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                   ปนดัดา  ญวนกระโทก*

*อาจารยประจำสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและจิตวิทยาการปรึกษา คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน

สมัพนัธภาพระหวางบคุคลยอมตองประกอบไป
ดวยการใหและการรับที่สมดุลพอดีกัน ไมมีใครที่จะเปน
"ผรูบั" อยฝูายเดยีวได และในขณะเดยีวกนักไ็มมใีครจะเปน
"ผใูห " อยฝูายเดยีวไดเชนกนั

คำวา "ให" เปนคำกิริยา หมายความวา มอบ
สละ หรอือนญุาต สวนคำทีต่รงขามกบัคำวา "ให"  คอืคำวา
"รบั" เปนคำกริยิาเชนเดยีวกนั  หมายความวา ยืน่มอืออก
ถอืเอาสิง่ของทีผ่อูืน่สงให เชน รบัของ รบัเงนิ โดยปรยิาย
ใชแกนามธรรมกไ็ด เชน รบัศลี  รบัพร (ราชบณัฑติยสถาน,
2546) เชนเดยีวกนั "ให" กส็ามารถใหเปนสิง่ของ เชน ให
ของขวญั ใหเงนิ หรอืใหเปนนามธรรมกไ็ด เชน  ใหความ
รกัความเอาใจใส  ใหเกยีรต ิเปนตน

การใหและการรับเปนพฤติกรรมทางสังคมซึ่ง
จะตองมกีารตอบสนองกนัอยตูลอดเวลา ถาเราพจิารณากจ็ะ
เหน็วา พฤตกิรรมทางสงัคมเปนศลิปะ ซึง่สามารถเรยีนรไูด
แตจะมากหรอืนอยกข็ึน้อยกูบัพืน้ฐานอนัละเอยีดออนในจติ
ใจของแตละบุคคล บางคนมีความละเอียดออนมาก
สามารถจะรบัความรสูกึของผอูืน่ไดไว และสามารถ "ให "
สิง่ทีผ่นูัน้ตองการไดถกูตองทัง้กาละและเทศะ ผลทีเ่กดิขึน้
คอื ความพงึพอใจของผรูบั แตบางคนพืน้ฐานจติใจยงัไม
ละเอยีดออนนกั จงึยงัไมสามารถอานความรสูกึหรอืความ
ตองการของอกีฝายหนึง่ได การใหจงึไมตรงกบัความตองการ

ของผูรับ  ผลที่เกิดขึ้นคือความไมพึงพอใจของผูรับ
อันจะนำไปสูความขัดแยง และความแตกราวไดในที่สุด
(กติยิวด,ี 2522)

จากทฤษฎกีารเรยีนรขูองเบอรรสั เอฟ. สกนิเนอร
(Burrhus F. Skinner) นักจิตวิทยาและนักการศึกษา
ชาวอเมริกัน ผูคิดทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบผลของการ
กระทำ (Operant Conditioning Theory) ไดอธบิายวา
พฤติกรรมของบุคคลเปนผลมาจากการมีปฏิสัมพันธกับ
สภาพแวดลอม  ทำใหบคุคลเลอืกแสดงพฤตกิรรมเพือ่ตอบ
สนองตอสภาพแวดลอมนัน้  ซึง่ผลของการกระทำจะไดรบั
การเสรมิแรง (Reinforcement) หมายถงึ การกระทำใด
ๆ กต็ามทีเ่ปนผลใหบคุคลมพีฤตกิรรมเปาหมายตอไป หรอื
มี พฤติกรรมนั้นเพิ่มมากขึ้นกวาเดิม หรือจะไดรับ
การลงโทษ (Punishment) หมายถึง การกระทำใด ๆ
ก็ตามที่เปนผลใหบุคคลมีพฤติกรรมเปาหมายลดลง หรือ
หยุดพฤติกรรมนั้น

บทความนี้อยากจะใหทานผูอานไดใหความ
สำคญัของ  "การให "  ในประเดน็ของการให การเสรมิแรง
โดยเฉพาะการใหสิง่ทีผ่รูบัพงึพอใจ ซึง่เปนความหมายของ
การเสริมแรงทางบวก (Positive Reinforcement)
มากกวาการใหทีไ่มไดศกึษาผรูบั  กลายเปนการใหสิง่ทีผ่รูบั
ไมพงึพอใจ ซึง่เปนความหมายของ  การลงโทษแบบที ่ 1
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(Punishment I) ซึ่งจะทำใหผิดวัตถุประสงคของการให
ไปในทิศทางที่ตรงกันขามกันเลยทีเดียว

ในการที่จะใหอะไรกับใครนั้น สิ่งที่นาจะตอง
พจิารณาคอื ผรูบัเปนใคร และอะไรคอืสิง่ทีผ่รูบัพงึพอใจ
อานดูแลวไมยากนัก แต "อะไรคือสิ่งที่ผูรับพึงพอใจ"
ประการหลงันีต้องอาศยัการเรยีนร ูหรอืศกึษาซึง่กนัและกนั
จึงจะสามารถเขาใจความตองการของผูรับที่ยอมแตกตาง
กันไปในแตละบุคคล

"อะไรคือสิ่งที่ผูรับพึงพอใจ"  หรือก็คือ "สิ่งที่
ผใูหจะใหแกผรูบั" ตามทฤษฎขีองสกนิเนอร เรยีก "สิง่ที่
ผูใหจะใหแกผูรับ"  วา ตัวเสริมแรง (Reinforcer)
สมโภชน (2541) อธิบายวา  ตัวเสริมแรงที่ใชกันอยูนั้น
สามารถแบงออกไดเปน 2 ชนดิดวยกนัคอื

1. ตวัเสรมิแรงปฐมภมู ิ(Primary Reinforcer)
เปนตวัเสรมิแรงทีม่คีณุสมบตัดิวยตวัของมนัเอง

เนื่องจากสามารถตอบสนองความตองการทางชีวภาพของ
บุคคลได หรือมีผลตอบุคคลโดยตรง เชน อาหาร น้ำ
อากาศ อณุหภมู ิเปนตน

2.ตวัเสรมิแรงทตุยิภมู ิ(Secondary  Reinforcer)
เปนตัวเสริมแรงที่ตองผานกระบวนการพัฒนา

คุณสมบัติของการเปนตัวเสริมแรง โดยการนำไปสัมพันธ
กบัตวัเสรมิแรงปฐมภมู ิเชน  เงนิ  คำชมเชย ตำแหนงหนาที่
เปนตน

สวนสิง่ทีม่ศีกัยภาพเปนตวัเสรมิแรงไดนัน้ แบง
ออกเปน 5 ประเภท (Rimm and Masters, 1979 อางถงึ
ใน สมโภชน, 2541) ดงันี้

1.ตวัเสรมิแรงทีเ่ปนสิง่ของ (Material Reinforcers)
เปนตัวเสริมแรงที่กลาวไดวามีประสิทธิภาพกับ

เดก็มากทีส่ดุ หรอืยงัใชไดกบับคุคลในวยัอืน่บางกรณดีวย
เชนกนั ตวัเสรมิแรงประเภทนี ้ ไดแก   ของทีเ่สพไดและ
สิง่ของตาง ๆ เชน  ขนม ของเลน  เสือ้ผา  รถ  เปนตน

สถานการณการให เชน บริษัทแจกรถจักรยาน
ยนตใหพนกังานทีท่ำยอดขายไดทะลเุปา หรอื  พอแมซือ้
ของเลนใหลกูเปนของขวญัวนัเกดิ  เปนตน

2.ตวัเสรมิแรงทางสงัคม (Social Reinforcers)
เปนตวัเสรมิแรงทีแ่บงไดเปน 2 ลกัษณะ คอื เปน

คำพดู เชน คำชมเชย คำยกยอง และเปนการแสดงออกทาง
ทาทาง เชน การพยกัหนาแสดงการยอมรบั การแตะตวัหรอื
การกอด เปนตน

สถานการณการให  เชน หวัหนางานกลาวชมเชย
ลกูนองทีม่าทำงานแตเชา  และขยนัทำงาน  หรอื  พอแม
กอดลกู เมือ่ลกูแสดงพฤตกิรรมทีพ่อแมพงึพอใจ เปนตน

3.ตวัเสรมิแรงทีเ่ปนกจิกรรม (Activity Rein-
forcers)

เปนตวัเสรมิแรงทีร่จูกักนัในชือ่ของ "กฎพรแีมค
(Premack's Rule)"  หรอื  "กฎของยา/ยาย  (Grandma's
Rule)"  เปนการใชกจิกรรมทีบ่คุคลชอบทำมากทีส่ดุ (หรอื
ทำบอยทีส่ดุ) มาเสรมิแรง   กจิกรรมทีบ่คุคลชอบทำนอย
ทีส่ดุ  เชน  การดโูทรทศัน  การไปเทีย่ว  การรองเพลง
คาราโอเกะ   เปนตน

สถานการณการให เชน "ทำการบานใหเสรจ็เสยี
กอน แลวจงึดโูทรทศัน "  หรอื "ทำงานใหเสรจ็เสยีกอน แลว
จงึไปรองเพลงคาราโอเกะกบัเพือ่นได"  เปนตน

4.ตวัเสรมิแรงทีเ่ปนเบีย้เศรษฐกจิ (Token Rein-
forcers)

เปนตวัเสรมิแรงทีส่ามารถนำไปแลกตวัเสรมิแรง
อืน่ๆ หรอืสทิธพิเิศษไดมากกวา 1 อยาง   ขึน้ไป ทำใหเบีย้
เศรษฐกิ จมีคุณสมบัติ เ ป นตั ว เสริ มแรงแผ ขยาย
(Generalized Reinforcer) สวนตวัเสรมิแรงทีน่ำไปแลก
ไดนัน้จะเรยีกวา ตวัเสรมิแรงสนบัสนนุ (Back-up Rein-
forcer) เบีย้เศรษฐกจิมกัจะอยใูนรปูของ ดาว แสตมป หรอื
คปูองรานคา เปนตน
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สถานการณการให เชน ทุกครั้งที่นักเรียนสง
การบานตรงตามเวลาทีค่รกูำหนด นกัเรยีนจะไดดาว 1 ดวง
สะสมดาวเพือ่นำไปแลกตวัเสรมิแรงอืน่ๆ เชน ดาว 3 ดวง
แลกดนิสอ 1 แทง ดาว 5 ดวงแลกสมดุ 1 เลม ดาว 10
ดวงแลกสทิธพิเิศษในการไดพกักอนเพือ่น 15 นาท ีหรอื
เวลาทีเ่ราไปซือ้สนิคาทีร่านคา ทกุๆ 50 บาท แลกแสตมป
ได 1 ดวง สะสมแสตมปเพือ่นำไปแลกสนิคารายการอืน่ๆ
ตามทีร่านคากำหนดไว เปนตน

5.ตวัเสรมิแรงภายใน (Covert Reinforcers)
เปนตวัเสรมิแรงทีค่รอบคลมุถงึความคดิ ความ

รูสึกตางๆ เชน ความพึงพอใจ ความสุขใจ หรือความ
ภาคภมิูใจ เปนตน ซึง่ตวัเสรมิแรงภายในนีจ้ะเปนสิง่อธบิาย
วาทำไมบุคคลแสดงพฤติกรรมไปแลว ไมเห็นจะไดรับ
ผลตอบแทนที่เห็นไดอยางชัดเจน ก็เนื่องจากวาบุคคล
กระทำไปดวยความพึงพอใจ ความสุขใจ หรือความ
ภาคภมูใิจ นัน่เอง

สถานการณการให เชน การทำบญุ   ทำทาน หรอื
การเสยีสละทีน่ัง่ใหแก เดก็ สตร ีหรอืคนชรา เปนตน

เพือ่ความเขาใจยิง่ขึน้จะขออธบิายการ  เสรมิแรง
ทางบวก และการลงโทษแบบที่ 1 พรอมยกตัวอยาง
ประกอบดังนี้

การเสรมิแรงทางบวก หมายถงึ การใหสิง่ทีผ่รูบั
พงึพอใจ   เปนผลทำใหผรูบัมพีฤตกิรรม     เปาหมายตอ
ไป หรอืมพีฤตกิรรมเพิม่มากขึน้กวาเดมิ

ตวัอยางที ่1  เมือ่รชัธรกลบัถงึบานภายหลงัจาก
การเลกิงาน   ภรยิาของเขาจะมาเปดประตใูห ดวยใบหนาที่
ยิม้แยมแจมใส  ถามไถเรือ่งงานทีไ่ดทำบางบางครัง้  เปน
ผลใหรชัธรกลบับานหลงัจากเลกิงานตรงเวลาทกุวนั   การ
แสดงออกทางทาทางตาง ๆ ของภรยิา  เมือ่รชัธรกลบัมา
ถงึบาน  เปนสิง่ทีร่ชัธรพงึพอใจ  ทำใหรชัธรมพีฤตกิรรม

การกลับบานตรงเวลาเพิ่มมากขึ้นกวาเดิม คือ กลับบาน
ตรงเวลาทกุวนั  การแสดงออกทางทาทางตาง ๆ  ของภรยิา
ทำหน าที่ เปนตั ว เสริมแรง  ซึ่ ง เปนการ เสริมแรง
ทางบวกตอพฤติกรรมที่พึงประสงคของรัชธร

ตวัอยางที ่2 เดก็หญงิรมดิาอยากไดตกุตาหม ีเมือ่
คณุพอคณุแมพาไปเทีย่วหางสรรพสนิคา เมือ่คณุพอคณุแม
ไมซือ้ให เดก็หญงิรมดิาจงึรองไห คณุพอคณุแมเกดิความ
รำคาญจงึรบีหยบิตกุตาหมสีงให เดก็หญงิรมดิาหยดุรองไห
ทันที และมีสีหนาพึงพอใจ การที่คุณพอคุณแมหยิบตุ
กตษหมสีงให เปนสิง่ทีเ่ดก็หญงิรมดิาพงึพอใจ  ทำใหเดก็
หญงิ รมดิาเรยีนรวูาเมือ่ตนรองไห ตนกจ็ะไดตกุตาหมหีรอื
สิง่ของทีต่องการ  ตกุตาหมทีำหนาทีเ่ปนตวัเสรมิแรง สวน
การที่คุณพอคุณแมตัดความรำคาญโดยหยิบตุกตาหมีสง
ใหเด็กหญิงรมิดากลายเปนการเสริมแรงทางบวกตอ
พฤติกรรมที่ไมพึงประสงคของเด็กหญิงรมิดา

จะเหน็วา  จากตวัอยางที ่1 เปนการใหทีท่ำใหเกดิ
พฤตกิรรมทีพ่งึประสงคตามมา สวนตวัอยางที ่2 เปนการ
ใหที่ทำใหเกิดพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคตามมา  ดังนั้น
ผูใหจึงตองระมัดระวังในเรื่องของการใหการเสริมแรง
ทางบวกพอสมควร เพือ่ใหสอดคลองกบัวตัถปุระสงคของ
ผใูห และทำใหเกดิพฤตกิรรมทีพ่งึประสงคของผรูบัตอไป

ประเดน็ทีน่าสนใจเกีย่วกบัการเสรมิแรงทางบวก
อกีเรือ่งคอื คนสวนใหญมกัจะเขาใจวาการเสรมิแรงทางบวก
กบัการใหรางวลั (Reward) มคีวามหมายเหมอืนกนั  แต
ในความเปนจริงทั้งสอง คำนี้มีความหมายแตกตางกัน
กลาวคือการเสริมแรงทางบวกจะทำใหพฤติกรรมที่ไดรับ
การเสรมิแรงนัน้มคีวามถีเ่พิม่มากขึน้  สวนการใหรางวลัเปน
การใหตอพฤติกรรมที่บุคคลทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามวาระและ
โอกาสทีส่ำคญั  โดยไมจำเปนวาจะตองทำใหพฤตกิรรมนัน้
มคีวามถีเ่พิม่ขึน้ (สมโภชน, 2541) เชน  นกัเรยีน 2 คน
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ไมตัง้ใจเรยีน  ครใูหเงนิจำนวนหนึง่เพือ่ใหเรยีนตอในตอนเยน็
ภายหลงัโรงเรยีนเลกิแลวอกีวนัละ 1 ชัว่โมง  ถาพบวาเงนิ
จำนวนนัน้ไมมผีลตอการศกึษาคนควาของนกัเรยีนคนแรก
ในอนาคต  เงนิจำนวนนัน้กเ็ปนเพยีงรางวลั  แตสำหรบันกั
เรยีนคนทีส่อง  ถาปรากฎวานกัเรยีนยงัคงศกึษาตอไปเปน
เวลา 1 ชัว่โมงในทกุ ๆ วนั  การใหเงนิจำนวนนัน้จะเปน
การใหการเสรมิแรงทางบวกแกนกัเรยีน (พรรณ,ี 2545)

สวนการลงโทษแบบที ่ 1 หมายถงึ การใหสิง่ที่
ผรูบัไมพงึพอใจ เปนผลใหผรูบัลดพฤตกิรรมนัน้ลง หรอื
หยุดพฤติกรรมนั้น

ตวัอยางที ่1 รสกิามาทำงานสายบอย ๆ หวัหนา
จงึเรยีกรสกิาไปตกัเตอืน  พรอมทัง้อธบิายใหฟงถงึผลเสยี
ของการมาทำงานสาย  วาไมไดมีผลกระทบตอรสิกาคน
เดียว  แตยังกระทบไปถึงหนวยงานทั้งหมด  เปนผลให
รสกิาไมเคยมาทำงานสายอกีเลย  การทีห่วัหนาเรยีกรสกิา
ไปตกัเตอืน  เปนสิง่ทีร่สกิาไมพงึพอใจ  ทำใหรสกิาหยดุ
พฤตกิรรมการมาทำงานสาย     การกระทำของหวัหนาทีม่ี
ตอรสกิา  เปนการลงโทษแบบที ่1

ตัวอยางที่ 2 ปริวัฒนชอบแหยเพื่อนในขณะที่
เรียนอยูเสมอ คุณครูจึงใชการพูดตำหนิปริวัฒนตอหนา
เพือ่น ๆ   แทนทีป่รวิฒันจะมพีฤตกิรรมการแหยเพือ่นใน
ขณะที่เรียนลดลง ปริวัฒนกลับมีพฤติกรรมดังกลาวเพิ่ม
มากขึ้น เพราะทุกครั้งที่คุณครูพูดตำหนิปริวัฒน เพื่อน
ทัง้หมดในหองจะหนัมาใหความสนใจปรวิฒัน  ซึง่เปนสิง่
ทีป่รวิฒันพงึพอใจ    การทีค่ณุครพูดูตำหนปิรวิฒันจงึเปน
การเสรมิแรงทางบวก  ไมใชการลงโทษแบบที ่ 1 อยางที่
คุณครูเขาใจ

จะเหน็วาจากตวัอยางที ่1  เปนการลงโทษทีท่ำให
หยดุพฤตกิรรมทีไ่มพงึประสงค  สวนตวัอยางที ่ 2  เปน
การทีผ่ใูหลงโทษ  แตผรูบักลบัคดิวาตนไดรบัการเสรมิแรง

ทางบวก  จึงทำใหพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคเพิ่มมากขึ้น
แทนทีจ่ะลดลง  จากตวัอยางที ่ 2  นี ้ผใูหจำเปนตองศกึษา
ใหดวีาแทจรงิแลวสิง่ทีผ่รูบัไมพงึพอใจคอือะไร  และเลอืก
ทีจ่ะใหสิง่นัน้  ถาผใูหตองการทีจ่ะลงโทษ

นอกจากนี้ยังมีตัวอยางความเขาใจที่ไมตรงกัน
ระหวางผใูหกบัผรูบั  กลาวคอื  ผใูหมองวาตนไดใหในสิง่
ทีผ่รูบั (นาจะ) พงึพอใจ  เปนการเสรมิแรงทางบวก  แต
ผรูบักลบัรสูกึวาผใูหไดใหในสิง่ทีต่นไมพงึพอใจ  เปนการ
ลงโทษแบบที ่1   ดงันี้

ภาคภมู ิ เปนคนขยนั  ทำงานเกง  เอาใจใสใน
งานอยางสม่ำเสมอ  ผจูดัการเหน็วาถงึเวลาแลวทีภ่าคภมูิ
จะตองไดรบัการเลือ่นตำแหนงเปนระดบัหวัหนางาน จงึสง
ชือ่ของภาคภมูไิปใหสำนกังานใหญพจิารณา  ผลปรากฏวา
ภาคภูมิไดเลื่อนตำแหนงเปนระดับหัวหนางานจริง ๆ
เพียงแตวาไมไดทำงานอยูที่เดิม จะตองยายไปทำงานที่
จงัหวดัอืน่  ภาคภมูคิดิ  "รอูยางนี ้  เราไมนาจะไดรบัการ
คดัเลอืกเลยจรงิ  ๆ    เราอยากอยทูีน่ีก่บัครอบครวัมากกวา"

ทายนี้อยากฝากวา การใหและการรับ  เปน
พฤตกิรรมทางสงัคม  และเปนศลิปะทีส่ามารถเรยีนรกูนัได
ฝกเปนผูใหที่ทำใหการใหของคุณตรงตามวัตถุประสงคที่
ผใูหเชนคณุตองการ  การใหของคณุเปนไดทัง้การเสรมิแรง
ทางบวก  และการลงโทษแบบที ่ 1  อยาเพยีงแตใหโดยไม
ไดศึกษาผูรับ  เพราะการใหอาจกลายเปนการเสริมแรง
ทางบวกพฤตกิรรมทีไ่มพงึประสงค  หรอืการใหอาจกลาย
เปนการลงโทษแบบที ่ 1    ทัง้ ๆ  ทีค่ณุกไ็มไดตัง้ใจใหเปน
เชนนัน้    ฝกเปนผใูห ทีท่ำใหการใหของคณุ  ทำใหผรูบั
พงึพอใจและมคีวามสขุ  เพราะในขณะเดยีวกนัคณุกจ็ะมี
ความสุขและอิ่มเอมใจในความมีน้ำใจของตัวเองที่มีตอ
ผูอื่น
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