
 

 

 

ชื่อเรื่อง ผลการใช้เทคนิคการเสริมแรงด้วยบัตรภาพรูปพยัญชนะเพื่อลดพฤติกรรมการไม่อยู่นิง่ใน
ห้องเรียนของนักเรียนออทิสติก ในศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา หน่วยบริการปง  

ชื่อผู้วิจัย นายวัชรพงษ์ วงศ์ศรีใส 

ทักษะท่ีใช้ในการวิจัย ทักษะวิชากร กิจกรรม การเสริมแรงดว้ยบัตรภาพพยัญชนะ 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 สังคมไทยในปัจจุบันให้การยอมรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษมากขึ้น ซึ่งเห็นได้จากการเปิดโอกาส
ทางการศึกษา โดยมีการจัดการศึกษาส าหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษทั้ง ๙ ประเภทได้แก่บุคคลที่มีความ
บกพร่องทางการเห็น บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยินบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา บุคคลที่มี
ความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว สุขภาพ บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ บุคคลที่มีความ
บกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษาและบุคคลออทิสติกโดย
ค านึงถึงความส าคัญต่อการศึกษาของเด็กพิการมากขึ้นซึ่งตรงกับพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้ระบุว่า การฟื้นฟูคนพิการ หมายถึงการเสริมสร้างสมรรถภาพหรือ
ความสามารถของคนพิการ ให้มีสภาพที่ดีขึ้นหรือด ารงสมรรถภาพหรือความสามารถที่มีอยู่เดิมไว้ โดยอาศัย
กระบวนการ ทางการแพทย์ กรมศาสนา การศึกษา สังคม อาชีพ หรือกระบวนการอื่นใด เพื่อให้คนพิการได้มี
โอกาสท างานหรือ ด ารงชีวิตในสังคมอย่างเต็มศักยภาพและมีความสุข 
  จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา หน่วยบริการปง 
สังเกตพบว่า  มีนักเรียนจ านวน  ๑ คน  มีปัญหาในเรื่องพฤติกรรมการไม่อยู่นิ่ง เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา ไม่
สามารถน่ังเรียนได้  ขาดความยับยั้งชั่งใจ กระสับกระส่าย ลุกลี้ลุกลน อารมณ์ร้อน เปลี่ยนแปลงง่าย ขาดความ
อดทนในการรอคอย จากพฤติกรรมที่กล่าวมานี้ ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนของครูหน่วยบริการและเดก็
ในหน่วยบริการ ที่ส าคัญคือส่งผลเสียโดยตรงต่อการพัฒนาด้านการเรียนการสอนเพื่อนในหน่วยบริการ จึงมี
ความสนใจที่ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาดังกล่าวของเด็ก แนวทางการแก้ปัญหาผู้วิจัยได้เลือกใช้เทคนิคการ
เสริมแรงด้วยบัตรภาพรูปอาเซียนเพื่อน ามาปรับพฤติกรรมการไม่อยู่นิ่งในเวลาเรียนของนักเรียนออทิสติก เพศ
หญิง เรียนอยู่ห้องเตรียมความพร้อมของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา หน่วยบริการปง เพื่อลด
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์และเกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการไม่อยู่นิ่งในเวลาเรียนของนักเรียนออทิสติก หลงัการใช้เทคนิคการ
เสริมแรงด้วยบัตรภาพรปูพยัญชนะ 
 2. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการไม่อยู่นิ่งในเวลาเรียนของนักเรียนออทิสติก ก่อนและหลังการใช้
เทคนิคการเสริมแรงด้วยบัตรภาพรูปพยัญชนะ 
 



ขอบเขตของการวิจัย 
  1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  2. ประชากร ได้แก่ นักเรียนออทิสติก ศึกษาอยู่ห้องเตรียมความพร้อมของศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจ าจังหวัดพะเยา หน่วยบริการปง 
  กลุ่มตัวอย่าง (หรือกลุ่มเป้าหมาย/หรือกรณีศึกษา) ได้แก่ นักเรียนออทิสติกศึกษาอยู่ห้องเตรียมความ
พร้อมของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา หน่วยบริการปง จ านวน 1 คน (โดยวิธีการเจาะจง) 
  3. ระยะเวลาในการท าวิจัย เริ่มตั้งแต่ 1 ภาคเรียน  
 4. ตัวแปรในการวิจัย 
  ตัวแปรต้น ได้แก่     เทคนิคการเสริมแรงด้วยบัตรภาพรูปพยัญชนะ 
  ตัวแปรตาม ได้แก่    พฤติกรรมการไม่อยู่นิ่งในห้องเรียน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง (อธิบายละเอียดตั้งแต่คุณสมบัติ จ านวน วิธีการเลือก) 
  ประชากร ได้แก่ เดก็ออทิสติกที่มีปัญหาพฤติกรรมการอยู่ไม่นิ่ง ในห้องเรียนช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม
ส าหรับบุคคลออทิสติก อายุ 8-14 ปี  จ านวน  1  คน   
  กลุ่มตัวอยา่ง (หรือกลุ่มเป้าหมาย/หรือกรณีศึกษา) ได้แก่ ตัวอยา่งที่ใชใ้นการศกึษาอยู่ที่ห้องเตรียม
ความพร้อมของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา หน่วยบริการปง จ านวน  1  คน  คอื เด็กหญิง 
ชมพูนุช จอมวุฒ ิ
 
 2 เครื่องมือที่ใช้ในการวจิัย 
 สื่อหรือนวัตกรรม ได้แก ่

2.1 แบบสังเกตและบันทึกพฤติกรรมซึ่งใช้สังเกตและบันทึกพฤติกรรม ๓ ระยะ คือ  
ก่อนใช้เทคนิคการเสริมแรงด้วยบัตรรูปพยัญชนะ ช่วงที่ใช้เทคนิคเทคนิคการเสริมแรงด้วยบัตรรูปพยัญชนะ
และหลังจากการใช้เทคนคิการเสริมแรงด้วยบัตรรปูพยัญชนะ  

2.2 แบบสังเกตและบันทึกพฤติกรรมในการวิจัยครั้งนี้  ผูว้ิจัยได้น าแบบฟอร์มบันทึกพฤติกรรมของ
เด็กออทิสติกที่มพีฤติกรรมอยู่ไม่นิ่งมาบันทึกโดยยึดความถ่ีของพฤติกรรมเป็นหลัก  เด็กแสดงพฤติกรรมเท่าใด  
ก็จะบันทึกจ านวนครั้งไวเ้ท่านั้น 

2.3 สรา้งแบบสังเกตและบันทึกพฤติกรรม  โดยการวิจัยครั้งนี้ผูว้ิจัยด าเนินการทดลองแบบสลับ 
(ABA)  ซึ่งแบ่งออกเป็น ๓ ระยะ 

มีวิธีการพัฒนา 
1. ศึกษาเอกสาร แนวคิด/ทฤษฎี  และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะท าวิจัยความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ

ออทิสติก  เทคนิคการเสริมแรงด้วยบัตรรูปภาพพยัญชนะ 
2. สร้างเป็นข้ันตอนในสังเกตและบันทึกพฤติกรรมการอยู่ไม่นิ่ง 
3. น าแบบวิเคราะห์พฤตกิรรมให้ผู้เชี่ยวชาญดา้นการศกึษาพิเศษ ที่มีความต้องการพิเศษทาง

การศกึษา จ านวน ๓ ทา่น ตรวจพจิารณาความตรงเชิงเน้ือหา  ( content validity ) โดยใช้แบบประเมินค่า  



  3 การเก็บรวบรวมข้อมลู 
  1. วิธกีารสังเกตและบันทึกพฤติกรรม 

 ผู้วิจัย ด าเนินการทดลองโดยสังเกตและบันทึกพฤติกรรมการไม่อยู่นิ่งในเวลาเรียน โดย โดยแบ่งเป็น 
๓ ระยะ คือ ระยะสังเกตพฤติกรรมก่อนการทดลองโดยผู้วิจัยสังเกตและบันทึกพฤติกรรมในช่วงเวลา ๐๙.๐๐ 
– ๑๐.๐๐ นาฬิกา เป็นเวลา ๖๐ นาที ต่อวัน ติดต่อกัน ๑๐ วัน เพื่อหาจ านวนความถี่และช่วงเวลาที่เกิด
พฤติกรรมการอยู่ไม่นิ่งเวลาเรียนมากที่สุด  แล้วน ามาบันทึกในแบบสังเกตและบันทึกความถี่เพื่อเป็นข้อมูล
พื้นฐานก่อนการทดลอง 

 2. วิธีด าเนินการทดลอง 
           2.1 แบบแผนการทดลองการวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยรายกรณี ประกอบด้วย ๓ ระยะคือ 
 ระยะที่ ๑ ศึกษาสังเกตและบันทึกพฤติกรรมการไม่อยู่นิ่งเวลาเรียนของกรณีศึกษาบันทึก

ความถี่  จ านวนครั้ง  ลงในแบบฟอร์ม  สรุปในแต่ละวัน  แต่ละสัปดาห์  ระยะนี้ใช้เวลาศึกษาสังเกต ๒ สัปดาห์ 
  ระยะที่ ๒ ได้ท าความเข้าใจ  อธิบายชี้แจงกับกรณีศึกษา  เงื่อนไขที่ได้วางไว้ในระยะเวลาที่
ก าหนด  ของแต่ละช่วงเวลา  ถ้ากรณีศึกษาไม่มีพฤติกรรมการไม่อยู่นิ่งเวลาเรียนใน ๑ ชั่วโมง กรณีศึกษาจะได้
บัตรภาพพยัญชนะไปสะสม  สะสมบัตรภาพรูปพยัญชนะตามเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในตาราง  มีการสรุป  บันทึก
พฤติกรรมทุกวัน  ศึกษาสังเกตการณ์เปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมจากความถี่  ระยะนี้ใช้เวลาศึกษาสังเกต ๒ 
สัปดาห์ 
  ระยะที่ ๓ งดใช้เทคนิคการเสริมแรงด้วยบัตรภาพพยัญชนะ  สังเกตและบันทึกพฤติกรรม  
สังเกตการณ์เปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมจากความถี่  และบันทึกแต่ละช่วงของการเปลี่ยนแปลงไว้  ระยะนี้ใช้
เวลาศึกษาสังเกต ๒ สัปดาห์ 

4. วิธีการวิเคราะห์ข้อมลู 

 1.เปรียบเทียบความถ่ีของพฤติกรรมการอยู่ไม่นิ่งและหลังการใช้เทคนิคการเสริมแรงด้วยบัตรภาพ
พยัญชนะ   
 2.การสรุปผลการศึกษาน าข้อมูลการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการอยู่ไม่นิ่งของประชากรในแต่ละช่วง
การสังเกตพฤติกรรมลงในตารางสรุปความถ่ีพฤติกรรมจากนั้นน าเสนอลักษณะของกราฟเส้น 
 

ผลการวิจัย 
๑. ผลการศึกษาพฤติกรรมการไม่อยู่นิ่งในห้องเรียนในการใช้เทคนิคการเสริมแรงทางบวก

ด้วยบัตรภาพพยัญชนะของนักเรียนออทิสติก ในระยะที่ ๑ (A๑) หรือระยะก่อนการทดลองมีค่าเฉลี่ยของ
ความถี่ที่มีพฤติกรรมการไม่อยู่นิ่งในห้องเรียนของนักเรียนออทิสติก เท่ากับ ๓.๙ และมีค่าเฉลี่ยร้อยละ  ๒.๔๖ 
ของความถ่ีระยะที่ ๒ (B) หรือระยะการทดลองมีค่าเฉลี่ยของความถ่ีที่มีพฤติกรรมการไม่อยู่นิ่งในห้องเรียนของ
นักเรียนออทิสติกในห้องเรียนเท่ากับ ๒.๓ และมีค่าเฉลี่ยร้อยละ ๔.๓๔. ของความถ่ี ระยะที่ ๓ (A๒) หรือระยะ
ถอดถอนการทดลองมีค่าเฉลี่ยของความถี่ที่มีพฤติกรรมการไม่อยู่นิ่งในห้องเรียนของนักเรียนออทิสติกเท่ากับ 
๑.๔ และมีค่าเฉลี่ยร้อยละ ๗.๐๖ ของความถ่ี 

แสดงให้เห็นว่าค่าเฉลี่ยร้อยละของความถี่ที่มีพฤติกรรมการไม่อยู่นิ่งในห้องเรียนของนักเรียน
ออทิสติก ระยะที่ ๑ (A๑) มีค่าเท่ากับร้อยละ ๒.๔๖ และในระยะที่ ๒ (B) มีค่าเท่ากับร้อยละ ๔.๓๔ ซึ่งมีค่า



มากกว่าระยะที่ ๑ (A๑) ส่วนในระยะที่ ๓ (A๒) ค่าเฉลี่ยร้อยละของความถี่ที่มีพฤติกรรมการไม่อยู่นิ่งใน
ห้องเรียนของนักเรียนออทิสติก มีค่าเท่ากับร้อยละ ๗.๐๖ ซึ่งมีค่าลดลงมากอย่างเห็นได้ชัด  

๒. ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการไม่อยู่นิ่งในห้องเรียนของนักเรียนออทิสติก หลังการใช้
เทคนิคการการเสริมแรงทางบวกบัตรภาพพยัญชนะ 

ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการไม่อยู่นิ่งในห้องเรียนของนักเรียนออทิสติก หลังการใช้เทคนิคการ
เสริมแรงทางบวกบัตรภาพพยัญชนะระยะที่ ๑ (A๑) ระยะหลังการทดลองพฤติกรรมการไม่อยู่นิ่งในห้องเรียน
ของนักเรียนออทิสติก หลังการใช้เทคนิคการเสริมแรงทางบวกบัตรภาพพยัญชนะเท่ากับ ๒.๔๖ ระยะที่ ๓ 
(A๒) ระยะหลังการทดลองหรือระยะถอนกิจกรรม ค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการไม่อยู่นิ่งในห้องเรียนของนักเรียน
ออทิสติก หลังการใช้เทคนิค การเสริมแรงทางบวกบัตรภาพพยัญชนะเท่ากับ ๗.๐๖ คือ ด้ายการควบคุมตนเอง 
ได้แก่พฤติกรรมนั่งรวมกลุ่ม แต่ไม่ท ากิจกรรม เมื่อต้องรอคอย พฤติกรรมการใช้เวลา มากหรือน้อยเกินไปใน
การท ากิจกรรมแต่ละกิจกรรม พฤติกรรมการแสดงอาการเศร้า หรือคับข้องใจเมื่อผู้อื่น ไม่เข้าใจในสิ่งที่ตน
ต้องการ และพฤติกรรม 

 
อภิปรายผลวิจัย 

๓.๑ ระยะที่ ๑ (A๑) หรือระยะก่อนการทดลองมีค่าเฉลี่ยก่อนใช้แรงเสริมทางบวกด้วยบัตรรูปภาพ
พยัญชนะในระยะที่ ๑ (A๑) หรือระยะก่อนการทดลองมีค่าเฉลี่ยของความถี่ที่มีพฤติกรรมการไม่อยู่นิ่งใน
ห้องเรียนของนักเรียนออทิสติก เท่ากับ ๓.๙ และมีค่าเฉลี่ยร้อยละ  ๒.๔๖ ของความถี่ ระยะที่ ๒  (B) หรือ
ระยะการทดลองมีค่าเฉลี่ยของความถี่ที่มีพฤติกรรมการไม่อยู่นิ่งในห้องเรียนของนักเรียนออทิสติกในห้องเรียน
เท่ากับ ๒.๓ และมีค่าเฉลี่ยร้อยละ ๔.๓๔ ของความถี่ ระยะที่ ๓ (A๒) หรือระยะถอดถอนการทดลองมีค่าเฉลี่ย
ของความถี่ที่มีพฤติกรรมการไม่อยู่นิ่งในห้องเรียนของนักเรียนออทิสติกเท่ากับ ๑.๔ และมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 
๗.๐๖ ของความถ่ี 

๓.๒  ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการไม่อยู่นิ่งในห้องเรียนของนักเรียนออทิสติก หลังการใช้เทคนิคการ
เสริมแรงทางบวกด้วยบัตรรูปภาพพยัญชนะ ระยะที่ ๑ (A๑) ระยะหลังการทดลอง  พฤติกรรมการไม่อยู่นิ่งใน
ห้องเรียนของนักเรียนออทิสติก หลังการใช้เทคนิคการเสริมแรงทางบวกด้วยบัตรรูปภาพพยัญชนะ เท่ากับ ๒.๒๗ ระยะที่ 
๓ (A๒) ระยะหลังการทดลองหรือระยะถอนกิจกรรม ค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการไม่อยู่นิ่งในห้องเรียนของนักเรียน     
ออทิสติก หลังการใช้เทคนิคการเสริมแรงทางบวกด้วยบัตรรูปภาพพยัญชนะเท่ากับ ๗.๐๖ 
 ผลการวิจัยพบว่า  กรณีศึกษามีพฤติกรรมการไม่อยู่นิ่งในและเริ่มควบคุมอารมณ์ตนเองในพฤติกรรม
การไม่อยู่นิ่งหรือพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์  กรณีศึกษาสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ตามเงื่อนไขที่วางไว้  
กล่าวคือ  สามารถลดพฤติกรรมการไม่อยู่นิ่งแล้วสร้างพฤติกรรมที่เพื่อนหรือสังคมยอมรับขึ้นมาแทนโดย
พฤติกรรมใหม่และการลดพฤติกรรมเก่าจะด าเนินไปอย่างเป็นขั้นตอน  ผู้วิจัยจึงเลือกใช้เทคนิคการเสริมแรง
ทางบวกด้วยบัตรรูปภาพพยัญชนะ  เน่ืองจากผู้วิจัยได้ศึกษาสังเกตสิ่งที่กรณีศึกษาชอบ ซึ่งกรณีศึกษาชอบการ
วางเงื่อนไข เมื่อท างานส าเร็จจะต้องได้รับแรงเสริมทางบวก ผู้วิจัยได้ส ารวจสิ่งที่กรณีศึกษาชอบมากที่สุด  ซึ่ง
เป็น เรื่องราวพยัญชนะไทยและของเล่นที่เป็นบัตรรูปภาพพยัญชนะหรือตัวต่อเป็นแรงจูงใจและผู้วิจัยได้
ก าหนดเงื่อนไขในการที่จะได้เล่นบัตรรูปภาพพยัญชนะ ดังกล่าว จะเห็นได้ว่าบัตรรูปภาพพยัญชนะเป็นตัว



เสริมแรงที่มีประสิทธิภาพมากในการปรับพฤติกรรมของบุคคลผู้วิจัยจึงได้สนใจศึกษาการใช้เทคนิคการ
เสริมแรงทางบวกด้วยบัตรรูปภาพพยัญชนะเป็นเงื่อนไขและแรงจูงใจในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยเห็นว่าเหมาะสม
กับความสนใจและความต้องการของกรณีศึกษา จึงมีความพอใจกับในการใช้บัตรรูปพยัญชนะในแต่ละวัน       
อย่างมีความสุข  
 

ข้อเสนอแนะ 

 1.ควรมีการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อติดตามพฤตกิรรมบุคคลออทิสติก กลุ่มเป้าหมายต่อไป
 2.ควรมีการศกึษาโดยการน าวธิีการวิเคราะห์พฤตกิรรมประยุกต์ไปปรับใช้แก้ปัญหาพฤติกรรมที่ไม่
พึงประสงค์อื่นๆ ของบุคคลออทิสติก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางที่ ๑ แสดงความถ่ีการลดพฤติกรรมการไมอ่ยู่นิ่งของนักเรียนออทิสติกและค่าเฉลี่ยที่บัตรภาพพยัญชนะ 
สัปดาห์ท่ี 

ช่วงระยะเวลาที่ศึกษา 
จ านวนความถี่ของการลดพฤติกรรมการไม่

อยู่นิ่ง 

รวม รวม 
การลด

พฤติกรรม
การไม่อยู่นิ่ง 

ค่าเฉลี่ยของ 
การลด

พฤติกรรมการ
ไม่อยู่นิ่ง 

วัน 
จันทร ์

วัน
อังคาร 

วัน 
พุธ 

วัน
พฤหัสบดี 

วัน 
ศุกร ์

ระยะก่อน 
ใช้แรงเสริม
ทางบวก 
เบี้ยอรรถกร 

สัปดาห์ท่ี 
๑ 

๔ ๔ ๕ ๓ ๔ ๒๐ 

๓๙ ๓.๙ 
สัปดาห์ท่ี 

๒ 
๔ ๔ ๕ ๓ ๓ ๑๙ 

ระยะที่ใช ้
แรงเสริม
ทางบวก 
เบี้ยอรรถกร 

สัปดาห์ท่ี
๓ 

๕ ๓ ๓ ๒ ๒ ๑๕ 

๒๓ ๒.๓ 
สัปดาห์ท่ี 

๔ 

๓ ๒ ๑ ๑ ๑ ๘ 

ระยะที่งด 
การใช้ 
แรงเสริม
ทางบวก 
เบี้ยอรรถกร 

สัปดาห์ท่ี
๕ 

๓ ๒ ๒ ๑ ๑ ๙ 

๑๔ ๑.๔ สัปดาห์ท่ี 
๖ 

๑ ๒ ๑ ๑ ๐ ๕ 

 
 ตารางที่ ๒ ความถี่ คา่เฉลี่ยของความถี่ ค่าร้อยละของความถ่ีและค่าเฉลี่ยร้อยละของความถี่การลด
พฤติกรรมการไม่อยู่นิ่ง 

ครั้งที ่ ระยะที่ ๑ (A๑) ระยะที่ ๒ (B) ระยะที่ ๓ (A๒) ค่าเฉลี่ย 
สังเกต ความถี่ ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ 

๑ ๔ ๑๐.๒๕       
๒ ๔ ๑๐.๒๕       
๓ ๕ ๑๐.๘๒       
๔ ๓ ๗.๖๙       
๕ ๔ ๑๐.๒๕       
๖ ๔ ๑๐.๒๕       
๗ ๔ ๑๐.๒๕       
๘ ๕ ๑๐.๘๒       
๙ ๓ ๗.๖๙       

๑๐ ๓ ๗.๖๙       
N= ∑X= ๓๙ ๙๕.๙๖     �̅�=๓.๙ ๒.๔๖ 
๑๑   ๕ ๒๐.๘๓     
๑๒   ๓ ๑๒.๕๐     
๑๓   ๓ ๑๒.๕๐     
๑๔   ๒ ๘.๓๓     



ครั้งที ่ ระยะที่ ๑ (A๑) ระยะที่ ๒ (B) ระยะที่ ๓ (A๒) ค่าเฉลี่ย 
สังเกต ความถี่ ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ 
๑๕   ๒ ๘.๓๓     
๑๖   ๓ ๑๒.๕๐     
๑๗   ๒ ๘.๓๓     
๑๘   ๑ ๔.๑๖     
๑๙   ๑ ๔.๑๖     
๒๐   ๑ ๔.๑๖     
N=   ∑X= ๒๓ ๙๙.๙๗   �̅�=๒.๓ ๔.๓๔ 
๒๑     ๓ ๒๐.๔๒   
๒๒     ๒ ๑๔.๒๘   
๒๓     ๒ ๑๔.๒๘   
๒๔     ๑ ๗.๑๔   
๒๕     ๑ ๗.๑๔   
๒๖     ๑ ๗.๑๔   
๒๗     ๒ ๑๔.๒๘   
๒๘     ๑ ๗.๑๔   
๒๙     ๑ ๗.๑๔   
๓๐     ๐ ๐   
N=     ∑X= ๑๔ ๙๘.๙๖ �̅�=๑.๔ ๗.๐๖ 

 
 


