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การปรับพฤติกรรม

(Behavior Modification)
รุจา เจนวีระนนท์, นักจิตวิทยา
ในการดูแลบุคคลออทิสติกเมื่อยังเป็ นเด็กเล็ก ถึงแม้วา่ จะรูส้ ึกเหน็ ดเหนื่ อย แต่ปัญหาก็จดั ว่ายัง
อยูใ่ นวงแคบพอที่จะจัดการได้ไม่ยากนัก เช่น ไม่พดู ไม่สื่อสาร ซน ก้าวร้าว ร้องไห้เสียงดัง แต่เมื่อบุคคล
ออทิสติกโตเป็ นหนุ่ มสาว ปั ญหาที่พบก็จะมีมากขึ้ น ทั้งยังจัดการได้ยากขึ้ นอีกด้วย ซึ่งผูป้ กครอง
จําเป็ นต้องเตรียมป้องกันไว้ต้งั แต่เด็กยังเล็กอยูด่ ีกว่า
ผูป้ กครองมักพาลูกมาฝึ กโดยเน้นให้ลกู เรียนรูท้ กั ษะทางวิชาการ และเข้าโรงเรียนได้ โดยสอน
เรื่องตัวอักษรและตัวเลข ซึ่งเด็กบางรายจะจดจําตัวอักษรและตัวเลขได้ แต่ไม่มกี ารเรียนรูแ้ ละเข้าใจ
อย่างแท้จริง ฉะนั้นจะเป็ นการเหมาะสมกว่า ถ้าหลักสูตรการฝึ กเด็กออทิสติกตั้งแต่เริ่มแรกต้องเน้น
ทักษะการช่วยเหลือตัวเอง และทักษะทางสังคมก่อนที่จะให้เด็กเรียนรูท้ กั ษะทางวิชาการ
นักจิตวิทยาจะมองเด็กที่มปี ั ญหาว่า เป็ นผูท้ ี่ตอ้ งการความช่วยเหลือ และจะมีความเป็ นห่วงถึง
ความสุขของเด็กในฐานะที่เป็ นสมาชิกคนหนึ่ งในสังคม การปรับพฤติกรรมเป็ นสิ่งที่นักจิตวิทยาหันมาใช้
กันมากกับเด็กที่มีปัญหาด้านต่างๆ เพราะเป็ นวิธีที่จะบอกให้เด็กทราบว่าอะไรที่เขาควรทํา และอะไรที่
เขาไม่สมควรทํา
วัตถุประสงค์ของการปรับพฤติกรรมก็เพือ่ ให้เด็กได้พฒ
ั นาพฤติกรรมใกล้เคียงเด็กปกติในวัย
เดียวกัน สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เบี่ยงเบน การเสริมทักษะทางสังคมและการมีปฏิสมั พันธ์กบั
บุคคลรอบข้าง กระตุน้ พัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้ อมัดใหญ่ กล้ามเนื้ อมัดเล็ก การสื่อสาร และการ
ช่วยเหลือตนเอง นอกจากนี้ ยังให้คาํ แนะนํากับผูป้ กครองในการปรับตัวและวิธีดแู ลจัดการเด็ก

เทคนิคการปรับพฤติกรรมในเด็ก

เทคนิ คการปรับพฤติกรรมนั้นใช้หลักทฤษฎีการเรียนรู ้ (Learning Theory) เป็ นวิธีการหนึ่ งที่
ช่วยให้เด็กได้เรียนรูท้ ี่จะแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมและเป็ นที่ยอมรับของสังคม วิธีการปรับพฤติกรรมมี
เป้าหมาย 3 เรื่อง คือ
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1. ลดพฤติกรรมที่เป็ นปั ญหา
2. ส่งเสริมพฤติกรรมที่เหมาะสม
3. สร้างพฤติกรรมใหม่
ถ้าเด็กได้รบั การบําบัดโดยการปรับพฤติกรรม และกระตุน้ พัฒนาการในด้านที่บกพร่องอย่าง
สมํา่ เสมอ โดยผูป้ กครองมีส่วนร่วมในการฝึ กและดูแลอย่างต่อเนื่ อง เด็กเหล่านี้ ก็สามารถที่จะพัฒนาได้
อย่างเหมาะสมเต็มความสามารถที่เขามี

วิธีที่ใช้ในการปรับพฤติกรรม

1. การเสริมแรง เป็ นการส่งเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ให้ซ้าํ อีกเมื่อได้รบั คําชมหรือรางวัล
2. การหยุดยัง้ เป็ นการงดให้รางวัล งดให้ความสนใจต่อพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
3. การงดร่วมกิจกรรม เป็ นการงดในช่วงเวลาจํากัด แต่ไม่ควรงดนานเกินไป
4. การทําสัญญากับเด็ก เป็ นการเซ็นสัญญาระหว่างครูกบั นักเรียนในลักษณะที่เป็ นลายลักษณ์
อักษร ระยะเวลาการทําสัญญาไม่ควรนานเกินกว่าที่เด็กจะทําได้ มีการตรวจสอบตลอดเวลา เมื่อผิด
สัญญาควรมีการลงโทษ หากมีการปฏิบตั ิครบถ้วนควรให้รางวัลแก่เด็ก
5. การลงโทษ เป็ นขบวนการในการขจัดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของเด็ก และไม่ให้เด็กแสดง
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์อีก
6. การเป็ นแบบอย่างทีด่ ี ครูควรเป็ นแบบอย่างที่ดีแก่เด็ก เด็กอาจยึดครูเป็ นแบบอย่างที่ดีใน
หลายๆ ด้าน นอกจากนี้ อาจให้นักเรียนที่ดีเป็ นแบบอย่างแทนก็ได้

ความสามารถที่เด็กต้องมีก่อนเข้าวัยเรียน

1. ทางด้านสังคม
สามารถปรับได้โดยการฝึ กให้เด็กมีสมั พันธภาพที่ดี เช่น ฝึ กการสบตา สบตาทุกครั้งเมื่อ
เรียกชื่อ การสบตาอย่างมีความหมาย มองขณะพูดคุย รูจ้ กั ทักทาย ฝึ กให้เด็กรูจ้ กั การเล่นของเล่นให้ถกู
วิธีไม่ขว้างปา และเก็บของเล่นทุกครั้งเมื่อเลิกเล่น ฝึ กให้รจู ้ กั การรอคอย การขอเมื่อต้องการ รูจ้ กั ชื่อนามสกุลของตนเองตลอดจนคนในครอบครัว
2. การสื่อความหมาย
เด็กออทิสติกมีความบกพร่องในเรื่องการสื่อสารเป็ นอย่างมาก ทั้งการเข้าใจและการใช้ภาษา
ในช่วงแรกของการฝึ ก ผูฝ้ ึ กจะสอนให้เด็กรูจ้ กั สิ่งของที่อยูร่ อบตัว เด็กจะค่อยๆเรียนรูจ้ ากการได้เห็น ได้
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ฟั งซํ้าๆ เด็กจะเข้าใจ ทําตาม หรือเลียนแบบ ตลอดจนทําตามคําสัง่ ได้ ผูฝ้ ึ กจะใช้ภาษาพูดกับเด็กทุกครั้ง
ในการสื่อความหมายกับเด็กแม้วา่ เด็กจะพูดไม่ได้ก็ตาม ภาษาที่ใช้จะเป็ นภาษาที่เข้าใจง่าย สั้น ชัดเจน
ไม่ซบั ซ้อน
3. การเลียนแบบการกระทํา
เนื่ องจากเด็กออทิสติกมีความบกพร่องทางด้านภาษา ทั้งการเข้าใจและการใช้ภาษา ซึ่งถ้าเด็กมี
สัมพันธภาพกับบุคคลอื่นดีแล้วเขาจะเปิ ดโลกส่วนตัวกับบุคคลอื่นได้ ยอมรับผูอ้ ื่นและสนใจสิ่งแวดล้อม
รอบข้าง ในช่วงนี้ ผูฝ้ ึ กจะช่วยให้เขามีการเลียนแบบ โดยการจับมือทําในสิ่งที่เห็นนั้น ทําซํ้าๆ ซึ่งต่อมา
เขาจะกระทําได้ดว้ ยตนเอง
4. การเล่น
เด็กออทิสติกจะเล่นของเล่นไม่เป็ น เล่นตามกลุ่มหรือเล่นร่วมกับคนอื่นไม่ได้ เนื่ องจากการขาด
จิตนาการจึงต้องสอนการเล่นของเล่นให้ถกู วิธี สอนให้รจู ้ กั ที่จะให้และรับ รูจ้ กั ที่จะรอคอย ทําตามกฎ
กติกาของกลุ่มได้
5.การใช้กล้ามเนื้ อมัดเล็กและกล้ามเนื้ อมัดใหญ่
เด็กออทิสติกมีพฒ
ั นาการทางด้านร่างกายเป็ นไปตามวัย แต่ความแข็งแรงมัน่ คง ความ
คล่องแคล่วและการทํางานของอวัยวะต่างๆยังพัฒนาได้ไม่สมบูรณ์เท่าเด็กปกติในวัยเดียวกัน ซึ่งต้อง
ได้รบั การช่วยเหลือโดยการชักนําให้เด็กออกกําลังกาย ถีบสามล้อ โยน-รับลูกบอล รดนํ้าตนไม้ ระบาย
สี ปฏิบตั ิกิจวัตรประจําวัน ทําซํ้าๆทุกวัน พร้องให้คาํ ชมเชยเมื่อเด็กสามารถทําได้
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