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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาพฤติกรรมการลุกออกจากทีน่ ง่ั ของนักเรียนออทิสติก ก่อนและ
หลังการทำ�สัญญาเงื่อนไข กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนออทิสติกเรียนร่วม ระดับมัธยมศึกษา
โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพเด็ ก ที่ มี ค วามต้ อ งการพิ เ ศษเรี ย นร่ ว มโรงเรี ย นสาธิ ต มหาวิ ท ยาลั ย รามคำ � แหง
ฝ่ายมัธยม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จำ�นวน 3 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบไปด้วย
แบบสำ�รวจตัวเสริมแรง แบบบันทึกพฤติกรรมการลุกออกจากที่นั่ง สัญญาเงื่อนไข และโปรแกรมสัญญา
การวิเคราะห์ด้วยการเปรียบเทียบจำ�นวนของการเกิดพฤติกรรมลุกออกจากที่นั่งก่อน และหลังการทำ�สัญญา
เงื่อนไข ของกลุ่มตัวอย่าง วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย ( X̄ ) พฤติกรรมลุกออกจากที่นั่ง
ทั้งเป็นรายวิชา และรายบุคคล
คำ�สำ�คัญ: สัญญาเงื่อนไข; ออกทิสติก; เรียนร่วม
ผ่านการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) อยู่ในกลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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ผลการวิจัยพบว่า
พฤติกรรมการลุกออกจากทีน่ ง่ั ของเด็กชายออทิสติกคนทีห่ นึง่ ในวิชาภาษาอังกฤษ ก่อนการทดลอง
ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 5.05 หลังการทดลอง ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 0.25 วิชาคณิตศาสตร์ ก่อนการทดลอง
ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 5.25 หลังการทดลอง ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 0.00 เด็กชายออทิสติกคนที่สองมีพฤติกรรม
การลุกออกจากที่นั่ง ในวิชาภาษาอังกฤษ ก่อนการทดลอง ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.25 หลังการทดลอง
ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 0.25 วิชาคณิตศาสตร์ ก่อนการทดลอง ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.50 หลังการทดลอง
ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 0.00 เด็กชายออทิสติกคนที่สามมีพฤติกรรมการลุกออกจากที่นั่ง ในวิชาภาษาอังกฤษ
ก่อนการทดลอง ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.25 หลังการทดลอง ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 0.00 วิชาคณิตศาสตร์
ก่อนการทดลอง ค่าเฉลีย่ รวมเท่ากับ 3.25 หลังการทดลอง ค่าเฉลีย่ รวมเท่ากับ 0.00 ซึง่ ทัง้ สามคน มีพฤติกรรม
ลุกจากที่นั่ง ก่อน และ หลังทดลอง แตกต่างกัน โดยระยะหลังทดลองมีค่าเฉลี่ยการลุกจากที่นั่งน้อย
กว่าระยะก่อนทดลอง
Abstract
In this thesis, the researcher examines the out-of-seat behavior of autistic students
prior to and after making contract conditions.
The sample population consisted of three autistic students at the secondary level
in the Capability Development of Children with Special Needs in the Inclusive Education
Project at the Demonstration School of Ramkhamhaeng University (DSRU) (Secondary Level)
in the second semester of the academic year 2018. The research instruments consisted of
a survey form of reinforcement; a record form of the out-of-seat behavior; contract conditions;
and a contract program. The analysis was conducted by comparing the number of the
out-of-seat behaviors prior to and after making the contract conditions of the members
of the sample conditions. Data were analyzed using percentage and mean ( X̄ ) for the
out-of-seat behaviors both in each subject and for each individual. Findings are as follows:
The out-of-seat behavior of the first autistic child in the English subject prior to
the experiment exhibited the total mean of 5.05 and 0.25 after the experiment. In mathematics,
prior to the experiment, the total mean was 5.25 and 0.00 after the experiment. The
second autistic child exhibited the out-of-seat behavior in the English subject prior to the
experiment with the total mean of 4.25 and 0.25 after the experiment. In mathematics,
prior to the experiment, the total mean was 3.50 and 0.00 after the experiment. The
third autistic child exhibited the out-of-seat behavior in the English subject prior to the
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experiment with the total mean of 3.25 and 0.00 after the experiment. In mathematics
prior to the experiment the total mean was 3.25 and 0.00 after the experiment. All three
autistic children exhibited differences in their out-of-seat behaviors prior to and after the
experiment. The mean of the out-of-seat behavior after the experiment was lower than
prior to the experiment
Keywords: Contract Conditions; Autistic; Inclusive
บทนำ�

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติมพุทธศักราช 2545 มาตรา 10
วรรคสองและวรรคสามกล่าวว่า การจัดการศึกษาสำ�หรับบุคคลซึง่ มีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจสติปญ
ั ญา
อารมณ์ สังคม การสื่อสาร และการเรียนรู้หรือมีร่างกายพิการหรือทุพพลภาพหรือบุคคลซึ่งไม่สามารถ
พึง่ ตนเองได้หรือไม่มผี ดู้ แู ลหรือด้อยโอกาสต้องจัดให้บคุ คลดังกล่าวมีสทิ ธิ และโอกาสได้รบั การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
เป็นพิเศษการศึกษาสำ�หรับคนพิการในวรรคสองให้จัดตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
และให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิได้รับสิ่งอำ�นวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำ�หนดในกฎกระทรวง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553, หน้า 7)
เด็กออทิสติกเป็นเด็กที่มีความต้องการพิเศษประเภทหนึ่งที่มีความผิดปกติทางพฤติกรรมโดย
พฤติกรรมทีผ่ ดิ ปกตินน้ั เป็นความบกพร่องเกีย่ วกับการสร้างสัมพันธภาพทางสังคม ภาษา การสือ่ ความหมาย
และจินตนาการในการเล่น ซึ่งความบกพร่องเหล่านี้เป็นผลมาจากความผิดปกติของระบบประสาทส่วนกลาง
(เพ็ญแข ลิม่ สิลา, 2541 หน้า 22) ซึง่ เป็นลักษณะผิดปกติจากคนทัว่ ไปมักอยูก่ บั ตัวเองไม่ตดิ ต่อสือ่ สารกับใคร
เนื่องจากมีปัญหาด้านการรับรู้พัฒนาการพฤติกรรมและการสื่อสาร (พวงแก้ว กิจธรรม, 2543 หน้า 2) และ
มีพฒ
ั นาการล่าช้าหรือพัฒนาการไปในทางถดถอยแสดงปฏิกริ ยิ าตอบสนองต่อสิง่ แวดล้อมในลักษณะแปลก ๆ
แสดงอาการสนใจตนเองหรือกระตุ้นตนเองมีปัญหาทางการพูดและภาษาและไม่สามารถแสดงปฏิกิริยา
โต้ตอบผู้คนสิ่งของต่าง ๆ หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ (ผดุง อารยะวิญญู, 2539 หน้า 152)
จากการสัมภาษณ์ อาจารย์พัชนี ประสิทธิธัญกิจ ในวันที่ 6 กันยายน 2560 อาจารย์ในโครงการ
เรียนร่วมนักเรียนออทิสติกโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำ�แหง พบว่า ปัญหาที่เป็นอุปสรรค์ในการเรียน
ที่สำ�คัญ ประการหนึ่งคือ นักเรียนออทิสติก มีพฤติกรรมไม่อยู่นิ่งชอบลุกออกจากที่นั่งในขณะเรียน โดย
ไม่ขออนุญาตจากอาจารย์ผสู้ อนมากทีส่ ดุ ซึง่ พฤติกรรมดังกล่าวเป็นการรบกวนชัน้ เรียนของครูผสู้ อน ส่งผลกระทบ
ต่อเพื่อนในชั้นเรียน ซึ่งครูผู้สอนไม่สามารถหยุดการเรียนการสอนเพื่อกระตุ้นเตือนด้วยวาจากับเด็กออทิสติก
ได้ตลอดเวลา จากพฤติกรรมดังกล่าวผู้วิจัยและอาจารย์ในโครงการเรียนร่วมนักเรียนออทิสติกโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง เห็นว่าน่าจะปรับพฤติกรรมนักเรียนดังกล่าว
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การปรับพฤติกรรม (behavior modification) เป็นวิธกี ารหนึง่ ทีน่ �ำ มาใช้เพือ่ ปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
ที่เป็นปัญหา การปรับพฤติกรรมส่วนใหญ่มีแนวคิดมาจากทฤษฎีการเรียนรู้การวางเงื่อนไขแบบการกระทำ�
ที่ มี ค วามเชื่ อ ว่ า พฤติ ก รรมของมนุ ษ ย์ เ ป็ น ผลมาจากปฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ สภาพแวดล้ อ มการปรั บ พฤติ ก รรม
มีเทคนิคต่าง ๆ เช่น การชี้แนะ การให้รางวัล การลงโทษ การวางเงื่อนไข การหยุดยั้ง การควบคุมตนเอง
(สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต, 2553, หน้า 32) ซึ่งการปรับพฤติกรรมนั้นเป็นการใช้หลักการทฤษฎีการเรียนรู้
ที่ช่วยให้เด็กได้เรียนรู้ที่จะแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับของสังคม (ผดุง อารยะวิญญู, 2546
หน้า 24)
การทำ�สัญญาเงื่อนไขเป็นกระบวนการปรับพฤติกรรมอีกกระบวนการหนึ่ง ที่สามารถทำ�ให้การปรับ
พฤติกรรมบรรลุผลได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งสัญญาเงื่อนไข จะระบุเงื่อนไขต่าง ๆ อย่างชัดเจนเป็นเสมือนกฎเกณฑ์ที่ให้
บุคคลกระทำ� ทำ�ให้บุคคลได้รู้ว่าควรทำ�อะไร และไม่ควรทำ�อะไร และเป็นการฝึกเด็กให้รู้จักนำ�ตนเอง และ
ให้มคี วามรับผิดชอบต่อการกระทำ�ของตนเอง เนือ่ งจากผลทีเ่ กิดจากการแสดงพฤติกรรมจะทำ�ให้เด็กประเมิน
ตนเองได้อย่างชัดเจน โดยการกระทำ�สัญญาเงื่อนไขที่ทำ�ต้องคลอบคลุม 5 ประเด็น คือ ในสัญญานั้นควร
จะบอกว่าแต่ละฝ่ายของคู่สัญญาจะได้อะไรเพิ่มขึ้นบ้างต้องเป็นพฤติกรรมที่รู้ได้ว่าเกิดขึ้นจริงหรือไม่เกิดขึ้น
ควรจะมีภาพแห่งการลงโทษมีการให้โบนัสถ้าผู้ที่ทำ�สัญญานั้นสามารถที่จะรักษาสัญญาได้อย่างต่อเนื่อง
เป็นเวลานาน (สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต, 2553, หน้า 209)
จากความสำ�คัญและปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาการทำ�สัญญาเงื่อนไขเพื่อลดพฤติกรรม
การลุกออกจากที่นั่งของนักเรียนออทิสติก เพื่อลดปัญหาการเรียนร่วมกับเด็กปกติ และพัฒนาศักยภาพ
ของนักเรียนออทิสติกให้มีคุณภาพตามศักยภาพต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาผลของการทำ�สัญญาเงื่อนไขกับพฤติกรรมการลุกออกจากที่นั่งของนักเรียนออทิสติก
ก่อน และหลัง การทำ�สัญญาเงื่อนไข
การทบทวนวรรณกรรม
ลักษณะและระดับความบกพร่องของเด็กออทิสติก
ชูศักดิ์ จันทยานนท์ (2560, หน้า 4) กล่าวว่า ระดับอาการของเด็กออทิสติกมีมากน้อยต่างกันซึ่ง
สามารถจำ�แนกได้ 3 ระดับ ดังนี้
1. ระดับอาการน้อย (Mild Autism) กลุ่มนี้เป็นกลุ่มออทิสติกมีศักยภาพสูง (High Functioning
Autism) ซึง่ จะมีระดับสติปญั ญาปกติหรือสูงกว่าปกติ มีพฒ
ั นาการทางภาษาดีกว่ากลุม่ อืน่ แต่ยงั มีความพกพร่อง
ทางด้านสังคม การรับรูอ้ ารมณ์ความรูส้ กึ ของบุคคลอืน่ ในปัจจุบนั เรียกเด็กกลุม่ อาการนีว้ า่ แอสเพอร์เกอร์ซนิ โดรม
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2. ระดับอาการปานกลาง (Moderate Autism) ในกลุ่มนี้จะมีความล่าช้าในพัฒนาการด้านภาษา
การสื่อสาร ทักษะทางสังคม การเรียนรู้รวมทั้งที่มีปัญหาพฤติกรรมช่วยเหลือตนเองพอสมควร
3. ระดับความรุนแรง (Severe Autism) กลุ่มนี้จะมีความล่าช้าเกือบทุกด้านและอาจเกิดร่วมกับ
ภาวะอื่น เช่น ปัญญาอ่อน รวมทั้งที่มีปัญหาพฤติกรรมที่รุนแรง
สรุป เด็กออทิสติก จะมีระดับความบกพร่องแตกต่างกันไปทัง้ จำ�นวนด้านและความรุนแรง ซึง่ บางคน
อาจจะมีระดับอาการทีร่ นุ แรงมาก หรือในเด็กบางคนแทบจะไม่รเู้ ลยว่าเป็นเด็กออทิสติก และหารูปแบบทีช่ ดั เจน
และตายตัวได้ยาก
วิธีการพัฒนาเด็กออทิสติก
พัทยา ลุนศรี (2552, หน้า 33) ได้กล่าวถึงเทคนิคการสอนเด็กออทิสติก ไว้ดังนี้
1. เน้นทักษะที่จำ�เป็น
2. การสอนทักษะทางภาษาควรเน้นการรับรู้ทางภาษาและการแสดงออกทางภาษา
3. จัดกิจวัตรประจำ�วันให้เป็นระบบและดำ�เนินการ
4. ใช้กระบวนการปรับพฤติกรรมควบคู่ไปกับการสอน
5. หลีกเลี่ยงการลงโทษหรือเปลี่ยนเป็นการให้แรงเสริมแทนการลงโทษ
6. การเรียนการสอนควรให้เพื่อนเป็นแบบอย่างที่ดีให้มากที่สุดเท่าที่จะทำ�ได้
7. ควรเน้นทักษะทางสังคมและเลือกใช้วิธีปรับพฤติกรรมให้เหมาะสม
8. เมื่อพบว่าเด็กออทิสติกบางคน มีพฤติกรรมที่ผิดปกติมาก ครูจึงจำ�เป็นต้องขอความช่วยเหลือ
จากผู้เชี่ยวชาญ
9. เด็กบางคนอาจเรียนรูช้ า้ และใช้เวลานานมากในการแสดงทักษะง่าย ๆ ครูอาจลดเกณฑ์ในจุดประสงค์
เชิงพฤติกรรม และลดเนื้อหาวิชาลง
วิชัย จันทการกุล (2554, หน้า 84) กล่าวถึงวิธีพัฒนาเด็กออทิสติกจากการสอนไว้ว่าจุดมุ่งหมาย
ของการสอนของเด็กออทิสติกนั้นคือการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมพัฒนาการ ความรู้ความสามารถในการดำ�รงชีวิต
ให้อยูใ่ นสังคมให้ได้ การจะทำ�ให้ถงึ จุดมุง่ หมายได้นน้ั ต้องมีองค์ประกอบหลายด้าน จึงจะทำ�ให้ได้จดุ มุง่ หมาย
ทีส่ มบูรณ์ ทัง้ ความรักความเข้าใจจากครอบครัวการศึกษาหาวิธกี ารทีช่ ว่ ยรักษาจากแพทย์ และการสร้างเสริม
พัฒนาการจากครู การทีค่ รูจะปรับพฤติกรรมของเด็กได้นน้ั ต้องเข้าใจในกระบวนการสอนเสียก่อน วิธกี ารสอน
ที่มีอยู่ในปัจจุบันนั้นมีอยู่หลากหลาย ควรเลือกที่มีความเหมาะสมกับเด็กที่มีลักษณะเฉพาะแบบรายบุคคล
ขึ้นอยู่กับการนำ�มาปรับใช้สอนเด็กออทิสติกแต่ละคนให้มีพัฒนาการ การเรียนรู้ และมีความสามรถในการ
ดำ�รงชีวิตอยู่ในสังคมได้
สรุปได้วา่ วิธกี ารพัฒนาเด็กออทิสติกนัน้ มีมากมายหลายวิธี แต่การพัฒนาเด็กออทิสติกให้ได้ผลดีนน้ั
ต้องเน้นที่ตัวเด็กเป็นสำ�คัญไม่สามารถที่จะระบุได้ว่าวิธีใดวิธีหนึ่งจะเป็นวิธีที่สามารถใช้พัฒนาเด็กออทิสติก
ได้ดที ส่ี ดุ แต่ผทู้ ต่ี อ้ งการพัฒนาเด็กออทิสติกจะต้องให้ความเข้าใจในตัวเด็กและเลือกวิธที เ่ี หมาะสมกับพฤติกรรม
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ของเด็กมากที่สุด อีกทั้งต้องพึงตระหนักไว้เสมอว่าเด็กออทิสติกทุกคนสามารถพัฒนาได้เพียงแต่ต้องใช้เวลา
ความอดทน และความร่วมมือจากทุก ๆ ฝ่าย
วิธีดำ�เนินการวิจัย
การวิจัยการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบการทดลองกลุ่มเล็ก (Small nexperimental designs)
ใช้แบบแผนการทดลองแบบ A-B-A โดยมีขั้นตอน ดังนี้ (นวลฉวี ประเสริฐสุข, 2557 หน้า 205-207)
ระยะเส้นฐาน
(A1)
2 สัปดาห์

ระยะทดลอง
(B)
4 สัปดาห์

ระยะติดตามผล
(A2)
2 สัปดาห์

ระยะที่ 1 ระยะเส้นฐาน (A1) ใช้เวลา 2 สัปดาห์ ตั้งแต่ สัปดาห์ที่ 1 ถึงสัปดาห์ที่ 2 ใช้แบบบันทึก
พฤติกรรมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ในวิชาคณิตศาสตร์ 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ วิชาภาษาอังกฤษ 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ด้วยการบันทึก VDO และใช้แบบบันทึกพฤติกรรมเป็นเครื่องมือในการบันทึกพฤติกรรม นับจำ�นวนครั้ง
ที่เกิดพฤติกรรม
ระยะที่ 2 ระยะทดลอง (B) ใช้เวลา 4 สัปดาห์ ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 3 ถึง สัปดาห์ที่ 6 วิชาคณิตศาสตร์
8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ วิชาภาษาอังกฤษ 8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ระยะนี้เป็นระยะที่นำ�โปรแกรมการทำ�สัญญา
เงื่อนไข และสัญญาเงื่อนไขมาใช้ โดยครูผู้สอนประจำ�รายวิชา และครูในโครงการฯ ตกลงทำ�สัญญาเงื่อนไข
กับนักเรียนกลุม่ ตัวอย่างโดยมีพยาน คือ ผูว้ จิ ยั ลงนามร่วมกันในสัญญาเพือ่ เป็นหลักฐาน และมีการดำ�เนินการ
สังเกตพฤติกรรม ด้วยการบันทึก VDO และใช้แบบบันทึกพฤติกรรมเป็นเครื่องมือในการบันทึกพฤติกรรม
ด้วยการนำ� VDO มาเปิดดูรว่ มกัน ระหว่าง ครูประจำ�วิชา ครูในโครงการฯ ผูว้ จิ ยั และ กลุม่ ตัวอย่าง แล้วบันทึก
จำ�นวนการเกิดพฤติกรรมแต่ละครั้งอย่างเป็นเอกฉันร่วมกันก่อนทำ�สัญญาเงื่อนไขฉบับต่อไป
ระยะที่ 3 ระยะติดตามผล (A2) ใช้เวลา 2 สัปดาห์ ตัง้ แต่ สัปดาห์ท่ี 1 ถึงสัปดาห์ท่ี 2 ใช้แบบบันทึก
พฤติกรรมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นในวิชาคณิตศาสตร์ 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ วิชาภาษาอังกฤษ 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ด้วยการบันทึก VDO และใช้แบบบันทึกพฤติกรรมเป็นเครื่องมือในการบันทึกพฤติกรรม นับจำ�นวนครั้ง
ที่เกิดพฤติกรรม ในระยะนี้ไม่มีการทำ�สัญญาเงื่อนไขกับกลุ่มตัวอย่าง
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี 4 ชนิด ดังนี้
แบบสำ�รวจตัวเสริมแรง
ลักษณะของแบบสำ�รวจเป็นแบบข้อความที่ให้นักเรียนออทิสติกที่เป็นกลุ่มตัวอย่างเขียนตัวเลข
เรียงลำ�ดับสิ่งที่ชอบมากที่สุด จนถึงสิ่งที่ชอบน้อยที่สุด จำ�นวน 5 ลำ�ดับ ซึ่งได้มาจากการสัมภาษณ์ผู้ปกครอง
นักเรียนทีเ่ ป็นกลุม่ ตัวอย่าง อาจารย์ในโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กทีม่ คี วามต้องการพิเศษเรียนร่วม โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
การสร้างแบบสำ�รวจตัวเสริมแรง
การสร้างแบบสำ�รวจตัวเสริมแรง มีวิธีดำ�เนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1. สัมภาษณ์ผู้ปกครองนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง อาจารย์ในโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กที่มี
ความต้องการพิเศษเรียนร่วม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำ�แหง เกี่ยวกับสิ่งที่นักเรียนแต่ละคนชอบ
คนละ 3 อย่าง
2. พิจารณาคัดเลือกตัวเสริมแรง จากข้อ 1 ตามความเหมาะสม โดยมีเกณฑ์ในการคัดเลือก คือ
จัดหาง่าย ราคาไม่แพงเกินไป สามารถจัดให้ได้ภายในโรงเรียน จำ�นวน 5 อย่าง
3. ให้นักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจัดเรียงลำ�ดับตัวเสริมแรง ที่ได้จาก ข้อ 2 จากสิ่งที่กลุ่มตัวอย่าง
ชอบมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด คือ การเล่นคอมพิวเตอร์ รับประทานขนม การเล่นเกมในโทรศัพท์มือถือ
อ่านหนังสือ เล่นกีฬา
4. นำ�แบบสำ�รวจตัวเสริมแรงไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จำ�นวน 5 ท่าน พิจารณาความถูกต้อง สอดคล้อง
และเหมาะสม เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ วิธีการ วัย และความต้องการ ของเด็กออทิสติก
5. ผูเ้ ชีย่ วชาญพิจารณาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congrucnce-- IOC)
โดยมีเกณฑ์การพิจารณาให้คะแนน ดังนี้
มีความเห็นว่า สอดคล้อง/เหมาะสม กำ�หนดให้คะแนนเป็น + 1
มีความเห็นว่า ไม่แน่ใจ กำ�หนดให้คะแนนเป็น 0
มีความเห็นว่า ไม่สอดคล้อง/ไม่เหมาะสม กำ�หนดให้คะแนนเป็น – 1
6. นำ�แบบสำ�รวจตัวเสริมแรง ที่ได้รับการพิจารณาเกี่ยวกับความสอดคล้อง เหมาะสม มาปรับปรุง
แก้ไขตามที่ได้รับการเสนอแนะ และให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ
7. นำ�แบบสำ�รวจตัวเสริมแรง ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง
แบบบันทึกพฤติกรรมการลุกออกจากที่นั่ง
แบบบันทึกพฤติกรรมการลุกออกจากที่นั่งมีลักษณะเป็นการบันทึกจำ�นวนครั้งในการเกิดพฤติกรรม
ของการบันทึกแต่ละครั้ง ซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับชื่อผู้สังเกต ชื่อผู้ถูกสังเกต สถานที่ วันเวลาที่สังเกต การสร้าง
แบบสังเกต และบันทึกพฤติกรรมการลุกออกจากที่นั่ง มีวิธีดำ�เนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
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1. ศึกษาเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับพฤติกรรม เพื่อกำ�หนดแนวทางในการดำ�เนินการ
สร้างแบบสังเกตพฤติกรรมการลุกออกจากที่นั่ง
2. สร้างแบบสังเกต และบันทึกพฤติกรรมการลุกออกจากที่นั่ง สำ�หรับเด็กออทิสติก
3. นำ�แบบสังเกตพฤติกรรมการลุกออกจากที่นั่ง ที่สร้างเสร็จแล้วไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จำ�นวน 5 ท่าน
พิจารณาความถูกต้อง สอดคล้อง และเหมาะสม เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ระยะเวลา เกณฑ์การให้คะแนน และ
ความชัดเจนของขั้นตอนการสังเกต
4. ผูเ้ ชีย่ วชาญพิจารณาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congrucnce--IOC)
โดยมีเกณฑ์การพิจารณาให้คะแนน ดังนี้
มีความเห็นว่า 		
สอดคล้อง/เหมาะสม 		
กำ�หนดให้คะแนนเป็น + 1
มีความเห็นว่า 		
ไม่แน่ใจ 				
กำ�หนดให้คะแนนเป็น 0
มีความเห็นว่า 		
ไม่สอดคล้อง/ไม่เหมาะสม 		
กำ�หนดให้คะแนนเป็น – 1
5. นำ�แบบสังเกตพฤติกรรมการลุกออกจากที่นั่งที่ได้รับการพิจารณาเกี่ยวกับความสอดคล้อง
เหมาะสม มาปรับปรุงแก้ไขตามที่ได้รับการเสนอแนะ และให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ
6. นำ�แบบสังเกตพฤติกรรมการลุกออกจากที่นั่งไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง
สัญญาเงื่อนไข
สัญญาเงื่อนไข มีทั้งหมดจำ�นวน 3 ฉบับ หนึ่งฉบับ ต่อนักเรียน 1 คน โดยทั้ง 3 ฉบับจะต้องมีสำ�เนา
ฉบับละ 3 ชุด คือ ฉบับที่หนึ่งอยู่กับอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาที่ทดลอง ฉบับที่สองอยู่กับอาจารย์ในโครงการ
พัฒนาศักยภาพเด็กทีม่ คี วามต้องการพิเศษเรียนร่วมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำ�แหงทีเ่ ป็นผูช้ ว่ ยนักวิจยั
และอีกฉบับอยู่กับนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างซึ่งในสัญญาเงื่อนไขจะเป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้สอน
ในรายวิชาที่ทดลองอาจารย์ในโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กที่มีความต้องการพิเศษเรียนร่วมโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยรามคำ�แหงที่เป็นผู้ช่วยนักวิจัยกับเด็กออทิสติกที่เป็นกลุ่มตัวอย่างซึ่งในสัญญานั้นจะบอกถึง
พฤติกรรมทีพ่ งึ ประสงค์ทผ่ี วู้ จิ ยั ต้องการให้กลุม่ ตัวอย่างแสดงออก รวมทัง้ ผลทีจ่ ะได้รบั ของการเกิดพฤติกรรมนัน้ ๆ
การสร้างสัญญาเงื่อนไข
การสร้างสัญญาเงื่อนไข มีวิธีดำ�เนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1. ศึกษาเอกสาร ตำ�รา และงานวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับการทำ�สัญญาเงื่อนไข เพื่อกำ�หนดเป็นแนวทาง
ในการจัดทำ�สัญญาเงื่อนไข
2. กำ�หนดรูปแบบการทำ�สัญญาเงื่อนไข ที่ใช้ในการลดพฤติกรรมการลุกออกจากที่นั่งของนักเรียน
ออทิสติกโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กทีม่ คี วามต้องการพิเศษเรียนร่วมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
ให้สอดคล้องกับโปรแกรมการทำ�สัญญาเงื่อนไขในวิชาคณิตศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบสังเกต
พฤติกรรมการลุกออกจากที่นั่ง ในการบันทึกพฤติกรรม
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3. นำ�สัญญาเงื่อนไข ที่สร้างเสร็จแล้วไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จำ�นวน 5 ท่าน พิจารณาความถูกต้อง
ความสอดคล้อง และความเหมาะสม เกี่ยวกับ วัตถุประสงค์ ความครอบคุมของเนื้อหา เกณฑ์การให้รางวัล
และความเหมาะสมกับวัย เพื่อหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congrucnce--IOC)
โดยมีเกณฑ์การพิจารณาให้คะแนน ดังนี้
มีความเห็นว่า 		
สอดคล้อง/เหมาะสม 		
กำ�หนดให้คะแนนเป็น + 1
มีความเห็นว่า 		
ไม่แน่ใจ 				
กำ�หนดให้คะแนนเป็น 0
มีความเห็นว่า 		
ไม่สอดคล้อง/ไม่เหมาะสม 		
กำ�หนดให้คะแนนเป็น – 1
4. นำ�สัญญาเงื่อนไขที่ได้รับการพิจารณาเกี่ยวกับความสอดคล้อง ความเหมาะสม มาปรับปรุงแก้ไข
ตามที่ได้รับการเสนอแนะ และให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ
5. นำ�สัญญาเงื่อนไขไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างและให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ
โปรแกรมการทำ�สัญญาเงื่อนไข
ลักษณะโปรแกรมการทำ�สัญญาเงือ่ นไข เป็นโปรแกรมทีผ่ วู้ จิ ยั กำ�หนดขึน้ สำ�หรับการวิจยั ครัง้ นี้ ใช้เวลา
ทั้งสิ้น 8 สัปดาห์
การสร้างโปรแกรมการทำ�สัญญาเงื่อนไข
การสร้างโปรแกรมการทำ�สัญญาเงื่อนไขมีวิธีดำ�เนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1. ศึกษาจากเอกสารตำ�รา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเขียนโปรแกรมการทำ�สัญญาเงื่อนไข
รวมทั้งศึกษาแบบสำ�รวจแรงเสริมที่ผู้วิจัยได้จัดทำ�ขึ้น
2. นำ�ข้อมูลที่ได้ในข้อ (1) มาสร้างโปรแกรมการทำ�สัญญาเงื่อนไขให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของการวิจัย
3. นำ�สัญญาเงื่อนไขที่สร้างขึ้น ไปให้ผู้เชี่ยวชาญจำ�นวน 5 ท่าน ใช้กรรมการชุดเดียวกับกรรมการ
แบบสั ง เกตพฤติ ก รรมการลุ ก ออกจากที่ นั่ ง เพื่ อ พิ จ ารณารายละเอี ย ดและความถู ก ต้ อ งเหมาะสมของ
สัญญาเงื่อนไข เกี่ยวกับความสอดคล้อง เหมาะสม ระหว่างวัตถุประสงค์ ของการวิจัย และนิยามศัพท์เฉพาะ
เพื่อหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congrucnce--IOC) โดยมีเกณฑ์การพิจารณา
ให้คะแนน ดังนี้
มีความเห็นว่า 		
สอดคล้อง/เหมาะสม 		
กำ�หนดให้คะแนนเป็น + 1
มีความเห็นว่า 		
ไม่แน่ใจ 				
กำ�หนดให้คะแนนเป็น 0
มีความเห็นว่า 		
ไม่สอดคล้อง/ไม่เหมาะสม 		
กำ�หนดให้คะแนนเป็น – 1
4. นำ�สัญญาเงื่อนไขที่ได้รับการพิจารณาเกี่ยวกับความสอดคล้อง เหมาะสม มาปรับปรุงแก้ไขตาม
ที่ได้รับการเสนอแนะ และให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ
5. นำ�สัญญาเงื่อนไขไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง
ผ่านการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) อยู่ในกลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ด้วยการเปรียบเทียบจำ�นวนการเกิดพฤติกรรมลุกออกจากที่นั่ง ก่อนการทำ�สัญญาเงื่อนไข
และหลังการทำ�สัญญาเงื่อนไขของกลุ่มตัวอย่าง ด้วยการหาค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย ( X̄ ) ทั้งที่เป็นรายวิชา และ
รายบุคคล
การวิจัยเรื่องผลของการทำ�สัญญาเงื่อนไขเพื่อลดพฤติกรรมการลุกออกจากที่นั่งของนักเรียนออทิส
ติก เรียนร่วมในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำ�แหง ผู้วิจัย ได้นำ�เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งเสริมแรง ของนักเรียนออทิสติก เรียนร่วมในโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
ตอนที่ 2 ผลการสังเกตพฤติกรรมการลุกออกจากที่นั่ง ของนักเรียนออทิสติก เรียนร่วมในโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำ�แหง ก่อน ระหว่าง และหลัง การทำ�สัญญาเงื่อนไข เป็นรายบุคคล และรายวิชา
ตอนที่ 3 ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการลุกออกจากทีน่ ง่ั ของนักเรียนออทิสติก เรียนร่วมในโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำ�แหง ก่อน และหลัง การทำ�สัญญาเงื่อนไข เป็นรายบุคคล และรายวิชา
สรุปผลการวิจัย
ผลของการทำ�สัญญาเงื่อนไขกับพฤติกรรมการลุกออกจากที่นั่งของนักเรียนออทิสติก ก่อน และ
หลังการทำ�สัญญาเงื่อนไขพบว่าเด็กชายคนที่หนึ่ง ในวิชาภาษาอังกฤษ ก่อนการทดลอง ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ
5.05 หลังการทดลอง ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 0.25 วิชาคณิตศาสตร์ ก่อนการทดลอง ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 5.25
หลังการทดลอง ค่าเฉลีย่ รวมเท่ากับ 0.00 เด็กชายคนทีส่ อง มีพฤติกรรมการลุกออกจากทีน่ ง่ั ในวิชาภาษาอังกฤษ
ก่อนการทดลอง ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.25 หลังการทดลอง ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 0.25 วิชาคณิตศาสตร์
ก่อนการทดลอง ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.50 หลังการทดลอง ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 0.00 เด็กชายคนที่สาม
มีพฤติกรรมการลุกออกจากทีน่ ง่ั ในวิชาภาษาอังกฤษ ก่อนการทดลอง ค่าเฉลีย่ รวมเท่ากับ 3.25 หลังการทดลอง
ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 0.00 วิชาคณิตศาสตร์ ก่อนการทดลอง ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.25 หลังการทดลอง
ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 0.00 ซึ่งทั้งสามคน มีพฤติกรรมลุกจากที่นั่ง ก่อน และ หลังทดลองแตกต่างกัน โดย
ระยะหลังทดลองมีค่าเฉลี่ยการลุกจากที่นั่งน้อยกว่าระยะก่อนทดลอง
อภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจัย เรื่อง ผลของการทำ�สัญญาเงื่อนไขเพื่อลดพฤติกรรมการลุกออกจากที่นั่งของนักเรียน
ออทิสติก เรียนร่วมในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำ�แหง ฝ่ายมัธยมมีประเด็นสำ�คัญทีจ่ ะนำ�มาอภิปรายผล
ของนักเรียน ดังนี้
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ผลของการทำ�สัญญาเงือ่ นไขกับพฤติกรรมการลุกออกจากทีน่ ง่ั ของนักเรียนออทิสติก ก่อน และหลังการทำ�
สัญญาเงื่อนไข พบว่า เด็กชายคนที่หนึ่ง ในวิชาภาษาอังกฤษ ก่อนการทดลอง ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 5.05
หลังการทดลอง ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 0.25 วิชาคณิตศาสตร์ ก่อนการทดลอง ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 5.25
หลังการทดลอง ค่าเฉลีย่ รวมเท่ากับ 0.00 เด็กชายคนทีส่ อง มีพฤติกรรมการลุกออกจากทีน่ ง่ั ในวิชาภาษาอังกฤษ
ก่อนการทดลอง ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.25 หลังการทดลอง ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 0.25 วิชาคณิตศาสตร์
ก่อนการทดลอง ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.50 หลังการทดลอง ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 0.00 เด็กชายคนที่สาม
มีพฤติกรรมการลุกออกจากทีน่ ง่ั ในวิชาภาษาอังกฤษ ก่อนการทดลอง ค่าเฉลีย่ รวมเท่ากับ 3.25 หลังการทดลอง
ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 0.00 วิชาคณิตศาสตร์ ก่อนการทดลอง ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.25 หลังการทดลอง
ค่าเฉลีย่ รวมเท่ากับ 0.00 ซึง่ ทัง้ สามคน มีพฤติกรรมลุกจากทีน่ ง่ั ก่อน และหลัง ทดลอง แตกต่างกัน โดยระยะ
หลังทดลองมีค่าเฉลี่ยการลุกจากที่นั่งน้อยกว่าระยะก่อนทดลอง ที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากนักเรียนรู้จัก
การควบคุมตนเอง เข้าใจกระบวนการเรียนรู้เงื่อนไข สามารถแสดงพฤติกรรม และกระทำ�สิ่งที่เหมาะสม
ตลอดทั้งสามารถตระหนักถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาจากการแสดงพฤติกรรม ต่าง ๆ ของเขาจึงทำ�ให้พฤติกรรม
การลุกออกจากทีน่ ง่ั ลดลง ประกอบกับตัวเสริมแรงทีใ่ ช้เป็นตัวเสริมแรงจากการให้ขอ้ มูลของผูใ้ กล้ชดิ กับกลุม่
ตัวอย่างมากทีส่ ดุ คือ ผูป้ กครอง และอาจารย์ในโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กทีม่ คี วามต้องการพิเศษเรียนร่วม
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำ�แหง หลังจากนั้นให้เด็กออทิสติกที่เป็นกลุ่มตัวอย่างเองเป็นผู้คัดเลือก
เรียงลำ�ดับสิง่ ทีต่ นเองต้องการมากไปหาน้อย เพือ่ เป็นการยืนยันว่าตัวเสริมแรงทีไ่ ด้มาเป็นสิง่ ทีเ่ ด็กชอบอย่างแท้จริง
ขณะเดียวกันในสัญญาเงื่อนไขมีข้อตกลง กติกาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสัญญา เป็นข้อตกลงและกติการที่นักเรียน
มีส่วนร่วมในการกำ�หนด และยอมรับข้อตกลงต่าง ๆ ร่วมกัน อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร จากเหตุผลดังกล่าว
จึงทำ�ให้ พฤติกรรมการลุกออกจากทีน่ ง่ั ของนักเรียนออทิสติก เรียนร่วมในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
ก่อนและหลัง ทดลอง แตกต่างกัน โดยระยะหลังทดลองมีคา่ เฉลีย่ การลุกจากทีน่ ง่ั น้อยกว่าระยะก่อนการทดลอง
สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ จุตพิ ร ปานา (2556) ศึกษาเรือ่ ง ผลของการทำ�สัญญาเงือ่ นไขเพือ่ ลดพฤติกรรม
การลุกออกจากที่นั่งของเด็กออทิสติก พบว่า หลังทำ�สัญญาเงื่อนไข เด็กออทิสติกมีพฤติกรรมการลุกออกจาก
ที่นั่งลดกว่าก่อนการทำ�สัญญาเงื่อนไข ซึ่งเมื่อพิจารณาผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการลุกออกจากที่นั่ง
เป็นรายวิชา และรายบุคคล พบว่า ในรายวิชาภาษาไทย นายเอ มีพฤติกรรมการลุกออกจากที่นั่งในระยะ
ก่อนการทดลอง มีคา่ เฉลีย่ รวมเท่ากับ 67 และในระยะหลังการทดลองมีคา่ ร้อยละของพฤติกรรมลุกออกจาก
ทีน่ ง่ั ลดลงกว่าระยะก่อนการทดลอง โดยมีคา่ เฉลีย่ รวมเท่ากับร้อยละ 2 และนายบี มีพฤติกรรมการลุกออกจาก
ที่นั่งในระยะก่อนการทดลอง มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับร้อยละ 75 และในระยะหลังการทดลองมีค่าร้อยละ
ของพฤติกรรมการลุกออกจากทีน่ ง่ั ลดลงกว่าระยะก่อนการทดลอง โดยมีคา่ เฉลีย่ รวมเท่ากับร้อยละ 1 ส่วนรายวิชา
ภาษาอังกฤษ นายเอ มีพฤติกรรมการลุกออกจากที่นั่งในระยะก่อนการทดลองมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับร้อยละ
71 และในระยะหลังการทดลองมีคา่ ร้อยละของพฤติกรรมการลุกออกจากทีน่ ง่ั ลดลงกว่าระยะก่อนการทดลอง
โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับร้อยละ 1 และนายบี มีพฤติกรรมการลุกออกจากที่นั่งในระยะก่อนการทดลอง
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มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับร้อยละ 76 และในระยะหลังการทดลองมีค่าร้อยละของพฤติกรรมการลุกออกจากที่นั่ง
ลดลงกว่าระยะก่อนการทดลองโดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับร้อยละ และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ Cutrell
(2010) ศึกษาเรื่อง ผลของการใช้สัญญาเงื่อนไขกับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมและอารมณ์
ทีแ่ สดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมในชัน้ เรียน กลุม่ ตัวอย่างเป็นนักเรียนชาย จำ�นวน 3 คน ทีก่ �ำ ลังเรียนอยูเ่ กรด 7
และเกรด 8 ผลการวิจัยพบว่า หลังจากการทำ�สัญญาเงื่อนไขให้กับนักเรียนทั้ง 3 คน นักเรียนทั้ง 3 คน
มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมลดลง และเห็นได้ว่าการทำ�สัญญาเงื่อนไขเพื่อลดพฤติกรรมการลุกออกจากที่นั่ง
ของนักเรียนออทิสติกเรียนร่วมในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำ�แหงระหว่างทดลองหรือระหว่างทำ�สัญญา
เงื่อนไข และหลังจากถอดถอนสัญญาเงื่อนไข นักเรียนมีพฤติกรรมการลุกออกจากที่นั่งลดลงอย่างต่อเนื่อง
ทัง้ นีอ้ าจเป็นเพราะว่าเด็กออทิสติกเห็นคุณค่าของการควบคุมพฤติกรรมตนเอง ในชัน้ เรียนทีเ่ หมาะสม นัน้ เป็น
สิ่งที่ดี และถูกต้อง เป็นประโยชน์ต่อการเรียน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ พฤหัส แลสันกลาง (2549)
ศึกษาเรื่อง ผลการปรับพฤติกรรมเข้า-ออกห้องเรียนโดยไม่ขออนุญาตของเด็กออทิสติกที่มีอาการไม่รุนแรง
โดยใช้เทคนิคการเสริมแรง ประกอบการใช้สญ
ั ญาเงือ่ นไข กลุม่ ตัวอย่างเป็นเด็กออทิสติก ระดับชัน้ มัธยมศึกษา
ปีที่ 6/1 โรงเรียนกาวีระอนุกูล อำ�เภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จำ�นวน 9 คน ผลการวิจัย พบว่า การใช้เทคนิค
การเสริมแรงประกอบการใช้สญ
ั ญาเงือ่ นใขสามารถลดพฤติกรรมการ เข้า-ออก ห้องเรียนโดยไม่ได้รบั อนุญาต
ของเด็กออทิสติกได้ จากก่อนการทดลองจำ�นวน 32 ครั้ง เป็น 0 ครั้ง หลังการทดลอง และยังสอดคล้อง
กับผลการวิจยั ของ Mruzek, Cohen, and Smith (2007) ศึกษาเรือ่ ง การทำ�สัญญาเงือ่ นไขเพือ่ ลดพฤติกรรม
การไม่ปฏิบัติตนตามกฎของโรงเรียน ในระดับประถมศึกษา กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชายออทิสติก จำ�นวน
2 คน ผลการวิจัยพบว่า การทำ�สัญญาเงื่อนไขนี้สามารถลดพฤติกรรมการไม่ปฏิบัติตนตามกฎของโรงเรียน
ได้และยังสอดคล้องกับ Gurrad, Webber, and Mclaughlin (2006) ศึกษาเรื่อง ผลการใช้สัญญาเงื่อนไข
ร่วมกับการเสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถกร สำ�หรับเด็กวัยรุ่นที่มีภาวะสมาธิสั้นที่มีพฤติกรรมรบกวนในชั้นเรียน
กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมรบกวนในชั้นเรียนลดลง หลังการ
ใช้สญ
ั ญาเงือ่ นไข ร่วมกับการเสริมแรงด้วยเบีย้ อรรถกร อีกทัง้ เมือ่ ลดการเสริมแรงด้วยเบีย้ อรรถกร พฤติกรรม
รบกวนในชัน้ เรียนก็ยงั คงลดลงอีกด้วย แสดงให้เห็นว่าสัญญาเงือ่ นไขทีท่ �ำ ขึน้ มาสามารถลดพฤติกรรมการลุกออก
จากที่นั่งของเด็กออทิสติกได้
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
จากผลการวิจยั ในครัง้ นี้ พบว่าสัญญาเงือ่ นไขสามารถลดพฤติกรรมการลุกออกจากทีน่ ง่ั ของเด็กออทิสติก
ได้ดังนั้นควรทำ�สัญญาเงื่อนไขไปประยุกต์ใช้กับวิจัยอื่น ๆ และเด็กพิเศษประเภทอื่น ๆ เพื่อลดพฤติกรรม
ที่ไม่พึงประสงค์อื่นต่อไป
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