การเสริมสร้ างการเรียนรู ้ ต ั งแต่ว ั ยเด็กเป็ นสิ งที พ่อแม่ควรให้ ความสําคั ญ เพราะ
พ่อแม่เปรียบเสมือนครูคนแรกที คอยปลูกฝังและหล่อหลอมลั กษณะนิส ั ยพื นฐานให้ เกิดและมีขึ น
ซึ งจะกลายเป็ นลั กษณะนิส ั ยติดตั วไปจนโต แต่ผู ้ ปกครองหลายคนมั กมองข้ าม และปั ดภาระให้
เป็ นหน้ าที ของครูเมื อเข้ าโรงเรียนในระบบการศึกษา โดยคิดว่าไม่จ ําเป็ นหรอก เด็กเล็กเกินไปยั ง
อ่านหนั งสื อไม่ออก แต่ในความเป็ นจริงแล้ วเราสามารถปลูกฝังพฤติกรรมการเรียนรู ้ ด ้ วยตนเอง
ได้ จากการฟังเรื องเล่า การดูรูปภาพ จากหนั งสือหรือสื อต่าง ๆ ร่วมกั นได้ ต ั งแต่ว ั ยเด็กไม่ใช่รอ
จนกว่าจะอ่านออกเขียนได้ ดั งนัน การเสริมสร้ างพฤติกรรมการเรียนรู ้ ด ้ วยตนเองจึงเป็ นเรื องที
ทุกคนในครอบครั วสามารถร่วมกั นสร้ างให้ เกิดขึ นกั บสมาชิกในบ้ านได้ ต ั งแต่ว ั ยเด็ก
พฤติกรรมการเรียนรู ้ ด ้ วยตนเองเป็ นพฤติกรรมเป้ าหมายที ควรเสริมสร้ างให้
เกิดขึ นตั งแต่ว ั ยเด็ก เนื องจากพฤติกรรมดั งกล่าว จะช่วยให้ เกิดพฤติกรรมอื น ๆ ที ดีต่อไปเช่น
การรั กการอ่าน การใฝ่ เรียนรู ้ เป็ นต้ น ซึ งอาจทําให้ ผลการเรียนในอนาคตดีขึ นได้ อีกทางหนึ ง
และเป็ นพื นฐานสําคั ญในการเรียนรู ้ ในอนาคตต่อไป

การสร้ างโปรแกรมการปรับพฤติกรรมเป็ นกระบวนการที ผสมผสานองค์ ความรู ้ ต่างๆ
ในเรื องการปรับพฤติกรรมมาประยุกต์ ใช้ เพื อแก้ ไขและพัฒนาพฤติกรรมเป้าหมายที
ต้ องการเปลี ยนแปลง (ประทีป จินงี. 2540 : 273)

ขั นที1 ศึกษาพฤติกรรมเป้าหมายทีเกิดขึ น
ขั นที2 พิจารณาพฤติกรรมปั ญหาเกิดจากะไร
ขั นที3 กําหนดพฤติกรรมเป้าหมาย
ขั นที4 สังเกตและบันทึกพฤติกรรมเป้าหมาย
ขั นที5 วิเคราะห์พฤติกรรม
ขั นที6 เลือกเทคนิคการปรับพฤติกรรม
ขั นที7 กําหนดเงือนไขการปรับพฤติกรรม
ขั นที8 ดําเนินการตามโปรแกรม
ขั นที9 ประเมินผลโปรแกรม
ขั นที10 การทําให้ พฤติกรรมเป้าหมายคงอยู่

ขั นที 1 ศึกษาพฤติกรรมเป้าหมายที เกิดขึ น
จากการศึกษาด้ วยการสังเกตด้ วยแบบบันทึกระเบียนพฤติการณ์ (Anecdotal
Recording) เพือสังเกตพฤติกรรมทีสนใจหรื อเป็ นปั ญหา ในการศึกษาครั งนี พบว่า มีพฤติกรรมที
เป็ นปั ญหาหลายประการ ได้ แก่ การไม่ทําการบ้ าน ไม่สนใจเรี ยนรู ้ เพิมเติม การไม่รับประทาน
อาหาร และการเล่นเกมจากคอมพิวเตอร์ เป็ นเวลานาน ผู ้ ปรับพฤติกรรมจึงเลือกพฤติกรรมการ
เรี ยนรู ้ ด้วยตนเองเนืองจากเป็ นพฤติกรรมทีจะเป็ นต้ นแบบของพฤติกรรม
อืน ๆ และเป็ นพฤติกรรมทีอาจขัดขวางการเรี ยนรู ้ ของตนเองในอนาคตได้
ขั นที 2 พิจารณาว่ าพฤติกรรมปั ญหาเกิดจากอะไร
จากการสังเกตผู ้ ปรับพฤติกรรมคาดการณ์ว่า ปั ญหาพฤติกรรมการไม่เรี ยนรู ้ ด้วย
ตนเองอาจเกิดจากผู ้ ปกครองไม่มีให้ ความสําคัญต่อการเรี ยนรู ้ เพิมเติม ไม่มีการจัดหาสือการ
เรี ยนรู ้ ทีน่าสนใจ มีกิจกรรมอืนมากกว่า เช่น ดูรายการโทรทัศน์ เล่นเกมคอมพิวเตอร์ วิงเล่น
เป็ นต้ น
ขั นที 3 การกําหนดพฤติกรรมเป้าหมาย
ผู ้ ปรับพฤติกรรมกําหนดพฤติกรรมเป้าหมายเพือให้ ง่ายต่อการสังเกตและเก็บ
รวบรวมข้ อมูล จึงกําหนด “นิยามพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ ด้วยตนเอง” หมายถึง การแสดงออกถึง
ความสนใจในการเรี ยนรู ้ จากหนังสือ วีดีทัศน์ สืออิเล็กทรอนิกส์ ด้ วยการอ่าน การดูรูปภาพ การ
ฟั งเรื องเล่ารวมถึงการซักถาม และพูดเรื องทีเกียวข้ องกับเรื องราวจากสือทีเรี ยนรู ้ นอกจากหนังสือ
เรี ยนหรื อการทําการบ้ านตามทีครูสัง โดยมิต้องมีการบังคับ แต่เกิดจากความสนใจของผู ้ ถูกปรับ
พฤติกรรมเอง การแสดงพฤติกรรมอาจเกิดขึ นแบบต่อเนืองหรื อไม่ต่อเนืองก็ได้ แต่ผลรวมภายใน
60 นาที ทีทําการสังเกต ต้ องมีพฤติกรรมเกิดขึ นอย่างน้ อย15 นาที”

ขั นที 4 การสังเกตและบันทึกพฤติกรรมเป้าหมาย
ผู ้ ปรับพฤติกรรมทําการสังเกตพฤติกรรมเป้าหมายโดยการสังเกตแบบมีส่วนร่ วม
ก่อนการกําหนดโปรแกรมการปรับพฤติกรรม ด้ วยการบันทึกพฤติกรรมแบบความยาวนานของ
เวลาโดยเริ มจากการสังเกตพฤติกรรมของผู ้ ถูกปรับพฤติกรรมในระยะเส้ นฐาน จํานวน10 ครั ง
ในช่วงเวลาครั งละ 60 นาที ในวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ สังเกตในช่วงเวลาหลังเลิกเรี ยน ประมาณ
17.00-12.00 น. และในวันหยุดสังเกตในช่วงเวลา 10.00-12.00 น. ระหว่างวันที 2-20 มกราคม
2556 พบว่า ลักษณะของพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ ด้วยตนเองเป็ นพฤติกรรมทียังไม่เคยเกิดขึ นเลย
ขั นที 5 วิเคราะห์ พฤติกรรม
จากการสังเกตและพูดคุย พบว่า พฤติกรรมการเรี ยนรู ้ ด้วยตนเองเป็ นพฤติกรรมที
สามารถทําได้ และอยากทํา ดังนั น แนวทางแก้ ไขพฤติกรรมจึงเป็ นกรณีทีต้ องเสริ มสร้ างพฤติกรรม
ด้ วยการให้ การเสริ มแรง และสนับสนุนให้ ทํา
ขั นที 6 เลือกเทคนิคการปรับพฤติกรรม
ผู ้ ปรับพฤติกรรมเลือกเลือกใช้ เทคนิคการปรับพฤติกรรมทีมีพื นฐานจากทฤษฎีการ
เรี ยนรู ้ การวางเงือนไขแบบการกระทํา โดยกําหนดเป็ น 2 ลักษณะ ดังนี
เทคนิคทีจัดกระทําทีเงือนไขนํา (Antecedent) เพือเป็ นการเสริ มสร้ างพฤติกรรม โดยใช้ การชี แนะ
ด้ วยการพาไปเลือกซื อหนังสือทีสนใจด้ วยตนเอง และเมือถึงช่วงเวลาทีทําการสังเกตผู ้ ปรับ
พฤติกรรมจะเป็ นผู ้ ชักชวนให้ ผู ้ ถูกปรับพฤติกรรมสนใจในหนังสือด้ วยการชวนพูดคุยให้ ดูรูปภาพ
เล่าเรื อง หรื ออ่านให้ ฟังเทคนิคการปรับพฤติกรรมทีผลกรรม โดยใช้ เทคนิคการเพิมพฤติกรรมด้ วย
การเสริ มแรงทางบวก (Positive Reinforcement) ด้ วยตัวเสริ มแรง 3 แบบ ดังนี
1. การเสริมแรงด้ วยสิงของ ได้ แก่ ผลไม้ ทีชอบ ลิปสติก ของเล่น และรองเท้ า
2. การเสริมแรงทางสังคม (Social Reinforcement) ได้ แก่ การชมเชย และการรับฟั งในเรื องทีพูด
3. การเสริมแรงด้ วยกิจกรรม (Activity Reinforcement) ได้ แก่ การวิงเล่นด้ วย การอนุญาตให้ ดู
การ์ ตูน รับประทานไอศกรี ม และไปเล่นสวนนํ า

ขั นที 7 กําหนดเงื อนไขของการปรับพฤติกรรม
เงื อนไขการปรับพฤติกรรม ในโปรแกรมปรับพฤติกรรมครั งนี ผู ้ ปรับพฤติกรรมได้
กําหนดเงือนไขไว้ ดังนี
เกณฑ์การแสดงพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ ด้วยตนเองการแสดงพฤติกรรมอาจเกิดขึ น
แบบต่อเนือง หรื อไม่ต่อเนืองก็ได้ แต่ผลรวมภายใน 60 นาที ทีทําการสังเกต ต้ องมีพฤติกรรม
เกิดขึ นอย่างน้ อย15 นาที กําหนดการให้ การเสริ มแรงตามโปรแกรมการปรับพฤติกรรมโดย
แบ่งเป็ น 2 ระยะ ได้ แก่
ระยะที 1 ครั งที1-6 ให้ การเสริ มแรงทุกครั งทีเกิดพฤติกรรม
ระยะที 2 ครั งที7-10 ให้ การเสริ มแรงบางครั งและการเปลียนเกณฑ์
ขั นที 8 ดําเนินการตามโปรแกรม
โดยทําการเก็บข้ อมูลด้ วยการสังเกตแบบมีส่วนร่ วม โดยผู ้ ปรับเป็ นผู ้ สังเกตด้ วย
ตนเอง ในการเก็บข้ อมูลนั น ทําการเก็บข้ อมูลจํานวน15 ครั ง ครั งละ60 นาที ในวันจันทร์ ถึงวัน
ศุกร์ สังเกตในช่วงเวลาหลังเลิกเรี ยน ประมาณ 17.00-12.00 น. และในวันหยุดสังเกตในช่วงเวลา
10.00-12.00 น. ระหว่างวันที 23 มกราคม 2556-20 กุมภาพันธ์ 2556 ผลแสดงดังกราฟ

ขั นที 9 การประเมินผลโปรแกรม
จากการทดลองใช้ โปรแกรมการปรับพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ ด้วยตนเอง ผู ้ ถูกปรับ
พฤติกรรมเป็ นเด็กหญิง อายุ 4 ปี พบว่า มีการเกิดพฤติกรรมเพิมขึ น จากการวิเคราะห์พฤติกรรม
ในระยะเวลาก่อนการทดลองจํานวน 10 ครั ง พบว่า ผู ้ ถูกปรับพฤติกรรมไม่มีพฤติกรรมการเรี ยนรู ้
ด้ วยตนเอง ผู ้ ปรับพฤติกรรมจึงออกแบบโปรแกรมการปรับพฤติกรรมโดยใช้ เทคนิคการเสริ มสร้ าง
พฤติกรรมตามแนวทฤษฎีการวางเงือนไขแบบการกระทํา ร่ วมกับตารางการเสริมแรงแบบจํานวน
ครั งไม่คงที วิธีการเปลียนเกณฑ์ตั งแต่การทดลองครั งที5-15 เนืองจากการสังเกตในระยะทดลอง
5 ครั งแรกมีพฤติกรรมเกิดขึ นเกินเกณฑ์ทีกําหนดสูง จึงใช้ วิธีการเปลียนเกณฑ์เป็ น20 นาที ผล
การทดลอง พบว่า ผู ้ ถูกปรับพฤติกรรมยังคงมีพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ ด้วยตนเอง โดยมีค่าเฉลีย26.9
นาที ซึงเมือเทียบกับเกณฑ์ทีกําหนด
15 นาที และปรับเกณฑ์เพิมเป็ น 20 พบว่าพฤติกรรมทีเกิดขึ นเป็ นไปตามเกณฑ์ทีกําหนด
แต่ในระยะติดตามผลในครั งที11-15 มีระยะเวลาเฉลีย 13.4 นาทีเมือมีการถอดการเสริ มแรง
พบว่าการเกิดพฤติกรรมลดลงตํากว่าเกณฑ์ทีกําหนด
ขั นที 10 การทําให้ พฤติกรรมเป้าหมายคงอยู ่
ผลจากการทดลองใช้ โปรแกรมการปรับพฤติกรรมพบว่า การเกิดพฤติกรรมใน
ระยะเริ มต้ นของการทดลองเพิมขึ น พฤติกรรมเกิดขึ นสมําเสมอและเริ มลดลง อาจเนืองมากจาก
ผู ้ ปรับพฤติกรรมใช้ ตารางการเสริ มแรงแบบไม่คงทีเร็ วเกินไป และไม่ได้ เพิมสือการเรี ยนรู ้ ที
หลากหลาย อีกทั งผู ้ ถูกปรับพฤติกรรมเป็ นเด็กเล็กจึงอาจต้ องใช้ ระยะเวลาในการใช้ ตาราง
เสริ มแรงแบบทุกครั งยาวนานขึ นเพือให้ เกิดการเพิมพฤติกรรมสมําเสมอ ก่อนทีจะมีการถอดถอน
ในระยะติดตามผลส่งผลให้ มีแนวโน้ มลดลงจนตํากว่าเกณฑ์ หรื อในระยะยาวอาจปรับใช้ ตัว
เสริ มแรงทางสังคมและตัวเสริ มแรงตามธรรมชาติแทน และควรใช้ การเปลียนบุคคลผู ้ ปรับ
พฤติกรรมเพือให้ พฤติกรรมคงอยู่

ข้ อเสนอแนะ
การออกแบบโปรแกรมการปรับพฤติกรรมสําหรับเด็กเล็กควรเพิมระยะเวลาในการ
ให้ การเสริ มแรงแบบทุกครั งเพือให้ เกิดพฤติกรรมสูงขึ นตามเกณฑ์ทีกําหนดและสมําเสมอ ก่อน
ปรับไปใช้ ตารางการเสริมแรงแบบไม่คงที และถอดถอนการเสริ มแรง เพือให้ เกิดการคงอยู่ของ
พฤติกรรม การจัดหาเงือนไขนํา และสือทีช่วยการเรียนรู ้ ควรมีความหลากหลายตามความสนใจ
ของผู ้ ถูกปรับพฤติกรรม เพือดึงดูดความสนใจให้ เกิดพฤติกรรมเพิมขึ น การคงอยู่ของพฤติกรรม
ควรปรับใช้ การเสริมแรงทางสังคมมากขึ น ได้ แก่ คําชม การกอด การมีส่วนร่ วมในกิจกรรม
เป็ นต้ น
บทสรุ ป
การเสริ มสร้ างพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ ด้วยตนเองโดยใช้ หลักของการปรับพฤติกรรม
กับผู ้ ถูกปรับพฤติกรรมทีเป็ นเด็กเล็กสามารถทําได้ และประสบผลสําเร็ จ โดยใช้ ทฤษฎีและขั นตอน
การปรับพฤติกรรมมาประยุกต์ใช้ เพือแก้ ไขและพัฒนาพฤติกรรมเป้าหมายได้ ซึงในเด็กเล็กจะต้ อง
ใช้ ระยะเวลาในการปรับพฤติกรรมยาวนานกว่าผู ้ ใหญ่เพือให้ เกิดเป็ นลักษณะนิสัยส่วนบุคคล และ
ใช้ การเสริ มแรงและสือการเรี ยนรู ้ ทีหลากหลายจะช่วยใหม่การเกิดพฤติกรรมมีความต่อเนืองและ
สมําเสมอ และการคงอยู่ของพฤติกรรมจะต้ องใช้ การเสริ มแรงตามธรรมชาติมาทดแทนการ
เสริ มแรงด้ วยสิงของ ดังนั น ในการปรับพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ ด้วยตนเองในเด็กจะต้ องมีระยะเวลา
สือการเรี ยนรู ้ และการเสริ มแรงทีเหมาะสมจึงจะทําให้ พฤติกรรมเพิมขึ นและพฤติกรรมคงอยู่
เอกสารอ้ างอิง
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