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 The objective of this study was to compare desirable behaviors of Autistic 

pupils before and after using prompting together with Premark technique. The subjects 

were 3 students, grade 4th  to 6th, in the 2nd semester, academic year 2013,                         

Wat Wichitrakarnnimit School, Pasee Chareon District, Bangkok. The method of study  

was Small n experimental research, ABA design, with multiple-baseline across targeted 

behaviors. This experiment lasted for 6 weeks (5 days per week and 1 hour per day). 

The instruments for this study included Picture Prompting, Verbal Prompting, Premark 

Technique, behavioral modification program and observation and recording form. The 

statistics used in this study was Mean. 

 The finding indicated that prompting together with Premark technique 

increased the classroom desirable behaviors of the autistic students. 
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บทท ี  
บทนํา 

 
ความเป็นมาและความสาํคัญของปัญหา   

 สงัคมปัจจบุนัเร่งให้มีการพฒันาคณุภาพคนให้ได้รับการศกึษาเพือส่งเสริมให้ทกุคนได้
พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มทีจึงได้มีการปฎิรูปการศึกษาและตราพระราชบัญญัติ
การศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ขนึ เพือพฒันาคนไทยให้เป็นมนษุย์ทีสมบรูณ์  ทงัร่างกาย  จิตใจ
และสติปัญญา ความรู้และคณุธรรมมีจริยธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกบัผู้ อืนได้อย่างมี
ความสขุ โดยมุ่งเน้นให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกัน  การรับการศึกษาขนัพืนฐานไม่น้อยกว่า 
12 ปีทีรัฐต้องจดัให้อย่างทวัถึงและมีคณุภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย (กระทรวงศึกษาธิการ, 254 :        
5-7) ซึงรวมถึงเด็กทีมีความต้องการพิเศษประเภทต่าง  ๆ อาทิ นักเรียนทีมีความบกพร่องทาง
สติปัญญา  บกพร่องทางการได้ยิน บกพร่องทางการมองเห็น บกพร่องทางการเรียนรู้ นกัเรียนทีมี
ปัญหาทางพฤติกรรมและนกัเรียนออทิสติก ในปัจจุบนัจึงทําให้นักเรียนทีมีความต้องการพิเศษ
เหลา่นีได้รับสิทธิและโอกาสทางการศกึษาเชน่เดียวกบัเดก็ปกติ 

 นกัเรียนออทิสติกเป็นนักเรียนพิเศษกลุ่มหนึง ทีมีความผิดปกติ และความล่าช้าทาง
พฒันาการมีความบกพร่องในด้านการสือความหมายไม่ว่าจะเป็นการใช้สีหน้าท่าทางหรือภาษา
ถ้อยคํา ปัญหาทางสงัคม และปัญหาทางพฤติกรรม โดยจะมีพฤติกรรมทีแปลกๆ ซําๆ (ผดงุ อารยะ
วิญ ูและคณะ, 2546: 1) ซึงปัญหาพฤติกรรมทีสามารถสงัเกตเห็นได้ชดัเจนเมืออยู่ในโรงเรียน
หรืออยู่ในห้องเรียน เช่น มีอารมณ์รุนแรง กรีดร้อง และทําลายข้าวของ ก้าวร้าว ทําร้ายตัวเอง 
ตอ่ต้านการเปลียนแปลง อยูไ่มน่ิง ซนผิดปกติ และอาจจะสง่ผลกระทบตอ่การจดัการเรียนการสอน 
สง่ผลให้ไมส่ามารถพฒันาในด้านตา่งๆ ได้อยา่งเหมาะสม ดงันนัจึงสมควรปรับพฤติกรรมให้ลดลง
หรือหายไป และเพิมพฤตกิรรมทีดีนนัให้ยงัคงอยูห่รือสง่เสริมให้มากขนึ                  
    พฤติกรรมทีเป็นปัญหาของนกัเรียนออทิสติกทีเกิดขึนในโรงเรียนหรือในห้องเรียนนนั
อาจแบง่ได้  ลกัษณะ (จารุณี เด็นจิ, : ) คือ 1) ปัญหาทีเกิดขนึแล้วมีผลกบัตวันกัเรียนเอง 
กล่าวคือ พฤติกรรมทีแสดงออกไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยในสงัคม ไม่ขดัต่อระเบียบวินยัของ
โรงเรียน ไม่ทําให้ครูคนใดคนหนึงไม่พอใจ แต่เป็นภัยต่อสุขภาพจิตของนักเรียนเอง และอาจ
แสดงออกอยา่งรุนแรงได้  2) ปัญหาซึงเมือเกิดขนึแล้ว มีผลตอ่บคุคลอืนหรือตอ่สงัคมของโรงเรียน
จนกลายเป็นปัญหาของโรงเรียน เช่น การไม่นงัอยู่กับที การไปก่อกวนเพือนหรือครูในชนัเรียน
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ขณะทีมีกิจกรรมการเรียนการสอน การวิงออกจากห้องเรียนโดยไม่ขออนุญาตทําให้ครูผู้ สอน              
ต้องหยุด การเรียนการสอนชวัขณะเพือทีต้องติดตามนักเรียนออทิสติกทีวิงออกจากนอกห้องไป 
สอดคล้องกับ ปทุมทิพย์ สุภานันท์ (2551: 22) ทีได้กล่าวถึงพฤติกรรมไม่อยู่นิงของนักเรียน                      
ออทิสติกว่า ไม่สามารถนงันิงอยู่กับทีได้นาน ไม่มีสมาธิ ไม่สนใจอะไรจริงจงัมีความสนใจช่วงสนั 
และพฤติกรรมการไม่เก็บของเข้าทีอาจส่งผลทําให้เด็กขาดวินัยในตนเองเมือโตเป็นผู้ ใหญ่ 
เพราะฉะนนัครูควรทีจะฝึกวินยัให้กับนกัเรียนตงัแต่เนินๆ เพือให้เด็กเกิดความเคยชินและติดเป็น
นิสยั             
 ลักษณะของพฤติกรรมต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นอาจส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ของ
นกัเรียนออทิสติกเนืองจากเป็นพฤติกรรม ทีสังคมไม่เป็นทียอมรับหรือขดัแย้งกับความคาดหวัง
ของสังคม ดังนันการเรียนการสอนควรทําควบคู่กับการปรับพฤติกรรม  โดยลักษณะเด่นของ
นกัเรียนออทิสติกนนัจะเรียนรู้ได้ดีโดยผ่านการมองเห็น การรับรู้ทางสายตา (Visual Perception) 
ซึงเป็นกระบวนการของสมองในการแปลความหมายของข้อมูลทีได้รับจากสายตา  ทําให้สามารถ
รับรู้ความคิด ความจํา ความเข้าใจสิงต่างๆ มีความสมัพันธ์กับภาพโดยการมอง ดงันนัผู้ วิจยัจึง
สนใจใช้การชีแนะด้วยภาพและวาจาร่วมกับหลักการพรีแมค ในการปรับพฤติกรรมของนกัเรียน
ออทิสติก โดยการชีแนะด้วยภาพและวาจานนัเป็นลักษณะของการช่วยแนะนําช่องทางเพือให้
นกัเรียนออทิสตกิสามารถแสดงพฤติกรรมทีพงึประสงค์เพราะฉะนนัการชีแนะด้วยภาพจึงทําหน้าที
เป็นสิงเร้าทีจะควบคมุการเกิดพฤติกรรมของนกัเรียนได้ (ผ่องพรรณ เกิดพิทกัษ์ , 2536: 86) และ
จากการใช้โปรแกรมชีแนะด้วยภาพในการปรับพฤติกรรมนี ก็สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
การศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2542 มาตรา 24 (1) ทีกลา่วถึงการจดักระบวนการเรียนรู้โดยให้จดัเนือหา
สาระ และกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้ เรียนโดยคํานึงถึงความ
แตกตา่งระหว่างบุคคล (สํานกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศึกษา , : 13) 
รวมถึงสอดคล้องกบัอาพร ตรีสนู (2550) ทีได้ศกึษาผลของการใช้ชดุการเรียนรู้ด้วยกลวิธีการรับรู้
ผ่านการมองในการพัฒนาทักษะทางสังคมของนักเรียนออทิสติก พบว่าหลังการทดลองใช้ชุด               
การเรียนรู้ด้วยกลวิธีการรับรู้ผ่านการมองทําให้ทักษะทางสังคมของนักเรียนออทิสติกสูงขึน
มากกว่าก่อนการทดลอง และเมือนกัเรียนออทิสติกนนัเพิมพฤติกรรมทีพึงประสงค์ได้ก็ควรมีการ
เสริมแรงเพือทีจะทําให้นกัเรียนออทิสตกินนัมีแนวโน้มของพฤติกรรมทีพึงประสงค์เพิมขนึ ผู้วิจยัจึง
สนใจนําหลกัการของพรีแมคมาใช้ในการปรับพฤติกรรม โดยหลกัของพรีแมคนีเป็นการเสริมแรงที
อาศยัหลักการเสริมแรงทางบวกเป็นการนําพฤติกรรมหรือกิจกรรมทีเด็กชอบมากทีสุดมาเป็น                
ตัวเสริมแรงพฤติกรรมหรือกิจกรรมทีครูต้องการให้นักเรียนทํา (Miulus, : , อ้างถึงใน    
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พฒันานสุรณ์ สถาพรวงศ์, : ) และเนืองจากเทคนิคนีใช้พฤติกรรมหรือกิจกรรมทีเด็กชอบ
มาเป็นตวัเสริมแรงพฤติกรรมทีพึงประสงค์ จึงไม่จําเป็นต้องจัดตวัเสริมแรงอย่างอืนมาใช้ ทําให้
ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการหาตัวเสริมแรง  (พัฒนานุสรณ์  สถาพรวงศ์,  : ) 
ตลอดจนเพือให้นักเรียนออทิสติกได้เกิดการเรียนรู้ ว่าการทีนักเรียนสามารถนังเรียนได้เป็น
ระยะเวลาทีนาน และขออนญุาตครูออกนอกห้องสามารถทําให้นกัเรียนได้ทํากิจกรรมทีนกัเรียนนนั
ชอบ    

 ด้วยเหตทีุนกัเรียนออทิสติกของโรงเรียนวดัวิจิตรการนิมิตร ในระดบัชนัประถมศึกษา  
ปีที   -  จํานวน  คน มีปัญหาทางพฤติกรรม คือ การไม่นังอยู่กับที และไม่เก็บของเข้าที ซึง
ส่งผลตอ่การจดักิจกรรมการเรียนการสอนของครู ด้วยเหตนีุผู้วิจยัจึงสนใจศกึษาผลของการชีแนะ
ร่วมกับหลักการพรีแมค เพือเพิมพฤติกรรมทีพึงประสงค์ในห้องเรียนของนักเรียนออทิสติก คือ          
การนงัอยูก่บัที และการเก็บของเข้าที ซึงจะส่งผลให้นกัเรียนออทิสติกเป็นทียอมรับ และอยู่ร่วมกบั
ผู้ อืนในสังคมได้อย่างมีความสุข ตลอดจนใช้เป็นแนวทางในการปรับพฤติกรรมของครูผู้ สอน
นกัเรียนออทิสตกิตอ่ไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
              เพือเปรียบเทียบพฤติกรรมทีพึงประสงค์ในห้องเรียนของนักเรียนออทิสติกก่อนและ
หลงัจากการใช้การชีแนะร่วมกบัหลกัพรีแมค 
 

คาํถามของการวิจัย  
    พฤติกรรมทีพึงประสงค์ในห้องเรียน ของนักเรียนออทิสติก หลงัจากการใช้การชีแนะ
ร่วมกบัหลกัพรีแมค สงูขนึกวา่ก่อนการทดลองหรือไม ่
 

สมมตฐิานในการวิจัย 
  พฤติกรรมทีพึงประสงค์ในห้องเรียน ของนักเรียนออทิสติก หลงัจากการใช้การชีแนะ
ร่วมกบัหลกัพรีแมค สงูขนึกวา่ก่อนการทดลอง 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ตวัอยา่งทีใช้ในการวิจยั เป็นนกัเรียนทีได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นออทิสติกหรือ
มีภาวะออทิสซึม ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพ มีความสามารถในการเข้าใจภาษา อ่านและเขียนได้  
สามารถพูดสือสารได้และช่วยเหลือตนเองได้  กําลังศึกษาอยู่ในระดบัชนัประถมศึกษาปีที 4-6 
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ภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2556 ของโรงเรียนวดัวิจิตรการนิมิตร สงักัดสํานกังานเขตภาษีเจริญ 
กรุงเทพมหานคร จํานวน  คน มีขนัตอนในการคดัเลือกดงันี 

 1. เป็นนกัเรียนออทิสตกิทีได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ 
 2. มีอายรุะหวา่ง  -  ปี 
 3. พดูสือสารเป็นประโยคได้ 
 4. สามารถอา่นเขียนหนงัสือได้ 
 5. มีความสามารถในการเข้าใจภาษา 
 6. ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองให้นกัเรียนเข้ารับการทดลองอยา่งตอ่เนือง 
 

ตัวแปรทศีึกษา 

  ตวัแปรต้น ได้แก่ การชีแนะร่วมกบัหลกัพรีแมค 

  ตวัแปรตาม ได้แก่  พฤติกรรมทีพงึประสงค์ในห้องเรียน 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
  . พฤติกรรมทีพึงประสงค์ในห้องเรียน หมายถึง การแสดงออกหรือการกระทําของ
นกัเรียนออทิสติกทีสามารถปฏิบตัิตามกฎระเบียบทีกําหนดขนึ โดยวดัจากแบบสงัเกตพฤติกรรม 
ซงึพฤตกิรรมทีพงึประสงค์ในห้องเรียน ทีผู้วิจยัศกึษา  มีดงันี 
   .  พฤตกิรรมการนงัอยูก่บัที หมายถึง การทีทกุส่วนของร่างกายของนกัเรียนออทิสติก
ไมพ้่นออกจากเก้าอี ซงึพฤตกิรรมนีแสดงออกในขณะอยูใ่นชนัเรียน  
   .  พฤติกรรมการเก็บของเข้าที หมายถึง การทีนกัเรียนสามารถเก็บอปุกรณ์การเรียน 
สามารถเก็บของเลน่เข้าที สามารถจดัวางรองเท้า และกระเป๋านกัเรียน ตามทีกําหนดให้   
  . การชีแนะ หมายถึง การชีแนะด้วยภาพ และวาจา ซึงผู้วิจยัได้ใช้ภาพเสมือนจริงแสดง
พฤติกรรมทีพึงประสงค์ในห้องเรียนของนกัเรียนออทิสติก มีลกัษณะเป็นแผ่นบตัร ขนาดประมาณ 

X12 เซนติเมตร และใช้คําพูดทีสนั กระทัดรัด เพือให้นักเรียนออทิสติกแสดงพฤติกรรมทีพึง
ประสงค์ในห้องเรียน  
  3. การใช้หลกัพรีแมค หมายถึง การให้นกัเรียนออทิสติกได้ทํากิจกรรมทีชอบมากทีสุด          
คือ การร้องเพลงคาราโอเกะ เต้นประกอบเพลง กิจกรรมเล่นในห้อง sensory room หลงัจากที
แสดงพฤตกิรรมทีพึงประสงค์ภายในห้องเรียน อนัมีผลทําให้นกัเรียนแสดงพฤติกรรมทีพึงประสงค์
ในห้องเรียนเพิมขนึ    
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ประโยชน์ทไีด้รับจากการวิจัย 
1. พฤติกรรมของนกัเรียนออทิสติกเปลียนแปลงไปในทางทีดีขึน หลงัจากได้รับการสอน

โดยใช้โปรแกรมชีแนะด้วยภาพร่วมกบัหลกัพรีแมค 
 2. เป็นแนวทางสําหรับครูผู้สอนนกัเรียนออทิสตกิในการปรับพฤตกิรรมทีพงึประสงค์ 



บทท ี2 
เอกสารและงานวิจัยทีเกียวข้อง 

 

  การชีแนะร่วมกับหลกัพรีแมค ทีส่งผลต่อพฤติกรรมทีพึงประสงค์ในห้องเรียนของนกัเรียน                 
ออทิสตกิ ได้มีการศกึษาเอกสารงานวิจยัทีเกียวข้อง นําเสนอตามลําดบั ดงันี  

 .  เดก็ออทิสติก  
    .   ความหมายของเด็กออทิสตกิ 

    .   สาเหตขุองการเกิดภาวะออทิสซมึ 

    .   ลกัษณะและอาการสําคญัของเดก็ออทิสตกิ 

    .   ระดบัความรุนแรงของภาวะออทิสซมึ 

   .   ระบาดวิทยาของภาวะออทิสซมึ 

   .   การพยากรณ์  
   .   การคดัแยกเดก็ออทิสตกิ 
    .   การชว่ยเหลือเดก็ออทิสตกิ 

 2.  การรับรู้จากการมองเห็นและการฟังของนกัเรียนออทิสตกิ 
   .   การรับรู้จากการมองเห็นของนกัเรียนออทิสตกิ 

   .   การรับรู้จากการฟังของนกัเรียนออทิสตกิ 

   .   การเรียนรู้ด้วยภาพของนกัเรียนออทิสตกิ 
   .   การเรียนรู้ด้วยการฟังของนกัเรียนออทิสตกิ 
   .   งานวิจยัทีเกียวข้องกบัการเรียนรู้ด้วยภาพและการฟังของนกัเรียนออทิสตกิ 
 .  การชีแนะ 

   .   ความหมายของการชีแนะ 

   .2  ประเภทของการชีแนะ 
   .   หลกัการชีแนะอยา่งมีประสิทธิภาพ 
   .   งานวิจยัทีเกียวข้องกบัการปรับพฤติกรรมโดยใช้การชีแนะ 

 4. หลกัการพรีแมค 
   4.   ความหมายของหลกัการพรีแมค 
   4.   หลกัในการใช้กิจกรรมพรีแมค 
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   4.   ข้อดีของเทคนิคการเสริมแรงด้วยหลกัพรีแมค 

   4.   ข้อควรพิจารณาในการเสริมแรงด้วยหลกัพรีแมค 

   4.5  งานวิจยัทีเกียวข้องกบัการเสริมแรงด้วยหลกัพรีแมค 
             
.  เดก็ออทสิตกิ 

  .   ความหมายของเดก็ออทสิตกิ 

        นกัการศกึษาหรือนกัวิชาการทีเกียวข้องได้ให้ความหมายของเดก็ออทิสตกิไว้ดงันี 

        กระทรวงศึกษาธิการของสหรัฐอเมริกา (U.S. Department of Education)                       
ให้ความหมายของเด็กออทิสติกว่าออทิสซึม คือ ความบกพร่องทางพฒันาการด้านการสือสารด้วย
ภาษาถ้อยคําและไม่ใช้ถ้อยคํา ด้านความสมัพนัธ์กับผู้ อืนๆ และมกัสงัเกตเห็นอาการเหล่านีได้ชดัเจน
ตงัแตอ่ายกุ่อน 3 ปี  ความบกพร่องดงักลา่ว มีผลกระทบตอ่การพฒันาการตา่งๆ หลายด้าน เด็กกลุ่มนี
ชอบทําอะไรซําๆ ชอบการเคลือนไหวแบบใดแบบเดียว หมกมุ่นกับสิงใดสิงหนึงอย่างมาก มีความ
พอใจกบัสิงแวดล้อมทีซําซากจําเจ (ศรีเรือน แก้วกงัวาน, 2548)  

   กรมวิชาการ (2543: 1) ได้ให้ความหมายของเด็กออทิสตกิไว้วา่ เป็นเด็กทีมีพฤติกรรม
ผิดปกติเกียวกับพฒันาการทางการสือสาร ภาษา สงัคม และอารมณ์เป็นอย่างมาก  จะมีพฤติกรรม
แปลกๆ สือสารไมเ่ข้าใจ พดูช้า หรือไมพ่ดู 

   ผดงุ อารยะวิญ แูละคณะ (2546: 1) ได้ให้ความหมายว่าเป็นเด็กทีมีความต้องการ
พิเศษทางการศกึษาประเภทหนึงเด็กกลุ่มนีมีความบกพร่องทางพฒันาการอย่างรุนแรงในด้านการสือ
ความหมาย ทังการใช้สีหน้าท่าทางหรือการใช้ภาษาถ้อยคํา มีปัญหาทางพฤติกรรม สังคม  และมี
พฤติกรรมทีแปลกๆ ซําๆ   

   ดารณี อุทยัรัตนกิจ (2547: 1) กล่าวว่า เด็กทีมีภาวะออทิสซึม จะมีพฒันาการที
ผิดปกติ  ซึงมีจุดกําเนิดจากประสาทชีววิทยา และส่งผลกระทบต่อความสามารถของบุคคลในการ
สือสารความคดิและความรู้สกึ การใช้จินตนาการ การสร้างสมัพนัธภาพกบัผู้ อืน การเปลียนแปลง การ
รับสมัผสัและการรับรู้ความเป็นไปรอบตวัและยงัไมมี่ทางรักษาให้หายขาดได้    

   รจนา  ทรรทรานนท์ (2547: 11) ได้กล่าวว่า เด็กออทิสติก หรือเด็กทีมีภาวะออทิสซึม
จะมีพฤติกรรมผิดปกติ  ซึงแสดงออกให้เห็นทางพฤติกรรมว่าไม่สามารถพัฒนาทางด้านสังคมและ
อารมณ์  มีความบกพร่องทางด้านภาษา การสือความหมายอย่างรุนแรงและขาดจินตนาการ  ซึง
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พฒันามาจากการเรียนรู้ตามวยัอยา่งเหมาะสม  พฤตกิรรมทีเดก็แสดงออกบง่ถึงความผิดปกติของการ
พฒันาการทีเห็นได้ตงัแต่แรกเกิดจนถึงวยัเด็กตอนต้น  ออทิสซึมเป็นได้กับเด็กทุกชาติ ทุกภาษา ไม่
จํากดัว่า พ่อ แม่ เป็นใคร มีพืนฐานการศกึษาและฐานะความเป็นอยู่อย่างไร เด็กผู้ชายเป็นออทิสซึม
มากกวา่เดก็ผู้หญิงในอตัราสว่น 4:1    

   แพทย์ผู้ เชียวชาญและนกัวิชาการในประเทศไทยทีสนใจศึกษาเกียวกับเด็กออทิสติก 
ได้ให้ความหมายวา่ เดก็ออทิสตกิ หมายถึง เดก็ทีมีพฒันาการทางด้านภาษา การพดู การแสดงท่าทาง
ทีบอกความหมายต่างๆ ช้ากว่าเด็กปกติ แยกตวัจากสังคมอันเนืองมาจากภาวะออทิสซึม  ซึงเป็น
อาการผิดปกติทางพฒันาการของเด็กพฒันาการประสาทการรับรู้ทํางานผิดปกติ  ทําให้การแปลผล
ข้อมลูจากประสาทสมัผสัผิดไปจากปกติ ส่งผลตอ่พฒันาการทางการพดูและภาษา หรือ  เด็กออทิสติก 
หมายถึง เด็กทีมีความผิดปกติและความล่าช้าทางพัฒนาการด้านสังคม  ด้านการสือความหมาย 
ภาษา  ด้านอารมณ์ พฤติกรรมและการจินตนาการ   อาจจะมีหรือไม่มีปัญญาอ่อนร่วมด้วย และมกั
พบเห็นอาการเหล่านีได้ชัดเจนก่อนอายุ  ขวบ (เพ็ญแข  ลิมศิลา, 2545;  อุมาพร  ตรังคสมบัติ,  
2545; ชาตรี  วิฑรูชาต,ิ 2546; จอม  ชมุชว่ย, 2545)  

       ดงันนัสรุปได้ว่า  เด็กออทิสติก หมายถึง เด็กทีมีความบกพร่องทางพฒันาการอย่าง
รุนแรง  ในด้านการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ด้านการสือสาร ความหมายหรือขาดทักษะ ด้านการ
ติดต่อสือสาร และ  มีพฤติกรรมซําๆ บางคนจะก็มีพัฒนาการตําหรือสูงกว่าเด็กทัวไป โดยเฉพาะ
พฒันาการทางภาษา การพูด การแสดงท่าทางทีบอกความหมายต่างๆ   มกัพบเห็นอาการเหล่านีได้
ชดัเจนตงัแตว่ยัเดก็เล็กก่อนอาย ุ    ขวบ   

    .   สาเหตุของภาวะออทสิซึม  
        จากการศกึษาถึงสาเหตขุองภาวะออทิสติก  ผู้ศกึษาวิจยัได้กล่าวถึงสาเหตแุละปัจจยั
ทีเกียวข้องกบัเดก็ออทิสตกิไว้ ดงันี   
               โรเกอร์ และคณะ (Roger et al., 2001: 7) กลา่วว่าเกิดจากปัจจยัทางชีววิทยา ซึงเป็น
ความผิดปกติของสมอง และระบบประสาท รวมทงับิดามารดาทีเลียงดูเด็กแบบไม่ตอบสนอง ได้มี
งานวิจยัทีสนบัสนนุอยา่งชดัเจนว่า เด็กออทิสติกมีความผิดปกติทางระบบประสาท และสาเหตอืุนๆ ที
ยงัไมท่ราบสาเหตอีุกด้วย    

 วิง (Wing, 1996: 79) กลา่ววา่ สาเหตขุองเดก็ออทิสตกิ เกิดจากความผิดปกติทีสมอง                
มีปัญหาระหวา่งคลอดและสาเหตทุางพนัธุกรรม และรูปแบบเฉพาะของครอบครัว เป็นสาเหตหุนึงทีไม่
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ชัดเจนนัก โดยรวมแล้วสาเหตุของเด็กออทิสติกนันซับซ้อนมาก โดยเฉพาะในด้านพันธุกรรมนนัมี
มากกว่าหนึงพนัธุกรรม ทีมผู้ศกึษาวิจยัในประเทศตา่งๆ ได้พยายามศกึษาเจาะจงไปทีโครโมโซมและ
พนัธุกรรมทีมีพยาธิสภาพ โดยเฉพาะการอธิบายลกัษณะของเดก็ออทิสติก   

 จากการศกึษาของ แพทริค บอลตนั (Patric Bolton) และคณะเผยแพร่งานในปี ค.ศ.
1994 กล่าวว่า ในพีน้องของเด็กออทิสติกประมาณ 3 เปอร์เซ็นต์ จะมีลกัษณะของออทิสติก และ
จํานวนเทา่กนันีจะพบความผิดปกติทางพฒันาการเล็กน้อย (Autistic Spectrum Disorder) พบว่า 20 

เปอร์เซ็นต์ หรือมากกว่ามีความผิดปกติเพียงเล็กน้อย มีการศึกษาเปรียบเทียบกับเด็กปัญญาอ่อน  
ดาวน์ซินโดรม (Down syndrome) และพีน้อง พบว่าดาวน์ซินโดรม (Down syndrome) มีความ
ผิดปกติเชน่เดียวกบัพีน้องออทิสตกิ   

 เพ็ญแข  ลิมศิลา (2545: 24) ได้กล่าวถึง ภาวะออทิสซึมว่ามีสาเหตุมาจากภาวะ
ตา่งๆ มากมาย สิงใดก็ตามทีทําให้พฒันาการทางสมองผิดปกตไิป อาจเกิดได้ตงัแตร่ะหว่างเด็กทีอยู่ใน
ครรภ์มารดาระหว่างการคลอด หรือภายหลงัการคลอด เช่น  มารดาทีเป็นโรคหดัเยอรมนัระหว่างการ
ตงัครรภ์ เด็กทีเป็นโรคทิวเบอร์รัส สเคอร์โรลิส ตงัแต่กําเนิด เด็กทีขาดออกซิเจนระหว่างคลอด  การ
เจ็บป่วยของเด็กภายหลังการคลอด เช่นโรคไข้สมองอักเสบแม้แต่การเป็นหัด  ไอกรน  ที มี
ภาวะแทรกซ้อน ก็อาจเป็นสาเหตุทําให้สมองผิดปกติได้  มีหลักฐานหลายอย่างทีแสดงว่า เด็ก                 
ออทิสติกมีความผิดปกติทางหน้าทีของสมอง เช่น เด็กออทิสติก ร้อยละ 25-30 จะมีอาการของโรค
ลมชกัในระยะเริมเข้าสู่วยัรุ่น จากการตรวจคลืนสมองด้วยไฟฟ้าในเด็กออทิสติกอยู่ 2 แห่ง คือ บริเวณ
ทีควบคมุด้านความจํา อารมณ์และแรงจงูใจ สว่นอีกบริเวณหนงึจะควบคมุเกียวกบัการเคลือนไหวของ
ร่างกาย  ลกัษณะของเซลล์สมองทงัสองแหง่เป็นเซลล์ทีไมพ่ฒันาไปตามวยัของเด็ก  สาเหตทีุเกียวข้อง
กบักรรมพนัธุ์เนืองจากพบเดก็ออทิสตกิในคูแ่ฝดจากไข่ใบเดียวกนัมากกว่าคูแ่ฝดทีเกิดจากไข่คนละใบ  
อตัราส่วนของเด็กออทิสติกในพีน้องท้องเดียวกนัพบถึง  1: 50 ส่วนในเด็กทวัไปพบ1 : 2,000 เคยมี
รายงานถึงสารบางอย่างทีเป็นตวันําทางแน่นอนในเด็กออทิสติก มีความผิดปกติในระบบภูมิต้านทาน 
คือระบบภูมิต้านทานกลบัไปทําลายระบบประสาทของตนเอง อย่างไรก็ตามยงัไม่สามารถบอกได้ถึง
สาเหตสุง่เสริมทีจะทําให้เดก็เป็นออทิสตกิอยูแ่ล้วมีอาการมากขนึ   

  ดุสิต  ลิขนะพิชิตกุล (2545: 6) ได้เสนอแนวทางการศึกษาถึงสาเหตุของภาวะ               
ออทิสซมึ  ซงึมี 3 แนวทาง ดงันี 
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         แนวทางที 1 ศกึษาจากปัจจยัภายนอก ส่วนมากเป็นการศกึษาเหตปัุจจยันอกตวัเด็ก
วา่เป็นเรืองของการติดเชือ โดยเชือโรคทีมีความน่าจะเป็นสาเหต ุคือ เชือไวรัส มีรายงานพบว่าการติด
เชือไวรัสแล้วแสดงอาการออทิสซึม หรือพบร่องรอยการติดเชือในเด็กออทิสติกมากกว่าเด็กปกติ แต่
ทงันี ผลการศกึษานีไมพ่บทกุครัง จงึเร็วเกินไปทีจะสรุปหรือตืนตวัในเรืองของการตดิเชือ 

          แนวทางที 2 ศกึษาจากปัจจยัภายใน  เป็นแนวทางการศกึษาวิจยัทีมีผู้วิจยัและมีผู้ ให้          
การสนบัสนุนเงินทุนค่อนข้างมาก  การวิจยันีจะบอกว่ามีปัจจยัอะไรทีพบในตวัเด็กป่วยมากกว่าเด็ก
ปกติ แต่แสดงไม่ได้ว่า ปัจจยันนัเป็นสาเหตขุองภาวะออทิสซึม สิงทีน่าเป็นห่วง คือ เมือมีการนําผล
การศึกษา  มาเผยแพร่กันโดยผู้ ทีไม่มีความรู้ความชํานาญ หรือมกัคาดเดาว่าเป็นการค้นพบสาเหต ุ
หรือส่วนหนึงของสาเหตซุึงเป็นการสรุปทีไม่ถกูต้อง เช่น ใช้คอมพิวเตอร์วดัขนาดของสมอง หรือการ
ทํางานของสมอง การใช้กระบวนการทางชีวเคมีวดัสารตา่ง ๆ ในร่างกายเปรียบเทียบกนั 

          แนวทางที 3 ศึกษาพนัธุกรรม เป็นการศึกษาทีได้รับความนิยมมากระยะหลังอาจ
เนืองจากเทคโนโลยีด้านนีมีการพฒันามาก เป็นผลการศกึษาทีน่าสนใจหลายอย่าง แตย่งัไม่สามารถ
อธิบายได้วา่ความผิดปกตทีิพบนนัทําให้เกิดโรคได้อยา่งไร    

         การศกึษาทงัสามแนวทางนี แม้ไม่ใช่ข้อสรุป แตบ่อกได้อย่างหนึงว่าเด็กออทิสติกเป็น
ภาวะทีมาจากความผิดปกติของสมอง แต่อะไรเป็นสาเหตทํุาให้สมองทํางานผิดปกติยังไม่ทราบสิง
สําคญัทีสุด  ทีได้รับจากการศึกษาค้นคว้ามานานก็คือข้อสรุปทีว่าเป็นออทิสซึมไม่ได้เกิดจากการ               
เลียงด ู

        ศรีเรือน  แก้วกงัวาน (2548: 209) ได้เสนอแนวคิดใหญ่ๆ 2 แนวคิดทีอธิบายสาเหต ุ
ของภาวะออทิสซมึ ดงันี  
        1. สาเหตขุองภาวะจิตใจ เชือว่า ภาวะออทิสซึมในเด็ก เกิดจากความสมัพนัธ์ทางลบ
ในครอบครัว เด็กใช้กลไกป้องกันตวัแบบหลบไปอยู่ในโลกของตวัเอง เพือหลีกเลียงความรู้สึกกดดนั
และ    การปฏิเสธของพ่อแม่ ผู้ปกครอง แนวคิดนีไม่ได้รับการยอมรับมากนักในปัจจุบนัแต่ยงัได้รับ
ความสนใจอยู ่
       2. สาเหตทุางชีววิทยา งานวิจยัใหม่ จํานวนมากให้ความสนใจสาเหตขุองภาวะออทิ
สซึม ในแง่ชีววิทยาโดยเฉพาะปัจจัยทางด้านยีนน์   ปัจจุบนันีมีการยอมรับกันมากกว่าเป็นสาเหตุ
สําคญั เกิดจาก  ความผิดปกติของสมองส่วนกลาง (Central nervous system) ซึงอาจเกิดจากเซลล์
สมองทีผิดปกตแิละความสมดลุของสารเคมีของระบบประสาท  การศกึษาด้านสาเหตขุองออทิสซึมนนั  
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มกัไม่ได้เป็นการศึกษาเพือหาสาเหตแุต่เป็นการหาปัจจยัทีพบร่วมกัน  โดยสรุปไม่ได้ว่าเป็นเหตหุรือ
เป็นผล หรือกลไก การสรุปวา่เรืองใดเรืองหนงึเป็นสาเหตจุงึเป็นเรืองไมถ่กูต้อง 

                     ดงันนัสรุปได้ว่า  สาเหตขุองภาวะออทิสซึมในปัจจุบนัยงัไม่มีหลักฐานทีแน่นอนว่า
เกิดจากสาเหตใุด  แต่เชือว่ามาจากปัจจยัดงันี  ปัจจยัด้านพนัธุกรรม  อาจเกิดจากความผิดปกติของ
ยีน  ปัจจยัทางสิงแวดล้อม  เช่น  อาจเกิดจากการติดเชือ    อบุตัิเหตจุากการคลอด  การเจ็บป่วยของ
เดก็หลงัคลอด และจากการศกึษาค้นคว้าในปัจจบุนัพอจะสรุปปัจจยัสําคญัตา่ง ๆ ทีเป็นการสนบัสนนุ
สาเหตุการเกิดภาวะออทิสซึม  น่าจะเกียวข้องกับพยาธิสภาพทางสรีระวิทยาของระบบประสาท
สว่นกลาง รวมทงัปัจจยัอืน ๆ  
 .   ลักษณะและอาการของเดก็ออทสิตกิ  
       บุคคลออทิสติก มีลักษณะอาการทีแตกต่างกันตามระดบัความรุนแรง  และมีความ
แตกต่างจากเด็กปกติมากน้อยขึนอยู่กับภาวะของแต่ละคน  นักการศึกษาได้กล่าวถึงลักษณะและ
อาการของเด็กออทิสติก  มีดงันี (ผดงุ  อารยะวิญ ู และคณะ , ; สถาบนัสุขภาพเด็กแห่งชาติ  
มหาราชินี, ) 
        . ความบกพร่องด้านปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม  เดก็มีความบกพร่องในการมีปฎิสมัพนัธ์
ระหว่างบคุคลกบัสิงแวดล้อม  เช่น  ไม่มองสบตาผู้ อืน  ไม่มีการแสดงออกทางสีหน้าหรือกริยาท่าทาง
จงึไมส่ามารถสร้างความสมัพนัธ์กบัผู้ อืนได้  เล่นกบัเพือนไม่เป็น  ไม่สนใจทีจะทํางานกบัใครมกัอยู่ใน
โลกของตนเอง 
       . ความบกพร่องทางการสือสาร เป็นความบกพร่องทงัด้านการใช้ภาษา ความเข้าใจ
ภาษา  การสือสาร  การสือความหมาย  เด็กจะมีความล่าช้าทางภาษาและการพูดในหลายระดับ 
ตงัแตไ่มส่ามารถพดูสือความหมายได้เลย หรือพดูได้บ้างแตไ่ม่สามารถสนทนาโต้ตอบกบัผู้ อืนได้อย่าง
เข้าใจและเหมาะสม   บางคนจะมีลกัษณะการพดูแบบเสียงสะท้อนหรือพดูเลียนแบบทวนคําพดู หรือ
พดูซําแต่ในเรืองทีตนเองสนใจ  การใช้ภาษาพูดมกัจะสลบัหน้าทีของคําในประโยค ระดบัเสียงทีพูด
อาจจะมีความผิดปกต ิ บางครังพดูในระดบัเสียงเดยีว   
                . ลกัษณะทางพฤติกรรมและอารมณ์ทีบกพร่อง  บคุคลออทิสติกจะมีพฤติกรรมซําๆ 
ผิดปกติ เช่น  เล่นมือ  โบกมือไปมา หรือหมนุตวัไปรอบๆ ยึดติดไม่ยอมเปลียนแปลงในชีวิตประจําวนั  
มีความสนใจแคบ  หมกมุ่นกับสิงของบางอย่าง  เด็กบางคนแสดงออกทางอารมณ์ไม่เหมาะสมกบัวยั  
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บางครังร้องไห้หรือหัวเราะโดยไม่มีเหตผุล  บางคนมีปัญหาด้านการปรับตวัและมีการเปลียนแปลง
สิงแวดล้อมตา่งๆ จะอาละวาดหรือแสดงพฤติกรรมก้าวร้าว เชน่  ร้องไห้  ทําลายข้าวของ  เป็นต้น 

      . ความบกพร่องด้านการเลียนแบบและจินตนาการ  เด็กบางคนต้องกระตุ้นจึงจะ
เลียนแบบได้  เชน่  เลียนแบบการเคลือนไหว  การพูด  บางคนไม่สามารถเลียนแบบได้แม้การกระทําที
ง่ายๆ การขาดทกัษะการเลียนแบบจงึเป็นพืนฐานสําคญัของการเล่น  ทําให้เด็กขาดทกัษะการเล่น  ใน
ด้านจินตนาการไมส่ามารถแยกเรืองจริงหรือเรืองสมมตุิได้  เชือมโยงความเข้าใจของเหตกุารณ์หนึงไป
ยงัเหตุการณ์อืนไม่ได้  มีความยุ่งยากในการเข้าใจสิงทีเป็นนามธรรม  การเล่นสมมุติ  การจัดระบบ
ความคดิ  การจดัลําดบัความสําคญัก่อนหลงั  การวางแผนการคิด การสร้างจินตนาการจากภาษา ซึง
สง่ผลตอ่ การเรียนของเดก็ออทิสตกิ   
       . ความบกพร่องด้านการเรียนรู้ประสาทสัมผัส การใช้ประสาทสัมผสัทงัห้า ได้แก่  
การรับรู้ทางสายตา  การตอบสนองตอ่การฟัง  การสมัผสั  การรับกลินและรส  มีความแตกตา่งกนัใน
แตล่ะบคุคล  บางคนชอบมองวตัถหุรือแสงมากกวา่มองเพือน  ไมม่องตาผู้ อืนบางคนเอาสิงของมาส่อง
ดใูกล้ๆ ตา บางคนตอบสนองตอ่เสียงผิดปกติ  เช่น  ไม่หนัตามเสียงเรียกทงัทีได้ยิน  บางคนจะปิดหู  
เมือได้ฟังเสียงบางเสียง  ตอ่ต้านการสมัผสั  หลีกเลียงการดมกลินและการรับรส  บางคนตอบสนองไว
หรือช้ากวา่หรือแปลกกวา่ปกติ  เชน่  ดมของเลน่  ดมรองเท้า  หรือเลน่แปลกๆ เป็นต้น 

       . ความบกพร่องด้านการใช้อวัยวะต่างๆ อย่างประสานสัมพันธ์   การใช้ส่วนต่างๆ 
ของร่างกายรวมถึงการประสานสมัพันธ์ของกลไกกล้ามเนือมดัใหญ่และมัดเล็ก   มีการเคลือนไหวที
งุ่มง่ามผิดปกติไม่คล่องแคล่ว  ท่าทางการเดินหรือการวิงดแูปลกๆ การใช้กล้ามเนือมดัเล็ก เช่น การ
หยิบจบัช้อนส้อมไมป่ระสานกนั  เป็นต้น   
       . ลกัษณะอืน ๆ ของบคุคลออทิสติก  บางคนมีพฤติกรรมทีผิดปกติ ในขณะทีบางคน
เชืองช้า  งุ่มง่าม  บางคนไม่ตอบสนองความรู้สึกตอ่ความเจ็บปวด  เช่น ดงึผม หรือกัดเนือตนเองโดย
ไมแ่สดงอาการเจ็บปวด   
       จากการรายงานลกัษณะเดน่ของบคุคลออทิสตกิทีนายแพทย์  ลีโอ แคนเนอร์ กราซิโน 

(Grazino, 2002) กล่าวไว้  มีดงันี  มีการแยกตวัอย่างเด่นชัด ส่วนใหญ่เป็นความบกพร่องในด้าน    
การปฎิสัมพันธ์ทางสงัคม  มีความผิดปกติในด้านภาษา บุคคลออทิสติกมีความผิดปกติด้านภาษา
ประมาณร้อยละ   ซงึมีระดบัตงัแตไ่มพ่ดู  สบัสนในการใช้คํา พดูภาษาเฉพาะของตนเอง พดูซําหรือ 
พูดเลียนคําพูดผู้ อืน  มีประมาณร้อยละ  ทีระดบัสติปัญญาดี  สามารถพูดและมีพัฒนาการทาง
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ภาษา   มีความยึดมนัในการกระทําเดิมๆ บุคคลออทิสติกมกัจะแสดงออกอย่างชดัเจนว่าไม่ชอบการ
เปลียนแปลงและยดึมนักบักิจวตัรประจําวนั  เชน่  ใช้แก้วใบเดิม  เสือผ้าชดุเดิม วางสิงของทีเดิม  ถ้ามี
การเปลียนแปลงเด็กจะโมโหฉนุเฉียวรุนแรง  ขาดการเล่นอย่างมีจินตนาการ ขาดความคิดสร้างสรรค์ 
และอารมณ์ขนั ขาดการเลน่ในรูปแบบของเกม หรือไม่มีจินตนาการในการเล่น  การปรากฏของอาการ
เห็นได้ตงัแต่ยังเล็ก ความผิดปกติของภาวะออทิสซึมปรากฏให้เห็นชัดเจนก่อนอายุ    เดือน  ซึง
พบว่าเด็กมีพัฒนาการในด้านต่างๆ ทีช้ากว่าพัฒนาการปกติ  มีการแสดงอารมณ์ทีเกรียวกราด
ฉุนเฉียวหรือหงุดหงิดไม่พอใจ  เช่น การเปลียนแปลงกิจวัตรประจําวัน เด็กจะมีอารมณ์โกรธโมโห
รุนแรงและคงอยู่เป็นเวลานาน มีความสามารถด้านหนึงด้านใดเป็นพิเศษ  ซึงบอ่ยครังทีผู้ปกครองคิด
ว่าเป็นเด็กอจัฉริยะ เช่น มีพรสวรรค์ในการวาดภาพ  การเล่นดนตรี หรือการคํานวณ  เป็นต้น  มีเชาว์
ปัญญาตํากว่าเกณฑ์  บคุคลออทิสติกประมาณร้อยละ   –  มีเชาว์ปัญญาตํากว่า   ส่วนใหญ่
จะมีระดบัเชาว์ปัญญาประมาณ   –  แต่มีบุคคลออทิสติกบางคนทีมีเชาว์ปัญญาสูง หรือกลุ่มที
เรียกว่า  High Functioning Autism และพบว่าเด็กกลุ่มนี มีความสามารถในด้านการแสดงออกทาง
ภาษามากกว่าความสามารถในด้านรับรู้ทางภาษา  ลกัษณะอืน ๆ ทีเกียวข้องกับความเป็นออทิสซึม  
บุคคลออทิสติกจะแสดงพฤติกรรมทีเป็นปัญหา  เช่น  ความก้าวร้าว  มีอาการตืนเต้น  วิตกกังวล  
สมาธิสนั  มีพฤติกรรมทําร้ายตนเอง  มีความฉุนเฉียว  ตอบสนองต่อสิงเร้า เช่น  แสง  เสียง  หรือ
สมัผสับางอย่างผิดปกติ  ชอบหรือกลวัอย่างไม่สมเหตผุล มีการแสดงออกทางอารมณ์ทีไม่เหมาะสม
กบับริบท  หรือไมต่อบสนองทางอารมณ์กบัสิงแวดล้อม  เป็นต้น   
   ผดุง  อารยะวิญ ู (2542: 158-160) ได้กล่าวว่า เด็กออทิสติกมีลักษณะจําแนก
ย่อยๆ ได้หลายประการ แตส่ามารถจดัหมวดหมู่ของพฤติกรรมได้ 4 ลกัษณะใหญ่ ๆ ได้แก่ . ปัญหา
ในการสร้างความสมัพนัธ์กบัคนหรือสิงทีอยูร่อบตวั  2. ปัญหาในด้านการพดูและภาษา เด็กออทิสติกมี
ปัญหาทาง การพดูและภาษามากกว่าร้อยละ 50 .ปัญหาในด้านพฒันาการ . ปัญหาในการแสดง
พฤติกรรม ทีเหมาะสมตอ่สิงทีอยูร่อบตวั      
   นิรมล  พจันสนุทร (2547: 3) กล่าวว่า เด็กออทิสติกมีอาการตงัแตม่ากไปหาน้อยและ
แตกตา่งกนัไป นอกจากนีเด็กออทิสติกยงัสามารถมีพฒันาการทีดีขนึเรือยๆ ดงันนัอาการจึงเปลียนไป
ตามวยัของเดก็ ทําให้การวินิจฉยัของแพทย์จงึแตกตา่งกนัไป ขนึกบัวา่พบเดก็เมือวยัใด  
   สมาคมจิตแพทย์ชาวอเมริกันจึงจัดกลุ่มว่า เป็นออทิสติกสเปคตรัม ( Autistic 

Spectrum) ซึงสเปคตรัม หมายถึง เฉดสี ในทางศัพท์แพทย์จัดให้กลุ่ม พีดีดี นอส (PDDS หรือ 
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Pervasive Developmental Disorder) และแบง่เป็นชนิดยอ่ยๆ ของ พีดีดี นอส ตามอาการหรือเฉดสีที
เป็น เชน่  ออทิสตกิ แอสเพอร์เกอร์ซินโดรม พีดีดี นอส (กรณีทีมีอาการคล้ายออทิสติกแตมี่อาการน้อย
กว่า) ในออทิสติกเองก็ยังมีอาการแบ่งเป็นระดบัเช่น (High function autistic) คือออทิสติกทีมี
ความสามารถดี อาการไม่รุนแรง เฉลียวฉลาด บางรายมีระดับความสามารถตํา มีเชาวน์ปัญญา
บกพร่องด้วย    
   ชาญวิทย์  พรนภดล (2545:145-150) ได้กล่าวถึง ประเภทของออทิสติกและอธิบาย
ความหมายกลุม่อาการออทิสซมึ ตามการจําแนกของ DSM IV ดงันี 

   . ออทิสติก ดิสออเดอร์ (Autistic Disorder) ได้แบง่ผู้ ป่วยออทิสซึมออกเป็น 3 กลุ่ม 
ตามพฤติกรรมและความสามารถในการติดตอ่สือสารกบัผู้ อืน ดงันี 

        กลุ่มแยกตัว (Aloof) คือ กลุ่มผู้ ป่วยทีชอบอยู่คนเดียว  ไม่เข้าหาบุคคลอืนด้วย
ตวัเองก่อน ไมต้่องการเข้ากลุม่หรือตดิตอ่กบัผู้ อืน 

             กลุ่มอยู่เฉย (Passive) คือ กลุ่มผู้ ป่วยทีมกัไม่เข้าหาบคุคลอืนด้วยตนเองก่อน แต่
ไมป่ฏิเสธทีจะมีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อืนเวลาทีผู้นนัเข้ามาหาหรือชกัชวน  
        กลุ่มเข้าหาคนแตมี่พฤติกรรมแปลกแยก (Active but odd) คือ ผู้ ป่วยดตูลกและ
น่าสงสารในเวลาเดียวกัน ผู้ ป่วยกลุ่มนีอยากมีเพือน และมกัพยายามเข้าหาบุคคลอืน แต่เนืองจาก
ทกัษะความเข้าใจทางสงัคมและความสามารถในการใช้ภาษาทีมีจํากดั ทําให้วิธีการทีผู้ ป่วยกลุ่มนี  ใช้
เวลาเข้าหาผู้ อืนดแูปลกประหลาดในสายตาผู้ อืน  ถกูผู้ อืนล้อเลียนอยู่เสมอ   เวลาคยุกบัเพือนผู้ ป่วยก็
มกัจะพูดถึงแตส่ิงทีตนเองสนใจ พีดีดี นอส (PDD NOS) และเอสเพอร์เกอร์ (Asperger’ disorder) 
มกัจะถกูจดัอยูใ่นกลุม่ที 2 และ 3 มากกวา่กลุม่ที 1 

                      2.  แร็ท ดิสออเดอร์ (Rett’s disorder) การเจริญเติบโตของศีรษะเริมหยดุชะงกัทีอาย ุ
5 เดือน ถึง 4 ปี ทําให้ศีรษะเติบโตช้าและเริมสญูเสียความสามารถในการใช้มือ ทกัษะทางสงัคมและ
การพดูเริมถดถอย 

  3. ชายฮดู ดิสอินติเกรทีฟ (Childhood Disintegrative Disorder หรือ CDD) จะ
สญูเสีย ความสามารถทางภาษาทงัการรับรู้และการพดู ทกัษะทางสงัคม ความสามารถในการปรับตวั 
การเลน่ ความสามารถในการใช้กล้ามเนือ ความสามารถในการควบคมุระบบขบัถ่าย  

                     4. เอสเพอร์เกอร์ (Asperger’s Syndrome) มีอาการออทิสซึมทกุอย่าง ยกเว้นว่ามี
ระดบัเชาวน์ปัญญาพัฒนาการทางภาษาอยู่ในเกณฑ์ปกติ ในวัยเด็กจะมีอาการซนหุนหันพลันแล่น
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และขาดสมาธิ เมืออายมุากขนึจะมีความสนใจอยากมีเพือนแตม่กัจะไม่เข้าใจสถานการณ์สงัคม  ไม่รู้
วา่จะปฏิบตักิบัผู้ อืนอยา่งไร และไมส่ามารถรักษาสมัพนัธภาพกบัผู้ อืนไว้ได้ 

                      5. พีดีดี นอส (PDD NOS) จะมีอาการรุนแรงน้อยกว่าออทิสซึม เริมเกิดอาการหลงั
อาย ุ30 เดือน จะมีระดบัเชาวน์ปัญญาสงูกว่า มีความสามารถในการใช้ภาษาในการติดตอ่สือสารกบั
ผู้ อืนดีกวา่และมีโอกาสเสียงตอ่การเกิดการชกัตํากวา่ผู้ ป่วยออทิสซมึ 

                     ดงันันสรุปได้ว่า  ลักษณะและอาการดังกล่าวเป็นภาพรวมของเด็กออทิสติก เด็ก           
ออทิสตกิ  แตล่ะคนจะมีลกัษณะพฤติกรรมทีแตกตา่งกนัมากบ้างน้อยบ้าง ขนึอยู่กบัระดบัความรุนแรง
ของแตล่ะบคุคล  
 .   ระดับความรุนแรงของภาวะออทสิซึม 
        ภาวะออทิสซึมเป็นอาการทีมีลักษณะแตกต่างกันได้มาก   อาการมีหลายอย่างและ        
ความรุนแรงก็ต่างกันหลายระดับ  สามารถแบ่งอาการของภาวะออทิสซึมเป็น  ระดับ ดังนี                     
(ผดงุ อารยะวิญ  ูและคณะ, ; ชาญยทุธ์  ศภุคณุภิญโญ, ) 
       . อาการรุนแรงน้อย  เด็กมักจะมีสติปัญญาดี  พัฒนาการทางภาษาดีพอใช้  
สามารถเรียนรวมกบัเดก็ปกติได้  บางรายเรียนจบปริญญาเอก 

       .  อาการรุนแรงปานกลาง  เดก็กลุม่นีมีพฒันาการทางสงัคมและภาษาทีจํากดั เรียน
หนงัสือได้ไมส่งูเทา่กลุม่แรก  แตส่ามารถชว่ยตวัเองได้ระดบัหนงึ 

       .  อาการรุนแรงมาก  เด็กกลุ่มนีมีภาวะปัญญาอ่อนร่วมด้วย  ด้านภาษาและสงัคม
พฒันาได้น้อยมาก  ชว่ยเหลือตนเองไมไ่ด้  ต้องมีผู้ดแูลตลอดชีวิต  เดก็กลุม่นีพบไมม่ากนกั  

  .   ระบาดวิทยาของภาวะออทสิซึม    
        การศกึษาและรายงานเกียวกบัการเกิดภาวะออทิสซมึทงัในและตา่งประเทศ มีดงันี  
        เพ็ญแข  ลิมศิลา (2545: 23) ได้กล่าวว่า ออทิสซึม พบในเด็กทวัโลกไม่จํากดัพืนฐาน             

ทางสงัคม การศกึษา ฐานะของบิดามารดา ความชกุของโรค 1: 2,000 หมายถึงในจํานวนเด็ก 2,000 

คน จะพบเด็กออทิสติก 1 คน พบในเด็กชายมากกว่าเด็กหญิงในอตัราส่วนเด็กชาย: เด็กหญิงเท่ากบั     

4 - 5:1  
     สถาบนัสขุภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (2546: 10) มีการศึกษาพบว่า สดัส่วนของการ

เกิดออทิสซึมในสงัคม พบได้ประมาณ 4: 1,000 ของเด็กทัวไป พบในเด็กชายมากกว่าเด็กหญิง
อตัราสว่นเดก็ชายตอ่เดก็หญิงเทา่กบั 4-5: 1 คน   
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     ศรีวรรณา  พูลสรรพสิทธิและคณะ ( ) ได้ศึกษาเด็กกลุ่มอายุ  –  ปี พบว่า มี
ความชุกของภาวะออทิสซึมเท่ากับ . :10,  คนและพบเด็กทีมีความเสียงต่อภาวะออทิสซึมจาก
การคดักรอง เทา่กบั .4: 1,  หรือ : 227 

        ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งอเมริกา(Center for Disease Control and 

Prevention, 2007: online) ได้เสนอข้อมูลการแพร่กระจายของโรค พบว่า ในอเมริกามีอัตราการ
แพร่กระจายของภาวะออทิสซึม : 150 ของจํานวนประชากร และมีแนวโน้มสงูขนึประมาณร้อยละ     

 –  ตอ่ปี โดยอตัราการเกิดไม่เกียวข้องกับ เชือชาติ เผ่าพนัธ์ุ หรือสถานะชนชนัทางสงัคม ฐานะ
ครอบครัวหรือระดบัการศกึษาของบดิามารดา โดยจะเกิดขนึกบัผู้ชายมากกวา่ผู้หญิง ประมาณ  เทา่ 

        ดงันันสรุปได้ว่า  การเกิดภาวะออทิสซึมโดยทัวไปมีความใกล้เคียงกัน ซึงจะพบใน
เดก็ชายมากกวา่เดก็หญิง อตัราการเกิดมีแนวโน้มสงูขนึและพบในทกุประเทศทกุเชือชาติ ทกุชนชนัใน
สงัคม   
  .   การพยากรณ์ 
        แพทย์ผู้ เชียวชาญได้กลา่วถึงการพยากรณ์ภาวะออทิสซมึ  ดงันี 

        เพ็ญแข  ลิมศิลา (2545: 45) กล่าวว่า  การพยากรณ์โรคขนึอยู่กบัปัจจยัหลายอย่าง
ถ้าเด็กออทิสติกมีอายมุากกว่า 5 ปีขนึไปแตย่งัไม่สามารถสือความหมายได้  มีประวตัิการชกัและพบ
พฤติกรรมแยกตวัหรือพฒันาการกล้ามเนือใหญ่ช้า  การพยากรณ์โรคจะไม่ดี  เด็กทีมีความสามารถ
พิเศษด้านใดด้านหนึงแสดงว่าระดับสติปัญญาดี  การพยากรณ์โรคจะดี สอดคล้องกับ ชาญวิทย์                  
พรนภดล  (2545: 157) และอําพล  สู่อําพนั (รุ่งนภา  ทรัพย์สพุรรณ, 2546: 10; อ้างอิงจาก  อําพล               
สู่อําพนั, 2539: 349)  ซึงได้กล่าวว่า  การพยากรณ์โรคจะดีหรือไม่ขึนอยู่กับระดบัเชาว์ปัญญาและ
พฒันาการด้านภาษาถ้าเดก็มีระดบัเชาว์ปัญญามากกว่า  70  และมีพฒันาด้านภาษาทีดี  เมืออาย ุ 5  

ปี  การพยากรณ์คอ่นข้างดี   
        ชาตรี  วิฑรูชาติ (2546: 46 - 47) กล่าวว่า การพยากรณ์โรคของเด็กออทิสติก เป็น
เรืองทีพูดยากเพราะมีความแตกต่างกันมาก แต่ละรายขึนอยู่กับหลายปัจจยัสําคญั ขึนอยู่กับว่าเริม
รักษาเร็วเท่าใด การรักษาทีผ่านมาทํามากน้อยเพียงใด เด็กมีความพิการด้านอืนด้วยหรือไม ่
เพราะฉะนัน พยากรณ์โรคของเด็กในแต่ละรายก็ไม่เหมือนกัน เด็กออทิสติกทีเริมมีภาษาทีมี
ความหมายก่อนอาย ุ5 ขวบ ถือวา่เป็นอาการทีดี     
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    ทศันวัต  สมบุญธรรมและรวิวรรณ  รุ่งไพรวัลย์ (2544: 100) ได้กล่าวว่า ปัจจยัที
สําคญัทีสุดต่อการพยากรณ์โรคในแง่บวกคือ การมีคะแนนจากแบบทดสอบสติปัญญาทีไม่ใช้ภาษา 
(Non - Verbal) มากกว่า 70 และการมีภาษาพดูทีมีความหมายและสือสารได้ก่อนอาย ุ  ปี เด็กทีมี
อตัราก้าวหน้าเร็ว ในชว่งแรกของการบําบดัอาจมีการพยากรณ์ดีกวา่ 

         ดงันนัสรุปได้ว่า  การพยากรณ์โรคของเด็กออทิสติกแต่ละรายไม่เหมือนกนัขึนอยู่กับ
พฒันาการด้านภาษา การสือสาร  ระดบัเชาว์ปัญญา  ถ้าเด็กมีระดบัเชาว์ปัญญามากกว่า 70 และ             
มีพฒันาการด้านภาษาทีดีก่อนอายุ  ปี ตลอดจนการให้การรักษาและช่วยเหลืออย่างถูกวิธีเร็วจะ
สง่ผลให้การพยากรณ์คอ่นข้างดี  

   .   การคัดแยกเดก็ออทสิตกิ 
    เพ็ญแข ลิมศิลา ( :  - ) กล่าวว่า การวินิจฉัยโรคออทิสซึมมีวิธีการปฏิบตัิ
ดงัตอ่ไปนี 

    .  การซกัถามประวตัิอย่างละเอียดจากพ่อแม่หรือผู้ ใกล้ชิดเด็กเกียวกับประวตัิการ
ตงัครรภ์ของมารดา การคลอด การเลียงด ูพฒันาการด้านร่างกาย สงัคม และสือความหมาย 

     .   การแสดงพฤติกรรมของเดก็ขณะทีอยูบ้่าน 

     .   มีบคุคลในครอบครัวมีปัญหาเหมือนเดก็หรือไม่ 
     .   ประวตักิารเจ็บป่วยของเดก็ การกระทบกระเทือนตอ่สมอง 
    .  การตรวจและประเมินเพือการวินิจฉัย แพทย์ควรให้เด็กเดิน วิงและเล่นได้อย่าง
อิสระ 

    .  การสงัเกตพฤติกรรมเพือการวินิจฉยั โดยสงัเกตว่าพบพฤติกรรมตา่ง ๆ ตอ่ไปนี ใน
ลกัษณะทีมากหรือน้อยเกินไป 

     .   ด้านร่างกายถ้ามีขนาดเล็กหรือใหญ่เกินไปมกัเกียวข้องกบัปัญหาของสขุภาพ
และปัญหาการรับประทานอาหาร เช่น เคียวอาหารไม่เป็น กลืนลําบาก คายอาหารไม่เป็น บางคน
รับประทานอาหารไมรู้่จกัอิม 

     .   การเคลือนไหวร่างกายมีความผิดปกต ิเชน่ วิงหรือเดินอย่างไม่มีจดุหมายโยก
ตวั กระดิกนิว โบกมือไปมา บางคนนิงเฉย บางคนงุ่มง่ามหกล้มบ่อย การแสดงออกทางสังคมและ
ความสัมพันธ์กับบุคคล เด็กอาจแสดงพฤติกรรม  แบบ คือ อาจแยกตัวโดดเดียวหรือสมยอมจน
เหมือนตุ๊กตาทีไมมี่ชีวิตจิตใจหรือมีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้คนมากเกินไปโดยแสดงให้เห็นพฤตกิรรมทีผิดปกติ 
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     .   การตอบสนองต่อการใช้ตา เช่นหลีกเลียงการสบตา จ้องมองแบบผิดปกติ
มองเลือนลอย ชอบมองแสงสวา่งหรือสิงของทีหมนุ ๆ มองสิงของใกล้ตามากเกินไป 

     .   การตอบสนองตอ่การฟัง ไมต่อบสนองตอ่เสียงบคุคลหรือตอบสนองเสียงบาง
เสียงมากเกินไป 

     .   การตอบสนองต่อรส กลิน สมัผสั ดมหรือเลียสิงทีไม่ใช่อาหาร ชอบหมกมุ่น
ต่อการสัมผสับางอย่างแต่ไม่รับการสัมผสัจากบุคคล บางคนทนต่อความเจ็บปวดและบางคนแสดง
ความเจ็บปวดมากเกินไป การสือความหมาย ไม่สามารถสือความหมาย ไม่เข้าใจสีหน้าท่าทางของ
ผู้ อืน พดูไมไ่ด้ พดูเลียนแบบ บางคนพดูซําซาก 

     .   พฤติกรรมซํา ๆ จะแสดงไมเ่หมือนกนั เชน่ ชอบดโูฆษณาทางทีวีซํา ๆ ต้อง 
นงัทีเดมิทกุครัง 
     .   การจินตนาการ ไมส่ามารถสมมตุใินการเลน่ เลน่ของเลน่ไมเ่ป็น 

     .   การปรับตวัตอ่สิงแวดล้อมและการแสดงออกทางอารมณ์ เดก็จะปรับตวัยาก 

เมือมีการเปลียนแปลงสิงแวดล้อม แสดงออกไมเ่หมาะสมกบัสถานการณ์ มีอารมณ์เปลียนแปลง 
โดยไมท่ราบเหตผุล 

    .  ด้านสติปัญญา มีความสามารถด้านต่าง ๆ ล่าช้า แต่มีความสามารถพิเศษบาง
ด้านโดดเดน่ 

    . การตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ การตรวจพิเศษทางห้องปฏิบตัิการหรือเครืองมือ
พิเศษไมใ่ชเ่พือการวินิจฉยั แตทํ่าเพือประกอบการรักษา 

    . การตรวจสอบทางจิตวิทยาเพือดูความสามารถของระดบัสติปัญญา ทําเมือเด็ก
สามารถพดูได้และเรียนรู้ได้แล้ว 

    . การตรวจสอบการได้ยิน 

   เนอร์คอมบี; และคนอืน ๆ (Nurcombe et al., : ) กล่าวว่า ในการวินิจฉัย
ภาวะออทิสซึมจะใช้เกณฑ์การวินิจฉัยตามคูมื่อการวินิจฉัยและสถิติความผิดปกติทางจิตของสมาคม
จิตแพทย์อเมริกนั (DSM IV) โดยแพทย์ผู้ เชียวชาญในประเทศไทยกําหนดพฤติกรรมทีสําคญัได้ใช้เป็น
เกณฑ์ ดงันี  
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ตารางที   พฤตกิรรมบง่ชีภาวะออทิสซมึ 
 

หวัข้อ คําอธิบายหวัข้อ 

. จํานวนข้อทีบง่ชี - ต้องมีลักษณะอย่างน้อย  ข้อ จากลักษณะบ่งชี  ข้อ  ใน
ข้อ ก. ข. และ ค. รวมกนั 

- ต้องมีลกัษณะอยา่งน้อย  ข้อในข้อ ก.  
- ต้องมีลกัษณะอยา่งน้อย  ข้อ ในข้อ ข. และ ค 

. ข้อบง่ชี ก. ข. และ ค. 
ก. ความบกพร่องในพฤตกิรรม
สงัคมด้านตา่งๆ 

 

 

 

 

 

 

. มีความบกพร่องในพฤตกิรรมสือสารทีไมใ่ชภ่าษาพดูหลายๆ 
อยา่งรวมกนั เชน่ การแสดงออกสีหน้า ภาษกาย การสบตา 
การสือสารด้วยภาษาทา่ทาง 

. ไมส่ามารถสร้างสมัพนัธ์กบัเพือนร่วมวยัได้อยา่งเหมาะสม 

. ไมรู้่จกัหาความสนกุ ความสนใจ และความสําเร็จ 
(Accomplishment) ร่วมกบัคนอืนได้ (เชน่ แสดงออกไมไ่ด้ 
เลน่กบัเพือนไมไ่ด้ ชีวตัถทีุตนสนใจไมไ่ด้ ) 
. ไมมี่ปฏิกริยาตอบโต้ – แลกเปลียนเชิงสงัคม และอารมณ์
กบับบคุคลอืน ทงัคนร่วมวยัและคนตา่งวยั (ไมรู้่จกัให้ ไมรู้่จกั
รับ) 

ข. ความบกพร่องในพฤติกรรม
ด้านภาษา 

. มีพฒันาการพดูช้าหรือไม่มีพฒันาการใดๆ เลย (ทงันีไม่นบั
ความพยายามในการชดเชยโดยวิธีอืนๆ เชน่ การใช้ทา่ทาง) 

. ในกรณีทีมีการพัฒนาภาษาพูดได้บ้างก็ไม่สามารถทีจะ
เริมต้นการสนทนาหรือดําเนินการสนทนา 

. การใช้คําพดูซําๆ ภาษาซําๆ ใช้ภาษาแปลกๆ 

. ขาดควาสามารถในการเล่นหลายอย่าง เช่น เล่นสมมตุิ เล่น
เลียนแบบเชิงสงัคม ทีเหมาะสมกบัวยัของตนเอง 
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ตารางที   พฤติกรรมบง่ชีภาวะออทิสซมึ (ตอ่) 
 

หวัข้อ คําอธิบายหวัข้อ 

ค. มีพฤตกิรรมซําซากจําเจ ไมกี่
อยา่งทงัในด้านความสนใจและ
กิจกรรม 

. หมกหมุ่นกับสิงใดสิงหนึง หรือพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึง
ซําๆ อยา่งผิดปกติวิสยั 

. ขาดความยืดหยุน่กบักิจวตัรประจําวนัหรือประเพณีพิธีกรรม 

. มีกิริยาอาการทางการเคลือนไหวซําๆ เป็นแบบเดียวกนั เช่น 
ลบูหน้า ดดันิว กดันวิ สลดัมือ ฯลฯ 

. หมกมุ่นไม่ยืดหยุ่นกับชินส่วนของวัตถุ สิงของ เครืองเล่น 
เชน่ รถ เกม 

. มีความผิดปกตหิรือความลา่ช้า
ในพฒันาการด้านตา่งๆ อยา่ง
น้อย  ด้าน 

. ด้านสงัคม     

. ด้านภาษา    

. ด้านการเลน่สมมตุ ิ

และ . ต้องแสดงออกตงัแตก่่อนอาย ุ  ขวบ 
. ความผิดปกติดงักลา่วต้อง
ไมใ่ชล่กัษณะความผิดปกติตาม
คํานิยามของ Ratt’ s Disorder 

หรือ Childhoo Disintegrative 

Disorder 

 

 

 

  สรุปข้อบง่ชีในการวินิจฉัยภาวะซึม เพราะเด็กออทิสติกอาจมีอาการบางอย่างร่วมกบั
เดก็ประเภทอืน เชน่ เดก็ปัญญาอ่อน เด็กสมาธิสนั เด็กทีมีความผิดปกติทางภาษา ดงันนัจึงเป็นต้องมี
ข้อบ่งชีในการวินิจฉัยโดยแพทย์ และมีแพทย์ลงความเห็นอย่างน้อย  คน (  ใน )โดยมีลักษณะ
ข้อบกพร่อง  ข้อ ในด้านพฤติกรรมสงัคม ด้านภาษา พฤติกรรมซํา ๆ และมีความผิดปกติหรือความ
ลา่ช้าในพฒันาการด้านตา่ง ๆ อยา่งน้อย  ด้าน 
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 .   การช่วยเหลือเดก็ออทสิตกิ 
       ผดงุ  อารยะวิญ  ู(2542: 122-125) สรุปการชว่ยเหลือเดก็ออทิสติกดงันี 

         1. หากเด็กออทิสติกมีความบกพร่องขนัรุนแรง การช่วยเหลือควรเป็นแบบตวัตอ่ตวั             
การเรียนร่วมจงึเป็นวิธีการทีไมเ่หมาะสม เมือเดก็มีทกัษะมากขนึ จงึอาจพิจารณาให้เรียนร่วมได้ 

        2. การสอนเด็กออทิสติกควรเน้นทกัษะทีจําเป็น ได้แก่ ทกัษะในการดํารงชีวิต ทกัษะ
การใช้ภาษาทีจําเป็นในการเรียน และทกัษะทีจําเป็นในการประกอบอาชีพ 

                   3.  ในทกัษะด้านภาษาควรเน้นการรับรู้ทางภาษาและการแสดงออกทางภาษาใน
ลกัษณะทีง่ายๆ ไมส่ลบัซบัซ้อน 

        4.  จดักิจวตัรประจําวนัให้เป็นระบบและดําเนินการตามเดมิทกุวนั หากมีการ
เปลียนแปลงจะต้องบอกและอธิบายให้เด็กทราบอยา่งชดัเจน 

         5. ใช้กระบวนการปรับพฤตกิรรรมควบคูไ่ปกบัการสอน 

         6. หลีกเลียงการลงโทษ การลงโทษบางอย่างอาจไม่เหมาะสมกบัเด็กประเภทนี อาจ
ทําให้ปัญหากลบัเลวร้ายยิงขนึ อยา่งน้อยควรเปลียนเป็นการให้แรงเสริมแทนการลงโทษ 

   7.  เดก็ออทิสติกจํานวนมากมกัขาดทกัษะในการสร้างปฏิสมัพนัธ์กบัเดก็อืนการ
จดัการเรียนการสอนจงึควรให้เพือนเป็นแบบอยา่งมากทีสดุ เทา่ทีจะสามารถจะทําได้ และการจดัการ
เรียนการสอน ควรเน้นทกัษะทางสงัคมด้วยเชน่เดียวกนั 
        8. พยายามเปลียนแปลงสภาพแวดล้อมทีก่อให้เกิด หรือส่งเสริมการแสดงพฤติกรรม
ทีไมพ่งึประสงค์ของเดก็ 

       9. เลือกใช้วิธีปรับพฤตกิรรมทีเหมาะสมกบัเดก็ 

       10.  หากเด็กนงัโยกตวัไปมาสมําเสมอในห้องเรียนหรือเมือประกอบกิจกรรม อาจสงั
ให้เด็กหยุดพฤติกรรมนนั หรือเพิกเฉยต่อพฤติกรรมนันเสีย   วิธีการดงักล่าวอาจไม่ทําให้เด็กหยุด
พฤติกรรม โยกตวั ครูอาจเลือกใช้วิธีใหม่ เช่น เลือกกิจกรรมทีเด็กสนใจ ซึงครูจะต้องมีข้อมูลก่อนว่า
เดก็ชอบอะไรบ้าง ครูอธิบายให้เพือนร่วมห้องเข้าใจและให้การชว่ยเหลือแก่เดก็ 

        11.  เด็กออทิสติกอาจกดัเด็กปกติ ซึงครูบางคนอาจนําเด็กไปนอกห้อง  หรือลงโทษ
เดก็ด้วย วิธีอืน ซงึอาจไมไ่ด้ผลครูจงึจําเป็นต้องขอความชว่ยเหลือจากผู้ เชียวชาญให้มาช่วยเด็กในบาง
เวลาหรืออาจให้เดก็ออทิสตกิเลือกนงัเรียนกบัเพือนทีเขาชอบและสามารถสือสารกนัรู้เรือง 
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        12. เด็กออทิสติกบางคนอาจพดูตามหรือเลียนเสียงพดูของเด็กปกติ ครูจะต้องชีแจง
ให้เด็กปกติเข้าใจว่า เขาไม่มีความประสงค์จะล้อเลียนเด็กปกติ แต่การพูดตามอาจเป็นลกัษณะของ          
เดก็ประเภทนี 

        13. เดก็ออทิสตกิบางคนอาจเรียนรู้ช้า เดก็ใช้เวลานานมากในการแสดงทกัษะทีง่าย ๆ 
ครูบางคนอาจลดจุดประสงค์ทางพฤติกรรมลง ลดเนือหาวิชาลง ซึงอาจทําให้เด็กสอบผ่านเกณฑ์ได้
ง่ายขึน ความจริงแล้วครูอาจช่วยเด็กได้โดยการสือสารทางสายตา  นันคือให้เด็กเรียนจากภาพ 
ประกอบวีดทิศัน์ หรือแผน่ใส หรือครูอาจใช้ดนตรีประกอบการสอน 

        14. เด็กอาจขาดสมาธิในการเรียน โดยเฉพาะอย่างยิงในสภาวะทีมีเสียงรบกวนครู
อาจให้เดก็งดร่วมกิจกรรมซงึเป็นวิธีการทีไม่เหมาะสม ครูอาจเลือกวิธีการอืน เช่น ให้เด็กสวมหฟัูงเพือ
ป้องกนัเสียงรบกวน หรือเดก็ฟังเพลงจากเทปในกิจกรรมทีมีเสียงดนตรี 
        การช่วยเหลือเด็กออทิสติกทีมีปัญหาทางพฤติกรรมหลายด้าน ดังนันการปรับ
พฤติกรรมทีมีปัญหา  การส่งเสริมฟืนฟูและพัฒนาพฤติกรรมทีเหมาะสมจึงจําเป็นต่อเด็กออทิสติก  
การดําเนินการดังกล่าว จําเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายทีเกียวข้องใกล้ชิดกับเด็ก   
โดยเฉพาะฝ่ายพ่อ แม่ ผู้ปกครอง แพทย์ จิตแพทย์ นักบําบดั และครู อาจารย์ต้องประสานงานกัน
อยา่งสมําเสมอและตอ่เนือง  
        พ่อ แม่ เป็นครูคนแรกของลูก ต้องเอาใจใส่ให้ความอบอุ่น รู้จกัวิธีสังเกตพัฒนาการ
ของลูก เพือเป็นข้อมูลในการรักษาบําบดัพฤติกรรมทีเป็นปัญหาและพัฒนาพฤติกรรมทีเหมาะสม 
รวมทงัชว่ยฝึกลกูให้ปฏิบตัติามคําแนะนําของแพทย์และนกับําบดั พอ่แมข่องเด็กออทิสติก ต้องมีความ
อดทนสงู เข้มแข็ง ทําใจยอมรับสภาพความจริงทีเกิดขนึ ปรับสถานการณ์ภายในบ้านให้ทุกคนมีส่วน
ร่วมในการเลียงดูเด็กออทิสติก  ฝ่ายแพทย์ หมายถึง  กุมารแพทย์  จิตแพทย์  พยาบาลจิตเวช  
นกัจิตวิทยา นกัฝึกพดู  นกับําบดัทงัหลาย ต้องร่วมมือประสานกบัพ่อแม่ และครู ช่วยรักษาบําบดัให้
คําแนะนําฝึกอบรมเพือลดพฤติกรรมทีเป็นปัญหา เสริมสร้างทักษะการช่วยตวัเอง และทักษะอืนๆ    
เป็นต้น 

    ครูและบคุลากรในโรงเรียน  ต้องมีความรู้และความเข้าใจในเรืองของเด็กออทิสติก มี
จิตใจทีเมตตาเห็นใจและต้องการจะให้ความช่วยเหลือ  ต้องมีความอดทนในการช่วยปรับเปลียน
พฤติกรรม  เสริมสร้างทกัษะใหม่ๆ และให้การศกึษาพิเศษ ตามความถนดัของเดก็แตล่ะคน  
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      เด็กออทิสติกส่วนใหญ่จะไม่อยู่นิง  ซุกซนมาก สมาธิสนั แยกตวั ไม่พูดถ้าไม่ได้รับการ
ปรับพฤติกรรมและฝึกพูดให้สือสารติดต่อกับผู้ อืนได้  ดงันนัเด็กออทิสติกจึงต้องได้รับการช่วยเหลือ
จากทกุฝ่าย ถ้าเด็กได้รับการช่วยเหลืออย่างเต็มทีตงัแตเ่ด็ก  เมือโตเป็นผู้ ใหญ่จะสามารถอยู่ในสงัคม
ได้ใกล้เคียงกบัคนปกต ิ 
                    การบําบัดรักษาอาการของเด็กออทิสติกนัน  สามารถปฏิบัติได้หลายวิธี โดยจาก
หลายวิชาชีพ ซงึสามารถสรุปการรักษาได้ดงันี (เพ็ญแข ลิมศลิา, 2545)  
       1. การบําบดัทางชีวภาพ ได้แก่ การให้ยามกัจะใช้ในกรณีทีเด็กมีอาการชกั ก้าวร้าวอยู่
ไ ม่ นิ ง ต ล อ ด จ น ปัญห า ท า ง ด้ า น อ า ร ม ณ์  พ ฤ ติ ก ร ร ม อื น ๆ  น อ ก จ า ก นี ก า ร นํ า  HEG 
(Hemoencephalogram)   มาใช้ซึงเป็นการทํา blood brain exercise ในสมองทงัสองซีกจะช่วยให้มี
การไหลเวียนของเลือดภายในสมอง   ดีขนึ ในเด็กออทิสติกจะเพิมการกระตุ้นทีบริเวณ Broca’s area 

ซึงเป็นสมองส่วนทีควบคมุการพูด ขณะรักษา HEG มีการบนัทึกกราฟคลืนความคิดทีสามารถบอก
ความก้าวหน้าในการรักษาแตล่ะครัง  
   2. พฤติกรรมบําบดั เป็นวิธีการปรับพฤติกรรมเพือลดพฤติกรรมทีไม่พึงประสงค์ การ
ปรับพฤติกรรมต้องมีการวางแผนร่วมกันกับผู้ปกครองหรือผู้ดแูลเด็ก ตลอดจนผู้ ทีเกียวข้องกับเด็ก
ทงัหมด เพือให้การบําบดัเป็นไปอยา่งตอ่เนืองและสร้างพฤตกิรรมใหม่ทีพงึประสงค์  
       3. พัฒนาการบําบัด เด็กออทิสติกจะมีความบกพร่องของพัฒนาการ ดังนันการ
ส่งเสริมพฒันาการทีบกพร่องไป จึงเป็นสิงทีจําเป็น  โดยเริมตงัแต่เมือเด็กอายุยงัน้อย  ยิงผู้ปกครอง
ทราบได้เร็วมากเทา่ใดวา่ลกูเป็นออทิสตกิ และเริมการบําบดัทีถกูต้องได้เร็วมากเท่านนั โอกาสในการที
เดก็จะเรียนรู้  พฒันาและสามารถดําเนินชีวิตได้อย่างเป็นปกติจะมีมากยิงขนึ  การส่งเสริมพฒันาการ
ได้แก่ 
          3.1  การส่งเสริมการใช้กล้ามเนือตา่งๆ ของร่างกายไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนือมดัเล็ก
หรือกล้ามเนือมดัใหญ่ ในการดํารงชีวิตหรือการทํากิจวตัรประจําวนัตา่ง ๆ เช่นการทรงตวั การเดิน การ
ก้าวข้ามสิงกีดขวาง การใช้ช้อนรับประทานอาหาร การแตง่ตวั เป็นต้น  
    3.2  การสง่เสริมทกัษะทางภาษา ได้แก่   การช่วยเหลือเด็กให้มีการสือสาร โดยใช้
วิธีการ ทีเด็กถนดั เช่น การสือสารด้วยภาพ (PECS: The Picture Exchange Communication 

System) การแก้ไขคําพดู (Speech Therapy) และส่งเสริมให้เด็กมีประสบการณ์ทีดีในการพดูสือสาร 
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เพือลดปัญหาทางด้านอารมณ์และพฤตกิรรม ตลอดจนการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพือกระตุ้นความ
สนใจในการเรียนคําศพัท์   
     3.3 การจดัการศกึษา โดยแบง่ออกเป็นการเรียนร่วมกบัเด็กปกติในกรณีทีเด็ก
สามารถนงัเรียนได้ และไมมี่ปัญหาทางด้านอารมณ์และพฤตกิรรมมากนกั อีกทงัยงัสามารถทีจะเรียนรู้
ร่วมกับเด็กปกติอืนได้  ซึงจะสร้างโอกาสให้เด็กออทิสติกได้เรียนรู้ทกัษะทางสงัคมมากขึน  ในกรณีที
เด็กไม่สามารถเรียนร่วมกับเด็กปกติได้ ซึงเนืองมาจากมีปัญหาทางด้านการรับรู้หรือปัญหาทางด้าน
อารมณ์ และพฤติกรรมมาก  การจดัการศกึษาควรเป็นในรูปการจดัชนัเรียนพิเศษ โดยมีครูทีได้รับการ
ฝึกทางด้านการศกึษาพิเศษ  ทงันีสามารถกระทําได้ทงัในโรงพยาบาลหรือโรงเรียนปกติ 
    4. กิจกรรมบําบัด  การจัดกิจกรรมบําบัดในเด็กออทิสติกมีวัตถุประสงค์เพือ
พฒันาการรับรู้เบืองต้นทีจะส่งผลไปสู่การมีสมาธิในการทํากิจกรรม การควบคมุความตงัใจ  ความมี
คณุคา่ในตนเอง ความเชือมนัในตนเอง  ความสามารถทางด้านการเรียน  ความสามารถในการคิดเชิง
นามธรรม   ตลอดจนความถนัดของร่างกาย สมอง  (สร้อยสุดา วิทยากร. 2544) โดยมีหลักการทํา
กิจกรรมบําบดัเพิมการใช้พลังงานเด็ก  (Physical exertion) การผ่อนคลาย (Relaxation) การฝึก
ควบคมุตนเอง   (Self control) และสง่เสริมกิจกรรมทีพงึประสงค์ (Purposeful activity) เป็นต้น 

        5. การบําบดัทางเลือก (Alternative therapy) ปัจจบุนัยงัมีการบําบดัทางเลือกอืนๆ 
เพือสง่เสริมให้เด็กออทิสติกได้พฒันาการเรียนรู้ ลดปัญหาทางด้านอารมณ์และพฤติกรรม ช่วยให้เด็ก
สามารถดํารงชีวิตประจําวนัได้มากทีสดุ สําหรับปัญหาทางอารมณ์เป็นปัญหาทีสําคญัอย่างหนึงของ
เด็กออทิสติก คือ เด็กไม่รู้จักควบคุมอารมณ์ของตนเอง ไม่เข้าใจความรู้สึก และอารมณ์ของผู้ อืน 
ดงันนัการชว่ยเหลือด้านการรับรู้อารมณ์จงึเป็นเรืองสําคญัอย่างยิง  
   ดังนันสรุปได้ว่า การช่วยเหลือเด็กออทิสติกจําเป็นต้องร่วมมือกันหลายฝ่ายทัง
ผู้ปกครอง แพทย์ นกักิจกรรมบําบดั นกักายภาพบําบดั หรือบําบดัทางชีวภาพ  เพือเป็นการส่งเสริมให้
เดก็ออทิสตกิได้รับการชว่ยเหลือทีดีขึน สง่ผลให้มีพฒันาการทีดีสามารถเรียนรู้สิงตา่งๆได้ดีขนึ 
 
2. การรับรู้จากการมองเหน็และการฟังของนักเรียนออทสิตกิ 
 .   การรับรู้จากการมองเหน็ของนักเรียนออทสิตกิ 

  จุดเด่นของนกัเรียนออทิสติก คือ ด้านรูปธรรม ความคิด ความจํา และความเข้าใจ
ความสมัพนัธ์ของภาพโดยการมองเห็น ออทิสติกส่วนใหญ่เป็น Visual Thinker คือ คิดเป็นภาพ ไม่คิด
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เป็นภาษา ความคิดของนกัเรียนออทิสติกเหมือนกบัวีดีโอ ทีฉายอยู่ในความคิดคํานึง รูปภาพจะเป็น
ภาษาแรกของเด็กออทิสติก ภาษาพูดจะเป็นภาษาทีสอง (Grandin.2000: online) ส่วนจุดอ่อนของ
นกัเรียนออทิสติก คือ  การคิดเกียวกับนามธรรม การรับรู้ทางสงัคม การสือสาร และความสนใจ ซึง
สามารถแก้ไข และช่วยเหลือ  ได้โดยใช้รูปภาพ (Pictographic) การเขียนตามลําดบั (Written Cues) 
ซงึจะสามารถชว่ยในการเรียนรู้ด้านการสือสาร สามารถพฒันาทกัษะทางสงัคมและควบคมุตนเองโดย
อาศยัการรับรู้ทางการมอง (Visual Perception) (Education the student with Autism.2000: online) 
  สมพร  หวานเสร็จ ( :1) ได้ให้ความหมายของการรับรู้ผ่านการมอง หมายถึง การ
เปลียนแปลงพฤติกรรม กระบวนการคิด โครงสร้างความคิดในสมองของบคุคลอนัเนืองมาจากการรับรู้
ทางสายตาหรือจากการมองเห็น การเรียนรู้ของบคุคลออทิสติกส่วนใหญ่เกิดจากการจดจํา สิงของที
เป็นของจริง สิงของจําลอง ภาพเคลือนไหว ภาพถ่าย ภาพวาด ภาพลายเส้น ป้ายโฆษณา สญัลกัษณ์
และโลโก้ต่าง ๆ ซึงทําให้บุคคลออทิสติกเกิดการเปลียนแปลงพฤติกรรม ส่งเสริมกระบวนการคิดใน
สมอง คนส่วนใหญ่มีรูปแบบการเรียนรู้ได้ดีโดยใช้การมองและสร้างภาพในสมอง  เชือมโยงกับ
ประสบการณ์เดิมทีเคยเรียนรู้มา พฒันาเป็นมโนมติใหม่ขยายองค์ความรู้ตอ่เนืองไปสู่ขนัสงู โดยสือที
สนบัสนุนการเรียนรู้ผ่านการมอง  หมายถึง สิงของทีเป็นของจริง ภาพเคลือนไหว ภาพถ่าย ภาพวาด  
ภาพลายเส้น  แผ่นป้ายและสญัลกัษณ์   ซึงนํามาจดัทําอย่างเป็นระบบเพือนําเสนอให้บคุคลเกิดการ
เรียนรู้จากการมองเห็น  สือสนบัสนนุการเรียนรู้ผา่นการมอง  จงึเป็น สิงทีช่วยให้บคุคลออทิสติก   แอส
เพอร์เกอร์ซินโดรมและเด็กทีมีความต้องการจําเป็นพิเศษทางการศึกษา เข้า ใจคําศัพท์ได้ดีขึน 
นกัวิชาการเกียวกบับคุคลออทิสตกิจํานวนมากได้ให้นิยามเกียวกบัสือสนบัสนนุการเรียนรู้ผ่านการมอง
ในบคุคลออทิสตกิ แอสเพอร์เกอร์ซินโดรมและเดก็ทีมีความต้องการจําเป็นพิเศษทางการศกึษาว่า เป็น
เครืองมือทีสามารถช่วยให้บุคคลกลุ่มนีสามารถดําเนินกิจกรรมหรือเหตุการณ์ระหว่างวันได้สําเร็จ
เข้าใจกรอบของเวลาในแตล่ะกิจกรรมอยา่งเป็นรูปธรรมและประยกุต์องค์ความรู้ทีเรียนรู้มาแล้วจากสือ
สนบัสนนุการเรียนรู้ผา่นการมองให้สอดคล้องกบัสถานการณ์และสิงแวดล้อมปัจจบุนัขณะนนั 

 .2  การรับรู้จากการฟังของนักเรียนออทสิตกิ 

  ปนดัดา วงค์จนัตา ( : 8) ได้กล่าวถึงลกัษณะการรับรู้จากการฟังทีนกัเรียนออทิ
สติกแสดงพฤติกรรมจากการฟัง ไว้ว่า เป็นจุดรับสิงเร้าของระบบประสาทอยู่บริเวณหูชันใน โดยจะ
ได้รับการกระตุ้นจากคลืนอากาศซึงจะส่งข้อมูลเกียวกับเสียงในสิ งแวดล้อมไปยงัสมองเพือทําการตี
โดยนกัเรียนออทิสติกนนัจะแสดงพฤติกรรมการรับรู้จากการฟังทีมากกว่าปกติ (Oversensitive Child 
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Seeks less Stimulation) เช่น ใช้มือปิดหเูพือไม่ให้ได้ยินเสียง บน่หรือแสดงความคบัข้องใจตอ่เสียงที  
ได้ยิน เช่น เสียงเครืองปัน เสียงเครืองดูดฝุ่ น และแสดงพฤติกรรมการรับความรู้สึกน้อยกว่า 
(Undersensitive Child Seeks more Stimulation) เช่น พฤติกรรมเพิกเฉยต่อเสียง มีความ
ยากลําบากในการทําตามคําสงั ไม่สามารถตงัใจฟังได้ด้วยตนเอง พูดเสียงดงั ชอบดโูทรทศัน์หรือฟัง
วิทยเุสียงดงั    

 .   การเรียนรู้ด้วยภาพของนักเรียนออทสิตกิ 
  ภาพเป็นสือการเรียนการสอนประเภทหนึงทีใช้กนัอย่างแพร่หลาย ทงันีเพราะว่าภาพ
เป็นวสัดทีุมีลกัษณะเดน่หลายประการ มีประโยชน์ตอ่การเรียนรู้และการศกึษา ซึงนกัการศกึษาหลาย
คนได้กลา่วเกียวกบัภาพไว้ดงันี 

สมคิด ธีรศิลป์ (2547: 71) นําเสนอว่า รูปภาพ เป็นสือการเรียนการสอนภาษาทีนิยม
กันอย่างแพร่หลาย เป็นจุดความสนใจเป็นอุปกรณ์ทีสือความหมายทีอธิบายได้ละเอียดทุก
สถานการณ์ อาจจดัมาใช้เป็นรูปเดียว หรือรวมกนัเป็นเลม่ หรือเป็นชดุก็ได้  

โสภาพรรณ นามวงศ์ และเกือกลู คปุรัตน์ (2533:11) กล่าวว่ารูปภาพเป็นวสัดอุย่าง
หนึงช่วยให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพรูปภาพทีใช้ประกอบการเรียนการสอนได้แก่ ภาพวาด 
ภาพถ่าย ภาพเขียนตา่งๆ เป็นสิงทีหามาได้ง่ายและมีราคาถกู และมีประโยชน์ตอ่การเรียนการสอนคือ 
รูปภาพจําลองเอาความเป็นจริงมาให้เราศกึษารายละเอียดได้ จะใช้เวลาในการศกึษาอยู่นานเท่าใดก็
ได้ รูปภาพอาจได้รับการดดัแปลงบางอย่างเพือให้ตรงกบัจุดประสงค์ของการเรียนรูปภาพนําเอาสิงที
นักเรียนไม่เคยพบหรือสิงทีอยู่ห่างไกลเข้ามาสู่ห้องเรียนได้ เช่น การเรียนรู้เรืองประวัติศาสตร์หรือ
ภมูิศาสตร์ รูปถ่ายชว่ยให้เข้าใจสิงทีอา่นสมบรูณ์ขนึ รูปภาพเป็นแหล่งสําหรับค้นคว้าหาความรู้ ช่วยให้
การทํางานมีคณุค่ายิงขึนเมือมีภาพประกอบ ภาพเน้นจุดรวมความสนใจของนกัเรียนทําให้นกัเรียน
สนใจและเข้าใจบทเรียนตรงกนัช่วยแก้ไขความเข้าใจและรอยประทบัใจทีผิดมาแต่เดิมให้ถูกต้อง ทํา
ให้นกัเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนและส่งเสริมการอภิปรายร่วมกัน ภาพสามารถเร้าอารมณ์
หรือเปลียนทศันคติของนักเรียนได้ อีกทงัยังช่วยสรุปบทเรียนเมือเรียนจบได้เป็นอย่างดีรูปภาพเป็น
ทศันวสัดทีุมนษุย์ใช้ตดิตอ่สือสารมาช้านานก่อนทีจะมีภาษาพดูและภาษาเขียน 

ภาพเป็นเครืองมือหรือวิธีทีเหมาะสมสําหรับการศกึษาเพราะสามารถสือความหมาย
ของสิงต่างๆ ในธรรมชาติ ตงัแตรู่ปทรงและความรู้สึก ภาพลายเส้นนกัเรียนจะชอบดแูล้วเกิดอารมณ์
สนกุสนานคล้อยตาม นกัเรียนเพิมความสนใจในการเรียนของนกัเรียนได้อย่างมาก มีเรืองหลายเรืองที
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ไมส่ามารถใช้คําพดูอธิบายให้เข้าใจได้แตภ่าพสามารถถ่ายทอดความหมายได้แทนคําอธิบายได้อย่าง
ชัดเจน ครูสามารถนําภาพมาใช้ประกอบการสอนวิชาต่างๆ  ได้ดีข้อสําคัญครูต้องเลือกภาพให้
เหมาะสมกบัประสบการณ์และวยัของผู้ เรียน นกัเรียนจะสามารถจําภาพได้แม่นแต่ต้องเป็นภาพทีไม่
ซบัซ้อนหรือวิจิตรพิสดารมากนกั 

นกัการศกึษาหลายทา่นได้กลา่วสรุปถึงคณุประโยชน์ของภาพตอ่การเรียนการสอนไว้
ตรงกนัดงันี (ชม ภมูิภาค, : ; โสภาพรรณ นามวงศ์,  และเกือกลู คปุรัตน์, : ) 

.  รูปภาพจําลองความจริงมาให้เราได้ศกึษาลายละเอียดได้ 

.  รูปภาพนําเอาสิงทีนกัเรียนไมเ่คยพบเห็นหรืออยู่หา่งไกลมาสูห้่องเรียนได้ 

.  รูปภาพชว่ยเร้าความสนใจของนกัเรียนและเป็นจดุรวมความสนใจของนกัเรียน 

.  ภาพสง่เสริมความคดิสร้างสรรค์ชว่ยให้นกัเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนและส่งเสริม             
การอธิปรายร่วมกนั 

.  ภาพเปลียนทศันคตแิละเร้าอารมณ์ของผู้ดไูด้ 

.  ภาพชว่ยสรุปบทเรียนหรือเนือหาเรืองราวทีเรียนได้ 

.  ภาพชว่ยแก้ไขความผิดหรือความประทบัใจผิดๆ ทีเป็นมาแตเ่ดมิให้ถกูต้องได้ 

ตรงกนั 

.  ภาพเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้ศกึษาด้วยตนเองตลอดไป 

  นิพนธ์ สขุปรีดี ( : 12) ได้กลา่วถึงประโยชน์ของภาพไว้ ดงันี  
    . ภาพจําลองเอาความเป็นจริงมาให้ เราศึกษารายละเอียดได้ และใช้เวลาใน
การศกึษาอยูน่านเทา่ไหร่ก็ได้  

. ภาพอาจจะได้รับการดดัแปลงบางอย่าง เพือให้ตรงกบัวตัถปุระสงค์ของการเรียน 
เช่น ถ้าต้องการให้ส่วนประกอบภายในเครืองจกัรกลก็ต้องใช้รูปของเครืองจกัรกล แต่ในลกัษณะทีผ่า
ให้เห็นสว่นประกอบข้างในด้วย  

. ภาพนําเอาสิงทีผู้ เรียนไม่เคยพบหรือทีอยู่ห่างไกลเกียวกบัดินแดน ประชากรและ
สิงตา่งๆเข้ามาสูห้่องเรียนได้ เชน่ การเรียนเกียวกบัประวตัศิาสตร์หรือภมูิศาสตร์ตา่งประเทศ  
   . ภาพทําให้เข้าใจในสิงทีอ่านสมบรูณ์ขนึ เช่น อ่านเกียวกบัเรืองอิเหนาและกล่าวถึง
การแต่งตวัของตวัพระตวันางซึงมีลกัษณะของการแต่งกายแบบตวัละคร ดงันนัการแต่งกายของตวั
พระและตวันางจะทําให้ผู้ เรียนเข้าใจมากกยิงขนึ  
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.  ภาพเป็นแหล่ง สําหรับค้นคว้าหาความรู้  เช่น  ภาพเกียวกับการแต่งกาย 
ขนบธรรมเนียมประเพณีตา่งๆของคนในสมยัโบราณ  

. ภาพช่วยในการทํางาน เมือเราศกึษาค้นคว้าแล้วหากต้องการมีรายงานประกอบ 
รายงานนนัก็จะมีคณุคา่มากขนึเมือมีภาพประกอบด้วย  

. ภาพช่วยเป็นจุดร่วมความสนใจของผู้ เรียน คือ เมือใช้ภาพประกอบการสอนแล้ว
จะทําให้ผู้ เรียนมีความสนใจในการเรียนการสอน มีความเข้าใจบทเรียน และเข้าใจตรงกนั  

. เพือแก้ไขรอยประทับทีผิดมาแต่ดงัเดิมเพือให้ถูกต้อง เช่น เมือพูดถึงสิงโตทะเล 
นกัเรียนมกัคดิวา่เหมือนสิงโตทีเป็นสตัว์บก ถ้าได้เห็นภาพก็จะทําให้แก้ความเข้าใจผิดได้  

. ภาพชว่ยให้ผู้ เรียนมีสว่นร่วมในการเรียน และส่งเสริมการอภิปรายร่วมกนั ในการดู
รูปภาพผู้ เรียนอาจเห็นรายละเอียดเหมือนกนัหรือตา่งกนั แล้วนําสิงทีเห็นมาถกเถียงกนั  

. ภาพชว่ยในการสรุปบทเรียนหรือหน่วยการเรียน เช่น เมือเรียนจบแล้วต้องการจะ
สรุปเรืองราวก็ใช้รูปภาพซงึมีรายละเอียดเกียวกบัเรืองนนัมาแสดง  

. ภาพสามารถเร้าอารมณ์หรือเปลียนทศันคติของผู้ เรียนได้ เช่นภาพไฟไหม้อาคาร
ผู้คนขนข้าวของหนีกนัอลหมา่น  

. รูปภาพเปิดโอกาสให้คนดใูช้ซําอยูเ่รือยๆ 

 2.   การเรียนรู้ด้วยการฟังของนักเรียนออทสิตกิ 
  ปนดัดา วงค์จนัตา ( : ) ได้เสนอแนะแนวทางในการรับรู้สมัผสัจากการฟังของ
นกัเรียนออทิสติก ไว้ว่า ควรเป็นกิจกรรมที ทําให้เด็กมีความตืนตวั การเตรียมเพลงที มีจงัหวะแตกตา่ง
กนั ทงัเสียง ความดงั หรือการเปลี ยนแปลงจงัหวะจากเร็วไปช้าหรือจากจงัหวะช้าไปจงัหวะเร็ว การพดู
ให้เดก็ได้ยินอย่างมีชีวิตชีวา ใช้เสียงสงูเสียงตํา การสร้างโอกาสให้เด็กได้ลองเล่นของเล่นหรือทดสอบ
เสียงจากการเลน่ของเล่น เชน่ การทําเสียงฝนตกจากการเคาะของเล่นเบาๆ แล้วคอ่ยเพิ  มความเร็วขึน 
การฟังเสียงของของเล่น เครืองดนตรี นกหวีด และการใช้ประโยชน์จากวสัดอุุปกรณ์ที  มีอยู่ในห้องใน
การทําให้เกิดเสียง และกิจกรรมทีทําให้เดก็สงบลง ประกอบด้วย การเตรียมเพลงที มีจงัหวะเบาและช้า 
การเคาะ การใช้หฟัูงเพือช่วยลดเสียงจากสิงแวดล้อมที อาจจะทําให้เด็กหนัเหความสนใจง่าย การร้อง
เพลงหรือฮมัเพลงเบาๆ ให้เดก็ฟัง พดูเสียงระดบัเดียว (Monotone) การผิวปากเบาๆ และการให้เด็กทํา
กิจกรรมในสภาพแวดล้อมทีสงบเงียบและยอมให้ผู้ เรียนใช้หูฟังในห้องเรียนกรณีทีเสียงในห้องหรือ
นอกห้องดงัมากๆ 
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  เจียมใจ จีระอมัพร ( : 1) ได้เสนอแนะแนวทางให้ผู้สอนควรใช้คําพดูสนัๆ ง่ายๆ 
ร่วมกับการใช้ท่าทางในขณะสอนเด็ก เริมสอนในสิงทีเด็กพบ เห็นได้บ่อยและอยู่ใน ความสนใจของ
เด็ก ขณะสอนควรมีภาพหรือสิงของทีต้องการสอนนนัอยู่ตรงหน้าให้เด็กเห็นด้วย และเมือสอนให้เด็ก
พดูได้แล้วควรมีการกระตุ้นให้เด็กรู้จกันําคําทีพดูได้แล้วไปใช้ในสถานการณ์อืนๆด้วย เช่นเด็กรู้จกัและ
พดูตอบคําวา่ "ตุ๊กตา" ได้ เมือผู้สอนให้เดก็ดตูุ๊กตาแล้วถามว่า "อะไร" ก็มิได้หมายความว่าเด็กจะนําคํา
นีไปใช้พดูในสถานการณ์อืนๆได้ ต้องมีการสอนไป ทีละสถานการณ์ตวัอย่างเช่นในสถานการณ์ทีเด็ก
ต้องการตุ๊กตา ต้องสอนให้เดก็พดูวา่ "ขอตุ๊กตา" เด็กไม่สามารถนําคําตุ๊กตามาใช้บอกความต้องการได้ 
ดงันนัต้องมีการสอนให้เดก็นําคําทีรู้แล้วไปใช้ในสถานการณ์ตา่งๆได้อยา่งเหมาะสม 

  ศรีทนต์ บญุญานกุลู ( : 55) ได้เสนอแนะแนวทางให้พยายามพดูกบัเด็กเกียวกบั
สิงทีเด็กกําลงัมองหรือกําลงักระทําอยู่   เช่น   เห็นเด็กกําลงัมองพดัลม ควรพูดกับเด็กทนัทีช้าๆออก
เสียงให้ชดัเชน วา่   “พดั – ลม”  “พดั – ลม” เพือเป็นการสร้างเป้าหมายในการมองอย่างมีความหมาย 
และ ในขณะทีมีเสียงหนึงเสียงใดเกิดขึนรอบตวั เช่น เสียงหมาเห่า  ควรชีชวนให้เด็กสนใจฟังอย่าง
สมําเสมอ  เพือเป็นการสร้างเปาหมายในการฟังให้มีความหมาย 

 

 .   งานวิจัยทีเกียวข้องกับภาพและการฟังของนักเรียนออทสิตกิ 
   สนุทรี กระตา่ยแก้ว ( : บทคดัยอ่) ได้ทําการศกึษาการลดพฤติกรรมทีไม่มีวินยัใน
โรงเรียนของเด็กออทิสติกโดยใช้ชดุภาพการสอน ผลการวิจยั พบว่า พฤติกรรมทีไม่มีวินยัในโรงเรียน
ของเดก็ออทิสตกิลดลงหลงัจากใช้ชดุภาพการสอน 

   ปัทมา บรรเทิงจิด ( : บทคดัย่อ) ได้ทําการศกึษาทกัษะทางสงัคมด้านการเล่นกบั
เพือนของเด็กออทิสติกโดยการจัดกิจกรรมการละเล่นพืนบ้านของไทยประกอบกับการสือด้วยภาพ 
ผลการวิจยั พบว่า ผลการพฒันาทกัษะทางสงัคมด้านการเล่นกับเพือนของเด็กออทิสติกโดยการจัด
กิจกรรมการละเล่นพืนบ้านของไทยประกอบกบัการสือด้วยภาพ ทําให้นกัเรียนออทิสติกมีทกัษะทาง
สงัคมด้านการเลน่กบัเพือนสงูขนึ 

     กฤษฎา  ม่วงศรีพิทกัษ์ ( : บทคดัย่อ) ได้ทําการศกึษาการลดพฤติกรรมไม่อยู่นิง
ในชนัเรียนของเด็กออทิสติกโดยใช้การชีแนะด้วยภาพสัญลักษณ์กับการเสริมแรงด้วยเบียอรรถกร 
ผลการวิจยัพบว่า เด็กออทิสติกทีได้รับการปรับพฤติกรรมไม่อยู่นิงในชนัเรียนโดยใช้วิธีการชีแนะด้วย
ภาพสญัลกัษณ์ควบคูก่บัการเสริมแรงด้วยเบียอรรถกร มีพฤติกรรมการไมอ่ยูน่ิงลดลง  
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  ฟรอสติงก์ (Frosting, 1988: 106-108) ได้ศกึษาการรับรู้ทางสายตาของเด็กจํานวน 
,  คน เพือศกึษาว่าเด็กทีอยู่ในวยัระหว่างก่อนเข้าเรียนถึงชนัประถมศกึษาปีที  นนั การรับรู้ทาง
สายตาจะมีความสําคญัตอ่พฒันาการทางการเรียนอย่างไร โดยได้สร้างแบบทดสอบทงัหมด  ชดุ คือ 

. การประสานงานของตากับกล้ามเนือ . การรับรู้ความสมัพันธ์ระหว่างรูปกับพืนหลงั . การคงที
ของเชิงรูปแบบ . ตําแหน่งทีตงัภายในบริเวณเนือที  และ . มิติสมัพนัธ์  ผลจากการวิจยั พบว่า เด็ก
ส่วนใหญ่ทีประสบความยุ่งยากในการเรียนเป็นเด็กระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษาตอนต้น 
เนืองจากยงัมีปัญหาในเรืองการรับรู้จากการมองเห็น 

   
.  การชีแนะ 

 .   ความหมายของการชีแนะ 
  นกัการศกึษาหลายทา่น ได้ให้คํานิยามการชีแนะไว้ ดงันี 

สมโภชน์ เอียมสุภาษิต ( : ) ได้ให้ความหมายของการชีแนะ (Prompting)                
ว่าเป็นการให้สิงเร้าซึงอาจจจะได้แก่ คําพูดหรือท่าทางแก่บคุคลเพือให้บุคคลได้แสดงพฤติกรรมตาม
เป้าหมายทีต้องการ และเมือบคุคลเหลา่นีแสดงพฤตกิรรมตามทีชีแนะก็จะได้รับแรงเสริมทางบวกทนัที 
ซงึการชีแนะสามารถใช้เสริมสร้างพฤติกรรมตา่งๆได้มากมาย ตงัแตพ่ฤติกรรมการช่วยเหลือตนเอง ไป
จนกระทงัพฤติกรรมการช่วยเหลือผู้ อืน แตก่ารใช้การชีแนะในการปรับพฤติกรรมด้วยตวัมนัเองมกัจะ
ไมมี่ใครทํา นอกจากจะใช้คูก่บัวิธีการอืนๆ 

กาซดิน (Kazdin, , อ้างถึงใน ศศิธร สงัข์อู๋,  : ) ให้ความหมายของการ
ชีแนะ(prompting) หมายถึง การใช้สิงเร้าหรือเหตกุารณ์เฉพาะทีเกิดขนึก่อน เป็นตวัชีนําเพือให้บคุคล
สามารถแสดงพฤติกรรมเป้าหมายถูกต้องมากขึนและช่วยลดระยะเวลาในการเรียนรู้ลง  นอกจากนี
ภายหลังการทีบุคคลแสดงพฤติกรรมการชีแนะแล้วควรให้แรงเสริมทันทีเพราะจะทําให้การชีแนะ
กลายเป็นสิงเร้าทีนําไปสูก่ารเสริมแรงหรือสิงเร้าทีจําแนกความแตกตา่งจึงควบคมุพฤติกรรมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

สรุปได้ว่าการชีแนะหมายถึง การใช้สิงเร้าเป็นตวันําเพือให้บุคคลแสดงพฤติกรรม
เป้าหมายได้ถูกต้องและช่วยลดระยะเวลาในการเรียนรู้ลงวิธีนีมักใช้ร่วมกับเทคนิคอืนในการปรับ
พฤติกรรม 
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 .   ประเภทของการชีแนะ 
  การชีแนะ(Prompting) แบง่ออกเป็นลกัษณะใหญ่ๆ  ลกัษณะดงันี  

. การใช้ชีแนะโดยการพดู (Verbal prompting) เป็นการใช้คําพดูในการชีแนะเพือให้
บคุคลแสดงพฤติกรรมเป้าหมาย เชน่ พอ่บอกให้ลกูนงัอยูก่บัที ครูบอกนกัเรียนอยา่ซน  

. การชีแนะโดยท่าทาง (Non-verbal prompting) เป็นการชีแนะโดยการใช้สีหน้า
ท่าทางต่างๆเช่น พยักหน้า ชีมือไปในทิศทางทีให้เด็กเดิน การจับมือเด็กรับประทานอาหารเพือให้
บคุคลแสดงพฤติกรรมเป้าหมาย 

. การชีแนะโดยใช้สิงของ(Material prompting) ได้แก่การชีแนะโดยใช้สิงของหรือ
ลกัษณะต่างๆเพือชีแนะให้บุคคลแสดงพฤติกรรมเป้าหมาย เช่น ป้ายประกาศลูกศร ชีบอกทางป้าย
เครืองหมายจราจร ป้ายห้ามสบูบหุรี เป็นต้น 

ลักษณะของการชีแนะ  คือ การช่วยแนะนําช่องทางเพือให้เด็กสามารถแสดง
พฤติกรรมทีพึงประสงค์และภายหลงัทีเด็กตอบสนองหรือการแสดงพฤติกรรมทีพึงประสงค์แล้วเด็กก็
จะได้รับการเสริมแรง ตวัอยา่งลกัษณะของการชีแนะได้แก่ การแสดงท่าทาง การให้สญัลกัษณ์ตวัแบบ
เป็นต้น เพราะฉะนันลักษณะการชีแนะจึงทําหน้าทีเป็นสิงเร้าทีจําแนกความแตกต่างได้  และมี
ประสิทธิภาพทีจะควบคมุการเกิดพฤติกรรมของนกัเรียนได้ (ผอ่งพรรณ  เกิดพิทกัษณ์, : - ) 

 .   หลักการชีแนะอย่างมีประสิทธิภาพ 
    สมโภชน์  เ อียมสุภาษิต ( :  - ) ได้กล่าวถึงหลักการชีแนะอย่างมี
ประสิทธิภาพ ไว้ดงันี  
    . กําหนดพฤติกรรมในการชีแนะอยา่งชดัจนและเป็นพฤตกิรรมทีบคุคลสามารถทําได้         
     . พฤติกรรมเป้าหมายทีทําได้ยากหรือซบัซ้อนควรใช้การชีแนะอย่างเป็นขนัตอนไม่
ควรรวบรัดจนเกินไปซึงอาจทําให้บุคคลลําดับพฤติกรรมไม่ถูกและทําให้บุคคลไม่สามารถแสดง
พฤติกรรมเป้าหมายได้  
    . ควรให้การเสริมแรงทนัทีทีบคุคลแสดงพฤติกรรมเป้าหมายหลงัจากได้รับการชีแนะ
แล้ว ซึงอาจจะทําให้บุคคลสามารถแยกแยะได้ว่าพฤติกรรมตามการชีแนะจะทําให้บุคคลได้รับผล
กรรมทีบคุคลพงึพอใจ 

. ในแต่ละสภาพการณ์ อาจมีความจําเป็นในการชีแนะในลักษณะทีแตกต่างกัน
ออกไปได้แก่ การชีแนะโดยใช้วาจา การชีแนะโดยใช้ทา่ทาง การชีแนะโดยใช้สิงของ ดงันนัควรพิจรณา
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ว่าในสภาพการณ์ใดควรใช้การชีแนะและประเภทใดและส่วนมากนิยมใช้การชีแนะหลายประเภท
ร่วมกนั 

. บุคคลทีชีแนะควรมีความสําคญัต่อผู่ทีได้รับการชีแนะเพราะทําให้ผู้ รับการชีแนะ
ฟังและทําตามการชีแนะนนั เชน่ สภาพการณ์ในห้องเรียน บคุคลทีมีความสําคญัตอ่เด็กก็คือ ครู ดงันนั
จงึควรให้ครูเป็นผู้ ชีแนะเดก็ควรถอดถอน (Fading) การชีแนะหลงัจากบคุคลแสดงพฤติกรรมเป้าหมาย
อย่างสมําเสมอ ซึงการถอดถอนนีควรค่อยๆถอดถอนออกเป็นขันเพือไม่ให้กระทบต่อพฤติกรรม
เป้าหมาย  

 3.4  งานวิจัยทีเกียวข้องกับการปรับพฤตกิรรมโดยใช้การชีแนะ 
มหิศร แสงมณีรัตนชยั (25 : บทคดัย่อ) ได้ศกึษาวิธีการชีแนะและการเสริมแรงด้วย

อาหาร เพือลดพฤตกิรรมอยูไ่มน่ิงในชนัเรียนของเด็กออทิสติกชนัอนบุาล พบว่า ความถีของพฤติกรรม
อยูไ่มน่ิงของเดก็ออทิสตกิ หลงัจากการชีแนะ และการเสริมแรงด้วยอาหารลดลง 

กฤษฎา ม่วงศรีพิทกัษ์ (2536: บทคดัย่อ) ได้ศึกษาการลดพฤติกรรมอยู่ไม่นิงในชนั
เรียนของเด็กออทิสติกโดยใช้การชีแนะด้วยภาพสัญลักษณ์กับการเสริมแรงด้วยเบียอรรถกร พบว่า 
เด็กออทิสติกมีพฤติกรรมอยู่ไม่นิงในชนัเรียนหลงัการชีแนะด้วยภาพสญัลกัษณ์กับการเสริมแรงด้วย
เบยีอรรถกรลดลง 

  สําอางค์ พิศเพ็ง ( : บทคดัยอ่) ได้ศกึษาเปรียบเทียบเทคนิคการชีแนะ การใช้เบีย
อรรถกร และการชีแนะควบคูก่บัการใช้เบยีอรรถกรทีมีตอ่ปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมของเด็กออทิสติก พบว่า 
การชีแนะควบคูก่บัการใช้เบียอรรถกรสง่ผลให้เดก็ออทิสติกมีปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมสงูขนึ 

 
. หลักพรีแมค 

 .1  ความหมายของหลักพรีแมค 
  พัฒนานุสรณ์ สถาพรวงศ์ ( : 97) กล่าวว่า หลักพรีแมค หมายถึง การนํา
พฤติกรรมหรือกิจกรรมทีเด็กชอบมากทีสุดมาเป็นตวัเสริมแรงพฤติกรรมหรือกิจกรรมทีครูต้องการให้
เดก็ทํา  
  ผอ่งพรรณ เกิดพิทกัษ์ ( : 87) กลา่ววา่ หลกัการพรีแมค หมายถึง วิธีการเสริมแรง
ทีมีความถีตําให้สูงขึน โดยการนําเอาพฤติกรรมทีมีความถีสูงทีบุคคลนนัๆ มีอยู่แล้วมาเป็นแรงเสริม
พฤติกรรมทีมีความถีตําเพือให้มีความถีสงูขนึ ตวัอยา่งเชน่ การจดักิจกรรมทีนกัเรียนชอบมากทีสดุเป็น
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แรงเสริมกิจกรรมทีนกัเรียนไมช่อบ อาทิ ครูพดูกบันกัเรียนวา่ เมือนกัเรียนทําแบบฝึกหดัภาษาไทยเสร็จ 
ครูจะให้ไปเลน่ฟตุบอล ผลปรากฏวา่การทําแบบฝึกหดัภาษาไทยของนกัเรียนดงักล่าวสงูขึน 

  สมโภชน์ เอียมสภุาษิต ( : 197) กล่าวว่า หลกัการพรีแมค คือการใช้กิจกรรมที
นักเรียนชอบมากทีสุด หรือกิจกรรมทีบุคคลทําบ่อยทีสุดเสริมแรงกิจกรรมทีบุคคลทําน้อยทีสุด 
ตวัอยา่งเชน่ การทีเดก็ชอบเลน่ฟตุบอล แตไ่มช่อบอา่นหนงัสือก็จะใช้การเล่นฟุตบอลเสริมแรงการอ่าน
หนงัสือโดยการวางเงือนไขว่าจะต้องอ่านหนงัสือก่อนแล้วจึงไปเล่นฟุตบอล ในการวางเงือนไขเช่นนี
จะต้องไม่ให้เด็กตอ่รองว่าขอเล่นฟุตบอลก่อนแล้วจึงคอ่ยมาอ่านหนงัสือ เพราะถ้าเด็กสามารถตอ่รอง
ได้หลกัพรีแมคก็จะไมไ่ด้ผล 

 .2  หลักในการใช้กิจกรรมพรีแมค 
  หลกักิจกรรมพรีแมค คือ การใช้กิจกรรมทีคนชอบเป็นตวัเสริมแรงพฤติกรรมทีต้องการ
ดงันนัจะต้องระบุให้ได้ว่า กิจกรรมอะไรทีเขาชอบทํามาก พอทีจะนํามาเป็นตวัเสริมแรงพฤติกรรมที
ต้องการได้ เนืองจากทําพฤติกรรมทีต้องการก่อนจึงจะได้กิจกรรมทีเป็นตวัเสริมแรงดงันนัเขาจะรีบทํา
พฤติกรรมอย่างลวกลวก เพือจะได้รับตวัเสริมแรงอย่างรวดเร็ว การปรับพฤติกรรมจึงต้องคํานึงถึงสิง
เหลา่นีด้วย 
  . ควรใช้กับพฤติกรรมทีไม่สามารถให้การเสริมแรงได้ทนัทีทีพฤติกรรมทีพฤติกรรมที
พงึประสงค์เกิดขนึซงึต้องยดึเวลาการให้การเสริมแรงออกไป 

  . กิจกรรมทีใช้ในโปรแกรม จะต้องพิจารณา  ด้านเทา่นนั  คือ ให้กบัไมใ่ห้ 

  . ต้องจดักิจกรรมหลายๆ กิจกรรมให้บคุคลได้เลือก 

  . กิจกรรมทีจดัขึนไว้เป็นตวัเสริมแรงนนั จะต้องจดัไว้ให้เด็กได้กระทําตลอดเวลาที
บคุคลต้องการ 
  . ผู้ ดําเนินการต้องควบคมุการให้ทํากิจกรรมให้เป็นไปตามเงือนไขทีกําหนด 

 .3  ข้อดีของเทคนิคการเสริมแรงด้วยหลักพรีแมค 
        เนืองจากเทคนิคนีใช้พฤติกรรม หรือกิจกรรมทีเดก็ชอบมาเป็นตวัเสริมแรงพฤติกรรมที
พึงประสงค์ ดงันนัจึงไม่จําเป็นต้องจดัทําตวัเสริมแรงอย่างอืนมาใช้ ทําให้ประหยดัเวลาและคา่ใช้จ่าย
ในการจดัหาตวัเสริมแรง 



  

34 

 

           .4  ข้อควรพจิารณาในการเสริมแรงด้วยหลักพรีแมค 
  หลกัการพรีแมคมีข้อทีควรพิจารณาอยู ่ 4 ข้อ คือ 

  1. การเลือกกิจกรรมทีชอบมาเป็นตวัเสริมแรง ในบางกรณีไม่มีกิจกรรมอะไรเลยใน
โรงเรียนทีเดก็จะชอบมากจนขนัจะนํามาเป็นตวัเสริมแรงได้ ในกรณีนีหลกัพรีแมคยอ่มใช้ไมไ่ด้ผล 

  2. การเสริมแรงด้วยกิจกรรมทีเดก็ชอบหลายกรณีไมส่ามารถเสริมแรงได้ทนัที 

  3. การรบกวนสิทธิของคนอืน อนัตราย และขดัตอ่ศีลธรรม บางกรณีแม้วา่จะมี
กิจกรรมทีเด็กชอบมากเป็นพิเศษจนสามารถนํามาเป็นตวัเสริมแรง ได้แตต่วัเสริมแรงดงักลา่วมี
ลกัษณะเหมาะสม เชน่ การเลน่ดนตรี การเปิดวิทยฟัุงเพลงเสียงดงั 
  4. การรีบร้อนแสดงพฤตกิรรมให้เสร็จของกลุม่ตวัอยา่งเพือจะได้รับตวัเสริมแรงอยา่ง
รวดเร็ว ดงันนัจงึควรมีเกณฑ์ในการประเมินร่วมด้วย 

 .5  งานวิจัยทีเกียวข้องกับการใช้การเสริมแรงด้วยหลักพรีแมค 
  โฮมม์และคณะ (Home and others, 1963 quoted in Klein, 1987: 107-108,               
อ้างถึงใน พฒันสุรณ์  สถาพรวงศ์, : 98) ศกึษาผลของการใช้หลกัของกิจกรรมพรีแมคในการปรับ
พฤติกรรมเด็กเล็กเพือเด็กนงัโดยไม่ส่งเสียงดงัในชนัเรียนและมองกระดานขณะครูสอนโดยครูกําหนด
เงือนไขการเสริมแรงว่า หากเด็กกระทําพฤติกรรมดงักล่าว เขาจะได้เบียอรรถกรเป็นตวัเสริมแรงและ
สามารถนําเบียอรรถกรไปแลกกิจกรรมทีชอบได้ ผลปรากฏว่า เด็กเหล่านีนงัอยู่กบัทีนงัของตนโดยไม่
สง่เสียงดงั และมีความตงัใจฟังครูมากขนึ 

  ลดูิน (Ludin, 1974: 160, อ้างถึงใน พฒันานสุรณ์   สถาพรวงศ์, 2544: 99) ใช้หลกั
กิจกรรมพรีแมคปรับพฤติกรรมการตงัใจเรียน โดยครูทราบว่านกัเรียนไม่ชอบนังทําแบบฝึกหดัทีครู
มอบหมายให้ทําในเวลาเรียน แต่ชอบออกไปเตะฟุตบอลในเวลาพกัมากกว่า ครูจึงวางเงือนไขว่าถ้า
นักเรียนนังทําแบบฝึกหัดทีครูมอบหมายในชันเรียนจนเส ร็จจะอนุญาตให้ออกไปเตะฟุตบอลได้ 
ปรากฏวา่ นกัเรียนมีพฤติกรรมนงัทําแบบฝึกหดัเพิมขนึ 

  นิษารัตน์   บุญงาม ( : บทคดัย่อ) ได้ศกึษาเรืองผลของการเสริมแรงพฤติกรรม
การทําแบบฝึกหัดของเด็กออทิสติกโดยใช้กิจกรรมพรีแมค  ผลการวิจัยพบว่า เมือเปรียบเทียบ
พฤติกรรมการตงัใจทําแบบฝึกหดัก่อนและหลังการเสริมแรงพฤติกรรมด้วยกิจกรรมพรีแมคของเด็ก
ออทิสิก มีร้อยละของระยะเวลาของพฤติกรรมเพิมขึนในระยะที  คือ ระยะให้การเสริมแรงด้วย



  

35 

 

กิจกรรมพรีแมค และยงัลดลงในระยะที  แสดงให้เห็นว่า การเสริมแรงพฤติกรรมด้วยกิจกรรมพรีแมค
สามารถเพิมพฤตกิรรมการทําแบบฝึกหดัเด็กออทิสตกิได้ 

     สรุปได้ว่าการชีแนะด้วยภาพ และวาจาเป็นการใช้สิงเร้าเพือให้นกัเรียนออทิสติกนนั
แสดงพฤติกรรมเป้าหมายได้ถกูต้อง ซึงวิธีการชีแนะนีมกัใช้ร่วมกับเทคนิคอืนๆ ในการปรับพฤติกรรม 
และจากการศกึษา ทบทวนเอกสาร และวรรณกรรมทีเกียวข้อง ผู้วิจยัได้ใช้วิธีการชีแนะร่วมกบัหลกัพรี
แมค โดยทีหลกัพรีแมคนนัเป็นการนําพฤติกรรมหรือกิจกรรมทีเด็กชอบมากทีสุดมาเป็นตวัเสริมแรง 
เพือเพิมพฤตกิรรมทีพงึประสงค์ในห้องเรียนของนกัเรียนออทิสติก โดยได้กําหนดกรอบแนวคิดการวิจยั
ดงัตอ่ไปนี 

 
แผนภูมิที  1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 

  
 

การชีแนะ 
ร่วมกบัหลกัพรีแมค 

 

พฤติกรรมทีพงึประสงค์ในห้องเรียน แบง่เป็น 
- การนงัอยูก่บัที 

- การเก็บของเข้าที (อปุกรณ์การเรียน) 
- การเก็บของเข้าที (ของเลน่) 
- การเก็บของเข้าที (รองเท้า กระเป๋า) 
 

 



   

 
 

บทท ี  
วิธีดาํเนินการวิจัย 

 

  การวิจัยเรือง การชีแนะร่วมกับหลักพรีแมค ทีส่งผลต่อพฤติกรรมทีพึงประสงค์ใน
ห้องเรียนของนักเรียนออทิสติก เป็นการวิจัยเชิงทดลองกลุ่มเล็ก (Small n Experimental 

Research) มีขนัตอนการดําเนินการวิจยั ดงันี 

  . ตวัอยา่งทีใช้ศกึษา 
  . ตวัแปรทีศกึษา 

  . เครืองมือทีใช้ในการทดลอง 
  . การสร้างและพฒันาเครืองมือ 

  5. การเก็บรวบรวมข้อมลู 

  6. การวิเคราะห์ข้อมลู 

 

1. ตัวอย่างทีใช้ศึกษา 
 ตวัอยา่งทีใช้ในการวิจยั เป็นนกัเรียนทีได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นออทิสติกหรือ
มีภาวะออทิสซึม ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพ มีความสามารถในการเข้าใจภาษา อ่านและเขียนได้  
สามารถพูดสือสารได้และช่วยเหลือตนเองได้  กําลังศึกษาอยู่ในระดบัชนัประถมศึกษาปีที 4-6 
ภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2556 ของโรงเรียนวัดวิจิตการนิมิต สงักัดสํานักงานเขตภาษีเจริญ 
กรุงเทพมหานคร จํานวน  คน มีขนัตอนในการคดัเลือกดงันี 

 1.  เป็นนกัเรียนออทิสตกิทีได้รับการวินิจฉยัจากแพทย์ 

 2.  มีอายรุะหวา่ง  -  ปี 

 3.  พดูสือสารเป็นประโยคได้ 
 4.  สามารถอา่นเขียนหนงัสือได้ 

 5.  มีความสามารถในการเข้าใจภาษา 
 6.  ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองให้นกัเรียนเข้ารับการทดลองอยา่งตอ่เนือง 
  ข้อมลูตวัอยา่งมีดงันี 
  นกัเรียนคนที  เพศหญิง  อายุ  ปี ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่ามีภาวะออทิ
สซึม โดยเรียนร่วมในโรงเรียนปกติ และได้รับบริการสอนเสริมวิชาการจากครูการศึกษาพิเศษ 
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สามารถสือสารโดยการพดูได้ดี ความสามารถปัจจบุนั คือ สามารถอ่านและเขียนได้ ไม่มีสมาธิใน
การทํางาน เลน่คนเดียว เลน่กบัเพือนได้ไม่นาน ชอบร้องเพลงคาราโอเกะ อีกทงัมีปัญหาขณะทีครู
กําลังสอน คือ ชอบลุกจากทีนังขณะทีครูกําลังสอนและไม่ขออนุญาตครูเมือต้องการออกนอก
ห้องเรียน  และไมเ่ก็บของเข้าที 
  นกัเรียนคนที 2 เพศชาย อายุ  ปี ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่ามีภาวะออทิสซึม 
โดยเรียนร่วมในโรงเรียนปกติ และได้รับบริการสอนเสริมวิชาการจากครูการศกึษาพิเศษ สามารถ
สือสารโดยการพดูได้ พดูเป็นคํา ความสามารถปัจจบุนั คือ สามารถอ่านและเขียนได้ ไม่มีสมาธิใน
การทํางาน เลน่คนเดียว เลน่กบัเพือนได้ไมน่าน ชอบเต้นประกอบจงัหวะและชอบเล่นกบัตุ๊กตา อีก
ทงัมีปัญหาขณะทีครูกําลงัสอน คือ ชอบลกุจากทีนงัขณะทีครูกําลงัสอนและไม่ขออนญุาตครูเมือ
ต้องการออกนอกห้องเรียน และไมเ่ก็บของเข้าที  
   นกัเรียนคนที  เพศชาย อายุ  ปี ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่ามีภาวะออทิสซึม 
โดยเรียนร่วมในโรงเรียนปกติ และได้รับบริการสอนเสริมวิชาการจากครูการศกึษาพิเศษ สามารถ
สือสารโดยการพดูได้ พดูเป็นคํา ความสามารถปัจจบุนั คือ สามารถอ่านและเขียนได้ ไม่มีสมาธิใน
การทํางาน เล่นคนเดียว เล่นกับเพือนได้ไม่นาน ชอบเล่นในห้อง Sensory room อีกทงัมีปัญหา
ขณะทีครูกําลงัสอน คือ ชอบลกุจากทีนงัขณะทีครูกําลงัสอนและไม่ขออนญุาตครูเมือต้องการออก
นอกห้องเรียน และไมเ่ก็บของเข้าที 

  จากพฤติกรรมทีเป็นปัญหาของนักเรียนออทิสติก ซึงจะส่งผลต่อการจัดการเรียน           
การสอนภายในห้องเรียน ดงันนัผู้วิจยัจึงเลือกพฤติกรรมทีเป็นปัญหาของนกัเรียน ได้แก่ การไม่นงั
อยูก่บัทีและไมเ่ก็บของเข้าที ในการศกึษาวิจยัครังนี 
 

 

. ตัวแปรทศีึกษา 
 ตวัแปรต้น ได้แก่ การชีแนะร่วมกบัหลกัพรีแมค 

 ตวัแปรตาม ได้แก่  พฤติกรรมทีพงึประสงค์ในห้องเรียน 

 

3. เครืองมือทใีช้ในการทดลอง 

  เครืองมือทีใช้ในการวิจยั  มีดงันี 

  1.  บตัรภาพการชีแนะ ประกอบด้วย 
     1.1  บตัรภาพการนงัอยูก่บัที มีขนาด X12 เซนตเิมตร จํานวน  ภาพ 
       1.2  บตัรภาพการเก็บของเข้าที ประกอบด้วยภาพขนาด X12 เซนติเมตร จํานวน 
 ภาพ ได้แก่ ภาพเก็บอปุกรณ์การเรียน เก็บของเลน่ และเก็บรองเท้า กระเป๋า 
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  2. แผนการปรับพฤตกิรรม 
   3. แบบสงัเกตพฤติกรรม  
 

. การสร้างและพัฒนาเครืองมือ 
   การสร้างและพัฒนาเครืองมือสําหรับการศึกษาครังนี ประกอบด้วย แผนการปรับ
พฤติกรรม บตัรภาพการชีแนะ และแบบสงัเกตพฤติกรรม โดยมีขนัตอนการดําเนินการ ดงันี 

  1. บตัรภาพการชีแนะ เป็นการใช้บตัรภาพเสมือนจริงแสดงพฤติกรรมทีพึงประสงค์ใน
ห้องเรียนของนกัเรียนออทิสติก มีลกัษณะเป็นแผ่นบตัร ขนาดประมาณ X12 เซนติเมตร และใช้
คําพูดทีสนั กระทดัรัด เพือให้นักเรียนออทิสติกแสดงพฤติกรรมทีพึงประสงค์ในห้องเรียน ได้แก่ 
การนังอยู่กับที และการเก็บของเข้าที โดยมีการเสริมแรงด้วยหลักพรีแม็คอย่างเป็นระบบ ซึง
ประกอบด้วยขนัตอน ดงันี  

   1.1 ศกึษาเอกสารและงานวิจยัทีเกียวข้องกบัการสร้างภาพในการชีแนะเพือจดัทํา
เป็นสือการสอน ของสมโภชน์ เอียมสภุาษิต, (2549: 203.) 
                1.2 ศกึษาเอกสารและงานวิจยัทีเกียวข้องกบัเดก็ออทิสตกิ 
                  1.3 กําหนดรูปแบบของการชีแนะด้วยภาพและวาจา รวมถึงเนือหาของพฤติกรรมที 
พงึประสงค์ในห้องเรียน ได้แก่ การเก็บของเข้าที การนงัอยูก่บัที  
       1.4 สร้างบตัรภาพเพือใช้สือสารกบันกัเรียนออทิสติกในการชีแนะ โดยภาพทีใช้เป็น
ภาพการ์ตนูแสดงให้สือถึงการแสดงพฤติกรรมทีพึงประสงค์ในห้องเรียน ได้แก่ การนงัอยู่กบัที การ
เก็บของเข้าที จดัทําเป็นแผน่บตัร มีขนาดประมาณ x  เซนตเิมตร จํานวน  เรือง  
   1.5 กําหนดเงือนไขและเกณ์ในการเสริมแรงด้วยหลกัพรีแมค เมือนกัเรียนสามารถ
แสดงพฤตกิรรมทีพงึประสงค์ในห้องเรียน ดงันี 

 

ตารางที  เงือนไขและเกณ์ในการเสริมแรงด้วยหลกัพรีแมค 
 

พฤตกิรรม 
เรือง 

เนือหา เกณฑ์การได้รับการเสริมแรง       
ด้วยหลักพรีแมค  

นงัอยูก่บัที นงัอยูก่บัที เตือนไมเ่กิน  ครัง 
 
เก็บของเข้าที 

เก็บอปุกรณ์การเรียน 

เก็บของเลน่เข้าที 
เก็บรองเท้า และกระเป๋านกัเรียน เตือนไมเ่กิน  ครัง 
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                     1.6 นําบตัรภาพทีสร้างเสร็จเรียบร้อย เสนอผู้ เชียวชาญได้แก่ ครูการศกึษาพิเศษ 1 
คน นกัวิชาการการศกึษาพิเศษ 1 คน และครูภาษาไทย 1 คน รวม  คน ตรวจสอบความถกูต้อง
เหมาะสม เพือตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างเนือหาในการชีแนะและวัตถุประสงค์ รวมถึง
ความเหมาะสมของภาษา         
   1.7 นําบตัรภาพทีได้รับการปรับปรุงแก้ไขไปทดลองใช้กับนกัเรียนทีมีภาวะ ออทิ
สซมึทีไมใ่ชก่ลุม่ตวัอยา่งจริง จํานวน 1 คน 

  2.  แผนการปรับพฤตกิรรม มีลําดบัขนัตอนการสร้างดงันี 

       2.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยทีเกียวข้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของ
นกัเรียนออทิสตกิ 
      2.2 กําหนดจุดประสงค์ของแผนการปรับพฤติกรรม เนือหาในแต่ละแผนมี
รายละเอียดเกียวกับพฤติกรรมทีพึงประสงค์ในห้องเรียน ได้แก่ การเก็บของเข้าที การนงัอยู่กับที
     2.  จดัทําแผนการปรับพฤติกรรม เกียวกับพฤติกรรมทีพึงประสงค์ในห้องเรียน
ให้กบันกัเรียนออทิสตกิ ซงึมีหวัข้อตา่งๆ ดงันี 

        1. สาระสําคญั    

         2. จดุมุง่หมาย 
        3. เครืองมือ และอปุกรณ์ 

        4. วิธีการดําเนินการ  
        5. การเสริมแรง 
   2.   ดําเนินการเขียนแผนการปรับพฤติกรรม เพือให้เกิดพฤติกรรมทีพึงประสงค์
ในห้องเรียน จํานวน  แผน ดงันี 

 

ตารางที  แผนการปรับพฤตกิรรม 
 

แผนการปรับพฤตกิรรม ท ี เนือหา เครืองมือทีใช้สังเกตและ
บันทกึพฤตกิรรม 

เรือง นงัอยู่กบัที  นงัอยูก่บัที แบบสงัเกตพฤติกรรม 

เรือง เก็บของเข้าที  เก็บอปุกรณ์การเรียน 

3 เก็บของเลน่เข้าที 
 เก็บรองเท้า และกระเป๋านกัเรียน แบบสงัเกตพฤติกรรม 

 



40 
 

           2.5 นําแผนการปรับพฤติกรรมไปให้ผู้ เชียวชาญทางด้านการศกึษาพิเศษ จํานวน  
คนเพือตรวจพิจารณาปรับปรุงแก้ไขด้านเนือหา การใช้ภาษาความเหมาะสมของกิจกรรม แล้ว
ปรับปรุงแก้ไขแผนการปรับพฤตกิรรมให้ถกูต้องเหมาะสมตามคําแนะนําของผู้ เชียวชาญ ซึงผลการ
พิจารณาของผู้ เชียวชาญ พบว่า ได้คา่ IOC เป็น 1.00 แสดงว่าได้แผนการปรับพฤติกรรมทีอยู่ใน
เกณฑ์ความเทียงตรง ดงัมีรายละเอียดในภาคผนวก ข 

         2.6 นําแผนการปรับพฤติกรรมทีได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับ
นกัเรียนทีมีภาวะออทิสซมึทีไม่ใช่ตวัอย่างทีใช้ในการทดลอง แล้วนํามาปรับปรุงแก้ไขก่อนนําไปใช้
กบัตวัอยา่งตอ่ไป 
   .  แบบสังเกตพฤติกรรมใช้สังเกตพฤติกรรมการนังอยู่กับที และการเก็บของเข้าที               
มีขนัตอนการสร้าง ดงันี 
    3.1 ศกึษาทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัทีเกียวข้องกบัการมีพฤติกรรมการนงัอยู่กบัที 
พฤติกรรมการเก็บของเข้าทีของเด็กออทิสติก เพือเป็นแนวทางในการสร้างแบบสงัเกตพฤติกรรม 

โดยเลือกใช้การสงัเกตพฤติกรรมแบบความถี ใช้เวลาในการสงัเกตและบนัทกึพฤตกิรรม 

    3.2 จดัทําแบบบนัทกึพฤตกิรรม โดยกําหนดเกณฑ์รายละเอียดในการบนัทึกและให้
คะแนนดงันี 

               0 คะแนน หมายถึง นกัเรียนไมแ่สดงพฤติกรรมทีพงึประสงค์เลย 

              1 คะแนน หมายถึง นกัเรียนแสดงพฤตกิรรมพงึประสงค์โดยมีครูคอยชีแนะ
ด้วยภาพ และวาจาไมเ่กิน  ครัง 

                2 คะแนน หมายถึง นกัเรียนแสดงพฤตกิรรมทีพงึประสงค์ได้ด้วยตนเอง 
      .3  นําแบบบนัทึกพฤติกรรมของพฤติกรรมการนงัอยู่กบัที การเก็บของเข้าทีของ
นักเรียนออทิสติก ทีสร้างขึนเสนอผู้ เชียวชาญด้านการศึกษาพิเศษ ด้านการวัดผลประเมินผล 
จํานวน  คนตรวจสอบ พิจารณาตรวจสอบเพือความถูกต้องเหมาะสม ซึงผลการพิจารณาของ
ผู้ เชียวชาญ พบว่า ได้ค่า IOC เป็น 1.00 แสดงว่าได้แบบบนัทึกพฤติกรรมทีอยู่ในเกณฑ์ความ
เทียงตรงดงัมีรายละเอียดในภาคผนวก ข 

      3.4  แก้ไขปรับปรุงเครืองมือตามข้อเสนอแนะของผู้ เชียวชาญ 

     3.5  ผู้วิจยัและผู้ช่วยวิจัยศกึษาทําความเข้าใจจดุมุ่งหมายของการวิจยั นิยามของ
พฤติกรรมการนงัอยู่กับที และการเก็บของเข้าทีของนกัเรียนออทิสติก และวิธีการบนัทึกในแบบ
สงัเกตก่อนลงมือเก็บข้อมลูจริง จํานวน 5 ครัง เพือหาคา่ความเชือมนัระหว่างผู้สงัเกต ซึงผลการ
ทดลองใช้แบบสงัเกตพฤติกรรมก่อนลงมือเก็บข้อมลูจริง พบว่า ได้คา่ความเชือมนัระหว่างผู้สงัเกต 
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IOR ร้อยละ  แสดงว่าได้แบบบนัทึกพฤติกรรมทีอยู่ในเกณฑ์เชือถือได้ ดงัมีรายละเอียดใน
ภาคผนวก ข 
 

5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  5.1  แบบแผนการวิจยั 

       การวิจัยครังนีเป็นการวิจัยเชิงทดลองกลุ่มเล็ก (Small n Experimental 

Research) แบบ A-B-A Design แบบหลายเส้นฐานข้ามพฤติกรรม (Multiple - Baseline Design 
across Behaviors) (นวลฉวี ประเสริฐสขุ, : 214)  
 
  

                           ระยะเส้นฐาน               ระยะการทดลอง                ระยะตดิตามผล 

                                      
     

                        A1              B    A2 

                    ระยะที  ระยะเส้นฐาน (A ) เป็นระยะทีผู้ วิจัยสังเกตการแสดงพฤติกรรมที                       
พงึประสงค์ ทงั  คน โดยสงัเกตทีละคน แตย่งัไมมี่การจดักระทําใด ๆ และได้สงัเกตเป็นระยะเวลา 

 วนั ตงัแต่วนัที  มกราคม พศ.  ถึงวนัที  มกราคม พ.ศ.  ระหว่างเวลา .  – 

.  น. 
  ระยะที 2 ระยะดําเนินการทดลอง (B) เป็นระยะทีผู้วิจยัได้ดําเนินการปรับพฤติกรรม
ให้นกัเรียนโดยการใช้การชีแนะด้วยภาพ และวาจาร่วมกบัหลกัพรีแมค โดยผู้วิจยัได้ปรับพฤติกรรม
โดยเริมใช้วิธีการจดักระทําสําหรับพฤติกรรมการนงัอยู่กบัที แตม่ิได้ให้วิธีการจดักระทําพฤติกรรม
การเก็บของเข้าที (อปุกรณ์การเรียน) (ของเล่น) (รองเท้า และกระเป๋า) แตบ่นัทึกข้อมลูสําหรับช่วง
เส้นฐานไปเรือยๆ และเริมให้วิธีการจดักระทํากบัพฤติกรรม การเก็บของเข้าที (อปุกรณ์การเรียน) 
(ของเล่น) (รองเท้า และกระเป๋า) ตามลําดบั และใช้เวลาในการปรับพฤติกรรม สปัดาห์ละ  วนั 
คือในวนัจนัทร์ถึงศกุร์ วนัละ  ครัง ระหว่างเวลา . - .  น. รวมระยะเวลาทงัสิน  สปัดาห์ 
คือเริมตงัแตว่นัที  มกราคม พศ.  จนถึงวนัที  กมุภาพนัธ์ พ.ศ.  และบนัทึกผลลงใน
แบบสงัเกตพฤตกิรรมทกุครังทีปรับพฤตกิรรม 
  ระยะที 3 ระยะติดตามผล (A2) เป็นระยะทีผู้วิจยัได้ติดตามผลหลงัจากการฝึก โดย
การสงัเกตเป็นระยะเวลา  สปัดาห์ จํานวน 5 วนั ตงัแตว่นัที  กมุภาพนัธ์ พศ.  ถึงวนัที  
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กมุภาพนัธ์ พ.ศ.  ระหว่างเวลา 1 . 0 - 1 . 0 น. พร้อมกบัจดบนัทึกผลลงในแบบสงัเกต
พฤติกรรม ของแตล่ะพฤติกรรม  

 
 5.  วิธีดําเนินดําเนินการทดลอง 
        5. .  ขนัก่อนการทดลอง 
           . ทําหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปกร เพือขออนุญาต
ผู้บริหารโรงเรียนวดัวิจิตการนิมิตร ดําเนินการทดลองกบักลุม่ตวัอยา่งซึงเป็นนกัเรียนออทิสติก 
     . ทําเรืองขออนญุาตผู้ปกครองนกัเรียนออทิสตกิ 

                    5. .  ขนัดําเนินการทดลอง 
    1. ระยะเส้นฐานสงัเกตพฤติกรรมการเก็บของเข้าที การนังอยู่กับที ของ
นกัเรียนนกัเรียนออทิสติก ทงั 3 คน โดยสงัเกตทีละคน แต่ยงัไม่มีการจดักระทําใดๆ สงัเกตเป็น
ระยะเวลา 5 วนั 

       2. เริมทําการทดลอง เป็นระยะทีผู้ วิจัยได้ดําเนินการปรับพฤติกรรมให้
นกัเรียนโดย การใช้การชีแนะด้วยภาพ และวาจาร่วมกบัหลกัพรีแมค โดยผู้วิจยัได้ปรับพฤติกรรม
โดยเริมใช้วิธีการจดักระทําสําหรับพฤติกรรมการนงัอยู่กบัที แตม่ิได้ให้วิธีการจดักระทําพฤติกรรม
การเก็บของเข้าที (อปุกรณ์การเรียน) (ของเล่น) (รองเท้า และกระเป๋า) แตบ่นัทึกข้อมลูสําหรับช่วง
เส้นฐานไปเรือยๆ หลงัจากนนัเริมให้วิธีการจดักระทํากบัพฤติกรรม การเก็บของเข้าที (อปุกรณ์การ
เรียน) (ของเลน่) (รองเท้า และกระเป๋า) ตามลําดบั และใช้เวลาในการปรับพฤติกรรม สปัดาห์ละ  
วัน คือในวันจันทร์ถึงศุกร์ วันละ  ครัง ระหว่างเวลา . - .  น. รวมระยะเวลาทังสิน  
สปัดาห์ และเมือพบว่านักเรียนแสดงพฤติกรรมเป้าหมายก็จะให้การเสริมแรงด้วยหลักพรีแม็ค 
ได้แก่ กิจกรรมทีนกัเรียนออทิสตกิแตล่ะคนชืนชอบ ตารางการฝึกมี ดงันี  
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ตารางที   การกําหนดระยะเวลาในการปรับพฤติกรรมของนกัเรียนออทิสตกิ 
 

สัปดาห์ วัน เวลา ระยะเส้นฐาน 
 (A ) 

ระยะทดลอง  
(B) 

ระยะตดิตามผล 
(A2) 

1 จนัทร์ 
องัคาร 
พธุ 

พฤหสั
ศกุร์ 

1 .30-1 .30 น. 
1 .30-1 .30 น. 
1 .30-1 .30 น. 
1 .30-1 .30 น. 
1 .30-1 .30 น. 

-การนงัอยูก่บัที 

-เก็บอปุกรณ์การเรียน 

-การเก็บของเลน่  
-การเก็บรองเท้า และ
กระเป๋า 

- - 

2 จนัทร์ 
องัคาร 
พธุ 

พฤหสั
ศกุร์ 

1 .30-1 .30 น. 
1 .30-1 .30 น. 
1 .30-1 .30 น. 
1 .30-1 .30 น. 
1 .30-1 .30 น. 

-การเก็บอปุกรณ์การ
เรียน 

-การเก็บของเลน่  
-การเก็บรองเท้า และ
กระเป๋า  

- การนงัอยูก่บัที - 

 จนัทร์ 
องัคาร 
พธุ 

พฤหสั
ศกุร์ 

1 .30-1 .30 น. 
1 .30-1 .30 น. 
1 .30-1 .30 น. 
1 .30-1 .30 น. 
1 .30-1 .30 น. 

- การเก็บของเลน่  
- การเก็บรองเท้า และ
กระเป๋า  
 

- การนงัอยูก่บัที 

- การเก็บอปุกรณ์
การเรียน 

 

 

 

 

 

 
4 จนัทร์ 

องัคาร 
พธุ 

พฤหสั
ศกุร์ 

1 .30-1 .30 น. 
1 .30-1 .30 น. 
1 .30-1 .30 น. 
1 .30-1 .30 น. 
1 .30-1 .30 น. 

- การเก็บรองเท้า และ
กระเป๋า 

- การนงัอยูก่บัที 

-การเก็บอปุกรณ์การ
เรียน 

- การเก็บของเลน่  

 

5 จนัทร์ 
องัคาร 
พธุ 

พฤหสั 

ศกุร์ 

1 .30-1 .30 น. 
1 .30-1 .30 น. 
1 .30-1 .30 น. 
1 .30-1 .30 น. 
1 .30-1 .30 น. 

 
 
 
- 

- การนงัอยูก่บัที 

- การเก็บอปุกรณ์
การเรียน 

- การเก็บของเลน่  
- การเก็บรองเท้า 
และกระเป๋า 
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ตารางที   การกําหนดระยะเวลาในการปรับพฤติกรรมของนกัเรียนออทิสติก (ตอ่) 

สัปดาห์ วัน เวลา ระยะเส้นฐาน 
(A ) 

ระยะทดลอง 
(B) 

ระยะตดิตามผล 
(A2) 

 จนัทร์ 
องัคาร 
พธุ 

พฤหสั 

ศกุร์ 

1 .30-1 .30 น. 
1 .30-1 .30 น. 
1 .30-1 .30 น. 
1 .30-1 .30 น. 
1 .30-1 .30 น. 

  

-การนงัอยูก่บัที 

-เก็บอปุกรณ์การ
เรียน 

-การเก็บของเลน่  
-การเก็บรองเท้า 
และกระเป๋า 

 

    3. หลังการฝึกแต่ละพฤติกรรม ผู้ วิจยัติดตามโดยการสงัเกตใน  สปัดาห์
ตอ่มา พร้อมกบัจดบนัทึกผลลงในแบบสงัเกตพฤติกรรมแบบช่วงเวลา ของแต่ละพฤติกรรม  เป็น
ระยะเวลา 5 วนั  

                   4. นําข้อมลูทีได้จากแบบสงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียนนกัเรียนออทิสติกแต่
ละคนของแตล่ะพฤติกรรมมาทําการวิเคราะห์ข้อมลู 

 

6. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  6.1 สถิตทีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู  ได้แก่ คา่เฉลีย (Mean) 

                        N
X

X  

 

 

                   เมือ         X    แทน  คะแนนเฉลียของพฤตกิรรม 
  X  แทน  ผลรวมคะแนนของพฤตกิรรม 
             N   แทน  จํานวนครังทีทําการบนัทกึ 
 

   6.2 การวิเคราะห์หาความเชือมนัระหว่างผู้สงัเกต (Inter Observer Reliability) โดย
ใช้สตูร IOR (นวลฉวี ประเสริฐสขุ. 25 6: ) 
 

             A       

           A+D   
สตูร  IOR    = x 100 



45 
 

    เมือ     A =   การบนัทกึได้ตรงกนัระหวา่งผู้สงัเกต  คน ในแตล่ะชว่งของเวลา 

           D =   การบนัทกึไมต่รงกนัระหวา่งผู้สงัเกต  คน ในแตล่ะชว่งของเวลา 

   หาความเชือมันระหว่างผู้สังเกตทีคํานวณได้จะต้องมีค่าตงัแต่ร้อยละ 80 ขึนไป                        
จงึจะถือวา่เชือถือได้ (Kazdin. 2002: 59) 
   .   การเปรียบเทียบพฤติกรรมก่อนและหลงัการได้รับการชีแนะร่วมกบัหลกัพรีแม็ค 
         นําผลคะแนนจากแบบสังเกตพฤติกรรมของผู้ วิจัยและผู้ ช่วยผู้ วิจัย  คน หา
คา่เฉลีย แล้ววิเคราะห์ข้อมลู ดงันี 
      . .   วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของคา่คะแนนและคา่เฉลียคะแนน            
ของพฤติกรรมการนังอยู่กับที และการเก็บของเข้าที ของนักเรียนออทิสติกในแต่ละระยะการ
ทดลองด้วยกราฟ 
      . .    แสดงความสมัพนัธ์ของการเปลียนแปลงของพฤติกรรมการนงัอยู่กับที 
และการเก็บของเข้าที ของนกัเรียนนกัเรียนออทิสติกก่อนและหลงัได้รับการชีแนะร่วมกับหลกัพรี
แม็คในแตล่ะระยะของการทดลองทงั  ระยะ และนําเสนอด้วยกราฟ 
 

 



 
 

บทท ี4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
  การวิเคราะห์ข้อมูลเพือเปรียบเทียบพฤติกรรมทีพึงประสงค์ในห้องเรียนของนักเรียน              
ออทิสตกิ ก่อนและหลงัจากการใช้การชีแนะร่วมกบัหลกัพรีแมค 
  ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมทีพึงประสงค์ในห้องเรียนของนกัเรียนออทิสติก จากการใช้
การชีแนะร่วมกบัหลกัพรีแมค โดยแบง่การทดลองออกเป็น  ระยะ ดงันี 
 ระยะที  ระยะเส้นฐาน (A1) เป็นระยะทีผู้วิจยัและผู้ชว่ยวิจยัได้สงัเกตพฤติกรรมการนงั
อยู่กับที และการเก็บของเข้าทีของนกัเรียนออทิสติก โดยทําการบนัทึกทุกวนัเป็นเวลา  สปัดาห์
ติดต่อกัน ตงัแต่วันจันทร์ถึงศุกร์ วันละ  ครัง ครังละ  ชัวโมง จํานวน  ครัง ระยะที  ระยะ
ทดลอง (B) เป็นระยะทีผู้วิจยัและผู้ชว่ยวิจยัได้ดําเนินการจดักิจกรรมการชีแนะ ร่วมกบัหลกัพรีแม็ค
โดยเริมจดักระทําทีละพฤติกรรม โดยเริมจากพฤติกรรมการนงัอยู่กบัที การเก็บของเข้าที (อปุกรณ์
การเรียน), (ของเล่น), (รองเท้าและกระเป๋า)  ตามลําดบั โดยผู้ วิจยัและผู้ ช่วยวิจยัได้สังเกตและ
บนัทึกผลการแสดงพฤติกรรมของนักเรียน ในวันจันทร์ ถึง ศุกร์ วันละ  ครัง ในระหว่างเวลา 

. - .  น. ในแต่ละพฤติกรรม และระยะที 3 ระยะติดตามผล (A2) เป็นระยะทีผู้ วิจยัและ
ผู้ช่วยวิจัยติดตามผลพฤติกรรมการนงัอยู่กับที และเก็บของเข้าที ทีได้มีการฝึก และได้บนัทึกผล
การแสดงพฤติกรรมของนกัเรียน ในแตล่ะพฤติกรรม เป็นระยะเวลา 1 สปัดาห์ จํานวน  ครัง เพือ
ตดิตามผลพฤติกรรมการการนงัอยู่กบัที และเก็บของเข้าทีของนกัเรียนออทิสตกิ  
 ผู้วิจยัได้นําคะแนนของการปรับพฤติกรรมระหว่างผู้ วิจยัและผู้ช่วยวิจยัมาหาค่าเฉลีย
ในแตร่ะยะการทดลองทงั  ระยะ โดยนําเสนอผลการวิเคราะห์ ดงัตอ่ไปนี 
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ตารางที  แสดงเปรียบเทียบคะแนน และคา่เฉลียของคะแนนพฤติกรรมการการนงัอยู่กบัที และการเก็บของเข้าที (อปุกรณ์การเรียน) (ของเลน่) (รองเท้าและ
กระเป๋า) การนงัอยูก่บัที โดยใช้การชีแนะด้วยภาพและวาจาร่วมกบัหลกัพรีแมค ทงั  ระยะการทดลอง ของนกัเรียนคนที  
 
ครังที การนงัอยูก่บัที การเก็บข้องเข้าที  

(อปุกรณ์การเรียน) 
การเก็บข้องเข้าที  

(ของเลน่) 
การเก็บข้องเข้าที  

(รองเท้าและกระเป๋า) 
A1 B A2 A1 B A2 A1 B A2 A1 B A2 

         
     
     
     
     

 X  = 0      
       
     
     
     
     

  X  = 0         

 
7 
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ตารางที  แสดงเปรียบเทียบคะแนน และคา่เฉลียของคะแนนพฤติกรรมการการนงัอยู่กบัที และการเก็บของเข้าที (อปุกรณ์การเรียน) (ของเลน่) (รองเท้าและ
กระเป๋า) การนงัอยูก่บัที โดยใช้การชีแนะด้วยภาพและวาจาร่วมกบัหลกัพรีแมค ทงั  ระยะการทดลอง ของนกัเรียนคนที (ตอ่) 
 
ครังที การนงัอยูก่บัที การเก็บข้องเข้าที  

(อปุกรณ์การเรียน) 
การเก็บข้องเข้าที  

(ของเลน่) 
การเก็บข้องเข้าที  

(รองเท้าและกระเป๋า) 
A1 B A2 A1 B A2 A1 B A2 A1 B A2 

11  10   6      
 9 7   
 9 8   
 10 8   
 10 9   

       X  = 0    
  11         
     
     
     
     

          X  = 0   

8 
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ตารางที  แสดงเปรียบเทียบคะแนน และคา่เฉลียของคะแนนพฤติกรรมการการนงัอยู่กบัที และการเก็บของเข้าที (อปุกรณ์การเรียน) (ของเลน่) (รองเท้าและ
กระเป๋า) การนงัอยูก่บัที โดยใช้การชีแนะด้วยภาพและวาจาร่วมกบัหลกัพรีแมค ทงั  ระยะการทดลอง ของนกัเรียนคนที (ตอ่) 
 
ครังที การนงัอยู่กบัที การเก็บข้องเข้าที  

(อปุกรณ์การเรียน) 
การเก็บข้องเข้าที  

(ของเลน่) 
การเก็บข้องเข้าที  

(รองเท้าและกระเป๋า) 
A1 B A2 A1 B A2 A1 B A2 A1 B A2 

21     9        
  9   
  8   
  9   
  9   

  X  = 9.35   X  = 8.13   X  = 9.00   X  = 8.60  
        6 
    6 
    6 
    6 
    8 

 X  = .  X  = .  X  = 6.80 X  = 6.40 
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 จากตาราง  พบวา่ พฤติกรรมทีพึงประสงค์ ทงั  พฤติกรรมของนกัเรียนคนที  ในแต่
ละระยะการทดลอง เป็นดงันี  พฤติกรรมการนังอยู่กับที ระยะเส้นฐาน (A1) มีค่าคะแนนเฉลีย
เท่ากับ .  ระยะทดลอง (B) มีค่าคะแนนเฉลียเท่ากับ .3  และ ระยะติดตามผล (A2) มีค่า
คะแนนเฉลียเทา่กบั .   พฤติกรรมการเก็บของเข้าที (อปุกรณ์การเรียน) ระยะเส้นฐาน (A1) มีคา่
คะแนนเฉลียเท่ากับ .  ระยะทดลอง (B) มีค่าคะแนนเฉลียเท่ากับ .  และ ระยะติดตามผล 
(A2) มีคา่คะแนนเฉลียเท่ากับ .   พฤติกรรมการเก็บของเข้าที (ของเล่น) ระยะเส้นฐาน (A1) มี
คา่คะแนนเฉลียเท่ากบั .  ระยะทดลอง (B) มีคา่คะแนนเฉลียเท่ากบั .  และ ระยะติดตามผล 
(A2) มีคา่คะแนนเฉลียเท่ากบั .   และพฤติกรรมการเก็บของเข้าที (รองเท้า และกระเป๋า) ระยะ
เส้นฐาน (A1) มีคา่คะแนนเฉลียเท่ากบั .  ระยะทดลอง (B) มีค่าคะแนนเฉลียเท่ากับ .  และ 
ระยะติดตามผล (A2) มีค่าคะแนนเฉลียเท่ากับ .   ซึงผู้ วิจัยได้นําเสนอคะแนนค่าเฉลียของ
พฤติกรรมทีพงึประสงค์ โดยใช้การชีแนะด้วยภาพและวาจาร่วมกบัหลกัพรีแมค ในการทดลองของ
นกัเรียนคนที  ทงั  ระยะ ปรากฏตามแผนภาพที   ดงันี   
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แผนภาพที  กราฟแสดงคะแนนของพฤตกิรรมการนงัอยู่กบัที  และการเก็บของเข้าที  
            (อปุกรณ์การเรียน) (ของเล่น) (รองเท้าและกระเป๋า) โดยใช้การชีแนะด้วยภาพและ 
                     วาจาร่วมกบัหลกัพรีแมค ทงั  ระยะการทดลอง ของนกัเรียนคนที  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครังที 

ครังที 

ครังที 

ครังที 

คะแนน 

 ( A1)  ( B )  ( A2) 

 ( A1)  ( B )  ( A2) 

 ( A1)  ( B )  ( A2) 

 ( A1)  ( B )  ( A2) 

เก็บ
รอง

เท้า
 แล

ะก
ระเ

ป๋า
 

เก็บ
อปุ
กร
ณ์ก

ารเ
รีย
น 

นงั
อย
ูก่บั
ที 

เก็บ
ขอ
งเล

น่ 
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ตารางที   แสดงเปรียบเทียบคะแนน และคา่เฉลยีของคะแนนพฤติกรรมการการนงัอยู่กบัที และการเก็บของเข้าที (อปุกรณ์การเรียน) (ของเลน่) (รองเท้าและกระเป๋า) 
การนงัอยู่กบัที โดยใช้การชีแนะด้วยภาพและวาจาร่วมกบัหลกัพรีแมค ทงั  ระยะการทดลอง ของนกัเรียนคนที  
ครังที การนงัอยู่กบัที การเก็บข้องเข้าที  

(อปุกรณ์การเรียน) 
การเก็บข้องเข้าที  

(ของเลน่) 
การเก็บข้องเข้าที  

(รองเท้าและกระเป๋า) 
A1 B A2 A1 B A2 A1 B A2 A1 B A2 

         
     
     
     
     

 X  = 0      
       
     
     
     
     

  X  = 0         
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ตารางที  แสดงเปรียบเทียบคะแนน และคา่เฉลียของคะแนนพฤติกรรมการการนงัอยู่กบัที และการเก็บของเข้าที (อปุกรณ์การเรียน) (ของเลน่) (รองเท้าและ
กระเป๋า) การนงัอยูก่บัที โดยใช้การชีแนะด้วยภาพและวาจาร่วมกบัหลกัพรีแมค ทงั  ระยะการทดลอง ของนกัเรียนคนที (ตอ่) 
 
ครังที การนงัอยูก่บัที การเก็บข้องเข้าที  

(อปุกรณ์การเรียน) 
การเก็บข้องเข้าที  

(ของเลน่) 
การเก็บข้องเข้าที  

(รองเท้าและกระเป๋า) 
A1 B A2 A1 B A2 A1 B A2 A1 B A2 

11     8      
  8   
  9   
  10   
  10   

       X  = 0    
  10   10      
 9 10   
 9 10   
 10 9   
 11 9   

          X  = 0   

 
3 
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ตารางที  แสดงเปรียบเทียบคะแนน และคา่เฉลียของคะแนนพฤติกรรมการการนงัอยู่กบัที และการเก็บของเข้าที (อปุกรณ์การเรียน) (ของเลน่) (รองเท้าและ
กระเป๋า) การนงัอยูก่บัที โดยใช้การชีแนะด้วยภาพและวาจาร่วมกบัหลกัพรีแมค ทงั  ระยะการทดลอง ของนกัเรียนคนที  (ตอ่) 
 
ครังที การนงัอยู่กบัที การเก็บข้องเข้าที  

(อปุกรณ์การเรียน) 
การเก็บข้องเข้าที  

(ของเลน่) 
การเก็บข้องเข้าที  

(รองเท้าและกระเป๋า) 
A1 B A2 A1 B A2 A1 B A2 A1 B A2 

21             
     
     
     
     

  X  = 9.55   X  = 9.33   X  = 9.70   X  = 9.60  
        8 
    6 
    8 
    8 
 8   8 

 X  = .  X  = .  X  = .  X  = 7.60 
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 จากตาราง 6 พบวา่ พฤติกรรมทีพึงประสงค์ ทงั  พฤติกรรมของนกัเรียนคนที  ในแต่
ละระยะการทดลอง เป็นดงันี  พฤติกรรมการนังอยู่กับที ระยะเส้นฐาน (A1) มีค่าคะแนนเฉลีย
เท่ากับ .  ระยะทดลอง (B) มีค่าคะแนนเฉลียเท่ากับ .5  และ ระยะติดตามผล (A2) มีค่า
คะแนนเฉลียเทา่กบั .6   พฤติกรรมการเก็บของเข้าที (อปุกรณ์การเรียน) ระยะเส้นฐาน (A1) มีคา่
คะแนนเฉลียเท่ากับ .  ระยะทดลอง (B) มีค่าคะแนนเฉลียเท่ากับ 9.33 และ ระยะติดตามผล 
(A2) มีค่าคะแนนเฉลียเท่ากบั 7.   พฤติกรรมการเก็บของเข้าที (ของเล่น) ระยะเส้นฐาน (A1) มี
คา่คะแนนเฉลียเท่ากบั .  ระยะทดลอง (B) มีคา่คะแนนเฉลียเท่ากบั .7  และ ระยะติดตามผล 
(A2) มีคา่คะแนนเฉลียเท่ากบั 7.20  และพฤติกรรมการเก็บของเข้าที (รองเท้า และกระเป๋า) ระยะ
เส้นฐาน (A1) มีค่าคะแนนเฉลียเท่ากับ .  ระยะทดลอง (B) มีค่าคะแนนเฉลียเท่ากบั 9.  และ 
ระยะติดตามผล (A2) มีค่าคะแนนเฉลียเท่ากับ .   ซึงผู้ วิจัยได้นําเสนอคะแนนค่าเฉลียของ
พฤติกรรมทีพงึประสงค์ โดยใช้การชีแนะด้วยภาพและวาจาร่วมกบัหลกัพรีแมค ในการทดลองของ
นกัเรียนคนที  ทงั  ระยะ ปรากฏตามแผนภาพที   ดงันี   
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แผนภาพที  กราฟแสดงคะแนนของพฤตกิรรมการนงัอยู่กบัที  และการเก็บของเข้าที  
           (อปุกรณ์การเรียน) (ของเล่น) (รองเท้าและกระเป๋า) โดยใช้การชีแนะด้วยภาพและ 
                     วาจาร่วมกบัหลกัพรีแมค ทงั  ระยะการทดลอง ของนกัเรียนคนที  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( A1)  ( B )  ( A2) 

 ( A1)  ( B )  ( A2) 

 ( A1)  ( B )  ( A2) 

 ( A1)  ( B )  ( A2) 

ครังที 

ครังที 

ครังที 

ครังที 

คะแนน 

เก็บ
รอง

เท้า
 แล
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ารเ
รีย
น 

นงั
อย
ูก่บั
ที 

เก็บ
ขอ
งเล

น่ 



57 
 

ตารางท่ี 7  แสดงเปรียบเทียบคะแนน และคา่เฉล่ียของคะแนนพฤตกิรรมการการนัง่อยูก่บัท่ี และการเก็บของเข้าท่ี (อปุกรณ์การเรียน) (ของเลน่) (รองเท้าและ
กระเป๋า) การนัง่อยูก่บัท่ี โดยใช้การชีแ้นะด้วยภาพและวาจาร่วมกบัหลกัพรีแมค ทัง้ 3 ระยะการทดลอง ของนกัเรียนคนท่ี 3 
 
ครัง้ท่ี การนัง่อยูก่บัท่ี การเก็บข้องเข้าท่ี  

(อปุกรณ์การเรียน) 
การเก็บข้องเข้าท่ี  

(ของเลน่) 
การเก็บข้องเข้าท่ี  

(รองเท้าและกระเป๋า) 
A1 B A2 A1 B A2 A1 B A2 A1 B A2 

1 0  0  0  0  
2 0 0 0 0 
3 0 0 0 0 
4 0 0 0 0 
5 0 0 0 0 
 X  = 0      
6  9  0 0 0 
7 8 0 0 0 
8 9 0 0 0 
9 10 0 0 0 
10 11 0 0 0 
  X  = 0         
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ตารางท่ี 7 แสดงเปรียบเทียบคะแนน และคา่เฉล่ียของคะแนนพฤติกรรมการการนัง่อยู่กบัท่ี และการเก็บของเข้าท่ี (อปุกรณ์การเรียน) (ของเลน่) (รองเท้าและ
กระเป๋า) การนัง่อยูก่บัท่ี โดยใช้การชีแ้นะด้วยภาพและวาจาร่วมกบัหลกัพรีแมค ทัง้ 3 ระยะการทดลอง ของนกัเรียนคนท่ี 3 (ตอ่) 
 
ครัง้ท่ี การนัง่อยูก่บัท่ี การเก็บข้องเข้าท่ี  

(อปุกรณ์การเรียน) 
การเก็บข้องเข้าท่ี  

(ของเลน่) 
การเก็บข้องเข้าท่ี  

(รองเท้าและกระเป๋า) 
A1 B A2 A1 B A2 A1 B A2 A1 B A2 

11  11   8  0  0  
12 9 11 0 0 
13 9 8 0 0 
14 11 10 0 0 
15 10 10 0 0 
       X  = 0    
16  10   10   10  0 
17 9 9 9 0 
18 9 10 10 0 
19 9 9 8 0 
20 11 9 9 0 
          X  = 0   
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ตารางท่ี 7 แสดงเปรียบเทียบคะแนน และคา่เฉล่ียของคะแนนพฤติกรรมการการนัง่อยู่กบัท่ี และการเก็บของเข้าท่ี (อปุกรณ์การเรียน) (ของเลน่) (รองเท้าและ
กระเป๋า) การนัง่อยูก่บัท่ี โดยใช้การชีแ้นะด้วยภาพและวาจาร่วมกบัหลกัพรีแมค ทัง้ 3 ระยะการทดลอง ของนกัเรียนคนท่ี 3 (ตอ่) 
 
ครัง้ท่ี การนัง่อยู่กบัท่ี การเก็บข้องเข้าท่ี  

(อปุกรณ์การเรียน) 
การเก็บข้องเข้าท่ี  

(ของเลน่) 
การเก็บข้องเข้าท่ี  

(รองเท้าและกระเป๋า) 
A1 B A2 A1 B A2 A1 B A2 A1 B A2 

21  11   9   9   11  
22 9 10 9 10 
23 9 10 9 12 
24 9 10 9 11 
25 10 11 11 12 
  

X  = 9.70   X  = 9.60   X  = 9.20   
X  = 

11.20 
 

26  8  8  8  8 
27 6 8 8 6 
28 6 8 6 8 
29 8 8 8 8 
30 8 8 6 8 
 X  = 7.60 X  =7.60 X  = 7.20 X  = 7.60 
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 จากตาราง 7 พบวา่ พฤตกิรรมท่ีพึงประสงค์ ทัง้ 4 พฤติกรรมของนกัเรียนคนท่ี 3 ในแต่
ละระยะการทดลอง เป็นดงันี ้ พฤติกรรมการนั่งอยู่กับท่ี ระยะเส้นฐาน (A1) มีค่าคะแนนเฉล่ีย
เท่ากับ 0.0 ระยะทดลอง (B) มีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 9.70 และ ระยะติดตามผล (A2) มีค่า
คะแนนเฉล่ียเทา่กบั 7.60  พฤตกิรรมการเก็บของเข้าท่ี (อปุกรณ์การเรียน) ระยะเส้นฐาน (A1) มีคา่
คะแนนเฉล่ียเท่ากับ 0.0 ระยะทดลอง (B) มีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 9.60 และ ระยะติดตามผล 
(A2) มีคา่คะแนนเฉล่ียเท่ากับ 8.00  พฤติกรรมการเก็บของเข้าท่ี (ของเล่น) ระยะเส้นฐาน (A1) มี
คา่คะแนนเฉล่ียเท่ากบั 0.0 ระยะทดลอง (B) มีคา่คะแนนเฉล่ียเท่ากบั 9.20 และ ระยะติดตามผล 
(A2) มีคา่คะแนนเฉล่ียเท่ากบั 7.20  และพฤติกรรมการเก็บของเข้าท่ี (รองเท้า และกระเป๋า) ระยะ
เส้นฐาน (A1) มีคา่คะแนนเฉล่ียเท่ากบั 0.0 ระยะทดลอง (B) มีคา่คะแนนเฉล่ียเท่ากบั 11.20 และ 
ระยะติดตามผล (A2) มีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 7.60  ซึ่งผู้ วิจัยได้น าเสนอคะแนนค่าเฉล่ียของ
พฤตกิรรมท่ีพงึประสงค์ โดยใช้การชีแ้นะด้วยภาพและวาจาร่วมกบัหลกัพรีแมค ในการทดลองของ
นกัเรียนคนท่ี 3 ทัง้ 3 ระยะ ปรากฏตามแผนภาพท่ี  3 ดงันี ้  
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แผนภาพท่ี 3 กราฟแสดงคา่ความถ่ีของคะแนนพฤติกรรมการนัง่อยู่กบัท่ี  และการเก็บของเข้าท่ี  
       (อปุกรณ์การเรียน) (ของเล่น) (รองเท้าและกระเป๋า) โดยใช้การชีแ้นะด้วยภาพและ 
                     วาจาร่วมกบัหลกัพรีแมค ทัง้ 3 ระยะการทดลอง ของนกัเรียนคนท่ี 3  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( A1)  ( B )  ( A2) 

 ( A1)  ( B )  ( A2) 

 ( A1)  ( B )  ( A2) 

 ( A1)  ( B )  ( A2) 

ครัง้ท่ี 

ครัง้ท่ี 

ครัง้ท่ี 
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ตารางท่ี 8  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียคะแนนของพฤติกรรมการนัง่อยู่กบัท่ี และการเก็บของ   
    เข้าท่ี (อุปกรณ์การเรียน) (ของเล่น) (รองเท้าและกระเป๋า) ของระยะเส้นฐาน (A1)  
   ระยะทดลอง (B)  และ ระยะติดตามผล (A2) โดยใช้การชีแ้นะด้วยภาพ และวาจาร่วมกับ 
    หลกัพรีแมค 
 

คนท่ี 
การนัง่อยูก่บัท่ี การเก็บของเข้าท่ี  (อปุกรณ์การเรียน) 

A1 B A2 A1 B A2 
1 0 9.35 7.20 0 8.13 5.60 
2 0 9.55 7.60 0 9.33 7.60 
3 0 9.70 7.60 0 9.60 8.00 

คนท่ี 
การเก็บของเข้าท่ี  (ของเลน่) การเก็บของเข้าท่ี  (รองเท้าและกระเป๋า) 

A1 B A2 A1 B A2 
1 0 9.00 6.80 0 8.60 6.40 
2 0 9.70 7.20 0 9.60 7.60 
3 0 9.20 7.20 0 11.20 7.60 

 
 จากตาราง 8 พบว่าคะแนนเฉล่ียพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ ทัง้ 4 พฤติกรรม ในระยะเส้น
ฐาน (A1) ระยะทดลอง (B) และระยะติดตามผล (A2) โดยใช้การชีแ้นะด้วยภาพ และวาจาร่วมกับ
หลกั พรีแมค ของนกัเรียนจ านวน 3 คน เป็นดงันี ้ พฤติกรรมการนัง่อยู่กับท่ี ระยะเส้นฐาน (A1) มี
คา่คะแนนเฉล่ียทัง้ 3 คน เท่ากบั 0  ระยะทดลอง (B) มีคา่คะแนนเฉล่ียเท่ากับ 9.35, 9.55 และ 
9.70 ตามล าดบั และระยะติดตามผล (A2) มีคา่คะแนนเฉล่ียเท่ากบั 7.2, 7.6 และ 7.6 ตามล าดบั 
สว่นพฤตกิรรมการเก็บของเข้าท่ี  (อปุกรณ์การเรียน) ระยะเส้นฐาน (A1) มีคา่คะแนนเฉล่ียทัง้ 3 คน 
เท่ากบั 0  ระยะทดลอง (B) มีคา่คะแนนเฉล่ียเท่ากบั 8.13, 9.33 และ 9.60 ตามล าดบั และระยะ
ตดิตามผล (A2) มีคา่คะแนนเฉล่ียเท่ากบั 5.60, 7.60 และ 8.00 ตามล าดบั และพฤติกรรมการเก็บ
ของเข้าท่ี  (ของเล่น) ระยะเส้นฐาน (A1) มีคา่คะแนนเฉล่ียทัง้ 3 คน เท่ากบั 0  ระยะทดลอง (B) มี
คา่คะแนนเฉล่ียเท่ากับ 9.00, 9.70 และ 9.20 ตามล าดบั และระยะติดตามผล (A2) มีคา่คะแนน
เฉล่ียเทา่กบั 6.80, 7.20 และ 7.20 ตามล าดบั ในขณะท่ีพฤติกรรมการเก็บของเข้าท่ี  (รองเท้าและ
กระเป๋า) ระยะเส้นฐาน (A1) มีคา่คะแนนเฉล่ียทัง้ 3 คน เท่ากับ 0  ระยะทดลอง (B) มีคา่คะแนน
เฉล่ียเทา่กบั 8.60, 9.60 และ 11.20 ตามล าดบั และระยะตดิตามผล (A2) มีคา่คะแนนเฉล่ียเท่ากบั 
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6.40, 7.60 และ 7.60 ตามล าดบั ซึ่งจากผลการทดลอง พบว่า หลงัจากท่ีใช้การชีแ้นะด้วยภาพ 
และวาจาร่วมกับหลกัพรีแมคในระยะทดลอง (B) นกัเรียนออทิสติกมีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์นัน้
เพิ่มขึน้จากระยะเส้นฐาน (A1) สว่นระยะตดิตามผล (A2) พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์นัน้ลดลงเล็กน้อย 
ซึ่งผู้ วิจยัได้น าเสนอคะแนนค่าเฉล่ียของท่ีพึงประสงค์ ทัง้ 4 พฤติกรรม โดยใช้การชีแ้นะด้วยภาพ 
และวาจาร่วมกบัหลกัพรีแมค ปรากฏตามแผนภาพท่ี  4 – 6 ดงันี ้
 
แผนภาพท่ี 4  แสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียของพฤติกรรท่ีพึงประสงค์ทัง้ 4 พฤติกรรม                     
        ในระยะเส้นฐาน (A1) ระยะทดลอง (B) และระยะตดิตามผล (A2) โดยใช้การชีแ้นะ          
                       ด้วยภาพ และวาจาร่วมกบัหลกัพรีแมค ของนกัเรียนคนท่ี 1  
 
 

พฤติกรรม 

คะแนน 

พฤตกิรรม 
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แผนภาพท่ี 5 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียของพฤติกรรท่ีพึงประสงค์ทัง้ 4 พฤติกรรม                     
   ในระยะเส้นฐาน (A1) ระยะทดลอง (B) และระยะติดตามผล (A2) โดยใช้การชีแ้นะด้วย
 ภาพ และวาจาร่วมกบัหลกัพรีแมค ของนกัเรียนคนท่ี 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนน 

พฤตกิรรม 



65 
 

แผนภาพท่ี 6 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียของพฤติกรรท่ีพึงประสงค์ทัง้ 4 พฤติกรรม                     
   ในระยะเส้นฐาน (A1) ระยะทดลอง (B) และระยะติดตามผล (A2) โดยใช้การชีแ้นะด้วย
 ภาพ และวาจาร่วมกบัหลกัพรีแมค ของนกัเรียนคนท่ี 3 
 
 
 
 
 

คะแนน 

พฤติกรรม 



 
 

บทที่ 5 
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การศึกษาเร่ือง การวิจยัเร่ืองการชีแ้นะร่วมกับหลกัพรีแมค ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมท่ีพึง
ประสงค์ในห้องเรียนของนกัเรียนออทิสติก เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ในห้องเรียน
ของนกัเรียนออทิสติกก่อน และหลงัจากการใช้การชีแ้นะร่วมกบัหลกัพรีแมค โดยการวิจยัครัง้นีไ้ด้
ก าหนดสมมติฐานการวิจัยไว้ว่า พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ในห้องเรียน ของนักเรียนออทิสติก 
หลงัจากการการชีแ้นะร่วมกบัหลกัพรีแมค สงูขึน้กวา่ก่อนการทดลอง  

 ตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยในครัง้นี เ้ป็นนักเรียนท่ีได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็น        
ออทิสติกหรือมีภาวะออทิสซึม ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพ มีความสามารถในการเข้าใจภาษา อ่าน
และเขียนได้  สามารถพูดส่ือสารได้และช่วยเหลือตนเองได้  ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชัน้
ประถมศึกษาปีท่ี 4-6 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2556 ของโรงเรียนวัดวิจิตการนิมิตร สังกัด
ส านกังานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร จ านวน 3 คน 
  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ บตัรภาพการชีแ้นะ แผนการปรับพฤติกรรม แบบสงัเกต
และบนัทกึพฤตกิรรม 
  ขัน้ตอนการด าเนินการทดลอง ผู้วิจยัได้ด าเนินการทดลองกบักลุ่มตวัอย่างเป็นนกัเรียน
ท่ีได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นออทิสติกหรือมีภาวะออทิสซึม ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพ มี
ความสามารถในการเข้าใจภาษา อ่านและเขียนได้  สามารถพดูส่ือสารได้และช่วยเหลือตนเองได้  
ก าลงัศกึษาอยู่ในระดบัชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 4-6 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2556 ของโรงเรียนวดั
วิจิตการนิมิตร สงักดัส านกังานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร จ านวน 3 คน โดยด าเนินการวิจยั
เชิงทดลองกลุ่มเล็ก (Small n Experimental Research) เป็นแบบ A-B-A Design แบบหลายเส้น
ฐานข้ามพฤติกรรม (Multiple - Baseline Design across Behaviors) ใช้ระยะเวลาในการทดลอง
ชว่งระยะเส้นฐาน 1 สปัดาห์ ช่วงทดลอง 4 สปัดาห์ และช่วงระยะติดตามผล 1 สปัดาห์ รวมทัง้สิน้ 
เป็นระยะเวลา 6 สปัดาห์ ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้ 
 1. ระยะเส้นฐาน เป็นระยะท่ีผู้วิจยัสงัเกตการแสดงพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ ทัง้ 3 คน 
โดยสงัเกตทีละคน แต่ยงัไม่มีการจดักระท าใด ๆ และได้สงัเกตเป็นระยะเวลา 5 วนั ตัง้แตว่นัท่ี 6 
มกราคม พศ. 2557 ถึงวนัท่ี 10 มกราคม พ.ศ. 2557 ระหวา่งเวลา 10.30 – 11.30 น.   
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     2. ระยะด าเนินการทดลอง เป็นระยะท่ีผู้วิจยัได้ด าเนินการปรับพฤติกรรมให้นกัเรียน
โดยการใช้การชีแ้นะด้วยภาพ และวาจาร่วมกบัหลกัพรีแมค โดยผู้วิจยัได้ปรับพฤติกรรมโดยเร่ิมใช้
วิธีการจดักระท าส าหรับพฤติกรรมการนัง่อยู่กบัท่ี แตม่ิได้ให้วิธีการจดักระท าพฤติกรรมท่ี  2 3 และ
4 แต่บนัทึกข้อมูลส าหรับช่วงเส้นฐานไปเร่ือยๆ และเร่ิมให้วิธีการจดักระท ากับพฤติกรรม การเก็บ
ของเข้าท่ี (อปุกรณ์การเรียน) (ของเล่น) (รองเท้า และกระเป๋า) ตามล าดบั และใช้เวลาในการปรับ
พฤตกิรรม สปัดาห์ละ 5 วนั คือในวนัจนัทร์ถึงศกุร์ วนัละ 1 ครัง้ ระหว่างเวลา 10.30-11.30 น. รวม
ระยะเวลาทัง้สิน้ 4 สัปดาห์ คือเร่ิมตัง้แต่วันท่ี 13 มกราคม พศ. 2557 จนถึงวันท่ี 7 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2557 และบนัทกึผลลงในแบบสงัเกตพฤตกิรรม ทกุครัง้ท่ีปรับพฤตกิรรม  
  3. ระยะติดตามผล เป็นระยะท่ีผู้ วิจัยได้ติดตามผลหลังจากการฝึก โดยการสังเกต                    
เป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์ จ านวน 5 วัน ตัง้แต่วันท่ี 10 กุมภาพันธ์ พศ. 2557 ถึงวันท่ี 17 
กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2557 ระหว่างเวลา 10.30 - 11.30 น. พร้อมกบัจดบนัทึกผลลงในแบบสงัเกต
พฤตกิรรม ของแตล่ะพฤตกิรรม 
  จากนัน้ผู้วิจยัได้น าผลคะแนนท่ีได้จากการฝึกทัง้ 3 ระยะมาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ
พืน้ฐาน ได้แก่ คา่เฉล่ีย (Mean) และจดัท ากราฟเพ่ือแสดงการเปรียบเทียบผลการปรับพฤติกรรม
โดยการใช้การชีแ้นะด้วยภาพ และวาจาร่วมกบัหลกัพรีแมค ตลอดการทดลองทัง้ 3 ระยะ 
 
สรุปผลการวิจัย   
  การใช้วิธีการชีแ้นะร่วมกับหลักพรีแมค สามารถช่วยเพิ่มพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ ใน
ห้องเรียนของนกัเรียนออทิสตกิได้ ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานของการวิจยัท่ีตัง้ไว้ 
 
อภปิรายผล 
  จากการด าเนินการวิจัยในครัง้นี เ้พ่ือศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ใน
ห้องเรียนของนกัเรียนออทิสติกก่อน และหลงัจากการใช้การชีแ้นะร่วมกบัหลกัพรีแมค ผลการวิจยั
พบวา่ การใช้วิธีการชีแ้นะด้วยภาพ และวาจาร่วมกบัหลกัพรีแมค สามารถช่วยเพิ่มพฤติกรรมท่ีพึง
ประสงค์ ได้แก่ พฤติกรรมการนัง่อยู่กบัท่ี และการเก็บของเข้าท่ี ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้
ว่า พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ในห้องเรียน ของนกัเรียนออทิสติก หลงัจากการการชีแ้นะร่วมกบัหลกั 
พรีแมค สูงขึน้กว่าก่อนการทดลอง ทัง้นีเ้น่ืองจากการใช้การชีแ้นะด้วยภาพ และวาจาสามารถ
น ามาใช้เป็นเคร่ืองมือส าคัญต่อการชักจูง กระตุ้ นให้เกิดการแสดงพฤติกรรมตามท่ีผู้ วิจัยได้
วางเป้าหมายไว้ในการปรับพฤติกรรมของนักเรียนออทิสติก ซึ่งการจดัการเรียนการสอนส าหรับ
นักเรียนออทิสติกโดยใช้ส่ือการเรียนการสอนท่ีเป็นภาพนัน้ เป็นการใช้ภาพเสมือนจริงแสดง
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พฤตกิรรมท่ีพึงประสงค์ในห้องเรียนของนกัเรียนออทิสติก มีลกัษณะเป็นแผ่นบตัร ขนาดประมาณ 
15X12 เซนติเมตร และใช้ค าพูดท่ีสัน้ กระทัดรัด เพ่ือให้นักเรียนออทิสติกแสดงพฤติกรรมท่ีพึง
ประสงค์ในห้องเรียน ได้แก่ การนัง่อยู่กับท่ี และการเก็บของเข้าท่ี เพ่ือให้นกัเรียนออทิสติกได้รู้ว่า
ควรแสดงพฤตกิรรมอยา่งไรท่ีถกูต้อง เหมาะสม โดยสอดคล้องกบั สมพร  หวานเสร็จ (2551: 1) ท่ี
กล่าวไว้ว่า รูปแบบการเรียนรู้ของนกัเรียนออทิสติกท่ีมีข้อจ ากดัในการเรียนรู้อนัเน่ืองมาจากความ
บกพร่อง ส่งผลให้มีความยุ่งยากในการส่ือสาร ตลอดจนมีพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ แต่จุดเด่น
ของนกัเรียนออทิสติกคือสามารถเรียนรู้ได้ดีจากการมองเห็น เป็นการเรียนรู้ผ่านทางสายตา ซึ่ง
ส่วนใหญ่นกัเรียนออทิสติกจะเรียนรู้ด้วยการจดจ า รูปถ่าย รูปภาพ สญัลกัษณ์ ภาพวาด ซึ่งท าให้
นกัเรียนออทิสติกเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมและกระบวนการคิดในสมอง และสอดคล้องกับ 
มหิศร แสงมณีรัตนชยั (2548: บทคดัย่อ) ได้ศึกษาการศึกษาวิธีการชีแ้นะและการเสริมแรงด้วย
อาหาร เพ่ือลดพฤติกรรมอยู่ไม่นิ่งในชัน้เรียนของเด็กออทิสติก ชัน้อนุบาล  พบว่า ความถ่ีของ
พฤติกรรมอยู่ไม่นิ่งของเด็กออทิสติก หลังจากการชีแ้นะทางและการเสริมแรงด้วยอาหารลดลง   
และในขณะเดียวกนัผู้ วิจยัก็ได้ใช้หลกัพรีแมคร่วมในการปรับพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ในครัง้นีด้้วย 
ซึ่งหลกัพรีแมคนัน้จะเป็นการให้นกัเรียนออทิสติกได้ท ากิจกรรมท่ีชอบมากท่ีสดุ คือ การร้องเพลง
คาราโอเกะ เล่นเกมคอมพิวเตอร์ หรือดูการ์ตนู หลังจากท่ีแสดงพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ภายใน
ห้องเรียน ดงันัน้เม่ือนกัเรียนแสดงพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์แล้วได้ท ากิจกรรมท่ีนกัเรียนออทิสติก 
ชอบควบคูก่นัไป จงึท าให้นกัเรียนมีพฤตกิรรมสงูขึน้กว่าก่อนการปรับพฤติกรรม ทัง้นีส้อดคล้องกบั
งานวิจยัของ โฮมม์และคณะ (Home and others, 1963 อ้างถึงใน พฒันสุรณ์ สถาพรวงศ์, 2544: 
98) ศกึษาผลของการใช้หลกัของกิจกรรมพรีแมคในการปรับพฤตกิรรมเด็กเล็กเพ่ือเด็กนัง่โดยไม่ส่ง
เสียงดงัในชัน้เรียนและมองกระดานขณะครูสอนโดยครูก าหนดเง่ือนไขการเสริมแรงว่า หากเด็ก
กระท าพฤตกิรรมดงักลา่ว เขาจะได้เบีย้อรรถกรเป็นตวัเสริมแรงและสามารถน าเบีย้อรรถกรไปแลก
กิจกรรมท่ีชอบได้ ผลปรากฏวา่ เดก็เหลา่นีน้ัง่อยูก่บัท่ีนัง่ของตนโดยไม่ส่งเสียงดงั และมีความตัง้ใจ
ฟังครูมากขึน้ และยงัสอดคล้องกบังานวิจยัของ นิษารัตน์  บญุงาม (2550: บทคดัย่อ) ได้ศึกษา
เร่ืองผลของการเสริมแรงพฤติกรรมการท าแบบฝึกหัดของเด็กออทิสติกโดยใช้กิจกรรมพรีแมค 
ผลการวิจยัพบว่า เม่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมการตัง้ใจท าแบบฝึกหดัก่อน และหลงัการเสริมแรง
พฤติกรรมด้วยกิจกรรมพรีแมคของเด็กออทิสิก มีร้อยละของระยะเวลาของพฤติกรรมเพิ่มขึน้ใน
ระยะท่ี 2  คือ ระยะให้การเสริมแรงด้วยกิจกรรมพรีแมค และยงัลดลงในรยะท่ี 3 แสดงให้เห็นว่า 
การเสริมแรงพฤตกิรรมด้วยกิจกรรมพรีแมคสามารถเพิ่มพฤติกรรมการท าแบบฝึกหดัเด็กออทิสติก
ได้  
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ข้อสังเกตจากการวิจัย 
   จากการด าเนินการทดลองทัง้  3 ระยะ พบว่า นักเรียนออทิสติกมีพฤติกรรม ท่ี              
พึงประสงค์ดีขึน้ กล่าวคือ สามารถนั่งอยู่กับท่ีขณะเรียนได้นานขึน้ และมีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยในการเก็บของเข้าท่ี จงึท าให้สภาพแวดล้อมในชัน้เรียน และบรรยากาศการเรียนการสอน
ในห้องเรียนดีขึน้ นอกจากนีบ้คุคลรอบข้าง เช่น เพ่ือน ครูประจ าชัน้ ตลอดจนผู้ปกครองตา่งช่ืนชม
กับพฤติกรรมของนักเรียน ท าให้นักเรียนออทิสติกก็มีความสุข และมีความพร้อมในการร่วม            
กิจกรรมการเรียนการสอนได้เป็นอยา่งดี 
   เม่ือพิจารณาในประเด็นรายละเอียดของนกัเรียนออทิสติกท่ีเป็นตวัอย่างในการศกึษา
ครัง้นีเ้ป็นรายกรณี พบวา่ 
   นกัเรียนคนท่ี 1 มีพฤติกรรมไม่นัง่อยู่กับท่ีขณะท่ีครูก าลังท าการเรียนการสอนท าให้
รบกวนเพ่ือนในชัน้เรียน เพราะครูต้องคอยควบคมุนกัเรียนอยู่บ่อยครัง้ ซึ่งเม่ือเร่ิมการทดลองใน
ระยะเส้นฐานนกัเรียนก็ยงัมีพฤติกรรมไม่นัง่อยู่กบัท่ี ชอบลกุไปแกล้งเพ่ือนในชัน้เรียนจนมีบางครัง้
เกิดการทะเลาะวิวาทกบัเพ่ือน หลงัจากท่ีเก็บข้อมลูในระยะเส้นฐานแล้วครูจึงอธิบายข้อตกลงใน            
การปรับพฤตกิรรม และแจ้งให้นกัเรียนทราบถึงข้อตกลงในการปรับพฤติกรรมการนัง่อยู่กบัท่ีว่าถ้า
นักเรียนปฏิบัติตามข้อตกลงนักเรียนจะได้ท ากิจกรรมท่ีนักเรียนชอบมากท่ีสุดตามท่ีนักเรียน
ต้องการ โดยครูใช้แบบส ารวจกิจกรรมท่ีนกัเรียนชอบ ผลปรากฏว่านกัเรียนเลือกกิจกรรม ร้องคารา
โอเกะ โดยเม่ือท าการสงัเกตพฤติกรรมในระยะการทดลองก็พบว่านกัเรียนปฏิบตัิตามข้อตกลงได้
เป็นอย่างดี และมกัจะถามถึงกิจกรรมท่ีชอบท่ีเลือกไว้ว่าจะให้ร้องคาราโอเกะเม่ือไร และครูจะให้
ร้องก่ีเพลง ส่วนในระยะติดตามผลนกัเรียนยงัคงมีพฤติกรรมการนัง่อยู่ท่ี ไม่ลุกจากท่ีนัง่บ่อยมาก
เหมือนก่อนการทดลอง สว่นพฤตกิรรมการเก็บของเข้าท่ี มีลกัษณะเดียวกบัพฤติกรรมการนัง่อยู่กบั
ท่ีกล่าวคือ ไม่ชอบเก็บของเข้าท่ีเลยแม้แต่ครัง้เดียวแต่หลังจากท่ีให้ข้อตกลงและสอนโดยใช้                   
การชีแ้นะด้วยบตัรภาพ และวาจาก็ท าให้สามารถเพิ่มพฤตกิรรมการเก็บของเข้าท่ีได้เป็นอย่างดี  
   นกัเรียนคนท่ี 2 มีพฤติกรรมไม่นัง่อยู่กับท่ีขณะท่ีครูก าลังท าการเรียนการสอนท าให้
รบกวนเพ่ือนในชัน้เรียน เพราะครูต้องคอยควบคมุนกัเรียนอยู่บ่อยครัง้ ซึ่งเม่ือเร่ิมการทดลองใน
ระยะเส้นฐานนกัเรียนก็ยงัมีพฤติกรรมไม่นัง่อยู่กบัท่ี ชอบลกุจากท่ีนัง่ไปเฉยๆ ไม่มีพฤติกรรมแกล้ง
เพ่ือนเหมือนกับนกัเรียนคนท่ี1 หลงัจากท่ีเก็บข้อมลูในระยะเส้นฐานแล้วครูจึงอธิบายข้อตกลงใน            
การปรับพฤตกิรรม และแจ้งให้นกัเรียนทราบถึงข้อตกลงในการปรับพฤติกรรมการนัง่อยู่กบัท่ีว่าถ้า
นักเรียนปฏิบัติตามข้อตกลงนักเรียนจะได้ท ากิจกรรมท่ีนักเรียนชอบมากท่ีสุดตามท่ีนักเรียน
ต้องการ โดยครูใช้แบบส ารวจกิจกรรมท่ีนักเรียนชอบ ผลปรากฏว่านักเรียนเลือกกิจกรรม เต้น
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ประกอบเพลง โดยเม่ือท าการสังเกตพฤติกรรมในระยะการทดลองก็พบว่านักเรียนปฏิบตัิตาม
ข้อตกลงได้เป็นอย่างดี โดยท่ีนักเรียนไม่ทวงถามถึงกิจกรรมท่ีตกลงกันไว้เลยแต่ครูจะให้ท า
กิจกรรมท่ีชอบตามท่ีตกลงไว้ทุกครัง้หลงัจากท่ีเก็บข้อมูลเสร็จ และได้สงัเกตว่านกัเรียนรู้สึกสนุก 
และมีความสุขทุกครัง้หลังจากท่ีได้ท ากิจกรรมท่ีชอบ ส่วนในระยะติดตามผลนักเรียนยังคงมี
พฤติกรรมการนัง่อยู่ท่ี ไม่ลกุจากท่ีนัง่บอ่ยมากเหมือนก่อนการทดลอง ส่วนพฤติกรรมการเก็บของ
เข้าท่ี มีลกัษณะเดียวกบัพฤตกิรรมการนัง่อยูก่บัท่ีกลา่วคือ ไมช่อบเก็บของเข้าท่ีเลยแม้แตค่รัง้เดียว
แต่หลังจากท่ีให้ข้อตกลง และสอนโดยใช้การชีแ้นะด้วยบตัรภาพ และวาจาก็ท าให้สามารถเพิ่ม
พฤตกิรรมการเก็บของเข้าท่ีได้เป็นอยา่งดี 
   นกัเรียนคนท่ี 3 มีพฤติกรรมไม่นัง่อยู่กับท่ีขณะท่ีครูก าลังท าการเรียนการสอนท าให้
รบกวนเพ่ือนในชัน้เรียน เพราะครูต้องคอยควบคมุนกัเรียนอยู่บ่อยครัง้ ซึ่งเม่ือเร่ิมการทดลองใน
ระยะเส้นฐานนกัเรียนก็ยงัมีพฤติกรรมไม่นัง่อยู่กับท่ี ชอบลุกเดินไปหาครู หลงัจากท่ีเก็บข้อมลูใน
ระยะเส้นฐานแล้วครูจงึอธิบายข้อตกลงในการปรับพฤตกิรรม และแจ้งให้นักเรียนทราบถึงข้อตกลง
ในการปรับพฤติกรรมการนัง่อยู่กบัท่ีว่าถ้านกัเรียนปฏิบตัิตามข้อตกลงนกัเรียนจะได้ท ากิจกรรมท่ี
นักเรียนชอบมากท่ีสุดตามท่ีนักเรียนต้องการ โดยครูใช้แบบส ารวจกิจกรรมท่ีนักเรียนชอบ                     
ผลปรากฏว่านกัเรียนเลือกกิจกรรม เล่นเคร่ืองเล่นห้องใน Sensory room โดยเม่ือท าการสงัเกต
พฤติกรรมในระยะการทดลองก็พบว่านักเรียนปฏิบตัิตามข้อตกลงได้เป็นอย่างดี และมีคะแนน
เฉล่ียสงูกว่านกัเรียนคนท่ี 1 และ2 อาจจะเน่ืองมาจากนักเรียนคนท่ี 3 มีความสามารถทางภาษา
และวิชาการท่ีดีกวา่ สามารถสนทนาโต้ตอบได้เป็นอยา่งดี และหลงัจากการปรับพฤติกรรมครูจะให้
ท ากิจกรรมท่ีชอบตามท่ีตกลงไว้ สงัเกตว่านกัเรียนรู้สึกสนกุ และมีความสขุทกุครัง้หลงัจากท่ีได้ท า
กิจกรรมท่ีชอบและจะบอกครูว่า "พรุ่งนีเ้รามาเล่นกนัใหม่นะครับ” ส่วนในระยะติดตามผลนกัเรียน
ยังคงมีพฤติกรรมการนั่งอยู่ท่ี ไม่ลุกจากท่ีนั่งบ่อยมากเหมือนก่อนการทดลอง ส่วนพฤติกรรม           
การเก็บของเข้าท่ี มีลกัษณะเดียวกับพฤติกรรมการนัง่อยู่กับท่ีกล่าวคือ ไม่ชอบเก็บของเข้าท่ีเลย
แม้แตค่รัง้เดียวแตห่ลงัจากท่ีให้ข้อตกลง และสอนโดยใช้การชีแ้นะด้วยบตัรภาพ และวาจาก็ท าให้
สามารถเพิ่มพฤตกิรรมการเก็บของเข้าท่ีได้เป็นอยา่งดี 
   ดงันัน้ผู้ วิจัยจึงสรุปได้ว่า การใช้วิธีการชีแ้นะด้วยภาพ และวาจาร่วมกับหลกัพรีแมค 
สามารถช่วยเพิ่มพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ ได้แก่ การนั่งอยู่กับท่ี และการเก็บของเข้าท่ี เช่น เก็บ
อปุกรณ์การเรียน ของเลน่ กระเป๋า และรองเท้าได้เป็นอยา่งดี 
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ข้อเสนอแนะ 
              1.  ข้อเสนอแนะจากผลการวิจยั 
                1. การปรับพฤติกรรมเพ่ือเป็นการส่งเสริมพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ และการจดัการ
กบัพฤตกิรรมท่ีเป็นปัญหาของนกัเรียนออทิสติก ครูผู้สอนจ าเป็นจะต้องใช้การชีแ้นะด้วยภาพและ
วาจาร่วมกบัหลกัพรีแมค เน่ืองจากนกัเรียนจะแสดงพฤตกิรรมท่ีพงึประสงค์จากการชีแ้นะด้วยภาพ 
และวาจา ร่วมกบัการให้หลกัพรีแมคในกิจกรรมท่ีนกัเรียนช่ืนชอบควบคูก่นัไป 
    2. หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องซึ่งมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการก ากับดูแลครูท่ีท าหน้าท่ีเป็น
ครูผู้สอนในสาขาวิชาการศกึษาพิเศษ ควรจดัอบรมปฏิบตัิการเก่ียวกบัการใช้การชีแ้นะด้วยภาพ 
ให้แก่ครูการศึกษาพิเศษ เพ่ือครูผู้ สอนเหล่านัน้จะมีแนวทางในการจัดการเรียนการสอนให้แก่
นกัเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษมีประสิทธิภาพสงูขึน้  
             2.  ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ตอ่ไป 
    ควรน าการชีแ้นะด้วยภาพและวาจาร่วมกับหลักพรีแมค ไปประยุกต์เพ่ือใช้ปรับ
พฤติกรรมกับนักเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษในกลุ่มอ่ืน ๆ เช่น เด็กท่ีมีความบกพร่องทาง
สตปัิญญาระดบัพอเรียนได้   
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ภาคผนวก  ก 
แบบสงัเกตพฤติกรรม 
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แบบสังเกตพฤตกิรรมการน่ังอยู่กับท่ี 
 

ผู้สงัเกต .....................................................................................................................………. 
ผู้ถกูสงัเกต..................................…………………………………... ชัน้..................................... 
เวลา……………………ถึง.............................. 
ค านิยาม: พฤติกรรมการนัง่อยู่กบัท่ี หมายถึง การท่ีทกุส่วนของร่างกายของนกัเรียนออทิสติกไม่พ้น
ออกจากเก้าอี ้ซึง่พฤตกิรรมนีแ้สดงออกในขณะอยูใ่นชัน้เรียน 
แบบสงัเกตฉบบันี ้เป็นการสงัเกตพฤติกรรมการนัง่อยู่กบัท่ี ของนกัเรียนท่ีเกิดขึน้ในชัน้เรียน โดยให้ผู้
สงัเกต ท าการสงัเกตพฤตกิรรมการนัง่อยูก่บัท่ี เกิดขึน้จริง ตามเกณฑ์การบนัทกึ ดงันี ้
ค าชีแ้จง ให้สงัเกตพฤติกรรมการนัง่อยู่กับท่ีของนกัเรียนท่ีเกิดขึน้ในชัน้เรียนจ านวน 6ครัง้ รวมเวลา
ในการบนัทกึ60นาที แตล่ะครัง้มีช่วงเวลาห่างกนั 10นาที โดยบนัทึกคะแนนการเกิดพฤติกรรมในแต่
ละชว่งเวลา ดงันี ้
   0 คะแนน หมายถึง นกัเรียนไมแ่สดงพฤตกิรรมท่ีพงึประสงค์เลย 
   1 คะแนน หมายถึง นกัเรียนแสดงพฤตกิรรมพงึประสงค์โดยมีครูคอยชีแ้นะด้วย
ภาพ และวาจาไมเ่กิน 5 ครัง้ 

        2 คะแนน หมายถึง นกัเรียนแสดงพฤตกิรรมท่ีพงึประสงค์ได้ด้วยตนเอง 
 

วนัท่ี............................................................ 
เวลา...................…………………ถึง.................…………………….. 

 
                                        ช่วงเวลา 
 
พฤตกิรรม 

1 2 3 4 5 6 รวมครัง้ 

นัง่อยูก่บัท่ี        
รวม  

 
 

ลงช่ือ................................................(ผู้ประเมิน) 
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แบบสงัเกตพฤติกรรมการเก็บของเข้าท่ี 
เร่ือง .................................................................................. 

ผู้สงัเกต........……………........................................................................................................ 
ผู้ถกูสงัเกต........……………..........................................ชัน้ .................................................. 
เวลา.................…………............................ถึง.......................................... 
ค านิยาม: พฤตกิรรมการเก็บของเข้าท่ี หมายถึง การท่ีนกัเรียนสามารถเก็บอปุกรณ์การเรียน 
สามารถเก็บของเลน่เข้าท่ี และสามารถจดัวางรองเท้า และกระเป๋านกัเรียน  
แบบสงัเกตฉบบันี ้เป็นการสงัเกตพฤติกรรมการเก็บของเข้าท่ีของนกัเรียนท่ีเกิดขึน้ในชัน้เรียน โดยให้
ผู้สงัเกตด าเนินการสงัเกตพฤตกิรรมการเก็บของเข้าท่ีเรียนท่ีเกิดขึน้จริง ตามเกณฑ์การบนัทกึ ดงันี  ้

ค าชีแ้จง ให้สงัเกตพฤติกรรมการเก็บของเข้าท่ีของนกัเรียนท่ีเกิดขึน้ในชัน้เรียน จ านวน6 ครัง้ รวม
เวลาในการบันทึก 60 นาที แต่ละครัง้มีช่วงเวลาห่างกัน 10 นาที โดยบันทึกคะแนนการเกิด
พฤตกิรรมในแตล่ะชว่งเวลา ดงันี ้
 0  คะแนน  หมายถึง นกัเรียนไมแ่สดงพฤตกิรรมท่ีพงึประสงค์เลย 

    1  คะแนน  หมายถึง นกัเรียนแสดงพฤตกิรรมท่ีพงึประสงค์ โดยมีครูคอยชีแ้นะด้วยภาพ 
และวาจาไมเ่กิน 5 ครัง้ 

 2 คะแนน หมายถึง นกัเรียนแสดงพฤตกิรรมท่ีพงึประสงค์ ได้ด้วยตนเอง 
วนัท่ี................................................................... 

เวลา...............................................................ถึง.................................................. 
 

                                     ชว่งเวลา 
พฤตกิรรม 

1 2 3 4 5 6 รวมครัง้ 

เก็บอปุกรณ์การเรียนเข้าท่ี        

เก็บของเลน่เข้าท่ี        

เก็บรองเท้าและกระเป๋าเข้าท่ี        

 
 
ลงช่ือ................................................(ผู้ประเมิน) 
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ภาคผนวก ข 

  - ผลการประเมินคา่ความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หาโดยหาจากดชันี ความสอดคล้องของแผนการ
จดักิจกรรม  (IOC) โดยผู้ เช่ียวชาญ 

 - ผลการประเมินค่าความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หาโดยหาจากดัชนีความสอดคล้องของแบบ
สงัเกตพฤตกิรรม  (IOC) โดยผู้ เช่ียวชาญ 
 - คา่ความเช่ือมัน่ระหวา่งผู้สงัเกต (Inter Observer Reliability)  
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ตารางท่ี 9 ผลการประเมินคา่ความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หาโดยหาจากดชันี ความสอดคล้องของ 
                 แผนการจดักิจกรรม  (IOC) โดยผู้ เช่ียวชาญ 
 

แผนท่ี / สาระส าคญั 
ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

รวม คา่ IOC สรุปผล 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

1.  การนัง่อยูก่บัท่ี 
 

      
  

     1.1 จดุประสงค์ 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
     1.2 กิจกรรมการเรียน 
           การสอน  

1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

     1.3 สือ่การเรียนการสอน  1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

     1.4 การประเมินผล 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

2. การเก็บของเข้าที่ (อกุรณ์การ
เรียน) 

      
   

     2.1 จดุประสงค์ 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
     2.2 กิจกรรมการเรียน 
            การสอน  

1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

     2.3 สือ่การเรียนการสอน  1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

     2.4 การประเมินผล 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
3. การเก็บของเข้าที่ (ของเลน่)       
     3.1 จดุประสงค์ 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
     3.2 กิจกรรมการเรียน 
          การสอน  

1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

     3.3 สือ่การเรียนการสอน  1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
     3.4 การประเมินผล 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
4.  การเก็บของเข้าที่ (รองเท้า
และกระเป๋า) 

      

     4.1 จดุประสงค์ 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
     4.2 กิจกรรมการเรียน 
          การสอน  

1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

     4.3 สือ่การเรียนการสอน  1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

     4.4 การประเมินผล 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
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ตารางท่ี 10  ผลการประเมินคา่ความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หาโดยหาจากดชันีความสอดคล้องของ 
                แบบสงัเกตพฤตกิรรมการนัง่อยูก่บัท่ี (IOC) โดยผู้ เช่ียวชาญ 
                          

 
พฤติกรรมการนัง่อยูก่บัท่ี 

 

ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 
รวม คา่ IOC สรุปผล 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

1. การเขยีนค าชีแ้จงในแบบประเมิน 
2. การออกแบบตารางการส ารวจ 
    พฤติกรรม 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

3 1 ใช้ได้ 
3 1 ใช้ได้ 

3. การก าหนดชว่งเวลาในการสงัเกต  
    พฤติกรรม 

1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

       

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



85 

ตารางท่ี 11 ผลการประเมินคา่ความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หาโดยหาจากดชันีความสอดคล้องของ 
                แบบสงัเกตพฤตกิรรมการเก็บของเข้าท่ี (IOC) โดยผู้ เช่ียวชาญ 
                          

 
พฤติกรรมการเก็บของเข้าที ่

 

ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 
รวม คา่ IOC สรุปผล 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

1. การเขยีนค าชีแ้จงในแบบประเมิน 
2. การออกแบบตารางการส ารวจ 
    พฤติกรรม 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

3 1 ใช้ได้ 
3 1 ใช้ได้ 

3. การก าหนดชว่งเวลาในการสงัเกต  
    พฤติกรรม 

1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
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ตารางท่ี 12 ค่าความเช่ือมัน่ระหว่างผู้สงัเกต (Inter Observer Reliability) ของพฤติกรรมการนัง่ 
         อยูก่บัท่ี 
 

ครัง้ท่ี 
ผลการให้คะแนนของผู้สงัเกต 

คา่ IOR สรุปผล 
คนที่ 1 คนที่ 2 

1 0 0 100 เช่ือถือได้ 
2 0 0 100 เช่ือถือได้ 

3 0 0 100 เช่ือถือได้ 

4 0 0 100 เช่ือถือได้ 

5 0 0 100 เช่ือถือได้ 

* คา่ IOR ตัง้แตร้่อยละ 80 ขึน้ไป จงึจะถือวา่เช่ือถือได้ 
 
 
 
ตารางท่ี 13 คา่ความเช่ือมัน่ระหว่างผู้สงัเกต (Inter Observer Reliability) ของพฤติกรรมการเก็บ 
           ของเข้าท่ี (อปุกรณ์การเรียน) 
 

ครัง้ท่ี 
ผลการให้คะแนนของผู้สงัเกต 

คา่ IOR สรุปผล 
คนที่ 1 คนที่ 2 

1 0 0 100 เช่ือถือได้ 
2 0 0 100 เช่ือถือได้ 

3 0 0 100 เช่ือถือได้ 

4 0 0 100 เช่ือถือได้ 

5 0 0 100 เช่ือถือได้ 

* คา่ IOR ตัง้แตร้่อยละ 80 ขึน้ไป จงึจะถือวา่เช่ือถือได้ 
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ตารางท่ี 14 คา่ความเช่ือมัน่ระหว่างผู้สงัเกต (Inter Observer Reliability) ของพฤติกรรมการเก็บ 
           ของเข้าท่ี (ของเลน่) 
 

ครัง้ท่ี 
ผลการให้คะแนนของผู้สงัเกต 

คา่ IOR สรุปผล 
คนที่ 1 คนที่ 2 

1 0 0 100 เช่ือถือได้ 
2 0 0 100 เช่ือถือได้ 

3 0 0 100 เช่ือถือได้ 

4 0 0 100 เช่ือถือได้ 

5 0 0 100 เช่ือถือได้ 

* คา่ IOR ตัง้แตร้่อยละ 80 ขึน้ไป จงึจะถือวา่เช่ือถือได้ 
 
 
 
 

ตารางท่ี 15 คา่ความเช่ือมัน่ระหว่างผู้สงัเกต (Inter Observer Reliability) ของพฤติกรรมการเก็บ 
           ของเข้าท่ี (รองเท้า และกระเป๋า) 
 

ครัง้ท่ี 
ผลการให้คะแนนของผู้สงัเกต 

คา่ IOR สรุปผล 
คนที่ 1 คนที่ 2 

1 0 0 100 เช่ือถือได้ 
2 0 0 100 เช่ือถือได้ 

3 0 0 100 เช่ือถือได้ 

4 0 0 100 เช่ือถือได้ 

5 0 0 100 เช่ือถือได้ 

* คา่ IOR ตัง้แตร้่อยละ 80 ขึน้ไป จงึจะถือวา่เช่ือถือได้ 
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ภาคผนวก ค 
แผนการปรับพฤตกิรรม 
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แผนการปรับพฤตกิรรม 

การใช้การชีแ้นะร่วมกับหลักการพรีแมคเพื่อเพิ่มพฤตกิรรมที่พงึประสงค์ 

หัวข้อ   การเพิ่มพฤตกิรรมการนัง่อยู่กบัท่ี 

สาระส าคัญ  นกัเรียนสามารถเพิ่มพฤตกิรรมนัง่อยูก่บัท่ี 

จุดมุ่งหมาย เพ่ือศกึษาวา่การชีแ้นะร่วมกบัหลกัพรีแมคจะท าให้พฤตกิรรมนัง่อยูก่บัท่ี

ของนกัเรียนเพิ่มขึน้หรือไม่ 

เคร่ืองมือ/อุปกรณ์ 1.ภาพท่ีใช้ในการชีแ้นะ คือ ภาพเสมือนจริงของนกัเรียนขณะนัง่อยูก่บัท่ี 

2.แบบบนัทกึพฤตกิรรมการนัง่อยูก่บัท่ีส าหรับผู้วิจยัและผู้ชว่ยวิจยั 

3.รายการกิจกรรมท่ีนกัเรียนชอบมากท่ีสดุ 

วิธีด าเนินการ ผู้วิจยัด าเนินการทดลองโดยใช้กระบวนการโปรแกรมการชีแ้นะร่วมกบัหลกั 

พรีแมคเพ่ือเพิ่มพฤตกิรรมท่ีพงึประสงค์เป็นขัน้ตอนดงันี ้

ขัน้การทดลอง 

1.กระบวนการทดลอง 

ขัน้ท่ี1 ผู้วิจยัอธิบายข้อตกลงในการก าหนดพฤตกิรรมการนัง่อยูก่บัท่ีให้นกัเรียนได้รับทราบ

พร้อมทัง้บอกถึงการได้รับกิจกรรมท่ีนกัเรียนชอบมากท่ีสดุตามท่ีนกัเรียนได้เลือกไว้ หากนกัเรียน

ปฏิบตัไิด้ตามท่ีผู้วิจยัก าหนด 

ขัน้ท่ี2ด าเนินการทดลอง โดยผู้วิจยัและผู้ชว่ยวิจยัสงัเกตบนัทกึพฤตกิรรมนัง่อยูก่บัท่ีของ

นกัเรียนในขณะด าเนินอยูภ่ายในชัน้เรียนโดยผู้วิจยัจะให้เง่ือนไขกบันกัเรียนว่า หากนกัเรียนมี

พฤตกิรรมนัง่อยูก่บัท่ีเพิ่มขึน้ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้นกัเรียนจะได้รับการท ากิจกรรมท่ีชอบมากท่ีสดุ

ตามท่ีนกัเรียนได้เลือกไว้ 

ขัน้ท่ี3ผู้วิจยัและผู้ชว่ยวิจยับนัทกึพฤติกรรมนัง่อยูก่บัท่ีของนกัเรียนขณะอยูใ่นชัน้เรียนจน

ครบก าหนดเวลา60นาที 

ขัน้ท่ี4ผู้วิจยั และผู้ชว่ยวิจยัตรวจสอบแบบบนัทกึพฤตกิรรมนัง่อยูก่บัท่ี 
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2.การเสริมแรง 

ผู้วิจยัให้กิจกรรมท่ีชอบมากท่ีสดุแก่นกัเรียนตามเง่ือนไขโดยใช้เกณฑ์การกระตุ้นเตือนเป็นเกณฑ์ 

เกณฑ์การให้กิจกรรมท่ีนกัเรียนชอบมากท่ีสดุ โดยเง่ือนไขการให้กิจกรรมท่ีนกัเรียนชอบมากท่ีสดุ

ผู้วิจยัได้พดูคยุชีแ้จง จนเป็นท่ียอมรับของนกัเรียนท่ีเป็นตวัอยา่งท่ีใช้ศกึษาก่อนท าการทดลอง

ประกอบด้วย 

 

กตกิาและเกณฑ์ในการก าหนดการให้กิจกรรมร้องคาราโอเกะนักเรียนหญิงคนที่1 
-นัง่อยูก่บัท่ีได้โดยไมล่กุและไมต้่องเตือน นกัเรียนจะได้รับอนญุาตให้ท ากิจกรรมร้องคาราโอเกะท่ี
ชอบ 2 เพลง 
-นัง่อยูก่บัท่ีได้แตต้่องเตือน นกัเรียนจะได้รับอนญุาตให้ท ากิจกรรมร้องคาราโอเกะท่ีชอบ 1เพลง 
-นัง่อยูก่บัท่ีได้แตต้่องเตือน ครบ 5 ครัง้ งดกิจกรรมร้องคาราโอเกะ 
 
กตกิาและเกณฑ์ในการก าหนดการให้กิจกรรมกิจกรรม เต้นประกอบเพลงนักเรียนชายคน
ที่2 
-นัง่อยูก่บัท่ีได้โดยไมล่กุและไมต้่องเตือน นกัเรียนจะได้รับอนญุาตให้เต้นประกอบเพลง2 เพลง 
-นัง่อยูก่บัท่ีได้แตต้่องเตือน นกัเรียนจะได้รับอนญุาตให้เต้นประกอบเพลง1 เพลง 
-นัง่อยูก่บัท่ีได้แตต้่องเตือน ครบ 5 ครัง้ งดกิจกรรมเต้นประกอบเพลง 
 
กตกิาและเกณฑ์ในการก าหนดการให้กิจกรรมเล่นเคร่ืองเล่นห้องSensory roomนักเรียน
ชายคนที่3 
-นัง่อยูก่บัท่ีได้โดยไมล่กุและไมต้่องเตือน นกัเรียนจะได้รับอนญุาตให้ท ากิจกรรมเลน่เคร่ืองเลน่ใน
ห้องSensory room30 นาที 
-นัง่อยูก่บัท่ีได้แตต้่องเตือน นกัเรียนจะได้รับอนญุาตให้กิจกรรมเลน่เคร่ืองเลน่ในห้องSensory 
room15 นาที 
-นัง่อยูก่บัท่ีได้แตต้่องเตือน ครบ 5 ครัง้ งดกิจกรรมเลน่เคร่ืองเลน่ในห้องSensory room 
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บัตรภาพท่ีใช้ในการชีแ้นะพฤตกิรรมการน่ังอยู่กับท่ี 
 
 

 นักเรียนคนท่ี1 

 

 

 

 

 

 

 

        นักเรียนคนท่ี2 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักเรียนคนท่ี 3 
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แผนการปรับพฤตกิรรม 

การใช้การชีแ้นะร่วมกับหลักการพรีแมคเพื่อเพิ่มพฤตกิรรมที่พงึประสงค์ 

หัวข้อ   การเพิ่มพฤตกิรรมการเก็บของเลน่ 

สาระส าคัญ  นกัเรียนสามารถเพิ่มพฤตกิรรมการเก็บของเลน่ 

จุดมุ่งหมาย เพ่ือศกึษาวา่การชีแ้นะร่วมกบัหลกัพรีแมคจะท าให้พฤตกิรรมการเก็บของ

เลน่ของนกัเรียนเพิ่มขึน้หรือไม่ 

เคร่ืองมือ/อุปกรณ์ 1.ภาพท่ีใช้ในการชีแ้นะ คือ ภาพเสมือนจริงของนกัเรียนขณะเก็บของเลน่ 

2.แบบบนัทกึพฤตกิรรมการเก็บของเลน่ส าหรับผู้วิจยัและผู้ชว่ยวิจยั 

3.รายการกิจกรรมท่ีนกัเรียนชอบมากท่ีสดุ 

วิธีด าเนินการ  ผู้วิจยัด าเนินการทดลองโดยใช้กระบวนการโปรแกรมการชีแ้นะร่วมกบัหลกั 

พรีแมคเพ่ือเพิ่มพฤตกิรรมท่ีพงึประสงค์เป็นขัน้ตอนดงันี ้

ขัน้การทดลอง 

1.กระบวนการทดลอง 

ขัน้ท่ี1 ผู้วิจยัอธิบายข้อตกลงในการก าหนดพฤตกิรรมการนัง่อยูก่บัท่ีให้นกัเรียนได้รับทราบ

พร้อมทัง้บอกถึงการได้รับกิจกรรมท่ีนกัเรียนชอบมากท่ีสดุตามท่ีนกัเรียนได้เลือกไว้ หากนกัเรียน

ปฏิบตัไิด้ตามท่ีผู้วิจยัก าหนด 

ขัน้ท่ี2ด าเนินการทดลอง โดยผู้วิจยัและผู้ชว่ยวิจยัสงัเกตบนัทกึพฤตกิรรมเก็บของเลน่ของ

นกัเรียนในขณะด าเนินอยูภ่ายในชัน้เรียนโดยผู้วิจยัจะให้เง่ือนไขกบันกัเรียนว่า หากนกัเรียนมี

พฤตกิรรมเก็บของเลน่เพิ่มขึน้ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้นกัเรียนจะได้รับการกิจกรรมตามท่ีเลือกไว้ 

ขัน้ท่ี3ผู้วิจยัและผู้ชว่ยวิจยับนัทกึพฤติกรรมเก็บของเลน่ของนกัเรียนขณะอยูใ่นชัน้เรียนจน

ครบก าหนดเวลา60นาที 

ขัน้ท่ี4ผู้วิจยั และผู้ชว่ยวิจยัตรวจสอบแบบบนัทกึพฤตกิรรมเก็บของเลน่ 

 

2.การเสริมแรง 

ผู้วิจยัให้กิจกรรมท่ีชอบมากท่ีสดุแก่นกัเรียนตามเง่ือนไขโดยใช้เกณฑ์การกระตุ้นเตือนเป็นเกณฑ์ 

เกณฑ์การให้กิจกรรมท่ีนกัเรียนชอบมากท่ีสดุ โดยเง่ือนไขการให้กิจกรรมท่ีนกัเรียนชอบมากท่ีสดุ
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ผู้วิจยัได้พดูคยุชีแ้จง จนเป็นท่ียอมรับของนกัเรียนท่ีเป็นตวัอยา่งท่ีใช้ศกึษาก่อนท าการทดลอง

ประกอบด้วย 

กตกิาและเกณฑ์ในการก าหนดการให้กิจกรรมร้องคาราโอเกะนักเรียนหญิงคนที่1 
-เก็บของเลน่ทนัทีและไมต้่องเตือน นกัเรียนจะได้รับอนญุาตให้ท ากิจกรรมร้องคาราโอเกะท่ีชอบ 2 
เพลง 
-เก็บของเลน่ได้แตต้่องเตือน นกัเรียนจะได้รับอนญุาตให้ท ากิจกรรมร้องคาราโอเกะท่ีชอบ 1เพลง 
-เก็บของเลน่ได้แตต้่องเตือน ครบ 5 ครัง้ งดกิจกรรมร้องคาราโอเกะ 
 
กตกิาและเกณฑ์ในการก าหนดการให้กิจกรรมกิจกรรม เต้นประกอบเพลงนักเรียนชายคน
ที่2 
-เก็บของเลน่ทนัทีและไมต้่องเตือน นกัเรียนจะได้รับอนญุาตให้เต้นประกอบเพลง2 เพลง 
-เก็บของเลน่ได้แตต้่องเตือน นกัเรียนจะได้รับอนญุาตให้เต้นประกอบเพลง1 เพลง 
-เก็บของเลน่ได้แตต้่องเตือน ครบ 5 ครัง้ งดกิจกรรมเต้นประกอบเพลง 
 
กตกิาและเกณฑ์ในการก าหนดการให้กิจกรรมเล่นเคร่ืองเล่นห้องSensory roomนักเรียน
ชายคนที่3 
-เก็บของเลน่ทนัทีและไมต้่องเตือน นกัเรียนจะได้รับอนญุาตให้ท ากิจกรรมเลน่เคร่ืองเลน่ในห้อง
Sensory room30 นาที 
-เก็บของได้แตต้่องเตือน นกัเรียนจะได้รับอนญุาตให้ท ากิจกรรมเลน่เคร่ืองเลน่ในห้องSensory 
room15 นาที 
-เก็บของเลน่ได้แตต้่องเตือน ครบ 5 ครัง้ งดกิจกรรมเลน่เคร่ืองเลน่ในห้องSensory room 
 

 

 



94 

บัตรภาพท่ีใช้ในการชีแ้นะพฤตกิรรมการเก็บของเล่น 

 
                                                                       
         นักเรียนคนท่ี 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักเรียนคนท่ี 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักเรียนคนท่ี 3 
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แผนการปรับพฤตกิรรม 

การใช้การชีแ้นะร่วมกับหลักการพรีแมคเพื่อเพิ่มพฤตกิรรมที่พงึประสงค์ 

หัวข้อ   การเพิ่มพฤตกิรรมการเก็บอปุกรณ์การเรียน 

สาระส าคัญ  นกัเรียนสามารถเพิ่มพฤตกิรรมการเก็บอปุกรณ์การเรียน 

จุดมุ่งหมาย เพ่ือศกึษาวา่การชีแ้นะร่วมกบัหลกัพรีแมคจะท าให้พฤตกิรรมการเก็บ

อปุกรณ์การเรียนนกัเรียนเพิ่มขึน้หรือไม่ 

เคร่ืองมือ/อุปกรณ์ 1.ภาพท่ีใช้ในการชีแ้นะ คือ ภาพเสมือนจริงของนกัเรียนขณะ 

                                     เก็บอปุกรณ์การเรียน 

2.แบบบนัทกึพฤตกิรรมการเก็บอปุกรณ์การเรียนส าหรับผู้วิจยัและ 

ผู้ชว่ยวิจยั 

3.รายการกิจกรรมท่ีนกัเรียนชอบมากท่ีสดุ 

วิธีด าเนินการ  ผู้วิจยัด าเนินการทดลองโดยใช้กระบวนการโปรแกรมการชีแ้นะร่วมกบัหลกั 

พรีแมคเพ่ือเพิ่มพฤตกิรรมท่ีพงึประสงค์เป็นขัน้ตอนดงันี ้

 

ขัน้การทดลอง 

1.กระบวนการทดลอง 

ขัน้ท่ี1 ผู้วิจยัอธิบายข้อตกลงในการก าหนดพฤตกิรรมการนัง่อยูก่บัท่ีให้นกัเรียนได้รับทราบ

พร้อมทัง้บอกถึงการได้รับกิจกรรมท่ีนกัเรียนชอบมากท่ีสดุตามท่ีนกัเรียนได้เลือกไว้ หากนกัเรียน

ปฏิบตัไิด้ตามท่ีผู้ วิจยัก าหนด 

ขัน้ท่ี2ด าเนินการทดลอง โดยผู้วิจยัและผู้ชว่ยวิจยัสงัเกตบนัทกึพฤตกิรรมการเก็บอปุกรณ์

การเรียนของนกัเรียนในขณะด าเนินอยูภ่ายในชัน้เรียนโดยผู้วิจยัจะให้เง่ือนไขกบันกัเรียนวา่ หาก

นกัเรียนมีพฤตกิรรมการเก็บอปุกรณ์การเรียนเพิ่มขึน้ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้นกัเรียนจะได้รับการ

กิจกรรมท่ีนกัเรียนชอบมากท่ีสดุ 

ขัน้ท่ี3ผู้วิจยัและผู้ชว่ยวิจยับนัทกึพฤติกรรมเก็บอปุกรณ์การเรียนของนกัเรียนขณะอยู่ในชัน้

เรียนจนครบก าหนดเวลา60นาที 

ขัน้ท่ี4ผู้วิจยั และผู้ชว่ยวิจยัตรวจสอบแบบบนัทกึพฤตกิรรมการเก็บอปุกรณ์การเรียน 



96 

2.การเสริมแรง 

ผู้ วิจยัให้กิจกรรมท่ีชอบมากท่ีสุดแก่นักเรียนตามเง่ือนไขโดยใช้เกณฑ์การกระตุ้นเตือนเป็นเกณฑ์ 

เกณฑ์การให้กิจกรรมท่ีนกัเรียนชอบมากท่ีสุด โดยเง่ือนไขการให้กิจกรรมท่ีนกัเรียนชอบมากท่ีสุด

ผู้ วิจัยได้พูดคุยชีแ้จง จนเป็นท่ียอมรับของนักเรียนท่ีเป็นตัวอย่างท่ีใช้ศึกษาก่อนท าการทดลอง

ประกอบด้วย 

 

กตกิาและเกณฑ์ในการก าหนดการให้กิจกรรมร้องคาราโอเกะนักเรียนหญิงคนที่1 
-การเก็บอปุกรณ์การเรียนทนัทีไมต้่องเตือน นกัเรียนจะได้รับอนญุาตให้ร้องคาราโอเกะท่ีชอบ 2 
เพลง 
-การเก็บอปุกรณ์การเรียนแตต้่องเตือน นกัเรียนจะได้รับอนญุาตให้ร้องคาราโอเกะท่ีชอบ 1เพลง 
-การเก็บอปุกรณ์การเรียนแตต้่องเตือน ครบ 5 ครัง้ งดกิจกรรมร้องคาราโอเกะ 
 
กตกิาและเกณฑ์ในการก าหนดการให้กิจกรรมกิจกรรม เต้นประกอบเพลงนักเรียนชายคน
ที่2 
-การเก็บอปุกรณ์การเรียนทนัทีไมต้่องเตือน นกัเรียนจะได้รับอนญุาตให้เต้นประกอบเพลง2 เพลง 
-การเก็บอปุกรณ์การเรียนแตต้่องเตือน นกัเรียนจะได้รับอนญุาตให้เต้นประกอบเพลง1 เพลง 
-การเก็บอปุกรณ์การเรียนแตต้่องเตือน ครบ 5 ครัง้ งดกิจกรรมเต้นประกอบเพลง 
 
กตกิาและเกณฑ์ในการก าหนดการให้กิจกรรมเล่นห้องSensory roomนักเรียนชายคนที่3 
-การเก็บอปุกรณ์การเรียนทนัทีไมต้่องเตือน นกัเรียนจะได้รับอนญุาตให้ท ากิจกรรมเลน่เคร่ืองเลน่ใน
ห้องSensory room30 นาที 
-การเก็บอปุกรณ์การเรียนแตต้่องเตือน นกัเรียนจะได้รับอนญุาตให้ท ากิจกรรมเลน่เคร่ืองเลน่ห้องใน
Sensory room15 นาที 
-การเก็บอปุกรณ์การเรียนแตต้่องเตือน ครบ 5 ครัง้ งดกิจกรรมเลน่เคร่ืองเลน่ห้องSensory room 
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บัตรภาพท่ีใช้ในการชีแ้นะพฤตกิรรมการเก็บอุปกรณ์การเรียน 

 
 
       นักเรียนคนท่ี 1 

 

 

 

 

 

 

  

 นักเรียนคนท่ี 2 

 

 

 

 

 

         นักเรียนคนท่ี 3 
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แผนการปรับพฤตกิรรม 

การใช้การชีแ้นะร่วมกับหลักการพรีแมคเพื่อเพิ่มพฤตกิรรมที่พงึประสงค์ 

หัวข้อ   การเพิ่มพฤตกิรรมการเก็บรองเท้า และกระเป๋า 

สาระส าคัญ  นกัเรียนสามารถเพิ่มพฤตกิรรมการเก็บรองเท้า และกระเป๋า 

จุดมุ่งหมาย เพ่ือศกึษาวา่การชีแ้นะร่วมกบัหลกัพรีแมคจะท าให้พฤตกิรรมการเก็บ

รองเท้า และกระเป๋านกัเรียนเพิ่มขึน้หรือไม ่

เคร่ืองมือ/อุปกรณ์ 1.ภาพท่ีใช้ในการชีแ้นะ คือ ภาพเสมือนจริงของนกัเรียนขณะ 

                                     เก็บรองเท้า และกระเป๋า 

2.แบบบนัทกึพฤตกิรรมการเก็บรองเท้า และกระเป๋าส าหรับผู้วิจยัและ 

ผู้ชว่ยวิจยั 

3.รายการกิจกรรมท่ีนกัเรียนชอบมากท่ีสดุ 

วิธีด าเนินการ  ผู้วิจยัด าเนินการทดลองโดยใช้กระบวนการโปรแกรมการชีแ้นะร่วมกบัหลกั 

พรีแมคเพ่ือเพิ่มพฤตกิรรมท่ีพงึประสงค์เป็นขัน้ตอนดงันี ้

 

ขัน้การทดลอง 

1.กระบวนการทดลอง 

ขัน้ท่ี1 ผู้วิจยัอธิบายข้อตกลงในการก าหนดพฤตกิรรมการเก็บรองเท้า และกระเป๋าให้

นกัเรียนได้รับทราบพร้อมทัง้บอกถึงการได้รับกิจกรรมท่ีนกัเรียนชอบมากท่ีสดุตามท่ีนกัเรียนได้เลือก

ไว้ หากนกัเรียนปฏิบตัไิด้ตามท่ีผู้วิจยัก าหนด 

ขัน้ท่ี2ด าเนินการทดลอง โดยผู้วิจยัและผู้ชว่ยวิจยัสงัเกตบนัทกึพฤตกิรรมการเก็บรองเท้า 

และกระเป๋าของนกัเรียนในขณะด าเนินอยูภ่ายในชัน้เรียนโดยผู้วิจยัจะให้เง่ือนไขกบันกัเรียนวา่ หาก

นกัเรียนมีพฤตกิรรมการเก็บรองเท้า และกระเป๋าเพิ่มขึน้ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้นกัเรียนจะได้รับการ

กิจกรรมท่ีนกัเรียนชอบมากท่ีสดุ 

ขัน้ท่ี3ผู้วิจยัและผู้ชว่ยวิจยับนัทกึพฤติกรรมเก็บรองเท้า และกระเป๋าของนกัเรียนขณะอยูใ่น

ชัน้เรียนจนครบก าหนดเวลา60นาที 

ขัน้ท่ี4ผู้วิจยั และผู้ชว่ยวิจยัตรวจสอบแบบบนัทกึพฤตกิรรมการเก็บรองเท้า และกระเป๋า 
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2.การเสริมแรง 

ผู้วิจยัให้กิจกรรมท่ีชอบมากท่ีสุดแก่นักเรียนตามเง่ือนไขโดยใช้เกณฑ์การกระตุ้นเตือนเป็นเกณฑ์ 

เกณฑ์การให้กิจกรรมท่ีนกัเรียนชอบมากท่ีสุด โดยเง่ือนไขการให้กิจกรรมท่ีนกัเรียนชอบมากท่ีสุด

ผู้ วิจัยได้พูดคุยชีแ้จง จนเป็นท่ียอมรับของนักเรียนท่ีเป็นตัวอย่างท่ีใช้ศึกษาก่อนท าการทดลอง

ประกอบด้วย 

 

กตกิาและเกณฑ์ในการก าหนดการให้กิจกรรมร้องคาราโอเกะนักเรียนหญิงคนที่1 
-การเก็บรองเท้า และกระเป๋าทนัทีไมต้่องเตือน นกัเรียนจะได้รับอนญุาตให้ร้องคาราโอเกะท่ีชอบ 2 
เพลง 
-การเก็บรองเท้า และกระเป๋าแตต้่องเตือน นกัเรียนจะได้รับอนญุาตให้ร้องคาราโอเกะท่ีชอบ 1เพลง 
-การเก็บรองเท้า และกระเป๋าแตต้่องเตือน ครบ 5 ครัง้ งดกิจกรรมร้องคาราโอเกะ 
 
กตกิาและเกณฑ์ในการก าหนดการให้กิจกรรมกิจกรรม เต้นประกอบเพลงนักเรียนชายคน
ที่2 
-การเก็บรองเท้า และกระเป๋าทนัทีไมต้่องเตือน นกัเรียนจะได้รับอนญุาตให้เต้นประกอบเพลง2 เพลง 
-การเก็บรองเท้า และกระเป๋าแตต้่องเตือน นกัเรียนจะได้รับอนญุาตให้เต้นประกอบเพลง1 เพลง 
-การเก็บรองเท้า และกระเป๋าแตต้่องเตือน ครบ 5 ครัง้ งดกิจกรรมเต้นประกอบเพลง 
 
กตกิาและเกณฑ์ในการก าหนดการให้กิจกรรมเล่นห้องSensory roomนักเรียนชายคนที่3 
-การเก็บรองเท้า และกระเป๋าทนัทีไมต้่องเตือน นกัเรียนจะได้รับอนญุาตให้ท ากิจกรรมเลน่เคร่ืองเลน่
ในห้องSensory room30 นาที 
-การเก็บรองเท้า และกระเป๋าแตต้่องเตือน นกัเรียนจะได้รับอนญุาตให้ท ากิจกรรมเล่นเคร่ืองเลน่ห้อง
ในSensory room15 นาที 
-การเก็บรองเท้า และกระเป๋าแตต้่องเตือน ครบ 5 ครัง้ งดกิจกรรมเลน่เคร่ืองเลน่ห้องSensory room 
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บัตรภาพท่ีใช้ในการชีแ้นะพฤตกิรรมการเก็บรองเท้า และกระเป๋า 

 
 
     นักเรียนคนท่ี 1 

 

 

 

 

 

 

  นักเรียนคนท่ี 2 

 

 

 

 

 

 

 นักเรียนคนท่ี 3 
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ช่ือ – ช่ือสกลุ  นางสาวจารุวรรณ เปรมโยธิน 

ท่ีอยู่ปัจจบุนั  538-88 ธารารมณ์อพาตเม้นท์ จรัญสนิทวงศ์ 41 อรุณอมัรินทร์     
     บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 
สถานท่ีท างาน  โรงเรียนวดัวิจิตรการนิมิตร ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 
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 พ.ศ. 2557 ศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาจิตวิทยาการศกึษาพิเศษ 

   ภาควิชาจิตวิทยาการแนะแนว จากมหาวิทยาลยัศลิปกร  

 
 


	Title_page
	Abstract
	Content
	Chapter1
	Chapter2
	Chapter3
	Chapter4
	Chapter5
	Bibliography
	Appendix

