เพิ่มการออกกาลังกาย...เสริมสร้างส ุขภาพ
โดย พิศุทธิภา เมธีกุล
เป็ นที่ทราบกันดีวา่ การออกกาลังกายเป็ นสิ่งที่เป็ นประโยชน์ เปรี ยบได้ กบั ยาวิเศษ เพราะ การออกกาลังกาย
สามารถเป็ นได้ ทงยาบ
ั ้ ารุง เป็ นยาป้องกัน และเป็ นยาบาบัดรักษาฟื น้ ฟูสภาพร่างกายให้ มีความแข็งแรง ซึง่ การออก
กาลังกาย คือ การประกอบกิจกรรมที่ทาให้ ร่างกายหรื อส่วนต่างๆ ของร่างกายเกิดการเคลื่อนไหว และมีผลให้ ระบบ
ต่างๆ ของร่างกายเกิดความสมบูรณ์แข็งแรงและทางานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ การออกกาลังกายจะทาให้ อวัยวะ
และระบบต่างๆ ของร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปในทางที่ดีขึ ้น อีกทังยั
้ งส่งผลทางด้ านจิตใจ โดยผู้ที่
ออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอมักจะมีอารมณ์ที่แจ่มใส เนื่องจากการออกกาลังกายมีสว่ นในการลดความเครี ยดและ
คลายความวิตกกังวล นอกจากการออกกาลังกายมีผลต่อด้ านจิตใจแล้ ว ผู้ที่ออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ จะมี
ความสามารถในการแก้ ปัญหา มีความสามารถในการคิดอย่างสร้ างสรรค์ มีความสามารถในการเรี ยนรู้ มี
ความสามารถในการปรับตัวเข้ ากับเหตุการณ์ตา่ งๆได้ ดี อีกทังการออกก
้
าลังกายเป็ นกิจกรรมที่สง่ เสริมให้ คนมี
ปฏิสมั พันธ์มากขึ ้น การออกกาลังกายจึงเป็ นสิ่งที่ชว่ ยเพิ่มความมีวฒ
ุ ิภาวะทางสังคมให้ กบั คนเราอีกด้ วย
การออกกาลังกายจึงเป็ นสิ่งที่มีคณ
ุ ประโยชน์อนันต์

อย่ างไรก็ตาม แม้ จะทราบถึงประโยชน์ที่มากมาย
ของการออกกาลังกาย แต่เมื่อสารวจตนเองแล้ วพบว่า ไม่ได้
ออกกาลังกายมาเป็ นระยะเวลานาน ทังที
้ ่เมื่อก่อนเคยออก
กาลังกายเป็ นประจา แต่ระยะหลังมานี ้เมื่อมีเวลาว่างก็ไม่
สามารถเอาชนะใจตนเองเพื่อไปออกกาลังกายอย่าง
ต่อเนื่องสม่าเสมอได้ โดยมักจะสร้ างข้ ออ้ างต่างๆนานา
ให้ กบั ตนเองเพื่อหลีกเลี่ยงที่จะไปออกกาลังกาย จนเมื่อเวลา
ผ่านไป จึงเริ่มรู้สกึ ว่าความกระฉับกระเฉงของตนเองลดลง
เริ่มป่ วยบ่อย และมีน ้าหนักตัวที่เพิ่มขึ ้น ดังนัน้ ตนเองควรที่
จะกลับไปออกกาลังกายเหมือนเดิม เพื่อลดปั ญหาต่างๆที่
เกิดขึ ้น และการออกกาลังกายที่สะดวกที่สดุ คือ การวิ่ง จึง
ทาการกาหนดและนิยามพฤติกรรมเป้าหมาย

การเริ่มต้ นเป็ นสิ่งที่ยากเสมอ ดังนัน้ การเลือกหา
วิธีการที่จะทาให้ บรรลุเป้าหมายได้ อย่างสาเร็จ เป็ นสิ่งสาคัญ
จึงเลือกใช้ แนวคิดการปรับพฤติกรรมตนเอง (Behavior
Modification) คือ การนาหลักการแห่งพฤติกรรมมา
ประยุกต์ใช้ เพื่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างเป็ นระบบ ถ้ า
หากสามารถควบคุมสภาพแวดล้ อมได้ ก็จดั การเปลี่ยนแปลงที่
พฤติกรรมโดยตรง แต่ถ้าไม่สามารถควบคุมสภาพแวดล้ อม ก็
ให้ จดั กระทาที่ความคิดความรู้สกึ ซึง่ จะส่งผลให้ พฤติกรรมเกิด
การเปลี่ยนแปลง โดยในครัง้ นี ้ใช้ เทคนิคการควบคุมตนเอง
(Self-Control) ในการปรับพฤติกรรม
ตนเอง (Self-Control)

พฤติกรรมเป้าหมาย : การเพิ่มพฤติกรรม
การออกกาลังกายให้ กบั ตนเอง

นิยามพฤติกรรมเป้าหมาย : การเพิ่มพฤติกรรมการออก
กาลังกาย หมายถึง พฤติกรรมการวิ่งออกกาลังกายด้ วยการ
วิ่งในสวนสาธารณะใกล้ ๆกับที่พกั ของผู้ได้ รับการปรับ
พฤติกรรมเป็ นเวลา 45 – 60 นาที จานวน 4 วันต่อสัปดาห์

เทคนิคที่ใช้ ในการปรับพฤติกรรม
Kazdin (2000) ได้ ให้ ความหมาย การควบคุม
ตนเอง (Self-Control) ว่าการควบคุมตนเอง หมายถึง
พฤติกรรมที่บคุ คลกระทาเพื่อให้ ได้ มาซึง่ สิ่งที่ตนต้ องการ และ
เป็ นสิ่งที่พิจารณาตัดสินใจเลือกด้ วยตนเอง
โดยหลักแล้ วเทคนิคการควบคุมตนเอง (Self-Control) จะ
เป็ นการที่บคุ คลลดความสาคัญของอิทธิพลภายนอก และให้
ความสาคัญกับการกาหนดพฤติกรรมของตนเอง ดังนัน้ บุคคล
จะเป็ นผู้ดาเนินการในการปรับพฤติกรรมด้ วยตนเองทังหมด
้
ทังการเลื
้
อกเป้าหมาย ตลอดจนวิธีดาเนินการ เพื่อที่จะให้ บรรลุ
เป้าหมายนัน้
การฝึ กการควบคุมตนเอง โดยทัว่ ไปมี 2 วิธี คือการ
ควบคุมสิ่งเร้ า (Stimulus Control) และการควบคุมผลกรรม
(Self Presented Consequence ) โดยในการเพิ่มพฤติกรรม
การออกกาลังกายในครัง้ นี ้ เป็ นการฝึ กควบคุมผลกรรม

แบบแผนในการปรับพฤติกรรมครัง้ นี ้
เป็ นการศึกษาทดลองเป็ นรายกรณี แบบ Single Case Experimental Design วิธีการสลับกลับแบบ ABF
1. ระยะเส้ นฐาน (A) : ทาการเก็บข้ อมูลระยะเส้ นฐาน เป็ นระยะเวลา 1 สัปดาห์ เพื่อให้ ได้ ข้อมูลพื ้นฐาน
ของการเกิดพฤติกรรมเป้าหมายและเปรี ยบเทียบกับพฤติกรรมในระยะทดลองใช้ โปรแกรมการควบคุมตนเอง
โดยการเก็บข้ อมูลในระยะเส้ นฐาน จนพบว่าคะแนนพฤติกรรมอยูใ่ นระดับสม่าเสมอ คงที่ (Stable) หรื อมีแนวโน้ ม
(Trend) ไปในทิศทางลดลงตรงข้ ามกับพฤติกรรมเป้าหมาย จึงจะเริ่มเข้ าสูร่ ะยะการทดลอง
2. ระยะดาเนินการทดลอง (B) : ทาการเก็บข้ อมูลระยะดาเนินการทดลอง เป็ นระยะเวลา 4 สัปดาห์ โดยใช้
โปรแกรมการควบคุมตนเอง แล้ วนาข้ อมูลที่พิจารณาทิศทางการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม แล้ วเปรี ยบเทียบกับข้ อมูลใน
ระยะเส้ นฐาน
— 3. ระยะติดตามผล (F) : เป็ นระยะที่ยตุ กิ ารใช้ โปรแกรมการควบคุมตนเอง และอยูใ่ นช่วงของการติดตาม
ผล โดยจะทาการเก็บข้ อมูลระยะติดตามผล เป็ นระยะเวลา 1 สัปดาห์ ดังแสดงในตาราง
ระยะเส้ นฐาน
ระยะดาเนินการทดลอง
ระยะติดตามผล
พฤติกรรมเป้าหมาย
(A)
(B)
(F)
พฤติกรรมการวิ่งออกกาลังกาย
1 สัปดาห์
4 สัปดาห์
1 สัปดาห์

ขัน้ ตอนการควบคุมตนเอง
1. การตังเป
้ ้ าหมาย (Goal Setting)

2. การเตือนตนเอง (Self–Monitoring)

การเพิ่มพฤติกรรมการออกกาลังกายให้ กบั ตนเอง โดยการมี
พฤติกรรมการวิ่งออกกาลังกายด้ วยการวิ่งในสวนสาธารณะ
ใกล้ ๆกับที่พกั ของผู้วิจยั เป็ นเวลา 45 – 60 นาที จานวน 4 วัน
ต่อสัปดาห์
กระทาพฤติกรรมเป้าหมาย พร้ อมทังสั
้ งเกตพฤติกรรมตนเอง
(Self-Observation) และทาการบันทึกพฤติกรรมตนเอง
(Self-Recording) ที่เกิดขึ ้นในแต่ละสัปดาห์

4. การเสริมแรงตนเอง (Self – Reinforcement
หรื อ ให้ การลงโทษ(Self -punishment)

นาข้ อมูลที่ได้ จากข้ อ 2 มาเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์การกระทา
พฤติกรรมเป้าหมายที่ตนตังไว้
้ โดย
- มีพฤติกรรมการวิ่งออกกาลังกาย เป็ นเวลา 45 – 60
นาที ≥ 4 วันต่อสัปดาห์ จะได้ รับการเสริมแรง
- มีพฤติกรรมการวิ่งออกกาลังกาย เป็ นเวลา 45 – 60
นาที < 4 วันต่อสัปดาห์ จะได้ รับการลงโทษ

การเสริมแรง
สัปดาห์ที่ 1 : คอนซีลเลอร์ (วงเงิน 200 บาท)
สัปดาห์ที่ 2 : อายไลน์เนอร์ (วงเงิน 300 บาท)
สัปดาห์ที่ 3 : บรัชออน (วงเงิน 400 บาท)
สัปดาห์ที่ 4 : แป้งพับสูตรผสมรองพื ้น(วงเงิน 750 บาท)

การลงโทษ
- หากกระทาพฤติกรรมเป้าหมายไม่สาเร็จในแต่ละสัปดาห์ จะ
ไม่ได้ รับสิทธิ์ในการเบิกเงินไปซื ้อเครื่ องสาอางค์ตามที่ต้องการ
- ถูกหักเงินพร้ อมมอบให้ คนสนิทตามราคาของเครื่ องสาอางค์
ที่กาหนดไว้

3.การประเมินตนเอง (Self-Evaluation)

TIP : เพื่อให้ การเสริมแรงมีประสิทธิภาพ สิง่ ที่นามาเสริมแรงจะต้ องเป็ นสิง่ ที่ผ้ ถู กู ปรับพฤติกรรมมีความปรารถนาในสิง่ นันอย่
้ างแท้ จริ ง
(สิง่ เสริ มแรงที่ใช้ ในครัง้ นี ้เป็ นสิง่ ที่ผ้ ปู รับพฤติกรรมมีความจาเป็ นต้ องใช้ ในชีวิตประจาวัน และรู้สกึ ขาดไม่ได้ ) ในขณะเดียวกันในการ
ลงโทษจะต้ องเป็ นอะไรก็ตามที่ผ้ ถู กู ปรับพฤติกรรมไม่พงึ ปรารถนาจะให้ เกิดกับตนเองเป็ นสิง่ ที่เกิดขึ ้น หรื อได้ รับแล้ วจะทาให้ ร้ ูสกึ
คับข้ องใจ (การลงโทษด้ วยการไม่ได้ รับสิทธ์ในการเบิกและถูกหักเงินจะทาให้ งบประมาณที่จะได้ ซื ้อเครื่ องสาอางค์ลดลง และไม่ได้ ซื ้อ
เครื่ องสาอางค์ตามที่ต้องการ)
TIP 2 : ในเทคนิคการควบคุมตนเองนี ้ หากมีบคุ คลที่ช่วยดูแลในการให้ การเสริมแรงและการลงโทษจะช่วยให้ การเสริมแรงและการ
ลงโทษมีประสิทธิภาพและทาให้ ผลการควบคุมตนเองมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ ้น

ผลการควบคุมตนเอง

จากการ ดาเนินการทดลองตามโปรแกรมการควบคุมตนเอง เพื่อพฤติกรรมเป้าหมาย คือ
พฤติกรรมการวิ่งออกกาลังกายด้ วยการวิ่งในสวนสาธารณะใกล้ ๆกับที่พกั ของผู้ได้ รับการปรับพฤติกรรม
เป็ นเวลา 45 – 60 นาที จานวน 4 วันต่อสัปดาห์
พบว่า หลังจากดาเนินการทดลองตามโปรแกรมการควบคุมตนเองพบว่า มีพฤติกรรมเป้าหมาย
ทังในระยะด
้
าเนินการทดลองและระยะติดตามผลสูงกว่าระยะเส้ นฐาน แสดงให้ เห็นว่า สามารถเพิ่ม
พฤติกรรมการวิ่งออกกาลังกายได้ ประสบผลสาเร็จซึง่ สามารถพิจารณาได้ จากกราฟแสดงพฤติกรรม
การออกกาลังกาย

พฤติกรรมเป้าหมายคือ
พฤติกรรมที่อยู่เหนือ
เส้ นสีแดงนะจ้ ะ

การที่ทาพฤติกรรมเป้าหมายได้ ประสบความสาเร็ จ
สามารถอธิบายได้ วา่ เมื่อมีเงื่อนไขนา (Antecedent)
นาให้ เกิดพฤติกรรมการวิ่งออกกาลังกาย (Behavior)
และทาพฤติกรรมนี ้ได้ ตามเกณฑ์ที่ตงไว้
ั ้ จึงได้ ซื ้อ
เครื่ องสาอางค์ (Consequence) ตามที่ต้องการ การได้
ซื ้อเครื่ องสาอางค์จึงเป็ นการเสริ มแรงให้ ทาพฤติกรรม
อย่างต่อเนื่อง

เคล็ดลับความสาเร็จ

จะเห็นได้ วา่ วิธีการควบคุมตนเอง (Self – Control) เป็ นวิธีการที่ทาให้ การเพิ่มพฤติกรรมการวิ่งออกกาลัง
ประสบผลสาเร็จตามเป้าหมาย โดยเคล็ดลับที่เอื ้ออานวยที่ทาให้ ประสบผลสาเร็จนัน้ มีดงั นี ้
ประการแรก ต้ องมาจากความปรารถนาที่จะพัฒนาตนเองโดยการเพิ่มหรื อลดพฤติกรรมให้ กบั ตนเอง
อย่างแท้ จริง
ประการต่ อมา คือ การตังเป
้ ้ าหมาย และขันตอนในการด
้
าเนินการเพิ่มพฤติกรรมต้ องมีความกระจ่าง
ชัดเจน ไม่คลุมเครื อ และมีการสังเกตและบันทึกพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
และขัน้ ตอนที่สาคัญที่สุด ซึง่ เปรี ยบเสมือนเป็ นตัวช่วยให้ พฤติกรรมเป้าหมายประสบผล คือ การใช้
การเสริมและการลงโทษ โดยสิ่งที่ต้องคานึงถึงเป็ นพิเศษในการเสริมแรง คือ สิ่งที่ใช้ ในการเสริมแรงต้ องเป็ นสิ่งที่
ผู้ถกู ปรับพฤติกรรมมองเห็นคุณค่ า และมีความปรารถนาในสิ่งนัน้ อย่ างแท้ จริง เช่น เด็ก A ต้ องการขนม
หวานรสชาติอร่อย ดังนัน้ ถ้ าเราจะทาการเสริมแรงเด็ก A ก็ควรนาขนมหวานที่เด็ก A ต้ องการมาใช้ ในการ
เสริมแรงมากกว่าการให้ ในสิ่งที่เด็ก A ไม่ต้องการ ขนมหวานจึงเป็ นสิ่งเสริมแรงนันมี
้ อานาจในการเสริมแรงอย่าง
แท้ จริง แต่ถ้าหากให้ สิ่งเสริมแรงที่ไม่เหมาะสม โดยให้ ในสิ่งที่เขาไม่เห็นคุณค่า หรื อไม่ต้องการ ก็จะเปรี ยบการให้
สิ่งที่คดิ ว่าเสริมแรงอันมาจากความเข้ าใจผิดนี ้ได้ กบั สานวนไทยที่วา่ ไก่ได้ พลอย ตาบอดได้ แว่น หัวล้ านได้ หวี
เป็ นต้ น เพราะสิ่งที่ให้ ไปนันจะไม่
้
มีอานาจในการเสริมแรง และจะเป็ นสิ่งที่ผ้ ถู กู ปรับพฤติกรรมไม่เห็นประโยชน์
ใดๆเลย
ในส่วนของการลงโทษ สามารถทาได้ โดยไม่ต้องใช้ รุนแรงที่ก่อให้ เกิดความเสียหายทางร่างกายหรื อ
ทรัพย์สิน แต่สามารถลงโทษได้ ด้วยการให้ สิ่งที่บคุ คลไม่พงึ พอใจ การตัดสิทธิบางอย่าง หรื อการให้ สิ่งที่ได้ รับแล้ ว
เกิดความรู้สกึ คับข้ องใจ เป็ นต้ น ดังนัน้ การลงโทษให้ ได้ ผลที่ดี ควรจะเลือกการลงโทษที่มีความเหมาะสม
ในแต่ ละบุคคล ซึง่ ผู้ถกู ปรับพฤติกรรมจะเป็ นผู้ที่ต้องพิจารณาให้ ถี่ถ้วน และเลือกใช้ ส่ งิ ที่มีอานาจในการ
ลงโทษอย่ างแท้ จริง
ผลพลอยได้ จากการเพิ่มพฤติกรรมการออกกาลังกายด้ วยการวิ่งครัง้ นี ้คือ สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มี
ความกระฉับกระเฉง คล่องตัวมากขึ ้น เลือดลมสูบฉีด และมีน ้าหนักตัวที่ลดลง ดังนัน้ สาหรับผู้ใดที่มีความคิด
อยากจะออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอแต่ยงั ไม่สามารถเอาชนะใจตนเองให้ ไปออกกาลังกายได้ ขอให้ ทา่ นลอง
นาขันตอนต่
้
างๆในเทคนิคการควบคุมตนเองตามที่นาเสนอมานี ้ไปใช้ เพื่อการเริ่มต้ นการออกกาลังกายของท่าน
แล้ วท่านจะพบแต่ผลลัพธ์ที่ดีกบั ตนเองมากมาย

พฤติกรรมเป้าหมายจะบรรลุได้ ผลสาเร็จ ถ้ าหากผู้ปรั บพฤติกรรมมีความตัง้ ใจจริง
และมีการเสริมแรงและการลงโทษที่มีประสิทธิภาพ
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