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 The  purpose  of  this  study  was  to  compare hand  flick  behaviors before and after 

using activity reinforcements. Sample in the study was a male autistic child, aged 10, who 

received educational services at  Anubal Rayong Nongsanom School (Paralleled classroom), 

Special  Education Center, Rayong. His problem was hand flick behaviors. The subject derived  

by  purposive sampling.  Method of  the study  was single  subject   ABA design,  with 3  periods. 

The  baseline  period lasted   for 1 week, treatment  period  lasted  for 4 weeks, and  the 

withdrawal period lasted  for 1 week.  The   experiment was conducted 5 times per week, with a  

period of  20  minutes  for each  session. Instruments  included  hand flick observation form, 

reinforcement  selection  plan, and  activity  reinforcement plan. Data  were  analyze  by   

percentage.   

 The  result  showed  that  activity reinforcements  decreased  hand  flick  behaviors  

of  this autistic  child, with  baseline score  of  52.78 %, experimental  score  of  29.19 % and 

withdrawal score  of  12.12 %. 
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บทท่ี 1 
 

บทนํา 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
ปจจุบันการจัดบริการดานการศึกษาจะคํานึงถึงเด็กที่มีความตองการจําเปนพิเศษทุก

ประเภท  คือ  เด็กท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน  เด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา  เด็กที่มี
ความบกพรองทางการเห็น   เด็กที่มีความบกพรองทางรางกายและสุขภาพ  เด็กที่มีปญหาทาง
พฤติกรรม  เด็กท่ีมีปญหาทางการเรียนรู  เด็กสมาธิสั้น  เด็กที่มีความบกพรองทางการสื่อสาร
ความหมาย  เด็กที่มีความพิการซ้ําซอน  เด็กที่มีความสามารถพิเศษ  และเด็กออทิสติก โดยเนนการ
จัดการเรียนรวมตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พุทธศักราช 2542  ซึ่งมีบัญญัติใหจัด
การศึกษาสําหรับบุคคลซึ่งมีความบกพรองทางรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ  สังคม การสื่อสาร
และการเรียนรู  หรือมีรางกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือบุคคลซึ่งไมสามารถพ่ึงตนเองไดหรือไมมี
ผูดูแลหรือดอยโอกาส  ตองจัดใหบุคคลดังกลาวมีสิทธิและโอกาสไดรับการศึกษาข้ันพื้นฐานเปน
พิเศษ(กระทรวงศึกษาธิการ, 2542: 7) 
           เด็กออทิสติก  เปนเด็กพิเศษประเภทหนึ่งท่ีมีความตองการพิเศษทางการศึกษา ในลักษณะท่ี
แตกตางไปจากการศึกษาที่ใหกับเด็กปกติ  เพราะเด็กกลุมน้ีมีความบกพรองในพัฒนาการดานการ
สื่อความหมาย  ไมวาจะเปนการใชสีหนาทาทาง  หรือการใชภาษาถอยคํา  มีปญหาทางพฤติกรรม  
มีปญหาทางสังคม  มีพฤติกรรมท่ีแปลกๆซ้ําๆ(ผดุง  อารยะวิญู, 2546: 1)ภาวะออทิสซึมเปนภาวะ
ความผิดปกติทางพัฒนาการที่เกิดข้ึนกับเด็กโดยไมทราบสาเหตุที่แนชัดซึ่งเด็กกลุมน้ีเปนเด็กที่มี
พัฒนาการลาชาทางดานสังคม  ดานภาษาและการส่ือความหมาย จินตนาการ  และมีการกระทํา
พฤติกรรมซ้ําๆ โดยพัฒนาการท่ีเปนปญหาตางๆ เหลาน้ีแสดงใหเห็นเปนพฤติกรรมท่ีผิดปกติจาก
เด็กวัยเดียวกัน  เชนการแยกตัวอยูโดยลําพังในโลกของตัวเองทําใหเด็กขาดการรับรูจนไมสามารถ
เรียนรูจากสิ่งแวดลอมรอบตัวเหมือนเด็กทั่วไปในวัยเดียวกัน ไมสามารถสื่อความหมายกับคนรอบ
ขาง  เมื่อถึงวัยท่ีควรจะพูดเด็กยังคงพูดไมไดทั้งๆ ที่ไมมีความผิดปกติทางการไดยิน เด็กออทิสติก
บางคนอาจพูดเลียนแบบเปนคําๆ ได  โดยไมรูความหมายในระยะแรก  ตอมาเด็กพูดภาษาของ

1 
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ตนเองท่ีผูอ่ืนฟงไมเขาใจ เลนกับใครไมเปน เลนของเลนไมเปน นอกจากน้ีเด็กออทิสติกบางคน
แสดงพฤติกรรมบางอยางซ้ําๆ เพื่อกระตุนตนเอง  เนื่องจากมีปญหาเกี่ยวกับระบบการรับรูที่ผิดปกติ
ไป  เชน การสะบัดมือ  การโยกตัว  การดูดนิ้ว  การสายศีรษะ  เปนตน 
          ปจจุบันภาวะออทิสซึมเปนปญหาความผิดปกติของพัฒนาการที่พบความชุกไดมากข้ึนโดย
พบอุบัติการณของโรคออทิสซึม 1 : 2,000  คน  ซึ่งหมายถึง  ในเด็กจํานวน  2,000 คน จะพบเด็ก
ออทิสติก 1 คน  และพบในเพศชายมากกวาเพศหญิงในอัตราสวน 4-5 : 1 คน   สําหรับในประเทศ
ไทยมีการศึกษาที่โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ  อัตราสวนของเพศหญิงตอเพศชาย  เปน 
3.3 : 1 (เพ็ญแข  ลิ่มศิลา, 2545) โดยเด็กออทิสติกหลายคนอยูในสิ่งแวดลอมที่มีความเขาใจ  และ
ไดรับการชวยเหลืออยางเหมาะสม  ทําใหเด็กสามารถใชชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุขตาม
ศักยภาพมีเด็กจํานวนหน่ึงท่ียังคงเขารับการฝกทักษะตางๆ ตามสถาบันทางดานการแพทยขณะท่ี
เด็กออทิสติกเฉพาะกลุมเขาเรียนในโรงเรียนเรียนรวม  โรงเรียนเฉพาะความพิการ  ศูนยการศึกษา
พิเศษ     และศูนยการศึกษานอกโรงเรียนเชนกัน   อยางไรก็ตามพฤติกรรมที่เปนปญหาของเด็กออ - 
ทิสติกขัดขวางตอกระบวนการเรียนรูของตัวเด็กเอง  เด็กออทิสติกบางคนมีพฤติกรรมการกระตุน
ตนเอง  โดยการทําพฤติกรรมซ้ําๆ จนเกิดผลกระทบกับตนเองและเพ่ือนรวมช้ันเรียน  ตามที่ได
กลาวมาขางตนวาพฤติกรรมซ้ําๆ ที่เด็กแสดงออกมาหลายอยาง  เชน  การโยกตัว  การสะบัดมือ  
สายศีรษะ  เปนตน  จากการสังเกตพฤติกรรมของเด็กออทิสติกที่เขารับบริการ ณ ศูนยการศึกษา
พิเศษ ประจําจังหวัดระยอง  พบวามีเด็กออทิสติกสวนมากแสดงพฤติกรรมการสะบัดมือ อันเปน
พฤติกรรมที่ขัดขวางตอกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของเด็กออทิสติกที่มาเขารับ
บริการเปนอยางมาก 
          เด็กออทิสติกท่ีแสดงพฤติกรรมซ้ําๆ ไมสามารถตอบสนองตอสิ่งเราทางสิ่งแวดลอมไดอยา ง
เหมาะสมหรือถูกเวลาทําใหขาดโอกาสในการเรียนรูพฤติกรรมที่ เหมาะสม จะถูกจัดวาเปน
พฤติกรรมท่ีเปนปญหานอกจากน้ีพฤติกรรมซ้ําๆ ยังมีความสัมพันธผกผันกับระดับการทํางานของ
บุคคลนั้น(กุลยา กอสุวรรณ , 2540: 2)  พฤติกรรมซ้ําๆ ที่เด็กแสดงออกมา  ขัดขวางตอการเรียนรู
ของตัวเด็กเอง  โดยเฉพาะพฤติกรรมการสะบัดมือ คือการนํามือขวาสะบัดกระทบกับมือซายโดยท่ี
ดีดมือออกไปขางหนา ทําใหเด็กขาดสมาธิไมสามารถจดจอในการทํากิจกรรมใหตอเน่ืองได  มี
ความยากลําบากตอการทํากิจกรรมที่มีเปาหมาย (Purposful  Activity) ทั้งกิจกรรมการเลน การเรียน  
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รวมถึงการทํากิจวัตรประจําวัน  ซึ่งเปนกิจกรรมพื้นฐานท่ีจําเปนในการดํารงชีวิตประจําวันดวย  
เพราะฉะนั้นจําเปนอยางย่ิงสําหรับเด็กออทิสติกท่ีมีพฤติกรรมการกระตุนตนเองโดยการสะบัดมือ
ตองไดรับการชวยเหลือดวยวิธีการท่ีเหมาะสมซึ่งในกรอบอางอิงทางกิจกรรมบําบัดกลาววา  เด็กที่
มีพฤติกรรมซ้ําๆ เกิดจากการที่เด็กมีกระบวนการในการรับสิ่งเราทางความรูสึกท่ีไมเหมาะสมจาก
สิ่งแวดลอม  ถาเด็กไดรับการกระตุนที่เหมาะสมก็จะสามารถมีพฤติกรรมตางๆ ที่เหมาะสมได  
นอกจากวิธีการชวยเหลือดังกลาวแลวการจัดการกับพฤติกรรมที่เปนปญหาของเด็กโดยการปรับ
พฤติกรรมเปนวิธีหน่ึงท่ีจะสามารถชวยได  เพราะการปรับพฤติกรรมเปนวิธีการที่มีประสิทธิภาพ
ในการเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลใหเปนไปตามเปาหมายท่ีตองการได (สมโภชน เอ่ียมสุภาษิต, 
2549: 11 ) 
          จากเหตุผลที่กลาวมาขางตนจะเห็นไดวา  พฤติกรรมการสะบัดมือในเด็กออทิสติกนั้นสงผล
ตอกระบวนการรับรูซึ่งเปนพ้ืนฐานในการเรียนรูขั้นที่สูงข้ึน  และพฤติกรรมการสะบัดมือน้ันยัง
สงผลตอการดํารงชีวิตประจําวันดวย  จึงสมควรแกไขปญหาดังกลาว  ในการศึกษาคร้ังน้ีจึงสนใจที่
จะทําการศึกษาผลของการปรับพฤติกรรม  โดยใชการเสริมแรงที่เปนกิจกรรมท่ีเด็กชอบเมื่อเด็ก
สามารถควบคุมตนเองโดยการไมแสดงพฤติกรรมการสะบัดมือในชวงเวลาที่กําหนด  เพื่อชวยลด
พฤติกรรมที่ไมพึงประสงค  วาวิธีการดังกลาวสามารถลดพฤติกรรมการสะบัดมือของเด็กออทิสติก
ไดหรือไม  เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาใหเด็กออทิสติกมีพฤติกรรมที่เหมาะสมมากข้ึน มี
พัฒนาการทางการเรียนรูในการรวมกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดีขึ้น  สามารถดํารงชีวิตประจําวัน
ดวยตนเองและเรียนรวมกับเพื่อนไดอยางเต็มที่และตามศักยภาพของตนเอง 
 
ปญหาการวิจัย 

หลังการใชการเสริมแรงท่ีเปนกิจกรรม เด็กออทิสติกมีพฤติกรรมการสะบัดมือลดลงหรือไม 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการสะบัดมือของเด็กออทิสติกกอนและหลังการใชการเสริมแรง

ที่เปนกิจกรรม 
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สมมติฐานของการวิจัย 
หลังการใชการเสริมแรงท่ีเปนกิจกรรมเด็กออทิสติกมีพฤติกรรมการสะบัดมือลดลงกวา

กอนการใชการเสริมแรงท่ีเปนกิจกรรม 
 

ตัวอยางที่ใชศึกษา  
ตัวอยางท่ีใชในการศึกษา คือ เด็กออทิสติก เพศชาย อายุ 10ขวบ ที่เขามารับบริการ ณ 

โรงเรียนอนุบาลระยองวัดหนองสนม  (หองเรียนคูขนาน) ศูนยการศึกษาพิเศษ  ประจําจังหวัด
ระยอง  มีปญหาเก่ียวกับพฤติกรรมการสะบัดมือจํานวน 1 คน  ไดมาโดยการเลือกตัวอยางแบบ
เจาะจง (Purposive  Samping) 

 
ตัวแปรท่ีศึกษา 
 ตัวแปรอิสระ  คือ  การเสริมแรงท่ีเปนกิจกรรม 
 ตัวแปรตาม  คือ  พฤติกรรมการสะบัดมือ 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 

การเสริมแรงท่ีเปนกิจกรรม  หมายถึง  การนํากิจกรรมที่เด็กชอบ  มาเปนเง่ือนไขเพื่อไมให
เด็กแสดงพฤติกรรมการสะบัดมือ โดยตัวเสริมแรงเปนกิจกรรมที่เด็กชอบ  คือ กิจกรรมหาของใน
กะบะทราย  กิจกรรมรอยลูกปด   และกิจกรรมฉีกกระดาษติดแปะ   

1. กิจกรรมหาของในกะบะทราย หมายถึง  การเททรายลงในกะบะแลวนําสิ่งของท่ีเด็ก
ชอบ  และสนใจ  ลงไปซอนในกะบะทรายแลวใหเด็กหา 

2. กิจกรรมรอยลูกปด  หมายถึง  การนําลูกปดรูปทรงตางๆท่ีมีขนาดเสนผาศูนยกลาง
0.5-1.0  เซนติเมตรมารอยกับเชือกขึ้นลงสลับกันไปมา 

3. กิจกรรมฉีกกระดาษติดแปะ  หมายถึง  การฉีกกระดาษออกมาเปนชิ้นเล็กๆ ทากาว 
แลวนําไปติดลงบนรูปภาพที่กําหนดให 
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พฤติกรรมการสะบัดมือ หมายถึง  การแสดงออกที่เด็กชูมือขึ้นมาแลวใชหลังมือขวาตี
กระทบกับหนามือซาย  และหนามือขวาตีกระทบกับหลังมือซาย  หรือหลังมือขวากระทบกับหนา
มือซายผานไปกระทบโตะเพ่ือหาส่ิงเราไมวาจะเปนมือเปลา  หรือมีของอยูในมือหรือการชูมือขึ้น
สะบัดมือไป-มา  การจับสิ่งของสะบัดเพื่อกระตุนตนเอง 

 
ประโยชนท่ีไดรับจากการวิจัย 

1. ทําใหมีแนวทางในการปรับพฤติกรรมการสะบัดมือในเด็กออทิสติกได 
2. เด็กออทิสติกที่ไดรับการเสริมแรงที่เปนกิจกรรม  สามารถทํากิจกรรมไดจนสําเร็จโดย

ไมมีพฤติกรรมการสะบัดมือและสามารถทํากิจกรรมรวมกับเพื่อนในโรงเรียนและคนอ่ืนในสังคม
ไดอยางเหมาะสม 
 



บทท่ี 2 

 

วรรณกรรมที่เก่ียวของ 
 

ในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของและไดนําเสนอตามหัวขอ
ดังตอไปน้ี 

1.   แนวคิดที่เกี่ยวกับเด็กออทิสติก 

1.1 ความหมายของเด็กออทิสติก 

1.2 สาเหตุการเกิดภาวะออทิสซึม 

1.3 ขอบงชี้ในการวินิจฉัย 

1.4 ระดับอาการของเด็กออทิสติก 

1.5 ลักษณะอาการของเด็กออทิสติก 

1.6 ความหมายและลักษณะของพฤติกรรมซ้ํา 
2.    แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับการเสริมแรงที่เปนกิจกรรม 

2.1 ความเปนมาของการเสริมแรงที่เปนกิจกรรม 

2.2 ความหมายของการเสริมแรงท่ีเปนกิจกรรม 
2.3 ทฤษฎีคาความสัมพันธและใชหลักของพรีแมค 

2.4ขอพิจารณาในการใชหลักของพรีแมค 
2.5เทคนิคการเสริมแรงเพื่อลดการตอบสนองท่ีไมตองการ 
2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเสริมแรงท่ีเปนกิจกรรม 

3.     กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

1. แนวคิดท่ีเก่ียวกับเด็กออทิสติก 
1.1  ความหมายของเด็กออทิสติก 

ไดมีผูใหความหมาย  ของเด็กออทิสติกไว  ดังน้ี 
เพ็ญแข  ลิ่มศิลา (2540: 1)  ใหความหมายของเด็กออทิสติกวา เปนเด็กที่มีอาการ

ผิดปกติทางพัฒนาการของเด็กที่แสดงพฤติกรรมใหเห็นวาเด็กไมสามารถพัฒนาดานสังคมการสื่อ

6 
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ความหมาย  และขาดจินตนาการ โดยจะปรากฏใหเห็นไดในระยะ 3 ขวบแรกของชีวิต  ซึ่งเปนผล
มาจากความผิดปกติทางหนาที่ของระบบประสาทบางสวนที่เกิดขึ้นจากหลายสาเหตุ 

ผดุง  อารยะวิญู (2546: 1) ใหความหมายของเด็กออทิสติกวา  เปนเด็กที่มีความ
ตองการพิเศษทางการศึกษาประเภทหนึ่ง  เด็กกลุมน้ีตองการการศึกษาในลักษณะท่ีแตกตางไปจาก
การศึกษาท่ีใหกับเด็กปกติ  เพราะเด็กกลุมนี้มีความบกพรองในพัฒนาการดานการสื่อความหมายไม
วาจะเปนการใชสีหนา  ทาทาง  หรือการใชภาษาถอยคํา  มีปญหาทางพฤติกรรม  มีปญหาทางสังคม
และมีพฤติกรรมท่ีแปลกๆ ซ้ําๆ 

ปรัชญา  ลิ้มสุวัฒน(2547: 6)ใหความหมายของเด็กออทิสติกวา   เปนเด็กที่ไมสามารถ
ใชภาษาหรือกิริยาทาทางติดตอสื่อสารกับผูอ่ืนไดอยางเปนปกติ  โดยหลายรายจะไมสามารถพูดได  
ชอบอยูตามลําพัง  แยกตัวเองจากคนรอบขางไมมีความสนใจหรือตอบสนองกับปฏิกิริยาของผูคน
รอบตัว  เลนไมเปนขาดจินตนาการ  และพฤติกรรมซ้ําๆ ซากๆ 

นิชรา  เรืองดารกานนท(2551: 3)   ใหความหมายของเด็กออทิสติกวา  เปนเด็กที่มี
ความบกพรองหรือเบี่ยงเบนในดานทักษะทางสังคมหรือมีปฏิสัมพันธกับผูอื่นทักษะทางการสื่อสาร  
และมีพฤติกรรมซ้ําๆ  หรือมีความสนใจเฉพาะเจาะจง  และเปลี่ยนแปลงยาก  รวมถึงความบกพรอง
ที่ผิดปกติหรือลาชากวาวัยอยางชัดเจนทุกดานหรือเพียงบางดาน  เด็กอาจมีระดับความสามารถหรือ
สติปญญาต้ังแตต่ํากวาปกติมากไปจนถึงมีความสามารถมากกวาคนทั่วไป 

กระทรวงศึกษาธิการสหรัฐอเมริกา(U.S. Department  of  Education, 1991, อางถึงใน 
ศรีเรือน  แกวกังวาล, 2545: 208)   ไดใหคํานิยามกับเด็กออทิสติกวา  ออทิสซึมคือความบกพรอง
ทางพัฒนาการ ดานการสื่อสาร  ดานภาษาท้ังภาษาถอยคําและไมใชภาษาถอยคํา  ดานความสัมพันธ
กับผูอ่ืน  และจะสังเกตเห็นอาการเหลาน้ีไดชัดเจนต้ังแตกอนอายุ 3 ขวบ  ความบกพรองดังกลาวมี
ผลกระทบตอการพัฒนาการดานตางๆ หลายดาน  เด็กกลุมน้ีชอบทําอะไรซ้ําๆ ชอบการเคลื่อนไหว
แบบใดแบบเดียวหมกมุนกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยางมากและมีความพออกพอใจกับสิ่งแวดลอมที่ซ้ําซาก
จําเจ 

สมาคมจิตแพทยอเมริกัน (American  Psychiatric  Association,  1991: 66, อางถึงใน 
รุงนภา  ทรัพยสุพรรณ,  2546: 9) อธิบายวา  เด็กออทิสติกแสดงความเดนชัดของความบกพรองของ
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พัฒนาการเกี่ยวกับการมีปฏิสัมพันธทางสังคม  การสื่อความหมาย  มีกิจกรรมและความสนใจที่
จํากัด  ลักษณะความผิดปกติจะหลากหลายขึ้นอยูกับระดับพัฒนาการและอายุของเด็กแตละคน 

 ดังน้ันสรุปไดวา  เด็กออทิสติกคือ  เด็กที่มีความผิดปกติทางพัฒนาการ ดานสังคม  ดาน
พฤติกรรม  ดานภาษา  และการสื่อสาร ที่แตกตางจากเด็กทั่วไปและเด็กออทิสติกแตละคนมีความ
สนใจและสิ่งท่ีชอบท่ีแตกตางกัน ความผิดปกตินี้เปนผลมาจากการทํางานของสมองบางสวนท่ี
ผิดปกติไป และสามารถพบพฤติกรรมท่ีผิดปกติไดกอนอายุ 3 ขวบ 

          1.2 สาเหตุการเกิดภาวะออทิสซึม 
ปจจุบันมีการศึกษาถึงสาเหตุของภาวะออทิสซึมแตยังไมพบสาเหตุที่แนนอน โดยมี

นักวิชาการหลายทานกลาวถึงสาเหตุของการเกิดภาวะออทิสซึม  ดังนี้ 
 ศรีเรือน  แกวกังวาล (2543: 212-215)  กลาววาการเกิดของภาวะออทิสซึมอาจเกิดจาก  

1. พันธุกรรม  มีหลักฐานเช่ือวาภาวะออทิสซึมท่ีเกิดจากไขใบเดียวพบไดมากกวาคูแฝดที่
เกิดจากไขคนละใบ  อัตราสวนของออทิสซึมในพี่นองทองเดียวกัน  พบถึง 1 ใน 50 

2. ความผิดปกติทางสมอง  พบวามีเซลลสมองบางสวนมีลักษณะผิดปกติ  เด็กออทิสติก  
รอยละ 30-40 จะมีอาการโรคลมชัก  มีคลื่นสมองผิดปกติ มีความผิดปกติของสารซีโร-โตนีนและ
โดปามีน  ซึ่งเปนสารท่ีเปนตัวนําพาระบบประสาทสูงข้ึนมาก  และจากการนับจํานวนเซลลใน
บริเวณตางๆ ของสมองจะพบความผิดปกติชัดเจนอยู 2 แหง คือ ระบบลิมบิค (Limbic  system)  
และท่ีสมองนอย(Cerebellum)   ซึ่งในบริเวณระบบลิมบิค  สวนของอมิกดาลา(Amygdala)  และ
ฮิปโปแคมปสบริเวณน้ีมีขนาดเล็กมาก   มีจํานวนเซลลมากกวาคนปกติจนเบียดแนน   มี
หนวยความจํามากแตไมสามารถเช่ือมโยงความจําความรูได  และเซลลมีลักษณะท่ีไมพัฒนาหรือ
ออนกวาอายุจริงมาก  สวนบริเวณซีรีเบลลัม(Cerebellum)  ซึ่งควบคุมการประสานสัมพันธมีจํานวน
เซลลนอย  มีชองวางระหวางเซลลมากมาย  และมีเซลลที่ไมพัฒนา  ซึ่งระยะพัฒนาการของเซลล
สมอง  เทากับเด็กทารกในครรภอายุ 7-8 เดือนเทานั้น 

3. ความผิดปกติระหวางต้ังครรภและการคลอด  พบวาเด็กที่เกิดจากมารดาท่ีมีประวัติการ
แทรกซอนระหวางต้ังครรภและการคลอด เชนมารดาเปนหัดเยอรมันจะมีลักษณะของภาวะออทิ
สซึมไดมากกวา 50% 
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4. มีความผิดปกติในระบบภูมิตานทาน  ในออทิสติกระบบภูมิตานทานกลับไปทําลาย
ระบบประสาทของตนเอง 

5. มลภาวะตางๆ  เชน  สารตะก่ัวก็มีสวนเปนสาเหตุดวยเชนกัน 

เพ็ญแข  ลิ่มศิลา (2541: 4-5)  กลาวไววา  ปจจุบันสาเหตุของการเกิดภาวะออทิสซึมนั้นยัง
ไมเปนที่ทราบแนชัด  แตผลจากการศึกษาคนควาจํานวนมากสนับสนุนวา  เกี่ ยวของกับสาเหตุทาง
ชีววิทยา  ดังนี้ 

1. พบวา  เด็กออทิสติกรอยละ  25-30  จะมีอาการของโรคลมชักในระยะวัยรุนสวนเด็ก
ปญญาออนมักมีอาการลมชักต้ังแตอายุนอยๆ ในระยะแรกจนถึง 5 ป 

2. พบวา  เด็กท่ีมีอาการเจ็บปวยทางกายอ่ืนๆ  เชน   เด็กที่เกิดจากมารดาท่ีเปนหัดเยอรมัน
ในระยะต้ังครรภ  เมื่อหลังคลอดแลวพบวามีภาวะแทรกซอนจากหัดเยอรมัน  อาจหูหนวก  ตาบอด  
หัวใจพิการแตกําเนิด  และมีลักษณะของเด็กออทิสติกรวมดวย 

3. พบวา  เด็กออทิสติกมีสวนเกี่ยวของทางกรรมพันธุ  เนื่องจากพบเด็กออทิสติกในคูแฝด
จากไขใบเดียวกันมากกวาคูแฝดที่เกิดจากไขคนละใบ  และพบเด็กออทิสติกในพ่ีนองทองเดียวกัน
ในอัตราสวน 1 ตอ 50 ขณะท่ีเด็กทั่วไปพบในอัตราสวน 1 ตอ 2500 

4. พบวา  มารดาของเด็กออทิสติกมีประวัติการแทรกซอนในระยะต้ังครรภและการคลอด
มากกวารอยละ  50 

5. พบวา  เด็กออทิสติกมีความผิดปกติของสารสื่อประสาท(neurotransmitter)  ที่เปนตัวนํา
ทางระบบประสาทสูงมาก  เชน  ซีโรโตนิน(Serotonin)  และโดพามีน(Dopamine) 

6. พบวา  เด็กออทิสติกมีความผิดปกติในระบบภูมิคุมกัน  โดยระบบภูมิคุมกันยอนกลับไป
ทําลายระบบประสาทของตนเอง 

7. พบวา  เด็กออทิสติกมีความผิดปกติของเซลลสมอง 2 แหง โดยแหงแรกคือ  บริเวณท่ี
ควบคุมดานความจํา  อารมณ  และแรงจูงใจ  สวนอีกแหงคือ  บริเวณท่ีควบคุมการเคลื่อนไหวของ
รายกาย  ซึ่งลักษณะของเซลลสมองทั้งสองแหง  เปนเซลลที่ยังพัฒนาไมเทียบเทากับเซลลสมอง
ของเด็กอายุ 38 สัปดาหที่อยูในครรภมารดา 

นันทนี  เสถียรศักด์ิพงศ (2550: 9) กลาวถึง สาเหตุของการเกิดภาวะออทิสซึมวายังไม
สามารถสรุปสาเหตุของการเกิดภาวะออทิสซึมท่ีชัดเจนได  ในทางการแพทยยอมรับกันวาภาวะ
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ออทิสซึมเปนผลจากความผิดปกติของโครงสรางของสมอง(Brain  structure) และการทํางานของ
สมอง(Brain  function)  จากการศึกษารูปรางและโครงสรางของสมองของเด็กออทิสติก  พบวา มี
สมองท่ีแตกตางจากของเด็กอ่ืนท่ีไมมีภาวะออทิสซึม  เชน  มีชองในสมองขนาดใหญกวาปกติ  
สวนกานสมอง(Brain stem)  และสวนซีรีเบลลัม(Cerebellum)  มีขนาดเล็ก เซลลสมองผิดปกติ  
สมองสวนหนา (Frontal lope)มีขนาดเล็ก   โครงสรางของสมองสวนควบคุมอารมณ
(Limbic)ผิดปกติ  ความผิดปกติของสมองอาจเร่ิมตนขณะเด็กอยูในครรภ  หรือเมื่อคลอดออก
มาแลวก็ได  ความผิดปกติของสมองเชื่อมโยงกับปจจัยตอไปน้ีซึ่งอาจเปนสาเหตุทําใหเกิดภาวะ
ออทิสซึม 

1. โรคทางกายที่มีผลตอสมอง  เชน  หัดเยอรมัน  การติดเชื้อไวรัสท่ีสมอง 

2. ระบบภูมิคุมกันผิดปกติ  เน่ืองจากเด็กออทิสติกบางรายมีจํานวน T-cell  และสารชวย
สรางภูมิคุมกันในรางกายตํ่า 

3. พันธุกรรม  มีโครโมโซมท่ีผิดปกติหลายตัวท่ีพบในโรคน้ี เชน ตัวที่  2  7  13  15  16  
และ  19 

4. วัคซีนปองกันคางทูม  หัด  และหัดเยอรมัน  (Mump , Measles  and  Rubella)  หรือเรียก
สั้นๆ วา MMR 

นิชรา  เรืองดากานนท(2551 : 118-123)  กลาวถึงปจจัยตางๆ ที่อาจมีผลตอการเกิดภาวะ
ออทิสซึม  ดังนี้ 

1. ปจจัยทางพันธุกรรม  อาจเกิดความผิดปกติของยีนเด่ียว  เปนลักษณะความผิดปกติของ
ยีนที่ตําแหนงใดตําแหนงหน่ึงเพียงแหงเดียว  และอาจเกิดจากความผิดปกติที่เกิดจากการทํางานของ
หลายๆ ยีนรวมกัน  บนโครโมโซมหลายๆ ตําแหนง  ที่อาจสงผลตอการเกิดภาวะออทิสซึม 

2. สาเหตุอ่ืนๆ  เชน  สารเคมี  หรือสารพิษ  ปจจัยตางๆ ที่เกิดข้ึนในชวงท่ีมารดาตั้งครรภ
และชวงคลอด  นอกจากน้ีการเลี้ยงดูและสภาพแวดลอมที่ เด็กอยูขณะเติบโตขึ้นอาจเปนสาเหตุของ
ภาวะออทิสซึมได  แตยังไมใชสาเหตุหลักที่ไดรับการยอมรับ 

สรุปไดวายังไมมีการบอกถึงสาเหตุที่แนชัดของการเกิดภาวะออทิสซึมได  โดยอาจเกิดจาก
พันธุกรรม  ความผิดปกติทางชีววิทยา  ซึ่งเกิดจากความผิดปกติทางดานใดดานหนึ่งหรือหลายๆ 
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ดานรวมกัน  เชน  ความผิดปกติของเซลลสมอง  ความผิดปกติในระบบภูมิตานทาน  ความผิดปกติ
ของมารดาระหวางตั้งครรภ  และมลภาวะตางๆ อันจะทําใหเกิดลักษณะอาการของภาวะออทิสซึม 

1.3  ขอบงชี้ในการวินิจฉัย 
 การวินิจฉัยภาวะออทิสซึม  อาศัยพฤติกรรมที่เปนปญหาท่ีเด็กออทิสติกแสดงออกเปนตัว
บงชี้วาเด็กมีความผิดปกติหรือไม  โดยมีผูกําหนดแนวทางในการวินิจฉัยเด็กออทิสติกไว  ดังนี้ 
 สมาคมจิตแพทยอเมริกัน(APA 1994 : 70-71 , อางถึงใน  ศศิธร  สังขอู  2547  : 14-15 )  
ไดกําหนดลักษณะสําคัญตามอาการของเด็กออทิสติก  ไวเพื่อเปนเกณฑสําหรับการวินิจฉัย  DSM – 

IV (Diagnostic  and  Statistical  Manual  of  Mental  Disorders(4 ed))  ดังนี้ 
 1.  ตองพบอาการทั้งหมด  6  ขอ  หรือมากกวา  โดยอยางนอยจะตองเปนอาการจาก
หัวขอท่ี 1 จํานวน  2  ขอ  และอีกอยางละ  1  ขอ  จากหัวขอที่ 2 และ 3 

 1.1  มีความบกพรองในดานการปฏิสัมพันธทางสังคม  ไดแก 
 1.1.1  มีความบกพรองอยางเดนชัดในการใชทาทางหลายอยาง เชน  การสบตา  การแสดงสี
หนา  กิริยา  และทาทาง  ประกอบการเขาสังคม 

 1.1.2  ไมสามารถสรางความสัมพันธกับเพื่อนรวมวัยไดอยางเหมาะสม 

 1.1.3  ไมแสวงหาท่ีจะเขารวมสนุก  รวมความสนใจ                             
 1.1.4  ไมแสดงการโตตอบทางอารมณหรือสังคมกับผูอื่น 

 1.2 มีความบกพรองในดานการสื่อความหมาย  ไดแก 
 1.2.1  มีความลาชาหรือไมมีการพัฒนาในการพูด  ทั้งน้ีไมนับความพยายามท่ีจะใชการสื่อ
ความหมายโดยท่ีใชวิธีอ่ืนมาทดแทน  เชน  การแสดงทาทาง 

 1.2.2  ในรายที่พูดไดก็ไมสามารถที่จะเร่ิมหรือดําเนินการสนทนากับผูอื่นไดอยางตอเนื่อง 

 1.2.3  ใชคําพูดซ้ําๆ หรือภาษาท่ีไมมีใครเขาใจ 

 1.2.4  ไมสามารถเลนสมมติหรือเลนเลียนแบบทางสังคมตามวัยไดอยางเหมาะสม 

 1.3  มีแบบแผนพฤติกรรม  ความสนใจ  และกิจกรรมซ้ําๆ  และจํากัด  ไดแก 
 1.3.1  หมกมุนกับพฤติกรรมซ้ําๆ 1 อยางหรือมากกวา  และมีความสนใจอยางผิดปกติ 
 1.3.2  ยึดติดกับกิจวัตรประจําวันที่เคยทําซ้ําๆ โดยไมยืดหยุน 

 1.3.3  มีทาทางการเคลื่อนไหวซํ้าๆ เชน  กระดิกนิ้ว  สะบัดมือ  หรือโยกตัว 
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 1.3.4  สนใจหมกมุนแตเพียงเฉพาะกับบางสวนของวัตถุ 
 2.  ตองพบวามีความลาชาหรือผิดปกติในดานตอไปนี้  อยางนอย 1 ดาน  กอนอายุ  3  ป  
คือ  การปฏิสัมพันธทางสังคม  ภาษาท่ีใชสื่อความหมายทางสังคม  ภาษาท่ีใชสื่อความหมายทาง
สังคม  และการเลนเชิงสัญลักษณ  หรือการเลนโดยใชจินตนาการ 

 3.  ความผิดปกติน้ีไมไดเกี่ยวของกับเรทท  ดีสออเดอร (Rett’s  Disorder) หรือ  ไชลดฮูด
ดีสอินทีเกรทีฟ  ดีสออเดอร (Childhood  Disintegrative  Disorder) 
 เพ็ญแข  ลิ่มศิลา(2540 : 17-29)  ไดใหขอบงชี้ในการวินิจฉัยเด็กออทิสติก ดังนี้ 
 1. การสูญเสียทางดานสังคม  และไมสามารถมีปฏิกิริยาตอสัมพันธภาพของบุคคลได 
 1.1  แสดงพฤติกรรมไมสนใจใคร  คือ 

  1.1.1  อยูในโลกสวนตัวของตนเองไมสนใจสิ่งแวดลอมรอบตัว 

   1.1.2  ไมสามารถสังเกตหรือรับรูไดถึงความพอใจหรือไมพอใจของบุคคล 

   1.1.3  มีการกระทําตอบุคคลหรือสิ่งมีชีวิตอ่ืนคลายสิ่งของ  ไมรูความแตกตาง
ระหวางสิ่งมีชิวิตและสิ่งไมมีชีวิต 

   1.1.4  ไมสามารถมีปฏิกิริยาตอสัมพันธภาพของบุคคล  เชน  ถากอดเด็ก เด็กจะกอด
ตอบไมเปน 

    1.2  แสดงพฤติกรรมไมรูรอนรูหนาว  และไมรูจักชวยตนเองจากอันตรายตางๆ เชน  
เด็กออทิสติกบางคนเม่ือถูกเด็กคนอื่นตีหรือกัด  เด็กไมสามารถปกปอง  หลีกเลี่ยงได  บางคนแสดง
พฤติกรรมเมินเฉย  เด็กบางคนกินอาหารรอนจัดจนทําใหปากพองแตไมแสดงอาการเจ็บปวด  เปน
ตน 

    1.3  ไมสามารถลอกเลียนแบบการกระทาํของคนอ่ืนได เชน  เด็กออทิสติกบางคน  การ
โบกมือบายบาย  ถาสอนซ้ําๆ เด็กอาจลอกเลียนแบบไดโดยแสดงการกระทําท่ีผิด  คือ  ในเด็กปกติ
จะทําบายบาย  โดยหันฝามือออกนอกตัวและโบกไปมา  แตเด็กออทิสติกสวนใหญจะทําทาหันฝา
มือเขาหาตัวโดยที่นิ้วมืออาจช้ีขึ้นบนหรือลงลาง  บางรายจะหันฝามือออกดานนอก  โดยเอานิ้วมือชี้
ลงลางเปนตน 

   1.4  เด็กออทิสติกจะเลนกับใครไมเปน  แมจะเปนการเลนแบบงายๆ  เชน  การเลนโยน
บอล  เตะบอล  ไมเปนจึงจับลูกบอลไวเพียงคนเดียว  เปนตน  ในเด็กออทิสติกบางคนที่ไดรับการ
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ฝกแลวอยากเขาไปเลนกับเพื่อนแตเขายังมีการเขาไปรวมเลนกับเพื่อนไมเปนโดยเขาไปดึงเอาของท่ี
เพื่อนเลน  ทําใหเมื่อไปอยูในโรงเรียนเรียนรวมทําใหเกิดปญหาเด็กออทิสติกถูกเพื่อนทําราย 

   1.5  ไมสนใจจะมีเพื่อน  ไมสามารถผูกมิตรกับใคร  ขาดความสนใจในการมี
ปฏิสัมพันธดานสังคมกับเด็กอ่ืน  เชน  การกระตุนพัฒนาการเด็กออทิสติก 5 คน ในวัยเดียวกันโดย
การนําเด็กใหรวมทํากิจกรรมเปนกลุมอยางงายๆ ดวยการใหโยนลูกบอลเปนวงกลม  ถาผูฝกไมอยู
ชวยเหลืออยางตอเน่ือง  เด็กจะผละจากกันไปคนละทิศละทางเสมือนเปนแมเหล็กคูเดียวกัน  แตละ
คนจะไปแสดงพฤติกรรมท่ีผิดปกติในการเคลื่อนไหวที่ชอบทําเปนประจําอยูในโลกของตัวเอง
แตกตางกันไป  โดยไมสนใจใครเลย 

  2.  การสูญเสียทางดานสื่อความหมาย  ทั้งดานการพูด  และการไมใชคําพูด  รวมทั้งไม
สามารถมีจินตนาการในการเลนได 
  2.1 ไมสามารถแสดงพฤติกรรมสื่อความหมายไดเลย  คือ มีการสงเสียง อือ – ออ  ไมมีการ
แสดงออกทางใบหนาถาเด็กออทิสติกตองการอะไรมักจะดึงมือผูที่อยูใกลเคียงไปทําให 
   2.2 การสื่อความหมายที่ไมใชคําพูดน้ัน  มีความผิดปกติอยางชัดเจน  เชน  เด็กไมมีการ
สบตากับบุคคลท่ัวไป  เด็กจะใชการมองผานไปมาจนดูเหมือนตาแกวงไปมาหรือเด็กออทิสติกบาง
คนจะสบตากับบุคคลโดยการมองไปดวยตาท่ีเอียงไปดานขางคลายการชําเลืองมอง  เปนตน 

  2.3เด็กออทิสติก  สวนมากจะขาดจินตนาการในการเลน  เด็กออทิสติกสวนมากแลวจะ
เลนแบบสมมติไมเปน  จะมีการเลนแบบสํารวจอยูแมจะมีอายุเลย 3 ขวบไปแลวสรางจินตนาการใน
การฟงนิทานไมเปน  ฉะน้ันในการสอนหรือเลานิทานใหเด็กฟงควรใชแบบรูปธรรม เชน  การเชิด
หุน  เปนตน 

  2.4  มีความผิดปกติอยางชัดเจนในการเปลงเสียงพูด  เกี่ยวกับความดังของเสียง ระดับเสียง  
เสียงเนน  ความเร็วชา  จังหวะ  และเสียงสูงตํ่า  เชน  เด็กออทิสติกบางคนจะมีการพูดระดับเสียงสูง
อยางเดียว  เปนตน 

  2.5  มีความผิดปกติอยางชัดเจนในรูปแบบเนื้อหาของการพูด  มีการพูดซ้ําซาก การพูดท่ี
วกไปวนมาอยางเดิม พูดเลียนแบบทันที  เด็กออทิสติกบางคนพูดภาษาท่ีฟงไมรูเร่ืองและไมมี
ความหมาย 

  2.6  ไมมีความสามารถที่จะสนทนากับใครไดนาน  มักจะพูดแตเร่ืองที่ตนเองสนใจ 
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  3.  การกระทําและความสนใจซ้ําซากอยางเดนชัด 

  3.1  มีการเคลื่อนไหวของรางกายซ้ําๆ  เชน  การเคาะมือเบาๆ  หมุนตัวเอง   กระโดดข้ึน
กระโดดลง  เปนตน 

  3.2  คิดหมกมุนหรือสนใจสวนหนึ่งสวนใดของสิ่งของ  เชน  เด็กออทิสติกบางคนชอบ
เปดดูหนังสือชนิดใดก็ไดดูเร่ือยๆ จนหมดเลมและทําอยางเดิมซ้ําไปซ้ํามา  ชอบเลนสิ่งของท่ีเปน
แทงยาวๆ  เปนตน 

  3.3  แสดงความคับของใจอยางมาก  ถามีการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอมรอบๆ ตัวหรือเร่ือง
ที่เกี่ยวกับกิจวัตรประจําวัน  เชน  เด็กออทิสติกบางคนพอใจที่จะกินอาหารซ้ําซากบางคนชอบจัด
ของใหอยูอยางเดิม  ถามีการเปลี่ยนแปลงตําแหนงของส่ิงของจะเกิดความคับของใจ  เปนตน 

  3.4  ตองทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เคยทําเปนประจํา มีรายละเอียดเหมือนเดิม เชน การมาโรงเรียน
ตองใชเสนทางเดิมทุกวันไมยอมเปลี่ยนแปลงเสนทาง  เปนตน 

  3.5  มีความสนใจขอบเขตท่ีจํากัดและหมกมุนสนใจแตในสิ่งเล็กๆ นอยๆ  เชน  เด็กออทิ
สติกบางคนสนใจรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยาอยางเดียว  เด็กออทิสติกบางคนเมื่ อวาดรูป
คน  เด็กจะไมสนใจในการวาดรายละเอียดของใบหนาตาจะเนนวาดสรอยคอมากกวา  เปนตน 

 สรุปไดวา  ขอบงช้ีในการวินิจฉัย  เด็กออทิสติกนั้น  วินิจฉัยจากการมีพฤติกรรมท่ีเปน
ปญหาในดานทักษะทางสังคม  ทักษะทางการพูดและการสื่อสาร  การแสดงพฤติกรรมซ้ําๆ  การ
ขาดจินตนาการในการเลน  และมีความบกพรองในประสาทการรับรูอันจะสงผลตอการขาดโอกาส
ในการเรียนรู เปนปญหาในการดําเนินชีวิตประจําวัน 

 

 1.4  การแบงกลุมและระดับอาการของเด็กออทิสติก 
    เด็กออทิสติกแตละคนมีลักษณะพฤติกรรมที่แตกตางกันไป  โดยความลาชาของ
พัฒนาการที่แสดงเปนพฤติกรรมน้ัน  มีความบกพรอง  ในดานหลักๆ คือ  ทักษะทางสังคมและการ
มีปฏิสัมพันธ  ทักษะทางภาษาและการสื่อความหมาย  ดานพฤติกรรมและความสนใจ  โดยมีผู
จําแนกระดับอาการของเด็กออทิสติกหลายอยาง  ดังนี้ 



15 

  ศุภรัตน  เอกอัศวิน(2539 : 10-12)  ไดแบงพฤติกรรมทางสังคมของเด็กออทิสติกได 3 
ประเภท  คือ 1. กลุมแยกตัว(Aloof Child)  2. กลุมยอมตาม (Passive  Child)  และ 3. กลุมเขาหาคน 
(Active but Odd)  โดยใหความหมายดังนี ้
  1. กลุมแยกตัว 

  ลักษณะพฤติกรรมเด็กในกลุมน้ีจะแยกตัวเองไมสนใจผูอ่ืน  อาจเขาหาคนเพ่ือให
สนองความตองการของรางกาย  ไมใชเพื่อความอบอุนทางใจ  ตองการอยูคนเดียว  จะทําใหเด็ก
รูสึกผอนคลาย ผูปกครองสามารถแสดงความรักความเอาใจใสใหเด็กรับรู  โดยผานการใหรางวัล
เม่ือเด็กทําพฤติกรรมท่ีเหมาะสม  เด็กกลุมน้ีเมื่อโตข้ึนแลวมีทักษะการทํางานพอสมควรแต
พฤติกรรมกาวราว  เร่ือยเปอย  รองเสียงดัง  เลนมือหมุนตัว  ก็ยังคงพบไดบอยๆ ซึ่งทําใหเปนปญหา
ตอการคบเพ่ือน  รวมไปถึงการทํางานเมื่อโตขึ้นดวย 

 2. กลุมยอมตาม 

 มีลักษณะทาทียอมใหคนอ่ืนเขาหา  โอบกอด  หรือรวมกิจกรรม  ที่มีคนคอยควบคุม  เชน  
รองเพลง  เลนเกม  สามารถเลียนแบบภาษาพูดและทาทางได  แตไมเขาใจความหมาย  ซึ่งเพ่ือนๆ 
มักจะเบื่อเขา  เพราะเขาไมมีความคิดสรางสรรค  เอาแตทําตาม  และมักจะหงุดหงิดมาก  ถาสิ่ง
ตางๆ ไมเปนไปตามท่ีคาดไว  เขาตองการเพ่ือนแตไมเขาใจเร่ืองความสัมพันธ  เขาคิดวาทุกคนที่
พูดคุยดวยเปนเพื่อนทั้งนั้น  ความคิดแบบไรเดียงสาทําใหบางคร้ังเกิดเปนพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม
จนเกิดปญหาได  แตกลุมนี้มีโอกาสประสบความสําเร็จทางมนุษยสัมพันธมากกวาทุกกลุม 

 3. กลุมเขาหาคน 

  เปนกลุมที่จัดการไดยากท่ีสุด  ขณะที่เขาตองการความสนใจ  คนรอบขางมักไมสนใจ
เขาเพราะวิธีการเขาหาคนมักใชวิธีการซ้ําๆ พูดชา  บางคร้ังเขามาคลอเคลียและมักเกินเลยไปเปน
ลักษณะกาวราว  กอความรําคาญ  บางคร้ังย่ิงมาก  ก็ยิ่งถามซ้ําจนคนตอบระอาลักษณะภายนอกดู
เหมือนเขาชอบเขาหาคน  แตถาสังเกตใหดีแลวจะพบวาการเขาหาคนนั้น  เขามาเพ่ือดูสิ่งท่ีเขาสนใจ  
โดยไมสนใจความคิด  ความรูสึกของคนอ่ืน  และเฝาถามคําถามซ้ําๆ โดยไมสนใจคําตอบ  จะเห็น
ไดวา  กลุมน้ีมีทักษะทางสังคมดีกวากลุมแยกตัว  แตอุปสรรคใหญที่ทําใหกลุมน้ีไมคอยประสบ
ความสําเร็จก็คือพฤติกรรมรบกวนคนอ่ืน  ผูปกครองมักประเมินความสามารถของเด็กผิดพลาดไป
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เพราะเขาพูดคุยเกง  พูดมาก  และดูเหมือนสนใจเขาหาคน  เด็กกลุมน้ีจึงเร่ิมตนดวยการเขาไปเรียน
ในโรงเรียน  แลวครูรายงานกลับวาเรียนไมไดจึงยายโรงเรียนซ้ําๆ หลายๆ ครั้ง 

  ฮอฟฟ(Hoff, 2001อางถึงใน ศศิธร สังขอู, 2547: 17)  ไดแบงระดับอาการของเด็ก 

ออทิสติกตามระดับสติปญญาและความสามารถทางภาษา  ออกเปน 2 กลุมใหญๆ ไดแก 
 1. เด็กออทิสติกท่ีมีความสามารถตํ่า (Low  Function  Autism) พบไดประมาณรอยละ  80  
ของประชากรเด็กออทิสติกทั้งหมด  โดยเด็กกลุมน้ีจะมีระดับสติปญญาตํ่ากวา 75  และมีพัฒนาการ
ทางภาษาติดอยูในข้ันการเลียนแบบ (Echolalic Speech) 
 2. เด็กออทิสติกท่ีมีความสามารถสูง (High  Function  Autism)มักเปนเด็กออทิสติกที่มี
พัฒนาการทางภาษาดี  โดยเด็กกลุมน้ีมักมีพัฒนาการทางภาษาผานในข้ันการเลียนแบบ (Echolalic  

Speech)  แตอาจยังมีพัฒนาการลาชาในดานทักษะทางสังคม  ปจจุบันเด็กออทิสติกกลุมน้ีมักไดรับ
การวินิจฉัยในอีกชื่อหน่ึงวา  แอสเพอรเกอร (Asperger’s  Syndrome)  ตามชื่อแพทยผูคนพบ 

 ชูศักด์ิ  จันทยานนท (2554: 4) กลาววา  ระดับอาการของเด็กออทิสติกมีมากนอยตางกันซึ่ง
สามารถจําแนก ได 3 ระดับ  ดังนี้ 
 1. ระดับอาการนอย (Mild  Autism) 
 กลุมน้ีเปนกลุมออทิสติกมีศักยภาพสูง (High  Functioning  Autism)  ซึ่งจะมีระดับ
สติปญญาปกติหรือสูงกวาปกติ  มีพัฒนาการทางภาษาดีกวากลุมอ่ืน  แตยังมีความบกพรองทางดาน
สังคม  การรับรูอารมณความรูสึกของบุคคลอ่ืน  ในปจจุบันเรียกเด็กกลุมอาการน้ีวา  แอสเพอรเกอร
ซินโดรม (Asperger’s  Syndrome)  ตามแพทยผูคนพบ 

  2. ระดับอาการปานกลาง (Moderate  Autism) 
  ในกลุมนี้จะมีความลาชาในพัฒนาการดานภาษา  การสื่อสาร  ทักษะทางสังคม  การเรียนรู
รวมท้ังที่มีปญหาพฤติกรรมชวยเหลือตนเองพอสมควร 

 3. ระดับอาการรุนแรง (Severe  Autism) 
 กลุมน้ีจะมีความลาชาในพัฒนาการเกือบทุกดานและอาจเกิดรวมกับภาวะอ่ืน  เชน  ปญญา
ออน  รวมท้ังที่มีปญหาพฤติกรรมท่ีรุนแรง 

               สรุปไดวา ระดับอาการของเด็กออทิสติกมีการแบงตามพฤติกรรมทางสังคมได 3 ระดับ  
คือ  กลุมแยกตัว  กลุมยอมตาม กลุมเขาหาคน โดยเม่ือไมแบงตามระดับความสามารถทางสติปญญา  
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และความสามารถทางภาษาได 2 กลุมใหญ คือ เด็กออทิสติกที่มีความสามารถตํ่า และเด็กออทิสติก
ที่มีความสามารถสูง 

 1.5  ลักษณะอาการของเด็กออทิสติก 
  เด็กออทิสติกเปนเด็กที่มีพัฒนาการลาชากวาเด็กวัยเดียวกัน ในดานสังคม ภาษา
จินตนาการ  และพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสม  โดยมีผูกลาวถึงลักษณะอาการของเด็กออทิสติก  ดังนี ้
  เพ็ญแข  ลิ่มศิลา (2540: 5) กลาวถึงลักษณะอาการเด็กออทิสติกวามีการเปลี่ยนแปลงได
ตามพัฒนาการของเด็กดังนี้ 
 1.  มีปญหาทางภาษา 
   1.1  มีปญหาในการเขาใจเกี่ยวกับการพูด  ซึ่งอาจมีตั้งแตไมสามารถเขาใจไดเลย 

   1.2  มีความผิดปกติในการพูด  เชน  ไมพูดเลยแมแตคําเดียว  ไดแตสงเสียงไมเปน
ภาษา  พูดเลียนแบบทันทีที่ไดยินเสียง  คลายนกแกวนกขุนทอง  พูดซ้ําซาก  พูดไมถูกตองตาม
ไวยากรณ  การพูดเรียงประโยคไมถูกตอง  มีความสับสนในการออกเสียงท่ีคลายกัน  เปนตน 

   2.  มีความผิดปกติของการสบตาและการมอง 

   2.1  เด็กมองไปทางดานขางมากกวามองตรงๆ มักจะมองผานไปมามากกวาการมอง
จองทั้งคนและสิ่งของ 

   2.2  มองบุคคลหรือสิ่งของดวยการชําเลืองอยางรวดเร็วมากกวาที่จะจองมอง 

   2.3  มองบุคคลหรือสิ่งของแบบจับจองนานจนเกินไปเหมือนจะมองใหทะลุปรุ-โปรง  
มักจะพบในเด็กโต 

   3.  มีปญหาเกี่ยวกับการลอกเลียนแบบการเคลื่อนไหวของรางกาย 

   3.1  มีความยากลําบากในการลอกเลียนแบบการเคลื่อนไหว 

   3.2  มีความสับสนในเร่ืองการเรียนรูเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวตามคําสั่ง 

  4.  ปญหาเกี่ยวกับการควบคุมการเคลื่อนไหวของรางกาย 

   4.1  ถาเด็กออทิสติกมีอาการตื่นเตนหรือรูสึกวิตกกังวล  เด็กมักจะควบคุมตนเอง
ไมได 
   4.2  เด็กออทิสติกบางรายชอบเดินเขยงและแกวงแขนไมไปตามกัน 
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   4.3  ลักษณะทาทางท่ีพบไดบอย  ขณะท่ีเด็กออทิสติกอยูในโลกของตัวเอง  เชน  นอน
คุดคูอยูใตเตียง  ยืนนิ่ง  เปนตน 

   4.4  เด็กออทิสติกบางรายจะมีการเคลื่อนไหวท่ีไมนาเปนไปไดดวยตนเองโดยไมได
เรียนรูมาจากใคร  เชน  ใชมือเดินแทนเทาไดเปนระยะเวลานาน  หรือเด็กสามารถทรงตัวโดยใชมือ
ขางเดียวยันพื้นต้ังตัวตรงขาชี้ฟาไดเปนเวลานาน 

   5.  มีการตอบสนองตอสิ่งเราทางความรูสึกอยางผิดปกติ  เชน  การเอามือปดตาเม่ือไม
ชอบเสียงท่ีไดยินแทนการเอามือปดหู  เอามือปดหูเมื่อเห็นภาพที่ไมชอบ  เปนตน 

   6.  การแสดงออกทางอารมณไมสมเหตุผล  เชน  หัวเราะเม่ือเห็นคนอ่ืนไดรับบาดเจ็บ  
แสดงอาการกลัวในสิ่งท่ีไมเปนอันตราย  เปนตน  ปฏิกิริยาน้ีมีผลจากการท่ีเด็กไมสามารถเขาใจ
ความหมายในความรูสึกและการกระทําของผูอ่ืน 

   7.  มีความผิดปกติของหนาที่  และพัฒนาการทางกายภาพ 

   7.1  มีแบบแผนในการนอนหลับเบ่ียงเบนบางคนจะนอนหลับในตอนกลางวันแทน
กลางคืน 

   7.2  มีแบบแผนในการรับประทานอาหารและการด่ืมเบ่ียงเบนไป   เชน  การ
รับประทานอาหารไมรูจักอิ่ม  รับประทานอาหารมากเกินไปจนปวดทองหรืออาเจียน 

   7.3  ไมมีความรูสึก  หรือแสดงอาการวาเวียนศีรษะหลังจากหมุนตัวเองไปรอบใน
ระยะเวลายาวนาน 

   7.4  มีลักษณะพฤติกรรมแสดงอยางเดนชัดถึงภาวะท่ีมีวุฒิภาวะไมสมวัย  และการ
แสดงออกทางสีหนาที่ไมสอดคลองกับอารมณ 
   ศุภรัตน  เอกอัศวิน (2539 : 133)  กลาวถึงลักษณะอาการของเด็กออทิสติกแบงตาม
ความบกพรองได  ดังนี้ 
   1.  มีความบกพรองดานมนุษยสัมพันธ  เด็กมีความบกพรองในการมีปฏิสัมพันธกับ
สิ่งแวดลอม  เชน  ไมมองสบตา  ไมแสดงออกทางสีหนา  กิริยาหรือทาทางจึงไมสามารถทํางาน
รวมกับใคร  เลนกับเพื่อนไมเปน  มักจะอยูในโลกของตนเอง  โดยอาการออทิสติกจะแตกตางตาม
พัฒนาการของวัยดังนี้ 
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   วัยทารกแรกเกิด  เด็กจะไมชอบใหอุม  ไมกอดคอเวลาอุม  ไมสบตาไมมองหนา  ไม
สนใจถามหา   
   อายุ 3-6 ป  เด็กจะไมสนใจเลนกับเพื่อน  ไมรับรูอารมณคนอ่ืน  ไมสนใจใคร  ไมมอง
หนาอาจเขาหาคนบางแตก็เพื่อใหหยิบสิ่งของให  ไมสามารถสรางความผูกพันได  เมื่อกลัวหรือดีใจ
จะไมเขาหาคนเลี้ยง 

   อายุ 6-9 ป  เด็กในกลุมน้ีมีพัฒนาการชามาก  โดยเฉพาะดานภาษา  การพูดสื่อ
ความหมายกับบุคคลอ่ืน  พัฒนาการดานสังคม  กลามเน้ือใหญ  กลามเนื้อเล็ก  และการเรียนรู  
เพราะผลจากการไมไดพัฒนาการดานภาษาและสังคมต้ังแตยังเด็กจะขัดขวางพัฒนาการดานอ่ืนๆ 
แตอยางไรเด็กก็สามารถเรียนรูได 
   2.  มีความบกพรองของการส่ือสาร  พบวาเด็กออทิสติกประมาณ 50 %  ที่มีปญหาใน
เร่ืองการพูดไมเขาใจภาษาพูด  การตอบสนองตอเสียงผิดไปจากปกติ  แสดงอาการคลายเด็กหูหนวก
จะไมพูดคุยถึงเร่ืองของผูอ่ืน  ลักษณะการพูดจะเปนการพูดชาๆ เร่ือยๆ เมื่อเด็กเร่ิมพูดได  มักจะพูด
นอย  ชอบถามมากกวา  การออกเสียงราบเรียบ  ไมมีเสียงสูงเสียงตํ่า  ใชคําท่ีมีความหมายเฉพาะตัว
แตผูอ่ืนไมเขาใจ  มักเลียนแบบคําพูดผูอ่ืน  โดยไมสัมพันธกับเหตุการณที่พูด 

   3.  มีความบกพรองทางดานอารมณ  เด็กออทิสติกจะไมมีการแสดงทาทางเพื่อบอก
อารมณ  เชน  ประหลาดใจ  ดีใจ  สงสาร  มีพฤติกรรมที่ซ้ําๆ ผิดปกติ  เชน  เลนโบกมือไปมา  หรือ
หมุนตัวไปเร่ือยๆ ยึดติดไมยอมรับการเปลี่ยนแปลงในชีวิตประจําวัน  มีความสนใจแคบ  มีความ
หมุกมุนติดสิ่งของบางอยาง  เด็กบางคนแสดงออกทางอารมณไมเหมาะสมกับวัย  บางคร้ังรองไห  
หรือหัวเราะโดยไมมีเหตุผล  บางคนมีปญหาดานการปรับตัว  เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอม
ตางๆ  โดยจะอาละวาดหรือแสดงพฤติกรรมกาวราว  เชน  รองไห  ดิ้น  กรีดรองเมื่อโตข้ึนยังตองมี
แบบแผนซ้ําๆ  และถามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจะหงุดหงิด  ทนไมได 
   4.  มีความบกพรองดานการเลนและจินตนาการ  เด็กออทิสติกจะสนใจสิ่งของซ้ําๆ 
และกระทําพฤติกรรมซ้ําซาก  มีการเลนโดยขาดจินตนาการ  ไมสามารถสมมติ  จะเห็นไดชัดเจนใน
วัยอนุบาล  เด็กใหความสนใจของเลนเปนสวนๆ เชน  ลอรถ  บางรายท่ีสติปญญาดีก็สามารถ
เลียนแบบสมมติได  เชน  ปอนขาวตุกตา  ยกโทรศัพทมาแนบฟง  สวนในดานจินตนาการไม
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สามารถแยกเร่ืองจริงและเร่ืองสมมติออกจากกัน  ไมเขาใจสิ่งท่ีเปนนามธรรม  ไมสามารถจัดระดับ
ความคิด  หรือลําดับความสําคัญกอนหลัง  ไมมีจินตนาการดานภาษาจึงสงผลตอการเรียนหนังสือ 

   5.  มีความบกพรองดานการรับรู  และประสาทสัมผัส  พบวา  เด็กออทิสติกบางคนกลัว
ไมมีเหตุผล  เชน  กลัวเสียง  กลัวรูปราง  กลัวสี  ทั้งๆ ที่ไมนากลัว  บางคนมัก  ดม  ชิม  สิ่งของท่ีไม
นาดมหรือชิม  จองมองส่ิงตางๆ ดวยหางตา  มีการสะบัดมือ  เคลื่อนไหวซ้ําๆ บางคร้ังทํารายตนเอง  
กัดขอมือ  โยกตัว  ตบตีตัวเอง  ซึ่งมักพบในเด็กออทิสติกที่ปญญาออนรวมดวย 

   6.  มีความบกพรองดานการใชกลามเนื้อมัดเล็ก  มัดใหญไมประสานกัน  บางคนมีการ
เคลื่อนไหวที่งุมงามผิดปกติ  ไมคลองแคลว  ทาทางการเดินหรือการวิ่งดูแปลก  การหยิบจับสิ่งของ
ไมประสานกัน  เชน  การหยิบจับชอนสอม 

   7.  เด็กออทิสติก  อาจมีลักษณะอ่ืนๆ ที่ไมจัดอยูใน 6 ที่กลาวมา  เชน  พฤติกรรมอยูไม
สุข  กาวราว  ดึงผม  หักเล็บตนเองโดยไมรูสึกเจ็บปวด 

  สรุปไดวา  เด็กออทิสติกมีลักษณะการแสดงพฤติกรรมท่ีเปนปญหาตอการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน  การรับรูและการเรียนรู  เชน  พฤติกรรมไมสบตา  พฤติกรรมการเคลื่อนไหวซ้ําๆ 
พฤติกรรมการส่ือสารบอกความตองการโดยการจับมือผูอ่ืนทํา  มีความบกพรองทางการควบคุมการ
เคลื่อนไหว  ไมมีจินตนาการในการเลน   เปนตน  โดยลักษณะพฤติกรรมของเด็กออทิสติกแตละคน
จะมีความแตกตางกัน 

 

1.6  ความหมายและลักษณะของพฤติกรรมซ้ําๆ(Stereotyped Behavior) 
  ความหมายของพฤติกรรมซ้ําๆ 
  ความหมายพฤติกรรมซ้ําๆแปลกๆ  หมายถึง  พฤติกรรมการเคล่ือนไหว(motor)  หรือ

การกระทําทาทาง(Posturing)  ซึ่งไมมีความสําคัญในการทํางานหรือมีนอยมาก  อาจมีการ
เคลื่อนไหวแบบเปนจังหวะ  เปนความต้ังใจอยางเห็นไดชัด  เปนการกระทําซ้ําๆในรูปแบบเดิมเม่ือ
เกิดขึ้นแลวไดรับสิ่งที่พอใจ   อาจเกิดในเด็กปกติไดแตสวนใหญพบในบุคคลท่ีมีความบกพรองทาง
สติปญญา   หรือเด็กออทิสติก  การเคลื่อนไหวท่ีพบบอยไดแกการหมุนศีรษะ(Head Rolling)  การ
โขกศีรษะ(Head Banging)  การโยกตัว(Body Rocking)  การเคลื่อนไหวอ่ืนๆ ไดแก  การสะบัดมือ
(Hand Shaking)  การกัดปาก(Lip Biting)  การเตะเทา(Foot Kicking)  การโขกศีรษะพบบอยขณะที่
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อยูในทานั่ง  บางคร้ังอาจมีการโขกกับมือ  เขาตัวเอง  หรือแมกระท่ังในทายืนเด็กจะมีการโขกศีรษะ
ในทาเดิม(Monotonous)  และซ้ําๆ(Repeatedly)  กับหมอน  กับขอบเปล  บางคร้ังอาจเปนฝาผนัง
หรือพื้น  อาจเกิดสลับกับการเคลื่อนไหวอยางอ่ืน(Reynolds; & Mann.1987 , อางถึงใน พุฑธิพงษ  
เพชรรัตน , 2552: 23) 

  พฤติกรรมซ้ํา(Stereotypy หรือ Stereotyped)  อีกความหมายหน่ึงจาก Wikipedia  ได
ใหความหมาย พฤติกรรมซ้ําๆวาเปนพฤติกรรมที่เกิดข้ึนตอเน่ืองกันเปนชวงๆระยะเวลาอันสั้นแต
เกิดข้ึนเปนระยะๆซึ่งรวมถึงการเคลื่อนไหว  ทาทาง  คําพูด  ซึ่งพฤติกรรมเหลาน้ีพบไดบอยใน
บุคคลที่มีความบกพรองทางสติปญญา(Mental Retardation)  บุคคลที่มีภาวะออทิสติก(autism 

spectrum disorders)  หรือบุคคลที่มีความผิดปกติทางการเคล่ือนไหวแบบซ้ําๆ(Stereotypic 

movement disorder)  พฤติกรรมซ้ําๆน้ีอาจมีรูปแบบการเคลื่อนไหวแบบงาย  เชน  การโยกตัวหรือ  
ลักษณะท่ีซับซอน  เชน  การไขวขา  เขา-ออก  การเดินในลักษณะที่คลายกับการสวนสนามหรือ  
เดินตามจังหวะ  พฤติกรรมซ้ําๆโดยท่ัวไปแลวมักเกิดข้ึนกอนอายุ 3 ป  และมีลักษณะท่ีคงอยูแบบ
นัน้ไมเปลี่ยนแปลงเปนเวลาหลายป   พฤติกรรมซ้ําๆน้ีมักเกิดขึ้นบอยในขณะท่ีเด็กมีอาการตื่นเตนดี
ใจ  หรือมีอารมณรุนแรงเด็กบางคนแสดงพฤติกรรมซ้ําๆเพ่ือกระตุนตัวเองและทําใหเกิดความพึง
พอใจ 

  สวน บลัม(Blum. 1999: 430-432, 439-440)  ใหความหมายของพฤติกรรมซ้ําๆ
(Repetitive or Stereotypic Behaviors)  วาหมายถึงการกระทําท่ีไมมีจุดหมาย  เปนการกระทําซ้ําๆ 
และมักเปนจังหวะ  เชน  การดูดนิ้ว  การดูดปาก  การเตะเทา  การโยกตัวไปมา  การโขกศีรษะ  การ
กัดเล็บ  ฯลฯ  พฤติกรรมซ้ําๆเปนเร่ืองปกติที่เกิดข้ึนระหวางพัฒนาการของเด็กปกติซึ่งจะลดลงหรือ
หายไปไดเองเมื่ออายุมากข้ึน  เชน  การโยกตัว(Body Rocking)  พบในเด็กอายุ  6  เดือน  โดยเด็ก
อายุ  0-1 ปจํานวนรอยละ  91  จะแสดงพฤติกรรมนี้แตในเด็กอายุ 2-6  ป  แสดงพฤติกรรมนี้เพียง
รอยละ 3 พฤติกรรมซ้ําๆท่ีเกิดในชวง 1 ปแรกของชีวิตเปนการแสดงใหเห็นถึงพัฒนาการระบบ
ประสาทในชวงตอระหวางการเคลื่อนไหวที่ไมประสานกัน(Uncoordinated Movement)  และ
พฤติกรรมที่มีเปาหมาย(Goal-Directed Behavior) 

  ออเดต(Audet. 2001: 31-32)  กลาววาพฤติกรรมซ้ําๆอาจเกิดจากการท่ีเด็กใช
พฤติกรรมนี้เพื่อใหเกิดภาวะความตื่นตัวที่เหมาะสม  เปนการปรับระดับของสิ่งเราดวยตนเอง(Self-
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Regulatory Function)  และทําใหเด็กเกิดความพอใจมากท่ีสุด  เชน  เด็กบางคนจะแสดงพฤติกรรม
โยกตัวเมื่อเขาไปในสถานที่ที่แปลกใหมหรือเจอคนแปลกหนา  การสะบัดมืออาจเปนการกระทําให
เด็กสงบลง  หรือเด็กบางคนอาจตีหูตัวเองเมื่อมีเสียงรบกวนเปนตน  รูปแบบพฤติกรรมซ้ําๆท่ี
เกิดข้ึนในเด็กออทิสติกบางคนอาจเปนแบบงายๆ  แตในบางคนเปนพฤติกรรมการเคลื่อนไหวท่ี
ซับซอนและมีขั้นตอนมากข้ึน  พฤติกรรมซ้ําๆท่ีเกิดข้ึนในเด็กออทิสติกอาจแสดงใหเห็นวาเด็กมี
ความรูความสามารถอยางจํากัดในการมีปฏิสัมพันธหรือสรางความคิด(Ideation)  เกี่ยวกับวัตถุตางๆ  
ในสิ่งแวดลอมซึ่งมีความสัมพันธอยางใกลชิดกับระดับของสติปญญา  พัฒนาการในการเลนและ
ทักษะของการเคลื่อนไหว 

 การเกิดซ้ําๆในเด็กพฤติกรรมออทิสติก 
 สําหรับการเกิดพฤติกรรมซ้ําๆในเด็กออทิสติกน้ันไดมีการศึกษาหนึ่งท่ีไดทําการศึกษา

พฤติกรรมซ้ําๆในเด็กออทิสติก(Autism Spectrum Disorder)  จํานวน  50  คน  เด็กที่มีพัฒนาการ
ลาชา  แตไมมีภาวะออทิสซึม25  คน  และคนปกติ  50  คน  อายุระหวาง 18-24  เดือน  ผลการวิจัย
พบวาเด็กในกลุมออทิสติกมีพฤติกรรมซ้ําๆกับวัตถุ  รางกาย  และประสาทสัมผัส  ในขณะท่ีทําการ
สังเกต  บอยกวาและมีระยะเวลานานกวา  เด็กท่ีมีพัฒนาการลาชา  และเด็กปกติ  การมีพฤติกรรม
ซ้ําๆกับวัตถุเกี่ยวของกับความสามารถทางสัญลักษณ(Symbotic  capacity)  และความสามารถทาง
สังคม(social competence)    ในชวงขวบปที่   2   และสามารถทํานายผลทางพัฒนาการและความ
รุนแรงของภาวะออทิสซึมในขวบปที่ 3  ในเด็กที่มีพัฒนาการดานภาษาลาชา  ดังน้ันพฤติกรรมซ้ําๆ
ในชวงขวบปที่ 2 จึงมีความสําคัญในการคนหาภาวะออทิสซึม  ตั้งแตระยะแรกเร่ิมและการทํานาย
ถือผลของพัฒนาการดวย(Watt, Wetherby, Barber; & Morgan , 2008 , อางถึงใน พุฑฒิพงษ  เพชร
รัตน ,2552 : 24) 

 ลักษณะพฤติกรรมซ้ําๆ 
 ลักษณะของพฤติกรรมซ้ําๆท่ีมีการรวบรวมไวมีลักษณะดังนี้ 

1. การเคล่ือนไหวซ้ําๆสวนใหญไดแกการโยกตัวจะมีการแสดงออกเปนจังหวะ  แตยังมี
การเคลื่อนไหวแบบอ่ืนท่ีไมแสดงเปนจังหวะ  เชน  การทํามือในลักษณะตางๆการบิดมือ  ซึ่งเม่ือ
แยกลักษณะการเคลื่อนไหวก็ไมแนนอน  การเกิดซ้ําน้ีไมไดเกี่ยวกับการเปนจังหวะเสียทุกอยาง  มี
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เพียงบางรูปแบบเทาน้ัน  การเคลื่อนไหวท่ีเปนจังหวะ  เปนโครงสรางท่ีแนนอน  การเคลื่อนไหวท่ี
ซ้ําๆแสดงออกเปนรูปแบบเดียวกันอยางนอย  3  คร้ัง  ภายใน  5  วินาทีหรือนอยกวา 

2. การแยกแยะพฤติกรรมซ้ําๆออกจากพฤติกรรมการทํารายตัวเอง  ในทางปฏิบัติจะ
สามารถแยกแยะไดชัดเจน  โดยท่ีพฤติกรรมการทํารายตัวเองเปนการกระทําทันทีทันใดและรุนแรง
มากกวาพฤติกรรมซ้ําๆนอกจากน้ีพฤติกรรมการทํารายตัวเองยังแสดงถึงปญหาท่ีรุนแรงกวาเม่ือ
คํานึงถึงการเขาไปใชชีวิตในชุมชน   และมีการเสี่ยงท่ี จะตองกลับเขามาอยูในสถาบันอีก
(Sheerenberger. 1981 , อางถึงใน พุฑฒิพงษ  เพชรรัตน ,2552 : 25)  นอกจากน้ีพฤติกรรมการทํา
รายตัวเองกอใหเกิดการบาดเจ็บกับรางกายมากกวาพฤติกรรมซ้ําๆ(JLMR. 1988 , อางถึงใน พุฑฒิ-

พงษ  เพชรรัตน ,2552 : 25) 
3. ความสัมพันธระหวางอายุจริงและระดับพัฒนาการ (Chronological Age and 

Development Level)  พฤติกรรมซ้ําๆจะเกี่ยวของกับอายุจริงในลักษณะการทํางานเปนรูปตัว ∩ (ยู
ควํ่า) ความบอยของพฤติกรรมซ้ําๆแปลกๆ จะเกิดเพ่ิมข้ึนจนกวาจะเขาวัยรุน  และจากน้ันก็จะคอย
ลดลง(Berkson; et al. 1985 , อางถึงใน พุฑฒิพงษ  เพชรรัตน ,2552 : 25 ) 

4. ความสัมพันธกับที่อยูอาศัย(Residential Setting)  เมื่อศึกษาถึงความสัมพันธระหวางท่ี
อยูอาศัยที่จํากัดกับผูอยูอาศัยจะตองพิจารณาถึงตัวแปรหลายตัวที่เขามาเก่ียวของซึ่งมีผลตอการ
แสดงพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสม(Eyman& Call 1977 , อางถึงใน พุฑฒิพงษ  เพชรรัตน ,2552 : 25) 

เพ็ญแข  ลิ่มศิลา(2540: 55-57)  กลาวถึงการกระทําซ้ําๆท่ีพบในเด็กออทิสติกวามีไดหลาย
ลักษณะอาจเปนการกระทําที่เห็นไดงายหรือแบบซับซอน  ดังนี้ 

1. การกระทําแบบซ้ําๆท่ีเห็นไดงายดายและไมซับซอน  เชน  การกระดิกน้ิวมือไปมาถือ
สิ่งของและโบกไปมา  หมุนสิ่งของ  เชน  เอารถของเลนมาแลวหมุนแตลอรถเลน  ชอบจับจองมอง
สิ่งของท่ีกําลังหมุนเชน  พัดลมที่กําลังหมุน  ชอบสํารวจตรวจตราขณะเดิน  เชน  ชอบเดินดูเสนที่
ขีดไวตามพ้ืน  ชอบใชมือลูบเนื้อผาบางอยางเชน  ผาแพร  ชอบโยกตัวไปมา  กระโดดข้ึนกระโดด
ลง  แกะเกาตามตัว  โขกศีรษะหรือทํารายตนเอง 

2. การกระทําซ้ําๆท่ีเกี่ยวของกับวัตถุ  พบวาเด็กออทิสติกจะติดสิ่งของอยางใดอยางหน่ึง
มากโดยไมมีจุดหมายเดนชัด  ชอบสะสมของใหมีจํานวนมาก  ชอบจัดสิ่งของใหเปนระเบียบ 
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3. การกระทําซ้ําๆท่ีซับซอนในชีวิตประจําวัน  เชน  เด็กออทิสติกชอบเดินตามเสนทาง
เดิม ตองเขานอนตรงเวลา  ถาทําไมเหมือนเดิมจะมีพฤติกรรมแสดงออกวาไมสบายใจ 

4. การกระทําซ้ําๆทางการพูดหรือแบบนามธรรม  เชน  เด็กออทิสติกจะหลงใหลกับ
หัวขอใดหัวขอหน่ึง  ชอบถามแตคําถามซ้ําๆ 

ชเน็ก(Schneck.2001 ,อางถึงใน พุฑฒิพงษ  เพชรรัตน ,2552 : 26)  กลาววาพฤติกรรมที่
พบในเด็กออทิสติกที่อาจเก่ียวของกับการมีความบกพรองของกระบวนการรับความรูสึกคือ 

1. พฤติกรรมกระตุนตนเอง(Self-Stimulatory behavior)  เด็กแสดงพฤติกรรมนี้เพื่อเปน
การปรับระดับความตื่นตัวดวยตนเอง  เชน  การโยกตัว  หมุนตัว  สะบัดมือ  ถือของเลนในมือ  จอง
มองแสงไฟจาๆ 

2. พฤติกรรมซ้ําๆ(Stereotypic Behavior)  เปนการเคล่ือนไหวซ้ําๆอยางไมมีจุดหมาย  
และเกิดข้ึนบอยๆลักษณะบางอยางของพฤติกรรมซ้ําๆ  คือ  พฤติกรรมกระตุนตนเองสาเหตุเชื่อวา
มาจากกระบวนการพยาธิสภาพประสาทสรีรวิทยา(Neuropath physiological Process)  ซึ่งไมขึ้นกับ
สิ่งแวดลอมพฤติกรรมซ้ําๆท่ีพบ  เชน  การโยกตัว  การสะบัดมือ  การหมุนของเลนสงเสียงซ้ําๆ  
สนใจไดมากเกินไป  กิจวัตรประจําวันตองเหมือนเดิม 

3. พฤติกรรมทํารายตัวเอง(Self-Injurious Behavior)  เปนรูปแบบอยางหน่ึงของ
พฤติกรรมกระตุนตนเอง  เชน  โขกศีรษะ  ดึงผม 

  
2.  แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวของกับการเสริมแรงท่ีเปนกิจกรรม 
 การเสริมแรงที่เปนกิจกรรมหรือหลักการของพรีแมค  เปนวิธีการปรับพฤติกรรมวิธีหนึ่งท่ี
สามารถนํามาใชไดงายเหมาะท่ีจะนํามาใชในการทํางานวิจัยในคร้ังน้ี  เนื่องจากทําการทดลองใน
เด็กออทิสติก  ที่สามารถสื่อสารไดเขาใจ  โดยใหการเสริมแรงดวยกิจกรรมที่เด็กชอบ  เพื่อลด
พฤติกรรมที่ไมพึงประสงค  คือ  พฤติกรรมการสะบัดมือของเด็กออทิสติก   จึงขอกลาวถึงแนวคิด
ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการเสริมแรงท่ีเปนกิจกรรม ดังนี ้
 2.1  ความเปนมาของการเสริมแรงท่ีเปนกิจกรรมหรือหลักการของพรีแมค 

พิกุล ทําบุญตอบ(2550: 26)ไดกลาวถึงความเปนมาของการเสริมแรงท่ีเปนกิจกรรม
หรือหลักการของพรีแมค  ดังนี้ 
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 มาซัวร(Mazur, 1999: 219–223)  ไดเสนอแนวคิดเก่ียวกับการนําหลักของการ
เสริมแรงมาใชปรับพฤติกรรม  ซึ่งการทําการเสริมแรงตองทําอยางสมํ่าเสมอ  โดยคํานึงถึง
องคประกอบที่อาจทําใหพฤติกรรมตางๆ เกิดข้ึน  คือพฤติกรรม(ผลตอบสนอง) และตัวกระตุน(ตัว
เสริมแรง) ซึ่งตัวเสริมแรงมี 2 ประเภท  คือ  การเสริมแรงพฤติกรรมทางเดียว  และการเสริมแรง
ตัวกระตุนอ่ืนๆ   
 การเสริมแรงประเภทสุดทายที่มักใชไดผล  คือ  ตัวกระตุนท่ีเปนสิ่งของ  เชน  อาหาร  และ
พฤติกรรมที่ชอบทํา  เชน  การกิน  การอยูนิ่งๆ  เปนตน  โดยในสัตว  ตัวเสริมแรงที่ใชจะเก่ียวกับ
การกิน  การด่ืมน้ํา  แตสําหรับเด็กนั้นของเลนเปนตัวเสริมแรงที่เด็กชอบ ซึ่งพรีแมคมีจุดมุงหมายท่ี
จะใหเกิดลักษณะเฉพาะของตัวเสริมแรงที่จะทําใหเกิดพฤติกรรม  ตัวอยางเชน  การใชตัวเสริมแรง
เพื่อใหเกิดพฤติกรรมในการตอบสนองตอเงื่อนไขใหปฏิบัติ(Operant  Conditioning) 
 จากการพิจารณาของพรีแมค  และดูความสัมพันธกันของหลักการเปลี่ยนสถานะ(Trans – 

situationality)  ตองมีกลุมยอยของพฤติกรรมทั้งหมด  เปนกลุมยอยกลุมแรก  คือ  พฤติกรรมการ
เสริมแรง(Reinforceable  Behavior)  เชนการกระดกไมกระดาน  การว่ิงในวงลอ  สอดคลองกับ
หลักการเปลี่ยนสถานะ  โดยการเปล่ียนพฤติกรรมในกลุมยอยกลุมแรกเปนตัวเสริมแรงพฤติกรรม
ในกลุมอื่นๆ 

 หลักการของพรีแมค(Premack’sPriciple)  การใชกิจกรรมท่ีบุคคลชอบทํามากท่ีสุดหรือ
กิจกรรมท่ีบุคคลทําบอยที่สุดมาเสริมแรงกิจกรรมที่บุคคลชอบทํานอยที่สุด  อยางเชนการท่ีเด็กชอบ
เลนฟุตบอลแตไมชอบอานหนังสือ  ก็อาจที่จะใชการเลนฟุตบอลเสริมแรงการอานหนังสือ  โดยวาง
เงื่อนไขวาจะตองอานหนังสือเสียกอนแลวจึงไปเลนฟุตบอล  ในการวางเง่ือนไขเชนน้ีจะตองไมให
เด็กตอรองวาขอเลนฟุตบอลกอนแลวจึงคอยมาอานหนังสือ  เพราะถาเด็กสามารถตอรองได  หลัก
ของพรีแมคก็จะไมไดผล 

  หลักในการใชตัวเสริมแรงที่เปนกิจกรรมอยางมีประสิทธิภาพ 

1. ควรใชกับพฤติกรรมที่ไมสามารถใหการเสริมแรงไดทันทีที่พฤติกรรมที่พึงประสงค
เกิดขึ้น  ซึ่งจะตองยืดเวลาการใหการเสริมแรงออกไป 

2. กิจกรรมท่ีนํามาใชในโปรแกรม  จะตองพิจารณาใน 2 ดานเทานั้น  คือ ใหกับไมให 
3. ตองจัดกิจกรรมหลายๆกิจกรรมใหบุคคลไดเลือก 
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4. กิจกรรมที่จัดข้ึนไวเปนตัวเสริมแรงน้ันจะตองจัดไวใหเด็กไดกระทําตลอดเวลาท่ี
บุคคลตองการ 

5. ผูดําเนินการตองควบคุมเวลาการใหทํากิจกรรมใหเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดไว 
 มาซัวร(Mazur, 1999: 219 – 223)  ทําการศึกษาในลิง Cebus(Cebus  monkey) ซึ่งลิงชนิดน้ี

เปนสัตวที่อยากรูอยากเห็น  โดยในการทดลองจะควบคุมสถานที่และสิ่งแวดลอมในการทดลอง  
จากการทดลองน้ีพรีแมคไดอธิบายผลการทดลองจากพฤติกรรมของลิงวา  ในชวงระยะเสนฐานคือ  
กอนการทดลองลิงจะมีพฤติกรรมการเลนกระดกไมคานมากท่ีสุด  รองลงมาคือการเปดประตู  และ
ลิงเลนเคร่ืองดันตํ่านอยท่ีสุด  เมื่อทําการทดลองแลวผลปรากฏวาพฤติกรรมการกระดกไมคานทํา
หนาท่ีเปนตัวเสริมแรงของพฤติกรรมการเปดประตู สวนพฤติกรรมการเปดประตูของลิงเปนตัว
เสริมแรงของพฤติกรรมการดึงเคร่ืองดัน(plunger  pulling)  จะเห็นไดวาพฤติกรรมที่ลิงชอบเลน
ที่สุด  คือการเลนกระดกไมคาน สามารถเปนตัวเสริมแรงพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนนอย ตามทฤษฎีการ
เรียนรูการวางเง่ือนไขแบบการกระทํา(Operant Conditioning) 

การควบคุมดวยสิ่งท่ีไมพึงพอใจ (Aversive Control)เทคนิคการควบคุมดวยสิ่งท่ีไมพึง
พอใจน้ันสวนหนึ่งก็อยูในการจัดการเงื่อนไขผลกรรมท่ีใชลดพฤติกรรมที่รูจักในช่ือการลงโทษ 
(Punishment) และอีกสวนหนึ่งก็อยูในเงื่อนไขการจัดการสิ่งเราท่ีไมพึงพอใจ (Aversive Stimuli)  
ซึ่งจะทําหนาที่ในการเพิ่มความถี่ของพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงหรือการหลีกหนีที่รูจักในชื่อของการ
เสริมแรงทางลบ (Negative Reinforcement)การควบคุมดวยสิ่งท่ีไมพึงพอใจไมวาจะเปนการใชการ
ลงโทษหรือการเสริมแรงทางลบก็ดีลวนแตพัฒนาแนวคิดมาจากการเรียนรูแบบการกระทําของ 
Skinner ทั้งสิ้นโดยท่ีการลงโทษนั้นเปนการลดโอกาสของการเกิดการตอบสนองอันเปนผลมาจาก
เหตุการณ  หรือผลกรรมท่ีตามหลังการตอบสนองน้ันอยางทันทีทันใด 

การนําหลักการของพรีแมคมาใชในการปรับพฤติกรรม  หลักการสําคัญ  คือ  การนําพฤติกรรม  
และกิจกรรมมาใชเปนตัวเสริมแรงได  ดังน้ันนักบําบัดจึงไดนําพฤติกรรมมาเปนตัวสนับสนุน  
เสริมแรงในการทํางาน  ปจจุบันนักบําบัดไดแนะนําใหคนไขไดเอาหลักการของพรีแมคไปใช  โดย
ใชกิจกรรมที่บุคคลน้ันโปรดปรานหรือชอบมาก  มาใชเปนตัวเสริมแรง  เชน  กิจกรรมการอาน
หนังสือ  การดูทีวี  เปนตน  มาเสริมแรงพฤติกรรมที่ตองการใหเกิดโดยนําไปใชกันอยางกวางขวาง  
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พรีแมคมีแนวคิดวาพฤติกรรมสามารถเปนตัวเสริมแรง  เมื่อเด็กพยายามท่ีจะแสดงพฤติกรรมที่ดี
เพื่อที่จะใหไดกิจกรรมการเสริมแรง 

  2.2  ความหมายของการเสริมแรงท่ีเปนกิจกรรม 
 พิกุล  ทําบุญตอบ (2550: 29-30) กลาวถึงหลักการใชตัวเสริมแรงที่เปนกิจกรรม  ดังนี้ 
 การเสริมแรงที่เปนกิจกรรมเปนวิธีการท่ีนํามาใชในการปรับพฤติกรรมวิธีหนึ่งโดยมี
ผูใหความหมายของการเสริมแรงท่ีเปนกิจกรรมไวดังนี้ 
  สมโภชน  เอ่ียมสุภาษิต(2549 : 211-234)  กลาวถึง  ตัวเสริมแรงท่ีเปนกิจกรรม
(Activity  ReinForcers)หรือหลักของพรีแมค(Premack’sPriciple)  คือการใชกิจกรรมท่ีบุคคลชอบ
ทํามากที่สุดหรือกิจกรรมท่ีบุคคลทําบอยที่สุดมาเสริมแรงกิจกรรมที่บุคคลชอบทํานอยที่สุด 

 ผองพรรณ  เกิดพิทักษ(2536 : 87)  กลาววา  การใชหลักของพรีแมค(Premack’sPriciple)  
เปนหลักในการเสริมแรงท่ีอาศัยหลักการเสริมแรงทางบวก  โดยพยายามเสริมแรงพฤติกรรมที่มี
ความถี่ต่ําเพ่ือใหมีความถี่สูงข้ึน  โดยการจัดกิจกรรมท่ีเด็กชอบมากที่สุดเปนแรงเสริมกิจกรรมที่
นักเรียนไมชอบ  อาทิ  ครูพูดกับนักเรียนวา  เมื่อนักเรียนทําแบบฝกหัดภาษาไทยเสร็จ  (กิจกรรมท่ี
นักเรียนไมชอบและมีความถี่ของการเกิดกิจกรรมนี้ต่ํา )  ครูจะใหไปเลนฟุตบอล  (กิจกรรมที่
นักเรียนชอบและความถี่ของกิจกรรมนี้สูง)  ผลปรากฏวาการทําแบบฝกหัดภาษาไทยของเด็กมี
ความถี่สูงขึ้น 

 พัฒนานุสรณ  สถาพรวงศ(2538 : 51)  กลาววา  หลักของพรีแมคหมายถึง  การนําพฤติกรรม
หรือกิจกรรมที่เด็กชอบทํามากท่ีสุดมาเปนตัวเสริมแรงพฤติกรรมหรือกิจกรรมท่ีครูตองการใหเด็ก
ทํา 
  สรุปไดวา การเสริมแรงท่ีเปนกิจกรรมหรือหลักการของพรีแมค(Premack’sPriciple)  
หมายถึง  การนํากิจกรรมที่ชอบหรือพฤติกรรมที่ทําบอยที่สุด  มาเสริมแรงในการลดพฤติกรรมที่ไม
พึงประสงคซึ่งการวิจัยในคร้ังน้ี  ใชกิจกรรมท่ีเด็กชอบทํามากที่สุดมาเปนตัวเสริมแรง  คือกิจกรรม
หาของในกะบะทราย  กิจกรรมรอยลูกปด  กิจกรรมฉีกกระดาษติดแปะ  แลวนํามาสรางเง่ือนไขกับ
เด็กเชน  ถาเด็กไมแสดงพฤติกรรมการสะบัดมือ  หรือสะบัดมือลดลงเด็กจะไดทํากิจกรรมท่ีเด็ก
ชอบตามเกณฑที่กําหนดไว 
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2.3ทฤษฎีคาความสัมพันธและการใชหลักของพรีแมค 

 พรีแมค(Premack, 1959: 125 – 128)  ไดรวบรวมความแตกตางของปญหาการ
เสริมแรง  ซึ่งโดยท่ัวไปการเสริมแรงเปนตัวกระตุนใหเกิดพฤติกรรมตางๆ  โดยมากในกรณีศึกษา
ตางๆ มักใชตัวเสริมแรงที่เปนอาหารซึ่งการกินเปนตัวเสริมแรงท่ีพิจารณาและนํามาใชไดงาย  ซึ่ ง
นอกจากน้ีพรีแมคใชคําอธิบายวา พฤติกรรมบางพฤติกรรมอาจเกิดขึ้นมากกวาพฤติกรรมอ่ืน  ดังน้ัน
ความหลากหลายของแตละพฤติกรรมจึงมีคุณคาแตกตางกัน  และความสัมพันธของสิ่งหน่ึงกับตัว
บุคคลมีคุณคาท่ีแตกตางกันพรีแมคกลาววาสิ่งน้ีจะเปนสิ่งท่ีชวยระบุสิ่งเสริมแรงท่ีเหมาะสม  ซึ่ง
ทฤษฎีนี้อาจเรียกไดวา  ทฤษฎีคาความสัมพันธ(relative  value  theory)  ในการนําหลักการน้ีไปใช
ตองรูคาความสัมพันธของแตละกิจกรรมเพื่อนําไปเสริมแรงใหเกิดพฤติกรรมใดพฤติกรรมหน่ึง 

               การวัดคาความสัมพันธของสองกิจกรรมเปนสิ่งสําคัญในการพิจารณาเลือกตัวเสริมแรง  
โดยกรณีศึกษาของพรีแมคประสบความสําเร็จในการวัดจํานวนชวงเวลาที่กรณีศึกษาแสดง
พฤติกรรมทั้งสองกิจกรรม  ซึ่งสอดคลองกับคํากลาวของพรีแมคท่ีวาการเสริมแรงประกอบดวย  
ความสัมพันธระหวางการตอบสนองตอการทํากิจกรรม  ซึ่งกิจกรรมหนึ่งอาจเสริมแรงกิจกรรมหน่ึง  
อาจนอยหรือมากก็ได  โดยเหมือนกับหลักการของพรีแมคท่ีกําหนดไว  คือนําพฤติกรรมที่มีโอกาส
เกิดขึ้นมาก  เปนตัวเสริมแรงพฤติกรรมที่มีโอกาสเกิดขึ้นนอยกวา 
               ทฤษฎีของพรีแมค(Premack’s  theory)  บอกวา  คาของความสัมพันธของกิจกรรม
พิจารณาจากคาของการเสริมแรง  เชน  นอกจากการดื่มจะเสริมแรงการวิ่ง  การว่ิงสามารถเสริมแรง
การดื่มได  ถาคาความสัมพันธของการวิ่งมีมากกวาการดื่ม  จากการทดสอบของพรีแมค  เมื่อใหหนู
ไดกินน้ําตามปกติแตจํากัดการว่ิงออกกําลังกายท่ีวงลอ  ใหการว่ิงข้ึนอยูกับการด่ืม  ใหหนูวิ่งเม่ือดื่ม
น้ําทําใหหนูดื่มน้ําเพ่ิมข้ึน  จึงกลาวไดวาการว่ิงเปนตัวเสริมแรงการด่ืมน้ํา 
การใชหลักของพรีแมค(Premack’s  Principle)เปนการจัดกิจกรรมท่ีบุคคลชอบหรือมีโอกาสที่จะ
กระทําพฤติกรรมน้ันสูง  มาใชเปนตัวเสริมแรงเพื่อใหบุคคลแสดงพฤติกรรมเปาหมายโดยท่ีบุคคล
นั้นจะตองแสดงพฤติกรรมเปาหมายกอน  แลวจึงเลือกทํากิจกรมที่บุคคลน้ันชอบ   ในการนําหลัก
ของ พรีแมคไปใชควรมีกิจกรรมหลายๆอยางใหบุคคลเลือกกระทําและจะตองเปนกิจกรรมที่มี
สภาพความพรอมสําหรับการกระทําของบุคคล  เชนถาบุคคลเลือกเลนฟุตบอลจะตองมีอุปกรณ
สําหรับการเลนฟุตบอลถาขาดอุปกรณสิ่งหนึ่งสิ่งใดไป  การใชหลักของพรีแมคก็จะไมไดผล 
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 สรุปไดวา  หลักการของพรีแมค  ใหความสําคัญตอการพิจารณาเลือกตัวเสริมแรงโดย
คํานึงถึงคาความสัมพันธของพฤติกรรมที่ตองการใหเกิดและพฤติกรรมที่จะนํามาใชเปนตัว
เสริมแรง  ซึ่งคาความสัมพันธนั้นจะแตกตางกันในแตละบุคคล  และในแตละสถานการณ  การนํา
หลักการของพรีแมคมาใชจึงตองพิจารณาเลือกพฤติกรรมหรือกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนมากเปนตัว
เสริมแรงพฤติกรรมท่ีเกิดขึ้นนอย 

 2.4  ขอพิจารณาในการใชหลักของพรีแมค 
   สมโภชน  เอ่ียมสุภาษิต(2549 : 211-234)  ไดกลาวถึงการใชหลักของพรีแมคเปนตัว
เสริมแรงนั้นควรมีขอพิจารณาดังตอไปนี้ 
  1.  ไมสามารถที่จะใหการเสริมแรงใหทันทีที่เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงคเกิดขึ้นอันอาจจะ
เปนผลทําใหประสิทธิภาพของตัวเสริมแรงน้ันลดลงได  ยกเวนแตวากิจกรรมนั้นจะเปนสิ่งท่ีเด็ก
ชอบทําจริงๆ 

  2.  กิจกรรมท่ีนํามาใชควรจะมีมากพอที่จะใหเด็กไดมีโอกาสเลือก  เพราะถามีจํานวน
กิจกรรมท่ีจํากัดจะทําใหไมไดผลเทาที่ควร  เพราะเด็กแตละกลุม  หรือแตละคนอาจชอบกิจกรรมที่
ไมเหมือนกัน 

  3.  ในการนํากิจกรรมมาใชควรจะตองพิจารณาถึงหลักศีลธรรมดวย  อยาใหใชกิจกรรมที่
มีความจําเปนตอการพัฒนาชีวิตมาเปนตัววางเง่ือนไข 

  พัฒนานุสรณ  สถาพรวงศ(2538 : 55)  ไดกลาวถึง  ขอควรพิจารณาในการใชเทคนิคหลัก
ของพรีแมค  ไว 4 ขอ  คือ 

  1.  การเลือกพฤติกรรมหรือกิจกรรมท่ีชอบออกมาเปนตัวเสริมแรง  ในบางกรณีเด็กมี
พฤติกรรมหรือกิจกรรมใดท่ีชอบมากจนถึงระดับที่ใชเปนตัวเสริมแรงได 
  2.  การเสริมแรงดวยพฤติกรรมหรือกิจกรรมท่ีเด็กชอบ  ในหลายกรณีไมสามารถเสริมแรง
ไดทันที 
  3.  การรบกวนสิทธิของคนอ่ืน  อันตรายและขัดตอศีลธรรม  บางกรณีแมวาจะมีกิจกรรมท่ี
เด็กชอบมากเปนพิเศษจนสามารถนํามาใชเปนตัวเสริมแรงได  แตตัวเสริมแรงดังกลาวมีลักษณะที่
ไมดีดังกลาวมาขางตน  เชน  การเปดวิทยุฟงเพลงเสียงดัง  การสูบบุหรี่  เปนตน 
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  4.  การรีบรอนทําพฤติกรรมใหเสร็จเพื่อจะไดรับตัวเสริมแรงอยางรวดเร็ว  ดังน้ันมันจึง
ควรมีเกณฑในการประเมินรวมดวย  ไมพิจารณาเฉพาะพฤติกรรมเพียงอยางเดียว 

               สรุปไดวา  การนําหลักของพรีแมคมาใชในการปรับพฤติกรรมเด็กนั้น  ควรคํานึงถึงการ
เลือกกิจกรรมที่เด็กชอบจริงๆ  ซึ่งกิจกรรมนั้นตองไมผิดศีลธรรม  และควรเปนกิจกรรมที่เสริมแรง
ไดทันที 
               การใชหลักของพรีแมคจะเปนประโยชนกับนักเรียนที่อยูในวัย 6-12 ป  เพราะตามหลัก
พัฒนาการและความสนใจของเด็กวัยน้ี  เปนวัยที่มีความสนใจสิ่งตางๆ รอบตัวอีกท้ังยังชอบเลน
เปนสวนใหญ  ซึ่งการเลนกิจกรรมตางๆ ของเด็กเปนการแสดงออกถึงความคิด  สติปญญาและการ
สรางสรรค(สุนีย  ธีรดากร 2523 : 157-158,อางถึงใน โชติ บุญนิธีวนิช,2541 : 14) ดังน้ันการใช
หลักพรีแมค  จึงใชไดผลดีกับเด็กตอนปลาย  เปนโอกาสที่ดีที่สุดท่ีจะนําหลักพรีแมคซึ่งเปนการ
เสริมแรงดวยกิจกรรมมาเปนประโยชนในการเรียนการสอนใหไดผลดียิ่งข้ึน(เยาวนาถ วุฒิธรรมรง 
2524 ,อางถึงใน โชติ บุญนิธีวนิช,2541 : 14) 
               สรุปไดวา  การเสริมแรงท่ีเปนกิจกรรมเปนวิธีการปรับพฤติกรรมอีกหน่ึงวิธีที่เหมาะสม
เพื่อนํามาใชในการปรับพฤติกรรมการสะบัดมือของเด็กออทิสติก  ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะนําวิธีการ
เสริมแรงท่ีเปนกิจกรรมมาใชในการลดพฤติกรรมการสะบัดมือของเด็กออทิสติก อายุ 10 ขวบซึ่ง
เปนวัยที่สนใจเก่ียวกับกิจกรรมการเลน  และโดยธรรมชาติของเด็กออทิสติกจะใหความสนใจใน
การเลนและการทํากิจกรรมที่ชอบทําอยูแลว   เมื่อจัดรางวัลใหเด็กมีโอกาสไดเลือกทําในสิ่งท่ีเด็ก
ชอบและพอใจ  จะทําใหเด็กมีพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคลดลงได  

2.5  เทคนิคการเสริมแรงเพ่ือลดการตอบสนองท่ีไมตองการ 
  การเสริมแรงถูกนําไปใชเพื่อใหเกิดพฤติกรรมขึ้น  ในหลายสถานการณที่มีการใชการ
ปรับพฤติกรรม  เปาหมายหลักของโปรแกรมคือการลดพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคเน่ืองจากการ
เสริมแรงเคยถูกกลาวกันวาเปนเทคนิคที่เพิ่มพฤติกรรม  คนจึงมักเชื่อวามันไมเหมาะสมท่ีจะ
นํามาใชในการลดพฤติกรรมโดยตรง  อยางไรก็ตามการตอบสนองเปาหมายท่ีไมพึงประสงค
สามารถลดหรือถูกขจัดออกไปไดโดยการใชการเสริมแรง  ซึ่งมีเทคนิคหลายอยางแตกตางกัน  เพื่อ
นํามาใชในการระงับการเกิดพฤติกรรมสมโภชน  เอ่ียมสุภาษิต(2536:244) 
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1. การเสริมแรงแบบดีอารโอ (Differential  Reinforcement  of  other  Behavior)การ
เสริมแรงตอพฤติกรรมอ่ืนเปนวิธีอยางหน่ึงในการลดพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค  เปนการเสริมแรง
กับบุคคลท่ีกระทําพฤติกรรมอ่ืนท่ีไมใชพฤติกรรมเปาหมายในชวงระยะเวลาท่ีกําหนด  แตถายังไม
หมดชวงเวลาที่กําหนดแลวมีพฤติกรรมเปาหมายเกิดข้ึนจะตองไมใหการเสริมแรง  และจะตอง
เร่ิมตนชวงเวลาท่ีจะไมใหพฤติกรรมเกิดข้ึนอีกคร้ัง  ประสิทธิภาพคือการลดพฤติกรรมเปาหมาย  ดี
อารโอ  ประกอบดวยการใหการเสริมแรงการตอบสนองที่เกิดตามมายกเวนพฤติกรรมเปาหมาย  ดี
อารโอขางตนเรียกวาดีอารโอทั้งหมด  แตปจจุบันน้ี  มีการวิจัยใชดีอารโอในลักษณะท่ีพฤติกรรมไม
จําเปนตองแสดงออกตลอดชวงเวลาท่ีกําหนด  หากแตตองไมแสดงออกเมื่อสิ้นสุดชวงเวลาท่ี
กําหนดซึ่งเรียกดีอารโอแบบนี้วาดีอารโอเฉพาะเวลา (Momentary DRO) 

การใชการเสริมแรงแบบดีอารโอใหมีประสิทธิภาพควรดําเนินการดังตอไปน้ี 

1) การกําหนดชวงเวลาของดีอารโอในคร้ังแรกควรกําหนดชวงเวลาของดีอารโอ
ใหสั้นกวาชวงเวลาของการเกิดพฤติกรรมเปาหมายท่ีไดจากการรวบรวมขอมูลจากเสนฐานเล็กนอย 

2) เมื่อพฤติกรรมเปาหมายไมเกิดข้ึนในชวงเวลาท่ีกําหนดแลวจึงคอยๆเพิ่มความ
ยาวของชวงเวลาออกไป 

3) ใชการเสริมแรงดีอารโอทั้งหมดดีกวาดีอารโอเฉพาะเวลา 
4) ถาพฤติกรรมเปาหมายเกิดข้ึนในชวงเวลาของดีอารโอ  จะตองไมใหการ

เสริมแรง 

5) ถาสิ้นสุดชวงเวลาของดีอารโอแลวเกิดพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงคอ่ืนๆขึ้นจง
อยาใหการเสริมแรง  แตรอจนพฤติกรรมที่เหมาะสมเกิดขึ้นแลวจึงคอยใหการเสริมแรง 

ยกตัวอยาง  มีการศึกษาการลดความถี่ของการดูดน้ิวมือของเด็กหญิงวัย  8  ป  การ
แกไขถูกนํามาใชเน่ืองจากการดูดน้ิวกอใหเกิดปญหาของฟน  ดีอารโอถูกนํามาใชคือเมื่อใดก็ตามท่ี
ไมมีการดูดน้ิวเกิดข้ึนภายในชวงเวลา 1  นาที  เด็กจะไดรับเงิน 1 เพนนี  ภายในชวงเวลาของการ
ทดลอง  6ชวงเทาน้ันการดูดน้ิวมือก็หายไป  โปรแกรมนี้ประสบความสําเร็จเมื่อนําไปใชตอที่บาน
โดยการใชระบบการใชเบี้ยอรรถกรเมื่อไมมีการดูดน้ิวมือ  พฤติกรรมน้ีถูกขจัดออกไป  และ
โปรแกรมน้ียังคงประสิทธิภาพเมื่อมีการติดตามผลตอมาอีก 1ป (สมโภชน เอ่ียมสุภษิต. 2536: 244) 
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 2.การเสริมแรงแบบดีอารไอ (Differential  Reinforcement of Incompetible  Behavior) 
เปนวิธีการหน่ึงท่ีแทนที่จะใหการเสริมแรงเม่ือไมเกิดพฤติกรรมแลว จะเปนการใหการเสริมแรงกับ
พฤติกรรมที่ขัดกันโดยตรง  โดยการเนนพฤติกรรมที่ขัดกับพฤติกรรมเปาหมาย  หรือพฤติกรรมท่ี
ไมพึงประสงค  ซึ่งทําใหพฤติกรรมนี้ลดลงไปเอง  โดยทั่วไปเปนการงายท่ีจะเลือกพฤติกรรมที่ขัด
กับพฤติกรรมเปาหมายเพ่ือที่จะเสริมแรง  ยกตัวอยาง  เชน  ถาเด็กทะเลาะกับพี่นองท่ีบาน  การ
เสริมแรงควรจะใชกับพฤติกรรม  เชนการอานหนังสือเงียบๆ  การเลนเกมรวมกันหรือการดู
โทรทัศนโดยไมมีการถกเถียงกัน  และสําหรับผูปวยท่ีอยูในสถาบันมีการทําราย หรือมีพฤติกรรมลง
มือลงเทา  การพูดคุยกับเพื่อนๆโดยอาการสงบซึ่งเปนพฤติกรรมที่ขัดกับพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค  
ประสิทธิภาพของดีอารไอ  ตอการตอบสนองท่ีไมพึงประสงคไดถูกศึกษาเด็กหญิงท่ีมีความ
บกพรองทางสติปญญาซึ่งมีพฤติกรรมทํารายตนเองในอัตราที่สูงโดยการตบหนาตัวเองใชกําหมัด
เคาะท่ีหูตัวเอง  และฟาดแขนตัวเองกับโตะ  การแกไขเพื่อลดพฤติกรรมการทํารายตัวเองคือ  การให
การเสริมแรงเมื่อเด็กคนน้ีทํางานตอภาพปริศนา  แทนการทํารายตัวเอง  ตัวเสริมแรงเปนการใหคํา
ชมเชย  และการนวดหลังเม่ือกระทําพฤติกรรมท่ีพึงประสงค  แตเมื่อมีการทําพฤติกรรมทําราย
ตัวเองเกิดข้ึนจะหยุดการเสริมแรงทันที  การเสริมแรงแบบดีอารไอสามารถลดพฤติกรรมทําราย
ตัวเองลงได 

การเสริมแรงแบบดีอารไอ  สามารถใชไดอยางมีประสิทธิภาพในหลายโปรแกรม  เชน  
พฤติกรรมอยูไมสุขของเด็กในหองเรียนหรือที่บานโดยใชเทคนิคการเสริมแรงพฤติกรรมอยูไมสุข
รวมถึงพฤติกรรมรบกวนผูอ่ืน  พูดคําดา  ลุกออกจากท่ี  ทําลายขาวของ  วิ่งไปรอบๆหอง  ไมทําตาม
คําสั่งของครูหรือพอแม  โดยทั่วไปมีพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงคในระดับสูงแทนท่ีจะใชวิธีการ
ลงโทษสําหรับพฤติกรรมเหลาน้ี  มีหลายโปรแกรมท่ีไดเลือกใช การเสริมแรงแบบดีอารไอ  หลาย
โปรแกรมใชเปน  คําชม  เบี้ยอรรถกร  และรางวัลที่กินได  สําหรับการตอบสนองตอไปนี้  เชน  การ
ทําการบาน  นั่งอยูกับท่ีที่โตะเรียน  ทํางานอยางใดอยางหนึ่งท่ีไดรับมอบหมาย  โปรแกรมเหลาน้ี
ไดแสดงถึงการลดพฤติกรรมที่อยูไมสุขและเพิ่มพฤติกรรมทางการเรียนที่พึงประสงคมากข้ึน  
ดังน้ันแมวาจุดประสงคหลักเปนการระงับพฤติกรรม  การใชเทคนิคการเสริมแรงก็สามารถทําได
อยางมีประสิทธิภาพ 
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3. การใหการเสริมแรงแบบดีอารแอล (Differential  Reinforcement of Low Rate)การ
ใหการเสริมแรงตอพฤติกรรมอ่ืนมากกวาพฤติกรรมที่ตองระงับไมใชเทคนิคการเสริมแรงวิธีเดียวท่ี
จะลดพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงคลงได  อีกเทคนิคก็คือ  การเสริมแรงกับสิ่งท่ีตามมาท่ีมีการลด
พฤติกรรมท่ีไมพึงประสงคหรือเพิ่มเวลาของการไมเกิดพฤติกรรม  กําหนดการนี้เปนการเสริมแรง
ตอพฤติกรรมหรือการตอบสนองในอัตราตํ่า (ดีอารแอล)  และสามารถใชไดผลดีในการระงับ
พฤติกรรม  ในการใชการเสริมแรงแบบดีอารแอลน้ันบุคคลที่กระทําพฤติกรรมจะไดรับการ
เสริมแรง  ถาแสดงใหเห็นวามีการลดความถี่ของการเกิดพฤติกรรมเป าหมาย  ยกตัวอยาง  ไดมี
การศึกษาลดการพูดมากของวัยรุนชายท่ีมีความบกพรองทางสติปญญาคนหน่ึงท่ีเรียนอยูในช้ันเรียน
พิเศษ  หลังจากการสังเกตเสนฐานของการพูดมาก  ครูก็ไดบอกกับเด็กวาถาเขาพูดออกมาเพียง 3 

คร้ัง  หรือนอยกวาในชวงเวลา 55 นาที  ครูจะใชเวลาเพิ่มมากข้ึนในการทํางานกับเขา  ดังน้ันบุคคล
ที่ไดรับการเสริมแรงก็ตอเมื่อไดแสดงพฤติกรรมรบกวนในอัตราท่ีต่ํา  เงื่อนไขการใชการเสริมแรง
แบบดีอารแอลนี้ถุกประเมินในรูปแบบ ABAB  ผลพบวาการพูดมากไดลดลงอยางนาพอใจ 
(สมโภชน เอ่ียมสุภาษิต.2549: 246-251)  

 2.6  งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการเสริมแรงท่ีเปนกิจกรรม 
  ปจจุบันมีงานวิจัยท่ีศึกษาเก่ียวกับการนําการเสริมแรงที่เปนกิจกรรมมาใชในการปรับ
พฤติกรรมเด็กออทิสติก  ดังนี ้
  กุลยา กอสุวรรณ(2540)ทําการศึกษาการลดพฤติกรรมซ้ําๆแปลกๆของเด็กที่มีความ
บกพรองทางสติปญญาในโรงพยาบาลราชานุกูล  โดยใชการเสริมแรงแบบดีอารโอรวมกับการทํา
ใหอยูนิ่งของเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญาท่ีมีพฤติกรรมซ้ําๆแปลกๆในโรงพยาบาลราชานุ-
กูล  โดยทําการศึกษาในเด็กจํานวน  3  คน  ตามคํารายงานและการบันทึกของพยาบาลประจํากลุม
จํานวน  3  คน  โดยคนท่ี 2  จะมีพฤติกรรมซ้ําๆแปลกๆคือ(IQ = 44-45)  การสายศีรษะและการ
สะบัดมือ  โดยใชแผนการเสริมแรงแบบดีอารโอ  รวมกับการทําใหอยูนิ่งพบวา  เด็กคนที่  2  คารอย
ละของพฤติกรรมซ้ําๆแปลกๆ  ของเด็กคนที่  2  มีการเปลี่ยนแปลงหลังไดรับการเสริมแรงแบบดี
อารโอรวมกับการทําใหอยูนิ่ง  ดังน้ี  ทั้งสองพฤติกรรมมีความถี่ลดลง  ในระยะท่ี  2  และระยะท่ี  3  

โดยพฤติกรรมท่ี  1  มีคารอยละเฉลี่ยในระดับ0  พฤติกรรมที่  2  มีคารอยละเฉลี่ยในระดับ  1.7 
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   พิกุล   ทําบุญตอบ(2550)  ผลของการใชการเสริมแรงท่ีเปนกิจกรรม   เพื่อลด
พฤติกรรมการสายศีรษะของเด็กออทิสติก  โดยทําการศึกษาเด็กออทิสติกอายุ  6  ขวบ  เพศชายท่ีเขา
มารับบริการ ณ ศูนยการศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา 5  จังหวัดสุพรรณบุรี  ที่มีปญหาพฤติกรรม
เกี่ยวกับการสายศีรษะ ปรับพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคโดยใชกิจกรรมเพื่อเปนการเสริมแรง  เพื่อลด
พฤติกรรมการสายศีรษะ  ผลการศึกษาพบวา  เมื่อนําวิธีการปรับพฤติกรรมโดยการเสริมแรงที่เปน
กิจกรรม  มาใชลดพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงค  คือ  พฤติกรรมการสายศีรษะของเด็กออทิสติกลดลง 

พุฑติพงษ  เพชรรัตน(2552) ทําการศึกษาพฤติกรรมซ้ําๆของเด็กนักเรียนออทิสติกอายุ 
7-10  ป  ในโรงเรียนศึกษาพิเศษจากการใชโปรแกรมปรับพฤติกรรม  กิจกรรมการเคล่ือนไหว  โดย
ทําการศึกษานักเรียนออทิสติก  อายุ  7-10  ป  ที่มีพฤติกรรมซ้ําๆ  คือ  การสะบัดมือ  ซึ่งเปน
พฤติกรรมที่เด็กใชมือท้ังสองขางโบกหรือสะบัดไปขางหนาไปมา  ในลักษณะที่แขนงอประมาณ  
60-90  องศา โดยใชโปรแกรมปรับพฤติกรรม  กิจกรรมการเคล่ือนไหว  ผลการศึกษาพบวาการใช
โปรแกรมปรับพฤติกรรมกิจกรรมการเคลื่อนไหว  นักเรียนออทิสติกมีพฤติกรรมซ้ําๆลดลงจาก
ระยะเสนฐานรอยละ  46.98  ซึ่งอยูในระดับปานกลาง 

 เคอรนและคณะ(Kern, et al,  1982 , อางถึงใน  พุฑฒิพงษ เพชรรัตน, 2552: 50)  ซึ่ง
ไดทําการศึกษาการใชกิจกรรมการเคลื่อนไหวโดยการวิ่งเหยาะๆเพ่ือลดพฤติกรรมซ้ําๆ  และ
กระตุนตัวเอง  และเพ่ิมการตอบสนองที่เหมาะสม  โดยกลุมตัวอยางเปนเด็กออทิสติกที่มีพฤติกรรม
ซ้ําๆสูง  คณะผูวิจัยไดทําการวัดพฤติกรรมซ้ําๆ กระตุนตัวเองกอนและหลังการว่ิงเหยาะๆ  โดยใช
แบบแผนการวิจัยแบบ  Repeated reversal  design เปนการทดลองแบบสลับกลับ (A-B-A-B )

ผลการวิจัยพบวา 1)การว่ิงเหยาะชวยลดพฤติกรรมซ้ําๆ กระตุนตัวเอง  และเพ่ิมการตอบสนองท่ี
เหมาะสมทางการเลน  และทางวิชาการได  2)  การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนเห็นไดอยางชัดเจนใน
หลายสถานการณ  ไดแก  สถานการณการเตรียมความพรอมดานวิชาการในคลินิก  ระหวางการเลน
ในสนามและในหองท่ีสงบโดยไมมีกิจกรรมอ่ืนเลย  และ 3)  เมื่อไดมีการวัดอีกคร้ังในสถานการณ
ในหองเรียนไดผลที่คลายคลึงกัน 

   จากผลการศึกษาเก่ียวกับการนําหลักการของการเสริมแรงท่ีเปนกิจกรรมพบวาการ
เสริมแรงท่ีเปนกิจกรรมสามารถลดพฤติกรรมการสะบัดมือ  ดังน้ัน  ผูวิจัยจึงสนใจนําการเสริมแรง
ที่เปนกิจกรรม  มาใชในการปรับพฤติกรรมการสะบัดมือของเด็กออทิสติกโดยเลือกกิจกรรมท่ีเด็ก
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ชอบทํามากท่ีสุดมาเปนการเสริมแรง  คือ  กิจกรรมหาของในกะบะทราย  กิจกรรมรอยลูกปด  และ
กิจกรรมฉีกกระดาษติดแปะ  มาใชลดพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคของเด็กออทิสติก  คือ พฤติกรรม
การสะบัดมือโดยคาดวาการเสริมแรงที่เปนกิจกรรม  จะเปนวิธีหนึ่งท่ีนาจะมีความเหมาะสมในการ
นํามาใชกับเด็กออทิสติกที่สามารถสื่อสารไดเขาใจทําใหเด็กออทิสติกมีพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค
ลดลง  และเกิดพฤติกรรมท่ีพึงประสงคมากข้ึนดังแสดงกรอบแนวคิด 

 
ตัวแปรอิสระ                                                               ตัวแปรตาม  

การเสริมแรงท่ีเปนกิจกรรม                                             พฤติกรรมการสะบัดมือ 

 
แผนภูมิที่  1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
 
 
 
 



บทท่ี  3 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

การศึกษาคร้ังนี้  ผูวิจัยดําเนินการศึกษาคนควา  ตามลําดับข้ันตอน  ดังนี้ 
               1.  ตัวอยางท่ีใชศึกษา 
               2.  ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 
               3.  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
               4.  การสรางและพัฒนาเคร่ืองมือ 
               5.  การเก็บรวบรวมขอมูล 
               6.  การวิเคราะหขอมูล 
 
1.  ตัวอยางที่ใชศึกษา 
           ตัวอยางท่ีใชในการศึกษา  คือ  เด็กออทิสติก  เพศชาย  อายุ10 ขวบ  ที่เขารับบริการ  ณ  
โรงเรียนอนุบาลระยองวัดหนองสนม(หองเรียนคูขนานออทิสติก)   มีปญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมการ
สะบัดมือจํานวน 1 คน  โดยใชการเลือกตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive  sampling)  ซึ่งมีขั้นตอน
การเลือกตัวอยาง  ดังตอไปนี้ 

1. ผูวิจัยขอความรวมมือจากครูผูสอน  เด็กออทิสติกที่เขารับบริการ  ณ  โรงเรียนอนุบาล
ระยองวัดหนองสนม(หองเรียนคูขนานออทิสติก)  ประจําภาคเรียนท่ี 2  ปการศึกษา  2556  ที่มี
พฤติกรรมการสะบัดมือ  จํานวน 5 คน  สังเกตพฤติกรรมการสะบัดมือ  โดยผูวิจัยอธิบาย
ความหมายของพฤติกรรมการสะบัดมือ  ใหครูผูสอนเขาใจแลวเลือกเด็กที่มีพฤติกรรมการสะบัดมือ
มากท่ีสุด  โดยเด็กตองสามารถเขาใจความหมายของผูพูด(ประโยคงายๆได)  แตไมสามารถพูดตอบ
หรือสื่อสารใหผูอื่นเขาใจตนเองได  แตสามารถสื่อสารบอกความตองการดวยภาษาทาทางได  

2. ขออนุญาตจากผูปกครอง  ในการทําวิจัยเพื่อลดพฤติกรรมการสะบัดมือ และไดรับ
อนุญาตจากผูปกครองใหทําการวิจัยในครั้งนี้ได 

36 
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               ตัวอยางท่ีใชศึกษา  ชื่อ ด.ช. นิว(นามสมมติ)  อายุ 10 ป  โรงเรียนอนุบาลระยองวัดหนอง
สนม(หองเรียนคูขนานออทิสติก)  รับบริการวันจันทร-วันศุกร ณ โรงเรียนอนุบาลระยองวัดหนอง
สนม(หองเรียนคูขนานออทิสติก)    ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา  2556  ด.ช.นิวเปนเด็กออทิสติก  
และมีพฤติกรรมท่ีเปนปญหาดังนี้ 

พัฒนาการทางดานสังคม  เมื่อ ด.ช.นิว  รวมเรียนกับเพื่อนเปนกลุมต้ังแต 2 คน ขึ้นไป ด.ช.
นิว  จะมีพฤติกรรมหันเหความสนใจไดงาย  เม่ือครูเรียกชื่อ  ด.ช.นิว  สามารถหันกลับมาสนใจกับ
กิจกรรมที่กําลังสอนได  แตในระยะเวลาที่สั้นในการทํากิจกรรมกลุม ด .ช.นิว  ตองมีครูฝกคอย
กระตุนมากเด็กจึงรวมทํากิจกรรมกับเพื่อนได  เมื่อเพื่อนทํากิจกรรมกลุมท่ีมีเสียงดังเด็กชายนิวจะ
เดินไปเดินมาไมยอมเขากลุม  พรอมกับพูดแบบไมมีความหมายและสะบัดมือตีคนอ่ืนและคนท่ีอยู
ใกลในบางคร้ังหยิบสิ่งของทีมีอยูใกลแกวงไป-มา  เด็กสามารถไหวเพื่อ  สวัสดี  ขอบคุณได  หรือ
หยิบสิ่งของไดโดยมีคนคอยเตือน  เรียนรูแบบทองจําไดแตไมสามารถเร่ิมมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนได
ดวยตนเอง 

พัฒนาการทางดานภาษาและการส่ือสาร  ด.ช.นิวไมสามารถสื่อสารบอกความตองการได
ดวยคําพูด  แตสามารถพูดตามไดเปนประโยค  ดานเขาใจความหมาย  สามารถเขาใจความหมาย
ของผูพูด(ประโยคงายๆ)  แตไมสามารถพูดตอบหรือสื่อสารใหผูอ่ืนเขาใจตนเองได  เชน  เมื่อครู
บอกวาขอบคุณครับ   เด็กชายนิวก็จะยกมือขึ้นไหว  พรอมกับพูดตามครูวา ขอบคุณครับ  เปนตน  
สามารถปฏิบัติตามคําสั่งงายๆได  เชน  หยิบแกวไปดื่มน้ําแลวกลับมานั่งที่  ไปหยิบหนังสือที่วางอยู
บนโตะมาใหครู  ไปลางมือ ไปทานขาวที่โรงอาหาร  เปนตน 

พฤติกรรมท่ีเปนปญหา  ด.ช.นิว  มีพฤติกรรมซ้ําๆ โดยการสะบัดมือเคาะโตะไปมาซ้ําๆ 
อยางรวดเร็ว ทั้งเวลาท่ีนั่งเลนอยูคนเดียว  หรือขณะท่ีทํากิจกรรมรวมกับเพื่อน  บางคร้ังก็สะบัดมือ
ใสหนาเพ่ือนทําใหเพื่อนไมมีสมาธิในการทํากิจกรรมหรือการหยิบสิ่งของมาเคาะกับโตะสบัดไป-
มา  นอกจากนี้ยังมีพฤติกรรมยืนปรบมือกระโดดแลวสงเสียงดังเม่ือถูกขัดใจ  ในบางคร้ังมี
พฤติกรรมรองไหคนเดียวโดยไมมีเหตุผล 
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2.  ตัวแปรท่ีใชในการวิจัย 
          ตัวแปรอิสระ  คือ  การเสริมแรงท่ีเปนกิจกรรม 
          ตัวแปรตาม  คือ  พฤติกรรมการสะบัดมือ 
 
3.  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
          1.  แบบสังเกตพฤติกรรมการสะบัดมือ 
          2.  แบบการเลือกตัวเสริมแรง 
          3.  แผนการเสริมแรงท่ีเปนกิจกรรม 
 
4.  การสรางและพัฒนาเครื่องมือ 
 4.1. แบบการสังเกตพฤติกรรมการสะบัดมือ โดยใชการเสริมแรงท่ีเปนกิจกรรม เพ่ือลด
พฤติกรรมการสะบัดมือ 
 4.1.1.  ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับพฤติกรรม  และการบันทึกการสะบัดมือโดยใชการ
เสริมแรงท่ีเปนกิจกรรม  เปนการเสริมแรงท่ีใชกิจกรรมเพื่อลดพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงค  ในการ
วิจัยครั้งน้ีเปนการใหทํากิจกรรมท่ีเด็กชอบทํามากท่ีสุด  รองลงมา  และชอบทํานอยที่สุด  เปนการ
ลดพฤติกรรมการสะบัดมือที่เกิดขึ้น 
 4.1.2.  ผูวิจัยดําเนินการสรางแบบสังเกตพฤติกรรมการสะบัดมือ  ดังน้ี 
 4.1.2.1. กําหนดชวงเวลาของการสังเกตพฤติกรรมคร้ังละ 20 นาที 
 4.1.2.2. แบงชวงเวลาของการสังเกตออกเปนชวงละ 15 วินาที รวมเปน 80ชวง 
 4.1.2.3. ทําการสังเกตพฤติกรรมการสะบัดมือที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลา 20 นาที 
 4.1.2.4. ถาในเวลา  20นาที เด็กไมแสดงพฤติกรรมการสะบัดมือเด็กจะไดทํา
กิจกรรมท่ีเด็กชอบตามแผนการเสริมแรง 
 4.1.3.  นําแบบสังเกตพฤติกรรมไปใหอาจารยที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญรวม   3  คน
ตรวจสอบ  

4.1.4. นําแบบการสังเกตพฤติกรรมการสะบัดมือมาปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของ
ผูเชี่ยวชาญใหสมบูรณอีกครั้ง 
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  4.1.5 ทําการหาความเช่ือมั่นระหวางผูสังเกต (Interobserver  Reliability) คือ  
ผูวิจัยและผูชวยวิจัยดําเนินการสังเกตและบันทึกพฤติกรรมกับเด็กออทิสติกของศูนยการศึกษาพิเศษ
ประจําจังหวัดระยอง ที่มีพฤติกรรมการสะบัดมือวันละ 20 นาที ในชวงเวลา 09.40 น. ถึง 10.00 น. 
รวม  20 นาที  ขณะท่ีนักเรียน  เรียนวิชาการเตรียมความพรอมทางวิชาการ สัปดาหละ 5 วัน  คือ  
วันจันทรถึงวันศุกร และทําการหาความเช่ือมั่นระหวางผูสังเกตโดยคํานวณไดจากสูตรดังตอไปน้ี 
                                    จํานวนที่บันทึกตรงกัน 

จํานวนที่บันทึกตรงกัน + จํานวนท่ีบันทึกไมตรงกัน 
 
 คาความเชื่อมั่นระหวางผูสังเกตท่ีคํานวณไดจะตองมีความเช่ือมั่น  80  % ขึ้นไป  จึงจะถือ
วาขอมูลเชื่อถือได (นวลฉวี  ประเสริฐสุข , 2556 : 81-82)  ในการวิจัยครั้งน้ีไดคา IORคร้ังที่ 1 
เทากับ92.50  คร้ังที่ 2  เทากับ 93.75  คร้ังที่ 3  เทากับ 92.50  คร้ังที่ 4  เทากับ 91.25  คร้ังที่ 5  เทากับ  
90  จึงถือวามีคาความเช่ือมั่นระหวางผูสังเกตในระดับที่เชื่อถือได 

4.2  แบบการเลือกตัวเสริมแรง  
1.  แบบการเลือกตัวเสริมแรงท่ีใชในการจัดลําดับกิจกรรมท่ีเด็กชอบ  คือ  แบบจัด

รางวัลใหเลือกหลายๆ ตัวเลือก 
2.  ดําเนินการเลือกตัวเสริมแรง  โดยผูวิจัยศึกษาตัวเสริมแรงตามความชอบของเด็ก

โดยการสัมภาษณผูปกครองและครูผูสอน  พรอมกับสังเกตพฤติกรรมที่เกี่ยวกับกิจกรรมท่ีเด็กให
ความสนใจ  พบวา  กิจกรรมท่ีเด็กใหความสนใจ  คือ กิจกรรมหาของในกะบะทราย  กิจกรรมรอย
ลูกปด  และกิจกรรมฉีกกระดาษติดแปะ   

3.  ผูวิจัยจัดลําดับตัวเสริมแรงตามความชอบของเด็ก  โดยใชแบบจัดรางวัลใหเลือก
หลายๆ ตัวเลือก  โดยดําเนินการดังนี้ 

 3.1  ผูวิจัยนํากิจกรรมท่ีเด็กชอบ  3  อยาง  คือ  กิจกรรมหาของในกะบะทราย  
กิจกรรมรอยลูกปด  และกิจกรรมฉีกกระดาษติดแปะ  มาวางไวดานหนาเด็กแลวใหเด็กเลือกวาจะ
ทํากิจกรรมใดโดยกําหนดตําแหนงการวางตามแบบจัดรางวัลใหเลือกหลายๆ ตัวเลือก 

3.2  เม่ือเด็กเลือกแลวคร้ังตอไปสลับตําแหนงการวางกิจกรรมแลวใหเด็กเลือก
กิจกรรมจนครบ  3  คร้ัง พบวา  ตัวเสริมแรงที่เด็กชอบมากท่ีสุด  คือกิจกรรมหาของในกะบะทราย  

X 100 IOR = 
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รองลงมาคือกิจกรรมรอยลูกปด  และกิจกรรมฉีกกระดาษติดแปะตามลําดับ(ดังแสดงไวใน
ภาคผนวก หนา 64) 
   4.  ขอความอนุเคราะหครูผูสอนเด็กออทิสติกเปนผูตรวจสอบการเลือกสิ่งเสริมแรง
ซ้ําๆโดยการใหครูประเมินจากการใชแบบจัดรางวัลใหเลือกหลายๆ ตัวเลือก  กับตัวอยางท่ีใชศึกษา
ซ้ําๆ  พบวา  ตัวเสริมแรงท่ีเด็กชอบมากท่ีสุด  คือ  1. กิจกรรมหาของในกะบะทราย  2. กิจกรรมรอย
ลูกปด  และ 3. กิจกรรมฉีกกระดาษติดแปะเชนกัน 
        5.  สรุปตัวเสริมแรงที่ไดจากการเลือกตามลําดับ  โดยตัวเสริมแรงท่ีเด็กชอบมากท่ีสุด
คือ  กิจกรรมหาของในกะบะทราย  ตัวเสริมแรงที่เด็กชอบอันดับ 2  คือ  กิจกรรมรอยลูกปด  และ
ตัวเสริมแรงที่เด็กชอบอันดับ  3  คือ  กิจกรรมฉีกกระดาษติดแปะ  เชนเดียวกัน 
 

4.3  แผนการเสริมแรงท่ีเปนกิจกรรม 
         1.  ผูวิจัยและผูชวยวิจัยไดกําหนดคารอยละของพฤติกรรมการสะบัดมือ จากการสังเกต
พฤติกรรมการสะบัดมือในระยะเสนฐานและนํามาเปนเกณฑกําหนดการเสริมแรงดังแสดงในตาราง
ที่  1 
ตารางท่ี  1  แผนการเสริมแรงท่ีเปนกิจกรรม 
 

พฤติกรรมเปาหมาย 
เกณฑการใหการเสริมแรง 

ระยะเวลาของการทํากิจกรรมที่ชอบ กิจกรรมที่เด็กไดรับเปนตัวเสริมแรง 
เกณฑที่ 1 
เด็กมีพฤติกรรมการสะบัดมือ 
รอยละ  50.00 ขึ้นไป 

เด็กจะไมไดรับกิจกรรมการเสริมแรง
ที่ชอบ 

เด็กจะไมไดรับกิจกรรมการเสริมแรงที่
ชอบ 

เกณฑที่ 2 
เด็กมีพฤติกรรมการสะบัดมือ 
รอยละ  35.01-50.00 

5  นาที กิจกรรมฉีกกระดาษติดแปะ 

เกณฑที่ 3  
เด็กมีพฤติกรรมการสะบัดมือ 
รอยละ  20.00–35.00 

 
5 นาที 

 

 
กิจกรรมรอยลูกปด 
 

เกณฑที่ 4  
เด็กมีพฤติกรรมการสะบัดมือ 
ต่ํากวารอยละ  20.00  

5 นาที 
 

กิจกรรมหาของในกะบะทราย 
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  6.  ทําการสังเกตพฤติกรรมการสะบัดมือท่ีเกิดขึ้นตลอดระยะเวลา 20  นาที  เปนเวลา  
4  สัปดาห  สัปดาหละ  5  วัน  รวมเปน  20  คร้ัง 
 
5.  การเก็บรวบรวมขอมูล 

5.1 กอนดําเนินการทดลอง 
       ผูวิจัยดําเนินการดังนี้ 
                1.  ผูวิจัยดําเนินการเขียนแผนการปรับพฤติกรรม โดยใชการเสริมแรงที่เปนกิจกรรม
สําหรับ  ตัวอยางที่ศึกษา  โดยผูวิจัยกําหนดระยะเวลาท่ีใชในการสังเกต คือ  คาบการฝกทักษะการ
เตรียมความพรอมทางวิชาการเวลา  09.40 น.  ถึง  10.00 น.  ณ  โรงเรียนอนุบาลระยองวัดหนอง
สนม(หองเรียนคูขนานออทิสติก)กําหนดชวงเวลาของการสังเกตพฤติกรรมคร้ังละ  20  นาที 
                2.  ผูวิจัยเชิญครูผูสอนเด็กออทิสติก  เปนผูชวยวิจัยจํานวน  2  คน  โดย  คนท่ีหนึ่งทํา
หนาที่เปนผูสังเกตรวมกับผูวิจัย  ซึ่งมีคาความเช่ือมั่นระหวางผูสังเกต รอยละ  80  ขึ้นไป คนท่ีสอง
ทําหนาท่ีเปนครูผูสอนทักษะการเตรียมความพรอมทางวิชาการ  ผูวิจัยอธิบายจุดมุงหมายของการ
วิจัย  และกระบวนการในการวิจัยใหผูชวยวิจัยเขาใจ 
 5.2 ระหวางดําเนินการทดลอง 
 แบบแผนการวิจัยคร้ังน้ี เปนการวิจัยเชิงทดลองแบบการศึกษารายกรณี  (Single 
Subject Design)  แบบABA Design  
 แบบแผนการวิจัย  

ระยะเสนฐาน ระยะทดลอง ระยะถอดถอน 
A1 B A2 

 

 การดําเนินการทดลองใชระยะเวลาในการทดลองท้ังสิ้น  30  วัน  โดยทําการทดลอง  3  
ระยะดังนี้ 

1.  ระยะเสนฐาน(A1)  เปนระยะเวลาท่ีมีการเก็บขอมูลเสนฐาน  โดยนําขอมูลจากการ
สังเกตและบันทึกพฤติกรรมการสะบัดมือมาคํานวณหาคารอยละของการเกิดพฤติกรรมของตัวอยาง  
โดยยังไมมีการจัดกระทําใดๆ  จํานวน  1  สัปดาห 5 วัน 
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ดําเนินการสังเกตพฤติกรรมโดยผูสังเกต  2  คน  คือผูวิจัยและผูชวยวิจัย  ทําการสังเกต
พฤติกรรมขณะที่เด็กเรียนวิชาทักษะการเตรียมความพรอมทางวิชาการเปนเวลา  20 นาที  คือ
ชวงเวลา  09.40 น. ถึง 10.00 น.  ทําการจับเวลาโดยการต้ังเวลาในโทรศัพททําการสังเกต ณ 
โรงเรียนอนุบาลระยอง วัดหนองสนม(หองเรียนคูขนาน)ของศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัด
ระยอง   

2.  ระยะทดลอง (B)  ผูวิจัยนําแผนการเสริมแรงที่เปนกิจกรรมที่กําหนดไวมาใชกับเด็ก  
เพื่อลดพฤติกรรมการสะบัดมือของเด็กออทิสติกเปนเวลา  4  สัปดาห  จํานวน  20  วัน  ในวันจันทร
ถึงวันศุกร  คาบวิชาทักษะการเตรียมความพรอมทางวิชาการในชวงเวลาเรียนเวลา  09.40 น. ถึง 
10.00 น.   รวมวันละ 20 นาที  การสังเกตและบันทึกพฤติกรรมการสะบัดมือโดยผูสังเกต  2  คน  มี
ขั้นตอนดังน้ี 

2.1 ดําเนินการตามแผนการเสริมแรงที่เปนกิจกรรมเพ่ือลดพฤติกรรมการสะบัดมือ  
โดยครูผูสอนบอกใหเด็กทราบวาพฤติกรรมการสะบัดมือเปนพฤติกรรมท่ีไมตองการใหเด็กแสดง  
และทุกคร้ังที่เด็กไมแสดงพฤติกรรมการสะบัดมือ   ตามเง่ือนไขท่ีกําหนดเด็กจะไดรับการเสริมแรง
เปนการทํากิจกรรมท่ีเด็กชอบ  แตถาเด็กไมสามารถทําได  เด็กจะไมไดรับการเสริมแรงเปนการทํา
กิจกรรมท่ีเด็กชอบ   

 2.2  ผูวิจัยและผูชวยวิจัย  ทําการสังเกตพฤติกรรมการสะบัดมือที่เกิดข้ึนตลอด
ระยะเวลา  20  นาที  ถาขณะสังเกตในระยะเวลา  20  นาที  เด็กไมแสดงพฤติกรรมการสะบัดมือ
หรือมีพฤติกรรมการสะบัดมือลดลงตามเงื่อนไขที่กําหนด  เด็กจะไดรับการเสริมแรงตามแผนการ
เสริมแรงท่ีเปนกิจกรรมดังที่กลาวไวขางตน 

 2.3  ดําเนินการทดลองท้ังหมด  20  วัน  โดยทําการเก็บรวบรวมขอมูลการสังเกต
พฤติกรรมการสะบัดมือเปนเวลา  20 นาที   
 3.  ระยะถอดถอน(A2)เปนระยะท่ีหยุดใหการเสริมแรงกับตัวอยางท่ีใชในการศึกษา  
แตยังคงสังเกตและบันทึกพฤติกรรม วันจันทรถึงวันศุกร เปนเวลา  5  วัน วันละ 20  นาที  คือ
ในชวงเวลา  09.40 น. ถึง 10.00น. เพื่อดูความคงที่ของพฤติกรรมท่ีตองการใหเปลี่ยนแปลงไปใน
ทิศทางท่ีพึงประสงค 
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6. การวิเคราะหขอมูลและการนําเสนอขอมูล 
          นําขอมูลจากการบันทึกพฤติกรรมมาหาคาเฉลี่ยของพฤติกรรมการสะบัดมือที่เกิดขึ้นในแต
ละวันของผูสังเกต  2  คน  และนํามาหาคารอยละของพฤติกรรมที่เกิดในแตละระยะการทดลอง  3  
ระยะ  นําขอมูลมาแสดงดวยตารางและกราฟ 



บทท่ี  4 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

การวิจัยเร่ืองการใชการเสริมแรงที่เปนกิจกรรมเพื่อลดพฤติกรรมการสะบัดมือของเด็กออ- 
ทิสติกทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสังเกตพฤติกรรมการสะบัดมือและนําขอมูลที่ไดจากการ
สังเกตของผูสังเกต 2 คน  มาหาคาเฉลี่ยรอยละในการสังเกตแตละคร้ังแลวนํามาเสนอขอมูลดวย
ตารางและกราฟดังนี้ 

1. แสดงคารอยละของพฤติกรรมการสะบัดมือในระยะเสนฐาน(A1) ดังแสดงในตารางที่  2 
2. แสดงคารอยละของพฤติกรรมการสะบัดมือในระยะทดลอง(B) ดังแสดงในตารางท่ี  3 
3. แสดงคารอยละของพฤติกรรมการสะบัดมือในระยะถอดถอน(A2)ดังแสดงในตารางท่ี  4 

 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

นําขอมูลจากการบันทึกพฤติกรรมการสะบัดมือของผูสังเกต  2  คน  และนํามาหาคารอยละ
ของพฤติกรรมท่ีเกิดในแตละระยะการทดลอง  3  ระยะ  นําขอมูลมาแสดงดวยตารางและกราฟ  
ดังนี้ 
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ตารางท่ี 2 แสดงคารอยละของพฤติกรรมการสะบัดมือในระยะเสนฐาน(A1) 
 
ครั้งท่ี ผูสังเกตคนท่ี 1(%) ผูสังเกตคนท่ี 2(%) คาเฉลี่ย(%)  คารอยละของระยะเสน

ฐาน(A1) 
1 56.25 58.75 57.50  

 
52.87 

2 52.50 53.75 53.13 
3 55.00 55.00 55.00 
4 51.25 50.00 50.63 
5 48.75 47.50 48.13 

 
จากตารางท่ี 2  พบวาในระยะเสนฐาน (A1) มีรอยละของพฤติกรรมการสะบัดมือมากที่สุด

ในครั้งที่ 1 คือ รอยละ 57.50 นอยที่สุด ในครั้งที่ 5  คือรอยละ 48.13  โดยมีคารอยละของพฤติกรรม
การสะบัดมือในระยะเสนฐาน(A1)เทากับ 52.87 

 
ตารางท่ี 3 แสดงคารอยละของพฤติกรรมการสะบัดมือในระยะทดลอง (B) 
 
ครั้งท่ี ผูสังเกตคนท่ี 1(%) ผูสังเกตคนท่ี 2(%) คาเฉลี่ย(%) คารอยละของระยะ

ทดลอง (B) 
1 52.50 51.25 51.87  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

2 48.75 47.50 48.12 
3 43.75 45.00 44.37 
4 38.75 37.50 38.12 
5 38.75 38.75 38.75 
6 36.25 37.50 36.87 
7 32.50 33.75 33.12 
8 36.25 36.25 36.25 
9 32.50 31.25 31.87 

10 28.75 28.75 28.75 
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ตารางท่ี 3 แสดงคารอยละของพฤติกรรมการสะบัดมือในระยะทดลอง (B) (ตอ) 
 
ครั้งท่ี ผูสังเกตคนท่ี 1(%) ผูสังเกตคนท่ี 2(%) คาเฉลี่ย(%) คารอยละของระยะ

ทดลอง (B) 
11 27.50 27.50 27.50  
12 28.75 26.25 27.50 
13 25.0 23.75 24.37 
14 20.00 20.00 20.00 
15 21.25 20.00 20.63  

 
 
 
 

29.19 

16 18.75 20.00 19.38 
17 16.25 17.50 16.87 
18 15.00 15.00 15.00 
19 12.50 12.50 12.50 
20 12.50 11.25 11.88 

 
จากตารางท่ี  3พบวาในระยะทดลอง(B)  มีรอยละของพฤติกรรมการสะบัดมือมากที่สุดใน

คร้ังที่ 1 คือรอยละ  51.87  นอยที่สุด ในครั้งที่  20  คือรอยละ  11.88 โดยมีคารอยละของพฤติกรรม
การสะบัดมือในระยะทดลอง(B)เทากับ  29.19 

 
ตารางท่ี 4 แสดงคารอยละของพฤติกรรมการสะบัดมือในระยะถอดถอน (A2) 
 
ครั้งท่ี ผูสังเกตคนท่ี 1(%) ผูสังเกตคนท่ี 2(%) คาเฉลี่ย(%) คารอยละของระยะถอด

ถอน (A2) 
1 15.00 13.75 14.37  

 
12.12 

2 11.25 12.50 11.87 
3 11.25 11.25 11.25 
4 12.50 12.50 12.50 
5 10.00 11.25 10.63 
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จากตารางท่ี 4 พบวาในระยะถอดถอน (A2) มีรอยละของพฤติกรรมการสะบัดมือมากท่ีสุด

ในครั้งที่ 1 คือ รอยละ 14.37 นอยที่สุด ในคร้ังท่ี 5  คือรอยละ 10.63 โดยมีคารอยละของพฤติกรรม
การสะบัดมือในระยะถอดถอน (A2) เทากับ 12.12  

 
จากตารางท่ี 2-4   สามารถนําขอมูลมาแสดงดวยกราฟดังแผนภูมิที่  2-3  ดังนี ้ 
 

 
 
แผนภูมิที่  2  แสดงรอยละของพฤติกรรมการสะบัดมือในระยะเสนฐาน(A1)   ระยะทดลอง(B) และ
ระยะถอดถอน (A2)  

จากแผนภูมิที่  2  พบวาในระยะเสนฐาน(A1)  มีคารอยละของพฤติกรรมการสะบัดมือรอย
ละ 48.13  ถึง รอยละ 57.50 ในระยะทดลอง(B)รอยละ 11.88   ถึง รอยละ 51.87  และในระยะถอด
ถอน(A2)รอยละ 10.63 ถึง รอยละ 14.37    
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แผนภูมิที่  3  แสดงรอยละของพฤติกรรมการสะบัดมือในระยะเสนฐาน(A1)   ระยะทดลอง(B) และ
ระยะถอดถอน (A2) 
 

จากแผนภูมิที่  3  พบวาในระยะเสนฐาน(A1)  เด็กออทิสติกมีพฤติกรรมการสะบัดมือ  รอย
ละ  52.87  ในระยะทดลอง(B) มีพฤติกรรมการสะบัดมือ  รอยละ  29.19  และในระยะถอดถอน
(A2)มีพฤติกรรมการสะบัดมือ  รอยละ  12.12  ตามลําดับ 
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บทท่ี  5 
 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลการวิจัย และขอเสนอแนะ 
 

 การวิจัย เร่ือง การใชการเสริมแรงที่เปนกิจกรรมเพื่อลดพฤติกรรมการสะบัดมือของเด็ก     
ออทิสติกมีวัตถุประสงค  เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการสะบัดมือของเด็กออทิสติกกอนและหลัง
การใชการเสริมแรงท่ีเปนกิจกรรม  โดยในการวิจัยคร้ังน้ีกําหนดสมมติฐานไววา หลังการใชการ
เสริมแรงท่ีเปนกิจกรรม  เด็กออทิสติกมีพฤติกรรมการสะบัดมือลดลงกวากอนการใชการเสริมแรง
ที่เปนกิจกรรม  โดยทําการศึกษากับเด็กออทิสติก  เพศชาย  อายุ  10  ขวบ  ที่เขารับบริการ  ณ 
โรงเรียนอนุบาลระยองวัดหนองสนม  (หองเรียนคูขนาน)  ศูนยการศึกษาพิเศษ  ประจําจังหวัด
ระยอง  ที่มีปญหาเก่ียวกับพฤติกรรมการสะบัดมือจํานวน  1  คน  โดยใชการเลือกตัวอยางแบบ
เจาะจง(Purposive  sampling) 
          การทําการวิจัยในคร้ังน้ี  ตัวแปรอิสระ  คือ  การเสริมแรงท่ีเปนกิจกรรม  ตัวแปรตาม  คือ  
พฤติกรรมการสะบัดมือ  โดยเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ีมี  3  ประเภท  ไดแก  แบบสังเกต
พฤติกรรมการสะบัดมือ  แบบการเลือกตัวเสริมแรง  และแผนการเสริมแรงที่ เปนกิจกรรม  การวิจัย
คร้ังนี้ใชระยะเวลาในการทดลองท้ังสิ้น  30  วัน  โดยทําการทดลอง  3  ระยะดังนี้ 
          ระยะเสนฐาน(A1)  สังเกตและบันทึกพฤติกรรม  การสะบัดมือกอนท่ีเด็กจะเขารับการทดลอง
การใชการเสริมแรงท่ีเปนกิจกรรม  เพื่อลดพฤติกรรมการสะบัดมือของเด็กออทิสติกเปนเวลา  1  
สัปดาห  จํานวน  5  วัน  ในวันจันทร – วันศุกร  สังเกตพฤติกรรมโดยผูสังเกต  2  คน  คือผูวิจัยและ
ผูชวยวิจัย  โดยทําการสังเกตพฤติกรรมขณะที่เด็กทํากิจกรรม  ทักษะการเตรียมความพรอมทาง
วิชาการ  เปนเวลา  20  นาที  คือชวงเวลา  09.40 น.  ถึง  10.00 น.  ณ  โรงเรียนอนุบาลระยองวัด
หนองสนม(หองเรียนคูขนาน) ศูนยการศึกษาพิเศษ   ประจําจังหวัดระยอง   
          ระยะทดลอง(B)  ผูวิจัยนําแผนการเสริมแรงท่ีเปนกิจกรรมท่ีกําหนดไวมาใชกับเด็กเพื่อลด
พฤติกรรมการสะบัดมือของเด็กออทิสติกเปนเวลา  4  สัปดาห  จํานวน  20  วัน  ในวันจันทร– วัน
ศุกรในคาบเรียนวิชาทักษะการเตรียมความพรอมทางวิชาการ   
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สังเกตและบันทึกพฤติกรรมการสะบัดมือคร้ังละ 20 นาที คือ ชวงเวลา 09.40น. ถึง 10.00 น.  โดยผู
สังเกต  2 คน  ดําเนินการตามแผนการเสริมแรงท่ีเปนกิจกรรมเพื่อลดพฤติกรรมการสะบัดมือ  
ครูผูสอนบอกใหเด็กทราบวาพฤติกรรมการสะบัดมือเปนพฤติกรรมที่ไมตองการใหเด็กแสดง  และ
ทุกคร้ังท่ีเด็กแสดงพฤติกรรมการสะบัดมือลดลงกวาระยะเสนฐานรอยละ  50  ลงมา เด็กจะไดรับ
แรงเสริมเปนการทํากิจกรรมท่ีเด็กชอบ  แตถาเด็กไมสามารถควบคุมตนเอง ไดและยังคงมี
พฤติกรรมการสะบัดมือเกิดข้ึนเทากับหรือมากกวาระยะเสนฐาน  เด็กจะไมไดรับการเสริมแรง  แต
ถาเด็กเกิดพฤติกรรมการสะบัดมือลดลงกวาระยะเสนฐานรอยละ  50  ลงมา   ครูใหเด็กไดทํา
กิจกรรมท่ีเด็กชอบหลังจากเด็กเรียนวิชาทักษะการเตรียมความพรอมทางวิชาการ  โดยใหการ
เสริมแรงตามแผนการเสริมแรงท่ีเปนกิจกรรม  ดําเนินการทดลองท้ังหมด  20  คร้ัง 
 ระยะถอดถอน(A2)  เปนระยะที่หยุดใหการเสริมแรงกับตัวอยางท่ีใชในการศึกษา  แตยัง
สังเกตและบันทึกพฤติกรรม  เปนเวลา  5  วัน ในวันจันทรถึงวันศุกร   วันละ  20  นาที  คือชวงเวลา  
09.40 น. ถึง 10.00 น.  โดยผูสังเกต  2  คน  เพื่อดูความคงท่ีของพฤติกรรมที่ตองการใหเปลี่ยนแปลง
ไปในทิศทางท่ีพึงประสงค 
 ทําการวิเคราะหขอมูลโดยการนําขอมูลจากการบันทึกพฤติกรรมมาหาคารอยละของการ
แสดงพฤติกรรมการสะบัดมือที่เกิดข้ึน  ในแตละระยะการทดลอง  3  ระยะ  และนําขอมูลมาแสดง
ดวยตารางและกราฟ 
 
สรุปผลการวิจัย 

ผลการทดลองพบวา  เด็กออทิสติกท่ีมีพฤติกรรมการสะบัดมือ  เมื่อไดรับการเสริมแรงท่ี
เปนกิจกรรม  เด็กมีพฤติกรรมการสะบัดมือลดลง  ดังน้ีคือระยะเสนฐานมีพฤติกรรมเกิดข้ึนรอยละ 
52.78   ระยะทดลองมีพฤติกรรมเกิดขึ้นรอยละ  29.19 และระยะถอดถอนมีพฤติกรรมเกิดขึ้นรอยละ 
12.12  ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไววา  หลังการใชการเสริมแรงที่เปนกิจกรรม  เด็กออทิสติก
มีพฤติกรรมการสะบัดมือลดลงกวากอนใชการเสริมแรงที่เปนกิจกรรม 
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อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยพบวาเด็กออทิสติก  อายุ  10  ป  ที่มีพฤติกรรมการสะบัดมือ  ซึ่งเปนพฤติกรรม
ที่เด็กชูมือขึ้นมาแลวใชหลังมือขวาตีกระทบกับหนามือซาย  หรือหลังมือซายตีกระทบกับหนามือ
ขวาผานไปกระทบโตะหรือสิ่งของเพื่อหาสิ่งเราไมวาจะเปนมือเปลาหรือมีของอยูในมือหรือการชู
มือขึ้นสะบัดไป-มา  พบเมื่อไดรับการปรับพฤติกรรมโดยการเสริมแรงท่ีเปนกิจกรรม  ทําให
พฤติกรรมการสะบัดมือลดลง  และเมื่อหยุดใชการเสริมแรงที่เปนกิจกรรมคือในระยะถอดถอน(A2) 
พบวาคารอยละของพฤติกรรมการสะบัดมือในการสังเกตแตละคร้ังมีคารอยละใกลเคียงกัน  แสดง
ใหเห็นวาในแตละระยะการทดลองมีแนวโนมของการเกิดพฤติกรรมการสะบัดมือลดลง  ซึ่ง
สอดคลองกับผลการศึกษาของพิกุล  ทําบุญตอบ (2550:  52)  ที่ทําการศึกษาผลของการใชการ
เสริมแรงท่ีเปนกิจกรรมเพ่ือลดพฤติกรมการสายศีรษะของเด็กออทิสติกโดยการเสริมแรงดวย
กิจกรรมท่ีเด็กชอบ  ผลปรากฏวาเม่ือเด็กออทิสติกไดรับการเสริมแรงท่ีเปนกิจกรรมเด็กแสดง
พฤติกรรมการสายศีรษะลดลงและสอดคลองกับผลการศึกษาของพุฑติพงษ  เพชรรัตน (2552)ที่
ทําการศึกษาพฤติกรรมซ้ําๆของเด็กนักเรียนออทิสติกอายุ 7-10  ปที่มีพฤติกรรมซ้ําๆ ในโรงเรียน
ศึกษาพิเศษจํานวน  3  คน  จากการใชโปรแกรมปรับพฤติกรรม  กิจกรรมการเคล่ือนไหว   พบวา
นักเรียนออทิสติกมีพฤติกรรมการสะบัดมือลดลงจากระยะเสนฐานรอยละ  46.98  ซึ่งอยูในระดับ
ปานกลาง   

นอกจากน้ียังสอดคลองกับการศึกษาของเคอรน   และคณะ(Kern  et at,  1982 , อางถึงใน  
พุฑฒิพงษ เพชรรัตน, 2552: 50)  ซึ่งไดทําการศึกษาการใชกิจกรรมการเคลื่อนไหวโดยการวิ่ง
เหยาะๆเพื่อลดพฤติกรรมซ้ําๆ  และกระตุนตัวเอง  และเพ่ิมการตอบสนองท่ีเหมาะสม  โดยกลุม
ตัวอยางเปนเด็กออทิสติกท่ีมีพฤติกรรมซ้ําๆ  ผลการวิจัยพบวา การใชกิจกรรมเคลื่อนไหวโดยการ
วิ่งเหยาะๆชวยลดพฤติกรรมซ้ําๆ กระตุนตัวเอง  และเพ่ิมการตอบสนองที่เหมาะสมทางการเลน  
และทางวิชาการ  ซึ่งสอดคลองกับการวิจัยในครั้งนี้ 

นอกจากน้ีผลการศึกษาในคร้ังน้ี ยังสอดคลองกับผลการศึกษาของแอซริน  และวีสโลวสกี
(Azrin  and  Wesolowski 1980 : 113-119 ,  อางถึงใน  กุลยา  กอสุวรรณ,  2540 : 43)  ที่
ทําการศึกษาโดยใชเงื่อนไขท่ีไมพึงพอใจ  โดยใชการขัดจังหวะรวมกับการเสริมแรงเพื่อลด
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พฤติกรรมซ้ําๆ  ผลการศึกษาพบวาการเสริมแรงรวมกับการขัดจังหวะไดผลในการลดพฤติกรรม
ซ้ําๆ  ในระดับเกือบศูนยในชวงเวลา  35  วัน  ซึ่งสอดคลองกับการวิจัยครั้งน้ี 

 
ขอสังเกตที่ไดจากการศึกษา 
 การศึกษาในคร้ังน้ี  มีขอสังเกตท่ีไดจากการศึกษาในระยะการทดลอง ดังน้ีคือ  ในสัปดาห
แรกใหการเสริมแรงท่ีเปนกิจกรรม  เด็กมีพฤติกรรมการสะบัดมือลดลงเล็กนอยเน่ืองจากสัปดาห
แรก  เด็กยังไมสามารถควบคุมตนเองในการทําตามเง่ือนไขที่กําหนดไวได ในระยะการทดลอง
สัปดาหที่สอง  สามและสี่  เด็กมีพฤติกรรมการสะบัดมือลดลงเร่ือยๆ  เน่ืองจากเขาใจในเง่ือนไข
และคุนเคยกับกิจกรรมการเสริมแรงที่เด็กจะไดรับ  จึงมีความพยายามมากข้ึน  ดังน้ันเด็กจึงสามารถ
ควบคุมตนเองใหปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีตนเองตองการไดดีขึ้น  จากขอสังเกตน้ีจะเห็นไดวาการนํา
การเสริมแรงที่เปนกิจกรรมมาใชในการลดพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม  ควรไดรับการเสริมแรงอยาง
ตอเน่ืองสมํ่าเสมอ  เพื่อใหเด็กไดฝกควบคุมตนเองใหปฏิบัติตามเง่ือนไขได  จากการสังเกตในขณะ
ดําเนินการทดลองชวงเวลาท่ีเด็กสามารถควบคุมตนเองไมใหเกิดพฤติกรรมการสะบัดมือไดนาน
ที่สุด  คือในชวงตนของชวงเวลาในการสังเกต  20 นาที 
 
ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะท่ัวไป 
1.1.  ผูที่จะนําแผนการเสริมแรงท่ีเปนกิจกรรมไปใชควรจะศึกษาและทําความเขาใจ

จุดมุงหมายและลําดับขั้นตอนวิธีการดังกลาวเพ่ือจะไดนําเทคนิคการปรับพฤติกรรมไปใชสําหรับ
เด็กที่มีปญหาในชั้นเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพในการชวยเหลือใหเด็กมีพฤติกรรมที่พึงประสงค
และมีพัฒนาการท่ีดีขึ้น 

1.2.  การใชแผนการเสริมแรงท่ีเปนกิจกรรมควรศึกษาพ้ืนฐานความสามารถของเด็ก
ออทิสติกกอน  เพ่ือนําเทคนิค  การปรับพฤติกรรมไปใชใหเหมาะกับศักยภาพและระดับพัฒนาการ
ของเด็ก 
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1.3. ควรทําการเผยแพรเกี่ยวกับเทคนิคการปรับพฤติกรรม  โดยการใชแผนการ
เสริมแรงท่ีเปนกิจกรรมใหแกสถานศึกษาที่สอนเด็กออทิสติกเพื่อนําไปใชในการปรับพฤติกรรม
เด็กที่มีปญหาในชั้นเรียน  เพื่อชวยใหเด็กมีพฤติกรรมที่เหมาะสมเปนที่ยอมรับของสังคมตอไป 

2.  ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 
 2.1.  ควรศึกษาวิธีการปรับพฤติกรรมโดยนําการใหแรงเสริมท่ีเปนกิจกรรมมาใชกับเด็ก
ที่มีปญหาทางพฤติกรรมอ่ืนๆ  เชน  พฤติกรรมกาวราว  พฤติกรรมลุกจากท่ีนั่ง  เปนตน 

 2.2.  ควรศึกษาการนําเทคนิควิธีการปรับพฤติกรรมมาใชรวมกับเทคนิคอ่ืน  เชน  
เทคนิคการกระตุนผสมผสานประสาทสัมผัส  เทคนิคการฝกพูด  เปนตน  ในการปรับพฤติกรรม
เพื่อใหเด็กเกิดพฤติกรรมท่ีเหมาะสม 
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ภาคผนวก  ก 
แบบสังเกตพฤติกรรมการสะบัดมือ 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการสะบัดมือ 
คําอธิบาย 

ใหผูวิจัยและผูชวยวิจัยบันทึกพฤติกรรมการสะบัดมือ  โดยทําเคร่ืองหมายขีด (l)  เมื่อเด็ก
แสดงพฤติกรรมการสะบัดมือในแตละชวงเวลาท่ีกําหนด  ลงในชองแบบสังเกต  พฤติกรรมที่
เกิดขึ้นในตารางบันทึก 
นิยามศัพทเฉพาะ 
          พฤติกรรมการสะบัดมือ  หมายถึง  การแสดงออกที่เด็กชูมือขึ้นมาแลวใชหลังมือขวาตี
กระทบกับหนามือซาย  และหนามือขวาตีกระทบกับหลังมือซาย  หรือหลังมือขวากระทบกับหนา
มือซายผานไปกระทบโตะเพ่ือหาสิ่งเราไมวาจะเปนมือเปลา  หรือมีของอยูในมือหรือการชูมือขึ้น
สะบัดมือไป-มา  การจับสิ่งของสะบัดเพื่อกระตุนตนเอง  
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แบบสังเกตพฤติกรรมการสะบัดมือ 
ชื่อ........................................................วัน/เดือน/ปเกิด..............................................อายุ.................. 
ผูสังเกต.............................................................วันที.่.................................................ครั้งท่ี............... 
เร่ิมสังเกตพฤติกรรมเวลา......................................................สิ้นสุดเวลา............................................ 
สถานท่ี................................................................................................................................................ 
 
ตารางบันทึก  พฤติกรรมการสะบัดมือ  ในระยะเวลา  20  นาที โดยแบงชวงเวลาการสังเกต 80 ชวง  
ชวงละ15 วินาที 
 
พฤติกรรม
การสะบัด

มือ 
 

1 2 3 4 5 
                    

พฤติกรรม
การสะบัด

มือ 
 

6 7 8 9 10 
                    

พฤติกรรม
การสะบัด

มือ 
 

11 12 13 14 15 
                    

พฤติกรรม
การสะบัด

มือ 
 

16 17 18 19 20 
                    

 
สรุปผลการสังเกตพฤติกรรม 
เด็กแสดงพฤติกรรมการสะบัดมือ  จํานวนรอยละ.........................   ในระยะเวลา  20  นาที   
หมายเหตุ  ใชเคร่ืองหมาย / เมื่อเด็กแสดงการเกิดพฤติกรรมการสะบัดมือ, เคร่ืองมือ – เมื่อไมเกิดพฤติกรรม  
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การหาคาความเช่ือมั่นระหวางผูสังเกต(IOR) 
ผูวิจัยดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
          1.  ผูวิจัยและผูชวยวิจัย  ศึกษาทําความเขาใจจุดมุงหมายของการวิจัย  นิยามของพฤติกรรม
การสะบัดมือท่ีเปนพฤติกรรมเปาหมาย  และวิธีการบันทึกในแบบสังเกตเพื่อความเขาใจท่ีตรงกัน 
          2.  ผูวิจัยและผูชวยผูวิจัยฝกการสังเกตและบันทึกพฤติกรรมกอนลงมือเก็บขอมูลจริงจํานวน  
5  คร้ัง 
ตารางท่ี 7 คาความเช่ือมั่นระหวางผูสังเกต (IOR)โดยคํานวณจากสูตรดังตอไปน้ี 

จํานวนท่ีบันทึกตรงกัน 
จํานวนที่บันทึกตรงกัน + จํานวนท่ีบันทึกไมตรงกัน 

ครั้งท่ี ความถ่ีของพฤติกรรม คา IOR 
(%) จํานวนท่ีบันทึก

ตรงกัน 
จํานวนท่ีบันทึกไม

ตรงกัน 
1 74 6 92.50 
2 75 5 93.75 
3 74 6 92.50 
4 73 7 91.25 
5 72 8 90 

 
หมายเหตุ  โดยใชการสังเกตแบบชวงเวลาเน่ืองจากเปนพฤติกรรมที่มีลักษณะการแสดงออกที่
ตอเน่ืองเวลาที่ใชในการแสดงออกแตละคร้ังก็ไมเทากัน 
 
 
 
 
 
 
 

IOR = X  100 
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ภาคผนวก  ข 
การเลือกตัวเสริมแรง 
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การประเมินรางวัล 
แบบจัดรางวัลในเลือกหลายๆ ตัวเลือก 

 
ชื่อ...............ด.ช. นิว..(นามสมมุติ).................วัน/เดือน/ปเกิด.....15..ม.ค...2547.........อายุ......10........ 
ผูประเมิน.........นางนันทิชา......โสมนาม..........วันท่ี….13...ธ.ค....2556............ครั้งท่ี.........1............. 
รางวัลท่ีเปนตัวเลือก 
1.)  กิจกรรมรอยลูกปด          2.)  กิจกรรมหาของในกะบะทราย         3.) กิจกรรมฉีกกระดาษแปะ  
 

ครั้งท่ี รางวัลท่ีนักเรียนเลือก 
ตําแหนงท่ีวาง ลําดับกิจกรรม

ท่ีเด็กเลือก ซาย กลาง ขวา 
 

1 
 

กิจกรรมรอยลูกปด    2 
กิจกรรมหาของในกะบะ

ทราย 
   1 

กิจกรรมฉีกกระดาษแปะ    3 
 

2 
 

กิจกรรมหาของในกะบะ
ทราย 

   1 

กิจกรรมฉีกกระดาษแปะ    3 
กิจกรรมรอยลูกปด    2 

 
3 
 

กิจกรรมฉีกกระดาษแปะ    3 
กิจกรรมรอยลูกปด    2 

กิจกรรมหาของในกะบะ
ทราย 

   1 

 
สรุปกิจกรรมที่เด็กชอบตามลําดับดังนี้ 
 กิจกรรมท่ีเด็กชอบทําทั้งสามกิจกรรมผูวิจัยไดทําการวางสลับตําแหนงกัน  คือ  ตําแหนง  
ซาย  กลาง  ขวา  จนครบ 3 คร้ังผลปรากฏวา  เด็กชอบเลนกิจกรรมหาของในกะบะทรายเปนลําดับ
ที่ 1  กิจกรรมรอยลูกปดเปนลําดับที่ 2  และกิจกรรมฉีกกระดาษติดแปะเปนลําดับที่ 3 
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ภาคผนวก  ค 
แบบบันทึกการไดรับการเสริมแรงท่ีเปนกิจกรรม 
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แบบบันทึกการไดรับการเสริมแรงท่ีเปนกิจกรรม 
ตารางท่ี  8  การไดรับการเสริมแรงที่เปนกิจกรรมในระยะทดลอง 

คร้ังที่ สัปดาหที่ทดลอง รอยละพฤติกรรม 
การสะบัดมือ(%) 

การเสริมแรงท่ีได 

1  
 

1 
 
 

51.87 เด็กจะไมไดรับกิจกรรมการ
เสริมแรงท่ีชอบ 

2 48.12 กิจกรรมฉีกกระดาษติดแปะ 
3 44.37 กิจกรรมฉีกกระดาษติดแปะ 
4 38.12 กิจกรรมฉีกกระดาษติดแปะ 
5 38.75 กิจกรรมฉีกกระดาษติดแปะ 
6  

 
2 
 

36.87 กิจกรรมฉีกกระดาษติดแปะ 
7 33.12 กิจกรรมรอยลูกปด 
8 36.25 กิจกรรมฉีกกระดาษติดแปะ 
9 31.87 กิจกรรมรอยลูกปด 

10 28.75 กิจกรรมรอยลูกปด 
11  

 
3 
 
 

27.50 กิจกรรมรอยลูกปด 
12 27.50 กิจกรรมรอยลูกปด 
13 24.37 กิจกรรมรอยลูกปด 
14 20 กิจกรรมรอยลูกปด 
15 20.63 กิจกรรมรอยลูกปด 
16  

 
4 
 
 

19.38 กิจกรรมหาของในกะบะทราย 
17 16.87 กิจกรรมหาของในกะบะทราย 
18 15 กิจกรรมหาของในกะบะทราย 
19 12.50 กิจกรรมหาของในกะบะทราย 
20 11.88 กิจกรรมหาของในกะบะทราย 
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ตารางท่ี  1  แผนการเสริมแรงท่ีเปนกิจกรรม 
 

พฤติกรรมเปาหมาย 
เกณฑการใหการเสริมแรง 

ระยะเวลาของการทํา
กิจกรรมท่ีชอบ 

กิจกรรมท่ีเด็กไดรับเปนตัว
เสริมแรง 

เกณฑท่ี 1 
เด็กมีพฤติกรรมการสะบัดมือ 
รอยละ  50.00   ขึ้นไป 

เด็กจะไมไดรับกิจกรรมการ
เสริมแรงท่ีชอบ 

เด็กจะไมไดรับกิจกรรมการ
เสริมแรงท่ีชอบ 

เกณฑท่ี 2 
เด็กมีพฤติกรรมการสะบัดมือ 
รอยละ  35.01 - 50.00 

5  นาที กิจกรรมฉีกกระดาษติดแปะ 

เกณฑท่ี 3  
เด็กมีพฤติกรรมการสะบัดมือ 
รอยละ  20.00 – 35.00 

 
5 นาที 

 

 
กิจกรรมรอยลูกปด 
 

เกณฑท่ี 4  
เด็กมีพฤติกรรมการสะบัดมือ 
ต่ํากวารอยละ  20.00   

5 นาที 
 

กิจกรรมหาของในกะบะทราย 
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ภาคผนวก  ง 
รูปภาพอุปกรณท่ีใชในการเสริมแรง 
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ภาพที่ 1 กะบะทราย 
 

 
 

ภาพที่ 2 ลูกปดรูปทรงตางๆ ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.5-1.0 เซนติเมตร 
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ภาพที่ 3 ฉีกกระดาษติดแปะ 
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