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บทคัดยอ
พฤติกรรมการเลี้ยงดูบุตรปจจุบันมีความสําคัญตอการเจริญเติบโตที่สมวัยอยางมาก เนื่องจากพบวา
เด็กวัยเรียนนั้นมีภาวะอวนเพิ่มขึ้น นําไปสูภาวะแทรกซอนจากโรคอวน การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
ผลการประยุกตทฤษฎีแรงจูงใจในการปองกันโรคเพื่อสงเสริมพฤติกรรมการเลี้ยงดูของมารดาที่มีบุตรอวน โดย
ประยุกตทฤษฎีแรงจูงใจในการปองกันโรครวมกับการเรียนรูแบบมีสวนรวม เพื่อสงเสริมพฤติกรรมการเลี้ยงดู
ของมารดาในเด็กวัยเรียนที่มีภาวะอวน กลุมตัวอยางเปนมารดาเด็กวัยเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4-5 (อายุ 9-11
ป) ทีมีภาวะอวน จากโรงเรียน 2 แหง ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 68 คน โดยวิธีสุมอยางงาย แบงเปนกลุม
ทดลอง จํานวน 34 คนและกลุมควบคุม จํานวน 34 คน กลุมทดลองไดรับโปรแกรมเปนการประยุกตทฤษฎี
แรงจูงใจในการปองกันโรครวมกับกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวม ทั้งหมด 5 ครั้ง เปนเวลา 5 สัปดาห เก็บ
รวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติรอยละ คาเฉลี่ยมัชฉิมเลขคณิต คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน, Repeated one way ANOVA , ANCOVA และ Independence t-test
ผลการวิจัยพบวา หลังการทดลอง กลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยการรับรูความรุนแรง การรับรูโอกาสเสี่ยง
ตอการเกิดโรคแทรกซอนในเด็กที่มีภาวะอวน ความคาดหวังถึงผลของการมีพฤติกรรมปองกันโรคอวน สูงกวา
กลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value < .005) และในระยะติดตามผล กลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยการ
รับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคแทรกซอนและความคาดหวังถึงผลของการมีพฤติกรรมปองกันโรคอวน สูงกวากลุม
ควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value < .005) เมื่อเปรียบเทียบภายในกลุมทดลอง พบวา หลังการทดลอง
และระยะติดตามผลมีคะแนนเฉลี่ยการรับรูความรุนแรง การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคแทรกซอนในเด็กที่มี
ภาวะอวน ความคาดหวังถึงผลของการมีพฤติกรรมปองกันโรคอวน สูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (p-value < .005) และ ในระยะติดตามผลมีคะแนนเฉลี่ยการรับรูความสามารถของตนเองในการปองกันโรค
อวน สูงกวากอนการทดลองและหลังการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value < .005)
ผลการวิจัยมีขอเสนอแนะวา โปรแกรมการประยุกตทฤษฎีแรงจูงใจในการปองกันโรคเพื่อสงเสริม
พฤติกรรมการเลี้ยงดูของมารดาที่มีบุตรอวน สามารถชวยเพิ่มการรับรูใหกลุมตัวอย างได แตยังไมมีการ
* วิทยานิพนธนกั ศึกษาปริญญาโท ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
** พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลศิริราช
*** รองศาสตราจารย ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
**** รองศาสตราจารย ภาควิชาอนามัยครอบครัว คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
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เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในระยะติดตามผล จึงควรมีการปรับปรุงในดานการกระตุนเตือนที่มีการสื่อสารได
ทางตรงและถี่มากขึ้น
คําสําคัญ : ภาวะอวน เด็กวัยเรียน ทฤษฎีแรงจูงใจในการปองกันโรค กระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวม/
พฤติกรรมการเลีย้ งดู
ABSTRACT
Present behavior child rearing in mothers of children had importance development
appropriated because obesity in children school age had increased leading to other complications.
The purpose of this quasi-experimental study was to evaluate the effect of the application of health
protection motivation theory for child rearing in mothers of obese children. The sample included
mothers of obese children aged 10-11 years studying in Prathomsuksa 4th-5th from 2 schools in
Bangkok with 68 select group by simple random sampling. One group was selected as the
experimental group with 34 and the other was selected as the comparison group with 34 mothers of
obese children. The research procedure was 5 weeks for intervention period. This program applied
Protection Motivation Theory and Participatory Learning. Data were collected by questionnaires.
Statistical analysis was performed by using percentage, mean, standard deviation, repeated one way
ANOVA, ANCOVA and Independence t-test.
The result of this study indicated that, after the experiment, the experimental group had
significantly high mean score of perceived severity of obesity, perceived risk of complications and
outcome expectation of obesity preventive behaviors than the comparison group (p-value < .005) and
follow up the experimental group had significantly high mean score of perceived risk of complications
and outcome expectation of obesity preventive behaviors than the comparison group (p-value <
.005). After the experiment and follow up, the experimental group had significantly high mean score of
perceived severity of obesity, perceived risk of complications and outcome expectation of obesity
preventive behaviors than before the experiment (p-value < .005) and follow up had significantly high
mean score of perceived self-efficacy expectation of obesity prevention than before the experiment
and after the experiment (p-value < .005).
The result of this study indicate that the application of health protection motivation theory for
child rearing in mothers of obese children had some effect on increasing perception, although
behavior did not change over time in follow up. Accordingly, we should improve arouse awareness
had communication direct way had to be done frequently.
keywords : Obesity, School age, Protection Motivation theory, Participatory leaning, Child rearing
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ความสําคัญของปญหา
อุบัติการณของโรคอวนในเด็กและวัยรุน
เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วในรอบ 20 ปที่ผานมา ทั่วโลก
ทั้งประเทศแถบละตินอเมริกา ยุโรป และเอเชีย จาก
ขอมูลของ National Health and Nutritional
Examination Surveys พบวาในรอบ 10 ปที่ผานมา
เด็กและวัยรุนอายุระหวาง 6-17 ป อวนขึ้นมากเปน
2 เทา จากรอยละ 5 เปนรอยละ 11 (Kida, 2002
อางถึงในธัญลักษณ สุวรรณโณ, 2548) จากการ
สํารวจของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พบวา
เด็กไทยอายุ 5-15 ป อวนรอยละ 5.8 เมื่อป 2533
เพิ่มเปนรอยละ 13.3 ในป พ.ศ.2539 ซึ่งเพิ่มขึ้นถึง
2 เทาโดยพบเด็กที่อยูในเขตเมืองมากกวาชนบท
และในป พ.ศ.2543 กรมอนามัยไดสํารวจพบเด็ก
อวน เพิ่มรอยละ 13.6 และจากผลการสํารวจระดับ
ประเทศในเด็กไทย 2 ครั้ง หางกัน 5 ป พ.ศ.2547
พบความชุกของโรคอวนในเด็กวัยเรียนอายุ 6-14 ป
ในกรุงเทพมหานคร พบวากลุมเด็กวัยเรียน จํานวน
884 คน จาก 775 ครัวเรือนมีภาวะโภชนาการเกิน
รอยละ 15 (กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2547)
การประมวลสถานการณปจจุบันที่ชัดเจนจึงมีความ
สําคัญมาก ดังที่มีขอสรุปจากรายงานของโครงการ
เด็ก เยาวชนและครอบครัวป พ.ศ.2540 แมน้ําหนัก
และสวนสูงของเด็กไทยจะเพิ่มขึ้นจากเมื่อ 10 ปที่
แลวมาก ยังพบเด็กเขตเมืองวัยเรียนมีภาวะอวน
15.6% ซึ่งปญหาภาวะเด็กอวนของเด็กวัยเรียน เปน
ปญหาที่นาเปนหวง เพราะพบวามีอัตราสูงกวาเด็ก
วัยกอนเรียน และมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ (สถาบัน
วิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2547)
ปจจัยและสาเหตุการเกิดภาวะโภชนาการ
เกิ น และโรคอ ว นที่ เ ป น เช น นี้ เ พราะสิ่ ง แวดล อ ม
สภาพเศรษฐกิจ สังคม วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป ทําให
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็กเปลี่ยนไปเริ่มมี
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การรับประทานอาหารประเภทแปง น้ําตาล อาหาร
จานด วนมากขึ้ น แต กลั บ มี การออกกํ า ลั ง กายที่
ลดลง (อุมาพร สุทัศนวรวุฒิ, 2537) และการที่โรค
อวนมีอุบัติการณสูงขึ้นมากในเวลาอันสั้น มีสาเหตุ
มาจากป จจั ย แวดล อ มที่ เอื้ อ ต อ การรั บ ประทาน
อาหาร มากกวาการใชพลังงาน การเลี้ยงดูเด็กใน
ปจจุบันที่ตามใจเด็กอยางไมมีขอบเขตในดานการ
รับประทานอาหาร (ปณัชชา พันธุรักษ, 2551)
จากการศึกษาขอมูลการตรวจสุขภาพเด็ก
โดยการสุ มตัวอย างโรงเรี ยนประถมศึ กษาสั งกั ด
กรุงเทพมหานครพบวา ในจํานวน 2 โรงเรียนที่ศึกษา
ในปการศึกษา 2551 เทอมที่ 1ในนักเรียนชั้น ป.4-6
พบนักเรียนที่มีภาวะเริ่มอวนถึงอวน ทั้งเพศชายและ
เพศหญิงจํานวน 192 คน จากนักเรียนทั้งหมด 1,006
คน คิ ดเป นร อยละ 19.09 โดยพบมากในเพศชาย
จํานวน 124 คน คิดเปนรอยละ 12.33 เพศหญิง
จํานวน 68 คน คิดเปนรอยละ 6.76 (ศูนยสาธารณสุข
ที่ 30 วัดเจาอาม, 2552 ) และเมื่อสอบถามมารดา
พบว าอาหารที่ ซื้ อให บุ ตรรั บประทาน ประจํ า คื อ
อาหารประเภททอดและผัด และการออกกําลังกาย
มีนอยเพราะไมมี เวลา ทําใหบุตรอวน มารดาให
เหตุผลวาการใหบุตรรับประทานอาหารที่ชอบเปน
การแสดงออกวามารดายังรักและเปนหวงเขา จึง
ตามใจบุตรในเรื่องอาหารที่เขาชอบรั บประทาน ซึ่ง
อาหารสวนใหญเปนอาหารสําเร็จรูปที่ใหพลังงาน
สู ง และเมื่ ออยู โรงเรี ยนบุ ตรจะซื้ ออาหารตามใจ
ตนเอง เนื่องจากที่โรงเรียนครูเนนเรื่องความสะอาด
รางกายมากกวาภาวะโภชนาการของเด็ก ทําใหเด็ก
ขาดความรูเรื่องการเลือกอาหารที่ใหประโยชนกับ
ตนเอง มากกวาอาหารที่ตามใจตนเอง แตใหพลังงาน
เกินความตองการของรางกายจนสงผลใหเกิดภาวะ
อวนได นําไปสูโรคแทรกซอนที่ตามมา เชน โรคความ
ดันโลหิตสูง โรคเบาหวานและโรคหัวใจ เปนตน
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ผูวิจัยเห็นความสําคัญและมีความสนใจ
ในการปรับพฤติกรรมการเลี้ยงดูของมารดาในเรื่อง
การรับประทานอาหารและการออกกําลังกายของ
บุตร โดยใหครูมีสวนรวมในการกระตุนพฤติกรรม
มารดาและเด็ กนั ก เรี ยนที่ มี ภ าวะอ ว น จึ ง จั ดทํ า
โปรแกรมการประยุ ก ต ท ฤษฎี แ รงจู ง ใจในการ
ปองกันโรคเพื่อส งเสริมพฤติกรรมการเลี้ยงดูของ
มารดาที่มีบุตรอวน เพื่อสงเสริมพฤติกรรมการเลี้ยง
ดูของมารดาที่มีบุตรอวนใหมีการรับรูในเรื่อง การ
รับรูความรุนแรงของโรคอวน การรับรูโอกาสเสี่ยง
ตอการเกิดโรคแทรกซอนในเด็กที่มีภาวะอวน การ
รับรูความสามารถของตนเองในการปองกันโรคอวน
ความคาดหวังถึงผลของการมีพฤติกรรมปองกันโรค
อวน พฤติกรรมการเลี้ยงดูบุตรที่มีภาวะอวน เพื่อให
มารดาสามารถนําไปประยุกตใชในการเลี้ยงดูบุตร
ไดอยางเหมาะสม

กรอบแนวคิด
ตัวแปรอิสระ
การประยุกตทฤษฎีแรงจูงใจในการปองกันโรคเพื่อ
สงเสริมพฤติกรรมการเลี้ยงดูบุตรที่มีภาวะอวนโดยใช
กระบวนการเรียนรูแ บบมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรม
ระหวางมารดาและครูและใชแนวคิดจากทฤษฎีแรงจูงใจ
ในการปองกันโรคกระตุนใหมารดาเกิดพฤติกรรมการรับรู
เพื่อใหเกิดการเปลีย่ นแปลงในเรื่อง
การรับรูโอกาสเสี่ยงและความรุนแรงของการเกิด
โรคแทรกซอน การรับรูความสามารถของตนเองในการ
ปองกันโรคอวน ความคาดหวังถึงผลของการมีพฤติกรรม
ปองกันโรคอวน ตอการควบคุมพฤติกรรมการรับประทาน
อาหารและการออกกําลังกายของเด็กทีจ่ ะสงผลตอ
พฤติกรรมของมารดาในการเลือกอาหารและการออก
กําลังกายของบุตรโดยมีแรงกระตุนเตือนจากครูเพื่อทํา
ใหเกิดแรงจูงใจในการกระทํา
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การประยุกตทฤษฎีแรงจูงใจในการปองกันโรคเพื่อ
สงเสริมพฤติกรรมการเลี้ยงดูของมารดาที่มบี ุตรอวน
วัตถุประสงคเฉพาะ เพื่อศึกษาผลของ
การประยุกตทฤษฎีแรงจูงใจในการปองกันโรคเพื่อ
สงเสริ มพฤติ กรรมการเลี้ ยงดู ของมารดาที่มี บุตร
อวนในเรื่องตอไปนี้
1. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนการรับรูความ
รุนแรงของโรคอวน การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิด
โรคแทรกซ อ นในเด็ ก ที่ มี ภ าวะอ ว น การรั บ รู
ความสามารถของตนเองในการป องกั นโรคอ วน
ความคาดหวังถึงผลของการมีพฤติกรรมปองกันโรค
อวน ในกลุมทดลองและกลุมควบคุมทั้งกอนและ
หลังการเขารวมโปรแกรมและระหวางกลุมที่เขารวม
โปรแกรมกับกลุมที่ไมไดเขารวมโปรแกรม
2. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการเลี้ยงดู
นักเรียนของมารดาในกลุมทดลองและกลุมควบคุม
ทั้งกอนและหลังเขารวมโปรแกรมและระหวางกลุม
ที่เขารวมโปรแกรมกับกลุมที่ไมไดเขารวมโปรแกรม
ตัวแปรตาม
1. การรับรูความรุนแรงโรค
อวน
2. การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการ
เกิดโรคแทรกซอนในเด็กที่
มีภาวะอวน
3. การรับรูความสามารถของ
ตนเองในการปองกันโรค
อวน
4. ความคาดหวังถึงผลของ
การมีพฤติกรรมปองกัน
โรคอวน
5. พฤติกรรมการเลีย้ งดูใน
การจัดการ
6. ภาวะอวน

ภาวะอวนของเด็ก
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วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยแบบกึ่งทดลอง
(Quasi-experimental Research) แบบสองกลุมวัด
กอนและหลังการทดลอง (Before-After Two Groups
Design)
ประชากร ในการศึกษาครั้งนี้ คือ มารดา
และครูของนักเรียนที่มีภาวะอวนชั้น ป.4-5 ของ
โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กระทรวงศึ กษาธิการกรุ งเทพมหานคร ที่
กําลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา พ.ศ. 2553
กลุ มตั วอย าง ในการศึ กษาครั้ งนี้ คื อ
มารดาที่มีบุตรกําลังศึกษาในชั้นประถมศึกษาปที่ 4-5
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา พ.ศ.2553 ที่มีระดับภาวะ
โภชนาการน้ําหนักตามเกณฑสวนสูงระดับ +2 SD
ขึ้นไป โดยสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random
Sampling) มีมารดายินดีใหความรวมมือในการรวม
กิจกรรมสรางเสริมการรับรู จํานวน 68 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้มี 2 ประเภท คือ
1. เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการเก็ บ รวบรวม
ขอมูล ประกอบดวย แบบสอบถามทั้งหมด 6 สวน
ดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปมี 2 ตอน
ตอนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับมารดา
ไดแก อายุ การศึ กษา อาชีพ ศาสนา สถานภาพ
ครอบครัว จํานวนสมาชิกในครอบครัว พฤติกรรม
และการรับประทานอาหาร
ตอนที่ 2 ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ เด็ ก
นักเรียน ไดแก ขอคําถามเกี่ยวกับระดับการศึกษา
เพศ อายุ ลําดับที่ของการเปนบุตร น้ําหนักแรกเกิด
น้ํ าหนั ก-ส วนสู งป จจุ บั น โรคประจํ า ตั ว รายการ
อาหารที่ชอบหรือรับประทานเปนประจํา ชนิดของ
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อาหารที่ไมชอบรับประทาน ลักษณะการรับประทาน
อาหาร
สวนที่ 2 แบบประเมิ น การรั บ รู ค วาม
รุ นแรงของโรคอ วน ประยุ กต จากสร อย มะโนรา
(2550) เป น คํ า ถามแบบมาตรส ว นประมาณค า
(Rating Scale) 4 ระดับ โดยคะแนน 4 (เห็นดวย
อยางยิ่ง), 1 (ไมเห็นดวยอยางยิ่ง) จํานวน 7 ขอ คา
ความเชื่อมั่น Cronbach’ s Alpha Coefficient
เทากับ 0.71
สวนที่ 3 แบบประเมิ น การรั บ รู โ อกาส
เสี่ยงตอการเกิดโรคแทรกซอนในเด็กที่มีภาวะอวน
ประยุ กต จาก กานต ธิ ดา ตั ณวั ฒนถาวร (2550)
เป นคํ าถามแบบมาตรส วนประมาณค า (Rating
Scale) 4 ระดับ โดยคะแนน 4 (เห็นดวยอยางยิ่ง), 1
(ไมเห็นดวยอยางยิ่ง) จํานวน 7 ขอ คาความเชื่อมั่น
Cronbach’ s Alpha Coefficient เทากับ 0.68
สวนที่ 4 แบบประเมิ น การรั บ รู ค วาม
สามารถของตนเองในการปองกันโรคอวน ประยุกต
จาก สรอย มะโนรา (2550) เปนคําถามแบบมาตร
สวนประมาณคา (Rating Scale) 4 ระดับ โดย
คะแนน 4 (เห็นดวยอยางยิ่ง), 1 (ไมเห็นดวยอยาง
ยิ่ง) จํานวน 6 ขอ คาความเชื่อมั่น Cronbach’ s
Alpha Coefficient เทากับ 0.70
สวนที่ 5 ความคาดหวังถึงผลของการมี
พฤติกรรมปองกันโรคอวน ประยุกตจาก กานตธิดา
ตัณวัฒนถาวร (2550) ประเมินโดยใชคําถามแบบ
มาตรสวนประมาณคา (Rating Scale) 4 ระดับ
โดยคะแนน 4 (เห็นดวยอยางยิ่ง), 1 (ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง) จํานวน 9 ขอ คาความเชื่อมั่น Cronbach’
s Alpha Coefficient เทากับ 0.84
สวนที่ 6 พฤติ ก รรมการเลี้ ย งดู บุ ต รใน
ระยะ 1 เดือนที่ผานมา ประยุกตจาก สรอย มะโนรา
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(2550) เป น คํ า ถามแบบมาตรส ว นประมาณค า
(Rating Scale) 4 ระดับ โดยคะแนน 4 (เห็นดวย
อยางยิ่ง), 1 (ไมเห็นดวยอยางยิ่ง) จํานวน 6 ขอ คา
ความเชื่อมั่น Cronbach’ s Alpha Coefficient
เทากับ 0.70
2. เ ค รื่ อ ง มื อ ที่ ใ ช ใ น ก า ร ท ด ล อ ง
ประกอบด วย แผนและสื่ อการสอน แผนการจั ด
กิจกรรม 5 ครั้ง สัปดาหละ 1 ครั้งๆ ละ 1 ชั่วโมง แผน
กิจกรรมใน กิจกรรมที่ 1 (สัปดาหที่ 3) เปนขั้นสราง
สัมพันธภาพ และใหมารดาไดรูถึงภาวะอวนในเรื่อง
สาเหตุ อาการแทรกซอน การปองกันและการรักษา
โดยมี ก ารให ม ารดาแสดงความคิ ด เห็ น และ
แลกเปลี่ ย นความรู ภ ายในกลุ ม กิ จ กรรมที่ 2
(สัปดาหที่ 4) เสริมสรางการรับรูความรุนแรงและ
การรับรูโอกาสที่จะเกิดโรคแทรกซอนจากภาวะอวน
กิจกรรมที่ 3 (สัปดาหที่ 5) เสริมสรางการรับรูความ
สามารถของตนเองในการปองกันโรคอวน สงเสริม
ใหเกิดความคาดหวังในความสามารถของตนเอง
และเสริ ม สร า งความคาดหวั ง ถึ ง ผลของการมี
พฤติกรรมปองกันโรคอวน โดยใชสื่อการสอนดังนี้
วีดิทัศน สไลดเรื่องโรคอวน โมเดลอาหาร พรอมทั้ง
ฝกทักษะการออกกําลังกายและการประเมินภาวะ
โภชนาการของ กิจกรรมที่ 4 (สัปดาหที่ 6) ทบทวน
ความรู ที่ ไ ด จ ากกิ จ กรรมโดยเน น จุ ด สํ า คั ญ สั้ น
กระชับ เขาใจงาย นอกจากผูวิจัยยังใชกระบวนการ
เรียนรูแบบมีสวนรวม มาใชในการดําเนินกิจกรรม
การวิเคราะหขอมูล
เปรียบเทียบความแตกตางคะแนนเฉลี่ย
ระหว า งกลุ ม ทดลองและกลุ ม ควบคุ ม โดยใช
Independence t-test ในกรณีที่กลุมทดลองและ
กลุ ม ควบคุ ม มี ค วามแตกต า งกั น ตั้ ง แต ก อ นการ
ทดลอง เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยโดยใช ANCOVA
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และ Repeated Measure one way ANOVA โดย
กําหนดระดับความเชื่อมั่น  = .05
ผลการวิจัย
1. ลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง
ขอมูลทั่วไปของมารดา กลุมตัวอยาง
ทั้ ง 2 กลุ ม เป น เพศหญิ ง ทั้ ง หมด เกี่ ย วข อ งเป น
มารดาของ กลุมทดลองสวนใหญมีอายุระหวาง 4150 ป และกลุมควบคุมมีอายุเทากันคือ 31-40 ป
และ 41-50 ป มีสถานภาพสมรส คู มีบุตรจํานวน 2
คน สถานภาพครอบครั วเดี่ ยว ส วนใหญ จบการ
ศึกษาระดับปริญญาตรี กลุมทดลองมีอาชีพรับจาง
มารดากลุ ม ควบคุ มมี อ าชี พ คื อ ค า ขายและรั บ
ราชการ ทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคุมมีรายได
ครอบครัวอยูระหวาง 5,000-10,000 บาท กลุม
ทดลองและกลุมควบคุม รับประทานประเภททอด
บอยสุด
ขอมูลทั่วไปของนักเรียน บุตรของกลุม
ทดลอง 2 ใน 3 เป น เพศชาย ในกลุ ม ควบคุ ม มี
จํานวนเพศชายและเพศหญิงเทากัน มีอายุระหวาง
10-11 ป มีน้ําหนักเทากัน คืออยูระหวาง 51-60
กิโลกรัม มีสวนสูงอยูระหวาง 141-150 เซนติเมตร
มากกวาครึ่งทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคุมเปน
บุตรคนที่ 1 ไมมีโรคประจําตัว รับประทานอาหาร
จํานวน 3 มื้อ ชอบรับประทานอาหารประเภททอด
สวนใหญบตุ รกลุมทดลองชอบรับประทานขนมกรุบ
กรอบ กลุมควบคุมชอบดื่มน้ําอัดลม เมื่อเปรียบเทียบ
ทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคุม ดวยสถิติ chi-square
และ independent t-test พบวาคุณลักษณะ
ระหว างกลุ มทดลองและกลุ มควบคุ มไม มี ความ
แตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05
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ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการรับรูความรุนแรงของโรคอวน การรับรูความสามารถของตนเองใน
การปองกันโรคอวน ความคาดหวังถึงผลของการมีพฤติกรรมปองกันโรคอวน กอนการทดลอง หลังการทดลอง
และระยะติดตามผล ระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม และภายในกลุมทดลอง
กลุมทดลอง
กลุมควบคุม
p-value
ตัวแปรที่ศึกษา
(n = 34)
(n = 34)
t-test
(one
S.D
S.D
tailed)


การรับรูความรุนแรงของโรคอวน
.096a
-1.7
18.6
2.7
17.5
2.8
กอนการทดลอง
2.2
17.3
3.2
18.9
2.7
หลังการทดลอง
.029
- 0.1
19.1
3.1
19.0
2.4
ระยะติดตามผล
.897
F = 7.8, p-value = .002
การรับรูความสามารถของตนเองในการปองกันโรคอวน
.872a
0.2
18.3
2.6
17.5
2.8
กอนการทดลอง
5.4
17.4
3.7
18.9
2.7
หลังการทดลอง
< .001
6.1
18.5
3.4
19.0
2.4
ระยะติดตามผล
< .001
F = 72.6, p-value = < .001
ความคาดหวังถึงผลของการมีพฤติกรรมปองกันโรคอวน
.065a
-1.9
25.6
2.7
24.1
3.5
กอนการทดลอง
1.4
24.3
3.6
25.3
2.4
หลังการทดลอง
.172
1.1
26.1
3.3
26.9
2.7
ระยะติดตามผล
.263
F = 12.1, p-value = < .001
a
two tailed test
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการรับรูโอกาสเสี่ยงของการเกิดโรคแทรกซอน ระหวางกลุมทดลอง
และกลุมควบคุม ดวยการวิเคราะหความแปรปรวนรวม (ANCOVA)โดยมีคะแนนการรับรูโอกาสเสี่ยงของการ
เกิดโรคแทรกซอนกอนการทดลองเปนตัวแปรรวม และเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยภายในกลุมทดลอง
Source
Sum of square df Mean square
F
p-value
หลังการทดลอง
การรับรูโอกาสเสี่ยงกอนการทดลอง
.465
0.5
2.6
1
2.6
ระหวางกลุม
.004
9.0
44.1
1
44.1
ความคลาดเคลื่อน
4.9
65
315.6
รวม
362.8
67
R2 = .130 (Adjusted R2 = .130)
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ตารางที่ 2 (ตอ)
Source

Sum of square

df

Mean square

F

p-value

0.063
24.3
338.7
368.5

1
1
65
67

0.063
24.3
5.2

0.063
4.7

.913
.035

ระยะติดตามผล
การรับรูโอกาสเสี่ยงกอนการทดลอง
ระหวางกลุม
ความคลาดเคลื่อน
รวม
R2 = .081 (Adjusted R2 = .053)

ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการเลี้ยงดูบุตรในระยะ 1 เดือนที่ผานมา ระหวางกลุม
ทดลองและกลุมควบคุม ดวยการวิเคราะหความแปรปรวนรวม (ANCOVA)โดยมีคะแนนพฤติกรรมการเลี้ยงดู
บุตรในระยะ 1 เดือนที่ผานมากอนการทดลองเปนตัวแปรรวม และเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยภายในกลุมทดลอง
Source
Sum of square df Mean square F p-value
12.0
.001
247.9
1
247.9
พฤติกรรมการเลี้ยงดูบุตรกอนการทดลอง
0.9
.357
17.8
1
17.8
ระหวางกลุม
20.7
65
1344.7
ความคลาดเคลื่อน
รวม
1593.0
67
R2Square = .156 (Adjusted R2 = .130)
2. เปรี ยบเที ยบคะแนนเฉลี่ ยตั วแปรที่
ศึ กษาระหว า งกลุ มทดลองและกลุ มควบคุ ม
และกอนการทดลอง หลังการทดลองและระยะ
ติดตามผลภายในกลุมทดลอง
ก อนการทดลอง กลุ มทดลองและกลุ ม
ควบคุ มไม มีความแตกต างในด านการรับรูความ
รุนแรงของโรค การรับรูความสามารถของตนเองใน
การปองกันโรคอวน ความคาดหวังถึงผลของการมี
พฤติกรรมปองกันโรคอวน ยกเวนการรับรูโอกาส
เสี่ยงตอการเกิดโรคแทรกซอนในเด็กที่มีภาวะอวน
และพฤติกรรมการเลี้ยงดูบุตรในระยะ 1 เดือนที่ผาน
มา กลุ มทดลองและกลุ มควบคุ มมี คะแนนเฉลี่ ย
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value <
.001, 011 ตามลําดับ) หลังการทดลองกลุมทดลองมี

คะแนนเฉลี่ยการรับรูความรุนแรงของโรค การรับรู
โอกาสเสี่ยง การรับรูความสามารถของตนเองในการ
ปองกันโรคอวน สูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p-value < .005) แตกลุมทดลองมีคะแนน
เฉลี่ยพฤติ กรรมการเลี้ยงดูบุ ตรในระยะ 1 เดือนที่
ผานมานอยกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (p-value= .375) ในระยะติดตามผล กลุมทดลอง
มีคะแนนเฉลี่ยการรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรค
แทรกซอนและการรับรูความสามารถของตนเองใน
การป องกั นโรคอ วน สู งกว ากลุ มควบคุ มอย างมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p-value < .005) และกลุมทดลอง
มี คะแนนเฉลี่ ยการรั บรู ความรุ นแรงของโรคอ วน
ความคาดหวังถึงผลของการมีพฤติกรรมการปองกัน
โรคอวน และพฤติกรรมการเลี้ยงดูบุตรในระยะ 1
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เดือนที่ผานมานอยกวากลุมควบคุมไมแตกตางกันที่
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 (p-value .897 , .263,
.357 ตามลําดับ)
เมื่อเปรี ยบเทียบความแตกตางคะแนน
เฉลี่ยตัวแปรที่ศึกษาในระยะกอนการทดลอง หลัง
การทดลอง และระยะติ ดตามผลในกลุ มทดลอง
พบวาคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมในการเลี้ยงดูบุตรใน
ระยะ 1 เดื อ นที่ ผ า นมา ไม มี ค วามแตกต า งกั น
(แสดงในตารางที่ 1) มีเพียงคะแนนเฉลี่ยการรับรู
ความรุนแรงของโรคอวน การรับรูโอกาสเสี่ยงตอ
การเกิดโรคแทรกซอน การรับรูความสามารถของ
ตนเองในการปองกันโรคอวน มีความแตกตางของ
คะแนนเฉลี่ ยอย างมี นั ยสํ าคั ญทางสถิ ติ (p-value
.002, < .001, < .001,< .001 ตามลําดับ) เมื่อเปรียบเทียบ ความแตกตางของระยะเวลาที่ศึกษาในระยะ
ติ ดตามผลพบว า คะแนนเฉลี่ ยพฤติ กรรมในการ
เลี้ยงดูบุตรในระยะ 1 เดือนที่ผานมาต่ํากวาหลัง
การทดลองไมมีความแตกตางกัน (p-value = .185)
สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล
1. การรับรูความรุนแรงของโรคอวน
ผลการศึกษา พบวากลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยการ
รับรูความรุนแรงของโรคอวน เพิ่มขึ้นกวากอนการ
ทดลองและสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p-value = .029) ซึ่งผลการเปลี่ยนแปลง
ดังกลาว เกิดขึ้นจากการประยุกตทฤษฎีแรงจูงใจใน
การป องกันโรค ซึ่ งในการวิจัยไดนํ ากระบวนการ
เรียนรูแบบมีสวนรวมมาเปนกลไกในการขับเคลื่อน
ซึ่งแนวทางการจัดการเรียนรูเปนแบบการเรียนรูที่มี
ประสิ ทธิภาพในการพัฒนาบุ คคลในด านความรู
ทัศนคติและทักษะ ที่ประกอบดวย คือ 1) ประสบการณ การนําประสบการณของมารดาในการเลี้ยง
ดูบุตรที่ทําใหบุตรอวนมาแลกเปลี่ยนกันกับมารดา
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เด็ ก อ ว นคนอื่ น ภายในกลุ ม เป น การเรี ย นรู จ าก
ประสบการณ ที่ เ หมื อ นหรื อ ต า งกั น ทํ า ให ก ลุ ม
ตัวอยางเกิดการเรียนรูและมีการรับรูถึงความรุนแรง
ของโรคอ ว นมากขึ้ น 2) การสะท อ นคิ ด และการ
อภิ ป ราย ทํ า ให เ กิ ด การเรี ย นจากผู อื่ น ในเรื่ อ ง
ความคิด ความรูสึก และเกิดการแสวงหาความรูใหม
ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนกันและเกิดปฏิสัมพันธ
ภายในกลุ ม ทํ า ให มี ค วามรู เ พิ่ ม มากขึ้ น ซึ่ ง จะ
นําไปสูการรับรูของบุคคล 3) ความคิดรวบยอด โดย
มีการรวมกันคิดภายในกลุม จากนั้นกลุมจะสรุป
เป น ความคิ ด รวบยอด 4) การทดลองหรื อ การ
ประยุ ก ต แ นวคิ ด ซึ่ ง ใช ใ นการจั ด กิ จ กรรมทั้ ง 4
องคประกอบ เริ่มตนจากประสบการณเดิมในการ
เลี้ ย งดู บุ ต รที่ มี ภ าวะอ ว นของมารดาแต ล ะคน
แลกเปลี่ยนประสบการณกัน แบงกลุมทํากิจกรรม
ตามใบงาน มีการสะทอนคิดและการอภิปรายจน
เกิดการระดมความคิด นําไปสูความคิดรวบยอด
เพื่อใหไดแนวทางปฏิบัติ รวมถึงมีการชี้แนะและให
ขอคิดเห็นจากผูวิจัย โดยเปนภาษาที่กระชับ เขาใจ
งาย เพื่อใหมารดาเกิดการรับรูที่เพิ่มขึ้น
ซึ่งประสิทธิผลที่ไดจากการเรียนรูแบบมี
สวนรวมนี้ สามารถสังเกตไดจากการที่คะแนนเฉลี่ย
การรับรูความรุนแรงของโรคอวนระหวางหลังการ
ทดลองและระยะติ ดตามผล ของกลุ มทดลองไม
แตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ.05 (p-value
= .897) ซึ่งอธิบายไดวาในระยะติดตามผลไมไดเปน
ผลจากการประยุกตการรับรูที่ไดจากกิจกรรมไปใช
ในชีวิตประจําวัน ที่ทําใหเกิดการปรับพฤติกรรมสง
ผลใหการรับรูที่ไดไมเปลี่ยนแปลง เมื่อเปรียบเทียบ
กับหลังการทดลอง (  = 18.9, SD = 2.7 และ
 = 19.0 , SD = 2.4 ตามลําดับ) พบวา ผลของ
โปรแกรมการสงเสริมโภชนาการ ทําใหกลุมทดลอง
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มีคะแนนเฉลี่ยการรับรูความรุนแรงสูงขึ้นอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p-value < .05) ผลการ ศึกษา
นี้สอดคลองกับการศึกษาของสรอย มะโนรา (2553)
ศึ ก ษาผลของโปรแกรมการส ง เสริ ม โภชนาการ
สําหรับผูเลี้ยงดูเด็กกอนวัยเรียนที่มีภาวะอวน เขต
กรุงเทพมหานคร พบวา กลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ย
การรับรูความรุนแรง ของโรคสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p-value < .05)
2. การรับรู โอกาสเสี่ ยงต อการเกิดโรค
แทรกซอนในเด็กที่มีภาวะอวน
ผลการศึกษา พบวากลุมทดลองมีคะแนน
เฉลี่ยการรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคแทรกซอน
ในเด็ กที่ มี ภาวะอ วน สู งกว ากลุ มควบคุ มอย างมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p-value < .001) สามารถ
อภิ ป รายได ว า โปรแกรมที่ จั ด ขึ้ น สามารถทํ า ให
มารดาเกิดการรับรูในเรื่องโอกาสเสี่ยงตอการเกิด
โรคแทรกซอนจากภาวะอวนได จากการจัดกิจกรรม
ที่เนนการสื่อสารโนมนาวจูงใจเพื่อใหเกิดการรับรูถึง
อันตรายและโอกาสเสี่ยงที่เกิดจากภาวะแทรกซอน
ของโรคอ ว น ที่ อ าจเกิ ดขึ้ น กั บ บุ ตรที่ ต นเองดู แ ล
กอใหเกิดความกลัว รวมกับกระบวนการเรียนรูแบบ
มีสวนรวม โดยใชสื่อกระตุนใหกลัว การดูวีดิทัศน
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การอภิปรายกลุมและ
การสรุปความคิดรวบยอด พบวาโปรแกรมสุขศึกษา
เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกรรมบริโภคอาหาร
ของนั กเรี ยน ทําใหกลุ มทดลองมีคะแนนเฉลี่ ยการ
รับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคแทรกซอนในเด็กที่มี
ภาวะอวนสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สอดคลอง
กับการศึกษาของกานตธิดา ตันวัฒนถาวร (2550)
ศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาเพื่อการ
ปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมกรรมบริ โ ภคอาหารของ
นักเรียน ประถมศึกษาที่มีภาวะโภชนาการเกิน พบวา
โปรแกรมสุขศึกษาสามารถทําใหกลุมทดลองมีการ
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รับรูความเสี่ยงและความรุนแรงของอาการแทรกซอน
ของภาวะอวนเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติและ
ความเปลี่ ยนแปลงนี้ ยั งคงอยู ในระยะติ ดตามผล
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ หลังจากเขารวมกิจกรรม
3. การรับรูความสามารถของตนเองใน
การปองกันโรคอวน
ผลการศึกษา พบวากลุมทดลองมีคะแนน
เฉลี่ ย การรั บ รู ค วามสามารถของตนเองในการ
ปองกันโรคอวน เพิ่มขึ้นกวากอนการทดลองและสูง
กว า กลุ มควบคุ ม อย า งมี นั ยสํ า คั ญ ทางสถิ ติ (pvalue < .001) ซึ่งผลการเปลี่ยนแปลงดังกลาวเกิด
จากโปรแกรมการประยุกตทฤษฎีแรงจูงใจในการ
ปองกันโรคเพื่อสงเสริมพฤติกรรมการเลี้ยงดูของ
มารดาที่มีบุตรอวน ซึ่งในการวิจัยไดนํากระบวนการ
เรียนรูแบบมีสวนรวมมาเปนกลไกในการขับเคลื่อน
เพื่ อให เกิ ดการเรี ยนรู ที่ จะทํ าให เกิ ดการรั บรู ได มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น มารดาไดทํากิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากตัวแบบมารดาที่เคย
เลี้ยงดูบุตรอวน ประกอบกับการเรียนรูจากมารดา
ภายในกลุมที่มีปญหาคลายคลึงกัน สงผลใหบุคคล
เกิ ดความรูสึ กเหมือนกั บตนเอง เกิ ดความเขาใจ
และถายทอดความรูสึกไดงาย ภาษาที่ใชงายตอ
ความเข าใจในเนื้ อหาสาระและวิ ธี การ มี การฝ ก
ทั ก ษะในการปฏิ บั ติ เ รื่ อ งอาหาร การคํ า นวณ
พลังงาน การประเมินการเจริญเติบโต การไดรับ
กําลังใจจากผูวิจัยและครู ทําใหมารดามีกําลังใจ
และเกิดการปรับเปลี่ ยนพฤติกรรม พบวาผลของ
โปรแกรมการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
และการออกกําลังกายสําหรับเด็กนักเรียนที่มีภาวะ
โภชนาการเกิน พบวาโปรแกรมการสงเสริมโภชนาการทํ า ให ก ลุ ม ทดลองมี ค ะแนนเฉลี่ ย การรั บ รู
ความสามารถของตนเองในการป องกั นโรคอ วน
สูงขึ้นที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 สอดคลองกับ

กันยายน – ธันวาคม 2555 ปีที่ 26 ฉบับที่ 3

การศึกษาของปรียาภรณ มณีแดง (2552) ศึกษา
ความสั มพั นธ ของประสิ ทธิ ผลของโปรแกรมการ
พัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออก
กําลังกายสําหรับเด็กนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการ
เกิน พบวาหลังการทดลองกลุมทดลองมีความเชื่อ
ในความสามารถตนเอง ความคาดหวังในผลดีของ
การปฏิบัติตนในการบริโภคอาหารและออกกําลังกาย
ดีกวากอนการทดลองและดีกวากลุมเปรียบเทียบที่
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 (p-value < .05)
4. ความคาดหวังถึงผลของการมี
พฤติกรรมปองกันโรคอวน
ผลการศึกษา พบวากลุมทดลองมีคะแนน
เฉลี่ ย ความคาดหวั ง ถึ ง ผลของการมี พ ฤติ ก รรม
ปองกันโรคอวน ไมแตกตางจากกอนการทดลอง
และกลุมควบคุ ม ที่ระดั บนั ยสํ าคั ญทางสถิ ติ .05
(p-value=
.172) สามารถอธิ บายได ว าผลการ
เปลี่ยนแปลงดั งกล าว ยั งไม เกิ ดการเปลี่ยนแปลง
เนื่องจากกิจกรรมที่ใหยังไมสามารถสงผลใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงในความคาดหวังของมารดาในการ
ปรับพฤติกรรมดูแลบุตร จึงยังไมมีผลทําใหความ
คาดหวังถึงผลของการมีพฤติกรรมปองกันโรคอวน
เปลี่ยนแปลงได ซึ่งความคาดหวังในความสามารถ
ของตน ตามทฤษฎีความสามารถของตนเอง (SelfEfficacy Theory) ของแบนดูรา (Bandura, 1997)
กลาววา ความสามารถของตนเองเปนตัวกําหนด
การตัดสินใจเกี่ยวกับความสามารถของตนเองที่จะ
จั ดการและนํ าไปสู การตั ดสิ นใจทํ าพฤติ กรรมให
บรรลุเปาหมาย แสดงใหเห็นวาคะแนนความสามารถ
ของตนเองถึ งการมีพฤติกรรมปองกันโรคอวนไม
เปลี่ ย นแปลง จึ ง มี ผ ลทํ า ให ค ะแนนเฉลี่ ย ความ
คาดหวังถึงผลของการมีพฤติกรรมปองกันโรคอวน
ระหวางกอนการทดลองกับระยะติดตามผล และ
ระหว างหลั งการทดลองและระยะติ ดตามผลไม
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แตกตางกัน พบวาโปรแกรมการสงเสริมโภชนาการ
ทําใหกลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความคาดหวังถึง
ผลของการมีพฤติกรรมปองกันโรคอวนไมแตกตาง
จากกลุมควบคุม สอดคลองกับการศึกษาของจอม
ขวัญ อรามกชกร (2544) ศึกษาผลของโปรแกรม
การพัฒนาทักษะชีวิตตอการรับรูความสามารถของ
ตนเองในการปองกันการมีเพศสัมพันธกอนสมรส
ของนักเรียนหญิงวิทยาลัยอาชีวศึกษา เชียงใหม
พบว า ที่ ระยะหลั งการทดลอง 1 และ 4 สั ปดาห
กลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยการรับรูความสามารถ
ของตนเองสูงกวากลุมควบคุมและสูงกวากอนการ
ทดลอง (p-value < .001) ระยะหลังการทดลอง 4
สัปดาห กลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยการรับรูความ
สามารถของตนเองไมแตกตางจากกลุมควบคุม (pvalue = .285) ในระยะติดตามผลทั้งกลุมทดลอง
และกลุมควบคุมมีคะแนนเฉลี่ยความสามารถของ
ตนเองไมแตกตางจากระยะหลังการทดลอง 1 สัปดาห
(p-value = .407, p-value = .781 ตามลําดับ)
5. พฤติ ก รรมการเลี้ ย งดู ในระยะ 1
เดือนที่ผานมา
ผลการศึกษา พบวากลุมทดลองมีคะแนน
เฉลี่ ยพฤติ กรรมการเลี้ ยงดู ด านการรั บ ประทาน
อาหารและการออกกําลั งกายในระยะ 1 เดือนที่
ผานมา ไมแตกตางจากกอนการทดลองและกลุม
ควบคุมที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 (p-value =
.357) ทั้งนี้เนื่องจากโปรแกรมการประยุกตทฤษฎี
แรงจูงใจในการปองกันโรคเพื่อสงเสริมพฤติกรรม
การเลี้ ยงดูของมารดาที่มีบุตรอวน ที่จัดขึ้นทําให
มารดามีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการเลี้ยงดูดานการ
รับประทานอาหารและการออกกําลังกายในระยะ 1
เดือนที่ผานมา เพิ่มมากขึ้นหลังการทดลอง สงผล
ใหเกิดพฤติกรรมการสงเสริ มสุขภาพในเรื่ องการ
เลี้ ยงดู ด านการรั บ ประทานอาหารและการออก
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กํ า ลั ง กายของบุ ตรมากขึ้ น ในระยะสั้ น แต ร ะยะ
ติดตามผลกลุมทดลองมี คะแนนเฉลี่ ยพฤติกรรม
การเลี้ยงดูบุตรดานการรับประทานอาหารและการ
ออกกําลังกายในระยะ 1 เดือนที่ผานมาลดลง ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจากมารดาไมมีเวลาในการดูแลบุตรใน
เรื่องอาหาร มีการซื้ออาหารสําเร็จรูปรับประทาน
เกื อบทุ กมื้ อในแต ละวั น เว นวั นอาทิ ตย ที่ มารดา
หยุดงานและมีการทําอาหารใหบุตรรับประทาน ใน
ระยะติดตามผล ซึ่งตองปฏิบัติดวยตนเอง ถึงแมจะ
ไดรับการกระตุนเตือนจากผูวิจัยและครู พบวาผล
ของโปรแกรมการส งเสริ มโภชนาการทํ าให กลุ ม
ทดลองมี คะแนนเฉลี่ ยพฤติ กรรมการเลี้ ยงดู บุ ตร
ดานการรับประทานอาหารและการออกกําลังกาย
ในระยะ 1 เดื อนที่ ผ านมาสู งขึ้ นหลั งการทดลอง
สอดคลองกับการศึกษาของอรัญญา มณีกาญจน
(2549) ศึกษาเกี่ยวกับการประยุกตแบบแผนความ
เชื่อดานสุขภาพรวมกับกระบวนการกลุมและแรง
สนับสนุนทางสังคมเพื่อสงเสริมการควบคุมน้ําหนัก
ของเด็ ก ที่ มี น้ํ า หนั ก เกิ น มาตรฐาน ในโรงเรี ย น
ประถมศึกษา เขตเทศบาลนครศรีธรรมราช พบวา
โปรแกรมสุขภาพมีผลทําใหกลุมทดลองมีพฤติกรรม
การบริ โภคอาหาร พฤติ กรรมการออกกํ าลั งกาย
ดีกวากลุมควบคุม และพบวากลุมทดลองมีน้ําหนัก
ตัวและความหนาของไขมันลดลง
ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย
1. ดานการบริการ
พยาบาลสาธารณสุขสามารถนําโปรแกรม
การประยุกตทฤษฎีแรงจูงใจในการปองกันโรคไปใช
ในการอบรมมารดาเด็กวัยเรียนที่มีภาวะอวนได แต
ควรมีการปรับรูปแบบโดยใหบิดา หรือผูดูแลอื่น เชน
ยาย ย า ปา เป นต น เขามามีส วนรวมในการดูแล
ดวย เนื่องจากปจจุบันมารดาและบิดามีการทํางาน
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นอกบานหรือทํางานที่ตางจังหวัดทําใหเด็กอาศัยอยู
กับผูเลี้ยงดูอื่น เพื่อที่จะไดชวยกันปรับพฤติ กรรม
บุตรดานการรับประทานอาหารและการออกกําลัง
กายใหเหมาะสมตามวัย
2. ดานการศึกษา
ควรมีการนํารูปแบบโปรแกรมการประยุกต
ทฤษฎี แ รงจู ง ใจในการป อ งกั น โรคเพื่ อ ส ง เสริ ม
พฤติ ก รรมการเลี้ ย งดู ข องมารดาที่ มี บุ ต รอ ว น
รวมกับการใชกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวม
เพื่อเปนกลไกในการขับเคลื่อนกิจกรรมไปประยุกต
ใชใหแกพยาบาลในชุมชน จะชวยสรางรูปแบบใน
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของมารดา เพื่อพัฒนา
ศั ก ยภาพให ม ารดามี ค วามรู ความมั่ น ใจและมี
ทักษะในการปรับพฤติกรรมในดานการดูแลบุตร
เพิ่มขึ้น ซึ่งกิจกรรมควรเปนกิจกรรมที่เสริมสรางการ
สรางความมั่นใจและฝกทักษะใหสามารถปฏิบัติได
อยางถูกตองจากประสบการณเดิมของแตละคน
รวมกันแสดงความคิดเห็น จนเกิดการระดมความคิด
เพื่อใหเกิดความคิดรวบยอดและไดแนวทางในการ
นําเสนอของกลุม รวมทั้งการฝกทักษะ ควรเริ่มฝก
ทักษะที่งายไปสูทักษะที่ยากขึ้น การใหเห็นตัวแบบ
ที่ประสบความสําเร็จ การใชคําพูดชักจูงและการ
ไดรับกําลังใจจากผูอื่น สงผลใหเกิดความมั่นใจใน
การปฏิบัติ และมั่นใจในความสามารถของตนเอง
เพิ่มมากขึ้น ซึ่งในการจัดกิจกรรมควรคํานึงถึงสิ่ง
ตางๆ ดังนี้
2.1 เนื้ อหาที่ ใช ในการจั ดกิ จกรรมควร
เปนภาษาที่เขาใจงาย กระชับ
2.2 การนัดหมายในการทํากิจกรรม ควร
ดูมารดาแตละคนวามีเวลาวางชวงใด และจัดกลุม
มารดาที่ มี เวลาว างตรงกั นไว ด วยกั น เพื่ อความ
สะดวกในการร ว มกิ จกรรมและให ทุ กคนได ร ว ม
กิจกรรมทุกครั้ง
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2.3 การใหคําแนะนําเรื่องการจัดอาหาร
ใหบุตรตามหลักโภชนาการ เนื่ องจากมารดาไม มี
เวลาในการจัดอาหารใหบุตร จึงซื้ออาหารสําเร็จรูป
ใหบุตรรับประทานเปนประจํา จึงควรเนนการเลือก
อาหารสําเร็จรูปที่ใหสารอาหารครบ 5 หมูและให
พลังงานเหมาะสม การลดอาหารประเภทแปงและ
ขนมขบเคี้ยว และประเภทการออกกํ าลังกายควร
เหมาะสมกับวัย และควรมีการกระตุนใหออกกําลัง
กาย เปนระยะโดยแนะนะวิธีการออกกําลังกายที่งาย
สะดวกในการทํา และสามารถทําไดทั้งครอบครัว
3. ดานการวิจัย
3.1 ศึกษาผลของโปรแกรมการประยุกต
ทฤษฎี แ รงจู ง ใจในการป อ งกั น โรคเพื่ อ ส ง เสริ ม
พฤติกรรมการเลี้ยงดูของมารดาที่มีบุตรเปนโรคอื่น
เชน โรคเบาหวาน โรคหัวใจ เปนตน
3.2 การศึ ก ษาติ ด ตามมารดาบุ ต รที่ มี
ภาวะอวนกลุมนี้ตอไป เพื่อจะประเมินผลการปรับ
พฤติกรรมการเลี้ยงดูของมารดาและภาวะสุขภาพ
ของบุตรแลว ยังเปนการติดตามความยั่ งยืนของ
โปรแกรมการศึกษา
3.3 การประเมินพฤติกรรมตองอาศัยการ
เปลี่ ย นแปลงในการรั บ รู ที่ เ กิ ด จากการกิ จ กรรม
ดังนั้นการประเมินพฤติกรรมตองอาศัยระยะเวลาใน
การติดตามผลนาน จึงจะพบความเปลี่ยนแปลง
3.4 การกระตุนเปนสิ่งสําคัญที่จะทําให
เกิ ดพฤติ กรรมอย างตอเนื่ อง โดยเฉพาะในระยะ
ติดตามผล การกระตุนเตือนตองถี่และสม่ําเสมอ
และมีเนื้อหาที่สมบูรณ เขาใจไดงาย เพื่อทําใหเกิด
การรั บรูที่ถูกตอง เช น การโทรศัพท กระตุ นเตือน
มารดาเพื่ อให เกิ ดการสื่ อสารสองทางจะช วยให
มารดาเขาใจและเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได
อยางตอเนื่อง
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