การปรั บพฤติกรรม (Behavior Modification)

บทความโดย : อานาจ วัดจินดา
อีเมล : vatjinda@yahoo.com

การบริ หารทรัพยากรบุคคลในองค์การเป็ นทังศาสตร์
้
และศิลป์ ที่มีความท้ าทายต่อนักบริ หารที่จะสามารถทาให้
คนในบังคับบัญชามีพฤติกรรมการแสดงออกในทิศทางหรื อรู ปแบบอันเป็ นที่พึงประสงค์หรื อสอดคล้ องเหมาะสมกับ
เป้าหมายหรื อทิศทางขององค์การ ปั ญหาในการบริ หารบุคลากรที่พบบ่อยคือ การที่พนักงานบางส่วนมีพฤติกรรมที่แสดง
ออกมาอย่างไม่เหมาะสม เช่น การไม่ขยันทุ่มเทในการทางาน การหยุดงาน ขาดงาน การประพฤติในลักษะไม่สจุ ริ ตต่อ
หน้ าที่ หรื อรักษาผลประโยชน์ขององค์การ ดังนันศาสตร์
้
ประการหนึ่งที่มีความน่าสนใจและสามารถช่วยในการบริ หารคน
ให้ ต่อสนองต่อองค์การได้ คือเรื่ องของพฤติกรรม(Behavior) ซึ่งหมายถึง กิริยาอาการที่แสดงออกในรู ปแบบต่างๆของ
มนุษย์ซงึ่ เราสามารถสังเกตุเห็นได้ จากภายนอก ทังนี
้ ้ก็เพื่อตอบสนองต่อสิ่งเร้ าต่างๆ ดังนันนั
้ กบริ หารจะทาอย่างไรที่เขา
เหล่า นัน้ จะมี พ ฤติ ก รรมที่ เ หมาะสมต่ อ การท างานในองค์ ก าร ซึ่ ง ต้ อ งอาศัย กระบวนการปรั บ พฤติ ก รรม(Behavior
Modification) มาใช้ เป็ นเครื่ องมือ
การปรับพฤติกรรม (Behavior Modification)
คือการนาเอาหลักการและทฤษฎีต่าง ๆ ทางจิตวิทยาที่ได้ ผ่านการวิจยั ทดสอบแล้ ว มาใช้ ในการศึกษาและเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมด้ วยวิธีการอย่างเป็ นระบบ และเป็ นวิทยาศาสตร์ โดยเทคนิคในการปรับพฤติกรรมซึง่ มีวิธีการหลักๆ 4 วิธี คือ
1. การควบคุมตนเองและการบังคับตนเอง
คือการที่บุคคลสามารถควบคุมพฤติกรรม หรื อการกระทาของตนเองได้ โดยที่เขาสามารถเลือกพฤติกรรม
เป้าหมาย และกระบวนการที่จะนาไปสู่เป้าหมายนันด้
้ วยตัวเขาเอง การควบคุมตนเองและการบังคับตนเองถือว่า เป็ น
เป้าหมายสาคัญของการปรับพฤติกรรม เพราะการปรับพฤติกรรมมุ่งหมายที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลที่ไม่พึง
ประสงค์ให้ เกิดเป็ นพฤติกรรมที่พึงประสงค์โดยเขาสามารถบังคับและควบคุมตัวเขาเองได้ ให้ ประพฤติปฏิบตั ิหรื อ กระทา
แต่ในสิง่ ที่ถกู ต้ องดีงาม จึงถือว่าได้ บรรลุเป้าหมายของการปรับพฤติกรรมการปรับพฤติกรรม โดยการพัฒนาการควบคุม
ตนเองนัน้ เราสามารถนาเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้ ได้ หลายประการ เช่นการควบคุมสิง่ เร้ าไม่ให้ มากระตุ้นให้ เกิดพฤติกรรมที่
ไม่เหมาะสม การสังเกตุตนเองในพฤติกรรที่ แสดงออกต่างๆ และหมัน่ ยับยัง้ การเสริ มสร้ างความเชื่อมัน่ ในตนเองในเรื่ อง
พฤติกรรมที่ถกู ต้ อง และการพัฒนาความรับผิดชอบให้ มากขึ ้นหรื อในระดับที่สงู ขึ ้น

2. การสร้ างพฤติกรรมใหม่
เป็ นเทคนิคสาหรับใช้ ในการเสริ มสร้ างพฤติกรรมใหม่โดยการเสริ มแรงต่อพฤติกรรมที่เราคาดหมายว่าจะนาไปสู่
พฤติกรรมที่ต้องการเช่นต้ องการมาทางานเช้ ากว่าเดิม หรื อทางานให้ มีความผิดพลาดน้ อยลง โดยดาเนินการตามขันตอน
้
คือ ขันแรกเลื
้
อกพฤติกรรมเป้าหมายที่ต้องการให้ เกิดขึ ้น ขัน้ ตอนที่สอง เลือกตัวเสริ มแรงทางบวกที่เหมาะสม ขันตอนที
้
่
สาม ลงมือปฏิบตั ิแต่งพฤติกรรมพร้ อมกับการให้ การเสริ มแรงคือการให้ รางวัลในพฤติกรรมที่แสดงออกอย่างเหมาะสม
และให้ การลงโทษในพฤติกรรมที่บกพร่ อง แต่ทงนี
ั ้ ้มีวิธีหนึ่งที่น่าสนใจคือเทคนิคการเลียนแบบ ซึ่งเป็ นกระบวนการเรี ยนรู้
โดยอาศัยการสังเกตจากพฤติกรรมของตัวแบบซึ่งได้ แก่พฤติกรรมที่เป็ นตัวอย่างที่ดี ซึ่งพฤติกรรมของตัวแบบสามารถ
นามาประยุกต์ใช้ ในการเสริ มสร้ างพฤติกรรมใหม่ให้ แก่ตนเองหรื อบุคคลที่เราต้ องการสร้ างพติกรรมได้
3. การลดพฤติกรรม
การลดพฤติกรรมหมายถึงการตัดทอนหรื อลบพฤติกรรมที่ไม่พงึ ประสงค์ออกไปซึง่ พฤติกรรมดังกล่าวอาจจะสร้ าง
ปั ญหาและความเดือดร้ อนให้ ตวั เองและผู้อื่นได้ ซึ่งเราสามารถใช้ เทคนิคต่างๆ เช่น การลงโทษ ซึ่งผู้ลงโทษจะต้ องเข้ าใจ
หลักการในการลงโทษ ดังนี ้


ถ้ าจะลงโทษต้ องลงโทษให้ รุนแรงที่สดุ โดยพิจารณาให้ เหมาะสมกับประสบการณ์ของแต่ละ
บุคคลว่าเคยได้ รับโทษสถานใดมาแล้ ว



การลงโทษไม่ควรเพิ่มโทษอย่างเป็ นขันเป็
้ นตอน เพราะอาจทาให้ ผ้ ถู กู ลงโทษค่อย ๆ ปรับตัว
และทนต่อการลงโทษได้ จนทาให้ การลงโทษไม่ได้ ผล



ลงโทษทันทีและทุกครัง้ ที่พฤติกรรมที่ไม่พงึ ประสงค์ปรากฏขึ ้น



ควรให้ แรงเสริ มแก่พฤติกรรมที่พงึ ประสงค์ควบคูก่ นั ไปด้ วย

4. การเพิ่มพฤติกรรมหรือคงพฤติกรรมไว้
เมื่อมีการสร้ างพฤติกรรมให้ กบั บุคลากรแล้ วส่งที่สาคัญยิ่งคือการธารงรักษาพฤติกรรมให้ คงอยูถาวรหรื อนาน
ที่สดุ ซึ่งคงต้ องอาศัยหลักการเสริ มแรงในทางบวกเป็ นหลัก แต่หากจาเป็ นอาจเสริ มแรงในทางลบก็ได้ ดั งรายละเอียด
ต่อไปนี ้
การเสริ มแรงทางบวก
คือ สิง่ เร้ าที่ทาให้ บคุ คลเกิดความพึงพอใจ และส่งผลต่อพฤติกรรมทีจ่ ะดารงอยูก่ ล่าวคือเกิดการตอบสนองที่จะมี
พฤติกรรมนันๆ
้ บ่อยขึ ้น ซึง่ หลักการเสริ มแรงทางบวกมีดงั นี ้


ให้ แรงเสริ มทันทีที่พฤติกรรมที่พงึ ประสงค์เกิด



ตัวเสริ มแรงที่ให้ ต้องมีขนาดและมีปริ มาณมากพอ



ถ้ าเป็ นแรงเสริ มทางสังคมผู้ให้ ต้องแสดงออกอย่างจริงใจ



ต้ องใช้ การเสริ มแรงไปตามขันตอนเริ
้
่ มต้ นจากพฤติกรรมย่อยที่เป็ นพื ้นฐานก่อน

แรงเสริ มทางลบ
คือ สิ่ง เร้ าหรื อ สถานการณ์ ที่บุคคลไม่พึงพอใจ ซึ่ง บุคคลอาจหลบเลี่ย งหรื อ ลีก หนี ได้ ด้ว ยการทาพฤติก รรม
บางอย่าง บุคคลจะกระทาพฤติกรรมนันมากขึ
้
้น ถ้ าเขาเชื่อว่าจะช่วยให้ เขาหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาได้ หลักของการ
เสริ มแรงทางลบก็คือ การให้ สงิ่ เร้ าที่ไม่พงึ พอใจตลอดเวลาเพื่อจะได้ แสดงพฤติกรรมหลีกหนีจากสิง่ เร้ าที่ไม่พงึ พอใจนัน้
ในการบริ หารงานที่ต้องอาศัยบุคลากรในการช่วยขับเคลื่อนองค์การให้ ม่งุ ไปสูเ่ ป้าหมายนันพฤติ
้
กรรมเป็ นเรื่ อง
สาคัญอย่างยิ่งเพราะเหตุวา่ ถึงแม้ บคุ ลากรจะมีทศั นติที่ดีต่อองค์การมากเพียงใด แต่ถ้ าไม่ได้ แสดงพฤติกรรมออกมาแล้ ว
การทางานจะลุลว่ งอย่างมีประสิทธิ ภาพได้ อย่างไรซึ่งเราอาจเคยได้ ยินคาพูดที่กล่าวกันเล่นๆว่า "รักนะแต่ไม่แสดงออก"
ดังนันสิ
้ ง่ สาคัญยิ่งในการบริ หารคนคือให้ การทาให้ บคุ ลากรรักองค์การและแสดงออกมาในการทางานอย่างชัดเจน จะเป็ น
ประโยชน์อย่างยิ่ง

