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52261301  :  สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาพิเศษ 

คําสําคัญ  :  การชี้แนะรวมกับการเสริมแรง / พฤติกรรมไมตั้งใจเรียน / เด็กออทิสติก 

 จิตติมา  วัชรเสถียร : ผลของการใชการช้ีแนะรวมกับการเสริมแรงเพ่ือลดพฤติกรรม                
ไมตั้งใจเรียนของเด็กออทิสติก. อาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ : อาจารยดร.นงนุช  โรจนเลิศ.            

70  หนา 
 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของการใชการ ช้ีแนะรวมกับการเสริมแรง                  
เพื่อลดพฤติกรรมไมตั้งใจเรียนของเด็กออทิสติก   ตัวอยางท่ีใชศึกษาในการวิจัยคร้ังน้ี   คือ                     
เด็กออทิสติกที่มีพฤติกรรมไมตั้งใจเรียนในช้ันเรียน  เพศหญิง  อายุ  9  ป  กําลังศึกษาอยูในระดับ               
ชั้นประถมศึกษาปที่  1  โรงเรียนคลองทวีวัฒนา(ทองนวมอนุสรณ)  สํานักงานเขตทวีวัฒนา            
สังกัดกรุงเทพมหานคร  ประจําปการศึกษา  2556  จํานวน  1  คน   ไดมาโดยวิธีเลือกอยาง
เฉพาะเจาะจง  และไดรับการยินยอมจากผูปกครอง 
 ดําเนินการทดลองโดยใชวิธีการทดลองแบบรายกรณี  ซึ่งประกอบไปดวยขั้นตอนการทดลอง  
3  ขั้นตอน  ดังน้ี  ระยะที่  1  ระยะเสนฐานเปนเวลา  2  สัปดาห  ระยะท่ี  2  ระยะทดลองเปนเวลา               
4  สัปดาห  ระยะที่  3  ระยะถอดถอนเปนเวลา  2  สัปดาห 
 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย  ประกอบดวย  แบบสํารวจตัวเสริมแรงและแบบสังเกตพฤติกรรม
และบันทึกพฤติกรรมไมตั้งใจเรียนของนักเรียน 

 ผลการวิจัยพบวา  การใชการชี้แนะรวมกับการเสริมแรงสามารถลดพฤติกรรมไมตั้งใจเรียน
ของเด็กออทิสติกได  โดยพบวารอยละของพฤติกรรมไมตั้งใจเรียนของเด็กออทิสติกใน ระยะท่ี 1 
ระยะ   เสนฐานเทากับ  68.44  และในระยะท่ี  2  ระยะทดลองเทากับ  63.89  และในระยะท่ี  3  ระยะ
ถอดถอน  เทากับ  60.44   
 

 

 

ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว     บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  
ลายมือชื่อนักศึกษา............................................................                     ปการศึกษา  2556 

ลายมือชื่ออาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ.................................................. 
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52261301  :  MAJOR  :  SPECIAL  EDUCATION  PSYCHOLOGY 

KEY  WORD  :  PROMPTING  WITH  REINFORCEMENT / INATTENTIVE  LEARNING   

BEHAVIOR / AUTISTIC  CHILD 

 JITTIMA  WATCHARASATHIAN  :  THE  RESULT  OF  PROMPTING  WITH  

REINFORCEMENT  TO  REDUCE  INATTENTIVE  LEARNING  BEHAVIOR  OF  AN  

AUTISTIC  CHILD.  AN  INDEPENDENT  STUDY  ADVISOR  :  DR.NONGNUCH  

ROJANALERT,  Ed.D.  70  pp.  
 

 The  purpose  of  this  research  was  to  study  the  result  of  prompting  with  

reinforcement  to  reduce  inattentive  learning  behavior  in  an  autistic  child.  The  experiment 

was  a  single  subject  design.  The  subject  was  a  female  autistic  child  age  9  years  in  

Pratomsuksa  1,  Klongtaweewattana  school,  Bangkok,  in  the  second  semester  of  the  2013  

academic  year  derived  by  purposive  sampling  with  parent’s  consent. 

 The  experiment  procedures  were  devided  into  3  phases.  The first  phase  was  a  

baseline  period  which  covered  2  weeks.  The  second  phase  which  covered  4  weeks  was  an  

experimentation  phase  of  using  prompting  with  reinforcement  to  reduce  the  subject’s  

inattentive  learning  behavior.  The  third  phase  took  2  weeks  for  the  withdrawal  of  prompting  

with  reinforcement. 

 The  instruments  used  to  collect  data  were  1)  The  survey  reinforcement  form  2)  The  

observation  form  to  record  inattentive  learning  behavior.  Data  were  analyzed  by  frequency  

and  percentage. 

 The  result  found  that  prompting  with  reinforcement  reduced  the  subject’s  inattentive  

learning  behavior,  the  percentage  score  in  the  baseline  period  was 68.44, during  the  

experimentation  period  was  63.89,  and  the  withdrawal  period  was  60.44. 

 

 

Department of Psychology and Guidance        Graduate School, Silpakorm University 

Student’s  signature............................................................      Academic Year  2013 

An  independent  study  Advisor’s signature.................................................. 
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กิตติกรรมประกาศ 

 

 การคนควาอิสระฉบับนี้สําเร็จไดดวยดีเพราะไดรับความกรุณาอยางสูง  ในการใหคําแนะนํา
ปรึกษาใหข อคิดและแก ไขขอบกพรอง   ใหความเ อ้ือ เฟ อ   ความมีน้ํ า ใจ   ความหวงใย                            
และความชวยเหลือตาง  ๆ  ทําใหผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งและขอขอบพระคุณทานผูมีพระคุณ   คือ                    
อาจารย  ดร.นงนุช  โรจนเลิศ  ผูชวยศาสตราจารย  ดร .นวลฉวี  ประเสริฐสุข  รองศาสตราจารย               
ลิขิต  กาญจนาภรณ  เปนผลใหการคนควาอิสระมีความถูกตองและสมบูรณที่สุด 

 ขอกราบขอบพระคุณ  สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษที่เห็นความสําคัญของการพัฒนา
บุคลากรทางการศึกษา  ไดใหโอกาสและสนับสนุนทุนการศึกษาจนตลอดหลักสูตร 

 ขอกราบขอบพระคุณ  คณาจารยภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว  มหาวิทยาลัยศิลปากร
และวิทยากรพิเศษทุกทาน  ที่ไดประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู  และประสบการณอันมีคุณคาอยางย่ิง
กับผูวิจัย  รวมถึงเพ่ือนนักศึกษาปริญญาโท  สาขาจิตวิทยาการศึกษาพิเศษทุกทานท่ีไดมอบนํ้าใจและ
ความเปนกัลยาณมิตร 

 ขอกราบขอบพระคุณผูบริหาร  คณะครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่  1/1  โรงเรียน
คลองทวีวัฒนา(ทองนวมอนุสรณ)  สํานักงานเขตทวีวัฒนา  สังกัดกรุงเทพมหานคร  ที่อํานวยความ
สะดวกตลอดการทดลอง 

 ขอกราบขอบพระคุณ  คุณพอประวิทย  คุณแมรําพึง  บุญสม  นายวัลลภ  วัชรเสถียร  คูสมรส  
และเด็กหญิงฐิตารีย  วัชรเสถียร  ที่ยอมเสียสละความสุขสวนตัวอนุญาตใหใชเวลาศึกษาเลาเรียน  
พรอมทั้งใหกําลังใจ  ใหความชวยเหลือ  และอํานวยความสะดวกตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาจนสําเร็จ 

 คุณคาและประโยชนของการคนควาอิสระฉบับนี้  ขอมอบเปนเคร่ืองบูชาพระคุณบิดามารดา
และบูรพคณาจารยทุกทานที่ใหการอบรมสั่งสอนประสิทธิ์ประสาทความรูและปลูกฝงคุณธรรมความ
ดีใหกับผูวิจัยตลอดมา  ขอกราบขอบพระคุณทานดวยความเคารพยิ่ง  ไว  ณ  โอกาสน้ีดวย 
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