ตืน่ นอนตรงเวลา...แกปญหาการมาสาย
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“ ขออีก 5 นาทีนะ ... อีก 10 นาที ก็ ยังทัน สุดทายก็หอบแหกๆ ไปถึงที่หมาย
ปลายทาง บางคนก็คดิ วา จะแกตัววายังไงดีนา.. ฝนตก รถติด ทองเสีย หรือวา
บอกไปตรงๆ เนี่ยแหละวา ..ตื่นสาย” หากเหตุการณเชนนี้เคยเกิดขึ้นกับคุณ เราลองมาดู
วิธแี กไข และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกันดีกวา
การปรับพฤติกรรมในครั้งนี้ ใชทฤษฎีการเรียนรูการวางงานเงื่อนไขแบบการกระทํา (Operant conditioning
theory) ของ skinner ซึ่งเปนแนวคิดที่เชื่อวา พฤติกรรมของบุคคลเปนผลเนื่องจากการมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม
และการที่พฤติกรรมของบุคคลจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง เปนผลเนื่องมาจากผลกรรมของพฤติกรรมนั้น โดยอาศัยเทคนิค
การควบคุมจากภายในบุคคล (Internal control) เปนเทคนิคที่มีพื้นฐานจากความคิด ความสัมพันธของตัวแบบ
Homogeneity บนความเชื่อที่วา พฤติกรรมภายในและภายนอก มีลักษณะของการเกิด การคงอยู และการเปลี่ยน
แปลงในลักษณะเดียวกัน โดยนํา เทคนิคการควบคุมตนเอง (Self-control) ในลักษณะการควบคุมผลกรรมมา
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการตืน่ นอนตรงเวลา การควบคุมตนเองเปนเทคนิคที่บุคคลคอยๆ ลดอิทธิพลภายนอกลง โดยที่
ที่บุคคลจะเปนผูดําเนินการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดวยตนเอง ซึ่งถาบุคคลลดอิทธิพลจากภายนอกไดมากเทาไหรก็
จะทําใหเกิดความเชื่อมั่นวา พฤติกรรมนั้นเปนการควบคุมตนเองไดมากเทานัน้
ในการปรับพฤติกรรมครั้งนี้ ผูเขียนไดทําการปรับพฤติกรรมการตื่นนอนตรงเวลาของตนเอง มีวัตถุประสงค
เพื่อเพิ่มพฤติกรรมการตื่นนอนตรงเวลา โดยตั้งเปาหมายใหมีพฤติกรรมการตื่นนอนตรงเวลา 80% ของระยะเวลาที่
กําหนด โดยมีนยิ ามวา “การตื่นนอนตรงเวลา” คือ การที่รางกายลุกจากทีน่ อนตามเวลาทีก่ ําหนด แลวไปทํากิจวัตร
ประจําวันทันทีในวันที่ตองไปเรียนหนังสือหรือทํางาน

Tips
เขานอนและตื่นนอนตรงเวลาทุกวัน จะทําใหเกิดความเคยชิน อยากนอนและตื่นเมื่อถึงเวลา ควรลุกจากเตียงในเวลาเดิม
ทุกเชา ไมวาจะเขานอนเวลาใดก็ตาม
ลุกจากเตียงนอนทันทีเมื่อตื่น เปดหนาตางรับแสงสวางยามเชา ออกกายบริหารเบาๆ สัก 10-15 นาที กอนทํากิจกรรม
อื่นๆ ตอไป จะชวยใหสมองและรางกายตื่นตัว สามารถปฏิบัติภารกิจตางๆ ไดดีขึ้น

จากนั้นก็เริ่มการสังเกตและบันทึกพฤติกรรม ดวยวิธกี ารบันทึกผลของพฤติกรรม วาเกิดพฤติกรรม
การตื่นนอนตรงเวลาหรือไม โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน คือ เกิดพฤติกรรมการตื่นนอนตรงเวลาได
1 คะแนน และไมเกิดพฤติกรรมการตื่นนอนตรงเวลาได 0 คะแนน โดยดูจากความสม่ําเสมอของพฤติกรรม ซึ่งเก็บ
ฐานขอมูลเบื้องตน (Base line) เปนเวลา 10 วัน เพื่อดูแนวโนมของพฤติกรรม ดูความสม่ําเสมอของการเกิด
พฤติกรรม (Stability of Performance) ซึ่งพบวาไมเกิดพฤติกรรมการตืน่ นอนตรงเวลาเลย จึงเริ่มโปรแกรมการ
ปรับพฤติกรรม เปนเวลา 21 วัน โดยใชเทคนิคการควบคุมตนเอง ในลักษณะควบคุมที่ผลกรรม ดวยการเสริมสราง
ใหเกิดพฤติกรรมการตื่นนอนตรงเวลาโดยใชการชี้แนะ (Prompting) และทําใหพฤติกรรมเกิดมากขึ้นโดยการใหการ
เสริมแรงทางบวก (Positive Reinforcement) โดยให ตัวเสริมแรงภายใน (Covert
Reinforcers) ตัวเสริมแรงที่เปนอาหาร (Food Reinforcers) และตัวเสริมแรงที่
เปนเบี้ยอรรถกร (Token Reinforcers)
กราฟแสดงผลการปรับพฤติกรรมการตืน่ นอนตรงเวลา
Treatment
พฤติกรรมการตื่นนอนตรงเวลา

1

Base line

15
/

12
17 / 2
/1 5 5
2
2
20 / 2
5
/1
2 52
23 / 2
/1 5 5
2
2
26 / 2
5
/1
2 / 52
2
4/ 5 5
1/ 2
2
6/ 5 53
1/
2
9/ 5 53
1/
12 25 5
/1 3
/
14 25
/ 1 53
/
17 25
/ 1 53
/
20 25 5
/1 3
/
23 25
/ 1 53
/
26 25
/ 1 53
/
28 25
/ 1 53
/
31 25
/ 1 52
/2
55
3

0

จากกราฟจะเห็นวา ชวง 7 วันแรกของการให treatment พฤติกรรมการตื่นนอนตรงเวลาเกิดขึน้ ไมคงที่
สาเหตุมาจากตัวเสริมแรงที่ให คือ ตัวเสริมแรงภายใน (ภูมิใจในตัวเองเมื่อทําได และใหกําลังใจในการทําตอไป) และ
การเสริมแรงดวยอาหารที่ผูเขียนชอบ อาจจะไมใชสิ่งที่ผเู ขียนตองการจริงๆ จึงสํารวจตนเองแลวพบวา สิ่งที่ตองการ
จริงๆ คือ การไปเที่ยวในชวงปดภาคเรียน ดังนั้นในวันที่ 8 ของการให treatment ผูเขียนจึงเปลี่ยนตัวเสริมแรงเปนการ

ใหเบี้ยอรรถกร ซึ่งใชรวมกันกับการชีแ้ นะ โดยบอกตัวเองกอนนอนวา ในระยะเวลา 14 วันที่เหลือ
ตองตื่นตรงเวลาใหไดนะ แลวในวันที่ทาํ ไดจะได 1 แตม พอครบ 14 แตม จะสามารถนําแตมที่ได
ครบ 14 แตมไปแลกโปรแกรมทัวร 1 โปรแกรม ซึ่งโปรแกรมทัวรนี้เอง เปนสิ่งที่ผูเขียนตองการจริงๆ จึงทําใหสามารถ
ทําพฤติกรรมการตื่นนอนตรงเวลาได ในที่นี้เบี้ยอรรถกรมีคุณสมบัติเปนตัวเสริมแรงแผขยาย (Generalized
Reinforcer) ซึ่งสามารถนําไปแลกโปรแกรมทัวร ซึ่งถือเปนตัวเสริมแรงสนับสนุน (Back-up Reinforcer)
...................................................
ในการปรับพฤติกรรมครั้งนี้ ระยะเวลาที่ให treatment ทัง้ หมด 21 วัน
ทําได 17 วัน คิดเปน 81% ถือวา “ประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่ตั้งไว” ^0^
ขอเสนอแนะในการปรับพฤติกรรม
1. ในการดําเนินการปรับพฤติกรรมควรกําหนดขอบเขตของพฤติกรรมใหชัดเจน มีความตระหนักในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอยางจริงจัง และควรคํานึงถึงความสามารถของผูถูกปรับพฤติกรรม
2.กตัวเสริมแรงที่นํามาใชในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมควรคํานึงถึงความตองการทีแ่ ทจริงของผูถูกปรับ
พฤติกรรม
3. การปรับพฤติกรรมตนเอง ควรมีผูรวมสังเกตและบันทึกพฤติกรรมรวม เพื่อปองกันความลําเอียง
4. การปรับพฤติกรรม เปนสิ่งที่ทําไดยากและตองอาศัยเวลา บวกกับการใชเทคนิคที่เหมาะสม การนําไปใช
ควรระมัดระวังและคํานึงถึงสิทธิของบุคคล ประโยชนที่จะเกิดกับผูถูกปรับพฤติกรรมเพื่อใหอยูในสังคมไดอยางมี
ความสุข
5. การปรับพฤติกรรมควรนําไปใชเพื่อพัฒนาพฤติกรรมที่พึ่งประสงคตอบุคคล สังคม และควรคํานึงเรื่อง
จริยธรรมเปนสําคัญ
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