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บทคดัย่อ 
 
 การคน้ควา้แบบอิสระในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาผลของการใชเ้ทคนิค         

การเสริมแรงทางบวกในการพฒันาทกัษะการดูแลผวิของนกัเรียนสมองพิการ กรณีศึกษา          
ในคร้ังน้ี เป็นนกัเรียนสมองพิการ เพศหญิง อาย ุ 21  ปี ศึกษาอยูท่ี่โรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่  
ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา 2556 จ  านวน 1 คน  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาประกอบดว้ย            
1) แบบสังเกตและบนัทึกพฤติกรรม ซ่ึงใช ้ 3 ระยะ  2) แผนการสอนทกัษะการดูแลสุขภาพผวิ              
3) แผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล 4) แบบส ารวจตวัเสริมแรงทางบวก  5) แบบบนัทึก       
การใหแ้รงเสริม 6) แบบประเมินสุขภาพดว้ยตนเอง  7) แบบประเมินทกัษะการดูแลสุขภาพผวิ  
โดยผูศึ้กษาใชเ้วลาในการสังเกต และบนัทึกวดีีทศัน์ รวม 5 สัปดาห์ สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์
ขอ้มูล คือ ค่าเฉล่ียและค่าร้อยละ น าเสนอผลการศึกษา โดยใชต้ารางแสดงค่าร้อยละ
เปรียบเทียบก่อนและหลงัการฝึกทกัษะการดูแลผวิ และใชต้ารางแผนสถิติประกอบความเรียง
เชิงพรรณนา  

 ผลการศึกษาพบวา่ กรณีศึกษามีการพฒันาทกัษะการดูแลผวิหลงัการใชแ้รงเสริมเพิ่มข้ึน
จากร้อยละ 46.66  เป็นร้อยละ 86.21 พฤติกรรมท่ีพฒันาดีข้ึน คือ การพฒันาทกัษะการดูแลผวิ      
4 ทกัษะ ประกอบดว้ย  ทกัษะการคดัแยกเส้ือผา้  จากร้อยละ 41.66 เป็นร้อยละ 84.89        
ทกัษะการเช็ดตวัหลงัอาบน ้า ร้อยละ 46.66 เป็นร้อยละ 84.99  ทกัษะการเลือกเส้ือผา้              
ร้อยละ 51.66 เป็นร้อยละ 86.66 ทกัษะการรับการรักษาร้อยละ 46.66 เป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 88.33   
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ABSTRACT 
 
 The purpose of this independent study was to examine the effect of using positive 

reinforcement technique to develop skin care skills of a student with cerebral palsy.  
The case study  was a 21- year old girl, studying in the first semester of 2013 academic year 
at Srisangwan Chiangmai School. The instruments of this study consisted of 1) a behavioral  
observation form with three stages, 2) skin care skills plans, 3) individual education plans,       
4) positive reinforcement  observation form , 5) positive reinforcement record,                      
6) self  evaluation  form, and 7) skin care skills  evaluation form. The data were analyzed       
by using percentage which were later on compared  with pre-post skin care skill assessments, 
presented by table and graphs with descriptive  explanation and statistical tables with 
descriptive explanation. 
  The findings revealed that after  using  positive reinforcement  technique, the case 
study’s skin care skills  were  increased  from 46.66 to 86.21 percent. Each skill was 
increased as follows; sorting clothes skill  increased  from 41.66 to 84.89 % drying self  after 
a bath skill from 46.66 to 84.99 %,  choosing clothes skill  higher from 51.66 to 86.66 %          
and treating self  from 46.66 to 88.33 % .  
 
 


