
 
บทที่ 3 

 

วิธีดําเนินการศึกษา 
 

 การศึกษาเร่ืองผลการใหคําปรึกษาตามหลักโภชนบัญญัติ 9 ประการและการออกกําลังกาย
ตอการลดน้ําหนักของนักเรียนท่ีเปนโรคอวนครั้งนี้เปนการศึกษาแบบทดลอง ชนิดหนึ่งกลุม 
วัดกอนและหลังการทดลอง (One-group pretest-posttest design) มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา การให
คําปรึกษาตามหลักโภชนบัญญัติ 9 ประการและการออกกําลังกายตอการลดน้ําหนักของนักเรียนท่ีเปน
โรคอวน  
 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากร ประชากรในการศึกษาคร้ังนี้เปนนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 4-6           
ในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2550 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม ท่ีมีน้ําหนัก         
เม่ือเทียบกับสวนสูงไดคาต้ังแต +2SD ถึง +3SD ข้ึนไปซ่ึงเปนดัชนีบงช้ีภาวะเร่ิมอวนหรืออวน       
(กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2542) จํานวน 43 คน  
 กลุมตัวอยาง เลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจงเปนนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 4-6 
ในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2550 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม ท่ีมีน้ําหนัก 
เม่ือเทียบกับสวนสูงไดคาต้ังแต +2SD ถึง +3SD ข้ึนไป ซ่ึงเปนดัชนีบงช้ีภาวะเร่ิมอวนหรืออวน  
(กองโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2542) และเปนผูสมัครใจเขารวมโครงการให
คําปรึกษามีจํานวน 8 คน 
 

เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา ประกอบดวย 2 สวนไดแก 
 สวนท่ี 1 เคร่ืองมือดําเนินการศึกษา 
 เคร่ืองมือดําเนินการศึกษาเปนแผนการใหคําปรึกษาที่ผูวิจัยสรางจากการทบทวน
วรรณกรรมและอาศัยแนวคิดโภชนบัญญัติ 9 ประการ (กองโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวง      
สาธารณ, 2542) จํานวน 10 ข้ันตอนและเคร่ืองช่ังน้ําหนักวัดสวนสูง  
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 สวนท่ี 2  เคร่ืองมือรวบรวมขอมูล ประกอบดวย 
    2.1 แบบสอบถามขอมูลท่ัวไป ไดแก อายุ การอยูอาศัย จํานวนสมาชิกใน
ครอบครัว อาชีพของบิดามารดา รายไดของครอบครัว จํานวนเงินท่ีไดรับในแตละวัน จํานวนม้ือ
อาหารหลัก หมูอาหารท่ีชอบ อาหารม้ือหลักท่ีชอบรับประทาน วิธีการปรุงอาหาร รสชาติอาหาร 
ท่ีชอบ จํานวนม้ืออาหารวาง อาหารวางท่ีชอบรับประทาน เคร่ืองดื่มท่ีชอบดื่ม ผลไมท่ีชอบ
รับประทาน ปริมาณนํ้าท่ีดื่ม/วัน กิจกรรมที่ทําในเวลาวาง การออกกําลังกายท่ีทําเปนประจํา  
ระยะเวลาในการออกกําลังกายตอวัน แรงจูงใจในการออกกําลังกาย  
   2.2 แบบวัดความรูโภชนบัญญัติ 9 ประการ ผูศึกษาสรางตามแนวคิดโภชน
บัญญัติ 9 ประการ (กองโภชนาการ กรมอนามัย  กระทรวงสาธารณ, 2542) ลักษณะขอคําถามให
เลือกตอบวาใชหรือไมใช จํานวน 20 ขอ มีเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 
      ขอคําถามทางบวก ขอคําถามทางลบ 
   ใช        1 คะแนน       0 คะแนน 
   ไมใช       0 คะแนน       1 คะแนน 
การแปลผลคะแนนคิดเปนรอยละเทียบตามเกณฑของกระทรวงศึกษาธิการ  (2547)  ดังนี้  
   รอยละ 0-49  ระดับความรู ตองปรับปรุง 
   รอยละ 50-59 ระดับความรู ตํ่า 
   รอยละ 60-69 ระดับความรู พอใช 
   รอยละ 70-79 ระดับความรู ดี 
   รอยละ 80-100 ระดับความรู ดีมาก 
   2.3 แบบสอบถามการปฏิบัติตามหลักโภชนบัญญัติ 9 ประการและการออก
กําลังกายท่ีผูศึกษาสรางตามแนวคิดโภชนบัญญัติ 9 ประการ (กองโภชนาการ กรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข, 2542) ลักษณะคําถามเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) แบงเปน 5 
ระดับดังนี้ (กนกทิพย พัฒนาพัวพันธ, 2543) 
เกณฑการใหคะแนนและการแปลผล 
การรับประทานอาหาร  
 ไมเคยปฏิบัติ หมายถึง  ขอความนี้ผูตอบ ไมเคยปฏิบัติ 
 ปฏิบัตินานๆ คร้ัง หมายถึง  ขอความนี้ผูตอบ ปฏิบัติ 1-6 ม้ือตอสัปดาห 
 ปฏิบัติบางคร้ัง   หมายถึง  ขอความนี้ผูตอบ ปฏิบัติ 7-12 ม้ือตอสัปดาห 
 ปฏิบัติบอยคร้ัง หมายถึง  ขอความนี้ผูตอบ ปฏิบัติ 13-18 ม้ือตอสัปดาห 
 ปฏิบัติประจํา หมายถึง  ขอความนี้ผูตอบ ปฏิบัติประจํามากกวา 18 ม้ือตอสัปดาห 
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การออกกําลังกาย 
 ไมเคยปฏิบัติ หมายถึง ขอความนี้ผูตอบ  ไมเคยออกกําลังกาย 
 ปฏิบัตินานๆ คร้ัง หมายถึง ขอความนี้ผูตอบ  ออกกําลังกาย 1-2 คร้ังตอสัปดาห  
 ปฏิบัติบางคร้ัง   หมายถึง ขอความนี้ผูตอบ ออกกําลังกาย 3-4 คร้ังตอสัปดาห  
 ปฏิบัติบอยคร้ัง หมายถึง ขอความนี้ผูตอบ ออกกําลังกาย 5-6 คร้ังตอสัปดาห  
 ปฏิบัติประจํา หมายถึง ขอความน้ีผูตอบ ออกกําลังกายมากกวา 6 คร้ังตอสัปดาห 
 
เกณฑการใหคะแนนการปฏิบัติตามหลักโภชนบัญญัติ 9 ประการ และการออกกําลังกายใหคะแนน
ดังนี้  
      ขอความทางบวก ขอความทางลบ 
     ไมเคยปฏิบัติ  เทากับ       0  คะแนน       4  คะแนน 
      ปฏิบัตินานๆ คร้ัง        เทากับ       1  คะแนน       3  คะแนน 
      ปฏิบัติบางคร้ัง  เทากับ       2  คะแนน       2  คะแนน 
      ปฏิบัติบอยคร้ัง        เทากับ       3  คะแนน       1  คะแนน 
      ปฏิบัติประจํา  เทากับ       4  คะแนน       0  คะแนน   
 
เกณฑการแปลผลของการปฏิบัติตามหลักโภชนบัญญัติ 9 ประการและการออกกําลังกายโดยใช
คาเฉล่ียพิจารณา (อุเทน  ปญโญ, 2548) ดังนี้ 
 คาเฉล่ีย 2.50-4.00 หมายถึง  มีการปฏิบัติดีและใหปฏิบัติตอไป  
 คาเฉล่ีย 1.50-2.49 หมายถึง มีการปฏิบัติอยูระดับปานกลางควรให 
     คําแนะนําและสงเสริมการปฏิบัติเพิ่มข้ึน 
 คาเฉล่ีย 0.00-1.49 หมายถึง มีการปฏิบัติไมดีอยูในระดับตองปรับปรุงแกไข 
 
   2.4 แบบบันทึกน้ําหนักและสวนสูง ไดแก สัปดาหท่ี วัน/เดือน/ป น้ําหนัก 
สวนสูง น้ําหนักท่ีลดลง น้ําหนักท่ีเพิ่มข้ึน 
   2.5 แบบบันทึกการออกกําลังกาย ไดแก วัน/เดือน/ป ประเภทของการออก
กําลังกาย ระยะเวลา(นาที)  
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การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ  
 ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือโดยการหาความตรงของเนื้อหาและความเชื่อม่ันของ
เคร่ืองมือ มีดังนี้ 
 1. ความตรงของเน้ือหา (Content Validility) ผูศึกษานําแผนการใหคําปรึกษา แบบวัด
ความรูโภชนบัญญัติ 9 ประการและแบบสอบถามการปฏิบัติตามหลักโภชนบัญญัติ 9 ประการและ
การออกกําลังกาย ใหผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา คํานวณคาดัชนี
ความตรงตามเนื้อหา (Content Validity Index) ของแบบทดสอบความรูไดคาเทากับ 1 และ
แบบสอบถามการปฏิบัติตามหลักโภชนบัญญัติ 9 ประการและการออกกําลังกาย ไดคาเทากับ .93 
 2. การหาความเช่ือม่ัน (Reliability) ผูศึกษานําแบบวัดความรูเร่ืองโภชนบัญญัติ 9 
ประการและการออกกําลังกายไปทดลองใชกับนักเรียนท่ีมีน้ําหนักเกินเกณฑในระดับช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 4-6 โรงเรียนพระหฤทัยวิทยาลัยท่ีมีคุณสมบัติใกลเคียงกลุมตัวอยางจํานวน 10 คน 
คํานวณความเช่ือม่ันของแบบวัดความรูโดยใชสูตร KR-20 ของคูเดอร-ริชารดสัน ไดคาเทากับ .80 
และคํานวณความเช่ือม่ันของแบบสอบถามการปฏิบัติตามหลักโภชนบัญญัติ 9 ประการและ 
การออกกําลังกายโดยใชสัมประสิทธ์ิอัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ไดคา
เทากับ .78  
   3. การหาความถูกตองของเคร่ืองช่ังน้ําหนักและเคร่ืองวัดสวนสูง ซ่ึงไดรับการรับรอง
มาตรฐานจากพาณิชยจังหวัดในดานความเที่ยงตรงแลว มีการต้ังเครื่องช่ังน้ําหนักกอนการช่ัง
น้ําหนักทุกคร้ัง โดยใชลูกตุมน้ําหนักมาตรฐาน 10 กิโลกรัมและ 5 กิโลกรัมเปนมาตรฐานในการตั้ง
และมีการตั้งเคร่ืองช่ังน้ําหนักหลังจากช่ังน้ําหนักของนักเรียนท่ีเปนโรคอวนทุกๆ 3 คน  
 
การพิทักษสิทธ์ิ 
 ผูศึกษาไดจัดทําจดหมายขออนุญาตผูปกครองนักเรียน ช้ีแจงวัตถุประสงคของการศึกษา
คร้ังนี้ โดยแจงใหทราบถึงสิทธิท่ีจะตอบรับหรือปฏิเสธการเขารวม และนักเรียนสามารถขอถอนตัว
จากการศึกษานี้โดยไมเกิดผลเสียใดๆ เกิดข้ึนกับนักเรียน เม่ือนักเรียนตกลงใหความรวมมือใน           
การศึกษาและผูปกครองลงช่ือในยินยอมแลวผูศึกษาจึงเร่ิมเก็บขอมูล 
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การรวบรวมขอมูล 
 ในการศึกษาคร้ังนี้ผูศึกษารวบรวมขอมูลดวยตนเอง ซ่ึงดําเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 
 1. ดําเนินการคัดเลือกกลุมตัวอยางท่ีศึกษาโดยการวัดสวนสูงและช่ังน้ําหนักนําไป
เปรียบเทียบกราฟแสดงเกณฑอางอิงการเจริญเติบโตของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (2542) 
ไดคาต้ังแต +2 SD ถึง +3 SD ข้ึนไปพรอมท้ังสอบถามความสมัครใจในการเขารวมโครงการ       
การใหคําปรึกษาตามหลักโภชนบัญญัติ 9 ประการ เพื่อการลดน้ําหนักมีผูสมัครใจเขารวมโครงการ
จํานวน 8 คน 
 2. ดําเนินการใหคําปรึกษาเปนกลุม ซ่ึงเปนการใหคําปรึกษาแบบนําทางตามแนวคิด
ของ E.G. Williamson (นงลักษณ เขียนงาม, 2548) รวมกับทฤษฎีการเรียนรูทางสังคมท่ีเกี่ยวกับ
แรงจูงใจของ  Albert Bandura (พิสมัย วิบูลยสวัสดิ์, 2543) โดยใชกระบวนการใหคําปรึกษาเปน
กลุมจํานวน 10 ข้ันตอน ดําเนินการใหคําปรึกษา ระหวางวันท่ี 2 กรกฎาคม – 6 กันยายน 2550 โดย
ใชชวงเวลาต้ังแต 16.00-17.00 น. มีข้ันตอนท่ีแสดงถึงการใหคําปรึกษา ดังนี้ 
  ขั้นตอนท่ี 1 การสรางสัมพันธภาพ เขาใจและตระหนักถึงปญหา (สัปดาหท่ี 1) 
ดําเนินการสัมภาษณขอมูลเบ้ืองตนของผูรับคําปรึกษา มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาขอมูลท่ัวไปของ
ผูรับคําปรึกษาและสรางความไววางใจพรอมท้ังใหผูรับคําปรึกษากําหนดเปาหมาย และทําใบงาน
พฤติกรรมท่ีพึงประสงคและไมพึงประสงค ซ่ึงเปนพฤติกรรมเสนฐานในการปรับเปล่ียนพฤติกรรม 
ประกอบดวย 8 กิจกรรมไดแก กิจกรรมท่ี 1 สรางสัมพันธภาพโดยมีกิจกรรม “ฉันคือใคร” กิจกรรม
ท่ี 2 ตอบแบบสอบถามขอมูลท่ัวไปของผูรับคําปรึกษา กิจกรรมท่ี 3 ช่ังน้ําหนักและวัดสวนสูงซ่ึง
คาท่ีไดบันทึกลงในแบบบันทึกน้ําหนักและสวนสูง (กิจกรรมที่ 1-3 วันจันทร ระยะเวลา 60 นาที) 
กิจกรรมท่ี 4 วัดความรูโภชนบัญญัติ 9 ประการ กิจกรรมท่ี 5 ตอบแบบสอบถามการปฏิบัติตามหลัก
โภชนบัญญัติ 9 ประการและการออกกําลังกาย (กิจกรรมท่ี 4-5  วันอังคาร ระยะเวลา 30 นาที) 
กิจกรรมท่ี 6 ใหความรูเร่ืองโภชนบัญญัติ 9 ประการและความรูเร่ืองโรคอวน (วันพุธ ระยะเวลา 60 
นาที) กิจกรรมที่ 7 ใหความรูเร่ืองเปาหมายของฉันและแจกใบงานเปาหมายของฉัน (วันพฤหัสบดี 
ระยะเวลาเวลา 30 นาที) และกิจกรรมท่ี 8 ใหความรูเร่ืองพฤติกรรมท่ีพึงประสงคและไมพึง
ประสงคและแจกใบงานพฤติกรรมท่ีพึงประสงคและไมพึงประสงค (วันศุกร ระยะเวลา 30 นาที)  
  ขั้นตอนท่ี  2  วางแผนการแกปญหา  (สัปดาห ท่ี  2)  เปนการสรุปปญหาจาก 
การสัมภาษณและจากการไดทําแบบทดสอบวัดความรู แบบสอบถามการปฏิบัติ ในเร่ืองหลักโภชน
บัญญัติ 9 ประการอีกท้ังเร่ืองเปาหมาย และเร่ืองพฤติกรรมท่ีพึงประสงคและไมพึงประสงครวมกัน 
เพื่อใหผูรับคําปรึกษาเขาใจปญหาท่ีมีผลตอภาวะน้ําหนักตัวพรอมท้ังกระตุนใหเกิดการแกไขปญหา
อยางเหมาะสมดวยการทบทวนความรูเร่ืองหลักโภชนบัญญัติ 9 ประการ และใหผูรับคําปรึกษา
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ไดรับความรูอีกท้ังตระหนักถึงการออกกําลังกายอยางเหมาะสมตอการลดน้ําหนัก ซ่ึงการออกกําลัง
กายใชวิธีการเตนแอโรบิก ท้ังนี้ถือไดวาเปนกิจกรรมเพ่ือสรางทัศนคติท่ีดีตอการออกกําลังกาย และ
ชวยใหรางกายเกิดการเผาผลาญไขมันสวนเกินท่ีสะสมไวใหน้ําหนักตัวอยูในเกณฑปกติหรือ
น้ําหนักลดลง โดยไดวางแผนใหกลุมตัวอยางสามารถจดจําหลักโภชนบัญญัติ 9 ประการไดรวมท้ัง
นําไปปฏิบัติใหเกิดประสิทธิผล  ท่ีมุงเนนหลักโภชนบัญญัติ 9 ประการแตละขอ ประกอบดวย 4 
กิจกรรม ไดแก กิจกรรมท่ี 1 เลนเกมทบทวนความจํา เร่ืองโภชนบัญญัติ 9 ประการ(วันจันทร เวลา 
30 นาที) กิจกรรมท่ี 2 ใหความรูเร่ืองการออกกําลังกาย (วันอังคาร 20 นาที) กิจกรรมท่ี 3 การออก
กําลังกายและจดบันทึกการออกกําลังกาย (ทุกวันอังคาร, วันพุธ, วันพฤหัสบดี เวลา 30 นาที) และ
กิจกรรมท่ี 4 การชั่งน้ําหนักและสวนสูง (เฉพาะวันพฤหัสบดี 15 นาที) 
  ขั้นตอนท่ี 3 วางแผนการแกปญหา (สัปดาหท่ี 3) มีวัตถุประสงคเพื่อใหผู รับ
คําปรึกษาไดมีความรูในเร่ืองอาหารหลัก 5 หมู แตละหมูเลือกรับประทานใหหลากหลายในปริมาณ
ท่ีเหมาะสมตามความตองการของรางกายประกอบดวย 4 กิจกรรม ไดแก กิจกรรมที่ 1 เกมทบทวน
ความจําโภชนบัญญัติ 9 ประการ  กิจกรรมท่ี 2 ใหความรูเร่ืองอาหารหลัก 5 หมู และการดูแล
น้ําหนักตัว (กิจกรรมที่ 1, 2 วันจันทรเวลา 30 นาที) กิจกรรมท่ี 3 การออกกําลังกายและจดบันทึก
การออกกําลังกาย (ทุกวันอังคาร, วันพุธ, วันพฤหัสบดี เวลา 30 นาที) และกิจกรรมท่ี 4 การชั่ง
น้ําหนัก (เฉพาะวันพฤหัสบดี 15 นาที) 
  ขั้นตอนท่ี 4 วางแผนการแกปญหา (สัปดาหท่ี 4) มีวัตถุประสงคเพื่อใหผู รับ
คําปรึกษาคํานึงถึงปริมาณอาหารประเภทขาวและแปงท่ีรับประทานในแตละวัน เพราะถารางกาย
ไดรับเกินความตองการแลวจะถูกสะสมเปล่ียนเปนไขมันเก็บไวตามสวนตางๆ ของรางกายมากข้ึน
จนทําใหเกิดโรคอวนได และการกินผักและผลไมนั้นเปนกิจกรรมท่ีใหความรูเพื่อสรางทัศนคติท่ีดี
ใหผูรับคําปรึกษาหันมารับประทานผัก ผลไมใหมากข้ึนเพื่อการมีสุขภาพที่สมบูรณและแข็งแรง 
ประกอบดวย 5 กิจกรรม ไดแก กิจกรรมท่ี 1 เกมทบทวนความจําโภชนบัญญัติ 9 ประการ กิจกรรม
ท่ี 2 ใหความรูเร่ืองขาวและอาหารประเภทแปง กิจกรรมท่ี 3 ใหความรูเร่ืองการกินผักและผลไม 
(กิจกรรมท่ี 1,2 และ 3 วันจันทร เวลา 30 นาที) กิจกรรมท่ี 4 การออกกําลังกายและจดบันทึกการ
ออกกําลังกาย (ทุกวันอังคาร, วันพุธ, วันพฤหัสบดี เวลา 30 นาที) กิจกรรมท่ี 5 การช่ังน้ําหนัก 
(เฉพาะวันพฤหัสบดี 15 นาที) 
  ขั้นตอนท่ี 5 วางแผนการแกปญหา (สัปดาหท่ี 5)มีวัตถุประสงคเพื่อใหผูรับคําปรึกษา
สรางความเขาใจในการเลือกรับประทานอาหารท่ีใหสารอาหารโปรตีนท่ีรางกายควรไดรับอยาง
เพียงพอท้ังคุณภาพและปริมาณท่ีเหมาะสมอีกท้ังเสริมสรางรางกายใหเจริญเติบโตชวยใหกระดูก
และฟนแข็งแรง ประกอบดวย 5 กิจกรรม ไดแก กิจกรรมท่ี 1 เกมทบทวนความจําโภชนบัญญัติ 9 
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ประการ กิจกรรมท่ี 2 ใหความรูเร่ืองปลา เนื้อสัตว ไข และถ่ัวเมล็ดแหง กิจกรรมท่ี 3 ใหความรูเร่ือง
การดื่มนม (กิจกรรมท่ี 1,2 และ 3 วันจันทร เวลา 30 นาที) กิจกรรมท่ี 4 การออกกําลังกายและ 
จดบันทึกการออกกําลังกาย (ทุกวันอังคาร, วันพุธ, วันพฤหัสบดี เวลา 30 นาที) และกิจกรรมที่ 5 
การชั่งน้ําหนัก (เฉพาะวันพฤหัสบดี 15 นาที) 
  ขั้นตอนท่ี 6 วางแผนการแกปญหา (สัปดาหท่ี 6)มีวัตถุประสงคเพื่อสรางความรู
ความเขาใจใหผูรับคําปรึกษาไดตระหนักถึงโทษของการรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง อาหารรส
หวานจัดและเค็มจัด ซ่ึงเปนสาเหตุท่ีทําใหไดรับพลังงานจากอาหารเกินความตองการของรางกาย 
และสามารถปรับเปล่ียนทัศนคติในการเลือกรับประทานอาหารท่ีมีไขมันตํ่า รวมท้ังปรับเปล่ียน
รสชาติของอาหาร ประกอบดวย 5 กิจกรรม ไดแก กิจกรรมท่ี 1 เกมทบทวนความจําโภชนบัญญัติ 9 
ประการ กิจกรรมท่ี 2 ใหความรูเร่ืองการกินอาหารท่ีมีไขมันแตพอควร กิจกรรมท่ี 3 ใหความรูเร่ือง
การหลีกเล่ียงอาหารท่ีรสหวานจัดและเค็มจัด (กิจกรรมท่ี 1,2 และ 3 วันจันทร เวลา 30 นาที) 
กิจกรรมท่ี 4 การออกกําลังกายและจดบันทึกการออกกําลังกาย (ทุกวันอังคาร, วันพุธ, วันพฤหัสบดี 
เวลา 30 นาที) และกิจกรรมท่ี 5 การชั่งน้ําหนัก (เฉพาะวันพฤหัสบดี เวลา 15 นาที) 
  ขั้นตอนท่ี 7วางแผนการแกปญหา (สัปดาหท่ี 7) มีวัตถุประสงคเพื่อใหผูรับคําปรึกษา
มีการเลือกรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย รวมท้ังไดทราบถึงโทษของแอลกอฮอล
ท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ ประกอบดวย 5 กิจกรรม ไดแก กิจกรรมท่ี 1 เกมทบทวนความจําโภชน
บัญญัติ 9 ประการ กิจกรรที่ 2 ใหความรูเร่ืองการกินอาหารท่ีสะอาด กิจกรรมท่ี 3 ใหความรูเร่ืองงด
หรือลดเคร่ืองดื่มท่ีมีแอลกอฮอล (กิจกรรมที่ 1,2 และ 3 วันจันทร 50 นาที) กิจกรรมท่ี 4 การออก
กําลังกายและจดบันทึกการออกกําลังกาย (ทุกวันอังคาร, วันพุธ, วันพฤหัสบดี เวลา 30 นาที) และ
กิจกรรมท่ี 5 การชั่งน้ําหนัก (เฉพาะวันพฤหัสบดี เวลา 15 นาที) 
  ขั้นตอนท่ี 8 วางแผนการแกปญหา (สัปดาหท่ี 8) เพื่อใหผูรับคําปรึกษาปรับเปล่ียน
พฤติกรรมในการเลือกซ้ืออาหารวางใหถูกหลักโภชนาการในปริมาณท่ีเหมาะสมไมเกินม้ือละ 150 
กิโลแคลอรีตอวัน ประกอบดวย 3 กิจกรรม ไดแก กิจกรรมท่ี 1 ใหความรูเร่ืองการเลือกกินอาหาร
วาง (วันจันทร 20 นาที) กิจกรรมท่ี 2 การออกกําลังกายและจดบันทึกการออกกําลังกาย (ทุกวัน
อังคาร, วันพุธ, วันพฤหัสบดี เวลา 30 นาที) และกิจกรรมที่ 3 การชั่งน้ําหนัก (เฉพาะวันพฤหัสบดี 
เวลา 15 นาที) 
  ขั้นตอนท่ี 9 ประเมินผลการใหคําปรึกษา (สัปดาหท่ี 9)ประกอบดวย 4 กิจกรรม 
ไดแก กิจกรรมท่ี 1 แบบวัดความรูโภชนบัญญัติ 9 ประการ (ภายหลังจากใหคําปรึกษา) กิจกรรมท่ี 2 
แบบสอบถามการปฏิบัติตามหลักโภชนบัญญัติ 9 ประการและการออกกําลังกาย (ภายหลังจากให
คําปรึกษา) (กิจกรรมท่ี 1 และ 2 วันจันทรเวลา 30 นาที) กิจกรรมท่ี 3 การออกกําลังกายและ 
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จดบันทึกการออกกําลังกาย (ทุกวันอังคาร, วันพุธ, วันพฤหัสบดี เวลา 30 นาที) และกิจกรรมที่ 4 
การชั่งน้ําหนักและวัดสวนสูง (เฉพาะวันพฤหัสบดี เวลา 15 นาที) 
  ขั้นตอนท่ี 10 สรุปและยุติกระบวนการ (สัปดาหท่ี 10) เพื่อทําการสรุปผลการให     
คําปรึกษาโดยรวมของผูรับคําปรึกษา โดยการเปรียบเทียบความรูดานโภชนบัญญัติ 9 ประการ และ
การปฏิบัติตามหลักโภชนบัญญัติ 9 ประการกอน-หลังการใหคําปรึกษาเพื่อใหทราบวาผูรับ
คําปรึกษามีความรูและนําปฏิบัติไดจริงมากนอยเพียงใด อีกท้ังอธิบายถึงการเปล่ียนแปลงน้ําหนัก
ของผูรับคําปรึกษาโดยจะใหผูรับคําปรึกษาดูผลการเปล่ียนแปลงตามตารางท่ีบันทึกในแตละ
สัปดาห 
 
การวิเคราะหขอมูล 
 วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนาและการทดสอบของวิลค็อกซันแบบอันดับท่ีมี
เคร่ืองหมาย (Wilcoxon matched-pairs signed-ranks test)  (สมศักดิ์ ภูวิภาดาวรรธน, 2548) 
 


