่ึงอาจเปนทักษะหน่ึง 
หรือหนึ่งเนื้อหา หรือมากกวานั้นก็ได  ตอจากนั้นกําหนดจุดประสงคเชิงพฤติกรรมใหสอดคลอง 
กับทักษะหรือเนื้อหาท่ีสอน  กําหนดส่ือและวิธีการสอน ส่ิงเสริมแรงท่ีใช รวมท้ังการประเมินผล 
และการติดตามความกาวหนาดวยการจดบันทึก เพื่อเปนการสรุปผลการสอน และนําขอมูลท่ีได 
ไปปรับวิธีการสอนใหเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการพัฒนานักเรียนตอไป 
  สําหรับการศึกษาคร้ังนี้  ผูศึกษาไดจดัทําโปรแกรมการปรับพฤติกรรมในรูปแบบ
ของแผนการสอนเฉพาะบุคคล เพื่อสะดวกตอการใชและตรงตามข้ันตอนของการพัฒนา 
 
ขอมูลพื้นฐานของกรณีศึกษา 
 ประวัติกรณีศึกษา 
 นองโอม (นามสมมติ) เกิดเม่ือวันท่ี 26  เมษายน  2538  เปนบุตรลําดับท่ี 2 ในจํานวน 
พี่นอง 3  คน  ซ่ึงเปนผูชายท้ังหมด นองโอมมีพัฒนาการท่ีเปนปกติจนถึงอายุ 2 ป จากน้ันเกิดอาการ
ปวยอยางรุนแรง และเขารับการรักษาท่ีโรงพยาบาลไชยปราการ  จังหวัดเชียงใหม  อาการปวยของ  
นองโอมคือ มีไขข้ึนสูง  เดินไมได ทองเสียอยางรุนแรงและไมสามารถรับประทานอาหารได   
 

สอน 

ปฏิบัติโดยครูผูสอน 

ฝกปฏิบัติดวยตนเอง 
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เม่ือเขารับการรักษาอาการปวยในโรงพยาบาลเปนเวลานาน 2 สัปดาห  นองโอมกส็ามารถกลับไป
พักฟนท่ีบานได  แตปรากฏวาพัฒนาการทางดานรางกาย  และสมองของนองโอมมีการถดถอย 
กลาวคือ ไมสามารถเดินได  กลามเนื้อมือและเทาก็ออนแรง  ระบบขับถายผิดปกติ  คือ ฉ่ีรดกางเกง 
และไมสามารถควบคุมการขับถายใหดดีังเดิม มารดาของนองโอมตองเร่ิมการสอนทักษะทางการ
ชวยเหลือและดูแลตนเองข้ันพื้นฐานใหใหม  แตการเรียนรูของนองโอมก็เปนไปอยางลาชากวา 
เดก็ท่ีอยูในวัยเดียวกัน  ซ่ึงเหตุการณดังกลาวสรางความวติกกังวลแกผูปกครองเปนอยางมาก 
 อายุ  6  ป  นองโอมมีพัฒนาการท่ีลาชา ไมสามารถพูดส่ือสารกับบุคคลใกลชิดหรือ 
ผูอ่ืนได   อีกท้ังความสามารถระดับสติปญญาก็ตางจากเดก็ปกติหรือพีน่องอยางเห็นไดชัด คือ 
ไมสามารถปฏิบัติตามคําส่ังได  สงเสียงรองดังรบกวนผูอ่ืนโดยไมมีความหมาย  มีอาการไมอยูนิ่ง 
วิ่งไปมาตลอดเวลา ไมสบตาเม่ือมีผูพูดดวย หรือมีการมองแบบไรความหมาย  ปญหาของนองโอม
ดังกลาวสงผลใหมารดาของนองโอมท่ีเฝาสังเกตอาการ และติดตามพฒันาการของนองโอม 
ตลอดเวลา  ไดเล็งเห็นวาตองเกิดความผิดปกติบางอยางในตัวนองโอมท่ีทําใหนองโอมมีพฤติกรรม
และพัฒนาการท่ีลาชาและแตกตางจากเด็กท่ัวไปที่อยูในวัยเดียวกนัอยางเห็นไดชัด   ดังนั้นมารดา 
จึงพยายามศึกษาสาเหตุและอาการของนองโอมวามาจากสาเหตุใด แลววนัหนึ่งมารดาบังเอิญไดรับ
ขอมูล ขาวสารทางโทรทัศนท่ีนําเสนอความรูเร่ืองของเด็กออทิสติก ทําใหมารดาไดพจิารณา
เปรียบเทียบระหวางลักษณะลูกตนเองกับลักษณะของเด็กออทิสติก วามีความคลายคลึงกัน 
เปนอยางมาก   มารดาจึงต้ังขอสันนิษฐานวานองโอมนาจะเปนเด็กท่ีมีภาวะออทิซึม  ดังนั้นมารดา  
จึงนํานองโอมเขารับการตรวจสอบจากสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร  อําเภอแมริม จังหวดั
เชียงใหม ในป พ.ศ.2546  ปรากฏวานองโอมไดรับคําวินจิฉัยจากแพทยผูเช่ียวชาญวา เปนเด็ก 
ออทิสติกท่ีมีภาวะบกพรองทางสติปญญารวมดวย  พรอมท้ังมีพฤติกรรมท่ีไมหยดุนิ่ง  สมาธิส้ัน 
ดังนั้นจึงสมควรไดรับการชวยเหลือทางการแพทย  ทางสังคมสงเคราะหและทางการศึกษาอยาง
เรงดวน   จึงสงผลใหนองโอมตองเขารับการรักษาตัวท่ีสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร  เพื่อฝก
ความพรอมดานตาง ๆ  และรักษาพฤติกรรมไมอยูนิ่งโดยการรับประทานยาคุมอาการทุก ๆ วัน 
หลังรับประทานอาหารมื้อเชาและกลางวนั  นองโอมเขารับการรักษาเปนเวลานาน 18 เดือน เม่ือมี
พัฒนาการท่ีดข้ึีน  ทางสถาบันพัฒนาการเดก็ราชนครินทรไดจัดสงนองโอมเพื่อเขารับการศึกษา  
ข้ันพื้นฐานโดยใชระบบการเรียนรวมในสถานศึกษาปกติ  ดังนั้นนองโอมจึงเขารับการศึกษาและ
รวมใชชีวติกับคนแปลกหนาในสังคมปกติในโรงเรียนบานใหมหนองบัว  อําเภอไชยปราการ  
จังหวดัเชียงใหม  ซ่ึงถือวาเปนโรงเรียนท่ีมีการจัดการเรียนรวม  และต้ังอยูในชุมชนถ่ินอาศัย      
ของครอบครัวของนองโอมเอง  
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 นองโอมเขารับการศึกษาระยะเร่ิมตน  โดยจัดใหรับบริการแบบระบบฝากเรียนคร่ึงวัน 
ในหองเรียนรวมของช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 หอง 4  ในภาคเรียนท่ี 2 ประจําปการศึกษา 2547  
ดําเนินการสอนโดยครูการศกึษาพิเศษ  ท้ังนี้การจัดการเรียนการสอนระยะเร่ิมแรกนั้น ครูไดขอ
ความรวมมือจากผูปกครองใหเขามามีสวนรวม เพื่อใหนองโอมเกิดความไววางใจอันจะกอใหเกิด
การเรียนรูตามมา พรอมกับเปนการชวยในเร่ืองการปรับตัวใหเคยชินกบัสถานศึกษาเสียกอน  
มารดานองโอมไดเขามามีสวนรวมเปนเวลา 2 สัปดาห นองโอมก็สามารถเขามาเรียนรวมกับ 
เพื่อน ๆ ในช้ันเรียนไดเอง และสามารถเรียนไดเต็มวนั โดยไมตองใชรูปแบบระบบฝากเรียนคร่ึงวนั               
แตเปล่ียนเปนระบบฝากเรียนเต็มวนัได 
 ปการศึกษา 2548  นองโอมไดเขารับการศึกษาข้ันพืน้ฐานตามระบบปกติ และไดรับ
บริการทางการศึกษาโดยจัดใหเรียนในหองเรียนรวมเต็มเวลา  มีการใหบริการสอนเสริมและ 
การปรับพฤติกรรมตาง ๆ   มีการฝกทักษะพ้ืนฐานของการดํารงชีวิต และทักษะทางสังคมดาน 
ตาง ๆ ท้ังนี้   ผลการพัฒนาของนองโอมสําหรับการจัดกระบวนการเรียนการสอน นับวามีแนวโนม
ท่ีดีข้ึน  ผูปกครองพึงพอใจตอผลการพัฒนา  และดีใจท่ีลูกของตนเร่ิมมีการปรับตัวเขากับผูอ่ืนได 
ประการสําคัญ คือ นองโอมสามารถพูดส่ือสารและโตตอบกับผูอ่ืนได แตมีการใชคําพูดเปนคํา ๆ 
และยังไมเปนประโยคท่ีชัดเจน 
 ปจจุบัน (ป 2549)  นองโอมไดศึกษาอยูในระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 หอง 2 โดยมี
พัฒนาการทางรางกาย สังคม และอารมณอยูในระดับท่ีนาพอใจ แตการพัฒนาทางดานสติปญญา
ตองใชเวลาในการสอนและการเรียนรูตอไป (โรงเรียนบานใหมหนองบัว, 2549)  
 ความสามารถพื้นฐาน 
  จุดเดน  นองโอมมีความสามารถทางดานการเลียนแบบพฤติกรรมท่ีตนเอง 
ใหความสนใจไดอยางรวดเร็ว  เชน  เม่ือเหน็การสาธิตการประกอบอาหารในโทรทัศน  
นองโอมสามารถจดจําแลวมาเลียนแบบทาทางการประกอบอาหารใหผูอ่ืนดูได แมวาจะเห็น 
ตนแบบเพยีงคร้ังเดียวก็ตาม  สามารถปฏิบัติตามคําส่ังงาย ๆ ได  เขาใจการพูด  การโตตอบกับผูอ่ืน 
และชวยเหลือตนเองไดดีพอสมควร เชน อาบน้ําแตงตัว  รับประทานอาหาร ซ้ือของท่ีมีราคา 
ไมมากนัก  ทําความสะอาดหองเรียน กวาดบาน ถูบาน  ลางจานได  สามารถแสดงความรักโดยการ
โอบกอดผูท่ีช่ืนชอบ  และแสดงอาการดีใจเม่ือไดยินเสียงเพลง  หรือการไดถีบรถจักรยานสองลอ  
หรือไดเลนส่ิงของท่ีมีลักษณะหมุน ๆ  เปนตน 
  จุดดอย  นองโอมมีพฤติกรรมไมอยูนิ่ง  เดนิไปมาในเวลาท่ีอยูในหองเรียนหรือทํา
กิจกรรม  และทํากิจกรรมในเวลาท่ีตอเนื่องไมได   มีอารมณฉุนเฉียวไดงาย  มีการแสดงพฤติกรรม
การตีเพื่อนเม่ือเพื่อนไมสนใจหรือเลนของเลนดวยกัน   มีพฤติกรรมการเคล่ือนไหวมือแบบซํ้า ๆ 
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เชน การโบกมือ  การบิดขอมือตนเอง  และในบางคร้ังนองโอมแอบหนีออกจากหองเรียน
โดยเฉพาะในเวลา 12.40 – 15.40 น. (โรงเรียนบานใหมหนองบัว, 2549) 

  จากขอความขางตน สรุปไดวา นองโอมมีพัฒนาการทางสังคม  และอารมณท่ีดีข้ึน
กวาเดิม  จัดไดวาเปนกลุมเด็กออทิสติกท่ีอยูรวมกับกลุมคนได  สามารถเรียนรูโดยการเลียนแบบ
การกระทําของผูอ่ืนได 
  สําหรับการศึกษาคร้ังนี้  ผูศึกษาไดทําการศึกษาการปรับพฤติกรรมการตีผูอ่ืนของ
นองโอม  โดยการใชวิธีการปรับพฤติกรรมแบบการวเิคราะหพฤติกรรมประยุกตมาเปนพื้นฐาน  
ประกอบกับการใชเทคนิคการนําเสนอตัวแบบท่ีมีชีวิต  การเสริมแรงทางบวกดวยเบี้ยอรรถกร   
การชี้แนะทางทาทางและวาจา  และการลงโทษโดยการปรับสินไหมมาใชรวมในโปรแกรมการ
ปรับพฤติกรรมคร้ังนี้ 
 
โรงเรียนบานใหมหนองบัว 
  ประวัติสังเขปของโรงเรียน   
 โรงเรียนบานใหมหนองบัว  ต้ังอยูเลขท่ี 134  หมู 10  บานใหมหนองบัว  ตําบลหนองบัว  
อําเภอไชยปราการ  จังหวัดเชียงใหม  มีพื้นท่ีท้ังหมด 32 ไร  22 ตารางวา   จํานวนบุคลากรท้ังหมด 
ในโรงเรียน 38 คน  โดยแยกเปน ผูอํานวยการโรงเรียน 1 คน  รองผูอํานวยการ 2 คน  ครูผูสอน 34 คน 
พนักงานราชการ 2 คน  และนักการภารโรง 1 คน  สวนนักเรียนประจําปการศึกษา 2549 รวมท้ังส้ิน 
1,031 คน ซ่ึงในจํานวนนักเรียนเหลานี้ มีนักเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษประเภทตาง ๆ จํานวน
ท้ังส้ิน  72  คน   คิดเปนรอยละ 6.98 ของนักเรียนท้ังหมด   ท้ังนี้จํานวนนักเรียนท่ีมีความตองการ
จําเปนพิเศษน้ัน แยกเปนประเภทตาง ๆ ไดคือ เด็กท่ีมีปญหาทางการเรียนรู 35 คน บกพรองทางการ
มองเห็น 2 คน  บกพรองทางการไดยนิ 1 คน   บกพรองทางสติปญญา 24 คน  มีปญหาทางการพูด
และภาษา 2 คน  บกพรองทางพฤติกรรมและอารมณ 2 คน   บกพรองทางสุขภาพและรางกาย 2 คน 
ออทิสติก 2 คน และพิการซํ้าซอน 2 คน  โดยนักเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษทุกคนไดรับการ
คัดกรองเบ้ืองตนจากคณะครูผูเกี่ยวของโดยใชแบบคัดกรองของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน  จากน้ันก็สงตอผูเช่ียวชาญเฉพาะทางวนิิจฉัยอีกคร้ัง ไดแก โรงพยาบาลมหาราชนคร
เชียงใหม  โรงพยาบาลนครพิงค  โรงพยาบาลฝาง  และสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทรจังหวดั
เชียงใหม เปนตน ทางดานการจัดใหบริการการเรียนการสอนเร่ิมต้ังแตระดับอนุบาลศึกษาปท่ี 1 
จนถึงช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  รวมจํานวนหองท้ังหมด 28 หองเรียน   ซ่ึงเปดใหบริการแกนกัเรียน 
ในชุมชนและบริเวณใกลเคียง  สวนลักษณะของสภาพการดําเนนิชีวติ นักเรียนท้ังหมดเปนชนเผา 
จึงมีการใชภาษาจีนเปนสวนใหญในการสื่อสารในชีวิตประจําวนั จะมีการส่ือสาภาษาไทยเฉพาะ
ภายในหองเรียนหรือการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนเทานั้น  
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  โดยสภาพแวดลอมท่ัวไป บานใหมหนองบัวเปนหมูบานชาวจีนฮอ ท่ีอพยพมาต้ังถ่ินฐาน
ในประเทศไทย  จึงทําใหกลุมบุคคลในหมูบานใชภาษาจีนกลางในการส่ือสารเปนสวนใหญ 
ทางดานความเปนอยูมีฐานะยากจน-ปานกลาง  มีอาชีพเกษตรกรรมเปนอาชีพหลัก รองลงมาคือ 
การคาขายและรับจาง  ลักษณะทางกายภาพสวนใหญเปนท่ีราบเชิงเขาและภูเขา พืชเศรษฐกิจ คือ 
สมและล้ินจี ่แหลงเรียนรูในชุมชนก็มีโรงงานทําไมกวาดในหมูบาน   โรงงานอุตสาหกรรมการแปร
รูปผลผลิตการเกษตร ฟารมจระเข ฟารมนกกระจอกเทศและถํ้าในชุมชน (โรงเรียนบานใหมหนองบัว, 
2549) 
 
งานวิจัยท่ีเก่ียวของ  
 งานวิจัยท่ีเก่ียวของในประเทศ 
 เนื่องจากงานวจิัยเกีย่วกับการปรับพฤติกรรมของเด็กออทสิติกยังมีไมแพรหลายมากนัก 
ดังนั้นจึงขอนาํเสนองานวจิยัสวนท่ีเกี่ยวของกับการปรับพฤติกรรมเด็กท่ีมีอาการของเด็กท่ีมีภาวะ 
ออทิซึมหรือมีลักษณะใกลเคียง มาเปนแนวทางและประยกุตใชกับนองโอมในการศึกษาคร้ังนี้ 
  ศิวาณา  พันธุรัตน (2549) ไดศึกษาถึงการปรับพฤติกรรมภาวะไมอยูนิ่งและสมาธิส้ัน 
ของเด็กออทิสติกกรณีศึกษาในหองเรียนรวม โรงเรียนวดัชางเค่ียน อําเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม 
โดยการใชเทคนิคเพื่อนสอนเพื่อนท่ีอยูตางระดับช้ัน  การทดลองใชเวลา 6 สัปดาห โดยแบงเปน
ระยะเสนฐาน และระยะติดตามผล 1 สัปดาห เปนระยะทดลอง 4 สัปดาห  ผลการทดลอง คือ 
เด็กมีพฤติกรรมท่ีดีข้ึน โดยมีความสนใจในส่ิงตาง ๆ และสามารถเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ได 
นานกวาเดิม  ท้ังนี้ศิวาณาไดเสนอแนะวาควรจัดการเรียนใหเดก็ในรูปแบบการเรียนและปฏิบัติ
กิจกรรมตาง ๆ รวมกัน ไมควรแยกออกจากกันโดยส้ินเชิง และควรใชเทคนิคอ่ืนมาใชในการปรับ
พฤติกรรมของเด็กออทิสติกท่ีไมพึงประสงคตอไป 
 อรรถนารถ  บุญเกิด (2546) ไดศึกษาถึงการเสริมแรงเพื่อพัฒนาพฤติกรรมความรับผิดชอบ
ของนักเรียนชายช้ันประถมศึกษาปท่ี 2  โรงเรียนบานใหมหนองบัว  จังหวดัเชียงใหม จํานวน 5 คน 
ท่ีมีปญหาทางพฤติกรรม คือ มีพฤติกรรมท่ีไมต้ังใจเรียน  ขาดความรับผิดชอบ ไมสงงานท่ีไดรับ
มอบหมายเปนเวลา 2 เดือน  จากการใชเบ้ียอรรถกรเพ่ือแลกเปล่ียนกับขนมท่ีนักเรียนชายท้ัง 5 คน
ตองการกับการกําหนดเง่ือนไขใหทํางานท่ีไดรับมอบหมายสงครูนั้น  ผลปรากฏวานักเรียนมีความ
รับผิดชอบโดยปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายสงครูมากข้ึน  สามารถทํางานไดเสร็จส้ินตามเวลา 
ท่ีครูกําหนด  และไดเสนอแนะเพิ่มเติมวาควรนําการเสริมแรงไปทดลองใชในการปรับพฤติกรรม
ดานอ่ืน ๆ ของเด็กตอไป 
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 อําไพ  เฟองฟู (2528) ศึกษาผลการใชเทคนิคการใชสัญญาเง่ือนไขในการลดพฤติกรรม 
ท่ีไมพึงปรารถนาคือ พฤติกรรมไมสนใจเรียน ของนักเรียนชายที่มีภาวะบกพรองทางสติปญญาระดับ
เรียนได จํานวน 5 คน ในช้ันเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนเจาพระยาวิทยาคม กรุงเทพมหานคร
โดยครูทําสัญญาเง่ือนไขกับนักเรียนเปนรายบุคคล และมีการสังเกตระยะเสนฐาน ระยะการทํา
สัญญาเง่ือนไข ซ่ึงประกอบดวยผลกรรมท่ีเปนการเสริมแรง การลงโทษ และรางวัลพิเศษตามท่ี 
ระบุไว การทดลองใชเวลา 1 เดือน ผลปรากฏวานักเรียนมีพฤติกรรมท่ีไมสนใจเรียนลดลง   
 อัญชลี  หม่ืนสังข (2527)  ไดศึกษาผลการใชการเสริมแรงดวยเบี้ยอรรถกรตอการสะกดคํา
ของเด็กบกพรองทางสติปญญาท่ีสามารถเรียนได  โดยใชเทคนิคการเสริมแรงดวยเบี้ยอรรถกร
รวมกับการปรับสินไหม  พื่อเพิ่มสัมฤทธิผลในการสะกดคําวิชาภาษาไทยของนักเรียนช้ันประถม 
ศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนปญญาวฒิุกร จํานวน 6 คน  แบงออกเปนกลุมทดลอง 3 คน  และกลุมควบคุม 
3 คน  ครูตองการเพิ่มสัมฤทธิผลการสะกดคําในช่ัวโมงวชิาภาษาไทย โดยครูบอกเง่ือนไขกับเด็กวา  
ครูจะใหเบ้ียอรรถกรแกนักเรียนจํานวน 5 เบ้ียในตอนตนช่ัวโมง และถานักเรียนสะกดคําไดถูกตอง
จะไดรับเบ้ียอรรถกรเพ่ิมข้ึนคร้ังละ 1 เบ้ีย แตถานักเรียนสะกดคําผิดจะถูกริบเบ้ียคร้ังละ 1 เบ้ีย
เชนกัน  การทดลองใชเวลา 1 ภาคเรียน  ผลการวิจัยพบวา  นักเรียนกลุมทดลองมีพฤติกรรมต้ังใจ
เรียนและมีสัมฤทธิผลการเรียนสูงกวากลุมควบคุม 
 งานวิจัยท่ีเก่ียวของตางประเทศ 
 Shannon Crozier and Matthew J.Tincani (2005) ไดทําการทดลองเกี่ยวกับการปรับ    
พฤติกรรมเด็กออทิสติกท่ีมีความบกพรองทางสังคม  ซ่ึงเด็กมักจะมีปญหาเกี่ยวกับการปรับตัว 
เม่ือตองอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคม  แตหลังจากการฝกไปแลว 2 สัปดาห โดยใชวิธีการวิเคราะห
พฤติกรรมประยุกต ปรากฏวาเดก็สามารถปรับตัวอยูรวมกับผูอ่ืน และเขาใจขอบเขตในการแสดง 
ออกทางพฤติกรรมไดอยางเหมาะสม สามารถลดพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมลงได พรอมท้ังยังนํา 
ไปประยุกตใชในเหตุการณในชีวิตประจําวนัไดอีกดวย   
 Susan R. Easterbrooks and Michele Handley (2005) ไดทําการวิจยั เกีย่วกับการเปล่ียน 
แปลงพฤติกรรมเด็กออทิสติกประเภท PDD-NOS ท่ีมีปญหาทางพฤติกรรม คือ ไมสนใจฟงในเวลา
เรียนหนังสือ Susan ใชการปรับพฤติกรรมดวยวิธีวเิคราะหพฤติกรรมประยุกต หลังจากทดลองไป
เปนเวลา 2 สัปดาห ผลการวิจยัปรากฏวาเดก็ออทิสติกประเภท PDD-NOS มีการตอบสนองท่ีดี 
ตอโปรแกรมการปรับพฤติกรรมโดยเรียนรูไดอยางรวดเร็ว และใหความสนใจตอการเรียนรวม 
ในช้ันเรียน และการปฏิบัติกิจกรรมท่ีดีข้ึน 
 



 76 

 จากรายงานการวิจัยขางตน นับเปนการสนับสนุนและยนืยันไดวาวิธีการปรับพฤติกรรม
แบบการวเิคราะหพฤติกรรมประยุกต (ABA) นั้นมีความเหมาะสม   และสามารถนํามาประยุกตใช
ในการลดพฤติกรรมการตีผูอ่ืนของนองโอมแลวสรางพฤติกรรมใหม คือ การลูบแขนเพ่ือนเขามา
แทน ท้ังนี้เพื่อชวยพัฒนาทักษะทางสังคม และการปรับตัวของนองโอมใหอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยาง
เหมาะสม 
 


