
 

 

 

ชื่อเร่ือง ผลการใช้การเสริมแรงท่ีเป็นกิจกรรมเพื่อลดพฤติกรรมการออกเสียงพูดท่ีไม่ชัดเจนของเด็กออทิสติก     
ระดับเตรียมความศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดพะเยา 

ชื่อผู้วิจัย นางอมรรัตน์  ยาวิราช 

ทักษะที่ใช้ในการวิจัย/กิจกรรม   การแก้ไขการพูด 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ความบกพร่องทางด้านภาษาของเด็กออทิสติก ท้ังในเรื่องการพูดและด้านความเข้าใจภาษา ท าให้เด็ก
มีปัญหาในการส่ือสารหรือส่ือความต้องการให้ผู้อื่นเข้าใจแต่จาการท่ีเด็กออทิสติกเรียนรู้ได้ดีจากการใช้สายตา
และจดจ าได้ดีจากการปฏิบัติซ้ าๆ  การฟื้นฟูสมรรถภาพทางการศึกษา รูปแบบการเรียนรู้ของเด็กออทิสติก  
จึงมุ่งเน้นท่ีกลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมองเป็นส าคัญ เพราะข้อมูลท่ีเป็นค าพูด เป็นข้อมูลท่ีคงอยู่เพียงช่ัวคราว
และมีความยากล าบากในการจ า ข้อมูลจะเข้ามาและหายไปอย่างรวดเร็ว แต่ส่ิงใดก็ตามท่ีได้รับรู้ด้วยการมอง 
เช่นภาษากาย ส่ิงพิมพ์ และรูปภาพ เป็นต้น จะเป็นข้อมูลท่ีคงอยู่ได้นาน และสามารถย้อนกลับมาดูใหม่ได้ 
หรือหากไม่สามารถส่ือสารได้ก็ใช้วิธีแสดงความต้องการอันจะช่วยให้ส่ือสารบรรลุได้  
 หลักการของพรีแมค(Premack’sPriciple) การใช้กิจกรรมท่ีบุคคลชอบทํามากท่ีสุดหรือ กิจกรรมท่ี
บุคคลชอบทําบ่อยท่ีสุดมาเสริมแรงกิจกรรมท่ีบุคคลชอบทําน้อยท่ีสุด อย่างเช่นการท่ีเด็กชอบ เล่นฟุตบอลแต่
ไม่ชอบอ่านหนังสือ ก็อาจท่ีจะใช้การเล่นฟุตบอลเสริมแรงการอ่านหนังสือ โดยวาง  เงื่อนไขว่าจะต้องอ่าน
หนังสือเสียก่อนแล้วจึงไปเล่นฟุตบอล ในการวางเงื่อนไขเช่นนี้จะต้องไม่ให้ เด็กต่อรองว่าขอเล่นฟุตบอลก่อน
แล้วจึงค่อยมาอ่านหนังสือ เพราะถ้าเด็กสามารถต่อรองได้ หลัก ของพรีแมคก็จะไม่ได้ผล หลักในการใช้ตัว
เสริมแรงท่ีเป็นกิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 1)ควรใช้กับพฤติกรรมท่ีไม่สามารถให้การเสริมแรงได้ทันทีท่ี
พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ เกิดขึ้น ซึ่งจะต้องยืดเวลาการให้การเสริมแรงออกไป 2)กิจกรรมท่ีนํามาใช้ในโปรแกรม 
จะต้องพิจารณาใน 2 ด้านเท่านั้น คือให้กับไม่ให้ 3)ต้องจัดกิจกรรมหลายๆกิจกรรมให้บุคคลได้เลือก  4) 
กิจกรรมท่ีจัดขั้นไว้เป็นตัวเสริมแรงนั้นจะต้องจัดไว้ใหเ้ด็กได้กระทําตลอดเวลาท่ี บุคคลต้องการ 5)ผู้ดําเนินการ
ต้องควบคุมเวลาการให้ทํากิจกรรมให้เป็นไปตามเงื่อนไขท่ีกําหนดไว้ 

จากการประเมินพัฒนาการทางภาษาพบว่า หมากรุก (นามสมมุติ) อายุ  4  ปี ซึ่งใช้เป็นกรณีศึกษาใน
ครั้งนี้มีพัฒนาการด้านการใช้ภาษาสามารถออกเสียงออกเสียงได้แต่เสียงอยู่ในล าคอ และออกเสียงเบามาก 
บางครั้งเลียนแบบรูปปากแต่ไม่มีเสียงออกมา  หรือออกเสียงแบบเล่นเสียงไม่มีความหมาย  ซึ่งส่งผลให้ไม่
สามารถส่ือสารบอกความต้องการกับผู้อื่นได้  ผู้สอนจึงใช้การเสริมแรงท่ีเป็นกิจกรรม ท่ีใช้กิจกรรมท่ีบุคคลชอบ
มากท่ีสุดหรือกิจกรรมท่ีบุคคลท าบ่อยท่ีสุดมาเสริมแรงกิจกรรมท่ีบุคคลชอบท าน้อยท่ีสุด โดยใช้การวางเงื่อนไข
กับผู้เรียน ซึ่งจะช่วยให้หมากรุก  ออกสียงค าได้ชัดเจนและสามารถออกเสียงพูดในชีวิตประจ าวันต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อลดพฤติกรรมการออกเสียงพูดท่ีไม่ชัดเจนของเด็กออทิสติกระดับเตรียมความพร้อมศูนย์การศึกษา
พิเศษประจ าจังหวัดพะเยา โดยใช้การเสริมแรงท่ีเป็นกิจกรรม 



 
ขอบเขตของการวิจัย 

1.กรณีศึกษา 

 กรณีศึกษาในครั้งนี้เป็นเด็กออทิสติก  ในระดับเตรียมความพร้อม ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด
พะเยา ในปีการศึกษา 2561  อายุ 4  ปี   เพศชาย  เลือกโดยวิธีเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 1 คน  
มีปัญหาทางด้านการออกเสียงพูด  โดยใช้แบบประเมินการด้านการใช้ภาษา สามารถออกเสียงออกเสียงได้แต่
เสียงอยู่ในล าคอ และออกเสียงเบามาก บางครั้งเลียนแบบรูปปากแต่ไม่มีเสียงออกมา  หรือออกเสียงแบบเล่น
เสียงไม่มีความหมาย  

 

2.ขอบเขตด้านตัวแปร 
 ตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ 
 ตัวแปรต้น  คือ การใช้การเสริมแรงท่ีเป็นกิจกรรม 
 ตัวแปรตาม คือ การลดพฤติกรรมการออกเสียงพูดท่ีไม่ชัดเจน 
 

3.ขอบเขตด้านเนือ้หา 

 การใช้การเสริมแรงท่ีเป็นกิจกรรม ซึ่งเป็นการเสริมแรงโดยใช้กิจกรรม ท่ีกรณีศึกษาชอบและสนใจมา
เสริมแรงเพื่อให้ลดพฤติกรรมการออกเสียงพูดท่ีไม่ชัดเจน ซึ่งจากการประเมินกิจกรรมท่ีใช้ในการเสริมแรง 
เรียงล าดับจากกิจกรรมท่ีชอบมากท่ีสุด ล าดับท่ี 1 การต่อจ๊ิกซอพยัญชนะไทย ล าดับท่ี 2 การใช้ไม้หนีบจับคู่
พยัญชนะกับรูปภาพ ล าดับท่ี 3 การเล่นกระดาน ก.ไก่  ซึ่งน าไปใช้กับกรณีศึกษาท่ีมีปัญหาในการออกเสียงพูด 

 

4.ขอบเขตด้านระยะเวลา 

 ระยะเวลาท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ด าเนินการในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 ต้ังแต่วันท่ี  4 
มกราคม   2562  ถึงวันท่ี 4 มีนาคม 2562 ด าเนินการใช้การเสริมแรงท่ีเป็นกิจกรรม  สัปดาห์ละ 2 วัน  
วันละ 30 นาที จ านวน  8  สัปดาห์ ในช่วงเวลา 10.30 น.-11.00 น. 
 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
1.กรณีศึกษา 

 กรณีศึกษาในครั้งนี้เป็นเด็กออทิสติก  ในระดับเตรียมความพร้อม ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด
พะเยา ในปีการศึกษา 2561  อายุ  4 ปี    เพศชาย  เลือกโดยวิธีเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน    
1 คน  มีปัญหาทางด้านการออกเสียงพูด  สามารถออกเสียงออกเสียงได้แต่เสียงอยู่ในล าคอ ไม่ชัดเจนและออก



เสียงเบามาก บางครั้งเลียนแบบรูปปากแต่ไม่มีเสียงออกมา  หรือออกเสียงแบบเล่นเสียงไม่มีความหมาย  
   

2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย/นวัตกรรม  
 1. แบบบันทึกพฤติกรรมการออกเสียงพูดท่ีไม่ชัดเจน 
 2. แบบเลือกตัวเสริมแรง 
 3. แผนการเสริมแรงท่ีเป็นกิจกรรม 
 
3. แผนการเสริมแรงที่เป็นกิจกรรม 

 1. บันทึกพฤติกรรมการออกเสียงก่อนด าเนินการใช้การเสริมแรงท่ีเป็นกิจกรรม  พบว่า เด็กออกเสียง
ออกเสียงได้แต่เสียงอยู่ในล าคอ และออกเสียงเบามาก บางครั้งเลียนแบบรูปปากแต่ไม่มีเสียงออกมา  หรือออก
เสียงแบบเล่นเสียงไม่มีความหมาย  จากการบันทึกในช่วงระยะเวลา 30 นาที เด็กมีความถ่ีในการออกเสียงพูด
อยู่ในล าคอ/พูดไม่ชัดเจน เฉล่ีย 15 ครั้ง 

 2. ผู้วิจัยด าเนินการใช้การเสริมแรงท่ีเป็นกิจกรรม ซึ่งเป็นกิจกรรมเฉพาะส าหรับกรณีศึกษาเท่านั้น  
โดยผู้วิจัยก าหนดระยะเวลาท่ีใช้ในการบันทึกพฤติกรรมการออกเสียงคือ กิจกรรมแก้ไขการพูด ช่วงเวลา       
10.30 น.- 11.00 น. ณ ห้องแก้ไขการพูด  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดพะเยา ก าหนดช่วงเวลาบันทึก
พฤติกรรมครั้งละ 30 นาที   

 3. เมื่อเด็กออกเสียงได้ชัดเจนในช่วงเวลาท่ีก าหนด  ถือความถ่ีของพฤติกรรมสูงสุดเป็นตัวก าหนด 
การเสริมแรง  จึงให้เด็กได้ท ากิจกรรมท่ีชอบ ตามเกณฑ์การให้การเสริมแรง ดังนี้ 
 เกณฑ์ท่ี 1 เด็กออกเสียงพูดได้ไม่ชัดเจน มีความถ่ี 1-10 ครั้ง ในเวลา 30 นาที เด็กได้ท ากิจกรรม 
ท่ีชอบ คือการต่อจ๊ิกซอพยัญชนะไทย 
 เกณฑ์ท่ี 2 เด็กออกเสียงพูดได้ไม่ชัดเจน มีความถ่ี 11-20 ครั้ง ในเวลา 30 นาที เด็กได้ท ากิจกรรม 
ท่ีชอบ คือการใช้ไม้หนีบจับคู่พยัญชนะกับรูปภาพ  
           เกณฑ์ท่ี 3 เด็กออกเสียงพูดได้ไม่ชัดเจน มีความถ่ี 21-30 ครั้ง ในเวลา 30 นาที เด็กได้ท ากิจกรรม 
ท่ีชอบ คือ การเล่นกระดาน ก.ไก ่
   
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล  

 4.1 การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง แบบรายกรณี (Single Subject Design)  

ประเภท ABA Design 

ตารางท่ี 1 แบบแผนการวิจัย 

ระยะเส้นฐาน ระยะทดลอง ระยะถอดถอน 
A1 B A2 

 

 



 4.2 วิธีด าเนินการทดลอง 

 1. ระยะเส้นฐาน (A1) บันทึกพฤติกรรมการออกเสียงไม่ชัดเจน ก่อนเด็กได้รับการเสริมแรงท่ีเป็น
กิจกรรม เป็นเวลา 2 สัปดาห์ จ านวน 4 วัน 

 2.ระยะทดลอง (B) ผู้วิจัยน าการเสริมแรงท่ีเป็นกิจกรรมท่ีก าหนดไว้มาใช้กับเด็ก เพื่อเพิ่มพฤติกรรม
การออกเสียงท่ีชัดเจนของเด็กออทิสติก เป็นเวลา 4 สัปดาห์ จ านวน 8 วัน 

 3. ระยะถอดถอน (A2) เป็นระยะท่ีหยุดให้การเสริมแรงกับกรณีศึกษา เป็นเวลา 2 สัปดาห์ จ านวน   

4 วัน 

 5. การวิเคราะห์ข้อมูล/สถิติที่ใช้ในการวิจัย  

       น าผลจากการบันทึกพฤติกรรม เป็นความถ่ีของพฤติกรรมท่ีเกิดขี้นน าเสนอในรูปแบบของตารางและ
กราฟข้อมูล 

6. ผลการวิจัย 
ตารางท่ี 2 แสดงความถ่ีของการออกเสียงค าท่ีไม่ชัดเจน/ค าท่ีไม่มีความหมาย 

ระยะ ครั้งท่ี ความถ่ี (ครั้ง) ค่าเฉล่ีย(ครั้ง) 
เส้นฐาน (A1) 1 17  

 
17 

2 16 
3 17 
4 18 

N=4 Σx=  68 
ระยะทดลอง (B) 5 15  

 
 
 
 

12 

6 14 
7 13 
8 11 
9 10 
10 11 
11 10 
12 11 

N=8 Σx= 96 
ระยะถอดถอน (A2) 13 11  

 
12 

14 12 
15 12 
16 13 

N=4 Σx= 48 
 



 จากตารางพบว่า ระยะเส้นฐานมีความถ่ีของพฤติกรรมการออกเสียงพูดท่ีไม่ชัดเจน มีค่าเฉล่ีอยู่ท่ี  
17 ครั้ง  ระยะทดลอง(B) และระยะถอดถอนการเสริมแรงท่ีเป็นกิจกรรม มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 12 ครั้ง 
 
 
แผนภูมิท่ี 1 แสดงพฤติกรรมการออกเสียงพูดไม่ชัดเจน 

 
 
 จากแผนภูมิ พบว่า ความถ่ีของพฤติกรรมการออกเสียงไม่ชัดเจน ในระยะเส้นฐานสูงกว่าระยะทดลอง
และระยะถอดถอนการเสริมแรงท่ีเป็นกิจกรรม 
 
7. อภิปรายผลวิจัย 
 จากการวิจัย พบว่า พฤติกรรมการออกเสียงพูดท่ีไม่ชัดเจนของเด็กออทิสติกระดับเตรียมความพร้อม
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดพะเยา ลดลงโดยใช้การเสริมแรงท่ีเป็นกิจกรรม ซึ่งความถ่ีของพฤติกรรมใน
ระยะเส้นฐานมีความถ่ีของพฤติกรรมการออกเสียงพูดท่ีไม่ชัดเจน มีค่าเฉล่ีอยู่ท่ี 17 ครั้ง  ระยะทดลอง(B) และ
ระยะถอดถอนการเสริมแรงท่ีเป็นกิจกรรม มีค่าเฉล่ีย อยู่ท่ี 12 ครั้ง 
 การวิจัยในครั้งนี้ กรณีศึกษามีพฤติกรรมการออกเสียงพูดท่ีไม่ชัดเจนลดลง ท้ังพฤติกรรมการออกเสียง
ท่ีไม่มีความหมาย อาจเนื่องจากการเสริมแรงท่ีเป็นกิจกรรมกรณีศึกษาได้มีส่วนเลือกกิจกรรมท่ีตนเองชอบและ
สนใจอยากท่ีจะเล่น นอกจากนี้แล้วยังส่งผลให้กรณีศึกษามีพฤติกรรมการออกเสียงค าท่ีชัดเจนจากกิจกรรมท่ี
ใช้เสริมแรงคือการออกเสียงพยัญชนะ โดยออกเสียงท้ายค าท่ีชัดเจน เช่น ครูออกเสียงกอ กรณีศึกษาออกเสียง 
ไก่  งอ ออกเสียง งู   ป ออกเสียง ปลา  ขอ  ออกเสียงไข่   

การใช้การเสริมแรงท่ีเป็นกิจกรรมกิจกรรมท่ีน ามาใช้ในการเสริมแรง คือ การต่อจ๊ิกซอพยัญชนะไทย 
การใช้ไม้หนีบจับคู่พยัญชนะกับรูปภาพ และการเล่นกระดาน ก.ไก ่  ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้เป็นกิจกรรมท่ีเด็กชอบ
มาก จึงน ามาเป็นเงื่อนไขเพื่อลดพฤติกรรมท่ีไมพ่ึงประสงค์คือ พฤติกรรมการออกเสียงพูดท่ีไมชั่ดเจน ซึ่ง
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สอดคล้องกับหลักการของพรีแม็ค ท่ีกล่าวไว้ว่าน าเอาพฤติกรรมท่ีอาจเกิดขึ้นมากหรือพฤติกรรมท่ีต้องการมาก
เป็นตัวเสริมแรงพฤติกรรมท่ีอาจเกิดขึ้นน้อยโดยทฤษฏีการเสริมแรงของพรีแม็คให้ความส าคัญต่อการคัดเลือก
ตัวเสริมแรงซึ่งจะต้องสังเกตอย่างพิถีพิถันกอ่นตัดสินใจเลือกว่าจะใช้กิจกรรมใดมาเป็นตัวเสริมแรงพฤติกรมใด
พฤติกรรมหนึ่ง 
 
8. ข้อเสนอแนะ 
 ควรน าหลักการเสริมแรงท่ีเป็นกิจกรรมไปใช้ในการจัดการกับพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมของ 
เด็กออทิสติกควรน าเทคนิคการปรับพฤติกรรมมาใช้ร่วมกับเทคนิคอื่นๆ 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการออกเสียงพูดท่ีไม่ชัดเจน 

 

ช่ือ-สกุล                                                  วัน/เดือน/ปี....................................ครัง้ท่ี.................. 

ค าอธิบาย 

 ให้ครูบันทึกความถี่ของพฤติกรรมการออกเสียงพูดท่ีไม่ชัดเจน  โยท าเครื่องหมาย (√) เมื่อเด็กออก
เสียงท่ีไม่ชัดเจน  1 ครั้ง ลงในช่องจ านวนครั้งของพฤติกรรมท่ีเกิดของตารางบันทึก 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 พฤติกรรมการออกเสียงพูดท่ีไม่ชัดเจน หมายถึง  การออกเสียงในล าคอ  การออกเสียงไม่มี
ความหมาย  

 

ตาราง     บันทึกพฤติกรรมการออกเสียงพูดท่ีไม่ชัดเจน ในระยะเวลา 30 นาที 

พฤติกรรม จ านวนคร้ังความถ่ีของพฤติกรรมที่เกิด รวม 

พฤติกรรมการออกเสียงพูด 
ท่ีไม่ชัดเจน 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

สรุปผล  

 เด็กแสดงพฤติกรรมการออกเสียงพูดท่ีไม่ชัดเจน......................ครั้ง 

 

หมายเหตุ......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

 

 



การประเมินรางวัล 

แบบจัดรางวัลให้เลือกหลายๆตัวเลือก 
 

ช่ือ-สกุล ............................................................................                     

      

       รางวัลที่เป็นตัวเลือก 

        1) การเล่นกระดาน ก.ไก่  2) การต่อจ๊ิกซอพยัญชนะไทย 3) การใช้ไม้หนีบจับคู่พยัญชนะกับรูปภาพ  

คร้ังที่ วัน/เดือน/ป ี รางวัลที่เด็กเลือก ต าแหน่งที่วาง ความเห็นอื่นๆ 
ซ้าย กลาง ขวา  

1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       

 

สรุปกิจกรรมท่ีเด็กชอบตามล าดับ ดังนี้ 

 1............................................................................... 

 2............................................................................... 

 3............................................................................... 

 

 

 

 

      ลงช่ือ....................................................ผู้ประเมิน 

       (นางอมรรัตน์  ยาวิราช) 

 

 



แบบบันทึกการได้รับการเสริมแรงที่เป็นกิจกรรม 

 

ตารางท่ี 3 การได้รับการเสริมแรงท่ีเป็นกิจกรรมในระยะทดลอง 

คร้ังที่ สัปดาห์ที่ทดลอง ความถ่ีของพฤติกรรม 

การพูดที่ไม่ชัดเจน 

การเสริมแรงที่ได้ 

1 1 15 การใช้ไม้หนีบจับคู่พยัญชนะกับภาพ 

2 1 14 การใช้ไม้หนีบจับคู่พยัญชนะกับภาพ 

3 2 13 การใช้ไม้หนีบจับคู่พยัญชนะกับภาพ 

4 2 11 การใช้ไม้หนีบจับคู่พยัญชนะกับภาพ 

5 3 10 การต่อจ๊ิกซอพยัญชนะไทย 

6 3 11 การใช้ไม้หนีบจับคู่พยัญชนะกับภาพ 

7 4 10 การต่อจ๊ิกซอพยัญชนะไทย 

8 4 11 การใช้ไม้หนีบจับคู่พยัญชนะกับภาพ 

 

 


