โปรแกรมสร้างเสริมความรอบรู้ด้านอาหารในครูและบุคลากรทางการศึกษาวัยเกษียณ
FOOD LITERACY PROGRAM IN ELDERLY RETIREMENT TEACHERS

เกศินี จงมนตรี

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2562

โปรแกรมสร้างเสริมความรอบรู้ด้านอาหารในครูและบุคลากรทางการศึกษาวัยเกษียณ

เกศินี จงมนตรี

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปีการศึกษา 2562
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

FOOD LITERACY PROGRAM IN ELDERLY RETIREMENT TEACHERS

KAESINEE CHONGMONTRI

A Dissertation Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree of DOCTOR OF EDUCATION
(Health Education & Physical Education)
Faculty of Physical Education, Srinakharinwirot University
2019
Copyright of Srinakharinwirot University

ปริญญานิพนธ์
เรื่อง
โปรแกรมสร้างเสริมความรอบรู้ด้านอาหารในครูและบุคลากรทางการศึกษาวัยเกษียณ
ของ
เกศินี จงมนตรี
ได้รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยให้นับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

(รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

คณะกรรมการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์
.............................................. ที่ปรึกษาหลัก
(อาจารย์ ดร.อนันต์ มาลารัตน์)

.............................................. ประธาน
(ศาสตราจารย์ ดร. นพ.วิโรจน์ เจียมจรัสรังษี)

.............................................. ที่ปรึกษาร่วม
(อาจารย์ ดร.สิงหา จันทน์ขาว)

.............................................. กรรมการ
(อาจารย์ ดร.สาธิน ประจันบาน)
............................................... กรรมการ
(รองศาสตราจารย์ ดร.สุปราณี ขวัญบุญจันทร์)

ง
บทคัดย่อภาษาไทย

ชื่อเรื่อง
ผู้วิจัย
ปริญญา
ปีการศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

โปรแกรมสร้างเสริมความรอบรู้ด้านอาหารในครูและบุคลากรทางการศึกษาวัยเกษียณ
เกศินี จงมนตรี
การศึกษาดุษฎีบัณฑิต
2562
อาจารย์ ดร. อนันต์ มาลารัตน์
อาจารย์ ดร. สิงหา จันทน์ขาว

การวิจัยและพัฒนาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาองค์ประกอบ ตัวชี้วัด สร้างแบบประเมินความรอบรู้
ด้านอาหาร ซึ่งได้มาจากทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร 5 คน ประเมิน
ระดับความรอบรู้ด้านอาหารครูและบุคลากรทางการศึกษาวัยเกษียณ อายุ 60 ปีขึ้นไป ที่มีค่าดัชนีมวลกาย 23.0 ขึ้นไป
170 คน สังเคราะห์แนวทางในการจัดโปรแกรมฯ การสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมฯ 10 คน ที่ได้มาจาก
การเลือกแบบเจาะจง 2) สร้างและพัฒนาโปรแกรมสร้างเสริมความรอบรู้ด้านอาหารในครูและบุคลากรทางการศึกษาวัย
เกษียณ โดยประยุกต์ทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความหมายของดีฟิงค์ แนวคิดการประเมินแบบเสริมพลังอานาจ และการ
จัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม จากนั้นตรวจสอบคุณภาพโปรแกรมฯและปรับปรุงครั้งที่ 1 ทดลองนาร่องโปรแกรมฯ ในกลุ่ม
ตัวอย่าง 2 กลุ่ม จานวน 6 คน และปรับปรุงครั้งที่ 2 3) ทดลองและประเมินผลการใช้โปรแกรม ในกลุ่มครูและบุคลากร
ทางการศึกษาวัยเกษียณ อายุ 60 ปีขึ้นไป ที่มีค่าดัชนีมวลกาย 23.0 ขึ้นไป 20 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์
เนื้อหา การสรุปอุปนัย การหาค่าสถิติพื้นฐาน วิเคราะห์สถิติแบบนอนพาราเมตริก (Nonparametric Statistics) วิเคราะห์
คะแนนความแตกต่างรายคู่ด้วย Wilcoxon sign rank test และ McNemar test เพื่อประเมินระดับความรู้ด้านอาหาร
และโภชนาการ ระดับพฤติกรรมด้านอาหาร ก่อนและหลังการทดลอง วิเคราะห์คะแนนเปรียบเทียบความแปรปรวนทาง
เดียววัดซ้า (Friedman test) ความแตกต่างรายคู่ด้วย Wilcoxon sign rank test วิเคราะห์ระดับทักษะด้านอาหารจาก
การเข้าร่วมโปรแกรมฯด้วย Kendall Coefficient of Concordance สาหรับตัวบ่งชี้ทางชีวภาพวิเคราะห์ด้วย One Way
Repeated ANOVA ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบความรอบรู้ด้านอาหารประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ 1.ความรู้
ด้านอาหารและโภชนาการ 2.ทักษะด้านอาหาร ได้แก่ การเลือกอาหาร การวางแผนและการจัดการ การเตรียมอาหาร
การบริโภคอาหาร และ3.พฤติก รรมด้านอาหาร ตัวชี้วัดจานวน 60 ตัวชี้ วัด แบบประเมิ น ความรอบรู้ด้านอาหาร 74
ข้ อ แบ่ งออกเป็ น ข้ อ มู ล ทั่ ว ไป 10 ข้ อ ความรอบรู้ด้ า นอาหาร 62 ข้ อ ผลการประเมิ น ระดั บ ความรู้ด้ า นอาหารและ
โภชนาการอยู่ ในระดั บ ปฏิ สั ม พั น ธ์ ทั ก ษะด้ า นอาหารอยู่ ใ นระดั บ พื้ น ฐาน และพฤติ ก รรมด้ า นอาหารอยู่ ใ นระดั บ
วิจ ารณญาณ โปรแกรมประกอบด้ ว ย 4 โปรแกรมย่ อ ยซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ ทั ก ษะด้ า นอาหาร ตรวจสอบคุ ณ ภาพโดย
ผู้เชี่ยวชาญ 5 คนผ่านเกณฑ์ที่กาหนด เมื่อทดลองนาร่องและทดลองใช้พบว่าสามารถทาให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาวัยเกษียณมีระดับความรอบรู้ด้านอาหารดีขึ้น อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยก่อนการทดลองมีระดับ
ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ และพฤติกรรมด้านอาหารระดับปฏิสัมพันธ์ หลังการทดลองอยู่ในระดับวิจารณญาณ
ระดับทักษะด้านอาหารมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นในระหว่างการทดลอง และหลังการทดลองพัฒนาจากระดับพื้นฐานไปสู่ระดับ
ปฏิสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดัชนีมวลกาย ร้อยละไขมันในร่างกาย และเส้นรอบเอวลดลงอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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This research aimed 1) to study Component, Indicators, Crate Food Literacy Questionnaires
were from systematic review and five food experts interview, One hundred and seventy in Elderly retirement
teachers sixty years old and older BMI twenty three and up for evaluating Food Literacy Level. Program
guideline synthesis were collected from ten stakeholders by using the purposive sampling; 2) to develop a
Food Literacy Program in Elderly retirement teachers by applying Dee Fink taxonomy of significant learning,
Evaluation empowerment and Group process. The effectiveness of the program was tested and first
improved. Pilot study with six samples in two groups was tested and second improved; 3) to trial run and the
program was evaluated from twenty Elderly retirement teachers sixty years old and older BMI twenty three
and up. Analysed by content analysis, analytic induction program, basic statistic. Food and nutrition
knowledge Level, Food Behaviours Level were evaluated Pre-Post test. Its was analysed by Nonparametric
Statistics, Wilcoxon sign rank test and McNemar test. Evaluate Food Skill Level were analysed by Friedman
test, Wilcoxon sign rank test and Kendall Coefficient of Concordance. Biomarkers were analysed by One
Way Repeated ANOVA. The research showed that the component of Food Literacy included three
components were 1. Food and nutrition knowledge 2. Food Skills included Selection, Planning and
management, Preparing, Eating and 3. Food Behaviours. Sixty indicators. Seventy four items in Food
Literacy Questionnaires divided into ten general information sixty two Food Literacy. The results Food and
nutrition knowledge Level were Interaction. Food Skills Level were Foundation and Critical in Food
Behaviours Level. This program consisted of four sub-programs which correspond with Food Skills. Five
expert checking quality program were passed the criteria. By pilot study and trial running the program, its
was found that it made higher Food Literacy Level in Elderly retirement teachers significantly at a level of
0.05. The Food and nutrition knowledge Level , Food Behaviours Level were Interaction in Pre-test and
Critical Level in Post-test. The Food Skills Level were developed between test and Foundation Level to
Critical Level in Post-test significantly at a level of 0.05. Body Mass Index , Fat percentage and waist
circumference were decreased significantly at a level of 0.05

Keyword : Food Literacy, Retirement teachers, Elderly
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มาลารัตน์ อาจารย์ ดร.สิงหา จันทน์ขาว ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ ที่ได้ให้คาแนะนา คอยช่วยเหลือ
สนับสนุน ให้ข้อเสนอแนะ ตรวจสอบการดาเนินการวิจัย และให้กาลังใจด้วยดีเสมอมา ผู้วิจัยรู้สึก
ซาบซึ้งและขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
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ดร.พิมพา ม่วงศิริธรรม อาจารย์ที่ปรึกษานิสิตปริญญาเอก สาขาสุขศึกษาและพลศึกษา คณะพล
ศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ให้ความเมตตามาเป็นกรรมการสอบปริญญานิพนธ์ รวมทั้ง
คอยติดตามกระตุ้นและให้กาลังใจในการทาวิจัยมาโดยตลอด
ผู้วิจัยขอขอบพระคุณคณะผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ตรวจสอบเครื่องมือในการวิจัยทุก
ท่าน ผู้บริหาร บุคลากรสานักงานคณะกรรมส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึ ก ษา ที่ ท าให้ เครื่อ งมื อ และโปรแกรมฯมี ค วามสมบู รณ์ จ นผู้ วิ จั ย สามารถพั ฒ นางานได้ ส าเร็ จ
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อย่างดีมาโดยตลอด และครูและบุคลากรทางการศึกษาวัยเกษียณทุกท่าน ที่กรุณาเป็นกลุ่มตัวอย่าง
มีส่วนร่วมในการวิจัยครั้งนี้
สุดท้ายนี้ คุณความดีของปริญญานิพนธ์ ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบแด่ บิดา มารดา ทุกคนใน
ครอบครัว ครูบ าอาจารย์ เพื่ อ นๆ ผู้ ที่ มี พ ระคุ ณ ทุ ก ท่ าน ผู้ ที่ ค อยเป็ น ก าลั ง ใจทุ ก ท่ า นที่ ให้ ค วาม
ช่วยเหลือ สนับสนุน จนผู้วิจัยสามารถสร้างผลงานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อสังคม
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บทที่ 1
บทนา
ภูมิหลัง
ประชากรโลกจะมีอายุสูงขึ้นเรื่อย ๆ ในขณะที่ประเทศพัฒ นาแล้วได้กลายเป็น สังคม
สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ไปแล้วทุ กประเทศ ซึ่งประเทศไทยเป็น ประเทศลาดับที่ 3 ในทวีปเอเชียที่
โครงสร้า งประชากรสู ง อายุ เพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งรวดเร็ว สาเหตุ ส าคั ญ ของการเพิ่ ม สั ด ส่ ว นประชากร
ผู้สูงอายุอย่างรวดเร็วเนื่องมาจากปัจจัยสาคัญ 2 ประการคือ การลดลงของภาวะเจริญพันธุ์หรือ
การเกิดน้อยลง และการลดภาวะการตายทาให้อายุคนไทยยืนยาวขึ้น ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา
ประชากรรวมของประเทศไทยเพิ่มช้าลงอย่างมาก แต่ประชากรสูงอายุกลับเพิ่มด้วยอัตราที่เร่งเร็ว
ขึ้น ในปี 2559 จานวนประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป 11 ล้านคนคิดเป็นร้อยละ 16.5 ของประชากร
ทั้งหมด คาดประมาณว่าปี 2564 ประเทศไทยจะเข้าสู่ “สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์” (Completed
Aged society) เมื่อประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 20 และปี 2574 ประเทศไทย
จะเข้ า สู่ “สั ง คมสู ง อายุ ร ะดั บ สุ ด ยอด” (Super aged society) การเข้ า สู่ สั ง คมผู้ สู ง อายุ อ ย่ า ง
สมบูรณ์ แสดงถึงความจาเป็นที่ต้องปรับระบบบริการรองรับผู้สูงอายุ และการเตรียมความพร้อม
ประชากรในการเข้าสูงสังคมอายุอย่างมีคุณภาพ ลดภาระค่าใช้จ่ายด้า นสุขภาพในอนาคต ดังนั้น
แผนพั ฒ นาสุ ขภาพแห่ งชาติ ฉ บั บ ที่ 12 กระทรวงสาธารณสุ ข พ.ศ. 2560 - 2564 จึงมี แผนการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มวัย ด้านสุขภาพ ซึ่งมีโครงการที่สาคัญหนึ่งคือ โครงการพัฒนาและ
สร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยผู้สู งอายุ โดยมีองค์ประกอบ ตัวชี้วัด คือ ร้อยละของ Healthy
ageing โดยมีเป้าหมายระยะ 5 ปี คือ ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในสังคม มีความมั่นคงปลอดภัยและ
แข็งแรง รวมทั้งกรอบยุทธศาสตร์ที่ส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัย โดยเฉพาะผู้สูงอายุสุขภาพดี ดูแล
ตนเองได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ผู้สูงอายุมักพบโรคได้บ่อยซึ่งเกิดการเสื่อมถอยตามวัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ การดูแล
สุขภาพที่ไม่ดีพอและต่อเนื่องจึงทาให้เกิดความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับโภชนาการ
นวนิ ต ย์ จั น ทร์ ชุ่ ม (2550) อธิ บ ายว่ า โรคที่ พ บบ่ อ ยในผู้ สู ง อายุ ดั ง กล่ า ว สาเหตุ ม าจากการ
รับประทานอาหารไม่ถูกต้อง ขาดแคลนเงินซื้ออาหาร ไม่มีความอยากอาหาร ระบบการย่อยและ
ดูดซึมเสื่อมสภาพ และอารมณ์ที่ผันแปร ว้าเหว่ วิตกกังวล ทาให้ความอยากรับประทานอาหาร
ลดลง ผู้สูงอายุเป็นบุคคลที่ต้องรับประทานอาหารให้ได้สัดส่วน ได้รับปริมาณเพียงพอกับความ
ต้องการของร่างกาย เช่นเดียวกับวัยอื่น ๆ คือ มีความต้องการพลังงานและสารอาหารชนิดอื่น ๆ
เหมือนบุคคลทั่วไป ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มักจะเจ็บป่วยด้วยโรคใดโรคหนึ่งเสมอ อาหารจึงเป็นสิ่ง
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สาคัญที่จะทาให้อาการเจ็บป่วยไม่รุนแรง หายเร็ว มีระยะพักฟื้นสั้น และรักษาโรคได้ โดยเฉพาะ
อาหารที่ใช้เครื่องเทศที่มีสรรพคุณทางยาจะช่วยให้ร่างกายมีความต้านทานสูง ทาให้มีศักยภาพใน
การพึ่งตนเอง และในการทางานมากขึ้น มีอายุยืนยาว และที่สาคัญทาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วย
จากข้อมูลขนาดครัวเรือนเฉลี่ย พ.ศ.2559 กระทรวงมหาดไทย พบว่าลักษณะการอยู่
อาศัยของผู้สูงอายุจะเปลี่ยนจากครอบครัวขยายเป็นครัวเดี่ยวที่สมาชิกในครัวเรือนน้อยลง จนถึง
การอาศัยอยู่เพียงคนเดียว โดยส่วนใหญ่ขนาดครัวเรือนจะเหลือเพีย ง 3 คน ซึ่งสัดส่วนผู้สูงอายุที่
อยู่ลาพังมีแนวโน้มสูงขึ้น มีอายุยืนยาวขึ้น แต่ผู้สูงอายุยังสูญเสียปีสุขภาวะเพิ่มขึ้น ป่วยตายด้วย
โรคที่ป้องกันได้ การเปลี่ยนแปลงทางระบาดวิทยาทาให้รูปแบบของภาระโรคเปลี่ยนจากโรคติดเชื้อ
เป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่ม ขึ้นเป็น 2 เท่าสาเหตุการตายส่วนใหญ่ของผู้สูงอายุไทย
ยังคงเป็นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ภาวะอ้วน โรคเรื้อรัง แนวโน้มของปัญหาเพิ่มขึ้นส่งผล
ให้ภาระค่าใช้จ่ายทางด้านสุขภาพ และสูญเสียทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาล สานักโรคไม่ติดต่อ
กรมควบคุมโรคได้คาดการณ์ว่าปี 2558 ประเทศไทยจะสูญเสียรายได้เนื่องจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
52,150 ล้านบาท แต่หากผู้สูงอายมีการดูแลและป้องกันตนเองจะช่วยลดการสูญเสียได้ถึงร้อยละ
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สถานการณ์สุขภาพของผู้สูงอายุร้อยละ 35 มีภาวะอ้วน เพศหญิงร้อยละ 43 เพศชาย
ร้อยละ 27 (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย, 2559) และจากการศึกษาทางระบาดวิทยา
กระทรวงสาธารณสุขพบว่า ดัชนีมวลกายมีความสัมพันธ์กับ อัตราตายโดยผู้มีค่าดัชนีมวลกาย
มากกว่ า 25.0 กก./ม 2 หรื อ ต่ าว่ า 18.5 กก./ม 2 มี อั ต ราตายสู ง กว่ า ผู้ ที่ มี ค่ า ดั ช นี ม วลกาย
18.5-22.9 กก./ม2 โดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขได้มีการสารวจสุขภาพประชากรไทยโดยการ
ตรวจร่างกายพ.ศ. 2557 พบผู้สูงอายุอายุมากว่า 60 ปีขึ้นไป เพศชาย และหญิง มีระดับดัชนีมวล
กาย 25.7 กก./ม2 และ 38.9 กก./ม2 ตามลาดับ ซึ่งเกินเกณฑ์มาตรฐาน อีกทั้งพบโรคเรื้อรังใน
กลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดของประชากรไทยอายุ 60 ปีขึ้นไปในเพศหญิง 5 อันดับแรก ได้แก่
โรคอ้วนลงพุง ร้อยละ 66 โรคเมตาบอลิกซินโดรม ร้อยละ 57.5 ความดันโลหิตสูง ร้อยละ 55.7
โรคอ้วน 42.7 และโรคโคเลสเตอรอลในเลือดสูงร้อยละ 22.4 ตามลาดับ โดยมีข้อเสนอแนะในการ
ปรับมาตรการด้านพฤติกรรมสุขภาพคือ การลดปัญหาโรคอ้วนและโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด
เน้ น มาตรการป้ องกั น แบบปฐมภู มิให้ เข้มข้น มากขึ้น ได้แก่ การส่งเสริม การกิน อาหารสุขภาพ
กินอาหารที่มีกากใยสูง ผักผลไม้ ลดการกินอาหารหวาน อาหารเค็ม สนับสนุนการออกกาลังกาย
และการควบคุม น้ าหนั ก กายให้ เหมาะสม ซึ่งควรมีการสนั บ สนุ น การศึกษาเชิงลึก การพัฒ นา
รูปแบบการดาเนินการลดความเสี่ยงและลดโรคที่มีประสิทธิผล (วิชัย เอกพลากร, 2557)
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สาหรับพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพนั้นพบว่า เมื่ออายุของผู้บริโภคสูงขึ้น
ผู้บริโภคจะมีเหตุผลมากขึ้น ในการบริโภคอาหาร โดยเลือกอาหารที่ ทาให้ผู้บริโภคมีสุขภาพที่
แข็งแรง และยังส่งผลให้บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพอื่น ๆ ตามมา เช่น อาหารเสริม ผัก และผลไม้
โดยรั บ บริ ก ารหรื อ เลื อ กจากห้ า งสรรพสิ น ค้ า และร้ า นสะดวกซื้ อ ที่ ท าให้ ผู้ บ ริ โ ภคมี ค วาม
สะดวกสบายมากที่ สุ ด รวมทั้ ง ความต้ อ งการบริโภคอาหารแต่ ล ะรายมี ค วามแตกต่ างกั น ซึ่ ง
ธีรวีร์ วราธรไพฑู รย์ (2557) ได้อธิบายว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกบริโภคอาหาร
โดยรวม ได้แก่ รายได้ของผู้บริโภค ราคาของอาหาร ปริมาณเงินหมุนเวียนที่อยู่ในมือ ปริมาณ
อาหารในตลาด ระบบการค้าและชาระเงิน ดังนั้นแนวทางการส่งเสริมสุขภาพในปัจจุ บันจึงมุ่งเน้น
ไปที่การส่งเสริม ควบคุม ป้องกันปัจจัยเสี่ยง ได้แก่ การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพด้านอาหารและ
โภชนาการด้วยการลดอาหารหวาน มัน เค็ม และเพิ่มผักผลไม้ ส่งเสริมการออกกาลังกายและให้มี
กิจกรรมทางกายเพิ่มมากขึ้น เพื่อควบคุมป้องกันโรคอ้วน การส่งเสริมภาวะโภชนาการในผู้สูงอายุ
จึงเป็นสิ่งสาคัญมากเพื่อคงไว้ซึ่งสุขภาพที่แข็งแรง และลดภาวะความรุนแรงของโรคต่าง ๆ โดย
คานึงถึงความต้องการของสารอาหาร เน้นความสมดุล ความพอดี และความหลากหลายของ
อาหาร (ปาจรีย์ อับดุลลากาซิม และ รัตนา สาโรงทอง, 2554) ตลอดจนการสร้างสิ่งแวดล้อมใหม่
กาหนดมาตรการทางกฎหมายเพื่อควบคุมวิถีชีวติ เสี่ยง โดยเน้นกิจกรรมที่ทาให้พลังงานในร่างกาย
สมดุลกันระหว่างการรับเข้ามาในร่างกายกับการใช้ไป ดังนั้นผู้สูงอายุต้องหันมาดูแลสุขภาพของ
ตนเอง และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารให้ถูกต้องเพื่อต้านทานโรค โดยเฉพาะการ
ควบคุมน้าหนักที่เหมาะสม มีดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์ปกติหรือเส้นรอบเอวอยู่ในเกณฑ์ปกติ เป็น
ข้อหนึ่งของมาตรฐานผู้สูงอายุที่พึงประสงค์ ซึ่งแนวทางการควบคุมและแก้ไขด้วยการส่งเสริมให้
เกิดพฤติกรรมใหม่ ที่เกิดจากความตั้งใจและให้ความร่วมมืออย่างดีในการดูแลสุขภาพตนเอง เริ่ม
ด้ ว ยการพั ฒ นาทั ก ษะทางสุ ข ภาพที่ ถู ก ต้ อ งและเพี ย งพอกั บ ตนเองเพื่ อ ใช้ ใ นการด าเนิ น
ชีวิตประจาวันอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นการสร้างความรอบรู้ทางสุขภาพให้มีมากขึ้น (Health literacy)
สถานการณ์ ค วามรอบรู้ด้ า นสุ ข ภาพทั่ ว โลกที่ ผ่ า นมา มี ค วามตื่ น ตั ว กั บ การด าเนิ น
นโยบายขององค์การอนามัยโลกเพื่อการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชนให้ทั่วหน้า
สาหรับประเทศไทย ขวัญเมือง แก้วดาเกิง และ ดวงเนตร ธรรมกุล (2558) ได้อธิบายแนวคิดการ
พัฒ นา Health literacy ที่ เผยแพร่โดยองค์การอนามัยโลกเป็นจุดหนึ่งในการขยายแนวคิดการ
พั ฒ นาระบบสุ ขภาพ การเสริม ความรู้และสมรรถนะของบุ ค คลทุ ก ช่วงวัย รวมทั้ งผู้ สู งอายุให้
สามารถดารงสุขภาวะไว้ได้อย่างต่อเนื่อง และปรับเป็นความเป็นอยู่ได้อย่า งสมดุลสุขภาพดี ทั้งนี้
ด้วยเหตุดังกล่าวปี พ.ศ.2557 กระทรวงสาธารณสุขได้สารวจความรอบรู้ทางสุขภาพของคนไทยวัย
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ผู้ ใหญ่ อ ายุ 15 ปี ขึ้น ไปทุ ก จั งหวั ด เกี่ ย วกั บ ความรอบรู้ท างสุ ขภาพ (Health Literacy) พบว่ า
ความรอบรู้ด้านสุขภาพอยู่ในระดับไม่ดีร้อยละ 49 ระดับพอใช้ร้อยละ 45.50 ระดับดีมากร้อยละ
5.5 ตามลาดับ และมีพ ฤติกรรมซึ่งเป็นผลลัพธ์สุขภาพอยู่ในระดับที่ไม่ดี ร้อยละ 63 (อังศินัน ท์
อิน ทรก าแหง, 2560) และปี 2559 คณะกรรมมาธิการขับ เคลื่อนการปฎิ รูป ระดับ ประเทศด้ าน
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้สารวจสถานการณ์ความรอบรู้ด้านสุขภาพคนไทย โดยประเมิน
ความรอบรู้ด้ านสุขภาพของประชาชนเรื่อง 3 อ. 2 ส. พบว่าส่วนใหญ่ มี ระดับ ความรอบรู้ด้ าน
สุขภาพอยู่ในระดับไม่ดีพอร้อยละ 59 (คณะกรรมมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูประดับประเทศ ด้าน
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ, 2559) ซึ่งแสดงให้ เห็ นว่า การ
เชื่อมโยงความเข้าใจไปสู่การปฏิบัติมีความจาเป็นมากขึ้น ที่ค วรทาให้ สอดคล้องกับ บริบทผล
การศึกษานี้สะท้อนว่า การทางานสุขศึกษาในภาพรวมยังต้องได้รับการปรับปรุงในจุดนี้เพิ่มขึ้น
ดังนั้นกระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ควรใช้ความรอบรู้ทางสุขภาพเป็นองค์ประกอบ
ตัวชี้วัด การประเมิน และใช้อธิบายการเปลี่ยนแปลงของผลลัพธ์ทางสุขภาพที่เกิดขึ้น จากการ
ทางานสุขศึกษาและกิจกรรมการสื่อสาร (Nutbeam, 2000) การสร้างเสริมความรอบรู้สุขภาพจึง
เป็นวิถีทางหนึ่งในการเพิ่มพลังให้กับประชาชนในการตัดสินใจเลือกและปฏิบัติตนในการดูแล
สุขภาพและชีวิตความเป็นอยู่ โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่นับวันต่อไปจะเป็นสังคมที่ใหญ่ที่สุด ซึ่ง
ปัญหาปัจจุบันพบว่า ผู้สูงอายุยังไม่มีความรอบรู้ด้านสุขภาพอย่างเพียงพอ และยังไม่มีโปรแกรมที่
จะพั ฒ นาในการจัดการกับปัญ หา รวมทั้ งยังไม่มีการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในผู้สูงอายุ
สะท้ อ นให้ เห็ น ว่ า โปรแกรมสุ ขภาพที่ มี อยู่ ในปั จจุ บั น ยั งไม่ ส ามารถท าให้ เกิ ด ความรอบรู้ด้ าน
สุขภาพได้ ดั้งนั้นการสร้างเสริมให้เกิดพฤติกรรมการบริโภคที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุจึง ควรมีการ
สร้างโปรแกรมที่สร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพโดยอาศัยหลักการความรอบรู้ด้านอาหารให้เพิ่ม
มากขึ้น
ในต่างประเทศมีแนวโน้มการศึกษาความรอบรู้ด้านอาหารเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารกันมากขึ้น ส่วนใหญ่เป็นการศึกษารูปแบบความรอบรู้ด้านอาหารในระดับเยาวชน
และทาความเข้าใจเพิ่มขึ้นในระดับผู้ใหญ่จนถึงวัยสูงอายุ ในประเทศไทยงานวิจัยความรอบรู้ด้าน
อาหารยังคงมีไม่มากนัก และควรมีการศึกษาเพิ่มมากขึ้น สอดคล้องกับการศึกษาของ Louisa
Ming Yan Chung (2017) ได้กล่าวถึงความรอบรู้ด้านอาหารในผู้ใหญ่เป็นตัวทานายพฤติกรรม
การบริโภคอาหารสุ ขภาพและคุ ณ ภาพชี วิต การบริโภค โดยให้ ข้อ เสนอจากการศึ ก ษาในการ
ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาองค์ประกอบความรอบรู้ด้านอาหารเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากความสาคัญ
ของความรอบรู้ด้านอาหารนั้นส่งผลให้มีรูปแบบการบริโภคอาหารที่ดี ผลการวิจัยพบว่า การเพิ่ม
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ความรอบรู้ด้านอาหารในผู้สูงอายุ จะช่วยส่งเสริมให้มีรูปแบบการรับประทานอาหารสุขภาพที่ดีขึ้น
ทางตรงกันข้ามหากมีความรอบรู้ด้านอาหารในระดับต่า จะไม่เพียงพอที่สนับสนุนครอบครัวที่จะ
พั ฒ นารู ป แบบการรั บ ประทานอาหารสุ ข ภาพที่ ดี ขึ้ น ได้ ไ ด้ (Nanayakkara, Margerison, &
Worsley, 2018)
สาหรับ แนวทางในการสร้างให้ เกิ ดความรอบรู้ด้านอาหารควรปรับ วิธีการให้ มี ความ
เหมาะสมกับวัยสูงอายุ เนื่องจากปัญหาความเสื่อมถอยทางด้านร่างกาย การฟังและอ่าน อิทธิพล
ของครอบครัวและกลุ่มเพื่อน ล้วนเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้ด้านสุขภาพ การให้ข้อมูลข่าวสารใน
ด้านสุขภาพจึงมีความจาเป็นต้องใช้สื่อสารแบบสองทางอยู่เป็น ระยะ ๆ เพื่อให้มั่นใจว่าเข้าใจ
ชัดเจน รวมทั้งการใช้กระบวนการกลุ่มในการทากิจกรรมจะช่วยให้เกิดการเสริมพลัง สอดคล้อง
กั บ แน วคิ ด ของ Nutbeam เชื่ อ ว่ า จะน าไป สู่ เ ป้ าห ม ายใน การสร้ า งเสริ ม พ ลั ง อ าน าจ
(Empowerment) การพั ฒ นาทั ก ษะตั้ ง แต่ ระดั บ พื้ น ฐาน (Functional Food literacy) ระดั บ ปฎิ
สัมพันธ์ (Interactive Food literacy) และวิจารณญาณ (Critical Food literacy) ซึ่งมีความสาคัญ
ต่อการกาหนดขอบเขตของเนื้อหาความรู้ในกระบวนการสุขศึกษาและการสื่อสาร เปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมได้เพิ่มมากขึ้น เนื่อ งจากการที่ผู้สูงอายุสามารถแสวงหาและเพิ่มพูนความรู้ที่ถูกต้อง
และนาความรู้นั้นมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง จะทาให้สามารถสร้างพลังจากกลุ่มทาให้
อดทน หรือจัดการควบคุมอิทธิพลจากสิ่งเร้าต่าง ๆ อันเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพในบริบทที่ตนเอง
อาศัยอยู่ได้ ภูมิต้านทานในผู้สูงอายุเกี่ยวกับสุขภาพที่สร้างขึ้นมาจากความรอบรู้ในการใช้ข้อมูล
ข่าวสารความรู้ให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพของตนเอง และพึ่งพาระบบสุขภาพน้อยลง (ขวัญเมือง
แก้วดาเกิง และ ดวงเนตร ธรรมกุล , 2558) ดังนั้นในการจัดโปรแกรมสร้างเสริมความรอบรู้ด้าน
อาหารในผู้สูงอายุ โดยเฉพาะพฤติกรรมการบริโภคอาหาร จึงต้องคานึงถึงความแตกต่างพื้นฐาน
ของบุคคลร่วมด้วยเพื่อให้โปรแกรมมีประสิทธิภาพมากขึ้น จากผลการศึกษาดังกล่าวข้างต้น จึง
จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างเสริมความรอบรู้ด้านอาหารแก่ผู้สูงอายุ โดยเฉพาะการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการบริโภคที่ไม่ถูกต้อง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ลดความเสี่ยงของการเกิด
ภาวะโภชนาการเกินหรือน้าหนักเกิน อันจะนาไปสู่โรคติดต่อไม่เรื้อรังต่าง ๆ ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ในประเทศก าลั ง พั ฒ นาและก าลั ง ก้ า วข้ า มไปสู่ ทั น สมั ย อย่ า งรวดเร็ ว
(Organization, 2002, April)
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยสนใจกลุ่มผู้สูงอายุครูและบุคลากรทางการศึ กษาวัยเกษียณ
เนื่องจากรายงานผลการสารวจภาวะสุขภาพพื้นฐานจากบทสรุปโครงการเสริมสร้างสุขภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ปีพ.ศ. 2555 พบว่า ดัชนีมวลกาย (BMI) อยู่ในระดับ
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มาก คิดเป็นร้อยละ 58.7 และมีเส้นรอบเอวสูงกว่าปกติ ร้อยละ 39.2 สาเหตุอาจเกิดจากวิถีชีวิต
ครูและบุคลากรทางการศึกษาวัยเกษียณที่มีเวลาว่างมากกว่าวัยทางาน มีความมั่นคงทางการเงิน
ท าให้ โอกาสในการบริ โภคอาหารที่ ไม่ เหมาะสมกั บ ร่ า งกายที่ เสื่ อ มถอยตามวั ย เพิ่ ม มากขึ้ น
สอดคล้องกับองค์การอนามัยโลกได้ระบุไว้เกี่ยวกับผู้สูงอายุที่ไม่ได้ทางานว่ามีอัตราที่ เพิ่มสูงขึ้น
การให้การศึกษาในช่วงแรก (Early life) จะเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิต (lifelong learning)
โดยให้ ค วามรู้ ทั ก ษะ และความเชื่ อ มั่ น ให้ ส ามารถปรับ ตั วในบริบ ทที่ พ วกเขาอาศั ย อยู่ หาก
ผู้ สู ง อายุ ได้ รับ การเข้ า ร่ว มกิ จ กรรมที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและมี ค วามหมาย (Organization, 2002,
April) รวมทั้งนโยบายการส่งเสริมการสร้างผู้นาเครือข่ายสุขภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
4 ภูมิภาค ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ปัจจุบันได้มีดาเนินการจัดตั้งชมรมกลุ่มสร้างเสริ มสุขภาพที่ช่วย
เสริมพลังซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิกในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และเสริมพลังให้กับชุมชน
และสังคม สอดคล้องกับ Help Age International ซึ่งเป็น องค์กรเครือข่ายด้านงานผู้สูงอายุใน
ระดับโลกและองค์กรพัฒนาเอกชนที่ไม่หวังผลกาไร ได้สนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ สูงอายุในการ
พัฒนาโดยส่งเสริมการรวมกลุ่มผู้สูงอายุและพัฒนาเป็นเครือข่ายให้มีพลังมากขึ้น (อรรณพ ใจ
สาราญ และคณะ, 2558) ดังนั้นการเสริมศักยภาพกลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษาวัยเกษียณ
จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจ โดยการนารูปแบบความรอบรู้ด้านอาหารมาประยุกต์ใช้ในการสร้างเสริม
พฤติกรรมบริโภคอาหารของผู้สูงอายุ จึงเป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้ทางสุขศึกษาที่ผู้วิจัยเชื่อว่า
ความรอบรู้ด้า นอาหารนั้ น สามารถสร้างได้ด้ วยตนเอง และกระบวนการกลุ่ม บนพื้ น ฐานการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอย่างเท่าเทียม จะทาให้สามารถเพิ่มระดับความรอบรู้ด้านอาหาร (Food
literacy) ในผู้สูงอายุ โดยเฉพาะกลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษาวัยเกษี ยณ ที่ มี ความรู้และ
การศึกษาที่ดีในระดับหนึ่ง ด้วยเหตุดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาโปรแกรมสร้างเสริมความ
รอบรู้ด้านอาหารในครูและบุคลากรทางการศึกษาวัยเกษียณ อันจะทาให้เกิดความรู้ด้านอาหาร
และโภชนาการ ทักษะด้านอาหาร ได้แก่ การเลือกรับประทานอาหารสุขภาพ การวางแผนและการ
จัดการ การเตรียมอาหารสุขภาพ การบริโภคอาหารสุขภาพ รวมทั้งมีทักษะเข้าร่วมในสังคมอาหาร
สุขภาพ (Social Skill) เพื่อให้มีพฤติกรรมบริโภคอาหารเหมาะสมกับวัยสูงอายุ รวมทั้งสามารถ
สร้างอาหารสุขภาพในรูปแบบการบริโภคอาหารที่เหมาะสมกับบริบทของตนเองในชีวิตประจาวัน
ได้ต่อไป
ปัญหาการวิจัย
ผู้สูงอายุมีความรอบรู้ด้านอาหารไม่เพียงพอ มีพฤติกรรมบริโภคอาหารไม่เหมาะสม
ทาให้น้าหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน ส่งผลให้เสี่ยงต่อการเกิดโรค
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คาถามการวิจัย
1. องค์ประกอบ ตัวชี้วัด แบบประเมินความรอบรู้ด้านอาหารของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาวัยเกษียณที่เหมาะสมในสังคมไทย ควรมีองค์ประกอบและลักษณะอย่างไร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาวัยเกษียณที่มีนาหนั
้ กเกินเกณฑ์มาตรฐานมีระดับความรอบรู้ด้านอาหารเป็นอย่างไร
และแนวทางในการจัดโปรแกรมฯ ควรเป็นอย่างไร
2. โปรแกรมสร้า งเสริม ความรอบรู้ด้ า นอาหารในครูแ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาวั ย
เกษียณ ควรมีองค์ประกอบและรายละเอียดของโปรแกรมในแต่ละโปรแกรมย่อยอย่างไร
3. โปรแกรมสร้า งเสริม ความรอบรู้ด้ า นอาหารในครูแ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาวั ย
เกษียณ ที่พัฒนาขึ้นสามารถนาไปใช้ในสถานการณ์จริงได้หรือไม่ อย่างไร
ความมุ่งหมายของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบ ตัวชี้วัด สร้างแบบประเมินความรอบรู้ด้านอาหาร ประเมิน
ระดับความรอบรู้ด้านอาหารของครูและบุคลากรทางการศึกษาวัยเกษียณ และแนวทางในการจัด
โปรแกรมฯ
2. เพื่อสร้างและพัฒนาโปรแกรมสร้างเสริมความรอบรู้ด้านอาหารในครูและบุคลากร
ทางการศึกษาวัยเกษียณ
3. เพื่อทดลองและประเมินผลการใช้โปรแกรมสร้างเสริมความรอบรู้ด้านอาหารในครูและ
บุคลากรทางการศึกษาวัยเกษียณ
ความสาคัญของการวิจัย
1. ได้องค์ประกอบ ตัวชี้วัดความรอบรู้ด้านอาหาร
2. ได้ แ บบประเมิ น ความรอบรู้ด้ า นอาหาร และข้ อ มู ล สารสนเทศที่ ส ะท้ อ นถึ งระดั บ
ความรอบรู้ด้านอาหารในครูและบุคลากรทางการศึกษาวัยเกษียณ
3. ได้โปรแกรมสร้างเสริมความรอบรู้ด้านอาหารในครูและบุคลากรทางการศึกษาวัย
เกษียณที่มีคุณภาพ สามารถสร้างเสริมความรอบรู้ด้านอาหารในผู้สูงอายุได้
4. สามารถสร้างเสริมความรอบรู้ด้านอาหารในกลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษาวัย
เกษียณเพิ่มขึ้น ได้แก่ การเลือกบริโภคอาหารสุขภาพ การวางแผนและการจัดการอาหารสุขภาพ
การเตรียมอาหารสุขภาพ และการบริโภคอาหารสุขภาพ เพื่อให้พฤติกรรมบริโภคอาหารเหมาะสม
ส่งผลต่อการควบคุมน้าหนักได้ดีขึ้นและโรคที่เกิดจากการบริโภคได้

8
ขอบเขตการวิจัย
ผู้วิจัยกาหนดขอบเขตวิจัยตามระยะการวิจัยและพัฒนา (Research & Development)
โดยใช้ วิ ธี ก ารวิ จั ย แบบผสมผสาน (Mixed Method Research) โดยก าหนดขอบเขตการวิ จั ย
3 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 การศึกษาองค์ประกอบ ตัวชี้วัด สร้างแบบประเมินความรอบรู้ด้าน
อาหาร การประเมินระดับความรอบรู้ด้านอาหารของครูและบุคลากรทางการศึกษาวัย
เกษียณ และแนวทางในการจัดโปรแกรมฯ
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาองค์ประกอบ ตัวชี้วัด สร้างแบบประเมินความรอบรู้ด้านอาหาร และ
ประเมินระดับความรอบรู้ด้านอาหารของครูและบุคลากรทางการศึกษาวัยเกษียณ และแนวทางใน
การจัดโปรแกรมฯ ซึ่งเป็นตอบคาถามการวิจัยข้อที่ 1
ขอบเขตแหล่งข้อมูลวิจัย
1. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับรูปแบบความรอบรู้ด้านอาหาร (Food
literacy Model) ทฤษฏีการเรียนรู้อย่างมีความหมายของดีฟิงค์ (Dee Fink’s taxonomy) แนวคิด
การประเมิ น แบบเสริ ม พลั ง อ านาจ (Empowerment Evaluation) การจั ด การเรี ย นรู้ โ ด ย
กระบวนการกลุ่ ม (Group Process) การถอดบทเรี ย น (Lesson Learn) เพื่ อ ด าเนิ น การเก็ บ
รวบรวมวิเคราะห์ ในลักษณะการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (Systematic Review)
2. ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการสร้างเสริมพฤติกรรมการบริโภคของผู้สูงอายุ และ/
หรือ ความรอบรู้ด้านอาหาร หรือ ความรอบรู้ทางสุขภาพ จานวน 5 คน ที่มีประสบการณ์ในการจัด
โครงการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ตามเกณฑ์คัด
เข้าในบทที่ 3
3. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างเสริม ความรอบรู้ด้านอาหารใน
ครูและบุคลากรทางการศึกษาวัยเกษียณ รวมทั้งการสร้างและออกแบบโปรแกรมฯ ได้แก่
3.1 ผู้บริหารสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวั สดิภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จานวน 5 คน ประกอบด้วย ผู้อานวยการสานัก
อานวยการ จานวน 1 คน ผู้อานวยการนโยบายและยุทธศาสตร์ จานวน 1 คน ผู้อานวยการกลุ่ม
งานสวัสดิการ จานวน 1 คน ผู้อานวยการกลุ่มจัดการงานทั่วไป จานวน 1 คน ผู้อานวยการกลุ่ ม
งานเวชกรรม จานวน 1 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ตาม
เกณฑ์คัดเข้าในบทที่ 3
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3.2 บุคลากรของสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพ
ครูแ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา และ/หรือ ผู้ ที่ มี ป ระสบการณ์ ในการจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ ส่ ง เสริ ม
สวัสดิการและสวัสดิการภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน 5 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling)
3.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษาวัยเกษียณ อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป และมี
น้าหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน มีค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index : BMI) 23.0 ขึ้นไป โดยผู้วิจัย
เก็บข้อมูลจากทาสามโนประชากร (Census) ทั้งหมดจานวน 200 คน ในศูนย์ดูแลครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสูงอายุ กรุงเทพมหานคร และแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มย่อย คือ
3.3.1 ครูแ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาวั ย เกษี ย ณ จ านวน 30 คน เพื่ อ
ทดลองใช้ (Try out) แบบประเมินความรอบรู้ด้านอาหารของครูและบุคลากรทางการศึกษาวัย
เกษียณซึ่งได้มาโดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling)
3.3.2 ครูและบุ คลากรทางการศึ กษาวัยเกษี ยณ จานวน 170 คน เพื่ อ
ตอบแบบประเมินความรอบรู้ด้านอาหารของครูและบุคลากรทางการศึกษาวัยเกษียณ
ขอบเขตตัวแปรที่ศึกษา ประกอบด้วย
ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) คือ ผลการสังเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
องค์ประกอบ ตัวชี้วัด ความรอบรู้ด้านอาหารของครูและบุคลากรทางการศึกษาวัยเกษียณ
ตัวแปรคั่นกลาง (Mediator Variable) คือ แบบประเมินความรอบรู้ด้านอาหาร
ในครูและบุคลากรทางการศึกษาวัยเกษียณ
ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่
1. คุ ณ ภาพของแบบประเมิ น ความรอบรู้ด้ านอาหารของครูและบุ ค ลากร
ทางการศึกษาวัยเกษียณ ประกอบด้วย
1.1 ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)
1.2 ค่าอานาจจาแนก (Discrimination)
1.3 ค่าความเชื่อมั่น (Reliability)
1.4 ค่าความยาก (Difficulty)
2. ระดับความรอบรู้ด้านอาหารของครูและบุคลากรทางการศึกษาวัยเกษียณ
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ระยะที่ 2 การสร้างและพัฒนาโปรแกรมสร้างเสริมความรอบรู้ด้านอาหารใน
ครูและบุคลากรทางการศึกษาวัยเกษียณ
วัตถุประสงค์
เพื่ อ สร้ า งและพั ฒ นาโปรแกรมสร้ า งเสริ ม ความรอบรู้ ด้ า นอาหารในครู แ ละ
บุคลากรทางการศึกษาวัยเกษียณ โดยการนาร่างโปรแกรมฯ ไปพัฒนาในกลุ่ มตัวอย่างขนาดเล็ก
จนได้คาตอบ ตรวจสอบและประเมินคุณภาพของโปรแกรมฯ ผลที่ได้รับจากการวิธีการดังกล่าว
จะน าไปสู่ ก ารปรับ ปรุง เพื่ อ การพั ฒ นาโปรแกรมสร้า งเสริม ความรอบรู้ด้ า นอาหารในครูแ ละ
บุคลากรทางการศึกษาวัยเกษียณให้มีคุณภาพ ซึ่งเป็นการตอบคาถามการวิจัย ข้อที่ 2
ขอบเขตแหล่งข้อมูลวิจัย ประกอบด้วย
1. ผลการสังเคราะห์ข้อมูลจากการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ ผลการ
สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญฯ ผลการประเมินระดับความรอบรู้ด้านอาหารของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาวัยเกษียณ และผลการสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมในระยะที่ 1
2. ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการสร้ างเสริมพฤติกรรมการบริโภคของผู้สูงอายุ และ/
หรือ ความรอบรู้ด้านอาหาร หรือ ความรอบรู้ทางสุขภาพ จานวน 5 คน ที่มีประสบการณ์ในการจัด
โครงการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ตามเกณฑ์คัด
เข้าในบทที่ 3
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาวัยเกษียณ อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป และมีน้าหนัก
เกิ น เกณฑ์ ม าตรฐานมี ค่ า ดั ช นี ม วลกาย (Body Mass Index : BMI) 23.0 ขึ้ น ไป ที่ ไม่ ใช่ ก ลุ่ ม
ตัวอย่างจริงในระยะที่ 3 เพื่อทดลองนาร่องโปรแกรมฯ (Pilot Prototype) และนาผลมาปรับปรุงใน
แต่ละกิจกรรม กลุ่มละ 3 คน จานวน 2 กลุ่ม (Developed Prototype) รวม 6 คน โดยผู้วิจัยทาการ
คัดเลือกแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) และสมัครใจเข้าร่วมกิจกรรมในการศึกษาครั้งนี้
เพื่อนาผลมาพัฒนาในแต่ละกิจกรรมให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
ขอบเขตตัวแปรที่ศึกษา ประกอบด้วย
ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) คือ โปรแกรมสร้างเสริมความรอบรู้ด้าน
อาหารในครูและบุคลากรทางการศึกษาวัยเกษียณ (Developed Prototype) ประกอบด้วย
1.1 โปรแกรมย่อยที่ 1 การสร้างเสริมความรอบรู้ด้านการเลือกอาหารเพื่อ
สุขภาพ (Selecting)
1.2 โปรแกรมย่อยที่ 2 การสร้างเสริมความรอบรู้ด้านการวางแผนและการ
จัดการอาหารเพื่อสุขภาพ (Planning and Management)
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1.3 โปรแกรมย่อยที่ 3 การสร้างเสริมความรอบรู้ด้านการเตรียมอาหารเพื่อ
สุขภาพ (Preparing)
1.4 โปรแกรมย่อยที่ 4 การสร้างเสริมความรอบรู้ด้านการบริโภคอาหารเพื่อ
สุขภาพ (Eating)
ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่
1. ความเป็นไปได้ของกระบวนการใช้โปรแกรมฯ ก่อนนาไปใช้ในสถานการณ์
จริง
2. คุณภาพของโปรแกรมสร้างเสริมความรอบรู้ด้านอาหารในครูและบุคลากร
ทางการศึกษาวัยเกษี ยณ อิงกรอบแนวคิดตามมาตรฐานการประเมิน โครงการของ American
Evaluation Association (AEA) โดยผ่านการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ ประกอบด้วย
2.1 ด้านการใช้ประโยชน์ของโปรแกรม (Utility Standard)
2.2 ด้านความเป็นไปได้ของโปรแกรม (Feasibility standard)
2.3 ด้านความเหมาะสมของโปรแกรม (Propriety standard)
2.4 ด้านความถูกต้องของโปรแกรม (Accuracy standard)
ระยะที่ 3 การทดลองใช้และประเมินผลของโปรแกรมสร้างเสริม ความรอบรู้
ด้านอาหารในครูและบุคลากรทางการศึกษาวัยเกษียณ
วัตถุประสงค์
เพื่อทดลองใช้โปรแกรมฯ ในสถานการณ์จริง (Trial Run) ใช้รูปแบบการวิจัยแบบ
ก่อนทดลอง (Pre Experimental Research) และประเมินผลโปรแกรมสร้างเสริมความรอบรู้ด้าน
อาหารในครูและบุคลากรทางการศึกษาวัยเกษียณ ด้วยวิธีการเชิงผสมผสาน (Mixed Method
research) แบบรองรับภายใน (Embedded design) โดยมีวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ(Quantitative
Research) เป็ น ตั ว รองรั บ หลั ก และวิ ธี ก ารวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative Research) เป็ น ตั ว
รองรับภายในด้วยเทคนิคการถอดบทเรียนหลังการเข้าร่วมโปรแกรมฯ (After Action Review) สรุป
ประเด็นด้วยเทคนิควิธีการวิเคราะห์ เนื้อหา (Content Analysis) แล้วมาสรุปข้อมูลอภิปรายผล
ซึ่งเป็นการตอบคาถามการวิจัยข้อที่ 3
ขอบเขตแหล่งข้อมูลวิจัย
ครูและบุคลากรทางการศึกษาวัยเกษียณ อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป และมีน้าหนัก
เกินเกณฑ์มาตรฐาน มีค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index : BMI) 23.0 ขึ้นไป ในศูนย์ดูแลครู
และบุคลากรทางการศึกษาสูงอายุ กรุงเทพมหานคร การทดลองในสถานการณ์ จริง เป็น กลุ่ม
ตัวอย่างจานวน 20 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
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ขอบเขตตัวแปรที่ศึกษา ประกอบด้วย
ตั ว แปรอิ ส ระ (Independent Variable) คื อ โปรแกรมสร้างเสริม ความรอบรู้
ด้านอาหารในครูและบุคลากรทางการศึกษาวัยเกษียณ
ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่
1. ความรอบรู้ด้านอาหาร ประกอบด้วย
1 .1 ค ว า ม รู้ ด้ า น อ า ห า รแ ล ะ โภ ช น า ก า ร (Food and nutrition
knowledge)
1.2 ทักษะด้านอาหาร (Food skills)
การเลือกอาหารสุขภาพ (Selecting)
การวางแผนและจัดการอาหารสุขภาพ (Planning and Managing)
การเตรียมอาหารสุขภาพ (Preparing)
การบริโภคอาหารสุขภาพ (Eating)
1.3 พฤติกรรมด้านอาหาร (Food behaviors)
2. ตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ (Biomarkers) ประกอบด้วย
2.1 ดัชนีมวลกาย (Body Mass Index : BMI)
2.2 ร้อยละไขมันในร่างกาย (Body fat percentage)
2.3 เส้นรอบเอว (Waist circumference)
3. ความพึ งพอใจต่อโปรแกรมสร้างเสริมความรอบรู้ด้านอาหารในครูและ
บุคลากรทางการศึกษาวัยเกษียณด้วยแบบประเมิน และกระบวนการถอดบทเรียนความรอบรู้ด้าน
อาหาร
นิยามศัพท์เฉพาะ
1. ผู้สูงอายุ หมายถึง ครูและบุคลากรทางการศึกษาวัยเกษียณ อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
และมีน้าหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน มีค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index : BMI) 23.0 ขึ้นไป
2. องค์ประกอบ หมายถึง องค์ประกอบความรอบรู้ด้านอาหาร เป็นหลักสาคัญในการ
สร้างให้ เกิ ด ความรอบรู้ด้ า นอาหาร (Food literacy) ประกอบด้ วย 3 องค์ ป ระกอบหลั ก ได้ แ ก่
1.ความรู้ ด้ า นอาหารและโภชนาการ (Food and nutrition knowledge) 2. ทั ก ษะด้ า นอาหาร
(Food skills) ได้ แ ก่ 1) การเลื อกอาหาร (Selection) 2) การวางแผนและการจั ด การ(Planning
and Managing) 3) การเตรี ย มอาห าร (Preparing) 4) การบ ริ โ ภคอาห าร (Eating) และ
3. พฤติกรรมด้านอาหาร (Food behaviors)
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3. ตัวชี้วัด หมายถึง ดัชนีชี้วัดหรือตัวบ่งชี้ที่สามารถประเมินระดับความรอบรู้ด้านอาหาร
ประกอบด้วย 60 ตัวชี้วัด ใน 4 ทักษะที่สาคัญ ได้แก่ ทักษะการเลือกอาหาร ทักษะการวางแผน
และการจัดการ ทักษะการเตรียมอาหาร ทักษะบริโภคอาหาร
4. ความรอบรู้ด้านอาหาร หมายถึง การสร้างเสริมความสามารถของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาวัยเกษียณ ให้มีความรู้ความเข้าใจอาหารและโภชนาการ ทักษะด้านอาหาร ในการ
เลือกอาหารสุขภาพ การวางแผนและการจัดการอาหารสุขภาพ การเตรียมอาหารสุขภาพ และการ
บริโภคอาหารสุขภาพ ได้ในบริบทของตนเอง เพื่อให้มีพฤติกรรมด้านอาหารที่ดี
4.1 ความรู้ ด้ า น อาหารและโภชนาการ (Food and nutrition knowledge)
หมายถึง ความสามารถของครูและบุคลากรทางการศึกษาวัยเกษียณ เกี่ยวกับความรู้ด้านอาหาร
และโภชนาการ การเลือกอาหาร การวางแผนและจัดการ การเตรียมอาหาร และการบริโภคอาหาร
รวมทั้งสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลอื่นได้
4.2 ทักษะด้านอาหาร (Food skills) หมายถึง ความสามารถของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาวัยเกษียณ ในการเลือกอาหาร การวางแผนและจัดการ การเตรียมอาหาร และการ
บริโภคอาหาร ประกอบด้วย
4.2.1 การเลื อ กอาหาร (Selecting) หมายถึ ง ความสามารถของครู แ ละ
บุค ลากรทางการศึก ษาวัย เกษี ย ณในการเลือกอาหารที่ ปลอดภั ยและมีคุ ณ ภาพเหมาะสมกั บ
สุขภาพตนเองและครอบครัว วิเคราะห์ฉลากโภชนาการได้ บอกถึงแหล่งข้อมูลด้านอาหารจาก
แหล่งสื่อต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ และวิธีการเข้าถึงข้อมูล ประเมินคุณ ภาพความน่าเชื่อถือของสินค้า
ภายใต้โฆษณาส่งเสริมการตลาดและอื่นๆ ได้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลอื่นได้
4.2.2 การวางแผนและการจั ด การ (Planning and Managing) หมายถึ ง
ความสามารถของครูและบุคลากรทางการศึกษาวัยเกษียณในการวางแผนเพื่อกาหนดรายการ
อาหารได้อย่างเหมาะสมกับตนเอง และครอบครัว โดยแสวงหา เข้าถึงแหล่งอาหารที่กาหนดไว้
ตามรายการ ด้วยเวลาและงบประมาณที่เพียงพอ บริหารจัดการรายการอาหารที่เหมาะสมกับ
ตนเองในสถานการณ์ ต่างๆได้ เก็ บรักษาอาหารที่มีอยู่อย่างถูกต้องเหมาะสม และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับบุคคลอื่นได้
4.2.3 การเตรี ย มอาหาร (Preparing) หมายถึ ง ความสามารถของครูแ ละ
บุคลากรทางการศึกษาวัยเกษียณในการปรุงประกอบอาหารโดยควบคุมรสหวาน มัน เค็ม และ
ปรับเปลี่ยนรายการอาหารให้สอดคล้องกับวัตถุดิบที่มี และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลอื่นได้
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4.2.4 การบริโภคอาหาร (Eating) หมายถึง ความสามารถของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาวัยเกษียณในการบริโภคอาหารตามที่วางแผน และเข้าร่วมเป็นสมาชิกชมรม หรือ
กลุ่มสังคมอาหารสุขภาพ โดยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลอื่นได้
4.3 พฤติกรรมด้านอาหาร (Food behaviors) หมายถึง ความสามารถของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาวัยเกษียณในการมีพฤติกรรมด้านอาหารที่เหมาะสมกับวัยสูงอายุ ความ
สม่าเสมอในการเลือกอาหาร การวางแผนและจัดการ การเตรียมอาหาร และการบริโภคอาหารที่
เหมาะสมกับสุขภาพตนเอง และครอบครัว รวมทั้งสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลอื่นได้
5. แบบประเมินความรอบรู้ด้านอาหาร (Food literacy Questionnaires) หมายถึง
แบบประเมินเพื่อใช้ในการประเมินความรอบรู้ด้านอาหารของครูและบุคลากรทางการศึกษาวัย
เกษียณ เกี่ยวกับความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ (Food and nutrition knowledge) ทักษะด้าน
อาหาร ประกอบด้วย 1) การเลือกอาหาร (Selecting) 2) การวางแผนและจัดการ (Planning and
Managing) 3) การเตรียมอาหาร (Preparing) 4) การบริโภคอาหาร (Eating) และพฤติกรรมด้าน
อาหาร โดยสะท้อนถึงความรอบรู้อาหารแต่ละระดับ ได้แก่ ระดับขั้ นพื้นฐาน (Functional Level)
ระดับขั้นปฎิสัมพันธ์ (Interaction Level) และระดับขั้นวิจารณญาณ (Critical Level)
6. คุ ณ ภาพของแบบประเมิ น ความรอบรู้ ด้ า นอาหาร หมายถึ ง การตรวจสอบ
คุณภาพของแบบประเมินความรอบรู้ด้านอาหาร โดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญจานวน 5 คน หาค่าความ
เที่ ย งตรงเชิ งเนื้ อ หา (Content Validity) โดยพิ จ ารณาค่ าดั ช นี ค วามสอดคล้ อ ง (Index of Item
Objective Congruence ; IOC) ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป แล้วนาแบบประเมินฯ ไปทดลองใช้ (Try out)
กับกลุ่มตัวอย่างจานวน 30 คน ตรวจให้คะแนน วิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือโดยหาค่าความเชื่อมั่น
ค่าอานาจจาแนก และค่าความยากรายข้อ ปรับปรุงแก้ไข เพื่อได้แบบประเมินความรอบรู้ด้าน
อาหารที่มีคุณภาพ
7. ระดับความรอบรู้ด้านอาหาร หมายถึง ระดับความรอบรู้ด้านอาหารที่อ้างอิงตาม
ระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพตามแนวคิดของ Nutbeam แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ความรอบรู้
ด้ า นอาหารระดั บ ขั้ น พื้ น ฐาน (Functional Level) ความรอบรู้ ด้ า นอาหารระดั บ ปฎิ สั ม พั น ธ์
(Interaction Level) และความรอบรู้ด้านอาหารระดับวิจารณญาณ (Critical Level)
7.1 ระดั บ ขั้ น พื้ น ฐาน (Functional Level) หมายถึ ง การได้ รับ (Obtain) ข้ อ มู ล
ข่าวสารด้านอาหารและโภชนาการที่มีความน่าเชื่อถือ โดยสามารถประเมิน (Assessing) มีความ
เข้าใจ (Understanding) และประเมินข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (Evaluating information) เพื่อนาไปใช้ได้
เช่น สมรรถนะในการอ่านและเขียน เพื่อให้สามารถเข้าใจเนื้อหาด้านสุขภาพ จัดเป็นทักษะพื้นฐาน
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ด้านการอ่านและเขียนที่จาเป็นสาหรับบริบทด้านสุขภาพ เช่น การอ่านฉลากอาหาร ธงโภชนาการ
โภชนบัญญัติสาหรับผู้สูงอายุ สารปนเปื้อนในอาหารและการเลือกซื้อ ความปลอดภัยด้านอาหาร
สัญลักษณ์อาหารปลอดภัย หลักบริโภคที่มีผลต่อสุขภาพผู้สูงอายุ สารอาหารที่ ผู้สูงอายุควรได้รับ
และหลักสมดุลพลังงานเพื่อควบคุมน้าหนัก รวมทั้งการเขียนข้อมูลการดูแลสุขภาพ
7.2 ระดับปฏิสัมพันธ์ (Interaction Level) หมายถึง สมรรถนะในการใช้ความรู้และ
การสื่อสาร เพื่อให้สามารถมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ เป็นการรู้เท่าทันทางปัญญา (Cognitive
Literacy) และทักษะทางสังคม (Social Skill) ที่ทาให้สามารถมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของ
ตนเอง การพั ฒ นาทักษะอาหาร (Food skills) การเลือกอาหาร (Selection) การวางแผนและ
จัดการอาหาร (Planning and managing) การเตรียมอาหาร (Preparing) และการบริโภคอาหาร
(Eating) เพื่อให้มีพฤติกรรมด้านอาหารที่ดี (Food behaviors)
7.3 ระดับวิจารณญาณ (Critical Level) หมายถึง ความสามารถในการประเมิน
ข้อมูลข่าวสาร (Critically assess) ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ เพื่อให้สามารถตัดสินใจและเลือก
ปฏิบัติในการสร้างเสริมและรักษาสุขภาพของของตนเองให้ดี อย่างต่อเนื่อง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับบุคคลอื่นได้ (Sharing)
8. โปรแกรมสร้างเสริมความรอบรู้ด้านอาหารในครูและบุคลากรทางการศึกษา
วัยเกษียณ หมายถึง ชุดกิจกรรมที่สร้างโดยการนาแนวคิดความรอบรู้ด้านอาหาร ร่วมกับทฤษฎี
การเรียนรู้อย่างมีความหมายของดีฟิงค์ (Dee Fink’s Taxonomy) มาปรับใช้ให้มีความเหมาะสม
กับบริบทของคนไทย การจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ด้วยวิธีกระบวนการกลุ่ม (Group process)
แนวคิดการประเมินผลแบบเสริมพลังอานาจ (Empowerment Evaluation) และการถอดบทเรียน
(Lesson Learn) ภายใต้กลยุทธ์โปรแกรม (Program Concept) คือ ความรอบรู้ด้านอาหารสร้าง
ได้ด้วยตนเอง และกระบวนการกลุ่ม บนพื้นฐานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างเท่าเทียม โดยเน้นการ
พัฒนาความรู้ด้านอาหารและโภชนาการเบื้องต้น พัฒนาทักษะด้านอาหารที่ประกอบด้วย การ
เลื อ กอาหาร (Selecting) การวางแผนและการจัด การ (Planning and Managing) การเตรีย ม
อาหาร (Preparing) และการบริโภคอาหาร (Eating) ภายใต้องค์ประกอบการพัฒนาโปรแกรมฯ
DAHES ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เพื่อให้สามารถพัฒนาระดับความรอบรู้ด้านอาหารให้เพิ่มขึ้น ตั้งแต่ระดับ
ขั้นพื้นฐาน (Functional Level) สู่ระดับปฎิสัมพันธ์ (Interaction Level) และระดับวิจารณญาณ
(Critical Level) ประกอบด้วย 4 โปรแกรมย่อย ดังนี้
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8.1 โปรแกรมย่อยที่ 1 การสร้างเสริมความรอบรู้ด้านอาหารด้านการเลือก
อาหารเพื่อสุขภาพ (Selection) หมายถึง ชุดกิจกรรมที่สร้างให้เกิดทักษะการเลือกบริโภคอาหาร
สุขภาพที่เหมาะสมกับวัยสูงอายุ การเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เข้าร่วมในกลุ่มสังคมอาหาร
สุขภาพ เน้นการประเมินภาวะสุขภาพทางกายตนเองเบื้องต้น ความรู้ความเข้าใจด้านอาหารที่จะ
เลือกอาหารสุขภาพได้เองอย่างถูกต้อง ปลอดภัย ได้แก่ การอ่านฉลากโภชนาการ หลักการพื้นฐาน
ด้านอาหาร อาหารแลกเปลี่ยน สารปนเปื้อนอาหารทั่วไป การเลือกอาหารที่เหมาะสมกับตนเอง
และครอบครัว ตลอดจนการตัดสิน คุณ ภาพของอาหารได้ ด้วยกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ภายในกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน โดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความหมายของดีฟิงค์ (Dee Fink’s
Taxonomy) การจั ด การเรี ย นรู้ แ บบมี ส่ ว นร่ ว ม ด้ ว ยวิ ธี ก ระบวนการกลุ่ ม (Group process)
การประเมินผลแบบเสริมพลังอานาจ (Empowerment Evaluation) และการถอดบทเรียนหลังผ่าน
กิจกรรมในโปรแกรม (After Action Review)
8.2 โปรแกรมย่ อ ยที่ 2 การสร้ า งเสริ ม ความรอบรู้ ด้ า นอาหารด้ า นการ
วางแผนและการจัดการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ (Planning and Managing) หมายถึง ชุด
กิ จ กรรมที่ น าเข้ า สู่ ก ารวางแผนและจั ด การบริ โภคอาหารสุ ข ภาพ โดยผ่ า น กิ จ กรรมที่ เน้ น
ความสามารถในการวางแผนกาหนดรายการอาหาร และวัตถุดิบได้อย่างเหมาะสมกับตนเองและ
ครอบครัว การบริห ารจัด การเงิน และเวลา วางแผนรายการอาหารได้ ตามสถานการณ์ ต่าง ๆ
ได้อย่างยืดหยุ่น เก็บรักษาอาหารที่ยังคงคุณค่าทางอาหารได้ ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ภายในกลุ่มอย่างเท่าเทียม โดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความหมายของดีฟิงค์ (Dee Fink’s
Taxonomy) การจั ด การเรี ย นรู้ แ บบมี ส่ ว นร่ ว ม ด้ ว ยวิ ธี ก ระบวนการกลุ่ ม (Group process)
การประเมิน ผลแบบเสริมพลังอานาจ (Empowerment Evaluation) การถอดบทเรียนหลังผ่าน
กิจกรรมในโปรแกรม (After Action Review)
8.3 โปรแกรมย่อยที่ 3 การสร้างเสริมความรอบรู้ด้านอาหารด้านการเตรียม
อาหารเพื่ อสุ ขภาพ (Preparing) หมายถึง ชุดกิจกรรม เน้น ความสามารถในการจัดเตรี ย ม
อาหารได้ อ ย่ า งเหมาะสม การน าหลั ก อาหารปลอดภั ย การล้ า งมื อ ด้ ว ยสุ ข ลั ก ษณะที่ ดี การ
ปรับเปลี่ยนการเตรียมรายการอาหารให้สอดคล้องกับวัตถุดิบที่มี การปรุงประกอบอาหารโดย
ควบคุมรส หวาน มัน เค็ม ได้ ผ่านกระบวนการกลุ่มและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในกลุ่มอย่าง
เท่ าเที ยม โดยใช้ท ฤษฎี การเรียนรู้อย่างมีความหมายของดีฟิ งค์ (Dee Fink’s Taxonomy) การ
จัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ด้วยวิธีกระบวนการกลุ่ม (Group process) การประเมินผลแบบเสริม
พลังอานาจ (Empowerment Evaluation) และการถอดบทเรียนหลังผ่านกิจกรรมในโปรแกรม
(After Action Review)
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8.4 โปรแกรมย่อยที่ 4 การสร้างเสริมความรอบรู้ด้านอาหารด้านการบริโภค
อาหารเพื่อสุขภาพ (Eating) หมายถึง ชุดกิจกรรมที่สร้างเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา
วัยเกษียณ สามารถประเมินอาหารที่เหมาะสมกับสุขภาพตนเอง สามารถบริโภคอาหารตามที่มี
การวางแผน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในกลุ่มสังคมอาหารสุขภาพ เป็นการแสดงความสามารถ
ปฏิบัติตามแผนที่กาหนดได้ ผ่านกระบวนการกลุ่ม และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้ ร่วมกัน
เพื่อนาสู่อาหารสุขภาพในรูปแบบการบริโภคอาหารที่เหมาะสมกับบริบทตนเอง โดยใช้ทฤษฎีการ
เรียนรู้อย่างมีความหมายของดีฟิงค์ (Dee Fink’s Taxonomy) การจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
ด้ วย วิ ธี ก ระบ วน ก ารก ลุ่ ม (Group process) ก ารป ระ เมิ น ผ ล แบ บ เส ริ ม พ ลั งอ าน าจ
(Empowerment Evaluation)
9. การสร้างและพั ฒ นาโปรแกรมสร้างเสริม ความรอบรู้ด้านอาหารในครูและ
บุคลากรทางการศึกษาวัยเกษียณ หมายถึง การร่างโปรแกรมสร้างเสริมความรอบรู้ด้านอาหาร
ในครูและบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาวัย เกษี ย ณ (Draft Prototype) ที่ ส ร้างขึ้ น จากการสั ง เคราะห์
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความรอบรู้ด้านอาหาร ข้อมูลได้จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ
ผู้บ ริห าร บุ ค ลากรส านั ก งานฯ รวมทั้ งข้อ มู ล ประเมิ น ระดั บ ความรอบรู้ด้ านอาหารของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาวัยเกษียณจากระยะที่ 1 นาโปรแกรมฯ ไปตรวจสอบคุณภาพโปรแกรมฯ
โดยผู้เชี่ยวชาญ และปรับปรุงแก้ไขครั้งที่ 1 หลังจากนั้นนาโปรแกรมฯ ไปทดลองนาร่องใช้ (Pilot)
กับ ครูและบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาวัย เกษี ยณในกลุ่ ม ตั วอย่ างขนาดเล็ ก 3 คน จ านวน 2 กลุ่ ม
(Develop Prototype) และผลการทดลองน ามาปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขครั้ ง ที่ 2 เพื่ อ ให้ โ ปรแกรมฯ
มีคุณภาพมากที่สุดในการนาไปใช้ในกลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่
10. ความเป็นไปได้ของกระบวนการใช้โปรแกรมฯ ในสถานการณ์จริง หมายถึง
ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องกับกลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษาวัยเกษียณ เพื่อให้ได้
แนวทางในการจัดกิจกรรมในโปรแกรมฯ ได้แก่ แนวทางการพัฒนา รูปแบบกิจกรรม ที่สามารถ
นาไปใช้ได้ในการจัดโปรแกรมฯ สถานการณ์จริง
11. คุณภาพของโปรแกรมสร้างเสริมความรอบรู้ด้านอาหารในครูและบุคลากร
ทางการศึกษาวัยเกษียณ หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ของกระบวนการดาเนินการใช้โปรแกรมสร้าง
เสริมความรอบรู้ด้านอาหารในครูและบุคลากรทางการศึกษาวัยเกษียณ ประเมินคุณภาพของ
โปรแกรมฯ 4 ด้ า น ได้ แ ก่ ด้ า นการใช้ ป ระโยชน์ ข องโปรแกรมฯ (Utility Standard) ด้ านความ
เป็นไปได้ของโปรแกรมฯ (Feasibility Standard) ด้านความเหมาะสมของโปรแกรมฯ (Propriety

18
Standard) และด้านความถูกต้องของโปรแกรมฯ (Accuracy Standard) (" U.S. DEPARTMENT
OF HEALTH & HUMAN SERVICES 1999)
11.1 ด้ า นการใช้ ป ระโยชน์ ข องโปรแกรมฯ (Utility Standard) หมายถึ ง
รายละเอียดของกระบวนการสามารถสร้างเสริม ความรอบรู้ด้านอาหารในครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาวัยเกษียณได้จริงในแต่ละตัวแปรที่กาหนดในโปรแกรมย่อย โดยประเมินจากความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญที่ มีต่อการใช้ประโยชน์ของโปรแกรมฯ โดยกาหนดการผ่านเกณฑ์ ค่ามัธยฐาน
(Median) ไม่ต่ากว่า 3.50 และค่าการกระจายข้อมูล (Interquartile range ; IQR) น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 1.00
11.2 ด้ า นความเป็ น ไปได้ ข องโปรแกรมฯ (Feasibility Standard) หมายถึ ง
รายละเอียดของกระบวนการของกิจกรรมมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติกับกลุ่มครูและบุคลากร
ทางการศึกษาวัยเกษี ยณ สามารถดาเนิน การได้ในขีดความสามารถและทรัพยากรที่ มีอยู่ของ
กระทรวงศึกษาธิการ และผู้วิจัย มีความเป็นได้ในการนาไปใช้ในบริบทครูและบุคลากรทางการ
ศึ ก ษาวั ย เกษี ย ณ โดยประเมิ น จากความคิ ด เห็ น ของผู้ เชี่ ย วชาญที่ มี ต่ อ การใช้ ป ระโยชน์ ข อง
โปรแกรมฯ โดยกาหนดการผ่านเกณฑ์ค่ามัธยฐาน (Median) ไม่ต่ากว่า 3.50 และค่าการกระจาย
ข้อมูล (Interquartile range ; IQR) น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.00
11.3 ด้ า นความเหมาะสมของโปรแกรมฯ (Propriety Standard) หมายถึ ง
รายละเอียดของกระบวนการของกิจกรรมมีความเหมาะสม สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้แบบมี
ส่ ว นร่ ว ม โดยใช้ ก ระบวนการกลุ่ ม (Group process) ประกอบด้ ว ย 4 ขั้ น ตอน ได้ แ ก่ ขั้ น ตั้ ง
จุดมุ่งหมายของการจัดการเรียนรู้ ขั้นจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และขั้นประเมินผล รวมทั้ง การ
ประเมินแบบเสริมพลังอานาจ (Empowerment Evaluation) การถอดบทเรียน (Lesson Learn)
และการน าแนวคิ ด ความรอบรู้ ด้ า นอาหารมาประยุ ก ต์ โดยประเมิ น จากความคิ ด เห็ น ของ
ผู้ เชี่ ย วชาญที่ มี ต่ อ การใช้ ป ระโยชน์ ข องโปรแกรมฯ โดยก าหนดการผ่ า นเกณฑ์ ค่ า มั ธ ยฐาน
(Median) ไม่ต่ากว่า 3.50 และค่าการกระจายข้อมูล (Interquartile range ; IQR) น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 1.00
11.4 ด้ า นความถู ก ต้ อ งของโปรแกรมฯ (Accuracy Standard) หมายถึ ง
รายละเอียดของกระบวนการของกิจกรรมมีความถูกต้องตามแนวคิดความรอบรูด้ ้านอาหารมาเป็น
กรอบในการพัฒนาผ่าน 4 ทักษะ ได้แก่ 1.การเลือกอาหาร (Selecting) 2. การวางแผนและการ
จัดการ (Planning and Managing) 3. การเตรียมอาหาร (Preparing) และ4.การบริโภคอาหาร
(Eating) ร่วมกับทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความหมายของดีฟิงค์ (Dee Fink’s Taxonomy) มาปรับ
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ใช้ให้มีความเหมาะสมกับบริบทของคนไทย การจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ด้วยวิธีกระบวนการ
กลุ่ ม (Group process) แนวคิ ด การประเมิ น ผลแบบเสริ ม พ ลั ง อ านาจ (Empowerment
Evaluation) และการถอดบทเรียน (Lesson Learn) โดยประเมินจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
ที่มีต่อการใช้ประโยชน์ของโปรแกรมฯ โดยกาหนดการผ่านเกณฑ์ค่ามัธยฐาน (Median) ไม่ต่ากว่า
3.50 และค่าการกระจายข้อมูล (Interquartile range ; IQR) น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.00
12. ประสิ ท ธิ ผ ลของโปรแกรมสร้ า งเสริ ม พฤติ ก รรมการบริ โภคอาหารของ
ผู้สูงอายุ โดยประยุกต์รูปแบบความรอบรู้ทางสุขภาพ หมายถึง โปรแกรมสร้างเสริมความ
รอบรู้ด้านอาหารในครูและบุคลากรทางการศึกษาวัยเกษียณ สามารถทาให้กลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วม
โปรแกรมฯ มีความรอบรู้ด้านอาหารเพิ่มขึ้น ได้แก่ ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ (Food and
nutrition knowledge) ทั ก ษ ะด้ า นอาหาร ประกอบด้ ว ย 1) การเลื อ กอาหาร (Selecting)
2) การวางแผนและจั ด การ (Planning and Managing) 3) การเตรี ย มอาหาร (Preparing)
4) การบริโภคอาหาร (Eating) และพฤติกรรมด้านอาหาร มีตัวบ่งชี้ทางชีวภาพดีขึ้น ได้แก่ ดัชนี
มวลกาย (Body Mass Index : BMI) ร้ อ ยละไขมั น ในร่ า งกาย (Body fat percentage) และมี
ความพึงพอใจจากการเข้าร่วมโปรแกรมฯ และเส้นรอบเอว (Waist circumference)
13. ตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ (Biomarkers) หมายถึง ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสุขภาพของกลุ่ม
ตัวอย่ างจากการเข้าร่วมโปรแกรมฯ ซึ่งเป็ น ตัวบ่ งชี้ท างชีวภาพ ได้แก่ 1. ดัชนี มวลกาย (Body
Mass Index : BMI) 2. ร้อยละไขมันในร่างกาย (Body Fat Percentage) 3. เส้นรอบเอว (Waist
circumference)
14. ความพึงพอใจ หมายถึง ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโปรแกรมสร้างเสริมความ
รอบรู้ด้านอาหารในครูและบุคลากรทางการศึกษาวัยเกษียณ ด้วยแบบประเมินความพึงพอใจและ
กระบวนการถอดบทเรียนจากการเข้าร่วมโปรแกรมฯ
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กรอบแนวคิดในการวิจัย

กรอบแนวคิดในการวิจัย

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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สมมติฐานการวิจยั
ผู้วิจัยกาหนดสมมติฐานในการวิจัยใน 2 ระยะ คือ
ระยะที่ 2 ประกอบด้วย สมมติฐ าน 1 ข้อ คือ โปรแกรมสร้างเสริมความรอบรู้ด้าน
อาหารในครูและบุคลากรทางการศึกษาวัยเกษียณ มีความถูกต้อง เหมาะสม เป็นประโยชน์ และ
เป็นไปได้ในการนาไปใช้ในสถานการณ์จริงผ่านเกณฑ์ที่กาหนด
ระยะที่ 3 ประกอบด้วย สมมติฐาน 4 ข้อ ได้แก่
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาวัยเกษียณ หลังเข้าร่วมโปรแกรมสร้างเสริม
ความรอบรู้ด้ านอาหารในครูและบุ ค ลากรทางการศึ กษาวัยเกษี ยณ มี ค วามรู้ด้ านอาหารและ
โภชนาการสูงขึ้นกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมฯ
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาวัยเกษียณ หลัง เข้าร่วมโปรแกรมสร้างเสริม
ความรอบรู้ ด้ า นอาหารในครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาวั ย เกษี ย ณ มี ทั ก ษะด้ า นอาหาร
สูงขึ้นกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมฯ
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาวัยเกษียณ หลัง เข้าร่วมโปรแกรมสร้างเสริม
ความรอบรู้ด้านอาหารในครูและบุคลากรทางการศึกษาวัยเกษียณ มีพฤติกรรมด้านอาหารสูงขึ้น
กว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมฯ
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาวัยเกษียณ หลัง เข้าร่วมโปรแกรมสร้างเสริม
ความรอบรู้ด้านอาหารในครูและบุคลากรทางการศึกษาวัยเกษียณ มีระดับความรอบรู้ด้านอาหาร
สูงขึ้นกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมฯ
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การพัฒนาโปรแกรมสร้างเสริมความรอบรู้ด้านอาหารในครูและบุคลากรทางการศึกษา
วัยเกษียณ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาค้นคว้า ซึ่งเป็นงานวิจัยใน
ประเทศ และต่างประเทศ โดยนาเสนอรายละเอียดในลาดับหัวข้อดังต่อไปนี้
1. พฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุ
2. รูปแบบความรอบรู้ด้านอาหาร (Food literacy Model)
3. การสร้างและพัฒนาโปรแกรมสร้างเสริมความรอบรู้ด้านอาหารในครูและบุคลากร
ทางการศึกษาวัยเกษียณ ประกอบด้วย
3.1 ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้อง
3.1.1 ท ฤษ ฎี ก ารเรี ย นรู้ อ ย่ า งมี ความ หม ายของ ดี ฟิ งค์ (Dee Fink’s
Taxonomy of Significant Learning)
3.1.2 แน วคิ ด ก ารป ระเมิ น แบ บ เส ริ ม พ ลั งอ าน าจ (Empowerment
Evaluation)
3.1.3 แนวคิดการพัฒนาทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน (Simpson’s Process for
Psycho Motor Skill Development)
3.1.4 แนวคิดในการสร้างเสริมสุขภาพ Precede Framework
3.2 แนวทางการจัดกิจกรรมในโปรแกรม ฯ
3.2.1 การจั ด การเรีย นรู้แ บบมี ส่ ว นร่ว มโดยวิ ธี ก ระบวนการกลุ่ ม (Group
Process)
3.2.2 การถอดบทเรียน (Lesson Learn)
4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
4.1 งานวิจัยในประเทศ
4.2 งานวิจัยต่างประเทศ
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1. พฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สงู อายุ
อาหารเป็ น หนึ่ งในปั จจัยสี่ ของการด ารงชีวิต ซึ่งการบริโภคอาหารที่ ดี มี ป ระโยชน์ ต่ อ
สุขภาพ เป็นไปตามหลักโภชนาการ จะช่วยให้ร่างกายมีสุขภาพแข็งแรงมีอายุที่ยืนยาว โดยเฉพาะ
ผู้สูงอายุที่มีความเสื่อมถอยตามวัย ดังนั้นการรับประทานอาหารไม่ใช่เพียงให้อิ่มท้องเท่านั้น แต่
ต้องคานึงถึงคุณค่าทางโภชนาการด้วย พฤติกรรมการบริโภคอาหารเป็นลักษณะการประพฤติของ
แต่ละบุคคล หลายการศึกษาพบว่าพฤติกรรมการบริโภคอาหารผู้สูงอายุยังไม่ดีเท่าที่ควร เช่น
การรับประทานอาหาร 4-5 มื้อต่อวัน กลัวไม่อิ่ม ไม่จาเป็นต้องให้ครบ 5 หมู่ก็ได้ ไม่จาเป็นต้ องกิน
ผักหลายชนิดหากรับประทานเพียงพอ ซึ่งควรเผยแพร่ความรู้ในการรับประทานอาหารที่ถูกต้อง
เหมาะสมให้กับผู้สูงอายุ (กฤติน ชุมแก้ว และ ชีพสุมน รังสยาธร, 2557) จากการปฎิรูปประเทศ
และยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี กระทรวงสาธารณสุขมีจุดยืนการดาเนินงานสร้างเสริมสุขภาพของ
ประเทศไทย ที่เน้นพฤติกรรมเสี่ยงเพื่อควบคุมภาวะเสี่ยงทางสุขภาพ (Health Risk Conditions)
เช่น ภาวะอ้วน ระดับน้าตาลในเลือด ความดันโลหิต ฯลฯ เพื่อการมีสุขภาวะที่พึงประสงค์ จาก
การประเมินพฤติกรรมสุขภาพโดยกรมอนามัย ทิศทางพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของผู้สูงอายุไทยมี
แนวโน้มลดลง โดยพบว่าร้อยละ 26 มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ต่ากว่าเป้าหมายโดยเฉพาะ
ด้ า นการรั บ ประทานอาหาร จากผลการส ารวจในปี 2556-2560 พบว่ า พฤติ ก รรมด้ า นการ
รับประทานผัก ผลไม้สด ลดลงอยู่ที่ร้อยละ 66 ทาให้เป็นสิ่งที่ท้าทายของกระทรวงสาธารณสุขใน
การกาหนดกลยุทธ์ แนวทางการพัฒนาเพื่อการปรับเปลี่ยนสุขภาพด้านอาหารของประชาชน มี
การสร้างพลังคิดใหม่เพื่อขับเคลื่อนกรมอนามัย ทาให้เกิดวิธีคิด 3 ชุดความคิด ได้แก่ 1) จากคิด
เล็กเป็นคิดใหญ่ โดยออกแบบระบบส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อมที่พึงประสงค์ในทุก
ระดับ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดีตลอดชีวิต 2) คิดหลุดจากมุมมองที่เห็นแต่ปัญหา เป็น
การสร้างฉากทัศน์ที่พึงประสงค์ ตามเส้นทางสายชีวิต 5 กลุ่มวัย สาหรับผู้สูงอายุ เน้นการส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุไทยเพื่อเป็นหลักชัยของสังคม และ3) คิดที่จะลงมือทาเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ตามที่คิดใหญ่และฝันไกล (12, 2560-2564)
การจั ด การด้ า นส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพนั้ น กรมอนามั ย กระทรวงสาธารณสุ ข ได้ ก าหนด
มาตรการดูแลรักษาโดยแบ่งสถานะบุคคล ชุมชน ออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ กลุ่มปกติ (Normal)
กลุ่ ม เสี่ ย ง (Risk) และกลุ่ ม ป่ ว ย (ill) ซึ่ ง Intervention หลั ก แบ่ ง ออกเป็ น 3 ระดั บ เช่ น เดี ย วกั น
สาหรับผู้สูงอายุที่น้าหนักเกณฑ์ม าตรฐาน จัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยง ต้องใช้มาตรการ Elimination and
Reduction Risk ซึ่งเป็ น มาตรการที่ ร่วมมือกัน ทุ กภาคส่วนที่ เกี่ยวข้องดาเนิ น การกาจัดหรือลด
ความรุน แรงของปั จ จั ย เสี่ ย งทางสุ ข ภาพการเกิ ด โรคและสิ่ ง แวดล้ อ ม นั่ น คื อ การสร้า งให้ เกิ ด
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พฤติก รรมการบริโภคอาหารอย่างถูกต้องเหมาะสมกับ วัยสูงอายุ ได้แก่ รับประทานพื ชผักสด
ลดเกลือ เนื้อน้อย ด้อยไขมัน และธรรมชาติปราศจากภัย ซึ่งเป็นตัวแปรตามในการศึกษาวิจัย
ทั้งนี้มาตรการปกป้องคุ้มครองของกรมอนามัย เน้นการเข้าถึงบริการอย่างเท่าเทียม ช่วยเหลือให้
ประชาชน ชุมชนมีทักษะความรู้ (Literacy) ที่เหมาะสมตามบริบท สาหรับยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560-2564 เน้ น การส่งเสริมสุขภาพ
5 กลุ่มวัย โดยผู้สูงอายุเป็น 1 ใน 5 ประเด็นยุทธศาสตร์คือ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุไทยเป็นหลักชัยของ
สั ง คม โดยมี เป้ า ประสงค์ ผู้ สู ง อายุ สุ ข ภาพดี ดู แ ลตนเองได้ และมี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี มี ก ลยุ ท ธ์
สนับสนุนการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุในชุมชนมีสุขภาพดี และพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมสู่ความยั่งยืน มาตรการในการเตรียมความพร้อมระบบ
ของชมรมผู้สูงอายุ และพัฒนาระบบการดูแล
ความหมายของพฤติกรรมบริโภคอาหาร
องค์การอนามัยโลกได้ให้ความหมายพฤติกรรมการบริโภคอาหารไว้ในปี 1972 ว่า
การประพฤติปฏิบัติที่เคยชินในการรับประทานอาหาร ได้แก่ ชนิดของอาหารที่รับประทานว่าเป็น
อะไร อย่างไร จานวนมื้อที่กิน และอุปกรณ์ที่ใช้รวมทั้งสุขนิสัยก่อนและหลังกิน สิริกันย์ แก้วพรหม
(2549, น. 14) ได้สรุป ว่า พฤติ ก รรมบริโภคอาหาร เป็ น การปฏิ บั ติห รือแสดงออกเกี่ยวกับ การ
รับประทานอาหารที่บุค คลทาเป็นประจา ซึ่งอาจเป็นการแสดงออกทั้ง ด้านการกระทา เช่น การ
เลื อ กชนิ ด อาหาร การเตรีย ม การปรุ ง การบริโภค สุ ข นิ สั ย ในการบริโภค และด้ า นความคิ ด
ความรู้สึกต่าง ๆ ต่อการบริโภคอาหาร ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถ้าบุคคลได้ปฏิบัติถูกต้องตามหลักโภชนาการ
แล้ว จะส่งผลให้บุคคลมีภาวะโภชนาการที่ดี สอดคล้องกับ ชญานิษฐ์ ธรรมธิษฐาน (2543) ได้
กล่าวถึง ความสามารถในการเลือกและรับประทานอาหารของผู้บริโภค ซึ่งแสดงออกในด้านการ
ปฏิบัติหลายขั้นตอน เริ่มตั้งแต่การเลือกอาหาร และการรับประทานอาหาร ซึ่งเป็นกระบวนการที่
น าไปสู่ก ระบวนการอาหารอร่อย สะอาด มีป ระโยชน์ ต่ อร่างกาย ปลอดภั ยจากสารเคมี ที่ เป็ น
อันตราย
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุ
การทบทวนวรรณกรรมเกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ พฤติ ก รรมการบริโภคของ
ผู้สูงอายุ เพื่อนามาเป็นแนวทางในการพัฒ นาโปรแกรม โดยเป็นงานวิจัย ปี 2551 -2561 ทั้งใน
ประเทศ และต่างประเทศ แสดงดังตาราง 1

สามารถ ใจเตี้ย (2558)

สุพรรณี พฤกษา (2559)

เรียม นมรักษ์ (2558)

4

5

6

3

นวนิตย์ จันทร์ชุ่ม
(2550)
มาริสา หวังเจริญ และ
คณะ (2559)
ทวีศิลป์ ศรีอักษร (2551)

1

2

ผู้วิจัย

ที่
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุ

ตาราง 1 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุ

ภาวะโภชนาการ
ภาวะสุขภาพจิต
ภาวะสุขภาพ
เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
รายได้เฉลี่ย
สถานภาพสมรส
ความรู้
ความเชื่อ/ ทัศนคติ/ ความชอบ
การร่วมพิธีกรรมในชุมชน
ลักษณะทางกายภาพของแหล่ง
อาหาร
ลักษณะอยู่อาศัยของครอบครัว
ขนาดของครอบครัว
การดูแลของครอบครัว
ความเชื่อด้านสุขภาพของครอบครัว
พฤติกรรมสุขภาพของครอบครัว
เพื่อน
การรับรู้ความสามารถตนเอง
เกี่ยวกับการบริโภคอาหาร
ความคาดหวังในผลของการบริโภค
อาหาร
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ผู้วิจัย

เพื่อน

พฤติกรรมสุขภาพของครอบครัว
ลักษณะอยู่อาศัยของครอบครัว

ลักษณะทางกายภาพของแหล่งอาหาร

การร่วมพิธีกรรมในชุมชน

ความเชื่อ/ ทัศนคติ/ ความชอบ

ความรู้

สถานภาพสมรส

รายได้เฉลี่ย

ระดับการศึกษา

อายุ

เพศ

ภาวะสุขภาพ

ภาวะสุขภาพจิต

ภาวะโภชนาการ

ต่างๆ เพื่อปรับระบบโครงสร้างการทางาน หรือแผนการดาเนินการบริหารกาลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุ (ต้องใจ , เลิศ, รัตนาภรณ์, &
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คนางค์, 2550) รวมทั้งการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งแนวโน้มสถิติประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทยที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ มีอายุยืนยาวขึ้น การสร้างเสริม
Gharaei (2016)
ศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยผู้สูงอายุ โดยสร้างให้ผู้สูงอายุให้มีสุขภาพดี ดูแลตนเองได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ยาวนานที่สุด เป็นเป้าหมายของการพัฒนาตาม

ศันสนีย์ กระจ่างโจม และ
จากการศึกษาวิจัยในประเทศไทย และต่างประเทศเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุพบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
คณะ (2557)
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุมากที่สุด ได้แก่ ระดับความการศึกษา ความรู้ ทัศนคติ ความเชื่อ ความชอบ และการดูแลของครอบครั ว ปัจจัยที่มี
8 ปรียาภรณ์ นิลนนท์
อิทธิพลเหล่
านี้ ผู้วิจัยนามาพิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ลักษณะของกลุ่มตัวอย่างที่ มีพื้นฐานในการเป็น บุ คลากรทางการศึกษา
(2560)
เหมื9 อนกัOak
น อายุ
อยู่ใPark
นวัย(2014)
เกษียณ 60 ปีขึ้นไป ซึ่งมีจานวนเพิ่มมากขึ้น อาจเนื่องมาจากการมีโครงการเกษียณอายุ ราชการก่อนกาหนดในองค์กรรัฐ เอกชน
- Hee

7

ที่
ขนาดของครอบครัว

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุ

การดูแลของครอบครัว

ตาราง 1 (ต่อ)

ความเชื่อด้านสุขภาพของครอบครัว

26

การรับรู้ความสามารถตนเองเกี่ยวกับ
การบริโภคอาหาร
ความคาดหวังในผลของการบริโภค
อาหาร
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กรอบยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขในการส่งเสริมสุขภาพ และปัจจัยเรื่องการดูแล
ของครอบครัว ผู้วิจัยกาหนดเกณฑ์ การคัดเข้ากลุ่มตัวอย่างที่อาจมีอิทธิพลต่อการเข้าร่วมวิจัย
สาหรับการสร้างและออกแบบโปรแกรมสร้างเสริมความรอบรู้ด้านอาหารในครูและบุคลาการทาง
การศึกษาวัยเกษียณ ผู้วิจัยได้ศึกษาพฤติกรรมบริโภคอาหารในบริบทครูและบุคลากรทางการ
ศึ ก ษาวั ย เกษี ย ณ รวมทั้ ง ความสั ม พั น ธ์ กั บ ความรอบรู้ด้ า นอาหาร เพื่ อ ท าให้ ท ราบปั จ จั ย ที่ มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารด้วย เพื่อเป็นข้อมูลในการออกแบบโปรแกรมฯ ต่อไป
แนวทางการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุ
ประชากรวั ย สู งอายุ เป็ น วัย ที่ มี การเปลี่ ย นแปลงทั้ งทางร่างกายและจิ ต ใจ สภาพ
ร่างกายที่เสื่อมลง มีการสลายของเซลต่าง ๆ ในร่างกายมากกว่าการสร้าง มีผลทาให้สมรรถภาพ
การท างานของอวั ย วะต่ า ง ๆ ในร่างกายรวมทั้ งการเผาผลาญพลั งงานลดลง ความต้ องการ
พลังงานจากสารอาหารจึงลดลงด้วย แต่ความต้องการสารอาหารอื่น ๆ ที่มีประโยชน์ยังคงเท่าเดิม
(อรพิณ ฐาปนกุลศักดิ์ และคณะ, 2559) ส่วน วสุนธรา รตโนภาส (2560) ได้กล่าวไว้ถึง การเข้าถึง
ข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพที่เชื่อถือได้นั้นยังคงมีปัญหาค่อนข้างมาก เพราะขาดกลไกควบคุม
กากับและการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ ทาให้การตัดสินใจจานวนมากของประชาชน อยู่บนพื้น
ฐานข้อมูลที่ขาดความชัดเจนและไม่น่าเชื่อถือเพียงพอ ทาให้เกิดผลกระทบทางบวกและทางลบ
ประชาชนควรมีความรู้และเลือกบริโภคอาหารอย่างเหมาะสมโดยเฉพาะวัยสูงอายุในปัจจุบัน ที่
ควรบริโภคอาหารด้วยหลักสมดุลมีความเหมาะสมกับวัยมากกว่าการบริโภคอาหารแบบด่วน
(Fast Food) ซึ่งการรับประทานอาหารที่ไม่เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของร่างกายที่เสื่ อมถอย
ตามวัย ท าให้สุขภาพของผู้สูงอายุเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่าง ๆ ได้ง่ายมากขึ้น โดยเฉพาะโรคไม่
ติดต่อเรื้อรัง มีหลายผลการศึกษาที่แสดงให้เห็นว่าการดูแลเรื่องพฤติกรรมบริโภคอาหารนั้นส่งผล
ต่อการเกิดโรค เช่น การควบคุมอาหารและน้าตาลในอาหารช่วยให้เบาหวานดีขึ้น การลดการ
บริโภคเกลือช่วยให้ความดันโลหิตดีขึ้น หัวใจทางานเบาขึ้น การความคุมอาหารสามารถลดระดับ
ไขมั น ในเลื อ ดได้ ร้อ ยละ 10-20 ยิ่ ง กว่ า นั้ น หากสามารถลดความอ้ ว นได้ ปั ญ หาของการเป็ น
เบาหวานและไขมันที่ผิดปกติที่จะดีขึ้น ความดันโลหิตดีขึ้น การลดน้าหนักสามารถลดความเสี่ยง
ในการเป็นเบาหวานได้ถึงร้อยละ 50 และการควบคุมอาหารและน้าหนักจะทาให้ความดันโลหิต
ลดลงได้ ทาให้เสี่ยงต่อต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่าง และโรคหัวใจก็ลดลงด้วย (วีรศักดิ์ เมือง
ไพศาล, 2560) ถึงแม้ว่าเทคโนโลยีการแพทย์ปัจจุบัน จะมีความก้าวหน้าในการรักษาโรคและ
ภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ของมนุษ ย์มากขึ้น แต่แนวทางในการป้องกันและรักษาโรคที่ดีที่สุดนั้ น
จาเป็นต้องให้ความสาคัญกับการลดน้าหนักด้วย ซึ่งจะทาให้เกิดการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุที่ดี
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และประสบความสาเร็จได้ ทั กษะการเลือกอาหาร การวางแผนและจัดการอาหาร การเตรียม
อาหาร และการบริโภคอาหาร ซึ่ งเป็ น หนึ่ งในความรอบรู้ด้ านอาหารนั้ น ก็ มี ค วามส าคั ญ มาก
เช่นเดียวกันในการที่จะทาให้เกิดสุขภาพดี (Food et al., 2016) เช่น การเตรียมอาหารการปรุง
อาหารที่เหมาะสม มีการใช้เกลือมากเกินไป การได้รับสารอาหารปนเปื้อน การเผาปิ้งอาหารที่มาก
เกินไปนาไปสู่ภาวะเจ็บป่วยได้ การได้รับสารอาหารไม่เพียงพอหรือมากเกินไปล้วนมีผลต่อสุขภาพ
เช่นเดียวกัน จึงมีการนาหลักโภชนาการสาหรับผู้สูงอายุมาปรับใช้ คือ การได้อาหารให้พลังงานใน
ปริมาณพอดีต่อความต้องการของร่ายกาย โดยมีสัดส่วนพลังงาน โปรตีน ไขมัน และคาร์โบไฮเดรต
ร้ อ ยละ 15-20 ต่ อ 30 ต่ อ 50-55 ของพลั ง งานที่ ไ ด้ รั บ ประจ าวั น และอาหารที่ ย่ อ ยง่ า ย ให้
สารอาหารครบถ้วน มี คุณ ภาพและดูดซึมได้ดี โดยมุ่งหวังได้ประโยชน์จากอาหารในการรักษา
สมดุลพลังงาน สารในเลือด ระบบภูมิคุ้มกัน และระบบสารสื่อประสาทเป็นพื้นฐาน (นุชสิริ เลิศ
วุฒิโสภณ, 2555) โดยสรุปแล้วเป็นการนาหลักในการบริโภคอาหารที่สัดส่วนอาหารที่สมดุล มา
เป็นแนวทางในการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุในปัจจุบัน ซึ่งหากมีการสร้างเสริมให้ผู้สูงอายุมี
พฤติกรรมบริโภคอาหารที่มีความเหมาะสม จะทาให้มีสุขภาพดีได้ สอดคล้องกับการวิจัยของ พัช
ราภั ณ ฑ์ ไชยสั งข์ และคณะ (2560) ได้ ศึ ก ษาปั จ จั ย ท านายพฤติ ก รรมการบริโภคอาหารของ
ผู้สูงอายุที่มีน้าหนักเกินเกณฑ์ในชุมชน ได้ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพ
ให้ กับผู้สูงอายุที่ มี โภชนาการเกิน โดยการกาหนดรูปแบบกิจกรรมที่ คานึ งถึง ระดับความรู้ของ
ผู้ สู งอายุ และปั จ จั ย เอื้ อ ได้ แ ก่ แหล่ งขายอาหารในชุ ม ชน รายได้ ผู้ สู ง อายุ การออกก าลั ง กาย
เนื่ องจากมีค วามสัมพั น ธ์กั บพฤติ กรรมการบริ โภคอาหารและใช้ท านายพฤติกรรมการบริโภค
อาหารของผู้สูงอายุที่มีน้าหนักเกินเกณฑ์ได้ กระทรวงสาธารณสุข ได้มีการส่งเสริมให้ประชาชนทุก
กลุ่มวัยมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ลดการเกิดโรคเรื้อรัง ด้วยการรณรงค์ในการปฏิบัติตนโดยใช้หลัก 3
อ. ดังนี้
อ.ที่ 1 คือ อาหาร รับประทานอาหารครบ 3 มื้อ ครบทั้ง 5 หมู่ ลดความหวาน มัน
เค็ม เพิ่มผักและผลไม้ หลีกเลี่ยงอาหารที่ใช้น้ามันซ้าหลายๆ ครั้ง กินอาหารหลากหลายไม่จาเจ
อ.ที่ 2 คือ ออกกาลังกาย การออกกาลังกายทาให้แข็งแรง อายุยืน โดยออกกาลัง
กายครั้งละ 30 นาที และทาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3-5 วัน
อ.ที่ 3 คือ อารมณ์ เลือกวิธีที่ถนัด สนใจ ทาแล้วเพลิดเพลิน ลดความเครียด มี
ความสุข เช่น ฟังเพลง ร้องเพลง ดูโทรทัศน์ นอนหลับพักผ่อน ปลูกต้นไม้ พูดคุยพบปะกับเพื่อนฝูง
หากเป็นเรื่อง ผู้วิจัยขอนาเสนอคาเพื่อให้จดจาได้ง่ายตามการสร้างเครือข่ายสุขภาพครู กระทรวง
สาธารณสุ ข ซึ่ ง เป็ น การสนองในนโยบายรณรงค์ ก ารปฏิ บั ติ ต นตามหลั ก อ.ที่ 1 กระทรวง
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สาธารณสุข คื อ พฤติ ก รรมบริโภคอาหาร พื ช ผั กสด ลดเกลื อ เนื้ อ น้ อ ย ด้ อ ยไขมั น น้ าตาลต่ า
ธรรมชาติปราศจากภัย ดังนี้ (จีรารักษ์ โสกัณทัต, 2557) อ. อาหาร คือ การรู้จักเลือกรับประทาน
อาหารที่ดี มีคุณค่า ถูกต้องตามหลักโภชนาการก่อให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกาย สามารถบรรเทา
ชะลอการเกิดโรค และป้องกันโรค ต่าง ๆ ได้ โดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวกับระบบการไหลเวียนโลหิต โรค
ที่เกี่ยวกับการพอกพูนสะสม โรคอ้วน โรคเบาหวาน ไต ความดันโลหิต ไขมันในเลือด การเลือก
บริโภคอาหารอย่างเหมาะสม เรียกว่า การกินให้ดี กินให้ดีคือ การกินอาหาร เครื่องดื่มแต่พอดีทั้ง
ปริมาณและคุณ ภาพ กินอาหารปริมาณพอดี ได้แก่ การกินพออิ่มไม่กินมากจนเกินไป หรือกิน
เพราะเสียดายของ กินให้คุ้ม การกินให้ดีจึงหมายถึง การรู้จักการบริโภคแต่พอดี เน้นพืชผักสด ลด
เกลือ เนื้อน้อย ด้อยไขมัน น้าตาลต่า ธรรมชาติปราศจากภัย
หลักการบริโภคที่มีผลดีต่อสุขภาพผู้สูงอายุ
ประโยชน์ของการบริโภคอาหารพืชผักสด ลดเกลือ เนื้อน้อย ด้อยไขมัน น้าตาลต่า
ธรรมชาติปราศจากภัย มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
พืชผักสด ซึ่งเป็นอาหารที่เส้นใยสูง การรับประทานอาหารที่มีผักผลไม้สดเป็น
หลัก และเพิ่มการรับประทานธัญพืชที่ไม่ปรุงแต่ง จะส่งผลต่อการรักษาน้าหนักไม่ให้เกิน ไม่ให้อ้วน
ร่างกายจะสามารถปรับสมดุลพลังงานได้จากอาหารกลุ่มนี้ ซึ่งจากการสารวจการบริโภคอาหารใย
อาหารของคนไทยค่อนข้างต่า (วิชัย เอกพลากร และ สานักงานสารวจสุขภาพประชาชนไทย,
2552)
ลดเกลื อ คื อ การเลือ กบริโภคอาหารที่ มี รสชาติ ไม่ เค็ม จัด เนื่ องจาการการ
รับประทานอาหารที่มีรสเค็มจัดเกินทาให้ร่างกายได้รับปริมาณเกลือที่มากเกินไปส่งผลให้ไตขับ
เกลือออกได้ไม่ทัน จนทาให้เกิดภาวะความดันโลหิตสูง มีการตีบตันของหลอดเลือด ดังนั้นจึงควร
บริโภคเกลือแต่น้อย โดยรับประทานอาหารที่มีรสชาติไม่เค็ม ซึ่งองค์การอนามัยโลกแนะนาว่า
บุคคลทั่วไปควรลดปริมาณเกลือ ที่บริโภคให้น้อยกว่า 5 กรัมต่อวัน สาหรับผู้ใหญ่ เทียบได้เท่ากับ
ปริมาณเกลือหนึ่งช้อนชาต่อวัน (Hollinger, 2016) ตามปกติ
เนื้ อ น้ อ ย หมายถึ ง การเลื อ กบริ โภคอาหารที่ มี โ ปรตี น จากเนื้ อ สั ต ว์ ล ดลง
เนื่ องจากข้อ มู ล จากตารางแสดงคุ ณ ค่ าทางโภชนาการอาหารไทย กองโภชนาการ กระทรวง
สาธารณสุขพบว่า ประเภท เนื้อสัตว์เป็ดไก่และผลิตภัณฑ์หลายชนิดเป็นแหล่งของโคเลสเตอรอล
หากแม้ว่ามีการน าหนั งและมัน ออกแล้วมี แต่เนื้ อสัตว์ล้วน แต่ยังมีโคเลสเตอรอลตามผนั งเซล
ดังนั้นควรบริโภคเนื้อสัตว์แต่พอดีไม่มากเกินไปจะมีผลต่อการทางานของไต
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ด้อยไขมัน ในบุคคลทั่วไปที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดจะ
มีพฤติกรรมบริโภคอาหารที่มีไขมันสูงกว่าค่าปกติ เช่น อาหารที่ปรุงด้วยวิ ธีผัด ทอด อาหารจาน
ด่วน เป็นประจา ดังนั้นการเลือกบริโภคอาหารที่มีไขมันต่าจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคได้
น้าตาลต่า ผู้สูงอายุควรรับประทานอาหารที่มีน้าตาลน้อย โดยทั่วไปควรบริโภค
น้าตาลไม่เกิน 6-7 ช้อนชาต่อวัน เนื่องจากถ้ารับประทานอาหารหวาน มัน แป้ง เป็นประจา สิ่งที่
ตามมาคื อ การสะสมความอ้ ว นลงพุ ง ท าให้ น้ าตาลในเลื อ ดสู ง ขึ้ น มี ค วามเสี่ ย งต่ อ การเป็ น
โรคเบาหวานได้
ธรรมชาติปราศจากภัย คือ การเลือกอาหารสุขภาพที่ปราศจากสารปนเปื้อน
เป็นอาหารที่มาจากพืช ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ที่เป็นธรรมชาติ ปราศจากการหมักดอง หรือการปรุงแต่ง
รสชาติ สีสัน ความกรอบ ด้วยสารเคมีต่าง ๆ ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพนอกจากนี้หลักในการ
บริโภคอาหารของผู้สูงอายุอื่น ๆ ที่ควรพิจารณา (กอบกุล วุฒิวงศ์, 2559) ได้แก่
1. รับประทานอาหารที่สะอาด มีลักษณะอ่อนนุ่ม ย่อยง่าย เคี้ยวง่าย มีไขมัน
น้อย อาหารที่เหนียว เช่น เนื้อสัตว์ ควรสับหรือหั่นเป็นชิ้นเล็ก อาจต้ม ตุ๋น หรือเคี่ยว ให้เปื่อยนุ่ม
เพื่อให้เคี้ยวง่าย ย่อยง่าย ควรปรุงรสไม่ให้เค็มจัด หวานจัดหรือเผ็ดจัด อาหารที่รับ ประทานควรอุ่น
ให้ร้อนไม่เย็นชืด
2. แบ่งมื้ออาหารออกเป็นหลายมื้อ โดยมื้อหลักมี 3 มื้อ คือมื้อเช้า กลางวัน
และเย็น อาจเพิ่มมื้ออาหารว่างตามหลังมื้อหลักคือมื้อสาย บ่าย หรือก่อนนอน ขึ้นอยู่กับความ
สะดวกของผู้สูงอายุแต่ละคน อาหารว่างจะช่วยให้ผู้สูงอายุได้รับอาหารอย่างเพียงพอ
3. จัดเตรียมอาหารที่มีสีสันน่ารับประทาน มีเพื่อนร่วมรับประทานอาหารใน
บรรยากาศที่ดี กองโภชนาการ กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทาข้อปฏิบัติและการบริโภคอาหารเพื่อ
การสุขภาพดีของคนไทย โดยมีโภชนบัญญัติ 9 ประการ (Food Based Dietary Guidelines) ซึ่ง
สามารถน ามาใช้ในกลุ่มผู้สูงอายุในการส่งเสริม การบริโภคอาหารให้ กับกลุ่ม ครูและบุค ลากร
ทางการศึกษาวัยเกษียณ ทั้งนี้สานักงานคณะกรรมการ สกสค. กระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบาย
ในการส่งเสริมสุขภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความแข็งแรงเช่นเดียวกัน รวมทั้งกรม
อนามัย ได้พัฒ นาสื่อโภชนบัญ ญัติสาหรับผู้สูงอายุเพื่อให้ผู้สูงอายุเข้าใจการบริโภคอาหารเพื่อ
สุขภาพได้อย่างง่าย ดังภาพประกอบ 2
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ภาพประกอบ 2 โภชนบัญญัติสาหรับผู้สูงอายุ
โภชนบัญญัติสาหรับผู้สูงอายุ (Food Based Dietary Guidelines) 9 ประการ ได้แก่
1. กินอาหารครบ 5 หมู่ แต่ละหมู่ให้หลากหลาย และหมั่นดูแลน้าหนักตัวผู้สูงอายุ
ควรรับประทานอาหารให้หลากหลายชนิด ครบทั้ง 5 หมู่ ในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการ
ของร่างกาย โดยรักษาน้าหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม เนื่องจากน้าหนักตัวเป็นตัวบ่งชี้อย่าง
ง่ายของภาวะสุขภาพ ดังนั้นผู้สูงอายุควรหมั่นชั่งน้าหนักอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง (อรพิณ ฐาป
นกุ ล ศั ก ดิ์ และคณะ, 2559) เพื่ อ ท าให้ แ นวทางดั ง กล่ า ว เป็ น สิ่ ง ที่ น ามาปฏิ บั ติ ไ ด้ จ ริ ง กอง
โภชนาการ กรมอนามัยได้พัฒ นาสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบธงโภชนาการผู้สูงอายุ ประกอบด้วย
อาหารหลัก 5 หมู่ในสัดส่วนของพื้นทีบ่ นธงโภชนาการ เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถมองเห็นจากภาพว่า
จะบริโภคอะไรมากน้อยเพียงใด เปรียบเทียบให้เห็นจากสัดส่วน ซึ่งธงโภชนาการ เป็นสื่อที่ช่วย
อธิบาย และทาความเข้าใจโดยมีพื้นฐานมาจากโภชนบัญญัติ 9 ประการสาหรับนาไปสู่การปฏิบัติ
ในการรับประทานอาหารเพื่อให้ได้รับสารอาหารที่เพียงพอ และเป็นประโยชน์ต่อ ร่างกายมากที่สุด
(คณะทางานจัดทาข้อปฏิบัติการกินอาหารเพื่อสุขภาพดีของคนไทย, 2552) ดังภาพประกอบ 3
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ภาพประกอบ 3 ธงโภชนาการผู้สูงอายุ 2561
หมู่ที่ 1 เนื้อสัตว์ต่าง ๆ ไข่ นม และถั่วเมล็ดแห้ง อาหารหมู่เนื้อสัตว์ประกอบด้วย
สารอาหารโปรตีน ไขมัน และแร่ธาตุ โปรตีนช่วยเสริมสร้างและซ่อมแซมส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย
การรับ ประทานเนื้ อ สั ต ว์ วัน ละ 6 - 8 ช้ อ นโต๊ ะ ไขมั น จากเนื้ อสั ต ว์เป็ น ไขมั น อิ่ม ตั ว ถ้ าได้ รับ ใน
ปริมาณมากเกินไปจะมีผลให้ระดับไขมันในเลือดสูงขึ้นได้ ดังนั้นจึงควรรับประทานเนื้อสัตว์ไม่ติด
มัน ไก่ เป็ดไม่ติดหนัง ปลามีไขมันน้อย ควรรับประทานเป็นประจา แต่ต้องระวังก้างปลา สาหรับ
นมถึ งแม้ จะมี ส ารอาหารที่ ส าคั ญ คื อ โปรตี น ไขมั น คาร์โบไฮเดรต แคลเซียม ฟอสฟอรัส แต่
ผู้สูงอายุไทยมักมีปัญหาการย่อยนม จึงจัดให้มีเนื้อที่น้อยลงในธง แต่ละวันควรดื่มนม 1-2 แก้ว
หรือกล่อง 200 มิลลิลิตร ควรเลือกแบบไม่หวาน ชนิดขาดมันเนยหรือ พร่องมันเนย หรือโยเกริต์
ชนิดข้น (วีรศักดิ์ เมืองไพศาล, 2560)
หมู่ที่ 2 ข้าว แป้ง ธัญ พืช และผลิตภัณ ฑ์ อาหารหมู่ข้าวแป้ง เป็ นอาหารที่ให้
พลังงาน อยู่ส่วนฐานของธง เมื่อเปรียบเทียบกับอาหารอีก 4 หมู่นั้นหมายถึง สามารถบริโภคได้
มากกว่าหมู่อื่น เพื่อส่งเสริมสุขภาพ ควรรับประทานข้าวกล้องหรือข้าวซ้อมมือ หุงให้นุ่ม ประมาณ
วัน ละ 7 - 9 ทั พ พี เนื่ องจากเป็น คาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน (Complex carbohydrate) จะได้รับ ทั้ ง
วิตามิน เกลือแร่ และใยอาหาร อาจรับประทานแป้งข้าวชนิดอื่นสลับบ้าง เช่น ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว
มันเทศ เผือก ขนมปัง ข้าวโพด วุ้นเส้น มันฝรั่ง ฯลฯ และลดปริมาณข้าวลง สาหรับน้าตาลและขนม
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หวาน ควรรับประทานให้น้อยลง เพราะจะทาให้น้าหนักตัวเกินและระดับไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์
สูงขึ้นได้ ไม่ควรรับประทานน้าตาลเกินวันละ 6 ช้อนชา
หมู่ที่ 3 ผักต่าง ๆ ผักมีวิตามิน และเกลือแร่ ช่วยบารุงสุขภาพ มีภูมิต้านทานโรค
ผู้ สู งอายุ ค วรรับ ประทานผั ก วั น ละ 4-6 ทั พ พี โดยรับ ประทานผั ก หลายชนิ ด สลั บ ไป ผั ก สี เขีย ว
สีเหลือง สีม่วง สีแดง สีขาว นอกจากนี้ยังได้รับใยอาหารซึ่งใยอาหารจะช่วยในการขับถ่ายอุจจาระ
ป้องกันโรคมะเร็งลาไส้ใหญ่
หมู่ที่ 4 ผลไม้ต่าง ๆ ผลไม้มีวิตามิน เกลือแร่ และใยอาหารเช่นเดียวกับผัก แต่มี
เนื้อที่ในธงน้อยกว่าผัก เนื่องจากผลไม้ให้คาร์โบไฮเดรตสูง และมีความหวาน หากบริโภคมาก
เกิน ไปจะอ้วนได้ ผลไม้ จะช่วยบารุงสุขภาพ มีภูมิ ต้านทานโรค ผู้สูงอายุควรรับ ประทานผลไม้
หลากหลายชนิดวันละ 1 - 3 ส่วน ผลไม้ 1 ส่วน มีปริมาณแตกต่างกัน ได้แก่ กล้วยน้าว้า หรือกล้วย
ไข่ 1 ผล ส้มผลใหญ่ 1 ผล , ส้มโอ 2 กลีบ, ชมพู่ 2 ผล , เงาะ/มังคุด/ลิ้นจี่ 4 ผล , แอปเปิ้ล 1 ผลเล็ก
, มะม่วง/น้อยหน่า ½ ผล, มะละกอ/สับปะรด 6 ชิ้นพอคา, แตงโม/แคนตาลูป 8 ชิ้นพอ
หมู่ ที่ 5 ไขมั น ไขมั น ให้ พ ลั งงานแก่ ร่างกาย และช่วยในการดู ด ซึม วิต ามิ น ที่
ละลายในไขมัน จากภาพธงโภชนาการจะอยู่ปลายสุดของธง ซึ่งมีพื้นที่น้อยมาก แสดงถึงปริมาณ
ว่าควรรับประทานในปริมาณน้อย ๆ ผู้สูงอายุควรเลือกใช้น้ามันพืช เช่น น้ามันราข้าว น้ามันถั่ว
เหลือง น้ามันข้าวโพด ฯลฯ ในการปรุงประกอบอาหาร ประมาณวันละ 2 ช้อนโต๊ะ ควรหลีกเลี่ยง
การใช้น้ามันจากสัตว์ เนยเป็นไขมันที่มีความอิ่มตัวสูงจึงอาจทาให้ระดับไขมันในเลือดสูงขึ้นได้
ความต้องการไขมันของร่างกายคือ ร้อยละ 20-35 ของพลังงานทั้งหมดที่ได้รับต่อวัน กรดไขมันที่
แนะนาสาหรับผู้สูงอายุคือ กรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนชนิดโอเมก้า 3 ซึ่งมีอยู่มากในปลาทะเลและ
ปลาที่มีไขมันสูง เช่น ปลาจาระเม็ดขาว ปลาสาลี ปลากะพงขาว ปลาอินทรีย์ ปลาดุก ปลาสวาย
ปลาช่อน ปลาสลิด เป็นต้น กรดไขมันชนิดโอเมก้า 3 ยังช่วยลดอาการของโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์
(Rheumatoid arthritis) จึงมีผลต่อเอ็นข้อต่างๆ นอกจากนี้ยังช่วยบารุงสายตา เพิ่มภูมิคุ้มกัน และ
ป้องกันการเกิดความจาเสื่อม (คณะอนุกรรมการสังเคราะห์องค์ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ
สาหรับหรับผู้บริโภคภายใต้การดาเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อสร้างความ
เชื่อมโยงด้านอาหาร และโภชนาการ สู่คุณภาพชีวิตที่ดี (ชุดที่ 3) คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ ,
2559)
2. กิ น ข้ า วเป็ น อาหารหลั ก สลั บ กั บ อาหารประเภทแป้ ง เป็ น บางมื้ อ (จี ร ารั ก ษ์
โสกัณทัต, 2557) ข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทย ผู้สูงอายุควรรับประทานข้าวกล้อง ข้าวซ้อมมือ
เนื่องจากมีวิตามิน แร่ธาตุ โปรตีนและใยอาหารมากกว่าข้าวที่ขัดสีจนขาว ส่วนอาหารแห้ง เช่น
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ขนมปัง ก๋วยเตี๋ยว ขนมจีน ให้รับประทานเพียงบางมื้อ อาหารแป้งเป็นอาหารที่ผ่านการแปรรูปใย
อาหารจะมี น้ อยกว่าในข้าว ใยอาหารจากข้าว ท าให้ อิ่ม นาน ควบคุม ปริม าณน้ าตาลในเลื อด
สามารถบรรเทาอาการท้องผูก ป้องกันมะเร็งลาไส้ใหญ่ โดยปัจจุบันมีการวิจัยพัฒ นาสูตรและ
กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเหลวสาเร็จรูปจากข้าวก่างอกชนิดลดน้าตาลและเสริมใยอาหาร
สาหรับผู้สูงอายุ ซึ่งพบว่ามีวิตามิน แร่ธาตุครบตามข้อกาหนดปริมาณสารอาหารอ้างอิงที่ควรได้รับ
สาหรับคนไทย พ.ศ. 2546 (ยุทธนา พิมลศิริผล, 2558) ซึ่งแนวทางหนึ่งในการรับประทานอาหาร
ในผู้สูงอายุคือ อาหารแปลกเปลี่ยน ซึ่งเป็นอาหารที่สามารถรับประทานแลกเปลี่ยนทดแทนกันได้
ในหมวดหมู่เดียวกัน 1 ส่วนมีสารอาหารและให้พลังงานใกล้เคียงกัน เช่น ข้าวสวย 1ทัพพี แลก
ทดแทนด้วยขนมจีน 1 จับ , ปลาทูตัวเล็ก 1 ตัว แลกเปลี่ยนทดแทนได้ด้วย ไข่ขาว 2 ฟอง เป็นต้น
3. กินพืชผักให้มาก และกินผลไม้เป็นประจา ผักมีสารต้านอนุมูลอิสระ ผลไม้ช่วย
ไม่ให้เกิดการทาลายเนื้อเยื่อและผนังเซล ช่วยชะลอการเสื่อมสลายของเซล ทาให้ผิวเปล่งปลั่ง ดู
สดใส ช่วยทาให้ร่างกายแข็งแรงทางานได้ดีมีภูมิคุ้มกัน ผู้สูงอายุควรรับประทานผักผลไม้ตาม
ฤดูกาลรับประทานเป็นผลมากกว่านามาคั้นน้า สาหรับผักควรรับประทานทั้งต้นและก้าน ผักบาง
ชนิดมีฤทธิ์ทางสมุนไพรที่ช่วยรัก ษาสุขภาพ ใยอาหารช่วยการขับถ่าย ใยอาหารยังเป็นอาหารที่ดี
สาหรับแบคทีเรียในลาไส้ใหญ่ ทาให้เกิดกรดไขมันสายสั้นซึ่งเป็นแหล่งพลังงานจานวนน้อย ๆ อีก
ทางหนึ่ง พบมากในผักผลไม้ จึงควรรับประทานเป็นประจา แต่หากได้รับเกินกว่าร่างกายต้องการ
คือวันละ 25-30 กรัม จะทาให้ท้องอืด
4. กิ น ปลา เนื้ อ สั ต ว์ ไม่ ติ ด มั น ไข่ และถั่ ว เมล็ ด แห้ ง เป็ น ประจ า ปริม าณโปรตี น ที่
แนะนาต่อวันคือ 1 กรัมต่อน้าหนักตัว 1 กิโลกรัม เน้นแหล่งโปรตีนที่มีคุณภาพ มีกรดอะมิโนจาเป็น
(Essential Amino Acids) ครบถ้วนและเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย เช่น เนื้อสัตว์ ปลา
ไข่ นม ผู้สูงอายุควรรับประทานอาหารหมู่เนื้อสัตว์วันละประมาณ 9 ช้อนโต๊ะ รับประทานไข่ได้วัน
ละ 1 ฟอง ซึ่งสามารถแลกเปลี่ยนเนื้อสัตว์ 2 ช้อนโต๊ะ ส่วนถั่วเมล็ดแห้งและผลิตภัณฑ์ เช่น ถั่ว
เหลือง ถั่วแดง ถั่วเขียว เต้าหู้ ควรได้รับวันละ 1 ทัพพี หรือครึ่งถ้วย ไม่ควรบริโภคโปรตีนมากเกินไป
เนื่องจากจะมีผลทาให้ลดการดูดกลับของแคลเซียมที่ไต ทาให้มีการขับแคลเซียมทางปัสสาวะมาก
ขึ้น เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทาให้เกิดโรคกระดูกพรุน (คณะอนุกรรมการสังเคราะห์องค์ความรู้ด้านอาหาร
และโภชนาการสาหรับผู้บริโภคภายใต้การดาเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อ
สร้างความเชื่อมโยงด้านอาหาร และโภชนาการ สู่คุณภาพชีวิตที่ดี (ชุดที่ 3) คณะกรรมการอาหาร
แห่งชาติ, 2559)
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5. ดื่มนมให้เหมาะสมตามวัย ผู้สูงอายุควรดื่มนมจืดไขมันต่าหรือพร่องมันเนย วัน
ละ 1 - 2 แก้ ว นมเป็ น อาหารที่ ห าซื้ อ ได้ ง่ าย ราคาไม่ แพงเกิ น ไป เป็ น แหล่ งอาหารของโปรตี น
แคลเซียม วิตามินบี 2 และแร่ธาตุต่าง ๆ ผู้สูงอายุที่ดื่มนมได้ท้องไม่เสีย ควรดื่มนมไขมันต่าเป็น
ประจา
6. กินอาหารที่มีไขมันแต่พอควร และควรออกกาลังสม่าเสมอ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์
เพราะไขมันให้พลังงานและช่วยให้ร่างกายอบอุ่น ช่วยดูดซึมวิตามินเอ วิตามินดี วิตามินอีและ
วิตามินเค ได้ดีแต่ควรจากัดให้พลังงานที่ได้จากการกินไขมันไม่เกินร้อยละ 30 ของพลังงานจาก
อาหารทั้งหมด (วสุนธรา รตโนภาส, 2560)
7. หลีกเลี่ยงการกินอาหารรสหวานจัด และเค็มจัด ส่วนประกอบสาคัญของอาหาร
รสหวานจัดและเค็มจัด ได้แก่ น้าตาล และเกลือแกง ซึ่งส่วนประกอบทั้ง 2 ชนิดเมื่อบริโภคมาก
เกินไป พบว่าเป็นสาเหตุสาคัญของการเกิดโรคอ้วนและโรคความดันโลหิตสูง ไม่ควรเติมน้าตาล
หรือเกลือเพิ่มเติมในอาหารที่ปรุงแล้ว หรือหันมารับประทานอาหารแบบไทยเดิม ที่มีกับข้าวหลาย
ชนิดเพื่อให้เกิดรสชาติที่หลากหลาย
8. กิ น อาหารที่ ส ะอาดปราศจากการปนเปื้ อน อาหารสะอาดปลอดภั ยเป็ น เรื่อ ง
สาคัญ เนื่องจากจะช่วยลดอันตรายจากสิ่งปนเปื้อนต่าง ๆ ควรล้างผักและผลไม้ให้สะอาด เพื่อลด
สารปนเปื้อนที่ติดมา เช่น สารเคมีกาจัดศัตรูพืช ฟอร์มัลดีไฮด์ บอแรกซ์ สารกันรา สารฟอกขาว
สารเร่งเนื้อแดง โดยพบมากน้อยขึ้นอยู่กับชนิดอาหาร (กลุ่มพัฒนาระบบเฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหาร
และน้า, สานักสุขาภิบาลอาหารและน้า, กรมอนามัย , 2556 )โดยเฉพาะเชื้อแบคทีเรีย ก่อโรคที่
ป น เปื้ อ น ม ากั บ อ าห าร เช่ น Vibrioparahaemolyticus, Salmonella spp., Staphylococus
aureaus, Clostridium botulinum,Clostridium perfringens, Bacillus cereus , Campylobater
และ Listeria monocytogenas (นั น ทิ ด า แสงขาวและคณะ, อาหารปลอดภั ย ในอุ ต สาหกรรม
บริการ , 2559) ควรเลือกซื้ออาหารจากแหล่งผลิตที่เชื่อถือได้ มีการผลิตที่ถูกต้อง เก็บรักษาอย่าง
เหมาะสม ปรุงสุกใหม่ ๆ หากเป็นอาหารสาเร็จรูปควรบรรจุในภาชนะที่ เหมาะสม สะอาด มีฉลาก
ที่ ถู ก ต้ อ ง บอกวั น หมดอายุ ส่ ว นประกอบ ชื่ อ อาหาร สถานที่ ผ ลิ ต การประกอบอาหาร สาร
ปนเปื้อนที่อยู่ในอาหาร เป็นสิ่งสาคัญ ที่ควรคานึงและพิจารณาเมื่อมีการเลือกซื้ออาหาร โดยมี
ข้อแนะนาในการเลือกซื้อ ดังตาราง 2
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ตาราง 2 สารปนเปื้อนในอาหารและข้อแนะนาในการเลือกซื้อ
สารปนเปื้อนที่
พบ ในอาหาร
สารเคมีกาจัด
ศัตรูพืช
(Pesticide)

สารกันรา
(Preservative)
บอแรกซ์
(Borax)

ฟอร์มาลิน
(Formalin)

แหล่งอาหารที่พบ

ข้อแนะนาในการเลือกซื้อ

ผักสด ผลไม้สด ปลาแห้ง
อาหารพร้อมบริโภค
อาหารกึ่งสาเร็จรูป

- เลือกซื้อผักที่มีรูพรุนจากการเจาะของแมลง
- เลือกบริโภคผักผลไม้ตามฤดูกาล หรือผักพื้นบ้าน
เพราะเป็นผักที่ไม่ค่อยมีแมลง ปลูกได้ง่าย
- เลือกผักใบมากกว่าผักหัวเพราะผักหัวจะสะสมพิษ
ไว้มากกว่า
- ล้างผักผลไม้ด้วยน้าสะอาดหลายๆครั้ง
- ผักผลไม้ที่ปลอกเปลือกได้ควรล้างน้าสะอาดก่อน
ปลอกเปลือก
- เลือกซื้อผักผลไม้จากแหล่งที่เชื่อถือได้ เช่น กรม
วิชาการเกษตรรับรอง

ผักผลไม้ดอง

เนื้อสัตว์ ผลิตภัณฑ์ที่ทาจาก
เนื้อสด และอื่นๆ เช่น หมูสด
หมูบด ปลาบด ทอดมัน
ลูกชิ้น ไส้กรอก แป้งกรุบ
ทับทิมกรอบ ผลไม้ดอง

- เลือกซื้ออาหารสดใหม่ ไม่บริโภคอาหารหมักดอง
- เลือกซื้อจากแหล่งผลิตที่เชื่อถือได้ ซึ่งได้รับการ
-

อาหารทะเลสด ผักและ ผลไม้ต่างๆ และ
เนื้อสัตว์สด (ปลาหมึก แช่ด่างหรือปลาหมึก
เย็นตาโฟ)

รับรองคุณภาพ
ไม่ควรซื้อเนื้อสัตว์บดสาเร็จรูป ควรนามาบดหรือ
สับเอง
หลีกเลี่ยงการซื้ออาหารประเภทเนื้อสัตว์ที่ผิดปกติ
จากธรรมชาติ เช่น เนื้อหมูที่แข็งกดแล้วเด้งหรือ ผิว
เป็นเงาเคลือบคล้ายกระจก
หลีกเลี่ยง อาหารที่เก็บไว้เป็นเวลานานก็ไม่บูดเสีย
ตรวจสอบโดยการดมกลิ่นจะต้องไม่มีกลิ่นฉุน
แสบจมูก
ควรล้างให้สะอาดก่อน
สังเกตผักสดที่ถูกแสงแดดและลมตลอดทั้งวันแต่
ไม่เหี่ยวย่น หรือเนื้อสัตว์มีสีเข้มผิดปกติ ทั้งที่
ไม่ได้แช่เย็น อาจมีการนาสารที่ช่วยให้สดนานมา
ใช้ ไม่ควรซื้อมารับประทาน
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ตาราง 2 (ต่อ)
สารปนเปื้อนที่
พบในอาหาร
สารเร่งเนื้อแดง
(Salbutamol)

สารฟอกขาว
(Sodium
hydrosulfite )

สารโพลาร์ใน
น้ามัน ทอดอาหาร

แหล่งอาหารที่พบ

ข้อแนะนาในการเลือกซื้อ

เนื้อสัตว์และ
- เลือกซื้อเนื้อหมูที่มีสีแดงธรรมชาติ
ผลิตภัณฑ์ เช่น เนื้อหมู - ไม่ซื้อเนื้อหมูที่แดงเข้มกว่าปกติ และเมื่อหั่นทิ้งไว้
เนื้อหมูจะมีลักษณะแห้งผิดปกติ อาจมีใส่สารเร่ง
เนื้อแดงได้
ผักผลไม้และ
ผลิตภัณฑ์ เช่น ถั่วงอก
ขิงฝอย ยอดมะพร้าว กระท้อน หน่อไม้ดอง
น้าตาลมะพร้าว
ทุเรียนกวน และ
เนื้อสัตว์และ
ผลิตภัณฑ์
น้ามันทอดอาหาร
ประเภทเนื้อสัตว์
ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์
แป้ง พืชผักผลไม้ และ
น้ามันที่อยู่ในปี๊บหรือ
ภาชนะบรรจุและน้ามัน
เคลือบเส้นก๋วยเตี๋ยว

เลือกซื้ออาหารที่มีสีใกล้เคียงกับธรรมชาติ ไม่ขาว
จนผิดปกติ เช่น ทุเรียนกวนที่มีสีคล้าตามธรรมชาติ
หลีกเลี่ยงการซื้อถั่วงอก หรือขิงซอยที่มีสีขาวอยู่
เสมอ อาจผ่านการใช้สารฟอกขาว
สารโซเดียมไฮโดร ซัลไฟต์จะถูกทาลายด้วยความ
ร้อน ดังนั้นก่อนบริโภคอาหารที่สงสัยว่ามีสารฟอก
ขาวควรทาให้สุกเสียก่อน เพราะซึ่งปลอดภัยกว่า
การนามารับประทานแบบสดๆ

- ไม่ควรใช้น้ามันทอดอาหารซ้าเกิน 2 ครัง้
- ระหว่างและหลังการทอดอาหาร หมั่นกรองน้ามัน
ทิ้ง
- ให้เทน้ามันเก่าทิ้งหนึ่งในสามและเติมน้ามันใหม่
ก่ อ นเริ่ ม ทอดอาหาร ครั้ ง ต่ อ ไป กรณี ที่ มี ค วาม
จาเป็นต้องใช้นามั
้ นทอดซ้า
-

น้ามันทอดอาหารมีกลิ่นเหม็นเหนียวข้น สีดา ฟอง
มาก เป็นควันง่ายและเหม็นไหม้ ควรทิ้งไป
อุ ณ หภู มิ ที่ เหมาะสมในการทอดคื อ 160-180
องศาเซลเซียส ไม่ควรทอดอาหารไฟแรงเกินไป
ชะลอการเสื่อมสลายของน้ามัน โดยการซับน้าส่วน
ที่เกินบริเวณผิวหน้าอาหารดิบก่อนทอด
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ตาราง 2 (ต่อ)
สารปนเปื้อนที่
พบในอาหาร

แหล่งอาหารที่พบ

ข้อแนะนาในการเลือกซื้อ
-

-

-

-

ควรทอดอาหารในเวลาไม่มาก
เปลี่ ย นน้ ามั น ทอดอาหารบ่ อ ยขึ้ น หากทอด
อาหารประเภทเนื้ อ ที่ มี ส่ วนผสมของเกลื อหรือ
เครื่องปรุงรสปริมาณมาก
หลั งทอดอาหารเสร็จ ควรท าการปิ ด แก๊ ส ทั น ที
หากอยู่ ช่วงพั ก การทอด ควรเบาไฟ เพื่ อ ชะลอ
การเสื่อมตัวของน้ามันทอด
การทอดอาหารที่ทาให้น้ามันทอดเสื่อมง่าย เช่น
ใช้กระทะเหล็ก ทองแดง หรือ ทองเหลือง ทอด
อาหาร เพราะจะไปเร่ ง การ เสื่ อ มสลายของ
น้ามันทอดอาหาร
ใส่น้ามันในภาชนะสแตนเลสหรือแก้วปิดฝาสนิท
เก็บ ในที่เย็น และไม่ถูก แสงสว่าง เก็บ น้ามัน ที่
ผ่านการทอดอาหาร

ความปลอดภัยด้านอาหาร (Food safety)
อาหารที่ได้มีการจัดเตรียมปรุงผสม และกินอย่างถูกต้องตามวิธีการและวัตถุประสงค์
ของอาหารนั้น แล้วไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค คือความหมายของความปลอดภัยด้านอาหาร
(Food safety) (ลั ด ดาภรณ์ เชื้ อ ในเขา, 2561) ความปลอดภั ย ด้ า นอาหาร (Food safety)
หมายถึง การจัดการให้อาหารรวมถึงวัตถุดิบที่นามาผลิตอาหาร มีความปลอดภัยจากอันตราย
ที่มาจากอาหาร (Food Hardzard) ทั้งทางกายภาพ ชีวภาพและสารเคมี (วีรศักดิ์ เมืองไพศาล,
2560) ได้แก่ 1) อันตรายทางกายภาพ (Physical Hardzards) หมายถึง อันตรายที่เกิดจากวัตถุปน
ปลอมทั้งที่เกิดโดยความตั้งใจหรือเป็นความผิดพลาดที่เกิดขึ้นระหว่างการผลิต 2) อันตรายทาง
ชีวภาพ (Biological Hardzards) หมายถึง อันตรายที่เกิดจากสิ่งมีชีวิตในอาหาร เช่น แบคทีเรีย
หนอน พยาธิ ไวรัสต่าง ๆ ที่ปนเปื้อนในอาหาร และ3) อันตรายทางเคมี (Chemical Hardzards)
หมายถึงอันตรายที่เกิดจากสารเคมีที่ปนเปื้อนในอาหารรวมทั้งสารพิษที่เกิดจากสิ่งมีชีวิต เช่น ปลา
ปักเป้า เห็ดพิษ จุลินทรีย์ต่าง ๆ รวมทั้งสารเคมีที่ใช้ในการผลิตอาหาร เช่น ยาฆ่าแมลง สารปรุง
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แต่ง สารแต่งกลิ่น สี สารกันบูด เป็นต้น หลักพิจารณาในการเลือกอาหาร เพื่อความปลอดภัย ด้าน
อาหารสาหรับผู้สูงอายุ ควรพิจารณาโดยใช้หลัก 3 ป. ดังนี้
1. ป. ประโยชน์ คือ ต้องเป็นอาหารที่สดใหม่ มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน
เหมาะสมกับความต้องการในวัยสูงอายุ
2. ป. ปลอดภัย คือ อาหารที่ผ่านการเลือกสรรแล้วว่าสะอาด ปลอดภัย ผลิตจาก
แหล่งที่เชื่อถือได้ ปลอดภัยต่อการเกิดโรคในระบบทางเดินอาหาร เช่น สารพิษและสารเคมีไม่
สามารถทาลายด้วยความร้อน
3. ป. ประหยัด คือ ต้องเลือกซื้อ โดยการพิจารณาอาหารตามฤดูกาล เพื่อให้ได้
อาหารที่มีคุณภาพดีและราคาถูก สะดวก
นอกจากนี้ผู้สูงอายุควรทราบ หลักการเลือกสถานที่จาหน่าย สถานที่บริ การอาหาร
ควรสังเกตก่อนเข้าไปเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ หรืออาหาร การพิจารณาเมื่อต้องไปเลือกซื้ออาหารที่แผง
ลอย หรือ ร้านอาหาร ควรพิจารณาสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ เช่น แผงลอย เป็นจุดจาหน่ายอาหารที่มี
ความเป็นสาธารณะค้าขายในพื้น ที่ของส่วนร่วม ซึ่งโอกาสในการปนเปื้อนเชื้อโรคอันตรายต่อ
ผู้ สู ง อายุ ได้ สู ง ผู้ สู ง อายุ ต้ อ งให้ ค วามใส่ ใจในการเลื อ กซื้ อ อาหารที่ แ ผงลอยที่ เหมาะสม เช่ น
จาหน่ายอาหารทาจากวัสดุที่ทาความสะอาดง่าย มีสภาพดีเป็นระเบียบ อยู่ห่างจากพื้นอย่างน้อย
60 ซม. , อาหารปรุงสุ ก ใหม่ มี ก ารปกปิ ดป้ องกัน แมลง , สารปรุงแต่งอาหารมี อย., เครื่อ งดื่ ม
สะอาด, ผู้ ปรุงอาหารแต่ งกายสะอาด เป็ น ต้ น สาหรับร้านอาหาร เป็ น สถานที่ ปรุงอาหารและ
จาหน่ายซึ่งต้องพิจารณาในลักษณะคล้ายกับแผงลอยเช่นเดียวกัน
กุญแจสาคัญ 5 ประการ สู่อาหารปลอดภัย ผู้สูงอายุควรให้ความสาคัญกับกุญแจ
สาคัญ 5ประการ เนื่องจากมีความต้านทานโรคได้น้อยกว่าวัยอื่น ๆ ทาให้โอกาสในการเกิดโรคจาก
อาหารมีได้มากกว่า ดังนั้นหากคานึงถึง ความสะอาดที่อยู่ในอาหารเพื่อป้องกันเชื้อจุลินทรีย์ต่าง ๆ
ไม่ให้มาอยู่ในอาหารได้ง่าย จะเป็นการป้องกันการเกิดโรคต่าง ๆ ตามมา กุญแจสาคัญมีดังนี้
1. การรัก ษาความสะอาด ล้ างมือ ก่ อนท าอาหารและล้ างมื อ บ่ อย ๆ ระหว่าง
ประกอบอาหาร , หลังเข้าห้องน้า ล้างทาความสะอาดพื้นที่และเครื่องมือประกอบอาหาร ป้องกัน
แมลงในห้องครัว เป็นต้น เนื่องจากเชื้อจุลินทรีย์พบได้ในดิน น้า สัตว์และคน ส่วนใหญ่จะอยู่ที่มือ
เสื้อผ้า เครื่องมือเครื่องใช้ ซึ่งสามารถปนเปื้อนสู่อาหาร และเป็นสาเหตุของการเกิดโรค
2. แยกวัตถุดิบออกจากอาหารปรุงสุก แยกเครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์ครัว ที่ใช้
กับอาหารสดกับอาหารปรุงสุก และเก็บอาหารปรุงสุกแยกจากอาหารสด เนื่องจากวัตถุดิบ เช่น
เนื้อสด อาหารทะเลสด สัตว์ประเภทมีปีก จะมีเชื้อจุลินทรีย์
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3. การทาอาหารให้สุก ทาอาหารให้ สุกก่อนการบริโภคไม่มีสีชมพูปน ซุป ต้ม
ต่าง ๆ ปรุงให้เดือดเพื่อให้มั่นใจได้ว่าปรุงที่อุณหภูมิ 70 องศาซึ่งสามารถฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ได้ รวมทั้ง
อาหารควรอุ่นให้เดือดก่อนการรับประทาน กรณีปรุงประกอบไว้ระยะเวลานาน
4. การเก็บรักษาอาหาร อาหารปรุงสุกแล้ว ไม่ควรวางที่อุณหภูมิห้องนานเกิน 2
ชั่วโมง เก็บอาหารที่ปรุงสุกควรจัดเก็บอยู่ในตู้เย็นไม่เกิน 5 องศา และอย่าเก็บไว้ในตู้เย็นนาน ๆ
และอุ่นอาหารที่อุณหภูมิมากกว่า 60 องศา ก่อนนาไปรับประทาน
5. การใช้ น้ าและวั ต ถุ ดิ บ อย่ า งปลอดภั ย เช่ น น้ าประปา เลื อ กวั ต ถุ ดิ บ ที่ ส ด
นมพลาสเจอร์ไรส์ ซึ่งผ่านกระบวนการผลิตที่ปลอดภัย
นอกจากนี้ผู้สูงอายุควรรู้จักสัญลักษณ์อาหารปลอดภัยแบบต่าง ๆ จากหน่วยงานที่
ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับอาหารปลอดภัย (วีรศักดิ์ เมืองไพศาล, 2560) ดังตาราง 3
ตาราง 3 ตัวอย่างสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับอาหารปลอดภัย
เครื่องหมาย

การรับรอง
อาหารปัจจัยการผลิตทางการเกษตร รวมทั้ง
ผลิตภัณฑ์ชุมชนและสหกรณ์

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
กรมวิชาการเกษตร
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์

อาหารสด อาหารแปรรูปว่าปราศจากสารพิษหรือ สานักงานคณะกรรมการ
สารตกค้างจากสารเคมี เช่น บอแรกซ์ สารฟอก
อาหารและยา กระทรวง
ขาวสารกันเชื้อรา สารฟอร์มาลีน สารเร่งเนื้อแดง สาธารณสุข
จุลินทรีย์ เป็นต้น
อาหารแปรรูปที่มีภาชนะบรรจุปิดสนิท เช่น นม
ดัดแปลง เครื่องดื่ม อาหารสาเร็จรูปที่พร้อม
บริโภคทันที อาหารกึ่งสาเร็จรูป
ตลาดขายอาหารสดที่สะอาด ขายอาหาร
ปลอดภัยไม่มีสารปนเปื้อนและมีพื้นที่ให้ความรู้
แก่ผู้บริโภค

สานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา กระทรวง
สาธารณสุข
กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข
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ตาราง 3 (ต่อ)
เครื่องหมาย

การรับรอง
รับรองคุณภาพระบบตรวจสอบสารพิษตกค้างใน
ผัก ผลไม้สด
ร้านอาหารหรือแผงลอยที่ได้มาตรฐานตาม
ข้อกาหนดความปลอดภัยด้านอาหาร

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
กรมวิทยาศาสตร์การ
แพทย์ กระทรวง
สาธารณสุข
กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข

สารอาหารที่ผู้สูงอายุควรได้รับ
ผู้สูงอายุที่มีน้าหนักเกินมาตรฐานจะมี สามารถในเคลื่อนไหวลดลง ลดคุณภาพชีวิต
และสัมพันธ์กับการเสียชีวิตที่เร็วขึ้น เช่นเดียวกับผู้สูงอายุที่ขาดอาหาร ดังนั้นการจากัดพลังงาน
เพื่อลดน้าหนัก ร่วมกับการให้โปรตีนสูงและการออกกาลังกายยังมีความจาเป็น ในผู้สูงอายุที่อ้วน
เช่นเดียวกัน (วีรศักดิ์ เมืองไพศาล, 2560) ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ผู้สูงอายุนอกจากจะได้รับสารอาหาร
ที่ให้พลังงานได้แก่ คาร์โบไฮเดรตจากกลุ่มข้าวแป้ง โปรตีนจากเนื้อสัตว์ นม ไข่ และไขมันจากพืช
และสัตว์แล้ว ผู้สูงอายุควรได้รับวิตามิน เกลือแร่ต่าง ๆ และน้าให้เพียงพอ เนื่องจากการเผาผลาญ
และการดูดซึมอาหารลดลง วิตามินและเกลือแร่ที่มักพบว่าได้รับไม่เพียงพอ (ดารุณี ภูษณสุวรรณ
ศรี, เรณู ประยงค์กุล, และ ศุวรินทร์ แก้วพวง, 2559) ซึ่งสารอาหารต่าง ๆ ที่ผู้สูงอายุควรได้รับมี
ดังนี้
1) วิ ต ามิ น บี 1 บี 2 บี 6 บี 12 โฟเลต ความต้ อ งการวิ ต ามิ น และเกลื อ แร่ข อง
ผู้สูงอายุไม่แตกต่างจากผู้ใหญ่ ยกเว้นความต้องการวิตามินบางชนิดเพิ่มขึ้น เช่น วิตามินดี วิตามิน
บี 6 และวิตามินบี 12 ซึ่งมีความสาคัญต่อการทางานของระบบประสาทและสมอง ดังนั้นผู้สูงอายุ
จึงควรรับประทานอาหารที่มีวิตามินเหล่านี้ให้เพียงพอ ผู้สูงอายุมักมีการดูดซึมวิตามินบี 12 ลดลง
เนื่ อ งจากระดั บ ของ Intrinsic factor ซึ่ งจาเป็ น ในการดู ด ซึม วิต ามิ น บี 12 ลดลงเมื่ อ อายุ สู งขึ้ น
สาหรับแร่ธาตุที่ผู้สูงอายุต้องการลดลงคือ โครเมียมและผู้สูงอายุต้องการธาตุเหล็กลดลงเนื่องจาก
การหมดประจาเดือน (คณะอนุกรรมการสังเคราะห์องค์ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการสาหรับ
หรับ ผู้ บ ริโภคภายใต้ ก ารด าเนิ น งานของคณะกรรมการขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์เพื่ อ สร้างความ
เชื่อมโยงด้านอาหาร และโภชนาการ สู่คุณภาพชีวิตที่ดี (ชุดที่ 3) คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ ,
2559) แหล่ ง อาหารที่ มี วิ ต ามิ น บี 1 ได้ แ ก่ เนื้ อ หมู ตั บ ข้ า วกล้ อ ง เป็ น ต้ น วิ ต ามิ น บี 2 ได้ แ ก่
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เนื้อสัตว์ ไข่ ถั่วเมล็ดแห้ง ฯลฯ วิตามินบี 6 ได้แก่ ตับ นม ไข่ ฯลฯ วิตามินบี 12 ได้แก่ เนื้อสัตว์ นม
ไข่ เครื่องในสัตว์ ถั่วหมัก ฯลฯ โฟเลต ได้แก่ ผักใบเขียว ผลไม้ ธัญพืช ถั่ว บรอกโคลี ส้ม ฯลฯ
2) วิตามินอี ช่วยต้านอนุมูลอิสระ ป้องกันการเกิดโรคมะเร็ง และช่วยลดการเกิด
ต้อกระจก อาหารที่มีวิตามินอีมาก ได้แก่ น้ามันพืชต่าง ๆ ถั่วอัลมอนด์ เมล็ดทานตะวัน เป็นต้น
3) วิตามินดี สาหรับวิตามินดี ร่างกายสามารถสังเคราะห์ ได้ที่ ผิวหนังเมื่อถูก
แสงแดด แต่ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ ออกไปนอกบ้านน้ อยกว่ากลุ่มอื่น ๆ อีกทั้งผิวหนั งของผู้สูงอายุ
สังเคราะห์วิตามินดีได้น้อยลง จึงมีข้อแนะให้ผู้สูงอายุบริโภคอาหารที่มีวิตามินดีสูงด้วย เนื่องจาก
จะช่วยรักษาสุขภาพของกระดูก พบมากในน้ามันตับปลา และจากการได้รับแสงแดดอ่อน ๆ
4) วิตามินซี ช่วยรักษาสุขภาพผิวหนัง ป้องกันไม่ให้ผิวเหี่ยวย่นเร็วเกินไป ทาให้
หลอดเลือดไม่เปราะแตกง่าย ช่วยให้ธาตุเหล็กดูดซึมได้ดี แหล่งอาหารอยู่ในผักสด ผลไม้สด ได้แก่
ส้ม มะนาว ฝรั่ง มะเขือเทศ เป็นต้น
5) แคลเซียม ผู้สูงอายุต้องการแคลเซียมมากขึ้น เนื่ องจากช่วยท าให้ กระดูก
แข็งแรง การได้รับแคลเซียมน้อยมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคกระดูกพรุน ทาให้กระดูกหักง่าย จึง
ควรรับประทานอาหารที่แคลเซียมให้เพียงพอ แหล่งอาหารที่มีแคลเซียมได้แก่ นม เต้าหู้ น้าเต้าหู้
ปลาตั ว เล็ ก กุ้ ง แห้ ง ผั ก ใบเขี ย ว เป็ น ต้ น นอกจากนี้ ก ารออกก าลั ง กายที่ ถู ก วิ ธี จ ะช่ ว ยในการ
เสริมสร้างกระดูกด้วย
6) เหล็ก การขาดธาตุเหล็กทาให้โลหิตจางได้ แหล่งอาหารได้แก่ เนื้อสัตว์ ไข่ ตับ
ปลา ผักใบเขียว เป็นต้น
7) สังกะสี ช่วยเพิ่มภูมิต้านโรค เนื่องจากผู้สูงอายุมีความต้านทานโรคต่ากว่าวัย
หนุ่มสาว แหล่งอาหารได้แก่ ไข่ ตับ เนื้อสัตว์ อาหารทะเล เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ เกาลัด เป็นต้น
8) น้าดื่ม ผู้สูงอายุควรดื่มน้าให้เพียงพอในหนึ่งวัน การดื่มน้าของผู้สูงอายุคือ
“8X8” วันละ 8 แก้ว แก้วละ 8 ออนซ์ โดย 1 ออนซ์ เท่ากับ 30 มิลลิลิตร น้าที่ใช้ดื่มควรเป็นน้าเปล่า
เป็นหลัก อาจสลับด้วยน้าอื่น ๆ บ้าง เช่น น้าผลไม้ น้าผัก น้าสมุนไพรา ซุป แต่สาหรับผู้ออกกาลัง
กายมาก ๆ ต้องเพิ่มน้ามากขึ้นไปอีก เพื่อ ทดแทนส่วนที่สูญเสียไปให้เพียงพอ (นภัส แก้ววิเชียร
และ เบญจพร สุ ธ รรมชั ย , 2554) (คณะกรรมาธิ ก ารกิ จ การเด็ ก เยาวชน สตรี , กรมพั ฒ นา
การแพทย์แผนไทย, และ กรมสนั บสนุ นบริการสุขภาพ, 2554) ผู้สูงอายุมักจะรู้สึกกระหายน้ า
น้อยลงและดื่มน้าน้อย ซึ่งการดื่มน้าให้เพียงพอกับความต้องการของร่างกายจะช่วยให้ผู้สูงอายุมี
ชีวิตที่ยืนยาว (ทรัพย์มา นภัสวรรณ และ ศักดิวรพงศ์ ไฉไล, 2560) สาเหตุหนึ่งเกิดจากไม่อยาก
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เข้าห้องน้าบ่อย การดื่มน้าน้อยจะทาให้ท้องผูกหรือมีปัญหาเกี่ยวกับไตได้ จึงควรดื่มน้าให้เพียงพอ
ย่างน้อยวันละ 8 แก้ว และเป็นน้าที่สะอาด ปราศจากสารปนเปื้อนสารพิษ
การวิจัยครั้งนี้กลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษาวัยเกษียณ ที่มี
น้าหนักเกินมาตรฐานในเขตกรุงเทพมหานคร สอดคล้องกับการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล
ปี 2554 พบว่า ปริมาณการได้รับสารอาหารทุกตัวมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
โดยผู้ สู ง อายุ เพศชายและหญิ ง ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด กรุง เทพมหานคร มี ก ารบริโภคน้ าตาล ไขมั น
โคเลสเตอรอล โปรตี น จากสั ต ว์ ม ากที่ สุ ด และผลการประเมิ น สารอาหารที่ ผู้ สู ง อายุ ได้ รับ โดย
พิ จ ารณาจากเพศพบว่ า ผู้ สู ง อายุ เพศชายได้ รับ สารอาหารต่ า ง ๆ มากกว่ า เพศหญิ ง อย่ า งมี
นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ยกเว้ น น้ าตาล เบต้ า -แคโรที น วิ ต ามิ น ซี ที่ ไม่ พ บความแตกต่ างทางสถิ ติ
(วิสิฐ จะวะสิต, 2554)
ฉลากโภชนาการ
ปั จ จุ บั น ด้ ว ยสภาพสิ่ ง แวดล้ อ มต่ า ง ๆ ที่ เปลี่ ย นแปลงไป คนไทยนิ ย มซื้ อ อาหาร
สาเร็จรูป หรือกึ่งสาเร็จรูปบริโภคกันมากขึ้น จึงเกิดปัญหาการบริโภคไม่สมดุล โดยเฉพาะอาหารที่
ให้พลังงานสูง มีไขมันมาก ปริมาณเครื่องปรุงรสน้าตาล เกลือที่มีมาก แต่ใยอาหารต่า ซึ่งมีผลเสีย
ต่อสุขภาพของผู้สูงอายุ ดังนั้นการส่งเสริมให้มีการอ่านฉลากโภชนาการก่อนการเลือกซื้ออาหาร
การเปรียบเทียบเพื่อตัดสินใจเลือกซื้ออาหารที่มีคุณภาพดี คุ้มค่ากับราคา จึงมีประโยชน์สาหรับ
ผู้บริโภคในการพิจารณา (Food et al., 2016) ซึ่งเป็นหนึ่งในการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ เรื่อง
ทักษะการเลือกอาหารสุขภาพ เพื่อให้ มีพฤติกรรมบริโภคอาหารที่ ดี สานั กงานคณะกรรมการ
อาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ให้ความหมาย ฉลากโภชนาการ เป็นการให้ข้อมูลและความรู้
ด้านคุณค่าทางโภชนาการ ฉลากโภชนาการหมายถึง ฉลากที่แสดงข้อมูลทางโภชนาการบนบรรจุ
ภัณฑ์อาหาร เช่น กล่อง ซอง แก้ว ขวด (อรพิณ ฐาปนกุลศักดิ์ และคณะ, 2559) สานักกองทุน
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ฉลากโภชนาการ ให้ความหมายของ ฉลากโภชนาการ คือ ฉลากอาหาร
ที่มีการแสดงข้อมูลโภชนาการ ซึ่งระบุชนิดและปริมาณสารอาหารของอาหารนั้นในกรอบสี่เหลี่ยม
เรีย กว่ า “กรอบข้ อ มู ล โภชนาการ” ซึ่ ง มี อ ยู่ 2 รูป แบบ ได้ แ ก่ แบบเต็ ม และแบบย่ อ สรุป ได้ ว่ า
ความหมายของฉลากโภชนาการส่วนใหญ่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน คือ ฉลากที่แสดงข้อมูลและ
ความรู้ด้านคุณค่าทางโภชนาการของอาหารหรือผลิตภัณฑ์อาหารรูปแบบต่าง ๆ ที่เลือกซื้อ เพื่อให้
ผู้บริโภคทราบถึงปริมาณคุณค่าทางโภชนาการที่จะได้รับหากรับประทานเข้าไป โดยประเภทของ
ฉลากโภชนาการแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
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1. ฉลากโภชนาการแบบเต็ม เป็นฉลากที่แสดงชนิดและปริมาณสารอาหารที่
สาคัญควรทราบ 15 รายการ สาหรับฉลากที่มีความสูงจากัด สามารถแสดงฉลากโภชนาการเต็ม
รูปแบบในลักษณะแบบแนวนอนหรือแบบขวางตามประกาศสานักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา กระทรวงสาธารณสุข กาหนดไว้ดังภาพประกอบ 4

ภาพประกอบ 4 ฉลากโภชนาการแบบเต็มแบบภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
2.ฉลากโภชนาการแบบย่อ ใช้ในกรณีที่สารอาหารตั้งแต่ 8 รายการ จากจานวนที่
กาหนดไว้ 15 รายการนั้น มีปริมาณน้อยมากจนถือว่าเป็นศูนย์ จึงไม่มีความจาเป็นที่ต้องแสดงให้
เต็มรูปแบบ ดังภาพประกอบ 5

ภาพประกอบ 5 ฉลากโภชนาการแบบย่อแบบภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
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ฉลากโภชนาการ มีไว้เพื่อระบุชนิดและปริมาณสารอาหารของอาหารที่เราจะได้
จากผลิตภัณ ฑ์ นั้น ๆ ซึ่งมีประโยชน์ อย่างมากในด้านสุขภาพ บางครั้งข้อความโฆษณาอาจจะ
นาเสนอว่ามีไขมัน 0% แต่สารอาหารชนิดอื่น ๆ เช่นน้าตาลอาจจะสูงมาก ทาให้เพิ่มอันตรายต่อ
ผู้ บ ริโภคที่ อ าจจะมี ค วามความเสี่ ย งหากได้ รั บ น้ าตาลเกิ น ก าหนด โดยอาหารที่ แ สดงฉลาก
โภชนาการนั้น กระทรวงสาธารณสุขได้กาหนดให้ผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนในท้องตลาด จะต้องมี
ฉลากโภชนาการใน 4 กรณี ได้แก่ 1) อาหารที่มีการกล่าวอ้างทางโภชนาการ 2) อาหารที่มีการใช้
คุณ ค่าในการส่งเสริมการขาย 3) อาหารที่มีการระบุ กลุ่มผู้บริโภคในการส่งเสริมการขาย และ
4) อาหารอื่นตามที่สานักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศกาหนด สาหรับฉลากที่การ
แสดงข้ อ ความที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ สุ ข ภาพ เช่ น มี ค าว่ า เพื่ อ สุ ข ภาพ (healthful , healthy, health
healthiness ) หรือการแสดงข้อความ “ไขมันต่า” และ “ไขมันอิ่มตัว” ได้ หรือ มีคาว่า ประกอบด้วย
โซเดียมไม่เกิน 360 มิลลิกรัมและ, โคเลสเตอรอล ไม่เกิน 60 มิลลิกรัมและ, วิตามินเอ วิตามินบี1
วิตามินบี2 โปรตีน แคลเซียม เหล็ก และใยอาหาร อย่างน้อยร้อยละ 10 ของ Thai RDA นอกจากนี้
สัญลักษณ์ทางโภชนาการที่เริ่มมีการใช้ในประเทศไทยคือสัญลักษณ์ “ ทางเลือกสุขภาพ “ เป็น
สัญลักษณ์โภชนาการที่แสดงถึงผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาแล้วว่ามีปริมาณ
น้าตาล ไขมัน และเกลือที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับอาหารในกลุ่มเดียวกัน (สุขภาพและความงาม,
2560) ซึ่งจะนาไปใช้ในผลิตภัณฑ์ อาหาร 8 กลุ่ม ได้แก่ อาหารมื้อหลัก เครื่องดื่ม เครื่องปรุงรส
ผลิตภัณฑ์นม อาหารกึ่งสาเร็จรูป ขนมขบเคี้ยว ไอศกรีม น้ามันและไขมัน โดยมีหลักเกณฑ์การ
พิจารณาของกลุ่มเครื่องปรุงรส เช่น ซอสปรุงรส ซีอิ้ว จะต้องมีโซเดียมน้อยว่าหรือเท่ากับ 750
มิลลิกรัมต่อ 1 ช้อนโต๊ะ (15 มิลลิลิตร) น้าปลา จะต้องมีโซเดียมน้อยกว่าหรือเท่ากับ 900 มิลลิกรัม
ต่อ1ช้อนโต๊ะ (15 มิลลิลิตร) เป็นต้น ดังภาพประกอบ 6

ภาพประกอบ 6 สัญลักษณ์กลุ่มอาหาร ทางเลือกสุขภาพ
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สรุปได้ว่าฉลากโภชนาการ มีประโยชน์ต่อทุกกลุ่มวัยในการพิจารณาข้อมูลและ
ความรู้ด้านคุณค่าทางโภชนาการในผลิตภัณฑ์ที่ต้องการเลือกซื้อที่มีความใส่ใจในสุขภาพเพื่อให้
ตนมีสุขภาพดี ซึ่งจะช่วยให้ทราบชนิด ปริมาณสารอาหารที่จะได้รับหากมีการบริโภค สาหรับผู้ที่มี
โรคต่างๆ เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง เป็นต้น จะสามารถนาข้อมูลจากฉลากโภชนาการไป
พิจารณาให้มีความเหมาะสมที่ดีต่อสุขภาพได้ หรือหลีกเลี่ยงสารอาหารที่ไม่ต้องการบริโภค ซึ่งเป็น
ทั ก ษะที่ ส าคั ญ ของความรอบรู้ ด้ า นอาหาร คื อ ทั ก ษะการเลื อ กอาหารสุ ข ภาพ โดยเฉพาะ
สัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพ ดังที่กล่าวมา จะให้ประโยชน์สาหรับผู้สูงอายุที่ต้องเลือกซื้อผลิตภัณฑ์
อาหาร ให้ได้รับความสะดวกในการพิจารณาคุณค่าทางโภชนาการได้ง่ายมากยิ่งขึ้น เนื่องจากต้อง
คานึงถึงภาวะสุขภาพ มีอายุยืนยาว และคุณภาพชีวิตที่ดี
วิธีการอ่านฉลากโภชนาการ สาหรับผู้สูงอายุและทุกกลุ่มวัยในการอ่านฉลาก
โภชนาการนั้น กระทรวงสาธารณสุข แนะนาวิธีการอ่านฉลากโภชนาการควรพิ จารณา 3 ข้อที่
สาคัญ ได้แก่ 1) ปริมาณหนึ่ งหน่ วยบริโภค ซึ่งเป็ น ปริม าณการกิน ต่อครั้งที่ แนะน าให้ ผู้บริโภค
รับประทาน 2) จานวนหน่วยบริโภคต่อภาชนะบรรจุ เป็น การบอกจานวน กรณีถ้ากินครั้งละหนึ่ง
หน่วยบริโภคจะแบ่งกินได้ จานวนกี่ครั้ง 3) คุณ ค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค ว่าจะได้
พลังงานเท่าใด สารอาหารอะไร และมีปริมาณเท่าใด 4) ร้อยละของปริมาณที่แนะนาต่อวัน
หลักสมดุลพลังงานเพื่อการควบคุมน้าหนัก
การใช้แนวคิดของหลักสมดุลอาหารจากธงโภชนาการเป็ นทางที่ดีสาหรับการบริโภค
อาหาร (Willows, 2002) ซึ่งหลักสมดุลพลังงาน หมายถึง เพลังงานที่ได้รับจากการบริโภคเท่ากับ
พลังงานที่ใช้ไป ทาให้เกิดสมดุลพลังงาน น้าหนักคงที่ หากพลังงานที่ได้รับมากกว่าพลังงานที่ใช้ไป
พลังงานจะเกินดุล ส่งผลให้น้าหนักเพิ่ม และหากพลังงานที่ได้รับน้อยกว่าพลังงานที่ใช้ไป พลังงาน
จะขาดดุล ส่งผลให้น้าหนักลด (ภรณี เหล่าอิทธิ, 2557) ซึ่งการใช้หลักสมดุลพลังงานมาปรับใช้
ในกลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษาวัยเกษียณ เพื่อควบคุมน้าหนัก จะเป็นวิธีการกากับตนเองได้
อย่างง่ายและน่าจะมีความเป็นไปได้ในการสร้างให้เกิดพฤติกรรมบริโภคอาหารที่ดีและมีน้าหนักที่
เหมาะสมตามเกณฑ์ได้
การวัดปริม าณพลังงานแบบสากลคือ แคลอรี่ (Calories) ซึ่งมี ค่าเท่ ากั บ ปริมาณ
ความร้อนที่สามารถใช้ต้มน้า 1 กิโลกรัมหรือ 1 ลิตร ให้มีอุณหภู มิสูงขึ้น 1 องศาเซลเซียส ซึ่งเมื่อ
เทียบน้าหนักตัว 1 กิโลกรัม เกิดจากการสะสมพลังงาน 7,000 กิโลแคลอรี่ ดังนั้นหลักของการลด
น้าหนัก คือ หากต้องการลดน้าหนัก 0.5 กิโลกรัม/สัปดาห์ ต้องทาให้พลังงานขาดดุลหรือติดลบ
3,5000 กิโลแคลอรี่/วัน หรือ 500 กิโลแคลอรี่/วัน ดังนั้นหากต้องการลดน้าหนัก 1 กิโลกรัม/สัปดาห์
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ต้องทาให้พลังงานติดลบ 7,000 กิโลแคลอรี่/วัน หรือ 1,000 กิโลแคลอรี่/วัน ซึ่งการควบคุมน้าหนัก
สาหรับผู้ที่ไม่ต้องการความยุ่งยากในการคานวณ โดยผู้สูงอายุมีความต้องการพลังงาน 1,600
กิ โลแคลอรี่/วั น (คณะท างานจั ด ท าข้ อ ปฏิ บั ติ ก ารกิ น อาหารเพื่ อ สุ ขภาพดี ของคนไทย, 2552)
โดยสามารถกาหนดปริมาณอาหารสาหรับผู้สูงอายุใน 1 วัน จากพลังงาน 1,600 กิโลแคลอรี่/วัน
ได้ดังนี้ (กอบกุล วุฒิวงศ์, 2559)
ข้าววันละ 8 ทัพพี
ผักวันละ 4-6 ทัพพี
เนื้อสัตว์วันละ 9 ช้อนโต๊ะ
นมวันละ 1-2 แก้ว
ผลไม้วันละ 3-4 ส่วน โดย 1 ส่วนเท่ากับ 6-8 ชิ้นพอคา
น้ามัน น้าตาล เกลือและเครื่องปรุงรสเล็กน้อย
การกาหนดอาหารสาหรับผู้สูงอายุควรพิจารณารายการอาหารและปริมาณอาหารใน
1 วันให้มีความเหมาะสม ดูแลควบคุมสมดุลพลังงานแก่ร่างกายเพื่อให้มีสุขภาพดีน้าหนักอยู่ใน
เกณฑ์ม าตรฐาน และไม่เสี่ยงต่อการเกิดโรค ทั้งนี้มีการนาการรับประทานอาหารตามหลักของ
Idaho Plate Method Planning Form (IPM) มาเป็นแนวทางในการแบ่งสัดส่วนอาหารอย่างง่าย
เพื่อลดความยุ่งยากในการคานวณแคลอรี่สาหรับผู้สูงอายุซึ่งเป็นหนึ่งในข้อแนะนาของ Idaho
Plate Guideline ที่สามารถนามาปรับใช้กับผู้สูงอายุในการวางแผนการบริโภคอาหารและควบคุม
น้ าได้ โดยมี ก ารปรับ เป็ น ภาพอาหารสมดุ ลจากจาน 6 ส่วน ในการจัด กิจกรรมให้ กับผู้สู งอายุ
(เบญพร ทองเที่ยงดี , 2557) ซึ่งสามารถปรับใช้ในการรับประทานอาหาร 1 วันได้อย่างง่ายจาก
การประเมินภาพจาน ดังภาพประกอบ 7

ภาพประกอบ 7 จาน 6 ส่วน
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จากภาพประกอบ 7 จะมีภาพสัดส่วนในวงกลมที่เปรียบเทียบให้ผู้สูงอายุนึกถึงภาพ
จานอาหาร ซึ่งมีการแบ่งออกเป็น 6 ส่วนเท่า ๆ กัน เพื่อให้มีการพิจารณาสัดส่วนอย่างง่ายในการ
บริโภคอาหาร 1 เป็นไปตามหลักสมดุลอาหารให้มีสัดส่วนที่เหมาะสม โดยการรับประทานเพื่อ
ควบคุมน้าหนักมีข้อแนะนาทางเลือกการบริโภคผักเพิ่มขึ้น เพื่อลดจานวนแคลอรี่ โดยหวังผลต่อ
การลดน้าหนัก หรือควบคุมน้าหนัก ซึ่งผู้สูงอายุส ามารถเลือกบริโภคได้เป็นประจา คือ มื้อเช้า ผัก
1 ทัพพี , มื้อกลางวัน ผัก 2 ทัพพี และมื้อเย็น ผัก 3 ทัพพี เมื่อรวมแล้วจะได้ผักทั้งหมด 6 ทัพพี/วัน
เป็นไปตามสัดส่วนอาหารธงโภชนาการ หรือ ใช้สูตร 1-2-3 (6ทัพพี / วัน) จะทาให้ผู้สูงอายุจดจาได้
ง่าย สาหรับเนื้อสัตว์ 4 ชิ้นต่อมื้อ หากรวม 1 วัน แล้วประมาณ 9 ช้อนโต๊ะ ข้าวมื้อละ 2 ทัพพี รวม
6 ทัพพีต่อวัน ซึ่งอาจรับประทานอาหารแลกเปลี่ยนอื่นทดแทนเพิ่มอีกเล็กน้อย รวมเป็น 8 ทัพพี
ผลไม้ 1 ส่วน รวม 1 วันควรรับประทาน 3 ส่วน และนม 1-2 แก้วต่อวัน นอกจากนี้ หากผู้สูงอายุ
จาเป็นต้องไปร่วมงานเลี้ยงต่าง ๆ การพบปะเพื่อนฝูง อาจมีอาหารที่ไม่มีผักมากนัก ดังนั้นควรมี
การปรับทางเลือกในการบริโภคผักให้มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น คือ มื้อเช้า มื้อกลางวัน มื้อเย็น จะใช้สูตร
2-3-3 ทัพพี ทั้งนี้เพื่อเพิ่มปริมาณผักให้เพียงพอ ก่อนที่จะไปร่วมงานเลี้ยงโอกาสพิเศษต่าง ๆ ซึ่งจะ
รับประทานมากตามเทศกาล แต่ไม่ควรปฏิบัติเป็นประจา เนื่องจากอาหารบางชนิดมีไขมันมาก
ต้องใช้ระยะเวลาจากัด หากต้องการคงความสมดุลอย่างต่อเนื่องอาจต้องใช้ทางเลือกที่สามารถ
บริโภคเป็นประจา เป็นทางบังคับเพื่อให้ร่างกายไม่ต้องปรับตัวอยู่ตลอดเวลา
สรุปว่าแนวทางการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุโดยคานึงถึงสัดส่วนอาหารตามธง
โภชนาการ โดยมีการปฏิบัติตนให้เป็นไปตามโภชนบัญ ญั ติ 9 ประการ ควบคู่ไปกับการใช้หลัก
สมดุลอาหารเพื่อควบคุมน้าหนัก ซึ่งผู้วิจัยเชื่อว่าแนวทางดังกล่าวจะช่วยสร้างเสริมพฤติกรรม
บริโภคอาหารให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาวัยเกษียณ ซึ่งเป็นกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มหนึ่งที่ต้อง
ปรับพฤติกรรมบริโภคอาหารเพื่อให้มีสุขภาพดีต่อไป
2. รูปแบบความรอบรู้ดา้ นอาหาร ( Food literacy Model )
ในสังคมปัจจุบันที่เป็นทั้งสังคมสารสนเทศและสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ในไม่อีกกี่ปี
ข้างหน้า ผู้สูงอายุจึงต้องเกี่ยวข้องกับสื่อสารสนเทศไปตลอดชีวิต การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ด้านการบริโภคอาหารผ่านระบบสื่อสารจึงพัฒนาขึ้นหลายแบบ เช่น Line, facebook กันอย่าง
แพร่หลาย เป็นช่องทางที่สามารถสื่อสารเรียนรู้กัน ได้อย่างง่ายดายเพียงแค่ปลายนิ้ว การควบคุม
สื่อโดยเฉพาะเรื่องมาตรฐานของข้อมูล จึงเป็นเรื่ องที่อยู่ในความสนใจของรัฐบาล อาจกล่าวได้ว่า
เทคโนโลยีคอมพิ วเตอร์และโทรศัพท์ มือถือ อิน เตอร์เน็ ต มีความสาคัญ ต่อผู้สูงอายุ ทั้งในด้าน
คุ ณ ภาพชี วิ ต และสุ ข ภาพ, ด้ า นการเรี ย นรู้ , การติ ด ต่ อ สื่ อ สารและสั ง คม ด้ า นจิ ต วิ ท ยาและ
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สุขภาพจิต (สมาน ลอยฟ้า, 2554) ดังนั้นการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพด้านการบริโภคอาหาร จึง
ควรพัฒนาทักษะด้า นเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับผู้สูงอายุ ให้เข้าถึง เข้าใจ และใช้ข้อมูลด้าน
สุขภาพได้ จึงจะเกิ ดความรอบรู้ด้านอาหาร (Food literacy) ซึ่งความรอบรู้ด้ านอาหาร (Food
literacy) เป็นทางที่นาไปสู่สุขภาวะที่ดีด้านอาหาร (Chen, 2016) ซึ่งแนวทางที่ทาให้เกิดความรอบ
รู้ด้านอาหาร ได้แก่ 1) ลักษณะของกิจกรรมที่มีความท้าทายกับธรรมชาติของบุคคลที่เป็นอยู่ 2)
นาแนวคิดของสุขภาวะที่ดี ด้านอาหาร เป็นเป้าหมายสุดท้าย (End goal) 3) เริ่มต้นและมิติของ
รูปแบบสุขภาวะที่ดีด้านอาหาร (Food Well-Being Model) ซึ่งความรอบรู้ด้านอาหารเป็นในหนึ่ง
ของมิติสุขภาวะที่ดีด้านอาหาร และ 4) ปฎิสัมพันธ์ความแตกต่างของมิติสุขภาวะที่ดีด้านอาหาร
ความรอบรู้ด้านอาหาร (Food literacy) เป็นแนวคิดที่มีการใช้ตั้งแต่ปี 1990 โดย Jones
ในปี 1994 ที่ เน้ น ที่ ค วามสามารถขั้ น พื้ น ฐานในการบริ โ ภคเพื่ อ ให้ สุ ข ภาพดี ส่ ว นใหญ่ วั ด
ความสามารถในการเลือกซื้ออาหาร การเตรียมอาหาร และการบริโภคอาหาร เพื่ อหลีกเลี่ยง
อาหารที่ ไม่ ดี ต่ อสุ ขภาพโดยการบริโภคอาหารอย่ างฉลาด (Palumbo, Annarumma, Adinolfi,
Musella, & Piscopo, 2016)ซึ่งความรอบรู้ด้านอาหารมีหลายมุมมองจากการทบทวนวรรณกรรม
และการวิจัย ผู้วิจัยได้ทาการรวบรวมจากนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารในต่างประเทศ และ
ประเทศไทย ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2009-2019 พบว่าในประเทศไทยยังไม่มีการนิยามความหมายไว้ อีกทั้ง
งานวิจัย ยั งไม่ มี ป ระเด็ น เรื่อ งความรอบรู้ด้ านอาหาร ส่ วนใหญ่ เป็ น การศึก ษาความรอบรู้ด้ าน
สุขภาพร่วมกับการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมบริโภคอาหารของผู้สูงอายุ ทาให้งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับความรอบรู้ด้านอาหารในประเทศไทยยังต้องการศึกษาเพิ่มเติม สาหรับต่างประเทศหลาย
ประเทศมี ก ารศึ ก ษาวิ จั ย เกี่ ย วกั บ ความรอบรู้ด้ านอาหารมี แ นวโน้ ม เพิ่ ม มากขึ้ น เช่ น ประเทศ
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อิตาลี เป็นต้น นักวิชาการบางท่านมีผลการวิจัยที่ใกล้เคียงกัน บางส่วนยัง
ขัดแย้งกันซึ่งยังต้องหาข้อสรุปที่แท้จริงเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว โดยเฉพาะเมื่อมีพิจารณาถึงความ
รอบรู้ด้านอาหารกับผู้สูงอายุในประเทศไทย จาเป็นต้องปรับให้มีความเหมาะสมกับ บริบทของผ็
สูงอายุไทย เนื่องจากลักษณะความเป็นอยู่ในการดารงชีพที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ ดังนั้นจึง
ต้องมีการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็น ระบบในเรื่องความรอบรู้ด้านอาหาร รวมทั้งการศึกษา
องค์ประกอบ ตัวชี้วัด ที่มีความเหมาะสมกับบริบทคนไทย ซึ่งจะทาให้มีการนามาปรับใช้ได้อย่าง
เหมาะสมกับผู้สูงอายุไทย
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ความหมายของความรอบรู้ด้านอาหาร
ความรอบรู้ ด้ า นอาหารในปั จ จุ บั น เป็ น ค าที่ มี ก ารอธิ บ ายโดยนั ก ปฏิ บั ติ ก ารทาง
โภชนาการหลายท่าน ซึ่งมีความสัมพันธ์กับการบริโภคเพื่อสุขภาพดี ความรอบรู้ด้านอาหารถูก
นามาปรับใช้กันอย่างกว้างขวางขึ้น ซึ่งมีการให้ความหมายกันอย่างหลากหลาย
Truman Lane and Elliott (2017) กล่าวว่า ความรอบรู้ด้านอาหารเป็นประสิทธิภาพ
ของความคิดด้านอาหารซึ่งมีความสัมพันธ์กับทักษะและความรู้
Helen Anna Vidgen and Gallegos (2014)ได้กล่าวไว้ถึงความหมายของความรอบ
รู้ด้านอาหารว่า เป็นการเสริมสร้างการเรียนรู้ด้วยการเสริมพลังแต่ละบุคคล ตั้งแต่ในบ้าน, ในสังคม
, ในชุมชน และประเทศชาติ ให้ มีการระมัดระวังเกี่ยวกับคุณ ภาพการบริโภคอาหาร ตลอดจน
เปลี่ยนแปลงและเสริมสร้างความเข้มแข็งของการบริโภคอาหารที่ดีได้อย่างยืดหยุ่นตลอดเวลา ซึ่ง
ประกอบด้วยความสัมพันธ์ระหว่าง ความรู้ ทักษะ และพฤติกรรมที่ได้รับการวางแผน การจัดการ
การเลือก การเตรียม และการบริโภคอาหารที่ตอบสนองความต้องการและการบริโภคที่กาหนด
Sarah and Joyce (2014)ได้ ให้ ค วามหมายเกี่ ย วกั บ ความรอบรู้ด้ า นอาหารแบ่ ง
ออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับขั้นพื้นฐาน เป็นความสามารถในการสื่อสารจากหลักฐานพื้นฐาน
ด้านอาหาร และข้อมู ลข่าวสารโภชนาการ รวมทั้ งการประเมิ น , ความเข้าใจ และการประเมิ น
ข่าวสารเพื่อนาไปใช้ได้อย่างถูกต้อง ระดับความรอบรู้ด้านอาหารขั้นปฏิสัมพันธ์ เป็นการพัฒนา
ทักษะส่วนตัวด้านอาหารและปัญหาด้านโภชนาการ รวมทั้งการตัดสินใจ การตั้งเป้าหมาย และ
การปฏิ บั ติ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ด้ า นโภชนาการ เพื่ อ ให้ สุ ข ภาพดี ส าหรั บ ความรอบรู้ด้ า นอาหารขั้ น
วิจารณญาณ เป็นการคานึงถึงความแตกต่างด้านวัฒ นธรรม ครอบครัว ศาสนา ความเชื่อ ที่มี
ความเกี่ยวข้องกับอาหารและโภชนาการ , ความเข้าใจต่าง ๆ ในบริบทที่กว้างขึ้นของการผลิต
อาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ และการส่งเสริ มให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านโภชนาการเพื่อ
สุขภาพในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน
Schnogl et al. (2006) ได้ให้ความหมายความรอบรู้ด้านอาหาร เป็นความสามารถ
ในการจัดการด้านโภชนาการแต่ละวันของตนเองที่กาหนดไว้ ด้วยความรับผิดชอบในบริบทตนเอง
ได้อย่างมีความสุข
Desjardins (2013) ให้ ค วามหมายว่ า เป็ น การสร้ า งทั ก ษะและแรงจู ง ใจที่ ช่ ว ย
ประชาชนมีการเตรียมมื้ออาหารสุขภาพประจาวันที่มีรสชาติดีอย่างยั่งยืน ตนเองและครอบครัว
สามารถจ่ายเงินเพื่อบริโภคได้ ความรอบรู้ด้านอาหารสร้างให้เกิดสิ่งเหล่านี้ รวมทั้งทักษะด้าน
อาหาร เช่น เทคนิคต่าง ๆ, ความรู้ ความสามารถในการวางแผนบริโภคอาหาร ฯลฯ ความเชื่อมั่นที่
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จะปรับปรุงแก้ไขปัญหาตนเอง และความสามารถในการเข้าถึง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข่าวสารซึ่ง
กันและกัน ความรอบรู้ด้านอาหารจะเป็นไปได้มากขึ้นหากมีการสนับสนุนภายนอกด้วย เช่น การ
เข้าถึงอาหารในสภาพแวดล้อมที่ ตนเองอาศัยอยู่ , โอกาสการเรียนรู้ที่กว้างขึ้น และสภาพสังคม
วัฒนธรรมที่เอื้ออานวยต่อการบริโภคอาหารสุขภาพ
Association of Local Public Health Agencies (2 0 0 9 ) ให้ ค ว า ม ห ม า ย ว่ า
เป็นความสามารถในการประกอบมื้ออาหารสุขภาพได้อย่างเหมาะสมกับตนเองจากสิ่งที่มีอยู่ การ
อ่านฉลากอาหารได้อย่างถูกต้อง และทราบว่าอาหารนั้นมาจากแหล่งใด
East Carolina University ได้ ใ ห้ ค ว า ม ห ม า ย ไว้ ใ น Food literacy Program
ว่าความรอบรู้ด้านอาหารให้ความสาคัญกับอาหารและโภชนาการที่ทาให้เกิดสุขภาพดี รวมทั้งการ
จัดการน้าหนัก, การบริโภคอาหารเสริม และข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคที่เกี่ยวข้องกับความอ้วน
Harvard University Dinning Service ได้ ให้ ค ว า ม ห ม า ย ไว้ ใน Food literacy
Project ว่า ความรอบรู้ด้านอาหารมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างให้เกิดความเข้าใจในอาหารที่มาจาก
พื้นฐานบริบทชีวิตของตนเอง มุ่งเน้นไปที่ขอบเขตเนื้อหาด้านอาหารและสังคม ได้แก่ เกษตรกรรม,
โภชนาการ, การเตรียมอาหาร และชุมชน โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้เกิดความรู้ และสร้าง
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับทางเลือกอาหารแบบต่าง ๆ ให้กับผู้บริโภค (Sarah & Joyce, 2014)
จากการทบทวนวรรณกรรมความรอบรู้ ด้ า นอาหารในต่ า งประเทศ พบการให้
ความหมายหรือคานิยาม ของคาว่า “ความรอบรู้ด้านอาหาร” (Food literacy) 46 ความหมาย
รวมทั้งการวิเคราะห์คาสาคัญและเป็นองค์ประกอบของความรอบรู้ด้านอาหาร ภายใต้ระดับความ
รอบรู้ ขั้ น พื้ น ฐาน (Functional Level) ขั้ น ปฎิ สั ม พั น ธ์ (Interactive Level) และวิ จ ารณญาณ
(Critical Level) มีการแยกคาสาคัญที่เกี่ยวข้องกับความรอบรู้ด้านอาหารจานวน 6 ด้านที่สาคัญ
ได้แก่
1) ทั ก ษะด้ า นอาหาร / พฤติ ก รรม (Food skills / Behaviors) หมายถึ ง การ
ปฏิบัติห รือความสามารถที่ เกี่ยวข้องกับ อาหาร เช่น การเลือกอาหาร การจัดการและวางแผน
อาหาร การเตรียมอาหาร การบริโภคอาหาร เป็นต้น เพื่อทาให้มีภาวะสุขภาพที่ดี หรือนักวิชาการ
บางท่านใช้คาว่า พฤติกรรมบริโภคอาหารที่ดี
2) การเลือกอาหารที่ดีต่อสุขภาพ (Food / Health Choices) เป็นการปฏิบัติที่มี
ความสัมพันธ์กับการเลือกอาหารที่พิจารณาตัดสินใจเกี่ยวกับข้อมูลด้านอาหารแล้ว เพื่อการนา
อาหารไปใช้ต่อไป
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3) ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับอาหารและโภชนาการ (knowledge) หมายถึง ความ
เข้าใจ และค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับอาหาร เช่น ความรู้เชิงโภชนาการ เป็นต้น
4) วัฒนธรรม (culture) หมายถึง บริบทเชิงสังคมในมิติของอาหาร
5) อารมณ์ (emotional) หมายถึง เจตคติ (attitude) แรงจูงใจ (motivation) ที่มี
อิทธิพลต่ออาหาร
6) ระบบอาหาร (food system) เป็น ความเข้าใจความซับซ้อนของระบบอาหาร
เช่น ผลกระทบของสิ่งแวดล้อม อาหารขยะ ความเสี่ยงจากอาหาร ความปลอดภัยด้านอาหาร
เป็นต้น
การให้ความหมายหรือคานิยาม พบว่าบุคคลและองค์กรต่าง ๆ ส่วนใหญ่ชี้ให้เห็น
ความสาคัญในระดับบุคคล บางท่านให้คานิยามที่ครอบคลุมในครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ
ซึ่งมีความเกี่ย วข้องกั บความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ อาหารและโภชนาการ ทั กษะด้านอาหาร
ในบริ บ ทตนเองและการสนั บ สนุ น จากองค์ ก รในสั ง คม วั ฒ นธรรม เพื่ อ การได้ รั บ (obtain)
ซึ่ง Desjardins ได้กล่าวถึง เรื่อง การเข้าถึง (access) ด้วย มีการทาความเข้ าใจ (understand)
ข้อมูลเกี่ยวกับอาหาร และทักษะด้านอาหาร (Food skills) ซึ่งส่วนใหญ่ ให้ความสาคัญ กับการ
เลือกอาหาร (Food choice และ Selecting) การเตรียมอาหาร (Preparing) การวางแผนและการ
จัดการ (Planning and Management) และการบริโภคอาหาร (Eating) โดยตัดสินใจข้อมู ลด้าน
อาหารอย่างเหมาะสม และคานึงถึงบริบทสิ่งแวดล้อมที่เป็นอยู่ เพื่อผลลัพธ์ที่ต้องการคือ นามาใช้
ในการดู แลบ ารุง ภาวะสุ ขภาพของตนเองให้ แข็งแรงเสมอ ดั งนั้ น การที่ บุ ค คลจะบรรลุ ผลลั พ ธ์
ดังกล่าวได้ จาเป็นต้องมีความสามารถพื้นฐานที่ดีในด้านต่าง ๆ เช่น การอ่าน (reading) การรู้
หนังสือ (Literacy) แสดงให้เห็นว่าผลการให้คานิยามและความหมายความรอบรู้ด้านอาหาร มี
การให้ความหมายสองบริบท ได้แก่บริบททั่วไป ซึ่งหมายถึง ภาพในระดับบุคคล และบริบทชุมชน
เช่น Bellotti B (2010) ให้ความสาคัญกับสิ่งแวดล้อมและความเท่าเทียมกันในสังคมด้วยเป็นการ
มองภาพกว้าง เพื่อให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีได้อย่างเท่าเทียมกัน ช่วงระยะหลังปี 2012 เป็นต้นมา
การให้ความหมายความรอบรู้ด้านอาหาร เริ่มให้ความสาคัญในระดับบุคคลเพิ่มมากขึ้นในการ
เสริมสร้างความสามารถของบุคคล เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะเกี่ยวข้องกับอาหาร ทาให้
เกิดภาวะสุขภาพที่ดี โดยคานึงถึงบริบทสิ่งแวดล้อมที่เป็นอยู่ สังคม เศรษฐกิจ วัฒ นธรรม และ
การเมืองที่มีผลต่อการตัดสินใจเป็นสภาพแวดล้อมที่ แต่ละบุคคลจะต้องตัดสินใจ เช่น Summer J
(2013), Helen Anna Vidgen and Gallegos (2014) และ Slater (2014) สาหรับ Murimi (2013)
และ Palumbo (2016) ได้ให้ความหมายความรอบรู้ด้านอาหารที่มีความใกล้เคียงกันมีนักวิชาการ
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3 ท่ า นที่ ไ ด้ ใ ห้ ค วามหมายโดยอ้ า งถึ ง แนวคิ ด ความรอบรู้ ท างสุ ข ภาพ เช่ น Slator (2014),
International Federation of Home Economic แ ล ะ Pendergast D (2011) โ ด ย ไ ด้ ป รั บ
ความหมายจากความรอบรู้ทางสุขภาพมาเป็นความรอบรู้ด้านอาหารแทน และเพิ่มสมรรถนะใน
การใช้ข้อมูลข่าวสารด้านอาหาร จากการวิเคราะห์ความหมายจานวน 46 ท่าน พบว่าความรอบรู้
ด้านอาหารนั้นเป็นการเสริมพลังของบุคคล ครอบครัว ชุมชน หรือ ประชาชนที่จะป้องกัน เพื่อให้มี
การบริโภคอาหารอย่างมีคุณภาพ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงและเสริมสร้างการบริโภคได้อย่าง
ยื ด หยุ่ น ได้ ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยความสั ม พั น ธ์ระหว่างความรู้ ทั ก ษะ และ พฤติ ก รรมที่ ได้ รับ การ
วางแผน การจัดการ การเลือก การเตรียม และการบริโภคอาหาร อย่างพิจารณา เพื่อให้ตอบสนอง
ความต้องการการบริโภคนั้น (Truman et al., 2017) องค์ประกอบที่นักวิชาการ และสถาบันต่าง ๆ
มีการให้ความหมายมากที่สุด 3 ลาดับแรก คือ ด้านความรู้ที่เกี่ยวข้องกับอาหารและโภชนาการ
(food knowledge) ร้อยละ 73.33 ด้านการเลือกอาหารสุขภาพ ร้อยละ 68.89 ทักษะด้านอาหาร /
พฤติ ก รรม ร้ อ ยละ 64.44 ด้ า นที่ เหลื อ เป็ น การส่ ง เสริ ม จากระบบอาหารในชุ ม ชน สั ง คม
สิ่งแวดล้ อ ม ประเทศชาติ ร้อ ยละ 44.44 ด้ านวัฒ นธรรมร้อยละ 20 และด้ านอารมณ์ /เจตคติ
ร้อยละ 15.56
องค์ประกอบความรอบรู้ด้านอาหาร
องค์ประกอบความรอบรู้ด้านอาหาร เป็นหลักสาคัญในการสร้างให้เกิดความรอบรู้
ด้านอาหาร (Food literacy) โดย Vidgen and Gallegos (2014) ได้กาหนดไว้ ซึ่งเป็นนักวิชาการ
ด้ านอาหารที่ มี ผู้ อ้ า งอิ งมากที่ สุ ด มี ก ารให้ อ งค์ ป ระกอบด้ านอาหารทั้ งหมด 11 องค์ ป ระกอบ
ภายใต้องค์ป ระกอบหลัก ภายใน 4 องค์ป ระกอบ ได้แก่ องค์ ประกอบ 1 การวางแผนและการ
จั ด การ (Planning and Managing) องค์ ป ระกอบ 2 การเลื อ กอาหารสุ ข ภาพ (Selecting)
องค์ประกอบ 3 การเตรียมอาหาร (Preparing) องค์ประกอบ 4 การบริโภคอาหารสุขภาพ (Eating)
(Helen Anna Vidgen & Gallegos, 2014) ดังภาพประกอบ 8

54

ภาพประกอบ 8 รูปแบบความรอบรู้ด้านอาหาร (Food literacy Model)
(Helen Anna Vidgen & Gallegos, 2014)
จากภาพประกอบ 8 เป็ น การแสดงถึ ง รูป แบบความรอบรู้ด้ านอาหารที่ ในแต่ ล ะ
องค์ประกอบมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. การวางแผนและการจัดการ (Planning and management) ประกอบด้วย 3
องค์ประกอบย่อย เกี่ยวกับการจัดสรรเวลาสาหรับอาหารสุขภาพได้ มีการวางแผนที่จะส่งเสริมให้
เกิดขึ้น และมีการใช้ทักษะที่ยืดหยุ่นในการวางแผนที่จัดหาอาหารให้เป็นไปตามผลลัพธ์ที่คาดหวัง
1.1 บริหารจัดการเงินและเวลาสาหรับอาหารสุขภาพได้
1.2 วางแผนการบริโภคอาหาร ทั้งในสภาวะปกติและไม่ปกติ
1.3 การตัดสินใจบริโภคอาหารสุขภาพอย่างยืดหยุ่น เพื่อให้ได้รับอาหารที่มี
ความสมดุล เช่น สารอาหาร รสชาติ ความหิว ด้วยแหล่งอาหาร เวลา เงิน ทักษะ เครื่องมือที่มี
2. การเลือกอาหารสุขภาพ (Selecting) สาหรับองค์ประกอบการเลือกอาหาร
สุ ข ภาพประกอบด้ ว ย 3 องค์ ป ระกอบย่ อ ย เกี่ ย วกั บ ทั ก ษะในการเลื อ กอาหาร เช่ น การเลื อ ก
แอปเปิ้ล การเลือกรายการอาหาร เป็นต้น ทราบถึงแหล่งอาหารว่ามาจากที่ใด รวมถึงความเข้าใจ
ข้อมูลจากฉลากอาหาร
2.1 การเข้าถึ งแหล่งอาหารที่ ห ลากหลาย และทราบถึงสิ่งที่ ดี และไม่ ดี ใน
แหล่งอาหารเหล่านี้
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2.2 สามารถบอกได้ ว่าอะไรอยู่ในผลิตภั ณ ฑ์ อาหาร มาจากแหล่งใด เก็บ
รักษาและนาไปใช้อย่างไร
2.3 ตัดสินคุณภาพของอาหารได้
3. การเตรียมอาหาร (Preparation) เป็นความสามารถในการเตรียมอาหารโดย
ควบคุมปริมาณอาหารที่รับประทานให้มีคุณค่าทางโภชนาการหรือราคาอาหารที่ตนเองสามารถรับ
ได้ โดยการจูงใจให้มีการเตรีย มอาหารสุขภาพได้ดีนั้น จะต้องมีรสชาติอาหารที่ดี ใกล้เคียงกับ
รสชาติอาหารที่เคยรับประทานในชีวิตประจาวัน เรียกว่า “สุขภาพดีด้วยอาหาร” ซึ่งประกอบด้วย 2
องค์ประกอบย่อย เกี่ยวกับคาว่า “มื้ออาหาร” และ “รสชาติดี” โดยเน้นความเป็นธรรมชาติในการ
เตรียมอาหารตามบริบทตนเอง การใช้อุปกรณ์ครัวในการประกอบอาหาร รวมทั้งการปรับตัวกับ
อาหารที่ มี อ ยู่ ในสิ่ ง แวดล้ อ มของตนเอง แต่ ส ามารถรัก ษาไว้ ซึ่ ง คุ ณ ภาพการบริ โภคถึ ง แม้ ว่ า
สภาพแวดล้อมจะเปลี่ยนแปลงไปทั้งเวลาและทรัพยากรที่จากัด โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก
เพื่ อนในกลุ่ม ที่ รับ ประทานอาหารสุขภาพ จะเป็ น จุดสาคัญ ในการท าให้ ท ราบว่าเราจะเตรียม
อาหารสุขภาพได้อย่างไร
3.1 ทาอาหารรสชาติดีเท่าที่มีอาหารในขณะนั้น ความสามารถในการเตรียม
อาหารเท่าที่หาได้ ประสิทธิภาพการใช้อุปกรณ์ประกอบอาหาร รวมถึงทักษะในการประยุกต์ตารับ
อาหาร
3.2 การนาหลักอาหารปลอดภัยไปใช้และการล้างมือ
4. การบริโภคอาหารสุขภาพ (Eating) สาหรับองค์ป ระกอบนี้ ป ระกอบด้วย 3
องค์ประกอบย่อยที่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันในการบริโ ภคอาหาร ความรู้ด้านโภชนาการจะ
สามารถนามาปรับใช้ในองค์ประกอบนี้ และศักยภาพความรอบรู้ด้านอาหารของตนเอง ซึ่งการ
บริโภคอาหารที่เหมาะสมจะมีความสัมพันธ์กับโภชนาการที่จะสามารถป้องกันโรคอ้วนได้ การ
เชื่อมโยงแนวทางอาหารสุขภาพ เช่น แนวทางการบริโภคอาหารสุขภาพในประเทศออสเตรเลีย
หรือ ปิรามิดการบริโภคอาหารสุขภาพมาเป็นแนวทางการให้ตัดสินใจที่จะบริโภคอาหาร สาหรับ
องค์ ป ระกอบย่ อ ยการมี ส่ ว นร่ ว มในสั ง คมที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การบริ โภคอาหารสุ ข ภาพ รวมทั้ ง
ความสามารถในการการเข้าร่วมสังคมอาหารสุขภาพ ซึ่งจะเป็นจุดเชื่อมโยงให้เกิดความพึงพอใจ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในอาหารแต่มื้อร่วมกันมีความสาคัญส่วนหนึ่งในการบริโภคอาหารสุขภาพ
4.1 เข้าใจผลกระทบจากอาหารที่มีผลต่อสุขภาพ
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4.2 แสดงให้เห็นถึงความตระหนักของตนเองที่จะสร้างความสมดุลอาหาร
เพื่ อ ให้ มี สุ ข ภาพดี บอกได้ ถึ ง อาหารที่ ดี แ ละไม่ ดี ต่ อ สุ ข ภาพ รวมทั้ ง สั ด ส่ ว นของอาหารอย่ า ง
เหมาะสม
4.3 มีส่วนร่วมในสังคมบริโภคอาหารสุขภาพ
กรอบแนวคิดความรอบรู้ด้านอาหาร
กรอบแนวคิดของความรอบรู้ด้านอาหารได้ถูกกาหนดรายละเอียดให้ความความ
ชั ด เจนมากขึ้ น เป็ น ล าดั บ ค านิ ย ามความหมายมี ก ารก าหนดไว้ ไม่ ม ากนั ก ในช่ ว งเวลาแห่ ง
พัฒนาการโดยหน่วยงาน สถาบัน และนักวิชาการที่สนใจร่วมกันศึกษาวิจัยและพัฒนาจากแนวคิด
สู่การปฏิบัติการ มีการขยายความและพัฒนาขึ้นเป็นกรอบแนวคิดตามทัศนะและประสบการณ์
ของนักวิชาการหลายท่าน ซึ่งในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาก็ยังมีการนาเสนอไม่มากนัก กรอบแนวคิด
ดังกล่าวมีส่วนช่วยให้เกิดความกระจ่าง มีการอธิบายด้วยเหตุผลตามทัศนะในมิติมุมมองของการ
พัฒนาความรอบรู้ด้านอาหาร การแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างองค์ประกอบการพัฒนาใน
การสร้างเสริมความรอบรู้ด้านอาหารให้มีภาวะสุขภาพที่ดี การนาเสนอให้เห็นภาพรวมในบริบท
ชุมชน บริบทตนเอง หรือเป็นมุมมองในลักษณะปัจจัยภายนอก ปัจจัยภายใน แสดงให้เห็นถึง
ผลลัพธ์ของการดูแลสุขภาพตนเองในด้านอาหาร ล้วนเป็นประโยชน์ต่อการทาความใจแนวคิดและ
หลักการเรื่องความรอบรู้ด้านอาหาร ในการพัฒนาสร้างเสริมศักยภาพให้กับบุคคล โดยมุ่งหวังให้มี
ความรอบรู้ด้ า นอาหารเพื่ อ การปรับ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมการบริโภคอาหาร อั น ส่ ง ผลต่ อ การลด
ค่าใช้จ่ายในการรักษาโรค ผู้วิจัยนาเสนอกรอบแนวคิดที่มีการนามาใช้ในการอ้างอิงการวิจัยและ
บทความวิชาการที่มีการเผยแพร่ โดยวิเคราะห์และสังเคราะห์ กรอบแนวคิดความรอบรู้ด้านอาหาร
(Conceptual Frameworks) ในภาพรวม และจุดสาคัญ ดังนี้
1) ภาพรวมของกรอบแนวคิดความรอบรู้ด้านอาหารทั้งหมดกล่าวถึง ความรู้ด้าน
อาหารและโภชนาการ (Practical Knowledge) ทักษะในการวางแผนมื้ออาหาร การเลือก และ
การเตรียมอาหาร และทั กษะในการบริโภคอาหารได้อย่างถูกต้อง โดยผู้แต่งส่วนใหญ่ เป็น นั ก
โภชนาการ เช่ น Block I et al (2011), Desjardins and Azevedo (2013), Howard A (2013),
Smith M. G (2009). โดยหลายท่านได้กล่าวถึงความสามารถในการตัดสิน ใจ และตัดสินอาหารที่
ผ ล ต่ อ สุ ข ภ า พ ได้ แ ก่ Howard A (2013), Smith M. G (2009), Helen Anna Vidgen and
Gallegos (2014) (C Krause, Sommerhalder, & Beer-Borst, 2016)
2) กรอบแนวคิ ด ความรอบรู้ด้ านอาหารส่ วนใหญ่ ให้ ค วามส าคั ญ กั บ เจตคติ
(Attitudes) ความตระหนัก (Awareness) แรงจูงใจ (Motivation) หรือพฤติกรรมที่แสดงออกบน
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พื้นฐานความรู้ (Behavior to act on knowledge) และทักษะด้านอาหาร (Skills) โดย Block I et
al (2011), Howard A (2013), Helen Anna Vidgen and Gallegos (2014) ได้ อธิบ ายว่า ความ
ตั้งใจและพฤติกรรม เป็นการแสดงออกจากความหมายเหล่านั้น ซึ่งทานองเดียวกัน Desjardins
ได้อธิบายว่าเป็นความสาคัญขององค์ประกอบ หรือ เป้าหมายการศึกษา โดยให้แสดงออกโดยการ
ประกอบอาหาร (Cooking) และบริโภคอาหาร (Eating) ในชีวิตประจาวัน เป็นการแสดงออกถึง
ความพึงพอใจ (Satisfaction) ความเชื่อมัน (Confidence) หรือ ความยืดหยุ่น (Resilience) เพิ่ม
มากขึ้น มีเพียง Smith M. G (2009) ที่ไม่ได้กล่าวถึงการปรับปรุงความสามารถของกลุ่มตัวอย่าง
และพฤติกรรมเหล่านั้น กรอบแนวคิดความรอบรู้ด้านอาหารทั้งหมดนาเสนอปัจจัยที่มีความสาคัญ
ในการเลือกอาหารที่ดีต่อสุขภาพ ด้วยแหล่งอาหารที่ดี เพื่อปรับให้บุคคล และชุมชนมีสุขภาพที่ดี
ความรอบรู้ด้านอาหารเป็ น แนวคิดที่ มีความสัมพั น ธ์ในเชิงบวกโดย Helen Anna Vidgen and
Gallegos (2014) อธิบายว่าเป็น ความรอบรู้ด้านอาหารและโภชนาการที่ดีต่อสุข ภาพเป็นการ
เชื่อมโยงกันแบบทางอ้อม ซึ่งความปลอดภัยด้านอาหารและความสามารถในการเตรียมอาหาร
การเลือกอาหาร และการบริโภคอาหาร เป็นสิ่งที่สามารถกระตุ้นให้มีพฤติกรรมบริโภคอาหารอย่าง
มี สุ ข ภาพได้ ซึ่ ง เป็ น กระบวนการพลวั ต ร (Dynamic process) (Helen A. Vidgen, 2014) โดย
Howard and Brichta (2013) อธิ บ ายว่ า เป็ น การพั ฒ นาผ่ านหลั ก สู ต รชี วิ ต โดยทุ ก แนวคิ ด ให้
ความส าคั ญ กั บ บริ บ ทของการพั ฒ นาทั ก ษะความรอบรู้ ด้ า นอาหาร โดยมี ห ลายท่ า นที่ ใ ห้
ความส าคั ญ กั บ บริ บ ทของชุ ม สั ง คม ด้ ว ย เช่ น Block et al. (2011), Howard and Brichta
(2013), Summer (2013), Vidgen and Gallegos (2014) โดยกล่าวถึงกลุ่มประชาชนเฉพาะ เช่น
กลุ่มที่มีทักษะการอ่านในระดับต่า เด็ก ผู้สูงอายุ ชนพื้นเมือง ผู้อพยพ สถานภาพสังคมระดับล่าง
ซึ่งอาจจะมีทักษะความรอบรู้ด้านอาหารน้อยกว่า ซึ่งควรพัฒนาทักษะซึ่งเป็นความสามารถของ
บุคคลข้ามวัฒนธรรม
3) กรอบแนวคิดความรอบรู้ด้านอาหารที่พัฒนาแล้วจะเป็นการอภิปรายในบริบท
ต่าง ๆ บุคคลหรือทั่วไป โรงเรียน ชุมชน สังคม หรือเป็นการศึกษาเชิงสารวจทีใ่ ห้ความสาคัญกับมิติ
การปฏิบัติที่เกิดจากความรอบรู้ด้านอาหาร เช่น Truman and Elliott (2019) ได้สารวจความรอบรู้
ด้านอาหารของบุคคลพบว่าสิ่งที่มีความสาคัญต่อการบริโภคอาหารที่ดี ได้แก่ เกิดจากความรู้ ร้อย
ละ 16 เจตคติร้อยละ 11 ทั ก ษะความสามารถร้อยละ 18 แหล่งอาหารร้อยละ 29 และสภาพ
สิ่งแวดล้อมร้อยละ 26 (Truman & Elliott, 2019) การจัดทาโครงการ หรือโปรแกรมความรอบรู้
ด้านอาหารในกลุ่มเยาวชน แม่บ้าน ผู้ใหญ่ ซึ่งผู้วิจัยไม่พบโปรแกรมความรอบรู้ด้านอาหารที่มีการ
จัดทาให้กลุ่มผู้สูงอายุในช่วงปี 2009 - 2019
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4) มิติในการพัฒนาความรอบรู้ด้านอาหารในแต่ละนักวิชาการมีมุมมองที่มีความ
ใกล้เคียงกัน ส่วนใหญ่ให้ความสาคัญกับ ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ (Food and Nutrition
Knowlege) ทักษะความรอบรู้ด้านอาหาร (Food skills) พฤติกรรมด้านอาหาร (Food behaviors)
ซึ่ง Tracy Cullen et al. (2015) Heather Thomas et al. (2019) และอีกหลายท่านมีมุมมองเป็น
ภาวะสุขภาพที่ดี (health and well-being) เป็นต้น
ตาราง 4 กรอบแนวคิดในมิติความรอบรู้ด้านอาหาร
มิติความรอบรู้ด้านอาหาร
ผู้แต่ง
Block I et al (2011)
Howard and Brichta (2013)
Vidgen and Gallegos (2014)
Joyce Slater (2014)
(Sarah & Joyce, 2014)
Tracy Cullen et al. (2015)
(Cullen et al., 2015)
Truman and Elliott. (2019)
(Truman et al., 2017)
Heather Thomas et al. (2019)
(Thomas et al., 2019)
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จากตาราง 5 แสดงให้เห็นว่า มิติที่นักวิชาการให้ความสาคัญส่วนใหญ่ 3 อันดับแรก คือ
มิติด้านความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ (food knowledge) ทักษะด้านอาหาร (Food skills)
และ พฤติกรรมด้านอาหาร (Food behaviors) หรือ Tracy Cullen et al. (2015) ใช้คาว่า health
and well-being
1. ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ (Food and Nutrition Knowledge) เป็นเรื่องที่
หลายท่านให้ความสาคัญ โดยเป็นความรู้ที่ผ่านประสบการณ์ หรือการศึกษาที่มีความสัมพันธ์กั บ
อาหาร โดยมิติดังกล่าวมีการแยกออกเป็นความรู้ 4 เรื่อง ได้แก่ อาหาร โภชนาการ ภาษาเกี่ยวกับ
อาหาร และภาษาทางโภชนาการ ซึ่งหลายการศึกษาที่ได้ทบทวนเป็นการพูดถึง พื้นฐานความรู้

59
ด้านอาหารและโภชนาการ (Baseline knowledge) ซึ่งเชื่อมโยงไปถึงข้อมูลในการตัดสิน ใจให้
รับประทานอาหารได้อย่างสมดุล (Balance food intake) โดย Vaitkeviciute (2015) แนะนาว่า
ความรู้จ ะช่ ว ยให้ แ ต่ ล ะคนเข้ า ใจว่าอาหารสามารถสร้างให้ สุ ข ภาพดี และไม่ ดี ได้ สอดคล้ อ ง
Vidgen and Gallegos (2014) ที่ว่าความรู้ทางโภชนาการจะนาไปสู่ความสามารถในการตัดสิน
คุ ณ ภาพอาหารได้ และ Desjardins ได้ ให้ ค วามส าคั ญ กั บ การมี ค วามรู้ภ าษาด้ านอาหารและ
โภชนาการด้วย โดยเฉพาะศัพท์ที่ควรรู้ที่จะนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน เพื่อเข้าใจข้อมูลที่ต้องการ
สื่อสารประเภทอาหารได้
2. ทั ก ษะด้านอาหาร (Food skills) เป็ น เทคนิ คที่ เกี่ยวกับ อาหาร แบ่ งออกเป็ น 2
เรื่อง
2.1 เทคนิคเกี่ยวกับอาหาร (Food techniques) เป็นความสามารถพื้นฐานใน
การใช้อุปกรณ์เครื่องครัว เช่น ช้อนส้อม ตะเกียบ การชั่งตวงวัดเครื่องปรุง รวมทั้งการทอด อบ นึ่ง
ย่ า ง เป็ น ต้ น ความสามารถในการแยกอุ ป กรณ์ ท าอาหารที่ จ าเป็ น ในการเตรี ย มอาหาร
ความสามารถในการอ่านเมนูอาหาร และ ความสามารถในการจัดเก็บรักษาอาหารได้อย่างคง
คุณ ค่าโภชนาการมากที่สุด (food safety) การจัดการ การอุ่นอาหารเตรียมอาหาร และทิ้งขยะ
อาหาร
2.2 ทักษะด้านอาหารในชีวิตประจาวัน (Food skills across the lifespan) เป็น
ทั กษะหลัก เกี่ ย วกั บ อาหาร เป็ น ความสามารถในกิจกรรมที่ มี ความสัม พั น ธ์ กับ อาหาร ในด้ าน
สุขภาพโดยสามารถปรับ อาหารได้อย่างยืดหยุ่น อย่างมีสุขภาพดีในชีวิตประจาวัน (Azevedo
Perry et al., 2017) ทั้ งนี้ Vidgen and Gallegos (2014) ได้แบ่งออกเป็น การเลือกอาหาร การ
วางแผนและการจัดการ การเตรียมอาหาร และการบริโภคอาหาร เพื่อให้มีสุขภาพดี
3. พฤติกรรมด้านอาหาร (Food behaviors) / ภาวะสุขภาพที่ดี (health and wellbeing) เป็นผลลัพธ์ที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ด้านอาหารและสุขภาพ (Truman
& Elliott, 2019; Truman et al., 2017) ขณะที่ Helen A. Vidgen (2014) ได้ ก ล่ า วถึ ง ว่ า เป็ น
ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างความรู้ ทักษะและพฤติกรรมโดยผ่านการเลือกอาหาร การวางแผน
และการจัดการ การเตรียมอาหาร และการบริโภคอาหาร เพื่อให้มีสุขภาพดี โดยพิจารณาความถี่
ในการนาความรู้ด้านอาหารและทักษะด้านอาหารไปใช้ หลายการศึกษาพบว่ามีการความสัมพันธ์
เชิงบวกระหว่างพฤติกรรมบริโภคอาหาร กับการบริโภคอาหารเข้าไปในผู้ใหญ่ (Ronto, 2017)
ส าหรั บ มุ ม มองของ Sarah and Joyce (2014) ที่ เห็ น ด้ ว ยกั บ ค าว่ า ภาวะสุ ข ภาพที่ ดี ม ากว่ า
พฤติกรรมบริโภคอาหาร เนื่องจากแต่ละบุคคลย่อมมีสุขภาพกายแตกต่ างกัน ซึ่งการสร้างเสริมให้
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เกิดการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ด้านอาหารให้มีภาวะสุขภาพดีขึ้นมาใหม่ จึงเป็นมิติกรอบแนวคิดที่
มีพลังมากกว่า (Sarah & Joyce, 2014)
ระดับความรอบรู้ด้านอาหาร
การศึกษากรอบแนวคิดความรอบรู้ด้านอาหารส่วนใหญ่มีการจัดระดับความรอบรู้
ด้านอาหาร มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายโดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับขั้น
พื้นฐาน (Functional level) ระดับปฏิสัมพันธ์ (Interactive level) และระดับวิจารณญาณ (Critical
level) บางท่ านได้ประยุกต์ระดับความรอบรู้ทางสุขภาพมาใช้ในการวัดระดับความรอบรู้ด้าน
อาหาร (Murimi M, 2013) ซึ่งมีการให้ความเห็นถึงความสัมพันธ์ที่มีความใกล้เคียงกัน ในแนวคิด
ของความรอบรู้ด้านสุขภาพของ Nutbeam (Krause et al., 2016)
ตาราง 5 ความหมายระดับความรอบรู้ด้านอาหาร
ผู้แต่ง
Nutbeam
(2000)

ระดับขั้นพื้นฐาน
(functional level)
สมรรถนะในการอ่านและ
เขียน เพื่อให้สามารถเข้าใจ
เนื้อหาด้านสุขภาพ จัดเป็น
ทักษะพื้นฐาน ด้านการอ่าน
และเขียนที่จาเป็นสาหรับ
บริบทด้านสุขภาพ

International ความรู้เกี่ยวกับอาหารและ
Federation โภชนาการ (knowledge)
of Home
Economic
(Murimi,
2013)

ระดับปฏิสัมพันธ์
(interactive level)
สมรรถนะในการใช้ความรู้
และการสื่อสาร เพื่อให้
สามารถมีส่วนร่วมในการ
ดูแลสุขภาพ เป็นการรู้เท่า
ทันทางปัญญา (cognitive
literacy) และทักษะทาง
สังคม (social skill) เช่น
การรูจ้ ักซักถามผู้รู้ การ
ถ่ายทอด ความรู้ที่ตนเองมี
ให้ผู้อื่นได้เข้าใจ เพื่อเพิ่มพูน
ความสามารถทางสุขภาพ
มากขึ้น
ทักษะด้านอาหาร (Food
skills)

ระดับวิจารณญาณ
(critical level)
สมรรถนะในการประเมิน
ข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับ
สุขภาพ เพื่อให้สามารถ
ตัดสินใจและเลือกปฏิบัติ เพื่อ
สร้างเสริมและรักษาสุขภาพ
ของตนเองให้ดีได้อย่าง
ต่อเนื่อง

การนาไปใช้ และเครื่องมือ
เครื่องใช้ (transformation
and equipment)
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ตาราง 5 (ต่อ)
ผู้แต่ง

ระดับขั้นพื้นฐาน
(functional level)
การสื่อสารข้อมูลข่าวสาร
ด้านอาหารและ
โภชนาการที่มีความ
น่าเชื่อถือ โดยสามารถ
ประเมิน (assessing) มี
ความเข้าใจ
(understanding) และ
ประเมิน (evaluating
information) ข้อมูลที่
เกี่ยวข้องเพื่อนาไปใช้ได้
(Sarah และ Joyce,
2014)

ระดับปฏิสัมพันธ์
(interactive level)
การพัฒนาทักษะส่วนบุคคล
(personal skills) เกี่ยวกับ
อาหารและโภชนาการ
รวมทั้งการตัดสินใจ
(decision making)
ตั้งเป้าหมาย (goal setting)
และปฏิบัติ (practice) เพื่อ
สุขภาพและภาวะ
โภชนาการที่ดี

ระดับวิจารณญาณ
(critical level)
Slater (2017)
การเคารพความแตกต่าง
(respecting) ของวัฒนธรรม
ครอบครัว และความเชื่อทาง
จิตวิญญาณเกี่ยวกับอาหาร
และโภชนาการ โดยเข้าใจ
บริบทที่กว้างขึ้น
(understanding the wider
context) เกี่ยวกับการผลิต
อาหาร และโภชนาการ และ
ส่งเสริม (advocating) บุคคล
ครอบครัว และชุมชนในการ
เปลี่ยนแปลงภาวะโภชนาการ
ที่ดี
Corinna
ความสามารถในการ
ความสามารถในการปฏิบัติ ความสามารถในการประเมิน
Krause et al. ได้รับ (obtain) เข้าใจ
และมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันที่ ข้อมูลข่าวสาร (critically
(2016)
(understand) และนา
จะปรับปรุงสุขภาพได้สาเร็จ assess) ที่มีผลกระทบต่อ
ข้อมูลด้านสุขภาพ
และนาการสื่อสารที่เกิดจาก สุขภาพและให้คาแนะนา
เกี่ยวข้องไปใช้ (use
การได้รบั เข้าใจ และนา
(advise) ได้ รวมทั้งมีความ
factual health
ข้อมูลทางสุขภาพที่
เข้าใจและตระหนักถึงปัจจัย
information) โดยผลลัพธ์ เกี่ยวข้องไปใช้ โดยบุคคล
สังคมที่ผลต่อสุขภาพ การ
ต้องการให้ประชาชนรู้
ปรับ
ปัญหาสุขภาพของพวก
เขามากขึ้น
นั้นจะต้องเป็นตัวแทนเชิงรุก ให้บุคคลมีความรอบรู้ใน
ในการปฏิบัติที่มี
ระดับวิจารณญาณจะต้อง
ความสัมพันธ์กับสุขภาพ
เป็นบุคคลทีส่ ามารถตีความ
ทุกๆวัน
(interpret) ถึงความสัมพันธ์
กับข้อมูลสุขภาพในบริบททาง
สังคม

62
ตาราง 5 (ต่อ)
ผู้แต่ง
Ronto (2017)

ระดับขั้นพื้นฐาน
(functional level)
ความรู้เกี่ยวกับอาหาร
และโภชนาการ (Food
and nutrition
knowledge) รวมทั้ง
ความสามารถในการ
สื่อสาร (communicate)
ข้อมูลที่น่าเชื่อถือที่เป็น
ข้อมูลเชิงประจักษ์ และ
สามารถประเมิน
(assess) ความเข้าใจ
(understand and
evaluate) ในข้อมูล
เหล่านั้น

ระดับปฏิสัมพันธ์
(interactive level)
ทักษะการเตรียมอาหาร
(food preparation skills)
การพัฒนาทักษะส่วนบุคคล
การตัดสินใจ (decision
making)

ระดับวิจารณญาณ
(critical level)
การเสริมพลังบุคคลในการ
เคารพความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม ครอบครัว จิต
วิญญาณ ความเชื่อ ที่มี
ความสัมพันธ์กับอาหาร

การตั้งเป้าหมาย (Goal
setting) ในการปฏิบัติ
(practices) เกี่ยวกับปัญหา
เรื่องอาหารและโภชนาการ
ที่จะนาไปสู่ภาวะสุขภาพดี

ความเข้าใจบริบทอาหารและ
โภชนาการที่กว้างขึ้น เพื่อ
ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงของ
บุคคล ครอบครัว ชุมชน ให้มี
ภาวะโภชนาการที่ดี (Ronto,
2017)

นอกจากนั้น ผู้วิจัยได้สังเคราะห์ความสัมพันธ์ของกรอบแนวคิด ความหมาย กับ ระดับ
ความรอบรู้ด้านอาหาร พบว่านักวิชาการหลายท่าน กาหนดทักษะและความสามารถความรอบรู้
ด้านอาหาร แบ่งออกเป็นระดับความรอบรู้ด้านอาหารทั้ง 3 ระดับ โดยมีแนวคิดที่มีความสอดคล้อง
ใกล้เคียงกัน จากความหมายที่ Slater (2013) ได้ให้คานิยามไว้ และกรอบแนวคิดของ Desjardins
and Azevedo (2013) Vidgen and Gallegos (2014) ได้ มี ก ารพิ จารณ าส ม รรถ น ะที่ มี
ความสัมพันธ์กับทักษะความรอบรู้ทางสุขภาพ ในระดับปฏิสัมพันธ์ ดังตาราง 6
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ตาราง 6 ความสัมพันธ์ของการให้ความหมาย กรอบแนวคิด กับระดับความรอบรู้ด้านอาหาร
ระดับความรอบรู้ด้านอาหาร
เรื่อง
การให้ความหมาย
ความรอบรู้ด้าน
อาหาร

กรอบแนวคิด
ค ว า ม ร อ บ รู้ ด้ า น
อาหาร

ผู้แต่ง

ขั้น
พื้นฐาน

Fordyce - Voorham (2011)
Eat Well South Australia (2010)
Thomas and Irwin (2011)
Joyce Slater (2013)
Sustain (2013)
Vidgen and Gallegos (2014)








Howard and Brichta (2013)
Desjardins and Azevedo (2013)
Mary Gale Smith (2009)
Block et al. (2011)






ขั้น
ปฏิสัมพันธ์

ขั้น
วิจารณญาณ

















ความรอบรู้ด้านอาหารระดับขั้นพื้นฐาน (functional level) ส่วนใหญ่เป็นความรู้เชิง
โภชนาการ เน้น ทักษะที่ต้องการนั่นคือ การได้รับ (obtain) และความเข้าใจข้อมูลข่าวสารด้าน
อาหารและโภชนาการ (understand) ซึ่ ง มี บางท่ า น เช่ น Summer J (2013) และ German K
(2019) กล่าวถึงเรื่องทักษะการอ่านด้วย มีเพียง Desjardins (2013) ที่กล่าวถึงความสามารถใน
การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร กรอบแนวคิดความรอบรู้ด้านอาหารมีความหมายที่ตรงกันทั้งหมดคือ
การเพิ่มความรู้เกี่ยวกับอาหารและโภชนาการ โดยกรอบแนวคิดได้กล่าวถึงรายละเอียดขอบเขต
ความรู้ (knowledge) ที่ควรให้แก่กลุ่มตัวอย่าง สามารถแบ่งออกเป็น 5 เรื่อง ได้แก่
1. ความรู้ที่จาเป็นที่จะช่วยในการตัดสินใจ และเตรียมอาหาร ซึ่งเป็นองค์ประกอบ
หนึ่ งของความรู้ด้านอาหาร ซึ่ง Sustain (2013) และ Thomas and Irwin (2011) ใช้คาแทนว่า
ทักษะประกอบการขั้นพื้นฐานที่จะเตรียมมื้ออาหารสด (cooking skills required to prepare a
fresh meal) ส่วนทักษะอื่นๆ ใช้คาที่มีความคล้ายกัน เช่น การวางแผนและการจัดการเงินสาหรับ
อ าห าร (planning and budgeting) โด ย Desjardins and Azevedo (2013), Howard and
Brichta (2013), Vidgen and Gallegos (2014) ทั ก ษะการเลื อ กซื้ อ ทั่ ว ไป โดย Block I et al
(2011), Howard and Brichta (2013) โดยกล่ า วถึ ง ความสามารถในการเลื อ กอาหารที่ มี
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คุ ณ ภาพสู ง โดย Desjardins and Azevedo (2013), Howard and Brichta (2013), Sustain
(2013) และ Vidgen and Gallegos (2014) มี หั วข้อเรื่องความสะอาดขั้น พื้ น ฐานเมื่ อต้ องเก็ บ
รักษาอาหาร และเตรียมอาหาร
2. ความรู้เกี่ยวกับแหล่งที่มาของอาหาร เนื่องจากระบบอาหารมีความซับซ้อน การรู้
และเข้าใจของ วิถีการปนเปื้อนสารพิษตกค้างในขั้นตอนห่วงโซ่อาหาร ได้แก่ วัตถุดิบ กระบวนการ
ผลิ ต การขนส่ ง การบริ โ ภค และการก าจั ด ของเสี ย หรื อ อั น ตราย จะท าให้ เข้ า ใจและเห็ น
ความสาคัญเพิ่มมากขึ้น
3. ทุ ก กรอบแนวคิ ด ความรอบรู้ ด้ า นอาหาร กล่ า วถึ ง ความสามารถในการแปล
ความหมาย (Interpret) ข้อมูลทางโภชนาการได้ เช่น การอ่านฉลากโภชนาการ การตัดสินขนาด
ของจาน (Krause et al., 2016) นอกจากนั้นเป็นความเข้าใจทั่วไปในส่วนประกอบของอาหาร
4. ความเข้าใจถึงการเลือกอาหารที่ดีจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพที่ดี และควรทราบว่า
อาหารอะไรที่ควรรับประทานทุกวันจึงจะดีต่อสุขภาพ (Helen A. Vidgen, 2014)
5. ความเข้าใจเกี่ยวกับอิทธิพลของสังคม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และปัจจัยด้าน
ศาสนา ที่มีอิทธิพลต่อการเลือกอาหาร และนิสัยการบริโภค
ความรอบรู้ด้านอาหารระดับปฏิสัมพันธ์ (interactive level) มีหลายการศึกษาที่ให้
ความหมายความรอบรู้ด้านอาหารระดับปฏิสัมพันธ์ โดยใช้ทักษะและความสามารถตามระดับ
ความรอบรู้ทางสุขภาพของ Nutbeam (2000) ซึ่ง Slater (2013) ให้ความหมายความรอบรู้ด้าน
อาหารที่ มี ค วามแตกต่ า งเป็ น มุ ม มองในเชิ ง ทั ก ษะ โดยกล่ า วถึ ง ความรู้ เกี่ ย วกั บ อาหารและ
โภชนาการที่สร้างทักษะส่วนบุคคล ได้แก่ การตัดสินใจและตั้งเป้าหมาย เพื่อปรับปรุงโภชนาการ
ให้มีสุขภาพที่ดี ส่วน Mary Gale Smith (2009) มีมุมมองที่แตกต่างเป็นสมรรถนะในการแบ่งปัน
ประสบการณ์ ชีวิต (sharing life experience) โดยเน้นการมีส่วนร่วมกับบุคคลอื่น ๆ เพื่อเรียนรู้
ร่วมกัน และเล่าเรื่องราวชีวิตต่าง ๆ (story telling) เป็นการเล่าเพื่อสารวจความหมายของอาหาร
โดย Vidgen and Gallegos (2014) เน้ น เรื่ อ ง การมี ส่ ว นร่ ว มในการบริ โ ภคร่ ว มกั น ในสั ง คม
สอดคล้องกับ Desjardins and Azevedo (2013) ที่ว่า ความสามารถในการแบ่งปันข้อมูลข่าวสาร
และทักษะร่วมกัน
ความรอบรู้ด้านอาหารระดับวิจารณญาณ (critical level) จากการให้ความหมาย
และกรอบแนวคิดความรอบรู้ด้านอาหารได้อธิบายเกี่ยวกับระดับวิจารณญาณในมิติของความรอบ
รู้ทางสุขภาพ โดยสามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่
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1. ความสามารถตัดสินคุณภาพของข้อมูลด้านโภชนาการ เป็นการแสดงให้เห็นถึง
ความรู้แ ละทั ก ษะที่ เพี ย งพอ ที่ จ ะตั ด สิ น หรือ ประเมิ น ข้ อ มู ล ข่ า วสารอาหารและโภชนาการ
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ความสามารถในการพิ จ ารณาได้ ว่า เป็ น เพี ย งสิ น ค้ า ที่ มี ก ารโฆษณาทาง
การตลาด และการให้คาแนะนาเมื่อคาถาม โดยเฉพาะความสามารถในการตัดสินโดยใช้ข้อมูล
ที่มาจากผู้เชี่ยวชาญทางโภชนาการได้
2. ความสามารถพิจารณาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมบริโภคอาหาร เนื่องจาก
การเลือกอาหาร และพฤติกรรมบริโภคอาหารนั้นมีสถานการณ์ ต่าง ๆ และ มีปัจจัยที่มีอิทธิพล
หลายด้ า น โดยบุ ค คลที่ มี ค วามรอบรู้ ด้ า นอาหารระดั บ วิ จ ารณญาณจะต้ อ งสามารถเข้ า ใจ
ผลกระทบที่เกิดในสังคม วัฒนธรรม ประเพณี และศาสนา
3. ความสามารถตระหนักถึงผลกระทบของอาหารและโภชนาการที่มีการตัดสินใจใน
สังคม เป็นมองในเรื่องความยั่งยืน การพัฒนาประชาธิปไตยและเสียงส่วนใหญ่ โดยสามารถที่จะ
เข้าใจเชิงลึกการเลือกอาหารของแต่ละบุคคล บนพื้นฐานสิ่งแวดล้อมและท้องถิ่น ชุมชน และช่วย
ให้ประชาชนได้ตัดสินใจเกี่ยวกับอาหารที่เกิดจากการพัฒนาในสังคม ควรพัฒนาทักษะให้เกิด
ความรอบรู้ระดับวิจารณญาณ ด้วยการให้คาแนะนาบุคคลในบ้าน ให้สามารถเลือกอาหารบริโภค
ได้ เหมาะสม ถึ งแม้ ว่ า จะเป็ น อาหารที่ มี ก ารสนั บ สนุ น สวัส ดิ ก ารพนั ก งาน โดย Slator (2013)
กล่าวว่าเป็นการส่งเสริมให้ครอบครัวได้ปรับปรุงโภชนาการเพื่อสุขภาพ รวมทั้งชุมชน สังคม และ
ท่ามกลางกระแสการเคลื่อนไหวด้านอาหารของสังคมโลก
จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์การศึกษาวิจัยความรอบรู้ด้านอาหาร รวมทั้งแนวคิดของ
Nutbeam (2000) ผู้วิจัยสรุปได้ว่า ความรอบรู้ด้านอาหาร แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้
ระดับขั้นพื้นฐาน (Functional level) หมายถึง การได้รับ (Obtain) ข้อมูลข่าวสาร
ด้านอาหารและโภชนาการที่มีความน่าเชื่ อถือ โดยสามารถประเมิน (Assessing) มีความเข้าใจ
(Understanding) และประเมินข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (Evaluating information) เพื่อนาไปใช้ได้ เช่น
สมรรถนะในการอ่านและเขียน เพื่ อให้ ส ามารถเข้าใจเนื้ อหาด้านสุขภาพ การอ่านและเขียนที่
จาเป็นสาหรับบริบทด้านสุขภาพ ซึ่งเป็นทักษะพื้นฐาน เช่น อ่านฉลากอาหาร ธงโภชนาการ โภชน
บัญญัติผู้สูงอายุ สารปนเปื้อนในอาหารและการเลือกซื้อ ความปลอดภัยด้านอาหาร สัญลักษณ์
อาหารปลอดภัย หลักบริโภคที่มีผลต่อสุขภาพผู้สูงอายุ สารอาหารที่ผู้สูงอายุควรได้รับ และหลัก
สมดุลพลังงานเพื่อควบคุมน้าหนัก รวมทั้งการเขียนข้อมูลการดูแลสุขภาพ
ระดับปฏิสัมพันธ์ (Interactive level) หมายถึง สมรรถนะในการใช้ความรู้ และการ
สื่อสาร เป็นการรู้เท่าทันทางปัญญา ( Cognitive Literacy) และทักษะทางสังคม (Social Skill) ที่
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ทาให้สามารถมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของตนเอง การพัฒนาทักษะอาหาร (Food skills) การ
เลือกอาหาร (Selecting) การวางแผนและจัดการอาหาร (planning and managing) การเตรียม
อาหาร (Preparing) และการบริโภคอาหาร (Eating) เพื่ อ ภาวะสุ ข ภาพที่ ดี (Health and wellbeing)
ระดับวิจารณญาณ (Critical level) หมายถึง ความสามารถในการประเมินข้อมูล
ข่าวสาร (Critically assess) ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ เพื่อให้สามารถตัดสินใจและเลือกปฏิบัติใน
การสร้างเสริมและรักษาสุขภาพของของตนเองให้คงดีอย่างต่อเนื่อง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
บุคคลอื่นได้ (Sharing)
การประเมินความรอบรู้ด้านอาหาร
เครื่องมือวัดความรอบรู้ด้านอาหารนั้น ปัจจุบันยังคงขาดการพัฒนาเครื่องมือการ
ประเมิน ความรอบรู้ด้านอาหาร เกี่ยวกับความสามารถในการประเมิน (assess) และติดตาม
ความรอบรู้ด้านอาหาร (Food literacy) ได้ซึ่งเป็นช่องว่างในการจัดโปรแกรม (Azevedo Perry et
al., 2017) โดย Claudia Amouzandeh et al. (2019) ได้ท บทวนวรรณกรรมเครื่องมือวัดความ
รอบรู้ด้ า นอาหารในผู้ ใหญ่ พ บว่ า มี จ านวน 12 การศึ ก ษา (Claudia, Donna, & Helen Anna,
2019) ผู้วิจัยสรุปการทบทวนที่เป็นสาระสาคัญ พบว่าเป็นการประเมินความรอบรู้ด้านอาหารใน
บริบทที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ ส่วนใหญ่ ใช้กรอบแนวคิดของ Vidgen Gallegos (2014) ใน
การประเมินความรอบรู้ด้านอาหาร ดังตาราง 7
ตาราง 7 เครื่องมือประเมินความรอบรู้ด้านอาหาร
ชื่อเครื่องมือ
ประเทศ
ผู้พัฒนา
เนื้อหาสาคัญ
เครื่องมือวัดระดับความรอบรู้ด้านอาหาร (Tools to explicitly measure Food literacy)
Food literacy
ออสเตรเลีย
Begley
ลั ก ษ ณ ะ Self-administered questionnaire
Behaviors tool 14
(2018)
เป็นการตรวจสอบการพัฒนาการบริหารจัดการ
items
ตนเองโดยการวั ด พฤติ ก รรมความรอบรู้ด้ า น
อาหาร เพื่ อ ประเมิ น ผลโปรแกรมความรอบรู้
ด้านอาหาร โดยใช้ กรอบแนวคิ ด ของ Vidgen
Gallegos. (2014)
Short Food literacy
Questionair 18 items
(SFLQ)

ส วิ ส เ ซ อ ร์ Krause
แลนด์
(2018)

ลักษณะ Self-administered questionnaire in
electronic or paper format เป็ น การประเมิ น
ความสัมพันธ์ของ ความรอบรู้ด้านอาหารและ
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ตาราง 7 (ต่อ)
ชื่อเครื่องมือ
ประเทศ
Cooking and Food สหรัฐอเมริกา
Provisioning Action
Scale 28 items
(CAFPAs)

ผู้พัฒนา
Lahne
(2017)

The Italian Food
literacy Survey 47
items

อิตาลี

Palumbo et
al. (2017)

Self-perceived
food literacy scale
(SPFL) 29 items

เนเธอร์แลนด์

Poelman
(2018)

ตัวชี้วัดความรอบรู้ด้านอาหาร (Food literacy indicators)
Ontorio Food and แคนาดา
Boucher
Nutrition Strategy
(2017)
(OFNS)
(Beatrice,
Elizabeth,
Meaghan,
Lynn, &
Rebecca,
2017)

เนื้อหาสาคัญ
ลักษณะ Self-administered questionnaire
online เป็นการพัฒนารายข้อของมิติด้าน
อาหาร เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคคล
เกี่ยวกับ ทักษะการประกอบอาหาร และ
ความสามารถในการเตรียมอาหาร อธิบาย
โดยการใช้องค์ประกอบของอาหาร ทาให้
ทราบความถี่ในการประกอบอาหารที่บ้าน
ลักษณะ Self-reported dietitian
administered survey เป็นการพัฒนา
เครื่องมือการประเมินความรอบรู้ด้านอาหาร
ด้วยการรายงานตนเอง โดยวัดระดับความ
รอบรู้ด้านอาหารแต่ละบุคคล และสารวจผล
ความรอบรู้ด้านอาหารที่ยังมีไม่เพียงพอ ซึ่งทา
ให้ทราบข้อมูลผล BMI ด้วย
ลักษณะ Self-administered questionnaire
online survey เป็นการพัฒนาการตรวจสอบ
การรับรู้ความรอบรู้ด้านอาหารของตนเอง โดย
นากรอบแนวคิดของ Vidgen and Gallegos.
(2014) ทาให้ทราบปริมาณการบริโภคผัก
ผลไม้ ปลา น้าตาล เครื่องดื่มรสหวาน อาหาร
ทานเล่นที่ไม่ดีต่อสุขภาพ
สร้ า งตั ว ชี้ วั ด ความรอบรู้ ด้ า นอาหารเน้ น
ประเมิ น 3 ด้ า น โดยใช้ ก รอบแนวคิ ด ของ
Desjardins ได้แก่
1) การเข้าถึงอาหารสุขภาพ (food access)
เป็นการเข้าถึงความหมายของการเลือก การ
ได้รับอย่างปลอดภัย ได้สุขภาพ อยู่พื้นที่และ
วัฒ นธรรมอาหารและสามารถยอมรับ ได้ มี
จ านวน 3 ตั ว ชี้ วั ด ได้ แ ก่ ข้ อ 1 ร้ อ ยละของ
ครัวเรือนใน Ontanio ที่ได้รับอาหาร
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ตาราง 7 (ต่อ)
ชื่อเครื่องมือ

ประเทศ

ผู้พัฒนา

เนื้อหาสาคัญ
ไม่ ป ลอดภั ย โดยแบ่ ง อาหารไม่ ป ลอดภั ย 3
ระดั บ เล็ ก น้ อ ย ปานกลาง รุ น แรง ข้ อ 2
ราคาอาหารในภูมิภาค ข้อ 3 จานวนจังหวัด
และเทศบาลที่มีนโยบายการป้ องกัน ความ
เสี่ยงในรับประทานอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพ
2) ความรอบรู้ด้านอาหาร(Food literacy)
ทั ก ษะ (skills) เป็ น ข้ อ มู ล ข่ า วสาร ความรู้
ทักษะที่ความสัมพันธ์กับความสามารถ และ
สิ่ ง แวดล้ อ มที่ ส นั บ สนุ น การบริ โ ภคอาหาร
สุขภาพ แบ่งออกเป็น 4 ข้อย่อย ได้แก่ ข้อ 1
ร้อยละของโรงเรียนมัธยมใน Ontanio ที่ได้
บรรจุ ก ารเรี ย นรู้ เ กี่ ย วกั บ ความรอบรู้ ด้ า น
อาหารไว้ในหลักสูตร ข้อ 2 ความสามารถใน
การประกอบอาหารจากเครื่องปรุงพื้นฐาน
ข้อ 3 จานวนบุคคลที่เข้าถึงการบริโภคอย่าง
ถูกต้องตามหลักโภชนาการ ข้อ 4 จานวนทีม
นักโภชนาการที่ดูแลสุขภาพครอบครัวต่างๆ
และศูนย์สุขภาพชุมชน
3) ระบบอาหารสุ ข ภาพ (healthy food
systems) เป็ น การประเมิ น อาหารสุข ภาพที่
หลากหลายและยืดหยุ่นในราคาประหยัด
การประเมิ น ความรอบรู้ ด้ านอาหารในโปรแกรม (Tool developed to evaluate of Food Literacy
intervention)
ไม่มี
ออสเตรเลีย
Barbour
ลักษณะ Self-administered
(2016)
questionnaires ประเมินผลที่เกิดขึ้นจาก
โปรแกรมความรอบรู้ด้านอาหาร 4 เรื่อง
1) การบริโภคอาหาร (dietary intake)
2) คุณภาพของอาหาร (diet quality)
3) ความมั่นใจในการประกอบอาหาร
(cooking confidence)
4) อาหารแนวใหม่ๆ (food independence)
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ตาราง 7 (ต่อ)
ชื่อเครื่องมือ
Ministry of Food
cooking program
evaluation Single
question on
cooking
confidence

ประเทศ
อังกฤษ

ผู้พัฒนา
Hutchinson
(2016)

เนื้อหาสาคัญ
ลักษณะ Self-administered
questionnaires ประเมินผลจากหลักสูตรการ
ประกอบอาหารของกระทรวงอาหารใน
ประเทศอังกฤษ วัตถุประสงค์เพื่อนาไป
ปรับปรุงการบริโภคอาหารและความรอบรู้
ด้านอาหาร ซึ่งเป็นแบบสอบถามการบริหาร
จัดการตนเอง
11 items
ออสเตรเลีย
Wallace
ลักษณะ Self-reported questionnaires เป็น
quantitative
(2016)
การประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลของโปรแกรมให้
questionnaire and
การศึกษาด้านโภชนาการ 4 สัปดาห์ต่อการ
qualitative focus
รับรู้ ความสามารถเกี่ยวกับความรอบรู้ด้าน
groups
อาหารในโปรแกรม โดยใช้กรอบแนวคิดของ
Vidgen Gallegos. (2014) ท าให้ ท ราบการ
บริโภคผัก และผลไม้ สมุ น ไพร รสเผ็ด และ
การใช้เกลือ รวมพฤติกรรมบริโภคไขมัน
เครื่ อ งมื อ วั ด ความรอบรู้ ด้ านอาหารที่ มี ลั ก ษณะการศึ ก ษาในภาพกว้าง (Tool to measure food
literacy as a characteristic within a broader study)
Health Information สหรัฐอเมริกา
Amutaลักษณะ Mail survey เป็นการประเมินความ
National Trends
Jimenez
แตกต่ า งระหว่ า งการใช้ ฉ ลากอาหาร และ
Surveys (HINTS)
(2019)
ความรอบรู้อาหารเกี่ยวกับ ฉลากอาหาร ใน
ผู้ป่วยโรคมะเร็ง, การศึกษาความสัมพันธ์ของ
สภาพสั งคมกั บ ภาวะสุ ข ภาพ การใช้ ฉ ลาก
อาหาร และความรอบรู้ , ความสั ม พั น ธ์
ระหว่ า งการใช้ ฉ ลากอาหารและการเลื อ ก
อาหาร ท าให้ ท ราบการบริ โ ภคผั ก ผลไม้
เครื่องดื่มที่มีรสหวาน โดยใช้ความรอบรู้ด้าน
อาหารอยู่ ภ ายในกรอบแนวคิ ด ความรอบรู้
ทางสุขภาพ
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ตาราง 7 (ต่อ)
ชื่อเครื่องมือ
Food preparation
behaviors Approx.
49 items

ประเทศ
ฝรั่งเศส

ผู้พัฒนา
Megean
(2017)

Gatekeeper Food
literacy
questionaires 29
items

ออสเตรเลีย Wijayaratne
(2018)

เนื้อหาสาคัญ
ลักษณะ Self-administered online
questionnaires เป็นตัวชี้วัดในการประเมินสังคม
เศรษฐกิจ ที่มีความสัมพันธ์กับมิติการเตรียม
อาหาร ที่มีความแตกต่างกัน โดยใช้กรอบแนวคิด
ของ Vidgen Gallegos (2014)
ลั ก ษณ ะ Self-administered online survey เป็ น
การทดสอบคนเฝ้ า ประตู ว่ า มี ค วามตั้ ง ใจในการ
เตรียมอาหารเพื่อสุขภาพอย่างไร รวมทั้งความพึง
พอใจของอาหารสุขภาพที่ได้รับ ความรอบรู้ด้ าน
อาหารมีอิทธิพลต่อพวกเขาหรือไม่และอุปสรรคใน
การรับประทานอาหารสุขภาพ โดยใช้กรอบแนวคิด
ของ Vidgen Gallegos (2014) ท าให้ ท ราบความ
พึ ง พอใจในอาหาร เจตคติ ต่ อ การบริโภคอาหาร
สุขภาพ การรับรู้การควบคุมพฤติกรรม ความตั้งใจ
ในการเตรียมอาหารสุขภาพ

เมื่อพิจารณาจากการทบทวนดังกล่าวพบว่า มีเครื่องมือที่มีความเป็นไปได้สามารถ
นามาปรับใช้ในโปรแกรมสร้างเสริมความรอบรู้ด้านอาหารในครูและบุคลากรทางการศึกษาวัย
เกษียณได้คือ ประเมินโดยใช้การวัด SFQL (A short of food literacy questionnaire) เนื่องจาก
แบบประเมิ น มี จ านวนข้ อ ตามองค์ ป ระกอบต่ า ง ๆ ของความรอบรู้ ด้ า นอาหาร โดยตอบ
แบบสอบถามสั้น ๆ ซึ่งสามารถวัดพัฒนาการวัดช่วงของทักษะรวมทั้งระดับความระดับความรอบรู้
ด้านอาหาร ในองค์ประกอบของความรอบรู้ด้านอาหารซึ่งนาแนวคิดของ Nutbeam (2000 และ
2008) มาปรั บ ใช้ มิ ติ ก ารประเมิ น ระดั บ ความรอบรู้ อ าหาร 3 ระดั บ ได้ แ ก่ ระดั บ ขั้ น พื้ น ฐาน
(Functional Food literacy) ระดั บ ขั้ น ปฏิ สั ม พั น ธ์ (Interactive Food literacy) และระดั บ ขั้ น
วิ จ ารณญาณ (Critical Food literacy) และแนวคิ ด การวั ด ความรอบรู้ ด้ า นสุ ข ภาพ (Health
literacy score) (Gréa Krause, Beer-Borst, Sommerhalder, Hayoz, & Abel, 2018) รวมทั้ ง
การศึกษาเครื่องมือประเมินระดับความรอบรู้สุขภาพของ Palumbo et al. (2017) ได้พัฒนาการ
ประเมิ น ระดั บ ความรอบรู้ ด้ า นอาหารรายบุ ค คล (Individual Food literacy skills) ที่ เรี ย กว่ า
Italian Food literacy Survey (IT-FLS) โดยนาแนวคิดของ Sorensen et al. (2013) มาใช้ในการ
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ออกแบบ จานวน 47 ข้อคาถาม โดยนาความหมายและแนวคิดรูปแบบความรอบรู้ด้านอาหารของ
Vidgen & Gallegos (2014) มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาข้อคาถาม ซึ่งผู้วิจัยต้องมีการสร้าง
เครื่องมือวัดระดับความรอบรู้ด้านอาหาร จากการทบทวนวรรณกรรมความหมาย กรอบแนวคิด
องค์ประกอบความรอบรู้ด้านอาหารต่างประเทศ ร่วมกับความเห็นจากนักวิชา ผู้เชี่ยวชาญด้าน
อาหารในประเทศไทยจ านวน 5 ท่ า นมาสร้ า งเครื่อ งมื อ วั ด ความรอบรู้ ด้ า นอาหารที่ มี ค วาม
เหมาะสมกับบริบทคนไทยต่อไป
เครื่องมือประเมินความรอบรู้ด้านอาหาร
องค์ประกอบความรอบรู้ด้านอาหารและความรอบรู้ด้านโภชนาการมีองค์ประกอบ
คล้ายคลึงกั น ในการส่งเสริมสุขภาพและคงไว้ซึ่งการบริโภคอาหารเพื่อให้ มีสุขภาพดี จากการ
ทบทวนวรรณกรรมที่ เกี่ ยวข้องพบว่าความหมายส่วนใหญ่ ให้ ความสาคัญ กับความรอบรู้ด้าน
อาหารในระดับขั้นพื้นฐาน ความรู้และความเข้าใจร้อยละ 55 และมากกว่าระดับขั้นพื้นฐานมีความ
เกี่ยวข้องกับ ทักษะ, ความสามารถ, และทางเลือกในการบริโภคอาหาร ร้อยละ 8 ส่วนที่เหลือร้อย
ละ 37 เกี่ยวข้องทั้งสองระดับขั้น และยังพบว่าส่วนใหญ่เป็นการศึกษาวิจัยในหลายกลุ่มวัย ได้แก่
เด็ก วัยรุ่น ผู้ใหญ่ แต่ไม่พบว่ามีการศึกษาในกลุ่มวัยสูงอายุ จากการศึกษาของ Truman และคณะ
กล่าวว่าการออกแบบโปรแกรมหรือกิจกรรมเพื่อปรับปรุงระดับความรอบรู้ด้านอาหารจึงเป็นสิ่งที่มี
ความท้ าท้ าย (Truman et al., 2017) อย่างไรก็ตามเครื่องมือประเมิน ระดับความรอบรู้อาหาร
ตั้งแต่ระดับขั้นพื้นฐานจนถึงระดับขั้นวิจารณญาณ เป็นเครื่องมือที่ได้รับการพัฒนาเพื่อนาสู่การ
ปฏิบัติโดยมีการหาค่าความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่นของเครื่องมือเหล่านี้มีมาอย่างต่อเนื่อง
(Yuen & Thomson, 2018) จากการสังเคราะห์ทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบของ Yen และ
Thomson เกี่ยวกับเครื่องมือในการประเมินความรอบรู้ด้านอาหารและโภชนาการในผู้ใหญ่ โดย
วิธีการค้นหาฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิคส์ ตั้งแต่มกราคม และ กรกฎาคม 2016 , มกราคม 2017 และ
มีนาคม 2018 พบว่ามีเครื่องมือในการประเมินความรอบรู้ด้านโภชนาการ (Nutritional Literacy)
และความรอบรู้ด้ านอาหาร (Food literacy) ทั้ งหมดจานวน 13 เรื่อ ง เครื่องมื อทั้ งหมดมี ก าร
ประเมินความรอบรู้ด้านอาหาร 2 เรื่อง ได้แก่ SFLQ (Gréa Krause et al., 2018) และ IT-FLS
(Palumbo et al., 2017)
เครื่องมือประเมินความรอบรู้ด้านอาหารในต่างประเทศ
การใช้เครื่องมือความรอบรู้ด้านอาหาร จะมีประโยชน์ต่อวัตถุประสงค์ของโปรแกรม
เพื่อให้สามารถแยกแยะระดับความรู้ของแต่ ละบุคคลและพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับโภชนาการได้
(Patel P et al., 2013) ในต่างประเทศมีการศึกษาเกี่ยวกับการประเมินความรอบรู้ด้านอาหารใน
ผู้ใหญ่ การศึกษาวิจัยนี้ได้มีการทดลองใช้เครื่องมือวัดระดับความรอบรู้อาหารในกลุ่มตัวอย่างวัย
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ทางานประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่ต้องลดปริมาณการบริโภคเกลือจานวน 350 คน มีกระบวนการ 3
ระยะ ระยะที่ 1 เป็นการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับ การพัฒนาการด้านความหมายโครงสร้างที่
น่าสนใจ และการแยกแยะความรอบรู้ด้านโภชนาการและความรอบรู้ด้านอาหาร เพื่อการปรับใช้
ในการสร้างเครื่องมื อ ประเมิน โดยใช้การวัด SFQL (A short of Food literacy questionnaire)
จากการศึกษาครั้งนี้ได้ค้นพบความหมายที่มีสัมพันธ์กับการวิจัยความรอบรู้เกี่ยวกับโภชนาการ
และอาหารในด้านเครื่องมือการประเมิน การวิจัยในช่วงแรกได้กล่าวถึง ความรอบรู้สุขภาพด้าน
โภชนาการ เนื่องจากผู้วิจัยใช้คาว่า ความรอบรู้สารอาหาร หรือ ความรอบรู้ด้านอาหาร เพื่ออธิบาย
ทักษะความรอบรู้ที่เกี่ยวกับอาหารและโภชนาการ ซึ่งเมื่อได้ศึกษาแนวคิดที่ชัดเจนขึ้นจึงใช้คาว่า
ความรอบรู้ด้านอาหาร เป็นคาที่สรุปได้มากกว่า จากข้อคาถามต่าง ๆ เป็นความสัมพันธ์กับระดับ
ความรอบรู้ด้านสุขภาพโดยตรงของ Nutbeam ’s Model เนื่องจากยังไม่มีเครื่องมือวัดตั้งต้นที่มี
ความเหมาะสมกั บ เป้าหมายการประเมิน ความรอบรู้อาหาร มี การปรับข้อคาถามต่าง ๆ จาก
เครื่องมื อ ด้านสุ ขภาพ และความรอบรู้ด้ านโภชนาการ ท าให้ เกิด การพั ฒ นาข้อค าถามใหม่ ๆ
เกิดขึ้น มีการทดสอบค่าความเที่ยงตรงของเครื่องมือ ด้านความรู้ความเข้าใจตามมาตรฐานก่อน
การทดลอง ซึ่งจาก 15 หัวข้อที่มีความสัมพันธ์กับตนเอง แบ่ง ออกเป็น 7 ข้อให้ความสาคัญกับ
ทักษะขั้นพื้นฐาน เช่น ความเข้าใจในข้อมูลสารอาหาร และการจัดเมนูสุขภาพที่สมดุล 3 ข้อให้
ความส าคั ญ กั บ ความสามารถในระดั บ ปฏิ สั ม พั น ธ์ เช่ น การแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล ข่ า วสารด้ า น
โภชนาการในครอบครัว และเพื่ อ น ส าหรับ 5 ข้ อ ที่ เหลื อ ถามเกี่ ย วกั บ ความสามารถในระดั บ
วิจารณญาณที่ต้องตัดสินใจข้อมูลข่าวสารด้านสารโภชนาการ หรือการประเมินผลกระทบระยะ
ยาวของนิสัยการบริโภคอาหารสุขภาพ
การตอบแบบประเมิน SFQL ที่มีจานวนข้อตามองค์ประกอบต่างๆของความรอบรู้
ด้านอาหาร โดยตอบแบบสอบถามสั้น ๆ ซึ่งสามารถวัดพัฒนาการวัดช่วงของทั กษะรวมทั้งระดับ
ความระดับความรอบรู้ด้านอาหาร ในองค์ประกอบของความรอบรู้ด้านอาหารซึ่งนาแนวคิดของ
Nutbeam (2000 และ 2008) มาปรับใช้ มิติการประเมินระดับความรอบรู้อาหาร 3 ระดับ ได้แก่
ระดับ ขั้น พื้ น ฐาน (Functional Food literacy) ระดับ ขั้น ปฏิ สัมพั น ธ์ (Interactive Food literacy)
และระดับขั้นวิจารณญาณ (Critical Food literacy) และแนวคิดการวัดความรอบรู้ด้านสุขภาพ
(Health literacy score) อยู่ระหว่าง 0 - 50 โดยแบ่งออกเป็นระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพได้แก่
ไม่เพี ยงพอ, มีปัญ หา, เพี ย งพอ และเพี ยงพอมาก คานวณตามคาแนะน าของ The European
Health Literacy Project โดย index score ร้อ ยละ 80 ของค าตอบที่ ได้ พบความเชื่ อ มั่ น ของ
แบบสอบถามโดยมีค่าประสิทธิ์แอลฟ่าครอนบัค 0.82 ซึ่งเป็นความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความรอบรู้
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ด้านสุขภาพและความรู้ในการบริโภคเกลือตามคาแนะนา ใช้สถิติการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
โครงสร้า งมาใช้ และแสดงให้ เห็ น เป็ น SFQL ภายใต้ แ นวคิ ด ความรอบรู้ด้ า นอาหาร จากการ
วิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบ (Exploratory Factor Analysis) แสดงให้ เ ห็ น 15 องค์ ป ระกอบที่ มี
ความสัมพั นธ์กันสามารถทาให้สั้น กระชับได้ 3 ครั้ง โดยค่าความเชื่อมั่น ไม่ลดลงพบว่า 12 ข้อ
คาถามนี้ครอบคลุมมิติระดับความรอบรู้ด้านอาหารทั้ง 3 ระดับ การวิเคราะห์องค์ประกอบของ
ปัจจัยต่างๆ แสดงให้เห็นเป็นโครงสร้างองค์ประกอบเดียวกันของแบบสอบถาม 12 ข้อ กาหนด
เกณฑ์ ตามมาตรวัดของลิเคริ์ท (Likert scale) 4 ระดับ จากง่ายที่สุด ถึง ยากที่สุด มีการบูรณาการ
จาก 16 หั ว ข้ อ ของปั จ จั ย การส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ และถู ก น าไปใช้ กั บ ชาวสวิ ส เซอร์ แ ลนด์ ที่ ใ ช้
ภาษาเยอรมัน ระหว่างอายุ 15 – 65 ปี เนื่องจากให้ความสาคัญกับการศึกษาในลักษณะโปรแกรม
ที่มีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในสถานที่ทางาน สรุปผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า การนาแบบสอบถาม
SFQL มาใช้มีความเป็นไปได้และเป็นเครื่องมือที่มีความเชื่อมั่นในการประเมิน ความรอบรู้ด้าน
อาหารในผู้ใหญ่ โดยสามารถช่วยในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขที่ต้องประเมินความรอบรู้ด้าน
อาหาร (Gréa Krause et al., 2018)
แบบสอบถามประเมินความรอบรู้ด้านอาหารในผู้ใหญ่ ประกอบด้วย 12 ข้อ ดังนี้
1. เมื่อคุณ มีคาถามเกี่ยวกับสารอาหารสุขภาพ ฉันทราบว่าแหล่งที่จะสามารถค้นหาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
ปัญหาเหล่านั้น
5
4
2
1
เห็นด้วยมากที่สุด
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยน้อย
เห็นด้วยน้อยที่สุด
2. โดยทั่วไปแล้ว ประเภทของข้อมูลด้านโภชนาการแบบใดที่คุณสามารถเข้าใจและติดตามได้ดี
2.1 แผ่นพับข้อมูลด้านโภชนาการ
5
4
ดีมาก
ดี
2.2 ข้อมูลจากฉลากอาหาร
5
4
ดีมาก
ดี
2.3 โปรแกรมด้านโภชนาการในโทรทัศน์ หรือ วิทยุ
5
4
ดีมาก
ดี

2
แย่

1
แย่ที่สุด

2
แย่

1
แย่ที่สุด

2
แย่

1
แย่ที่สุด
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2.4 คาแนะนาด้านโภชนาการจากวิชาชีพทางสุขภาพ
5
4
2
1
ดีมาก
ดี
แย่
แย่ที่สุด
2.5 คาแนะนาด้านโภชนาการจากสมาชิกในครอบครัว หรือ เพื่อน
5
4
2
1
ดีมาก
ดี
แย่
แย่ที่สุด
3. คุณมีความคุ้นเคยกับธงโภชนาการอย่างไร
5
4
2
1
ดีมาก
ดี
แย่
แย่ที่สุด
4. ฉันทราบคาแนะนาด้านโภชนบัญญัติ ของประเทศไทย เกี่ยวกับ การบริโภคผัก ผลไม้
5
4
2
1
เห็นด้วยมากที่สุด
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยน้อย
เห็นด้วยน้อยที่สุด
5. ฉันทราบคาแนะนาด้านโภชนบัญญัติ ของประเทศไทย เกี่ยวกับ การบริโภคเกลือ
5
4
2
1
เห็นด้วยมากที่สุด
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยน้อย
เห็นด้วยน้อยที่สุด
6. ในแต่ละวัน การเตรียมอาหาร หรือปรับแต่งอาหารให้มีความสมดุลเมื่ออยู่บ้านมีความง่ายหรือยากอย่างไร
สาหรับคุณ
5
4
2
1
ง่ายที่สุด
ง่ายมาก
ยาก
ยากที่สุด
7. ในอดีต คุณสามารถที่จะช่วยสมาชิกในครอบครัว หรือ เพื่อน หากพวกเขามีคาถามเกี่ยวกับปัญหาด้าน
โภชนาการที่พวกเขาตระหนัก สนใจ
5
4
2
1
เป็นประจา
บ่อยครั้ง
นานๆ ครั้ง
ไม่เคย
8. ทุกวันนี้คุณมีข้อมูลข่าวสารมากมายเกี่ยวกับการรับประทานอย่างมีสุขภาพ แล้วคุณจัดการได้เป็นอย่างไรที่
จะเลือกข้อมูลข่าวสารเหล่านั้นให้มีความเหมาะสมกับคุณ
5
4
2
1
ดีมาก
ดี
แย่
แย่ที่สุด
9. มันง่ายหรือไม่สาหรับคุณที่จะตัดสินใจเชื่อ หากมีสื่อข้อมูลข่าวสารด้านปัญหาโภชนาการนั้นสามารถ
เชื่อถือได้
5
4
2
1
ง่ายที่สุด
ง่ายมาก
ยาก
ยากที่สุด
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10. สินค้าเชิงพาณิชย์มีความสัมพันธ์กับอาหารสุขภาพเสมอ มันง่ายสาหรับคุณหรือไม่ที่จะตัดสินใจเลือกซื้อ
หากการนาเสนอสินค้าของพวกเขามีความเหมาะสมกับคุณ
5
4
2
1
ง่ายที่สุด
ง่ายมาก
ยาก
ยากที่สุด
11. มันง่ายสาหรับคุณหรือไม่ที่จะประเมินอาหาร หากอาหารพิเศษมื้อนั้นเป็นอาหารสาหรับการบริโภคอาหาร
สุขภาพ
5
4
2
1
ง่ายที่สุด
ง่ายมาก
ยาก
ยากที่สุด
12. มันง่ายสาหรับคุณหรือไม่ที่จะประเมินผลกระทบระยะยาว เกี่ยวกับนิสัยการบริโภคอาหารของคุณต่อ
สุขภาพของคุณเอง
5
4
2
1
ง่ายที่สุด
ง่ายมาก
ยาก
ยากที่สุด

สาหรับการศึก ษาวิจัย โปรแกรมสร้างเสริมความรอบรู้ด้านอาหารในครูและบุ คลากร
ทางการศึกษาวัยเกษียณ ได้นาเครื่องมือการประเมินระดับความรอบรู้ด้านอาหารนี้มาประยุกต์ใช้
ในโปรแกรมด้วย เพื่อให้กลุ่มตอบคาถามแบบสั้น ๆ และสามารถประเมินระดับความรอบรู้ด้าน
อาหารได้อย่างรวดเร็ว
การศึกษาเครื่องมือประเมิน ระดับความรอบรู้สุขภาพของ Palumbo et al. (2017) ได้
พัฒ นาการประเมิ นระดับความรอบรู้ด้านอาหารรายบุคคล (Individual Food literacy skills) ที่
เรียกว่า Italian Food literacy Survey (IT-FLS) โดยนาแนวคิดของ Sorensen et al. (2013) มาใช้
ในการออกแบบ จานวน 47 ข้อคาถาม โดยนาความหมายและแนวคิดรูปแบบความรอบรู้ด้าน
อาหารของ Vidgen and Gallegos (2014) มาใช้เป็น แนวทางในการพัฒ นาข้อคาถาม ภายใต้
ความหมายของความรอบรู้ด้านอาหารที่เป็นการสะสมของความสัมพันธ์ของความรู้ ทักษะ และ
พฤติกรรม ที่ได้รับการวางแผน จัดการ การเลือก การเตรียม การเตรียม และการบริโภคอาหารตาม
ความต้องการที่พบในขณะนั้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้ต้องได้รับการเสริมพลังในแต่ละคนเพื่อให้เลือกอาหาร
ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลัก ดังนี้
1) ความสามารถในการวางแผนและการจัดการอาหารสุขภาพ เป็นความตระหนักถึง
ความสามารถในการเข้าถึง ความเข้าใจ กระบวนการใช้ข้อมูลข่าวสารที่มีความสัมพันธ์กับอาหาร
ที่ทาให้เกิดทางเลือกอาหารสุขภาพที่สนับสนุนให้ปรับปรุงให้เกิดสุขภาพกายและใจที่ดี
2) ความสามารถในการเลื อ กอาหารด้ วยความระมั ด ระวั งและการเลื อ กในสิ่ ง ที่
ต้ อ งการ ประกอบด้ ว ย ทั ก ษะความรอบรู้ ร ะดั บ ขั้ น พื้ น ฐาน ระดั บ ขั้ น ปฏิ สั ม พั น ธ์ ระดั บ ขั้ น
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วิจารณญาณ ที่ แต่ ละคนเลือ กอาหารมี ความแตกต่ างกัน และประเมิ น ผลกระทบจากอาหาร
เหล่านั้น เพื่อให้เกิดสุขภาพดี
3) ความสามารถในการเตรียมและบริโภคอาหารสุขภาพ มีความสัมพันธ์ทกั ษะความ
รอบรู้ระดับขั้นพื้นฐาน ที่ได้รับการเตรียมอาหารเท่าที่เป็นไปได้ โดยประยุกต์หลักอาหารปลอดภัย
4) ความสามารถในการเตรียมและบริโภคอาหารสุขภาพ เป็นทักษะความรอบรู้ระดับ
ขั้นปฏิสัมพันธ์ แบะระดับขั้นวิจารณญาณ ซึ่งเป็นผลที่เกิดจากความเข้าใจและการตัดสินใจที่มี
ความสัมพันธ์กับอาหารที่ดีขึ้นของแต่ละคนเพื่อให้สุขภาพดีอย่างยั่งยืนจากปัญหาทางสังคมที่เพิ่ม
มากขึ้น Palumbo และคณะได้สรุปเป็น 3 องค์ประกอบในการตอบคาถาม ได้แก่ 1) ความสามารถ
ในการวางแผนและการจั ด การอาหารสุ ข ภาพ (Planning and manage food) จ านวน 16 ข้ อ
2) ความสามารถในการเลือกอาหารด้วยความระมัดระวังและการเลือกในสิ่งที่ต้องการ (Select
and choose) จ านวน 15 ข้ อ และ 3) ความสามารถในการเตรีย มและบริโภคอาหารสุ ข ภาพ
(Prepare and consume food) จานวน 16 ข้อ ได้ทาการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ 12 คน ได้แก่ นัก
โภชนาการ , ผู้ดูแลเบื้องต้น และผู้เกี่ยวข้องกับความรอบรู้ด้านสุขภาพ ความรอบรู้ด้านอาหาร มี
การทา Focus group ในกลุ่มนักโภชนาการ 15 คน มีการหาค่าความเที่ยงตรงและเชื่อมั่นของ
เครื่องมือ การนาไปทดลองใช้ในกลุ่ มย่อย 60 คน และมีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงโครงสร้าง
Factor loading <0.30 มี 2 กลุ่มที่ต้องถูกตัดออกไป มีการใช้มาตรวัด 4 ระดับ ของลิเคริ์ท จาก
ง่ายที่สุดไปยากที่สุด ความเที่ยงตรงภายในมีการนาเครื่องมือไปใช้ในกลุ่มตัวอย่างผู้ใหญ่ 158 คน
มีการวัดค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าครอนบัคพบว่า ดัชนีความรอบรู้ด้านอาหารทั่วไป (General Food
literacy Index 0.91) และ 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ความสามารถในการวางแผนและการจัดการ
อาหารสุขภาพ (Planning and manage food 0.87) ความสามารถในการเลือกอาหารด้วยความ
ระมัดระวังและการเลือกในสิ่งที่ต้องการ (Select and choose 0.88) ความสามารถในการเตรียม
และบริโภคอาหารสุ ขภาพ (Prepare and consume food 0.89) การประเมิ น ค่ าคะแนน 0-50
ตามเกณฑ์ ของ HLS-EU ได้ แก่ 0 – 25.00 ความรอบรู้อาหารไม่ เพี ยงพอ (Inadequate Food
literacy) 2 5 .0 1 – 3 3 .00 ค ว า ม ร อ บ รู้ อ า ห า ร มี ปั ญ ห า (Problematic Food literacy)
33.01 – 42.00 ความรอบรู้ อ าหารเพี ย งพอ (Sufficient Food literacy) และ 42.01 – 50.00
ความรอบรู้อาหารดีมาก (Excellent Food literacy) ทั้งนี้ผู้วิจัยได้สังเคราะห์เครื่องมือการประเมิน
ความรอบรู้ด้านอาหารทั้ง 2 แบบ สรุปดังตาราง 8
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ตาราง 8 การสังเคราะห์เครื่องมือการประเมินความรอบรู้ด้านอาหารในต่างประเทศ
ลักษณะของเครื่องมือ

ชื่อเครื่องมือ

ผู้แต่ง ปีที่ตีพิมพ์
ประเทศ
สถานะการวัดใน
กลุ่มเป้าหมาย

SFLQ
Krause, Beer-Borst et al. (2018)
สวิตเซอร์แลนด์
มาตรวัด ความรอบรู้ด้านอาหารด้วย
ตนเอง

จานวนข้อและปัจจัย

16 ข้อ

การให้คะแนน

IT-FLS
Palumbo et al. (2017)
อิตาลี
การประเมินทักษะความรอบรู้ด้าน
อาหารรายบุคคล

47 ข้อ ใน 3 ปัจจัย ได้แก่ การ
วางแผนและการจัดการอาหาร
สุขภาพ (16ข้อ) การเลือกอาหาร
สุขภาพ (15 ข้อ) การเตรียมอาหาร
สุขภาพและการบริโภคอาหารสุขภาพ
(16 ข้อ)
คะแนน 0-50
คะแนน 0-50
0-25.00 ความรอบรู้อาหารไม่เพียงพอ 0-25.00 ค ว า ม ร อ บ รู้ อ า ห า ร ไ ม่
(Inadequate food literacy) 25.01 – เ พี ย ง พ อ ( Inadequate food
33.00 ความรอบรู้อาหารมีปัญหา
literacy)
(Problematic food literacy)
25.01 – 33.00 ความรอบรู้อาหารมี
33.01 – 42.00 ความรอบรู้อาหาร
ปัญหา (Problematic food literacy)
เพียงพอ (Sufficient food literacy)
33.01 – 42.00 ความรอบรู้ อ าหาร
42.01 – 50.00 ความรอบรู้อาหารดี
เพียงพอ (Sufficient food literacy)
มาก (Excellent food literacy)
42.01 – 50.00 ความรอบรู้อาหารดี
มาก (Excellent food literacy)
มี
มี

การวัดระดับความเที่ยงตรง
และความเชื่อมั่นของเครื่องมือ
ความเป็นไปได้ในการนาไปใช้
เป็นไปได้
จริง (Feasibility)
ปัจจัยครอบคลุมในมาตรวัด
การวัดระดับความรอบรู้ด้านอาหารที่
นามาจากความรอบรู้ด้านสุขภาพ 3
ระดับ ได้แก่ ระดับขั้นพื้นฐาน
(Functional Food literacy) ระดับขั้น
ปฏิสัมพันธ์ (Interactive Food
literacy) และระดับขั้น

เป็นไปได้
การวัดระดับความรอบรู้ด้านอาหาร 3
ขนาด ได้แก่ FL1) การวางแผนและ
การจัดการอาหารสุขภาพ FL2) การ
เลือกอาหารสุขภาพ FL3) การเตรียม
อาหารสุขภาพและการบริโภคอาหาร
สุขภาพ

78
ตาราง 8 (ต่อ)
ลักษณะของเครื่องมือ

การประเมิน

ชื่อเครื่องมือ
SFLQ
IT-FLS
วิจารณญาณ (Critical Food
literacy)
การประเมินค่าตามมาตรวัดของ
การประเมินค่าตามมาตรวัดของลิเคริ์ท
ลิเคริ์ท (Likert scale) 4 ระดับ จาก (Likert scale) 4 ระดับ จากง่ายที่สุด
ง่ายที่สุด ถึง ยากที่สุด
ถึง ยากที่สดุ

นอกจากนี้ (Andrea, Ellen, & Satvinder, 2018)ได้ พั ฒ นาเครื่ อ งมื อ ในการประเมิ น
โปรแกรมความรอบรู้ด้านอาหาร เป็นแบบสอบถามการบริห ารจัดการตนเอง (Self-administered
questionnaire) เป็นการวัดพฤติกรรมการบริโภคอาหารอย่างมีเป้าหมาย โดย Food Sensations
for Adults program ในประเทศออสเตรเลีย มีกระบวนการในการพัฒ นาให้มีพฤติกรรมบริโภค
อาหารที่ความเฉพาะเจาะจงตามรายประเมินในโปรแกรม รวมทั้งมีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
โครงสร้างได้ทั้งหมด 3 ปัจจัย ได้แก่ การวางแผนและการจัดการอาหารสุขภาพ, การเลือกอาหาร
สุขภาพ และการเตรียมอาหารสุขภาพ การวิจัยนี้ได้ผลิตแบบสอบถามที่มีการตรวจสอบแล้ว มี
ประโยชน์ในการนาไปใช้เป็นจุดเริ่มต้นในโปรแกรมความรอบรู้ด้านอาหาร ได้เช่นเดี ยวกัน มีการ
เลื อ กหั ว ข้ อ เพื่ อ น าไปใช้ ต ามวั ต ถุ ก ารเรีย นรู้น าไปสู่ ก ารประเมิ น พฤติ ก รรมบริโภคอาหารตาม
รายการ ดังตาราง 9
ตาราง 9 การประเมินเพื่อการเลือกไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของบทเรียน (Andrea et al., 2018)
หัวข้อหลัก

พื้นฐานการ
บริโภคเพื่อ
สุขภาพ
(Basic
Healthy

วัตถุประสงค์ของเนื้อหา

ข้อความสาคัญ
ของโปรแกรม

- เข้าใจแนวทางการบริโภคอาหาร - บริโภคอาหารอย่าง
ของประเทศ
หลากหลายในทุกๆวัน
- สามารถแยกแยะอาหาร 5 หมู่
- บริโภคน้าผักผลไม้และ
จากอาหารมองเห็นได้
เครื่องดืม่ ที่จากัดน้าตาล
- อธิบายได้ว่าทาไมต้องมีการ
- ทราบคาแนะนาในการ

รายการประเมิน
ความรอบรู้ด้าน
อาหารเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการบริโภค
อาหาร
- วางแผนมื้ออาหารที่มี
ครบ 5 หมู่
- คุณคิดอย่างไร
เกี่ยวกับการเลือก
อาหารสุขภาพเมื่อ
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ตาราง 9 (ต่อ)
หัวข้อหลัก

eating)

วัตถุประสงค์ของเนื้อหา

- บริโภคอาหารหลากหลายในแต่
ละวันให้ครบ 5 หมู่ เพื่อให้
สุขภาพดี
- นาแนวทางการบริโภคอาหาร
สุขภาพไปใช้กาหนดปริมาณ
อาหารแต่ละมื้อตามคาแนะนา
ตามอายุและเพศ
ตั้งเป้าหมายในการบริโภคอาหาร
เพื่อจูงใจให้มีสุขภาพดี
การอ่านฉลาก
- สาธิตทักษะที่ได้รับด้วยการอ่าน
โภชนาการ และ
และแปลความหมายของฉลาก
การเลือกอาหาร
โภชนาการโดยเปรียบเทียบกับ
(Label reading
ผลิตภัณฑ์บนพื้นฐานของสุขภาพ
and food
และราคา
selection)
สามารถบอกได้ หากผลิตภัณฑ์
อาหารนั้นมีสารอาหารสูงหรือต่า
จนเกินไป เช่น ไขมัน , น้าตาล,
เกลือ และใยอาหาร
- แยกให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่าง
อาหาร สารอาหาร และโรคเรื้อรัง
- ทบทวนเป้าหมายในการบริโภค
อาหารที่จูงใจให้มีสุขภาพดี
การวางแผนมื้อ - แยกแยะกลยุทธ์ในการประหยัด
อาหารและการ
เงินในการใช้จ่าย
จัดสรร
- อธิบายขั้นตอน 4 ขั้นตอนขอการ
งบประมาณใช้
วางแผนมื้ออาหาร

ข้อความสาคัญ
ของโปรแกรม

- บริโภคอาหาร 5 หมู่
- บริโภคผักและผลไม้
มากๆ
สามารถเปลี่ยนแปลง
ให้มี
ความแตกต่างจาก
มาตรฐานได้เพียง
เล็กน้อย
- ข้อมูลโภชนาการ

เป็นข้อมูลที่มีความ
แม่นยามากที่สุด
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
- บริโภคน้าผักผลไม้
และเครื่องดื่มที่
จากัดน้าตาล

- ใช้การกาหนดราคา เพื่อเปรียบเทียบ
ผลิตภัณฑ์
- ซื้ออาหารที่มาจาก
อาหารหลัก 5 หมู่ ที่

รายการประเมิน
ความรอบรู้ด้าน
อาหารเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการบริโภค
อาหาร
- ต้องตัดสินใจ
รับประทานอาหารกับ
ครอบครัวหรือในบ้าน
คุณมีการใช้วิธีการ
จานมื้ออาหารสุขภาพ
(Healthy plate) ใน
มื้ออาหารตนเอง
ทั้งหมด
- ใช้ข้อมูลจากฉลาก
โภชนาการเป็น
เส้นทางในการ
ทาอาหาร
- ใช้ฉลากโภชนาการ
เป็นส่วนหนึ่งในการ
เลือกอาหารสุขภาพ

วางแผนมื้ออาหาร
ล่วงหน้าก่อนเวลา
รับประทานทาการ
วางแผนอาหารหรือ
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หัวข้อหลัก

จ่าย
(Meal
Planning and
budgeting)

วัตถุประสงค์ของเนื้อหา

- การพัฒนาวางแผนมื้ออาหารที่ มีประสิทธิภาพ และจัดการ
งบประมาณงบประมาณใช้จ่าย
เมนูอาหารสาหรับที่บ้าน
- กาหนดวิธีการปรับเปลี่ยน
เมนูอาหารเพื่อให้ได้คุณค่าทาง
โภชนาการมากขึ้น
- สามารถบอกได้ถึงแนวทางที่จะ ใช้ส่วนประกอบทดแทนอาหาร
ในส่วนที่ไม่ได้รับ ด้วยการ
วางแผนมื้ออาหารและ
งบประมาณที่ใช้จ่ายเกี่ยวกับ
อาหารนั้น สามารถบอกได้ถึง
ความเชื่อมโยงระหว่างอาหาร,
โภชนาการ, และโรคเรื้อรัง
ทบทวนเป้าหมายการบริโภค
อาหารเพื่อจูงใจให้มีสุขภาพดี
อาหาร
- สามารถบอกได้ถึงการเตรียม ปลอดภัย ,
อาหารและจัดเก็บอาหารอย่าง
การเตรียม
ปลอดภัยอย่างไร
อาหารและการ - เตรียมอาหารอย่างน้อย 1 เมนู
ประกอบ
- เรียนรูแ้ ละฝึกปฏิบตั ทิ กั ษะ
อาหาร
พื้นฐานการประกอบอาหาร
(Food Safety,
และเทคนิคต่างๆ
Preparing
and cooking)

ข้อความสาคัญ
ของโปรแกรม

ช่วยให้งบประมาณไม่
มากเกินไป และเพื่อ
ปรับเปลี่ยนให้มี
สุขภาพดี
วางแผนมื้ออาหารที่
สามารถประหยัดเงิน
และเวลา
ปรับเมนูอาหารของ
ตนเองให้เป็นอาหาร
สุขภาพมากขึ้น

รายการประเมินความ
รอบรู้ด้านอาหาร
เกี่ยวกับพฤติกรรมการ
บริโภคอาหาร
- มีรายการอาหาร
ก่อนที่จะไปเลือกซื้อ
หา
- วางแผนมื้ออาหารที่มี
ครบทั้ง 5 หมู่
- เปรียบเทียบราคาเพือ่
ประหยัดเงิน
- เปรียบเทียบราคาเพือ่
ประหยัดเงินและได้
อาหารสุขภาพ
- รู้สึกมั่นใจเกี่ยวกับการ
จัดการเงินที่จะซื้อ
อาหารสุขภาพ
- กาจัดอาหารที่ไม่สร้าง
สุขภาพทิ้งไป

ตรวจสอบติดตาม
อาหารที่จัดเก็บใน
ตู้เย็น , ความสะอาด
และการเตรียม
อาหารที่ไม่ก่อให้เกิด
การเจ็บป่วย
การประกอบอาหาร
สุขภาพที่บ้าน ราคา ถูก และเตรียมได้ง่าย
รวดเร็ว
-

การบริโภคอาหาร
หรืออาหารจานด่วน
นอกบ้าน หรือที่บ้าน
การประกอบอาหารที่
บ้านโดยใช้ส่วน
ประกอบที่ดีต่อ
สุขภาพ
รู้สึกมั่นใจเกี่ยวกับ
การประกอบอาหาร
สุขภาพที่หลากหลาย
สร้างเมนูสุขภาพได้
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ตาราง 9 (ต่อ)
หัวข้อหลัก

วัตถุประสงค์ของเนื้อหา

ข้อความสาคัญ
ของโปรแกรม

รายการประเมินความ
รอบรู้ด้านอาหาร
เกี่ยวกับพฤติกรรมการ
บริโภคอาหาร
- สาเร็จจากอาหาร
พื้นฐานง่ายๆ
- ปรับเปลี่ยนเมนู
อาหารให้มีสุขภาพ
มากขึ้น
- ล้างมือก่อนประกอบ
อาหาร

เครื่องมือในการประเมินพฤติกรรมความรอบรู้ด้านอาหารนั้ น Andrea Begley, Ellen
Paynter, Satvinder S. Dhaliwal (2018) ได้ อ อกแบบโดยน ามาวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ ง
โครงสร้าง ซึ่งผู้วิจัยนามาปรับใช้ส่วนหนึ่งในการติดตามพฤติกรรมบริโภคอาหารในโปรแกรมสร้าง
เสริมความรอบรู้ด้านอาหารในครูและบุคลากรทางการศึกษาวัยเกษียณ ดังตาราง 10
ตาราง 10 คาถามในการติดตามประเมินพฤติกรรมความรอบรู้ด้านอาหาร (Andrea et al., 2018)
คุณปฏิบัติลักษณะนี้บ่อยเพียงใด
ใน 1 เดือนทีผ่ ่านมา ?
เป็นประจา
1. วางแผนมื้ออาหารล่วงหน้า
2. ทารายการซื้อของก่อนไปตลาด
3. วางแผนมื้ออาหารที่มีอาหารหลัก 5 หมู่
4. คิ ด ถึ ง อ า ห า ร สุ ข ภ า พ เมื่ อ ตั ด สิ น ใจ
รับประทาน
5. รู้สึกมั่นใจในการจัดการงบประมาณที่จะซื้อ
อาหารสุขภาพ
6. ใช้ข้อมูลโภชนาการเป็นช่องทางหนึ่งในการ
เลือกอาหาร
7. พิจารณาฉลากอาหารที่จะเลือกซื้อ

ความคิดเห็น
บ่อยครั้ง นานๆ ครั้ง

ไม่เคย
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ตาราง 10 (ต่อ)
คุณปฏิบัติลักษณะนี้บ่อยเพียงใด
ใน 1 เดือนทีผ่ ่านมา ?

เป็น
ประจา

ความคิดเห็น
บ่อยครั้ง นานๆ
ครั้ง

ไม่เคย

8. การประกอบอาหารที่บ้านใช้เครื่องปรุงที่ดีต่อสุขภาพ
9. รู้สึกมั่นใจเกี่ยวกับการประกอบอาหารสุขภาพหลากหลาย
ในมื้ออาหารต่างๆ
10. พยายามหาเมนูอาหารแบบใหม่ๆ
11. ปรับเปลี่ยนเมนูอาหารที่ทาให้สุขภาพดีขึ้น
12. เปรียบเทียบราคาอาหารสุขภาพโดยการค้นหาราคาที่ดี
ที่สุด
13. เงินหมดไปกับอาหารสุขภาพ
14. ละลายเนื้อแช่แข็งที่อุณหภูมิห้อง

จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าเครื่องมือประเมินความรอบรู้ด้านอาหารในประเทศ
ไทย ยังไม่มีผู้ศึกษาเกี่ยวกับแบบประเมินความรอบรู้ด้านอาหาร ซึ่งควรมีการศึกษาต่อในอนาคต
สาหรับการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สังเคราะห์องค์ประกอบ ตัวชี้วัด เพื่อนามาซึ่งร่างแบบประเมินความ
รอบรู้ด้านอาหารที่สามารถวัดระดับความรอบรู้ด้านอาหารในแต่ละขั้นได้โดยนาการประเมินระดับ
ความรอบรู้ด้ า นอาหารของ Palumbo et al. (2017) มาปรับ ใช้ เนื่ อ งจากพื้ น ฐานแนวคิ ด จาก
รูปแบบความรอบรู้ด้านอาหารของ Vidgen and Gallegos (2014) ในการพัฒนาข้อคาถามและ
แน วคิ ด ดั งก ล่ าวม าป ระยุ ก ต์ ใช้ โ ป รแก รม ฯ เช่ น เดี ย วกั น ซึ่ ง มี ค วาม ส อด ค ล้ องกั บ
การพัฒนาโปรแกรมที่ต้องมีการประเมินระดับความรอบรู้ด้านอาหารในแต่ละโปรแกรมย่อย ซึ่ง
กิจกรรมจะสร้างให้เกิดการพัฒนาความรอบรู้ด้านอาหารให้เพิ่มขึ้นไปจนถึงระดับขั้นวิจารณญาณ
(Critical Food literacy) รวมทั้งการประเมินความรอบรู้ด้านอาหารแบบสั้น (SFQL) เนื่องจากมี
ความกระชับ คาถามไม่มากจนเกินไป และผู้วิจัยเชื่อว่าสามารถนามาปรับใช้ได้กับกลุ่มครูและ
บุคลากรวัยเกษียณได้ ซึ่งเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่มีความจากัดของร่างกายตามวัย ส่วนคาถามจาก
เครื่องมือประเมินพฤติกรรมความรอบรู้ด้านอาหาร ผู้วิจัยนามาประยุกต์ใช้ในการประเมินความ
รอบรู้อาหารเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ผู้วิจัยสังเคราะห์แบบประเมินความรอบรู้ด้านอาหารในต่างประเทศ
ดังที่กล่าวมา เป็นกรอบในการสร้างแบบประเมินบนพื้นฐานของรูปแบบความรอบรู้ด้านอาหารที่มี
4 องค์ประกอบหลัก 11 องค์ประกอบย่อย ดังตาราง 11
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ตาราง 11 กรอบการสร้างเครื่องมือประเมินความรอบรู้ด้านอาหารในโปรแกรมฯ
SFLQ (2018)

ความรอบรู้
ด้านอาหาร
ระดับขั้น
พื้นฐาน
(Functional
Food
literacy)

ร่ า ง ป ร ะ เ ด็ น ข้ อ ค า ถ า ม
รู ป แ บ บ ค วาม รอ บ รู้ ด้ าน อ าห าร 4
องค์ประกอบ
Vidgen and Gallegos, 2014 วั ด จ า ก
ระดั บ มากที่ สุ ด – น้ อ ยที่ สุ ด ให้ ค ะแนน
5–1
ความสามารถ การเลือกอาหารสุขภาพ
องค์ประกอบที่ 1 การเลือกอาหาร
ในการเลือก
-พื้นฐานการบริโภคเพือ่
(Selecting)
อาหารด้วย
สุขภาพ (Basic Healthy
องค์ประกอบย่อย A1 - A3
ความ
eating)
- ฉันมีแหล่งเลือกซื้ออาหาร เพื่อมา
ระมัดระวังเพื่อ - การอ่านฉลากโภชนาการ เตรียมอาหารสุขภาพ (A1)
เลือกสิ่งที่
และการเลือกอาหาร
- ฉันเข้าใจฉลากโภชนาการ (A2)
ต้องการ (select
- ฉันใช้ฉลากโภชนาการเป็นส่วนหนึ่ง
and choose)
ในการเลือกอาหารสุขภาพ (A2)
ความสามารถ
- ฉันทราบเกี่ยวกับส่วนประกอบต่างๆ
ในการวางแผน
ที่มีในผลิตภัณฑ์จากฉลาก
และจัดการ
โภชนาการ (A2)
อาหารสุขภาพ
(Planning and
Managing)
(Label food reading and องค์ประกอบที่ 2 การวางแผนและการ
food selection)
จัดการอาหารสุขภาพ (Planning and
-การวางแผนและจัดการ Managing)
อาหารสุขภาพ
- องค์ประกอบย่อย B1 - B3
-การวางแผนมื้ออาหาร
- ฉันรู้สึกมั่นใจในการจัดการเงินที่จะ
และจัดการงบประมาณใช้
ซื้ออาหารสุขภาพ (B1)
จ่าย(Meal planning and - ฉันเปรียบเทียบราคาเพื่อประหยัด
budgeting)
เงิน และได้อาหารสุขภาพ (B1)ฉัน
วางแผนมื้ออาหารล่วงหน้าก่อน
รับประทานอาหาร (B2)
- ฉันสามารถวางแผนการรับประทาน
IT-FLS(2017)

Self-administered
questionnaire (2018)
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ตาราง 11 (ต่อ)
SFLQ (2018)

IT-FLS(2017)

ความสามารถ
ในการเตรียม
และบริโภค
อาหารสุขภาพ
(Prepare and
Consume
food)

ร่างประเด็นข้อคาถาม
รู ป แ บ บ ค วาม รอ บ รู้ ด้ าน อ าห าร 4
องค์ประกอบ
Vidgen and Gallegos, 2014 วั ด จ า ก
ระดั บ มากที่ สุ ด – น้ อ ยที่ สุ ด ให้ ค ะแนน
5–1
- อาหารตนเองเพื่อให้ได้ครบทั้ง 5 หมู่
(B2)
- ฉันสร้างเมนูสุขภาพได้เองจากอาหารที่
มีอยู่(B3ฉันกาจัดอาหารที่ไม่ดีต่อ
สุขภาพทิ้งไป
- หากจาเป็นต้องรับประทานอาหารนอก
บ้านฉันเลือกอาหารสุขภาพก่อน (B2)
การเตรียมอาหารสุขภาพ องค์ประกอบที่ 3 การเตรียมอาหาร
-อาหารปลอดภัย เตรียม สุขภาพ (Preparing) องค์ประกอบย่อย
อาหาร และการประกอบ C1 – C2
อาหาร (Food safety ,
- ฉันชอบประกอบอาหารสุขภาพด้วย
Preparing and cooking)
ตนเอง (C1)
- ฉันสามารถปรับเปลี่ยนเมนูอาหารให้
เป็นเมนูอาหารสุขภาพทีเ่ หมาะสมกับ
วิถีชีวิต (C1)
- ฉันพยายามหาเมนูอาหารสุขภาพ
แบบใหม่ๆ เพื่อไม่จาเจ (C1)
- ฉันมีความคิดสร้างสรรค์เมนูสุขภาพ
ให้กับตนเอง (C1)
- ฉันประกอบอาหารที่บ้านโดยใช้
เครื่องปรุงที่ดีต่อสุขภาพ (C1)
- ฉันสามารถเตรียมอาหารสุขภาพที่มี
รสชาติที่ดีในบริบทของตนเอง (C1)
- ฉันใช้อุปกรณ์ครัวเป็นทุกชนิดที่มีใน
Self-administered
questionnaire (2018)
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ตาราง 11 (ต่อ)
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IT-FLS(2017)

Self-administered
questionnaire (2018)

ร่างประเด็นข้อคาถาม
รู ป แบบความรอบรู้ ด้ า นอาหาร 4
องค์ประกอบ
Vidgen and Gallegos, 2014 วั ด จาก
ระดับมากที่สุด – น้อยที่สุด ให้คะแนน
5–1
- บ้าน (C1)
- ฉันมั่นใจในการประกอบอาหารเพื่อ
สร้างมื้ออาหารสุขภาพที่
หลากหลาย (C1)
- ฉันล้างมือก่อนการเตรียมอาหาร
(C2)
- ฉันชอบเลือกซื้ออาหารสุขภาพแบบ
สาเร็จรูป (C2)
- ฉันสามารถประยุกต์อาหารให้เป็น
เมนูสุขภาพได้ (C2)
- ฉันละลายเนื้อแช่แข็งที่อุณหภูมิห้อง
(C2)
องค์ ป ระกอบที่ 4 การบริ โ ภคอาหาร
สุขภาพ (Preparing) องค์ประกอบ
ย่อย D1 – D3
- ฉั น ทราบผลกระทบจากอาหารที่
ก่อให้เกิดโรคต่างๆ (D1)
- ฉันใช้วิธีการแบ่งสัดส่วนในการจาน
เพื่ อเป็ นมื้ อ อาหารสุ ข ภ าพ ของ
ตนเอง (D2)
- ฉันคิดว่าฉันใช้เงินหมดไปกับอาหาร
สุขภาพ (D2)
- ฉันพิจารณาฉลากอาหารก่อนที่จะ
เลือกซื้ออาหารเสมอ (D2)
- ฉันกาจัดอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพทิ้ง
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ตาราง 11 (ต่อ)
SFLQ (2018)

IT-FLS(2017)

Self-administered
questionnaire (2018)

ร่างประเด็นข้อคาถาม
รู ป แ บ บ ค ว า ม ร อ บ รู้ ด้ า น อ า ห า ร 4
องค์ประกอบ
Vidgen and Gallegos, 2014 วั ด จ า ก
ระดั บ มากที่ สุ ด – น้ อ ยที่ สุ ด ให้ ค ะแนน
5–1
- ไปจากตู้เย็นหรือตู้กับข้าว (D2)
- เมื่อฉันมีคาถามเกี่ยวกับสารอาหาร ฉัน
ทราบแหล่งที่สามารถค้นหาข้อมูล (D3)
- ฉั น สามารถเข้ า ถึ ง แหล่ ง ข้ อ มู ล อาหาร
สุขภาพได้ (D3)
- ฉันเป็นสมาชิกหรือเข้าร่วมกลุ่มคนที่รัก
ในอาหารสุขภาพ (D3)
- ฉั น แลกเปลี่ ย นเมนู สุ ข ภาพกั บ เพื่ อ นๆ
(D3)
- ฉันสามารถช่วยสมาชิกครอบครัว หรือ
เพื่อน หากมีคาถามปัญ หาด้านอาหาร
สุขภาพที่พวกเขาสนใจ (D3)
- ฉันเป็นสมาชิกหรือเข้าร่วมกลุ่มคนที่รัก
ในอาหารสุขภาพ (D3)
- ฉั น แลกเปลี่ ย นเมนู สุ ข ภาพกั บ เพื่ อ นๆ
(D3)
- ฉันสามารถช่วยสมาชิกครอบครัว หรือ
เพื่อน หากมีคาถามปัญ หาด้านอาหาร
สุขภาพที่พวกเขาสนใจ (D3)

สาหรับการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กาหนดนิยาม องค์ประกอบและการวัด ความรอบรู้ด้าน
อาหารไว้ 4 องค์ป ระกอบตามตาราง การสร้างแบบประเมิ น ความรอบรู้ด้ านอาหารในครูและ
บุคลากรทางการศึกษาวัยเกษียณ ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยผู้เชี่ยวชาญ มีการวัดความ
เที่ ย งตรงเชิ ง เนื้ อห า (Content Validity) อ าน าจจ าแน ก (Discrimination) ความ เชื่ อ มั่ น
(Reliability) และความยาก (Difficulty) พร้อมปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ และ
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อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ เพื่อนาไปใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบประเมินความรอบรู้
ด้านอาหารในโปรแกรมฯ วัดประสิ ทธิผลของโปรแกรมฯ ที่มีความเหมาะสมกับครูและบุคลากร
ทางการศึกษาวัยเกษียณมากที่สุด
ตัวชี้วัดความรอบรู้ด้านอาหาร
จากองค์ประกอบและความหมายของความรอบรู้ด้านอาหารที่มีความหลากหลาย
มิติ และบริบท Palumbo (2016) สรุปไว้ว่าควรมีการจากัดขอบเขตของการศึกษาวิจัยเพื่อให้ มี
ความชัดเจนเชิงลึกในการศึกษา ซึ่งการให้ความหมายความรอบรู้ด้านอาหารที่กล่าวมาข้างต้น
และการศึกษาความรอบรู้ด้านอาหารมีการวิจัยและพัฒนามิติของการวัดความรอบรู้ด้านอาหาร
โดยมี ก ารวั ด จากทั ก ษะ หรือ ความสามารถกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง ซึ่ ง ผู้ วิ จั ย ได้ ส รุป โดยแบ่ ง ออกเป็ น
3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1. ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ (Food and nutrition knowledge) 2.
ทั ก ษะด้ านอาหาร (Food skills) ประกอบด้ วย การเลื อกอาหาร การวางแผนและการจั ด การ
อาหาร การเตรี ย มอาหาร และการบริ โ ภคอาหาร และ 3. พฤติ ก รรมหรื อ ภาวะสุ ข ภาพที่ ดี
(behaviours / health and well-being) โดยเปรี ย บเที ย บกั บ สรุ ป ความเห็ น จากนั ก วิ ช าการ
ต่างประเทศโดยการทบทวนวรรณกรรม ได้แก่ Fordyce-Voorham S (2011), Desjardins and
Azevedo (2013), Home Economics Victoria (2015), Pendergast et al. (2011), Vidgen and
Gallegos (2014) และสรุปผลการสัมภาษณ์ นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารในประเทศไทย
จานวน 5 ท่าน สรุปดังตาราง 12
ตาราง 12 สรุปตัวชี้วัดองค์ประกอบความรอบรู้ด้านอาหารจากต่างประเทศ และประเทศไทย
ต่างประเทศ
ประเทศไทย
1. ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ (Food and nutrition knowledge)
การเลือกอาหาร - ทราบเกี่ ย วกั บ ฉลากอาหาร และต้ อ งดู - สามารถประเมิ น ภาวะสุ ข ภาพ
อะไรบ้างเมื่อต้องเลือกอาหาร
ตนเองเบื้องต้น
- สามารถเลือกอาหารที่ม าจากหลายแหล่ง - ความรู้ ความเข้าใจด้านอาหาร
และเปรียบเทียบได้ทราบว่าอาหารนั้นดีต่อ
สุขภาพหรือไม่ดีต่อสุขภาพ เพราะอะไร โดย
ทราบผลกระทบจากสิ่งแวดล้อม สังคม และ
ด้ า นจริ ย ธรรม ที่ มี ผ ลต่ อ อาหาร การผลิ ต
การจัดการเก็บ และการกระจายสินค้า
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ตาราง 12 (ต่อ)
ต่างประเทศ
การวางแผน
- ทราบว่าจะกาหนดรายการซื้ออย่างไร ที่ได้รับ
และการจัดการ
การแนะนาจากนักโภชนาการ
- ทราบการวางแผนงบประมาณ ในการซื้ อ
อาหารอย่างไร
- ทราบว่าจะวางแผนเวลาสาหรับอาหารอย่างไร
- ทราบปริมาณอาหารที่จะซื้อที่ไม่เหลือทิ้ง
- ทราบว่าจะตามและหาซื้ออาหารที่กาหนดไว้
แล้วอย่างไร
- ทราบว่า จะบริห ารจั ด การเงิน ให้ เพี ย งพอต่ อ
การเลือกซื้ออาหารอย่างไร
- ทราบว่ า จะเข้ า ถึ ง แหล่ ง อาหารที่ อื่ น ๆ ได้
อย่างไร
การเตรียมอาหาร - ทราบจะเตรียมอาหารได้อย่างไร ในอาหารแต่
ละหมู่
- ทราบหลั ก ในการเก็ บ รั ก ษาอาหาร ความ
สะอาด และการล้างมือ
- ทราบว่าจะใช้เครื่องมือครัวอย่างไร
- ทราบว่าจะเตรียมอาหารตามเมนูอย่างไร หรือ
ปรับเปลี่ยนได้อย่างไร
การบริโภคอาหาร - ทราบหลักการบริโภคอาหารประจาวัน
- ทราบเกี่ยวกับ สัดส่วนอาหารในจานที่จะต้อง
บริโภค
2. ทักษะด้านอาหาร (Food skills)
การเลือกอาหาร - ส าม ารถ อ่ าน แ ล ะเข้ าใจ ฉ ล าก อ าห าร
ส่วนประกอบ
- สามารถคานวณขนาดที่ควรรับประทาน
- สามารถจ่ายค่าอาหารได้
- สามารถหาแหล่งอาหารได้ตามรายการเมนูที่
ต้องการ
- สารถเลือกอาหารได้จากหลายแหล่ง

ประเทศไทย
- สามารถประเมินเมนูอาหารตาม
สถานการณ์
- สามารถบริ ห ารจั ด การเงิ น ให้
เพียงพอกับอาหารที่ต้องการ

- สามารถจัดเตรียมวัตถุดิบ อุปกรณ์
ครัว เพื่ อ ให้ เกิ ด ความพร้อ มในการ
ปรุงประกอบ

- รับ รู้แ ละเข้ าใจผลจากอาหารที่ ท า
ให้สุขภาพดี

- สามารถก าหนดเมนู อาหาร และ
สามารถประเมินวัตถุดิบที่ต้องใช้
- สามารถประเมิ น ความปลอดภั ย
และคุณภาพของแหล่งอาหาร
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ตาราง 12 (ต่อ)
ต่างประเทศ
- สามารถเลือกอาหารสุขภาพได้และอยู่ใน
ฤดูกาล
- สามารถตัดสินใจได้อย่างมีวิจารณญาณ
จากโฆษณา ส่งเสริมการตลาด และอื่นๆ
การวางแผนและ - สามารถกาหนดรายการอาหารและวัตถุดิบ
การจัดการ
ที่ต้องใช้
- สามารถวางแผนเงินสาหรับอาหาร
- สามารถวางแผนเวลาสาหรับอาหาร
- สาม ารถ จั ด ล าดั บ ค วาม ส าคั ญ ขอ ง
งบประมาณตนเอง
- สามารถบริหารจัดการงบประมาณได้
- สามารถเข้าถึงแหล่งอาหารต่างๆได้
- สามารถซื้ออาหารในปริมาณที่ไม่เหลือทิ้ง
ได้
การเตรียมอาหาร - สามารถเตรีย มอาหารได้ จ ากวั ต ถุ ดิ บ ตาม
ฤดูกาล และเครื่องปรุงที่สดใหม่
- สามารถเตรียมอาหารที่มาจากทุกหมวดหมู่
- สามารถเข้ า ใจแหล่ งผลิ ต อาหาร และ การ
เก็บรักษาอย่างไร
- สามารถประกอบอาหาร ต้ม ทอด ได้
- สามารถใช้เครื่องครัวได้อย่างมั่นใจ
- สามารถเตรียมอาหารได้อย่างปลอดภัย
- สามารถรักษาความสะอาดอาหารได้
- ส า ม า รถ เต รี ย ม อ า ห า รต า ม เม นู ห รื อ
ปรับเปลี่ยนเมนูอาหารให้สอดคล้องกับวัตถุดิบ
ที่มี
การบริโภคอาหาร - สามารถบริโภคอาหารที่ไม่คุ้นเคยได้
- สามารถเข้าร่วมและนั่งรับประทานอาหาร
ร่วมกับคนในสังคมได้
- สามารถบริ โ ภคอาหารให้ ส อดคล้ อ งกั บ
หลักการที่ถูกต้องได้

ประเทศไทย

- สามารถวางแผนปรับเมนูอาหารให้
ได้ รั บ อ า ห า รที่ มี ค ว า ม ส ม ดุ ล
หลากหลาย เหมาะสมกับสุขภาพ
ตนเอง
- สามารถเก็ บ รั ก ษาอาหารให้ ค ง
คุณค่าทางอาหาร

- สามารถปรับ เปลี่ ย นเมนู อ าหารให้
สอดคล้องกับวัตถุดิบที่มี
- สามารถเตรี ย มและปรุ ง ประกอบ
อาหารที่มีสุขลักษณะที่ถูกต้อง และ
ควบคุมรสหวาน มัน เค็ม

- บ ริ โ ภ ค อ า ห ารใน สั ด ส่ ว น อ ย่ า ง
เหมาะสมสมดุลหลากหลาย
- มี ส่ ว นร่ ว มในสั ง คมบริ โ ภคอาหาร
สุขภาพ
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ตาราง 12 (ต่อ)
ต่างประเทศ
3. พฤติกรรม / ภาวะสุขภาพที่ดี (behaviors / health and well-being)
การเลือกอาหาร - ความถี่ของการอ่านฉลากอาหาร
- ความถี่ของเลือกซื้อโดยการใช้ฉลากอาหาร
ประกอบ
- ความถี่ของการเลือกซื้อจากแหล่งอาหารที่
แตกต่างกัน
- ความถี่ของการเลือกซื้ออาหารสุขภาพ
- ความถี่ของการเลือกซื้ออาหาร
- การตัดสินคุณภาพของอาหาร โดยพิจารณา
ตัดสินใจอย่างมีวิจารณญาณ จากโฆษณา
ส่งเสริมการขาย ข้อความทางการตลาด
- การซื้ออาหารที่มีในท้องถิ่น
การวางแผน
- ความถี่ของการเลือกซื้ออาหารตามเมนูที่กาหนดได้
และการจัดการ - ความถี่ของการวางแผนงบประมาณสาหรับอาหาร
- ความถี่ข องการวางแผนเวลาสาหรับ การเลือกซื้อ
อาหาร
- ความถี่ของการจัดการงบประมาณ
- ความถี่ของการประเมินแหล่งอาหารที่แตกต่างกัน
การซื้ออาหารในปริมาณที่พอดี
การเตรียมอาหาร - ความถี่ในการเตรียมอาหารจากวัตถุดิบตามฤดูกาล
เครื่องปรุงที่สดใหม่ ที่มาจากทุกหมวดหมู่
- ความถี่ ใ นการใช้ เครื่ อ งครั ว ได้ อ ย่ า งมั่ น ใจ และ
ทักษะในการทาครัว
- ความถี่ ใ นการใช้ เ มนู อ าหาร และปรั บ เปลี่ ย น
ปรับเปลี่ยนเมนูอาหารให้สอดคล้องกับวัตถุดิบที่มี
และความสามารถในการใช้อุปกรณ์ครัว
การบริโภคอาหาร - ความถี่ในการบริโภคอาหารร่วมกับคนอื่นในสังคม
- ความถี่ ใ นการบริ โ ภคอาหารที่ ส อดคล้ อ งกั บ
หลักการ

ประเทศไทย
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ส าหรั บ การวั ด ทั ก ษะด้ า นอาหารนั้ น Claudia Amouzandeh et al. (2019) ได้ ส รุ ป
คาถามที่ มี ก ารใช้ในแต่ล ะองค์ ป ระกอบความรอบรู้ด้ านอาหารจากนั กวิชาการด้ านอาหารใน
ประเทศต่าง ๆ พบว่ามีจานวน 6 คน ได้แก่ Palumbo et al. (2017), Begley et al. (2018), Lahne
et al. (2017), Poelman et al. (2018), Wallance et al. (2016) และ Wijayaratne et al. (2018)
จากนักวิชาการที่มีการวัดความรอบรู้ด้านอาหารอาหารทั้งหมด 13 คน คิดเป็น ร้อยละ 46.15 ที่มี
การวัดความรอบรู้ด้านอาหารทั้ง 4 องค์ประกอบย่อยของ Vidgen and Gallegos (2014) ได้แก่
การเลื อ กอาหาร การวางแผนและการจั ด การ การเตรี ย มอาหาร และการบริ โ ภคอาหาร
นอกจากนั้นจะไม่วัดความรอบรู้ด้านอาหารครบทั้ง 4 องค์ประกอบ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์สรุปพบมีการ
ใช้ตัวชี้วัดในองค์ประกอบย่อยดังนี้
1) องค์ประกอบย่อยการเตรียมอาหาร (Preparation) ตัวชี้วัดความรอบรู้ด้านอาหาร
เรื่อง จัดทาอาหารรสชาติดีเท่าที่มีในขณะนั้น สามารถเตรียมอาหารเท่าที่หาได้ การใช้อุปกรณ์ครัว
ประกอบอาหาร รวมทั้งทักษะในการประยุกต์ตารับอาหาร เป็นเรื่องที่มีก ารวัดมากที่สุดถึง ร้อยละ
76.92 สอดคล้องกับผลสรุปจากการสัมภาษณ์ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญในประเทศไทยจานวน 5
ท่าน พบมีการให้มติตรงกันในการให้ความสาคัญกับตัวชี้วัดเรื่อง การปรับเปลี่ยนเมนูอาหารให้
สมดุลหลากหลาย เหมาะสมกับสุขภาพตนเองตามสิ่งแวดล้อมที่เป็นอยู่ในขณะนั้น
2) องค์ประกอบย่อยการเลือกอาหาร (Selecting) ร้อยละ 61.54 ส่วนใหญ่จะเป็น
ตัวชี้วัดความรอบรู้ด้านอาหารเรื่ อง ความสามารถอธิบาย ผลิตภัณฑ์อาหาร แหล่งที่มา การเก็บ
รักษาและการน าไปใช้ ร้อยละ 53.84 สอดคล้องกับผลสรุป จากการสัม ภาษณ์ ความเห็ น ของ
ผู้เชี่ยวชาญในประเทศไทย เรื่องการเข้าถึงแหล่งข้อมูลด้านอาหาร (access information) ได้แก่
การเลือกแหล่งซื้ออาหารที่ปลอดภัย การล้างวัตถุดิบที่ถูกต้อง สารปนเปื้อนในอาหาร กระบวนการ
เตรียมอาหารที่ถูกต้อง ความรู้ผ่านช่องทางต่างๆ
3) องค์ประกอบย่อยการบริโภคอาหาร (Eating) ร้อยละ 53.84 ตัวชี้วัดความรอบรู้
ด้านอาหารเรื่อง แสดงให้เห็นถึงความตระหนักของตนเองที่จะสร้างความสมดุลอาหารเพื่อให้มี
สุขภาพดี อธิบายถึงอาหารที่ดีและไม่ดีต่อสุขภาพ รวมทั้งสัดส่วนอาหารอย่างเหมาะสมร้อยละ
46.15 ซึ่งผลสรุปจากการสัมภาษณ์ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญในประเทศไทยให้ความเห็นว่า ควร
บริโภคอาหารในสัดส่วนอย่างเหมาะสมสมดุลหลากหลาย เป็นการแสดงออกถึงการบริโภคอาหาร
ได้มากกว่าความตระหนัก
4) องค์ประกอบย่อยการวางแผนและการจัดการ ร้อยละ 46.15 ตัวชี้วัดความรอบรู้
ด้านอาหารเรื่องตัดสินใจบริโภคอาหารสุขภาพได้อย่างยืดหยุ่น เพื่อให้ได้รับอาหารที่มีความสมดุล
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ด้วยแหล่งอาหารที่หาได้ร้อยละ 46.15 ซึ่งสอดคล้องกับผลสรุปจากการสัมภาษณ์ความเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญในประเทศไทยให้ความสาคัญ กับการประเมิน เมนูอาหารได้ตามสถานการณ์ โดย
วางแผนปรับเมนูอาหารให้ได้รับอาหารที่มีความสมดุลหลากหลาย เหมาะสมกับสุขภาพตนเอง
ดังนั้นจึงมีการวัดความรอบรู้ด้านอาหารในทิศทางเดียวกัน
3. การสร้างและพัฒนาโปรแกรมสร้างเสริมความรอบรู้ด้านอาหารในครูและบุคลากร
ทางการศึกษาวัยเกษียณ
3.1 ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้อง
3.1.1 ทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความหมายของดีฟิ งค์ (Dee Fink’s Taxonomy
of Significant Learning)
ทฤษฎี ก ารเรี ย นรู้ อ ย่ า งมี ค วามหมายของดี ฟิ ง ค์ (Dee Fink ‘s Taxonomy of
Significant Learning) พั ฒ นาโดยดร.แอลดี ฟิ งค์ เป็ น อาจารย์ ม หาวิ ท ยาลั ย ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา เกิดจากปัญหาในการสอน 2 ประการ คือ 1) การสอนที่ไม่มีเป้าหมายการเรียนรู้
ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับความจาและความเข้าใจ หลายหลักสูตรผู้สอนจะเป็นผู้ให้ข้อมูลแล้วผู้เรียนนั่ง
ฟัง 2) ผู้สอนส่วนใหญ่ยากที่จะหากิจกรรมการสอนที่มีความเหมาะสมกับบทเรียน ทาได้เพียงการ
บรรยาย และการนาเข้าสู่การอภิปราย จึงเปลี่ยนมิติการเรียนรู้เพื่อให้มีการนาไปใช้ได้ เช่น การ
แก้ไขปัญหา การคิด และการตัดสินใจ การเรียนรู้ด้วยความตระหนักรู้ในความต้องการของตนเอง
ได้พัฒนาทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความหมายและตีพิมพ์ในปี 2003 ซึ่งในกระบวนการสร้างทฤษฏี
นั้น ดร.แอลดีฟิงค์ ได้เปิดมุมมองของการเรี ยนรู้เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (Fink, 2003) สร้าง
การเรียนรู้เพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงในตัวผู้เรียนรู้ โดยให้ความสาคัญกับคาว่า “ ชีวิตของผู้เรียนรู้ ”
(Learner’s Life) ด้วยมุมมองที่เปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้ ดร.แอลดีฟิงค์ ได้เสนอทฤษฎีที่มีพื้นฐาน
6 องค์ประกอบ เพื่อการเรียนรู้อย่างมีความหมาย ดังภาพประกอบ 9
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ภาพประกอบ 9 องค์ประกอบของทฤษฏีการเรียนรู้อย่างมีความหมาย (Fink, 2003)
จากภาพประกอบ 9 เป็ นวงกลมซึ่งมีองค์ประกอบทั้ งหมด 6 องค์ป ระกอบ ในแต่ละ
องค์ประกอบที่ทาให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมายนั้น ประกอบด้วยคุณค่าเฉพาะของผู้เรียนรู้ที่
ได้รับจากการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น
1. ความรู้พื้ น ฐาน (Foundation Knowledge) เป็ น พื้ น ฐานของการเรีย นรู้ต่ าง ๆ
ทั้ ง หมดในสิ่ ง ที่ ผู้ เรี ย นต้ อ งการที่ เรีย นรู้ ดร.แอลดี ฟิ ง ค์ ใช้ ค าว่ า “การสร้างความรู้ (Knowing)”
หมายถึง ความสามารถของผู้เรียนที่ จะเข้าใจและจาเฉพาะข้อมูลข่าวสาร และความคิด ซึ่งมี
ความสาคัญ กับประชาชนทุกวันเนื่องจากเป็นความรู้พื้นฐาน เช่น วิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์
วรรณกรรม ภูมิศาสตร์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในโลกที่พวกเขาอยู่ รวมทั้งแนวความคิด หลักการ
ต่างๆ เช่น ปฏิวัติคืออะไร ไม่ปฏิวัติคืออะไร , อะไรคือชีวิตเมืองหลวงหรือไม่ใช่ชีวิตเมืองหลวง ฯลฯ
ซึ่งคุณค่าที่ได้รับคือ ความรู้พื้นฐานที่เป็นความเข้าใจพื้นฐานที่จาเป็นสาหรับการเรียนรู้ของบุคคล
นั้น ผลลัพธ์จากการเรียนรู้ คือ ความเข้าใจและความจา ที่ได้มาจากข้อมูลและความคิด
2. การน าไปใช้ (Application) เป็ น ล าดั บ ถั ด มาของข้ อ เท็ จ จริ ง และความคิ ด
ซึ่งนักศึกษาจะได้เรียนรู้บ่อย ๆ ว่าเราจะนาการเรียนรู้นี้ไปใช้ให้เกิดการปฏิบัติแบบใหม่อย่างไร
อาจไปปฏิบัติในด้านความคิด ด้านกายภาพ หรือด้านสังคม การเรียนรู้ว่า ประเภทการคิดอย่างไรที่
จะทาให้สามารถนาไปใช้ได้หลาย ๆ แบบ เช่น คิดวิจารณญาณ , คิดสร้างสรรค์ , การนาไปปฏิบัติ
ซึ่งเป็นรูปแบบที่สาคัญในการเรียนรู้ แต่การเรียนรู้อย่างมีความหมายนั้นจะรวมไปถึงการพัฒนา
ทักษะด้วย เช่น การสื่อสาร หรือ การเล่นเปียโน ฯลฯ หรือเรียนรู้ว่าจะจัดการกับโครงการที่มีความ
ซับซ้อนได้อย่างไร คุณค่าที่ได้รับคือ การเรียนรู้ประเภทต่างๆ เพื่ อนาไปใช้ประโยชน์ได้ ผลลัพธ์
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จากการเรียนรู้ คือ ทักษะ, ความคิดวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์ การนาไปปฏิบัติ , การจัดการ
โครงการต่าง ๆ
3. การบูรณาการ (Integration) เมื่อผู้เรียนมีความเข้าใจความเชื่อมโยงระหว่าง
หลายๆสิ่งแล้ว ความสาคัญ ของประเภทการเรียนรู้จะเกิดขึ้น ซึ่งอาจเป็นการเชื่อมโยงระหว่าง
ความคิดเฉพาะเรื่อง , ระหว่างความจริงทั้งหมด , ระหว่างประชาขน หรือ ระหว่างความแตกต่าง
ของชีวิต ซึ่งอาจเป็นพูด ระหว่างโรงเรียนและที่ทางาน หรือระหว่างอยู่ที่โรงเรียนและอยู่ที่พักผ่อน
หย่อนใจ เป็นต้น คุณค่าที่ได้รับคือ การกระทาที่เกิดจากผู้เรียนรู้ได้ให้ความเชื่อมโยงในรูปแบบใหม่
ซึ่งจะเกิดรูปแบบของการสร้างพลัง โดยเฉพาะพลังทางความคิด ผลลัพธ์จากการเรียนรู้คือ ความ
เชื่อมโยงทางความคิด ประชาชน และความจริง
4. มิติทางความเป็นมนุษย์ (Human Dimension) เมื่อผู้เรียนได้เรียนรู้บางสิ่งที่
สาคัญเกี่ยวกับตัวเอง หรือผู้อื่นแล้ว จะทาให้เกิดการทางานที่มีปฏิสัมพันธ์ มีประสิทธิภาพมากขึ้น
โดยที่ตัวเราเองต้องค้นหาเชื่อมโยงบุคคลและสังคมเข้าด้วยกัน ซึ่งสิ่งที่ต้องเรียนรู้คือ ความเข้าใจ
ใหม่ๆ ในภาพลักษณ์ของพวกเขา (Self-image) หรือวิสัยทัศน์ใหม่ในสิ่งที่พวกเขาต้องการที่จะเป็น
(Self-ideal) ซึ่งจะทาให้พวกเขาเข้าใจผู้อื่นได้ดีมากขึ้น คุณค่าที่ได้รับคือ การเรียนรู้ความหมาย
ของความเป็นมนุษย์ (Human significance) ผลลัพธ์จากการเรียนรู้คือ การเรียนรู้เกี่ยวกับตนเอง
และผู้อื่น
5. การเผยแพร่ความรู้สู่บุคคลอื่น (Caring) ประสบการณ์การเรียนรู้ในบางครั้ง
สามารถเปลี่ยนแปลงระดับโดยการการเผยแพร่ความรู้สู่บุคคลอื่นได้ จะทาให้ได้รับความรู้สึกใหม่
ความสนใจจากผู้ อื่ น หรือ คุ ณ ค่ า เกิ ด ขึ้น การเปลี่ ย นแปลงระดั บ นั้ น หมายถึ ง ผู้ เรีย นสามารถ
เผยแพร่ความรู้สู่บุคคลอื่นได้ในระดับที่ดีขึ้นมากกว่าที่เป็นอยู่ คุณค่าที่ได้รับคือ เมื่อผู้เรียนสามารถ
เผยแพร่ความรู้สู่บุคคลอื่นได้ พวกเขาจะมีพลัง (Energy) ทาให้ต้องการที่จะเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น
กว่าเดิม และทาให้มันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของพวกเขา ซึ่งดร.แอลดีฟิงค์ กล่าวว่า “ปราศจากพลัง
แห่ ง การเรี ย นรู้ ปราศจากการเรี ย นรู้ อ ย่ า งมี ค วามหมาย” (Without the energy for learning,
nothing significant happens) ผลลัพธ์จากการเรียนรู้คือ การพัฒนาให้เกิดสิ่งใหม่ ได้แก่ ความ
สนใจ , ความรู้สึก และคุณค่า
6. การเรีย นรู้ ว่ า จะเรี ย นรู้ได้ อ ย่ างไร (Learning How to Learn) การเรีย นใน
หลักสูตรนอกจากผู้เรียนได้เรียนรู้บางอย่างเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองแล้ว พวกเขา
ควรเรียนรู้ด้วยว่าจะเป็นผู้เรียนที่ดีได้อย่างไร การเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ หรือเป็นผู้เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
นั่นคือการเรียนรู้ว่าเราจะเรียนรู้ได้อย่างไรทดแทนรูปแบบเดิม ๆ คุณค่าที่ได้รับคือ ผู้เรียนสามารถ
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เรียนรู้ได้ต่อเนื่องในอนาคต และนาไปสู่การทางานที่มีประสิทธิภาพดีขึ้น ผลลัพธ์จากการเรียนรู้คือ
กลายเป็ น นั ก เรีย นที่ ดีขึ้น , สอบถามเกี่ยวกับ วิชาที่ เรีย น, ผู้เรียนรู้สามารถเรียนรู้ได้ ด้วยตนเอง
โดยตรง
หลังจากนั้นทฤษฏีการเรียนรู้อย่างมีความหมายของดีฟิงค์ ได้มีการนามาใช้ในวงการ
การศึกษาอย่างแพร่หลาย ในปี 2012 จากการเข้าร่วมประชุมที่ BYU – Idaho ได้นาเสนอผลลัพธ์
ที่ ได้จากการเรีย นรู้ใน 6 องค์ป ระกอบเพื่ อให้ มีความชัดเจนเพิ่ มมากขึ้น (Finks, 2018) โดยขอ
นาเสนอในรูปแบบตารางเปรียบเทียบ ดังตาราง 13
ตาราง 13 เปรียบเทียบคุณค่าที่ได้รับและผลลัพธ์จากการเรียนรู้ของผู้เรียนตามองค์ประกอบใน
ทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความหมาย
องค์ประกอบ
1. ความรู้
พื้นฐาน
(Foundation
Knowledge)

คุณค่าที่ได้รับ
ผลลัพธ์จากการเรียนรู้
ปี 2003
ปี 2018
ปี 2003
ปี 2018
ความรู้พื้นฐานที่
ความเข้าใจ
ความเข้าใจและ
- ผู้เรียนมีความตระหนัก
เป็นความเข้าใจ
และความจา ความจา ที่ได้มาจาก และเข้าใจความหมายของ
พื้นฐานทีจ่ าเป็น
ข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลและความคิด
คาศัพท์
สาหรับการเรียนรู้ และความนึก
- ได้รับความรู้ในเชิงลึกของ
ของบุคคลนั้น
คิด
หลักการเกี่ยวกับเรื่องนั้น

2. การ
การเรียนรู้ประเภท
นาไปใช้
ต่างๆ เพื่อนาไปใช้
(Application) ประโยชน์ได้

ทักษะ
ความคิด
วิจารณญาณ
ความคิด
สร้างสรรค์
และการ
ปฏิบัติ

การเรียนรู้ประเภท
ต่างๆ เพื่อนาไปใช้
ประโยชน์ได้ คา
สาคัญ คือ ทักษะ,
ความคิด
วิจารณญาณ คิด
สร้างสรรค์ การนาไป
ปฏิบัติ , การจัดการ
โครงการต่างๆ

- ผู้เรียนสามารถ
เปรียบเทียบความแตกต่าง
ในหลักการที่ตรงกันข้ามได้
การเลือกใช้ได้อย่าง
เหมาะสม และสามารถบอก
ได้
- ผู้เรียนสาธิตร่วมกันเป็นทีม
ในการเตรียมโครงการที่
ซับซ้อนได้

3. การ บูรณาการ
(Integration)

การเชื่อมโยง
ความคิด
บุคคล และ

ความเชื่อมโยงทาง
ความคิด ประชาชน
และความจริง

- ผู้ เ รี ย น ส า ม า ร ถ
ประยุกต์ใช้หลักการในไปใช้
ในพื้นที่จริงได้

การกระทาที่เกิด
จากผู้เรียนรู้ได้ให้
ความเชื่อมโยงใน
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ตาราง 13 (ต่อ)
องค์ประกอบ

4. มิติทาง
ความเป็น
มนุษย์
(Human
Dimension)

5. การ
เผยแพร่
ความรู้สู่
บุคคลอื่น
(Caring)

คุณค่าที่ได้รับ
ปี 2003
ปี 2018
รูปแบบใหม่ ซึ่งจะ ขอบเขตของ
เกิดรูปแบบของการ ชีวติ
สร้างพลัง
โดยเฉพาะพลังทาง
ความคิด
การเรียนรู้
การเรียนรู้
ความหมายของ
เกี่ยวกับ
ความเป็นมนุษย์
ตนเอง และ
(Human
ผู้อื่น
significance)

เมื่อผู้เรียนสามารถ
เผยแพร่ความรู้สู่
บุคคลอื่นได้ พวก
เขาจะมีพลัง
(Energy) ทาให้
ต้องการที่จะเรียนรู้
เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม
และทาให้มันเป็น
ส่วนหนึ่งของชีวิต
ของพวกเขา
6. การเรียนรู้ ผู้เรียนสามารถ
ว่าจะเรียนรู้ เรียนรูไ้ ด้ตอ่ เนือ่ งใน
ได้อย่างไร
อนาคต และนาไปสู่
(Learning
การทางานที่มี
How to
ประสิทธิภาพดีขึ้น
Learn)

ผลลัพธ์จากการเรียนรู้
ปี 2003
ปี 2018
- การประเมินที่สนับสนุนใน
ขั้นสูงในเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การเรียนรู้เกี่ยวกับ
ตนเองและผู้อื่น

- ผู้ เรี ย นใช้ ก ารสะท้ อ นผล
และข้ อมู ลป้ อนกลั บ จากที ม
เพื่ อ ที่ จ ะแยกแยะบริ เวณที่
เข้ ม แข็ ง และพื้ น ที่ ต้ อ งการ
ปรับปรุง
- คุณ ค่ าของสิ่งแวดล้อม
ที่เกิดจาการเรียนรู้ในกลุ่ม
- ผู้ เรีย นประยุ ก ต์ ใช้ วิธี ก าร
เนื้ อ หาที่ ได้ เรีย นรู้ ไปปรับ ใช้
ในเหตุการณ์จริงในชีวิต
- ความเข้าใจผลกระทบของ
โรคที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ส่ ว นบุ ค คล
และประชาชน

การพัฒนา
ความรู้สึก
ใหม่ๆ ความ
น่าสนใจ
คุณค่า

การพัฒนาให้เกิดสิ่ง
ใหม่ ได้แก่ ความ
สนใจ , ความรู้สึก
และคุณค่า

การกลายเป็น
ผู้ เ รี ย น ที่ ดี ที่
จ ะ เ ข้ า ถึ ง
เนื้ อ หาวิ ช า ที่
จะเป็นผู้เรียนรู้
เนื้อหาได้ด้วย
ตนเอง

กลายเป็นนักเรียนที่ดี - ความสามารถของผู้เรียนที่
ขึ้น, สอบถามเกี่ยวกับ ทาการค้นหา ประเมิน และ
วิชาทีเ่ รียน, ผู้เรียนรู้
ประยุกต์ใช้ ในกรณีเกิด
สามารถเรียนรู้ได้ด้วย ปัญหา
ตนเองโดยตรง
- การเรียนรู้ที่จะคิดเป็นเช่น
นักวิทยาศาสตร์
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จากตาราง 13 จะเห็น ได้ว่า ดร.แอลดีฟิง ค์ได้ระบุผลลัพธ์ที่ เกิดจากการเรียนรู้อย่างมี
ความหมายให้สามารถนาไปปฏิบัติได้ชัดเจนมากขึ้น นอกจากนี้ในแต่ละองค์ประกอบมีปฏิสัมพันธ์
ซึ่งกันและกัน สามารถสร้างการเรียนรู้จากองค์ประกอบใดก่อนก็ได้ขึ้นอยู่กับผู้สอนจะมีนาแนวทาง
มาใช้ก่อนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ซึ่งผู้ สอนควรจะไม่ใช่รูปแบบการสอนแบบเดิม แต่จะหาหนทางที่
ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้จากการเข้าถึงองค์ประกอบต่างๆ เหล่านี้ เช่น หากผู้สอนพบว่าทางที่
จะช่ ว ยให้ ผู้ เรี ย นเรี ย นรู้ ว่ า จะใช้ ข้ อ มู ล ข่ า วสารและแนวคิ ด อย่ า งไรในการแก้ ไ ขปั ญ หาได้ มี
ประสิทธิภาพ (การนาไปใช้) ทาให้ง่ ายขึ้นโดยการทาให้ผู้เรียนตื่นเต้นเกี่ยวกับคุณค่าของวิชานี้
(การเผยแพร่ความรู้สู่บุคคลอื่น) หรือเมื่อผู้เรียนเรียนรู้ว่าวิชานี้จะมีความสัมพั นธ์กับความคิด
ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไร (การบูรณาการ) ทาให้ง่ายสาหรับผู้เรียนที่เห็นวัสดุที่ใช้ใน
หลักสูตรนั้นมีความหมายสาหรับพวกเขาและผู้อื่น (มิติทางความเป็นมนุษย์) เมื่อประสบการณ์
การเรียนรู้นั้นสามารถส่งเสริมการเรียนรู้ทั้ง 6 องค์ประกอบ นั่นหมายความว่าประสบการณ์การ
เรียนรู้ในครั้งนั้น สามารถถือได้ว่าการเรียนรู้นั้นมีความหมายอย่างแท้จริง ดังภาพประกอบ 10

ภาพประกอบ 10 องค์ประกอบการเรียนรูอ้ ย่างมีความหมายตามทฤษฎีของดีฟิงค์ (Fink, 2003)
การนาทฤษฏีการเรียนรู้อย่างมีความหมายของดีฟิงค์ไปปรับใช้นั้น มีการศึกษาโดยการ
นาไปปรับใช้ในหลักสูตรนโยบายทางสุขภาพในนักศึกษาเภสัชศาสตร์พบว่า นักศึกษามีความ
สนใจและความรู้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติดังนั้นจึงควรสร้างกิจกรรมที่นาทฤษฎีการเรียนรู้
อย่างมีความหมายของดีฟิ งค์ไปปรับใช้ทั้ง 6 องค์ประกอบ ได้แก่ ความรู้พื้นฐาน (Foundation
Knowledge) , การนาไปใช้(Application), การบูรณาการ (Integration), มิติทางความเป็นมนุษย์
(Human Dimension) , การเผยแพร่ความรู้สู่บุคคลอื่น (Caring) และ การเรียนรู้ว่าจะเรียนรู้ได้
อย่ างไร (Learning How to Learn) (Arneson & Ekberg, 2005) การศึ ก ษาวิ จั ย ครั้งนี้ ผู้ วิ จั ย
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ได้นาทฤษฏีการเรียนรู้อย่างมีความหมายของดีฟิงค์มาประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้ โดยออกแบบร่าง
โปรแกรมสร้างเสริมความรอบรู้ด้านอาหารในครูและบุคลากรทางการศึกษาวัยเกษียณเบื้องต้น
(Draft Prototype) ประกอบด้วย 4 โปรแกรมย่อย การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของ
รูปแบบความรอบรู้ด้านอาหาร(Food literacy Model) และการเรียนรู้ตามทฤษฎีของดีฟิงค์ (Dee
Fink’s Taxonomy) มาเป็นแนวทางในการร่างโปรแกรมสร้างเสริมความรอบรู้ด้านอาหารในครูและ
บุคลากรทางการศึกษาวัยเกษียณ (Draft Prototype) ดังตาราง 14
ตาราง 14 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของรูปแบบความรอบรูด้ ้านอาหาร
(Food literacy Model) และการเรียนรู้ตามทฤษฎีของดีฟิงค์ (Dee Fink’s Taxonomy)

(understand

การเรียนรู้ว่าจะเรียนรู้ได้อย่างไร
(Learning How to Learn)

มิติทางความเป็นมนุษย์
(Human Dimension)

(relate)

การเผยแพร่ความรู้สู่บุคคลอื่น
(Caring)

การบูรณาการ (Integration)

การนาไปใช้(Application)

ความรอบรู้ดา้ นอาหาร
(Food literacy)

ความรู้พื้นฐาน
(Foundation knowledge)

Fink ‘s Taxonomy

A การเลือกอาหาร (Selecting)
A1 เข้าถึงแหล่งอาหาร และทราบสิ่ง
ที่ดีและไม่ดีในแหล่งอาหารเหล่านั้น (Remember)
A2 สามารถอธิบาย ผลิตภัณฑ์
อาหาร แหล่งที่มา การเก็บรักษาและ (identify)
การนาไปใช้
A3 ตัดสินคุณภาพของอาหารได้

(use)

(judge)

B การวางแผนและการจัดการ (Planning and Management)
B1 บริหารจัดการเงินและเวลา
สาหรับทาอาหารสุขภาพได้
B2 วางแผนบริโภคอาหาร ทั้งใน
สภาพแวดล้อมเดิมและใหม่ได้

(calculate,
manage)

(assess,
Produce,
solve)

others)

(plan)
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ตาราง 14 (ต่อ)

D1 เข้าใจผลกระทบจากอาหารที่ทา
ให้สุขภาพดี
D2 แสดงให้ เห็ น ถึ ง ความตระหนั ก
ของตนเองที่ จ ะสร้ า งความสมดุ ล
อาหารเพื่อให้มีสุขภาพดี อธิบายถึง
อาหารที่ดีและไม่ดีต่อสุขภาพ รวมทั้ง
สัดส่วนอาหารอย่างเหมาะสม
D3 มีส่วนร่วมในสังคมบริโภคอาหาร
สุขภาพ

(Connect,
relate,
Integrate)

(Decide to
become)

(responds)

(adjust)

(produce,
crate)

(integrate)

(Decide to
become)

(responds)

(revise,
adjust)

(interact with
others
regarding)

emphathize
, support
,responds

(seek
feedback
,teach)

มิติทางความเป็นมนุษย์
(Human Dimension)

(decide,
create)

การบูรณาการ (Integration)

การเรียนรู้ว่าจะเรียนรู้ได้อย่างไร
(Learning How to Learn)

C1 จัด ท าอาหารรสชาติ ดี เท่ าที่ มี ใน
ขณะนั้น สามารถเตรียมอาหารเท่าที่
หาได้ การใช้ อุ ป กรณ์ ค รั ว ประกอบ
อาหาร รวมทั้งทักษะใน
การประยุกต์ตารับอาหาร
D การบริโภคอาหาร )Eating(

การเผยแพร่ความรู้สู่บุคคลอื่น
(Caring)

B3 ตัดสินใจบริโภคอาหารสุขภาพได้
อย่างยืดหยุ่น เพื่อให้ได้รับอาหารที่มี
ความสมดุล ด้วยแหล่งอาหารที่หาได้
C การเตรียมอาหาร (Preparation)

การนาไปใช้(Application)

ความรอบรู้ดา้ นอาหาร
(Food literacy)

ความรู้พื้นฐาน
(Foundation knowledge)

Fink ‘s Taxonomy

(understand)

(understand)
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สรุปว่า การนาทฤษฏีการเรียนรู้อย่างมีความหมายของดีฟิงค์ไปปรับใช้นั้น มี 2 ปัจจัย
หลักที่ ผู้สอนต้องคานึ งถึงปัจจัยแรกคือ เป้าหมายการเรียนรู้ของหลักสูตร ซึ่งเนื้อหาควรขึ้นอยู่
ภายใต้การเรียนรู้นั้น สิ่งที่ข้างเคียงกับความรู้พื้นฐานจะช่วยให้เกิดประสบการณ์เรียนรู้ที่คุ้มค่า
มากกว่า ขณะเดียวกันก็มีความน่าสนใจสาหรับผู้ที่จะเรียนรู้ ปัจจัยที่สองคือ ถ้าหากผู้สอนสามารถ
รวมเป้าหมายการเรียนรู้ได้ ซึ่งมีความเป็นไปได้ในการสร้างให้ผู้เรียนมีการปฏิสัมพันธ์เพื่อให้เกิด
การทางานร่วมกัน ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้การเรียนรู้อย่างมีความหมายนั้นมีประสบความสาเร็จ
ดังนั้นในโปรแกรมสร้างเสริมความรอบรู้ด้านอาหารในครูและบุคลากรทางการศึกษาวัยเกษียณ
ผู้วิจัยเน้ นให้ผู้เข้าร่วมโปรแกรมฯได้เรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมา และการตั้งเป้าหมายการ
ปฏิบัติที่เกิดจากการเรียนรู้ โดยมีกลยุทธ์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอย่างเท่าเทียมกันทุกๆคน
ผ่ า นกระบวนการกลุ่ ม เช่ น การน าความรู้ จ ากบุ ค คลหนึ่ ง ที่ มี ค วามรู้ พื้ น ฐานอาหาร หรื อ
ประสบการณ์การวางแผนบริโภคอาหารที่เหมาะสมกับตนเอง แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคนอื่น ๆ ซึ่ง
อาจมีประสบการณ์ที่แตกต่างกัน เพื่อการนาไปปรับใช้ในชีวิตตนเองได้อย่างหลากหลายวิธี เป็น
การรวมเป้ า หมายการเรีย นรู้ในเรื่อง ๆ เดีย ว เกิด ปฎิ สัม พั น ธ์ในการเรียนรู้ร่วมกัน และมี ค วาม
น่าสนใจ จะทาให้การเรียนรู้ในครั้งมีความหมายสาหรับเขามากขึ้นและมีโอกาสที่จะประสบการณ์
สาเร็จ ผู้วิจัยร่างแนวทางในการสร้างกิจกรรมในโปรแกรมโดยวิเคราะห์ความสัมพันธ์กับระดับ
ความรอบรู้ด้านอาหาร โดยแบ่งออกเป็น 4 โปรแกรมย่อย ดังตาราง 15
ตาราง 15 ร่างแนวทางในการสร้างกิจกรรมในโปรแกรมฯ กับระดับความรอบรู้ด้านอาหาร
โปรแกรม
ย่อย
(Module1)
โปรแกรม
ย่อยที่ 1
การเลือก
อาหาร
สุขภาพ

ความรอบ องค์ประกอบ
รู้ด้าน
ความรอบรู้
อาหาร
ด้านอาหาร
การเลือก
D1 D2
อาหาร
สุขภาพ
A1 A2 A3
(Selecting)

กิจกรรมการเรียนรู้

กิจกรรมที่ 1
ทบทวนตนเอง
กิจกรรมที่ 2
เลือกอาหารดี
สุขภาพดี

Fink’s Taxonomy

- ความรู้พื้นฐาน
(Foundation
knowledge)
- การนาไปใช้
(Application)

ระดับความรอบ
รู้ด้านอาหาร
ระดับขั้นพื้นฐาน
(Functional
Food literacy)
เพื่อพัฒนาให้เข้า
สู่ระดับปฎิสัมพันธ์
(Interactive
Food literacy)
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ตาราง 15 (ต่อ)
โปรแกรม
ย่อย
(Module1)
โปรแกรม
ย่อยที่ 2
การ
วางแผน
และการ
จัดการ
อาหาร
สุขภาพ

ความรอบรู้ องค์ประกอบ
ด้านอาหาร ความรอบรู้
ด้านอาหาร
การวางแผน B1 B2 B3
และจัดการ
อาหาร
สุขภาพ
(Planning
and
Managing)

โปรแกรม
ย่อยที่ 3
การเตรียม
อาหาร
สุขภาพ

การเตรียม C1 C2
อาหาร
สุขภาพ
(Preparing)

กิจกรรมการเรียนรู้

กิจกรรมที่ 3
เผชิญความท้าทาย
มุ่งสู่เป้าหมาย

กิจกรรมที่ 4
สังคมอาหารสุขภาพ
สร้างสรรค์เมนู
สุขภาพ

Fink’s Taxonomy

ระดับความรอบ
รู้ด้านอาหาร

- การนาไปใช้
(Application)
- การบูรณาการ
(Integration)
- มิติทางความเป็น
มนุษย์ (Human
Dimension)
- การเผยแพร่
ความรู้สู่บุคคลอื่น
(Caring)
- การเรียนรู้ว่าจะ
เรียนรูไ้ ด้อย่างไร
(Learning How to
Learn)
- การนาไปใช้
(Application)
- การบูรณาการ
(Integration)
- มิติทางความเป็น
มนุษย์ (Human
Dimension)
- การเผยแพร่
ความรู้สู่บุคคลอื่น
(Caring)
- การเรียนรู้ว่าจะ
เรียนรูไ้ ด้อย่างไร
(Learning How to
Learn)

ระดับขั้นปฎิสัมพันธ์
(Interactive Food
literacy
( เริ่มเข้าสู่ระดับ
วิจารณญาณ)
Critical Food
literacy)

ระดับขั้น
วิจารณญาณ
(Critical Food
literacy)
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ตาราง 16 (ต่อ)
โปรแกรม
ย่อย
(Module1)
โปรแกรม
ย่อยที่ 4
การบริโภค
อาหาร
สุขภาพ

ความรอบ องค์ประกอบ กิจกรรมการเรียนรู้
รู้ด้าน
ความรอบรู้
อาหาร
ด้านอาหาร
การบริโภค
D3
กิจกรรมที่ 5 Food
อาหาร
Innovation to Food
สุขภาพ
Innovator
(Eating)

Fink’s Taxonomy

- มิติทางความเป็น
มนุษย์ (Human
Dimension)
- การเผยแพร่
ความรู้สู่บุคคลอื่น
(Caring)
-การเรียนรู้ว่าจะ
เรียนรูไ้ ด้อย่างไร
(Learning How to
Learn)

ระดับความรอบ
รู้ด้านอาหาร
ระดับขั้น
วิจารณญาณ
(Critical Food
literacy)

ในการสร้างและออกแบบโปรแกรมสร้างเสริมความรอบรู้ด้านอาหารในครูและบุคลากร
ทางการศึกษาวัยเกษียณนั้น ผู้วิจัยได้ร่างโปรแกรมฯ เบื้องต้น โดยมีพื้นฐานมาจากแนวคิดและ
ทฤษฎี ต่ า งๆ เพื่ อ เป็ น ทิ ศ ทางการจั ด กิ จ กรรมเบื้ อ งต้ น (Draft Prototype) โดยแบ่ งออกเป็ น 4
โปรแกรมย่อยตามองค์ประกอบความรอบรู้ด้านอาหร ได้แก่ การเลือกอาหารสุขภาพ การวางแผน
และจัด การอาหารสุ ขภาพ การเตรียมอาหารสุ ขภาพ และการบริโภคอาหารสุขภาพ สรุป ร่าง
โปรแกรมสร้างเสริมความรอบรู้ด้านอาหารในครูและบุคลากรทางการศึกษาวัยเกษียณเบื้องต้น
(Draft Prototype) ดังภาพประกอบ 11
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ภาพประกอบ 11 ร่างโปรแกรมสร้างเสริมความรอบรู้ด้านอาหารในครูและบุคลากรทางการศึกษา
วัยเกษียณ
ร่า งโปรแกรมสร้างเสริม ความรอบรู้ด้ านอาหารในครูแ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาวัย
เกษียณ (Draft Prototype) เป็นโปรแกรมเพื่อสร้างเสริมความรอบรู้ด้านอาหาร โดยมีกลยุทธ์ของ
โปรแกรม (Program Concept) คือ ความรอบรู้ด้านอาหารสร้างได้ด้วยตนเอง และกระบวนการ
กลุ่ม บนพื้นฐานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างเท่าเทียม เพื่อสร้างให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา
วัยเกษียณมีพฤติกรรมบริโภคอาหาร พืชผักสด ลดเกลือ เนื้อน้อย ด้อยไขมัน ธรรมชาติปราศจาก
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ภัย กิจกรรมในการร่างโปรแกรมสร้างเสริมความรอบรู้ด้านอาหารในครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาวัยเกษียณ ผู้วิจัยได้สังเคราะห์แนวคิดและเทคนิคต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้เพื่อให้กิจกรรมที่
เกิดขึ้นในโปรแกรมมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับกลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษาวัยเกษียณ
ประกอบด้วยการนาแนวคิดความรอบรู้ด้านอาหาร (Food literacy Model) ร่วมกับทฤษฎีการ
เรียนรู้อย่างมีความหมายของดีฟิงค์ (Dee Fink’s Taxonomy) สาหรับกระบวนการจัดกิจกรรม มี
การจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่ม (Group Process) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การประเมิน
แบบเสริม พลังอานาจ (Empowerment Evaluation) และการถอดบทเรียนหลังการท ากิจกรรม
(After Action Review) ทั้งนี้เป้าหมายสูงสุดของกิจกรรมทั้งหมดเพื่อให้เกิดความรอบรู้ด้านอาหาร
ส่งผลให้เกิดการสร้างนวัตกรรม (Food Innovation) อาหารที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตประจาวันของ
ตนเองได้ รวมทั้ ง แนวทางการจั ด การที่ ดี ที สุ ด ในบริบ ทที่ เหมาะสมกั บ ตนเอง (Best Practice
Model) มีการจัดเนื้อหาและกิจกรรมที่สร้างเสริมความรอบรู้ด้านอาหารตามองค์ประกอบผ่าน
ทั กษะด้านอาหาร ได้แก่ การเลือกอาหารสุขภาพ (Selecting) การวางแผนและจัดการอาหาร
สุ ข ภาพ (Planning and Managing) การเตรี ย มอาหารสุ ข ภาพ (Preparing) และการบริ โ ภค
อาหารสุ ขภาพ (Eating) กิ จ กรรมที่ จั ด ขึ้น แบ่ ง เป็ น โปรแกรมย่ อ ยจานวน 4 โปรแกรม โดยใช้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ด้วยวิธีกระบวนการกลุ่ม (Group Process) และสร้างให้
กลุ่มได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทุกคน รวมทั้งการประเมินผลแบบเสริมพลังอานาจ (Empower
Evaluation) และการถอดบทเรียน (Lesson Learn) การจัดกิจกรรมแต่ละโปรแกรมย่อยจะพัฒนา
ระดั บ ความรอบรู้ ด้ า นอาหารให้ เพิ่ ม ขึ้ น เป็ น ล าดั บ ขั้ น ในตั้ ง แต่ ร ะดั บ ขั้ น พื้ น ฐาน (Functional
Literacy) ระดั บ ปฎิ สั ม พั น ธ์ (Interactive Literacy) จนถึ ง ระดั บ ขั้ น วิ จ ารณ ญ าณ (Critical
Literacy) ซึ่งเป็นขั้นสูงที่สุดของระดับความรอบรู้ด้านอาหาร ภาพรวมของโปรแกรมฯ ในการสร้าง
เสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารกับระดับความรอบรู้ด้านอาหาร ดังตาราง 16
ตาราง 16 ภาพรวมร่างกิจกรรมในโปรแกรมฯ กับระดับความรอบรู้ด้านอาหาร
ครั้งที่
1

เนื้อหา /กิจกรรมการเรียนรู้

ความรอบรู้ด้าน
อาหาร

ระดับความรอบรู้อาหาร

การสร้างความตระหนักถึงปัญหา
ความรู้ด้านอาหาร
สุขภาพตนเองประกอบในการตัดสินใจ และโภชนาการ และ
ในการมีพฤติกรรมบริโภคอาหารสุขภาพ การเลือกอาหาร
สุขภาพ (Selecting)

ระดับขั้นพื้นฐาน
(Functional Food literacy)
เพื่อพัฒนาให้เข้าสู่
ระดับปฎิสัมพันธ์
(Interactive Food literacy)
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ตาราง 16 (ต่อ)
ครั้งที่

2

3

4

เนื้อหา /กิจกรรมการเรียนรู้
การสร้างเสริมความรู้ด้านอาหารพื้นฐาน
ธงโภชนาการ โภชนบัญญัติสาหรับ
ผู้สูงอายุ ฉลากโภชนาการ สารปนเปื้อน
ในอาหารและการเลือกซื้อ ความ
ปลอดภัยด้านอาหาร สัญลักษณ์อาหาร
ปลอดภัยสารอาหารที่ผู้สูงอายุควรได้รับ
หลักสมดุลอาหาร รวมทั้งการวิเคราะห์
อาหารตนเองเพื่อนาสู่การสร้างเมนู
สุขภาพ
การเผชิญสถานการณ์ทางเลือกในการ
แก้ปัญหาการบริโภคอาหารที่นาไปสู่
การวางแผนและจัดการบริโภคอาหารได้
อย่างเหมาะสมกับตนเอง
การรับรู้แหล่งข้อมูลอาหารสุขภาพ การ
เข้าถึงสังคมอาหารสุขภาพ และสร้าง
เมนูสุขภาพในบริบทของตนเองได้อย่าง
เหมาะสมและมีการกากับพฤติกรรม
ตนเองด้านการบริโภคอาหารต่อเนื่อง
เพิ่มขึ้น
สร้างอาหารสุขภาพได้ในบริบทของ
ตนเอง )Food Innovation( ได้ และการ
วิเคราะห์จัดการอาหารสุขภาพใน
สถานการณ์ต่างๆ ของตนเองให้เป็นไป
ตามตามแผนที่กาหนดได้ แลกเปลี่ยนรู้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันถ่ายทอด
ประสบการณ์การจัดการอาหารสุขภาพ
เพื่อนามาสร้างเป็นแนวทางวิธีปฏิบัติที่ดี
ที่สุดของตนเอง การจัดการตนเองและ
ครอบครัว

ความรอบรู้ด้าน
อาหาร

ระดับความรอบรู้อาหาร

การวางแผนและ
จัดการอาหารสุขภาพ
(Planning and
Managing)

ระดับขั้นปฎิสัมพันธ์
(Interactive Food literacy)
เข้าสู่ระดับวิจารณญาณ
(critical Food literacy)

การเตรียมอาหาร
สุขภาพ (Preparing)

ระดับขั้นวิจารณญาณ
(critical Food literacy)

การบริโภคอาหาร
สุขภาพ (Eating)

ระดับขั้นวิจารณญาณ
(Critical Food literac)
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3.1.2 แนวคิดการประเมินแบบเสริมพลังอานาจ (Empowerment Evaluation)
การประเมินผลแบบเสริมพลังอานาจ (Empowerment Evaluation) เป็นการประเมิน
ที่มีแนวคิดด้านจิตวิทยาสังคม มนุษยวิทยาปฏิบัติการ และการวิจัยปฏิบัติการ (action research)
ร่วมกัน พัฒนาขึ้นโดยเฟตเทอร์แมน (Fetterman) ในปีค.ศ. 1994 โดยเน้นการปฏิบัติที่มีเป้าหมาย
และเวลาในการปฏิบัติที่ชัดเจน เป็นกระบวนการที่นาบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับปัญหา เข้ามามีส่วน
ร่วมในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยใช้กระบวนการวิจัย และมีการสะท้อน
ผลกลับให้ทราบ เพื่อการปรับปรุงแนวทางให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น (สมพงษ์ ปั้นหุ่น, 2549)
โดยมีจุดสาคัญที่ว่าผลที่ได้รับจากการประเมินเป็นการสร้างให้เกิดการเรียนรู้ขององค์กร (D. M.
Fetterman, 2002) การประเมินผลแบบเสริมพลังอานาจนั้น ได้นาแนวคิดการประเมินแบบมีส่วน
ร่วม (Collaborative and Participatory evaluation) รวมทั้งทฤษฏีการเสริมพลังอานาจ โดยเน้น
มโนทั ศ น์ ก ารก าหนดตนเอง (Self-determination) โดยเป้ า หมายที่ ส าคั ญ คื อ กลุ่ ม บุ ค คลที่
เกี่ยวข้องสามารถประเมินโครงการหรือโปรแกรมด้วยตนเอง และนาข้อมูลสะท้อนกลับนั้ น มา
ปรั บ ปรุง พั ฒ นางานโครงการหรือ โปรแกรมจนก าหนดทิ ศ ทางของตนเองได้ อ ย่ า งอิ ส ระ การ
ประเมินผลแบบเสริมพลังอานาจจึงเป็นนวัตกรรมทางการประเมิน มีการนาไปประยุกต์ใช้แวดวง
การศึกษา หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ โครงการ อย่างกว้างขวาง โดยมีจุดร่วมคือ ความมุ่งมั่นในการ
เสริมพลังอานาจในกระบวนการและผลลัพธ์ของโครงการหรือโปรแกรมนั้น
ความหมายของการประเมินแบบเสริมพลังอานาจ
การประเมินแบบเสริมพลังอานาจ (Empowerment Evaluation) เฟตเทอร์แมน
(Fetterman, 2002) ได้กล่าวว่า เป็นการใช้หลักการประเมิน เทคนิค และการค้นพบการปรับปรุง
ด้ วยตั ว พวกเขาเองได้ อย่ า งอิส ระ การแจ้งให้ ท ราบถึ งคุ ณ ค่ าที่ ได้ จ ากการประเมิ น และข้อ มู ล
เบื้องต้นในช่วงแรก เช่น การออกแบบโปรแกรมด้วยตัวพวกเขาเอง และการปรับปรุงโปรแกรมโดย
ใช้การประเมินแบบเสริมพลังอานาจ และการสะท้อนกลับ ผู้เข้าร่วมโปรแกรม รวมทั้งกลุ่มตัวอย่าง
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการประเมิน ผู้ประเมินจะอยู่ภายนอกคอยที่จะสนับสนุนเหมือนกับโค้ช หรือ
ผู้อานวยความสะดวก (Facilitator) ระหว่างการดาเนินการในโปรแกรม โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะ
พยายามทาความเข้าใจความเป็ นไปของสถานการณ์จากมุมมองของกลุ่มตัวอย่าง ให้เกิดความ
แม่ น ย าและซื่ อ สั ต ย์ เท่ า ที่ เป็ น ไปได้ แ ละกระบวนการนั้ น จะถู ก ปรับ ปรุง อย่ า งมี เป้ าหมายและ
ความหมาย มี ก ลยุ ท ธ์ แ ละเอกสารที่ น่ า เชื่ อ ถื อ โดยมี 3 ขั้ น ตอนในการสร้ า งความสามารถ
(Capabilities) จะทาให้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของการปฏิบัติ สร้างให้เกิดวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้
ด้วยการประเมินภายในองค์กร หรือชุมชนตนเอง (D. M. Fetterman, 2002) การประเมินผลแบบ
เสริมพลังอานาจ เป็นการเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมโต๊ะพูดคุยกันอย่างมีเหตุผลมีความยืดหยุ่น
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เพื่อให้เกิดความเพียงพอที่จะเสริมสร้างการมีส่วนร่วมหลายฝ่าย ประกอบด้วย ครอบครัว หรือ
ชุมชน ผู้ให้ทุน ผู้บริหารโปรแกรม เจ้าหน้าที่ กลุ่มตัวอย่าง และสมาชิกชุมชน (D. M. Fetterman &
Wandersman, 2005) สอดคล้องกับซิมเมอร์แมน (Zimmerman, 2000 อ้างใน มณีรัตน์ โนนหัว
รอ, 2557) ได้ ก ล่ าวว่า การประเมิ น แบบเสริม พลังอานาจเป็ น กระบวนการเพิ่ ม อ านาจในการ
ควบคุมโครงการให้แก่ผู้ดาเนินโครงการ เน้นให้บุคคลสามารถช่วยเหลือตนเองและพัฒนาโครงการ
ได้โดยใช้หลักการประเมินตนเองและสะท้อนกลับ ซึ่งผู้ประเมินอยู่ในบทบาทของผู้ประเมินภายใน
หรือภายนอกก็ได้ บทบาทของผู้ประเมินภายนอกจะเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนอานวย
ความสะดวก ส าหรับ บทบาทผู้ ป ระเมิ น ภายในคื อ สามารถด าเนิ น การประเมิ น ได้ ด้ วยตนเอง
กาหนดการปฏิบัติการประเมินเหมือนกับเป็นผู้อานวยความสะดวก ซึ่งเป็นการประเมินที่เน้นการ
เพิ่มโอกาสความสาเร็จของโครงการ (Wandersman & Snell-Johns, 2005) สาหรับ Wanderman
et al. (2005) ได้กล่าวว่า การประเมินแบบเสริมพลังอานาจช่วยให้การเข้าถึงจุดมุ่งหมายเพิ่มขึ้น
ทาให้เพิ่มโอกาสความสาเร็จของโปรแกรมโดย 1) จัดให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีเครื่องมือการประเมิน
วางแผน การปฏิบัติ และการประเมินตนเองในโปรแกรมของพวกเขา 2) หลักการประเมินเป็นส่วน
หนึ่ งของการวางแผน และการจัดการโปรแกรมหรือองค์ กรได้ โดยศาสตราจารย์ นพ.วิจารณ์
พานิช (2549) ได้อธิบายว่า การประเมินผลแบบเสริมพลังอานาจ (Empowerment Evaluation)
หรือการประเมินผลเพื่อเพิ่มสมรรถนะและศักยภาพในการทางาน เป็นการใช้แนวคิด เทคนิควิธี
และข้อค้นพบจากการประเมินผลในการที่จะทาให้เกิดการปรับปรุงการทางาน และเป็นเครื่องช่วย
ให้ เกิ ด การตั ด สิ น ใจได้ ด้ ว ยตนเอง หรื อ ตั ด สิ น ใจการกระท าของตนเองได้ อ ย่ า งอิ ส ระ (Selfdeterminant) ซึ่งตามปกตินั้นการประเมินผลลักษณะนี้มักจะมุ่งเน้นไปที่การประเมินแผนงานเป็น
หลัก (อรทัย อาจอ่า, 2550)
ขั้นตอนการประเมินแบบเสริมพลังอานาจ
การประเมินแบบเสริมพลังอานาจ (Fetterman, 2001) ได้กล่าวถึงขั้นตอนในการ
นาไปปฏิบัติ 3 ขั้นตอน ดังนี้
1. การสร้างพันธกิจ (Mission) เป็นการระบุกาหนดพันธกิจ หรือสิ่งที่ต้องทา
และสิ่งที่ต้องบรรลุร่วมกันอย่างชัดเจน โดยผู้ประเมินแบบเสริมพลังอานาจทาหน้าที่เป็นผู้อานวย
ความสะดวก โดยการกระตุ้นให้กลุ่มบุคคลในโครงการหรือโปรแกรมนั้นได้กาหนดสิ่งที่ต้องทาและ
บรรลุร่วมกัน เปิดประเด็นคาถาม เปิดโอกาสให้ทุกคนแสดงความเห็นถึงพันธกิจที่หรือสิ่งที่ต้องทา
สาหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ระบุพันธกิจและกลยุทธ์โปรแกรมไว้ก่อนในเอกสาร
คือ “ความรอบรู้ด้านอาหารสร้างได้ด้วยตนเอง และกระบวนการกลุ่ม บนพื้นฐานการแลกเปลี่ยน
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เรียนรู้อย่างเท่าเทียม” ซึ่งอาจจะไม่ได้เป็นการดาเนินการบนฐานของประชาธิปไตย หรือไม่เปิด
กว้างเพียงพอ ดังนั้นการดาเนินการในช่วงนี้จะทาให้สามารถผนวกความคิดใหม่ ๆ ที่มีสีสันและ
สามารถน าเข้า มาเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของพั น ธกิ จ ที่ ด าเนิ น ร่วมกั น ได้ และยั งเป็ น การเปิ ด โอกาสให้
ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดนาเสนอวิสัยทัศน์เกี่ยวกับโครงการหรือโปรแกรมร่วมกันอีกครั้งหนึ่งด้วย
ซึ่งข้อความพันธกิจนี้จะเป็นมติเอกฉันท์ นั่นหมายถึง สิ่งที่ทุกคนยอมรับร่วมกันได้ และข้อความ
ดังกล่าวเป็น ตัวแทนทางความคิด หรือเป็นคุณ ค่าร่วมกันของกลุ่ม และจะกลายเป็น พื้นฐานที่
สาคัญในการทางานร่วมกันต่อไป
2. การรวบรวมข้อมูล (Taking Stock) ในขั้น ตอนนี้เป็นการระดมความคิด
ร่วมกัน ประกอบด้วย 2 ขั้นตอนย่อย ได้แก่
1) การก าหนดกิ จ กรรมที่ ส าคั ญ ในโครงการหรื อ โปรแกรม ผู้ เข้ า ร่ ว ม
ประชุม เชิงปฏิบั ติก ารจะระดมความคิดเห็ น เกี่ยวกับ กิจกรรมที่ มี ส่วนสัม พั น ธ์กับ โครงการหรือ
โปรแกรมโดยร่วมกันเสนอ 10 - 20 กิจกรรม โดยผู้ประเมินแบบเสริมพลังอานาจมีหน้าที่ในการ
อานวยความสะดวก โดยให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกันทุกคน และมีการ
ให้ แต้ มหรือคะแนนในกิ จกรรมที่ แต่ละคนต้องการให้ ความสาคัญ หรือมองว่าเป็น จุดเน้ น ของ
โปรแกรม แล้วทาการนับคะแนน และจัดลาดับกิจกรรมที่ได้คะแนนมากที่สุด 10 กิจกรรมแรก ซึ่ง
เป็นกิจกรรมที่จะได้รับการประเมินผลในช่วงเวลาขณะนั้น (อรทัย อาจอ่า, 2550)
2) การจัดลาดับความสาคัญของกิจกรรมในโครงการหรือโปรแกรม เป็น
การให้คะแนนของผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละคน ผู้ประเมินแบบเสริมพลังอานาจอานวยความสะดวก
ให้ผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละคนให้คะแนนในแต่ละกิจกรรมเกี่ยวกับการดาเนินไปได้ด้วยดีมากน้อย
เพี ยงใด ระหว่าง 1-10 คะแนน โดยที่ คะแนนเต็ม 10 หมายถึง ดาเนิ น ได้ดีในระดับ สูงสุด โดย
กระบวนการจัดอันดับนี้จะเป็นการสนทนา การทาความกระจ่าง และสื่อสารกันและกันมากขึ้นว่า
แต่ละกิจกรรมมีความหมายอะไรอย่างไร โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับการกระตุ้นเตือนเป็นระยะ ๆ
ถึ ง การปรับ เปลี่ ย นคะแนน หรือ จั ด อั น ดั บ สิ่ ง ที่ ได้ ให้ ค ะแนนได้ ตลอดช่ ว งระยะเวลาของการ
แลกเปลี่ยนสนทนาร่วมกัน ขั้นตอนการจัดลาดับความสาคัญของกิจกรรมนี้จะทาอย่างเปิดเผย
ด้วยเหตุผลดังนี้ 1) เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เปิดกว้าง และเป็นประชาธิปไตย 2) การ
กระทาดังกล่าวจะทาให้การกาหนดจุ ดยืนโครงการหรือโปรแกรมเป็นไปได้อย่างลาบาก เนื่องจาก
เป็นเวทีเปิด และ3) เป็นการสร้างให้เกิดบรรยากาศของการคิดร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ แต่ละคน
พยายามที่จะเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ทาให้เกิดความสมดุลที่ทุกคนพึงพอใจ บนพื้นฐานของความจริง
และการสร้างข้อมูลพื้นฐานร่วมกัน โดยฝึกกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมประชุมมองเห็นถึงความจาเป็นใน

109
การเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อนามาใช้ในการประเมิน หรือการตัดสินความก้าวหน้าของโครงการหรือ
โปรแกรม
3. การวางแผนเพื่ออนาคต (Planning for the future) เป็นขั้นตอนในการ
สร้างกิจกรรมให้เกิดขึ้นในโปรแกรม โดยใช้เครื่ องมือการประเมิน เช่น การสารวจ การสนทนากลุ่ม
การสัมภาษณ์ และการเปรียบเทียบกลุ่มควบคุมกับกลุ่มทดลอง การกาหนดกลยุทธ์การทางาน
ของกลุ่มที่กลุ่มจะต้องเป็นผู้เลือกเอง บนพื้นฐานวัตถุประสงค์และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเป็นความสาเร็จ
ร่วมกันของกลุ่ม (D. Fetterman & Wandersman, 2007) ประกอบด้วย
3.1 การกาหนดเป้าหมายที่ต้องการบรรลุ (Setting Goal) ผู้ประเมิน
แบบเสริมพลังอานาจอานวยความสะดวกให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ระบุเป้าหมายของแต่ละกิจกรรม
อย่างชัดเจน นาไปสู่การวางแผนในอนาคต ชี้แนะให้เห็นถึงการสร้างพันธกิจหรือกลยุทธ์ที่จะช่วย
ทาให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ หรือกาหนดวัตถุประสงค์เฉพาะที่สัมพันธ์กับแต่ละกิจกรรม ทา
หน้าที่เหมือนกับผู้ให้คาแนะนา เอื้ออานวยการประชุม ผู้ช่วยสร้างการเรียนรู้ และเพื่อนซึ่งทาหน้าที่
ในการประเมินและวิพากษ์โดยสามารถตั้งคาถามหรือขอความร่วมมือให้ผู้เข้าประชุมทุกคนชี้แจง
ทาความกระจ่าง บันทึก และประเมินในสิ่งที่กาลังดาเนินการ่วมกัน ทั้งนี้เพื่อ ทาให้ทุกเสียงได้รับ
การรับฟัง เพื่อนาไปสู่แผนงานหรือโปรแกรมที่ควรจะต้องทาอะไรบ้าง มีการทบทวนร่วมกัน สร้าง
ให้เกิดมติเอกฉันหรือข้อตกลงร่วมกัน ให้ได้เป้าหมายที่สาคัญในระยะปานกลาง และกิจกรรมที่มี
ความเชื่อมโยงในแต่ล ะวั น ที่ ทุ ก คนท าอยู่โดยตรง โดยเชื่อมเข้ากั บ เป้ าหมายในระยะยาวของ
แผนงานได้ต่อไป
3.2 การพั ฒ นากลยุ ท ธ์ เ พื่ อ ปฏิ บั ติ ไ ปสู่ เ ป้ า หมาย (Developing
Strategies) เป็นขั้นตอนการใช้กระบวนการระดมสมอง การสร้างข้อตกลงร่วมกันอย่างเป็นเอก
ฉันท์ โดยผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นผู้มีส่วนร่วมในโปรแกรมนั้นจะต้องรับผิดชอบในการเลือก และ
พัฒนายุทธศาสตร์ เมื่อได้กาหนดขึ้นแล้ว ต้องทบทวนถึงประสิทธิผล ความเหมาะสม ซึ่งต้องใช้
ความชานาญการที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีอยู่ให้เต็มที่ เพื่อให้พวกเขาเป็นผู้ขับเคลื่อนหลักในขั้นตอนนี้
3.3 ก ารบั น ทึ ก ค วาม ก้ าวห น้ าของโค รงก าร (Documenting
Progress) เป็นขั้นตอนที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องร่วมกันระบุว่าเอกสาร และหลักฐานอะไรประเภทใด
ที่มีความจาเป็นกากับ หรือติดตามความก้าวหน้าของโครงการ หรือสามารถช่วยบ่งชี้ได้ว่า การ
ดาเนินงานของแผนงานในโปรแกรมกาลังก้าวไปสู่เป้าหมายที่กาหนดไว้มากน้อยเพียงใด เป็น
ขั้นตอนที่สาคัญอย่างยิ่งเนื่ องจาก แบบฟอร์มที่ผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมกันคิดนั้นเป็นการบันทึก
ความก้าวหน้ า สามารถอธิบ ายได้ ถึงแบบฟอร์มที่ คิ ดขึ้น มาว่ามี ความสอดคล้องกับ เป้ าหมาย
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อย่างไร เป็นการเพิ่มความชัดเจนและป้องกันความคลุมเครือหลังจากเสร็จโครงการหรือโปรแกรม
โดยผู้ประเมินแบบเสริมพลังอานาจจะคอยกระตุ้นให้มีการค้นหาหลักฐานที่สามารถนามาใช้ใน
การกากับติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
บทบาทของการประเมิ น แบบเสริ ม พลั งอ านาจ (Facets of Empowerment
Evaluation)
ในการพัฒนาโปรแกรมให้เกิดการเรียนรู้อย่างยั่งยืนนั้น ผู้ประเมินแบบเสริมพลัง
อานาจ จะต้องทราบมุมมองหรือบทบาทในการประเมินแบบเสริมพลังเพื่อให้สามารถประเมินเสริม
พลังได้อย่างต่อเนื่อง (D. M. Fetterman, 2001) บทบาทในการประเมินแบบเสริมพลังมี 5 ประการ
ดังนี้
1.การฝึกอบรม (Training) เป็นบทบาทของผู้ประเมินที่ต้องสอนบุคคลให้มี
การประเมินตนเองให้มากเพียงพอ เพื่อให้คุ้นเคยในการประเมิน ซึ่งจะช่วยให้เกิดการประเมิน
ภายในตามหลักและการปฏิบัติซึ่งจะทาให้การประเมินเป็นส่วนหนึ่งในการวางแผนโปรแกรม การ
ประเมินแบบเสริมพลังอานาจนั้น การฝึกอบรมเป็นเหมือนแผนที่ประเทศ ซึ่งเป็นจุดสาคัญที่ต้อง
คานึงถึงซึ่งควรเป็นการประเมินเริ่มแรกขององค์ประกอบในโปรแกรมด้วย สร้างให้เกิดความชัดเจน
ที่บรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการและให้ระบบเอกสารเป็นการยืนยันความก้าวหน้า การนาเรื่องการ
ประเมินตนเองมาใช้ในกลุ่มฝึกอบรมจะเป็นสิ่งที่บอกถึงการพัฒนาการประเมิน หรือออกแบบการ
วิจัยได้เปรียบเสมือนเป็นหลักในการฝึกอบรมซึ่งเป็นมาตรฐานส่วนหนึ่งของการฝึกอบรม เนื่องจาก
มีการฝึกทักษะใหม่ เกิดระดับความเข้าใจใหม่ กระบวนการสะท้อนตนเองด้วยการประเมินตนเอง
จากการฝึกอบรม เป็นการวัดระดับของโปรแกรมในการเรียนรู้ของผู้เข้าร่วมโปรแกรม เมื่อมีการใช้
เครื่องมือมากขึ้นจะได้รับความต่อเนื่องในการฝึกอบรม กระบวนการประเมินตนเองนี้มีการใช้อย่าง
แพร่หลายในการประเมินแบบเสริมพลังอานาจ เนื่องจากสร้างให้ทุกส่วนของโปรแกรมมีจุดที่จะ
สะท้อนว่าการพบกันครั้งนั้นเป็นอย่างไร และนาไปสู่การปรับให้เกิดการปฏิบัติ
2.การอานวยความสะดวก (Facilitation) ผู้ประเมิน แบบเสริมพลังอานาจ
จะต้องมีหน้าที่คล้ายกับโค้ช หรือผู้อานวยความสะดวกที่จะช่วยผู้เข้าร่วมโปรแกรมประเมินตนเอง
ได้ ในบทบาทโค้ชนี้ จะต้องแนะนาทิศทางได้เพียงพอ ติดตามเฝ้าดูและช่วยเหลือตามต้องการ
จุ ด ส าคั ญ คื อ เจ้ า หน้ า ที่ ใ นโปรแกรม และผู้ เข้ า ร่ ว มโปรแกรมจะต้ องเชื่ อ มกั น ได้ เพี ย งพอ
เช่นเดียวกันเจ้าหน้าที่ในโปรแกรมจะต้องพยายามให้ผู้เข้าร่วมโปรแกรมมองเห็นว่า ผู้ประเมินแบบ
เสริมพลังนั้นเป็นผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งจะต้องทาให้ผู้เข้าร่วมโปรแกรมต้องพึ่งพาบุคคลภายนอกมาช่วย
ภารกิ จ ของโค้ ช หรื อ ผู้ ป ระเมิ น แบบเสริม พลั ง นั้ น จะต้ อ งให้ ข้ อ มู ล ที่ เป็ น ประโยชน์ กระตุ้ น ให้
ผู้เข้าร่วมโปรแกรมมีความพยายาม อานวยความสะดวกคลี่คลายปัญหาต่าง ๆ คอยสอบถามถึง
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ความเข้าใจ ปัญ หาต่างๆ สร้างความเข้าใจที่ตรงกัน อธิบาย แนะนา ช่วยให้กระบวนการนั้นมี
ความราบรื่น ซึ่งอาจจะต้องมีการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ในทีม ก่อนเริ่มโปรแกรม โดยขณะดาเนินการ
ในโปรแกรมโค้ชหรือผู้อานวยความสะดวก หรือผู้ประเมินแบบเสริมพลังจะต้องส่งเสริมให้การ
ประเมินนั้นอยู่ในมือของผู้เข้าร่วมโปรแกรม
3.การสนั บ สนุ น (Advocacy) ผู้ ป ระเมิ น แบบเสริ ม พลั ง อ านาจจะต้ อ ง
สนับสนุนให้เกิดการประเมินได้ง่ายขึ้น สร้างความชัดเจนในทีมเกี่ยวกับการประเมินตนเองเพื่อที่จะ
สนับสนุนให้เกิดในระดับบุคคล การยอมให้ผู้เข้าร่วมโปรแกรมสามารถปรับเปลี่ยนทิศทางการ
ประเมินได้ ควบคุมเวลาให้ดาเนินการไปตามแผน การส่งเสริมให้บันทึกข้อมูลการปฏิบัติ ทาให้การ
ประเมิน ตนเองเป็ นกระบวนการที่ ง่ายๆ ที่ ปรับใช้ในกลุ่ ม หรือเข้าสู่โปรแกรมระดับต่างๆ สร้าง
กระบวนการให้มีความน่าสนใจให้เพียงพอเพื่อผลลัพธ์ที่ต้องการ การจัดเตรียมให้นาเสนอผลการ
ประเมินต่อผู้บริหาร ผู้ให้การสนับสนุนโปรแกรม การค้นหาข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการตัดสินใจใน
การดาเนินการต่อไป เพื่อให้การเกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ
4.การสร้างความชัดเจน (Illumination) เป็นการเปิดกว้างสร้างความกระจ่าง
ชัดให้กับประสบการณ์ที่แต่ละคนต้องพบในการศึกษา เช่น ความเข้าใจบทบาทแต่ละคนที่ตรงกัน
โครงสร้างและการพัฒนาโปรแกรมที่ต้องมีการกาหนดกระบวนการและการปรับโปรแกรมเพื่อให้มี
ความเหมาะสม จานวนของระดับในการพัฒนา เช่น ผู้บริหารเป็นหนึ่งในการประเมินแบบเสริม
พลังอานาจ ซึ่งมีมากหรือน้อยเท่าใดในการวิจัยครั้งนี้ นามาเป็นข้อมูลพื้นฐาน หรือการพัฒนา
เครื่องมือประเมิน หรือเป็นส่วนหนึ่งของสมมุติฐานในการอภิปรายเกี่ยวกับองค์ประกอบตัวชี้วัด ใน
การประเมินตนเอง เป็นต้น นอกจากสร้างความชัดเจนภายในกลุ่มแล้ว การให้โอกาสกลุ่มในการ
คิดปัญหา และแนวทางการแก้ไขต่างๆ ก็เป็นการสร้างประสบการณ์ที่ชัดเจนได้ เป็นการทาให้ผู้
ประเมินนั้นได้ฝึกกลุ่มเห็นพลังของตนเองในการเข้าถึงปัญหา
5.การให้เสรีภาพในการกาหนดตนเอง (Liberation) การสร้างความชัดเจน
(Illumination) เป็ น ขั้ น ตอนหนึ่ ง ในการให้ เสรี ภ าพในการก าหนดตนเอง (Liberation) ซึ่ ง เป็ น
กิจกรรมที่ทาให้เสริมให้กลุ่มได้กาหนดตนเอง เป็นให้ความอิสระกลุ่มในการสร้างแนวคิดใหม่ๆได้
ด้วยตนเอง อาจต่างจากบทบาทที่ถูกกาหนดไว้ในแบบที่คุ้นเคย ทาให้เกิดพัฒนาการเรียนรู้ ทาให้
กลุ่มมองเห็นอนาคตของตนเองว่ามีทิศทางในการพัฒนาได้อย่างไร เช่น การอภิปราย การสาธิต
ร่วมกัน จะช่วยให้แต่ละคนสามารถมีบทบาทที่เป็นบริบทของตนเองได้ และค้นพบเส้นทางที่เป็น
ประโยชน์ต่อการประเมินตนเอง เมื่อสาธิตให้ดูแล้วว่าเป็นอย่างไรการประเมินแบบเสริมพลังใน
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ส่วนนี้จะเป็นการค้นพบโอกาสใหม่ๆ แหล่งเข้าถึงใหม่ ความรู้ใหม่ และการแยกแยะบทบาทใน
อนาคตก็ได้
หลักการปฏิบัติกับผู้มีส่วนร่วมในการประเมินแบบเสริมพลังอานาจ (Criteria
and Similarities with Stakeholder and Utilization-Focused Evaluation)
การสร้างความเข้มแข็งของการประเมินแบบเสริมพลังอานาจร่วมกับผู้มีส่วนร่วม
นั้น ผู้ประเมินจะต้องให้ความเคารพผู้มีส่วนร่วมในทุกกระบวนการ โดยเฉพาะเมื่อมีการอภิปราย
ร่วมกั น กั บ ผู้มี ส่ว นร่วมในระหว่า งการประเมิ น ทั้ งนี้ Fetterman (2001) ได้ แนะน าถึงหลั กการ
ปฏิบัติไว้ ดังนี้
1. การให้เกียรติถึงความเป็นเจ้าของ (Ownership) ความเป็นเจ้าของในการ
ประเมิน และการสนับสนุนกลุ่มให้มีความเข้ากันได้อย่างราบรื่น ให้แรงเสริมในการทางานร่วมกัน
การให้เกียรติถึงความเป็นเจ้าของเป็นเรื่องที่ไม่ทาได้โดยลาพัง ดังนั้นจะต้องทางานอย่างหนักซึ่ง
ความสาเร็จครึ่งหนึ่งเป็นของกลุ่ม อีกครึ่งหนึ่งเป็นของผู้ประเมิน การเปิดโอกาสให้แสดงความเห็น
อย่างเป็นประชาธิปไตยตามธรรมชาติจากประสบการณ์ของกลุ่ม จะทาให้สร้างความเป็นสังคม
ภายใต้กรอบความคิดแบบต่างๆ หรือลดกาแพงกั้นระหว่างกันและความคาดหวังว่าการประเมิน
นั้นจะอยู่ในมือของคนๆเดียว ซึ่งให้เกียรติทุกคนเป็นนักประเมินมืออาชีพ
2. การสนับสนุน (Advocacy) บทบาทการเป็นผู้สนับสนุนไม่ใช่เรื่องใหม่ใน
การประเมิน แต่เป็นส่วนหนึ่งในการสื่อสารที่ให้เกิดข้อค้นพบในการประเมิน ต่อผู้ให้การสนับสนุน
และสาธารณะ ซึ่งสร้างความเข้าใจชัดเจนให้กับสังคม ในการประเมินแบบเสริมพลังอานาจ
3. ความถู ก ต้ อ งในด้ า นการเมื อ ง (Political Correctness) ผู้ ป ระเมิ น ต้ อ ง
พิจารณาเกี่ยวกับการได้รับอนุญาตให้มาดาเนินการ ซึ่งในแต่สถานที่อาจมีผู้ที่ไม่หวังดี หรือผู้ที่มี
ผลต่อกระบวนการที่ไม่ต้องการให้ดาเนินการมารบกวนการทางานอยู่ตลอดเวลา ซึ่งควรมีการ
ประเมินความเป็นไปได้ก่อนที่จะเข้าดาเนินการ
4. ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม (Accountability) เป็ นสิ่งที่ สาคัญ
มากในการประเมินแบบเสริมพลังอานาจ ความรับผิดชอบต่อตนเอง เป็นความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่
ที่ สุ ด ในการจั ด โปรแกรมต้ อ งด าเนิ น การต่ อ เนื่ อ ง หากจะสิ้ น สุ ด โปรแกรมจะต้ อ งการมาจาก
ตัดสินใจของกลุ่ม หรือการรวมโปรแกรมหนึ่งหรือสองรวมกัน กลุ่มจะต้องมีความรับผิดชอบต่อการ
ดาเนินการ เนื่องจากทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกัน
5. การให้ความสาคัญกับลูกค้า (Consumer Focus) การประเมินแบบเสริม
พลังอานาจ มีการให้ความสาคัญกับลูกค้า นั่นคือผู้ให้การสนับสนุนงบประมาณและผู้ที่ให้ความ
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สะดวกในการเข้าถึงการประเมิน เสียงของลูกค้าจะต้องอยู่นอกเหนือจากการประเมินในโปรแกรม
เสมอ
6. การเปลี่ยนแปลง (Movement) บางครั้งการประเมินแบบเสริมพลังอานาจ
อาจเกิ ด ความกลัวการเปลี่ย นแปลงที่ จะเกิดขึ้น จากการประเมิ น ซึ่งเป็ น ปฏิ กิริยาของกลุ่ม ที่ มี
ผลกระทบ ที่จะต้องปรับตัวที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ดังนั้นการมีพันธะสัญญาร่วมกัน (Commitment)
และความกระตือรือร้น (Enthusiasm) จะเป็นส่วนสาคัญ ในการเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้น จากการ
ประเมิน
7. การทางานหนัก (Hard work) การประเมินแบบเสริมพลังอานาจเป็นการ
ทางานหนักขึ้นอยู่กับว่า มีรายละเอียดของงานอย่างไร การปรับตัวหลังจากการประเมินแบบเสริม
พลั ง บางคนอาจปฏิ เสธเนื่ อ งจากหนั ก มากเกิ น ไปส าหรั บ เขา ดั ง นั้ น ในการประเมิ น จะต้ อ ง
ดาเนินการไม่มากหรือไม่น้อยจนเกินไป และโปรแกรมนั้นจะไม่ผลกระทบกับกิจวัตรพื้นฐานของเขา
มากนัก
8. เส้น ทางการท างาน (Distance) เป็นคุณ ค่าที่ได้มากจากความเห็น พ้อง
ต้ อ งกั น ของผู้ ป ระเมิ น แต่ ล ะคน ซึ่ ง เป็ น เส้ น ทางที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพของความเข้ า อกเข้ า ใจใน
สถานการณ์เดียวกัน
9. การประเมิ น ภายในและภายนอก (Internal and External Evaluation)
การประเมินแบบเสริมพลังอานาจ และการได้รับการประเมินจากหน่วยงานภายนอกไม่ได้มีความ
เกี่ยวข้องกันเป็นพิเศษ แต่การประเมินแบบเสริมพลังอานาจนั้นเป็นการประเมินที่จาเป็นสาหรับ
สถาบันต่างๆในการกาหนดความคุ้มค่าและคุณค่าที่ดาเนินการให้มีความชัดเจนมากขึ้น
10. ผู้ ป ระเมิ น แบบเสริ ม พลั ง อ านาจ หรื อ ที่ ป รึ ก ษา (Empowerment
Evaluator or Consultant) บรรทั ด ฐานของการประเมิ น แบบเสริ ม พลั ง อ านาจนั้ น ผู้ ป ระเมิ น
เปรียบเสมือนโค้ช หรือผู้อานวยความสะดวกที่ให้กลุ่มสามารถเข้าถึงมุมมองในการประเมินตนเอง
ซึ่งจะต้องมีส่วนร่วมเพียงพอกับ เจ้าหน้าที่ในโปรแกรมและกลุ่มที่เข้าร่วม ซึ่งโค้ช หรือผู้อานวย
ความสะดวก ก็จะทาหน้าที่คล้ายกับที่ปรึกษาเช่นเดียวกัน
11. ความรั บ ผิ ด ชอบร่ ว มกั น (Devolving Responsibility) เจ้ า หน้ า ที่ ใ น
โปรแกรมไม่ได้ทาหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบแต่ทุกคนจะต้องเป็นเจ้าขอองโปรแกรมร่วมกัน เนื่องจาก
การประเมินแบบเสริมพลังอานาจมีสิ่งที่สาคัญคือการลดข้อขัดแย้ง ดังนั้นจะต้องสร้างให้เกิดความ
รับผิดชอบร่วมกันทุกคน
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12. ช่วงเวลาแห่งคุณค่า (Watershed Moments) มีช่วงเวลาที่มีคุณค่านัน่ คือ
ปัญหา และแนวคิดต่าง ๆ ที่ช่วยขับเคลื่อนให้ก้าวต่อไปในแต่ละขั้ นด้วยข้อตกลงร่วมกัน ซึ่งการใช้
กรอบแนวคิ ด ในการอภิ ป รายร่ ว มกั น ประกอบด้ ว ย 3 ประการดั ง นี้ 1) ความรั บ ผิ ด ชอบ
(Accountability) เช่น ผลที่ได้จากการวัดประเมินต่างๆ หรือประสิทธิภาพที่เกิดขึ้น 2) การพัฒนา
(Development) เช่น ความเข้มแข็งของสถาบัน องค์กร 3) ความรู้ (Knowledge) เช่น ได้รับความ
เข้าใจลึกซึ้งมากขึ้นในเรื่องที่มีความเฉพาะ เป็นต้น
สรุปได้ว่า การประเมินแบบเสริมพลังอานาจ (Empowerment Evaluation)
เป็นกระบวนการประเมินที่มีเทคนิคโดยให้กลุ่มบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการเข้าร่วมประเมินได้
ค้นพบการปรับปรุงโครงการหรือโปรแกรมได้ด้วยตนเองอย่างอิสระ โดยใช้หลักการประเมินแบบ
เสริมพลังอานาจ และการสะท้อนกลับ ซึ่งต้องได้รับการปฐมนิเทศถึงความมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงด้วย
การใช้หลักปฏิบัติต่าง ๆ ร่วมกัน รวมทั้งปัจจัยที่ช่วยเสริมสร้างช่องว่างการเรียนรู้ว่าเรามีหลักใน
การประเมิ น อย่ างไร เครื่อ งมื อ ที่ ใช้ในการวางแผน การปฏิ บั ติ และการประเมิ น ข้อมู ลที่ เพี ย ง
พอที่จะนาไปออกแบบ โดยนาผลจากการประเมินไปปรับปรุงโปรแกรม ซึ่งเจ้าหน้าที่จะไม่เป็นผู้
ชี้นาการวิจัยการทดลอง ยกเว้นวัตถุประสงค์ของการวิจัย หรือกลุ่มเป้าหมายที่จะต้องการปรับปรุง
โปรแกรม ผู้ประเมิ นจะเป็นผู้ช่วยเหลือสนับสนุนอานวยความสะดวกภายนอก เพื่อให้โปรแกรม
ดาเนินการต่อไปอย่างมีกลยุทธ์และเป้าหมาย มีความมุ่งมั่นที่จะทางานร่วมกัน เกิดการพัฒนา
โปรแกรมที่ได้จากการประเมิน ได้โปรแกรมที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับกลุ่มบุคคลมากที่สุด
รวมทั้งความรู้สึกถึงความมี ส่วนร่วมและเจ้าของโปรแกรม ผู้ประเมินทาหน้าที่เหมือนโค้ชหรือผู้
อานวยความสะดวกหรือที่ปรึกษาในโปรแกรม เพื่อให้การดาเนินการนั้นเป็นไปอย่างเข้าใจกัน มี
ความเป็ น ประชาธิ ป ไตย รวมทั้ งการให้ ค วามส าคั ญ กั บ ผู้ มี ส่ วนร่วมในโปรแกรมทุ ก ฝ่ าย เช่ น
ผู้บริหาร ผู้ให้งบประมาณสนับสนุน เจ้าหน้าที่ในโปรแกรม และผู้เข้าร่วมโปรแกรม การสื่อสารที่มี
ความชัดเจนเข้าใจตรงกัน บทบาทที่ชัดเจน และการเป็นเจ้าของผลงานร่วมกัน ซึ่งผู้วิจัยได้มีการ
ประยุกต์ขั้นตอนการประเมินแบบเสริมพลังอานาจในโปรแกรมฯ ดังตาราง 17
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ตาราง 17 การประยุกต์ขั้นตอนการประเมินแบบเสริมพลังอานาจในโปรแกรมฯ
ขั้นตอนการประเมิน
แบบเสริมพลังอานาจ

กิจกรรม

1. การกาหนดพันธกิจหรือวิสัยทัศน์ (Mission)
1.1 การกาหนดพันธ 1) แสดงกลยุทธ์โปรแกรมที่
กิจ(Mission) หรือสิ่งที่ ผู้วิจัยกาหนดในการจัด
จะทาและบรรลุ
โปรแกรมครั้งนี้ และให้ร่วม
ร่วมกันในโปรแกรม พิจารณา
2) ให้ผู้เข้าร่วมประชุม
พิจารณากลยุทธ์เดิม หรือ
เพิ่มเติมปรับแก้
ไขตามที่กลุ่มมีความคิดเห็น
พ้องต้องกัน โดยขอ
อาสาสมัครในกลุ่มเป็น
ผู้เขียน หรือเรียบเรียง
ประโยคหรือคาพูดต่างๆ ของ
ทุกคนให้เป็นเนื้อเดียวกัน
3) กลุ่มจะต้องยอมรับ
ข้อความดังกล่าวอย่างเป็น
เอกฉันท์ หรือเป็นสิ่งที่ทุกคน
ยอมรับร่วมกันได้

บทบาทผู้ประเมิน
แบบเสริมพลัง
อานาจ

สื่อ

ระยะเวลา

- กระตุ้นคาถาม
เพื่อให้เกิดการมี
ส่วนร่วมทุกคน
เสนอคาพูดหรือ
ประโยคสาคัญ
- การกาหนด
ประเด็นหรือตั้ง
คาถามเช่น “
ภาระหน้าที่หลักใน
การสร้างความรอบ
รู้ด้านอาหาร ได้แก่
อะไรบ้าง”
- ให้ผู้เข้าร่วม
ประชุมสารวจ
จุดอ่อนจุดแข็งของ
ตนเอง เช่น
“ปัจจุบันเรายืนอยู่
ในระดับใดของพันธ
กิจ” , “สิ่งที่ทาให้
เราสร้างความรอบรู้
ด้านอาหารไม่ได้คือ
อะไรบ้าง”
- บันทึกคาพูด หรือ
ประโยคต่างๆของ
ผู้เข้าร่วมประชุมฯ
ลงบน Flip chart

-Power
point
-Flip chart
-ปากกาไวท์
บอร์ด

30 นาที
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ตาราง 17 (ต่อ)
ขั้นตอนการประเมิน
แบบเสริมพลังอานาจ

กิจกรรม

2.การรวบรวมข้อมูล (Taking stock)
2.1 การกาหนด
1) ให้ผู้เข้าร่วมประชุมเสนอ
กิจกรรมที่สาคัญใน กิจกรรมที่มีความสัมพันธ์กับ
โครงการหรือ
แต่ละโปรแกรมย่อย คนละ 1
โปรแกรม
กิจกรรม รวมทั้งหมด 10 - 20
กิจกรรม
2) ให้ผู้เข้าร่วมประชุมให้แต้ม
หรือคะแนนในกิจกรรมที่แต่
ละคนต้องการให้ความสาคัญ
หรือมองว่าเป็นจุดเน้นของ
โปรแกรม โดยนาสติ๊กเกอร์ไป
ติดที่กิจกรรมคนละ 1 ดวงใน
แต่ละโปรแกรมย่อย
3) นับคะแนนจากสติ๊กเกอร์
กิจกรรมที่มีคะแนนมากที่สุด
10 กิจกรรมแรก

2.2 การจัดลาดับ
ความสาคัญของ
กิจกรรมในโครงการ
หรือโปรแกรม

บทบาทผู้
ประเมินแบบ
เสริมพลัง
อานาจ

- การให้ความรู้
จากผู้เชี่ยวชาญฯ
เพิ่มเติมเกี่ยวกับ
การสร้างเสริม
พฤติกรรมการ
บริโภคอาหารของ
ผู้สูงอายุ
- อานวยความ
สะดวก โดยให้
ผู้เข้าร่วมประชุม
แสดงความ
คิดเห็นอย่างเท่า
เทียมกันทุกคน
- นับคะแนนจาก
สติ๊กเกอร์กิจกรรม
ที่มีคะแนนมาก
ที่สุด 10 กิจกรรม
แรก
1) ให้ผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละ - อานวยความ
คนจัดลาดับความสาคัญของ สะดวกให้
กิจกรรม ด้วยการให้คะแนน ผู้เข้าร่วมประชุม
ลงบนแผ่นกระดาษส่วนตัว
แต่ละคนให้
ของแต่ละคนระดับการ
คะแนนในแต่ละ
ดาเนินการของกิจกรรม
กิจกรรมเกี่ยวกับ
2) 2) คะแนน 1-10
การดาเนินไปได้
(น้อยที่ - มากที่สุด) ให้นา
ด้วยดีมากน้อย
กระดาษที่ให้คะแนนแต่ละ
เพียงใด ระหว่าง

สื่อ

ระยะเวลา

- Flip chart 30 นาที
- สติ๊กเกอร์รูป
ดาว

- กระดาษ A4 30 นาที
- Flip chart
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ตาราง 17 (ต่อ)
ขั้นตอนการประเมิน
แบบเสริมพลังอานาจ

กิจกรรม

กิจกรรม ของตนเองมาติดที่
โปสเตอร์รวมหน้าห้อง
3) คิดคะแนนค่าเฉลี่ยของแต่
ละคน และแต่ละกิจกรรม
4) ให้แต่ละคนอธิบายการให้
คะแนนและจัดอันดับของ
ตนเอง อาจมีหลักฐานหรือ
ข้อมูลสนับสนุนที่มีอยู่
ตรวจสอบคะแนนที่มากที่สุด
4-5 กิจกรรมแรกโดยเฉพาะ
กิจกรรมที่ได้คะแนนหรือ
ได้รับการจัดอันดับที่แตกต่าง
กันมาก แล้วพิจารณา
กิจกรรมที่ได้รับคะแนน
ใกล้เคียงกัน เพื่อพิจารณาว่า
มีเหตุผลที่แตกต่างกันหรือไม่

3. การวางแผนเพื่ออนาคต (Planning for the future)
3.1 การกาหนด
1) ให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน
เป้าหมายที่ต้องการ กาหนดเป้าหมายของแต่ละ
บรรลุ (Setting Goal) กิจกรรม โดยการระดมสมอง
โดยการกาหนด
วัตถุประสงค์เฉพาะที่

บทบาทผู้
ประเมินแบบ
เสริมพลัง
อานาจ
1-10 คะแนน
- อานวยให้เกิด
การพูดคุยกัน
เกี่ยวกับกิจกรรม
ในโปรแกรมฯ
ด้วยดีมากน้อย
เพียงใด ระหว่าง
1-10 คะแนน
- อานวยให้เกิด
การพูดคุยกัน
เกี่ยวกับกิจกรรม
ในโปรแกรมฯ
การจัดอันดับ
เป็นไปได้ด้วยดี
ให้ทุกคนมีโอกาส
แสดงความ
คิดเห็นอย่างเท่า
เทียมกัน
- ตั้งคาถามที่
สาคัญ “ การพูด
เช่นนัน้ คุณ
หมายถึงอะไร”

สื่อ

-เอื้ออานวยความ -Flip chart
สะดวกให้
-ปากกาไวท์
ผู้เข้าร่วมประชุม บอร์ด
ได้ระบุเป้าหมาย
ของแต่ละ

ระยะเวลา

30
นาที
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ตาราง 17 (ต่อ)
ขั้นตอนการประเมิน
แบบเสริมพลังอานาจ

สัมพันธ์กับแต่ละ
กิจกรรม

กิจกรรม

2) ให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน
แสดงความคิดเห็น ร่วมกัน
เสนอความคิดกลยุทธ์ที่จะ
ช่วยให้บรรลุเป้าหมายที่
ต้องการและระบุข้อมูล
สนับสนุนเชิงประจักษ์ที่
ต้องการเป็นการยืนบัน
ความก้าวหน้าของโปรแกรม

บทบาทผู้
ประเมินแบบ
เสริมพลัง
อานาจ
กิจกรรมอย่าง
ชัดเจน นาไปสู่
การวางแผนใน
อนาคต ใช้คาถาม
กระตุ้น เช่น “ต่อ
จากนี้ไปท่าน
ต้องการเดินไป
ทางไหน” หรือ
“ท่านต้องการที่
จะปรับปรุงสิ่งที่
ทาในช่วงที่ผ่าน
มา ทั้งที่ทาดีอยู่
แล้ว และยังไม่
ค่อยดีเท่าไร”
-ชี้แนะให้เห็นถึง
การสร้างพันธกิจ
หรือกลยุทธ์ที่จะ
ช่วยทาให้บรรลุ
เป้าหมายที่
ต้องการ
-สร้างให้เกิดมติ
เอกฉันหรือ
ข้อตกลงร่วมกัน
ให้ได้เป้าหมายที่
สาคัญ และ
กิจกรรมที่มีความ
เชื่อมโยง

สื่อ

ระยะเวลา
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ตาราง 17 (ต่อ)
ขั้นตอนการประเมิน
แบบเสริมพลังอานาจ

3.2 การพัฒนากล
ยุทธ์และปฏิบัติตาม
กลยุทธ์ (developing
strategies)
การพัฒนากลยุทธ์
ประกอบด้วย
- การกาหนดภาระงาน
และกิจกรรมที่เกิดขึ้น
ในโปรแกรม
- การกาหนดวิธีการ/
เครื่องมือ
- การกาหนดผู้ประเมิน
- การหลอมรวม
แผนการประเมินสู่
แผนการเรียนรู้
- การสร้างเครื่องมือ
หรือ/และการสร้าง
เกณฑ์การให้คะแนน
การปฏิบัติตามกลยุทธ์
ประกอบด้วย
- การเก็บรวบรวม
ข้อมูล
- การประมวลผล
ข้อมูล
- การสรุปผลการ
ประเมิน

กิจกรรม

บทบาทผู้
ประเมินแบบ
เสริมพลัง
อานาจ
1) ให้ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมกัน - เอื้ออานวย
ระดมสมองในการพัฒนากล ความสะดวกให้
ยุทธ์และการปฎิบัติตามกล ผู้เข้าร่วมประชุม
ยุทธ์
ได้ระดมสมองใน
การพัฒนากล
ยุทธ์และการ
ปฎิบัติ ตามกล
ยุทธ์ โดยการใช้
คาถามกระตุ้น
เช่น “ เรามี
แนวทางในการ
พัฒนากิจกรรม
อย่างไรให้เป็นไป
ตามกลยุทธ์

สื่อ

-Flip chart
-ปากกาไวท์
บอร์ด

ระยะเวลา

30 นาที
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สรุปว่า การประเมินแบบเสริมพลังอานาจเป็น การประเมินที่เอื้อต่อการพัฒ นาให้เกิด
ความต่อเนื่ องและยั่ งยืน ซึ่งเน้ น การมีส่วนร่วมเรียนรู้ การประเมิ น เป็ น การประเมิน สะท้ อนผล
ตนเอง โดยมีองค์ประกอบที่เป็นขั้นตอน ได้แก่ การรวบรวมข้อมูล การกาหนดเป้าหมายที่ต้องการ
บรรลุผล และการวางแผนเพื่ออนาคต ในการสร้างและออกแบบโปรแกรมฯ ผู้วิจัยไม่นาขั้นตอน
ย่อย การนาเสนอหลักฐานมาแสดงความก้าวหน้า (Documenting process) มาปรับใช้ เนื่องจาก
เป็นการจัดหาหลักฐานความก้าวหน้าความสัมพันธ์กับเป้าหมายโปรแกรมฯ ซึ่งเป็นเครื่องมือใช้
ติดตามพฤติกรรมการบริโภคอาหาร โดยผู้วิจัยจะเป็นผู้ออกแบบสร้างเครื่องมือวัดผลความรอบรู้
ด้ า นอาหารเองในแต่ ล ะระดั บ ขั้ น ผ่ านการตรวจสอบคุ ณ ภาพเครื่อ งมื อ โดยผู้ เชี่ ย วชาญ การ
วิ เคราะห์ คุ ณ ภาพเครื่ อ งมื อ เพื่ อ ให้ มี คุ ณ ภาพเพี ย งพอในการที่ จ ะเป็ น หลั ก ฐานที่ แ สดงถึ ง
ความก้าวหน้าของความรอบรู้ด้านอาหารที่เกิดจากการพัฒนาโปรแกรมสร้างเสริมความรอบรู้ด้าน
อาหารในครูและบุคลากรวัยเกษียณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.1.3 แนวคิดการพั ฒ นาทั กษะปฏิ บั ติของซิมพ์ ซัน (Simpson’s Process for
Psycho Motor Skill Development)
ซิมพ์ ซัน (Simpson, 1972) กล่าวว่า ทั กษะปฏิ บัติ สามารถพั ฒ นาได้ด้วยการ
ฝึกฝน ซึ่ง ถ้ ามี ก ารฝึก ฝนที่ ดี และสม่ าเสมอแล้ว จะเกิด ความคล่ องแคล่ ว ความถูก ต้ อง ความ
เชี่ยวชาญชานาญการ และคงทน สังเกตได้จากความรวดเร็ว ความแม่นยา ความราบรื่นในการ
จัดการ ซึ่งกระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบมีทั้งหมด 7 ขัน้ (ทิศนา แขมณี, 2560) ได้แก่
ขั้นที่ 1 ขั้นการรับรู้ (Perception) เป็นขั้นให้ผู้เรียนรับรู้ในสิ่งที่จะทา โดยการ
ให้ผู้เรียนสังเกตการณ์ทางานนั้นอย่างตั้งใจ
ขั้น ที่ 2 ขั้ น การเตรีย มความพร้อ ม (Set) การปรับ ตั วให้ พ ร้อ มที่ จ ะท าการ
เคลื่อนไหวหรือแสดงทักษะนั้น ๆ เป็นขั้นการปรับตัวให้พร้อมเพื่อการทางานหรือแสดงพฤติกรรม
นั้น ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจและอารมณ์ โดยมีจิตใจ และสภาวะอารมณ์ที่ดี ต่อการแสดงทักษะ
นั้น
ขั้นที่ 3 ขั้นการตอบสนองภายใต้การควบคุม (Guide response) เป็นขั้นที่ให้
โอกาสแก่ผู้เรียนในการตอบสนองต่อสิ่งที่รับ รู้ ซึ่งอาจใช้วิธีการเลียนแบบ หรือการแสดงทักษะนั้น
หรืออาจใช้วิธีลองผิดลองถูก (trial and error) จนสามารถตอบสนองได้ถูกต้อง
ขั้ น ที่ 4 ขั้ น การให้ ล งมื อ กระท า จน เป็ น สิ่ ง ที่ ส ามารถกระท าได้ เ อง
(Mechanism) เป็นขั้นที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเชื่อมั่นในการกระทาสิ่งนั้น ประสบผลสาเร็จในการ
ปฏิบัติ
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ขั้นที่ 5 ขั้นกระทาอย่างสมบูรณ์แบบ (Complex overt response) เป็นขั้นที่
ช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนการกระทานั้นๆ จนสามารถกระทาทุกขั้นตอนของกทักษะนั้นอย่างถูกต้อง
ขั้ น ที่ 6 ขั้ น การปรั บ ปรุ ง ประยุ ก ต์ (Adaptation) เป็ น ขั้ น ที่ ช่ ว ยให้ ผู้ เรี ย น
ปรับปรุงการปฏิบัติของตนให้ดียิ่งขึ้น และประยุกต์ทักษะที่ได้รับการพัฒนาในสภาวะการณ์ตา่ งๆ
ขั้นที่ 7 ขั้นการคิดริเริ่ม (Origination) เป็นขั้นที่ผู้เรียนสามารถปฏิบัติ อย่าง
ชานาญ สามารถประยุกต์ใช้ใน สภาวการณ์ต่างๆ จนเริ่มเกิดความคิดใหม่ๆ ในการกระทาหรือ
ปรับการกระทานั้นตามต้องการ
3.1.4 แนวคิดในการสร้างเสริมสุขภาพ Precede Framework
ในปี 1991 Green and Kreuter ได้พัฒนาแบบจาลอง Precede เพื่อใช้วินิจฉัย
ประเมินตัวกาหนดพฤติกรรมสุขภาพ โดยมีพื้นฐานแนวคิดด้านสุขภาพว่า สุขภาพและความเสี่ยง
ด้านสุขภาพมาจากหลายปัจจัย (Multiple Factors) และการดาเนิ นการเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ
ต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม สิ่งแวดล้อม และสังคม จะต้องมีมุมมองหลายมิติ มี
ขั้นตอนการดาเนินงาน 9 ขั้นตอน โดยขั้นตอนที่ 4 เป็นแบบจาลอง Precede เป็นกรอบแนวคิดใน
การวิเคราะห์พฤติกรรมสุขภาพแบบสหปัจจัย คือ พฤติกรรมของบุคคลมีสาเหตุมาทั้งปัจจัยภายใน
และภายนอกของบุคคล ดังนั้นการดาเนินการเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจะมีการดาเนินการหลาย
ด้านประกอบกัน โดยจะต้องวิเคราะห์ถึงปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อพฤติกรรมนั้นก่อน จึงจะสามารถ
วางแผนและกาหนดวิธีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ (นรลักษณ์ เอื้อกิจ และ
ลัดดาวัลย์ เพ็ญศรี, 2562) อธิบายถึงองค์ประกอบของพฤติกรรมสุขภาพของบุคคลเกิดจากปัจจัย
ที่ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมทั้งที่เป็นปัจจัยภายในและภายนอกบุคคล แบ่งเป็น 3 องค์ประกอบ
ได้แก่ ปัจจัยนา ปัจจัยเอื้อ ปัจจัยเสริม
ปั จ จั ย น า (Predisposing Factors) หมายถึ ง ความพอใจ (Preference) ของ
บุคคล ซึ่งได้มาจากประสบการณ์การเรียนรู้ (Education Experience) ซึ่งเป็นปัจจัยที่เป็นพื้นฐาน
และก่อให้เกิดแรงจูงใจในการแสดงพฤติกรรม หรือในอีกด้านหนึ่งอาจมีผลสนับสนุน ยับยั้งการ
แสดงพฤติ ก รรม โดยที่ ขึ้ น อยู่ กั บ แต่ ล ะบุ ค คล ปั จ จั ย ซึ่ งเป็ น องค์ ป ระกอบของ ปั จจั ย น า ได้ แ ก่
ทัศนคติ การรับรู้ ความรู้ ความเชื่อ ค่านิยม รวมทั้ง สถานภาพสังคมเศรษฐกิจ (Socio-Economic
Status) และเพศ อายุ ระดับการศึกษา ขนาดของครอบครัว ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ส่งผลต่อการวางแผน
โครงการทางสุขศึกษาด้วย
ปัจจัยเอื้อ (Enabling Factors) หมายถึง ทักษะที่จะช่วยให้บุคคลสามารถแสดง
พฤติกรรม โดยมีแหล่งทรัพยากรต่างๆ ชุมชนรวมไปถึงความสามารถในการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ
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ราคา ระยะทาง เวลา ฯลฯ นอกจากนี้ปัจจัยเอื้อจึงเป็นสิ่งที่ช่วยให้การแสดงพฤติกรรมนั้นเป็นไปได้
ง่ายขึ้น เช่น ความสามารถเข้าถึงได้ (Accessibility) และการหาได้ง่าย (Available)
ปัจจัยเสริม (Reinforcing Factors) หมายถึง ปัจจัยที่แสดงให้เห็นว่า การปฏิบัติ
หรือพฤติกรรมสุขภาพได้รับการสนับสนุนหรือไม่เพียงใด โดยปัจจัยเสริมจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่
กับปัญหา ได้แก่ ครู, อาจารย์ , เพื่อนนักเรียน บุคคลในครอบครัว เป็นต้น การกระตุ้นเตือน คา
ชมเชย การให้รางวัลที่เป็นสิ่งของ การยอมรับ การเอาเป็นแบบอย่าง การลงโทษ
โปรแกรมสร้างเสริมความรอบรู้ด้านอาหารในครูและบุคลากรทางการศึกษาวัย
เกษียณ ได้สร้างกิจกรรมโดยพิจารณาปัจจัยนา ปัจจัยเอื้อ ปัจจัยเสริม นั้นมีปัจจัยอะไรบ้างที่ทาให้
เกิดพฤติกรรมด้านอาหารที่ดีได้ในลักษณะที่ต้องการได้ จัดลาดับความสาคัญ ของปัจจัย และ
ความยากง่ายของการเปลี่ยนแปลงปัจจัยเหล่านั้น จะทาให้การวางแนวทางการจัดโปรแกรมฯ ซึ่ง
เป็นขั้นต่อไปมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
3.2 แนวทางการจัดกิจกรรมในโปรแกรม ฯ
3.2.1 การจั ด การเรี ย นรู้ แ บบมี ส่ ว นร่ ว มโดยวิ ธี ก ระบวนการกลุ่ ม (Group
Process)
การจั ด การเรี ย นรู้ โ ดยกระบวนการกลุ่ ม (Group Process) เป็ น หนึ่ ง ใน
กระบวนการเรี ย นรู้ ที่ ส าคั ญ ของการจั ด การเรี ย นรู้ ต ามทฤษฎี ก ารเรี ย นรู้ แ บบมี ส่ ว นร่ ว ม
(Participatory Learning) โดยให้ความสาคัญกับกลุ่ม เนื่องจากกลุ่มมีความสาคัญตั้งแต่แรกเกิด
ของมนุษย์นั่นคือครอบครัวที่ต้องอาศัยอยู่ร่วมกัน รวมทั้งกลุ่มที่เกี่ยวข้องในช่วงชีวิตของตนเอง
เช่น กลุ่มเพื่อน กลุ่มผู้ร่วมงาน การรวมกลุ่มกันนั้นสมาชิกแต่ละคนมีบทบาทของตนเอง ดังนั้น
เพื่อให้สมาชิกกลุ่มได้เรียนรู้ขั้นตอนในการทางานกลุ่มให้มีประสิทธิภาพ มีการตัดสินใจแก้ปัญหา
กิจกรรมกลุ่มเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายที่ร่วมตั้งกันเอาไว้ รวมเป็นกระบวนการขึ้นเรียกว่า กระบวนการ
กลุ่ม ทาที่ทาให้เกิดพลังทางกายภาพและจิตวิทยาที่ซับซ้อนเข้ามาเกี่ยวข้อง มีผู้ให้ความหมาย
หลายท่าน กาญจนา ไชยพันธุ์ (2549) ได้สรุปกลุ่มว่า เป็นการศึกษาประสบการณ์ของบุคคล
หลายคน หลายฝ่ า ย โดยพิ จ ารณาถึ ง พฤติ ก รรมในการเป็ น ผู้ น าผู้ ต าม การมี ส่ ว นร่ ว มใน
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่จัดขึ้น สอดคล้องกับ ทิศนา แขมมณี (2556) กล่าวว่าเป็นการเรียนการ
สอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนทากิจกรรมต่างๆ ร่วมกันเป็นกลุ่ม พร้อมทั้งสอน ฝึก แนะนาให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้กับการทางานเป็นกลุ่มที่ดี ควบคู่ไปกับการได้เรียนรู้สาระตามวัตถุประสงค์ (ช่อลัดดา
ขวัญเมือง, 2541) ได้สรุปว่าเป็นกระบวนการที่ช่วยพัฒนาการด้านทัศนคติ ค่านิยม และพฤติกรรม
ที่ บ กพร่อ ง เป็ น ปั ญ หาควรแก้ ไขโดยกิ จ กรรรมกลุ่ ม สั ม พั น ธ์ เป็ น วิธี ที่ เปิ ด โอกาสให้ ผู้ เรีย นเข้ า
ใจความต้องการของตนเองและผู้อื่นจากการสัมผัสด้วยการปฏิบัติจนเกิดการค้นพบสิ่งที่ต้องการ
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เรีย นรู้ด้ ว ยตนเอง ท าให้ เกิ ด ประโยชน์ ต่ อ การปฏิ บั ติ ต นในการอยู่ ร่ว มกั บ ผู้ อื่ น สอดคล้ อ งกั บ
(ชัญญา อภิปาลกุล , 2542) เป็นการศึกษาเรื่องเกี่ยวกับกลุ่มตน เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจใน
เรื่องพฤติกรรม ทัศนคติ และความสัมพันธ์ เป็นประโยชน์ต่อความเป็นอยู่ และการทางานร่วมกัน
ของกลุ่มคนให้มีประสิท ธิภาพมากยิ่งขึ้น (Cartwright, 1968) ได้ห มายถึง เป็น อุดมการณ์ ทาง
การเมืองที่ควรจัดให้มีและควรดาเนินการ ความเป็นผู้นาในระบอบประชาธิ ปไตย รวมถึงการมี
ส่วนร่วมในคุณค่าการตัดสินใจของสมาชิก ไม่กาหนดผู้นาผู้ตาม ทุกคนจะมีความเท่าเทียมกัน ใช้
ความสามารถที่ มี อ ยู่ เต็ ม ที่ เพื่ อ ให้ เกิ ด ประโยชน์ ม ากที่ สุ ด (บุ ญ เลี้ ย ง ทุ ม ทอง, 2559) ได้ ให้
ความหมาย เป็นกระบวนการเรียนรู้ของกลุ่มผู้เรียนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป มีแรงจูงใจร่วมกันในการทา
สิ่งใด โดยที่แต่ละคนในกลุ่มมีอิทธิพลต่อกัน หลักการสาคัญ คือ เน้นกระบวนการเรียนรู้และการ
สร้างสรรค์ความรู้โดยกลุ่ม โดยผู้เรียนเป็นสาคัญ ทาให้เรียนรู้จากกลุ่มให้มากที่สุด
สรุปได้ว่า กระบวนการกลุ่ม เป็นการรวมกลุ่มของบุคคลเพื่อศึกษาประสบการณ์
ของแต่ละคน มีบทบาทต่อกลุ่มตนเอง มีการตัดสินใจแก้ปัญหาข้อข้องใจร่วมกัน เพื่อเสริมสร้าง
การเรียนรู้ด้วยตนเอง เกิดความรู้ความเข้าใจ ทัศนคติ พฤติกรรม ดังนั้นกระบวนการกลุ่มเป็น
วิธีการหนึ่งที่จะช่วยให้สมาชิกกลุ่มมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยมีสมาชิกเป็นแห่งการเรียนรู้
เน้นกระบวนการเรียนรู้และสร้างสรรค์ความรู้โดยกลุ่ม การที่มนุษย์ต้องอยู่ร่วมกัน มีการดาเนิน
กิจกรรมบางอย่างร่วมกันเพื่อที่จะดารงชีวิตแก้ไขปัญหาและเพื่อการดาเนินกิจกรรม ดังนั้นความ
เชื่อพื้นฐานในเรื่องกระบวนการกลุ่มจึงสรุปได้ว่า (กาญจนา ไชยพันธุ์, 2549) บุคคลแต่ละคนมี
ความสามารถในตนเอง โดยเฉพาะความสามารถพิเศษ ดังนั้นความสามารถพิเศษเป็น ประโยชน์
ต่อการทางานกลุ่ม 2) ประสบการณ์ที่สมาชิได้รับจากกลุ่ม จะส่งเสริมให้สมาชิก นาความสามารถ
พิ เศษออกมา พั ฒ นาความสามารถ เป็น ประโยชน์ ต่ อตนเอง ภายในกลุ่มโดยท าให้ บุ คคลได้
พัฒนาตนเอง รู้จักตนเอง และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่น นอกจากนี้ยังเข้าใจผู้อื่นดีขึ้น 3) แต่ละ
บุคคล จะมีอิทธิพลต่อกลุ่ม และในขณะเดียวกันกลุ่มจะมีอิทธิพลต่อบุคคลเช่นกัน 4) สมาชิกแต่
ละคน ได้รับการส่งเสริมให้พัฒนา เจตคติทางสังคมให้เป็นไปในทางที่ดี รวมทั้งกระบวนการกลุ่ม
สามารถทาให้ผู้สูงอายุเห็นคุณค่าในตนเองเพิ่มมากขึ้น (ธิดารัตน์ ศรีสุโข, 2543)
การด าเนิ น ภายในกลุ่ ม (Force Operation in Group) เป็ น พลั ง ภายในกลุ่ ม มี
ปัจจัยทาให้การดาเนินภายในกลุ่มเป็นไปได้ 6 อย่าง ได้แก่ 1) องค์ประกอบหรือปัจจัยส่วนบุคคลที่
ทาให้กลุ่มดาเนินไปด้วยดี คือ บุคลิกภาพที่กลุ่มต้องการ 2) ปัจจัยเกี่ยวกับประสบการณ์ ทักษะ
ความรู้ ถ้าบุคคลมีประสบการณ์มาอยู่ในกลุ่มช่วยกลุ่มได้มาก ความรู้และทักษะที่จาเป็นในกิจการ
ใดกิจการหนึ่งโดยเฉพาะทาให้สมาชิกเกิดความพึงพอใจได้ ทักษะในการทางานกลุ่ม เช่น ทักษะที่
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มี ค วามจ าเป็ น ในการรวมกลุ่ ม การสร้า งความสั ม พั น ธ์ กั บ ผู้ อื่ น ทั ก ษะสื่ อ สาร ทั ก ษะการฟั ง
3) จุ ด มุ่ ง หมายของกลุ่ ม หรือ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องกลุ่ ม หากมี จุ ด หมายร่ว มกั น จะท าให้ ก ลุ่ ม เกิ ด
ผลสาเร็จ 4) ชื่อเสียงและเกียรติยศของสมาชิกกลุ่ม 5) ขนาดของกลุ่มมีผลต่อการดาเนินการของ
กลุ่ม หากเป็นกลุ่มที่มีต้องการความสอดคล้องปฏิสัมพันธ์ระดับความพอใจกลุ่มมีสมาชิก 5 คน
จะประสบความสาเร็จสูงกว่ากลุ่มที่มีสมาชิก 12 คน 6) สิ่งแวดล้อมทางวัตถุที่จาเป็นต่อกลุ่ม ได้แก่
เฟอร์นิเจอร์เก้าอี้ ที่นั่ง ม่าน แจกัน จะทาให้กลุ่มมีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหรือแตกแยก
กันได้ จานวนสมาชิกกลุ่มมีผลต่อปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ตลอดจนการสื่อสารระหว่างสมาชิกด้วย
จานวนสมาชิกที่เหมาะสมคือ 5 -15 คน ซึ่งกลุ่มไม่เกิน 15 คน จะช่วยให้เคลื่อนไหวภายในได้ง่าย
(กาญจนา ไชยพันธุ์, 2549 อ้างใน Ottaway, 1973 ) กล่าวถึงจานวนสมาชิก ควรมีขนาดอย่าง
มากที่สุด 12-15 คน จานวนครั้งและเวลาในการเข้ากลุ่มสาหรับผู้สูงอายุ พบว่าผลของการใช้
กระบวนการกลุ่มต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ โดยการจัดอบรมครั้งละ 1 วัน จานวน 3
ฐานกิจกรรม ผลการศึกษาพบว่าคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพด้านอาหาร ด้านการออก
กาลังกาย ด้านการจัดการความเครียดดีกว่ากลุ่ มควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (บุษรา เกษี
สม, 2560) ในขณะที่ Trotzer (1979) ระบุว่าการเข้ากลุ่มแต่ละครั้งได้เสนอระยะเวลา 1-2 ชั่วโมง
และขึ้นอยู่กับกลุ่มเป้าหมาย ธรรมชาติของกลุ่มด้วย บทบาทของสมาชิกกลุ่ม มีความสาคัญมาก
เช่นเดียวกันเพื่อให้กลุ่มดาเนินกิจกรรมไปได้ด้วยดีและถึงจุดมุ่งหมาย โดยบทบาทที่สาคัญ ได้แก่
การเคารพในสมาชิกคนอื่นๆ การยอมรับการดาเนินงานภายในกลุ่ม การเข้าใจบทบาทตนเอง
การรับผิดชอบร่วมกันต่อกิจกรรมภายในกลุ่ม การรับฟังและซาบซึ้งต่อการที่สมาชิกอื่นๆ ช่วยเหลือ
กับกลุ่ม การได้รับคาชมเชยจากผู้นากลุ่มและสมาชิกคนอื่นๆ การปรับตัวเองให้เข้ากับกลุ่ม การ
ร่วมกิจกรรมมากๆ ความสนใจต่อปัญหาและกระบวนการในกลุ่ม นาจิตวิทยาการเรียนรู้มาใช้กับ
กลุ่ม ทาให้กลุ่มเกิดความมั่นคงด้านอารมณ์ จิตใจ ไม่ท้อแท้ การให้ความร่วมมือ การสื่อสาร
ภายในกลุ่มเพื่ อให้ เกิดวินั ยในกลุ่ม การประเมิน ผลเกี่ยวกับการดาเนิ นงานของกลุ่ม ลักษณะ
ขั้นตอนของการทางานของกระบวนการกลุ่ม (นาตยา เกรียงชัยพฤกษ์, 2543) ได้กล่าวถึงขั้นตอน
การทางานของกระบวนการกลุ่ม ดังนี้
1) ขั้ น เริ่ ม ต้ น (Initial Stage) เป็ น ขั้ น ตอนการสร้ า งสั ม พั น ธภาพระหว่ า ง
สมาชิกกับสมาชิกและสัมพันธภาพที่มีความหมาย มีความอบอุ่น จริงใจ ซึ่งสัมพันธภาพดังกล่าว
จะก่อให้เกิดความรู้สึกปลอดภัย
2) ขั้ น การท างาน (The working stage) เป็ น ขั้ น ตอนที่ ส มาชิ ก พร้อ มที่ จ ะ
เปิดเผยตนเองและต้องการสารวจเกี่ยวกับปัญหาที่ตนเองมี ต้องการหาแนวทางในการพัฒนาหรือ
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เปลี่ยนแปลงตนเองเพื่อแก้ไขปัญหานั้น ซึ่งสมาชิกกลุ่มจะร่วมแรงร่วมใจช่วยเหลือกันและกัน รู้สึก
เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม เป็นน้าหนึ่งใจเดียวกันที่จะทาหน้าที่ช่วยเหลือกันอย่างจริงใจ
3) ขั้นปิดกลุ่ม (The closing stage)ขั้นปิดกลุ่มเป็นขั้นที่สาคัญที่จาเป็นต้อง
ทาทุกครั้งที่ยุติกลุ่ม เพราะเป็นขั้นที่ช่วยให้สมาชิกรวบรวมประสบการณ์ ว่าเขาเรียนรู้อะไรบ้างจาก
กลุ่ม และจะนาไปใช้ให้เป็นประโยชน์ได้อย่างไรในสภาพแวดล้อมที่เป็นจริงของเขา
กระบวนการกลุ่มสามารถนามาเป็นวิธีการในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ 3
ประการ ได้แก่ 1) เป็นตัวนาในการเปลี่ยนแปลง (Medium of change) นั่นหมายความว่า กลุ่ม
เป็นตัวการสาคัญที่มีอิทธิพลต่อสมาชิกและสามารถทาให้กลุ่มเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ 2) เป็น
เป้ า หมายของการเปลี่ ย นแปลง (Target of change) เพื่ อ ให้ ส มาชิ ก ของกลุ่ ม เปลี่ ย นแปลง
พฤติกรรมก็ตาม แต่เป้าหมายจริงๆ คือ ต้องการกลุ่มนั้นเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และ3) เป็นตัวนา
ในการเปลี่ยนแปลง (Agent of change) พฤติกรรมหลายๆ อย่างของมนุษย์ จะเปลี่ยนแปลงได้ก็
ต่อเมื่อเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการเปลี่ยนแปลงนั้น เทคนิคเกี่ยวกับกลุ่มสัมพันธ์มีหลากหลาย
วิธี เช่น กลุ่มฝึกอบรม กลุ่มเผชิญ หน้า กลุ่ม บาบัด ซึ่งผู้วิจัยได้นาเทคนิ คการทางานแบบกลุ่ม
(Group Work) มาประยุกต์ใช้ เนื่องจากการทางานกลุ่มเป็ นการนาเอาประสบการณ์มาวางแผน
แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์ ทาให้พัฒนาตัวบุคคลคน
ผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมและสังเคราะห์การศึกษาวิจัยที่มีความเกี่ยวข้องใน
การสร้างโปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพด้วยกระบวนการกลุ่ม ในกลุ่มผู้สูงอายุ โดยการพิจารณาถึง
การแบ่งกลุ่มตัวอย่าง ระยะเวลา จานวนครั้งในการจัดกิจกรรม การติดตามผล สรุปดังตาราง 18
ตาราง 18 การสังเคราะห์โปรแกรมที่มีใช้รูปแบบกระบวนการกลุ่มในการจัดกิจกรรมผู้สูงอายุ
ผู้วิจัย / ปีที่
ศึกษา
จีรณัฐ มานะดี
และ จุฬาภรณ์
โสตะ (2557)
วิยะการ แสง
หัวช้าง (2559)
ยุพิน ชัยชล
(2552)

ทฤษฎี แนวคิดที่
นามาใช้
ทฤษฎีการรับรู้
ความสามารถตนเอง
และ กระบวนการกลุ่ม
ทฤษฎีการรับรู้
ความสามารถตนเอง
และ กระบวนการกลุ่ม
ทฤษฎีของเพนเดอร์
และ กระบวนการกลุ่ม

การแบ่งกลุ่ม ระยะเวลา จานวนครั้ง ติดตามผล
กิจกรรม
2 กลุ่ม
12 สัปดาห์ 12 ครั้ง
ไม่ติดตาม
กลุ่มละ 43 คน
3 กลุ่ม
กลุ่มละ 11 –
12 คน
1 กลุ่ม
กลุ่มละ30 คน

6 สัปดาห์

2 ครั้ง

6 สัปดาห์

5 ครั้ง

4 ครั้ง
(สัปดาห์ที่ 2–
5)
1 ครั้ง
(สัปดาห์ที่ 6)
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ตาราง 18 (ต่อ)
ผู้วิจัย / ปีที่
ศึกษา
พัชราภัณฑ์
ไชยสังฆ์,
ปัญจกรณ์
ยะเกษม และ
เสาวลักษณ์
ทรัพย์อาภรณ์
(2561)
บุษรา เกษีสม
(2560)
ยุภาพร นาค
กลิ้ง และคณะ
(2556)
รุ่งนภา ศรีโซ้ง
อุดมศักดิ์ มหา
วีรวัฒน์ และ
ปิติ ทั้งไพศาล
(2555)
เรียม นมรักษ์
(2560)
วัชรพงษ์ คา
หล้า (2559)
พิชามญชุ์
ภู่เจริญ (2559)

ทฤษฎี แนวคิดที่
นามาใช้
การเสริมสร้างพลัง
อานาจ และ
กระบวนการกลุ่ม

การแบ่งกลุ่ม

ระยะเวลา

5 กลุ่ม
กลุ่มละ 7 คน

18 สัปดาห์

จานวนครั้ง ติดตาม
กิจกรรม
ผล
4 ครั้ง
1 ครั้ง
(สัปดาห์ละ (สัปดาห์
1 ครั้ง)
ที่ 18)

การสร้างเสริมสุขภาพ
3อ
และกระบวนการกลุ่ม
ทฤษฎีการรับรู้
ความสามารถตนเอง
และ กระบวนการกลุ่ม

3 กลุ่ม
กลุ่มละ 10 คน

12 สัปดาห์

4 ครั้ง

1 กลุ่ม
กลุ่มละ30 คน

7 สัปดาห์

3 ครั้ง
(สัปดาห์ที่
1, 2, 3)

กระบวนการกลุ่ม

1 กลุ่ม
กลุ่มละ32 คน

6 สัปดาห์

3 ครั้ง

ทฤษฎีครอบครัว และ
ทฤษฏีการเจ็บป่วย
กระบวนการกลุ่ม

30 กลุ่ม
30 ครอบครัว
1 กลุ่ม 41 คน

5 สัปดาห์

3 ครั้ง

5 สัปดาห์

5 ครั้ง

ไม่มีการ
ติดตาม
1 ครั้ง

ทฤษฎีการรับรู้
ความสามารถตนเอง
การจัดการความรู้ และ
กระบวนการกลุ่ม

1 กลุ่ม 36 คน

12 สัปดาห์

12 ครั้ง

4 ครั้ง

2 ครั้ง
(สัปดาห์ที่
2 และ 6)
4 ครั้ง
(สัปดาห์ที่
4, 5, 6,
7)
6 ครั้ง
(สัปดาห์
ละ 1 ครั้ง)
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สรุปได้ว่า การดาเนินการกระบวนการกลุ่มในผู้สูงอายุนั้น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ของตนเองเป็นเรื่องสาคัญ ที่จะได้เรียนรู้ร่วมกันจากการกระทาร่วมกันเป็นกลุ่มย่อย
ซึ่ ง การแบ่ ง ปั น ประสบการณ์ ข องสมาชิ ก ซึ่ ง ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี ก ารจั ด กิ จ กรรมในรู ป แบบ
กระบวนการกลุ่ม โดยก่อนเริ่มกิจกรรม ผู้วิจัยจะประเมินพฤติกรรมการแสดงออกจากแบบประเมิน
การสังเกตการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มครั้งแรก โดยการคัดเลือกสมาชิกเข้า
กลุ่มควรให้มีความหลากหลายในการร่วมกลุ่มตั้งแต่ ระดับดีมาก ดี ปานกลาง และปรับปรุ ง เพื่อ
ช่วยสร้างเสริมพฤติกรรมบริโภคอาหารซึ่งกันและกัน ระยะเวลาจัดกิจกรรมจานวน 12 สัปดาห์ มี
การจัดกิจกรรมจานวน 5 ครั้ง และการติดตามผลจานวน 4 ครั้ง โดยมีหลักการคือ การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้อย่างเท่าเทียมกันทุกคน นั่นหมายความว่า ทุกคนมีสิทธิในการแสดงความเห็นประสบการณ์
แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างเท่า ๆ กัน ไม่มีใครมากเกินไปเพื่อก่อนให้เกิดอิทธิพลต่อกลุ่ม หรือน้อย
เกินไป จนไม่ทาให้เกิดการมีส่วนร่วมในกระบวนการกลุ่ม การสร้างกิจกรรมให้เกิดการทางานแบบ
กลุ่ม สมาชิกกลุ่มทุกคนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ มีความ
สนุ ก สนาน ส่งเสริม ให้ สมาชิก เห็ น ว่าการเรียนรู้ที่ เกิดขึ้น นั้ น จะเป็ น ประสบการณ์ ที่ มีคุณ ค่าตั ว
ผู้สูงอายุ มีความหมายต่อการใช้ชีวิตประจาวัน การวางแผน ลงมือปฏิบัติ ร่วมกันแสดงความเห็น
อย่างเท่าเทียมกัน มีส่วนร่วมในกลุ่ม จะทาให้ผู้สูงอายุเกิดการปฏิสัม พันธ์ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ไป
ได้อย่างกว้างขวางและได้ผลดีสาหรับผู้สูงอายุที่มีความสอดคล้องกับชีวิตตนเองมากที่สุด อีกทั้ง
ก่ อ ให้ เกิ ด แนวทางการปฏิ บั ติ ที่ ดี ที่ สุ ด ส าหรั บ ตนเอง จนกระทั่ ง สามารถถ่ า ยทอดความรู้
ประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นที่ทาให้เปลี่ยนแปลงความรอบรู้ด้านอาหารจนส่งผลต่อพฤติกรรมการ
บริโภคที่ดีต่อสุขภาพ ให้แก่ผู้สูงอายุอื่น ๆ ได้อย่างเหมาะสมได้ เป็นการสร้างให้เกิดการเรียนรู้
อย่างยั่งยืนได้ต่อไป
3.2.2 การถอดบทเรียน (Lesson Learned)
วิรัตน์ คาศรีจันทร์ (2552) ให้ความหมายการถอดบทเรียนเป็นกระบวนการหา
ประสบการณ์ แ ละกิ จ กรรมการปฏิ บั ติ ให้ เป็ น ความรู้ และภู มิ ปั ญ ญาชี้ น าการปฏิ บั ติ โดยให้
ความสาคัญกับความรู้ 2 มิติ ได้แก่ ความรู้ภายนอก (Explicit knowledge) และความรู้เฉพาะตน
(Tacit knowledge) ส่ ว น พิ ช ามญชุ์ ภู เจริ ญ (2559) ; อ้ า งใน ประภาพรรณ อุ่ น อบ (2552)
ให้ความหมายการถอดบทเรียน เป็นวิธีการจัดการความรู้รูปแบบหนึ่งที่ เป็นระบบ เน้นเสริมสร้าง
การเรียนรู้ในกลุ่ม เพื่อสกัดความรู้ฝังลึกในตัวคน โดยผลที่ได้จากการถอดบทเรียนจะต้องเกิด
การเรียนรู้ร่วมกันอันนามาซึ่งการปรับวิธีคิดและวิธีการทางานที่สร้างสรรค์ และมีคุณภาพยิ่งขึ้น
สอดคล้องกับ วรางคณา จันทร์คง (2557) ให้ความหมายการถอดบทเรียนว่า เป็นทั้งแนวคิดและ
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เครื่องมือ เพื่อช่วยให้เกิดการเรียนรู้ โดยสกัดความรู้ที่มีอยู่จากการทางานออกมาใช้เป็นต้นทุนใน
การปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการความรู้ การถอดบทเรียนจึงเป็นการสกัด ออกมา
เป็นบทเรียน ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit knowledge) ความรู้ในตัวคน (Tacit knowledge) ซึ่งผลที่
ได้จากการถอดบทเรียน ทาให้ได้ชุดความรู้ที่สามารถนาไปใช้ได้จริง ปรับวิธีคิด และเปลี่ยนแปลง
วิธีการทางานอย่างสร้างสรรค์ยิ่งขึ้น หัวใจหลักของการถอดบทเรียน ต้องมีการแบ่งปันความรู้
(Knowledge Sharing) โดยมี ผ ลประโยชน์ ร่ว มกั น (Mutual Benefit) ไว้ ว างใจตนเองและผู้ อื่ น
(Trust) และเรียนรู้ (Learning) ประชาสรรค์ แสนภักดี (2553) การถอดบทเรียนจึงเป็นการสื่อสาร
และเสริมพลังการเรียนรู้ ผ่านการปฏิสัมพันธ์แบบสองทาง เป็นกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่าง
มีพลังชีวิตชีวา ให้ความสาคัญกับการเรียนรู้หลายด้าน บทเรียนและประสบการณ์การทางานทั้งใน
รูปของปัจเจก กลุ่ม ชมรม ชุมชน คนทางานประจา ต่ างสาขาต่างวิถี ล้วนแล้วแต่มีพลังแห่งการ
ปฏิบัติ และความเชี่ยวชาญของการลงมือทา การถอดบทเรียนจึงเป็นกลวิธีการแปรพลังนาการ
เปลี่ยนแปลงที่สาคัญ ซึ่งทาให้การถอดบทเรียนเป็นกลวิธีหนึ่งที่จัดการความรู้ และความเก่งในตัว
คน รวมทั้งภูมิปัญญาของปัจเจกชน และผู้ปฏิบัติก็จะกลายเป็นภูมิปัญญาของสาธารณะ
ความสาคัญและประโยชน์ของการถอดบทเรียน
วรางคณา จันทร์คง (2557) ได้กล่าวถึง ประโยชน์ของการถอดบทเรียน โดยแบ่ง
ออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้
1. ระยะสั้น สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางสังคม สามารถ
นาไปปรับปรุงเทคนิคการทางาน ขับเคลื่อนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และทาให้ผลการดาเนิน
โครงการดีขึ้น
2. ระยะกลาง และระยะยาว การเผชิญปัญหามากขึ้น ทาให้เกิดความเชื่อมั่น
ในการทางานจากการปรับใช้โดยมาจากบทเรียน สร้างให้เกิดความภาคภูมิใจเมื่อเห็นงานที่มีการ
พัฒนาการไปในทิศทางที่ดีขึ้น
การถอดบทเรียน สามารถกระทาได้ 3 ช่วง คือ
1) ก่ อ นด าเนิ น การ เป็ น การเตรี ย มตั ว เพื่ อ สร้ า งให้ เรี ย นรู้ ก่ อ นที่ จ ะเกิ ด
ข้อผิดพลาด
2) ระหว่างดาเนินการ เป็นการสร้างการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น เพื่อหาข้อผิดพลาด
หากมีปัญหาหรือข้อแก้ไขได้ทันเวลาในระหว่างทางาน
3) หลังดาเนินการ เป็นการสร้างให้เกิดการเรียนรู้เพื่อการดาเนินการ ป้องกัน
หาสาเหตุ และแนวทางปฏิบัติที่ดีในครั้งต่อไป

129
แนวทางการถอดบทเรียน การถอดบทเรียนควรพิจารณาสิ่งต่อไปนี้
1. มี ก ารเปลี่ ย นแปลงอะไรเกิ ด ขึ้ น หากไม่ มี อ ะไรเปลี่ ย นแปลงไม่ ค วรไป
แสวงหาคาตอบว่าได้บทเรียนอะไร
2. การตอบคาถามตนเองและทีม ให้ได้ว่า อะไรสาคัญ ที่สุด และ ทาไมจึง
สาคัญ เพราะสิ่งนั้นจะมีคุณค่าในการนาไปปฏิบัติต่อ
3. บทเรียนที่เกิดระหว่างสิ่งที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจริง เป็นสิ่งที่ควรคิดไว้เสมอ มี
อะไรให้เกิดความแตกต่าง และ อะไรทาให้เกิดความแตกต่างนั้น ก่อให้เกิดผลต่อพฤติกรรมอย่างไร
วิธีวิทยาการถอดบทเรียน มีข้อเสนออยู่ 5 วิธีวิทยา ได้แก่
1. การถอดบทเรียนด้วยการเรียนรู้จากเพื่อน (Peer Assist – PA) เป็นการเรียนรู้
ร่วมกัน ทั้งจากตัวเราเอง และผู้อื่น ก่อนเริ่มการทากิจกรรม ทาให้เกิดแนวคิดร่วมกันสร้างความรู้
แบบใหม่ๆ โดยมีลักษณะเป็นการประชุม หรือประชุมเชิงปฏิบัติ มีลักษณะการตั้งคาถาม ตั้งแต่ทา
อะไร กับใคร ในที่นี้คือเพื่อนในความหมายของทีมผู้ช่วยกับทีมที่ปรึกษาที่ร่วมอุดมการณ์ เมื่อไร
ทาทาไม มีแนวทางใหม่ เครือข่าย การเรียนรู้ ทาอย่างไร มีการวิเคราะห์สิ่งที่ได้พบ นาเสนอข้อมูล
ย้อนกลับและการแลกเปลี่ยน
2. การถอดบทเรียนแบบเล่าเรื่อง (Story Telling) เป็นการเรียนรู้ก่อนหรือระหว่าง
ทากิจกรรม โดยให้ผู้เล่าบรรยายความรู้สึก ความรู้ที่เกิดจากการปฏิบัติ ซึ่งทาให้ผู้ ฟังติดตาม คิด
ตามไปด้วยกันได้อย่างอิสระ มีการแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกัน ทาให้ได้ความรู้ที่สามารถบันทึกไว้
เป็นชุดความรู้ ซึ่งการถอดบทเรียนแบบเล่าเรื่อง เป็นที่นิยม ไม่ใช่เป็นการเล่าเรื่องในอดีต แต่จะ
สกัดความรู้จากเรื่องที่เล่า เพื่อนาผลที่ได้นามาใช้ประโยชน์และสร้างคุณค่าจากสิ่งที่เล่าออกมา
3. การถอดบทเรียนหลังปฏิบัติการ (After Action Review: AAR) AAR เป็นการ
จับความรู้ที่เกิดขึ้นสั้นๆ เมื่อเสร็จสิ้นจากการทากิจกรรม แล้วนาไปสู่การวางแผนในอนาคตต่อไป
ทาให้คนทารู้สึกตื่นตัว และมีความรู้สึกผูกพันกับงาน โดยโครงการ หรือกิจกรรมที่ทาครั้งเดียวแล้ว
จบ ไม่จาเป็นต้องทา AAR ซึ่งรูปแบบการทา AAR สามารถดาเนินการได้ทั้งระหว่างการทากิจกรรม
เพื่อปรับปรุงแก้ไขระหว่างการทางาน หรือ การทาไปคิดไปแก้ไขไป และภายสิ้นสุดแต่ละกิจกรรม
เพื่อนาไปวางแผนกิจกรรมครั้งต่อไป ทั้งนี้ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานัก
วิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2555) ได้ให้ความหมายของ การถอดบทเรียนหลังปฏิบัติการ
หรือการสรุปหลังปฏิบัติกิจกรรมว่า เป็นการสร้างให้เกิดการเรียนรู้หลังการทากิจกรรม โดยชื่นชม
ความส าเร็จ และหาทางพั ฒ นาให้ ดี ขึ้ น โดยมี ห ลั ก ส าคั ญ คื อ การเปิ ด ใจที่ จ ะให้ แ ละรับ ข้ อ มู ล
ป้อนกลับแบบเป็นกันเอง พูดเชิงบวก และเปิดโอกาสให้ทุกคนได้พูด แสดงความคิดเห็น โดยกลุ่ม
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ตั้งใจที่จะฟังความคิดเห็น ซึ่งเป็นการประเมินกระบวนการดาเนินกิจกรรมได้อย่างหนึ่ง โดยแก้ไข
ในสิ่งที่สมควรและสามารถยกระดับสิ่งที่ประสบความสาเร็จมาปรับ ให้ดีขึ้น สร้างให้ทีมมีความ
ร่วมมือเพิ่มเติม และช่วยวางแผนการทางานครั้งต่อไป ประเภทของ AAR มีดังนี้
3.1 AAR แบบเป็ น ทางการ หลั ง จากสิ้ น สุ ด การปฏิ บั ติ กิ จ กรรม สร้ า ง
บรรยากาศของความเป็นมิตร พบกันทันที โดยสร้างให้เกิดบรรยายโดยไม่มีการจับผิด ไม่ตาหนิ
กันมีผู้อานวยความสะดวก ในการทา AAR ทาให้มั่นใจได้ว่าทุกคนได้ยินทุกอย่างในการทา AAR
โดยการทบทวนวัตถุประสงค์โครงการ และวิธีปฏิบัติ ในการเข้ากลุ่ม อีกทั้งมีการบัน ทึกผลการ
ทบทวนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งจะทาให้ได้ผลการทบทวน ทั้งตัวทีมงาน และผู้อานวยด้วย
3.2 AAR เป็ น แบบทางการมี ขั้น ตอน คื อ ท าเมื่ อเสร็จสิ้น กิจกรรมย่อยใน
โครงการขนาดใหญ่ใช้เวลาสั้น ตอบคาถามต่อไปนี้ อะไรบ้างที่ควรมี หรือควรเกิดแต่ไม่มีหรือไม่
เกิด สิ่งที่เกิดจริงคืออะไร ทาไมจึงเกิดจริง ทาไมจึงเกิดความแตกต่างนี้ขึ้นมา และเราได้เรียนรู้
อะไรบ้าง
3.3 AAR แบบส่วนตัวเป็นการไตร่ตรองสิ่งที่ตนทาไปด้วยตนเองถามคาถาม
เหมือน AAR ไม่เป็นทางการ และตนเองมีการบันทึกไว้เพื่อนาไปเป็นบทเรียนของตนเองได้ในครั้ง
ต่อไป
สิ่งที่ต้องตระหนักหลังทา AAR ได้แก่ เป็นการแสดงความเห็น ประสบการณ์
จึงไม่มีใครถูกหรือผิด เป็นการสร้างให้มีการเรียนรู้ ไม่ใช่การวิจารณ์เป็นการชื่นชม ไม่ใช่ตาหนิหรือ
จับผิด คุณภาพ AAR ขึ้นอยู่กับการเปิดใจ จัด AAR ให้เร็วที่สุดหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม หากทาได้ควร
ท า AAR เป็ น ระยะ และไม่ มี ค วามเห็ น ใดถู กหรือ ผิด ใน AAR ดั งนั้ น การถอดบทเรีย น เป็ น การ
จั ด การความรู้ แ บบหนึ่ ง มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ค้ น หา สื บ ค้ น ความรู้ จ ากการท างาน หรื อ การ
ปฏิบัติงานจริง โดยใช้วิธีการสกัดความรู้ และประสบการณ์ของผู้สอนที่รับผิดชอบกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน และบันทึกผลที่ได้ในแต่ละขั้นตอน จะทาให้ได้ ความรู้ใหม่ รวมทั้งความสาเร็จ และความ
ล้มเหลวของการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อเป็นแนวทางการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้บรรลุ
เป้ า หมาย และเผยแพร่ ได้ ในการถอดบทเรีย น การพู ด คุ ย สั ม ภาษณ์ เล่ า เรื่อ ง จั บ ประเด็ น
สังเคราะห์ให้ได้กระบวนการ วิธีการดาเนินงานจากบทเรียนหรือประสบการณ์ที่ผ่านมา มีการตั้ง
คาถาม 4 ข้อ ได้แก่ อะไรที่เรากาหนดว่าจะทา, อะไรเกิดขึ้นจริง, สองข้อนี้ให้ค่าน้าหนักร้อยละ 25
ทาไมจึงมีความแตกต่างจากสิ่งที่คาดหมายโดยให้ค่าน้าหนักร้อยละ 25 และได้เรียนรู้อะไร เราจะ
ท าอะไรต่อไปในอนาคต ให้ ค่าน้ าหนั กร้อยละ 50 ขั้น ตอนในการท ามีตั้ งแต่ กาหนดเวลาหลั ง
สถานการณ์จบสิ้นทันที ระบุผู้เข้าร่วมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ กาหนดประเด็นถอดบทเรียน
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ทบทวนการดาเนินงานตามวัตถุประสงค์กาหนด 3 สิ่งที่ปฏิบัติได้ ขั้นตอนดังกล่าวต้องมีวิทยากร
กระบวนการหรือผู้อานวยความสะดวกเป็นผู้จัดกระบวนการและผู้บันทึกสรุป
4. ถอดบทเรีย นเมื่ อ สิ้ น สุ ด โครงการ (Retrospect) เป็ น การถอดบทเรีย นเมื่ อ
สิ้นสุดโครงการ มีขั้นตอนดังนี้ ประชุมพร้อมแกนนา ตั้งคาถาม สิ่งที่เราทาผ่านมา เราจะทาอะไรใน
อนาคต ทบทวนวัตถุประสงค์และผลงาน แผนงานกระบวนการ ตั้งคาถามอะไรไปดี ทาไม ค้นหา
ว่าอะไรทาได้ดี และเสนอแนะว่าอะไรสามารถทาได้ดียิ่งขึ้นในอนาคต
5. การเรี ย นรู้ จ ากบทเรี ย นที่ ดี ห รื อ วิ ธี ป ฏิ บั ติ ที่ เป็ น เลิ ศ (Good/Better/Best
Practice) แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ คุ ณ ภาพของการท าสิ่ ง ที่ ถู ก ต้ อ งและปรับ ปรุง พั ฒ นาให้ ดี ขึ้ น อย่ า ง
ต่ อ เนื่ อ ง มี ขั้ น ตอนในการตกลงรายละเอี ย ดการน าเสนอผลการด าเนิ น การ การสรุ ป แต่ ล ะ
กระบวนการที่ทาให้ประสบความสาเร็ จ นาไปเผยแพร่ การสะท้อนกลับ การตรวจสอบวิถีปฏิบัติ
ซ้าๆ จนเกิดวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ
ยุ ท ธดนั ย สี ด าหล้ า (2550) ได้ ก ล่ าวไว้เรื่อ ง กระบวนการถอดบทเรีย น แบ่ ง
ออกเป็น 6 ขั้นตอน โดยขั้นเตรียมการประกอบด้วย ขั้นตอนที่ 1 และ 2 สาหรับขั้นดาเนินการถอด
บทเรียน ประกอบด้วยขั้นตอนที่ 3,4,5,6 ดังนี้
ขั้นเตรียมการ
1. เตรี ย มความพร้ อ ม มี 3 ส่ ว นที่ ต้ อ งด าเนิ น การคื อ 1) เตรี ย ม
กระบวนการออกแบบ วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องมือต่างๆ 2) เตรียมบรรยากาศให้ เงียบสงบ ไม่มี
สิ่งรบกวนการคิด ผ่อนคลายไม่ตึงเครียด และ 3) เตรียมผู้เข้าร่วมให้พร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่
มีเรื่องกังวลอาจใช้การนั่งสมาธิหรือการพูดคุยกัน
2. เตรียมความเข้าใจ คือ เป้าหมาย กระบวนการ บทบาทของผู้เข้าร่วม
เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันก่อนที่จะเริ่มกระบวนการถอดบทเรียนต่อไป
ขั้นดาเนินการถอดบทเรียน
1. เตรีย มความทรงจ า เพื่ อ สร้างให้ เกิด แรงจูงใจที่ ม าท าโครงการมาร่วมงาน
เป้าหมายที่ต้องการ กิจกรรมที่ทา ผลที่เกิดขึ้น เข้าใจความเป็นมาเป็นไป และแนวทางที่ทางาน
ร่วมกัน เพื่อให้ไปในทิศทางเดียวกัน
2. วิ เคราะห์ ค วามส าเร็ จ เป็ น การวิ เคราะห์ เปรี ย บเที ย บผลที่ ค าดหวั ง ตาม
วัตถุประสงค์ หรือตามองค์ประกอบตัวชี้วัดที่มีอยู่ เพื่อแสดงให้เห็นว่า มีอะไรเกิดขึ้น มากกว่าหรือ
น้อยกว่าอย่างไร ตรงตามที่หวังไว้หรือไม่
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3. วิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เป็นการวิเคราะห์ว่า มีอะไรที่หนุนเสริมหรือขัดขวาง
ในขั้นนี้
4. สังเคราะห์บทเรียนและข้อเสนอแนะ หลังจากที่รู้เหตุผลแล้วว่าผลที่เกิดขึ้นนั้น
เกิดขึ้น ได้อย่างไร เพราะอะไรก็คุยกันต่อว่า เราได้บทเรียนอะไรบ้าง ทั้งที่ เกี่ยวกับการวางแผน
กระบวนการทางาน กิจกรรมและเป้าหมาย รวมทั้งสังคม ชุมชน ที่ควรให้ความสาคัญ สิ่งที่ควรทา
ต่อไป และอะไรไม่ควรทาต่อ จะปรับปรุงวิธีการ อีกทั้งผู้รับผิดชอบต่อการปรับปรุงนั้น
ศุ ภ วั ล ย์ พลายน้ อ ย (2556) กล่ า วถึ ง ผู้ มี ส่ ว นส าคั ญ ในการถอดบทเรีย น ได้ แ ก่
ผู้จัดการ/ผู้ประสานงาน หรือเรีย กว่า “คุณ เอื้อ” สร้างความชัดเจนเกี่ยวกับ วัตถุป ระสงค์ การ
ประสานต่างๆ ในทุกด้าน สาหรับ “ คุณกิจ ” เป็นเจ้าของความรู้ และภูมิปัญญาที่ต้องการรวบรวม
ไว้เป็นบทเรียน ดังนั้นบุคคลที่จะมาร่วมถอดบทเรียน ไม่ควรเกินกลุ่มละ 10 คน ผู้อานวยความ
สะดวก หรื อ เรี ย กว่ า “ คุ ณ อ านวย ” “ คุ ณ ฟา (Facilitator) ” มี บ ทบาทส าคั ญ ในการสร้ า ง
บรรยากาศการพูดคุยที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมทุกคนได้แสดงความคิดเห็น และสามารถจับประเด็น
สาคัญ ความรู้สึก และดึงความรูท้ ี่ฝังลึกอยู่ในตัวผู้เข้าร่วมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ เป็นการ
ให้เรียนรู้จากคาตอบ ควรเป็นบุคคลภายนอกโครงการ ผู้บันทึกบทเรียน หรือเรียกว่า “ คุณลิขิต ”
ผู้บันทึกบทเรียนจะต้องมีทักษะในการเขียนสรุป และสังเคราะห์ได้ เก็บรวบรวมและสังเคราะห์เป็น
เอกสารเพื่อเผยแพร่ต่อไป
จุดอ่อนของการถอดบทเรียนและประยุกต์ใช้
1. ความที่ได้อาจเป็นส่วนๆ เกิดจากการไม่สามารถเชื่อมโยงเรื่องราวได้ เป็น
การดาเนินการที่ไม่มีระบบที่แน่ชัด
2. กลุ่มก็ไม่เห็นความสาคัญของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่จะต้องทาร่วมกัน
อาจเกิดการหวงวิชา
3. ระบบคิดจึงเป็นสิ่งสาคัญ ซึ่งความสามารถของระบบคิดอาจไม่สามารถ
สังเคราะห์องค์ความรู้ที่ท่วมท้นออกมาใช้ประโยชน์ได้
4. ขาดการแลกเปลี่ยนความรู้ที่ได้ จึงทาให้มีการทางานซ้า
5. การตัดสินใจดาเนินการนาส่วนอื่นมาพิจารณา โดยไม่ได้นาสิ่งที่จากการ
ถอดบทเรียนมาปรับแก้ไข
6. เกิดการเลียนแบบ ไม่ได้นามาจากการถอดบทเรียน
สรุปได้ว่า การถอดบทเรียนเป็นการจัดการความรู้วิธีหนึ่ง ที่นาทั้งแนวคิดและ
เครื่องมือเพื่อสร้างการเรียนรู้ โดยสกัดความรู้จากบุคคลออกมาให้เป็นความรู้ ที่ชัดเจน โดยมีวิธี
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วิทยาหลายแบบเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพิ่มพูนความรู้ซึ่งกันและกัน ซึ่งการวิจัยครั้งนี้
ผู้วิจัยมี การถอดบทเรียนหลังปฏิบัติการ (After Action Review: AAR) ในช่วยติดตามโปรแกรม
ย่อยที่ 1, 2, 3 และ 4 เพื่ อติดตามพฤติกรรมการบริโภคอาหาร จะท าให้ กลุ่ม ตัวย่างรู้ปั ญ หาที่
แท้จริงของตนเอง กิจกรรมที่ปฏิบัติมีความเหมาะสม (ดวงจันทร์ จุไรรัตน์, แถวจันทึก สถาพร, สุข
สาราญ อัจฉรา, บุญแท้ อุไรรัชต์, และ ดิษฐบรรจง เพ็ญแข, 2559) รวมทั้งการปรับเปลี่ยนอาหาร
สุขภาพตามความต้องการ โดยน าทั กษะการเลือกอาหารอาหารสุขภาพ วางแผนและจัดการ
อาหารสุ ขภาพ การเตรีย มอาหารสุ ขภาพ และการบริโภคอาหารสุ ข ภาพ สามี ก ารเรีย นรู้จ าก
บทเรียนที่ดีหรือวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Good/Better/Best Practice) ซึ่งเป็นการถอดบทเรียนเมื่อ
กลุ่มตัวอย่างได้เมนูชูสุขภาพต้นแบบของตนเอง รวมทั้งแนวทางการมีพฤติกรรมบริโภคอาหารที่
สอดคล้องกับวิถีชีวิตของตนเองได้
4. งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้อง
4.1 งานวิจัยในประเทศ
นิติ นาชิต, ชัยวิชิต เชียรชนะ, และ สิริรักษ์ รัชชุศานติ (2561) ศึกษาการประยุกต์ใช้
รูปแบบการประเมินหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นตามแนวคิดการประเมินแบบเสริมพลังอานาจใน
สถานศึกษาอาชีวศึกษา วัตถุประสงค์เพื่อทดลองใช้รูปแบบการประเมินหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ตามแนวคิดการประเมินแบบเสริมพลังอานาจในสถานศึกษาอาชีวศึกษา และ ประเมินคุณภาพ
การใช้รูปแบบฯ โดยออกแบบเครื่องมือการวิจัยคือ แบบประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบฯ และ
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบฯ ผลการวิจัยพบว่า 1. ผลการทดลองใช้รูปแบบการ
ประเมินฯ พบว่ามี 4 ขั้นคือ ขั้นการรวบรวมข้อมูล (Taking stock :T) หรือการตรวจสอบสถานภาพ
ของสิ่งที่ เป็น อยู่ วิเคราะห์ จุดอ่อนจุดแข็ง ผลผลิตสาคัญ ของขั้น ตอนนี้ คือ ผลการดาเนิ น งานที่
แท้จริงของสภาพที่เป็นอยู่ กาหนดจุดยืน และทาให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรู้สึกถึงความจาเป็นของการ
หาหลักฐานยืนยันผลการดาเนินการ ขั้นการตั้งเป้าหมาย (Setting Goals : S) เป็นการร่วมกัน
กาหนดเป้าหมายของการดาเนินการ ระดมสมอง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้เป้าหมายที่ทุ กคนเห็ น
สอดคล้องกัน ไม่ใช่เป้หาหมายระยะยาว แต่เป็นเป้าหมายที่สามารถเชื่อมโยงกับกิจกรรมและ
ผลลัพธ์โดยตรง ขั้นการพัฒนากลยุทธ์เพื่อปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมาย (Developing strategies:Ds)
ผู้มีส่วนร่วมเลือกและพัฒนากลยุทธ์เพื่อให้กิจกรรมดาเนินไปด้วยความสาเร็จตามวัตถุประสงค์
ระดมสมองพิจารณาทบทวนอย่างรอบคอบ โดยผู้มีส่วนร่วมต้องมีความรอบรู้เกี่ยวกับงานของ
ตนเองมากที่สุด และขั้นการจัดหาหลักฐานที่แสดงถึงความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน (Document
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process : Dp) ผู้มีส่วนร่วมจะถูกร้องขอให้พิจารณาหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าที่มี
ความสัมพันธ์กับเป้าหมายและหลักฐานต้องมีความน่าเชื่อถือ
ศิวรุท ขันติศิวนนท์ (2557) ศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการมีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมสุขภาพของชาวเขาเผ่าม้ง บ้ านแม่แรม ตาบลเตาปูน อาเภอสอง จังหวัดแพร่ ใช้กลุ่ม
ตัวอย่ างวิธี ก ารเลือกแบบเจาะจงจานวน 86 คน จากชาวเขาเผ่าม้ งที่ เป็ น หั วหน้ าครอบครัวที่
สามารถอ่านและเขียนภาษาไทยได้ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย โปรแกรมการมีส่วน
ร่วมในการส่งเสริมสุขภาพ โดยประยุกต์ใช้กระบวนการ AIC เป็นกิจกรรมที่เน้นการส่งเสริมสุขภาพ
แบบมีส่วนร่วม ตามหลัก 3 อ คือ การออกกาลังกาย การบริโภคอาหารที่มีประโยชน์ และการมี
อารมณ์ แจ่ม ใส เป็ น เนื้ อหาในกระบวนการสู่การปฏิ บัติและเกิดแผนกิจกรรมสุขภาพในชุมชน
ออกแบบกิจกรรมโดย A1 ประกอบด้วย 1) การเล่าที่มาและการก่อตั้งหมู่บ้านและสถานการณ์ด้าน
สุขภาพทั่วไปของหมู่บ้านโดยตัวแทนหรือผู้นาชุมชน โดยการประชุม กลุ่มใหญ่ 2)การวิเคราะห์
ตนเองเพื่อทราบสถานการณ์ข้อมูลสุขภาพ โดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านสุขภาพ โดยการ
ประชุมกลุ่มย่อย 3) นาเสนอข้อมูลสุขภาพในที่ประชุมกลุ่มใหญ่ A2 ประกอบด้วย 1) สร้างความ
เข้าใจในสภาพปัญหา บริบทพื้นที่ ค้นหาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพของคนในชุมชน โดยใช้
วิธี ก าร SWOT analysis โดยการประชุ ม กลุ่ ม ย่ อ ย 2) ร่ว มกั น ก าหนดวิสั ย ทั ศ น์ ในการส่ ง เสริม
สุขภาพของชุมชนโดยการประชุมกลุ่มใหญ่ I1 ประกอบด้วย การพัฒนาองค์ความรู้ในด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชน ตามกลยุทธ์ 3 อ I2 ประกอบด้วย 1) การค้นหากิจกรรมและวิธีก าร
ปฏิบัติด้านการส่งเสริมสุขภาพ แบ่งกลุ่มแล้วนาเสนอ 2) สร้างข้อตกลงในชุมชนด้านการส่งเสริม
สุขภาพ C1 ประกอบด้วย 1) การจัดทาแผนการดาเนินการ และผู้รับผิดชอบ และแบบสอบถาม
การรับรู้ประโยชน์และการรับรู้อุปสรรคของการส่งเสริมสุขภาพ วิเคราะห์ ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิง
พรรณนา และการทดสอบค่า ที แบบไม่ อิส ระ ผลการศึ ก ษาพบว่า ประสิท ธิผ ลของโปรแกรมฯ
ดังกล่าวมีค่าคะแนนเฉลี่ยการรับรู้แบบแผนความเชื่อสุขภาพในการส่งเสริมสุขาภาพหลังการ
ทดลองดีกว่าก่อนกาทดลองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ <0.01
รัถยานภิศ พละศึก , เบญจวรรณ ถนอมชยธวัช , และ ดลปภัฎ ทรงเลิศ (2561)
ศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่ วนร่วม (PAR) กระบวนการพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพชุมชน
แบบมีส่วนร่วม มีวัตถุประสงค์ในการอธิบายตัวแบบเชิงกระบวนการพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพ
ในชุมชนอย่างมีส่วนร่วมของชุม และวิเคราะห์ผลลัพธ์ของกระบวนการ ของตาบลแห่งหนึ่งในเขต
อาเภอเมือง จังนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นชุมชนพหุวัฒนธรรมที่กาลังเผชิญกับสังคมผู้สูงอายุ การ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น การเฝ้าระวังสุขภาพวัยทางาน และการป้องกัน และดูแลโรคเรื้อรัง กระบวนการ
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PAR ประกอบด้วย 1) ระยะวางแผนและพัฒ นานโยบายการสร้างเสริมสุขภาพชุมชน 2) ระยะ
ดาเนินการ 3) ระยะกากับติดตามกระบวนการพัฒนาการสร้ างเสริมสุขภาพ 4)ระยะประเมินผล
โดยมีการดาเนินการภายใต้ 3 โครงการ ผลการถอดบทเรียนพบว่ากระบวนการพัฒนาการสร้าง
เสริมสุขภาพชุมชนแบบมีส่วนร่วมโดยใช้ชุมชนเป็นฐานในการแก้ปัญหา
ชุติวรรณ ปุรินทราภิบาล (2541) ศึกษาการประยุกต์ทฤษฎีความสามารถตนเองใน
การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพด้านการรับประทานอาหารของผู้สูงอายุ ในชมรมผู้สูงอายุ จังหวัด
ปทุมธานี วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมฯ กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สูงอายุชมรมกลุ่ม
ทดลองจานวน 36 คน กลุ่มควบคุม 32 คน ผลการวิจัยพบว่า ภายหลังได้รับโปรแกรมสุขศึกษา
ผู้สูงอายุมีการเปลี่ยนแปลงด้านความรู้ การรับรู้ความสามารถตนเอง ความคาดหวังในผลลัพธ์
และพฤติ ก รรมรั บ ประทานอาหารที่ ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพดี ก ว่ า ก่ อ นการทดลองและดี ก ว่ า กลุ่ ม
เปรียบเทียบอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ การรับรู้ความสามารถตนเองและความคาดหวังในผลลัพธ์
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ส่งเสริมสุขภาพอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
นันท์พัสพร สุขสานต์ และคณะ (2561) ศึกษาผลของโปรแกรมส่งเสริมการกากับตน
องต่อพฤติกรรมการบริโภคและขนาดรอบเอวของผู้ป่วยสูงอายุโรคเบาหวานที่มีภาวะอ้วน โดยใช้
แนวคิดทฤษฏีกากับตนเอง กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ป่วยสูงอายุโรคเบาหวานที่มีภาวะอ้วนอายุ 60 ปีขึ้น
ไป ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 มีค่าดัชนีมวลกายมากกว่า 25 กก./ม2
ที่เข้ารับการรักษาที่รพ.สมเด็ จพระนางเจ้าสิริกิตต์จ.ชลบุรี จานวน 44 คน คัดเลือกแบบเจาะจง
แบ่งเป็นกลุ่มควบคุม 22 คน กลุ่มทดลอง 22 คน กลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมส่งเสริมกากับตนเอง
9 สั ป ดาห์ ประกอบด้ ว ย 8 กิ จ กรรม กิ จ กรรมละ 30 – 60 นาที ก าหนดกิ จ กรรมสั ป ดาห์ ที่
1,2,4,6,8,9 มี 5 ขั้นตอน รายละเอียดดังนี้ 1)การประเมินปัญหาและภาวะคุกคามสุขภาพ ประเมิน
ปัญ หาสุขภาพผู้ป่วยสูงอายุ เบาหวานที่ มีภาวะอ้วน โดยการพู ดคุยปัญ หาต่างๆ ผ่านกิจกรรม
มหันตภัยร้ายแรงในผู้ป่วยสูงอายุเบาหวานที่มีภาวะอ้วน และแจกคู่มือ 2) การสร้างแรงจูงใจ โดยมี
กิจกรรม กลับมาเถอะวันวาน สัญญาหัว ใจ ฉันต้องเปลี่ยนสิ่งใด และลดพุงพิชิตเบาหวานด้วยมือ
เรา พร้อมทั้งแจกคู่มือ 3) การวางแผนเผชิญ ปัญ หาและการเฝ้าสังเกต โดยกิจกรรม เฝ้าสังเกต
ตนเอง และกิจกรรมรับมืออย่างไร ทาให้ไม่อ้วน 4) การประเมินการรับรู้ความสามารถตนเอง โดย
กิจกรรม ล้มแล้วลุกขึ้นใหม่อีกครั้ง และ 5) การเสริมความเชื่อมั่นในตนเอง โดยการเยี่ยมบ้านกลุ่ม
ตัวอย่าง และการกระตุ้นเตือนทางโทรศัพท์ สื่อการสอนประกอบด้วย คู่มือ โมเดลอาหาร ตัวอย่าง
อาหารงานเลี้ยง ฉลากโภชนาการ สายวัดรอบเอว สมุดบันทึกการกากับตนเองประจาตัว และแบบ
ประเมินการกากับตนเองของผู้ป่วยสูงอายุ เบาหวานที่มีภาวะอ้วน ผลการวิจัยพบว่า 1)ค่าเฉลี่ย
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คะแนนพฤติกรรมการบริโภคหลังได้รับโปรแกรมฯ ดีกว่าก่อนได้รับโปรแกรมฯ และกลุ่มที่ได้รับ
โปรแกรมฯดีกว่ากลุ่มที่ได้รับการบริการปกติ 2) ค่าเฉลี่ยขนาดเส้นรอบเอวหลังได้รับโปรแกรมฯ
น้อยกว่าก่อนได้รับโปรแกรมฯ และน้อยกว่ากลุ่มที่ได้รับบริการปกติ
เพ็ญศรี พงษ์ประภาพันธ์, สุวิมล แสนเวียงจันทร์, และ ประทีป ปัญญา (2556) ได้
ศึกษาผลการใช้กระบวนการเสริมพลังในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผู้ที่มีระดับน้าตาลใน
เลือดสูงของชุมชนวัดปุรณาวาส โดยทาการวัดคะแนนพฤติกรรมสุขภาพได้แก่ ด้านบริโภคอาหาร
ออกกาลังกาย การพักผ่อน การคลายเคลียด และการรักษาอย่างต่อเนื่อง ก่อนกระบวนการเสริม
พลังและหลังกระบวนการเสริมพลังพบว่า คะแนนรวมพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มตัวอย่างหลัง
กระบวนการเสริมพลังเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพมากกว่าก่อนกระบวนการเสริมพลัง
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ภาสิ ต ศิ ริ เ ทศ และ ณ พวิ ท ย์ ธรรมสี ห า (2562) ได้ ศึ ก ษาทฤษฎี ก ารรั บ รู้
ความสามารถตนเองกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ พบว่าหากผู้สูงอายุมีการรับรู้
ความสามารถตนเองในระดับสูงก็จะมีการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมสุขภาพที่ดีและเหมาะสม ดังนั้น
ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถตนเองจึงมีความสาคัญในการนามาใช้เพื่อความมั่นใจให้ผู้สูงอายุ
ปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ การทบทวนแนวคิดทฤษฎี วิธีการสร้างความสามารถของ
ตนเองและศึกษาหลักฐานเชิงประจักษ์ จะช่วยให้บุคลากรทางด้านสุขภาพสามารถออกแบบการ
จัดกิจกรรมที่เหมาะสมเพื่อช่วยให้ผู้สูงอายุมีความมั่นใจในการแสดงออกพฤติกรรมที่เหมาะสม
พงศธร ศิลาเงิน (2560) ได้ ศึกษาปั จจัยที่ มี ความสัมพั น ธ์กับ พฤติกรรมการดูแล
สุขภาพตนเองของผู้สูงอายุในจังหวัดพะเยา โดยพบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
ดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุอย่างมีนัย สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ สถานภาพสมรส
การเป็นสมาชิกชมรมของผู้สูงอายุ การเข้าร่วมกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ การมีและการใช้คู่มือ
การส่งเสริมและดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ การได้รับแรงสนับสนุนจากบุคคลในครอบครัว และการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพของผู้สูงาอายุ ร่วมถึงส่งเสริมการใช้คู่มือการส่งเสริมและดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุ เพื่อให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุ
4.2 งานวิจัยต่างประเทศ
หลุยส์ มิง ยัน ชาง (Louisa Ming Yan Chang, 2017) ศึกษาความรอบรู้ด้านอาหาร
ของผู้ใหญ่เป็นตัวทานายการบริโภคอาหารสุขภาพและคุณภาพการบริโภค ความรอบรู้ด้านอาหาร
เป็นการเชื่อมโยงกันระหว่างความรู้ที่สัมพันธ์กับอาหารและทักษะการบริโภคอาหารสุขภาพ การ
ส่งเสริมให้เกิดความรอบรู้ด้านอาหารจึงมีความสาคัญที่จะป้องกันให้ผู้ใหญ่ไม่บริโภคอาหารที่มี
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สารอาหารต่ามากเกินไป หรือ อาหารพลังงานสูงเกินไป ถึงแม้ว่าการศึกษาองค์ประกอบความรอบ
รู้ด้านอาหารจะมาจากข้อมูลการในประชากรวัยรุ่น และเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความรอบรู้
ด้านอาหารและการส่งเสริมยุท ธศาสตร์ด้วยองค์ประกอบของความรอบรู้ด้านอาหารยังคงต่อ
พัฒนาต่อไป
โครินนา เกีย ครูส และคณะ (Corinna Grea Krause et al., 2018) ศึกษาการสร้าง
แบบสอบถามแบบสั้นสาหรับผู้ใหญ่ ในชาวสวิสเซอร์แลนด์ (SFLQ) โดยพัฒนาวิธีการวัดทักษะ
ทั่วไปตั้งแต่ระดับขั้นพื้นฐาน (Functional Food literacy) ระดับขั้นปฎิสัมพันธ์ (Interactive Food
literacy) และระดับขั้นวิจารณญาณ (Critical Food literacy) องค์ประกอบของความรอบรู้ด้าน
อาหาร โดยทาการทดลองในชาวสวิสเซอร์แลนด์ โดยลดบริโภคอาหารเกลือเพื่ อค้นหาโครงสร้าง
ภายในของแบบสอบถามจานวน 350 ราย และแยกหัวข้อรายการของแบบสอบถามตามกรอบของ
องค์ ป ระกอบต่ า งๆของความรอบรู้ ด้ า นอาหาร วิ เคราะห์ ปั จ จั ย ที่ เป็ น องค์ ป ระกอบพบว่ า มี
แบบสอบถามจานวน 12 ข้อ ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าครอนบัค 0.82 แสดงว่า ความคาดหวังเชิงบวก
มีความสัมพันธ์กับความรอบรู้ด้านอาหารและความรู้ตามคาแนะนาการบริโภคเกลือ โดยพบว่า
แบบสอบถามที่สร้างขึ้นนี้เป็นเครื่องมือที่มีความเหมาะสมและเที่ยงตรงในการประเมินความรอบรู้
ด้านอาหารในผู้ใหญ่ ที่สามารถช่วยให้การปฏิบัติงานด้านสาธารสุขนั้นมุ่งไปที่ความรอบรู้ด้าน
อาหาร
จิล ทอมสัน และคณะ (Jill Thompson et al., 2017) ศึกษาวิจัยเชิงคุณ ภาพเรื่อง
ความเข้าใจความเปราะบางด้านอาหาร และความรอบรู้ด้านสุขภาพในผู้สูงอายุชายที่เป็นหม้าย
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจสภาพปัญหาด้านอาหารของผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นในกลุ่มที่มี
ความเปราะบาง เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ ในผู้สูงอายุชายที่เป็น หม้ายจานวน 20 คน จาก
2 ชุมชนในประเทศอังกฤษตอนเหนือ พบว่าผู้สูงอายุชายที่เป็นหม้ายมี 5 ประการที่ต้องคานึงถึง
ได้แก่ ความปลอดภัยด้านการเงิน , เครือข่ายทางสังคม , ทักษะการประกอบอาหาร , อาหารและ
กิจวัตรประจาวันในรูปแบบชายโสด ให้ข้อเสนอแนะว่า ความเปราะบางด้านอาหารในผู้สูงอายุชาย
ที่เป็นหม้ายนั้น ควรมีการฝึกฝนการประกอบอาหารประจาวัน การเลือกซื้ออาหาร , การเตรียม
อาหาร , การประกอบอาหาร และรูปแบบการรับประทานอาหาร เนื่องมาจากมีความแยกตัวจาก
สังคม และขาดทักษะความรอบรู้ด้านสุขภาพ ความรู้ในการรักษาระดับสารอาหารให้เพียงพอต่อ
ความต้องการของร่างกาย ชายกลุ่มนี้จะต้องให้ความสาคัญในบริบทของสังคม เพิ่มกระบวนการ
ทางสังคมโดยการไปซุปเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งระดับในสังคมเป็นเหมือนปัจจัยกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรม
บริโภคอาหาร ชายที่ระดับสังคมสูงจะมีความรอบรู้ด้านสุขภาพในระดับปฎิสัมพันธ์ ซึ่งสามารถ
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ดูแลการบริโภคอาหาร การประกอบอาหารได้มากกว่าชายที่ระดับสังคมต่ากว่า ชายกลุ่มที่ศึกษา
เป็นชายเกษียณอายุ สามารถจ่ายเงินเพื่อซื้ออาหารได้หลากหลายและสามารถเดินทางไปตลาดได้
เอง โดยพบว่าความสามารถด้านการเงิน และความอิสระในการเลือกอาหารนั้น มีความสัมพันธ์ซึ่ง
กันและกัน ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญในการเพิ่มให้มีความสมบูรณ์ของชายกลุ่มนี้เพื่อลดความเปราะบาง
ด้านอาหาร มีกิจกรรมที่เป็นพื้นฐานของการมีพฤติกรรมบริโภคอาหารที่ดีได้อย่างต่อเนื่องเมื่ออายุ
เพิ่มมากขึ้น
โครินนา เกีย ครูส และคณะ (Corrinna Grea Krause, Sigrid Beer-Borst, Kathrin
Sommerhalder, Stefanie Hayoz, Thomas Abel, 2018) ศึกษาแบบสอบถามความรอบรู้ด้าน
อาหารสั้นๆ สาหรับผู้ใหญ่ โดยการศึกษาในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้พัฒ นาการวัดช่วงของ
ทั ก ษะรวมทั้ ง ระดั บ ความระดั บ ความรอบรู้ ด้ า นอาหาร ขั้ น พื้ น ฐาน,ขั้ น ปฏิ สั ม พั น ธ์ และขั้ น
วิจารณญาณ ในองค์ประกอบของความรอบรู้ด้านอาหาร การศึกษานี้ประเมินโดยใช้การวัด SFQL
(A short of food literacy questionnaire) โดยท าการทดลองในกลุ่ ม ตัวอย่ างที่ ลดปริม าณการ
บริโภคเกลือจานวน 350 คน โดยการตอบแบบประเมิ น SFQL ที่มีจานวนข้อตามองค์ประกอบ
ต่างๆของความรอบรู้ด้านอาหาร การวิเคราะห์ องค์ประกอบของปัจจัยต่างๆ แสดงให้ เห็น เป็น
โครงสร้างองค์ป ระกอบเดีย วกั น ของแบบสอบถาม 12 ข้อ ความเชื่อมั่น โดยมีค่าประสิท ธิ์แอล
ฟ่ าครอนบั ค 0.82 ซึ่งเป็ น ความสัม พั น ธ์เชิงบวกต่อความรอบรู้ด้ านสุข ภาพและความรู้ในการ
บริโภคเกลือตามคาแนะนา ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า การนาแบบสอบถาม SFQL มาใช้มีความ
เป็นไปได้และเป็นเครื่องมือที่มีความเชื่อมั่นในการประเมินความรอบรู้ด้านอาหารในผู้ใหญ่ โดย
สามารถช่วยในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขที่ต้องประเมินความรอบรู้ด้านอาหาร
อิว มาเรีย ทอมสัน และ ฮีเทอร์ การ์ดดีเนอร์ (Eua Y. N., Maria Thomson, Heather
Gardiner, 2018) ศึกษาการสังเคราะห์ทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับเครื่องมือในการ
ประเมินความรอบรู้ด้านอาหารและโภชนาการในผู้ใหญ่ โดยวิธีการค้นหาฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิค
ตั้งแต่ ม กราคม และ กรกฎาคม 2016 , มกราคม 2017 และ มี น าคม 2018 ที่ มี การตี พิ ม พ์ ใน
วารสารและการพัฒนาเครื่องมือการวัดความรอบรู้ด้านโภชนาการและความรอบรู้ด้านอาหาร ที่มี
การประเมินโดยมีกรอบแนวคิดตามระเบียบวิธีวิจัย พบรายชื่อและบทคัดย่อใหม่ทั้งหมด 2,563
รายการ และมี 524 รายการที่มีฉบับเต็ม ผลการศึกษาพบว่ามีเครื่องมือในการประเมินความรอบรู้
ด้านโภชนาการ (Nutrional Literacy) ทั้งหมดจานวน 13 เรื่อง ประเทศสหรัฐอเมริกา 7 เรื่อง, อีก 6
เรื่ อ งมาจากประเทศออสเตรเลี ย , นอร์ เวย์ , อิ ต าลี , ฮ่ อ งกง และญี่ ปุ่ น ประเทศละ 1 เรื่ อ ง
กลุ่มเป้าหมายในการประเมิน ได้แก่ ชาวสเปน , อิตาลี, ผู้ป่วยที่ดูแลเบื้องต้น, ครอบครัว และผู้ป่วย
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มะเร็งเต้ า นม จ านวนข้ อ อยู่ ระหว่ าง 6 – 64 ข้ อ ค าถาม และเป็ น การประเมิ น ความรอบรู้ด้ า น
โภชนาการในระดับขั้นพื้นฐาน (Function Nutrition Literacy) ค่อนข้างมากกว่าปัจจัยของความ
รอบรู้ด้านโภชนาการ โดยมีข้อเสนอแนะการวิจัยเพิ่มเติมในมิ ติอื่นๆ และมาตรวัดด้านจิตใจ ที่เป็น
ปัจจัยที่กว้างมากขึ้นของความรอบรู้ด้านโภชนาการ และการประเมินความรอบรู้ด้านอาหารซึ่งเป็น
สิ่งที่ต้องการทราบต่อไป
เฮเลน แอนนา วิ ด เจน และ ดาเนล กาลี ก อส (Helen Anna Vidgen, Danielle
Gallegos, 2014) ศึกษาพัฒนาความหมายของความรอบรู้ด้านอาหารภายใต้องค์ประกอบความ
รอบรู้ด้านอาหาร โดยมีการพิจารณาใน 2 มิติ ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารที่มีส่วนเกี่ยวข้องกั บ
นโยบายและงบประมาณ และผู้เชี่ยวชาญปฏิบัติการด้านอาหารและการบริโภคอาหาร โดยให้
ความหมายของความรอบรู้ด้านอาหารในบริบทระดับสูง มิติที่ 2 เป็นการศึกษาในเด็กวัยรุ่นทีอ่ าศัย
ในเขตชนบทซึ่งพวกเขาต้องรับผิดชอบในการประกอบอาหารด้วยตนเอง สาหรับผู้เชี่ยวชาญใช้
ระเบียบวิธีวิจัยเทคนิคเดลฟายจานวน 43 คน เด็กวัยรุ่นในชนบทใช้วิธีสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง
และการสัมภาษณ์ชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขา วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้ทฤษฎีฐานราก
มีการเปรียบเทียบข้อมูลภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม ซึ่งจากการศึกษาครั้งนี้ทาให้ได้องค์ประกอบ
จานวน 11 องค์ประกอบของความรอบรู้ด้านอาหาร โดยสามารถแยกองค์ประกอบหลักจานวน 4
องค์ประกอบ ได้แก่ การวางแผนและการจัดการ การเลือกอาหาร การเตรียมอาหาร และการ
บริโภคอาหาร ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้นาไปสู่การพัฒนาความหมายของคาว่า ความรอบรู้ด้าน
อาหาร (Food literacy)
อี มี ลี่ ทรูแ มน, ดาเนล แลน และชาลี น เอลลี อ อท (Emily Truman, Daniel Lane,
Charlene Elliott, 2017) ศึกษาการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับรายละเอียดของความรอบรู้ด้าน
อาหารเพื่อให้สามารถแยกแยะทุกอย่างในความรอบรู้ด้านอาหาร การวิเคราะห์แนวคิดหลัก และ
การายงานผลลัพธ์ วิธีการของแนวคิดนี้ จากฐานข้อมูลอิเลคทรอนิคหลายแหล่ง การศึกษาครั้งนี้ได้
รวบรวมวารสารตีพิมพ์บทคัดย่อจานวน 1049 เรื่อง การศึกษาที่เกี่ยวข้อง 67 เรื่อง ใช้ระเบียบวิธี
วิจัย ในการศึ ก ษา ทั้ งกลุ่ ม เป้ า หมาย และผลลั พ ธ์ที่ มี ค วามสัม พั น ธ์กับ ความรอบรู้ด้ านอาหาร
ผลการศึกษาพบว่าความหมายความรอบรู้ด้านอาหารส่วนใหญ่เน้นหนัก ไปที่การให้ความรู้ ข้อมูล
ข่าวสารและความเข้าใจ ร้อยละ 55 มากกว่าระดับพื้นฐานนั้นจะเป็นเรื่องทักษะ, ความสามารถ
และ ทางเลือกในการบริโภคอาหาร ร้อยละ 8 มีการวิเคราะห์ความหมายความรอบรู้ด้านอาหาร
จานวน 38 แหล่ ง ซึ่งพบความชุ ก ของ 6 ข้ อ ที่ ส าคั ญ ได้ แ ก่ ทั ก ษะและพฤติ ก รรม ร้อ ยละ 58,
ทางเลื อ กอาหาร ทางเลื อ กสุ ขภาพ ร้อ ยละ 66 , วัฒ นธรรม ร้อยละ 23, ความรู้ ร้อยละ 69 ,
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อารมณ์ ร้อยละ 13 และระบบอาหาร ร้อยละ 47 ซึ่งการศึกษาดังกล่าวทั้งหมดส่วนใหญ่ผลลัพธ์
เน้ นเรื่องวิธีการน าความรู้ไปใช้เป็น ส่วนใหญ่ โดยพบปัญ หาที่ เป็น กุญ แจสาคัญ 2 เรื่ องในการ
พัฒนากิจกรรม คือ การอธิบายผลลัพธ์ที่มีความจากัด และขาดการศึกษาที่เป็นมาตรวัดความรอบ
รู้ด้ านอาหารระดั บ ขั้น พื้ น ฐานสรุป ว่าการวิธี ก ารวัด ผลลั พ ธ์ ด้ า นสุ ข ภาพยั งมี น้ อ ยมาก ซึ่ งเป็ น
ช่องว่างในการศึกษาวิจัยในอนาคต
เอนเดรีย เบคเลย์ , เอลเลน เพนเตอร์ และแซทวินเดอร์ ดาร์ลิวอล (Andrea Begley,
Ellen Paynter, Satvinder S. Dhaliwal, 2018) พัฒ นาเครื่องมื อในการประเมิน โปรแกรมความ
รอบรู้ด้านอาหาร เป็นแบบสอบถามการบริหารจัดการตนเอง (Self-administered questionnaire)
เป็ น การวั ด พฤติ ก รรมการบริ โภคอาหารอย่ า งมี เป้ า หมาย โดย Food Sensations for Adults
program ในประเทศออสเตรเลี ย มี ก ารทดสอบความเที่ ย งตรงและความเชื่ อ มั่ น รายข้ อ โดย
ผู้เชี่ยวชาญ 1) ในการพัฒนาเครื่องมือ ด้วยการใช้วิธีการอนุมานสรุปโดยใช้เหตุผลจากหลักฐาน
เชิงประสบการณ์เกี่ยวกับความรอบรู้ด้านอาหารเป็นโครงสร้างในองค์ประกอบ และผลการทดสอบ
จากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบริโภคอาหารที่ทาการสารวจในแต่ละหัวข้อ ดังนั้นกระบวนการใน
การพัฒนาให้มีพฤติกรรมบริโภคอาหารที่ความเฉพาะเจาะจงตามรายประเมินในโปรแกรม รวมทั้ง
มีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงโครงสร้างได้ทั้งหมด 3 ปัจจัย ได้แก การวางแผนและการจัดการ
อาหารสุขภาพ , การเลือกอาหารสุขภาพ และการเตรียมอาหารสุขภาพ โดยมีค่าความเชื่อมั่นจาก
ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าครอนบัค 0.79 และ 0.81 การวิจัยนี้ได้ผลิตแบบสอบถามที่มีการตรวจสอบ
แล้ว มีประโยชน์ในการนาไปใช้เป็นจุดเริ่มต้นในโปรแกรมความรอบรู้ด้านอาหาร
เจนาดานี่ นานาแยคคารา, แคร์ มาร์เจอร์ริสัน และแอนโทนี่ เวอร์สเล่ย์ (Janadani
Nanayakkara, Claire Margerison, Anthony Worsley, 2018) ศึกษาความสาคัญ ความท้าทาย
และเส้นทางที่ปรับปรุง การให้การศึกษาความรอบรู้ด้านอาหารในโรงเรียนผู้สูงอายุ เป็นการวิจัย
เชิงสารวจในระบบออนไลน์ในประเทศออสเตรเลีย ในกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร สุขภาพ และ
นักการศึกษา เกี่ยวกับความคิดเห็นในการสร้างความรอบรู้ด้านอาหารในโรงเรียนผู้สูงอายุ จานวน
155 คน ระหว่างเมษายนถึ งตุ ลาคม 2017 ผลการสารวจได้ รับ ความเห็ น ข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงการให้การศึกษา โดยรวมเนื้อส่วนที่มีความเกี่ยวข้องกันไว้ด้วยกัน เช่น สาเหตุและการ
ป้องกันเศษอาหาร ร้อยละ 98 , การวางแผน การเตรียมอาหาร และการล้างมือร้อยละ 97 ฯลฯ
ปรับเนื้อหาให้มีความทันสมัย โดยเน้นองค์ประกอบในการปฏิบัติ เสนอให้ความรอบรู้อาหารเป็น
ภาคบังคับหรือรวมอยู่ในหลักแนวคิดความรอบรู้ด้านอาหารในส่วนที่เกี่ยวข้อง และยังเสนอให้นาผู้
มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ทั้ ง ภายในและภายนอกมี ส่ ว นร่วมในการวางแผน และน าเสนอในการปรับ
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คุณภาพระดับการศึกษาด้วย คาแนะนาจากผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้มีประโยชน์ต่อการพัฒนาความรอบ
รู้ด้านอาหารในโรงเรียนผู้สูงอายุซึ่งควรนาไปพิจารณา อานาจในการปรับการศึกษาเหล่านี้ควร
ค้นหาจากผู้ที่ส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ รวมทั้งอาชีพที่มี ความสัมพันธ์กับอาหาร ในการออกแบบและ
นาเสนอผลการศึกษาความรอบรู้ด้านอาหาร ซึ่งการศึกษาในอนาคตควรจะค้นหากลไกที่ดีที่สุดใน
การทางานร่วมกัน
เฮนนา อาร์ เนซั น , เคอร์ส ติ น เอิ ร์ ค เบอร์ ค (Hanna Arneson, Kerstin Ekberg,
2005) ศึกษากระบวนการประเมินแบบเสริมพลังในกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพที่ทางาน บนพื้นฐาน
แห่ ง การเรี ย นรู้ ในประเทศสวี เดน โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ น าพื้ น ฐานทางทฤษฎี ม าใช้ ในการ
เสริมสร้างสุขภาพในท างานด้วยกระบวนการประเมิน เสริม พลัง โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ
ปัญหาเป็นหลัก (Problem base learning) โดยกิจกรรมจะเสริมพลังทางสุขภาพให้แก่พนักงาน
การทดลองใน 3 องค์กรสาธารณะในประเทศสวีเดน มีการจัดการให้พนักงานทุกระดับมีโอกาสใน
การเข้าร่วมกิจกรรม ได้พนักงานรวม 97 คน แบ่งออกเป็น 13 กลุ่ม กลุ่มละ 6-8 คน ต้องพบกัน
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ในระยะเวลา 4 เดือน ในแต่ละกลุ่มจะมี facilitator เป็นผู้อานวยความสะดวกใน
กิจกรรมกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก เริ่มจากการตั้งเป้าหมาย พัฒนากลยุทธ์ที่จะทา
ให้ถึงเป้าหมาย หลังจากเข้าร่วมกิจกรรมมีการทา Focus group13 คนเกี่ยวกับกระบวนการเข้า
ร่วมกิจกรรม การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างในผู้นา การวิเคราะห์ผลการวิจัยบรรยายลักษณะเชิง
ปรากฏการณ์ ที่ เกิ ด ขึ้น แบ่ งออกเป็ น 6 ข้อ ได้ แ ก่ การสะท้ อนกลั บ , ความตระหนั ก ในตนเอง,
ทิศทางและการจัดการตนเอง, การเชื่อมโยงภายในกลุ่ม, การสนับสนุนทางสังคม และการปฏิบัติ
ผลการทดลองจากการใช้กระบวนการประเมินแบบเสริมพลังพบว่า มีการนากระบวนการดังกล่าว
ไปใช้ในระดับองค์กร , สถานที่ทางาน และบุคคล โดยกาหนดปัญหาและหาวิธีการต่างๆ เพื่อแก้ไข
การสนับสนุนทางสังคมและการเชื่อมโยงภายในกลุ่มเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นอย่างแรกในการปฏิบัติ
ตามกลยุทธ์นาไปสู่การปฏิ บัติได้ตามเป้าหมาย จากการวิจัยนี้พบว่าองค์ประกอบตัวชี้วัด การ
ปรับปรุงระบบของการสนับสนุนทางสังคม และการเชื่อมโยงระหว่างกลุ่ม ควรเป็นตัวอานวยให้เกิด
สุขภาพของคนในองค์กร เช่น สนามกีฬาส่งเสริมสุขภาพ การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นหลัก มีความ
เหมาะสม และเป็นเครื่องมือที่มีพลังที่สามารถสร้างพลังอานาจ
เคม ครูเกอร์ และคณะ (Kem P. Krueger et al, 2011) ศึกษาการออกแบบการเรียน
การสอนและการประเมิน หลักสูตรนโยบายทางสุขภาพบนพื้นฐานของทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมี
ความหมายของดีฟิงค์ โดยวัตถุประสงค์การวิจัยคือการนาทฤษฏีการเรียนรู้อย่างมีความหมายของ
ดีฟิงค์ไปใช้ในหลักสูตร และการกาหนดการปฏิบัติ เพื่อสร้างให้นั กศึกษามีความรู้ และสนใจใน
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นโยบายทางสุขภาพ โดยใช้ออกแบบใช้ในหลักสูตรของนักศึกษาปริญญาเอกด้านเภสัชศาสตร์
โดยกิจกรรมสะท้อนกลับจากการใช้ทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความหมายของดีฟิงค์ โดยการให้อ่าน
เค้าโครงบทเรียนในกลุ่มเล็กๆ และแบ่งปันช่วยกันเรียนรู้ , การเข้าฟังการสอนเรื่องต่างๆ , และการ
จัดทาโครงการที่เกี่ยวกับนโยบายทางสุขภาพ และกิจกรรมจาลองสถานการณ์เป็นงานสุดท้าย มี
การประเมิ น ผลหลัก สูต ร โดยวิธีวัดผลก่อ นและหลั งในกลุ่ม ทดลองและกลุ่ม ควบคุม (Pretest
Posttest non-randomize control design) โดยมี นั ก ศึ ก ษ าพ ยาบาลและนั ก ศึ ก ษ าสั ง คม
สงเคราะห์ เป็นกลุ่มควบคุม ผลการทดลองพบว่า กลุ่มทดลองมีความสนใจ และระดับความรู้
เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ซึ่งควรสร้างกิจกรรมที่นาทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความหมาย
ของดีฟิงค์ไปปรับใช้เพื่อเพิ่มความสนใจของนักศึกษา และความสาคัญในการเรียนรู้นโยบายทาง
สุขภาพ
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บทที่ 3
วิธีการดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจัยและพัฒนา (Research & Development) ใช้วิธีการวิจัย
แบบผสมผสาน (Mixed Method Research) ทั้ ง เชิ ง ปริ ม าณและเชิ ง คุ ณ ภาพร่ ว มกั น ในการ
ดาเนิ น การวิ จัย แบบแผนการวิ จัยเป็ น แบบผสมผสานด้ วยวิธีห ลัก และวิธีรองแบบเรีย งล าดั บ
(Sequential Dominant and Less Dominant design) โดยก าหนดขอบเขตการวิ จั ย 3 ระยะ
ดังนี้
ระยะที่ 1 การศึ ก ษาองค์ ป ระกอบ ตั วชี้ วัด สร้า งแบบประเมิ น ความรอบรู้ด้ า น
อาหาร การประเมินระดับความรอบรู้ด้านอาหารของครูและบุคลากรทางการศึกษาวัยเกษียณ และ
แนวทางการจัดโปรแกรมฯ ใช้แบบแผนการวิจัยผสมผสาน (Mixed Method research) ด้วยวิธี
หลักและวิธีรองแบบเรียงลาดับ (Sequential Dominant and Less Dominant design) โดยวิธีการ
หลักคือการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
โดยการทบทวนวรรณกรรมอย่ า งเป็ น ระบบ (Systematic Review) การสั ม ภาษณ์ ผู้ เชี่ย วชาญ
เกี่ยวกับความรอบรู้ด้านอาหาร ด้วยเทคนิคการสัมภาษณ์ แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured
Interview) เพื่อได้ข้อมูลความรอบรู้ด้านอาหารและแนวทางการพัฒนาแบบประเมินความรอบรู้
ด้านอาหาร และการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บริหาร บุคลากรสานักงานฯ เพื่อให้ได้
แนวทางในการสร้างและออกแบบโปรแกรมฯ ที่มีความเหมาะสมกับครูและบุคลากรทางการศึกษา
วัยเกษียณ และวิธีการรองคือการวิจัยเชิงปริมาณ โดยการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ปรับปรุง
และการทดลองใช้ (Try Out) น าไปใช้ป ระเมิน ความรอบรู้ด้านอาหารกับ กลุ่ม ครูและบุ คลากร
ทางการศึกษาวัยเกษียณ ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research)
ระยะที่ 2 การสร้างและพัฒนาโปรแกรมสร้างเสริมความรอบรู้ด้านอาหารในครูและ
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาวั ย เกษี ย ณ เป็ น แบบแผนการวิ จั ย แบบผสมผสาน(Mixed Method
Research) แบบรองรับภายใน (Embedded design) โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณในแบบแผน
หลั ก คื อ น าผลการสั ง เคราะห์ ที่ ได้ จ ากระยะที่ 1 สรุป วิ เคราะห์ ข้ อ มู ล เพื่ อ สร้า งและออกแบบ
โปรแกรมฯ ให้ ตอบสนองกั บความต้องการของกลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษาวัยเกษี ยณ
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพของโปรแกรมฯ ด้วยวิธีวิจัยเชิงประเมินผล (Evaluation Research)
ปรับปรุงแก้ไขครั้งที่ 1 การทดลองนาร่องโปรแกรมฯ ในกลุ่มตัวอย่างขนาดเล็ก ด้วยการวิจัยแบบ
ก่ อ นการทดลอง (Pre Experiment Research) และแบบแผนรองใช้ วิ ธี ก ารวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ
(Qualitative Research) ในการประเมินผลโปรแกรมฯ ด้วยเทคนิคการถอดบทเรียน (After Action
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Review) สรุปข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และปรับปรุงแก้ไขครั้งที่ 2
เพื่อให้ได้โปรแกรมฯ ที่มีคุณภาพ
ระยะที่ 3 การทดลองใช้และประเมินผลของโปรแกรมสร้างเสริมความรอบรู้ด้าน
อาหารในครูและบุคลากรทางการศึกษาวัยเกษี ยณ สาหรับระยะนี้ เป็น แบบแผนการวิจัยแบบ
ผสมผสาน (Mixed Method Research) แบบรองรับภายใน (Embedded design) โดยใช้วิธีการ
วิจัยเชิงปริมาณในแบบแผนหลักคือ การทดลองใช้โปรแกรมฯ ในสถานการณ์จริง (Trial Run) ด้วย
การวิจัยเชิงทดลอง (Experiment Research) วิเคราะห์สรุปผลโปรแกรมฯ รวมทั้งประเมินผลการ
ใช้โปรแกรมฯ โดยใช้แ บบประเมิน ความพึ งพอใจ และแบบแผนรองใช้ วิธีการวิ จัยเชิงคุณ ภาพ
(Qualitative Research) ในการประเมินผลโปรแกรมฯ ด้วยเทคนิคการถอดบทเรียนหลังจากการ
เข้าร่วมโปรแกรมฯ (After Action Review) สรุปประเด็น ด้วยเทคนิควิเคราะห์ เนื้อหา (Content
Analysis) เพื่อนาไปสู่โปรแกรมสร้างเสริมความรอบรู้ด้านอาหารในครูและบุคลากรทางการศึกษา
วัยเกษียณฉบับสมบูรณ์ ขั้นตอนการดาเนินการวิจัยทั้ง 3 ระยะ สรุปดังภาพประกอบ 12
ในการวิจัย ครั้งนี้ ได้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมสาหรับพิ จารณา
โครงการวิจัยที่ทาในมนุษย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีหมายเลขรับรอง คือ SWUEC-G031/2562X เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562
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ผู้วิจัยได้กาหนดวิธีการวิจัยในแต่ละระยะการวิจัยทั้ง 3 ระยะ โดยมีขอบเขตแหล่งข้อมูล
วิจัย รูปแบบการวิจัย และวิธีการดาเนินการวิจัยโดยมีกระบวนการเป็นขั้นตอนที่ 1 – 10 ดังนี้
ระยะที่ 1 การศึกษาองค์ประกอบ ตัวชีว้ ัด สร้างแบบประเมินความรอบรูด้ า้ นอาหาร การ
ประเมินระดับความรอบรูด้ า้ นอาหารของครูและบุคลากรทางการศึกษาวัยเกษียณ และ
แนวทางการจัดโปรแกรมฯ
วัตถุประสงค์ระยะที่ 1
เพื่ อ ศึ ก ษาองค์ ป ระกอบ ตั วชี้วัด สร้างแบบประเมิ น ความรอบรู้ด้ านอาหาร การ
ประเมินระดับความรอบรู้ด้านอาหารของครูและบุคลากรทางการศึกษาวัยเกษียณ และแนวทาง
การจัดโปรแกรมฯ
รูปแบบการวิจัย
การวิจั ย ระยะที่ 1 นี้ ใช้แ บบแผนการวิจั ย ผสมผสาน (Mixed Method Research)
ด้ ว ยตั ว หลั ก และตั ว รองตามล าดั บ (Sequential Dominant and Less Dominant design) โดย
การศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ด้วยวิธีการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (Systematic
Review) การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับความรอบรู้ด้านอาหาร เพื่อทราบข้อมูลความรอบรู้
ด้านอาหารที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุไทย และแนวทางพัฒนาแบบประเมินความรอบรู้ด้านอาหาร
แล้วนาข้อมูลที่ได้มาสังเคราะห์ร่วมกันเพื่อให้ได้องค์ประกอบ ตัวชี้วัดความรอบรู้ด้านอาหาร แบบ
ประเมินความรอบรู้ด้านอาหาร นาไปสู่การประเมิ นความรอบรู้ด้านอาหารของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาวัยเกษียณ การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ปรับปรุง และการทดลองใช้ (Try Out)
แล้วนาไปใช้ในการประเมินระดับความรอบรู้ด้านอาหารกับกลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษาวัย
เกษียณ โดยการวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research) เพื่อนาผลการประเมินระดับความรอบรู้ด้าน
อาหารมาเป็ น แนวทางในการร่างโปรแกรมฯ การสัม ภาษณ์ ผู้มี ส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บ ริห าร
บุคลากรสานักงานฯ ด้วยเทคนิคการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured Interview)
โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อทราบข้อมูลแนวทางการจัดกิจกรรมใน
โปรแกรม
วิธีการดาเนินการวิจัย
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบความรอบรู้ด้าน
อาหาร ด้วยการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (Systematic Review) เพื่อให้ได้กรอบแนวคิด
องค์ประกอบความรอบรู้ด้านอาหาร โดยกาหนดเกณฑ์คัดเลือกวรรณกรรมดังนี้
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เกณฑ์การคัดเลือกวรรณกรรม
- สังเคราะห์ความหมายและกรอบแนวคิด
- คัดเลือกเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับความรอบรู้ด้านอาหาร
- รายงานผลการศึกษาหรือตีพิมพ์ปี ค.ศ. 2009 - 2019
- รายงานหรือตีพิมพ์ผลการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ
เกณฑ์การคัดเลือกออก
- การศึกษานั้นไม่เกี่ยวข้องกับความรอบรู้ด้านอาหาร
ส าหรั บ พฤติ ก รรมการบริ โภคอาหารในผู้ สู ง อายุ ทฤษฏี ก ารเรี ย นรู้ อ ย่ า งมี
ความหมายของดีฟิ งค์ (Dee Fink’s taxonomy) การจัดการเรียนรู้โดยกระบวนการกลุ่ม (Group
Process) การถอดบทเรี ย น (Lesson Learn) แนวคิ ด การประเมิ น แบบเสริ ม พลั ง อ านาจ
(Empowerment Evaluation) ด าเนิ น การเก็ บ รวบรวมวิ เ คราะห์ ในลั ก ษณ ะการทบทวน
วรรณกรรมอย่ า งเป็ น ระบบ (Systematic Review) รวบรวมข้ อมู ล ด้ วยเทคนิ ค วิเคราะห์ เนื้ อ หา
(Content Analysis) เพื่อให้ได้ข้อมูลในการสร้างและออกแบบโปรแกรมฯ
ขั้นตอนที่ 2 สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ โดยใช้การศึกษาบริบทเชิงคุณภาพ ด้วยเทคนิค
การสั ม ภาษณ์ แ บบกึ่ ง โครงสร้ า ง (Semi-structure Interview) โดยใช้ แ บบสั ม ภาษณ์ แ บบกึ่ ง
โครงสร้าง (Semi-structure Interview) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น และวิเคราะห์ข้อมูลสรุปอุปนัย (Analytic
Induction) เพื่อได้ข้อมูลความรอบรู้ด้านอาหารที่เหมาะสมในผู้สูงอายุไทย และแนวทางในการ
พัฒนาแบบประเมินความรอบรู้ด้านอาหาร
2.1 กาหนดคุณสมบัติผู้เชี่ยวชาญ
กลุ่มผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการสร้างเสริมพฤติกรรมการบริโภคของผู้สูงอายุ
และ/หรือ ความรอบรู้ท างสุ ข ภาพ หรือ ความรอบรู้ ด้ า นอาหาร จ านวน 5 คน ประกอบด้ ว ย
ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขศึกษา 3 คน และด้านพฤติกรรมสุขภาพ จานวน 2 คน โดยผู้วิจัยคัดเลือก
ผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดนี้โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยมีเกณฑ์ในการคัด
เข้า (Inclusion Criteria) ดังนี้
- เป็นบุคลากรทางการแพทย์ (แพทย์ พยาบาล นักสุขศึกษา โภชนากร
นักวิชาการ หรือ ผู้เกี่ยวข้อง) ที่มีประสบการณ์ในการจัดทาโครงการ หรือ การวิจัยด้านสร้างเสริม
พฤติกรรมการบริโภคของผู้สูงอายุ
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- เป็นนักวิชาการ หรือครู บุคลากรทางการศึกษา ที่ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ
ความรอบรู้ทางสุขภาพ ความรอบรู้ด้านอาหาร หรือที่มีประสบการณ์ในการจัดทาโครงการเกี่ยวกับ
ความรอบรู้ทางสุขภาพ
- มี ผ ลงานวิ จั ย เผยแพร่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ความรอบรู้ ด้ า นอาหาร หรื อ
พฤติกรรมบริโภคของผู้สูงอายุ หรือ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ ดังรายชื่อในภาคผนวก
เกณฑ์ในการคัดออก (Exclusion Criteria) ดังนี้
- ผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์คัดเข้า ไม่ประสงค์ให้ข้อมูลการ
สัมภาษณ์
2.2 สร้ า งแบบสั ม ภาษณ์ ผู้ เชี่ ย วชาญ เป็ น ลั ก ษณะแบบสั ม ภาษณ์ แ บบกึ่ ง
โครงสร้าง (Semi-structure Interview) โดยผู้วิจัยกาหนดประเด็นคาถาม และคาสาคัญ ในการ
สัมภาษณ์ เพื่อเป็นแนวทางในการสัมภาษณ์ ให้ได้มาซึ่งข้อมูลความรอบรู้ด้านอาหารที่เหมาะสม
กับสังคมไทย และแนวทางการพัฒนาแบบประเมินความรอบรู้ด้านอาหาร
2.3 หาคุณ ภาพเครื่องมื อแบบสัมภาษณ์ ผู้เชี่ยวชาญ โดยผู้วิจัยให้ อาจารย์ที่
ปรึก ษาปริญ ญานิ พ นธ์ เป็ น ผู้ พิ จารณาคุ ณ ภาพของแบบสั ม ภาษณ์ ผู้ เชี่ย วชาญ น าไปทดลอง
สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ 2 คน พิจารณาแนวทางการตอบคาถามของผู้ให้การสัมภาษณ์ และนามา
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
2.4 เก็บข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ โดยวิธีการสัมภาษณ์โดยตรง เนื่องจาก
เป็นข้อมูลที่มีความจาเพาะ และมีข้อมูลความรอบรู้ด้านอาหารที่ต้องการคาอธิบายที่เหมาะสมกับ
ผู้สูงอายุไทย
2.5 วิเคราะห์ข้อมูล โดยการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปอุปนัย (Analytic Induction)
ขั้นตอนที่ 3 สร้างแบบประเมินความรอบรู้ด้านอาหารในครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาวัยเกษียณ และการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือฯ
3.1 สร้างแบบประเมินความรอบรู้ด้านอาหารของครูและบุคลากรทางการศึกษา
วัยเกษียณ ผู้วิจัยนาผลสรุปจากการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบในขั้นตอนที่ 1 และการ
สัมภาษณ์ ผู้เชี่ยวชาญในขั้นตอนที่ 2 มาสังเคราะห์ร่วมกันได้องค์ประกอบหลักความรอบรู้ด้าน
อาหาร ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 1) ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ 2) ทักษะ
ด้านอาหาร ประกอบด้วย การเลือกอาหาร การวางแผนและจัดการอาหาร การเตรียมอาหาร การ
บริโภคอาหาร และ3) พฤติกรรมด้านอาหาร และตัวชี้วัดจานวน 60 ตัวชี้วัด ซึ่งนาเป็นกรอบใน
การสร้างแบบประเมินตามองค์ประกอบความรอบรู้ด้านอาหาร โดยใช้ข้อคาถามที่มีไวต่อการวัด
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ระดับความรอบรู้ด้านอาหาร และเป็น สถานการณ์ เกี่ยวกับอาหารในชีวิตประจาวัน โดยแบบ
ประเมินความรอบรู้ด้านอาหาร (Food literacy Questionnaires) นั้นจะสะท้อนความรอบรู้ด้าน
อาหารตั้งแต่ระดับขั้นพื้นฐาน (Functional Food literacy) ระดับขั้นปฏิสัมพันธ์ (Interactive Food
literacy) ระดับขั้นวิจารณญาณ (Critical Food literacy) ซึ่งมีลักษณะของแบบประเมิน ดังนี้
3.1.1 ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ (Food and nutrition knowledge)
มีลักษณะเป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิด ลักษณะเป็นข้อคาถามแบบเลือกตอบ เพื่อวัดระดับ
ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ ดังตัวอย่างข้อคาถาม ดังนี้
1) ส่วนใดของฉลากโภชนาการที่บอกถึงข้อมูลของอาหารชนิดนั้น
ก. วิธีการใช้ / ปรุง ข. วันหมดอายุ
ค. แหล่งผลิต
ง. ปริมาณสารอาหารต่อหน่วยบริโภค
3.1.2 ทั กษะด้านอาหาร ประกอบด้วย ทักษะการเลือกอาหาร ทั กษะการ
วางแผนและจัดการอาหาร ทักษะการเตรียมอาหาร ทักษะการบริโภคอาหาร เป็นแบบสอบถาม
ชนิดปลายเปิด ลักษณะเป็นสถานการณ์ในชีวิตประจาวัน ตอบคาถามโดยการเขียนตอบหรือแสดง
ความคิ ด เห็ น ได้ อ ย่ า งอิ ส ระของตนเอง เพื่ อ วัด ทั ก ษะด้ านอาหาร โดยมี เกณฑ์ ให้ ค ะแนนแบบ
Scoring rubrics ลั ก ษณะเป็ น ระดั บ คะแนนแบบแยกส่ ว น (Analytic rubrics) ดั ง ตั ว อย่ า งข้ อ
คาถามในสถานการณ์ 1 ทักษะการเลือกอาหาร ดังนี้
นางสมทรง อายุ 63 ปี เกษียณอายุราชการ อยู่บ้านกับสามีอายุ 67 ปี
บุตรชายอายุ 29 ปี ค่อนข้างมีเวลาว่าง ชอบทาอาหารรับประทานเอง ต้องการทาเมนูอาหารเย็น
สาหรับตนเองและครอบครัว อีก 2 คน จึงออกไปจ่ายตลาดที่ร้านสะดวกซื้อใกล้บ้าน เพื่อหาซื้อ
วัตถุดิบมาทาเมนูอาหาร ได้แก่ น้าพริกปลาย่าง ผักสด ฟักตุ๋นไก่ยาจีนใส่เห็ดหอม ซึ่งเป็นแบบจีน
แท้ๆ แต่ยังขาดความรู้ที่ทาให้เหมือนกับต้นตารับต้องการได้รับความรู้เพิ่มเติม สาหรับ ขนมหวาน
เป็ น ไอศกรีม และผลไม้ จึงไปเลือกซื้อ ไอศกรีม พบว่าข้อมู ล โภชนาการของไอศกรีม ดั งข้อมู ล
ด้านล่าง จึงตัดสิน ใจซื้อไอศครีมดังกล่าว EXP : 15102019 หากท่านเป็น นางสมทรง จาก
สถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น จงตอบคาถามดังต่อไปนี้
1. จากฉลากโภชนาการของไอศกรีม ท่ านคิด ว่านางสมทรงมี การ
ตัดสินใจที่เหมาะสมหรือไม่ อย่างไร
2. ถ้านางสมทรงต้องการเลือกซื้ออาหารที่สดใหม่ มีคุณ ภาพ ใน
ราคาที่เหมาะสม จากแหล่งซื้อที่มีการพูดคุย สอบถามข้อมูลอาหารได้ นางสมทรงควรทาอย่างไร
ก่อนที่จะไปเลือกซื้ออาหารจากแหล่งดังกล่าว
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3. อาหารที่ น างสมทรงเลื อ กซื้ อ ท่ า นคิ ด ว่ า มี คุ ณ ภาพและความ
น่าเชื่อถือ หรือไม่อย่างไร
4. อาหารที่ น างสมทรงเลื อ กซื้ อ ท่ า นคิ ด ว่ า มี ค วามเหมาะสมกั บ
สุขภาพของนางสมทรง และครอบครัว หรือไม่อย่างไร
5. ท่านคิดว่า นางสมทรงเลือกซื้ออาหารที่ปลอดภัยจากสารปนเปื้อน
หรือไม่ อย่างไร
6. หากท่านเป็นนางสมทรง จะเลือกซื้อเห็ดหอมคุณภาพดี ท่านจะ
แสวงหาแหล่งผลิต หรือแหล่งซื้อเห็ดหอมคุณภาพดีจากที่ใด
3.1.3 พฤติกรรมด้านอาหาร เป็ นแบบสอบถามชนิดปลายปิด ลักษณะเป็น
ข้อคาถามเลือกตอบ แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ตามมาตรวัดลิเคริ์ท (Likert
scale) 4 ระดับ ได้แก่
4 หมายถึง ปฏิบัติทุกครั้ง
3 หมายถึง ปฏิบัติบ่อยครั้ง
2 หมายถึง ปฏิบัตินานๆครั้ง
1 หมายถึง ไม่ได้ปฏิบัติ
ตัวอย่างข้อคาถาม ดังนี้
1) ท่านวิเคราะห์ฉลากโภชนาการก่อนเลือกซื้ออาหาร
2) ท่านมีการค้นหาข้อมูลด้านอาหารจากแหล่งสื่อต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ
3) ท่านประเมินคุณภาพ และความน่าเชื่อถือของอาหารก่อนเลือกซื้อ
หลังจากนั้นผู้วิจัยนาแบบประเมินความรอบรู้ด้านอาหารให้อาจารย์ที่ปรึกษา
ควบคุมปริญญานิพนธ์พิจารณาตรวจสอบแก้ไข และปรับปรุงเพื่อนาไปสู่การตรวจสอบคุณภาพ
จากผู้เชี่ยวชาญต่อไป
3.2 ตรวจสอบคุณ ภาพแบบประเมิน ความรอบรู้ด้านอาหาร โดยผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบคุณภาพของแบบประเมินความรอบรู้ด้านอาหาร จานวน 5 คน
3.2.1 กาหนดคุณสมบัติ ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพแบบประเมินความ
รอบรู้ด้านอาหาร ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขศึกษา 3 คน ด้านพฤติกรรมสุขภาพ 1 คน ด้าน
อาหารและโภชนาการ 1 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดย
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพข้อคาถามให้ค่าน้าหนักเป็นคะแนน ดังนี้ (พวงรัตน์, 2543)
ข้อคาถามมีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
ให้คะแนนเป็น +1
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ข้อคาถามที่ไม่แน่ใจว่ามีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ให้คะแนนเป็น 0
ข้อคาถามไม่มีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
ให้คะแนนเป็น -1
นาผลการพิจารณาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญรายข้อ ไปหาค่าดัชนีความ
สอดคล้องของเนื้อหาของข้อคาถาม (Index of Item Objective Congruence ; IOC) (พวงรัตน์,
2543) และเลือกข้อคาถามที่มี ค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป พิจารณาความถูกต้อง
เหมาะสม และปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณ ภาพตัวชี้วัด และเกณฑ์ การให้คะแนนของแบบ
ประเมินความรอบรู้ด้านอาหาร โดยการให้คะแนนของผู้เชี่ยวชาญเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating scale) ตามมาตรวัดลิเคริ์ท (Likert scale) 5 ระดับดังนี้
ระดับคะแนน ระดับความคิดเห็น
5
เห็นด้วยมากที่สุด
4
เห็นด้วยมาก
3
เห็นด้วยปานกลาง
2
เห็นด้วยน้อย
1
เห็นด้วยน้อยที่สุด
นาผลการพิจารณาไปหาค่าเฉลี่ยเพื่อพิจารณาความเหมาะสมตามเกณฑ์
การประเมินดังนี้ ค่าเฉลี่ย 4.51 - 5.00 มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 3.51 - 4.50
ความเหมาะสมในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 2.51 - 3.50 ความเหมาะสมในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย
1.51 - 2.50 ความเหมาะสมในระดับน้อย ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.50 ความเหมาะสมในระดับน้อย
ที่สุด
3.3 ทดลองใช้ (Try out) แบบประเมินความรอบรู้ด้านอาหารกับครูและบุคลากร
ทางการศึกษาวัยเกษียณ
3.3.1 กาหนดกลุ่มตัวอย่างทดลองใช้ (Try out)
ครูและบุคลากรทางการศึกษาวัยเกษียณ อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป และมี
น้ าหนั ก เกิ น เกณฑ์ ม าตรฐาน มี ค่ าดั ช นี ม วลกาย (Body Mass Index : BMI) 23.0 ขึ้ น ไป เก็ บ
ข้ อ มู ล จากการท าส ามะโนประชากร (Cencus) จ านวน 200 คน ในศู น ย์ ดู แ ลครูแ ละบุ ค ลากร
ทางการศึก ษาสูงอายุ กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม ที่ 1
ทดลองใช้ (Try out) จานวน 30 คน เพื่อทดลองใช้แบบประเมินความรอบรู้ด้านอาหาร และกลุ่มที่
2 จานวน 170 คน เพื่อตอบแบบประเมินความรอบรู้ด้านอาหาร
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สาหรับกลุ่มที่ 1 ทดลองใช้ (Try out) จานวน 30 คน ได้มาโดยคัดเลือก
กลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) เพื่อทดลองใช้แบบประเมินความรอบรู้ ด้าน
อาหารตรวจให้คะแนน และวิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือ ก่อนนาไปใช้ในการเก็บข้อมูลจริง โดยมี
เกณฑ์ในการคัดเข้า (Inclusion Criteria) ดังนี้
- ยิ น ดี ให้ ค วามร่ ว มมื อ ในการตอบแบบประเมิ น ความรอบรู้ ด้ า น
อาหาร
- ยินดีเข้าร่วมกิจกรรมในโปรแกรมฯ
เกณฑ์ในการคัดออก (Exclusion Criteria) ดังนี้
- ไม่ประสงค์ในการตอบแบบประเมินความรอบรู้ด้านอาหาร
3.3.2 หาคุณภาพเครื่องมือ แบบประเมินความรอบรู้ด้านอาหาร ดังนี้
- ค่าความเชื่อมั่น ( Reliability) การตรวจสอบความเชื่อมั่นของเครื่องมือ
วิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการหาค่าความเชื่อมั่นแบบวัดความสอดคล้องภายใน (Measurement of Internal
Consistency) โดยวิธีก ารหาสัมประสิท ธิ์แอลฟ่ าของครอนบั ค ซึ่งควรมี ค่าสัม ประสิท ธิ์แอลฟา
ของครอนบัค ตั้งแต่ 0.70 ขึ้นไป (สมชาย วรกิจเกษมสกุล, 2554)
- ค่ า อ านาจจ าแนก (Discrimination) ผู้ วิ จั ย ได้ ค่ า อ านาจจ าแนกของ
เครื่องมือ แบบประเมินความรอบรู้ด้านอาหาร ตามเกณฑ์มีค่าตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป โดยพิจารณาจาก
ค่าสหสัมพันธ์ของคะแนนรายข้อกับคะแนนรวมเมื่อหักคะแนนข้อนั้นออก (Corrected Item total
Correlation)
- ค่าความยากรายข้อ (Difficulty) การตรวจสอบความยากรายข้อ เพื่อ
พิ จ ารณาสั ด ส่ ว นระหว่ า งจ านวนผู้ ต อบข้ อ สอบในแต่ ล ะข้ อ ถู ก ต่ อ จ านวนผู้ เข้ า สอบทั้ ง หมด
(พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543) กาหนดเกณฑ์อยู่ระหว่าง 0.20 - 0.80
3.3.3 เก็บข้อมูลแบบประเมินความรอบรู้ด้านอาหาร โดยวิธีการตอบแบบ
ประเมิน พร้อมทั้งอธิบายวิธีบันทึกตลอดจนคาศัพท์อธิบายต่างๆ ให้แก่กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยจะไป
รับแบบสอบถามตามวันเวลาที่นัดหมายไว้ ถ้าตอบแบบประเมินไม่เรียบร้อย จะสัมภาษณ์เพิ่มเติม
จนกระทั่งได้ข้อมูลครบถ้วน
3.3.4 วิ เคราะห์ ข้ อ มู ล โดยการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ด้ ว ยสถิ ติ เชิ ง พรรณนา
(Descriptive statistic) เพื่อการแจกแจงความถี่ หาค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ
ขั้นตอนที่ 4 ประเมินความรอบรู้ด้านอาหารในกลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษาวัย
เกษียณ จากศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาสูงอายุ กรุงเทพมหานคร โดยการวิจัยเชิง
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สารวจ (Survey Research) เพื่อทราบระดับความรอบรู้ด้านอาหาร และเป็นแนวทางในการสร้าง
และออกแบบโปรแกรมฯ ที่มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นในระยะที่ 2
4.1 กาหนดกลุ่มตัวอย่างประเมินความรอบรู้ด้านอาหาร
ครูและบุคลากรทางการศึกษาวัยเกษียณ ซึ่งได้มาโดยการคัดเลือกประชากร
เข้ากลุ่มตัวอย่างในกลุ่มที่ 2 จานวน 170 คน เพื่อตอบแบบประเมินความรอบรู้ด้านอาหาร โดย
มีเกณฑ์ในการคัดเข้า (Inclusion Criteria) ดังนี้
- ยินดีให้ความร่วมมือในการตอบแบบประเมินความรอบรู้ด้านอาหาร
- ยินดีเข้าร่วมกิจกรรมในโปรแกรมฯ
เกณฑ์ในการคัดออก (Exclusion Criteria) ดังนี้
- ไม่ประสงค์ในการตอบแบบประเมินความรอบรู้ด้านอาหาร
4.2 เก็บข้อมูลแบบประเมินความรอบรู้ด้านอาหาร โดยวิธีการตอบแบบประเมินฯ
ถ้าตอบแบบประเมินไม่เรียบร้อย จะสัมภาษณ์เพิ่มเติมจนกระทั่งได้ข้อมูลครบถ้วน
4.3 วิเคราะห์ข้อมูล โดยการใช้สถิติบรรยาย เพื่อแจกแจงความถี่ หาค่าเฉลี่ย ค่า
ร้อยละ
ขั้นตอนที่ 5 สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องกับกลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษาวัยเกษียณ
โดยใช้ วิ ธี ก ารวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ ด้ ว ยเทคนิ ค การสั ม ภาษณ์ แ บบกึ่ ง โครงสร้าง (Semi-structure
Interview) โดยใช้แบบสัมภาษณ์ แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structure Interview) และวิเคราะห์
ข้อมูลสรุปอุปนัย (Analytic Induction) เพื่อได้ข้อมูลแนวทางในการจัดกิจกรรมในโปรแกรมฯ โดย
สัมภาษณ์ ในกลุ่มตัวอย่าง จานวน 2 กลุ่ม โดยการเปรียบเทียบความคงที่ของข้อมูล (Constant
comparative)
5.1 กาหนดคุณสมบัติผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
1) ผู้บริหารสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึก ษา กระทรวงศึกษาธิการ จานวน 5 คน ซึ่งผู้ อานวยการสานั กอานวยการ
จานวน 1 คน ผู้อานวยการนโยบายและยุทธศาสตร์ จานวน 1 คน ผู้อานวยการกลุ่มสวัสดิการ
จานวน 1 คน ผู้อานวยการกลุ่มจัดการงานทั่วไป จานวน 1 คน ผู้อานวยการกลุ่มงานเวชกรรม
จ านวน 1 คน ซึ่ ง การคั ด เลื อ กผู้ บ ริ ห ารทั้ ง หมดนี้ โ ดยวิ ธี ก ารเลื อ กแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) โดยมีเกณฑ์ในการคัดเข้า (Inclusion Criteria) ดังนี้
- เป็ น ผู้ มี บ ทบาทหน้ าที่ ในก าหนดนโยบาย วางแผน แนวทางในการ
พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของครู แ ละครูแ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ระดั บ
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คณะกรรมการ หรือเป็น ผู้มีบทบาทหน้ าที่ ในกาหนดนโยบาย วางแผน แนวทางในการพัฒ นา
คุณภาพชีวิตของครูและบุคลากรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ระดับสานักงาน
- เป็นผู้มีความเกี่ยวข้องกับการวางแผน แนวทางในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของครูและครูและบุคลากรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยเฉพาะการสร้างเสริม
สุขภาพครูและครูและบุคลากรทางการศึกษา
- เป็นผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดโครงการการสร้างเสริมสุขภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา
เกณฑ์ในการคัดออก (Exclusion Criteria) ดังนี้
- ไม่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์คัดเข้า
- ไม่สะดวกในการให้การข้อมูลสัมภาษณ์
2) บุคลากรของสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา และ/หรือ ผู้ที่มีประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิการภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน 5 คน โดยผู้วิจัยคัดเลือกบุคลากร
ทั้ ง หมดนี้ โ ดยวิ ธี ก ารเลื อ กแบบเจาะจง (Purposive Sampling)โดยมี เ กณฑ์ ใ นการคั ด เข้ า
(Inclusion Criteria) ดังนี้
- เป็นบุคลากรของสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิ
ภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งมีหน้าที่โดยตรงหรือมีความสอดคล้องกับต่อการพัฒนา
คุณ ภาพชีวิตของครูและบุคลากรทางการศึกษา เช่น การดูแลรักษาพยาบาล การสร้างเสริม
สุขภาพและการป้ องกัน โรค การจัดกิจกรรมเพื่ อส่งเสริม สวัสดิการและสวัสดิการภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา , การดูแลร้านอาหาร เป็นต้น
- เป็ น ผู้ที่ มีป ระสบการณ์ ในการท าหน้ าที่ เกี่ยวข้องกับ การท างานด้ าน
สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษามาไม่ต่ากว่า 2 ปี
เกณฑ์ในการคัดออก (Exclusion Criteria) ดังนี้
- คุณสมบัตไิ ม่เป็นไปตามเกณฑ์คัดเข้า
- ไม่สะดวกในการให้การข้อมูลสัมภาษณ์
5.2 สร้างแบบสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา
วัยเกษียณ เป็นลักษณะแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structure Interview) โดยผู้วิจัย
กาหนดประเด็นคาถาม และคาสาคัญในการสัมภาษณ์ เพื่อเป็นแนวทางในการสัมภาษณ์ ให้ได้มา
ซึ่งข้อมูลแนวทางในการจัดกิจกรรมในโปรแกรมฯ
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5.3 หาคุณภาพเครื่องมือแบบสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องฯ โดยผู้วิจัยให้อาจารย์
ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์เป็นผู้พิจารณาคุณภาพของแบบสัมภาษณ์ นาไปทดลองสัมภาษณ์ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง 2 คน พิจารณาแนวทางการตอบคาถามของผู้ให้การสัมภาษณ์ และนามาปรับปรุง
แก้ไขตามข้อเสนอแนะ
5.4 เก็บข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องฯ โดยวิธีการสัมภาษณ์รายบุคคล
เนื่องจากเป็นข้อมูลที่มีความจาเพาะ และรายละเอียดแนวทางในการจัดกิจกรรมในโปรแกรมฯ
5.5 วิเคราะห์ข้อมูล โดยการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปอุปนัย (Analytic Induction)
ระยะที่ 2 การสร้างและพัฒนาโปรแกรมสร้างเสริมความรอบรูด้ ้านอาหารในครูและ
บุคลากรทางการศึกษาวัยเกษียณ
วัตถุประสงค์ระยะที่ 2
เพื่อสร้างโปรแกรมสร้างเสริมความรอบรู้ด้านอาหารในครูและบุคลากรทางการศึกษา
วัยเกษียณ โดยนาผลการสังเคราะห์ข้อมูลจากระยะที่ 1 มาสร้างโปรแกรมสร้างเสริมความรอบรู้
ด้ า นอาหารในครูแ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาวั ย เกษี ย ณ ฉบั บ ร่า ง (Draft Prototype) พั ฒ นา
โปรแกรมสร้างเสริมความรอบรู้ด้านอาหารในครูและบุคลากรทางการศึกษาวัยเกษียณ โดยการ
ตรวจสอบคุณภาพโปรแกรมสร้างเสริมความรอบรู้ด้านอาหารในครูและบุคลากรทางการศึกษาวัย
เกษียณและปรับปรุงแก้ไขครั้งที่ 1 ทดลองนาร่องใช้โปรแกรมฯ (Pilot Prototype) ในกลุ่มตัวอย่าง
ขนาดเล็ก กลุ่มละ 3 คน จานวน 2 กลุ่ม (Develop Prototype) และปรับปรุงแก้ไขครั้งที่ 2
รูปแบบการวิจัย
การวิจัยระยะที่ 2 นี้ใช้วิธีการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method Research) แบบ
รองรับภายใน (Embedded design) โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณในแบบแผนหลักคือ นาผลการ
สังเคราะห์ที่ได้จากระยะที่ 1 สรุปวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสร้างและออกแบบโปรแกรมฯ ตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพของโปรแกรมฯ ด้วยวิธีวิจัยเชิงประเมินผล (Evaluation Research) ปรับปรุงแก้ไข
ครั้งที่ 1 การทดลองนาร่องโปรแกรมฯ ในกลุ่มตัวอย่างขนาดเล็ก ด้วยการวิจัยแบบก่ อนการทดลอง
(Pre Experiment Research) และแบ บ แผน รองใช้ วิ ธี ก ารวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภ าพ (Qualitative
Research) ในการประเมิน ผลโปรแกรมฯ ด้วยเทคนิ คการถอดบทเรียน (After Action Review)
สรุปข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และปรับปรุงแก้ไขครั้งที่ 2 เพื่อให้ได้
โปรแกรมฯ ที่มีคุณภาพ
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วิธีการดาเนินการวิจัย
ขั้นตอนที่ 6 ร่างโปรแกรมสร้างเสริมความรอบรู้ด้านอาหารครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาวัยเกษียณ โดยการนาผลจากการสังเคราะห์ทั้งหมดในขั้นตอนที่ 1-5 ได้แก่ ผลจากข้อมูล
จากการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ การสังเคราะห์เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผลการ
สังเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารในประเทศไทย ผลการประเมินระดับ
ความรอบรู้ด้านอาหาร ซึ่งเป็นข้อมูลสารสนเทศที่สะท้อนถึงระดับความรอบรู้ด้านอาหารในครูและ
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาวั ย เกษี ย ณ รวมทั้ ง แนวทางการจั ด โปรแกรมฯ ซึ่ ง ได้ ม าจากผลการ
สังเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร บุคลากรสานักงานฯ นาทั้งหมดมาสร้างและพัฒนา
โปรแกรมฯ โดยการออกแบบร่างโปรแกรมฯ (Draft Prototype) นั้นได้วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของ
องค์ประกอบของรูปแบบความรอบรู้ด้านอาหาร (Food literacy Model) และการเรียนรู้ตามทฤษฎี
ของดีฟิงค์ (Dee Fink’s Taxonomy) มาเป็นแนวทางในการสร้างโปรแกรมฯ ซึ่งประกอบด้วยการ
สร้างเสริมความรอบรู้ด้านอาหารจานวน 4 โปรแกรมย่อย โดยแบบประเมินความรอบรู้ด้านอาหาร
ที่ได้ออกแบบสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือจากระยะที่ 1 เป็นเครื่องมือในการประเมินผล
ในโปรแกรมฯ สาหรับรายละเอียดร่างโปรแกรมสร้างเสริมความรอบรู้ด้านอาหารในครูและบุคลากร
ทางการศึกษาวัยเกษียณ (Draft Prototype) ดังตาราง 19
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ตาราง 19 รายละเอียดร่างโปรแกรมสร้างเสริมความรอบรู้ด้านอาหารในครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาวัยเกษียณ (Draft Prototype)
กิจกรรม
ประสบการณ์เรียนรู้
สื่อ
ประเมินผล
การเรียนรู้
โปรแกรมย่อยที่ 1 การสร้างเสริมความรอบรู้ด้านอาหารด้านการเลือกอาหารเพื่อสุขภาพ
ความรอบรู้ เพื่อให้ครูและ ประเมิน
1. ผู้ช่วยวิจัยสร้างสัมพันธภาพ 1.พาวเวอร์ 1.แบบ
ด้านอาหาร บุคลากร
สุขภาพด้วย ที่ดีระหว่างกลุ่มตัวอย่างที่เข้า พอยด์
ประเมินความ
- เข้าใจ
ทางการศึกษา ตนเอง
ร่วมการวิจัย (30นาที)
2.อุปกรณ์ที่ รอบรู้ด้าน
ผลกระทบจาก วัยเกษียณ
เบื้องต้น
2. ผู้วิจัยชี้แจงกลุ่มตัวอย่าง
ใช้ประเมิน อาหาร(Preอาหารที่มีผลต่อ ทราบข้อมูล
เกี่ยวกับความมุ่งหมาย และ ความเสี่ยง test) (T1)
สุขภาพ
ด้านสุขภาพ
ขั้นตอนการวิจัย ประโยชน์ที่จะ ด้านสุขภาพ
- ความตระหนัก ตนเอง ทาให้
ได้รับและการนาผลการวิจัยไป 3.ใบบันทึก 2.เกณฑ์
ของตนเองที่จะ ตระหนักถึง
มาตรฐานทาง
ใช้ (30นาที)
สุขภาพ
สร้างความ
กายสาหรับ
ปัญหาสุขภาพ
3. ผู้วิจัยแบ่งกลุ่มย่อยออกเป็น
สมดุลอาหาร ประกอบในการ
3 – 4 กลุ่ม โดยพิจารณาการ
ประชาชน
เพื่อให้มีสุขภาพ ตัดสินใจในการ
เข้าร่วมของสมาชิกในแต่ละ
ทั่วไป
ดี บอกได้ถึง
มีพฤติกรรม
กลุ่มให้มีความหลากหลาย
3.สามารถ
อาหารที่ดีและไม่ บริโภคอาหาร
(30นาที)
ตอบคาถาม
ดีต่อสุขภาพ
สุขภาพ
4. ผู้วิจัยให้ข้อมูลเกณฑ์การ
ได้ถูกต้อง
รวมทั้งสัดส่วน
ประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ
ของอาหารอย่าง
ตนเอง เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้น
4.พิจารณา
เหมาะสม
ด้านสุขภาพเป็นจุดเริ่มต้นใน
จากแบบ
Fink’s
การสร้างเสริมพฤติกรรมการ
บันทึกสุขภาพ
Taxonomy
บริโภคอาหารที่เหมาะสมกับวัย
-ความรู้พื้นฐาน
สูงอายุ ได้แก่ การชั่งน้าหนัก
-Evaluation
วัดส่วนสูง การวัดเส้นรอบเอว
Empowerment
ด้วยตนเอง การคานวณ BMI
การวัดความดันโลหิต ตรวจชีพ
จร การหายใจ และสะท้อน ผล
ให้กลุ่มตัวอย่างทราบ (30นาที)
5. กระตุ้นให้กลุ่มแลกเปลี่ยน
แนวคิด

ความมุ่งหมาย
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ความมุ่งหมาย

กิจกรรม
การเรียนรู้

ประสบการณ์เรียนรู้

เรียนรูเ้ กี่ยวกับผลการ
ประเมินความเสี่ยงด้าน
สุขภาพตนเอง และเชื่อมโยง
สู่การสร้างพฤติกรรมบริโภค
อาหารที่เริ่มได้จากการเลือก
อาหารได้อย่างเหมาะสม
6. การกาหนดพันธกิจ
(Mission) หรือสิ่งจะทาและ
บรรลุในโปรแกรม (30 นาที)
7. การกาหนดกิจกรรมที่
สาคัญในโปรแกรม (30 นาที)
8. การจัดลาดับความสาคัญ
ของกิจกรรมในโปรแกรม
(30นาที)
ความรอบรู้ เพื่อให้ครูและ เลือกอาหาร 1. มอบหมายให้แต่ละกลุ่มเข้า
ด้านอาหาร บุคลากรทางการ ดีสุขภาพดี ร่วมในกิจกรรมในแต่ละฐาน
- การเข้าถึง
ศึกษาวัยเกษียณ
ฐานและ 20 นาที รวม 3 ฐาน
แหล่งอาหารที่ มีความรู้และ
รวม 60 นาที
หลากหลาย
เข้าใจพื้นฐาน
2. สรุปแลกเปลี่ยนเรียนรู้
- สามารถบอก เกี่ยวกับการ
ร่วมกัน ในความรู้ความเข้าใจ
ได้ว่าอะไรอยู่ใน เลือกอาหาร
สิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วม
ผลิตภัณฑ์
สุขภาพ และ
กิจกรรมในแต่ละฐานและมา
อาหาร มาจาก สามารถ
สรุปในกลุ่มใหญ่ เพื่อกระตุ้น
แหล่งใด เก็บ วิเคราะห์อาหาร
ให้เกิดพฤติกรรมบริโภค
รักษา และ
ที่ตนเอง
อาหาร (60นาที)
นาไปใช้ อย่างไร รับประทาน
3. ผู้วิจัยให้ข้อมูลเกี่ยวกับสื่อ
ประจาวันและ
ออนไลน์ แหล่งเรียนรู้ ที่
เกิดการเรียนรู้ใน
สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้
สร้างเมนูสุขภาพ
(30นาที)
ได้

สื่อ

ประเมินผล

1. สื่อการ
สอน
แบ่งเป็น 3
ฐาน ได้แก่
จาน 6 ส่วน
, ฉลาก
โภชนาการ
แบบต่างๆ ,
อาหาร
แลกเปลี่ยน
ธง
โภชนาการ
2. นาฬิกา
จับเวลา

1. ใบ
วิเคราะห์
อาหารในแต่
ละมื้อ
2. การสังเกต
จากการมีส่วน
ร่วม
3. การ
นาเสนอผลที่
ได้รับจาก
กิจกรรม
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กิจกรรม
การเรียนรู้

ประสบการณ์เรียนรู้

สื่อ

ประเมินผล

- ตัดสิน
เหมาะสมกับ
คุณภาพของ บริบทตนเอง
อาหารได้
Fink’s
Taxonomy
-ความรู้พื้นฐาน
-การนาไปใช้

4. ให้ทุกคนวิเคราะห์อาหาร
ของตนเองที่รับประทานใน
ชีวติ ประจาวันจากใบ
วิเคราะห์อาหารหลังจากนั้น
ให้ทดลองสร้างเมนูสุขภาพ
ของตนเองใน 1 วัน และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
ภายในกลุ่ม (30นาที)
โปรแกรมย่อยที่ 2 การสร้างเสริมความรอบรู้ด้านอาหารด้านการเลือกอาหารเพื่อสุขภาพ
องค์ประกอบ
ความรอบรู้
ด้านอาหาร
- การบริหารจัด
การเงินและ
เวลาสาหรับ
อาหาร
สุขภาพได้
- วางแผนการ
บริโภคอาหาร
ทั้งในสภาวะ
ปกติและไม่
ปกติ
- การตัดสินใจ
บริโภคอาหาร
สุขภาพอย่าง
ยืดหยุ่น เพื่อ
ได้รับอาหารที่
มีความสมดุล
ด้วย

เพื่อให้ครูและ เผชิญความ
บุคลากรทางการ ท้าทายมุ่งสู่
ศึกษาวัยเกษียณ เป้าหมาย
สามารถวางแผน
และจัดการ
บริโภคอาหารได้
อย่างเหมาะสม
กับตนเอง

1. ผู้ช่วยวิจัยสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีระหว่าง
กลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมการ
วิจัย แบ่งกลุ่มย่อย 3 กลุ่ม
(15 นาที)
2. ผู้วิจัยชี้แจงการเข้าร่วม
โปรแกรม การวางแผนและ
การจัดการบริโภคอาหาร
สุขภาพ และการร่วม
กิจกรรม เผชิญความท้า
ทายมุ่งสู่เป้าหมาย
(15 นาที)
3. กาหนดเวลา 30 นาที ให้
สถานการณ์ตัวอย่าง ได้แก่
งานเลี้ยง และรับประทาน
อาหารนอกบ้าน และให้
ร่วมกันระดมสมองในการ
วางแผนการบริโภคอาหาร
จากสถานการณ์ที่ได้รับ

.1Flip
chart
2ปากกาเม.
จิก
3นาฬิกา.
จับเวลา

1. ใบบันทึกการ

วางแผนบริโภค
อาหาร
2. การสังเกต
จากการมีส่วน
ร่วม
3. การนา
เสนอผลที่ได้รับ
จากกิจกรรม
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- แหล่งอาหารที่
หาได้
Fink’s
Taxonomy
- การนาไปใช้
(Application)
- การบูรณาการ
(Integration)
- มิติความเป็น
มนุษย์
(Human
Dimension)
- การเผยแพร่
ความรู้สู่
บุคคลอื่น
(Caring)
- การเรียนรู้ว่า
จะเรียนรู้ได้
อย่างไร
(Learning
How
to
Learn)
-Evaluation
Empowerment

ความมุ่งหมาย

กิจกรรม
การเรียนรู้

ประสบการณ์เรียนรู้
โดยนาความรู้ความเข้าใจที่
ได้รับจากกิจกรรมที่ผ่านมา
ปรับใช้ในการวางแผนและ
การจัดการบริโภคอาหาร
(30 นาที)
4.บันทึก Flip chart ประจา
กลุ่ม (30นาที)
5. ผู้แทนแต่ละกลุ่มสรุปการ
วิเคราะห์การวางแผนและการ
จัดการบริโภคอาหารจาก
สถานการณ์ที่ได้รับมา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างเท่า
เทียม กลุ่มละ 10 นาที
รวม 30 นาที
6. การกาหนดเป้าหมายที่
ต้องการบรรลุ (Setting goal)
(30นาที)
7,การพัฒนากลยุทธ์และ
ปฏิบัติตามกลยุทธ์ (Develop
Strategies) (30นาที)
8.ผู้วิจัยเชื่อมโยงเนื้อหาเข้าสู่
การวางแผนและจัดการการ
บริโภคอาหารสุขภาพของ
ตนเอง โดยให้แต่ละคน
ทดลองวางแผนและจัดการ
บริโภคอาหาร จาก
สถานการณ์ที่ตนเองเคยผ่าน
มา และถ้ามีโอกาสอีกครั้ง จะ
ทาอย่างไร รวมทั้ง
ตั้งเป้าหมายการบริโภคของ

สื่อ

ประเมินผล
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กิจกรรม
การเรียนรู้

ประสบการณ์เรียนรู้

สื่อ

ประเมินผล

ตนเองเพื่อเป็นพันธะสัญญา
ลงในใบบันทึกการวางแผน
บริโภคอาหารและนาไป
ปฏิบัติที่บ้านเป็นเวลา 2
สัปดาห์ (30นาที)
9.ให้ทุกคนนาเสนอ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างเท่า
เทียม เกี่ยวกับผลการ
วางแผนและจัดการบริโภค
อาหารของตนเองคนละ 5
นาที (60นาที)
10.ผู้วิจัยสรุปการวางแผน
บริโภคอาหารที่ให้กลุ่ม
ตัวอย่างปฏิบัติตามแผนที่
ตนเองได้กาหนดไว้ และ
เชื่อมโยงสู่โปรแกรมย่อยที่ 3
การเตรียมอาหารสุขภาพ ที่
ทุกคนจะต้องเตรียมอาหาร
สุขภาพในบริบทของตนเอง
มาแสดงให้กลุ่มได้เห็นในครั้ง
ถัดไป
โปรแกรมย่อยที่ 3 การสร้างเสริมความรอบรู้ด้านอาหารด้านการเตรียมอาหารเพื่อสุขภาพ
ความรอบรู้
ด้านอาหาร
-ทาอาหาร
รสชาติดีเท่าที่มี
อาหารใน
ขณะนั้น
ความสามารถ

เพื่อให้ครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาวัยเกษียณ
เข้าถึงสังคม
อาหารสุขภาพ
และสามารถ
เตรียมอาหาร

เข้าถึงสังคม 1. ผู้ช่วยวิจัยสร้าง
อาหาร
สัมพันธภาพที่ดี
สุขภาพ
ระหว่างกลุ่มตัวอย่างที่
สร้างสรรค์
เข้าร่วมการวิจัย
เมนูชูสุขภาพ แบ่งกลุ่มย่อยกลุ่ม
ตัวอย่าง 3 กลุ่ม
(15 นาที)

1.พาวเวอร์ 1. ใบบันทึกการ
พอยด์
วางแผน
2. ระบบ
บริโภคอาหาร
อินเตอร์เน็ต2. แบบประเมิน
3.facebook เมนู
ชูสุขภาพ
ต้นแบบ
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ในการเตรียม
สุขภาพของ
อาหารที่หาได้ ตนเองได้
ประสิทธิภาพการ
ใช้อุปกรณ์
ประกอบอาหาร
รวมถึงทักษะใน
การประยุกต์ตารับ
อาหาร
- การนาหลัก
อาหาร
ปลอดภัยไปใช้
และการล้างมือ
- การบูรณาการ
(Integration)
มิติความเป็น
มนุษย์ (Human
Dinmension)
Fink’s Taxonomy
- การนาไปใช้
(Application)
- การบูรณาการ
(Integration))
- การเผยแพร่
ความรู้สู่บุคคล
อื่น (Caring)
- การเรียนรู้ว่าจะ
เรียนรูไ้ ด้
อย่างไร
(Learning
How to Learn)

กิจกรรม
การเรียนรู้

ประสบการณ์เรียนรู้
2. ผู้วิจัยชี้แจงการเข้าร่วม
โปรแกรม การเตรียม
อาหารสุขภาพ และการ
ร่วมกิจกรรม เข้าถึงสังคม
อาหารสุขภาพ สร้างสรรค์
เมนูชูสุขภาพ (15นาที)
3. สร้างกิจกรรมกลุ่มโดยการ
จัดตัง้ Group facebook
อาหารสุขภาพ เพื่อให้ทุก
คนสามารถนาผลงานมา
แบ่งปัน และแสดงให้เห็น
ถึงพฤติกรรมการบริโภค
อาหารสุขภาพ (30นาที)
4. ให้กลุ่มตัวอย่างร่วมเข้า
Group facebook และ
LINE Group แนะนา
การใช้ประโยชน์จาก
การจัดตั้งกลุ่ม และการ
รับรู้แหล่งข้อมูลอาหาร
สุขภาพ(60นาที)
5. ให้แต่ละคนเตรียม
อาหารสุขภาพต้นแบบ
ของตนเอง (Modeling
food) มาในแสดงให้
กลุ่มชิม (60นาที)

สื่อ

ประเมินผล
ในผู้สูงอายุ
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กิจกรรม
การเรียนรู้

ประสบการณ์เรียนรู้

สื่อ

ประเมินผล

7. สร้างกิจกรรมกลุ่มโดย
3.การสังเกต
การจัดตั้ง Group
จากการมีส่วน
facebook อาหารสุขภาพ
ร่วมการนาเสนอ
เพื่อให้ทุกคนสามารถนา
โพสต์ข้อมูล
ผลงานมาแบ่งปัน
ของกลุ่ม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
ตัวอย่างผ่าน
แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรม
กิจกรรม Group
การบริโภคอาหารสุขภาพ
facebook,LINE
ต่อเนื่องอีก 1 เดือน
8. ผู้วิจัยให้คาแนะนากลุ่ม
ตัวอย่างในการบันทึก
ข้อมูลของตนเองเก็บไว้ใน
รูปแบบภาพ และแนวทาง
การปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับ
การสร้างเสริมพฤติกรรม
บริโภคอาหารสุขภาพของ
ตนเอง (60 นาที)
โปรแกรมย่อยที่ 4 การสร้างเสริมความรอบรู้ด้านอาหารด้านการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ
องค์ประกอบ
ความรอบรู้
ด้านอาหาร
- มีส่วนร่วมใน
สังคมอาหาร
สุขภาพ
Fink’s
Taxonomy
- มิติความเป็น
มนุษย์
(Human
Dimension)

เพื่อให้ครูและ Food
บุคลากรทางการ Innovation
ศึกษาวัยเกษียณ to Food
1) สามารถสร้าง Innovator
อาหารสุขภาพได้
ในบริบทของ
ตนเอง (Food
Innovation)
2)สามารถปฏิบัติ
ตามแผนที่

1. ผู้ช่วยวิจัยสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีระหว่าง
กลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมการ
วิจัย แบ่งกลุ่มย่อยกลุ่ม
ตัวอย่าง 3 กลุ่ม (15นาที)
2. ผู้วิจัยชี้แจงการเข้าร่วม
โปรแกรม การบริโภค
อาหารสุขภาพ

1. แบบ
ประเมิน
ความรอบรู้
ด้านอาหาร
(Post-test)
2. ถอด
บทเรียน
จากการ
เข้าร่วม
โปรแกรม
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- การเผยแพร่ กาหนดได้
ความรู้สู่บุคคล 3) สามารถ
อื่น
ถ่ายทอด
- (Caring)
ประสบการณ์
- การเรียนรู้ว่าจะ การจัดการ
เรียนรูไ้ ด้
อาหารสุขภาพ
อย่างไร
เพื่อนามาสร้าง
(Learning
เป็นแนวทางวิธี
How to Learn) ปฏิบัติที่ดีที่สุด
- การถอด
ของตนเอง
บทเรียน
(Lesson
learn)
- แนวทางวิธี
ปฏิบัติที่ดีที่สุด
ของตนเอง
- เมนูสุขภาพที่
ครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษา
วัยเกษียณแต่
ละคนได้สร้าง
ขึ้น
- การส่งข้อมูล
เข้าสื่อ
ออนไลน์ เช่น
Facebook
Line และการ
พูดชักชวน
(Verbal

กิจกรรม
การเรียนรู้

ประสบการณ์เรียนรู้
และการร่วมกิจกรรม
Food Innovation to Food
Innovator (15นาที)
3. กาหนดเวลาคนละ 5
นาที ในการนาเสนอ
4. รายการอาหารสุขภาพที่
แต่ละคนได้รับประทานใน
สถานการณ์ต่างๆ ที่ผ่าน
มา ผ่านกระบวนการกลุ่ม
และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์เรียนรู้
ร่วมกัน และรวบรวมเมนู
สุขภาพที่แต่ละคนได้สร้าง
ขึ้น (90นาที)
5. ให้แต่ละคนบันทึก
แนวทางวิธีปฏิบตั ิที่ดีทีสุด
ของตนเอง เพื่อนาไปเป็น
แนวทางในการจัดการ
ตนเองและครอบครัวต่อไป
(60นาที)

สื่อ

ประเมินผล
ย่อยที่ 1-4
(60นาที)
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ร่วมกันในกลุ่ม
เป็นการส่งเสริม
ให้เกิดการกระทา
ของสังคม (Social
action) ซึ่งมีการ
ถอดบทเรียน
(Lesson

ความมุ่งหมาย

กิจกรรม
การเรียนรู้

ประสบการณ์เรียนรู้

สื่อ

ประเมินผล

6. สรุปผลที่ได้รับจาก
กิจกรรมที่ผ่านมาทั้งหมด
โดยกระบวนการถอด
บทเรียน (60นาที)

ขั้นตอนที่ 7 ตรวจสอบคุณภาพโปรแกรมฯ และปรับปรุงแก้ไข
นาโปรแกรมสร้างเสริมความรอบรู้ด้านอาหารในครูและบุคลากรทางการศึกษา
วัยเกษี ย ณ ฉบั บ ร่า ง ตรวจสอบและประเมิ น ความเหมาะสมของโปรแกรมฯ โดยผู้ เชี่ย วชาญ
จานวน 5 คน ด้วยแบบประเมินคุณภาพโปรแกรมฯ และปรับปรุงแก้ไข โดยมีขั้นตอนดังนี้
7.1 สร้างแบบประเมินคุณภาพโปรแกรมสร้างเสริมความรอบรู้ด้านอาหารใน
ครูและบุคลากรทางการศึกษาวัยเกษียณ โดยกาหนดหัวข้ออิงกรอบแนวคิดตามมาตรฐานการ
ประเมิ น โครงการของ American Evaluation Association (AEA) ประกอบด้ ว ย ด้ า นการใช้
ประโยชน์ ข องโปรแกรม (Utility Standard) ด้ า นความเป็ น ไปได้ ข องโปรแกรม (Feasibility
standard) ด้านความเหมาะสมของโปรแกรม (Propriety standard) และด้านความถูกต้องของ
โปรแกรม (Accuracy standard) แบบประเมิ น คุ ณ ภาพโปรแกรมความรอบรู้ ด้ า นอาหาร มี
ลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่าตามมาตรวัดลิเคริ์ท (Likert scale) 5 ระดับ ได้แก่ เห็นด้วย
อย่างยิ่ง เห็นด้วยมากที่สุด เห็นด้วยมาก เห็นด้วยน้อย และเห็นด้วยน้อยที่สุด
7.2 หาคุณภาพแบบประเมินคุณภาพโปรแกรมฯ โดยผู้เชี่ยวชาญจานวน 5
คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ผู้เชี่ยวชาญแต่ละคน
ให้ค่าน้าหนักเป็นคะแนน ดังนี้ (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543)
ข้อคาถามมีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
ให้คะแนนเป็น +1
ข้อคาถามที่ไม่แน่ใจว่ามีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ให้คะแนนเป็น 0
ข้อคาถามไม่มีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
ให้คะแนนเป็น -1
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นาผลการพิจารณาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญรายข้อ ไปหาค่าดัชนี
ความสอดคล้องของเนื้อหาของข้อคาถาม (Index of Item Objective Congruence ; IOC) (พวง
รัตน์ , 2543) และเลือกข้อ คาถามที่มี ค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป พิจารณาความ
ถูกต้องเหมาะสม และปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
7.3 กาหนดคุณสมบัติผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพโปรแกรมฯ
กลุ่ ม ผู้ เชี่ ย วชาญ ประกอบด้ ว ย ผู้ เชี่ ย วชาญเกี่ ย วกั บ การสร้ า งเสริ ม
พฤติกรรมการบริโภคของผู้สูงอายุ และ/หรือความรอบรู้ทางสุขภาพ หรือ ความรอบรู้ด้านอาหาร
จ านวน 5 คน ประกอบด้ ว ย ด้ า นพฤติ ก รรมสุ ข ภาพ หรื อ ด้ า นสุ ข ศึ ก ษา จ านวน 3 คน
ด้านการศึกษาเกี่ยวกับสร้างโปรแกรม จานวน 2 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการคัดเลือกเลือกแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) ตามเกณฑ์คัดเข้า (Inclusion Criteria) ที่กาหนดในข้อใดข้อหนึ่งดังนี้
- มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาโท และหรือเอกทางสุขศึกษา หรือ
สาขาที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมสุขภาพ
- เป็ นนั กวิชาการ หรือครูแ ละบุคลากรทางการศึกษา ที่ ศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับความรอบรู้ทางสุขภาพ หรือที่มีประสบการณ์ในการจัดทาโครงการเกี่ยวกับความรอบรู้
ทางสุขภาพ
- มีผลงานวิจัยเผยแพร่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมความรอบรู้ด้านสุขภาพ
หรือพฤติกรรมบริโภคของผู้สูงอายุ หรือ ความรอบรู้ด้านอาหาร
7.4 ให้ผู้เชี่ยวชาญจานวน 5 คน ประเมินคุณ ภาพของโปรแกรมสร้างเสริม
ความรอบรู้ด้านอาหารในครูและบุคลากรทางการศึกษาวัยเกษียณ จากแบบประเมินคุณ ภาพ
โปรแกรมฯ 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการใช้ประโยชน์ของโปรแกรมฯ (Utility Standard) ด้าน
ความเป็ น ไปได้ ข องโปรแกรมฯ (Feasibility Standard) ด้ านความเหมาะสมของโปรแกรมฯ
( Propriety Standard) ด้ า น ค ว า ม ถู ก ต้ อ ง ข อ ง โ ป ร แ ก ร ม ฯ ( Accuracy Standard )
(" U.S. DEPARTMENT OF HEALTH & HUMAN SERVICES 1999) เป็นมาตราส่วนประมาณค่า
5 ระดับ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
ระดับคะแนน
การประเมินคุณภาพ
ระดับความคิดเห็น
5
ประโยชน์, เป็นไปได้, เหมาะสม,ถูกต้อง มากที่สุด
4
ประโยชน์, เป็นไปได้, เหมาะสม,ถูกต้อง มาก
3
ประโยชน์, เป็นไปได้, เหมาะสม,ถูกต้อง ปานกลาง
2
ประโยชน์, เป็นไปได้, เหมาะสม,ถูกต้อง น้อย
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1 ประโยชน์, เป็นไปได้, เหมาะสม,ถูกต้อง น้อยที่สุด
7.5 วิ เคราะห์ คุ ณ ภาพโปรแกรมฯ โดยการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ด้ ว ยสถิ ติ เชิ ง
พรรณนา (Descriptive Statistics) โดยก าหนดการผ่ า นเกณฑ์ ค่ า มั ธ ยฐาน (Median : MD)
≥ 3.50 และค่าการกระจายข้อมูล (Interquartile range ; IQR) น้ อยกว่าหรือเท่ากับ 1.00 และ
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ได้โปรแกรมสร้างเสริมความรอบรู้ด้าน
อาหารในครูและบุคลากรทางการศึกษาวัยเกษียณฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1
ขั้นตอนที่ 8 ทดลองนาร่องใช้โปรแกรมฯ และปรับปรุงแก้ไข
นาโปรแกรมสร้างเสริมความรอบรู้ด้านอาหารในครูและบุคลากรทางการศึกษา
วั ย เกษี ย ณ ที่ ไ ด้ ต รวจสอบคุ ณ ภาพโปรแกรมและปรั บ ปรุ ง ครั้ ง ที่ 1 ไปทดลองน าร่ อ ง (Pilot
Prototype) ในกลุ่มตัวอย่างขนาดเล็ก จานวน 6 คน ผลที่ได้รับจากการทดลองนาร่องจะนาไปสู่
การ ปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมฯ ครั้งที่ 2
8.1 กาหนดคุณสมบัติกลุ่มตัวอย่างทดลองนาร่องใช้โปรแกรมฯ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาวัยเกษียณอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป และมี
น้าหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน มีค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index : BMI) 23.0 ขึ้นไปที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่างจริง ในศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาสูงอายุ กรุงเทพมหานคร จานวน
6 คน แบ่ ง กลุ่ ม ย่ อ ยกลุ่ ม ละ 3 คน จ านวน 2 กลุ่ ม ซึ่ ง ได้ ม าโดยวิ ธี ก ารคั ด เลื อ กแบบบั ง เอิ ญ
(Accidental Sampling) เพื่อทดลองนาร่องใช้โปรแกรมฯ (Pilot Prototype) มีเกณฑ์ในการคัด
เข้า (Inclusion Criteria) ดังนี้
- ยินดีเข้าร่วมทุกกิจกรรมในโปรแกรมฯ
- ไม่ มี ปั ญ หาทางสุ ข ภาพอื่ น ๆ ที่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บ การบริโภค
อาหารสุขภาพ
8.2 เก็ บ ข้ อ มู ล ในโปรแกรมสร้ า งเสริ ม ความรอบรู้ ด้ า นอาหารในครู แ ละ
บุคลากรทางการศึกษาวัยเกษียณ เก็บข้อมูลโดยการตอบแบบประเมินความรอบรู้ด้านอาหาร การ
สังเกตจากการมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนาเสนอข้อมูลผ่านกิจกรรมในโปรแกรมฯ และใบ
บันทึกการวางแผนบริโภคอาหาร ผู้วิจัยวางแผนการทดลองนาร่องโปรแกรมสร้างเสริมความรอบรู้
ด้านอาหารในครูและบุคลากรทางการศึกษาวัยเกษียณ โดยจัดกิจกรรม 2 กลุ่ม มีการทดลอง
นาร่อง กลุ่มที่ 1 และ 2 ดังภาพประกอบ 13
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ภาพประกอบ 13 การทดลองนาร่องโปรแกรมฯ กลุ่มที่ 1
PA หมายถึง การประเมินสุขภาพทางกายด้วยตนเองเบื้องต้น (Physical
Assessment)
SM หมายถึง โปรแกรมย่อย (Sub Module)
T11 หมายถึงติดตามผลระหว่างอยู่ในโปรแกรมย่อยที่ 1
T21 หมายถึง ติดตามผลระหว่างอยู่ในโปรแกรมย่อยที่ 2
T31 หมายถึง ติดตามผลระหว่างอยู่ในโปรแกรมย่อยที่ 3
T41 หมายถึง ติดตามผลระหว่างอยู่ในโปรแกรมย่อยที่ 4
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ภาพประกอบ 14 การทดลองนาร่องโปรแกรมฯ กลุ่มที่ 2
PA หมายถึง การประเมินสุขภาพทางกายด้วยตนเองเบื้องต้น (Physical
Assessment)
SM หมายถึง โปรแกรมย่อย (Sub Module)
T11 หมายถึงติดตามผลระหว่างอยู่ในโปรแกรมย่อยที่ 1
T21 หมายถึง ติดตามผลระหว่างอยู่ในโปรแกรมย่อยที่ 2
T31 หมายถึง ติดตามผลระหว่างอยู่ในโปรแกรมย่อยที่ 3
T41 หมายถึง ติดตามผลระหว่างอยู่ในโปรแกรมย่อยที่ 4
8.3 ประเมินผลการใช้โปรแกรมสร้างเสริมความรอบรู้ด้านอาหารในครูและ
บุคลากรทางการศึกษาวัยเกษียณ โดยวิธีการตอบแบบประเมินความรอบรู้ด้านอาหาร และการ
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ประเมินผลโปรแกรมฯ ด้วยกระบวนการถอดบทเรียนหลังจากการเข้าร่วมโปรแกรมฯ (After Action
Review)
8.4 วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป ยอมรับระดับ
นัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) และสถิติอ้างอิง
(Inferential Statistics) โดยใช้ ก ารวิ เ คราะห์ ส ถิ ติ แ บบนอนพาราเมตริ ก (Nonparametric
Statistics) วิเคราะห์คะแนนความแตกต่างรายคู่ด้วย Wilcoxon sign rank test และ McNemar
test เพื่อประเมินระดับความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ ระดับพฤติกรรมด้านอาหาร ก่อนและ
หลังการทดลอง วิเคราะห์คะแนนเปรียบเทียบความแปรปรวนทางเดียววัดซ้า (Friedman test)
ความแตกต่างรายคู่ Wilcoxon sign rank test และวิเคราะห์ระดับทักษะด้านอาหารจากการเข้า
ร่วมโปรแกรมฯ ด้วย Kendall Coefficient of Concordance เพื่อประเมินระดับความรอบรู้ด้าน
อาหารจากการเข้าร่วมโปรแกรมฯ และการถอดบทเรียนหลังเข้าร่วมโปรแกรมฯ วิเคราะห์ข้อมูลเชิ ง
คุณภาพ สรุปประเด็นด้วยเทคนิควิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) นาผลมาปรับปรุง
แก้ไขในแต่ละกิจกรรม เพื่อให้ได้โปรแกรมฯ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 สามารถนามาทดลองใช้จริงกับ
กลุ่มตัวอย่างได้ในระยะต่อไป
ระยะที่ 3 การทดลองใช้และประเมินผลของโปรแกรมสร้างเสริมความรอบรูด้ ้านอาหาร
ในครูและบุคลากรทางการศึกษาวัยเกษียณ
วัตถุประสงค์ระยะที่ 3
เพื่อทดลองใช้โปรแกรมฯ ในสถานการณ์จริง (Trial Run) และประเมินผล โปรแกรมฯ
รวมทั้ งกระบวนการถอดบทเรีย น จากการเข้าร่วมโปรแกรมย่อยที่ 1-4 (After Action Review)
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ สรุปประเด็นด้วยเทคนิควิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
แล้วมาสรุปข้อมูลอภิปรายผล เพื่อได้โปรแกรมสร้างเสริมความรอบรู้ด้านอาหารในครูและบุคลากร
ทางการศึกษาวัยเกษียณฉบับสมบูรณ์
รูปแบบการวิจัย
ในระยะที่3 นี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณในแบบแผนหลักคือ การทดลองใช้โปรแกรมฯ
ในสถานการณ์ จ ริ ง (Trial Run) ด้ ว ยการวิ จั ย เชิ ง ทดลอง (Experiment Research) วิ เคราะห์
สรุปผลโปรแกรมฯ รวมทั้งประเมินผลการใช้โปรแกรมฯ โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจ และ
แบบแผนรองใช้ วิธีการวิจัย เชิงคุณ ภาพ (Qualitative Research) ในการประเมิน ผลโปรแกรมฯ
ด้วยเทคนิคการถอดบทเรียนหลังจากการเข้าร่วมโปรแกรมฯ (After Action Review) สรุปประเด็น
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ด้วยเทคนิควิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) เพื่อนาไปสู่โปรแกรมสร้างเสริมความรอบรู้ด้าน
อาหารในครูและบุคลากรทางการศึกษาวัยเกษียณฉบับสมบูรณ์
โปรแกรมสร้า งเสริม ความรอบรู้ด้ านอาหารในครูแ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาวัย
เกษียณประกอบด้วย 4 โปรแกรมย่อย ได้แก่ 1) โปรแกรมย่อยที่ 1 การสร้างเสริมความรอบรู้ด้าน
อาหารด้านการเลือกอาหารเพื่ อสุขภาพ 2) โปรแกรมย่อยที่ 2 การสร้างเสริมความรอบรู้ด้าน
อาหารด้านการวางแผนและจัดการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ 3) โปรแกรมย่อยที่ 3 การสร้างเสริม
ความรอบรู้ด้านอาหารด้านการเตรียมอาหารเพื่อสุขภาพ 4) โปรแกรมย่อยที่ 4 การสร้างเสริม
ความรอบรู้ด้านอาหารด้านการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ ผู้วิจัยใช้แบบแผนการทดลองแบบกลุ่ม
เดี ยววัด ซ้า (One group Pretest-Posttest design) โดยมี ระยะเวลาการทดลอง 8 สัป ดาห์ จั ด
กิจกรรมครั้งละ 1 - 2 ชม. จานวน 5 ครั้ง โดยมีการติดตามประเมินผลในแต่ละโปรแกรมย่อย 1-4
และมีการประเมินผลติดตามความต่อเนื่องในพฤติกรรมการบริโภคอาหารระหว่างอยู่ในโปรแกรม
ย่อยที่ 1, 2, 3 และ 4 สรุปรูปแบบการวิจัย ดังภาพประกอบ 15

ภาพประกอบ 15 แผนการทดลองใช้โปรแกรมฯ
wk หมายถึง สัปดาห์ที่
T1 หมายถึง ประเมินก่อนเข้าโปรแกรมการวิจัย
T11หมายถึงติดตามผลระหว่างอยู่ในโปรแกรมย่อยที่ 1
T21หมายถึง ติดตามผลระหว่างอยู่ในโปรแกรมย่อยที่ 2
T31 หมายถึง ติดตามผลระหว่างอยู่ในโปรแกรมย่อยที่ 3
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T41 หมายถึง ติดตามผลระหว่างอยู่ในโปรแกรมย่อยที่ 4
T2 หมายถึง ประเมินหลังเข้าร่วมโปรแกรมย่อยที่ 1 - 4
T3 หมายถึง ประเมินสิ้นสุดการวิจัย
X1 หมายถึง โปรแกรมย่อยที่ 1 จัดกิจกรรม จานวน 2 ครั้ง
X2 หมายถึง โปรแกรมย่อยที่ 2 จัดกิจกรรม จานวน 1 ครั้ง
X3 หมายถึง โปรแกรมย่อยที่ 3 จัดกิจกรรม จานวน 1 ครั้ง
X4 หมายถึง โปรแกรมย่อยที่ 4 จัดกิจกรรม จานวน 1 ครั้ง และกิจกรรม
การบริโภคอาหารตามแผนที่วางไว้ของแต่ละบุคคล (Self-activity)
X5 หมายถึง กิจกรรมการบริโภคอาหารตามแผนที่วางไว้ของแต่ละบุคคล
(Self-activity)
วิธีดาเนินการวิจัย
ขั้นตอนที่ 9 ทดลองใช้โปรแกรมสร้างเสริมความรอบรู้ด้านอาหารในครูและบุคลากร
ทางการศึกษาวัยเกษียณ ในสถานการณ์จริง มีขั้นตอนดังนี้
9.1 ก าหนดกลุ่ม ตัวอย่างการทดลองใช้โปรแกรมฯ ในสถานการณ์ จริง (Trial
Run) เป็นกลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษาวัยเกษียณอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปและมีน้าหนักเกิน
เกณฑ์มาตรฐาน มีค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index : BMI) 23.00 ขึ้นไป ในศูนย์ดูแลครูและ
บุคลากรทางการศึกษาสูงอายุ กรุงเทพมหานคร เป็นกลุ่มตัวอย่างจานวน 30 คน ซึ่งได้มาโดยการ
คั ด เลื อ กแบบบั ง เอิ ญ (Accidental Sampling) โดยการประชาสั ม พั น ธ์ โปรแกรมฯ ซึ่ ง ได้ ก ลุ่ ม
ตัวอย่างที่เป็นไปตามเกณฑ์คัดเข้าจานวน 20 คน
กาหนดเกณฑ์คัดเข้า (Inclusion Criteria) ดังนี้
- มีความสมัครใจ ยินดีในการเข้าร่วมทุกกิจกรรมในโปรแกรมฯ
- สามารถเข้าร่วมทุกกิจกรรมในโปรแกรมฯ จนครบถ้วน
- ไม่มีปัญหาทางสุขภาพอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับการบริโภคอาหารสุขภาพ
- เป็นผู้ที่มีบทบาทในการจัดเตรียม หรือจัดหา หรือประกอบอาหาร
- มีโทรศัพท์มือถือที่สามารถใช้ Line Application และ facebook
กาหนดเกณฑ์คัดออก (Exclusion Criteria) ดังนี้
- มีความประสงค์จะออกจากการทดลอง
- ไม่สามารถเข้าร่วมการทดลองได้ครบถ้วนตามกิจกรรมที่กาหนด
กาหนดเกณฑ์การให้เลิกจากการวิจัย (Discontinuation criteria)
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- กลุ่มตัวอย่างสามารถถอนตัวออกจากโปรแกรมสร้างเสริมความรอบรู้ด้าน
อาหารในครูและบุคลากรทางการศึกษาวัยเกษียณ ได้ตลอดการทดลองใช้โปรแกรมฯ โดยแจ้ง
ความประสงค์กับผู้วิจัย
9.2 เก็บข้อมูลในโปรแกรมสร้างเสริมความรอบรู้ด้านอาหารในครูและบุคลากร
ทางการศึกษาวัยเกษียณ เก็บข้อมูลโดยการตอบแบบประเมินความรอบรู้ด้านอาหารระหว่างเข้า
ร่ว มโปรแกรมย่ อ ย และเมื่ อ สิ้ น สุ ด การวิ จั ย การสั ง เกตจากการมี ส่ ว นร่ว มแลกเปลี่ ย นเรีย นรู้
การนาเสนอข้อมูลผ่านกิจกรรมในโปรแกรมฯ และการบันทึกการวางแผนบริโภคอาหาร
ขั้ น ตอนที่ 10 ประเมิ น ผลโปรแกรมสร้า งเสริม ความรอบรู้ด้ า นอาหารในครู แ ละ
บุคลากรทางการศึกษาวัยเกษียณ และถอดบทเรียนหลังเข้าร่วมโปรแกรม (After Action Review)
วิเคราะห์ ข้อ มู ล เชิงคุ ณ ภาพ สรุป ประเด็ น ด้ วยเทคนิ ค วิธีก ารวิเคราะห์ เนื้ อ หา
(Content Analysis) แล้วมาสรุปข้อมูลอภิปรายผล เพื่อได้โปรแกรมฯ ฉบับสมบูรณ์ มีขั้นตอนดังนี้
10.1 ประเมิ น ผลโปรแกรมสร้ า งเสริ ม ความรอบรู้ ด้ า นอาหารในครู แ ละ
บุคลากรทางการศึกษาวัยเกษียณ ใช้วิธีตอบแบบประเมินความรอบรู้ด้านอาหาร การถอดบทเรียน
หลั ง เข้ า ร่ ว มโปรแกรม (After Action Review) โดยใช้ วิ ธี ก ารวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative
Research) ด้วยกระบวนการถอดบทเรียนหลังจากการเข้าร่วมโปรแกรมฯ (After Action Review)
10.2 วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป ยอมรับระดับ
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ใช้สถิติการวิเคราะห์ดังนี้
1) สถิ ติ เ ชิ ง พรรณ นา (Descriptive Statistics) การแจกแจงความถี่
หาค่ า เฉลี่ย ค่ าร้อยละ ในการวิ เคราะห์ ผลการทดลองใช้แบบประเมิ น ความรอบรู้ด้ านอาหาร
ประเมินความรอบรู้ด้านอาหาร
2) สถิติอ้างอิง (Inferential Statistics) ประกอบด้วย
2.1) ส ถิ ติ แบ บ น อ น พ าราเม ต ริ ก (Nonparametric Statistics)
เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมโปรแกรมจานวน 20 คน และทดสอบการกระจายของข้อมูลไม่เป็น
แบบปกติ (Non-normal distribution) ได้แก่
- Wilcoxon sign rank test และ McNemar test ในการวิเคราะห์
คะแนนความแตกต่างรายคู่ เพื่อประเมินระดับความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ ระดับ พฤติกรรม
ด้านอาหาร ก่อนและหลังทดลอง
- Friedman test และ Wilcoxon sign rank test ในการวิเคราะห์
คะแนนเปรียบเทียบความแปรปรวนทางเดียววัดซ้า และความแตกต่างรายคู่
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- Kendall Coefficient of Concordance ในการวิเคราะห์ระดับ
ทักษะด้านอาหารจากการเข้าร่วมโปรแกรมฯ
2.2) สถิติแบบพาราเมตริก (Parametric Statistics)
- One way repeated ANOVA ในการวิเคราะห์ผลการประเมิน
สุขภาพทางกายด้วยตนเองเบื้องต้นจานวน 4 ครั้ง ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ ได้แก่ ดัชนีมวลกาย
ร้อยละไขมันในร่างกาย เส้นรอบเอว
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล โปรแกรมสร้างเสริมความรอบรู้ด้านอาหารในครูและ
บุคลากรทางการศึกษาวัยเกษียณ ผู้วิจัยดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สาเร็จรูป นาเสนอตามระยะการดาเนินการวิจัย โดยจาแนกออกเป็น 3 ตอน ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 ผลการศึก ษาองค์ป ระกอบ ตั วชี้วัด สร้างแบบประเมิน ความรอบรู้ด้ าน
อาหาร การประเมินผลระดับความรอบรู้ด้านอาหารของครูและบุคลากรทางการศึกษาวัยเกษียณ
และแนวทางการจัดโปรแกรมฯ นาเสนอผลการวิจัยตอนที่ 1.1 - 1.5
ตอนที่ 2 ผลการสร้างและพัฒนาโปรแกรมสร้างเสริมความรอบรู้ ด้านอาหารในครู
และบุคลากรทางการศึกษาวัยเกษียณ นาเสนอการวิจัยตอนที่ 2.1 - 2.3
ตอนที่ 3 ผลการทดลองใช้และผลการประเมินโปรแกรมสร้างเสริมความรอบรู้ด้าน
อาหารในครูและบุคลากรทางการศึกษาวัยเกษียณ นาเสนอการวิจัยตอนที่ 3.1 - 3.2
โดยกาหนดสัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
n
แทน จานวนตัวอย่าง
f
แทน ความถี่
% แทน ร้อยละ
X̅
แทน ค่าเฉลี่ย (Mean)
S
แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
MD แทน ค่ามัธยฐาน (Median)
IQR แทน ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Inter Quartile range)
*
แทน มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
z
แทน ค่าทดสอบที่มาจากสถิตนิ อนพาราเมตริก (Nonparametric Statistics)
F แทน ค่าสถิติที่ใช้ในการแจกแจงแบบเอฟ (F-distribution)
sig แทน ค่านัยสาคัญทางสถิติ
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ตอนที่ 1 ผลการศึกษาองค์ประกอบ ตัวชี้วัด สร้างแบบประเมินความรอบรู้ด้านอาหาร
ประเมินระดับความรอบรู้ด้านอาหารของครูและบุคลากรทางการศึกษาวัยเกษี ยณ และแนวทาง
การจัดโปรแกรมฯ เป็นการนาเสนอผลการวิจัยในระยะที่ 1 ของกระบวนการวิจัย แบ่งออกเป็น
5 ตอนย่อย ประกอบด้วย
ตอนที่ 1.1 ผลการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความรอบรู้
ด้านอาหาร
ผู้วิจัยทบทวนวรรณกรรมและสังเคราะห์ความหมาย และองค์ประกอบเกี่ยวกับ
ความรอบรู้ด้านอาหารที่ เหมาะสมกับผู้สูงอายุไทย โดยทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบจาก
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ Elservier, ERIC, Scopus, Onefile, Medline, Pubmed, Social
science, ProQuest, Health Reference, Science Direct, ABI Inform global, Taylor and
Francis, Sage Journal, PMC, Directory of Open, Springer Link, Springer (Cross Ref),
JSTOR Archival Journal, AGRIS และ Wiley ระหว่ า ง ปี ค.ศ. 2009 - 2019 คั ด เลื อ กเฉพาะ
ลักษณะวรรณกรรมที่เข้าเกณฑ์ในการศึกษาครั้งนี้ โดยสืบค้นจากงานวิจัยจานวน 241 เรื่อง และ
มีงานวิจัยจานวน 46 เรื่องที่นามาใช้สังเคราะห์คานิยาม ความหมาย และองค์ประกอบ ของความ
รอบรู้ ด้ า นอาหารในผู้ สู ง อายุ โดยมี ก ระบวนการตามเกณฑ์ คั ด เข้ า ของการสื บ ค้ น ข้ อ มู ล
ดังภาพประกอบ 16 รวมทั้งการศึกษาบริบทเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร
และนักวิชาการในประเทศไทยจากนั้ น สรุปนิ ยาม ความหมาย องค์ประกอบ ความรอบรู้ด้าน
อาหาร ที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุไทยเพิ่มเติมจากผลการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ

ภาพประกอบ 16 แผนผังแสดงกระบวนการตามเกณฑ์คดั เข้าของการสืบค้นข้อมูล

Qualitative research

Qualitative research

Descriptive research

Descriptive research

Qualitative research

Mixed methods research

Qualitative research

Descriptive research

Quasi-experiment research

(Kornelsen S A,
2018)

(Bellotti 2010)

(Bublitz M et al,
2011)

(Fordyce-Voorham
S, 2011)

(Marcdiarmid JI,
2010)

(Pendergast D,
2011)

(Block I et al, 2011)

(I. J. Thomas HM,
2011)

ประเภทของการศึกษา

(Smith M. G, 2009)

ผู้ศึกษา

ความสามารถในการเลือกอาหารอย่างมีทักษะและความรู้ที่จาเป็นใน
การซื้อ เตรียมอาหาร และประกอบอาหารเพื่อสุขภาพที่ดี

ความสามารถของบุคคลในการได้รับ แปลความหมาย เข้าใจ ข้อมูล
พื้นฐานด้านอาหารและโภชนาการ และบริการด้วยสมรรถนะในการใช้
ข้อมูลข่าวสารและบริการที่สามารถหาได้ เพื่อทาให้สุขภาพดี
ความเข้าใจข้อมูลพื้นฐานด้านโภชนาการ และนาความรู้เหล่านั้นไป
ใช้ได้ในการส่งเสริมเป้าหมายทางโภชนาการเพื่อภาวะสุขภาพที่ดี

ความรู้ เจตคติ และการเลือกอาหาร

ความรอบรู้ด้านอาหารอธิบายด้วยองค์ประกอบหลัก คือ อาหาร
สารอาหาร และ สุขภาพ (health) สิ่งแวดล้อม (environment)
ประกอบด้วย เกษตรกรรม และ ระบบนิเวศ การพัฒนาสังคมให้มี
ความเสมอภาคกัน (equity)
ความสามารถในการใช้ข้อมูลด้านอาหารในระดับที่สูงขึ้นเพื่อทาให้
สุขภาพดี โดยมาจากความรู้ที่ได้รับไปสู่กระบวนการในการใช้ความรู้
เหล่านั้น
ความสามารถของบุคคลในการอ่าน ทาความเข้าใจ และ ปฏิบัติในการ
อ่านฉลากอาหาร อาหารสด แช่แข็ง กระป๋อง อาหารผ่านกระบวนการ
ต่างๆ และการเก็บรักษาอาหาร

ความรอบรู้ด้านอาหารเป็นหนทางที่ก้าวไปสู่ความรู้ด้านโภชนาการ ที่
เรียกว่า ความรอบรู้ด้านโภชนาการ Nutritional literacy ที่จะช่วยให้
ปรับให้สุขภาพดี
ความสามารถของบุคคลในการใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐานวิเคราะห์ตัดสินใจ
อาหารที่สนใจด้วย ข้อมูลจากทั่วโลก

ความหมาย

Interconnecting elements such as Food skills, food culture and
global food system , health relate behaviors and environmental
sustainability
-Procedural knowledge
- Ability, opportunity
- Motivation to apply
-Set of skills (Prepare safe,nutritious,culturally-acceptable meal)

-Food knowledge
- Procedural knowledge
- Food well-being
-Information (Nutritional knowledge and skills base healthful
eating)
- Skills ( Food preparation and Cooking)
- Resource
-Knowledge and understanding about healthy eating , supportive
organizational, cultural change,local environment modification

- Food
- Nutrition and health
- Social development and equity

-Food skills and knowledge contribute to the holistic development

-The transmission or information about nutrients and elaborates

คาสาคัญตามกรอบแนวคิด
ความสาม
ารถด้าน
อาหาร



























พฤติกรรม
บริโภค
อาหาร



วัฒนธรรม

องค์ประกอบ
ความรู้
ด้าน
อาหาร

ตาราง 20 ความหมายความรอบรู้ด้านอาหาร และองค์ประกอบ

เจตคติ
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Qualitative research

Qualitative research

Qualitative research

Qualitative research

Qualitative research

Qualitative research

Qualitative research

Qualitative research

(Cullerton K, 2018)

(Thomas HM, 2013)

(Van Der Vyer R, 2018)

(Nowastschin E, 2018)

(Desjadins E, 2018)

(Howard A, 2013)

(Summer J, 2013)

ประเภทของการศึกษา

(Helen A. Vidgen, 2014)

ผู้ศึกษา

ความสามารถในการอ่านเกี่ยวกับเรื่องอาหารด้วยตนเอง ความเข้าใจวงจรอาหาร เติบโตที่ไหน ผลิต
อย่างไร รวมทั้งอาหารท้องถิ่น ความสามารถในการเตรียมอาหารและตัดสินใจเกี่ยวกับอาหาร โดย
คานึงถึงบริบทสิ่งแวดล้อมที่เป็นอยู่ สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการเมืองที่มีผลต่อการตัดสินใจ

ความรู้ที่สัมพันธ์กับอาหาร (Knowledge about food) เจตคติ(Attitude) และทักษะของบุคคล (skills)

การสร้างทักษะ และแรงจูงใจประชาชนมีการเตรียมอาหารสุขภาพ รสชาติดี ให้กับตนเองและ
ครอบครัว รวมทั้งความสามารถด้านอาหาร ได้แก่ เทคนิค ความรู้ ความสามารถในการวางแผน
บริโภคอาหาร มีความเชื่อมั่นที่จะปรับปรุงแก้ไขปัญหาตนเอง และความสามารถในการเข้าถึง และ
แบ่งปันข้อมูลข่าวสาร ความรอบรู้ด้านอาหารจะเป็นไปได้มากขึ้น หากมีการสนับสนุนภายนอกด้วย
เช่น การเข้าถึงอาหารในสภาพแวดล้อมที่ตนเองอาศัยอยู่ , โอกาสการเรียนรู้ที่กว้างขึ้น และสภาพ
สังคม วัฒนธรรมที่เอื้ออานวยต่อการบริโภคอาหารสุขภาพ

ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ และทักษะเกี่ยวกับอาหารของแต่ละบุคคลในสังคมปัจจุบันที่ยังขาดสิ่ง
เหล่านี้

ความเข้าใจในการเลือกอาหารด้วยการพิจารณาฉลากอาหาร และการประกอบอาหาร

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมอาหาร ตั้งแต่แรกเริ่มจนสิ้นสุด รวมทั้งการเลือกอาหาร การ
จ่ายเงิน การเตรียมอาหาร และการเก็บรักษาอาหาร โดยมีตัวชี้วัดคือ ความสามารถในการเตรียม
อาหารในแหล่งอาหารเท่าที่สามารถหากได้

ความรู้และทักษะที่เกี่ยวกับอาหาร

ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้าใจธรรมชาติของอาหารว่ามีความสาคัญอย่างไร และนาข้อมูลเกี่ยวกับ
อาหารไปใช้อย่างไร กระบวนการที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์และนาไปใช้

ความหมาย

Healthier choices in diet and nutrition and better
Food skills, leading to improve nutrition and
health outcomes
- Nutrition Information
- Practising shopping and Cooking skills
- Biological limit of the planet

-Food and nutrition knowledge
-Food preparation skills and experience
-Organizational skills and experience (Food and
facilities)
-Psycho-social factors
(Income,employment,housing)

-Food-related skills, knowledge, attitude and
behaviors

Aptitude : knowledge and skills to prepare foods
and replicate technique at home , Local and
fresh ingredients , connectedness , access to
unhealthy foods
-Food knowledge , information and skills

knowledge , preparation, nutrition , eating

-Access ,planning and management,
selection,knowing where food comes from,
preparation,eating,nutrition , language
-Language,access,plan and manage, selection,

คาสาคัญตามกรอบแนวคิด
ความสามารถด้าน
อาหาร





















วัฒนธรรม
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พฤติกรรมบริโภค
อาหาร







องค์ประกอบ
ความรู้ดา้ นอาหาร

ตาราง 20 (ต่อ)

เจตคติ
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Qualitative research

Qualitative research

Descriptive research

Mixed methods research

Qualitative study

Qualitative research

Qualitative research

Qualitative research

(Helen Anna Vidgen &
Gallegos, 2014)

(Sarah & Joyce, 2014)

(Velardo, 2015)

(Farr-Warton G, 2014)

(Bohm I. et al, 2015)

(Cullen et al., 2015)

(Vaitkeviciute et al., 2015)

(Truman & Elliott, 2019)

ประเภทของการศึกษา

ความรอบรู้ด้านอาหารเป็นประสิทธิภาพของความคิดด้านอาหารซึ่งมีความสัมพันธ์กับทักษะและ
ความรู้

ความสามารถของบุคคลในความเข้าใจเกี่ยวกับอาหารที่ถูกต้อง โดยพัฒนาความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดียวกัน รวมทั้งความสามารถด้านอาหาร และ การปฏิบัติ ที่นาทางไปสู่การดารงชีวิต การเข้าถึง
และมีส่วนร่วม ภายใต้ระบบอาหารที่มีความซับซ้อน และความสามารถในการตัดสินใจที่ส่งเสริมให้
บุคคลมีสุขภาพดี และระบบอาหารที่ดีอย่างยั่งยืน ภายใต้การสนับสนุนจากองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง
สิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม
ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ รวมทั้งทักษะ และพฤติกรรม ที่รู้ว่าอาหารมาจากแหล่งใด
สามารถที่จะเลือกและเตรียมอาหารเหล่านั้น ด้วยแนวทางด้านโภชนาการ

ความสามารถในการแก้ไขปัญหาด้านอาหาร และสุขภาพ ด้วยบรรทัดฐานทางสังคมและโภชนาการ

ความรู้ด้านอาหารของผู้บริโภค และความเข้าใจที่จะใช้ประโยชน์อย่างไรเมื่อพบสิ่งที่ต้องการ

การเสริมสร้างการเรียนรู้ด้วยการเสริมพลังแต่ละบุคคล ตั้งแต่ในบ้าน , ในสังคม, ในชุมชน และ
ประเทศชาติ ให้มีการระมัดระวังเกี่ยวกับคุณภาพการบริโภคอาหาร ตลอดจนเปลี่ยนแปลงและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของการบริโภคอาหารที่ดีได้อย่างยืดหยุ่นตลอดเวลา ซึ่งประกอบด้วย
ความสัมพันธ์ระหว่าง ความรู้ ทักษะ และพฤติกรรมที่ได้รับการวางแผน การจัดการ การเลือก การ
เตรียม และการบริโภคอาหารที่ตอบสนองความต้องการและการบริโภคที่กาหนด
การสร้างให้เกิดความเข้าใจในอาหารที่มาจากพื้นฐานบริบทชีวิตของตนเอง มุ่งเน้นไปที่ขอบเขต
เนื้อหาด้านอาหารและสังคม ได้แก่ เกษตรกรรม , โภชนาการ , การเตรียมอาหาร และชุมชน โดยมี
เป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้เกิดความรู้ และสร้างข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับทางเลือกอาหารแบบต่างๆ
ให้กับผู้บริโภค
ความรู้ความเข้าใจที่มาของอาหาร เพื่อส่งเสริมให้เลือกอาหารและการบริโภคที่ดี เป็นความ
เชื่อมโยงจากอาหาร สังคม และสุขภาพ

ความหมาย

-Food behaviors

The concept of food literacy offers an integrative framework
for investigating and understanding the factors sharping
food intake and dietary patterns at an individual
-Food knowledge
-Food attitude

-Health and well-being

-Community food security
-Individual Food skills

Potential links between the health literacy, nutrition literacy ,
and food literacy constructs, by drawing attention to
functional, interactive, and critical dimension
Food literacy can be examined with respect to their personal
capability to judge a food edibility using their knowledge,
skills and past experinces.
-Power , access, diversity, design

Cultural,social,emotional,personal and practical factors Must
be at the centre of nutritional communication and education

Ability to plan and manage , select, prepare , eat
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ประเภทของ
การศึกษา

Qualitative research

Qualitative research

Qualitative research

Qualitative research

Descriptive
research

Qualitative research

ผู้ศึกษา

(Thomas et al., 2019)

(Corinna Krause et al.,
2016)

(Azevedo Perry et al.,
2017)

(Park D, M-J, & Song
S, 2019)

(Grier S, 2015)

(Wickham, 2017)

ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาหารและโภชนาการ

ความรู้ความเข้าใจด้านโภชนาการ และการปฏิบัติด้านอาหารเพื่อให้มีพฤติกรรมบริโภค
อาหารที่ดี

ความสามารถของบุคคลในการจัดการบริโภคอาหาร หรือ สมรรถนะการจัดการด้าน
อาหาร เป็นความสามารถในการดูแลตนเองด้วยทักษะการเลือก การจัดการทาง
โภชนาการ การดูแลสุขภาพ และการเตรียมอาหารได้เท่าที่อาหารมีภายใต้การพิจารณา
ด้านสิ่งแวดล้อมและอื่นๆ

ความรอบรู้ด้านอาหารเป็นการให้ความสาคัญกับความสามารถด้านอาหาร ที่
ประกอบด้วย การเลือกอาหาร การเตรียมอาหาร การเก็บอาหาร ซึ่งเป็นการปฏิบัติขั้น
พื้นฐานสู่การมีความรอบรู้ด้านอาหาร

การนาความรู้ด้านและความสามารถด้านอาหารไปเป็นข้อมูลในปรับใช้เลือกอาหาร ซึ่งผล
จากการเลือกอาหารนั้นอยู่บนพื้นฐานสุขภาพส่วนบุคคลและสังคม

ความเชื่อมโยงระหว่างความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ ความสามารถด้านอาหาร
ความสามารถตนเอง ความเชื่อมั่น การตัดสินใจด้านอาหาร และปัจจัยด้านระบบนิเวศ

ความหมาย

1 Individual

-Knowledge
-Procedural knowledge
- Motivation
-Planning and managing
-Selecting
-Preparing
-Eating food

- Nutrition

- Mediators (Value, food supply)
- Mechanism (More choice, Better food security, more pleasure)

- Food literacy (Access,preparation, knowing where food comes
from, language, eating, nutrient,Planning and management, selection

-Extrinsic: Ecologic socio-cultural influence)
Food decision : Dietary behavior

-Intrinsic : Food skills , Food and nutrition knowledge , self efficacy
and confidence)

-Skills to regulate food intake, planning meals, selecting and
preparing food

-Practical knowledge

2. Societal ecologic (Sociocultural)
3. Food decisions

handling,storage)
1.3 Self-efficacy and confidence

1.1 Food and nutrition knowledge
1.2 Food skills ( techniques of food purchasing,preparation,

คาสาคัญตามกรอบแนวคิด
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ความรู้ความเข้าใจด้านอาหาร วัฒนธรรมอาหาร ความสามารถด้านอาหาร เกี่ยวกับการเตรียมอาหารสุขภาพ ด้วยการตัดสินใจที่จะมีสุขภาพดี

Qualitative research

Survey research

Survey research

Qualitative research

Qualitative research

(Marshman J, 2019)

(Lai-Yeung T W, 2015)

(Palumbo, 2016)

(Truman et al., 2017)

ความรอบรู้ด้านอาหารเป็นการสร้างเสริมพลังแต่บุคคล ชุมชน สังคม ที่จะดูแลการบริโภคอาหารให้มีคุณภาพตลอดจนการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดความเข้ม
แช็งด้านอาหารตลอดไป

ความรอบรู้ด้านอาหารเป็นความสามารถของบุคคลในการได้รับ (Obtain) แปลความหมาย (Interpret) และ ความเข้าใจ (Understand) พื้นฐานข้อมูลด้าน
อาหารและโภชนาการ และบริการ ด้วยสมรรถนะในการใช้ข้อมูลข่าวสารและบริการเหล่านั้น เพื่อภาวะสุขภาพที่ดี

ความรอบรู้ด้านอาหารหมายถึง ทักษะการประกอบอาหาร

การส่งเสริมความเข้าใจพื้นฐานด้านอาหารว่าเป็นอย่างไร การเชื่อมต่อระหว่างคนกับอาหาร

ความรู้ด้านอาหาร รวมทั้งระบบอาหารในสังคม โภชนาการ และ การเตรียมอาหาร

ความสามารถที่จะเข้าใจธรรมชาติของอาหาร และผลกระทบของผู้บริโภค และประชาชน บนสถานะทางสุขภาพ สิ่งแวดล้อม สังคม และปัจจัยเศรษฐกิจ

ความเข้าใจความปลอดภัยด้านอาหารในครัวเรือนโดยเฉพาะผู้หญิง ซึ่งเป็นการสร้างศักยภาพบุคคลด้วยการเสริมพลังในการปฏิบัติ

เป็นความรู้ที่เป็นจริงว่าอาหารมาจากแหล่งใด และ ทักษะการประกอบอาหาร

ความรู้ ทักษะ และพฤติกรรมในบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพดี และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

(Page Reeve et al,
2014)

Survey research

Mixed methods research

(Ruge D, 2013)

การสร้างทักษะ การฝึกอบรม และการให้การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการเรียนรู้ที่จะปรับตัวได้ในระยะยาว

การใช้ความรู้พื้นฐานในการเตรียมอาหารที่ได้อย่างมีความรู้ เข้าใจ และปฏิบัติ เพื่อให้มีการตัดสินใจที่ดียิ่งขึ้น และนาไปสู่ทักษะการปฏิบัติ

(Skeaff & O'Sullivan,
2015)
(German K, 2019)

Mixed methods research

(Reis K M, 2019)

Mixed methods research

Mixed methods research

(Chambers C, 2018)

ความรู้ และทักษะที่มีความสัมพันธ์กับอาหารที่ช่วยให้ประชาชนมีพฤติกรรมบริโภคที่ดี

Cross-sectional study

Survey and Archival
research
Survey research

(Kimura AH, 2011)

(Moe L J, 2018)

Qualitative study

(Stinson E, 2018)

ความสามารถของบุคคลในการได้รับ แปลความหมาย และความเข้าใจพื้นฐานข้อมูลด้านอาหาร โภชนาการ และบริการต่างๆ ความสามารถในการใช้ข้อมูล
ตัดสินใจด้านสุขภาพได้อย่างเหมาะสม
ความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับความซับซ้อนของสิ่งแวดล้อม และองค์ประกอบของสังคมเกี่ยวกับอาหารในช่วงชีวิตของมนุษย์ เพื่อให้ทราบถึงระบบนิเวศ และการ
บริโภคอาหาร

ความหมาย

(Dyg M P, 2018)

Qualitative research

(Murimi M, 2013)

ประเภทของการศึกษา
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จากตาราง 20 ความหมายความรอบรู้ด้านอาหาร และองค์ประกอบ จานวน 46 เรื่อง
พบว่าเป็นประเภทการศึกษาวิจัย ศึกษาความหมายและกรอบแนวคิด จานวน 17 เรื่อง ร้อยละ
36.96 การให้ ค วามรู้และความสามารถด้ านอาหารจานวน 12 เรื่อง ร้อยละ 26.09 วิเคราะห์
ความสัมพันธ์ความรอบรู้ด้านอาหารกับสภาวะสังคม และเศรษฐกิจ จานวน 8 เรื่อง ร้อยละ 17.39
การสร้างโปรแกรมความรอบรู้ด้านอาหาร จานวน 5 เรื่อง ร้อยละ 10.87 และเครื่องมือประเมิน
ความรอบรู้ด้านอาหาร จานวน 4 เรื่อง ร้อยละ 8.70 สาหรับการให้ความหมายหรือคานิยาม ของ
คาว่า “ความรอบรู้ด้านอาหาร” (Food Literacy) จานวน 46 ความหมาย รวมทั้งกรอบแนวคิดและ
เป็นองค์ประกอบของความรอบรู้ด้านอาหาร ภายใต้ระดับความรอบรู้ขั้นพื้นฐาน (Functional)
ขั้นปฎิสัมพันธ์ (Interactive) และวิจารณญาณ (Critical) (Velardo, 2015) เมื่อสังเคราะห์การให้
ความหมายหรือคานิยามความรอบรู้ด้านอาหาร พบว่าคาสาคัญที่กาหนดขึ้นเกือบทั้งหมดเป็น
คากริยาและเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความสามารถของบุคคลนั้น (Abilities , Capacities) โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน คือ คาสาคัญที่มีความสอดคล้องกัน และ คาสาคัญที่มีลักษณะเฉพาะ ดังนี้
ส่วนที่ 1 คาสาคัญ ที่มีความสอดคล้องกัน แบ่งได้ 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ได้รับ
(Obtain/Gain) เข้าถึ ง (Access) กลุ่ ม ที่ 2 ท าความเข้าใจ (Understand / Interpret) กลุ่ ม ที่ 3
การจัดการหรือกระทา (Act /Organize/ Practices) ใช้ (Use) นาไปใช้ (Apply) แบ่งปัน (Share)
/ แก้ปัญหา (Problem solve) / การจัดการอาหารเพื่อให้สุขภาพดี (On food and national wellbeing) / ตัดสินใจ (Make decisions / Food decisions) และกลุ่มที่ 4 กลุ่มทักษะด้านอาหาร หรือ
ความสามารถที่ จาเป็ น ด้ า นอาหาร A set of skills /Food skill / Skills/ Plan /Manage /Select
/Prepare /Eat foods /Techniques /Planning ability /Ability to cook / Process /Food
choices /Nutritious/ Culturally-acceptable meals /การทาอาหาร (Culinary practices)
ส่วนที่ 2 คาสาคัญที่มีลักษณะเฉพาะ ได้แก่ อ่าน (Reading) ความรู้ (Knowledge)
เจตคติ (Attitudes) วิเคราะห์ (Analyze) เสริมพลัง (Empower) , พฤติกรรมการบริโภค (Dietary
behaviors) , ความสามารถตนเอง (Self- efficacy)
การสังเคราะห์ผลการให้ความหมาย กรอบแนวคิด และองค์ประกอบความรอบรู้ด้าน
อาหาร สรุปดังนี้
1. ความหมายหรือค านิ ยาม ในแต่ ละบุ ค คลและองค์กรต่ างๆ ส่วนใหญ่ ชี้ให้ เห็ น
ความสาคัญในระดับบุคคล ซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่ศึกษาทั้งหมดอยู่ในกลุ่มเยาวชน และกลุ่มผู้ใหญ่
อายุ 18 ปีขึ้นไปที่มีน้าหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน มีภาวะอ้วน ซึ่งยังไม่พบการศึกษาในกลุ่มผู้สูงอายุ
โดยตรง นักวิชาการหลายท่านให้คานิยามที่ครอบคลุมในครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ ซึ่งมี
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ความเกี่ยวข้องกับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอาหารและโภชนาการ ความสามารถด้านอาหาร
และการสนับสนุนจากองค์กรในสังคม วัฒนธรรม เพื่อการได้รับ (Obtain) ข้อมูลด้านอาหาร โดย
Desjardins, 2018 ได้กล่าวถึงเรื่อง การเข้าถึง (Access) การทาความเข้าใจ (understand) ถึง
ข้อมูลเกี่ยวกับอาหาร และทักษะด้านอาหาร (Food skills) ซึ่งส่วนใหญ่ ให้ความสาคัญ กับการ
เลือกอาหาร (Food choice และ Selecting) การเตรียมอาหาร (Preparing) การวางแผนและการ
จัดการ (Planning and management) และการบริโภคอาหาร (Eating) โดยตัดสินใจจากข้อมูล
ด้านอาหาร และบริบทสิ่งแวดล้อมที่เป็นอยู่อย่างเหมาะสม เพื่อผลลัพธ์ที่ต้องการคือ การนามาใช้
ในการดูแลบารุงสุข ภาพของตนเองให้ดีอยู่เสมอ ดังนั้นการที่บุคคลจะบรรลุผลลัพธ์ดังกล่าวได้
จ าเป็ น ต้ อ งมี ค วามสามารถพื้ น ฐานที่ ดี ในด้ า นต่ า งๆ เช่ น การอ่ า น (Reading) การรู้ ห นั ง สื อ
(Literacy) แสดงให้ เห็น ว่าผลการให้คานิ ยามและความหมายความรอบรู้ด้านอาหาร มีการให้
ความหมายสองบริบท ได้แก่ บริบททั่วไปในระดับบุคคล และบริบทของชุมชน สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ (Bellotti 2010) ที่ให้ความสาคัญกับสิ่งแวดล้อมและความเท่าเทียมกันในสังคมด้วย
เป็นการมองภาพกว้าง เพื่อให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีได้อย่างเท่าเทียมกัน ระยะหลังปี 2012 การให้
ความหมายความรอบรู้ด้านอาหาร เริ่มให้ความสาคัญในระดับบุคคลเพิ่มมากขึ้นในการเสริมสร้าง
ความสามารถของบุคคล เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะเกี่ยวข้องกับอาหาร ทาให้เกิดภาวะ
สุขภาพที่ดี โดยคานึงถึงบริบทสิ่งแวดล้อมที่เป็นอยู่ สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการเมืองที่มี
ผลต่ อ การตั ด สิ น ใจเป็ น สภาพแวดล้ อ มที่ แ ต่ ล ะบุ ค คลจะต้ อ งตั ด สิ น ใจ ดั ง เช่ น งานวิ จั ย ของ
(Summer J, 2013) (Helen A. Vidgen, 2014) (Sarah & Joyce, 2014) ส าหรั บ งานวิ จั ย ของ
(Murimi M, 2013) (Palumbo et al., 2017) ได้ให้ความหมายความรอบรู้ด้านอาหารที่ มีความ
ใกล้ เคี ย งกั น (Sarah & Joyce, 2014) (Pendergast D, 2011) ได้ ใ ห้ ค วามหมายโดยอ้ า งถึ ง
แนวคิดความรอบรู้ทางสุขภาพ โดยปรับความหมายจากความรอบรู้ทางสุขภาพมาเป็นความรอบรู้
ด้านอาหารแทน และเพิ่มสมรรถนะในการใช้ข้อมูลข่าวสารด้านอาหาร
2. กรอบแนวคิดและองค์ประกอบของความรอบรู้ด้านอาหาร แบ่งออกเป็น 6 ด้าน
ได้แก่
2.1 ความรู้ ด้ า นอาหารและโภชนาการ (Food and nutrition knowledge)
หมายถึง ความรู้ ความเข้าใจ และการค้นหาข้อมู ลเกี่ยวกับอาหารและโภชนาการ (Information)
(Van Der Vyer R, 2018) โดยเป็นองค์ประกอบที่ผู้เชี่ยวชาญให้ความสาคัญมากที่สุดคือร้อยละ
26.49 ความรู้ค วามเข้ า ใจที่ ม าของอาหารนั้ น จะส่ ง เสริม ให้ เลื อ กอาหาร และมี ก ารบริโภคที่ ดี
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(Velardo, 2015) สอดคล้ อ งกั บ Geremy Farr-Wharton (2014) ที่ น าความรู้ เ หล่ า นี้ ม าใช้
ประโยชน์เมื่อพบสิ่งที่ต้องการ
2.2 ทักษะด้านอาหาร (Food skills) หมายถึง ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับการ
เลื อ กอาหารที่ ดี ต่ อ สุ ข ภาพ (Selecting) การจั ด การและวางแผนอาหาร (Planning and
management) การเตรียมอาหาร (Preparing) การบริโภคอาหาร(Eating) ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่
มี ก ารให้ ค วามส าคั ญ เป็ น อั น ดั บ ที่ 2 คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 25.17 ดั งเช่ น (Helen A. Vidgen, 2014),
(Bellotti B, 2010; Thomas et al., 2019), (Wickham, 2017) เป็ น ต้ น โด ย (Grier S, 2015),
(Block I et al, 2011) ใช้ ค าว่ า “ Procedural knowledge” ซึ่ ง เป็ น ลั ก ษณะความรู้ ด้ า นทั ก ษะ
เทคนิค และวิธีการ
2.3 พฤติ ก รรมด้ า นอาหาร (Food behaviors) หมายถึ ง พฤติ ก รรมการ
รับประทานอาหารที่ส่งผลดีต่อสุขภาพ (Food well-being) (Bublitz M et al, 2011) ซึ่งเป็นกรอบ
แนวคิด และองค์ประกอบที่นักวิชาการให้ความสาคัญอยู่ที่ร้อยละ 22.52 เช่น Emily Truman และ
คณะ (Truman et al., 2017) เป็นต้น ทั้งนี้ (Thomas et al., 2019) และ (Azevedo Perry et al.,
2017) ให้ความหมายที่เชื่อมโยงจากการตัดสินใจที่จะมีการบริโภคอาหาร (Food decision) ส่งผล
ให้มีพฤติกรรมบริโภคอาหารที่ดี
2.4 สังคม (Social) เป็นความซับซ้อนของระบบอุปโภค บริโภค ภายในประเทศ
วั ต ถุ แหล่ ง อาหาร ปั จ จั ย ทางระบบนิ เวศ ซึ่ ง ได้ รั บ ผลกระทบในการบริ โภคอาหารด้ ว ย เช่ น
ผลกระทบจากสิ่งแวดล้อม สารเคมี , อาหารจานด่วน, ความปลอดภัยด้านอาหาร(Food safety) ,
ความเสมอภาคกันในสังคม (Equity) , รายได้ เศรษฐกิจ (Thomas et al., 2019) ตลอดจนการ
พัฒ นาและสนับสนุนทางสังคม (Cullen et al., 2015) สภาพทางสังคมที่มีผลต่อการตัดสินใจ
(Summer J, 2013) เป็นต้น
2.5 วัฒนธรรม (Culture) หมายถึง วัฒนธรรมที่เอื้ออานวยต่อการบริ โภคอาหาร
สุ ข ภาพ (Desjadins E, 2018) โดยที่ (Summer J, 2013) กล่ า วถึ ง วั ฒ นธรรมที่ มี ผ ลต่ อ การ
ตัดสินใจบริโภคอาหาร และ (Cullen et al., 2015) ได้เห็นว่าเป็นการสนับสนุนจากองค์ประกอบ
ด้านวัฒ นธรรม สอดคล้องกับ Marcdiarmid et al. (2010) พบว่าวัฒ นธรรมเป็นองค์ประกอบที่
นักวิชาการให้ความสาคัญร้อยละ 6.62
2.6 เจตคติ (Attitude) หมายถึง ความรู้สึก นึกคิดอารมณ์ (Emotional) แรงจูงใจ
(Motivation) ที่มีอิทธิพลต่อการบริโภคอาหาร (Howard A, 2013) ตลอดจนความสามารถตนเอง
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ความเชื่ อ มั่ น ที่ จ ะตั ด สิ น ใจด้ า นอาหาร (Thomas et al., 2019) ซึ่ ง เจตคติ เป็ น องค์ ป ระกอบที่
นักวิชาการให้ความสาคัญที่ร้อยละ 4.64
สรุปผลการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการให้ความหมาย กรอบ
แนวคิดและองค์ประกอบความรอบรู้ด้านอาหาร พบงานวิจัยที่เข้าเกณฑ์ 46 เรื่อง การศึกษาวิจัย
ส่ ว นใหญ่ เป็ น Scoping Review, Mixed method , Survey study ซึ่ ง ลั ก ษณ ะ Randomised
controlled trials ไม่มากนักทาให้ความชัดเจนในการให้ความหมาย และองค์ประกอบนั้นลดลง
การให้ความหมาย และองค์ประกอบส่วนใหญ่ให้ความสาคัญกับ ทักษะด้านอาหาร (Food skills)
โดยวิดเจ็น และแกลเลกอส (Helen Anna Vidgen & Gallegos, 2014) ซึ่งมีผู้อ้างอิงจานวนมาก
ได้ เน้ น ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง ความรู้ ความสามารถด้ า นอาหาร และ พฤติ ก รรม ภายใต้
องค์ประกอบที่เน้นการสร้างความสามารถในการวางแผนและจัดการ การเลือกอาหาร การเตรียม
อาหาร และการบริโภคอาหาร ทั้งนี้จากการทบทวนวรรณกรรมยังไม่พบในกลุ่มผู้สูงอายุ จึงควร
ส่งเสริมการศึกษาความรอบรู้ด้านอาหารในกลุ่มผู้สูงอายุให้มีความชัดเจนในเชิงลึกเพิ่ มมากขึ้น
(Palumbo et al., 2016) ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาบริบทเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้าน
อาหาร และนักวิชาการในประเทศไทยเพิ่มเติม เพื่อหาข้อสรุปความหมาย องค์ประกอบความรอบรู้
ด้านอาหารที่มีความเหมาะสมกับผู้สูงอายุไทย นอกจากนี้การศึกษาเครื่องมือประเมินระดับความ
รอบรู้ด้านอาหาร และโปรแกรมความรอบรู้ด้านอาหาร ก็ยังเป็นช่องว่างในการปรับปรุงโปรแกรม
เช่นเดียวกัน (Azevedo Perry et al., 2017)
จากการสั งเคราะห์ ค วามรอบรู้ด้ านอาหารจากการศึ ก ษาทั้ ง 46 เรื่อ ง สรุป ได้ ว่ า
ความรอบรู้ด้านอาหารเป็นการเสริมพลังของบุคคล ครอบครัว ชุมชน หรือ ประชาชนที่จะป้องกัน
เพื่อให้มีการบริโภคอาหารอย่างมีคุณภาพ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงและเสริมสร้างการบริโภค
อย่ า งยื ด หยุ่ น ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยความสั ม พั น ธ์ ระหว่ า งความรู้ ทั ก ษะ และ พฤติ ก รรมที่ ได้ รับ
การวางแผน การจัด การ การเลือ ก การเตรีย ม และการบริโภคอาหาร อย่ างพิ จารณา เพื่ อ ให้
ตอบสนองความต้ อ งการบริ โ ภคนั้ น (Sarah & Joyce, 2014) ส าหรั บ กรอบแนวคิ ด และ
องค์ประกอบความรอบรู้ด้านอาหารนั้น เป็นการให้ความสาคัญที่ตัวบุคคล (Individual) (Thomas
et al., 2019) ซึ่งเป็น ปัจจัยภายใน (Intrinsic factors) ได้แก่ ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ
พฤติ ก รรมการบริ โ ภคอาหาร ทั ก ษะด้ า นอาหาร และเจตคติ สอดคล้ อ งกั บ เพอรี่ แ ละคณะ
(Azevedo Perry et al., 2017) ที่ ไ ด้ พั ฒ นากรอบแนวคิ ด ความรอบรู้ ด้ า นอาหาร โดยปั จ จั ย
ภายนอกเป็นการสนับสนุนจากองค์กรภายนอก สภาพสังคม วัฒนธรรมที่เอื้ออานวยต่อการบริโภค
อาหารสุ ข ภาพ ระบบนิ เวศ และการพั ฒ นาสั ง คมให้ มี ค วามเท่ า เที ย มกั น ดั ง นั้ น สรุ ป ได้ ว่ า
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องค์ประกอบที่สาคัญในการสร้างความรอบรู้ด้านอาหาร 3 ลาดับแรก คือ 1.ความรู้ด้านอาหารและ
โภชนาการ (Food and nutrition knowledge) 2.ทักษะด้านอาหาร (Food skills) ซึ่งประกอบด้วย
การเลือกอาหาร การวางแผนและการจัดการ การเตรียมอาหาร และการบริโภคอาหาร และ 3.
พฤติกรรมด้านอาหาร (Food behaviors) ทั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นการศึกษาในกลุ่มเยาวชน และผู้ใหญ่
แต่ยังไม่พบการศึกษาในกลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งยังต้องการศึกษาเพิ่มเติมต่อไป (Grier S, 2015) ดังนั้น
ผู้ วิ จั ย จึ ง น าผลจากการสั ง เคราะห์ ค วามหมาย และองค์ ป ระกอบความรอบรู้ด้ า นอาหารใน
ต่างประเทศดังกล่าว ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารและผู้สูงอายุในประเทศไทย
โดยศึ ก ษาบริ บ ทเชิ ง คุ ณ ภาพด้ ว ยเทคนิ ค การสั ม ภาษณ์ แ บบกึ่ ง โครงสร้ า ง (Semi-structure
interview) และใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่ งโครงสร้าง เกี่ยวกับการให้ ความหมาย องค์ประกอบที่มี
ความส าคั ญ กั บ ความรอบรู้ด้ า นอาหารในผู้ สู งอายุ ไทย วิ เคราะห์ ข้ อ มู ล สรุป อุ ป นั ย (Analytic
induction) สรุปเปรียบเทียบกับทัศนะของผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร และนักวิชาการในต่างประเทศ
ด้วยการเปรียบเทียบความคงที่ของข้อมูล (Constant comparative) โดยมีคาถามคือ ความรอบรู้
ด้านอาหารที่เหมาะสมในผู้สูงอายุไทย ควรมีความหมาย องค์ประกอบและลักษณะอย่างไร เพื่อ
หาข้อสรุปความหมาย องค์ประกอบความรอบรู้ด้านอาหารที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุไทย
ตอนที่ 1.2 ผลสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับความรอบรู้ด้านอาหาร
การสัมภาษณ์ ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับความรอบรู้ด้านอาหาร จานวน 5 คน เป็น
การศึ ก ษาบริบ ทเชิ ง คุ ณ ภาพ ด้ ว ยเทคนิ ค การสั ม ภาษณ์ แ บบกึ่ ง โครงสร้ า ง (Semi-structure
interview) และวิเคราะห์ข้อมูลสรุปอุปนัย (Analytic induction) เพื่อให้ได้ข้อมูลความรอบรู้ด้าน
อาหารที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุไทยและแนวทางในการพัฒนาแบบประเมินความรอบรู้ด้านอาหาร
พบว่าผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบความรอบรู้ด้านอาหารที่ มีความสอดคล้องกับ
การทบทวนวรรณ กรรม คื อ 1) ความรู้ ด้ า นอาหารและโภชนาการ (Food and nutrition
knowledge) 2) ทักษะด้านอาหาร (Food skills) และ 3) พฤติกรรมด้านอาหาร (Food behaviors)
นอกจากนั้ น ยั ง มี มุ ม มองเรื่ อ ง การประเมิ น สุ ข ภาพทางกายเบื้ อ งต้ น ด้ ว ยตนเอง (Physical
Assessment) โดยผู้เชี่ยวชาญคนที่ 1 กล่าวว่า “ ความสามารถอธิบายร่างกายของตนเองได้ เพื่อ
เข้าใจว่าร่างกายต้องการอะไร” ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 2 กล่าวว่า “การประเมินภาวะสุขภาพตนเองทา
ให้รู้จักโรคของตนเองที่เป็นอยู่ ” และผู้เชี่ยวชาญคนที่ 3 กล่าวว่า “การประเมินภาวะสุขภาพตนเอง
ทาให้เชื่อมโยงกับโรคที่เป็นอยู่ ” โดยความเห็นทั้งหมดเป็นเรื่องที่มีความแตกต่างจากการทบทวน
วรรณกรรมจากนักวิชาการในต่างประเทศ ทั้งนี้ผู้วิจัยสรุปการให้ความหมาย และองค์ประกอบ
ความรอบรู้ด้านอาหารที่สาคัญในทัศนะผู้เชี่ยวชาญในต่างประเทศ และประเทศไทย ดังตาราง 21
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2. องค์ประกอบ ความสามารถด้านอาหาร (Food skills)
1) การเลือก
ความสามารถในการเลือกอาหาร เช่น การเลือกแอป การประเมินภาวะสุขภาพตนเอง นาไปสู่การตัดสินใจที่จะ
เปิ
้ ล เป็ น ต้ น ทราบถึ ง แหล่ ง อาหารว่ า มาจากที่ ใ ด เลือกอาหารที่มีคุณภาพเหมาะสมกับวัยสูงอายุ การกาหนด
อาหาร
รวมถึงความเข้าใจข้อมูลจากฉลากอาหาร
เมนูอาหาร สามารถประเมินวัต ถุดิ บ ที่ต้องใช้ โดยให้ความ
สนใจกับแหล่งผลิตที่ปลอดภัย และเข้าถึงข้อมูลด้านอาหาร

เรียนรู้กับบุคคลอื่นได้

ความรอบรู้ด้านอาหาร (Food literacy)
การเสริมสร้างความสามารถของบุ คคล ให้มีค วามรู้ ความสามารถของผู้สูงอายุในการเข้าถึงข้อมูลด้านอาหาร
ความเข้ าใจ ความสามารถด้ านอาหาร ในการเลื อ ก เพื่อนาไปสู่การประเมินตนเองในการปรับเปลี่ยนเมนูอาหาร
อาหาร การ วางแผนและการจัดการ การเตรียมอาหาร ให้สมดุลหลากหลาย เหมาะสมกับ สุขภาพตนเอง เพื่ อการ
การบริ โภคอาหารได้ ใ นบริ บ ทของตนเอง เพื่ อ ให้ มี บริโภคอย่างมีสุขภาพดี
สุขภาพดี
1. องค์ประกอบความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ (Food and nutrition knowledge)
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานด้านอาหาร ความรู้ความเข้าใจข้อมูลพื้นฐานด้านอาหารและโภชนาการ
และโภชนาการ การอ่ า นฉลากโภชนาการ แหล่ ง การอ่านฉลากโภชนาการ อาหารแลกเปลี่ยน สารปนเปื้อนใน
อาหารการเก็บรักษาอาหาร ความปลอดภัยด้านอาหาร อาหารแหล่งซื้ออาหารปลอดภัยของตนเองวัตถุดิบ รายการ
และความสามารถในการใช้ข้อมูลตัดสินใจด้านสุขภาพ อาหารที่เหมาะสมกับตนเองและครอบครัว ปริมาณอาหารที่
ได้อย่างเหมาะสม
เหมาะสม แหล่ ง ข้ อ มู ล สื่ อ ต่ า งๆ ที่ น่ า เชื่ อ ถื อ แลกเปลี่ ย น

รายการ

ตนเองและครอบครัว วิเคราะห์ฉลากโภชนาการได้ บอกถึงแหล่งข้อมูลด้านอาหารจากแหล่ง
สื่อต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ และวิธีการเข้าถึงข้อมูล ประเมินคุณ ภาพความน่าเชื่อถือของสินค้า
ภายใต้โฆษณาส่งเสริมการตลาดและอื่นๆ ได้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลอื่นได้

ความสามารถของผู้สูงอายุในการเลือกอาหารที่ปลอดภัยและมีคุณภาพเหมาะสมกับสุขภาพ

ความสามารถของผู้สูงอายุ เกี่ยวกับความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ การเลือกอาหาร การ
วางแผนและจัดการ การเตรียมอาหาร และการบริโภคอาหาร รวมทั้งสามารถแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับบุคคลอื่นได้

สุขภาพ การเตรียมอาหารสุขภาพ และการบริโภคอาหารสุขภาพ ได้ในบริบ ทของตนเอง
เพื่อให้มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ดี

การสร้างเสริมความสามารถของผู้สูงอายุ ให้มีความรู้ความเข้าใจอาหารและโภชนาการ มี
ความสามารถด้านอาหาร ในการเลือกอาหารสุขภาพ การวางแผนและการจัดการอาหาร

สรุปผล

ตาราง 21 การให้ความหมาย และองค์ประกอบความรอบรู้ด้านอาหารที่สาคัญในทัศนะผู้เชี่ยวชาญในต่างประเทศ และประเทศไทย
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สรุปผล

รับประทานอาหารที่ส่งผลดีต่อสุขภาพในระยะยาว

ความสามารถนาความรู้ด้านโภชนาการมาเป็นแนวทางการให้ตัดสินใจที่
จะบริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพ
ตลอดจนการประยุกต์ความสามารถ
ในการเลือกอาหาร การวางแผนและการจัดการ การเตรียมอาหาร และ
บริโภคอาหารมาปรับ ใช้กั บ ตนเองและครอบครัวเพื่ อให้พ ฤติ กรรมการ

ความสามารถในการเลือ กอาหาร วางแผนและการจัดการ
อาหาร เตรียมอาหาร และการบริโภคอาหารที่เหมาะสมกับ
ตนเองและครอบครัว การบริโภคอาหารสุขภาพได้ตามแผน
ที่วางไว้ได้อย่างสม่าเสมอและมีความอย่างต่อเนื่อง

ความสามารถในการบริโภคอาหารโดยใช้ ค วามรู้ค วามเข้ าใจด้ าน การประเมิ น อาหารที่ รั บ ประทานว่ า มี ค วามเหมาะสมกั บ
อาหารและโภชนาการในขณะที่ขณะบริโภคในมื้อนั้น และการมีส่วนร่วม สุข ภาพหรือ ไม่ อย่างไร และบริ โภคอาหารสุข ภาพได้ และ
ในสังคมที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคอาหารสุขภาพนั้น
อาหาร
สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลด้านอาหารที่น่าเชื่อถือได้ รวมทั้ง
การมีส่วนร่วมในสังคมบริโภคอาหารสุขภาพ
3. องค์ประกอบ พฤติกรรมการบริโภคอาหาร (Food consumption)

4) การ
บริโภค

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลอื่นได้

ความสามารถของผู้ สู ง อายุ ในการมี พ ฤติ ก รรมบริ โภคอาหารสุ ข ภาพที่
เหมาะสมกั บ วั ย สู งอายุ โดยมี ค วามสม่ าเสมอในการเลื อ กอาหาร การ
วางแผนและจัดการ การเตรียมอาหาร และการบริโภคอาหารที่เหมาะสมกับ
สุ ข ภาพตนเอง และครอบครั ว ได้ ต่ อ เนื่ อ งในระยะยาว รวมทั้ งสามารถ

ร่วมเป็นสมาชิกชมรม หรือกลุ่มสังคมอาหารสุขภาพ โดยแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับบุคคลอื่นได้

ความสามารถของผู้สูงอายุในการประเมินอาหารที่รับประทานว่ามีความ
เหมาะสมกับสุขภาพในมื้อนั้น มีการบริโภคอาหารตามที่วางแผน และเข้า

โภชนาการ รสชาติอาหารที่ดี เรียกว่า “สุขภาพดีด้วยอาหาร” เน้นความ และอุปกรณ์ ครัวที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดความพร้อมต่อการ มัน เค็ม และปรับเปลี่ยนรายการอาหารให้สอดคล้องกับวัตถุดิบที่มี และ
เป็นธรรมชาติ กับอาหารที่มีอยู่ในสิ่งแวดล้อมของตนเอง และทรัพยากรที่ ปรุ ง ประกอบอาหารโดยมี ก ารปรั บ เปลี่ ย นเมนู อ าหารให้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลอื่นได้
จากัด รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกลุ่มที่รับประทานอาหารสุขภาพ
สอดคล้องกับวัตถุดิบที่มี และควบคุมรสชาติโดยลดหวาน มัน

เตรียม
อาหาร
เค็ม

ความสามารถเตรี ย มอาหารโดยควบคุ ม ปริ ม าณ และคุ ณ ค่ า ทาง การล้างมือด้วยสุขลักษณะที่ถูกต้อง การจัดเตรียมวัตถุดิบ ความสามารถของผู้สูงอายุในการปรุงประกอบอาหารโดยควบคุมรสหวาน

รายการอาหารที่ เหมาะสมกั บ ตนเองในสถานการณ์ ต่ างๆได้ เก็ บ รั ก ษา
อาหารที่มีอยู่อย่างถูกต้องเหมาะสม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลอื่นได้

3) การ

รวมทั้งเก็บรักษาอาหารให้คงคุณค่าทางอาหาร

2) การ
ความสามารถในการจัดสรรเวลาสาหรับอาหารสุขภาพได้ มีการวางแผน การประเมินเมนูอาหารตามสถานการณ์ โดยมีการวางแผน ความสามารถของผู้สูงอายุในการวางแผนเพื่ อกาหนดรายการอาหารได้
วางแผนและ และใช้ ทั ก ษะที่ ยื ด หยุ่ น ในการวางแผนที่ จั ด หาอาหารให้ เป็ น ไปตาม ปรับเมนูอาหารให้ได้รับอาหารที่มีความสมดุล เหมาะสมกับ อย่างเหมาะสมกับตนเอง และครอบครัว โดยแสวงหา เข้าถึงแหล่งอาหารที่
การจัดการ ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
สุขภาพตนเอง และบริ หารจัดการเงินให้เพียงพอกับอาหาร กาหนดไว้ตามรายการ ด้วยเวลาและงบประมาณที่เพียงพอ บริหารจัดการ

รายการ

ตาราง 21 (ต่อ)
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จากตาราง 21 การให้ความหมาย องค์ประกอบความรอบรู้ด้านอาหารของผู้เชี่ยวชาญใน
ประเทศไทยส่วนใหญ่มีความสอดคล้องกับผู้เชี่ยวชาญกับต่างประเทศ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญในประเทศ
ไทยให้ความสาคัญ กับความสามารถที่ควรพัฒ นาเพิ่มเติม ได้แก่ การประเมินสุขภาพทางกาย
เบื้องต้นด้วยตนเอง เนื่องจากเป็นข้อมูลที่สะท้อนการดูแลสุขภาพส่วนบุคคล ซึ่งผู้สูงอายุไทยควร
ทราบปัญหาสุขภาพตนเองได้เบื้องต้น อันจะนาไปสู่การตัดสินใจเลือกอาหารที่เหมาะสมกับวัย
สูงอายุ เช่น น้าหนัก เส้นรอบเอว ดัชนีมวลกาย ร้อยละไขมั นในร่างกาย เป็นต้น สอดคล้องกับ
ครูสและคณะ (Corinna Krause et al., 2016) ในการนาความรู้และความสามารถไปเป็นข้อมูล
ปรับ ใช้ เลื อ กอาหารบนพื้ น ฐานสุ ข ภาพส่ วนบุ ค คล การเข้ าถึ งข้ อ มู ล ด้ านอาหารเพื่ อ ให้ ท ราบ
แหล่งข้อมูลสื่อต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองได้ตลอดเวลา เนื่องจากความรอบรู้ด้าน
อาหารควรพัฒนาให้ไปสู่ระดับวิจารณญาณ (Critical literacy) ในทุกองค์ประกอบนั่นคือสามารถ
ประเมินข้อมูลข่าวสารที่มีผลกระทบต่อสุ ขภาพ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลอื่นได้ สอดคล้อง
กับ (Desjadins E, 2018) ในการส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้ที่กว้างขึ้น อีกทั้งเป็นการปฏิบัติตาม
นโยบายกระทรวงสาธารณสุข ที่ ส่งเสริมให้ เป็นผู้สูงอายุไทยติดสังคมมากขึ้น การปรับเปลี่ยน
เมนู อาหารให้ สมดุลหลากหลาย เหมาะสมกับสุขภาพตนเองเป็น เรื่องที่ ผู้เชี่ยวชาญทั้ งในและ
ต่ า งประเทศให้ ค วามส าคั ญ เช่ น เดี ย วกั บ วิ ด เจ็ น และแกลเลกอส (Helen Anna Vidgen &
Gallegos, 2014) เน้นการบริโภคอาหารที่ดีได้อย่างยืดหยุ่น ดังนั้นความหมายความรอบรู้ด้าน
อาหารของผู้สูงอายุไทย จึงเป็นการเสริมสร้างความสามารถของผู้สูงอายุ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ
ความสามารถด้านอาหาร ในการเลือกอาหาร การวางแผนและการจัดการ การเตรียมอาหาร และ
การบริโภคอาหาร ได้ในบริบทของตนเองเพื่อให้มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ดี
สาหรับองค์ประกอบความรอบรู้ด้านอาหารนั้นพบว่า ผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ
ให้ความสาคัญ ในองค์ประกอบที่ตรงกัน และเน้นความสัมพันธ์ (Truman & Elliott, 2019) และ
ความเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน (Velardo, 2015) ซึ่งองค์ประกอบความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ
นั้นเป็นข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับอาหารและโภชนาการ องค์ประกอบทักษะด้านอาหาร ประกอบด้วย
การเลือกอาหาร การวางแผนและการจัดการ การเตรียมอาหาร และการบริโภคอาหาร ซึ่ง เพอรี่
และคณะ (Azevedo Perry et al., 2017) ให้ความสาคัญกับทักษะด้านอาหารเป็นการปฏิบัติขั้น
พื้นฐานสู่การมีความรอบรู้ด้านอาหารเช่นเดียวกับวิดเจ็นและแกลเลกอส (Helen Anna Vidgen &
Gallegos, 2014) โดยที่ ผู้ เชี่ ย วชาญประเทศไทยให้ ค วามเห็ น เพิ่ ม เติ ม เรื่ อ ง การล้ า งมื อ ด้ ว ย
สุขลักษณะที่ถูกต้อง การเตรียมอาหารที่ควบคุมรสชาติโดยลดหวาน มัน เค็ม การประกอบอาหาร
จากวัตถุดิบในท้องถิ่นตนเอง เนื่องจากรายการอาหารที่แตกต่างกันตามภูมิภาค และองค์ประกอบ
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พฤติกรรมบริโภคอาหาร ผู้สูงอายุไทยนั้นควรมีความสม่าเสมอในการบริโภคอาหารสุขภาพได้ตาม
แผนที่วางไว้ได้อย่างต่อเนื่อง
1. ความรู้ ด้ า นอาหารและโภชนาการ (Food and nutrition knowledge) เน้ น ถึ ง
ความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลด้านอาหาร (Access Information) โดยการเสริมสร้างความรู้
ด้ า นอาหารให้ เป็ น ปั จ จุ บั น เป็ น เรื่ อ งที่ มี ค วามส าคั ญ (Update information) สอดคล้ อ งกั บ
Desjardins (2018) ได้กล่าวถึงเรื่อง การเข้าถึง (Access) ด้วยการทาความเข้าใจ (Understand)
ข้อมู ลเกี่ย วกั บอาหาร ผู้วิจัย สรุป ความจากทั ศนะของผู้เชี่ยวชาญมี ประเด็น สาคัญ ได้แก่ การ
เผยแพร่ความรู้ในกลุ่มต่างๆ โดยให้ความสาคัญกับผู้ให้ความรู้เป็นกลุ่มวิชาชีพ การแสวงหาข้อมูล
ด้านอาหารให้ เป็ น ปั จจุบั น จากแหล่งสื่อต่ างๆ ที่ มี ความหลากหลาย โดยต้ องพิ จารณาความ
น่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลเป็นข้อมูลจากวิชาชีพ เป็นต้น
2. ทักษะด้านอาหาร (Food skills) เป็นเทคนิคด้านอาหาร ที่ผู้เชี่ยวชาญความรอบรู้
ด้านอาหารในประเทศไทย จานวน 5 คนให้ความสาคัญในองค์ประกอบย่อย ประกอบด้วย การ
เลือกอาหาร การวางแผนและการจัดการอาหาร และการบริโภคอาหาร โดยให้ความเห็นเกี่ยวกับ
ความหมาย และตัวชี้วัด ที่ควรจะเป็นของผู้สูงอายุไทย ผู้วิจัยได้สรุปความแบบอุปนั ย (Analytic
Induction) โดยเปรียบเทียบความคงที่ของข้อมูล (Constant comparative)ดังนี้
2.1 การเลื อ กอาหาร หมายถึ ง การประเมิ น ภาวะสุ ข ภาพตนเอง น าไปสู่ ก าร
ตั ด สิน ใจที่ จะเลื อกอาหารที่ มี คุ ณ ภาพเหมาะสม รวมทั้ งการกาหนดเมนู อ าหาร และสามารถ
ประเมิน วัตถุ ดิบ ที่ ต้องใช้จากเมนู ที่ กาหนด โดยให้ ความสนใจกับ แหล่งผลิตที่ ป ลอดภั ยและมี
คุณภาพ ภายใต้การเข้าถึงข้อมูลด้านอาหารอย่างถูกต้อง ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) การประเมินภาวะ
สุขภาพตนเอง 2) การเข้า ถึ งข้ อมู ลด้ านอาหาร 3) ก าหนดเมนู อ าหาร และสามารถประเมิ น
วัตถุดิบที่ต้องใช้ และ 4) การประเมินความปลอดภัยและคุณภาพของแหล่งอาหาร
2.2 การวางแผนและการจั ด การ หมายถึ ง การประเมิ น เมนู อ าหารตาม
สถานการณ์ โดยมีการวางแผนปรับเมนูอาหารให้ได้รับอาหารที่มีความสมดุล เหมาะสมกับสุขภาพ
ตนเอง และบริหารจัดการเงินให้เพียงพอกับอาหาร รวมทั้งเก็บรักษาอาหารให้คงคุณค่าทางอาหาร
ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) ประเมินเมนูอาหารตามสถานการณ์ โดยวางแผนปรับเมนูอาหารให้ได้รับอาหารที่
มีความสมดุลหลากหลาย เหมาะสมกับสุขภาพตนเอง 2) บริหารจัดการเงินให้เพียงพอกับอาหารที่
ต้องการ 3) เก็บรักษาอาหารให้คงคุณค่าทางอาหาร
2.3 การเตรียมอาหาร หมายถึง การจัดเตรียมวัตถุดิ บ และอุปกรณ์ครัว เพื่อให้
เกิดความพร้อมต่อการปรุงประกอบอาหาร โดยมี การปรับ เปลี่ยนเมนู อาหารให้ สอดคล้องกับ
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วัตถุดิบที่ มี ด้วยสุขลักษณะที่ ถู กต้อง และควบคุมรสชาติโดยลดหวาน มัน เค็ม ตัวชี้วัด ได้แก่
1) จั ด เตรีย มวั ต ถุ ดิ บ อุ ป กรณ์ ค รัว เพื่ อ ให้ เกิ ด ความพร้อ มในการปรุ ง ประกอบ 2) สามารถ
ปรับเปลี่ยนเมนูอาหารให้ สอดคล้องกับวัตถุดิบที่ มี 3) การเตรียมและปรุงประกอบอาหารที่ มี
สุขลักษณะที่ถูกต้อง และควบคุมรสหวาน มัน เค็ม
2.4 การบริโภคอาหาร หมายถึง การรับรู้และเข้าใจผลจากอาหารที่ทาให้สุขภาพ
ดี โดยบริโภคอาหารที่ หลากหลาย ครบ 5 หมู่ ได้สัดส่วนสมดุลกับความต้องการของร่างกาย
ตนเอง และมีส่วนร่วมในสังคมบริโภคอาหารสุขภาพ ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) รับรู้และเข้าใจผลจาก
อาหารที่ ท าให้ สุขภาพดี 2) บริโภคอาหารที่ ห ลากหลาย ครบ 5 หมู่ ได้สัดส่วนสมดุลกับ ความ
ต้องการของร่างกายตนเอง 3) มีส่วนร่วมในสังคมบริโภคอาหารสุขภาพ
3. พฤติกรรมด้านอาหาร (Food behaviors) จากความเห็นผู้เชี่ยวชาญสรุปว่า เป็น
การบริโภคอาหารได้อย่างสมดุลหลากหลาย เพื่อให้มีสุขภาพที่ดี ซึ่งเป็นภาพรวมของผลลัพธ์ที่
เกิดขึ้นจากการบริโภคที่ดีต่อสุขภาพ
สรุปผลจากตอนที่ 1.1 และ 1.2 ทาให้ทราบความหมาย องค์ประกอบ และตัวชี้วัด
ความรอบรู้ด้านอาหารที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุไทยซึ่งพบว่า ความหมายความรอบรู้ด้านอาหารของ
ผู้สูงอายุไทย เป็นการเสริมสร้างความสามารถของผู้สูงอายุ ให้ มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะด้าน
อาหาร ในการเลือกอาหาร การวางแผนและการจัดการ การเตรียมอาหาร และการบริโภคอาหาร
ได้ในบริบทของตนเองเพื่อให้มีพฤติกรรมด้านอาหารที่ดี สอดคล้องกับการศึกษาของเว็ดคีวีซิวท์
พบว่าการมีความรู้ มีทักษะด้านอาหาร และมีพฤติกรรมด้านอาหารที่ดีจะทาให้ยังคงสามารถ
ดารงชีวิตได้ยั่งยืน (Vaitkeviciute et al., 2015) และผู้เชี่ยวชาญในประเทศไทยให้ความสาคัญกับ
การปรั บ เปลี่ ย นเมนู อ าหารให้ ส มดุ ล หลากหลาย เหมาะสมกั บ สุ ข ภาพตนเองเพิ่ ม เติ ม ด้ ว ย
สรุปองค์ประกอบความรอบรู้ด้านอาหารของผู้สูงอายุไทย ได้แก่
1. ความรู้ ด้ า นอาหารและโภชนาการ (Food and nutrition knowledge)
ผู้สูงอายุไทยยังคงต้องมีเสริมสร้างความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ เนื่องจากระบบการศึกษา
ด้านอาหารในประเทศไทยนั้นยังคงกระจัดกระจายและไม่ได้มีการจัดระบบที่ดีมากนัก สอดคล้อง
กับซาร่าและจอยส์ ที่ว่าหากผู้สูงอายุมีความเข้าใจกับหลักการด้านอาหารและโภชนาการที่ดี
เพียงพอจะทาให้ทราบข้อมูลพื้นฐานด้านอาหาร ความจาเป็นที่จะต้องได้รับสารอาหารที่เหมาะสม
โดยสามารถตัดสินใจหรือประเมินอาหารได้ว่ามีเหมาะสมกับผู้สูงอายุหรือไม่ (Sarah & Joyce,
2014) นอกจากนี้ควรทราบปัญหาสุขภาพด้วยการประเมินสุขภาพทางกายด้วยตนเองเบื้องต้นได้
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2. ทักษะด้านอาหาร (Food skills) เป็นองค์ประกอบที่สาคัญในการสร้างความ
รอบรู้ด้านอาหารของผู้สูงอายุ เนื่องจากเป็นสมรรถนะ(Competencies) ที่จะอธิบายความรอบรู้
ด้านอาหาร (Gréa Krause et al., 2018) ผู้สูงอายุมีวิถีชีวิตในสังคมที่มีบริบทแตกต่างกันทาให้
ต้ อ งมี ทั ก ษะด้ า นอาหาร สอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาของเพอรี่แ ละคณะ (Azevedo Perry et al.,
2017) มองว่าสังคม วัฒ นธรรมเป็ น ปั จจัยภายนอกที่ มีอิท ธิพ ลกับ ทั กษะด้านอาหาร อัน ได้แก่
ทั ก ษะการเลื อ กอาหารที่ เหมาะสม (Select) ทั ก ษะการวางแผนและการจั ด การ (Plan and
Manage) เช่น การบริหารเงินและเวลา วางแผนปรับเปลี่ยนเมนูอาหารให้สมดุลหลากหลายนั้น มี
ความจาเป็นสาหรับผู้สูงอายุที่ควรได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนหลากหลายได้ในสถานการณ์ต่างๆ
เช่ น การวางแผนอาหารเมื่ อ เดิ น ทาง เมื่ อ ไปร่ว มงานเลี้ ย ง เป็ น ต้ น ทั ก ษะการเตรีย มอาหาร
(Prepare) ประเทศไทยเป็นเมืองร้อน การล้างมือ การจัดเก็บรักษาอาหารได้อย่างถูกต้องจึงเป็นสิ่ง
ที่มีความสาคัญสาหรับผู้สูงอายุ การประกอบอาหารด้วยการควบคุมรสหวานมันเค็ม เป็นต้น และ
ทักษะในการบริโภคอาหารได้อย่างถูกต้อง (Eat) เป็นความสามารถของผู้สูงอายุในการประเมิน
อาหารที่รับประทานว่ามีความเหมาะสมกับสุขภาพในมื้อนั้นหรือขณะนั้น สอดคล้องกับวิดเจ็นและ
แกลเลกอส (Helen Anna Vidgen & Gallegos, 2014) ให้ความสาคัญในการประเมินอาหารมื้อ
นั้นว่ามีสัดส่วนที่เหมาะสมต่อสุขภาพหรือไม่ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลอื่นได้
3. พฤติกรรมด้านอาหาร (Food behaviors) เป็นความสามารถของผู้สูงอายุใน
การมีพฤติกรรมบริโภคอาหารสุขภาพที่เหมาะสมกับวัยสูงอายุได้ต่อเนื่องในระยะยาว โดยมีความ
สม่าเสมอในการเลือกอาหาร การวางแผนและจัดการ การเตรียมอาหาร และการบริโภคอาหารที่
เหมาะสมกั บ สุขภาพตนเอง เป็ น การสร้างความช านาญในการตั ด สิน ใจและปฏิ บั ติ ได้อ ย่าง
ต่อเนื่อง เนื่องจากมีอิทธิพลต่อรูปแบบการบริโภคอาหารสุขภาพในระยะยาว (Azevedo Perry et
al., 2017) รวมทั้งสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลอื่นได้
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ตาราง 22 ผลองค์ประกอบและตัวชี้วัดความรอบรูด้ ้านอาหาร
องค์ประกอบ
ตัวชี้วัด
1. ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ (Food and nutrition knowledge)
A การเลือกอาหาร
A1.1 อ่านฉลากโภชนาการได้
A1.2 อธิบายหลักการพื้นฐานด้านอาหาร และอาหารแลกเปลี่ยนได้
A1.3 อธิบายสารปนเปื้อนในอาหารทั่วไปได้
A1.4 ประเมินภาวะสุขภาพทางกายตนเองเบื้องต้นได้
A1.5 แสวงหาแหล่งผลิต หรือแหล่งซื้ออาหารปลอดภัยของตนเองและแลกเปลี่ยน
เรียนรูก้ บั บุคคลอืน่ ได้
B การวางแผน
B1.1 อธิบายรายการที่เหมาะสมกับตนเองและครอบครัว
และการจัดการ
B1.2 บริหารจัดการเงินให้เพียงพอกับอาหารที่ต้องการได้
B1.3 การประเมินรายการอาหารที่เหมาะสมกับตนเอง ในสถานการณ์ต่างๆ
B1.4 อธิบายการเก็บรักษาอาหารที่ยังคงคุณค่าทางอาหาร
B1.5 แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลอื่นได้
C การเตรียมอาหาร
C1.1 อธิบายการล้างมือด้วยสุขลักษณะที่ถูกต้องเหมาะสมได้

D การบริโภคอาหาร

C1.2 อธิบายการจัดเตรียมวัตถุดิบ อุปกรณ์ครัว ด้วยสุขลักษณะที่ถูกต้องเหมาะสม
ได้
C1.3 เตรียมวัตถุดิบ เพื่อให้มีความพร้อมในการปรุงประกอบได้
C1.4 อธิบายเครื่องปรุงอาหารที่ปลอดภัยต่อสุขภาพได้
C1.5 แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลอื่นได้
D1.1 อธิบายปริมาณอาหารที่ควรบริโภคได้
D1.2 อธิบายสัดส่วนอาหารในจาน Healthy plate ได้
D1.3 บอกแหล่งข้อมูลจากสื่อต่างๆ ที่น่าเชื่อถือได้
D1.4 บอกแหล่งกลุ่มสังคมอาหารสุขภาพได้
D1.5 แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลอื่นได้
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ตาราง 22 (ต่อ)
องค์ประกอบ
A การเลือกอาหาร

B การวางแผน
และการจัดการ

C การเตรียมอาหาร

D การบริโภคอาหาร

ตัวชี้วัด
A2.1 วิเคราะห์ฉลากโภชนาการได้
A2.2 บอกแหล่งข้อมูลด้านอาหารเพื่อเข้าไปแสวงหาข้อมูลที่เหมาะสมได้
A2.3 ประเมินคุณภาพ และความน่าเชื่อถือสินค้าได้
A2.4 เลือกอาหารที่เหมาะสมกับสุขภาพตนเอง และครอบครัวได้
A2.5 เลือกซื้ออาหารที่มีความปลอดภัยและมีคุณภาพ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
บุคคลอื่นได้
B2.1 วางแผนกาหนดรายการอาหาร และวัตถุดิบได้อย่างเหมาะสมกับตนเองและ
ครอบครัวได้
B2.2 แสวงหาอาหารที่ดีตามรายการอาหาร ด้วยเวลา และงบประมาณที่มีอยู่ได้
B2.3 วางแผนรายการอาหารในสถานการณ์ที่ไม่คุ้นเคยได้
B2.4 เก็บรักษาอาหารที่ยงั คงคุณค่าทางอาหารได้
B2.5 แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลอื่นได้
C2.1 ล้างมือด้วยสุขลักษณะที่เหมาะสมได้
C2.2 รักษาความสะอาดวัตถุดิบ และอุปกรณ์ครัวได้เหมาะสมได้
C2.3 เตรียมอาหารตามโดยปรับเปลี่ยนรายการอาหารให้สอดคล้องกับวัตถุดิบที่มี
ได้
C2.4 ปรุงประกอบอาหารโดยควบคุมรสหวาน มัน เค็มได้
C2.5 แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลอื่นได้
D2.1 ประเมินอาหารที่ควรบริโภคได้
D2.2 บริโภคตามที่มีการวางแผนได้
D2.3 มีวิธีการในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้
D2.4 เข้าร่วมในกลุ่มสังคมอาหารสุขภาพได้
D2.5 แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลอื่นได้
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ตาราง 22 (ต่อ)
องค์ประกอบ
ตัวชี้วัด
3. พฤติกรรมด้านอาหาร (Food behaviors)
A การเลือกอาหาร
A3.1 ความสม่าเสมอของการวิเคราะห์ฉลากโภชนาการ
A3.2 ความสม่าเสมอในการแสวงหาข้อมูลด้านอาหารจากแหล่งสื่อต่างๆ
A3.3 ความสม่าเสมอของการประเมินคุณภาพ และความน่าเชื่อถือของสินค้า
A3.4 ความสม่ าเสมอในการเลื อ กอาหารที่ เหมาะสมกั บ สุ ข ภาพตนเอง และ
ครอบครัว
A3.5 ความสม่ าเสมอในการแสวงหา แหล่ ง ผลิ ต หรื อ แหล่ ง เลื อ กซื้ อ อาหารที่
ปลอดภัยของตนเอง และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลอื่น
B การวางแผน
B3.1 ความสม่ าเสมอในการวางแผนก าหนดรายการอาหารที่ มี ป ระโยชน์ และ
และการจัดการ
วัตถุดิบ ได้อย่างเหมาะสมกับตนเอง
B3.2 ความสม่าเสมอในการแสวงหา เข้าถึงแหล่งอาหารที่กาหนดไว้ตามรายการ
ด้วยเวลา และเพียงพอกับงบประมาณ
B3.3 ความสม่าเสมอของการบริหารจัดการรายการอาหารที่เหมาะสมกับตนเอง ใน
สถานการณ์ที่ไม่คุ้นเคย
B3.4 ความสม่าเสมอของการเก็บรักษาอาหารที่มีอยู่ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
B3.5 ความสม่าเสมอของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลอื่น

C การเตรียมอาหาร

D การบริโภคอาหาร

C3.1 ความสม่าเสมอในการล้างมือ
C3.2 ความสม่าเสมอในการรักษาความสะอาดของวัตถุดิบ อุปกรณ์ครัว
C3.3 ความสม่ าเสมอของการปรั บ เปลี่ ย นรายการอาหารให้ ส อดคล้ อ งกั บ
วัตถุดิบที่มี
C3.4 ความสม่าเสมอในการปรุงประกอบอาหารโดยควบคุมรสหวาน มัน เค็ม
C3.5 ความสม่าเสมอในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลอื่น
D3.1 ความสม่าเสมอในการประเมินอาหารที่บริโภค
D3.2 ความสม่าเสมอในการบริโภคอาหารตามที่วางแผน
D3.3 ความสม่าเสมอในการเข้าถึงแหล่งข้อมูล
D3.4 ความสม่าเสมอในการเข้าร่วมในกลุ่มสังคมอาหารสุขภาพ
D3.5 ความสม่าเสมอในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลอื่น
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ตอนที่ 1.3 ผลการสร้ า งแบบประเมิ น ความรอบรู้ ด้ า นอาหารของครู แ ละ
บุคลากรทางการศึกษาวัยเกษียณ และตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
แบบประเมินความรอบรู้ด้านอาหาร (Food Literacy Questionnaires) ใช้ในการ
ประเมินความรอบรู้ด้านอาหารสาหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาวัยเกษียณ รวบรวมข้อมูล
และวิเคราะห์ผล เพื่อให้ทราบระดับความรอบรู้ด้านอาหาร นาไปสู่การสร้างและพัฒนาโปรแกรมฯ
ได้เหมาะสมต่อไป แบบประเมินความรอบรู้ด้านอาหาร ประกอบด้วย 2 ตอน รวมจานวน 74 ข้อ
สรุปดังตาราง 23
ตาราง 23 รายละเอียดแบบประเมินความรอบรู้ด้านอาหาร
รายระเอียด
แบบประเมิน
ต อ น ที่ 1 ข้ อ มู ล
ทั่วไป

จานวน
คาถาม
12 ข้อ

ประเภทของแบบสอบถาม

เกณฑ์การให้คะแนน

เป็ น แบบสอบถามชนิ ด ปลายปิ ด ลั ก ษณ ะเป็ น แบบประเมิ น
ลักษณะเป็นข้อคาถามแบบเลือกตอบ ร ะ ดั บ ค ะ แ น น ภ า พ ร ว ม
และเติ ม ค าในช่อ งว่าง เพื่ อสอบถาม (Holistic rubrics)
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน

ตอนที่ 2 ความรอบรู้ด้านอาหาร รวม 62 ข้อ
1. ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ
ความรู้ด้านอาหาร 20 ข้อ เป็ น แบบสอบถามชนิ ด ปลายปิ ด ลั ก ษณะเป็ น แบบประเมิ น
และโภชนาการ
ลักษณะเป็นข้อคาถามแบบเลือกตอบ ร ะ ดั บ ค ะ แ น น ภ า พ ร ว ม
เพื่ อ วั ด ระดั บ ความรู้ด้ า นอาหารและ (Holistic rubrics)
โภชนาการ
2. ทักษะด้านอาหาร ประกอบด้วย 4 ทักษะย่อย ได้แก่
การเลือกอาหาร
6 ข้อ
เป็ น แบบสอบถามชนิ ด ปลายเปิ ด
ลั ก ษณะเป็ น สถานการณ์ แ ละตอบ
คาถามโดยเขียนตอบหรือแสดงความ
คิ ด เห็ น ได้ อ ย่ างอิ ส ระด้ วยค าพู ด ของ
ตนเอง เพื่อวัดทักษะการเลือกอาหาร
การวางแผนและ
5 ข้อ
เป็ น แบบสอบถามชนิ ด ปลายเปิ ด
จัดการอาหาร
ลักษณะเป็นสถานการณ์และตอบ

Scoring rubrics ลั ก ษ ณ ะ
เป็ น ระดั บ คะแนนแบบแยก
ส่วน (Analytic rubrics)

Scoring rubrics ลั ก ษ ณ ะ
เป็นระดับคะแนนแบบแยก
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ตาราง 23 (ต่อ)

รายการ

จานวนคาถาม

การเตรียมอาหาร

5 ข้อ

การบริโภคอาหาร

5 ข้อ

3. พฤติกรรมด้าน
อาหาร

21 ข้อ

ประเภทของแบบสอบถาม
คาถามโดยเขียนตอบหรือ
แสดงความคิดเห็นได้อย่าง
อิสระด้วยคาพูดของตนเอง
เพื่อวัดทักษะการวางแผนและ
การจัดการ
คิ ด เห็ น ได้ อ ย่ า งอิ ส ระด้ วย
คาพูดของตนเอง เพื่อวัดทักษะ
การเตรียมอาหาร
เป็ น แ บ บ ส อ บ ถ า ม ช นิ ด
ป ล า ย เปิ ด ลั ก ษ ณ ะ เป็ น
สถานการณ์ แ ละตอบค าถาม
โดยเขียนตอบหรือแสดงความ
คิ ด เห็ น ได้ อ ย่ า งอิ ส ระด้ วย
คาพูดของตนเอง เพื่อวัดทักษะ
การบริโภคอาหาร
เป็ น แบบสอบถามชนิ ด ปลาย
ปิ ด ลั ก ษณะเป็ น ข้ อ ค าถาม
เลื อ กตอบ แบบมาตราส่ ว น
ประมาณ ค่ า (Rating scale)
ตามมาตรวั ด ลิ เ คริ์ ท (Likert
scale) 4 ระดับ

เกณฑ์การให้คะแนน
ส่วน (Analytic rubrics)

Scoring rubrics ลั ก ษณะเป็ น
ระดั บ คะแนนแบบแยกส่ ว น
(Analytic rubrics)
Scoring rubrics ลั ก ษณะเป็ น
ระดั บ คะแนนแบบแยกส่ ว น
(Analytic rubrics)

ลักษณะเป็นแบบประเมินระดับ
ค ะ แ น น ภ า พ รว ม (Holistic
rubrics)

การให้ ค ะแนนระดั บ ความรอบรู้ด้ านอาหาร ผู้ วิจัยกาหนดเกณฑ์ การให้ ค ะแนนตาม
องค์ประกอบความรอบรู้ด้านอาหาร ได้แก่ ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ ทักษะด้านอาหาร
พฤติกรรมด้านอาหาร สรุปดังตาราง 24
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ตาราง 24 สรุปเกณฑ์การให้คะแนนระดับความรอบรูด้ ้านอาหาร และความหมาย
องค์ประกอบความรอบรู้ด้านอาหาร
ความรู้ด้าน
ทักษะ
พฤติกรรม
อาหารและ ด้านอาหาร ด้านอาหาร
โภชนาการ

ระดับ
ความรอบรู้ด้าน
อาหาร

ความหมาย

ระดับ
81%–100 % 81%–100 % 81%–100 % วิจารณญาณ
(critical level) :
C

41%–80%

41%–80%

41%–80%

≤ 40%

≤ 40%

≤ 40%

สามารถประเมินข้อมูลข่าวสาร
(critically assess) ที่มีผลกระทบต่อ
สุขภาพ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
บุคคลอื่นได้ (sharing)
มีการพัฒนาทักษะอาหาร (Food
ระดับปฏิสัมพันธ์ skills) ได้แก่ การเลือกอาหาร
(interactive
(selecting) การวางแผนและจัดการ
level) : I
อาหาร (planning and managing)
การเตรียมอาหาร (preparing) และ
การบริโภคอาหาร (eating) เพื่อภาวะ
สุขภาพที่ดี (Health and wellbeing)
มีความรู้ ความเข้าใจ
ระดับพื้นฐาน
(understanding) ในการรับข้อมูล
(functional level) ข่าวสาร (obtain) จากแหล่งข้อมูล
:F
ด้านอาหารและโภชนาการ
หลากหลายที่มีความน่าเชื่อถือ โดย
สามารถประเมินข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
(evaluating information) เพื่อ
นาไปใช้ได้

ผลการตรวจสอบคุณภาพตัวชี้วัด เกณฑ์การให้คะแนน โดยผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 คน
ประกอบด้ ว ยผู้ เชี่ ย วชาญด้ า นสุ ข ศึ ก ษา 3 คน ด้ า นพฤติ ก รรมสุ ข ภาพ 1 คน ด้ านอาหารและ
โภชนาการ 1 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยนาผลการ
ประเมินไปหาค่าเฉลี่ย เพื่อพิจารณาความเหมาะสมตามเกณฑ์การประเมิน ซึ่งพบว่าเกณฑ์การให้
คะแนนความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ มีค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.40 – 3.80 อยู่ในระดับ ปานกลาง
– มาก เกณฑ์ ก ารให้ ค ะแนนทั ก ษะด้ า นอาหาร ได้ แ ก่ การเลื อ กอาหาร มี ค่ า เฉลี่ ย ระหว่ า ง
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4.80 – 5.00 อยู่ในระดับมากที่สุด การวางแผนและจัดการ มีค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.60 – 4.80 อยู่ใน
ระดับ มากที่ สุด การเตรีย มอาหาร มี ค่าเฉลี่ย 4.8 อยู่ในระดับ มากที่ สุด การบริโภคอาหาร มี
ค่าเฉลี่ย 4.60 อยู่ในระดับมากที่สุด และพฤติกรรมด้านอาหาร มีค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.00 – 4.40 อยู่
ในระดับมาก สาหรับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับคาถามรายข้อในแบบประเมินความรอบ
รู้ด้านอาหารไปหาค่าดัชนีความสอดคล้องของเนื้อหาของข้อคาถาม (IOC) มากกว่าหรือเท่า 0.50
ขึ้นไป แสดงว่า ตรงตามเนื้อหา มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ผลการตรวจสอบคุณภาพแบบ
ประเมินความรอบรู้ด้านอาหาร เมื่อผู้วิจัยได้นาเครื่องมือไปทดลองใช้กับครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาวัยเกษี ยณ จานวน 30 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental
Sampling) สามารถแสดงผลการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดได้ ดังตาราง 25
ตาราง 25 ผลการตรวจสอบคุณภาพ แบบประเมินความรอบรู้ด้านอาหารในครูและบุคลากร
ทางการศึกษาวัยเกษียณ (n=5)
รายการ
1. ความรู้ด้านอาหาร
และโภชนาการ
2. ทักษะด้านอาหาร
2.1 การเลือกอาหาร
2.2 การวางแผนและ
การจัดการ
2.3 การเตรียมอาหาร
2.4 ก า ร บ ริ โ ภ ค
อาหาร
3. พ ฤ ติ ก ร ร ม ด้ า น
อาหาร
รวม

จานวนข้อ ความเที่ยงตรง ค่าความยาก
(IOC)
20
0.50 –1.00
0.35 – 0.80
6
5

ค่าอานาจจาแนก ค่าความเชื่อมั่น
0.20 – 0.51

0.70

0.50 – 0.80

-

0.20 – 0.68

0.87

21

0.50 – 1.00

-

0.41 – 0.90

0.95

74

-

-

-

-

5
5

ผลการตรวจสอบคุ ณ ภาพ แบบประเมิ น ความรอบรู้ด้ า นอาหารในครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษาวัยเกษียณพบว่า 1) ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ ลักษณะเป็นข้อคาถามแบบ
เลือกตอบ จานวน 20 ข้อ มีค่าดัชนีความสอดคล้องของเนื้อหาของข้อคาถาม (IOC) ที่ไม่เข้าเกณฑ์
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จานวน 12 ข้อ ผู้วิจัยจึงได้ปรับเนื้อหาข้อคาถามเพื่อให้มีชัดเจนเหมาะสมตามข้อเสนอแนะของ
ผู้ เชี่ ย วชาญ ค่ า ความเที่ ย งตรงเชิ ง เนื้ อ หา (Index of Item Objective Congruence ; IOC) อยู่
ระหว่าง 0.50 - 1.00 ผ่านเกณฑ์ที่กาหนด สามารถนาไปใช้ได้ 2) ทักษะด้านอาหาร ลักษณะเป็น
สถานการณ์ เชื่ อ มโยงกั บ ข้ อ ค าถาม ตอบค าถามแบบอั ต นั ย บรรยายตอบ ประกอบด้ ว ย
สถานการณ์ 4 เรื่อง โดยข้อคาถามการเลือกอาหาร จานวน 6 ข้อ มีค่าดัชนีความสอดคล้องของ
เนื้อหาของข้อคาถาม (IOC) ที่ไม่เข้าเกณฑ์จานวน 2 ข้อ การวางแผนและการจัดการ จานวน 5 ข้อ
มีค่าดัชนีความสอดคล้องของเนื้อหาของข้อคาถาม (IOC) ที่ไม่เข้าเกณฑ์จานวน 2 ข้อ การเตรียม
อาหาร จานวน 5 ข้อ มีค่าดัชนีความสอดคล้องของเนื้อหาของข้อคาถาม (IOC) ที่ไม่เข้าเกณฑ์
จานวน 1 ข้อ ผู้วิจัยจึงได้ปรับเนื้อหาข้อคาถามตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้มีความตรง
ตามเนื้ อ หาและสอดคล้ อ งกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ค่ า ความเที่ ย งตรงเชิ ง เนื้ อ หา (Index of Item
Objective Congruence ; IOC) อยู่ระหว่าง 0.50 - 0.80 ผ่านเกณฑ์ที่กาหนด สามารถนาไปใช้ได้
3) พฤติกรรมด้านอาหาร ลักษณะเป็นข้อคาถามแบบเลือกตอบ จานวน 21 ข้อ มีค่าดัชนีความ
สอดคล้องของเนื้อหาของข้อคาถาม (IOC) ที่ไม่เข้าเกณฑ์จานวน 6 ข้อ ผู้วิจัยจึงได้ปรับเนื้อหาข้อ
คาถามเพื่อให้มีชัดเจนเหมาะสมตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ ค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
(Index of Item Objective Congruence ; IOC) อยู่ ร ะหว่ า ง 0.50 - 1.00 ผ่ า นเกณฑ์ ที่ ก าหนด
สามารถนาไปใช้ได้
ตอนที่ 1.4 ผลการประเมิ น ผลความรอบรู้ด้ านอาหารในครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษาวัยเกษียณ
ผลการประเมินความรอบรู้ด้านอาหาร ประกอบด้วย ผลวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป
และผลการสารวจข้อมูลความรอบรู้ด้านอาหาร จานวน 170 คน โดยใช้แบบประเมินความรอบรู้
ด้านอาหารที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ข้อมู ลทั่วไป จานวน 12 ข้อ
ตอนที่ 2 ความรอบรู้ด้านอาหาร จานวน 62 ข้อ รวมจานวน 74 ข้อ ประกอบด้วย 1) การตอบ
คาถามแบบปรนัย ได้แก่ ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ 20 ข้ อ และพฤติกรรมด้านอาหาร 21
ข้อ 2) การตอบคาถามแบบอัตนัย ได้แก่ ทักษะด้านอาหาร 21 ข้อ แบ่งออกเป็น การเลือกอาหาร 6
ข้อ การวางแผนและการจัดการอาหาร 5 ข้อ การเตรียมอาหาร 5 ข้อ และการบริโภคอาหาร 5 ข้อ
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วยสถิติเชิงบรรยาย ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อศึกษาลักษณะของกลุ่มตัวอย่างและการแจกแจงของตัวแปรที่ใช้ในการ
วิจัย สาหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์เพื่อตอบปัญหาการวิจัย ประกอบด้วย การวิเคราะห์การแจก
แจงความถี่ แ บบสองทาง หรื อ การวิ เคราะห์ ต ารางไขว้ (crosstabs) ทั ก ษะด้ า นอาหาร เป็ น
แบบสอบถามชนิดปลายเปิด ลักษณะเป็น สถานการณ์ และตอบคาถามโดยเขียนแสดงความ
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คิดเห็นได้อย่างอิสระ เกณฑ์การให้คะแนน Scoring rubrics ลักษณะเป็นระดับคะแนนแบบแยก
ส่วน (Analytic Rubrics) โดยการวิเคราะห์เนื้อหาจากการตอบคาถาม นาเสนอผลการวิเคราะห์
ข้อมูลทั่วไป ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย และระดับความรอบรู้ด้านอาหาร ดังตาราง 26
1) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
ตาราง 26 จานวน ร้อยละ จาแนกตามสถานที่ปฏิบัติงานก่อนเกษียณ เพศ อายุ สถานภาพสมรส
ระดับการศึกษา กิจวัตรที่มรี ายได้หลักหลังเกษียณ วิธีเลือกซื้อวัตถุดบิ ในการปรุงอาหารวิธีการ
ประกอบอาหาร จานวนมื้อหลักในการรับประทานอาหารต่อวัน อาหารมื้อหลักที่ให้ความสาคัญ
ในการรับประทาน การรับประทานอาหารมื้อว่าง (n=170)
รายการ

ครู , อาจารย์
จานวน (คน)
ร้อยละ

1. สถานที่ปฏิบัติงานก่อน
เกษียณ
ระดับประถม

9

ระดับมัธยม
วิทยาลัย , อาชีวะ
โรงพยาบาลสกสค.
อื่นๆ
ไม่ระบุ

14
2
1
1
92

ชาย
หญิง

5.29
8.24
1.18
0.59
0.59

บุคลากรทางการศึกษา
จานวน (คน)
ร้อยละ

3

1.76
0.00
0.00
0.00
1.76

54.12

0
0
0
3
45

26.47

24

14.12

14

8.24

95

55.88

37

21.76

55 – 59 ปี

16

9.41

4

2.35

60 – 69 ปี

90

52.94

41

24.12

70 - 79 ปี

6

3.53

2

1.18

80 – 89 ปี

1

0.59

4

2.35

2. เพศ

3. อายุ
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ตาราง 26 (ต่อ)
รายการ

4. สถานภาพสมรส
โสด
สมรส , คู่
หม่าย, หย่า, แยก
5. ระดับการศึกษา
อนุปริญญา, ปวส.
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
6. อาชีพเสริมที่สร้างรายได้หลัง
เกษียณ
มีรายได้หลักหลังเกษียณ
ไม่มีรายได้หลักหลังเกษียณ
7. วิธีเลือกซื้อวัตถุดิบในการปรุง
อาหาร
เลือกซื้อด้วยตนเอง
มีคนเลือกซื้อให้
8. วิธีการประกอบอาหาร
ซื้ออาหารรับประทานตลอด
ทุกมื้อ
ประกอบอาหารด้วยตนเอง
ทุกมื้อ
ประกอบอาหารด้วยตนเอง
2 มื้อ
ประกอบอาหารด้วยตนเอง
1 มื้อ
ไม่ได้ประกอบอาหารเอง
บุคคลในครอบครัวประกอบ
อาหารให้

ครู , อาจารย์
จานวน
ร้อยละ
(คน)

บุคลากรทางการศึกษา
จานวน (คน)
ร้อยละ

33
68
18

19.41
40.00
10.59

19
27
5

11.18
15.88
2.94

1
50
67
1

0.59
29.41
39.41
0.59

4
27
19
1

2.35
15.88
11.18
0.59

39
80

22.94
47.06

14
37

8.24
21.77

109
10

64.12
5.88

43
8

25.29
4.71

20
18
30
34

11.76
10.59
17.65
20.00

17

7
11
20
8

4.12
6.47
11.76
4.71

5
10.00

2.94
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ตาราง 26 (ต่อ)
รายการ
9. จานวนมือ้ หลักในการรับประทานอาหาร
ต่อวัน
1 มือ้
2 มือ้
3 มือ้
4 มือ้
10. อาหารมื้อหลักที่ให้ความสาคัญในการ
รับประทาน
มื้อเช้า
มื้อกลางวัน
มื้อเย็น
มื้ออื่นๆ ระบุ เช่น มื้อดึก
11. การรับประทานอาหารมื้อว่าง
รับประทานอาหารมื้อว่าง
ไม่ได้รับประทานอาหารมื้อว่าง
12. ช่วงเวลามื้อว่าง
ช่วงสาย
ช่วงบ่าย
ช่วงดึก
ไม่ระบุ

ครู , อาจารย์
จานวน (คน) ร้อยละ

บุคลากรทางการศึกษา
จานวน (คน)
ร้อยละ

2
26
91
0

1.18
15.29
53.53
0.00

2
6
41
2

1.18
3.53
24.12
1.18

74
25
18
3

43.53
14.71
10.59
1.76

38
9
3
1

22.35
5.29
1.76
0.59

60
59

35.29
34.71

29
22

17.06
12.94

39
4
16
1

57.65
2.35
9.41
0.59

25
0
4
0

27.65
0.00
2.35
0.00

จากตาราง 26 แสดงว่ากลุ่ม ตัวย่างส่วนใหญ่ เป็น ครู อาจารย์ และบุ คลากรทางการ
ศึกษาวัยเกษียณ เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 58.88 และ ร้อยละ 21.76 ตามลาดับ ครู อาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษาวัยเกษียณ อายุ 60 – 69 ปี คิดเป็นร้อยละ 52.94 และ ร้อยละ 24.12
ตามลาดับ ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาวัยเกษียณ มีสถานภาพสมรสคู่ ร้อยละ 40.00
และร้อยละ 15.88 ตามลาดับ ครู อาจารย์ ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาโท ร้อยละ 39.41
ซึ่งแตกต่างจากบุคลากรทางการศึกษาส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 15.88 ครู
อาจารย์ และบุ คลากรทางการศึกษาวัยเกษี ยณ ส่วนใหญ่ ไม่มีรายได้ห ลักหลังเกษี ยณร้อยละ
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44.12 และร้อยละ 21.77 ตามลาดับ ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาวัยเกษียณ มีวิธี
เลือกซื้อวัตถุดิบในการปรุงอาหารส่วนใหญ่เลือกซื้อด้วยตนเองร้อยละ 64.12 และร้อยละ 25.29
ตามลาดับ ครู อาจารย์ ส่วนใหญ่ ประกอบอาหารด้วยตนเอง 1 มื้อร้อยละ 20.00 ซึ่งบุคลากร
ทางการศึกษาส่วนใหญ่ ประกอบอาหารด้วยตนเอง 2 มื้อร้อยละ 11.76 ครู อาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษาวัยเกษียณ ส่วนใหญ่มีจานวนมื้อหลักในการรับประทานอาหารต่อวันจานวน 3 มื้อ
ร้อยละ 91 คน และร้อยละ 24.12 ตามลาดับส่วนใหญ่ให้ความสาคัญในการรับประทาน มื้อเช้า
ร้อยละ 43.53 และร้อยละ 22.35 ตามลาดับ
2) ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย และระดับความรอบรู้ด้านอาหาร ความรู้ด้านอาหาร
และโภชนาการ ทักษะด้านอาหาร และพฤติกรรมด้านอาหาร จานวน 62 ข้อ ในด้านการเลือก
อาหาร การวางแผนและจัดการอาหาร การเตรียมอาหาร และการบริโภคอาหาร สรุปดังตาราง
27
ตาราง 27 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการเลือกอาหาร การวางแผนและการจัดการ การ
เตรียมอาหาร การบริโภคอาหาร จาแนกตามองค์ประกอบความรอบรูด้ ้านอาหาร (n=170)
องค์ประกอบความรอบรู้ด้านอาหาร
1. ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ
การเลือกอาหาร
1. อ่านฉลากโภชนาการได้
2. อธิบายหลักการพื้นฐานด้านอาหาร และอาหารแลกเปลี่ยนได้
3. อธิบายสารปนเปื้อนในอาหารทั่วไปได้
4. ประเมินภาวะสุขภาพทางกายตนเองเบื้องต้นได้
5. แสวงหาแหล่งผลิต หรือแหล่งซื้ออาหารปลอดภัยของตนเอง
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลอื่นได้
การวางแผนและการจัดการ
6. อธิบายรายการที่เหมาะสมกับตนเองและครอบครัว
7. บริหารจัดการเงินให้เพียงพอกับอาหารที่ต้องการได้
8. การประเมินรายการอาหารที่เหมาะสมกับตนเอง ในสถานการณ์
ต่างๆ
9. อธิบายการเก็บรักษาอาหารที่ยังคงคุณค่าทางอาหาร
10. แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลอื่นได้

คะแนนเต็ม

X̅

S

1.00
1.00
1.00
1.00

0.59
0.71
0.56
0.44

0.49
0.45
0.49
0.49

1.00

0.67

0.47

1.00
1.00

0.79
0.62

0.40
0.48

1.00

0.74

0.44

1.00
1.00

0.28
0.41

0.44
0.49
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ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ
การเตรียมอาหาร
11. อธิบายการล้างมือด้วยสุขลักษณะที่ถูกต้องเหมาะสมได้
12. อธิบายการจัดเตรียมวัตถุดิบ อุปกรณ์ครัว ด้วยสุขลักษณะที่
เหมาะสมได้
13.เตรียมวัตถุดิบ เพื่อให้มีความพร้อมในการปรุง ประกอบได้
14. อธิบายเครื่องปรุงอาหารที่ปลอดภัยต่อสุขภาพได้
15. แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลอื่นได้
การบริโภคอาหาร
16. อธิบายปริมาณอาหารที่เหมาะสมต่อสุขภาพได้
17. อธิบายสัดส่วนอาหารในจาน Healthy plate ได้
18. บอกแหล่งข้อมูลจากสื่อต่างๆ ที่น่าเชื่อถือได้
19. บอกแหล่งกลุ่มสังคมอาหารสุขภาพได้
20. แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลอื่นได้
1. ทักษะด้านอาหาร
ทักษะการเลือกอาหาร
1. วิเคราะห์ฉลากโภชนาการก่อนเลือกซื้ออาหาร
2. ค้นหาข้อมูลด้านอาหารจากแหล่งสื่อต่างๆ
3. ประเมินคุณภาพและความน่าเชื่อถือของอาหารก่อนเลือกซื้อ
4. เลือกอาหารที่เหมาะสมกับสุขภาพตนเองและครอบครัว
5. แสวงหาแหล่งผลิตหรือแหล่งเลือกซื้ออาหารที่ปลอดภัยของ
ตนเอง
6. แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลอื่นเกี่ยวกับการเลือกอาหาร
ทักษะการวางแผนและการจัดการ
7.วางแผนกาหนดรายการที่มีประโยชน์และเตรียมวัตถุดิบได้
เหมาะสมกับตนเอง
8.แสวงหาแหล่งอาหารที่กาหนดไว้ตามรายการด้วยเวลาและ
เพียงพอกับงบประมาณที่มี
9.บริหารจัดการรายการอาหารที่เหมาะสมกับตนเองได้ตาม
สถานการณ์
10.เก็บรักษาวัตถุดบิ และอาหารทีม่ อี ยูไ่ ด้อย่างถูกต้องเหมาะสม

คะแนนเต็ม

X̅

S

1.00
1.00

0.34

0.47

0.61

0.48

1.00
1.00
1.00

0.57
0.46
0.67

0.49
0.50
0.47

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

0.47
0.58
0.91
0.82
0.79

0.50
0.49
0.29
0.38
0.44

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

0.38
0.79
0.76
0.78

0.48
0.41
0.42
0.41

0.50

0.88

1.00

0.66

0.47

0.52

0.50

0.54

0.50

0.80

0.40

0.51

0.50

1.00
1.00
1.00
1.00
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ทักษะด้านอาหาร
11.แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลอื่นเกี่ยวกับการวางแผนและจัดการ
ของตนเอง
ทักษะการเตรียมอาหาร
12.ล้างมือให้สะอาดก่อนหยิบจับวัตถุดิบและอาหารต่างๆ
13.ทาความสะอาดวัตถุดิบ และอุปกรณ์ครัว
14.ปรับเปลี่ยนรายการอาหารให้สอดคล้องกับวัตถุดิบที่มี
15.ปรุงประกอบอาหารโดยควบคุมรสหวานมันเค็ม
16.แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลอื่นเกี่ยวกับการเตรียมอาหาร
ทักษะการบริโภคอาหาร
17.ประเมินอาหารของตนเองก่อนบริโภคว่ามีความเหมาะสมกับ
สุขภาพตนเอง
18.บริโภคอาหารได้หลากหลาย ครบ 5 หมู่ และได้สัดส่วนตามที่
วางแผนไว้
19.เข้าถึงแหล่งข้อมูลด้านอาหารผ่านสื่อต่างที่น่าเชื่อถือได้
20.เข้าร่วมกิจกรรมในกลุ่มสังคมอาหารสุขภาพ
21.แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลอื่นเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร
สุขภาพ
3. พฤติกรรมด้านอาหาร
การเลือกอาหาร
1. วิเคราะห์ฉลากโภชนาการก่อนเลือกซื้ออาหาร
2. ค้นหาข้อมูลด้านอาหารจากแหล่งสื่อต่างๆ
3. ประเมินคุณภาพและความน่าเชื่อถือของอาหารก่อนเลือกซื้อ
4. เลือกอาหารที่เหมาะสมกับสุขภาพตนเองและครอบครัว
5. แสวงหาแหล่งผลิตหรือแหล่งเลือกซื้ออาหารที่ปลอดภัยของ
ตนเอง
6. แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลอื่นเกี่ยวกับการเลือกอาหาร

คะแนนเต็ม

X̅

S

1.00

0.69

0.46

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

0.34
0.25
0.64
0.30
0.59

0.47
0.43
0.48
0.46
0.49

0.65

0.47

0.69

0.46

1.00
1.00

0.85
0.81

0.36
0.39

1.00

0.82

0.38

4.00
4.00
4.00
4.00

3.38
2.95
3.38
3.42

0.69
0.73
0.62
0.61

4.00

3.26

0.70

4.00

2.86

0.70

1.00
1.00
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ทักษะด้านอาหาร
การวางแผนและการจัดการ
7.วางแผนกาหนดรายการที่มีประโยชน์และเตรียมวัตถุดิบได้
เหมาะสมกับตนเอง
8.แสวงหาแหล่งอาหารที่กาหนดไว้ตามรายการด้วยเวลาและ
เพียงพอกับงบประมาณที่มี
9.บริหารจัดการรายการอาหารที่เหมาะสมกับตนเองได้ตาม
สถานการณ์
10.เก็บรักษาวัตถุดบิ และอาหารทีม่ อี ยูไ่ ด้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม
11.แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลอื่นเกี่ยวกับการวางแผนและ
จัดการของตนเอง
การเตรียมอาหาร
12.ล้างมือให้สะอาดก่อนหยิบจับวัตถุดิบและอาหารต่างๆ
13.ทาความสะอาดวัตถุดิบ และอุปกรณ์ครัว
14.ปรับเปลี่ยนรายการอาหารให้สอดคล้องกับวัตถุดิบที่มี
15.ปรุงประกอบอาหารโดยควบคุมรสหวานมันเค็ม
16.แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลอื่นเกี่ยวกับการเตรียมอาหาร
การบริโภคอาหาร

คะแนนเต็ม

X̅

S

4.00

3.21

0.70

4.00

3.26

0.63

4.00

3.27

0.61

4.00

3.32

0.61

4.00

2.82

0.74

4.00
4.00
4.00
4.00
4.00

3.64
3.71
3.41
3.28
2.89

0.51
0.51
0.59
0.67
0.71

17.ประเมินอาหารของตนเองก่อนบริโภคว่ามีความ
เหมาะสมกับสุขภาพตนเอง
18.บริโภคอาหารได้หลากหลาย ครบ 5 หมู่ และได้สัดส่วน
ตามที่วางแผนไว้
19.เข้าถึงแหล่งข้อมูลด้านอาหารผ่านสื่อต่างที่น่าเชื่อถือได้
20.เข้าร่วมกิจกรรมในกลุ่มสังคมอาหารสุขภาพ
21.แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลอื่นเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร
สุขภาพ

4.00

3.24

0.65

4.00

3.16

0.65

4.00
4.00

3.18
2.57

0.69
0.96

4.00

2.80

0.78

จากตาราง 27 พบว่ากลุ่ม ตั วอย่างที่ เป็ น ครู อาจารย์ และบุ ค ลากรทางการศึ กษาวัย
เกษียณมีค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ด้านอาหารและโภชนาการอยู่ในระดับพื้นฐานน้อยกว่าร้อยละ 40
ได้แก่ อธิบายการเก็บรักษาอาหารที่ยังคงคุณค่าทางอาหารร้อยละ 28 อธิบายการล้างมือด้วย
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สุขลักษณะที่ถูกต้องเหมาะสมได้ร้อยละ 34 ทักษะด้านอาหาร พบว่ามีค่าเฉลี่ยคะแนนทักษะด้าน
อาหารน้อยกว่าร้อยละ 40 ได้แก่ ทักษะการเลือกอาหาร เรื่องวิเคราะห์ฉลากโภชนาการก่อนเลือก
ซื้ออาหารร้อยละ 38 ทักษะการเตรียมอาหาร เรื่อง ล้างมือให้ สะอาดก่อนหยิบจับวัตถุดิบและ
อาหารต่างๆ ร้อยละ 34 การทาความสะอาดวัตถุดิบ และอุปกรณ์ ครัวร้อยละ 25 ปรุงประกอบ
อาหารโดยควบคุมหวานมันเค็มร้อยละ 30 สาหรับทักษะการวางแผนและการจัดการ และทักษะ
การบริโภคอาหารส่วนใหญ่มีระดับคะแนนมากว่าร้อยละ 41 ขึ้นไป นอกจากนี้พบว่าพฤติกรรม
ด้านอาหารมีระดับคะแนนมากกว่าร้อยละ 81 ทุกข้อ ยกเว้น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลอื่น
เกี่ยวกับการเลือกอาหาร การวางแผนและจัดการอาหาร การเตรียมอาหาร และการบริโภคอาหาร
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับคะแนนร้อยละ 41 ถึง ร้อยละ 80
สาหรับ ผลการวิเคราะห์ ระดั บ ความรอบรู้ด้ านอาหาร ในระดั บ พื้ น ฐาน (Foundation
Level) ระดั บปฏิ สัม พั น ธ์ (Interaction Level) ระดับ วิจารณญาณ (Critical Level) จาแนกตาม
องค์ประกอบความรอบรู้ด้านอาหาร ได้แก่ ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ ทักษะด้านอาหาร
และพฤติกรรมด้านอาหาร ทาให้ทราบระดับความรอบรู้ด้านอาหาร เพื่อเป็นข้อมูลสาหรับการสร้าง
โปรแกรมฯ สรุปดังตาราง 28
ตาราง 28 ระดับความรอบรู้ด้านอาหารจาแนกตามองค์ประกอบความรอบรู้ด้านอาหาร
องค์ประกอบ ระดับพื้นฐาน ระดับปฏิสัมพันธ์
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
ความรอบรู้
(คน)
(คน)
ด้านอาหาร
1. ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ
ครู อาจารย์
12
7.06
93
54.71
บุคลากร
23
13.53
25
14.71
ทางการศึกษา
รวม
35
20.59 118
69.41
2. ทักษะด้านอาหาร
การเลือก
121 71.18
21
12.35
อาหาร
การวางแผน
132 77.65
13
7.65
และการจัดการ
การเตรียม
144 84.71
14
8.24
อาหาร

ระดับวิจารณญาณ

ผลรวม

จานวน
(คน)

ร้อยละ

จานวน
(คน)

ร้อยละ

14
3

8.24
1.76

119
51

70.00
30.00

17

10.00

170

100.00

28

16.47

170

100.00

25

14.71

170

100.00

12

7.06

170

100.00
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ตาราง 28 (ต่อ)
องค์ประกอ
ระดับพื้นฐาน
ระดับปฏิสัมพันธ์
บความรอบ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
(คน)
รู้ด้านอาหาร (คน)
การบริโภค
78
45.88
15
8.82
อาหาร
รวม
107
62.94
61
35.88
3. พฤติกรรมด้านอาหาร
รวม
71
41.80
99
58.20

ระดับวิจารณญาณ

ผลรวม

จานวน
(คน)

ร้อยละ

จานวน
(คน)

ร้อยละ

77

45.29

170

100.00

2

1.18

170

100.00

0

0

170

100.00

จากตาราง 28 แสดงว่าความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ ส่วนใหญ่อยู่ระดับปฏิสัมพันธ์
(Interactive Level) ในครู อาจารย์ จานวน 93 ราย ร้อยละ 54.71 บุคลากรทางการศึกษา 25 ราย
ร้อยละ 14.71 ซึ่งในภาพรวมมีจานวน 118 ราย คิดเป็นร้อยละ 69.41 ทักษะด้านอาหารพบว่า
ส่ วนใหญ่ การเลื อ กอาหาร อยู่ ในระดั บ พื้ น ฐาน (Functional Level) จ านวน 121 ราย ร้อ ยละ
71.18 การวางแผนและการจัดการ อยู่ในระดับพื้นฐาน (Functional Level) จานวน 132 ราย ร้อย
ละ 77.65 การเตรียมอาหาร อยู่ในระดับพื้นฐาน (Functional Level) จานวน 144 ราย ร้อยละ
84.71 การบริโภคอาหาร อยู่ในระดับพื้นฐาน (Functional Level) จานวน 78 ราย ร้อยละ 45.88
สรุปได้ว่า ครูและบุคลากรทางการศึกษาวัยเกษียณทั้งหมด มีทักษะด้านอาหารอยู่ในระดับพื้นฐาน
(Functional Level) สาหรับพฤติกรรมด้านอาหารส่วนใหญ่ อยู่ในระดับปฏิสัมพันธ์ (Interactive
Level) จ านวน 99 ราย คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 58.20 รองลงมาคื อ ระดั บ พื้ น ฐาน (Functional Level)
จานวน 71 ราย ร้อยละ 41.80 ซึ่งไม่พบในระดับวิจารณญาณ (Critical Level) ทาให้เป็นโอกาสใน
การสร้ า งเสริ ม ความรอบรู้ ด้ า นอาหารให้ ส ามารถพั ฒ นาพฤติ ก รรมด้ า นอาหารไปสู่ ร ะดั บ
วิจารณญาณจากการเข้าร่วมโปรแกรมฯ
ตอนที่ 1.5 ผลการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องกับกลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา
วัยเกษียณ
ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ ผู้เกี่ยวข้องกับกลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษาวัยเกษียณ
โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ ผู้บริหาร และบุคลากรของสานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา รวม 10 ราย ได้ข้อมูลสรุปเป็นแนวทางใน
การจัดกิจกรรมในโปรแกรมฯ แนวทางการพัฒนา เพื่อสร้างโปรแกรมสร้างเสริมความรอบรู้ด้าน
อาหารในครูและบุคลากรทางการศึกษาวัยเกษียณ ดังนี้
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1. ความรู้และทักษะการเลือกอาหาร
แนวทางการพัฒนา สอนการวิเคราะห์ฉลากโภชนาการ การให้แนวคิด
ความรู้และดูตัวอย่างแนวทางการเข้าถึงข้อมูลด้านอาหารโดยใช้สื่อการเรียนรู้แบบออนไลน์ แผ่น
พับ หาความรู้เพิ่มเติมจากสื่อออนไลน์ต่างๆ รวมทั้ง การให้แนวคิด ความรู้และดูตัวอย่าง
รูปแบบกิจกรรม เช่น สร้างเวปไซด์ข้อมูลด้านอาหาร ใช้ QR Code ใน
การเข้าเวปไซด์ กิจกรรม LINE Group จะทาให้เข้าถึงง่ายใครมีรูปก็มาโชว์กัน กิจกรรมประเมิน
สุขภาพทางกายด้วยตนเองเบื้ องต้น เป็ น การประเมิ น สุขภาพเบื้ องต้น ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม มี
กิจกรรมชั่งน้าหนัก วัดความดันโลหิต ส่วนสูง ดัชนีมวลกาย วัดร้อยละไขมันในร่างกาย จะทาให้
กลุ่ ม มี ค วามสนใจมากขึ้ น แนะน าวิ ธี ก ารประเมิ น และให้ ป ฏิ บั ติ ต ามเป็ น ขั้ น ตอน ให้ เห็ น
ความสาคัญของการตรวจสุขภาพประจาปี เพื่อนาข้อมูลสุขภาพมาใช้ในการประเมิน กิจกรรม
อ่านฉลากโภชนาการจากสินค้า อธิบายวิเคราะห์ จัดกลุ่มสอนอ่านฉลาก โดยให้แต่ละคนนาฉลาก
อาหารห่อบรรจุภัณฑ์ของตนเองที่ใช้ที่บ้า นมา เตรียมมาวิเคราะห์ร่วมกั น โดยมีอุปกรณ์ ฉลาก
โภชนาการ โปสเตอร์ และสอนการใช้ Application ฉลากโภชนาการ Food choice เป็นต้น
2. ความรู้และทักษะการวางแผนและการจัดการ
แนวทางการพัฒนา สอนวางแผนกาหนดรายการอาหาร และวัตถุดิบได้
เหมาะสมกับตนเอง และครอบครัว แนะนาแนวทางการบริหารจัดการรายการอาหารที่เหมาะสม
กับสุขภาพตนเอง ในสถานการณ์ที่ไม่คุ้นเคยได้ และเก็บรักษาอาหารให้คงคุณค่าทางอาหารได้
เช่น วัตถุดิบ ผัก ผลไม้
รูป แบบกิจกรรม เช่ น การวิเคราะห์ ต นเองและครอบครัว เกี่ย วกั บ การ
กาหนดรายการอาหารที่ผ่านมา วัตถุดิบ แหล่งซื้อ ตลาดที่จะไปซื้อ ที่เหมาะสมกับตนเอง รวมทั้ง
การหาความรู้เพิ่มเติมจากสื่อออนไลน์ การบริหารจัดการรายการอาหารในสถานการณ์ต่างๆ
ได้แก่ งานเลี้ยง รับประทานอาหารนอกบ้าน ไปทางาน อาหารตามสั่ง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน
เกี่ยวกับการกาหนดรายการอาหาร ให้คาแนะนาที่เ หมาะสม โดยผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร และการ
แนะนา Application ที่ใช้บอกปริมาณแคลอรี่ในอาหาร เช่น Food iEat เป็นต้น กิจกรรมเคล็ ด
ลับการเก็บรักษาวัตถุดิบ นาเคล็ดลับการเก็บรักษาวัตถุดิบให้ คงคุณ ค่าทางอาหารได้น าน มา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อร่วมกันหาวิธีที่ดีสุด สามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ รวมทั้งการหา
ความรู้เพิ่มเติมจากสื่อออนไลน์
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3. ความรู้และทักษะการเตรียมอาหาร
แนวทางการพั ฒ นา แนะน าวิธีก ารล้ างมื อ ที่ ถู ก ต้ อ ง การปรับ เปลี่ ย น
รายการอาหารให้สอดคล้องกับวัตถุดิบที่มี และการควบคุมรส หวาน มัน เค็มในการปรุงประกอบ
อาหาร
รูปแบบกิจกรรม เช่น กิจกรรมล้างมือ 7 ขั้นตอน โดยให้มีการฝึกปฏิบัติ
มีสติ๊กเกอร์เตือนล้างมือไปใช้ติดก๊อกที่บ้าน กิจกรรมเมนูสุขภาพ โดยให้คิดเมนูมาก่อน แล้วมา
วิเคราะห์ร่วมกันในกลุ่ม อาจมีวัตถุดิบมาให้ สามารถปรับเปลี่ยน ดัดแปลงอาหารอะไรได้บ้าง
ค้นหาเมนูอาหารจาก Google รวมทั้งการหาความรู้เพิ่มเติมจากสื่อออนไลน์ เพื่อหาเมนูต้นแบบที่
สามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับเมนูสุขภาพแบบต่างๆ
จั ด กลุ่ ม ต้ ม ผั ด แกง ทอด ฯลฯ กิ จ กรรมควบคุ ม หวานมั น เค็ ม โดยให้ ท ดลองชั่ ง ตวง วั ด
เครื่องปรุง ในปริมาณที่เหมาะสมกับผู้สูอายุ แนะนาวิธีการควบคุมหวานมันเค็ม เช่น การใช้ช้อน
ตวงปริมาณเครื่องปรุง วางช้อนตวงใกล้กับเครื่องปรุง การติดตัวเลข จานวนปริมาณ ที่เหมาะสมที่
ขวด น้าตาล เกลือ น้าปลา น้ามัน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการควบคุมหวานมันเค็มของ
ตนเอง
4. ความรู้และทักษะการบริโภคอาหาร
แนวทางการพัฒ นา ประเมินอาหารที่บริโภคทุกครั้ ง การปฏิบัติตาม
แผนบริโภค สร้างให้มีพฤติกรรมมีความสม่าเสมอและต่อเนื่อง รวมทั้งสร้างกลุ่มสังคมอาหาร
รูปแบบกิจกรรม เช่น กิจกรรมประเมินอาหารก่อนบริโภค โดยก่อนเข้า
กิจกรรม ให้ถ่ายรูปอาหารแบบที่ชอบทานประจา หรือเมนูใกล้ตัว หารับประทานได้ง่ายมา แล้ว
เลือกภาพอาหารหรือนาเมนูเดิมมาดัดแปลงให้ได้สุขภาพ และเป็นไปตามโภชนบัญญัติ โดยจัด
กลุ่มโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน คนที่เป็นโรคเดียวกันอยู่ด้ วยกัน อาจมีการแลกเปลี่ยน
เรีย นรู้เมนู อ าหารที่ บ ริโภคกั น คิ ด วิเคราะห์ ตั ด สิ น ใจ เพื่ อ น าไปปรับ ใช้ ในชี วิต ประจ าวั น การ
วางแผนอาหารล่วงหน้า 1 สัปดาห์ จดบันทึกรายการอาหารที่รับประทานจริงแต่ละวัน และแชร์ลง
กลุ่ม Line group รวมทั้งอาจมีการเปรียบเทียบผลเลือดให้เห็น ระหว่างคนที่ควบคุมอาหาร และ
ไม่ควบคุม
เมื่อพิจารณา องค์ประกอบความรอบรู้ด้านอาหาร ตัวชี้วัด แนวทางการ
พัฒนาโปรแกรมฯ ตามทัศนะของผู้เชี่ยวชาญ ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา สามารถสรุป
เป็นแนวทางการพัฒนาโปรแกรมได้ดังภาพประกอบ 17
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ภาพประกอบ 17 แนวทางการพัฒนาโปรแกรมฯ จากการสัมภาษณ์ผเู้ ชี่ยวชาญ
ส าหรั บ เนื้ อ หาความรู้ ด้ า นอาหารและโภชนาการ (Content of food and nutrition
knowledge) และทักษะด้านอาหาร (Food skills) ที่ใช้ในโปรแกรมฯ ได้รวบรวมเนื้อหา สรุปดังนี้
สรุปเนื้อหาความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ (Content of food and nutrition
knowledge)
1. หลักการประเมินภาวะสุขภาพทางกายตนเองเบื้องต้น ( B1 )
2. หลักการพื้นฐานด้านอาหาร และอาหารแลกเปลี่ยน ( B2 )
1) สารอาหาร โภชนบัญญัติ และธงโภชนาการ
2) อาหารแลกเปลี่ยน
3. หลักการเลือกซื้ออาหารที่ปลอดภัยและมีคุณภาพ ( B3 )
1) หลักพิจารณาคุณภาพ และความน่าเชื่อถืออาหารปลอดภัย
2) ฉลากโภชนาการ
3) แหล่งผลิต หรือแหล่งซื้ออาหารปลอดภัย
4) สารปนเปื้อนในอาหาร
4. หลัก การวางแผนเพื่ อก าหนดรายการอาหาร และการเก็ บ รักษา ที่ ถูก ต้ อ ง
เหมาะสมกับตนเองและครอบครัว ( B4 )
1) ปริมาณอาหารที่ควรบริโภค และสัดส่วนอาหารในจาน Healthy plate
2) การวางแผนรายการอาหารในสถานการณ์ไม่คุ้นเคย
3) การวางแผนงบประมาณซื้ออาหาร
4) การเก็บรักษาอาหารประเภทต่างๆ
5. หลักการเตรียมวัตถุดิบ และประกอบอาหารที่เหมาะสมต่อสุขภาพ ( B5 )
1) การเตรียมและรักษาความสะอาดของวัตถุดิบ ในการประกอบอาหารและ
อุปกรณ์ครัว

213
2) การล้างมือ
3) การใช้เครื่องปรุงที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ
4) การปรับเปลี่ยนรายการอาหารให้สอดคล้องกับวัตถุดิบที่มี
6. การเข้าถึงข้อมูลด้านอาหารจากสื่อต่างๆ และสังคมอาหารสุขภาพ ( B6 )
1) วิธีการเข้าถึงข้อมูล
2) แหล่งข้อมูลจากสื่อต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ
3) การสร้างกลุ่มสังคมอาหารสุขภาพ
สรุปวัตถุประสงค์ (Objective)
1. ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ (Food and nutrition knowledge)
1.1 เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างสามารถอธิบายหลักการประเมินภาวะสุขภาพทาง
กายตนเองเบื้องต้นได้
1.2 เพื่ อ ให้ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งสามารถประเมิ น ภาวะสุ ข ภาพทางกายตนเอง
เบื้องต้นได้
1.3 เพื่ อให้กลุ่มตัวอย่างสามารถอธิบายหลักการพื้นฐานด้านอาหาร และ
อาหารแลกเปลี่ยนได้
1.4 เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างสามารถอธิบายหลักการเลือกซื้ออาหารปลอดภัย
และมีคุณภาพได้
1.5 เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างสามารถอธิบายหลักการวางแผนเพื่อกาหนดรายการ
อาหารที่เหมาะสมกับตนเองและครอบครัวได้
1.6 เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างสามารถอธิบายหลักการเตรียมวัตถุดิบและประกอบ
อาหารที่เหมาะสมกับสุขภาพได้
1.7 เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างสามารถอธิบายการเข้าถึงข้อมูลด้านอาหารจากสื่อ
ต่างๆ ได้
2. ทักษะด้านอาหาร (Food skills)
2.1 การเลือกอาหาร ( S1 ) หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการเลือก
อาหารที่ปลอดภัยและมีคุณภาพ เหมาะสมกับสุขภาพตนเองและครอบครัว บอกถึงแหล่งข้อมูล
ด้ านอาหารจากแหล่ งสื่ อ ต่ า งๆ ที่ น่ าเชื่ อ ถื อ และวิธี ก ารเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ประเมิ น คุ ณ ภาพ ความ
น่าเชื่อถือของสินค้าภายใต้โฆษณาส่งเสริมการตลาดและอื่นๆได้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคล
อื่นได้
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วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างสามารถเลือกซื้ออาหารที่ปลอดภัยและมี
คุณภาพได้
2.2 การวางแผนและการจัดการ ( S2 ) หมายถึง ความสามารถของบุคคลใน
การวางแผนเพื่ อกาหนดรายการอาหารที่มีประโยชน์ ตามวัตถุดิบที่ มีอยู่ ได้อย่ างเหมาะสมกับ
ตนเอง และครอบครัว โดยแสวงหา เข้าถึงแหล่งอาหารที่กาหนดไว้ตามรายการ ด้วยเวลา และ
เพียงพอกับงบประมาณ บริหารจัดการรายการอาหารที่เหมาะสมกับตนเอง ในสถานการณ์ที่ไม่
คุ้นเคยได้ เก็บรักษาอาหารที่มีอยู่ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลอื่นได้
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างสามารถวางแผนเพื่อกาหนดรายการอาหารที่
เหมาะสมกับตนเองและครอบครัวได้
2.3 การเตรีย มอาหาร ( S3 ) หมายถึ ง ความสามารถของบุ ค คลในการปรุง
ประกอบอาหารโดยควบคุมรสหวาน มัน เค็ม และปรับเปลี่ยนรายการอาหารให้ สอดคล้องกับ
วัตถุดิบที่มี และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลอื่นได้
วัตถุประสงค์ เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างสามารถเตรียมวัตถุดิบและประกอบอาหารที่
เหมาะสมกับสุขภาพได้
2.4 การบริโภคอาหาร ( S4 ) หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการบริโภค
อาหารตามที่วางแผน และเข้าร่วมเป็นสมาชิกชมรม หรือกลุ่มสังคมอาหารสุขภาพ โดยแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับบุคคลอื่นได้
วัตถุ ป ระสงค์ เพื่ อให้ กลุ่มตัวอย่างสามารถบริโภคอาหารตามที่ วางแผนและ
เข้าถึงข้อมูลด้านอาหารจากสื่อต่างๆ ได้
สรุป ได้ ว่ า แนวทางในการจั ด กิ จ กรรมและพั ฒ นาโปรแกรมฯ ตามทั ศ นะของ
ผู้เชี่ยวชาญ ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึก ษา เน้นการให้ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ
ควบคู่ไปกับทักษะด้านอาหาร เพื่อสร้างให้เกิดทักษะการปฏิบัติ และมีพฤติกรรมด้านอาหารที่ดี
ตอนที่ 2 ผลการสร้างและพัฒนาโปรแกรมสร้างเสริมความรอบรู้ด้านอาหารใน
ครูและบุคลากรทางการศึกษาวัยเกษียณ ประกอบด้วยการนาเสนอตอนย่อยที่ 2.1 – 2.3
ตอนที่ 2.1 ผลการสร้างโปรแกรมสร้างเสริมความรอบรู้ด้านอาหารในครูและ
บุคลากรทางการศึกษาวัยเกษียณ
การร่างโปรแกรมสร้างเสริ มความรอบรู้ด้านอาหารในครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาวัยเกษียณสร้างโดยการนาแนวคิดความรอบรู้ด้านอาหาร ร่วมกับทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมี
ความหมายของดีฟิ งค์ (Dee Fink’s taxonomy) มาปรับใช้ให้มีความเหมาะสมกับบริบทของคน
ไทย การจัดการเรียนรู้แบบกระบวนกลุ่ม แนวคิดการประเมินเสริมพลัง และการถอดบทเรียน โดย
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การพัฒนาบนพื้นฐานของแนวคิดที่ว่า “ ความรอบรู้ด้านอาหารสร้างได้ด้วยกระบวนการกลุ่ม บน
พื้ น ฐานการแลกเปลี่ ย นเรีย นรู้อ ย่ า งเท่ า เที ย ม” โดยเน้ น การพั ฒ นาความรู้ด้ า นอาหารและ
โภชนาการเบื้องต้น พัฒนาทักษะด้านอาหารที่ประกอบด้วย การเลือกอาหาร การวางแผนและ
การจัดการ การเตรียมอาหาร การบริโภคอาหาร โดยมีความเชื่อว่า ทักษะด้านอาหารจะนาไปสู่
พฤติ ก รรมด้ า นอาหารที่ ดี ม ากขึ้ น ภายใต้ มิ ติ ตั ว ชี้ วั ด 3 ด้ า น ได้ แ ก่ ความรู้ ด้ า นอาหารและ
โภชนาการ ทักษะด้านอาหาร และพฤติกรรมด้านอาหาร รวมทั้งสร้างให้เกิดการเรียนรู้ต ามทฤษฎี
การเรียนรู้อย่างมีความหมายของดีฟิ งค์ (Dee Fink ‘s Taxonomy of Significant Learning) ที่ให้
ความสาคัญกับความสามารถ (Abilities) ซึ่งเป็นตัวชี้วัด และการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น จากแนวคิดการ
เรียนรู้อย่างมีความหมายของดีฟิงค์ (Dee Fink’s Taxonomy) ประกอบด้วย องค์ประกอบทั้งหมด
6 องค์ประกอบ ในแต่ละองค์ประกอบที่ทาให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมายนั้น ประกอบด้วย
คุ ณ ค่ า เฉพาะของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งรู้ ที่ ไ ด้ รั บ จากการเรี ย นรู้ ที่ เกิ ด ขึ้ น ได้ แ ก่ 1. ความรู้ พื้ น ฐาน
(Foundation knowledge) เป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ต่างๆ ทั้งหมดในสิ่ งที่กลุ่มตัวอย่างต้องการที่
เรี ย นรู้ 2. การน าไปใช้ (Application) เป็ น ล าดั บ ถั ด มาของข้ อ เท็ จ จริ ง และความคิ ด ซึ่ ง กลุ่ ม
ตัวอย่างจะนาการเรียนรู้นี้ไปใช้ให้เกิดการปฏิบัติแบบใหม่อย่างไร อาจไปปฏิบัติในด้านความคิด
ด้านกายภาพ หรือด้านสังคม การเรียนรู้ว่า ประเภทการคิด อย่างไรที่จะทาให้สามารถนาไปใช้ได้
หลายๆ แบบ 3. การบู รณาการ (Integration) เมื่ อ กลุ่ ม ตั วอย่ า งมี ค วามเข้ า ใจความเชื่ อ มโยง
ระหว่างหลายๆสิ่งแล้ว เป็นการเชื่อมโยงระหว่างความคิดเฉพาะเรื่อง ระหว่างความจริงทั้งหมด
ระหว่างประชาชน หรือ ระหว่างความแตกต่างของชีวิต ผลลัพธ์จากการเรียนรู้คือ ความเชื่อมโยง
ทางความคิด ประชาชน และความจริง 4. มิติทางความเป็นมนุษย์ (Human Dimension) เมื่อ
กลุ่มตัวอย่างได้เรียนรู้บางสิ่งที่มีความสาคัญ เกี่ยวกับตัวเอง หรือผู้อื่นแล้ว จะทาให้เกิดการทางาน
ที่มีปฏิสัมพันธ์ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยที่ตัวเราเองต้องค้นหาเชื่อมโยงบุคคลและสังคมเข้า
ด้วยกัน ซึ่งสิ่งที่ต้องเรียนรู้คือ ความเข้าใจใหม่ๆ ในภาพลักษณ์ ของพวกเขา (Self-image) หรือ
วิสัยทัศน์ใหม่ในสิ่งที่พวกเขาต้องการที่จะเป็น (Self-ideal) ซึ่งจะทาให้พวกเขาเข้าใจผู้อื่นได้ดีมาก
ขึ้น คุณค่าที่ได้รับคือ การเรียนรู้ความหมายของความเป็นมนุษย์ (Human significance) ผลลัพธ์
จากการเรียนรู้คือ การเรียนรู้เกี่ยวกับตนเองและผู้อื่น 5. การเผยแพร่ความรู้สู่บุคคลอื่น (Caring)
ประสบการณ์การเรียนรู้ สามารถเผยแพร่ความรู้สู่บุคคลอื่นได้ จะทาให้ได้รับความรู้สึกใหม่ ความ
สนใจจากผู้อื่น หรือคุณค่าเกิดขึ้น เมื่อกลุ่มตัวอย่างสามารถเผยแพร่ความรู้สู่บุคคลอื่นได้ พวกเขา
จะมีพลัง (Energy) ทาให้ต้องการที่จะเรียนรู้เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม และทาให้มันเป็นส่วนหนึ่งของ
ชีวิตของพวกเขา ซึ่งดร.แอลดี ฟิงค์ กล่าวว่า “ปราศจากพลังแห่งการเรียนรู้ ปราศจากการเรียนรู้
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อย่างมีความหมาย” (Without the energy for learning, nothing significant happens) ผลลัพธ์
จากการเรียนรู้คือ การพั ฒ นาให้เกิดสิ่งใหม่ ได้แก่ ความสนใจ , ความรู้สึก และคุณ ค่า 6. การ
เรี ย นรู้ว่ า จะเรี ย นรู้ ได้ อ ย่ า งไร (Learning How to Learn) การเรี ย นในหลั ก สู ต รนอกจากกลุ่ ม
ตัวอย่างได้เรียนรู้บางอย่างเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองแล้ว พวกเขาควรเรียนรู้ด้วยว่า
จะเป็นกลุ่มตัวอย่างที่ดีได้อย่างไร การเข้าถึงข้อมูลต่างๆ หรือเป็นกลุ่มตัวอย่างรู้ได้ด้วยตนเอง คุณ
ค่าที่ได้รับคือ กลุ่มตัวอย่างสามารถเรียนรู้ได้ตนเองโดยตรงต่อเนื่องในอนาคต และนาไปสู่การ
ทางานที่มีประสิทธิภาพดีขึ้น เป็นการเพิ่มศักยภาพให้กลุ่มตัวอย่างสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
โดยตรงทั้ ง นี้ ไ ด้ วิ เ คราะห์ เ นื้ อ หาในโปรแกรมฯ และความสามารถซึ่ ง เป็ น ตั ว ชี้ วั ด ร่ ว มกั บ
องค์ประกอบการเรียนรู้ตามทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความหมายของดีฟิงค์ สรุปดังตาราง 29
ตาราง 29 สรุปเนื้อหาที่ควรมีในโปรแกรมและความสามารถในแต่ละเนื้อหา
เนื้อหา (content)
ความสามารถ (abilities)
1. ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ (Food and nutrition knowledge)
การเลือก
- ฉลากโภชนาการ
- สามารถอ่านฉลากโภชนาการได้ (ความรู้พื้นฐาน
อาหาร
Foundation knowledge)
- ห ลั ก ก า ร พื้ น ฐ า น ด้ า น - สามารถอธิบายหลักการพื้นฐานด้านอาหารและอาหาร
อ า ห า ร แ ล ะ อ า ห า ร แลกเปลี่ยนได้ (ความรู้พื้นฐาน Foundation knowledge)
แลกเปลี่ยน
- สามารถอธิบาย สารปนเปื้อนในอาหารทั่วไปได้ (ความรู้
พื้นฐาน Foundation knowledge)
- สารปนเปื้อนในอาหาร
- สามารถประเมินภาวะสุขภาพตนเองเบื้องต้นได้
(ความรู้พื้นฐาน Foundation knowledge
- ภ า ว ะ สุ ข ภ า พ ต น เอ ง - สามารถแสวงหาแหล่งผลิต หรือแหล่งเลือกซื้ออาหารที่
เบื้องต้น
ปลอดภัยของตนเองได้ (การนาไปใช้ Application) และ
- แหล่งผลิต หรือแหล่งซื้อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลอื่นได้ (การเผยแพร่ความรู้สู่
อาหารปลอดภัย
บุคคลอื่น Caring))
การวางแผน - การกาหนดรายการอาหาร - สามารถอธิบายรายการอาหารที่เหมาะสมกับตนเอง และ
และการ
ครอบครัว (การบูรณาการ integration)
จัดการ
- การวางแผนงบประมาณซื้อ - สามารถบริหารจัดการเงินให้เพียงพอกับอาหารที่ต้องการ
อาหาร
(การบูรณาการ integration)
- สามารถประเมินรายการอาหารที่เหมาะสมกับตนเอง ใน
สถานการณ์ต่างๆ ได้ (การบูรณาการ integration)
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ตาราง 29 (ต่อ)

การเตรียม
อาหาร

การบริโภค
อาหาร

เนื้อหา (content)
ความสามารถ (abilities)
- การวางแผนรายการอาหาร - สามารถอธิ บ ายการเก็ บ รัก ษาอาหารได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง
ในสถานการณ์ต่างๆ
เหมาะสม (การนาไปใช้ Application)
- สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลอื่นได้ (การเผยแพร่
- หลักการเก็บรักษาอาหารที่
ความรู้สู่บุคคลอื่น Caring)
ยังคงคุณค่าทางอาหาร
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
บุคคลอื่น
- การล้างมือ
- สามารถอธิบายการล้างมือด้วยสุขลักษณะที่ถูกต้อง
เหมาะสม (การนาไปใช้ Application)
- สามารถอธิบายการจัดเตรียมวัตถุดิบ อุปกรณ์ครัว ด้วย
สุขลักษณะที่ถูกต้อง เหมาะสม (การนาไปใช้
Application)
- การรักษาความสะอาดของ - สามารถเตรียมวัตถุดิบ เพื่อให้มีความพร้อมในการปรุง
วัตถุดิบ และ อุปกรณ์ครัว
ประกอบได้ (การบูรณาการ integration)
- การเตรียมวัตถุดิบ ตาม
รายการอาหารที่กาหนด
- สามารถอธิบายเครื่องปรุงอาหารที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ
- เครื่องปรุงอาหารที่ปลอดภัย ได้ (การนาไปใช้ Application)
ต่อสุขภาพ
- สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลอื่นได้ (การเผยแพร่
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
ความรู้สู่บคุ คลอื่น Caring)
บุคคลอื่น
- ปริมาณอาหารที่ควรบริโภค - สามารถอธิบายปริมาณอาหารที่ควรจะบริโภคได้
- สัดส่วนอาหารในจาน
(การนาไปใช้ Application)
Healthy plate
- สามารถอธิบายสัดส่วนอาหารในจาน Healthy plate ได้
- แหล่งข้อมูลจากสื่อต่างๆ ที่
ถูกต้อง (การนาไปใช้ Application)
น่าเชื่อถือ
- สามารถบอกแหล่งข้อมูลจากสื่อต่างๆที่น่าเชื่อถือได้
- กลุ่มสังคมอาหารสุขภาพ
(การนาไปใช้ Application)
- สามารถบอกแหล่งกลุ่มสังคมอาหารสุขภาพได้ (การ
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
นาไปใช้ Application)
บุคคลอื่น
- สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลอื่นได้ (การเผยแพร่
ความรู้สู่บุคคลอื่น Caring)
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ตาราง 29 (ต่อ)
เนื้อหา (content)
2. ทักษะด้านอาหาร (Food skills)
การเลือก
- การอ่านฉลากโภชนาการ
อาหาร
- การเข้าถึงข้อมูลด้าน
อาหารจากแหล่งสื่อต่างๆ

ความสามารถ (abilities)

- สามารถวิเคราะห์ฉลากโภชนาการได้ (การนาไปใช้
Application)
- สามารถบอกแหล่งข้อมูลด้านอาหารเพื่อเข้าไปแสวงหา
ข้อมูลที่เหมาะสมได้ (การเรียนรู้ว่าจะเรียนรู้ได้อย่างไร
Learning how to learn)
- การพิจารณาคุณภาพ
- สามารถประเมินคุณภาพ และความน่าเชื่อถือของ
และความน่าเชื่อถือสินค้า
สินค้า ภายใต้โฆษณา ส่งเสริมการตลาด และอื่นๆได้
(การเรียนรู้ว่าจะเรียนรู้ได้อย่างไร Learning how to
- การเลือกอาหารที่
learn)
เหมาะสมกับสุขภาพ
- สามารถเลือกอาหารที่เหมาะสมกับสุขภาพตนเอง และ
ตนเอง และครอบครัว
ครอบครัวได้ (มิติความเป็นมนุษย์ Human dimension)
- การเลือกซื้ออาหารอย่าง
ปลอดภัยและมีคุณภาพ

การวางแผน
และการ
จัดการ

- การวางแผนเพื่อกาหนด
รายการอาหารสุขภาพ ที่มี
ประโยชน์ตามวัตถุดิบที่มี
อยู่ได้อย่างเหมาะสมกับ
ตนเองและครอบครัว
- การแสวงหาอาหารที่ดีตาม
รายการอาหาร ด้วยเวลา
และงบประมาณที่มีอยู่
- การวางแผนรายการอาหาร
ในสถานการณ์ที่ไม่คุ้นเคย
- หลักการเก็บรักษาอาหารที่
ยังคงคุณค่าทางอาหาร
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
บุคคลอื่น

- สามารถเลือกซื้ออาหารที่มีความปลอดภัยและมี
คุณภาพ (มิติความเป็นมนุษย์ Human dimension)
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลอื่นได้ (การเผยแพร่
ความรู้สู่บุคคลอื่น Caring)
- สามารถวางแผนเพื่อกาหนดรายการอาหารที่มี
ประโยชน์ตามวัตถุดิบที่มีอยู่ได้อย่างเหมาะสมกับ
ตนเองและครอบครัว (การเรียนรู้ว่าจะเรียนรู้ได้
อย่างไร Learning how to learn)
- สามารถแสวงหา เข้าถึงแหล่งอาหารที่กาหนดไว้ตาม
รายการ ด้วยเวลา และเพียงพอกับงบประมาณได้
(มิติความเป็นมนุษย์ Human dimension)
- สามารถบริหารจัดการรายการอาหารที่เหมาะสมกับ
ตนเอง ในสถานการณ์ที่ไม่คุ้นเคยได้ (มิติความเป็น
มนุษย์ Human dimension)
- สามารถเก็บรักษาอาหารที่มีอยู่ได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม (การบูรณาการ integration)
- สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลอื่นได้ (การเผยแพร่
ความรู้สู่บุคคลอื่น Caring)
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ตาราง 29 (ต่อ)

การเตรียม
อาหาร

การบริโภค
อาหาร

เนื้อหา (content)
- การล้างมือด้วยสุขลักษณะที่
เหมาะสม
การรักษาความสะอาด
วัตถุดิบ และอุปกรณ์ครัว
- การเตรียมอาหารตามโดย
ปรับเปลี่ยนรายการอาหาร
ให้สอดคล้องกับวัตถุดิบที่มี
- การใช้เครื่องปรุงอาหารที่
ปลอดภัยต่อสุขภาพ
- - การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
บุคคลอื่น
- การประเมินอาหารที่ควร
บริโภค
- การบริโภคอาหารตามที่
วางแผน
- วิธีการต่างๆ ในการเข้าถึง
แหล่งข้อมูล
- การมีส่วนร่วมในสังคม
อาหารสุขภาพ
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
บุคคลอื่น

ความสามารถ (abilities)
- สามารถการล้างมือด้วยสุขลักษณะที่เหมาะสม
(การบูรณาการ integration)
- สามารถจัดเตรียมวัตถุดิบ อุปกรณ์ครัว ด้วยสุขลักษณะ
ที่ถูกต้อง เหมาะสม (การบูรณาการ integration)
- สามารถปรับเปลี่ยนรายการอาหารให้สอดคล้องกับ
วัตถุดิบที่มี (การเรียนรู้ว่าจะเรียนรู้ได้อย่างไร Learning
how to learn)
- สามารถปรุงประกอบอาหารโดยควบคุมรสหวาน มัน
เค็มได้ (มิติความเป็นมนุษย์ Human dimension)
- สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลอื่นได้ (การเผยแพร่
ความรู้สู่บุคคลอื่น Caring)
สามารถประเมินอาหารที่ควรบริโภคได้ (มิติความเป็นมนุษย์
Human dimension)
- สามารถบริโภคอาหารตามที่วางแผนได้ (การเรียนรู้ว่า
จะเรียนรู้ได้อย่างไร Learning how to learn)
- สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลด้านอาหารด้วยวิธีการ
หลากหลาย (การเรียนรู้ว่าจะเรียนรู้ได้อย่างไร
Learning how to learn)
- สามารถเข้าร่วมเป็นสมาชิกชมรม หรือกลุ่มสังคม
อาหารสุขภาพ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลอื่นได้
(การเรียนรู้ว่าจะเรียนรู้ได้อย่างไร Learning how to
learn)
- สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลอื่นได้ (การเผยแพร่
ความรู้สู่บุคคลอื่น Caring)

ดังนั้นการพัฒนาความรอบรู้ด้านอาหารจึงต้องอาศัยกลวิธีและโปรแกรมที่เหมาะสมกับ
กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษาวัยเกษียณซึ่งเป็นกลุ่ มผู้สูงอายุที่มีการศึกษา โดยกลวิธีและ
โปรแกรมนั้นจะต้องเป็นลักษณะการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างการเข้าถึงข้อมูลด้านอาหารได้อย่าง
ง่าย รวมทั้งกิจกรรมสร้างความรอบรู้อาหารที่ได้คิดวิเคราะห์ นาเสนอ ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนร่วมกัน
เพื่อหาแนวทางที่ดีที่สุดของตนเองเกี่ยวกั บ ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ ทักษะด้านอาหาร
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เพื่อให้มีพฤติกรรมด้านอาหารที่ดี นั่นคือการปฏิบัติตามแนวทางการบริโภคที่เหมาะสมที่วางแผน
ไว้ได้อย่างสม่าเสมอ โดยโปรแกรมฯ มีการนาการเรียนรู้ตามทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความหมาย
ของดีฟิงค์มาปรับใช้ในโปรแกรมฯ แสดงดังตาราง 30 และภาพประกอบ 18
ตาราง 30 องค์ประกอบการพัฒนาโปรแกรมฯ DAHES และทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความหมาย

construct data bank (D)
access information (A)
join healthy group (H)



enhance Food skills (E)
share knowledge and empower
each other (S)







การเรียนรู้ว่าจะ
เรียนรู้ได้อย่างไร
(Learning How to
Learn)

การเผยแพร่ความรู้
สู่บุคคลอื่น
(Caring)

มิติทางความเป็น
มนุษย์ Human
Dimension

การบูรณาการ
Integration

การนาไปใช้
Application

องค์ประกอบการพัฒนาโปรแกรม

ความรู้พื้นฐาน
Foundation
Knowledge

ทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความหมายของดีฟิงค์

















จากตาราง 30 นาไปสู่การสร้างกลวิธที างสุขศึกษา และโปรแกรมฯ เพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพ
ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาวัยเกษียณเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีความรอบรู้ด้านอาหาร
ได้อย่างเต็มที่และเท่าเทียมกัน ส่งผลให้มีพฤติกรรมบริโภคอาหารที่เหมาะสม ลดความเสี่ยงต่อ
การเกิดโรค รวมทั้งสามารถตัดสินใจทางเลือกที่ส่งผลดีต่อสุขภาพของตนเองได้ โดยการพัฒนา
โปรแกรมฯ ผู้วิจัยได้สร้างเป็นค์ประกอบการพัฒนาโปรแกรมฯ DAHES ดังภาพประกอบ 18

221

ภาพประกอบ 18 องค์ประกอบการพัฒนาโปรแกรมฯ
Data bank construction (D) สร้างให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้พื้นฐานด้านอาหาร
และโภชนาการ (Food and nutrition knowledge) โดยการบรรจุ เนื้ อ หาข้ อ มู ล อาหารให้ เป็ น
หมวดหมู่ สรุปความ กระชับเข้าใจง่าย เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษา
วัยเกษียณนาไปใช้ได้ง่ายๆ โดยสามารถเรียนรู้ได้จากเวปไซด์ www.foodliteracyprogram.com
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
Access information (A) สร้า งการเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ด้ า นอาหารได้ อ ย่ า งง่ า ยจากสื่ อ
ออนไลน์ในปัจจุบันให้มีความเหมาะสมกับวัยสูงอายุ ให้มีโอกาสการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา แม้
กลับไปที่บ้าน โดยนาข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ด้านอาหารและโภชนาการตลอดจน สื่อสังคมสุขภาพ
ด้านอาหารอื่นๆ หน่วยงานด้านอาหารที่น่าเชื่อถือ เข้าไปบรรจุไว้
Healthy group joining (H) สร้างช่องทางการเข้าร่วมสังคมอาหารสุขภาพและเพิ่ม
ทางเลือกที่เป็นประโยชน์ต่อการบริโภคอาหาร เช่น ชมรม , facebook , Group Line ที่มีกลุ่มคนรัก
อาหารสุขภาพแชร์ข้อมูลด้านอาหาร วิธีการ การปฏิบัติที่สร้างเสริมให้มีพฤติกรรมบริโภคอาหารที่
ดีร่วมกัน เป็นการเพิ่มพูนความรอบรู้ด้านอาหารในแบบของตนเองได้มากขึ้น โดยเฉพาะปัจจุบันที่
มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว
Enhance Food skills (E) สร้ า งกิ จ กรรมโดยผ่ า นทั ก ษะด้ า นอาหารที่ ส าคั ญ 4
ทักษะ ด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้แก่ ทักษะด้านการเลือกอาหาร ทักษะด้านการวางแผนและ
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การจัดการอาหาร ทักษะการเตรียมอาหาร และทักษะการบริโภคอาหาร เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมี
ความรอบรู้ในทักษะด้านอาหาร ส่งผลต่อพฤติกรรมด้านอาหารที่ดี
Share knowledge and empower each other (S) สร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน
อาหารร่วมกั น ในแบบต่างๆ การเสริม พลังในกลุ่ มการเรียนรู้ และกลุ่ม Group line สังคมกิน ดี
รวมทั้งการประเมินเสริมพลัง เพื่อให้มีความรอบรู้ด้านอาหารที่เหมาะสมกับบริบทตนเอง เช่น การ
ให้รางวัลจากการแชร์ภาพ หรือการให้ความเห็น ความรู้ด้านอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่ม ใน
Group line สังคมกินดี , การชมเชย ยกย่อง , การแชร์ต่อเนื่องเพื่อให้กลุ่มได้เรียนรู้ได้ตลอดเวลา
เป็นต้น
ดังนั้นแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในโปรแกรมฯ ผู้วิจัยจึงได้มีกระบวนการสร้าง
โดยมีการปรับตัวชี้วัด เพื่อให้มีความสอดคล้องกับการสร้างโปรแกรมฯ โดยผ่าน 4 ทักษะที่สาคัญ
ได้ แก่ การเลื อ กอาหาร การวางแผนและการจั ด การ กาเตรีย มอาหาร และการบริโภคอาหาร
ประกอบด้วยแผนกิจกรรมการเรียนรู้ จานวน 12 แผนการเรียนรู้
วัตถุประสงค์โปรแกรมฯ
เพื่ อ พั ฒ นาความรู้ ด้ า นอาหารและโภชนาการ พั ฒ นาทั ก ษะด้ า นอาหาร น าสู่
กระบวนการปฏิบัติพฤติกรรมด้านอาหาร
1. พัฒนาความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม : เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถอธิบายในประเด็นของ
1.1 หลักการประเมินภาวะสุขภาพทางกายตนเองเบื้องต้นได้
1.2 ประเมินภาวะสุขภาพทางกายตนเองเบื้องต้นได้
1.3 หลักการพื้นฐานด้านอาหาร และอาหารแลกเปลี่ยนได้
1.4 หลักการเลือกซื้ออาหารปลอดภัยและมีคุณภาพได้
1.5 หลักการวางแผนเพื่อกาหนดรายการอาหารที่เหมาะสมกับตนเองและ
ครอบครัวได้
1.6 หลักการเตรียมวัตถุดิบและประกอบอาหารที่เหมาะสมกับสุขภาพได้
1.7 การเข้าถึงข้อมูลด้านอาหารจากสื่อต่างๆ ได้
2. พัฒนาทักษะด้านอาหาร
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม : เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถ
2.1 การเลือกอาหาร : เลือกซื้ออาหารที่ปลอดภัยและมีคุณภาพได้
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2.2 การวางแผนและการจั ด การ : วางแผนเพื่ อ ก าหนดรายการอาหารที่
เหมาะสมกับตนเองและครอบครัวได้
2.3 การเตรียมอาหาร : เตรียมวัตถุดิบและประกอบอาหารที่เหมาะสมกับ
สุขภาพได้
2.4 การบริโภคอาหาร : บริโภคอาหารตามที่วางแผนและเข้าถึงข้อมูลด้าน
อาหารจากสื่อต่างๆ ได้
ลั ก ษณะกิ จ กรรม เป็ น การด าเนิ น การโดยกระบวนการกลุ่ ม เน้ น การ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อเรียนรู้ร่วมกัน เช่น การค้นหาข้อมูลจากเวปไซด์ สื่อต่างๆ การเรียนรู้
จากใบงาน บัตรภาพ การวิเคราะห์ แชร์ประสบการณ์ตนเอง การฝึกปฏิบัติวางแผนรายการอาหาร
ตนเอง เพื่อปรับใช้ในชีวิตประจาวันในบริบทของตนเองได้ ผ่านกิจกรรมที่สร้างขึ้นให้เกิดความรอบ
รู้ด้านอาหารในทักษะที่สาคัญ มีการประเมินเสริมพลัง การกระตุ้นเร้าให้เกิดการปฏิบัติ และถอด
บทเรียน ซึ่งทั้งหมดประกอบด้วย 4 โปรแกรมย่อย 12 แผนการจัดกิจกรรมเรียนรู้
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ภาพประกอบ 19 รูปแบบโครงสร้างโปรแกรมฯ
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในโปรแกรมฯ ผู้วิจัยได้กาหนดรหัสองค์ประกอบ ตัวชี้วัดใน
โปรแกรมฯ เพื่อให้มีความชัดเจน และออกแบบกิจกรรมที่ตอบสนองได้กับตัวชี้วัด ดังตาราง 31
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ตาราง 31 รหัสองค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย และตัวชี้วัด
รหัส
FK
FS
FB
A
B
C
D
FKA 1 – FKA 5
FKB 1 – FKB 5
FKC 1 – FKC 5
FKD 1 – FKD 5
FSA 1 – FSA 5
FSB 1 – FSB 5
FSC 1 – FSC 5
FSD 1 – FSD 5
FBA 1 – FBA 5
FBB 1 – FBB 5
FBC 1 – FBC 5
FBD 1 – FBD 5

รายการ
องค์ประกอบหลัก
ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ (Food and nutrition knowledge)
ทักษะด้านอาหาร (Food skills)
พฤติกรรมด้านอาหาร (Food behaviors)
องค์ประกอบย่อย
การเลือกอาหาร
การวางแผนและการจัดการ
การเตรียมอาหาร
การบริโภคอาหาร
ตัวชี้วัด
ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการด้านการเลือกอาหาร
ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการด้านการวางแผนและการจัดการ
ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการด้านการเตรียมอาหาร
ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการด้านการบริโภคอาหาร
ทักษะด้านการเลือกอาหาร
ทักษะด้านการวางแผนและการจัดการ
ทักษะด้านการเตรียมอาหาร
ทักษะด้านการบริโภคอาหาร
พฤติกรรมด้านการเลือกอาหาร
พฤติกรรมด้านการวางแผนและการจัดการ
พฤติกรรมด้านการเตรียมอาหาร
พฤติกรรมด้านการบริโภคอาหาร
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ตาราง 32 รหัสองค์ประกอบและตัวชี้วัดความรอบรู้ด้านอาหาร
ทักษะที่สาคัญ

ตัวชี้วัด

FKA 1 อ่านฉลากโภชนาการได้
FKA 2 อธิบายหลักการพื้นฐานด้านอาหาร และอาหารแลกเปลี่ยนได้
FKA 3 อธิบายสารปนเปื้อนในอาหารทั่วไปได้
FKA 4 ประเมินภาวะสุขภาพทางกายตนเองเบื้องต้นได้
FKA 5 แสวงหาแหล่งผลิต หรือแหล่งซื้ออาหารปลอดภัยของตนเองและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับบุคคลอื่นได้
FSA 1 วิเคราะห์ฉลากโภชนาการได้
FSA 2 บอกแหล่งข้อมูลด้านอาหารเพื่อเข้าไปค้นหาข้อมูลที่เหมาะสมได้
A
FSA 3 ประเมินคุณภาพ และความน่าเชื่อถือของอาหารได้
การเลือกอาหาร FSA 4 เลือกอาหารที่เหมาะสมกับสุขภาพตนเอง และครอบครัวได้
FSA 5 เลือกซื้ออาหารที่มีความปลอดภัย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลอื่นได้
FBA 1 ความสม่าเสมอของการวิเคราะห์ฉลากโภชนาการ
FBA 2 ความสม่าเสมอในการค้นหาข้อมูลด้านอาหารจากแหล่งสื่อต่างๆ
FBA 3 ความสม่าเสมอของการประเมินคุณภาพ และความน่าเชื่อถือของอาหาร
FBA 4 ความสม่าเสมอในการเลือกอาหารที่เหมาะสมกับสุขภาพตนเอง และครอบครัว
FBA 5 ความสม่าเสมอในการแสวงหา แหล่งผลิต หรือแหล่งเลือกซื้ออาหารที่ปลอดภัย
ของตนเอง และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลอื่น
FKB 1 อธิบายรายการที่เหมาะสมกับตนเองและครอบครัว
FKB 2 บริหารจัดการเงินให้เพียงพอกับอาหารที่ต้องการได้
FKB 3 การประเมินรายการอาหารที่เหมาะสมกับตนเอง ในสถานการณ์ต่างๆ
B
FKB 4 อธิบายการเก็บรักษาอาหารที่ยังคงคุณค่าทางอาหาร
การวางแผน
FKB 5 แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลอื่นได้
และการจัดการ
FSB 1 วางแผนก าหนดรายการอาหาร และวั ต ถุ ดิ บ ได้ อ ย่ างเหมาะสมกั บ ตนเองและ
ครอบครัว
FSB 2 แสวงหาอาหารที่ดีตามรายการอาหาร ด้วยเวลา และงบประมาณที่มีอยู่ได้
FSB 3 วางแผนรายการอาหารได้ตามสถานการณ์
FSB 4 เก็บรักษาอาหารที่ยงั คงคุณค่าทางอาหารได้
FSB 5 แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลอื่นได้
FBB 1 ความสม่าเสมอในการวางแผนกาหนดรายการอาหารที่มีประโยชน์ และวัตถุดิบ ได้
อย่างเหมาะสมกับตนเอง
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ตาราง 32 (ต่อ)
ทักษะที่สาคัญ

C
การเตรียม
อาหาร

D
การบริโภค
อาหาร

ตัวชี้วัด
FBB 2 ความสม่าเสมอในการแสวงหาแหล่งอาหารที่กาหนดไว้ตามรายการ ด้วยเวลา
และเพียงพอกับงบประมาณที่มี
FBB 3 ความสม่าเสมอของการบริหารจัดการรายการอาหารที่เหมาะสมกับตนเองใน
สถานการณ์ต่างๆ
FBB 4 ความสม่าเสมอของการเก็บรักษาอาหารที่มีอยู่ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
FBB 5 ความสม่าเสมอของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลอื่น
FKC 1 อธิบายการล้างมือด้วยสุขลักษณะที่ถูกต้องเหมาะสมได้
FKC 2 อธิบายการจัดเตรียมวัตถุดิบ อุปกรณ์ครัว ด้วยสุขลักษณะที่เหมาะสมได้
FKC 3 เตรียมวัตถุดิบ เพื่อให้มีความพร้อมในการปรุง ประกอบได้
FKC 4 อธิบายเครื่องปรุงอาหารที่ปลอดภัยต่อสุขภาพได้
FKC 5 แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลอื่นได้
FSC 1 ล้างมือด้วยสุขลักษณะที่เหมาะสมได้
FSC 2 รักษาความสะอาดวัตถุดิบ และอุปกรณ์ครัวได้เหมาะสม
FSC 3 ปรับเปลี่ยนการเตรียมรายการอาหารให้สอดคล้องกับวัตถุดิบที่มีได้
FSC 4 ปรุง ประกอบอาหารโดยควบคุมรสหวาน มัน เค็มได้
FSC 5 แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลอื่นได้
FBC 1 ความสม่าเสมอในการล้างมือด้วยสุขลักษณะที่เหมาะสม
FBC 2 ความสม่าเสมอในการรักษาความสะอาดวัตถุดิบ และอุปกรณ์ครัว
FBC 3 ความสม่าเสมอในการปรับเปลี่ยนรายการอาหารให้สอดคล้องกับวัตถุดิบที่มี
FBC 4 ความสม่าเสมอในการปรุงประกอบอาหารโดยควบคุมรสหวาน มัน เค็ม
FBC 5 ความสม่าเสมอในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลอื่น
FKD 1 อธิบายปริมาณอาหารที่เหมาะสมต่อสุขภาพได้
FKD 2 อธิบายสัดส่วนอาหารในจาน Healthy plate ได้
FKD 3 บอกแหล่งข้อมูลจากสื่อต่างๆ ที่น่าเชื่อถือได้
FKD 4 บอกแหล่งกลุ่มสังคมอาหารสุขภาพได้
FKD 5 แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลอื่นได้
FSD 1 ประเมินอาหารที่เหมาะสมกับสุขภาพได้
FSD 2 บริโภคอาหารตามที่มีการวางแผนได้
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ตาราง 32 (ต่อ)
ทักษะที่สาคัญ

ตัวชี้วัด
FSD 3 มีวิธีการในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลด้านอาหารที่น่าเชื่อถือ
FSD 4 เข้าร่วมในกลุ่มสังคมอาหารสุขภาพได้
FSD 5 แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลอื่นได้
FBD 1 ความสม่าเสมอในการประเมินอาหารที่บริโภคที่เหมาะสมกับสุขภาพ
FBD 2 ความสม่าเสมอในการบริโภคอาหารตามที่วางแผนไว้
FBD 3 ความสม่าเสมอในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลด้านอาหารที่น่าเชื่อถือ
FBD 4 ความสม่าเสมอในการเข้าร่วมในกลุ่มสังคมอาหารสุขภาพ
FBD 5 ความสม่าเสมอในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลอื่น

ผู้วิจัยได้กาหนดรหัสเนื้อหาความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ และทักษะด้านอาหาร
ร่วมกับโครงสร้างโปรแกรมฯ ดังตาราง 33 และ 34
ตาราง 33 รหัสเนื้อหาความรู้ด้านอาหารและโภชนาการและทักษะด้านอาหาร
รหัส
เนื้อหา
ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ
K1
หลักการประเมินภาวะสุขภาพทางกายตนเองเบื้องต้น
K2
หลักการพื้นฐานด้านอาหาร และอาหารแลกเปลี่ยน
K3
หลักการเลือกซื้ออาหารที่ปลอดภัยและมีคุณภาพ
K4
หลักการวางแผนเพื่อกาหนดรายการ และการเก็บรักษา ที่ถูกต้องเหมาะสมกับตนเอง
และครอบครัว
K5
หลักการเตรียมวัตถุดิบ และประกอบอาหารที่เหมาะสมต่อสุขภาพ
K6
การเข้าถึงข้อมูลด้านอาหารจากสื่อต่างๆ และสังคมอาหารสุขภาพ
ทักษะด้านอาหาร
S1
การเลือกอาหาร
S2
การวางแผนและการจัดการ
S3
การเตรียมอาหาร
S4
การบริโภคอาหาร
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ตาราง 33 (ต่อ)
รหัส
พฤติกรรมด้านอาหาร
P1
P2
P3
P4

เนื้อหา
พฤติกรรมการเลือกอาหาร
พฤติกรรมการวางแผนและการจัดการ
พฤติกรรมการเตรียมอาหาร
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร

ตาราง 34 รหัสโครงสร้างโปรแกรมฯ เนื้อหาและตัวชี้วัด
กิจกรรม

เนื้อหา

ตัวชี้วัด
ทักษะ
ด้านอาหาร

ความรู้ด้าน
พฤติกรรม
อาหารและ
ด้านอาหาร
โภชนาการ
โปรแกรมย่อยที่ 1 การเสริมสร้างความรอบรู้ด้านการเลือกอาหารเพื่อสุขภาพ
1.1 ประเมินสุขภาพตนเอง
เบื้องต้น
K1
FKA4
1.2 เข้าถึงข้อมูล สร้างสังคมกิน
K2 S1
FKA2
FSA2
FBA2
ดี
K6 S4
FKD3 FKD4 FSD3 FSD4
FBD3 FBD4
FSD5
1.3 ฉลาดซื้อ ฉลาดบริโภค
K3 S1
FKA1
FSA1 FSA3
FBD1
FKA3 FKA5
โปรแกรมย่อยที่ 2 การเสริมสร้างความรอบรู้ด้านวางแผนและการการจัดการอาหารเพื่อสุขภาพ
2.1 จานสุขภาพ 2:1:1
K4 S2
FKB1
FSB1
FBB1
ชวนลดพุง
2.2 เก็บดีไม่เสียของ
K4 S2
FKB4 FKB5 FSB4 FSB5
FBB4 FBB5
2.3 วางแผนดี มีสุขภาพ
K4 S2
FKB3 FKB2 FSB2 FSB3
FBB2 FBB3
FSB5
FBB5
โปรแกรมย่อยที่ 3 การเสริมสร้างความรอบรู้ด้านการเตรียมอาหารเพื่อสุขภาพ
3.1 ใส่ใจเตรียมอาหาร
K5 S3
FKC1 FKC2 FSC1 FSC2
FBC1 FBC2
FKC3
FSC5
FKC5
3.1 ควบคุมหวานมันเค็ม
K5 S3
FKC4 FKC5 FSC4 FSC5
FBC4
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ตาราง 34 (ต่อ)
กิจกรรม

เนื้อหา

ตัวชี้วัด
ทักษะ
ด้านอาหาร

ความรู้ด้าน
อาหารและ
โภชนาการ
FKC3 FKC5 FSC3

3.2 ชวน ชิม โชว์
K5 S3
เตรียมพร้อมสู่การปฏิบัติ
โปรแกรมย่อยที่ 4 การเสริมสร้างความรอบรู้ด้านการบริโภคอาหารเพือ่ สุขภาพ
4.1 อยู่ดีกินดี
S4
FKD1 FKD2 FSD1 FSD2
FKD5
FSD5
4.2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้
S4
FKD1 FKD2 FSD1 FSD2
มุ่งสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
FKD5
FSD5
4.3 ถอดบทเรียน
S4
FKD1 FKD2 FSD1 FSD2
ความรอบรู้ด้านอาหาร
FKD5
FSD5

พฤติกรรม
ด้านอาหาร
FBC3 FBC5

FBD1 FBD2
FBD4 FBD5
FBD1 FBD2
FBD4 FBD5
FBD1 FBD2
FBD4 FBD5

โปรแกรมสร้างเสริมความรอบรู้ด้านอาหารในครูและบุคลากรทางการศึกษาวัยเกษียณ
สร้างขึ้นตามองค์ประกอบความรอบรู้ด้านอาหารผ่านทักษะที่สาคัญ 4 ทักษะ ประกอบด้วย 4
โปรแกรมย่อย 12 แผนการจัดกิจกรรมเรียนรู้ ดังนี้
โปรแกรมย่อยที่ 1 การเสริมสร้างความรอบรู้ด้านการเลือกอาหารเพื่อสุขภาพ
แผนการจัดกิจกรรมเรียนรู้ที่ 1 การประเมินสุขภาพตนเองเบื้องต้น
แผนการจัดกิจกรรมเรียนรู้ที่ 2 เข้าถึงข้อมูล สร้างสังคมกินดี
แผนการจัดกิจกรรมเรียนรู้ที่ 3 ฉลาดซื้อ ฉลาดบริโภค
โปรแกรมย่อยที่ 2 การเสริมสร้างความรอบรู้ด้านวางแผนและการการจัดการอาหาร
เพื่อสุขภาพ
แผนการจัดกิจกรรมเรียนรู้ที่ 4 จานสุขภาพ 2:1:1 ชวนลดพุง
แผนการจัดกิจกรรมเรียนรู้ที่ 5 เก็บดีไม่เสียของ
แผนการจัดกิจกรรมเรียนรู้ที่ 6 วางแผนดี มีสุขภาพ
โปรแกรมย่อยที่ 3 การเสริมสร้างความรอบรู้ด้านการเตรียมอาหารเพื่อสุขภาพ
แผนการจัดกิจกรรมเรียนรู้ที่ 7 ใส่ใจเตรียมอาหาร
แผนการจัดกิจกรรมเรียนรู้ที่ 8 ควบคุมหวานมันเค็ม
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แผนการจัดกิจกรรมเรียนรู้ที่ 9 ชวนชิมโชว์ เตรียมพร้อมสู่การปฏิบัติ
โปรแกรมย่อยที่ 4 การเสริมสร้างความรอบรู้ด้านการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ
แผนการจัดกิจกรรมเรียนรู้ที่ 10 อยู่ดีกินดี
แผนการจั ด กิ จ กรรมเรี ย นรู้ ที่ 11 แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ มุ่ ง สู่ ก ารเปลี่ ย นแปลง
พฤติกรรม
แผนการจัดกิจกรรมเรียนรู้ที่ 12 ถอดบทเรียนความรอบรู้ด้านอาหาร

แผนกิจกรรม
การเรียนรู้

การประเมิน
สุขภาพตนเอง
เบื้องต้น

ครั้ง
ที่

1

เนื้อหา

ลักษณะกิจกรรม

สื่อการเรียนรู้

ระยะเวลา
(ชม.)
โปรแกรมย่อยที่ 1 การสร้างเสริมความรอบรู้ด้านการเลือกอาหารเพื่อสุขภาพ
1. สามารถอธิบาย
K1 :
1. ทาแบบประเมินความรอบรู้ - เครื่องชั่งน้าหนัก และ
1.15
หลักการประเมินภาวะ หลักการ
ด้านอาหาร (Pre-test) (30
วัดส่วนสูง
สุขภาพทางกาย
ประเมิน
นาที)
- สายวัดอัจฉริยะ
ตนเองเบื้องต้นได้
ภาวะ
2. กิจกรรมละลายพฤติกรรม
ใช้สาหรับวัดเส้นรอบ
2. สามารถประเมิน
สุขภาพทาง สร้างสัมพันธภาพ ( 10 นาที )
เอว และคานวณดัชนี
ภาวะสุขภาพทางกาย กายตนเอง 3. สาธิตการประเมินสุขภาพ
มวลกาย (Body Mass
ตนเองเบื้องต้นได้
เบื้องต้น
ทางกายเบื้องต้นด้วยตนเอง
Index: BMI)
3. สามารถ
(10 นาที)
- เครื่องคานวณร้อยละ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง
4. ฝึกการประเมินสุขภาพทาง ไขมันในร่างกาย (Body
การประเมินสุขภาพ
กายเบื้องต้น และบันทึกผลลง fat percentage)
ตนเองเบื้องต้นกับ
ในแบบบันทึกสุขภาพของตนเอง - เครื่องวัดความดัน
บุคคลอื่นได้
และแปลผล (10 นาที)
โลหิตดิจิตอล
5. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับ - เครื่องวัดความหนาชั้น
ภาวะสุขภาพทางกายเบื้องต้นที่ ไขมันใต้ผิวหนัง (fat
บันทึกในแบบบันทึกสุขภาพ
caliper)

วัตถุประสงค์
เชิงพฤติกรรม

ตาราง 35 สรุปโครงสร้างโปรแกรมสร้างเสริมความรอบรู้ด้านอาหารในครูและบุคลากรทางการศึกษาวัยเกษียณ

1.แบบประเมินความรอบรู้ด้าน
อาหาร(Pre-test) (T1)
2.เกณฑ์มาตรฐานทางกาย
สาหรับประชาชนทั่วไป
3.สามารถตอบคาถามได้ถูกต้อง
4.พิจารณาจากแบบบันทึก
สุขภาพ
เกณฑ์การประเมิน :
1. มีพฤติกรรมความสนใจ และมี
ส่วนร่วมในกิจกรรม 60 คะแนน
ขึ้นไป
2. คุณภาพของแบบบันทึก
สุขภาพได้คะแนนรวม 6 ขึ้นไป
3. สามารถตอบคาถามได้ถูกต้อง
ร้อยละ 80 ขึ้นไป

การประเมินผล
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เข้าถึงข้อมูล
1) สามารถเข้าถึง
สร้างสังคมกินดี
แหล่งข้อมูลด้าน
อาหารจากสื่อ
ต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ
ได้
2) สามารถค้นหา
ข้อมูลความรู้
เกี่ยวกับอาหาร
และโภชนาการ
ทางสื่อออนไลน์ได้
ด้วยตนเอง
3) สามารถอธิบาย
หลักการด้าน

2

วัตถุประสงค์
เชิงพฤติกรรม

แผนกิจกรรม
การเรียนรู้

ครั้ง
ที่

ตาราง 35 (ต่อ)

K2 : หลักการ
พื้นฐานด้าน
อาหาร และ
อาหาร
แลกเปลี่ยน
- สารอาหาร
โภชนบัญญัติ
และธง
โภชนาการ ,
อาหาร
แลกเปลี่ยน

เนื้อหา

สื่อการเรียนรู้

1. กิจกรรมสร้างความตระหนักถึง
ความจาเป็นในการเข้าถึงข้อมูล
และบริการที่เกี่ยวข้องกับอาหาร
รวมถึงการมีพฤติกรรมการบริโภค
อาหารที่เหมาะสมกับวัยสูงอายุ
(10 นาที) โดย
- ใช้คาถามกระตุ้น และ
ยกตัวอย่างสถานการณ์ความชุก
ของโรคที่เกิดจากการบริโภค
อาหารไม่เหมาะสม
- แจกเอกสารประกอบการแนะนา
ในการสืบค้นข้อมูล ให้วิเคราะห์
แสดงความคิดเห็นถึงแหล่งข้อมูล

-เวปไซด์ข้อมูล
ด้านอาหาร
www.foodliterac
yprogram.com
- QR code
- โทรศัพท์มือถือ
- คอมพิวเตอร์
-เอกสาร
ประกอบการ
แนะนาในการ
สืบค้นข้อมูล
- เกมส์ “บัตรคานี้
มีความหมาย”

และวิเคราะห์พฤติกรรมเสี่ยงการ
- แบบบันทึก
บริโภคอาหารของตนเอง (15 นาที) สุขภาพ

ลักษณะกิจกรรม

1

ระยะเวลา
(ชม.)

4. บันทึกผลการตรวจสุขภาพทาง
กายตนเองเบื้องต้นลงในแบบ
บันทึกสุขภาพได้ถูกต้องร้อยละ 80
ขึ้นไป
1. การสังเกตพฤติกรรมการค้นหา
ข้อมูล และมีส่วนร่วมในกิจกรรม
2. ประเมินจากใบงาน“แหล่ง
สืบค้น ความรู้ด้านอาหารและ
โภชนาการที่จาเป็น”
3. สามารถตอบคาถาม ได้ถูกต้อง
4. พิจารณาจากใบงาน
เกณฑ์การประเมิน :
1.พฤติกรรมความสนใจ และมี
ส่วนร่วมในกิจกรรม 60 คะแนนขึ้น
ไป

การประเมินผล
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ครั้ง แผนกิจกรรม
ที่
การเรียนรู้

ตาราง 35 (ต่อ)

วัตถุประสงค์
เชิงพฤติกรรม
อาหารและอาหาร
แลกเปลี่ยนได้
4) สามารถแลกเปลี่ยน
เรียนรูข้ อ้ มูลด้านอาหาร
ในสื่อสังคมกลุ่มอาหาร
สุขภาพ เช่น group
LINE ได้

ลักษณะกิจกรรม
และบริการที่ตนเองสามารถ
เข้าถึงง่ายสะดวก และร่วมกัน
สรุป
2. สาธิตการค้นหาและเข้าถึง
แหล่งข้อมูลด้านอาหาร
(10 นาที)
3. ฝึกปฏิบัติการค้นหาและ
เข้าถึงแหล่งข้อมูลด้านอาหาร
ผ่านเกม “บัตรคานี้มี
ความหมาย” (15 นาที)
4. นาเสนอข้อมูลที่ค้นหาจาก
บัตรคาเกี่ยวกับหลักการด้าน
อาหารและอาหารแลกเปลี่ยน
และสรุปร่วมกัน (20 นาที)
5. สาธิตวิธีการเข้าร่วมสังคม
สุขภาพ และให้เข้าร่วมกลุ่ม
ทาง Group Line สังคมกินดี

เนื้อหา
K6 : การ
เข้าถึงข้อมูล
ด้านอาหาร
จากสื่อต่างๆ
และสังคม
อาหารสุขภาพ
- วิธีการ
เข้าถึงข้อมูล ,
แหล่งข้อมูล
จากสื่อต่างๆที่
น่าเชื่อถือ ,
การสร้างกลุ่ม
สังคมอาหาร
สุขภาพ,

ประกอบด้วย1) ใบ
งาน “แหล่งสืบค้น
ความรูด้ ้านอาหาร
และโภชนาการที่
จาเป็น”
2) บัตรคา ได้แก่
แนวทางการบริโภค
อาหารในผู้สูงอายุ ,
สารอาหาร, ธง
โภชนาการ, โภชน
บัญญัติอาหาร
แลกเปลี่ยน
3) นาฬิกาจับเวลา
4) รางวัล จานวน 1
รางวัล

สื่อการเรียนรู้

ระยะเวลา
(ชม.)

2. คุณภาพของใบงานได้
คะแนนรวม 6 ขึ้นไป
3. สามารถตอบคาถามได้
ถูกต้องร้อยละ 80 ขึ้นไป
4. บันทึกตามใบงานได้ถูกต้อง
ร้อยละ 80 ขึ้นไป

การประเมินผล
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234

แผนกิจกรรม
การเรียนรู้

ฉลาดซื้อ
ฉลาดบริโภค

ครั้ง
ที่

3

ตาราง 35 (ต่อ)

1) สามารถอธิบาย
หลักการเลือกซื้อ
อาหาร

วัตถุประสงค์

K3 : หลักการ
เลือกซื้ออาหารที่

เนื้อหา

สื่อการเรียนรู้

และ facebook :
foodliteracyprogram ที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้น (10 นาที)
6. ชี้แจงการแชร์ข้อมูลด้าน
อาหาร โดยให้กลุ่มเป้าหมาย
ถ่ายภาพการค้นหาข้อมูลด้าน
อาหารจากบัตรคา แชร์ใน
Group Line สังคมกินดี
8.ผู้วิจัยติดตามผลงานของ
กลุ่มเป้าหมาย โดยกระตุ้นให้มี
การแชร์ภาพที่ส่งเสริมการเรียนรู้
และส่งเสริมการแลกเปลี่ยน
เรียนรูใ้ น Group line สังคมกิน
ดี
1. สร้างความรู้ความเข้าใจ
- เวปไซด์ข้อมูล
ด้านอาหาร
เกี่ยวกับหลักการเลือกซื้อ

ลักษณะกิจกรรม

1

ระยะเวลา
(ชม.)

1. การสังเกตพฤติกรรมการ
ค้นหาข้อมูล และมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม

การประเมินผล
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ครั้ง
ที่

แผนกิจกรรม
การเรียนรู้

ตาราง 35 (ต่อ)

วัตถุประสงค์
เชิงพฤติกรรม
2) ปลอดภัยและมี
คุณภาพได้
3) สามารถเลือกซื้อ
อาหารที่ปลอดภัย
และมีคุณภาพได้
4) สามารถ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
เรื่องหลักการเลือก
ซื้ออาหารที่
ปลอดภัยและมี

ลักษณะกิจกรรม
อาหารที่ปลอดภัยและมี
คุณภาพ โดยฝึกพิจารณาเลือก
ซื้อผลิตภัณฑ์ สินค้า อาหารจาก
แหล่งซื้อ แหล่งผลิต ต่างๆ จาก
บัตรภาพอาหาร, ใบงาน “
อาหารนั้นมีคุณภาพ และ
น่าเชื่อถืออย่างไร โดยหาข้อมูล
จากเอกสารประกอบ สื่อ
ออนไลน์ ระดมความคิดเห็น
อธิบาย ประเมินวิเคราะห์อาหาร
จาก” ในเรื่อง ปลอดภัย
ประโยชน์ ประหยัด สาร
ปนเปื้อนในอาหาร แหล่งซื้อ
อาหาร ( 15 นาที )

เนื้อหา
ปลอดภัยและมี
คุณภาพ หลัก
พิจารณาคุณภาพ
และ ความ
น่าเชื่อถืออาหาร
ปลอดภัย
- ฉลาก
โภชนาการ
- แหล่งผลิต หรือ
แหล่งซื้อ
อาหาร
ปลอดภัย
สารปนเปื้อนใน
อาหาร

www.foodliteracypro
gram.com
- QR code
- โทรศัพท์มือถือ
- คอมพิวเตอร์
- ฉลากโภชนาการ จาก
อาหารประเภทต่างๆ
10-20 ชนิด
- แว่นขยาย
- เอกสารประกอบการ
เรียนรู้ หลักการเลือกซือ้
อาหารที่ปลอดภัยและ
มีคุณภาพ
- บัตรภาพอาหาร
- ไวนิล ฉลาดซื้อ
ฉลาดบริโภค

สื่อการเรียนรู้

ระยะเวลา
(ชม.)

2. ประเมินจากใบงาน“
อาหารนั้นมีคุณภาพ และ
น่าเชื่อถืออย่างไร”
3. สามารถตอบคาถามได้
ถูกต้อง
4. พิจารณาจากผลงาน
ของกลุ่มเป้าหมาย
5. ติดตามผลระหว่างอยู่
ในโปรแกรมย่อยที่ 1 (T11)

การประเมินผล

236

236

ครั้ง
ที่

แผนกิจกรรม
การเรียนรู้

ตาราง 35 (ต่อ)

วัตถุประสงค์
เชิงพฤติกรรม
คุณภาพ กับบุคคลอื่น
ได้

เนื้อหา
2. นาเสนอและสรุปผลจาก
กิจกรรม (15 นาที)
3. ฝึกการอ่านและวิเคราะห์
ฉลากโภชนาการใน
ชีวติ ประจาวัน จากบรรจุภณ
ั ฑ์
มีการแลกเปลี่ยนตัวอย่าง
อาหาร สาเร็จรูปที่มีฉลาก
โภชนาการแบบต่างๆ กับ
สมาชิกคนอื่น เพื่อพิจารณา
ความแตกต่าง และร่วมกัน
สรุป ( 30 นาที )
4. กระตุ้นเร้าการแลกเปลี่ยน
เรียนรูร้ ว่ มกันหลังจากการเข้า
ร่วมกิจกรรมโดยให้
กลุ่มเป้าหมายแชร์ภาพการ
เลือกซื้ออาหารที่ปลอดภัยและ

ลักษณะกิจกรรม

สื่อการเรียนรู้

ระยะเวลา

เกณฑ์การประเมิน
1. มีพฤติกรรมความสนใจ และ
มีส่วนร่วมในกิจกรรม 60 คะแนน
ขึ้นไป
2. คุณภาพของใบงานได้
คะแนนรวม 6 ขึ้นไป 3. สามารถ
ตอบคาถามได้ถูกต้องร้อยละ 80
ขึ้นไป
4. บันทึกตามใบงานได้ถูกต้อง
ร้อยละ 80 ขึ้นไป

การประเมินผล

237

237

4

วัตถุประสงค์

เนื้อหา

ลักษณะกิจกรรม

สื่อการเรียนรู้

ระยะเวลา

การประเมินผล

มีคุณภาพ ของตนเองใน
Group line สังคมกินดี
5. ทาแบบประเมินความ
รอบรู้ด้านอาหาร เรื่อง
ทักษะการเลือกอาหาร หลัง
เข้าร่วมโปรแกรมย่อยที่ 1
(T12) ( 10 นาที )
6.ผู้วิจัยติดตามการแชร์ภาพ
และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ใน Group line สังคมกินดี
โปรแกรมย่อยที่ 2 การเสริมสร้างความรอบรู้ด้านการวางแผนและจัดการอาหารเพื่อสุขภาพ
จานสุขภาพ 1) สามารถประเมิน K4 : ปริมาณ
1. ซักถามเปิดโอกาสให้
- เวปไซด์ข้อมูล
1
1. การสังเกตพฤติกรรมการค้นหา
2:1:1 ชวนลด รายการอาหารที่
อาหารที่ควร
แสดงความคิดเห็น การ
ด้านอาหาร
ข้อมูล และมีส่วนร่วมในกิจกรรม
พุง
เหมาะสมกับตนเอง บริโภค และ
ประเมินอาหารที่เหมาะสม www.foodliteracy
2. ประเมินจากใบงาน “ ปรับ
program.com
สามารถแลกเปลี่ยน สัดส่วนอาหารใน กับตนเองและการปรับ
เมนูอาหาร 2:1:1”
- QR code
3. สามารถตอบคาถามได้ถูกต้อง
เรียนรูเ้ รือ่ ง ปริมาณ
สัดส่วนอาหารให้เป็นจาน
สุขภาพ (15 นาที)

ครั้งที่ แผนกิจกรรม
การเรียนรู้

ตาราง 35 (ต่อ)

238

238

ครั้งที่ แผนกิจกรรม
การเรียนรู้

ตาราง 35 (ต่อ)

วัตถุประสงค์
เชิงพฤติกรรม
อาหารที่ควร
บริโภค และ
สัดส่วนอาหารใน
จานสุขภาพ
(2:1:1) กับบุคคล
อื่นได้

ลักษณะกิจกรรม

จานสุขภาพ 2. สาธิตการแบ่งสัดส่วนอาหารในจาน
(2:1:1)
จากจานกระดาษขนาด 9 นิ้วตัดแบ่งจาน
ออกเป็น 3 ชิ้นในอัตราส่วน 2:1:1
(5 นาที)
3.แจกอุปกรณ์และฝึกปฏิบัติโดยตัดแบ่ง
จานออกเป็น 3 ชิ้น ในอัตราส่วน2:1:1
เพื่อให้ทราบสัดส่วนอาหารในจานอย่าง
ง่าย
(10 นาที) โดยให้ข้อมูลของอาหารที่ควร
จะเป็นในแต่ละส่วนของจานภาพสัดส่วน
อาหาร ร่วมกับใบงาน “ ปรับเมนูอาหาร
2:1:1” (15 นาที)
4. ชมวีดีโอการปรับเปลี่ยนรายการ
อาหารในชีวิตประจาวันให้อยู่ในสัดส่วน
อาหารในจานสุขภาพ (2:1:1) (5 นาที)
5. วิเคราะห์เมนูอาหารในชีวิตประจาวัน
ด้วยการใช้สื่อชุด

เนื้อหา
- โทรศัพท์มือถือ
- คอมพิวเตอร์
- จานกระดาษขนาด 9
นิ้ว
- ไม้บรรทัด
- ปากกาเมจิก
- คลิปวีดีโอ สาธิตการ
ปรับเปลี่ยนรายการ
อาหาร จานสุขภาพ
(2:1:1) ของสสส.
- ใบงาน “ปรับ
เมนูอาหาร 2:1:1”
- สื่อชุดภาพ สัดส่วน
อาหาร

สื่อการเรียนรู้

ระยะเวลา
(ชม.)

4. พิจารณาจากผลงานของ
กลุ่มเป้าหมาย
เกณฑ์การประเมิน
1. มีพฤติกรรมความสนใจ
และมีส่วนร่วมในกิจกรรม
60 คะแนนขึ้นไป
2. คุณภาพของใบงานได้
คะแนนรวม 6 ขึ้นไป
3. สามารถตอบคาถามได้
ถูกต้องร้อยละ 80 ขึ้นไป
4. บันทึกตามใบงานได้
ถูกต้องร้อยละ 80 ขึ้นไป

การประเมินผล

239

239

5

ครั้ง
ที่

วัตถุประสงค์
เชิงพฤติกรรม

เนื้อหา

ลักษณะกิจกรรม

สื่อการเรียนรู้

6. กระตุ้นเร้าให้กลุ่มเป้าหมายมี
การนาเสนอผลงานจากกิจกรรมที่
ได้ดาเนินการไป (15 นาที)7.
ผู้วิจัยกระตุ้นเร้าการแลกเปลี่ยน
เรียนรูห้ ลังเข้าร่วมกิจกรรม โดยให้
แชร์ภาพสัดส่วนอาหารจาน
สุขภาพ อัตราส่วน2:1:1 ของ
ตนเอง ในชีวิตประจาวัน ลงใน
Group line สังคมกินดี
11.ผู้วิจัยติดตามการแชร์ภาพและ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน Group
line สังคมกินดี
เก็บดีไม่เสียของ 1) สามารถอธิบาย
K4 : การ 1. กลุ่มเป้าหมายเล่าประสบการณ์ - เวปไซด์ข้อมูล
การเก็บรักษาอาหาร เก็บรักษา การปฏิบัติ เพื่อให้สามารถ0ทราบ ด้านอาหาร
อุปกรณ์ครัว ที่ได้อย่าง อาหาร
www.foodliteracypr
วิธีการเก็บรักษาอาหาร อุปกรณ์
ogram.com
ถูกต้องเหมาะสม
ประเภท ครัว ในแบบต่างๆ ของแต่ละคน
ต่างๆ
(10 นาที )

แผนกิจกรรม
การเรียนรู้

ตาราง 35 (ต่อ)
ระยะเวลา
(ชม.)

1. การสังเกตพฤติกรรมการค้นหา
ข้อมูล และมีส่วนร่วมในกิจกรรม
2. ประเมินจากบัตรคา เก็บดีไม่
เสียของ และ Flip chart

การประเมินผล

240

240

ครั้ง
ที่
5

แผนกิจกรรม
การเรียนรู้

ตาราง 35 (ต่อ)

วัตถุประสงค์
เนื้อหา
เชิงพฤติกรรม
2) สามารถเก็บรักษา
อาหาร อุปกรณ์ครัว ที่
มีอยู่ได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม
3) สามารถ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
บุคคลอื่นเรื่องการเก็บ
อาหารได้

สื่อการเรียนรู้

2. สร้างความรู้ความเข้าใจในการ
- QR code
เก็บรักษาอาหารทีถ่ กู ต้อง โดยการ - โทรศัพท์มือถือ
- คอมพิวเตอร์
เรียนรูจ้ ากคลิปวีดโี อ (5 นาที)
3. สะท้อนวิธีการเก็บรักษาอาหารที่ - Flip chart
- ปากกาเมจิก
หลากหลายผ่านกิจกรรมบัตรคา
- สก๊อตเทป
และสรุปแนวทางที่ถูกต้อง (40
- บัตรคา เก็บดี ไม่
นาที)
เสียของ
4. ผู้วิจัยกระตุ้นเร้าให้
- คลิปวีดีโอ “เคล็ด
กลุ่มเป้าหมายเกิดการแลกเปลี่ยน
ลับก้นครัว”
เรียนหลังจากการเข้าร่วมกิจกรรม
โดยให้ แชร์ภาพการเก็บรักษา
อาหาร อุปกรณ์ครัวของตนเอง ใน
Group line สังคมกินดี
5.ผู้วิจัยติดตามการแชร์ภาพและ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน Group
line สังคมกินดี

ลักษณะกิจกรรม

ระยะเวลา
การประเมินผล
(ชม.)
1
3. สามารถตอบคาถามได้ถูกต้อง
4. พิจารณาจากผลงานของ
กลุ่มเป้าหมาย
เกณฑ์การประเมิน
1. มีพฤติกรรมความสนใจ และมี
ส่วนร่วมในกิจกรรม 60 คะแนนขึ้นไป
2. คุณภาพของใบงานได้คะแนนรวม
6 ขึ้นไป
3. สามารถตอบคาถามได้ถูกต้องร้อย
ละ 80 ขึ้นไป
4. บันทึกจาก Flip chart ได้ถูกต้อง
ร้อยละ 80 ขึ้นไป

241

241

ครั้ง
ที่
6

แผนกิจกรรม
การเรียนรู้
วางแผนดี มี
สุขภาพ

ตาราง 35 (ต่อ)

วัตถุประสงค์
เชิงพฤติกรรมการ
1) สามารถอธิบาย
หลักการวางแผนเพื่อ
กาหนดรายการอาหาร
ที่เหมาะสมกับตนเอง
และครอบครัวได้
2) สามารถประเมิน
รายการอาหารที่
เหมาะสมกับตนเองใน
สถานการณ์ต่างๆได้
3) สามารถวางแผน
เพื่อกาหนดรายการ
อาหารที่มีประโยชน์
ตามวัตถุดิบที่มีอยู่ได้
อย่างเหมาะสมกับ
ตนเองและ

ลักษณะกิจกรรม

สื่อการเรียนรู้

ระยะเวลา
การประเมินผล
(ชม.)
K4 : การ 1. ฝึกวิเคราะห์การรับประทานอาหารของตนเอง - เวปไซด์ข้อมูล
2
1. การสังเกตพฤติกรรม
วางแผน และครอบครัว โดยบันทึกการรับประทานอาหาร ด้านอาหาร
การค้นหาข้อมูล และมีส่วน
รายการ ของตนเองที่ผ่านมา 1 วัน ลงใน ใบงาน “
www.foodlitera
ร่วมในกิจกรรม
cyprogram.com
อาหารใน วิเคราะห์การรับประทานอาหารแต่ละมื้อ ”
2. ประเมินจากใบงาน “
- QR code
สถานการ สะท้อนผลและวิธีปฏิบัติ (30 นาที)
วิเคราะห์การรับประทาน
- โทรศัพท์มือถือ
ณ์ต่างๆ 2. ทดลองวางแผนกาหนดรายการอาหารที่
อาหารแต่ละมื้อ ” , ใบงาน
- คอมพิวเตอร์
“ วางแผนอาหารสุขภาพ 1
เหมาะสม 1 สัปดาห์ โดยทาร่วมกันเป็นกลุ่ม
- ใบงาน “
สัปดาห์ ” และใบงาน “
ผ่านกิจกรรมจากใบงาน “ วางแผนอาหาร
วิเคราะห์การ
วางแผนจัดการรายการ
สุขภาพ 1 สัปดาห์ ” (30 นาที)
รับประทาน
อาหาร อย่างมีเหตุผล”
3. ฝึกวิเคราะห์แยกแยะเพื่อการบริหารจัดการ อาหารแต่ละมื้อ ”
3. สามารถตอบคาถามได้
รายการอาหารในสถานการณ์ต่างๆ ให้มี
- ใบงาน “
ถูกต้อง
พฤติกรรมบริโภคอาหารที่ดี ผ่านสถานการณ์
วางแผนอาหาร
4. พิจารณาจากผลงาน
สมมติจาก ใบงาน “ วางแผนจัดการรายการ
สุขภาพ 1
ของกลุ่มเป้าหมาย
อาหาร อย่างมีเหตุผล” และนาเสนอ
สัปดาห์ ”
5. ติดตามผลระหว่างอยู่
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับผู้เชี่ยวชาญด้าน
ในโปรแกรมย่อยที่ 2
อาหารสรุป
(T21)

เนื้อหา

242

242

ครั้ง
ที่

แผนกิจกรรม
การเรียนรู้

ตาราง 35 (ต่อ)

วัตถุประสงค์
เชิงพฤติกรรม
4) สามารถบริหาร
จัดการรายการ
อาหารที่เหมาะสม
กับตนเอง ใน
สถานการณ์ต่างๆได้
5) สามารถ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
เรื่องบริหารจัดการ
ครอบครัว รายการ
อาหารที่เหมาะสม
กับตนเอง ใน
สถานการณ์ต่างๆ
กับบุคคลอื่นได้

ลักษณะกิจกรรม
แนวทางการบริหารจัดการที่
ถูกต้อง (40 นาที)
5. ให้กลุ่มเป้าหมายทาแบบ
ประเมินความรอบรู้ด้านอาหาร
ทักษะด้านการวางแผนและการ
จัดการ หลัง
เข้าร่วมโปรแกรมย่อยที่ 2 (T22)
(10 นาที)
6. ผู้วิจัยติดตามการแชร์ภาพและ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน Group
line สังคมกินดี

เนื้อหา
K4 : การ
วางแผน
งบประมาณ
ซื้ออาหาร

- ใบงาน “ วางแผน
จัดการรายการ
อาหาร อย่างมี
เหตุผล”
- โปสเตอร์ ตัวอย่าง
รายการอาหาร 1 วัน

สื่อการเรียนรู้

ระยะเวลา
(ชม.)

เกณฑ์การประเมิน
1. มีพฤติกรรมความสนใจ และมี
ส่วนร่วมในกิจกรรม 60 คะแนนขึ้น
ไป
2. คุณภาพของใบงานได้คะแนน
รวม 6 ขึ้นไป
3. สามารถตอบคาถามได้ถูกต้อง
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
4. บันทึกจากใบงานได้ถูกต้อง
ร้อยละ 80 ขึ้นไป

การประเมินผล

243

243

แผนกิจกรรม
การเรียนรู้

ใส่ใจเตรียม
อาหาร

ครั้ง
ที่

7

ตาราง 35 (ต่อ)

1) สามารถล้างมือได้
อย่างถูกต้อง
2) สามารถจัดเตรียม
วัตถุดิบ อุปกรณ์ครัว
ได้อย่างถูกต้อง
3) สามารถ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
บุคคลอื่นเรื่องการ
เตรียมวัตถุดิบ และ
ประกอบอาหารที่
เหมาะสมต่อสุขภาพ
ได้

K5 :
หลักการ
เตรียม
วัตถุดิบ
และ
ประกอบ
อาหารที่
เหมาะสม
ต่อ
สุขภาพ

1. กิจกรรมละลายพฤติกรรม
และสร้างสัมพันธภาพ (5 นาที)
2. สร้างความตระหนักในการ
ล้างมือ 7 ขั้นตอน ก่อนเตรียม
อาหาร โดยการแจกสติ๊กเกอร์การ
ล้างมือ 7 ขั้นตอน ให้
กลุ่มเป้าหมายทุกคนไปติด
บริเวณก๊อกน้าล้างมือใกล้บริเวณ
ประกอบอาหาร แล้วแชร์รูปภาพ
ส่งใน Group line สังคมกินดี( 5
นาที )
3. สาธิตการล้างมือ 7 ขั้นตอน
และดูคลิปวีดีโอการล้างมือ (5
นาที)
4. ฝึกล้างมือ 7 ขั้นตอน พร้อมๆ
กัน (10 นาที)

- เวปไซด์ข้อมูลด้าน
อาหาร
www.foodliteracypro
gram.com
- QR code
- โทรศัพท์มือถือ
- คอมพิวเตอร์
- ใบงาน “ เลือกวิธี
ปฏิบัติที่ถูกต้อง ”
- สติ๊กเกอร์ดาว
- คลิปวีดีโอ “การล้าง
ผักด้วยวิธีง่ายๆ” ของ
สสส.
- คลิปวีดีโอ “ ล้างมือ
7 ขั้นตอน”
- สติ๊กเกอร์ ล้างมือ

40 นาที

วัตถุประสงค์
เนื้อหา
ลักษณะกิจกรรม
สื่อการเรียนรู้
ระยะเวลา
เชิงพฤติกรรม
(ชม.)
โปรแกรมย่อยที่ 3 การสร้างเสริมความรอบรู้ด้านการเตรียมอาหารเพื่อสุขภาพ

1. การสังเกตพฤติกรรมการ
ค้นหาข้อมูล และมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม
2. ประเมินจากใบงาน “
เลือกวิธีปฎิบัติที่ถูกต้อง ”
3. สามารถตอบคาถามได้
ถูกต้อง
4. พิจารณาจากผลงานของ
กลุ่มเป้าหมาย

การประเมินผล

244

244

ครั้ง
ที่

แผนกิจกรรม
การเรียนรู้

ตาราง 35 (ต่อ)

วัตถุประสงค์
เชิงพฤติกรรม

เนื้อหา
5. ฝึกวิเคราะห์การล้างผัก ผลไม้ เพื่อการ
ล้างผักอย่างถูกวิธี ผ่านกิจกรรมใบงาน “
เลือกวิธีปฎิบัติที่ถูกต้อง ” ไว้ตามจุดต่างๆ
ปิดกระดาษเฉลย ไว้ที่ช่องประสิทธิภาพ
การทาความสะอาด พร้อมแจกสติ๊กเกอร์
ดาวไปเลือกวิธีปฏิบัติที่ต้องการ แล้วจึงดู
คลิปวีดีโอ การล้างผัก สรุปภาพรวมพร้อม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน (15 นาที)
6.ผู้วิจัยกระตุ้นเร้าให้กลุ่มเป้าหมายมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันหลังเข้าร่วม
กิจกรรมโดยแชร์ภาพ สติ๊เกอร์การล้างมือ
การล้างมือของตนเอง การเตรียมและรักษา
ความสะอาดของวัตถุดิบในการประกอบ
อาหารและ อุปกรณ์ครัว ใน Group line
สังคมกินดี ซึ่งสามารถค้นหาข้อมูลได้จาก
สือ่ ออนไลน์ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ลักษณะกิจกรรม

สื่อการ
เรียนรู้

ระยะเวลา
(ชม.)

เกณฑ์การประเมิน
1. มีพฤติกรรมความสนใจ และมี
ส่วนร่วมในกิจกรรม 60 คะแนนขึ้น
ไป
2. คุณภาพของใบงานได้คะแนน
รวม 6 ขึ้นไป
3. สามารถตอบคาถามได้ถูกต้อง
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
4. บันทึกจากใบงานได้ถูกต้องร้อย
ละ 80 ขึ้นไป

การประเมินผล

245

245

ควบคุมหวานมัน 1) สามารถอธิบาย K5 : การใช้
เค็ม
การใช้เครื่องปรุง
เครื่องปรุงที่
อาหารที่ปลอดภัย
ปลอดภัย
ต่อสุขภาพ
ต่อสุขภาพ
2) สามารถ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับบุคคลอื่นเรื่อง
การใช้เครื่องปรุงที่
ปลอดภัยต่อ
สุขภาพได้

เนื้อหา

8

วัตถุประสงค์
เชิงพฤติกรรม

แผนกิจกรรม
การเรียนรู้

ครั้ง
ที่

ตาราง 35 (ต่อ)

1.การประเมินแนวทางในการควบคุมหวาน
มันเค็มของตนเอง ผ่านฐานการเรียนรู้ 3
ฐาน
ลดพฤติกรรมเสี่ยง เลี่ยงหวานมันเค็ม 3
ฐาน คือ
- ฐานการเรียนรู้ ชิมความหวาน (5 นาที)
- ฐานการเรียนรู้ เลือกน้ามันให้เหมาะสม
(5 นาที)
- ฐานการเรียนรู้ ทายความเค็ม (5 นาที)
พร้อมแจกใบงาน “ทายใจหวานมันเค็ม”
สรุปแนวทางการลดหวานมันเค็มของตนเอง
สรุปผลที่ได้จากกิจกรรม (30 นาที)
2 .ผู้วิจัยกระตุ้นเร้าให้กลุ่มเป้าหมายมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันโดยการแชร์ภาพ

9. ผู้วิจัยติดตามการแชร์ภาพและการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน Group line สังคมกินดี

ลักษณะกิจกรรม

- เวปไซด์ข้อมูล
ด้านอาหาร
www.foodliteracy
program.com
- QR code
- โทรศัพท์มือถือ
- คอมพิวเตอร์
- ใบงาน “ ทายใจ
หวานมันเค็ม ”
- ฐานชิมความ
หวาน

สื่อการเรียนรู้

40 นาที

ระยะเวลา
(ชม.)

1. การสังเกตพฤติกรรม
การค้นหาข้อมูล และ
มีส่วนร่วมในกิจกรรม
2. ประเมินจากใบ
งาน “ ทายใจหวาน
มันเค็ม ”
3. สามารถตอบ
คาถามได้ถูกต้อง

การประเมินผล

246

246

ครั้ง
ที่

แผนกิจกรรม
การเรียนรู้

ตาราง 35 (ต่อ)

วัตถุประสงค์
เชิงพฤติกรรม

เนื้อหา

สื่อการเรียนรู้
- ฐานเลือกน้ามันให้
เหมาะสม
- ฐานทายความเค็ม
- โปสเตอร์ ลดหวาน
มันเค็ม

ลักษณะกิจกรรม
การใช้เครื่องปรุงที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ
ของตนเอง กับสมาชิกคนอื่น ใน Group
line สังคมกินดี
3.ผู้วิจัยติดตามการแชร์ภาพและการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน Group line สังคม
กินดี

ระยะเวลา
(ชม.)

เกณฑ์การประเมิน
1. มีพฤติกรรมความสนใจ
และมีส่วนร่วมในกิจกรรม 60
คะแนนขึ้นไป
2. คุณภาพของใบงานได้
คะแนนรวม 6 ขึ้นไป
3. สามารถตอบคาถามได้
ถูกต้องร้อยละ 80 ขึ้นไป
4. บันทึกจากใบงานได้
ถูกต้องร้อยละ 80 ขึ้นไป

4. พิจารณาจากผลงานของ
กลุ่มเป้าหมาย

การประเมินผล

247

247

ครั้ง แผนกิจกรรม
วัตถุประสงค์
ที่
การเรียนรู้
เชิงพฤติกรรม
9 ชวนชิมโชว์
1) สามารถเตรียม
เตรียมพร้อมสู่
วัตถุดิบให้มีความ
การปฏิบัติ
พร้อมในการปรุง
ประกอบ
2) สามารถ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับบุคคลอื่นเรื่อง
การปรับเปลี่ยน
รายการอาหารให้
สอดคล้องกับ
วัตถุดิบที่มีได้

ตาราง 35 (ต่อ)
ลักษณะกิจกรรม
1. กิจกรรมละลายพฤติกรรม และสร้าง
สัมพันธภาพ (5 นาที)
2.อธิบายแนวทางการประเมินเมนูสุขภาพ
ต้นแบบผู้สูงอายุ ให้กับ มาสเตอร์เชฟ และ
กรรมการให้ความเห็นทราบพร้อมกัน (5
นาที)
3. สร้างอาหารสุขภาพที่เหมาะสมกับ
ตนเองจากกิจกรรมใน ใบงาน “ เมนูชู
สุขภาพ”จากวัตถุดิบที่กาหนดให้ และ
นาเสนอ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (40 นาที)
4. กลุ่มเป้าหมายนาเสนอรายการอาหาร
สุขภาพของตนเองที่เตรียมมา 1 รายการ
โดยผ่านกิจกรรมมาสเตอร์เชฟ (50 นาที)
5. มอบหมายกลุ่มเป้าหมายให้วางแผนเพื่อ
เตรียมพร้อมสู่การปฏิบัติ 1 สัปดาห์ ลงใน
ตารางบันทึกการวางแผนบริโภคอาหาร
( 10 นาที )

เนื้อหา
K5 : การ
ปรับเปลี่ย
นรายการ
อาหารให้
สอดคล้อง
กับ
วัตถุดิบที่
มี

- เวปไซด์ข้อมูลด้าน
อาหาร
www.foodliteracyprog
ram.com
- QR code
- โทรศัพท์มือถือ
- คอมพิวเตอร์
- ใบงาน “ เมนูชูสุขภาพ”
- ตารางบันทึกการ
วางแผนบริโภคอาหาร
- ป้าย “ ผ่าน “ จานวน
3 อัน

สื่อการเรียนรู้

ระยะเวลา การประเมินผล
(ชม.)
2
1. การสังเกต
พฤติกรรมการ
ค้นหาข้อมูล และมี
ส่วนร่วมในกิจกรรม
2. ประเมินจากใบ
งาน “ แนวทาง
ประเมินเมนูสุขภาพ
ต้นแบบในผู้สูงอายุ
”
3. สามารถตอบ
คาถามได้ถูกต้อง

248

248

ครั้ง
ที่

แผนกิจกรรม
การเรียนรู้

ตาราง 35 (ต่อ)

วัตถุประสงค์
เชิงพฤติกรรม

เนื้อหา

สื่อการเรียนรู้

6. ผู้วิจัยกระตุ้นเร้าให้กลุ่มเป้าหมายมีการ - แนวทางการประเมิน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดยการ แชร์
เมนูชูสุขภาพต้นแบบใน
ภาพเมนูสุขภาพที่ทาและบริโภคในแต่ละ
ผู้สูงอายุ
วัน ของตนเอง ใน Group line สังคมกินดี
และบันทึกภาพเมนูสุขภาพเป็น อัลบั้ม
ของตนเอง และเตรียมมาพูดคุยครั้งต่อไป
7. ให้กลุ่มเป้าหมายทาแบบประเมินความ
รอบรู้ด้านอาหาร ทักษะด้านการเตรียม
อาหาร หลังเข้าร่วมโปรแกรมย่อยที่ 3
(T32) (10 นาที)
8.ผู้วิจัยติดตามการแชร์ภาพและการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน Group line สังคม
กินดี

ลักษณะกิจกรรม

ระยะเวลา
(ชม.)

4. พิจารณาจากผลงาน
ของกลุ่มเป้าหมาย
5. ติดตามผลระหว่างอยู่
โปรแกรมย่อยที่ 3 (T31)
เกณฑ์การประเมิน
1. มีพฤติกรรมความ
สนใจ และมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม 60 คะแนนขึ้น
ไป
2. คุณภาพของใบงาน
ได้คะแนนรวม 6 ขึ้นไป
3. สามารถตอบคาถาม
ได้ถูกต้องร้อยละ 80 ขึ้น
ไป
4. บันทึกจากใบงานได้
ถูกต้องร้อยละ 80 ขึ้นไป

การประเมินผล

249

249

แผนกิจกรรม
การเรียนรู้

อยู่ดีกินดี

ครั้ง
ที่

10

ตาราง 35 (ต่อ)
เนื้อหา

ลักษณะกิจกรรม

สื่อการเรียนรู้

โปรแกรมย่อยที่ 4 การสร้างเสริมความรอบรู้ด้านการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ
1) สามารถประเมิน S4 : ทักษะ
1. การประเมินสุขภาพทางกายด้วย - เวปไซด์ข้อมูลด้าน
อาหารที่เหมาะสม
การ
ตนเองเบื้องต้น และบันทึกผลในแบบ อาหาร
ต่อสุขภาพได้
บริโภค
บันทึกสุขภาพ การตรวจร่างกายครั้ง www.foodliteracyprog
2) สามารถบริโภค
อาหาร
ram.com
ที่ 2 (10 นาที)
อาหารตามที่
- QR code
2. กิจกรรมละลายพฤติกรรม และ
วางแผนได้
- โทรศัพท์มือถือ
สร้างสัมพันธภาพ (5 นาที)
3) สามารถ
- คอมพิวเตอร์
4. เล่าประสบการณ์การปฏิบัติตาม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
- Flip chart
การวางแผนบริโภคอาหาร 1 สัปดาห์
บุคคลอื่นเรื่องการ
- ปากกาเมจิก
ที่ผ่านมา เพื่อการติดตามผล ( 30
บริโภคอาหารสุขภาพ
- ใบงาน “กาหนด
นาที )
ได้
เป้าหมายปรับเปลี่ยน
5.กระตุ้นเร้าให้กลุ่มเป้าหมายมี
พฤติกรรมบริโภคของ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ดี ด้วย ตนเอง”
การประเมินเสริมพลัง และสร้างให้
เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน
( 60 นาที)

วัตถุประสงค์
เชิงพฤติกรรม
2

ระยะเวลา
(ชม.)

1. การสังเกตพฤติกรรม
การค้นหาข้อมูล และมี
ส่วนร่วมในกิจกรรม
2. ประเมินจากตาราง
บันทึกการวางแผนบริโภค
อาหาร ที่ได้รับจาก แผน
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 9
3. สามารถตอบคาถามได้
ถูกต้อง
4. พิจารณาจากผลงาน
ของกลุ่มเป้าหมาย
5. ประเมินหลังเข้าร่วม
โปรแกรมย่อยที่ 1-4 (T2)

การประเมินผล

250

250

ครั้ง
ที่

แผนกิจกรรม
การเรียนรู้

ตาราง 35 (ต่อ)

วัตถุประสงค์
เชิงพฤติกรรม

เนื้อหา
- กลุ่มเป้าหมายร่วมกันกาหนดพันธกิจ
หรือสิ่งที่จะทาให้บรรลุร่วมกันในโปรแกรม
ฯ (Mission)
- กลุ่มเป้าหมายร่วมกันรวบรวมข้อมูล
(Taking stock) โดยการกาหนดกิจกรรมที่
สาคัญในโปรแกรมฯ การจัดลาดับ
ความสาคัญของกิจกรรม
6. ให้กลุ่มเป้าหมายมีการปรับแผนการ
บริโภคอาหารให้มีความเหมาะสมกับ
ตนเองมากยิ่งขึ้น มีการแสดงความคิดเห็น
จากกลุ่มร่วมกันหาแนวทางให้สามารถ
ปฏิบัติได้ตามแผนการบริโภค ตาม
หลักการประเมินแบบเสริมพลัง ได้แก่
การกาหนดเป้าหมายที่ต้องการบรรลุ
และการพัฒนากลยุทธ์และปฏิบัติตามกล
ยุทธ์ (develop strategies) ( 15 นาที )

ลักษณะกิจกรรม

สื่อการเรียนรู้

ระยะเวลา
(ชม.)

เกณฑ์การประเมิน
1. มีพฤติกรรมความสนใจ
และมีส่วนร่วมในกิจกรรม
60 คะแนนขึ้นไป
2. คุณภาพของใบงานได้
คะแนนรวม 6 ขึ้นไป
3. สามารถตอบคาถามได้
ถูกต้องร้อยละ 80 ขึ้นไป
4. บันทึกจากใบงานได้
ถูกต้องร้อยละ 80 ขึ้นไป

การประเมินผล

251

251

ครั้ง แผนกิจกรรม
ที่
การเรียนรู้
11 แลกเปลี่ยน
เรียนรูม้ งุ่ สูก่ าร
เปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม

ตาราง 35 (ต่อ)

วัตถุประสงค์
เนื้อหา
เชิงพฤติกรรม
1) สามารถ
S4 : ทักษะ
ประเมินอาหารที่
การ
เหมาะสมต่อ
บริโภค
สุขภาพได้
อาหาร
2) สามารถบริโภค
อาหารตามที่
วางแผนได้
3) สามารถ
แลกเปลี่ยน
เรียนรูก้ บั บุคคล
อื่นเรื่องการ
บริโภคอาหาร
เพื่อสุขภาพได้

สื่อการ
ระยะเวลา
การประเมินผล
เรียนรู้
(ชม.)
1. ประเมินสุขภาพทางกายด้วยตนเอง
- เวปไซด์
2
1. การสังเกตพฤติกรรมการค้นหา
เบื้องต้น และบันทึกผลในแบบบันทึกสุขภาพ ข้อมูลด้าน
ข้อมูล และมีส่วนร่วมในกิจกรรม
การตรวจร่างกายครั้งที่ 3 (10 นาที)
อาหาร
2. ประเมินจากใบงาน “กาหนด
2. ทาแบบประเมินความรอบรู้ด้านอาหาร
www.foodlit
เป้าหมายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
eracyprogr
ทักษะการบริโภคอาหาร หลังเข้าร่วม
บริโภคของตนเอง”
am.com
โปรแกรมย่อยที่ 4 (T42) (10 นาที)
3. สามารถตอบคาถามได้ถูกต้อง
- QR code
3. กิจกรรมละลายพฤติกรรม และสร้าง
4. พิจารณาจากผลงานของ
สัมพันธภาพ (5 นาที)
กลุ่มเป้าหมาย
โทรศัพท์มือ
3. ถอดบทเรียนจากการปฏิบัติตามการ
5. ติดตามผลระหว่างอยู่ใน
ถือ
วางแผนบริโภคอาหาร 2 สัปดาห์ โดยการ
โปรแกรมย่อยที่ 4 (T41)
เล่าประสบการณ์ วิเคราะห์ความสาเร็จ
คอมพิวเตอร์
เกณฑ์การประเมิน
ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง สังเคราะห์บทเรียนและ
1. มีพฤติกรรมความสนใจ และมี
- Flip chart
ข้อเสนอแนะ กระตุ้นคิด เพื่อ แลกเปลี่ยน
ส่วนร่วมในกิจกรรม 60 คะแนนขึ้น
เรียนรูแ้ ละปรับเปลีย่ นพฤติกรรม ( 60 นาที ) - ปากกาเม
ไป
4. กระตุ้นเร้าให้กลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรม จิก
2. คุณภาพของใบงานได้คะแนน
การบริโภคอาหารที่ดี
รวม 6 ขึ้นไป

ลักษณะกิจกรรม

252

252

ครั้ง
ที่

แผนกิจกรรม
การเรียนรู้

ตาราง 35 (ต่อ)

วัตถุประสงค์
เชิงพฤติกรรม

เนื้อหา
ด้วยการประเมินเสริมพลัง และสร้างให้เกิดการ
เรียนรูร้ ว่ มกัน โดยการพิจารณาการวางแผน
บริโภค สารวจจุดอ่อนจุดแข็งตนเอง พิจารณากล
ยุทธ์เดิม เพิ่มเติมปรับแก้ เรียบเรียงของทุกคน และ
บันทึกบน Flipchart ( 20 นาที)
5. ปรับแผนการบริโภคอาหารให้มีความเหมาะสม
กับตนเองมากที่สุด แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกลุ่ม
ร่วมกันหาแนวทางให้สามารถปฏิบัติได้ตาม
แผนการบริโภค ตามหลักการประเมินแบบเสริม
พลัง ได้แก่ การกาหนดเป้าหมายที่ต้องการบรรลุ
และการพัฒนากลยุทธ์และปฏิบัติตามกลยุทธ์
(develop strategies)
และวางแผนการบริโภคอาหาร จานวน 2 สัปดาห์
ใน ใบงาน “กาหนดเป้าหมายปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมบริโภคของตนเอง” (15 นาที)
6.ผู้วิจัยติดตามการแชร์ภาพและการแลกเปลี่ยน
เรียนรูใ้ น Group line สังคมกินดี

ลักษณะกิจกรรม

สื่อการ
เรียนรู้

ระยะเวลา
(ชม.)

3. สามารถตอบคาถามได้
ถูกต้องร้อยละ 80 ขึ้นไป
4. บันทึกจากใบงานได้
ถูกต้องร้อยละ 80 ขึ้นไป

การประเมินผล

253

253

ครั้ง แผนกิจกรรม
ที่
การเรียนรู้
12 ถอดบทเรียน
ความรอบรู้ด้าน
อาหาร

ตาราง 35 (ต่อ)

วัตถุประสงค์
เชิงพฤติกรรม
1) สามารถ
ประเมินอาหารที่
เหมาะสมต่อ
สุขภาพได้
2) สามารถ
บริโภคอาหาร
ตามที่วางแผน
ได้
3) สามารถ
แลกเปลี่ยน
เรียนรูก้ บั บุคคล
อื่นเรื่องความ
รอบรู้ด้านอาหาร
ได้
S4 : ทักษะ
การ
บริโภค
อาหาร

เนื้อหา

สื่อการ
ระยะเวลา
การประเมินผล
เรียนรู้
(ชม.)
1. ประเมินสุขภาพทางกายด้วยตนเองเบื้องต้น
- เวปไซด์
2
1. การสังเกตพฤติกรรมการ
ข้อมูลด้าน
ค้นหาข้อมูล และมีส่วนร่วมใน
และบันทึกผลในแบบบันทึกสุขภาพ การตรวจ
อาหาร
กิจกรรม
ร่างกายครั้งที่ 4 (10 นาที)
www.foodlit
2. ประเมินจากใบงาน
2. ประเมินระดับความรอบรู้ด้านอาหารเมื่อ
“กาหนดเป้าหมายปรับเปลี่ยน
ดาเนินการจนสิ้นสุดโปรแกรม (Post-test) (T2) eracyprogr
am.com
พฤติกรรมบริโภคของตนเอง”
(30 นาที)
- QR code
จากแผนการจัดกิจกรรมการ
3. กิจกรรมละลายพฤติกรรม และสร้าง
เรียนรูท้ ่ี 11
สัมพันธภาพ (5 นาที)
โทรศัพท์มือ
3. สามารถตอบคาถามได้
4. ถอดบทเรียนความรอบรู้ด้านอาหาร จากการ
ถือ
ถูกต้อง
ปฏิบัติตามการวางแผนบริโภคอาหาร 4 สัปดาห์ 4. พิจารณาจากผลงานของ
ได้แก่ การเตรียมความทรงจาของกลุ่มเป้าหมาย คอมพิวเตอร์
กลุ่มเป้าหมาย
วิเคราะห์ความสาเร็จผลการปฏิบัติ วิเคราะห์
- Flip chart
5. ประเมินระดับความรอบรู้
ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง สังเคราะห์บทเรียน และ
- ปากกาเม
ด้านอาหารสิ้นสุด
ข้อเสนอแนะ กระตุ้นคิดเกี่ยวกับการได้เรียนรู้
จิก
การเข้าร่วมโปรแกรม (Postอะไรบ้าง เช่น การเลือกอาหาร วางแผนและการ
test) (T3)
จัดการอาหารเพื่อสุขภาพ

ลักษณะกิจกรรม

254

254

ครั้ง
ที่

แผนกิจกรรม
การเรียนรู้

ตาราง 35 (ต่อ)

วัตถุประสงค์
เชิงพฤติกรรม

เนื้อหา
การเตรียมอาหาร และการบริโภค
อาหารเพื่อสุขภาพ กระบวนการ
ปฏิบัติกิจกรรมและเป้าหมาย
ตลอดจนเรื่องที่ต้องให้ความสาคัญ
( 75 นาที )
5. หลังร่วมกิจกรรมให้กลุ่มเป้าหมาย
ทุกคน ถ่ายรูปเมนูสุขภาพที่ทาและ
บริโภคในแต่ละวันแชร์ โชว์ใน Group
Line สังคมกินดี และ facebook
6. ผู้วิจัยติดตามการแชร์ภาพและการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน Group line สังคม
กินดี

ลักษณะกิจกรรม

สื่อการเรียนรู้

ระยะเวลา
(ชม.)

6. ประเมินความพึงพอใจต่อ
การเข้าร่วมกิจกรรม
เกณฑ์การประเมิน
1. มีพฤติกรรมความสนใจ
และมีส่วนร่วมในกิจกรรม 60
คะแนนขึ้นไป
2. คุณภาพของใบงานได้
คะแนนรวม 6 ขึ้นไป
3. สามารถตอบคาถามได้
ถูกต้องร้อยละ 80 ขึ้นไป
4. บันทึกจากใบงานได้ถูกต้อง
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
5. ความพึงพอใจต่อการเข้า
ร่วมกิจกรรม อยู่ในระดับปาน
กลาง – มากที่สุด ร้อยละ 80

การประเมินผล

255

255

256

ตอนที่ 2.2 ตรวจสอบคุณภาพโปรแกรมฯ และปรับปรุงแก้ไข
โปรแกรมสร้างเสริมความรอบรู้ด้านอาหารในครูและบุคลากรทางการศึกษาวัย
เกษียณ ผู้วิจัยสร้างเครื่องมือตรวจสอบคุณ ภาพโปรแกรมฯ หาคุณ ภาพแบบประเมิน คุณ ภาพ
โปรแกรมฯ โดยผู้ เชี่ ย วชาญ จ านวน 5 คน ได้ แ ก่ ด้ า นประเมิ น ผลและสถิ ติ จ านวน 2 คน
ด้านสุ ขศึก ษาจานวน 2 คน ด้ านการแพทย์ 1 คน ผู้เชี่ยวชาญแต่ ล ะคน ได้ ให้ ค่ าน้ าหนั ก เป็ น
คะแนน ดังนี้ (พวงรัตน์, 2543)
ข้อคาถามมีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
ให้คะแนนเป็น +1
ข้อคาถามที่ไม่แน่ใจว่ามีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
ให้คะแนนเป็น 0
ข้อคาถามไม่มีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
ให้คะแนนเป็น -1
น าผลการพิ จ ารณาความคิ ด เห็ น ของผู้ เชี่ย วชาญรายข้ อ ไปหาค่ าดั ชนี ค วาม
สอดคล้องของเนื้อหาของข้อคาถาม (Index of Item Objective Congruence ; IOC) (พวงรัตน์,
2543) ซึ่งแบบประเมินคุณภาพโปรแกรมผู้เชี่ยวชาญพิจารณาความถูกต้องเหมาะสม ได้ค่าความ
สอดคล้องเท่ากับ 1.00 และผู้วิจัยได้ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบคุณภาพโปรแกรมฯ โดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญ
เกี่ยวกับการสร้างเสริมพฤติกรรมการบริโภคของผู้สูงอายุ และ/หรือความรอบรู้ทางสุขภาพ หรือ
ความรอบรู้ด้านอาหาร จานวน 5 คน ประกอบด้วย ด้านพฤติกรรมสุขภาพ หรือด้า นสุขศึกษา
จานวน 3 คน ด้านการศึกษาเกี่ยวกับสร้างโปรแกรม จานวน 2 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการคัดเลือก
เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ประเมิน คุณ ภาพของโปรแกรมฯ จากแบบประเมิ น
คุณภาพโปรแกรม 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการใช้ประโยชน์ของโปรแกรมฯ (Utility Standard)
ด้านความเป็นไปได้ของโปรแกรมฯ (Feasibility Standard) ด้านความเหมาะสมของโปรแกรมฯ
(Propriety Standard) ด้ า น ค ว า ม ถู ก ต้ อ งข อ งโป รแ ก รม ฯ (Accuracy Standard ) (U.S.
DEPARTMENT OF HEALTH & HUMAN SERVICES Centers for Disease Control and
Prevention (CDC), 1999) เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
วิ เคราะห์ คุ ณ ภาพโปรแกรมฯ โดยการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ด้ ว ยสถิ ติ เชิ งพรรณนา
(Descriptive Statistics) โดยกาหนดการผ่านเกณฑ์ ค่า มัธยฐาน (Median) ≥ 3.50 และค่าการ
กระจายข้อมูล (Interquartile range ; IQR) น้ อยกว่าหรือเท่ ากับ 1.00 และปรับ ปรุงแก้ไขตาม
ข้อ เสนอแนะของผู้ เชี่ ย วชาญ เพื่ อ ให้ ได้ โปรแกรมสร้างเสริม ความรอบรู้ด้ านอาหารในครูและ
บุคลากรทางการศึกษาวัยเกษียณ โดยแสดงผลการประเมินในภาพรวมได้ ดังตาราง 36

ด้านการใช้ประโยชน์
MD IQR แปลผล
1.แนวคิด / กลยุทธ์ในการจัดโปรแกรม
5.00 0.50
ผ่าน
2.วัตถุประสงค์ของโปรแกรมฯ ในภาพรวม
5.00 1.00
ผ่าน
2.1 แผนการเรียนรู้ที่ 1 การประเมินสุขภาพตนเองเบื้องต้น
4.00 1.00
ผ่าน
2.2 แผนการเรียนรู้ที่ 2 เข้าถึงข้อมูล สร้างสังคมกินดี
4.00 0
ผ่าน
2.3 แผนการเรียนรู้ที่ 3 ฉลาดซื้อ ฉลาดบริโภค
4.00 0
ผ่าน
2.4 แผนการเรียนรู้ที่ 4 จานสุขภาพ 2:1:1 ชวนลดพุง
5.00 0.50
ผ่าน
2.5 แผนการเรียนรู้ที่ 5 เก็บดีไม่เสียของ
4.00 0
ผ่าน
2.6 แผนการเรียนรู้ที่ 6 วางแผนดีมีสุขภาพ
4.00 1.00
ผ่าน
2.7 แผนการเรียนรู้ที่ 7 ใส่ใจเตรียมอาหาร
4.00 0.50
ผ่าน
2.8 แผนการเรียนรู้ที่ 8 ควบคุมหวานมันเค็ม
5.00 1.00
ผ่าน
2.9 แผนการเรียนรู้ที่ 9 ชวนชิมโชว์ เตรียมพร้อมสู่การปฏิบัติ 4.00 1.0
ผ่าน
2.10 แผนการเรียนรู้ที่ 10 อยู่ดีกินดี
4.00 0
ผ่าน
2.11 แผนการเรียนรู้ที่ 11 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ มุ่งสู่การ
4.00 0
ผ่าน
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
2.12 แผนการเรียนรู้ที่ 12 ถอดบทเรียนความรอบรู้ด้าน
4.00 0
ผ่าน
อาหาร

รายการ

0.50

ผ่าน

4.00

4.00 1.00

ผ่าน

ด้านความเหมาะสม
MD IQR แปลผล
5.00 1.00
ผ่าน
4.00
0
ผ่าน
4.00 1.00
ผ่าน
4.00 1.00
ผ่าน
5.00 1.00
ผ่าน
4.00 0.50
ผ่าน
4.00
0
ผ่าน
4.00 0.50
ผ่าน
4.00 0.50
ผ่าน
4.00
0
ผ่าน
4.00 1.00
ผ่าน
4.00 0.50
ผ่าน
4.00 0.50
ผ่าน

ด้านความเป็นไปได้
MD IQR แปลผล
4.00 0
ผ่าน
4.00 0
ผ่าน
4.00 1.00 ผ่าน
4.00 0
ผ่าน
4.00 0
ผ่าน
4.00 0
ผ่าน
4.00 0
ผ่าน
4.00 1.00 ผ่าน
4.00 1.00 ผ่าน
4.00 0
ผ่าน
4.00 1.00 ผ่าน
4.00 0
ผ่าน
4.00 1.00 ผ่าน

4.00 0.50

ผ่าน

ด้านความถูกต้อง
MD IQR แปลผล
5.00 1.00 ผ่าน
4.00 1.00 ผ่าน
4.00 0
ผ่าน
4.00 1.00 ผ่าน
4.00 0.50 ผ่าน
4.00 0
ผ่าน
4.00 0
ผ่าน
4.00 0.50 ผ่าน
4.00 0.50 ผ่าน
4.00 1.00 ผ่าน
4.00 0
ผ่าน
4.00 0.50 ผ่าน
4.00 0.50 ผ่าน

ตาราง 36 ผลการประเมินคุณภาพโปรแกรมสร้างเสริมความรอบรู้ด้านอาหารในครูและบุคลากรทางการศึกษาวัยเกษียณโดยผู้เชี่ยวชาญ (n=5)
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รายการ

3. กลุ่มเป้าหมาย
4. ลักษณะกิจกรรมในภาพรวม
4.1 แผนการเรียนรู้ที่ 1 การประเมินสุขภาพตนเองเบื้องต้น
4.2 แผนการเรียนรู้ที่ 2 เข้าถึงข้อมูล สร้างสังคมกินดี
4.3 แผนการเรียนรู้ที่ 3 ฉลาดซื้อ ฉลาดบริโภค
4.4 แผนการเรียนรู้ที่ 4 จานสุขภาพ 2:1:1 ชวนลดพุง
4.5 แผนการเรียนรู้ที่ 5 เก็บดีไม่เสียของ
4.6 แผนการเรียนรู้ที่ 6 วางแผนดี มีสุขภาพ
4.7 แผนการเรียนรู้ที่ 7 ใส่ใจเตรียมอาหาร
4.8 แผนการเรียนรู้ที่ 8 ควบคุมหวานมันเค็ม
4.9 แผนการเรียนรู้ที่ 9 ชวนชิมโชว์ เตรียมพร้อมสู่การปฏิบัติ
4.10 แผนการเรียนรู้ที่ 10 อยู่ดีกินดี
4.11 แผนการเรียนรู้ที่ 11 แลกเปลี่ยนเรียนรู้มุ่งสู่การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
4.12 แผนการเรียนรู้ที่ 12 ถอดบทเรียนความรอบรู้ด้านอาหาร

ตาราง 36 (ต่อ)

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

0.50
1.00
1.00
0.50
0.50
0.50
1.00
1.00
1.00
0.50
1.00
0.50
0.50

4.00 0.50

4.00
4.00
5.00
4.00
5.00
5.00
4.00
4.00
4.00
5.00
5.00
4.00
4.00

ด้านการใช้ประโยชน์
MD IQR แปลผล

4.00

4.00
4.00
5.00
4.00
5.00
5.00
4.00
4.00
4.00
4.00
5.00
4.00
4.00
0.50

0.50
1.00
1.00
0.50
1.00
1.00
0.50
0.50
0.50
0.50
1.00
0.50
0.50
ผ่าน

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

ด้านความเป็นไปได้
MD IQR แปลผล
0.50
1.00
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
1.00
1.00
0.50
0.50
4.00 0.50

4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
5.00
5.00
4.00
4.00
ผ่าน

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

ด้านความเหมาะสม
MD IQR แปลผล

4.00

4.00
4.00
4.00
4.00
5.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
5.00
4.00
4.00

0.5

0.50
1.00
0.50
0.50
1.00
0.50
0.50
1.00
1.00
0.50
1.00
0.50
1.50

ผ่าน

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

ด้านความถูกต้อง
MD
IQR แปลผล
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ด้านการใช้ประโยชน์
MD IQR แปลผล
รายการ
5. สาระและเนื้อหาในภาพรวม
4.00 1.00 ผ่าน
5.1 แผนการเรียนรู้ที่ 1 การประเมินสุขภาพตนเองเบื้องต้น
4.00 1.00 ผ่าน
5.2 แผนการเรียนรู้ที่ 2 เข้าถึงข้อมูล สร้างสังคมกินดี
4.00 1.00 ผ่าน
5.3 แผนการเรียนรู้ที่ 3 ฉลาดซื้อ ฉลาดบริโภค
4.00 1.00 ผ่าน
5.4 แผนการเรียนรู้ที่ 4 จานสุขภาพ 2:1:1 ชวนลดพุง
4.00 1.00 ผ่าน
5.5 แผนการเรียนรู้ที่ 5 เก็บดีไม่เสียของ
4.00 0
ผ่าน
5.6 แผนการเรียนรู้ที่ 6 วางแผนดี มีสุขภาพ
4.00 0
ผ่าน
5.7 แผนการเรียนรู้ที่ 7 ใส่ใจเตรียมอาหาร
4.00 0
ผ่าน
5.8 แผนการเรียนรู้ที่ 8 ควบคุมหวานมันเค็ม
5.00 1.00 ผ่าน
5.9 แผนการเรียนรู้ที่ 9 ชวนชิมโชว์ เตรียมพร้อมสู่การปฏิบัติ 4.00 1.00 ผ่าน
5.10 แผนการเรียนรู้ที่ 10 อยู่ดีกินดี
4.00 1.00 ผ่าน
5.11 แผนการเรียนรู้ที่ 11 แลกเปลี่ยนเรียนรู้มุ่งสู่การ
4.00 0.50 ผ่าน
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
5.12 แผนการเรียนรู้ที่ 12 ถอดบทเรียนความรอบรู้ด้าน
4.00 1.00 ผ่าน
อาหาร
6. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ในภาพรวม
4.00 1.00 ผ่าน

ตาราง 36 (ต่อ)

ผ่าน

5.00 1.00

0

4.00

ผ่าน

ผ่าน

4.00 0.50

0.50

4.00

ผ่าน

ด้านความเหมาะสม
MD IQR แปลผล
4.00 1.00 ผ่าน
4.00 0
ผ่าน
4.00 0
ผ่าน
4.00 1.00 ผ่าน
4.00 1.00 ผ่าน
4.00 0.50 ผ่าน
4.00 0.50 ผ่าน
4.00 0.50 ผ่าน
5.00 1.00 ผ่าน
4.00 1.00 ผ่าน
4.00 0.50 1.0
4.00 0.50 ผ่าน

ด้านความเป็นไปได้
MD IQR แปลผล
4.00 1.00
ผ่าน
4.00
0
ผ่าน
4.00
0
ผ่าน
4.00 1.00
ผ่าน
4.00
0
ผ่าน
4.00
0
ผ่าน
4.00
0
ผ่าน
4.00
0
ผ่าน
4.00 0.50
ผ่าน
4.00 1.00
ผ่าน
4.00 0.50
ผ่าน
4.00 0.50
ผ่าน

4.00

0

4.00 0.50

ผ่าน

ผ่าน

ด้านความถูกต้อง
MD IQR แปลผล
4.00 1.00 ผ่าน
4.00 0
ผ่าน
4.00 0
ผ่าน
4.00 1.00 ผ่าน
4.00 0
ผ่าน
4.00 0.50 ผ่าน
4.00 0.50 ผ่าน
4.00 0.50 ผ่าน
4.00 0.50 ผ่าน
4.00 0
ผ่าน
4.00 0.50 ผ่าน
4.00 0.50 ผ่าน
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รายการ

7. ระยะเวลาในการจัดโปรแกรมฯ
8. การประเมินผลและเกณฑ์การประเมิน
8.1 แผนการเรียนรู้ที่ 1 การประเมินสุขภาพตนเองเบื้องต้น
8.2 แผนการเรียนรู้ที่ 2 เข้าถึงข้อมูล สร้างสังคมกินดี
8.3 แผนการเรียนรู้ที่ 3 ฉลาดซื้อ ฉลาดบริโภค
8.4 แผนการเรียนรู้ที่ 4 จานสุขภาพ 2:1:1 ชวนลดพุง
8.5 แผนการเรียนรู้ที่ 5 เก็บดีไม่เสียของ
8.6 แผนการเรียนรู้ที่ 6 วางแผนดี มีสุขภาพ
8.7 แผนการเรียนรู้ที่ 7 ใส่ใจเตรียมอาหาร
8.8 แผนการเรียนรู้ที่ 8 ควบคุมหวานมันเค็ม
8.9 แผนการเรียนรู้ที่ 9 ชวนชิมโชว์ เตรียมพร้อมสู่การปฏิบัติ
8.10 แผนการเรียนรู้ที่ 10 อยู่ดีกินดี
8.11 แผนการเรียนรู้ที่ 11 แลกเปลี่ยนเรียนรู้มุ่งสู่การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
8.12 แผนการเรียนรู้ที่ 12 ถอดบทเรียนความรอบรู้ด้านอาหาร

ตาราง 36 (ต่อ)

0

ผ่าน

4.00

4.00 1.00

ผ่าน

ด้านความเป็นไปได้
MD IQR แปลผล
4.00 0.5
ผ่าน
4.00 1.0
ผ่าน
4.00
0
ผ่าน
4.00
0
ผ่าน
4.00
0
ผ่าน
4.00
0
ผ่าน
4.00
0
ผ่าน
4.00
0
ผ่าน
4.00
0
ผ่าน
4.00 1.0
ผ่าน
4.00
0
ผ่าน
4.00
0
ผ่าน
4.00
0
ผ่าน

ด้านการใช้ประโยชน์
MD IQR แปลผล
4.00 1.00 ผ่าน
4.00 0
ผ่าน
4.00 1.00 ผ่าน
4.00 1.00 ผ่าน
4.00 0
ผ่าน
4.00 1.00 ผ่าน
4.00 0
ผ่าน
4.00 1.00 ผ่าน
4.00 0
ผ่าน
4.00 1.00 ผ่าน
4.00 0
ผ่าน
4.00 0
ผ่าน
4.00 0
ผ่าน
4

0

ผ่าน

ด้านความเหมาะสม
MD IQR แปลผล
4.00 0.5
ผ่าน
4.00 0
ผ่าน
4.00 0
ผ่าน
4.00 0
ผ่าน
4.00 0
ผ่าน
4.00 0
ผ่าน
4.00 0
ผ่าน
4.00 0
ผ่าน
4.00 0
ผ่าน
4.00 0
ผ่าน
4.00 0
ผ่าน
4.00 0
ผ่าน
4.00 0
ผ่าน

4.00

0

ผ่าน

ด้านความถูกต้อง
MD IQR แปลผล
5.00 1.0 ผ่าน
4.00 1.0 ผ่าน
4.00 0
ผ่าน
4.00 0
ผ่าน
4.00 0
ผ่าน
4.00 0
ผ่าน
4.00 0
ผ่าน
4.00 0
ผ่าน
4.00 0
ผ่าน
4.00 0
ผ่าน
4.00 0
ผ่าน
4.00 0
ผ่าน
4.00 0
ผ่าน
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จากตาราง 36 ผลการประเมินคุณภาพโปรแกรมสร้างเสริมความรอบรู้ด้านอาหารในครู
และบุคลากรทางการศึกษาวัยเกษียณโดยผู้เชี่ยวชาญ เกณฑ์ การประเมิน ได้แก่ ด้านการใช้
ประโยชน์ ด้านความเป็นไปได้ ด้านความเหมาะสม และด้านความถูกต้อง ตามแผนการเรียนรู้ที่
1 - 12 ในหั วข้อเรื่อ ง 1. แนวคิด กลยุท ธ์ในการจัดโปรแกรม 2. วัตถุประสงค์ของโปรแกรมฯใน
ภาพรวม 3. กลุ่มเป้าหมาย 4. ลักษณะกิจกรรมในภาพรวม 5. สาระเนื้อหาในภาพรวม 6. สื่อและ
แหล่งการเรียนรู้ในภาพรวม 7. ระยะเวลาในการจัดโปรแกรมฯ 8. การประเมินผลและเกณฑ์การ
ประเมินผล พบว่า ผลการประเมินคุณ ภาพโปรแกรมฯ ค่ามัธยฐาน (Median) อยู่ระหว่าง 4.00 5.00 ผ่านเกณฑ์ที่กาหนด และค่าการกระจายข้อมูล (Interquartile range ; IQR) น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 1.00 เป็นการตอบสมมติฐานการวิจัยในระยะที่ 1
หลังจากนั้นผู้วิจัยวางแผนปรับกิจกรรมตามข้อเสนอแนะความเห็นผู้เชี่ ยวชาญจากการ
ตรวจสอบคุณ ภาพโปรแกรมฯ เพื่ อให้ ได้โปรแกรมสร้างเสริมความรอบรู้ด้านอาหารในครูและ
บุคลากรทางการศึกษาฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 มีความเหมาะสม มีความถูกต้อง มีความเป็นไปได้
และเป็นประโยชน์มากที่สุด ดังต่อไปนี้
1) การทาแบบประเมินความรอบรู้ด้านอาหาร ก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรมฯ และ
ประเมินความรอบรู้ด้านอาหารหลังเข้าร่วมในแต่ละโปรแกรมย่อย
2) ปรับการเข้าร่วมโปรแกรมฯ โดยรวมกิจกรรมโปรแกรมย่อย ได้แก่ การเลือกอาหาร
การวางแผนและการจั ด การ เป็ น วั น เดี ย วกั น และ การเตรี ย มอาหาร และมี workshop ให้
ทาอาหารในสถานที่การเรียนรู้ และกระชับเวลาในแต่ละกิจกรรมให้สั้นลง
- ลดจานวนครั้งในการเข้าร่วมกิจกรรม จาก 12 ครั้ง เป็น 4 - 5 ครั้ง เพื่อความ
เป็นไปได้ในการจัดโปรแกรม และกลุ่มเป้าหมายขาดหายในการเข้าร่วมโปรแกรมที่มาหลายครั้ง
ดังนั้นการเข้าร่วมโปรแกรมจึงลดลงจาก 10 สัปดาห์เป็น 8 สัปดาห์
- ปรับกิจกรรมที่ 1 การประเมินสุขภาพตนเองเบื้องต้นเป็น 4 ครั้ง
- ปรับกิจกรรมที่ 9 ชวนชิมโชว์ โดยผู้วิจัย เตรียมวัตถุดิบให้ แล้วให้กลุ่มเป้าหมาย
ทดลองทาสูตรสุขภาพ หรือ การดัดแปลงอาหารจากวัตถุดิบที่มีอยู่ (มีโภชนากร นักสุขศึกษามา
ช่วย / แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารมาช่วย) และปรับกิจกรรมสร้างสัมพันธภาพจากทุกครั้งที่เริ่ม
กิจกรรม 12 ครั้ง เป็นการทากิจกรรมสร้างสัมพันธภาพแต่ละครั้งในการเข้าร่วมโปรแกรมฯ โดย
เน้นความสนุกและสร้างสัมพันธภาพกลุ่มร่วมด้วย
3) ผู้วิจัยได้สร้างสื่อการเรียนรู้ด้านอาหารและโภชนาการผ่านเวปไซด์ด้านอาหาร
( Food Data Bank) ชื่ อ เ ว ป ไ ซ ด์ www.foodliteracyprogram.com แ ล ะ Facebook :
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Foodliteracyprogram โดยจั ด ท าเป็ น QR code เพื่ อ ให้ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งสามารถเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ได้
สะดวกง่ายมากขึ้นจากโทรศัพท์มือถือ ซึ่งเวปไซด์ดังกล่าวมีการตรวจสอบคุณภาพเวปไซด์ โดย
ผู้เชี่ย วชาญจานวน 3 คน ประกอบด้ วยผู้ เชี่ยวชาญด้านสื่อสั งคมออนไลน์ จานวน 2 คน ด้าน
การแพทย์และโภชนาการจานวน 1 คน โดยผู้วิจัยสร้างแบบประเมินสาหรับผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ
สื่อการเรียนรู้ในโปรแกรมฯ ตรวจสอบคุณภาพแบบประเมินโดยอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์
และนาให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเวปไซด์ พิจารณาให้ความคิดเห็น มีลักษณะเป็นมาตรา
ส่ ว นประมาณค่ า ตามมาตรวั ด ลิ เคริ์ ท (Likert scal) 5 ระดั บ จ านวน 9 ข้ อ และข้ อ เสนอแนะ
เพิ่มเติม สาหรับเกณฑ์การประเมินผลค่าเฉลี่ยต้องมากกว่า 3.50 ขึ้นไป จึงจะผ่านเกณฑ์ที่กาหนด
เพื่ อ ให้ ผู้ วิ จั ย ได้ ป รับ สื่ อ การเรีย นรู้ผ่ า นเวปไซด์ ได้ ถู ก ต้ อ งเหมาะสมมากที่ สุ ด ก่ อ นน าไปใช้ ใน
โปรแกรมฯ แสดงผล ดังตาราง 37
ตาราง 37 ผลการตรวจสอบคุณภาพเวปไซด์โดยผู้เชี่ยวชาญ (n=3)
ข้อ

รายการประเมิน

MD

IQR

1

ความน่าสนใจของสื่อ : เนื้อหามีความน่าสนใจ น่าติดตาม เหมาะสมกับ
วัย ระดับชั้น ความรู้ และประสบการณ์ของผู้เรียน
การจัดโครงสร้างการนาเสนอ : เวปไซด์ช่วยให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา
วัยเกษียณ มีความเข้าใจในเนื้อหาหัวข้อนั้นๆ ได้ดีเป็นลาดับขั้นตอน
ลักษณะการจัดตัวอักษร : อ่านง่าย สบายตา ชัดเจน เหมาะกับผู้สูงอายุ
การเข้าถึงสื่อ : เว็บไซต์สามารถแสดงผลข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว เมื่อผู้ใช้เข้าสู่
เว็บไซต์ สะดวกในการใช้ มีวิธีใช้ไม่ซับซ้อนยุ่งยากจนเกินไป
ความเหมาะสมของรูปภาพ : ดึงดูดความสนใจ รูปภาพที่มีความเกี่ยวข้อง
กับเนื้อหา และสร้างเสริมให้เรียนรู้ในเรื่องที่นาเสนอ
ความคิดสร้างสรรค์ของสื่อ : มีการนาเสนอที่ในรูปเทคโนโลยีนาเสนอต่างๆ
เช่น ภาพประกอบ กราฟ ฯลฯ ที่ส่งเสริมให้เข้าใจได้ง่าย รวดเร็วขึ้น
การสรุปประเด็นสาคัญ : มีการสรุปประเด็นของเนื้อหากระชับ ชัดเจน เข้าใจ
ง่าย
การดึงดูดให้ติดตาม : มีการใช้เทคนิคในการดึงดูดให้ติดตามเพื่อเข้าสังคม
อาหารสุขภาพ
การเชื่อมโยง : แสดงการเชื่อมโยงไปยังส่วนต่างๆ ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย และ
อ่านได้อย่างชัดเจน

4.00

0

ผล
ประเมิน
ผ่าน

4.00

0

ผ่าน

4.00
4.00

0
0

ผ่าน
ผ่าน

4.00

0

ผ่าน

4.00

0

ผ่าน

4.00

0
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ผู้วิจัยได้ปรับรูปแบบการนาเสนอข้อมูลด้านอาหารและโภชนาการตามคาแนะนาของ
ผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้สื่อมีความน่าสนใจมากขึ้น ใช้งานง่ายโดยเน้นรูปภาพที่เข้าใจได้ง่าย ตัวอย่าง
ดังภาพประกอบ 20

ภาพประกอบ 20 สื่อเวปไซด์ www.foodliteracyprogram.com
นอกจากนี้ ภายในกิจกรรมผู้วิจัยจะสร้างกลุ่ม LINE โดยชื่อกลุ่มจะได้มาจากการตั้งชื่อ
ร่วมกันในกลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมโปรแกรมฯ ใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลด้านอาหาร และการ
ติดตามการบริโภคอาหารในโปรแกรมฯ ด้วย
ตอนที่ 2.3 ผลการทดลองน าร่อ งใช้ โปรแกรมสร้างเสริ ม ความรอบรู้ด้ าน
อาหารในครูและบุคลากรทางการศึกษาวัยเกษียณ และปรับปรุงแก้ไข
ผู้วิจัยทดลองนาร่องโปรแกรมฯ ในกลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษาวัยเกษียณ
ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจานวน 2 กลุ่ม กลุ่มละ 3 คน เข้าร่วมโปรแกรมฯ จานวน 3 ครั้ง ด้วยวิธีการ
test และ retest method เพื่ อ ท าการทดลองน าร่ อ งโปรแกรมฯ และพั ฒ นาโปรแกรมฯ ปรั บ
กิจกรรมเพื่อให้มั่นใจได้ว่าในการทดลองนาร่องกิจกรรมนั้นเหมือนกับครั้งแรกที่นาร่อง ทั้งสื่อการ
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เรียนรู้ ใบงานกิจกรรม ชุดอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้สามารถดาเนินการจัดโปรแกรมฯ กับกลุ่มตัวอย่าง
ขนาดที่ใหญ่ขึ้นได้ในระยะต่อไป การเข้าร่วมกิจกรรมในโปรแกรมฯ ประกอบด้วย 12 แผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ โดยแต่ละกิจกรรมใช้ระยะเวลาประมาณ 1 ชม. แผนการดาเนินการทดลองนา
ร่องโปรแกรมฯ รวมการดาเนินการทั้งหมดทดลองนาร่องโปรแกรมฯ จานวน 6 สัปดาห์
กลุ่มที่ 1 ชื่อกลุ่ม Clean food เข้าร่วมกิจกรรมจานวน 4 ครั้ง เนื่องจาก
ช่วงทดลองนาร่องได้รวมกิจกรรมที่ 11 และ 12 เข้าด้วยกัน
กิ จ กรรมการเข้ าร่วมโปรแกรมฯ ครั้งที่ 1 ได้ แ ก่ กิ จ กรรมที่ 1 การ
ประเมินสุขภาพตนเองเบื้องต้น , กิจกรรมที่ 2 เข้าถึงข้อมูล สร้างสังคมกินดี , กิจกรรมที่ 3 ฉลาด
ซื้อ ฉลาดบริโภค , กิจกรรมที่ 4 จานสุขภาพ 2:1:1 ชวนลดพุง , กิจกรรมที่ 5 เก็บดีไม่เสียของ ,
กิจกรรมที่ 6 วางแผนดี มีสุขภาพ
กิจกรรมการเข้าร่วมโปรแกรมฯ ครั้งที่ 2 ได้แก่ กิจกรรมที่ 7 ใส่ใจ
เตรียมอาหาร , กิจกรรมที่ 8 ควบคุมหวานมันเค็ม , กิจกรรมที่ 9 ชวนชิมโชว์ เตรียมพร้อมสู่การ
ปฏิบัติ และมอบหมายวางแผนการบริโภคอาหาร 2 สัปดาห์ (Self-activity)
กิจกรรมการเข้าร่วมโปรแกรมฯ ครั้งที่ 3 ได้แก่ กิจกรรมที่ 10 กินดี
อยู่ดี และมอบหมายการ วางแผนการบริโภคอาหาร 4 สัปดาห์ (Self-activity)
กิ จ กรรมการเข้ า ร่ ว มโปรแกรมฯ ครั้ ง ที่ 4 ได้ แ ก่ กิ จ กรรมที่ 11
แลกเปลี่ยนเรียนรู้มุ่งสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และกิจกรรมที่ 12 ถอดบทเรียนความรอบรู้
ด้านอาหาร
การประเมิ น ผล ประเมิ น ความรอบรู้ด้ า นอาหาร ก่ อ นและหลั ง เข้ า
โปรแกรมฯ , แบบสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม , ประเมินความรอบรู้ด้านอาหารในโปรแกรม
ย่อย แบบประเมินใบงาน และแบบประเมินความพึงพอใจการเข้าร่วมกิจกรรม
ผลการทดลองนาร่องโปรแกรมฯ ในกลุ่มที่ 1 ดังนี้
การเข้าร่วมโปรแกรมฯ ครั้งที่ 1
1) กิจกรรมที่ 1 การประเมินสุขภาพเบื้องต้นด้วยตนเอง เมื่อทดลองใช้นา
ร่ อ งใช้ ร ะยะเวลา 1.30 ชม.เนื่ อ งจากผู้ เข้ า ร่ ว มโปรแกรมฯ เป็ น ผู้ สู ง อายุ มี ข้ อ จ ากั ด ด้ า นการ
เคลื่อนไหว และการเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องวัดเปอร์เซ็นไขมันในร่างกาย การวัดความดันโลหิตด้วย
ตนเอง ชั่งน้าหนัก วัดส่วนสูง ดังนั้นผู้วิจัยจึงปรับกิจกรรมโดยผู้วิจัยและพยาบาล เป็นผู้ดาเนินการ
วัด ความดั น โลหิ ต ชั่ ง น้ าหนั ก วั ด ส่ ว นสู ง เปอร์เซ็ น ไขมั น ในร่า งกาย (Fat percentage) ให้ กั บ
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ผู้เข้าร่วมโปรแกรมฯ โดยให้ผู้เข้าร่วมโปรแกรมฯ ปฏิบัติด้วยตนเองคือ การวัดความหนาไขมันใต้
ผิวหนัง (Fat caliper) เส้นรอบเอว และดัชนีมวลกาย เพื่อประหยัดเวลา
2) กิจกรรมที่ 2 เข้าถึงข้อมูล สร้างสังคมกินดี ผู้เข้าร่วมโปรแกรมฯ เป็น
ก ลุ่ ม วั ย สู งอายุ มี ข้ อ จ ากั ด จึ ง เสี ย เวล ากั บ ก ารส แก น QR code และก ารเข้ า เวป ไซด์
www.foodliteracyprogram.com จากโทรศัพท์มือถือ ผู้วิจัยปรับโดยทาใบปะหน้าเป็น QR code
ให้เข้าไว้รอได้ก่อนเข้าโปรแกรมฯ และมีผู้ช่วยกลุ่มผู้สูงอายุในการ scan
3) กิจกรรมที่ 6 วางแผนดี มีสุขภาพ ใบงานการวางแผนรายการอาหาร
1 สัปดาห์ รายบุคคล เป็นกิจกรรมกลุ่มแทน เนื่องจากเป็นการทดลองวางแผน หลังจากนั้นมีการ
มอบหมายการวางแผนรายการอาหาร 1 สัปดาห์ กลับไปปฏิบัติต่อเนื่องที่บ้านอยู่แล้ว
4) กิจกรรมที่ 7 ใส่ใจเตรียมอาหาร เรื่องเลือกวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องเป็นการ
ให้ผู้เข้าร่วมโปรแกรมฯ ลุกขึ้นนาดาวไปแปะเลือกการทาความสะอาดที่ต้องการ เนื่องจากข้อจากัด
ด้านการเคลื่อนไหวทาให้เสียเวลา ผู้วิจัยปรับโดยผู้เข้าร่วมโปรแกรมฯ ทายจากหน้าจอนาเสนอไป
พร้อมๆ กัน แล้วบันทึกลงใบงาน เฉลยพร้อมกันใน Power point
5) ผู้เข้าร่วมโปรแกรมฯ มาช้ากว่าที่นัดหมายไว้ ดังนั้นกลุ่มที่ 2 ควรนัด
ก่อนเวลาจัดกิจกรรมอย่างน้อย 30 นาที
6) แฟ้มใบงานกิจกรรมใช้งานไม่สะดวก เนื่องจากต้องดึงเอกสารออกมา
ทีละกิจกรรม ทาให้เสียเวลา และใบงานปนกันในบางกิจกรรมตอนรวบเก็บ ผู้วิจัยปรับเอกสารเข้า
ร่วมโปรแกรมฯ เป็นชุดใบงานกิจกรรมเป็นลาดับไปตามกิจกรรมทาให้ไม่สับสน
7) ผู้เข้าร่วมโปรแกรมฯ ทาแบบประเมินความรอบรู้ด้านอาหารก่อนเข้า
ร่วมโปรแกรมใช้เวลาประมาณ 30 นาที ทาให้เสียเวลาในการเริ่มกิจกรรมที่ 1
8) การวางอุปกรณ์กิจกรรมมีจานวนมาก ทาให้สับสน ในการจัดกลุ่มที่ 2
ผู้วิจัยและผู้ช่วยจะจัดวางอุปกรณ์ให้เป็นระเบียบโดยเตรียมอุปกรณ์ในฐานต่อไปไว้รอ
9) แบบประเมิ น ความรอบรู้ ด้ า นอาหารหลั ง เข้ า ร่ ว มโปรแกรมย่ อ ย
ผู้เข้าร่วมโปรแกรมฯ ไม่ได้ทา บางคนทาไม่ทัน ต้องนากลับไปทาต่อที่บ้าน แล้วมาส่งในครั้งต่อไป
10) ผู้เข้าร่วมโปรแกรมฯ ไม่สะดวกมาหลายครั้งต่อเนื่อง มีการนาเสนอ
จัดกิจกรรมที่ 1 – 9 ให้จบใน 1 วัน โดยปรับเวลาการเข้าร่วมเช้ามากขึ้น
11) ผู้วิจัยไม่สามารถทาแบบประเมินใบงานในทุกกิจกรรม ปรับโดยแบบ
ประเมินใบงานในภาพรวมทุกกิจกรรม
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การเข้าร่วมโปรแกรมฯ ครั้งที่ 2 กิจกรรมที่ 10 กินดีอยู่ดี จากการทดลอง
นาร่อง พบว่า
1) ผู้เข้าร่วมโปรแกรมฯ ไม่ได้วางแผนปฏิบัติ แต่แจ้งว่ารู้สึกผิดที่ไม่ได้ทา
และพร้อมทาอีกครั้งในคราวต่อไป โดยการกาหนดวันร่วมกันในการเริ่มต้นเพื่อปฏิบัติจริง
2) การประเมินสุขภาพทางกายเบื้องต้น วัดความดันโลหิต ชั่งน้าหนัก
ช่วงเวลาแตกต่างกัน อาจทาให้คลาดเคลื่อนน้าหนัก ดังนั้นควรนัดช่วงเวลาใกล้เคียงในแต่ละครั้ง
3) ควรมีผู้ช่วยในการวัดความดันโลหิต การวัดไขมันใต้ผิวหนัง
4) กิจกรรมใช้เวลา 1.5 ชม. เนื่องจากให้เวลาแต่ละคนในการแลกเปลี่ยน
และกระตุ้นเร้าให้ปฏิบัติตลอด เพราะเป็นวัยเกษียณที่หาเวลาทาอาหารเองอยาก หรือคนที่บ้านไม่
ชอบทานผัก จึงไม่ซื้อมา หรือซื้อมาเยอะเกินไป พยายามคนหาวิธีที่ปฏิบัติร่วมกันได้ เช่น การซื้อ
ผักโดยคนๆเดียวที่ใกล้แหล่งซื้อที่ดี แล้ วมาทารวมกันที่ทางาน, การทาผักปั่นแทนหากมีผักเยอะ
เป็นต้น หากทาเป็นกลุ่มใหญ่ อาจต้องใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมง หรือมากกว่า
5) การใช้ป ระเมิ น แบบเสริมพลังในได้ ผลในการกระตุ้น เร้าให้ เกิด การ
ปฏิบัติ โดยพบว่า กลุ่มได้รับพลังจากการตอบคาถามของตัวเองแล้วมาคิดกระตุ้นจากกระบวนการ
ทาให้เห็นทางออกของตนเองได้ง่ายขึ้น แล้วทาให้อยากมีสุขภาพดีด้วยอาหาร บรรยากาศภายใน
กลุ่ม พยายามสร้างโอกาสในการหาอาหารที่ดีมารับประทาน หาทางออกของจุดอ่อนของตนเอง
ค้นพบได้จากกระบวนการประเมินเสริมพลัง บอกให้ทราบถึงอะไรที่ตนเองไม่ได้ อะไรที่ทาได้ เปิ ด
ใจคุยกัน โดยเฉพาะในช่วงการกาหนดเป้าหมายของตนเอง และแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปตาม
เป้าหมายที่กาหนด
6) ผู้เข้าร่วมโปรแกรมฯ บางคนอยากลดน้าหนัก แลกเปลี่ยนเรียนรู้ว่าตน
เคยทาได้ แต่ครั้งนี้จะเริ่มใหม่ ด้วยการจัดอาหารที่ประโยชน์สาหรับตนเองให้ได้ การดื่มน้ามากขึ้น
รวมทั้งจะพยายามทาอาหารเองให้มากขึ้นกว่าเดิม
7) ผู้วิจัยปรับจากกิจกรรมที่ 10 กินดีอยู่ดี ได้แก่ การแก้ไขแบบบันทึกใน
กินดีอยู่ดี ปรับจาก กิจกรรมที่สาคัญที่สุด กิจกรรมที่สาคัญน้อยที่สุด เป็น สิ่งที่ทาได้ดีที่สุด และสิ่ง
ที่ยังทาได้ไม่ดี แล้วมีจัดลาดับลงองค์ประกอบ การประเมินสุขภาพตนเองเบื้องต้น ต้องมีผู้ช่วย
เสมอ เนื่องจากข้อจากัดของผู้เข้าร่วมโปรแกรมฯ ที่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ รวมทั้งการออกแบบบันทึก
สาหรับ ผู้วิจัยเอง และผู้ช่วย เพื่อสะดวกในการบันทึกที่เป็นขั้นตอน
การเข้าร่วมโปรแกรมฯ ครั้งที่ 3 กิจกรรมที่ 11 แลกเปลี่ยนเรียนรู้มุ่งสู่การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และการถอดบทเรียนความรอบรู้ด้านอาหาร
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1) จากการถอดบทเรียน พบว่าผู้เข้าร่วมโปรแกรมฯ มีความรอบรู้ด้าน
อาหารเพิ่มขึ้น เนื่องจากตอบคาถามได้อย่างถูกต้อง มีทักษะด้านอาหาร รวมทั้งพฤติกรรมด้าน
อาหารที่เหมาะสม สามารถปรับอาหารได้ในบริบทของตนเอง และสถานการณ์ต่างๆ ของตนเองที่
เป็นอยู่
2) มีการเตรียมอาหารล่วงหน้าโดยเฉพาะมื้อเช้า จากเดิมที่ไม่เคยขึ้นมา
เตรียม และซื้ออาหาร วัตถุดิบ มาเตรียมประกอบอาหารในแต่ละวัน
3) ล้างมือตลอดทุกครั้งก่อนการเตรียมอาหาร ทั้งที่เมื่อก่อนไม่เคยสนใจ
4) พยายามประเมินอาหารที่จะบริโภคทุกครั้งที่รับประทาน สิ่งที่คิดถึง
มากที่สุด คือ อาหารนั้นเป็นไปตามสัดส่วน 2:1:1 หรือไม่
5) ลดการกินจุบจิบ ทานน้ามากขึ้น จะปฎิเสธคาชวน
6) รู้สึกดีใจกับน้าหนักที่ลดลง คิดว่าตนเองมีสุขภาพที่ดีขึ้น โปรแกรมมี
ส่วนมาก โดยคนที่ 1 ให้ คะแนนร้อยละ 95 คนที่ 2 ร้อยละ 75 เนื่ อ งจากผ่าตั ดตาในช่วงเข้า
โปรแกรมฯ แต่ได้วางแผนการบริโภคไว้ล่วงหน้า คนที่ 3 ร้อยละ 85
7) ผู้ เข้ า ร่ว มโปรแกรมฯ บางคน รู้สึ ก ชอบการปฏิ บั ติ ต ามหลั ก สมดุ ล
อาหาร เนื่องจากไม่บังคับ แต่ให้เน้นที่ตัวเอง ต้องพยายามปรับให้ได้ น้าหนักลดเป็นผลพลอยได้
8) ผู้ เข้ า ร่ ว มโปรแกรมฯ ให้ ข้ อ มู ล ว่ า Food Literacy program ท าให้
ตนเองมีความรู้ด้านอาหารและโภชนาการเพิ่มขึ้น ในการเลือกอาหาร การวางแผนและการจัดการ
การเตรียมอาหาร และการบริโภค โดยทุกครั้งที่รับประทานอาหารจะประเมินอาหารก่อนเสมอว่า
เหมาะสมกับสุขภาพหรือไม่
9) การเข้าร่วมโปรแกรมฯ ทาให้ประหยัดเงินในการเลือกซื้ออาหารเพิ่ม
มากขึ้น เนื่องจากไม่ซื้อไปเรื่อยเปื่อย คิดวางแผนก่อนซื้อเสมอ
10) การตอบค าถามผู้ อื่ น ว่ า ก าลั ง เข้ า โปรแกรมฯ ท าให้ ค รอบครั ว
สนับสนุนและพยายามหาแนวทางของตนเองให้มีพฤติกรรมบริโภคอาหารที่ดี
สรุปได้ว่า การปรับกิจกรรมจากกลุ่มที่ 1 ไปสู่การทดลองนาร่องโปรแกรมฯ
ในกลุ่มที่ 2 นั้น ยังคงจัดกิจกรรม 12 แผนการจัดการเรียนรู้ แต่ได้มีการรวมการจัดกิจกรรมครั้งที่ 1
และ 2 เนื่ องกลุ่ม ตั วอย่ างไม่ ส ามารถมาร่วมกิจกรรมได้ต ลอดทุ ก ครั้งและการเรียนรู้ที่ มี ค วาม
ต่อเนื่อง จึงได้การเข้าร่วมโปรแกรมฯ ครั้งที่ 1 คือ กิจกรรมที่ 1 – 9 โดยร่วมกิจกรรมทั้งวัน ดังนั้น
จานวนครั้งในการเข้าร่วมโปรแกรมฯ จึงลดลงจาก 4 ครั้ง เป็น 3 ครั้ง นาสู่การเริ่มทดลองนาร่อง
โปรแกรมฯ ในกลุ่มที่ 2 ต่อไป
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ภาพประกอบ 21 การทดลองนาร่องกลุ่มที่ 1
การพัฒนากิจกรรมจากกลุ่มที่ 1 และนาไปสู่กิจกรรมในกลุ่มที่ 2
ผลจากการทดลองนาร่องโปรแกรมฯ ในกลุ่มที่ 1 Clean food พบปัญ หา
อุปสรรค ในการดาเนินการ ความสามารถในการเรียนรู้ของกลุ่มตัวอย่าง จึงได้ มีการปรับกิจกรรม
กลุ่มที่ 2 ผู้วิจัยปรับกิจกรรมและการบริหารจัดการภายในโปรแกรมฯ กิจกรรมที่ 1 - 12 เพื่อนาสู่
การทดลองนาร่องในกลุ่มที่ 2
กลุ่มที่ 2 ชื่อกลุ่ม สลัดผัก
กิจกรรมการเข้าร่วมโปรแกรมฯ ครั้งที่ 1 ได้แก่ กิจกรรมที่ 2 เข้าถึง
ข้อมูล สร้างสังคมกินดี , กิจกรรมที่ 1 การประเมินสุขภาพตนเองเบื้องต้น , กิจกรรมที่ 3 ฉลาดซื้อ
ฉลาดบริโภค , กิ จ กรรมที่ 5 เก็ บ ดี ไม่ เสี ย ของ , กิ จ กรรมที่ 4 จานสุ ข ภาพ 2:1:1 ชวนลดพุ ง ,
กิจกรรมที่ 6 วางแผนดี มีสุขภาพ , กิจกรรมที่ 9 ชวนชิมโชว์ เตรียมพร้อมสู่การปฏิบัติ กิจกรรมที่ 8
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ควบคุมหวานมันเค็ม , กิจกรรมที่ 7 ใส่ใจเตรียมอาหาร และมอบหมายวางแผนการบริโ ภคอาหาร
2 สัปดาห์ (Self-activity)
กิจกรรมการเข้าร่วมโปรแกรมฯ ครั้งที่ 2 ได้แก่ กิจกรรมที่ 10 กินดีอยู่
ดี และมอบหมายการวางแผนการบริโภคอาหาร 4 สัปดาห์ (Self-activity)
กิ จ กรรมการเข้ า ร่ ว มโปรแกรมฯ ครั้ ง ที่ 3 ได้ แ ก่ กิ จ กรรมที่ 11
แลกเปลี่ยนเรียนรู้มุ่งสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม , กิจกรรมที่ 12 ถอดบทเรียนความรอบรู้ด้าน
อาหาร
การประเมิ น ผล ประเมิ น ความรอบรู้ ด้ า นอาหาร ก่ อ นและหลั ง เข้ า
โปรแกรมฯ , แบบสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม , ประเมินความรอบรู้ด้านอาหารในโปรแกรม
ย่อย แบบประเมินใบงาน และแบบประเมินความพึงพอใจการเข้าร่วมกิจกรรม
ผลการทดลองนาร่องโปรแกรมฯ ในกลุ่มที่ 2 ดังนี้
การเข้าร่วมโปรแกรมฯ ครั้งที่ 1
1) การรวบเอกสารกิ จ กรรมใบงานเป็ น ชุ ด เดี ย ว มี ค วามสะดวก
มากกว่าแยกชุด ทาให้ผู้เข้า ร่วมโปรแกรมฯ หาเอกสารใบงานได้ง่ายขึ้น จึงควรปรับทาเป็นคู่มือ
ประกอบเข้าร่วมโปรแกรมฯ มีเอกสาร และใบงาน โดยแบ่งเอกสารแจก 3 ครั้ง ได้แก่ ก่อนเข้าร่วม
กิจกรรม , ระหว่างร่วมกิจกรรม และหลังร่วมกิจกรรม
2) กิจกรรมที่ 2 เข้าถึงข้อมูล สร้างสังคมกินดี พบว่าการสแกน QR
code Group Line จากหน้ าจอ ยังไม่ค่อยสะดวก ดังนั้ นควรมีประจาโต๊ะหรือกลุ่ม เพื่อสะดวก
เข้าถึงได้มากขึ้น
3) กิ จกรรมที่ 9 ชวนชิม โชว์ จัด กิ จ กรรมเป็ น ช่วงหลั งพั ก เที่ ย งซึ่ ง
ผู้เข้าร่วมโปรแกรมฯ ส่วนใหญ่ยังอิ่มจากอาหารกลางวัน ทาให้ไม่อยากชิมอาหาร ดังนั้นหากจัดใน
กิจกรรมควรจัดเป็นกิจกรรมสุดท้าย และควรสร้างความต่อเนื่องโดยจัดกิจกรรมที่ 1 - 9 ภายใน
1 วัน เนื่องจากการเดินทางของผู้เข้าร่วมโปรแกรมฯ โดยเริ่มลงทะเบียนกิจกรรมตั้งแต่ 08.00 น.
4) กิ จกรรมที่ 10 กิน ดี อยู่ดี ควรสร้างข้อตกลงร่วมกัน ให้ แชร์ภ าพ
อาหารตนเอง ใน Line Group ตลอด เพื่อการกระตุ้นให้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมพลังการบริโภค
อาหารสุขภาพ
5) การล าดั บ กิ จ กรรม มี ค วามส าคั ญ เนื่ อ งจากต้ อ งเหมาะสมกั บ
ผู้เข้าร่วมโปรแกรมฯ เนื่องจากเป็นวัยสูงอายุ โดยช่วงเช้าเน้นการเรียนรู้ที่ต้องใช้การคิดวิเคราะห์
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ตนเองในกิ จกรรมที่ 1 – 6 สาหรับ ช่วงบ่ ายเน้ น กิจกรรมได้เคลื่อนไหว และตื่น เต้น มากขึ้น คือ
กิจกรรมที่ 7 - 9
การเข้าร่วมโปรแกรมฯ ครั้งที่ 2 กิจกรรมที่ 10 กินดีอยู่ดี
1) การบันทึกการวางแผนบริโภคอาหาร ผู้เข้าร่วมโปรแกรมฯ บางคน
ลืม ดังนั้นควรแจ้งใน Group Line ก่อน รวมทั้งสรุปการปฏิบัติ
2) ให้ แบบประเมิน ความรอบรู้ด้านอาหารหลั งเข้าร่วมโปรแกรมฯ
ล่วงหน้าในกิจกรรมที่ 11 เพื่อให้เตรียมทาให้เรียบร้อยก่อนสิ้นสุดโปรแกรมฯ
การเข้าร่วมโปรแกรมฯ ครั้งที่ 3 กิจกรรมที่ 12 การถอดบทเรียนความ
รอบรู้ด้านอาหาร
1) การประเมินความรอบรู้ด้านอาหาร ในภาพรวมพบว่าผู้เข้าร่วม
โปรแกรมฯ ความรอบรู้ด้านอาหารเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากตอบคาถามได้อย่างถูกต้อง สามารถ
ถ่ายทอดให้ครอบครัวฟังได้ และคล้อยตาม อีกทั้งสามารถชักชวนครอบครัวมาทาอาหารสุขภาพ
ร่วมกัน โดยเน้นเห็นถึงความสาคัญของการบริโภคอาหารที่ผลต่อร่างกายและการเกิดโรค
2) ผู้ เข้ า ร่ว มโปรแกรมฯ สามารถประยุ ก ต์ อ าหารตนเองให้ อ ยู่ ใน
สัดส่วน 2:1:1 ได้ในทุกมื้อ รวมทั้งเมื่อมีสถานการณ์พิเศษ เช่น ไปงานเลี้ยง รับประทานนอกบ้าน
โดยสามารถตอบคาถามได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งสามารถบอกได้ถึงการกาหนดอาหารในจานให้เป็น
อย่างไรจึงจะเหมาะสมในสถานการณ์ต่างๆ
3) ผลจากการเข้าร่วมโปรแกรมฯ ครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโปรแกรมฯ ส่วน
ใหญ่ มี น้ าหนั ก ลดลง 2 กิ โลกรัม ท าให้ แ ต่ ล ะคนมี แ รงจู งใจในการลดน้ าหนั ก ต่ อ เนื่ อ ง โดยจะ
ปฏิบัติการวางแผนรับประทานต่อไปอีกหลังจากเข้าโปรแกรม เนื่ องจากท าให้ มีวินัยในตนเอง
เพื่อมุ่งเป้าหมายของตนเองลดน้าหนักได้อีก
4) ผู้ เข้าร่วมโปรแกรมฯ 2 คน คนที่ 2 และ 3 คิ ด ว่าตนเองเปลี่ ย น
พฤติกรรมมาก รวมทั้งพยายามพูดโน้มน้าวให้ครอบครัวเข้ามาตระหนักถึงการดูแลอาหารสุขภาพ
มากขึ้น ใส่ใจ และตัดใจจากสิ่งที่เคยชอบ แต่สาหรับคนที่ 1 เล่าให้กลุ่มฟังว่ า “ เดิมก็ดูแลเรื่อง
อาหารอยู่แล้ว แต่การเข้าโปรแกรมแล้วทาให้พิจารณาอาหารในการเลือกซื้อมากขึ้น และไม่ปรุง
รสชาติเพิ่มเติม เลือกร้านที่สะอาดไว้ใจ”
5) ผู้เข้าร่วมโปรแกรมฯ ทุกคน ให้ข้อมูลตรงกันเกี่ยวกับการบริหารจัด
การเงินของตนเอง เนื่องจากการวางแผนบริโภคอาหารทาให้ตนสามารถประหยัดเงินมากขึ้น ไม่ซื้อ
ของแบบเดิมตามใจตนเอง แต่จะคิดก่อนเสมอว่าเหมาะสม และเป็นไปตามแผนหรือไม่
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6) ผู้เข้าร่วมโปรแกรมฯ ทุกคน ให้ข้อมูลว่าในสัปดาห์แรกจะมีความ
ยาก แต่อยู่ที่ตัวเราและวินัยในตนเอง และพลังจากกลุ่มที่ช่วยกันผลักดัน รวมทั้งโปรแกรมฯ ที่ได้
เข้าร่วมนั้นมีผลต่อการบริโภคอาหารค่อนข้างมาก โดยมีการให้คะแนนกันในกลุ่ม เช่น คนที่ 1 คิด
ว่าโปรแกรมฯมีผลต่อตนเอง ร้อยละ 70 คนที่ 2 คิดว่าโปรแกรมฯมีผลต่อตนเอง ร้อยละ 70 คนที่
3 คิดว่าโปรแกรมฯมีผลต่อตนเอง ร้อยละ 65
7) ผู้ เข้ า ร่ ว ม โป รแก รม ฯ ส่ วน ให ญ่ ห าข้ อ มู ล จาก เวป ไซ ด์
www.foodliteracyprogram.com ค่อนข้างน้อย ซึ่งชอบในการหาเมนูอาหารสุขภาพมากกว่า

ภาพประกอบ 22 การทดลองนาร่องกลุ่มที่ 2
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ผู้วิจัยสรุปเปรียบเทียบภาพรวมความรอบรู้ด้านอาหารระหว่าง 2 กลุ่ม จากการเข้าร่วม
โปรแกรมฯ ในภาพรวมความรอบรู้ด้านอาหาร และผลลัพธ์ด้านสุขภาพ ดังตาราง 38
ตาราง 38 เปรียบเทียบภาพรวมความรอบรู้ด้านอาหารระหว่าง 2 กลุ่ม จากการเข้าร่วมโปรแกรมฯ
องค์ประกอบความ
กลุ่มที่ 1 Clean food
รอบรู้
ด้านอาหาร
ความรู้ ด้ า นอาหาร เพิ่มขึ้นร้อยละ 83.33
และโภชนาการ
ทักษะด้านอาหาร
การเลือกอาหาร
พิ จ ารณาฉลากอาหารเพิ่ ม มากขึ้ น
ความสดสะอาดของอาหาร รวมทั้ ง
เลือกซื้อน้ามันพิจารณาน้ามันสาหรับ
ปรุงประกอบทุกครั้ง
ก า รว า งแ ผ น แ ล ะ การวางแผนบริ โ ภคอาหารท าให้
จัดการอาหาร
ประหยั ด ค่ า ใช้ จ่ า ยในการเลื อ กซื้ อ
อาหาร เนื่องจากพิ จารณาก่อนเลือก
ซื้อเสมอ แตกต่างจากเดิมที่ซื้อตามใจ
ที่ต้องการ รู้จักตัดใจไม่ซื้อทาให้มีวินัย
ในตนเองมากขึ้น นึกถึงประโยชน์ก่อน
เสมอ และอาหารไม่ให้โทษต่อร่างกาย
การเตรียมอาหาร
ล้างมือก่อนเตรียมอาหารทุกครั้งจาก
เดิมที่ไม่ได้พิถีพิถัน รวมทั้งขั้นตอนการ
ล้างผักให้สะอาดโดยใช้ผงฟู หรือเกลือ

การบริโภคอาหาร

น าหลั ก สั ด ส่ ว นอาหารในจาน 2:1:1
มาใช้ประเมินอาหารตลอดทุกมื้อ ฝึก
นิสัยตนเองโดยคานึงถึงสุขภาพทุกมื้อ
ไม่ ต ามใจตนเอง ตั ด ใจโดยไม่ ส นใจ
อาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพ

กลุ่มที่ 2 สลัดผัก

เพิ่มขึ้นร้อยละ 100

พิจารณาฉลากอาหารเพิ่มมากขึ้น ลดการ
บริโภคอาหารส าเร็จ รูป อาหารไขมั น สู ง
ขนมจุบจิบ เนื่องจากไม่ดีต่อสุขภาพ เลือก
ผักผลไม้เพิ่มขึ้น
มี แ หล่ งอาหารสดสะอาดประจาที่ เชื่ อมั่ น
ไว้ใจ วางแผนอาหารเลือกซื้ออาหารไม่มาก
เนื่ อ งจากใกล้ แ หล่ งอาหาร ประหยั ด เงิน
มากขึ้นเนื่องจากคิดก่อนซื้อพิจารณาว่าที่
บ้านยังเหลือวัตถุดิบหรือไม่ และวางแผน
การบริโภค ไม่ซื้อตุนมากเกินไป เริ่มปลูก
ผักเอง
ล้ า งผั ก ตามขั้ น ตอนให้ ส ะอาดมากขึ้ น
กว่าเดิม การมีสติ๊กเกอร์ล้างมือช่วยเตือน
ความทรงจา และกระตุ้นให้ล้างมือได้ ปรุง
อาหารรสชาติ อ่ อ นลง อาหารที่ ซื้ อ มา
รั บ ป ระท าน จะไม่ ป รุ ง เพิ่ ม ห าข้ อ มู ล
ออนไลน์เกี่ยวกับเมนูอาหารสุขภาพ
นาหลักสัดส่วนอาหารในจาน 2:1:1 มาใช้
ป ร ะ เมิ น อ า ห า ร ต ล อ ด ทุ ก มื้ อ ห า ก
รั บ ประทานอาหารในร้ า นอาหารจะใช้
วิธีการตักแบ่งอาหารเพื่อให้ได้สัดส่วนก่อน
รับประทาน
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ตาราง 38 (ต่อ)
ความรอบรู้
กลุ่มที่ 1 Cleanfood
ด้านอาหาร
พฤติกรรมด้านอาหาร - ผู้ เ ข้ า ร่ ว มโปรแกรมฯ สามารถ
ปฏิบัติได้ตามแผนการบริโภคของ
ตนเอง
- มี ก า ร ส ร้ า ง แ น ว ท า ง ใ น ก า ร
รับประทานอาหารสุขภาพร่วมกัน
เช่น การรวมกัน ซื้อ ผัก และน ามา
แบ่งปันเนื่องจากยัง
- ท า งา น อ ยู่ ใน ส ถ า น ที่ ท า งา น
เดียวกันหลังเกษียณ
- มี ก ารเต รี ย ม ผั ก ผ ล ไม้ ให้ ค รบ
สัดส่วนในมื้ออาหารเพิ่มขึ้น มีการ
บริห ารจั ด การเวลาเตรีย มอาหาร
ตนเองในมื้อเช้าจากเดิมซึ่งไม่เคย
เตรียม
- ทุกคนคิดว่าโปรแกรมฯ มีผลมาก
สาหรับการดูแลเรื่องอาหารสุขภาพ
ตนเอง และอยากปฏิ บั ติ โดยการ
วางแผนการบริโภคอาหารต่อไปอีก
หลังจากเข้าร่วมโปรแกรม
- มีการเตรียมวางแผนสารอง กรณี
ต้องไปทาธุระนอกบ้าน สิ่งที่ยังไม่
สามารถปฏิ บั ติ ไ ด้ ต ามแผนคื อ
การดื่มน้าให้ได้วันละ 2 ลิตร

กลุ่มที่ 2 สลัดผัก
- ผู้เข้าร่วมโปรแกรมฯ มีความตั้งใจที่จะ
ลดน้ าหนั ก มากกว่ า กลุ่ ม ที่ 1 ท าให้
สามารถลดน้าหนักได้มากกว่า
- ผู้เข้าร่วมโปรแกรมฯ สามารถปฏิบัติได้
ตามแผนการบริโภคของตนเอง

- มีความเป็นกันเอง กล้าเปิดเผยตนเอง
เปิดเผยถึงความรู้สึกปวดเข่า อึดอัด คน
ทั ก ว่ า อ้ ว นขึ้ น เป็ น ต้ น ดั ง นั้ น การให้
กาลังใจในการกินเพื่อสุขภาพจะง่ายขึ้น
ใช้เทคนิคบอกตนเองเสมอว่ากาลังเข้า
โป ร แ ก ร ม ฯ ท า ให้ มี วิ นั ย ใน ก า ร
รับประทานอาหาร
- ทุกคนคิดว่าโปรแกรมมีผลมากสาหรับ
การดูแลเรื่องอาหารสุขภาพตนเอง และ
รู้ สึ ก ดี กั บ ก า รเข้ า ร่ ว ม กิ จ ก รรม มี
ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้
ด้ า น อาห ารและโภ ชน าการให้ กั บ
ครอบครั ว ด้ ว ย เช่ น ชั ก ชวนลู ก และ
หลานมาท าอาหารสุข ภาพร่วมกัน ให้
เห็นถึงโทษของอาหารทีไ่ ม่ดตี อ่ สุขภาพ
- สามารถจั ด เวลาหาอาหารสุ ข ภาพให้
ต น เอ ง ได้ ง่ า ย ก ว่ า ก ลุ่ ม ที่ 1 อ า จ
เนื่ อ งจาก การประกอบอาหารด้ ว ย
ตนเอง 2 มื้ อ ต่ อ วั น จากการเข้ า ร่ ว ม
โปรแกรมฯ น้ าหนั ก ที่ ล ดลงท าให้
ความรู้สึกปวดเข่ าลดลง ตัวเบาสบาย
ตัวขึ้น เส้นรอบเอวลดลง
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ตาราง 38 (ต่อ)
ความรอบรู้
ด้านอาหาร
ผลลัพธ์ด้านสุขภาพ

กลุ่มที่ 1 Cleanfood

กลุ่มที่ 2 สลัดผัก

น้าหนักลดลง 1.50 กิโลกรัม
ดัชนีมวลกายลดลง 1.00
เปอร์ เ ซ็ น ไขมั น ในร่ า งกายลดลง
0.50 -1.70
เส้ น ร อ บ เอ ว ล ด ล ง 4.00 – 9.00
เซนติเมตร

น้าหนักลดลง 1.30 – 2.20 กิโลกรัม
ดัชนีมวลกายลดลง 1.00 – 2.00
เปอร์เซ็นไขมันในร่างกายลดลง 1.00 -5.40
เส้นรอบเอวลดลง 3.00 – 5.00 เซนติเมตร

จากการนาแบบประเมินความรอบรู้ด้านอาหารมาผลวิเคราะห์ผลพบว่า ความรอบรู้ด้าน
อาหารมี ระดั บ ที่ เพิ่ ม ขึ้ น จากระดั บ พื้ น ฐาน ระดั บ ปฏิ สั ม พั น ธ์ สู่ ระดั บ วิจ ารณญาณ แสดงดั ง
ภาพประกอบ 23

ภาพประกอบ 23 ระดับความรอบรู้ด้านอาหารจากการทดลองนาร่องโปรแกรมฯ
K หมายถึง ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ
F หมายถึง ทักษะด้านอาหาร
B หมายถึง พฤติกรรมด้านอาหาร
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สรุปได้ว่าการพัฒนาโปรแกรมสร้างเสริมความรอบรู้ด้านอาหารในครูและบุคลากร
ทางการศึกษาวัยเกษียณฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 โดยการทดลองนาร่องโปรแกรมฯ ไม่มีการลดหรือ
เพิ่มเติมกิจกรรม แต่มีการปรับกิจกรรมให้ มีความกระชับเพิ่มขึ้น เพื่อการเรียนรู้ได้ง่ายมากขึ้น
เนื่องจากอุปสรรคการเดินทาง กอปรกับวัยสูงอายุ ของกลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมโปรแกรมฯ ทาให้ไม่
สามารถร่วมกิจกรรมได้บ่อยครั้ง ทาให้ต้องมีการบริหารจัดการเวลาให้สามารถจัดกิจกรรม 1 - 9
ได้ ภายใน 1 วัน ได้แก่ กิจกรรมที่ 1 ประเมินสุขภาพตนเองเบื้องต้น , กิจกรรมที่ 2 เข้าถึงข้อมูล
สร้างสั ง คมกิ น ดี , กิ จกรรมที่ 6 วางแผนดี มี สุ ข ภาพ, กิ จ กรรมที่ 7 ใส่ ใจเตรีย มอาหาร และ
กิจกรรมที่ 10 กินดีอยู่ดี โดยแบ่งการเข้าร่วมโปรแกรมฯ ออกเป็น 4 ครั้ง จากแผนการดาเนินการ 5
ครั้ง ได้แก่ การเข้าร่วมโปรแกรมฯ ครั้งที่ 1 กิจกรรมที่ 1- 9 มอบหมายการวางแผนการบริโภค
อาหาร 1 สัปดาห์ หลังจากนั้นการเข้าร่วมโปรแกรมฯ ครั้งที่ 2 และ ครั้ง ที่ 3 เป็นการติดตามนัด
เพื่ อกระตุ้น เร้าพฤติก รรมในกิ จกรรมที่ 10 กิน ดี อยู่ดี มีการมอบหมายการวางแผนการบริโภค
อาหาร 2 สั ป ดาห์ , กิ จ กรรมที่ 11 แลกเปลี่ ย นเรีย นรู้ มุ่ ง สู่ ก ารเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรม มี ก าร
มอบหมายการวางแผนการบริโภคอาหาร 4 สัปดาห์ และการเข้าร่วมโปรแกรมฯ ครั้งที่ 4 เป็น
กิ จ กรรมที่ 12 ถอดบทเรีย นความรอบรู้ด้ านอาหาร รวมทั้ งสื่ อ การเรีย นรู้ อุ ป กรณ์ ในการจั ด
โปรแกรมฯ ให้สะดวกสาหรับผู้เข้าร่วมโปรแกรมฯ ผลจากการทดลองนาร่องโปรแกรมฯ นอกจา
การปรั บ กิ จ กรรมฯ แล้ ว จากการกระตุ้ น เร้ า แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ จ ากในกลุ่ ม การติ ด ตามผล
พฤติ ก รรม Group line และถอดบทเรียน ท าให้ ท ราบว่าความตั้ งใจในการปรับ พฤติ กรรมการ
บริโภคอาหารเกิดมากขึ้นช่วงการเข้าร่วมโปรแกรมฯ ครั้งที่ 2 หลังจากการกระตุ้นเร้าในกิจกรรมที่
10 กินดีอยู่ดี เนื่องจากการประเมินเสริมพลังอานาจ รวมทั้งกิจกรรมกลุ่มที่สร้างพลังในการปรับ
พฤติกรรมร่วมกัน การตั้งเป้ าหมายและสร้างแนวทางในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง มี
ความสาคัญต่อการปรับพฤติกรรมเมื่อมาร่วมกิจกรรมในครั้งต่อไป จะเกิดการทบทวนพฤติกรรม
ของตนเองทาให้กระตุ้นเร้าให้เกิดความต่อเนื่องในการบริโภคอาหารสุขภาพที่ดีต่อเนื่องได้
ตอนที่ 3 การทดลองใช้และผลการประเมิน โปรแกรมสร้างเสริมความรอบรู้ด้าน
อาหารในครูและบุคลากรทางการศึกษาวัยเกษียณ ประกอบด้วยการนาเสนอในตอนที่
3.1 - 3.2
ตอนที่ 3.1 ผลการทดลองใช้โปรแกรมสร้างเสริมความรอบรู้ด้านอาหารใน
ครูและบุคลากรทางการศึกษาวัยเกษียณ
จากผลการทดลองนาร่องโปรแกรมฯ ในกลุ่มที่ 1 และ 2 ผู้วิจัยปรับกิจกรรมและ
การบริหารจัดการภายในโปรแกรมฯ กิจกรรมที่ 1-12 เพื่อนาไปใช้ในโปรแกรมฯ ฉบับปรับปรุง
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ครั้งที่ 2 ซึ่งนาเข้าในสู่ระยะที่ 3 คือ การทดลองใช้และประเมินผลโปรแกรมฯ โดยการเข้าร่วม
กิจกรรมในโปรแกรมฯ ประกอบด้วย 4 โปรแกรมย่อย ได้แก่
โปรแกรมย่อยที่ 1 การสร้างเสริมความรอบรู้ด้านอาหารด้านการเลือกอาหาร
เพื่อสุขภาพ เป็น โปรแกรมย่อยที่สร้างผ่านทักษะการเลือกอาหาร (Selecting) และทั กษะการ
บริโภคอาหาร (Eating) ในเรื่องการเข้าถึงข้อมูลด้านอาหาร และสังคมสุขภาพด้านอาหาร ผ่าน
สังคมออนไลน์ โดยผู้วิจัยได้สร้างเวปไซด์ด้านอาหารขึ้น www.foodliteracyprogram.com เพื่อให้
ครูและบุคลากรทางการศึกษาวัยเกษียณมีความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ ทักษะการเลือก
อาหาร และพฤติกรรมด้านการเลือกอาหาร รวมทั้งการเข้าถึงข้อมูลด้านอาหาร ประกอบด้วย
- แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การประเมินสุขภาพตนเองเบื้องต้น
- แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เข้าถึงข้อมูล สร้างสังคมกินดี
- แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ฉลาดซื้อ ฉลาดบริโภค
โปรแกรมย่อยที่ 2 การสร้างเสริมความรอบรู้ด้านอาหารด้านการวางแผน
และจัดการอาหารเพื่อสุขภาพ เป็นโปรแกรมย่อยที่สร้างผ่านทักษะการวางแผนและจัดการอาหาร
(Planning and Management)
- แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จานสุขภาพ 2:1:1 ชวนลดพุง
- แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เก็บดีไม่เสียของ
- แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วางแผนดี มีสุขภาพ
โปรแกรมย่ อยที่ 3 การสร้างเสริม ความรอบรู้ด้ านอาหารด้ านการเตรีย ม
อาหารเพื่อสุขภาพ เป็นโปรแกรมย่อยที่สร้างผ่านทักษะการเตรียมอาหาร (Preparing)
- แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ใส่ใจเตรียมอาหาร
- แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ควบคุมหวานมันเค็ม
- แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชวน ชิม โชว์ เตรียมพร้อมสู่การปฏิบัติ
โปรแกรมย่ อยที่ 4 การสร้างเสริม ความรอบรู้ด้านอาหารด้านการบริโภค
อาหารเพื่อสุขภาพ เป็นโปรแกรมย่อยที่สร้างผ่านทักษะการบริโภคอาหาร (Eating)
- แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กินดีอยู่ดี
- แผนการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ มุ่ ง สู่ ก าร
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
- แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ถอดบทเรียนความรอบรู้ด้านอาหาร
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แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จานวน 12 แผนนี้ แต่ ละกิจกรรมใช้ระยะเวลา
ประมาณ 1 ชั่วโมง การดาเนินการทั้งหมดในโปรแกรมฯ 4 ครั้ง จานวน 8 สัปดาห์ มีแผนทดลอง
และตารางการดาเนินงานทดลองใช้โปรแกรมฯ ดังภาพประกอบ 24 และตาราง 39

ภาพประกอบ 24 แผนทดลองใช้โปรแกรมฯ
PA หมายถึง การประเมินสุขภาพทางกายด้วยตนเองเบื้องต้น (Physical Assessment)
SM หมายถึง โปรแกรมย่อย (Sub Module)
T11 หมายถึงติดตามผลระหว่างอยู่ในโปรแกรมย่อยที่ 1
T21 หมายถึง ติดตามผลระหว่างอยู่ในโปรแกรมย่อยที่ 2
T31 หมายถึง ติดตามผลระหว่างอยู่ในโปรแกรมย่อยที่ 3
T41 หมายถึง ติดตามผลระหว่างอยู่ในโปรแกรมย่อยที่ 4
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ตาราง 39 การดาเนินงานทดลองใช้โปรแกรมฯ
ครั้งที่

แผนกิจกรรมการเรียนรู้
1

1

2
3
4

สัปดาห์ที่
2
3
4

5

6

7

การประเมินสุขภาพตนเองเบื้องต้น
เข้าถึงข้อมูล สร้างสังคมกินดี
ฉลาดซื้อ ฉลาดบริโภค
จานสุขภาพ 2:1:1 ชวนลดพุง
เก็บดีไม่เสียของ
วางแผนดี มีสุขภาพ
ใส่ใจเตรียมอาหาร
ควบคุมหวานมันเค็ม
ชวน ชิม โชว์
เตรียมพร้อมสู่การปฏิบัติ
กินดีอยู่ดี Booster 1 (follow up)
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
มุ่งสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ถอดบทเรียนความรอบรู้ด้านอาหาร
(After action review)

หมายถึง ระยะเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรม
ตอนที่ 3.2 ผลการประเมินโปรแกรมสร้างเสริมความรอบรู้ด้านอาหารในครู
และบุ คลากรทางการศึ กษาวัย เกษี ยณ และถอดบทเรียนหลั งเข้าร่วมโปรแกรม (After
Action Review)
ขั้นตอนนี้เป็นการนาเสนอผลการวิจัยในระยะที่ 3 มีความมุ่งหมายเพื่อทดลองใช้
โปรแกรมฯ ในสถานการณ์จริง มีผู้เข้าร่วมโปรแกรมฯ จานวน 20 คน เก็บข้อมูลโดยการตอบแบบ
ประเมินความรอบรู้ด้านอาหาร วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป ยอมรับ
ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) สถิติอ้างอิง
(Inferential Statistics) ใช้สถิติแบบนอนพาราเมตริก (Nonparametric Statistics) และสถิติแบบ
พาราเมตริก (Parametric Statistic) รวมทั้งประเมินความพึงพอใจ ด้วยแบบประเมินความพึง
พอใจ และการถอดบทเรียน แสดงผลการประเมินโปรแกรมฯ โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ประเมินผลความรอบรู้ด้านอาหาร จากการตอบแบบประเมินความ
รอบรู้ด้านอาหารของกลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมโปรแกรมฯ

8
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1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง แสดงดังตาราง 40
ตาราง 40 จานวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง (n = 20)
ข้อมูลทั่วไป
1. ประเภทผู้ตอบแบบประเมิน
ครู , อาจารย์
บุคลากรทางการศึกษา
2. สถานที่ปฏิบัติงานก่อนเกษียณ
วิทยาลัย , อาชีวะ
ระดับมหาวิทยาลัย
กระทรวงศึกษาธิการ
อื่นๆ
ไม่ระบุ
3. เพศ
ชาย
หญิง
4. อายุ (ปี)
60 – 69 ปี
70 - 79 ปี
80 – 89 ปี
5. สถานภาพสมรส
โสด
สมรส , คู่
หม่าย, หย่า, แยก
6. ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
7. อาชีพเสริมที่มีรายได้หลักหลังเกษียณ
มีรายได้หลักหลังเกษียณ
ไม่มีรายได้หลักหลังเกษียณ

ความถี่ (คน)

ร้อยละ

13
7

65.00
35.00

1
1
1
3
9

5.00
5.00
5.00
15.00
45.00

1
19

5.00
95.00

14
3
3

70.00
15.00
15.00

4
13
3

20.00
65.00
15.00

13
7

65.00
35.00

2
14

30.00
70.00
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ตาราง 40 (ต่อ)
ข้อมูล
ความถี่ (คน)
8. วิธีเลือกซื้อวัตถุดิบในการปรุงอาหาร
เลือกซื้อด้วยตนเอง
17
มีคนเลือกซื้อให้
3
9. วิธีการประกอบอาหาร
ซื้ออาหารรับประทานตลอดทุกมื้อ
2
ประกอบอาหารด้วยตนเองทุกมื้อ
1
ประกอบอาหารด้วยตนเอง 2 มื้อ มื้อเหลือซื้อรับประทาน
6
ประกอบอาหารด้วยตนเอง 1 มื้อ มื้อเหลือซื้อรับประทาน
9
ไม่ได้ประกอบอาหารเอง บุคคลในครอบครัวประกอบอาหารให้
2
10. จานวนมือ้ หลักในการรับประทานอาหารต่อวัน
1 มือ้
1
2 มือ้
3
3 มือ้
15
4 มือ้
1
11. อาหารมื้อหลักที่ให้ความสาคัญในการรับประทาน
มื้อเช้า
12
มื้อกลางวัน
8
12. การรับประทานอาหารมื้อว่าง
รับประทานอาหารมื้อว่าง
10
ไม่ได้รับประทานอาหารมื้อว่าง
10
13. ช่วงเวลามื้อว่าง
ช่วงสาย
2
ช่วงบ่าย
3
ไม่ระบุ
15

ร้อยละ
85.00
15.00
10.00
5.00
30.00
45.00
10.00
5.00
75.00
70.00
5.00
60.00
40.00
50.00
50.00
10.00
15.00
75.00
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ตาราง 40 (ต่อ)
ข้อมูล
ความถี่ (คน)
12. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่ท่านปฏิบัติเป็นประจา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ลีลาศ
1
เต้นแอโรบิค
2
เดินเร็ว
12
โยคะ
1
วิ่ง
1
ว่ายน้า
0
รามวยจีน จี่กง ไทเก็ก
0
ฟุตบอล
1
เปตอง
2
สวดมนต์
5
ทาสมาธิบริหารจิต
5
ทาบุญ
8
ท่องเที่ยว
6
ทาอาหาร
6
ไม่มีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
2
อื่นๆ
4

ร้อยละ
5.00
10.00
60.00
5.00
5.00
0
0
5.00
10.00
25.00
25.00
40.00
30.00
30.00
10.00
20.00

จากตาราง 40 แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมโปรแกรมฯ จานวน 20 ราย ส่วนใหญ่เป็น
ครู อาจารย์ร้อยละ 65 สถานที่ปฏิบัติงานส่วนใหญ่อยู่ในระดับมัธยมร้อยละ 25 เป็นเพศหญิงร้อย
ละ 95 อายุ อ ยู่ ในช่ ว ง 60 - 69 ปี ร้อ ยละ 70 ส่ วนใหญ่ ส ถานภาพสมรสคู่ ร้อ ยละ 65 ระดั บ
การศึ ก ษาอยู่ ในระดั บ ปริญ ญาตรีร้อ ยละ 65 ไม่ มี รายได้ ห ลั งเกษี ย ณร้อยละ 60 วิธีเลือ กซื้ อ
วัตถุดิบในการปรุงอาหาร ส่วนใหญ่เลือกซื้อด้วยตนเองร้อยละ 85 วิธีการประกอบอาหารประกอบ
อาหารด้วยตนเอง 1 มื้อ มื้อที่เหลือซื้อรับประทาน ร้อยละ 45 รองลงมาคือ ประกอบอาหารด้วย
ตนเอง 2 มื้อ ร้อยละ 30 จานวนมื้อหลักในการรับประทานอาหารต่อวัน 3 มื้อ ร้อยละ 70 โดย
อาหารมื้ อ หลั ก ที่ ให้ ค วามส าคั ญ คื อ มื้ อ เช้ า ร้อ ยละ 60 รับ ประทานอาหารมื้ อ ว่ า งร้ อ ยละ 50
ช่วงเวลาบ่ายเป็นมื้อว่างร้อยละ 15 สาหรับกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 3 อันดับแรก คือ การเดินเร็ว
ร้อยละ 60 ทาบุญร้อยละ 40 และการท่องเที่ยว ทาอาหารร้อยละ 30 ตามลาดับ
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2. ความรอบรู้ด้านอาหาร
2.1 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยในแต่ละองค์ประกอบ ได้แก่ ความรู้ด้าน
อาหารและโภชนาการ ทั ก ษะด้ า นอาหาร พฤติ ก รรมด้ า นอาหาร ก่ อ นและหลั ง การทดลอง
แสดงผลดังตาราง 41
ตาราง 41 ค่าเฉลี่ยความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ ทักษะด้านอาหาร พฤติกรรมด้านอาหาร
ก่อนและหลังการทดลอง (n=20)
องค์ประกอบ
ความรอบรู้ด้านอาหาร
1.ความรู้ด้านอาหาร
และโภชนาการ

20

ก่อนทดลอง
S
X̅
13.80
1.79

2. พฤติกรรมด้านอาหาร

84

57.60

3. ทักษะด้าน
อาหาร
3.1 การเลือก
อาหาร
3.2 การ
วางแผนและ
การจัดการ
3.3 การเตรียม
อาหาร
3.4 การบริโภค
อาหาร

คะแนนเต็ม

คะแนน
เต็ม

ก่อนทดลอง
X̅

11.64

หลังทดลอง
S
X̅
18.15
1.98

Z

sig

3.83

<0.01*

71.70

3.92

<0.01*

6.82

ระหว่างทดลอง

หลังทดลอง

S

Mean
Ranks

X̅

S

Mean
Ranks

X̅

S

Mean
Ranks

sig

6

2.05

2.54

1.28

5.60

1.39

2.30

5.95

0.22

2.43

<0.01*

5

2.30

1.92

1.30

4.60

0.99

2.23

4.95

0.22

2.48

<0.01*

5

2.10

1.91

1.50

3.40

2.03

2.25

3.40

2.03

2.25

<0.01*

5

4.60

1.27

1.95

4.65

1.08

1.95

5.00

0.00

2.10

0.36

*มีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตาราง 41 แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างมีคะแนนความรู้ด้านอาหารและโภชนาการก่อน
ทดลอง 13.80 (S=1.79) หลังทดลอง มีค่าเฉลี่ยคะแนน 18.15 (S=1.98) ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบทาง
สถิติพบว่า มีความรู้ด้านอาหารและโภชนาการสูงขึ้นกว่าก่อนทดลองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 พฤติกรรมด้านอาหารมีค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติ กรรมด้านอาหารก่อนทดลอง 57.60
(S = 11.64) หลังทดลอง 71.20 (S = 6.82) ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบทางสถิติพบว่า มีพฤติกรรมด้าน
อาหารสูงขึ้นกว่าก่อนทดลองอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05 สาหรับทักษะด้านอาหาร
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พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ ยการเลือกอาหารสูงขึ้นกว่าก่อนทดลอง อย่างมีระดับนัยสาคัญทาง
สถิติที่ ระดับ 0.05 ด้านการวางแผนและจัดการ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยการวางแผนและ
จัดการสูงขึ้นกว่าก่อนทดลอง อย่างมีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ด้านการเตรียมอาหาร
พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยการเตรียมอาหารสูงขึ้นกว่าก่อนทดลอง อย่างมีระดับนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 และด้านการบริโภคอาหาร พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยการบริโภคอาหาร ไม่
แตกต่างกับก่อนทดลอง
ตาราง 42 ผลการเปรียบเทียบรายคู่คะแนนทักษะด้านอาหารก่อนทดลอง ระหว่างทดลอง และ
หลังทดลอง (n=20)

ทักษะด้านอาหาร

การเลือกอาหาร
การวางแผนและ
จัดการ
การเตรียมอาหาร
การบริโภคอาหาร

ก่อนทดลอง –
ระหว่างทดลอง

ระหว่างทดลอง –
หลังทดลอง
Z

sig

ก่อนการทดลอง –
หลังทดลอง

Postive
Ranks

Z

sig

Postive
Ranks

Postive
Ranks

Z

sig

7.50
7.92

3.36
3.19

<0.01*
<0.01*

1.50
0.00

1.34 0.18
1.60 0.10

8.00
0.00

3.49 <0.01*
3.54 <0.01*

7.38
2.75

2.27
1.84

0.02*
0.85

7.38
1.50

2.27 1.00
1.34 0.18

0.00
1.50

0.00
1.34

0.02*
0.18

*มีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตาราง 42 แสดงผลการวิเคราะห์ดังนี้
1. ด้านการเลือกอาหาร เมื่อเปรียบเทียบรายคู่คะแนนทักษะด้านการเลือกอาหาร
ก่อนทดลอง ระหว่างทดลอง และหลังทดลองพบดังนี้
1) ระหว่างการทดลอง กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนการเลือกอาหารสู งขึ้นกว่าก่อน
ทดลอง อย่างมีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2) หลั ง การทดลอง กลุ่ ม ตั ว อย่ า งมี ค ะแนนการเลื อ กอาหารไม่ แ ตกต่ า งจาก
ระหว่างการทดลอง เมื่อพิจารณาจากภาพประกอบ 25 พบว่าระหว่างการทดลองกลุ่มตัวอย่าง
ยังคงสามารถควบคุมการเลือกอาหารมีแนวโน้มดีขึ้นไม่ลดลง
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3) หลังการทดลอง กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนการเลือกอาหารดีขึ้นกว่าก่อนทดลอง
อย่างมีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ภาพประกอบ 25 กราฟแสดงทักษะด้านการเลือกอาหาร
2. ด้านการวางแผนและการจัดการ เมื่อเปรียบเทียบรายคู่คะแนนทักษะด้านการ
วางแผนและจัดการก่อนทดลอง ระหว่างทดลอง และหลังทดลองพบดังนี้
1) ระหว่างการทดลองกลุ่มตัวอย่างมีคะแนนการวางแผนและจัดการสู งขึ้นกว่า
ก่อนการทดลอง อย่างมีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2) หลังการทดลอง กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนการวางแผนและจัดการไม่แตกต่าง
จากระหว่างการทดลอง เมื่อพิจารณาจากภาพประกอบ 26 พบว่าระหว่างการทดลองกลุ่มตัวอย่าง
ยังคงมีการวางแผนและการจัดการในแนวโน้มที่ดีขึ้น
3) หลังการทดลองกลุ่มตัวอย่างมีคะแนนการวางแผนและจัดการสู งขึ้นกว่าก่อน
ทดลอง อย่างมีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ภาพประกอบ 26 กราฟแสดงทักษะการวางแผนและการจัดการ
3. ด้านการเตรียมอาหาร เมื่อเปรียบเทียบรายคู่คะแนนทักษะด้านการเตรียมอาหาร
ก่อนทดลอง ระหว่างทดลอง และหลังทดลองพบดังนี้
1) ระหว่างการทดลอง กลุ่ มตัวอย่างมีคะแนนการเตรียมอาหารสู งขึ้นกว่าก่อน
ทดลอง อย่างมีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2) หลั งการทดลอง กลุ่ ม ตั วอย่างมี ค ะแนนการเตรียมอาหารไม่ แตกต่ างจาก
ระหว่างทดลอง เมื่อพิจารณาจากภาพประกอบ 27 พบว่า เมื่อกลุ่มตัวอย่างเข้าร่วมโปรแกรมย่อย
ที่ 3 ไปแล้วกลุ่มตัวอย่างยังคงสามารถควบคุมการเตรียมอาหารได้คงที่ไม่ลดลง
3) หลังการทดลอง กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนการวางแผนและจัดการสูงขึ้นกว่าก่อน
การทดลอง อย่างมีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

286

ภาพประกอบ 27 กราฟแสดงทักษะการเตรียมอาหาร
4. ด้ านการบริโภคอาหาร เมื่ อเปรีย บเที ย บรายคู่ คะแนนทั ก ษะด้านการบริโภค
อาหาร ก่อนทดลอง ระหว่างทดลอง และหลังทดลองพบดังนี้
1) ระหว่างทดลอง การสร้างเสริมความรอบรู้ด้านอาหารการบริโภคอาหารเพื่อ
สุขภาพแล้ว กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนการบริโภคอาหารไม่แตกต่างจากก่อนการทดลอง
2) หลังทดลอง กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนการบริโภคอาหารไม่แตกต่างจากระหว่าง
ทดลอง
3) หลังทดลอง กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนการบริโภคอาหารไม่แตกต่างจากก่อน
ทดลอง แต่เมื่อพิจารณาจากภาพประกอบ 28 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีแนวโน้มการบริโภคอาหารเพื่อ
สุขภาพไปในทางเพิ่มขึ้น เนื่องจากค่า Positive Ranks อยู่ระหว่าง 1.50 - 2.75 ซึ่งมีแนวโน้มเป็น
พฤติกรรมเชิงบวก
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ภาพประกอบ 28 กราฟแสดงทักษะการบริโภคอาหาร
2.2 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบจานวนของผู้ที่มีระดับความรอบรู้ด้านอาหาร ในแต่ละ
องค์ป ระกอบ ได้แก่ ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ ทั กษะด้านอาหาร และพฤติกรรมด้าน
อาหาร ก่อนและหลังการทดลอง แสดงผลดังตาราง 43
ตาราง 43 ผลการเปรียบเทียบจานวนของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามระดับความรู้ด้านอาหารและ
โภชนาการก่อนและหลังการทดลอง (n=20)
หลังการทดลอง

ระดับ
พื้นฐาน

ระดับ
ปฏิสัมพันธ์

ระดับ
วิจารณญาณ

รวม

ระดับพื้นฐาน
(Functional Level)

-

-

-

0

ระดับปฏิสัมพันธ์
(Interaction Level)

-

5

14

19

ระดับวิจารณญาณ
(Critical Level)

-

-

1

1

รวม

0

5

15

20

Sig

ก่อนการทดลอง

ก่อนการทดลอง
<0.01*

*มีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
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จากตาราง 43 พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมโปรแกรมสร้างเสริมความรอบรู้ด้านอาหารใน
ครูและบุคลากรทางการศึ กษาวัยเกษียณ จานวน 20 คน ก่อนเข้าร่วมโปรแกรมฯ มีระดับความรู้
ด้านอาหารและโภชนาการ อยู่ในระดับปฏิสัมพันธ์ (Interactive Level) หลังเข้าร่วมโปรแกรมฯ
อยู่ ในระดั บ วิ จารณญาณ (Critical Level) แสดงว่ามี ระดั บ ความรู้ด้ านอาหารและโภชนาการ
เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เป็นการตอบสมมติฐานในระยะที่ 3 ข้อที่ 1
ตาราง 44 ผลการเปรียบเทียบจานวนของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามระดับพฤติกรรมอาหารก่อน
และหลังการทดลอง (n=20)
หลังการทดลอง

ระดับ
พื้นฐาน

ระดับ
ปฏิสัมพันธ์

ระดับ
วิจารณญาณ

รวม

ระดับพื้นฐาน
(Functional Level)

-

-

-

0

ระดับปฏิสัมพันธ์
(Interaction Level)

-

3

13

16

ระดับวิจารณญาณ
(Critical Level)

-

-

4

4

0

3

17

20

Sig

ก่อนการทดลอง

ก่อนการทดลอง

รวม

<0.01*

*มีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตาราง 44 แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมโปรแกรมสร้างเสริมความรอบรู้ด้านอาหาร
ในครูและบุคลากรทางการศึกษาวัยเกษียณ จานวน 20 คน ก่อนเข้าร่วมโปรแกรมฯ ส่วนใหญ่มี
ระดั บพฤติก รรมด้านอาหารเพิ่ มขึ้น จากระดับ ระดับ ปฏิ สัมพั น ธ์ (Interactive Level) เป็ น ระดั บ
วิจารณญาณ (Critical Level) แสดงว่า มีระดับพฤติกรรมด้านอาหารเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 เป็นการตอบสมมติฐานในระยะที่ 3 ข้อที่ 3
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ตาราง 45 ผลการเปรียบเทียบจานวนกลุ่มตัวอย่างในระดับทักษะด้านอาหาร ก่อนทดลอง ระหว่าง
ทดลอง และหลังทดลอง (n=20)
การวัดผลการทดลอง
ก่อนทดลอง
ทักษะการเลือกอาหาร
F
I
C

ระหว่างทดลอง

หลังทดลอง

F

I

C

รวม

F

I

C

1
-

1
-

12
1

14
1

-

-

20
-

20
0

1

5
18

5

0

0

20

0

3
3

9
4
3
16

10
7
3

0

2
2

1
1
16
18

1
3
16

0

5
4
3
12

11
6
3

1
1

1
1

6
12
18

8
0
12

0

4
15
19

4
0
16

0

0

1
19
20

1
0
19

รวม
1
ทักษะการวางแผนและการจัดการ
F
1
I
C
รวม
1
ทักษะการเตรียมอาหาร
F
6
I
2
C
รวม
8
ทักษะการบริโภคอาหาร
F
I
C
1
รวม
1

20

20

20

20

รวม

20

20

20

20

F หมายถึ ง ระดั บ พื้ น ฐาน (Functional Level) ก่ อ นทดลอง หมายถึ ง ก่ อ นเข้ า ร่ว ม
โปรแกรมฯ
I หมายถึง ระดับปฏิสัมพันธ์ (Interaction Level) ระหว่างทดลอง หมายถึง เมื่อสิ้นสุด
โปรแกรมย่อยฯ ทั้งหมด
C หมายถึง ระดับวิจารณญาณ (Critical Level) หลังทดลอง หมายถึง เมื่อสิ้นสุดการ
วิจัย
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จากตาราง 45 แสดงว่า กลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมโปรแกรมฯ จานวน 20 คน มีการพัฒนา
ระดับทักษะด้านอาหารดังนี้
1) ทั ก ษะด้ า นการเลื อ กอาหาร พบว่ า มี ก ารพั ฒ นาจากระดั บ พื้ น ฐานไปสู่ ระดั บ
วิ จ ารณญาณ เมื่ อ สิ้ น สุ ด โปรแกรมย่ อ ยฯ ทั้ ง หมด จ านวน 12 คน และพั ฒ นาจากระดั บ
วิจารณญาณ ไปสู่ระดับวิจารณญาณเมื่อสิ้นสุดการวิจัย จานวน 20 คน
2) ทักษะด้านการวางแผนและการจัดการ พบว่ามีการพัฒนาจากระดับพื้นฐานไปสู่
ระดั บ วิ จ ารณญาณ เมื่ อ สิ้ น สุ ด โปรแกรมย่ อ ยฯ ทั้ งหมด จ านวน 9 คน และพั ฒ นาจากระดั บ
วิจารณญาณ ไปสู่ระดับวิจารณญาณเมื่อสิ้นสุดการวิจัย จานวน 19 คน
3) ทั ก ษะด้ า นการเตรียมอาหาร พบว่ามี การพั ฒ นาจากระดั บ พื้ น ฐานไปสู่ ระดั บ
วิจารณญาณ เมื่อสิ้นสุดโปรแกรมย่อยฯ ทั้งหมด จานวน 5 คน และมีการพัฒนาจากระดับพื้นฐาน
ไปสู่ระดับวิจารณญาณเมื่อสิ้นสุดการวิจัย จานวน 6 คน
4) ทั ก ษะด้ านการบริโภคอาหาร พบว่ามี การพั ฒ นาจากระดั บ พื้ น ฐานไปสู่ระดั บ
วิจารณญาณ เมื่อสิ้นสุดโปรแกรมย่อยฯ ทั้งหมด จานวน 4 คน และพัฒนาจากระดับวิจารณญาณ
ไปสู่ระดับวิจารณญาณเมื่อสิ้นสุดการวิจัย จานวน 19 คน
สรุป ว่า กลุ่ ม ตั วอย่ า งที่ เข้าร่วมโปรแกรมสร้างเสริม ความรอบรู้ด้ านอาหารในครูและ
บุคลากรทางการศึกษาวัยเกษียณ จานวน 20 คน มีระดับความรอบรู้ด้านอาหารเพิ่มขึ้นกว่าก่อน
เข้าร่วมโปรแกรมฯ อย่ างมี ระดับ นั ยสาคัญ ทางสถิติที่ 0.05 เมื่อวิเคราะห์ รายด้ านความรู้ด้ าน
อาหารและโภชนาการ และพฤติกรรมด้านอาหารพบว่า ก่อนเข้าโปรแกรมฯ กลุ่มตัวอย่างมีระดับ
ความรอบรู้ด้านอาหารเพิ่มขึ้นจากระดับปฏิสัมพันธ์ (Interactive Level) มีการพัฒนาระดับความ
รอบรู้ ด้ า นอาหารสู่ ร ะดั บ วิ จ ารณญาณ (Critical Level) เมื่ อ สิ้ น สุ ด การวิ จั ย เป็ น การตอบ
สมมติฐานการวิจัยในระยะที่ 3 ข้อที่ 4 แสดงดังภาพประกอบ 29 - 30
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ระดับความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ
20
15
10
5
0
F

I
ก่อนการทดลอง K

C
หลังการทดลอง K

ภาพประกอบ 29 ระดับความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ
ระดับพฤติกรรมด้านอาหาร
20
15
10
5
0
F

I
ก่อนการทดลอง FB

C
หลังการทดลอง FB

ภาพประกอบ 30 ระดับพฤติกรรมด้านอาหาร
สาหรับทักษะด้านอาหาร กลุ่มตัวอย่างมีการพัฒนาระดับความรอบรู้ด้านอาหารเพิ่มขึ้น
อย่างเห็นได้ชัด กล่าวคือก่อนเข้าร่วมโปรแกรมมีความรอบรู้ด้านอาหารระดับพื้นฐาน เมื่ อเข้าร่วม
โปรแกรมย่ อ ยฯ คื อ ระหว่ า งทดลอง มี พั ฒ นาการความรอบรู้ ด้ า นอาหารระดั บ ปฏิ สั ม พั น ธ์
(Interactive Level) และเมื่ อ สิ้ น สุ ด การวิ จั ย มี ร ะดั บ ความรอบรู้ ด้ า นอาหารอยู่ ใ นระดั บ
วิจารณญาณ (Critical Level) แสดงดังภาพประกอบ 31 – 34 และเป็นการตอบสมมติฐานการ
วิจัยในระยะที่ 3 ข้อที่ 2
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ระดับทักษะการเลือกอาหาร
25
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ก่อนการทดลอง

ระหว่างการทดลอง

C
หลังการทดลอง

ภาพประกอบ 31 ระดับทักษะการเลือกอาหาร
ระดับทักษะการวางแผนและการจัดการ
20
15
10
5
0
F
ก่อนการทดลอง

I
ระหว่างการทดลอง

C
หลังการทดลอง

ภาพประกอบ 32 ระดับทักษะการวางแผนและการจัดการ
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ระดับทักษะการเตรียมอาหาร
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ก่อนการทดลอง

ระหว่างการทดลอง

C
หลังการทดลอง

ภาพประกอบ 33 ระดับทักษะการเตรียมอาหาร
ระดับทักษะด้านการบริโภคอาหาร
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F
ก่อนการทดลอง

I
ระหว่างการทดลอง

C
หลังการทดลอง

ภาพประกอบ 34 ระดับทักษะการบริโภคอาหาร
3. การมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนาเสนอข้อมูลผ่านกิจกรรมในโปรแกรมฯ จาก
แบบประเมินพฤติกรรมความสนใจ การมีส่วนร่วมในกิจกรรม เนื่องจากโปรแกรมสร้างเสริมความ
รอบรู้ด้านอาหารในครูและบุคลากรทางการศึกษาวัยเกษียณ มีกลยุทธ์โปรแกรมคือ ความรอบรู้
ด้านอาหารสร้างได้ด้วยกระบวนการกลุ่มบนพื้นฐานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างเท่าเทียม จึงต้องมี
การสังเกตและประเมิน การเรียนรู้โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้อย่างเท่ าเทียมกัน ผู้วิจัยเป็น ผู้
ประเมินแสดงผลพฤติกรรมความสนใจ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมจานวน 5 ข้อ ข้อละ 20 คะแนน
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มี เกณฑ์ ก ารประเมิ น คื อ 80 – 100 คะแนน (ดี ม าก) 70 – 79 คะแนน (ดี ) 60 – 69 คะแนน
(ปานกลาง) ต่ากว่า 60 คะแนน (ต้องปรับปรุง) ประเด็นการประเมิน ดังนี้
1) ถามคาถามเพื่อความกระจ่างในสิ่งที่ตนยังไม่เข้าใจ หรือถามทบทวนความเข้าใจ
2) เสนอแนวคิด หรือ วิธีการแก้ไขปัญหา
3) ตั้งใจฟัง จดบันทึกและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
4) ตั้งใจทางานของทีมให้บรรลุเป้าหมาย ที่กาหนด โดยพื้นฐานของการมีส่วนร่วม
5) เปิดใจยอมรับต่อคาวิจารณ์ จากเพื่อน โดยการพิจารณาเพื่ อที่ จะยอมรับ และ/
หรือไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นของเพื่อนบนหลักการและเหตุผล
ผลการประเมินกลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมโปรแกรมฯ จานวน 4 ครั้งพบว่า ทุกคนมีพฤติกรรม
ความสนใจ การมีส่วนร่วมในกิ จกรรมอยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 92.50 – 100.00
นอกจากนี้ผู้วิจัยยังใช้วิธีการตั้งกติกาการเรียนรู้ร่วมกันในกลุ่มในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พูดคุยแต่
ละคนเท่าๆกัน ทุกคน เพื่อสร้างความมีส่วนร่วมและการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมกัน การใช้กลุ่มสังคม
สุขภาพผ่ านกลุ่ม LINE ส่ว นใหญ่ ทุ กคนมี ส่ วนร่วมในการแลกเปลี่ย นเรียนรู้ข้อมู ลด้ านอาหาร
ร่วมกัน โดยเฉพาะการส่งภาพอาหารที่รับประทานประจาวันในแต่ละมื้อเข้ามาในกลุ่ม การส่งต่อ
ข้อมูลด้านอาหารที่มีประโยชน์ สูตรเมนูอาหารสุขภาพ วิธีการประกอบอาหาร การเตรียมอาหาร
รวมทั้ งการเลื อกอาหารในสถานการณ์ ต่างๆ มาเรีย นรู้ร่วมกั น ในกลุ่ม เป็ น ระยะ ตามลั กษณะ
ชีวิตประจาวันของแต่ละคนด้วย
นอกจากนี้ผู้วิจัยได้ประเมินการเรียนรู้ผ่านใบงานในกิจกรรม โดยมีแบบประเมินใบงาน
ใช้สาหรับประเมินการเรียนรู้ของกลุ่มตัวอย่าง โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนคือ 4 คะแนน (ดีมาก)
3 คะแนน (ดี) 2 คะแนน (ปานกลาง) 1 คะแนน (ปรับปรุง) เกณฑ์ตัดสินคุณภาพใบงาน 16-20
คะแนน (ดีมาก) 11-15 คะแนน (ดี) 6-10 คะแนน (พอใช้) 0-5 คะแนน (ปรับปรุง) มีประเด็นใน
การประเมินจานวน 5 ข้อ ข้อละ 4 คะแนน รวม 20 คะแนน ดังนี้
1) ตรงตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด
2) ความถูกต้องครบถ้วน
3) การประยุกต์ความรู้ไปใช้
4) ความคิด วิเคราะห์ สร้างสรรค์
5) คุณภาพของชิ้นงาน
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ผลการประเมินใบงาน กลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมโปรแกรมฯ จานวน 4 ครั้งพบว่า มีค่าเฉลี่ย
อยู่ระหว่าง 12.20 – 16.00 ซึ่งอยู่เกณฑ์ในระดับดี – ดีมาก แสดงว่าคุณภาพของใบงานกิจกรรมที่
กลุ่มตัวอย่างเข้าร่วม กลุ่มตัวอย่างให้ความสนใจตั้งใจในการเข้าร่วมแต่ละกิจกรรม พยายามเขียน
เรียนรู้ไปพร้อมๆกับใบงานกิจกรรม
ส่วนที่ 2 การประเมินผลตัวบ่ งชี้ทางชีวภาพ (Biomarkers) จากการเข้าร่วมโปรแกรมฯ
ประกอบด้วย 1) ดัชนีมวลกาย (Body Mass Index : BMI) 2) ร้อยละไขมันในร่างกาย (Body fat
percentage) สาหรับ 3) เส้นรอบเอว ผู้วิจัยเก็บข้อมูลเพิ่มเติม เนื่องจากเป็นหนึ่งในกิจกรรมการ
ประเมิน สุขภาพเบื้ องต้น ด้วยตนเอง ซึ่งกลุ่มตั วอย่างสามารถวัดได้ด้ วยตนเอง การเก็บข้อมู ล
จ านวน 4 ครั้ง ตามจ านวนครั้ง ที่ เข้ า มาเข้ า ร่ว มโปรแกรมฯ วิ เคราะห์ ผ ลทางสถิ ติ One way
repeated ANOVA แสดงผลดังตาราง 46
ตาราง 46 ผลการประเมินผลตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ (Biomarkers) จากการเข้าร่วมโปรแกรมฯ
คนที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ดัชนีมวลกาย (kg/m2)
(ครั้งที)่
1
2
3
4
23.2 22.7 22.9
22.8
24 23.8 24
23.6
23.5 23.4 23.3
22.8
25.2 25.2 25.1
25
31.8 31.5 31.4
31.3
23.5 23.5 23.1
22.2
23.7 23.5 23.3
22.9
23.2 23.2 22.7
23.2
23.5 22.8 22.9
22.6
29.9 29.4 29.9
29.9
24.8 24.8 24.5
24.5
23.7 23.6 23.6
23
23.2 22.7 22.9
22.8
27.7 27.7 27.5
27.1
25.9 25.7 25.7
25.6
23.8 23.7 23.6
23.5
23.4 23 23.4
23.4
24.1 24 24.1
23.9
27.5 27.8 27.5
27.1
27.9 26.8 26.7
26.6

ร้อยละไขมันในร่างกาย(%)
(ครั้งที)่
1
2
3
4
28.7 28.1
28
27.8
32.1 32.1 32.2 32.1
30.6 30.5 30.2 29.8
30.6 30.6 30.5 30.5
35.9 35.5 35.4 35.3
29.3 29.3
29
28.9
31.7 31.7
31
30.7
30.5 30.5
30
29.9
30.7 30.5 30.6 30.2
39.2 39.1 39.7 39.7
33.7 33.5 33.4 33.2
34
33
33
30
28.7 28.1
28
27.8
37.2 37.2
37
36.5
35.6 35.3 35.3 35.1
33.1
33
32
31.5
40
31.1 31.5 31.2
31.1 31.5 31.2 30.5
37.3 37.5 37.2
37
39.2 38.8 37.2 36.1

เส้นรอบเอว (cm)
(ครั้งที)่
1
2
3
75
75
75
94
94
84
75
74
73
87
87
85
112 105
100
70
70
69
80
80
75
80
81
79
78
78
78
103 103
100
82
82
81
94
93
90
75
75
75
82
85
78
90.4
90
90
91
91
90
85
83
88
82
82
82
85
85.3
85
90
90
90

4
75
76
72
83
100
68
73
79
75
97
80
90
75
76
87
89
89
81
84
90
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ตาราง 46 (ต่อ)
คนที่

̅X
S
F
Sig
ครั้งที่
1
2
3
4

ดัชนีมวลกาย (kg/m2)
ร้อยละไขมันในร่างกาย(%)
เส้นรอบเอว (cm)
(ครั้งที)่
(ครั้งที)่
(ครั้งที)่
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
25.27 24.99 24.93 24.73 33.72 33.08 32.85 32.49 86.12 85.56 83.60
2.45 2.43 2.46 2.50 3.48 3.17 3.14 3.16 9.83 8.92 8.28
14.04
5.29
10.77
<0.01*
<0.01*
0.02*
เปรียบเทียบรายคู่
เปรียบเทียบรายคู่
เปรียบเทียบรายคู่
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
0.27* 0.33* 0.53*
0.64 0.87 1.28
0.56* 2.52*
0.06 0.26
0.23 0.64*
1.96
0.20
0.41

4
82.15
8.50

4
3.97*
3.41*
1.45*

*มีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตาราง 46 แสดงว่ า กลุ่ ม ตั วอย่ างที่ เข้ าร่วมโปรแกรมสร้างเสริม ความรอบรู้ด้ าน
อาหารในครูและบุคลากรทางการศึกษาวัยเกษียณจานวน 20 คน มีผลการประเมินผลตัวบ่งชี้ทาง
ชีวภาพ (Biomarkers) จากการประเมินสุขภาพทางกายเบื้องต้น จานวน 4 ครั้ง พบว่า 1) ดัชนีมวล
กาย (Body Mass Index : BMI) ลดลงอย่างต่อเนื่องจากครั้งที่ 1 - 4 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 เมื่อเปรียบเทียบรายคู่พบว่า ดัชนีมวลกายครั้งที่ 2 3 และ 4 ลดลง อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิ ติ ที่ ระดั บ 0.05 โดยผลดั ช นี ม วลกายลดลงอยู่ ระหว่ า ง 0.20 – 1.30 กิ โลกรัม / เมตร 2
2) ร้อยละไขมันในร่างกาย (Body fat percentage) ลดลงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
เมื่ อ เปรีย บเที ย บรายคู่ พ บว่ า ร้อ ยละไขมั น ในร่า งกาย ในครั้ง ที่ 2 และครั้ง ที่ 4 ลดลงอย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผลร้อยละไขมันในร่างกายลดลงอยู่ระหว่าง 0.10% – 8.80 %
3) เส้นรอบเอว (Waist circumference) ลดลงอย่างต่อเนื่องจากครั้งที่ 1 -4 อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติ ที่ ระดับ 0.05 เมื่ อ เปรีย บเที ย บรายคู่ พ บว่า เส้ น รอบเอวครั้งที่ 2 3 และ 4 ลดลง อย่ างมี
นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ระดั บ 0.05 โดยผลเส้ น รอบเอวลดลงอยู่ ระหว่าง 1.00 ซม. – 18.00 ซม.
สรุปว่าโปรแกรมสร้างเสริมความรอบรู้ด้านอาหารในครูและบุคลากรทางการศึกษาวัยเกษียณ
สามารถท าให้ ดั ช นี ม วลกาย (Body Mass Index : BMI) ร้ อ ยละไขมั น ในร่ า งกาย (Body fat
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percentage) และเส้นรอบเอว (waist circumference) ลดลงอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ
0.05 ดังภาพประกอบ 35 - 37

ภาพประกอบ 35 การเปลี่ยนแปลงของค่าดัชนีมวลกายของกลุ่มตัวอย่าง
จากการเข้าร่วมโปรแกรมฯ

ภาพประกอบ 36 การเปลี่ยนแปลงของร้อยละไขมันในร่างกายของกลุม่ ตัวอย่าง
จากการเข้าร่วมโปรแกรมฯ
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ภาพประกอบ 37 การเปลี่ยนแปลงเส้นรอบเอวของกลุ่มตัวอย่างจากการเข้าร่วมโปรแกรมฯ
ผลการถอดบทเรีย นความรอบรู้ด้ านอาหาร (After Action Review) หลั งการเข้ าร่วม
โปรแกรมฯ สรุปดังนี้
1) การเลือกอาหารเพื่อสุขภาพ มีการอ่านโภชนาการเพิ่มมากขึ้น เลือกอาหารที่มีผัก
ผลไม้มากขึ้น เริ่มสนใจในการปลูกผักด้วยตนเอง มีการนาพืชผักสด ดอกไม้ต่างๆ ที่ปลูกเองมา
ปรับ ใช้ เป็ น วั ต ถุ ดิ บ ประกอบอาหาร โดยค้ น หาข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม จากอิ น เตอร์เน็ ต น าหลั ก 3 ป.
ประโยชน์ ประหยัด ปลอดภัย ไปปรับใช้ในชีวิตประจาวัน
2) การวางแผนและการจัดการอาหารเพื่อสุขภาพ มีการเปรียบเทียบคุณภาพและ
ราคา ทาให้ประหยัดค่าใช้จ่ายมากขึ้นเนื่องจากมีการวางแผน
3) การเตรีย มอาหารเพื่ อสุ ขภาพ มี การใช้สมุ น ไพรเพื่ อช่วยในการเตรียมอาหาร
สุขภาพอย่างสร้างสรรค์ เช่น ใช้ใบมะกรูดเพื่อลดการปรุงประกอบ ใช้แก่นตะวันเพื่อดูดซับไขมันใน
อาหาร หาข้อมูลอาหารจาก Google YouTube เกี่ยวกับวิธีประกอบอาหาร การประยุกต์ใช้ต่างๆ
หลากหลาย ร้านอาหารไหนที่ดีต่อสุขภาพ มาปรับเป็นอาหารของตนเอง
4) การบริโภคอาหารเพื่ อ สุ ข ภาพ มี ก ารสร้า งสรรค์ เมนู สุ ข ภาพของตนเองและ
ครอบครัว เช่น โจ๊กน้าท่วม , มัสมั่นแก่นตะวัน, ผัดวุ้นเส้นใส่ไข่ใส่กระเทียมดอง , น้าพริกปลาทู
และผักต้ม , ต้มจับฉ่าย, แกงส้มผักรวมมิตร , แกงเลียงปลาดุกย่าง กุ้ง เห็ดมากกว่ า 3 อย่าง ใส่
ผักต่างๆ , ขนมจีนน้ายา น้าเงี้ยว ผักสด เป็นต้น
สาหรับการปฏิบัติตามแผนการบริโภคอาหารนั้นพบว่า กลุ่มตัวอย่างสามารถปฏิบัติได้
ตามแผนร้อยละ 90 - 100 จานวน 5 คน ปฏิบัติได้ตามแผนบางส่วน ร้อยละ 50 - 80 จานวน
9 คน ปฏิบัติได้ตามแผนร้อยละ 30- 40 จานวน 4 คน ไม่ได้ทาตามแผน จานวน 2 คน นอกจากนี้
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การค้นหาข้อมูลในอินเตอร์เน็ตเกี่ยวกับอาหารและโภชนาการ จานวน 17 ราย คิดเป็นร้อยละ 85
การถ่ายทอดแก่บุคคลอื่น เพื่อน ครอบครัว จานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 85
ส่ วนที่ 3 ประเมิ น ความพึ งพอใจ โดยใช้ แบบประเมิ น ความพึ งพอใจต่ อ การเข้าร่วม
โปรแกรมสร้างเสริมความรอบรู้ด้านอาหารในครูและบุคลากรทางการศึกษาวัยเกษียณจานวน 20
คน และการถอดบทเรียนความรอบรู้ด้านอาหาร จากการเข้าร่วมโปรแกรมฯ ซึ่งการประเมินความ
พึงพอใจนั้ นเป็นการเก็บข้อมูลส่วนหนึ่งจากโปรแกรมย่อยที่ 4 การสร้างเสริมความรอบรู้ ด้าน
อาหารด้านการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ สรุปดังตาราง 47
ตาราง 47 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโปรแกรมฯ
ระดับความพึงพอใจ (คน)
ลาดับ

รายการ

มาก
ที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

น้อย

น้อย
ที่สุด

X̅

ผลการ
ประเมิน

1

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีประโยชน์

17

3

-

-

-

4.85 มากที่สุด

2

ท่านได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม

13

5

2

-

-

4.55 มากที่สุด

3

รูปแบบ หัวข้อความรู้ในการจัด
กิจกรรมเหมาะสม

13

7

-

-

-

4.65 มากที่สุด

4

ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความ
เหมาะสม

10

10

-

-

-

4.50 มากที่สุด

5

การประชาสัมพันธ์กิจกรรม

4

16

-

-

-

4.20

มาก

6

สถานที่จัดกิจกรรมมีความเหมาะสม

5

13

2

-

-

4.15

มาก

7

กิจกรรมน่าสนใจ มีประโยชน์ ได้
ความรู้

16

4

-

-

-

4.80 มากที่สุด

8

สามารถนาความรู้ที่ได้รับไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน

14

5

1

-

-

4.65 มากที่สุด

9

สามารถนาความรู้ไปเผยแพร่
ถ่ายทอดได้

12

7

1

-

-

4.55 มากที่สุด

10

ภาพรวมความพึงพอใจในการจัด
กิจกรรม

14

6

-

-

-

4.70 มากที่สุด
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จากตาราง 47 แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมโปรแกรมฯ จานวน 20 ราย มีความพึง
พอใจ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ระหว่าง 4.15 – 4.85 อยู่ในระดับมาก – มากที่สุด โดยกิจกรรมที่มี
ความประทับใจมากที่สุด จากการถอดบทเรียนกลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมโปรแกรมฯ จานวน 20 ราย
สรุปประเด็นความพึงพอใจจากการเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้
1) การสร้างสรรค์เมนูของตนเอง ให้วิเคราะห์เมนูของตนเอง ทาให้เป็นการสารวจ
ตนเองได้ดี เห็นภาพการกระทาของตนเอง
2) การได้ร่วมกัน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในการรับประทานอาหารก่อนเข้าร่วม
โครงการ และภาพหลังจากเข้าร่วมโครงการแล้ว ทาให้ได้รับความรู้เพิ่มขึ้น และสามารถนาไปปรับ
พฤติกรรมการรับประทานอาหารของตนเองเห็นแนวคิดต่างๆ ของผู้เข้าอบรม เป็นความรู้ที่ไม่เคย
คิด หรือทราบมาก่อน
3) การเลือกอาหารเพื่อสุขภาพ เนื่องจากทาให้รู้จักเลือกวัตถุดิบไปประกอบอาหารได้
ดีมากขึ้น
4) การวางแผนและจัดการอาหารเพื่อสุขภาพ กิจกรรม 2:1:1 และการปรุ งอาหารลด
หวานมันเค็ม 6:6:1 เนื่องจากได้ประโยชน์มาก ปรับใช้ในชีวิตประจาวันได้ดี
5) การดู แ ลให้ ค าแนะน าของผู้ วิ จั ย การติ ด ตามต่ อ เนื่ อ ง และการให้ ค วามรู้ ที่ มี
ประโยชน์
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บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
โปรแกรมสร้างเสริมความรอบรู้ด้านอาหารในครูและบุคลากรทางการศึกษาวัยเกษียณ
เป็ น การวิจัย และพั ฒ นา (Research & Development) โดยใช้วิธีก ารวิจัยแบบผสมผสาน (Mix
Method Research) ด้วยรูปแบบตัวหลักและตัวรองตามลาดับ (Sequential Dominant and Less
Dominant Design) โดยมีวิธีวิจัยเชิงปริมาณเป็นตัวหลัก และวิธีวิจัยเชิงคุณภาพเป็นตัวรอง
ความมุ่งหมายของการวิจยั
การวิจัยครั้งนี้กาหนดความมุ่งหมายหลัก เพื่อพัฒนาโปรแกรมสร้างเสริมความรอบรู้ด้าน
อาหารในครูและบุคลากรทางการศึกษาวัยเกษียณ โดยกาหนดความมุ่งหมายเฉพาะคือ
1. เพื่ อ ศึ ก ษาองค์ ป ระกอบ ตั ว ชี้ วั ด สร้ า งแบบประเมิ น ความรอบรู้ ด้ า นอาหาร
การประเมิ น ระดั บ ความรอบรู้ด้ านอาหารของครูและบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาวัย เกษี ย ณ และ
แนวทางการจัดโปรแกรมฯ
2. เพื่ อ สร้ า งและพั ฒ นาโปรแกรมสร้ า งเสริ ม ความรอบรู้ ด้ า นอาหารในครู และ
บุคลากรทางการศึกษาวัยเกษียณ
3. เพื่อทดลอง และประเมินผลการใช้โปรแกรมสร้างเสริมความรอบรู้ด้านอาหารใน
ครูและบุคลากรทางการศึกษาวัยเกษียณ
วิธีการดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ดาเนินการวิจัยโดยแบ่งเป็นระยะการวิจัยตามแนวทางการของการวิจัยและ
พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับความมุ่งหมายเฉพาะของการวิจัย 3 ระยะ ประกอบด้วย
ระยะที่ 1 การศึกษาองค์ประกอบ ตัวชี้วัด สร้างแบบประเมินความรอบรู้ด้านอาหาร
การประเมิ น ระดั บ ความรอบรู้ด้ านอาหารของครูและบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาวัย เกษี ย ณ และ
แนวทางการจั ด โปรแกรมฯ ในระยะนี้ เป็ น การศึ ก ษาเอกสารงานวิจั ย ที่ เกี่ ย วข้อ ง การทบทวน
วรรณกรรมอย่ า งเป็ น ระบบ (Systematic Review) จากเอกสารและงานวิจั ย จ านวน 46 เรื่อ ง
การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับความรอบรู้ด้านอาหาร จานวน 5 คน เพื่อให้ได้องค์ประกอบ
ตัวชี้วัด ความรอบรู้ด้านอาหาร จากนั้นสร้างแบบประเมินความรอบรู้ด้านอาหาร (Food Literacy
Questionnaires) ตรวจสอบคุณภาพของแบบประเมินฯ นาไปประเมินความรอบรู้ด้านอาหารของ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาวัยเกษียณ จานวน 170 คน วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ รวบรวมข้อมูล
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และวิเคราะห์ผล เพื่อให้ทราบระดับความรอบรู้ด้านอาหาร จากนั้นสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง
กลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บริหารสานักงานคณะกรรมส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษาจานวน 5 คน โดยใช้แบบสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น แล้วดาเนินการสรุป
อุปนัย (Analytic Induction) ร่วมกับผลการประเมินความรอบรู้ด้านอาหาร เพื่อได้แนวทางในการ
จัดโปรแกรมฯ ที่มีความเหมาะสมกับครูและบุคลากรทางการศึกษาวัยเกษียณ
ระยะที่ 2 การสร้างและพัฒนาโปรแกรมสร้างเสริมความรอบรู้ด้านอาหารในครูและ
บุคลากรทางการศึกษาวัยเกษี ย ณ ผู้วิจัยน าผลการสังเคราะห์ ที่ ได้จากระยะที่ 1 มาวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบรูปแบบความรอบรู้ด้านอาหาร และการเรียนรู้อย่างมีความหมาย
ตามทฤษฎี ข องดี ฟิ ง ค์ (Dee Fink’s Taxonomy) แนวคิ ด การประเมิ น แบบเสริ ม พลั ง อ านาจ
(Empowerment Evaluation) และการจั ด การเรี ย นรู้ แ บบมี ส่ ว นร่ ว มโดยวิ ธี ก ระบวนการกลุ่ ม
(Group Process) เพื่อสร้างโปรแกรมฯ ซึ่งประกอบด้วย 4 โปรแกรมย่อย คือ 1. โปรแกรมสร้าง
เสริมความรอบรู้ด้านอาหารด้านการเลือกอาหารเพื่อสุขภาพ 2. โปรแกรมสร้างเสริมความรอบรู้
ด้านอาหารด้านการวางแผนและจัดการอาหารเพื่อสุขภาพ 3. โปรแกรมสร้างเสริมความรอบรู้ด้าน
อาหารด้านการเตรียมอาหารเพื่อสุขภาพ 4. โปรแกรมสร้างเสริมความรอบรู้ด้านอาหารด้านการ
บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ จากนั้นประเมินคุณภาพของโปรแกรมฯ โดยผู้เชี่ยวชาญจานวน 5 ราย
ตามมาตรฐานการประเมินโครงการได้แก่ ด้านการใช้ประโยชน์ของโปรแกรม (Utility Standard)
ด้ า นความเป็ น ไปได้ ข องโปรแกรม (Feasibility Standard) ด้ านความเหมาะสมของโปรแกรม
(Propriety Standard) และด้านความถูกต้องของโปรแกรม (Accuracy Standard) แล้วปรับปรุง
แก้ไขครั้งที่ 1 ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ นาไปทดลองนาร่องโปรแกรมฯ (Pilot Prototype)
ในกลุ่มตัวอย่างขนาดเล็ก จานวน 2 กลุ่ม กลุ่มละ 3 คน รวม 6 คน ซึ่งได้มาโดยการคัดเลือกแบบ
บังเอิญ (Accidental Sampling) เก็บข้อมูลและประเมินผลโดยการตอบแบบประเมินความรอบรู้
ด้ า นอาหาร ร่ ว มกั บ เทคนิ ค การถอดบทเรี ย น (After Action Review) สรุ ป ข้ อ มู ล ด้ ว ยวิ ธี ก าร
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และปรับปรุงแก้ไขครั้งที่ 2 เพื่อให้ได้โปรแกรมฯ ที่มีคุณภาพ
ระยะที่ 3 การทดลองใช้และประเมินผลของโปรแกรมสร้างเสริมความรอบรู้ด้าน
อาหารในครูและบุคลากรทางการศึกษาวัยเกษียณ เป็นการทดลองใช้จริงกับครูและบุคลากร
ทางการศึกษาวัยเกษียณที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จานวน 20 ราย ซึ่งได้มาโดยคัดเลือกตามเกณฑ์คัด
เข้าที่กาหนดคือ อายุ 60 ปีขึ้นไป ค่าดัชนีมวลกาย 23.00 ขึ้นไป มีความสมัครใจ ยินดีเข้าร่วม
โปรแกรมฯ โดยกลุ่มตัวอย่างเข้าร่วมโปรแกรมย่อยทั้ง 4 โปรแกรม 12 กิจกรรมย่อย (กิจกรรมละ
1-2 ชม.) เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ ร่วมกับการติดตามผลต่อเนื่องจนครบระยะเวลา เก็บข้อมูลโดย
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การตอบแบบประเมิ น ความรอบรู้ ด้ า นอาหาร การสั ง เกตการมี ส่ ว นร่ ว มแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้
การประเมินคุณภาพของใบงานกิจกรรมต่างๆ การนาเสนอข้อมูลผ่านกิจกรรมในโปรแกรมฯ และ
ใบบัน ทึ ก การวางแผนบริโภคอาหาร วิเคราะห์ ข้อมูลเชิงปริม าณโดยใช้โปรแกรมคอมพิ วเตอร์
สาเร็จรูป ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป การแจกแจงความถี่
ค่ า เฉลี่ ย ค่ า ร้ อ ยละ ใช้ ส ถิ ติ อ้ า งอิ ง (Inferential Statistics) ด้ ว ยสถิ ติ แ บบนอนพาราเมตริ ก
(Nonparametric Statistics) Wilcoxon sign rank test , McNemar test , Friedman test และ
Kendall Coefficient of Concordance เพื่ อ เปรี ย บเที ย บความรอบรู้ ด้ า นอาหาร ทั ก ษะด้ า น
อาหารพฤติกรรมด้านอาหาร และระดับความรอบรู้ด้านอาหารก่อนและหลังทดลอง และสถิติแบบ
พาราเมตริก (Parametric Statistics) โดยใช้ One way repeated ANOVA วิเคราะห์ผลตัวบ่งชี้
ทางชีวภาพ ได้แก่ ดัชนีมวลกาย ร้อยละไขมันในร่างกาย เส้นรอบเอว วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
ด้วยการถอดบทเรียนหลังเข้าร่วมโปรแกรมฯ (After Action Review) สรุปประเด็นด้วยเทคนิค
วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) สรุปข้อมูลและอภิปรายผลการใช้โปรแกรม
สรุปผลวิจัย
ผู้วิจัยขอสรุปผลการวิจัยตามความมุ่งหมายเฉพาะดังนี้
1. ผลการศึกษาองค์ประกอบ ตัวชี้วัด การสร้างแบบประเมินความรอบรู้ด้านอาหาร
การประเมิ น ระดั บ ความรอบรู้ด้ านอาหารของครูและบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาวัย เกษี ย ณ และ
แนวทางการจัดโปรแกรมฯ
1.1 องค์ประกอบ ตัวชี้วัดความรอบรู้ดา้ นอาหาร สามารถสรุปความหมายความ
รอบรู้ด้านอาหารได้ว่า เป็นการเสริมสร้างความสามารถของบุคคลให้มีความรู้ความเข้าใจอาหาร
และโภชนาการ ทักษะด้านอาหาร ในการเลือกอาหาร การวางแผนและการจัดการ การเตรียม
อาหาร และการบริโภคอาหารได้ในบริบทของตนเองเพื่อให้มีพฤติกรรมด้านอาหารที่ดี ความรอบรู้
ด้านอาหาร ซึ่งประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก 60 ตัวชี้วัด ได้แก่
องค์ ประกอบที่ 1 ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ (Food and nutrition
knowledge) มี 20 ตัวชี้วัด
อ งค์ ป ระ ก อ บ ที่ 2 ทั ก ษ ะ ด้ า น อ า ห า ร (Food skills) มี 20 ตั ว ชี้ วั ด
ประกอบด้วย องค์ประกอบย่อย 4 องค์ประกอบ คือ
2.1) ทักษะการเลือกอาหาร (Selection) มี 5 ตัวชี้วัด
2.2) ทั ก ษ ะก ารวางแผน และการจั ด ก ารอาห าร (Planning and
management) มี 5 ตัวชี้วัด
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2.3) ทักษะการเตรียมอาหาร (Preparing) มี 5 ตัวชี้วัด
2.4) ทักษะการบริโภคอาหาร (Eating) มี 5 ตัวชี้วัด
องค์ประกอบที่ 3. พฤติกรรมด้านอาหาร (Food behaviors) มี 20 ตัวชี้วัด
จากการศึกษาองค์ประกอบ ตัวชี้วัดความรอบรู้ด้านอาหาร พบว่าการศึกษาวิจัยในประเทศไทยยัง
ไม่มีผู้ให้คานิยาม ความหมาย เกี่ยวกับความรอบรู้ด้านอาหารโดยตรง ทาให้งานวิจัยความรอบรู้
ด้านอาหารยังต้องการศึกษาวิจัยเพิ่มเติม ด้วยทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบโดยมีงานวิจัยที่
เข้าเกณฑ์จานวน 46 เรื่อง พบว่าการให้ความหมาย นิยามความรอบรู้ด้านอาหารนักวิชาการให้
ความสาคัญในระดับบุคคลมากขึ้น โดยส่วนใหญ่ให้ความหมายความรอบรู้ด้านอาหารนั้นเป็น
การเสริมพลังของบุคคล ครอบครัว ชุมชน หรือ ประชาชนที่จะป้องกัน เพื่อให้มีการบริโภคอาหาร
อย่ างมี คุ ณ ภาพ ตลอดจนการเปลี่ ย นแปลงและเสริม สร้างการบริโภคได้ อย่ างยื ด หยุ่ น ได้ ซึ่ ง
ประกอบด้วยความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทักษะ และ พฤติกรรมที่ได้รับการวางแผน การจัดการ
การเลือก การเตรียม และการบริโภคอาหาร อย่างพิจารณา เพื่อให้ตอบสนองความต้องการการ
บริโภคนั้น การศึกษาสะท้อนให้เห็นว่าคนไทยกับคนต่างประเทศนั้น มีบริบทที่มีความแตกต่างกัน
ในการดารงชีวิตทั้งในระดับบุคคล สังคมวัฒนธรรม และประเทศชาติ จึงต้องนาข้อมูลที่สังเคราะห์
จากการทบทวนวรรณกรรมมาวิเคราะห์ร่ว มกับทัศนะของผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารในประเทศไทย
จานวน 5 ท่าน เพิ่มเติมเพื่อสรุปให้ได้ความหมาย องค์ประกอบ ตัวชี้วัดที่มีความเหมาะสมกับ
ผู้สูงอายุไทยมากที่ สุด ซึ่งองค์ประกอบความรอบรู้ด้านอาหารที่ นั กวิชาการ และสถาบันต่างๆ
สังเคราะห์โดยให้ความหมายมากที่สุด และสอดคล้องกับผลการสรุปประเด็นจากการสัมภาษณ์
ผู้ เชี่ ย วชาญด้ า นอาหารในประเทศไทย คื อ 1) ความรู้ด้ านอาหารและโภชนาการ (Food and
nutrition knowledge) 2) ทั ก ษะด้ า นอาหาร (Food skills) ประกอบด้ ว ย การเลื อ กอาหาร
(Selecting) การวางแผนและการจั ด การ (Planning and Management) การเตรี ย มอาหาร
(Preparing) การบริโภค (Eating) และ3) พฤติกรรมด้านอาหาร (Food behaviors) สาหรับระดับ
ความรอบรู้ด้านอาหารนั้น จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าส่วนใหญ่นักวิชาการต่างประเทศนา
แนวคิดระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพของ Nutbeam มาปรับใช้โดยให้ความหมายในแต่ละระดับ
โดยแบ่ ง ออกเป็ น 3 ระดั บ ได้ แ ก่ ระดั บ ขั้ น พื้ น ฐาน (Functional Level) ระดั บ ปฏิ สั ม พั น ธ์
(Interactive Level) ระดั บ วิ จ ารณญาณ (Critical Level) ในขณะที่ ตั ว ชี้ วั ด นั้ น ได้ ก าหนดจาก
องค์ประกอบที่ได้จากทบทวนวรรณกรรมข้างต้น ร่วมกับ สรุปข้อมูลอุปนัย (Analytic Induction)
จากผลการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารในประเทศไทย เพื่ อได้ตัวชี้วัดที่มีความเหมาะสมกั บ
ผู้สูงอายุไทย โดยกาหนดตัวชี้วัดตาม 3 องค์ประกอบหลัก ภายใต้ 4 ทักษะด้านอาหารที่สาคัญ
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ได้แก่ กลุ่ม A การเลือกอาหาร กลุ่ม B การวางแผนและการจัดการ กลุ่ม C การเตรียมอาหาร กลุ่ม
D การบริโภคอาหาร รวมทั้งหมดจานวน 60 ตัวชี้วัด
1.2 ผลการสร้ า งแบบประเมิ น ความรอบรู้ ด้ า นอาหาร (Food Literacy
Questionnaires) ของครูและบุคลากรทางการศึกษาวัยเกษียณ ประกอบด้วยข้อคาถาม จานวน
74 ข้อ แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้ อ มู ล ทั่ ว ไป จ านวน 12 ข้ อ เป็ น แบบสอบถามชนิ ด ปลายปิ ด
การตอบคาถามแบบเลือกตอบ เพื่อสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน
ตอนที่ 2 ความรอบรู้ด้านอาหาร จานวน 62 ข้อ โดยแบบประเมินแต่ละข้อ
จะ สามารถวัดประเมินได้ครบตามจานวนตัวชี้วัดซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ตามองค์ประกอบความ
รอบรู้ด้านอาหารประกอบด้วย ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ 20 ข้อ ลักษณะข้อคาถามแบบ
เลือกตอบ ประเมินระดับคะแนนภาพรวม (Holistic rubrics) ทักษะด้านอาหาร 21 ข้อ ลักษณะ
ข้อคาถามแบบบรรยายตอบตามข้อคาถามจากสถานการณ์ที่กาหนด เกณฑ์การประเมิน Scoring
rubrics ลักษณะเป็นระดับคะแนนแบบแยกส่วน (Analytic rubrics) พฤติกรรมด้านอาหาร 21 ข้อ
ลักษณะข้อคาถามแบบเลือกตอบ แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ตามมาตรวัด
ลิเคริ์ท (Likert scale) 4 ระดับ ประเมินระดับคะแนนภาพรวม (Holistic rubrics) กาหนดเกณฑ์
การให้คะแนนระดับความรอบรู้ด้านอาหารสาหรับใช้ในแบบประเมินความรอบรู้ด้านอาหาร แบ่ง
ออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 1) ระดับพื้นฐาน (Functional Level) โดยเกณฑ์การให้คะแนนน้อยกว่า
หรือ เท่ า กั บ ร้อ ยละ 40 2) ระดั บ ปฏิ สั ม พั น ธ์ (Interactive Level) โดยเกณฑ์ ก ารให้ ค ะแนนอยู่
ระหว่างร้อยละ 41 ถึง 80 3) ระดับวิจารณญาณ (Critical Level) โดยมีเกณฑ์ การให้คะแนน
ตั้งแต่ร้อยละ 81 ขึ้นไป
1.3 ผลการประเมินระดับความรอบรู้ด้านอาหารของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาวัยเกษียณพบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 60 – 69 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรีและโท
ไม่มีรายได้หลักหลังเกษียณ วิธีเลือกซื้อวัตถุดิบในการปรุ งอาหารส่วนใหญ่เลือกซื้อด้วยตนเอง
ประกอบอาหารด้ วยตนเอง 1-2 มื้ อ จานวนมื้ อ หลั กในการรับ ประทานอาหารต่ อวัน 3 มื้ อ ให้
ความสาคัญในการรับประทานมื้อเช้า รับประทานอาหารมื้อว่างอยู่ในช่วงเวลาสาย มีความรู้ด้าน
อาหารและโภชนาการน้ อยกว่า ร้อยละ 40 ในประเด็น ของอธิบายการเก็ บรักษาอาหารที่ยังคง
คุณค่าทางอาหารร้อยละ 28 อธิบายการล้างมือด้วยสุขลักษณะที่ถูกต้องเหมาะสมได้ร้อยละ 34
ในขณะที่ ทั ก ษะด้ า นอาหารมี ค ะแนนน้ อ ยกว่ าร้อ ยละ 40 ได้ แ ก่ ทั ก ษะการเลื อ กอาหาร เรื่อ ง
วิเคราะห์ฉลากโภชนาการก่อนเลือกซื้ออาหารร้อยละ 38 ทักษะการเตรียมอาหาร เรื่ องการล้างมือ
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ให้ ส ะอาดก่ อนหยิ บ จับ วัต ถุ ดิ บ และอาหารต่ างๆ ร้อ ยละ 34 การท าความสะอาดวัต ถุ ดิ บ และ
อุปกรณ์ครัวร้อยละ 25 การปรุงประกอบอาหารโดยควบคุมหวานมันเค็มร้อยละ 30 สาหรับทักษะ
การวางแผนและการจัดการ และทักษะการบริโภคอาหารส่วนใหญ่มีคะแนนมากกว่าร้อยละ 41
ขึ้นไป นอกจากนี้ยังพบว่ามีพฤติกรรมด้านอาหารมากกว่าร้อยละ 81 ทุกข้อ โดยเฉพาะในด้านการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลอื่นเกี่ยวกับการเลือกอาหาร การวางแผนและจัดการอาหาร การเตรียม
อาหาร และการบริโภคอาหารพบว่าส่วนใหญ่อยู่ในระดับคะแนนร้อยละ 41 ถึง ร้อยละ 80 ซึ่งเมื่อ
ประเมินระดับความรอบรู้ด้านอาหารพบว่า ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการส่วนใหญ่อยู่ในระดับ
ปฏิสัมพันธ์ (Interaction Level) ทักษะด้านอาหาร ได้แก่ การเลือกอาหาร การวางแผนและการ
จัดการ การเตรียมอาหารและการบริโภคอาหาร ส่วนใหญ่อยู่ในระดับพื้นฐาน (Functional Level)
และพฤติกรรมด้านอาหารอยู่ในระดับวิจารณญาณ (Critical Level)
1.4 แนวทางการจั ด โปรแกรมสร้ า งเสริ ม ความรอบรู้ ด้ า นอาหารในครู แ ละ
บุคลากรทางการศึกษาวัยเกษียณสรุปได้ว่า 1) การสร้างความรู้และทักษะด้านการเลือกอาหาร
ควรแนะน าการวิ เคราะห์ ฉ ลากโภชนาการ การดู ภ าพตั วอย่ าง การหาความรู้เพิ่ มเติ ม จากสื่ อ
ออนไลน์ โดยมีรูป แบบกิ จกรรมที่ เข้าเวปไซด์ การสร้างกลุ่ม LINE จะท าให้ เข้าถึงได้ง่าย การ
ประเมินสุขภาพเบื้องต้นด้วยตนเอง จะทาให้มีความสนใจเพิ่มมากขึ้น 2) ความรู้และทักษะการ
วางแผนและการจัดการ ควรมีการแนะนาการวางแผนกาหนดรายการ และวัตถุดิบที่เหมาะสม การ
จัดการอาหารในสถานการณ์ ต่างๆ การเก็บรักษาอาหารให้คงคุณ ค่าทางโภชนาการ มีรูปแบบ
กิจกรรมในการวิเคราะห์ตนเองและครอบครัว กาหนดรายการอาหาร ฯลฯ 3) ความรู้และทักษะการ
เตรียมอาหาร ควรมีแนวทางการล้างมือที่ถูกต้อง การปรับเปลี่ยนรายการอาหารให้สอดคล้องกับ
วัตถุดิบที่มี และการควบคุมรส หวาน มัน เค็มในการปรุงประกอบอาหาร ซึ่งรูปแบบกิจกรรมเน้น
ฝึกปฏิบัติ การวิเคราะห์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในกลุ่ม 4) ความรู้และทักษะการบริโภคอาหาร
ควรมีการประเมินอาหารที่บริโภคทุกครั้ง การปฏิบัติตามแผนบริโภค การสร้างให้มีพฤติกรรมมี
ความสม่าเสมอและต่อเนื่อง รวมทั้งการสร้างกลุ่มสังคมเกี่ยวกับอาหารรูปแบบกิจกรรมประเมิน
อาหารก่อนบริโภค ส่งภาพให้กลุ่ม LINE การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เมนูอาหารที่บริโภคกัน คิดวิเคราะห์
ตัดสินใจ เพื่อนาไปปรับใช้ในชีวิตประจาวัน การวางแผนอาหารล่วงหน้า 1 สัปดาห์ จดบันทึก
รายการอาหารที่ รับ ประทานจริงแต่ ละวัน เป็ น ต้น จากแนวทางที่ ได้ก ล่าวข้างต้น ร่วมกับ การ
สังเคราะห์ทฤษฎีของดีฟิงค์ (Dee Fink’s Taxonomy) แนวคิดการประเมินแบบเสริมพลังอานาจ
(Empowerment Evaluation) และการจั ด การเรี ย นรู้ แ บบมี ส่ ว นร่ ว มโดยวิ ธี ก ระบวนการกลุ่ ม

307
(Group Process) ผู้วิจัยได้พัฒนาองค์ประกอบของโปรแกรมสร้างเสริมความรอบรู้ด้านอาหารใน
ครูและบุคลากรทางการศึกษาวัยเกษียณ ตามหลัก DAHES ซึ่งหมายถึง
• Data bank construction (D) : สร้างให้ ก ลุ่ ม เป้ า หมายมี ค วามรู้พื้ น ฐาน
ด้านอาหารและโภชนาการ (Food and nutrition knowledge) โดยการบรรจุเนื้อหาข้อมูลอาหาร
ให้เป็นหมวดหมู่ สรุปความ กระชับเข้าใจง่าย เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาวัยเกษียณนาไปใช้ได้ง่ายๆ โดยเรียนรู้ได้จากเวปไซด์ www.foodliteracyprogram.com ที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้น
• Access information (A) : สร้างการเข้าถึงข้อมูลด้านอาหารได้อย่างง่าย
จากสื่อออนไลน์ในปัจจุบันให้ มีความเหมาะสมกับวัยสูงอายุ มีโอกาสการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา
โดยนาข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ด้านอาหารและโภชนาการตลอดจน สื่อสังคมสุขภาพด้านอาหารอื่นๆ
หน่วยงานด้านอาหารที่น่าเชื่อถือเข้าไปบรรจุไว้
• Healthy group joining (H) : สร้ า งช่ อ งทางการเข้ า ร่ ว มสั ง คมอาหาร
สุขภาพและเพิ่มทางเลือกที่เป็นประโยชน์ต่อการบริโภคอาหาร เช่น ชมรม , Facebook , Group
Line ที่ มี ก ลุ่ ม คนรัก อาหารสุ ขภาพแชร์ข้ อ มู ล ด้ านอาหาร วิธีก าร การปฏิ บั ติ ที่ ส ร้างเสริม ให้ มี
พฤติกรรมบริโภคอาหารที่ดี ร่วมกัน เป็นการเพิ่มพูนความรอบรู้ด้านอาหารในแบบของตนเองได้
มากขึ้น โดยเฉพาะปัจจุบันที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว
• Enhance Food skills (E) : สร้า งกิ จ กรรมโดยผ่ า นทั ก ษะด้ า นอาหารที่
สาคัญ 4 ทักษะ ด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้แก่ ทักษะด้านการเลือกอาหาร ทักษะด้านการ
วางแผนและการจัดการอาหาร ทักษะการเตรียมอาหาร และทั กษะการบริโภคอาหาร เพื่ อให้
กลุ่มเป้าหมายมีความรอบรู้ทักษะด้านอาหาร ส่งผลต่อพฤติกรรมด้านอาหารที่ดี
• Share knowledge and empower each other (S) : สร้างการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้านอาหารร่วมกัน ในแบบต่างๆ การเสริมพลังในกลุ่ม การเรียนรู้ และกลุ่ม Group Line
สังคมกินดี รวมทั้งการประเมินเสริมพลัง เพื่อให้มีความรอบรู้ด้านอาหารที่เหมาะสมกับบริบท
ตนเอง เช่น การให้รางวัลจากการแชร์ภาพ หรือการให้ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่ม ใน
Group Line สังคมกินดี การชมเชย ยกย่อง การแชร์ต่อเนื่องเพื่อให้เรียนรู้ได้ตลอดเวลา เป็นต้น
2. ผลการสร้า งและพั ฒ นาโปรแกรมสร้างเสริม ความรอบรู้ด้ านอาหารในครูและ
บุคลากรทางการศึกษาวัยเกษียณ
2.1 ผลการสร้างโปรแกรมฯ สร้างขึ้นมาจากองค์ประกอบการพัฒนาโปรแกรมฯ
DAHES ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) Data bank construction (D)
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เป็นการสร้างให้กลุ่มตัวอย่างมีความรู้พื้นฐานด้านอาหารและโภชนาการ โดยบรรจุเนื้อหาข้อมูล
ด้านอาหารเป็นหมวดหมู่ในเวปไซด์ www.foodliteracyprogram.com ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการ
เรียนรู้อย่างมีความหมายของดีฟิงค์ในเรื่อง ความรู้พื้นฐาน (Foundation knowledge) ซึ่งมีแนวคิด
ในการสร้างความรู้พื้นฐานทีจ่ าเป็นสาหรับการเรียนรู้ของบุคคลนั้น และการนาไปใช้ (Application)
เป็นการเรียนรู้เพื่อการนาไปใช้ประโยชน์ได้ 2) Access information (A) สร้างให้ กลุ่มตัวอย่าง
เข้าถึงข้อมูลอาหารได้อย่างง่ายจากสื่อออนไลน์ในปัจจุบันให้มีความเหมาะสมกับวัยสูงอายุ มี
โอกาสเรียนรู้ตลอดเวลา ส่งเสริมใช้โทรศัพท์มือถือในการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างง่ายรวมทั้งพิจารณา
ความน่าเชื่อถือและรู้เท่าทันสื่อ (Digital literacy) ก่อนแบ่งปันความรู้ด้านอาหารให้กับผู้อื่นเพื่อ
นาไปใช้ในชีวิตประจาวัน สอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความหมายของดีฟิงค์เกี่ยวกับการ
น าไปใช้ (Application) 3) Healthy group joining (H) สร้า งช่ อ งทางการเข้ า ร่ ว มสั ง คมอาหาร
สุขภาพ Group Line , Facebook โดยกลุ่มตัวอย่างแลกเปลี่ ยนเรียนรู้แบ่งปันข้อมูลด้านอาหาร
อาหารสุขภาพ เทคนิควิธีปฏิบัติที่ส่งเสริมให้มีพฤติกรรมบริโภคอาหารที่ดี เพื่อให้เกิดสร้างสังคม
แห่ ง การเรี ย นรู้ สอดคล้ อ งกั บ ทฤษฎี ก ารเรี ย นรู้ อ ย่ า งมี ค วามหมายของดี ฟิ ง ค์ การน าไปใช้
(Application) การบูรณาการ (Integration) และมิ ติความเป็ น มนุ ษ ย์ (Human dimension) ซึ่ง
กลุ่มตัวอย่างสามารถประยุกต์หลักการไปใช้ในชีวิตประจาวันของตนเอง โดยสะท้อนผลจากการ
เข้าร่วมกลุ่มสังคมอาหารสุขภาพ การแชร์เมนูอาหารสุขภาพ ทาให้มองเห็นถึงคุณ ค่าของการ
เรียนรู้ในกลุ่ม ดังผลการถอดบทเรียน 4) Enhance Food skills (E) สร้างกิจกรรมผ่านทักษะด้าน
อาหาร 4 ทักษะ ใน 4 โปรแกรมย่อย จานวน 12 แผนการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย สาระสาคัญ
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม ความรอบรู้ด้านอาหารที่ต้องการพัฒนา สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการ
เรียนรู้ สื่อ/แหล่งเรียนรู้ การประเมินผล และเกณฑ์การประเมิน ที่มีความสอดคล้องกัน 5) Share
knowledge and empower each other (S) สร้ า งการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ด้ า นอาหารด้ ว ย
กระบวนการกลุ่ม สร้าง Group Line จากกิจกรรมย่อยต่างๆ ในโปรแกรมฯ การประเมินเสริมพลัง
การเสริมพลังจากกระบวนการกลุ่ม เช่น การชมเชย ให้รางวัล เป็นต้น ซึ่ง 4 โปรแกรมย่อยนั้ น
สอดคล้องกับความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ ทักษะด้านอาหาร และพฤติกรรมด้านอาหาร 4
เรื่อง ดังนี้
โปรแกรมย่ อ ยที่ 1) การเสริ ม สร้า งความรอบรู้ ด้ า นการเลื อ กอาหารเพื่ อ
สุขภาพ ประกอบด้วย 3 กิจกรรมการเรียนรู้ ลักษณะกิจกรรมสร้างให้สอดรับกับผลการประเมิน
ความรอบรู้ด้านอาหารก่อนสร้างโปรแกรมฯ ที่พบว่าความรู้ ทักษะ พฤติกรรมด้านการเลือกอาหาร
ยังอยู่ในระดับน้อยกว่าร้อยละ 40 ได้แก่ การวิเคราะห์ฉลากโภชนาการก่อนการเลือกซื้ออาหาร
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การค้นหาข้อมูลด้านอาหารจากแหล่งสื่อต่างๆ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลอื่นเกี่ยวกับ การ
เลือกอาหาร ดังนั้นผู้วิจัยได้นาการเข้าถึงข้อมูลด้านอาหารจากสื่อต่างๆ และสังคมอาหารสุขภาพ
ซึ่ ง เป็ น ส่ ว น ห นึ่ ง ใน ทั ก ษ ะ บ ริ โ ภ ค อ า ห า รม า รว ม อ ยู่ ใน โป รแ ก รม ย่ อ ย ที่ 1 ด้ ว ย
สร้างเวปไซด์ข้อมูลด้านอาหาร เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ตลอดเวลา ได้ตั้งแต่
เริ่มต้นโปรแกรมฯ ดังนั้นกิจกรรมจึงเป็นรูปแบบการให้ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ เน้น
ทักษะการเลือกอาหาร Enhance Food skills (E) ร่วมทักษะบริโภคอาหารในการเข้าถึงข้อมูล
ด้านอาหารจากสื่อต่างๆ และเข้าร่วมสังคมอาหารสุขภาพ สร้างความตระหนักถึงความจาเป็นใน
การบริโภคอาหารที่ดี การประเมินสุขภาพทางกายตนเองเบื้องต้น สร้างความรู้ด้านอาหารและ
โภชนาการ ซึ่งเป็น (Foundation knowledge) ตามทฤษฎีของฟิ งค์ ได้แก่ หลักการพื้นฐานด้าน
อาหาร และอาหารแลกเปลี่ยน หลักการเลือกซื้ออาหารที่ปลอดภั ยและมีคุณภาพ การประเมิน
คุณภาพและน่าเชื่อถือของอาหาร โดยฝึกพิจารณาเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ สินค้า อาหารจากแหล่งซื้อ
แหล่งผลิตต่างๆ จากบัตรภาพ ใบงาน อ่านฉลากโภชนาการจากผลิตภัณฑ์ต่างๆ ฝึกปฏิบัติการ
ค้นหาและเข้าถึงแหล่งข้อมูลด้านอาหาร การเข้าร่วมสังคมสุขภาพ ทาง Group Line สังคมกินดี
และ Facebook แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกันในกลุ่ม และใน Group Line
โปรแกรมย่ อ ยที่ 2) การเสริม สร้า งความรอบรู้ ด้ า นการวางแผนและการ
จั ด การอาหารเพื่ อ สุ ข ภาพ ประกอบด้ ว ย 3 กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ เน้ น ความรู้ ด้ า นอาหารและ
โภชนาการ ทักษะการวางแผนและจัดการ ปริมาณอาหารที่ควรบริโภค และสัดส่วนอาหารในจาน
สุขภาพอัตราส่วน 2:1:1 โดยฝึกปฏิบัติการแบ่งสัดส่วนอาหารในจาน การวิเคราะห์ แสดงความ
คิดเห็น การประเมินอาหารที่เหมาะสมกับตนเอง วิเคราะห์การรับประทานอาหารแต่ละมื้อของ
ตนเอง พลังงานที่ได้รับเหมาะสมกับวัยสูงอายุ และการปรับเปลี่ยนรายการอาหารในชีวิตประจาวัน
ให้อยู่ในสัดส่วนอาหารในจานสุขภาพ ชมคลิปวีดีโอ และสาธิต นาเสนอและสรุป สอดคล้องกับ
รูปแบบกิจกรรมจากผลการสัมภาษณ์ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผลการประเมิน พบการเก็บรักษา
วัตถุดิบประเภทต่างๆ นั้น ระดับต่ากว่าร้อยละ 40 จึงสร้างกิจกรรมในรูปแบบเล่าประสบการณ์การ
ปฏิบัติ การเรียนรู้จากคลิปวีดีโอสะท้อนวิธีการเก็บรักษาอาหารที่หลากหลาย ผ่านกิจกรรมบัตรคา
การวางแผนเพื่อกาหนดรายการอาหารที่เหมาะสมได้ รวมทั้งหากวางแผนบริหารจัดการอาหาร
ให้กับตนเองและครอบครัว ด้วยการพิจารณาวัตถุดิบ แหล่งซื้ อ งบประมาณที่เหมาะสมเพียงพอ
จะช่วยให้สามารถมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ดีได้ เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันจะช่วย
สร้างทางเลือก การวางแผนรายการอาหารในสถานการณ์ต่างๆ โดยฝึกวิเคราะห์เพื่อบริหารจัดการ
รายการอาหารผ่ า นสถานการณ์ ส มมติ และมี ใบงานร่ว มกั บ ทดลองวางแผนอาหารสุ ข ภาพ

310
1 สัปดาห์ เพื่อเป็นตัวอย่างในการวางแผนตนเอง เน้นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในทุกกิจกรรม และ
หลังเข้าร่วมกิ จกรรมใน Group Line สังคมกิน ดี และให้ ทุ กคนเพื่ อกลับ ไปวางแผนการบริโภค
อาหาร 1 สัปดาห์ เป็นการทดลองวางแผนเตรียมพร้อมสู่การปฏิบัติจริง
โปรแกรมย่ อ ยที่ 3) การเสริม สร้างความรอบรู้ ด้ า นการเตรีย มอาหารเพื่ อ
สุขภาพ ประกอบด้วย 3 กิจกรรมการเรียนรู้ เน้นความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ และทักษะ
การเตรียมอาหาร เกี่ยวกับหลักการเตรียมวัตถุดิบ และประกอบอาหารที่เหมาะสมต่อสุขภาพ เริ่ม
จากสร้างความตระหนัก สาธิต ฝึกปฏิบั ติในการล้างมือ 7 ขั้นตอนก่อนเตรียมอาหาร สาหรับการ
เตรียมและรักษาความสะอาดของวัตถุดิบในการประกอบอาหารและ อุปกรณ์ครัว เป็นทักษะด้าน
การเตรียมอาหารยังอยู่ในระดับต่ากว่าร้อยละ 40 จึงสร้างให้มีการฝึกวิเคราะห์การล้างผัก ผลไม้
อย่างถูกวิธี ผ่านกิจกรรมและคลิปวีดีโอ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน การปรุงประกอบอาหาร
โดยการควบคุมหวานมันเค็ม จากผลการประเมินอยู่ในระดับต่ากว่าร้อยละ40 ดังนั้ นจึงสร้าง
กิจกรรมที่ทาให้ทราบแนวทางการควบคุมหวานมันเค็มตนเอง ได้แก่ การใช้เครื่องปรุงที่ปลอดภัย
ต่อสุขภาพ การเลือกรับประทานอาหารและเครื่องดื่มที่ได้รับการรับรองสัญลักษณ์โภชนาการ การ
ควบคุมปริมาณน้าตาล น้ามัน เกลือ 6:6:1 โดยให้กลุ่มตัวอย่างประเมินแนวทางในการควบคุม
หวานมันเค็มของตนเอง ลดพฤติกรรมเสี่ยง เลี่ยงหวานมันเค็ม ผ่านฐานการเรียนรู้ 3 ฐาน ได้แก่
ชิมความหวาน เลือกน้ ามัน ให้ เหมาะสม ทายความเค็ม โดยมีใบงานทายใจหวานมัน เค็มเป็ น
เอกสารประกอบ รวมทั้งบอกแนวทางการลดหวานมันเค็มของตนเอง และกิจกรรมชวนชิมโชว์
เตรียมพร้อมสู่ก ารปฏิบัติ เน้ น การน าเสนอรายการอาหารสุขภาพของตนเองที่ จัดท า โดยผ่าน
กิ จ กรรมชวนชิ ม โชว์ สร้า งอาหารสุ ขภาพที่ เหมาะสมกั บ ตนเองจากวัต ถุ ดิ บ ที่ ก าหนดให้ และ
น าเสนอรายการอาหารที่ แต่ ล ะกลุ่ ม จัด ท า มี ก ารตั ด สิ น ผู้ ช นะตามแนวทางการประเมิ น เมนู ชู
สุขภาพต้นแบบในผู้สูงอายุ ซึ่งกลุ่มตัวอย่าง ได้นาเสนอผลงานตนเอง แข่งขันประกอบอาหาร ทา
ให้กิจกรรมมีความสนุกสนาน สร้างการส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี หลัง จาก
นั้น กลุ่มตัวอย่างจะได้รับมอบหมายการวางแผนเพื่อเตรียมพร้อมสู่การปฏิบัติ 1 สัปดาห์ ผ่าน
ตารางบันทึกการบริโภคอาหารที่กลุ่มตัวอย่างทุกคนจะต้องนามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันใน
สัป ดาห์ ถั ดไป โดยผู้วิจัย สามารถติด ตามผลการปฏิ บั ติผ่าน Group Line และกลุ่ม ตัวอย่างยั ง
สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ต่อเนื่อง
โปรแกรมย่ อ ยที่ 4) การเสริม สร้างความรอบรู้ ด้ านการบริโภคอาหารเพื่ อ
สุขภาพ ประกอบด้วย 3 กิจกรรมการเรียนรู้ 3 เน้นการสร้างทักษะการบริโภคอาหาร กิจกรรมกินดี
อยู่ดี เป็นกิจกรรมที่สร้างตามหลักการประเมินแบบเสริ มพลัง (Empowerment evaluation) โดย
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กลุ่มตัวอย่างสามารถประเมินอาหารที่เหมาะสมต่อสุขภาพ สามารถบริโภคอาหารตามที่วางแผน
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลอื่นเรื่อง การบริโภคอาหารสุขภาพเป็นการติดตามผลการปฏิบัติ
ตามการวางแผนบริโภคอาหาร โดยให้เล่าประสบการณ์การปฏิบัติตามการวางแผนบริโภคอาหาร
1 สั ป ดาห์ ที่ ผ่ านมา แสดงความคิ ด เห็ น จากกลุ่ ม ร่วมกั น หาแนวทางให้ ส ามารถปฏิ บั ติ ได้ ต าม
แผนการบริโภค เน้นการกาหนดเป้าหมายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบริโภคของกลุ่ม เช่น “ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการเลือกบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีด้วยหลักอาหารสมดุล ” สอดคล้องกับการกาหนด
พันธกิจหรือวิสัยทัศน์ (Mission) ร่วมกัน ตามหลักปฏิบัติของเฟตเทอร์แมน (D. M. Fetterman,
2001) ร่วมกันระดมสมองในการพัฒ นากลยุทธ์ของตนเองและการปฏิบัติตามการวางแผนการ
บริโภค โดยผู้วิจัยเอื้ออานวยความสะดวกให้แสดงความคิดเห็นหาแนวทางให้สามารถปฏิบัติได้
ตามแผน โดยมีใบงานกาหนดเป้าหมายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบริโภคของตนเอง และการวางแผน
บริโภคระยะเวลา 2 สัปดาห์ รวมทั้งประเมินผลระดับความรอบรู้ด้านอาหารระหว่างทดลอง คือ
เมื่อเข้าร่วมโปรแกรมย่อยครบทั้ง 4 โปรแกรมย่อย หลังจากนั้นจะเข้าสู่กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
มุ่งสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เป็นกิจกรรมในการติดตามผลการปฏิบัติตามการวางแผนบริโภค
อาหาร โดยการถอดบทเรียน (AAR) จากกลุ่มตัวอย่างแต่ละคน ด้วยการเล่าประสบการณ์การ
ปฏิ บั ติ ต ามการวางแผนบริโภคอาหาร 2 สั ป ดาห์ เริ่ม จากเตรีย มความทรงจ ากลุ่ ม ตั ว อย่ า ง
วิเคราะห์ความสาเร็จ เป็นการวิเคราะห์ผลงานการปฏิบัติตามการวางแผนบริโภคที่เกิดขึ้นจริง และ
เปรียบเทียบผลที่คาดหวังตามวัตถุประสงค์เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม วิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
เป็นขั้นตอนของการวิเคราะห์ว่า ผลงานที่เกิ ดขึ้นนั้นไม่ว่าจะได้มากกว่า น้อยกว่า หรือเท่ากับที่
คาดหวังไว้นั้น เกิดขึ้นได้อย่างไร มีอะไรที่หนุนเสริมหรือขัดขวาง ในขั้นนี้จะวิเคราะห์ให้เห็นร่วมกัน
เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างเกิดการเรียนรู้ รวมทั้งการสังเคราะห์บทเรียนโดยการกระตุ้นเร้า (Booster) ให้
มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบริโภคอาหารที่ดีเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน กาหนดเป้าหมายปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมบริโภคและปรับแผนการบริโภคอาหารให้เหมาะสมของตนเอง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
กลุ่มร่วมกันหาแนวทางให้สามารถปฏิบัติได้ตามแผนการบริโภค ตามหลักการประเมินแบบเสริม
พลังโดยมีใบงานกาหนดเป้าหมาย และติดตามการปฏิบัติโดยการวางแผนการบริโภคระยะเวลา 4
สัปดาห์ สอดคล้องกับการวิจัยของ Arneson & Ekberg (2005) พบว่าองค์ประกอบตัวชี้วัด การ
ปรับปรุงระบบการสนับสนุนทางสังคม และการเชื่อมโยงระหว่างกลุ่ม จะเป็นตัวอานวยให้เกิด
สุ ข ภาพของคนในองค์ ก ร อี ก ทั้ ง ทฤษฎี ก ารเรี ย นรู้ อ ย่ า งมี ค วามหมายของดี ฟิ ง ค์ ที่ เน้ น การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Caring) เพื่อให้เรียนรู้ว่าจะเรียนรู้ได้อย่างไร (Learning How to learn) สาหรับ
กิจ กรรมถอดบทเรีย นความรอบรู้ด้ านอาหาร จากกลุ่ ม ตั วอย่ างแต่ ล ะคน (AAR) ด้ วยการเล่ า
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ประสบการณ์การปฏิบัติตามการวางแผนบริโภคอาหาร 4 สัปดาห์ เป็นการติดตามผลการปฏิบัติ
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ ความรอบรู้ด้านอาหารของตนเอง ตั้งแต่เข้าร่วมโปรแกรมฯ จน
สิ้นสุด รวมทั้งประเมินผลระดับความรอบรู้ด้านอาหารเมื่อสิ้นสุดโปรแกรมฯ
2.2 ผลจากการตรวจสอบคุณภาพโปรแกรมสร้างเสริมความรอบรู้ด้านอาหารใน
ครูและบุคลากรทางการศึกษาวัยเกษียณ พบว่ามีคุณ ภาพในด้านการใช้ประโยชน์ ด้านความ
เป็นไปได้ ด้านความเหมาะสม และด้านความถูกต้ อง ผ่านเกณฑ์ที่กาหนด และปรับกิจกรรมให้มี
ความเป็นไปได้มากยิ่งขึ้น สามารถนาไปใช้ได้ในสถานการณ์จริง ซึ่งประเด็นนี้สามารถอธิบายได้ว่า
โปรแกรมฯ ที่ พั ฒ นาขึ้ น นั้ น มี ค วามถู ก ต้ อ งตามองค์ ป ระกอบ ตั ว ชี้ วั ด ความรอบรู้ด้ า นอาหาร
เนื่องจากในกระบวนการสร้างผู้วิจัยยึดกรอบแนวคิดความรอบรู้ด้านอาหารที่ได้จากการทบทวน
วรรณกรรมต่างประเทศอย่างเป็นระบบ ร่วมกับการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารในประเทศ
ไทย ท าให้ ท ราบความรอบรู้ด้ า นอาหารที่ มี ค วามเหมาะสมกั บ ผู้ สูงอายุ ไทย มี เครื่องมื อ แบบ
ประเมิ น ความรอบรู้ด้ านอาหารที่ ส ร้างตามองค์ ป ระกอบ ตั วชี้ วัด และเกณฑ์ ก ารให้ ค ะแนนที่
สอดคล้องกัน มีแนวทางของการจัดกิจกรรมที่สะท้อนถึงองค์ประกอบตามทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมี
ความหมายของดีฟิ งค์ได้อย่างเป็นรูปธรรม และรูปแบบกิจกรรมที่มีความเหมาะสมกับครูและ
บุคลากรทางการศึกษาวัยเกษียณ นอกจากนี้ยังมีการประเมินระดับความรอบรู้ด้านอาหารก่อนเข้า
ร่วมโปรแกรมฯ ทาให้ทราบถึงระดับความรอบรู้ด้านอาหารในทุกองค์ประกอบ ดังสะท้อนจาก
ผลการวิจัย ส่งผลให้การออกแบบกิจกรรมเกิดขึ้นบนพื้นฐานของระดับความรอบรู้ด้านอาหารที่
เป็นอยู่จริง ร่วมกับการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้องทาให้ได้แนว
ทางการจัดกิจรรมในโปรแกรมฯ ได้ตรงกับลักษณะของกลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา ทาให้
กิจกรรมที่จัดให้กับผู้เข้าร่วมโปรแกรมในแต่ละโปรแกรมย่อยนั้นเป็นไปตามความสามารถ ระดับ
ความรอบรู้ด้านอาหาร และความต้องการของกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง การจัดกิจกรรมที่บรรจุ
อยู่ในแต่ละโปรแกรมย่อยมีความชัดเจน และสอดคล้องกับทักษะด้านอาหารทั้ง 4 ทักษะ โดยนา
ทักษะมาตั้งเป็นชื่อโปรแกรมย่อย เพื่อให้มีความน่าสนใจ สามารถสื่อได้ถึงทักษะด้านอาหารซึ่ง
เป็นองค์ประกอบที่กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษานั้นอยู่ในระดับพื้นฐาน จึงส่งผลให้คุณภาพ
ของโปรแกรมฯ ในด้านความเหมาะสมของโปรแกรมผ่านเกณฑ์ที่กาหนด และด้วยเหตุดังกล่าว
ข้างต้น ส่งผลให้การที่จะนาโปรแกรมย่อยต่างๆ นั้นไปใช้ได้ในสถานการณ์จริง มีความเป็นไปได้สูง
เมื่อผนวกกับสื่อการเรียนรู้ที่มีความพร้อม โดยมีสื่อการเรียนรู้ด้านอาหารและโภชนาการผ่านเวป
ไซด์ด้านอาหาร (Food Data Bank) ชื่อเวปไซด์www.foodliteracyprogram.com และ Facebook
: Foodliteracyprogram จัดทาเป็น QR code เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีแหล่ง ข้อมูล
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เกี่ยวกับอาหารบรรจุไว้ ซึ่งผลการตรวจสอบคุณภาพเวปไซด์โดยผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 คน ผ่าน
เกณฑ์ ป ระเมิ น ที่ ก าหนด ร่ว มกั บ อุ ป กรณ์ แ ละแนวทางการด าเนิ น งานที่ ชั ด เจน ดั ง ปรากฏใน
รายละเอียดของโปรแกรมย่อย ส่งผลให้คุณภาพของโปรแกรมย่อยผ่านเกณฑ์ที่กาหนด
2.3 ผลการทดลองนาร่องการใช้โปรแกรมสร้างเสริมความรอบรู้ด้านอาหารในครู
และบุคลากรทางการศึกษาวัยเกษียณ พบว่า ปรับจานวนครั้งการเข้าร่วมกิจกรรมจาก 5 ครั้ง เป็น
4 ครั้ง เรียงลาดับกิจกรรมในแต่ละโปรแกรมย่อยใหม่ เพิ่มกิจกรรมประเมินความแตกต่างของ
ระดับความรอบรู้ด้านอาหารตามองค์ประกอบ รวมทั้งผลลัพธ์ด้านสุขภาพในการทดลองนาร่องแต่
ละกลุ่ม โดยครั้งที่ 1 ประกอบด้วย โปรแกรมย่อยที่ 1 -3 (แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 – 9) ครั้งที่
2 และ 3 เป็นโปรแกรมย่อยที่ 4 (แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 - 12) ผลการประเมินระดับความ
รอบรู้ด้านอาหารพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ด้านอาหารและโภชนาการเพิ่มมากขึ้นทั้ง กลุ่มที่ 1
และ 2 โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 83.30 และร้อยละ 100 ตามลาดับ ทักษะด้านอาหารก่อนและหลังการ
ทดลองพบว่ า สามารถพั ฒ นาระดั บ ทั ก ษะด้ านอาหารได้ เพิ่ ม ขึ้ น ทั้ ง 6 ราย จากระดั บ พื้ น ฐาน
(Functional Level) ไปสู่ระดับวิจารณญาณ (Critical Level) คิดเป็ น ร้อยละ 33.33 พั ฒ นาจาก
ระดับปฏิสัมพั น ธ์ (Interactive Level) ไปสู่วิจารณญาณ (Critical Level) คิดเป็น ร้อยละ 66.67
พฤติ ก รรมด้ า นอาหารนั้ น พบว่ า พั ฒ นาจากระดั บ ปฏิ สั ม พั น ธ์ (Interactive Level) ไปสู่ ระดั บ
วิ จ ารณญาณ (Critical Level) คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 33.33 ที่ เ หลื อ ยั ง คงอยู่ ใ นระดั บ ปฏิ สั ม พั น ธ์
(Interactive Level) จานวน 3 ราย และยังคงอยู่ในระดับวิจารณญาณ (Critical Level) จานวน
1 ราย
การทดลองน าร่ อ งใช้ โปรแกรมสร้ า งเสริม ความรอบรู้ ด้ า นอาหารในครู แ ละ
บุคลากรทางการศึกษาวัยเกษียณ จานวน 2 กลุ่ม พบว่าระดับความรอบรู้ด้านอาหารเพิ่มขึ้นทั้ง
ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ ทักษะด้านอาหาร และพฤติกรรมด้า นอาหาร โดยพัฒนาจาก
ระดั บ พื้ น ฐานเพิ่ ม ขึ้น ในระดั บ ปฏิ สัม พั น ธ์ และเข้าสู่ ระดั บ วิจารณญาณ เนื่ องจากผลจากการ
ประเมินความรอบรู้ด้านอาหารพบว่าการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลอื่นเกี่ยวกับการเลือกอาหาร
การวางแผนและจัดการอาหาร การเตรียมอาหาร และการบริโภคอาหารส่วนใหญ่ อยู่ใ นระดับ
คะแนนร้อยละ 41 ถึง ร้อยละ 80 สอดคล้องกับการสร้างกิจกรรมที่จะทาให้สร้างการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ร่วมกับการใช้กระบวนการกลุ่ม จึงทาให้เพิ่มระดับความรอบรู้ด้านอาหารได้ สร้างกิจกรรม
ที่ มี ความน่ าสนใจในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากผลประเมิ น ความสนใจ การมี ส่วนร่วมในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้อยู่ในระดับดี – ดีมาก รวมทั้งถอดบทเรียน และประเมินความพึงพอใจในการเข้า
ร่วมโปรแกรมฯ พบว่าความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก- มากที่สุด นอกจากนี้โปรแกรมฯ ส่งผลต่อ
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ผลลัพธ์ด้านสุขภาพทั้งสองกลุ่ม คือ ดัชนีมวลกายลดลงอยู่ระหว่าง 1.00 – 2.00 กิโลกรัม / เมตร2
ร้อ ยละไขมั น ในร่า งกายลดลง อยู่ ระหว่างร้อ ยละ 0.50 ถึ ง ร้อ ยละ 5.40 เส้ น รอบเอวลดลงอยู่
ระหว่ า ง 4.00 – 9.00 ซม. ดั ง นั้ น จึ ง มี ค วามเหมาะสมในการน าโปรแกรมฯ ไปทดลองใช้ ใ น
สถานการณ์จริงต่อไป
3. ผลการทดลองใช้ และประเมินผลของโปรแกรมสร้างเสริมความรอบรู้ด้ านอาหาร
ในครูและบุคลากรทางการศึกษาวัยเกษียณ ผู้วิจัยสรุปตามผลการทดสอบสมมติฐาน ดังนี้
3.1 หลังการทดลอง ครูและบุคลากรทางการศึกษาวัยเกษี ยณ มีความรู้ด้าน
อาหารและโภชนาการดีขึ้นกว่าก่อนการทดลอง โดยพบว่าค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ด้านอาหารและ
โภชนาการดีขึ้นกว่าการทดลอง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3.2 หลังการทดลอง ครูและบุ ค ลากรทางการศึ กษาวัยเกษี ยณ มี ทั กษะด้าน
อาหาร ดีกว่าก่อนการทดลอง โดยพบว่าหลังการทดลองทักษะการเลือกอาหาร ทักษะการวางแผน
และการจัดการ ทักษะการเตรียมอาหาร มีค่าเฉลี่ยดีขึ้นกว่าก่อนการทดลอง อย่างมี นัยสาคัญทาง
สถิ ติ ที่ ระดั บ 0.05 ยกเว้ น ทั ก ษะบริโภคอาหารมี ค่ าเฉลี่ ยไม่ แตกต่ างจากก่ อนการทดลอง เมื่ อ
เปรียบเทียบรายคู่ ก่อนการทดลอง ระหว่างการทดลอง และหลังการทดลอง พบว่าระหว่างการ
ทดลองมีคะแนนทักษะการเลือกอาหาร ทักษะการวางแผนและการจัดการ ทักษะการเตรียมอาหาร
ดีขึ้นกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ยกเว้นการบริโภคอาหารมี
คะแนนไม่แตกต่างกัน หลังการทดลอง กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนทักษะการเลือกอาหาร ทักษะการ
วางแผนและการจัดการ ทักษะการเตรียมอาหาร ทักษะบริโภคอาหาร ไม่แตกต่างจากระหว่างการ
ทดลอง แต่ยังคงสามารถควบคุมได้มีแนวโน้มดีขึ้นไม่ลดลง และหลังการทดลองกลุ่มตัวอย่างมี
คะแนนทักษะการเลือกอาหาร ทักษะการวางแผนและการจัดการ ทักษะการเตรียมอาหารดีขึ้นกว่า
ระหว่างการทดลอง อย่างมีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ยกเว้นทักษะบริโภคอาหารมี
คะแนนไม่แตกต่างกัน
3.3 หลังการทดลอง ครูและบุคลากรทางการศึกษาวัยเกษียณ มีพฤติกรรมด้าน
อาหารดีขึ้นกว่าก่อนการทดลอง โดยพบว่าค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมด้านอาหารดีกว่าก่อนการ
ทดลอง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3.4 หลังการทดลอง ครูและบุคลากรทางการศึกษาวัยเกษียณ มีระดับความรอบ
รู้ด้านอาหารดีขึ้นกว่าการทดลอง โดยพบว่ามีระดับความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ พฤติกรรม
ด้านอาหาร เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กล่าวคือ ก่อนการทดลองกลุ่มตัวอย่าง
มี ร ะดั บ ความรู้ ด้ า นอาหารและโภชนาการ และพฤติ ก รรมด้ า นอาหาร ในระดั บ ปฏิ สั ม พั น ธ์
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(Interaction Level) หลั ง การทดลองโปรแกรมฯ มี ร ะดั บ ความรอบรู้ ด้ า นอาหารอยู่ ใ นระดั บ
วิจารณญาณ (Critical Level) สาหรับทักษะด้านอาหารพบว่า ด้านการเลือกอาหาร การวางแผน
และการจัดการ การเตรียมอาหาร และการบริโภคอาหาร มีการพัฒนาระดับความรอบรู้ด้านอาหาร
เพิ่ ม ขึ้ น ในระหว่ า งการทดลอง และหลั ง การทดลอง โดยสามารถพั ฒ นาจากระดั บ พื้ น ฐาน
(Functional Literacy) ไปสู่ ร ะดั บ ปฏิ สั ม พั น ธ์ (Interaction Literacy) และระดั บ วิ จ ารณญาณ
(Critical Level) ตามลาดับ
3.5 ผลการประเมิ น ผลตั ว บ่ ง ชี้ ท างชี ว ภาพ (Biomarkers) จากการเข้ า ร่ ว ม
โปรแกรมฯ หลังการทดลอง โดยพบว่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index : BMI) ลดลงร้อยละ 90
อยู่ระหว่าง 0.20 – 1.30 กิโลกรัม / เมตร2 และร้อยละไขมัน ในร่างกาย (Body fat percentage)
ลดลงร้อยละ 90 โดยอยู่ระหว่าง ร้อยละ 0.10 ถึงร้อยละ 8.80 แต่ยังมีร้อยละ 10 ยังคงเท่าเดิมและ
เพิ่มขึ้น
3.6 ผลการประเมินความพึงพอใจจากการเข้าร่วมโปรแกรมฯ หลังการทดลอง
ค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจอยู่ระหว่าง 4.15 – 4.85 ซึ่งอยู่ในระดับมาก – มากที่สุด
3.7 ผลการถอดบทเรียนจากการเข้าร่วมโปรแกรมฯ หลังการทดลองพบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างพึงพอใจการสร้างสรรค์เมนูของตนเอง ให้วิเ คราะห์เมนูของตนเอง ทาให้เป็นการสารวจ
ตนเองได้ดี เห็นภาพการกระทาของตนเอง การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการรับประทานอาหาร
สามารถนาไปปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหารของตนเอง เห็นแนวคิดต่างๆ ของผู้อื่น สาหรับ
การเลือกอาหารเพื่อสุขภาพ ทาให้รู้จักเลือกวัตถุดิบไปประกอบอาหารได้ดีมากขึ้น การวางแผน
และจัดการอาหารเพื่อสุขภาพ กิจกรรม 2:1:1 และการปรุงอาหารลดหวานมันเค็ม 6:6:1 เพราะได้
ประโยชน์มาก ปรับใช้ในชีวิตประจาวันได้ดี รวมทั้งการติดตามอย่างต่อเนื่องของผู้วิจัย
อภิปรายผล
ผู้วิจัยอภิปรายตามความมุ่งหมายเฉพาะและสมมติฐานการวิจัย ดังนี้
1. การศึกษาองค์ประกอบ ตัวชี้วัด สร้างแบบประเมินความรอบรู้ด้านอาหาร
การประเมินระดับความรอบรู้ด้านอาหารของครูและบุคลากรทางการศึกษาวัยเกษียณ
และแนวทางการจัดโปรแกรมฯ
1.1 จากการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการให้ความหมาย กรอบ
แนวคิดและองค์ประกอบความรอบรู้ด้านอาหาร พบว่าองค์ประกอบในต่างประเทศส่วนใหญ่ให้
ความส าคั ญ กั บ ทั ก ษะด้ า นอาหาร (Food skills) ซึ่ ง องค์ ป ระกอบความรอบรู้ด้ า นอาหารใน
ผู้สูงอายุไทยนั้นควรมีความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ (Food and nutrition knowledge) เป็น
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องค์ประกอบที่ 1 เนื่องจากระบบการศึกษาด้านอาหารในประเทศไทยนั้นยังคงกระจัดกระจายและ
ไม่ได้มีการจัดระบบที่ดีมากนัก สอดคล้องกับ (Sarah & Joyce, 2014) หากผู้สูงอายุมีความเข้าใจ
กับหลักการด้านอาหารและโภชนาการที่ดีเพียงพอจะทาให้ทราบข้อมูลพื้นฐานด้านอาหาร ความ
จาเป็ น ที่ จะต้องได้รับ สารอาหารที่ เหมาะสม โดยสามารถตัดสิน ใจหรือประเมิ น อาหารได้ ว่ามี
เหมาะสมกับผู้สูงอายุหรือไม่ นอกจากนี้ควรทราบปัญหาสุขภาพตนเองด้วยการประเมินสุขภาพ
เบื้องต้นได้ สอดคล้องกับผู้เชี่ยวชาญในประเทศไทยที่ ให้ความสาคัญกับการประเมินสุขภาพทาง
กายด้วยตนเองเบื้องต้น รวมทั้งผลการประเมินระดับความรู้ด้า นอาหารและโภชนาการ ส่วนใหญ่
อยู่ในระดับปฏิสัมพันธ์(Interaction Level) ซึ่งเป็นโอกาสพัฒนาการเรียนรู้สู่ระดับวิจารณญาณ
ในขณะที่ ทั ก ษะด้านอาหาร (Food skills) เป็น องค์ป ระกอบที่ 2 ในการสร้างความรอบรู้ด้าน
อาหารของผู้สูงอายุ เนื่องจากเป็นสมรรถนะ (Competencies) ที่จะอธิบายความรอบรู้ด้านอาหาร
ผู้สูงอายุ มี วิถี ชีวิตในสังคมที่ มีบ ริบ ทแตกต่างกัน ท าให้ ต้ องมี ทั กษะด้ านอาหาร สอดคล้องกั บ
แนวคิด Helen Anna Vidgen & Gallegos (2014) ซึ่งให้ความสาคัญ กับบริบทของการพัฒ นา
ความรอบรู้ ด้ า นอาหารผ่ า น 4 ทั ก ษ ะ ได้ แ ก่ 1. การเลื อ กอาหารสุ ข ภาพ (Selecting)
2. การวางแผนและการจั ด การ (Planning and Managing) 3.การเตรีย มอาหาร (Preparing)
4. การบริ โ ภคอาหารสุ ข ภาพ (Eating) ซึ่ ง เป็ น ที่ ม าในการสร้ า งโปรแกรมฯ ของผู้ วิ จั ย
โดย Azevedo Perry et al. (2017) มองว่าสังคม วัฒ นธรรมเป็นปัจจัย ภายนอกที่มีอิทธิพลกับ
ความสามารถด้านอาหาร อันได้แก่ ทักษะการเลือกอาหารที่เหมาะสม (Select) ทักษะวางแผน
และการจัดการอาหาร (Plan and Manage) เช่น การบริหารเงินและเวลา วางแผนปรับเปลี่ยน
เมนู อ าหารให้ ส มดุ ล หลากหลายนั้ น มี ค วามจ าเป็ น ส าหรับ ผู้ สู ง อายุ ที่ ค วรได้ รับ สารอาหารที่
ครบถ้วนหลากหลายได้ในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น การวางแผนอาหารเมื่อเดินทาง เมื่อไปร่วมงาน
เลี้ ย ง เป็ น ต้ น ทั ก ษะการเตรีย มอาหาร (Prepare) ประเทศไทยเป็ น เมื องร้อน การล้างมื อ การ
จัดเก็บรักษาอาหารได้อย่างถูกต้องจึง เป็นสิ่งที่มีความสาคัญสาหรับผู้สูงอายุ การประกอบอาหาร
ด้วยการควบคุมรสหวานมันเค็ม เป็นต้น และทักษะการบริโภคอาหารได้อย่างถูกต้อง (Eat) เป็น
ความสามารถของผู้สูงอายุในการประเมินอาหารที่รับประทานว่ามีความเหมาะสมกับสุขภาพใน
มื้อนั้นหรือขณะนั้น สอดคล้องกับวิดเจ็น ให้ความสาคัญในการประเมินอาหารมื้อนั้นว่ามีสัดส่วนที่
เหมาะสมต่อสุ ขภาพหรือไม่ รวมทั้ งการแลกเปลี่ ยนเรีย นรู้กับ บุ ค คลอื่น ได้ (Helen A. Vidgen,
2014) และองค์ประกอบที่ 3 พฤติกรรมด้านอาหาร (Food behaviors) เป็นความสามารถของ
ผู้สูงอายุในการมีพฤติกรรมบริโภคอาหารสุขภาพที่เหมาะสมกับวัยสูงอายุได้ต่อเนื่องในระยะยาว
โดยมีความสม่าเสมอในการเลือกอาหาร การวางแผนและจัดการ การเตรียมอาหาร และการ
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บริโภคอาหารที่เหมาะสมกับสุขภาพตนเอง เป็นการสร้างความชานาญในการตัดสินใจและปฏิบัติ
ได้อย่างต่อเนื่อง เนื่ องจากมีอิทธิพลต่อรูปแบบการบริโภคอาหารสุขภาพในระยะยาว รวมทั้ ง
สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลอื่นได้ สรุปได้ว่าองค์ประกอบความรอบรู้ด้านอาหารที่มีความ
เหมาะสมกับบริบทผู้สูงอายุไทยนั้นควรเป็นดังที่กล่าวมา ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของเว็ดคีวี
ซิวท์ พบว่าการมีความรู้ มีทักษะด้านอาหาร และมีพฤติกรรมบริโภคอาหารที่ดีจะทาให้ ยังคง
สามารถดารงชีวิตได้ยั่งยืน (Vaitkeviciute et al., 2015)
ตัวชี้วัดความรอบรู้ด้านอาหารมีการจัดกลุ่มตามองค์ประกอบความรอบรู้ด้าน
อาหารทั้ ง 3 องค์ ป ระกอบหลั ก โดยแต่ ล ะองค์ ป ระกอบจะอยู่ ภ ายใต้ ก ลุ่ ม ทั ก ษะด้ า นอาหาร
4 ทักษะ ได้แก่ การเลือกอาหาร การวางแผนและการจัดการ การเตรียมอาหาร การบริโภคอาหาร
ซึ่ ง การจั ด กลุ่ ม ลั ก ษณะนี้ จ ะมี ค วามครอบคลุ ม และเป็ น หมวดหมู่ เช่ น ด้ า นการเลื อ กอาหาร
ประกอบด้วยความรู้การเลือกอาหาร ทักษะด้านการเลือกอาหาร และพฤติกรรมการเลือกอาหาร
เป็นต้น จึงทาให้มีจานวน 60 ตัวชี้วัด นาไปสู่การสร้างแบบประเมินความรอบรู้ด้านอาหาร เนื้อหา
ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ รวมทั้งการสร้างโปรแกรมฯต่อไป
1.2 ในการสร้างแบบประเมินความรอบรู้ด้านอาหารแต่ละข้อจะสอดคล้องกับ
ตัวชี้วัดความรอบรู้ด้านอาหารทั้ ง 60 ตัวชี้วัด โดยเฉพาะทั กษะด้านอาหารที่ มีข้อคาถามแบบ
บรรยายตอบจากสถานการณ์ ที่กาหนดโดยกลุ่มตัวอย่างแสดงความคิดเห็น ได้อย่างอิสระ ใช้
เกณฑ์การประเมิน Scoring rubrics ลักษณะเป็นระดับคะแนนแบบแยกส่วน (Analytic rubrics)
ซึ่งประเมินจากการตอบคาถามในแต่ละข้อ มีเกณฑ์การให้คะแนนเป็นร้อยละ โดยระดับพื้นฐาน
(Functional Level) กาหนดเกณฑ์การให้คะแนนน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 40 เนื่องจากกลุ่มครู
และบุคลากรทางการศึกษาส่วนใหญ่มีระดับ การศึกษาปริญญาตรีและโท มีการแสวงหาความรู้จึง
มีความรู้ความเข้าใจด้านอาหาร แต่ส่วนใหญ่ยังไม่ถูกต้องเพียงพอที่จะถ่ายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับ บุคคลอื่น ได้ จาเป็ น ต้องได้รับ การพั ฒ นาเพิ่ มเติม ส่วนระดับ วิจารณญาณ (Critical Level)
กาหนดเกณฑ์การให้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 81 ขึ้นไป เนื่องจากระดับนี้เป็นระดับสูงที่สุดควรจะมี
ความสามารถที่แตกต่างกันมากกับระดับพื้นฐานที่กาหนดไว้ โดยสามารถประเมินข้อมูลข่าวสารที่
ผลกระทบต่อสุขภาพ ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลอื่นได้เป็นอย่างดี สร้างสรรค์ในสิ่ง
ใหม่ได้ ในขณะที่ระดับปฏิสัมพันธ์ (Interaction Level) เกณฑ์การให้คะแนนอยู่ในระดับกลางคือ
ระหว่างร้อยละ 41 ถึง 80 เนื่องจากเป็นระดับที่มีความรู้ด้านอาหารเป็นส่วนมากแต่ยังต้องได้รับ
การพัฒนาทักษะด้านอาหารเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นจึงต้องกาหนดเกณฑ์การให้คะแนนในลักษณะ
ดังที่กล่าวมา เพื่อให้สามารถประเมินระดับทักษะอาหารได้ชัดเจน
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1.3 จากผลการประเมินระดับความรอบรู้ด้านอาหารพบว่า กลุ่มครูและบุคลากร
ทางการศึกษาวัยเกษียณส่วนใหญ่มีความรู้ด้านอาหารและโภชนาการแล้ว แต่มีโอกาสพัฒนาใน
การสร้างทักษะด้านอาหารให้เพิ่มมากขึ้น ได้ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการพัฒนาความรอบรู้
ด้านอาหารที่นาไปสู่การสร้างโปรแกรมฯ แต่สาหรับพฤติกรรมด้านอาหารที่อยู่ระดับวิจารณญาณ
นั้ น อาจเกิ ด จาก ค วาม ส ม่ าเสม อใน ก ารมี พ ฤติ ก รรม ด้ าน อาห าร ซึ่ ง ไม่ ได้ เกิ ด จาก
กระบวนการพั ฒ นาความรอบรู้ด้านอาหารที่ ถูกต้อง สอดคล้องกับ ผลการประเมิน ทั กษะด้าน
อาหารที่อยู่ในระดับพื้นฐาน
1.4 ข้อมูลแนวทางการจัดโปรแกรมนั้ น สะท้ อนให้ เห็ น ถึงความเหมาะสมของ
รูปแบบกิจกรรมกับกลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษาวัยเกษียณที่สามารถพัฒนาระดับความรอบ
รู้ด้านอาหารไปตามกระบวนการที่เริ่มจากการสร้างตระหนัก ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ
ก่อน สอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความหมายของดีฟิงค์คือ การสร้างให้มีความรู้พื้นฐาน
(Foundation knowledge) และผลการประเมินความรู้ด้านอาหารและโภชนาการที่มีอยู่ในระดับ
ปฏิ สั ม พั น ธ์ (Interaction Level) ที่ ส ามารถพั ฒ นาไปสู่ ระดั บ วิ จ ารณญาณได้ (Critical Level)
ทักษะด้านอาหารเน้นการประเมินสุขภาพทางกายเบื้องต้นด้วยตนเอง (Physical Assessment)
ก่อนเป็นการให้ประเมินตนเองก่อนและนาไปสู่การกาหนดรายการอาหารวัตถุดิบที่เหมาะสมซึ่ง
เน้นการวิเคราะห์ตนเองและครอบครัวด้วย ได้แก่ การชั่งน้าหนัก ส่วนสูง วัดความดันโลหิต ดัชนี
มวลกาย ร้อยละไขมันในร่างกาย เส้นรอบเอว ระดับไขมันใต้ผิวหนัง เป็นการเพิ่มความสามารถ
ของตนเองผ่านกระบวนการสร้างสังคมการเรียนรู้ หากผู้สูงอายุมีการรับรู้ความสามารถตนเองใน
ระดับสูง ก็จะมีการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมสุขภาพที่ดีและเหมาะสม (ภาสิต ศิริเทศ และ ณพวิทย์
ธรรมสีหา, 2562) การปรับเปลี่ยนรายการอาหารให้สอดคล้องกับวัตถุดิบที่มีซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยน
อย่างยืดหยุ่นหากมีสถานการณ์ต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปในชีวิตประจาวัน สอดคล้องกับทฤษฎีการ
เรียนรู้อย่างมีความหมายในเรื่อง การบูรณาการ (Integration) และมิติความเป็นมนุษย์ (Human
dimension) สะท้อนดังผลการวิจัย โดยเน้นการวิเคราะห์ร่วมกันในกลุ่มด้วยการนากระบวนการ
กลุ่ ม มาปรับ ใช้ (Group process) การเสริม พลั ง ซึ่ ง กั น และกั น (Reinforcement) การประเมิ น
อาหารที่บริโภคทุกครั้ง และปฏิบัติตามที่บริโภคได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่วนนี้สามารถนาประเมินเสริม
พลัง (Empowerment evaluation) โดยเน้นให้เห็นสิ่งที่ทาได้ดี และสิ่งที่สามารถพัฒนาพฤติกรรม
ด้านอาหารให้ดีเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งแนวทางการมีพฤติกรรมด้านอาหารที่ดี ในรูปแบบของตนเอง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ (เพ็ญศรี พงษ์ประภาพันธ์ และคนอื่น ๆ, 2556) พบว่ากระบวนการ
เสริมพลังก่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในระดับบุคคล
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การสร้างและพั ฒนาโปรแกรมสร้างเสริมความรอบรู้ด้านอาหารในครูและ
บุคลากรทางการศึกษาวัยเกษียณ
เป็ น โปรแกรมฯ ที่ มีน าผลการสังเคราะห์ องค์ป ระกอบความรอบรู้ด้านอาหาร
ตัวชี้วัด ผลประเมิน ระดับความรอบรู้ด้านอาหารเป็น ข้อมูลสารสนเทศในการสร้างโปรแกรมฯ
นาองค์ประกอบ “ DAHES ” ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มาพัฒนาโปรแกรมฯ ร่วมกับนาการจัดการเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วมโดยกระบวนการกลุ่ม แนวคิดการประเมินเสริมพลัง และการถอดบทเรียน
2.1 โปรแกรมสร้างเสริมความรอบรู้ด้านอาหารในครูและบุคลากรทางการศึกษา
วัยเกษียณ ประกอบด้วย 4 โปรแกรมย่อย สอดคล้องกับการพัฒนาความรอบรู้ด้านอาหารผ่าน
ทักษะที่สาคัญ 4 ด้าน ได้แก่ การเลือกอาหาร การวางแผนและการจัดการ การเตรียมอาหาร การ
บริโภคอาหาร โดยมีความแตกต่างกันใน สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการสอน และการ
ประเมินผล ตามความรอบรู้ด้านอาหารที่ต้องการพัฒนา สร้างกิจกรรม เนื้อหา ตัวชี้วัดที่สอดคล้อง
กัน โปรแกรมย่อยที่ 1 การเสริมสร้างความรอบรู้ ด้านการเลือกอาหารเพื่อสุขภาพ เป็นการสร้างให้
มีความรู้ด้านการเลือกอาหาร ทักษะการเลือกอาหาร และพฤติกรรมการเลือกอาหาร สอดคล้องกับ
ตั ว ชี้ วั ด และกิ จ กรรมที่ อ ยู่ ภ ายในโปรแกรมย่ อ ย รวมทั้ ง แบบประเมิ น ความรอบรู้ด้ า นอาหาร
ท าให้ แต่ละโปรแกรมย่อยนั้ น บรรลุวัตถุป ระสงค์การสร้างเสริมความรอบรู้ด้านอาหาร ดังสรุป
ผลการวิจัยที่สร้างมาจากผลของ DAHES สาหรับการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ 12 แผนนั้นได้
ลาดับเนื้อหาความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ และทักษะด้านอาหารที่เป็นตัวกาหนดกิจกรรม
โดยออกแบบพัฒ นาความรู้ไปพร้อมกับทักษะ แล้วสร้างให้เกิดพฤติกรรมด้านอาหารในเรื่องที่
เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากหากไม่มีความรู้ก่อนจะไม่สามารถที่จะพัฒนาทักษะด้านอาหารที่เกี่ยวข้อง
กั น ได้ สอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด ของ (D. Fetterman, Rodríguez-Campos, Wandersman, &
O’sullivan, 2014) ในการประเมินตนเองและการสะท้อนกลับ (Self-Evaluation and Reflection)
เนื่ องจากการสร้างความรอบรู้ต้องรู้จัก ตนเองก่อน จึงจะสามารถปรับให้ เหมาะสมได้ รวมทั้ ง
ความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารที่ได้จากการสัมภาษณ์ จึงมีการเรียงลาดับกิจกรรมโดยเริ่ม
จากโปรแกรมย่อยที่ 1) การเสริมสร้างความรอบรู้ด้านการเลือกอาหารเพื่อสุขภาพ กิจกรรมเน้ น
หลักการประเมินภาวะสุขภาพทางกายด้วยตนเองเบื้องต้นพร้อมฝึกปฏิบัติ เพื่อให้ทราบข้อมูล
สุขภาพตนเองแล้วสามารถประเมินได้ว่าอาหารประเภทไหนที่เหมาะสมต่อปัญหาตนเอง ด้วยการ
ทราบหลักการพื้นฐานด้านอาหาร อาหารแลกเปลี่ยนด้วย จะนาไปสู่การเลือกอาหารที่เหมาะสมได้
ดั ง นั้ น กิ จ กรรมจึ ง เน้ น การเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล Access information (A) ซึ่ ง เป็ น หนึ่ ง ในทั ก ษะบริโภค
อาหาร มาปรับรวมอยู่ในโปรแกรมย่อยการเลือกอาหารด้วย เนื่องจากไม่สามารถให้ข้อมูลด้าน
อาหารทั้งหมดได้ การเข้าถึงการแสวงหาข้อมูลด้านอาหารที่น่าเชื่อถือผ่านช่องทางต่างๆ จึงเป็น
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เรื่องที่ต้องพัฒนาไปพร้อมกับการเลือกอาหาร สอดคล้องกับการพัฒนา Data bank construction
(D) เป็น เวปไซด์ด้านอาหารประกอบการเรียนรู้ภายในกิจกรรมสาหรับวัยสูงอายุ เพื่ อให้ท ราบ
ข้อมูลที่ทันสมัยจากแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ในเชิงลึกเพิ่มมากขึ้น โดยมีใบงานกิจกรรมส่งเสริมให้ คิด
วิเคราะห์ เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้ได้ข้อมูลที่หลากหลาย ให้ความสาคัญกับกลุ่ม โดย
สร้ า งกลุ่ ม อาหารสุ ข ภาพ Group Line เป็ น จุ ด เชื่ อ มโยงการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ การติ ด ตาม
พฤติกรรม สอดคล้องกับองค์ประกอบการพัฒนา Healthy group joining (H) ซึ่งเป็นมิติความเป็น
มนุ ษ ย์ (Human dimension) ในการมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ผู้ อื่ น สร้างกิ จ กรรมที่ เน้ น ให้ ฝึ ก ปฏิ บั ติ
วิเคราะห์ฉลากโภชนาการจริง ซึ่งจะส่งเสริมให้มีทักษะการเลือกอาหารในชีวิตประจาวันได้ เป็น
การบูรณาการให้เข้ากับชีวิตจริง (Integration) โดยผู้วิจัยเป็นผู้กระตุ้นการเรียนรู้และสร้างการ
เสริมพลัง (Empower) สอดคล้องกับงานวิจัยของ (พงศธร ศิลาเงิน, 2560) พบว่าการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ การเข้าร่วมกิจกรรมของชมรมมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมดูแล
สุขภาพที่ ดีของผู้สูงอายุ โปรแกรมย่อยที่ 2) การเสริมสร้างความรอบรู้ด้านวางแผนและการ
จัดการอาหารเพื่อสุขภาพ เป็นกิจกรรมสร้างความรู้และทักษะการวางแผนเพื่อกาหนดรายการ
อาหาร การเก็บรักษาที่ถูกต้องเหมาะสมกับตนเองและครอบครัว โดยลาดับกิจกรรมต่อเนื่องจาก
โปรแกรมย่ อ ยที่ 1 ประกอบด้ ว ย 3 กิ จ กรรม สามารถตอบสนองตั วชี้ วัด ที่ ส อดคล้ อ งกั บ การ
วางแผนและการจัดการ เน้นการประเมินรายการอาหารที่เหมาะสมกับตนเองจากสัดส่วนอาหารใน
จานสุขภาพ การเก็บรักษาอาหารและอุปกรณ์ครัว นาไปสู่การวางแผนกาหนดรายการอาหารใน
สถานการณ์ ต่ า งๆ ของตนเองในชี วิต ประจ าวัน ผ่ านกระบวนการกลุ่ ม และการแลกเปลี่ ย นรู้
สอดคล้องกับแนวคิดของดีฟิงค์ในการเผยแพร่ความรู้สู่บุคคลอื่นๆ (Caring) และการเรียนรู้ว่าจะ
เรีย นรู้ได้ อ ย่ า งไร (Learning How to learn) ในกิ จ กรรมให้ มี ก ารทดลองวางแผนการบริโภค 1
สัปดาห์ โปรแกรมย่อยที่ 3) การเสริมสร้างความรอบรู้ด้านการเตรียมอาหารเพื่อสุขภาพ เป็น
กิจกรรมสร้างความรู้และทักษะการเตรียมอาหาร เน้นการเตรียมวัตถุดิบ และประกอบอาหารที่
เหมาะสมต่อสุขภาพได้ โดยเริ่มจากการใส่ใจเตรียมอาหารอย่างมีสุขภาพอนามัย ฝึกการล้างมือ
การจัดเตรียมทาความสะอาดอุปกรณ์ครัวที่ถูกต้องผ่านใบงาน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การ
ควบคุมหวานมันเค็มด้วยการใช้เครื่องปรุงที่ปลอดภัยต่อสุขภาพผ่านฐานการเรียนรู้ กิจกรรมชวน
ชิมโชว์เน้นฝึกปฏิบัติในการสร้างเมนูสุขภาพจากวัตถุดิบที่มีอยู่ได้ มีการประกวด ให้รางวัล กระตุ้น
ให้เกิดพลังด้วยกระบวนการกลุ่ม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เป็นการพัฒนาเมนูอาหารจาก
กลุ่มนาไปสู่การปรับเข้ากับอาหารสุขภาพตนเองในชีวิตประจาวัน และโปรแกรมย่อยที่ 4) การ
เสริมสร้างความรอบรู้ด้านการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ เป็นการสร้างให้เกิดความรู้และทักษะ
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บริโภคอาหาร ผ่ านการวางแผนบริโภคอาหารตนเองต่อเนื่ อ งจากโปรแกรมย่ อยที่ 3 และเพิ่ ม
ระยะเวลาที่เพิ่มมากขึ้นเป็นลาดับ กระตุ้นเร้าให้มีพฤติกรรมบริโภคอาหารที่ดีอย่างยั่งยืน ด้วย
การประเมินเสริมพลัง (Empowerment evaluation) ตามแนวคิดของ Fetterman และสร้างให้เกิด
การเรียนรู้ร่วมกัน
ดังนั้นโปรแกรมย่อยที่ 1 - 3 จึงเป็นการสร้างความรู้ ทักษะ และพฤติกรรมจาก
กิจกรรมหลักซึ่งมีรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลาย เน้นความต่อเนื่องและเชื่อมโยงความรู้และทักษะ
ด้ า นอาหารโดยใช้ เวลาระยะสั้ น แต่ ส าหรับ โปรแกรมย่ อ ยที่ 4 เป็ น กิ จ กรรมที่ ใช้ ระยะเวลา
6 สัปดาห์ เพื่อให้มีพฤติกรรมด้านอาหารที่ดีได้ในระยะยาวและความยั่งยืนของพฤติกรรม ผ่าน 3
กิ จ กรรม และติ ด ตามพฤติ ก รรมการบริโภคอาหารผ่ า น Group Line ทุ ก วัน ตลอดการเข้ าร่ว ม
โปรแกรม สอดคล้องกับ (ยุภาพร นาคกลิ้ง และคนอื่น ๆ, 2556) ได้ศึกษาผลของโปรแกรมสร้าง
เสริมการรับรู้ความสามารถตนเองต่อพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุที่ควบคุมระดับความดันโลหิต
ไม่ได้ โดยใช้กระบวนการกลุ่ม ในระยะเวลา 7 สัปดาห์ 3 กิจกรรม ผลพบว่าผู้สูงอายุสามารถ
ควบคุมความดันโลหิตได้ดีกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2.2 สรุปได้ว่ากิจกรรมต่างๆ ในโปรแกรมฯ สร้างให้เกิดกระบวนการพัฒนาความ
รอบรู้ด้านอาหารได้ชัดเจน และสอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความหมายของดีฟิงค์ ส่งผล
ให้ โปรแกรมสร้า งเสริม ความรอบรู้ด้ านอาหารในครูแ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาวัย เกษี ย ณมี
คุณภาพ เหมาะสม มีประโยชน์ และเป็นไปได้ในความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
3. การทดลองใช้ และประเมินผลของโปรแกรมสร้างเสริมความรอบรู้ด้าน
อาหารในครูและบุคลากรทางการศึกษาวัยเกษียณ
ผลการทดลองใช้โปรแกรมฯ ในสถานการณ์จริง โดยผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโปรแกรมฯ
จานวน 20 ราย พบว่ามีค่าเฉลี่ยคะแนนจาแนกตามองค์ประกอบความรอบรู้ด้านอาหารเพิ่มมาก
ขึ้น อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผู้วิจัยอภิปรายตามสมมุติฐานการวิจัย ดังนี้
3.1 หลังการทดลองครูและบุคลากรทางการศึกษาวัยเกษีย ณมีความรู้ด้าน
อาหารและโภชนาการสูงขึ้นกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จากผล
การทดลองใช้สะท้อนว่ากิจกรรมสามารถสร้างให้เกิดความรู้ด้านอาหารและโภชนาการได้อย่าง
ชัดเจน เนื่องจากเป็นความรู้ที่ตรงกับความต้องการของกลุ่มครูและบุคลากรวัยเกษียณ และ
สามารถทาให้เข้าถึงข้อมูลด้านอาหารได้ ตามองค์ประกอบการพัฒนา DAHES ดังที่กล่าวมา ทา
ให้ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในสิ่งที่ยังไม่รู้ ส่งผลต่อกระบวนการพัฒนาความรู้ด้านอาหารที่เพิ่มมาก
ขึ้น นอกจากนี้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ควบคู่ไปกับการสร้างทักษะด้ านอาหารที่เกี่ยวข้อง คือเมื่อรู้
และเข้ า ใจแล้ ว สามารถวิ เ คราะห์ ผ่ า นใบงาน กิ จ กรรมต่ า งๆ การแสดงความคิ ด เห็ น
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เล่าประสบการณ์ ของตนเอง จึงส่งผลให้มีระดับความรู้ด้านอาหารและโภชนาการเพิ่มมากขึ้น
เป็ น ไปตามทฤษฎีก ารเรีย นรู้ที่ ว่ามนุ ษ ย์ต้องท าในสิ่งที่ ตอบสนองต่อการเรียนรู้ โดยเน้ น ความ
เชื่อมโยงและประสบการณ์ที่ได้รับ และสอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของดีฟิงค์ คือ ความเข้าใจ
ความจาที่ได้มาจากข้อมูลและความคิด
3.2 หลังการทดลองครูและบุคลากรทางการศึกษาวัยเกษียณมีทักษะด้าน
อาหารสูงขึ้นกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยพบว่าด้านการเลือก
อาหาร ด้านการวางแผนและการจัดการ ด้านการเตรียมอาหาร มี ค่าเฉลี่ยคะแนนดีขึ้นกว่าก่อน
ทดลอง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ยกเว้นด้านบริโภคอาหารมีค่าเฉลี่ย คะแนนไม่
แตกต่างจากก่อนทดลอง เมื่อเปรียบเทียบรายคู่ ก่อนทดลอง ระหว่างทดลอง และหลังทดลอง
พบว่าระหว่างทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนทักษะการเลือกอาหาร ทักษะการวางแผนและการจัดการ
ทักษะการเตรียมอาหาร สู งขึ้น กว่าก่อนทดลอง อย่างมีระดับนัยสาคัญ ทางสถิ ติที่ ระดับ 0.05
ยกเว้นการบริโภคอาหารมีคะแนนไม่แตกต่างกัน หลัง ทดลอง กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนทักษะการ
เลือกอาหาร ทักษะการวางแผนและการจัดการ ทักษะการเตรียมอาหาร ทักษะบริโภคอาหาร ไม่
แตกต่างจากระหว่างทดลอง แต่ยังคงสามารถควบคุมได้โดยมีแนวโน้มดีขึ้น และหลังทดลองกลุ่ม
ตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยคะแนนทักษะการเลือกอาหาร ทักษะการวางแผนและการจัดการ ทักษะการ
เตรียมอาหารสูงขึ้นกว่าระหว่างการทดลอง อย่างมีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ยกเว้น
ทักษะบริโภคอาหารมีค่าเฉลี่ยคะแนนไม่แตกต่างกัน จากผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแสดงให้เห็น
ว่า กิจกรรมในโปรแกรมฯ สามารถสร้างให้เกิดทักษะด้านอาหารได้ชัดเจน เนื่องจากเน้นกิจกรรม
การปฏิบัติ เช่น กิจกรรมในฐานการเรียนรู้ด้วยการทดลองความหวาน มัน เค็ม ทดลองสร้างเมนู
สุขภาพด้วยตนเอง ชมวีดิทัศน์เพื่อเห็นตัวอย่างการปฏิ บัติจริง ฝึกแบ่งจานอาหารสุขภาพเป็นต้น
เป็นไปตามทฤษฎีการพัฒนาทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน ที่ว่าทักษะปฏิบัตินี้สามารถพัฒนาได้ด้วย
การฝึกฝน ซึ่งหากได้รับการฝึกฝนที่ดีแล้ว จะเกิดความถูกต้อง ความคล่องแคล่ว ความเชี่ย วชาญ
ชานาญการ และความคงทน (ทิศนา แขมมณี, 2556) นอกจากนี้สิ่งที่สาคัญคือการวางแผนการ
บริโภคอาหารด้วยตนเอง ซึ่งเป็นกิจกรรมการบริโภคอาหารตามแผนที่วางไว้ของแต่ละบุคคล (Selfactivity) โดยก าหนดช่ ว งเวลาเป็ น ระยะจากทดลองวางแผนบริโภคอาหาร 1 สั ป ดาห์ เป็ น 2
สัปดาห์ และ 4 สัปดาห์ และมีสมุดบันทึ กในแต่ละช่วงให้ กับกลุ่มตัวอย่าง เป็น การได้ท ดลอง
ปฏิบัติและการสร้างทักษะด้านอาหารได้ในรูปแบบของตนเองเพื่อปรับใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่าง
เหมาะสม สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน ตั้งแต่ขั้นการรับรู้ (Perception) สู่ขั้น
การเตรียมความพร้อม (Set) โดยให้กลุ่มตัวอย่างรับรู้ในสิ่งที่จะต้องทา ซึ่งเป็นผลจากกิจกรรมใน
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โปรแกรมย่อยที่ 2 คือการทดลองวางแผนบริโภคอาหาร 1 สัปดาห์ เพื่อเตรียมเข้าสู่การปฏิบัติ โดย
ส่งเสริมให้มีการปรับตัวให้พร้อมที่จะทาตามแผนจริง หลังจากนั้นเมื่อเข้าสู่โปรแกรมย่อยที่ 4 เป็น
กิจกรรมสร้างทักษะการบริโภคอาหาร ซึ่งมีการมอบหมายกิจกรรมการบริโภคอาหารตามแผนที่
วางไว้ของแต่ละบุคคล (Self-activity) 2 สัปดาห์ ซึ่งมีการประเมินเสริมพลังก่อนเพื่อให้ปรับสิ่งที่
ตนเองสามารถปฏิบัติได้ และยังไม่ได้ โดยมีแนวทางที่จะทาให้มีทักษะการบริโภคอาหารที่ดี ซึ่ง
สอดคล้องกับ ขั้นที่ 3 การตอบสนองภายใต้การควบคุม (Guide response) เป็นวิธีการให้ผู้เรียน
ลองผิดลองถูก (trial and error) จนสามารถโต้ตอบ หรือมีการตอบสนองได้ถูกต้อง เป็นการนาเข้า
สู่ขั้นที่ 4 ขั้นการให้ลงมือกระทา เป็นความสามารถปฏิบัติที่เป็น กลไกที่ทาได้เอง (Mechanism)
เป็นขั้นที่ช่วยให้กลุ่มตัวอย่างประสบผลสาเร็จในการปฏิบัติ และเกิดความเชื่อมั่นในการกระทาสิ่ง
นั้น ผ่านกระบวนการกลุ่ม การประเมินเสริมพลังอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างพัฒนาความ
รอบรู้ด้านอาหารและเข้ าสู่กิ จกรรมการบริโภคอาหารตามแผนที่ วางไว้ของแต่ละบุคคล (Selfactivity) 4 สัปดาห์ สอดคล้องกับ การพั ฒ นาทั กษะเข้าสู่ขั้น ที่ 5 ขั้น กระท าอย่างสมบูรณ์ แบบ
(Complex overt response) เป็ น ขั้น ที่ ช่วยให้ กลุ่ม ตัวอย่างได้ฝึกฝนการวางแผนบริโภคอาหาร
สุขภาพตนเอง ซึ่งกลุ่มตัวอย่างสามารถปรับแผนการบริโภคอาหารได้ตามสถานการณ์ต่างๆ ใน
ชีวิตประจาวัน ผ่านกระตุ้นเร้าในกระบวนการกลุ่ม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่ม จึงส่งผลให้มีการ
ตอบสนองการปฏิบัติในเชิงกลุ่ม เป็นไปตามการจัดการเรียนรู้โดยกระบวนการกลุ่ม สอดคล้องกับ
การพั ฒ นาในขั้ น ที่ 6 ขั้ น การปรั บ ปรุง ประยุ ก ต์ (Adaptation) เป็ น ขั้ น ที่ ช่ ว ยให้ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า ง
ปรับปรุงทักษะหรือการปฏิบัติของตนเองให้ดียิ่งขึ้น และประยุกต์ทักษะที่ตนเองได้รับการพัฒนาใน
สถานการณ์ต่างๆ และกิจกรรมการถอดบทเรียนความรอบรู้ด้านอาหารเป็นกิจกรรมสุดท้าย เป็น
การเข้าสู่ขั้นที่ 7 ขั้นการคิดริเริ่ม (Origination) เป็นขั้นที่กลุ่มตัวอย่างสามารถปฏิบัติหรือกระทาสิ่ง
ใดสิ่งหนึ่งอย่างชานาญและสามารถประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ที่หลากหลายจนเริ่มเกิดความคิด
ใหม่ๆ ในการกระทาหรือปรับการกระทานั้นให้เป็นไปตามที่ตนต้องการ เช่น การสร้างเมนูสุขภาพ
ของตนเองได้ การเผยแพร่ถ่ายทอดการสร้างสรรค์เมนูสุขภาพใหม่ๆ ได้ ดังนั้นการพัฒนาทักษะ
ด้ า นอาหารจึ ง สามารถพั ฒ นาได้ เพิ่ ม ขึ้ น จากระดั บ พื้ น ฐาน (Functional Level) ไปสู่ ร ะดั บ
วิจารณญาณได้ (Critical Level)
3.3 หลังการทดลอง ครูและบุคลากรทางการศึกษาวัยเกษียณมีพฤติกรรม
ด้านอาหาร สูงขึน้ กว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จากผลการทดลอง
สะท้อนว่ากิจกรรมในโปรแกรมสามารถสร้างให้มีพฤติกรรมด้านอาหารได้เพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นผล
จากกลุ่มตัวอย่างนั้นมีความรู้ด้านอาหารและโภชนาการที่ดีขึ้น จากการแหล่งข้อมูลด้านอาหาร
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จากเวปไซด์ที่ สร้างขึ้น และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านอาหารร่วมกัน ในทุ กกิจกรรม สอดคล้องกับ
แนวคิดในการสร้างเสริมสุขภาพ Precede Model ส่วนของปัจจัยนา (Predisposing factors) โดย
สร้างให้รับรู้ประโยชน์ของการมีพฤติกรรมด้านอาหารที่ดี ส่งผลต่อแรงจูงใจภายในตัวบุคคลให้เกิด
การปฏิบัติ นั่นคือเป็นแรงจูงใจในการแสดงพฤติกรรมของบุคคลการสร้างให้กลุ่มตัวอย่างเข้าถึง
ข้อมูลได้ง่าย ซึ่งเป็นปัจจัยเอื้อ (Enabling factors) ส่งผลให้มีทักษะด้านอาหารที่ดีขึ้นกว่าก่อนการ
ทดลอง จากกิจกรรมที่เน้นการการปฏิบัติจริงในชีวิตประจาวันของตนเอง เมื่อความรู้และทักษะดี
ขึ้น แล้วจึงส่งผลให้ ก ลุ่ม ตัวอย่ างมีพ ฤติกรรมด้านอาหารดีขึ้น ด้วย สร้างให้ เกิดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการกลุ่ม สอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้ที่ว่าการกระทาใดๆ ถ้าได้รับการเสริมแรงจะมี
แนวโน้มเกิดขึ้นอีก (ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์, 2552) มีกิจกรรมการบริโภคอาหารตามแผนที่วางไว้ของ
แต่ ล ะบุ ค คล (Self-activity) เริ่ ม จากระยะเวลาสั้ น ๆ ไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ที่ น านขึ้ น (Long term)
กล่าวคือ ช่วงแรกปฏิบัติร่วมกันในกลุ่มโดยทดลองวางแผนการบริโภค 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ และ
4 สั ป ดาห์ ตามล าดั บ โดยบั น ทึ ก ลงในแบบบั น ทึ ก การวางแผนบริ โภคอาหาร และส่ ง ภาพ
เมนูอาหารสุขภาพที่ตนเองรับประทานอาหารใน Group Line อาหารสุขภาพทุกวัน จึงมีการยก
ย่องชมเชย กระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมด้านอาหารที่ดี มีความสม่าเสมอในการปฏิบัติ ซึ่งเป็นปัจจัย
เสริม (Reinforcing factors) ที่ส่งผลต่อความยั่งยืนของการปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่องภายในกิจกรรม
ผ่านกระบวนการกลุ่ ม มี ก ารก าหนดเป้ าหมายพฤติ กรรมร่วมกั น ซึ่งเป็ น ปั จจัยเอื้อ (Enabling
factors) ที่ อ าศั ย อิ ท ธิ พ ลของกลุ่ ม ให้ เกิ ด พฤติ กรรมด้ านอาหารที่ ดี การกระตุ้ น เร้าในกิ จ กรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้มุ่งสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เป็นการติดตามผลการปฏิบัติและเสริมพลังให้
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง โดยนาข้อมูลการปฏิบัติตนเองมาวิเคราะห์แนวทางที่จะปรับพฤติกรรมด้าน
อาหารให้ดีขึ้นและปรับใช้ในชีวิตประจาวันของตนเองมากที่สุด สอดคล้ องกับแนวคิดการประเมิน
เสริมพลัง (D. M. Fetterman, 2002) ที่เน้นการมโนทัศน์การกาหนดตนเอง (Self-determination)
ซึ่งกลุ่มตัวอย่างสามารถประเมินโปรแกรมด้วยตนเองแล้วนาข้อมูลสะท้อนกลับนั้นมาปรับปรุง
พัฒนาจนกาหนดทิศทางตนเองได้อย่างอิสระ จึงส่งผลให้พฤติกรรมด้านของกลุ่มตัวอย่างดีขึ้นกว่า
ก่อนทดลอง
3.4 ระดับความรอบรู้ด้านอาหารกลุ่มตัวอย่างพบว่า มีระดับความรอบรู้ด้าน
อาหารสูงขึ้นกว่าก่อนทดลอง อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05 กล่าวคือ กลุ่มตัวอย่างมี
ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ พฤติกรรมด้านอาหาร เพิ่มขึ้นโดยสามารถพัฒนาจากระดับ
ปฏิสัมพั น ธ์ (Interactive Level) เป็นระดับวิจารณญาณ (Critical Level) อย่างมีนั ยสาคัญ ทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 สาหรับระดับทักษะด้านอาหาร ได้แก่ ด้านการเลือกอาหาร ด้านการวางแผน
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และจัดการ ด้านการเตรียมอาหาร มีระดับที่ดีขึ้นในระหว่างทดลอง และหลังทดลอง โดยพัฒนา
จากระดั บ พื้ น ฐาน (Functional Level) เป็ น ระดั บ วิ จ ารณญาณ (Critical Level) อย่ า งมี ระดั บ
นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ระดั บ 0.05 ยกเว้ น ด้ า นการบริโภคอาหารไม่ แ ตกต่ า งจากก่ อ นเข้ า ร่ว ม
โปรแกรมฯ จากผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า กิจกรรมที่สร้างจากองค์ประกอบ
DAHES ในแต่ละโปรแกรมย่อยนั้นได้ออกแบบมาเพื่อให้กลุ่มตัวอย่างมีการเปลี่ยนแปลงความรอบ
รู้ด้านอาหารเพิ่มขึ้นได้อย่างชัดเจน เนื่องจากผ่านการทดลองนาร่องโปรแกรมฯ จานวน 2 กลุ่ม
ปรับพัฒนาจนได้กิจกรรมที่มีความเหมาะสมกับกลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษาวัยเกษียณมี
กระบวนการจัดกิจกรรมหลายรูปแบบ เช่น บรรยายประกอบวีดีทัศน์ ฐานการเรียนรู้ อภิปรายกลุ่ม
เล่าประสบการณ์ มีการน าผลข้อมูลสารสนเทศที่ ได้จากการประเมิน ผลระดับความรอบรู้ด้าน
อาหารก่ อ นการสร้า งโปรแกรมฯ ร่ว มกั บ ผลการสั ง เคราะห์ ข้ อ มู ล จากการสั ม ภาษณ์ ผู้ มี ส่ ว น
เกี่ยวข้อง มาปรับใช้เป็นเป็นแนวทางการพัฒนาความรอบรู้ด้านอาหารและรูปแบบกิจกรรม เช่น
ผลการประเมินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก่อนเข้าร่วมโปรแกรมฯ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับคะแนนร้อยละ
41 ถึง ร้อยละ 80 จึงสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ในทุ กโปรแกรมย่อย สร้างกลุ่มสังคม
อาหารสุขภาพผ่าน Group Line ที่สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้ตลอดเข้าร่วมโปรแกรม เพื่ อ
ส ร้ า งอ าห ารสุ ขภ าพ ได้ ด้ วย ต น เอ ง เป็ น ก ารส ร้ า งสั งค ม ก ารเรี ย น รู้ ใ ห้ เพิ่ ม ม าก ขึ้ น
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดแรงสนับสนุนทางสังคม (Social support ) การที่บุคคลได้รับการช่วยเหลือ
ในด้านต่างๆ ที่มีความจาเป็นต่อการดูแลสุขภาพตนเอง อีกทั้งการสนับสนุนทางสังคมจะก่อให้เกิด
ผลดีอยู่กับบุคคลผู้ให้การสนับสนุน (Pender, 1996) การเปลี่ยนแปลงระดับทักษะด้านการเลือก
อาหาร การวางแผนและการจัดการ การเตรียมอาหาร มีการพัฒนาระดับเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนจาก
ระดับพื้นฐานสู่ระดับวิจารณญาณ เนื่องจากโปรแกรมย่อยสร้างให้มีความสอดคล้องกับทักษะด้าน
อาหารควบคู่ไปกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนั้นต้องเกิดจาก
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมมาจากองค์ประกอบภายในตัวบุคคล (Intra Individual Causal
Assumption) ซึ่งเป็นการสร้างเกิดความรู้ เจตคติ ความเชื่อ ค่านิยม แรงจูงใจ หรือ ความตั้งใจใฝ่
พฤติกรรม นั่นคือ สร้างให้มีความรู้ ความตระหนักในการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ กับการป้องกัน
โรคในวั ย สู งอายุ โดยมี ปั จ จั ย ภายนอกตั วบุ ค คล (Extra Individual Causal Assumption) เป็ น
สิ่งแวดล้อม ระบบโครงสร้างสังคม ซึ่งในที่นี้คือ กิจกรรมที่เน้นการเข้าถึงข้ อมูล สร้างกลุ่มอาหาร
สุ ขภาพ การมี ส่ ว นร่ว มในการแลกเปลี่ ย นเรีย นรู้ การปรับ พฤติ ก รรมร่วมกั น เป็ น กลุ่ ม (Group
Process) ด้ ว ยการประเมิ น เสริม พลั งอย่างต่ อ เนื่ อ ง (Empowerment) สะท้ อนให้ ก ลุ่ ม ตั วอย่ าง
สามารถพัฒนาทักษะด้านการเลือกอาหาร การวางแผนและการจัดการ การเตรียมอาหาร เพื่อให้มี
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ทั กษะด้ านอาหารที่ ดี จึงเกิ ดพฤติกรรมที่ ดี ตามมาได้ ในขณะที่ ทั กษะด้ านบริโภคอาหารนั้ น มี
ค่าเฉลี่ยคะแนนไม่แตกต่างจากก่อนทดลอง และระดับทักษะด้านบริโภคอาหารที่ไม่แตกต่ างจาก
ระหว่างทดลอง และหลัง ทดลองนั้น อาจเนื่องมาจากผลการประเมินระดับการศึกษาของกลุ่ม
ตัวอย่างก่ อนเข้าร่วมโปรแกรมฯ อยู่ในระดั บปริญ ญาตรีและโท ซึ่งมีระดับความรู้ที่ ดี แสวงหา
ความรู้อยู่สม่าเสมอ ดังนั้นทักษะด้านบริโภคอาหารส่วนใหญ่จึงอยู่ในระดับวิ จารณญาณ ซึ่งไม่
แตกต่างจากก่อนเข้าร่วมโปรแกรมฯ แต่เมื่อวิเคราะห์แนวโน้มทางสถิติพบว่าทักษะด้านบริโภค
อาหารที่ ดี ยั งคงสามารถควบคุม ได้ อย่างต่ อเนื่ อง ไม่ ลดลงตามระยะเวลาที่ ม ากขึ้น ในช่วงเข้า
โปรแกรมฯ จ านวน 8 สั ป ดาห์ แสดงให้ เห็ น ว่ า ผลการประเมิ น เสริ ม พลั ง (Empowerment
evaluation) ที่นามาปรับใช้ในโปรแกรมย่อยที่ 4 นั้น มีการปรับใช้ในกิจกรรมได้เป็นอย่างดี เช่น
กาหนดเป้าหมายการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง กาหนดสิ่งที่ จะทาให้บรรลุร่วมกัน กาหนด
กิจกรรมและจัดลาดับความสาคัญในสิ่งที่ทาได้ดี และสิ่งที่สามารถทาให้ดีขึ้นได้ เพื่อนามาปรับ
แผนการบริโภคอาหารเป็นระยะๆ สร้างแนวทางการบริโภคอาหารของตนเองเพื่อให้มีเหมาะสม
เป็นไปได้ในการนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน มากที่สุดเป็นต้น สอดคล้องกับ เฟตเทอร์แมน (D. M.
Fetterman, 2002) ที่เน้นให้กลุ่มเป้าหมายสามารถประเมินโปรแกรมด้วยตนเอง และนาข้อมูล
สะท้ อนกลั บ นั้ น มาปรับ ปรุงจนก าหนดทิ ศ ทางของตนเองได้ อย่ างอิส ระ (Self-Evaluation and
Reflection) นอกจากนี้ประเมินสุขภาพทางกายเบื้องต้นด้วยตนเองทุกครั้งเมื่อเข้าร่วมโปรแกรมฯ
การติดตามผลและกระตุ้น การปฏิบัติท าง Group Line สม่าเสมอตลอดเข้าร่วมโปรแกรมฯ จึง
ส่งผลให้ระดับทักษะด้านบริโภคอาหารยังคงควบคุมได้ดีอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่ าผลการทดลองจะ
ไม่แตกต่างกัน และจากผลการวิจัยสะท้อนให้เห็นว่า ความรอบรู้ด้านอาหารสามารถสร้างได้ด้วย
กระบวนการกลุ่มบนพื้นฐานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างเท่าเทียม สอดคล้องกับกลยุทธ์โปรแกรมฯ
โดยน าการจั ด การเรีย นรู้แ บบมี ส่ ว นร่ว มโดยกระบวนการกลุ่ ม มาปรับ ใช้ ได้ เหมาะสม ทุ ก คน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระยะเวลาเท่าๆ กัน โดยผลการประเมินพฤติกรรมความสนใจ การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมในกลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมโปรแกรมฯ จานวน 4 ครั้งพบว่า มีพฤติกรรมความสนใจ การ
มีส่วนร่วมในกิจกรรมอยู่ในระดับดีมาก เนื่องจากกิจกรรมเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เปิดโอกาสใน
การแสดงความเห็นทุกคนมีส่วนร่วม ทาให้ตื่นตัว ใช้คาสั้นๆ กระชับ เข้าใจง่าย สนุ กไปพร้อมกับ
กิจกรรม สอดคล้องกับคาร์ทไรท์ (Cartwright, 1968) กล่าวว่า การรวมกลุ่มจะมีค่าต่อสมาชิก ซึ่ง
สมาชิกทุกคนจะมีความเท่าเทียมกัน และ บุญเลี้ยง ทุมทอง (2559) ที่ได้ให้ความหมายหลักการที่
สาคัญในกระบวนการกลุ่มว่าผู้เรียนเป็นสาคัญแห่งการเรียนรู้จะต้องเรียนรู้จากกลุ่มให้มากที่ สุด
โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้การสร้างสรรค์โดยกลุ่ม (บุญเลี้ยง ทุมทอง, 2559)
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สรุปว่าครูและบุคลากรทางการศึกษาวัยเกษี ยณ มี ระดับความรอบรู้ด้าน
อาหารดีขึ้นกว่าก่อนทดลอง โดยโปรแกรมฯ สามารถทาให้ระดับความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ
ระดับทักษะด้านอาหาร ระดับพฤติกรรมด้านอาหาร เปลี่ยนแปลงพัฒนาเพิ่มขึ้นได้อย่างชัดเจน
สะท้อนถึงค่าดัชนีมวลกาย ร้อยละไขมันในร่างกาย เส้นรอบเอวลดลงได้ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ ระดั บ 0.05 ดั ง รายงานผลการวิ จั ย เนื่ อ งจากกิ จ กรรมการเรีย นรู้ส ร้า งความสอดคล้ อ งเป็ น
โปรแกรมย่อยผ่านทั กษะด้านอาหาร การประยุกต์การเรียนรู้อย่างมีความหมายของดีฟิงค์ ได้
เหมาะสม กิ จ กรรมเน้ น การเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ด้ า นอาหารได้ ง่ า ย มี ก ารทดลอง เล่ า ประสบการณ์
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปในกลุ่มพร้อมๆ กัน มอบหมายใบงานเป็นระยะๆ ตลอดการทากิจกรรม
ส่งเสริมการนาเสนอผลงานตัวเอง เสริมพลังในกลุ่มสังคมอาหารสุขภาพประเมินเสริมพลังเพื่อ
กระตุ้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เป็นการนาแนวคิดต่างๆ ดังกล่าวมาปรับใช้อย่างเหมาะสมกับ
กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษาวัยเกษี ยณ ระหว่างการทดลองจนถึงสิ้น สุดการวิจัย กลุ่ม
ตัวอย่างมียังคงสามารถควบคุมการเลือกอาหาร การวางแผนและการจัดการ การเตรียมอาหาร
การบริโภคอาหารในแนวโน้มที่ดีขึ้น
3.4 ผลการประเมิน โปรแกรมสร้างเสริม ความรอบรู้ด้านอาหารในครูและ
บุคลากรทางการศึกษาวัยเกษียณ พบว่าผลประเมินผลตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ (Biomarkers) จากการ
เข้าร่วมโปรแกรมฯ ได้แก่ ดัชนีมวลกาย ร้อยละไขมันในร่างกาย และเส้นรอบเอว ลดลงอย่าง
มีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งแสดงว่าโปรแกรมฯ มีผลต่อผลลัพธ์ทางสุขภาพของกลุ่ม
ตัวอย่างชัดเจน เนื่องจากมีสมุดบันทึกการวางแผนบริโภคให้กลุ่มตัวอย่างไปปฏิบัติตามแผนที่บ้าน
และส่งภาพอาหารที่รับประทานเข้าในกลุ่ม Group Line เป็นการกากับการปฏิบัติ และเป็นแสดง
ถึงความสามารถของตนเองเพื่อให้กลุ่มรับทราบด้วย สอดคล้องกับงานวิจัย ชุติวรรณ ปุรินทราภิ
บาล (2451) พบว่าการประยุ ก ต์ท ฤษฎี ความสามารถตนเองในโปรแกรมสุขศึ กษาส่งเสริม ให้
ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ ส่งเสริมสุขภาพได้ (ชุติวรรณ ปุรินทราภิบาล, 2541)
และนันท์พัสพร สุขสานต์ และคณะ (2561) ศึกษาผลของโปรแกรมส่งเสริมการกากับตนองต่อ
พฤติกรรมการบริโภคและขนาดเส้นรอบเอวของผู้ป่วยสูงอายุโรคเบาหวานที่มีภาวะอ้วน โดยใช้
แนวคิดทฤษฏีกากับตนเอง ผลการวิจัยพบว่าค่าเฉลี่ยขนาดเส้นรอบเอวหลังได้รับโปรแกรมฯ น้อย
กว่าก่อนได้รับโปรแกรมฯ และน้อยกว่ากลุ่มที่ได้รับบริการปกติ (นันท์พัสพร สุขสานต์ และคณะ,
2561)
3.5 สาหรับการประเมินความพึงพอใจจากการเข้าร่วมโปรแกรมฯ ด้วยแบบ
ประเมิน ความพึ งพอใจ กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจโปรแกรมฯ อยู่ในระดับมาก – มากที่ สุด
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เนื่องจากผลการถอดบทเรียนกลุ่มตัวอย่างกล่าวว่า “ มีความพึงพอใจในการสร้างสรรค์เมนูของ
ตนเอง ได้วิเคราะห์เมนูของตนเอง ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทาให้ได้รับความรู้เพิ่มขึ้น
และสามารถนาไปปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหารของตนเอง การเลือกอาหารเพื่อสุขภาพ
เพราะทาให้รู้จักเลือกวัตถุดิบไปประกอบอาหารได้ดีมากขึ้น การวางแผนและจัดการอาหารเพื่อ
สุขภาพ กิจกรรม 2:1:1 และการปรุงอาหารลดหวานมันเค็ม 6:6:1 เพราะได้ประโยชน์มาก ปรับใช้
ในชีวิตประจาวันได้ดี รวมทั้งการติดตามอย่างต่อเนื่องของผู้วิจัย”
3.6 ผลการถอดบทเรียนความรอบรู้ด้านอาหาร บรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้
ตามตัวชี้วัดทั้ง 60 ตัว เนื่องจากเป็นการประเมินผลที่เน้นการตอบสนองซึ่งเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ
โดยนาแนวคิดและวิธีการของการวิจัยเชิงคุณภาพมาประยุกต์ใช้ สอดคล้องกับแนวคิดการประเมิน
สอดคล้องกับการประเมินเชิงการตอบสนองของ Stake รวมทั้งทฤษฏีการเรียนรู้อย่างมีความหมาย
ของดี ฟิ ง ค์ (Dee Fink ‘s Taxonomy of Significant Learning) กล่ า วคื อ กลุ่ ม ตั ว อย่ า งมี ค วามรู้
พื้นฐาน (Foundation Knowledge) สามารถการนาไปใช้ (Application) บูรณาการ (Integration)
เชื่อมโยงทางความคิด สู่ วิถี ชีวิ ตตนเอง มี มิ ติ ท างความเป็ น มนุ ษ ย์ (Human Dimension) โดย
เรียนรู้เกี่ยวกับตนเองและผู้อื่น มีเผยแพร่ความรู้สู่บุคคลอื่น (Caring) ผลลัพธ์จากการเรียนรู้เป็น
การพัฒนาให้เกิดสิ่งใหม่ และการเรียนรู้ว่าจะเรียนรู้ได้อย่างไร (Learning How to Learn) ซึ่งผล
จากโปรแกรมครั้งนี้เป็นการเพิ่มศักยภาพให้กลุ่มตัวอย่างสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองโดยตรง
สอดคล้องกับการศึกษาของ ครูเกอร์ และคณะ (Krueger et al., 2011) ซึ่งศึกษาการออกแบบการ
เรียนการสอนและการประเมินโดยใช้หลักสูตรนโยบายทางสุขภาพบนพื้นฐานของทฤษฎีการเรียนรู้
อย่างมีความหมายของดีฟิงค์พบว่า กลุ่มทดลองมีความสนใจ และระดับความรู้ด้านอาหารและ
โภชนาการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ การติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการบริโภคอาหาร
นั้นพบว่า กลุ่มตัวอย่างสามารถปฏิบัติได้ตามแผนตลอดระยะเวลาเข้าร่วมโปรแกรม ร้อยละ 25
การปฏิบัติตามแผนได้บางส่วนร้อยละ 75 จากการสังเคราะห์การถอดบทเรียนพบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ที่มีการปฏิบัติตามแผนได้ตลอดเข้าร่วมโปรแกรมฯ นั้น เนื่องจากมีความตั้งใจ และวินัยในการ
ปฏิบัติทุกวัน โดยกลุ่มนี้จะมีความรอบรู้ด้านอาหารอยู่ในระดับวิจารณญาณ มีผลลัพธ์ทางสุขภาพ
ที่ดีทั้งหมด และสามารถปฏิบัติได้เป็นประจาจนเป็นอัตโนมัติ ซึ่งจะนาไปสู่พฤติกรรมด้านอาหารที่
ดีกว่า สาหรับกลุ่มที่ปฏิบัติตามแผนได้บางส่วนนั้นมีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริโภคอาหารสุขภาพ
เช่น ครอบครัว ลักษณะการดาเนินชีวิต เนื่องจากเป็นช่วงเทศกาลตรุษจีน เป็นต้น นอกจากนี้กลุ่ม
ตัวอย่างมีพฤติกรรมค้นหาข้อมูลในอินเตอร์เน็ตเกี่ยวกับอาหารและโภชนาการร้อยละ 85 การ
ถ่ายทอดความรู้ด้านอาหารและโภชนาการให้แก่บุคคลอื่น เพื่อน ครอบครัวคิดเป็นร้อยละ 85
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สะท้อนถึงผลระดับความรอบรู้ด้านอาหารที่อยู่ในระดับวิจารณญาณ รวมทั้งสอดคล้องกับ ดีฟิงค์
ในองค์ประกอบของการเผยแพร่ความรู้สู่บุคคลอื่น (Caring) และผลการประเมินระดับความรอบรู้
ด้านอาหารที่อยู่ในระดับวิจารณญาณ ที่จะสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลอื่นได้ (Sharing)
สรุป ได้ ว่ า โปรแกรมสร้า งเสริม ความรอบรู้ด้ า นอาหารในครูแ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษาวัยเกษียณครั้งนี้ประสบความสาเร็จ เนื่องจากผลการประเมินโปรแกรมแสดงให้
เห็นว่า กิจกรรมการเรียนรู้ที่มีการออกแบบมาได้เหมาะสมกับครู และบุคลากรทางการศึกษาวัย
เกษียณ สร้างให้เกิดการพัฒนาระดั บความรอบรู้ด้านอาหารได้อย่างชัดเจน ส่งผลให้มีพฤติกรรม
ด้านอาหารที่ดีเพิ่มขึ้น ด้วยการจัดกระบวนการกิจกรรมที่หลากหลายรูปแบบ เช่น ค้นหาข้อมูลด้าน
อาหารจากเวปไซด์ ส ร้า งโอกาสการเรี ย นรู้ได้ ต ลอดเวลา การบรรยายประกอบวี ดี ทั ศ น์ การ
แลกเปลี่ย นเรีย นรู้ผ่ านประสบการณ์ ด้ านอาหาร ความสาเร็จในการดู แลสุ ขภาพ ยกตั วอย่าง
สถานการณ์ต่างๆ สร้างช่องทางการเข้าร่วมสังคมอาหารสุขภาพ การเสริมพลังอานาจกันในกลุ่ม
การให้รางวัลจากการปฏิบัติได้ตามแผนอย่างเหมาะสม สามารถปรับได้กับชีวิตประจาวันของ
ตนเองอย่างยืดหยุ่น การประเมินเสริมพลังในกิจกรรมทาให้กลุ่ มตัวอย่างมองเห็นสิ่งที่ตนเองทาได้
ดีที่สุด และสิ่งที่ยังไม่ได้ดีและจะทาให้ดีขึ้น โดยสร้างแนวทางปฏิบัติของตนเอง จึงส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงระดับความรอบรู้ด้านอาหาร ส่งผลต่อพฤติกรรมบริโภคอาหารที่ดีขึ้น โดยสามารถ
ถ่ายทอดความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ ทักษะด้านอาหาร และพฤติกรรมด้านอาหารที่ดี ให้
คาแนะน าแก่ ครอบครัว และบุคคลอื่ น ได้ เป็ น การสร้างให้ เกิดความรอบรู้ด้านอาหารในระดับ
วิจารณญาณได้อย่างแท้จริง (Critical Level)
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย
1.ข้อเสนอแนะสาหรับการนาผลการวิจัยไปใช้
1.1 จากผลการวิจัยที่สะท้อนถึงปัญหาน้าหนักเกินเกณฑ์มาตรฐานในกลุ่มครูและ
บุคลากรทางการศึกษาวัยเกษียณ ส่งผลต่อการเกิดโรคที่สามารถป้องกันได้ เช่น โรคเบาหวาน
ความดั น โลหิ ต สู ง โรคไขมั น ในเลื อ ดสู ง โรคหั ว ใจ โรคมะเร็ ง เป็ น ต้ น ดั ง นั้ น ผู้ บ ริ ห าร
กระทรวงศึกษาธิการ ควรมีการกาหนดนโยบายตลอดจนแนวทางการส่งเสริม การรับประทานเพื่อ
สุขภาพเพิ่มมากขึ้น ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ ที่เข้าถึงได้ง่าย และในระดับ
บุคคล โดยจัดให้มีการประเมินระดับความรอบรู้ด้านอาหารของกลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา
วัยเกษี ยณ หรือกลุ่มที่ยังอยู่ในวัยทางาน เพื่อที่จะจัดกิจกรรมได้ เหมาะสมสอดคล้องกับระดับ
ความรอบรู้ด้านอาหาร
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1.2 ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ สถาบันการศึกษาต่างๆ ควรจัดปัจจัยเอื้อที่ส่งผล
ต่อการเกิดพฤติกรรมบริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพ เช่น จัดหาแหล่งผลิต แหล่งซื้ออาหารที่ดีต่อ
สุขภาพ ตลาดนัดอาหารสุขภาพในราคาประหยัด ส่งเสริมการเตรียมอาหารเองจากที่บ้าน เพื่อ
กระตุ้นให้มีการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพเพิ่มมากขึ้น
1.3 การจัดโปรแกรมสร้างเสริมความรอบรู้ด้านอาหารในครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาวัยเกษียณ นั้นผลการวิจัยพบว่า สามารถทาให้ระดับความรอบรู้ด้านอาหารเพิ่มขึ้นได้ จน
สามารถลดน้ าหนั ก ดั ชนี ม วลกาย ร้อยละไขมัน ในร่างกาย และเส้น รอบเอวได้ ดีกว่าก่อนเข้า
โป รแกรม ฯ ดั ง นั้ น ผู้ ที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งทุ ก ระดั บ เช่ น ผู้ บ ริ ห ารกระทรวงศึ ก ษ าธิ ก าร
สถาบันการศึกษาต่างๆ รวมถึงบุคลากรที่มีหน้าที่ในการพัฒนาสร้างเสริมสุขภาพของกลุ่มครูและ
บุคลากรทางการศึกษาวัยเกษียณ ควรนาโปรแกรมฯ นี้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมสร้างเสริม
สุขภาพ รวมทั้ งอาจจะเสนอแนะให้ มีการประยุกต์ใช้ในกลุ่มวัยท างาน รวมทั้ งการประเมิน ผล
ติดตามกระตุ้นให้มีพฤติกรรมด้านอาหารที่ดีต่อเนื่องในระยะยาวเพื่อให้เกิดความยั่งยืน
1.4 จากผลการวิ จัย พบว่า การสร้างสั งคมอาหารสุขภาพ สังคมการเรีย นรู้นั้ น มี
ความสาคัญต่อการบริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพ มีการแบ่งปันข้อมูลด้านอาหารที่มีประโยชน์ การ
เสริมพลังซึ่งกันและกัน อีกทั้งในระยะที่มีเข้าร่วมโปรแกรมย่อยเสร็จสิ้นแล้ว มีการติดตามผลการมี
พฤติกรรมบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพอย่างต่อเนื่องได้ ทางกลุ่มสังคมสุขภาพ ดังนั้นควรมีการสร้าง
กลุ่มสังคมอาหารสุขภาพในกลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษาวัยเกษียณเพิ่มมากขึ้น ในหลาย
รูปแบบแตกต่างกันตามความเหมาะสม โดยการสนับสนุนจากผู้บริหารการศึกษา และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการดาเนินงาน เช่น Group Line , ชมรมด้านอาหารสุขภาพ ฯลฯ ให้เพิ่มมากขึ้น
1.5 หลั ง จากการเข้ า ร่ว มโปรแกรมสร้า งเสริม ความรอบรู้ด้ า นอาหารในครูแ ละ
บุคลากรทางการศึกษาวัยเกษียณ กลุ่มเป้าหมายจะมีระดับความรอบรู้ด้านอาหารเพิ่มขึ้น ควร
สร้างให้เกิดการสร้างสรรค์อาหารสุขภาพต้นแบบของตนเอง นอกจากนี้กลุ่มเป้าหมายเหล่านี้จะมี
บุคคลที่สามารถเป็น นวัตกรด้านอาหาร (Food Innovator) ได้ต่อไป ควรนาบุคคลเหล่านี้เป็นตัว
แบบ (Model) ถ่ายทอดให้กับกลุ่มเป้าหมายในโปรแกรมฯ ที่จัดขึ้นในครั้งต่อไปได้
1.6 ควรมีการเผยแพร่โปรแกรมสร้างเสริมความรอบรู้ด้านอาหารในครู และบุคลากร
ทางการศึกษาวัยเกษียณในวงกว้าง โดยอาจมีการจัดในและบุคลากรทางการศึกษาวัยเกษียณที่
อยู่ในภาคต่างๆ เพื่อให้ผู้สนใจสามารถนาโปรแกรมที่พัฒ นาขึ้นนี้ไปใช้เป็นแนวทางในการจัด
กิจกรรมเพื่ อให้กลุ่มเป้าหมาย ให้มีระดับความรอบรู้ด้านอาหารที่ดีขึ้น ส่งผลต่อพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารที่ดีขึ้นต่อไป
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2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมี ก ารวิ จั ย โดยน าโปรแกรมสร้า งเสริม ความรอบรู้ด้ า นอาหารในครูแ ละ
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาวั ย เกษี ย ณไปปรั บ ใช้ กั บ กลุ่ ม ต่ า งๆ เช่ น กลุ่ ม ผู้ สู ง อายุ ทั่ ว ไป ซึ่ ง เป็ น
กลุ่มเป้าหมายที่มีจานวนมากในอนาคต
2.2 ควรมีการวิจัยในลักษณะของการบูรณาการระหว่างเนื้อหาทางสุขภาพต่างๆที่มี
ความเกี่ยวข้องกันในมิติต่าง ๆ และส่งผลต่อสุขภาพ เช่น การวิจัยเพื่อพัฒนาโปรแกรมสร้างเสริม
ความรอบรู้ด้านอาหาร ออกกาลังกาย และอารมณ์ (3อ.) เป็นต้น
2.3 ควรประยุ ก ต์ โปรแกรมสร้างเสริม ความรอบรู้ด้ านอาหารในครูแ ละบุ ค ลากร
ทางการศึ ก ษาวั ย เกษี ย ณ โดยการวิจั ย และพั ฒ นาหลั ก สู ต รความรอบรู้ด้ านอาหารในครูและ
บุคลากรทางการศึกษาวัยเกษียณ หรือ กลุ่มผู้สูงอายุทั่วไป เพื่อให้สามารถนาไปใช้กับโรงเรียน
ผู้สูงอายุ หรือสถาบันการศึกษาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ
2.4 ควรมี ก ารวิ จั ย และพั ฒ นาโปรแกรมประยุ ก ต์ (Application) ด้ า นอาหารที่
เหมาะสมกั บ ผู้ สู ง อายุ รวมทั้ ง แบบประเมิ น ความรอบรู้ ด้ า นอาหาร ให้ ส ามารถใช้ ไ ด้ กั บ
โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ โดยกลุ่มเป้าหมายสามารถเรียนรู้ออนไลน์ผ่าน Application เพื่อเป็น
การสร้างเสริมความรอบรู้ด้า นอาหารได้สะดวกมากขึ้น ไม่ต้องเดินทาง และสามารถเก็บหน่วย
คะแนนได้แบบสถาบันการศึกษา เมื่อสิ้นสุดในการเข้าร่วมโปรแกรมจะได้รับประกาศนียบัตร
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สาหรับผู้เชี่ยวชาญ
ก.1 แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจยั แบบกึง่ โครงสร้าง
เรื่อง ความรอบรู้ด้านอาหารที่เหมาะสมกับสังคมไทย และแบบประเมินความรอบรู้
ด้านอาหาร
…………………………………………………………………………………………………………………………………

ชื่อผู้วิจัย

นางสาวเกศินี จงมนตรี
นิสิตหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาสุขศึกษาและพลศึกษา
อาจารย์ ดร.อนันต์ มาลารัตน์ , อาจารย์ ดร.สิงหา จันทน์ขาว

อาจารย์ที่ปรึกษา
ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ ………………………………………………………………………………..……………………………..
ตาแหน่ง…………………………………………………………………………………………………..….……………………..
หน่วยงาน…………………………………………………………………………………………………………………………..
วันเดือนปี ที่สมั ภาษณ์…………………………………………………………………………………………………………
เริ่มการสัมภาษณ์เวลา …………………..น. จบการสัมภาษณ์เวลา …………………..น.
แนวประเด็นคาถาม
1. ความรอบรู้ด้านอาหาร ในความคิดเห็นของท่านมีความหมายว่าอย่างไร? ควรมี
องค์ประกอบอะไร?
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

2. ความรอบรู้ด้านอาหารซึง่ ควรมีองค์ประกอบ 4 องค์ประกอบ คือ การเลือกอาหาร การ
วางแผนและจัดการอาหาร การเตรียมอาหาร และการบริโภคอาหาร ท่านคิดว่า
ครอบคลุมหรือไม่ ?
ควรปรับเพิ่มหรือลดอย่างไร ?
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

การเลือกอาหาร (Selecting)
3. องค์ประกอบ การเลือกอาหาร (Selecting) ในความคิดเห็นของท่านหมายความว่า
อย่างไร
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
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4. ตัวชี้วัดที่มีอยูม่ ีความครอบคลุมหรือไม่ ควรปรับเพิ่มหรือลดอย่างไร
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

การวางแผนและจัดการอาหาร (Planning and Managing)
5. องค์ประกอบ การวางแผนและจัดการอาหาร (Planning and Managing) ในความ
คิดเห็นท่านหมายความว่าอย่างไร
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

6. ตัวชี้วัดที่มีอยูม่ ีความครอบคลุมหรือไม่ ควรปรับเพิ่มหรือลดอย่างไร
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

การเตรียมอาหาร (Preparing)
7. องค์ประกอบ การเตรียมอาหาร (Preparing) ในความคิดเห็นท่านหมายความว่าอย่างไร
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

8. ตัวชี้วัดที่มีอยูม่ ีความครอบคลุมหรือไม่ ควรปรับเพิ่มหรือลดอย่างไร
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

การบริโภคอาหาร (Eating)
9. องค์ประกอบ การบริโภคอาหาร (Eating) ในความคิดเห็นท่านหมายความว่าอย่างไร
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

10. ตัวชี้วัดที่มีอยูม่ ีความครอบคลุมหรือไม่ ควรปรับเพิ่มหรือลดอย่างไร
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
องค์ประกอบอื่นๆ (ถ้ามี) คืออะไร และมีตัวชี้วัดอะไร
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

11. เราจะมีแนวทางการพัฒนาความรอบรู้ด้านอาหารอย่างไร ในแต่ละองค์ประกอบ ดังนี้
การเลือกอาหาร (Selecting)
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
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การวางแผนและจัดการอาหาร (Planning and Managing)
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

การเตรียมอาหาร (Preparing)
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

การบริโภคอาหาร (Eating)
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

12. หากมีการสร้างโปรแกรมเสริมสร้างความรอบรู้ด้านอาหาร ในประเทศไทย ท่านคิดว่าควร
มีการจัดโปรแกรมฯ อย่างไร
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

352
สาหรับผู้บริหารและบุคลากรสานักงาน สกสค.
ก.2 ตัวอย่างแบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจยั แบบกึ่งโครงสร้าง
เรื่อง แนวทางการพัฒนาโปรแกรมสร้างเสริมความรอบรู้ด้านอาหาร
ในครูและบุคลากรทางการศึกษาวัยเกษียณ
…………………………………………………………………………………………………………………………………

ชื่อผู้วิจัย

นางสาวเกศินี จงมนตรี
นิสิตหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาสุขศึกษาและพลศึกษา
อาจารย์ ดร.อนันต์ มาลารัตน์ , อาจารย์ ดร.สิงหา จันทน์ขาว

อาจารย์ที่ปรึกษา
ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ ……………………………………………………………………………………………………………..
ตาแหน่ง…………………………………………………………………………………………………………………………..
หน่วยงาน………………………………………………………………………………………………………………………..
วันเดือนปี ที่สมั ภาษณ์………………………………………………………………………………………………………
เริ่มการสัมภาษณ์เวลา …………………..น. จบการสัมภาษณ์เวลา …………………..น.
แนวประเด็นคาถาม
หากต้องการสร้างโปรแกรมเสริมสร้างความรอบรู้ด้านอาหาร ในกลุม่ ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาวัยเกษียณ ท่านจะมีข้อเสนอแนะต่อรูปแบบกิจกรรมในประเด็นต่อไปนี้อย่างไร

การเลือกอาหาร (Selecting)
1.
2.
3.
4.

จะสอนการวิเคราะห์ฉลากโภชนาการอย่างไร
มีแนวทางอย่างไรในการเข้าถึงข้อมูลด้านอาหาร วิธีใดที่เหมาะสม
จัดกิจกรรมอย่างไรให้สามารถประเมินภาวะสุขภาพทางกายเบื้องต้นด้วยตนเองได้
ทาอย่างไรให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาวัยเกษียณ เข้าไปแสวงหาข้อมูลด้านอาหาร
ได้ (access)
ข้อเสนอแนะ
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

353

การวางแผนและจัดการอาหาร (Planning and Managing)
1. จะสอนอย่างไรให้วางแผนกาหนดรายการอาหาร และวัตถุดิบได้เหมาะสมกับตนเอง
และครอบครัว
2. มีแนวทางอย่างไรให้นึกถึงการบริหารจัดการรายการอาหารที่เหมาะสมกับสุขภาพ
ตนเอง ในสถานการณ์ที่ไม่คุ้นเคยได้
3. ทาอย่างไรให้มีการเก็บรักษาอาหารให้คงคุณค่าทางอาหารได้ เช่น วัตถุดิบ ผัก ผลไม้
ข้อเสนอแนะ
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

การเตรียมอาหาร (Preparing)
1. ทาอย่างไรให้ล้างมือทุกครั้งก่อนเตรียมอาหาร
2. ทาอย่างไรให้สามารถปรับเปลี่ยนรายการอาหารให้สอดคล้องกับวัตถุดิบที่มี
3. ทาอย่างไรให้มีการควบคุมรส หวาน มัน เค็มในการปรุงประกอบอาหาร
ข้อเสนอแนะ
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

การบริโภคอาหาร (Eating)
1.
2.
3.
4.

ทาอย่างไรให้ประเมินอาหารที่บริโภคทุกครั้ง
ทาอย่างไรให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาวัยเกษียณ ปฏิบัติตามแผนบริโภค
ทาอย่างไรจะสร้างกลุ่มสังคมเกี่ยวกับอาหารได้
พฤติกรรมจะทาให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาวัยเกษียณ มีความสม่าเสมอและ
ต่อเนื่อง
ข้อเสนอแนะ
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
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ภาพรวม
1. จะสอนเรื่องอาหารอย่างไรให้คนรู้คุณค่ามากขึ้น
2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครูและบุคลากรทางการศึกษาวัยเกษียณ ควรเป็นอย่างไร
3. ระยะเวลาการจัดแต่ละครั้งควรเป็นอย่างไร
4. รวมตลอดทั้งโปรแกรมควรมีระยะเวลาทีเ่ หมาะสมเท่าใด
5. สถานที่จัดโปรแกรมควรเป็นที่ใด

ข้อเสนอแนะ
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

แรงจูงใจ
1. ทาอย่างไรให้อยากเข้าร่วมโปรแกรม หรือมาทุกครั้งจนจบโปรแกรม
2. ความเหมาะสมในการติดต่อสื่อสารในกลุ่มครูควรเป็นแบบใด
3. ลักษณะการจัดกิจกรรมรูปแบบใดที่ให้ความสนใจมากๆ
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
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ภาคผนวก ข
ข.1 รายนามผู้เชี่ยวชาญ สัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง
ข. 2 รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพแบบประเมินความรอบรู้ด้านอาหาร
ข. 3 ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแบบประเมินคุณภาพโปรแกรมฯ
ข. 4 รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบโปรแกรมสร้างเสริมความรอบรู้ด้านอาหารในครูและ
บุคลากรทางการศึกษาวัยเกษียณ
ข. 5 รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพสื่อการเรียนรู้เวปไซด์
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1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

ข.1 รายนามผู้เชี่ยวชาญ สัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงภรณี เหล่าอิทธิ
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลมาลย์ วิรัตน์เศรษฐสิน คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ
อาจารย์ ดร.วราพรรณ วงศ์จันทร์
สถาบันศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
อาจารย์ กอบกุล วุฒิวงศ์
ฝ่ายโภชนวิทยา โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์
อาจารย์ เบญจพร ทองเที่ยงดี
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ข.2 รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพแบบประเมินความรอบรู้ด้านอาหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงภรณี เหล่าอิทธิ
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลมาลย์ วิรัตน์เศรษฐสิน คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพนัฐ จาปาเทศ
คณะพยาบาลศาสตร์
อาจารย์ ดร.วราพรรณ วงศ์จันทร์
สถาบันศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
อาจารย์ เบญจพร ทองเที่ยงดี
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
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ข.3 รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแบบประเมินคุณภาพโปรแกรมฯ
1. ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์วิโรจน์ เอีย่ มจรัสรังสี
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช ศิริกิจ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จักษ์ตรีมงคล
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษร สาเภาทอง
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา จิตอร่าม

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
สานักทดสอบทางการศึกษาและ
จิตวิทยา
สานักทดสอบทางการศึกษาและ
จิตวิทยา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
จังหวัดสุพรรณบุรี

ข.4 รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบโปรแกรมสร้างเสริมความรอบรู้ด้านอาหาร
ในครูและบุคลากรทางการศึกษาวัยเกษียณ
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงภรณี เหล่าอิทธิ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลมาลย์ วิรัตน์เศรษฐสิน
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพนัฐ จาปาเทศ
4. อาจารย์ กอบกุล วุฒิวงศ์
5. อาจารย์ เบญจพร ทองเที่ยงดี

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ
คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ฝ่ายโภชนวิทยา โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
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ข.5 รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพสื่อการเรียนรู้เวปไซด์
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ

2. อาจารย์ ดร.สุพจน์ ศรีนุตพงษ์

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงภรณี เหล่าอิทธิ

ผู้อานวยการสานักสื่อและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้อานวยการโครงการภาครัฐ
บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย)
จากัด
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
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ภาคผนวก ค
ค.1 ตัวอย่างแผนกิจกรรมการเรียนรู้โปรแกรมสร้างเสริมความรอบรู้ด้านอาหารในครูและ
บุคลากรทางการศึกษาวัยเกษียณ
ค.2 ตัวอย่างการประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ค.3 ตัวอย่างเกณฑ์การให้คะแนนและความหมาย
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ตัวอย่างแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โปรแกรมสร้างเสริมความรอบรู้ด้านอาหารในครูและบุคลากรทางการศึกษาวัยเกษียณ

องค์ประกอบของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบด้วย
1. สาระสาคัญ (ความคิดรวบยอด) คือ สาระสาคัญของเนื้อหา ประสบการณ์ที่ต้องการให้เกิด
ขึ้นกับกลุ่มเป้าหมายภายหลังจากได้เข้าร่วมในกิจกรรมเรียน
2. วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม เป็นจุดมุ่งหมายของการเรียนรูท้ ี่กาหนด หรือคาดหวังพฤติกรรม
การเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมายในรูปของการแสดงออกหรือการกระทาที่สามารถสังเกตเห็นได้
3. ความรอบรู้ด้านอาหารที่ต้องการพัฒนา ภายหลังที่กลุ่มเป้าหมายได้เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้
จะทาให้กลุ่มเป้าหมายมีความรอบรู้ด้านอาหารตามประเด็นที่กาหนด
4. สาระการเรียนรู้ เป็นลักษณะของการประมวลสาระองค์ความรู้หรือสาระการเรียนรู้ รวมถึง
ทักษะการเรียนรู้ที่ต้องการให้กลุ่มเป้าหมายได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติ
5. กิจกรรมเรียนรู้ เป็นขั้นตอนและวิธีการจัดกิจกรรมต่างๆ ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการเรียนรู้ที่
สามารถให้กลุม่ เป้าหมายได้แสดงออกทั้งด้านการปฏิบัติด้วยการใช้ความคิด พูด และกระทาเพื่อ
สร้างประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้
6. สื่อ / แหล่งเรียนรู้ การเตรียมสื่อต่างๆ เช่น เวปไซด์ คลิปวีดีโอ แอพพลิเคชั่น ใบความรู้ สื่อ
วัสดุ อุปกรณ์ บัตรคา ใบงาน ฯลฯ และแหล่งการเรียนรู้ที่ใช้ประกอบในการทากิจกรรมการเรียนรู้
7. การประเมินผล เป็นการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในแต่ละแผน ได้แก่ การใช้แบบ
ประเมินความรอบรู้ด้านอาหาร การประเมินใบงาน การสังเกตความสนใจและการมีส่วนร่วม
8. ระยะเวลา จานวนระยะเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมในแต่ละแผน ซึ่งสามารถปรับเวลาที่ใช้ใน
การทากิจกรรมให้เหมาะสมได้ตามสถานการณ์จริง
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ตัวอย่างแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1 ประเมินสุขภาพเบือ้ งต้นด้วยตนเอง
เวลาที่ใช้ 75 นาที
1. สาระสาคัญ การประเมินสุขภาพตนเองได้เบื้องต้น เป็นข้อมูลด้านสุขภาพที่ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาวัยเกษียณ สามารถนาไปใช้ในการวิเคราะห์สุขภาพทางกายของตนเองเบื้องต้น เพื่อ
ส่งเสริมในการควบคุมน้าหนักและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบริโภคอาหารได้มากยิ่งขึ้น ได้แก่ ชั่ง
น้าหนัก วัดส่วนสูง ความดันโลหิต เส้นรอบเอว การคานวณดัชนีมวลกาย (Body Mass Index:
BMI) และร้อยละไขมันในร่างกาย (Body fat percentage)
2. วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
1) เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถอธิบายหลักการประเมินภาวะสุขภาพทางกายตนเอง
เบื้องต้นได้
2) เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถประเมินภาวะสุขภาพทางกายตนเองเบือ้ งต้นได้
3) เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการประเมินภาวะสุขภาพทางกาย
ตนเองเบื้องต้นกับบุคคลอื่นได้
3. ความรอบรู้ด้านอาหารที่ต้องการพัฒนา
การประเมินภาวะสุขภาพทางกายตนเองเบื้องต้น
4. สาระการเรียนรู้
K1 : หลักการประเมินภาวะสุขภาพทางกายตนเองเบื้องต้น
5. กิจกรรมการเรียนรู้
1. ทาแบบประเมินความรอบรู้ด้านอาหาร (Pre-test) (30 นาที)
2. กิจกรรมละลายพฤติกรรม เพื่อให้ทาความรู้จักกันสร้างสัมพันธภาพ เปิดเผยความ
เป็ น ตั ว เอง และการกล้ า แสดงออกมากขึ้ น รวมทั้ ง เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการท างานเป็ น กลุ่ ม
(10 นาที)
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3. สาธิ ต การประเมิ น สุ ข ภาพทางกายเบื้ อ งต้ น ด้ วยตนเอง ได้แก่ การชั่งน้ าหนั ก วัด
ส่วนสู ง และวัดความดัน โลหิ ต วัด เส้ น รอบเอว คานวณดั ชนี ม วลกาย การวัด ร้อยละไขมั น ใน
ร่างกายด้วยเครื่องคานวณร้อยละไขมันในร่างกาย และการวัดความหนาชั้นไขมันใต้ผิวหนัง (10
นาที)
4. ฝึกการประเมินสุขภาพทางกายเบื้องต้นด้วยตนเอง (30 นาที)
4.1 กลุ่มเป้าหมายทดลองใช้เครื่องมือต่างๆ ด้วยตนเอง ได้แก่ การชั่งน้าหนัก วัดส่วนสูง
และวัดความดัน โลหิ ต วัดเส้ น รอบเอว คานวณดัชนี มวลกาย การขึ้น ชั่งน้ าหนั ก เพื่ อให้ เครื่อ ง
สามารถคานวณร้อยละไขมันในร่างกาย และการวัดความหนาชั้นไขมันใต้ผิวหนัง (skinfold)
4.2 สะท้ อ นผลภาวะสุ ข ภาพทางกายเบื้ อ งต้ น ของตนเอง โดย ให้ ก ลุ่ ม เป้ า หมาย
เปรียบเทียบผลที่ตรวจได้ตนเองกับเกณฑ์มาตรฐานทางกายสาหรับประชาชนทั่วไป
5. บันทึ กผลลงในแบบบัน ทึกสุขภาพ การตรวจร่างกายครั้งที่ 1 ได้แก่ น้ าหนัก วัด
ส่วนสูง ระดับความดันโลหิต ค่าดัชนีมวลกาย เส้นรอบเอว ร้อยละไขมันในร่างกาย ระดับไขมัน
ชั้นใต้ผิวหนัง (10 นาที)
6. สร้างความตระหนักถึงความจาเป็นในการประเมินสุขภาพทางกายเบื้องต้นด้วย
ตนเอง (15 นาที)
1.1 ให้กลุ่มเป้าหมายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับภาวะสุขภาพทางกายเบื้องต้นที่บันทึกใน
แบบบันทึกสุขภาพ และวิเคราะห์พฤติกรรมเสี่ยงการบริโภคอาหารของตนเอง
1.2 ให้ผู้แทนกลุ่มเป้าหมายสรุปผลได้รับจากกิจกรรม
6. สื่อ / แหล่งเรียนรู้
- เครื่องชั่งน้าหนัก และวัดส่วนสูง
- สายวัดอัจฉริยะ (สามารถวัดรอบเอว และคานวณดัชนีมวลกายได้)
- เครื่องคานวณร้อยละไขมันในร่างกาย (Body fat percentage)
- เครื่องวัดความดันโลหิตดิจิตอล
- เครื่องวัดความหนาชั้นไขมันใต้ผิวหนัง (fat caliper)
- แบบบันทึกสุขภาพ
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7. การประเมินผล
1) แบบประเมินความรอบรู้ด้านอาหาร (Pre-test) (T1)
2) เกณฑ์มาตรฐานทางกายสาหรับประชาชนทั่วไป
3) กลุ่มเป้าหมายสามารถตอบคาถามได้ถกู ต้อง
4) พิจารณาจากแบบบันทึกสุขภาพ
8. เกณฑ์การประเมิน
1) กลุ่มเป้าหมายสามารถตอบคาถามได้ถูกต้องร้อยละ 80 ขึ้นไป
2) บันทึกผลการตรวจสุขภาพทางกายตนเองเบื้องต้นลงในแบบบันทึกสุขภาพได้ถูกต้องร้อย
ละ 80 ขึ้นไป
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ค.2 ตัวอย่างการประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
การประเมิน ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีประโยชน์ต่อกระบวนการเรียนรู้เป็นอย่างยิ่ง
เพราะข้อมูลที่ได้จากการประเมินจะนาไปสู่การตัดสินใจปรับปรุงกิจกรรม วิธีการหรือกระบวนการ
เรียนรู้เพื่อให้เหมาะสมกับครูและบุคลากรทางการศึกษาวัยเกษียณ และบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้
เกิดความคุ้มค่าและความพึงพอใจของกลุ่ มครูและบุคลากรทางการศึกษาวัยเกษียณ ต่อกิจกรรม
การเรียนรู้ การประเมินผลมี 3 ระยะ ดังนี้
ระยะของการ
ประเมินผล
1.การประเมิน
ก่อนดาเนินจัด
กิจกรรมเรียนรู้
(Pre-test)

2.ประเมิน
ระหว่าง
ดาเนินการจัด
กิจกรรมเรียนรู้

สิ่งที่จะประเมิน
เป็นการประเมินก่อนการจัดกิจกรรมเรียนรู้ (Pretest) เพื่อวัดระดับความรอบรู้ด้านอาหารของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาวัยเกษียณว่าอยู่ในระดับใด
ซึ่งข้อมูลที่ได้นาไปใช้ ดังต่อไปนี้
1) พิจารณาว่าจะจัดกิจกรรมอย่างไรที่จะทาให้
กลุ่มเป้าหมายมีความรอบรู้ด้านอาหารเพิ่มมากขึ้น
2)นาข้อมูลไปใช้ในการเปรียบเทียบกับข้อมูลผล
ประเมินภายหลังเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมเรียนรู้
ครอบคลุมทุกแผนว่ากลุ่มเป้าหมายมีระดับความรอบ
รู้ด้านอาหารเพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงใด
เป็นการประเมินการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมายใน
ระหว่างการจัดกิจกรรมเรียนรู้ของแต่ละโปรแกรม
ย่อย เช่น ประเมินรอบรู้ด้านอาหารทักษะการเลือก
อาหาร การวางแผนและการจัดการ การเตรียม
อาหาร การบริโภคอาหาร ประเมินจากใบงาน
ประเมินความพึงพอใจ เป็นต้น
1) พิจารณาว่า กิจกรรมที่ดาเนินการทาให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของแผนที่กาหนดไว้หรือไม่ หรือ
เกิดประสิทธิผลกับกลุ่มเป้าหมายมากน้อย
เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคอะไรเกิดขึ้นบ้าง
2) ผลของการประเมินจะนาไปสู่การตัดสินใจ
ปรับปรุงกิจกรรม วิธีการหรือกระบวนการ
ดาเนินงาน

เครื่องมือ
ประเมิน

แหล่งข้อมูล

แบบประเมินความ
รอบรู้ด้านอาหาร

ครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษา
วัยเกษียณที่จะ
เข้าร่วม
กิจกรรมเรียนรู้
ในโปรแกรมฯ

- แบบประเมินความ
รอบรู้ด้านอาหาร
(ทักษะการเลือก
อาหาร การวางแผน
และการจัดการ การ
เตรียมอาหาร การ
บริโภคอาหาร)
-แบบบันทึกสุขภาพ
- แบบประเมินจาก
ใบงาน
-การประเมินแบบ
เสริมพลัง

ครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษา
วัยเกษียณที่จะ
เข้าร่วม
กิจกรรมเรียนรู้
ในโปรแกรม
ย่อยฯ
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ระยะของการ
ประเมินผล
3.การประเมิน
หลังดาเนินจัด
กิจกรรมเรียนรู้
(Post-test)

สิ่งที่จะประเมิน
เป็นการประเมินหลังเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมเรียนรู้
ครบทั้ง 12 แผน (Post-test) เป็นการประเมินความ
รอบรู้ด้านอาหาร อยู่ในระดับใด เพื่อเป็นการ
ตรวจสอบผลของการเรียนรู้และการเข้าร่วมกิจกรรม
ของกลุ่มเป้าหมาย โดยเปรียบเทียบกับผลการ
ประเมิน Pre-test ว่ามีระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพ
และพฤติกรรมสุขภาพเพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงใด
การประเมินผลภายหลังจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จะ
ทาให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่บ่งบอกถึงการพัฒนาการเรียนรู้
ของกลุ่มเป้าหมาย ในขณะเดียวกันยังสะท้อนให้เห็น
ถึงคุณภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งเป็น
ประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมายและผู้วิจัย ที่จะสามารถ
นาข้อมูลดังกล่าวไปพัฒนาปรับปรุงรูปแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับครูและบุคลากร
ทางการศึกษาวัยเกษียณ และสถานการณ์ต่างๆ ที่
เข้ามาเกี่ยวข้อง

เครื่องมือประเมิน

- แบบประเมินความ
ครูและ
รอบรู้ด้านอาหาร
บุคลากร
- การถอดบทเรียน
ทางการศึกษา
- แบบสารวจความ วัยเกษียณทีจ่ ะ
พึงพอใจต่อการเข้า
เข้าร่วม
ร่วมกิจกรรม
กิจกรรมเรียนรู้
ครบทั้ง
โปรแกรมฯ

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ประกอบด้วย
1. แบบประเมินความรอบรู้ด้านอาหาร
2. เกณฑ์การให้คะแนน
3. แบบประเมินใบงาน
4. แบบสารวจความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรม
5. แบบประเมินพฤติกรรมความสนใจ การมีส่วนร่วมในกิจกรรม

แหล่งข้อมูล
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ค.3 ตัวอย่างเกณฑ์การให้คะแนนระดับความรอบรูด้ ้านอาหาร และความหมาย
องค์ประกอบความรอบรู้ด้านอาหาร
ความรู้ด้าน
ทักษะ
พฤติกรรม
อาหารและ
ด้านอาหาร ด้านอาหาร
โภชนาการ
81%–100 %

81%–100 %

81%–100 %

ระดับ
ความรอบรู้ด้าน
อาหาร
ระดับ
วิจารณญาณ
(critical level) : C

ระดับปฏิสัมพันธ์
41%–80%

≤ 40%

41%–80%

≤ 40%

41%–80%

≤ 40%

(interactive level) : I

ระดับพื้นฐาน
(functional level) : F

ความหมาย

สามารถประเมินข้อมูลข่าวสาร
(critically assess) ที่มีผลกระทบต่อ
สุขภาพ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
บุคคลอื่นได้ (sharing)
มีการพัฒนาทักษะอาหาร (Food
skills) ได้แก่ การเลือกอาหาร
(selecting) การวางแผนและจัดการ
อาหาร (planning and managing) การ
เตรียมอาหาร (preparing) และการ
บริโภคอาหาร (eating) เพื่อภาวะ
สุขภาพที่ดี (Health and well-being)
มีความรู้ ความเข้าใจ(understanding)
ในการรับข้อมูลข่าวสาร (obtain)
จากแหล่งข้อมูลด้านอาหารและ
โภชนาการหลากหลายที่มีความ
น่าเชื่อถือ โดย สามารถประเมิน
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (evaluating
information) เพื่อนาไปใช้ได้
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ภาคผนวก ง
ง.1 แบบประเมินคุณภาพโปรแกรมสร้างเสริมความรอบรู้ด้านอาหารในครูและบุคลากร
ทางการศึกษาวัยเกษียณ
ง.2 แบบประเมินสาหรับผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพสื่อการเรียนรู้ในโปรแกรมฯ
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ง.1 แบบประเมินคุณภาพโปรแกรมสร้างเสริมความรอบรู้ด้านอาหารในครูและ
บุคลากรทางการศึกษาวัยเกษียณ
รายการ

ด้านการใช้
ประโยชน์

ด้านความเป็น
ไปได้

ด้านความ
เหมาะสม

ด้านความ
ถูกต้อง

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
1. แนวคิด / กล
ยุทธ์ในการ
จัดโปรแกรม
2. วัตถุประสงค์
ของ
โปรแกรมฯ
ในภาพรวม
2.1 แผนการ
เรียนรูท้ ่ี 1 การ
ประเมินสุขภาพ
ตนเองเบื้องต้น
2.2 แผนการ
เรียนรูท้ ่ี 2
เข้าถึงข้อมูล
สร้างสังคมกินดี
2.3 แผนการ
เรียนรูท้ ่ี 3 ฉลาด
ซื้อ ฉลาด
บริโภค
2.4 แผนการ
เรียนรูท้ ่ี 4 จาน
สุขภาพ 2:1:1
ชวนลดพุง
2.5 แผนการ
เรียนรูท้ ่ี 5 เก็บดี
ไม่เสียของ

ข้อเสนอ
แนะ
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รายการ

ด้านการใช้
ประโยชน์

ด้านความเป็น
ไปได้

ด้านความ
เหมาะสม

ด้านความ
ถูกต้อง

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
2.6 แผนการ
เรียนรูท้ ่ี 6
วางแผนดี มี
สุขภาพ
2.7 แผนการ
เรียนรูท้ ่ี 7 ใส่ใจ
เตรียมอาหาร
2.8 แผนการ
เรียนรูท้ ่ี 8
ควบคุมหวาน
มันเค็ม
2.9 แผนการ
เรียนรูท้ ่ี 9 ชวน
ชิมโชว์
เตรียมพร้อมสู่
การปฏิบัติ
2.10 แผนการ
เรียนรูท้ ่ี 10 อยู่ดี
กินดี
2.11 แผนการ
เรียนรูท้ ่ี 11
แลกเปลี่ยน
เรียนรูม้ งุ่ สูก่ าร
เปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม
2.12 แผนการ
เรียนรูท้ ่ี 12 ถอด
บทเรียนความ
รอบรู้ด้าน
อาหาร

ข้อเสนอ
แนะ
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รายการ

ด้านการใช้
ประโยชน์

ด้านความเป็น
ไปได้

ด้านความ
เหมาะสม

ด้านความ
ถูกต้อง

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
3.กลุ่ม
เป้าหมาย
4. ลักษณะ
กิจกรรมใน
ภาพรวม
4.1 แผนการ
เรียนรูท้ ่ี 1 การ
ประเมินสุขภาพ
ตนเองเบื้องต้น
4.2 แผนการ
เรียนรูท้ ่ี 2
เข้าถึงข้อมูล
สร้างสังคมกินดี
4.3 แผนการ
เรียนรูท้ ่ี 3 ฉลาด
ซื้อ ฉลาด
บริโภค
4.4 แผนการ
เรียนรูท้ ่ี 4 จาน
สุขภาพ 2:1:1
ชวนลดพุง
4.5 แผนการ
เรียนรูท้ ่ี 5 เก็บดี
ไม่เสียของ

ข้อเสนอ
แนะ

371
รายการ

ด้านการใช้
ประโยชน์

ด้านความเป็น
ไปได้

ด้านความ
เหมาะสม

ด้านความ
ถูกต้อง

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
4.6 แผนการ
เรียนรูท้ ่ี 6
วางแผนดี มี
สุขภาพ
4.7 แผนการ
เรียนรูท้ ่ี 7 ใส่ใจ
เตรียมอาหาร
4.8 แผนการ
เรียนรูท้ ่ี 8
ควบคุมหวาน
มันเค็ม
4.9 แผนการ
เรียนรูท้ ่ี 9 ชวน
ชิมโชว์
เตรียมพร้อมสู่
การปฏิบัติ
4.10 แผนการ
เรียนรูท้ ่ี 10 อยู่ดี
กินดี
4.11 แผนการ
เรียนรูท้ ่ี 11
แลกเปลี่ยน
เรียนรูม้ งุ่ สูก่ าร
เปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม

ข้อเสนอ
แนะ

372
รายการ

ด้านการใช้
ประโยชน์

ด้านความเป็น
ไปได้

ด้านความ
เหมาะสม

ด้านความ
ถูกต้อง

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
4.12 แผนการ
เรียนรูท้ ่ี 12 ถอด
บทเรียนความ
รอบรู้ด้าน
อาหาร
5. สาระและ
เนื้อหาใน
ภาพรวม
5.1 แผนการ
เรียนรูท้ ่ี 1 การ
ประเมินสุขภาพ
ตนเองเบื้องต้น
5.2 แผนการ
เรียนรูท้ ่ี 2
เข้าถึงข้อมูล
สร้างสังคมกินดี
5.3 แผนการ
เรียนรูท้ ่ี 3 ฉลาด
ซื้อ ฉลาด
บริโภค
5.4 แผนการ
เรียนรูท้ ่ี 4 จาน
สุขภาพ 2:1:1
ชวนลดพุง
5.5 แผนการ
เรียนรูท้ ่ี 5 เก็บดี
ไม่เสียของ

ข้อเสนอ
แนะ

373
รายการ

ด้านการใช้
ประโยชน์

ด้านความเป็น
ไปได้

ด้านความ
เหมาะสม

ด้านความ
ถูกต้อง

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
5.6 แผนการ
เรียนรูท้ ่ี 6
วางแผนดี มี
สุขภาพ
5.7 แผนการ
เรียนรูท้ ่ี 7 ใส่ใจ
เตรียมอาหาร
5.8 แผนการ
เรียนรูท้ ่ี 8
ควบคุมหวาน
มันเค็ม
5.9 แผนการ
เรียนรูท้ ่ี 9 ชวน
ชิมโชว์
เตรียมพร้อมสู่
การปฏิบัติ
5.10 แผนการ
เรียนรูท้ ่ี 10 อยู่ดี
กินดี
5.11 แผนการ
เรียนรูท้ ่ี 11
แลกเปลี่ยน
เรียนรูม้ งุ่ สูก่ าร
เปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม

ข้อเสนอ
แนะ

374
รายการ

ด้านการใช้
ประโยชน์

ด้านความเป็น
ไปได้

ด้านความ
เหมาะสม

ด้านความ
ถูกต้อง

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
5.12 แผนการ
เรียนรูท้ ่ี 12 ถอด
บทเรียนความ
รอบรู้ด้าน
อาหาร
6. สื่อและแหล่ง
การเรียนรู้ใน
ภาพรวม
7. ระยะเวลาใน
การจัดโปรแกรม
8. การ
ประเมินผลและ
เกณฑ์การ
ประเมิน
8.1 แผนการ
เรียนรูท้ ่ี 1 การ
ประเมินสุขภาพ
ตนเองเบื้องต้น
8.2 แผนการ
เรียนรูท้ ่ี 2
เข้าถึงข้อมูล
สร้างสังคมกินดี
8.3 แผนการ
เรียนรูท้ ่ี 3 ฉลาด
ซื้อ ฉลาด
บริโภค

ข้อเสนอ
แนะ

375
รายการ

ด้านการใช้
ประโยชน์

ด้านความเป็น
ไปได้

ด้านความ
เหมาะสม

ด้านความ
ถูกต้อง

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
8.4 แผนการ
เรียนรูท้ ่ี 4 จาน
สุขภาพ 2:1:1
ชวนลดพุง
8.5 แผนการ
เรียนรูท้ ่ี 5 เก็บดี
ไม่เสียของ
8.6 แผนการ
เรียนรูท้ ่ี 6
วางแผนดี มี
สุขภาพ
8.7 แผนการ
เรียนรูท้ ่ี 7 ใส่ใจ
เตรียมอาหาร
8.8 แผนการ
เรียนรูท้ ่ี 8
ควบคุมหวาน
มันเค็ม
8.9 แผนการ
เรียนรูท้ ่ี 9 ชวน
ชิมโชว์
เตรียมพร้อมสู่
การปฏิบัติ
8.10 แผนการ
เรียนรูท้ ่ี 10 อยู่ดี
กินดี

ข้อเสนอ
แนะ

376
รายการ

ด้านการใช้
ประโยชน์

ด้านความเป็น
ไปได้

ด้านความ
เหมาะสม

ด้านความ
ถูกต้อง

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
8.11 แผนการ
เรียนรูท้ ่ี 11
แลกเปลี่ยน
เรียนรูม้ งุ่ สูก่ าร
เปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม
8.12 แผนการ
เรียนรูท้ ่ี 12 ถอด
บทเรียนความ
รอบรู้ด้าน
อาหาร

ข้อเสนอ
แนะ

377
ง.2 แบบประเมินสาหรับผูเ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพสื่อการเรียนรู้ในโปรแกรม
แบบประเมินสาหรับผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบสื่อการเรียนรู้ในโปรแกรมฯ
คาชี้แจง เอกสารฉบับนี้เป็นเอกสารในการประกอบการพิจารณาเพื่อประเมินคุณภาพของสื่อการเรียนรู้สาหรับ
ผู้ที่เข้าร่วมโปรแกรมฯ และให้ความคิดเห็นและข้อแนะนา โดยขอความกรุณาจากผู้เชี่ยวชาญพิจารณาคุณภาพ
สื่อการเรียนรู้ดังกล่าว มีคุณภาพมากน้อยเพียงใด กรุณาเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับความคิดเห็นของ
ท่าน ดังนี้
-

ระดับการประเมิน 5
ระดับการประเมิน 4
ระดับการประเมิน 3
ระดับการประเมิน 2
ระดับการประเมิน 1

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน

สื่อการเรียนรู้ : เวปไซด์ข้อมูลด้านอาหารและโภชนาการ www.foodliteracyprogram.com
ผู้วิจัยนางสาวเกศินี จงมนตรี (นิสิตปริญญาเอก สาขาสุขศึกษาและพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)
วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนรู้สร้างเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาวัยเกษียณทราบและเข้าใจข้อมูลเกี่ยวกับ
อาหารและโภชนาการเบื้องต้น โดยใช้ร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในโปรแกรม ฯ
การวิจัย เรื่อง โปรแกรมสร้างเสริมความรอบรู้ด้านอาหารในครูและบุคลากรทางการศึกษาวัยเกษียณ
ผู้ใช้สื่อ : ครูและบุคลากรทางการศึกษา วัยเกษียณ ที่เข้าร่วมโปรแกรมฯ อายุ 60 ปี ขึ้นไป
ความสามารถก่อนใช้สื่อ : ความสามารถทางการอ่าน , ความสามารถในการใช้โทรศัพท์มือถือที่ออนไลน์ได้

การประเมินสื่อการเรียนรู้ ประกอบด้วยเนื้อหาด้านอาหารและโภชนาการ จานวน 13 หัวข้อเรื่อง ดังนี้
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

ความรอบรู้ด้านอาหารกับผู้สูงอายุ
แนวทางการบริโภคอาหารของผูส้ ูงอายุ
สารอาหาร โภชนบัญญัติ และธงโภชนาการ
อาหารแลกเปลี่ยน
ฉลากโภชนาการ
สารปนเปือ้ นในอาหาร
ปริมาณอาหารที่ควรบริโภค และสัดส่วนอาหารในจาน
การเก็บรักษาอาหารประเภทต่างๆ
การใช้เครื่องปรุงที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ
การล้างมือ
การแลกเปลี่ยนรูอ้ าหารสุขภาพ
ร้านอาหารด้านสุขภาพ
หน่วยงานด้านอาหาร

ผู้ตรวจสอบ :
……………………………….
( ……………………………………………………….. )
ว/ด/ป ที่ตรวจสอบ …………………………

378
แบบประเมินสื่อการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้ : เวปไซด์ข้อมูลด้านอาหารและโภชนาการ www.foodliteracyprogram.com
No

รายการประเมิน
5

1

2

3
4

5

6

7
8
9

ระดับการประเมิน
4
3
2

1

ข้อเสนอแ
นะ

ความน่าสนใจของสื่อ : เนื้อหามีความน่าสนใจ น่า
ติดตาม เหมาะสมกับวัย ระดับชั้น ความรู้ และ
ประสบการณ์ของผู้เรียน
การจัดโครงสร้างการนาเสนอ : เวปไซด์ช่วยให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาวัยเกษียณ มีความเข้าใจใน
เนื้อหาหัวข้อนั้นๆ ได้ดีเป็นลาดับขั้นตอน
ลักษณะการจัดตัวอักษร : อ่านง่าย สบายตา ชัดเจน
เหมาะกับผู้สูงอายุ
การเข้าถึงสื่อ : เว็บไซต์สามารถแสดงผลข้อมูลได้อย่าง
รวดเร็ว เมื่อผู้ใช้เข้าสู่เว็บไซต์ สะดวกในการใช้ มีวิธีใช้
ไม่ซับซ้อนยุ่งยากจนเกินไป
ความเหมาะสมของรูปภาพ : ดึงดูดความสนใจ
รูปภาพที่มีความเกี่ยวข้องกับเนื้อหา และสร้างเสริมให้
เรียนรู้ในเรื่องที่นาเสนอ
ความคิดสร้างสรรค์ของสื่อ : มีการนาเสนอที่ในรูป
เทคโนโลยีนาเสนอต่างๆ เช่น ภาพประกอบ กราฟ ฯลฯ
ที่ส่งเสริมให้เข้าใจได้ง่าย รวดเร็วขึ้น
การสรุปประเด็นสาคัญ : มีการสรุปประเด็นของ
เนื้อหากระชับ ชัดเจน เข้าใจง่าย
การดึงดูดให้ติดตาม : มีการใช้เทคนิคในการดึงดูดให้
ติดตามเพื่อเข้าสังคมอาหารสุขภาพ
การเชื่อมโยง : แสดงการเชื่อมโยงไปยังส่วนต่างๆ ใน
รูปแบบที่เข้าใจง่าย และอ่านได้อย่างชัดเจน

ข้อเสนอแนะ
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
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ภาคผนวก จ
จ.1 หนังสือยืนยันการยกเว้นการรับรองคณะกรรมการจริยธรรมสาหรับพิจารณา
โครงการวิจัยที่ทาในมนุษย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จ.2 จดหมายขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญ

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

ประวัติผู้เขียน

ประวัติผู้เขียน
ชื่อ-สกุล
วัน เดือน ปี เกิด
สถานที่เกิด
วุฒิการศึกษา

ที่อยู่ปัจจุบัน
รางวัลที่ได้รับ

นางสาวเกศินี จงมนตรี
15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2520
กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2537 พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
พ.ศ. 2541 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสุขศึกษาและพลศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พ.ศ. 2562 การศึกษาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาสุขศึกษาและพลศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
33 สุขุมวิท 49/14 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
พ.ศ.2559 รางวัลพยาบาลดีเด่น โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

