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บทคัดย่อ
งานวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลของข้อความในกลุ่มเฟซบุ๊กเพื่อ
ลดพฤติกรรมเนือยนิ่งจากการใช้เวลาหน้าจอ การเพิ่มการปฏิบัติกิจกรรมทางกายแบบเบา
ทัศนคติ การรับรู้สมรรถนะตนเองเพื่อลดการใช้เวลาหน้าจอ และการรับรู้สมรรถนะตนเอง
ในการปฏิบัติกิจกรรมทางกายแบบเบาในกลุ่มคนทำ�งาน โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงทดลอง
แบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุมกับผู้ร่วมการทดลองที่เป็นคนทำ�งานในสำ�นักงาน 2 กลุ่ม คือ
กลุ่มควบคุม จำ�นวน 34 คน ที่ได้รับข้อความเกี่ยวกับสุขภาพทั่วไปหนึ่งครั้งต่อวันผ่าน
กลุ่มเฟซบุ๊ก และกลุ่มทดลองจำ�นวน 34 คน ที่ได้รับข้อความ 4 รูปแบบ ได้แก่ ข้อความ
แบบข่มขู่ ข้อความแบบสมรรถนะ ข้อความแบบประสบการณ์ที่สำ�เร็จ และข้อความแบบ
โน้มน้าวใจเชิงสังคม จำ�นวน 3 ครั้งต่อวัน สำ�หรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ การวิเคราะห์
ความแปรปรวนร่วม ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มทดลองมีระยะเวลาเฉลี่ยการมีพฤติกรรมเนือยนิ่ง
จากการใช้เวลาหน้าจอลดลงจากก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มี
ทัศนคติ การรับรู้สมรรถนะตนเองต่อการลดการใช้เวลาหน้าจอ และการรับรู้สมรรถนะตนเอง
ในการปฏิบัติกิจกรรมทางกายแบบเบาเพิ่มมากขึ้นจากก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำ�คัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 อย่างไรก็ตาม กลุ่มทดลองมีการปฏิบัติกิจกรรมทางกายแบบเบา
ไม่แตกต่างจากกลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คำ�สำ�คัญ: พฤติกรรมเนือยนิ่งจากการใช้เวลาหน้าจอ กลุ่มคนทำ�งาน ข้อความในกลุ่มเฟซบุ๊ก
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Abstract

The objectives of this study were to investigate the effectiveness of Facebook group message to
reduce screen-based sedentary behavior; and increase light physical activity, attitude, perceived self-efficacy
toward break time and perceived self-efficacy to increase light physical activity. A randomized control trial
was employed in this study. Office workers were randomly assigned to either a control group or a treatment
group. General healthy tips messages were sent to the control group everyday, whereas four types of
messages including threat, effectiveness, social persuasion and mastery experience were sent to the
treatment group three times a day. A statistical method was performed using Analysis of Covariance (ANCOVA).
The finding showed that screen-based sedentary behavior significantly decreased among the treatment
group (p < 0.01). Moreover, attitude, perceived self-efficacy toward a break time, and perceived self-efficacy
to increase light physical activities increased among the treatment group (p < 0.05). However, there was no
significant difference between the treatment and the control groups on the light physical activity (p > 0.05).
Keywords: Screen Based-Sedentary Behavior, Office Workers, Facebook Group Message
บทนำ�

นับตัง้ แต่ปลายทศวรรษที่ 1990 เทคโนโลยีการสือ่ สาร
สารสนเทศเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ในขณะเดียวกัน มีประชากร
ทั่ว โลกใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศเพิ่ม มากขึ้น รายงานของ
International Telecom Union (ITU) สะท้อนให้เห็นว่า ตัง้ แต่
ค.ศ. 2001 จนถึง ค.ศ. 2018 มีประชากรโลกทีใ่ ช้อนิ เทอร์เน็ต
เพิม่ มากขึน้ จาก 1,024 ล้านคน เป็น 3,896 ล้านคน และมีการ
เข้าถึงการใช้โทรศัพท์เคลือ่ นทีเ่ พิม่ มากขึน้ จาก 2,205 ล้านคน
เป็น 6,261 ล้านคน (ITU, 2018) นอกจากนี้ ข้อมูลการสำ�รวจ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารในครัวเรือน ระบุวา่
มีจ�ำ นวนผูใ้ ช้งานคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มอื ถือและอินเทอร์เน็ต
ทัว่ ประเทศใน พ.ศ. 2561 ประมาณ 63.30 ล้านคน โดยมีสดั ส่วน
ของผูใ้ ช้คอมพิวเตอร์ ร้อยละ 28.30 สัดส่วนของผูใ้ ช้อนิ เทอร์เน็ต
ร้อยละ 56.80 และสัดส่วนของผูใ้ ช้โทรศัพท์มอื ถือ ร้อยละ 89.60
(National Statistic Office, 2018)
จำ�นวนผู้ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารสารสนเทศที่มากขึ้น
แสดงให้เห็นว่า ประชากรไทยและประชากรโลกมีวิถีชีวิต
ที่ติดกับเทคโนโลยีการสื่อสารสารสนเทศ (Hamer, Yates,
Sherar, Clemes, & Shankar, 2016) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การนั่งหน้าจอเป็นระยะเวลานาน เป็นสาเหตุท่ีทำ�ให้เกิด
พฤติกรรมเนือยนิ่งเพื่อใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (sedentary
behavior) (Eiamudomkan, Sirirassamee, & Sirirassamee,
2014) ซึ่ง Tremblay et al. (2017) นิยามว่าหมายถึง
“การใช้เวลาหน้าจอ เช่น โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ท
โทรศัพท์ ขณะทีก่ �ำ ลังนัง่ เอนกาย หรือนอน ตลอดจนปฏิบตั ิ
กิ จ กรรมอื่ น ๆ ขณะนั่ ง เช่ น การอ่ า นหรื อ เขี ย นหนั ง สื อ
การเดินทางโดยรถประจำ�ทางและรถยนต์”

สำ�หรับประเทศไทยมีหลักฐานจากงานวิจยั เชิงประจักษ์
แสดงให้ เ ห็ น ว่ า กลุ่ม คนทำ � งานในเขตกรุ ง เทพมหานครมี
พฤติกรรมเนือยนิง่ จากการใช้เวลาหน้าจอ Prajaknate (2015)
พบว่า กลุ่มคนทำ�งานมีพฤติกรรมเนือยนิ่งด้วยการนั่งหรือ
เอนกายเพือ่ ใช้เวลาหน้าจออยูก่ บั โทรศัพท์มอื ถือ คอมพิวเตอร์
เพื่อทำ�งานและเล่นไลน์ เฟซบุ๊ก ยูทูบ และอินสตาแกรม
ประมาณวันละ 6 ชัว่ โมง โดยเฉพาะอย่างยิง่ กลุม่ คนทำ�งานมี
พฤติกรรมเนือยนิง่ จากการใช้เวลาหน้าจอด้วยการนัง่ ทำ�งานโดย
ใช้คอมพิวเตอร์ประมาณวันละเกือบหกชัว่ โมง เพราะต้องทำ�งาน
ด้านเอกสารและการติดต่อสือ่ สารกับลูกค้าและเพือ่ นร่วมงาน
รวมทั้งการถูกตีกรอบโดยสภาพแวดล้อมที่จำ�เป็นต้องติดตาม
ข่าวสารในอินเทอร์เน็ตและสือ่ สังคมเพือ่ ติดต่อสือ่ สารกับเพือ่ น
และทันกระแสสังคม (Prajaknate, 2017)  
พฤติกรรมเนือยนิง่ ส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพกายและ
จิตใจ โดยมีหลักฐานจากงานวิจยั ก่อนหน้าพบว่า การมีพฤติกรรม
เนือยนิ่งจากการใช้เวลาหน้าจอจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพ
ในกลุม่ ประชากรวัยผูใ้ หญ่ (Teychenne, Costigan, & Parker,
2015; Zhou, Zhao, & Peng, 2015) การนัง่ หรือเอนกายเพือ่
ใช้คอมพิวเตอร์เป็นระยะเวลานานทำ�ให้เกิดความเครียดและเป็น
สาเหตุของโรคซึมเศร้า (Allen & Vella, 2015; Breland, Fox,
& Horowitz, 2013; Motl, Snook, & McAuley, 2005) ปัญหา
โรคอ้วน โรคหัวใจและหลอดเลือด (cardiovascular disease)
โรคเบาหวานชนิด 2 (Type 2 Diabetes) และโรคหัวใจและ
ระบบเมตาบอริก (cardiometabolic risk) (De Rezende,
Rodrigues Lopes, Rey-Lopez, Matsudo, & Luiz Odo,
2014; Saleh & Janssen, 2014)
ปีที่ 39 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม-ธันวาคม 2562
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ดั ง นั้ น ในระดั บ นานาชาติ จึ ง มี ป ระเทศที่ จั ด ทำ �
แนวปฏิบัติเพื่อลดพฤติกรรมเนือยนิ่งจากการใช้เวลาหน้าจอ
เช่น ประเทศออสเตรเลีย ประเทศอังกฤษ และประเทศแคนาดา
(Tremblay et al., 2011) นอกจากนี้ มีงานวิจยั เชิงประจักษ์
ในระดับนานาชาติเป็นจำ�นวนมากทีพ่ ฒ
ั นากิจกรรมแทรกแซง
เพื่อลดพฤติกรรมเนือยนิ่งในกลุ่มคนทำ�งาน เช่น กิจกรรม
แทรกแซงด้านการให้ค�ำ ปรึกษา (Mailey, Rosenkranz, Casey,
& Swank, 2016) กิจกรรมแทรกแซงแบบโมบายแอปพลิเคชัน
(Barwais, Cuddihy, & Tomson, 2013) หรือการเตือนให้ลด
พฤติกรรมเนือยนิ่งจากการใช้เวลาหน้าจอผ่านโทรศัพท์มือถือ
อีเมล และเว็บไซต์ (Joseph et al., 2016; Prapavessis,
Gaston, & DeJesus, 2015)
ประเทศไทยเป็ น หนึ่ง ในประเทศที่ส่ง เสริ ม การลด
พฤติกรรมเนือยนิ่งให้สอดคล้องกับระดับนานาชาติ โดยในปี
พ.ศ. 2559 ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมเพื่อจัดประชุมนานาชาติ
The 6th International Congress on Physical Activity
และ Health 2016 และจัดทำ�ประกาศปฏิญญากรุงเทพฯ เรือ่ ง
การปฏิบตั กิ จิ กรรมทางกายเพือ่ สุขภาวะโดยเสนอข้อเรียกร้อง
จำ�นวน 6 ประเด็น (Thai Health Promotion Foundation,
2016) ได้แก่ (1) การปฏิบตั ติ ามนโยบายเพือ่ ส่งเสริมการปฏิบตั ิ
กิจกรรมทางกาย (2) การสร้างการมีสว่ นร่วมจากผูม้ สี ว่ นได้สว่ น
เสียทุกภาคส่วน (3) การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในประเทศ
(4) การพัฒนาเทคโนโลยีและการแลกเปลีย่ นองค์ความรู้ (5) การ
พัฒนาระบบติดตามและเฝ้าระวังการปฏิบัติกิจกรรมทางกาย
ในกลุม่ ประชากรทุกช่วงวัย และ (6) การส่งเสริมการวิจยั เชิง
ปฏิบตั กิ ารณ์เพือ่ สร้างองค์ความรู้ นอกจากนีใ้ นปี พ.ศ. 2560
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เผยแพร่ “ข้อแนะนำ�การ
ส่งเสริมกิจกรรมทางกาย การลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง และ
การนอนหลับ” สำ�หรับกลุ่มประชากรทุกช่วงวัยรวมถึงกลุ่ม
คนทำ�งาน โดยมีการส่งเสริมให้ลกุ ขึน้ ยืนหรือเดินทุก 2 ชัว่ โมง
และมีการปฏิบตั กิ จิ กรรมทางกายประเภทอืน่ ๆ เช่น แอโรบิคและ
การยืดกล้ามเนือ้ (Ministry of Public Health, Department
of Health, 2017)
เมื่ อ พิ จ ารณาถึ ง การจั ด ทำ � วิ จั ย เชิ ง ประจั ก ษ์ เ พื่ อ
ลดพฤติกรรมเนือยนิ่งจากการใช้เวลาหน้าจอในประเทศไทย
พบว่า ยังไม่มผี เู้ ผยแพร่การวิจยั ทีใ่ ช้ระเบียบวิธวิ จิ ยั เชิงทดลอง
ที่ใช้ส่อื สังคม คือ กลุ่มเฟซบุ๊กเพื่อเตือนให้คนทำ�งานหยุดพัก
จากการมีพฤติกรรมเนือยนิ่งจากการใช้เวลาหน้าจอ ดังนั้น
งานวิจยั เรือ่ งนีจ้ งึ ศึกษาประสิทธิผลของข้อความในกลุม่ เฟซบุก๊
ต่อการลดพฤติกรรมเนือยนิ่งจากการใช้เวลาหน้าจอในกลุ่ม
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คนทำ � งาน โดยงานวิ จั ย นี้ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของรายงานวิ จั ย
ฉบับสมบูรณ์ทไ่ี ด้รบั ทุนสนับสนุนจากสำ�นักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ (วช.) ในปี พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ การวิจัยเรื่องนี้
ตอบสนองข้อเรียกร้องที่ 1 และ 6 เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติ
กิจกรรมทางกาย และการดำ�เนินการวิจยั เพือ่ พัฒนาองค์ความรู้
เกีย่ วกับการสือ่ สารและเทคโนโลยี เพือ่ การลดพฤติกรรมเนือยนิง่
จากการใช้เวลาหน้าจอในกลุม่ คนทำ�งานอันจะนำ�มาสูก่ ารพัฒนา
สุขภาวะของคนทำ�งานอย่างยัง่ ยืน
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของข้อความในกลุ่มเฟซบุ๊ก
ต่ อ การลดพฤติ ก รรมเนื อ ยนิ่ ง จากการใช้ เวลาหน้ า จอใน
กลุม่ ทดลองทีเ่ ป็นกลุม่ คนทำ�งาน
2. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของข้อความในกลุ่มเฟซบุ๊ก
ต่ อ การเพิ่ ม การปฏิ บั ติ กิ จ กรรมทางกายแบบเบาในกลุ่ ม
คนทำ�งาน
3. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของข้อความในกลุ่มเฟซบุ๊ก
ต่อการเพิม่ ระดับทัศนคติ และการรับรูส้ มรรถนะตนเองในการ
หยุดพักจากการใช้เวลาหน้าจอและการปฏิบตั กิ จิ กรรมทางกาย
แบบเบาในกลุม่ คนทำ�งาน
การทบทวนวรรณกรรม
ผู้วิจัยดำ�เนินการทบทวนวรรณกรรมจากเอกสารและ
งานวิจัยก่อนหน้าเกี่ยวกับความหมายของการปฏิบัติกิจกรรม
ทางกาย พฤติกรรมเนือยนิ่ง ทฤษฎีปัญญาเชิงสังคม (social
cognitive theory) และแบบจำ�ลององค์ประกอบหลักและ
องค์ประกอบแวดล้อม (likelihood elaboration model)
เพือ่ ออกแบบกิจกรรมแทรกแซงและสมมติฐานการวิจยั ดังนี้
ความหมายของการปฏิบัติกิจกรรมทางกายและ
พฤติกรรมเนือยนิง่
Ministry of Public Health, Department of Health
Services (2006) ให้ค�ำ นิยาม “กิจกรรมทางกาย” หมายถึง
“การทำ�งานของกล้ามเนือ้ ลาย และมีการใช้พลังงานเพิม่ จาก
ภาวะพัก เป็นกิจกรรมในบริบท 4 ประเภท ได้แก่ (1) งานอาชีพ
เช่น การเดินแบบปกติในทีท่ �ำ งาน (2) งานบ้าน เช่น การทำ�
ความสะอาดบ้าน การซักผ้า พับผ้า ทำ�กับข้าว (3) งานอดิเรก
เช่น การเล่นบอร์ดเกม การฟังเพลง กิจกรรมทางการแบบเบา
เช่น การเดินช้าๆ การยืดกล้ามเนือ้ และ (4) การเดินทาง เช่น
การเดินจากทีจ่ อดรถไปยังทีท่ �ำ งาน การนัง่ ขับรถ”

เมื่อพิจารณาถึงระดับความความเข้มข้นในกิจกรรม
ทางกาย สามารถวัดได้จาก “เวลาทีม่ คี า่ เปลีย่ นแปลงตามระดับ
การเผาผลาญพลังงานของร่างกายอันเนือ่ งมาจากการออกแรง
(Metabolic Equivalent Time: MET)” (Health Information
System Development Office, 2006) โดยวัดจากหน่วย
การใช้ออกซิเจนในขณะนัง่ คือ การพักผ่อน ซึง่ จะมีคา่ เท่ากับ
1 MET โดยสามารถจำ�แนกความเข้มข้นได้เป็น 3 ระดับ ได้แก่
(1) กิจกรรมทางกายแบบเบามีคา่ น้อยกว่า 3.0 METs ได้แก่
งานอาชีพ งานอดิเรก การเดินทาง การเดิน การยืดกล้ามเนือ้
การขับรถ การเต้นช้าๆ การทำ�สวน การทำ�กับข้าวและการ
ทำ�งานบ้าน (2) กิจกรรมทางกายแบบปานกลางมีคา่ ระหว่าง
3-6 METs ได้แก่ การเดินเร็วและการใช้เครือ่ งออกกำ�ลังกาย
และ (3) กิจกรรมทางกายแบบหนักมีคา่ มากกว่า 6.0 METs
ได้แก่ การเดินแข่ง การวิง่ และการเต้นแอโรบิค (Steelman &
Westman, 2016)
สำ�หรับการปฏิบัติกิจกรรมรูปแบบต่างๆ ที่น่ังหรือ
เอนกายขณะตื่นนอน ที่ใช้พลังงานน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.5
METs” ถือว่าเป็นพฤติกรรมเนือยนิ่งจากการใช้เวลาหน้าจอ
(Tremblay et al., 2017) โดยเฉพาะอย่างยิง่ การนัง่ ชมโทรทัศน์
วิดโี อ ดีวดี ี ใช้คอมพิวเตอร์ วิดโี อเกม รวมทัง้ ค้นหาข้อมูลบน
อินเทอร์เน็ต (Institute of Medicine, 2011)
ทฤษฎีปญ
ั ญาเชิงสังคม (Social Cognitive Theory)
ทฤษฎีปัญญาเชิงสังคมมีรากฐานมาจากทฤษฎีการ
เรียนรูท้ างสังคม (social learning theory) ทีเ่ ชือ่ ว่า มนุษย์
เรียนรูแ้ ละเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมจากการปฏิสมั พันธ์ทางสังคม
ในโลกภายนอก “การรูค้ ดิ (cognition)” จึงเป็นปัจจัยสำ�คัญ
ในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมนุษย์ ดังนั้น กุญแจสำ�คัญ
สำ�หรับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม คือ การเปลี่ยนความ
คิดหรือการรู้คิด (Buckworth, Dishman, O’Connor, &
Tomporowski, 2013)
Bandura (2004) เชื่อว่า รูปแบบการดำ�เนินชีวิต
ของมนุษย์ส่งผลต่อสุขภาพ ดังนั้น การจัดการตนเอง (selfmanagement) เปรียบเสมือน “ยา” เพื่อการดูแลสุขภาพ
ทฤษฎี ปั ญ ญาเชิ ง สั ง คมจึ ง ช่ ว ยในการสร้ า งกรอบแนวคิ ด
เชิ ง ทฤษฎี เ พื่อ กำ � หนดเป้ า หมายอั น จะนำ � ไปสู่ค วามเชื่อ ใน
ความสามารถตนเอง (self-efficacy belief) การคาดหวังใน
ผลลัพธ์ ตลอดจนการเรียนรูส้ ภาพแวดล้อมทีช่ ว่ ยเพิม่ แรงจูงใจ
และส่งผลให้มนุษย์เปลีย่ นแปลงพฤติกรรม

องค์ประกอบที่สำ�คัญของทฤษฎีปัญญาเชิงสังคม คือ
การรับรูส้ มรรถนะตนเอง เพราะเป็นกลไกสำ�คัญ ในการกำ�หนด
ทิศทาง ความคิด แรงจูงใจและพฤติกรรมมนุษย์ (Bandura,
1991) การรับรูส้ มรรถนะตนเอง (perceived self-efficacy)
คือ ความเชื่อของมนุษย์ต่อสมรรถนะของตนเองในการแสดง
พฤติกรรมต่างๆ ในชีวติ (Bandura, 1994) โดยจุดกำ�เนิดของ
ความมัน่ ใจในสมรรถนะตนเองมี 4 ข้อ ได้แก่ (1) ประสบการณ์
ความความสำ�เร็จ (mastery experience) หลายๆ ครัง้ ส่งผล
ให้มนุษย์เชื่อมั่นในสมรรถนะของตนเอง โดยปัจจัยที่ทำ�ให้
สำ�เร็จ คือ ความท้าทาย ข้อเสนอแนะ และการรับรูท้ กั ษะตนเอง
(2) ต้ น แบบ (modeling) คื อ การมองเห็ น บุ ค คลอื่น ที่
คล้ายกันเกิดความสำ�เร็จ (3) การโน้มน้าวใจเชิงสังคม (social
persuasion) การบอกกล่าว ชักจูง และเสนอแนะ เพือ่ ให้บคุ คล
เกิดความเชื่อว่าจะทำ�สำ�เร็จได้ และ (4) การเปลี่ยนร่างกาย
และจิตใจ (physical and physiological modification) การ
สร้างอารมณ์เชิงบวกและลดความเครียด (Bandura, 1977,
1981; Feltz, Short, & Sullivan, 2008; Wood & Bandura,
1989)
ทั้งนี้ มีหลักฐานจากงานวิจัยเชิงประจักษ์ท่ีค้นพบว่า
จุ ด กำ � เนิ ด สมรรถนะตนเองทั้ง 4 ด้ า น ยกระดั บ การรั บ รู้
สมรรถตนเองของบุ ค คลให้ ป ฏิ บั ติ กิ จ กรรมทางกายได้
(McAuley, Duncan, & Tammen, 1989; Motl et al.,
2005) โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง งานวิ จั ย จำ � นวนมากที่ พ บว่ า
สารแบบโน้ ม น้ า วใจเชิ ง สั ง คมกั บ ประสบการณ์ ท่ี ป ระสบ
ความสำ�เร็จมีประสิทธิผลในการเพิม่ การรับรูส้ มรรถนะตนเอง
ในการปฏิบัติกิจกรรมทางกาย (Hadgraft et al., 2017;
Irvine et al., 2011; Neuhaus, Healy, Dunstan, Owen, &
Eakin, 2014; Prapavessis et al., 2015)
ในงานวิจัยนี้ การรับรู้สมรรถนะตนเอง (perceived
self-efficacy) หมายถึง ผู้เข้าร่วมการวิจัยรับรู้ว่าตนเอง
สามารถหยุดพักและลดการใช้เวลาหน้าจอได้ และรับรูว้ า่ ตนเอง
สามารถเพิม่ การปฏิบตั กิ จิ กรรมทางกายแบบเบา 4 ประเภท
ได้แก่ งานอาชีพ งานบ้าน งานอดิเรก และการเดินทาง
แบบจำ � ลององค์ ป ระกอบหลั ก และองค์ ป ระกอบ
แวดล้อม (Likelihood Elaboration Model)
แบบจำ � ลององค์ ป ระกอบหลั ก และองค์ ป ระกอบ
แวดล้อมเป็นแนวคิดที่ช่วยในการออกแบบการสื่อสารเพื่อ
โน้มน้าวใจ Petty and Cacioppo (2012) จำ�แนกการสือ่ สาร
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เพือ่ โน้มน้าวใจเป็น 2 เส้นทาง ได้แก่ (1) เส้นทางหลัก (central
route) ทีผ่ รู้ บั สารพิจารณาข้อมูลหลักของ “สาร” ทีถ่ กู ส่งมา
อย่างรอบคอบ และ (2) เส้นทางรอบนอก (peripheral
route) ที่ผ้รู ับสารมุ่งสนใจสิ่งอื่นนอกเหนือจากสารทีถ่ ูกส่งมา
ดังนั้น การพิจารณาเพื่อตัดสินใจจึงไม่ได้อยู่ท่ตี ัวสาร แต่เป็น
นัยรอบนอกอื่น (peripheral cues) คือ ความน่าเชื่อถือ
ของแหล่งสาร ทีป่ ระกอบด้วย ความน่าเชือ่ ถือ (credibility)
ความชืน่ ชอบ (likableness) และความสอดคล้อง (consensus)
งานวิ จั ย เชิ ง ประจั ก ษ์ จำ� นวนมากประยุ ก ต์ ใช้ แ บบ
จำ�ลองนีเ้ พือ่ ทำ�ความเข้าใจผลลัพธ์ของการโน้มน้าวใจต่อทัศนคติ
และพฤติกรรมด้านสุขภาพ (Petty, Barden, & Wheeler,
2009) Edgerton (2008) พบว่า แหล่งสารทีม่ คี วามน่าเชือ่ ถือ
ทำ � ให้ ผู้ รั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมสุ ข ภาพได้ Rosen (2000)
เปรียบเทียบข้อความทีใ่ ช้ขอ้ มูลจากวารสารวิจยั จากแพทย์กบั
ข้อความจากรายงานของนักเรียน พบว่า ข้อความจากวารสาร
การแพทย์สามารถโน้มน้าวใจให้กลุ่มเป้าหมายมีทัศนคติท่ีดี
ต่อการปฏิบัติกิจกรรมทางกายได้ดีกว่า Arora, Stoner,
and Arora (2006) พบว่า ข้อความทีส่ ง่ ผ่านจดหมายข่าวทีม่ ี
สัญลักษณ์องค์กรสุขภาพและชือ่ กรรมการทีน่ า่ เชือ่ ถือช่วยเพิม่
ทัศนคติดา้ นบวกต่อการปฏิบตั กิ จิ กรรมทางกายได้
ในงานวิจัยนี้ ทัศนคติต่อการหยุดพักจากการใช้เวลา
หน้าจอ (attitude) หมายถึง ความรูส้ กึ เชิงบวกและเชิงลบใน
การหยุดพักจากการใช้เวลาหน้าจอ โดยเป็นความรูส้ กึ เชิงบวก
ได้แก่ ประโยชน์ตอ่ สุขภาพ ความผ่อนคลาย ประโยชน์ และ
ความเพลิดเพลิน ความรู้สึกเชิงลบ ได้แก่ ปัญหาต่อสุขภาพ
การรบกวนผู้อ่นื ความไม่สะดวกในการทำ�งาน การเสียเวลา
ทำ�งาน
ส่วนข้อความในเฟซบุ๊ก หมายถึง กิจกรรมแทรกแซง
(intervention) ชือ่ คุณสามารถทำ�ได้ (You Can Do It) ที่
ผูว้ จิ ยั ส่งข้อความผ่านกลุม่ เฟซบุก๊ ทีม่ ผี เู้ ข้าร่วมกลุม่ ทดลองเพือ่
กระตุน้ ให้เกิดทัศนคติ การรับรูส้ มรรถนะตนเองในการหยุดพัก
จากการใช้เวลาหน้าจอ การรับรูส้ มรรถนะตนเองในการปฏิบตั ิ
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กิจกรรมทางกายแบบเบา การลดพฤติกรรมเนือยนิง่ จากการใช้
เวลาหน้าจอ และการเพิม่ การปฏิบตั กิ จิ กรรมทางกายแบบเบา
กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีและสมมติฐานการวิจยั
ผู้วิจัย ประยุ ก ต์ ใช้ ท ฤษฎี แ ละแนวคิ ด ดั ง ต่ อ ไปนี้เ พื่อ
ออกแบบกิจกรรมแทรกแซงกลุม่ เฟซบุก๊ ดังนี้
(1) ทฤษฎีปญ
ั ญาเชิงสังคมเป็นกรอบแนวคิดเพือ่ พัฒนา
ข้อความแบบสมรรถนะ ข้อความแบบโน้มน้าวใจเชิงสังคม
และประสบการณ์ทส่ี �ำ เร็จ เพือ่ เพิม่ การรับรูส้ มรรถนะตนเองของ
คนทำ�งานในการลดพฤติกรรมเนือยนิง่ จากการใช้เวลาหน้าจอ
และส่งเสริมการปฏิบตั กิ จิ กรรมทางกายแบบเบา
(2) แบบจำ�ลององค์ประกอบหลักและองค์ประกอบ
แวดล้อมเป็นกรอบแนวคิดเพื่อพัฒนาข้อความแบบคุกคาม
(threat) ด้วยการสร้างความน่าเชือ่ ถือให้กบั ข้อความ และนำ�
เสนอข้อมูลรูปแบบผลการวิจัยเกี่ยวกับผลลบต่อสุขภาพจาก
การเกิดพฤติกรรมเนือยนิง่ เมือ่ ใช้เวลาหน้าจอ และผลบวกของ
การหยุดพักจากการใช้เวลาหน้าจอ ซึง่ จะนำ�ไปสูก่ ารปรับเปลีย่ น
ทัศนคติตอ่ การหยุดพักการใช้เวลาหน้าจอ (ภาพที่ 1)
สมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 กลุ่ ม ทดลองที่ ไ ด้ รั บ ข้ อ ความในกลุ่ ม
เฟซบุ๊กมีพฤติกรรมเนือยนิ่งจากการใช้เวลาหน้าจอมากกว่า
กลุม่ ควบคุม
สมมติฐานที่ 2 กลุ่ ม ทดลองที่ ไ ด้ รั บ ข้ อ ความในกลุ่ ม
เฟซบุ๊กมีการปฏิบัติกิจกรรมทางกายแบบเบามากกว่ากลุ่ม
ควบคุม
สมมติฐานที่ 3 กลุ่ ม ทดลองที่ ไ ด้ รั บ ข้ อ ความในกลุ่ ม
เฟซบุก๊ มีทศั นคติเชิงบวกต่อการหยุดพักจากการใช้เวลาหน้าจอ
มากกว่ากลุม่ ควบคุม
สมมติฐานที่ 4 กลุ่ ม ทดลองที่ ไ ด้ รั บ ข้ อ ความในกลุ่ ม
เฟซบุก๊ มีการรับรูส้ มรรถนะตนเองมากกว่ากลุม่ ควบคุม

พฤติกรรมเนือยนิ่ง

การปฏิบัติกิจกรรมทางกายแบบเบา
ประสิทธิผลของข้อความในกลุ่มเฟซบุ๊ก
ทัศนคติ

การรับรู้สมรรถนะตนเอง
ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี
ระเบียบวิธวี จิ ยั
งานวิจัยนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงทดลองแบบสุ่มชนิด
มีกลุ่มควบคุม (Randomized controlled trial design)
จากกลุ่มประชากรที่เป็นคนทำ�งานที่มีอายุระหว่าง 18-60 ปี
ด้วยการเก็บข้อมูลก่อนการทดลอง (Pre-test) และหลังการ
ทดลอง (Post-test) ในสัปดาห์ท่ี 4 ผู้วิจัยสรรหาผู้เข้าร่วม

การวิจยั ด้วยการประชาสัมพันธ์ผา่ นช่องทางเฟซบุก๊ โดยมีเกณฑ์
การคัดเลือก (Pre-screening) ได้แก่ (1) เป็นพนักงานในองค์กร
ภาครัฐบาลและเอกชน (2) ลักษณะงานใช้คอมพิวเตอร์และ
นัง่ ในสำ�นักงาน และ (3) มีพฤติกรรมเนือยนิง่ จากการนัง่ หรือ
เอนกายเพือ่ ใช้เวลาหน้าจอมากกว่า 6 ชัว่ โมงต่อวัน

ตารางที่ 1 กระบวนการทดลองและรายละเอียดผูเ้ ข้าร่วมโครงการวิจยั และผูท้ อ่ี อกจากการวิจยั
ระยะเวลา
กลุม่ ทดลอง
กลุม่ ควบคุม
1 เดือน
การประชาสัมพันธ์การรับสมัคร
จำ�นวนผูส้ มัครเข้าร่วมโครงการ (n = 89)
การคัดกรองอาสาสมัคร ผูท้ ผ่ี า่ นการคัดกรอง (n = 72) ผูท้ ไ่ี ม่ผา่ นการคัดกรอง (n = 17)
ผูท้ ย่ี นิ ยอมเข้าร่วมโครงการวิจยั (n = 68) ผูท้ ไ่ี ม่ยนิ ยอมเข้าร่วมโครงการวิจยั (n = 4)
1 วัน
การสุม่ ตัวอย่าง
1 วัน
31 มีนาคม พ.ศ. 2560
31 มีนาคม พ.ศ. 2560
เก็บข้อมูลก่อนการทดลอง (Pre-Test)
เก็บข้อมูลก่อนการทดลอง (Pre-Test)
ผูเ้ ข้าร่วมกลุม่ ทดลอง (n = 34)
ผูเ้ ข้าร่วมกลุม่ ควบคุม (n = 34)
4 สัปดาห์
31 มีนาคม ถึง 28 เมษายน พ.ศ. 2560
31 มีนาคม ถึง 28 เมษายน พ.ศ. 2560
ได้รบั ข้อความในกิจกรรมแทรกแซง
ได้รบั ข้อความสุขภาพทัว่ ไป
จำ�นวน 3 ข้อความ ต่อวัน
จำ�นวน 1 ข้อความ ต่อวัน
1 วัน
28 เมษายน พ.ศ. 2560
28 เมษายน พ.ศ. 2560
เก็บข้อมูลหลังการทดลอง (Post-Test)
เก็บข้อมูลหลังการทดลอง (Post-Test)
ผูเ้ ข้าร่วมกลุม่ ทดลอง (n = 34)
ผูเ้ ข้าร่วมกลุม่ ควบคุม (n = 34)
ปีที่ 39 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม-ธันวาคม 2562
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ผูว้ จิ ยั กำ�หนดขนาดกลุม่ ผูเ้ ข้าร่วมการวิจยั ให้มคี า่ อำ�นาจ
การทดสอบ 0.8 ค่าความคลาดเคลือ่ น (Alpha level) ทีร่ ะดับ
นัยสำ�คัญทางสถิตที่ 0.05 และค่าขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.5 จึงมี
จำ�นวนผูเ้ ข้าร่วมขัน้ ต�ำ่ จำ�นวน 32 คนต่อกลุม่ (Noordzij et al.,
2010) เมือ่ ปิดประกาศรับสมัครมีผสู้ มัคร 89 คน หลังจากนัน้
ผูส้ มัครต้องตอบแบบสอบถามเพือ่ วัดระยะเวลาการนัง่ ยืน เดิน
และปฏิบตั กิ จิ กรรมทางกาย (Occupational Sitting Physical
Activity Questionnaire: OSPAQ) โดย Chau, van der Ploeg,
Dunn, Kurko, and Bauman (2012) และแบบวัดการนัง่
ในที่ทำ�งาน (The Workforce Sitting Questionnaire:
WSQ) จึงมีผ้ผู ่านการคัดกรองจำ�นวน 72 คน และยินยอม
เข้าร่วมโครงการจำ�นวน 68 คน หลังจากนั้นผู้วิจัยใช้การ
สุ่ ม เลื อ กผู้ ส มั ค รเข้ า กลุ่ ม ทดลองหรื อ กลุ่ ม ควบคุ ม โดยใช้
คอมพิวเตอร์ (randomize) ให้หมายเลข 1 คือ กลุม่ ทดลอง และ
หมายเลข 0 คือ กลุม่ ควบคุม ทัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ตระหนักถึงจริยธรรม
การวิจัย ในช่วงเวลาก่อนเข้าร่วมการทดลอง ผู้วิจัยจึงชี้แจง
รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการวิจัยและผู้เข้าร่วมการทดลอง
ทัง้ สองกลุม่ ได้รบั เอกสารชีแ้ จงว่าสามารถถอนตัวจากการทดลอง
เมือ่ ต้องการ
ผู้วิจัยประยุกต์ใช้แบบจำ�ลององค์ประกอบหลักและ
องค์ประกอบแวดล้อม ด้านองค์ประกอบสัญญาณบ่งบอกนัย
แบบอ้อม สำ�หรับการพัฒนาข้อความแบบคุกคามที่มีความ
น่าเชือ่ ถือด้วยการใช้ผลการวิจยั เกีย่ วกับพฤติกรรมเนือยนิง่ กับ
ปัญหาสุขภาพ ซึ่งส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนทัศนคติของกลุ่ม
ทดลองต่อการหยุดพักการมีพฤติกรรมเนือยนิง่ จากการใช้เวลา
หน้าจอ และประยุกต์ใช้ทฤษฎีปญ
ั ญาเชิงสังคม รวมทัง้ งานวิจยั
ก่อนหน้า เพือ่ พัฒนาข้อความแบบโน้มน้าวใจเชิงสังคม ข้อความ
แบบสมรรถนะ และข้ อ ความแบบประสบการณ์ ท่ีสำ� เร็ จ
ซึง่ ข้อความทัง้ 3 รูปแบบ มีประสิทธิผลให้ผเู้ ข้าร่วมการทดลอง
เพิม่ การรับรูส้ มรรถนะตนเองในการหยุดพักจากการมีพฤติกรรม
เนือยนิง่ จากการใช้เวลาหน้าจอ และการรับรูส้ มรรถนะตนเอง
ในการเพิ่มการปฏิบัติกิจกรรมทางกายแบบเบา โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ข้อความทัง้ 4 รูปแบบ ส่งผลให้ผเู้ ข้าร่วมการทดลอง
ลดระยะเวลาการมีพฤติกรรมเนือยนิ่งจากการใช้เวลาหน้าจอ
และเพิม่ การปฏิบตั กิ จิ กรรมทางกายแบบเบา (Bandura, 1977;
Petty & Cacioppo, 2012; Witte, 1995)
โครงการวิ จัย นี้ดำ� เนิ น การระหว่ า งเดื อ น มี น าคม
ถึง เมษายน พ.ศ. 2560 โดยผูเ้ ข้าร่วมกลุม่ ควบคุม (control)
จำ�นวน 34 คน ได้รบั “ข้อความสุขภาพทัว่ ไป” ผ่านเฟซบุก๊
จำ�นวน 1 ข้อความต่อวัน ในขณะที่ผู้เข้าร่วมกลุ่มทดลอง
(treatment group) จำ�นวน 34 คน ได้รับ “ข้อความ
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ในกิจกรรมแทรกแซง” เกี่ยวกับการลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง
จากการใช้เวลาหน้าจอและการเพิม่ การปฏิบตั กิ จิ กรรมทางกาย
แบบเบาในกลุม่ เฟซบุก๊ “You Can Do It” จำ�นวน 3 ข้อความ
ต่อวัน ในเวลา 8.00 น. 15.30 น. และ 20.00 น. โดย Petty
and Cacioppo (1979) พบว่า การได้รบั ข้อความซ� 
ำ้ 3 ครัง้
จะโน้มน้าวใจได้มากกว่าการได้รบั ข้อความ 1 ครัง้ ทีน่ อ้ ยเกินไป
หรือ 5 ครัง้ ทีม่ ากเกินไปจนอาจเกิดกระแสต่อต้านได้ (Koch &
Zerback, 2013) โดยข้อความทีส่ ง่ ให้กลุม่ ทดลองมี 4 รูปแบบ
ดังนี้
(1) ข้อความแบบคุกคาม (threat message) เป็นสาร
ที่ระบุผลเสียต่อสุขภาพกายและจิตเมื่อมีพฤติกรรมเนือยนิ่ง
จากการใช้เวลาหน้าจอ และการบอกให้เปลี่ยนการปฏิบัติตน
จำ�นวน 14 ข้อความ ตัวอย่างเช่น “ผลการวิจยั พบว่า ยิง่ นัง่ จ้อง
คอมนานๆ ยิง่ เสีย่ งต่อการเป็นโรคหัวใจ การลดเวลาใส่ใจกับสือ่
อิเล็กทรอนิกส์ลงบ้างจะเป็นสิง่ ทีด่ ตี อ่ ใจคุณเอง ส่งมานีเ่ ป็นห่วง
นะรูย้ งั !”
(2) ข้ อ ความแบบโน้ ม น้ า วใจเชิ ง สั ง คม (social
persuasion message) เป็นสารทีร่ ะบุผลดีหากลดพฤติกรรม
เนือยนิ่งในการใช้เวลาหน้าจอ และการบอกให้เปลี่ยนการ
ปฏิบตั ติ น จำ�นวน 14 ข้อความ ตัวอย่างเช่น “ผลการวิจยั พบว่า
ถ้าเราเคลือ่ นไหวร่างกายบ้างแทนการจ้องจอคอมนานๆ เป็นวิธี
ดีๆ ทีจ่ ะช่วยลดความเสีย่ งต่อการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด
อยากปลอดภัยห่างไกลโรคร้าย พักเบรคแล้วเดินไปเข้าห้องน� 
ำ้
ขยับแขนขาบ่อยๆ ซะนะทุกคน”
(3) ข้อความแบบสมรรถนะ (efficacy message) สาร
ที่ บ อกให้ ก ลุ่ ม ทดลองกำ � หนดเป้ า หมายเพื่ อ ลดการนั่ ง ใช้
เทคโนโลยีการสื่อสารสารสนเทศและกระตุ้นให้เพิ่มปฏิบัติ
กิจกรรมทางกายแบบเบา จาก 5 นาที ในสัปดาห์แรกไปจนถึง
20 นาที ในสัปดาห์สดุ ท้าย จำ�นวน 28 ข้อความ ตัวอย่างเช่น
“เป้าหมายของคืนนี้ พักการใช้เฟซบุก๊ 15 นาที หันมาใช้เวลา
จัดตูเ้ สือ้ ผ้าให้เรียบร้อย ไม่แน่นะคุณอาจจะเจอสมบัตทิ ห่ี ายไป
หรือเสือ้ ผ้าทีซ่ อ้ื มาแต่ยงั ไม่เคยใส่ ก็เป็นได้ #You can do it”
(4) ข้อความแบบประสบการณ์ท่ีสำ�เร็จ (mastery
experience message) เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นในสมรรถนะ
ของผูเ้ ข้าร่วมทดลองในการลดการใช้เวลาหน้าจอและเพิม่ การ
ปฏิบตั กิ จิ กรรมทางกายแบบเบา จำ�นวน 28 ข้อความ ตัวอย่าง
เช่น “7 วันจากนีไ้ ป ขอให้คณ
ุ สัญญากับตัวเอง ว่าจะลดการ
จดจ่อหน้าคอมลงวันละ 20 นาที แล้วใช้เวลานีท้ �ำ งานอืน่ ดูบา้ ง
เช่นจัดกองเอกสารแสนรกให้เรียบร้อย เก็บกวาดโต๊ะทำ�งานให้
สะอาด ลองดูเลย เรารูค้ ณ
ุ ทำ�ได้ #You can do it”

การวัดตัวแปรตาม
การวิจยั ครัง้ นีผ้ วู้ จิ ยั ใช้แบบประเมินตนเอง (self-report)
โดยมีการวัดตัวแปร ดังนี้
การวัดพฤติกรรมเนือยนิง่ จากการใช้เวลาหน้าจอ และ
การปฏิบตั กิ จิ กรรมทางกายแบบเบา งานวิจยั นีป้ ระยุกต์ใช้แบบ
วัดพฤติกรรมเนือยนิง่ และการปฏิบตั กิ จิ กรรมทางกายแบบเบา
7 วัน (The 7-day Sedentary and Light Intensity Physical
Activity Log: 7-day SLIPA log) (Barwais & Cuddihy,
2015; Barwais et al., 2013; Prapavessis et al., 2015)
แบบสอบถามมีท้งั หมด 24 ข้อ ที่ผ้วู ิจัยปรับให้สอดคล้องกับ

บริบทของสังคมไทย สำ�หรับ 4 ช่วงประเภท ได้แก่ งานอาชีพ
งานบ้าน งานอดิเรก และการเดินทาง โดยประกอบด้วยคำ�ถาม
3 รูปแบบ ได้แก่ (1) พฤติกรรมเนือยนิ่งจากการใช้เวลา
หน้าจอ (2) พฤติกรรมเนือยนิง่ จากการนัง่ หรือเอนกายในช่วง
เวลาทำ�งานหรือเดินทาง และ (3) การปฏิบตั กิ จิ กรรมทางกาย
แบบเบา โดยให้ ผู้เข้ า ร่ ว มการวิ จัย ทั้ง ในกลุ่ม ทดลองและ
กลุ่มควบคุมระบุจำ�นวนนาทีท่ที ำ�พฤติกรรมนั้น หลังจากนั้น
ผู้วิจัยจึงกรอกข้อมูลลงในโปรแกรมสำ�หรับวิเคราะห์ข้อมูล
ทางสถิติ ตัวอย่างเช่น ทำ�ความสะอาดบ้านแบบเบาๆ จำ�นวน
12 นาที ผูว้ จิ ยั ลงรหัสเป็น 12 (ตารางที่ 2)

ตารางที่ 2 แสดงคำ�ถามเกีย่ วกับพฤติกรรมเนือยนิง่ และการปฏิบตั กิ จิ กรรมทางกายแบบเบา
พฤติกรรม
คำ�ถาม
พฤติกรรมเนือยนิง่ จากการใช้เวลา 1 นัง่ -พิมพ์งานหน้าจอคอมพิวเตอร์/แล็ปท็อป
หน้าจอ
20 นอนเงียบๆ-ดูรายการโทรทัศน์แบบออนไลน์
21 เอนกายหรือนัง่ เล่นไลน์/เฟซบุก๊ /ทวิตเตอร์/ยูทบู
22 นัง่ -ใช้คอมพิวเตอร์/แท็บเล็ต/โทรศัพท์มอื ถือเพือ่ เล่นเกม
23 นัง่ -ใช้คอมพิวเตอร์/แท็บเล็ต/โทรศัพท์มอื ถือเพือ่ ฟังเพลงหรืออ่านข้อมูลในอินเทอร์เน็ต
พฤติกรรมเนือยนิง่ จากการนัง่
2 นัง่ ประชุม
หรือเอนกายในช่วงเวลาทำ�งาน 3 นัง่ -ทำ�งานจิปาถะทัว่ ไปในสำ�นักงาน
หรือเดินทาง
9 นัง่ -โดยสารรถสาธารณะ
10 นัง่ -ขับรถ
การปฏิบตั กิ จิ กรรมทางกาย
13 ทำ�ความสะอาดบ้านแบบเบาๆ
แบบเบา
14 ยืนล้างจาน
15 ยืน-ทำ�นูน่ ทำ�นี่
16 ทำ�กับข้าวและเตรียมอาหาร
17 ยืนนิง่ ๆ ครุน่ คิด
18 เดินซือ้ สินค้า
19 เดินช้าๆ
24 ยืน-พูดคุยหรือคุยโทรศัพท์
การวัดทัศนคติตอ่ การหยุดพักการใช้เวลาหน้าจอ เป็น
แบบสอบถาม จำ�นวน 6 ข้อ ที่ประยุกต์ใช้แบบวัดทัศนคติ
6 ข้อ ของ De Cocker, Duncan, Short, van Uffelen,
and Vandelanotte (2015) ได้แก่ (1) การทำ�ให้สขุ ภาพดี
(2) การยืนหรือเดินในสำ�นักงานรบกวนผู้อ่ืน (3) ทำ�งาน
ไม่สะดวก เพราะพักแล้วจะทำ�ให้ไม่ตอ่ เนือ่ งและสกัดความคิด
(4) ผ่อนคลาย (5) เสียเวลาทำ�งาน (6) สำ�คัญและมีประโยชน์

(7) สุขภาพร่างกายแย่ และ (8) เพลิดเพลินเพราะได้ท�ำ กิจกรรม
แบบอืน่ โดยคำ�ถามเป็นแบบมาตรการประเมิน จาก 5 เห็นด้วย
มากทีส่ ดุ ไปจนถึง 1 เห็นด้วยน้อยทีส่ ดุ และมีการกลับค่าสำ�หรับ
ข้อทีเ่ ป็นคะแนนเชิงลบ
การรับรูส้ มรรถนะตนเอง คือ ผูเ้ ข้าร่วมการวิจยั รับรูว้ า่
ตนเองสามารถหยุดพักและลดการใช้เวลาหน้าจอ รวมทั้ง
สามารถปฏิบตั กิ จิ กรรมทางกายแบบเบาเพิม่ ขึน้ ได้ โดยประยุกต์
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ใช้แบบวัดการนัง่ ในทีท่ �ำ งานของ De Cocker et al. (2015)
จำ�นวน 4 ข้อ เพื่อวัดระดับความมั่นใจในการหยุดพักและ
ลดการนั่ง ใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ โดยคำ � ถามเป็ น แบบ
มาตรวัดอัตราส่วน (Ratio Scale) ทีใ่ ห้ผเู้ ข้าร่วมการทดลองระบุ
เป็นคะแนนระหว่าง 0-100  
ความเทีย่ งตรงและความเชือ่ มัน่
แบบวัดพฤติกรรมเนือยนิง่ และกิจกรรมทางกายแบบเบา
7 วัน (7-day SLIPA log) ผ่านการทดสอบความเทีย่ ง (Validity)
จากผูพ้ ฒ
ั นาแบบวัด ซึง่ ได้ผลการทดสอบเทียบเท่ากับแบบวัดที่
เป็นเครือ่ งมือวัดการเคลือ่ นไหวร่างกาย รุน่ ActiGraph GT3X
accelerometer ดำ�เนินการวัด 7 วัน มีคา่ จุดตัด (Cut-point)
สำ�หรับพฤติกรรมเนือยนิง่ น้อยกว่า < 0.001 และ r = 0.80 และ
p < 0.001 (Barwais, Cuddihy, Washington, Tomson, &
Brymer, 2013) สำ�หรับแบบวัดทัศนคติและการรับรูส้ มรรถนะ
ตนเองในการลดพฤติกรรมเนือยนิ่งจากการใช้เวลาหน้าจอ
ผู้วิจัยตรวจสอบความตรงด้วยการหาค่าสอดคล้องระหว่าง
ข้ อคำ � ถามกั บ วั ต ถุป ระสงค์หรือเนื้อหา (Index of item
objective congruence) โดยให้ผเู้ ชีย่ วชาญด้านการสือ่ สาร
สุขภาพและสถิตติ รวจสอบ จำ�นวน 5 คน หลังจากนัน้ จึงนำ�
แบบสอบถามมาทดสอบกับกลุม่ คนทำ�งาน จำ�นวน 40 คน เพือ่
ตรวจสอบความเชือ่ มัน่ โดยวิธสี มั ประสิทธิอ์ ลั ฟ่าของครอนบาค
(Cronbach’s alpha coefficient) ได้คา่ ความเชือ่ มัน่ ทีย่ อมรับ
ได้ (ทัศนคติมคี า่ เท่ากับ 0.715 และการรับรูส้ มรรถนะตนเอง
มีคา่ เท่ากับ 0.866)
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผูว้ จิ ยั ใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่
และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ทีร่ ะดับ 0.05 เปรียบเทียบความ
แตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ น�ำ้ หนัก ส่วนสูง
และดัชนีมวลกาย ด้วยการใช้สถิตไิ ค-สแควร์ (Chi-square) และ
เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลีย่ พฤติกรรมเนือยนิง่
จากการใช้เวลาหน้าจอ การปฏิบัติกิจกรรมทางกายแบบเบา
ทัศนคติ การรับรูส้ มรรถนะตนเองในการพักการใช้เวลาหน้าจอ
และการรับรู้สมรรถนะตนเองในการปฏิบัติกิจกรรมทางกาย
แบบเบา ก่อนและหลังการทดลองของกลุ่มทดลองที่ได้รับ
ข้อความในกิจกรรมแทรกแซง และกลุม่ ควบคุมทีไ่ ด้รบั ข้อความ
เกีย่ วกับสุขภาพทัว่ ไป โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม
(Analysis of Covariance: ANCOVA) เพือ่ ขจัดความแตกต่าง
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม และวัดค่าขนาดของ
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อิทธิพลจาก Cohen (1988) โดยตัง้ แต่คา่ 0.2 คือ ขนาดเล็ก
และ 0.8 คือ ขนาดใหญ่
ผลการวิจยั
งานวิ จัย นี้มีผู้เข้ า ร่ ว มกลุ่ม ทดลองและกลุ่ม ควบคุ ม
กลุม่ ละ 34 คน รวมทัง้ สิน้ 68 คน ผูว้ จิ ยั ควบคุมตัวแปรเพือ่
ให้การทดลองเป็นไปตามที่กำ�หนด ด้วยการทดสอบความ
แตกต่างของคุณสมบัติระหว่างกลุ่มเพื่อให้ม่ันใจถึงผลการ
ทดสอบสมมติฐานว่าเกิดจากกิจกรรมแทรกแซงอย่างแท้จริง
โดยพบว่า ทัง้ กลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุมไม่มคี วามแตกต่างกัน
ในลักษณะทางประชากร ได้แก่ เพศ อายุ น�ำ้ หนัก ส่วนสูง และ
ดัชนีมวลกาย อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ นอกจากนี้ ก่อนการ
ทดลองผู้วิจัยเปรียบเทียบพฤติกรรมเนือยนิ่งจากการใช้เวลา
หน้าจอ การปฏิบตั กิ จิ กรรมทางกายแบบเบา ทัศนคติ การรับรู้
สมรรถนะตนเองในการหยุดพักการใช้เวลาหน้าจอ และการรับรู้
สมรรถนะตนเองในการปฏิบตั กิ จิ กรรมทางกายแบบเบาระหว่าง
กลุม่ ทดลองกับกลุม่ ควบคุม เพือ่ ยืนยันว่าความแตกต่างทีเ่ กิดขึน้
ของทุกตัวแปร เกิดขึน้ หลังจากทีก่ ลุม่ ทดลองได้รบั ข้อความทัง้
4 รูปแบบ ผ่านกลุม่ เฟซบุก๊ และพบว่า ทัง้ สองกลุม่ มีคา่ เฉลีย่
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
1. ประสิ ท ธิ ผ ลของข้ อ ความในกลุ่ ม เฟซบุ๊ ก ต่ อ การลด
พฤติกรรมเนือยนิง่ จากการใช้เวลาหน้าจอในกลุม่ คนทำ�งาน
สมมติฐานที่ 1 กลุ่มทดลองที่ได้รับข้อความในกลุ่มเฟซบุ๊ก
มีพฤติกรรมเนือยนิ่งจากการใช้เวลาหน้าจอมากกว่ากลุ่ม
ควบคุม
ผลการทดสอบสมมติ ฐ านพบว่ า หลั ง การทดลอง
กลุ่ ม ทดลองที่ ไ ด้ รั บ ข้ อ ความในกลุ่ ม เฟซบุ๊ ก มี พ ฤติ ก รรม
เนือยนิง่ จากการใช้เวลาหน้าจอแตกต่างจากกลุม่ ควบคุมอย่าง
มีนัยสำ�คัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.01 โดยมีค่าอิทธิพลขนาดเล็ก
[F(1, 65) = 10.805, p < 0.01, Eta Squared (effect size)
= 0.143]
หลังการทดลอง พบว่า กลุม่ ทดลองมีพฤติกรรมเนือยนิง่
จากการใช้เวลาหน้าจอ 443.76 นาทีตอ่ วัน ลดลง 121.14 นาที
ต่อวัน จากก่อนการทดลองทีม่ พี ฤติกรรมเนือยนิง่ จากการใช้เวลา
หน้าจอ 564.91 นาทีตอ่ วัน ในขณะทีก่ ลุม่ ควบคุมมีพฤติกรรม
เนือยนิง่ จากการใช้เวลาหน้าจอ 573.38 นาทีตอ่ วัน ลดลง 20.58
นาทีตอ่ วัน จากก่อนการทดลองทีใ่ ช้เวลา 593.97 นาทีตอ่ วัน
(ตารางที่ 3)

2. ประสิทธิผลของข้อความในกลุ่มเฟซบุ๊กต่อการเพิ่มการ
ปฏิบตั กิ จิ กรรมทางกายแบบเบาในกลุม่ คนทำ�งาน
สมมติฐานที่ 2 กลุ่มทดลองที่ได้รับข้อความในกลุ่มเฟซบุ๊ก
มีการปฏิบตั กิ จิ กรรมทางกายแบบเบามากกว่ากลุม่ ควบคุม
ผลการทดสอบสมมติ ฐ านพบว่ า หลั ง การทดลอง
กลุ่ม ทดลองที่ไ ด้ รับ ข้ อ ความผ่ า นกลุ่ม เฟซบุ๊ก มี ก ารปฏิ บัติ
กิจกรรมทางกายแบบเบาไม่แตกต่างจากกลุม่ ควบคุม อย่างมี
นัยสำ�คัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 [F(1, 65) = 0.006, p > 0.05,
Eta Squared (effect size) = 0.000]
หลังการทดลอง พบว่า กลุม่ ทดลองมีการปฏิบตั กิ จิ กรรม
ทางกายแบบเบา 156.17 นาทีต่อวัน เพิ่มขึ้น 41.64 นาที
ต่อวัน จากก่อนการทดลองที่มีการปฏิบัติกิจกรรมทางกาย
แบบเบา 197.82 นาทีตอ่ วัน ในขณะทีก่ ลุม่ ควบคุมมีการปฏิบตั ิ
กิจกรรมทางกายแบบเบา 177.50 นาทีตอ่ วัน เพิม่ ขึน้ 29.20
นาทีตอ่ วัน จากก่อนการทดลองทีใ่ ช้เวลา 206.70 นาทีตอ่ วัน
(ตารางที่ 3)
3. ประสิทธิผลของข้อความในกลุม่ เฟซบุก๊ ต่อการเพิม่ ระดับ
ทัศนคติ และการรับรูส้ มรรถนะตนเองในการหยุดพักจากการ
ใช้เวลาหน้าจอในกลุม่ คนทำ�งาน
สมมติฐานที่ 3 กลุ่มทดลองที่ได้รับข้อความในกลุ่มเฟซบุ๊ก
มีทัศนคติเชิงบวกต่อการหยุดพักจากการใช้เวลาหน้าจอ
มากกว่ากลุม่ ควบคุม
ผลการทดสอบสมมติ ฐ านพบว่ า หลั ง การทดลอง
กลุม่ ทดลองทีไ่ ด้รบั ข้อความผ่านกลุม่ เฟซบุก๊ มีทศั นคติเชิงบวก
ต่อการหยุดพักจากการใช้เวลาหน้าจอมากกว่ากลุ่มควบคุม
อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 โดยมีคา่ อิทธิพลขนาด
เล็ก [F(1, 65) = 4.877, p < 0.05, Eta Squared (effect
size) = 0.072]
หลังการทดลอง พบว่า กลุ่มทดลองมีระดับทัศนคติ
เท่ากับ 4.15 คะแนน เพิม่ ขึน้ 0.40 จากก่อนการทดลองทีม่ ี 3.74
คะแนน ในขณะที่กลุ่มควบคุมมีระดับค่าเฉลี่ยทัศนคติเท่ากับ
3.97 คะแนน เพิม่ ขึน้ เพียง 0.10 คะแนน จากก่อนการทดลอง
ทีม่ ี 3.87 คะแนน (ตารางที่ 3)

สมมติฐานที่ 4 กลุ่มทดลองที่ได้รับข้อความในกลุ่มเฟซบุ๊ก
มีการรับรูส้ มรรถนะตนเองมากกว่ากลุม่ ควบคุม
การรับรูส้ มรรถนะตนเองจากการหยุดพักการใช้เวลา
หน้าจอ
ผลการทดสอบสมมติฐานของการรับรูส้ มรรถนะตนเอง
จากการหยุดพักการใช้เวลาหน้าจอพบว่า หลังการทดลอง
กลุม่ ทดลองทีร่ บั ข้อความผ่านกลุม่ เฟซบุก๊ มีการรับรูส้ มรรถนะ
ตนเองในการหยุดพักจากการใช้เวลาหน้าจอมากกว่ากลุ่ม
ควบคุมอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 โดยมีคา่ อิทธิพล
ขนาดเล็ก [F(1, 65) = 10.018, p < 0.01, Eta Squared
(effect size) = 0.134]
หลังการทดลอง พบว่า กลุ่มทดลองมีระดับการรับรู้
สมรรถนะตนเองในการหยุดพักจากการใช้เวลาหน้าจอเท่ากับ
65.51 คะแนน เพิม่ ขึน้ 26.54 คะแนน จากก่อนการทดลองทีม่ ี
38.97 คะแนน ในขณะทีก่ ลุม่ ควบคุมมีระดับการรับรูส้ มรรถนะ
ตนเองในการหยุดพักการใช้เวลาหน้าจอเท่ากับ 51.02 คะแนน
เพิม่ ขึน้ เพียง 12.05 คะแนน จากก่อนการทดลองทีม่ ี 38.97
คะแนน (ตารางที่ 3)
การรับรู้สมรรถนะตนเองในการปฏิบัติกิจกรรมทาง
กายแบบเบา
ผลการทดสอบสมมติ ฐ านพบว่ า หลั ง การทดลอง
กลุม่ ทดลองทีร่ บั ข้อความผ่านกลุม่ เฟซบุก๊ มีการรับรูส้ มรรถนะ
ตนเองในการปฏิ บั ติ กิ จ กรรมทางกายแบบเบามากกว่ า
กลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.01 โดยมีค่า
อิทธิพลขนาดเล็ก [F(1, 65) = 4.129, p < 0.05, Eta Squared
(effect size) = 0.060]
หลังการทดลอง พบว่า กลุ่มทดลองมีระดับการรับรู้
สมรรถนะตนเองในการปฏิบตั กิ จิ กรรมทางกายแบบเบาเท่ากับ
69.26 คะแนน เพิม่ ขึน้ 17.13 คะแนน จากก่อนการทดลองทีม่ ี
52.13 คะแนน ในขณะทีก่ ลุม่ ควบคุมมีระดับการรับรูส้ มรรถนะ
ตนเองในการปฏิบัติกิจกรรมทางกายแบบเบาเท่ากับ 63.60
คะแนน เพิม่ ขึน้ เพียง 8.38 คะแนน จากก่อนการทดลองทีม่ ี
55.29 คะแนน (ตารางที่ 3)
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ตารางที่ 3 ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of ANCOVA) ของพฤติกรรมเนือยนิง่
จากการใช้เวลาหน้าจอ การปฏิบตั กิ จิ กรรมทางกายแบบเบา ทัศนคติ การรับรูส้ มรรถนะตนเองในการลดการใช้เวลา
หน้าจอ และการรับรู้สมรรถนะตนเองในการปฏิบัติกิจกรรมทางกายแบบเบา ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
ภายหลังได้รบั ข้อความผ่านกลุม่ เฟซบุก๊
ตัวแปร
ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง
F
df
p
ES
S.D.
S.D.
x
x
พฤติกรรมเนือยนิง่ จากการใช้เวลาหน้าจอ
10.805** 1, 65
0.002
0.143
กลุม่ ทดลอง
564.91 207.206 443.76 142.383
กลุม่ ควบคุม
593.97 213.452 573.38 173.958
การปฏิบตั กิ จิ กรรมทางกายแบบเบา
0.006
1, 65
0.940
0.000
กลุม่ ทดลอง
197.82 154.931 156.17 79.602
กลุม่ ควบคุม
206.70 131.773 177.50 122.583
ทัศนคติ
4.877*
1, 65
0.031
0.070
กลุม่ ทดลอง
3.74
0.559
4.15
0.536
กลุม่ ควบคุม
3.87
0.523
3.97
0.593
การรับรูส้ มรรถนะตนเองในการลดการใช้เวลาหน้าจอ
10.018** 1, 65
0.002
0.134
กลุม่ ทดลอง
38.97 23.964 65.51 24.975
กลุม่ ควบคุม
38.97 23.258 51.02 24.841
การรับรูส้ มรรถนะตนเองในการปฏิบตั กิ จิ กรรมทางกายแบบเบา
4.129*
1, 65
0.046
0.060
กลุม่ ทดลอง
52.13
22.054 69.26
20.023
กลุม่ ควบคุม
55.29
20.759 63.60
20.218
* p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001, Eta Squared (effect size) โดย 0.2 = ค่าอิทธิพลขนาดเล็ก 0.5 = ค่าอิทธิพล
ขนาดกลาง และ 0.8 = ค่าอิทธิพลขนาดใหญ่
อภิปรายผลการวิจยั
งานวิ จั ย นี้ ป ระยุ ก ต์ ใช้ ท ฤษฎี ปั ญ ญาเชิ ง สั ง คมและ
แบบจำ � ลององค์ ป ระกอบหลั ก และองค์ ป ระกอบแวดล้ อ ม
ในการออกแบบกิจกรรมแทรกแซงแบบข้อความในกลุม่ เฟซบุก๊
เพือ่ ลดพฤติกรรมเนือยนิง่ จากการใช้เวลาหน้าจอ เพิม่ การปฏิบตั ิ
กิจกรรมทางกายแบบเบา ทัศนคติ การรับรูส้ มรรถนะตนเอง
ต่อการหยุดพักการใช้เวลาหน้าจอ และการรับรูส้ มรรถนะตนเอง
ในการปฏิบัติกิจกรรมทางกายแบบเบาในกลุ่มคนทำ�งาน ซึ่ง
ผูว้ จิ ยั อภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. ประสิ ท ธิ ผ ลของข้ อ ความในกลุ่ ม เฟซบุ๊ ก ต่ อ การลด
พฤติกรรมเนือยนิ่งจากการใช้เวลาหน้าจอในกลุ่มทดลอง
ทีเ่ ป็นกลุม่ คนทำ�งาน
ผลการวิจยั พบว่า กิจกรรมแทรกแซงแบบกลุม่ เฟซบุก๊
มีประสิทธิผลในการลดเวลาการมีพฤติกรรมเนือยนิ่งจากการ
ใช้เวลาหน้าจอในกลุม่ คนทำ�งาน เพราะมีการส่งข้อความแบบ
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หลากหลายอย่างสมดุล ได้แก่ (1) ข้อความแบบคุกคามที่
เน้นย�ำ้ ผลเชิงลบต่อสุขภาพหากมีพฤติกรรมเนือยนิง่ จากการใช้
เวลาหน้าจอ (2) ข้อความแบบโน้มน้าวใจเชิงสังคมที่ชักจูงให้
กลุม่ คนทำ�งานเข้าใจผลเชิงบวกจากการลดการใช้เวลาหน้าจอ
(3) ข้อความแบบสมรรถนะที่กระตุ้นให้กำ�หนดเป้าหมายเพื่อ
ลดการนัง่ ใช้เทคโนโลยีการสือ่ สารสารสนเทศ และ (4) ข้อความ
แบบประสบการณ์ท่สี ำ�เร็จเพื่อเพิ่มความมั่นใจว่าสามารถพัก
การใช้เวลาหน้าจอกับเทคโนโลยีการสื่อสารสารสนเทศได้
สอดคล้องกับแนวคิดของ Witte (1995) ทีก่ ล่าวว่า ข้อความ
แบบคุกคามอาจจะทำ�ให้ผู้รับสารกลัวว่าจะเกิดผลด้านลบ
จึงปฏิเสธทีจ่ ะเปลีย่ นพฤติกรรม แต่ถา้ ส่งทัง้ ข้อความแบบคุกคาม
ก่อนเพือ่ ให้ผรู้ บั สารกลัวการมีพฤติกรรมทีไ่ ม่ดี แล้วจึงส่งข้อความ
แบบสมรรถนะเพือ่ โน้มน้าวให้ผรู้ บั สารรับรูส้ มรรถนะตนเองใน
การเปลีย่ นพฤติกรรมได้

ตัวอย่างเช่น ข้อความเชิงสมรรถนะ เช่น “7 วันต่อจากนี้
ขอให้ทกุ คนตัง้ เป้าหมาย ลดการจ้องหน้าคอมลงวันละ 15 นาที
แล้วใช้เวลานีล้ กุ ขึน้ จัดการกับโต๊ะทำ�งานหรือกองเอกสารรกๆ
ให้เป็นระเบียบ แทนการมองคอมหรือส่องมือถือนานๆ ดูบา้ ง  
#You Can Do It” กระตุน้ ให้กลุม่ ทดลองสามารถกำ�หนดทิศทาง
ตนเอง (self-direction capability) ผ่านการตั้งเป้าหมาย
และพยายามทำ�ให้สำ�เร็จตามเป้าได้ สอดคล้องกับแนวคิด
ของ Bandura (2001) ทีอ่ ธิบายว่า บุคคลสามารถคิดล่วงหน้า
คาดการณ์ผลลัพธ์ได้ และสอดคล้องกับผลการวิจัยก่อนหน้า
ที่ประยุกต์ใช้ทฤษฎีการปัญญาเชิงสังคมเพื่อสร้างโปรแกรมที่
ส่งเสริมการกำ�กับตนเอง (self-regulation) และลดพฤติกรรม
เนือยนิง่ จากการใช้เวลาหน้าจอ สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ
Joseph et al. (2016) ทีพ่ บว่า ผูห้ ญิงทีม่ นี �ำ้ หนักเกินสามารถ
ลดพฤติกรรมเนือยนิง่ จากการใช้เวลาหน้าจอได้
2. ประสิทธิผลของข้อความในกลุ่มเฟซบุ๊กต่อการเพิ่มการ
ปฏิบตั กิ จิ กรรมทางกายแบบเบาในกลุม่ คนทำ�งาน
หลังจากการทดลอง พบว่า กลุ่มทดลองมีการปฏิบัติ
ทางกายแบบเบาไม่แตกต่างจากกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำ�คัญ
ทางสถิติ ซึ่งขัดแย้งกับผลการวิจัยก่อนหน้าที่พบว่า กิจกรรม
แทรกแซงแบบโมบายแอปพลิเคชันทำ�ให้ประชากรวัยผู้ใหญ่
มีการปฏิบตั กิ จิ กรรมทางกายเพิม่ มากขึน้ อย่างมีนยั สำ�คัญทาง
สถิติ (Duncan et al., 2016) แม้วา่ กลุม่ ทดลองทีไ่ ด้รบั ข้อความ
แบบโน้มน้าวใจทางสังคมผ่านกลุ่มเฟซบุ๊กจะมีการปฏิบัติ
กิจกรรมทางกายแบบเบาไม่แตกต่างจากกลุ่มควบคุมอย่างมี
นัยสำ�คัญทางสถิติ หากแต่ในเชิงปฏิบตั กิ ลุม่ ทดลองก็พยายาม
ที่จะเพิ่มการปฏิบัติกิจกรรมทางกายแบบเบา โดยเพิ่มขึ้น
ประมาณ 42 นาทีตอ่ วัน เพราะข้อความแบบโน้มน้าวใจทาง
สังคมที่ระบุประโยชน์ของการลดใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร
สารสนเทศ เช่น “นัง่ จ้องมือถือกันอยูใ่ ช่ไหมล่ะ พยายามหยุดพัก
ทุกหนึง่ ชัว่ โมงด้วยนะ ลุกไปเข้าห้องน� 
ำ้ ตรวจเช็คความเรียบร้อย
ของบ้านเล่นๆ ก็ได้จะได้ไม่ปวดตา ปวดหลัง ปวดข้อมือนะ”
สามารถโน้มน้าวใจให้กลุ่มทดลอง เพิ่มการปฏิบัติกิจกรรม
ทางกายแบบเบาได้ สอดคล้องกับแนวคิดของ Bandura (1981)
ที่ระบุว่า ข้อความแบบโน้มน้าวใจ คือ การบอกอย่างง่ายๆ
ที่ช่วยชักจูงให้ผู้รับสารเชื่อมั่นถึงศักยภาพของตนเองในการ
ปฏิบตั พิ ฤติกรรมทีด่ ไี ด้

3. ประสิทธิผลของข้อความในกลุม่ เฟซบุก๊ ต่อการเพิม่ ระดับ
ทัศนคติ การรับรูส้ มรรถนะตนเองในการหยุดพักจากการใช้
เวลาหน้าจอ และการปฏิบตั กิ จิ กรรมทางกายแบบเบาในกลุม่
คนทำ�งาน
3.1 ทัศนคติต่อการหยุดพักการใช้เวลาหน้าจอ การ
วิจัยก่อนหน้าพบว่า บุคคลที่มีทัศนคติต่อการใช้เวลาหน้าจอ
ระดับสูงจะมีพฤติกรรมการใช้หรือตั้งใจใช้ตลอดทั้งอาทิตย์
(Rhodes & Dean, 2009) ในทางตรงข้ามบุคคลทีม่ ที ศั นคติตอ่
การหยุดพักจากการใช้เวลาหน้าจอในระดับสูงก็จะเปลีย่ นแปลง
พฤติกรรมได้เช่นเดียวกัน ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงจัดกิจกรรมแทรกแซง
แบบกลุ่มเฟซบุ๊กในกลุ่มทดลองเพื่อกระตุ้นให้เพิ่มทัศนคติ
เชิงบวกต่อการหยุดพักจากการใช้เวลาหน้าจอ โดยส่งข้อความ
แบบคุกคามที่เป็นผลการวิจัยจากวารสารวิชาการที่กล่าวถึง
ด้านลบจากการมีพฤติกรรมเนือยนิ่งจากการใช้เวลาหน้าจอ
และผลด้ า นบวกหากลดพฤติ ก รรม ซึ่ง ข้ อ ความดั ง กล่ า ว
เป็นข้อความแบบเส้นทางรอบนอก (peripheral route) เป็น
แหล่งสารที่มีความน่าเชื่อถือ (Littlejohn & Foss, 2009)
สอดคล้องกับผลการวิจยั ก่อนหน้าของ Rosen (2000) ทีพ่ บว่า
การส่งข้อความจากวารสารด้านการแพทย์ ได้รบั คะแนนความ
น่าเชื่อถือมากกว่าสารที่มาจากรายงานของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Kendzor et al.
(2016) ที่พบว่า กิจกรรมแทรกแซงที่ส่งข้อความเกี่ยวกับ
ผลวิจัยทางการแพทย์ให้คนทำ�งาน สามารถลดพฤติกรรม
เนือยนิ่งในกลุ่มที่ได้รับข้อความได้ (เช่น “ผลการวิจัยทาง
การแพทย์ พบว่า การนัง่ เป็นเวลานานก่อให้เกิดโรคอ้วนและ
โรคเบาหวาน ดังนั้น พยายามเคลื่อนไหวร่างกาย เช่น ยืน
โทรศัพท์”)
3.2 การรับรู้สมรรถนะตนเองในการหยุดพักการใช้
เวลาหน้าจอ ผลการวิจัยเรื่องนี้พบว่า กิจกรรมแทรกแซง
แบบกลุ่มเฟซบุ๊กสามารถเพิ่มระดับการรับรู้สมรรถนะตนเอง
ในการหยุดพักจากการใช้เวลาหน้าจอในกลุม่ ทดลองได้มากกว่า
กลุม่ ควบคุม สอดคล้องกับงานวิจยั ก่อนหน้าทีพ่ บว่า การให้กลุม่
ทดลองตัง้ เป้าหมายในการลดพฤติกรรมเนือยนิง่ และปฏิบตั ติ าม
สามารถเพิ่มระดับการรับรู้สมรรถนะตนเอง (self-efficacy)
ในการลดพฤติกรรมเนือยนิ่งได้ (Carr, Karvinen, Peavler,
Smith, & Cangelosi, 2013; Klaren, Hubbard, & Motl,
2014; Prapavessis et al., 2015)
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3.3 การรับรู้สมรรถนะตนเองในการปฏิบัติกิจกรรม
ทางกายแบบเบา ผู้วิจัยส่งข้อความ #You Can Do It ใน
ท้ายประโยค ซึ่งเป็นข้อความแบบประสบการณ์ท่ีประสบ
ความสำ�เร็จที่สามารถโน้มน้าวให้กลุ่มทดลองรับรู้สมรรถนะ
ตนเองว่าสามารถหยุดพักการใช้เวลาหน้าจอและเพิม่ การปฏิบตั ิ
กิจกรรมทางกายแบบเบาได้ ตามข้อเสนอแนะของ Bandura
(1981) ทีร่ ะบุวา่ ประสบการณ์ทส่ี �ำ เร็จเป็นจุดกำ�เนิดของการ
สร้างการรับรู้สมรรถนะตนเอง ถ้าบุคคลมีประสบการณ์ท่ี
สำ�เร็จแบบซ�ำ้ ไปเรือ่ ย จะค่อยๆ เพิม่ ความมัน่ ใจในศักยภาพของ
ตนเองเพิม่ ขึน้ (Feltz et al., 2008) นอกจากนี้ ผูว้ จิ ยั ออกแบบ
กิจกรรมแทรกแซงเพื่อเพิ่มการรับรู้สมรรถนะตนเองในการ
ปฏิบตั กิ จิ กรรมทางกายแบบเบาโดยตัง้ อยูบ่ นพืน้ ฐานของความ
เป็นจริงตามข้อเสนอแนะของ Wood and Bandura (1989)
ทีแ่ นะนำ�วิธกี ารเพิม่ ประสิทธิภาพในการส่ง “ข้อความ” ด้วย
การจัดกิจกรรมที่มีความเป็นไปได้ว่าบุคคลจะเกิดความมั่นใจ
และเปลีย่ นพฤติกรรมได้ เนือ่ งจากกลุม่ ทดลองเป็นคนทำ�งาน
ที่ใช้เวลานั่งหน้าจอตลอดทั้งวัน ผู้วิจัยจึงเพิ่มระยะเวลาเตือน
ในข้อความให้ปฏิบตั กิ จิ กรรมทางกายแบบเบาสัปดาห์ละ 5 นาที
โดยค่อยๆ เพิม่ จากสัปดาห์แรกเพียง 5 นาที ไปเป็น 10 นาที
ในสัปดาห์ท่ี 2 15 นาที ในสัปดาห์ท่ี 3 และ 20 นาทีในสัปดาห์
ที่ 4 เพือ่ ส่งเสริมให้เกิดการรับรูส้ มรรถนะตนเองในการปฏิบตั ิ
กิจกรรมทางกายแบบเบาให้แก่กลุม่ ทดลองได้
ข้อจำ�กัดงานวิจยั
การวิจยั นีใ้ ช้เครือ่ งมือการวิจยั เชิงทดลอง จึงมีขอ้ จำ�กัด
ด้านการตัดทอนตัวแปรบางอย่างจากสภาพแวดล้อมจริงๆ ของ
กลุม่ ทดลองออกไป นอกจากนี้ ยังไม่สามารถพิจารณาตีความ
บริบทการสื่อสารระหว่างการทำ�งานของกลุ่มอาชีพบางกลุ่ม
เช่น การพิจารณาการใช้เวลาหน้าจอของกลุม่ พนักงานขายหรือ
กลุม่ ทำ�งานด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกทีจ่ �ำ เป็นต้องใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศตลอดเวลาและไม่สามารถหลีกเลีย่ งการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศได้
ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครัง้ ต่อไป
1. การวิจยั นีใ้ ช้กจิ กรรมแทรกแซงด้วยการส่งข้อความ
ผ่านกลุม่ เฟซบุก๊ เพียงอย่างเดียวจึงอาจจะไม่สอดคล้องกับวิถกี าร
ดำ�เนินชีวิตของคนทำ�งานที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศแบบอื่นๆ
เช่น เว็บไซต์ อินสตาแกรม ทวิตเตอร์ และไลน์ ในการวิจัย
ครัง้ ต่อไปควรวิเคราะห์ผลของกิจกรรมแทรกแซงแบบต่างๆ เพือ่
โน้มน้าวใจให้กลุ่มคนทำ�งานลดพฤติกรรมเนือยนิ่งจากการใช้
เวลาหน้าจอระหว่างการทำ�งานได้
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2. การวิจัยครั้งต่อไปควรดำ�เนินการวิจัยเชิงทดลอง
ที่เปรียบเทียบประสิทธิผลของข้อความรูปแบบต่างๆ ในการ
เพิม่ การรับรูค้ วามสามารถตนเองในการลดพฤติกรรมเนือยนิง่
จากการใช้เวลาหน้าจอ เพื่อที่จะนำ�ไปดำ�เนินการออกแบบ
“ข้อความ” ทีม่ ปี ระสิทธฺ ภิ าพสามารถโน้มน้าวใจให้คนทำ�งาน
เปลีย่ นแปลงพฤติกรรมได้
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบตั กิ าร
เนือ่ งจากกลุม่ คนทำ�งานไม่สามารถหลีกเลีย่ งการใช้เวลา
หน้าจอได้ งานวิจัยนี้จึงไม่ได้เสนอแนะให้กลุ่มคนทำ�งานหยุด
การใช้ แต่แนะนำ�ให้กลุ่มคนทำ�งานหยุดพักจากการใช้เวลา
หน้าจอแบบชัว่ คราว โดยมีขอ้ เสนอแนะกับภาคส่วนต่างๆ ดังนี้
ภาคส่วนรัฐบาล พบว่า ประเทศไทยไม่มขี อ้ เสนอแนะ
เชิงปฏิบตั ใิ นการลดพฤติกรรมเนือยนิง่ จากการใช้เวลาหน้าจอ
ในกลุม่ คนทำ�งาน ดังนัน้ ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียหลักด้านสุขภาพควร
กำ�หนดแนะนำ�เพือ่ ลดพฤติกรรมเนือยนิง่ จากการใช้เวลาหน้าจอ
ในกลุม่ คนทำ�งานเพือ่ ให้กลุม่ ประชากรวัยแรงงานเกิดสุขภาวะ
และคุณภาพชีวติ ทีด่ ตี อ่ ไป
ภาคส่วนเอกชนสามารถนำ�  “ข้อความ” รูปแบบต่างๆ
ไปประยุกต์ใช้กับกลุ่มคนทำ�งานเพื่อลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง
จากการใช้เวลาหน้าจอ ดังนี้ (1) ข้อความแบบคุกคามเกีย่ วกับ
ผลลบต่อสุขภาพกายเมื่อมีพฤติกรรมเนือยนิ่งจากการใช้เวลา
หน้าจอ จะส่งผลให้เกิดทัศนคติท่ดี ีต่อการหยุดพักจากการใช้
เวลาหน้าจอ (2) “ข้อความ” เชิงประสบการณ์ทส่ี �ำ เร็จช่วยสร้าง
การรับรู้สมรรถนะตนเองให้กับกลุ่มคนทำ�งานในการหยุดพัก
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศรวมทัง้ เพิม่ การปฏิบตั กิ จิ กรรมทาง
กายแบบเบาได้ และ (3) “ข้อความ” แบบโน้มน้าวใจเชิงสังคม
ทีเ่ ตือนให้ลดการใช้เวลาหน้าจอ
ภาคประชาชนหรือกลุ่มคนทำ�งาน ควรตั้งเวลาเตือน
ตนเองผ่านโทรศัพท์มอื ถือ 3 ครัง้ ต่อวัน ในเวลา 8.00 น. 15.30 น.
และ 20.00 น. เพือ่ หยุดพักจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ครัง้ ละประมาณ 5 นาที เพือ่ ลุกขึน้ ไปปฏิบตั กิ จิ กรรมอืน่ ๆ เช่น
พักดืม่ กาแฟ หรือเปลีย่ นไปทำ�งานเอกสารอืน่ ๆ
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(2017). Khō̜ nænam kān songsœ̄m kitčhakam
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