บทที่ 30
การปรับพฤติกรรมในเด็ก
พรรณพิมล หลอตระกูล
ในการใหคําปรึกษาพอแมเรื่องปญหาเด็ก การปรับพฤติกรรมเปนสิ่งสําคัญที่ชวย
เหลือพอแมไดมาก พอแมสวนมากมีความคาดหวังวาลูกจะมีลักษณะตางๆ อยางที่ตองการ แตขาด
ความเขาใจในการปรับพฤติกรรม หรือขาดความสมํ่าเสมอในการดูแลลูก กอใหเกิดความขัดแยง
ระหวางพอแมลูก ทําใหปญหาพฤติกรรมของเด็กยิ่งเพิ่มมากขึ้น
วิธีการใหคําปรึกษา
1. ชวยใหพอแมเขาใจปญหาพฤติกรรมของเด็ก ซึ่งสวนใหญเปนปญหาตามพัฒนาการของ
เด็กในแตละชวงวัย
2. เลือกพฤติกรรมที่ตองการปรับเพียงครั้งละหนึ่งพฤติกรรม พอแมสวนมากจะกังวลใจ
หลายเรื่อง ทําใหจับจองพฤติกรรมของเด็ก จนเปนปญหาที่ดูเหมือนยุงยาก และบอยครั้งทําใหพอ
แมมีความรูสึกไมดีตอลูก ทําใหสัมพันธภาพระหวางพอแมลูกมีปญหา ตัวอยางคําพูดของพอแมที่
มักพบบอยคือ "ครูบอกวาตั้มเขาไมคอยสนใจเรียน พอกลับมาบานก็จะเอาแตเลน ชอบทะเลาะกับ
นอง การบานก็ไมยอมทํา ตองขูตองตีกัน" ในชวงแรกเราบอกพอแมวาใหมุงสนใจเฉพาะเรื่องการทํา
การบานกอน สวนปญหาอื่นจะคอยๆ แกกันในลําดับถัดๆ ไป
3. แนะนําการปรับพฤติกรรม
4. ติดตามปญหาที่เกิดจากการปรับพฤติกรรม ใหคําแนะนําเพิ่มเติม หรือแกไขปญหา
อุปสรรคที่เกิดขึ้น
5. หากพฤติกรรมนั้นๆ ดีขึ้น อาจเริ่มใหคําปรึกษาการปรับพฤติกรรมอื่นของเด็ก หรือยุติ
การใหคําปรึกษา ถาพอแมเขาใจวิธีการปรับพฤติกรรม และสามารถดูแลลูกในเรื่องอื่นๆ ได
วิธีการปรับพฤติกรรม
การปรับพฤติกรรมอาศัยทฤษฎีการเรียนรูมาประยุกต โดยมีหลักการพื้นฐานวา การเรียนรู
จะมีประสิทธิภาพ เด็กตองมีความตองการเรียน หากผลของพฤติกรรมทําใหเกิดความพึงพอใจ เด็ก
ก็จะกระทําพฤติกรรมนั้นซํ้า ในทางตรงขาม ถาผลของพฤติกรรมไมเปนที่พอใจเด็กจะหลีกเลี่ยงไม
ทําพฤติกรรมนั้น เมื่อมีการปรับพฤติกรรมอยางสมํ่าเสมอ เด็กจะเกิดการเรียนรูจนฝงแนนเปนรูป
แบบของพฤติกรรม วิธีการปรับพฤติกรรมมีขั้นตอนดังนี้
1. เลือกพฤติกรรมทีต่ อ งการ ผูใ หคาปรึ
ํ กษารวมกับพอแมเลือกพฤติกรรมเพียงพฤติกรรม
เดียว เนนพฤติกรรมที่เห็นไดชัด มีความถี่มาก มีผลกระทบมาก ตัวอยางเชน กรณีของตั้ม เรา
เลือกการทําการบานเพราะสังเกตผลไดชัด เด็กตองทําทุกวัน หากไมทําการบานเด็กก็ไมอยากไปโรง
เรียน หรือถูกครูวากลาว เกิดปฏิกิริยาตางๆ ในเด็กตามมา
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2. วิเคราะหพฤติกรรมที่ตองปรับ โดยสังเกตวาอะไรกระตุนใหเกิดพฤติกรรม ดูจากชวง
เวลา สถานที่ บุคคลที่เกี่ยวของ เหตุการณที่เกี่ยวของกับพฤติกรรม รวมทั้งความถี่ของการเกิด
พฤติกรรม
3. ตั้งเปาหมายในการปรับพฤติกรรม โดยแยกแยะพฤติกรรมออกเปนพฤติกรรมยอยๆ
เริ่มฝกจากงายไปยาก เชน การฝกการขับถาย ตองเริ่มจากเด็กเขาใจคําสั่งสั้นๆ บอกไดวารูสึก
ปวด นั่งกระโถน นั่งโถสวมได เปนตน การตั้งเปาหมายตองไมสูงเกินความสามารถของเด็ก
คอยๆ ฝกไปทีละขั้น หากพอแมมีความเขาใจ พัฒนาการตามวัย เขาใจธรรมชาติของลูกจะชวยให
ตั้งเปาหมายเปนไปอยางเหมาะสม
4. เลือกเทคนิคตางๆ ในการปรับพฤติกรรม พอแมสวนมากพยายามปรับพฤติกรรม
เด็กมาระยะหนึ่งแตไมไดผล จึงมาปรึกษาแพทย บอยครั้งวิธีที่พอแมใชนั้นไมผิด เพียงแตไมเหมาะ
สมกับพฤติกรรมและความตองการของเด็ก การใหคําปรึกษาจะเปนการมองทางเลือกอื่นๆ เพิ่มเติม
หรือปรับวิธีการบางอยางของพอแม
เทคนิคที่ใชในการปรับพฤติกรรม ไดแก
4.1 การจูงใจใหทําพฤติกรรมที่ตองการ การจูงใจใหเด็กลงมือทําพฤติกรรมเปนสิ่งที่พอ
แมตองพัฒนาตนเอง พอแมหลายคนใชการพูดสั่งใหเด็กทํา แตขาดนํ้าหนัก ขาดทาทางที่ชักจูง
เด็ก ทําใหเด็กไมทําสิ่งที่พอแมตองการ เมื่อไมทําตาม ทําใหพอแมอารมณเสีย ใชอารมณบังคับ
เด็กทําใหเด็กมีปญหาตอตาน นําไปสูปญหาพฤติกรรมอื่นๆ หรือพอแมเองรูสึกเหนื่อย ผิดหวังใน
ตัวเอง ผิดหวังในตัวลูก ที่ตองใชอารมณ เสียงดัง ตี บังคับลูกทุกวัน การจูงใจทําไดหลายวิธีดังนี้
ก. การใชเหตุผล โดยใหเหตุผลใหเหมาะสมตามวัย เด็กเล็กใชเหตุผลสั้นๆ งายๆ
เมื่อลูกเริ่มโตขึ้นพอแมฝกตัวเองใหพูดกับลูกอยางมีเหตุผลมากขึ้น
รีบนําความคิดเห็นของลูก
อธิบายใหเห็นผลที่เกิดตามมา การพูดบอกอธิบายควรใหเวลาพอสมควร อาจนั่งลงพูดคุยกัน สบตา
ขณะที่พูดดวย ควรหลีกเลี่ยงการพรํ่าบนไปเรื่อยๆ
ข. การใชทาทางจูงใจ โดยเฉพาะในเด็กเล็กยังตองจูงใจเด็ก ดวยการจับมือ ใหลง
ทํา เชน บอกใหลูกอาบนํ้า ตองจูงมือเขาหองนํ้า ถอดเสื้อผา ชวยดูใหอาบนํ้า เมื่อเด็กทําไดดีขึ้น
พอแมก็จะลดการชวยเหลือลง
ค. มีทาทีเอาจริงเอาจัง เวลาปรับพฤติกรรม พอแมตองมีความเวลา มีความปลอด
โปรง เมื่อบอกใหเด็กทําอะไรตองมีนํ้าเสียงทาทางจริงจังอยางที่พุด แตควบคุมไมใชอารมณ ไม
ใชคําพูดที่รุนแรง เมื่อเด็กไมทําตองมีวิธีการที่จะแกปญหา
ง. ทําใหสิ่งที่ทํานาสนุกนาสนใจ ทาทางของพอแมที่กระฉับกระเฉง ไมเครงเครียด
จะทําใหกิจกรรมที่ตองทํานาสนใจขึ้น แมแตกิจวัตรประจําวัน เชน การอาบนํ้า แปรงฟน หากพอ
แมทําใหสนุกสนานขึ้น จะจูงใจเด็กไดมากขึ้น
จ. การเบนความสนใจ ใชในกรณีที่เด็กกําลังสนใจในบางสิ่งที่ไมเหมาะ การหยุด
ทันทีทันใด อาจทําใหเด็กรูสึกหงุดหงิด คับของใจ ควรมีกิจกรรมทดแทน หลักการใหแรงเสริม ที่
ชวยใหเด็กหันมาสนใจสิ่งอื่นที่เหมาะสมกวาแทน
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4.2 การใหแรงเสริมทางบวกในการปรับพฤติกรรม เปนการใหรางวัลเมื่อเด็กทําพฤติ
กรรมที่ตองการ เพื่อใหเด็กเกิดความพึงพอใจ อยากทําพฤติกรรมนั้นซํ้า โดยมีหลักการดังตอไปนี้
- ควรใหแรงเสริมทันทีที่เด็กแสดงพฤติกรรม
- เลือกแรงเสริมที่เด็กชอบพึงพอใจ
- การใหคําชมเชยตองพอเหมาะกับความจริง พูดใหชัดเจนวาพอใจ
- พฤติกรรมใด
- ควรเลือกใชแรงเสริมที่ไมใชสิ่งของ หรือเขามาแทนที่แรงเสริมเดิม
- เมื่อเด็กเริ่มทําพฤติกรรมไดสมํ่าเสมอ ควรลดแรงเสริมลง ใหแรงเสริมในพฤติกรรม
ใหม หรือพฤติกรรมที่ยากขึ้น
วิธีการใหแรงเสริมทําไดดังนี้
ก. การใหความสนใจ เด็กตองการความสนใจจากพอแมดวยการพูดคุย ทักทาย
ยิ้ม สัมผัส กอดรัด เปนแรงเสริมที่ใชไดผลดีมากในเด็ก โดยพอแมใหความสนใจพฤติกรรมที่
เหมาะสม จุดที่สําคัญพอแมตองปรับมุมตอปญหาของเด็ก ซึ่งจะสามารถใหความสนใจเด็กไดอยาง
จริงใจ
ข. การใหคําชมเชย คําพูดและทาทางของพอแมที่ชื่นชมพฤติกรรมของลูกเปนแรง
เสริมที่มีประสิทธิภาพมาก การมองพฤติกรรมที่ดี เลือกใหคําชมเชย แสดงใหเห็นความยอมรับของ
พอแมในตัวลูก ทําใหลูกมีกําลังใจในการทําสิ่งที่ดี
ค. การใหรางวัล มีไดหลายวิธี เชน
- ใหสิ่งของที่เด็กชอบ เชน ขนม ตุกตา ของเลน เปนตน
- ใหเปนดาวสะสม โดยกําหนดพฤติกรรมที่ตองการ หากเด็กทําได จะ
ไดดาวมาสะสมเปนรายวัน เมื่อไดดาวครบจํานวนที่ตั้งเปาไว ก็สามารถ
นํามาแลกเปลี่ยนเปนของรางวัลได
- ใหทํากิจกรรมที่ชอบ เชน ลูกทําการบานเสร็จ จะไดรับอนุญาติไปเลนที่
สนามเด็กเลน เปนตน
- ใหสทิ ธิพิเศษ เชน ใหไปงานวันเกิดที่บานเพื่อนโดยกลับบานเขานอน
ดึกกวาวันปกติ
4.3 การใหแรงเสริมทางลบ การใหแรงเสริมทางลบเปนการลงโทษ เพื่อหยุดพฤติกรรมที่
ไมตองการ การใชการลงโทษตองมีความระมัดระวัง ผลกระทบตอจิตใจของเด็ก โดยเฉพาะการใช
ความรุนแรง ซึ่งอาจหยุดพฤติกรรมหรือทําใหเด็กยอมตามไดชั่วคราว แลวกลับไปทําพฤติกรรม
เดิมอีก การใหแรงเสริมทางลบ มีวิธีการดังนี้
ก. การหยุดใหความสนใจ เมื่อเด็กมีพฤติกรรมไมเหมาะสม พอแมจะลดใหความ
สนใจในพฤติกรรมนั้น ขอควรระวังคือ พอแมไมควรโกรธเด็กจนไมสนใจไมรับรูเด็กไปทุกเรื่อง
หรือเฉยเมยกับเด็กเปนเวลานาน เชน โกรธไมพูดกับลูก 3-4 วัน เปนตน
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ข. การใชเวลานอก เลือกใชเมื่อเด็กวุนวายมาก ควบคุมตนเองไมได ควรแยกให
เด็กไปอยูตามลําพังโดยนั่งนิ่งๆ ไมใหทําอะไร กําหนดเวลาใหเหมาะสม การใชเวลานอกเพื่อการ
ลงโทษจะไมไดผล ถาแยกเด็กออกไปแลวยังใหเลนหรือทําอะไรได
ค. การงดสิทธิบางอยางที่ควรได โดยเฉพาะในเด็กที่ชอบแยกตัวเอง เปนการลง
โทษโดยตัดสิทธิที่ควรได เชน งดเลนเกมในวันเสาร การตัดสิทธิตองพอเหมาะกับความผิด
ไมรุนแรงเกินไป และไมใชขูเด็กโดยไมสามารถตัดสิทธิเด็กไดอยางที่คาดโทษไว
จ. การตี เปนการลงโทษที่ตองเลือกใชเมื่อมีการตกลงบทลงโทษไวกอน ซึ่งมีการ
บอกใหเด็กทราบถึงเหตุผลที่ทําใหเขาตองถูกลงโทษดวยการตี การตีดวยอารมณ เปนสิ่งที่พอแม
ตองระมัดระวังอยางมาก ถาควบคุมอารมณตนเองไมได ควรปลอยใหพอหรือแมเปนผูลงโทษแทน
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