การพัฒนาตัวบ่งชี้และแบบวัดการส่งเสริ มโภชนาการส�ำหรับเยาวชน
ภาคตะวันออกของประเทศไทย
ผจงสุข เนี ยมประดิ ษฐ์1

บทคัดย่อ
การวิจยั มีวตั ถุประสงค์เพือ่ 1) พัฒนาตัวบ่งชีก้ ารส่งเสริมโภชนาการส�ำหรับเยาวชนในภาคตะวันออก
ของประเทศไทย 2) พัฒนาแบบวัดการส่งเสริมโภชนาการส�ำหรับเยาวชนในภาคตะวันออกของประเทศไทย
3) ตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลการวัดทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ กับข้อมูลเชิงประจักษ์ กลุม่ ตัวอย่างเป็ นเยาวชนอายุ
19-25 ปี ในภาคตะวันออก จ�ำนวน 800 คน วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยการวิเคราะห์เอกสาร การวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงส�ำรวจ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่ 1-2 โดยใช้โปรแกรม LISREL และการสัมภาษณ์
ผูท้ รงคุณวุฒ ิ จ�ำนวน 50 คน
ผลการวิจยั พบว่า 1) ตัวบ่งชีห้ ลักของการส่งเสริมโภชนาการส�ำหรับเยาวชนในภาคตะวันออกของ
ประเทศไทยอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 โดยเรียงล�ำดับจากน้อยไปมาก มี 4 ตัวบ่งชีห้ ลัก เรียกว่า
PANE ได้แก่ 1.1) ด้านการรับรูท้ างโภชนาการ (Perception) 1.2) ด้านกิจกรรมการบริโภคในชีวติ ประจ�ำวัน
(Activity) 1.3) ด้านงดการบริโภคเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์และจ�ำกัดการเข้าถึงเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ (No alcohol)
1.4) ด้านการสนับสนุนจากภาครัฐ สถานประกอบการ สถาบันการศึกษาและบุคคล (Encouragement) 2) แบบ
วัดการส่งเสริมโภชนาการส�ำหรับเยาวชนภาคตะวันออกของประเทศไทยมี 4 ตัวบ่งชีห้ ลัก (PANE) และ 20 ตัว
บ่งชีย้ อ่ ย ได้แก่ 2.1) ด้านการรับรูท้ างโภชนาการ (Perception) มี 4 ตัวบ่งชีย้ อ่ ย 2.2) ด้านกิจกรรมการบริโภค
ในชีวติ ประจ�ำวัน (Activity) มี 8 ตัวบ่งชีย้ อ่ ย 2.3) ด้านงดการบริโภคเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์และจ�ำกัดการเข้าถึง
เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ (No alcohol) มี 2 ตัวบ่งชีย้ อ่ ย 2.4) ด้านการสนับสนุนจากภาครัฐ สถานประกอบการ
สถาบันการศึกษาและบุคคล (Encouragement) มี 6 ตัวบ่งชีย้ อ่ ย 3) โมเดลการวัดการส่งเสริมโภชนาการส�ำหรับ
เยาวชนภาคตะวันออกของประเทศไทยทีผ่ วู้ จิ ยั พัฒนาขึน้ มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (X2 = 4.94,
df = 47.00, P-value = 1.00, GFI = 1.00, AGFI = 0.99, RMR = 0.0081, RMSEA = 0.000) การศึกษานี้
เสนอแนะว่า ตัวบ่งชีก้ ารส่งเสริมโภชนาการส�ำหรับเยาวชนในภาคตะวันออกของประเทศไทยทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ คือ
ตัวบ่งชีห้ ลักด้านการสนับสนุนจากภาครัฐ สถานประกอบการ สถาบันการศึกษาและบุคคล (Encouragement)
มี 6 ตัวบ่งชีย้ อ่ ย เรียกว่า GUARDS ได้แก่ การสนับสนุนด้านการรับประทานผัก ผลไม้ (Green) การสนับสนุน
ด้านการรับประทานข้าวกล้อง (Unpolished rice) การสนับสนุนด้านการรับประทานทีม่ ปี ระโยชน์ (Advantage)
การสนับสนุนด้านการลดเกลือ ลดการบริโภคไขมันทรานส์ ลดความอ้วน (Reduction) การสนับสนุนด้านการ
เลือกร้านประกอบการอาหารเพือ่ สุขภาพ (Diner) การสนับสนุนด้านงดการดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์และรณรงค์
เกีย่ วกับนโยบายทีเ่ กีย่ วข้อง (Stop of alcohol)
ค�ำส�ำคัญ: 1. ตัวบ่งชี้ 2. แบบวัด 3. การส่งเสริมโภชนาการ 4. เยาวชน 5. ภาคตะวันออก
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The development of indicators and a scale of nutrition promotion
for the youths in the eastern region of Thailand
Phajongsook Niampradit2

Abstract
The purposes of this research were to 1) develop the indicators of nutrition promotion for the
youths in the eastern region of Thailand, 2) develop a scale of nutrition promotion for the youths in
the eastern region of Thailand, and 3) test the goodness of fit between the developed measurement
model and the empirical data. The sample were 800 youths between 19-25 years of age in the eastern
region of Thailand. The data were analyzed by documents, exploratory factor analysis, first-second
order confirmatory factor analysis by using LISREL, and interviews of 50 experts.
The findings were as follows: 1) the main indicators that most significantly related to nutrition
promotion for the youths in the eastern region of Thailand comprised 4 main indicators, or the so-called
PANE concept: 1.1) Perception of nutrition (Perception), 1.2) Activity about nutrition in daily life (Activity),
1.3) No alcohol and restricted access to alcohol (No alcohol), 1.4) encouragement from the government,
working places, educational institutions, and the person (Encouragement). 2) A scale of nutrition
promotion for the youths in the eastern region of Thailand comprised 4 main indicators (PANE) and
20 minor indicators: 2.1) Perception of nutrition (Perception) comprised 4 minor indicators, 2.2) Activity
about nutrition in daily life (Activity) comprised 8 minor indicators, 2.3) No alcohol and restricted access
to alcohol (No alcohol) comprised 2 minor indicators, and 2.4) Encouragement from the government,
working places, educational institutions, and the person (Encouragement) comprised 6 minor indicators.
3) A scale model of nutrition promotion for the youths in the eastern region of Thailand which the
researcher had developed the theory from the empirical data were in accordance with the data (X2 =
4.94, df = 47.00, P-value = 1.00, GFI = 1.00, AGFI = 0.99, RMR = 0.0081, RMSEA = 0.000). This
study suggested that the best indicators of nutrition promotion for the youths in the eastern region of
Thailand was encouragement from the government, working places, educational institutions, and the
public (Encouragement) comprised 6 minor indicators, or the so-called GUARDS concept, which are
green eating or fruit and vegetable consumption in daily life (Green), unpolished rice consumption
(Unpolished rice), advantage food (Advantage), reduction of salt consumption, trans-fat reduction and
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fat reduction (Reduction), diner for health (Diner), and stop of alcohol and relevant policy (Stop of
alcohol).
Keywords: 1. Indicators 2. Scale 3. Nutrition promotion 4. Youths 5. Eastern region
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จากข้อมูลจ�ำนวนการตาย จ�ำแนกตามสาเหตุการตายทัวราชอาณาจั
่
กร พ.ศ. 2560 ของส�ำนักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุข (Office of the Permanent Secretary for Public Health, 2017) พบว่า สาเหตุการตาย
อันดับ 1 ของประเทศไทยคือ โรคมะเร็ง รองลงมาคือ โรคหลอดเลือดในสมองและโรคปอดอักเสบ ซึง่ ล้วนเป็ น
กลุม่ โรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รัง (Noncommunicable diseases: NCDs) ทัง้ สิน้ กลุม่ โรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รังหรือ NCDs จะ
ประกอบด้วยโรคจ�ำนวนมาก แต่พบว่า วิกฤติปัญหาเป็ นผลจาก 4 กลุม่ โรคหลักได้แก่ 1) กลุม่ โรคหัวใจและ
หลอดเลือด 2) กลุม่ โรคมะเร็ง 3) กลุม่ โรคเบาหวาน และ 4) กลุม่ โรคปอดเรือ้ รัง (Health Promotion Policy
Research Center  International Health Policy Program, 2014)
ส�ำหรับแนวทางในการแก้ไขปั ญหานัน้ องค์การอนามัยโลก (World Health Organization, 2010) ได้
แนะนําให้ใช้มาตรการทีค่ วรดําเนินการมากทีส่ ดุ /มีความคุม้ ค่าสูง (best buys) 12 มาตรการในการป้ องกันและ
ควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อ ได้แก่ 1) มาตรการคุม้ ครองสุขภาพของผูไ้ ม่สบู บุหรีจ่ ากควันบุหรี่ 2) มาตรการการให้
ข้อมูลพิษภัยของยาสูบ 3) มาตรการการห้ามโฆษณาและการส่งเสริมการขายบุหรี่ 4) มาตรการการขึน้ ภาษี
ยาสูบ 5) มาตรการการควบคุมการเข้าถึงทางกายภาพของเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ 6) มาตรการการควบคุมการ
โฆษณาเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ 7) มาตรการทางภาษีและราคาเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ 8) มาตรการลดการบริโภค
เกลือ 9) มาตรการลดการบริโภคไขมันทรานส์ 10) มาตรการรณรงค์สาธารณะด้านพฤติกรรมการบริโภค 11)
การรณรงค์สาธารณะเพือ่ ส่งเสริมการมีกจิ กรรมทางกาย 12) มาตรการการป้ องกันโรคมะเร็งตับด้วยวัคซีนตับ
อักเสบบี จากข้อมูลดังกล่าว พบว่า ครึง่ หนึ่งหรือ 50% ของ 12 มาตรการทีค่ วรดาํ เนินการมากทีส่ ดุ /มีความคุม้ ค่า
สูง (best buys) ในการป้ องกันและควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อเกีย่ วข้องกับงานด้านโภชนาการ  
นอกจากนี้ องค์การอนามัยโลก (World Health Organization, 2014) ได้กำ� หนดเป้ าหมายในการป้ องกัน
และควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อ (NCDs) ภายใน พ.ศ. 2568 ไว้ 9 เป้ าหมายได้แก่ 1) อัตราตายด้วยโรคหัวใจและ  
หลอดเลือด โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน หรือโรคปอดเรือ้ รังของประชากรลดลงร้อยละ 25 2) ลดปั ญหาจากการ
ดืม่ แอลกอฮอล์ลงร้อยละ 10 3) ความชุกของการมีกจิ กรรมทางกายทีไ่ ม่เพียงพอลดลงร้อยละ 10 4) ค่าเฉลีย่
ปริมาณการบริโภคเกลือ/โซเดียมในประชากรลดลงร้อยละ 30 5) ความชุกของการบริโภคยาสูบในประชากร
ลดลงร้อยละ 30 6) ความชุกของภาวะความดันโลหิตสูงลดลงร้อยละ 25 7) ความชุกของภาวะน�้ำตาลในเลือด
สูง/โรคเบาหวาน และโรคอ้วนในประชากรไม่เพิม่ ขึน้ 8) ประชากรอายุ 40 ปี ขน้ึ ไปทีม่ คี วามเสีย่ งต่อการเกิด
โรคหัวใจและหลอดเลือดได้รบั ค�ำปรึกษาเพือ่ ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมทีเ่ หมาะสมและรับยาเมือ่ มีขอ้ บ่งชีเ้ พือ่ ป้ องกัน
โรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมอง (รวมถึงยาควบคุมระดับน�้ำตาลในเลือด) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 9) การมียา
ทีจ่ ำ� เป็ นและเทคโนโลยีขนพื
ั ้ น้ ฐานส�ำหรับรักษา/บริการผูป้ ่ วยโรคไม่ตดิ ต่อทีส่ ำ� คัญในสถานบริการรัฐและเอกชน
ร้อยละ 80     
การศึกษาครัง้ นี้เลือกศึกษาในพืน้ ทีภ่ าคตะวันออกของประเทศไทยเพื่อเป็ นกรณีศกึ ษา เนื่องจาก      
ภาคตะวันออกของประเทศไทยยังไม่มกี ารพัฒนาด้านโภชนาการอย่างยังยื
่ น แม้วา่ ภาคตะวันออกจะเป็ นภาค
ทีม่ รี ายได้เฉลีย่ ต่อหัวของประชากรสูงทีส่ ุดในประเทศไทย และสูงกว่าเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล       
นับตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2549 จนถึงปั จจุบนั (National Statistical Office, 2017) ดังนัน้ การศึกษาครัง้ นี้จะช่วยแก้ไข
ปั ญหาและพัฒนาด้านโภชนาการอย่างยังยื
่ นของภาคตะวันออกและเป็ นต้นแบบในการส่งเสริมโภชนาการ
ส�ำหรับเยาวชน เมือ่ ประเทศไทยเริม่ พัฒนามากยิง่ ขึน้ ตามล�ำดับ การศึกษาครัง้ นี้ยงั ช่วยท�ำให้ทราบว่าในเขต
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พืน้ ทีท่ ป่ี ระชากรมีรายได้เฉลีย่ ต่อหัวสูงทีส่ ดุ ในประเทศไทยควรมีการส่งเสริมโภชนาการอย่างไร อันจะก่อให้เกิด
การพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ นด้านโภชนาการอย่างรอบด้านต่อไปในอนาคต
วัตถุประสงค์ในการวิ จยั
1. พัฒนาตัวบ่งชีข้ องการส่งเสริมโภชนาการส�ำหรับเยาวชนภาคตะวันออกของประเทศไทย
2. พัฒนาแบบวัดการส่งเสริมโภชนาการส�ำหรับเยาวชนภาคตะวันออกของประเทศไทย
3. เพือ่ ตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลการวัดทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ กับข้อมูลเชิงประจักษ์
การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดในการวิจยั ครัง้ นี้สร้างจากแนวคิดทฤษฎี 4 แนวคิดดังนี้
1. แนวคิดมาตรการทีค่ วรดําเนินการมากทีส่ ดุ /มีความคุม้ ค่าสูง (Best Buys) ในการป้ องกันและควบคุม
โรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รังทีเ่ กีย่ วข้องกับงานด้านโภชนาการเยาวชนขององค์การอนามัยโลก (World Health Organization,
2010; 2014: 18) ได้แก่
   
1) มาตรการการควบคุมการเข้าถึงทางกายภาพของเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
   
2) มาตรการการควบคุมการโฆษณาเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
3) มาตรการทางภาษีและราคาเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
4) มาตรการลดการบริโภคเกลือ
5) มาตรการลดการบริโภคไขมันทรานส์
6) มาตรการรณรงค์สาธารณะด้านพฤติกรรมการบริโภค
2. แนวคิดขององค์การอนามัยโลกในการประชุมระหว่างประเทศ 7 ครัง้ เกีย่ วกับหลักกลยุทธ์การส่งเสริม
สุขภาพและโภชนาการ (Ministry of Public Health, 2011) ได้แก่
1) นโยบายการส่งเสริมสุขภาพ
2) สภาพแวดล้อม
3) ความสัมพันธ์กบั ชุมชน-กิจกรรมชุมชน
4) ทักษะด้านสุขภาพของบุคคล
5) บริการสุขภาพและสาธารณะ
3. องค์การอนามัยโลก (Leger, 1999: 51-57) ก�ำหนดองค์ประกอบในการด�ำเนินงานโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพและโภชนาการ หรือสถาบันการศึกษาส่งเสริมสุขภาพและโภชนาการ ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ
ได้แก่
1) นโยบายสุขภาพ
2) สภาพแวดล้อมทางด้านกายภาพ   
3) สภาพแวดล้อมทางด้านสังคม
4) ความสัมพันธ์กบั ชุมชน
5) ทักษะด้านสุขภาพของบุคคล                
6) บริการด้านสุขภาพ
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4. แนวคิดทฤษฎี The precede-proceed model ของ Green and Kreuter (2005) มีเป้ าหมายคือ
คุณภาพชีวติ /การมีสขุ ภาพทีด่ ี โดยในขัน้ Educational and ecological assessment กล่าวถึง องค์ประกอบ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับพฤติกรรมสุขภาพและแบ่งกลุม่ องค์ประกอบเหล่านี้ออกเป็ น 3 กลุม่ ได้แก่
1) ปั จจัยน�ำ (predisposing factors) เช่น ค่านิยมด้านสุขภาพ (values) การรับรูด้ า้ นสุขภาพ
(perceptions) เป็ นต้น
2) ปั จจัยเสริม (reinforcing factors) เช่น การได้รบั ค�ำแนะน�ำสนับสนุน (encouragement)
จากพ่อแม่ (parents) บุคคลอืน่ ๆ (other Personnel) เป็ นต้น
3) ปั จจัยเอือ้ (enabling factors) เช่น นโยบายการส่งเสริมสุขภาพ (rules or laws) เป็ นต้น
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กรอบแนวคิ ดในการวิ จยั
มาตรการที่ควรดาํ เนิ นการมากที่สดุ /มีความคุม้ ค่าสูง (best buys)
ในการป้ องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อที่เกี่ยวข้องกับงานด้าน
โภชนาการเยาวชนขององค์การอนามัยโลก
(World Health Organization, 2010; 2014: 18)
1) มาตรการการควบคุ ม การเข้า ถึง ทางกายภาพของเครื่อ งดื่ม
แอลกอฮอล์
2) มาตรการการควบคุมการโฆษณาเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
3) มาตรการทางภาษีและราคาเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
4) มาตรการลดการบริโภคเกลือ
5) มาตรการลดการบริโภคไขมันทรานส์
6) มาตรการรณรงค์สาธารณะด้านพฤติกรรมการบริโภค
แนวคิ ดขององค์การอนามัยโลกในการประชุมระหว่างประเทศ
7 ครัง้ เกี่ยวกับหลักกลยุทธ์การส่งเสริ มสุขภาพและโภชนาการ
(Ministry of Public Health, 2011)
1) นโยบายการส่งเสริมสุขภาพ
2) สภาพแวดล้อม
3) ความสัมพันธ์กบั ชุมชน-กิจกรรมชุมชน
4) ทักษะด้านสุขภาพของบุคคล
5) บริการสุขภาพและสาธารณะ
องค์ประกอบในการด�ำเนิ นงานโรงเรียนส่งเสริ ม สุขภาพและ
โภชนาการ หรือสถาบันการศึกษาส่งเสริม สุขภาพและโภชนาการ
ขององค์การอนามัยโลก
(Leger, 1999: 51-57)
1) นโยบายสุขภาพ
2) สภาพแวดล้อมทางด้านกายภาพ   
3) สภาพแวดล้อมทางด้านสังคม
4) ความสัมพันธ์กบั ชุมชน
5) ทักษะด้านสุขภาพของบุคคล                
6) บริการด้านสุขภาพ
แนวคิ ดทฤษฎี The precede-proceed model
(Green and Kreuter, 2005)
มีเป้ าหมายคือ คุณภาพชีวติ /การมีสขุ ภาพทีด่ ี โดยในขัน้ Educational
and ecological assessment กล่าวถึงองค์ประกอบทีเ่ กีย่ วข้องกับ
พฤติกรรมสุขภาพและแบ่งกลุม่ องค์ประกอบเหล่านี้ออกเป็ น 3 กลุม่
ได้แก่
1) ปั จจัยน�ำ (predisposing factors) เช่น ค่านิยมด้านสุขภาพ (values)
การรับรูด้ า้ นสุขภาพ (perceptions) เป็ นต้น
2) ปั จจัยเสริม (reinforcing factors) เช่น การได้รบั ค�ำแนะน�ำสนับสนุน
(encouragement) จากพ่อแม่ (parents) บุคคลอืน่ ๆ (other personnel)
เป็ นต้น
3) ปั จจัยเอือ้ (enabling factors) เช่น นโยบายการส่งเสริมสุขภาพ
(rules or laws) เป็ นต้น

ภาพที ่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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การสัมภาษณ์ผทู้ รงคุณวุฒ ิ

ตัวบ่งชี้
1. ตัวบ่งชีห้ ลัก
2. ตัวบ่งชีย้ อ่ ย

การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ

แบบวัด
การส่งเสริ ม
โภชนาการ
ส�ำหรับเยาวชน
ภาคตะวันออก
ของประเทศไทย
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วิ ธีดำ� เนิ นการวิ จยั
กลุม่ ตัวอย่าง
1. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
กลุม่ ตัวอย่างคือ เยาวชนอายุ 19 - 25 ปี ในภาคตะวันออกของประเทศไทย จ�ำนวน 800 คน การก�ำหนด
ขนาดกลุม่ ตัวอย่างใช้ตารางของ Krejcie and Morgan (1970: 607-610) แบ่งเป็ น
1) กลุม่ ตัวอย่างเพือ่ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส�ำรวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA)
จากโปรแกรมเอสพีเอสเอส (SPSS) จ�ำนวน 400 คน
2) กลุ่มตัวอย่างเพือ่ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis:
CFA) จากโปรแกรมลิสเรล (LISREL) จ�ำนวน 400 คน    
2. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ
กลุ่มตัวอย่างคือ ผูท้ รงคุณวุฒใิ นด้านการส่งเสริมโภชนาการหรือด้านการพัฒนาเยาวชนหรือด้านที่
เกีย่ วข้องกับโภชนาการและเยาวชน จ�ำนวน 50 คน โดยคัดเลือกกลุม่ ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง
เครื่องมือในการวิ จยั
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม
ขัน้ ตอนการดําเนิ นงานวิ จยั
การวิจยั ครัง้ นี้ มีขนั ้ ตอนการด�ำเนินงานวิจยั ดังนี้
1. ทบทวนวรรณกรรม แนวคิดทฤษฎีทเ่ี กีย่ วข้องแล้วน�ำมาสร้างแบบสัมภาษณ์
2. น�ำแบบสัมภาษณ์เสนอให้ผทู้ รงคุณวุฒจิ ำ� นวน 5 ท่าน ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (content
validity) และปรับปรุงแก้ไขแบบสัมภาษณ์ตามค�ำแนะน�ำของผูท้ รงคุณวุฒ ิ
3. น�ำแบบสัมภาษณ์ทป่ี รับปรุงเรียบร้อยแล้วไปสัมภาษณ์ผทู้ รงคุณวุฒใิ นด้านการส่งเสริมโภชนาการ
หรือด้านการพัฒนาเยาวชนหรือด้านทีเ่ กีย่ วข้องจ�ำนวน 50 ท่าน
4. น�ำผลข้อมูลจากการสัมภาษณ์มาสังเคราะห์ตวั บ่งชีก้ ารส่งเสริมโภชนาการส�ำหรับเยาวชนในภาค
ตะวันออก
5. ทบทวนวรรณกรรม แนวคิดทฤษฎีทเ่ี กีย่ วข้องแล้วน�ำมาสร้างตัวบ่งชีก้ ารส่งเสริมโภชนาการส�ำหรับ
เยาวชนภาคตะวันออก ร่วมกับตัวบ่งชีท้ ไ่ี ด้จากการสัมภาษณ์ผทู้ รงคุณวุฒ ิ 50 ท่าน
6. น�ำตัวบ่งชีก้ ารส่งเสริมโภชนาการส�ำหรับเยาวชนภาคตะวันออกทัง้ จากการสัมภาษณ์ผทู้ รงคุณวุฒ ิ
50 ท่านและจากการสังเคราะห์วรรณกรรม แนวคิดทฤษฎีทเ่ี กีย่ วข้องทัง้ หมดมาสร้างแบบสอบถาม
7. น� ำแบบสอบถามทีส่ ร้างขึน้ เสนอให้ผทู้ รงคุณวุฒจิ �ำนวน 5 ท่าน ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา
(Content validity) และหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ระหว่างข้อค�ำถามกับเนื้อหา แล้วน�ำมาปรับปรุงแก้ไข
ตามค�ำแนะน�ำของผูท้ รงคุณวุฒ ิ
8. น�ำแบบสอบถามทีป่ รับปรุงเรียบร้อยแล้วไปทดลองใช้ (try out) กับกลุม่ ทีไ่ ม่ใช่กลุม่ ตัวอย่าง จ�ำนวน
30 คน
9. วิเคราะห์หาค่าความเชื่อมันของแบบสอบถาม
่
(reliability) โดยวิธกี ารหาค่าสัมประสิทธิ ์แอลฟา
(coefficient of alpha) ของครอนบาค (cronbach) เพือ่ ให้ได้คา่ ความเชือ่ มัน่ (reliability) ของแบบสอบถาม    
ทัง้ ฉบับ
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10. หาค่าการวิเคราะห์รายข้อ (item analysis) โดยหาความสัมพันธ์ระหว่างข้อค�ำถามรายข้อกับคะแนน
รวมของแบบสอบถามแต่ละด้าน (item - total correlation)
11. หาความตรงเชิงโครงสร้าง (construct validity) โดยวิธกี ารวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
(Confirmatory Factor Analysis: CFA) เพือ่ ตรวจสอบแบบสอบถามกับข้อมูลเชิงประจักษ์
12. หลังจากนัน้ น�ำแบบสอบถามทีส่ มบูรณ์เก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่มตัวอย่างเยาวชนในภาคตะวันออก
จ�ำนวน 800 คน และวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไป
13. วิเคราะห์ขอ้ มูลทัวไป
่ โดยน�ำเสนอค่าสถิติ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าจ�ำนวน
14. วิเคราะห์ค่าเฉลีย่ (Mean) ค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviationหรือ SD) เพื่อให้
ทราบว่าข้อมูลมีการแจกแจงเป็ นโค้งปกติหรือไม่
15. วิเคราะห์คา่ ความเบ้ (Skewness หรือ Sk) ค่าความโด่ง (Kutosis หรือ Ku) ว่าอยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐาน
ทีย่ อมรับได้หรือไม่
16. วิเคราะห์คา่ สัมประสิทธิ ์การกระจาย (Coefficient of Variation หรือ C.V.) เพือ่ วัดการกระจายของ
ข้อมูล
17. วิเคราะห์คา่ สัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์แบบเพียร์สนั (Pearson’s product - moment correlation
coefficient) เพือ่ ให้ทราบว่าตัวแปรสังเกตได้ทศ่ี กึ ษามีปัญหาภาวะร่วมเส้นตรงเชิงพหุ (Multicollinearity) หรือ
ไม่
18. วิเคราะห์คา่ KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) และค่า Bartlett’s
Test (Bartlett’s test of Sphericity) เพือ่ ให้ทราบว่าข้อมูลจากแบบสอบถามเหมาะสมทีจ่ ะน�ำมาวิเคราะห์องค์
ประกอบหรือไม่
19. วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส�ำรวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA) โดยใช้โปรแกรมเอสพีเอสเอส
(SPSS) โดยวิเคราะห์จากข้อมูลกลุม่ ตัวอย่างเยาวชนในภาคตะวันออกจ�ำนวน 400 คนเพือ่ จัดกลุม่ ข้อมูลและ
เพือ่ ให้ได้องค์ประกอบขัน้ ต้นของข้อมูล
20. วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA) อันดับที่ 1-2 ด้วยโปรแกรม
ลิสเรล (LISREL) โดยวิเคราะห์จากข้อมูลกลุ่มตัวอย่างเยาวชนในภาคตะวันออกจ�ำนวน 400 คน เพือ่ สร้าง
โมเดล (model) แบบวัดทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ
21. วิเคราะห์คา่ น�้ำหนักองค์ประกอบ ค่า SE ค่า t ค่า R2 ค่าอันดับ ค่าระดับ ค่าไค-สแควร์ ค่า df ค่า    
P-value ค่า RMSEA ค่า X2/df ค่าดัชนี GFI ค่าดัชนี AGFI ค่า CN ค่า RMR ค่า Standardized RMR ค่าดัชนี
NFI ค่าดัชนี NNFI ค่า IFI ค่า CFI และตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดล
22. ได้ตวั บ่งชีแ้ ละแบบวัดการส่งเสริมโภชนาการส�ำหรับเยาวชนภาคตะวันออกของประเทศไทย
ผลการวิ จยั
1. ตัวบ่งชีห้ ลักของการส่งเสริมโภชนาการส�ำหรับเยาวชนภาคตะวันออกของประเทศไทยอย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 โดยเรียงล�ำดับจากน้อยไปมาก มี 4 ตัวบ่งชีห้ ลัก เรียกว่า PANE ได้แก่
1.1  ด้านการรับรูท้ างโภชนาการ (Perception)
1.2  ด้านกิจกรรมการบริโภคในชีวติ ประจ�ำวัน (Activity)
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1.3  ด้านงดการบริโภคเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์และจ�ำกัดการเข้าถึงเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ (No alcohol)
1.4 ด้านการสนับสนุนจากภาครัฐ สถานประกอบการ สถาบันการศึกษา และบุคคล (Encouragement)
ดังแสดงในภาพที่ 2
ด้านการรับรูท้ างโภชนาการ (Perception)
0.34**

ตัวบ่งชี้หลัก
ของการส่งเสริ มโภชนาการ
ส�ำหรับเยาวชนภาคตะวันออก
ของประเทศไทย
(PANE)

0.62*

0.71**

ด้านกิจกรรมการบริโภคในชีวติ ประจ�ำวัน (Activity)

ด้านงดการบริโภคเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์และ
    จ�ำกัดการเข้าถึงเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ (No alcohol)

0.97**

Chi – Square = 4.94   df = 47   
P - value = 1.00   
RMSEA = 0.000   ** p < .01

ด้านการสนับสนุนจากภาครัฐ
สถานประกอบการ สถาบันการศึกษา และบุคคล
(Encouragement)

ภาพที ่ 2  โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่ 2 (ตัวบ่งชีห้ ลักของการส่งเสริมโภชนาการส�ำหรับเยาวชน
ภาคตะวันออกของประเทศไทยหรือ PANE)

2. แบบวัดการส่งเสริมโภชนาการส�ำหรับเยาวชนภาคตะวันออกของประเทศไทยมี 4 ตัวบ่งชีห้ ลัก
(PANE) และ 20 ตัวบ่งชีย้ อ่ ย ได้แก่
2.1  ด้านการรับรูท้ างโภชนาการ (Perception) มี 4 ตัวบ่งชีย้ อ่ ย ได้แก่
1) การรับรูท้ างโภชนาการด้านการเป็ นแบบอย่างเกีย่ วกับการล้างมือก่อนรับประทานอาหาร
การเลือกรับประทานผักและผลไม้เป็ นประจ�ำ (Y1)
2) การรับรูท้ างโภชนาการด้านการดืม่ สุราท�ำให้สขุ ภาพเสือ่ มโทรม (Y2)
3) การรับรูท้ างโภชนาการด้านประโยชน์จากการดืม่ น�้ำสะอาดอย่างเพียงพอ (Y3)
4) การรับรูท้ างโภชนาการด้านการไม่รบั ประทานยานอนหลับเพือ่ คลายความเครียด (Y20)
2.2  ด้านกิจกรรมการบริโภคในชีวติ ประจ�ำวัน (Activity) มี 8 ตัวบ่งชีย้ อ่ ย ได้แก่
1) กิจกรรมการบริโภคในชีวติ ประจ�ำวันด้านการรับประทานอาหารครบ 3 มือ้ ส�ำหรับเยาวชน
(Y12)  
2) กิจกรรมการบริโภคในชีวติ ประจ�ำวันด้านการรับประทานผัก ผลไม้ทกุ วัน (Y13)  
3) กิจกรรมการบริโภคในชีวติ ประจ�ำวันด้านการรับประทานอาหารทีป่ รุงสุกใหม่ ๆ เป็ นประจ�ำ (Y14)  
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4) กิจกรรมการบริโภคในชีวติ ประจ�ำวันด้านการรับประทานอาหารครบ 5 หมู่ (Y15)
5) กิจกรรมการบริโภคในชีวติ ประจ�ำวันด้านการไม่รบั ประทานอาหารทีม่ ไี ขมันสูง (Y16)  
6) กิจกรรมการบริโภคในชีวติ ประจ�ำวันด้านการดืม่ น�้ำสะอาด 6-8 แก้ว ทุกวัน (Y17)
7) กิจกรรมการบริโภคในชีวติ ประจ�ำวันด้านการดืม่ นมหรือผลิตภัณฑ์จากนม อย่างน้อยวันละ

1 แก้ว (Y18)  
  
8) กิจกรรมการบริโภคในชีวติ ประจ�ำวันด้านการเตรียม/ท�ำอาหารรับประทานเองทีบ่ า้ นเป็ นประจ�ำ 
(Y19)  
2.3  ด้านงดการบริโภคเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์และจ�ำกัดการเข้าถึงเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ (No alcohol)
มี 2 ตัวบ่งชีย้ อ่ ย
1) งดการบริโภคเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์และจ�ำกัดการเข้าถึงเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ดา้ นการแนะน�ำ
ให้ความรูเ้ กีย่ วกับโทษของการดืม่ เครือ่ งดืม่ ทีม่ แี อลกอฮอล์ (Y10)        
2) งดการบริโภคเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์และจ�ำกัดการเข้าถึงเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ดา้ นการแนะน�ำ 
สนับสนุน ตักเตือนไม่ให้ดม่ื เครือ่ งดืม่ ทีม่ แี อลกอฮอล์ (Y11)        
2.4 ด้านการสนับสนุนจากภาครัฐ สถานประกอบการ สถาบันการศึกษาและบุคคล (Encouragement)
โดยการศึกษานี้เสนอแนะว่า ตัวบ่งชีก้ ารส่งเสริมโภชนาการส�ำหรับเยาวชนภาคตะวันออกของประเทศไทยที่
ส�ำคัญทีส่ ุดคือ ตัวบ่งชีห้ ลักด้านการสนับสนุ นจากภาครัฐ สถานประกอบการ สถาบันการศึกษาและบุคคล
(Encouragement) มี 6 ตัวบ่งชีย้ อ่ ย เรียกว่า GUARDS ได้แก่
1) การสนับสนุนด้านการรับประทานผัก ผลไม้เป็ นประจ�ำ (Green) หรือ (Y9)
2) การสนับสนุนด้านการรับประทานข้าวกล้อง (Unpolished rice) หรือ (Y8)  
3)  การสนับสนุนด้านการรับประทานทีม่ ปี ระโยชน์ (Advantage) หรือ (Y4)  
4) การสนับสนุนด้านการลดเกลือ ลดการบริโภคไขมันทรานส์ ลดความอ้วน (Reduction) หรือ
(Y5)
5)  การสนับสนุนด้านการเลือกร้านประกอบการอาหารเพือ่ สุขภาพ (Diner) หรือ (Y7)  
6)  การสนับสนุนด้านงดการดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์และรณรงค์เกีย่ วกับนโยบายทีเ่ กีย่ วข้อง
(Stop of alcohol) หรือ (Y6) ดังแสดงในภาพที่ 3
3. โมเดลการวัดการส่งเสริมโภชนาการส�ำหรับเยาวชนภาคตะวันออกของประเทศไทยทีผ่ วู้ จิ ยั พัฒนา
ขึน้ มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (X2 = 4.94, df = 47.00, P-value = 1.00, GFI = 1.00, AGFI =
0.99, RMR = 0.0081, RMSEA = 0.000) ดังแสดงในภาพที่ 3
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Y1
Y2
ด้านการรับรูท้ าง
โภชนาการ (Perception)

Y3
Y20
Y12
Y13

0.34**

Y14
ด้านกิจกรรมการบริโภคใน
ชีวติ ประจ�ำวัน (Activity)

0.62**
ตัวบ่งชี้หลัก
ของการส่งเสริ มโภชนาการ
ส�ำหรับเยาวชนภาคตะวันออก
ของประเทศไทย
(PANE)

Y15
Y16
Y17
Y18
Y19

ด้านงด
การบริโภคเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
0.71** และจ�ำกัดการเข้าถึงเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
(No alcohol)

Y10
Y11
Green
(Y9)

0.97**

Unpolished
rice (Y8)
ด้านการสนับสนุนจาก
ภาครัฐ สถานประกอบการ สถาบันการ
ศึกษา และบุคคล (Encouragement)

Advantage
(Y4)
Reduction
(Y5)
Diner
(Y7)

Chi - Square = 4.94   df = 47   P - value = 1.00   RMSEA = 0.000       ** p < .01
ภาพที ่ 3 โมเดลแสดงตัวบ่งชีแ้ ละโครงสร้างแบบวัดการส่งเสริมโภชนาการส�ำหรับเยาวชน
ภาคตะวันออกของประเทศไทย
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อภิ ปรายผลการวิ จยั
ตัวบ่งชีห้ ลักของการส่งเสริมโภชนาการส�ำหรับเยาวชนภาคตะวันออกของประเทศไทย เรียกว่า PANE
ได้แก่ 1) ด้านการรับรูท้ างโภชนาการ (Perception) 2) ด้านกิจกรรมการบริโภคในชีวติ ประจ�ำวัน (Activity) 3)
ด้านงดการบริโภคเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์และจ�ำกัดการเข้าถึงเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ (No alcohol) 4) ด้านการ
สนับสนุนจากภาครัฐ สถานประกอบการ สถาบันการศึกษาและบุคคล (Encouragement) การศึกษานี้เสนอแนะ
ว่า ตัวบ่งชีก้ ารส่งเสริมโภชนาการส�ำหรับเยาวชนภาคตะวันออกของประเทศไทยทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ คือ ตัวบ่งชีห้ ลัก
ด้านการสนับสนุนจากภาครัฐ สถานประกอบการ สถาบันการศึกษาและบุคคล (Encouragement) ซึง่ มี 6 ตัว
บ่งชีย้ อ่ ย เรียกว่า GUARDS ได้แก่ การสนับสนุนด้านการรับประทานผัก ผลไม้ (Green) การสนับสนุนด้าน
การรับประทานข้าวกล้อง (Unpolished rice) การสนับสนุนด้านการรับประทานทีม่ ปี ระโยชน์ (Advantage) การ
สนับสนุนด้านการลดเกลือ ลดการบริโภคไขมันทรานส์ ลดความอ้วน (Reduction) การสนับสนุนด้านการเลือก
ร้านประกอบการอาหารเพือ่ สุขภาพ (Diner) การสนับสนุนด้านงดการดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์และรณรงค์เกีย่ ว
กับนโยบายทีเ่ กีย่ วข้อง (Stop of alcohol) ซึง่ ผลการวิจยั ดังกล่าวสอดคล้องกับมาตรการทีค่ วรดําเนินการมาก
ทีส่ ดุ /มีความคุม้ ค่าสูง (best buys) ในการป้ องกันและควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อทีเ่ กีย่ วข้องกับงานด้านโภชนาการ
ขององค์การอนามัยโลก (World Health Organization, 2010; 2014: 18) อันประกอบไปด้วย 1) มาตรการ
การควบคุมการเข้าถึงทางกายภาพของเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ 2) มาตรการการควบคุมการโฆษณาเครือ่ งดืม่
แอลกอฮอล์ 3) มาตรการทางภาษีและราคาเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ 4) มาตรการลดการบริโภคเกลือ 5) มาตรการ
ลดการบริโภคไขมันทรานส์ 6) มาตรการรณรงค์สาธารณะด้านพฤติกรรมการบริโภค และผลการวิจยั นี้ยงั
สอดคล้องใกล้เคียงสัมพันธ์กบั แนวคิดขององค์การอนามัยโลกในการประชุมระหว่างประเทศ 7 ครัง้ เกีย่ วกับ
หลักกลยุทธ์การส่งเสริมสุขภาพและโภชนาการ (Ministry of Public Health, 2011) และองค์ประกอบในการ
ด�ำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและโภชนาการ หรือสถาบันการศึกษาส่งเสริมสุขภาพและโภชนาการของ
องค์การอนามัยโลก (Leger, 1999: 51-57) นอกจากนี้ยงั พบว่า ผลการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้สอดคล้องกับแนวคิด
4X4X4 ของส�ำนักวิจยั นโยบายสร้างเสริมสุขภาพ ส�ำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (Health
Promotion Policy Research Center International Health Policy Program, 2014) ทีพ่ บว่า การบริโภคเครือ่ ง
ดืม่ แอลกอฮอล์และพฤติกรรมการบริโภคอาหารทีเ่ ป็ นอันตรายต่อสุขภาพเป็ น 2 ใน 4 ปั จจัยเสีย่ งทางพฤติกรรม
ทีท่ ำ� ให้เกิดโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รัง (NCDs) และผลการวิจยั ครัง้ นี้ ยังสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีของ Green and
Kreuter (2005) และงานวิจยั ของ Niampradit (2012: 112) ทีก่ ล่าวว่า นโยบาย การได้รบั ค�ำแนะน�ำสนับสนุน
และการรับรู้ เป็ นองค์ประกอบทีเ่ กีย่ วข้องกับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพด้วย ทีเ่ ป็ นเช่นนี้อาจเป็ นเพราะ
การสนับสนุนจากภาครัฐ สถานประกอบการ สถาบันการศึกษาและบุคคล (Encouragement) เป็ นสิง่ แวดล้อม
หลักทีส่ ำ� คัญและเป็ นตัวกระตุน้ ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการส่งเสริมโภชนาการของเยาวชนในภาคตะวันออกมากทีส่ ุด
หรืออาจกล่าวได้วา่ เยาวชนในภาคตะวันออกให้ความส�ำคัญกับการสนับสนุ นจากภาครัฐ สถานประกอบการ
สถาบันการศึกษา และบุคคลมากทีส่ ดุ ดังนัน้ ในการส่งเสริมโภชนาการส�ำหรับเยาวชนภาคตะวันออกของประเทศไทย
ให้ได้ผลส�ำเร็จอย่างยังยื
่ น จึงควรให้ความส�ำคัญกับเรือ่ งดังกล่าว
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเชิ งนโยบาย
การรับรูท้ างโภชนาการ (Perception) กิจกรรมการบริโภคในชีวติ ประจ�ำวัน (Activity) การงดการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และจ�ำกัดการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (No alcohol) การสนับสนุ นจากภาครัฐ    
สถานประกอบการ สถาบันการศึกษาและบุคคล (Encouragement) การสนับสนุนด้านการรับประทานผัก ผลไม้
(Green) การสนับสนุนด้านการรับประทานข้าวกล้อง (Unpolished rice) การสนับสนุนด้านการรับประทานที่
มีประโยชน์ (Advantage) การสนับสนุนด้านการลดเกลือ ลดการบริโภคไขมันทรานส์ ลดความอ้วน (Reduction)
การสนับสนุนด้านการเลือกร้านประกอบการอาหารเพือ่ สุขภาพ (Diner) การสนับสนุนด้านงดการดืม่ เครือ่ งดืม่
แอลกอฮอล์ และรณรงค์เกีย่ วกับนโยบายทีเ่ กีย่ วข้อง (Stop of alcohol) ตัวบ่งชีด้ งั กล่าวเป็ นตัวบ่งชีท้ ส่ี ำ� คัญ   
ในการส่งเสริมด้านโภชนาการ ดังนัน้ หน่วยงานภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น สถาบันการศึกษา โรงเรียน มหาวิทยาลัย
กระทรวงศึกษาธิการ ควรน�ำตัวบ่งชีด้ งั กล่าวมาใช้ในการก�ำหนดนโยบาย ปรับปรุงนโยบายทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ให้
เกิดการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพทีด่ ตี ่อไปในอนาคต
ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิ จยั ครัง้ ต่อไป
1. ควรศึกษาการพัฒนาตัวบ่งชีแ้ ละแบบวัดการส่งเสริมโภชนาการส�ำหรับเยาวชนภาคอื่น ๆ ของ
ประเทศไทย และศึกษาภาพรวมทัง้ ประเทศ รวมทัง้ ศึกษาเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างดังกล่าว
2. ควรศึกษาการพัฒนาตัวบ่งชีแ้ ละแบบวัดการส่งเสริมโภชนาการในกลุม่ ประชาชน ผูส้ งู อายุ ฯลฯ
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