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 นันทิชา โสมนาม: การใชการเสริมแรงที่เปนกิจกรรมเพื่อลดพฤติกรรมการสะบัดมือของเด็กออ   
ทิสติก. อาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ: ผศ. ดร.นวลฉวี  ประเสริฐสุข. 71 หนา. 
 

  การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการสะบัดมือของเด็กออทิสติกกอนและ
หลังการใชการเสริมแรงท่ีเปนกิจกรรม ตัวอยางท่ีใชในการศึกษาไดแก เด็กออทิสติกเพศชาย อายุ 10 ขวบ 
ที่เขามารับบริการ ณ โรงเรียนอนุบาลระยองวัดหนองสนม (หองเรียนคูขนาน) ศูนยการศึกษาพิเศษประจํา
จังหวัดระยอง ที่มีปญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมการสะบัดมือ จํานวน 1 คน ไดมาโดยใชการเลือกตัวอยางแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) เปนการวิจัยเชิงทดลองแบบรายกรณี (Single Subject) ประเภท ABA Design 

ประกอบดวยขั้นตอนการทดลอง 3 ขั้นตอน ดังน้ี ระยะเสนฐาน (Baseline)  เปนเวลา 1 สัปดาห ระยะทดลอง 
(Treatment)   เปนเวลา 4 สัปดาห และระยะถอดถอน(Withdrawal) เปนเวลา 1 สัปดาห รวมระยะเวลาใน
การศึกษาท้ังหมด 6 สัปดาห ทําการทดลองสัปดาหละ 5 คร้ัง ใชเวลาในการทดลองคร้ังละ 20 นาที  
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย ประกอบดวย แบบสังเกตพฤติกรรมการสะบัดมือ แบบการเลือกตัวเสริมแรง 
แผนการเสริมแรงท่ีเปนกิจกรรม วิเคราะหขอมูลโดยใชคารอยละ 
 ผลการวิจัยพบวา 
 การใชการเสริมแรงท่ีเปนกิจกรรม สามารถลดพฤติกรรมการสะบัดมือของเด็กออทิสติกได 
โดยพบวาระยะเสนฐานมีพฤติกรรมเกิดข้ึนรอยละ 52.78 ในระยะการทดลองซึ่งเปนระยะที่ใช
แผนการเสริมแรงท่ีเปนกิจกรรมมีพฤติกรรมเกิดข้ึนรอยละ 29.19 และในระยะถอดถอนมีพฤติกรรม
เกิดข้ึนรอยละ 12.12 
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 The  purpose  of  this  study  was  to  compare hand  flick  behaviors before and after 

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

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

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

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

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

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

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

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

percentage.   

 The  result  showed  that  activity reinforcements  decreased  hand  flick  behaviors  

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

withdrawal score  of  12.12 %. 
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 การคนควาอิสระฉบับนี้สําเร็จลงไดดวยความกรุณาจาก  ผูชวยศาสตราจารย  ดร.นวลฉวี  
ประเสริฐสุขอาจารยผูควบคุมการคนควาอิสระ  ผูชวยศาสตราจารย  ดร .สมทรัพย สุขอนันต  
กรรมการรวมตรวจสอบการคนควาอิสระ  และอาจารย ดร.นงนุช  โรจนเลิศ  ประธานกรรมการการ
การสอบคนควาอิสระ ที่กรุณาตรวจสอบแกไขขอบกพรองช้ีแนะแนวทางในการดําเนินการคนควา
อิสระในคร้ังน้ี    และใหกําลังใจผูวิจัยจนสามารถดําเนินการทําการคนควาอิสระฉบับนี้สําเร็จ  
ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสน้ี 

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยประจําภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร  
มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกทาน  ที่ใหคําช้ีแนะและใหกําลังใจในการคนควาอิสระมาโดยตลอด 
 ขอกราบขอบพระคุณสํานักบริหารงานทางการศึกษาพิเศษ  สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ  ที่เห็นความสําคัญของการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
พิเศษ  และใหความกรุณาสนับสนุนเงินทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร 
 ขอกราบขอบพระคุณ  คุณพอสงา  คุณแมเร่ิม และครอบครัวโสมนาม  ที่ใหการดูแลและ
สนับสนุนเปนกําลังใจที่ดีตลอดมา 
 ขอกราบขอบพระคุณ นายอรุณ  ชุมทอง  ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัด
ระยอง  ที่ใหโอกาสและไดรับการสนับสนุนเปนอยางดีในการทําวิจัยคร้ังน้ีพรอมท้ังคณะครู
บุคลากรทุกทานท่ีใหความชวยเหลือและเปนกําลังใจดวยดีเสมอมา  ขอขอบพระคุณนางคณิศร  
เมืองแสน  และนางสาวเสาวณีย  สงางาม  ที่รวมเปนผูชวยในการวิจัยคร้ังน้ีใหสําเร็จลุลวงดวยดี   

คุณคาและประโยชนของการคนควาอิสระฉบับน้ีขอมอบเปนเคร่ืองบูชาพระคุณบิดามารดา  
และบูรพคณาจารยทุกทานท่ีใหการอบรมสั่งสอนประสิทธิ์ประสาทความรูและปลูกฝงคุณธรรม
ความดีใหกับผูวิจัยตลอดมาขอกราบขอบพระคุณทานดวยความเคารพยิ่งไว  ณ โอกาสน้ีดวย 

 
 
 

 




