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52261303 : สาขาวชิาจิตวทิยาการศึกษาพเิศษ 

คาํสาํคญั   : การช้ีแนะดว้ยการเสนอตวัแบบร่วมกบัการเสริมแรงทางบวก / พฤติกรรมทางสังคมใน

การรับประทานอาหารกลางวนั / เด็กออทิสติก 

เอกสุรีย ์ พรสุริยชัย : การช้ีแนะด้วยการเสนอตวัแบบร่วมกับการเสริมแรงทางบวก                

เพื่อพฒันาพฤติกรรมทางสังคมในการรับประทานอาหารกลางวนัของเด็กออทิสติก อาจารย ์                     

ที่ปรึกษาการคน้ควา้อิสระ : ผศ.ดร.สมทรัพย ์ สุขอนนัต.์ 186 หนา้. 

การวจิยัคร้ังน้ีมีจุดประสงคเ์พือ่ศึกษาการช้ีแนะดว้ยการเสนอตวัแบบร่วมกบัการเริมแรง

ทางบวกเพื่อพฒันาพฤติกรรมทางสังคมในการรับประทานอาหารกลางวนัของเด็กออทิสติก  

ตวัอยา่งที่ใชใ้นการศึกษาไดแ้ก่เด็กออทิสติก  เพศชาย อาย ุ 6 ขวบ 6 เดือน  จาํนวน 1 คน ที่เขา้มารับ

การศึกษาระดับชั้ นประถมศึกษาปีท่ี  1 โรงเ รียนวัดเศวตฉัตร  สํานักงานเขตคลองสาน  

กรุงเทพมหานคร  ที่มีปัญหาเก่ียวกบัพฤติกรรมทางสงัคมในการรับประทานอาหารกลางวนั โดยใช้

การเลือกตวัอย่างแบบเจาะจง ( Purposive  Sampling )  เป็นการวิจยัเชิงทดลองแบบรายกรณี            

( Single  Subject  Design )  ประเภท  ABA Design  ประกอบดว้ย  ขั้นตอนการทดลอง 3 ขั้นตอน

ดงัน้ี  ระยะเสน้ฐาน ( Baseline )เป็นเวลา  5  วนั  ระยะการทดลอง ( Treatment )  เป็นเวลา  10  วนั

และระยะหลงัการทดลอง ( Withdrawal ) เป็นเวลา  5  วนั  ระยะเวลาในการศึกษาทั้งหมด  20  วนั  

ทาํการทดลองสัปดาห์ละ 5 คร้ัง คือ วนัจนัทร์ – วนัศุกร์ ใชเ้วลาการทดลองตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 

11.00 น.  เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวิจยัประกอบดว้ย  แบบสังเกตพฤติกรรมการเขา้แถว, แบบสังเกต

พฤติกรรมการล้างมือและแบบสังเกตพฤติกรรมการเดินมานั่งกับเพื่อนเพื่อรับประทานอาหาร

กลางวนั,กล่าวคาํขอบคุณ  ทาํการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยการแจกแจงความถ่ีและค่าเฉล่ีย 

ผลการวิจัยพบว่า  การช้ีแนะด้วยการเสนอตัวแบบร่วมกับการเสริมแรงทางบวก                     

เพื่อพฒันาพฤติกรรมทางสังคมในการรับประทานอาหารกลางวนัของเด็กออทิสติกไดโ้ดยพบว่า

ค่าเฉล่ียในการเปรียบเทียบทั้ ง 3 ระยะคือ  ระยะเส้นฐาน (A1)  มีค่าเฉล่ีย 1.70 คะแนน  ระยะ

ระหวา่งการทดลอง (B) มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 6.65 คะแนน  ระยะหลงัการทดลอง (A2)  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 

11.90 คะแนน  มีคะแนนเพิม่ขึ้นในระยะทดลองและหลงัการทดลอง 
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52261303  :  MAJOR:SPECIAL  EDUCATION   PSYCHOLOGY 

KEYWORD : TEACHER’S  PROMPTING  AND  POSITIVE  REINFORCEMENT / TO  

PROMOTE  SOCIAL BEHAVIORS  DURING LUNCHTIME /AUTISTIC  CHILD 

AEKSUREE  PORNSURIYACHAI :  TEACHER’S PROMPTING AND  POSITIVE  

REINFORCEMENT  TO  PROMOTE  SOCIAL  BEHAVIORS  DURING  LUNCHTIME  OF  

AN  AUTISTIC  CHILD  ADVISOR : ASST. PROF.  Somsap  Sookanan, Ph.D.  186 PP. 

This study aimed to investigate the teacher’s prompting and positive reinforcement             

to promote social behaviors of an autistic  child. The sample was an autistic boy, aged 6 years 6 

months old, who attended Prathomsuksa 1, Wat  Sawetchat  School, Klongsan, Bangkok.            

He had difficulty regarding to social behaviors during lunchtime. The sample was purposive 

drawn into the experiment. The experiment was a single subject, ABA design. The baseline 

period lasted for 5 days, while the treatment period lasted for 10 days, and the withdrawal    

period last for 5 days. Total time of the study was  20 days, from Monday-Friday, at  10.00 am – 

11.00 am . The instruments  included observation forms. Data were analyzed by  frequency and 

mean .  

The result showed that prompting and positive reinforcement promoted social 

behaviors during lunchtime of the autistic child, with baseline mean score (A1)  1.70, treatment  

mean score (B) 6.63 and withdrawal mean score (A2)  11.90 respectively. 
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กิตติกรรมประกาศ 

 

การค้นคว้าอิสระฉบับน้ีผู ้วิจัยได้รับความกรุณาอย่างดียิ่งจาก ผูช่้วยศาสตราจารย ์            

ดร.สมทรัพย ์ สุขอนนัต ์ ซ่ึงเป็นอาจารยท์ี่ปรึกษาหลกัการคน้ควา้อิสระและกรรมการตรวจสอบ ที่

ไดส้ละเวลาใหค้าํปรึกษาแนะนาํตลอดจนตรวจแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆตลอดระยะเวลาการคน้ควา้

อิสระ ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณไว ้ณ โอกาสน้ี  รองศาสตราจารยลิ์ขิต  กาญจนาภรณ์ ซ่ึงเป็น

อาจารยท์ี่ปรึกษาร่วมและให้คาํแนะนํา  ขอกราบขอบพระคุณอาจารย ์ดร.กมล  โพธิเยน็ ซ่ึงเป็น

ประธานสอบการคน้ควา้อิสระและช่วยให้คาํแนะนาํตรวจแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ ตลอดจนตรวจ

แกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆในการคน้ควา้อิสระคร้ังน้ี 

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยภ์าควิชาจิตวิทยาและการแนะแนวคณะศึกษาศาสตร์

มหาวทิยาลยัศิลปากรทุกท่านที่ไดป้ระสิทธ์ิประสาทวชิาความรู้แนวคิด อนัเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ

การคน้ควา้อิสระ ตลอดจนแนวคิดการทาํงานและแนวคิดในการดาํเนินชีวิตอยา่งมีคุณค่าอนัเป็น

ประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป 

ขอขอบพระคุณศูนยส่์วนกลางการศึกษาพิเศษ  ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการที่ได้

พิจารณามอบทุนการศึกษาเพื่อให้ศึกษาต่อในระดับบณัฑิตศึกษา ณ โอกาสน้ีขอขอบพระคุณ                 

นางสุจิตรา  เสนา อดีตผูอ้าํนวยการโรงเรียนวดัเศวตฉตัร นางดวงเดือน สหมิตร อดีตรองผูอ้าํนวยการ, 

นายสรศกัด์ิ  แสงเรืองรอง  อดีตรองผูอ้าํนวยการ  และผูบ้ริหาร, รองผูบ้ริหารโรงเรียนวดัเศวตฉัตร

ทุกท่านทั้งในอดีตและปัจจุบนั 

ขอรําลึกถึงพระคุณของคุณพ่อกี  แซ่อ้ือ,คุณแม่ละเมียด  บุญประเสริฐ์, คุณแม่ทองเจือ  

ฤกษเ์สียงศรี, ลูกชายส่ีคนกบัลูกสะใภส้องคน และเพื่อนที่รู้จกักบัเพื่อนที่ทาํงานที่เป็นแรงบนัดาล

ใจและเป็นกาํลงัใจใหส้าํเร็จการศึกษาในคร้ังน้ี 

ทา้ยสุด คุณค่าและประโยชน์ที่เกิดจากการคน้ควา้อิสระในคร้ังน้ี  ผูว้ิจัยขอมอบเป็น

เคร่ืองบูชาพระคุณแก่ บิดา มารดา ครูอาจารย ์ผูอ้บรมสั่งสอนและประสิทธ์ิประสาทความรู้

ตลอดจนผูมี้พระคุณทุกท่านที่มอบสติปัญญาและส่ิงดีๆในชีวติใหแ้ก่ผูว้จิยัมาจนบดัน้ี 
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