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บทคัดยอ 
 
  การศึกษาคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อปรับพฤติกรรมการตีผูอ่ืนของเด็กออทิสติก 
ในหองเรียนรวมโดยใชหลักการวิเคราะหพฤติกรรมประยุกต  กรณีศึกษาเปนเด็กชายท่ีไดรับ 
การเลือกแบบเจาะจง  กําลังศึกษาในช้ันประถมศึกษาปท่ี 1  โรงเรียนบานใหมหนองบัว 
อําเภอไชยปราการ  จังหวัดเชียงใหม  ผูศึกษาใชเทคนิคการใหแรงเสริมทางบวกในรูปแบบ 
ของเบ้ียอรรถกร  การใชตัวแบบการกระทําท่ีมีชีวิต  การลงโทษดวยการปรับสินไหม และ 
การชี้แนะทางกาย และวาจา  แผนการปรับพฤติกรรมเปนแบบ ABA  เคร่ืองมือท่ีใช คือ  
1)โปรแกรมการปรับพฤติกรรมการตีผูอ่ืน  2) แบบประเมินความสามารถที่เสนฐาน   
3) แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม  และ 4) การบันทึกวีดีทัศน  โดยผูศึกษาใชเวลาในการสังเกต
และบันทึกวีดทัีศนเปน 3 ระยะ  รวม 3 สัปดาห คือระยะเสนฐานโดยสังเกตพฤติกรรมกอนทดลอง 
1 สัปดาห  ระยะท่ีสองเปนการทดลองติดตอกัน 1 สัปดาห  และระยะสุดทาย เปนการถอดถอน 
หรือระยะติดตามผลอีก 1 สัปดาห  การวิเคราะหขอมูลผูศึกษานําเสนอในรูปของตาราง และ 
การแสดงกราฟเปรียบเทียบประกอบความเรียงเชิงพรรณนา ซ่ึงผลการศึกษาสรุปไดดังนี ้
               หลังจากใชหลักการวิเคราะหพฤติกรรมประยุกตในการปรับพฤติกรรมซ่ึงประกอบดวย
เทคนิคการเสริมแรง  การเสนอตัวแบบที่มีชีวิต  การลงโทษดวยการปรับสินไหม และการช้ีแนะ  
กรณีศึกษามีพฤติกรรมการตีผูอ่ืนท่ีลดลงจากรอยละ 92  เปนรอยละ 32  ท้ังนี้กรณีศึกษาไดเรียนรู 
และเลือกแสดงพฤติกรรมการลูบแขนมาแทนพฤติกรรมการตี คิดเปนรอยละ 72 



 จ 

 
Independent Study Title Behavior Modifications of Hitting Others in a Child with 

Autism Using Applied Behavioral Analysis 

 
Author Mrs. Pensri   Srima 
 
Degree    Master of Education (Special Education) 
 
Independent Study Advisory Committee 
    Assoc.Prof. Dr. Ratachaneekorn  Tongsookdee     Chairperson 
    Assoc.Prof. Soisuda  Vittayakorn           Member 
 

ABSTRACT 
 
 The purpose of this independent study was to modify hitting other behaviors using 
applied behavioral analysis (ABA) of a 11- year old boy with autism in a inclusive classroom, 
Phatham Suksa 1,  Baan Mai Noung Bou School,  Chia Pra Kran District,  Chiang Mai Province 
during second semester in the academic year 2006.  The subject was selected by purposive 
sampling.  Applied Behavior Analysis (ABA) was used with positive reinforcement (token), 
modeling, punishing (response cost), and prompting. The main research instruments included    
1) treatment plans focused on modifying hitting other behavior, 2) a collecting and recording 
baseline data form,  3) a behavior observation form,  and  4) a video recorder. The total 
experimental time was three weeks; i.e., baseline data collection, treatment and extinction period 
was one week each. The information gathered from the observation form and video recorder were 
categorized into major themes and explained descriptively. 
                The results showed that after using ABA with positive reinforcements (token), live 
modeling, punishing (response cost), and prompting, percentage means of hitting others behaviors 
while in the classroom of the case study was less as compared to the percentage means before the 
treatment; it decreased from 92% to 32%. Moreover, the case study was able to learn how to 
politely touch others instead of hitting and used it by 72%.  


