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บทคัดย่อ

บทความนีม้จีดุมุง่หมายเพือ่เสนอแนวคดิและวธีิการปรบัพฤตกิรรมของบุคคลโดยเฉพาะนกัเรยีน
นกัศกึษา ซึง่เปน็วธีิการทางจิตวทิยาประเภทหน่ึงทีน่ำาแนวคดิของนกัจติวทิยากลุม่พฤตกิรรมนยิมมาใชใ้น
การเปลี่ยนบุคคลทีม่ีพฤติกรรมไม่พงึประสงค์ให้เปน็บคุคลที่มีพฤติกรรมพึงประสงค์ การปรบัพฤติกรรม
เปน็การนำาแนวคดิจากทฤษฎกีารเรียนรู้มาประยกุตใ์ชอ้ยา่งเปน็กระบวนการ เพือ่ชว่ยเพิม่ศกัยภาพ ความ
สามารถ ความเปน็ตวัตนของตวัเอง และเพิม่ขดีของความสามารถในการควบคมุตนเองของบุคคลด้วยวิธี
การปรับพฤติกรรมซึ่งประกอบด้วยเทคนิคต่างๆ ได้แก่การใช้การเสริมแรงทางบวก, การให้ข้อมูลย้อน
กลับ, การใช้เบี้ยอรรถกร, การใช้การลงโทษ, การใช้การหยุดยั้ง และการควบคุมตนเอง และเทคนิควิธี
การทัง้หมดนีใ้ชไ้ดท้ัง้ลกัษณะของการปรบัพฤตกิรรมของบคุคลด้วยตนเอง และลกัษณะของการใหบ้คุคล
อื่นปรับพฤติกรรมให้

โดยมีขั้นตอนการปรับพฤติกรรมตามลำาดับคือ 1) กำาหนดพฤติกรรมเป้าหมาย 2) รวบรวมและ
บันทึกข้อมูลเส้นฐาน 3) วิเคราะห์พฤติกรรม 4) กำาหนดสิ่งที่มีศักยภาพเป็นตัวเสริมแรง 5) วางแผนและ
ดำาเนินการเปลีย่นแปลงเง่ือนไขผลกรรม และ 6) ประเมนิประสทิธภิาพของการดำาเนนิการปรบัพฤตกิรรม
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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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บทนำา

สภาพทางสงัคมของมนษุยน์ัน้หากพจิารณา
ให้ดแีลว้จะพบวา่ บคุคลทัง้หลายในสงัคมมกีารปรบั
พฤติกรรมของพวกเขาอยู่แล้วไม่ว่าจะตั้งใจหรือ
ไม่ก็ตาม เห็นได้จากการที่มีกฎหมายคอยควบคุม
พฤติกรรมของบุคคลในสังคม เช่น มีกฎระเบียบ 
ของบา้น โรงเรยีน หรอืสงัคม เพือ่ใหบ้คุคลทกุเพศ
ทุกวัยอยู่ในระเบียบวินัย สามารถอยู่ร่วมกันได้ 
อย่างมีความสุข ในบ้านมีพ่อแม่คอยว่ากล่าว 
ตักเตือนหรืออบรมสั่งสอนลูกเมื่อลูกมีพฤติกรรม 
ที่ไม่พึงประสงค์ เช่น ทำาผิด พูดโกหก หรือไม่
ปฏิบัติตามที่สอน ในโรงเรียนมีครูชมเชยนักเรียน
เมื่อนักเรียนมีพฤติกรรมดี ตั้งใจเรียน และลงโทษ
นกัเรียนท่ีไมท่ำาการบา้น หรอืไม่รกัษาความสะอาด
หอ้งเรยีน หรอืแตง่กายไมเ่ปน็ระเบยีบ สว่นในสงัคม
ชมุชนตา่งๆ มตีำารวจคอยจบับคุคลท่ีทำาผดิกฎหมาย 
เช่น ลักขโมย ทำาผิดกฎจราจร จี้ ปล้น หรือขโมย
ส่ิงของ เปน็ตน้ จากตวัอยา่งทีก่ลา่วมาขา้งตน้จะเหน็
ไดว้า่บคุคลตา่งๆ ในสงัคมไดพ้ยายามทีจ่ะคอยปรบั 
และควบคุมพฤติกรรมของบุคคลอยู่แล้วเพียงแต่ 
ยงัไมเ่ปน็ระบบระเบียบท่ีเหมาะสม (Eddy, 1981) 
เนื่องจากบุคคลทั้งหลายในสังคมต่างก็มีอิทธิพล
ต่อการควบคุมและปรับพฤติกรรมของกันและกัน
อยู่ตลอดเวลา จงึกลา่วไดว้า่วธิกีารปรบัพฤตกิรรม
นัน้มใิชส่ิง่แปลกใหมเ่ลยและเม่ือเปน็เช่นน้ีการปรบั
พฤติกรรมก็ไม่น่าที่จะได้ผล เพราะหากพิจารณา
ให้ดีจะพบว่าปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมก็ยัง
คงมีอยู่ เช่นในโรงเรียนจะพบว่าเด็กที่มีพฤติกรรม
ไมพ่งึประสงคยั์งมอียูเ่ปน็จำานวนมากแมว้า่ครจูะใช้ 
วธิกีารลงโทษแตด่เูหมอืนวา่จะไมไ่ดผ้ล คำาถามจงึ

อยู่ที่ว่าการปรับพฤติกรรมจะสามารถช่วยได้จริง 
หรอืไม ่หรอืทำาไมจงึไมไ่ดผ้ล ถา้ลองวเิคราะหใ์หด้ี 
ก็จะพบวา่เหตุท่ีทำาใหไ้มไ่ดผ้ลเช่นในสงัคมปัจจุบนันี้
กเ็พราะวา่ การปรบัพฤตกิรรมในสงัคมนัน้เปน็การ
ปรับอย่างไม่เป็นระบบนั้นเอง การปรับพฤติกรรม
เป็นวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่ได้มีการทดลองและ
พสิจูนม์าแลว้วา่ไดผ้ลไมว่า่จะใชก้บัเดก็หรอืผูใ้หญ ่
เนื่องจากทุกวิธีการของการปรับพฤติกรรมได้ผ่าน
ข้ันตอนการทดลองและวิจัยมาเป็นช่วงระยะเวลา
อันยาวนาน ผลที่ได้จากการวิจัยเป็นข้อพิสูจน์ 
ไดด้วีา่ วธิกีารปรับพฤตกิรรมนบัวา่เปน็วธิกีารหนึง่ 
ที่ใช้ได้ผลในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ไม่ 
พึงประสงค์ของบุคคล (Mikulus, 1978)

วิธีการปรับพฤติกรรมน้ันสมโภชน์  
เอี่ยมสุภาษิต (2556) ได้อธิยายว่าจะมุ่งเฉพาะที่ 
พฤติกรรมที่สังเกตเห็นได้หรือที่วัดได้เท่านั้นเช่น 
พฤติกรรมการมาโรงเรียนที่เข้าแถวไม่ทันเพื่อน 
พฤตกิรรมการแกลง้เพือ่น พฤตกิรรมการทำากจิกรรม
ตา่งๆ ในชัน้เรยีน หรอืพฤตกิรรมการคดิและแสดง
ความคิดเห็น เป็นต้น โดยนักปรับพฤติกรรมจะไม่
ระบวุา่เปน็คนฉลาด เกเร หรอืกา้วรา้วโดยปราศจาก
การอธิบายในเชิงพฤติกรรม เพราะคำาเหล่านี้จัด 
ได้ว่าเป็นคำาท่ีไม่มีประโยชน์ในการนำามาใช้ในการ 
ตั้งเป้าหมายการปรับพฤติกรรม เนื่องจากแต่ละ
บุคคลจะมีการรับรู้คำาเหล่านี้แตกต่างกันออกไป 
และถ้าใช้คำาเหล่านี้มากๆ จะทำาให้ผู้ที่ถูกระบุ
พฤตกิรรมดงักล่าวพยายามทำาใหส้อดคล้องกบัการ
ถูกระบุนั้นเช่น ถ้าเราระบุว่าเป็นเด็กเกเร เด็กอาจ
จะกระทำาไปตามการคาดการณ์ของสงัคมจรงิๆ ได้ 
ดงันัน้การปรบัพฤตกิรรมจงึไม่นยิมใชค้ำาทีมี่ลกัษณะ

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
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เปน็การระบแุตจ่ะเปน็ลกัษณะของคนตัง้แต ่2 คน
ขึ้นไปสามารถเห็นได้ตรงกัน และถ้ามีพฤติกรรมที่
เปลีย่นไปแลว้จะทำาใหเ้หน็อยา่งชดัเจนว่าเปลีย่นไป
ในทศิทางใด ทีแ่นน่อนคอืเมือ่กำาหนดพฤตกิรรมที่
ชัดเจนแล้วย่อมทำาให้ผู้ดำาเนินการปรับพฤติกรรม 
ได้รู้อีกด้วยว่า เป้าหมายนั้นได้บรรลุแล้วหรือยัง  
อันเป็นการง่ายต่อการประเมินผลอีกด้วย

การเกิดพฤติกรรมและประเภทของ 
พฤติกรรม

นกัจติวทิยากลุม่พฤตกิรรมนิยม มคีวามเชือ่ 
ว่าพฤติกรรมส่วนใหญ่ของคนเราน้ันเกิดจากการ
เรียนรู้ในแบบและประเภทต่างๆ 3 ลักษณะ ดังนี้ 
(ลักขณา สริวัฒน์, 2554)

1. การเรียนรู้จากสิ่งเร้า การเรียนรู้เช่นนี้
มกัจะเกดิขึน้จากการเรยีนรูข้องพฤตกิรรมของบุคคล
ที่ไม่สามารถควบคุมได้เช่น ความกลัว ความวิตก
กงัวล ความเครยีด เปน็ตน้ พฤตกิรรมดงักลา่วเปน็
ประเภทของพฤติกรรมภายใน ซึ่งเป็นพฤติกรรม
การเรียนรู้ท่ีเกิดเป็นความรู้สึกภายในอันเกิดจาก 
สิ่งเร้า เช่น ช่วงเวลาใกล้สอบ (สิ่งเร้า) ทำาให้เกิด
ความวติกกงัวล (ความรูส้กึ) เพราะกลวัวา่จะสอบ
ไม่ได้ เป็นต้น หรือเห็นอาหารที่ชอบ (สิ่งเร้า) และ
ทำาใหเ้กิดความรูส้กึรบัรูร้สชาตกระตุน้ให้ตอ่มน้ำาลาย
ผลติน้ำาลายในปรมิาณมากจนเราเรยีกกนัวา่น้ำาลาย
ไหล พฤติกรรมที่กล่าวมานี้จะเห็นว่าไม่สามารถ
ควบคุมได้เพราะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ แต่ถ้าบุคคล
รู้ก่อนว่าเป็นเพราะว่าสิ่งเร้าใดก็อาจจะสามารถ 
แก้ปัญหาของสิ่งเร้านั้นได้โดยอาจที่จะตัดความ
สัมพันธ์ระหว่างสิ่งเร้านั้นกับพฤติกรรมการ 
ตอบสนองเสยี การตอบสนองทีไ่มส่ามารถควบคุม
ได้ก็จะไม่เกิดขึ้น 

2. การเรียนรู้จากเงื่อนไขผลกรรม เป็น
พฤตกิรรมทีบ่คุคลกระทำาในสงัคมแลว้ไดร้บัผลกรรม
ที่ตามมาซึ่งจะเป็นตัวกำาหนดการเกิดขึ้นหรือการ 
ไมเ่กดิขึน้ของพฤตกิรรมนัน้อกีในสภาพทีค่ลา้ยคลงึ
กนัในโอกาสตอ่ๆ ไป ซึง่ผลกรรมทีท่ำาใหพ้ฤตกิรรม

นั้นเกิดขึ้นซ้ำาอีกในสภาพที่คล้ายคลึงกันเรียกว่า
ตัวเสริมแรง และผลกรรมที่ไม่ทำาให้พฤติกรรมนั้น
เกิดขึ้นอีกเรียกว่า การลงโทษเช่น การที่นักเรียน
ทำาการบ้านส่งครูตรงเวลาแล้วครูชมเชย อันส่งผล 
กรรมต่อพฤติกรรมการส่งงานตรงเวลาท่ีทำาให้
นักเรียนส่งงานตรงเวลาตลอดมา แสดงว่าการชม
คือการให้การเสริมแรงนั่นเอง ในขณะเดียวกันถ้า
นักเรียนกระทำาผิดกฎระเบียบของโรงเรียนแล้วครู
ตี เขาจะไมก่ระทำาผิดระเบยีบอกีเลยการตีนักเรยีน
ก็ถือว่าเป็นการลงโทษ ซึ่งเง่ือนไขการเสริมแรง 
จะตอ้งใหส้ิง่ทีเ่ขาชอบแลว้พฤตกิรรมทีพ่งึประสงค์
จะเพิ่มขึ้น ส่วนเงื่อนไขการลงโทษเป็นการให้สิ่งที่
เขาไมช่อบแลว้พฤตกิรรมทีไ่มพ่งึประสงคน์ัน้จะถกู
ระงับลง นอกจากนี้ยังมีผลกรรมอีกชนิดหนึ่งเรียก
ว่าการหยุดยั้ง เป็นการหยุดการให้การเสริมแรง 
ต่อพฤติกรรมที่เคยได้รับการเสริมแรงมาแล้ว เช่น 
การที่นักเรียนทำาตัวเหมือนเป็นตัวตลกในช้ันที่
แสดงออกไปแลว้เพือ่นชอบ แตถ่า้ตอ่มาทำาตวัตลก
อีกแล้วเพื่อนไม่สนใจแสดงว่าเพื่อนได้ใช้การหยุด
ยั้ง การหยุดยั้งนั้นถ้าใช้อย่างเหมาะสมจะทำาให้
พฤติกรรมที่ถูกหยุดยั้งนั้นลดลงไปได้ พฤติกรรม
ดงักลา่วเปน็พฤตกิรรมภายนอกซึง่เปน็การกระทำา
ที่มองเห็นได้จากการแสดงออกทางกาย

3. การเรียนรู้โดยผ่านตัวแบบ เป็นการ
เรียนรู้ที่บุคคลใช้ความคิดในขณะสังเกตเห็นจาก
พฤติกรรมของตัวแบบ ซึ่งอาจเป็นบุคคลที่มีความ
สำาคญัตอ่ตน หรอืมชีือ่เสยีงเปน็ทีรู่จ้กักนัดใีนสงัคม 
หรือเป็นพ่อแม่ ครู ผู้ปกครองหรือแม้แต่เพื่อนๆ 
ก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือเห็นตัวแบบแสดง
พฤติกรรมบางอย่างแล้วได้รับการเสริมแรง แนว
โน้มท่ีจะทำาตามหรอืลอกเลยีนแบบพฤตกิรรมของ
ตวัแบบนัน้จะมสีงู ในขณะเดยีวกนัถา้ตวัแบบแสดง
พฤตกิรรมบางอยา่งแลว้ไดร้บัการลงโทษจะเหน็ได้
วา่จะไมก่ารทำาตามหรอืเลยีนแบบพฤตกิรรมนัน้ๆ 
หลักการเรียนรู้โดยผ่านตัวแบบนี้ได้นำามาใช้กัน
อย่างมากมายในสังคมของเรา ดังจะเห็นได้จาก
ในรายการโทรทัศน์ที่มีการจัดรายการเราไม่ทำาผิด 
กฎจราจร ตาวิเศษ การป้องกันเอดส์ การเลิก 
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สบูบหุรี ่เปน็ต้น พฤตกิรรมเลยีนแบบเปน็พฤตกิรรม
ภายนอก 

สรุปพฤติกรรมเกิดจากบุคคลได้รับการ
เรียนรู้ในรูปแบบหรือประเภทต่างๆ 3 ประเภท
ได้แก่ พฤติกรรมท่ีเกิดจากการเรียนรู้จากสิ่งเร้า 
พฤตกิรรมทีเ่กดิจากการเรยีนรูจ้ากเงือ่นไขผลกรรม
และพฤตกิรรมทีเ่กดิจากการเรยีนรูโ้ดยผา่นตวัแบบ

วิธีการปรับพฤติกรรม

จากประเภทของการเรียนรู้ที่ทำาให้เกิด
พฤติกรรมทั้ง 3 ลักษณะดังที่ได้กล่าวมาแล้ว  
ส่งผลให้บุคคลมีพฤติกรรมทั้งที่พึงประสงค์และ 
ไม่พึงประสงค์ หากเป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์
ย่อมได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้มีพฤติกรรม 
ดงักลา่วดว้ยการเสรมิแรงบวก เชน่ ชมเชย ใหร้างวลั 
แตถ่า้เปน็พฤตกิรรมท่ีไม่พงึประสงค์หรอืพฤตกิรรม
เป็นปัญหาส่งผลให้เกิดความเดือดร้อนทั้งตนเอง
และผู้อื่น เช่น ลักขโมย พูดปด หรือทะเลาะตบตี 
หรือชกต่อยกัน ต้องได้รับการแก้ไขด้วยการปรับ
พฤติกรรมโดยการสรา้งการเรยีนรูใ้หมใ่หก้บับคุคล
นัน้ซึง่อาจจะเปลีย่นสิง่เรา้ใหม ่สรา้งเงือ่นไขผลกรรม
ใหม่ที่อาจจะให้การลงโทษเพื่อยุติพฤติกรรมไม่ 
พึงประสงค์ หรือการเสริมแรงเพื่อเพิ่มพฤติกรรม 
ที่พึงประสงค์หรือสร้างตัวแบบที่เหมาะสมเพื่อให้
เด็กลอกเลียนแบบจากตัวแบบนั้น โดยที่ตัวแบบ
อาจจะเปน็ตวัแบบจรงิหรอืตวัแบบท่ีเป็นสญัลกัษณ ์ 
เช่น จากโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ นิยาย การ์ตูน
เปน็ตน้ การปรับพฤตกิรรมสามารถทำาไดโ้ดยบคุคล
ปรับพฤติกรรมด้วยตนเองหรือมีบุคคลอื่นปรับให้
โดยใช้หลักและกระบวนการเดียวกัน สำาหรับวิธี
การปรบัพฤตกิรรมสามารถปรับได้โดยเทคนคิต่างๆ  
ดงัตอ่ไปนี ้(Meichenbaum, D. 1977) ; Mikulas, 
1978 ; สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต, 2556)

1. ก�รใชก้�รเสรมิแรงท�งบวก เทคนคินี ้
จัดได้ว่าเป็นวิธีการที่ดีที่สุดในการเสริมสร้างและ
ปรบัพฤตกิรรมของเดก็อกีทัง้เปน็วธิกีารทีใ่ชไ้ดง้า่ย  
โดยมีเกณฑ์ในการใช้เสริมแรงทางบวกดังนี้

ต้องให้การเสริมแรงทันทีที่พฤติกรรม 
เปา้หมายเกดิขึน้ เดก็แตล่ะคนอาจจะชอบตวัเสรมิ
แรงท่ีแตกต่างกัน ดังน้ันครูจะต้องเลือกชนิดของ
ตัวเสริมแรงให้เหมาะสมกับความต้องการของเด็ก
แต่ละคน

1.2 ขนาดของการเสริมแรงที่ให้มีผล 
เช่นกัน ถ้าให้การเสริมแรงน้อยไปจะไม่มีผลแต่ถ้า
ใหม้ากเกนิไปเดก็อาจจะตดิอยูก่บัการเสรมิแรงนัน้
ได ้ดงัน้ันครจูะตอ้งใหก้ารเสรมิแรงใหพ้อเหมาะกับ
ความต้องการของเด็กแต่ละคน

1.3 วิธีการให้การเสริมแรงน้ันจะต้องให้
ดว้ยความจรงิใจ มใิชเ่สแสรง้หรอืใหอ้ยา่งไมเ่ตม็ใจ 
เพราะถ้าทำาเช่นนั้นแล้วนอกจากจะไม่ได้ผลยัง 
ก่อให้เกิดปัญหาอีกด้วย

1.4 เมือ่ใหก้ารเสรมิแรงจะตอ้งบอกเดก็ดว้ย
ว่า ให้การเสริมแรงต่อพฤติกรรมใดด้วยเหตุผลใด 
อนัจะเป็นผลทำาใหเ้ดก็รบัรูแ้ละแสดงพฤตกิรรมนัน้
เพิ่มมากขึ้นเช่น “พวกเธอทำางานเสร็จทันเวลากัน
ทุกคน เพราะมีความมุ่งมั่น ตั้งใจจริง และมีความ
รับผิดชอบสูง ครูภูมิใจในตัวเธอทุกคนเป็นอย่าง
มาก เอาละครูให้เวลาว่างพวกเธอ 10 นาทีทำาใน
สิ่งที่พวกเธอต้องการ” แต่อย่าได้บอกถึงการเสริม
แรงก่อนการบอกพฤติกรรมเป็นอันขาด เพราะจะ
ทำาให้เด็กติดอยู่กับตัวเสริมแรงนั้น

1.5 ในการวางเงือ่นไขในการเสรมิแรงนัน้ 
ครูจะต้องวางเงื่อนไขแบบค่อยเป็นค่อยไปอย่าได้
หวังผลเลิศในเวลาอันสั้น เพราะนอกจากจะไม่ได้
ผลแล้วยังจะก่อให้เกิดปัญหาทางอารมณ์แก่เด็ก 
อีกด้วยเมื่อเด็กไม่สามารถทำาได้ตามเงื่อนไขที่ 
ตั้งไว้ เช่น การที่เด็กไม่เคยส่งงานตรงเวลาแล้วครู
วางเงื่อนไขให้เด็กส่งงานตรงเวลาทุกครั้งเลยทันที 
การวางเงื่อนไขแบบน้ีอยู่บนฐานของความไม่เป็น
จริงโอกาสที่จะสำาเร็จนั้นเป็นไปได้ยาก ดังนั้นการ
วางเงื่อนไขจริงต้องวางอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดย
อาจจะเร่ิมจากการวางเงื่อนไขให้เด็กส่งงานตรง
เวลาประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ของงานที่ครูมอบ
หมายให้ทำา เมื่อเด็กสามารถทำาตามเงื่อนไขนั้น
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ได้แล้วครูจะต้องค่อยๆ เพิ่มเงื่อนไขขึ้นไปเรื่อยๆ 
จนกว่าจะบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งการทำาเช่นนี้
จะทำาให้โปรแกรมการปรับพฤติกรรมมีโอกาสจะ
ประสบความสำาเร็จได้มาก

สำาหรับการเสรมิแรงทางบวกควรใชก้ารเสรมิ
แรงทางสงัคมโดยทำาไดใ้นสองลกัษณะไดแ้ก ่การใช้
คำาพูดชมเชยและการใช้ภาษาท่าทาง ซึ่งการเสริม
แรงทางสังคมควรจะต้องใช้วิธีการทั้งสองลักษณะ
นี้ผสมผสานกันจะทำาให้ได้ผลดียิ่งขึ้น คำาพูดที่ควร
จะใช้ในการเสริมแรงเด็กอาจจะมีลักษณะที่เป็น 
คำาทั่วไป เช่น ดีมาก เก่งมาก เยี่ยม เป็นต้น ใน
ขณะใช้คำาพูดชมเชยจะต้องให้ท่าทางสอดคล้อง
กับคำาพูดนั้นๆ ด้วย เช่นยกนิ้วหัวแม่มือในขณะ
พูดว่าเยี่ยม นอกจากใช้การเสริมแรงทางสังคมใน
ลกัษณะของการพดูชมเชยนัน้จะตอ้งเนน้ทีพ่ฤตกิรรม  
อยา่ไดช้มเชยลอยๆ เพราะจะไมท่ำาใหรู้ส้กึวา่ตนเอง
ได้รับคำาชมเชยเพราะอะไร เช่น บอกว่า

 “พวกเธอเข้าชั้นตรงเวลาดีมาก ครูมี
ความสุขและภูมิใจจริงๆ” แทนที่จะบอกว่า

 “วันนี้พวกเธอน่ารักมาก”

สว่นการใชภ้าษาทา่ทางนัน้ใชไ้ดง้า่ย สะดวก
และมีประสิทธิภาพอย่างมากถ้าใช้ได้ถูกต้องตาม
เง่ือนไข แต่ก็เป็นที่น่าประหลาดใจอย่างมากที่ 
สว่นใหญ่ยังไมนิ่ยมใชแ้ละมกัจะนยิมใชก้ารดวุา่แทน 
ซึง่ถา้ลองเปล่ียนมาเปน็การชมเชยกนัเมือ่ทำาดแีละ
ไม่ใส่ใจเมื่อทำาไม่ดี พฤติกรรมของพวกเขาอาจจะ
เปล่ียนมาในทางที่ดี แต่จะต้องระวังไว้ว่าอย่าได้
ใช้คำาพูดชมเชยในรูปแบบของการเสียดสีอย่างเด็ด
ขาด เพราะทำาให้คุณค่าของตัวเสริมแรงทางสังคม
หมดลงไปทันที

2. ก�รใหข้อ้มลูยอ้นกลับ เปน็เทคนคิทีง่า่ย 
แต่ได้ผล เมื่อพบว่าพฤติกรรมใดดีขึ้นแล้วแม้เพียง
เล็กน้อยก็ตามให้รีบบอกทันที บุคคลนั้นจะเกิด
ความรูสึ้กภมูใิจในสิง่ทีต่นทำาแลว้จะทำาใหพ้ยายาม
ทำาพฤติกรรมดังกล่าวให้ดีขึ้นเรื่อยๆ และถ้าจะให้
ได้ผลดียิ่งขึ้นอาจจะทำาในรูปกราฟแสดงให้เห็นถึง
ความก้าวหน้าของตนเองอย่างเป็นรูปธรรมอันจะ

เป็นสิ่งที่คอยเตือนใจให้ประพฤติดีขึ้นเรื่อยๆ การ
ให้ข้อมูลย้อนกลับอาจทำาได้ดังตัวอย่างนี้ 

 “ศักดา วันนี้เธอส่งงานตรงเวลาและ
มีความสมบูรณ์มาก”

 “เนตรนภา การสอบคราวน้ีเธอได้
คะแนน 50 คะแนน สูงกว่าเมื่อสอบคราวที่แล้ว
ถึง 5 คะแนน “

การให้ข้อมูลย้อนกลับโดยคำาพูดเช่นนี้จะ
ทำาให้นักเรียนเกิดความตระหนักในสิ่งที่ทำาและ
จะทำาให้บุคคลนั้นกระทำาพฤติกรรมเช่นนั้นเพิ่ม
มากยิ่งขึ้น

3. ก�รใช้เบี้ยอรรถกร เป็นเทคนิคที่มี
ประสิทธิภาพมากวิธีหนึ่ง เบี้ยอรรถกรนั้นอาจจะ
เป็น แสตมป์ ดาว หรือคะแนน สิ่งเหล่านี้สามารถ
นำามาแลกเป็นตัวเสริมแรงอื่นๆ ได้ เช่น อาจจะ
แลกเปน็สิง่ของ แลกเปน็คปูองเงนิสด โดยทีต่อ้งจัด
ทำาตารางการแลกส่ิงของเอาไว้ ซึง่วิธีการหาส่ิงของ
มาแลกกบัเบีย้อรรถกรนัน้ อาจทำาไดโ้ดยการสำารวจ
ความตอ้งการเสยีกอ่น จากนัน้จงึคอ่ยจดัลำาดบัความ
ตอ้งการ โดยทีส่ิง่ทีต่อ้งการมากจะตอ้งใชเ้บีย้จำานวน
มากมาแลก แต่เกณฑ์ในการกำาหนดอัตราแลกนั้น 
ควรจะกำาหนดให้มีโอกาสแลกได้โดยไม่ยากนัก  
ไม่เช่นนั้นจะขาดแรงจูงใจที่จะทำาพฤติกรรมเป้า
หมายนั้น และการใช้เบี้ยอรรถกรจะได้ผลดียิ่งขึ้น 
ถา้จะแสดงถงึจำานวนของเบีย้ ดาว แตม้ หรอืคะแนน 
ทีไ่ดร้บัเพือ่จะไดรู้เ้หน็ความกา้วหนา้ของตนเองและ
วางแผนการใช้เบี้ยอรรถกรได้

4. ก�รใชก้�รลงโทษ ความเขา้ใจเกีย่วกบั
แนวความคิดของการลงโทษของครูสว่นใหญย่ังคง 
มคีวามคลาดเคล่ือนอยู่บา้ง เน่ืองจากครูเปน็จำานวน
มากคิดว่าการลงโทษเป็นเพียงแต่ดุด่า ตี ตำาหนิ 
การให้ทำางานบางอย่างมากขึ้น หรือแม้แต่การ 
ตัดสิทธิพิเศษ เป็นต้น ซึ่งถ้าดูอย่างผิวเผินแล้ว 
ก็อาจจะกล่าวได้ว่าวิธีการดังที่กล่าวมานั้นคือ 
การลงโทษ แต่ความจริงแล้วการลงโทษมิใช่เป็น
เพยีงแตก่ารใหส่ิ้งท่ีเดก็ไมพ่งึพอใจ (ด ุดา่ ต ีตำาหน)ิ 
หรอืถอดถอนสิง่ทีเ่ดก็พงึพอใจ (การตดัสทิธิพเิศษ
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เช่น การไม่ให้ออกไปเล่นนอกห้องเรียน การไม่ให้
ใชโ้ทรศพัทม์อืถอืเป็นต้น) เทา่นัน้ แต่ทว่ายงัต้องมี
อีกหนึ่งเงื่อนไข คือเมื่อให้สิ่งที่เด็กไม่พึงพอใจหรือ
ถอดถอนสิง่ทีเ่ดก็พงึพอใจแลว้ พฤตกิรรมทีถ่กูการ
ลงโทษนั้นจะต้องยุติลง ถ้าเมื่อใดก็ตามที่ครูใช้วิธี 
ดังกล่าวแล้วพฤติกรรมนั้นยังคงเกิดขึ้นสม่ำาเสมอ  
วิธีการดังกล่าวนั้นไม่เรียกว่าวิธีการลงโทษ แต่
เรยีกวา่วธิกีารเสรมิแรงเชน่ การทีเ่ดก็พูดจากอ่กวน
อารมณค์รใูนช้ันเรยีนแลว้ครหูนัไปดดุว้ยเสียงอนัดงั 
แต่ทว่าเด็กคนน้ันยงัคงพดูจากอ่กวนอารมณค์รอูยู ่
การดขุองครใูนกรณนีีเ้รยีกวา่การเสรมิแรงแมร้ปูแบบ 
จะดูว่าเป็นการลงโทษก็ตาม เพราะเมื่อให้การดุ 
ไปแลว้พฤตกิรรมการพดูจากอ่กวนของเดก็ไมล่ดลง 
ดงันัน้ในกรณเีชน่นีก้ารดุจะเปน็การลงโทษกต็อ่เมือ่
พฤตกิรรมการพดูจากอ่กวนอารมณค์รขูองเด็กคนนี ้
จะต้องยุติลง การลงโทษดูเหมือนว่าเป็นวิธีการที่
นิยมใช้กันมากในการแก้ไขพฤติกรรมที่เป็นปัญหา
ของนักเรียน แต่ในทางจิตวิทยานั้นการลงโทษ
ไม่ใช่วิธีการแก้ไขพฤติกรรมที่เป็นปัญหา แต่เป็น
เพียงวิธีการที่ใช้เพื่อระงับพฤติกรรมที่เป็นปัญหา
เท่านั้น และการที่ครูมีโอกาสระงับพฤติกรรมที่
เป็นปัญหาของเด็กได้ย่อมเป็นโอกาสอันดีของครู
ที่จะได้หาทางเสริมสร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์
ให้กับเด็ก โดยการใช้การเสริมแรงทางบวกดังที่ได้
กล่าวมาแล้วในตอนต้น ดังนั้นก่อนที่ครูจะใช้การ
ลงโทษ ครูจะต้องพิจารณาให้ดีและถ้าจะให้ดีครู
ควรรู้ก่อนว่าต้องการจะให้เด็กมีพฤติกรรมเช่นใด 
พรอ้มทัง้เตรยีมตวัเสรมิแรงพฤตกิรรมดงักลา่วดว้ย 
ซึ่งถ้าครูยังไม่มีเป้าหมายและวิธีการที่แน่นอนครู 
ไมค่วรจะใชก้ารลงโทษเลย เพราะนอกจากจะไมใ่ห้ 
ประโยชน์ใดๆ แล้วยังจะสร้างปัญหาในระยะยาว
ได้อีกด้วย อย่างไรก็ตามแม้ว่าการลงโทษจะทำาได้
ยากและก่อให้เกิดปัญหาแก่ตัวเด็กการลงโทษ 
นับได้ว่าเป็นวิธีการที่จะต้องใช้เช่นกัน อย่างน้อย
ท่ีสดุกเ็พ่ือทีจ่ะหยดุพฤตกิรรมทีเ่ปน็ปญัหาของเดก็ 
เพือ่ใหค้รไูดม้เีวลาในการเสรมิสรา้งพฤตกิรรมใหม่
วิธีการลงโทษที่ครูควรจะใช้ซึ่งทำาได้ง่ายและก่อให้
เกิดปัญหาน้อยที่สุดมี 3 วิธีดังต่อไปนี้ 

4.1 การแก้ไขเกินกว่าเหตุ วิธน้ีีเปน็วิธกีาร
ลงโทษที่ทำาได้ง่าย นั่นคือเมื่อใดที่เด็กทำาบางส่ิง 
บางอยา่งผดิกใ็หเ้ดก็แกไ้ขสิง่ทีผ่ดิเกนิกวา่สิง่ทีเ่ดก็
ทำา จะทำาใหเ้ด็กไมท่ำาสิง่ทีผ่ดินัน้ในเวลาตอ่มา เชน่ 
เห็นเด็กทิ้งขยะลงกับพื้นแทนที่ครูจะบอกให้เด็ก
เกบ็ขยะนัน้ไปทิง้ทีถ่งัขยะแตเ่พยีงอยา่งเดยีว ครจูะ
ตอ้งใหเ้ดก็ทำาความสะอาดพืน้นัน้ดว้ย การทำาเชน่นี ้
เทา่กบัวา่ครไูดท้ำาการแกไ้ขสิง่ทีเ่ดก็ทำาเกนิกวา่ทีเ่ดก็
ทำาจรงิ ซึง่จะทำาให้เด็กเกดิความระมัดระวงัมากข้ึน
ก่อนที่จะทำาสิ่งที่ผิดอีก

4.2 การใช้เวลานอก นับว่าเป็นวิธีการ
ลงโทษอกีวธิทีีใ่ชไ้ดใ้นชัน้เรยีน ทำาไดโ้ดยการนำาเดก็
ออกจากสภาพทีเ่ดก็พงึพอใจ เชน่ การทีเ่ดก็เลน่ใน 
ชั้นเรียน แกล้งเพื่อนตลอดเวลา ครูอาจจะลงโทษ 
โดยการใหเ้ดก็คนนีอ้อกไปอยูน่อกชัน้เรยีน ซึง่การ
ที่นำาเด็กคนนี้ออกไปอยู่นอกชั้นเรียนนั้นจะต้องใช้
เวลาไมเ่กนิ 10 นาท ีและสภาพการณน์อกชัน้เรยีน 
จะต้องไม่เป็นสภาพที่เด็กพึงพอใจ ไม่เช่นนั้นการ
ใช้เวลานอกจะไม่ได้ผลเลย แต่ถ้าในกรณีที่ครูไม่
สามารถจะเอาเด็กออกนอกห้องเรียนได้ ก็อาจจะ
เอาเด็กทุกคนออกจากห้องเรียนแล้วให้เด็กที่ชอบ
กอ่กวนนัน้อยูใ่นหอ้ง การทำาเชน่นีเ้ทา่กบัวา่เปน็การ
ทีเ่อาสภาพทีเ่ดก็พอใจออกจากตวัเดก็นัน่เอง ขอ้ที่
ควรจะต้องระวังในการใช้เวลานอกคือ ครูจะต้อง
แน่ใจได้ว่าสภาพห้องนั้นเป็นสภาพที่เด็กพึงพอใจ
จริงๆ แต่ถ้าสภาพห้องเป็นสิ่งที่เด็กไม่พึงพอใจ  
เชน่ ขณะทีค่รใูหง้านทำาแลว้ ครเูกดิใชเ้วลานอกกบั
เด็ก ก็เท่ากับว่าเป็นการเสริมแรงต่อพฤติกรรมที่ 
ไม่พึงประสงค์ของเด็กนั่นเอง นอกจากนี้การใช้
เวลานอกจะใช้ไม่ได้ผลเลย ถ้าเด็กเป็นคนที่ชอบ
อยูค่นเดยีว การใช้เวลานอกไมค่วรใชเ้วลานานกวา่ 
5-10 นาท ีเพราะถา้ใชเ้วลานานเกนิกวา่นีจ้ะทำาให้
เกิดปัญหาตรงที่เด็กไม่สามารถเรียนทันเพื่อนได้

4.3 การปรบัสินไหม เป็นวธิกีารท่ีถอดถอน
สิง่ท่ีเด็กพึงพอใจอนัอาจได้แก ่การตัดคะแนน การ
ไมใ่หเ้ดก็ทำากจิกรรมบางอยา่งทีเ่คยทำา การตดัสทิธิ
พิเศษหรือแม้กระทั่งการปรับเงินเป็นต้น วิธีการ
ปรับสินไหมนั้นเป็นวิธีการที่ใช้กันมากพอสมควร
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ในสังคม ดังจะเห็นได้จากการที่ตำารวจปรับเงิน 
ผูท้ำาผดิกฎจราจร เปน็ตน้ การปรับสนิไหมทำาไดง้า่ย 
แต่จะต้องบอกเกณฑ์ในการปรับสินไหมให้กับเด็ก
ได้รู้ล่วงหน้าเสียก่อน มิฉะน้ันเด็กจะไม่พึงพอใจ 
แลว้จะกอ่ใหเ้กดิปญัหาไดเ้ชน่ ถา้ใครไมส่ง่งานตรง
เวลาอาจจะถกูตดัสทิธิในการเล่นฟตุบอล หรอืถกู
ตดัคะแนนเปน็ตน้ แตจ่ะตอ้งระวงัไวว้า่สิง่ทีเ่ดก็จะ
ถกูปรบันัน้จะตอ้งเปน็ส่ิงทีเ่ดก็เคยไดรั้บอกีทัง้ชอบ
ด้วย เพราะถ้าสิ่งที่เด็กถูกปรับนั้นเด็กไม่ชอบ การ
ปรบัสนิไหมก็จะไมไ่ดผ้ล อกีทัง้การปรบัสนิไหมนัน้
ต้องไม่ปรับจนกระทั่งเด็กไม่มีอะไรให้ปรับ เพราะ
ถึงจุดนี้แล้วเด็กก็จะเกิดความคับข้องใจทันทีและ
อาจจะแสดงออกในลักษณะที่ก้าวร้าวได้ 

เนื่องจากการลงโทษนั้นทำาได้ยาก ดังนั้น
ในการลงโทษจึงควรจะต้องทำาอย่างระมัดระวัง  
ซ่ึงวธิกีารลงโทษทีม่ปีระสทิธภิาพควรจะดำาเนนิการ 
ดังต่อไปนี้

1) การลงโทษจะตอ้งทำาทนัททีีพ่ฤตกิรรม
ที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้น

2) การลงโทษจะต้องทำาให้รุนแรง ในที่นี้ 
ความรุนแรงหมายถึงสิ่งที่รุนแรงตามการรับรู้ของ 
ผู้ได้รับการลงโทษเช่น การที่เด็กเคยถูกตีเป็น
ประจำา การที่จะลงโทษโดยการตีเด็กไม่จัดว่าเป็น
สิ่งท่ีรุนแรง แต่การถอดถอนความสนใจอาจเป็น
สิ่งที่รุนแรงสำาหรับเด็กคนนี้ได้ หรือในกรณีท่ีเด็ก
ไม่เคยถูกดุมาก่อนเลยเป็นการถูกดุคร้ังแรก การ
ดอุาจจะกลา่วไดว้า่เปน็สิง่ทีร่นุแรงสำาหรบัเดก็คนนี้

3) การลงโทษนั้นก่อนที่จะดำาเนินการจะ
ต้องบอกให้เด็กรู้ว่า เขาทำาพฤติกรรมใดเขาจึงถูก
ลงโทษ ซ่ึงการบอกถงึพฤตกิรรมทีเ่ดก็กระทำาผดิจะ
ทำาใหเ้ดก็เกดิการเรยีนรูเ้ชือ่มโยงระหวา่งพฤตกิรรม
ที่ไม่เหมาะสมกับการลงโทษได้ เช่น บอกเด็กว่า 
“เธอต่อยเพื่อน ดังน้ันครูจะต้องตีเธอ” เด็กก็จะ
ต้องรู้ว่าถ้าต่อยเพ่ือนอีกครูจะตี ต่อไปพอเด็กจะ
ต่อยเพื่อนก็จะไม่กล้าเพราะกลัวว่าครูจะตี

4) การลงโทษนั้นครูจะต้องทำาสม่ำาเสมอ 
นั่นคือทุกครั้งที่เด็กทำาผิดจะต้องลงโทษทุกครั้งไป

อย่าได้มีการยกเว้นอย่างเด็ดขาด เพราะถ้ามีการ
ยกเว้นจะทำาให้พฤติกรรมที่เป็นปัญหาของเด็ก
เกิดคงทนขึ้นและจะทำาการแก้ไขได้ยากในอนาคต

5) การลงโทษน้ันจะตอ้งไม่ทำาการลงโทษ
โดยค่อยๆ เพิ่มความรุนแรง แต่จะต้องให้ รุนแรง
เลยทันที เหตุท่ีไม่ควรลงโทษแบบค่อยๆ เพ่ิม
ความรุนแรงน้ันเพราะจะทำาให้เด็กเกิดการปรับ
ตัวได้การลงโทษก็จะไม่มีผลเช่น บอกเด็กว่าถ้าทำา
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่อไปนี้จะตี 1 ที เด็กจะ
คาดได้ว่าจะต้องถูกตี 1 ที แน่ๆ ก็จะไม่เกิดความ
กลัวเพราะเตรียมตัวเตรียมใจไว้แล้ว การลงโทษ 
ก็จะไม่มีประสิทธิภาพ

6) อย่าลงโทษเด็กด้วยอารมณ์โดยเด็ด
ขาด เพราะถ้าลงโทษเด็กด้วยอารมณ์แล้ว เด็กจะ
มีอารมณ์ตอบสนอง จะทำาให้เด็กมีทัศนคติที่ไม่ดี
ต่อครูผู้ลงโทษ 

7) ชว่งเวลาของการลงโทษไม่ควรจะนาน
เกนิไป ควรจะลงโทษสัน้ๆ แตร่นุแรงจะใหผ้ลดกีวา่  
มกีารวจิยัพบวา่การตำาหนเิดก็ทัง้วนัใหผ้ลสูก้ารตำาหนิ
เดก็เพยีง 1 นาทไีมไ่ด ้ถา้รูจ้กัวธิกีารตำาหนทิีถ่กูตอ้ง

8) ถ้าครูใช้การลงโทษโดยการตำาหนิ  
อยา่ตำาหนดิว้ยเสยีงอนัดงั เพราะจากงานวจิยัพบวา่ 
การตำาหนิด้วยเสียงเบาได้ยินแค่ 2 คน จะได้ผลดี
กว่าการตำาหนิด้วยเสียงอันดังที่มีคนอื่นได้ยินด้วย

5. ก�รใชก้�รหยุดย้ัง ในกรณทีีพ่ฤตกิรรม
ที่เด็กกระทำาอยู่นั้นเป็นพฤติกรรมที่เด็กเคยได้รับ
การเสริมแรงมาก่อน ซึ่งวิธีการที่จะยุติพฤติกรรม
น้ันนอกจากจะใช้วิธีการลงโทษแล้ว อาจจะใช้วิธี
การหยุดยั้งหมายถึง การยุติการให้การเสริมแรง
ตอ่พฤตกิรรมทีเ่คยไดร้บัการเสรมิแรงนัน้ จากการ
ยุติการให้การเสริมแรงต่อพฤติกรรมนั้นอาจเป็น
ผลทำาให้ความถี่ของการแสดงพฤติกรรมนั้นลดลง
และยตุลิงในทีส่ดุ อยา่งในกรณทีีเ่ดก็คนหนึง่พดูจา
กอ่กวนครใูนชัน้เรยีน ดงันัน้ถา้ครบูอกใหเ้ดก็ๆ ทกุ
คนในชั้นไม่สนใจแล้วตัวครูเองก็ทำาทีเป็นไม่สนใจ 
พฤตกิรรมการพูดจากอ่กวนของเดก็คนนีน้า่จะยุติ
ในเวลาต่อมา หากพิจารณาวิธีการใช้การหยุดย้ัง  
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ดูเหมือนว่าจะเป็นวิธีง่ายๆ แต่ความจริงแล้วใช้ได้
ยากกวา่การลงโทษมากนกั แตผ่ลขา้งเคยีงในทางลบ 
จะเกิดน้อยกว่าการลงโทษถ้าใช้ได้ถูกต้อง ซึ่งข้อ
ควรระวังในการใช้เทคนิคการหยุดยั้งมีดังนี้

5.1 การใชก้ารหยดุยัง้จะไดผ้ลนัน้ จำาเปน็
อยา่งย่ิงท่ีจะต้องรูแ้หลง่ของตวัเสริมแรงตอ่พฤตกิรรม
ท่ีเป็นปัญหาได้หมด พร้อมทั้งจะต้องสามารถ
ควบคุมได้อีกด้วย ถ้าไม่รู้แหล่งของตัวเสริมแรง
หรอืไมส่ามารถควบคมุแหลง่ของตวัเสรมิแรงไดแ้ลว้  
การหยุดยั้งก็จะไม่ได้ผล 

5.2 การใชก้ารหยดุยัง้ในระยะแรก พฤตกิรรม
ที่เป็นปัญหาที่ใช้การหยุดยั้งนั้นจะเพ่ิมขึ้นอย่าง
สูงในทันทีทันใดแล้วจากนั้นจึงจะค่อยๆ ลดลง  
ดังน้ันเม่ือใช้การหยุดยั้งแล้วจะต้องอดทนอย่าง
มากไม่เช่นนั้นจะก่อให้เกิดการเรียนรู้ใหม่เกิดข้ึน 
เช่น การที่เด็กพูดจาก่อกวนครู ครูทำาเป็นไม่สนใจ
เด็กอาจจะเพิ่มการพูดจาก่อกวนมากขึ้นอาจจะ
พูดก่อกวนทั้งชั่วโมง ซึ่งถ้าเหตุการณ์ เกิดขึ้นเช่นนี้ 
ถ้าครูทนไม่ได้ไปให้ความสนใจต่อตัวเด็กอีก เช่น 
การไปดดุา่อยา่งรนุแรง กจ็ะทำาใหเ้ดก็เกดิการเรยีน
รู้ว่าถา้ตอ้งการความสนใจจากครกูท็ำาพฤตกิรรมให้
รุนแรงขึ้นจะได้ดังต้องการ ดังนั้นถ้าเหตุการณ์เช่น
นี้เกิดขึ้นจะต้องอดทนใจเย็นและพฤติกรรมนั้นจะ
ลดลงเอง และเนือ่งจากการใชก้ารหยดุยัง้จะกอ่ให้
เกิดความรนุแรงของพฤตกิรรมในชว่งแรก การหยดุ
ยัง้จึงไม่ควรใชก้บัพฤตกิรรมทีม่ลีกัษณะรนุแรงทีก่อ่
ให้เกิดอันตรายต่อตัวเด็กเองหรือต่อผู้อื่น

การใชก้ารหยดุยัง้เม่ือได้ใชแ้ลว้จะหยดุไม่ได้ 
จะต้องใช้ให้ตลอดแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นแต่ถ้าหยุด
ใช้กลางคันจะก่อให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดี

5.4 ในขณะทีด่ำาเนนิการใชก้ารหยดุยัง้อยู ่
ควรจะได้มีการให้การเสริมแรงต่อพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ดว้ย เด็กจะไดส้ามารถเรยีนรูก้ารแยกแยะ
วา่พฤตกิรรมใดควรกระทำาแลว้จะไดร้บัการเสรมิแรง
และพฤตกิรรมใดไมค่วรทำาเพราะจะไมไ่ดอ้ะไรเลย

6. ก�รควบคมุตนเอง การควบคมุตนเอง
ดูเหมือนว่าจะเป็นเป้าหมายสูงสุดของการปรับ

พฤติกรรม นั่นคือการท่ีทำาให้คนเราสามารถทน
ตอ่สิง่ทีม่าเยา้ยวนใจของตนเองไดแ้ละมเีปา้หมาย
ทีจ่ะต้องการบรรลไุดอ้ยา่งแนน่อน ในกรณีของเดก็
ครูทั้งหลายคงอยากจะเห็นเด็กพยายามควบคุม
ตนเองโดยไม่วอกแวกไปทางอื่นขณะที่ครูสอน  
ไม่ขโมยของเมื่อเห็นของวางไว้แล้วไม่มีคนอยู่  
ทนที่จะทำาการบ้านโดยไม่ยอมดูรายการโทรทัศน์
ถ้ายังทำาการบ้านไม่เสร็จ เป็นต้น

เทคนคิการควบคมุตนเองนัน้ทำาไดไ้มง่า่ย
นกัและมใิชว่่าอยู่ดีๆ  ทุกคนจะม ีแตว่่าตอ้งอยู่ท่ีการ
ฝกึฝนซึง่อยา่งนอ้ยทีส่ดุครสูามารถจะฝกึฝนใหเ้ดก็
ได้รู้ตัวอยู่ตลอดเวลาในขณะที่อยู่ในโรงเรียนและ
อยู่ในห้องเรียน ซ่ึงการที่จะทำาให้เด็กได้ตระหนัก
อยู่ตลอดเวลาว่าตนเองกำาลังทำาอะไรอยู่อันจะนำา
ไปสู่การควบคุมตนเองของเด็กนั้นอาจทำาได้ดังนี้

6.1 ครคูวรให้เด็กต้ังเปา้หมายในการเรยีน
ดว้ยตนเอง ซึง่อาจจะตอ้งเริม่จากคำาถามใหเ้ดก็ไดค้ดิ  
เชน่ ถามวา่ตอนนีม้ปีญัหาอะไร เปน็ผลเนือ่งมาจาก 
อะไร จะแก้ไขและทำาได้อย่างไรตลอดจนผลที่ได้
ควรจะเป็นเช่นใด ให้เด็กได้คิดซึ่งถ้าครูสามารถ 
ชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมกับ 
ผลกรรมไดแ้ลว้อยา่งเดน่ชดั และในการใหเ้ดก็สรา้ง
พฤติกรรมเป้าหมายคงจะไม่เป็นปัญหา

6.2 เมื่อเด็กสามารถสร้างพฤติกรรม 
เป้าหมายด้วยตนเองได้แล้ว โดยที่มีครูเป็นผู้คอย
ชี้แนะ จากนั้นจะต้องให้เด็กหัดสังเกตและบันทึก
พฤติกรรมตนเอง ซึ่งครูอาจทำาได้เช่น การที่เด็ก 
ตัง้เปา้หมายไวว้า่จะฟงัทีค่รพููด จะมองครใูนขณะที่
ครสูอน ครกูอ็าจจะใหเ้ดก็บนัทกึพฤตกิรรมดงักลา่ว 

สรุปวิธีการปรับพฤติกรรมใช้สำาหรับปรับ
เปลี่ยนบุคคลที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ให้เป็น
บุคคลที่มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ด้วยการใช้
เทคนคิวธิกีารตา่งๆ ไดแ้ก ่การใชก้ารเสรมิแรงทาง
บวก, การให้ข้อมูลย้อนกลับ, การใช้เบี้ยอรรถกร, 
การลงโทษ, การใช้การหยุดยั้ง และการควบคุม
ตนเอง สามารถทำาได้โดยบุคคลปรับพฤติกรรม
ด้วยตนเองหรือมีบุคคลอื่นปรับให้โดยใช้หลักและ
กระบวนการเดียวกัน
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ขั้นตอนการปรับพฤติกรรม

การปรับพฤติกรรมดำาเนินการตามลำาดับ
อยา่งเปน็ชัน้ตอนของการวางเงือ่นไขการกระทำาตาม
แบบวเิคราะห์พฤติกรรม 6 ขัน้ตอนตังนี ้(Mikulas, 
1978 ; สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต, 2556)

1. กำาหนดพฤตกิรรมเปา้หมาย (Defining 
the target behavior) ในชั้นแรกนี้จะต้องกำาหนด
ให้เฉพาะเจาะจง โดยสามารถสังเกตได้และวัดได้ 
แต่ไม่อยู่ในรูปของการตีตรา หรือบอกถึงลักษณะ
ของบุคลิกภาพมากกว่าเป้าหมาย

2. รวบรวมและบันทึกข้อมูลเส้นฐาน  
(Collecting and recording baseline data) คือ 
หลังจากกำาหนดพฤติกรรมเป้าหมายแล้วลงมือ 
ดำาเนนิการเกบ็รวบรวมพรอ้มทัง้บนัทกึขอ้มลูเสน้ฐาน 
เพือ่แนใ่จวา่พฤตกิรรมเปา้หมายนัน้เปน็ปญัหาจรงิ
ซึง่สง่ผลตอ่การประเมนิโปรแกรมการปรับพฤตกิรรม 
และเปน็ขอ้มลูยอ้นกลบัชว่ยใหก้ารปรบัพฤตกิรรม
มีประสิทธิภาพมากขึ้น

3. วิเคราะหพ์ฤตกิรรม (Behavior analysis)  
ในชัน้ตอนนีจ้ะนำาขอ้มลูทีบ่นัทกึนัน้มาทำาการศึกษา
เพื่อเลือกเทคนิควิธีการท่ีเหมาะสมมาดำาเนินการ
วางแผนปรับพฤติกรรม

4. กำาหนดส่ิงท่ีมศัีกยภาพเป็นตัวเสรมิแรง 
(Identifying potential reinforces) โดยจะต้อง
ตระหนักถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลที่มีความ
ต้องการไม่เหมือนกัน จึงต้องเลือกให้สอดคล้อง
กับความต้องการของบุคคลนั้นๆ

5. วางแผนและดำาเนินการเปลี่ยนแปลง
เงือนไขผลกรรม (Planning and Implementing 
the intervention) ขัน้ของการวางแผนจะขึน้อยูก่บั 
เงือนไขชองพฤติกรรมเป้าหมายที่ได้กำาหนดไว้ใน
ขั้นแรก

6. ประเมนิประสทิธภิาพของการดำาเนนิการ 

ปรับพฤติกรรม (Evaluating the effects of 
intervention) เป็นขั้นสุดท้ายด้วยวิธีการรวบรวม
ข้อมูลภายหลังจากการดำาเนินการปรับพฤติกรรม
เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

สรปุการปรบัพฤตกิรรมสามารถดำาเนนิการ 
เป็นขั้นตอนตามลำาดับโดยเริ่มจากการกำาหนด 
เป้าหมาย ตามด้วยการรวบรวมและบันทึกข้อมูล
เส้นฐาน การวเิคราะหพ์ฤติกรรม เสรจ็แล้วกำาหนด
สิ่งที่มีศักยภาพเป็นตัวเสริมแรง แล้ววางแผนและ
ดำาเนนิการเปลีย่นแปลงเงือ่นไขผลกรรมขึน้สดุทา้ย
คือประเมินประสิทธิภาพของการดำาเนินการปรับ
พฤติกรรม

บทสรุป

การปรบัพฤตกิรรม หมายถงึการเปลีย่นแปลง
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของบุคคลให้เป็น
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้วยวิธีการทางจิตวิทยา 
เพื่อให้บุคคลโดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษาซึ่งอยู่
ในวัยเด็กและเยาวชนเป็นผู้ที่มีบุคลิกลักษณะดี 
มพีฤตกิรรมทีพ่งึประสงค ์นัน่คอืเปน็บคุคลมคีวามรู ้ 
ความสามารถ มีทักษะวิชาชีพ และมีคุณธรรม
จริยธรรม ในการปรับพฤติกรรมนั้นสามารถทำาได้
โดยบคุคลนัน้ปรบัดว้ยตวัเองหรอืโดยบคุคลอืน่ปรบั
ให้ โดยมีวิธีการปรับพฤติกรรมด้วยเทคนิควิธีการ
ต่างๆ 6 วิธี ได้แก่ การใช้การเสริมแรงทางบวก, 
การให้ข้อมูลย้อนกลับ, การใช้เบี้ยอรรถกร, การ
ลงโทษ, การใช้การหยุดยั้ง และการควบคุมตนเอง 
และการปรบัพฤตกิรรมมขีัน้ตอนในการดำาเนนิการ
ตามลำาดับดังนี้ 1) กำาหนดพฤติกรรมเป้าหมาย  
2) รวบรวมและบันทกึขอ้มลูเสน้ฐาน 3) วเิคราะห์
พฤติกรรม 4) กำาหนดสิ่งที่มีศักยภาพเป็นตัวเสริม
แรง 5) วางแผนและดำาเนินการเปลี่ยนแปลงเงือน
ไขผลกรรม และ 6) ประเมนิประสทิธภิาพของการ
ดำาเนินการปรับพฤติกรรม 
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