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บทคัดย่อ

การวิจัยแบบกึ่งทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการพัฒนาความตระหนักรู้ในตนเองและ
ความสามารถของตนเองต่อความตระหนักรู้ในตนเอง ความสามารถของตนเอง พฤติกรรมการบริโภคอาหาร พฤติกรรม
การออกก�ำลังกาย ความคาดหวังต่อผลลัพธ์ เส้นรอบเอว และดัชนีมวลกายของแม่บ้านที่อ้วนลงพุงในต�ำบลตากูก
อ�ำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ กลุ่มตัวอย่างเป็นแม่บ้านอายุ 35–59 ปี ที่มีเส้นรอบเอวและและดัชนีมวลกายเกิน
เกณฑ์มาตรฐาน จ�ำนวน 68 คนเลือกโดยการสุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่าย แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง และกลุ่มเปรียบเทียบ
กลุ่มละ 34 คน เครื่องมือวิจัย ได้แก่ 1) โปรแกรมการพัฒนาความตระหนักรู้ในตนเองและความสามารถของตนเอง
โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีความตระหนักรู้ในตนเองของวิคแลนด์และดูวาลล์ (1982) ร่วมกับทฤษฎีความสามารถของตนเอง
ของแบนดูรา (1988) ใช้ระยะเวลา 10 สัปดาห์ กิจกรรมประกอบด้วย (1) การบรรยาย การชมวิดีทัศน์ การฝึกทักษะ
การท�ำแบบฝึกหัด (2) การเล่าถึงความส�ำเร็จของตนเอง (3) การใช้ตวั แบบสุขภาพ (4) การชักจูงด้วยค�ำพูดจากคู่แม่บ้าน
และ (5) การกระตุ้นทางอารมณ์ 2) แบบสอบถาม ประกอบด้วย 6 ส่วนได้แก่ ข้อมูลทั่วไป ความตระหนักรู้ในตนเอง
ความสามารถของตนเอง ความคาดหวังต่อผลลัพธ์ พฤติกรรมการบริโภคอาหาร พฤติกรรมการออกก�ำลังกาย แบบสอบถาม
ผ่านการตรวจสอบความความตรงตามเนื้อหาได้ค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหาเท่ากับ 0.84 - 0.95 และหาค่าสัมประสิทธิ์
วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต(การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน), มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ความเทีย่ งได้เท่ากับ 0.80-0.93 3) คู่มอื ลดพุงแม่บ้าน และ 4) สายวัดรอบเอว และเครือ่ งชัง่ น�้ำหนักแบบดิจติ อล วิเคราะห์
ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาและการทดสอบที
ผลการวิจยั พบว่า ความตระหนักรู้ในตนเอง ความสามารถของตนเอง พฤติกรรมการบริโภคอาหาร พฤติกรรม
การออกก�ำลังกาย และความคาดหวังต่อผลลัพธ์ของแม่บ้านที่อ้วนลงพุง หลังเข้าร่วมโปรแกรมฯ ดีกว่าก่อนเข้าร่วม
โปรแกรมฯ และดีกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนเส้นรอบเอว และดัชนีมวลกายของ
แม่บ้านที่อ้วนลงพุง หลังเข้าร่วมโปรแกรมน้อยกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่ใน
กลุ่มทดลองไม่แตกต่างจากกลุ่มเปรียบเทียบ (p > .05)
ค�ำส�ำคัญ: ความตระหนักรู้ในตนเอง, ความสามารถของตนเอง, พฤติกรรมการบริโภคอาหาร,
พฤติกรรมการออกก�ำลังกาย, ความคาดหวังต่อผลลัพธ์, แม่บ้านที่อ้วนลงพุง

Abstract

The purposes of the quasi-experimental research were to study the effects of a program for self-awareness
and self-effif icacy development on self-awareness, self-effificacy, food consumption behaviors, exercise behaviors,
outcome expectation, waist circumference and body mass index of abdominal obesity housewives at Ta Kuk
subdistrict, Khwao Sinrin district, Surin province. The sample included 68 housewives aged 35-59 years who had body
mass index and waist circumference over standard. The housewives were selected by the simple random sampling
technique and put into the experimental and comparative groups which each group comprised 34. Research tools
include: 1) the program for self-awareness and self-effificacy development which developed based on the self-awareness
theory of Duval and Wicklund (1982) and the self-effifificacy theory of Bandura (1988). The duration of the program
was 10 weeks. The activities comprised: (1) lecture, video watching, skills training, workbook doing, (2) telling
successful experiences, (3) health model, (4) verbal persuasions by buddy, and (5) emotional arousal. 2) Questionnaires
comprised seven sections: general information, self-awareness, self-effif icacy, food consumption behaviors, exercise
behaviors, outcome expectation and physical examination. Content validity indexes (CVI) were 0.84-0.95, and
Cronbach’s alpha coeffificients were 0.80-0.93. 3) Housewife manual and 4) waist tape and digital weight scales.
Data were analyzed by descriptive statistics and t- test.
The results revealed as follows. After attending the program, self-awareness, self-effificacy, food consumption
behaviors, exercise behaviors, outcome expectation of the experimental group were signifificantly better than before
attending the program, as well as, these results were better than the control group (p< .05). Also, waist
circumference and body mass index of the experimental group were signifificantly less than before attending the
program, but there was no difference between the experimental group and the control group (p > .05).
Keywords: Self-awareness, Self-effificacy, Food Consumption Behavior, Exercise Behavior,
Outcome Expectation, Abdominal Obesity Housewife
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เพศหญิง (28.88%) มากกว่าเพศชาย (11.98%) และ
พบในกลุ่มอายุ 35-59 ปี มากที่สุด ร้อยละ 15.40 รวมทั้ง
พบความชุกของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเพิ่มขึ้น โดยพบใน
เพศหญิง (65.76%) มากกว่าเพศชาย (34.24%) ซึ่งได้มี
การด�ำเนินงานตามยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีไทยตั้งแต่
พ.ศ. 2552 แต่ยังพบภาวะอ้วนลงพุง โดยเฉพาะแม่บ้านมี
มากกว่าร้อยละ 50 ของประชาชนกลุม่ เสีย่ งทีย่ งั ไม่มคี วาม
เชื่อมั่นในตนเองในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค
อาหารและการออกก�ำลังกายให้ต่อเนื่อง
การพัฒนาโปรแกรมปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพ
มีหลากหลาย ส่วนมากมีการใช้แนวคิดการก�ำกับตนเอง
การเสริมสร้างพลังอ�ำนาจ และทฤษฎีความตระหนักรู้ใน
ตนเอง (Self-awareness theory) ท�ำให้บคุ คลรูจ้ กั และเข้าใจ
ตนเอง (Duval & Wicklund, 1972) ทีน่ ยิ มใช้มาก คือ ทฤษฎี
ความสามารถของตนเอง (Self-effificacy theory) (Bandura,
1988) ที่ท�ำให้บุคคลมีความเชื่อมั่นในตนเองที่จะจัดการ
กับปัญหาและพฤติกรรมทีไ่ ม่ถกู ต้องได้ โดยการรับรู้ความ
สามารถของตนเองและความคาดหวังต่อผลลัพธ์ของ
พฤติกรรม ประกอบด้วย 1) การประสบการณ์ท่ีประสบ
ความส�ำเร็จ (Mastery experiences) 2) การใช้ตัวแบบ
(Modeling) 3) การ ชักจูงโดยใช้คำ� พูด (Verbal persuasion)
4) การกระตุ้นทางอารมณ์ (Emotional arousal)
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะน�ำแนวคิดทฤษฎีการ
ตระหนักรูใ้ นตนเองมาประยุกต์ใช้กบั ทฤษฎีความสามารถ
ของตนเอง ในการพัฒนาโปรแกรมความตระหนักรูใ้ นตนเอง
และความสามารถของตนเอง ซึ่งเมื่อบุคคลมีการปรับ
เปลีย่ นพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออกก�ำลังกาย
อย่างต่อเนื่อง จะท�ำให้เกิดผลลัพธ์คือเส้นรอบเอวและ
น�้ำหนักลดลง

ความส�ำคัญของปัญหา

ภาวะอ้วนลงพุงเป็นภัยเงียบทีร่ ้ายแรงและคุกคาม
สุขภาพของคนนับล้าน ส่งผลให้เจ็บป่วยมากกว่าคนปกติ
2-3 เท่า และเสียชีวติ ก่อนวัยอันควรจากโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รัง
ต้องเสียค่าใช้จา่ ยต่อการรักษาโรคทีเ่ กีย่ วข้องปีละประมาณ
6 พันล้านบาท องค์การอนามัยโลกจึงได้ประกาศว่าภาวะ
อ้วนลงพุงมีการระบาดทัว่ โลก โดยมีความชุกเพิม่ ขึน้ อย่าง
รวดเร็วในสหรัฐอเมริการ้อยละ 25 และคาดว่าจะเพิ่มขึ้น
อีกเท่าตัวใน 20 ปีข้างหน้า (World Health Organization,
2000) ในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยจัดอยู่อนั ดับที่ 5 ใน
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ที่พบความชุกภาวะอ้วนลงพุง
ร้อยละ 50 และเป็นอันดับที่ 2 ใน 10 ประเทศอาเซียน
อาเซียน (สายสมร พลดงนอก, สรวิเชษฐ์ รัตนชัยวงศ์,
จันจิราภรณ์ วิชัย และธัญญลักณ์ ทอนราช, 2558)
คนไทยมีภาวะอ้วนลงพุง 17 ล้านคน และเสียชีวิตปีละ
20,000 คน (ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ, 2555) ในเขตกรุงเทพมหานครพบมากทีส่ ดุ (44.6%)
รองลงมาภาคกลาง (38.4%) อันดับ 3 ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ (29.0%) (โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา,
2556) ประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือจ�ำนวนมากย้าย
ถิ่นฐานไปท�ำงานในเขตกรุงเทพและภาคกลาง ซึ่งอาจจะ
มีภาวะอ้วนลงพุงแฝงอยู่
ประเทศไทยได้ใช้ยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีไทย
พ.ศ. 2550-2559 ( กระทรวงสาธารณสุข, กรมควบคุมโรค,
2558) ในการแก้ไขปัญหา แต่ก็ยังพบภาวะอ้วนลงพุง
โดยเฉพาะกลุ่มผู้หญิงในพืน้ ทีช่ นบท ในปี พ.ศ. 2557-2558
จังหวัดสุรินทร์พบภาวะอ้วนลงพุงมีแนวโน้มความชุก
เพิ่มสูงขึ้นมากที่สุด ได้แก่ อ�ำเภอศรีณรงค์จากร้อยละ
25.82 เป็นร้อยละ 31.86 รองลงมาคือ อ�ำเภอเขวาสินรินทร์
จากร้อยละ 27.06 เป็นร้อยละ 31.31 แต่อำ� เภอเขวาสินรินทร์
เป็นใกล้เขตอ�ำเภอเมืองสามารถเข้าถึงแหล่งจ�ำหน่ายอาหาร
ง่ายกว่า และพบต�ำบลที่มีภาวะอ้วนลงพุงมากที่สุดคือ
ต�ำบลตากูกซึ่งมีภาวะอ้วนลงพุงร้อยละ 40.86 พบใน

วัตถุประสงค์การวิจัย

ศึกษาผลของโปรแกรมการพัฒนาความตระหนัก
รูใ้ นตนเองและความสามารถของตนเอง ต่อความตระหนัก
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รูใ้ นตนเอง ความสามารถของตนเอง พฤติกรรมการบริโภค
อาหาร พฤติกรรมการออกก�ำลังกาย ความคาดหวังต่อ
ผลลัพธ์ เส้นรอบเอวและดัชนีมวลกายของแม่บ้านที่อ้วน
ลงพุงในต�ำบลตากูก อ�ำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

ตระหนักรู้ในตนเองของ Duval และ Wicklund (1972)
ซึ่งประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้และชมวีดีทัศน์
ฝึกทักษะ ท�ำแบบฝึกหัด จัดกิจกรรมกลุ่มย่อย ท�ำให้
แม่บ้านได้รับรู้สติว่าตนเองมีภาวะอ้วนลงพุงระดับใด
เกิดจากสาเหตุใด จะแก้ปัญหาอย่างไร และสามารถตั้ง
เป้าหมายในการแก้ปัญหานั้นได้ อันจะท�ำให้เกิดการรับรู้
ในตนเองสูง เกิดการพึง่ พาตนเองท�ำให้ความตระหนักรู้ใน
ตนเองดีขนึ้ บุคคลก็จะเปลีย่ นแปลงและปรับพฤติกรรมของ
ตนเองให้ถูกต้องเพื่อลดความแตกต่างจากมาตรฐานนั้น
และใช้รว่ มกับทฤษฎีความสามารถของตนเองของ Bandura
(1988) ซึ่งประกอบด้วย (1) การสร้างประสบการณ์การที่
ประสบความส�ำเร็จโดยให้แม่บ้านที่อ้วนลงพุงเล่าเรื่องที่
ประสบความส�ำเร็จของตนเอง (2) การใช้ตัวแบบโดยให้
บุคคลต้นแบบทีเ่ ป็นเจ้าหน้าทีส่ ขุ ภาพและแม่บา้ นทีส่ ามารถ
ลดเส้นรอบเอวและน�้ำหนักได้เล่าถึงประสบการณ์ความ
ส�ำเร็จของตนเอง (3) การชักจูงโดยใช้คำ� พูดโดยให้แม่บ้าน
จับคู่กัน ท�ำกิจกรรมกลุ่มย่อย และท�ำแบบฝึกหัด และ
(4) การกระตุ้นทางอารมณ์โดยให้แม่บ้านออกก�ำลังกาย
ร่วมกัน แข่งขันการลดเส้นรอบเอวและน�ำ้ หนักแล้วมอบ
รางวัล และให้แม่บ้านประเมินและบันทึกเส้นรอบเอวและ
น�้ำหนักทุกสัปดาห์ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของร่างกายและ
อารมณ์ ท�ำให้บุคคลรับรู้ถึงความตื่นเต้น วิตกกังวล และ
เมือ่ ได้รบั การกระตุ้นอารมณ์ในระดับทีเ่ หมาะสมจะท�ำให้
บุคคลนั้นท�ำกิจกรรมต่างๆได้ดี
2. แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ประกอบด้วย
6 ส่วน ได้แก่ 1) ข้อมูลทั่วไป 2) ความตระหนักรู้ในตนเอง
3) ความสามารถของตนเอง 4) ความคาดหวังต่อผลลัพธ์
5) พฤติกรรมการบริโภคอาหาร 6) พฤติกรรมการออกก�ำลังกาย
ส่วนที่ (2)-(6) เป็นแบบให้เลือกตอบแบบมาตรประมาณค่า
5 ระดับได้แก่ น้อยที่สุด ค่อนข้างน้อย ปานกลาง มาก
และมากทีส่ ดุ ก�ำหนดคะแนน 1-5 ตามล�ำดับ การแปลผล
ระดับใช้เกณฑ์ค่าเฉลีย่ ดังนี้ 1.00-1.50 หมายถึง น้อยทีส่ ดุ ,
1.51-2.50 หมายถึง น้อย, 2.51-3.50 หมายถึง ปานกลาง,

สมมติฐานการวิจัย

1. ความตระหนักรู้ในตนเอง ความสามารถของ
ตนเอง พฤติกรรมการบริโภคอาหาร พฤติกรรมการออก
ก�ำลังกาย และความคาดหวังต่อผลลัพธ์ของแม่บา้ นทีอ่ ว้ น
ลงพุงในต�ำบลตากูก อ�ำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
หลังเข้าร่วมโปรแกรมฯ ดีกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมฯ และ
ในกลุ่มทดลองดีกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ
2. เส้นรอบเอวและดัชนีมวลกายของแม่บ้านที่
อ้วนลงพุงในต�ำบลตากูก อ�ำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัด
สุรินทร์ หลังเข้าร่วมโปรแกรมฯ ลดลงกว่าก่อนเข้าร่วม
โปรแกรมฯ และในกลุม่ ทดลองลดลงกว่ากลุม่ เปรียบเทียบ

วิธีด�ำเนินการวิจัย

ชนิดของการวิจยั เป็นการวิจยั กึง่ ทดลอง (Quasiexperimental research) ชนิด 2 กลุ่มวัดก่อน-หลัง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
		 ประชากร คือ แม่บา้ นทีม่ อี ายุระหว่าง 35-59 ปี
ที่มีเส้นรอบเอวมากกว่าหรือเท่ากับ 80 เซนติเมตร และ
ดัชนีมวลกายมากกว่า หรือเท่ากับ 25 กิโลกรัมต่อตารางเมตร
ไม่มโี รคประจ�ำตัว อาศัยอยูใ่ นอ�ำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัด
สุรินทร์ จ�ำนวน 354 คน
		 กลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 68 คน ได้จากการ
สุ่มแบบอย่างง่าย แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 34 คน เป็น
แม่บ้านในเขตต�ำบลตากูก และกลุ่มเปรียบเทียบ 34 คน
เป็นแม่บ้านในเขตต�ำบลปราสาททอง
เครื่องมือวิจัย ประกอบด้วย 2 ชุด ได้แก่
1. โปรแกรมการพัฒนาความตระหนักรู้ในตนเอง
และความสามารถของตนเอง โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีความ
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3.51-4.50 หมายถึง มาก และ 4.51-5.00 หมายถึง
มากที่สดุ
3. คู่มือลดพุงแม่บ้านต�ำบลตากูก
4. สายวัดรอบเอว เครื่องวัดส่วนสูง และเครื่อง
ชั่งน�้ำหนักแบบดิจิตอล
คุณภาพของเครื่องมือวิจัย หาความตรงตาม
เนือ้ หาโดยให้ผทู้ รงคุณวุฒจิ ำ� นวน 5 ท่าน หาค่าดัชนีความ
ตรงตามเนือ้ หา (CVI) ได้เท่ากับ 0.84-0.95 และน�ำไปใช้กบั
แม่บ้านจ�ำนวน 30 คน หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ
ครอนบาค ได้เท่ากับ 0.80-0.93
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วจิ ยั ด�ำเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูล เป็นระยะเวลา 10 สัปดาห์ ตัง้ แต่ 2 สิงหาคม
ถึง 9 ตุลาคม พ.ศ. 2559
การพิทกั ษ์สทิ ธิข์ องกลุม่ ตัวอย่าง โครงการวิจยั
ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์ของสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช เลขที่ 26/59 และได้รับอนุญาตให้เก็บข้อมูล
ในการวิจยั ได้จากผูอ้ �ำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต�ำบลตากูก และสาธารณสุขอ�ำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัด
สุรินทร์
วิธกี ารเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วจิ ยั ด�ำเนินการดังนี้
1. ก่อนเข้าร่วมโปรแกรมฯ ผู้วิจัยนัดประชุม
แม่บา้ นทีอ่ ว้ นลงพุงในกลุม่ ทดลอง และแจกแบบ สอบถาม
ให้ตอบ วัดรอบเอว ส่วนสูง และชั่งน�ำ้ หนักตัวแม่บ้านแต่
ละคนไว้
2. แม่บ้านทีอ่ ว้ นลงพุงในเขตต�ำบลตากูก ในกลุ่ม
ทดลอง ผู้วิจัยด�ำเนินการตามโปรแกรมการพัฒนาความ
ตระหนักรู้ในตนเองและความสามารถของตนเองให้แก่
ทัง้ กลุม่ ทีโ่ รงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลตากูก เป็นเวลา
10 สัปดาห์ กิจกรรมมีดงั นี้ (1) การบรรยาย การชมวิดที ศั น์
การฝึกทักษะ การท�ำแบบฝึกหัด (2) การเล่าถึงความส�ำเร็จ
ของตนเอง (3) การใช้ตัวแบบสุขภาพ (4) การชักจูงด้วย
ค�ำพูดจากคู่แม่บ้าน และ (5) การกระตุ้นทางอารมณ์

ใน 2 สัปดาห์แรก และติดตามต่อเนื่องสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
ส่วนแม่บ้านทีอ่ ้วนลงพุงในเขตต�ำบลปราสาททอง
ในกลุม่ เปรียบเทียบ ในสัปดาห์ที่ 1 ผู้วจิ ยั ประชุมชีแ้ จงการ
เข้าร่วมโปรแกรมฯ และให้ตอบแบบสอบถาม วัดรอบเอว
ส่วนสูง และชัง่ น�ำ้ หนักตัว และในสัปดาห์ที่ 10 นัดติดตาม/
ประเมินผล
3. หลังการทดลอง ในสัปดาห์ที่ 10 ในการประชุม
ผู้วิจัย แจกแบบสอบถามให้แม่บ้านที่อ้วนลงพุงในกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบตอบอีกครั้ง และวัดรอบเอว
ส่วนสูง และชั่งน�้ำหนักตัว
การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติเชิงพรรณนา และ
t-test ค�ำนวนค่าดัชนีมวลกายโดยใช้สตู รน�้ำหนักตัวหน่วย
เป็นกิโลกรัมหารด้วยค่าส่วนสูงเป็นเมตรยกก�ำลังสอง

ผลการวิจัย

1. แม่บ้านที่อ้วนลงพุงในกลุ่มทดลอง ร้อยละ
32.35 มีอายุระหว่าง 40-44 ปี (M = 44.17, SD = 6.49)
ร้อยละ 70.59 ส�ำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา
ร้อยละ 38.24 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 3,001-6,000 บาท
ร้อยละ 73.53 มีรายได้ไม่เพียงพอ ร้อยละ 70.96 ท�ำอาชีพ
เสริมทอผ้า ส่วนในกลุ่มเปรียบเทียบ ร้อยละ 35.29 มีอายุ
40-44 ปี (M = 45.08, SD = 6.32) ร้อยละ 52.94 ส�ำเร็จ
การศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 35.29 มีรายได้เฉลีย่
ต่อเดือน 3,001-6,000 บาท และร้อยละ 67.65 มีรายได้
ไม่เพียงพอ ร้อยละ 70.96 ท�ำอาชีพเสริมทอผ้า
2. แม่บ้านที่อ้วนลงพุงในกลุ่มทดลองมีความ
ตระหนักรู้ในตนเอง ความสามารถของตนเอง พฤติกรรม
การบริโภคอาหาร พฤติกรรมการออกก�ำลังกาย และความ
คาดหวังต่อผลลัพธ์ หลังเข้าร่วมโปรแกรมฯ ดีกว่าก่อน
เข้าร่วมโปรแกรมอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
(ตาราง1)
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ตาราง 1 เปรียบเทียบความแตกต่างของความตระหนักรู้ในตนเอง ความสามารถของตนเอง พฤติกรรมการบริโภค
อาหาร พฤติกรรมการออกก�ำลังกาย และความคาดหวังต่อผลลัพธ์ ก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรมฯ ของ
แม่บ้านที่อ้วนลงพุงในกลุ่มทดลองโดยใช้ Paired t-test (n = 34)
ตัวแปร
ความตระหนักรู้ในตนเอง
ความสามารถของตนเอง
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร
พฤติกรรมการออกก�ำลังกาย
ความคาดหวังต่อผลลัพธ์

ก่อนเข้าร่วมโปรแกรมฯ
M
SD
ระดับ
3.48 0.56 ปานกลาง
3.03 0.56 ปานกลาง
3.13 0.36 ปานกลาง
2.71 0.46 ปานกลาง
3.42 0.47 ปานกลาง

หลังเข้าร่วมโปรแกรมฯ แม่บ้านที่อ้วนลงพุงใน
กลุม่ ทดลองมีความตระหนักรูใ้ นตนเอง ความสามารถของ
ตนเอง พฤติกรรมการบริโภคอาหาร พฤติกรรมการ

หลังเข้าร่วมโปรแกรมฯ
t
p-value
M
SD ระดับ		
4.09 0.40 มาก
6.719
.000
3.72 0.40 มาก
7.900
.000
3.79 0.23 มาก
13.943
.000
3.74 0.38 มาก
12.238
.000
4.04 0.32 มาก
8.087
.000

ออกก�ำลังกาย และความคาดหวังต่อผลลัพธ์ ดีกว่ากลุ่ม
เปรียบเทียบอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ .05 (ตาราง 2)

ตาราง 2 เปรียบเทียบความแตกต่างของความตระหนักรูใ้ นตนเอง ความสามารถของตนเอง พฤติกรรมการบริโภคอาหาร
พฤติกรรมการออกก�ำลังกาย และความคาดหวังต่อผลลัพธ์ ระหว่างแม่บ้านที่อ้วนลงพุงในกลุ่มทดลอง และ
กลุ่มเปรียบเทียบ หลังเข้าร่วมโปรแกรมโดยใช้ t-test (n = 68)
ตัวแปร
ความตระหนักรู้ในตนเอง
ความสามารถของตนเอง
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร
พฤติกรรมการออกก�ำลังกาย
ความคาดหวังต่อผลลัพธ์

กลุ่มทดลอง (n =34) กลุ่มเปรียบเทียบ (n =34)
t
M SD ระดับ
M
SD
ระดับ		
4.09 0.40 มาก
3.51 0.38
มาก
6.096
3.72 0.36 มาก
3.06 0.48 ปานกลาง
6.333
3.79 0.23 มาก
3.19 0.36 ปานกลาง
8.230
3.74 0.38 มาก
3.07 0.55 ปานกลาง
5.842
4.04 0.32 มาก
3.66 0.47
มาก
3.903

ภายหลังเข้าร่วมโปรแกรมฯ แม่บา้ นทีอ่ ว้ นลงพุงใน
กลุม่ ทดลองมีเส้นรอบเอวและดัชนีมวลกายลดลงกว่าก่อน

p-value
.000
.000
.000
.000
.000

เข้าร่วมโปรแกรม อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
(ตาราง 3)

32

วารสารพยาบาล, 67(2), 27-35, 2561

Thai Journal of Nursing, 67(2), 27-35, 2018

ตาราง 3 เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเส้นรอบเอว และดัชนีมวลกาย ก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรมฯ
ของแม่บ้านที่อ้วนลงพุงในกลุ่มทดลองโดยใช้ paired t-test (n = 34)
ตัวแปร
เส้นรอบเอว
ดัชนีมวลกาย

ก่อนเข้าร่วมโปรแกรม
M
SD
95.39
8.34
29.37
3.46

หลังเข้าร่วมโปรแกรม
t
M
SD		
92.14
8.23
9.393
28.27
3.49
11.932

แม่บ้านที่อ้วนลงพุง ในกลุ่มทดลองมีเส้นรอบเอว
และดัชนีมวลกาย ไม่แตกต่างจากกลุ่มเปรียบเทียบ

p-value
.000
.000

ณ ระดับนัยส�ำคัญทางสถิติที่ .05 (ตาราง 4)

ตาราง 4 เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเส้นรอบเอวและดัชนีมวลกาย ระหว่างแม่บ้านที่อ้วนลงพุงใน
กลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ หลังเข้าร่วมโปรแกรมฯโดยใช้ t-test (n = 68)
ตัวแปร
เส้นรอบเอว
ดัชนีมวลกาย

กลุ่มทดลอง (n = 34)
M
SD
92.14
8.23
28.27
3.49

กลุ่มเปรียบเทียบ (n = 34)
t
M
SD		
93.77
7.77
0.844
29.77
4.06
1.640

p-value
.402
.106

พบว่า ความสามารถของตนเองและความคาดหวังต่อ
ผลลัพธ์การออกก�ำลังกายสูงกว่าก่อนทดลองและสูงกว่า
กลุม่ ควบคุมอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ ี่ .05 ยุภาพร นาคกลิง้ ,
ทัศนีย์ รวิวรกุล, พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์ และ
วราภรณ์ เสถียรนพเก้า (2554) พบว่า กลุ่มทดลองมีการ
รับรู้ความสามารถตนเอง มีความคาดหวังในผลดีของการ
ปฏิบัติและพฤติกรรมการป้องกันภาวะแทรกซ้อนของ
ผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงดีขึ้นกว่าก่อนการทดลอง
และดีกว่ากลุม่ เปรียบเทียบอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ .05
กิจกรรมให้ความรู้ คล้ายกับของ ถาวร มาต้นและปัทมา
สุพรรณกุล (2555) และยุภาพร นาคกลิง้ , ทัศนีย์ รวิวรกุล,
พิมพ์สรุ างค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์ และวราภรณ์ เสถียรนพเก้า
(2554) แต่แตกต่างที่งานวิจัยนี้มีการท�ำแบบฝึกหัดและ

การอภิปรายผลการวิจัย

ผลการวิจยั พบว่าโปรแกรมการพัฒนาความตระหนัก
รู้ในตนเองและความสามารถของตนเอง มีผลต่อการเพิ่ม
ความตระหนักรู้ในตนเอง ความสามารถของตนเอง
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร พฤติกรรมการออกก�ำลังกาย
และความคาดหวังต่อผลลัพธ์ ของแม่บ้านที่อ้วนลงพุงใน
ต�ำบลตากูก อ�ำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ซึ่ง
สนับสนุนสมมติฐานการวิจัย และสนับสนุนทฤษฎีความ
ตระหนักรู้ในตนเอง และทฤษฎีความสามารถของตนเอง
แต่ไม่มผี ลต่อเส้นรอบเอวและดัชนีมวลกาย ซึง่ ไม่สนับสนุน
สมมติฐานการวิจัย
ทั้งนี้ผลการวิจัยได้สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ
นักวิจัยอื่นดังนี้ งานวิจยั ของ พรพิมล เวชกุลธ�ำรง (2547)
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ฝึกทักษะที่ต่อเนื่องทุกสัปดาห์ ท�ำให้แม่บ้านที่อ้วนลงพุง
เข้าใจและประยุกต์ใช้ได้จริงกับชีวติ ประจ�ำวัน การประเมิน
วัดเส้นรอบเอวและชั่งน�้ำหนักสัปดาห์ละ 1 ครั้งท�ำให้
แม่บ้านที่อ้วนลงพุงได้รับรู้การเปลี่ยนแปลง และความ
สามารถของตนเองว่าสามารถท�ำให้เส้นรอบเอวและ
น�้ำหนักลดลงได้ เมื่อสิ่งที่คาดหวังเป็นจริงได้ ก็จะท�ำให้มี
พฤติกรรมต่อเนื่อง เมื่อพฤติกรรมดีขึ้น และจะให้ท�ำ
ต่อเนื่องได้ต้องมีความคาดหวังต่อผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น
การที่แม่บ้านที่อ้วนลงพุง ในกลุ่มทดลองมีเส้น
รอบเอวและดัชนีมวลกาย ไม่แตกต่างจาก กลุม่ เปรียบเทียบ
อาจเนื่องจากในช่วงการทดลองมีประเพณีเทศกาล
เข้าพรรษาเลีย้ งพระทุกวันอาทิตย์ มีกจิ กรรมโรงทานอาหาร
มากมายหลายชนิด ท�ำให้แม่บ้านอาจยังมีพฤติกรรมการ
รับประทานอาหารทีม่ พี ลังงานเกินความต้องการของร่างกาย

และคู่บัดดี้บางคู่อาศัยอยู่บ้านห่างกัน ท�ำให้การกระตุ้น
ชักชวนกันออกก�ำลังกายท�ำได้ไม่สม�ำ่ เสมอ และระยะเวลา
การทดลอง เพียง 10 สัปดาห์อาจไม่เพียงพอที่จะท�ำให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงในน�้ำหนักตัวได้

ข้อเสนอแนะ

1. พยาบาลสามารถน�ำโปรแกรมฯ ไปประยุกต์ใช้
กับประชาชนทีม่ ภี าวะอ้วนลงพุง เพือ่ เพิม่ ความตระหนักรู้
ในตนเอง ความสามารถของตนเอง ความคาดหวังต่อ
ผลลัพธ์ พฤติกรรมการบริโภคอาหาร และพฤติกรรมการ
ออกก�ำลังกาย
2. ควรเพิ่มระยะเวลาของโปรแกรมฯให้มากกว่า
10 สัปดาห์ในการศึกษาต่อไป
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