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Abstract
Purpose: To study the effects of eating and exercising behavioral modification program on
standard weight for height, eating behavior, exercise and physical activities, calories intake and energy
distribution in overweight adolescents.
Design: Quasi-experimental study.
Methods: Using convenience sampling, 120 grade 7 students with overweight were recruited from
2 schools randomly sampling from those under the Bangkok Educational Service Area Office 3. The
subjects were divided into the experimental and control groups with 60 each. The students’ weight,
height, %weight for height, eating behavior, food diary, and activity record were assessed at the
beginning and at the end of the study. The experimental group was enrolled in a 30-week eating and
exercising behavioral modification program with periodic follow-up by the researchers. Focus groups
were also held for the parents and teachers. Data were analyzed using t-test, Mann-Whitney U test, and
Wilcoxon Signed Ranks Test.
Main findings: At the end of the study, 87 participants remained in the study with 46 in the
experimental group (25 male, 21 female) and 41 in the control group (25 male, 16 female). The results
revealed that there was no significant difference between the study groups on standard weight for height,
eating behavior, exercise and physical activities, calories intake and energy distribution (p > .05).
However, the with-in group analysis showed significant differences in % weight for height and eating
behavior in the experimental group; a significant decrease of exercising behavior in the control group.
Conclusion and recommendations: Nurses should apply the eating and exercising behavioral
modification program in lowering the risk of obesity in adolescents. Long-term follow-up should also be
taken as to maintain a proper eating behavior.
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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพือ่ ศึกษาผลของการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออกกำลังกายในเด็กวัยรุน่ ทีม่ ี
ภาวะน้ำหนักเกิน ต่อร้อยละของน้ำหนักต่อส่วนสูง พฤติกรรมการรับประทานอาหาร พฤติกรรมการออกกำลังกาย และ
การทำกิจกรรม ปริมาณพลังงาน และสัดส่วนการกระจายพลังงานทีก่ ลุม่ ตัวอย่างได้รบั ต่อวัน
รูปแบบการวิจยั : เป็นการวิจยั เชิงกึง่ ทดลอง (quasi-experimental study)
วิธดี ำเนินการวิจยั : กลุม่ ตัวอย่างเป็นนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 สำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากรุงเทพมหานครเขต 3
สุม่ จากการจับสลากได้ 2 โรงเรียน คัดเลือกกลุม่ ตัวอย่างแบบสะดวกจากนักเรียนทีม่ ภี าวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนโรงเรียนละ
60 คน แบ่งเป็นกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม เก็บข้อมูลทัง้ สองกลุม่ ก่อนและสิน้ สุดโครงการ โดยการชัง่ น้ำหนัก วัดส่วนสูง 

ค่าร้อยละน้ำหนักต่อส่วนสูง แบบสอบถาม แบบบันทึกอาหารและกิจกรรม กลุม่ ทดลองมีการติดตามเป็นระยะ มีการสนทนา
กลุม่ โดยมีผปู้ กครองและครูมสี ว่ นร่วม ระยะเวลาของโครงการ 30 สัปดาห์ วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิตพิ รรณนา t-test  MannWhitney U และ Wilcoxon Signed Ranks Test
ผลการวิจยั : เมือ่ สิน้ สุดโครงการมีกลุม่ ตัวอย่างจำนวน 87 คน แบ่งเป็นกลุม่ ทดลอง 46 คน เพศชาย 25 คน เพศหญิง
21 คน และกลุม่ ควบคุม 41 คน เพศชาย 25 คน เพศหญิง 16 ผลการทดสอบระหว่างกลุม่ เมือ่ สิน้ สุดโครงการพบว่า 

ค่าเฉลี่ยของน้ำหนัก ส่วนสูง และร้อยละของน้ำหนักต่อส่วนสูง คะแนนพฤติกรรมการบริโ ภคอาหาร พฤติกรรม
การออกกำลังกาย และสัดส่วนการกระจายพลังงานที่กลุ่มตัวอย่างได้รับต่อวัน ระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง 

ไม่มคี วามแตกต่างกันทีน่ ยั สำคัญทางสถิติ (p > .05) ส่วนผลการทดสอบภายในกลุม่ พบความแตกต่างอย่างมีนยั สำคัญ
ของร้อยละของน้ำหนักต่อส่วนสูง และพฤติกรรมการบริโภคอาหารในกลุม่ ทดลอง และพฤติกรรมการออกกำลังกายลดลง
ในกลุม่ ควบคุม
สรุปและข้อเสนอแนะ: พยาบาลควรนำวิธกี ารปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออกกำลังกาย มาช่วย
ในการลดความเสีย่ งของเด็กวัยเรียนต่อการเกิดโรคอ้วน พร้อมทัง้ ควรมีการติดตามผลในระยะยาวถึงการคงไว้ซงึ่ พฤติกรรม
การรับประทานอาหารทีเ่ หมาะสม
คำสำคัญ: วัยรุน่ พฤติกรรมการบริโภคอาหาร การออกกำลังกาย ภาวะน้ำหนักเกิน
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ประสบการณ์ประกอบด้วย พฤติกรรมทีเ่ คยกระทำอยูเ่ ป็น
พฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออกกำลังกาย ประจำในอดีต ปัจจัยส่วนบุคคล (ซึง่ ได้แก่ ปัจจัยทางด้าน
หรือการทำกิจกรรม นับเป็นปัจจัยสำคัญของการเกิดภาวะ ชีวภาพ เช่น อายุ เพศ น้ำหนักตัว ส่วนสูง) และปัจจัยทาง
น้ำหนักเกินและโรคอ้วนในเด็กและวัยรุ่น การเกิดภาวะ ด้านจิตสังคมและวัฒนธรรม (เช่น ความภาคภูมใิ จในตน
น้ำหนักเกิน (หมายถึง การมีนำ้ หนักมากกว่ามาตรฐานเมือ่
การรับรู้ภาวะสุขภาพ วัฒนธรรมการเลี้ยงดู การศึกษา)
เทียบกับส่วนสูง หรือ % weight for height อยูร่ ะหว่าง ส่วนความรู้ความเข้าใจและความรู้สึกที่มีต่อพฤติกรรมจะ
ร้อยละ 110-120) และโรคอ้วน (หมายถึง การมี % weight ประกอบไปด้วย การรับรู้ประโยชน์ของการทำพฤติกรรม
for height > 120 หรือค่าดัชนีมวลกาย ทีเ่ รียกว่า body การรับรู้อุปสรรคต่อการทำพฤติกรรม การรับรู้สมรรถนะ
mass index, BMI >95th เปอร์เซนต์ ไทด์) ตามเพศและ ของตนเองในการทำพฤติกรรม ความรูส้ กึ ทีม่ ตี อ่ พฤติกรรม
อายุ1 ส่งผลให้เกิดโรคเรื้อรังที่ ไม่ติดต่อ ได้แก่ เบาหวาน 
 รวมถึงอิทธิพลจากบุคคลแวดล้อมในการทำพฤติกรรม และ
โรคหลอดเลือดหัวใจ ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง2 สถานการณ์ ที่ มี อิ ท ธิ พ ลที่ ท ำให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลง
จากการสำรวจสภาวการณ์ ข องเด็ ก และเยาวชนไทย 
 พฤติกรรมนัน้ ๆ นอกจากปัจจัยหลัก 2 ประการนีแ้ ล้ว บุคคล
พ.ศ. 2547-2550 พบว่า มีพฤติกรรมการรับประทานขนม ต้องมีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะปฏิบตั พิ ฤติกรรมนัน้ ให้สำเร็จก่อนทีจ่ ะ
กรุบกรอบและดื่มน้ำอัดลมเป็นประจำเพิ่มขึ้นจากร้อยละ ทำพฤติกรรมนั้นๆ จริง เนื่องจากวัยรุ่นเป็นวัยที่เป็นช่วง
26.7 และ 20.3 ในปี พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2548 เป็น เชือ่ มต่อระหว่างเด็กถึงผู้ใหญ่ เป็นวัยทีต่ อ้ งการอิสระ เพือ่ น
ร้อยละ 47.0 และ 31.9 ในปี พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2550 และสังคมมีความสำคัญมาก มีการเลียนแบบ มีการปรับตัว
ตามลำดับ3 ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้มีผลทำให้ร่างกายได้รับ ได้งา่ ยถ้ามีความตัง้ ใจทีจ่ ะกระทำ สามารถเปลีย่ นแปลงและ
พลังงานเพิ่มมากขึ้นเกินความจำเป็น ประกอบกับการทำ ปรับปรุงพฤติกรรมได้ และพฤติกรรมทีเ่ กิดขึน้ ในช่วงวัยนีม้ ี
กิจกรรมและออกกำลังกายน้อยจึงทำให้เด็กและวัยรุ่นมี แนวโน้มทีจ่ ะคงอยู่ ได้ถาวรมากกว่าในวัยผู้ ใหญ่6 การปรับ
ภาวะน้ำหนักเกินมากขึ้น จากการศึกษาในสหรัฐอเมริกา พฤติกรรมสุขภาพแก่เด็กและวัยรุน่ จะมีสว่ นช่วยควบคุมการ
พบว่า ค่าดัชนีมวลกายของเด็กวัยรุ่นทั้งชายและหญิงมี เกิดภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนในเด็กและวัยรุน่ ได้ ผูว้ จิ ยั
ความสัมพันธ์กับการใช้เวลาในการดูโทรทัศน์หรือวีดี โอ 
 จึงสนใจศึกษาผลของการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการบริโภค
โดยวัยรุน่ ทีด่ โู ทรทัศน์จะมีคา่ ดัชนีมวลกายมากกว่าวัยรุน่ ที่ อาหาร และการออกกำลังกายในเด็กวัยรุน่ ทีม่ ภี าวะน้ำหนัก
ไม่ได้ดโู ทรทัศน์ และพบว่าปริมาณอาหารทีร่ บั ประทานหรือ เกิน โดยใช้ โมเดลการส่งเสริมสุขภาพของ เพนเดอร์5 เป็น
ปริมาณพลังงานที่ ได้รับมีความสัมพันธ์กับการใช้เวลาว่าง กรอบแนวคิดของการจัดกิจกรรมเพือ่ ปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
ในการดูโทรทัศน์และใช้คอมพิวเตอร์ โดยวัยรุน่ ชายจะได้รบั
โดยการศึกษาในระยะที่ 1 ของโครงการพบว่า การรับรู้
พลังงานมากขึน้ วันละ 400 กิโลแคลอรี และวัยรุน่ หญิงจะ อุปสรรคและการรับรู้สมรรถนะตนเองสามารถทำนาย
ได้รบั พลังงานเพิม่ ขึน้ วันละ 300 กิโลแคลอรี ซึง่ เกิดจากการ พฤติกรรมการบริโภคอาหารของวัยรุน่ ได้7 ในขณะเดียวกัน
ที่วัยรุ่นเหล่านี้มีการดื่มน้ำอัดลม รับประทานอาหารทอด พฤติกรรมการบริโ ภคอาหารก็มีความสัมพันธ์กับภาวะ
และขนมกรุ บ กรอบในขณะดู โ ทรทั ศ น์ 4 จึ ง ทำให้ ได้ รั บ โภชนาการของวัยรุ่นด้วย8 ผู้วิจัยจึงจัดกิจกรรมโดยการ
พลังงานจากอาหารเพิ่มขึ้น ในขณะที่ ไม่มีการทำกิจกรรม ส่งเสริมให้วัยรุ่นรับรู้ประโยชน์ของการออกกำลังกายและ
หรือออกกำลังกาย ส่วนการศึกษาในประเทศไทยพบว่า เด็ก การบริโภคอาหารทีเ่ หมาะสม สามารถจัดการกับอุปสรรคที่
และวัยรุน่ ใช้เวลาในการดูโทรทัศน์เฉลีย่ วันละ 6.1 ชัว่ โมง ขัดขวางได้ มีการรับรู้สมรรถนะของตนเองในการควบคุม
ใช้เวลาในการเล่นอินเทอร์เนตเพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 11.2 ในปี น้ำหนัก รวมทั้งสนับสนุนให้คนในครอบครัวโดยเฉพาะ
พ.ศ. 2546 เป็นร้อยละ 33.4 ในปี พ.ศ. 25503
ผู้ปกครองจัดหาอาหารและกิจกรรมที่เหมาะสมแก่วัยรุ่น
		 การที่ บุ ค คลจะมี พ ฤติ ก รรมสุ ข ภาพที่ ดี ไ ด้ นั้ น เพราะผู้ปกครองและครูมีอิทธิพลในเรื่องการให้ความรู 
้
ขึน้ อยูก่ บั ปัจจัยหลัก 2 ประการ5 คือ ลักษณะเฉพาะและ กำลังใจ การเสนอแนะ รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อลด
ประสบการณ์ ข องบุ ค คล และความรู้ ค วามเข้ า ใจและ ความเสีย่ งต่อการเกิดโรคอ้วน การศึกษาครัง้ นีม้ งุ่ เน้นทีว่ ยั
ความรู้สึกที่มีต่อพฤติกรรมนั้น ลักษณะส่วนบุคคลและ รุ่นตอนต้น เนื่องจากเป็นวัยที่เริ่มสามารถตัดสินใจเลือก
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กิจกรรมเอง เลือกอาหารบริโภคเอง แต่ในขณะเดียวกันยัง
ต้องพึ่งพาผู้ปกครองในเรื่องการเลี้ยงดู และศึกษาในเขต
บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เพราะสิง่ แวดล้อมในเขต
เมืองมีสงิ่ ทีท่ า้ ทายวัยรุน่ ตอนต้นในเรือ่ งของโภชนาการ เช่น
การมี ร้ า นสะดวกซื้ อ ที่ ห าได้ ง่ า ย จึ ง ทำให้ นั ก เรี ย นอายุ 

6-14 ปี ในเขตกรุ ง เทพมหานคร มี ภ าวะน้ ำ หนั ก เกิ น
ร้อยละ 15 และ โรคอ้วนร้อยละ 4.99 ดังนัน้ ในการศึกษา
ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั จึงได้จดั ทำโครงการเพือ่ ปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
การบริโภคอาหาร และการออกกำลังกายของเด็กวัยรุน่ ทีม่ ี
ภาวะน้ำหนักเกินเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคอ้วน 

ซึง่ ผลจากการศึกษาจะเป็นประโยชน์ในการนำไปปรับใช้กบั
วัยรุน่ ในพืน้ ทีต่ า่ งๆ ต่อไป  

วิธีดำเนินการวิจัย

การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นระยะที่ 2 ของโครงการวิจยั รูปแบบ
พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพในเด็กวัยรุ่นไทยที่มีภาวะ
โภชนาการเกิน ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงกึ่งทดลอง (quasiexperimental study) เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือน
พฤศจิกายน 2551- สิงหาคม 2552
ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยม
ศึ ก ษาปี ที่ 1 ปี ก ารศึ ก ษา 2551 ของโรงเรี ย นสั ง กั ด
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 บางกอกน้อย สุม่ ด้วย
การจับสลากได้ 2 โรงเรียน และคัดเลือกกลุม่ ตัวอย่างแบบ
สะดวกจากนักเรียนทีม่ ภี าวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนโดยมี
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
ค่าร้อยละของน้ำหนักต่อส่วนสูงเป็น 110-140 จากโครงการ
1. เพื่อเปรียบเทียบร้อยละของน้ำหนักต่อส่วนสูง วิจยั ระยะที่ 17-8 และผูป้ กครองของนักเรียน จำนวนรวม
คะแนนพฤติกรรมการรับประทานอาหาร พฤติกรรมการออก 120 คู่ แบ่งเป็นกลุม่ ทดลอง 60 คู่ และกลุม่ ควบคุม 60 คู่
กำลังกายและการทำกิจกรรม ปริมาณพลังงานและสัดส่วน และครูประจำโรงเรียนๆ ละ 3 คน
การกระจายพลังงานทีก่ ลุม่ ตัวอย่างได้รบั ต่อวัน ระหว่างกลุม่
เครือ่ งมือที่ใช้ในการวิจยั
ทดลองและกลุม่ ควบคุม เมือ่ สิน้ สุดโครงการ
ประกอบด้วยเครือ่ งมือที่ใช้ ในการทดลองและเครือ่ ง
2. เพื่อเปรียบเทียบร้อยละของน้ำหนักต่อส่วนสูง มือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
คะแนนพฤติกรรมการรับประทานอาหาร พฤติกรรมการออก
เครือ่ งมือที่ใช้ในการทดลอง
กำลังกายและการทำกิจกรรม ปริมาณพลังงานและสัดส่วน
1) คูม่ อื สำหรับกลุม่ ตัวอย่างทีผ่ วู้ จิ ยั จัดทำขึน้ มี 3 เล่ม  
การกระจายพลังงานที่กลุ่มตัวอย่างได้รับต่อวัน ก่อนเริ่ม
เล่มที่ 1 เรือ่ งการควบคุมน้ำหนักของเด็กและวัยรุน่
โครงการและเมือ่ สิน้ สุดโครงการ ของกลุม่ ทดลองและของ จำนวน 28 หน้า เนือ้ หาประกอบด้วย โรคอ้วนและผลเสีย
กลุม่ ควบคุม
ต่ อ สุ ข ภาพ รู ป ร่ า งของฉั น เป็ น อย่ า งไร อาหารสำหรั บ
เด็กวัยรุ่นที่มีภาวะน้ำหนักเกิน ลืมตัวไปแล้วทำอย่างไรดี 

สมมุติฐานการวิจัย เมือ่ สิน้ สุดโครงการ
การบันทึกอาหาร  
1. กลุม่ ทดลองมีคา่ ร้อยละของน้ำหนักต่อส่วนสูงลดลง
เล่มที่ 2 เรือ่ งการออกกำลังกายเพือ่ สุขภาพ จำนวน
มากกว่ากลุม่ ควบคุม
18 หน้า เนือ้ หาประกอบด้วย การออกกำลังกายเพือ่ สุขภาพ
2. กลุ่มทดลองมีคะแนนพฤติกรรมการรับประทาน ช่ ว งการอบอุ่ น ร่ า งกาย ช่ ว งการออกกำลั ง กาย ช่ ว ง
อาหาร พฤติกรรมการออกกำลังกายและการทำกิจกรรม ผ่อนคลายร่างกาย ท่าการฝึกกายบริหาร เป็นภาพการ์ตนู
มากกว่ากลุม่ ควบคุม
ประกอบการบรรยาย
3. กลุ่มทดลองมีปริมาณพลังงานและสัดส่วนการ
เล่มที่ 3 เรือ่ งกินอย่างไร...ไม่อว้ น จำนวน 15 หน้า
กระจายพลังงานที่กลุ่มตัวอย่างได้รับต่อวันเหมาะสมกว่า เนือ้ หาประกอบด้วย ขัน้ ตอนการกินอย่างไรไม่อว้ น อาหาร
กลุม่ ควบคุม
ตามสีไฟจราจร รายการอาหารควบคุมน้ำหนัก และฉลาก
4. คะแนนพฤติกรรมการรับประทานอาหาร พฤติกรรม โภชนาการ
การออกกำลังกายและการทำกิจกรรม ปริมาณพลังงานและ
2) อุปกรณ์ที่ใช้ ในการชัง่ น้ำหนัก วัดส่วนสูง ได้แก่
สัดส่วนการกระจายพลังงานที่กลุ่มทดลองได้รับต่อวัน 
 เครือ่ งชัง่ น้ำหนักระบบคานยีห่ อ้ Detecto แบ่งสเกลน้ำหนัก
ก่อนเริม่ โครงการและเมือ่ สิน้ สุดโครงการมีความแตกต่างกัน ต่ำสุด 0.10 กิโลกรัม และทีว่ ดั ส่วนสูงแบบแท่งไม้แบ่งสเกล
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ความสูงต่ำสุด 0.10 เซนติเมตร
3) แนวทางการจัดกิจกรรมการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
การบริโภคอาหารซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมการให้ความรู้
การติดตามผล และการสนทนากลุม่ (focus group)
เครือ่ งมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
1) แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล เป็นแบบบันทึกที่
ผูว้ จิ ยั สร้างขึน้ เอง เพือ่ สอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของกลุม่
ตัวอย่างและผูป้ กครอง
2) แบบสอบถามพฤติกรรมการรับประทานอาหาร
จำนวน 18 ข้อ สอบถามเกีย่ วกับการรับประทานอาหารที่
เหมาะสมและไม่เหมาะสม คำตอบเป็นแบบมาตรประมาณ
ค่า 4 ระดับ พิสัย 0-54 คะแนน คะแนนสูงแสดงว่ามี
พฤติ ก รรมการรั บ ประทานอาหารที่ ดี มี ค่ า ความเที่ ย ง 

(α) = .687
3) แบบสอบถามพฤติกรรมการออกกำลังกายและการ
ทำกิ จ กรรม เป็ น คำถามปลายเปิดให้กลุ่มตัวอย่างเติม
กิจกรรมที่ปฏิบัติ จำนวนครั้ง และเวลาที่ทำกิจกรรมหรือ
เล่นกีฬา (นาที) ในสัปดาห์ทผี่ า่ นมา
4) แบบบันทึกอาหาร (food record) ให้กลุม่ ตัวอย่าง
บันทึกอาหารทุกชนิดทีร่ บั ประทานภายหลังการรับประทาน
ทันทีเป็นเวลา 3 วันโดยมีวันหยุดรวมอยู่ด้วยอย่างน้อย 

1 วัน
5) แบบบันทึกน้ำหนักและส่วนสูง
การพิทกั ษ์สทิ ธิก์ ลุม่ ตัวอย่าง
การวิจัยครั้งนี้ ได้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจยั ในคน มหาวิทยาลัยมหิดล (รหัสโครงการ
COA.NO.MU-IRB 2009/070.2804)  
วิธดี ำเนินการทดลอง
ผูว้ จิ ยั ได้ดำเนินการทดลองในการจัดโครงการการปรับ
เปลีย่ นพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการทำกิจกรรมเพือ่
ลดความเสีย่ งต่อการเกิดโรคอ้วนในเด็กวัยรุน่ และติดตาม
ประเมินผลรวมเป็นเวลา 30 สัปดาห์ ดังนี้
1. ประเมิ น ภาวะโภชนาการนั ก เรี ย นโดยการชั่ ง
น้ำหนัก วัดส่วนสูง พร้อมทั้งให้ตอบแบบสอบถามข้อมูล
ส่วนบุคคล พฤติกรรมการรับประทานอาหาร พฤติกรรมการ
ออกกำลังกายและการทำกิจกรรม ทั้งกลุ่มควบคุมและ
กลุม่ ทดลอง
2. กลุม่ ทดลองเข้าร่วมกิจกรรมดังนี้
		 2.1 สัปดาห์ที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้แก่

นักเรียน ผูป้ กครองและครู ตามแผนของโครงการ พร้อมทัง้
มอบคู่มือเล่มที่ 1 และ 2 และแบบบันทึกอาหารให้กลุ่ม
ตัวอย่างบันทึกก่อนมาพบผูว้ จิ ยั ทุกครัง้
		 2.2 สัปดาห์ที่ 2-16 พบผูว้ จิ ยั เพือ่ ดำเนินกิจกรรม
ดังนี้
			 2.2.1 ชัง่ น้ำหนักทุก 1 สัปดาห์ วัดส่วนสูงทุก 4
สัปดาห์
			 2.2.2 ประเมินผลพฤติกรรมการรับประทาน
อาหารจากบันทึกอาหาร การมีกจิ กรรมเคลือ่ นไหว และให้
คำปรึกษาแก่กลุม่ ตัวอย่างทุก 1 สัปดาห์ ในสัปดาห์ที่ 2-5
จำนวน 4 ครัง้ ต่อไปทุก 2 สัปดาห์
			 2.2.3 ตัวแทนกลุม่ ทดลอง ผูป้ กครอง และครู
พบผูว้ จิ ยั ในการ สนทนากลุม่ (focus group) เพือ่ ประเมิน
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติตามแผนและให้ข้อมูล
ป้อนกลับทุก 4 สัปดาห์ จำนวน 4 ครัง้
		 2.3 จัดอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร เตรียมตัวรับปิดเทอม
ก่อนทีก่ ลุม่ ตัวอย่างจะปิดการศึกษาฤดูรอ้ นตามแผนการจัด
กิจกรรมของโครงการพร้อมทัง้ นัดหมายการติดตาม
		 2.4 สัปดาห์ที่ 20-28 ผูว้ จิ ยั ติดตามพฤติกรรมการ
รับประทานอาหารและการมีกจิ กรรมเคลือ่ นไหวของกลุม่ ตัว
อย่างทางโทรศัพท์ทกุ 4 สัปดาห์
3. กลุม่ ควบคุมเข้าร่วมกิจกรรม โดยมอบคูม่ อื เล่มที่ 1
พร้อมกับให้ความรูเ้ กีย่ วกับโรคอ้วน การบริโภคอาหารและ
การออกกำลังกายที่เหมาะสม ใช้เวลาในการให้ความรู 
้
3 1/2 ชัว่ โมง ในสัปดาห์ที่ 1
4. สัปดาห์ที่ 30 กลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มพบผู้วิจัย
เพื่ อ ประเมิ น น้ ำ หนั ก วั ด ส่ ว นสู ง ตอบแบบสอบถาม
พฤติกรรมการรับประทานอาหาร แบบสอบถามพฤติกรรม
การออกกำลังกายและการทำกิจกรรม และส่งแบบบันทึก
อาหาร พร้อมทัง้ มอบคูม่ อื เล่มที่ 2 และ 3 แก่กลุม่ ควบคุม
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ใช้ โ ปรแกรมสำเร็ จ รู ป แจกแจงความถี่ ร้ อ ยละ 

ค่าเฉลีย่ ความคาดเคลือ่ นมาตรฐาน ทดสอบความแตกต่าง
ร้อยละของน้ำหนักต่อส่วนสูง คะแนนพฤติกรรมการบริโภค
อาหาร พฤติกรรมการออกกำลังกาย ปริมาณพลังงานและ
สัดส่วนการกระจายพลังงานที่กลุ่มตัวอย่างได้รับต่อวัน 

การเปรียบเทียบระหว่างกลุม่ และภายในกลุม่ สำหรับข้อมูลที่
มีการกระจายตัวแปรแบบโค้งปกติใช้สถิติ independent 

t-test และ paired t-test ตามลำดับ ส่วนข้อมูลทีม่ กี าร
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กระจายของตัวแปรไม่เป็นโค้งปกติใช้สถิติ Man-Withney U
และ Wilcoxon Signed Ranks Test ตามลำดับ

ผลการวิจัย
เมื่อสิ้นสุดโครงการ กลุ่มตัวอย่างจำนวน 120 คน
เหลือเพียง 87 คน คิดเป็นร้อยละ 72.5 เมือ่ เปรียบเทียบ
ลักษณะเชิงประชากรของกลุม่ ตัวอย่างทีอ่ อกจากการศึกษา
และกลุ่มตัวอย่างที่เหลืออยู่ ไม่พบความแตกต่างอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ (ไม่ ได้แสดงผลในตาราง) โดยกลุ่ม
ทดลอง 46 คน เป็นเพศชาย 25 คน เพศหญิง 21 คน กลุม่
ควบคุม 41 คน เป็นเพศชาย 25 คน เพศหญิง 16 คน ทัง้
กลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุมส่วนใหญ่ บิดามารดาอยูด่ ว้ ยกัน
(ร้อยละ 67.82) การศึกษาของบิดามารดาจบชั้นประถม
ศึกษา (ร้อยละ 27.59 และ 37.93 ตามลำดับ) รายได้
ครอบครัวต่ำกว่า 20,000.00 บาท/เดือน (ร้อยละ 57.47)
กลุ่มตัวอย่างมีอายุเฉลี่ย 12.07±42 ปี ใช้จ่ายค่าอาหาร

เฉลีย่ วันละ 301±15.26 บาท และส่วนใหญ่รบั ประทาน
อาหารมือ้ หลักวันละ 2 มือ้ ขึน้ ไป (ร้อยละ 80.80)
ผลการทดสอบความแตกต่างของ น้ำหนัก ส่วนสูง 

ค่าร้อยละของน้ำหนักต่อส่วนสูง คะแนนพฤติกรรมการ
บริโ ภคอาหาร พฤติกรรมการออกกำลังกายและการทำ
กิจกรรม ปริมาณพลังงานและสัดส่วนการกระจายพลังงาน
ที่กลุ่มตัวอย่างได้รับต่อวัน ระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่ม
ทดลองก่อนเริ่มโครงการไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ (ไม่ได้แสดงผลในตาราง)
ผลการทดสอบระหว่างกลุม่ เมือ่ สิน้ สุดโครงการพบว่า
ค่าเฉลี่ยของน้ำหนัก ส่วนสูง และร้อยละของน้ำหนักต่อ
ส่วนสูง คะแนนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร พฤติกรรมการ
ออกกำลังกายและการทำกิจกรรม ปริมาณพลังงานและ
สัดส่วนการกระจายพลังงานที่กลุ่มตัวอย่างได้รับต่อวัน
ระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง มีความแตกต่างกัน
อย่างไม่มนี ยั สำคัญทางสถิติ (p > .05) (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1  เปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ของตัวแปรทีศ่ กึ ษา ระหว่างกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม เมือ่ สิน้ สุดโครงการ
ข้อมูล
น้ำหนัก (กิโลกรัม)
ส่วนสูง (เซนติเมตร)
ร้อยละของน้ำหนักต่อส่วนสูง
พฤติกรรมการรับประทานอาหาร
พฤติกรรมการออกกำลังกายและการทำกิจกรรม
ปริมาณพลังงานและสัดส่วนการกระจายพลังงาน
• พลังงาน (กิโลแคลลอรี)่
• คาร์โบไฮเดรต (%)
• โปรตีน (%)
• ไขมัน (%)
a

กลุม่ ควบคุม
ค่าเฉลีย่ (SD)
69.06 (12.60)
161.80 (7.53)
135.87 (15.05)
30.07 (4.39)
67.44 (74.74)

กลุม่ ทดลอง
ค่าเฉลีย่ (SD)
64.57 (10.08)
159.34 (6.12)
130.28 (13.71)
31.78 (4.56)
110.54 (67.44)

ค่าสถิติ

p

1.844a
1.685a
1.812a
-1.776a
- .609b        

.069
.096
.074
.079
.543

944.98 (319.59)
50.76 (12.98)
16.92 (4.18)
32.30 (11.65)

864.43 (391.22)
53.86 (10.30)
18.19 (4.95)
27.94 (9.49)

0.988a
-1.158a
-1.212a
1.770a

.326
.250
.230
.081

ค่า t, b ค่า z

ผลการทดสอบภายในกลุม่ พบว่า เมือ่ สิน้ สุดโครงการ
กลุม่ ทดลองมีคา่ เฉลีย่ ของน้ำหนัก และส่วนสูงเพิม่ ขึน้ แต่มี
ค่าร้อยละของน้ำหนักต่อส่วนสูงลดลงอย่างมีนยั สำคัญทาง
สถิติ (p < .01) ในขณะทีค่ า่ เฉลีย่ ของน้ำหนัก และส่วนสูง
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ของกลุ่ ม ควบคุ ม มี ค่ า เพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งมี นั ย สำคั ญ ทางสถิ ต 
ิ
(p < .01) แต่ค่าเฉลี่ยร้อยละของน้ำหนักต่อส่วนสูงมีค่า
ลดลงอย่างไม่มนี ยั สำคัญทางสถิติ (p > .05) (ตารางที่ 2)
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบค่าเฉลีย่ น้ำหนัก ส่วนสูง และค่าร้อยละของน้ำหนักต่อส่วนสูงของกลุม่ ตัวอย่าง ก่อนเริม่ โครงการ		
			 และเมือ่ สิน้ สุดโครงการ
p
ก่อนเริม่ โครงการ
t
สิน้ สุดโครงการ
ข้อมูล
ค่าเฉลีย่ (SD)
ค่าเฉลีย่ (SD)
กลุม่ ควบคุม (n = 41)
< .001
64.42 (11.37)
-4.618
69.06 (12.60)
น้ำหนัก (กิโลกรัม)
< .001
156.62 (7.02)
-12.048
161.80 (7.53)
ส่วนสูง (เซนติเมตร)
.306
138.94 (13.29)
1.040
135.87 (15.05)
ร้อยละของน้ำหนักต่อส่วนสูง
กลุม่ ทดลอง (n = 46)
.001
61.84 (8.28)
-3.486
64.57 (10.08)
น้ำหนัก (กิโลกรัม)
< .001
155.17 (6.47)
-10.279
159.33 (6.12)
ส่วนสูง (เซนติเมตร)
< .001
137.68 (11.23)
4.268
130.28 (13.71)
ร้อยละของน้ำหนักต่อส่วนสูง
เมือ่ สิน้ สุดโครงการพฤติกรรมการรับประทานอาหาร
มีคา่ เฉลีย่ เพิม่ ขึน้ ทัง้ สองกลุม่ โดยกลุม่ ควบคุมเพิม่ ขึน้ อย่าง
ไม่มนี ยั สำคัญทางสถิติ (p = .078) ในขณะทีก่ ลุม่ ทดลอง
เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p = .014) สำหรับ

พฤติกรรมการออกกำลังกายพบว่า มีคา่ เฉลีย่ ลดลงทัง้ สอง
กลุม่ โดยกลุม่ ควบคุมลดลงอย่างมีนยั สำคัญทางสถิติ (Z = 

-1.981, p = .048) ในขณะทีก่ ลุม่ ทดลองลดลงอย่างไม่มี
มีนยั สำคัญทางสถิติ (Z = - .504, p = .614) (ตารางที่ 3)

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบค่าเฉลีย่ คะแนนพฤติกรรมการรับประทานอาหาร พฤติกรรมการออกกำลังกายและการทำกิจกรรม		
			 ของกลุม่ ตัวอย่าง ก่อนเริม่ โครงการและเมือ่ สิน้ สุดโครงการ
ข้อมูล
กลุม่ ควบคุม (n = 41)
พฤติกรรมการรับประทานอาหาร
(คะแนนเต็ม = 54)
พฤติกรรมการออกกำลังกาย
(นาที/สัปดาห์)
กลุม่ ทดลอง (n = 46)
พฤติกรรมการรับประทานอาหาร
(คะแนนเต็ม = 54)
พฤติกรรมการออกกำลังกาย
(นาที/สัปดาห์)

ก่อนเริม่ โครงการ
ค่าเฉลีย่ (SD)

สิน้ สุดโครงการ
ค่าเฉลีย่ (SD)

ค่าสถิติ

p

28.80 (5.18)

30.49 (4.09)

-1.816a

.078

152.94 (218.17)

72.71 (78.15)

-1.981b      

.048

29.61 (4.77)

31.78 (4.56)

-2.548a

.014

151.57 (223.75)

110.54 (151.32)

- .504b       

.614

ค่า t, b ค่า z
ข้ อ มู ล จากการบั น ทึ ก อาหารของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่
สมบู ร ณ์ นำมาวิ เ คราะห์ ไ ด้ ใ นกลุ่ ม ควบคุ ม มี 29 ราย 

กลุ่มทดลอง 35 ราย ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่า 

ค่าเฉลีย่ ของปริมาณพลังงานทีก่ ลุม่ ควบคุมและกลุม่ ทดลอง
ได้รบั ต่อวัน เมือ่ สิน้ สุดโครงการลดลงอย่างมีนยั สำคัญทาง
a

สถิติ ที่ p = .001 และ p = .03 ตามลำดับ โดยสัดส่วนการ
กระจายพลังงานจาก คาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน เมือ่
เริม่ โครงการและเมือ่ สิน้ สุดโครงการไม่มคี วามแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สำคัญทางสถิติ (p > .05) ทัง้ ในกลุม่ ควบคุมและ
กลุม่ ทดลอง (ตารางที่ 4)
Journal of Nursing Science

43

J Nurs Sci Vol 30  No 4 October - December 2012

ตารางที่ 4 เปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ปริมาณพลังงงานและสัดส่วนการกระจายพลังงานทีก่ ลุม่ ตัวอย่างได้รบั ต่อวัน ก่อนเริม่
			 โครงการและเมือ่ สิน้ สุดโครงการ
ข้อมูล
t
ก่อนเริม่ โครงการ
p
สิน้ สุดโครงการ
ค่าเฉลีย่ (SD)
ค่าเฉลีย่ (SD)
กลุม่ ควบคุม (n = 29)
3.519
พลังงาน (กิโลแคลลอรี)่
1182.56 (269.31)
.001
891.27 (274.11)
-0.195
คาร์โบไฮเดรต (%)
.846
47.54 (9.83)
48.08 (12.61)
1.236
โปรตีน (%)
.227
18.98 (5.73)
17.41 (4.09)
-0.437
ไขมัน (%)
.666
33.47 (7.67)
34.49 (11.97)
กลุม่ ทดลอง (n = 35)
2.349
พลังงาน (กิโลแคลลอรี)่
1122.97 (351.82)
.030
883.65 (261.01)
-1.451
คาร์โบไฮเดรต (%)
.164
51.09 (8.24)
55.71 (9.59)
0.579
โปรตีน (%)
.570
18.65 (6.96)
17.61(4.84)
1.366
ไขมัน (%)
.189
30.24 (4.73)
26.66 (9.33)
ยังมีการสนับสนุนและกระตุน้ เตือนการรับประทานอาหารที่
แม้ผลการศึกษาเมื่อสิ้นสุดโครงการจะไม่พบความ เหมาะสมโดยผู้ปกครอง รวมถึงการจัดหาอาหารและรับ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ของค่าเฉลี่ยของ ประทานอาหารทีเ่ หมาะสมร่วมกัน ซึง่ การทีผ่ ปู้ กครองร่วม
น้ำหนัก ส่วนสูง และร้อยละของน้ำหนักต่อส่วนสูง คะแนน รั บ ประทานอาหารกั บ วั ย รุ่ น จะช่ ว ยให้ พ ฤติ ก รรมการ
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร พฤติกรรมการออกกำลังกาย รับประทานอาหารของวัยรุน่ ดีขนึ้ มีการรับประทานผักและ
ปริมาณพลังงานและสัดส่วนการกระจายพลังงานที่กลุ่ม ผลไม้มากขึน้ 10-11 และรับประทานอาหารทีม่ ีไขมันสูง เช่น
ตัวอย่างได้รบั ต่อวัน ระหว่างกลุม่ ควบคุมและกลุม่ ทดลอง อาหารจานด่วนน้อยลง12 จึงทำให้มคี ะแนนพฤติกรรมการรับ
ก็ตาม แต่เมื่อมีการทดสอบภายในกลุ่มกลับพบว่า กลุ่ม ประทานอาหารทีด่ ขี นึ้ ได้
อย่างไรก็ตามจากผลการทดสอบที่แสดงให้เห็นว่า 

ทดลองมี ค่ า ร้ อ ยละของน้ ำ หนั ก ต่ อ ส่ ว นสู ง ลดลงและมี
ค่าเฉลีย่ คะแนนพฤติกรรมการรับประทานอาหารของกลุม่
คะแนนพฤติกรรมการบริโภคอาหารทีด่ ขี นึ้ ในขณะทีก่ ลุม่
ควบคุมมีพฤติกรรมการออกกำลังกายลดลง แสดงให้เห็น ควบคุมและกลุ่มทดลองไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัย
สำคัญทางสถิติ อาจเนื่องจากโดยทั่วไปพฤติกรรมการรับ
ว่าการเข้าร่วมโครงการครัง้ นีอ้ าจมีผลต่อพฤติกรรมของกลุม่
ประทานอาหารของวัยรุน่ ทีม่ ภี าวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วน
ทดลองอยูบ่ า้ ง ดังต่อไปนี้
การทีก่ ลุม่ ทดลองมีคะแนนพฤติกรรมการรับประทาน จะมีการรับประทานอาหารที่ ไม่เหมาะสมคล้ายๆ กันคือ 

อาหารทีด่ ขี นึ้ เมือ่ สิน้ สุดโครงการ อาจเกิดจากการได้รบั ความ รับประทานอาหารที่ให้พลังงานสูง13 รับประทานของหวาน
รู้ ในการบริโ ภคอาหารที่เหมาะสมในการควบคุมน้ำหนัก 
 หลังอาหาร14 และดื่มน้ำหวานและน้ำอัดลมเป็นประจำ15 

ทัง้ จากกิจกรรมการอบรมทีผ่ วู้ จิ ยั จัดให้ และการทบทวนจาก ในขณะที่ มี ก ารรั บ ประทานผั ก และผลไม้ ค่ อ นข้ า งน้ อ ย 

คูม่ อื ที่ ได้รบั ทัง้ 3 เล่ม ทำให้กลุม่ ตัวอย่างทราบว่าอาหาร ซึง่ พฤติกรรมเหล่านีเ้ ป็นพฤติกรรมที่ใช้ ในการวัดพฤติกรรม
ชนิดใดบ้างที่ ไม่ควรรับประทานหรือควรหลีกเลี่ยง และ การรับประทานอาหารของกลุม่ ตัวอย่างในการวิจยั ครัง้ นีอ้ ยู่
สามารถตัดสินใจเลือกอาหารที่เหมาะสมได้ด้วยตนเองใน หลายข้อ ทำให้คะแนนพฤติกรรมการรับประทานอาหารของ
กลุม่ ตัวอย่างไม่แตกต่างกันมากนัก แม้จะมีการจัดกิจกรรม
แต่ละวัน อีกทัง้ ในการเข้ากลุม่ เพือ่ พบผูว้ จิ ยั แต่ละครัง้ กลุม่
ตัวอย่างจะต้องมีการเขียนบันทึกอาหารและได้รับการ เพือ่ ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมในกลุม่ ทดลองแล้วก็ตาม
ในส่วนของพฤติกรรมการออกกำลังกายของกลุ่ม
ประเมินความเหมาะสมในการรับประทานอาหารจากผูว้ จิ ยั
ตั ว อย่ า งเมื่ อ สิ้ น สุ ด โครงการพบว่ า กลุ่ ม ควบคุ ม มี ก าร
จึงเกิดการเรียนรูจ้ ากการสะท้อนกลับของผูว้ จิ ยั นอกจากนัน้

การอภิปรายผล
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ออกกำลังกายน้อยลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ในขณะที่
กลุ่มทดลองมีการออกกำลังกายน้อยลงเช่นกันแต่ยังไม่ถึง
ระดับนัยสำคัญทางสถิติ อาจเป็นเพราะเมือ่ เริม่ โครงการได้มี
การเก็บข้อมูลในช่วงเปิดเทอม กลุม่ ตัวอย่างทัง้ 2 กลุม่ ยัง
ไม่ ได้ ใช้เวลาในการรับผิดชอบเรื่องเรียน การทำการบ้าน
และการเรียนพิเศษ แต่เมือ่ สิน้ สุดโครงการได้เก็บข้อมูลใน
ช่วงระหว่างภาคการศึกษาปลาย อาจทำให้กลุม่ ตัวอย่างมี
เวลาจำกัดในการออกกำลังกาย จึงพบว่ากลุม่ ตัวอย่างทัง้ 2
มีการออกกำลังกายลดลง แต่เมื่อเข้าร่วมโครงการกลุ่ม
ทดลองได้รับการกระตุ้นจากผู้ปกครองให้ออกกำลังกาย
เพิ่มขึ้น และทางโรงเรียนได้ ให้ความร่วมมือในการจัด
กิจกรรมออกกำลังกายหลังเลิกเรียนให้แก่กลุ่มทดลอง
สัปดาห์ละอย่างน้อย 1 ชัว่ โมง นอกเหนือจากการออกกำลัง
กายในชัว่ โมงพละศึกษาตามหลักสูตร ซึง่ สอดคล้องกับการ
ศึกษาทีผ่ า่ นมาทีพ่ บว่า ผูป้ กครองและโรงเรียนมีอทิ ธิพลต่อ
การส่งเสริมการออกกำลังกายให้แก่วัยรุ่น 16-17 การจัด
สิง่ แวดล้อม สร้างสถานการณ์ ทำให้เกิดการเปลีย่ นแปลง
พฤติกรรมในการออกกำลังกายในวัยรุ่น18 ดังนั้นการทำ
กิจกรรมตามโครงการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมนี้ จึงเป็นการ
สร้างสถานการณ์ ให้กลุ่มทดลองได้มีการออกกำลังกาย 

ในขณะที่ ก ลุ่ ม ควบคุ ม ไม่ ไ ด้ รั บ การกระตุ้ น และการจั ด
สถานการณ์ดงั กล่าว ทำให้คา่ เฉลีย่ ของการออกกำลังกาย
ของกลุม่ ทดลองลดลงไม่มากเท่ากับกลุม่ ควบคุม
อย่างไรก็ตามเมือ่ พิจารณาในเชิงสถิตพิ บว่า ค่าเบีย่ ง
เบนมาตรฐานของการออกกำลังกายกว้างมาก และมีคา่ สูง
กว่าค่าเฉลีย่ ทัง้ ก่อนเริม่ โครงการและเมือ่ สิน้ สุดโครงการทัง้
2 กลุ่ม ซึง่ อาจเป็นผลจากแบบบันทึกกิจกรรมที่ใช้ ในการ
ศึกษาครัง้ นีท้ ี่ให้กลุม่ ตัวอย่างบันทึกเวลาทีอ่ อกกำลังกายหรือ
เล่นกีฬาเป็นนาทีในรอบ 1 สัปดาห์ ทำให้คา่ ต่ำสุดและค่า
สูงสุดแตกต่างกันมาก เมือ่ ทำการทดสอบการกระจายของ
ข้อมูลจึงพบว่าไม่เป็นโค้งปกติ เมื่อนำมาเปรียบเทียบทั้ง
ระหว่ า งกลุ่ ม และภายในกลุ่ ม ด้ ว ยสถิ ติ แ บบนอนพารา
เมตริกซ์จงึ ต้องพิจารณาผลอย่างระมัดระวังมากขึน้
กลุ่มทดลองที่ ได้รับการสนับสนุนทั้งในแง่ของข้อมูล
ในการควบคุมน้ำหนัก การให้กำลังใจ และการประเมิน
พฤติกรรมการรับประทานอาหารและการออกกำลังกายที่
เหมาะสมจากผู้วิจัย ร่วมกับการให้รางวัลเมื่อปฏิบัติได้ถูก
ต้องเป็นไปตามข้อตกลงในการเข้ากลุม่ แต่ละครัง้ ทำให้กลุม่
ทดลองเกิดความมั่นใจ มีแรงจูงใจที่จะปฏิบัติพฤติกรรมที่

เหมาะสม ร่วมกับการที่ผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการ
จัดหาอาหารทีเ่ หมาะสม ลดอาหารทีม่ ีไขมันสูง และส่งเสริม
การออกกำลังกายให้กบั กลุม่ ตัวอย่างทีบ่ า้ น ประกอบกับทาง
โรงเรียนได้จัดกิจกรรมการออกกำลังกายเพิ่มขึ้นตามข้อ
เสนอแนะของผูป้ กครอง ทำให้กลุม่ ทดลองมีคา่ เฉลีย่ ร้อยละ
ของน้ำหนักต่อส่วนสูงลดลงอย่างเห็นได้ชัด โดยการจัด
กิจกรรมให้แก่กลุ่มทดลองในการวิจัยครั้งนี้ สอดคล้องกับ
หลักการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักเกิน 

ซึ่งมักจะมีกระบวนการส่งเสริมการเพิ่มการเผาผลาญของ
ร่างกายโดยกิจกรรมต่างๆ และลดการได้รับพลังงานจาก
อาหารลงเพือ่ ไม่ให้มกี ารสะสมมากเกินไป รวมถึงการปรับ
เปลี่ยนสิ่งแวดล้อมและติดตามประเมินผลการปฏิบัติตาม
กิจกรรมทีต่ กลงกันของผูว้ จิ ยั และผูร้ ว่ มโครงการเป็นระยะ19-20
โดยหลักการนีม้ กี ารนำมาใช้ในการป้องกันและรักษาการเกิด
ภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนในเด็กและวัยรุน่ อย่างได้ผล
ไม่วา่ จะเป็นการส่งเสริมการเผาผลาญของร่างกายโดยการ
ออกกำลังกายหรือทำกิจกรรมอย่างเดียว21-21 การลดการ
ได้รับพลังงานจากอาหารลงอย่างเดียว23-24 หรือการใช้
การผสมผสานของวิธกี ารทัง้ สอง25-26
สำหรับผลการทดสอบค่าเฉลีย่ ปริมาณพลังงาน และ
สัดส่วนการกระจายพลังงานทีก่ ลุม่ ตัวอย่างได้รบั ต่อวันเมือ่
สิน้ สุดโครงการพบว่า กลุม่ ตัวอย่างทัง้ 2 กลุม่ ได้รบั พลังงาน
ลดลงโดยไม่มีความแตกต่างกันระหว่างกลุ่ม อาจเป็นผล
เนือ่ งมาจากการทีก่ ลุม่ ตัวอย่างทัง้ 2 กลุม่ ไม่มคี วามแตกต่าง
กันในพฤติกรรมการรับประทานอาหารดังอภิปรายไว้ขา้ งต้น
อย่างไรก็ตามหากพิจารณาถึงแหล่งของพลังงานจากอาหาร
ที่ ได้รบั ในแต่ละวัน อาจมีความแตกต่างกันบ้างแม้จะไม่ถงึ
ระดับนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งโดยทั่วไปอาหารที่แนะนำ
สำหรับการควบคุมน้ำหนักควรมีสัดส่วนของไขมันไม่เกิน
ร้อยละ 30 ของพลังงานที่ ได้รับในแต่ละวัน27 แต่ ในการ
ศึกษาครั้งนี้ กลุ่มควบคุมได้รับพลังงานจากไขมันร้อยละ
34.49 ในขณะทีก่ ลุม่ ทดลองได้รบั พลังงานจากไขมันเพียง
ร้ อ ยละ 26.66 แสดงว่ า กิ จ กรรมของโครงการ ได้ แ ก่ 

การติดตามพฤติกรรมโดยการบันทึกอาหาร การทบทวน
การเลือกอาหารทีเ่ หมาะสมทุกครัง้ ทีม่ กี ารสนทนากลุม่ และ
การติดตามทางโทรศัพท์ ทำให้กลุ่มทดลองมีความรู้ความ
เข้าใจเกีย่ วกับการเลือกอาหารทีเ่ หมาะสมมากขึน้ และเมือ่
ผูว้ จิ ยั ได้ ให้ขอ้ เสนอแนะและให้กำลังใจ กลุม่ ทดลองจึงเกิด
แรงจูงใจทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามที่ได้ตกลงกันไว้กบั ผูว้ จิ ยั ทำให้กลุม่
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ทดลองได้รับอาหารโดยมีสัดส่วนของไขมันที่เหมาะสม 

ซึ่งจะส่งผลให้สามารถควบคุมน้ำหนักได้สอดคล้องกับ
การศึกษาทำนองเดียวกันทีพ่ บว่า การลดอาหารไขมัน หรือ
การบริโภคอาหารสุขภาพสามารถป้องกันโรคอ้วนได้13-14
การวิจัยครั้งนี้ยังแสดงให้เห็นว่า การใช้ โมเดลการ
ส่งเสริมสุขภาพของเพนเดอร์5 เป็นกรอบแนวคิดในการจัด
กิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหาร
และพฤติกรรมการออกกำลังกายและการทำกิจกรรมในเด็ก
วัยรุ่นที่มีภาวะน้ำหนักเกิน สามารถช่วยให้วัยรุ่นได้รับ
พลังงานจากอาหารลดลง ส่งผลให้ร้อยละของน้ำหนักต่อ
ส่วนสูงลดลงได้ ในขณะทีย่ งั มีการเจริญเติบโตเป็นปกติ ซึง่
จะเห็นได้จากการเพิม่ ขึน้ ของส่วนสูงของกลุม่ ตัวอย่าง หากมี
การนำรูปแบบของโครงการไปปฏิบตั อิ ย่างสม่ำเสมอในวัยรุน่
ทัว่ ไป ก็อาจสามารถช่วยในการป้องกันการเกิดโรคอ้วนใน
วัยรุน่ ได้
อย่างไรก็ตาม การศึกษาครั้งนี้ยังมีข้อจำกัดในการ
ดำเนินการวิจยั และเครือ่ งมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เช่น การจดบันทึกอาหารของกลุม่ ตัวอย่างขาดความสมบูรณ์
ทีจ่ ะนำมาวิเคราะห์ ได้ ผูว้ จิ ยั ควรตรวจสอบข้อมูลโดยการ
สอบถามเป็นรายบุคคล ในกรณีทกี่ ลุม่ ตัวอย่างจำข้อมูลไม่ได้
ให้สอบถามการรับประทานอาหารในรอบ 24 ชั่วโมงที่
ผ่านมา ส่วนแบบสอบถามพฤติกรรมการออกกำลังกาย
และการทำกิจกรรมซึ่งอาจขาดความชัดเจน จึงควรมี
การปรับปรุงให้สามารถวัดพฤติกรรมการออกกำลังกายของ
วัยรุน่ ได้ถกู ต้องมากขึน้
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