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ทดลองและกลุม่ เปรียบเทียบ กลุม่ ละ 30 ราย เครือ่ งมือในการวิจยั ประกอบด้วย 1) โปรแกรมสร้างเสริมแรงจูงใจในการลด
นํา้ หนักผ่านการสือ่ สารทางอิเล็กทรอนิกส์ทพ่ี ฒ
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Abstract
The purpose of this quasi-experimental study, two-group pre-test and post-test design, was to
investigate the effectiveness of an enhancing motivation program in weight reduction via electronic
communication for obese nursing students. The study examined weight reduction motivation, weight
reduction behaviors, waist circumference and body mass index. A simple random sampling method
was used to recruit 60 obese nursing students from college of nursing. Then, 30 participants were
assigned to the experimental group and 30 to the comparative group.
Research instruments included: 1) the enhancing motivation program in weight reduction via electronic
communication developed based on a motivation model. The experiment duration was 8 weeks.
The activities comprised of health education and skill practice on food consumption and exercises
for weight reduction. The LINE application was used to review their knowledge, motivate, and follow
up their weight reduction behaviors; 2) motivation in weight reduction and weight reduction behavior
questionnaires; 3) a weighing scale; and 4) waist circumference. Content validity index of the questionnaires
of motivation in weight reduction and weight reduction behaviors were .92, and .89, respectively.
Cronbach’s alpha coefficient were .90, and .88, respectively. Data were analyzed using descriptive statistics,
t-test, and nonparametric statistics.
Results revealed that after enrolling the enhancing motivation program of weight reduction via
electronic communication, motivation in weight reduction, and weight reduction behaviors of obese
nursing students in the experimental group were significantly higher than before enrolling into the program
as well as it was better than the comparative group (p<.05). Mean of waist circumference and body mass
index of the experimental group after enrolling into the program was significantly lower than before
enrolling into the program as well as the comparative group (p<.05).
Keywords: Electronic communication, motivation, nursing students, obesity, weight reduction
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บทนำ�

ภาวะอ้วนเป็นปัญหาสำ�คัญที่หลายประเทศทั่วโลก
กำ�ลังเผชิญอยูใ่ นปัจจุบนั และมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ ดังจะเห็นได้
จากข้อมูลการรายงานขององค์การอนามัยโลก ระบุวา่ โรคอ้วน
ทั่วโลกได้เพิ่มขึ้นเกือบสามเท่าตั้งแต่ พ.ศ. 2518 ถึง 2559
โดยใน พ.ศ. 2559 ผูท้ ม่ี อี ายุ 18 ปีขน้ึ ไป จำ�นวน 1.9 พันล้านคน
มีน้ําหนักเกิน และในจำ�นวนนี้มากกว่า 650 ล้านคน เป็น
โรคอ้วน1 จากการสำ�รวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจ
ร่างกาย พ.ศ. 2546-2547, 2552 และ 2557 พบความชุก
ของภาวะอ้ ว นตามเกณฑ์ ม าตรฐานของคนเอเซี ย (ดั ช นี
มวลกาย มากกว่าหรือเท่ากับ 25 กิโลกรัมต่อตารางเมตร)
พบว่าประชาชนกลุ่มอายุ 15-29 ปี มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดย
คิดเป็นร้อยละ 35.30, 39.10 และ 51.10 ตามลำ�ดับ2,3
ซึ่งถือว่าอยู่ในช่วงวัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่ตอนต้น ส่วนใหญ่จะใช้
ชีวติ ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา หากไม่ได้รบั
การแก้ไขจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพอันนำ�ไปสูก่ ารเกิดโรคอ้วน
ในวัยผู้ใหญ่ ซึ่งเป็นสาเหตุท่มี ีความสัมพันธ์กับอัตราป่วยและ
อัตราตายก่อนวัยอันควรในวัยผูใ้ หญ่4
นักศึกษาพยาบาล ถือว่าอยูใ่ นช่วงวัยรุน่ ตอนปลาย
ถึงวัยผูใ้ หญ่ตอนต้น โดยส่วนใหญ่มอี ายุอยูร่ ะหว่าง 18-21 ปี
พบว่ามีปัญหาภาวะอ้วนเช่นเดียวกัน จึงจำ�เป็นต้องต้องปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและแก้ไขภาวะอ้วน หากไม่เช่นนั้น
อาจจะส่งผลกระทบต่อการทำ�งานด้วยโรคไม่ติดต่อโรคเรื้อรัง
ตามมา ดังข้อมูลการสำ�รวจสุขภาพและชีวิตการทำ�งานของ
พยาบาลวิชาชีพ พบว่า เจ็บป่วยด้วยโรคกล้ามเนื้อกระดูก
หรือข้อ มากทีส่ ดุ รองลงมาเป็นโรคไขมันในเลือดสูง ความดัน
โลหิตสูง โดยพบว่ามีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคจากภาวะ
นํา้ หนักเกินร้อยละ 21.00 และมีการทำ�กิจกรรมทางกายอย่าง
เพียงพอเพียงร้อยละ 7.00 เท่านั้น5 นอกจากนั้นพยาบาล
วิชาชีพ ยังถูกคาดหวังจากสังคมในการเป็นแบบอย่างประชาชน
ด้านสุขภาพที่ดีของประชาชน6 การสำ�รวจภาวะสุขภาพของ
นักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุตรดิตถ์
ปีการศึกษา 2557-2559 พบว่านักศึกษาที่มีภาวะอ้วนมี
แนวโน้มเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 10.72, 12.41 และ 14.73 ตามลำ�ดับ7
และนักศึกษาเคยใช้ผลิตภัณฑ์ลดนํ้าหนัก ร้อยละ 27.328
ซึ่งกรมสุขภาพจิต กล่าวว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมักมีส่วน
ผสมของยาลดความอ้วน คือ ไซบูทรามีน และ เฟนเทอมีน

ซึ่งทำ�ให้มีอาการทางประสาทอ่อน ๆ และจะมีมากขึ้น หาก
คนที่รับประทานมีปัญหา “โยโย่” ทำ�ให้รับประทานอาหาร
มากขึ้นและอ้วนมากกว่าปกติ ทำ�ให้เกิดความเครียดและ
หันกลับไปรับประทานยาตัวเดิมซํ้าอีก อาจจะเกิดการดื้อยา
เสี่ยงอันตรายมากขึ้น เกิดปัญหาทางจิตเวชโดยเฉพาะโรค
ซึมเศร้าและอาจนำ�ไปสูก่ ารฆ่าตัวตาย9
ภาวะอ้วนมีสาเหตุท่ีเกี่ยวข้องกับหลายปัจจัย ทั้ง
ปัจจัยด้านชีววิทยาส่วนบุคคล พฤติกรรมการบริโภคอาหาร
การมีกิจกรรมทางกาย และปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม ในส่วน
สาเหตุ ภ าวะอ้ ว นของนั ก ศึ ก ษาพยาบาล พบว่ า เกิ ด จาก
อุปนิสัยคนอ้วน ทัศนคติทางบวกต่ออาหาร ขาดการควบคุม
ตนเอง ขาดแรงจูงใจ ไม่มเี ป้าหมายการเปลีย่ นแปลง หรือตัง้
เป้าหมายที่ต่ํากว่าความสามารถของตน และจัดการความ
เครียดไม่เหมาะสม10 นโยบายและกลวิธกี ารแก้ไขปัญหาภาวะ
อ้ ว นในนั ก ศึ ก ษาพยาบาล พบว่ า มี ก ารพั ฒ นาหลั ก สู ต ร
ที่เน้นการส่งเสริมสุขภาพ การพัฒนาแนวปฏิบัติการจัดการ
ภาวะนํา้ หนักเกินในวัยรุน่ ทีไ่ ด้พฒ
ั นาขึน้ จากสภาการพยาบาล
ร่วมกับ 4 ราชวิทยาลัย และสำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพใช้ในการจัดการเรียนการสอน 11 สำ�หรับ
แนวทางแก้ไขปัญหาระดับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
อุตรดิตถ์ ทีผ่ า่ นมามุง่ พัฒนาผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนใน
รายวิชาพลศึกษาและชมรมกีฬา โดยมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมาย
นักศึกษาพยาบาลโดยทั่วไป ไม่ได้เจาะจงเฉพาะนักศึกษาที่มี
ภาวะอ้วน จากข้อมูลจากการสัมภาษณ์นกั ศึกษาพยาบาลทีม่ ี
ภาวะอ้วน พบว่า กิจกรรมดังกล่าวไม่ได้ชว่ ยให้เกิดความตัง้ ใจ
ในการลดนํ้า หนั ก อย่ า งแท้ จ ริ ง เพี ย งแต่ ก ระทำ�ไปเพื่อ ผ่ า น
กิจกรรมตามรายวิชา
ในการศึ ก ษาที่ ผ่ า นมามี ง านวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
โปรแกรมการลดนํา้ หนักในนักศึกษาพยาบาลยังมีจำ�นวนน้อย
ดังการศึกษาโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการรับรู้สมรรถนะแห่งตน
ของ Bandura และทฤษฎีแรงสนับสนุนทางสังคมของ House12
การใช้กรอบแนวคิด 3 อ. และแนวคิดเทคนิคกำ�กับตนเองของ
Kanfer13 ซึ่งจากผลการศึกษาดังกล่าวผู้วิจัยได้แนวคิดใน
เบื้องต้นว่าการวิจัยเพื่อศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมลด
นํ้าหนักของนักศึกษาพยาบาลมีรูปแบบกิจกรรมโดยใช้การ
สื่อสารแบบเผชิญหน้าเพียงอย่างเดียวอาจไม่เหมาะสมและ
เฉพาะเจาะจงกับนักศึกษาพยาบาลในยุคนี้ ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่ม
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Generation Y (เกิดช่วง พ.ศ. 2525-2548) ส่วนใหญ่ได้รบั
การเลีย้ งดูอย่างดีจากครอบครัว ค่อนข้างมีความมัน่ ใจในตัวเอง
สูง ไม่ชอบการบังคับ เลือกและตัดสินใจกระทำ�ด้วยตนเอง14
อีกทั้งเป็นกลุ่มที่มีอัตราการใช้อินเทอร์เน็ตสูงที่สุด โดยใช้
โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน ค่อนข้างสูงในการเข้าถึง
อินเทอร์เน็ตเพือ่ กิจกรรม Social Network15 และนักศึกษา
พยาบาลใช้ Facebook มากทีส่ ดุ รองลงมาคือ Line16 เนือ่ งจาก
ที่ผ่านมามีงานวิจัยการใช้ Facebook ในการลดนํ้าหนัก17
อีกทั้งมีผลการศึกษาพบว่าแอปพลิเคชั่นไลน์ใช้ได้ผลดีในการ
สื่อสารทางสุขภาพ18 ดังนั้นการดูแลภาวะอ้วนในกลุ่มวัยนี้
ต้องหาวิธกี ารสือ่ สารเพือ่ สร้างแรงบันดาลใจเพือ่ การลดนํา้ หนัก
จึงจะประสบความสำ�เร็จ ผูว้ จิ ยั จึงได้พฒ
ั นาโปรแกรมสร้างเสริม
แรงจูงใจในการลดนํ้าหนักผ่านการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์
ด้วยแอปพลิเคชั่นไลน์สำ�หรับนักศึกษาพยาบาลที่มีภาวะอ้วน
โดยใช้แนวคิดแบบจำ�ลองแรงจูงใจ (ARCS-V Motivation
Model) ของ Keller19 อันจะนำ�ไปสู่การลดนํ้าหนักได้อย่าง
เหมาะสมสำ�หรับนักศึกษาพยาบาล และจะเป็นประโยชน์ต่อ
สถาบันการศึกษาทางการพยาบาลนำ�ไปใช้เป็นแนวทางแก้ไข
ปัญหานักศึกษาทีม่ ภี าวะอ้วน รวมทัง้ จะเป็นแนวทางการพัฒนา
งานวิจัยเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคอ้วนในวัยผู้ใหญ่ตอน
ต้นต่อไป

กรอบแนวคิดการวิจยั

การวิจยั นีเ้ ป็นการศึกษาผลของโปรแกรมสร้างเสริม
แรงจูงใจในการลดนํา้ หนักผ่านการสือ่ สารทางอิเล็กทรอนิกส์ตอ่
แรงจูงใจในการลดนํ้าหนัก พฤติกรรมการลดนํ้าหนัก เส้น
รอบเอว และดัชนีมวลกายของนักศึกษาพยาบาลทีม่ ภี าวะอ้วน
ในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ โดยประยุกต์
แนวคิดแบบจำ�ลองแรงจูงใจ (ARCS-V Motivation Model)
ของ Keller19 โดยเชือ่ ว่าแรงจูงใจทำ�ให้ผเู้ รียนเกิดทิศทางและ
ความคงอยู่ของความพยายามสู่การลงมือปฏิบัติจนกว่าจะ
บรรลุเป้าหมาย ทัง้ นีก้ ระบวนการออกแบบการสร้างแรงจูงใจ
ในการลดนํา้ หนักประกอบไปด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ความ
ใส่ใจ (attention) เป็นการกระตุ้นความสนใจ ความอยากรู้
ของผูเ้ รียน 2) ความสัมพันธ์ (relevance) เป็นการรับรูข้ อง
ผูเ้ รียนว่ากิจกรรมการเรียนรูส้ อดคล้องกับเป้าหมาย 3) ความ
เชือ่ มัน่ (confidence) เป็นการสร้างความคาดหวังเชิงบวกต่อ

ความสำ�เร็จ 4) ความพึงพอใจ (satisfaction) เป็นการสร้าง
ความรูส้ กึ ทีด่ จี ากผลลัพธ์พฤติกรรมทีน่ ำ�ไปสูค่ วามสำ�เร็จ และ
5) การตัดสินใจด้วยตนเอง (volition) เป็นการกำ�กับตนเอง
ให้บรรลุเป้าหมาย ซึง่ ผูว้ จิ ยั คาดว่าโปรแกรมสร้างเสริมแรงจูงใจ
ในการลดนํา้ หนักผ่านการสือ่ สารทางอิเล็กทรอนิกส์ จะส่งผล
ให้นักศึกษาพยาบาลที่มีภาวะอ้วน มีความรู้ เรื่องภาวะอ้วน
อาหารและออกกำ�ลั ง กายเพื่ อ ลดนํ้ า หนั ก และฝึ ก ทั ก ษะ
การวิเคราะห์สมดุลพลังงานจากอาหารและการมีกิจกรรม
ทางกาย ทักษะการออกกำ�ลังกายเพื่อลดนํ้าหนัก ทำ�ให้เกิด
แรงจูงใจและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลดนํ้าหนักด้าน
การรับประทานอาหาร และการออกกำ�ลังกาย อันจะนำ�ไปสู่
การลดลงของเส้นรอบเอว และดัชนีมวลกาย

วัตถุประสงค์การวิจยั

1. เพื่อ เปรี ย บเที ย บคะแนนแรงจู ง ใจในการลด
นํา้ หนัก พฤติกรรมการลดนํา้ หนัก เส้นรอบเอว และดัชนีมวล
กายของนักศึกษาพยาบาลที่มีภาวะอ้วนก่อนและหลังได้รับ
โปรแกรมสร้างเสริมแรงจูงใจในการลดนํา้ หนักผ่านการสือ่ สาร
ทางอิเล็กทรอนิกส์ภายในกลุม่ ทดลองและกลุม่ เปรียบเทียบ
2. เพื่อ เปรี ย บเที ย บคะแนนแรงจู ง ใจในการลด
นํ้าหนัก พฤติกรรมการลดนํ้าหนัก เส้นรอบเอว และดัชนี
มวลกายของนักศึกษาพยาบาลทีม่ ภี าวะอ้วนก่อนและหลังได้รบั
โปรแกรมสร้างเสริมแรงจูงใจในการลดนํา้ หนักผ่านการสือ่ สาร
ทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างกลุม่ ทดลองและกลุม่ เปรียบเทียบ

ระเบียบวิธวี จิ ยั

ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
ประชากรเป็นนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนีอุตรดิตถ์และลำ�ปางที่มีภาวะอ้วน ปีการศึกษา
2560 จำ�นวน 121 คน กลุม่ ตัวอย่างเป็นนักศึกษาพยาบาลทีม่ ี
ภาวะอ้วนในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ เป็น
กลุ่มทดลอง และนักศึกษาพยาบาลที่มีภาวะอ้วนในวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี นครลำ�ปาง เป็นกลุ่มเปรียบเทียบ
เนือ่ งจากกลุม่ ตัวอย่างกำ�ลังศึกษาในสถาบันทีม่ บี ริบทใกล้เคียง
กันในเรื่องโครงสร้างหลักสูตรและนโยบายบริหารการศึกษา
สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก วัฒนธรรมการดำ�เนินชีวติ ของ
นักศึกษาพยาบาลด้านการรับประทานอาหารและออกกำ�ลังกาย
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ซึ่งคาดว่ากลุ่มตัวอย่างจะไม่มีความสัมพันธ์กันระหว่างกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ การคำ�นวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง
จากงานวิจยั 12 โดยผูว้ จิ ยั กำ�หนดให้มอี ำ�นาจทดสอบ (Power
of test) ที่ .95 ค่าความเชือ่ มัน่ ทีร่ ะดับนัยสำ�คัญ .05 ขนาด
ของอิทธิพล (Effect size) ที่ .69 คำ�นวณด้วยโปรแกรม
G* Power ของ Faul, Erdfelder, Buchner และ Lang20
ได้จำ�นวนกลุม่ ตัวอย่าง 30 คนต่อกลุม่
การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างนักศึกษา
พยาบาลทีม่ ภี าวะอ้วนวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
ถูกสุม่ แบบง่าย (Simple random sampling) จากทะเบียน
รายชือ่ นักศึกษาพยาบาลทีม่ ภี าวะอ้วน โดยการจับฉลากแบบ
ไม่คืนที่จำ�นวน 30 ราย ส่วนกลุ่มเปรียบเทียบเป็นนักศึกษา
พยาบาลที่ มี ภ าวะอ้ ว นวิ ท ยาลั ย พยาบาลบรมราชชนนี
นครลำ�ปาง จำ�นวน 30 ราย ในการป้องกันตัวแปรแทรกซ้อน
ผูว้ จิ ยั ได้จบั คูก่ ลุม่ ตัวอย่างทัง้ สองกลุม่ มีลกั ษณะด้านประชากร
คล้ายคลึงกันมากที่สุดในด้าน เพศ เส้นรอบเอว และดัชนี
มวลกาย โดยกลุม่ ตัวอย่างมีคณ
ุ สมบัตติ ามเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
เกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างเข้าร่วมการวิจัย
(Inclusion criteria)
1. เป็นนักศึกษาพยาบาลทีม่ ภี าวะอ้วน (BMI ≥ 25
2
Kg/m )
2. ไม่ มี โรคประจำ�ตั ว เช่ น ความดั น โลหิ ต สู ง
เบาหวาน เป็นต้น
3. ใช้โทรศัพท์มอื ถือแบบสมาร์ทโฟน
4. ไม่รบั ประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร/สมุนไพร/
ยาเพื่อลดนํ้าหนัก และ/หรือ หยุดรับประทานมาไม่น้อยกว่า
1 ปี
5. สมัครใจเข้าร่วมโครงการ
เกณฑ์การคัดออกจากการวิจยั (Exclusion criteria)
1. ไม่สามารถเข้าร่วมโปรแกรมได้อย่างต่อเนือ่ งตาม
ทีก่ ำ�หนด
2. มีอาการเจ็บป่วยรุนแรงจนต้องเข้ารับการรักษา
ในโรงพยาบาลขณะเก็บข้อมูล
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
ครัง้ นีป้ ระกอบด้วย 2 ประเภท ดังนี้
1. เครื่องมือสร้างเสริมแรงจูงใจในการลดนํ้าหนัก
คือ โปรแกรมสร้างเสริมแรงจูงใจในการลดนํา้ หนัก ซึง่ เป็นชุด

กิจกรรมการพัฒนาสร้างเสริมแรงจูงใจในการลดนํ้าหนักโดย
ใช้ท้ังกิจกรรมการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ และการอบรม
เชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการลดนํา้ หนักทีผ่ วู้ จิ ยั
พัฒนาขึน้ ภายใต้ 5 องค์ประกอบหลักตามแบบจำ�ลองแรงจูงใจ
ของ Keller19 มีระยะเวลาการดำ�เนินการตามโปรแกรมทัง้ หมด
8 สัปดาห์ มีกจิ กรรมตามองค์ประกอบย่อย ดังนี้
1. การกระตุน้ ความสนใจ (attention) โดยผูว้ จิ ยั
ใช้กิจกรรมนันทนาการเกี่ยวกับการลดนํ้าหนัก การใช้แอปพลิเคชัน่ ไลน์นำ�เสนอข้อมูลข่าวสาร และทบทวนความรูเ้ กีย่ ว
กับการรับประทานอาหาร การออกกำ�ลังกายเพื่อลดนํ้าหนัก
การตัง้ คำ�ถามเกีย่ วกับอาหารและออกกำ�ลังกายเพือ่ ลดนํา้ หนัก
และผู้ เข้ า ร่ ว มวิ จั ย รายงานผลเกี่ ย วกั บ การปรั บ เปลี่ ย น
พฤติกรรมการรับประทานอาหาร ออกกำ�ลังกาย เส้นรอบเอว
และนํา้ หนักตัว
2. การปรับความสัมพันธ์ (relevance) โดยผูว้ จิ ยั
ใช้กจิ กรรมการสอบถามเป้าหมายการลดนํา้ หนัก การสอบถาม
การเข้าร่วมโปรแกรมและปรับกิจกรรมของโปรแกรมให้เข้า
กับเป้าหมาย
3. การสร้างความเชือ่ มัน่ (confidence) โดยผูว้ จิ ยั
ใช้กิจกรรมการบรรยาย ให้ความรู้เกี่ยวกับการรับประทาน
อาหารและออกกำ�ลังกายเพื่อลดนํ้าหนัก ฝึกทักษะการออก
กำ�ลังกายเพื่อลดนํ้าหนัก การใช้แอปพลิเคชั่นไลน์นำ�เสนอวิดี
ทัศน์ตวั อย่างบุคคลทีล่ ดนํา้ หนักได้สำ�เร็จ การชมเชยและแสดง
สัญลักษณ์ให้กำ�ลังใจ
4. การตอบสนองความพึงพอใจ (satisfaction)
โดยผู้วิจัยใช้กิจกรรมสอบถามความพึงพอใจระหว่างการเข้า
ร่วมโปรแกรม การมอบรางวัลบุคคล และทีมทีช่ นะการแข่งขัน
ในการลดนํา้ หนัก
5. การกระตุ้นให้มีการตัดสินใจด้วยตนเอง (volition) โดยผู้วิจัยใช้กิจกรรมฝึกวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหา
ในสถานการณ์ จำ�ลอง และผู้เข้ า ร่ ว มวิ จัย ใช้ แ อปพลิ เ คชั่น
FoodiEat ในบันทึกการเปลีย่ นแปลงสมดุลพลังงานแต่ละวัน
2. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล มีดงั นี้
		 2.1 แบบสอบถามโปรแกรมสร้างเสริมแรงจูงใจ
ในการลดนํ้ า หนั ก ผ่ า นการสื่ อ สารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข อง
นั ก ศึ ก ษาพยาบาล ที่ ผู้ วิ จั ย สร้ า งขึ้ น เองจากการทบทวน
วรรณกรรมและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับแรงจูงใจและพฤติกรรม
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การลดนํา้ หนัก ประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่
ส่ ว นที่ 1 ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปและพฤติ ก รรมการใช้ ส่ื อ
อิเล็กทรอนิกส์ จำ�นวน 8 ข้อ ประกอบด้วย เพศ อายุ บุคคลใน
ครอบครัวทีม่ ภี าวะอ้วน ประสบการณ์ในการลดนํา้ หนัก ระยะ
เวลาการใช้ โ ทรศั พ ท์ มื อ ถื อ โปรแกรมในโทรศั พ ท์ มื อ ถื อ
จุดประสงค์หลักและความถีใ่ นการใช้โปรแกรม
ส่วนที่ 2 แรงจูงใจในการลดนํา้ หนัก จำ�นวน 24 ข้อ
โดยมีลกั ษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ
(rating scale) คำ�ตอบมี 5 ระดับ คือ มากทีส่ ดุ มาก ปานกลาง
น้อย และน้อยทีส่ ดุ ซึง่ ใช้หลักการแปลผลค่าเฉลีย่ แรงจูงใจใน
การลดนํา้ หนัก ดังนี้
ค่าคะแนนเฉลีย่
การแปลผลคะแนน
1.00-1.50		แรงจูงในในการลดนํา้ หนักอยูใ่ นระดับน้อยทีส่ ดุ
1.51-2.50		แรงจูงในในการลดนํา้ หนักอยูใ่ นระดับน้อย
2.51-3.50		แรงจูงในในการลดนํา้ หนักอยูใ่ นระดับปานกลาง
3.51-4.50		แรงจูงในในการลดนํา้ หนักอยูใ่ นระดับมาก
4.51-5.00		แรงจูงในในการลดนํา้ หนักอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ
ส่วนที่ 3 พฤติกรรมการลดนํา้ หนัก จำ�นวน 38 ข้อ
โดยมีลกั ษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตรประมาณค่า (rating
scale) 5 ระดับ คือ ปฎิบตั เิ ป็นประจำ� เกือบทุกครัง้ บางครัง้
นาน ๆ ครัง้ และไม่เคยปฏิบตั เิ ลย ซึง่ ใช้หลักการแปลผลค่าเฉลีย่
พฤติกรรมในการลดนํา้ หนัก ดังนี้
ค่าคะแนนเฉลีย่ 			 การแปลผลคะแนน
1.00-1.50		พฤติกรรมการลดนํา้ หนักอยูใ่ นระดับน้อยทีส่ ดุ
1.51-2.50		พฤติกรรมการลดนํา้ หนักอยูใ่ นระดับน้อย
2.51-3.50		พฤติกรรมการลดนํา้ หนักอยูใ่ นระดับปานกลาง
3.51-4.50		พฤติกรรมการลดนํา้ หนักอยูใ่ นระดับมาก
4.51-5.00		พฤติกรรมการลดนํา้ หนักอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ
ส่วนที่ 4 ผลการตรวจร่างกาย (ตรวจและบันทึกโดย
ผูช้ ว่ ยวิจยั ) ประกอบด้วย เส้นรอบเอว นํา้ หนัก ส่วนสูง ดัชนี
มวลกาย และระดับความดันโลหิตเป็นแบบเติมคำ�ตอบ มี
จำ�นวน 5 ข้อ
ซึง่ ส่วนที่ 2 และ 3 มีคา่ ดัชนีความตรงเชิงเนือ้ หา .92
และ .89 มีคา่ สัมประสิทธิแ์ อลฟาครอนบราค เท่ากับ .90 และ
.88 ตามลำ�ดับ
2.2 เครือ่ งชัง่ นํา้ หนักแบบดิจติ อลโดยผ่านการตรวจ
สอบคุณภาพอุปกรณ์ทางการแพทย์จากสำ�นักงานสนับสนุน

บริการสุขภาพ เขต 2 จังหวัดนครสวรรค์ มีหน่วยวัดกิโลกรัม
ความละเอียดจุดทศนิยม 2 ตำ�แหน่ง ซึ่งต้องชั่งนํ้าหนักด้วย
เครือ่ งเดิมและกำ�หนดชัง่ เป็นเวลาเดียวกัน
2.3 สายวัด เป็นอุปกรณ์สำ�หรับวัดเส้นรอบเอว
โดยผูถ้ กู วัดอยูใ่ นท่ายืน และวัดเส้นรอบเอวผ่านสะดือ ให้สาย
วัดแนบกับลำ�ตัวไม่รัดแน่น วางอยู่ในแนวขนานกับพื้น ใน
ช่วงหายใจออก มีหน่วยเป็นเซนติเมตร ค่าที่วัดได้เป็นตัวเลข
จำ�นวนเต็ม ไม่คดิ จุดทศนิยม
การพิทกั ษ์สทิ ธิของกลุม่ ตัวอย่าง
การศึกษาในครั้งนี้ได้รับเอกสารรับรองโดยคณะ
กรรมการจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เลขที่อนุมัติ 15/2561 ณ
วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 ผู้เข้าร่วมวิจัย ทุกคนได้ลงนามใน
เอกสารยินยอมการเข้าร่วมการวิจยั ก่อนเริม่ เก็บข้อมูล
วิธเี ก็บรวบรวมข้อมูล
กลุม่ ทดลอง
1. ระยะก่ อ นการทดลอง ประเมิ น ระดั บ ความ
ดันโลหิต นํา้ หนัก ส่วนสูง เส้นรอบเอว และทำ�แบบสอบถาม
โปรแกรมสร้างเสริมแรงจูงใจ ฯ ในวันเดียวกับทีล่ งโปรแกรม ฯ
2. ระยะดำ�เนินการทดลอง ได้รับการจัดการเรียน
การสอน ตามมาตรฐานของหลักสูตร ร่วมกับโปรแกรมสร้าง
เสริมแรงจูงใจในการลดนํา้ หนักผ่านการสือ่ สารทางอิเล็กทรอนิกส์
ในนักศึกษาพยาบาลทีม่ ภี าวะอ้วน
สัปดาห์ท่ี 1 อบรมเชิงปฏิบตั กิ าร ครัง้ ที่ 1 (5 สิงหาคม
2561 เวลา 09.00-16.00 น.) ประกอบด้วยกิจกรรมสร้าง
สัมพันธภาพและกิจกรรมนันทนาการ บรรยายให้ความรูเ้ กีย่ ว
กั บ ภาวะอ้ ว น และแนวทางแก้ ไข การฝึ ก ทั ก ษะด้ า นการ
รับประทานอาหารและการออกกำ�ลังกายในรูปแบบ HIIT
(High Intensity Interval Training) กิจกรรมตั้งเป้าหมาย
และวางแผนการลดนํา้ หนัก
สัปดาห์ท่ี 1-8 กิจกรรมทางแอปพลิเคชัน่ ไลน์ ในการ
ทบทวนความรูเ้ กีย่ วกับอาหารและการออกกำ�ลังกายเพือ่ การ
ลดนํา้ หนักสัปดาห์ละ 2 วัน การรายงานบันทึกสมดุลพลังงาน
จากแอปพลิเคชั่น FoodiEat สัปดาห์ละ 1 วัน รายงานผล
พฤติกรรมการลดนํา้ หนัก ปัญหาและอุปสรรค สัปดาห์ละ 1 วัน
ผ่านทางไลน์กลุม่ และบุคคล
หมายเหตุ ในสั ป ดาห์ ท่ี 5 มี กิจ กรรมอบรมเชิ ง
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ปฏิบตั กิ าร ครัง้ ที่ 2 (2 กันยายน 2561 เวลา 09.00-12.00 น.)
เพื่อประชุมกลุ่มติดตามความก้าวหน้าการนำ�แผนการลด
นํ้าหนักไปปฏิบัติและประเมินความพึงพอใจต่อโปรแกรมฯ
และสัปดาห์ท่ี 8 มีกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 3
(30 กันยายน 2561 เวลา 09.00-12.00 น.) เพือ่ จัดกิจกรรม
แลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ ละมอบรางวัลการแข่งขันลดนํา้ หนัก
3. ระยะหลังการทดลอง สัปดาห์ท่ี 8 (30 กันยายน
2561) ประเมินนํ้าหนัก เส้นรอบเอว และทำ�แบบสอบถาม
โปรแกรมสร้างเสริมแรงจูงใจ
กลุม่ เปรียบเทียบ
1. ระยะก่อนการทดลอง ผู้วิจัยสร้างสัมพันธภาพ
และชี้แจงวัตถุประสงค์ของการเข้าร่วมโปรแกรมฯ ประเมิน
ระดับความดันโลหิต นํ้าหนัก ส่วนสูง เส้นรอบเอว และทำ�
แบบสอบถามโปรแกรมสร้างเสริมแรงจูงใจฯ
2. ระยะดำ�เนินการทดลอง ได้รับการจัดการเรียน
การสอน ตามมาตรฐานของหลักสูตร
3. ระยะหลังการทดลอง ผู้วิจัยประเมิน นํ้าหนัก
เส้นรอบเอว และทำ�แบบสอบถามโปรแกรมสร้างเสริมแรงจูงใจ
หลังจากนั้นเมื่อสิ้นสุดการวิจัย ผู้วิจัยได้ดำ�เนินการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ จำ�นวน 1 วัน และจัดตั้งไลน์กลุ่มเพื่อทบทวน
ความรู้ และติดตามปัญหา อุปสรรคในการลดนํ้าหนัก โดย
ดำ�เนินการตามหลักจริยธรรมวิจยั ในมนุษย์
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
1. ข้อมูลทัว่ ไปของกลุม่ ตัวอย่าง ได้แก่ ข้อมูลทัว่ ไป
และพฤติกรรมการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ วิเคราะห์โดยการ
แจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
2. การเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ของตัวแปรตามระหว่าง
กลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ ได้แก่ แรงจูงใจในการลด
นํา้ หนัก พฤติกรรมการลดนํา้ หนัก ดัชนีมวลกายและเส้นรอบ
เอวของนักศึกษาพยาบาลที่มีภาวะอ้วน ใช้สถิติที โดยการ
ทดสอบข้อตกลงเบื้องต้นของสถิติที ได้แก่ การทดสอบการ
กระจายของข้อมูล ถ้าข้อมูลมีการกระจายแบบโค้งปกติสามารถ
ใช้สถิติ Independent t-test แต่ถ้าข้อมูลไม่ผ่านข้อตกลง
เบื้องต้น คือ มีการกระจายแบบโค้งไม่ปกติ ใช้สถิติ nonparametric statistics (Mann-Whitney U test) ซึง่ ในการ
ศึกษานี้พบว่าตัวแปรพฤติกรรมการลดนํ้าหนักมีการกระจาย
แบบโค้งปกติ ส่วนตัวแปรแรงจูงใจในการลดนํา้ หนัก เส้นรอบ

เอวและดัชนีมวลกายมีการกระจายแบบโค้งไม่ปกติ
3. การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของตัวแปรตามก่อน
และหลังเข้าร่วมโปรแกรมฯ ในกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบ
เทียบ ใช้สถิติที โดยการทดสอบข้อตกลงเบื้องต้นของสถิติที
ได้แก่ การทดสอบการกระจายของข้อมูล ถ้าข้อมูลมีการ
กระจายแบบโค้งปกติสามารถใช้สถิติ paired t-test แต่ถ้า
ข้อมูลไม่ผ่านข้อตกลงเบื้องต้น คือ มีการกระจายแบบโค้งไม่
ปกติใช้สถิติ non-parametric statistics (Wilcoxon signed
ranks test) ซึง่ ในการศึกษานีพ้ บว่าตัวแปรพฤติกรรมการลด
นํา้ หนักมีการกระจายแบบโค้งปกติ ส่วนตัวแปรแรงจูงใจในการ
ลดนํ้าหนัก เส้นรอบเอวและดัชนีมวลกายมีการกระจายแบบ
โค้งไม่ปกติ

ผลการวิจยั

1. ข้อมูลทัว่ ไปของกลุม่ ตัวอย่าง
กลุม่ ตัวอย่างมีทง้ั หมด จำ�นวน 60 พบว่า เพศ ทัง้
สองกลุม่ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 93.30 เท่ากัน กลุม่
ทดลองมีอายุเฉลี่ย 20.63 ปี กลุ่มเปรียบเทียบ มีอายุเฉลี่ย
20.43 ปี กลุม่ ทดลองและกลุม่ เปรียบเทียบส่วนมากมีบคุ คลใน
ครอบครัวที่มีภาวะอ้วน ร้อยละ 83.33 และร้อยละ 76.66
ส่วนใหญ่กลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบมีประสบการณ์ใน
การลดนํา้ หนัก ร้อยละ 96.66 และร้อยละ 93.33 กลุม่ ทดลอง
และกลุ่มเปรียบเทียบส่วนมากมีระยะเวลาการใช้โทรศัพท์มือ
ถือมานานมากกว่า 5 ปี ร้อยละ 96.70 และร้อยละ 93.30
โปรแกรมทีใ่ ช้ในโทรศัพท์มอื ถือทัง้ สองกลุม่ ใช้แอปพลิเคชัน่ ไลน์
ร้อยละ 100 เท่ากัน ส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลามากกว่า 2 ชัว่ โมง/
วัน ร้อยละ 66.70 และร้อยละ 86.70 เมือ่ ทำ�การทดสอบความ
แตกต่ า งของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งทั้ ง 2 กลุ่ ม ด้ ว ยสถิ ติ ไ คสแควร์
(Chi-square test) สถิ ติที (T-test) และสถิ ติฟิช เชอร์
(Fisher’s exact probability test) ผลการทดสอบพบว่ากลุม่
ตัวอย่างทัง้ 2 ไม่แตกต่างกัน ดังตารางที่ 1
2. แรงจูงใจในการลดนํา้ หนัก ของนักศึกษาพยาบาล
ทีม่ ภี าวะอ้วน ก่อนเข้าร่วมโปรแกรมฯ กลุม่ ทดลองมีคา่ เฉลีย่
แรงจูงใจในการลดนํ้าหนักอยู่ในระดับปานกลาง หลังเข้าร่วม
โปรแกรม ฯ ค่าเฉลีย่ แรงจูงใจในการลดนํา้ หนักอยูใ่ นระดับมาก
ซึ่งดีกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมฯ และดีกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ
อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ (p < .05) ดังตารางที่ 2 และ 3
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3. พฤติกรรมการลดนํา้ หนัก ของนักศึกษาพยาบาล
ทีม่ ภี าวะอ้วน ก่อนเข้าร่วมโปรแกรม ฯ กลุม่ ทดลองมีคา่ เฉลีย่
พฤติกรรมการลดนํ้าหนักอยู่ในระดับปานกลาง หลังเข้าร่วม

โปรแกรม ฯ ค่าเฉลี่ยพฤติกรรมในการลดนํ้าหนักอยู่ในระดับ
ปานกลาง ซึง่ ดีกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรม ฯ และดีกว่ากลุม่ เปรียบ
เทียบอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ (p < .05) ดังตารางที่ 2 และ 3

ตารางที่ 1 จำ�นวน ร้อยละและผลการทดสอบความแตกต่างของสัดส่วนของข้อมูลทั่วไปและพฤติกรรมการใช้ส่อื อิเล็กทรอนิกส์
ระหว่างกลุม่ ทดลองและกลุม่ เปรียบเทียบ (n = 60)
ข้อมูลทัว่ ไป
กลุม่ ทดลอง
กลุม่ เปรียบเทียบ
ค่าสถิติ p-value
		
(n = 30)
(n = 30)
		
จำ�นวน
ร้อยละ
จำ�นวน ร้อยละ		
อายุ			
M = 20.63
SD = 1.12
t=-.490
.62
			
M = 20.43
SD = 0.89
19 ปี		
5
16.66
6
20.00		
20 ปี		
9
30.00
7
23.33		
21 ปี		
10
33.33
15
50.00		
22 ปี		
4
13.33
2
6.66		
23 ปี		
2
6.66
-		
บุคคลในครอบครัวทีม่ ภี าวะอ้วน					
χ2= .417 .51
ไม่ม		
ี
5
16.66
7
23.33		
มี		
25
83.33
23
76.66		
ประสบการณ์ในการลดนํา้ หนัก						
ไม่ม		
ี
1
3.33
2
6.66
Fisher’s 1.0
มี		
29
96.66
28
93.33 Exact test		
พฤติกรรมการใช้สอ่ื อิเล็กทรอนิกส์					
ระยะเวลาการใช้โทรศัพท์มอื ถือ					
น้อยกว่า 5 ปี
1
3.33
2
6.66
Fisher’s 1.0
มากกว่า 5 ปี
29
96.66
28
93.33 Exact test
ความถีใ่ นการใช้โปรแกรม					
χ2= 3.354 .06
น้อยกว่า 2 ชัว่ โมง/วัน
10
33.33
4
13.33		
มากกว่า 2 ชัว่ โมง/วัน
20
66.66
26
86.66		
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ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ แรงจูงใจ พฤติกรรมการลดนํา้ หนัก เส้นรอบเอว และดัชนีมวลกายของนักศึกษา
พยาบาลทีม่ ภี าวะอ้วน ระหว่างกลุม่ ทดลองและกลุม่ เปรียบเทียบ ก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรม
ตัวแปร		
กลุม่ ทดลอง 			 กลุม่ เปรียบเทียบ		
ค่าสถิติ p-value
		
(n = 30)			
(n = 30)
Mean
SD
ระดับ
Mean
SD
ระดับ		
แรงจูงใจในการลดนํา้ หนัก
ก่อนเข้าร่วม
3.47
0.45 ปานกลาง
3.21
0.57 ปานกลาง
-1.702 a
.089
a
หลังเข้าร่วม
3.77
0.39
มาก
3.39
0.61 ปานกลาง
-2.530
.011*
พฤติกรรมการลดนํา้ หนัก
ก่อนเข้าร่วม
2.72
0.35 ปานกลาง
2.86
0.38 ปานกลาง
1.484 b 0.143
หลังเข้าร่วม
3.40
0.39 ปานกลาง
2.96
0.48 ปานกลาง
-3.857 b <.001*
เส้นรอบเอว
ก่อนเข้าร่วม
95.16
8.95		
89.00
11.74		
-2.962 a .003*
หลังเข้าร่วม
92.40
10.47		
90.40
12.41		
-1.117 a
.264
ดัชนีมวลกาย
ก่อนเข้าร่วม
31.72
0.82		
29.56
0.69		
-2.262 a .024*
หลังเข้าร่วม
31.37
0.82		
29.88
0.77		
-1.789 a
.074
* p-value < .05 , a = Mann-Whitney U test , b = Independent t- test
4. เส้นรอบเอวของนักศึกษาพยาบาลทีม่ ภี าวะอ้วน
ก่อนเข้าร่วมโปรแกรมฯ กลุม่ ทดลองมีเส้นรอบเอวเฉลีย่ 95.16
เซนติเมตร หลังเข้าร่วมโปรแกรมฯ มีเส้นรอบเอวเฉลีย่ 92.40
เซนติเมตร ซึง่ น้อยกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรม ฯ และน้อยกว่า
กลุม่ เปรียบเทียบอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ (p < .05) ดังตาราง
ที่ 3 และ 4
5. ดัชนีมวลกายของนักศึกษาพยาบาลที่มีภาวะ
อ้วนก่อนเข้าร่วมโปรแกรม ฯ กลุม่ ทดลองมีดชั นีมวลกายเฉลีย่
31.72 กิโลกรัมต่อตารางเมตร หลังเข้าร่วมโปรแกรมฯ มีดชั นี
มวลกาย 31.37 กิโลกรัมต่อตารางเมตร ซึ่งน้อยกว่าก่อน
เข้าร่วมโปรแกรม ฯ และน้อยกว่ากลุม่ เปรียบเทียบอย่างมีนยั
สำ�คัญทางสถิติ (p < .05) ดังตารางที่ 3 และ 4

อภิปรายผลการวิจยั

ผลการวิจยั เรือ่ งประสิทธิผลของโปรแกรมสร้างเสริม
แรงจูงใจในการลดนํ้าหนักผ่านการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์

ของนักศึกษาพยาบาลทีม่ ภี าวะอ้วน อภิปรายผลดังนี้
1. ผลของโปรแกรมสร้างเสริมแรงจูงใจในการลด
นํ้าหนักผ่านการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อแรงจูงใจในการ
ลดนํ้าหนักของนักศึกษาพยาบาลที่มีภาวะอ้วน พบว่ากลุ่ม
ทดลองมีคา่ เฉลีย่ แรงจูงใจในการลดนํา้ หนัก ดีกว่าก่อนเข้าร่วม
โปรแกรม ฯ และดีกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยสำ�คัญทาง
สถิติ (p < .05) อาจเนือ่ งจากโปรแกรมสร้างเสริมแรงจูงใจ ฯ
สร้างมาจากกรอบแนวคิดแบบจำ�ลองแรงจูงใจ (ARCS-V
Motivation Model) ของ Keller19 ทีม่ งุ่ การสร้างแรงจูงใจที่
เชือ่ มโยงถึงทิศทาง มิติ และความคงอยูข่ องพฤติกรรม ซึง่ การ
จัดกิจกรรมในรูปแบบนี้สอดคล้องกับงานวิจัยโปรแกรมการ
ลดนํ้าหนักของนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลายเรื่อง12,13,17,21
พบว่ากลุ่มทดลองมีคะแนนที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจดีกว่าก่อน
เข้าร่วมโปรแกรมและกลุม่ ควบคุมอย่างมีนยั สำ�คัญ (p < .05)
และผลการวิจัยพบว่ากลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการ
ลดนํา้ หนักดีกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมฯ และดีกว่ากลุม่ เปรียบ
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ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ แรงจูงใจพฤติกรรมการลดนํา้ หนัก เส้นรอบเอว และ ดัชนีมวลกายของนักศึกษา
พยาบาลทีม่ ภี าวะอ้วน ระหว่างก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรม ในกลุม่ ทดลองและกลุม่ เปรียบเทียบ (n = 30)
ตัวแปร		 ก่อนเข้าร่วมโปรแกรม 			 หลังเข้าร่วมโปรแกรม		
ค่าสถิติ p-value
Mean
SD
ระดับ
Mean
SD
ระดับ		
แรงจูงใจในการลดนํา้ หนัก
กลุม่ ทดลอง
3.47
0.45 ปานกลาง
3.77
0.39
มาก
-3.264 a <.001*
กลุม่ เปรียบเทียบ
3.20
0.56 ปานกลาง
3.39
0.61 ปานกลาง
-1.945 a
.052
พฤติกรรมการลดนํา้ หนัก
กลุม่ ทดลอง
2.72
0.35 ปานกลาง
3.40
0.39 ปานกลาง
-7.981 b <.001*
กลุม่ เปรียบเทียบ
2.86
0.38 ปานกลาง
2.96
0.48 ปานกลาง
-1.062 b
.297
เส้นรอบเอว
กลุม่ ทดลอง
95.16
8.95		
92.40
10.47		
-3.246 a .001*
กลุม่ เปรียบเทียบ 89.00
11.74		
90.40
12.41		
-2.044 a .041*
ดัชนีมวลกาย
กลุม่ ทดลอง
31.72
0.82		
31.37
0.82		
-2.314 a .021*
กลุม่ เปรียบเทียบ 29.56
0.69		
29.88
0.77		
-1.935 a
.053
* p-value < .05 , a = Wilcoxon signs ranked test , b = Paired t-test
ตารางที่ 4 		การเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ ผลต่างของค่าเฉลีย่ เส้นรอบเอว และดัชนีมวลกายในนักศึกษาพยาบาลทีม่ ภี าวะอ้วนระหว่าง
		กลุม่ ทดลองและกลุม่ เปรียบเทียบ หลังเข้าร่วมโปรแกรม
ตัวแปร
Mean
SD
Mann-Whitney U test
เส้นรอบเอว				
กลุม่ ทดลอง
-2.76
3.94
-3.995
กลุม่ เปรียบเทียบ
1.40
3.53		
ดัชนีมวลกาย				
กลุม่ ทดลอง
-0.34
0.95
-3.112
กลุม่ เปรียบเทียบ
0.32
0.93		
* p-value < .05

p-value
<.001*
.002*
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เทียบอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ (p < .05) อาจเนื่องจาก
โปรแกรมสร้างเสริมแรงจูงใจ ฯ สร้างมาจากกรอบแนวคิดแบบ
จำ�ลองแรงจูงใจ (ARCS-V Motivation Model) ของ Keller17
ที่อ ธิ บ ายว่ าพฤติ ก รรมการลงมือปฏิบัติเป็น ผลมาจากการ
กระตุ้นความสนใจ การปรับความสัมพันธ์ การเสริมความ
เชือ่ มัน่ เพือ่ ให้เกิดทิศทางความพยายาม จนกระทัง่ สูก่ ารลงมือ
ปฏิบัติด้วยกลวิธีควบคุมการกระทำ� (การกำ�กับตนเอง) ผู้ท่มี ี
แรงจูงใจสูงจะมีการคงอยูข่ องความพยายาม จนกว่าจะบรรลุ
เป้าหมาย โดยโปรแกรม ฯ จัดกิจกรรมฝึกทักษะด้านการรับ
ประทานอาหารและการออกกำ�ลังกายเพือ่ ลดนํา้ หนัก กิจกรรม
การวางแผนการลดนํ้าหนักและปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายตามข้อตกลงของกลุ่มในวันอบรมเชิงปฏิบัติการ
กิจกรรมการบันทึกพฤติกรรมการรับประทานอาหารและออก
กำ�ลังกายเพือ่ กำ�กับตนเองด้านการรักษาสมดุลพลังงานแต่ละ
วันโดยใช้แอปพลิเคชัน่ “FoodiEat” และรายงานผลพฤติกรรม
การลดนํา้ หนักผ่านแอปพลิเคชัน่ ไลน์ ซึง่ การจัดกิจกรรมในรูป
แบบนี้สอดคล้องกับงานวิจัยโปรแกรมการลดนํ้าหนักของ
นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี 12,13,17,22-23 พบว่ากลุ่ม ทดลองมี
พฤติกรรมการลดนํ้าหนักดีกว่าก่อนเข้าร่วมและกลุ่มเปรียบ
เทียบอย่างนัยสำ�คัญทางสถิติ (p < .05)
การวิจัยครั้งนี้ แม้ว่ากลุ่มทดลองมีพฤติกรรมการ
ลดนํ้าหนักโดยรวมและรายด้านดีกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ และ
ดีกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมฯ แต่ค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการลด
นํา้ หนักยังอยูใ่ นระดับปานกลางเหมือนก่อนเข้าร่วมโปรแกรม
เมื่อพิจารณาด้านพฤติกรรมการออกกำ�ลังกายจากการสังเกต
พฤติกรรมการออกกำ�ลังกายของกลุม่ ตัวอย่างในช่วงเข้าสูเ่ ดือน
ที่ 2 พบว่า นักศึกษาออกกำ�ลังกายแบบ HIIT ลดลง อาจ
เนื่องจากมีการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมเสริมหลักสูตร
ประกอบกับการเพิ่มความหนักของท่าในการออกกำ�ลังกาย
ทำ�ให้มีพฤติกรรมการออกกำ�ลังกายลดลง ดังข้อความการ
รายงานผลการลดนํ้า หนั ก ทางแอปพลิ เ คชั่น ไลน์ ข องกลุ่ม
ตัวอย่างว่า “รูส้ กึ ว่าปวดหัวเข่าค่ะ ปวดแป๊บๆ น่าจะมาจากออก
กำ�ลังกายท่าสควอช คงจะย่อขาผิดนิดนึงค่ะ” ซึง่ ในการเลือก
ประเภทหรือรูปแบบของการออกกำ�ลังกายสำ�หรับคนอ้วนควร
คำ�นึงความชอบ รูส้ กึ สนุก และ ไม่เป็นการฝืนจิตใจ โดยควร
เริม่ จากช้าๆ เบาๆ ก่อน แล้วจึงค่อยๆ เพิม่ เวลาและความหนัก
มากขึน้ เพือ่ ลดโอกาสเสีย่ งในเรือ่ งของการบาดเจ็บทางระบบ

ข้อต่อและกล้ามเนือ้ เนือ่ งจากนํา้ หนักมาก จึงทำ�ให้ขอ้ ต้องรับ
นํา้ หนักเพิม่ มากขึน้ 24
2. ผลของโปรแกรมสร้างเสริมแรงจูงใจในการลด
นํ้าหนักผ่านการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อเส้นรอบเอว
ของนักศึกษาพยาบาลที่มีภาวะอ้วน พบว่าเส้นรอบเอวของ
นักศึกษาพยาบาลทีม่ ภี าวะอ้วนก่อนเข้าร่วมโปรแกรม ฯ กลุม่
ทดลองมีเส้นรอบเอวเฉลี่ยน้อยกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรม ฯ
และน้อยกว่ากลุม่ เปรียบเทียบอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ (p <
.05) อาจเนือ่ งจากโปรแกรมสร้างเสริมแรงจูงใจ ฯ ช่วยให้กลุม่
ทดลอง มีพฤติกรรมการรับประทานอาหารและออกกำ�ลังกาย
ภายใต้กลไกการเปลีย่ นแปลงของฮอร์โมนและต่อมไร้ทอ่ ต่อการ
ลดลงของเส้นรอบเอว25 สอดคล้องกับงานวิจัยของ Chotika
Rachadaporn และ Benjabhorn21 พบว่าประสิทธิผล
ของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของนิสิต
มหาวิทยาลัยนเรศวรทีม่ ภี าวะอ้วน มีคา่ รอบเอวเฉลีย่ ลดลงหลัง
เข้าร่วมโปรแกรมอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ (p < .05) และ
ผลการวิจัยพบว่า ดัชนีมวลกายของนักศึกษาพยาบาลที่มี
ภาวะอ้วน ก่อนเข้าร่วมโปรแกรม ฯ กลุม่ ทดลองมีดชั นีมวลกาย
น้อยกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรม ฯ และน้อยกว่ากลุม่ เปรียบเทียบ
อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ (p < .05) อาจเนือ่ งจากโปรแกรมสร้าง
เสริมแรงจูงใจฯ ช่วยให้กลุม่ ทดลองมีพฤติกรรมการรับประทาน
อาหารและออกกำ�ลังกายตามหลักภาวะสมดุลพลังงานของ
ร่างกาย26 ได้แก่ การเลือกรับประทานอาหารควบคุมแคลอรี่
และใช้วิธีออกกำ�ลังกายเพื่อช่วยเผาผลาญพลังงานส่วนเกิน
สอดคล้องกับงานวิจัยโปรแกรมการลดนํ้าหนักของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี13,17,27,28 พบว่ากลุม่ ทดลองมีดชั นีมวลกายลด
ลงหลังเข้าร่วมโปรแกรมอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ (p < .05)

ข้อเสนอแนะในการนำ�ผลการวิจยั ไปใช้

1. โปรแกรมสร้างเสริมแรงจูงใจในการลดนํ้าหนัก
ผ่านการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษาพยาบาลที่มี
ภาวะอ้วนสามารถนำ�ไปปรับใช้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ของนักศึกษาพยาบาลที่มีภาวะอ้วนในสถานศึกษาที่มีบริบท
คล้ายคลึงกันได้
2. โปรแกรมสร้างเสริมแรงจูงใจในการลดนํ้าหนัก
ผ่านการสือ่ สารทางอิเล็กทรอนิกส์สามารถนำ�ไปประยุกต์ใช้กบั
ประชาชนวัยผู้ใหญ่ตอนต้นที่มีภาวะอ้วน เพื่อเพิ่มแรงจูงใจ
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ลดนํา้ หนักโดยการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการบริโภคอาหารและ
การออกกำ�ลังกายเพือ่ ลดนํา้ หนัก
3. โปรแกรมสร้างเสริมแรงจูงใจในการลดนํ้าหนัก
ผ่านการสือ่ สารทางอิเล็กทรอนิกส์ควรคำ�นึงถึงความชอบ รูส้ กึ
สนุกเหมาะกับกลุม่ เป้าหมายในวัยรุน่ และท่าในการออกกำ�ลัง
กายควรเริม่ จากช้าๆ เบาๆ ก่อน แล้วจึงค่อยๆ เพิม่ เวลาและ
ความหนักมากขึน้ ทัง้ นีใ้ นช่วงเดือนแรกควรมีการประเมินความ
ถูกต้องในท่าทางออกกำ�ลังกายเพือ่ ลดโอกาสเสีย่ งในเรือ่ งของ
การบาดเจ็บทางระบบข้อต่อและกล้ามเนือ้ เมือ่ นำ�กลับไปปฏิบตั ิ
ด้วยตนเอง

ข้อเสนอแนะเพือ่ การวิจยั ในอนาคต

1. การวิจัยครั้งนี้ใช้ระยะเวลาทำ�การทดลอง 8
สัปดาห์ ซึ่งพบว่า มีการปลี่ยนแปลงของเส้นรอบเอวและ
นํา้ หนักน้อย ครัง้ ต่อไปผูว้ จิ ยั จึงขอเสนอการเลือกกลุม่ ตัวอย่าง
ควรใกล้เคียงกันโดยมีเส้นรอบเอวห่างกันไม่เกิน 1 เซนติเมตร
และดัชนีมวลกายห่างกันไม่เกิน 1 ตารางกิโลเมตร และเพิ่ม
ระยะเวลาของโปรแกรมเป็น 3-6 เดือน
2. การวิจัยครั้งนี้ได้ศึกษามุ่งสร้างแรงจูงใจในการ
ลดนํา้ หนักด้านพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออกกำ�ลังกาย

ซึ่งอาจไม่เพียงพอสำ�หรับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลด
นํา้ หนักในระยะยาว เนือ่ งด้วยขณะดำ�เนินการตามโปรแกรมฯ
นักศึกษามีกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเตรียมรับ
น้อง ได้แก่ การสอบเก็บคะแนน การทำ�กิจกรรมกลุ่ม ซึ่งส่ง
ผลให้นกั ศึกษาเกิดภาวะเครียดในการปรับตัวในสภาวะการณ์
ดังกล่าว ดังนั้นอาจมีเพิ่มการจัดการความเครียดเข้าไปใน
โปรแกรมครัง้ ต่อไป
3. รูปแบบกิจกรรมการสือ่ สารทางอิเล็กทรอนิกส์ใน
การศึกษาครั้งนี้ใช้แอปพลิเคชั่นไลน์ในการสร้างแรงจูงใจและ
พฤติกรรมการลดนํ้าหนักเป็นหลักซึ่งจากข้อมูลทั่วไปด้าน
พฤติกรรมการใช้โปรแกรมโทรศัพท์มอื ถือมีหลายแอปพลิเคชัน่
ที่นักศึกษาใช้ในชีวิตประจำ�วัน ในการศึกษาครั้งต่อไปอาจใช้
แอปพลิเคชั่นที่หลากหลายขึ้นเพื่อสร้างแรงจูงใจในการลด
นํา้ หนัก เช่น เฟสบุค๊ (Facebook) อินสตาแกรม (Instagram)
ทวิตเตอร์ (Twitter) เป็นต้น
4. ควรติดตามกลุ่มตัวอย่างเมื่อครบ 6 เดือนและ
1 ปี เพือ่ ศึกษาความคงอยูข่ องแรงจูงใจและพฤติกรรมการลด
นํ้ า หนั ก และการเปลี่ ย นแปลงของเส้ น รอบเอวและดั ช นี
มวลกาย
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