อะไรเอ่ยที่เป็ นสิง่ สาคัญอันดับต้ นๆของคนไทยที่ต้องได้ รับการ
พัฒนาเพื่อที่จะก้ าวเข้ าสู่ประชาคม ASEAN
ติก๊ ตอก ติก๊ ตอก...ใช่แล้ ว! คาตอบหนึ่งที่หลายๆคนคิด คือ
การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของคนไทย ภาษาที่
หลายๆคนเรี ยนมาตังแต่
้ ก่อนเข้ าอนุบาลเสียอีก แต่พอโตขึ ้นมากลับ
อายที่จะพูดภาษาอังกฤษกับทังคนไทยด้
้
วยกันเอง (ที่ชอบทาให้ เรา
อายและไม่อยากพูดภาษาอังกฤษ) และกับชาวต่างชาติ หลายๆคน
คงจะเคยเห็น ชาวต่างชาติที่หลงทางหรื อต้ องการความช่วยเหลือ
บ่อยๆ ส่วนมากคนไทยก็น่าจะอยากไปช่วย แต่กลัวที่จะพูดเป็ น
ภาษาอังกฤษ ในท้ ายที่สดุ ผลก็คือ คนไทยหลายคนปล่อยให้ ฝรั่งยืน
งงกับแผนที่ของกรุงเทพต่อไป
จากสถานการณ์ข้างต้ น เพื่อนของผู้เขียนหลายคน ที่มี
ปั ญหาในเรื่ องการสื่อสารภาษาอังกฤษ ดังนัน้ ในโครงการการปรับ
พฤติกรรมครัง้ นี ้ ผู้เขียนจึงสนใจที่จะปรับพฤติกรรมการไม่สื่อสาร
ด้ วยภาษาอังกฤษของเพื่อนคนนี ้ โดยปั ญหาที่เกิดขึ ้นของผู้ถกู ปรับ
พฤติกรรม คือ ไม่สื่อสารด้ วยภาษาอังกฤษทังการพู
้
ดและการเขียน
อย่างไรก็ตาม ผู้ถกู ปรับพฤติกรรมทราบและตระหนักดีวา่
ภาษาอังกฤษเป็ นสิง่ สาคัญต่อความเจริญก้ าวหน้ าในอาชีพของ
ตนเอง และในอนาคตที่จะมีการเปิ ดประชาคมอาเซียนนัน้ การ
แข่งขันกันระหว่างคนในสายงานก็มีอตั ราสูงมากขึ ้นด้ วย ดังนัน้ ผู้ถกู
ปรับพฤติกรรมจึงมีความต้ องการที่อยากจะปรับพฤติกรรมในเรื่ องนี ้
เป็ นทุนเดิมอยู่แล้ ว
ก่อนที่จะเข้ าสูโ่ ปรแกรมการปรับพฤติกรรม ผู้ปรับ
พฤติกรรมต้ องศึกษาและให้ คานิยามพฤติกรรมให้ มีความชัดเจน
สมบูรณ์ และสามารถสังเกตเห็นได้ (ประทีป จินงี่ , 2540)

ผู้ปรับพฤติกรรมจึงระบุรายละเอียดในการปรับพฤติกรรม ดังนี ้
พฤติกรรมที่เป็ นปั ญหา:
การไม่สื่อสารด้ วยภาษาอังกฤษทัง้ การพูดและการเขียน
พฤติกรรมเป้าหมาย:
พฤติกรรมการสื่อสารด้ วยภาษาอังกฤษทังการพู
้
ดและการเขียน
วิธีการสังเกตและบันทีกพฤติกรรม:
1) การบันทึกแบบระเบียนพฤติการณ์ (Anecdotal Recording)
ในช่วงแรกของการสังเกตและบันทึกพฤติกรรมตามสภาพการณ์ที่
แท้ จริง โดยไม่ตีความ
2) การบันทึกแบบความถี่ (Frequency Recording) เป็ นการ
บันทึกจานวนครัง้ ของการเกิดพฤติกรรมเป้าหมายในช่วงเวลาที่
กาหนด
นิยามพฤติกรรมเป้าหมาย:
พฤติกรรมการสื่อสารด้ วยภาษาอังกฤษในการพูดและ
การเขียน หมายถึง การที่ผ้ ถู กู ปรับพฤติกรรมใช้ ภาษาอังกฤษใน
การพูดและเขียนเพื่อโต้ ตอบกับผู้ปรับพฤติกรรมทุกวัน โดยไม่ได้
กาหนดช่วงเวลาว่ากี่โมงถึงกี่โมง เช่น การพูดตอบคาถามใน
ลักษณะแบบ face-to-face การพิมพ์ข้อความเพื่อโต้ ตอบทาง
social network หรื อ application ในโทรศัพท์มือถือ
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การคานวณคะแนนของการเกิดพฤติกรรม:
ในแต่ละวัน ผู้ปรับพฤติกรรมจะสื่อสารกับผู้ถกู ปรับ
พฤติกรรมโดยการถามและการโต้ ตอบเป็ นภาษาอังกฤษ ซึ่งผู้ปรับ
พฤติกรรมจะเก็บข้ อมูลของความถี่ ในการโต้ ตอบเป็ น
ภาษาอังกฤษ โดยการคานวณความถี่ในการศึกษาครัง้ นี ้

การเสริมแรงแบบไหนจะเหมาะกับผู้ถูกปรับพฤติกรรม ?
เทคนิคที ่ 1 การเสริ มแรงทางสังคม (social reinforces):
ผู้ปรับพฤติกรรมศึกษาเรื่ องการเสริ มแรงทางสังคม และ
นามาใช้ ในระยะการให้ เงื่อนไขการทดลอง เช่น ใน application line
และ tango จะมีตวั การ์ ตนู ที่แสดงถึงการชมเชย เช่น การ์ ตนู พูดคา
ว่า “good” หรื อ การ์ ตนู ที่แสดงการยกหัวแม่โป้งให้ หมายถึงว่า
เยี่ยมเลย รวมถึงตัวการ์ ตนู ที่มีการยิม้ การให้ กาลังใจ ซึ่งเหล่านี ้ ผู้
ปรับพฤติกรรมจะส่งตัวการ์ ตนู ให้ แก่ผ้ ถู กู ปรับพฤติกรรมทุกครัง้ เมื่อผู้
ถูกปรับพฤติกรรมได้ สื่อสารด้ วยภาษาอังกฤษกับผู้ปรับพฤติกรรม
แต่เนื่องจากเมื่อผู้ปรับพฤติกรรมนาเทคนิคการเสริมแรงทางสังคมไป
ใช้ ในช่วง 5 วันแรกของระยะการให้ เงื่อนไขการทดลอง แต่เนื่องด้ วย
ผู้ปรับพฤติกรรมเห็นว่า การเสริ มแรงทางสังคมไม่ได้ สง่ ผลให้ ผ้ ถู กู
ปรับพฤติกรรมในการศึกษาครัง้ นีม้ ีพฤติกรรมการสื่อสารด้ วย
ภาษาอังกฤษที่สงู ขึ ้น ดังนัน้ ผู้ปรับพฤติกรรมจึงปรับเปลี่ยนตัว
เสริมแรง เป็ นการเสริ มแรงด้ วยกิจกรรม
เทคนิคที ่ 2 การเสริ มแรงด้วยกิ จกรรม (active reinforces):
หลังจากที่การใช้ เทคนิคการเสริ มแรงทางสังคมไม่ประสบ
ความสาเร็จ ผู้ปรับพฤติกรรมจึงได้ เข้ าไปปรึกษาอาจารย์และกลับได้
สังเกตและสอบถามผู้ถกู ปรับพฤติกรรมอีกครัง้ ว่า อะไรที่จะเป็ นตัว
เสริมแรงทางบวกของผู้ถกู ปรับพฤติกรรม ก็พบว่าการเสริมแรงด้ วย
กิจกรรมจะเหมาะสมกับผู้ถกู ปรับพฤติกรรมมากกว่าด้ วยเหตุผลสอง
ประการ คือ 1) ผู้ปรับพฤติกรรมไม่สามารถให้ การเสริมแรงได้ ทนั ที
เมื่อพฤติกรรมเป้าหมายเกิดขึ ้น การใช้ เทคนิคการเสริมแรงด้ วย
กิจกรรมนี ้ ผู้ปรับพฤติกรรมจะเสริ มแรงด้ วยการพาผู้ถกู ปรับ
พฤติกรรมไปทากิจกรรมต่างๆ ในทุกสุดสัปดาห์ หากผู้ปรับ
พฤติกรรมสามารถทาพฤติกรรมการสื่อสารด้ วยภาษาอังกฤษทังการ
้
พูดและเขียนตามที่เกณฑ์กาหนด และ 2) ตัวเสริมแรงทางบวกของผู้
ถูกปรับพฤติกรรมมีหลายกิจกรรม เช่น กิจกรรมการออกไปทาน
อาหารที่ห้างสรรพสินค้ า การทาอาหารที่ผ้ ถู กู ปรับพฤติกรรมโปรด
ปราน การเช่า DVD ภาพยนต์ที่ชื่นชอบมาดู การพาไปทานไอครี ม
การล้ างรถให้ การทาความสะอาดบ้ านให้ การพาไปเดินช๊ อปปิ ง้
เสื ้อผ้ า

จะเทียบกับจานวนร้ อยละหรื อเปอร์ เซนต์ และจานวนครัง้ ในการ
ถามเป็ นภาษาอังกฤษของผู้ปรับพฤติกรรมในแต่ละวันจะเท่ากับร้ อย
ละ 100 ซึ่งในแต่ละวันอาจมีจานวนครัง้ ของการสื่อสารที่ไม่เท่ากัน
หากผู้ถกู ปรับพฤติกรรมสามารถตอบคาถามหรื อตอบโต้ กลับด้ วย
ภาษาอังกฤษ เป็ นจานวนเท่ากับจานวนครัง้ ในการถามของผู้ปรับ
พฤติกรรม ร้ อยละของการสื่อสารด้ วยภาษาอังกฤษในวันนันก็
้ จะ
เท่ากับ 100% เช่น วันที่ 1 ผู้ปรับพฤติกรรมถามคาถาม 10 คาถาม
และผู้ถกู ปรับพฤติกรรมตอบคาถามหรื อโต้ ตอบกลับ เป็ นจานวน 10
ประโยค แสดงว่า ในวันที่ 1 คะแนนความถี่ของพฤติกรรมจะเท่ากับ
ร้ อยละ 100 หรื อ 100 % หากในวันที่ 2 ผู้ปรับพฤติกรรมถาม
คาถาม 10 คาถาม และผู้ถกู ปรับพฤติกรรมตอบคาถามหรื อโต้ ตอบ
กลับ เป็ นจานวน 5 ประโยค แสดงว่า ในวันที่ 2 คะแนนความถี่ของ
พฤติกรรมจะเท่ากับร้ อยละ 50 หรื อ 50%
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผู้ปรับพฤติกรรมต้ องการให้ ผ้ ถู ูก
ปรับพฤติกรรมมีความกล้ าในการสื่อสารในเบื ้องต้ น ผู้ปรับ
พฤติกรรมจึงไม่ได้ คานึงถึงความถูกต้ องตามหลักไวยากรณ์และการ
สะกดคา แต่ในกรณีที่ผ้ ถู กู ปรับพฤติกรรมสื่อสารเป็ นวลีหรื อคา เช่น
yes, no, ok, sure ผู้ปรับพฤติกรรมจะไม่นามาบันทึกเป็ นคะแนน
ความถี่
ตัวอย่างประโยคคาถามที่ใช้ ถามทังในการพู
้
ดและเขียน
เป็ นภาษาอังกฤษจะเกี่ยวข้ องกิจวัตรประจาวัน เช่น
- How are you today?
- What are you doing?
- What do you want to eat?
- How was your class?
- What did you learn in your class?
เทคนิคอะไรที่จะใช้ ในการปรับพฤติกรรม ?
ผู้ปรับพฤติกรรมได้ ใช้ เทคนิคการปรับพฤติกรรมที่ผลกรรม
เนื่องจากผู้ถกู ปรับพฤติกรรมมีพฤติกรรมเป้าหมายเกิดขึ ้นบ้ างแล้ ว
และผู้ปรับพฤติกรรมต้ องการให้ พฤติกรรมเป้าหมายเพิ่มขึ ้น จึง
เลือกใช้ เทคนิคการเสริมแรงทางบวก (positive reinforcement)
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ดังนัน้ การใช้ เทคนิคการเสริมด้ วยกิจกรรมน่าจะเหมาะสมและ
สามารถเป็ นตัวเสริมแรงทางบวกได้ ดี
การกาหนดเกณฑ์ ในการวัดความสาเร็จของโปรแกรม
เกณฑ์ในการวัดความสาเร็จของโปรแกรมการปรับ
พฤติกรรมการสื่อสารด้ วยภาษาอังกฤษทังการพู
้
ดและการเขียนคือ ผู้
ถูกปรับพฤติกรรมตอบโต้ กบั ผู้ปรับพฤติกรรมด้ วยการพูดหรื อเขียน
เป็ นภาษาอังกฤษทุกวัน ติดต่อกันเป็ นเวลา 4 สัปดาห์ โดยคิดเป็ น
ร้ อยละ 100 หมายความว่า ถ้ าผู้ปรับพฤติกรรมถามคาถามเป็ น
ภาษาอังกฤษ จานวน 10 คาถาม และผู้ถกู ปรับพฤติกรรมสื่อสาร
กลับมาด้ วยภาษาอังกฤษที่มีลกั ษณะเป็ นประโยค จานวน 10
คาตอบ จะคิดร้ อยละของการเกิดพฤติกรรมเท่ากับ 100% หรือ ร้ อย
ละ 100

หมายความว่า ในหนึ่งวัน ผู้ถกู ปรับพฤติกรรมจะต้ องมีการตอบโต้
เป็ นภาษาอังกฤษกับผู้ปรับพฤติกรรมอย่างน้ อยวันละ 10 ประโยค
ดังนัน้ ในหนึ่งสัปดาห์ ผู้ถกู ปรับพฤติกรรมจะต้ องมีการสื่อสารด้ วย
ภาษาอังกฤษเป็ นจานวน อย่างน้ อย 70 ประโยค จึงจะได้ ทากิจกรรม
ตามที่ได้ วางแผนไว้ แต่หากเมื่อใดที่ผ้ ถู กู ปรับพฤติกรรมไม่สามารถ
ทาตามเกณฑ์ที่ตงไว้
ั ้ ได้ ในสัปดาห์นนั ้ ผู้ถกู ปรับพฤติกรรมก็จะไม่ได้
ทากิจกรรมตามที่ออกแบบไว้ เช่น 6 วัน ผู้ถกู ปรับพฤติกรรมสามารถ
ทาได้ ตามเกณฑ์ แต่วนั ที่ 7 ไม่สามารถทาได้ ผู้ปรับพฤติกรรมถือว่า
ผู้ถกู ปรับพฤติกรรมทาตามเกณฑ์ไม่สาเร็จ ดังนันในวั
้ นอาทิตย์จะ
ไม่ได้ ทากิจกรรมที่วางแผนไว้
จากการให้ และไม่ให้ การเสริมแรงตามเงื่อนไขที่กล่าวไป
ข้ างต้ น แสดงให้ เห็นว่า หากผู้ถกู ปรับพฤติกรรมทาพฤติกรรมการ
สื่อสารด้ วยภาษาอังกฤษทังการพู
้
ดและเขียน (พฤติกรรมทา
พฤติกรรมการสื่อสารด้ วยภาษาอังกฤษทังการพู
้
ดและเขียนเท่ากับ B
หรื อ behavior) ตัวผลลัพธ์ที่ตามมาต่อจากพฤติกรรม ซึ่งในทางการ
ปรับพฤติกรรมเราเรี ยกว่า C+ (consequence) ก็คือ กิจกรรมต่างๆ
ที่จะได้ ทาในทุกวันอาทิตย์ตามโปรแกรม เช่น การออกไปทานอาหาร
ที่ห้างสรรพสินค้ า การทาอาหารที่ผ้ ถู กู ปรับพฤติกรรมโปรดปราน

โปรแกรมการเสริมแรงด้ วยกิจกรรม
สัปดาห์ ท่ ี
1
2
3
4
5
6

กิจกรรม
การออกไปทานอาหารที่ห้างสรรพสินค้ า
การทาอาหารที่ผ้ ถู กู ปรับพฤติกรรมโปรดปราน
การเช่า DVD ภาพยนต์ที่ชื่นชอบมาดู
การช่วยกันล้ างรถและพาไปทานไอครี ม
การพาไปเดินห้ างสรรพสินค้ าเพื่อซื ้อเสื ้อผ้ า
การทาความสะอาดบ้ านร่วมกันและรับประทานอาหาร
กับเพื่อนๆ

เมื่อใดที่ผ้ ูปรับพฤติกรรมจะให้ การเสริมแรงด้ วยกิจกรรมแก่ ผ้ ู
ถูกปรับพฤติกรรม ?
หากผู้ถกู ปรับพฤติกรรมสามารถสื่อสารด้ วยภาษาอังกฤษ
ได้ ตามเกณฑ์ทกุ วัน ติดต่อกันเป็ นเวลา 1 สัปดาห์ ผู้ถกู ปรับ
พฤติกรรมจะได้ ทากิจกรรมตามโปรแกรมที่ออกแบบไว้ ในวันอาทิตย์

แบบแผนการปรับพฤติกรรม
ผู้ปรับพฤติกรรมใช้การประเมินพฤติกรรมทางตรง
โดยใช้การสังเกตและบันทึกพฤติกรรมด้วยวิธีการบันทึกแบบ
ความถี่เพื่อสังเกตและบันทึกพฤติกรรมว่า ผู้ถูกปรับพฤติกรรม
มีพฤติกรรมการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในการพูดและการ
เขียนหรือไม่ โดยระยะเวลาทั้งหมดในการศึกษาคือ 1 เดือน 1
สัปดาห์ แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่
1) ระยะเส้นฐาน ใช้เวลา 10 วัน ตั้งแต่วันที่ 28
ธันวาคม 2555 – 6 มกราคม 2556
2) ระยะการให้เงื่อนไขการทดลอง ใช้เวลา 1 เดือน
ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2556 – 6 กุมภาพันธ์ 2556
3) ระยะการติดตามผล ใช้เวลา 1 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่
6 กุมภาพันธ์ 2556 – 15 กุมภาพันธ์
รายละเอียดการศึกษาในแต่ละระยะมีดังต่อไปนี้
3

ระยะเส้ นฐาน (Baseline Assessment)
ผู้ปรับพฤติกรรมได้ สงั เกตและบันทึกพฤติกรรมในช่วงระยะ
เส้ นฐาน เป็ นเวลา 10 วัน โดยสังเกตทุกวัน เพื่อสังเกตและบันทึก
พฤติกรรมตามสภาพการณ์จริง โดยไม่ได้ ใส่สีตีไข่เอง กล่าวคือ เห็น
อย่างไรก็บนั ทึกอย่างนัน้ ผลจากการเก็บข้ อมูลพื ้นฐาน ปรากฎดัง
กราฟ

ระยะการให้ เงื่อนไขการทดลองที่ 2

หมายเหตุ เส้ นสีแดงแนวตัง้ หมายถึง การแบ่งระยะของการให้ เงื่อนไขการทดลอง
ระหว่างระยะการให้ เงื่อนไขการทดลองที่ 1 (การเสริ มแรงทางสังคม) และ 2
(การเสริ มแรงด้ วยกิจกรรม)
เส้ นสีแดงแนวนอน หมายถึง เกณฑ์ความสาเร็ จของจานวนความถี่ในการ
เกิดพฤติกรรมการสือ่ สารด้ วยภาษาอังกฤษทังการพู
้
ดและเขียน

ภาพ 2 แสดงผลการบันทึกข้ อมูลในระยะการให้ เงื่อนไขการทดลองด้ วยเทคนิคที่
1 และ 2

หมายเหตุ เส้ นปะสีเขียวแนวนอน หมายถึง ค่าเฉลีย่ ของการเกิดพฤติกรรมการสือ่ สาร
ด้ วยภาษาอังกฤษทังการพู
้
ดและเขียน

จากกราฟจะเห็นได้ วา่ ในช่วงของการใช้ เทคนิคการ
เสริมแรงทางสังคม ผู้ถกู ปรับพฤติกรรมเกิดพฤติกรรมโดยเฉลี่ยคิด
เป็ นร้ อยละ 30 ซึ่งถือว่าไม่ตา่ งจากการเกิดพฤติกรรมในระยะเส้ น
ฐาน และเมื่อผู้ปรับพฤติกรรมเปลี่ยนเทคนิคการให้ การเสริมแรงไป
เป็ นเทคนิคการเสริมแรงด้ วยกิจกรรม พบว่า การเกิดพฤติกรรมการ
สื่อสารด้ วยภาษาอังกฤษด้ วยการพูดและเขียน คิดเป็ นร้ อยละ 157.7
ซึ่งมีความถี่สงู ขึ ้นจากระยะเส้ นฐานและมีอตั ราความถี่ที่เกิดขึ ้นเกิน
เกณฑ์เป้าหมายที่กาหนดไว้ ด้วย

ภาพ 1 แสดงผลการบันทึกข้ อมูลในระยะเส้ นฐาน

จากกราฟจะเห็นได้ วา่ ในจานวน 10 วันนี ้ ผู้ถกู ปรับ
พฤติกรรมมีพฤติกรรมการสื่อสารด้ วยภาษาอังกฤษทังการพู
้
ดและ
เขียนตอบโต้ กบั ผู้ปรับพฤติกรรมด้ วยการพูดหรื อเขียนเป็ น
ภาษาอังกฤษทุกวันแต่ไม่ถึงเกณฑ์ที่กาหนด คือ ไม่ได้ ตอบโต้ กบั ผู้
ปรับพฤติกรรมถึง 100 % คิดเป็ นร้ อยละ 41 เมื่อผู้ปรับพฤติกรรมเห็น
ว่าอัตราการเกิดพฤติกรรมใน 3 – 5 ครัง้ สุดท้ ายมีความสม่าเสมอแล้ ว
ผู้ปรับพฤติกรรมได้ จึงเริ่ มดาเนินการในระยะต่อไป คือ ระยะการให้
เงื่อนไขการทดลอง

ระยะการติดตามผล (follow-up)
เป็ นระยะที่ผ้ ปู รับพฤติกรรมได้ ยตุ กิ ารให้ การเสริมแรงแล้ ว
โดยใช้ เวลาในการสังเกตและบันทึกต่อไปอีก 1 สัปดาห์ โดยในระยะ
นี ้ผู้ปรับพฤติกรรมจะบันทึกข้ อมูลว่า ผู้ถกู ปรับพฤติกรรมจะยังคงมี
อัตราการเกิดพฤติกรรมอยู่หรื อไม่ และมีอตั ราความถี่คิดเป็ นร้ อยละ
เท่าใด โดยผลการติดตามในระยะนี ้ปรากฎดังภาพ 3

ระยะการให้ เงื่อนไขการทดลอง (treatment)
ในเบื ้องต้ นผู้วจิ ยั ได้ เลือกใช้ เทคนิคการเสริมแรงทางบวก
(positive reinforcement) ตัวเสริ มแรงที่เป็ นการเสริ มแรงทางสังคม
(social reinforces) เช่น การชมเชย การให้ การยอมรับ การยิ ้ม การ
พยัก แต่หลังจากที่ให้ การเสริ มแรงทางสังคมไปก็พบว่า พฤติกรรมการ
สื่อสารด้ วยภาษาอังกฤษด้ วยการพูดและเขียนของผู้ถกู ปรับ
พฤติกรรมไม่ได้ มีความถี่เพิ่มสูงขึ ้นเลย ดังนัน้ ผู้ปรับพฤติกรรมจึงขอ
คาปรึกษาจากอาจารย์ประทีป จินงี่ และพบว่า สาเหตุที่ทาให้ เป็ น
เช่นนัน้ เพราะว่า ผู้ปรับพฤติกรรมไม่ได้ สารวจผู้ถกู ปรับพฤติกรรมก่อน
ว่า การเสริ มแรงแบบใดที่เขาต้ องการหรื อมีประสิทธิภาพพอที่จะทาให้
พฤติกรรมมีความถี่มากขึ ้น นอกจากนี ้ผู้ปรับพฤติกรรมต้ องการจะ
ปรับเปลี่ยนเทคนิคที่ใช้ ในการเสริ มแรง จากการศึกษาเพิม่ เติม ผู้ปรับ
พฤติกรรม จึงได้ เลือกในเรื่ องเทคนิคการเสริมแรงด้ วยกิจกรรม ดังที่
ได้ กล่าวรายละเอียดไปแล้ วข้ างต้ น ผลจากการทดลองปรากฎดังภาพ

ระยะเส้ นฐาน

ระยะการให้ เงื่อนไขการ

ระยะการให้ เงื่อนไขการทดลองที่ 2

ทดลองที่ 1

ภาพ 3 แสดงผลการบันทึกข้ อมูลทังสามระยะ
้

4

ระยะการติดตามผล

จากกราฟจะพบว่า ในระยะเส้ นฐาน ผู้ถกู ปรับพฤติกรรมมี
อัตราการเกิดพฤติกรรมคิดเป็ นร้ อยละ 41 ต่อมาในระยะการให้
เงื่อนไขการทดลองด้ วยเทคนิคที่ 1 คือ เทคนิคการเสริมแรงทางสังคม
ผู้ถกู ปรับพฤติกรรมมีอตั ราการเกิดพฤติกรรมมีอตั ราการเกิด
พฤติกรรมคิดเป็ นร้ อยละ 30 ซึ่งไม่ตา่ งจากระยะเส้ นฐานมากนัก
จากนันผู
้ ้ ปรับพฤติกรรมจึงให้ การเสริมแรงด้ วยเทคนิคใหม่ คือ
เทคนิคการเสริ มแรงด้ วยกิจกรรม ผลปรากฎว่า ผู้ถกู ปรับพฤติกรรมมี
อัตราการเกิดพฤติกรรมสูงขึ ้นจากระยะเส้ นฐานและระยะการให้
เงื่อนไขการทดลองด้ วยเทคนิคที่ 1 โดยคิดเป็ นร้ อยละ 157.7 .ซึ่ง
เป็ นไปตามเกณฑ์ที่ได้ กาหนดไว้ จากนันในระยะการติ
้
ดตามผล เมื่อ
ผู้ปรับพฤติกรรมได้ ยุตกิ ารให้ การเสริ มแรงด้ วยเทคนิคการเสริมแรง
ด้ วยกิจกรรม พบว่า โดยเฉลี่ยแล้ ว ผู้ถกู ปรับพฤติกรรมยังคงมี
พฤติกรรมการสื่อสารด้ วยภาษาอังกฤษทังการพู
้
ดและการเขียนคงที่
และสม่าเสมอ คิดเป็ นร้ อยละ 360

ทาไมพฤติกรรมการสื่อสารด้ วยภาษาอังกฤษทัง้ การพูดและ
เขียนจึงยังคงอยู่และมีความถี่สูงขึน้ แม้ ว่าผู้ปรับพฤติกรรมจะ
ได้ ยุตกิ ารให้ การเสริมแรงด้ วยกิจกรรมแล้ ว ?
ผู้ปรับพฤติกรรมได้ สงั เกตและสัมภาษณ์ผ้ ถู กู ปรับ
พฤติกรรมเพิม่ เติมภายหลังจากระยะติดตามผล จึงพบว่า การที่ผ้ ู
ถูกปรับพฤติกรรมยังคงมีพฤติกรรมการสื่อสารด้ วยภาษาอังกฤษทัง้
การพูดและเขียนเพิม่ ขึ ้นจากเดิม แม้ วา่ ผู้ปรับพฤติกรรมจะไม่ได้ ให้
การเสริมแรงต่อไป ก็เนื่องจากผู้ถกู ปรับพฤติกรรมได้ นา
ภาษาอังกฤษเข้ ามาใช้ ในชีวิตประจาวันมากขึ ้น เช่น การสนทนา
ด้ วยภาษาอังกฤษกับเพื่อนร่วมงานและครอบครัว การโพสข้ อความ
เป็ นภาษาอังกฤษในเฟสบุ้ค การฟั งเพลงภาษาอังกฤษ รวมถึงผู้ถกู
ปรับพฤติกรรมยังได้ สมัครเรี ยนภาษาอังกฤษ นอกจากนี ้แม้
บางครัง้ ที่ผ้ ถู กู ปรับพฤติกรรมจะยังสื่อสารด้ วยภาษาอังกฤษที่ไม่
ถูกต้ องตามหลักไวยากรณ์นกั แต่เพื่อนร่วมงานและครอบครัวก็
ไม่ได้ หวั เราะเยาะหรื อแสดงพฤติกรรมที่ทาให้ ผ้ ถู กู ปรับพฤติกรรม
เกิดความรู้สกึ อาย แต่กลับกลายเป็ นว่าเพื่อนร่วมงานและครอบครัว
ได้ ให้ คาชมเชย ได้ ให้ กาลังใจในการพัฒนาภาษาอังกฤษของผู้ถกู
ปรับพฤติกรรมต่อไป และช่วยแก้ ไขประโยคที่พดู และเขียนให้
ถูกต้ องมากขึ ้น
ดังนัน้ เราจะพบว่า พฤติกรรมที่เพิม่ ขึ ้นนี ้อาจเกิดจากการ
เสริมแรงด้ วยตัวเสริมแรงทางธรรมชาติ นันก็
้ คือ การได้ รับคาชมเชย
จากบุคคลอื่น การได้ รับความสนใจจากผู้อื่น เป็ นต้ น ถือได้ วา่ เป็ น
ตัวเสริมแรงทางธรรมชาติที่เป็ นสิง่ ที่มีอยู่ในสภาพการณ์จริงและ
เกิดขึ ้นเองตามธรรมชาติ โดยที่ผ้ ปู รับพฤติกรรมไม่ต้องจัดหาตัว
เสริมแรงให้ อีกต่อไป ผลลัพธ์ของการเสริมแรงด้ วยตัวเสริมแรง
ธรรมชาตินี ้เองที่ทาให้ พฤติกรรมการสื่อสารด้ วยภาษาอังกฤษทัง้
การพูดและเขียนยังคงอยู่และเพิม่ ขึ ้นอย่างต่อเนื่องด้ วย
คาแนะนาสาหรับผู้ที่สนใจจะนาไปใช้ กบั พฤติกรรมใน
ลักษณะเดียวกัน คือ ในระยะทดลองหากพบว่าผู้ถกู ปรับพฤติกรรม
สามารถทาได้ ตามเกณฑ์ตอ่ เนื่องกันอย่างสม่าเสมอแล้ ว ผู้ปรับ
พฤติกรรมสามารถเพิม่ เกณฑ์ให้ สงู ขึ ้นได้ เช่น จากเดิมที่มีเกณฑ์
100 % = 10 ประโยคในการโต้ ตอบ ปรับเป็ น 15 หรื อ 20 ประโยค
เท่ากับ 100 %

สรุปผลการดาเนินการ
ผลจากการใช้ เทคนิคการเสริมแรงด้ วยกิจกรรมใน
พฤติกรรมการสื่อสารด้ วยภาษาอังกฤษทังการพู
้
ดและการเขียนของผู้
ถูกปรับพฤติกรรมมีอตั ราเพิม่ สูงขึ ้นและสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ จึง
ถือว่า การนาเทคนิคการเสริมแรงด้ วยกิจกรรมมาใช้ ในการปรับ
พฤติกรรมครัง้ นี ้ประสบความสาเร็จ นอกจากนี ้ผู้ถกู ปรับพฤติกรรม
ยังคงมีพฤติกรรมเกิดขึ ้นอย่างคงที่และสม่าเสมออยู่ แม้ วา่ ผู้ปรับ
พฤติกรรมจะไม่ยตุ กิ ารให้ การเสริ มแรงด้ วยกิจกรรมไปแล้ ว อย่างไรก็
ตาม ในช่วงระยะการให้ เงื่อนไขการทดลองด้ วยเทคนิคที่ 1 คือ
เทคนิคการเสริ มแรงทางสังคม จะพบว่า ในกรณีนี ้ เทคนิคการ
เสริมแรงทางสังคมไม่ทาให้ ผ้ ถู กู ปรับพฤติกรรมมีพฤติกรรมการ
สื่อสารด้ วยภาษาอังกฤษทังการพู
้
ดและเขียนสูงขึ ้น ทาไมจึงเป็ น
เช่นนัน้ ? หลังจากที่ผ้ ปู รับพฤติกรรมได้ ขอคาปรึกษาจากอาจารย์
ประทีป จินงี่ จึงพบว่า สาเหตุหนึ่งเป็ นเพราะผู้ปรับพฤติกรรมไม่ได้ ทา
การสารวจก่อนว่าอะไรเป็ นตัวเสริมแรงทางบวกของผู้ถูกปรับ
พฤติกรรม จากสาเหตุนี ้จึงนาไปสูก่ ารสารวจพฤติกรรมของผู้ถกู ปรับ
พฤติกรรม และนาไปสูก่ ารใช้ เทคนิคการเสริมแรงด้ วยกิจกรรม
ดังนัน้ สิง่ หนึ่งที่ผ้ ปู รับพฤติกรรมต้ องตระหนักก็คือ ตัว
เสริมแรงทางบวกของผู้ถกู ปรั บพฤติกรรม เนื่องจาก ตัวเสริมแรง
บางอย่างอาจเป็ นตัวเสริ มแรงทางบวกของบุคคลหนึ่ง แต่สาหรับอีก
บุคคลหนึ่งตัวเสริมแรงนันอาจจะไม่
้
ก่อให้ เกิดพฤติกรรมใดๆตามมา
หรื ออาจะเป็ นการลงโทษก็ได้ เพราะฉะนันการส
้
ารวจตัวเสริมแรงของ
ผู้ถกู ปรับพฤติกรรมจึงเป็ นสิง่ สาคัญในการปรับพฤติกรรม
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