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ทําไม่ได้ หรือ ไม่ได้ทํา
โดย ธัชกร พัทธวิภาส

เรามักทีจะมีข้ออ้างกับตัวเองเสมอสําหรับการทําสิงทีเป็ น
ประโยชน์ต่อตัวเราหรือบุ คคลอืน เพราะมนุ ษย์เรามีพื#นฐานใน
การหาข้ออ้างมาเพือ สนับสนุ นทางทีเราเลือก ไม่ว่านันจะดี

หรือ
จะไม่ดีเพียงใด เรามักมีเหตุผลให้กบั ทุกเรืองเพือ สนับสนุ นการ
กระทํา ทั#งทีกําลังจะทําและทีกระทําไปแล้วทั#งสิ# น เช่น ไปเทียว
กับเพือ นทั#งๆทีตอ้ งอ่านหนังสือสอบ กินอาหารฟาสต์ฟูดทั#งๆทีรู ้
ว่าไม่ดีต่อสุขภาพ และแม้แต่จะรูดบัตรซื# อเสื# อยีห อ้ โปรดแบบไม่
ยั#ง เราต่ างหาเหตุ ผลร้อยแปดมาสนับสนุ นพฤติ กรรมดังกล่า ว
เพือ ให้เรารูส้ ึกผิดน้อยลง
เหตุ ก ารณ์ ท ี เ กิ ด ขึ นในชี วิ ต ของมนุ ษ ย์ ไ ม่ ว่ า จะเป็ นประสบการณ์ ชี วิ ต
สิง แวดล้ อ ม การเลี ยงดู และสภาพทางจิ ต ล้ ว นทํา ให้ เ กิ ด การเรี ย นรู้แ ละ
พัฒนาการอันจะส่งผลถึงการแสดงออกของมนุษย์ เมือร้ อยปี ก่อนยังไม่มีใคร
สนใจศึกษาทีมาของการเกิดการแสดงออกทางพฤติกรรมของมนุษย์ แต่ต่อมา
ช่ ว งหลัง สงครามโลกครั งที 1 ประเทศมหาอํา นาจกลับให้ ค วามสนใจกับ
การศึก ษามนุ ษ ย์ ม ากขึ น ดั ง นั นในช่ ว งกว่ า ร้ อ ยปี ทีผ่ า นมาการศึก ษาเรื อ ง
พฤติกรรมมนุษย์จึงได้ ผ่านกระบวนการของนักคิดนักวิชาการมาจนสุดท้ ายได้
เป็ นศาสตร์แขนงหนึงทีเรียกตัวเองว่ า “พฤติกรรมศาสตร์” นักพฤติกรรม
ศาสตร์นี เองทีเป็ นผู้ ไ ขความลั บของสาเหตุแ ละทีมาของพฤติ ก รรมมนุ ษ ย์
รวมทังสามารถทํานายการเกิดขึนของพฤติกรรม และควบคุมพฤติกรรมมนุษย์
ได้ ถึงแม้ ฟังดูออกจะสุดโต่งไปสักนิด แต่ในทางจิตวิทยาการควบคุมนันน่าจะ
เรียกว่าการบําบัดหรือการให้ คาํ ปรึกษาเสียมากกว่า อันมีความคาดหวังเพือให้
เกิดพฤติกรรมทีพึงประสงค์ และกําจัดพฤติกรรมทางลบทีเป็ นปัญหาออกไป
การวิเคราะห์และปรับพฤติก รรมจึง เป็ นส่ว นหนึง ทีจ ะเป็ นเครือ งมือ ในการ
ตกแต่งพฤติกรรมให้ สวยงามและน่าพึงพอใจตามอย่างมาตรฐานสังคม หลาย
ท่า นอาจเคยพอรู้เ รื อ งของพฤติ ก รรมคนดี ค นเก่ ง ทีเ กิดจากรากฐานของ
แนวคิดต้ นไม้ จริยธรรมทีว่าด้ วยเรืองของปั จจัยอะไรบ้ างทีทาํ ให้ คนเติบโตมา
เป็ นคนดี ซึงดีอย่างเดียวไม่พอ ต้ องเก่งด้ วย เพราะสังคมต้ องการคนฉลาดทีมี
คุณธรรม เพราะสังคมมีความคาดหวังและมโนทัศน์ต่อพฤติกรรมแต่ละอย่าง
ของมนุษย์อยู่ เราเองในฐานะเป็ นสมาชิกในสังคมจึงยิงปฏิเสธไม่ได้ เลยว่า เรา
ถูกตัดสินจากสังคมอยู่ตลอดเวลา

ย้ อนกลับไปทีเรืองของการปรับแต่งพฤติกรรม เพราะมันช่ างเป็ นเรืองใกล้ ตัว
เสียยิงกว่าไอโฟนหรือซัมซุงกาแลกซีในโลกปั จจุบัน ทีเปรียบเทียบกันขนาดนี
เนืองจากว่ าการปรับพฤติกรรมนัน เราในฐานะมนุษย์คนหนึงสามารถทีจะมี
อิทธิพลทังต่ อบุคคลอืนและต่อตัวเองได้ อย่างมาก มากอย่างทีคุณอาจไม่เคย
คิดเลยว่ าคนๆหนึงจะสามารถทําได้ ขนาดนี เพียงแค่ไขกุญแจแล้ วปลดล็อค
การทีจะตังคําถามต่างๆถึงความสามารถในการแสดงพฤติกรรมจะเปลียนจาก
ทําได้ หรือไม่ ? เป็ น ทําแล้ วหรือยัง?
ในทางวิ ช าการด้ า นการวิเ คราะห์แ ละปรับ พฤติก รรม แนวคิด การควบคุ ม
ตนเอง หรือ Self-Control เป็ นกระบวนการหนึงทีบุคคลใช้ ควบคุมตนเองเพือ
กํากับให้ ตนเองได้ กระทําพฤติกรรมเป้ าหมายตามทีตนเองกําหนด โดยบุคคล
จะต้ อ งเริมต้ นจากการเห็นปั ญ หาของพฤติกรรมทีเป็ นอยู่ และตระหนัก ถึง
ผลลัพธ์ทางบวกทีจะเกิดจากการปรับเปลียนพฤติกรรมตัวเองอย่างจริงจัง เมือ
บุคคลตระหนักได้ จริงถึงประโยชน์ของการเปลียนพฤติกรรมแล้ วนัน ผลของ
การปรับพฤติกรรมจะแสดงผลในระยะยาวทีมีความคงทนถาวร นอกจากการ
กําหนดเป้ าหมายของการเปลียนแปลงตัวเองทีชัดเจน บุคคลจะต้ องกําหนด
แนวทาง เพือทีจะทําให้ เกิดประโยชน์ต่อตนเอง โดยมีเทคนิค ดังนี
การตัง เป้ าหมาย (Goal Setting) คื อ การกํา หนด
พฤติกรรมเป้ าหมายทีบุคคลต้ องการพัฒนาให้ เกิดขึน โดยเป็ นพฤติกรรมทีพึง
ประสงค์และก่ อให้ เกิดประโยชน์กับบุคคลนัน นันหมายความว่ า ในขันแรก
บุ ค คลจะต้ องรู้ ปั ญ หาของ
พฤติกรรมทีเป็ นอยู่และพร้ อม
จะแก้ ไ ข ซึ ง Albert Bandura
นักจิตวิทยาเจ้ าของทฤษฎีการ
เ รี ย น รู้ ท า ง ปั ญ ญ า สั ง ค ม
(Social Cognitive Theory) เสนอ
ก า ร ตั ง เ ป้ า ห ม า ย ใ น ก า ร
เปลียนแปลงตนเองทีมีประสิทธิภาพ ว่าควรมีลักษณะดังนี
1.1 ชัดเจนทีการกระทํา การกําหนดให้ ชัดเจนไปเลยว่ าจะกระทํา
พฤติกรรมอะไร จํานวนครังทีกระทํา และการแสดงออกต้ อง
มีลักษณะทีวัดผลเป็ นจํานวนครังได้
1.2 เป้ าหมายทีท้าทาย บุคคลกําหนดพฤติกรรมทีจะต้ องใช้ ความ
พยายามในการทีทาํ ให้ ประสบความสําเร็จตามเป้ าหมาย
1.3 กําหนดเป้ าหมายระยะสัน เป้ าหมายระยะสันจะส่งผลต่ อการ
เกิดพฤติกรรมมาก เพราะจะสัมพันธ์กบั ผลกรรมทีได้ รับ และ
ก่อให้ เกิดการกระทําซําได้ เร็วและมีถ กี ว่าเป้ าหมายระยะยาว
1.

2

เป้ าหมายบนความเป็ นจริง กําหนดให้ เป็ นสิงทีสามารถกระทํา
ได้ ตามสภาพของบุคคล และตามสิงแวดล้ อมทีเป็ นอยู่
2.
การเตือนตนเอง (Self-Monitoring) เป็ นการตรวจสอบ
พฤติกรรมของบุคคลเอง ว่ากําลังทําอะไรอยู่ และได้ ควบคุมตนเองให้ เป็ นไป
ตามเป้ าหมายทีได้ กาํ หนดไว้ หรือไม่ การเตือนตนเอง ประกอบด้ วยการสังเกต
ตนเอง (Self-Observation)เพือให้ ข้อมูลทีเกิดขึนจากการสังเกตตนเอง และการ
บันทึก พฤติก รรมตนเอง (Self-Recording)เพื อ ยําเตือ นและสัง เกตข้ อ มูลการ
แสดงออกของตัวเองเปรียบเทียบกับแนวทางทีตัวเองได้ ตังเป้ าไว้
3.
การประเมินตนเอง (Self-Evaluation) การพิจารณาการ
กระทําของตัวเองว่าทําพฤติกรรมตามเป้ าหมายทีวางไว้ ดีพอแล้ วหรือยัง หาก
ทําดีพอแล้ วกก็ควรทีจะให้ รางวัลตัวเองด้ วย
4.
การเสริ มแรงตนเอง (Self-Reinforcement) การทีบุคคล
ให้ รางวัลกับตนเองเมือทําได้ ตามเป้ าหมายทีบุคคลตังไว้ สร้ างแรงจูงใจให้ กับ
ตัวเองในการควบคุมการแสดงออก ส่งเสริมให้ เกิดการเพิมพฤติกรรมมีมาก
ขึน
5.
การลงโทษตนเอง (Self-Punishment) เป็ นกรณี ท ีต รง
ข้ ามกับการเสริมแรง แต่ว่ามีผลทําให้ พฤติกรรมของบุคคลหยุดกระทําในสิงที
ไม่พึงปรารถนาลงด้ วยวิธกี ารลงโทษ
1.4

การควบคุมตนเองไม่ ใ ช่ เรืองทียากเกินความสามารถ และไม่ ใ ช่ เรืองทีง่ า ย
เพราะมนุ ษ ย์ มั ก มี สิง ล่ อ ใจทีท ํา ให้ เ ป้ าหมายในการพั ฒ นาปรั บ ปรุง ตั ว เอง
ผิดเพียนไปจากทีตังไว้ เสมอ แต่หากว่าถ้ าบุคคลมีความการปรับเปลียนตัวเอง
แล้ ว จะช่วยทําให้ เรามีการพัฒนาพฤติกรรมของตนเองทีมีประโยชน์มากชึน
การออกกําลังกาย เป็ นตัวอย่างของการแสดงพฤติกรรมทีต้องอาศัยวินัยส่วน
บุคคลและการควบคุมตนเองในระดับสูง ซึงเทคนิคการใช้ การควบคุมตนเองมี
ส่วนสําคัญมากทีจะทําให้ การเกิดพฤติกรรมการออกกําลังกายอยู่ในระดับสูง
และมีความเป็ นไปได้ สงู ทีจะเกิดความคงทนของพฤติกรรมในระยะยาว จาก
การได้ ลองปรับพฤติกรรมการออกกําลังกายในบุคคล โดยให้ ผ้ ูสังเกต ผู้จด
บั น ทึก ผู้ ป รั บ พฤติ ก รรม และผู้ ถู ก ปรั บ พฤติ ก รรมคื อ บุ ค คลคนเดี ย วกั น
เทคนิคนีคือการนําการควบคุมตนเองมาใช้ ในทางปฏิบัติ ซึงมีกระบวนการและ
ขันตอนทีบุคคลทัวไปสามารถนําไปปรับใช้ ได้ และขยายไปใช้ กับพฤติกรรม
เป้ าหมายอย่างอืนได้ อกี ด้ วย
1.

ผู้ปรับพฤติกรรมต้ องรู้ตัวเองว่ าอะไรคือปั ญ หา การไม่ ออกกําลัง
กายเป็ นสิงทีจะเป็ นปั ญหาทีเกิดจากความตระหนักของบุคคลนัน
หรือมีผ้ ูชีแนะทําให้ บุคคลได้ ตระหนักถึงปั ญหานัน สังเกตการเกิด
ของพฤติกรรมนันในช่วงระยะเวลาหนึง เช่น 1 หรือ 2 สัปดาห์

2.

3.

4.

ผู้สงั เกตเห็นว่าควรพัฒนาพฤติกรรมเชิงบวก ในทิศทางทีตรงข้ าม
กับพฤติกรรมทีเป็ นปั ญ หา โดยพฤติกรรมเป้ าหมายนันจะต้ องมี
สภาพทีวัดผลได้ มีดัชนีวัดความสําเร็จทางตัวเลข เช่น กําหนดว่าจะ
เดินบนสายพาน ด้ วยความเร็ว 6 กิโลเมตรต่อชัวโมงเป็ นเวลา 30
นาที จํานวน 3 ครังต่อสัปดาห์ ซึงโดยสภาพมีความท้ าทายในกรณี
ทีผ้ ปู รับพฤติกรรมไม่เคยมีการแสดงพฤติกรรมเช่นนีมาก่อน
การกํา หนดระยะเวลาในการให้ โ ปรแกรม การปรั บ พฤติ ก รรม
ตั ว เองด้ วยเทคนิ ค การควบคุ ม ตนเองจะให้ อิ ส ระแก่ ผ้ ู ปรั บ
พฤติกรรมในการออกแบบโปรแกรมได้ เอง โดยต้ องกําหนดการ
เสริมแรงและตัว เสริมแรงทีส่ง ผลทางบวกต่ อ พฤติก รรม ซึง ทาง
วิช าการปรับ พฤติก รรมเรียกว่ า “การเสริม แรงทางบวก ” การ
เสริมแรงทางบวกนีอาจเป็ นได้ หลายลักษณะตังแต่ การกําหนดให้
เป็ นรางวัลทีเย้ า ยวนใจ อาทิ เงิน อาหาร หรือ สิง ของ ซึงจะต้ อ ง
ส่ ง ผลต่ อ ผู้ ป รั บ พฤติ ก รรมว่ า สิง ทีก ํา หนดให้ เ ป็ นรางวั ล จะต้ อ ง
สามารถมีอิทธิพลทําให้ เกิดพฤติกรรมการออกกําลังกายเพิมมาก
ขึนด้ ว ย หากกํา หนดการเสริมแรงผิดไป โปรแรมนันจะไม่ มีก าร
ส่งผลต่อตัวพฤติกรรมเลย หมายถึงว่าโปรแกรมไม่มีประสิทธิภาพ
หากกรณีท ีพ ฤติ ก รรมเป้ าหมายทีก ํา หนดไว้ ไ ม่ เกิดขึน อาจต้ อ ง
กํา หนดบทลงโทษเข้ า มาเพื อ หยุ ดยังพฤติก รรมตรงกันข้ ามและ
เพือให้ ผ้ ปู รับพฤติกรรมได้ ใส่ใจกับโปรแกรมทีตังไว้ ซึงการลงโทษ
อาจกําหนดให้ เป็ น การห้ ามดูละครหลังข่าว เป็ นต้ น

การเริมใช้ โปรแกรมการปรับพฤติกรรมการออกกําลังกายโดยใช้ วิธกี ารควบคุม
ตนเองนั น จะต้ อ งใช้ ค วามชั ดเจนในการกํา หนดแนวทางโดยอาศัย ความ
ตระหนักถึงความสําคัญ ของบุคคลนันเป็ นสําคัญ ซึงมีตัวอย่ างโปรแกรมการ
ปรับพฤติกรรมการออกกําลังกายดังนี
พฤติกรรมเป้าหมาย: พฤติกรรมการออกกําลังกาย
พฤติกรรมไม่พึงประสงค์: พฤติกรรมไม่ออกกําลังกาย
ลักษณะของพฤติกรรมเป้าหมาย (วัดทีจาํ นวนครังการเกิดของพฤติกรรม):
กําหนดระยะเวลาสังเกตพฤติกรรมระยะเส้นฐานเป็ นเวลา 4 สัปดาห์
กําหนดเวลาเข้ าโปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรมออกกําลังกายเป็ นเวลา 8 สัปดาห์
และสังเกตการคงอยู่ของพฤติกรรมอีก 2 สัปดาห์ รวมทังสิน 14 สัปดาห์
กําหนดลักษณะของพฤติกรรมการออกกําลังกาย: การเดินบนลู่วงิ นาน 30
นาที ด้ วยความเร็ว 6 กิโลเมตร/ชัวโมง เป็ นเวลา 3 ครังต่อสัปดาห์
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การนับครังของพฤติกรรม เป้ าหมายคือ เกิดพฤติกรรมการออกกําลังกายแต่
ละสัปดาห์ หากปฏิบัตหิ นึงครังนับเป็ น 1 คะแนน โดยคาดหวังคะแนนเต็มที
3 คือเกิดพฤติกรรมการเดินบนลู่วงิ 3 ครัง (3 คะแนน)

พฤติกรรมทีเป็ นปั ญหา:
การจั ด การบริ ห ารเรื อ งเวลาในการดู แ ลสุข ภาพของตนเองถู ก จั ด ลํา ดั บ
ความสําคัญลดน้ อยลง เกิดจากการหาข้ ออ้ างในการไม่จัดสรรเวลาในการออก
กํา ลั ง กายเนือ งจากเหนื อ ยล้ า จากการ
ทํางานและการเดินทาง หากปล่อยทิงไว้
ต่ อ ไป นอกจากจะไม่ เ กิ ด วิ นั ย ในการ
ดูแลตัวเอง ยังอาจส่งผลต่อการเกิดโรค
เรือรังหลายชนิด อาทิ เบาหวาน ความ
ดั น เลื อ ดสูง โรคอ้ ว น และโรคหลอด
เลือดหัวใจตีบ เป็ นต้ น (เอกสารประกอบการฝึ กอบรม กองออกกําลังกายเพือ
สุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข)

2. ระยะทดลองใช้ โปรแกรมการปรับพฤติกรรม (8 สัปดาห์)
ช่วงระยะเวลาการจัดกระทํากับตนเองด้ วยการควบคุมตนเองให้ ออกกําลังกาย
ตามทีกาํ หนดแผนไว้ โดยผู้ต้องการปรับพฤติกรรมได้ จัดทําปฏิทนิ การออก
กําลังกาย และจดบันทึกการออกกําลังกายทีเกิดขึนตามจริง เพือเป็ นการ
ติดตามผล (Self-monitoring) โดยกําหนดให้
2.1 เจ้ าหน้ าทีฟิตเนสเป็ นผู้ลงนามกํากับในปฏิทนิ การออกกําลังของผู้
ต้ องการปรับพฤติกรรม ตามทีเห็นว่ามีพฤติกรรมนันเกิดขึนจริง
2.2 ผู้ต้องการปรับพฤติกรรมกําหนดให้ รางวัลตนเองเป็ นการ
เสริมแรงทางบวกหากมีความถีในการเกิดพฤติกรรม
2.3 ในขณะเดียวกันผลลัพธ์ทางตรงทีได้ จากพฤติกรรมการออกกําลัง
กายส่งผลต่อร่างกายของผู้ต้องการปรับพฤติกรรมเอง คือ มีรปู ที
กระชับขึนโดยสังเกตจากการส่องกระจก และการทีสามารถสวม
ใส่กางเกงเอว 30 นิวโดยไม่อดึ อัด การตังเป้ าหมายอาจ
กําหนดการเกิดขึนของพฤติกรรม ไม่ได้ ตังเป้ าทีผล หากแต่ว่าผล
ทีเกิดจากการออกกําลังกายเป็ นผลกรรมทีมีสภาพเป็ นการ
เสริมแรงทางบวกทีส่งผลให้ เกิดความถีของพฤติกรรมเพิมขึน

ลักษณะการปรับพฤติกรรม:
3. ระยะติดตามผลการคงอยู่ของพฤติกรรม (2 สัปดาห์)
การปรับพฤติกรรมการออกกําลังกายนีจัดกระทํากับตัวผู้สัง เกตเอง โดยใช้
วิธกี ารควบคุมตนเอง (Self-Control) ซึงเป็ นวิธีการทีเป็ นกระบวนการในการ
สังเกตพฤติกรรม และใช้ วิธกี ารหนึงหรือหลายวิธใี นการปรับพฤติกรรมตนเอง
โดยบุคคลนันเป็ นผู้ดาํ เนินการสังเกต วิเคราะห์ และดําเนินการควบคุมตนเอง
เพือให้ เกิดพฤติกรรมทีพึงประสงค์ตามพฤติกรรมเป้ าหมายทีตังไว้ อย่ างเป็ น
ระบบ
การสังเกต การเสริมแรง และการติดตามผล:
1. ระยะเส้นฐาน (4 สัปดาห์)
ผู้ต้องการปรับพฤติกรรมสังเกตพฤติกรรมการออกกําลังกายของตนเองเป็ น
เวลา 4 สัปดาห์ โดยการบันทึกแบบความถี (Frequency Recording) ซึงจะ
บันทึกจํานวนครังของการเกิดพฤติกรรมเป้ าหมายในช่ วงเวลาทีกาํ หนด และผู้
ต้ องการปรับพฤติกรรมใช้ วิธีการสังเกตและบันทึกพฤติกรรมตนเอง และการ
รายงานตนเอง (Self-Monitoring and Self-Report) เพือใช้ เก็บข้ อมูลการ
เกิดพฤติกรรมเป้ าหมายของตนเอง จากการสังเกตพบว่าในช่ วง 4 สัปดาห์ไม่
มีพฤติกรรมการออกกําลังเลย มีการวัดรอบเอว รอบขา และรอบแขน และ
มวลของไขมันในร่างกายไว้ ก่อนการดําเนินการทดลอง เพือใช้ เปรียบเทียบผล
หลังจากการทดลองใช้ โปรแกรมได้ สนสุ
ิ ดลง

ระยะเวลาติดตามผลของพฤติกรรมออกกําลังกาย 2 สัปดาห์ ชีให้ เห็นถึงการ
คงอยู่ของพฤติกรรมว่าเมือผู้ต้องการปรับพฤติกรรมถอดโปรแกรมการ
เสริมแรงทางบวกออกไปแล้ ว จะทําให้ การเกิดพฤติกรรมเป็ นเช่นไร
โปรแกรมการปรับพฤติกรรม:
ผู้ต้องการปรับพฤติกรรมจัดทําตารางการการออกกําลังกายของตนเอง โดยจัด
ให้ สอดคล้ องกับเวลาว่าง และไม่ทบั ซ้ อนกับเวลางานหรือเวลาเรียนทีมีอยู่เดิม
การเสริมแรงทางสังคม (Social-Reinforcement)หรือคําชืนชมจากคนรอบข้ าง
ทังครอบครัวและเพือนๆ เป็ นการกระตุ้นและสนับสนุนการแสดงพฤติกรรม
มากขึน
งบประมาณทีใช้: ประมาณ 10,500 บาท/ ระยะเวลา 14 สัปดาห์ (รวมค่า
สมาชิก ค่าใช้ บริการ และค่าเดินทาง)
อภิปรายผล
จากการใช้ โปรแกรมในการเพิมพฤติก รรมการออกกํา ลัง จากโดยใช้ วิธีก าร
ควบคุมตนเอง (Self-Control) นัน เมือจบระยะติดตามผล สังเกตได้ ว่าเกิด
การคงอยู่ ของพฤติกรรมในการไปออกกําลังกายคือ สัปดาห์ท ี 1 ของการ
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ติดตามผลได้ 3 คะแนน และสัปดาห์ท ี 2 ได้ 3 คะแนน คือเป็ นคะแนนทีอยู่
ในช่ วงระดับสูง ถึงแม้ จะมีการขึนลงบ้ างของพฤติกรรม แต่อย่ างน้ อยยังเกิด
พฤติกรรมขึนจากทีไม่เกิดเลยระหว่างช่วงสังเกตเส้นฐาน
วิเคราะห์ได้ ว่าพฤติกรรมการออกกําลังกายจะเพิมขึนหรือลดลงนันขึนอยู่กับ
ปัจจัยภายในของผู้ต้องการปรับพฤติกรรมเอง โดยทีการเสริมแรงทีกาํ หนดไว้
ไม่ได้ ส่งผลในทางบวกต่อการเกิดพฤติกรรม หรือการคงอยู่ของพฤติกรรม แต่
คือการทีเกิดภาวะของการผูกมัดทีผ้ ูต้องการปรับพฤติกรรมได้ ชําระค่าสมาชิก
เป็ นรายเดือนไปแล้ ว
โ ด ย เ ป็ น ภ า ร ะ ผู้ ก
พั น ทางการเงิ น ทีท ํา
ให้ ผ้ ูป รับ พฤติก รรม
รู้ สึ ก ว่ า ต้ องไปออก
กําลังกายเนืองจากได้
ซื อ บ ริ ก า ร ไ ว้ แ ล้ ว
ผนวกกับผลลัพธ์ทางกายภาพคือนําหนักลดลงจํานวน 3 กิโลกรัม จากตอนต้ น
ทีชังไว้ คือหนักที 62.4 กิโลกรัม เมือสินสัปดาห์ท ี 8 ชังนําหนักได้ 58.9
กิโลกรัม
สรุปผล
 พฤติกรรมการออกกําลังกายเป็ นพฤติกรรมทีต้องใช้ การ
ควบคุมตนเอง และแรงจู งใจส่วนบุคคลสูง โดยทีในบางกรณีท แี ม้ แต่ การให้
รางวัล ยังไม่สามารถนํามากําหนดเป็ นการเสริมแรงทางบวกเพือให้ เกิดความถี
ของพฤติกรรมเพิมขึนได้ หากว่าบุคคลไม่ได้ ตระหนักถึงความสําคัญ
 เทคนิคการควบคุมตนเองจะต้ องอาศัยการเข้ าใจตนเอง
และการเรียนรู้จากตัวแบบและความสําเร็จทีเคยเกิดขึนควบคู่กันไปด้ วยจึงจะ
สําเร็จ บุคคลแต่ละคนจะให้ ความสําคัญ และให้ นําหนักทีส่งผลต่ อเจตคติใน
การแสดงพฤติกรรมทีต่างกัน ดังนันก่ อนทีจ ะใช้ เทคนิคการควบคุมตนเอง
ต้ องเข้ าใจตนเอง และตระหนักถึงปัญหาเสียก่อน
 การกํา หนดการเสริ ม แรงทีมี อ ทิธิพ ลเป็ นตั ว ขั บ เคลื อ น
สําคัญ หากกําหนดตัวเสริมแรงเป็ นเงินจะมีอิทธิพลต่ อ พฤติก รรมมากทีสุด
โดยให้ สมาชิกในครอบครัวเป็ นผู้สงั เกตและให้ การเสริมแรงเป็ นเงิน จะทําให้
เกิดแรงจูงใจเชิงบวกในการทําพฤติกรรมตามเป้ าหมายทีวางไว้ มาก เนืองจาก
เงินหรือรางวัลทีคล้ ายตัวเงินเป็ นตัวเสริมแรงทีมีประสิทธิภาพเห็นผลดีทสี ดุ

