การปรับเพิ่มพฤติกรรมนั่งชมโทรทัศนอยางเหมาะสม
เสริมวิทย สายวิวฒ
ั น *

การปรับพฤติกรรมครั้งนี้เกิดขึ้นจากปญหาพฤติกรรมการนอนชมโทรทัศนของนายบอม (นาม
สมมติ) การนอนชมโทรทัศนของนายบอมทําใหเขาเกิดปญหาสายตาเอียง และเมือ่ ผนวกกับปญหาสายตา
สั้นที่มมี ากอนทําใหเขาเกิดปญหาบุคลิกภาพตามมา เมื่อจะหยิบจับหรืออานหนังสือทุกครั้งจะตองเพง
สายตาแมวาจะใสแวนตาแลวก็ตาม ซึ่งนาเปนหวงวาในอนาคตสายตาของเขาจะมีปญ
 หามากขึ้นอีก โดย
แพทยระบุวาปญหาสายตาเอียงเกิดจากการนอนชมโทรทัศน ดวยเหตุผลดังกลาว ผูปรับพฤติกรรม
(ผูเขียน) จึงมีแนวคิดใหนายบอมมีพฤติกรรมนั่งชมโทรทัศนอยางเหมาะสมเพิ่มขึ้น เพื่อปองกันปญหา
บุคลิกภาพไมใหรุนแรงมากขึ้นไปอีก

ขั้นตอนแรกของการปรับพฤติกรรม ผูเขียนไดกําหนดนิยามของพฤติกรรมนั่งชมโทรทัศนอยาง
เหมาะสมไววา หมายถึง “การนั่งชมโทรทัศนโดยนั่งหันหนาตรงไปยังโทรทัศน ตั้งลําตัวและคอตรง”
ซึ่งจะไมกอใหเกิดปญหาสายตาตามมา จากนัน้ ก็ทําการฝกผูชวยปรับพฤติกรรม 1 คน ใหรว มสังเกตและ
บันทึกพฤติกรรมตามนิยามดังกลาวกับผูเขียนดวย โดยทําการสังเกตและบันทึกพฤติกรรมในแบบความ
ยาวนานของเวลา (Duration recording) แลวนําขอมูลที่ไดมาหาคา IOR พบวามีคาเทากับ 0.60
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การเก็บขอมูลในระยะเสนฐาน (Baseline) 7 ครั้ง
พบวานายบอมมีพฤติกรรมนั่งชมโทรทัศนอยางเหมาะสมเฉลี่ยเพียงรอยละ 24.28 เทานั้น ซึ่งนับวามี
พฤติกรรมนัง่ ชมโทรทัศนอยางเหมาะสมนอยมาก จําเปนตองเพิ่มพฤติกรรมใหมากขึ้น ผูเขียนจึงนําทฤษฎี
การเรียนรูก ารวางเงื่อนไขแบบการกระทํา หรือ Operant Conditioning Theory ของนักจิตวิทยาชื่อ สกิน
เนอร (Skinner) มาประยุกตใช
ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบการกระทําเนนวาพฤติกรรมของบุคคลเปนผลมาจากผลกรรมที่เขา
ไดรับจากการกระทําครั้งกอนๆ ถาผลของการกระทํานั้นนาพึงพอใจ บุคคลก็จะกระทําพฤติกรรมนั้น
บอยครั้งมากขึ้น สวนผลของการกระทําที่ไมนาพึงพอใจ บุคคลก็จะหยุดพฤติกรรมนัน้ ไป โดยผลจากการ
กระทําทีน่ าพึงพอใจนี้เรียกวา “ตัวเสริมแรง (reinforcer)” เชน เด็กที่กนิ ขาวหมดจานแลวพอแมซอื้ ของเลน
ชิ้นใหมให ตอมาเขาก็จะกินขาวหมดจาน เพื่อที่จะไดของเลนชิน้ ใหมอกี เปนตน ในกรณีนี้ตัวเสริมแรงก็คือ
ของเลนนั่นเอง ในทํานองเดียวกัน ถานายบอมนั่งตัวตรงชมโทรทัศนแลวไดรับตัวเสริมแรง เขาก็จะทํา
พฤติกรรมนัน้ ซ้ําอีก
แตวาจะเลือกใชอะไรเปนตัวเสริมแรงดี ?
ตัวเสริมแรงนัน้ มีหลายประเภท เชน ตัวเสริมแรงที่เปนวัตถุสิ่งของ (Material reinforcer) คือ วัตถุ
สิ่งของอะไรก็ตามทีท่ ําใหผทู ี่ไดรับรูสึกพอใจ เชน เสื้อผา นาฬิกา ของเลน ฯลฯ ตัวเสริมแรงทางสังคม
(Social reinforcer) เชน คําชมเชย การสัมผัสตัว การยิม้ ให เปนตน
สวนตัวเสริมแรงทีน่ ํามาใชในการปรับพฤติกรรมครั้งนี้ เปนตัวเสริมแรงที่เปนกิจกรรม (Activity
reinforcer) ซึ่งนักจิตวิทยาชื่อ เดวิด พรีแม็ค (David Premack) กลาวไววา คนเรามักจะกระทํากิจกรรมที่
ทําใหตนเองไดมีโอกาสทํากิจกรรมอื่นที่ชนื่ ชอบมากกวา เขาจึงเสนอวา “กิจกรรมทีค่ นชื่นชอบ” หรือ “สิทธิ
พิเศษ” สามารถใชเปนตัวเสริมแรงได กรณีนี้ผูเขียนเลือกใชกิจกรรมโหลดบิตเปนตัวเสริมแรง เพราะ
สังเกตเห็นวานายบอมมักจะทํากิจกรรมดังกลาวเปนประจํา แตละครัง้ ก็ใชเวลาทําตอเนื่องกันนานมาก
(อาจจะถึง 3-4 วันติดตอกันเลยทีเดียว) ทําใหกระทบการใชงานอินเตอรเน็ตของสมาชิกในบานคนอื่น แม
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ของนายบอมจึงออกกฎใหเขาสามารถโหลดบิตไดในคืนวันเสาร เวลาเทีย่ งคืนถึงเจ็ดโมงเชาของวันอาทิตย
เทานัน้ นอกเหนือเวลาดังกลาวไมอนุญาตโดยเด็ดขาด
ผูเขียนจึงตกลงกับนายบอมและแมวา ถาในวันเสารและอาทิตย (ซึ่งเปนวันทีน่ ายบอมอยูบาน
ผูเขียนสามารถสังเกตและบันทึกพฤติกรรมของนายบอมได) นายบอมนั่งชมโทรทัศนไดอยางเหมาะสมตาม
เงื่อนไขนิยามขางตนไดมากกวาหรือเทากับรอยละ 50 ของเวลาทีท่ ําการสังเกตและบันทึกพฤติกรรม
ผูเขียนจะเพิ่มสิทธิ์ในการโหลดบิตใหกับนายบอม คือ ใหโหลดบิตในคืนวันอาทิตยถึงเชาวันจันทรในเวลา
เที่ยงคืนถึงเจ็ดโมงเชาดวย
แตแมวานายบอมจะรูแลววาถาเขานัง่ ชมโทรทัศนอยางเหมาะสมไดตามทีก่ ําหนด เขาจะไดเวลา
ในการโหลดบิตมากขึ้น แตเมื่อผูเขียนทําการสังเกตและบันทึกพฤติกรรมภายหลังจากนัน้ (ระยะ
treatment) นายบอมกลับมีพฤติกรรมนัง่ ชมโทรทัศนอยางเหมาะสมตามเกณฑทกี่ าํ หนดเพียง 1 ครั้งจาก
การสังเกตและบันทึกพฤติกรรม 6 ครั้ง
ทําใหเกิดคําถามตามมาวา...
เทคนิคการปรับพฤติกรรมดวย “การเสริมแรงดวยกิจกรรม” ไมมีประสิทธิภาพหรือยางไร ?
ทําไมถึงใชกับนายบอมไมไดผล ? หรือวาผูเ ขียนผิดพลาดในเรื่องใด ? ทฤษฎีการเรียนรูการวางเงื่อนไขแบบ
การกระทําใชไมไดผลหรือยางไร ? เพราะใน 1 ครั้งทีน่ ายบอมทําตามเงือ่ นไขไดนั้น ผูเขียนก็เสริมแรงแก
นายบอมตามที่กําหนดไวอยางครบถวน ซึ่งก็นาจะมีผลใหนายบอมเกิดความพึงพอใจและมีพฤติกรรมนั่ง
ชมโทรทัศนอยางเหมาะสมซ้ําๆอีกตามทฤษฎีไมใชหรือ ?

ร อยละการเกิ ด พฤติ ก รรมเป า หมาย
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ครั้งที่

กราฟแสดงรอยละการเกิดพฤติกรรมการนั่งชมโทรทัศนอยางเหมาะสมของนายบอม
ครั้งที่ 1-7 เปนระยะเสนฐาน สวนครั้งที่ 8-13 เปนระยะการทดลอง
จะพบวานายบอมมีพฤติกรรมเปาหมายเพียงครั้งเดียวจากระยะการทดลอง 6 ครั้ง

แตเมื่อผูเขียนไดรับคําแนะนําจากผูเ ชี่ยวชาญแลว ผูเขียนจึงไดรูวาตัวเองผิดพลาดในเรื่องของ
“กิจกรรมที่ใชเปนตัวเสริมแรง” อยางมาก เพราะกิจกรรมที่จะใชเปนตัวเสริมแรงอยางมีประสิทธิภาพไดนั้น
จะตองมัน่ ใจวาเปนกิจกรรมที่บุคคลนัน้ ชอบจริงๆ ไมใชเพียงแค “นึกวาเขาจะชอบ”
นั่นคือจะตองทําขั้นตอนทีเ่ รียกวา “การสํารวจตัวเสริมแรง” กอน เพราะจะทําใหรูวากิจกรรมใดที่
เปนทีช่ ื่นชอบของบุคคลนั้นๆที่ถูกปรับพฤติกรรม (ในทีน่ กี้ ็คือ นายบอม) ซึ่งทําไดโดยการถามเจาตัวโดยตรง
เพราะจะทําใหไดกิจกรรมที่ “ถูกใจ” หรือ “โดนใจ” ของบุคคลนั้นมากที่สุด แตการถามก็ตองระวังไมไปถาม
แบบปลายปดที่ใหตอบเพียง “ ใช” หรือ “ไมใช” เทานั้น แตควรจะใชคําถามที่เปดกวางใหเขาไดตอบอยาง
อิสระ เชน “เธออยากทําอะไรมากที่สุด” หรืออาจจะใหเขาเขียนกิจกรรมที่อยากทํามาสัก 3-5 กิจกรรม แลว
ตัวผูเขียนคอยมาเลือกตามความเหมาะสมเอาวาจะใชกิจกรรมใดเปนตัวเสริมแรงดี
สวนการใชการสังเกตพฤติกรรมในอดีตอยางที่ผูเขียนทํานั้นจัดเปนการสํารวจตัวเสริมแรงวิธีการ
หนึง่ ก็จริง แตก็อาจจะทําใหไดขอมูลที่คลาดเคลื่อนได เพราะกิจกรรมที่คนชอบทําในอดีต ปจจุบนั เขา
อาจจะไมชอบหรือไมอยากจะทําแลวก็ได หรือบางครั้งกิจกรรมนั้นอาจเปนกิจกรรมทีเ่ ขาตองการทําเปน
บางวันเทานัน้ ไมตองการทําเปนประจําทุกวันก็ได ยังไมนับความอิ่มตัวที่กบั กิจกรรมโหลดบิตของนาย
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บอมอีก ความอิ่มตัวพูดงายๆก็คือความเบือ่ หนายนั่นเอง ไมวากิจกรรมหรือวัตถุสิ่งของใด เมื่อคนเราไดทํา
บอยๆหรือมีมากๆจนเกินความตองการเกินไป ก็จะเกิดความรูสึกเบื่อไดทั้งนัน้ เวนแตวาสิ่งของนัน้ สามารถ
นําไปแลกเปนสิ่งอื่นๆไดอีกตามความพอใจ อยางนี้คนก็จะไมเกิดความอิ่มตัว เชน เงิน คูปอง สามารถเอา
ไปแลกสินคาและบริการตางๆไดมากมาย
นอกจากนีย้ ังมีขอ แนะนําอืน่ ๆที่จะชวยใหการเสริมแรงดวยกิจกรรมมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีก เชน
ควรเปดโอกาสใหคนไดเลือกทํากิจกรรมทีห่ ลากหลาย ผูเ ขียนควรจัดใหมีหลากหลายกิจกรรมใหนายบอม
ไดเลือกหากเขาสามารถทําตามเงื่อนไขได เชน ถานายบอมสามารถทําตามเงื่อนไขได ก็จะใหสทิ ธิก์ าร
โหลดบิตเพิ่มขึน้ หรือจะพาไปดูหนังอยางใดอยางหนึ่ง เปนตน และกิจกรรมนั้นก็ควรเปนกิจกรรมทีส่ ามารถ
ทําไดตลอดเวลาตามความตองการ เพราะบางกิจกรรมไมสามารถทําไดตลอดเวลา ยกตัวอยางเชน ถาเด็ก
ทําการบานเสร็จจะใหออกไปเลนเกมสที่รา นเกมสขางบาน แตเมื่อเด็กทําการบานเสร็จ ปรากฏวารานเกมส
ปดไปแลว เขาจึงอดเลนทั้งๆที่อุตสาหตงั้ ใจทําการบาน ตอไปเขาก็จะไมอยากทําการบานอีกเพราะทําไป
แลวไมไดรับผลตอบแทนอะไรที่นาพอใจ สวนกรณีของนายบอมก็ไมตองคํานึงถึงจุดนี้มากนัก เพราะเปน
กิจกรรมทีท่ ําไดตลอดเวลาอยูแลว แตตองระบุใหชัดเจนวาจะใหเวลาโหลดบิตเพิ่มเติมในชวงใด
สวนกิจกรรมทีต่ องทําเปนกลุม จะตองระวังใหมากขึ้นอีก ยกตัวอยางคลายๆกรณีเดิม ถาเด็กทํา
การบานเสร็จแลวจะอนุญาตใหไปเลนฟุตบอลกับเพื่อน แตเมื่อเด็กทําการบานเสร็จก็เปนเวลาที่เพื่อนๆ
กลับบานกันไปหมดแลว จึงไมมีใครเลนดวย เปนตน
สิ่งสําคัญประการสุดทายคือ กิจกรรมที่จะนํามาใชเปนตัวเสริมแรงนัน้ ผูปรับพฤติกรรมจะตอง
มั่นใจวาตนเองสามารถควบคุมไมใหผูถูกปรับฯมีโอกาสไปทําที่อนื่ ที่นอกเหนือสายตาของเราได เชน กรณี
ของผูเขียนที่ใชการโหลดบิตเปนตัวเสริมแรง ก็ตองมั่นใจวานายบอมจะไมสามารถไปทํากิจกรรมนี้ในที่อื่นๆ
ได เชน ที่บานเพื่อน ทีโ่ รงเรียน ที่รานเกมส ฯลฯ ถาควบคุมสวนนี้ไมได กิจกรรมนัน้ ก็ไมควรนํามาใชเปนตัว
เสริมแรง เพราะนายบอมไมจําเปนตองนัง่ ตัวตรงชมโทรทัศน เขาก็สามารถไปโหลดบิตในที่อื่นไดเอง รวมถึง
ตองควบคุมใหเขาทํากิจกรรมนั้นๆตามเวลาที่กาํ หนดไว ไมใหทาํ กิจกรรมเกินเวลานัน่ เอง
ขอคิดเหลานีน้ ับวามีประโยชนอยางมาก หากไดนําไปปรับปรุงแกไขในการปรับพฤติกรรมนี้แลวก็
จะทําใหนายบอมมีพฤติกรรมบรรลุตามเปาหมายไดอยางแนนอน และจากประสบการณนที้ ําใหผูเขียน
เรียนรูวา ทฤษฎีการเรียนรูการวางเงื่อนไขแบบการกระทํามีประโยชนในทางปฏิบัติมาก ประยุกตใชไดจริง
และการปรับพฤติกรรมจะตองทําเปนกระบวนการที่มีระบบ มีขั้นตอนที่ชัดเจน หากขามขั้นตอนจะทําใหไม
บรรลุเปาหมายที่ตองการไดแมวาในขัน้ ตอนอื่นๆจะวางแผนและกระทําอยางดีและรัดกุมที่สุดแลวก็ตาม
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------บทความนี้เรียบเรียงขึ้นเพื่อเปนสวนหนึง่ ของวิชาการวิเคราะหพฤติกรรมและการปรับพฤติกรรม
ประจําภาคตน ปการศึกษา 2552 ซึ่งบรรยายโดย ผศ.ประทีป จินงี่

