
 

บทที่ 5 
 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 
  วัตถุประสงคในการศึกษาคร้ังนี้ เพื่อศึกษาการใชหลักการวิเคราะหพฤตกิรรมประยุกต 
ในการลดพฤติกรรมการตีผูอ่ืนขณะเรียนรวมในช้ันเรียนของเด็กออทิสติก  โดยใชเทคนิคการปรับ
พฤติกรรม 4 แบบ คือ เทคนิคการนําเสนอตัวแบบการกระทําท่ีมีชีวิต  เทคนิคการเสริมแรงทางบวก
ดวยเบ้ียอรรถกร  เทคนิคการลงโทษโดยการปรับสินไหมและเทคนิคการช้ีแนะ นองโอม (นามสมมติ) 
เด็กชายอายุ 11 ป  ไดรับการวินิจฉัยจากแพทยสังกัดสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทรเชียงใหมวา
เปนเดก็ออทิสติกท่ีมีภาวะบกพรองทางสติปญญา  มีพฤติกรรมไมอยูนิ่ง  และสมาธิส้ันรวมดวย 
ศึกษาในระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 หอง 2 โรงเรียนบานใหมหนองบัว เรียนรวมในหองเรียนปกติ
เต็มเวลา  นองโอมมีพฤติกรรมการตีผูอ่ืนในหองเรียนวิชาคณิตศาสตร  มีความถ่ีเฉล่ีย 4.60  คร้ัง 
ตอช่ัวโมง  
 การคนควาแบบอิสระเร่ืองนี้ กําหนดใหเหรียญสะสมรูปวงกลมสีน้ําเงินท่ีนองโอมชอบ
เปนส่ิงเสริมแรง  เพื่อนําไปแลกรางวัลตามเงื่อนไขท่ีกําหนดไว  ผูศึกษาเปนผูฝกและดําเนินกิจกรรม
การสอนแตเพยีงผูเดียวในสถานการณจริงในหองเรียนพเิศษระหวางปดภาคเรียน ระดับชวงช้ันท่ี 1 
ระหวางเวลา 12.40-13.40 น. ในวนัเรียนปกติติดตอกัน 1 สัปดาห โดยใหเพื่อน ๆ ในช้ันเรียนเปน
ผูดูแล ใหความชวยเหลือพรอมท้ังกระตุนเตือนเพื่อลดพฤติกรรมดังกลาวขางตน และเสริมสราง
พฤติกรรมใหมมาแทนท่ี 
 
การวิเคราะหขอมูล 
  ขอมูลจากการบันทึกการสังเกตพฤติกรรมท้ังหมด 15 คร้ัง เปนความถ่ีท่ีเกิดพฤติกรรม 
ทําเปนคารอยละของความถ่ี  และคาเฉล่ียรอยละของความถ่ีท่ีเกิดพฤตกิรรมกอนการทดลอง  
ระหวางทําการทดลอง  และหลังการทดลองท้ัง 3 ระยะ  นํามาแสดงในรูปของตารางความถ่ี และ 
แผนสถิติ  รวมท้ังสรุปผลการศึกษาโดยการวิเคราะห  เปรียบเทียบคาเฉล่ียรอยละของความถ่ี 
ในแตละระยะของการทดลอง 
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สรุปผลการศึกษา 
 การศึกษาคร้ังนี้ผูศึกษาแบงการสรุปผลการศึกษาออกเปน 3 ตอน คือ 
 1. พฤติกรรมการตีผูอ่ืนและการลูบแขนในหองเรียน  
  ระยะท่ี 1 (A1) ระยะกอนการทดลอง นองโอมมีพฤติกรรมตีผูอ่ืนในหองเรียน  
มีคาเฉล่ียรอยละ 92  สวนพฤติกรรมการลูบแขนมีคาเฉล่ียรอยละ 0 และระยะท่ี 2 (B) ระยะทําการ
ทดลอง  ผูศึกษาไดใชหลักการวิเคราะหพฤติกรรมประยุกต โดยเลือกใชเทคนิคการเสนอตัวแบบ
การกระทําท่ีมีชีวิตใชเปนตัวแบบใหกรณีศึกษาไดเลียนแบบ ประกอบกับใชการวางเง่ือนไขการ
กระทําโดยมีแรงเสริมทางบวกเปนตัวกระตุนใหเกิดพฤติกรรมท่ีพึงประสงค และมีการลงโทษ 
โดยการปรับสินไหม และการช้ีแนะการกระทําทางวาจามารวมดวยในการลดพฤติกรรมการตีผูอ่ืน
และสรางพฤติกรรมการลูบแขนเขามาทดแทนของนองโอม และใชระยะในการลดพฤติกรรม 5 วัน 
พบวา มีพฤติกรรมการตีผูอ่ืนในหองเรียน มีคาเฉล่ียรอยละ 32 และพฤติกรรมการลูบแขนมีคาเฉล่ีย
รอยละ 72    สวนระยะท่ี 3 (A2) คือระยะหลังการทดลองหรือถอดถอน พบวามีพฤติกรรมการตี
ลดลงไดคาเฉล่ียรอยละ 4 และพฤติกรรมการลูบแขนมีคาเฉล่ียรอยละ 72  
  2. แผนการลดพฤติกรรมการตผีูอ่ืน  
  ผูศึกษาใชแผนการลดพฤติกรรมการตี โดยเลือกใชเทคนิคการเสนอตัวแบบการกระทํา
ท่ีมีชีวิตใชเปนตัวแบบใหกรณีศึกษาไดเลียนแบบ ประกอบกับใชการวางเง่ือนไขการกระทํา โดยมี
แรงเสริมทางบวกเปนตัวกระตุนใหเกดิพฤตกิรรมท่ีพึงประสงค และมีการลงโทษโดยการปรับสินไหม 
และการช้ีแนะการกระทําทางวาจามารวมดวยในการลดพฤติกรรมการตีผูอ่ืนและสรางพฤติกรรม
การลูบแขนเขามาทดแทนของนองโอม ซ่ึงผูศึกษาไดจัดเตรียมส่ืออุปกรณใชในการลดพฤติกรรม 
ไดแก  1)  เหรียญรางวัลสะสมรูปวงกลมสีน้ําเงิน   2) เพือ่นนักเรียนท่ีเปนตัวแบบการกระทํา และ  
3) เพื่อนนกัเรียนชายท่ีสนิทมาน่ังประกบขางนองโอมท้ังซาย ขวา เพื่อชวยช้ีแนะทางวาจาและทางกาย
ใหนองโอมแสดงพฤติกรรมการลูบแขน พรอมชวยสังเกตพฤติกรรมของนองโอมดวย  สําหรับเวลา 
ท่ีใชในการลดพฤติกรรมดังกลาวและสรางพฤติกรรมใหมใชท้ังหมด 5 วันติดตอกัน หลังจากนัน้ 
ผูศึกษาไดบันทึกพฤติกรรมการตีผูอ่ืนและพฤติกรรมการลูบแขน  ผลการบันทึกพบวานองโอม 
มีพฤติกรรมการลูบแขนลดลงมาก  จากคาเฉล่ียรอยละ 92 เปนคาเฉล่ียรอยละ 4  สวนพฤติกรรม   
การลูบแขนเกดิข้ึนจากคาเฉลี่ย 0 เปนคาเฉลี่ย 72  แสดงใหเห็นวาการใชหลักการปรับพฤติกรรม
แบบการวเิคราะหพฤติกรรมประยุกตเพื่อลดพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงค และสรางพฤติกรรมใหม  
ท่ีพึงประสงคใหมมาทดแทนน้ัน มีผลทําใหการตีผูอ่ืนลดลงและเพ่ิมพฤติกรรมการลูบแขนใหมากข้ึน  
เม่ือมีการถอดถอนแผนการปรับลดพฤติกรรมการตี  ส่ืออุปกรณและส่ิงเสริมแรงดังกลาวขางตนออก 
นองโอมมีปฏิสัมพันธท่ีดีกบัเพื่อนมากข้ึน  เพื่อน ๆ ใหการยอมรับ ใหการชวยเหลือและเลนเขากลุม
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ดวยกัน เปนตน  เม่ือไดบันทึกพฤติกรรมหลังการทดลองในระยะท่ี 3 ติดตอกัน 5 วนั  พบวา
พฤติกรรมการตีผูอ่ืนลดลงมากและมีแนวโนมจะไมเกดิพฤติกรรมดังกลาวอีก  ท้ังนีน้องโอมไดรับ
การแสดงพฤตกิรรมการลูบแขนเพ่ือนเขามาแทนท่ีพฤติกรรมการตี 
 3. ความคิดเห็นของผูศึกษา 
  จากการสังเกตและบันทึกพฤติกรรมวิเคราะห (ABC) ในระยะกอนการทดลอง 
พบวา นองโอมมีพฤติกรรมการตีเพื่อนท่ีมีความถ่ีสูง  ความถ่ีของการเกิดพฤติกรรมการตีผูอ่ืน (B) 
อยูในชวงเวลา 12.40 -13.40 น. มากท่ีสุด เนื่องจากเปนชวงเวลาของการเรียนช่ัวโมงแรกในภาคบาย  
ท้ังนี้นองโอมหมดเวลาการเลนในชวงพักเท่ียง เม่ือตองเขาหองเรียนจึงอยากจะเลนตอ ทําใหนองโอม
แสดงพฤติกรรมการตีมากกวาปกติ  (A) สวนเปาหมายในการแสดงพฤติกรรมการตีผูอ่ืน เกิดจาก
การเรียกรองความสนใจหรือตองการความสนใจจากเพ่ือน ๆ (C) นั่นเอง  อีกท้ังยังพบวานองโอม 
มีความสนใจในการทํากิจกรรมคอนขางส้ัน  ท้ังกิจกรรมกลุมและเดีย่วและชอบมีปฏิสัมพนัธกับ
เพื่อนนักเรียนคนอ่ืนมาก  เม่ือตองการมีปฏิสัมพันธกับเพือ่นแตเพื่อนไมสนใจ จึงแสดงพฤติกรรม
การตีเพื่อนออกมา 
 
อภิปรายผล 
 ผลการศึกษาพบวา นองโอม มีพฤติกรรมการตีผูอ่ืนในหองเรียนลดลง และมีการแสดง
พฤติกรรมการลูบแขนเขามาแทน หลังจากใชหลักการการวิเคราะหพฤติกรรมประยุกต จะเห็นได
จากความแตกตางของความถ่ีของพฤติกรรมการตีผูอ่ืน และพฤติกรรมการลูบแขนจากการสังเกต
และการบันทึก ดังนี้คือ พฤติกรรมการตีระยะกอนการทดลองมีคาเฉล่ียเทากับ 92 หลังการทดลอง 
มีคาเฉล่ียการตี 4 สวนพฤติกรรมการลูบแขนระยะกอนการทดลองมีคาเฉล่ียเทากับ 0  หลังการ
ทดลองมีคาเฉล่ียการลูบแขน 72  มีการใชเวลาในการทดลองจํานวน 1 ช่ัวโมง  ต้ังแตเวลา 12.40-
13.40 น.  ท้ังนีอ้าจเนื่องมาจาก 
 1. การปรับพฤตกิรรมโดยวิธีการวิเคราะหพฤติกรรมประยุกต 
  ผลการศึกษาของการใชหลักการวิเคราะหพฤติกรรมประยุกตเพื่อปรับพฤติกรรม 
การตีผูอ่ืนของนองโอม  พบวานองโอมมีพฤติกรรมการตีผูอ่ืนท่ีลดลง และมีพฤติกรรมการลูบแขน
ท่ีเพิ่มมากข้ึน  ผูศึกษาเหน็วาการปรับพฤติกรรมโดยหลักการวิเคราะหพฤติกรรมประยุกตเปนผล 
ทําใหนองโอมเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไดตามเง่ือนไขทีว่างไว กลาวคือ สามารถลดหรือยุติพฤตกิรรม
การตีผูอ่ืน  แลวสรางพฤติกรรมการลูบแขนข้ึนมาแทน  เพื่อเปนพฤติกรรมทดแทนพฤติกรรมเกา 
ท่ีไมพึงประสงค  ซ่ึงสอดคลองกับ Burrhus F.Skinner ท่ีไดอธิบายแนวความคิดเกีย่วกับพฤติกรรม  
โดยการเนนวา พฤติกรรมเปนส่ิงสําคัญท่ีผลักดันใหมีการพัฒนาเทคนคิการปรับพฤติกรรม ซ่ึงเปน
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วิธีการแกปญหาท่ีเนนเทคนคิวิธีการแกปญหา (Treatment-Oriented Approach) (สมโภชน  
เอ่ียมสุภาษติ, 2541, หนา 6)  ท้ังนี้ ผดุง  อารยะวิญู (2546 หนา 73) ไดกลาวอยางชัดเจนวา 
จุดมุงหมายสําคัญของ ABA คือ การสรางเสริมพฤติกรรมใหมใหเกดิข้ึนในตัวเดก็ และลด
พฤติกรรมท่ีไมพึงประสงคลง  สําหรับการสรางเสริมพฤติกรรมใหมและการลดพฤติกรรมเกา 
จะดําเนินไปอยางเปนข้ันตอน  มีการฝกอยางสมํ่าเสมอและใชเทคนิควธีิการหลายวิธีเพื่อใหการ
ปรับพฤติกรรมประสบผลสําเร็จ  ดังนั้นผูศึกษาจึงเลือกใชเทคนิควิธีท่ีหลากหลายในการสราง
พฤติกรรมใหม และลดพฤตกิรรมเกาใหแกนองโอม  ซ่ึงในการศึกษาคร้ังนี้ผูศึกษาเลือกใชเทคนิค
การเสนอตัวแบบการกระทําท่ีมีชีวิตเนื่องจากเปนการนําเสนอท่ีชัดเจน  เขาใจไดงาย และมีแรงจูงใจ
ใหนองโอมเลียนแบบพฤติกรรม  ท้ังนี้นองโอมมีความสามารถในการเลียนแบบพฤติกรรมจาก 
ส่ิงท่ีสนใจไดเปนอยางดี  ผูศึกษาคิดวาการเสนอตัวแบบประเภทนี้เหมาะสมกับการปรับพฤติกรรม
ของนองโอมมากท่ีสุด  เทคนิคท่ีสองคือ เทคนิคการช้ีแนะท้ังทางกายและวาจา กลาวคือเม่ือมีการ
เสนอตัวแบบก็ควรชี้แนะนองโอม เพื่อใหนองโอมเกิดความเขาใจและจดจําใหมากยิง่ข้ึน  ดังนั้น 
ในการนําเสนอหรือชักจูงใหนองโอมแสดงการลูบแขน ควรมีการชี้แนะท้ังทางวาจาคือคําพูด คําชม 
และการจับมือทําเปนตัวอยางดวย  เทคนิคท่ีสามคือ การเสริมแรงทางบวกดวยเบ้ียอรรถกร  คือ  
การใชเหรียญสะสมเพ่ือแลกกบัการเลนรถจักรยานสองลอ ซ่ึงจากการประเมินส่ิงเสริมแรงของ 
นองโอม  พบวานองโอมช่ืนชอบการเลนรถจักรยานสองลอมากดังนั้นผูศึกษาจึงเลือกใชส่ิงเสริมแรง
ท่ีเปนกิจกรรมชนิดนี้ในการสรางแรงจูงใจแกนองโอม ใหแสดงพฤติกรรมการลูบแขนแทนการตี  
เทคนิคท่ีส่ี คือ การลงโทษโดยการปรับสินไหม  เม่ือมีการใหส่ิงเสริมแรงดวยเบ้ียอรรถกร  ก็ตองใช
เทคนิคการริบเบ้ียคืนในกรณีท่ีนองโอมแสดงพฤติกรรมการตี  เพื่อใหนองโอมทราบวาการตีทําให
ตนเองไมไดเหรียญสะสมท่ีจะนาํไปแลกกับการเลนรถจักรยานท่ีตนชอบ  จากการเลือกใชเทคนิค
ท้ังส่ีแบบในการปรับพฤติกรรมการตีของนองโอม  ทําใหพฤติกรรมการตีลดลงและมีพฤติกรรม
การลูบแขนเขามาแทน  ซ่ึงมีความเปนไปไดวาจะเปนพฤติกรรมท่ีนองโอมเลือกนําไปใชตอไป 
ท้ังนี้การเลือกใชเทคนิคท่ีหลากหลายมาใชแทนการเลือกใชเทคนิคเดียว เนื่องจากการปรับพฤติกรรม
กรณีของนองโอมนั้น  นองโอมมีความสามารถในการเลียนแบบและมีความจํากัดจากความบกพรอง
สวนบุคคล   ดังนั้นการเลือกใชเทคนิคท่ีหลากหลายสามารถชวยใหตอบสนองตอความตองการ 
ของนองโอม  และเอ้ือตอความเหมาะสมและความแตกตางระหวางบุคคลของนองโอมมากท่ีสุด 
   ในการเลือกใชการปรับพฤติกรรมประยุกตมาใช ผูศึกษาคิดวาเหมาะสมกับความจํากดั
ในตัวบุคคลของนองโอม  เนื่องจากเปนวธีิการที่มีข้ันตอนใหคนควาหาสาเหตุการแสดงพฤติกรรม
ของเด็กต้ังแตเร่ิมแรกวาเกิดจากอะไร  มีความหมายในการแสดงพฤติกรรมอยางไร  ซ่ึงข้ันตอนนี้
เรียกวาการวเิคราะหพฤติกรรม (ABC)   ซ่ึงเปนข้ันตอนสําคัญท่ีทําใหผูศึกษาทราบวาพฤติกรรม 
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การตีของนองโอมนั้น  มีความหมายจากการแสดงพฤติกรรมวา ตองการใหเพื่อนสนใจหรืออยาก
เร่ิมการสนทนากับเพื่อนกอน  เม่ือผูศึกษาทราบวาพฤติกรรมการตีมีความหมายเพื่อเรียกรอง 
ความสนใจจากเพ่ือน ผูศึกษาจึงเลือกใชเทคนิคการปรับพฤติกรรมท่ีหลากหลายในการศึกษาคร้ังนี้  
เพื่อใหรองรับการลดพฤติกรรมเกาท่ีไมพึงประสงค และสรางพฤติกรรมใหมท่ีพึงประสงคเขามาแทน  
โดยในการทดลองผูศึกษาไดใชข้ันตอนการใหการปรับพฤติกรรม 3 ข้ัน คือ การสังเกตท่ีเสนฐาน  
การใชโปรแกรมการปรับพฤติกรรม และการถอดถอนหรือการติดตามผล  ซ่ึงสอดคลองกับ
กระบวนการปรับพฤติกรรมแบบวิเคราะหพฤติกรรมประยุกต (ABA) และผลปรากฏวา ABA  
สามารถทําใหพฤติกรรมการตีของนองโอมลดลงหรือยุติลงได  ท้ังยังมีพฤติกรรมการลูบแขน 
เขามาแทนท่ี  และมีแนวโนมวาจะเปนพฤติกรรมท่ีนองโอมเลือกใชตอไป ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจยั
ของ Shannon Crozier and Matthew J.Tincani (2005) ไดทําการทดลองเกี่ยวกับการปรับพฤติกรรม
เด็กออทิสติกท่ีมีความบกพรองทางสังคม  ซ่ึงเด็กมักจะมีปญหาเกี่ยวกบัการปรับตัวเม่ือตองอยู
รวมกบัผูอ่ืนในสังคม  แตหลังจากการฝกไปแลว 2 สัปดาห โดยใชวิธีการวิเคราะหพฤติกรรมประยกุต 
ปรากฏวาเดก็สามารถปรับตัวอยูรวมกับผูอ่ืน และเขาใจขอบเขตในการแสดงออกทางพฤติกรรมได
อยางเหมาะสม  สามารถลดพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมลงได พรอมท้ังยังนําไปประยุกต ใชในเหตุการณ
ในชีวิตประจําวันไดอีกดวย หรืองานวจิัยของ Susan R. Easterbrooks and Michele Handley (2005) 
ไดทําการวิจัย เกี่ยวกับการเปล่ียน แปลงพฤติกรรมเด็กออทิสติกประเภท PDD-NOS ท่ีมีปญหาทาง
พฤติกรรม  คือ ไมสนใจฟงในเวลาเรียนหนังสือ Susan  ใชการปรับพฤติกรรมดวยวิธีวิเคราะห
พฤติกรรมประยุกต หลังจากทดลองไปเปนเวลา 2 สัปดาห  ผลการวิจยัปรากฏวา เดก็ออทิสติก
ประเภท PDD-NOS มีการตอบสนองท่ีดีตอโปรแกรมการปรับพฤติกรรมโดยเรียนรูไดอยางรวดเร็ว 
และใหความสนใจตอการเรียนรวมในช้ันเรียน และการปฏิบัติกิจกรรมท่ีดีข้ึน   
 2. การเลือกใชตัวแบบซ่ึงสงผลตอการปรับพฤติกรรมของนองโอม   
  ผลการศึกษาของการใชโปรแกรมการปรับพฤติกรรมการตีผูอ่ืนของนองโอม พบวา      
นองโอมมีการแสดงพฤติกรรมท่ีเหมาะสมมากข้ึน และการแสดงพฤติกรรมการตีผูอ่ืนลดลงและยุติ
ในท่ีสุด  ผูศึกษาพบวานองโอมใหความสนใจกับตัวแบบท่ีมาสาธิตการแสดงพฤติกรรมท่ีเหมาะสม
ใหนองโอมไดเลียนแบบ เนือ่งจากตัวแบบเปนเพื่อนท่ีนองโอมสนิทสนม คุนเคยและไววางใจ     
ในหองเรียน   
  ดังนั้นผูศึกษาเห็นวาการคัดเลือกตัวแบบ  การเสนอตัวแบบตองจัดทําอยางเปน
ข้ันตอนและมีความใกลเคียงกับสภาพของนองโอมมากท่ีสุด  ท้ังนี้ตัวแบบตองไดรับความไววางใจ
จากนองโอมดวย  ซ่ึงสอดคลองกับ Bundura (1989)  ท่ีไดกลาวอยางชัดเจนวา การที่คนเราจะเรียนรู
ไดดีหรือไมนัน้ ยอมข้ึนอยูกบัความต้ังใจของผูสังเกตท่ีจะสังเกตตัวแบบ และความสามารถในการ
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เก็บจําส่ิงท่ีสังเกตได  และในการวางแผนในการเสนอตัวแบบควรแนใจไดวาตนเองไดพยายาม
สรางเง่ือนไขใหเกิดการสงเสริมความต้ังใจ  และการเก็บจาํของผูสังเกตตัวแบบทีใ่ช  วิธีการเสนอ
ตัวแบบ  ตลอดจนลักษณะของผูท่ีจะใหสังเกตตัวแบบนัน้ควรไดรับการพิจารณา  นอกจากนี้ยังมี
การใชการเสนอตัวแบบแบบมีสวนรวมซ่ึงพัฒนาโดย  Ritter (1968 อางในสมโภชน   เอ่ียมสุภาษติ, 
2541) กลาวไววาการบําบัดผูท่ีมีความกลัวผิดปกติตองมีกระบวนการทีมี่การปฏิสัมพันธระหวาง 
ตัวแบบและผูสังเกต  หลังจากมีการแสดงใหเห็นถึงพฤตกิรรมท่ีพึงประสงคแลว   ตัวแบบจะนํา 
ผูสังเกตไปทีละข้ันตอน อาจจะตองจับบาง สวนของรางกายของผูสังเกตใหทําตามดวยถาจําเปน   
ถาเปนไปไดตัวแบบควรใหขอมูลปอนกลับทันทีท่ีผูสังเกตทําตามตัวแบบไดอยางถูกตองดวย   
 3. นองโอมกับแรงเสริมทางบวกท่ีมีประสิทธิภาพ 
  ผลการศึกษาพบวา การเสริมแรงทางบวกดวยเบ้ียอรรถกรท่ีเลือกใชซ่ึงอยูในรูปของ
เหรียญสะสมรูปวงกลมสีน้าํเงิน  เพื่อนําไปแลกกับกจิกรรมการถีบจักรยานสองลอนั้นมีผลตอ               
การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของนองโอม ซ่ึงผูศึกษาเห็นวาการเลือกตัวเสริมแรงใหมีประสิทธิภาพ
ตอการวางเง่ือนไขในการปรับพฤติกรรมนั้นเปนข้ันตอนท่ีสําคัญเปนอยางมาก  ท้ังนีผู้ศึกษาไดเก็บ
รวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณผูปกครอง  ครูประจําช้ัน และตัวนองโอม ถึงส่ิงท่ีนองชอบหรือ 
ไมชอบอยางเปนทางการและไมเปนทางการ  สรุปไดวา นองโอมชอบการถีบจักรยานสองลอ 
เปนอยางมาก   อีกท้ังนองโอมมีปญหาทางการเคล่ือนไหวเล็กนอย เนื่องจากขาขวาของนองโอม 
มีอาการกลามเนื้อออนแรง สมควรไดรับการฝกฝนกลามเนื้อสวนนี้บอย ๆ   
  ผูศึกษาจึงคิดวาการเลือกการถีบจักรยานสองลอเปนแรงเสริมทางบวกสําหรับนองโอม 
เปนกิจกรรมท่ีเหมาะสม  เพราะสนองตอความตองการทางจิตใจและรางกายของนองโอม และ 
ในการปฏิบัติกิจกรรมท่ีนองโอมไดรับรางวัลนั้น นองโอมสามารถพาเพ่ือนท่ีนองโอมคุนเคยและ
ชอบพอไปรวมเลนดวยกนัได  ดวยประการนี้นองโอมจึงมีความสนใจท่ีจะปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ี 
ผูศึกษาไดตกลงไวอยางเต็มใจ  สอดคลองทฤษฎีการเรียนรูการวางเง่ือนไขแบบการกระทําของ 
สกินเนอร (Skinner) (อางในสมโภชน  เอ่ียมสุภาษิต, 2541) ซ่ึงกลาววา การเพิ่มความถี่ของการ 
เกิดพฤติกรรมเปนผลมาจากผลกรรมท่ีตามหลังพฤติกรรมนั้น  ซ่ึงครอบคลุมเฉพาะพฤติกรรม 
ท่ีเกิดการเรียนรูใหมเทานัน้  ท้ังนี้การเสริมแรงทางบวกยงัทําหนาท่ีในการทําใหพฤตกิรรมท่ีเรียนรู
แลวเกดิข้ึนอยางสมํ่าเสมอดวย  อีกท้ังการเสริมแรงตองนํามาใชทันทีท่ีเด็กแสดงพฤติกรรมท่ีพึง
ประสงค ไมควรรอเพราะชวงเวลาท่ีผานไปเพียงเล็กนอยอาจทําใหแรงเสริมไมไดผลเต็มท่ี  
(ผดุง  อารยะวญิู, 2542, หนา 62) สอดคลองสมโภชน  เอ่ียมสุภาษติ (2541, หนา 192) ท่ีกลาววา
การเสริมแรงตอพฤติกรรมเปาหมายอยางทันทีนั้นจะทําใหผูท่ีไดรับการเสริมแรงเกิดการเรียนรูไดดี
ท่ีสุดวาควรจะแสดงพฤติกรรมอะไร    
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 4. การจัดสภาพแวดลอม 
  สภาพแวดลอมภายในหองเรียนเปนองคประกอบท่ีสําคัญตอการแสดงพฤติกรรม 
ของนองโอม เม่ือผูศึกษาจัดใหนองโอมนั่งหนาหอง  มีเพื่อนนักเรียนชายนั่งขนาบขางทําใหนองโอม
อยูใกลชิดครูผูสอน  และไมสามารถเดินไปมาในหองเรียนระหวางเรียนได  สงผลใหนองโอม
สามารถควบคุมตนเองใหนั่งดูตัวแบบ และทําแบบฝกไดตามท่ีกําหนด   
  ดังนั้นผูศึกษาเห็นวาเปาหมายของการปรับพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงคนั้นเร่ิมท่ี
หองเรียนในภาวะของการเรียนรวมกับเพื่อนนักเรียน และพฤติกรรมดังกลาวเปนอุปสรรคตอ 
การเรียนรวมของนองโอม  ดังนั้นในการเลือกสถานท่ี เวลา รวมถึงบริบทแวดลอมท่ีตองจัดในการ
ปรับพฤติกรรมใหนองโอมนั้น  ตองใกลเคียงกับสภาพแวดลอมในหองเรียนท่ีนองโอมไดพบเหน็
เปนประจําทุกวัน  เพื่อนองโอมจะไดมีการแสดงพฤติกรรมท่ีตรงตอความตองการ และเปนไปตาม
เปาหมายท่ีต้ังไวของการสรางโปรแกรมการปรับพฤติกรรมการตีผูอ่ืนนั้นเอง   ซ่ึงสอดคลองกบั
งานคนควาแบบอิสระของ ศิวาณา  พันธุรันต (2549, หนา 113) ท่ีกลาววา การจดัสภาพแวดลอม 
ใหเดก็ตองจดัโดยไมแตกตางจากสภาพความเปนจริงในชีวิตประจําวัน และเอ้ือตอการเรียนรูของ
เด็กใหมากท่ีสุด  ท้ังนี้ตองไมมีการแปลกแยกออกจากกันอยางส้ินเชิงภายในกลุมของผูเรียน และ
สุภาพร ชินชัย  (2542, หนา 42)  ท่ีกลาววาถาสามารถควบคุมการรับความรูสึกจากส่ิงเรา ไดอยาง
ถูกตองเหมาะสมจะเปนการกระตุนกลไกการทํางานของสมองใหสามารถตอบสนองตอส่ิงเรา 
ไดดีข้ึน  จึงทําใหนองโอม สามารถควบคุมตนเองในขณะนั่งเรียนหนังสือไดดีข้ึน ทําใหพฤติกรรม
ตีเพื่อนลดลง 
 5. พฤติกรรมใหมท่ีจะสรางขึ้นทดแทนพฤติกรรมเกา 
  ผลการศึกษาพบวา พฤติกรรมใหมท่ีสรางมาทดแทนพฤติกรรมการตีผูอ่ืน คือ 
พฤติกรรมการลูบแขน นองโอมสามารถปฏิบัติได เนื่องจากเปนพฤติกรรมท่ีมีพื้นฐานของการ
แสดงออกท่ีคลายคลึงกับพฤติกรรมเดิม คือ การตี  การลูบแขนเปนการยื่นแขนออกไปสัมผัสกับ
แขนของผูอ่ืนเพื่อเปนสัญญาณส่ือใหผูอ่ืนรับรูวาตองการเร่ิมสนทนา หรืออยากมีปฏิสัมพันธกับ
ผูอ่ืน ท้ังนี้ผลการศึกษาพบวา ยังไมปรากฏพฤติกรรมการลูบแขนในระยะกอนการทดลอง  แต
หลังจากใหคําแนะนํา  ทําใหดูและมีแรงเสริม เม่ือเขาสูระยะหลังการทดลองปรากฏวานองโอม
สามารถลดการตีจากรอยละ 92  เปนการลูบแขนแทนเพ่ิมเปนรอยละ 72 และมีแนวโนมท่ีนองโอม
จะใชการลูบแขนแทนการตี 
  ผูศึกษาเหน็วาการเลือกพฤติกรรมใหมท่ีพงึประสงคมาทดแทนพฤตกิรรมเกา 
ท่ีไมพึงประสงคนั้น ควรคํานึงถึงความเหมาะสมของอายุ  วยั  เพศและวัฒนธรรมของกรณีศึกษา  
ซ่ึงสอดคลองกับสมโภชน   เอ่ียมสุภาษติ (2541, หนา 205) ท่ีกลาววาพฤติกรรมท่ีจะนํามาทดแทน
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พฤติกรรมเกานั้นควรเปนพฤติกรรมท่ีอยูในระดับความสามารถของผูสังเกตท่ีสามารถเลียนแบบได 
มีพื้นฐานการแสดงพฤติกรรมคลายคลึงกับพฤติกรรมเกา  และเม่ือแสดงไปแลวเกิดผลกรรม
ทางบวกตามมา  ทําใหพฤติกรรมการลูบแขนเปนพฤติกรรมท่ีเหมาะสมตอการนํามาทดแทน
พฤติกรรมการตีของนองโอม 
 6. ปญหา อุปสรรคและการแกไข 
  สําหรับการศึกษาคร้ังนี้ ผูศึกษาไดพบปญหา อุปสรรคจากการสังเกตพฤติกรรม 
ของนองโอมดังนี้ คือ ขอจํากดัท่ีเปนอุปสรรคตอการเรียนรู ไดแก  1) การไมสบตาหรือมองดู
ตนแบบ  ผูศึกษาตองกระตุนเตือนใหสนใจตอการแสดงพฤติกรรมของตัวแบบ  2) ดานอารมณ 
และพฤติกรรม  นองโอมมีอารมณแปรปรวนงาย  มีชวงความสนใจส้ันจึงตองมีการแสดงพฤติกรรม
ของตัวแบบซํ้า ๆ และตองคอยกระตุนใหดูตัวแบบ  3) ขอจํากัดทางการเรียนรูและการรับรูจาก   
การมอง  
  สําหรับปญหาท่ีสืบเนื่องมาจากอุปสรรคในการเรียนรูของนองโอมนั้น สงผลให 
นองโอมมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีพึงประสงคดวยความเขาใจภายในของตนเองไมได 
สอดคลองกับคํากลาวของ รัชนีกร  ทองสุขดี (2549) วา เด็กออทิสติกเปนเด็กท่ีมีความบกพรอง
ผสมผสาน 3 ดาน ไดแก ความผิดปกติทางสังคมและ ปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน ความผิดปกติทางภาษา
และการส่ือสาร และความผิดปกติทางอารมณและพฤติกรรม  ซ่ึงจะเหน็วา ความผิดปกติทางสังคม
และการมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนนั้นเปนปญหาท่ีตองการไดรับการแกไขเพ่ือสงเสริมใหเด็กมี
พฤติกรรมท่ีเหมาะสม และหยุดพฤติกรรมท่ีเปนปญหาพรอมท้ังสรางพฤติกรรมใหมท่ีตองการ 
ท้ังนี้การชวยเหลือเด็กทางดานการปรับพฤติกรรมท่ีชวยใหเด็กสามารถแสดงพฤติกรรมกับผูอ่ืน 
ในสังคมไดอยางเหมาะสมแลวยังเปนการชวยลดระดับความตึงเครียดของผูปกครองอีกดวย    
  จากปญหาขางตนท่ีไดกลาวมานั้น  ผูศึกษาจึงใชหลักการปรับพฤติกรรมโดยวิธีการ
วิเคราะหพฤตกิรรมประยุกต  ท่ีมีการคนหาสาเหตุของการเกิดพฤติกรรมจริง ๆ กอนแลวนําเทคนิค
การปรับพฤติกรรมตาง ๆ มาใชในการปรับพฤติกรรม ภายใตการวางเง่ือนไขพฤติกรรม ประกอบ
กับช้ีแนะการกระทํา และกระบวนการท่ีมีการปฏิสัมพันธระหวางตัวแบบและผูสังเกต  หลังจาก 
มีการแสดงใหเห็นถึงพฤติกรรมท่ีพึงประสงคแลวเขามาแกปญหาและขอจํากัดของนองโอม  
อันเปนการใชเทคนิคท่ีหลากหลายมาประสมประสานในการปรับพฤติกรรมเพ่ือกระตุนใหเกิด 
การตอบสนองท่ีเร็วข้ึน  ท้ังยังเปนการชวยสงเสริมพัฒนาการทางดานทักษะทางสังคมและการมี
ปฏิสัมพันธกับคนรอบขางของเด็กออทิสติกใหดีข้ึน สอดคลองกับ ชาญวิทย  พรนภดล (2548)  
กลาววาการปรับพฤติกรรมถือวาเปนหลักสําคัญของการพัฒนาเดก็ออทิสติก โดยเฉพาะกรณีท่ีมี
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พัฒนาการลาชาและมีปญหาทางพฤติกรรมท่ีแสดงพฤติกรรมอยางไมเหมาะสม นับวาเปนสวน
สําคัญท่ีตองมีการปรับพฤติกรรม   
  ประโยชนของการปรับพฤติกรรมนอกจากจะชวยใหเดก็มีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค
ตอผูอ่ืน  และลดพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงค  เชน พฤติกรรมกาวราว  พฤติกรรมแยกตัว พฤตกิรรม
ทํารายตนเอง เนื่องจากความคับของใจ หงุดหงิดใจ แลวยังชวยลดภาวะความตึงเครียดของ
ผูปกครอง ใหนอยลงได   อีกท้ัง ศรียา - ประภัสร นิยมธรรม (2545) ยงักลาวอีกวา การแสดงออก 
ซ่ึงพฤติกรรมท่ีเหมาะสมนัน้ เปนพฤติกรรมท่ีจะชวยสรางโลกของเด็ก ชวยใหเด็กมีพัฒนาการ 
ทางสังคมไดด ี 
 
ขอเสนอแนะ 
 1. เทคนิคท่ีใชในการปรับพฤติกรรมสามารถนํามาประสมประสานกัน  และใชรวมกัน
เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปรับพฤติกรรม  ท้ังนี้ตองคํานึงถึงความเหมาะสมกับปญหา   
ท่ีตองการปรับ  และบริบทของผูถูกปรับพฤตกิรรมดวย 
 2. สถานการณและสภาพแวดลอมในการปรับพฤติกรรมตองใกลเคียงกบัสภาพจริงท่ี
เด็กเผชิญอยู  เพื่อเด็กจะสามารถนําพฤติกรรมท่ีพึงประสงคท่ีสรางใหมนําไปใชไดอยางแทจริง 
 3. สําหรับการบันทึกภาพวดีีทัศนสําหรับกรณีศึกษาท่ีใหความสนใจตอการบันทึกภาพ  
ควรจัดทําโดยไมใหกรณีศึกษารูตัว  หรือใชวิธีการบันทึกพฤติกรรมแบบอ่ืนเขามาชวยเพื่อใหไดรับ
ขอมูลท่ีชัดเขนและถูกตองอยางแทจริง 
  ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 
 1. ควรมีการวิจยัเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียนเพ่ือติดตามพฤติกรรมของนองโอม 
 2. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการปรับพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงคของเด็กออทิสติกโดยใช
วิธีการอ่ืน ๆ นอกจากวิธีการวิเคราะหพฤตกิรรมแบบประยุกต  
 3. ควรมีการศึกษาโดยการนําวธีิการวิเคราะหพฤติกรรมประยุกตไปปรับใชแกปญหา
พฤติกรรมท่ีไมพึงประสงคอ่ืน ๆ ของเด็กออทิสติกนอกเหนือจากพฤตกิรรมการตีผูอ่ืน 
 4. ควรมกีารปรับพฤติกรรมโดยกําหนดพฤติกรรมท่ีเหมาะสมกับอายุ  เพศ  และ
วัฒนธรรมของเด็กตอไป 


