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การวิเคราะห ์และปรับ
พฤติกรรม

Special points of
interest:
 จะเปลีย่ นพฤติกรรมคน ทา
ได้ หรือ และต้ องทาอะไรบ้ าง
 จะเริ่มปรับพฤติกรรม...ทา
อย่ างไรบ้ าง
 ข้ อแนะนาจากประสบการณ์
ของผู้เขียน

ส ถ า บั น วิ จั ย พ ฤ ติ ก ร ร ม ศ า ส ต ร์ ม ห า วิ ท ย า ลั ย ศ รี น ค ริ น ท ร วิ โ ร ฒ

เหตุเกิด...
เมื่อลูกไม่เก็บที่นอน...
สวัสดีครับผูอ้ ่านทุกๆ ท่าน
เห็นชื่อบทความนี้แล้วรู ้สึกอย่าง
ไรกันบ้างครับ... การเก็บที่นอน
สาหรับหลายๆคน อาจเป็ นเรื่ อง
ที่ไม่จาเป็ น เราก็แค่เข้ามานอน
พักผ่อนเฉยๆ เช้าตื่นมาออกไป
ข้างนอก กลับมาดึกก็นอนแล้ว
ไม่รู้จะเก็บไปทาไม เดี๋ยวก็นอน
อีกอยูด่ ี แต่เชื่อไหมครับว่าการ
เก็บที่นอนง่ายๆ นี่แหละ ที่จะ
เป็ นตัวตั้งต้นของการพฤติกรรม
ระเบียบวินยั ของเด็กๆ ทั้งหลาย
กันเลยทีเดียว เพราะหากเด็กเคย
ชินกับการไม่รักษาความสะอาด
เป็ นระเบียบของห้องนอนแล้ว
ย่อมไม่ให้ความสาคัญกับความ
สะอาดของห้องอื่นๆ ในบ้าน

และอาจรุ กรามไปถึงที่โรงเรี ยน
กลายเป็ นความหนักใจของครู
เช่น เหลาดินสอใส่ช่องเก็บ
กระเป๋ าใต้โต๊ะเรี ยน หรื อทิ้งขยะ
ลงพื้นห้อง และสุดท้าย อาจเลย
เถิดไปถึงการทิ้งขยะลงพื้นในที่
สาธารณะ ตลอดจนไม่เห็น
ความสาคัญของการรักษาความ
สะอาดของบ้านเมือง
และยิง่ เป็ นบ้านที่อบรมเลี้ยง
ดูแบบไทยๆ แล้ว ความสะอาด
เป็ นระเบียบนับเป็ นสิ่ งที่สาคัญ
ไม่แพ้การมีสมั มาคารวะต่อผู ้
ใหญ่เลยทีเดียว และเป็ นที่แน่
นอนว่าความเข้มข้นย่อมมีแก่
เด็กหญิงมาก กว่าเด็กชาย ดังนั้น
หากเกิดพฤติกรรมการไม่เก็บที่

นอนให้เรี ยบร้อยขึ้นแล้ว ปั ญหา
ต่างๆ ย่อมเกิดขึ้น กลายเป็ น
เรื่ องที่ตอ้ งพูดกันไม่จบไม่สิ้น
และเป็ นฉนวนปั ญหาเล็กๆ
น้อยๆ ที่กวนใจคนในบ้านได้

ถ้าท่านเห็นด้วยกับคากล่าว
ที่วา่ “ วินยั ไม่ใช่เผด็จการ แต่
เป็ นพื้นฐานของชีวติ ” แล้วละก็
เรามาเริ่ มหาวิธีแก้ไขปรับปรุ ง
พฤติกรรมการเก็บที่นอนของ
เด็กๆ เพื่อให้เป็ นพื้นฐานความมี
วินยั กันดีกว่าครับ

จะเปลีย่ นพฤติกรรมคน ทาได้ หรือ และต้ องทาอะไรบ้ าง...
ก่อนอื่นเราต้องมาทาความ
รู ้จกั กับการปรับพฤติกรรมกัน
ก่อนครับ ประทีป จินงี่ (2540: 9
-10) ได้ให้ความหมายของการ
ปรับพฤติกรรมไว้วา่ เป็ นการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมบุคคล
ให้มีความเหมาะสม โดยนา
แนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยา
ต่างๆที่ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรม
มนุษย์มาประยุกต์ใช้ โดยเชื่อว่า
ความรู ้สึก ความรู ้คิด และ

พฤติกรรม มีผลซึ่งกันและกัน
หากสามารถคุมสภาพแวดล้อม
ได้ ก็สามารถทาการเปลี่ยน
แปลงที่พฤติกรรมได้โดยตรง
แต่หากไม่สามารถควบคุม
สภาพแวดล้อมได้ ก็ตอ้ งเปลี่ยน
ที่ความรู ้สึก หรื อการรู ้คิด ซึ่ง
สามารถส่งผลให้พฤติกรรมนั้น
เปลี่ยนได้ในที่สุด วิธีการที่จะ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบุคคลนั้น
มีหลายวิธี ในที่น้ ีจะขอกล่าวถึง

วิธีทวั่ ไปที่เหมาะจะนามาใช้กบั
พฤติกรรมที่ไม่มีความรุ นแรง
มากนัก อย่างเช่นพฤติกรรมการ
เก็บที่นอนนี้ ได้แก่ การให้เบี้ย
อรรถกร การให้ตวั แบบ และ
การเสริ มแรงทางสังคม
การให้เบี้ยอรรถกร (Token
Economy) คือการให้เบี้ย ดาว
หรื อบัตรสะสมคะแนนเป็ นตัว
เสริ มแรงโดยมีหลักว่า ถ้าทา
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พฤติกรรมพึงประสงค์กจ็ ะได้รับ
เบี้ยอรรถกรตามจานวนที่ได้กา
หนดไว้ (พัฒนานุสรณ์ สถาพร
วงศ์. 2538)

“สิ่งที่สาคัญที่สุดในการ
ปรับพฤติกรรมก็คือ เรา
ต้องทาการนิยาม
พฤติกรรมนั้นๆให้ชัดเจน
ว่ามันคืออะไร ทาแค่
ไหนจึงถือว่าเกิด หรือไม่
เกิดพฤติกรรมนั้นๆ”

การให้ตวั แบบ (Modeling)
คือการเสนอตัวแบบเพื่อให้
บุคคลเกิดการสังเกต ฟัง หรื อ
อ่านเกี่ยวกับพฤติกรรมของ
บุคคล
หรื อสัญลักษณ์แทน
บุคคลทั้งนี้ คนที่เป็ นตัวแบบ
ต้องมีความน่าเชื่อ ถือและดึงดูด
ความสนใจได้ รวมทั้งตัวแบบที่
เป็ นสิ่ งอื่นๆ ต้องชัดเจนไม่มี
ความซับซ้อนเกินไป ซึ่งจะทา
ให้เลียนแบบได้ยาก
การเสริ มแรงทางสังคม
(Social Reinforcement) คือการ
แสดงออกโดยใช้คาพูดหรื อ
ท่าทางกับบุคคล
หลังจากที่
บุคคลแสดงพฤติกรรมเป้ าหมาย
แล้ว อันมีผลให้บุคคลนั้นแสดง
พฤติกรรมเป้ าหมายเพิ่มขึ้น
(ประทีป จินงี่.2540: 9-10) ซึ่งก็
คือการกล่าวชมเชยนัน่ เอง

เนื่องจากพฤติกรรมการเก็บที่ หรื อไม่ เราก็ดูจากสภาพที่นอน
นอนให้เป็ นระเบียบนี้ไม่ได้ยาก หลังจากที่ตื่นแล้วเป็ นต้น
หรื อซับซ้อนมากเทคนิคดังที่
กล่าวมาก็สามารถทาได้อย่างง่าย สิ่ งที่สาคัญที่สุดในการปรับ
เหมาะกับการปรับพฤติกรรมนี้ พฤติกรรม คือ การนิยามพฤติ
ผูเ้ ขียนจะขอเสนอตัวอย่างใน
การปรับพฤติกรรมการเก็บที่
นอนนี้ จากการทาการทดลองใช้
เทคนิคดังกล่าวกับตัวอย่าง
บุคคลหนึ่งจนได้รับผลเป็ นที่น่า
พอใจ โดยการปรับพฤติกรรมนี้
เราต้องเริ่ มจากการเก็บข้อมูล
ก่อนว่า พฤติกรรมนั้นเกิดขึ้น
มากน้อย และมีความถี่เพียงใด
แล้วจึงเริ่ มใช้เทคนิคต่างๆ
สิ่ งที่สาคัญอย่างหนึ่งคือ การ
สังเกตและบันทึกพฤติกรรม ใช้
เพื่อการวัดและประเมินในการ
ปรับพฤติกรรมนั้น ครั้งนี้ผเู ้ ขียน
ใช้การวัดที่ผลของพฤติกรรม
คือการบันทึกจากการดูผลของ
พฤติกรรมนั้นๆ ว่ามีลกั ษณะ
อย่างไร ในกรณี น้ ีเราจะดูวา่

กรม เช่นในครั้งนี้ได้นิยามว่า
พฤติกรรมการเก็บที่นอนให้
เรี ยบร้อย หมายถึง การจัดเก็บ
หมอน หมอนข้าง ตุก๊ ตา และ
พับผ้าห่มให้เรี ยบร้อย แล้วจึง
คลุมด้วยผ้าคลุมเตียง รวมทั้งไม่
นาสิ่ งของอื่นๆ ที่ไม่ใช่เครื่ อง
นอนมาวางทิ้งไว้บนเตียงเช่น
หนังสื อ ปากกา ดินสอ หรื อ
เสื้ อผ้าและของใช้อื่นๆ ดังนั้น
หากเกิดพฤติกรรมย่อยต่างๆ ไม่
ครบถ้วน เราก็จะถือว่าไม่เกิด
พฤติกรรมการเก็บที่นอน สิ่ งที่
ต้องระวังมากในการนิยามคือ
คาตีตรา ที่อาจมีพฤติกรรมย่อย
มากมาย

จะเริ่มปรับพฤติกรรม...ทาอย่างไรบ้ าง
อันดับแรก คือการสังเกตข้อ
มูลเส้นฐาน

(Bass line)

เสี ยก่อน

การเก็บข้อมูลเส้นฐาน จะทาให้
เราได้สงั เกตว่าพฤติกรรมนั้นมี
ความคงที่พอที่จะทาการเริ่ มให้
การปรับแต่งหรื อยัง ผูเ้ ขียนได้

ทาการบันทึกการเก็บข้อมูลเส้นฐานด้วยกราฟ ที่กาหนดให้เลข 0
คือการไม่เก็บที่นอน และเลข 1 คือการเก็บที่นอน และทาการเก็บ
ข้อมูล 15 ครั้ง ด้วยการสังเกตหลังจากการตื่นนอนของตัวอย่าง
นั้นเอง สรุ ปว่า ใน 15 ครั้งเกิดการเก็บที่นอนเพียง 4 ครั้งเท่านั้น
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ซึ่งแสดงว่า พฤติกรรมการไม่
เก็บที่นอนเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
และเหมาะแก่การจัดกระทา
ต่างๆ ได้แล้ว

พาไปซื้อของที่อยากได้ ไม่เกิน
150 บาท 131—140 คะแนน พา
ไปซื้อของที่อยากได้ไม่เกิน 300
บาท และมากกว่า 141 คะแนน
ขึ้นไป พาไปกินอาหารญี่ปุ่น 1
ขั้นต่อมาคือการบอกข้อตกลง
มื้อ และทางานบ้านแทน 3 วัน
ในการเสริ มแรงต่อการเก็บที่
จุดสาคัญที่จะทาให้รางวัลมี
นอน ทั้งนี้ ผูเ้ ขียนได้ใช้วธิ ีการ
ความน่าสนใจและใช้ผล คือ
ให้เบี้ยอรรถกร ที่ทาหน้าทีเป็ น ต้องกาหนดร่ วมกันระหว่างผู ้
ตัวเสริ มแรงทุติยภูมิ คือ คะแนน ปรับพฤติกรรม แบะผูถ้ ูกปรับ
นี้สามารถนาไปแลกเป็ นสิ่ งที่ผู ้ พฤติกรรม เพื่อให้ได้รางวัลที่ผู ้
ถูกปรับพฤติกรรมต้องการจริ งๆ
ถูกปรับพฤติกรรมต้องการได้อีก
มิฉะนั้น รางวัลใดๆ ก็ไร้
ทอดหนึ่ง โดยมีการกาหนด
ประโยชน์
ระดับคะแนนและของรางวัล
หลังจากที่ทาการแจ้งคะแนน
จากการนิยามพฤติกรรม โดยให้ และตกลงรางวัลกันแล้ว ขั้น
คะแนน 2 คะแนน ต่อพฤติกรรม ต่อมาก็คือเราทาการเป็ นตัวแบบ
ย่อยต่างๆ ทั้งหมด 5 พฤติกรรม ที่ดี จัดเก็บห้องนอนของเราเอง
ให้เป็ นแบบอย่าง เพื่อให้เกิด
ย่อยคือเก็บหมอน หมอนข้าง
ความน่าเชื่อถือ ว่าเราเองก็ทา
ตุก๊ ตา อย่างเป็ นระเบียบ ให้ 2
ของเราดีแล้ว จึงไปสอน ไป
คะแนน พับผ้าห่มเรี ยบร้อย ให้ ปรับคนอื่น นอกจากนั้นยังมีตวั
2 คะแนน คลุมผ้าคลุมเตียงให้ 2 แบบที่เป็ นรู ปภาพการออกแบ
ห้องนอนสวยงามต่างๆ เพื่อ
คะแนน ไม่นาของอื่นๆมาไว้บน
สร้างเจตคติที่ดีต่อความสวยงาม
เตียงให้ 2 คะแนน และความ
ของห้องนอน เพื่อให้เกิดการ
สะอาดโดยรวมให้อีก 2 คะแนน เปลี่ยนแปลงที่กระบวนการคิด

เป็ นแรงกระตุน้ ให้เกิดการทา
พฤติกรรมนั้นๆ เพิ่มขึ้นได้อีก

ดังนั้น ในแต่ละวันจะมีคะแนน
เต็ม 10 คะแนน รวมทั้งหมด
ตลอดการสังเกต 15 วัน เต็ม 150
คะแนน และมีเกณฑ์การนา
คะแนนมาแลกรางวัล คือดังนี้
50—110 คะแนน ได้ชอคโก
แลตโฟเรโร แพค 3 ชิ้น 111—
130 คะแนน ชอคโกแลต และ

อรรถกร การแสดงตัวแบบ และ

นอกจากการให้คะแนน ซึ่ง
เป็ นการเสรมแรงทางบวก และ
การทาตนเป็ นแบบอย่างแล้ว
ผูเ้ ขียนได้เลือกใช้การให้การ
เสริ มแรงทางสังคม ด้วยการ
ชมเชย อีกทั้งให้ผอู ้ ื่นร่ วมทาการ
ชมเชย
เพื่อให้ผถู ้ ูกปรับ
พฤติกรรมเกิดความภูมิใจ และ

ต่อไปนี้จะเป็ นกราฟแสดง
การเกิดพฤติกรรมการเก็บที่
นอนในช่วงที่มีการให้เทคนิค
ต่างๆ ซึ่งผลที่ออกมาค่อนข้างรช
น่าพอใจ ลองดูนะครับ 1 คือเกิด
พฤติกรรมการเก็บที่นอนครบ
ตามนิยามพฤติกรรม และ 0 คือ
เกิดพฤติกรรมย่อยไม่ครบตาม
นิยาม หรื อไม่เกิดพฤติกรรมการ
เก็บที่นอน

รู ปภาพ ก็เป็ นตัวแบบชนิ ด
หนึ่ งที่สามารถนามาช่วยใน
การปรับพฤติกรรมได้

“จุดสาคัญทีจ่ ะทาให้ รางวัลมี
ความน่ าสนใจและใช้ ผล คือ
ต้ องกาหนดร่ วมกันระหว่ างผู้

จากกราฟนี้ จะเห็นว่าเกิด
พฤติกรรมการเก็บที่นอนถึง 12
ครั้ง จาก 15 ครั้ง หรื อเท่ากับ
ร้อยละ 80 ซึ่งถือว่าประสบ
ความสาเร็ จอย่างดี
สรุปผลการปรับพฤติกรรมการ
เก็บทีน่ อนครั้งนี้
การปรั บ พฤติ ก รรม
ด้ว ยวิ ธี ก ารเสริ มแรงด้ ว ยเบี้ ย
การเสริ มแรงทางสั ง คมครั้ งนี้
ได้ผ ลดี เนื่ อ งจากตัว เสริ ม แรง
ประเภทเบี้ยอรรถกรนี้ ทาหน้าที่
เป็ นตัว เสริ มแรงแผ่ ข ยาย คื อ
น าไปแลกของรางวัล อื่ น ๆ ได้
โดยมีการตกลงร่ วมกันถึงรางวัล

ปรั บพฤติกรรม แบะผู้ถูกปรั บ
พฤติกรรม เพือ่ ให้ ได้ รางวัลทีผ่ ้ ู
ถูกปรั บพฤติกรรมต้ องการ
จริงๆ มิฉะนั้น รางวัลใดๆ ก็ไร้
ประโยชน์ ”

ที่จะแลกได้ ทาให้เป็ นรางวัลที่ตวั ผูถ้ ูกปรับพฤติกรรมต้องการ จึงเป็ นแรงจูงใจที่ ดี
และการให้การเสริ มแรงทางสังคมก็ทาให้เกิดกาลังใจมาขึ้น รวมทั้งการแสดงตน
เป็ นตัวแบบ ก็ทาให้เห็นว่า ผูใ้ ห้การปรับพฤติกรรมเองน่าเชื่อถือ เพราะก็ทาเช่นนั้น
เป็ นปกติเช่นกัน อีกทั้งการให้ดูภาพ การออกแบบห้องนอนสวยงามก็เป็ นการสร้าง
เจตคติที่ดีต่อความเป็ นระเบียบ สวยงามของห้องนอนด้วย
ส ถ า บั น วิ จั ย พ ฤ ติ ก ร ร ม ศ า ส ต ร์
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ศ รี น ค ริ น ท ร วิ โ ร ฒ
114 สุขมุ วิท 23, กรุ งเทพฯ 10110
Tel (662) 649-5000 ,
Fax (662) 258-4007

ข้ อแนะนาจากประสบการณ์ ของผู้เขียน
ในการทาการปรับพฤติกรรมครั้งนี้ ยังคงมีขอ้ ผิดพลาดที่ควรแก้ไขอยูบ่ า้ ง ดังนั้น
ผูเ้ ขียนจึงขอเขียนไว้เพื่อผูอ้ ่านจะได้นาไปพัฒนาต่อเพื่อให้ได้คุณภาพที่มากขึ้น คือ
1. การให้คะแนน ไม่ควรให้คะแนนเป็ นรายข้อของพฤติกรรมย่อย เพราะจะทาให้
เด็กสามารถเลือกได้วา่ จะทา หรื อไม่ทาพฤติกรรมใด ทาให้การปรับพฤติกรรมนั้นอาจ
ไม่ได้ผลที่ควร แต่ในครั้งนี้ ยังมีขอ้ ดีที่ผเู ้ ขียนได้เลือกกาหนดคะแนนขึ้นต่าเป็ น 50
คะแนน ทาให้อย่างน้อยต้องทาให้ผา่ นขั้นต่าก่อน จึงมัน่ ใจได้วา่ พฤติกรรมนั้นต้อง
เกิดขึ้นแน่นอน
2. ในการให้การเสริ มแรงนี้ ผูเ้ ขียนได้ทาการให้การเสริ มแรงทุกครั้งที่เกิดพฤติกรรม
ทาให้เมื่อหมดระยะทดลองแล้ว พฤติกรรมนั้นกลับลดลง เนื่องจากไม่มีความคงทน
หากจะให้พฤติกรรมนี้คงอยู่ ควรเริ่ มจากการปรับเจตคติให้มาก เพิ่มช่วงเวลาในการ
ทดลองให้มากขึ้น (ครั้งนี้เพียง 15 วันเท่านั้น) และการให้การเสริ มแรงแบบครั้งคราว จะ
ให้ผลที่ดีต่อการคงอยูข่ องพฤติกรรมมากกว่า

