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บทคัดย่อ
บทความนีม้ จี ดุ มุง่ หมายเพือ่ เสนอแนวคิดและวิธกี ารปรับพฤติกรรมของบุคคลโดยเฉพาะนักเรียน
นักศึกษา ซึง่ เป็นวิธกี ารทางจิตวิทยาประเภทหนึง่ ทีน่ ำ�แนวคิดของนักจิตวิทยากลุม่ พฤติกรรมนิยมมาใช้ใน
การเปลี่ยนบุคคลทีม่ ีพฤติกรรมไม่พงึ ประสงค์ให้เป็นบุคคลที่มีพฤติกรรมพึงประสงค์ การปรับพฤติกรรม
เป็นการนำ�แนวคิดจากทฤษฎีการเรียนรูม้ าประยุกต์ใช้อย่างเป็นกระบวนการ เพือ่ ช่วยเพิม่ ศักยภาพ ความ
สามารถ ความเป็นตัวตนของตัวเอง และเพิม่ ขีดของความสามารถในการควบคุมตนเองของบุคคลด้วยวิธี
การปรับพฤติกรรมซึ่งประกอบด้วยเทคนิคต่างๆ ได้แก่การใช้การเสริมแรงทางบวก, การให้ข้อมูลย้อน
กลับ, การใช้เบี้ยอรรถกร, การใช้การลงโทษ, การใช้การหยุดยั้ง และการควบคุมตนเอง และเทคนิควิธี
การทัง้ หมดนีใ้ ช้ได้ทงั้ ลักษณะของการปรับพฤติกรรมของบุคคลด้วยตนเอง และลักษณะของการให้บคุ คล
อื่นปรับพฤติกรรมให้
โดยมีขั้นตอนการปรับพฤติกรรมตามลำ�ดับคือ 1) กำ�หนดพฤติกรรมเป้าหมาย 2) รวบรวมและ
บันทึกข้อมูลเส้นฐาน 3) วิเคราะห์พฤติกรรม 4) กำ�หนดสิ่งที่มีศักยภาพเป็นตัวเสริมแรง 5) วางแผนและ
ดำ�เนินการเปลีย่ นแปลงเงือ่ นไขผลกรรม และ 6) ประเมินประสิทธิภาพของการดำ�เนินการปรับพฤติกรรม
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Abstract
The purpose of this article is to present a concept as well as ways of behavior
modification over the people, especially, the students. It is a kind of psychological
methodology employing behaviorism approach to replace people with undesirable behavior
with people with desirable behavior. The behavior modification is a kind of employing learning
theory systematically to enhance capacity, ability, self and to increase self control capability
of the people through its ways under different kinds of techniques including; positive
reinforcement, feedback, token economy, punishment, staunching, as well as self control,
and these techniques are treated over a person’s behavior modification done by himself
and a person’s behavior modification done by the others. The behavior modification process
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is in order as followings: 1) Defining the target behavior, 2) Collecting and recording baseline
data, 3) Behavior Analysis, 4) Identifying potential reinforces, 5) Planning and implementing
the intervention and 6) Evaluating the effects of intervention.
Keywords: behavior modification, behavior modification ways, a person’s behavior
modification done by himself, a person’s behavior modification done by the
others, the behavior modification process

บทนำ�
สภาพทางสังคมของมนุษย์นนั้ หากพิจารณา
ให้ดแี ล้วจะพบว่า บุคคลทัง้ หลายในสังคมมีการปรับ
พฤติกรรมของพวกเขาอยู่แล้วไม่ว่าจะตั้งใจหรือ
ไม่ก็ตาม เห็นได้จากการที่มีกฎหมายคอยควบคุม
พฤติกรรมของบุคคลในสังคม เช่น มีกฎระเบียบ
ของบ้าน โรงเรียน หรือสังคม เพือ่ ให้บคุ คลทุกเพศ
ทุกวัยอยู่ในระเบียบวินัย สามารถอยู่ร่วมกันได้
อย่างมีความสุข ในบ้านมีพ่อแม่คอยว่ากล่าว
ตักเตือนหรืออบรมสั่งสอนลูกเมื่อลูกมีพฤติกรรม
ที่ไม่พึงประสงค์ เช่น ทำ�ผิด พูดโกหก หรือไม่
ปฏิบัติตามที่สอน ในโรงเรียนมีครูชมเชยนักเรียน
เมื่อนักเรียนมีพฤติกรรมดี ตั้งใจเรียน และลงโทษ
นักเรียนทีไ่ ม่ท�ำ การบ้าน หรือไม่รกั ษาความสะอาด
ห้องเรียน หรือแต่งกายไม่เป็นระเบียบ ส่วนในสังคม
ชุมชนต่างๆ มีต�ำ รวจคอยจับบุคคลทีท่ �ำ ผิดกฎหมาย
เช่น ลักขโมย ทำ�ผิดกฎจราจร จี้ ปล้น หรือขโมย
สิง่ ของ เป็นต้น จากตัวอย่างทีก่ ล่าวมาข้างต้นจะเห็น
ได้วา่ บุคคลต่างๆ ในสังคมได้พยายามทีจ่ ะคอยปรับ
และควบคุมพฤติกรรมของบุคคลอยู่แล้วเพียงแต่
ยังไม่เป็นระบบระเบียบทีเ่ หมาะสม (Eddy, 1981)
เนื่องจากบุคคลทั้งหลายในสังคมต่างก็มีอิทธิพล
ต่อการควบคุมและปรับพฤติกรรมของกันและกัน
อยูต่ ลอดเวลา จึงกล่าวได้วา่ วิธกี ารปรับพฤติกรรม
นัน้ มิใช่สงิ่ แปลกใหม่เลยและเมือ่ เป็นเช่นนีก้ ารปรับ
พฤติกรรมก็ไม่น่าที่จะได้ผล เพราะหากพิจารณา
ให้ดีจะพบว่าปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมก็ยัง
คงมีอยู่ เช่นในโรงเรียนจะพบว่าเด็กที่มีพฤติกรรม
ไม่พงึ ประสงค์ยงั มีอยูเ่ ป็นจำ�นวนมากแม้วา่ ครูจะใช้
วิธกี ารลงโทษแต่ดเู หมือนว่าจะไม่ได้ผล คำ�ถามจึง

อยู่ที่ว่าการปรับพฤติกรรมจะสามารถช่วยได้จริง
หรือไม่ หรือทำ�ไมจึงไม่ได้ผล ถ้าลองวิเคราะห์ให้ดี
ก็จะพบว่าเหตุทที่ �ำ ให้ไม่ได้ผลเช่นในสังคมปัจจุบนั นี้
ก็เพราะว่า การปรับพฤติกรรมในสังคมนัน้ เป็นการ
ปรับอย่างไม่เป็นระบบนั้นเอง การปรับพฤติกรรม
เป็นวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่ได้มีการทดลองและ
พิสจู น์มาแล้วว่าได้ผลไม่วา่ จะใช้กบั เด็กหรือผูใ้ หญ่
เนื่องจากทุกวิธีการของการปรับพฤติกรรมได้ผ่าน
ขั้นตอนการทดลองและวิจัยมาเป็นช่วงระยะเวลา
อันยาวนาน ผลที่ได้จากการวิจัยเป็นข้อพิสูจน์
ได้ดวี า่ วิธกี ารปรับพฤติกรรมนับว่าเป็นวิธกี ารหนึง่
ที่ใช้ได้ผลในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ไม่
พึงประสงค์ของบุคคล (Mikulus, 1978)
วิ ธี ก ารปรั บ พฤติ ก รรมนั้ น สมโภชน์
เอี่ยมสุภาษิต (2556) ได้อธิยายว่าจะมุ่งเฉพาะที่
พฤติกรรมที่สังเกตเห็นได้หรือที่วัดได้เท่านั้นเช่น
พฤติกรรมการมาโรงเรียนที่เข้าแถวไม่ทันเพื่อน
พฤติกรรมการแกล้งเพือ่ น พฤติกรรมการทำ�กิจกรรม
ต่างๆ ในชัน้ เรียน หรือพฤติกรรมการคิดและแสดง
ความคิดเห็น เป็นต้น โดยนักปรับพฤติกรรมจะไม่
ระบุวา่ เป็นคนฉลาด เกเร หรือก้าวร้าวโดยปราศจาก
การอธิบายในเชิงพฤติกรรม เพราะคำ�เหล่านี้จัด
ได้ว่าเป็นคำ�ที่ไม่มีประโยชน์ในการนำ�มาใช้ในการ
ตั้งเป้าหมายการปรับพฤติกรรม เนื่องจากแต่ละ
บุคคลจะมีการรับรู้คำ�เหล่านี้แตกต่างกันออกไป
และถ้าใช้คำ�เหล่านี้มากๆ จะทำ�ให้ผู้ที่ถูกระบุ
พฤติกรรมดังกล่าวพยายามทำ�ให้สอดคล้องกับการ
ถูกระบุนั้นเช่น ถ้าเราระบุว่าเป็นเด็กเกเร เด็กอาจ
จะกระทำ�ไปตามการคาดการณ์ของสังคมจริงๆ ได้
ดังนัน้ การปรับพฤติกรรมจึงไม่นยิ มใช้ค�ำ ทีม่ ลี กั ษณะ
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เป็นการระบุแต่จะเป็นลักษณะของคนตัง้ แต่ 2 คน
ขึ้นไปสามารถเห็นได้ตรงกัน และถ้ามีพฤติกรรมที่
เปลีย่ นไปแล้วจะทำ�ให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเปลีย่ นไป
ในทิศทางใด ทีแ่ น่นอนคือเมือ่ กำ�หนดพฤติกรรมที่
ชัดเจนแล้วย่อมทำ�ให้ผู้ดำ�เนินการปรับพฤติกรรม
ได้รู้อีกด้วยว่า เป้าหมายนั้นได้บรรลุแล้วหรือยัง
อันเป็นการง่ายต่อการประเมินผลอีกด้วย

การเกิ ด พฤติ ก รรมและประเภทของ
พฤติกรรม
นักจิตวิทยากลุม่ พฤติกรรมนิยม มีความเชือ่
ว่าพฤติกรรมส่วนใหญ่ของคนเรานั้นเกิดจากการ
เรียนรู้ในแบบและประเภทต่างๆ 3 ลักษณะ ดังนี้
(ลักขณา สริวัฒน์, 2554)
1. การเรียนรู้จากสิ่งเร้า การเรียนรู้เช่นนี้
มักจะเกิดขึน้ จากการเรียนรูข้ องพฤติกรรมของบุคคล
ที่ไม่สามารถควบคุมได้เช่น ความกลัว ความวิตก
กังวล ความเครียด เป็นต้น พฤติกรรมดังกล่าวเป็น
ประเภทของพฤติกรรมภายใน ซึ่งเป็นพฤติกรรม
การเรียนรู้ที่เกิดเป็นความรู้สึกภายในอันเกิดจาก
สิ่งเร้า เช่น ช่วงเวลาใกล้สอบ (สิ่งเร้า) ทำ�ให้เกิด
ความวิตกกังวล (ความรูส้ กึ ) เพราะกลัวว่าจะสอบ
ไม่ได้ เป็นต้น หรือเห็นอาหารที่ชอบ (สิ่งเร้า) และ
ทำ�ให้เกิดความรูส้ กึ รับรูร้ สชาตกระตุน้ ให้ตอ่ มน้�ำ ลาย
ผลิตน้�ำ ลายในปริมาณมากจนเราเรียกกันว่าน้�ำ ลาย
ไหล พฤติกรรมที่กล่าวมานี้จะเห็นว่าไม่สามารถ
ควบคุมได้เพราะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ แต่ถ้าบุคคล
รู้ก่อนว่าเป็นเพราะว่าสิ่งเร้าใดก็อาจจะสามารถ
แก้ปัญหาของสิ่งเร้านั้นได้โดยอาจที่จะตัดความ
สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งสิ่ ง เร้ า นั้ น กั บ พฤติ ก รรมการ
ตอบสนองเสีย การตอบสนองทีไ่ ม่สามารถควบคุม
ได้ก็จะไม่เกิดขึ้น
2. การเรียนรู้จากเงื่อนไขผลกรรม เป็น
พฤติกรรมทีบ่ คุ คลกระทำ�ในสังคมแล้วได้รบั ผลกรรม
ที่ตามมาซึ่งจะเป็นตัวกำ�หนดการเกิดขึ้นหรือการ
ไม่เกิดขึน้ ของพฤติกรรมนัน้ อีกในสภาพทีค่ ล้ายคลึง
กันในโอกาสต่อๆ ไป ซึง่ ผลกรรมทีท่ �ำ ให้พฤติกรรม
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นั้นเกิดขึ้นซ้ำ�อีกในสภาพที่คล้ายคลึงกันเรียกว่า
ตัวเสริมแรง และผลกรรมที่ไม่ทำ�ให้พฤติกรรมนั้น
เกิดขึ้นอีกเรียกว่า การลงโทษเช่น การที่นักเรียน
ทำ�การบ้านส่งครูตรงเวลาแล้วครูชมเชย อันส่งผล
กรรมต่อพฤติกรรมการส่งงานตรงเวลาที่ทำ�ให้
นักเรียนส่งงานตรงเวลาตลอดมา แสดงว่าการชม
คือการให้การเสริมแรงนั่นเอง ในขณะเดียวกันถ้า
นักเรียนกระทำ�ผิดกฎระเบียบของโรงเรียนแล้วครู
ตี เขาจะไม่กระทำ�ผิดระเบียบอีกเลยการตีนกั เรียน
ก็ถือว่าเป็นการลงโทษ ซึ่งเงื่อนไขการเสริมแรง
จะต้องให้สงิ่ ทีเ่ ขาชอบแล้วพฤติกรรมทีพ่ งึ ประสงค์
จะเพิ่มขึ้น ส่วนเงื่อนไขการลงโทษเป็นการให้สิ่งที่
เขาไม่ชอบแล้วพฤติกรรมทีไ่ ม่พงึ ประสงค์นนั้ จะถูก
ระงับลง นอกจากนี้ยังมีผลกรรมอีกชนิดหนึ่งเรียก
ว่าการหยุดยั้ง เป็นการหยุดการให้การเสริมแรง
ต่อพฤติกรรมที่เคยได้รับการเสริมแรงมาแล้ว เช่น
การที่นักเรียนทำ�ตัวเหมือนเป็นตัวตลกในชั้นที่
แสดงออกไปแล้วเพือ่ นชอบ แต่ถา้ ต่อมาทำ�ตัวตลก
อีกแล้วเพื่อนไม่สนใจแสดงว่าเพื่อนได้ใช้การหยุด
ยั้ง การหยุดยั้งนั้นถ้าใช้อย่างเหมาะสมจะทำ�ให้
พฤติกรรมที่ถูกหยุดยั้งนั้นลดลงไปได้ พฤติกรรม
ดังกล่าวเป็นพฤติกรรมภายนอกซึง่ เป็นการกระทำ�
ที่มองเห็นได้จากการแสดงออกทางกาย
3. การเรียนรู้โดยผ่านตัวแบบ เป็นการ
เรียนรู้ที่บุคคลใช้ความคิดในขณะสังเกตเห็นจาก
พฤติกรรมของตัวแบบ ซึ่งอาจเป็นบุคคลที่มีความ
สำ�คัญต่อตน หรือมีชอื่ เสียงเป็นทีร่ จู้ กั กันดีในสังคม
หรือเป็นพ่อแม่ ครู ผู้ปกครองหรือแม้แต่เพื่อนๆ
ก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเห็นตัวแบบแสดง
พฤติกรรมบางอย่างแล้วได้รับการเสริมแรง แนว
โน้มทีจ่ ะทำ�ตามหรือลอกเลียนแบบพฤติกรรมของ
ตัวแบบนัน้ จะมีสงู ในขณะเดียวกันถ้าตัวแบบแสดง
พฤติกรรมบางอย่างแล้วได้รบั การลงโทษจะเห็นได้
ว่าจะไม่การทำ�ตามหรือเลียนแบบพฤติกรรมนัน้ ๆ
หลักการเรียนรู้โดยผ่านตัวแบบนี้ได้นำ�มาใช้กัน
อย่างมากมายในสังคมของเรา ดังจะเห็นได้จาก
ในรายการโทรทัศน์ที่มีการจัดรายการเราไม่ทำ�ผิด
กฎจราจร ตาวิเศษ การป้องกันเอดส์ การเลิก
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สูบบุหรี่ เป็นต้น พฤติกรรมเลียนแบบเป็นพฤติกรรม
ภายนอก
สรุปพฤติกรรมเกิดจากบุคคลได้รับการ
เรียนรู้ในรูปแบบหรือประเภทต่างๆ 3 ประเภท
ได้แก่ พฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้จากสิ่งเร้า
พฤติกรรมทีเ่ กิดจากการเรียนรูจ้ ากเงือ่ นไขผลกรรม
และพฤติกรรมทีเ่ กิดจากการเรียนรูโ้ ดยผ่านตัวแบบ

วิธีการปรับพฤติกรรม
จากประเภทของการเรียนรู้ที่ทำ�ให้เกิด
พฤติกรรมทั้ง 3 ลักษณะดังที่ได้กล่าวมาแล้ว
ส่งผลให้บุคคลมีพฤติกรรมทั้งที่พึงประสงค์และ
ไม่พึงประสงค์ หากเป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์
ย่อมได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้มีพฤติกรรม
ดังกล่าวด้วยการเสริมแรงบวก เช่น ชมเชย ให้รางวัล
แต่ถา้ เป็นพฤติกรรมทีไ่ ม่พงึ ประสงค์หรือพฤติกรรม
เป็นปัญหาส่งผลให้เกิดความเดือดร้อนทั้งตนเอง
และผู้อื่น เช่น ลักขโมย พูดปด หรือทะเลาะตบตี
หรือชกต่อยกัน ต้องได้รับการแก้ไขด้วยการปรับ
พฤติกรรมโดยการสร้างการเรียนรูใ้ หม่ให้กบั บุคคล
นัน้ ซึง่ อาจจะเปลีย่ นสิง่ เร้าใหม่ สร้างเงือ่ นไขผลกรรม
ใหม่ที่อาจจะให้การลงโทษเพื่อยุติพฤติกรรมไม่
พึงประสงค์ หรือการเสริมแรงเพื่อเพิ่มพฤติกรรม
ที่พึงประสงค์หรือสร้างตัวแบบที่เหมาะสมเพื่อให้
เด็กลอกเลียนแบบจากตัวแบบนั้น โดยที่ตัวแบบ
อาจจะเป็นตัวแบบจริงหรือตัวแบบทีเ่ ป็นสัญลักษณ์
เช่น จากโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ นิยาย การ์ตูน
เป็นต้น การปรับพฤติกรรมสามารถทำ�ได้โดยบุคคล
ปรับพฤติกรรมด้วยตนเองหรือมีบุคคลอื่นปรับให้
โดยใช้หลักและกระบวนการเดียวกัน สำ�หรับวิธี
การปรับพฤติกรรมสามารถปรับได้โดยเทคนิคต่างๆ
ดังต่อไปนี้ (Meichenbaum, D. 1977) ; Mikulas,
1978 ; สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต, 2556)
1. การใช้การเสริมแรงทางบวก เทคนิคนี้
จัดได้ว่าเป็นวิธีการที่ดีที่สุดในการเสริมสร้างและ
ปรับพฤติกรรมของเด็กอีกทัง้ เป็นวิธกี ารทีใ่ ช้ได้งา่ ย
โดยมีเกณฑ์ในการใช้เสริมแรงทางบวกดังนี้

ต้องให้การเสริมแรงทันทีที่พฤติกรรม
เป้าหมายเกิดขึน้ เด็กแต่ละคนอาจจะชอบตัวเสริม
แรงที่แตกต่างกัน ดังนั้นครูจะต้องเลือกชนิดของ
ตัวเสริมแรงให้เหมาะสมกับความต้องการของเด็ก
แต่ละคน
1.2 ขนาดของการเสริมแรงที่ให้มีผล
เช่นกัน ถ้าให้การเสริมแรงน้อยไปจะไม่มีผลแต่ถ้า
ให้มากเกินไปเด็กอาจจะติดอยูก่ บั การเสริมแรงนัน้
ได้ ดังนัน้ ครูจะต้องให้การเสริมแรงให้พอเหมาะกับ
ความต้องการของเด็กแต่ละคน
1.3 วิธีการให้การเสริมแรงนั้นจะต้องให้
ด้วยความจริงใจ มิใช่เสแสร้งหรือให้อย่างไม่เต็มใจ
เพราะถ้าทำ�เช่นนั้นแล้วนอกจากจะไม่ได้ผลยัง
ก่อให้เกิดปัญหาอีกด้วย
1.4 เมือ่ ให้การเสริมแรงจะต้องบอกเด็กด้วย
ว่า ให้การเสริมแรงต่อพฤติกรรมใดด้วยเหตุผลใด
อันจะเป็นผลทำ�ให้เด็กรับรูแ้ ละแสดงพฤติกรรมนัน้
เพิ่มมากขึ้นเช่น “พวกเธอทำ�งานเสร็จทันเวลากัน
ทุกคน เพราะมีความมุ่งมั่น ตั้งใจจริง และมีความ
รับผิดชอบสูง ครูภูมิใจในตัวเธอทุกคนเป็นอย่าง
มาก เอาละครูให้เวลาว่างพวกเธอ 10 นาทีทำ�ใน
สิ่งที่พวกเธอต้องการ” แต่อย่าได้บอกถึงการเสริม
แรงก่อนการบอกพฤติกรรมเป็นอันขาด เพราะจะ
ทำ�ให้เด็กติดอยู่กับตัวเสริมแรงนั้น
1.5 ในการวางเงือ่ นไขในการเสริมแรงนัน้
ครูจะต้องวางเงื่อนไขแบบค่อยเป็นค่อยไปอย่าได้
หวังผลเลิศในเวลาอันสั้น เพราะนอกจากจะไม่ได้
ผลแล้วยังจะก่อให้เกิดปัญหาทางอารมณ์แก่เด็ก
อีกด้วยเมื่อเด็กไม่สามารถทำ�ได้ตามเงื่อนไขที่
ตั้งไว้ เช่น การที่เด็กไม่เคยส่งงานตรงเวลาแล้วครู
วางเงื่อนไขให้เด็กส่งงานตรงเวลาทุกครั้งเลยทันที
การวางเงื่อนไขแบบนี้อยู่บนฐานของความไม่เป็น
จริงโอกาสที่จะสำ�เร็จนั้นเป็นไปได้ยาก ดังนั้นการ
วางเงื่อนไขจริงต้องวางอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดย
อาจจะเริ่มจากการวางเงื่อนไขให้เด็กส่งงานตรง
เวลาประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ของงานที่ครูมอบ
หมายให้ทำ� เมื่อเด็กสามารถทำ�ตามเงื่อนไขนั้น
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ได้แล้วครูจะต้องค่อยๆ เพิ่มเงื่อนไขขึ้นไปเรื่อยๆ
จนกว่าจะบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งการทำ�เช่นนี้
จะทำ�ให้โปรแกรมการปรับพฤติกรรมมีโอกาสจะ
ประสบความสำ�เร็จได้มาก
สำ�หรับการเสริมแรงทางบวกควรใช้การเสริม
แรงทางสังคมโดยทำ�ได้ในสองลักษณะได้แก่ การใช้
คำ�พูดชมเชยและการใช้ภาษาท่าทาง ซึ่งการเสริม
แรงทางสังคมควรจะต้องใช้วิธีการทั้งสองลักษณะ
นี้ผสมผสานกันจะทำ�ให้ได้ผลดียิ่งขึ้น คำ�พูดที่ควร
จะใช้ในการเสริมแรงเด็กอาจจะมีลักษณะที่เป็น
คำ�ทั่วไป เช่น ดีมาก เก่งมาก เยี่ยม เป็นต้น ใน
ขณะใช้คำ�พูดชมเชยจะต้องให้ท่าทางสอดคล้อง
กับคำ�พูดนั้นๆ ด้วย เช่นยกนิ้วหัวแม่มือในขณะ
พูดว่าเยี่ยม นอกจากใช้การเสริมแรงทางสังคมใน
ลักษณะของการพูดชมเชยนัน้ จะต้องเน้นทีพ่ ฤติกรรม
อย่าได้ชมเชยลอยๆ เพราะจะไม่ท�ำ ให้รสู้ กึ ว่าตนเอง
ได้รับคำ�ชมเชยเพราะอะไร เช่น บอกว่า
“พวกเธอเข้าชั้นตรงเวลาดีมาก ครูมี
ความสุขและภูมิใจจริงๆ” แทนที่จะบอกว่า
“วันนี้พวกเธอน่ารักมาก”
ส่วนการใช้ภาษาท่าทางนัน้ ใช้ได้งา่ ย สะดวก
และมีประสิทธิภาพอย่างมากถ้าใช้ได้ถูกต้องตาม
เงื่อนไข แต่ก็เป็นที่น่าประหลาดใจอย่างมากที่
ส่วนใหญ่ยงั ไม่นยิ มใช้และมักจะนิยมใช้การดุวา่ แทน
ซึง่ ถ้าลองเปลีย่ นมาเป็นการชมเชยกันเมือ่ ทำ�ดีและ
ไม่ใส่ใจเมื่อทำ�ไม่ดี พฤติกรรมของพวกเขาอาจจะ
เปลี่ยนมาในทางที่ดี แต่จะต้องระวังไว้ว่าอย่าได้
ใช้คำ�พูดชมเชยในรูปแบบของการเสียดสีอย่างเด็ด
ขาด เพราะทำ�ให้คุณค่าของตัวเสริมแรงทางสังคม
หมดลงไปทันที
2. การให้ขอ้ มูลย้อนกลับ เป็นเทคนิคทีง่ า่ ย
แต่ได้ผล เมื่อพบว่าพฤติกรรมใดดีขึ้นแล้วแม้เพียง
เล็กน้อยก็ตามให้รีบบอกทันที บุคคลนั้นจะเกิด
ความรูส้ กึ ภูมใิ จในสิง่ ทีต่ นทำ�แล้วจะทำ�ให้พยายาม
ทำ�พฤติกรรมดังกล่าวให้ดีขึ้นเรื่อยๆ และถ้าจะให้
ได้ผลดียิ่งขึ้นอาจจะทำ�ในรูปกราฟแสดงให้เห็นถึง
ความก้าวหน้าของตนเองอย่างเป็นรูปธรรมอันจะ
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เป็นสิ่งที่คอยเตือนใจให้ประพฤติดีขึ้นเรื่อยๆ การ
ให้ข้อมูลย้อนกลับอาจทำ�ได้ดังตัวอย่างนี้
“ศักดา วันนี้เธอส่งงานตรงเวลาและ
มีความสมบูรณ์มาก”
“เนตรนภา การสอบคราวนี้เธอได้
คะแนน 50 คะแนน สูงกว่าเมื่อสอบคราวที่แล้ว
ถึง 5 คะแนน “
การให้ข้อมูลย้อนกลับโดยคำ�พูดเช่นนี้จะ
ทำ�ให้นักเรียนเกิดความตระหนักในสิ่งที่ทำ�และ
จะทำ�ให้บุคคลนั้นกระทำ�พฤติกรรมเช่นนั้นเพิ่ม
มากยิ่งขึ้น
3. การใช้เบี้ยอรรถกร เป็นเทคนิคที่มี
ประสิทธิภาพมากวิธีหนึ่ง เบี้ยอรรถกรนั้นอาจจะ
เป็น แสตมป์ ดาว หรือคะแนน สิ่งเหล่านี้สามารถ
นำ�มาแลกเป็นตัวเสริมแรงอื่นๆ ได้ เช่น อาจจะ
แลกเป็นสิง่ ของ แลกเป็นคูปองเงินสด โดยทีต่ อ้ งจัด
ทำ�ตารางการแลกสิง่ ของเอาไว้ ซึง่ วิธกี ารหาสิง่ ของ
มาแลกกับเบีย้ อรรถกรนัน้ อาจทำ�ได้โดยการสำ�รวจ
ความต้องการเสียก่อน จากนัน้ จึงค่อยจัดลำ�ดับความ
ต้องการ โดยทีส่ งิ่ ทีต่ อ้ งการมากจะต้องใช้เบีย้ จำ�นวน
มากมาแลก แต่เกณฑ์ในการกำ�หนดอัตราแลกนั้น
ควรจะกำ�หนดให้มีโอกาสแลกได้โดยไม่ยากนัก
ไม่เช่นนั้นจะขาดแรงจูงใจที่จะทำ�พฤติกรรมเป้า
หมายนั้น และการใช้เบี้ยอรรถกรจะได้ผลดียิ่งขึ้น
ถ้าจะแสดงถึงจำ�นวนของเบีย้ ดาว แต้ม หรือคะแนน
ทีไ่ ด้รบั เพือ่ จะได้รเู้ ห็นความก้าวหน้าของตนเองและ
วางแผนการใช้เบี้ยอรรถกรได้
4. การใช้การลงโทษ ความเข้าใจเกีย่ วกับ
แนวความคิดของการลงโทษของครูสว่ นใหญ่ยังคง
มีความคลาดเคลือ่ นอยูบ่ า้ ง เนือ่ งจากครูเป็นจำ�นวน
มากคิดว่าการลงโทษเป็นเพียงแต่ดุด่า ตี ตำ�หนิ
การให้ทำ�งานบางอย่างมากขึ้น หรือแม้แต่การ
ตัดสิทธิพิเศษ เป็นต้น ซึ่งถ้าดูอย่างผิวเผินแล้ว
ก็อาจจะกล่าวได้ว่าวิธีการดังที่กล่าวมานั้นคือ
การลงโทษ แต่ความจริงแล้วการลงโทษมิใช่เป็น
เพียงแต่การให้สงิ่ ทีเ่ ด็กไม่พงึ พอใจ (ดุ ด่า ตี ตำ�หนิ)
หรือถอดถอนสิง่ ทีเ่ ด็กพึงพอใจ (การตัดสิทธิพเิ ศษ
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เช่น การไม่ให้ออกไปเล่นนอกห้องเรียน การไม่ให้
ใช้โทรศัพท์มอื ถือเป็นต้น) เท่านัน้ แต่ทว่ายังต้องมี
อีกหนึ่งเงื่อนไข คือเมื่อให้สิ่งที่เด็กไม่พึงพอใจหรือ
ถอดถอนสิง่ ทีเ่ ด็กพึงพอใจแล้ว พฤติกรรมทีถ่ กู การ
ลงโทษนั้นจะต้องยุติลง ถ้าเมื่อใดก็ตามที่ครูใช้วิธี
ดังกล่าวแล้วพฤติกรรมนั้นยังคงเกิดขึ้นสม่ำ�เสมอ
วิธีการดังกล่าวนั้นไม่เรียกว่าวิธีการลงโทษ แต่
เรียกว่าวิธกี ารเสริมแรงเช่น การทีเ่ ด็กพูดจาก่อกวน
อารมณ์ครูในชัน้ เรียนแล้วครูหนั ไปดุดว้ ยเสียงอันดัง
แต่ทว่าเด็กคนนัน้ ยังคงพูดจาก่อกวนอารมณ์ครูอยู่
การดุของครูในกรณีนเี้ รียกว่าการเสริมแรงแม้รปู แบบ
จะดูว่าเป็นการลงโทษก็ตาม เพราะเมื่อให้การดุ
ไปแล้วพฤติกรรมการพูดจาก่อกวนของเด็กไม่ลดลง
ดังนัน้ ในกรณีเช่นนีก้ ารดุจะเป็นการลงโทษก็ตอ่ เมือ่
พฤติกรรมการพูดจาก่อกวนอารมณ์ครูของเด็กคนนี้
จะต้องยุติลง การลงโทษดูเหมือนว่าเป็นวิธีการที่
นิยมใช้กันมากในการแก้ไขพฤติกรรมที่เป็นปัญหา
ของนักเรียน แต่ในทางจิตวิทยานั้นการลงโทษ
ไม่ใช่วิธีการแก้ไขพฤติกรรมที่เป็นปัญหา แต่เป็น
เพียงวิธีการที่ใช้เพื่อระงับพฤติกรรมที่เป็นปัญหา
เท่านั้น และการที่ครูมีโอกาสระงับพฤติกรรมที่
เป็นปัญหาของเด็กได้ย่อมเป็นโอกาสอันดีของครู
ที่จะได้หาทางเสริมสร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์
ให้กับเด็ก โดยการใช้การเสริมแรงทางบวกดังที่ได้
กล่าวมาแล้วในตอนต้น ดังนั้นก่อนที่ครูจะใช้การ
ลงโทษ ครูจะต้องพิจารณาให้ดีและถ้าจะให้ดีครู
ควรรู้ก่อนว่าต้องการจะให้เด็กมีพฤติกรรมเช่นใด
พร้อมทัง้ เตรียมตัวเสริมแรงพฤติกรรมดังกล่าวด้วย
ซึ่งถ้าครูยังไม่มีเป้าหมายและวิธีการที่แน่นอนครู
ไม่ควรจะใช้การลงโทษเลย เพราะนอกจากจะไม่ให้
ประโยชน์ใดๆ แล้วยังจะสร้างปัญหาในระยะยาว
ได้อีกด้วย อย่างไรก็ตามแม้ว่าการลงโทษจะทำ�ได้
ยากและก่อให้เกิดปัญหาแก่ตัวเด็กการลงโทษ
นับได้ว่าเป็นวิธีการที่จะต้องใช้เช่นกัน อย่างน้อย
ทีส่ ดุ ก็เพือ่ ทีจ่ ะหยุดพฤติกรรมทีเ่ ป็นปัญหาของเด็ก
เพือ่ ให้ครูได้มเี วลาในการเสริมสร้างพฤติกรรมใหม่
วิธีการลงโทษที่ครูควรจะใช้ซึ่งทำ�ได้ง่ายและก่อให้
เกิดปัญหาน้อยที่สุดมี 3 วิธีดังต่อไปนี้

4.1 การแก้ไขเกินกว่าเหตุ วิธนี เี้ ป็นวิธกี าร
ลงโทษที่ทำ�ได้ง่าย นั่นคือเมื่อใดที่เด็กทำ�บางสิ่ง
บางอย่างผิดก็ให้เด็กแก้ไขสิง่ ทีผ่ ดิ เกินกว่าสิง่ ทีเ่ ด็ก
ทำ� จะทำ�ให้เด็กไม่ท�ำ สิง่ ทีผ่ ดิ นัน้ ในเวลาต่อมา เช่น
เห็นเด็กทิ้งขยะลงกับพื้นแทนที่ครูจะบอกให้เด็ก
เก็บขยะนัน้ ไปทิง้ ทีถ่ งั ขยะแต่เพียงอย่างเดียว ครูจะ
ต้องให้เด็กทำ�ความสะอาดพืน้ นัน้ ด้วย การทำ�เช่นนี้
เท่ากับว่าครูได้ท�ำ การแก้ไขสิง่ ทีเ่ ด็กทำ�เกินกว่าทีเ่ ด็ก
ทำ�จริง ซึง่ จะทำ�ให้เด็กเกิดความระมัดระวังมากขึน้
ก่อนที่จะทำ�สิ่งที่ผิดอีก
4.2 การใช้เวลานอก นับว่าเป็นวิธีการ
ลงโทษอีกวิธที ใี่ ช้ได้ในชัน้ เรียน ทำ�ได้โดยการนำ�เด็ก
ออกจากสภาพทีเ่ ด็กพึงพอใจ เช่น การทีเ่ ด็กเล่นใน
ชั้นเรียน แกล้งเพื่อนตลอดเวลา ครูอาจจะลงโทษ
โดยการให้เด็กคนนีอ้ อกไปอยูน่ อกชัน้ เรียน ซึง่ การ
ที่นำ�เด็กคนนี้ออกไปอยู่นอกชั้นเรียนนั้นจะต้องใช้
เวลาไม่เกิน 10 นาที และสภาพการณ์นอกชัน้ เรียน
จะต้องไม่เป็นสภาพที่เด็กพึงพอใจ ไม่เช่นนั้นการ
ใช้เวลานอกจะไม่ได้ผลเลย แต่ถ้าในกรณีที่ครูไม่
สามารถจะเอาเด็กออกนอกห้องเรียนได้ ก็อาจจะ
เอาเด็กทุกคนออกจากห้องเรียนแล้วให้เด็กที่ชอบ
ก่อกวนนัน้ อยูใ่ นห้อง การทำ�เช่นนีเ้ ท่ากับว่าเป็นการ
ทีเ่ อาสภาพทีเ่ ด็กพอใจออกจากตัวเด็กนัน่ เอง ข้อที่
ควรจะต้องระวังในการใช้เวลานอกคือ ครูจะต้อง
แน่ใจได้ว่าสภาพห้องนั้นเป็นสภาพที่เด็กพึงพอใจ
จริงๆ แต่ถ้าสภาพห้องเป็นสิ่งที่เด็กไม่พึงพอใจ
เช่น ขณะทีค่ รูให้งานทำ�แล้ว ครูเกิดใช้เวลานอกกับ
เด็ก ก็เท่ากับว่าเป็นการเสริมแรงต่อพฤติกรรมที่
ไม่พึงประสงค์ของเด็กนั่นเอง นอกจากนี้การใช้
เวลานอกจะใช้ไม่ได้ผลเลย ถ้าเด็กเป็นคนที่ชอบ
อยูค่ นเดียว การใช้เวลานอกไม่ควรใช้เวลานานกว่า
5-10 นาที เพราะถ้าใช้เวลานานเกินกว่านีจ้ ะทำ�ให้
เกิดปัญหาตรงที่เด็กไม่สามารถเรียนทันเพื่อนได้
4.3 การปรับสินไหม เป็นวิธกี ารทีถ่ อดถอน
สิง่ ทีเ่ ด็กพึงพอใจอันอาจได้แก่ การตัดคะแนน การ
ไม่ให้เด็กทำ�กิจกรรมบางอย่างทีเ่ คยทำ� การตัดสิทธิ
พิเศษหรือแม้กระทั่งการปรับเงินเป็นต้น วิธีการ
ปรับสินไหมนั้นเป็นวิธีการที่ใช้กันมากพอสมควร
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ในสังคม ดังจะเห็นได้จากการที่ตำ�รวจปรับเงิน
ผูท้ �ำ ผิดกฎจราจร เป็นต้น การปรับสินไหมทำ�ได้งา่ ย
แต่จะต้องบอกเกณฑ์ในการปรับสินไหมให้กับเด็ก
ได้รู้ล่วงหน้าเสียก่อน มิฉะนั้นเด็กจะไม่พึงพอใจ
แล้วจะก่อให้เกิดปัญหาได้เช่น ถ้าใครไม่สง่ งานตรง
เวลาอาจจะถูกตัดสิทธิในการเล่นฟุตบอล หรือถูก
ตัดคะแนนเป็นต้น แต่จะต้องระวังไว้วา่ สิง่ ทีเ่ ด็กจะ
ถูกปรับนัน้ จะต้องเป็นสิง่ ทีเ่ ด็กเคยได้รบั อีกทัง้ ชอบ
ด้วย เพราะถ้าสิ่งที่เด็กถูกปรับนั้นเด็กไม่ชอบ การ
ปรับสินไหมก็จะไม่ได้ผล อีกทัง้ การปรับสินไหมนัน้
ต้องไม่ปรับจนกระทั่งเด็กไม่มีอะไรให้ปรับ เพราะ
ถึงจุดนี้แล้วเด็กก็จะเกิดความคับข้องใจทันทีและ
อาจจะแสดงออกในลักษณะที่ก้าวร้าวได้
เนื่องจากการลงโทษนั้นทำ�ได้ยาก ดังนั้น
ในการลงโทษจึงควรจะต้องทำ�อย่างระมัดระวัง
ซึง่ วิธกี ารลงโทษทีม่ ปี ระสิทธิภาพควรจะดำ�เนินการ
ดังต่อไปนี้
1) การลงโทษจะต้องทำ�ทันทีทพี่ ฤติกรรม
ที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้น
2) การลงโทษจะต้องทำ�ให้รุนแรง ในที่นี้
ความรุนแรงหมายถึงสิ่งที่รุนแรงตามการรับรู้ของ
ผู้ได้รับการลงโทษเช่น การที่เด็กเคยถูกตีเป็น
ประจำ� การที่จะลงโทษโดยการตีเด็กไม่จัดว่าเป็น
สิ่งที่รุนแรง แต่การถอดถอนความสนใจอาจเป็น
สิ่งที่รุนแรงสำ�หรับเด็กคนนี้ได้ หรือในกรณีที่เด็ก
ไม่เคยถูกดุมาก่อนเลยเป็นการถูกดุครั้งแรก การ
ดุอาจจะกล่าวได้วา่ เป็นสิง่ ทีร่ นุ แรงสำ�หรับเด็กคนนี้
3) การลงโทษนั้นก่อนที่จะดำ�เนินการจะ
ต้องบอกให้เด็กรู้ว่า เขาทำ�พฤติกรรมใดเขาจึงถูก
ลงโทษ ซึง่ การบอกถึงพฤติกรรมทีเ่ ด็กกระทำ�ผิดจะ
ทำ�ให้เด็กเกิดการเรียนรูเ้ ชือ่ มโยงระหว่างพฤติกรรม
ที่ไม่เหมาะสมกับการลงโทษได้ เช่น บอกเด็กว่า
“เธอต่อยเพื่อน ดังนั้นครูจะต้องตีเธอ” เด็กก็จะ
ต้องรู้ว่าถ้าต่อยเพื่อนอีกครูจะตี ต่อไปพอเด็กจะ
ต่อยเพื่อนก็จะไม่กล้าเพราะกลัวว่าครูจะตี
4) การลงโทษนั้นครูจะต้องทำ�สม่ำ�เสมอ
นั่นคือทุกครั้งที่เด็กทำ�ผิดจะต้องลงโทษทุกครั้งไป
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อย่าได้มีการยกเว้นอย่างเด็ดขาด เพราะถ้ามีการ
ยกเว้นจะทำ�ให้พฤติกรรมที่เป็นปัญหาของเด็ก
เกิดคงทนขึ้นและจะทำ�การแก้ไขได้ยากในอนาคต
5) การลงโทษนัน้ จะต้องไม่ท�ำ การลงโทษ
โดยค่อยๆ เพิ่มความรุนแรง แต่จะต้องให้ รุนแรง
เลยทันที เหตุที่ไม่ควรลงโทษแบบค่อยๆ เพิ่ม
ความรุนแรงนั้นเพราะจะทำ�ให้เด็กเกิดการปรับ
ตัวได้การลงโทษก็จะไม่มีผลเช่น บอกเด็กว่าถ้าทำ�
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่อไปนี้จะตี 1 ที เด็กจะ
คาดได้ว่าจะต้องถูกตี 1 ที แน่ๆ ก็จะไม่เกิดความ
กลัวเพราะเตรียมตัวเตรียมใจไว้แล้ว การลงโทษ
ก็จะไม่มีประสิทธิภาพ
6) อย่าลงโทษเด็กด้วยอารมณ์โดยเด็ด
ขาด เพราะถ้าลงโทษเด็กด้วยอารมณ์แล้ว เด็กจะ
มีอารมณ์ตอบสนอง จะทำ�ให้เด็กมีทัศนคติที่ไม่ดี
ต่อครูผู้ลงโทษ
7) ช่วงเวลาของการลงโทษไม่ควรจะนาน
เกินไป ควรจะลงโทษสัน้ ๆ แต่รนุ แรงจะให้ผลดีกว่า
มีการวิจยั พบว่าการตำ�หนิเด็กทัง้ วันให้ผลสูก้ ารตำ�หนิ
เด็กเพียง 1 นาทีไม่ได้ ถ้ารูจ้ กั วิธกี ารตำ�หนิทถี่ กู ต้อง
8) ถ้าครูใช้การลงโทษโดยการตำ�หนิ
อย่าตำ�หนิดว้ ยเสียงอันดัง เพราะจากงานวิจยั พบว่า
การตำ�หนิด้วยเสียงเบาได้ยินแค่ 2 คน จะได้ผลดี
กว่าการตำ�หนิด้วยเสียงอันดังที่มีคนอื่นได้ยินด้วย
5. การใช้การหยุดยัง้ ในกรณีทพี่ ฤติกรรม
ที่เด็กกระทำ�อยู่นั้นเป็นพฤติกรรมที่เด็กเคยได้รับ
การเสริมแรงมาก่อน ซึ่งวิธีการที่จะยุติพฤติกรรม
นั้นนอกจากจะใช้วิธีการลงโทษแล้ว อาจจะใช้วิธี
การหยุดยั้งหมายถึง การยุติการให้การเสริมแรง
ต่อพฤติกรรมทีเ่ คยได้รบั การเสริมแรงนัน้ จากการ
ยุติการให้การเสริมแรงต่อพฤติกรรมนั้นอาจเป็น
ผลทำ�ให้ความถี่ของการแสดงพฤติกรรมนั้นลดลง
และยุตลิ งในทีส่ ดุ อย่างในกรณีทเี่ ด็กคนหนึง่ พูดจา
ก่อกวนครูในชัน้ เรียน ดังนัน้ ถ้าครูบอกให้เด็กๆ ทุก
คนในชั้นไม่สนใจแล้วตัวครูเองก็ทำ�ทีเป็นไม่สนใจ
พฤติกรรมการพูดจาก่อกวนของเด็กคนนีน้ า่ จะยุติ
ในเวลาต่อมา หากพิจารณาวิธีการใช้การหยุดยั้ง
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ดูเหมือนว่าจะเป็นวิธีง่ายๆ แต่ความจริงแล้วใช้ได้
ยากกว่าการลงโทษมากนัก แต่ผลข้างเคียงในทางลบ
จะเกิดน้อยกว่าการลงโทษถ้าใช้ได้ถูกต้อง ซึ่งข้อ
ควรระวังในการใช้เทคนิคการหยุดยั้งมีดังนี้
5.1 การใช้การหยุดยัง้ จะได้ผลนัน้ จำ�เป็น
อย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องรูแ้ หล่งของตัวเสริมแรงต่อพฤติกรรม
ที่เป็นปัญหาได้หมด พร้อมทั้งจะต้องสามารถ
ควบคุมได้อีกด้วย ถ้าไม่รู้แหล่งของตัวเสริมแรง
หรือไม่สามารถควบคุมแหล่งของตัวเสริมแรงได้แล้ว
การหยุดยั้งก็จะไม่ได้ผล
5.2 การใช้การหยุดยัง้ ในระยะแรก พฤติกรรม
ที่เป็นปัญหาที่ใช้การหยุดยั้งนั้นจะเพิ่มขึ้นอย่าง
สูงในทันทีทันใดแล้วจากนั้นจึงจะค่อยๆ ลดลง
ดังนั้นเมื่อใช้การหยุดยั้งแล้วจะต้องอดทนอย่าง
มากไม่เช่นนั้นจะก่อให้เกิดการเรียนรู้ใหม่เกิดขึ้น
เช่น การที่เด็กพูดจาก่อกวนครู ครูทำ�เป็นไม่สนใจ
เด็กอาจจะเพิ่มการพูดจาก่อกวนมากขึ้นอาจจะ
พูดก่อกวนทั้งชั่วโมง ซึ่งถ้าเหตุการณ์ เกิดขึ้นเช่นนี้
ถ้าครูทนไม่ได้ไปให้ความสนใจต่อตัวเด็กอีก เช่น
การไปดุดา่ อย่างรุนแรง ก็จะทำ�ให้เด็กเกิดการเรียน
รูว้ า่ ถ้าต้องการความสนใจจากครูกท็ �ำ พฤติกรรมให้
รุนแรงขึ้นจะได้ดังต้องการ ดังนั้นถ้าเหตุการณ์เช่น
นี้เกิดขึ้นจะต้องอดทนใจเย็นและพฤติกรรมนั้นจะ
ลดลงเอง และเนือ่ งจากการใช้การหยุดยัง้ จะก่อให้
เกิดความรุนแรงของพฤติกรรมในช่วงแรก การหยุด
ยัง้ จึงไม่ควรใช้กบั พฤติกรรมทีม่ ลี กั ษณะรุนแรงทีก่ อ่
ให้เกิดอันตรายต่อตัวเด็กเองหรือต่อผู้อื่น
การใช้การหยุดยัง้ เมือ่ ได้ใช้แล้วจะหยุดไม่ได้
จะต้องใช้ให้ตลอดแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นแต่ถ้าหยุด
ใช้กลางคันจะก่อให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดี
5.4 ในขณะทีด่ �ำ เนินการใช้การหยุดยัง้ อยู่
ควรจะได้มีการให้การเสริมแรงต่อพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ดว้ ย เด็กจะได้สามารถเรียนรูก้ ารแยกแยะ
ว่าพฤติกรรมใดควรกระทำ�แล้วจะได้รบั การเสริมแรง
และพฤติกรรมใดไม่ควรทำ�เพราะจะไม่ได้อะไรเลย
6. การควบคุมตนเอง การควบคุมตนเอง
ดูเหมือนว่าจะเป็นเป้าหมายสูงสุดของการปรับ

พฤติกรรม นั่นคือการที่ทำ�ให้คนเราสามารถทน
ต่อสิง่ ทีม่ าเย้ายวนใจของตนเองได้และมีเป้าหมาย
ทีจ่ ะต้องการบรรลุได้อย่างแน่นอน ในกรณีของเด็ก
ครูทั้งหลายคงอยากจะเห็นเด็กพยายามควบคุม
ตนเองโดยไม่วอกแวกไปทางอื่นขณะที่ครูสอน
ไม่ขโมยของเมื่อเห็นของวางไว้แล้วไม่มีคนอยู่
ทนที่จะทำ�การบ้านโดยไม่ยอมดูรายการโทรทัศน์
ถ้ายังทำ�การบ้านไม่เสร็จ เป็นต้น
เทคนิคการควบคุมตนเองนัน้ ทำ�ได้ไม่งา่ ย
นักและมิใช่วา่ อยูด่ ๆี ทุกคนจะมี แต่วา่ ต้องอยูท่ กี่ าร
ฝึกฝนซึง่ อย่างน้อยทีส่ ดุ ครูสามารถจะฝึกฝนให้เด็ก
ได้รู้ตัวอยู่ตลอดเวลาในขณะที่อยู่ในโรงเรียนและ
อยู่ในห้องเรียน ซึ่งการที่จะทำ�ให้เด็กได้ตระหนัก
อยู่ตลอดเวลาว่าตนเองกำ�ลังทำ�อะไรอยู่อันจะนำ�
ไปสู่การควบคุมตนเองของเด็กนั้นอาจทำ�ได้ดังนี้
6.1 ครูควรให้เด็กตัง้ เป้าหมายในการเรียน
ด้วยตนเอง ซึง่ อาจจะต้องเริม่ จากคำ�ถามให้เด็กได้คดิ
เช่น ถามว่าตอนนีม้ ปี ญ
ั หาอะไร เป็นผลเนือ่ งมาจาก
อะไร จะแก้ไขและทำ�ได้อย่างไรตลอดจนผลที่ได้
ควรจะเป็นเช่นใด ให้เด็กได้คิดซึ่งถ้าครูสามารถ
ชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมกับ
ผลกรรมได้แล้วอย่างเด่นชัด และในการให้เด็กสร้าง
พฤติกรรมเป้าหมายคงจะไม่เป็นปัญหา
6.2 เมื่อเด็กสามารถสร้างพฤติกรรม
เป้าหมายด้วยตนเองได้แล้ว โดยที่มีครูเป็นผู้คอย
ชี้แนะ จากนั้นจะต้องให้เด็กหัดสังเกตและบันทึก
พฤติกรรมตนเอง ซึ่งครูอาจทำ�ได้เช่น การที่เด็ก
ตัง้ เป้าหมายไว้วา่ จะฟังทีค่ รูพดู จะมองครูในขณะที่
ครูสอน ครูกอ็ าจจะให้เด็กบันทึกพฤติกรรมดังกล่าว
สรุปวิธีการปรับพฤติกรรมใช้สำ�หรับปรับ
เปลี่ยนบุคคลที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ให้เป็น
บุคคลที่มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ด้วยการใช้
เทคนิควิธกี ารต่างๆ ได้แก่ การใช้การเสริมแรงทาง
บวก, การให้ข้อมูลย้อนกลับ, การใช้เบี้ยอรรถกร,
การลงโทษ, การใช้การหยุดยั้ง และการควบคุม
ตนเอง สามารถทำ�ได้โดยบุคคลปรับพฤติกรรม
ด้วยตนเองหรือมีบุคคลอื่นปรับให้โดยใช้หลักและ
กระบวนการเดียวกัน

วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2563

ขั้นตอนการปรับพฤติกรรม
การปรับพฤติกรรมดำ�เนินการตามลำ�ดับ
อย่างเป็นชัน้ ตอนของการวางเงือ่ นไขการกระทำ�ตาม
แบบวิเคราะห์พฤติกรรม 6 ขัน้ ตอนตังนี้ (Mikulas,
1978 ; สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต, 2556)
1. กำ�หนดพฤติกรรมเป้าหมาย (Defining
the target behavior) ในชั้นแรกนี้จะต้องกำ�หนด
ให้เฉพาะเจาะจง โดยสามารถสังเกตได้และวัดได้
แต่ไม่อยู่ในรูปของการตีตรา หรือบอกถึงลักษณะ
ของบุคลิกภาพมากกว่าเป้าหมาย
2. รวบรวมและบันทึกข้อมูลเส้นฐาน
(Collecting and recording baseline data) คือ
หลังจากกำ�หนดพฤติกรรมเป้าหมายแล้วลงมือ
ดำ�เนินการเก็บรวบรวมพร้อมทัง้ บันทึกข้อมูลเส้นฐาน
เพือ่ แน่ใจว่าพฤติกรรมเป้าหมายนัน้ เป็นปัญหาจริง
ซึง่ ส่งผลต่อการประเมินโปรแกรมการปรับพฤติกรรม
และเป็นข้อมูลย้อนกลับช่วยให้การปรับพฤติกรรม
มีประสิทธิภาพมากขึ้น
3. วิเคราะห์พฤติกรรม (Behavior analysis)
ในชัน้ ตอนนีจ้ ะนำ�ข้อมูลทีบ่ นั ทึกนัน้ มาทำ�การศึกษา
เพื่อเลือกเทคนิควิธีการที่เหมาะสมมาดำ�เนินการ
วางแผนปรับพฤติกรรม
4. กำ�หนดสิง่ ทีม่ ศี กั ยภาพเป็นตัวเสริมแรง
(Identifying potential reinforces) โดยจะต้อง
ตระหนักถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลที่มีความ
ต้องการไม่เหมือนกัน จึงต้องเลือกให้สอดคล้อง
กับความต้องการของบุคคลนั้นๆ
5. วางแผนและดำ�เนินการเปลี่ยนแปลง
เงือนไขผลกรรม (Planning and Implementing
the intervention) ขัน้ ของการวางแผนจะขึน้ อยูก่ บั
เงือนไขชองพฤติกรรมเป้าหมายที่ได้กำ�หนดไว้ใน
ขั้นแรก
6. ประเมินประสิทธิภาพของการดำ�เนินการ
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ปรับพฤติกรรม (Evaluating the effects of
intervention) เป็นขั้นสุดท้ายด้วยวิธีการรวบรวม
ข้อมูลภายหลังจากการดำ�เนินการปรับพฤติกรรม
เสร็จเรียบร้อยแล้ว
สรุปการปรับพฤติกรรมสามารถดำ�เนินการ
เป็นขั้นตอนตามลำ�ดับโดยเริ่มจากการกำ�หนด
เป้าหมาย ตามด้วยการรวบรวมและบันทึกข้อมูล
เส้นฐาน การวิเคราะห์พฤติกรรม เสร็จแล้วกำ�หนด
สิ่งที่มีศักยภาพเป็นตัวเสริมแรง แล้ววางแผนและ
ดำ�เนินการเปลีย่ นแปลงเงือ่ นไขผลกรรมขึน้ สุดท้าย
คือประเมินประสิทธิภาพของการดำ�เนินการปรับ
พฤติกรรม

บทสรุป
การปรับพฤติกรรม หมายถึงการเปลีย่ นแปลง
พฤติ ก รรมที่ ไ ม่ พึ ง ประสงค์ ข องบุ ค คลให้ เ ป็ น
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้วยวิธีการทางจิตวิทยา
เพื่อให้บุคคลโดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษาซึ่งอยู่
ในวัยเด็กและเยาวชนเป็น ผู้ที่มีบุคลิกลักษณะดี
มีพฤติกรรมทีพ่ งึ ประสงค์ นัน่ คือเป็นบุคคลมีความรู้
ความสามารถ มีทักษะวิชาชีพ และมีคุณธรรม
จริยธรรม ในการปรับพฤติกรรมนั้นสามารถทำ�ได้
โดยบุคคลนัน้ ปรับด้วยตัวเองหรือโดยบุคคลอืน่ ปรับ
ให้ โดยมีวิธีการปรับพฤติกรรมด้วยเทคนิควิธีการ
ต่างๆ 6 วิธี ได้แก่ การใช้การเสริมแรงทางบวก,
การให้ข้อมูลย้อนกลับ, การใช้เบี้ยอรรถกร, การ
ลงโทษ, การใช้การหยุดยั้ง และการควบคุมตนเอง
และการปรับพฤติกรรมมีขนั้ ตอนในการดำ�เนินการ
ตามลำ�ดับดังนี้ 1) กำ�หนดพฤติกรรมเป้าหมาย
2) รวบรวมและบันทึกข้อมูลเส้นฐาน 3) วิเคราะห์
พฤติกรรม 4) กำ�หนดสิ่งที่มีศักยภาพเป็นตัวเสริม
แรง 5) วางแผนและดำ�เนินการเปลี่ยนแปลงเงือน
ไขผลกรรม และ 6) ประเมินประสิทธิภาพของการ
ดำ�เนินการปรับพฤติกรรม
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