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การปรับพฤติกรรมสําหรับเด็กออทิสติก

ดร.สมพร  หวานเสร็จ
ผูอํานวยการเชี่ยวชาญ ศูนยการศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9

พฤติกรรม

□ ความกาวราวตอผูอื่น
□ ความวิตกกังวล 
□ ว่ิงหรือว่ิงหนีโดยฉับพลันทันที
□ ซึมเศรา
□ ทําลายสิ่งของ
□ มีปญหาในการเปลี่ยนกิจกรรมหรือสภาพแวดลอม
□ ปนปวนมาก
□ อยูไมนิ่ง
□ ขาดความตั้งใจ 
□ หัวเราะหรือหัวเราะคิกคักอยางไมมีเหตุผล หรอืชอบทําแปลก
□ กรีดรองหรือตะโกน

พฤติกรรมหรืออาการตอไปน้ีขอใดบางที่พัวพันกับเด็กนักเรียน ของทาน

ลักษณะพฤติกรรม (ตอ)
□ ไมสนใจผูอื่น 
□ สําเร็จความใครดวยตนเอง
□ มีพฤติกรรมย้ําทําหรือยํ้าคิดย้ําทํา
□ กินสิ่งของที่ไมนากินได
□ มีทักษะในการชวยเหลือตนเองต่ํา
□ ชอบทําอะไรซ้ํา ๆ ซาก ๆ
□ ตดิยึดสิ่งของ
□ มีพฤติกรรมทํารายตัวเอง
□ มีพฤติกรรมกระตุนตัวเอง 
□ มีปญหาการนอน
□ มีอารมณเกร้ียวกราด
□ ไมตระหนักถึงภัยอันตราย

การสนบัสนนุ - พฤติกรรม

มีการใชกลยุทธที่ใชการมองเห็น(visual)หรือมีการสนับสนุนดานสิ่งแวดลอมอื่นใน
สภาพแวดลอมตางๆกันหรือไม   □ มี   □ ไมมี  ถามี  คืออะไรในขอตอไปน้ี

□ การติดปายตามสิ่งแวดลอมตาง ๆ

□ การกําหนดพื้นที่เพ่ือใชเปนขอบเขตสําหรับทํากิจกรรม

□ ตารางปฏิบตัิทีโ่ดยใชภาพหรือวัตถุ (Visual schedules)

□ ตารางปฏิบตัิงานขนาดเล็ก ๆ (Mini schedules)

□ แผนกระดานที่มีตัวใหเลอืก (Choice boards)

□ โปรแกรมทางพฤติกรรมที่ใชประโยชนจากการมองเห็น

□ เร่ืองเกี่ยวกับสังคม (Social Stories)

□ หนังสือสื่อความหมาย (Communication book)

□ อื่น ๆ −___________________________________________

มีตัวช้ีแนะเกี่ยวกับการเปลี่ยนผานในสถานที่หรือไม     □ มี   □ ไมมี
ถามี  คืออะไรในขอตอไปน้ี
□ เพลง, ไฟกระพริบ หรือ การปรบมือตามปกติ
□ วลีท่ีเขียนเปนแบบฉบับไว (Scripted phrase)
□ กระด่ิง
□ การกระตุนเตือนทางวาจา (Verbal prompt)
□ การจัดการเกี่ยวกับตารางเวลา (Schedule Manipulation)
□ การเตือนดวยกรอบจํากัดของเวลา(Time limit warnings)
□ อื่น ๆ ___________________________________

การสนบัสนนุ - พฤติกรรม

มีการนําเอาการกระตุนเตือน(prompts) มาใชหรือไม □ มี   □ ไมมี
ถามี  คือใชการกระตุนเตือนประเภทอะไร
□ วาจา
□ สายตา
□ การเปนแบบอยาง
□ รางกาย
□ ทาทาง
□ ภายใน-สิ่งเรา

มีความจําเปนตองใชการกระตุนเตือนเพื่อชวยในการกระทําพฤติกรรมหรอื
การตอบสนองมากนอยเพียงใด ______________

การสนบัสนนุ - พฤติกรรม
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มีการประเมินพฤติกรรมดานผลการกระทําแลวหรือไม  □ มี   □ ไมมี
มีแผนการชวยเหลือพฤติกรรมหรือไม □ มี   □ ไมมี 

มีแผนพฤติกรรมแบบ positive–proactive ใชในสถานที่ปฏิบัติการหรือไม      □ มี   □ ไมมี
มีกลยุทธดานปฏิกิริยาโตตอบท่ีพรอมใชงานในภาวะฉุกเฉินหรือไม □ มี   □ ไมมี
นักเรียนไดรับบริการจดัการกับความโกรธหรือไม □ มี   □ ไมมี
มีตัวเสริมแรงท่ีพรอมใชกบันกัเรียนหรือไม □ มี   □ ไมมี
ถามี ใชตัวเสริมแรงประเภทอะไร
□ ตัวเสริมแรงทางวาจา
□ ตัวเสริมแรงปฐมภูมิ
□ ตัวเสริมแรงทุติยภูมิ

มีการใชการเสริมแรงอยางสม่ําเสมอหรือไม     □ มี   □ ไมมี

การสนบัสนนุ - พฤติกรรม หลักการพื้นฐาน (Basic Principles)

การเสริมแรง
@  การเสริมแรงทางบวก 
@  การเสริมแรงทางลบ 
การปรับแตงพฤติกรรม
การกระตุนเตือน
การกระทําที่ตอเนื่องเปนลูกโช
การลงโทษ
การหยุดยั้ง(Extinction)
Discrete Trial Training

เหตุการณ

พฤติกรรม

ผลลัพธ

การเพิ่มพฤติกรรม (Increasing Behavior)

การเสริมแรง(Reinforcement)

เปนความสัมพันธระหวางสองสิ่งแวดลอม คือ เหตุการณท่ีเปนพฤติกรรมการ
ตอบสนองของเด็ก และเหตุการณท่ีเปนการเพิ่มพฤติกรรมเสริมแรง
ทางบวกหรือทางลบ

การเสริมแรงทางบวก (Positive Reinforcement) เปน การใหสิ่งกระตุน
(บางอยางที่เด็กชอบ)ในทันทีทันใดที่มีพฤติกรรมตอบสนองจะชวยเพิ่ม
การเกิดพฤติกรรมตอบสนองแบบเดิมมากขึ้นในอนาคต

การเสริมแรงทางลบ (Negative Reinforcement)เปนการถอนสิ่งกระตุน
(บางอยางที่เด็กไมชอบหรือมักจะหลีกเลี่ยง)ในทันทีท่ีมีพฤติกรรม
ตอบสนอง จะเพิ่มอัตราการตอบสนองแบบเดิมมากขึ้นในอนาคต

การเสรมิแรงเปนเครื่องมือท่ีใชไดท่ัวโลก
“Reinforcement is a universal tool…”

พวกเราทั้งหมดทํางานเพื่อแสวงหาและทํากิจกรรมที่ทําใหเรามี
ความยินดี

ไมมีการทํางานที่ทําใหเราพบสิ่งที่ไมนายินดี โดยธรรมชาติเราจะ
หลีกเล่ียงสิ่งที่ไมนายินดี

สําหรับพวกเราทุกคน อะไรท่ีเปนแรงจูงใจ และอะไรทําใหเรามี
ความสบายใจนั่นคือ ความเปนเฉพาะบุคคลของเรา

การจัดหาสิ่งเสริมแรง

•  สิ่งเสริมแรงจําเปนตองถูกกําหนดตามความแตกตางของ
แตละบุคคล

•  สิ่งเสริมแรงจะไมใชการเสริมแรงถาเด็กไมเลือก

•  สิ่งเสริมแรง จําเปนตองแปรผันและขึ้นกับความถี่ดวย

• สิ่งเสริมแรงจําเปนตองถูกสงไปทันทีทันใดตามความ
ตองการของการกระทําหรือพฤติกรรม

แนวทางการเสริมแรงในชัน้เรียน

การเสริมแรงที่เหมาะสมเปนทางเลือก เม่ือเกิดพฤติกรรม
ขึ้นระหวางวัน

จัดเตรียมสิ่งเสริมแรงเปนกิจกรรมที่สนุกตลอดวัน

ตองทําตามตาราง(ไมใชเพราะความบังเอิญ)

จัดกิจกรรมที่งายๆหรือเรียนรูมาแลวกอน คอยเพิ่ม
กิจกรรมที่ยากหรือยังไมเคยเรียนมากอน
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เมื่อไหรท่ีใหแรงเสริม
ใหตลอดเวลา ตามลําดับของสิ่งเสริมแรง
สิ่งเสริมแรงขั้นที่หนึง่/ปฐมภูม(ิPrimary) ไดแก

ของที่รับประทานได 
ใชประสาทสัมผสัได

สิ่งเสริมแรงขั้นที่สอง/ทุติยภมิู (Secondary) ไดแก

สิ่งของที่สัมผัส/จับตองได มีรูปราง เปนชิ้นเปนอนั
สิทธิพิเศษหรือกิจกรรม  
สิ่งเสริมแรงทางสังคม เชน คําชมเชย

วิธีการกําหนดสิ่งเสริมแรง

ถามนักเรียน

มีรายการสิ่งเสริมแรงที่สนใจตามลําดับใหเลือกได

สังเกตนักเรียน

มีตัวอยางสิ่งเสริมแรงใหเลือกหรือประเมินจากสิ่งท่ี
เลือก

การปรับแตงพฤติกรรม (Shaping)

พฤติกรรมที่พงึประสงค คือ ผลสัมฤทธ์ิที่เกิดขึน้จาก
การเสริมแรงในขัน้ตอนเล็ก ๆ หรือ การประมาณการ
ผลสําเร็จของพฤติกรรมที่พึงประสงค 

เม่ือไหรท่ีตองปรับแตงพฤติกรรม 

ถาพฤติกรรมนั้นมีความเขมแข็งนอยและจําเปนตอง
ทําใหเขมแข็งโดยขั้นตอนการเสริมแรงซึ่งการที่เด็กมี
พฤติกรรมตามที่กําหนดในเปาหมายหลักอาจไม
เพียงพอ 

Shaping

1. มองไปที่เปาหมาย

2.  เริ่มจากพฤติกรรมที่เปนองคประกอบของแตละบุคคล

4. เลือกขนาด ขั้นตอน ที่สามารถทําไดงายแตก็ไมงาย
เกินไป ที่จะประสบผลสําเร็จ

3. เริ่มจากพฤติกรรมที่เหมือนหรือใกลเคียงกับ
พฤติกรรมพึงประสงค

การทําใหมีประสิทธิผลมากที่สุด

5. ยังคงอยูในขั้นมีเวลานานพอในการปรับเขากับ
พฤติกรรมที่เปนสวนตัวไดโดยใชเวลาไมนานเกินไป

6. เฝาดูพฤติกรรมท่ีเปล่ียนไป ถาไมเหมาะสมควร
หยุดแลวยอนถอยหลัง 1 หรือ 2 ขั้นตอน
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8.  ใชกระบวนการเสริมแรงที่มีประสิทธิผลตลอด
กระบวนการ

9.  เรียนรูพฤติกรรมใหมๆที่เปนจุดเดน

7. ใชการเลียนแบบและการกระตุนเตือนอื่น ๆรวมดวย 
กระบวนการที่คอย ๆ เกิดขึ้น          
แตมีประสิทธิผล ในระยะยาว

การกระตุนเตือน(Prompting)

จัดหาสิ่งชี้นําหรอืตัวชวยอ่ืนๆ ที่สงเสริมการ
ตอบสนองที่ถูกตอง

เพิ่มโอกาสที่พฤติกรรรมพึงประสงคจะได
แสดงออก

เพิ่มโอกาสที่พฤติกรรมพึงประสงคจะเกิดขึ้น
ตามมาอีก

รูปแบบการกระตุนเตือน (Types of Prompts)

ใชภาษาพูด(Verbal)

ทางกาย (Physical)

การมอง (Visual)

การกระตุนเตือนจากภายใน  (Within-Stimulus)

การกระตุนเตือนโดยใชภาษาพูด(Verbal Prompts)

ใชในการทํางานซึ่งปกติแลวแสดงออกทางการ
พูดโดยตรง

ใชภาษาที่นักเรียนสามารถเขาใจได

อาจใชโดยตรงหรือโดยออม

ยากที่จะคอยๆลด ลดลงตรง ๆอยางจริงจัง

การกระตุนเตือนทางกาย (Physical Prompt)

ใชกับการทํางานที่ควรทําใหไดดแีละทําดวยตนเองไดอยาง
อิสระ

ใชมือวางบนมือหรือช้ีนําในลักษณะคลาย ๆ กัน
การกระตุนเตือนควรกระทําตรงๆ เพียงพอทีท่ําใหเกิดการ
ตอบสนองที่ถูกตองแลวคอยลดระดับลง
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การกระตุนเตือนทางกาย

การลดควรเปนไปตามพฤติกรรม  ไมตอง
กําหนดเวลา 
การลดจํานวนสิง่ที่ชวย เปนไปตามความแตกตาง
ระหวางบุคคลและยืดหยุนตามลักษณะของ
พฤติกรรม

คอย ๆ ลด โดย ลดการใชจํานวนรูปภาพลง
พิจารณาวาอันไหนควรลดแลว

การกระตุนเตือนโดยการมอง(Visual Prompts)

ทาทาง (Gestures): ใชชี้บอกเพื่อใหการตอบสนองถูกตอง  
เชน การใชมือชี้ การมองไปยังจุดท่ีตองการแนะ  การเคลื่อนไหว หรือ
สัมผัสรายการสิ่งของ
คอย ๆ ลดความเขมขนของการเคลื่อนไหวและตําแหนงของทาทางลง

•รูปภาพ (Pictures): ใชสําหรับผูเรียนท่ีมีความยุงยากลําบากในการ
ส่ือสารโดยใชภาษาพูด

(Demonstrations/Modeling) การสาธิตและแสดงตัวอยาง 

•ใชกับผูเรียนที่สามารถเลียนแบบไดและมีความตระหนักรู
ทางสังคม ซึ่งอาจจะตองการเพิ่มทักษะใหมากขึ้น

• คอย ๆ ลดการกระตุนเตือนโดยธรรมชาติหรือลดภาษาทาทางลง
• ความใกลชิด(Proximity): ใชกับผูเรียนท่ีเรียนรูจากการมองและมี
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับมิติสัมพันธ

• คอย ๆ ลดโดยการเพิ่มระยะหางจากผูเรียน

การกระตุนเตือนโดยการมอง(Visual Prompts) การกระตุนเตือนจากภายใน (Within-Stimulus Prompt)

- เร่ิมจากการเพิ่มเติมการใชวิจารณญาณเกี่ยวกับมิติ    
ในการทํางาน

- ใหตัวอยางรวมดวย : การประมาณ  สี รูปราง    
คํา และตัวอักษร

- คอย ๆ ลดการกระตุนดวยงานหรือปรับใหใช
เหตุผลแทน

การเลือกวิธีการกระตุนเตือน(Choosing Prompts)

พิจารณาวาการกระตุนเตือนวิธีใดที่มีประสิทธิผลมากที่สุด
ในการนํามาใช

เลือกวิธีการที่สามารถลดการกระตุนเตือนไดงาย

พิจารณาวาวิธีใดทีท่ําใหการเรียนรูไมมีความคลาดเคลื่อน

การคอย ๆ ลดสิ่งกระตุนเตือน (Fading Prompts)

 ลดการชวยเหลือ
ลดการช้ีนํา

 ยืดเวลาออกไป
 เพ่ิมการชวยเหลือ
 เปาหมายใหญคือ การชวยเหลือตนเองและการทําได
อยางอิสระดวยตนเอง The ultimate goal is 

self-initiation and 
independence!
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การกระตุนที่ตอเนื่องเปนลูกโซ(Chaining)

งานที่ซับซอนสามารถทําใหเล็กลงเพื่อทําใหตอบสนอง
งายขึ้นเหมือนกับพฤติกรรมเล็กๆเชื่อมโยงกันจน
กอใหเกิดพฤติกรรมโดยรวม แบบลูกโซ
นิยมใชการวิเคราะหงานกับงานที่ซับซอนยุงยาก เพื่อให
เขาใจและทําไดงายขึ้นโดยแบงเปนขั้นตอนยอยๆ

ความสัมพันธกับการวิเคราะหงาน                                   
(Relationship to Task Analysis)

การวิเคราะหงานเปนการเชื่อมตอข้ันแรกของ
ข้ันตอนการตรวจสอบผลของพฤติกรรม

กระบวนการที่ตอเนื่องเปนลูกโซใชสอน    
ลําดับไดอยางเปนระบบ

วิธีการลูกโซ 3 แบบ                                           
(Three Methods of Chaining)

แนวลูกโซไปขางหนา (Forward Chaining)

แนวลูกโซถอยหลัง  (Backward Chaining)

การนําเสนองานทั้งหมด(Total Task Presentation)

แนวลูกโซไปขางหนา(Forward Chaining)

กําหนดองคประกอบของพฤติกรรมและของงานแลวสอนตามลําดับ
ขั้น

ผูเรียนเริ่มดวยขั้นตอนที่หนึ่ง

การเสริมแรงเปนสิ่งหนึ่งท่ีกําหนดขึ้นอยางมีหลักเกณฑไวกอน
ลวงหนา

ความกาวหนาของนักเรียน คือ การท่ีนักเรียนสามารถกระทํา
พฤติกรรมท่ีทําไดแลวและเพิ่มพฤติกรรมในขั้นตอนใหมไดกอนท่ี
จะไดรับแรงเสริม

ตัวอยาง กิจกรรมตามแนวลูกโซที่เคล่ือนไปขางหนา          
(Forward Chaining Activity)

1. การสอนเด็กใหด่ืมน้ําจากถวย

2. การจัดโตะ

3. การเขียนช่ือของคุณ

4. การเขียนประโยคใหสมบูรณ

แนวลูกโซถอยหลัง (Backward Chaining)

การจัดลําดับขั้นเหมือนกับการจัดลําดับการวิเคราะหงาน 
ครูลงมือทําขั้นตอนทั้งหมด ยกเวนขั้นตอนสุดทายโดยจะ
ใหผูเรียนเปนผูลงมือทํา เพ่ือแสดงใหเห็นวามีการ
ตอบสนองแลวไดรับรางวัล
ครูลงมือทําขั้นตอนทั้งหมดยกเวน 2 ขั้นตอน สุดทายโดย
จะใหผูเรียนเปนผูลงมือทํา เพ่ือแสดงใหเห็นวาเมื่อ
ตอบสนองแลวไดรับรางวัล
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ตัวอยาง กิจกรรมแนวลูกโซถอยหลัง                             
(Backward Chaining Activity)

การรูดซิปเสือ้  (Zipping a coat)

การทําแซนดวิช(Making a sandwich)

การนําเสนองานทั้งหมด   (Total Task Presentation)

นักเรียนแสดงขัน้ตอนทั้งหมดตามลําดับจนกระทั่ง
ครบถวนสมบูรณทุกลูกโซคือเรียนรูทั้งหมดแลว

ความเหมาะสมเมื่อนักเรียนสามารถดําเนนิการได
บางสวนหรือทั้งหมดขององคประกอบในงาน โดยไม
มีการแสดงในลําดับ

การลดพฤติกรรม  (Decreasing Behavior)

 การลงโทษ (Punishment)

การหยุดยั้ง(Extinction)

การลงโทษ(Punishment)

การนําเสนอเหตุการณที่อาจเกิดขึ้นได ของการกระตุน(บาง
สิ่งบางอยางที่เด็กไมชอบ)

การตอบสนองในทันททีันใด(พฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของ
เด็ก)

สิ่งที่ลดลงอาจตอบสนองในอนาคต(เหมือนกับพฤติกรรมที่
ไมเหมาะสม)

การหยุดย้ัง(Extinction)

ลดพฤติกรรมโดยการยึดหรือหยุดการใหสิ่งเสริมแรง
ทางบวกเมื่อมีพฤติกรรมไมเหมาะสม

ครูวางแผนการเพิกเฉยตอพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค

การนําสิ่งที่กอใหเกิดการเรียนรูที่ไมสรางสรรคออกไป

การปรับพฤติกรรมแบบเขมขน (The ABC’s of Behavior)

เหตุการณท่ีเกดิข้ึนกอน  (Antecedents)

พฤติกรรม  (Behavior)

ผลท่ีเกิดตามมา  (Consequence)
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Antecedents

การกระตุน การช้ีแนะ หรอืเหตุการณท่ีเกดิ
กอนพฤติกรรม

Behavior

การแสดงออกของแตละบุคคลท่ีสามารถสังเกต
ไดและวัดได โดยในการตอบสนองเปนไปโดย
รูสึกตัว

Consequence

ลักษณะเฉพาะของพฤติกรรมท่ีเกิดจากการ
กระตุน(โดยไมตั้งใจ)

จุดมุงหมายในการสื่อสารของพฤติกรรม 
(Communicative Intent of Behavior)

พฤติกรรมเปนเรื่องของแตบุคคล  (Behaviors make 
sense for the individual)

รุปแบบการสื่อสาร                                                    
(A form of communication)

การเรียนรูจากการมีปฏิสัมพันธ                                 
(Learned form of interaction)

Sims, 2004

•เมื่อมีความยินดี 
•บางสิง่จะกระทําเมื่อรูสึกเบื่อหนาย  
•เปนเพราะนิสัยที่ไมดี

จุดมุงหมายในการสื่อสารของพฤติกรรม (Communicative 
Intent of Behavior)

 เด็กออทิสติกมีพฤติกรรมหลายอยาง ที่เปนปญหาในการ
ดําเนินชีวิต และการอยูรวมกับคนอื่น
ผูปกครองจึงตองมีความเขาใจในพฤติกรรมตลอดจน

การใชเทคนิคตาง ๆ  เพื่อปรับลดพฤติกรรมที่เปนปญหา
ของเด็ก  ใหอยูรวมในสังคมไดอยางมีความสุข


