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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบประสิทธิผลของต้นแบบเชิงกระบวนการส�ำหรับการลด
พฤติกรรมเนือยนิง่ และพฤติกรรมหน้าจอของวัยรุน่ ไทย ทีพ่ จิ ารณาจากการมีพฤติกรรมนัง่ นิง่ ๆ เคลือ่ นไหวน้อย
ของนักเรียนในแต่ละช่วงวัน รวมถึงพฤติกรรมหน้าจอเพือ่ ความบันเทิง อาทิ การเล่นเกม การใช้อนิ เทอร์เน็ต
หรือการดูหนังฟังเพลงออนไลน์ เป็นต้น โดยใช้กระบวนการวิจยั แบบกึง่ ทดลองในการด�ำเนินการวิจยั ด�ำเนิน
การรวบรวมข้อมูลทั้งสิ้น 2 ครั้ง จ�ำแนกเป็นรอบก่อนและหลังด�ำเนินกิจกรรมกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาในโรงเรียนจ�ำนวนทั้งสิ้น 6 โรงเรียนจ�ำแนกเป็นโรงเรียนกลุ่มทดลอง 3 โรงเรียน และ
โรงเรียนกลุ่มควบคุม 3 โรงเรียน รวมจ�ำนวนนักเรียนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 387 คน เป็นกลุ่มทดลอง 195 คน
และกลุ่มควบคุม 192 คน
ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิผลของต้นแบบเชิงกระบวนการ สามารถกระตุ้นให้นักเรียนปรับลด
พฤติกรรมเนือยนิง่ ในระหว่างวันของตนได้อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ ทัง้ การเปรียบเทียบระหว่างกลุม่ ทดลอง
และควบคุม (t = -3.525***) และการเปรียบเทียบระยะเวลาเฉลีย่ รอบก่อน-หลังด�ำเนินกิจกรรม (t = -8.990***)
ขณะที่เมื่อพิจารณาถึงพฤติกรรมหน้าจอ แม้จะพบว่าต้นแบบกิจกรรมสามารถช่วยลดระยะเวลาสะสมของ
พฤติกรรมหน้าจอลงได้ แต่ไม่พบความแตกต่างในทางสถิติระหว่างกลุ่มทดลองและควบคุม
ค�ำส�ำคัญ : พฤติกรรมเนือยนิ่ง, พฤติกรรมหน้าจอ, กิจกรรมทางกาย, วัยรุ่น
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ABSTRACT
The purpose of this research is to investigate the effectiveness of model for reducing
sedentary behavior and screen-time behavior among Thai adolescents by focusing on the low
movement activities during the waking time on a daily life which results in a substantial physical
inactivity, and entertainment screen-time activities such as online game, internet, and online
multimedia.A quasi-experimental study design is employed with 2 rounds of data collection in 6
schools, 3 school are randomly as the experimental group, and another 3 schools are control
group.The total number of sample students are 387 people;195 were in the experimental group
and 192 people were in the control group.
The results found that the effectiveness of model can be used to motivate students to
significantly reduce their sedentary behavior during their day when compared between
the experimental and control groups (t = -3.525 ***). This is also found the statistic significant in
the mean of sedentary behavior time comparing before and after activities (t = -8.990 ***).
While considering the screen-time behavior, even though the model can reduce the cumulative
duration of the screen-time behavior. But there was nostatistically significantdifference between
experimental and control groups.
Keywords: Sedentary Behavior, Screen-time behavior, Physical Activity, Adolescent
บทน�ำ

การมีกจิ กรรมทางกาย(Physical Activity)
ที่เพียงพอทั้งที่เกิดจากการเคลื่อนไหวร่างกายใน
กิจกรรมการท�ำงาน การเดินทางด้วยการเดินหรือขี่
จักรยาน หรือแม้กระทั่งการออกก�ำลังกายหรือเล่น
กีฬา ล้วนแล้วแต่มคี วามส�ำคัญต่อการสร้างเสริมสุข
ภาพร่างกายให้แข็งแรง การป้องกันโรคต่างๆ รวม
ถึงลดความเสี่ยงต่อการตายก่อนวัยอันควรจาก
โรคไม่ ติ ด ต่ อ เรื้ อ รั ง (Department of Health,
Physical Activity, 2011) โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในกลุม่
ประชากรวัยเด็กและวัยรุ่นซึ่งเป็นช่วงเริ่มต้นแห่ง
พัฒนาการของชีวิต องค์การอนามัยโลกแนะน�ำให้
ประชากรกลุ่มนี้ควรมีกิจกรรมทางกายระดับปาน
กลางถึงหนักสะสมอย่างน้อย 60 นาทีต่อวัน อันจะ

ช่วยส่งเสริมให้มเี กิดพัฒนาการตามช่วงวัยทีเ่ หมาะสม
ทั้ ง ในเรื่ อ งการปลู ก ฝั ง จิ ต ส� ำ นึ ก ทางสุ ข ภาพ
ทั้งทางกาย ใจ สังคม อารมณ์ และสติปัญญา
อย่างไรก็ดี ข้อมูลล่าสุดกลับพบว่า เด็กและ
วัยรุน่ ไทยเพียงร้อยละ 26.6 เท่านัน้ ทีม่ กี จิ กรรมทาง
กายเพียงพอตามค�ำแนะน�ำดังกล่าว ในทางกลับกัน
กลับพบว่า เด็กและวัยรุ่นเหล่านี้ใช้เวลาส่วนใหญ่
หมดไปกับพฤติกรรมหน้าจอและพฤติกรรมเนือยนิง่
ทีเ่ ป็นการเคลือ่ นไหวร่างกายน้อยๆ สะสมมากถึงวัน
ละกว่า 13 ชั่วโมง(สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559)ซึง่ “พฤติกรรมเนือยนิง่ ”
(Sedentary behavior)ที่หมายถึงกลุ่มพฤติกรรม
การเคลื่อนไหวน้อยที่ปฏิบัติในระหว่างวันจะมีการ
ใช้พลังงานของร่างกายน้อยไม่วา่ จะเป็นนัง่ เรียนนัง่
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ท�ำงาน นั่งเล่นนั่งคุย นั่งในรถ รวมถึง “พฤติกรรม
หน้าจอ” (Screen-time behaviors) ที่พบมากใน
ปัจจุบันทั้งการใช้ คอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ มือถือ
แท็บเล็ต เพือ่ ความบันเทิง พฤติกรรมเหล่านีส้ ง่ ผลเสีย
โดยตรงต่อพัฒนาการตามช่วงวัยของเด็กและวัยรุน่
เป็นอย่างยิ่งหากมีเกินกว่าระยะเวลาที่เหมาะสม
(Tremblay et.al, 2010)
ทัง้ สองกลุม่ พฤติกรรมดังกล่าว นอกจากจะ
ฉุดรัง้ การมีกจิ กรรมทางกายทีเ่ พียงพอแล้ว ผลจาก
วิ จั ย ทางการแพทย์ แ ละสุ ข ภาพในต่ า งประเทศ
จ�ำนวนหลายชิ้นยังยืนยันว่า การนั่งและนอนเล่น
ติดต่อกันเป็นระยะเวลานานๆ รวมไปถึงระยะเวลา
สะสมของพฤติกรรมเหล่านี้ที่มากขึ้นจะมีผลต่อ
การน�ำไปสูภ่ าวะน�ำ้ หนักตัวเกิน โรคในกลุม่ เมตาบอลิก
โรคเบาหวาน มะเร็งบางชนิด รวมถึงตายก่อนวัย
อันควร เนื่องจากการนั่งหรือนอนเอกเขนก (ไม่รวม
การนอนหลับ) ติดต่อกันเป็นระยะเวลานานๆ จะไป
ท�ำให้กระบวนการเมตาบอลิกท�ำงานช้าลง ส่งผล
โดยตรงต่อระดับน�้ำตาลในเลือด ความดันโลหิต
และระดับการเผาผลาญของไขมันของร่างกาย
จนน�ำไปสู่สาเหตุของการเกิดโรคต่างๆ ในที่สุด
(Health et.al., 2012) โดยในปัจจุบันพบว่า อัตรา
อุบัติการณ์ของการเกิดโรคไม่ได้จ�ำเพาะอยู่ในช่วง
วัยผู้ใหญ่หรือสูงอายุเท่านั้น หากแต่ยังได้คุกคาม
กลุ่มประชากรวัยเด็กและวัยรุ่นด้วย (Owen et.
al.,2010; Tremblay et.al., 2010)รวมถึงส่งผลเสีย
ต่อบุคลิกภาพและสมรรถนะทางกายและมีผลกระ
ทบต่อสภาวะทางจิตใจเช่นภาวะซึมเศร้าความวิตก
กังวล และโรคเครียด เป็นต้น (World Health
Organization,2017)
จากสถานการณ์ดงั กล่าวชีใ้ ห้เห็นถึงความ
จ�ำเป็นในการเร่งหาแนวทางเพื่อปรับลดพฤติกรรม
เนื อ ยนิ่ ง และพฤติ ก รรมหน้ า จอ ตลอดจนสร้ า ง

จิตส�ำนึกทางสุขภาวะในกลุ่มเด็กและวัยรุ่นไทย
เพื่อเป็นการปูรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ของประเทศให้มีศักยภาพด้วยเหตุนี้ การวิจัยนี้จึง
ประสงค์ที่จะทดสอบประสิทธิผลของต้นแบบการ
ลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง และพฤติกรรมหน้าจอใน
กลุม่ เด็กวัยรุน่ ทีไ่ ด้เข้าร่วมกิจกรรมของการวิจยั เพือ่
ให้ทราบว่ากิจกรรมดังกล่าวสามารถใช้สำ� หรับปรับ
ลดพฤติกรรมเนือยนิง่ และพฤติกรรมหน้าจอได้หรือไม่
และมากน้อยเพียงใด
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่ อ ตรวจสอบประสิ ท ธิ ผ ลของต้ น แบบ
เชิงกระบวนการส�ำหรับการลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง
และพฤติกรรมหน้าจอของวัยรุ่นไทย
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
“พฤติ ก รรมเนื อ ยนิ่ ง ” ครอบคลุ ม ความ
หมายถึง การกระท�ำ หรือ การแสดงออกในลักษณะ
เฉือ่ ยช้า อยูก่ บั ที่ ไม่คลือ่ นไหว ความหมายดังกล่าว
สอดคล้องกับ เอกสารทางสุขภาพจากต่างประเทศ
ทีใ่ ห้ความหมายว่า “Sedentary Behavior” หมายถึง
พฤติกรรมใดๆ ทีบ่ คุ คลปฏิบตั ใิ นระหว่างช่วงเวลาที่
ตื่นของวัน โดยมีลักษณะเป็นพฤติกรรมที่มีการ
เคลือ่ นไหวไปมาของร่างกายน้อย มีการใช้พลังงาน
ของร่างกาย (Metabolic Equivalent of Task: METs)
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.5METs หรือเทียบเท่ากับค่า
การใช้พลังงานของร่างกายขณะพัก (Tremblay,
2012)
ทัง้ นีส้ ว่ นใหญ่พฤติกรรมในกลุม่ “Sedentary
Behavior” ทีว่ า่ นี้ จะเป็นพฤติกรรมในลักษณะของ
การอยู่ประจ�ำที่ในกลุ่มของการนั่งและนอนเล่น
ในกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นนั่งเรียน นั่งท�ำงาน
นั่ ง ใช้ ค อมพิ ว เตอร์ นั่ ง อ่ า นหนั ง สื อ นั่ ง ประชุ ม
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นั่งเล่นเกม นั่งเล่น นั่งคุย นอนดูโทรทัศน์ นั่งในรถ
โดยสารหรือเดินทาง รวมไปถึงทีพ่ บมากในปัจจุบนั
คือ กลุ่มพฤติกรรมการใช้หน้าจอ (Screen-time
Behaviors) เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ หรืออาจกล่าว
ได้อกี อย่างหนึง่ ว่าเป็นพฤติกรรมนัง่ ๆนอนๆ โดยคน
ที่ ป ฏิ บั ติ กิ จ กรรมเนื อ ยนิ่ ง ในระยะเวลามากๆ
ในระหว่างวันต่อเนื่องเป็นเวลานานอาจน�ำไปสู่วิถี
ชีวติ แบบเนือยนิง่ ไม่กระฉับกระเฉง (Owen,. et al.,
2010)
ปัจจุบันสถานการณ์ของการเกิดโรคดัง
กล่าวได้คุกคามเข้ามาสู่ในกลุ่มวัยรุ่น โดยพบว่า
พฤติกรรมเนือยนิ่งไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบทางลบ
ต่อสุขภาพและการเกิดโรคในวัยรุ่นเท่านั้น หากแต่
ยังก่อให้เกิดผลกระทบที่หลากหลาย เช่น การเกิด
ภาวะน�ำ้ หนักตัวเกินและโรคอ้วน(ส�ำนักงานพัฒนา
นโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ, 2559) และยังส่ง
ผลต่อพัฒนาการด้านร่างกายของวัยรุ่น โดยการ
มี พ ฤติ ก รรมเนื อ ยนิ่ ง ที่ ม ากเกิ น ไปส่ ง ผลให้ มี
ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อต�่ำลง และมีร่างกาย
ไม่สมส่วน
ทั้งนี้เมื่อพิจารณาพฤติกรรมเนือยนิ่ง โดย
เฉพาะในกลุ่มของพฤติกรรมหน้าจอ พบว่าส่งผล
กระทบทางด้านอารมณ์และจิตใจของวัยรุ่นอย่าง
น่ า กั ง วลมี ค วามสั ม พั น ธ์ อ ย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ กั บ
สุขภาพจิตที่อ่อนแอของวัยรุ่น มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
ปัญหาสุขภาพจิตเนื่องจากการใช้หน้าจอท�ำให้
สมองเกิดการกระตุ้นจากการรับภาพและสื่อต่างๆ
โดยผลกระทบจากการใช้หน้าจอที่พบบ่อยที่สุด
ในวัยรุ่นได้แก่ ภาวะซึมเศร้า จากการรับสื่อต่างๆ
ทีอ่ าจสร้างความเชือ่ ความเข้าใจทีผ่ ดิ แปลกในวัยรุน่
ส่งผลให้วยั รุน่ ลดทอนคุณค่าในตนเอง มีการนับถือ
ตนเองต�่ำ และน�ำมาสู่ภาวะซึมเศร้า แปลกแยก
และขาดความสนใจต่ อ การท� ำ กิ จ กรรมร่ ว มกั บ

เพื่อน และสังคมรอบข้าง (Asare, 2015) นอกจาก
นีย้ งั พบว่าแสงจากการใช้หน้าจอ ส่งผลให้เกิดภาวะ
การนอนหลับไม่สนิท จึงท�ำให้วยั รุน่ พักผ่อนไม่เพียงพอ
ไม่ รู ้ สึ ก สดชื่ น เมื่ อ ตื่ น นอน ซึ่ ง ส่ ง ผลให้ วั ย รุ ่ น
ขาดสมาธิในการเรียนรู้ ขาดความสนใจต่อสิง่ รอบข้าง
เบื่ อ หน่ า ยในการท� ำ กิ จ กรรมในระหว่ า งวั น
(Strasburger, 2004) ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
ผลสัมฤทธิ์ในการเรียน และการเข้าสังคมในที่สุด
กรอบแนวคิดการวิจัย
การวิ จั ย นี้ ใ ช้ ห ลั ก การกระตุ ้ น ให้ เ กิ ด
กระบวนการมีส่วนร่วมในการคิดกิจกรรมต้นแบบ
ส�ำหรับการลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง และพฤติกรรม
หน้ า จอในชี วิ ต ประจ� ำวั น ของวั ย รุ ่ น ในรู ป แบบที่
เหมาะสมกับตนเอง โดยกระบวนการในการปรับ
เปลี่ ย นพฤติ ก รรมของการวิ จั ย นี้ ได้ น� ำ แนวคิ ด
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ได้แก่ทฤษฎีขั้นตอนการเปลี่ยนพฤติกรรม (Trans
Theoretical Model (TTM) และทฤษฎีการรับรู้
ความสามารถของตนเอง (Percieved Self-Efficacy)
เป็ น หลั ก ในการพั ฒ นารู ป แบบการปรั บ เปลี่ ย น
พฤติกรรม
กระบวนการวิจัยครั้งนี้ได้เข้าไปสนับสนุน
ให้เกิดการปรับเปลี่ยนในปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ของ
โรงเรียน 1) การจัดท�ำนโยบายสุขภาวะที่มีความ
ชัดเจน, 2) สร้างจิตส�ำนึกรักในการเคลื่อนไหว
ร่างกายของคุณครูและนักเรียน,3) การจัดท�ำพื้นที่
สุขภาวะในโรงเรียน, 4) การจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่ม
กิ จ กรรมทางกายตามช่ ว งวั น และการส่ ง เสริ ม
การเรียนรูใ้ นห้องเรียนแบบกระฉับกระเฉงทัง้ หมดนี้
เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการลดพฤติกรรม
เนือยนิ่งของนักเรียนที่เป็นกลุ่มทดลอง
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ส� ำ หรั บ การวั ด ผลการเปลี่ ย นแปลงเชิ ง
พฤติกรรมจะพิจารณาจากการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
ของนักเรียนใน 2 ด้านได้แก่ 1) พฤติกรรมเนือยนิ่ง
ที่หมายถึง การมีพฤติกรรมนั่งนิ่ง เคลื่อนไหวน้อย
ในช่วงวันขณะทีอ่ ยูโ่ รงเรียน ซึง่ พฤติกรรมเนือยนิง่ นี้
จะมีค่าการเผาผลาญของพลังงานน้อยกว่า 1.5
Mets (หน่วยที่ใช้ในการประมาณค่าของจ�ำนวน
ออกซิเจนที่ถูกร่างกายใช้) ไม่รวมการนอนหลับ
(Tremblay et.al, 2010)และ 2) พฤติกรรมการใช้
หน้าจออิเล็กทรอนิกส์เพื่อความบันเทิง ที่พิจารณา
จาก การดูโทรทัศน์ การเล่นเกมบนอุปกรณ์เคลือ่ นที่
และคอมพิวเตอร์ การใช้อินเทอร์เน็ตและเครือข่าย
สังคมออนไลน์ และการดูหนังฟังเพลงออนไลน์
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (QuasiExperimental Study with case-controlled
groups) ที่ ศึ ก ษาถึ ง ประสิ ท ธิ ผ ลของต้ น แบบ
กิจกรรมที่ทางโครงการวิจัยสอดแทรกในระหว่าง
การด�ำเนินกิจกรรมของโครงการ (Intervention
Program) อั น ประกอบด้ ว ยกระบวนการสร้ า ง
จิตส�ำนึกทางสุขภาพ การออกแบบกิจกรรม ตลอด
จนการปรับเปลี่ยนและพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อสุข
ภาวะในโรงเรียน (Healthy Space) โดยกิจกรรม
ทั้ ง หมดใช้ ก ระบวนการวิ จั ย แบบมี ส ่ ว นร่ ว ม
(Participatory Action Research) ในการกระตุ้น
ให้เกิดการร่วมคิดร่วมด�ำเนินการอย่างสอดคล้อง
ตามบริบทของโรงเรียนเพื่อน�ำไปสู่ความเป็นไปได้
ในการปฏิบตั กิ ารจริงเพือ่ ลดพฤติกรรมเนือยนิง่ และ
พฤติกรรมหน้าจอในกลุม่ ตัวอย่างของโครงการวิจยั
อย่างมีประสิทธิผล
กลุ่มเป้าหมายของโครงการคือ นักเรียนที่
ก�ำลังศึกษาอยูใ่ นระดับชัน้ มัธยมศึกษาในระบบของ
โรงเรี ย นในเขตพื้ น ที่ ภ าคกลาง สั ง กั ด กระทรวง

ศึกษาธิการ
การสุ่มตัวอย่างของการวิจัยใช้วิธีการสุ่ม
แบบหลายขั้ น ตอนที่ เ ริ่ ม ต้ น ท� ำ การสุ ่ ม ตั ว อย่ า ง
ในระดับโรงเรียนเป็นอันดับแรก โดยจะใช้กรอบ
ตัวอย่างและข้อมูลพื้นฐานจากโครงการส�ำรวจ
กิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย พ.ศ. 2558
เป็นเกณฑ์พจิ ารณาในการจ�ำแนกกลุม่ ของโรงเรียน
ตามขนาดโรงเรียน รวมถึงพิจารณาควบคุมปัจจัย
ด้านสิ่งแวดล้อม โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ�ำนวย
ความสะดวกของโรงเรียนทีเ่ กีย่ วข้องกับการมีกจิ กรรม
ทางกายและพฤติกรรมเนือยนิง่ ของนักเรียน พร้อมทัง้
จ�ำแนกโรงเรียนตามขนาดเล็ก กลาง และใหญ่
เพือ่ เป็นการควบคุมอิทธิพลเรือ่ งขนาดของโรงเรียน
ทีแ่ ตกต่างกันซึง่ เชือ่ ว่าอาจจะมีผลต่อการพฤติกรรม
เนือยนิ่งและพฤติกรรมหน้าจอของผู้เรียน
ในการสุ่มตัวอย่างโรงเรียนใช้วิธีการสุ่ม
ตั ว อย่ า งแบบทราบความน่ า จะเป็ น ด้ ว ยวิ ธี ก าร
จับสลากแบบแทนที่ เพื่อให้ได้โรงเรียนตัวอย่าง
จ�ำแนกเป็นโรงเรียนกลุ่มทดลอง 3 โรงเรียน และ
โรงเรียนกลุ่มควบคุม 3 โรงเรียน จัดเป็นกลุ่มแบบ
Case-Controlled groups รวมทั้งสิ้น 6 โรงเรียน
จากนั้นท�ำการประสานกับผู้บริหารและคณาจารย์
ในสถานศึกษาถึงความสมัครใจเข้าร่วมโครงการ
ส� ำ หรั บ การสุ ่ ม ตั ว อย่ า งระดั บ บุ ค คล
ในแต่ละโรงเรียนได้ทำ� การสุม่ ตัวอย่างนักเรียนทีจ่ ะ
เข้าร่วมโครงการทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
โดยวิธกี ารสุม่ ตัวอย่างแบบแบ่งชัน้ ภูมติ ามเพศและ
ระดับชั้น โดยใช้ตารางเลขสุ่มในการสุ่มตัวอย่าง
ระดับบุคคลเพือ่ ให้ได้นกั เรียนทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมครัง้ นี้
รวมจ�ำนวนนักเรียนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 387 คน
เป็นกลุม่ ทดลอง 195 คน และกลุม่ ควบคุม 192 คน
โดยนักเรียนที่เ ข้า ร่วมโครงการทุกคนได้รับการ
ชี้แจงสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการ การสอบถาม
ความยินยอมและสมัครใจในการเข้าร่วมโครงการ

ภาวะในโรงเรี ยนเพื่ อลดพฤติกรรมเนื อยนิ่ง
และพฤติกรรมหน้ าจอให้ กบั นักเรี ยน
2. จัด กิ จ กรรมเพื่ อ ให้ นักเรี ยนกลุ่ม
ทดลองของโครงการได้ ร่วมคิดวิเคราะห์และ
ทั้งจากตั
วนักเรีาหรั
ยนเองและจากผู
้ปกครองนั
ออกแบบกิ
จ กรรมส
บ การน าไปปฏิ
บัตกิ เรียน
ตามหลั ก จริ ย ธรรมการวิ จั ย ในคนเลขที่ COA.
เพื่อการลดพฤติ
กรรมเนือยนิ่ง และพฤติกรรม
NO.2015/1-1-130
หน้ าจอ
กระบวนการและกิจกรรมการวิจัย
3. ติ ด 1.ต สร้า ามงความเข้
ป ร ะ เมิ
า ร ยน
าใจกันบผผู้บลริหการโรงเรี
ประชุมเชิงปฏิ
บตั กิ ารแบบมี
่ นร่วมครู
เปลี่ยนแปลงพฤติ
กรรมเนื
อยนิ่งสวของนั
กเรีแกนน�
ยนำ เพือ่
ร่วมกันวางแนวทางการจัดกิจกรรม และออกแบบ
โดยการรวบรวมข้
อมู ล ทั ง้ สิ น้ 2 ครั ง้ คื อ
พัฒนาพื้นที่สุขภาวะในโรงเรียนเพื่อลดพฤติกรรม
รอบก่ อ นเนือและหลั
ง การด
าเนิ
น กิกจับนักรรม
ยนิ่งและพฤติ
กรรมหน้
าจอให้
กเรียน
2. จัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนกลุ่มทดลอง
เพื่ อ วัด ผลการเปลี
่ ย นแปลงของพฤติ ก รรม
ของโครงการได้ ร ่ ว มคิ ด วิ เ คราะห์ แ ละออกแบบ
เป้าหมายกิ จ กรรมส� ำ หรั บ การน� ำ ไปปฏิ บั ติ เ พื่ อ การลด
พฤติกรรมเนือยนิ่ง อและพฤติ
กรรมหน้
าจอจัย
ในการรวบรวมข้
มูลสาหรั
บการวิ
3. ติ ด ตามประเมิ น ผลการเปลี่ ย นแปลง
นี เ้ ป็ นการบู
างวิกธเรีี กยารรวบรวม
พฤติรณาการระหว่
กรรมเนือยนิ่งของนั
นโดยการรวบรวม
ข้อมูงลคมศาสตร์
ทัง้ สิน้ 2 ครัง้ แคือละวิ
รอบก่
อน และหลังการด�
ข้ อมูลทางสั
ทยาศาสตร์
เข้ า ำเนิน
กิจกรรมเพื่อวัดผลการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรม
ด้ วยกัน ทัเป้งนี
้ าหมาย
เ้ พื่อให้ ได้ ข้อมูลที่มีความแม่นยา
ลส�ำหรับจการวิ
จยั นีเ้ ป็น
เที่ยงตรง และบ่งในการรวบรวมข้
ชี ้ถึงประสิทธิอผมูลของกิ
กรรม
การบูรณาการระหว่างวิธีการรวบรวมข้อมูลทาง
โครงการได้
อย่ างสู งสุ ด ส าหรั บ ข้ อมู ล
สังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์เข้าด้วยกัน ทัง้ นีเ้ พือ่
ประกอบด้ให้วยเครื
งต่อไปนี
ได้ข้อ่ อมูลงมื
ที่มอีคดัวามแม่
นย�ำ้ เที่ยงตรง และบ่งชี้ถึง
ทธิผลของกิจกรรมโครงการได้
อย่าง
างสูงสุด
1.ประสิ
แบบสอบถามแบบมี
โครงสร้
ส�ำหรับข้อมูลประกอบด้วยเครื่องมือดังต่อไปนี้
ประกอบด้ วย ข้1.อ มูแบบสอบถามแบบมี
ล ส่วนบุค คล พฤติ
โครงสร้การรม
ง ประกอบ
ด้วย ข้อมูลส่วนบุคคล
พฤติกกรรมเนื
รรมการมีอกยนิ
จิ กรรมทาง
การมี กิ จ กรรมทางกาย
พฤติ
่ง
กาย พฤติกรรมเนือยนิง่ และพฤติกรรมหน้าจอของ
และพ ฤตินักกเรีรรม
ก เรีแบบเผชิ
ยน ทีญ่ หน้า
ยน ทีห่ด�ำน้เนิาจอของนั
นการสัมภาษณ์
ด�ำเนินการโดยพนักงานสัมภาษณ์ของโครงการ
2. เครื่ อ งวั ด ระดั บ การออกก� ำ ลั ง กาย
(Activities Tracker) ที่ พั ฒ นาโดย ภาควิ ช า
วิ ศ วกรรมชี ว การแพทย์ คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ส�ำหรับวัดระดับการมีกจิ กรรม

วิ ศ วกรรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล
สาหรับวัดระดับการมี กิจกรรมทางกายและ
ชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
พฤติปีวารสารวิ
กที่ รรมเนื
อยนิ่งของนักเรี ยน โดยอุ129
ปกรณ์
6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2560
ดังกล่าวจะถูกติดกับนักเรี ยนทุกคนทัง้ กลุ่ม
ทางกายและพฤติกรรมเนื
ยนิ่อ่งงกั
ของนั
โดยนทร์ ทดลองและควบคุ
มต่ออเนื
น ก5เรีวัยนน (จั
อุปกรณ์ดงั กล่าวจะถูกติดกับนักเรียนทุกคนทัง้ กลุม่
ศุทดลองและควบคุ
ก ร์ ) ระหว่ า งเวลา
มต่อเนื่อ7.30
งกัน 5–วัน15.30
(จันทร์น.
-ศุกร์(รวม
)
ระหว่างเวลา87.30
– 15.30 น. (รวมระยะเวลา 8
ระยะเวลา
ชัว่ โมง)
ชั่วโมง)

ภาพที่ 1 การรวบรวมข้อมูลการวิจัย
ทีภาพที
่มา: สถาบั
วิจัยประชากรและสั
่ 1นการรวบรวมข้
อมูงลคม,2559
การวิจยั

ทีสถิ่มตา:ิในการวิ
สถาบัเนคราะห์
วิจยั ประชากรและสั
งคม,2559
ข้อมูล

การวิเคราะห์ขอ้ มูลจะเริม่ ต้นจากการแสดง
คุณตลัใิกนการวิ
ษณะพื้นฐานของนั
สถิ
เคราะห์กขเรี้ อยนกลุ
มูล ่มตัวอย่างด้วย
สถิติเชิงบรรยาย (Descriptive Statistics) ได้แก่
คราะห์
มูลย่ งเบนมาตรฐาน
จะเริ่ ม ต้ น จาก
จ�ำนวน ร้อการวิ
ยละ ค่าเเฉลี
ย่ และส่ขว้ อนเบี
จากนั้นในขั้นตอนการตรวจสอบประสิ
ทธิผลจาก
การแสดงคุ
ณ ลักษณะพื น้ ฐานของนั
กเรี ยน
ต้นแบบกิจกรรม จะใช้วิธีการเปรียบเทียบใน 2 มิติ
กคืลุอ ่ 1)ม ตัการเปรี
ว อ ย่ยบเที
า งยด้บความแตกต่
ว ย ส ถิ ติาเชิ
ง บารงรอบ
รยาย
งระหว่
ก่อนด�ำเนินกิจกรรมและหลั
(Descriptive
Statistics)งด�ำไเนิด้นแกิจก่กรรมด้
จ า วนย ว น
ติ Paired sample t-test และ 2) การเปรียบเทียบ
ร้สถิ
อระหว่
ยละ
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ด้วยสถิติ
Independent sample t-test ทั้งนี้เพื่อให้ทราบถึง
ประสิ ท ธิ ผ ลที่ แ ท้ จ ริ ง ของต้ น แบบกิ จ กรรมที่ ไ ด้
ด�ำเนินการไประหว่างกระบวนการวิจัย
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ผลการวิจัย
ผลจากการวิเคราะห์คุณลักษณะพื้นฐาน
ของกลุ่มนักเรียนตัวอย่างส�ำหรับการวิจัยครั้งนี้ ดัง
รายละเอียดในตาราง 1 พบว่า การกระจายสัดส่วน
ของกลุม่ ตัวอย่างเมือ่ จ�ำแนกตามเพศ ระดับชัน้ และ
ขนาดของโรงเรียนอยูใ่ นสัดส่วนทีใ่ กล้เคียงกัน โดย
ในภาพรวมของกลุ่มตัวอย่างพบว่า เป็นนักเรียน
หญิงมากกว่านักเรียนชายเล็กน้อย (ร้อยละ 51.2
และ 48.8 ตามล�ำดับ) ถัดมาเมื่อพิจารณาจ�ำแนก
ตามระดับชัน้ ระหว่าง มัธยมศึกษาตอนต้นและตอน
ปลายพบว่า มีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน (49.6 และ
50.4 ตามล�ำดับ) และเมื่อพิจารณาตามขนาดของ
โรงเรียน พบว่า การกระจายสัดส่วนของขนาด

โรงเรียนแบบเล็ก กลาง ใหญ่ มีสัดส่วนที่ใกล้เคียง
กันที่ประมาณร้อยละ 33 นอกจากนี้เพื่อเป็นการ
ตรวจสอบการกระจายของกลุม่ ตัวอย่างในโรงเรียน
ทดลองและโรงเรี ย นควบคุ ม เมื่ อ จ� ำ แนกตาม
คุณลักษณะที่ส�ำคัญว่ามีความเอนเอียง (Sample
Selection Bias) หรือไม่ จึงได้ทำ� การวิเคราะห์ความ
แตกต่างของกลุม่ ตัวอย่างทัง้ สองด้วยการวิเคราะห์
ไคสแควร์ ผลการทดสอบไม่พบความแตกต่างอย่าง
มีนยั ส�ำคัญทางสถิติ หรืออธิบายได้วา่ การกระจาย
ของกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งไม่ มี ค วามเอนเอี ย ง สามารถ
ควบคุมอิทธิพลจากความแตกต่างเชิงคุณลักษณะ
ตามกระบวนการวิจัยแบบกึ่งทดลองได้

ตาราง 1 จ�ำนวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ�ำแนกตามคุณลักษณะพื้นฐาน และกลุ่มการเข้าร่วมกิจกรรม
คุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง
เพศ
ชาย
หญิง
Pearson chi-square = 1.376
ระดับชั้น
ม.ต้น
ม.ปลาย
Pearson chi-square = 0.068
ขนาดโรงเรียน
เล็ก
กลาง
ใหญ่
Pearson chi-square = 0.045
รวม

ทดลอง

กลุ่มโรงเรียน

ควบคุม

รวม

101
(51.8%)
94
(48.2%)

88
(45.8%)
104
(54.2%)

189
(48.8%)
198
(51.2%)

96
(49.2%)
99
(50.8%)

96
(50.0%)
96
(50.0%)

192
(49.6%)
195
(50.4%)

67
(34.4%)
64
(32.8%)
64
(32.8%)

64
(33.3%)
64
(33.3%)
64
(33.3%)

131
(33.9%)
128
(33.1%)
128
(33.1%)

195
(100.0%)

192
(100.0%)

387
(100.0%)
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ตาราง 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างจ�ำแนกตามพฤติกรรมที่ศึกษา
กลุ่มควบคุม
รอบหลัง
รอบก่อน
รอบหลัง
x̅
x̅
x̅
x̅
S.D.
S.D.
S.D.
S.D.
355.00 30.30 333.14 34.31 362.04 31.39 344.54 28.33

พฤติกรรมเนือยนิ่ง
พฤติกรรมหน้าจอ
214.25 122.30 187.30 117.42 221.17 127.05
(รวมทุกกิจกรรม)
ดูโทรทัศน์
51.11 49.14 44.38 58.10 49.23 42.50
เล่นเกมบนแท็ปเล็ต/
42.54 49.11 37.13 51.12 43.12 46.37
โทรศัพท์มือถือ
เล่นเกมบนคอมพิวเตอร์ 30.38 69.09 25.11 52.22 39.27 69.15
Internet/Social
45.18 49.31 41.51 64.35 44.30 47.32
Network
ดูหนังฟัง
45.43 53.45 39.57 46.16 46.05 37.58
เพลงออนไลน์
ข้อมูลจากตาราง 2 แสดงค่าเฉลี่ยของการ
มีพฤติกรรมเนือยนิ่ง และพฤติกรรมหน้าจอของ
กลุ่มตัวอย่างเปรียบเทียบรอบก่อนและหลังด�ำเนิน
กิจกรรม เมื่อพิจารณาถึงการมีพฤติกรรมเนือยนิ่ง
ทั้งรอบก่อนและหลังด�ำเนินกิจกรรมในภาพรวม
พบว่า มีการลดลงของระยะเวลาเฉลีย่ ในพฤติกรรม
ดังกล่าวทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ซึ่งเพื่อ
ให้ ท ราบถึ ง ความแตกต่ า งดั ง กล่ า วจั ก ได้ มี ก าร
ทดสอบทางสถิติในส่วนถัดไป

201.52 114.49
42.12

37.23

43.25

45.04

30.28

51.22

44.15

46.10

43.33

39.56

พฤติกรรมเนือยนิ่ง
เมื่อพิจารณาค่าระยะเวลาเฉลี่ยของการ
มีพฤติกรรมเนือยนิง่ ของกลุม่ ตัวอย่างพบว่า ในภาพ
รวมนักเรียนมีพฤติกรรมเนือยนิ่งมากกว่า 5 ชั่วโมง
จากเวลาติดเครื่องวัด 8 ชั่วโมง เมื่อเปรียบเทียบค่า
คะแนนรอบก่อน-หลังด�ำเนินกิจกรรมพบว่า ค่าเฉลีย่
ของการมีพฤติกรรมเนือยนิ่งในรอบก่อนด�ำเนิน
กิจกรรมจะสูงกว่ารอบหลังด�ำเนินกิจกรรมทั้งใน
กลุ ่ ม ทดลองและกลุ ่ ม ควบคุ ม โดยนั ก เรี ย นกลุ ่ ม
ทดลองจะมีเวลาเฉลีย่ ของพฤติกรรมเนือยนิง่ น้อยกว่า
นักเรียนกลุ่มควบคุมในทุกรอบของการเก็บข้อมูล
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ตาราง 3 ระยะเวลาเฉลี่ยการมีพฤติกรรมเนือยนิ่งของนักเรียนเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม จ�ำแนกตามรอบการเก็บข้อมูล
รอบก่อน
กลุ่ม
ตัวอย่าง
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม

รอบหลัง

S.D.
355.00
362.04

30.30
31.39

S.D.
333.14
344.54

34.31
28.33

t-test
เปรียบเทียบ
ก่อน-หลัง
-8.990***
-5.737***

t-test
เปรียบเทียบ
กลุ่มทดลอง
และควบคุม
ในรอบหลัง
-3.525***

นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ *= 0.05, ** = 0.01, *** = 0.001
เมื่ อ พิ จ ารณาถึ ง การเปลี่ ย นแปลงเชิ ง
พฤติกรรมข้างต้นจะพบว่า กลุม่ ทดลองมีการลดลง
ของพฤติกรรมเนือยนิ่ง 22.26 นาที ขณะที่กลุ่ม
ควบคุมลดลง 17.50 นาที เมื่อตรวจสอบนัยยะเชิง
ประสิทธิผลของความแตกต่างในการลดลงของ
พฤติกรรมเนือยนิ่งในรอบหลังการด�ำเนินกิจกรรม
โครงการ ด้ ว ย Independent Sample t-test
เพือ่ เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุม่ ทดลอง
และกลุ ่ ม ควบคุ ม พบว่ า ระยะเวลาเฉลี่ ย ของ
พฤติกรรมเนือยนิ่งในรอบหลังด�ำเนินกิจกรรมของ
กลุม่ ทดลองมีการลดลงมากกว่ากลุม่ ควบคุมอย่าง
มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 (t = -3.525***)
ขณะที่ผลการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมเนือยนิ่งของกลุ่มทดลองเปรียบเทียบ
ก่อน-หลังด�ำเนินกิจกรรมด้วย Paired Samples
t-test พบว่า นักเรียนกลุม่ ทดลองมีพฤติกรรมเนือย
นิ่งลดลงอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001

(t = -8.990***)ขณะทีก่ ลุม่ ควบคุมพบนัยส�ำคัญทาง
สถิติเช่นเดียวกันแต่ในระดับของความแตกต่าง
ที่น้อยกว่ากลุ่มทดลอง (t = -5.737***)
พฤติกรรมหน้าจอ
เมื่ อ พิ จ ารณาค่ า เฉลี่ ย ของระยะเวลา
การใช้หน้าจอเพื่อความบันเทิงอันประกอบด้วย
การดูโทรทัศน์ การเล่นเกมบนอุปกรณ์เคลือ่ นทีแ่ ละ
คอมพิวเตอร์ การใช้อนิ เทอร์เน็ตและเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ และการดูหนังฟังเพลงออนไลน์ พบว่า
ในภาพรวมก่อนการด�ำเนินกิจกรรมนักเรียนจะมี
พฤติกรรมหน้าจอสะสมต่อวันราว 3 ชั่วโมงครึ่ง
ทัง้ ในกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม และเมือ่ ด�ำเนิน
กิจกรรมแล้วพบว่า ระยะเวลาเฉลี่ยสะสมต่อวัน
ลดลงมาประมาณ 27.35 นาทีส�ำหรับกลุ่มทดลอง
และประมาณ 20.05 นาที
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ตาราง 4 ระยะเวลาเฉลี่ยการมีพฤติกรรมหน้าจอของนักเรียนเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม จ�ำแนกตามรอบการเก็บข้อมูล
รอบก่อน
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม

รอบหลัง

S.D.
214.25
221.17

122.30
127.05

S.D.
187.30
201.52

117.42
114.49

t-test
เปรียบเทียบ
ก่อน-หลัง
-2.911**
-1.990*

t-test
เปรียบเทียบ
กลุ่มทดลอง
และควบคุม
ในรอบหลัง
-1.240

นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ *= 0.05, ** = 0.01, *** = 0.001
ทั้งนี้อาจกล่าวได้ว่า การลดลงของระยะ
เวลาสะสมของพฤติกรรมหน้าจอในกลุ่มทดลอง
จะลดลงมากกว่ากลุม่ ควบคุม อย่างไรก็ดเี มือ่ ตรวจ
สอบประสิทธิผลของต้นแบบกิจกรรมที่ดำ� เนินการ
เปรียบเทียบระยะเวลาสะสมของพฤติกรรมหน้าจอ
รอบหลังด�ำเนินกิจกรรมระหว่างกลุ่มทดลองและ
ควบคุมด้วยสถิติ Independent Sample t-test
พบว่า การลดลงของระยะเวลาเฉลี่ยดังกล่าวใน
กลุ่มทดลองและควบคุมไม่มีความแตกต่างกัน
ในนัยยะเชิงสถิติ (t = -1.240)
ขณะที่ผลการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง
พฤติ ก รรมหน้ า จอของกลุ่ม ทดลองเปรียบเทียบ
ก่อน-หลังด�ำเนินกิจกรรมด้วย Paired Samples

t-test พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองมีพฤติกรรมหน้า
จอลดลงอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.001 (t
= -2.911***)ขณะที่กลุ่มควบคุมพบความแตกต่าง
ในทิศทางเดียวกันแต่ในระดับของความแตกต่าง
และนัยส�ำคัญทีน่ อ้ ยกว่ากลุม่ ทดลอง (t = -1.990***)
ถัดมาได้ท�ำการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่า
เฉลี่ยพฤติกรรมเนือยนิ่งและพฤติกรรมหน้าจอ ดัง
รูป 2 และ 3 โดยพิจารณาจ�ำแนกจ�ำแนกตาม
คุ ณ ลั ก ษณะของกลุ ่ ม ทดลองประกอบด้ ว ยเพศ
ระดั บ ชั้ น และขนาดของโรงเรี ย นทั้ ง นี้ เ พื่ อ การ
ก�ำหนดรูปแบบของกิจกรรมเฉพาะได้อย่างเหมาะ
สมตามกลุม่ เป้าหมายได้อย่างเหมาะสมมากยิง่ ขึน้

แตกต่างของค่าเฉลี่ยพฤติกรรมเนือยนิ่ งและ
ตามกลุ่ม เป้ าหมายได้ อ ย่า งเหมาะสมมาก
พฤติ ก รรมหน้ าจอ ดั ง รู ป 2 และ 3 โดย
ยิ่งขึ ้น
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t = -4.278***

t = -1.228***

F = 46.499***

*** นัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.001

ภาพที่ 2่ 2ระยะเวลาเฉลี
ระยะเวลาเฉลี
่ยการมี
ฤติกอรรมเนื
อยนิกเรี่งของนั
เรี ยนกลุม่ ทดลองรอบหลั
ภาพที
่ยการมี
พฤติกพรรมเนื
ยนิ่งของนั
ยนกลุ่มกทดลองรอบหลั
งด�ำเนินกิจกรรมงดาเนิน
จ�ำแนกตามคุ
ลักาษณะของกลุ
่มตัวอย่าง
กิจกรรม จาแนกตามคุณลักษณะของกลุ
ม่ ตัวณอย่
ง
เ คราะห์
ผ ลผลการวิ
ก า รวิ เค
รา ะ ขห์้ อข้มูอล พบว่
มู ล พา บต้ นว่แบบ
า
กิจกรรมที่ด�ำเนินการในโรงเรียนกลุ่มทดลอง
ต้ นแบบกิ
่ดาเนินการในโรงเรี ยนกลุ่ม
ส่งผลต่จอกรรมที
ระยะเวลาการมี
ทดลองส่งผลต่อระยะเวลาการมี
พฤติ ก รรมเนื อ ยนิ่ ง ของนั ก เรี ย น
แตกต่างกันอย่ างมี นัยสาคัญ ทางสถิติ โดย

างกัน ย น
พบว่าพฤติ
เกิ ดกรรมเนื
ประสิอทยนิธิง่ ผของนั
ลที่ ดกีเรีทยี่ สนแตกต่
ุดกับ โรงเรี
อย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ โดยพบว่ า เกิ ด
ขนาดกลางและขนาดใหญ่
กลุ่ ม นัก เรี ย น
ประสิ
ทธิผลที่ดีที่สุดกับโรงเรียนขนาดกลางและ
ขนาดใหญ่
่มนักเรียนมันธและกลุ
ยมศึกษาตอนต้
มัธ ยมศึกกลุษาตอนต้
่ม นักเรีนยและ
นชาย
กลุ่มนักเรียนชาย ตามล�ำดับ
ตามลาดับ
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t = 1.806
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F = 12.583***

นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ *=0.05, *** = 0.001

ภาพที
ระยะเวลาเฉลี
่ยการมี
กรรมหน้
าจอของนั
กเรี่มยทดลองรอบหลั
นกลุม่ ทดลองรอบหลั
าเนินจ�กิำจแนก
กรรม
ภาพที่ ่ 33ระยะเวลาเฉลี
่ยการมี
พฤติพกฤติ
รรมหน้
าจอของนั
กเรียนกลุ
งด�ำเนินกิงจดกรรม
ตามคุณลักณษณะของกลุ
่มตัวอย่ม่ าตังวอย่าง
จาแนกตามคุ
ลักษณะของกลุ
เช่นเดียวกันเมื่อวิเคราะห์ผลของ ต้นแบบ
ย วกั น เมื่ อยวินกลุ
เคราะห์
ผ ลของ
กิจกรรมทีเช่ด่ ำ� นเนิเดีนการในโรงเรี
ม่ ทดลองที
ม่ ตี อ่
พ ฤติ
ก รรมหน้
า จอของนั
ก เรี ย่มน
ต้ระยะเวลาการมี
นแบบกิจกรรมที
่ดาเนิ
นการในโรงเรี
ยนกลุ
พบว่า ส่งผลแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ทดลองที่ มี ต่ อ ระยะเวลาการมี พ ฤติ ก รรม
ในบางกลุ่ม โดยพบว่า เกิดประสิทธิผลที่ดีที่สุด
หน้
าจอของนักกเรีรรมหน้
ยน พบว่
างกัยนน
ในการลดพฤติ
าจอกัาบส่นังกผลแตกต่
เรียนในโรงเรี
ขนาดเล็
่มนัทางสถิ
กเรียนหญิ
ตามล�ำดับ่ ม โดย
อย่
างมี นกและกลุ
ัยสาคัญ
ติใงนบางกลุ

พบว่ า เกิ ด ประสิ ท ธิ ผ ลที่ ดี ที่ สุ ด ในการลด
สรุปและอภิปรายผล
พฤติ ก รรมหน้
าจอกัจบั ยนัข้ ากงต้
เรี ยนนในโรงเรี
จากผลการวิ
อาจสรุ ป ได้ยวน่ า
ขนาดเล็
และกลุนม่ แบบเชิ
นักเรี ยงกระบวนการในการลด
นหญิง ตามลาดับ
ประสิทธิกผลของต้

พฤติกรรมเนือยนิ่งและพฤติกรรมหน้าจอในกลุ่ม
นักเรียนในครัง้ นี้ สามารถกระตุน้ ให้นกั เรียนปรับลด
สรุ
ปและอภิปรายผล
พฤติกรรมเนือยนิ่งในระหว่างวันของตนได้อย่าง
ัย ข้ างต้ยบเที
น อาจสรุ
ป ได้าง
มีนัยส�ำคัจากผลการวิ
ญทางสถิติทั้งจการเปรี
ยบระหว่
ว่กลุา ม่ ประสิ
ทธิ ผลของต้มนและการเปรี
แบบเชิงกระบวนการ
ทดลองและควบคุ
ยบเทียบระยะ

ในการลดพฤติกรรมเนือยนิ่งและพฤติกรรม
หน้ าจอในกลุ่ ม นัก เรี ย นในครั ง้ นี ้ สามารถ
กระตุ้นให้ นกั เรี ยนปรับลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง

เวลาเฉลี่ยรอบก่อน-หลังด�ำเนินที่ยืนยันให้ทราบ
งการเปรี
ั ้ า ต้นแบบกิ
ยบเทีจยกรรมก่
บระหว่อให้
างกลุ
ทดลอง
อย่าสถิ
งชัตดิทเจนว่
เกิด่มการลด
ลงของระยะเวลาเฉลี
่ยในการมีพยบเที
ฤติกยรรมเนื
อยนิ่ง
และควบคุม และการเปรี
บระยะเวลา
ในกลุ่มนักเรียนทดลองมากกว่ากลุ่มควบคุมอย่าง
เฉลี่ ยรอบก่อน-หลังดาเนินที่ยืนยันให้ ทราบ
ชัดเจน ขณะทีเ่ มือ่ พิจารณาถึงพฤติกรรมหน้าจอแม้
อย่าางชั
เจนว่จกรรมสามารถช่
า ต้ น แบบกิ จวกรรมก่
อให้ เกิ ด
จะพบว่
ต้นดแบบกิ
ยลดระยะเวลา
สะสมของพฤติ
กรรมหน้าจอลงได้ แต่ไม่่ ยพบความ
การลดลงของระยะเวลาเฉลี
ในการมี
แตกต่
างอย่
างมีนอัยส�ยนิ
ำคั่ งญในกลุ
ทางสถิ
างกลุ่ม
พฤติ
ก รรมเนื
่ม นัตกิระหว่
เรี ย นทดลอง
ทดลองและควบคุม ทั้งนี้พบว่ากลุ่มทดลองมีระยะ
มากกว่ากลุ
่มควบคุ
มอย่างชัดเจน
เวลาของพฤติ
กรรมหน้
าจอลดลงมากกว่
ากลุม่ขณะที
ควบคุม่เมื่อ
พิ จ ารณาถึ
รรมหน้งาประสิ
จอแม้
ท้ายที่สงุดพฤติ
เมื่อพิกจารณาถึ
ทธิจผะพบว่
ลของ า
ต้นต้แบบกิ
จกรรมที
่มีต่อนักเรียนกลุว่มยลดระยะเวลา
ทดลอง พบว่า
นแบบกิ
จกรรมสามารถช่
ในแง่ของการลดพฤติกรรมเนือยนิ่งจะได้ผลดีที่สุด
สะสมของพฤติกรรมหน้ าจอลงได้ แต่ไม่พ บ
กับกลุ่มเด็กนักเรียนในโรงเรียนขนาดกลาง กลุ่ม
า งอย่ า งมี
นัย ส าคั
นักเรีความแตกต่
ยนมัธยมศึกษาตอนต้
น และกลุ
ม่ นักญเรีทางสถิ
ยนชาย ติ
ขณะที
ใ่ นแง่
ของการลดพฤติ
กรรมหน้าจอ
ระหว่
างกลุ
่มทดลองและควบคุ
ม ทัจะส่
ง้ นีงพ้ ผลบว่า

กลุ่ ม ทดลองมี ร ะยะเวลาของพฤติ ก รรม
หน้ าจอลดลงมากกว่ากลุม่ ควบคุม
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ดีที่สุดต่อกลุ่มนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก และ
กลุ ่ ม นั ก เรี ย นหญิ ง ผลการศึ ก ษาในส่ ว นนี้ เ ป็ น ที่
น่าสนใจว่า ต้นแบบของกิจกรรมมีปฏิกริยาทีต่ า่ งกัน
ต่ อ พฤติ ก รรมเนื อ ยนิ่ ง และพฤติ ก รรมหน้ า จอ
ตัวอย่างที่ชัดเจนคือ ด้านขนาดโรงเรียนและเพศ
ของนักเรียน
ในแง่ ป ระสิ ท ธิ ผ ลเชิ ง ปริ ม าณ พบว่ า
ต้นแบบกิจกรรมช่วยลดเวลาของพฤติกรรมเนือยนิง่
ได้ 22 นาทีต่อวัน และลดพฤติกรรมหน้าจอได้มาก
ถึง 27 นาทีต่อวันซึ่งหากเปรียบเทียบกับแนวโน้ม
ของประเทศจะพบว่าเป็นไปในทิศทางผกผัน นัน่ คือ
ในภาพรวมระยะเวลาเฉลี่ยมีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อ
เนือ่ งทัง้ พฤติกรรมเนือยนิง่ และหน้าจอ จึงอาจกล่าว
ได้ ว ่ า ต้ น แบบกิ จ กรรมสามารถก่ อ ให้ เ กิ ด การ
เปลีย่ นแปลงในเชิงบวก ทัง้ การสร้างความตระหนัก
รู้ทางสุขภาพ รวมถึงกระตุ้นให้เกิดการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมผ่านกิจกรรมที่เน้นการมีส่วนร่วมของ
กลุ่มนักเรียนทดลองได้อย่างมีประสิทธิผล
จากผลการศึกษาที่น�ำเสนอมาสามารถ
สรุปได้วา่ ต้นแบบเชิงกระบวนการของโครงการวิจยั
ทีเ่ น้นการสร้างความตระหนักรูท้ างสุขภาพ (Health
Conscious) การเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เข้ามามี
ส่วนร่วม(Participation) ในการออกแบบกิจกรรม
ตามความสนใจตลอดจนกระบวนการสร้างการรับ
รู ้ เ กี่ ย วกั บ ผลเสี ย ของพฤติ ก รรมเนื อ ยนิ่ ง ที่ มี ต ่ อ
พั ฒ นาการของเด็ ก และวั ย รุ ่ น ให้ ผู ้ บ ริ ห ารและ
คณาจารย์ของสถานศึกษาเกิดความตระหนัก และ
ผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด เป็ น นโยบายในระดั บ โรงเรี ย น
สิง่ เหล่านีเ้ ป็นกระบวนการทีส่ ามารถใช้เพือ่ การปรับ
ลดพฤติกรรมเนือยนิง่ และพฤติกรรมหน้าจอในกลุม่
เด็กวัยรุ่นได้อย่างมีประสิทธิผล

ข้อเสนอแนะ
เพื่อเป็นการลดผลกระทบที่อาจเกิดจาก
การมี พ ฤติ ก รรมเนื อ ยนิ่ ง และพฤติ ก รรมหน้ า จอ
ที่ ม ากเกิ น ความจ� ำ เป็ น ในกลุ ่ ม เด็ ก วั ย รุ ่ น ไทย
จึงเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวง
ศึกษาธิการ หรือส�ำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พิจารณาน�ำต้นแบบเชิงกระบวนการที่ค้นพบจาก
การวิจัยนี้สู่การขยายผลในโรงเรียนมัธยมศึกษา
ควบคู ่ กั น กั บ นโยบายลดเวลาเรี ย น เพิ่ ม เวลารู ้
อันจะเป็นการช่วยสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ
ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ได้ตรงตามเป้าหมาย
ของประเทศ
ข้อจ�ำกัดส�ำหรับการวิจัย
การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างในการเข้าร่วม
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ สามารถควบคุ ม ปั จ จั ย ด้ า น
คุณลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง อันได้แก่
เพศ ระดับชั้นและขนาดของโรงเรียน ซึ่งเป็นปัจจัย
ภายนอกได้ ทว่าปัจจัยภายในอันได้แก่ พฤติกรรม
ด้านการใช้เวลาส�ำหรับพฤติกรรมเนือยนิ่ง และ
พฤติ ก รรมหน้ า จอเป็ น สิ่ ง ที่ ท� ำ การควบคุ ม ได้
ยากล� ำ บากในแง่ ร ายละเอี ย ดของข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น
ระยะเวลา เนื่องจากไม่สามารถติดตั้งเครื่องมือ
รวบรวมข้อมูลActivity Trackerก่อนได้รับความ
ยินยอมเข้าร่วมโครงการได้ การคัดกรองเบื้องต้นที่
ด�ำเนินการคือ การสอบถามข้อมูลเป็นระดับมาก/
ปานกลาง/น้อยด้วยเหตุนี้จึงอาจท�ำให้ค่าเฉลี่ย
ระยะเวลาของพฤติกรรมเนือยนิ่งและพฤติกรรม
หน้าจอในรอบก่อนด�ำเนินกิจกรรมของกลุม่ ทดลอง
และกลุ ่ ม ควบคุ ม จึ ง มี ค วามแตกต่ า งกั น อยู ่ บ ้ า ง
เพราะได้รบั อิทธิพลจากกลุม่ ตัวอย่างทีม่ รี ะยะเวลา
ในการท�ำกิจกรรมที่สูงและต�่ำกว่าค่าเฉลี่ย

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
137
ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2560

ข้อสังเกตหนึ่งจากผลการวิจัยคือ การที่
กลุม่ ควบคุมมีการลดลงของระยะเวลาสะสมของทัง้
พฤติกรรมเนือยนิง่ และพฤติกรรมหน้าจอเช่นกัน ใน
ส่วนนีค้ าดว่าเป็นผลจากการทีก่ ลุม่ นักเรียนตัวอย่าง
ได้ รั บ การติ ด เครื่ อ งวั ด การออกก� ำ ลั ง กายเช่ น
เดียวกัน จึงเกิดแรงจูงใจหรือแรงกระตุน้ ในการปรับ

เปลี่ยนพฤติกรรมเชิงบวกเช่นเดียวกับกลุ่มทดลอง
แต่หากพิจารณาจากค่าสถิตจิ ะเห็นได้วา่ ความแตก
ต่างเชิงสถิตขิ องการลดลงของพฤติกรรมทัง้ สองจะ
น้อยกว่ากลุ่มทดลองอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งความแตก
ต่างดังกล่าวเป็นผลจากการกระบวนการต้นแบบ
ของโครงการที่ได้ด�ำเนินการไป
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