21 วันเปลี่ยนอุปนิสัยได้ จริงหรื อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญเมือง แก้ วดาเกิง
ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

นักพฤติกรรมศาสตร์ มีความเชื่อว่า ปั จจัยที่กาหนดการกระทาของมนุษย์ที่สาคัญประการหนึ่ง
คือ “อุปนิสยั ” ของบุคคล
แต่ประเด็นที่มีการถกเถียงกันดังขึ ้นเรื่ อยๆ ก็คือข้ อสงสัยที่วา่
“จะต้ องใช้ เวลานานเท่าใด สาหรับการสร้ างอุปนิสยั ?”และ “21 วันเพียงพอหรื อไม่?”
นักวิจยั ค้ นพบว่า ความพยายามที่จะทาให้ บคุ คลมีพฤติกรรมที่ต้องการนันจะเกิ
้
ดขึ ้นได้ เพียง
ช่วงเวลาหนึ่งเท่านัน้ หากไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอุปนิสยั ของบุคคลได้ (Lally et al., 2010) และ
กระบวนการเปลี่ ยนแปลงพฤติก รรมส่วนใหญ่ มัก มี ข้อจ ากัดในการสร้ างผลส าเร็ จ หากขาดการ
ปลูกฝั งรากฐานที่ดีของอุปนิสยั ให้ เกิดขึ ้นในชีวิตประจาวัน แม้ ว่าจะสามารถเติมเต็มความรู้ และทาให้
กลุ่มเป้าหมายมีความตังใจแล้
้
วก็ ตาม แต่พฤติกรรมก็เปลี่ยนแปลงและเกิดขึ ้นเพียงช่วงเวลาสัน้ ๆ
เท่านัน้ (Wood & Neal, 2016)
ผลการวิจัยที่ผ่านมาแสดงให้ เห็นว่าการรณรงค์ด้านสุขภาพให้ กับประชาชนในภาพกว้ าง
จ านวนมาก ประสบความส าเร็ จ ในด้ านการท าให้ เ กิ ด ความรู้ (fully educate) และแรงจูง ใจ
(motivate) แต่มกั จะล้ มเหลวในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ต้องการและการสร้ างอุปนิสยั ให้ เกิดขึ ้น
อย่างถาวรในระยะยาว ตัวอย่างเช่น การวิจยั ที่ศึกษาการส่งเสริ มกิจกรรมทางกายและการควบคุม
อาหาร (Vandelanotte et al., 2007; Fjeldsoe et al., 2011) และการศึกษาผลของการให้ รางวัลต่อ
การเปลี่ยนแปลงอุปนิสยั ด้ านสุขภาพ (Mantzari et al., 2015)
รวมทังผลการศึ
้
กษารูปแบบการคงอยู่ของพฤติกรรมสุขภาพจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่
พัฒนาตัวแปรสาคัญต่างๆ (Wood & Neal, 2016) ซึ่งผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมที่ต้องการ
พัฒ นามี ก ารเปลี่ ย นแปลงดี ขึน้ เพี ย งช่ ว งระยะเวลาหนึ่ ง เท่ า นัน้ และจะมี ก ารปฏิ บัติ น้ อ ยลงไป
ตามลาดับ (สังเกตเส้ นทึบในภาพที่ 1) ดังนี ้
A. การศึกษาผลของการให้ รางวัลในการจูงใจให้ ลดน ้าหนักตัวของประชาชน อายุ 30-70 ปี
ในประเทศสหรัฐอเมริ กา ระหว่างกลุ่มตัวอย่างที่ ให้ รางวัลกับกลุ่มเปรี ยบเทียบ ระยะเวลา 4 เดือน
และ 7 เดือน (Volpp et al., 2008)
เอกสารประกอบการประชุมสุขศึกษาแห่งชาติ ครัง้ ที่ 19 “ฝ่ าวิกฤติทางวิชาการและวิชาชีพสาธารณสุข”
วันที่ 9-11 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ณ โรงแรมจอมเทียน ปาล์มบีช โฮเต็ล แอนด์ รี สอร์ ท เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
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B. การศึกษาผลของการให้ รางวัลกับการออกกาลังกายของผู้ใช้ บริ การในโรงยิมแห่งหนึ่งของ
ประเทศสหรัฐอเมริ กา (Charness & Gneezy, 2009) ระหว่างกลุ่มตัวอย่างที่ ให้ รางวัลกับกลุ่ม
เปรี ยบเทียบ ระยะเวลา 5 สัปดาห์ และ 20-21 สัปดาห์
C. การศึกษาผลของการให้ ข้อมูลร่วมกับเงินรางวัลกับการเลิกสูบบุหรี่ ของพนักงานในสถาน
ประกอบการแห่งหนึ่งของประเทศสหรัฐอเมริ กา ระหว่างกลุ่มตัวอย่างที่ ให้ ข้อมูลร่วมกับเงินรางวัล
และตัวอย่างที่ได้ รับเฉพาะข้ อมูล ระยะเวลา 3-6 เดือน และ 15-18 เดือน (Volpp et al., 2009)
D. การศึกษาเปรี ยบเทียบผลของการให้ คาปรึกษาเรื่ องออกกาลังกายทางโทรศัพท์ของผู้ให้
คาปรึกษากับระบบการให้ คาปรึกษาทางโทรศัพท์ อตั โนมัติในประเทศสหรัฐอเมริ กา เก็บข้ อมูลจาก
ตัวอย่างที่ศกึ ษา ระยะเวลา 6 เดือน, 12 เดือน และการติดตามต่ออีก 6 เดือน (King et al, 2014)

ภาพที่ 1 เปรี ยบเทียบผลการศึกษารูปแบบการคงอยูข่ องพฤติกรรมสุขภาพ
ที่มา: Healthy through habit: Interventions for initiating & maintaining health behavior change
(Wood & Neal, 2016)
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ความเข้ าใจเกี่ยวกับ “อุปนิสัย”หรือ “นิสัย”
นิสัย (habits) เป็ นความเคยชินที่สะท้ อนถึง ความคิดและการตัดสินใจ แสดงออกมา
ภายนอก ด้ วยสิ่งที่กระทาเป็ นประจาหรื อเป็ นกิจวัตร (daily-life practices) บางครัง้ เรี ยกว่า อุปนิสยั
บทความนี ้ ผู้เขียนขอใช้ คาทังสองแทนกั
้
นได้ ตามความเหมาะสมในการนาเสนอ
อุป นิ สัย เป็ นคุณ ลัก ษณะหนึ่ง ที่ บ่ง บอกความเป็ นตัว ตนหรื อ ภาพลัก ษณ์ ข องบุค คล ซึ่ ง
สามารถแปรเปลี่ยนไปตามช่วงวัย กลุ่ม ชุมชน สังคม วัฒนธรรม อย่างไรก็ตาม อุปนิสัยบางอย่าง
อาจจะไม่พฒ
ั นาหรื อเปลี่ยนแปลงไป เช่น นิสยั หวงของ นิสยั ไม่เป็ นระเบียบ นิสยั รักความสบาย นิสยั
เกียจคร้ าน เป็ นต้ น นิสยั เหล่านี อ้ าจจะไม่เปลี่ยนแปลงมากนักจากนิสยั ในวัยเด็กไปจนถึงวัยทางาน
ซึง่ มีผลทาให้ เปลี่ยนแปลงได้ ยากเมื่อเจริญวัยมากขึ ้น เข้ าทานองที่วา่ “ไม้ ออ่ นดัดง่าย ไม้ แก่ดดั ยาก”
อุปนิสยั ไม่ดีนนก่
ั ้ อขึ ้นง่ายและมักจะนาความยุ่งยากลาบากใจมาสู่ชีวิตได้ เสมอ ผู้ที่ประสบ
ความสาเร็ จในชีวิตโดยทัว่ ไป มักจะเป็ นผู้ที่สามารถควบคุมและเปลี่ยนแปลงอุปนิสยั ของตัวเองได้
แต่คนจานวนมากที่ถกู อุปนิสยั ไม่ดีครอบงา จนทาให้ ขาดสติ ขาดสามัญสานึก และมีการกระทาไม่ดี
ตามมา บางครัง้ ก็เกิดขึ ้นเป็ นครัง้ คราว บางครัง้ ก็โดนครอบงาเป็ นเวลานานๆ
อุปนิสัยของแต่ละบุคคล สะท้ อนด้ วยการปฏิบตั ิตวั แบบซา้ ๆ มีรูปแบบที่ แน่นอน ดังนัน้
อุปนิสยั จึงกาหนดแบบแผนการปฏิบตั ิตวั ของบุคคล การที่บคุ คลจะเป็ นคนมีอุปนิสยั อย่างไร มักจะ
มาจากความคิดของบุคคลนัน่ เอง (Maltz, 2016)
ความคิดของบุคคลมีความสาคัญและมีอิทธิพลต่อการปฏิบตั ิตวั ในชีวิตประจาวัน เนื่องจาก
การเกิดขึ ้นของความคิดต่างๆ นัน้ กระตุ้นให้ บคุ คลมีการกระทาตามมา อันเป็ นผลพวงของความคิดที่
เกิดขึ ้นนัน้ ความคิดของบุคคลจะเกิดขึ ้นในทางที่ถกู ต้ องหรื อไม่ ก็ขึ ้นอยู่กบั ข้ อมูลที่บคุ คลได้ รับหรื อ
ถูกป้อนให้ นาไปสู่การสร้ างการรับรู้ ในตนเอง หากบุคคลรู้ จักพิจารณาและเลือกที่จะรับข้ อมูลที่ มี
ความถูกต้ องและสร้ างสรรค์ ก็มี ส่วนทาให้ บุคคลสามารถตัดสินใจได้ ถูกต้ อง และนาไปใช้ ในการ
ปฏิบตั ติ วั ได้ อย่างเหมาะสมในสถานการณ์ตา่ งๆ
การพิจารณาอุปนิสยั ว่าดีหรื อไม่ดี มีแนวทางพิจารณาเบื ้องต้ น ดังนี ้
1) พิจารณาว่า นิสยั ของเราในปั จจุบนั นี ้ ทาให้ ชีวิตเราอยู่สขุ สบายดีหรื อไม่?
ถ้าตอบว่า “ไม่” .. ก็ต้องปรับปรุง
2) พิจารณาว่า นิสยั ของเราในปั จจุบนั นี ้ ทาให้ ชีวิตเรามีสขุ ภาพดีหรื อไม่?
ถ้าตอบว่า “ไม่” .. ก็ต้องแก้ไข
3) พิจารณาว่า นิสยั ของเราในปั จจุบนั นี ้ มีผลทาให้ ผ้ อู ื่นเดือดร้ อนหรื อไม่?
ถ้าตอบว่า “มี ” .. ก็จงเปลีย่ นแปลง
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ความสัมพันธ์ ระหว่างความคิด ความประพฤติ ความเคยชิน และอุปนิสยั อธิ บายได้ ดงั คา
สอนของหลวงปู่ ชา สุภทั โท (2553) วัดหนองป่ าพง อาเภอวาริ นชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งท่าน
ได้ สอนให้ เราตระหนักถึงความสาคัญของ “อุปนิสยั ” ไว้ ได้ อย่างลึกซึ ้ง ดังคาสอนต่อไปนี ้
“เธอจงระวังความคิดของเธอ เพราะความคิดของเธอ จะกลายเป็ นความประพฤติของเธอ
เธอจงระวังความประพฤติของเธอ เพราะความประพฤติของเธอ จะกลายเป็ นความเคยชินของเธอ
เธอจงระวังความเคยชินของเธอ เพราะความเคยชินของเธอ จะกลายเป็ นอุปนิสัยของเธอ
เธอจงระวังอุปนิสัยของเธอ เพราะอุปนิสัยของเธอ จะกาหนดชะตากรรมของเธอชัว่ ชี วิต”
ประสบการณ์และการฝึ กหัดทาให้ เกิดการเรี ยนรู้ และนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงการปฏิบตั ิของ
ตนเอง นักจิตวิทยาการศึกษาด้ านการรู้คิด (cognitive education psychologist) ชาวอเมริ กนั ชื่อ
Benjamin Bloom (ค.ศ.1913-1999) ได้ เสนอระดับ ขัน้ ความสามารถของบุค คลที่เกิด ขึน้ จาก
พัฒ นาการในการเรี ยนรู้ เรี ยกว่า Bloom’s Taxonomy (Bloom et al., 1956) อธิบายได้ ว่า บุคคล
สามารถเกิดการเปลี่ยนแปลงในด้ านต่างๆ ที่สาคัญ 3 ด้ าน (ขวัญเมือง แก้ วดาเกิง, 2561) คือ
1. ผลการเรี ยนรู้ดา้ นพุทธิ ปัญญา หรื อด้านพุทธิ พิสยั (Cognitive Domain) จาแนกระดับการ
พัฒนาเป็ น 6 ระดับ (Anderson & Krathwohl, 2001) คือ ขันที
้ ่ 1 จาได้ (remembering) ขันที
้ ่ 2 เข้ าใจ
(understanding) ขัน้ ที่ 3 นาไปใช้ ได้ (applying) ขัน้ ที่ 4 วิเคราะห์ ไ ด้ (analysing) ขัน้ ที่ 5 ประเมิ น
คุณค่าได้ (evaluating) และขันที
้ ่ 6 สร้ างสรรค์สิ่งใหม่ (creating)
2. ผลการเรี ยนรู้ ด้านเจตคติ หรื อด้านจิ ตพิ สยั (Affective Domain) แสดงระดับการพัฒนา 5
ระดับคือ ขันที
้ ่ 1 รับรู้ (receiving) ขันที
้ ่ 2 ตอบสนอง (responding) ขันที
้ ่ 3 รับค่านิยม (value) ขันที
้ ่
4 จัดระบบ (organizing) และขันที
้ ่ 5 อุปนิสยั (characterizing)
3. ผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะการปฏิ บตั ิ หรื อด้านทักษะพิ สยั (Psychomotor Domain) มี
ระดับการพัฒนา 5 ระดับ ได้ แก่ ขันที
้ ่ 1 ทาตามอย่างได้ (imitation) ขันที
้ ่ 2 ทาเองได้ (manipulation)
ขัน้ ที่ 3 ท าได้ ถูก ต้ อ ง (precision) ขัน้ ที่ 4 ท าได้ เ หมาะสม (articulation) และขัน้ ที่ 5 ท าได้ เ ป็ น
ธรรมชาติ (naturalization)
ระดับ ขัน้ ความสามารถของบุค คลที่เ กิด ขึ น้ จากพัฒ นาการในการเรี ย นรู้ แต่ละด้ านนี ้
จาแนกตามระดับผลการเรี ยนรู้ ที่มีการพัฒนา ซึ่งนาไปใช้ กาหนดเป็ นวัตถุประสงค์ของการเรี ยนรู้
(Taxonomy of educational objectives) อัน เป็ นวัต ถุป ระสงค์เ ชิง พฤติก รรม (behavioral
objectives) ที่ส ามารถวัดและประเมิน เพื่อให้ ส ามารถเปรี ยบเทีย บความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้
ได้
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ความสาคัญของอุปนิสัย
อุปนิสัยของคนเรา มิใช่ว่าจะเปลี่ยนแปลงได้ อย่างอัตโนมัติหรื อพัฒนาไปตามอายุที่เพิ่มขึน้
ดังนัน้ การปลูกฝั งนิสัยที่ดี จึงมีความสาคัญและควรจะต้ องเริ่ มปลูกฝั งนิสยั ที่ดีตงแต่
ั ้ ในช่วงวัยเด็ก
เพื่อให้ เกิดเป็ นอุปนิสยั ติดตัวในการกากับการกระทาเพื่อให้ มีสขุ ภาพดีตลอดทุกช่วงวัยของชีวิต
อุปนิสยั มีความสาคัญดังนี ้
1) อุปนิสยั สร้ างความแตกต่างในการกระทาสิ่งใดสิ่งหนึง่ อันเป็ นเรื่ องพื ้นฐานทัว่ ไป
2) อุปนิสยั ช่วยสร้ างความแตกต่างระหว่างตัวเรากับบุคคลทัว่ ไป
3) อุปนิสยั สร้ างความแตกต่างในการเผชิญความท้ าทายใหม่ๆ
4) อุปนิสยั สร้ างความเปลี่ยนแปลงให้ กบั ชีวิต
การตรวจสอบอุปนิสัย
บุคคลควรหมัน่ ตรวจสอบตนเอง โดยเริ่ มต้ นจากการพิจารณาความคิดของตัวเอง พิจารณา
การเลือกรับข้ อมูลของตัวเอง ว่ามีความถูกต้ องและสร้ างสรรค์หรื อไม่ เนื่องจากอุปนิสัยของบุคคล
เกิดขึ ้นได้ จากปั จจัยภายในและปั จจัยสภาพแวดล้ อม การรู้จกั ควบคุมอุปนิสยั และพัฒนาอุปนิสยั ของ
ตนเองไปในทางที่ดีขึ ้นอยู่เสมอ จะช่วยให้ อุปนิสยั เหล่านี ้เกิดขึ ้นและส่งผลในทางที่เป็ นประโยชน์ทงั ้
ต่อตัวเองและผู้อื่น การตรวจสอบอุปนิสยั สามารถกระทาได้ โดยการตังค
้ าถามกับตัวเอง ดังนี ้
1) ใครคือตัวตนของคุณ? หรื อคุณเป็ นใคร? (Who you are?)
2) คุณเห็นตัวคุณเองอย่างไร? (How you see yourself?) หรื อคุณกาหนดภาพลักษณ์ (selfimage) ของคุณอย่างไร?
3) คุณคิดอะไร? (What you think?) หรื อความคิดความเชื่อ (beliefs) ของคุณคืออะไร?
4) คุณเลือกทาอะไร? (What you do?) หรื อสิ่งไหนที่คณ
ุ เลือก? (What you choices?)
5) คุณมีประสบการณ์อะไร? (What you experience?)
6) อะไรที่แวดล้ อมรอบตัวคุณอยู่? (What’s around you?)
7) คุณมีปฏิสมั พันธ์กบั ใคร และรู้สกึ อย่างไร? (What you association with and what you feel?)
หลักการเปลี่ยนแปลงอุปนิสัย
อุปนิสัยใหม่สร้ างได้ อย่างไร? และอุปนิสัยที่ไม่ดีจะแก้ ไขได้ อย่างไร? การเปลี่ยนแปลง
อุปนิสัยเกิดขึน้ ได้ 2 แนวทาง คือ (1) การสร้ างหรื อปลูกฝั ง อุปนิสยั สุขภาพที่ดี (create healthy
habits) และ (2) การหยุดอุปนิสยั สุขภาพที่ไม่ดี (break unhealthy habits) มีหลักการดังนี ้
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1. การสร้ างเสริมอุปนิสัยสุขภาพที่ดี (Promoting the Formation of Healthy Habits)
การสร้ างหรื อปลูกฝั งอุปนิสยั สุขภาพที่ดีเกิดขึ ้นได้ ด้วยองค์ประกอบที่สาคัญ 3 ประการ คือ
1) การกระทาที่เกิดขึ ้นซ ้าๆ หรื อพฤติกรรมที่เกิดขึ ้นเป็ นประจา (behavioral repetition)
2) สิ่งชักนาในบริ บทที่เกี่ยวข้ อง (associated context cues)
3) การได้ รับรางวัลเป็ นระยะ (intermittent rewards)
ตารางที่ 1 องค์ประกอบในการสร้ างอุปนิสยั ใหม่
องค์ ประกอบ
1. การกระทาที่เกิดขึ ้นซ ้าๆ
(behavioral repetition)
2. สิ่งชักนาในบริ บทที่เกี่ยวข้ อง
(associated context cues)
3. การได้ รับรางวัลเป็ นระยะ
(intermittent rewards)

ตัวอย่ างกิจกรรม/การปฏิบัติ
* โปรแกรมส่งเสริ มการล้ างมือในโรงเรี ยนที่มีการจัดอ่างล้ างมือไว้
หน้ าห้ องน ้า เพื่อให้ นกั เรี ยนมีพฤติกรรมล้ างมือทุกครัง้
* การสื่อสารข้ อปฏิบตั ิด้านสุขภาพในช่วงเวลาเดิม เช่น พูดถึง
ความสาคัญของการล้ างมือในช่วงเวลารับประทานอาหารกลางวัน
* การชื่นชมด้ วยคาพูด หรื อการให้ รางวัลเป็ นสิ่งของอย่างสม่าเสมอ
สาหรับการกระทาที่ต้องการส่งเสริ มอุปนิสยั ที่ดีให้ เกิดขึ ้น

ที่มา: ดัดแปลงจาก Wood & Neal (2016)

แนวทางการสร้ างอุปนิสัย มีขนตอนดั
ั้
งนี ้
1) ประเมินอุปนิสยั ของคุณอย่างรอบด้ าน
2) กาหนดเป้าหมายการพัฒนาอุปนิสยั ที่ดี
3) เปลี่ยนอุปนิสยั ด้ วยการเปลี่ยนความคิดของคุณ
4) สร้ างความรับผิดชอบเพื่ออุปนิสยั ที่ดีของคุณ
5) พัฒนาอุปนิสยั ที่ดีและจัดการอุปนิสยั ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงในชีวิตประจาวัน
2. การหยุดอุปนิสัยสุขภาพที่ไม่ ดี (Breaking Unhealthy Habits)
การพัฒนาอุปนิสยั ให้ ดีขึ ้นกว่าอุปนิสยั เดิมนัน้ บุคคลจะต้ องหมัน่ ฝึ กนิสยั ใหม่ให้ ไปแทนนิสยั
เดิมอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง ก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงอุปนิสยั ของตนเองได้
การหยุดอุปนิสยั สุขภาพที่ไม่ดี ต้ องการองค์ประกอบที่สาคัญ 3 ประการ คือ
1. ขจัดสิ่งกีดขวาง (cues disruption)
2. จัดสิ่งแวดล้ อมใหม่ (environment reengineering)
3. ระแวดระวังตนเอง (vigilant monitoring)
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ตารางที่ 2 องค์ประกอบในการหยุดอุปนิสยั ที่ไม่ดี
องค์ ประกอบ
1. ขจัดสิ่งกีดขวาง
(cues disruption)
2. จัดสิ่งแวดล้ อมใหม่
(environment reengineering)
3. ระแวดระวังตนเอง
(vigilant monitoring)

ตัวอย่ างกิจกรรม/การปฏิบัติ
* การตรวจสอบสารปนเปื อ้ นและการควบคุมราคาผักและผลไม้
ในโปรแกรมส่งเสริ มการบริ โภคผักและผลไม้
* การประกาศพื ้นที่ปลอดบุหรี่ ในบริ เวณตลาดสด
* การห้ ามแสดงหน้ าซองบุหรี่ บริ เวณจุดจ่ายเงิน
* การใช้ แอพพลิเคชัน่ ช่วยเตือนบริ เวณที่ไม่ควรเข้ าไป
* การอ่านฉลากโภชนาการเพื่อคานวณปริ มาณการบริ โภค

ที่มา: ดัดแปลงจาก Wood & Neal (2016)

ปั จจัยส่ งเสริมการเปลี่ยนแปลงอุปนิสัย ได้ แก่
1) ถือคติ “ไม่ผดั วันประกันพรุ่ง” เมื่อคิดแล้ วต้ องทาทันที ข้ ออ้ างที่วา่ “จะ-ยัง-กาลัง-เดี๋ยว”
ทาให้ พบกับความล้ มเหลวในการเปลี่ยนแปลงอุปนิสยั ได้
2) หาตัวช่วย เพื่อเป็ นแรงจูงใจในการสร้ างความเปลี่ยนแปลง เช่น เพื่อนสนิท คนใกล้ ชิด
ครอบครัว ที่ปรึกษา เป็ นต้ น
3) ให้ รางวัลตนเอง โดยเมื่อทาได้ สาเร็ จในแต่ละขันตอน
้
หรื อพัฒนาอุปนิสยั ได้ แต่ละด้ าน
ควรให้ รางวัลทุกครัง้ เพื่อสร้ างกาลังใจให้ กับตนเองให้ มีความกระชุ่มกระชวย และมีความตังใจที
้ ่จะ
ทาต่อไป จนเกิดผลสาเร็จตามเป้าหมายที่ตงไว้
ั้
ผลการวิ จัย ระบุ ข้ อค้ นพบที่ ส าคัญ คื อ การให้ รางวัล ที่ บุ ค คลคาดไม่ ถึ ง เกิ ด ผลดี ที่ สุ ด
(uncertain rewards are most effective) ในการส่งเสริ มให้ เกิดการกระทาซ ้า และก่อเกิดเป็ น
อุปนิสยั ที่ต้องการ (Wood & Neal, 2016) อย่างไรก็ตาม ทุกวันนี ้ โปรแกรมที่มีการนาแนวความคิด
เรื่ องการให้ รางวัลที่บคุ คลคาดคิดไม่ถึงมาใช้ นนมี
ั ้ น้อยมาก (Burns et al., 2012)
อุปสรรคของการเปลี่ยนแปลงอุปนิสัย มีดงั นี ้
1) หวาดกลัวสิ่งที่ไม่ร้ ูจกั
2) กลัวที่จะเปลี่ยนแปลง
3) กลัวที่จะสูญเสียความเป็ นตัวตน
4) เป็ นเวลาที่ยงั ไม่มีความพร้ อม
5) ความคุ้นเคยกับอุปนิสยั แบบเดิม
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ข้ อสงสัยที่ว่า “จะต้ องใช้ เวลานานเท่าใด สาหรับการเปลี่ยนแปลงอุปนิสยั ?”และ “21 วัน
เพียงพอหรื อไม่?” นัน้ ทฤษฎี อปุ นิสยั 21 วัน (21-Day Habit Theory) ของ Dr. Maxwell Maltz
(2016) ศัลยแพทย์ผ้ เู ชี่ยวชาญชาวอเมริ กันได้ ศกึ ษาพบว่า บุคคลที่สญ
ู เสียแขนขาและทาการผ่าตัด
ต่ออวัยวะแล้ ว มักมีความรู้ สึกเสมือนแขนหรื อขานันยั
้ งอยู่แต่ไม่ปกติและไม่สามารถบังคับได้ เรี ยก
อาการนี ้ว่า "phantom syndrome" และต้ องใช้ เวลาถึง 21 วัน จึงจะทาให้ บคุ คลดังกล่าวหลุดพ้ นจาก
อาการนี ้ได้ ท่านสนใจศึกษาการเปลี่ยนแปลงในลักษณะนี ้ และพบว่า การปรับตนเองให้ เข้ ากับการ
เปลี่ยนแปลงใหญ่ในชีวิต เช่น สูญเสี ยแขนขา สูญเสียคนรัก เปลี่ยนงาน เปลี่ ยนอุปนิสัย เป็ นต้ น
จะต้ องใช้ เวลาอย่างน้ อย 21 วัน
Dr. Maltz ชี ้ให้ เห็นความสาคัญเกี่ยวกับภาพลักษณ์ภายในจิตใจ (mind visualize หรื อ selfimage) โดยอธิ บ ายว่ า ความเชื่ อ ความรู้ สึก ความสามารถ และการกระท า จะสอดคล้ อ งตาม
ภาพลัก ษณ์ ที่ เ กิ ด ขึ น้ ภายในจิ ต ใจ ดัง นัน้ ตราบใดที่ ภ าพลัก ษณ์ ภ ายในจิ ต ใจไม่ เ ปลี่ ย นแปลง
พฤติกรรมของบุคคลก็จะถูกครอบงาอยู่ จึงได้ เสนอเทคนิคในการสร้ างความเปลี่ยนแปลงด้ วยการใช้
เวลา 15 นาทีตอ่ วัน ในการสร้ างอุปนิสยั ที่ต้องการ ด้ วยการลงมือกระทาสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างต่อเนื่อง
ทุกวันอย่างน้ อย 21 วัน ก็จะสามารถมีอปุ นิสยั ที่ต้องการได้
ทฤษฏี นี้จึงเชื ่อว่า “การกระทา” จะตกผลึ กกลายเป็ น “อุปนิ สยั ” ต้องมี การกระทาต่อเนื ่อง
อย่ างน้อ ย 21 วัน หัว ใจสาคัญ ของทฤษฏี อุปนิ สัย 21 วัน คื อจุ ดเริ่ ม ต้น ในการเปลี ่ยนแปลง
ภาพลักษณ์ ภายในจิ ตใจ ถ้าความพยายามสะดุดหยุดลงด้วยสาเหตุใดก็ตาม จะต้องเริ่ มต้นใหม่และ
กระทาต่อเนื ่องไปอี กเป็ นเวลา 21 วัน เพื ่อทาให้สมองคิ ดสัง่ การซ้ าๆ เกิ ดเส้นทางของประสาท
(neural pathways) ส่งข้อมูลทีช่ ดั เจน จนกลายเป็ น “อุปนิ สยั ” ติ ดตัวในทีส่ ดุ
ตัวอย่างหนึ่งของการนาทฤษฏีอุปนิสยั 21 วันไปใช้ ก็คือ การเปลี่ยนแปลงอุปนิสยั “ขี ้บ่น”
วิธีการก็คือ ให้ ผ้ รู ่วมกิจกรรม “สวมสายรัดข้ อมือ” ไว้ ที่ข้อมือข้ างหนึง่ แสดงความตังใจและพยายามที
้
่
จะไม่บ่นเลยเป็ นเวลา 21 วัน กาหนดข้ อตกลงว่าหากไม่สามารถระงับยับยังใจได้
้
เผลอบ่นขึ ้นมาก็
จะต้ องเปลี่ยนสายรัดข้ อมือไปไว้ อีกข้ าง และเริ่มต้ นใหม่ นับต่อเนื่องไปอีกเป็ นเวลา 21 วัน
อย่างไรก็ตาม มี ข้อค้ นพบจากการศึกษาวิจัยเกี่ ยวกับผลของโปรแกรมเปลี่ ยนแปลงทาง
พฤติกรรมจานวนหนึง่ ระบุวา่ โดยทัว่ ไปการสร้ างหรื อเปลี่ยนแปลงอุปนิสยั ของบุคคลเกิดขึ ้นได้ ต้องใช้
เวลา 66 วัน หรื อประมาณ 2 เดือน (Lally et al., 2010) ผลการวิจยั ชี ้ให้ เห็นว่า หากบุคคลสามารถ
แสดงนิสยั ที่ต้องการในทุกๆ วัน ด้ วยการยอมรับ (รับรู้ ตอบสนอง รับค่านิยม จัดระบบ) (Bloom et
al., 1956) ความรู้สึกที่เกิดขึ ้นอย่างเป็ นธรรมชาตินี ้ ก็จะกลายเป็ น “อุปนิสยั ” ได้ โดยสมบูรณ์ ภายใน
ระยะเวลา 66 วัน
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การศึกษาผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ผ่านมา พบว่า ส่วนใหญ่สามารถ
ทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมได้ แต่มกั จะไม่คงทน หรื อกระบวนการปลูกฝั งนิสยั ที่สาคัญ
เกิ ดการสะดุดหรื อหยุดชะงักลง ก่อนที่จ ะถูกสร้ างหรื อพัฒ นาขึน้ อย่างสมบูรณ์ ด้วยปั จ จัยสาเหตุ
นานาประการ ดังนัน้ จึงมีข้อเสนอแนะให้ พยายามใช้ ระยะเวลาในการจัดกระบวนการอย่างน้ อย 8
สัปดาห์ หรื อประมาณ 2 เดือน (Wood & Neal, 2016)
ผลการสังเคราะห์งานวิจยั ที่ศึกษาความคงทนของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการออกกาลัง
กายและการควบคุมอาหาร จานวน 29 เรื่ อง ซึ่งตีพิมพ์ระหว่างปี ค.ศ.2000-ค.ศ.2009 (Fjeldsoe et
al., 2011) พบว่า ระยะเวลาที่ใช้ ในการจัดกิจกรรมเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการออกกาลังกายและ
การควบคุมอาหารมีระยะเวลาสันที
้ ่สดุ 4 สัปดาห์และยาวที่สดุ 24 สัปดาห์ (6 เดือน)
ตารางที่ 3 ระยะเวลาของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการออกกาลังกายและการควบคุมอาหาร

Summary of Studies Included in Review (n=29)

ที่มา: Systematic review of maintenance of behavior change following physical activity and dietary
interventions (Fjeldsoe et al., 2011)

ผู้เขียนได้ ศึกษาผลของโปรแกรมฯ จากงานวิจยั ดังกล่าวที่ใช้ ระยะเวลาน้ อยกว่า 8 สัปดาห์
หรื อ 2 เดือนจานวนหนึ่ง (Basler et al., 2007; Jimmy & Martin, 2005; Fries et al., 2005; Steven
et al., 2003) มีข้อสรุปที่นา่ สนใจดังนี ้
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1) การศึกษาผลของโปรแกรมกายภาพบาบัดร่ วมกับการให้ คาปรึ กษาในกลุ่มผู้สูง วัยที่ มี
อาการปวดหลังส่วนล่าง กลุม่ ทดลองได้ รับบริการให้ คาปรึกษาเป็ นเวลา 10 นาที เพิ่มเติมทุกครัง้ จาก
โปรแกรมทัว่ ไปจานวน 10 ครัง้ รวมระยะเวลา 5 สัปดาห์ ผลการศึกษาพบว่า เวลาเฉลี่ยต่อวันในการ
มีกิจกรรมเคลื่อนไหว และความสามารถในการทากิจกรรมในชีวิตประจาวันเพิ่มขึ ้น (Basler et al.,
2007)
2) การศึกษาผลของการให้ บริการพื ้นฐานร่วมกับการให้ คาปรึกษาในกลุ่มผู้ป่วยที่เคลื่อนไหว
ร่ างกายน้ อย กลุ่มทดลองได้ รับบริ การให้ คาปรึ กษาเป็ นเวลา 45 นาที จานวนครัง้ (ไม่ระบุ) รวม
ระยะเวลา 7 สัปดาห์ ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มผู้ป่วย ร้ อยละ 35 มีการเคลื่อนไหวร่ างกายเพิ่มขึน้
และร้ อยละ 38 ต้ องการคาปรึกษาเพิ่มเติม (Jimmy & Martin, 2005)
3) การศึกษาผลของโปรแกรมการบริ โภคอาหารไขมันต่าของผู้พกั อาศัยในเขตชนบท กลุ่ม
ทดลองได้ รับข้ อมูลสะท้ อนกลับรายบุคคล การให้ คาปรึกษาทางโทรศัพท์ และการส่งหนังสือแนวทาง
ปฏิบตั ิตวั ทางระบบข้ อมูล อิเล็กทรอนิคส์ (อีเมล์) สัปดาห์ละครัง้ รวมระยะเวลา 4 สัปดาห์ ผลการ
ติดตามในระยะเวลา 1 เดือน, 6 เดือน และ 12 เดือน พบว่า กลุ่ม ตัวอย่างมี พฤติกรรมการบริ โภค
อาหารไขมันต่าและบริ โภคอาหารที่มีกากใยเพิ่มขึ ้นเมื่อเปรี ยบเทียบกับก่อนเข้ ารับโปรแกรมฯ (Fries
et al., 2005)
4) การศึกษาผลของโปรแกรมการให้ คาปรึกษาร่วมกับคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนในการควบคุม
อาหารมันและเพิ่มการบริ โภคผักและผลไม้ กลุ่มทดลองได้ รับบริ การให้ คาปรึกษา และคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน เป็ นเวลา 45 นาที จานวน 2 ครัง้ และการให้ คาแนะนาทางโทรศัพท์ จานวน 2 ครัง้ รวม
ระยะเวลา 6-9 สัปดาห์ ผลการติดตามในระยะเวลา 12 เดือน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการควบคุม
อาหารมัน และบริโภคผักและผลไม้ เพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (Steven et al., 2003)
ข้ อสังเกตในการนาหลักการและผลการศึกษาไปใช้ มีดงั นี ้
1. ผลการศึกษาที่นาเสนอทัง้ 4 เรื่ องนี ้ บางเรื่ องมีการวัดในช่วงที่มีการติดตามผล ซึ่ง มิใช่การ
วัดทันทีเมื่อสิ ้นสุดกิจกรรม ได้ แก่ งานวิจยั ของ Basler และคณะ (2007) และ Steven และคณะ
(2003)
2. หากพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพจากกระบวนการดาเนินงานที่ผ่าน
มาแล้ วจะพบว่า โปรแกรมฯ ที่ มุ่งเน้ นการเพิ่มพูนในด้ านเนือ้ หา (contents) ความรู้ (knowledge)
ไม่ได้ นาไปสูก่ ารเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมที่มงั่ คง
3. พฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้ องจะเกิดขึน้ ได้ อย่างมั่นคงและต่อเนื่อง จาเป็ นต้ องอาศัยการ
ปลูกฝั งอุปนิสยั ที่ดีตงแต่
ั ้ เยาว์วยั และกระตุ้นให้ เกิดการพัฒนาตามความเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย
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บุคคลจาเป็ นต้ องได้ รับการพัฒนาความสามารถและทักษะที่จาเป็ นสาหรับการปฏิบตั ิตวั ที่ ถูกต้ อง
และเหมาะสม เมื่อต้ องเผชิญกับสถานการณ์ตา่ งๆ ซึ่งมีสภาพปั จจัยที่แตกต่างและเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา ความสามารถและทักษะในการปฏิบตั ิตวั เหล่านี ้ ถูกกาหนดตามสภาพปั ญหาและความ
จาเป็ นในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป้าหมาย ตามแนวคิดและหลักการของการสร้ างเสริ มความรอบรู้
ด้ านสุขภาพ (health literacy) (ขวัญเมือง แก้ วดาเกิง, 2562)
4. การออกแบบการศึกษาวิจยั ผลของโปรแกรมฯ เพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบระยะเวลาในการจัด
โปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพแต่ละด้ าน ตัวอย่างเช่น การสังเคราะห์งานวิจยั ของ Kroeze
และคณะ (2006) ซึ่งพบว่า การเปรี ยบเทียบผลของโปรแกรมส่งเสริ มกิจกรรมทางกาย (พฤติกรรม
การเคลื่อนไหว) ระหว่างโปรแกรมระยะสัน้ (น้ อยกว่า 3 เดือน) โปรแกรมระยะกลาง (4-6 เดือน) และ
โปรแกรมระยะยาว (มากกว่า 6 เดือน) ไม่มีความแตกต่างในเรื่ องระยะเวลา ดังนัน้ การจัดโปรแกรม
ก็สามารถอาศัยผลการศึกษาดังกล่าวเป็ นแนวทางในการออกแบบ
5. การสร้ างเสริ ม อุป นิ สัย ที่ ดี นอกจากจะช่ว ยส่ง เสริ ม ให้ เ กิ ด การพัฒ นาความสามารถ
(abilities) เพื่อให้ เกิดการพัฒนาจนกระทัง่ มีความชานาญกลายเป็ นทักษะ (skills) ที่จาเป็ นสาหรับ
การปฏิบตั ิตวั ที่ถกู ต้ องและเหมาะสมแล้ ว พฤติกรรมสุขภาพที่ มีการปฏิบตั ิอย่างถูกต้ องและต่อเนื่อง
เหล่านัน้ จะนาไปสูก่ ารมีสขุ ภาวะที่ดีตอ่ ไป
บทสรุป
อุปนิสยั หรื อนิสยั เป็ นความเคยชินที่สะท้ อนถึงความคิดและการตัดสินใจ ส่งอิทธิพลออกมา
ภายนอกด้ ว ยสิ่ ง ที่ ก ระท าเป็ นประจ าหรื อ เป็ นกิ จ วัต ร หรื อ การปฏิ บัติ แ บบซ า้ ๆ อุป นิ สัย จึ ง เป็ น
คุณลักษณะหนึง่ ที่บง่ บอกความเป็ นตัวตนหรื อภาพลักษณ์ของบุคคล ซึ่งแปรเปลี่ยนไปตามช่วงวัย กลุ่ม
ชุมชน สังคม วัฒนธรรม บุคคลย่อมสามารถเปลี่ยนแปลงอุปนิสยั ของตนเองได้ เสมอ หากแต่การจะ
เปลี่ ยนแปลงไปในทางที่ดีหรื อ ไม่ดีทัง้ ต่อตนเองและผู้อื่น นัน้ ก็ ขึน้ อยู่กับความคิดและเจตคติที่มี
เป้ าหมายชัด เจนของแต่ล ะบุค คล อุป นิ สัย ของบุค คลเกิ ด ขึ น้ จากปั จ จัย ภายในและปั จ จัย
สภาพแวดล้ อม การรู้จกั การควบคุมอุปนิสยั และพัฒนาอุปนิสยั ของตนเองไปในทางที่ดีขึ ้นอยู่เสมอ
จะช่วยให้ อปุ นิสยั เหล่านี ้เกิดขึ ้นและส่งผลในทางที่เป็ นประโยชน์ทงต่
ั ้ อตัวเองและผู้อื่น
คาถามที่ว่า “จะต้ องใช้ เวลานานเท่าใด สาหรับการสร้ างอุปนิสยั ที่ต้องการ?” และ “21 วัน
เพียงพอหรื อไม่?” แม้ ว่าในปั จจุบนั จะยังไม่มีผลการศึกษาที่ยืนยันชัดเจนว่า มีอุปนิสยั อะไรบ้ างที่
สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ภายในเวลา 21 วัน แต่ข้อค้ นพบจากการศึกษาวิจัยจานวนหนึ่งระบุว่า
โดยทัว่ ไปการสร้ างอุปนิสยั ของบุคคลสามารถเกิดขึ ้นได้ ภายในเวลา 66 วัน หรื อประมาณ 2 เดือน
และทฤษฎีอปุ นิสยั 21 วัน (21-Day Habit Theory) ของ Dr. Maxwell Maltz ให้ หลักการว่า การสร้ าง
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อุปนิสัยที่ต้องการ ต้ องลงมือ กระทาอย่างต่อเนื่องเป็ นเวลาอย่างน้ อย 21 วัน และหากไม่เกิดการ
กระทาต่อเนื่องจะต้ องเริ่มต้ นใหม่ทกุ ครัง้
บุคคลที่ต้องการสร้ างเสริ มอุปนิสยั สุขภาพที่ดี สามารถเริ่ มต้ นได้ ด้วยการสร้ างหรื อปลูกฝั ง
อุปนิสยั สุขภาพที่ดี ด้ วยองค์ประกอบสาคัญ 3 ประการ คือ (1) กระทาซ ้าๆ (2) ใช้ สิ่งชักนาในบริ บทที่
เกี่ยวข้ อง และ (3) การให้ รางวัลเป็ นระยะ สาหรับบุคคลที่ ต้องการหยุดอุปนิสยั สุขภาพที่ไม่ดี ต้ อง
หมัน่ ฝึ กนิสยั ใหม่ให้ ไปแทนนิสยั เดิม อย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง ด้ วยการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบ
สาคัญ 3 ประการ คือ (1) ขจัดสิ่งกีดขวาง (2) จัดสิ่งแวดล้ อมใหม่ และ (3) ระแวดระวังตนเองอยู่
เสมอ
ดังนัน้ หากเราลองทบทวนอุปนิสยั ที่ไม่ดีของตนเอง โดยตรวจตราดูว่ามีพฤติกรรมอะไรบ้ างที่
แสดงออกแบบซ ้าๆ ได้ ทกุ วัน เช่น ขี ้บ่น โมโหง่าย ปากร้ าย เอาแต่ใจ เจ้ าชู้ อู้งาน กินหวาน กินมัน กิน
เค็ม ติดเหล้ า ติดบุหรี่ ขี ้เกียจออกกาลังกาย เป็ นต้ น พฤติกรรมเหล่านี ้เป็ นสิ่งสะท้ อนออกมาภายนอก
ให้ เห็นได้ เท่านัน้ วิธีเปลี่ยนแปลงจะต้ องแก้ ไขความคิดที่ถกู ฝั งแน่นแบบไม่ร้ ูตวั จนกลายเป็ นความเคย
ชินนี ้และกลายมาเป็ นสัญญาผูกมัดการกระทาของตนให้ แสดงออกมาตามนัน้ หากไม่ยอมที่จะหยุด
และเปลี่ยนแปลง อุปนิสยั เหล่านี ้จะกาหนดชะตากรรมทางสุขภาพและชะตาชีวิตของเราตลอดไป
กิตติกรรมประกาศ
บทความนี ้ เกิดขึ ้นจากคาถามที่มาจุดประกายความคิดของผู้เขียนเป็ นอย่างมากเมื่อสองปี
ก่อน โดยท่านอดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุขท่านหนึ่ง คือ ดร. นายแพทย์ อุทยั สุดสุข นั กสุขศึกษา
ดีเด่น ปี พ.ศ. 2557 คาถามของท่านในวันนันได้
้ ทาให้ เกิดบทความชิ ้นนี ้ขึ ้นในเวลานี ้ และผู้เขีย นหวัง
ว่าจะทาให้ ท่านผู้อ่านได้ ช่วยกันพัฒนาองค์ค วามรู้ เรื่ องนี ใ้ ห้ งอกเงยขึน้ ด้ วยการศึกษาว่าอุปนิสัย
ใดบ้ างของคนไทยที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ สาเร็จภายในเวลา 21 วัน และสังเคราะห์ประสิทธิผลของ
โปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในประเทศไทยว่าแต่ละเรื่ องสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ได้ ด้วยระยะเวลาเท่าใด และนามาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้กนั ในอนาคต
เอกสารอ้ างอิง
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้ ้นฐาน ปฏิสมั พันธ์ วิจารณญาณ. กรุ งเทพฯ:
อัมริ นทร์ พริ น้ ติ ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จากัด (มหาชน).
ขวัญเมือง แก้ วดาเกิง. (2561). ความรอบรู้ ด้านสุขภาพ: เข้ าถึง เข้ าใจ และการนาไปใช้ . พิมพ์ครัง้ ที่ 2.
กรุ งเทพฯ: อัมริ นทร์ พริ น้ ติ ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จากัด (มหาชน).
หลวงปู่ ชา สุภทั โท. (2553). คาสอนหลวงปู่ ชา สุภทั โท. สืบค้ นเมื่อ 5 ธันวาคม 2561, จาก
http://oknation.nationtv.tv/blog/rinrudee/2010/10/22/entry-1

12

Anderson, L.W., & Krathwohl, D.R. (2001). A Taxonomy for Learning. Teaching, and Assessing:
a revision of Bloom’s Taxonomy of Educational Objectives. New York: Addison Wesley
Longman.
Basler, H.D.; Bertalanffy, H.; Quint, S.; Wilke, A.; Wolf, U. (2007). TTM-based counselling in
physiotherapy does not contribute to an increase of adherence to activity
recommendations in older adults with chronic low back pain-a randomised controlled
trial. European Journal of Pain. 11(1), 31-37.
Bloom, B., & Krathwolh, D. (1956). Taxonomy of Educational Objectives: The Classification
of Educational Goals, New York, Longmans.
Burns, R.J.; Donovan, A.S.; Ackermann, R.T.; Finch, E.A.; Rothman, A.J., & Jeffery, R.W., (2012).
A theoretically grounded systematic review of material incentives for weight loss.
Implications for intervention. Annals of Behavioral Medicine, 44(3), 375-388.
Charness, G., & Gneezy, U. (2009). Incentives to Exercise. Econometrica, Journal of
Econometric Society, 77(3), 909-931.
Fjeldsoe, B.; Neuhaus, M.; Winkler, E., & Eakin, E. (2011). Systematic review of maintenance
of behavior change following physical activity and dietary interventions. Health
Psychology, 30(1), 90-109.
Fries, E.; Edinboro, P.; McClish, D.; Manion, L.; Bowen, D. et al. (2005). Randomized Trial of
Low-Intensity Dietary Intervention in Rural Residents. American Journal of Preventive
Medicine, 28(2), 162-168.
Jimmy, G., & Martin. B.W. (2005). Implementation and effectiveness of a primary care based
physical activity counselling scheme. Patient Education and Counseling 56, 323–331.
King, A.C.; Hekler, E.B.; Castro, C.M.; Buman, M.P.; Marcus, B.H.; Friedman, R.H., & Napolitano,
M.A., (2014). Exercise advice by humans versus computers: Maintenance effects at
18 months. Health Psychology, 33(2), 192-196.
Kroeze, W.; Werkman, A. & Brug, J. (2006). A systematic review of randomized trials on the
effectiveness of computer-tailored education on physical activity and dietary behaviors.
Annals of Behavioral Medicine, 31(3): 205-223.
Lally, P.; Van Jaarsveld, C. H.; Potts, H.W.W., & Wardle, J. (2010). “How are habits formed:
Modeling habit formation in the real world” European Journal of Social Psychology, 40(6),
998-1009.
Maltz, M. (2016). 21-Day Habit Theory. Psycho cybernetics and self-fulfillment. Tarcher Perigee,
Deluxe edition. Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, NJ 07632.

13

Maltz, M. (2001). The New Psycho-Cybernetics. Edited and updated by Kennedy, D.S., and
the Psycho-Cybernetics Foundation. A member of Penguin Putnum Inc., 375 Hudson
street New York, 10014.
Maltz, M. (1960). Psycho-Cybernetics. Simon & Schuster Inc., 1230 Avenue of the Americas,
New York, NY 10020.
Mantzari, E.; Vogt, F.; Shemit. I.; Wei, Y.; Higgins, J.P., & Marteau, T.M. (2015). Personal
financial incentives for changing habitual health-related behaviors: A systematic
review and meta-analysis. Preventive Medicine, 75, 75-85.
Stevens, V.J.; Glasgow, R.E.; Toobert, D.J.; Karanja, N., & Smith, K.S. (2003). One-year results
from a brief, computer-assisted intervention to decrease consumption of fat and increase
consumption of fruits and vegetables. Preventive Medicine 36, 594–600.
Vandelanotte, C.; Spathonis, K.M.; Eakin, E.G., & Owen, N. (2007). Website-delivered physical
activity intervention: A review of the literature. American Journal of Preventive Medicine,
33, 54-64.
Volpp, K.G.; John, L.K.; Troxel, A.B.; Norton, L.; Fassbender, J., & Loewenstien, G. (2008).
Financial incentive-based approaches for weight loss: A randomized trial. Journal of
the American Medical Association, 300(22), 2631-2637.
Volpp, K.G.; John, L.K.; Troxel, A.B.; Norton, L.; Fassbender, J., & et al. (2009). A randomized,
controlled trial of financial incentive for smoking cessation. New England Journal of
Medicine, 360(7), 699-709.
Wood, W., & Neal, D. T. (2016). Healthy through habit: Interventions for initiating & maintaining
health behavior change. Behavioral Science & Policy, 2(1), 71–83.

14

