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บทคัดย่อภาษาไทย  

ชื่อเร่ือง การพฒันาแบบสอบถามการบริโภคเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาล
ของวยัรุ่นไทย 

ผู้วิจัย วิลาสินี หงสนันทน์ 
ประธานท่ีปรึกษา ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิทรา กิจธีระวฒุิวงษ์  
  
ประเภทสารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ส.ด. สาขาวิชา-, มหาวิทยาลยันเรศวร, 2563 
ค าส าคัญ เคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาล, น า้ตาล, วยัรุ่น, การบริโภค, 

แบบสอบถาม 
  

บทคัดย่อ 
  

การบริโภคเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาล  ส่งผลให้เกิดภาวะน า้หนักเกินและโรคอ้วน 
อย่างไรก็ตาม ยังไม่พบเคร่ืองมือวดัปริมาณการบริโภคเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาลในกลุ่มวยัรุ่น
ในประเทศไทย การศกึษาครัง้นีม้ีวัตถุประสงค์ เพ่ือส ารวจปริมาณน า้ตาลในเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มี
น า้ตาลในประเทศไทย  และเพ่ือพัฒนาและประเมินคุณสมบั ติการวัดเชิงจิตวิทยาของ
แบบสอบถามการบริโภคเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาลส าหรับวยัรุ่นประเทศไทย 

การศึกษาครัง้นีเ้ป็นงานวิจัยเชิงวิธีวิทยาโดยแบ่งการศึกษาออกเป็น  3 ระยะ ได้แก่ 
ระยะที่ 1 เป็นการส ารวจเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาลในประเทศไทย  หลงัจากนัน้ น าข้อมลูไปจัด
กลุ่มประเภทเคร่ืองด่ืมตามปริมาณน า้ตาลในเคร่ืองด่ืม ระยะที่ 2 ร่างแบบสอบถามเวอร์ชัน 1 แล้ว
น าไปทดสอบความตรงแบบเผชิญหน้า และพัฒนาเป็นแบบสอบถามเวอร์ชัน  2 ระยะที่  3 
ตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง แบบสอบถามเวอร์ชัน 2 และพฒันาเป็นแบบสอบถามเวอร์ชัน 3 
แล้วน าไปทดสอบความตรงตามเกณฑ์ร่วมกับการตรวจสอบความเที่ยงของแบบสอบถามด้วย
วิธีการวดัแล้ววดัซ า้ และความสอดคล้องภายใน ได้เป็นแบบสอบถามการบริโภคเคร่ืองด่ืมรสหวาน
ที่มีน า้ตาลส าหรับวยัรุ่น ฉบับสดุท้าย 

ผลการศึกษา พบว่า จากรายการเคร่ืองด่ืมที่ส ารวจทัง้หมด 1,316 รายการ มีเคร่ืองด่ืม
จ านวน  989 รายการ แบ่งเป็น 16 กลุ่ม ถูกน ามาใช้ในการพัฒนาแบบสอบถามการบริโภค
เคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาลส าหรับวยัรุ่นไทยและคู่มือการใช้งาน เวอร์ชัน 1 น ารายการเคร่ืองด่ืม
ในแบบสอบถามเวอร์ชัน 1ไปทดสอบความตรงแบบเผชิญหน้า ซึ่งเป็นข้อมูลน าไปสู่การพัฒนา
เวอร์ชัน  2 จากนัน้  น าไปทดสอบความตรงเชิงโครงสร้างในกลุ่มตัวอย่างนักเรียนระดับชั น้
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มธัยมศกึษาตอนปลาย 530 คน ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ พบว่า รายการเคร่ืองด่ืม
สามารถน ามารวมกลุ่มกันได้ 5 องค์ประกอบ ทัง้หมด 10 ข้อค าถาม ค่า total variance ของแต่ละ
องค์ประกอบ สามารถอธิบายข้อมูลได้ร้อยละ 48.6 ได้เป็นแบบสอบถามเวอร์ชัน 3 จากนัน้น าไป
ทดสอบความตรงตามเกณฑ์โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย  30 
คน พบว่า ปริมาณการบริโภคเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาล จากการบันทกึการบริโภคเคร่ืองด่ืมเป็น
เวลา 7 วนั กับแบบสอบถาม เวอร์ชัน 3 ที่พัฒนาขึน้ ข้อมลูกระจายตวัแบบไม่ปกติจึงแปลงข้อมูล
เป็น log 10 และพบว่ามีค่าสมัพันธ์กันในระดับสูง (r = 0.878, p-value < 0.001) และวิเคราะห์ค่า 
Bland-Altman bias plot ของแบบสอบถามเวอร์ชัน  3 กับข้อมูลจากการจดบันทึกการบริโภค
เคร่ืองด่ืมเป็นเวลา 7 วัน พบว่ามีค่า Mean difference เท่ากับ 0.00951 ข้อมูลมากกว่าร้อยละ 50 
อยู่ในช่วง ± 1.96 SD (-0.31643  ถึง 0.335428) แสดงให้เห็นว่ามีความสอดคล้องของทัง้สองวิธี 
ผลการทดสอบการวัดแล้ววัดซ า้แบบสอบถามเวอร์ชัน  3 โดยมีระยะห่าง 14 วัน ในกลุ่มตวัอย่าง
นักเรียนระดับชัน้มัธยมศกึษาตอนปลาย 152 คน พบว่า การปริมาณการบริโภคเคร่ืองด่ืมรสหวาน
ที่มีน า้ตาล ครัง้ที่ 1 และครัง้ที่ 2 มีความสมัพันธ์กันในระดบัสูง (r = 0.922, p-value < 0.001) และ
ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธ์ภายในชัน้เท่ากับ 0.951, p-value < 0.001 ทัง้นี  ้แบบสอบถามทัง้ฉบับมี
ค่าครอนบาคแอลฟาเท่ากับ 0.645 

สรุปได้ว่า แบบสอบถามการบริโภคเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาลชนิดตอบด้วยตนเองที่
พฒันาขึน้ มีความตรงและความเที่ยงในระดับยอมรับได้ สามารถใช้ประเมินปริมาณการบริโภค
น า้ตาลที่ได้จากเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาลในวยัรุ่นไทย 
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ABSTRACT 
  

Sugar-sweetened beverages (SSBs) consumption leads to weight gain and 
obesity. However, there is no self-administered assessment tools for measuring habitual 
beverage intake pattern available for the young adult in Thailand. This study aimed to 
survey of the amount of total sugar in SSB in Thailand and to assess psychometric 
properties of the developed questionnaires, Thai Adolescence Sugar Sweetened 
Beverage Intake Questionnaire (THASSI). 

This study deployed a methodological study design which was divided into 3 
phases. Phase 1 conducted a survey of the amount of total sugar in SSB in Thailand 
then data was categorized based on the amount of sugar. Phase 2 drafted the first 
version of THASSI which was confirmed the validity by face validity and then revised, as 
the second version. Phase 3 determined the construct validity of the 2nd version of 
THASSI and then the revised version, the 3rd version of THASSI, was confirmed the 
criterion validity as well as verified the test-retest reliability and internal consistency. The 
final version of THASSI was developed 

The results showed that of the total 1316 SSBs, 989 items, classified into 16 
groups, were included to the study. A first version of THASSI Questionnaire and 

 



 ฉ 

guideline was derived. Face validity was used as the input for improving the first draft to 
the second draft. Then construct validity was tested by 530 high school students. 
Exploratory factor analysis showed that the beverages were groups into 5 factors 10 
questions. Each dimension accounted for greater than 48.6% of the total variance. 
Moreover, 30 high school students completed the 3rd version of THASSI along with 7-
days food intake record for criterion validity. Non-normal distributed data were 
normalized by log 10 transformation then the correlation was performed.  The findings 
indicate that both methods had high correlation (r = 0.878, p-value < 0.001). The 
analysis of Bland-Altman bias plot between the 3rd version of THASSI and 7-days food 
intake record show mean difference = 0.00951, more than 50% of the values lie inside 
the limit of ± 1.96 SD (-0.31643 to 0.335428) which indicate the agreement between 
methods. Another 152 high school students completed test-retest reliability of THASSI 
14 days apart. The findings indicate that the first and the second test had high 
correlation (r = 0.922, p-value < 0.001) and the intraclass correlation coefficient = 0.951, 
p-value < 0.001. In addition, Cronbach’s Alpha for the overall scale reliability was 0.645. 

In conclusion, a Thai Adolescence Sugar Sweetened Beverage Intake 
Questionnaire is a valid and reliable. It can be used as a self-administered questionnaire 
to assess the amount of sugar from sugar sweetened beverage intake in Thai 
adolescences. 

 
 

 

 



 ช 

ประกาศคุณูปการ 
 

ประกาศคุณูปการ 
  

ผู้ วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในความกรุณาของผู้ ช่วยศาสตราจารย์  ดร.นิทรา 
กิจธีระวุฒิ วงษ์  ประธานที่ป รึกษาวิทยานิพนธ์  ที่ ได้ เสียสละเวลาอันมี ค่าให้ค าแนะน าในท า
วิทยานิพนธ์ฉบับนีม้าโดยตลอด และขอกราบขอบพระคณุคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ทกุท่านอัน
ประกอบไปด้วย ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภทัระ แสนไชยสริุยา ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ กีรติสิ
โรจน์  ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ เมฆรุ่งเรืองวงศ์ และ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วฒุิชัย จริยา ที่
ได้ให้ความกรุณาแนะน าแนวทางแก้ไขวิทยานิพนธ์ให้สมบูรณ์มากย่ิงขึน้ และขอกราบขอบพระคุณ 
อาจารย์ ดร.ศุภชัย อินสุข อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ปริญญาโท  ที่ได้ให้พืน้ฐานที่ดีในการเรียน
และการท าวิจัยซึง่น ามาประยุกต์ใช้ต่อส าหรับการศกึษาระดบัปริญญาเอกได้เป็นอย่างดี 

กราบขอบพระคุณผู้ ที่ให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการเก็บข้อมลูวิจัยทุก
ท่านที่ท าให้การเก็บข้อมูลส าหรับวิทยานิพนธ์ฉบับนีส้ าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ตลอดจนทกุท่านที่ได้ให้
ก าลงัใจในการเรียนและการท าวิทยานิพนธ์มาโดยตลอด 

คณุค่าและคณุประโยชน์ที่พงึจะมีของวิทยานิพนธ์ฉบับนี  ้ผู้ วิจัยขออทุิศให้แด่ผู้มีพระคณุทุก
ท่าน ผู้ วิจัยหวังเป็นอย่างย่ิงว่างานวิจัยนีจ้ะเป็นประโยชน์ต่อการดูแลและส่งเสริมสุขภาพของวยัรุ่น
ไทยต่อไปในอนาคต 

  
  

วิลาสินี  หงสนันทน์ 
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บทท่ี 1 
 

บทน า  

ความเป็นมาของปัญหา 
โรคเรือ้ รัง  (Noncommunicable diseases: NCDs) เป็นโรคที่พบมากขึ น้ในปัจจุบั น

อย่างต่อเน่ือง ซึง่พบข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกถึงสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของโลกมาจาก  
โรคเรือ้รังในปี ค.ศ. 2017 ร้อยละ 73 ของประชากรโลก และพบว่า ผู้ ที่มีอายุน้อยเร่ิมป่วยเป็น 
โรคเรือ้รังเพ่ิมมากขึน้ ส่งผลให้ผู้ ป่วยเสียชีวิตก่อนวยัอนัควรเพ่ิมมากขึน้ โดยเฉพาะในประเทศที่มี
รายได้ต ่าถึงปานกลาง (1) สาเหตุของโรคเรือ้รัง มาจากปัจจัยที่ ป้องกันไม่ได้ ได้แก่ อายุ เพศ  
และพันธุกรรม และสาเหตุที่ป้องกันได้มาจาก 4 พฤติกรรมหลัก ได้แก่ การสูบบุหร่ี การด่ืมเหล้า 
การบริโภคอาหารที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อสขุภาพ และ ขาดการออกก าลงักาย (2) โดยสาเหตุที่พบได้
มากที่สุด คือ การบริโภคอาหารที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ และขาดการออกก าลังกาย ซึ่งทัง้  
2 สาเหตนีุเ้ป็นปัจจัยน าไปสู่โรคอ้วน (1) ซึง่ภาวะน า้หนักเกินหรือโรคอ้วน จัดเป็น 1 ใน 4 ของภาวะ
เมตาบอลิก (Metabolic risk factor) ที่ท าให้มีโอกาสเสี่ยงในการเกิดโรคเรือ้รัง (3)  

สาเหตุของโรคเรือ้รัง เก่ียวข้องกับวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีต สังคมปัจจุบันมี
ความเป็นเมืองมากขึน้ ท าให้พฤติกรรมการกินอาหารและการออกก าลงักายเปลี่ยนแปลง ร่างกาย
ได้รับอาหารที่ไม่มีประโยชน์และขาดการออกก าลงักาย (4) น าไปสู่ภาวะน า้หนักเกินหรือโรคอ้วนที่
เป็นปัญหาทั่วโลก ดังจะเห็นได้จากในปีค.ศ. 2016 มีจ านวนผู้ ที่เป็นโรคอ้วนจ านวน 650 ล้านคน
จากทั่วโลก และมีเด็กและวัยรุ่นจ านวน 340 ล้านคน ที่ เป็นโรคอ้วนและมีภาวะน า้หนักเกิน  
ซึง่เพ่ิมขึน้เป็นร้อยละ 18 จากเดิมมีเพียงร้อยละ 4 ในปีค.ศ. 1975 (5) นอกจากนี ้จากการส ารวจ
เป็นระยะเวลา 25 ปี จากทั่วโลกของการศึกษาภาระโรคทั่วโลกในปีค.ศ. 2015  พบว่า ภาวะ
น า้หนักเกินหรือโรคอ้วน ยังเป็นภาวะเมตาบอลิกที่ท าให้เกิดความสูญเสียปีสุขภาวะของประชากร 
(Disability-adjusted life-years) เป็นอันดบั 4 มีค่าใช้จ่ายด้านสขุภาพ 120.1 ล้านปี (6) อย่างไรก็
ตาม โรคอ้วนเป็นโรคที่สามารถป้องกันได้ โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองให้เกิด  
ความสมดลุของพลงังานที่รับเข้าสู่ร่างกายและพลงังานที่เผาผลาญในแต่ละวนั (5) 

องค์การอนามัยโลกได้แนะน าวิธีป้องกันโรคอ้วนและภาวะน า้หนักเกินในระดับบุคคล 
โดยการจ ากัดพลังงานที่ได้จากไขมนัและน า้ตาล เพ่ิมการบริโภคผักผลไม้ และการออกก าลังกาย
เป็นประจ า (5) นอกจากนี ้มีการศึกษาการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ พบว่า การออก
ก าลงักายเป็นประจ าอย่างเดียว มีประสิทธิผลในการลดน า้หนักน้อยกว่าการควบคมุอาหารเพียง
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อย่างเดียวและการควบคมุอาหารพร้อมกับการออกก าลงักายทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว ในขณะ  
การควบคุมอาหารเพียงอย่างเดียว ได้ผลในการลดน า้หนักที่ ระยะ 3 เดือน และ 6 เดือน 
เช่นเดียวกับการควบคุมอาหารควบคู่กับการออกก าลังกาย (7) จะเห็นได้ว่าการควบคุมอาหาร 
เป็นการจ ากัดพลังงานตัง้แต่ขัน้ตอนแรกของการรับพลังงาน เพ่ือไม่ให้มากเกินความจ าเป็นต่อ
ร่างกาย จึงเห็นผลของการลดน า้หนักได้ภายในระยะเวลาอันสัน้ ในขณะที่การออกก าลังกายต้อง
ใช้เวลานานในการเผาผลาญพลังงานออก ท าให้ต้องใช้เวลานานพอสมควรจึงจะสามารถลด
น า้หนักได้ นอกจากนีก้ารออกก าลังกายไม่เป็นการควบคุมความสมดลุของพลงังานก่อนรับเข้าสู่
ร่างกาย ดังนัน้ หากต้องการป้องกันโรคอ้วนหรือภาวะน า้หนักเกิน จึงควรเร่ิมต้นด้วยการควบคุม
การบริโภคไขมนัและน า้ตาล ตามค าแนะน าขององค์การอนามยัโลก  

การบริโภคอาหารที่ไม่มีประโยชน์ต่อสุขภาพมีความสัมพันธ์กับโรคเรือ้รัง (8, 9) ซึ่งม ี
การประมาณการณ์ว่า ร้อยละ 9 ของภาระโรคทั่วโลกมีความเก่ียวข้องกับโภชนาการที่ไม่ดี (Poor 
nutrition) (10) มีการศึกษา พบว่า การจ ากัดการบริโภคในกลุ่มที่มีการจ ากัดเฉพาะคาร์โบไฮเดรต 
ได้ผลดีกว่ากลุ่มที่จ ากัดเฉพาะไขมัน โดยสามารถลดน า้หนัก ลดปริมาณไขมัน คอเลสเตอรอล  
ไตรกลีเซอไรด์  และ เพ่ิม HDL (11, 12) ดังนัน้ การจ ากัดการบริโภคน า้ตาลจึงสามารถลดปัจจัย
เสี่ยงของภาวะเมตาบอลิกของโรคเรือ้รัง ได้มากกว่าการจ ากัดการบริโภคไขมนั  

นอกจากนี ้ปัจจัยเสี่ยงทางด้านอาหารประเด็นหนึ่งที่ได้รับความสนใจเพ่ิมมากขึน้จาก
องค์การอนามยัโลก คือ การบริโภคเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาล (Sugar-sweetened beverages: 
SSB) โดยได้ให้ความหมายเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาล หมายถึง  เคร่ืองด่ืมที่มีการเติมน า้ตาล
อิสระ (Free sugar) ซึ่งเป็นน า้ตาลทัง้ชนิดโมเลกุลเด่ียวและโมเลกุลคู่ที่ ถูกเติมในระหว่าง
กระบวนการผลิต และน า้ตาลที่มีอยู่ตามธรรมชาติในน า้ผึง้ น า้เช่ือม น า้ผลไม้คัน้ และน า้ผลไม้
เข้มข้น (13, 14) ซึง่ผลกระทบจากการบริโภค SSB พบว่า การบริโภคเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาล 
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับโรคอ้วนทัง้ในเด็กและผู้ ใหญ่ (15) เพ่ิมความเสี่ยงของการเกิดโรคอ้วน
ในเด็กและวัยรุ่น (16) โดยพบว่า ในเด็กและวัย รุ่น การบริโภค SSB 1 หน่วยบริโภคต่อวัน  
มีความสัมพันธ์กับการเพ่ิมขึน้ของดัชนีมวลกาย 0.06 หน่วย  และในวัยผู้ ใหญ่จะท าให้น า้หนัก
เพ่ิมขึน้ 0.12 ถึง 0.22 กิโลกรัม ในเวลา 1 ปี (17) และพบว่า ผู้ ที่ด่ืมโคล่า 2 แก้วต่อวัน มีโอกาส
เสี่ยงต่อโรคซึมเศร้าเป็น 1.05 เท่าของผู้ ที่ไม่บริโภค ทัง้นี ้ผู้ ที่บริโภคมากขึน้จะมีโอกาสเสี่ยงเพ่ิม
มากขึน้ และพบว่าเด็กและวยัรุ่น มีโอกาสเสี่ยงต่อโรคซมึเศร้ามากกว่าวยัผู้ ใหญ่ (18) ในการศกึษา
แบบติดตามไปข้างหน้า พบว่า ผู้ที่บริโภค SSB มีโอกาสเสี่ยงในการเกิดโรคไขมันพอกตับเป็น 1.56 
เท่า (19) และ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการเกิดฟันผุ ความถ่ีการบริโภคที่เพ่ิมขึน้ท าให้เกิดฟันผุ
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เพ่ิมมากขึน้ โดยผู้ที่บริโภคตัง้แต่ 3 ครัง้ต่อวนัขึน้ไป มีโอกาสเสี่ยงในการเกิดฟันผุเป็น1.33 เท่าของ
ผู้ที่ไม่บริโภค (20) ซึ่งผู้ ที่มีฟันผุมากแสดงถึงเป็นผู้ ที่บริโภคน า้ตาลมาก (21) นอกจากนี ้ยังพบว่า
วยัรุ่นที่บริโภค SSB ที่มีน า้ตาลในปริมาณสงูกว่า 100 กรัมต่อวนั มีโอกาสเสี่ยงในการเกิดสิวระดับ
ปานกลางถึงรุนแรงเป็น 3.12 เท่า ของผู้ ที่บ ริโภค 0-24 กรัมต่อวัน (22) ส าหรับการศึกษา 
ในประเทศไทย พบว่า ในเพศหญิงที่บริโภค SSB 1 ครัง้ต่อวัน เมื่อติดตามระยะยาว 8 ปี พบว่า  
มีความสัมพันธ์กับการเพ่ิมขึน้ของอุบัติการณ์การป่วยด้วยโรคเบาหวาน 2 เท่า และยังพบว่า 
สัดส่วนของการบริโภค SSB ระดับกลางมีความสัมพันธ์กับดัชนีมวลกาย และท าให้ เกิด
โรคเบาหวานชนิดที่  2 และแนะน าว่าการประเมิน ติดตามและควบคุม การบริโภค SSB  
จะสามารถช่วยป้องกันอบุัติการณ์การเกิดโรคเบาหวานได้ (23)  

ทัง้นี  ้องค์การอนามัยโลกได้ก าหนดให้  ภาวะอ้วนและฟันผุ เป็นผลลัพธ์หลักจาก  
การบริโภคน า้ตาลที่มากเกินความจ าเป็นของร่างกาย (14) ดังนัน้ การลดการบริโภคเคร่ืองด่ืมรส
หวานที่มีน า้ตาล จึงเป็นเป้าหมายหลักหนึ่งของวิธีการปฏิบัติหรือการจัดโปรแกรม /กิจกรรม
ทางด้านสาธารณสขุ (Public health interventions) ในการป้องกันการเกิดโรคในระยะแรก  

น า้ตาลเป็นแหล่งพลังงานหลัก (24, 25) และถูกผสมไว้ทัง้ในรูปแบบอาหารและ
เคร่ืองด่ืม ทัง้นีแ้หล่งอาหารที่มีน า้ตาลเป็นหลักของประชากรในหลายประเทศ (26) รวมถึงใน
ประเทศไทย (27) คือ เคร่ืองด่ืม ซึ่งเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาลให้คุณค่าทางอาหารน้อย และเป็น
พลงังานที่ร่างกายจะได้รับในรูปแบบของเหลวไม่สามารถท าให้รู้สกึอ่ิมและหยุดการรับประทานได้
เหมือนการรับประทานอาหารทัว่ไป (13, 28) จึงท าให้ร่างกายได้รับพลงังานมากเกินไปโดยไม่รู้ตัว
ในระยะเวลาอันสัน้  ทัง้นี  ้องค์การอนามัยโลกได้จัดท าแนวปฏิบัติในการบริโภคน า้ตาลส าหรับ
ผู้ ใหญ่และเด็กด้วยการเสนอแนะให้แต่ละประเทศมีการส่งเสริมสุขภาพโดยให้เด็กลดบริโภค  
SSB เน่ืองจากเป็นพฤติกรรมเสี่ยงที่ก่อให้เกิดการได้รับพลงังานมากเกินความจ าเป็นต่อร่างกาย  
และน าไปสู่ภาวะน า้หนักเกินหรือโรคอ้วนในเด็ก (14) ประกอบกับมีข้อมลูการค้นพบผลกระทบต่อ
ร่างกายจากการบริโภค SSB มากขึน้ (29) ท าให้ในหลายประเทศทั่วโลกให้ความสนใจเก่ียวกับ
การบริโภค SSB ของเด็กเพ่ิมมากขึน้  นอกจากนี ้ยังมีการส ารวจปริมาณน า้ตาลในเคร่ืองด่ืมควบคู่
ไปกับการส่งเสริมสุขภาพด้วยเช่นกัน เช่น ในอังกฤษมีการส ารวจปริมาณน า้ตาลในน า้ผลไม้ 
เคร่ืองด่ืมที่มีส่วนผสมของน า้ผลไม้ (30)  น า้อดัลม (31) เคร่ืองด่ืมให้พลงังาน (32) ในประเทศจีนมี
การส ารวจน า้ตาลในน า้อัดลม (33)  และในแคนาดามีการส ารวจน า้ผลไม้ น า้อดัลม และเคร่ืองด่ืม
ชา เคร่ืองด่ืมเกลือแร่ เคร่ืองด่ืมให้พลังงาน (34) เป็นต้น  ซึง่ในประเทศยังไม่พบการส ารวจปริมาณ
น า้ตาลในเคร่ืองด่ืมที่ครอบคลมุ 
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สถานการณ์การจ าหน่ายเคร่ือง ด่ืมมีจ านวนยอดขายเพ่ิมมากขึ น้ทั่วโลก  (35) 
เน่ืองมาจากการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สงัคมเมืองอย่างรวดเร็วและมีการท าการตลาดเพ่ิมขึน้อย่างมาก
โดยเฉพาะอย่างย่ิงในกลุ่มประเทศที่มีประชากรรายได้ต ่าถึงปานกลาง  (36) ปัจจุบันมีการตลาด
ของเคร่ืองด่ืมเพ่ิมมากขึน้ทัง้ทางสื่อโทรทัศน์ และสื่อทางอินเตอร์เน็ต  ซึง่ท าให้เด็กเข้าถึงโฆษณา
เคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาลได้มากขึน้ โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่น (37) ในปี  2018 สหรัฐอเมริกามี 
การรายงานถึงส่วนแบ่งยอดจ าหน่ายของเค ร่ืองด่ืม ซึ่งพบว่า SSB มีส่วนแบ่งถึงร้อยละ 62  
ของยอดจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมส าหรับเด็ก โดยน า้ผลไม้มียอดจ าหน่ายถึง 1.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ 
และน า้หวานมียอดจ าหน่ายรองลงมามลูค่า 146 ล้านเหรียญสหรัฐ (38) ส าหรับประเทศไทย ในปี 
2558 พบว่า น า้อัดลมมีส่วนแบ่งทางการตลาดของเคร่ืองด่ืมมากที่สดุถึงร้อยละ 41 ซึง่เคร่ืองด่ืมไร้
แอลกอฮอล์ทัง้หมดมีมูลค่าประมาณ 233,500 ล้านบาท ซึ่งเพ่ิมขึน้จากปี 2554 เฉลี่ยร้อยละ 5.7 
แสดงให้เห็นถึงการเติบโตอย่างต่อเน่ือง (39) แต่มีการเติบโตที่ชะลอตวัเล็กน้อยในปี 2561 โดยมี
มลูค่า 286,213 ล้านบาท ซึง่ขยายตวัเฉลี่ยร้อยละ 3.2 ต่อปี (40) ซึง่อาจสืบเน่ืองมาจากมีการเก็บ
ภาษีน า้ตาลจากเคร่ืองด่ืม และพบว่า ตลาดเคร่ืองด่ืมน า้อัดลมมีการเติบโตร้อยละ 1.74 ถือเป็น 
การเติบโตที่ต ่า มีมูลค่า 50,000 ล้านบาท แต่ผู้ ผลิตน า้อดัลมยังคงเร่งท าการตลาดอย่างต่อเน่ือง
เพ่ือให้ยอดจ าหน่ายเพ่ิมมากขึน้ โดยมุ่งเน้นที่กลุ่มวยัรุ่นที่เป็นกลุ่มลกูค้าหลกั (41)  

จากการศึกษาในผู้ ใหญ่แต่ละช่วงอายุจากทั่วโลก พบว่า กลุ่มวัยผู้ ใหญ่ตอนต้น (อายุ 
20-39 ปี) พบการบริโภค SSB สูงสุด ในแต่ละเขตพืน้ที่และทั่วโลก (26) ในสหรัฐอเมริกา พบว่า
วยัรุ่นมีการบริโภค SSB สูง (16) สอดคล้องกับการศึกษาของ O’Neil et al. พบว่า ช่วงอายุ 12-18 
ปี บริโภคน า้ตาลเฉลี่ยต่อวันสูงสุด 20.2 ± 0.5 ช้อนชา โดยบริโภค SSB เป็นอันดับ 1 (ร้อยละ 
42.0) และการบริโภคเบอเกอร่ีที่มีรสหวาน (Sweet Bakery Products) เป็นอันดับ 2  (ร้อยละ11.8) 
(42) และในญ่ีปุ่ น พบว่า SSB  เป็นแหล่งที่มีน า้ตาลสูงสุด (ร้อยละ 25) รองลงมาเป็นขนมอบ  
(ร้อยละ 19) (43) ส าหรับประเทศไทยจากข้อมูลการจ าหน่ายน า้ตาลทรายในประเทศปี 2561  
มีสัดส่วนยอดจ าหน่ายสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 45 พบในอุตสาหกรรมเคร่ืองด่ืม  (44)   และมี 
การส ารวจโดยส านักงานสถิติแห่งชาติ ส ารวจพฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชากรสองกลุ่ม
อายุ คือ กลุ่มอายุ 6-14 ปี และ 15-24 ปี แสดงให้เห็นว่า มีการบริโภค SSB เพ่ิมขึน้ จากปีพ.ศ.
2556 พบว่าเป็นร้อยละ 41.4 และร้อยละ 61.3 ต่อมาในปี พ.ศ. 2560 พบว่าการบริโภค SSB 
เพ่ิมขึน้ เป็นร้อยละ 71.3 และร้อยละ 83.7 ตามล าดับ ในขณะที่กลุ่มอายุ 25-59 ปี   มีจ านวน
ใกล้เคียงกันทัง้ในปี 2556 และ 2560 นอกจากนี ้ยังพบว่า กลุ่มอายุ 15-24 ปี เป็นกลุ่มที่บริโภค
มากที่สุด ในปี 2560 และมีแนวโน้มบริโภคทุกวนัเพ่ิมมากขึน้ (45, 46) สอดคล้องกับรายงานผล 
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การส ารวจสภาวะสุขภาพช่องปากแห่งชาติ ปี  2560 พบว่า เด็กอายุ  15 ปี บริโภคน า้อัดลม  
สัปดาห์ละ 1-3 ครัง้ ร้อยละ 57.1 และด่ืมทุกวันร้อยละ 14.1 (47) ซึ่งในปี 2555 มีเด็กที่บริโภค
น า้อัดลมทุกวันร้อยละ 14.9 (48) จะเห็นได้ว่า ในช่วงวัยรุ่นเป็นกลุ่มที่มีการบริโภค SSB เป็น
ประจ าและมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึน้ ดังนัน้  การส่งเสริมสุขภาพในกลุ่มวัยรุ่นจึงมีความส าคัญและ
จัดเป็นการป้องกันโรคในระยะแรก (Primary prevention) ซึง่พฤติกรรมการบริโภคอาหารในวัยรุ่น 
จะคงอยู่ไปจนถึงวัยผู้ ใหญ่ (49) ดังนัน้หากคงไว้ซึง่พฤติกรรมการบริโภคที่ดีต่อสุขภาพ จะส่งผลต่อ
การมีสขุภาพดีในวยัผู้ ใหญ่ต่อไป   

ประเทศต่าง ๆ  ทั่วโลกได้ปฏิบัติตามค าแนะน าของ  WHO โดยออกมาตรการหรือ
นโยบาย เพ่ือช่วยให้ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค SSB (35) แบ่งกลุ่มนโยบาย
ออกเป็น 5 กลุ่ม ดังนี ้1) การเก็บภาษีเคร่ืองด่ืมที่มีน า้ตาล 2) การจ ากัดการขาย SSB ในโรงเรียน   
3) การจ ากัดโฆษณาหรือเพ่ิมค าเตือนการบริโภค SSB 4) การรณรงค์สร้างความตระหนักของ 
การบริโภค SSB และ 5) นโยบายเก่ียวกับฉลากสินค้า เห็นได้ว่าทั่วโลกได้ให้ความส าคัญกับ  
การบริโภค SSB ในเด็ก ส่วนใหญ่จึงมีมาตรการในการจ ากัดการขาย SSB ในโรงเรียนเป็นหลัก 
(35) 

ประเทศไทย มีนโยบายที่เก่ียวข้องการบริโภคน า้ตาลโดยตรง ได้แก่  นโยบายเก็บภาษี
น า้ตาลในเคร่ืองด่ืม การจัดท าฉลากทางเลือกเพ่ือสุขภาพ โครงการรณรงค์สร้างค่านิยมคนไทย
อ่อนหวานใช้น า้ตาลซองไม่เกิน 4 กรัม  การจัดท าภาคีเครือข่ายโครงการอาหารว่างเพ่ือสุขภาพ 

(Healthy meeting) นอกจากนีย้ั งมี โครงการที่มุ่ งดูแลพฤติกรรมการบ ริโภคน า้ตาลในเด็ก
โดยเฉพาะ ได้แก่ โครงการโรงเรียนอ่อนหวาน โรงอาหารอ่อนหวาน โครงการโรงเรียนปลอด
น า้อัดลม โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โครงการดูแลสุขภาพช่องปากในเด็กประถม โครงการ Thai 
school lunch และโครงการอย.น้อย (50) จะเห็นได้ว่าโครงการส่วนใหญ่ด าเนินการในโรงเรียน 
และมุ่งเน้น การจ ากัดการเข้าถึง SSB ของเด็กนักเรียน พบด าเนินการในโรงเรียนประถมศกึษาเป็น
ส่วนใหญ่  ซึ่งโครงการจากกระทรวงสาธารณสุขเหล่านี ้เป็นเพียงการขอความร่วมมือให้โรงเรียน
เข้าร่วมโครงการ แต่ไม่ได้บังคบัใช้หรือก าหนดเป็นตวัชีว้ดั ทัง้นีไ้ม่พบการติดตามผลการด าเนินงาน
ของโครงการหรือนโยบายที่ต่อเน่ือง  และยังไม่พบการประเมินผลของแต่ละโครงการที่สะท้อนถึง
การเปลี่ยนแปลงของการบริโภค SSB อย่างแท้จริง (50)  

การเฝ้าระวังการบริโภคเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาลในประเทศไทย ยังไม่พบตัวชีว้ัดที่
เก่ียวข้องกับการเฝ้าระวงัการบริโภคน า้ตาลในทุกกลุ่มวัย อาจเน่ืองมาจากยังไม่มีเคร่ืองมือที่ใช้
เป็นแนวทางเดียวกันทัง้ประเทศ มีเพียงการรายงานตามตัวชีว้ัดในภาพรวมของแต่ละปี ที่เป็น
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ผลลัพธ์จากการบริโภคน า้ตาลมากเกินไป (51, 52) เช่น  ร้อยละของเด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน  
ร้อยละของวัยรุ่น 15-18 ปีสงูดีสมส่วน ร้อยละของเด็กฟันผุในฟันแท้ ร้อยละของผู้ที่มีภาวะน า้หนัก
เกินหรือโรคอ้วน เป็นต้น (51, 52) แต่พบการเฝ้าระวังจากการส ารวจพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ของส านักงานสถิติ โดยผลการส ารวจฯ ครัง้ที่ 4 กับครัง้ที่ 5 ความชุกของภาวะอ้วน มีแนวโน้ม
สงูขึน้อย่างชัดเจนโดยในผู้หญิงจากความชุก (BMI มากกว่า 25 กก./ตร.ม.) เพ่ิมจากร้อยละ 40.7  
เป็นร้อยละ 41.8 ส่วนในผู้ชายเพ่ิมจากร้อยละ 28.4 เป็นร้อยละ 32.9  (53) ซึง่ผลการส ารวจ พบว่า 
อายุ 15-24ปี มีแนวโน้มที่จะมีโอกาสเสี่ยงเป็นผู้ บริโภค SSB สงูกว่ากลุ่มอ่ืน (54) โดยจ านวนผู้ที่มี
ภาวะอ้วนในกลุ่มอายุตัง้แต่ 15 ปีขึน้ไปในเขตสุขภาพที่ 2 มีจ านวนสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 29.2  
และจากข้อมูลของเขตสุขภาพที่ 2 พบว่า จังหวดัสโุขทยั มีจ านวนสงูสดุของเขต 2  คิดเป็นร้อยละ 
31.7 (51) จากข้อมูลในภาพรวมของประเทศไทยที่กล่าวข้างต้น เป็นผลลัพธ์ที่บ่งบอกถึงปัญหา
สขุภาพจากการบริโภคน า้ตาลที่มากเกินไป ยังคงพบอยู่และมีแนวโน้มเพ่ิมขึน้  

จะเห็นได้ว่าการบริโภค SSB ในประเทศไทยยังคงเป็นปัญหาโดยเฉพาะอย่างย่ิงใน 
กลุ่มวัยรุ่น (45, 46) และหากวยัรุ่นมีนิสยัติดการบริโภค SSB เป็นประจ า จะมีพฤติกรรมดงักล่าว
คงอยู่ไปจนถึงวยัผู้ ใหญ่ (49) และเกิดโรคเรือ้รังตามมา โดยเฉพาะอย่างย่ิงโรคอ้วน ในทางเดียวกัน
หากวัยรุ่นได้รับการส่งเสริมให้มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพ ก็จะมีพฤติกรรมไป
จนถึงวยัผู้ ใหญ่เช่นกัน ทัง้นีอ้งค์การอนามยัโลกได้แนะน าให้มีการลงทนุในการสร้างเสริมให้วยัรุ่นมี
สขุภาพดีซึง่เป็นการลงทุนที่คุ้มค่า เกิดประโยชน์ทัง้ในปัจจุบันการด ารงชีวิตในอนาคต และในรุ่น
ลกูหลานต่อไป โดยเฉพาะขณะปัจจุบัน วัยรุ่นควรต้องได้รับการส่งเสริมให้มีพฤติกรรมทางบวกเพ่ือ
ป้องกันปัญหาสุขภาพ เพ่ิมการเฝ้าระวังและการตรวจคัดกรองก่อนการเกิดโรค และเร่งการแก้ไข
ปัญหาสขุภาพของวยัรุ่นที่เกิดขึน้แล้ว (55) 

การลดการบริโภคน า้ตาลโดยเฉพาะน า้ตาลจากการบริโภค SSB ซึง่เป็นแหล่งอาหาร ที่
ให้น า้ตาลหลัก (Source of sugar) ทัง้ในประเทศไทย(27) และ ในต่างประเทศ (26) จึงเป็น
เป้าหมายของนโยบายหรือมาตรการ และโปรแกรมต่าง ๆ  ทัง้นี ้จากแนวปฏิบัติในการบริโภค
น า้ตาลส าหรับผู้ ใหญ่และเด็กขององค์การอนามัยโลก ได้แนะน าให้มีการประเมินการบริโภค
น า้ตาลของประชากรในแต่ละประเทศให้เป็นปัจจุบัน (14) ดังนัน้การมีเคร่ืองมือวัดการบริโภค 
(Dietary assessment) ที่มีคุณภาพผ่านการตรวจสอบทัง้ความตรงและความเที่ยง จึงเป็น  
สิ่งส าคัญของเคร่ืองมือส าหรับใช้ประเมินสถานการณ์การบริโภคในระดับประชากรของประเทศ  
ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงตอบสนองหลังจากการออกนโยบาย หรือการให้กิจกรรมแทรกแซง 
(Intervention) (56) ทัง้นี ้กลุ่มวยัรุ่นเป็นกลุ่มที่พบการบริโภค SSB มากที่สดุในหลายประเทศ (57) 
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ดงันัน้ จึงควรที่จะมีเคร่ืองมือในการวัดหรือประเมินการบริโภค SSB ส าหรับกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะ 
ที่สามารถใช้งานได้ง่าย สามารถเลือกตอบได้ด้วยตนเอง และบอกปริมาณน า้ตาลเฉลี่ยที่คาดว่า 
จะได้รับจากการบริโภค SSB ซึ่งสอดคล้องกับค าแนะน าในขององค์การอนามัยโลกที่แนะน าให้ 
แต่ละประเทศทัว่โลกควรมีการประเมินการบริโภคน า้ตาลของประชากรของประเทศ (14)  

จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า มีการศึกษาการวัดการบริโภคอาหารและเคร่ืองด่ืม
ของกลุ่มตัวอย่างมี 5 วิธี (58) ได้แก่ 1) การตรวจดัชนีชีว้ัดทางชีวภาพ  (Biomarker) เป็นวิธีที่มี
ค่าใช้จ่ายสูงและยังจ ากัดอยู่ในการศึกษากลุ่มคนขนาดเล็ก  2) การสัมภาษณ์การบริโภคอาหาร
ย้อนหลัง (24-hour Dietary recall หรือ 24 HR) ระยะเวลาที่ทบทวนการบริโภคมักก าหนดเป็น
เวลา 24 ชั่วโมงย้อนหลงั ซึง่ไม่มีข้อจ ากัดในประเภทรายการอาหาร แต่ไม่สามารถวดัการบริโภคที่
เป็นนิสยัปกติได้ 3) การจดบันทกึการบริโภคอาหาร (Food intake record/diary) 4) แบบสอบถาม
ความถ่ีการบริโภคอาหาร (Food frequency questionnaires: FFQ) ซึ่งมีทัง้แบบที่ให้เลือกตอบ
ขนาดบริโภคและไม่มีขนาดบริโภคขึน้อยู่กับวัตถุประสงค์ของแบบสอบถาม  5) แบบคัดกรอง 
(Screener) เป็นเคร่ืองมือวัดการบริโภคอาหารแบบย่อ (59) ซึง่แต่ละวิธีมีข้อจ ากัดที่แตกต่างกัน 
(56) เช่น การสัมภาษณ์การบริโภคอาหารย้อนหลัง  (24 HR) มักใช้ในการวัดการบริโภคที่ผ่านมา
ล่าสดุ ภายใน 24 ชั่วโมง แต่จะไม่ทราบข้อมูลการบริโภคระยะยาวที่ผ่านมาในอดีตตามนิสัยปกติ 
ดงันัน้การวดัเพียง 1 ครัง้ด้วยวิธีนี ้จึงยังไม่เพียงพอที่จะบอกนิสัยการบริโภคตามปกติได้ ส าหรับ
วิธีการใช้แบบสอบถามความถ่ีการบริโภคอาหาร (FFQ) หรือแบบคดักรอง (Screener) จะสะท้อน
ถึงการบริโภคระยะยาวในอดีตได้ดีกว่าแต่อาจมีความคลาดเคลื่อนเก่ียวกับปริมาณการบริโภค  
ในส่วนวิธีการจดบันทกึการบริโภค การสงัเกตและการชั่งน า้หนักหรือปริมาณโดยตรง สามารถบอก
ปริมาณการบริโภคได้ค่อนข้างชัดเจนกว่าวิธีอ่ืน แต่จ าเป็นต้องวดัหลายครัง้ อาจสร้างภาระส าหรับ
กลุ่มตัวอย่างได้ (56) ทัง้นี ้FFQ เป็นวิธีที่ประหยัดและคุ้ มค่า รบกวนกลุ่มตัวอย่างน้อยกว่าวิธี  
24 HR และวิธีการจดบันทึก แต่แบบสอบถามควรทดสอบความตรง (Validity) และความเที่ยง 
(Reliability) จึงจะสามารถน าไปเก็บข้อมูลในการศึกษาความสัมพันธ์ของการเกิดโรคกับ  
การบริโภคอาหาร โดยเฉพาะในการศึกษาขนาดใหญ่  ซึ่งมีการใช้ วิธี เก็บข้อมูลโดย FFQ  
เป็นส่วนใหญ่ (60) ทัง้นีวิ้ธี 24 HR และ การจดบันทึกอาหาร (Food intake record) สามารถถูก
เลือกน ามาใช้เป็นวิธีการมาตรฐานที่ เป็นเคร่ืองมืออ้างอิง ในการทดสอบความตรงของ FFQ  
ได้เช่นเดียวกัน (61)  

นอกจากนี ้ยังพบงานวิจัยที่ท าการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ พบว่า  การวัด 
การบริโภคเคร่ืองด่ืมในเด็กและวยัรุ่น วิธี FFQ และ Screener เป็นวิธีที่ได้รับความนิยมน ามาใช้ใน
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การศึกษามากที่สุด รองลงมาคือวิธีการสัมภาษณ์การบริโภคอาหารย้อนหลัง  (24 HR) (56) 
สอดคล้องกับการศกึษาทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเก่ียวกับการประเมินการบริโภคอาหาร
ในงานวิจัยเก่ียวกับสิ่งแวดล้อมทางอาหาร (Food environment) พบว่า การวดัการบริโภคอาหาร
นิยมน าใช้วิธี FFQ และ screener มาใช้มากที่สุด (59) นอกจากนี ้มีการศึกษา พบว่า วิธี 24HR 
และการจดบันทึกการบริโภค เป็น วิธีการ วัดการบ ริโภค SSB เฉพาะตัวบุคคลได้อย่ างมี
ประสิทธิภาพและได้รายละเอียดมากกว่าวิธีอ่ืน (62) และถูกน ามาใช้เป็นเคร่ืองมือเพ่ือทดสอบ
ความตรงของเคร่ืองมือวัดการบริโภคเคร่ืองด่ืมที่พฒันาขึน้ใหม่ (63, 64) อย่างไรก็ตาม การบริโภค 
SSB มักจะบริโภคตามโอกาสอาจไม่ได้บริโภคเมื่อ 24 ชม.ที่ ผ่านมา ดังนัน้หากใช้วิธี 24 HR  
จึงต้องท าการวัดหลายครัง้เพ่ือหาค่าเฉลี่ย และพบว่า การทบทวนความจ าย้อนหลังในเด็กอาจจะ
ทบทวนได้รายละเอียดน้อยกว่าผู้ ใหญ่ โดยเฉพาะในเร่ืองขนาดบริโภค (65)  อย่างไรก็ตาม ในทาง
สาธารณสขุการบริโภคอาหารและเคร่ืองด่ืมระยะยาวตามนิสัยปกติในชีวิตประจ าวัน เป็นสิ่งที่ควร
ได้รับความสนใจมากกว่าการบริโภคครัง้ล่าสุด (56)  

ทัง้นี ้เคร่ืองมือที่ใช้ควรเหมาะสมกับบริบทและวฒันธรรมการบริโภคของประชากรใน
ประเทศ (66) และเหมาะสมกับกลุ่มวัย  เน่ืองจากแต่ละกลุ่มวัยอาจมีพฤติกรรมการบริโภคที่
แตกต่างกัน ซึ่งหากมีเคร่ืองมือวัดที่มีคุณภาพดี จะสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางเดียวกันใน  
การเก็บข้อมลูได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความต่อเน่ือง น าข้อมูลมาเปรียบเทียบกันได้ และบ่งบอก
ถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการบริโภค  (67) โดยสามารถน าข้อมูลไปใช้เป็นส่วนหนึ่ งใน 
การประเมินผลของนโยบายหรือโครงการที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศใช้ เพ่ือให้เกิดการลด  
การบริโภคน า้ตาล โดยเฉพาะอย่างย่ิงน า้ตาลในเคร่ืองด่ืม เช่น นโยบายเก็บภาษีน า้ตาลใน
เคร่ืองด่ืม หรือสามารถใช้ติดตามผลในงานวิจัยอย่างต่อเน่ืองในอนาคตด้วยเคร่ืองมือเดียวกัน หรือ
ผู้ บริหารของโรงเรียนสามารถน าไปใช้ในการติดตามการบริโภค SSB ของเด็กนักเรียนหลังจาก 
การจัดโปรแกรมหรือกิจกรรมในโรงเรียนได้อีกด้วย นอกจากนีย้ังสามารถน าไปใช้คัดกรองหรือ  
เฝ้าระวงัผู้ที่มีการบริโภค SSB เป็นประจ า ซึง่จะน าไปสู่การป้องกันการเกิดโรคเรือ้รังในอนาคต  

ในต่างประเทศได้เล็งเห็นความส าคัญของการประเมินสถานการณ์การบริโภค SSB  
เพ่ิมมากขึน้ตามค าแนะน าขององค์การอนามยัโลก (14) จึงมีการพัฒนาเคร่ืองมือเพ่ือให้สามารถ
น าไป ใช้ป ระโยชน์ เช่น  เคร่ืองมือ Beverage and Snack Questionnaire (BSQ) น าไปใช้ใน 
การวัดผลของนโยบายลดการบริโภคขนมและ SSB ของโรงเรียนเพ่ือป้องกันการเกิดโรคอ้วนใน 
เด็ก (68) เคร่ืองมือ BEVQ-15 การวดัผลของการให้กิจกรรมแทรกแซง ( Intervention) ของงานวิจัย 
เพ่ือลดบริโภค SSB เพ่ือป้องกันการเกิดโรคอ้วนในอนาคต (69, 70) และน ามาใช้ในการประเมิน
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สถานการณ์การบริโภค SSB ในกลุ่มเสี่ยงเพ่ือการวางแผนออกแบบกิจกรรมที่เหมาะสม (71, 72) 
เป็นต้น 

ในต่างประเทศ มีตัวอย่างเคร่ืองมือที่ ใช้ส าหรับวัดการบริโภคเฉพาะเจาะจงกับ  
การบริโภคเคร่ืองด่ืม เช่น ในสหรัฐอเมริกา มีการพัฒนาแบบสอบถามความถ่ีการบริโภคอาหาร 
(FFQ) ที่ เ รี ย ก ว่ า  15-item Beverage intake questionnaire (15-item BEVQ ห รือ  BEVQ-15)  
ที่ผ่านการทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นวยัรุ่น ซึ่งวัดการบริโภคเคร่ืองด่ืมเพียง
อย่างเดียว ในแบบสอบถามให้เลือกตอบทัง้ความถ่ีการบริโภคและปริมาณขนาดการบริโภค (73) 
โดยทดสอบความตรงเปรียบเทียบกับวิธีการสมัภาษณ์การบริโภคย้อนหลงั 24 ชั่วโมงแบบหลาย
ครัง้ (Multiple 24HRs) (74) พบว่า มีความเหมาะสมในการวัดการบริโภคเคร่ืองด่ืมตามนิสยัปกติ
ในกลุ่มเด็กและวยัรุ่น อย่างไรก็ตาม BEVQ-15 พัฒนามาจากต้นแบบคือ BEVQ-19 ที่มีข้อค าถาม
เป็นรายการเคร่ืองด่ืมส าหรับผู้ ใหญ่  (61) รายการเคร่ืองด่ืมที่ตัดออกได้แก่ น า้ผัก เคร่ืองด่ืมที่มี
ส่วนผสมของแอลกอฮอล์ เคร่ืองด่ืมทดแทนอาหาร  

ในประเทศไทย มีการศึกษาการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับการบริโภคน า้ตาลและแหล่ง
ของน า้ตาลในประเทศไทยจาก 8 รายงานและ 24 การศึกษา พบว่า การวัดการบริโภคอาหารและ
เค ร่ือง ด่ืม  มี  3 วิ ธี ที่ น าม าใช้ คือ  วิ ธีก ารทบท วนความจ า ย้ อนหลัง  24 ชั่ วโมง  (24-HR)  
วิธีแบบสอบถามความถ่ีของการบริโภคอาหาร (FFQ)  ที่มีทัง้รายการอาหารและเคร่ืองด่ืม  
และวิธีการจดบันทึก (Food intake record) ทัง้นี ้พบว่า มีชนิดอาหารให้เลือกตอบที่แตกต่างกัน
ตามวตัถุประสงค์ของแต่ละการศึกษา ในบางการศึกษาใช้วิธีการ 24-HR เพียงครัง้เดียว จึงไม่ได้
ข้อมูลการบริโภคตามปกติ และบางการศึกษาใช้แบบสอบถามความถ่ีการบริโภคอาหาร (FFQ)  
ที่แตกต่างกัน จึงมีประเภทของอาหารและเคร่ืองด่ืมที่แตกต่างกันและมีความถ่ีการบริโภคให้
เลือกตอบแตกต่างกัน ท าให้ข้อมูลที่ได้จากแต่ละการศึกษามีความหลากหลาย (75) การศึกษา
ส่วนใหญ่ใช้แบบสอบถามความถ่ีของการบริโภคเคร่ืองด่ืมเพ่ือเก็บข้อมูลในการศกึษาปัจจัยต่าง ๆ
ที่ต้องการศึกษาความสัมพันธ์ ซึ่งอาจท าให้ได้ข้อมูลที่ได้ไม่ครอบคลุม SSB ทัง้หมดและต ่ากว่า
ความเป็นจริง  (72, 73) ทัง้นี ้จึงยังไม่พบแบบสอบถามความถ่ีการบริโภคที่ เฉพาะเจาะจงกับ
เคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาลส าหรับคนไทย นอกจากนี ้กรมอนามัย มีแนวทางการส่งเสริมสขุภาพ
ป้องกันโรคเด็กวยัเรียนและเยาวชน โดยมีแบบประเมินพฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็ก  อายุ  
6-13 ปี และ 14-18 ปี จัดท าเป็นหนังสือรูปเล่มส าหรับใช้ในทุกจังหวัด ซึ่งแบบประเมินดังกล่าว  
ไม่มีการวดัการบริโภค SSB มีเพียงการประเมินพฤติกรรมการบริโภคอาหารเท่านัน้ (76)  
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อย่างไรก็ตาม การน าเคร่ืองมือที่มีอยู่แล้วในต่างประเทศมาใช้ในประเทศไทย โดย  
การแปลข้ามวฒันธรรม จะพบปัญหาความเฉพาะเจาะจงของรายการอาหารและเคร่ืองด่ืม รวมถึง
ขนาดบรรจุภัณฑ์ที่ระบุในแบบสอบถามของต่างประเทศที่แตกต่างกัน ท าให้ไม่เหมาะสมกับ  
กลุ่มตัวอย่างวยัรุ่นไทย เน่ืองจากวัฒนธรรมการบริโภคที่แตกต่างกัน ขนาดบรรจุภณัฑ์เคร่ืองด่ืมใน
ประเทศไทยอาจมีขนาดเล็กกว่าในสหรัฐอเมริกาในขนาดการด่ืมปกติ นอกจากนีเ้คร่ืองด่ืมที่
จ าหน่ายไทยอาจแตกต่างจากสหรัฐอเมริกา จึงท าให้ไม่มีรายการเคร่ืองด่ืมหรือประเภทเคร่ืองด่ืม
ให้ เลือกตอบได้อย่างเหมาะสม ประกอบกับ การบริโภคเคร่ือง ด่ืมในแต่ละกลุ่มวัยอาจมี 
ความแตกต่างกัน ดังนัน้การแปลเคร่ืองมือวัดการบริโภค SSB จากเคร่ืองมือของต่างประเทศ 
จึงอาจจะยังไม่เหมาะสมกับวัยรุ่นไทยที่มีการบริโภคแตกต่างจากต่างประเทศ เน่ืองมาจาก
วฒันธรรมการบริโภคที่แตกต่างกัน จึงไม่สามารถวดัได้อย่างเที่ยงตรงในกลุ่มตวัอย่างที่อยู่ประเทศ
อ่ืน (66) 

โดยสรุป ประเทศไทยยังใช้เพียงการส ารวจเฝ้าระวังโดยการใช้การสัมภาษณ์เพียงครัง้
เดียว หรือใช้ค าถามในการวัดการบริโภค SSB ซึ่งอาจยังไม่ครอบคลุม และไม่บ่งบอกนิสัยการ
บริโภคตามปกติ ดังนัน้จึงไม่สามารถสะท้อนสถานการณ์การบริโภคได้ทัง้หมด ทัง้นี  ้ยังไม่พบ
เคร่ืองมือมาตรฐานที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพที่ใช้วัด การบริโภค SSB โดยเฉพาะในทกุกลุ่มวัย 
ที่สามารถใช้เป็นแนวทางเดียวกัน ในการประเมินผลส าเร็จของโปรแกรมหรือนโยบาย หรือน ามาใช้
ในการคดักรองผู้ที่บริโภคเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาลมากเกินความต้องการของร่างกาย 

ดงันัน้ ผู้ วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาเคร่ืองมือที่จะสามารถวัดการบริโภค SSB ส าหรับวัยรุ่น
ไทย  โดยสามารถใช้งานได้ง่ายด้วยตนเอง เป็นเคร่ืองมือที่มีคุณภาพดี สามารถบอกถึงปริมาณ
น า้ตาลที่ได้รับจากการบริโภคเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาล สามารถน าไปใช้ประโยชน์เก็บข้อมลูได้
อย่างต่อเน่ืองต่อไปในการศึกษาระยะยาว และเป็นแนวทางเดียวกันในการเก็บข้อมูลของ
การศึกษาอ่ืนต่อไป ตลอดจนน าไปใช้คัดกรองผู้ ที่บริโภค SSB มากเกินความจ าเป็นของร่างกาย
เพ่ือน ามาสู่รูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคให้เหมาะสมและเจาะจงกลุ่มเป้าหมาย
มากย่ิงขึน้ น าข้อมูลที่ได้จากเคร่ืองมือไปใช้ประโยชน์ในการก าหนดนโยบายส่งเสริมสุขภาพ 
วางแผนปฏิบั ติการลดความเสี่ยงการเกิดโรคเรือ้รัง และการศึกษาวิชาการต่อไปในอนาคต  
ซึง่งานวิจัยนีจ้ะเป็นงานวิจัยที่พฒันาแบบสอบถามการบริโภคเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาลส าหรับ
วยัรุ่นฉบับแรกของไทย  
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ค าถามงานวิจัย  
1. เคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาลที่มีจ าหน่ายในประเทศไทยแต่ละกลุ่ม มีปริมาณน า้ตาล

เฉลี่ย เป็นเท่าไหร่ 
2. เคร่ืองมือที่มีคุณภาพที่สามารถใช้วดัการบริโภคเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาลส าหรับ

วยัรุ่นเป็นอย่างไร 

จุดมุ่งหมายของงานวิจัย 
1. เพ่ือส ารวจปริมาณน า้ตาลในเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาลที่มีจ าหน่ายในประเทศไทย 
2. เพ่ือประเมินความตรงและความเที่ยงของแบบสอบถามการบริโภคเคร่ืองด่ืมรสหวาน

ที่มีน า้ตาลของวยัรุ่นไทย 

ขอบเขตของงานวิจัย   
ขอบเขตเชิงพืน้ท่ี  
ก าหนดพืน้ที่ในการส ารวจปริมาณน า้ตาลในเคร่ืองด่ืมเป็นห้างสรรพสินค้า ซุป เปอร์

มาร์เกต และร้านสะดวกซือ้ในกรุงเทพมหานคร และศูนย์จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP  
ในจังหวัดที่อยู่ในเขตสุขภาพที่ 2 และก าหนดพืน้ที่ในทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมือเป็นโรงเรียน
มธัยมศกึษาตอนปลายในจังหวดัสโุขทยั 

ขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมาย  
กลุ่มเป้าหมายในการทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ คือ วัยรุ่นที่ศึกษาอยู่ ในระดับ

มธัยมศกึษาตอนปลาย อายุระหว่าง 15-18 ปี  
ขอบเขตด้านเนือ้หา 
งานวิจัยนี  ้มุ่งเน้นการพัฒนาเคร่ืองมือวัดการบริโภค (Dietary assessment) ส าหรับ

เคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาลของวัยรุ่นไทย โดยพัฒนาเคร่ืองมือเป็นแบบสอบถามความถ่ี          
การบริโภคอาหาร (Food frequency questionnaire) ที่ เฉพาะเจาะจงกับเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มี
น า้ตาล ให้เหมาะสมกับบริบทการบริโภคของวยัรุ่นไทยอายุ 15-18 ปี ครอบคลมุเคร่ืองด่ืมส าเร็จรูป
พร้อมด่ืมที่ให้พลังงานจากน า้ตาล มีขนาดบริโภคและความถ่ีในการบริโภค สามารถเลือกตอบด้วย
ตนเอง (Self-reported questionnaire) โดยพัฒนารูปแบบให้สามารถเข้าใจได้ง่าย เหมาะสมกับ
วัยรุ่น และ สามารถค านวณได้เป็นปริมาณน า้ตาลที่ได้รับจากการบริโภคเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มี
น า้ตาล  
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ขอบเขตด้านระยะเวลา 
งานวิจัยเร่ิมด าเนินการหลังจากผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมวิจัยใน

มนษุย์ ในปี 2563 หมายเลขโครงการวิจัย COA No.125/2020  IRB No.P20001/63 

นิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการ 
เคร่ืองด่ืมรสหวานท่ีมีน า้ตาล หมายถึง เคร่ืองด่ืมส าเร็จรูปพร้อมด่ืมในภาชนะปิดสนิท 

ที่มีน า้ตาลเป็นส่วนประกอบทัง้น า้ตาลจากธรรมชาติและน า้ตาลที่เติมลงไปในระหว่างกระบวน  
การผลิตเพ่ือให้มีรสหวาน ไม่รวมถึงเคร่ืองด่ืมที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ เคร่ืองด่ืมที่ผสมสารให้
ความหวานที่ไม่มีพลงังาน และเคร่ืองด่ืมที่ปรุง ณ จุดจ าหน่าย 

แบบสอบถามการบริโภคเคร่ืองด่ืมรสหวานท่ีมีน า้ตาล หมายถึง การวัดการบริโภค
(Dietary assessment) เค ร่ือง ด่ืมรสหวานที่ มีน า้ตาลด้วยวิธีก ารใช้แบบสอบถามความ ถ่ี  
การบริโภคอาหาร (Food frequency questionnaire) ที่ออกแบบมาส าหรับวัยรุ่นไทย อายุ 15-18 
ปี สามารถเลือกตอบเก่ียวกับการบริโภคเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาลด้วยตนเอง (Self-reported 
questionnaire) โดยแบบสอบถามระบุถึงความถ่ี  ขนาดบริโภค และประเภทของเคร่ืองด่ืม 
สามารถค านวณเป็นปริมาณน า้ตาลที่ได้รับจากการบริโภคเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาล  

ปริมาณน า้ตาลในเคร่ืองด่ืม หมายถึง ปริมาณน า้ตาลทัง้หมด (Total sugar) ที่ระบุไว้
บนฉลากข้อมลูโภชนาการของเคร่ืองด่ืมแต่ละชนิด 

 



 

บทท่ี 2 
 

เอกสารและงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง 

การศึกษาครัง้นี  ้เป็นพัฒนาแบบสอบถามการบริโภคเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาล
ส าหรับวยัรุ่นไทย ผู้ วิจัยได้ค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง โดยแบ่งเนือ้หาออกเป็น 10 ส่วน 
ดงันี ้

1. ความหมายของเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาล 
2. สถานการณ์การบริโภคเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาล 
3. นโยบายเก่ียวกับการบริโภคน า้ตาลของแต่ละประเทศ 
4. ค าแนะน าแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการลดการบริโภคเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาล 
5. ผลกระทบจากการบริโภคเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาล 
6. ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการบริโภคเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาล 
7. การส ารวจปริมาณน า้ตาลในเคร่ืองด่ืม 
8. วิธีการวดัการบริโภคอาหารและเคร่ืองด่ืม (Dietary assessment methodology) 
9. ความส าคญัของเคร่ืองมือวัดการบริโภคเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาล 
10. การวดัการบริโภคเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาล 
11. การเฝ้าระวงัการบริโภคเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาลในประเทศไทย 
12. การพฒันาเคร่ืองมือ (Scale development) 
13. กรอบแนวคิดของงานวิจัย 

ความหมายของเคร่ืองด่ืมรสหวานท่ีมีน า้ตาล (Sugar-sweetened beverages: SSB)  
จากค าแนะน าในการลดการบริโภคน า้ตาลของหลายประเทศ ได้มีการกล่าวถึงน า้ตาล  

2 ประเภทหลัก ได้แก่ น า้ตาลที่ถูกเติม (Added sugar) และ น า้ตาลอิสระ (Free sugar) (77) 
ซึง่การจ ากัดการบริโภคน า้ตาลทัง้ 2 ประเภทนีเ้พ่ือช่วยลดการเกิดโรคเรือ้รัง เป็นสิ่งที่หลายประเทศ  
ทัว่โลกได้มีนโยบายไว้ควบคุม (78)  ซึ่งแต่ละประเทศอาจเลือกให้ความส าคัญกับ น า้ตาลที่ถูกเติม 
หรือ น า้ตาลอิสระ ขึน้อยู่กับนโยบายของประเทศนัน้ ๆ 

องค์การอนามัยโลกได้ให้ความหมายของน า้ตาลอิสระ เท่านัน้ ไม่ได้กล่าวถึงความหมาย
ของน า้ตาลที่ถูกเติม ซึ่ง  น า้ตาลอิสระ หมายถึง น า้ตาลโมเลกุลเด่ียว (เช่น กลูโคส ฟรุกโตส)  
และน า้ตาลโมเลกุลคู่ (เช่น น า้ตาลซูโครส หรือที่เรียกว่า Table sugar) ที่ เติมลงในอาหารและ
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เคร่ืองด่ืม ในกระบวนการผลิต รวมถึงน า้ตาลตามธรรมชาติที่อยู่ ในน า้ผึง้ น า้เช่ือม น า้ผลไม้  
และน า้ผลไม้เข้มข้น (13, 14) ซึ่งองค์การอนามัยโลกไม่ได้กล่าวถึงน า้ตาลในผักและผลไม้สด  
และน า้ตาลตามธรรมชาติที่มีอยู่ในนม อาจเน่ืองจากไม่พบรายงานผลข้างเคียงจากการบริโภค
น า้ตาลเหล่านี ้(79) ทัง้นี ้สมาคมโรคหวัใจแห่งสหรัฐอเมริกา (The American Heart Association) 
ได้ให้ความหมายของ น า้ตาลที่ถูกเติม หมายถึง น า้ตาลหรือน า้เช่ือมที่ถูก เติมลงในอาหาร  
ในระหว่างกระบวนการผลิต กระบวนการเตรียม รวมถึงน า้ตาลที่เติมด้วยตนเองบนโต๊ะอาหาร 
(80) ดงันัน้ จะเห็นได้ว่า น า้ตาลที่ถูกเติม จึงเป็นส่วนหนึ่งของความหมายของน า้ตาลอิสระ (81) 

ทัง้นี ้องค์การอนามัยโลกได้ให้ความหมายของเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาล (Sugar-
sweetened beverages: SSB) หมายถึง เคร่ืองด่ืมที่มีรสหวานที่ได้จากการเติมน า้ตาลทัง้ชนิด
โมเลกุลเด่ียวและโมเลกุลคู่ในระหว่างกระบวนการผลิต และน า้ตาลที่อยู่ในน า้ผึง้ และน า้ผลไม้   
(13, 14) นอกจากนี ้ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคแห่งชาติสหรัฐอเมริกา  (Centers for Disease 
Control and Prevention) ได้ให้ความหมายของ SSB หมายถึง เคร่ืองด่ืมที่ผสมสารให้ความหวาน
ที่ให้พลังงาน ได้แก่ น า้อัดลม น า้ผลไม้ เคร่ืองด่ืมเกลือแร่ (Sports drinks) เคร่ืองด่ืมที่ให้พลังงาน 
(Energy drinks) นมที่มีรสหวาน รวมถึงชา กาแฟที่เติมน า้ตาล (82) ดังนัน้ SSB จึงเป็นเคร่ืองด่ืม 
ที่มีได้ทัง้น า้ตาลอิสระ และน า้ตาลที่ถูกเติมลงไป จะเห็นได้ว่าข้อมูลบนฉลากโภชนาการในแต่ละ
ประเทศรวมถึงประเทศไทย มีการรายงานปริมาณน า้ตาลบนฉลากอาหารและเคร่ืองด่ืมที่ระบุใน
ข้อมูลโภชนาการเป็นปริมาณน า้ตาลทัง้หมด (Total sugar) ซึ่งหมายถึงปริมาณน า้ตาลทัง้หมด  
ที่รวมน า้ตาลอิสระและน า้ตาลที่เติมลงไป (75) 

ในการศึกษาการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและวิเคราะห์อภิมาน ซึ่งมีหลาย
การศึกษาที่เก่ียวข้องกับ SSB โดยในแต่ละการศึกษาจะต้องก าหนดนิยามของ SSB ให้ชัดเจน 
เพ่ือการสืบค้นที่ตรงกันของผู้ วิจัย ดังเช่น ในการศึกษาของ Riordan et al. (67) ได้ให้ความหมาย
ของ SSB  หมายถึง เคร่ืองด่ืมที่มีรสหวานจากน า้ตาล หรือรสหวานจากสารเพ่ิมความหวาน  
ที่ให้พลังงานและน า้เช่ือมข้าวโพด (Corn syrups) ซึ่งรวมถึงเคร่ืองด่ืมที่มีคาร์บอเนต และไม่มี
คาร์บอเนต  นอกจากนี ใ้นการศึกษาของ Winpenny et al. (83) ได้ให้ความหมายของ SSB 
หมายถึง เคร่ืองด่ืมที่เติมน า้ตาล รวมถึงน า้อัดลม น า้ผลไม้ที่เติมน า้ตาล เคร่ืองด่ืมที่ให้พลังงานสูง 
นมรสหวาน ชารสหวาน กาแฟรสหวาน ยกเว้นน า้ผลไม้แท้ 100% และเคร่ืองด่ืมที่เติมสารให้
ทดแทนความหวานจากน า้ตาล (Artificial sweeteners) 

ดงันัน้ เคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาล ในบางงานวิจัยอาจมีความหมายที่เฉพาะเจาะจง
เพ่ือใช้ในการศกึษา ขึน้อยู่กับขอบเขตของงานวิจัยนัน้ และอาจมีช่ือเรียกที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะ
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อย่างย่ิงการศึกษาในประเทศไทย มีการแปลค าว่า Sugar-sweetened beverages เป็นภาษาไทย
โดยใช้ค าที่หลากหลาย 

ตัวอย่างการใช้ค าแปล เคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาล  เป็นภาษาไทยในงานวิจัยของ
ประเทศไทย เช่น ในการศกึษาของ ปิยะดา ประเสริฐสม ใช้ค าภาษาไทยในงานวิจัยว่า “เคร่ืองด่ืมที่
มีส่วนผสมของน า้ตาล” (84) ในการศึกษาของฉัตรภา หัตถโกศล และ จรูญศรี ชูศักด์ิ  ใช้ 
ค าภาษาไทยว่า “เคร่ืองด่ืมที่มีน า้ตาล” (85) เช่นเดียวกับรายงานของ คณะกรรมาธิการขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศ ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สภาขับเคลื่ อนการปฏิรูปประเทศ ใช้ค าว่า 
“เคร่ืองด่ืมที่มีน า้ตาล” (86) ซึ่งตรงกับการศึกษาของภิษฐ์จีรัชญ์ พัชรกุลธนาและคณะ ที่ใช้ค าว่า 
“เคร่ืองด่ืมที่มีน า้ตาล” (87) และในรายงานส ารวจสภาวะสุขภาพช่องปาก ปี  60 ใช้ค าว่า 
“เคร่ืองด่ืมรสหวาน” (47) ซึ่งตรงกับการศึกษาของ อภิญญา อุตระชัย และ  กริช เรืองไชย (88)  
และการศึกษาของ ชัชวาล เผ่าเพ็ง และคณะ (54) จะเห็นได้ว่าการศกึษาในไทย สามารถใช้ได้ทัง้
ค าว่า เคร่ืองด่ืมรสหวาน และ เคร่ืองด่ืมที่มีน า้ตาล ดังนัน้ในงานวิจัยนี ้จึงน าทัง้ 2 ค า มารวมกัน 
เพ่ือให้เข้าใจความหมายได้ชัดเจนย่ิงขึน้ จึงใช้ค าว่า เคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาล ( Sugar-
sweetened beverages: SSB) ซึง่สามารถสื่อความหมายของขอบเขตงานวิจัยได้ด้วยเช่นกัน 

ดังนัน้ในการศึกษานี ้ผู้ วิจัยจึงสรุปจากการทบทวนวรรณกรรม นิยามของเคร่ืองด่ืมรส
หวานที่มีน า้ตาล (SSB) หมายถึง เคร่ืองด่ืมที่มีการเติมน า้ตาลทัง้โมเลกุลเด่ียว โมเลกุลคู่  
และเคร่ืองด่ืมที่มีสารให้ความหวานจากธรรมชาติเช่น น า้ผึง้ น า้เช่ือม น า้ผลไม้เข้มข้น  ไม่รวมถึง
สารให้ความหวานที่ให้พลังงานต ่า ทัง้นี ้นมและผลิตภัณฑ์จากนมมีน า้ตาลโดยธรรมชาติ และยัง
ไม่พบการรายงานผลข้างเคียง (Adverse effect) แนวทางปฏิบัติในการลดการบริโภคน า้ตาลที่
ได้ รับการแนะน าจากองค์กรอนามัยโลกจึงยกเว้น นมและผลิตภัณ ฑ์ จากนมที่มีน า้ตาล 
ตามธรรมชาติโดยไม่ได้ปรุงแต่งรสชาติ  (14) อย่างไรก็ตาม หากมีการเติมน า้ตาลลงไปในนม 
ผลิตภัณฑ์นัน้ก็จะถูกจัดเป็น SSB ตามความหมายของ WHO (14) กล่าวคือ นมปรุงแต่งรสเท่านัน้ 
จึงจะเป็น SSB 

อย่างไรก็ตามในการวิจัยครัง้นี ้จึงเก็บข้อมูลเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาล ที่เป็นเคร่ืองด่ืม
ส าเร็จรูปพร้อมด่ืมในภาชนะปิดสนิท  ทัง้น า้ตาลจากธรรมชาติและน า้ตาลที่เติมลงไปในระหว่าง
กระบวนการผลิตเพ่ือให้มีรสหวาน ไม่รวมถึงเคร่ืองด่ืมที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ และเคร่ืองด่ืม   
ที่ผสมสารให้ความหวานที่ไม่มีพลงังาน และเคร่ืองด่ืมที่ปรุง ณ จุดจ าหน่าย ดงัที่ได้ระบุไว้ในนิยาม
ศพัท์เชิงปฏิบัติการ 
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ตาราง 1 แสดงกลุ่มของเคร่ืองด่ืมรสหวานท่ีมีน า้ตาลในงานวิจัย 
 

ปี ชื่อผู้วิจัย ประเทศ กลุ่มของเคร่ืองดื่มรสหวานที่มีน า้ตาล 
ค.ศ.
2019 

Bawadi et al. 
(89) 

จอร์แดน กาแฟรสหวาน กาแฟผสมนม เคร่ืองด่ืมช๊อคกาแลตร้อน 
เคร่ืองด่ืมให้พลงังาน น า้อดัลม น า้ผลไม้ นมปรุงเต่งรส 
ชารสหวาน กาแฟสกัดเยน็  

ค.ศ.
2018 

Vanderlee et al. 
(90) 

แคนาดา น า้อดัลม น า้ผลไม้ 100% น า้สมไม้รสหวาน น า้หวาน 
เคร่ืองด่ืมเกลือแร่ เคร่ืองด่ืมให้พลงังาน นมรสหวาน ชา/
กาแฟรสหวาน  กาแฟอ่ืนๆ 

พ.ศ.
2560 

กรมสรรพสามิต 
(91) 

ไทย น า้อดัลม เคร่ืองด่ืมชกู าลงั เคร่ืองด่ืมเกลือแร่ น า้ผกัผลไม้ 
กาแฟ ชาเขยีว เคร่ืองด่ืมปรุงแต่งต่างๆ 

ค.ศ.
2017 

Jones et al. (92) แคนาดา น า้อดัลม ชา/กาแฟรสหวาน เคร่ืองด่ืมชกู าลงั เคร่ืองด่ืม
ให้พลงังาน น า้ผลไม้ น า้หวาน นมปรุงแต่งรส โยเกิร์ต
พร้อมด่ืม น า้ผลไม้ 100% 

ค.ศ.
2017 

Mendy et al. 
(93) 

สหรัฐอเมริกา น า้อดัลม น า้ผลไม้ เคร่ืองด่ืมให้พลงังาน น า้หวาน 

ค.ศ.
2017 

Winpenny et al. 
(83) 

องักฤษ น า้อดัลม น า้ผลไม้ที่เติมน า้ตาล เคร่ืองด่ืมให้พลงังาน นม
รสหวาน ชารสหวาน กาแฟรสหวาน  เคร่ืองด่ืมที่มีน า้
ผลไม้เป็นส่วนประกอบ 

ค.ศ.
2016 

Ferreira-Pego et 
al. (94) 

สเปน น า้ผลไม้ โยเกิร์ตพร้อมด่ืม น า้หวาน กาแฟรสหวาน ชารส
หวาน เคร่ืองด่ืมให้พลงังาน มิลค์เชค 

ค.ศ.
2012 

Hedrick et al. 
(61) 

สหรัฐอเมริกา น า้อดัลม ชารสหวาน กาแฟรสหวาน น า้ผลไม้รสหวาน 
เคร่ืองด่ืมให้พลงังาน 

ค.ศ.
2010 

ศนูย์ป้องกันและ
ควบคมุโรค
แห่งชาติ
สหรัฐอเมริกา 
(CDC) (82) 

สหรัฐอเมริกา น า้อดัลม น า้ผลไม้ เคร่ืองด่ืมเกลือแร่ เคร่ืองด่ืมให้
พลงังาน นมทีม่ีรสหวาน ชาและกาแฟที่เติมน า้ตาล 

 
จากตาราง 1 จากการทบทวนวรรณกรรมจะเห็นได้ว่ามีการแบ่งกลุ่มเคร่ืองด่ืมรสหวานที่

มีน า้ตาลที่แตกต่างกันไป โดยมีการก าหนดไว้เพ่ือเป็นขอบเขตในการข้อมูล การบริโภคที่สนใจ
ศึกษา ซึ่งอาจจะยังไม่ครอบคลุมเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาลทัง้หมดโดยละเอียด ดังนัน้ใน
การศกึษานีจ้ึงต้องน าข้อมลูจากการส ารวจในประเทศไทยในปัจจุบัน มาพิจารณาแบ่งกลุ่มใหม่  
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สถานการณ์การบริโภคเคร่ืองด่ืมรสหวานท่ีมีน า้ตาล 
สถานการณ์ในต่างประเทศ 
น า้ตาลถู กน ามาประกอบอาหารหลายช นิด แ ต่ ถู กน ามาเติมลงใน เค ร่ือง ด่ืม 

มากที่สดุ (ร้อยละ 37.1) รองลงมาอยู่ในอาหารประเภทขนมหวาน (ร้อยละ13.7) (35) สถานการณ์
การบริโภค SSB เพ่ิมมากขึน้ทั่วโลก (95) และพบว่า บริษัทเคร่ืองด่ืมท าการตลาด เพ่ือส่งเสริม 
การขายเพ่ิมขึน้โดยเฉพาะอย่างย่ิงในกลุ่มประเทศที่มีประชากรรายได้ต ่าถึงปานกลาง  (36) 
นอกจากนีใ้นประเทศที่พัฒนาแล้ว สถานการณ์การบริโภคก็ยังคงสูงเช่นเดียวกัน (16, 26)  
มีการศึกษาใน 187 ประเทศทัว่โลก พบว่า เพศชายบริโภค SSB มากกว่าเพศหญิง ในกลุ่มประเทศ
รายได้สงู ปานกลาง และรายได้ต ่า (26) 

ประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่า วัยรุ่นบริโภค SSB สูงสุด โดยเฉพาะอย่างย่ิงในกลุ่มที่มี
รายได้ต ่า (16) ในปี ค.ศ. 2013–2014 พบว่า ร้อยละ 46.5 ของเด็กอายุ 2-5 ปี ร้อยละ 63.5 ของ
เด็กอายุ 6–11 ปี  และ ร้อยละ 65.4 ของวัยรุ่นอายุ  12–19 ปี บริโภค SSB อย่างน้อย 1 หน่วย
บริโภคต่อวนั (96) 

ออสเตรเลีย พบว่า ในเด็กและวัยรุ่น มีค่าเฉลี่ยของการบริโภคน า้ตาล 58.9 กรัมต่อวัน 
และแหล่งของน า้ตาลส่วนใหญ่ มาจาก SSB สูงเป็นอันดับหนึ่ง (ร้อยละ 19.6) และมีแนวโน้ม 
การบริโภคที่เพ่ิมขึน้อย่างมีนัยส าคญั (97) 

แคนาดา พบ ว่าวัย รุ่นเป็น กลุ่มที่ ด่ืม SSB สูงสุด  ประมาณ  578 มล.ต่อวัน  (92) 
ส่วนใหญ่มักจะซือ้อาหารและเคร่ืองด่ืมจากร้านอาหารในโรงเรียนเป็นประจ า (98) และส่วนใหญ่ 
ร้อยละ 80 บริโภค SSB เป็นประจ าทกุวนั (99) 

เม็กซิโก เป็นประเทศ ที่พบว่า น า้อัดลมเป็นเคร่ืองด่ืมที่วยัรุ่นบริโภคมากที่สุด และได้รับ
พลังงานจากน า้อัดลมมากที่สุด และวัยรุ่นอายุ 12-19 ปี มีการบริโภคมากกว่าเด็กอายุ 5-11 ปี 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (24) และพบว่า ร้อยละ 12.1 ของวัยผู้ ใหญ่ที่เสียชีวิตมีสาเหตเุก่ียวข้อง
มาจาก SSB (100) 

จะเห็นได้ว่าในหลายประเทศทั่วโลก กลุ่มวัยรุ่นเป็นกลุ่มที่พบการบริโภค SSB มากที่สุด 
และมีแนวโน้มเพ่ิมการบริโภคมากขึน้ จึงเป็นกลุ่มที่ควรให้ความส าคัญ เพ่ือป้องกันการเกิด  
โรคเรือ้รังในอนาคต 

สถานการณ์ในประเทศไทย 
จากรายงานการตลาดและการค้าน า้ตาลทั่วโลกซึ่งจัดท าโดยกรมวิชาการเกษตรของ

สหรัฐอเมริกา พบว่าการบริโภคน า้ตาลของคนไทยในปี 2561 ลดลงเล็กน้อยเน่ืองจากเร่ิมมีการเก็บ
ภาษีน า้ตาลในเคร่ืองด่ืมในปี 2560   ท าให้เกิดการปรับตัวของภาคอตุสาหกรรมเคร่ืองด่ืม แต่ในปี 
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2562  กลับพบว่าการบริโภคน า้ตาลกลับเพ่ิมขึน้เล็กน้อย  (101) จะเห็นได้ว่าในภาพรวมของ 
การบริโภคน า้ตาลยังมีการปรับตัวขึน้ลงเล็กน้อยหลงัจากเร่ิมมีการเรียกเก็บภาษีน า้ตาลในปี 2560 
ซึง่ต้องใช้เวลาในการประเมินผลระยะยาวต่อไป   โดยเฉพาะอย่างย่ิงน า้อัดลม ซึง่เป็นเคร่ืองด่ืมที่
คนไทยบริโภคมากที่สุดถึง ร้อยละ 53.72  (102)  นอกจากนีส้ านักงานคณะกรรมการอ้อยและ
น า้ตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรมและส านักบริหารอ้อยและน า้ตาลทราย มีการรายงานถึงการ
ใช้น า้ตาล ในอุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองด่ืมมากที่สุดและเพ่ิมขึน้ต่อเน่ืองทกุปี  โดยในปี 2550 มี
การใช้น า้ตาลในอุตสาหกรรมเคร่ืองด่ืม 0.35 ล้านตัน และเพ่ิมขึน้เป็น 0.54 ล้านตัน ในปี 2559  
(27, 103) 

จากการศึกษาของปิยะดา ประเสริฐสม ซึ่งส ารวจพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองด่ืมที่มี
ส่วนผสมของน า้ตาลของคนไทย ในปี 2555 ในกลุ่มช่วงอายุ 10-35 ปี ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักเรียน 
นักศึกษา โดยส ารวจพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองด่ืมในรอบ 30 วันที่ผ่านมา พบว่า ร้อยละ 23.5  
บริโภค SSB ทุกวนั และบริโภคปริมาณมากกว่า 1 หน่วยบริโภคต่อวันโดยนิยมบริโภคน า้อัดลม
มากที่สดุ (84) สอดคล้องกับการส ารวจของส านักงานสถิติ ที่ท าการส ารวจพฤติกรรมการบริโภค
อาหารของประชากรในปี 2556 และ 2560 พบว่า กลุ่มอายุ 6-14 ปี และ 15-24 ปี ทัง้ 2 กลุ่มนีพ้บ
การบริโภค SSB ที่เพ่ิมขึน้จากปี 2556 ซึ่งพบว่า เป็น ร้อยละ 41.4 และ ร้อยละ 61.3 ต่อมาในปี 
2560 พบว่า การบริโภค SSB เพ่ิมขึน้ เป็น ร้อยละ 71.3 และ ร้อยละ 83.7 ตามล าดับ ในขณะที่
กลุ่มอายุ 25-59 ปี มีจ านวนใกล้เคียงกันทัง้ในปี 2556 และ 2560 (45, 46) จะเห็นได้ว่าในกลุ่ม
อายุ 15-24 ปี พบการบริโภค SSB มากกว่ากลุ่มอายุ 6-14 ปี และเป็นกลุ่มที่บริโภคมากที่สุดในปี 
2560 และทัง้ 2 กลุ่มมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึน้เร่ือย ๆ ทัง้นีย้ังพบว่า กลุ่มอายุ 15-24 ปี และ กลุ่มอายุ 
6-14 ปี มีแนวโน้มการบริโภค SSB ทุกวันเพ่ิมมากขึน้ ในขณะที่กลุ่มอายุ 25-59 ปี มีการบริโภค 
ทกุวนัน้อยลง (45, 46) นอกจากนี ้ การส ารวจของกรมอนามยั พบว่า ในการรายงานผลการส ารวจ
สภาวะสุขภาพช่องปากแห่งชาติในปี 2555 และ ปี 2560 พบเด็กอายุ 15 ปี บริโภคน า้อดัลมทุกวัน
ถึง ร้อยละ 14.9 และ ร้อยละ 14.1 ตามล าดบั และในเด็กอายุ 12 ปี บริโภคน า้อดัลมทุกวนัร้อยละ 
9.6 และร้อยละ 13.4 ตามล าดับ ส่วนพฤติกรรมการบริโภคน า้หวาน น า้ผลไม้ ซึ่งมีส่วนประกอบ
หลักเป็นน า้ตาล ในเด็กทัง้ 2 กลุ่มมีแนวโน้มและความถ่ีของการบริโภคในลักษณะเดียวกับ
น า้อดัลม (47, 48) 

จากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข พบว่า เขตสุขภาพที่  2 มีจ านวนผู้ ที่มีภาวะอ้วน 
ในกลุ่มอายุตัง้แต่ 15 ปีขึน้ไปของทัง้ประเทศจ านวนสงูสดุ คิดเป็นร้อยละ 29.2  และจากข้อมลูของ
เขตสุขภาพที่ 2 พบว่า จังหวัดสุโขทัย มีจ านวนสงูที่สุด  คิดเป็นร้อยละ 31.7 และเมื่อศึกษาข้อมูล
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ย้อนหลัง 4 ปี ตัง้แต่ปีพ.ศ. 2558 ถึง 2561 พบว่า จังหวัดสุโขทัยแนวโน้มผู้ ที่มีภาวะอ้วนในกลุ่ม
อายุตัง้แต่ 15 ปีขึน้ไปเพ่ิมขึน้ตัง้แต่ร้อยละ 28.3  ร้อยละ 29.3  ร้อยละ29.3 และร้อยละ  31.7 
ตามล าดับ (51) จากข้อมูลดงักล่าวแสดงให้เห็นถึง จังหวดัสุโขทัย มีจ านวนวยัรุ่นที่มีส่วนสูงและ
น า้หนักตามเกณฑ์ลดลง (104) และเป็นโรคอ้วนเพ่ิมขึน้ (51) อย่างต่อเน่ือง 

ดังนัน้ จากข้อมูลดังกล่าว จะเห็นได้ว่าประเทศไทย กลุ่มอายุในช่วงวัยรุ่น  ตัง้แต่อายุ   
15 ปีขึน้ไปถึงวัยผู้ ใหญ่ตอนต้น เป็นกลุ่มที่บริโภค SSB อย่างเป็นประจ าและมีจ านวนเพ่ิมขึน้ทกุปี  
ดงันัน้บุคคลกลุ่มนี ้จึงเป็นกลุ่มเสี่ยงที่อาจจะเกิดโรคเรือ้รังต่าง ๆ ตามมาในอนาคตหากยังไม่ได้รับ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ซึ่งองค์การอนามัยโรคได้ระบุไว้ว่าพฤติกรรมการบริโภค SSB เป็นปัจจัย
เสี่ยงของโรคเรือ้รังที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ (105) และได้ระบุว่าผลลัพธ์หลัก (Key outcome)  
ของการบริโภคน า้ตาลมากเกินไปคือการเป็นโรคอ้วนและฟันผุ (14) อย่างไรก็ตาม กรมอนามัยได้
ก าหนดให้วัยรุ่นกลุ่มอายุ 14-18 ปี ไม่ควรบริโภคน า้ตาลเกิน 6 ช้อนชา (24 กรัม) ต่อวัน (106) ซึ่ง
หากบริโภคเป็นประจ าจะท าให้ได้รับน า้ตาลเกินอย่างต่อเน่ือง น าไปสู่การเกิดโรคเรือ้รังตามมาใน
อนาคตเมื่อเติบโตเป็นผู้ ใหญ่ 

จากตาราง 2 และ 3 จะเห็นได้ว่า ทัง้ต่างประเทศและในประเทศไทย มีกิจกรรม โครงการ 
หรือนโยบาย เพ่ือให้ประชาชนในประเทศลดการบริโภค SSB โดยเฉพาะอย่างย่ิงในวัยเด็กและ
วยัรุ่น เมื่อพิจารณาจากตัวอย่างโปรแกรมและโครงการต่าง ๆ  ข้างต้น พบว่า กิจกรรมในประเทศ
ไทยเหมือนกับต่างประเทศคือ นโยบายภาษีน า้ตาลในเคร่ืองด่ืม การจ ากัดการจ าหน่ายและ
โฆษณาเคร่ืองด่ืมในโรงเรียน การท าฉลากโภชนาการ การสร้างความตระหนักเก่ียวกับการด่ืม
น า้เปล่าและโทษของการบริโภค SSB โดยใช้สื่อต่าง ๆ การสอนสขุศกึษาในโรงเรียน กิจกรรมที่ยัง
ไม่พบรายงานในประเทศไทยคือ การจัดวางเคร่ืองด่ืมที่มีพลังงานต ่าและน า้ด่ืมให้อยู่ในระดับ
สายตาของลกูค้า การเพ่ิมบริการจุดน า้ด่ืมในโรงเรียน การรวมกลุ่มของร้านค้าเพ่ือจัดสถานที่ขาย
ให้ เอือ้อ านวยต่อการเลือกซื อ้สิน ค้าเพ่ือสุขภาพ อย่างไรก็ตามกิจกรรมในประเทศไทย  
ได้ด าเนินการแต่ยังไม่พบจากตัวอย่างกิจกรรมของต่างประเทศ คือ กิจกรรมการสอนการอ่าน
ฉลากและสอนค านวณพลังงานที่ได้รับจากเคร่ืองด่ืมในเด็กนักเรียน และกิจกรรมการสร้างภาคี
เครือข่ายในการใช้น า้ตาลซองขนาด 4 กรัมในอาหารว่าง ดังนั น้ในการลดการบริโภค SSB  
จึงอาจจะต้องมีหลายกิจกรรมมาประกอบกัน เพ่ือให้บรรลวุตัถุประสงค์ในการลดการบริโภค SSB 
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นโยบายเก่ียวกับการบริโภคน า้ตาลของแต่ละประเทศ 
 
ตาราง 2 แสดงตัวอย่างกิจกรรม โปรแกรม หรือนโยบาย ท่ีด าเนินการในต่างประเทศ 
 

ประเทศ 
ชื่อกิจกรรม 

โปรแกรม หรือ 
นโยบาย 

กิจกรรม ผล 

ออสเตรเลีย 
(107, 108) 

- เร่ิมด าเนนิการอยา่งเป็นระบบในปี 
2016 ดงันี  ้
1. การเก็บภาษีน า้ตาลจากน า้อดัลม  
2.  จ ากัดการจ าหนา่ยในโรงเรียน   
3. จ ากัดการโฆษณาเคร่ืองด่ืม SSB ใน
กลุ่มเด็ก  
4.  การท าฉลากอาหารด้วยการ     ให้
ระดบัสญัลกัษณ์รูปดาว (Health Star 
Rating System)  

จากการส ารวจ พบวา่  
การบริโภค SSB ยงัคงสงู 

เม็กซิโก 
(109, 110) 

- เก็บภาษีน า้ตาลเคร่ืองด่ืม ตัง้แต่ 1 มค. 
2014   

การบริโภค SSB ลดลง ใน
กลุ่มคนที่มรีายได้ต ่า และ
ยอดจ าหนา่ยลดลง 10% 

ฝร่ังเศส 
(109) 

- 1.  ในปี 2004 เร่ิมห้ามติดตัง้ตู้จ าหน่าย
เคร่ืองด่ืมอตัโนมติัในโรงเรียนและใน
มหาวทิยาลยั  
2.  เร่ิมเก็บภาษีเคร่ืองด่ืม SSB ในปี 
2012 

สามารถลดการบริโภค
น า้ตาลได้ 10-12กรัม ต่อวนั 

เนเธอร์แลนด์ 
(109)  

-  ใช้สญัลกัษณ์ทางเลือกสขุภาพบน
สินค้า เพื่อบอกระดบัโซเดียม น า้ตาล  
ไขมนั แคลอร่ี และใยอาหาร โดยให้
เป็นไปตามความสมคัรใจของผู้ผลิต 
โดยเร่ิมด าเนินการในปี 2007 

พบว่า ผู้ผลิตปรับสตูรลด
โซเดียม น า้ตาล  ไขมนัลง
อย่างมีนยัส าคญั เพื่อให้
เป็นไปตามเกณฑใ์นการขอใช้
สญัลกัษณ์บนสนิค้า 
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ตาราง 2 (ต่อ)  
 

ประเทศ 
ชื่อกิจกรรม 

โปรแกรม หรือ 
นโยบาย 

กิจกรรม ผล 

สหรัฐอเมริกา 
นิวยอร์ก  (109) 

Shop Healthy 
NYC เป็น
โปรแกรมการ
รวมกลุ่มของ
ร้านค้า 
ห้างสรรพสินค้า  
เพื่อจดั
สภาพแวดล้อม
ให้เอือ้ต่อการ
เลือกซือ้
ผลิตภณัฑ์ที่เป็น
ประโยชน์ต่อ
สขุภาพของ
ลกูค้า 

เร่ิมด าเนนิการในปี 2013 ดงันี ้
1.  จดัวางสินค้าให้เคร่ืองด่ืมที่มีแคลอร่ี
ต ่าและน า้ด่ืมอยู่ในระดบัสายตาเพิ่ม
มากขึน้ 
2.  มีสินค้าที่ดีต่อสขุภาพให้เลือกซือ้
เพิ่มมากขึน้  
3.  จดัโฆษณาสินค้าที่มีประโยชน์ต่อ
สขุภาพเพิ่มมากขึน้   
4.  ลดการโฆษณาเคร่ืองด่ืม SSB ลง 
เพิ่มการโฆษณาน า้ด่ืมมากขึน้ 

ลกูค้าที่เข้ามารับบริการ ร้อย
ละ 64 พบว่า สภาพแวดล้อม
เหล่านีช้่วยท าให้ตดัสินใจ
เลือกซือ้ผลิตภณัฑท์ี่ดีต่อ
สขุภาพมากขึน้ 

สหรัฐอเมริกา
ลอสแอนเจลิส
(111) 

จดัแคมเปนจ์
รณรงค์สร้าง
ความตระหนกั 
ชื่อ  “sugar 
packs”   

ในปี 2011 เร่ิมเผยแพร่ ในสื่อต่าง ๆ ทัว่
เมือง รวมถึงสื่อทางอินเตอร์เน็ต เพื่อ
แสดงให้เหน็ถึงปริมาณก้อนน า้ตาลใน
เคร่ืองด่ืม ชนิดต่าง ๆอย่างชดัเจน  

 พบว่า ร้อยละ 60 ของผู้ที่พบ
เห็นสื่อต้องการลดการบริโภค 
SSB 

ฮงัการี (109) Hungary’s 
Aqua 
Promoting 
Program 
(โปรแกรม
ส่งเสริมการด่ืม
น า้เปล่าของ
นกัเรียนใน
โรงเรียน) 

เร่ิมด าเนนิการในปี 2007 ดงันี ้ 
1.  ให้ความรู้เก่ียวกับปริมาณการด่ืมน า้
ที่เหมาะสมต่อร่างกาย  
 2.  เพิ่มน า้เปล่าให้ด่ืมฟรี ทัว่โรงเรียน 

เด็กนกัเรียนมีความรู้เก่ียวกับ
การด่ืมน า้เพิ่มขึน้ และด่ืมน า้
เพิ่มมากขึน้ และบริโภค SSB 
ลดลงอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติ 
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ตาราง 3 แสดงกิจกรรม โปรแกรม หรือนโยบายท่ีด าเนินการในประเทศไทย 
 

ชื่อ กิจกรรม/ 
โปรแกรม/นโยบาย 

กิจกรรม ผล 

พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต 
พ.ศ. 2560 (91) 

เก็บภาษีตามปริมาณน า้ตาลทีผ่สมใน
เคร่ืองด่ืม หากมีปริมาณน า้ตาลมาก     
ภาษีจะมากขึน้ตามล าดบั เร่ิมใช้ปี 2560  

ในปี 2562 ผู้ผลิตเร่ิมปรับสตูรเคร่ืองด่ืม 
โดยการลดน า้ตาลลง และเปลีย่นไป
ผลิตน า้ด่ืมทีว่ิตามนิและแร่ธาตเุพิ่มขึน้ 

สญัลกัษณ์ทางเลือกเพื่อ
สขุภาพ (112) 

เร่ิมด าเนนิการปี พ.ศ.2559  
1.  ออกคู่มือรณรงค์ให้ความรู้ เร่ือง
สญัลกัษณ์ทางโภชนาการ ส าหรับบคุคล
ทัว่ไป    
2.  ส่งเสริมความรู้ให้นกัเรียน อย.น้อย 
อ่านสญัลกัษณ์ทางเลือกเพื่อสขุภาพ     
โดยทาง อย.จดัส่งชดุนิทรรศการ ไปให้ 
ร.ร.ที่เข้าร่วมโครงการอย.น้อย   

ยงัไม่พบการประเมนิผลด้านพฤติกรรม
หลงัการใช้สญัลกัษณ์ทางเลือกเพื่อ
สขุภาพอยา่งชดัเจน 

โครงการรณรงค์สร้าง
ค่านิยมคนไทย
อ่อนหวานใช้น า้ตาลซอง
ไม่เกิน 4 กรัม  (50) 

1. ขอความร่วมมือโรงงานผลิตน า้ตาลซอง
ขนาด 4 กรัม   
2. จดัท าภาคีเครือข่ายโครงการอาหารวา่ง
เพื่อสขุภาพ (Healthy Meeting) มุ่งเน้น
อาหารว่างทีใ่ห้พลงังานต ่ากวา่ 150 กิโล
แคลอรีต่อวนั เช่น ผลไม้ ขนมที่ไม่หวาน
จดั และใช้น า้ตาลซอง 4 กรัมผสม
เคร่ืองด่ืม   โดยเร่ิมด าเนินการในปีพ.ศ. 
2558  

ยงัไม่พบการประเมนิผลหลงัการ
รณรงค์อย่างชดัเจน   
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ตาราง 3 (ต่อ)  
 

ชื่อ กิจกรรม/ 
โปรแกรม/นโยบาย กิจกรรม ผล 

โครงการโรงเรียน
อ่อนหวาน โรงอาหาร
อ่อนหวาน (50) 

ในปีพ.ศ.2556  มีการเชิญชวนโรงเรียน
สมคัรเข้าร่วมโครงการ   มีเกณฑ์ดงันี ้  
1.  ไม่ขายลกูอม ขนมเหนียวติดฟัน  
2.  ไม่มีการขายน า้อดัลม นมเปรีย้ว นมรส
หวานต่าง ๆ   
3.  เคร่ืองด่ืมที่จ าหน่ายต้องมีปริมาณ
น า้ตาลไมเ่กิน 5 %   
4.  มีจดุบริการน า้ด่ืมที่พอเพียง   
5.  ไม่มีการวางเคร่ืองปรุงน า้ตาลใน
โรงเรียน   
6.  จดัมมุความรู้เร่ืองการบริโภคที่โรง
อาหาร  
7.  ปลอดโฆษณาเคร่ืองด่ืมและขนม 

เป็นโครงการที่ไม่ได้เป็นตวัชีว้ดัของ
กระทรวง โรงเรียนเข้าร่วมโครงการ  
ด้วยความสมคัรใจ ซึ่งมีเพียงโรงเรียน
ระดบัประถมที่เข้าร่วมโครงการ ยงัไม่
พบผลการประเมินด้านพฤติกรรม 

โครงการโรงเรียนปลอด
น า้อดัลม (50) 

โครงการเร่ิมตัง้แต่ปี 2551 ก าหนดให้
โรงเรียนประถมทกุโรงเรียนต้องเข้าร่วม
โครงการ 

โรงเรียนประถมศึกษาทกุโรงเรียน     
เข้าร่วมโครงการทัง้หมด แต่ยงัไม่พบ 
ผลการประเมินด้านพฤติกรรม 

โครงการจดัท าชดุความรู้
การดแูลสขุภาพเด็ก     
วยัเรียนแบบองค์รวม
(NuPETHS) (113) 

ในปีพ.ศ.2560 กรมอนามยัได้จดัท า
หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ชดุ
ความรู้ "หนเูพชร” (NuPETHS) เพื่อเพิ่ม
ช่องทางการให้ความรู้แก่เด็กวยัเรียน
น าไปใช้ประโยชน์   ในการดแูลสขุภาพ
ตนเองเบือ้งต้นแบบองค์รวม มีการสร้าง
แบบอย่างที่ดีนัน้จะท าให้เด็กชื่นชอบและ
เลียนแบบพฤติกรรมที่ดีของตวัละคร สว่น
หนึ่งในเนือ้หามกีารสื่อ  ในเร่ืองส่งเสริม
การด่ืมนมจืด และการอาหารหวาน 

ยงัไม่พบการประเมนิผลหลงัการใช้ชดุ
ความรู้อยา่งชดัเจน 
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ตาราง 3 (ต่อ)  
 

ชื่อ กิจกรรม/ 
โปรแกรม/นโยบาย 

กิจกรรม ผล 

โครงการโรงเรียน
ส่งเสริมสขุภาพ (106) 

เร่ิมด าเนนิการตัง้แต่พ.ศ.2551 มีเกณฑ์
การประเมินโรงเรียน 10 องค์ประกอบ ซึ่ง
องค์ประกอบด้านโภชนาการและอาหาร
ปลอดภยั มีตวัชีว้ดัเร่ืองการจดัจ าหน่าย
อาหารว่างและขนมที่มีผลเสียต่อสขุภาพ 
เช่น ลกูอม น า้อดัลม เป็นต้น และตวัชีว้ดั
การจดักิจกรรมเผยแพร่ความรู้ในโรงเรียน 
เช่น เสียงตามสาย    การรณรงค์ 
นิทรรศการ แจกเอกสาร 

มีการประเมินในภาพรวมตามตวัชีว้ดั 
เป็นการประกวดแบ่งเป็นระดบัเงิน 
ทองแดง ทอง และเพชร  แต่ไม่พบ     
ผลการประเมินที่แยกเฉพาะ
องค์ประกอบ เพื่อสรุปผลในเร่ือง      
การบริโภค SSB   

โครงการ อย.น้อย (114) เร่ิมด าเนนิการปี พ.ศ.2558 มีกิจกรรมที่
หลากหลาย ทัง้ในด้านคุ้มครองผู้บริโภค 
และเสริมสร้างความรู้ด้านผลิตภณัฑ์
สขุภาพ  กิจกรรมที่เก่ียวข้อง   กับ SSB มี
ดงันี ้ 
1.  คู่มือรณรงค์ให้ความรู้เร่ือง ฉลาก
โภชนาการแบบจีดีเอ ฉบบั อย.น้อย  
2. ชดุกิจกรรม เร่ือง “อ่านฉลากสกันิด 
พิชิตสขุภาพดี” โดยการสอนอ่านฉลาก  
3. กิจกรรม “ช้อปปิง้ ฉลาดคิด” การ
ค านวณน า้ตาลจากอาหารและเคร่ืองด่ืม 
4.  การ์ตนูแอนนิเมชนั ส่งเสริมการอ่าน
ฉลากผลิตภณัฑ ์

ผลการศึกษา พบวา่ ยงัไม่อาจระบไุด้
ว่ากิจกรรมที่จดัขึน้ทัง้หมดมี
ประสิทธิผลต่อพฤติกรรมการบริโภค
อาหาร          ในภาพรวมเนื่องจากก่อน
และหลงัการทดลอง ในกลุ่มทดลอง
และกลุม่ควบคมุมีความแตกต่างอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติ ซึ่งผลที่ได้อาจไม่
ได้มาจากกิจกรรมทีจ่ดัขึน้ นอกจากนี ้
ยงัไม่พบการเปรียบเทียบความ
แตกต่างพฤติกรรมเฉพาะเร่ืองการ
บริโภคเคร่ืองด่ืมของนกัเรียน ระหว่าง
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุ   

 
จากตาราง 2 และ 3 จะเห็นได้ว่านโยบายที่ เร่ิมท าต่างประเทศเร่ิมปีค.ศ. 2004 กับ

ประเทศไทยเร่ิมปีพ.ศ. 2551 จะเห็นได้ว่าในต่างประเทศเร่ิมด าเนินการก่อนไทยเล็กน้อยและเร่ิม
ด าเนินการในไทยไม่ถึง 1 ทศวรรษ ซึ่งการด าเนินการในระดับนโยบาย การจัดกิจกรรมแทรกแซง 
หรือโปรแกรม แต่ยังไม่พบการประเมินผลระดับของการบริโภคเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาลที่
ชัดเจน 
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ค าแนะน าแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการลดการบริโภคเคร่ืองด่ืมรสหวานท่ีมีน า้ตาล 
องค์กรที่ให้แนวทางในการลดการบริโภคเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาล มี 2 องค์กร ดงันี ้
1. หน่วยงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัยโรคมะเร็งระดับนานาชาติ  (World Cancer 

Research Fund Internationa) 
2. ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคแห่งชาติสหรัฐอเมริกา  (Centers for Disease Control 

and Prevention (CDC)) 
แนวทางจากหน่วยงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัยโรคมะเร็งระดับนานาชาติ (109) 
ได้ออกนโยบายเพ่ือเป็นกรอบแนวคิดในการส่งเสริมการบริโภคที่ดีต่อสุขภาพและลด    

โรคอ้วน โดยมีช่ือย่อเรียกว่า กรอบแนวทางนริูชิง (NOURISHING framework) มีรายละเอียดดงันี ้
NOURISHING framework 
N = Nutrition label เป็ นการจั ดท าฉลากมาตรฐาน ให้ บ่ งบ อกป ริมาณ น ้าตาล 

อย่างชัดเจน 
O = Offer ส่งเสริมการด่ืมน า้เปล่า ควบคุมการขายอาหารเคร่ืองด่ืมที่ไม่มีประโยชน์ต่อ

สขุภาพในโรงเรียน โรงพยาบาล จัดท ามาตรฐานอาหารเคร่ืองด่ืม 
U = Use ใช้เคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์มาช่วยให้ลดการบริโภค เช่น การเก็บภาษี 
R = Restrict ควบคมุก ากับการโฆษณาอาหารและเคร่ืองด่ืมที่มีน า้ตาลส าหรับเด็ก 
I = Improve ให้ผู้ ผลิตป รับป รุงสูตรอาหารและเคร่ือง ด่ืมที่มีน า้ตาลน้อยลงด้วย  

ความสมคัรใจ 
S = Set เพ่ิมแรงจูงใจและสร้างกฎร่วมกัน เพ่ือให้ร้านค้ามีบรรยากาศที่เอือ้ต่อการเลือก

ซือ้สินค้าเพ่ือสขุภาพ 
H = Harness ส่งเสริมและกระตุ้นการลงทุนให้มีน า้ด่ืมที่สะอาดเพียงพอ ซึ่งการเข้าถึง

น า้ด่ืมมากขึน้ท าให้เป็นทางเลือกในการบริโภคมากขึน้ 
I = Inform สร้างความตระหนักโดยการรณ รงค์ในสื่อสาธารณะต่าง  ๆ เก่ียวกับ 

ผลกระทบต่อสขุภาพจากการบริโภค SSB 
N = Nutrition advice ในหน่วยบริการมีการให้ค าแนะน าเก่ียวกับการบริโภค SSB 

เพ่ือให้เกิดความตระหนักของผลกระทบต่อสขุภาพในอนาคต 
G = Give สร้างโปรแกรมเพ่ิมความรู้ ทักษะในการเลือกบริโภค ส่งเสริมการเรียนรู้  

การท าอาหาร ขนม และเคร่ืองด่ืมที่มีน า้ตาลน้อย 
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ภาพ 1 แสดงNOURISHING framework (109) 
 

แนวทางจากศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคแห่งชาติสหรัฐอเมริกา  
จากคู่มือเก่ียวกลยุทธ์ในการลดการบริโภคเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาลของ CDC (The 

CDC guide to strategies for reducing the consumption of  sugar-sweetened beverage) 
ได้แนะน ากลยุทธในการลดการบริโภค SSB ดงันี ้(82) 

1. ส่งเสริมการด่ืมน า้เปล่า และให้เด็กนักเรียนพกน า้ด่ืมติดตวัเป็นประจ า เพ่ิมการเข้าถึง
น า้ด่ืมที่สะอาด ทัง้ในบ้าน โรงเรียน และสถานที่สาธารณะ 

2. จ ากัดการเข้าถึง SSB 
3. ส่งเสริมการเข้าถึงเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพต่าง ๆ เช่น นมไขมันต ่าไม่หวาน น า้ผลไม้ 

100% 
4. ควบคมุการโฆษณา SSB ที่มีผลกระทบต่อเด็ก 
5. ปรับลดราคาของเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพ เพ่ือให้ผู้ บริโภคเห็นความแตกต่างของราคา

ระหว่าง SSB กับเคร่ืองด่ืมเพ่ือสขุภาพ 
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6. ในระหว่างการให้บริการทางการแพทย์ ควรเพ่ิมการคัดกรองผู้ ที่บริโภค SSB เป็น
ประจ า และให้ค าแนะน าเก่ียวกับการบริโภคและผลกระทบต่อสขุภาพ 

จาก กรอบแนวทางนูริชิง และกลยุทธ์ในการลดการบริโภค SSB ของ CDC พบว่า ทัง้ 2 
แนวทาง ให้ความส าคญักับการด่ืมน า้เปล่า ซึ่งเป็นสิ่งที่ท าได้ง่าย รวดเร็วและลงทนุน้อย นอกจาก
ผลของการด่ืมน า้เปล่ามีประโยชน์มากแล้ว ยังช่วยลดการบริโภค SSB ได้ ซึง่ในประเทศไทยพบ
การส่งเสริมการด่ืมน า้เปล่าไม่มากนัก นอกจากนี  ้ยังพบว่า จากทัง้ 2 แนวทางได้แนะน าให้หน่วย
บริการสขุภาพ เพ่ิมการคัดกรองผู้ ที่บริโภค SSB เป็นประจ าซึ่งเป็นผู้ ที่มีโอกาสเสี่ยงในการเกิดโรค
เรือ้รัง เป็นผู้ ที่ควรได้รับค าแนะน าในการปรับพฤติกรรมก่อนการเกิดโรค การคัดกรองดังกล่าว
จัดเป็นการป้องกันก่อนการเกิดโรค (Primary prevention) 

ส าหรับประเทศไทย การบริการสาธารณสุขมีการคัดกรองเฉพาะโรค เช่น การคัดกรอง
ผู้ ป่วยโรคเบาหวาน การคัดกรองผู้ ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ซึ่งเป็นการคัดกรองการป่วยเป็นโรค
แต่ยังไม่ได้รับการวินิจฉัย นอกจากนีก้ารจ ากัดและควบคุมโฆษณา เป็นสิ่งที่มีความส าคัญ
เช่นเดียวกัน แต่การด าเนินการเป็นไปได้ค่อนข้างยาก เน่ืองจากมีผลกระทบต่อหลายฝ่ายเข้ามา
เก่ียวข้อง ซึ่งในประเทศไทย สามารถท าได้ในขอบเขตของโรงเรียน เช่น โครงการโรงเรียนปลอด
น า้อัดลม เป็นต้น ซึ่งหากท าในระดบัชุมชน หรือระดับประเทศจะมีผลกระทบต่อหลายฝ่าย ผู้ น า
ชุมชนหรือผู้ น าในพืน้ที่  ต้องมีความเข้มแข็งในการต่อสู้ กับปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึน้  
อย่างไรก็ตาม กลยุทธ์ในการสร้างความตระหนัก ส่งเสริมการบริโภคเคร่ืองด่ืมที่มีน า้ตาลน้อย เป็น
สิ่งที่ทัง้ 2 แนวทางไม่ละเลย ส าหรับในประเทศไทยก็เช่นเดียวกัน มีการรณรงค์เพ่ือสร้างความ
ตระหนักและส่ง เส ริมเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพมาตลอด แต่อาจจะสื่ อสารยั งไม่ เจาะจงกับ
กลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีการบริโภค SSB เป็นประจ า ซึง่เป็นสิ่งที่ควรปรับปรุง 

ในส่วนกลยุทธ์ทางด้านราคา ฉลากสินค้า ป้ายค าเตือนบนสินค้า การปรับสตูรลดน า้ตาล 
ตามที่ทัง้ 2 แนวทางได้แนะน าไว้นัน้ เป็นสิ่งที่ต้องอาศยัความร่วมมือจากภาคเอกชนบริษัทผู้ผลิต
เคร่ืองด่ืม ซึง่หากไม่มีกฎหมายมาบังคบัใช้ การเปลี่ยนแปลงโดยกลยุทธ์ดังกล่าวจะเป็นไปได้ยาก 
ในประเทศไทยเร่ิมใช้นโยบายทางด้านภาษี ท าให้บริษัทผู้ผลิตเคร่ืองด่ืมต้องจ่ายภาษีตามปริมาณ
น า้ตาล ซึง่มีการปรับตัวโดยการออกสูตรเคร่ืองด่ืมที่มีน า้ตาลน้อยลง เป็นผลดีต่อผู้ บริโภคมากขึน้ 
อย่างไรก็ตามยังมีเคร่ืองด่ืมบางประเภทที่ได้รับการยกเว้นการเก็บภาษีน า้ตาล เช่น นมและ
ผลิตภัณฑ์จากนม ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวหากมีการเติมน า้ตาลลงไปก็ยังได้รับการยกเว้นภาษี 
ดังนัน้จึงเป็นสิ่งที่ควรศึกษาต่อไป จะเห็นได้ว่าการด าเนินการโครงการต่าง ๆ ในประเทศไทย มี
กิจกรรมค่อนข้างครอบคลุมตามที่กรอบแนวทางนูริชิงและแนวทางจาก CDC แนะน า อย่างไรก็
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ตามแต่ละกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขในแต่ละปี  
ซึง่งบประมาณอาจได้รับแตกต่างกัน ท าให้บางกิจกรรมด าเนินการไม่ต่อเน่ือง 

ผลกระทบจากการบริโภคเคร่ืองด่ืมรสหวานท่ีมีน า้ตาล 
จากตาราง  4 มีงานวิจัยในหลายประเทศทั่วโลกแสดงให้เห็นว่าผู้ ที่บ ริโภค SSB 

เป็นประจ ามีโอกาสเสี่ยงในการเกิดโรคเรือ้รังได้หลายโรค ทัง้ในวัย เด็กและวัยผู้ ใหญ่  เช่น  
น า้หนักตัวที่ เพ่ิมขึน้ (17, 115, 116) ซึ่งน าไปสู่โรคอ้วน (15, 16) โรคเบาหวาน (23, 117) ฟันผุ 
(16, 20) โรคซมึเศร้า (18) โรคความดันโลหิตสูง (118) สิว (22) โรคไตเรือ้รัง (119) โรคไขมันพอก
ตับ (19, 120)โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ (121) การกลับมาเป็นซ า้ของมะเร็งล าไส้ (122) และ 
โรคหลอดเลือดหัวใจ (123, 124) เป็นต้น ทัง้นี ้พบว่า มีประชากรถึง 184,000 คนต่อปี ที่เสียชีวิต   
อนัเน่ืองมาจากความเก่ียวข้องส่วนหนึ่งจากการบริโภค SSB (26) นอกจากนีม้ีการศึกษาทบทวน
วรรณกรรมอย่างเป็นระบบ พบว่า การศึกษาในอดีตมีบริษัทอุตสาหกรรมผู้ผลิตเคร่ืองด่ืมเข้ามามี
ส่วนเก่ียวข้องในงานวิจัย อาจเป็นผลให้มีการรายงานผลกระทบจากการบริโภค SSB น้อย ต่อมา
พบว่า เมื่อบริษัทเข้ามา มีส่วนร่วมน้อยลง การรายงานผลกระทบจึงมีเพ่ิมมากขึน้ ดงันัน้จึงน าไปสู่
การป้องกันโรคที่อาจเกิดจากการบริโภค SSB ที่ล่าช้า (29) 

จากการศึกษาแบบทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์อภิมาน  พบว่า
การบริโภค SSB มีความสมัพันธ์ทางบวกกับโรคอ้วนทัง้ในเด็กและผู้ ใหญ่ (15) เพ่ิมความเสี่ยงของ
การเกิดโรคอ้วนในเด็กและวยัรุ่น (16) โดยพบว่า ในเด็กและวยัรุ่น การบริโภค SSB 1 หน่วยบริโภค
ต่อวัน มีความสัมพันธ์กับการเพ่ิมขึน้ของดัชนีมวลกาย 0.06 kg/m2 และในวัยผู้ ใหญ่ จะท าให้
น า้หนักเพ่ิมขึน้ 0.12 ถึง 0.22 กิโลกรัม ในเวลา 1 ปี (17) และพบว่า ผู้ที่บริโภค SSB มีโอกาสเสี่ยง
เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 เป็น 1.3 เท่า (117) และพบว่า ผู้ ที่ด่ืมโคล่า 2 แก้วต่อวนั มีโอกาสเสี่ยงต่อ 
โรคซมึเศร้าเป็น 1.05 เท่าของผู้ ที่ไม่ด่ืม โดยผู้ ที่บริโภค มากขึน้จะมีโอกาสเสี่ยงเพ่ิมมากขึน้ และ
พบว่า เด็กและวัยรุ่นมีโอกาสเสี่ยงต่อโรคซึมเศร้ามากกว่าวัยผู้ ใหญ่ (18) ในการศึกษาแบบ ระยะ
ยาว พบว่าผู้ ที่บริโภคน า้อัดลม  4 หน่วยบริโภคต่อสัปดาห์ มีโอกาสเสี่ยงในการเกิดโรคไตเรือ้รัง 
(CKD) เป็น 2.45 เท่า ของผู้ที่บริโภค 0.5 หน่วยบริโภคต่อสปัดาห์ (119)   

ในการศึกษาแบบติดตามไปข้างหน้า พบว่า ผู้ ที่บริโภค SSB มีโอกาสเสี่ยงในการเกิด 
โรคไขมันพอกตับ เป็น 1.56 เท่า (19) และมีการศึกษาในผู้ หญิงอายุมากกว่า 55 ปี ที่บริโภค
น า้อัดลมมากกว่า 1 หน่วยบริโภคต่อวัน มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคข้ออัก เสบรูมาตอยด์ 
(Rheumatoid arthritis) เป็น 2.62 เท่า ของผู้ ที่บริโภค น้อยกว่า 1 หน่วยบริโภคต่อเดือน (121) 
และพบว่า การบริโภค SSB มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการเกิดฟันผุ ความถ่ีการบริโภค ที่เพ่ิมขึน้
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ท าให้เกิดฟันผุเพ่ิมมากขึน้ โดยผู้ ที่บริโภค ตัง้แต่ 3 ครัง้ต่อวันขึน้ไป มีโอกาสเสี่ยงในการเกิดฟันผุ
เป็น 1.33 เท่าของผู้ ที่ไม่บริโภค (20) ซึ่งผู้ ที่มีฟันผุมากแสดงถึงเป็นผู้ ที่บริโภคน า้ตาลมาก (21)  
มีการศึกษาในเพศหญิงก าที่มีพฤติกรรมการบริโภค SSB มากกว่า 2 หน่วยบริโภคต่อวัน พบว่า  
มีโอกาสเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ (Coronary heart disease: CHD) เป็น 1.39 เท่า
ของผู้ ที่บริโภค น้อยกว่า 1 ครัง้ต่อเดือน (123) ในการศึกษาแบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional 
study) พบความสัมพันธ์ระหว่างการเกิดความดันโลหิตสูงกับการบริโภค SSB ที่มากกว่า 4.5 
หน่วยบ ริโภคต่อวัน  ใน เด็กอายุ  11-12 ปี  (118) และพบว่า การบ ริโภค SSB ที่ มากขึ น้มี
ความสัมพันธ์กับการเกิดพยาธิสภาพของโรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer’s disease) ในระยะก่อนมี
อาการของโรค (Pre clinic) (125) นอกจากนี ้ยังพบว่า วัยรุ่นที่บริโภค SSB ที่มีน า้ตาลในปริมาณ
สงูกว่า 100 กรัมต่อวัน มีโอกาสเสี่ยงในการเกิดสิวระดับปานกลางถึงรุนแรงเป็น 3.12 เท่า ของผู้ ที่
บริโภค 0-24 กรัมต่อวนั (22) ส าหรับประเทศไทย พบว่า ในเพศหญิงที่บริโภค SSB 1 ครัง้ต่อวัน มี
ความสมัพันธ์กับการเพ่ิมขึน้ของอุบัติการณ์การป่วยด้วยโรคเบาหวานเป็น 2 เท่า เมื่อติดตามระยะ
ยาว 8 ปี (23) นอกจากนี ้การศึกษาของ Lim et al พบว่า การบริโภค SSB มีความสัมพันธ์กับ 
การเพ่ิมขึน้ของน า้หนัก (115) ดังนัน้ เห็นได้ว่าการบริโภค SSB มีความสัมพันธ์กับโรคเรือ้รังต่าง ๆ 
นอกจากนี ้องค์การอนามัยโลก ได้ก าหนดให้โรคอ้วนและฟันผุ เป็นผลลัพธ์หลักที่ ส าคัญของ 
การบริโภคน า้ตาลที่มากเกินไป (14) ซึง่ทัง้ 2 โรคนี ้ยังคงเป็นปัญหาที่พบได้มากทัว่โลก โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงในวยัเด็ก (126, 127) 
 
ตาราง 4 แสดงงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับผลกระทบต่อร่างกายจากการบริโภค SSB  
 

ปี ผู้แต่ง Study design กลุ่มตวัอย่าง ประเทศ ผลจากการดื่ม SSB 
2019 Hu  

et al.(18) 
Systematic 
review and 
meta-analysis 

ผู้ท่ีได้รับการวนิิจฉัย
วา่เป็นโรคซึมเศร้า 

- ผู้ท่ีดื่มโคลา่ 2 แก้วต่อวนั มโีอกาสเสี่ยง
ต่อโรคซึมเศร้าเป็น 1.05 เท่าของผู้ ท่ีไม่
ดื่ม โดยผู้ ท่ีบริโภคมากขึน้จะมีโอกาส
เสีย่งเพิ่มมากขึน้ และพบวา่เด็กและ
วยัรุ่นมโีอกาสเสีย่งต่อโรคซึมเศร้า
มากกว่าวัยผู้ใหญ่ 
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ตาราง 4 (ต่อ)  
 
ปี ผู้แต่ง Study design กลุ่มตวัอย่าง ประเทศ ผลจากการดื่ม SSB 

2019 Marshall 
et al.(116) 

Cohort เด็กและวยัรุ่น อเมริกา ในการบริโภค SSB 8 ออนซ์ ต่อวนั  มี
ความสมัพนัธ์กับการเพิ่มขึน้ของดัชนี
มวลกาย 0.05 หน่วย  

2018 Bleich and 
Kelsey(16) 

Narrative 
review 

เด็กและวยัรุ่น - เพิม่ความเสี่ยงของการเกิดโรคอ้วนและ
ฟันผใุนเด็กและวัยรุ่น  

2018 de Boer  
et al.(118) 

Cross-
sectional 

เด็ก เนเธอร์แลนด์ พบความสัมพนัธ์ระหว่างการเกิด ความ
ดันโลหิตสูงกับการบริโภค SSB ท่ี
มากกว่า 4.5 หน่วยบริโภคต่อวนัในเด็ก
อายุ 11-12ปี 

2018 Huang  
et al.(22) 

Cross-
sectional 

วยัรุ่น จีน วยัรุ่นท่ีบริโภค SSB ท่ีมีน า้ตาลใน
ปริมาณสงูกว่า 100กรัมต่อวนั มโีอกาส
เสีย่งในการเกิดสวิระดับปานกลางถึง
รุนแรงเป็น 3.12 เท่า ของผู้ท่ีบริโภค 0-
24 กรัมต่อวนั 

2018 Luger  
et al.(15) 

Systematic 
review 

เด็กและผู้ ใหญ่ - การบริโภค SSB มคีวามสัมพันธ์
ทางบวกกับโรคอ้วนทัง้ในเด็กและ
ผู้ใหญ่ 

2017 Papier  
et al.(23) 

Cohort ผู้ใหญ่ ไทย เพศหญิงท่ีบริโภค SSB หน่ึงครัง้ต่อวัน 
มคีวามสัมพันธ์กับการเพิม่ขึน้ของ
อุบัติการณ์การป่วยด้วยโรคเบาหวาน
เป็น 2 เท่า  

2016 Yuzbashian  
et al.(119) 

Prospective 
analyses 
cross-
sectional 

ผู้ใหญ่ อิหร่าน ผู้ท่ีดื่มน า้อัดลม  4 หน่วยบริโภคต่อ
สปัดาห์ มโีอกาสเสีย่งในการเกิดโรคไต
เรือ้รัง(CKD) เป็น 2.45 เท่า ของผู้ท่ีดื่ม 
0.5 หน่วยบริโภคต่อสปัดาห์  

2016 Wijarnpreec
ha  
et al.(120) 

Systematic 
review and 
meta-analysis 

เด็กและผู้ ใหญ่ - มโีอกาสเสี่ยงในการเกิดโรคไขมนัพอก
ตับ เป็น 1.55 เท่า 

2015 Wang et 
al.(117) 

Systematic 
review and 
meta-analysis 

ผู้ใหญ่ - มโีอกาสเสี่ยงเป็นเบาหวานชนิดท่ี 2   
เป็น 1.3 เท่า  
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ตาราง 4 (ต่อ)  
 
ปี ผู้แต่ง Study design กลุ่มตวัอย่าง ประเทศ ผลจากการดื่ม SSB 

2015 Ma et al. 
(19) 

Cohort ผู้ใหญ่ อเมริกา มโีอกาสเสี่ยงในการเกิดโรคไขมันพอกตับ เป็น 
1.56 เท่า  

2014 Bernabé  
et al.(20) 

Cohort ผู้ใหญ่ ฟินแลนด์ การบริโภค SSB มคีวามสัมพันธ์
ทางบวกกับการเกิดฟันผ ุความถ่ีการ
บริโภคท่ีเพิม่ขึน้ท าให้เกิดฟันผเุพิ่มมาก
ขึน้ โดยผู้ท่ีบริโภค SSB ตัง้แต่ 3 ครัง้ต่อ
วนัขึน้ไป มโีอกาสเสีย่งในการเกิดฟันผุ
เป็น 1.33 เท่าของผู้ท่ีไมบ่ริโภค  

2014 Fuchs et al. 
(122) 

Cohort ผู้ป่วยมะเร็งล าไส้
ระยะท่ี 3 

อเมริกา ผู้ท่ีบริโภค SSB มากกว่า 2 หน่วย
บริโภคต่อวนัมโีอกาสเสีย่งท่ีจะกลบัมา
เป็นมะเร็งล าไส้ซ า้ 1.67 เท่า เมือ่เทียบ
กับผู้ท่ีบริโภค น้อยกว่า 2 หน่วยบริโภค
ต่อเดือน 

2014 Hu et al. 
(121) 

Cohort ผู้หญิง อเมริกา บริโภคน า้อัดลมมากกวา่ 1 หน่วย
บริโภคต่อวนั มโีอกาสเสีย่งต่อการเกิด
โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ เป็น 2.62 เท่า 
ของผู้ท่ีบริโภคน้อยกว่า 1 หน่วยบริโภค
ต่อเดือน 

2014 Huang et al. 
(124) 

Systematic 
review and 

meta-
analysis 

ผู้ใหญ่ อเมริกา การบริโภค SSB มคีวามสัมพันธ์กับการ
เพิม่ความเสี่ยงเป็นโรคหลอดเลอืดหัวใจ  

2014 Lim et al. 
(115) 

Cohort ผู้ใหญ่ ไทย การบริโภค SSB มคีวามสัมพันธ์กับการ
เพิม่ขึน้ของน า้หนัก 

2013 Malik et al. 
(17) 

Systematic 
review and 

meta-
analysis 

เด็กและผู้ ใหญ่ - เด็กและวยัรุ่น การบริโภค SSB 1 หน่วย
บริโภคต่อวนั มคีวามสมัพนัธ์กับการ
เพิม่ขึน้ของดัชนีมวลกาย 0.06 หน่วย 
และในวยัผู้ใหญ่ จะท าให้น า้หนัก
เพิม่ขึน้ 0.12 ถึง 0.22 กิโลกรัม ในเวลา 
1 ปี 

2009 Fung  
et al.(123) 

Cohort ผู้หญิง USA การบริโภคมากกวา่ 2  หน่วยบริโภคต่อ
วนั พบวา่ มโีอกาสเสีย่งในการเกิดโรค
หลอดเลอืดหัวใจ เป็น 1.39 เท่าของผู้ท่ี
บริโภคน้อยกว่า 1 ครัง้ต่อเดือน  
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ปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับการบริโภคเคร่ืองด่ืมรสหวานท่ีมีน า้ตาลในวัยรุ่นถึงผู้ใหญ่ตอนต้น  
 
ตาราง 5 แสดงปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับการบริโภค SSB ในวัยรุ่นถึงผู้ใหญ่ตอนต้น 
 

ปัจจยั ผู้วิจยั 

สิ่งแวดล้อมทีบ้่านและโรงเรียน 

การมตีู้ขายเคร่ืองดื่มในโรงเรียน  (128) Godin et al, 2018  
การใช้ชวีิตในเขตชนบทและเขตเมอืง (129)   Wattelez et al, 2019  
การรับประทานอาหารกลางวันทีเ่ตรียมมาจาก
บ้าน (98) 

Godin et al, 2018  

การเข้าถงึ SSB ทีโ่รงเรียน (98) Godin et al., 2018 
การเข้าถงึ SSB ทีบ้่าน (130, 131) Battram et al., 2016 และ Ezendam et al., 2010 
การซือ้ขนมและอาหารระหวา่งวันธรรมดาและ
วันหยดุ(98) 

Godin et al, 2018  

การซือ้อาหารจากร้านอาหารในและนอกโรงเรียน 
(98) 

Godin et al, 2018  

กลุ่มทีม่อีทิธิพลต่อเด็กเช่น 
ผู้ปกครองและเพือ่น 

การบริโภค SSB ของผู้ปกครอง (129, 132, 133) Lundeen et al, 2018 และ Grimm et al., 2004 
และ Wattalez et al., 2019 

การบริโภค SSB ของเพือ่น (132) Grimm et al., 2004 
การควบคุมโดยผู้ปกครอง (130, 131) Battram et al.,2016 และ Ezendam et al., 2010 
การคล้อยตามกลุ่มอ้างองิของเด็ก (134) Riebl et al., 2016 
อทิธิพลจากคนรอบข้าง (131) Battram et al.,2016 

ปัจจัยภายในตนเอง 

การรับรู้ความสามารถแหง่ตน (130) Ezendam et al., 2010 
ทศันคติต่อการบริโภค SSB ของเด็ก (130) Ezendam et al., 2010 
ความตัง้ใจในการลดการบริโภค (134) Riebl et al., 2016 
ความรู้เกีย่วกบัพลังงานทีใ่ช้ในการเผาผลาญ 
(energy expenditure) จากการบริโภค SSB 
(129) 

Wattelez et al, 2019  

เชือ้ชาต ิ (129) Wattelez et al, 2019  
การประมาณปริมาณน า้ตาลใน SSB ไมถ่กูต้อง 
ของผู้ปกครอง (135) 

Dallacker et al., 2018 

การเข้าถงึสื่อทางการตลาด 

การตลาดผา่นสื่ออเิล็กทรอนกิส์ (Digital 
marketing) (136, 137) 

Buchanan et al., 2018 และ Demissie et al., 2013 

การตลาดของ SSB (131) Battram et al., 2016 
โฆษณา (131, 138) Battram et al., 2016 และ Hennessy et al., 2015 
การดูทวีี (132, 139) Avery et al., 2017 และ Grimm et al., 2004 

ข้อมลูบนฉลาก 
ฉลากอาหาร (Food labelling) (140) Gupta et al, 2018 
ป้าย / ข้อความเตือน (141, 142) Popova et al, 2016 และ Roberto et al, 2016 

คุณลักษณะของเคร่ืองดื่ม 

รสชาต ิ(131, 132) Battram et al., 2016 และ Grimm et al., 2004 
ปริมาณน า้ตาลในเคร่ืองดื่ม (140) Gupta et al, 2018 
ผลต่อสขุภาพ (131) Battram et al., 2016 
ขนาดบรรจภุัณฑ์ (143) Lyons et al., 2014 
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ตาราง 5 จากการทบทวนวรรณกรรมตวัแปรที่เก่ียวข้องกับการบริโภค SSB ในกลุ่มวยัรุ่น
ไปจนถึงวัยผู้ ใหญ่ตอนต้น พบว่า มีหลายตัวแปร ผู้ วิจัยแบ่งกลุ่มของตัวแปรที่ค้นพบออกเป็น  
6 ปัจจัยหลกั ดงันี ้

1. ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่บ้านและที่โรงเรียน ซึ่งมีตัวแปร  ได้แก่ การมีตู้ ขายเคร่ืองด่ืม          
ในโรงเรียน (128) การใช้ชีวิตในเขตชนบทและเขตเมือง (129) การรับประทานอาหารอาหาร    
กลางวนัที่เตรียมจากบ้าน (98) การเข้าถึง SSB ที่โรงเรียน (98) การเข้าถึง SSB ที่บ้าน (130, 131) 
การซือ้ขนมและอาหารระหว่างวนัธรรมดาและวันหยุด (98) การซือ้อาหารจากร้านอาหารในและ
นอกโรงเรียน (98) 

2. ปัจจัยกลุ่มที่มีอิทธิพลต่อเด็กเช่นผู้ ปกครองและเพ่ือน ซึ่งมีตัวแปรดังนี ้การบริโภค 
SSB ของผู้ปกครอง (129, 132, 133) การบริโภค SSB ของเพ่ือน (132) การควบคมุโดยผู้ปกครอง 
(130, 131) การคล้ายตามกลุ่มอ้างอิงของเด็ก (134) อิทธิพลจากคนรอบข้าง (131) 

3. ปัจจัยภายในตนเอง ซึ่งมีตัวแปรดังนี ้การรับรู้ความสามารถแห่งตน  (130) ทศันคติ
ต่อการบริโภค SSB ของเด็ก (130) ความตัง้ใจในการลดการบริโภคSSB (134) ความรู้เก่ียวกับ
พลังงานที่ใช้ในการเผาผลาญจากการบริโภค SSB (129)  เชือ้ชาติ(129) การประมาณการณ์
ปริมาณน า้ตาลใน SSB ที่ไม่ถูกต้องของผู้ปกครอง (135) 

4. ปัจจัยการเข้าถึงสื่อทางการตลาด  ซึ่งมีตวัแปรดงันี ้การตลาดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Digital marketing) (136, 137) การตลาดของ SSB (131) การโฆษณา (131, 138) การดูทีวีของ
เด็ก (132, 139) 

5. ปัจจัย เก่ียวกับ ข้อมูล/ค าเตือนบนฉลาก ซึ่งมีตัวแปรดังนี ฉ้ลากอาหาร ( Food 
labelling) (140) ป้าย/ข้อความเตือน (141, 142) 

6. ปัจจัยคณุลักษณะของเคร่ืองด่ืม ซึง่มีตวัแปรดงันี ้รสชาติ (131, 132) ปริมาณน า้ตาล
ในเคร่ืองด่ืม (140) ผลต่อสขุภาพจากเคร่ืองด่ืม (131) ขนาดบรรจุภณัฑ์ (143) 

จะเห็นได้ว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภค SSB มีหลายปัจจัย การที่จะท าให้เกิดการลด   
การบริโภคได้นั น้  จึงต้องจัดการในหลายตัวแปรไปพร้อมกัน เร่ิมตัง้แ ต่สิ่งแวดล้อมรอบตัว  
ต้องเอือ้อ านวยทัง้ที่บ้านและที่โรงเรียน เกิดการเข้าถึง SSB ได้ยาก ผู้ ที่มีอิทธิพลต่อเด็กต้องเป็น
แบบอย่างที่ดีและคอยกระตุ้นเตือนให้ลดการบริโภค  ปัจจัยภายในตนเองมีทัง้ที่เปลี่ยนแปลงได้ 
เช่น ความรู้ ทัศนคติ เป็นสิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้จากปัจจัยอ่ืนร่วมด้วย และปัจจัยภายใน
ตนเองที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ เช่น เชือ้ชาติ นอกจากนี ้ยังมีปัจจัยการเข้าถึงสื่อการตลาด ซึง่ปัจจุบัน
บริษัทอตุสาหกรรมเคร่ืองด่ืมผลิตสื่อออกมามากขึน้ ทัง้ในสื่อสงัคมออนไลน์ และสื่อโทรทศัน์ ท าให้
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ผู้ บริโภคพบเห็นสื่อได้ง่าย ในส่วนปัจจัยข้อมูลบนฉลากและปัจจัยคุณลักษณะของเคร่ืองด่ืม  
เป็นสิ่งที่หน่วยงานของรัฐและภาคเอกชน สามารถร่วมมือกันเพ่ือหาแนวทางปฏิบั ติให้เกิด
ประโยชน์ต่อผู้ บริโภคมากที่สุด ทัง้ 2 ปัจจัยนี ้หากภาคเอกชนมองเห็นความส าคญัของการเกิดโรค
เรือ้รังในอนาคตจากการบริโภค SSB จะท าให้เกิดความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐเพ่ิมมากขึน้ 

การส ารวจปริมาณน า้ตาลในเคร่ืองด่ืม  
ปัจจุบันในหลายประเทศ มีการศึกษาปริมาณน า้ตาลในเคร่ืองด่ืมเพ่ิมมากขึน้ โดย  

การส ารวจสถานการณ์ในตลาด ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจากต้องการน าข้อมลูจากการส ารวจ เป็นฐานใน
การวางแผนนโยบายให้มีความเหมาะสมต่อประชาชนมากย่ิงขึน้  ซึ่งการส ารวจมีทัง้จากการที่
นักวิจัยเก็บข้อมลูจากผลิตภัณฑ์ที่มีจ าหน่ายในตลาดโดยตรง (30-33, 144) และจากฐานข้อมลูที่
นัก วิจัยสามารถเข้าถึงได้  (34, 145) ทัง้นี ใ้นการส ารวจในสถานที่ จ าห น่ายมักจะท าใน
ห้างสรรพสินค้าหรือซุปเปอร์มาร์เกต ที่มีสาขาอยู่ทั่วประเทศและมีประชาชนมาใช้บริการเป็น
จ านวนมาก (30, 32, 33)  

ในปี 2014 ประเทศอังกฤษ มีการส ารวจในซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ 7 แห่ง โดยเก็บ
รวบรวมข้อมลูจากฉลากบนบรรจุภณัฑ์ เพ่ือศกึษาปริมาณน า้ตาลในเคร่ืองด่ืมส าหรับเด็ก ประเภท
น า้ผลไม้ เคร่ืองด่ืมผสมน า้ผลไม้ และสมูทตี  ้(Smoothies) (30) พบว่า จากตัวอย่างทัง้หมด 
203 ชนิด มีน า้ผลไม้ เคร่ืองด่ืมผสมน า้ผลไม้จ านวน 179 ชนิด และสมูทตี ้24 ชนิด พบปริมาณ
น า้ตาลระหว่าง 0 ถึง 16 กรัมต่อ 100 มล. เฉลี่ย 7.0 กรัมต่อ100 มล. และพบว่า ในน า้ผลไม้ 
100% มีน า้ตาลเฉลี่ยสงูถึง 10.7 กรัม ต่อ 100 มล. นอกจากนี ้ในปีเดียวกันยังมีการส ารวจปริมาณ
น า้ตาลในน า้อดัลม ที่มีจ าหน่ายในซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ 9 แห่ง (31) จากตัวอย่าง 169 ชนิด 
พบค่าเฉลี่ยปริมาณน า้ตาล 30.1 ± 10.7 กรัมต่อ 330 มล. และมีปริมาณพลังงานเฉลี่ยที่ได้รับ
126.1± 43.5 kcal ต่อ 330 มล. เมื่อแยกตามรสชาติ พบว่า  รสเบียร์น า้ขิ ง (Ginger beer) มี
ปริมาณน า้ตาลเฉลี่ยสงูสดุ 38.5 ± 9.9  กรัมต่อ 330 มล. รองลงมาคือรสโคล่า 37.5 ± 2.1 กรัมต่อ 
330 มล. จะเห็นได้ว่า ในน า้อดัลม ส่วนใหญ่ มีปริมาณน า้ตาลต่อหน่วยบริโภค (330 มล.) สูงกว่าที่
ประเทศอังกฤษก าหนดไว้ส าหรับเด็กควรบริโภคไม่เกิน 24 กรัม ต่อวัน ต่อมาในปี 2015 และปี 
2017 มีการส ารวจในเคร่ืองด่ืมให้พลังงาน (Energy drink) จากร้านสะดวกซือ้ขนาดใหญ่ 13 แห่ง 
เก็บข้อมูลจากฉลากบนบรรจุภัณฑ์ เพ่ือเปรียบเทียบปริมาณน า้ตาล พลังงาน และคาเฟอีน  เพ่ือ
เป็นการเฝ้าระวัง และสังเกตการปรับปรุงสูตรในระหว่าง 2 ปี (32) ในการศึกษานี  ้ไม่รวมถึง 
เคร่ืองด่ืมเกลือแร่ส าหรับนักกีฬา พบว่า ในปี 2015 มีจ านวนเคร่ืองด่ืมให้พลงังาน 75 ชนิด และใน
ปี 2017 มีจ านวน 49 ชนิด ค่าเฉลี่ยปริมาณน า้ตาลในปี 2015 และ 2017 เป็น 10.6±2.9 กรัม และ 
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9.7±3.0 กรัม ต่อ 100 มล. ตามล าดบั อย่างไรก็ตาม พบว่า ปริมาณน า้ตาลมีช่วงพิสยัที่กว้าง โดย
ค่าต ่าสุด สูงสุด อยู่ที่  1.9  ถึง 15.9 กรัม และ 2.1 และ 16.0 กรัม ต่อ 100 มล. ตามล าดับ และ
พบว่า ค่าเฉลี่ยลดลงเล็กน้อย (P-value = 0.011) จะเห็นได้ว่า ในทัง้ 3 การศกึษา แสดงให้เห็นถึง
การเฝ้าระวงัปริมาณน า้ตาลในเคร่ืองด่ืม โดยใช้การส ารวจจากเคร่ืองด่ืมที่มีการจ าหน่ายในแหล่ง
ขายที่กระจายทัว่ประเทศและน ามาหาค่าเฉลี่ย และน าข้อมลูไปใช้ในการติดตามต่อไปข้างหน้าถึง
ปริมาณน า้ตาลที่อาจเปลี่ยนแปลงจากการปรับปรุงสตูร 

ประเทศจีน ปี 2017 มีการศึกษาปริมาณน า้ตาลและพลังงานที่ได้รับจากน า้อัดลมเป็น
ครัง้แรก (33) โดยการส ารวจใน 15 ซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ในนครปักก่ิง (Beijing) เก็บข้อมูล
จากฉลากบนบรรจุภัณฑ์ โดยการบันทึกภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีวิธีการเก็บข้อมูลเช่นเดียวกับ
การศึกษาในประเทศอังกฤษ  (30-32) โดยเลือกเก็บข้อมูลในซุปเปอร์มาร์เก็ตที่มีส่วนแบ่ง 
ทางการตลาดของประเทศจีนมากที่สุด 10 อนัดบัแรก และมีสาขามากกว่า 4 สาขา ซึง่สนันิษฐาน
ว่า  แต่ละสาขามีสินค้าที่เหมือนกัน พบว่า มีจ านวนน า้อัดลมทัง้หมด 93 ชนิด โดยไม่พบชนิดใหม่
เพ่ิมเติมในซุปเปอร์มาร์เก็ต 2 อันดับสุดท้าย ในการศึกษานีก้ าหนดให้ใช้ ข้อมูลป ริมาณ
คาร์โบไฮเดรตแทนกรณีที่ ไม่พบปริมาณน า้ตาล ซึ่ง เป็นจุดอ่อนที่อาจท าให้ผลการศึกษา
คลาดเคลื่อนได้ อย่างไรก็ตามการศึกษานีม้ีการตรวจสอบความคลาดเคลื่อนของการบันทึกข้อมูล 
โดยการสุ่มข้อมูลผลิตภัณฑ์จ านวนร้อยละ 5 เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกข้อมูล
ดงัเช่นในการศกึษาของ Hashem et al. (31) จากวิธีการเก็บรวบรวมข้อมลูดังกล่าว แสดงให้เห็น
ว่าการศึกษานีไ้ด้จ านวนข้อมูลน า้อัดลมที่ครอบคลุมและมีความถูกต้องในการบันทึกข้อมูล  
ผลการศึกษา พบว่า น า้อัดลมในประเทศจีน มีป ริมาณน า้ตาลเฉลี่ย 9.3 กรัม ต่อ 100 มล.  
และบางย่ีห้อ พบว่า มีปริมาณน า้ตาลเฉลี่ยสูงกว่าในอังกฤษและอเมริกา ซึ่งข้อมูลที่ได้นีเ้ป็น
ประโยชน์ต่อการควบคมุการบริโภคน า้อดัลมของประชาชนในประเทศจีน โดยเฉพาะอย่างย่ิงในวัย
เด็ก (146)  

ประเทศแคนาดา ปี 2015 มีการศกึษาปริมาณน า้ตาลจากฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์อาหาร
และเคร่ืองด่ืม จ านวนมากกว่า 40,000 ชนิด ที่วางจ าหน่ายในซุปเปอร์มาร์เก็ตหลักของประเทศ 
และมีสาขาใน 10 จังหวัด พบว่า จากจ านวนตัวอย่างทัง้หมด มีค่าเฉลี่ยน า้ตาลทัง้หมด 14.1 ± 
19.8 กรัม ต่อ 100 มล. เมื่อพิจารณาเฉพาะประเภทน า้ผลไม้ มีปริมาณน า้ตาลเฉลี่ย 14.9 ± 19.4 
กรัม ต่อ 100 มล. กลุ่มน า้อัดลม/ชาเย็นมีปริมาณน า้ตาลเฉลี่ย  8.2 ± 6.3 กรัม ต่อ 100 มล.  
และกลุ่มเคร่ืองด่ืมเกลือแร่/ เคร่ืองด่ืมให้พลังงาน/น า้ปรุงแต่งรสมีปริมาณน า้ตาลเฉลี่ย 12.0 ± 
30.6 ก รัม ต่อ 100 มล. นอกจากนี  ้พบว่า  มีอาหารและเคร่ืองด่ืมที่ เติมน า้ตาลในระหว่าง
กระบวนการผลิตถึงร้อยละ 66 ของจ านวนผลิตภัณฑ์ทัง้หมด  โดยส่วนประกอบระบุชนิดของ
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น า้ตาลที่น ามาเติมมากที่สุด คือ น า้ตาลไม่ระบุชนิดร้อยละ 81.2 รองลงมาคือ เดรกโตส ร้อยละ 
18.2 และ กลโูคสร้อยละ 14.3 (34) 

ประเทศออส เตรเลี ย  น าข้ อมูลจากฐาน ข้อมูลฟูดสวิช (FoodSwitch database)  
ซึง่มีข้อมูลภาพถ่ายของผลิตภัณฑ์อาหารและเคร่ืองด่ืม มาศกึษาชนิดของน า้ตาลที่เติมลงไป โดย
เก็บข้อมูลจากส่วนประกอบ และข้อมูลโภชนาการ (Nutrition Information Panel) จากอาหารและ
เคร่ืองด่ืมจ านวน 5,744 ชนิด พบว่า ร้อยละ 61 มีการเติมน า้ตาลลงไป เมื่อพิจารณาเฉพาะ
เคร่ืองด่ืมที่ไม่มีแอลกอฮอล์  246 ชนิด พบว่า ร้อยละ 37.4 มีการเติมน า้ตาลลงไป และพบว่า
น า้ตาลทรายขาว (White sugar) เป็นน า้ตาลที่น ามาเติมมากที่สุด ร้อยละ 32.9 รองลงมาคือ 
กลูโคส/เดรกโตส ร้อยละ 3.3 น า้ตาลอ้อย (Cane sugar) ร้อยละ 2.8 (145) ทัง้นี ้ในผลการศกึษา
ไม่ได้ระบุถึงปริมาณน า้ตาลเฉลี่ยของอาหารและเคร่ืองด่ืมแต่ละชนิด และพบว่า  ประชาชน
ออสเตรเลียส่วนใหญ่ ซือ้เคร่ืองด่ืมจากซุปเปอร์มาร์เก็ตเป็นอนัดบัแรก (107) 

จะเห็นได้ว่า ในการศึกษาปริมาณเฉลี่ยของน า้ตาล เพ่ือให้เห็นภาพรวมของผลิตภัณฑ์    
ในแต่ละประเทศ จะต้องมีวิธีการรวบรวมข้อมลูที่สามารถเข้าถึงข้อมูลของผลิตภัณฑ์ได้ครอบคลุม    
ทัง้ประเทศ ไม่ว่าจะเป็นจากการส ารวจในแหล่งจ าหน่ายที่ใหญ่ที่สุด และครอบคลุมทั่วประเทศ 
หรือจากฐานข้อมูลที่ในบางประเทศมีระบบการจัดเก็บข้อมูลไว้แล้ว ผลการศึกษา ที่ได้จะเป็น
ข้อมูลพืน้ฐานที่สามารถน าไปเปรียบเทียบให้เห็นแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต หลังจากมี
นโยบายหรือมีการให้กิจกรรมแทรกแซง ตลอดจนน าไปประยุกต์ใช้ในการวดัการเปลี่ยนแปลงการ
บริโภคน า้ตาลในระดบับุคคลต่อไป  

วิธีการวัดการบริโภคอาหารและเคร่ืองด่ืม (Dietary assessment methodology) 
การศึกษาวิจัย โดยเฉพาะอย่างย่ิงในงานวิจัยเก่ียวกับการบริโภคอาหารและเคร่ืองด่ืม 

วิธีการวดัการบริโภคอาหารและเคร่ืองด่ืมควรต้องมีความตรงและความเที่ยง แต่ต้องไม่มีค่าใช้จ่าย
สงู และไม่เป็นภาระกับกลุ่มตวัอย่างและผู้ วิจัยมากจนเกินไป และควรจะต้องได้ข้อมูลที่บ่งบอกถึง    
การบริโภคอาหารตามปกติ หรือ เป็นข้อมูลเฉลี่ย ซึง่ไม่ใช่ข้อมูลการบริโภคอาหารในระยะสัน้ ซึ่ง
จากการทบทวนวรรณกรรม พบวิธีการวดัการบริโภคอาหารและเคร่ืองด่ืม แบ่งออกเป็น 5 วิธี ดงันี ้

1. การตรวจด้วยดชันีชีว้ดัทางชีวภาพ (Biomarkers) 
2. การสมัภาษณ์การบริโภคอาหารย้อนหลงั (24-hour Dietary recall หรือ 24 HR) 
3. แบบสอบถามความถ่ีการบริโภคอาหาร (Food frequency questionnaire: FFQ) 
4. การจดบันทกึการบริโภคอาหาร (Food intake record/diary) 
5. แบบคดักรอง (Screener) 
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1. การตรวจด้วยดัชนีชีวั้ดทางชีวภาพ (Biomarkers) (147, 148) 
การวัดการบริโภคจากการตรวจดชันีชีว้ัดทางชีวภาพ ที่อยู่ในเลือด ปัสสาวะ เนือ้เย่ือ

ไขมัน หรือ เส้นขน  เป็นการวัดการบริโภคทัง้หมด (True usual intake) ซึ่งมักใช้กับ การตรวจ
ปัสสาวะ หาไนโตรเจน โพแทสเซียม โซเดียม และ การวิเคราะห์พลังงานที่ใช้ด้วย  เพ่ือลดอคติ 
(Bias) จากการรายงานข้อมูลที่อาจผิดพลาดของแต่ละบุคคลโดยใช้เคร่ืองมืออ่ืน เช่น วิธี 24 HR 
วิธีการจดบันทึก และการใช้แบบสอบถามความถ่ีการบริโภคอาหาร (FFQ) ทัง้นีก้ารวัดโดย 
Biomarkers ต้องท าหลายครัง้ เพ่ือให้ได้ค่าใกล้เคียงกับการบริโภคที่แท้จริงตามปกติมากที่สุด  
แต่อาจเป็นภาระและสร้างความไม่สะดวกกับกลุ่มตัวอย่าง เช่น การวดัการได้รับโปรตีน ใช้วิธีวัด
จากการเก็บปัสสาวะตลอด 24 ชม. โดยการวดัอย่างน้อย 2 ครัง้ โดยห่างกันหลายวัน หรือ 1 เดือน 
จึงจะเพียงพอในการประเมินการได้รับโปรตีนที่แท้จริง (True protein intake) อย่างไรก็ตาม  
การน าวิธีการตรวจด้วยดัชนีชีว้ัดทางชีวภาพ  ไปใช้ในการทดสอบความตรง (Validity) ของ
แบบสอบถาม มีข้อจ ากัดเน่ืองจากจ านวนรายการอาหารและเคร่ืองด่ืมมีจ ากัดไม่ครอบคลุม 
เน่ืองจากแบบสอบถามไม่สามารถเป็นการวัดการบริโภคได้ทัง้หมด เป็นการวัดแบบกว้าง   
แต่สามารถวัดนิสัยการบริโภคระยะยาวได้ นอกจากนีด้ัชนีชีว้ัดทางชีวภาพ  ยังบอกได้เพียง 
การบริโภคในระยะสัน้เท่านัน้ หากต้องการวัดการบริโภคตามปกติต้องวัดในระยะยาวจึงต้อง
สญูเสียค่าใช้จ่ายจ านวนมากและเป็นภาระกับกลุ่มตวัอย่างต้องมาตรวจหลายครัง้จนท าให้ได้รับ
ความร่วมมือน้อยลง ดังนัน้การทดสอบความตรงของแบบสอบถามความถ่ีการบริโภค (FFQ)  
จึงมกันิยมใช้เคร่ืองมืออ่ืนมากกว่าการใช้วิธีการตรวจจากดชันีชีว้ัดทางชีวภาพ 

ส าหรับการบริโภคน า้ตาล มีการศึกษาการตรวจดชันีชีว้ดัทางชีวภาพน า้ตาลฟรุกโตส
และซูโครสในปัสสาวะภายใน 24 ชม. ซึ่งเป็นวิธีการวัดปริมาณน า้ตาลที่ร่างกายได้รับทัง้หมด  
ทัง้จากอาหารและเคร่ืองด่ืม ภายหลังจากบริโภคไปแล้วไม่เกิน 24 ชม. แต่มีข้อจ ากัดคือต้องวัดซ า้
หลายครัง้(149) และไม่สามารถแยกได้ว่าน า้ตาลที่พบมาจากการบริโภคอาหารหรือเคร่ืองด่ืม 
นอกจากนีย้ังมีการค้นพบวิธีตรวจน า้ตาลที่ได้รับจากการบริโภค SSB โดยตรวจจากไอโซโทป 

(Isotopes) ของคาร์บอนและไนโตรเจน  (δ13C และ δ15N) ในเส้นขน เม็ดเลือดแดง และพลาสมา 
และสัดส่วนของไอโซโทป ( Isotope ratio) ของคาร์บอนชนิดอะลานีน  คาลานีน  (Alanine 

δ13Calanine) ในเม็ดเลือดแดง ทัง้นีก้ารตรวจด้วยดัชนีชีว้ัดทางชีวภาพชนิดนี ้ยังมีค่าใช้จ่ายใน
การตรวจสูง และเป็นการศึกษาในกลุ่มตัวอย่างขนาดเล็กในกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในเขตอลาสกา 
สหรัฐอเมริกา ซึ่งยังเป็นการศึกษาที่เฉพาะกลุ่ม ต้องมีการศึกษาต่อในประชากรกลุ่มใหญ่ต่อไป
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เพ่ือตรวจสอบความคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึน้ จึงยังไม่พบการใช้วิธีนีอ้ย่างแพร่หลายโดยเฉพาะใน
หลายประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่มีงบประมาณจ ากัด (150, 151) 

2. การสัมภาษณ์การบริโภคอาหารย้อนหลัง 24-hour Dietary Recall (24HR)  
(58, 147) 

วิธีนีม้ีวัตถุประสงค์ใช้เพ่ือศึกษาแบบย้อนหลังของการบริโภคอาหารและเคร่ืองด่ืม
ย้อนหลังที่ ผ่านมาภายใน 24 ชั่วโมง โดยใช้การสัมภาษณ์ที่ต้องการทราบรายละเอียดเก่ียวกับ   
การบริโภคอาหารและเคร่ืองด่ืม 24 ชั่วโมงย้อนหลงั ตัง้แต่เที่ยงคืนจนถึงเที่ยงคืน ท าให้ได้ข้อมูล
การบริโภคในระยะสัน้เท่านัน้ วิธีการสัมภาษณ์อาจใช้การสัมภาษณ์โดยตรง ต่อหน้า หรือการใช้
โทรศัพท์ไปสัมภาษณ์ หรืออาจให้ตอบด้วยตนเองแบบเอกสารหรือรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ค าถาม  
ที่ใช้ในการสัมภาษณ์เป็นค าถามปลายเปิด ซึ่งจะท าให้ทราบถึงขนาดบรรจุของอาหารและ
เคร่ืองด่ืมที่บริโภค อาจน ารูปภาพมาช่วยให้ผู้ตอบประมาณการขนาดบริโภคได้อย่างถูกต้องมาก
ขึน้ โดยอาหารหรือเคร่ืองด่ืมในกลุ่มเดียวกัน สามารถน าปริมาณทัง้กลุ่มมารวมกันได้ ท าให้ทราบ
ปริมาณการบริโภคของอาหารหรือเคร่ืองด่ืมกลุ่มนัน้  ส่วนใหญ่มักใช้เวลา 20-60 นาที และ 
ผู้สัมภาษณ์ต้องได้รับการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดีก่อนเร่ิมการสัมภาษณ์ แต่ในบางกลุ่มตัวอย่ าง
อาจมีข้อจ ากัดในการให้ข้อมูลเช่น เด็ก หรือ ผู้ พิการ วิธีการนีจ้ะท าให้ทราบถึงรายละเอียด  
การบริโภคอาหารและเคร่ืองด่ืม ทัง้ในบ้าน นอกบ้าน หรือระหว่างกิจกรรมต่าง  ๆ เช่น การบริโภค
อาหารระหว่างดูทีวี  ทัง้นีก้ารประเมินโดยวิธี 24 HR ควรท าอย่างน้อย 2 ครัง้ที่มีระยะห่างกัน 
(Non-consecutive day) จะท าให้ประมาณการบริโภคตามปกติ (Usual dietary intake) ของกลุ่ม
ตัวอย่างได้ นอกจากนีส้ามารถใช้ในการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร โดยมีตัวแปรต้นเป็น  
การบริโภคอาหารหรือเคร่ืองด่ืม และสามารถใช้เป็นเคร่ืองมืออ้างอิง (Reference instrument)  
ในการหาความตรง (Validity) หรือใช้ส าหรับการสอบ เที ยบ (Calibrate)  ของเค ร่ืองมือใน 
การประเมินที่มีความละเอียดของเนือ้หาน้อยกว่า เช่น วิธีใช้แบบสอบถามความถ่ีการบริโภค
อาหาร (FFQ) 

ข้อจ ากัด วิธี 24 HR 
1. อาจเกิด อคติจากการเลือกกลุ่มตวัอย่าง (Selection bias) ในการสมัภาษณ์ 
2. ต้องท าอย่างน้อย 2 ครัง้ที่มีระยะห่างกัน จึงจะประมาณการบริโภคปกติได้ 
การทดสอบความตรง (Evaluation validity) ของ วิธี 24 HR 
การทดสอบความตรงของวิธี 24 HR นัน้ สามารถใช้ได้หลายวิธี ได้แก่ การตรวจจาก 

Biomarker การสงัเกต และการจดบันทกึ 
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1. การตรวจจากดัช นี ชี ว้ัดทางชี วภาพ  เป็ น วิ ธีที่ ให้ ความถูก ต้องมากที่ สุด  
(The strongest class of validity) ซึ่งสามารถประมาณการบริโภคที่แท้จริงได้ ซึ่งดัชนีชีว้ัดทาง
ชีวภาพ มีหลายชนิดขึน้ เช่นการวิเคราะห์พลังงานที่ใช้ส าหรับการเผาผลาญพลังงานที่ได้รับ  
การตรวจไนโตรเจน ในปัสสาวะส าหรับการได้รับโปรตีน การตรวจโพแทสเซียมในปัสสาวะส าหรับ
การได้รับโพแทสเซียม และการตรวจโซเดียมในปัสสาวะส าหรับการได้รับโซเดียม ทัง้นีก้ารตรวจ
โดยดัชนีชีว้ัดทางชีวภาพ เหล่านี ้มกัจะท าเฉพาะในกลุ่มตัวอย่างขนาดเล็กที่ได้รับการคดัเลือกมา
อย่างเจาะจง เน่ืองจากมี ค่าใช้ จ่ายสูง  นอกจากนีย้ังไม่พบข้อมูลในเด็ก  ทัง้นี ม้ีการศึกษา  
การทดสอบความตรงของวิธี 24 HR โดยใช้เทียบกับการตรวจดัชนีชีว้ัดทางชีวภาพ ของการเผา
ผลาญพลงังาน การได้รับโปรตีน การได้รับโพแทสเซียม และการได้รับโซเดียม โดยพบว่า มีโอกาส
การเกิดทัง้การรายงานน้อยกว่าความเป็นจริง (Underreporting) และการรายงานมากกว่าความ
เป็นจริง (Overreporting) ได้ อย่างไรก็ตาม ยังไม่พบการรายงานคลาดเคลื่อน (Misreporting) ใน
สารอาหารตวัอ่ืน เน่ืองจากยังมีข้อมลูไม่เพียงพอ 

2. การสังเกตการบริโภคอาหาร เป็นวิธีการทดสอบความตรงที่ให้ความถูกต้อง
รองลงมา (A second class of validity) ผู้ สังเกตจะต้องได้รับการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดี และท า
การสังเกต อย่างไม่มีส่วนร่วมในระหว่างมือ้อาหารแต่ละมือ้ โดยมักท าในที่ตัง้ (Setting) ที่ เป็น
โรงเรียนหรือสถานที่หนึ่ง ผู้สังเกตท าการจดบันทึกอาหารและขนาดการบริโภค มีการศกึษา พบว่า 
การใช้วิธี 24 HR ในเด็กเทียบกับวิธีการสังเกต ยังพบว่า มีความคลาดเคลื่อนอยู่มากในการ
รายงานการบริโภคอาหารในโรงเรียน 

3. การจ ดบั น ทึ ก  (Food intake record) เป็ น วิ ธี ก ารทดสอบความตรงที่ ใ ห้ 
ความถูกต้องรองลงมา (The third class of validity) แต่เป็นวิธีที่ถูกน ามาใช้เทียบกับวิธี 24 HR 
มากที่สุด การจดบันทึกเป็นเคร่ืองมือรายงานการบริโภคอาหารด้วยตนเอง (Self-report dietary 
instrument) ที่ กลุ่มตัวอ ย่างต้องท าการจดบันทึก ด้วยตนเอง มักท าอย่ างน้อย  2 ครัง้ใน 
กลุ่มตวัอย่างเดียวกัน ในเวลาเดียวกัน หรือเวลาเหลื่อมล า้กันเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากไม่มี
เคร่ืองมือที่สามารถบอกการบริโภคที่แท้จริงได้ (True intake) ดังนัน้วิธีการทดสอบความตรง 
ของวิธี 24 HR โดยเทียบกับการจดบันทึก จึงยังไม่สมบูรณ์นัก และอาจพบว่า ความคลาดเคลื่อน
จากการวดัการบริโภคของทัง้ 2 วิธี มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกัน 

3. แบบสอบถามความ ถ่ีการบริโภคอาหาร Food Frequency Questionnaire 
(FFQ) (58, 147) 

วิธีการวดัโดยใช้แบบสอบถามความถ่ีการบริโภคอาหาร มีวัตถุประสงค์ต้องการทราบ
ความถ่ีของการบริโภคอาหารและเคร่ืองด่ืมของกลุ่มตวัอย่าง ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง (Long term 
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diet) โดยทั่วไปมักจะเป็นระยะ 1 เดือนที่ผ่านมา หรือ 1 ปี และให้ตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง  
ในบางกรณีอาจใช้วิธีการสมัภาษณ์หากผู้ตอบไม่สามารถตอบแบบสอบถามได้ด้วยตนเองซึ่งมกัใช้
กับผู้ที่มีอายุมากกว่า 12 ปี (152) 

FFQ เป็นเคร่ืองมือที่นิยมใช้เก็บข้อมูลในการหาค่าเฉลี่ยการบริโภคอาหาร ที่เช่ือมโยง
กับความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงทางสขุภาพและความเสี่ยงในการเกิดโรค (153) ซึ่งมีได้ทัง้
รูปแบบเอกสาร (Hardcopy) หรืออิเล็กทรอนิกส์ (Online) ส่วนใหญ่จะประกอบด้วยรายการ
อาหารและเคร่ืองด่ืม โดยมีความถ่ีของการบริโภคในช่วงระยะเวลาหนึ่งให้เลือกตอบ แต่ใน  
บางแบบสอบถามอาจไม่มีขนาดบริโภคให้เลือกตอบ นอกจากนีอ้าจใช้เพ่ือวัดการบริโภคเฉพาะ
กลุ่มอาหารที่สนใจศกึษา แต่โดยส่วนใหญ่ใช้สอบถามทัง้อาหารและเคร่ืองด่ืมจากบริโภคทัง้หมด 
(Total diet) ดังนัน้มักจะมีรายการอาหารและเคร่ืองด่ืมให้เลือกตอบจ านวน 80-120 รายการ
เพ่ือให้ครอบคลุมการบริโภคมากที่สุด นอกจากนีอ้าจมีค าถามขนาดบริโภค (Portion หรือ Serving 
size)ให้เลือกตอบ เพ่ือให้ทราบปริมาณขนาดของอาหารและเคร่ืองด่ืมโดยเฉลี่ยของการบริโภค  
ในแต่ละชนิดได้ ทัง้นีป้ริมาณกับความถ่ีที่ได้จากการตอบแบบสอบถามจะถูกแปลผลเป็นปริมาณ  
การบริโภคปกติ โดยการค านวณ ดงันี ้(154) 

 
ทัง้นี ้ในบางกรณีอาจมีรูปภาพประกอบ เพ่ือให้ผู้ ตอบประมาณการปริมาณขนาด

บริโภคได้อย่างถูกต้องมากขึน้ ซึ่งแบบสอบถามที่ให้ตอบเพียงความถ่ีของการบริโภคอาหารแต่ละ
ชนิดอาจเรียกว่า Food propensity questionnaire แบบสอบถามความถ่ีการบริโภคอาหารมี
ความหลากหลาย เน่ืองจากรายการอาหารและเคร่ืองด่ืมในแบบสอบถามมีความแตกต่างกัน  
รวมถึงอาจมีขนาดบริโภคที่แตกต่างกัน จึงท าให้ถูกพฒันาไว้หลายรูปแบบ 

โดยปกติการวัดโดยใช้แบบสอบถามความถ่ีการบริโภคอาหารจะใช้เวลา 30-60 นาที
ในการตอบ เพ่ือให้ครอบคลุมการบริโภคทัง้หมด (Total diet intake) ของอาหารและเคร่ืองด่ืม 
นอกจากนี ้หากข้อมูลของแบบสอบถามเช่ือมโยงกับฐานข้อมูลองค์ประกอบของสารอาหารที่มี
ข้อมูลครบถ้วน จะท าให้ทราบปริมาณสารอาหารที่ได้รับ ทัง้นีใ้นการวดัการบริโภคตามปกติในช่วง
ระยะเวลาหนึ่ง การใช้แบบสอบถามความถ่ีการบริโภคอาหารอาจดีกว่าการใช้วิธี 24 HR เน่ืองจาก
สามารถเก็บข้อมลูได้เจาะจงกับช่วงเวลาที่ต้องการศกึษาข้อมูลการบริโภค  และมกัใช้เป็นเคร่ืองมือ
หลัก (The main dietary assessment instrument) ในการศึกษาขนาดใหญ่แบบไปข้างหน้า หรือ
การศึกษาเพ่ือประมาณการค่าเฉลี่ยการบริโภค แต่อาจจะพบการเกิดความคลาดเคลื่อน  

สารอาหารที่ได้รับต่อวนั = ความถ่ีในการบริโภคต่อวัน x ขนาดบริโภค (กรัม/มล.) x ปริมาณสารอาหารเฉลีย่ ต่อ กรัม/มล. 
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เชิงระบบ (Systematic error) ได้ จึงมีการน าวิธีที่มีอคติน้อยกว่า เช่น 24 HR หรือ การจดบันทึก 
มาใช้ในการเปรียบเทียบเพ่ือทดสอบความตรง ทัง้นีก้ารมีรายการอาหารเคร่ืองด่ืมที่ไม่ครบถ้วน
หรือไม่เหมาะสมอาจท าแบบสอบถามมีความยากต่อการใช้งานของกลุ่มตัวอย่าง นอกจากนี ้
แบบสอบถามความถ่ีการบริโภคอาหาร และแบบคัดกรอง เป็นวิธีการที่น าไปปฏิบัติที่ใช้ได้จริงและ
สะดวกในการเก็บข้อมูลของการศึกษาแบบย้อนหลัง (Case control)  เพ่ือให้ทราบข้อมูล 
การบริโภคที่สมัพนัธ์กับการเกิดโรค 

ข้อจ ากัด ของวิธี FFQ 
1. อาจเกิดความคลาดเคลื่อนเชิงระบบได้ จึงควรใช้เคร่ืองมือที่พบอคติ น้อยกว่าเพ่ือ

เป็นเคร่ืองมืออ้างอิง (Reference instrument) 
2. ไม่สามารถทราบรายละเอียดนอกเหนือจากรายการในแบบสอบถาม เช่น  

การบริโภคอาหารและเคร่ืองด่ืมที่นอกเหนือจากรายการในแบบสอบถาม เป็นต้น 
3. ไม่สามารถใช้กับประชากรอ่ืนได้ ต้องปรับให้เหมาะสมกับวฒันธรรมการบริโภค

ของประชากรที่ต้องการศกึษา เน่ืองจากบริบทการบริโภคมีชนิดของอาหารและเคร่ืองด่ืม ตลอดจน
ขนาดบริโภคอาจมีความแตกต่างกัน ในแต่ละกลุ่มประชากรของประเทศ (154) 

4. อาจเกิดการรายงานน้อยกว่าความเป็นจริงได้ เน่ืองจากขนาดบรรจุที่ไม่ชัดเจน 
(94) 

การทดสอบความตรง (Evaluation validity) ของวิธี FFQ 
การทดสอบความตรงของแบบสอบถามความถ่ีการบริโภคอาหารนัน้ สามารถใช้ได้

หลายวิธี ได้แก่ วิธีการตรวจจากดชันีชีว้ดัทางชีวภาพ วิธี 24 HR และวิธีการจดบันทกึ 
1. การตรวจจากดัช นี ชี ว้ัดทางชี วภาพ  เป็ น วิ ธีที่ ให้ ความถูก ต้องมากที่ สุด  

(The strongest class of validity) เช่นเดียวกันกับการทดสอบความตรงของวิธี 24 HR แต่ยังพบ
การใช้เฉพาะบางกลุ่มตัวอย่างที่มีจ านวนน้อย เน่ืองจากค่าใช้จ่ายสงู เป็นภาระกับกลุ่มตัวอย่าง 
ทัง้นีม้ีการศกึษาการทดสอบความตรงของวิธีแบบสอบถามความถ่ี โดยใช้การตรวจจากดัชนีชีว้ัด
ทางชีวภาพ ของการได้รับโปรตีน และการได้รับโซเดียม โดยพบว่า มีโอกาสเกิดการรายงาน 
น้อยกว่าความเป็นจริง และการรายงานมากกว่าความเป็นจริง  ได้ อย่างไรก็ตามยังไม่พบ 
การรายงานคลาดเคลื่อน ในสารอาหารตวัอ่ืน เน่ืองจากยังมีข้อมลูไม่เพียงพอ 

2. การเทียบด้วยเคร่ืองมือแบบอ่ืนที่ เป็นเคร่ืองมือรายงานการบริโภคอาหารด้วย
ตนเอง เป็นวิธีที่นิยมมากที่สุด เน่ืองจากไม่มีเคร่ืองมือที่สามารถวัดการบริโภคอาหารได้ทัง้หมด
โดยตรง อาจใช้ได้ทัง้ วิธี 24 HR ห รือ วิธีการจดบันทึก  ท าการศึกษาในประชากรเดียวกัน  
โดยเคร่ืองมือนัน้จะวัดการบริโภคระยะสัน้ ที่อยู่ในระหว่างช่วงเวลาที่ศึกษาด้วยแบบสอบถาม
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ความถ่ีการบริโภคอาหาร ซึ่งอาจต้องวัดด้วยวิธี 24 HR หรือ วิธีการจดบันทึก อย่างน้อย 2 ครัง้ที่
ห่างกัน เพ่ือหาค่าเฉลี่ย แล้วจึงน าผลมาเทียบกับแบบสอบถาม อย่างไรก็ตามไม่มีเคร่ืองมือใดที่
สามารถวัดการบริโภคได้อย่างสมบูรณ์แบบ จึงอาจพบว่า ความคลาดเคลื่อนจากการวดัของทัง้ 2 
วิธีมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ทัง้นี ้การวัดทัง้ 2 ครัง้ในระยะเวลาที่ห่าง 2-4 วัน เพ่ือหา
ค่าเฉลี่ย เป็นช่วงระยะเวลาที่ได้รับการยอมรับในหลายงานวิจัยส าหรับการทดสอบความตรงของ
แบบสอบถาม (155) นอกจากนี ้วิธีการจดบันทกึ อาจใช้เป็นเคร่ืองมือในการทดสอบความตรงของ
แบบสอบถาม เมื่อการวดัการบริโภคโดยตรงไม่สามารถท าได้ (63) 

4. การจดบันทึกการบริโภคอาหาร Food intake record (58, 147) 
การจดบันทึกอาหาร สามารถใช้ในการวดัการบริโภคอาหารทัง้หมด (Total dietary 

intake) หรือเฉพาะอาหารเคร่ืองด่ืมที่สนใจในการศึกษา เป็นการจดบันทึกด้วยตนเองถึง
รายละเอียดการบริโภคอาหารและเคร่ืองด่ืมในระยะสัน้ แต่ในบางกลุ่มอาจไม่สามารถจดบันทกึได้
ด้วยตนเอง เช่น เด็ก หรือ คนพิการ และควรมีค าแนะน าในการจดบันทึกให้กลุ่มตัวอย่าง ทัง้นี ้   
การจดบันทึกไม่มีข้อจ ากัดของรายการอาหาร โดยส่วนใหญ่มักใช้เวลาประมาณ 15 นาทีต่อวัน   
ท าให้ได้ข้อมูลตามเวลาจริง (Real time) ซึ่งแตกต่างจากการวัดวิธีอ่ืนที่ ข้อมูลมาจากความจ า 
(Memory) ของผู้ตอบเพียงอย่างเดียว  อย่างไรก็ตามกลุ่มตวัอย่างจะต้องได้รับค าแนะน าในการจด
บันทึก ซึ่งอาจมีรายละเอียดที่ผู้ วิจัยต้องการศึกษาเพ่ิมเติมเช่น ย่ีห้อ วิธีการปรุง หรือ สถานที่ใน  
การบริโภค โดยในการประมาณขนาดบริโภคอาจมีรูปภาพประกอบ เพ่ือช่วยให้ผู้บันทึกเข้าใจมาก
ย่ิงขึน้ นอกเหนือจากการจดบันทึกลงบนเอกสารแบบกระดาษแล้ว ในปัจจุบันอาจน าเทคโนโลยีมา
ช่วยในการจดบันทึก เช่น การใช้แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน หรือ อินเตอร์เน็ต ทัง้นีข้้อมูลการ
บริโภคอาหารที่ได้สามารถน ามารวมกลุ่มตามประเภทของอาหารหรือเคร่ืองด่ืม เช่น กลุ่มเคร่ืองด่ืม
รสหวานที่มีน า้ตาล นอกจากนีห้ากมีการบันทกึรายละเอียดมากขึน้เช่น สถานที่ เวลา และโอกาส
ในการบริโภค แหล่งของอาหารและเคร่ืองด่ืมที่น ามาบริโภค กิจกรรมที่ท าระหว่างการบริโภค จะท า
ให้ทราบรูปแบบของการบริโภคได้มากขึน้ อย่างไรก็ตามอาจมีเกิดการลืมจดบันทึกแล้วมาจด
บันทึกย้อนหลังเป็นเวลานาน ซึ่งท าให้ได้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนได้เน่ืองจากเป็นข้อมูลที่มาจาก
ความจ า 

นอกจากนี ้สามารถประมาณการการบริโภคอาหารตามปกติของกลุ่มตัวอย่างได้จาก 
การจดบันทึกอย่างน้อย 2 ครัง้ แล้วน ามาหาค่าเฉลี่ย  อย่างไรก็ตามหากต้องท าการจดบันทึก   
หลายครัง้อาจท าให้ความร่วมมือของกลุ่มตัวอย่างลดลง 
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การจดบันทึกสามารถใช้ เป็นเคร่ืองมืออ้างอิง  ในการทดสอบความตรงของ
แบบสอบถามความถ่ีการบริโภคอาหารได้ ซึ่งอาจต้องท าการจดบันทึกมากกว่า 1 ครัง้ ทัง้นีก้ารจด
บันทึกสามารถใช้หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรกับการบริโภคอาหาร โดยมีตัวแปรต้นเป็น  
การบริโภคอาหาร ไม่แนะน าให้ใช้การจดบันทึกในการเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงการบริโภค
อาหารหลงัจากให้กิจกรรมแทรกแซง (Intervention) เน่ืองจากอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ชั่วคราวเน่ืองมาจากการจดบันทกึทัง้ในกลุ่มควบคมุและกลุ่มทดลอง 

มีการศึกษา พบว่า วิธีการจดบันทึก  และวิธี 24 HR สามารถวัดการบริโภคได้
ใกล้เคียงกับการตรวจด้วยดัชนีชีว้ดัทางชีวภาพ ของการเผาผลาญพลงังานและโปรตีน มากกว่าวิธี
แบบสอบถามความถ่ีการบริโภคอาหาร อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ได้จากการจดบันทึกสามารถพบ  
การเกิดอคติ ได้จากการจดบันทกึที่ไม่ครบถ้วน และการน าไปสู่การแปลผลที่ผิดพลาด 

ข้อจ ากัด ของวิธีการจดบันทึกการบริโภคอาหาร 
1. สามารถท าได้ในกลุ่มตัวอย่างเพียงบางกลุ่ม อาจน าไปสู่การเกิดอคติจาก  

การเลือกกลุ่มตวัอย่าง 
2. หากกลุ่มตัวอย่างต้องท าการจดบันทึกหลายครัง้ อาจท าให้คุณภาพของข้อมูลที่

ได้ลดลง เน่ืองจากเป็นภาระมากขึน้ 
3. ต้องท าการจดบันทึกอย่างน้อย 2 ครัง้ เพ่ือน ามาหาค่าเฉลี่ย  จึงจะสามารถ

ประมาณการณ์บริโภคอาหารตามปกติได้ 
การทดสอบความตรง (Evaluation validity) ของวิธีการจดบันทึกการบริโภค

อาหาร 
การทดสอบความตรงของวิธีการจดบันทึกนัน้ สามารถใช้ได้หลายวิธี ได้แก่ การตรวจ

จาก Biomarker วิธีการสังเกต และเคร่ืองมืออ่ืนที่ เป็นเคร่ืองมือรายงานการบริโภคอาหารด้วย
ตนเอง 

1. การตรวจจากดัชนี ชีว้ัดทางชีวภาพ  เป็นวิธีที่ให้ความถูกต้องมากที่สุด  (The 
strongest class of validity) เช่นเดียวกันกับวิธีอ่ืนแต่ยังพบการใช้เฉพาะบางกลุ่มตัวอย่างที่มี
จ านวนน้อย เน่ืองจากค่าใช้จ่ายสูง ทัง้นีม้ีการศึกษาการทดสอบความตรงของวิธีการจดบันทึก   
โดยใช้การตรวจจากดัชนี ชีว้ัดทางชีวภาพ  ของการได้รับโปรตีน โพแทสเซียม และโซเดียม  
โดยพบว่า มีการเกิดการรายงานน้อยกว่าความเป็นจริง และ การรายงานมากกว่าความเป็นจริง  
ได้ อย่างไรก็ตามยังไม่พบการรายงานคลาดเคลื่อน ในสารอาหารตัวอ่ืน  เน่ืองจากยังมีข้อมูล 
ไม่เพียงพอ 
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2. การสังเกตการบริโภคอาหาร เป็นวิธีการทดสอบความตรงที่ให้ความถูกต้อง
รองลงมา (A second class of validity) โดยต้องมีผู้ สังเกตที่ได้รับการฝึกอบรมอย่างน้อย 1-2 คน 
ท าการสงัเกตกลุ่มตัวอย่างในระหว่างที่มีการจดบันทกึ มักจะท าในกลุ่มตัวอย่างที่มีจ านวนน้อย
และเจาะจง และยังคงพบการเกิดการรายงานน้อยกว่าความเป็นจริง ได้ 

3. การเทียบด้วยเคร่ืองมือแบบอ่ืนที่ เป็นเคร่ืองมือรายงานการบริโภคอาหารด้วย
ตนเอง เป็นวิธีที่นิยมมากที่สดุเช่น วิธี 24 HR โดยท าในประชากรเดียวกันและในช่วงเวลาเดียวกัน 
เพ่ือดคูวามสอดคล้องของผลที่ได้จากทัง้ 2 วิธี 

5. แบบคัดกรอง (Screeners) (58, 147) 
การคัดกรองมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาการบริโภคอาหารหรือเคร่ืองด่ืมที่เฉพาะเจาะจง 

หรือเพ่ือศึกษาการฝึกการควบคุมการบริโภคอาหารในช่วงระยะเวลาหนึ่ง (Long term diet)  
โดยทั่วไปมักจะเป็นระยะ 1 เดือนที่ผ่านมา หรือ 1 ปี ข้อมูลที่ได้จะใช้ประเมินเฉพาะการบริโภค
อาหารที่ เจาะจงซึ่งไม่ใช่การบริโภคอาหารโดยรวมทัง้หมด วิธีการที่ใช้ในการคัดกรองจะใช้
เคร่ืองมือวัดการบริโภคอาหารแบบย่อ ซึ่งอาจอยู่ ใน 2 รูปแบบคือ 1) แบบสอบถามความถ่ี 
การบริโภคอาหารแบบย่อ ซึ่งส่วนใหญ่มักจะไม่มีการสอบถามขนาดบริโภค ในแต่ละครัง้  
2) แบบสอบถามพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ซึง่จะเก่ียวกับพฤติกรรมการบริโภคทัว่ไปของอาหาร
ที่สนใจจะศึกษา ทัง้ 2 วิธี  เป็นเคร่ืองมือที่กลุ่มตัวอย่างตอบด้วยตนเอง แต่ในบางครัง้อาจใช้  
การสัมภาษณ์ หรือเป็นแบบสอบถามในรูปแบบเอกสาร หรือ อิเล็กทรอนิกส์ มกัใช้ เวลาประมาณ 
15 นาที ซึ่งแบบคัดกรองจะถูกพัฒนาขึน้มาใช้หลากหลายวัตถุประสงค์ในแต่ละกลุ่มประชากร 
และมีความหลากหลายทัง้ในรูปแบบ จ านวนข้อค าถาม และความยาว มักมีการปรับเปลี่ยนไป
ตามวัฒนธรรมของประชากรเพ่ือให้แสดงถึงอาหารและเคร่ืองด่ืม หรือพฤติกรรมที่สะท้อนมาจาก
ประชากรเฉพาะกลุ่ม ท าให้ผู้ ตอบเข้าใจค าถามได้ง่าย นอกจากนีม้ีการศึกษา พบว่า ในการวัด 
การบริโภค SSB ด้วยการคัดกรองด้วยเพียง 1 ค าถาม จะวดัการบริโภคได้ต ่ากว่าการใช้แบบคัด
กรอง 4 ค าถาม อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (156) 

แบบคัดกรองความ ถ่ีการบ ริโภค (Frequency-type screeners) สามารถใช้ใน 
การอธิบายการบริโภคของประชากรในช่วงระยะเวลาหนึ่งเมื่อวิธีการสัมภาษณ์หรือทรัพยากรมี
จ ากัด แต่อาจจะไม่เหมาะสมกับผู้ ตอบที่อาจสับสนเก่ียวกับตวัเลขความถ่ี เช่น เด็กเล็ก อย่างไรก็
ตาม การใช้แบบคัดกรองอาจพบความคลาดเคลื่อนเชิงระบบได้ จึงต้องน าไปเทียบกับเคร่ืองมือ
รายงานการบริโภคอาหารด้วยตนเองที่มีอคติ  น้อยกว่า เช่น วิธี  24 HR ห รือการจดบันทึก 
นอกจากนีแ้บบคัดกรองสามารถใช้ในการหาความสัมพันธ์การบริโภคกับตัวแปรอ่ืน เช่น  
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ในการศึกษาแบบย้อนหลงั (Case control) ที่มีการจ ากัดความสนใจเฉพาะการบริโภคบางอย่าง 
ซึง่ไม่ใช่การบริโภคอาหารทัง้หมด และมกัใช้เป็นเคร่ืองมือหลักในการศกึษาแบบไปข้างหน้าส าหรับ
การศึกษาที่มีการจ ากัดขอบเขตการบริโภคอย่างไรก็ตามการเกิดการรายงานคลาดเคลื่อน  
สามารถเกิดขึน้ได้ในเคร่ืองมือทุกชนิด รวมถึงแบบคัดกรอง มีการศึกษาเพียงเล็กน้อยเก่ียวกับ 
การเกิดการรายงานคลาดเคลื่อน ของแบบคดักรอง 

การวัดการบริโภคด้วยแบบคัดกรองเพียงครัง้เดียว สามารถใช้ในงานวิจัยที่มี
วตัถุประสงค์ในการศกึษาประมาณการค่าเฉลี่ยการบริโภคจากประชากรได้ แต่ควรมีการทดสอบ
ความตรงของเคร่ืองมือก่อนน าไปใช้ นอกจากนีย้ังสามารถน าไปศึกษาการบริโภคอาหารและ
เคร่ืองด่ืมตามนิสัยปกติของประชากรได้ ซึ่ง ต้องใช้แบบคัดกรองที่ทดสอบความตรงแล้ว
เช่นเดียวกัน เพ่ือลดอคติ  ที่อาจเกิดขึน้ หากต้องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโดยมี 
การบริโภคอาหารและเคร่ืองด่ืมเป็นตัวแปรต้น การวดัจากแบบคดักรองเพียงครัง้เดียวสามารถท า
ได้เช่นเดียวกัน แต่การวดัมากกว่า 1 ครัง้จะท าให้ลดอคติ ที่อาจเกิดขึน้ได้ดีกว่า 

ข้อจ ากัด ของแบบคัดกรอง 
1. อาจพบความคลาดเคลื่อนในการเก็บข้อมูลเช่นเดียวกับการใช้วิธีเก็บข้อมูล  

จากแบบสอบถามความถ่ีการบริโภคอาหาร ดังนัน้จึง ต้องน าเคร่ืองมือที่มีอคติ น้อยกว่ามาใช้ใน
การเทียบข้อมลูเพ่ือทดสอบความตรง 

2. ไม่สามารถได้ข้อมูลในรายละเอียด เช่น วิธีการปรุง ย่ีห้อ หรือ บริบทในการบริโภค
อาหารบางอย่างร่วมกันกับเคร่ืองด่ืม เป็นต้น 

3. แบบคัดกรองจะมีรายการอาหารหรือเคร่ืองด่ืมที่เฉพาะเจาะจงกับความสนใจ 
ในการศึกษาในกลุ่มประชากรที่ต้องการศึกษา จึงไม่สะท้อนถึงรูปแบบการบริโภคอาหารทัง้หมด 
และไม่สามารถใช้กับกลุ่มประชากรอ่ืนได้ 

การทดสอบความตรง (Evaluation validity) ของแบบคัดกรอง 
การทดสอบความตรงของแบบคัดกรอง  นัน้ สามารถใช้ได้หลายวิธี ได้แก่ การตรวจ

จาก Biomarker และเคร่ืองมืออ่ืนที่เป็นเคร่ืองมือรายงานการบริโภคอาหารด้วยตนเอง 
1. การตรวจจากดัช นี ชี ว้ัดทางชี วภาพ  เป็ น วิ ธีที่ ให้ ความถูก ต้องมากที่ สุด  

(The strongest class of validity) เช่นเดียวกันกับวิธีอ่ืนแต่ยังพบการใช้เฉพาะบางกลุ่มตวัอย่างที่
มีจ านวนน้อย เน่ืองจากค่าใช้จ่ายสูง ทัง้นีม้ีการศึกษาการทดสอบความตรงของแบบคัดกรอง
ความถ่ีการบริโภคโซเดียม 42 ข้อ โดยใช้การตรวจจากดชันีชีว้ดัทางชีวภาพ ของการได้รับโซเดียม 
โดยพบว่า มีความสมัพนัธ์ทางบวก อย่างไรก็ตามยังไม่พบการรายงานคลาดเคลื่อน  ในสารอาหาร
ตวัอ่ืน เน่ืองจากยังมีข้อมลูไม่เพียงพอ 
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2. การเทียบด้วยเคร่ืองมือแบบอ่ืนที่ เป็นเคร่ืองมือรายงานการบริโภคอาหารด้วย
ตนเองซึ่งเป็นวิธีการทดสอบความตรงที่ให้ความถูกต้องรองลงมา (A second class of validity) 
และยังเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมมากที่สุด โดยใช้เคร่ืองมือทัง้ 2 แบบ ในเวลาเดียวกันหรือเวลา
ใกล้เคียงกัน อย่างไรก็ตามวิธีการทดสอบความตรงด้วยเคร่ืองมือยังไม่มีความสมบูรณ์ 100% 
เน่ืองจากไม่มีเคร่ืองมือใดที่สามารถวัดการบริโภคที่แท้จริงได้อย่างสมบูรณ์แบบ 

สรุปได้ว่า การเลือกวิธีการวัดการบริโภคอาหารและเคร่ืองด่ืมในการศึกษาวิจั ย 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงในงานวิจัยเก่ียวกับการบริโภคอาหาร วิธีการวัดการบริโภคอาหารควรต้องมี
ความตรง แต่ต้องไม่มีค่าใช้จ่ายสูง และไม่เป็นภาระกับกลุ่มตัวอย่างและผู้ วิจัยมากจนเกินไป  
และควรได้ข้อมูลที่บ่งบอกถึงการบริโภคอาหารตามปกติ หรือ เป็นข้อมูลเฉลี่ย ซึ่งไม่ใช่ข้ อมูล 
การบริโภคอาหารในระยะสัน้ อย่างไรก็ตาม การเลือกวิธีเก็บข้อมูลการบริโภคอาหารจะเลือกตาม
วตัถุประสงค์และข้อมลูที่ต้องการได้รับ (153) ส าหรับการวดัการบริโภคอาหารและเคร่ืองด่ืมในเด็ก
และวยัรุ่น หากใช้วิธีการสมัภาษณ์ที่ยาวนานหรือการตอบแบบสอบถามความถ่ีการบริโภคอาหาร
ที่มีข้อค าถามจ านวนมาก จะท าให้ เกิดความเบ่ือหน่ายได้ ดังนัน้หากน าวิธีการใหม่โดยใช้
เทคโนโลยีมาช่วยจะท าให้ความสามารถในการวิเคราะห์ค าตอบของเด็กดีขึน้ (152) 

จากตาราง 6 เมื่อพิจารณาข้อดีและข้อจ ากัดของเคร่ืองมือ ในงานวิจัยนีเ้ลือกใช้
วิธีการวัดการบริโภค SSB โดยการพัฒนาเป็นแบบสอบถามความถ่ีการบริโภคอาหาร เน่ืองจาก
วตัถุประสงค์ของเคร่ืองมือต้องการให้ทราบถึงการบริโภค SSB ระยะยาวที่เป็นนิสยัปกติ (Habitual 
intake patterns) ของวัยรุ่น และสามารถตอบได้ด้วยตนเอง ได้ข้อมูลการบริโภคเป็นปริมาณการ
บริโภคเฉลี่ย และปริมาณน า้ตาลที่ได้รับโดยเฉลี่ย ซึง่แบบสอบถามความถ่ีการบริโภคอาหาร เป็น
วิธีที่สามารถได้ข้อมูลลักษณะการบริโภค  SSB ในระยะยาวตามนิสัยปกติที่ ผ่านมา  และใน
การศึกษานี ้มีกลุ่มตวัอย่างเป็นวัยรุ่น ซึง่เหมาะกับการวดัการบริโภคด้วยแบบสอบถามความถ่ีการ
บริโภคอาหาร (152) ทัง้นี  ้วิธีการ 24 HR และวิธีการจดบันทึก  อาจไม่ เหมาะที่จะน ามาเป็น
เคร่ืองมือที่สามารถน าไปใช้ในการวัดการบริโภคตามปกติของวัยรุ่นได้ในระยะยาว เน่ืองจาก
จ าเป็นต้องใช้ทรัพยากรจ านวนมาก ใช้เวลานาน และเป็นภาระของกลุ่มตวัอย่าง (63) ดงันัน้วิธีการ
วดัการบริโภค SSB ในวยัรุ่น โดยใช้แบบสอบถามความถ่ีการบริโภคอาหารจึงเป็นเคร่ืองมือที่มี
ความเหมาะสม และนิยมน าไปใช้ในงานวิจัย อย่างไรก็ตาม แบบสอบถามที่พฒันาขึน้ในงานวิจัยนี ้
ผู้ วิจัยเลือกทดสอบคณุภาพของเคร่ืองมือ เทียบกับข้อมลูที่ได้จากวิธีการจดบันทกึ เน่ืองจากเป็นวิธี
ที่ได้ข้อมูลที่ละเอียดมากกว่าวิธี 24HR และกลุ่มตัวอย่างสามารถจดบันทึกทันทีได้ตลอดเวลา 
ข้อมลูจึงไม่ได้มาจากความทรงจ าเพียงอย่างเดียว 
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ตาราง 6 แสดงสรุปข้อดีและข้อจ ากัดของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวัดการบริโภค (58, 147) 
 

เคร่ืองมือ ข้อดี ข้อจ ากัด 
แบบสอบถามความถ่ีการ
บริโภคอาหาร (FFQ) และ
แบบสอบถามการบริโภค
อย่างย่อ (Screener) 

1.สะดวกในการน าไปเก็บข้อมลู 
2. ใช้เวลาน้อยกว่าวิธีอ่ืน  
3. ใช้งบประมาณน้อย  
4. เหมาะกับการส ารวจในกลุ่ม
ตวัอย่างขนาดใหญ่ 

1. เป็นการตอบข้อมลูย้อนหลงั จึงอาจ
ท าให้จดจ าค าตอบได้ไม่ครบถ้วน 
2. อาจตอบปริมาณการบริโภคไม่
ถกูต้องเท่าที่ควร 

การสมัภาษณ์ย้อนหลงั 24 
ชัว่โมง (24HR) 

1. ผู้สมัภาษณ์สามารถช่วย
กระตุ้นให้ผู้ตอบจดจ าได้  
2. อตัราการตอบกลบัข้อมลูสงู 
แต่ขึน้อยู่กับทกัษะของผู้
สมัภาษณ์ 

1. ผู้ตอบอาจจดจ าค าตอบไม่ได้  
2. อาจตอบข้อมลูปริมาณการบริโภค
ไม่ถกูต้อง  
3. ข้อมลูที่ได้ไม่ใช่นิสยัการบริโภคใน
ระยะยาว  
4. หากต้องการเก็บข้อมลูระยะยาว 
ต้องนดัมาหลายครัง้ รบกวนกลุ่ม
ตวัอย่างมาก  
5. ค่าใช้จ่ายสงู  
6.ผู้สมัภาษณ์ต้องมีความเชีย้วชาญ 

การจดบนัทกึการบริโภค 
(Food intake record)  

1. ได้ผลที่ค่อนข้างถกูต้อง  
2. ได้ข้อมลูที่มีรายละเอียดมาก
ขึน้  
3. สามารถจดบนัทึกได้
ตลอดเวลาที่สะดวก  
4. ข้อมลูไม่ได้มาจากความทรง
จ าเพียงอยา่งเดียว  

1. ต้องอาศยัความร่วมมือของกลุ่ม
ตวัอย่างเป็นอยา่งมาก  
2.ความนา่เชื่อถือของข้อมลูขึน้อยู่กับ
ความใสใ่จของกลุ่มตวัอย่าง  
3.รบกวนเวลากลุ่มตวัอย่าง  
4. ผู้ตอบอาจจดจ าค าตอบไม่ได้  
5.หากต้องจดบนัทึกเป็นเวลานานอาจ
ไม่ได้รับความร่วมมือ 

การตรวจด้วยดชันีชีว้ดัทาง
ชีวภาพ (Biomaker) 

1. ข้อมลูถกูต้อง แม่นย า  1. ค่าใช้จ่ายสงู  
2. ยงัจ ากัดการตรวจกับกลุ่มคนเพียง
บางกลุ่ม  
3. ไม่เป็นข้อมลูการบริโภคระยะยาว  
4.ต้องนดัหมายมาตรวจหลายครัง้ 
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ความส าคัญของเคร่ืองมือวัดการบริโภคเคร่ืองด่ืมรสหวานท่ีมีน า้ตาล 
จากแนวคิดขององค์การอนามัยโลกที่อธิบายสาเหตุของการเกิดโรคเรือ้รัง (157)  

ที่มีแนวคิดเร่ิมจากปัจจัยทางสังคม เศรษฐกิจ ประเพณี สิ่งแวดล้อม ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตาม 
โลกาภิวัตน์  ความเป็นชุมชนเมือง และประชากร นอกจากนีย้ั งมี  ปั จจัย เสี่ยงที่สามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ เช่น การกินอาหารที่ไม่เหมาะสม การขาดการออกก าลังกาย การสูบบุหร่ี และ
ปัจจัยเสี่ยงที่ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ได้แก่ อายุ พันธุกรรม โดยน าไปสู่การเกิด ความดันที่
สูงขึน้ น า้ตาลในเลือดสูง ระดับไขมันในเลือดผิดปกติ โรคอ้วน/น า้หนักเกิน และน าไปสู่เกิดโรค
เรือ้รังที่ส าคัญ ได้แก่ โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็ง โรคระบบทางเดินหายใจเรือ้รัง 
โรคเบาหวาน หากน าเคร่ืองมือที่พัฒนาขึน้มาช่วยคดักรองก่อนการเกิดโรค ซึ่งเป็นการจัดการกับ
ปัจจัยเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงได้ของการเกิดโรคเรือ้รัง ได้แก่ปัจจัยเสี่ยงเก่ียวกับการบริโภคอาหารที่ไม่
เหมาะสม  โดยหนึ่งในอาหารที่องค์อนามยัโลกได้แนะน าให้จ ากัดการบริโภคคือ เคร่ืองด่ืมรสหวาน
ที่มีน า้ตาล (14) 

เคร่ืองมือที่พัฒนาขึน้มาใช้ส าหรับวัดการบริโภคเพ่ือช่วยในการคัดกรอง/เฝ้าระวัง
วัยรุ่นที่ เป็นผู้ บริโภค SSB เป็นประจ า ตลอดจนติดตามการเปลี่ยนแปลงการบริโภคในอนาคต  
ท าให้ทราบถึงกลุ่มคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคเรือ้รังในอนาคต   เพ่ือช่วยในการป้องการเกิด
โรคเรือ้รัง ซึ่งจัดเป็นการป้องกันโรคระยะแรก (Primary prevention) มุ่งเน้นที่การลดการบริโภค 
SSB ซึ่งเป็นแหล่งอาหารที่มีน า้ตาลเป็นหลัก โดยด าเนินการในกลุ่มวัย รุ่น เน่ืองจากข้อมูล
สนับสนุนที่พบว่า มีการบริโภค SSB มากกว่ากลุ่มอ่ืน ทัง้นี ้หากมีการคดักรองวัยรุ่นที่บริโภค SSB 
เป็นประจ าได้ ก็จะช่วยให้สามารถลดการเกิดโรคเรือ้รังเมื่อเติบโตเป็นผู้ ใหญ่ได้โดยเฉพาะโรคอ้วน 
ดงันัน้ก่อนมีการพัฒนาโปรแกรมหรือกิจกรรมแทรกแซงในการจัดการกับปัญหาการบริโภค SSB 
การมีเคร่ืองมือวดัการบริโภค SSB ที่เหมาะสมกับกลุ่มวยัรุ่นและมีคณุภาพดีจึงเป็นสิ่งส าคญั 
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ภาพ 2 แสดงสาเหตุของการเกิดโรคเรือ้รัง 

 
ท่ีมา: ประยุกต์จากสาเหตขุองการเกิดโรคเรือ้รังขององค์การอนามยัโลก (157) 

การวัดการบริโภคเคร่ืองด่ืมรสหวานท่ีมีน า้ตาล  
การวัดการบริโภค SSB มีการศึกษามาอย่างต่อเน่ืองในหลายประเทศ ซึง่เคร่ืองมือที่

ใช้วดัการบริโภคมกัจะพฒันาและใช้เฉพาะกลุ่มตวัอย่างที่มีวฒันธรรมการบริโภคใกล้เคียงกัน 
จากการศึกษาทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเก่ียวกับวิธีการวดัการบริโภค SSB    

ใน เด็กและผู้ ให ญ่ ในกลุ่มประเทศแถบยุโรป พบว่า  ส่วนใหญ่ ใช้ วิ ธีวัดการบ ริโภคโดยใช้
แบบสอบถามความถ่ีการบริโภคอาหาร ทัง้ในรูปแบบเอกสาร  (Hardcopy) และอิเล็กทรอนิกส์ 
(Online) อาจมีทัง้ข้อค าถามของอาหารและเคร่ืองด่ืมในฉบับเดียวกัน หรืออาจมีเฉพาะเคร่ืองด่ืม
โดยศึกษาช่วงระยะการบริโภค (Reference period) ตัง้แต่ 1 สัปดาห์ไปจนถึง 1 ปี  ส่วนใหญ่       
ให้เลือกตอบเพียงความถ่ีการบริโภค มีเพียงบางการศึกษาที่ทดสอบความตรง โดยเทียบกับวิธี 24 
HR หรือ การจดบันทกึ และทดสอบความเที่ยง โดยการทดสอบการวดัแล้ววดัซ า้ ที่ระยะห่าง 7-14 
วนั นอกจากนีบ้างแบบสอบถามมีรูปภาพประกอบช่วยทบทวนความจ าในการระบุขนาดบริโภค 
ท าให้ได้ค าตอบที่ชัดเจนมากขึน้ (67) จะเห็นได้ว่าเคร่ืองมือที่ใช้วัดการบริโภคที่ใช้ในกลุ่มประเทศ
แถบยุโรปจะมีรายการค าถามทัง้อาหารและเคร่ืองด่ืมในแบบสอบถามเดียวกันเป็นส่วนใหญ่ตาม
วตัถุประสงค์ของการศกึษาและสอดคล้องกับวฒันธรรมการบริโภคของแต่ละประเทศ 

นอกจาก นี  ้มี ก ารศึกษาวิธี การวัดการบ ริโภคอาหารในระบบการเฝ้าระวัง 
(Surveillance system) ในกลุ่มวัยรุ่น ในยุโรป อเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ 
พบว่า วิธีการวัดการบริโภคอาหารส่วนใหญ่ใช้วิธี 24 H Recall และแบบสอบถามความถ่ีการ

หมายถึงผลลพัธ์ที่ได้จากการศกึษา เคร่ืองมือแบบสอบถามการบริโภค SSB* 

 

ปัจจัยสภาวะทาง
สงัคม เศรษฐกิจ 
ส่ิงแวดล้อม 

ปัจจัยเส่ียงท่ี
เปล่ียนแปลงได้  

• อาหาร 

• การมีกิจกรรมทาง
กายที่ไมเ่หมาะสม 

• การสบูบหุร่ี 
ปัจจัยเส่ียงท่ี
เปล่ียนแปลงไม่ได้ 

• อาย ุ

• กรรมพันธุ์  

ความดันสงู ไขมนัสงู น า้ตาล
ในเลือดสงู น า้หนักเกิน/อ้วน 

การเกิด 
โรคเรือ้รัง 

เคร่ืองมือแบบสอบถามการ
บริโภค SSB* 

น าไปใช้ประเมิน ติดตามการ
บริโภค SSB 

การป้องกันก่อน 
เกิดโรค 
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บริโภค (FFQ) ห รือทัง้  2 วิ ธี ร่วมกัน ซึ่งอาจให้ตอบ ด้วยตน เองหรือใช้การสัมภาษณ์  ซึ่ ง
แบบสอบถามความถ่ีการบริโภคมักจะรวมรายการค าถามของอาหารและเคร่ืองด่ืมด้วย อาหาร
แบ่งเป็น ผลไม้ ผัก มนัฝร่ัง อาหารเช้าธัญญาหาร (Cereals) นม/ผลิตภณัฑ์จากนม เนือ้/ผลิตภณัฑ์
จากเนือ้ ปลา อาหารจานด่วน ขนมทานเล่น /พิชซ่า/แซนวิช ไข่ ผลิตภัณ์จากไขมัน ของหวาน 
(รวมถึง เค้ก ลูกอม ไอศกรีม) ส่วนของค าถามรายการเคร่ืองด่ืมแบ่งออกเป็น น า้เปล่า น า้ผัก
ผลไม้100%  น า้อดัลม และ เคร่ืองด่ืมเกลือแร่  ซึ่งจ านวนรายการอาหารและเคร่ืองด่ืมมีตัง้แต่ 3 ถึง 
39 รายการ ความถ่ีในการเลือกตอบมีตัง้แต่เป็นค าถามปลายเปิดให้เติมตัวเลข  ถึงความถ่ี 8 
ตัวเลือก ช่วงเวลาอ้างอิงมีหลายแบบ ได้แก่ 1 วันที่ผ่านมา1 สัปดาห์ที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา 
และ ระยะเวลาปกติ (158) 

จากการทบทวนวรรณกรรม เน่ืองจากการตรวจด้วยดัชนีชีว้ัดทางชีวภาพที่ใช้วัด
น า้ตาล จากการบริโภค SSB ยังเป็นวิธีการที่ยังจ ากัดการศกึษาอยู่เฉพาะกลุ่ม (150, 151) จึงยังไม่
สามารถน าไปตรวจวัดในประชากรกลุ่มอ่ืนอย่างแพร่หลาย ปัจจุบันจึงยังนิยมใช้การเก็บข้อมลูจาก
แบบสอบถามความถ่ีการบริโภคอาหารเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งนอกจากการใช้แบบสอบถามความถ่ี     
การบริโภคอาหาร (FFQ) ที่มีทัง้รายการอาหารและเคร่ืองด่ืมแล้ว ยังมีการพัฒนาเคร่ืองมือหรือ
วิธีการวดัการบริโภคเคร่ืองด่ืมโดยเฉพาะ ดงัตวัอย่างในตาราง 5 ซึง่มีรายละเอียดต่อไปนี ้

1. Block Kid Questionnaire (BKQ) 
2. The screener 
3. Beverage and Snack Questionnaire (BSQ) 
4. Beverage Intake Questionnaire (BEVQ) 
5. Food frequency questionnaire ส าหรับเด็กวยัรุ่นในประเทศเดนมาร์ก 
6. Spanish beverage intake questionnaire 
7. Beverage Frequency Questionnaire (BFQ) 
 
1. Block Kid Questionnaire (BKQ) (159)   

ปี 2008 มีงานวิจัยในสหรัฐอเมริกา ได้พัฒนาเคร่ืองมือที่มี ช่ือว่า Block Kid 
Questionnaire (BKQ) ใช้ส าหรับการวดัการบริโภคอาหารและเคร่ืองด่ืมระหว่าง 7 วนั ที่ผ่านมาใน
กลุ่มวยัรุ่นอายุ 10-17 ปี  มีค าถาม 72 ข้อ โดยมีเคร่ืองด่ืมในค าถามเพียง นม โยเกิร์ต น า้ผลไม้ ซึ่ง
เคร่ืองมือนีเ้ป็นแบบสอบถามความถ่ีการบริโภคอาหาร  ในรูปแบบที่มีความถ่ีให้เลือกตอบ 
แบ่งเป็น 6 ช่วง โดยมีความถ่ีเร่ิมตัง้แต่ไม่บริโภค ถึง บริโภคทกุวัน และมีขนาดบริโภคให้เลือกตอบ 
แบ่งเป็น 3-4 ช่วง ตามประเภทของอาหาร เช่น ผัก มีให้เลือกตอบ ¼ ถ้วย ½ ถ้วย 1 ถ้วย และ 2 
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ถ้วย แต่ในงานวิจัยไม่พบการระบุถึงขนาดการบริโภคเคร่ืองด่ืมที่ให้เลือกตอบ มีการน ารูปภาพ
แสดงขนาดบรรจุของอาหารมาช่วยประกอบการเลือกตอบ มีการทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือทัง้
ความตรงและความเที่ยง โดยแยกกลุ่มตัวอย่างในการทดสอบความตรงและความเที่ยง ในการ
ทดสอบความตรงใช้การเทียบข้อมูลค่าเฉลี่ยการบริโภคต่อวัน (Mean daily consumption) ที่ได้
จากแบบสอบถามเทียบกับวิธี 24 HR โดยการสัมภาษณ์ทางโทรศพัท์ จ านวน 2 ครัง้และทดสอบ
ความเที่ยงโดยการวดัแล้ววัดซ า้ ที่มีระยะห่าง 1 เดือน ข้อมูลที่ได้จาก BKQ จะถูกน ามาวิเคราะห์
สารอาหารแต่ละกลุ่มโดยใช้ฐานข้อมูลจากระบบข้อมูลการบริโภคอาหาร (Block Dietary Data 
Systems) ของสหรัฐอเมริกา ผลการศกึษา พบว่า BKQ มีความตรงในสารอาหารบางชนิด และมี
ความเที่ยง โดยดจูากค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ภายในชัน้ (ICC) > 0.3 อย่างไรก็ตามการศึกษานี ้
มีจ านวนกลุ่มตวัอย่างขนาดเล็ก จึงอาจจะไม่สามารถอ้างอิงไปยังประชากรกลุ่มอ่ืนได้  

2. The screener (155) 
ต่อมาในปี 2009 ในสหรัฐอเมริกา Nelson et al. พัฒนาเคร่ืองมือวัดการบริโภค

ฉบับย่อที่ เรียกว่า The screener ใช้ส าหรับวัดการบริโภคอาหารจานด่วน (Fast food)  และ
เคร่ืองด่ืมในระหว่าง 1 เดือน ที่ผ่านมาส าหรับวยัรุ่นอายุ 11 – 18 ปี มีข้อค าถาม 22 ข้อ (เคร่ืองด่ืม 
9 ข้อ) มีความถ่ีให้เลือกตอบของเคร่ืองด่ืมแบ่งเป็น 9 ช่วง ตัง้แต่ ไม่บริโภคหรือไม่ค่อยบริโภค ถึง 
ตัง้แต่ 3 ครัง้หรือมากกว่า3 ครัง้ต่อวัน มีปริมาณขนาดบริโภคให้เลือกตอบ 4 ช่วง ตัง้แต่ น้อยกว่า 1 
กระป๋อง 1 กระป๋อง (ขนาด 12 ออนซ์)  มากกว่า 1 กระป๋อง และ ไม่เคยด่ืมน า้อดัลม ไม่มีรูปภาพ
ประกอบการเลือกตอบขนาดบริโภค มีการทดสอบคณุภาพเคร่ืองมือทัง้ความตรง  และความเที่ยง 
โดยแยกกลุ่มตัวอย่างในการทดสอบความตรงและความเที่ยง ในการทดสอบความตรงใช้การเทียบ
ข้อมูลที่ได้กับวิธี 24 HR โดยการสัมภาษณ์ทางโทรศพัท์ จ านวน 3 ครัง้ ภายในระยะเวลา 15 วัน 
และ โดยมีทดสอบการวัดแล้ววัดซ า้ (Test retest reliability) ระยะห่าง 7-14 วัน ใช้ฐานข้อมูล
สารอาหารของสหรัฐอเมริกา ผลการศึกษา พบว่า The screener  มีความเที่ยงอยู่ในระดบัความ
สอดคล้องดี  (Substantial) โดยมีค่าสัมประสิท ธ์ิสหสัมพันธ์แบบสเปีย ร์แมน (Spearman 
correlation coefficient) และค่าสถิติแคปปา (Kappa statistics) > 0.60 และความตรง อยู่ ใน
ระดับ Fair  อย่างไรก็ตามกลุ่มตัวอย่างในการศึกษานีน้ ามาจากในการศึกษาแบบไปข้างหน้า 
(Cohort) ขนาดใหญ่ กลุ่มตัวอย่างจึงอาจมีความเข้าใจในการวิจัยสงูอยู่แล้ว จึงอาจส่งผลต่อความ
เที่ยงและความตรงของการศกึษาครัง้นี ้  

3. Beverage and Snack Questionnaire (BSQ) (68) 
ในปี เดียวกัน 2009 ในสหรัฐอเมริกา Neuhouser et al. ได้พัฒนาเคร่ืองมือที่

เรียกว่า Beverage and Snack Questionnaire (BSQ) ใช้ส าหรับวัดการบริโภค อาหารจานด่วน 
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และเคร่ืองด่ืมในระหว่าง 1 สปัดาห์ที่ผ่านมา และเพ่ือประเมินผลตามนโยบายลดการบริโภคอาหาร
จานด่วน และเคร่ืองด่ืมของโรงเรียนส าหรับวยัรุ่นที่ศกึษาอยู่ในมัธยมศึกษาปีที่ 1  (7th grade) ซึ่ง 
BSQ มีข้อค าถาม 19 ข้อ ประกอบด้วยค าถามส าหรับเคร่ืองด่ืม 9 ข้อ Snack และขนมหวาน 8 ข้อ 
ผักและผลไม้ 2 ข้อ โดย BSQ เป็น แบบสอบถามความถ่ีการบริโภคอาหาร ที่มีความถ่ีให้เลือกตอบ 
แบ่งเป็น 7 ช่วง ตัง้แต่ ไม่เคยหรือน้อยกว่า 1 ครัง้ต่อสัปดาห์  ถึง มากกว่า 4 ครัง้ต่อวัน และน ามา
หาค่าเฉลี่ยความถ่ีต่อสัปดาห์ โดยให้ระบุว่าบริโภคในโรงเรียนหรือหลงัเลิกเรียน ไม่มีขนาดบริโภค
ให้เลือกตอบ มีการทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือทัง้ความตรงและความเที่ยง โดยมีกลุ่มตวัอย่างกลุ่ม
เดียวกัน ทดสอบการวดัแล้ววดัซ า้ ระยะห่าง 14 วนั ทดสอบความตรงใช้การเทียบข้อมูลที่ได้กับ
วิธีการจดบันทกึ เป็นเวลา 4 วนั (วนัที่มาโรงเรียน 3 วนั และวนัหยุด 1 วัน) โดยท าการจดบันทกึใน
สปัดาห์ก่อนที่จะเร่ิมท าการวัดด้วยแบบสอบถาม BSQ ครัง้ที่ 2  ไม่มีการหาปริมาณสารอาหารที่
ได้รับ จึงไม่มีการเทียบกับฐานข้อมูล ผลการศกึษา พบว่า BSQ จากการทดสอบการวัดแล้ววดัซ า้ 
ส าหรับเคร่ืองด่ืมที่บริโภคภายในโรงเรียน มีค่า r =0.74 และอาหารที่บริโภคนอกโรงเรียน มีค่า  r = 
0.73 ถึง 0.77 และ ทัง้นี เ้น่ืองจาก BSQ มีข้อค าถามปลายปิดทัง้หมด จึงอาจพบได้ว่ารายการ
อาหารและเคร่ืองด่ืมบางชนิด อาจไม่พบในข้อค าถาม  

4. Beverage Intake Questionnaire (BEVQ)  
ในปี 2010 สหรัฐอเมริกา Hedrick et al. ได้พัฒนาเคร่ืองมือช่ือ The Beverage 

Intake Questionnaire (BEVQ) เพ่ือประมาณการค่าเฉลี่ย (g, kcal) การบริโภคเคร่ืองด่ืมทุกชนิด
ในแต่ละวนัในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา ในการพฒันาครัง้แรกมีกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ ใหญ่ อายุ 21 ปีขึน้
ไป BEVQ เป็นแบบสอบถามความถ่ีการบริโภคอาหาร ที่มีทัง้ความถ่ีและขนาดบริโภคให้เลือกตอบ    
มี 19 ข้อค าถามที่เป็นรายการเคร่ืองด่ืมทัง้หมดครอบคลุมทุกประเภทตามบริบทการบริโภคของ
ประชากร โดยมีค าถามปลายเปิดส าหรับเคร่ืองด่ืมอ่ืนเพ่ิมเติม 1 ข้อ จึงมีช่ือย่อเรียกว่า BEVQ-19 
มีตวัอย่างประกอบในแต่ละข้อ มีความถ่ีให้เลือกตอบ  แบ่งเป็น 7 ช่วง ตัง้แต่ ไม่เคยบริโภคหรือน้อย
กว่า 1 ครัง้ ต่อสปัดาห์ ถึง มากกว่า 3 ครัง้ต่อวัน มีปริมาณขนาดบริโภคให้เลือกตอบ 5 ช่วง ตัง้แต่ 
น้อยกว่า 6 ออนซ์ ถึง มากกว่า 20 ออนซ์ ไม่มีรูปภาพประกอบการเลือกตอบขนาดบริโภค มีการ
ทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือทัง้ความตรงและความเที่ยง โดยมีกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียวกัน มีการเก็บ
ปัสสาวะส าหรับตรวจค่าความถ่วงจ าเพาะของปัสสาวะ (Urinary specific gravity) เพ่ือหา
ปริมาณของเหลวที่บริโภคไปทัง้หมด (Total fluid intake) และเพ่ือส่งเสริมให้มีการรายงานการ
บริโภคเคร่ืองด่ืมอย่างถูกต้อง  มีการทดสอบการวดัแล้ววัดซ า้ โดยมีระยะห่าง 14 วนั ทดสอบความ
ตรงโดยการเทียบข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามกับวิธีการจดบันทึก เป็นเวลา 4 วนั (1 วนัหยุด และ 



 53 

3 วันธรรมดา) วิเคราะห์สารอาหารโดยโปรแกรมวิเคราะห์สารอาหาร  (Nutritional analysis 
software) ผลการศึกษา พบว่า การทดสอบความตรง จากข้อมูล BEVQ1 กับ วิธีการจดบันทึก  
พบค่าปริมาณ เคร่ือง ด่ืมที่บ ริโภคทั ง้หมด (Total beverage intake)  (ก รัม )ไม่ แตก ต่างกัน  
(P-value = 0.567) และ การรายงานปริมาณการบริโภคเคร่ืองด่ืมแต่ละวันทัง้หมด  (กรัม) จาก 
BEVQ1 กับ วิธีการจดบันทกึ มีความสัมพนัธ์กัน และการทดสอบการวดัแล้ววดัซ า้ พบว่า BEVQ1 
และ BEVQ2 ได้ข้อมูลไม่มีความแตกต่างกัน และพบว่า ค่าความถ่วงจ าเพาะของปัสสาวะไม่
แตกต่างกัน (63)  ต่อมาในปี 2012  Hedrick et al. ได้พัฒนาจาก BEVQ-19 เป็น BEVQ-15 โดย
ท าการศึกษาในกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 18 ปีขึน้ไป ใช้สถิติการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ 
Exploratory factor analysis (EFA) ในการรวมกลุ่มตัวแปร(ข้อค าถาม) เพ่ือลดความยาวของข้อ
ค าถามใน BEVQ-19 ให้สัน้ลง ได้เป็น BEVQ-15 ฉบับย่อ (Reduced version) รายการเคร่ืองด่ืมที่
ตดัออกได้แก่ น า้ผัก (Vegetable juice) เคร่ืองด่ืมผสมแอลกอฮอล์ (Mixed alcoholic drinks) และ
เคร่ืองด่ืมทดแทนมืออาหาร (Meal replacement drinks) มีการรวม เคร่ืองด่ืมเกลือแร่ (Sports 
drinks) ไว้ในกลุ่มเดียวกับ  เคร่ืองด่ืมให้พลังงาน (Energy drinks) กลุ่มตัวอย่างใช้เวลาท า
แบบสอบถามประมาณ 2 นาที และทดสอบความเที่ยงส าหรับปริมาณเคร่ืองด่ืมทัง้หมด (Total 
beverage) (กรัม) และ ปริมาณเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาล (Total SSB) (กรัม) จากการหาค่า 
สัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบัค ได้ 0.997 และ 0.994 ตามล าดับ และทดสอบความตรงตาม
เกณฑ์ ของ BEVQ-15 เทียบกับ การจดบันทึก 3 วัน พบว่า มีความสัมพันธ์กัน ยกเว้น นมไขมัน
เต็ม (Whole milk) ทัง้นีก้ลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการทดสอบ EFA กับการทดสอบความตรงเป็นคนละ
กลุ่มกัน นอกจากนี  ้ กลุ่มตัวอย่างมี ค่าBMI ค่อนข้างสูงจึงอาจจะมีผลต่อการน าไปกับประชากร
ทัว่ไป (61) 

ในปี  2016  Lora et al. (64)  จึงได้น า BEVQ-15 มาพัฒนาต่อโดยมีช่ือย่อว่า 
BEVQ-PS เน่ืองจากน ามาศกึษาในการวดัการบริโภคเคร่ืองด่ืมกลุ่มเด็กเชือ้ชาติสเปนและโปรตเุกส
ก่อนวัย เรียน  (Hispanic Preschool)  อายุ  3-5 ปี  ซึ่ งแม่ ของเด็ กเป็นผู้ ตอบแบบสอบถาม  
โดยปรับปรุงประเภทของเคร่ืองด่ืมให้เหมาะสมส าหรับเด็กมากขึน้ เป็นแบ่ง 12 ประเภท มีค าถาม 
13 ข้อ (ค าถามปลายเปิด 1 ข้อ) และมีการปรับขนาดบริโภคเป็น  1-3 ออนซ์ ถึง 12 ออนซ์ มี 
การทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือโดยทดสอบความตรงตามเกณฑ์  จากการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย  
(กรัม และ kcal) ระหว่าง BEVQ-PS กับ การจดบันทึก 4 วนั และทดสอบการวดัแล้ววดัซ า้ โดยน า
ข้อมลูจาก BEVQ-PS1 และ BEVQ-PS2  ที่มีระยะห่าง 2 สัปดาห์ พบว่า ค่าเฉลี่ยปริมาณเคร่ืองด่ืม
รสหวานที่มีน า้ตาล  ที่ได้จาก BEVQ-PS ไม่แตกต่างจากวิธีการจดบันทึก  ทัง้ 2 วิธี มีป ริมาณ 



 54 

การบริโภค(กรัม) และพลังงาน (kcal) ที่มีความสัมพันธ์กัน (P-value < 0.05) และพบว่า ค่าที่ได้
จาก BEVQ-PS1 กับ BEVQ-PS2 มีความสัมพันธ์กัน (P-value < 0.05) ทัง้นีก้ลุ่มตัวอย่างเป็นเด็ก
ที่เลีย้งดูอยู่ในศูนย์รับดูแลเด็ก (Day care center) เท่านัน้ อย่างไรก็ตามเด็กที่ได้เลีย้งดูแบบอ่ืน
เช่น เลีย้งเฉพาะที่บ้าน อาจมีการบริโภคที่แตกต่างกัน 

ต่อมาใน ปี  2017 Hill et al. (74 ) ได้น าเอา BEVQ-15 มาทดสอบคุณ ภาพ
เคร่ืองมือกับกลุ่มตัวอย่างที่ เป็นเด็กอายุ 6-18 ปี โดยไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงข้อค าถามและ
ตัวเลือกตอบไป  จากเดิม ทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมือทัง้ความตรงและความเที่ยงด้วยกลุ่ม
ตวัอย่างกลุ่มเดียวกัน มีการทดสอบความตรงตามเกณฑ์ โดยเทียบ BEVQ 1 กับ ค่าเฉลี่ยของวิธี 
Multiple 24HR (4 ครัง้) และทดสอบการวัดแล้ววัดซ า้ โดย BEVQ 1 กับ BEVQ 2 ผลการทดสอบ
ความตรง พบว่า ปริมาณเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาล (fl oz) ไม่แตกต่างกันระหว่าง BEVQ 1 กับ 
วิธี Multiple 24HR (P-value > 0.05) ผลการทดสอบความเที่ยง พบว่า การรายงานข้อมูลจาก 
BEVQ 1 และ BEVQ 2 มีความสัมพันธ์กันในเคร่ืองด่ืมทุกประเภท (P-value < 0.001) อย่างไรก็
ตามในการศึกษานีป้ระเภทของเคร่ืองด่ืมเช่น ไวน์ เบียร์ ไม่ควรมีในแบบสอบถามเน่ืองจากใช้ใน
เด็ก 6-11 ปี  ในการศึกษานีก้ลุ่มตัวอย่างจ าเป็นต้องถูกเก็บข้อมูล 4 ครัง้ ซึ่งเป็นภาระรบกวนกลุ่ม
ตวัอย่างค่อนข้างมาก นอกจากนี ้กลุ่มตวัอย่างทราบก าหนดการมาเข้าร่วมวิจัยแต่ละครัง้ล่วงหน้า 
จึงอาจจะกระทบต่อการบริโภคตามปกติได้ 

จะเห็นได้ว่า BEVQ มีการพัฒนามาอย่างต่อเน่ือง โดยศึกษาเฉพาะในกลุ่ม
ตัวอย่างในสหรัฐอเมริกาเท่านั น้  ยังไม่พบการน าไปใช้ในการศึกษาของประเทศอ่ืน อาจ
เน่ืองมาจากวฒันธรรมการบริโภคที่แตกต่างกัน 

5. Food frequency questionnaire ส าหรับวัยรุ่นในประเทศเดนมาร์ก  
ในปี 2016 Bjerregaard et al. (160) ได้พัฒนาเคร่ืองมือวัดการบริโภคอาหาร

และเคร่ืองด่ืม ส าหรับวยัรุ่นอายุ 13-15 ปี ที่อยู่ในประเทศเดนมาร์ก เป็นแบบสอบถามความถ่ีการ
บริโภคอาหารที่จัดท าในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online) ที่ให้ตอบด้วยตนเอง โดยจัดท าจาก
เว็บไซต์ Lime survey มีจ านวนข้อค าถาม 145 ข้อ (ค าถามเคร่ืองด่ืม 18 ข้อ) โดยสอบถามการ
บริโภคอาหารและเคร่ืองด่ืมในระยะ 1 เดือนที่ผ่านมา มีความถ่ีให้เลือกตอบของเคร่ืองด่ืม ตัง้แต่ 1 
เดือนที่ ผ่านมาไม่ได้บ ริโภค ถึง ตัง้แต่ 4 ครัง้ หรือมากกว่า 4 ครัง้ต่อวัน  ขนาดบริโภคของ
แบบสอบถามไม่ระบุชัดเจน ซึ่งระบุ เพียงขนาดเป็นแก้วหรือเป็นขวดเท่านั น้  ไม่มี รูปภาพ
ประกอบการเลือกตอบ ในการศึกษาครัง้นีท้ดสอบเพียงความเที่ยง ด้วยวิธีการวัดแล้ววัดซ า้ โดยมี
ระยะห่าง 4 สัปดาห์ ผลการศึกษา พบว่า ข้อมูลที่ได้ไม่มีความแตกต่างกันระหว่าง FFQ 1 และ 
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FFQ 2 ในอาหารทุกกลุ่ม และใช้เวลาในการท าแบบสอบถามประมาณ 40 นาที ทัง้นีก้ลุ่มตวัอย่าง
มีขนาดเล็ก 48 คน และมีสัดส่วนของผู้ ที่มีภาวะน า้หนักเกินสูง จึงอาจมีผลต่อการเป็นตัวแทน
วยัรุ่น ในประเทศเดนมาร์ก  ต่อมาในปี 2018 Bjerregaard et al. (60) ได้ทดสอบความตรงของ
แบบสอบถามนี ้โดยมีกลุ่มตวัอย่างเป็นวยัรุ่นอายุ 12-15 ปี  โดยทดสอบความตรงตามเกณฑ์ โดย
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยจาก FFQ (Web based) กับ วิธี Multiple 24 HR (โทรศัพท์เพ่ือสัมภาษณ์ 3 
ครัง้)ด้วยค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แบบสเปียร์แมน โดยผู้สัมภาษณ์เป็นนักโภชนาการที่ได้รับการ
อบรมและไม่มีการแจ้งล่วงหน้าของวนัที่จะสมัภาษณ์  ผลการทดสอบจากทัง้ 2 วิธี พบค่าเฉลี่ยของ
เคร่ืองด่ืม ผลิตภัณฑ์จากนม ขนมปัง อาหารเช้า ค่าเฉลี่ยของพลังงานที่ได้รับ  คาร์โบไฮเดรต ที่
ได้รับไม่แตกต่างกัน และค่าเฉลี่ย สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบสเปียร์แมน = 0.28 ในอาหารทุก
กลุ่ม และ 0.35 ส าหรับสารอาหาร ตามล าดับ  ทัง้นีก้ลุ่มตัวอย่างในทัง้ 2 การศึกษามาจากกลุ่ม
ตวัอย่าง ในการศกึษาแบบไปข้างหน้า (Cohort) ซึง่อาจมีความแตกต่างจากประชากรทัว่ไป  

6. Spanish beverage intake questionnaire (94) 
ในปี 2016 Ferreira-Pêgo et al. พัฒนาเคร่ืองมือวัดการบริโภคเคร่ืองด่ืมช่ือว่า 

Spanish beverage intake questionnaire ส าหรับวัยผู้ ใหญ่อายุ 55-75ปี ที่มี BMI มากกว่า 27 
โดยมีผู้ สัมภาษณ์เป็นนักโภชนาการที่ได้รับการฝึกอบรม มีจ านวนข้อค าถาม 33 ข้อ โดยสอบถาม
การบริโภคเคร่ืองด่ืมทุกชนิดในระยะ 1 เดือนที่ผ่านมา โดยแบ่งความถ่ีเป็น 3 ช่วง นอกจากนีย้ังมี
ให้ระบุชัดเจนถึงเวลาที่บริโภคระหว่างมือ้อาหาร เร่ิมตัง้แต่ก่อนอาหารเช้า อาหารเช้า ระหว่าง
อาหารเช้าและอาหารกลางวนั อาหารกลางวนั ระหว่างอาหารกลางวันและอาหารเย็น อาหารเย็น 
หลงัอาหารเย็น และในตอนกลางคืน มีขนาดบริโภคให้เลือกตอบตัง้แต่ 30 ถึง 330 cc ปริมาณของ
เคร่ืองด่ืมแต่ละชนิดใช้ฐานข้อมูลออนไลน์จากกรมวิชาการเกษตรสหรัฐอเมริกา (The United 
States Department of Agriculture (USDA) online database) ในการการทดสอบคุณภาพของ
เคร่ืองมือมีการทดสอบความตรงและความเที่ยง การทดสอบความตรงโดยการเก็บปัสสาวะ เพ่ือ
หาปริมาณของเหลวที่บริโภคทัง้หมด พบว่า ปริมาณของเหลวที่บริโภคทัง้หมดของวัน จากข้อมูล
โดยแบบสอบถามกับปริมาณปัสสาวะใน 24 ชม. มีความสัมพันธ์กัน (P-value < 0.001) ทัง้นี ้
เน่ืองจากเป็นการวัดการบริโภคเคร่ืองด่ืมทุกชนิดจึงสามารถวัดปริมาณปัสสาวะตลอด 24 ชม.เพ่ือ
ใช้เปรียบเทียบได้  มีการทดสอบความเที่ยงโดยการวัดแล้ววัดซ า้ พบว่า ไม่มีความแตกต่างกัน
ระหว่างเคร่ืองทกุประเภทกับปริมาณของเหลวที่บริโภคทัง้หมดของวนั ที่ 6 เดือน 1 ปี เมื่อเทียบกับ
จุดเร่ิมต้น (Baseline) อย่างไรก็ตาม  ไม่สามารถวัดปริมาณปัสสาวะได้สมบูรณ์ ตลอด 24 ชม. 
เน่ืองจากอปุสรรคในวิธีการเก็บปัสสาวะที่อาจสร้างภาระให้กลุ่มตวัอย่างมากเกินไป   
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7. Beverage Frequency Questionnaire (BFQ) (90)    
ในปี 2018 ในประเทศแคนาดา Vanderlee et al. ได้พัฒนาเคร่ืองมือที่ เรียกว่า 

Beverage Frequency Questionnaire (BFQ) โดยท าในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online) เพ่ือวัด
การบริโภคเคร่ืองด่ืมภายใน 7 วนัที่ผ่านมา โดยมีกลุ่มตัวอย่างอายุ 16-30 ปี ข้อค าถามมีจ านวน 
17 ข้อ โดยให้ผู้ ตอบแบบสอบถามเติมตัวเลขความถ่ีในการบริโภคด้วยตนเอง และเมื่อตอบเป็น
ตวัเลขแล้ว จะมีภาพขนาดของเคร่ืองด่ืมให้เลือกตอบตามประเภทของเคร่ืองด่ืม  ทดสอบความตรง
แบบเผชิญหน้า (Face validity) โดยการสัมภาษณ์ความเข้าใจในการใช้แบบสอบถามจากนัน้
วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้โดยวิธีการวิเคราะห์เนือ้หา (Content analysis) และทดสอบความตรง จาก
ความสัมพันธ์ของปริมาณเฉลี่ยและจ านวนเคร่ืองด่ืมที่บริโภคโดยเฉลี่ย จากการจดบันทึก 7 วัน 
กับ BFQ  พบว่า ค่าเฉลี่ยของจ านวนและปริมาณเคร่ืองด่ืมที่บริโภค ของ BFQ และการจดบันทกึ มี
ความสมัพนัธ์กันสูง และจากการทดสอบความแตกต่างของ ค่าเฉลี่ยจาก BFQ และ การจดบันทึก 
พบว่า ไม่แตกต่างกันยกเว้น เคร่ืองด่ืมผลไม้รสหวาน และจากการสมัภาษณ์ไม่พบความยุ่งยากใน
การใช้งานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และรูปภาพขนาดบริโภคช่วยให้เลือกตอบได้ดีย่ิงขึน้ อย่างไรก็
ตามในการศึกษามีกลุ่มตวัอย่างมีขนาดเล็ก และจ านวนการบริโภคน้อยในเคร่ืองด่ืมบางชนิดท าให้
ประมาณได้ไม่ชัดเจน 
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จากตาราง 7 และการทบทวนวรรณกรรม สรุปได้ว่าเคร่ืองมือที่ยกตัวอย่างมาข้างต้น
เป็นการวัดการบริโภคอาหาร หรือทัง้อาหารและเคร่ืองด่ืม หรือเคร่ืองด่ืมเพียงอย่างเดียว ยังไม่พบ
เคร่ืองมือที่ใช้วัดเฉพาะการบริโภค SSB ดังจะเห็นได้จากเคร่ืองมือที่วัดการบริโภคเคร่ืองด่ืม จะมี
รายการน า้ด่ืมและเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ด้วย ทัง้นีม้ักจะพัฒนาขึน้เพ่ือใช้ส าหรับกลุ่มประชากร ใน
ประเทศของตนเอง นิยมใช้วิธีการวัดการบริโภค (Dietary assessment) โดยใช้วิธีการตอบจาก
แบบสอบถามความถ่ีการบริโภคอาหาร (FFQ) ซึ่งแบบสอบถามที่พฒันาขึน้ อาจมีช่ือเรียกเฉพาะ  
ที่แตกต่างกันไป ซึ่งมีรูปแบบที่วัดการบริโภคเฉพาะเคร่ืองด่ืมและรูปแบบที่วัดการบริโภคทัง้อาหาร
และเคร่ืองด่ืมในฉบับเดียวกัน สามารถใช้ได้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และแบบเอกสาร จ านวนข้อ
ค าถามมีตัง้แต่ 13 ข้อ ไปจนถึง 145 ข้อ(รวมอาหารและเคร่ืองด่ืม) ช่วงเวลาอ้างอิงของการตอบ 1 
สปัดาห์ที่ผ่านมาหรือ 1 เดือนที่ผ่านมา และมีความถ่ีการบริโภคให้เลือกตอบแบ่งเป็น 3 ช่วง ถึง 9 
ช่วง หรืออาจมีให้เลือกตอบขนาดบริโภคด้วยซึ่งแต่ละการศึกษาก าหนดความชัดเจนของขนาดไม่
เหมือนกัน  

นอกจากนี ้อาจมีการน ารูปภาพมาประกอบการเลือกตอบขนาดบริโภคเพ่ือให้ได้
ข้อมลูที่ถูกต้องมากขึน้ สรุปได้ว่าองค์ประกอบของแบบสอบถาม ได้แก่ กลุ่มเคร่ืองด่ืม ค าอธิบาย
เคร่ืองด่ืมบางชนิด รายการอาหาร (บางกรณีที่ต้องการทราบทัง้อาหารและเคร่ืองด่ืม) ขนาดบริโภค 
ความถ่ีของการบริโภค และรูปภาพประกอบการเลือกตอบ ซึง่แต่ละแบบสอบถามอาจไม่มีครบ  
ทุกองค์ประกอบ ทัง้นีม้ีการทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมือทัง้ความตรงและความเที่ยงเพ่ือให้
เคร่ืองมือได้ข้อมลูที่มีความน่าเช่ือถือ  

ส าหรับการทดสอบความตรงตามเกณฑ์ โดยการเทียบข้อมูลที่ได้กับวิธี 24HR หรือ 
การจดบันทกึอาหาร และการทดสอบความเที่ยงใช้การทดสอบการวดัแล้ววดัซ า้ ส าหรับในประเทศ
ไทย เน่ืองจากยังไม่พบแบบสอบถามวัดการบริโภคเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาลและยังไม่มี
งานวิจัยที่พัฒนาเคร่ืองมือดังกล่าวโดยเฉพาะ ดังนัน้ ในการศึกษาวิจัยเก่ียวกับความสัมพนัธ์ของ
การเกิดโรคกับการบริโภค SSB จึงมีข้อค าถามโดยไม่ได้เจาะจงกับ SSB ในทุกชนิด ตัวอย่างเช่น 
ในการศกึษาแบบไปข้างหน้าของไทย (Thai cohort study) (115) ท าการศกึษาเก่ียวกับการบริโภค 
SSB กับการเกิดภาวะน า้หนักเกิน มี ข้อค าถามเก่ียวกับการบริโภค SSB เพียง  1 ข้อ โดยมี
ค าอธิบายเจาะจงกับ SSB ที่ต้องการศึกษา ในการศกึษานี ้SSB ได้แก่ น า้อัดลม และเคร่ืองด่ืมรส
หวาน ไม่รวมถึงเคร่ืองด่ืมที่มีสารทดแทนความหวาน (Diet soft drink) มีความถ่ีการบริโภคให้
เลือกตอบแบ่งเป็น 5 ช่วง ได้แก่ ไม่ด่ืมหรือน้อยกว่า 1 ครัง้ต่อเดือน 1-3 ครัง้ต่อเดือน 1-2 ครัง้ต่อ
สปัดาห์ 3-6 ครัง้ต่อสัปดาห์ และ มากกว่า 1 ครัง้ต่อวนั ทัง้นีไ้ม่มี  ขนาดบริโภคให้เลือกตอบ และ
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ไม่มีการทดสอบความตรงกับการวัดการบริโภคโดยวิธีอ่ืน (115) อย่างไรก็ตาม มีการศึกษา พบว่า 
ค าถามเก่ียวกับการบริโภค SSB เพียง 1 ข้อ ข้อมูลที่ได้ไม่มีความสัมพันธ์กับข้อมูลจากวิธีการจด
บันทกึอาหารเป็นเวลา 7 วนั (P-value=0.10) (90) 

การเฝ้าระวังการบริโภคเคร่ืองด่ืมรสหวานท่ีมีน า้ตาลในประเทศไทย 
การเฝ้าระวงัการบริโภค SSB ในประเทศไทยยังมีความจ ากัด เน่ืองจากประเทศไทย

ยังไม่พบเคร่ืองมือที่เป็นแบบสอบถามวัดการบริโภคเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาล ที่ใช้ในการ
ติดตามเฝ้าระวังการบริโภคอย่างต่อเน่ืองและเป็นแบบอย่างเดียวกัน มีเพียงการส ารวจพฤติกรรม
การบริโภคอาหารของประชากร โดยส านักงานสถิติทุก 5 ปี  (45)  และในปี พ.ศ.2561 มีการ
ติดตามสถานการณ์ราคาและปริมาณน า้ตาลของเคร่ืองด่ืม โดยส านักวิจัยนโยบายสร้างเสริม
สุขภาพและส านักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ เน่ืองจากมีการจัดเก็บภาษี
สรรพสามิตน า้ตาลในปี พ.ศ.2560 (161) 

ในการส ารวจของส านักงานสถิติแห่งชาติ  (45)  การส ารวจพฤติกรรมการบริโภค
อาหารของประชากร พ.ศ.2560 ในประชากรอายุ 6 ปีขึน้ไป ส ารวจโดยใช้แบบสอบถามการบริโภค
โดยเฉลี่ยภายใน 7 วัน แบ่งกลุ่มตามประเภทอาหาร ได้แบ่งกลุ่มเคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ เช่น 
เคร่ืองด่ืมที่มีรสหวาน เคร่ืองด่ืมชูก าลัง เคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพและความงาม น า้อัดลม ชา กาแฟ 
และน า้ผักผลไม้ที่ใส่น า้ตาล เป็นต้น และกลุ่มนมและผลิตภัณฑ์จากนม ได้แก่ นมพาสเจอร์ไรส์ 
นมสเตอริไลส์ นมยูเอชที นมผง โยเกิร์ต โยเกิร์ตพร้อมด่ืม เป็นต้น (ไม่รวมถึงนมเปรีย้ว นมถั่ว
เหลือง) โดยแบ่งความถ่ีเป็น 4 ช่วง ได้แก่ 1-2 วัน/สปัดาห์ 3-4 วนั/สปัดาห์ 5-6 วนั/สัปดาห์ และกิน
ทุกวัน แต่ไม่มีขนาดบริโภคให้เลือกตอบ (45) นอกจากนี ้กรมอนามัย มีแนวทางการส่งเสริม
สขุภาพป้องกันโรคเด็กวยัเรียนและเยาวชน โดยให้ใช้แบบประเมินพฤติกรรมการบริโภคอาหารของ
เด็ก 2 ช่วงอายุคือ 6-13 ปี และ 14-18 ปี ที่จัดท าเป็นหนังสือรูปเล่มส าหรับใช้ในทกุจังหวดั ซึง่แบบ
ประเมินดังกล่าวไม่มีการวัดการบริโภค SSB มีเพียงการประเมินพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
เท่านัน้ (76)  ดังนัน้หากมีการพัฒนาเคร่ืองมือวัดการบริโภคเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาล ส าหรับ
วยัรุ่นไทย ที่ผ่านการทดสอบคณุภาพ จะท าให้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป โดยเป็นแนวทาง
เดียวกันในการเก็บข้อมูลทัง้ในการศึกษาเชิงส ารวจ การศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ และ
การศกึษาพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงจากกิจกรรมแทรกแซง (Intervention) ได้ในอนาคต 

นอกจากนี ้ยังมีการเฝ้าระวงัปริมาณน า้ตาลและราคาของเคร่ืองด่ืมหลังจากมีการ
จัดเก็บภาษีสรรพสามิตน า้ตาลในปี พ.ศ. 2560 โดยการติดตามสถานการณ์ราคาและปริมาณ
น า้ตาลของเคร่ืองด่ืม ในปี พ.ศ.2561 เก็บข้อมลูโดยการส ารวจเคร่ืองด่ืมที่มีจ าหน่ายในร้านค้าปลีก
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สมัยใหม่ โดยเก็บข้อมูลปริมาณน า้ตาลจากฉลากโภชนาการเท่านัน้ ซึ่งกฎหมายไม่บังคับให้
เคร่ืองด่ืมทกุชนิดต้องมีการแสดงฉลากโภชนาการ (161) ดงันัน้การศกึษาดงักล่าวจึงท าให้ได้ข้อมูล
ปริมาณน า้ตาลเฉลี่ยที่อาจจะยังไม่ครอบคลุม เน่ืองจากยังมีเคร่ืองด่ืมหลายชนิดที่ไม่มีฉลาก
โภชนาการและอาจจะมีปริมาณน า้ตาลสูง นอกจากนี ใ้นการส ารวจเฝ้าระวังดังกล่าวยังไม่
ครอบคลมุผลิตภณัฑ์ชุมชน OTOP ที่มีจ านวนเพ่ิมมากขึน้และอาจไม่พบฉลากโภชนาการ 

จะเห็นได้ว่า  เคร่ืองมือที่ นิยมใช้ในการวัดการบริโภคเค ร่ืองด่ืมส่วนใหญ่ ใช้วิ ธี
แบบสอบถามความถ่ีการบริโภคอาหาร (FFQ) ซึ่งในต่างประเทศมีการพัฒนาขึน้ อาจมีช่ือเรียก
เฉพาะที่แตกต่างกัน เพ่ือใช้ส าหรับวัดการบริโภคอาหารและเคร่ืองด่ืม ทัง้ที่เป็นแบบเจาะจงกับ
เคร่ืองด่ืมหรือแบบสอบถามทัง้อาหารและเคร่ืองด่ืม ทัง้นีร้ายการข้อค าถามมีความแตกต่างกันใน
แต่ละบริบทของประเทศเน่ืองจากวฒันธรรมที่แตกต่างกัน รวมถึงแบบสอบถามที่แตกต่างกันในแต่
ละกลุ่มวยั อย่างไรก็ตามส าหรับประเทศไทยยังไม่พบการพฒันาเคร่ืองมือดงัเช่นในต่างประเทศใน
ทกุกลุ่มวยั 

การพัฒนาเคร่ืองมือ (Scale development)  
การพัฒนาเคร่ืองมือ ท าได้ 2 วิธี คือ 1) การสร้างเคร่ืองมือขึน้ใหม่ และ 2) การแปลจาก

เคร่ืองมือต้นฉบับ (162) จากการทบทวนวรรณกรรม  พบว่า งานวิจัยที่ เก่ียวข้องกับการพัฒนา
เคร่ืองมือ มีทัง้มาจากการแปลจากต้นฉบับเดิมและใช้การพัฒนาขึน้ใหม่ จะมีการตรวจสอบ
คุณภาพของเคร่ืองมือโดยการทดสอบความเที่ยงและความตรง ซึ่งการเลือกวิธีการทดสอบอาจ
แตกต่างกันในแต่ละการศกึษา 

ก่อนการพัฒนาเคร่ืองมือขึน้ใหม่ ควรค้นหาเคร่ืองมือที่มีอยู่แล้ว (Existing tools) เพ่ือ
พิจารณาเนือ้หา รูปแบบและความเหมาะสมกับกลุ่มตวัอย่าง ซึ่งเคร่ืองมือที่มีอยู่แล้วอาจเหมาะสม
กับประชากรที่เราต้องการศึกษาและมีเนือ้หาครบถ้วนเพียงพอ  (163) อาจไม่จ าเป็นต้องพัฒนา
เคร่ืองมือขึน้ใหม่ 

ในการพัฒนาเคร่ืองมือควรศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของประชากรที่จะเป็น
ผู้ ใช้งานจริงของเคร่ืองมือนัน้ เพ่ือที่จะพิจารณาความเข้าใจของเคร่ืองมือจากกลุ่มตวัอย่าง ซึง่หาก
พบประเด็นหรือข้อค าถามที่ท าให้เกิดความเข้าใจผิด จะท าให้ผู้ พัฒนาเคร่ืองมือทราบได้ว่า
เคร่ืองมือนัน้มีจุดใดที่ควรแก้ไข ก่อนน าไปใช้งานจริง 
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1. การสร้างแบบประเมินโดยวิธีการแปลจากต้นฉบับเดิม   
การแปลจากต้นฉบับมีหลายวิธี ดงันี ้(164)  
1. การแปลไปข้างหน้าอย่างเดียว (Forward only translation) 
2. การแปลไป ข้างห น้าพร้อมกับการทดสอบ  (Forward only translation with 

testing) 
3. การแปลย้อนกลบั (Back translation) 
4. การแปล ย้อนกลับและทดสอบกับผู้ ใช้ภาษาเดียว (Back translation with 

monolingual test) 
5. การแปล ย้อนกลับและทดสอบกับผู้ ใช้ สองภาษา (Back translation with 

bilingual test) 
6.การแปลย้อนกลบัและทดสอบกับผู้ ใช้ภาษาเดียวและสองภาษา (Back translation 

with both monolingual and bilingual test) 
ในการแปลเคร่ืองมือจากต้นฉบับ นอกจะต้องใช้เทคนิคการแปลที่ ดีแล้วยังจะต้อง

พิจารณาความเหมือนกันหรือเทียบเท่ากันกับต้นฉบับเดิม ตามเกณฑ์ในการพิจารณาความเหมือน
หรือเทียบเท่ากันของเคร่ืองมือ (164) ดงัต่อไปนี ้

1. ความเหมือนกันหรือเทียบเท่ากันด้านแนวคิด (Conceptual equivalence) 
2. ความเหมือนกันหรือเทียบเท่ากันด้านเนือ้หา (Content equivalence) 
3. ความเหมือนกันหรือเทียบเท่ากันด้านความหมาย (Semantic equivalence) 
4. ความเหมือนกันหรือเทียบเท่ากันด้านเทคนิค (Technical equivalence) 
5. ความเหมือนกันหรือเทียบเท่ากันด้านเกณฑ์ (Criterion equivalence) 
เคร่ืองมือที่ถูกพัฒนาขึน้โดยวิธีการแปลจากต้นฉบับเดิมจะต้องมีทีมงานแปลที่มี

คณุภาพ มีความเข้าใจเนือ้หาเป็นอย่างดี และมีความเช่ียวชาญของทัง้สองภาษา เพ่ือให้เคร่ืองมือ
ที่ได้มีความเหมือนหรือเทียบเท่ากับต้นฉบับมากที่สุด และต้องมีการตรวจสอบคุณภาพของ
เคร่ืองมือที่แปลได้เทียบกับต้นฉบับเดิม โดยตรวจสอบทัง้ความตรง (Validity) และความเที่ยง 
(Reliability) เพ่ือให้มัน่ใจได้ว่าสามารถวดัในสิ่งที่ต้องการศกึษาได้เหมือนเคร่ืองมือต้นฉบับ 

งานวิจัยนี ้ไม่ใช้วิธีการแปลเคร่ืองมือจากต้นฉบับภาษาอ่ืน เน่ืองจากประเทศไทยเป็น
ประเทศที่อยู่ในเอเชีย มีวัฒนธรรมและบริบทการบริโภคที่แตกต่างจากเคร่ืองมือที่ต่างประเทศมีใช้ 
นอกจากนีก้ารบริโภคในแต่ละกลุ่มวยัมีความแตกต่างกัน ดงันัน้แบบสอบถามที่ใช้เป็นเคร่ืองมือจึง
ต้องมีความเหมาะสมและเจาะจงกับวยัรุ่นไทยและบริบทของประเทศไทย 
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2. การสร้างแบบประเมินโดยวิธีการพัฒนาขึน้ใหม่  
จากขั น้ ตอนการพัฒนาเค ร่ืองมื อวัด  (Guideline in scale development) ของ 

Devellis ได้แนะน า ขัน้ตอนในการพฒันาเคร่ืองมือ มี 8 ขัน้ตอน ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้ (163) 
ขัน้ที่ 1 ก าหนดวตัถุประสงค์ที่ต้องการวดัจากเคร่ืองมือให้ชัดเจน 
ขัน้ที่ 2 ก าหนดข้อค าถาม 
ขัน้ที่ 3 ก าหนดรูปแบบของเคร่ืองมือ 
ขัน้ที่ 4 ตรวจสอบข้อค าถามโดยผู้ เช่ียวชาญ 
ขัน้ที่ 5 ทดสอบความตรงของข้อค าถาม 
ขัน้ที่ 6 ทดสอบเคร่ืองมือกับกลุ่มตวัอย่าง 
ขัน้ที่ 7 วิเคราะห์ข้อค าถาม 
ขัน้ที่ 8 พิจารณาความเหมาะสมของความยาวของข้อค าถามและเคร่ืองมือ 
ขัน้ที่ 1 ก าหนดวตัถุประสงค์ที่ต้องการวดัจากเคร่ืองมือให้ชัดเจน 
ผู้พัฒนาเคร่ืองมือต้องมีความชัดเจนของวตัถุประสงค์เคร่ืองมือที่ต้องการพัฒนาขึน้ 

อาจได้มาจากทฤษฎีหรือเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึน้จริงมาก่อน และในบางการศึกษาอาจต้องใช้
เคร่ืองมือที่มีความเฉพาะเจาะจงเป็นอย่างมาก เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มีความชัดเจนตรงประเด็น ซึ่งมี
ความเจาะจงต่อประชากร 

ขัน้ที่ 2 ก าหนดข้อค าถาม 
สร้างข้อค าถามที่ต้องการใช้ในเคร่ืองมือให้ครอบคลมุตามวัตถุประสงค์มากที่สุด ซึ่ง      

ข้อค าถามเหล่านีอ้าจยังไม่ได้ถูกน าไปใช้ในเคร่ืองมือฉบับสุดท้ายทัง้หมด ทัง้นีค้วรตัง้ข้อค าถาม   
ให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของเคร่ืองมือ ในขั น้ตอนเร่ิมต้นควรตัง้ข้อค าถามให้ได้จ านวนมากที่สุด
แม้ว่าประโยคจะต่างกันเพียงเล็กน้อย การตัง้ค าถามในลักษณะนีจ้ะท าให้มองเห็นความชัดเจน
ของความหมายที่ต้องการจะสื่อสารแตกต่างกันไป ซึง่เป็นประโยชน์ในการน าไปคัดเลือกข้อค าถาม
ที่จะถูกน าไปใช้จริงในเคร่ืองมือต่อไป เน่ืองจากผู้ พัฒนาเคร่ืองมือไม่สามารถก าหนดจ านวนข้อ
ค าถามให้มีจ านวนที่แน่นอนได้ตัง้แต่แรกของการศึกษา ดังนัน้จึงต้องมีจ านวนข้อค าถามให้
ครอบคลุมวตัถุประสงค์มากที่สดุและมากกว่าจ านวนที่คาดหวงัไว้ในเคร่ืองมือขัน้สุดท้าย จากนัน้
น าข้อค าถามที่ได้มาพิจารณาความชัดเจนของความหมาย ความยาวของข้อค าถาม ความยาก
ง่ายในการอ่าน ค าถามซ้อนค าถาม หรือการใช้สรรพนามในข้อค าถามที่คลุมเครือ 
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ขัน้ที่ 3 ก าหนดรูปแบบของเคร่ืองมือ 
ผู้พัฒนาเคร่ืองมือควรพิจารณารูปแบบการเลือกตอบของเคร่ืองมือให้เหมาะสมกับ

ข้อค าถาม การเลือกรูปแบบควรก าหนดตัง้แต่ช่วงแรกของการศึกษา เน่ืองจากข้อค าถามที่ใช้และ
ตัวเลือกตอบ จะแตกต่างกันในแต่ละรูปแบบ ผู้ พัฒนาเคร่ืองมือสามารถก าหนดจ านวนตัว
เลือกตอบให้เหมาะสมกับวตัถุประสงค์ ทัง้นีห้ากเคร่ืองมือมีข้อค าถามจ านวนน้อย เคร่ืองมือนัน้
ควรจะมีตัวเลือกตอบที่มากเพียงพอให้ผู้ ตอบสามารถเลือกตอบได้ชั ดเจนตรงวัตถุประสงค์        
มากที่สุด ในทางตรงกันข้ามหากเคร่ืองมือนัน้มีข้อค าถามจ านวนมาก ควรต้องมีตัวเลือกตอบ
จ านวนน้อย เน่ืองจากผู้ ตอบอาจมีความเบ่ือหน่ายซึ่งอาจส่งผลให้ค าตอบที่ได้อาจไม่ได้ตรงตาม
ความเป็นจริง ซึ่งรูปแบบของเคร่ืองมือมีหลายแบบ เช่น มาตรวดัของลิ เคิร์ท (Likert scale) มาตร
วัดเปรียบเทียบด้วยสายตา (Visual analog scale) หรือ มาตรวัดสองทางเลือกตอบ (Binary 
options) เป็นต้น สามารถเลือกใช้ในเคร่ืองมือตามความเหมาะสม 

ขัน้ที่ 4 ตรวจสอบข้อค าถามโดยผู้ เช่ียวชาญ 
เมื่อได้ข้อค าถามและรูปแบบที่ต้องการแล้ว ข้อค าถามเหล่านีค้วรได้รับการพิจารณา

จากกลุ่มผู้ เช่ียวชาญที่มีความรู้ความเข้าใจในเนื อ้หาของเคร่ืองมือ โดยการประเมินความ
สอดคล้องแต่ละข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ หากมีการพัฒนาข้อค าถามมาเป็นอย่างดีแล้ว
ผู้ เช่ียวชาญจะสามารถให้คะแนนความสอดคล้องได้ง่าย ซึง่ผู้ เช่ียวชาญมีหน้าที่ ในการช่วยยืนยัน
ความถูกต้องของข้อมูลที่จะวัด ประเมินความชัดเจน ความกระชับของค าถาม รวมถึงชีแ้นะในสิ่ง  
ที่ควรจะวัดเพ่ิมเติม  อย่างไรก็ตามในการตัดสินใจปรับปรุงข้อค าถาม เป็นหน้าที่ของผู้ พัฒนา
เคร่ืองมือที่จะทบทวนพิจารณาการปรับตามค าแนะน าของผู้ เช่ียวชาญอีกครัง้ตามความเหมาะสม 

ขัน้ที่ 5 ทดสอบความตรงของข้อค าถาม 
ทดสอบความตรงของเคร่ืองมือ โดยพิจารณาตามประเภทของความตรงให้เหมาะสม

กับเคร่ืองมือที่ต้องการพฒันาขึน้ เพ่ือน าไปคดัเลือกข้อค าถามลงในเคร่ืองมือ จากนัน้น าไปทดสอบ
กับกลุ่มตวัอย่างต่อไป 

ขัน้ที่ 6 ทดสอบเคร่ืองมือกับกลุ่มตวัอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ทดสอบเคร่ืองมือควรมีขนาดใหญ่เพียงพอ หากใช้จ านวนน้อย

เกินไปจะ ส่งผลให้ความสอดคล้องภายใน ( Internal consistency) ต ่ า พิจารณาได้จากค่า
สัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบัคที่ต ่า อีกทัง้จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่น้อยจะไม่เป็นตัวแทนของ
ประชากรที่ดี ผลการทดสอบอาจจะมีค่าต ่าหรือสงูกว่าความเป็นจริง 
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ขัน้ที่ 7 วิเคราะห์ข้อค าถาม 
ในแต่ละข้อค าถามควรมีความสัมพันธ์สูง ซึ่งจะส่งผลให้ข้อค าถามวัดผลได้ใกล้เคียง

กับ ค่าที่แท้จริงมาก นอกจากนี ้ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหว่างคะแนนรายข้อถูกน ามาใช้ในการ
พิจารณาคัดเลือกของข้อค าถาม และสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบัค น ามาใช้พิจารณาว่าข้อ
ค าถามที่เลือกเข้ามาในเคร่ืองมือทัง้ฉบับมีความเหมาะสมและสามารถวดัเป็นคณุลกัษณะเดียวกัน
ทัง้หมดหรือไม่ ซึ่งมีค่าตัง้แต่ 0-1 โดยค่าต ่าสุดที่ยอมรับได้คือ 0.7 หากกลุ่มตัวอย่างมีจ านวนไม่
เพียงพอ จะท าให้สัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบัค สูงหรือต ่ากว่าความเป็นจริง ในกรณีที่มีข้อ
ค าถามเดียวจะไม่สามารถหาสมัประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบัค ได้ 

ขัน้ที่ 8 พิจารณาความเหมาะสมของความยาวของข้อค าถามและเคร่ืองมือ 
การตดัออกของข้อค าถามในเคร่ืองมือจะมีผลต่อค่า สมัประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบัค

ดงันัน้หากต้องการให้เคร่ืองมือมีจ านวนข้อค าถามน้อยลง ต้องพิจารณาตัดข้อค าถามออกอย่าง
ระมัดระวงั ข้อค าถามที่น ามาพิจารณาตัดออกได้ ควรเป็นข้อที่มีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหว่าง
คะแนนรายข้อ ต ่ากว่า 0.2 (165) เมื่อตัดออกแล้วจะท าให้ค่า สัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบัค
สงูขึน้ อย่างไรก็ตามเคร่ืองมือที่มีข้อค าถามจ านวนมาก จะให้ค่า สมัประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบัค
สูงกว่าเคร่ืองมือที่มีข้อค าถามจ านวนน้อย ในกรณีที่ ค่า  สัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบัคของ
เคร่ืองมือต ่ ามาก ไม่ควรตัดข้อค าถามออกอีก เพราะจะย่ิงท าให้ ค่า  สัมประสิท ธ์ิแอลฟ่า
ของครอนบัคต ่าลงไป นอกจากนีค่้าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบัคอาจเปลี่ยนแปลง หากน า
เคร่ืองมือไปใช้วดัในสิ่งที่แตกต่างกัน หรือ กลุ่มตวัอย่างของประชากรที่แตกต่างกัน 

3. ขัน้ตอนการพัฒนาเคร่ืองมือวัดการบริโภค SSB 
จากการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับการพัฒนาเค ร่ืองมือวัดการบริโภค SSB ใน

ตาราง 5 และ 6 ผู้ วิจัยสรุปขัน้ตอนการพัฒนาเคร่ืองมือวัดการบริโภคอาหารและเคร่ืองด่ืมจาก
งานวิจัยดงักล่าวแบ่งเป็น 7 ขัน้ตอน ดงันี ้

ขัน้ที่  1 ก าหนดวัตถุประสงค์ของเคร่ืองมือที่ ต้องการพัฒนาขึน้  เช่น ต้องการวัด 
การบริโภคอาหารและเคร่ืองด่ืม หรือวดัการบริโภคเคร่ืองด่ืมที่สนใจบางชนิดเพียงอย่างเดียว หรือ
วดัการบริโภคเคร่ืองด่ืมทัง้หมด รวมถึงก าหนดช่วงเวลาที่ต้องการทราบข้อมลูการบริโภคที่ผ่านมา 
เช่น 1 สปัดาห์ย้อนหลงั (90) หรือ 1 เดือนย้อนหลงั (63) เป็นต้น 

ขัน้ที่  2 ก าหนดรายการข้อค าถาม เน่ืองจากเป็นการวัดการบริโภคอาหารและ
เคร่ืองด่ืม ไม่ใช่การวัดพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ดังนัน้รายการข้อค าถามจึงเป็นรายช่ือของ
อาหารและเคร่ืองด่ืมที่เป็นตวัแทนของกลุ่ม วิธีการก าหนดรายการอาหารและเคร่ืองด่ืมแต่ละกลุ่ม



 66 

เพ่ือที่จะน ามาเป็นข้อค าถาม อาจท าได้หลายวิธี เช่น  ผู้ วิจัยอ้างอิงจากงานวิจัยที่ผ่านมาแล้วน ามา
ปรับลดรายการตามความเหมาะสมกับการบริโภคกลุ่มตัวอย่าง (61, 68) ทัง้นีง้านวิจัยที่น ามา
อ้างอิงควรพัฒนามาจากประชากรในประเทศเดียวกันหรือประเทศที่มีวัฒนธรรมการบริโภค
ใกล้เคียงกัน (90) หรือใช้สถิติในการรวมกลุ่มข้อค าถามที่เป็นกลุ่มของเคร่ืองด่ืม (61) โดยใช้สถิติ
การวิเคราะห์องค์ประกอบ (EFA) หรือการน ามาจากฐานข้อมลูอาหารที่มีครบถ้วนของประเทศ 

ขัน้ที่  3 ก าหนดวิธีตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ เคร่ืองมือที่มีคุณภาพดีต้องผ่าน  
การทดสอบทัง้ความตรง และความเที่ยงจากการทบทวนงานวิจัยที่เก่ียวข้อง พบว่า มีการทดสอบ
ความตรงส่วนใหญ่ได้แก่ ความตรงตามเกณฑ์ ในรูปแบบของความตรงตามสภาพ (Concurrent 
validity) ที่จะต้องท าการเปรียบเทียบกับเคร่ืองมือมาตรฐานในการเป็นเกณฑ์เปรียบเทียบแนวคิด
ของการวดั จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า มีการเปรียบเทียบกับวิธี 24 HR (60, 74, 155, 159) 
หรือ การจดบันทึก (61, 63, 64, 68, 90) ทัง้นีวิ้ธี 24HR หรือ การจดบันทึก ควรเก็บข้อมูลอย่าง
น้อย 2 วัน ที่เป็นวนัธรรมดาและวันหยุดจากนัน้น ามาหาค่าเฉลี่ย ซึง่ระยะเวลามาตรฐานอยู่ที่ 2-4 
วันเป็นที่ได้รับการยอมรับและน ามาใช้ในหลายงานวิจัย (155) อย่างไรก็ตามมีบางงานวิจัยใช้
วิธีการจดบันทึกเป็นเวลา 7 วัน ที่ครอบคลุมการบริโภคในวันธรรมดาและวันหยุด (90) นอกจากนี ้
ยังมีการทดสอบความตรงแบบเผชิญหน้า (Face validity) ในบางการศึกษา (68, 90, 155) เพ่ือ
ทดสอบความเข้าใจการใช้งานของเคร่ืองมือของกลุ่มตัวอย่าง มกัใช้การสมัภาษณ์แบบเผชิญหน้า 
(Face to face interview) ในกลุ่มตวัอย่างที่เป็นตัวแทนของผู้ ใช้งานจริง  ในการทดสอบความเที่ยง
มัก ใช้การทดสอบความเที่ ย งโดยการวัดแล้ ววัดซ า้ (63, 64, 74, 160) บางการศึกษาพบ 
การทดสอบความสอดคล้องภายใน (61) โดยพิจารณาจากค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบัค 

ขัน้ที่ 4 ก าหนดขนาดตัวอย่างและเกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง ต้องก าหนดให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ วิธีการทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือ และสถิ ติที่ ใช้ ทดสอบ ทัง้ นี ้
กลุ่มตวัอย่างในการทดสอบความเที่ยงอาจเป็นคนละกลุ่มกับการทดสอบความตรง (60, 61, 155, 
159, 160) ขนาดตัวอย่างในการวัดแล้ววัดซ า้  มีตัง้แต่ 18 คน (159) ถึง 70 คน (61) คน โดย
ระยะเวลาในการทดสอบส่วนใหญ่ 7-14 วนั (64, 68, 155, 159) นอกจากนี ้ในการก าหนดเกณฑ์
การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจะเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของเคร่ืองมือที่ต้องการให้กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ ใช้เคร่ืองมือเป็นกลุ่มใดเพ่ือให้เป็นตัวแทนประชากรที่ดี 

ขัน้ที่ 5 นัดหมายกลุ่มตัวอย่างเพ่ือเร่ิมการวิจัย ก่อนเร่ิมท าการวิจัยจะต้องท าความ
เข้าใจกับกลุ่มตวัอย่างในการเก็บข้อมูลเพ่ือให้เกิดความร่วมมือมากที่สุด และเน่ืองจากการศกึษา 
ส่วนใหญ่ ใช้ วิ ธีก ารวัดแล้ววัดซ า้  กลุ่ มตัวอย่ างจึงต้องพบผู้ วิจัยอย่างน้อย 2 ครัง้  (กรณี
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แบบสอบถามเป็นเอกสาร) แต่หากแบบสอบถามอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ในการทดสอบครัง้ที่ 
2 อาจท าแบบสอบถามโดยไม่ต้องพบผู้ วิจัย (90) ในการทดสอบความตรงตามเกณฑ์ โดยเทียบ
ข้อมูลกับวิธีการสัมภาษณ์โดยวิธีการวดัการบริโภคย้อนหลงั (24 HR) ซึง่ต้องสมัภาษณ์อย่างน้อย  
2 ครัง้ (วนัธรรมดา และ วนัหยุด) เพ่ือความสะดวกจึงจ าเป็นต้องนัดหมายวันล่วงหน้า แต่หากเป็น
การสัมภาษณ์ทางโทรศพัท์ไม่จ าเป็นต้องนัดหมายล่วงหน้า แต่ผู้ วิจัยอาจส่งข้อความขอนัดหมาย
เวลาในวันที่ต้องการโทรศพัท์สมัภาษณ์ ในกรณีเทียบข้อมูลกับวิธีการจดบันทกึการบริโภค จะต้อง
มีการอธิบายความเข้าใจของวิธีการจดบันทกึ เพ่ือให้ได้ข้อมลูที่ถูกต้อง ครบถ้วนมากที่สดุ 

ขัน้ที่ 6 น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์  การวิเคราะห์ข้อมลูขึน้อยู่กับสิ่งที่ผู้ วิจัยต้องการวัด
จากเคร่ืองมือ โดยอ้างอิงจากฐานข้อมูลของงานวิจัยเดิมหรือฐานข้อมูลอาหารของประเทศตนเอง 
เช่น ปริมาณสารอาหารที่สนใจ (กรัมหรือมิลลิกรัม) (60, 159, 160) จ านวนพลังงานที่ได้รับ (Kcal)      
(60, 61, 64, 74, 159, 160) ค่าเฉลี่ยความถ่ีการบริโภคต่อสัปดาห์  (68) ปริมาณการบริโภค 
(ml/day หรือ fl oz/day) (74, 94) ปริมาณอาหารหรือเคร่ืองด่ืม (กรัม) (60, 61, 64, 160) 

ขัน้ที่ 7 วิเคราะห์และปรับปรุงข้อค าถาม น าผลการทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือ ทัง้จาก
การสัมภาษณ์ของการทดสอบความตรงแบบเผชิญหน้า การทดสอบความตรงตามเกณฑ์ และการ
ทดสอบความเที่ยง มาปรับปรุงให้เคร่ืองมือ   มีความเหมาะสมส าหรับกลุ่มตวัอย่างมากย่ิงขึน้ 

งานวิจัยนี ้จะประยุกต์ใช้ทัง้ 7 ขัน้ตอนเพ่ือพัฒนาเคร่ืองมือได้แก่ แบบสอบถาม
ความถ่ีการบริโภคอาหาร (FFQ) ที่ใช้ส าหรับเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาลในบริบทของประเทศไทย 
โดยมีผู้ ใช้งานเคร่ืองมือเป็นวัยรุ่นไทย ซึ่งเรียกเคร่ืองมือนีว่้า แบบสอบถามการบริโภคเคร่ืองด่ืมรส
หวานที่มีน า้ตาลของวยัรุ่นไทย 
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เคร่ืองมือ ด้วยวิธีการเป รียบเทียบกับเคร่ืองมือมาตรฐาน และพบข้อจ ากัดใน
การศกึษา ดงัแสดงในตาราง 9 

 
ตาราง 9 แสดงผลการตรวจสอบคุณภาพในงานวิจัยท่ีเก่ียวกับการพัฒนาเคร่ืองมือ 

 

ผู้วิจยั (ปี) ชื่อเคร่ืองมือ 
เคร่ืองมือที่ใช้
ทดสอบความ

ตรง  

การตรวจสอบ
คุณภาพเคร่ืองมือ 

ผลการศกึษา ข้อจ ากัดของงานวิจยั 

Bjerregaard 
et al. (2018) 

Food 
frequency 
questionnaire 
(60) 

Multiple 24 HR  ทดสอบความตรง
ตามเกณฑ์โดย
เปรียบเทยีบค่าเฉลี่ย
จาก FFQ (web 
based) กบั วิธี 24 
HR (3 ครัง้)  

ค่าเฉลี่ยของเคร่ืองดื่ม 
ผลติภัณฑ์จากนม ขนมปัง 
อาหารเช้า ค่าเฉลี่ยของ
พลังงานทีไ่ด้รับ 
คาร์โบไฮเดรตทีไ่ด้รับ      
ไมแ่ตกต่างกนั จากทัง้      
2 วิธี  

1. FFQ ต้องการวดัการ
บริโภคระยะยาว แต่วิธี 24 
HR วัดได้ในระยะสัน้ ท าให้
อาจเกดิความแตกตา่งใน
การประมาณค่า  
2. ทัง้ FFQ และ 24 HR 
อาจเกดิความผิดพลาด
จากการวัดได้ในทัง้ 2 วิธี 
3. กลุ่มตวัอยา่งมาจากใน
การศึกษาแบบไปข้างหน้า 
ซึ่งอาจมคีวามแตกต่างจาก
ประชากรทัว่ไป  

Vanderlee 
et al. (2018) 

The online 
Beverage 
Frequency 
Questionnaire 
(BFQ) (90) 

การจดบันทกึ 7 
วัน 

ทดสอบความตรง
แบบเผชิญหน้าโดย
การสัมภาษณ์ และ
ทดสอบความตรง
ตามเกณฑ์โดยหา
ความสัมพนัธ์ของ
ปริมาณและจ านวน
เคร่ืองดื่มทีบ่ริโภค 
จากวิธีการจดบันทกึ 
7 วัน กบั BFQ 

ค่าเฉลี่ยของจ านวนและ
ปริมาณเคร่ืองดื่มทีบ่ริโภค 
ของ BFQ และ การจด
บันทกึ 7 วัน มี
ความสัมพนัธ์กนัสงู และ
พบว่า ค่าเฉลี่ยจาก BFQ 
และ การจดบันทกึ 7 วัน ไม่
แตกต่างกนัยกเว้น 
เคร่ืองดื่มผลไม้รสหวาน 
และจากการสัมภาษณ์ไม่
พบความยุง่ยากในการใช้
งาน 

1. ล าดับของการใช้
เคร่ืองมอือาจมผีลต่อการ
ตอบ  
2. กลุ่มตวัอยา่งมขีนาดเล็ก 
และจ านวนการบริโภคน้อย 
ในเคร่ืองดื่มบางชนดิท าให้
ประมาณได้ไมแ่นน่อน 
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ตาราง 9 (ต่อ) 
 

ผู้วิจยั (ปี) ชื่อเคร่ืองมือ 
เคร่ืองมือที่
ใช้ทดสอบ
ความตรง 

การตรวจสอบ
คุณภาพเคร่ืองมือ 

ผลการศกึษา ข้อจ ากัดของงานวิจยั 

Hill et al. 
(2017) 

15-item 
Beverage 
intake 
questionnaire 
(BEVQ-15) (74) 

Multiple 24 
HR  

ทดสอบความตรง
ตามเกณฑ์โดยเทยีบ 
BEVQ 1 กบั     วิธี 
24HR เฉลี่ย 4 ครัง้  
และ การวัดแล้ววัด
ซ า้ ระหวา่ง BEVQ1 
กบั BEVQ2 

ปริมาณ SSB (fl oz)          
ไมแ่ตกต่างกนัระหวา่ง 
BEVQ1 กบั 24HR (p-
value > 0.05)  และพบว่า 
การรายงานข้อมลูจาก 
BEVQ1 และ BEVQ2 มี
ความสัมพนัธ์กนัใน
เคร่ืองดื่มทกุประเภท   
(p-value < 0.001) 

1. ประเภทของเคร่ืองดื่ม
เช่น ไวน์ เบียร์ ไมค่วรต้อง
มหีากเป็นการใช้ประเมนิ
ในเด็ก    6-11 ปี  
2.เคร่ืองดื่มประเภทน า้
ผลไม้ไมเ่ป็นปัจจุบัน
ส าหรับเด็ก  
3.กลุ่มตัวอยา่งจ าเป็นต้อง
ถกูเกบ็ข้อมลู 4 ครัง้ เป็น
ภาระรบกวนกลุ่มตวัอยา่ง
ค่อนข้างมาก  
4. กลุ่มตวัอยา่งทราบ
ก าหนดการในแตล่ะครัง้ 
อาจจะกระทบต่อการ
บริโภคได้  

Bjerregaar
d et al. 
(2016) 

Food frequency 
questionnaire 
(160) 

Web-based 
FFQ (FFQ1) 
เทยีบกบัครัง้
ที ่2 (FFQ2) 

ทดสอบการวัดแล้ว
วัดซ า้ โดยให้กลุ่ม
ตัวอยา่งท า Web-
based FFQ ครัง้ที ่
1 (FFQ1) จากนัน้ 4 
สัปดาห์ต่อมาท าครัง้
ที ่2 (FFQ2) 

 ข้อมลูทีไ่ด้ไมม่คีวาม
แตกต่างกนัระหว่าง FFQ1 
และ FFQ2 ในอาหารทกุ
กลุ่ม 

1. กลุ่มตวัอยา่งมขีนาด
เล็ก   
2. กลุ่มตวัอยา่งมสีดัสว่น
ของเด็กทีม่ภีาวะน า้หนกั
เกนิสูง จงึอาจมตี่อการ
ตัวแทนเด็กวัยรุ่นใน
ประเทศเดนมาร์ก 

Ferreira-
Pêgo et al. 
(2016) 

Spanish 
Beverage 
Intake 
Assessment 
Questionnaire 
(94) 

24-h Urine 
samples 
เกบ็แช่แข็ง 

ทดสอบความตรง
ตามเกณฑ์ และ การ
วัดแล้ววัดซ า้ ที่
จุดเร่ิมต้น , 6 เดือน 
และ 12 เดือน  

ปริมาณเคร่ืองดื่มทีบ่ริโภคที่
ได้จากแบบประเมนิ กบั 
ปริมาณปัสสาวะ ใน 24 
ชม. มคีวามสัมพนัธ์กนั (P-
value < 0.001) และจาก
การทดสอบการวดัแล้ววัด
ซ า้ พบว่า ไมม่คีวาม
แตกต่างกนัระหว่าง
เคร่ืองดื่มทกุประเภท ที ่6 
เดือน 1 ปี เมือ่เทยีบกบัที่
จุดเร่ิมต้น 

1. อาจจะมกีารรายงานที่
ต ่ากว่าความจริงเนือ่งจาก 
ขนาดบริโภคทีไ่มช่ัดเจน  
2. ไมส่ามารถวัดปริมาณ
ปัสสาวะได้สมบูรณ์ 
ตลอด 24 ชม. เนือ่งจะ
อปุสรรคในการเกบ็  
3. ต้องเกบ็ปัสสาวะโดย
การแช่แข็ง อาจท าให้
ปริมาณเปลี่ยนแปลง 
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ตาราง 9 (ต่อ)  
 

ผู้วิจยั (ปี) ชื่อเคร่ืองมือ 
เคร่ืองมือที่
ใช้ทดสอบ
ความตรง 

การตรวจสอบ
คุณภาพเคร่ืองมือ 

ผลการศกึษา ข้อจ ากัดของงานวิจยั 

Lora et al. 
(2016) 

15-item 
Beverage 
intake 
questionnaire 
(BEVQ-PS) (64) 

การจด
บันทกึ 4 วัน  

ทดสอบความตรงตาม
เกณฑ์โดย 
เปรียบเทยีบค่าเฉลี่ย 
(กรัม และ kcal)
ระหว่าง BEVQ-PS กบั 
การจดบันทกึ 4 วัน
และทดสอบการวัด
แล้ววัดซ า้โดย BEVQ-
PS1 และ BEVQ-PS2  
ระยะหา่ง 2 สัปดาห์ 

ค่าเฉลี่ย SSB จาก BEVQ-PS 
ไมแ่ตกต่างจากการจดบันทกึ
ซึ่งทัง้2วิธีมคีวามสัมพนัธ์กนั 
(p-value < 0.05) และพบว่า 
ค่าทีไ่ด้จาก BEVQ-PS1 กบั 
BEVQ-PS2 มคีวามสัมพนัธ์
กนั (P-value < 0.05) 

1. กลุ่มตวัอยา่งอาจ
จดจ าค าตอบเดิมได้ใน
การทดสอบการวดัแล้ว
วัดซ า้ 
2. กลุ่มตวัอยา่งเป็นกลุ่ม
ทีอ่ยูใ่นศูนย์ดูแลเด็ก ซึ่ง
การเลีย้งดูแบบอืน่เช่น 
เลีย้งเด็กเฉพาะทีบ้่าน 
อาจมกีารบริโภคที่
แตกต่างกนั 

Hedrick  
et al. 
(2012) 

Beverage 
intake 
questionnaire 
(BEVQ-15)(61) 

การจด
บันทกึ 3 วัน 

ทดสอบ EFA                   
(Exploratory factor 
analysis) ของ BEVQ 
19 เพือ่รวมกลุ่มของ
ประเภทเคร่ืองดื่ม ลด
ความยาวของแบบ
ประเมนิ  และทดสอบ 
ความสอดคล้อง
ภายใน และทดสอบ 
ความตรงตามเกณฑ์ 
ขอ งBEVQ 15 กบั 
การจดบันทกึ  

ผลของการทดสอบ EFA ของ 
BEVQ 19 เพือ่รวมกลุ่มของ
ประเภทเคร่ืองดื่ม ลดความ
ยาวของเคร่ืองมอื ได้เป็น 
BEVQ 15 (ฉบับยอ่) และ
ทดสอบ ความสอดคล้อง
ภายใน จากการหาค่า 
สัมประสิทธ์ิแอลฟ่า
ของครอนบัค ได้ 0.997 และ 
0.994 ส าหรับ ปริมาณ
เคร่ืองดื่มทัง้หมด (กรัม) และ 
ปริมาณ SSB (กรัม) 
ตามล าดับ และ  และทดสอบ
ความตรงตามเกณฑ์ ของ
BEVQ 15 กบั การจดบันทกึ มี
ความสัมพนัธ์กนั (P-value < 
0.001) ยกเว้นนมไขมนัเต็ม 

กลุ่มตัวอยา่งมภีาวะอ้วน
และน า้หนกัเกนิ จงึอาจ
ไมส่ามารถน าผล
การศึกษาไปใช้กบั
ประชากรอืน่ได้  
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ตาราง 9 (ต่อ) 
 

ผู้วิจยั (ปี) ชื่อเคร่ืองมือ 
เคร่ืองมือที่
ใช้ทดสอบ
ความตรง 

การตรวจสอบ
คุณภาพเคร่ืองมือ 

ผลการศกึษา ข้อจ ากัดของงานวิจยั 

Hedrick  
et al. (2010) 

Beverage 
intake 
questionnaire 
(BEVQ-19) (63) 

การเกบ็
ปัสสาวะ
และ การจด
บันทกึ
อาหาร 4 
วัน (FIR) 

กลุ่มตัวอยา่งมาพบ 3 
ครัง้ ภายใน 2 สปัดาห์ 
เกบ็ปัสสาวะ เพือ่ตรวจ
ค่าความถว่งจ าเพาะ
ของปัสสาวะทกุครัง้ เพือ่
ทดสอบความถกูต้อง
ของการบันทกึข้อมลูการ
บริโภคเคร่ืองดื่ม และ
ทดสอบความตรง โดย
เปรียบกบั FIR กบั 
BEVQ1 และทดสอบ
การวัดแล้ววัดซ า้ โดย
เปรียบเทยีบระหว่าง 
BEVQ1 กบั BEVQ2 

จาก BEVQ1 กบั FIR  พบ
ค่า ปริมาณเคร่ืองดื่มที่
บริโภค (กรัม)  ไมแ่ตกตา่ง
กนั (P=0.567)  มี
ความสัมพนัธ์กนั และพบว่า 
BEVQ1 และ BEVQ2 
ข้อมลูทีไ่ด้ไมม่คีวาม
แตกต่างกนั และพบว่า ค่า
ความถว่งจ าเพาะของ
ปัสสาวะ ไมแ่ตกต่างกนั  

1. ไมพ่บค าถาม
เคร่ืองดื่มบางอยา่ง เช่น 
โกโก้ร้อน เคร่ืองดื่มเกลือ
แร่                        
2. ค าอธิบายเคร่ืองดื่มไม่
ชัดเจน ดงันัน้งานวิจัย
ต่อไปจึงควรให้รายงาน
เฉพาะการบริโภคใน
รูปแบบเคร่ืองดื่มเทา่นัน้        
3. การใช้วิธีการจดบันทกึ
อาจเกดิการรายงานทีต่ า่
กว่าความจริงได้  

Neuhouser 
et al. (2009) 

Beverage and 
snack 
questionnaire 
(BSQ) (68) 

การจด
บันทกึ
อาหาร 4 
วัน (FIR) 

ทดสอบการวัดแล้ววัดซ า้ 
โดยหา่งกนั 2 สปัดาห์ 
ทดสอบความตรงด้วย
ข้อมลูจาก การจดบันทกึ 
4 วัน และ ข้อมลูจาก 
BSQ 

จากการทดสอบวัดแล้ววัด
ซ า้ พบค่า r =0.74 ส าหรับ
เคร่ืองดื่ม และทดสอบ
ความตรงตามเกณฑ์จาก
การบันทกึ กบัข้อมลูจาก 
BSQ พบว่าค่า r=0.69 ถงึ 
0.71 ส าหรับในโรงเรียน 
และ ค่า r= 0.63 ถงึ 0.70 
ส าหรับนอกโรงเรียน  

1. ในกลุ่มทีม่รีายได้ต ่า มี
อตัราการตอบกลบัทีน้่อย 
จึงอาจจะต้องทดสอบ
ความตรง ในกลุ่มนีใ้ห้
ชัดเจนมากขึน้  
2.เนือ่งจากเคร่ืองมอื 
BSQ เป็นข้อค าถาม
ปลายปิด จึงอาจพบวา่ 
ขนมทานเล่น และ
เคร่ืองดื่มทีเ่ด็กบริโภค
ไมไ่ด้อยูใ่นข้อค าถาม 
3. เนือ่งจากเป็นแบบ
ประเมนิตนเอง อาจพบ
การรายงานคลาดเคลื่อน
ได้  
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ตาราง 9 (ต่อ) 
 

ผู้วิจยั (ปี) ชื่อเคร่ืองมือ 
เคร่ืองมือที่
ใช้ทดสอบ
ความตรง 

การตรวจสอบ
คุณภาพเคร่ืองมือ 

ผลการศกึษา 
ข้อจ ากัดของ
งานวิจยั 

Nelson  
et al. (2009) 

The 
screener(155) 

24 HR โดย
การ
โทรศัพท์ 3 
ครัง้            
(วันธรรมดา 
2 วัน และ
วันหยดุ 1 
วัน) 

ทดสอบการวัดแล้ววัด
ซ า้ โดยมรีะยะหา่ง    
7-14 วัน และทดสอบ
ความตรงตามเกณฑ์
โดยเปรียบเทยีบ
ระหว่างวิธี 24 HR 
เฉลี่ย 3 ครัง้ทาง
โทรศัพท์ กบั The 
screener 

ผลการทดสอบการวัดแล้ววัด
ซ า้ พบว่า มคีวามสอดคล้องดี 
และ ผลทดสอบความตรง 
พบว่าอยูใ่นระดบัค่อนข้างด ี 

1. อายขุองกลุ่ม
ตัวอยา่งมชีว่งกว้าง ท า
ให้อาจจะกระทบต่อ
แมน่ย าและความเทีย่ง 
ของข้อมลู          
2. เคร่ืองมอืทีใ่ห้ตอบ
ด้วยตนเอง ค าตอบที่
ให้เลือกตอบมผีลต่อ
แมน่ย า โดยเฉพาะ
กระป๋อง ซึง่วัยรุ่น
ปัจจุบันดื่มน า้อดัลม
จากขวดขนาด 20 fl 
oz  
3. กลุ่มตวัอยา่งมี
ความรู้ความเข้าใจสูง
อยูแ่ล้ว จึงท าให้คา่
ความตรงและความ
เทีย่งสูง  

Cullen 
et al. (2008) 

Block Kids 
Questionnaire 
(BKQ)(159) 

24 HR โดย
การ
โทรศัพท์ 

ทดสอบการวัดแล้ววัด
ซ า้ โดยมรีะยะหา่ง 1 
เดือน และทดสอบ
ความตรง โดย
เปรียบเทยีบระหว่าง 
24 HR 2ครัง้ทาง
โทรศัพท์ กบั BKQ 

การทดสอบความเทีย่ง พบว่า 
ค่า ICC > 0.3 ยกเว้น %จาก
โปรตีนและผัก การทดสอบ
ตรง พบว่าในเด็กอาย ุ>12 ปี 
พบความสัมพนัธ์สูงกวา่เด็ก
อาย ุ<12 ปี 

1. กลุ่มตวัอยา่งมี
ขนาดเล็ก    
2. กลุ่มตวัอยา่งมี
เฉพาะพืน้ทีเ่ดียว 
3. การวัดโดยวิธี 
24HR 2 ครัง้อาจจะยงั
ไมเ่พยีงพอต่อการหา
ค่าเฉลี่ย 

 
ในการศึกษาครัง้นี ้ผู้ วิจัยก าหนดวัตถุประสงค์ของเคร่ืองมือเพ่ือส าหรับวัดการบริโภค

เคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาลเท่านัน้ โดยท าในรูปแบบเอกสาร และเน่ืองจากฐานข้อมูลปริมาณ
น า้ตาลในเคร่ืองด่ืมที่มีในประเทศไทยยังไม่เพียงพอ งานวิจัยนีจ้ึงต้องท าการส ารวจข้อมลูปริมาณ
น า้ตาลในเคร่ืองด่ืมที่มีจ าหน่ายอยู่ ปัจจุบันให้ครอบคลุมมากที่สุด เพ่ือเป็นฐานข้อมูลใน  
การวิเคราะห์ ข้อมูลของเคร่ืองมือวัดการบ ริโภคเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน าตาลที่พัฒนาขึ น้   
โดยพัฒนาเป็นแบบสอบถามความถ่ีการบริโภคอาหาร (FFQ) ที่มีข้อค าถามเป็นกลุ่มของเคร่ืองด่ืม
ที่ได้จากการส ารวจ ท าการทดสอบความตรงแบบเผชิญหน้า โดยการสัมภาษณ์แบบต่อหน้า 
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จากนั น้จึงใช้ทางสถิติในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory factor analysis)  
ในการรวมกลุ่มของเคร่ืองด่ืม เพ่ือท าให้เคร่ืองมือที่ได้สั น้ กระชับ และสามารถเป็นตัวแทนของ
เคร่ืองด่ืมแต่ละประเภท โดยมีกลุ่มตวัอย่างเป็นวัยรุ่นที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
อายุ 15-18 ปี มีการทดสอบคุณภาพเคร่ืองด่ืมด้วยการทดสอบความตรงตามเกณฑ์ ในรูปแบบของ
ความตรงตามสภาพ โดยเทียบข้อมูลของเคร่ืองมือที่พัฒนาขึน้กับวิธีการจดบันทึก (FIR) โดยจะ
บันทึกเฉพาะการบริโภคเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาลเท่านัน้ และการทดสอบความเที่ยงจาก 
การทดสอบวัดแล้ววัดซ า้ โดยมีระยะเวลาห่าง 14 วัน  จากนัน้วิเคราะห์ข้อมูลทัง้หมดแล้วน าไป
สรุปผลการทดสอบคณุภาพของแบบสอบถามที่พฒันาขึน้ 

กรอบแนวคิดของงานวิจัย 
การวิจัยครัง้นี  ้เป็นการพัฒนาแบบสอบถามการบริโภคเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาล

ส าหรับวัย รุ่นอายุ 15-18 ปี เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการคัดกรอง/เฝ้าระวังวัยรุ่นที่ มีการบริโภค
เคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาล ตลอดจนติดตามการเปลี่ยนแปลงการบริโภคในอนาคต เพ่ือช่วยใน
การป้องการเกิดโรคเรือ้รัง ซึ่งจัดเป็นการป้องกันโรคระยะแรก (Primary prevention) โดยมุ่งเน้นที่
การลดการบริโภคเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาลซึ่งเป็นแหล่งอาหารที่มีน า้ตาลเป็นหลัก และเป็น
หนึ่งในอาหารที่องค์การอนามัยโลกได้แนะน าให้จ ากัดการบริโภค (14) โดยด าเนินการใน 
กลุ่มวยัรุ่น เน่ืองจาก พบว่า มีการบริโภคเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาลมากกว่ากลุ่มอ่ืน ทัง้นี ้หากมี
การคัดกรองวัย รุ่นที่บริโภคเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาลได้ ก็จะช่วยให้สามารถลดการเกิด 
โรคเรือ้รังเมื่อเติบโตเป็นผู้ ใหญ่ได้โดยเฉพาะโรคอ้วน ดงันัน้ก่อนที่จะพฒันาโปรแกรมหรือกิจกรรม
แทรกแซงในการจัดการกับปัญหาการบริโภคเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาล ควรมีการเร่ิมต้นจาก
การพัฒนาให้มีแบบสอบถามการบริโภคเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาล  ที่เหมาะสมกับกลุ่มวัยรุ่น
และเป็นเคร่ืองมือที่มีคณุภาพจึงเป็นสิ่งส าคญั 

การพัฒนาเคร่ืองมือจะเร่ิมจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง จากนัน้
ท าการส ารวจเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาลในประเทศไทยเพ่ือเป็นฐานข้อมูลในการออกแบบ
เคร่ืองมือ จากนัน้น าไปสู่การออกแบบเคร่ืองมือให้มีความเหมาะสมกับผู้ ใช้งานซึ่งจะได้เป็น
เคร่ืองมือที่วัยรุ่นสามารถเข้าใจง่าย เลือกตอบได้ด้วยตนเอง และตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
ทัง้ความเที่ยงและความตรง ซึ่งเคร่ืองมือนีจ้ะท าให้ทราบถึงกลุ่มคนที่ ควรเฝ้าระวังต่อการเกิด 
โรคเรือ้รังในอนาคต ดงัภาพ 3 กรอบแนวคิดการวิจัย 
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ภาพ 3 แสดงกรอบแนวคิดของงานวิจัย 

ทบทวนวรรณกรรมและ
งานวจิัยท่ีเก่ียวข้อง
แบบสอบถามการบริโภค 
SSB 

ส ารวจ SSB เพือ่เป็น
ฐานข้อมลูในการออกแบบ 

ออกแบบเคร่ืองมอืท่ี
เหมาะสมกับวยัรุ่นไทย 

ตรวจสอบคุณภาพ
เคร่ืองมอื 

แบบสอบถามการบริโภคเคร่ืองดื่ม
รสหวานท่ีมนี า้ตาลของวัยรุ่นไทย 

ทราบปริมาณน า้ตาลท่ีได้จากการ
บริโภค SSB   

น าข้อมลูไปใช้ในการป้องกันก่อนการ
เกิดโรคเรือ้รัง (Primary prevention)  



 

บทท่ี 3 
 

วิธีด าเนินการวิจยั 

งานวิจัยเร่ืองการพัฒนาแบบสอบถามการบริโภคเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาลของวัยรุ่น
ไทย มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือส ารวจปริมาณน า้ตาลในเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาลที่มีจ าหน่ายใน
ประเทศไทย 2) เพ่ือประเมินความตรงและความเที่ยงของแบบสอบถามการบริโภคเคร่ืองด่ืมรส
หวานที่มีน า้ตาลของวัยรุ่นไทย ทัง้นีใ้นส่วนของระเบียบวิธีวิจัย ผู้ วิจัยน าเสนอประกอบด้วย   
1) รูปแบบการวิจัย 2) ขัน้ตอนการวิจัย โดยมีรายละเอียด ดงันี ้  

รูปแบบการวิจัย 
การวิจัย นี  ้ใช้ วิ ธีด าเนินงานวิจัย เชิงวิ ธี วิทยา (Methodological research) ซึ่งเป็ น

งานวิจัย   ที่มุ่งในการสร้างเคร่ืองมือและทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ ทัง้ความตรงและความ
เที่ยง เพ่ือให้ได้เคร่ืองมือที่มีคุณภาพดีและสามารถน าไปใช้กับงานวิจัยอ่ืนต่อไปได้ในอนาคต 
(166) เคร่ืองมือที่พัฒนาในงานวิจัยครัง้นี เ้ป็นแบบสอบถามชนิดตอบด้วยตนเอง (A self-
administered questionnaire) ซึ่ ง เป็ น ก ารวัดก ารบ ริโภค (Dietary assessment) โดย ใช้ วิ ธี
แบบสอบถามความถ่ีการบริโภคอาหาร (Food frequency questionnaire: FFQ) (58)   

ขัน้ตอนการวิจัย 
ผู้ วิจัยประยุกต์ใช้ขั น้ตอนการพัฒนาเคร่ืองมือ (Scale development) (163 , 167)  

และประยุกต์จากการศึกษาทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับงานวิจัยที่เก่ียวข้องในการพัฒนาเคร่ืองมือ 
วดัการบริโภคเคร่ืองด่ืม เพ่ือให้มีความเหมาะสมกับบริบทในพืน้ที่  โดยมีขัน้ตอนการด าเนินงาน 
ดงันี ้

1. ระยะที่ 1 การส ารวจข้อมูลเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาลที่มีอยู่ในปัจจุบันในประเทศ
ไทย  

2. ระยะที่ 2 การพฒันาเคร่ืองมือเวอร์ชัน 1 จากข้อมลูที่ได้ในระยะที่ 1   
3. ระยะที่ 3 การทดสอบคณุภาพของเคร่ืองมือที่พฒันาขึน้ในระยะที่ 2  

3.1 ระยะที่ 3.1 การทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือเวอร์ชัน 2 โดยการทดสอบความตรง 
เชิงโครงสร้าง (Construct validity) 

3.2 ระยะที่ 3.2 การทดสอบคณุภาพเคร่ืองมือเวอร์ชัน 3 แบ่งเป็นการทดสอบ ดงันี ้
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3.2.1 ระยะที่ 3.2.1 การทดสอบความตรงตามเกณฑ์ (Criterion validity) 
3.2.2 ระยะที่  3.2.2 การทดสอบความเที่ยงโดยการวัดแล้ววัดซ า้ (Test retest 

validity) และการวัดความสอดคล้องภายใน (Internal consistency) ผู้ วิจัยสรุปภาพรวมขัน้ตอน 
การด าเนินงานวิจัยทัง้หมดในภาพ 4   

 
ระยะการวิจัย                            การด าเนินการ                         ผลที่ต้องการได้รับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 4 แสดงสรุปภาพรวมขัน้ตอนการด าเนินงานวิจัยทัง้หมด 

ระยะที่ 2 การพัฒนา
เคร่ืองมอืจากข้อมลู 
SSB ท่ีส ารวจได้ 

1. ออกแบบข้อค าถาม 
ค าอธิบาย ตัวเลือกตอบ
ความถีแ่ละขนาดการบริโภค 
SSB  

ได้ THASSI เวอร์ชัน 1    
 

ได้ THASSI เวอร์ชัน 2    
 

น า THASSI เวอร์ชัน 2  มาทดสอบความ
ตรงเชิงโครงสร้าง เพื่อรวมกลุ่มของตัวแปร 
(ข้อค าถามกลุม่เคร่ืองดื่ม) โดยใช้การ
วเิคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (EFA) 
โดยมกีลุม่ตัวอย่าง 530 คน  

ระยะที่ 1 การส ารวจ
ข้อมูล SSB ท่ีมี
จ าหน่ายในประเทศไทย 

ส ารวจข้อมลู SSB ท่ีมี
จ าหน่ายในห้างและร้านค้า  

ข้อมูลปริมาณน า้ตาลใน 
SSB ท่ีมจี าหน่ายใน
ประเทศไทย  

ระยะที่ 3 การทดสอบ
คุณภาพเคร่ืองมอืท่ีได้
จากระยะท่ี 2  

น า THASSI เวอร์ชัน 3  มาทดสอบต่อดังนี  ้
1. ทดสอบความตรงตามเกณฑ์ โดยหาความสัมพนัธ์ระหว่าง
วธิีการจดบันทึกการบริโภค SSB เป็นเวลา 7 วนั กับ THASSI 
เวอร์ชัน 3  มีกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน   
2. ทดสอบการวดัแล้ววดัซ า้ โดยมรีะยะห่าง 14 วนั กลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 152 คน  
3. ทดสอบความสอดคล้องภายใน  

ได้ THASSI ท่ีผา่นการ
ทดสอบคุณภาพ 

2. น า THASSI เวอร์ชัน 1 มาทดสอบความ
ตรงแบบเผชิญหน้า โดยผู้ เชี่ยวชาญ 5 ทา่น 
และ กลุ่ มตัวอย่าง  จ านวน  10 คน เพื่อ
ตรวจสอบรูปแบบของแบบสอบถามและ
ความเข้าใจในข้อค าถาม น าไปปรับปรุง 

ได้ THASSI เวอร์ชัน 3   
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จากขัน้ตอนการด าเนินงานวิจัยทัง้การเก็บข้อมลูเชิงปริมาณ มีการใช้สถิติเชิงพรรณนา
และสถิติเชิงอนุมาน และในส่วนของการเก็บข้อมลูเชิงคุณภาพมีการวิเคราะห์เนือ้หา ดังแสดงใน
ภาพ 5  

 
ระยะการวิจัย                           การด าเนินการ                             สถิติที่ใช้ 
 
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 5 แสดงสรุปสถิติท่ีใช้ในงานวิจัยทัง้หมด 
 

ส ารวจข้อมลู SSB ท่ีมี
จ าหน่ายในห้างและร้านค้า  

น า THASSI เวอร์ชัน 3 มาทดสอบต่อดังนี  ้
1. ทดสอบความตรงตามเกณฑ์ ระหวา่งวธิีการ
จดบันทึกการบริโภค SSB เป็นเวลา 7 วัน กับ 
THASSI เวอร์ชัน 3  กลุม่ตัวอย่าง จ านวน 30 
คน   
2. ทดสอบการวดัแล้ววดัซ า้ โดยมรีะยะห่าง 14 
วนั กลุม่ตัวอย่าง จ านวน 152 คน  
3. ทดสอบความสอดคล้องภายใน  

ทดสอบความตรงตามเกณฑ์  ใช้ pearson 
correlation 
ทดสอบการวดัแล้ววดัซ า้ ใช้ pearson 
correlation  และ Intraclass correlation 
coefficient  
ทดสอบความสอดคล้องภายใน Cronbach’s 
alpha / Corrected item total correlation  
 
 

การวเิคราะห์เนือ้หา 
(Content analysis) 
 

ระยะที่ 2 การพัฒนา
เคร่ืองมอืจากข้อมลู 
SSB ท่ีส ารวจได้ 

1. ออกแบบข้อค าถาม 
ค าอธิบาย ตัวเลือกตอบ
ความถีแ่ละขนาดการบริโภค 
SSB  

ระยะที่ 1 การส ารวจ
ข้อมูล SSB ท่ีมี
จ าหน่ายในประเทศไทย 

สถิติเชิงพรรณนา
(Descriptive statistic)    

น า THASSI เวอร์ชัน 2  มาทดสอบความ
ตรงเชิงโครงสร้าง เพื่อรวมกลุ่มของตัวแปร 
(เคร่ืองดื่ม)  ได้เป็น เวอร์ชัน 3  

ระยะที่ 3 การทดสอบ
คุณภาพเคร่ืองมอืท่ีได้
จากระยะท่ี 2  

2.น า THASSI เวอร์ชัน 1 มาทดสอบความ
ตรงแบบเผชิญหน้า โดยผู้ เชี่ยวชาญ 5 ท่าน 
และ กลุ่มตั วอย่าง  จ านวน  10 คน เพื่อดู
รูปแบบของแบบสอบถามและความเข้าใจใน
ข้อค าถาม และน าไปปรับปรุงได้เป็นเวอร์ชัน 2 

การวเิคราะห์
องค์ประกอบเชิงส ารวจ 
(EFA) 
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ระยะท่ี 1 การส ารวจเคร่ืองด่ืมรสหวานท่ีมีน า้ตาลท่ีมีจ าหน่ายในประเทศไทย   
ระยะนีส้ ารวจข้อมลู SSB หลงั 30 กันยายน 2562 เป็นต้นไป เน่ืองจาก เป็นช่วงหลงัจาก

มีการปรับฐานการเก็บภาษีน า้ตาลในเคร่ืองด่ืมเพ่ิมมากขึน้ ภาคอุตสาหกรรมเคร่ืองด่ืม มีการ
ปรับตัว ข้อมูลที่ได้ในช่วงเวลาดังกล่าว จึงมีความเหมาะสมในการน ามาศึกษาข้อมลู  โดยวิธีการ
เก็บข้อมูลประยุกต์มาจากงานวิจัยในต่างประเทศ (31-33) ซึ่งใช้วิธีการเก็บข้อมูลเคร่ืองด่ืมที่มี
จ าหน่ายในห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซือ้  โดยบันทึกข้อมูลจากภาพถ่ายของ
สินค้าให้ได้มากที่สดุ จากนัน้น ามาวิเคราะห์ปริมาณน า้ตาลเฉลี่ย ดังนัน้ในการศกึษานีเ้พ่ือให้ได้
ฐานข้อมูล SSB ที่สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทยมากที่สดุ จึงประยุกต์วิธีส ารวจข้อมลูจาก
งานวิจัยในต่างประเทศ เพ่ือน าไปสู่การออกแบบแบบสอบถามที่จะพฒันาขึน้ในระยะต่อไป  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
ประชากรของการเก็บข้อมลูระยะที่ 1 คือ เคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาล 
เคร่ืองมือ 
ในการเก็บข้อมูลในระยะนีใ้ช้การบันทึกข้อมูลเคร่ืองด่ืมโดยการถ่ายภาพฉลากบน

ผลิตภณัฑ์ (31, 32) จากนัน้น ามาบันทึกข้อมลูลงในคอมพิวเตอร์ ดังนัน้เคร่ืองมือที่ใช้ในระยะนีคื้อ 
แบบบันทกึข้อมลูเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาล และ โทรศพัท์มือถือที่สามารถถ่ายภาพได้  

สถานท่ีเก็บข้อมูล  
ผู้ วิจัยเก็บข้อมูลในกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากเป็นเมืองหลวงของประเทศไทย ที่มี  

การจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมที่หลากหลาย  แบ่ งลักษณะสถานที่ เก็บ ข้อมูลเป็น 3 ประเภทคือ  
1) ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ 2) ซุปเปอร์มาเก็ตและร้านสะดวกซือ้ และ 3) ร้านโชห่วย หรือ ร้าน
ขายของช า 4) ศนูย์จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ในจังหวัดที่อยู่ในเขตสุขภาพที่ 2 เพ่ือให้ได้
ข้อมลูที่ครอบคลมุเคร่ืองด่ืมทัง้หมด โดยมีรายละเอียด ดงันี  ้

1. ห้างสรรพสินค้า/ไฮเปอร์มาร์เก็ตที่คนไทยใช้บริการมาก 5 อันดับแรกของประเทศ  
ได้แก่   เทสโก้โลตัส บ๊ิกซี เซ็นทรัล แม็คโคร และเดอะมอลล์ (168) เน่ืองจากมีสินค้าที่มีจ าหน่าย
ครอบคลมุรายการสินค้าในสาขาย่อยต่างจังหวัด โดยในเซ็นทรัลและเดอะมอลล์ จะท าการส ารวจ
ในแผนกซุปเปอร์มาเก็ตของห้าง  

2. ซุปเปอร์มาเก็ต  ได้แก่ ฟู้ ดแลนด์ แม็กแวลู ซีพีเฟรชมาร์ท และวิลล่ามาร์เก็ต และเพ่ือ
ยืนยันการอ่ิมตัวของข้อมูลที่ส ารวจได้  ผู้ วิจัยส ารวจเพ่ิมเติมในร้านสะดวกซือ้ที่มีประชาชนใช้
บริการมากที่สุดในประเทศไทย (168) ได้แก่  ร้านเซเว่น-อีเลฟเว่น  แฟมิลี่มาร์ท  เฟรชมาร์ท 
108 ช็อป จนกว่าจะไม่พบเคร่ืองด่ืมเพ่ิมเติม  
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3. ร้านค้า ร้านโชห่วย หรือ ร้านขายของช า ผู้ วิจัยจึงประยุก ต์จากการศึกษาของ  
Lin et al. (33)  คือ ส ารวจในร้านค้า ร้าน โชห่วย หรือ ร้านขายของช า ใกล้เคียงอีก 2 แห่ง  
เพ่ือเป็นการยืนยันการอ่ิมตัวข้อมูลที่ส ารวจได้ หากไม่พบเคร่ืองด่ืมเพ่ิมเติมแสดงว่าได้ข้อมูลที่
เพียงพอแล้ว (33)  

4. ศนูย์จ าหน่ายผลิตภณัฑ์ชุมชน OTOP ในจังหวดัที่อยู่ในเขตสขุภาพที่ 2 ได้แก่ สโุขทัย 
เพชรบูรณ์ ตาก อุตรดิตถ์ พิษณุโลก เพ่ือส ารวจเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาลที่เป็นผลิตภัณฑ์
ท้องถ่ินให้ครอบคลมุเคร่ืองด่ืมที่มีจ าหน่ายในเขตสขุภาพที่ 2  

การศึกษานีไ้ม่ส ารวจเคร่ืองด่ืมในสถานที่จ าหน่ายเคร่ืองด่ืมที่ป รุง ณ จุดจ าหน่าย 
เน่ืองจาก ไม่สามารถระบุส่วนประกอบที่แน่นอนในเคร่ืองด่ืมได้ และไม่มีฉลากที่แสดงข้อมูล
โภชนาการ ดงันัน้การเก็บข้อมูลจาก ห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาเก็ต และร้านสะดวกซือ้ ที่มีสาขา
กระจายทั่วประเทศ จึงเป็นแหล่งข้อมูลที่ เพียงพอและเหมาะสม  ดังเช่นในการศึกษาของ
ต่างประเทศ  

ขัน้ตอนและวิธีการเก็บข้อมูล 
ผู้ วิจัยเก็บข้อมลูในเดือน พฤษภาคม ปี 2563 ซึ่งเป็นช่วงหลงัจากมีการปรับฐานการเก็บ

ภาษีน า้ตาลในเคร่ืองด่ืมเพ่ิมมากขึน้เป็นครัง้ที่ 2 ในปี 2562 ภาคอุตสาหกรรมอาจมีการปรับตัว
โดยการปรับปรุงสตูร ข้อมูลที่ได้ในช่วงเวลาดังกล่าว จึงมีความเหมาะสมในการศึกษาข้อมูล  โดย
ผู้ วิจัยประยุกต์วิธีการเก็บข้อมูลมาจากงานวิจัยในต่างประเทศ (31-33) ซึง่เก็บข้อมูลเคร่ืองด่ืมใน
ห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต  ร้านสะดวกซือ้ ที่ มีสาขาทั่วประเทศ โดยบันทึกข้อมูลจาก
ภาพถ่ายของสินค้าให้ได้มากที่สดุ โดยในการศกึษานีม้ีสถานที่เก็บข้อมลูเป็นห้างสรรพสินค้าขนาด
ใหญ่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซือ้ และ ศนูย์จ าหน่ายผลิตภณัฑ์ชุมชน OTOP ในจังหวดัที่อยู่ใน
เขตสุขภาพที่ 2 ตามที่ระบุไว้ข้างต้น ซึ่งวิธีการดังกล่าวเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมใช้ในการส ารวจ
อาหารและเคร่ืองด่ืมในหลายประเทศ (32, 144)  

เน่ืองจากในการศึกษานีต้้องท าการส ารวจเคร่ืองด่ืมจ านวนมาก จึงต้องมีผู้ ช่วยวิจัยใน
การเก็บข้อมูลเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้อง โดยมีคุณสมบัติดังนี ้1) ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีขึน้ไป 2) มีโทรศัพท์มือถือที่สามารถใช้อินเตอร์เน็ตได้และถ่ายรูปได้ชัดเจน ซึ่งมีการ
อบรมผู้ ช่วยวิจัยดงันี ้ผู้ วิจัยอธิบายวิธีการถ่ายรูปฉลากให้เห็นอย่างชัดเจนและวิธีการบันทึกข้อมูล
ตามรายละเอียดของเคร่ืองด่ืม จากนัน้ท าการทดสอบความเข้าใจของการบันทึกข้อมูลโดยการ
ทดสอบบันทึกข้อมูลจากภาพฉลากเคร่ืองด่ืม 3 ชนิดที่แตกต่างกัน จากนัน้ผู้ วิจัยตรวจสอบ      
ความถูกต้องของข้อมลูที่ได้ และให้ผู้ ช่วยวิจัยทดสอบการถ่ายภาพเคร่ืองด่ืมเพ่ือให้เห็นภาพฉลาก
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ที่ถูกต้อง ชัดเจน และครบถ้วน โดยการให้ส่งภาพถ่ายเคร่ืองด่ืมมา 3 ชนิด หากพบข้อพบพร่องจาก
การทดสอบ ผู้ วิจัยอธิบายให้ผู้ ช่วยวิจัยเข้าใจมากขึน้ จนมั่นใจว่าผู้ ช่วยวิจัยสามารถเก็บข้อมลูได้
ตามถูกต้องที่ก าหนด 

ก่อนท าการเก็บข้อมูลผู้ วิจัยท าหนังสือขออนุญาตเก็บข้อมลูไปยังสถานที่เก็บข้อมลูและ
เข้าเก็บข้อมลูหลงัจากได้รับอนญุาต จากนัน้ผู้ วิจัยและผู้ ช่วยวิจัยที่ผ่านการอบรม ท าการเก็บข้อมูล
โดยการถ่ายภาพเคร่ืองด่ืมจากฉลากบนบรรจุภัณฑ์ของเคร่ืองด่ืมในส่วนข้อมูลฉลากโภชนาการ  
จากฉลากภาษาไทย จากนัน้น ามาบันทึกข้อมูลลงคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม เอ็กเซล ข้อมูลที่
บันทึกประกอบด้วย ช่ือย่ีห้อ ขนาดบรรจุภัณฑ์ ลักษณะบรรจุภณัฑ์ ขนาดหน่วยบริโภค ปริมาณ
น า้ตาลต่อหน่วยบริโภคที่ระบุในข้อมูลโภชนาการ (กรัม) บันทึกข้อมูลทุกสูตรที่มีของแต่ละย่ีห้อ 
โดยไม่บันทึกข้อมูลชนิดเคร่ืองด่ืมที่ซ า้กัน เมื่อได้ข้อมูลที่ อ่ิมตัวแล้ว (ไม่พบเคร่ืองด่ืมเพ่ิมเติม) 
ผู้ วิจัยสุ่มตรวจสอบความถูกต้องของการบันทกึข้อมลูจากรายการเคร่ืองด่ืมทัง้หมด 5% (32) 

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล  
เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากการส ารวจได้แล้ว น ามาแบ่งกลุ่มเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาล

โดยพิจารณาการแบ่งกลุ่มจากการทบทวนวรรณกรรมในต่างประเทศและในประเทศไทยซึ่งแสดง
ไว้ในบทที่ 2 ร่วมกับข้อมูลผลการส ารวจของเคร่ืองด่ืมที่พบจริงในบริบทของประเทศไทย จากนัน้
ค่าเฉลี่ยของปริมาณน า้ตาลของแต่ละกลุ่ม โดยน าข้อมูลปริมาณน า้ตาลทัง้หมด (total sugar) 
ตามที่ระบุในฉลากโภชนาการ ของเคร่ืองด่ืมในแต่ละกลุ่มมาค านวณค่าเฉลี่ยของน า้ตาล (กรัม ต่อ 
100 มล.) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่ามัธยฐาน ค่าสูงสุด และค่าต ่าสุด และหาค่าเฉลี่ยของขนาด
บรรจุภณัฑ์ของเคร่ืองด่ืม แผนผังขัน้ตอนการด าเนินการในระยะที่ 1 ทัง้หมด แสดงไว้ในภาพ 6    
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ภาพ 6 แสดงแผนผังขัน้ตอนการด าเนินการของระยะท่ี 1 
 
ระยะท่ี 2 การพัฒนาเคร่ืองมือวัดการบริโภคเคร่ืองด่ืมรสหวานท่ีมีน า้ตาล  
วัตถุประสงค์ของเคร่ืองมือที่พัฒนาขึน้คือเพ่ือให้ผู้ ใช้เคร่ืองมือสามารถทราบปริมาณ

ปริมาณน า้ตาลที่ ได้รับจากการบริโภคเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาล  ดังนัน้เมื่อได้ข้อมูลจาก 
การส ารวจในระยะที่ 1 ท าให้ทราบถึงปริมาณน า้ตาลเฉลี่ยของเคร่ืองด่ืมแต่ละกลุ่ม รวมถึงขนาด
บรรจุเฉลี่ยของบรรจุภัณฑ์ จากนัน้น าข้อมลูมาออกแบบเป็นแบบสอบถามการบริโภคเคร่ืองด่ืมรส
หวานที่มีน า้ตาล หรือที่ เรียกว่า THASSI เวอร์ชัน 1  โดยก าหนดตัวเลือกความถ่ีการบริโภคให้
ครอบคลุมข้อมูลการบริโภค   7 วันย้อนหลังเน่ืองจากผู้ วิจัยต้องการวัดการบริโภคระยะยาว  
ซึง่แบบสอบถามที่พัฒนาขึน้เป็นแบบสอบถามความถ่ีการบริโภคอาหาร (FFQ) ที่นิยมน ามาใช้ใน
การเก็บข้อมลูการบริโภคอาหารหรือเคร่ืองด่ืม (58) การวิจัยในระยะนีม้ีขัน้ตอนดงัต่อไปนี ้  

ขัน้ท่ี 1 ก าหนดตัวเลือกขนาดและความถ่ีบริโภคจากข้อมูลที่ได้ในระยะที่ 1 จากนัน้
ออกแบบรูปภาพประกอบขนาดบริโภคที่น ามาใช้เป็นตัวเลือกตอบ เน่ืองจากมีการศึกษา พบว่า
การน ารูปภาพมาประกอบการตัดสินใจเลือกขนาดบริโภค จะท าให้ผู้ตอบสามารถประมาณขนาด
บริโภคได้ถูกต้องมากย่ิงขึน้ (169, 170) โดยมีการศกึษา พบว่าหากเคร่ืองมือได้รับการออกแบบมา

ส ารวจข้อมลู SSB จากในห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวก
ซือ้ จนกว่าข้อมลูจะอ่ิมตวั (ไม่พบข้อมลูเพ่ิมเติมจากร้านสะดวกซือ้อย่างน้อย 2 แห่ง) 

ดดย 

บันทกึข้อมลูลงคอมพิวเตอร์ 

แบ่งกลุ่มเคร่ืองด่ืมจากผลการส ารวจ 

หาค่าเฉลี่ยของน า้ตาล ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่ามัธยฐาน ค่าสูงสุด 
และค่าต ่าสดุ ของเคร่ืองด่ืมทกุกลุ่ม 
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อย่างเหมาะสมกับเด็ก จะท าให้ความแม่นย าในการเลือกตอบขนาดบริโภคได้ถูกต้องใกล้เคียงกับ
ผู้ ใหญ่ (171) และออกแบบความถ่ีของการบริโภคให้ครอบคลมุการบริโภคย้อนหลงั 7 วนั  

ขัน้ท่ี 2 สร้างข้อค าถามตามกลุ่มเคร่ืองด่ืมที่รวบรวมข้อมูลได้จากระยะที่ 1 ซึ่งแต่ละ 
กลุ่มจะมีค่าเฉลี่ยน า้ตาลก ากับไว้ และมีการจัดท าเป็นคู่มือโดยมีค าอธิบายเพ่ิมเติม เพ่ือให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและสามารถค านวณปริมาณน า้ตาลได้ด้วยตนเอง  
ทัง้นีภ้าษาที่ใช้ในการอธิบายในคู่มือจะต้องเหมาะสมกับวยัรุ่นซึง่เป็นกลุ่มเป้าหมายของเคร่ืองมือที่
พัฒนาขึน้ (163) ในขัน้ตอนนีจ้ะได้เป็นแบบสอบถามการบริโภคเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาล 
เวอร์ชัน 1 (THASSI เวอร์ชัน 1) 

ขัน้ท่ี 3 การทดสอบความตรงของแบบสอบถาม THASSI เวอร์ชัน 1 ด้วยการทดสอบ
ความตรงแบบเผชิญหน้า (Face validity)  โดยผู้ เช่ีย วชาญ  5 ท่านและกลุ่มวัย รุ่นซึ่งเป็ น
กลุ่มเป้าหมายของเคร่ืองมือนี ้จ านวน 10 คน ซึ่งเป็นจ านวนที่เพียงพอในการทดสอบความตรง
แบบเผชิญหน้าโดยวิธีการสมัภาษณ์ (172, 173) 

การตรวจสอบความตรงแบบเผชิญหน้าสามารถเก็บข้อมูลด้วยวิธีการเชิงคุณภาพได้  
ซึง่อาจใช้ระยะเวลา ค่าใช้จ่ายสงู แต่ได้ข้อมลูที่มาจากผู้ ใช้งานจริงโดยตรงเพ่ือน าไปปรับปรุง ท าให้
ได้แบบสอบถามที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับผู้ ใช้งาน (174) ทัง้นี  ้ในการศึกษาของ Connell   
et al.ใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า (Face-to-face structured individual interviews) และ
การสนทนากลุ่ม ในการพัฒนาแบบสอบถามช่ือ the Recovering Quality of Life measure 
(ReQoL) (175) และมีหลายการศึกษาในต่างประเทศ ทดสอบความตรงแบบเผชิญหน้าของ
แบบสอบถามการบริโภคอาหารหรือเคร่ืองด่ืม (68, 90, 155) 

การตรวจสอบความตรงแบบเผชิญหน้านัน้ อาจใช้วิธีการก าหนดประเด็นเพ่ือช่วยใน 
การตรวจสอบ ตัวอย่างเช่น ในการศึกษาของ Parsian and Dunning (176) ได้ก าหนดประเด็น 
ดังนี ้1) ความชัดเจนของข้อความของเคร่ืองมือ  2) ความเป็นไปได้ที่จะตอบค าถามในแต่ละข้อ 
และ 3) ความเหมาะสมของรูปแบบของเคร่ืองมือ โดยผู้ ตรวจสอบความตรงแบบเผชิญหน้า  
ในแต่ละงานวิจัยนัน้ อาจเป็นผู้ เช่ียวชาญหรือตัวแทนของกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ตรวจสอบก็ได้ (177) 
อย่างไรก็ตามการทดสอบโดยกลุ่มเป้าหมายที่ เป็นผู้ ใช้เคร่ืองมือจะท าให้ทราบถึงความเข้าใจ  
และความสามารถในการน าไปใช้ประโยชน์จริงได้ดีกว่าการทดสอบโดยผู้ เช่ียวชาญเพียงอย่าง
เดียวซึ่งไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายของเคร่ืองมือ (172, 178) การสอบถามข้อมูลเพ่ือทดสอบความตรง
แบบเผชิญหน้า สามารถท าได้หลายวิธี ดงันี ้การสมัภาษณ์ (179) และการใช้แบบสอบถามโดยใช้
มาตรวัดของลิเคิร์ท 4 ระดับ ไม่เห็นด้วยมากที่สุด = 1 ไม่เห็นด้วย = 2 เห็นด้วย = 3 และไม่เห็น
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ด้วยมากที่สุด= 4 (176) หรือมาตรวัด  5 ระดับ ไม่เข้าใจอะไรเลย= 1  เข้าใจเล็กน้อย = 2 เข้าใจ 
ปานกลาง = 3  เข้าใจดี = 4 และ เข้าใจดีมากและไม่มีข้อสงสยัเพ่ิม =5 (172) 

ในการศึกษาครัง้นี ้เพ่ือให้ได้ข้อมูลรายละเอียดมากขึน้ ผู้ วิจัยจึงก าหนดให้มีการทดสอบ
ความตรงแบบเผชิญหน้าโดยใช้วิธีการสมัภาษณ์แบบเผชิญหน้า ท าการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญและ
กลุ่มวยัรุ่น โดยก าหนดค าถามให้ครอบคลุมในทัง้ 3 ประเด็นที่สอดคล้องกับการศกึษาของ Parsian 
and Dunning (176) 

ในการวิจัยระยะที่ 2 มีผู้ ให้ข้อมลู แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม 
1. กลุ่มผู้ เช่ียวชาญ การทดสอบความตรงแบบเผชิญหน้า ทดสอบโดยการสัมภาษณ์ 

ผู้ เช่ียวชาญ 5 ท่าน ก าหนดคณุสมบัติหลกัดงันี ้ 
ท่านที่  1 ผู้ บริหารของกระทรวงสาธารณสุขที่มีส่วนเก่ียวข้องกับนโยบายเก่ียวกับ  

การส่งเสริมสขุภาพหรือการบริโภคเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาล  
ท่านที่  2 อาจารย์มหาวิทยาลัย ที่มีประสบการณ์การท าวิจัยเก่ียวกับพฤติกรรม  

การบริโภคอาหารหรือเคร่ืองด่ืม และส าเร็จการศกึษาระดบัปริญญาเอก  
ท่านที่ 3 อาจารย์มหาวิทยาลยั ที่มีประสบการณ์การตรวจสอบเคร่ืองมือ และส าเร็จ

การศกึษาระดบัปริญญาเอก 
ท่านที่  4 และท่านที่  5  ผู้ ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์การท างานด้านพฤติกรรม 

การบริโภคอาหารหรือเคร่ืองด่ืม และส าเร็จการศกึษาระดบัปริญญาโท ขึน้ไป 
2. กลุ่มนัก เรียน การทดสอบความตรงแบบเผชิญหน้าโดยการสัมภาษณ์  โดย  

ผู้ตรวจสอบเป็นนักเรียนกลุ่มคนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในระยะการศกึษาอ่ืนจ านวน 10 คน จนกว่า
ข้อมลูจะอ่ิมตวั โดยการจับฉลากโรงเรียนที่มีนักเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายในจังหวดัสโุขทัย  
เพ่ือเลือกโรงเรียนในเขตเมือง 1 แห่ง และโรงเรียนนอกเขตเมือง 1 แห่ง จากนัน้ขออนุญาตโรงเรียน
เพ่ือเก็บข้อมูล วิจัย  จากนั น้ท าการประชาสัมพันธ์ผ่านคุณครูในโรงเรียนเพ่ือให้ผู้ วิจัย เข้า
ประชาสัมพนัธ์ให้เข้าร่วมงานวิจัยด้วยตนเอง หลงัจากได้รับอนญุาตผู้ วิจัยจะเข้าประชาสัมพันธ์ใน
หน้าชัน้เรียน เพ่ือให้ได้นักเรียนที่เป็นผู้ ให้ข้อมลูโดยความสมัครใจ 

เกณฑ์การคัดเลือก ผู้ วิจัยก าหนดให้มีผู้ ให้ข้อมลูที่มีความหลากหลาย เพ่ือให้ได้ข้อมูล
ที่ครอบคลมุมากที่สดุ โดยมีคณุสมบัติหลกัดงันี ้  

1. กลุ่มวยัรุ่นที่จะไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างในขัน้ตอนการวิจัยในระยะต่อไป  
2. อายุ 15-18 ปี    
3. อยู่ในโรงเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย ในจังหวดัสโุขทยั 
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4. ได้รับค ายินยอมให้เข้าร่วมงานวิจัยทัง้จากผู้ปกครองและจากเด็กนักเรียน 
5. สื่อสารการพดู อ่าน เขียน ด้วยภาษาไทยได้ดี 
เน่ืองจากองค์การอนามยัโลกได้กล่าวว่าผลลัพธ์หลักของการบริโภค SSB ที่มากเกินไป

คือ ภาวะอ้วน และ ฟันผุ (14) ดงันัน้ เพ่ือให้ได้ความคิดเห็นที่หลากหลายต่อการพัฒนาเคร่ืองมือ 
จึงก าหนดคณุสมบัติเพ่ิมเติมของกลุ่มผู้ ให้ข้อมลูดงันี ้  

BMI เกิน 25 และอยู่โรงเรียนในเขตเมือง จ านวน 2 คน (ชาย 1 คน หญิง 1 คน) 
BMI ปกติ และอยู่โรงเรียนในเขตเมือง จ านวน 2 คน (ชาย 1 คน หญิง 1 คน) 
BMI เกิน 25 และอยู่โรงเรียนในเขตนอกเมือง จ านวน 2 คน (ชาย 1 คน หญิง 1 คน) 
BMI ปกติ และอยู่โรงเรียนในเขตนอกเมือง จ านวน 2 คน (ชาย 1 คน หญิง 1 คน) 
ผู้ที่มีฟันผุอย่างน้อย 1 ซี่ จ านวน 2 คน (ชาย 1 คน หญิง 1 คน) 
เกณฑ์การคัดออก 
1. เจ็บป่วยกะทนัหนัหรือขาดโรงเรียนในวนัเก็บข้อมลู 
2. ย้ายออกจากพืน้ที่การวิจัย  
เคร่ืองมือ  
ในขัน้ตอนนีม้ี เคร่ืองมือที่ใช้ 2 ชนิด คือ 
แบบสอบถามการบริโภคเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาล เวอร์ชัน 1  
แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง ส าหรับการทดสอบความตรงแบบเผชิญหน้าของเคร่ืองมือ

วิจัย โดยมี ประเด็นในการสมัภาษณ์ 4 ข้อ ดงันี ้ 
ข้อที่ 1 ในภาพรวมทัง้หมดของเคร่ืองมือ มีข้อความใดที่อ่านแล้วมีความหมาย ไม่ชัดเจน 

หรือไม ่
ข้อที่ 2 ข้อค าถามใดที่ท่านคิดว่ายากเกินไป หรือไม่  
ข้อที่ 3 รูปแบบของเคร่ืองมือ รวมถึงรูปภาพประกอบในการวดัการบริโภคฉบับนี  ้
มีสิ่งใดที่ท่านต้องการให้ปรับปรุงหรือไม่  
ข้อที่ 4 ท่านคิดว่ามีข้อค าถามใดที่ควรตดัออก หรือ ต้องการให้เพ่ิมเติมหรือไม่  
สถานท่ีเก็บข้อมูล  
โรงเรียนระดับมธัยมศกึษาตอนปลาย ในจังหวดัสุโขทัย  เป็นโรงเรียนในเขตเมือง 1 แห่ง 

จากทัง้หมด 3 แห่ง (โรงเรียนสโุขทัยวิทยาคม)  และโรงเรียนนอกเขตเมือง 1 แห่ง จากทัง้หมด 24 
แห่ง (โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 2) 
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ขัน้ตอนและวิธีการเก็บข้อมูล 
วิธีการเข้าถึงอาสาสมัครกลุ่มนักเรียน ระยะท่ี 2  
1. ย่ืนขอหนังสือรับรองการวิจัยในมนุษย์จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร และย่ืนขอหนังสือเก็บข้อมูลการวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
นเรศวร จับฉลากโรงเรียนที่มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดสุโขทัย เพ่ือเลือก
โรงเรียนในเขตเมือง 1 แห่ง (โรงเรียนสโุขทยัวิทยาคม) และโรงเรียนนอกเขตเมือง 1 แห่ง (โรงเรียน
สวรรค์อนันต์วิทยา 2) จากนัน้ขออนญุาตโรงเรียนเพ่ือเก็บข้อมลูวิจัย 

2. ติดต่อผู้อ านวยการโรงเรียนเพ่ือขออนญุาตเก็บข้อมลูการวิจัย 
3. ติดต่อประสานงานกับครูที่ได้รับมอบหมายจากโรงเรียนหรือครูที่ปรึกษาของนักเรียน

ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย เพ่ือชีแ้จงโครงการวิจัยหน้าชัน้เรียนทกุชัน้เรียน  
4. ผู้ วิจัยเข้าหาอาสาสมคัรได้โดยการประชาสมัพนัธ์ในหน้าชัน้เรียน  
5. ผู้ วิจัยคัดเลือกอาสาสมัครและให้รับทราบข้อค าถามการสัมภาษณ์ทัง้หมดก่อน 

การสมัภาษณ์ 
การขออนุญาตผู้ปกครองของอาสาสมัครกลุ่มนักเรียน ระยะท่ี 2  
1.  ผู้ วิจัยแนะน าตวัเองแก่อาสาสมัคร อธิบายวัตถุประสงค์การวิจัย ประโยชน์ของการ

วิจัย และข้อมลูที่ได้จะเป็นความลับและรายงานผลข้อมลูเป็นภาพรวม ไม่มีการระบุช่ืออาสาสมคัร
และโรงเรียนในผลของข้อมลูที่สรุปได้ในทกุกรณี  

2. มอบ เอกสารแก่อาสาสมัคร ดัง นี  ้1) แบบฟอร์มค าชี แ้จงส าห รับผู้ ปกครอง  
2) แบบฟอร์มค าชีแ้จงส าหรับนักเรียน 3) แบบฟอร์มค ายินยอมจากผู้ ปกครอง 4) แบบฟอร์ม 
ค ายินยอมจากอาสาสมัคร 5) แบบสอบถามการบริโภคเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาลเวอร์ชัน 1  
6) แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง  เพ่ือน าไปให้ผู้ ปกครองที่บ้านรับทราบ และให้ผู้ ปกครองเซ็น
แบบฟอร์มค ายินยอมในการเก็บข้อมลูผู้ วิจัยท าการขออนญุาตผู้ปกครองของอาสาสมัครว่าจะให้
เข้าร่วมโครงการวิจัยหรือไม่จากแบบฟอร์มค ายินยอมจากผู้ปกครอง ก่อนที่จะเข้าท าการเก็บข้อมูล  
และผู้ วิจัยให้เวลาในการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการวิจัยไม่จ ากัดเวลา ซึ่งชีแ้จงไว้ในแบบฟอร์มค า
ชีแ้จงส าหรับผู้ปกครอง 

4. ก่อนเข้าเก็บข้อมูล ผู้ วิจัยมอบเอกสารแจ้งการเข้าเก็บข้อมูลวิจัยแก่อาสาสมัครและ
น าไปให้ผู้ ปกครองได้รับทราบเพ่ือให้อาสาสมัครและผู้ ปกครองได้ทราบล่วงหน้าและมีเวลาใน  
การตดัสินใจเข้าร่วมโครงการวิจัยอีกครัง้ไม่จ ากัดเวลา 

5. ในกรณีผู้ปกครองปฏิเสธไม่ให้อาสาสมัครเข้าร่วมการวิจัย ผู้ วิจัยไม่ท าการเก็บข้อมูล
กับอาสาสมคัรรายนัน้แต่อย่างใด 
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สถานที่ท าวิจัยครัง้นี ้ผู้ วิจัยใช้สถานที่โรงเรียนที่อาสาสมคัรเรียนอยู่เป็นสถานที่ในการ
ตอบแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ ซึ่งผู้ วิจัยขออนญุาตจากครูที่ได้รับมอบหมายโรงเรียนช่วย
จัดเตรียมสถานที่เพ่ือใช้ในตอบแบบสอบถามและการสมัภาษณ์ และผู้ วิจัยกับอาสาสมคัรมีการนัด
หมายช่วงวนัและเวลาในการสมัภาษณ์  

วิธีด าเนินการกับอาสาสมัครกลุ่มนักเรียน ระยะท่ี 2 
1. ผู้ วิจัยแนะน าตวัเอง สร้างสมัพนัธภาพกับอาสาสมคัร  
2. อธิบายวตัถุประสงค์การวิจัย ประโยชน์ของการวิจัย และอธิบายข้อมูลที่ได้จะเป็น

ความลบัและจะรายงานผลข้อมลูเป็นภาพรวม ไม่มีการระบุช่ืออาสาสมัครและโรงเรียนในรายงาน
การวิจัยทกุกรณี  

3. มอบเอกสารแก่อาสาสมัคร ดังนี  ้1) แบบฟอร์มค าชี แ้จงส าหรับนักเรียนและ
ผู้ ปกครอง 2) แบบฟอร์มค ายินยอมจากผู้ ปกครอง 3) แบบฟอร์มค ายินยอมจากอาสาสมัคร 4) 
แบบสอบถามการบริโภคเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาลเวอร์ชัน 1 และ 5) แบบสัมภาษณ์กึ่ ง
โครงสร้าง เพ่ือน าไปให้ผู้ปกครองที่บ้านรับทราบ และให้ผู้ ปกครองและอาสาสมัครเซ็นแบบฟอร์ม
ค ายินยอม โดยให้ระยะเวลาในการตดัสินใจเข้าร่วมโครงการโดยไม่จ ากัดเวลา 

4. ผู้ วิจัยขอรับเอกสารใบยินยอมของผู้ปกครองและอาสาสมคัรคืนจากอาสาสมคัร  
5. ก่อนท าการเข้าเก็บข้อมูล ผู้ วิจัยมอบเอกสารแจ้งการเข้าเก็บข้อมลูวิจัยแก่อาสาสมคัร

และน าไปให้ผู้ ปกครองได้รับทราบเพ่ือให้อาสาสมคัรและผู้ ปกครองได้ทราบล่วงหน้าและมีเวลาใน
การตดัสินใจเข้าร่วมโครงการวิจัยอีกครัง้โดยไม่จ ากัดเวลา 

6. อธิบายให้อาสาสมัครทราบว่าในการวิจัยครัง้นี ้อาสาสมัครสามารถปฏิเสธการเข้า
ร่วมโครงการวิจัยได้อย่างมีอิสระและจะไม่มีผลกระทบใดๆ ต่ออาสาสมคัรทัง้สิน้ 

7. ผู้ วิจัยชีแ้จงว่า ในการเก็บข้อมลู อาสาสมัครสามารถงดเว้นในการตอบค าถามในทุก
กรณีที่ไม่ต้องการเปิดเผยหรือท าให้ไม่สบายใจ 

8. ผู้ วิจัยเข้าเก็บข้อมูลโดยให้อาสาสมัครอ่านคู่มือการใช้งานและตอบแบบสอบถาม 
การบริโภคเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาลเวอร์ชัน 1  

9. ผู้ วิจัยท าการสัมภาษณ์อาสาสมัครโดยใช้แบบสมัภาษณ์กึ่งโครงสร้าง ซึง่มีประเด็น
ค าถามเพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงแบบสอบถามการบริโภคเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาลเวอร์ชัน 
1 ซึง่อาสาสมคัรจะได้ทราบข้อค าถามในการสมัภาษณ์ล่วงหน้าก่อนเข้าร่วมงานวิจัย 

วิธีการเข้าถึงกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ระยะท่ี 2 
1. สืบ ค้นประวัติการศึกษา ประวัติการท างานจากเว็บ ไซต์ห รือสอบถามผู้ รู้ที่ มี 

ความเก่ียวข้องกับผู้ เช่ียวชาญ  
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2. ผู้ วิจัยท าการติดต่อผู้ เช่ียวชาญที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  และอธิบาย
เก่ียวกับโครงการวิจัยให้กับผู้ เช่ียวชาญแต่ละท่านได้รับทราบ 

3. ผู้ วิจัยคัดเลือกผู้ เชียวชาญที่มีความสน ใจและยินดีเข้าร่วมโครงการวิจัยและมี
คณุสมบัติตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  

4. ย่ืนเร่ืองท าหนังสืออกจาก มหาวิทยาลัยนเรศวรเพ่ือขอเชิญผู้ เช่ียวชาญเข้าร่วมงาน
วิจัย 

5. สถานที่ท าวิจัยเป็นสถานที่ขึน้อยู่กับความสะดวกของผู้ เชียวชาญ ซึ่งอาจเป็นใน
สถานที่ท างานของผู้ เช่ียวชาญแต่ละท่าน  

วิธีด าเนินการกับผู้เชี่ยวชาญ ระยะท่ี 2 
1. ผู้ วิจัยนัดหมายเพ่ือเข้าพบผู้ เช่ียวชาญทีละคน ผู้ วิจัยแนะน าตัวเอง สร้างสมัพนัธภาพ

กับผู้ เช่ียวชาญ  
2. อธิบายวตัถุประสงค์การวิจัย ประโยชน์ของการวิจัย และอธิบายข้อมูลที่ได้จะเป็น

ความลบัและจะรายงานผลข้อมลูเป็นภาพรวม ไม่มีการระบุช่ืออาสาสมัครและโรงเรียนในรายงาน
การวิจัยทกุกรณี  

3. มอบเอกสารแก่อาสาสมัคร ดังนี  ้1) แบบฟอร์มค าชี แ้จงส าหรับผู้ เ ช่ียวชาญ  
2) แบบฟอร์มค ายินยอมจากอาสาสมัคร 3) แบบสอบถามการบริโภคเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาล
เวอร์ชัน 1 4) แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง ทัง้หมด 4 ฉบับ เพ่ือรับทราบ และให้เซ็นแบบฟอร์มค า
ยินยอม โดยให้ระยะเวลาในการตดัสินใจเข้าร่วมโครงการโดยไม่จ ากัดเวลา 

4. ผู้ วิจัยขอรับเอกสารใบยินยอมของอาสาสมคัรคืนจากผู้ เช่ียวชาญ  
5. อธิบายให้ผู้ เช่ียวชาญทราบว่าในการวิจัยครัง้นี  ้สามารถปฏิเสธการเข้าร่วม

โครงการวิจัยได้อย่างมีอิสระและจะไม่มีผลกระทบใด ๆ ทัง้สิน้ 
7. ผู้ วิจัยชีแ้จงว่า ในการเก็บข้อมลู ผู้ เช่ียวชาญสามารถงดเว้นในการตอบค าถามในทุก

กรณีที่ไม่ต้องการเปิดเผยหรือท าให้ไม่สบายใจ 
8. ผู้ วิจัยให้ผู้ เช่ียวชาญอ่านคู่มือและแบบสอบถามการบริโภคเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มี

น า้ตาลเวอร์ชัน 1  
9. ผู้ วิจัยท าการสัมภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญโดยใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง ซึ่งมีประเด็น

ค าถามเพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงแบบสอบถามการบริโภคเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาลเวอร์ชัน 
1 ซึง่ผู้ เช่ียวชาญจะได้ทราบข้อค าถามในการสมัภาษณ์ล่วงหน้าก่อนเข้าร่วมงานวิจัย 

ซึง่แผนผังการด าเนินงานทัง้หมด ดงัที่แสดงในภาพ 7 
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วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
จากการทดสอบความตรงแบบเผชิญหน้า เก็บข้อมลูโดยการสมัภาษณ์เด็กนักเรียนที่มี

คณุสมบัติตามเกณฑ์ที่ก าหนดและผู้ เช่ียวชาญ จากนัน้วิเคราะห์ข้อมลูที่ได้จากการสมัภาษณ์โดย
การวิเคราะห์เชิงเนือ้หา (Content analysis) และ น าไปปรับปรุงคู่มือและแบบสอบถามเพ่ือให้ได้
เป็นแบบสอบถามการบริโภคเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาล  เวอร์ชัน 2 (THASSI เวอร์ชัน 2) 
จากนัน้น ากลับไปให้กลุ่มนักเรียนยืนยันความเข้าใจในส่วนที่ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม เพ่ือให้ได้
แบบสอบถามการบริโภคเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาล เวอร์ชัน 2 และคู่มือ ที่มีความเหมาะสมกับ
ผู้ ใช้งานจริง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 7 แสดงแผนผังการด าเนินการในระยะท่ี 2 
 

ระยะท่ี 3 การทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือท่ีได้จากระยะท่ี 2  

ในระยะที่ 3 แบ่งออกเป็น 2 ขัน้ตอนหลกั คือ  
1. ระยะที่ 3.1 การทดสอบเคร่ืองมือเวอร์ชัน 2 โดยการทดสอบความตรงเชิงโครงสร้าง 

(Construct validity)  
2. ระยะที่ 3.2 การทดสอบเคร่ืองมือเวอร์ชัน 3 ดงันี ้ 

ออกแบบขนาดบริโภคและความถ่ีของการบริโภค 

สร้างข้อค าถาม 

ได้ THASSI เวอร์ชนั 1 

สมัภาษณ์กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ สมัภาษณ์กลุ่มนักเรียน 

ปรับปรุงได้ THASSI เวอร์ชนั 2 
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2.1 ระยะที่  3.2.1 การทดสอบความตรงตามเกณ ฑ์  (Criterion validity) โดย 
การทดสอบความตรงตามสภาพ (Concurrent validity) หาความสมัพันธ์ข้อมลูจากการจดบันทึก
การบริโภคเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาล ติดต่อกันเป็นเวลา 7 วนั 

2.2 ระยะที่  3.2.2 การทดสอบความเที่ ยงโดยการวัดแล้ ววัดซ า้  (Test retest 
reliability) และวดัความสอดคล้องภายใน (Internal consistency) 

ระยะท่ี 3.1 การทดสอบเคร่ืองมือเวอร์ชัน 2 โดยการทดสอบความตรงเชิง
โครงสร้าง (Construct validity)  

น าแบบสอบถาม THASSI เวอร์ชัน 2 มาทดสอบความตรงเชิงโครงสร้าง (Construct 
validity) รวมกลุ่มของตวัแปร (ข้อค าถามซึ่งเป็นกลุ่มเคร่ืองด่ืม) โดยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงส ารวจ Exploratory factor analysis (EFA) เพ่ือตรวจสอบโครงสร้างของแบบสอบถามที่
พฒันาขึน้ โดยรวมกลุ่มตัวแปรข้อค าถาม และท าให้ความยาวของแบบสอบถามสัน้ลง (173) ได้
เป็นแบบสอบถามการบริโภคเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาล เวอร์ชัน 3  (THASSI เวอร์ชัน 3)  

กลุ่มตัวอย่าง 
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดสุโขทยั เน่ืองจากเป็นจังหวดัที่อยู่ใน

เขตสขุภาพที่ 2 ซึง่เป็นเขต ที่พบว่า มีจ านวนผู้ที่มีภาวะอ้วนในกลุ่มอายุตัง้แต่ 15 ปีขึน้ไป มีจ านวน
สูงสุดของประเทศ คิดเป็น ร้อยละ 29.2 (51) โดยการค านวณขนาดตัวอย่างก าหนดให้มีขนาด
ตวัอย่างจ านวน (คน) เป็น 30 เท่าของจ านวนข้อค าถามของแบบสอบถามการบริโภคเคร่ืองด่ืมรส
หวานที่มีน า้ตาล ซึ่งพบว่า มีจ านวน 16 ข้อ (16 กลุ่ม)  (173, 180)  และเพ่ือป้องกันการสูญหาย
ของข้อมลู จึงต้องเพ่ิมจ านวนอีกร้อยละ 10 ดังนัน้กลุ่มตวัอย่างในระยะ 3.1 จึงต้องมีจ านวน 530 
คน  ซึ่งจะท าให้ได้ค่าน า้หนักองค์ประกอบที่ น่าเช่ือถือ (181, 182) ทัง้นี  ้หากทดสอบกับกลุ่ม
ตัวอย่างที่มากเกินความจ าเป็นจะเป็นการสิน้เปลืองทรัพยากร (182) ในการศึกษาระยะนีก้ลุ่ม
ตัวอย่างจะต้องไม่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ซ า้กับในระยะอ่ืนต่อไป เพ่ือป้องกันการเกิดอคติ  ในระยะ
การศกึษานีใ้ช้วิธีการสุ่มกลุ่มตวัอย่างแบบหลายขัน้ตอน (Multistage sampling) ดงัต่อไปนี ้ 

การสุ่มขัน้ท่ี 1 สุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster sampling)  
น ารายช่ือของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สงักัดกระทรวงศึกษาธิการ  ใน

จังหวดัสุโขทัย ทัง้หมดมาแบ่งตามขนาดของโรงเรียน ได้แก่ ขนาดใหญ่จ านวน 7 แห่ง ขนาดกลาง
จ านวน 6 แห่ง และขนาดเล็กจ านวน 14 แห่ง น ารายช่ือโรงเรียนในแต่ละขนาดมาสุ่มอย่างง่าย
แบบไม่ใส่คืนโดยวิธีการจับฉลาก ให้ได้โรงเรียนตวัแทนขนาดละ 1 แห่ง 
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การสุ่มขัน้ท่ี 2 สุ่มแบบชัน้ภูมิ (Stratified sampling)  
จากโรงเรียนที่สุ่มได้ทัง้ 3 แห่ง ซึ่งเป็นตัวแทนของโรงเรียนขนาดใหญ่ ขนาดกลาง 

และขนาดเล็ก จากนัน้น าจ านวนของนักเรียน ม.ปลายทัง้หมดของทัง้ 3 แห่งมารวมกัน ขนาดใหญ่  
ได้แก่ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  (จ านวน 1272 คน) ขนาดกลาง ได้แก่ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
(จ านวน 260 คน)  ขนาดเล็ก ได้แก่ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 2 (จ านวน 30 คน) ได้เป็นจ านวน
ของนักเรียน ม.ปลาย ทัง้หมดจากทัง้ 3 แห่ง  รวมเป็น จ านวน 1562 คน น าไปเป็นฐานในการ
ค านวณจ านวนกลุ่มตวัอย่างตามสัดส่วนในแต่ละห้องเรียน โดยมีสตูรการค านวณ ดงันี ้

 

จ านวนตัวอย่างในแต่ละห้องเรียน=จ านวนนักเรียนของแต่ละห้อง X
จ านวนขนาดตัวอย่างท่ีค านวณได้ (530 คน)

จ านวนนักเรียน ม.ปลายทัง้หมด 3 โรงเรียน (1562 คน)
 

 
การสุ่มขัน้ท่ี 3 สุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling)  
น ารายช่ือของนักเรียนในแต่ละห้องมาสุ่มอย่างง่ายโดยการจับฉลากแบบไม่ใส่คืน จน

ได้ครบตามจ านวนนักเรียนกลุ่มตวัอย่างที่ค านวณได้ของแต่ละห้องเรียน 
เคร่ืองมือ 
แบบสอบถามการบริโภคเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาล เวอร์ชัน 2 ที่ได้จากระยะที่ 2 
สถานท่ีเก็บข้อมูล  
โรงเรียนระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัดสโุขทัย 

ขนาดใหญ่ 1 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  ขนาดกลาง 1 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนกงไกรลาศ
วิทยา และ ขนาดเล็ก 1 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 2 

เกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
1. นักเรียนที่มีอายุ 15-18ปี  
2. ก าลังศึกษาอยู่ในระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย ในสงักัดกระทรวงศึกษาธิการ ใน

จังหวดัสโุขทยั 
3. สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ทัง้ฟัง พดู อ่าน เขียน 
4. ยินดีเข้าร่วมงานวิจัยทัง้จากตวันักเรียนและผู้ปกครอง  
5. ไม่เป็นกลุ่มตวัอย่างในระยะอ่ืน 
เกณฑ์การคัดออก  
1.เจ็บป่วยกระทนัหนัไม่สามารถมาให้ข้อมลูได้ในวนัเก็บข้อมลู 
2.ย้ายออกจากพืน้ที่วิจัย  
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ขัน้ตอนและวิธีการเก็บข้อมูล 

ผู้ วิจัยท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลไปยังโรงเรียนระดบัมัธยมศกึษา
ตอนปลาย ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดสุโขทัย ที่สุ่มได้จากการสุ่มขัน้ที่  1 เมื่อได้รับ
อนุญาตในการเก็บข้อมูลแล้ว ผู้ วิจัยสุ่มรายช่ือนักเรียนและท าการขออนุญาตผู้ ปกครองและ
นักเรียนในการเข้าร่วมงานวิจัย  จากนั น้เก็บข้อมูลโดยให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม  
การบริโภคเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาล เวอร์ชัน 2 ด้วยตนเองด้วย  

วิธีการเข้าถึงอาสาสมัครกลุ่มนักเรียน ระยะท่ี 3.1  
1. ย่ืนขอหนังสือรับรองการวิจัยในมนุษย์จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน

มนุษย์  มหาวิทยาลัยนเรศวร และย่ืนขอหนังสือเก็บข้อมูลการวิจัยจากบัณ ฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยันเรศวร 

2. ติดต่อผู้ อ านวยการโรงเรียนของโรงเรียนที่ได้จากการสุ่มเพ่ือขออนุญาตเก็บข้อมูล
การวิจัย 

3. ติดต่อประสานงานกับครูที่ได้รับมอบหมายหรือครูที่ปรึกษาของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย เพ่ือชีแ้จงวัตถุประสงค์การวิจัยวิธีการด าเนินการ ระยะเวลา ขอความ
ร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมลูหน้าชัน้เรียนทกุชัน้เรียน 

4. ผู้ วิจัยหาอาสาสมัครนักเรียนในแต่ละระดับชัน้การศึกษาด้วยวิธีสุ่มอย่างง่าย 
(Simple Random Sampling) แบบไม่ แทนที่  (Without Replacement) ให้ ครบ ตามจ าน วน
ตวัอย่างที่ได้ค านวณไว้ 

5. ผู้ วิจัยคดัเลือกอาสาสมคัรที่มีความยินดีในการเข้าร่วมโครงการวิจัย 
การขออนุญาตผู้ปกครองของอาสาสมัครกลุ่มนักเรียน ระยะท่ี 3.1  
1. ผู้ วิจัยแนะน าตัวเองแก่อาสาสมัคร อธิบายวัตถุประสงค์การวิจัย ประโยชน์ของ

การวิจัย และข้อมูลที่ได้จะเป็นความลับและจะรายงานผลข้อมูลเป็นภาพรวม ไม่มีการระบุช่ือ
อาสาสมคัรและโรงเรียนในผลของข้อมลูที่สรุปได้ในทกุกรณี 

2. มอบเอกสารแก่อาสาสมัคร ดังนี  ้1) แบบฟอร์มค าชี แ้จงส าหรับผู้ ปกครอง  
2) แบบฟอร์มค าชีแ้จงส าหรับนักเรียน 3) แบบฟอร์มค ายินยอมจากผู้ ปกครอง 4) แบบฟอร์มค า
ยินยอมจากอาสาสมัคร และ 5) แบบสอบถามการบริโภคเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาลเวอร์ชัน 2 
เพ่ือน าไปให้ผู้ปกครองที่บ้านรับทราบ และให้ผู้ปกครองเซ็นแบบฟอร์มค ายินยอม 

3. ในการเก็บข้อมูลผู้ วิจัยท าการขออนุญาตผู้ ปกครองของอาสาสมัครว่าจะให้เข้า
ร่วมโครงการวิจัยหรือไม่จากแบบฟอร์มค ายินยอมจากผู้ ปกครอง ก่อนที่จะเข้าท าการเก็บข้อมูล 
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และผู้ วิจัยให้เวลาในการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการวิจัยไม่จ ากัดเวลา ซึ่งชีแ้จงไว้ในแบบฟอร์มค า
ชีแ้จงส าหรับผู้ปกครอง 

3. ก่อนเข้าเก็บข้อมูล ผู้ วิจัยมอบเอกสารแจ้งการเข้าเก็บข้อมูลวิจัยแก่อาสาสมัคร
และน าไปให้ผู้ ปกครองได้รับทราบเพ่ือให้อาสาสมคัรและผู้ ปกครองได้ทราบล่วงหน้าและมีเวลาใน
การตดัสินใจเข้าร่วมโครงการวิจัยอีกครัง้ไม่จ ากัดเวลา 

4. ในกรณีผู้ ปกครองปฏิเสธไม่ให้อาสาสมัครเข้าร่วมการวิจัย ผู้ วิจัยก็จะไม่ท าการ
เก็บข้อมลูกับอาสาสมคัรรายนัน้แต่อย่างใด 

วิธีด าเนินการกับอาสาสมัครกลุ่มนักเรียน ระยะท่ี 3.1  
1. ผู้ วิจัยแนะน าตวัเอง สร้างสมัพนัธภาพกับอาสาสมคัร  
2. อธิบายวตัถุประสงค์การวิจัย ประโยชน์ของการวิจัย และอธิบายข้อมูลที่ได้จะเป็น

ความลบัและจะรายงานผลข้อมลูเป็นภาพรวม ไม่มีการระบุช่ืออาสาสมัครและโรงเรียนในรายงาน
การวิจัยทกุกรณี  

3. มอบเอกสารแก่อาสาสมัคร ดังนี ้1) แบบฟอร์มค าชีแ้จงส าหรับผู้ ปกครอง   
2) แบบฟอร์มค าชีแ้จงส าหรับนักเรียน 3) แบบฟอร์มค ายินยอมจากผู้ปกครอง 4) แบบฟอร์มค า
ยินยอมจากอาสาสมคัร และ 5) แบบสอบถามการบริโภคเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาลเวอร์ชัน 2 
เพ่ือน าไปให้ผู้ปกครองที่บ้านรับทราบ และให้ผู้ปกครองและอาสาสมัครเซ็นแบบฟอร์มค ายินยอม 
โดยให้ระยะเวลาในการตดัสินใจเข้าร่วมโครงการโดยไม่จ ากัดเวลา 

4. ผู้ วิจัยขอรับเอกสารใบยินยอมของผู้ปกครองและอาสาสมคัรคืนจากอาสาสมคัร  
5. ก่อนท าการเข้าเก็บข้อมูล ผู้ วิจัยมอบเอกสารแจ้งการเข้าเก็บข้อมูลวิจัยแก่

อาสาสมัครและน าไปให้ผู้ ปกครองได้รับทราบเพ่ือให้อาสาสมัครและผู้ ปกครองได้ทราบล่วงหน้า
และมีเวลาในการตดัสินใจเข้าร่วมโครงการวิจัยอีกครัง้โดยไม่จ ากัดเวลา 

6. อธิบายให้อาสาสมัครทราบว่าในการวิจัยครัง้นี  ้อาสาสมัครสามารถปฏิเสธ  
การเข้าร่วมโครงการวิจัยได้อย่างมีอิสระและจะไม่มีผลกระทบใดๆ ต่ออาสาสมคัรทัง้สิน้ 

7. ผู้ วิจัยชีแ้จงว่า ในการเก็บข้อมูล อาสาสมัครสามารถงดเว้นในการตอบค าถามใน
ทกุกรณีที่ไม่ต้องการเปิดเผยหรือท าให้ไม่สบายใจ 

8. ผู้ วิจัยเข้าเก็บข้อมลูโดยให้อาสาสมัครตอบแบบสอบถามการบริโภคเคร่ืองด่ืมรส
หวานที่มีน า้ตาลเวอร์ชัน 2 จากนัน้เก็บคืน 
  



 96 

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

น าข้อมูลปริมาณน า้ตาลที่ได้จากการค านวณตามแบบสอบถาม (กรัม) และพลังงาน
จากน า้ตาลที่ได้รับจากการบริโภค (Kcal) ของกลุ่มตัวอย่างมาวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ 
(Exploratory Factor Analysis: EFA) เพ่ื อล ดจ าน วนตั วแป ร  (ข้ อค าถ าม ) จ าก นั ้น ตั ง้ ช่ื อ
องค์ประกอบใหม่ (กลุ่มของเคร่ืองด่ืมใหม่)ตามความเหมาะสม ซึง่มีขัน้ตอนการวิเคราะห์ดงันี ้  

ขั น้ ที่  1 พิ จารณ าค่ า  KMO แล ะ ค่ า Bartlett's Test of Sphericity เพ่ื อดูค วาม
เหมาะสมของข้อมลูที่น ามาวิเคราะห์ด้วย EFA ดงันี ้

ค่า KMO < 0.50         หมายถึง ข้อมลูไม่เหมาะสม 
ค่า KMO 0.50 - 0.59  หมายถึง ข้อมลูมีความเหมาะสมระดบัน้อยมาก 

ค่า KMO 0.60 - 0.69  หมายถึง ข้อมลูมีความเหมาะสมระดบัน้อย 

ค่า KMO 0.70 - 0.79  หมายถึง ข้อมลูมีความเหมาะสมระดบัปานกลาง 

ค่า KMO 0.80 - 0.89  หมายถึง ข้อมลูมีความเหมาะสมระดบัมาก 

ค่า KMO ตัง้แต่ 0.90   หมายถึง ข้อมลูมีความเหมาะสมระดบัมากที่สุด  

และพิจารณาค่า Bartlett's Test of Sphericity หากมีค่าเข้าใกล้ 0 แสดงถึง ข้อมูลไม่
มีความเหมาะสมในการวิเคราะห์ด้วย EFA  

ขัน้ที่ 2 สกัดปัจจัย (ข้อค าถาม) ให้เหลือน้อยที่สดุ (Factor extraction) 
ขัน้ที่ 3 วิเคราะห์องค์ประกอบด้วยวิธี Principal component analysis หมนุแกนด้วย

วิธี Varimax ซึ่งเป็นวิธีที่จะท าให้ค่า Factor loading ของแต่ละปัจจัย (ข้อค าถาม) แยกจากกัน
มากที่สุด ได้เป็นจ านวนตัวแปรน้อยที่สุด (180) จากนัน้พิจารณาค่า Eigen value ที่มากกว่า 1  
จากตาราง Rotated Component Matrix เพ่ือพิจารณาจ านวนองค์ประกอบ  

ขัน้ที่ 4 เมื่อได้จ านวนปัจจัย (ข้อค าถาม) จากขัน้ที่  3 ผู้ วิจัยตัง้ช่ือใหม่และก าหนด
ค าอธิบายปัจจัย (ข้อค าถาม) ให้สอดคล้องกัน ได้เป็นแบบสอบถามการบริโภคเคร่ืองด่ืมรสหวานที่
มีน า้ตาลที่มีจ านวนข้อค าถามน้อยลง เรียกว่า แบบสอบถามการบริโภคเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มี
น า้ตาล เวอร์ชัน 3 (THASSI เวอร์ชัน 3) แผนผังการด าเนินการในระยะนีแ้สดงดงัในภาพ 8  
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ภาพ 8 แสดงแผนผังการด าเนินการในระยะท่ี 3.1 
 

ระยะท่ี 3.2 การทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมือเวอร์ชัน 3 ดังนี ้ 
ระยะที่  3.2.1 การทดสอบความตรงตามเกณฑ์ (Criterion validity) ด้วยการหา

ความสมัพนัธ์ของข้อมลูที่ได้จากแบบสอบถาม THASSI เวอร์ชัน 3 กับวิธีการจดบันทึกการบริโภค
เคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาลเป็นเวลา 7 วนั  

ระยะที่  3.2.2 การทดสอบความเที่ยงโดยการวัดแล้ววัดซ า้ (Test retest reliability) 
และการวดัความสอดคล้องภายใน (Internal consistency)โดยการทดสอบระยะนีจ้ะไม่ใช้กลุ่มคน
ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างซ า้กันและไม่ซ า้กับการทดสอบระยะอ่ืน เพ่ือไม่ให้เป็นการรบกวนกลุ่มตัวอย่าง
มากเกินไปและเพ่ือลดอคติ ที่อาจเกิดขึน้ 

ระยะท่ี 3.2.1 การทดสอบความตรงตามเกณฑ์ (Criterion validity)  
ในการวิจัยนีเ้ป็นการทดสอบความตรงตามเกณฑ์ (Criterion validity) แบบความตรง

ตามสภาพ  (Concurrent validity) โดยเป็นการทดสอบคุณสมบั ติในการวัดของเคร่ืองมือที่
พฒันาขึน้ใหม่ เทียบกับวิธีการวดัที่มกัใช้เป็นเคร่ืองมือเปรียบเทียบในเวลาเดียวกัน (178)  

ทัง้ นี  ้ในการศึกษาค รัง้ นี ไ้ด้พัฒนาเค ร่ืองมื อวัดการบ ริโภคโดยใช้ วิ ธีวัดจาก
แบบสอบถามความถ่ีการบริโภคอาหาร (Food frequency questionnaire) ซึ่งวิธีการที่น ามาใช้
เปรียบเทียบข้อมูลการบริโภคมีทัง้การใช้วิธีการสมัภาษณ์ข้อมลูย้อนหลัง (24 HR) แบบหลายครัง้ 
(Multiple 24HR) และวิธีการจดบันทกึบริโภค (Food intake records)  ซึง่ผู้ วิจัยเลือกใช้วิธีการจด
บันทึกการบริโภคอาหาร เน่ืองจากข้อมูลที่ได้จะครบถ้วนมากกว่าวิธี 24 HR  และสามารถจด

สุ่มกลุ่มตวัอย่างแบบหลายขัน้ตอน 

กลุ่มตวัอย่างตอบแบบสอบถาม THASSI เวอร์ชัน 2 

วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ 

ได้แบบสอบถาม THASSI เวอร์ชัน 3 
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บันทึกได้ทันทีที่มีการบริโภค ทัง้นีก้ารจดบันทึกไม่มีข้อจ ากัดของรายการอาหาร โดยส่วนใหญ่มัก
ใช้เวลาประมาณ 15 นาทีต่อวัน ท าให้ได้ข้อมลู ณ เวลาจริง (Real time) ซึ่งแตกต่างจากการวัดวิธี 
24HR ที่ข้อมลูมาจากความทรงจ า (Memory) ของผู้ตอบเท่านัน้ (58, 147) และมีการศกึษา พบว่า
วิธี 24HR พบการเกิดการรายงานที่ต ่ากว่าความจริง มากกว่าวิธีการจดบันทกึ 7 วนั (183)  

กลุ่มตัวอย่าง 
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดสุโขทัย เน่ืองจากเป็นจังหวัดที่มี

จ านวนผู้ ที่มีภาวะอ้วนในกลุ่มอายุตัง้แต่ 15 ปีขึน้ไปมากที่สุดในเขตสุขภาพที่ 2 คิดเป็น 31.7 % 
และจากข้อมลูย้อนหลงั 4 ปี ตัง้แต่ปี 2558 ถึง 2561 พบว่า จังหวดัสุโขทยัมีจ านวนผู้ที่มีภาวะอ้วน
ในกลุ่มอายุตัง้แต่ 15 ปีขึน้ไปเพ่ิมขึน้เร่ือย ๆ (51) และเน่ืองจากการวิจัยในระยะนีต้้องอาศัยความ
ร่วมมือของกลุ่มตัวอย่างเป็นอย่างมากซึ่งอาจรบกวนชีวิตประจ าวัน งานวิจัยส่วนใหญ่จึงมักใช้
วิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยความสมัครใจ (Volunteer sampling) (60, 61, 64, 74, 90, 155, 
159, 160)  

เน่ืองจากยังไม่มีงานวิจัยที่ยืนยันขนาดกลุ่มตวัอย่างส าหรับการทดสอบความตรงของ
เคร่ืองมือไว้ชัดเจน (184) ทัง้นีม้ีค าแนะน าของ Roscoe ในการก าหนดส าหรับการวิจัยเก่ียวกับ
พฤติกรรม คือขนาดกลุ่มตัวอย่างตัง้แต่ 30 ถึง 500 คน จะมีความเหมาะสมของระดบัความเช่ือมั่น 
(Acceptable confidence levels) (185) ในการวิจัยครัง้นี จ้ึ งรับอาสาสมัคร จ านวน 30 คน  
ก าหนดให้มีผู้ชาย 15 คน ผู้หญิง 15 คน โดยการจับฉลากเลือกโรงเรียนมธัยมศกึษาตอนปลายใน
จังหวดัสโุขทัย 1 แห่ง จากนัน้ขออนญุาตเก็บข้อมูลวิจัย จากนัน้ผู้ วิจัยประชาสมัพนัธ์ผ่านคณุครูใน
โรงเรียนซึ่งผู้ วิจัยเข้าประชาสัมพันธ์ด้วยตนเองหลังได้รับอนุญาตในหน้าชัน้เรียนทุกชัน้เรียนใน
ระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยกลุ่มตัวอย่างจะต้องไม่ซ า้กับกลุ่มตัวอย่างในระยะการ
ทดสอบอ่ืนในการศกึษานีเ้พ่ือลดการเกิดอคติ  

ก าหนดเกณฑ์การคัดเลือกอาสาสมัคร ดังนี ้ 
1.  กลุ่มวยัรุ่นที่จะไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างในขัน้ตอนการวิจัยในระยะอ่ืน  
2.  อายุ 15-18 ปี    
3.  อยู่ในโรงเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย ในจังหวดัสโุขทยั 
4. สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ทัง้ฟัง พดู อ่าน เขียน 
5. ได้รับค ายินยอมให้เข้าร่วมงานวิจัยทัง้จากผู้ปกครองและจากเด็กนักเรียน 
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เกณฑ์การคัดออก  
1. เจ็บป่วยกระทนัหนัไม่สามารถมาให้ข้อมลูได้ในวนัเก็บข้อมลู 
2. ย้ายออกจากพืน้ที่วิจัย  
เคร่ืองมือ 
ในระยะนีใ้ช้เคร่ืองมือในการเก็บข้อมลู 2 ชนิด ได้แก่ 
1. แบบสอบถามการบริโภคเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาล เวอร์ชัน 3  
2. แบบจดบันทกึการบริโภคเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาล ระยะเวลา 7 วนั  
สถานท่ีเก็บข้อมูล  
โรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ในจังหวัดสุโขทัย 1 แห่ง ได้แก่ โรงเรียน

สโุขทยัวิทยาคม 
ขัน้ตอนและวิธีการเก็บข้อมูล  
ในการเก็บข้อมูลระยะนี ้ผู้ วิจัยก าหนดให้กลุ่มตัวอย่างอ่านคู่มือการใช้งานและตอบ

แบบสอบถามการบริโภคเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาล เวอร์ชัน 3 ก่อนที่จะให้กลุ่มตัวอย่างใช้แบบ
จดบันทึกการบริโภคเคร่ืองด่ืม เพ่ือป้องกันการเกิดอคติจากการจดจ าข้อมูลจากการจดบันทึกได้  
จากนัน้ให้กลุ่มตัวอย่างจดบันทึกการบริโภคเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาล ด้วยแบบจดบันทึกเป็น
ระยะเวลา 7 วนั  เพ่ือให้มีความสอดคล้องกับตวัเลือกความถ่ีการบริโภคของเคร่ืองมือที่พฒันาขึน้ 
ให้ท าการจดบันทกึตัง้แต่วนัจันทร์ถึงวนัอาทิตย์เพ่ือให้ครอบคลมุวนัธรรมดาและวนัหยุด (58) โดย
ข้อมูลที่จดบันทึกประกอบด้วย ย่ีห้อของเคร่ืองด่ืม จ านวนครัง้ที่บริโภค ปริมาณการบริโภคแต่ละ
ครัง้ ขนาดบรรจุภัณฑ์ โดยข้อมูลทุกอย่างจะถูกจดบันทึกลงบนสมุดเล่มเล็กที่พกพาสะดวก ซึ่ง
สมดุจดบันทกึจะมีรูปแบบเหมือนกันทัง้หมด ผู้ วิจัยเป็นผู้ แจกให้กับกลุ่มตัวอย่าง เมื่อครบก าหนด 
7 วัน ในวันที่ 8 ผู้ วิจัยเก็บรวบรวมแบบจดบันทึกและน าข้อมูลการบริโภคที่ได้ น ามาหาปริมาณ
น า้ตาล (กรัม) ที่ได้รับจากการบริโภคเคร่ืองด่ืมเป็นเวลา 7 วนั เพ่ือใช้ในการหาความสัมพันธ์กับ
ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถาม THASSI เวอร์ชัน 3 ต่อไป  โดยในระหว่างการตอบ
แบบสอบถาม ผู้ วิจัยจับเวลาที่ใช้ในการตอบแบบสอบถามของทัง้ 30 คน เพ่ือน าไปค านวณเวลา
เฉลี่ยของการตอบแบบสอบถาม แผนผังการด าเนินการวิจัยในระยะนีแ้สดงไว้ในภาพ 9 

วิธีการเข้าถึงอาสาสมัครกลุ่มนักเรียน ระยะท่ี 3.2.1 
1. ย่ืนขอหนังสือรับรองการวิจัยในมนุษย์จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน

มนษุย์ มหาวิทยาลยันเรศวร และย่ืนขอหนังสือเก็บข้อมลูการวิจัยจาก มหาวิทยาลยันเรศวร 
2. ติดต่อผู้อ านวยการโรงเรียนเพ่ือขออนญุาตเก็บข้อมลูการวิจัย 
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3. ติดต่อประสานงานกับครูที่ได้รับมอบหมายจากโรงเรียนหรือครูที่ปรึกษาของ
นักเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย เพ่ือชีแ้จงโครงการวิจัยหน้าชัน้เรียน 

4. ผู้ วิจัยเข้าหาอาสาสมัครได้โดยการประชาสัมพันธ์ในหน้าชัน้เรียนทุกชัน้เรียนใน
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย 

5. ผู้ วิจัยคัดเลือกอาสาสมัครที่มีการติดต่อกลับมาหาผู้ วิจัย โดยอาสาสมคัรมีความ
สมคัรใจและยินดีให้ข้อมลูแก่ผู้ วิจัย 

การขออนุญาตผู้ปกครองของอาสาสมัครกลุ่มนักเรียน ระยะท่ี 3.2.1  
1. วิจัยแนะน าตัวเองแก่อาสาสมัคร อธิบายวตัถุประสงค์การวิจัย ประโยชน์ของการ

วิจัย และข้อมลูที่ได้จะเป็นความลับและรายงานผลข้อมลูเป็นภาพรวม ไม่มีการระบุช่ืออาสาสมคัร
และโรงเรียนในผลของข้อมลูที่สรุปได้ในทุกกรณี 

2. มอบเอกสารแก่อาสาสมัคร ดังนี ้1) แบบฟอร์มค าชีแ้จงส าหรับผู้ ปกครอง   
2) แบบฟอร์มค าชีแ้จงส าหรับนักเรียน 3) แบบฟอร์มค ายินยอมจากผู้ ปกครอง 4) แบบฟอร์ม 
ค ายินยอมจากอาสาสมัคร และ 5) แบบบันทึกการบริโภคเคร่ือง ด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาล 
6) แบบสอบถามการบริโภคเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาลเวอร์ชัน 3 เพ่ือน าไปให้ผู้ ปกครองที่บ้าน
รับทราบ และให้ผู้ปกครองเซ็นแบบฟอร์มค ายินยอม 

3. ในการเก็บข้อมูลผู้ วิจัยท าการขออนุญาตผู้ ปกครองของอาสาสมัครว่าจะให้เข้า
ร่วมโครงการวิจัยหรือไม่จากแบบฟอร์มค ายินยอมจากผู้ ปกครอง ก่อนที่จะเข้าท าการเก็บข้ อมูล 
และผู้ วิจัยให้เวลาในการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการวิจัยไม่จ ากัดเวลา ซึ่งชีแ้จงไว้ในแบบฟอร์มค า
ชีแ้จงส าหรับผู้ปกครอง 

4. ก่อนเข้าเก็บข้อมูล ผู้ วิจัยมอบเอกสารแจ้งการเข้าเก็บข้อมูลวิจัยแก่อาสาสมัคร
และน าไปให้ผู้ ปกครองได้รับทราบเพ่ือให้อาสาสมคัรและผู้ ปกครองได้ทราบล่วงหน้าและมีเวลาใน
การตดัสินใจเข้าร่วมโครงการวิจัยอีกครัง้ไม่จ ากัดเวลา 

5. ในกรณีผู้ ปกครองปฏิเสธไม่ให้อาสาสมัครเข้าร่วมการวิจัย ผู้ วิจัยไม่ท าการเก็บ
ข้อมลูกับอาสาสมคัรรายนัน้ 

วิธีด าเนินการกับอาสาสมัครกลุ่มนักเรียน ระยะท่ี 3.2.1  
1.  ผู้ วิจัยแนะน าตวัเอง สร้างสมัพนัธภาพกับอาสาสมคัร 
2.  อธิบายวตัถุประสงค์การวิจัย ประโยชน์ของการวิจัย และอธิบายข้อมูลที่ได้จะเป็น

ความลบัและจะรายงานผลข้อมลูเป็นภาพรวม ไม่มีการระบุช่ืออาสาสมัครและโรงเรียนในรายงาน
การวิจัยทกุกรณี 
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3. มอบเอกสารแก่อาสาสมัคร ดังนี  ้1) แบบฟอร์มค าชี แ้จงส าหรับนัก เรียน  
2) แบบฟอร์มค ายินยอมจากผู้ ปกครอง 3) แบบฟอร์มค ายินยอมจากอาสาสมัคร 4) แบบบันทึก
การบริโภคเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาล และ 5) แบบสอบถามการบริโภคเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มี
น า้ตาล เวอร์ชัน 3 เพ่ือน าไปให้ผู้ ปกครองที่บ้านรับทราบ และให้ผู้ ปกครองและอาสาสมัครเซ็น
แบบฟอร์มค ายินยอม โดยให้ระยะเวลาในการตดัสินใจเข้าร่วมโครงการโดยไม่จ ากัดเวลา 

4. ผู้ วิจัยขอรับเอกสารใบยินยอมของผู้ปกครองและอาสาสมคัรคืนจากอาสาสมคัร 
5.  ก่อนท าการเข้าเก็บข้อมูล ผู้ วิจัยจะมอบเอกสารแจ้งการเข้าเก็บข้อมูลวิจัยแก่

อาสาสมัครและน าไปให้ผู้ ปกครองได้รับทราบเพ่ือให้อาสาสมัครและผู้ ปกครองได้ทราบล่วงหน้า
และมีเวลาในการตดัสินใจเข้าร่วมโครงการวิจัยอีกครัง้โดยไม่จ ากัดเวลา 

6.  อธิบายให้อาสาสมัครทราบว่าในการวิจัยครัง้นี  ้อาสาสมัครสามารถปฏิเสธ  
การเข้าร่วมโครงการวิจัยได้อย่างมีอิสระและจะไม่มีผลกระทบใดๆ ต่ออาสาสมคัรทัง้สิน้ 

7. ผู้ วิจัยชีแ้จงว่า ในการเก็บข้อมูล อาสาสมัครสามารถงดเว้นในการตอบค าถามใน
ทกุกรณีที่ไม่ต้องการเปิดเผยหรือท าให้ไม่สบายใจ 

8.  ผู้ วิจัยเข้าเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามการบริโภคเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาล 
เวอร์ชัน 3 และแบบจดบันทึกการบริโภคเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาล โดยให้อาสาสมัครอ่านคู่มือ
การใช้งานและตอบแบบสอบถามการบริโภคเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาล เวอร์ชัน 3 จากนัน้ 
วนัถัดไปเร่ิมท าการจดบันทกึโดยใช้แบบจดบันทึกการบริโภคเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาล โดยจด
บันทกึ 7 วนัอย่างต่อเน่ืองครอบคลมุวนัจันทร์ถึงวันอาทิตย์ สามารถจดบันทึกได้ตลอดเวลาที่มีการ
บริโภคเคร่ืองด่ืมทัง้จากที่บ้านและโรงเรียนหรือสถานที่อ่ืน  และเมื่อครบก าหนด 7 วัน เก็บคืนโดย
ย่ืนลงในกล่องที่ผู้ วิจัยเตรียมไว้ที่โรงเรียน 

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
1.  ข้อมูลที่ได้จากการจดบันทึกการบริโภคเคร่ืองด่ืม 7 วัน จะถูกน ามาแปลผลโดย

น ามาค านวณเป็นปริมาณน า้ตาลที่ได้จากการบริโภคเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาลตลอดทัง้  
7 วัน เพ่ือให้สอดคล้องกับการน าไปหาความสัมพันธ์กับข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถาม 
THASSI เวอร์ชัน 3 

2.  ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถาม THASSI เวอร์ชัน 3 จะถูกน ามาค านวณ
เป็นปริมาณน า้ตาลที่ได้รับจากการบริโภคเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาล 7 วนั (กรัม) 
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3. หาความสัมพันธ์ระหว่าง 2 วิธี โดยถ้าหากข้อมูลมีการแจกแจงแบบปกติจะใช้
สถิติค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson correlation) โดยค่า r ที่นักวิจัยส่วนใหญ่
ยอมรับได้คือ r มากกว่าหรือเท่ากับ 0.45 (186) ที่ระดบันัยส าคญั 0.05 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 9 แสดงแผนผังการด าเนินการทดสอบระยะ 3.2.1 
 

ระยะท่ี 3.2.2 การทดสอบความเท่ียงโดยการวัดแล้ววัดซ า้ (Test retest 
reliability) และการวัดความสอดคล้องภายใน (Internal consistency) 

กลุ่มตัวอย่าง 
เน่ืองจากการศกึษาในระยะนีต้้องอาศยัความร่วมมือของกลุ่มตวัอย่างเป็นอย่างมาก 

เน่ืองจากอาจรบกวนชีวิตประจ าวัน จึงต้องใช้วิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยความสมัครใจ  
(Volunteer sampling) โดยการจับฉลากเลือกโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดสุโขทัย  
1 แห่ง จากนัน้ขออนุญาตเก็บข้อมูลวิจัย จากนัน้ผู้ วิจัยประชาสัมพันธ์ผ่านคุณครูในโรงเรียน ซึ่ง

ประชาสมัพนัธ์รับอาสาสมัคร 

ให้ข้อมลูวิธีการเก็บรวบรวมข้อมลู 

กลุ่มตวัอย่างตอบแบบสอบถาม  THASSI เวอร์ชัน 3  

กลุ่มตวัอย่างจดบันทกึการบริโภคเคร่ืองด่ืม เป็นเวลา 7 วนั 

วนัที่ 8 ผู้ วิจัยเก็บรวบรวมแบบจดบันทกึ 

วิเคราะห์
ข้อมลู 
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ผู้ วิจัยเข้าประชาสัมพันธ์ด้วยตนเองหลังได้รับอนุญาตในหน้าชัน้เรียนทุกชัน้เรียนในระดับชัน้
มธัยมศกึษาตอนปลาย กลุ่มตวัอย่างเป็นนักเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย ในจังหวดัสโุขทยั 

เน่ืองจากการศึกษาด้วยวิธีทดสอบความเที่ยงโดยการวัดแล้ววัดซ า้ แสดงถึงความ
คงที่ในการวัดแต่ละครัง้ของเคร่ืองมือ (173) และให้ผลการทดสอบที่ใกล้เคียงกับการน าไปใช้งาน
จริง (187) ทัง้นี ้ยังไม่มีงานวิจัยที่สรุปวิธีการก าหนดขนาดตัวอย่างส าหรับการทดสอบโดยการวัด
แล้ววัดซ า้ไว้อย่างชัดเจน (188, 189)  อย่างไรก็ตาม ในการศึกษาของ Bujang and Baharam 
ท าการศึกษาทางคณิตศาสตร์ จากตารางสรุปการวิเคราะห์ผลการทดลองด้วยโปรแกรมทาง
คณิตศาสตร์ โดยก าหนดขนาดตวัอย่างตัง้แต่ 5 คน ไปจนถึง 152 คน พบว่าในการทดสอบความ
เที่ยงด้วยวิธีการวดัแล้ววัดซ า้ การก าหนดจ านวนตัวอย่างที่  152 คน พบว่าเป็นจ านวนเพียงพอที่
อ านาจการทดสอบ (Power of test) ระดับ 80% (190) ดงันัน้ในการศึกษาระยะนีผู้้ วิจัยจึงก าหนด
ขนาดตวัอย่างที่จ านวน 152 คน 

ก าหนดเกณฑ์การคัดเลือกอาสาสมัคร ดังนี ้
1.  กลุ่มวยัรุ่นที่จะไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างในขัน้ตอนการวิจัยในระยะอ่ืน 
2.  อายุ 15-18 ปี 
3.  อยู่ในโรงเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย ในจังหวดัสโุขทยั 
4.  สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ทัง้ฟัง พดู อ่าน เขียน 
5.  ได้รับค ายินยอมให้เข้าร่วมงานวิจัยทัง้จากผู้ปกครองและจากนักเรียน 
เกณฑ์การคัดออก 
1. เจ็บป่วยกระทนัหนัไม่สามารถมาให้ข้อมลูได้ในวนัเก็บข้อมลู 
2. ย้ายออกจากพืน้ที่วิจัย 
เคร่ืองมือ 
แบบสอบถามการบริโภคเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาล เวอร์ชัน 3 
สถานท่ีเก็บข้อมูล 
โรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ในจังหวัดสุโขทัย  1 แห่ง ได้แก่ โรงเรียน

สโุขทยัวิทยาคม 
ขัน้ตอนและวิธีการเก็บข้อมูล 
ผู้ วิจัยประชาสัมพันธ์การรับอาสาสมัครเข้าร่วมการวิจัยผ่านคุณครูของโรงเรียน 

จากนัน้ ขออนญุาตผู้ปกครองและอธิบายขัน้ตอนการเก็บข้อมลูให้แก่กลุ่มตัวอย่างเก่ียวกับวิธีการ
เก็บข้อมูลทัง้ 2 ครัง้ โดยให้กลุ่มตัวอย่างเร่ิมเก็บข้อมูลครัง้ที่  1 พร้อมกันทัง้หมด  จากนัน้ให้ 
กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม THASSI เวอร์ชัน 3 ครัง้ที่ 1 จากนัน้เว้นระยะห่าง 14 วัน จึงให้
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กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม THASSI เวอร์ชัน 3 ครัง้ที่ 2 ซึ่งวิธีการทดสอบการวัดแล้ววดัซ า้ 
เป็นวิธีที่การศกึษาส่วนใหญ่ใช้เพ่ือวดัความคงที่ของเคร่ืองมือในการใช้งานในแต่ละครัง้ (191) แต่
ยังไม่มีการศึกษาใดที่มีหลักฐานยืนยันช่วงระยะห่าง (Test retest period) ที่เหมาะชัดเจน (176, 
186, 192) อย่างไรก็ตามนักวิจัยบางท่านได้แนะน าช่วงระยะห่างที่  10-14 วัน (178, 193) ซึ่ง
สอดคล้องกับในการศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาเคร่ืองมือวัดการบริโภคเคร่ืองด่ืม ซึ่งมกัใช้ระยะห่าง
ที่ 14 วัน (63, 64, 68, 155) ทัง้นี ้กลุ่มตัวอย่างจะไม่ทราบผลข้อมูลปริมาณน า้ตาลจากการตอบ
แบบสอบถามครัง้ที่ 1 เพ่ือป้องกันการเกิดอคติ ทัง้นีก้ารน าผลข้อมลูการบริโภคของครัง้ที่ 1 และ 2  
มาวิเคราะห์จะต้องเป็นผลการตอบแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างคนเดียวกันในทัง้ 2 ครัง้ 
นอกจากนีใ้นการวดัครัง้ที่ 2 ล าดับของข้อค าถามในเคร่ืองมือจะถูกเปลี่ยนแปลง เพ่ือป้องกันการ
จดจ าค าตอบเดิมได้ แผนผังการด าเนินการในระยะแสดงไว้ในภาพ 10 

วิธีการเข้าถึงอาสาสมัครกลุ่มนักเรียน ระยะท่ี 3.2.2 
1. ย่ืนขอหนังสือรับรองการวิจัยในมนุษย์จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน

มนุษย์  มหาวิทยาลัยนเรศวร และย่ืนขอหนังสือเก็บข้อมูลการวิจัยจากบัณ ฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยันเรศวร 

2. ติดต่อผู้อ านวยการโรงเรียนเพ่ือขออนญุาตเก็บข้อมลูการวิจัย 
3. ติดต่อประสานงานกับครูที่ได้รับมอบหมายจากโรงเรียนหรือครูที่ปรึกษาของ

นักเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย เพ่ือชีแ้จงโครงการวิจัยหน้าชัน้เรียน 
4. ผู้ วิจัยจะเข้าหาอาสาสมคัรได้โดยการประชาสมัพนัธ์ในหน้าชัน้เรียนทกุชัน้เรียนใน

ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย 
5. ผู้ วิจัยคดัเลือกอาสาสมัคร โดยเป็นอาสาสมัครมีความสมัครใจและยินดีให้ข้อมูล

แก่ผู้ วิจัย 
การขออนุญาตผู้ปกครองของอาสาสมัครกลุ่มนักเรียน ระยะท่ี 3.2.2 
1. ผู้ วิจัยแนะน าตัวเองแก่อาสาสมัคร อธิบายวัตถุประสงค์การวิจัย ประโยชน์ของ

การวิจัย และข้อมูลที่ได้จะเป็นความลับและจะรายงานผลข้อมูลเป็นภาพรวม ไม่มีการระบุช่ือ
อาสาสมคัรและโรงเรียนในผลของข้อมลูที่สรุปได้ในทกุกรณี 

2. มอบเอกสารแก่อาสาสมัคร ดังนี  ้1) แบบฟอร์มค าชี แ้จงส าหรับผู้ ปกครอง  
 2) แบบฟอร์มค าชีแ้จงส าหรับนักเรียน 3) แบบฟอร์มค ายินยอมจากผู้ ปกครอง 4) แบบฟอร์ม 
ค ายินยอมจากอาสาสมคัร และ 5) แบบสอบถามการบริโภคเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาล เวอร์ชัน 
3 ให้กับอาสาสมัคร เพ่ือน าไปให้ผู้ ปกครองที่บ้านรับทราบ และให้ผู้ ปกครองเซ็นแบบฟอร์ม 
ค ายินยอม 
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3. ในการเก็บข้อมูลผู้ วิจัยท าการขออนุญาตผู้ ปกครองของอาสาสมัครว่าจะให้เข้า
ร่วมโครงการวิจัยหรือไม่จากแบบฟอร์มค ายินยอมจากผู้ ปกครอง ก่อนที่จะเข้าท าการเก็บข้อมูล 
และผู้ วิจัยให้เวลาในการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการวิจัยไม่จ ากัดเวลา ซึ่งชีแ้จงไว้ในแบบฟอร์มค า
ชีแ้จงส าหรับผู้ปกครอง 

4. ก่อนเข้าเก็บข้อมลู ผู้ วิจัยจะมอบเอกสารแจ้งการเข้าเก็บข้อมลูวิจัยแก่อาสาสมคัร
และน าไปให้ผู้ ปกครองได้รับทราบเพ่ือให้อาสาสมคัรและผู้ ปกครองได้ทราบล่วงหน้าและมีเวลาใน
การตดัสินใจเข้าร่วมโครงการวิจัยอีกครัง้ไม่จ ากัดเวลา 

5. ในกรณี ผู้ ปกครองปฏิ เสธไม่ ให้อาสาสมัครเข้าร่วมการวิจัย  ผู้ วิจัยไม่ท า  
การเก็บข้อมลูกับอาสาสมคัรรายนัน้ 

วิธีด าเนินการกับอาสาสมัครกลุ่มนักเรียน ระยะท่ี 3.2.2 
1.  ผู้ วิจัยแนะน าตวัเอง สร้างสมัพนัธภาพกับอาสาสมคัร 
2.  อธิบายวตัถุประสงค์การวิจัย ประโยชน์ของการวิจัย และอธิบายข้อมูลที่ได้จะเป็น

ความลบัและจะรายงานผลข้อมลูเป็นภาพรวม ไม่มีการระบุช่ืออาสาสมัครและโรงเรียนในรายงาน
การวิจัยทกุกรณี 

3.  มอบเอกสารแก่อาสาสมัคร ดังนี ้1) แบบฟอร์มค าชีแ้จงส าหรับผู้ ปกครอง   
2) แบบฟอร์มค าชีแ้จงส าหรับนักเรียน 3) แบบฟอร์มค ายินยอมจากผู้ ปกครอง 4) แบบฟอร์ม 
ค ายินยอมจากอาสาสมคัร และ 5) แบบสอบถามการบริโภคเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาล เวอร์ชัน 
3 เพ่ือน าไปให้ผู้ ปกครองที่ บ้านรับทราบ และให้ผู้ ปกครองและอาสาสมัครเซ็นแบบฟอร์ม  
ค ายินยอม โดยให้ระยะเวลาในการตดัสินใจเข้าร่วมโครงการโดยไม่จ ากัดเวลา 

4.  ผู้ วิจัยขอรับเอกสารใบยินยอมของผู้ปกครองและอาสาสมคัรคืนจากอาสาสมคัร 
5.  ก่อนท าการเข้าเก็บข้อมูล ผู้ วิจัยจะมอบเอกสารแจ้งการเข้าเก็บข้อมูลวิจัยแก่

อาสาสมัครและน าไปให้ผู้ ปกครองได้รับทราบเพ่ือให้อาสาสมัครและผู้ ปกครองได้ทราบล่วงหน้า
และมีเวลาในการตดัสินใจเข้าร่วมโครงการวิจัยอีกครัง้โดยไม่จ ากัดเวลา 

6.  อธิบายให้อาสาสมัครทราบว่าในการวิจัยครัง้นี  ้อาสาสมัครสามารถปฏิเสธ  
การเข้าร่วมโครงการวิจัยได้อย่างมีอิสระและจะไม่มีผลกระทบใดๆ ต่ออาสาสมคัรทัง้สิน้ 

7.  ผู้ วิจัยชีแ้จงว่า ในการเก็บข้อมูล อาสาสมัครสามารถงดเว้นในการตอบค าถามใน
ทกุกรณีที่ไม่ต้องการเปิดเผยหรือท าให้ไม่สบายใจ 

8.  ผู้ วิจัยเข้าเก็บข้อมลูโดยให้อาสาสมัครตอบแบบสอบถามการบริโภคเคร่ืองด่ืมรส
หวานที่มีน า้ตาลเวอร์ชัน 3 และเก็บคืนโดยย่ืนลงในกล่องที่ผู้ วิจัยเตรียมไว้ 
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9.  ผู้ วิจัยนัดหมายการเก็บข้อมูลครัง้ที่  2 ในอีก 14 วันถัดไป  โดยวิธีด าเนินการ
เช่นเดิม 

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
1.  การวิเคราะห์ความสอดคล้องภายใน (Internal consistency) 

น าข้อมูลที่ ได้จากการตอบแบบสอบถาม THASSI เวอร์ชัน 3 ครัง้ที่  1 มา
ตรวจสอบความสอดคล้องภายใน โดยพิจารณาจากค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบัค ซึง่ควรมี
ค่ามากกว่า 0.7 เน่ืองจากเป็นเคร่ืองมือที่พัฒนาขึน้ใหม่  (163, 186) นอกจากนีย้ังทดสอบ
ความสัมพันธ์ข้อค าถามรายข้อกับภาพรวมทัง้ฉบับ  (Corrected item-total correlations) โดย
พิจารณาจากค่า r ซึง่ก าหนดพิจารณาปรับปรุงหรือตดัข้อค าถามออกหากค่า r < 0.2 (165) 

2. การวิเคราะห์การวดัแล้ววดัซ า้ (Test retest reliability) 
ในการวิเคราะห์ผลการวัดแล้ววดัซ า้ สามารถพิจารณาได้จากการหาความสัมพนัธ์

ของการทดสอบครัง้ที่ 1 และครัง้ที่ 2 โดยอาจพิจารณาจากค่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 
(Pearson correlation) และจากค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ภายในชัน้ (ICC) ในกรณีที่ ข้อมูล
ปริมาณน า้ตาลมีการแจกแจงแบบปกติ (194)  ก าหนดระดบันัยส าคญัที่ 0.05 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

ภาพ 10 แสดงแผนผังการด าเนินการในระยะ 3.2.2 
 

การก าหนดเกณฑ์ของเคร่ืองมือ 
ผู้ วิจัยก าหนดเกณฑ์ระดับน า้ตาลจากการบริโภคเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาล ที่ได้

จากการตอบแบบสอบถาม THASSI โดยอ้างอิงจากองค์การอนามัยโลกที่แนะน าให้บริโภคน า้ตาล
ไม่ควรเกิน 10% ของพลังงานที่ ต้องการได้รับ และควรจ ากัดให้ได้ 5% ไปตลอดชีวิต (14)  ซึ่ง
ส าหรับวยัรุ่นไทย กระทรวงสาธารณสุขได้แนะน าให้ไม่ควรบริโภคน า้ตาลเกิน 24 กรัม หรือ 6 ช้อน

วนัที่ 1 วนัที่ 14 

 วิเคราะห์การวดัแล้ววัดซ า้  วิเคราะห์ความสอดคล้องภายใน  

ตอบแบบสอบถาม ครัง้ท่ี 1  ตอบแบบสอบถาม ครัง้ท่ี 2  

ผู้วจัิยแจ้ง
ก าหนดการวัน
เร่ิมการวจัิย 

รับสมคัร
อาสาสมคัร 
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ชา ต่อวัน (195)  ซึง่มาจากที่องค์การอนามัยโลกแนะน าให้บริโภคน า้ตาลไม่เกิน 5% ของพลังงาน
ที่ ต้องการได้รับ (มาตรฐานพลังงานที่ คนไทยต้องการ คือ 2000 kcal) อย่างไรก็ตามปริมาณ
น า้ตาลที่ก าหนด เป็นน า้ตาลที่มาจากทัง้อาหารและเคร่ืองด่ืม ซึง่ปริมาณน า้ตาลที่ค านวณได้จาก
แบบสอบถาม THASSI เป็นปริมาณน า้ตาลจากการบริโภคเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาลเท่านัน้ 
ดงันัน้ผู้ วิจัยจึงก าหนดให้ หากพบว่า มีปริมาณที่ได้รับมากกว่าหรือเท่ากับ 24 กรัม แสดงถึง ผู้ตอบ
แบบสอบถามเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังเน่ืองจากค านวณได้เป็นปริมาณน า้ตาลที่ได้รับจาก
เคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาลเท่านัน้ ยังไม่รวมถึงปริมาณน า้ตาลที่ได้รับจากอาหาร แสดงว่าบุคคล
ดังกล่าวมีโอกาสที่ได้น า้ตาลเกินความจ าเป็นต่อร่างกายเป็นอย่างมาก สมควรต้องได้รับการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคน า้ตาลอย่างเร่งด่วน 

นอกจากนี ้องค์การอนามัยโลกได้แนะน าให้ควรได้รับปริมาณน า้ตาลจ ากัดไว้เพียง 
5% ของพลงังานที่ควรได้รับ ดงันัน้ วยัรุ่นจึงควรจ ากัดปริมาณน า้ตาลไม่เกิน 24 กรัมต่อวนั อย่างไร
ก็ตามปริมาณน า้ตาล 24 กรัมนัน้ สามารถเป็นน า้ตาลที่มาจากการบริโภคอาหารและเคร่ืองด่ืม 
ดงันัน้บุคคลที่ตอบแบบสอบถามได้ปริมาณน า้ตาลจาก SSB ตัง้แต่ 24 กรัมต่อวัน ขึน้ไป จึงเป็น
กลุ่มเสี่ยงที่ควรได้รับการเฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากเป็นกลุ่มที่อาจจะได้รับ
ปริมาณน า้ตาลเกินความจ าเป็นโดยไม่รู้ตวัจากการบริโภคเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาล ทัง้นีบุ้คคล
ที่ตอบแบบสอบถามค านวณได้ปริมาณน า้ตาลน้อยกว่า 24 กรัมต่อวัน จัดเป็นกลุ่มที่สามารถ
ควบคมุการบริโภคน า้ตาลได้ดี  

ดงันัน้ สรุปได้ว่า เกณฑ์การประเมินน า้ตาลที่ได้รับจากการบริโภค SSB ที่ได้จากการ
ตอบแบบสอบถาม THASSI มีดงันี ้

มากกว่าหรือเท่ากับ 24 กรัม หมายถึง กลุ่มเสี่ยงที่ควรได้รับการเฝ้าระวงั 
น้อยกว่า 24 กรัม หมายถึง กลุ่มปกติที่ควบคมุการบริโภคน า้ตาลได้ดี  
ทัง้นี เ้กณฑ์ดังกล่าวข้างต้นใช้ส าหรับผู้ ที่มีสุขภาพแข็งแรง (Healthy people) ไม่

รวมกลุ่มวยัรุ่นที่มีโรคประจ าตวัหรืออยู่ในภาวะเจ็บป่วย 
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การพิทักษ์สิทธ์ิของผู้เข้าร่วมวิจัย 

ผู้ วิจัยยึดหลักการพิทักษ์สิทธิตามที่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
มหาวิทยาลยันเรศวร ดงันี ้ 

1. การพิทกัษ์สิทธ์ิของขัน้ตอนการเก็บข้อมลูในร้านค้า  
ผู้ วิจัยท าการขออนุญาตเก็บข้อมูลก่อนเข้าเก็บข้อมูลทุกครัง้ โดยแจ้งว่าจะไม่

เปิดเผยข้อมูลที่เจาะจงรายสถานที่ ใช้เป็นข้อมลูเพ่ือการศกึษาเท่านัน้ ไม่เก่ียวข้องกับการแข่งขัน
ทางการค้าของคู่แข่งทางการตลาด  

2. การพิทกัษ์สิทธ์ิของกลุ่มตวัอย่างและผู้ ให้ข้อมลูที่เข้าร่วมงานวิจัย 
2.1 ผู้ เข้าร่วมวิจัยได้รับข้อมูลก่อนตัดสินใจอย่างครบถ้วน และต้องสมคัรใจเข้า

ร่วมโครงการ โดยผู้ วิจัยค านึงถึงการปกป้องสิทธิของผู้ เข้าร่วมการวิจัยตลอดระยะเวลาด าเนินการ 
นอกจากนีเ้น่ืองจากการศึกษาครัง้นีก้ลุ่มตัวอย่างมีอายุระหว่าง 15-18 ปี จึงให้ผู้ ปกครองลง
ลายมอืช่ือเพ่ืออนญุาตให้กลุ่มตวัอย่างเข้าร่วมงานวิจัย 

2.2 ผู้ เข้าร่วมการวิจัยสามารถถอนตวัออกจากโครงการวิจัยได้ตลอดเวลา 
3. การพิทกัษ์สิทธ์ิในการเผยแพร่ข้อมลูผลงานวิจัย 

3.1  การเก็บรักษาข้อมูล ผู้ วิจัยเก็บรักษาข้อมูลไว้ในคอมพิวเตอร์ส่วนตัวและมี
รหัสผ่านป้องกันการเข้าถึงข้อมูล และเก็บไว้ 3 ปีหลังจากมีการตีพิมพ์ผลงานหลังจากนัน้จะลบ
ข้อมลูทิง้แบบถาวร และท าลายเอกสารที่เก่ียวข้องด้วยเคร่ืองท าลายเอกสาร 

3.2  การเผยแพร่ข้อมูล ผู้ วิจัยน าเสนอข้อมูลในภาพรวม เพ่ือการศึกษาวิจัย
เท่านัน้ ไม่เปิดเผยช่ือผู้ ให้ข้อมลู แหล่งส ารวจข้อมลู และแหล่งเก็บข้อมลูของนักเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทท่ี 4 
 

ผลการวิจัย  

งานวิจัยนี ้มีวัตถุประสงค์ ได้แก่ 1) เพ่ือส ารวจปริมาณน า้ตาลในเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มี
น า้ตาลที่ มีจ าหน่ายในประเทศไทย  และ 2) เพ่ือประเมินความตรงและความเที่ย งของ
แบบสอบถามการบริโภคเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาลของวยัรุ่นไทย  

ผู้ วิจัยน าเสนอผลการวิจัยออกเป็น 3 ระยะ ดงันี ้ 
1. ระยะที่ 1 การส ารวจข้อมลูเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาลที่มีจ าหน่ายในประเทศไทย  
2. ระยะที่ 2 การพฒันาเคร่ืองมือจากข้อมลู SSB ที่ส ารวจได้  
3. ระยะที่ 3 การทดสอบคณุภาพของเคร่ืองมือที่ได้จากระยะที่ 2   

3.1 ระยะ 3.1 การทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือเวอร์ชัน 2 โดยการทดสอบความตรงเชิง
โครงสร้าง  

3.2 ระยะ 3.2 การทดสอบคณุภาพเคร่ืองมือเวอร์ชัน 3 แบ่งออกเป็น 
3.2.1 ระยะ 3.2.1 การทดสอบความตรงตามเกณฑ์ 
3.2.2 ระยะ 3.2.2 การทดสอบความเที่ยงโดยการวดัแล้ววัดซ า้และการวดัความ

สอดคล้องภายใน 
ภาพรวมผลการวิจัยทัง้ 3 ระยะ ผู้ วิจัยได้น าเสนอเป็นแผนภาพ ดงัแสดงในภาพ 11 
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ระยะการวิจัย                      การด าเนินการ                            ผลการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 11 แสดงสรุปภาพรวมผลการวิจัยทัง้หมด 

ระยะที่ 1 การส ารวจ
ข้อมูล SSB ท่ีมี
จ าหน่ายในประเทศไทย 

ส ารวจ SSB ในกรุงเทพ 
และ 5 จังหวดั ในเขต
สขุภาพท่ี 2 

พบ 1316 รายการ น ามาใช้ในการวจิัย 
989 รายการ   แบ่งได้ 16 กลุ่ม ทุกกลุ่ม
ค านวณปริมาณน า้ตาลเฉลี่ย และ
ปริมาตรของขนาดบรรจุ  

ระยะที่ 2 การพัฒนา
เคร่ืองมอืจากข้อมลู 
SSB ท่ีส ารวจได้ 

1. ออกแบบข้อค าถาม 
ค าอธิบาย ตัวเลือกตอบ
ความถีแ่ละขนาดการบริโภค 

SSB  

ได้ THASSI เวอร์ชัน 1  ท่ีม ี16 ข้อค าถาม 
(เคร่ืองดื่ม)  และคู่มอื 
 

ระยะที่ 3.1 
น า THASSI เวอร์ชัน 2  มาทดสอบความ
ตรงเชิงโครงสร้าง เพื่อรวมกลุ่มของตัว
แปร (เคร่ืองดื่ม) โดยใช้การวเิคราะห์
องค์ประกอบ (EFA) โดยมีกลุม่ตัวอย่าง
เป็นนักเรียน ม.ปลาย อายุ 15-18 ปี   
530 คน  

ได้ THASSI เวอร์ชัน 2  ท่ีม ี16 ข้อ
ค าถาม (เคร่ืองดื่ม)  และคู่มอื 
 
 

ระยะที่ 3 การทดสอบ
คุณภาพเคร่ืองมอืท่ีได้
จากระยะท่ี 2  

น า THASSI เวอร์ชัน 3 มาทดสอบต่อดังนี  ้
ระยะที่ 3.2.1 
 ทดสอบความตรงตามเกณฑ์ ด้วยวธิีการจดบันทึกการบริโภค SSB 
เป็นเวลา 7 วนั กับ THASSI เวอร์ชัน 3 กลุม่ตัวอย่าง เป็นนักเรียน  
ม.ปลาย อายุ 15-18 ปี   จ านวน 30 คน   
ระยะที่ 3.2.2 
 - ทดสอบการวดัแล้ววดัซ า้ โดยมรีะยะห่าง 14 วัน กลุ่มตัวอย่างเป็น
นักเรียน ม.ปลาย อายุ 15-18 ปี จ านวน 152 คน  
- ทดสอบความสอดคล้องภายใน  

2. น า THASSI เวอร์ชัน 1 มาทดสอบความตรง
แบบเผชิญหน้า โดยการสมัภาษณ์ ผู้เชี่ยวชาญ 5 
ท่าน และ นักเรียน จ านวน 10 คน น าข้อมูลมา
วิเค ราะห์เชิงเนื อ้หา น าไปป รับป รุง แล้วน า
กลบัไปให้นักเรียนตรวจสอบเคร่ืองมอือีกครัง้ 

จาก THASSI เวอร์ชัน 2  ท่ีม ี
16 ข้อ เมือ่รวมกลุ่มเคร่ืองดื่ม
ด้วยการวเิคราะห์
องค์ประกอบ (EFA)  ได้
เคร่ืองมอื THASSI เวอร์ชัน 3  
ท่ีมข้ีอถาม 10 ข้อ (เคร่ืองดื่ม) 

ระยะที่ 3.2.1 
พบวา่ปริมาณน า้ตาลท่ีได้จาก THASSI 
เวอร์ชัน 3 กับ การจดบันทึก มคีวามสมัพนัธ์
กันสูง (r = 0.878, p-value < 0.001)  
ระยะที่ 3.2.2 
พบวา่ปริมาณน า้ตาลจากการทดสอบครัง้ท่ี 
1 และครัง้ท่ี 2 มคีวามสมัพนัธ์กันสงู ค่า r = 
0.922 ค่า ICC=0.951 , p-value < 0.001 
ค่าครอนบาค อัลฟา = 0.645 และค่า Item 
total correlation > 0.2 ทุกข้อค าถาม 
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ผลการวิจัยระยะท่ี 1 การส ารวจข้อมูลเคร่ืองด่ืมรสหวานท่ีมีน ้าตาลท่ีมีจ าหน่ายใน
ประเทศไทย 

จากการส ารวจ SSB ในกรุงเทพมหานคร โดยส ารวจในห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ได้แก่ 
แม็คโคร เทสโก้โลตัส บ๊ิกซี เซ็นทรัล และซุปเปอร์มาร์เก็ต ได้แก่ ฟู๊ ดแลนด์ แม็กแวล ูซีพีเฟรชมาร์ท 
และ     วิลล่ามาร์เก็ต และร้านสะดวกซือ้ ได้แก่ เซเว่น-อีเลฟเว่น แฟมิลี่มาร์ท เฟรชมาร์ท 108 ช็อป 
และร้านค้าขายของช า 2 แห่ง  นอกจากนีไ้ด้มีการส ารวจร้านค้า OTOP ในเขตสุขภาพที่  2 
(พิษณุโลก อุตรดิตถ์ สุโขทัย เพชรบูรณ์ ตาก) โดยส ารวจจังหวดัละ 2 แห่ง โดยผู้ วิจัยได้ก าหนด
นิยามของเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาลในแต่ละกลุ่มไว้ดงัตาราง 10   
 
ตาราง 10 แสดงนิยามของเคร่ืองด่ืมรสหวานท่ีมีน า้ตาลในแต่ละกลุ่ม 
 
ล าดบั กลุ่มของเคร่ืองดื่ม นิยาม 

1 น า้หวาน เคร่ืองดื่มทีม่ีน า้เป็นส่วนประกอบหลกัและเติมสารให้ความหวานให้
พลงังาน 

2 น า้อดัลม  เคร่ืองดื่มทีม่ีน า้ทีถู่กเติมแก๊สหรือโซดา และสารให้ความหวานทีใ่ห้
พลงังาน  

3 เคร่ืองดื่มให้พลงังาน/
เคร่ืองดื่ม ชูก าลงั 

เคร่ืองดื่มทีม่ีวตัถุประสงค์เพื่อช่วยให้พลงังานในระหว่างออกก าลงักาย 
และเคร่ืองดื่มทีช่่วยกระตุ้ นให้มีพลงังานอย่างทนัที  

4 น า้ผลไม้/สมุนไพร ผสมโซดา เคร่ืองดื่มทีม่ีน า้ผลไม้หรือสมุนไพรเป็นส่วนประกอบและอดัแก๊สหรือผสม
โซดา และเติมด้วยสารให้ความหวานทีม่ีพลงังาน  

5 เคร่ืองดื่มกาแฟ กาแฟพร้อมดื่มทีเ่ติมสารให้ความหวานทีใ่ห้พลงังาน  
6 เคร่ืองดื่มชาเขียว ชาเขียวพร้อมดื่มทีเ่ติมสารให้ความหวานทีใ่ห้พลงังาน 
7 เคร่ืองดื่มชาอ่ืนๆ ชาพร้อมดื่มทีเ่ติมสารให้ความหวานทีใ่ห้พลงังาน (ยกเว้นชาเชียว)  
8 โยเกิร์ตพร้อมดื่มปรุงแต่งรส เคร่ืองดื่มทีฉ่ลากระบุวา่เป็นโยเกิร์ตพร้อมดื่ม และเติมด้วยสารให้ความ

หวานทีใ่ห้พลงังาน 
9 นมเปรีย้ว เคร่ืองดื่มทีฉ่ลากระบุวา่เป็นนมเปรีย้ว และเติมสารให้ความหวานทีใ่ห้

พลงังาน 
10 น า้ผกั/ผลไม้ 100%   เคร่ืองดื่มทีป่ระกอบไปด้วยผกั/ผลไม้ 100%   
11 น า้ผกั/ผลไม้ 50-99 %  เคร่ืองดื่มทีป่ระกอบไปด้วยผกั/ผลไม้  50-99% 
12 น า้ผกั/ผลไม้ 25-49 %  เคร่ืองดื่มทีป่ระกอบไปด้วยผกั/ผลไม้  25-49%  
13 น า้ผกั/ผลไม้ น้อยกวา่ 25% เคร่ืองดื่มทีป่ระกอบไปด้วยผกั/ผลไม้  น้อยกว่า 25% 
14 น า้สมุนไพร น า้สมุนไพรพร้อมดื่ม ทีเ่ติมด้วยสารให้ความหวานทีใ่ห้พลงังาน  
15 นมจากถั่ว/ธญัพืช นมจากถั่ว/ธญัพืชทีเ่ติมด้วยสารให้ความหวานทีใ่ห้พลงังาน 
16 นมปรุงแต่งรส นมววัทีเ่ติมด้วยสารให้ความหวานทีใ่ห้พลงังาน 
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จากการส ารวจ พบว่า มีเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาลทัง้หมด 1,316 รายการ ซึ่งไม่พบ
ฉลากโภชนาการ (Nutrition information panel) จ านวน 79 รายการ เคร่ืองด่ืมที่สูตรซ า้กันโดยมี
ขนาดต่างกัน จ านวน 248 รายการ ดังนัน้เหลือเคร่ืองด่ืมที่น ามาใช้วิเคราะห์ข้อมูลจ านวน 989 
รายการ ดงัในตาราง 11 ซึง่ส่วนใหญ่เป็นน า้ผัก/ผลไม้ 100% จ านวน 136 รายการ (ร้อยละ 13.7) 
รองลงมา ได้แก่ นมปรุงแต่งรส จ านวน 104 รายการ (ร้อยละ 10.5) น า้ผัก/ผลไม้ 25-49% จ านวน 
100 รายการ (ร้อยละ 10.1) น า้สมุนไพร จ านวน 93 รายการ (ร้อยละ 9.4) นมจากถั่ว/ธัญพืช 
จ านวน 93 รายการ (ร้อยละ 9.4) น า้ผัก/ผลไม้ น้อยกว่า 25% จ านวน 91 รายการ (ร้อยละ 9.2) 
โยเกิร์ตพร้อมด่ืมปรุงแต่งรส จ านวน 89 รายการ (ร้อยละ 9.0) น า้อดัลม จ านวน 50 รายการ (ร้อย
ละ 5.1)  เคร่ืองด่ืมชูก าลัง/เคร่ืองด่ืมเกลือแร่ จ านวน 46 รายการ (ร้อยละ 4.7) ผัก/ผลไม้ 50-99% 
จ านวน 45 รายการ (ร้อยละ 4.6) น า้หวาน จ านวน 34 รายการ (ร้อยละ 3.4) เคร่ืองด่ืมชาเขียว 
จ านวน 31 รายการ (ร้อยละ 3.1) เคร่ืองด่ืมกาแฟ จ านวน 22 รายการ (ร้อยละ 2.2) เคร่ืองด่ืมชา
อ่ืนๆ จ านวน 19 รายการ (ร้อยละ 1.9) น า้ผลไม้/สมุนไพร ผสมโซดา จ านวน 18 รายการ (ร้อยละ 
1.8) และ นมเปรีย้ว จ านวน 18 รายการ (ร้อยละ 1.8)  

น าข้อมูลน า้ตาลจากการส ารวจเคร่ืองด่ืมค านวณปริมาณน า้ตาลเป็น กรัมต่อ 100 
มิลลิลิตร (g/100ml) และน ามาทดสอบการแจกแจง (Test of normality) พบว่า ค่า p-value < 
0.001 แสดงว่าข้อมลูมีแจกแจงแบบไม่ปกติ จึงรายงานค่ากลางเป็น ค่ามัธยฐาน (พิสยัควอไทล์) 
จากตาราง 11 จะเห็นได้ว่า ค่ามธัยฐาน (พิสัยควอไทล์) ของน า้ตาลจากเคร่ืองด่ืมทัง้หมด คือ 7.5 
(5.0 – 10.0) กรัม/ 100 มล. พบน า้ตาลในเคร่ืองด่ืมสูงสุด 24 กรัม/ 100 มล. ซึ่งอยู่ ในกลุ่มนม
เปรีย้ว และพบน า้ตาลในเคร่ืองด่ืมต ่าสุด 0.2 กรัม/ 100 มล. จากเคร่ืองด่ืมในกลุ่มน า้สมุนไพร 
นอกจากนี ้ในเคร่ืองด่ืมทัง้ 16 กลุ่ม พบว่ากลุ่มที่มีค่ามธัยฐานของน า้ตาลสูงสุด คือ กลุ่มโยเกิร์ต
พร้อมด่ืม (ค่ามัธยฐาน 11.7 กรัม/ 100 มล.) และกลุ่มที่มีค่ามัธยฐานของน า้ตาลต ่าสดุ คือ กลุ่ม
น า้หวาน (ค่ามธัยฐาน 4.5 กรัม/ 100 มล.)  
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ตาราง 11 แสดงปริมาณน า้ตาล (กรัม/100มล.) ของเคร่ืองด่ืมรสหวานท่ีมีน า้ตาลในแต่ละ
กลุ่ม (n=989) 

 

ล าดับ 
กลุ่มของเคร่ืองดื่มรส
หวานที่มีน า้ตาล 

จ านวน 
(n) 

ค่าเฉล่ีย  
(SD.) 

ปริมาณน า้ตาล (กรัม/100มล.) 
มัธยฐาน 

(พิสัยควอไทล์) 
ค่าสูงสุด ค่า

ต ่าสุด 
1 โยเกิร์ตพร้อมด่ืมปรุงแต่ง

รส 89 10.6 (4.3) 11.7 (7.5-13.9) 20.9 2.5 

2 นมเปรีย้ว 18 11.6 (5.1) 11.5 (9.3-15.1) 24.0 3.0 
3 น า้ผลไม้/สมนุไพร ผสม

โซดา 18 9.6 (2.8) 10.5 (7.1-10.5) 12.6 4.9 
4 เคร่ืองด่ืมชกู าลงั/

เคร่ืองด่ืมเกลือแร่ 46 10.4 (4.5) 9.7 (6.0-9.7) 20.0 3.9 
5 น า้ผกั/ผลไม้ 100% 136 8.9 (2.9) 9.5 (6.7-11.0) 16.0 2.5 

6 น า้ผกั/ผลไม้ 50-99% 45 8.4 (3.9) 9.1 (5.3-10.6) 19.0 2.5 
7 นมปรุงแต่งรส 104 8.1 (2.9) 8.8 (6.5-10.0) 14.4 1.2 
8 น า้อดัลม 50 8.1 (2.6) 8.6 (5.6-9.8) 13.5 1.9 

9 น า้ผกั/ผลไม้ 25-49% 100 7.5 (3.2) 6.7 (5.0-10.0) 16.7 1.0 
10 เคร่ืองด่ืมชาอ่ืนๆ 19 8.1 (5.2) 6.1 (4.9-8.3) 22.9 4.6 
11 เคร่ืองด่ืมชาเขียว 31 6.4 (2.3) 6.0 (5.5-7.9) 12.1 2.1 
12 น า้ผกั/ผลไม้ น้อยกวา่ 

25% 91 6.9 (4.1) 5.8 (4.8-9.0) 20.9 0.3 

13 เคร่ืองด่ืมกาแฟ 22 6.8 (4.3) 5.6 (5.0-8.6) 21.3 0.9 
14 น า้สมนุไพร 93 6.0 (2.6) 5.6 (4.3-7.6) 14.5 0.2 
15 นมจากถัว่/ธัญพืช 93 4.6 (2.3) 4.8 (3.0-5.7) 10.0 0.5 

16 น า้หวาน 34 5.6 (3.3) 4.5 (3.0-8.6) 12.0 1.5 
 จ านวนทัง้หมด 989 7.8 (3.8) 7.5 (5.0-10.0) 24.0 0.2 
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ตาราง 12 แสดงขนาดบรรจุเฉล่ียของเคร่ืองด่ืมทัง้ 16 กลุ่ม  
 

กลุ่มเคร่ืองดืม่ (n) 
ขนาดเฉลี่ยของบรรจุภัณฑ์ (มล.) 

กล่องเล็ก 
(Max-Min) 

กล่องใหญ่ 
(Max-Min) 

กระป๋อง 
(Max-Min) 

ขวดเลก็ 
(Max-Min) 

ขวดใหญ่ 
(Max-Min) 

1. น า้หวาน (34) 
-   - 

330.0 
(330-0) 

318.6 
(500-250) -  

2. น า้อดัลม (50) 
-   - 

303.9 
(350-180) 

397.3 
(515-215)  - 

3. เคร่ืองดื่มชูก าลงัและ เคร่ืองดื่มเกลือแร่ (46) 
-  -  

220.0* 
(170-250) 

129.3* 
(215-90)  - 

-  -  
325.0** 
(325-0) 

341.6** 
(502-150)  - 

4. น า้ผลไม้/สมนุไพรผสมโซดา (18) 
 - -  

259.6 
(325-230) 

300 
(400-275) -  

5. เคร่ืองดื่มกาแฟ (22) 
-  -  

180.0 
(180-0) 

272 
(520-150)  - 

6. เคร่ืองดื่มชาเขียว (31) 242.9 
(380-180)  - -  

398.5 
(500-300)  - 

7. เคร่ืองดื่มชาอืน่ๆ (19) 
-   - 

221.7 
(245-180) 

376.3 
(500-300)  - 

8. โยเกร์ิตพร้อมดื่มปรุงแต่งรส (89) 156.0 
(225-90)  - -  

290.8 
(400-80) 

800.0 
(800-0) 

9. นมเปรีย้ว (18) 
-  -  -  

116.7 
(160-80) 

800.0 
(800-0) 

10. น า้ผลไม้ 100% (136) 202.9 
(330-100) 

1000.0 
(1000-0) 

250.0 
(300-230) 

402.9 
(500-145) 

917.6 
(946-690) 

11. น า้ผลไม้ 50-99% (45) 176.3 
(200-110) 

1000.0 
(1000-0) 

240.0 
(240-0) 

242.1 
(500-42) 

866.7 
(1000-800) 

12. น า้ผลไม้ 25-49% (100) 194.1 
(250-180) 

916.7 
(1000-750) 

281.4 
(340-230) 

278.2 
(500-100) 

1000.0 
(1000-0) 

13. น า้ผลไม้ น้อยกวา่ 25% (91) 185.8 
(330-100) 

1000.0 
(1000-0)  - 

266.4 
(450-140) 

800.0 
(800-0) 

14. น า้สมนุไพร (93) 232.5 
(330-200) 

1000.0 
(1000-0) 

240.0 
(240-0) 

276.8 
(500-45) 

1000.0 
(1000-0) 

15. นมจากถัว่/ธัญพชื (93) 191.1 
(320-110) 

1000.0 
(1000-0) 

240.0 
(240-0) 

379.7 
(500-180) -  

16. นมปรุงแต่งรส (104) 198.1 
(400-90) 

946.0 
(946-0) 

164.3 
(230-140) 

246.2 
(450-180) 

946.0 
(946-0) 

 
หมายเหตุ:* หมายถึงขนาดบรรจภุณัฑ์ของเคร่ืองด่ืมชกู าลงั  ** หมายถึงขนาดบรรจภุณัฑ์ของเคร่ืองด่ืมเกลือแร่ 
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จากการส ารวจ ผู้ วิจัยได้น าข้อมลูของเคร่ืองด่ืมทกุกลุ่ม มาค านวณค่าเฉลี่ยขนาดบรรจุ
ภณัฑ์ของเคร่ืองเคร่ืองด่ืมทกุกลุ่ม ดังแสดงในตาราง 12  โดยแบ่งตามผลการส ารวจได้เป็นกล่อง
เล็ก กล่องใหญ่ กระป๋อง ขวดเล็ก และขวดใหญ่ โดยขนาดเล็ก หมายถึง ขนาดบรรจุน้อยกว่า 500 
มล. และขนาดใหญ่ หมายถึง ขนาดบรรจุตัง้แต่ 500 มล. ขึน้ไป  เมื่อได้ขนาดบรรจุเฉลี่ยของ
เคร่ืองด่ืมแต่ละกลุ่มแล้วจะถูกน าไปใช้ในการออกแบบแบบสอบถามการบริโภคเคร่ืองด่ืมรสหวาน
ที่มีน า้ตาล (THASSI เวอร์ชัน 1) ต่อไป  

ผลการวิจัยระยะท่ี 2 การพัฒนาเคร่ืองมือจากข้อมูล SSB ท่ีส ารวจได้ 
ผู้ วิจัยน าข้อมลูจากการศกึษาระยะที่ 1 ได้แก่ปริมาณน า้ตาลเฉลี่ย และขนาดบรรจุภณัฑ์

ของเคร่ืองด่ืมทัง้ 16 กลุ่ม มาออกแบบเป็น THASSI เวอร์ชัน 1 และคู่มือการใช้แบบสอบถาม ดัง
แสดงในภาคผนวก โดยออกแบบให้ผู้ ตอบเลือกตอบการบริโภคเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาล
ย้อนหลังเป็นเวลา 7 วัน  โดยเลือกตอบได้ตามขนาดบรรจุที่บริโภคของกลุ่มเคร่ืองด่ืมนัน้ และ
เลือกตอบความถ่ีในการบริโภคใน 7 วนัที่ผ่านมา  

ในระยะนี เ้ป็นการทดสอบความตรงแบบเผชิญหน้า (Face validity) โดยใช้ วิธีการ
สมัภาษณ์ มีกลุ่มผู้ ให้ข้อมูลเป็นผู้ เช่ียวชาญจ านวน 5 ท่าน และนักเรียนระดบัชัน้ม.ปลาย จ านวน 
10 คน ซึง่คุณลกัษณะของนักเรียนดงัแสดงในตาราง 11 โดยให้กลุ่มตวัอย่างนักเรียนได้ทดลองท า
แบบสอบถามด้วยตนเองก่อนเร่ิมการสัมภาษณ์  จากนัน้วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์
เนือ้หา (Content analysis)  

 
ตาราง 13 แสดงคุณลักษณะท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่างนักเรียนในระยะท่ี 2 (n=10)  
 

ข้อมูลท่ัวไป จ านวน (คน) 
1. เพศ  

ชาย 
หญิง 

 
5 
5 

2. อายุ (ปี) 
15 ปี 
16 ปี 
17 ปี 
18 ปี 

 
3 
3 
2 
2 
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ตาราง 13 (ต่อ) 
 

ข้อมูลท่ัวไป จ านวน (คน) 
3. ระดับชัน้ท่ีก าลังศึกษาอยู่  

ม.4 3 
ม.5 5 
ม.6 2 

4. BMI (Kg/m2)  
BMI ≤ 25 5 
BMI > 25 5 

5. ประวัติโรคประจ าตัว  
ไม่มีโรคประจ าตวั 10 
มีโรคประจ าตวั 0 

6. ฟันผุ  
มีฟันผุ 3 
ไม่มีฟันผุ 2 
ไม่ทราบ 5 

7. การเข้าถึงเคร่ืองด่ืมรสหวานท่ีมีน า้ตาล 
7.1 โรงเรียน    

มีขาย 10 
ไม่มีขาย 0 

7.2 รอบโรงเรียน  
มีขาย 10 
ไม่มีขาย 0 

7.3 บ้าน  
มีวางพร้อมบริโภค 4 
ไม่มีที่บ้าน 6 
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ตาราง 13 (ต่อ) 
 

ข้อมูลท่ัวไป จ านวน (คน) 
8. การควบคุมการบริโภคเคร่ืองด่ืมโดยผู้ปกครอง 

ตกัเตือนอยู่เสมอ 
ไม่ได้ตกัเตือน 

 
6 
4 

9. ช่องทางท่ีเข้าถึงส่ือการขายเคร่ืองด่ืมมากท่ีสุด 
สื่อออนไลน์ 
ทกุช่องทาง 
สื่อโทรทศัน์ 
สื่อสิ่งพิมพ์ 

 
6 
2 
2 
0 

10. การอ่านฉลากโภชนาการเพื่อดูปริมาณน า้ตาล 
อ่านทกุครัง้ 
อ่านบางครัง้ 
ไม่เคยอ่าน 

 
0 
3 
7 

 
จากตาราง 13 แสดงคุณลักษณะของผู้ ให้ข้อมลูกลุ่มนักเรียนระดบั ม.ปลาย จ านวน 10 

คน พบว่า เป็นเพศหญิงและเพศชายเท่ากัน ร้อยละ 50  มีอายุส่วนใหญ่ 15 ปี ร้อยละ 30 และ 16 
ปี ร้อยละ 30 อยู่ในระดบัชัน้ ม.5 ร้อยละ 50 นักเรียนมี BMI น้อยกว่า 25 และ มากกว่า 25 จ านวน
เท่ากัน ร้อยละ 50 ทกุคนไม่มีโรคประจ าตัว ร้อยละ 100 ส่วนใหญ่ไม่ทราบว่ามีฟันผุ ร้อยละ 50 ที่
โรงเรียนและรอบโรงเรียนมีการขาย SSB ร้อยละ 100 ส่วนใหญ่ที่บ้านไม่มี SSB วางพร้อมบริโภค 
ร้อยละ 60 มีผู้ ปกครองคอยตักเตือนเร่ืองการบริโภค SSB ร้อยละ 60  ช่องทางที่พบสื่อการขาย 
SSB มากที่สุด คือ สื่อออนไลน์ ร้อยละ 60 และส่วนใหญ่ ไม่เคยอ่านฉลากบริโภคเพ่ือดูปริมาณ
น า้ตาลในเคร่ืองด่ืม ร้อยละ 70  
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ผู้ วิจัยได้ติดต่อไปยังผู้ เช่ียวชาญเพ่ือมาเป็นผู้ ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์ จ านวน  
5 ท่าน ซึง่แต่ละท่านมีคณุสมบัติดงันี ้

ท่านที่  1 ผู้ บริหารของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข  ส าเร็จ
การศึกษาระดบัปริญญาเอก และมีส่วนเก่ียวข้องกับนโยบายเก่ียวกับการส่งเสริมสขุภาพเก่ียวกับ
การลดการบริโภคเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาล  

ท่านที่ 2 อาจารย์มหาวิทยาลยั คณะเภสัชศาสตร์ ส าเร็จการศกึษาระดบัปริญญาเอก 
และมีประสบการณ์การท าวิจัยเก่ียวกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารหรือเคร่ืองด่ืม  

ท่านที่  3 อาจารย์มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ส าเร็จ
การศกึษาระดบัปริญญาเอก มีประสบการณ์การตรวจสอบเคร่ืองมือ  

ท่านที่ 4 ทันตแพทย์ ในส านักงานสาธารณสขุจังหวัด ส าเร็จการศกึษาเทียบเท่าระดับ
ปริญญาโท มีประสบการณ์การท างานส่งเสริมการลดการบริโภคเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาลใน
เด็กและวยัรุ่น 

ท่านที่ 5 นักวิชาการสาธาณสุข ในส านักงานสาธารณสุขจังหวัด  ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโท มีประสบการณ์การท างานด้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารหรือ
เคร่ืองด่ืม ในเด็กและวยัรุ่น 

ผู้ วิจัยเดินทางไปสัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูล โดยสถานที่เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์
เป็นสถานที่ผู้ ให้ข้อมูลเป็นผู้ ก าหนดตามความสะดวกของแต่ละท่าน ซึง่เวลาที่ใช้ในการสัมภาษณ์
แต่ละท่านประมาณ ท่านละ 20-25 นาที  

ทัง้นี ้ผู้ ให้ข้อมูลที่เป็นผู้ เช่ียวชาญและนักเรียนทุกคน ได้รับเอกสารชีแ้จงและลงนาม
ในเอกสารยินยอมเข้าร่วมการวิจัย ตามที่แนวปฏิบัติของคณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ 
มหาวิทยาลยันเรศวร  
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ตาราง 14 แสดงค่าน า้ตาลท่ีได้รับจากการบริโภคเคร่ืองด่ืมรสหวานท่ีมีน า้ตาล ( 7 วัน) 
ของกลุ่มตัวอย่างนักเรียน ระยะท่ี 2 (n=10) 
 

เคร่ืองมือ Mean SD Median IQR ค่าสูงสุด ค่าต ่าสุด 

THASSI เวอร์ชัน้ 1 98.8 61.8 100.0 36.7 – 143.2 208.3 34.9 

 
ตาราง 15 แสดงค่าเฉล่ียเวลาในการตอบแบบสอบถามการบริโภคเคร่ืองด่ืมรสหวานท่ีมี

น า้ตาลเวอร์ชัน 1 ของกลุ่มตัวอย่างนักเรียน ระยะท่ี 2 (n=10) 
 

เวลาตอบแบบสอบถาม Mean SD Median IQR ค่าสูงสุด ค่าต ่าสุด 

เวลา 14.6 3.6 15.0 10.8 – 18.0 19 10 

 

จากตาราง 14 และ 15 พบว่า ผู้ ให้ข้อมลูกลุ่มนักเรียน จ านวน 10 คน ใช้เวลาในการท า
ความเข้าใจโดยการอ่านคู่มือและตอบแบบสอบถาม THASSI เวอร์ชัน 1 ใช้เวลาเฉลี่ย 15 นาที 
โดยใช้เวลาน้อยที่สุด 10 นาที และใช้เวลามากที่สุด 19 นาที  โดยพบว่า น า้ตาลที่ค านวณได้จาก
การบริโภคในระยะเวลา 7 วันย้อนหลัง มีค่ามัธยฐาน 100.0 กรัม (พิสัยควอไทล์ 36.7 – 143.2) 
และค่าเฉลี่ย 98.8 กรัม (ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 61.8) มีค่าสงูสดุ 208.3 กรัม และค่าต ่าสุด 34.9 
กรัม  

 
ตาราง 16 แสดงสรุปประเด็นจากการทดสอบความตรงแบบเผชิญหน้าโดยการสัมภาษณ์

ผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน และ นักเรียน 10 คน  
 

 ประเด็น ผู้เช่ียวชาญ  
n  

นักเรียน  
n  

แบบสอบถาม 
- ส่วนทีต้่องปรับปรุง 
1. จดุทศนิยมมากเกินไป  
2. ไม่มีโรคประจ าตัว ไม่มีช่องให้เลือกตอบ 
3. ควรมีดัชนีหรือสารบญั ให้ดูก่อนเลือกตอบ  
5. ควรมีช่องสรุปปริมาณน า้ตาลรวมทัง้หมดด้วย 
6. ควรมีตัวเลือกตอบว่าไม่ทราบว่ามีฟันผุ 

 
 
3  
1  
2  
 1  
1   

 
 

3  
4  
1  
6  
6  
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ตาราง 16 (ต่อ) 
 

ประเด็น ผู้เช่ียวชาญ  
n  

นักเรียน  
n  

- ส่วนที่เหมาะสม 
1. รูปแบบความถ่ีการบริโภคส าหรับเลือกตอบเหมาะสม  
2. ครอบคลมุกลุ่มเคร่ืองด่ืมทกุชนิดที่วัยรุ่นบริโภค 
3. ขนาดบรรจใุห้เลือกตอบเหมาะสม 
4. รูปภาพประกอบชดัเจนดี 

 
3  
3  
3 
3  

 
7  
10  
10  
5 

คู่มือ 
- ส่วนทีต้่องปรับปรุง 
1. คู่มือมียาวมากเกินไป 
2. ใช้เวลานานในการอ่านคู่มือ  
3. อาจจะไม่จ าเป็นต้องมีคู่มือ  
4. ค าอธิบายในคู่มือภาษายงัไม่เหมาะสมส าหรับวัยรุ่น 
5. เขียนเป็นสตูรค านวณ ดีกว่าเขียนบรรยาย  
6. ต้องการให้มีภาพประกอบในคู่มือ  
7. ข้อ 3 ในคู่มืออ่านไม่เข้าใจ 
8. ต้องการให้เพ่ิมตัวอย่างชื่อเคร่ืองด่ืม ในนิยามของกลุ่มนม
เปรีย้วและกลุ่มโยเกิร์ตพร้อมด่ืม 
- ส่วนที่เหมาะสม 
1. นิยามกลุ่มเคร่ืองด่ืมอ่านเข้าใจง่าย  

 
 
2  
- 
- 
5   
3  
1  
- 
- 
 
 
2 

 
 

7  
7  
1  
8   
5  
5  
2 
2  
 
 

6 

 
จากข้อมูลที่ ได้จากการสัมภาษณ์ ในตาราง 16 สรุปแบ่งเป็นประเด็นในการแก้ไข

แบบสอบถาม THASSI เวอร์ชัน 1 ใน 3 ประเด็น ดงัต่อไปนี ้
1. รูปแบบของแบบสอบถามและคู่มือ 

แบบสอบถามและคู่มือ ทัง้สองส่วนต้องแก้ไขให้ เข้าใจง่ายและชัดเจนมากขึ น้ 
โดยเฉพาะคู่มือยังไม่มีความเหมาะสมกับนักเรียน ม.ปลาย ใช้ภาษาที่เข้าใจยากเกินไป 

“หนอู่านตรงนีไ้ม่เข้าใจเท่าไหร่ (ชีไ้ปที่ข้อ 3 ในคู่มือ) มนัเขียนอธิบายไว้ไม่ค่อยชัดเจน
น่ะค่ะ” 

(นักเรียน รหสั S10 สมัภาษณ์เมื่อ 30/6/2563) 
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“ชาเขียวแบบนีห้นูก็เคยกิน (ชีไ้ปที่รูปภาพขวดชาเขียว) หนูชอบซือ้แบบขวดกิน ไม่
ชอบแบบกล่องเหมือนมนัจะคุ้มกว่า ได้เยอะด้วย หนคิูดว่าก็มีให้เลือกตอบครบทกุอย่างค่ะ” 

(นักเรียน รหสั S1 สมัภาษณ์เมื่อ 30/6/2563) 
“ถ้าเขียนเป็นสตูรค านวณให้เหมือนสตูรค านวณ BMI เลยก็จะดีนะคะ บรรยายแบบนี ้

นึกตามไม่ค่อยออก มนัก็ค านวณไม่ยาก แต่ถ้าเขียนเป็นสตูรเลยจะเห็นแล้วเข้าใจทนัที” 
(นักเรียน รหสั S8 สมัภาษณ์เมื่อ 30/6/2563) 

“ตรงไหนช่องให้รวมน า้ตาลสุดท้ายคะ หนูหาไม่เจอ เห็นมีแต่รวมน า้ตาลของแต่ละ
ข้อ” 

(นักเรียน รหสั S2 สมัภาษณ์เมื่อ 30/6/2563) 
“หนไูม่มีโรคประจ าตวั ต้องต๊ิกตรงไหนคะ มนัมีแต่โรคให้ต๊ิกตอบ” 

(นักเรียน รหสั S2 สมัภาษณ์เมื่อ 30/6/2563) 
“ในช่องนี ้(ชี ไ้ปที่ขนาดบรรจุของเคร่ืองด่ืม) หนูตาลายเลยค่ะ จุดทศนิยมมันเยอะ

เกินไปหน่อย เอามาคณูกับตรงนีอี้ก (ชีไ้ปที่ปริมาณน า้ตาลเฉลี่ยของกลุ่มเคร่ืองด่ืม) มันท าให้งง
ตวัเลข” 

(นักเรียน รหสั S5 สมัภาษณ์เมื่อ 30/6/2563) 
“ให้ตอบแบบนีย้้อนไป 7 วัน ยังจ าได้ครับว่ากินอะไรไปบ้าง แต่ถ้าย้อนไปนานกว่านัน้ 

ผมว่าผมน่าจะลืมนะ” 
(นักเรียน รหสั S7 สมัภาษณ์เมื่อ 30/6/2563) 

“แบบสอบถามมันดูยาวมากเลยทัง้  ๆที่มีแค่ 16 ข้อ น่าจะมีเหมือนสารบัญให้ดู
ภาพรวมก่อนว่าจะเปิดข้ามไปตอบข้อไหนเลย จะได้ไม่เสียเวลาเปิดหาทีละหน้า” 

(ผู้ เช่ียวชาญ รหสั T3 สัมภาษณ์เมื่อ 1/7/2563) 
“ เด็กส่วนใหญ่ ไม่น่าจะรู้ว่ามีฟันผุรึเปล่านะ ถ้าจะเอาให้แน่ ๆมันต้องตรวจฟันดู

เท่านัน้ ข้อมลูตรงนีอ้าจจะได้ไม่ตรงตามความจริง” 
(ผู้ เช่ียวชาญ รหสั T4 สัมภาษณ์เมื่อ 1/7/2563) 

2. รายการกลุ่มเคร่ืองด่ืม 
รายการเคร่ืองด่ืมทัง้ 16 กลุ่มในแบบสอบถามมีความครอบคลุม โดยเป็นเคร่ืองด่ืมที่

วยัรุ่นบริโภคทัง้หมด และไม่มีรายการเคร่ืองด่ืมที่ต้องให้เพ่ิมเติม และไม่ต้องตดัออก 
“หนูก็เห็นเพ่ือนผู้ ชายกินกระทิงแดง เอ็มร้อยค่ะ แต่หนูไม่กิน หนูคิดว่าเคร่ืองด่ืม

ครอบคลมุแล้วค่ะ” 
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(นักเรียน รหสั S2 สมัภาษณ์เมื่อ 30/6/2563) 
“อนันีผ้มก็เคยกินครับ (ชีไ้ปที่รูปเคร่ืองด่ืมเกลือแร่กระป๋อง) ผมกินทุกครัง้ที่ต้องซ้อม

บอลหนักๆ มนัอร่อยด้วย ผมว่ามนัก็ครบแล้วนะครับ” 
(นักเรียน รหสั S4 สมัภาษณ์เมื่อ 30/6/2563) 

“ก็มีให้เลือกครบทกุอย่างนะครับ ถ้าตามนีผ้มก็เคยเห็นหมด บางอย่างผมไม่กิน แต่
ผมก็เห็นเพ่ือนผมกิน อย่างกาแฟกระป๋อง ผมไม่ชอบ แต่เพ่ือนผมมันติด เห็นกินทุกวันเลยตอน
กลางวนั” 

(นักเรียน รหสั S6 สมัภาษณ์เมื่อ 30/6/2563) 
“รายการเคร่ืองด่ืมคิดว่าครอบคลมุทุกกลุ่มที่มีขายนะ แต่ต้องรอดูผลการสัมภาษณ์

เด็กอีกที ถึงจะแน่ใจ” 
(ผู้ เช่ียวชาญ รหสั T1 สัมภาษณ์เมื่อ 1/7/2563) 

3. ความยากง่ายในการใช้งาน 
การมีรูปเคร่ืองด่ืมประกอบในแบบสอบถามท าให้เข้าใจได้ง่าย แต่พบว่า คู่มือยังใช้

งานยากส าหรับนักเรียน การใช้งานคู่มือต้องเปิดคู่ไปกับแบบสอบถาม ท าให้ใช้งานไม่สะดวก 
“คู่มือหนวู่ามันดยูากไป อ่านแล้วต้องคอยเปิดไปดแูบบสอบถาม มันงงๆหน่อยค่ะ แต่

พออ่านไปสกัพกัก็พอจะเข้าใจได้ค่ะ แต่ถ้ามีภาพประกอบด้วยจะดงู่ายกว่า” 
(นักเรียน รหสั S3 สมัภาษณ์เมื่อ 30/6/2563) 

“มันต้องเสียเวลาพลิกไปพลิกมาดูในตามในแบบสอบถามถึงจะเข้าใจอ่ะค่ะ ไม่รู้ว่า
มนัคือจุดไหน” 

(นักเรียน รหสั S1 สมัภาษณ์เมื่อ 30/6/2563) 
“แบบสอบถามดูง่ายกว่าตัวคู่มือครับ จริง  ๆแล้วไม่ต้องมีคู่มือก็ได้นะ เอามาใส่ใน

แบบสอบถามเลย” 
(นักเรียน รหสั S7 สมัภาษณ์เมื่อ 30/6/2563) 

“ผมว่าคู่มือมนัยาวไปหน่อย ขีเ้กียจอ่าน อยากจะข้ามไปท าแบบสอบถามเลย” 
(นักเรียน รหสั S6 สมัภาษณ์เมื่อ 30/6/2563) 

“มีรูปภาพให้ดูมันท าให้นึกออกว่าเป็นเคร่ืองด่ืมในกลุ่มไหน ท าให้ตอบได้เร็วขึน้ ไม่
ต้องคิดนาน” 

(นักเรียน รหสั S4 สมัภาษณ์เมื่อ 30/6/2563) 
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“คู่มือจะดูยากไปส าหรับเด็กนะ ภาษายากไปหน่อย คิดว่าเด็กอ่านตอนแรกจะงง แต่
ส าหรับผู้ ใหญ่ไม่มีปัญหาอยู่แล้ว” 

(ผู้ เช่ียวชาญ รหสั T2 สัมภาษณ์เมื่อ 2/7/2563) 
จากข้อมูลที่ วิเคราะห์ได้ ผู้ วิจัยจึงได้ปรับปรุงแบบสอบถามและคู่มือ ตามความ

คิดเห็นของนักเรียนและผู้ เช่ียวชาญในรายละเอียดดงัในตาราง 17 ต่อไปนี ้
 

ตาราง 17 แสดงสรุปรายละเอียดการแก้ไขจากแบบสอบถาม THASSI เวอร์ชัน 1 เป็น 
เวอร์ชัน 2 

 
ส่วนที่ต้องแก้ไข แบบเดมิ (เวอร์ชนั 1) แบบแก้ไข (เวอร์ชนั 2) 

แบบสอบถาม 
1. แบบสอบถาม ตอนท่ี 1 คุณลกัษณะ
ของกลุม่ตัวอย่าง  
 
2. สารบัญรายการกลุ่มเคร่ืองดื่ม 
3. ช่องรวมน า้ตาลทัง้หมด 

 
1. ไมม่ใีห้เลอืกตอบถ้าไมท่ราบว่ามี
ฟันผ ุและไม่มใีห้เลอืกตอบวา่ไม่มโีรค
ประจ าตัว  
2. ไมม่ี 
3. ไมม่ี 

 
1.  เพิม่ตัวเลอืก ไม่ทราบวา่มฟัีนผ ุและ ไม่มี
โรคประจ าตัว ตัดรายละเอียดชื่อโรคออกไป  
2. เพิม่ไว้ต่อจากค าชีแ้จงตอนท่ี 2 
3. เพิม่หน้าสดุท้าย รวมน า้ตาลจากการ
ค านวณทุกกลุม่ และรวมเป็นน า้ตาลท่ีได้รับ
ทัง้หมด 

คู่มือ 
1. รูปภาพประกอบค าบรรยาย 
 
 
2. ภาษาท่ีใช้ในคู่มอื 
 
3. วธิีการค านวณ 

 
1. ไมม่รูีปประกอบในรายละเอียด  
 
 
2. ภาษาอ่านเข้าใจยากและอธิบาย
ยาวเกินไป 
3. วธิีการค านวณบรรยายอย่างเดียว 
ไมม่สีตูรให้เห็น 

 
1. เพิม่รูปภาพให้เห็นชัดเจน เชื่อมโยงว่าใน
คู่มอืก าลงัอธิบายตรงส่วนไหนของ
แบบสอบถาม 
2. ปรับภาษาให้อ่านงา่ยมากขึน้และลดการ
อธิบายท่ีไมจ่ าเป็นออก 
3. เพิม่สตูรค านวณ ให้เห็นชัดเจน มลีูกศร
เชื่อมโยง   

 
ผู้ วิจัยได้ปรับปรุงแบบสอบถามและคู่มือในประเด็นดังกล่าว ได้เป็นแบบสอบถาม 

THASSI เวอร์ชัน 2 ดังแสดงในภาคผนวก จากนัน้น าไปให้นักเรียนกลุ่มเดิมตรวจสอบการแก้ไข 
โดยการอ่านและลองท าแบบสอบถามอีกครัง้เพ่ิมยืนยันข้อมูล พบว่า แบบสอบถามถูกปรับปรุงได้
ตามประเด็นและมีความเข้าใจได้ง่ายมากขึน้  และไม่พบประเด็นที่ต้องการให้ปรับปรุงเพ่ิมเติม   
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ผลการวิจัยระยะท่ี 3 การทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือท่ีได้จากระยะท่ี 2  
ผลการวิจัยระยะท่ี 3.1 การทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือเวอร์ชัน 2 โดยการทดสอบ

ความตรงเชิงโครงสร้าง  
ในระยะนีเ้ป็นการทดสอบความตรงเชิงโครงสร้างของแบบสอบถาม THASSI เวอร์ชัน 2 

ด้วยวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (EFA) มีกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชัน้ม.ปลาย จ านวน 
530 คน จากการสุ่มโรงเรียนในจังหวดัสโุขทัย 3 โรงเรียนจากแต่ละขนาด ใหญ่ กลาง เล็ก โดยกลุ่ม
ตวัอย่างจะเป็นตัวแทนจากนักเรียน ม.ปลาย ทุกระดับชัน้ มีคุณลักษณะทั่วไปของกลุ่มตวัอย่าง  
ดงัแสดงในตาราง 18  
 
ตาราง 18 แสดงคุณลักษณะท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่างในระยะ 3.1 (n=530)  

 
ข้อมูลท่ัวไป จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. เพศ      
ชาย 284  53.6 
หญิง 246 46.4 

2. อายุ    
15 ปี 140 26.4 
16 ปี 143 27.0 
17 ปี 137 25.8 
18 ปี 110 20.8  

Mean 16.41 SD. 1.09   
3. ระดับชัน้ท่ีก าลังศึกษาอยู่   

ม.4 
ม.5 

197 
179 

37.2 
33.8 

ม.6 154 29.1 
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ตาราง 18 (ต่อ) 
 

ข้อมูลท่ัวไป จ านวน (คน) ร้อยละ 
4. BMI (kg/m2)   

BMI ≤ 25 452 85.3 

BMI > 25 78 14.7 
Mean 20.59 SD. 4.07 Max 41.91 Min 15.06    
5. ประวัติโรคประจ าตัว   

ไม่มีโรคประจ าตวั 471 88.9 
มีโรคประจ าตวั 57 10.8 

6. ฟันผุ   
มีฟันผุยังไม่ได้รับการรักษา 91 17.2 
ไม่มีฟันผุ 266 50.2 
ไม่ทราบ 173 32.6 

7. การเข้าถึงเคร่ืองด่ืมรสหวานท่ีมีน า้ตาล   
7.1 โรงเรียน     

มีขาย 530 100.0 
ไม่มีขาย 0 0 

7.2 รอบโรงเรียน   
มีขาย 530 100.0 
ไม่มีขาย 0 0 

7.3 บ้าน   
มีวางพร้อมบริโภค 424 20.0 
ไม่มีที่บ้าน 106 80.0 

8. การควบคุมการบริโภคเคร่ืองด่ืมโดยผู้ปกครอง  
ตกัเตือนอยู่เสมอ 407 76.8 
ไม่ได้ตกัเตือน 123 23.2 
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ตาราง 18 (ต่อ) 
 

ข้อมูลท่ัวไป จ านวน (คน) ร้อยละ 
9. ช่องทางท่ีเข้าถึงส่ือการขายเคร่ืองด่ืมมากท่ีสุด  

ทกุช่องทาง 
สื่อโทรทศัน์  

239 
148 

45.1 
27.9 

สื่อออนไลน์ 142 26.8 
สื่อสิ่งพิมพ์ 1 0.2 

10. การอ่านฉลากโภชนาการเพื่อดูปริมาณน า้ตาล  
อ่านทกุครัง้ 52 9.8 
อ่านบางครัง้ 399 75.3 
ไม่เคยอ่าน 79 14.9 

 
จากตาราง 18 แสดงคณุลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนระดับ ม.ปลาย จ านวน 

530 คน พบว่า เป็นเพศชาย ร้อยละ 53.6  ส่วนใหญ่มีอายุ 16 ปี ร้อยละ 27.0 อยู่ในระดบัชัน้ ม.4 
ร้อยละ 37.2  มี BMI น้อยกว่าหรือเท่ากับ 25 ร้อยละ 85.3 ไม่มีโรคประจ าตัว ร้อยละ 88.9 ไม่มีฟัน
ผุ ร้อยละ 50.2 ที่โรงเรียนและรอบโรงเรียนมีการขาย SSB ร้อยละ 100 ส่วนใหญ่ที่บ้านไม่มี SSB 
วางพร้อมบริโภค ร้อยละ 80.0 มีผู้ ปกครองคอยตักเตือนเร่ืองการบริโภค SSB ร้อยละ 76.8  
ช่องทางที่พบสื่อการขาย SSB ในทุกช่องทาง ร้อยละ 45.1 และส่วนใหญ่ อ่านฉลากบริโภค
บางครัง้เพ่ือดปูริมาณน า้ตาลในเคร่ืองด่ืม ร้อยละ 75.3 
 
ตาราง 19 แสดงค่าเฉล่ียน า้ตาลท่ีได้รับจากการบริโภคเคร่ืองด่ืมรสหวานท่ีมีน า้ตาลของ

กลุ่มตัวอย่าง ระยะ3.1 (n=530) 
 

เคร่ืองมือ Mean SD Median IQR ค่าสูงสุด ค่าต ่าสุด 
THASSI เวอร์ชัน้ 2 285.1 205.3 235.1 120.8 -392.3 907.0 21.7 
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จากตาราง 19 กลุ่มตัวอย่างนักเรียน จ านวน 530 คน พบว่า น า้ตาลที่ค านวณได้จากการ
บริโภคในระยะเวลา 7 วันย้อนหลัง มี ค่ามัธยฐาน 235.1 กรัม (พิสัยควอไทล์ 120.8 – 392.3) และ
ค่าเฉลี่ย 285.1 กรัม (ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 205.3) มีค่าสงูสดุ 907.0กรัม และค่าต ่าสดุ 21.7 กรัม 

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ 
ในงานวิจัยนีจ้ะน าข้อมูลปริมาณน า้ตาลและพลังงานที่ได้จากน า้ตาล (Kcal) จากการ

ตอบแบบสอบถามมาใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ 
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจโดยใช้ข้อมูลปริมาณน า้ตาล 
จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory factor analysis) โดยการน า

ปริมาณน า้ตาลที่ค านวณได้จากการบริโภคเคร่ืองด่ืมทัง้ 16 ข้อ มาวิเคราะห์องค์ประกอบ ผลการ
ทดสอบความเหมาะสมของข้อมูลที่จะน ามาวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ  โดยวิธี Principal 
component analysis หมุนแกนแบบ Varimax พบว่า ค่า KMO = 0.739  ซึง่มีค่าเข้าใกล้ 1 แสดง
ว่าข้อมลูมีความเหมาะสม สามารถใช้เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบในการจัดกลุ่มได้ และผล
การทดสอบ Barlett’s Test of Sphericity พบว่า มีค่า Chi-Square = 838.999, df = 120 และมี 
p-value < 0.001 ซึ่งมีนัยส าคัญทางสถิ ติ หมายความว่า ข้อมูลมีความสัมพันธ์กันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ ดังนัน้ข้อมลูในการศึกษาระยะนีจ้ึงมีความเหมาะสมในการวิเคราะห์ด้วยวิธีการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ  โดยพิจารณาตัวบ่งชีน้ า้หนักองค์ประกอบ ( factor loading) ที่ 
0.3 ในน ามาพิจารณาองค์ประกอบ โดยตวัแปรที่มีน า้หนักองค์ประกอบน้อยกว่า 0.3 จะถูกตดัออก  
 
ตาราง 20 แสดงผลการสกัดองค์ประกอบหลังการหมุนแกน ด้วยข้อมูลปริมาณน า้ตาลท่ี

ได้จากการบริโภคเคร่ืองด่ืมทัง้ 16 กลุ่ม 
 

Total Variance Explained 

Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared 
Loadings 

Rotation Sums of Squared 
Loadings 

Total % of 
Variance 

Cumulative 
% 

Total % of 
Variance 

Cumulative 
% 

Total % of 
Variance 

Cumulative 
% 

1 2.854 17.840 17.840 2.854 17.840 17.840 1.977 12.358 12.358 
2 1.569 9.809 27.649 1.569 9.809 27.649 1.896 11.850 24.208 
3 1.194 7.466 35.114 1.194 7.466 35.114 1.360 8.497 32.705 
4 1.145 7.158 42.273 1.145 7.158 42.273 1.274 7.961 40.666 
5 1.016 6.353 48.625 1.016 6.353 48.625 1.273 7.959 48.625 
6 .977 6.106 54.732       
7 .921 5.758 60.490       
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ตาราง 20 (ต่อ) 
 

Total Variance Explained 

Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared 
Loadings 

Rotation Sums of Squared 
Loadings 

Total % of 
Variance 

Cumulative 
% 

Total % of 
Variance 

Cumulative 
% 

Total % of 
Variance 

Cumulative 
% 

8 .882 5.514 66.004       
9 .839 5.246 71.250       
10 .799 4.993 76.242       
11 .767 4.791 81.033       
12 .695 4.342 85.375       
13 .693 4.329 89.704       
14 .598 3.740 93.444       
15 .549 3.430 96.874       
16 .500 3.126 100.000       

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 
จากตาราง 20 และ 21 พบว่า ทัง้หมด 16 ข้อ (เคร่ืองด่ืม) สามารถแบ่งออกเป็น 5 

องค์ประกอบ ซึ่งทัง้ 5 องค์ประกอบสามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรทัง้หมดได้ร้อยละ 
48.6 และเมื่อพิจารณาน า้หนักองค์ประกอบของข้อค าถาม (เคร่ืองด่ืม) ดังในตาราง 19 พบว่า 
องค์ประกอบที่ 1 ประกอบด้วยเคร่ืองด่ืม 3 กลุ่ม ได้แก่นมเปรีย้ว โยเกิร์ตพร้อมด่ืม นมปรุงแต่งรส 
ซึ่งมีค่าน า้หนักองค์ประกอบระหว่าง 0.554 – 0.694 องค์ประกอบที่ 2 ประกอบด้วยเคร่ืองด่ืม 4 
กลุ่ม ได้แก่ เคร่ืองด่ืมกาแฟ เคร่ืองด่ืมชูก าลัง/เกลือแร่ น า้อัดลม เคร่ืองด่ืมชาเขียว ซึง่มีค่าน า้หนัก
องค์ประกอบระหว่าง 0.572 – 0.740 องค์ประกอบที่ 3 ประกอบด้วยเคร่ืองด่ืม 4 กลุ่ม ได้แก่ น า้
สมุนไพร นมจากถั่ว/ธัญพืช  น า้สมุนไพร/ผลไม้ผสมโซดา  เคร่ืองด่ืมชาอ่ืนๆ  ซึ่งมี ค่าน า้หนัก
องค์ประกอบระหว่าง 0.430 – 0.722 องค์ประกอบที่ 4 ประกอบด้วยเคร่ืองด่ืม 2 กลุ่ม ได้แก่ น า้ผัก
ผลไม้ 50-99% น า้ผักผลไม้ 100% ซึ่งมีค่าน า้หนักองค์ประกอบระหว่าง 0.665 - 0.738 และ 
องค์ประกอบที่ 5 ประกอบด้วยเคร่ืองด่ืม 3 กลุ่ม ได้แก่ น า้หวาน น า้ผักผลไม้ 25-49% น า้ผักผลไม้
น้อยกว่า 25% ซึง่มีค่าน า้หนักองค์ประกอบระหว่าง 0.488 – 0.748  
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ตาราง 21 แสดงเมตริกซ์น า้หนักองค์ประกอบของข้อค าถามหลังหมุนแกน (n=530)  
 

Rotated Component Matrixa 
เคร่ืองด่ืม องค์ประกอบ 

1 2 3 4 5 
นมเปรีย้ว 0.694     
โยเกิร์ตพร้อมด่ืม 0.657     
นมปรุงแต่งรส 0.554     
น า้หวาน 0.325    0.488 
เคร่ืองด่ืมกาแฟ  0.740    
เคร่ืองชูก าลงั/เกลือแร่  0.692    
น า้อัดลม  0.611    
เคร่ืองด่ืมชาเขียว 0.324 0.572    
น า้สมนุไพร   0.722   
นมจากถั่ว/ธัญพืช   0.504   
น า้สมนุไพร/ผลไม้ 
ผสมโซดา 

  0.480   

เคร่ืองด่ืมชาอ่ืนๆ 0.374  0.430 -0.323  
น า้ผักผลไม้ 50-99%    0.738  
น า้ผักผลไม้ 100% 0.303   0.665  
น า้ผักผลไม้ 25-49%     0.748 
น า้ผักผลไม้น้อยกว่า 25%     0.629 
Extraction Method: Principal Component Analysis.  
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
a. Rotation converged in 6 iterations. 
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ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจโดยใช้ข้อมูลปริมาณพลังงานท่ีได้รับจาก
น า้ตาลจากการบริโภคเคร่ืองด่ืม 

เมื่อน าปริมาณน า้ตาลที่ค านวณได้ในแต่ละข้อค าถามมาคิดเป็นค่าพลังงาน  (Kcal) ที่
ได้รับ จากนัน้น าไปวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจเพ่ือยืนยันผลการวิเคราะห์องค์ประกอบจาก
ปริมาณน า้ตาลดงัที่กล่าวไปแล้วข้างต้น พบว่า ผลการทดสอบความเหมาะสมของข้อมลูที่จะน ามา
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ โดยวิธี Principal component analysis หมุนแกนแบบ Varimax 
พบว่า ค่า KMO = 0.739 ซึ่งมีค่าเข้าใกล้ 1 แสดงว่าข้อมลูมีความเหมาะสม สามารถใช้เทคนิคการ
วิเคราะห์องค์ประกอบในการจัดกลุ่มได้ และผลการทดสอบ  Barlett’s Test of Sphericity พบว่า  
มี ค่ า  Chi-Square = 838.512, df = 120 แล ะมี  p-value < 0.001 ซึ่ งมีนั ย ส าคัญ ท างส ถิ ติ 
หมายความว่า ข้อมูลมีความสมัพนัธ์กันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ดังนัน้ข้อมูลในการศึกษาระยะ
นีจ้ึงมีความเหมาะสมในการวิเคราะห์ด้วยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ  โดยพิจารณา
ตวับ่งชีน้ า้หนักองค์ประกอบ (Factor loading) ที่ 0.3 ในน ามาพิจารณาองค์ประกอบ โดยตวัแปรที่
มีน า้หนักองค์ประกอบน้อยกว่า 0.3 จะถูกตดัออก 

 
ตาราง 22 แสดงผลการสกัดองค์ประกอบหลังการหมุนแกน ด้วยข้อมูลพลังงานท่ีได้จาก

การบริโภคน า้ตาลจากเคร่ืองด่ืมทัง้ 16 กลุ่ม 
 

Total Variance Explained 

Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared 
Loadings 

Rotation Sums of Squared 
Loadings 

Total % of 
Variance 

Cumulative 
% 

Total % of 
Variance 

Cumulative 
% 

Total % of 
Variance 

Cumulative 
% 

1 2.854 17.837 17.837 2.854 17.837 17.837 1.976 12.351 12.351 
2 1.569 9.807 27.645 1.569 9.807 27.645 1.896 11.847 24.198 
3 1.194 7.460 35.104 1.194 7.460 35.104 1.360 8.501 32.699 
4 1.146 7.160 42.264 1.146 7.160 42.264 1.275 7.969 40.668 
5 1.017 6.354 48.618 1.017 6.354 48.618 1.272 7.950 48.618 
6 .978 6.113 54.731       
7 .922 5.760 60.491       
8 .882 5.511 66.002       
9 .839 5.245 71.247       
10 .799 4.992 76.239       
11 .767 4.791 81.029       
12 .695 4.342 85.371       
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ตาราง 22 (ต่อ) 
 

Total Variance Explained 

Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared 
Loadings 

Rotation Sums of Squared 
Loadings 

Total % of 
Variance 

Cumulative 
% 

Total % of 
Variance 

Cumulative 
% 

Total % of 
Variance 

Cumulative 
% 

13 .692 4.327 89.698       
14 .599 3.741 93.439       
15 .550 3.435 96.874       
16 .500 3.126 100.000       

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 
จากตาราง 22 และ 23 พบว่า ทัง้หมด 16 ข้อ (เคร่ืองด่ืม) สามารถแบ่งออกเป็น 5 

องค์ประกอบ ซึ่งทัง้ 5 องค์ประกอบสามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรทัง้หมดได้ร้อยละ 
48.6  และเมื่อพิจารณาน า้หนักองค์ประกอบของข้อค าถาม (เคร่ืองด่ืม) ดังในตาราง 21 พบว่า 
องค์ประกอบที่ 1 ประกอบด้วยเคร่ืองด่ืม 3 กลุ่ม ได้แก่ นมเปรีย้ว โยเกิร์ตพร้อมด่ืม นมปรุงแต่งรส 
ซึ่งมีค่าน า้หนักองค์ประกอบระหว่าง 0.553 – 0.693 องค์ประกอบที่ 2 ประกอบด้วยเคร่ืองด่ืม 4 
กลุ่ม ได้แก่ เคร่ืองด่ืมกาแฟ เคร่ืองด่ืมชูก าลัง/เกลือแร่ น า้อัดลม เคร่ืองด่ืมชาเขียว ซึง่มีค่าน า้หนัก
องค์ประกอบระหว่าง 0.572 – 0.740 องค์ประกอบที่ 3 ประกอบด้วยเคร่ืองด่ืม 4 กลุ่ม ได้แก่ น า้
สมุนไพร นมจากถั่ว/ธัญพืช  น า้สมุนไพร/ผลไม้ผสมโซดา  เคร่ืองด่ืมชาอ่ืนๆ  ซึ่งมี ค่าน า้หนัก
องค์ประกอบระหว่าง 0.430 – 0.722 องค์ประกอบที่ 4 ประกอบด้วยเคร่ืองด่ืม 2 กลุ่ม ได้แก่ น า้ผัก
ผลไม้ 50-99% น า้ผักผลไม้ 100% ซึ่งมีค่าน า้หนักองค์ประกอบระหว่าง 0.630 - 0.748 และ 
องค์ประกอบที่ 5 ประกอบด้วยเคร่ืองด่ืม 3 กลุ่ม ได้แก่ น า้หวาน น า้ผักผลไม้ 25-49% น า้ผักผลไม้
น้อยกว่า 25% ซึง่มีค่าน า้หนักองค์ประกอบระหว่าง 0.485 – 0.737  
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ตาราง 23 แสดงเมตริกซ์น า้หนักองค์ประกอบของข้อค าถามหลังหมุนแกน (n=530) 
 

Rotated Component Matrixa 
เคร่ืองด่ืม องค์ประกอบ 

1 2 3 4 5 

นมเปรีย้ว 0.693     

โยเกิร์ตพร้อมด่ืม 0.657     

นมปรุงแต่งรส 0.553     

น า้หวาน 0.327    0.485 

เคร่ืองด่ืมกาแฟ  0.740    

เคร่ืองชูก าลงั/เกลือแร่  0.692    

น า้อัดลม  0.610    

เคร่ืองด่ืมชาเขียว 0.324 0.572    

น า้สมนุไพร   0.722   

นมจากถั่ว/ธัญพืช   0.500   

น า้สมนุไพร/ผลไม้ 

ผสมโซดา 
  0.485   

เคร่ืองด่ืมชาอ่ืนๆ 0.375  0.430  -0.327 

น า้ผักผลไม้ 50-99%    0.748  

น า้ผักผลไม้ 100%    0.630  

น า้ผักผลไม้ 25-49%     0.737 

น า้ผักผลไม้น้อยกว่า 25% 0.304    0.665 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
a. Rotation converged in 6 iterations. 
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จากผลการสกัดแกนหมนุ จะเห็นได้ว่าข้อมลูที่น ามาวิเคราะห์ทัง้ที่เป็นปริมาณน า้ตาลที่
ได้รับจากการบริโภคเคร่ืองด่ืมทัง้ 16 กลุ่ม และพลังงานที่ได้รับจากน า้ตาลจากเคร่ืองด่ืมทัง้ 16 
กลุ่ม ได้ผลการวิเคราะห์ เช่นเดียวกัน โดยสามารถแบ่งออกเป็น 5 องค์ประกอบ ซึ่งทัง้ 5 
องค์ประกอบสามารถอธิบายความแปรปรวนของตวัแปรทัง้หมดได้ ร้อยละ 48.6  

ทัง้นี เ้คร่ืองด่ืมกลุ่มที่อยู่ในองค์ประกอบเดียวกันจะสามารถรวมเป็นกลุ่มเดียวกันได้ 
ดังนั น้ผู้ วิจัยจึงรวมกลุ่มของเคร่ืองด่ืมบางกลุ่มเข้าด้วยกัน โดยอ้างอิงจากผลการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงส ารวจ เพ่ือให้แบบสอบถามมีสัน้ลง กระชับมากย่ิงขึน้ ดงัแสดงในตาราง  24  
 
ตาราง 24 แสดงสรุปการจัดรวมกลุ่มเคร่ืองด่ืมกลุ่มใหม่ตามผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ 

 
องค์ประกอบที่ 1 องค์ประกอบที่ 2 องค์ประกอบที่ 3 องค์ประกอบที่ 4 องค์ประกอบที่ 5 
เดิม ใหม ่ เดิม ใหม ่ เดิม ใหม ่ เดิม ใหม ่ เดิม ใหม ่

1.นมเปรีย้ว ตัง้ชื่อใหม ่
คือ           
นมเปรีย้ว
และ
โยเกร์ิต
พร้อมดื่ม 

1.เคร่ืองดื่ม
กาแฟ 

คงเดิม 1.นมจากถัว่/
ธัญพชื 

คงเดิม 1.น า้
ผลไม้ 
100% 

 
ตัง้ชื่อ
ใหม ่คือ 
น า้ผัก
ผลไม้ 

1.น า้หวาน  
 
 
 

ตัง้ช่ือ
ใหม่ คือ 
น า้หวาน 

2.โยเกร์ิต
พร้อมดื่ม
ปรุงแตง่รส 

2.เคร่ืองดื่มชู
ก าลัง/เคร่ืองดื่ม
เกลือแร่ 

คงเดิม 2.น า้สมนุไพร ตัง้ชื่อใหม ่
คือน า้จาก
สมนุไพร 

2.น า้
ผลไม้ 
50-99% 

2.น า้ผลไม้ 
25-49% 

3.นมปรุง
แต่งรส 

คงเดิม 3.น า้อดัลม คงเดิม 3.น า้สมนุไพร/
ผลไม้ผสม
โซดา 

3.น า้ผลไม้
น้อยกว่า 
25% 

4.เคร่ืองดื่ม ชา
เขียว 

คงเดิม 4.เคร่ืองดื่มชา
อืน่ๆ 

 

จากตาราง 24 ในองค์ประกอบที่ 1 เคร่ืองด่ืมกลุ่มนมเปรีย้ว และกลุ่มโยเกิร์ตพร้อมด่ืม 
ถูกน ามารวมกลุ่มกัน ตัง้ช่ือใหม่เรียกว่า กลุ่มนมเปรีย้วและโยเกิร์ตพร้อมด่ืม องค์ประกอบที่ 2 คง
เดิม  องค์ประกอบที่  3 เคร่ืองด่ืมกลุ่มน า้สมุนไพร กลุ่มน า้สมุนไพร/ผลไม้ผสมโซดา และกลุ่ม
เคร่ืองด่ืมชาอ่ืนๆ ถูกน ามารวมกลุ่มกัน ตัง้ช่ือใหม่เรียกว่า กลุ่มน า้จากสมนุไพร  องค์ประกอบที่ 4 
เคร่ืองด่ืมกลุ่มน า้ผลไม้ 100% และกลุ่มน า้ผลไม้ 50-99% ถูกน ามารวมกลุ่มกัน ตัง้ช่ือใหม่เรียกว่า 
กลุ่มน า้ผักผลไม้ องค์ประกอบที่ 5 เคร่ืองด่ืมกลุ่มน า้หวาน กลุ่มน า้ผลไม้ 25-49% และ กลุ่มน า้
ผลไม้น้อยกว่า 25% ถูกน ามารวมกลุ่มกัน ตัง้ช่ือใหม่เรียกว่า กลุ่มน า้หวาน  

ดงันัน้ แบบสอบถาม THASSI เวอร์ชัน 3 จะมีกลุ่มเคร่ืองด่ืมทัง้หมด 10 กลุ่ม ได้แก่  
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1.  น า้หวาน ก าหนดนิยามใหม่คือ เคร่ืองด่ืมที่มีน า้เป็นส่วนประกอบหลัก ที่เติมสารให้
ความหวานที่มีพลงังาน หรือเคร่ืองด่ืมน า้ผลไม้น้อยกว่าหรือเท่ากับ 50% 

2.  น า้อดัลม มีนิยามคงเดิม 
3.  เคร่ืองด่ืมชูก าลงั/เคร่ืองด่ืมเกลือแร่ มีนิยามคงเดิม 
4.  เคร่ืองด่ืมกาแฟ มีนิยามคงเดิม 
5.  เคร่ืองด่ืมชาเขียว มีนิยามคงเดิม 
6.  นมเปรีย้วและโยเกิร์ตพร้อมด่ืมปรุงแต่งรส ก าหนดนิยามใหม่คือ เคร่ืองด่ืมที่ฉลาก

ระบุเป็นนมเปรีย้วหรือโยเกิร์ตพร้อมด่ืม ที่เติมสารให้ความหวานที่มีพลงังาน 
7.  น า้ผักผลไม้ ก าหนดนิยามใหม่คือ เคร่ืองด่ืมที่มีน า้ผักผลไม้เป็นส่วนประกอบหลกั 
8.  น า้จากสมุนไพร ก าหนดนิยามใหม่คือ เคร่ืองด่ืมที่มีสมุนไพรเป็นส่วนประกอบหรือ

เคร่ืองด่ืมชาเพ่ือสขุภาพ ที่เติมสารให้ความหวานที่มีพลงังาน  
9.  นมจากถั่ว/ธัญพืช มีนิยามคงเดิม 
10.  นมปรุงแต่งรส มีนิยามคงเดิม 
จากนั น้ผู้ วิจัยน าข้อมูลที่ ได้จากการรวมกลุ่มของเคร่ืองด่ืมนี  ้น าไปปรับปรุงเป็น

แบบสอบถาม THASSI เวอร์ชัน 3 โดยจะมีการค านวณปริมาณน า้ตาลเฉลี่ยและขนาดบรรจุภณัฑ์ 
ของกลุ่มเคร่ืองด่ืมใหม่ทัง้ 4 กลุ่ม ดงัแสดงในตาราง 25 และ ตาราง 26 

 
ตาราง 25 แสดงค่าเฉล่ียของน า้ตาลหลังจากการจัดกลุ่มใหม่ทัง้ 4 กลุ่ม 
 
กลุ่มของเคร่ืองด่ืมรสหวานท่ีมีน า้ตาล จ านวน 

(n) 
ปริมาณน า้ตาล (กรัม/100มล.) 
มัธยฐาน 

(พิสัยควอไทล์) 
ค่าสูงสุด ค่า

ต ่าสุด 
นมเปรีย้ว/โยเกิร์ตพร้อมด่ืมปรุงแต่งรส 107 11.6 (7.5-13.9) 24.0 2.5 
น า้ผักผลไม้  181 9.2 (6.5-11.0) 19.0 2.5 
น า้จากสมนุไพร  130 6.1 (4.6-8.3) 22.9 0.2 
น า้หวาน 225 5.9 (4.6-9.7) 20.9 0.3 
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ตาราง 26 แสดงขนาดบรรจุเฉล่ียของเคร่ืองด่ืมกลุ่มใหม่ทัง้ 4 กลุ่ม 
 

กลุ่มเคร่ืองด่ืมใหม่ (n) 
ขนาดเฉล่ียของบรรจุภัณฑ์ (มล.) 

กล่องเล็ก 
(Max-Min) 

กล่องใหญ่ 
(Max-Min) 

กระป๋อง 
(Max-Min) 

ขวดเล็ก 
(Max-Min) 

ขวดใหญ่ 
(Max-Min) 

1. น า้หวาน (225) 
188 

(330-100) 
928 

(1000-750) 
304 

(340-230) 
280 

(500-100) 
960 

(1000-800) 

2. น า้ผักผลไม้ (181) 
194 

(330-100) 
1000 

(1000-0) 
248 

(300-230) 
246 

(500-42) 
940 

(1000-690) 

3. น า้จากสมนุไพร (130) 
234 

(330-200) 
1000 

(1000-0) 
252 

(325-180) 
294 

(500-45) 
1000 

(1000-0) 

4. นมเปรีย้วและโยเกิร์ต
พร้อมด่ืม (107) 

155 
(225-90)  -  - 

161 
(400-80) 

800 
(800-0) 

 
ดงันัน้ สรุปได้ว่าการปรับปรุงแบบสอบถาม THASSI เวอร์ชัน 2 เป็น THASSI เวอร์ชัน 3 

มีการเปลี่ยนแปลงดงันีไ้ปนี ้  
1. กลุ่มเคร่ืองด่ืมลดลงจาก 16 กลุ่ม เป็น 10 กลุ่ม   
2. ปริมาณน า้ตาลเฉลี่ยของเคร่ืองด่ืมกลุ่มใหม่   
3. ขนาดบรรจุภณัฑ์ของเคร่ืองด่ืมกลุ่มใหม่  
4. แก้ไขนิยามของเคร่ืองด่ืมกลุ่มใหม่  
5. ในคู่มือปรับเลขหน้าในสารบัญเคร่ืองด่ืมให้สอดคล้องกับกลุ่มใหม่  
6. ขนาดบรรจุในแบบสอบถามเป็นตวัเลขขนาดบรรจุ (มล.) เป็นจ านวนเต็ม  
จากนัน้น าแบบสอบถาม THASSI เวอร์ชัน 3 ที่ได้รับการปรับปรุงแล้วไปใช้ทดสอบ

คณุภาพในระยะ 3.2 ต่อไป  
 
ผลการวิจัยระยะท่ี 3.2.1 การทดสอบความตรงตามเกณฑ์  

การศึกษาระยะนีเ้ป็นการทดสอบความตรงตามเกณฑ์ ของแบบสอบถาม THASSI 
เวอร์ชัน 3 กับ วิธีการจดบันทกึเป็นระยะเวลา 7 วนั ทัง้นีแ้บบสอบถาม THASSI เป็นการสอบถาม
ข้อมูลการบริโภคเป็นเวลา 7 วันย้อนหลัง ดังนัน้ข้อมูลน า้ตาลที่น ามาจากทัง้ 2 วิธี จึงน ามาหา
ความสัมพันธ์ได้โดยไม่ต้องแปลงค่า โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนม.ปลาย มีจ านวน 30 คน มี
คณุลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่างดงัในตาราง 27   
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ตาราง 27 แสดงคุณลักษณะท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่างในระยะ 3.2.1 (n=30)  
 

ข้อมูลท่ัวไป จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. เพศ    

ชาย 15 50 
หญิง 15 50 

2. อายุ (ปี)   
15 ปี 7 23 
16 ปี 8 27 
17 ปี 9 30 
18 ปี 6 20 

3. ระดับชัน้ท่ีก าลังศึกษาอยู่   
ม.4 10 33 
ม.5 14 47 
ม.6 6 20 

4. BMI (kg/m2)   
BMI ≤ 25 19 63 
BMI > 25 11 37 

5. ประวัติโรคประจ าตัว   
ไม่มีโรคประจ าตวั 30 100 
มีโรคประจ าตวั 0 0 

6. ฟันผุ   
มีฟันผุ 6 20 
ไม่มีฟันผุ 5 17 
ไม่ทราบ 19 63 

7. การเข้าถึงเคร่ืองด่ืมรสหวานท่ีมีน า้ตาล   
7.1 โรงเรียน     

มีขาย 30 100 
ไม่มีขาย 0 0 
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ตาราง 27 (ต่อ) 
 

ข้อมูลท่ัวไป จ านวน (คน) ร้อยละ 
7.2 รอบโรงเรียน   

มีขาย 30 100 
ไม่มีขาย 0 0 

7.3 บ้าน   
มีวางพร้อมบริโภค 18 60 
ไม่มีที่บ้าน 12 40 

8. การควบคุมการบริโภคเคร่ืองด่ืมโดยผู้ปกครอง   
ตกัเตือนอยู่เสมอ 20 67 
ไม่ได้ตกัเตือน 10 33 

9. ช่องทางท่ีเข้าถึงส่ือการขายเคร่ืองด่ืมมากท่ีสุด   
ทกุช่องทาง 
สื่อออนไลน์ 

สื่อโทรทศัน์ 

19 
11 
0 

63 
37 
0 

สื่อสิ่งพิมพ์  0 0 
10. การอ่านฉลากโภชนาการเพื่อดูปริมาณน า้ตาล 

อ่านทกุครัง้ 0 0 
อ่านบางครัง้ 12 40 
ไม่เคยอ่าน 18 60 

 
จากตาราง 27 แสดงคณุลักษณะของกลุ่มตัวอย่างนักเรียนระดับ ม.ปลาย จ านวน 30 

คน พบว่า เป็นเพศชายและเพศหญิงจ านวนเท่ากัน ร้อยละ 50  ส่วนใหญ่มีอายุ 17 ปี ร้อยละ 30 
อยู่ในระดบัชัน้ ม.5 ร้อยละ 47  มี BMI น้อยกว่าหรือเท่ากับ 25 ร้อยละ 63 ทกุคนไม่มีโรคประจ าตัว 
ร้อยละ 100 ไม่ทราบว่ามีฟันผุ ร้อยละ 63 ที่โรงเรียนและรอบโรงเรียนมีการขาย SSB ร้อยละ 100 
ส่วนใหญ่ที่บ้านมี SSB วางพร้อมบริโภค ร้อยละ 60 มีผู้ปกครองคอยตกัเตือนเร่ืองการบริโภค SSB 
ร้อยละ 67  ช่องทางที่พบสื่อการขาย SSB ในทุกช่องทาง ร้อยละ 63 และส่วนใหญ่ไม่เคยอ่าน
ฉลากบริโภคบางครัง้เพ่ือดปูริมาณน า้ตาลในเคร่ืองด่ืม ร้อยละ 60 
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ผู้ วิจัยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมลูจากการจดบันทึก โดยการน าไปเทียบกับข้อมูล
เคร่ืองด่ืมที่ได้จากการส ารวจในระยะที่  1 จากนัน้ส ารวจตลาดเพ่ือดูว่าป ริมาณน า้ตาลของ
เคร่ืองด่ืมที่กลุ่มตัวอย่างจดบันทกึ มีการเปลี่ยนแปลงไปจากที่ส ารวจข้อมลูไว้หรือไม่ ซึ่งพบว่า ไม่มี
การเปลี่ยนแปลง (ตาราง 28) 

 
ตาราง 28 แสดงค่าเฉล่ียน า้ตาลท่ีได้รับจากการบริโภคเคร่ืองด่ืมรสหวานท่ีมีน า้ตาลเป็น

เวลา 7 วัน ของกลุ่มตัวอย่าง ระยะ3.2.1 (n=30) 
 

เคร่ืองมือ Mean SD Median IQR ค่าสูงสุด ค่าต ่าสุด 
THASSI เวอร์ชัน้ 3 89.8 57.5 80.7 36.7-131.4 223.4 14.4 
การจดบันทึก 7 วัน 96.4 70.9 80.0 42.5-129.5 330.5 10.0 

 
ผู้ วิจัยเก็บข้อมูลระยะเวลาในการท าแบบสอบถาม เพ่ือน าไปใช้ในการให้ข้อมูลแก่กลุ่ม

ตวัอย่างในค าชีแ้จงของการท าแบบสอบถาม เวอร์ชัน 3 (ตาราง 29)  
 
ตาราง 29 แสดงค่าเฉล่ียเวลาในการตอบแบบสอบถามการบริโภคเคร่ืองด่ืมรสหวานท่ีมี

น า้ตาล เวอร์ชัน 3 ของกลุ่มตัวอย่างนักเรียน ระยะท่ี 3.2.1 (n=30) 
 

เวลาตอบ
แบบสอบถาม 

Mean SD Median IQR ค่าสูงสุด ค่าต ่าสุด 

เวลา 11.0 4.2 11.0 7.0 – 15.0 18 5 

 

จากตาราง 28 และ ตาราง 29 พบ ว่า กลุ่ มตัวอ ย่างใช้ เวลาเฉลี่ ย ในการตอบ
แบบสอบถาม THASSI เวอร์ชัน 3 มีค่าเฉลี่ยและค่ามัธยฐานเท่ากัน คือ 11 นาที โดยใช้เวลาสงูสุด 
18 นาที และมีค่าต ่าสดุ 5 นาที  น า้ตาลเฉลี่ยที่ได้จากการตอบแบบสอบถาม THASSI เวอร์ชัน 3 มี
ค่าเฉลี่ย 89.8 กรัม และมีค่ามธัยฐาน 80.7  กรัม และน า้ตาลเฉลี่ยจากวิธีการจดบันทึก มีค่าเฉลี่ย 
96.4 กรัม และมีค่ามธัยฐาน 80.0  กรัม 

ผู้ วิจัยท าการทดสอบการแจกแจง (Test of normality) ของข้อมูลของทัง้ 2 วิธี  พบว่า 
วิธีใช้แบบสอบถาม THASSI เวอร์ชัน 3 มีค่า p-value = 0.025 และวิธีการจดบันทกึ มีค่า p-value 
= 0.004 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 แสดงว่าข้อมูลมีการแจกแจงแบบไม่ปกติ ดังนัน้ผู้ วิจัยจึงแปลงข้อมูล
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โดยแปลงเป็น log 10  จากนัน้ทดสอบการทดสอบการแจกแจง (Test of normality) อีกครัง้ พบว่า
ข้อมูลที่แปลงเป็น log 10 ของวิธีการจดบันทกึและวิธีตอบแบบสอบถาม THASSI เวอร์ชัน 3 มีค่า 
p-value เป็น 0.704 และ 0.258 ตามล าดับ ซึ่งแสดงว่าข้อมูลหลังจากแปลงเป็น log 10 แล้ว มี
การแจกแจงแบบปกติ จึงสามารถทดสอบความสัมพันธ์ของทัง้  2 วิ ธีด้วยสถิ ติ Pearson 
correlation ได้ 

 
ตาราง 30 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างวิธีการใช้แบบสอบถามการบริโภคเคร่ืองด่ืมรส

หวานท่ีมีน า้ตาล เวอร์ชัน 3 กับวิธีการจดบันทึก (n=30) 
 
การทดสอบความสัมพันธ์ Pearson Correlation (r) Sig.(2-tailed) ระดับความสัมพันธ์ 
การจดบนัทึก กับ  
THASSI เวอร์ชนั 3 0.878 0.001 สงู 

 
จากตาราง 30 แสดงความสัมพันธ์ของวิธีการใช้แบบสอบถาม THASSI เวอร์ชัน 3 กับ

วิธีการจดบันทึก เป็นเวลา 7 วัน พบว่า ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน  (Pearson 
correlation) มีค่าเท่ากับ 0.878 และมีค่า p-value < 0.001 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายถึงทัง้ 2 วิธีมี
ความสมัพนัธ์อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติและมีความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดบัสงู  

นอกจากนีผู้้ วิจัยได้ทดสอบด้วยวิธี Bland-Altman method ด้วยการพลอตกราฟ Bland-
Altman plot ซึ่งแสดงไว้ในภาคผนวก พบว่ามี ค่า Mean difference เท่ากับ  0.00951  ข้อมูล
มากกว่าร้อยละ 50 อยู่ ในช่วง ± 1.96 SD (-0.31643  ถึง 0.335428) แสดงให้เห็นว่าทัง้ 2 วิธีไม่
พบอคติ (Bias) และมีความสอดคล้องของทัง้สองวิธี 

ในระยะนีผู้้ วิจัยได้สอบถามกลุ่มตัวอย่างในเร่ืองของรูปแบบและความยากง่ายของ
แบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตวัอย่างเข้าใจแบบสอบถามได้ดี ไม่มีส่วนที่ต้องแก้ไขเพ่ิมเติม   
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ผลการวิจัยระยะท่ี 3.2.2 การทดสอบความเท่ียงโดยการวัดแล้ววัดซ า้และการวัด
ความสอดคล้องภายใน 

การศกึษาระยะนีเ้ป็นการทดสอบความเที่ยงของแบบสอบถาม THASSI เวอร์ชัน 3 โดย
การทดสอบวัดแล้ววัดซ า้ ซึ่งมีระยะห่างเป็นเวลา 14 วัน และการวดัความสอดคล้องภายในของ
แบบสอบถาม กลุ่มตวัอย่างเป็นนักเรียน ม.ปลาย จ านวน 152 คน ดงัแสดงในตาราง 31 

 
ตาราง 31 แสดงคุณลักษณะท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่างในระยะ 3.2.2 (n=152) 
 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. เพศ    

ชาย 87 57 
หญิง 65 43 

2. อายุ (ปี)    
15 ปี 32 21 
16 ปี 45 30 
17 ปี 55 36 
18 ปี 20 13 

3. ระดับชัน้ที่ก าลังศึกษาอยู่   
ม.4 73 48 
ม.5 59 38 
ม.6 20 14 

4. BMI (kg/m2)   
BMI < 25 65 42 
BMI ≥ 25 87 58 

5. ประวัติโรคประจ าตัว   
ไม่มีโรคประจ าตวั 149 98 
มีโรคประจ าตวั 3 2 

6. ฟันผุ   
มีฟันผ ุ 42 28 
ไม่มีฟันผ ุ
ไม่ทราบ 

27 
83 

18 
54 
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ตาราง 31 (ต่อ) 
 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 
7. การเข้าถึงเคร่ืองดื่มรสหวานที่มีน า้ตาล   

7.1 โรงเรียน     
มีขาย 152 100 
ไม่มีขาย 0 0 

7.2 รอบโรงเรียน   
มีขาย 152 100 
ไม่มีขาย 0 0 

7.3 บ้าน   
มีวางพร้อมบริโภค 86 57 
ไม่มีที่บ้าน 66  43 

8. การควบคุมการบริโภคเคร่ืองดื่มโดยผู้ปกครอง   
ตกัเตือนอยู่เสมอ 99 65 
ไม่ได้ตกัเตือน 53 35 

9. ช่องทางที่เข้าถึงส่ือการขายเคร่ืองดื่มมากที่ สุด   
สื่อออนไลน์ 
ทกุช่องทาง 
สื่อโทรทศัน ์

67 
65 
20 

44 
43 
13 

สื่อสิ่งพิมพ์ 0 0 
10. การอ่านฉลากโภชนาการเพ่ือดูปริมาณน า้ตาล 

อ่านทกุครัง้ 3 2 
อ่านบางครัง้ 45 29 
ไม่เคยอ่าน 104 69 

 
จากตาราง 31 แสดงคุณลกัษณะของกลุ่มตวัอย่างนักเรียนระดบั ม.ปลาย จ านวน 152 

คน พบว่า ส่วนใหญ่ เป็นเพศชายร้อยละ 57  ส่วนใหญ่มีอายุ 17 ปี ร้อยละ 36 อยู่ในระดบัชัน้ ม.4 
ร้อยละ 48  มี BMI มากกว่า 25 ร้อยละ 58 ส่วนใหญ่ไม่มีโรคประจ าตัว ร้อยละ 98 ไม่ทราบว่ามี
ฟันผุ ร้อยละ 54 ที่โรงเรียนและรอบโรงเรียนมีการขาย SSB ร้อยละ 100 ส่วนใหญ่ที่บ้านมี SSB 
วางพร้อมบริโภค ร้อยละ 57 มีผู้ปกครองคอยตกัเตือนเร่ืองการบริโภค SSB ร้อยละ 65  ช่องทางที่
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พบสื่อการขาย SSB ในสื่อออนไลน์ ร้อยละ 44 และส่วนใหญ่ไม่เคยอ่านฉลากบริโภคบางครัง้เพ่ือ
ดปูริมาณน า้ตาลในเคร่ืองด่ืม ร้อยละ 69 

 
ตาราง 32 แสดงค่าเฉล่ียน า้ตาลท่ีได้รับจากการบริโภคเคร่ืองด่ืมรสหวานท่ีมีน า้ตาลของ

กลุ่มตัวอย่าง ระยะ 3.2.2 (n=152) 
 

เคร่ืองมือ Mean SD Median IQR ค่าสูงสุด ค่าต ่าสุด 
ทดสอบ ครัง้ท่ี 1 175.6 149.1 137.3 72.9 - 226.2 688.3 11.1 
ทดสอบ ครัง้ท่ี 2 149.7 130.6 105.3 64.0 -184.3 704.1 20.2 

 
จากตาราง 32 พบว่า กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม THASSI เวอร์ชัน 3 ครัง้ที่  1 

น า้ตาลที่ค านวณได้ มี ค่าเฉลี่ย  175.6 กรัม ค่ามัธยฐาน 137.3 กรัม และ  น า้ตาลที่ ได้จาก 
การตอบแบบสอบถาม THASSI เวอร์ชัน 3 ครัง้ที่  2 มีค่าเฉลี่ย 149.7 กรัม และมีค่ามัธยฐาน 
105.3 กรัม  

จากการทดสอบก ารแจกแจง  (Test of normality) ของข้ อมู ลทั ง้  2 ครั ง้  พบ ว่า
แบบสอบถาม THASSI เวอร์ชัน 3 ครัง้ที่ 1 มีค่า p-value < 0.001 และครัง้ที่  2 มีค่า p-value < 
0.001  ซึง่น้อยกว่า 0.05 แสดงว่าข้อมลูมีการแจกแจงแบบไม่ปกติ ดังนัน้ผู้ วิจัยจึงแปลงข้อมูลโดย
แปลงเป็น log 10  จากนัน้ทดสอบการทดสอบการแจกแจง  (Test of normality)อีกครัง้ พบว่า
ข้อมลูที่แปลงเป็น log 10 ของการทดสอบครัง้ที่ 1 และครัง้ที่ 2 มีค่า p-value เท่ากันคือ 0.200 ซึ่ง
แสดงว่าข้อมูลหลังจากแปลงเป็น log 10 แล้ว มีการแจกแจงแบบปกติ จึงสามารถทดสอบด้วย
สถิติ Pearson correlation และ ICC ได้ 
 
ตาราง 33 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการตอบแบบสอบถามการบริโภคเคร่ืองด่ืมรส

หวานท่ีมีน า้ตาล เวอร์ชัน 3 ครัง้ท่ี 1 กับ ครัง้ท่ี 2 (n=152) 
 
การทดสอบความสัมพันธ์ Pearson Correlation 

(r) 
Sig. 

(2-tailed) 
ระดับความสัมพันธ์ 

THASSI เวอร์ชัน 3 ครัง้ที่ 1 กับ  
THASSI เวอร์ชัน 3 ครัง้ที่ 2 

0.922 0.001 สงู 
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จากตาราง 33 แสดงความสมัพันธ์ของการตอบแบบสอบถาม THASSI เวอร์ชัน 3 
ครัง้ที่  1 กับครัง้ที่  2 พบว่า ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson correlation) มีค่า
เท่ากับ 0.922 และมีค่า p-value < 0.001 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายถึงทัง้ 2 ครัง้ มีความสัมพันธ์
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติและมีความสมัพนัธ์เชิงบวกในระดบัสงู  

 
ตาราง 34 แสดงความสอดคล้องระหว่างการตอบแบบสอบถามการบริโภคเคร่ืองด่ืมรส

หวานท่ีมีน า้ตาล เวอร์ชัน 3 ครัง้ท่ี 1 กับ ครัง้ท่ี 2 (n=152) 
 
การทดสอบของ ICC (95% CI) Sig.(2-tailed) Level of reliability 
THASSI เวอร์ชัน 3 ครัง้ที่ 1 กับ  
THASSI เวอร์ชัน 3 ครัง้ที่ 2 

0.951 (0.910-0.971) 0.001 ดีเย่ียม 

 
จากตาราง 34 แสดงความสอดคล้องของข้อมลูที่ได้จากการตอบแบบสอบถาม THASSI 

เวอร์ชัน 3 ครัง้ที่ 1 และ ครัง้ที่ 2 พบว่า ค่า ICC เท่ากับ 0.951 ซึง่ถือว่ามีความสอดคล้องของข้อมูล
และมีระดบัความเช่ือมัน่อยู่ในระดบัดีเย่ียม  
 
ตาราง 35 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อค าถามของแบบสอบถามการบริโภคเคร่ืองด่ืมรส

หวานท่ีมีน า้ตาล เวอร์ชัน 3  
 

ข้อค าถาม Corrected Item-Total Correlation Cronbach’s Alpha if Item 
Deleted 

ข้อ 1 น า้หวาน 
ข้อ 2 น า้อดัลม 
ข้อ 3 เคร่ืองดื่มเกลือแร่/ชูก าลงั 
ข้อ 4 เคร่ืองดื่มกาแฟ 
ข้อ 5 เคร่ืองดื่มชาเขียว 
ข้อ 6 นมเปรีย้ว/โยเกิร์ตพร้อมดื่ม 
ข้อ 7 น า้ผกัผลไม้ 
ข้อ 8 น า้สมุนไพร 
ข้อ 9 นมจากถัว่/ธญัพืช 
ข้อ 10 นมปรุงแต่งรส 

0.210 
0.322 
0.382 
0.212 
0.316 
0.342 
0.301 
0.206 
0.484 
0.316 

0.603 
0.582 
0.570 
0.601 
0.581 
0.580 
0.588 
0.604 
0.559 
0.584 
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จากตาราง 35 เมื่อพิจารณาจากค่า Item-total correlation ในแต่ละข้อค าถาม มีค่า
ตัง้แต่ 0.210 ถึง 0.484 ไม่พบค่าที่น้อยกว่า 0.2 ดังนัน้ไม่พิจารณาตัดข้อค าถามใดออก และเมื่อ
พิจารณาค่า Cronbach’s alpha ของแบบสอบถามทัง้ฉบับ พบว่า มีค่าเท่ากับ 0.645  
 



 

บทท่ี 5 
 

บทสรุป 

งานวิจัยนี  ้เป็นการพัฒนาแบบสอบถามการบริโภคเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาลของ
วยัรุ่นไทย อายุ 15-18 ปี ให้เป็นแบบสอบถามที่สามารถใช้งานได้ด้วยตนเอง โดยเป็นการสอบถาม
ข้อมลูการบริโภคย้อนหลงัเป็นเวลา 7 วัน และเป็นเคร่ืองมือที่ผ่านการทดสอบคณุภาพทัง้ความตรง
และความเที่ยง มีความคงที่ของแบบสอบถาม และสามารถน าไปใช้เก็บข้อมูลการบริโภคน า้ตาลที่
ได้รับจากเคร่ืองด่ืมเพ่ือท าการศึกษาวิจัยต่อไปในอนาคต มีวัตถุประสงค์งานวิจัย ได้แก่ 1. เพ่ือ
ส ารวจปริมาณน า้ตาลในเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาลที่มีจ าหน่ายในประเทศไทย  และ 2. เพ่ือ
ประเมินความตรงและความเที่ยงของแบบสอบถามการบริโภคเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาลของ
วยัรุ่นไทย โดยแบ่งการวิจัยออกเป็น 3 ระยะ  
 
สรุปผลการวิจัย 

จากผลการศึกษา พบว่า แบบสอบถามการบริโภคเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาล หรือ 
THASSI เป็นเคร่ืองมือที่มีคุณภาพ ซึ่งผ่านการทดสอบทัง้ความเที่ยงและความตรงในกลุ่มตวัอย่าง
ที่เป็นวยัรุ่น อายุ 15-18 ปี ซึง่ผู้ วิจัยสรุปผลการศกึษาทัง้ 3 ระยะ ดงัต่อไปนี ้

ระยะที่ 1 การส ารวจเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาลที่มีจ าหน่ายในประเทศไทย เพ่ือน า
ข้อมูลปริมาณน า้ตาลเฉลี่ยและขนาดบรรจุของเคร่ืองด่ืมแต่ละกลุ่มไปพัฒนาเป็นแบบสอบถาม 
THASSI เวอร์ชัน 1 จากการส ารวจในกรุงเทพและจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 2 พบว่า มีเคร่ืองด่ืมรส
หวานที่มีน า้ตาลทัง้หมด 1,316 รายการ น าข้อมูลมาใช้ในการวิจัย 989 รายการ สามารถแบ่ง
เคร่ืองด่ืมออกเป็น 16 กลุ่ม ซึง่ผู้ วิจัยก าหนดนิยามของเคร่ืองด่ืมไว้ทุกกลุ่ม เพ่ือเตรียมน าข้อมูลไป
พฒันาเป็นแบบสอบถามต่อไป ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มที่มีปริมาณน า้ตาลเฉลี่ยมากที่สุดได้แก่ 
โยเกิร์ตพร้อมด่ืม (11.7 กรัมต่อ 100 มล.) และกลุ่มที่มีน า้ตาลเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ น า้หวาน (4.5 
กรัมต่อ 100 มล.)  

ระยะที่  2 การพัฒนาเคร่ืองมือจากข้อมูลการส ารวจที่ ได้จากในระยะที่  1 โดยการ
ออกแบบให้อยู่ในรูปแบบที่วยัรุ่น อายุ 15-18 ปี สามารถตอบแบบสอบถามได้ด้วยตนเอง และเป็น
การสอบถามข้อมูลการบริโภคย้อนหลังเป็นเวลา 7 วัน โดยพัฒนาเป็นแบบสอบถาม THASSI 
เวอร์ชัน 1 ที่มีเคร่ืองด่ืม 16 กลุ่ม (16 ข้อค าถาม) มีรูปภาพประกอบเพ่ือเป็นตวัแทนของเคร่ืองด่ืม
ในแต่ละขนาดบรรจุของเคร่ืองด่ืมในแต่ละกลุ่ม มีความถ่ีให้เลือกตอบตัง้แต่ 1 ครัง้ต่อสัปดาห์ ไป
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จนถึง 7 ครัง้ต่อสัปดาห์ และหากมากกว่านัน้สามารถระบุจ านวนได้ด้วยตนเอง นอกจากนีย้ังมี
คู่มือการใช้งานแบบสอบถาม เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องในการใช้งาน 

เมื่อออกแบบแบบสอบถาม THASSI เวอร์ชัน 1 ได้แล้ว น าไปทดสอบความตรงแบบ
เผชิญหน้า โดยการสัมภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญ 5 ท่าน และนักเรียน ม.ปลาย 10 คน เพ่ือให้ได้มมุมอง
ทัง้ในส่วนของผู้ เช่ียวชาญและมุมมองของกลุ่มเป้าหมายผู้ ใช้งานแบบสอบถามโดยตรง ผู้ วิจัยน า
ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์เชิงเนือ้หา สรุปข้อมูลที่ ต้องปรับปรุงได้  3 ประเด็น  
1) รูปแบบของแบบสอบถามและคู่มือ มีรายละเอียดที่ต้องแก้ไขเพ่ือให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
ผู้ ใช้เคร่ืองมือ 2) รายการกลุ่มเคร่ืองด่ืม พบว่า ครอบคลุมกลุ่มเคร่ืองด่ืมที่วัยรุ่นบริโภค ไม่มีข้อ
เพ่ิมเติมหรือตัดออก 3) ความยากง่ายในการใช้งาน พบว่า คู่มือยังต้องปรับปรุงให้เหมาะสม 
มากย่ิงขึน้ แต่แบบสอบถามมีส่วนที่ต้องปรับปรุงเล็กน้อย เมื่อผู้ วิจัยได้น าข้อมูลมาปรับปรุง ได้เป็น
แบบสอบถาม THASSI เวอร์ชัน 2 เรียบร้อยแล้ว น าไปให้นักเรียนกลุ่มเดิมตรวจสอบเพ่ือยืนยัน 
อีกครัง้ พบว่า ไม่มีข้อแก้ไขเพ่ิมเติม ดังนั น้แบบสอบถามและคู่มือที่ได้รับการแก้ไขแล้ว จึงมี 
ความเหมาะสมในการน าไปใช้งานต่อไป  

ระยะที่ 3 การทดสอบคุณภาพของแบบสอบถาม แบ่งเป็น ระยะ 3.1 ทดสอบความตรง 
เชิงโครงสร้างของแบบสอบถาม THASSI เวอร์ชัน 2 ซึ่งมี 16 ข้อค าถาม (เคร่ืองด่ืม) โดยมีกลุ่ม
ตัวอย่างเป็นนักเรียน ม.ปลาย ในจังหวัดสุโขทัย จ านวน 530 คน น าข้อมูลปริมาณน า้ตาลจาก 
แต่ละข้อค าถามมาวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (EFA) ผลการวิเคราะห์สามารถรวม 
กลุ่มเคร่ืองด่ืมได้ 5 องค์ประกอบ ผู้ วิจัยรวมกลุ่มเคร่ืองด่ืมได้เป็น 10 กลุ่ม (10 ข้อค าถาม) โดยมี
กลุ่มเคร่ืองด่ืมใหม่ 4 กลุ่ม น าไปหาค่าเฉลี่ยปริมาณน า้ตาล และหาขนาดบรรจุของทัง้ 4 กลุ่มใหม่ 
เพ่ือน ามาปรับปรุงแบบสอบถาม ได้เป็นแบบสอบถาม THASSI เวอร์ชัน 3 จากนัน้น าไปทดสอบ
คณุภาพในระยะ 3.2 ต่อไป  

ในระยะ 3.2 เป็นการทดสอบคุณภาพของแบบสอบถาม THASSI เวอร์ชัน 3 แบ่ง
ออกเป็น ระยะ 3.2.1 ทดสอบความตรงตามเกณฑ์ และระยะ 3.2.2 ทดสอบความเที่ยงโดยการวัด
แล้ววดัซ า้และการวัดความสอดคล้องภายใน  ในการทดสอบความตรงตามเกณฑ์ ใช้วิธีการจด
บันทึก 7 วัน และวิธีแบบสอบถาม  THASSI เวอร์ชัน 3 น ามาหาความสัมพันธ์กัน โดยมีกลุ่ม
ตัวอย่าง 30 คน เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผลการศึกษา พบว่า ทัง้ 2 วิธีมี
ความสมัพนัธ์กันสงู ในระยะที่ 3.2.2 ทดสอบการวดัแล้ววัดซ า้ของแบบสอบถาม THASSI เวอร์ชัน 
3 โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  จ านวน 152 คน ท าแบบสอบถาม
ห่างกันเป็นระยะเวลา 14 วัน พบว่า ทัง้ 2 ครัง้มีความสัมพันธ์กันในระดับสูง และพบว่า  มีค่า 



 147 

Cronbach’s alpha อยู่ในระดับยอมรับได้ และทุกข้อค าถามมีค่า Item-total correlation มากกว่า 
0.2 จึงไม่พิจารณาตดัข้อค าถามใดออก 

อภิปรายผลการวิจัย 
งานวิจัยนี ้เป็นการพัฒนาแบบสอบถามเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาลของวยัรุ่นไทย โดย

ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถค านวณปริมาณน า้ตาลที่ได้รับจากการบริโภคเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มี
น า้ตาลได้ โดยมีการพัฒนาแบบสอบถามมาจากการส ารวจเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาลใน
ประเทศไทย ซึ่งเป็นแบบสอบถามการบริโภคเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาลฉบับแรกของประเทศ
ไทย จากผลการวิจัย ผู้ วิจัยน าผลดงักล่าวมาอภิปรายผลการวิจัย ในประเด็นดงัต่อไปนี  ้

1. การส ารวจเคร่ืองด่ืมรสหวานท่ีมีน า้ตาล  
ในการวิจัยครัง้นีม้ีการส ารวจเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาลที่มีจ าหน่ายในประเทศไทย 

เพ่ือน าข้อมูลไปใช้ในการออกแบบพัฒนาเป็นแบบสอบถามการบริโภคเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มี
น า้ตาล ทัง้นีย้ังไม่พบการศึกษาเก่ียวกับการพฒันาเคร่ืองมือโดยเร่ิมจากการส ารวจเคร่ืองด่ืมที่มีใน
ประเทศ มักใช้เป็นการทบทวนวรรณกรรมจากงานวิจัยที่ ผ่านมาหรือเอกสารที่เก่ียวข้องเพ่ือน า
สร้างมาเป็นรายการข้อค าถาม (155, 196) ดังนัน้เคร่ืองมือหรือแบบสอบถามนัน้จึงอาจจะยังไม่
ครอบคลุมทุกกลุ่มเคร่ืองด่ืมที่มีจ าหน่ายจริง ซึ่งแบบสอบถามการบริโภคเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มี
น า้ตาลจากงานวิจัยนี ้เป็นแบบสอบถามฉบับแรกที่ถูกพฒันามาจากการส ารวจเคร่ืองด่ืมรสหวาน
ที่มีน า้ตาลในประเทศไทย และเป็นแบบสอบถามที่ผู้ตอบสามารถค านวณน า้ตาลที่ได้รับจากการ
บริโภคเคร่ืองด่ืมได้ด้วยตนเองเป็นฉบับแรก ทัง้นีน้อกจากผลการศึกษาในระยะนีจ้ะถูกน าไป
ออกแบบพัฒนาแบบสอบถามแล้ว ยังท าให้ทราบปริมาณน า้ตาลเฉลี่ยของแต่ละกลุ่มเคร่ืองด่ืม 
หลงัจากมีการปรับฐานภาษีน า้ตาลในเคร่ืองด่ืม   ซึ่งการส ารวจครัง้นีเ้ป็นการส ารวจครัง้แรกของ
ประเทศไทยหลงัมีการปรับฐานการจ่ายภาษีน า้ตาลในเคร่ืองด่ืม ปี 2562  

จากผลการส ารวจ พบว่ามีเคร่ืองด่ืมจ านวน 1316 รายการ มีเคร่ืองด่ืมที่ไม่พบฉลาก
โภชนาการ 79 รายการ ท าให้ไม่สามารถทราบปริมาณน า้ตาลทัง้หมด (Total sugar) ที่มีใน
เคร่ืองด่ืม ซึ่งข้อมูลปริมาณน า้ตาลในฉลากโภชนาการนีเ้ป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อผู้ บริโภค เพ่ือ
น ามาพิจารณาจ ากัดการบริโภคน า้ตาลด้วยตนเอง ทัง้นีย้ังไม่พบข้อก าหนดบังคับให้มีการแสดง
ฉลากโภชนาการในทกุเคร่ืองด่ืม ซึ่งผู้ ผลิตสามารถแสดงฉลากได้ด้วยความสมัครใจ ดงันัน้หากมี
การบังคับให้ผู้ ผลิตเคร่ืองด่ืมทุกชนิดแสดงฉลากโภชนาการ อาจท าให้ผู้ บริโภคเกิดความตระหนัก
ในการบริโภคมากย่ิงขึน้จากข้อมลูที่ได้รับทราบบนฉลาก  
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จากจ านวนเคร่ืองด่ืมที่น ามาวิเคราะห์ 989 รายการ สามารถจ าแนกเคร่ืองด่ืมได้เป็น 
16 กลุ่ม ซึ่งแต่ละกลุ่มจะถูกน ามาหาค่าเฉลี่ยของน า้ตาล (กรัม ต่อ 100 มล.) พบว่า โยเกิร์ตพร้อม
ด่ืม มีปริมาณน า้ตาลเฉลี่ยสูงสุด (ค่ามัธยฐาน  11.7 กรัม/ 100 มล.) รองลงมาคือ นมเปรีย้ว 
(ค่ามธัยฐาน 11.5 กรัม/ 100 มล.)  ทัง้ 2 กลุ่มนี ้เป็นกลุ่มที่ได้รับการยกเว้นการเสียภาษีเคร่ืองด่ืม
ในหลายประเทศ (197) ซึ่งมีการส ารวจโยเกิร์ตในต่างประเทศ พบว่า ในสหราชอาณาจักร (UK) 
โยเกิร์ตมีน า้ตาลเฉลี่ย 10.4 กรัม/100กรัม (198) และในประเทศแคนาดามีการส ารวจ พบว่า ใน
โยเกิร์ตมีน า้ตาลเฉลี่ย 9.9 กรัม/100กรัม (34) อย่างไรก็ตามในการศกึษาครัง้นีผู้้ วิจัยไม่ได้ส ารวจ
โยเกิร์ตแบบถ้วย เน่ืองจากไม่จัดเป็นเคร่ืองด่ืมตามนิยามที่ก าหนด จึงไม่มีข้อมลูดังกล่าวแต่จะเห็น
ได้ว่าเคร่ืองด่ืมทัง้ 2 กลุ่ม มีปริมาณน า้ตาลเฉลี่ยค่อนข้างสูง ดงันัน้การศกึษาต่อไปจึงอาจส ารวจ
ปริมาณน า้ตาลในโยเกิร์ตทัง้แบบถ้วยและแบบพร้อมด่ืม เพ่ือศกึษาปริมาณน า้ตาลในกลุ่มโยเกิร์ต 
อย่างเจาะจง เน่ืองจากมีแนวโน้มน า้ตาลสงู  

นอกจากนี ้การส ารวจ พบว่า นมปรุงแต่งรส (ค่ามัธยฐาน 8.8 กรัม/ 100 มล.) พบ
น า้ตาลสงูใกล้เคียงกับน า้อดัลม (ค่ามัธยฐาน 8.6 กรัม/ 100 มล.) ซึง่แสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์จาก
นมที่อยู่ในรูปแบบเคร่ืองด่ืมทัง้กลุ่มนมเปรีย้ว กลุ่มโยเกิร์ตพร้อมด่ืม และกลุ่มนมปรุงแต่งรส พบ
น า้ตาลสูงกว่าน า้อัดลม ดงันัน้ถึงแม้ว่าการส่งเสริมให้มีการบริโภคนมมากย่ิงขึน้ แต่ถ้าหากบริโภค
ผลิตภัณฑ์จากนมที่มีการปรุงแต่งรส ก็อาจจะท าให้ได้รับน า้ตาลที่มากเกินความจ าเป็น อย่างไรก็
ตาม ความสัมพันธ์ของการบริโภคนมปรุงแต่งรสกับการเกิดโรคอ้วน ยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจน 
เน่ืองจากมีผลการศกึษาบางงานวิจัยที่ยังขัดแย้งกัน (197) โดยเฉพาะอย่างย่ิงผลการศกึษาต่อการ
เพ่ิมดัชนีมวลกาย (BMI) ในวัยรุ่น (199) ดังนัน้ผลจากการบริโภคผลิตภัณฑ์จากนมที่มีการปรุง
แต่งรสจึงต้องติดตามเฝ้าระวังอย่างต่อเน่ือง สอดคล้องกับการศึกษาของ Coyle et al พบว่า นม
ปรุงแต่งรสในหลายประเทศพบน า้ตาลค่อนข้างสูง เช่น ออสเตรเลีย 8.8 กรัม/ 100 มล. สหราช
อาณาจักรองักฤษ 9.5 กรัม/ 100 มล. และ แอฟริกาใต้ 8.9 กรัม/ 100 มล.  (200) และควรเพ่ิมการ
ส่งเสริมให้บริโภคนมจากถั่วแทนการบริโภคนมปรุงแต่งรส  ดงันัน้การบริโภคนมจากถั่ว/ธัญพืช จึง
เป็นทางเลือกเพ่ือสขุภาพที่ดีส าหรับวยัรุ่นที่ต้องการหลีกเลี่ยงการบริโภคผลิตภัณฑ์จากนมที่มีการ
ปรุงแต่งรสได้ด้วยเช่นกัน  

เมื่อพิจารณาผลการส ารวจน า้ผลไม้ ในการศกึษาระยะนี ้แบ่งน า้ผลไม้ตามเปอร์เซ็นต์
ส่วนประกอบของน า้ผลไม้ที่ระบุไว้บนฉลาก ผลการส ารวจ  พบว่า น า้ผลไม้ 100% มีจ านวน
รายการที่พบมากที่สุด (136/989 รายการ) และพบปริมาณน า้ตาลเฉลี่ยมากที่สดุ (ค่ามธัยฐาน 9.5 
กรัม/ 100 มล.)  สอดคล้องกับการส ารวจน า้ผลไม้ในประเทศอังกฤษ พบว่า ในน า้ผลไม้100% มี
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น า้ตาลเฉลี่ย 10.7 กรัม/ 100 มล. (30) และการส ารวจน า้ผลไม้ในประเทศแคนาดา พบว่า มี
น า้ตาลสูงถึง 14.9 กรัม/ 100 มล. (34) ซึง่น า้ผลไม้ 100% ในประเทศไทย พบว่า มีน า้ตาลต ่ากว่า
ในต่างประเทศ ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจากผลไม้ในแต่ละประเทศอาจมีปริมาณน า้ตาลที่แตกต่างกัน 
นอกจากนี ้ผลการส ารวจในประเทศไทย  พบว่า น า้ผลไม้ 100% พบน า้ตาลสูงกว่าน า้อัดลม 
(ค่ามธัยฐาน 8.6 กรัม/ 100 มล.) สอดคล้องกับผลการส ารวจในประเทศแคนาดา ที่พบว่า น า้ผลไม้
มีน า้ตาลสูงกว่าน า้อัดลม โดยพบว่า น า้อัดลมมีน า้ตาลเฉลี่ย 8.2 กรัม/ 100 มล. (34) ซึง่ผลจาก
การบริโภคน า้ผลไม้อาจแตกต่างจากการบริโภคเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาล อ่ืน ๆ เน่ืองมาจากใน
น า้ผลไม้มีสารอาหาร วิตามิน และแร่ธาต ุที่มีประโยชน์ต่อสขุภาพ แต่ในบางงานวิจัย  พบว่า การ
บริโภคน า้ผลไม้ในปริมาณ  1-5 ครัง้ ต่อสัปดาห์  เพ่ิมความเสี่ยงต่อการเกิดโรค Metabolic 
syndrome โรคอ้วน และ Hyperglyceridemia (201) ดังนัน้น า้ผลไม้จึงเป็นกลุ่มเคร่ืองด่ืมที่ควร
ระมดัระวงัในการบริโภค โดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจ าตวัที่ต้องควบคมุระดบัน า้ตาลในเลือด   

จากงานวิจัยในต่างประเทศ พบว่า น า้อัดลมในแต่ละประเทศมีปริมาณน า้ตาลเฉลี่ย
ใกล้เคียงกัน ในประเทศอังกฤษ พบว่า น า้อัดลมมีน า้ตาลเฉลี่ย 30.1 กรัมต่อ 330 มล. หรือ 9.1 
กรัม/ 100 มล. (30) ในประเทศจีน พบน า้ตาลเฉลี่ย 9.3 กรัม/ 100 มล. (33) ในประเทศแคนาดา 
พบน า้ตาลเฉลี่ย 8.2 กรัม/ 100 มล. (34) ซึ่งในประเทศไทย พบ ค่ามัธยฐาน 8.6 กรัม/ 100 มล. 
ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจากน า้อัดลมมีสูตรในการผลิตที่คล้ายกัน และอาจมีการแต่งกลิ่น แต่งรส ให้มี
ความหลากหลายตามความชอบและวัฒนธรรมการบริโภคของประชาชนในแต่ละประเทศ อย่างไร
ก็ตามน า้อัดลมไม่มีสารอาหารอ่ืนที่ให้คุณค่ากับร่างกาย แต่เป็นเคร่ืองด่ืมที่วัย รุ่นทั่วโลกนิยม
บริโภคมากที่สดุ (1) อาจเน่ืองมาจากการส่งเสริมทางการตลาดของกลุ่มน า้อัดลมที่มีการแข่งขันสูง 
(39) ซึง่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคของวยัรุ่นได้ (37) 

เคร่ืองด่ืมชูก าลัง/เคร่ืองด่ืมเกลือแร่ เป็นเคร่ืองด่ืมที่วัย รุ่นนิยมบริโภคด้วยเช่นกัน 
(202) ซึ่งในการส ารวจครัง้นี ้พบว่า มีน า้ตาลเฉลี่ยค่อนข้างสูง (ค่ามัธยฐาน 9.7 กรัม/ 100 มล.) 
สอดคล้องกับการส ารวจในประเทศอังกฤษ ซึ่งพบว่า เคร่ืองด่ืมให้พลงังาน มีน า้ตาลเฉลี่ย 9.7 กรัม/ 
100 มล. (32) และในประเทศแคนาดา ซึง่พบน า้ตาลเฉลี่ย 12.0 กรัม/ 100 มล. (34) ซึ่งเคร่ืองด่ืม
กลุ่มนีม้ีปริมาณน า้ตาลค่อนข้างสูง อาจเน่ืองมาจากมีวัตถุประสงค์ต้องการให้ผู้ บริโภค ได้รับ
พลังงานมากขึน้อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะผู้ ที่ออกก าลังกายเป็นประจ า ดังนัน้จึงควรเฝ้าระวังการ
บริโภคเคร่ืองด่ืมกลุ่มนีใ้นวัยรุ่นที่ออกก าลังกายเป็นประจ า โดยให้จ ากัดการบริโภคในปริมาณที่
เหมาะสมและบริโภคตามโอกาส  
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เมื่อพิจารณาเคร่ืองด่ืมในกลุ่มกาแฟ ชาเขียว และชาอ่ืน ๆ และน า้สมุนไพร พบว่า  
มีน า้ตาลใกล้เคียงกัน และมีปริมาณไม่สงูมากเมื่อเทียบกับเคร่ืองด่ืมกลุ่มอ่ืน ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจาก
บริษัทผู้ผลิตได้มีการปรับลดน า้ตาลลงหลังจากมีการเก็บภาษีน า้ตาลในเคร่ืองด่ืม อย่างไรก็ตามยัง
ไม่พบผลการส ารวจน า้ตาลในเคร่ืองด่ืมดงักล่าวก่อนมีนโยบายการเก็บภาษีน า้ตาลจากเคร่ืองด่ืม 
จึงอาจยังสรุปไม่ได้แน่ชัด ทัง้นี ข้้อมูลที่ได้จากการส ารวจในงานวิจัยนีจ้ะเป็นข้อมูลพืน้ฐานใน  
การติดตามในภาคอุตสาหกรรมเคร่ืองด่ืมต่อไป  

ในการพัฒนาแบบสอบถามการบริโภคเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาลในการศึกษานี ้
ผู้ วิจัยต้องการให้ผู้ ตอบสามารถเลือกตอบเคร่ืองด่ืมที่บริโภคตามขนาดบรรจุที่มีอยู่ ในแต่ละ
ประเภท จากผลการส ารวจ พบว่า ขนาดบรรจุของเคร่ืองด่ืมแต่ละกลุ่มในประเทศไทยมีความ
หลากหลาย สอดคล้องกับการศกึษาขนาดบรรจุของเคร่ืองด่ืมที่มีรสหวานใน 4 ประเทศที่มีรายได้
สูง ได้แก่  เนเธอแลนด์ แคนาดา ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ซึ่งพบว่า ขนาดบรรจุมีความ
หลากหลายและไม่มีการก าหนดมาตรฐานเป็นแนวทางที่ชัดเจนชัดเจน (203) ดังนัน้การพัฒนา
แบบสอบถามเพ่ือให้ผู้ ตอบสามารถเลือกตอบได้อย่างเหมาะสมตามลกัษณะการบริโภค ผู้ วิจัยจึง
ได้แบ่งขนาดบรรจุตามลกัษณะของรูปแบบบรรจุภณัฑ์ และหาค่าเฉลี่ยของขนาดแต่ละบรรจุภณัฑ์ 
เพ่ือให้ผู้ ตอบแบบสอบถามน าไปใช้ในการค านวณต่อไป อย่างไรก็ตาม หากมีข้อบังคับเป็ น
กฎหมายการก าหนดขนาดบรรจุไว้เป็นมาตรฐานเดียวกันทัง้ประเทศ จะสามารถน ามาค านวณเป็น
ปริมาณน า้ตาลที่ได้จากการบริโภคเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาลได้ใกล้เคียงตามที่บริโภคจริงมาก
ย่ิงขึน้  

2.  การพัฒนาแบบสอบถามการบริโภคเคร่ืองด่ืมรสหวานท่ีมีน า้ตาล  
ในการติดตามการได้รับน า้ตาลจากการบริโภคเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาล ควร

ติดตามอย่างต่อเน่ืองในประเทศไทยโดยเฉพาะในวยัรุ่นซึง่เป็นกลุ่มอายุ  ที่พบว่ามีพฤติกรรมการ
บริโภคเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาลมากที่สุด  (45, 46)  นอกจากจะต้องติดตามในเร่ืองของ
พฤติกรรมการบริโภคแล้ว ควรติดตามให้ทราบถึงปริมาณน า้ตาลที่ได้รับว่าลดลงหรือไม่ เน่ืองจาก
มีหลายปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภคเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาล โดยเฉพาะปัจจัยทางสิ่ งแวดล้อม 
เช่น การมีนโยบายเก็บภาษีน า้ตาลในเคร่ืองด่ืมที่ต้องการให้ผู้ผลิตปรับปรุงสูตรของเคร่ืองด่ืมโดย
ให้มีน า้ตาลน้อยเพ่ือลดการจ่ายภาษี ซึ่งผลของนโยบายในระยะยาวคาดหวังให้ประชาชนได้รับ
น า้ตาลจากการบริโภคเคร่ืองด่ืมน้อยลง อย่างไรก็ตามพฤติกรรมการบริโภคเคร่ือง ด่ืมอาจยังไม่มี
การเปลี่ยนแปลง แต่น า้ตาลที่ได้รับจากการบริโภคเคร่ืองด่ืมอาจลดลง  
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นอกจากนี ้วิธีการจดบันทึกหรือวิธีการสมัภาษณ์การบริโภคอาหารย้อนหลัง อาจจะ
ยังไม่เหมาะสมในการเก็บข้อมลูอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะการเก็บข้อมลูในกลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่ 
ที่ต้องใช้เวลามาก และใช้ทรัพยากรสงู (204) ดงันัน้ แบบสอบถามการบริโภคเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มี
น า้ตาลที่ถูกพัฒนาขึน้ จะช่วยให้สามารถติดตามการได้รับน า้ตาลจากเคร่ืองด่ืมได้อย่างต่อเน่ือง
ด้วยตนเองและสะดวกในการติดตามผลมากย่ิงขึน้  

การวัดการบริโภคอาหารและเคร่ืองด่ืมมีหลายวิธี เช่น การจดบันทึก  (Food intake 
record) การสัมภาษณ์การบริโภคอาหารย้อนหลัง  (24-hours dietary recall: 24 HR) การใช้
แบบสอบถามความถ่ีการบริโภคอาหาร (Food frequency questionnaire: FFQ) เป็นต้น ซึ่งวิธีที่
ได้รับความนิยมมากที่สุดในการน ามาเก็บข้อมูลการบริโภคอาหารและเคร่ืองด่ืมในกลุ่มเด็กและ
วยัรุ่น คือ วิธีการใช้แบบสอบถามความถ่ีการบริโภคอาหาร (153) (56) 

ในการวัดการบริโภคเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาล พบว่า ในหลายประเทศนิยมใช้
แบบสอบถามความถ่ีการบริโภคอาหารที่พัฒนาขึน้ส าหรับกลุ่มตัวอย่างในประเทศตนเอง ห รือ
ส าหรับกลุ่มประเทศที่มีวฒันธรรมการบริโภคใกล้เคียงกัน (67) ดงันัน้หากต้องการใช้แบบสอบถาม
ส าหรับคนไทย โดยเฉพาะกลุ่มวยัรุ่นไทย จึงต้องพัฒนาแบบสอบถามขึน้ใหม่เพ่ือให้สอดคล้องกับ
วฒันธรรมการบริโภคเคร่ืองด่ืมของวยัรุ่นไทย ซึ่งแบบสอบถามการบริโภคเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มี
น า้ตาลจากงานวิจัยนีไ้ด้ถูกพฒันามาจากกลุ่มตวัอย่างที่เป็นวัยรุ่นไทย โดยเฉพาะอย่างย่ิงในกลุ่ม
อายุ 15-18 ปี ที่พบว่า เป็นกลุ่มที่บริโภคเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาลมากที่สุด (45, 46) ซึ่งเป็น
แบบสอบถามที่ ผ่านการทดสอบคุณภาพทัง้ความตรงและความเที่ยง เพ่ือให้ได้เคร่ืองมือที่มี
คณุภาพดี ซึง่แบบสอบถามการบริโภคเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาลฉบับนี ้เป็นแบบสอบถามฉบับ
แรกของประเทศไทยและวยัรุ่นสามารถน าไปใช้ได้ด้วยตนเอง 

แบบสอบถามการบริโภคเคร่ืองด่ืมมีงานวิจัยในหลายประเทศ เช่น Block Kid 
Questionnaire (159),  The screener ( 1 5 5 ) , Beverage and Snack Questionnaire ( 6 8 ) , 
Beverage Intake Questionnaire ( BEVQ)  (63), Spanish beverage intake questionnaire 
(94), Beverage Frequency Questionnaire (BFQ) (90)  หรือการใช้แบบสอบถามความถ่ีการ
บริโภคอาหารที่พัฒนาขึน้เฉพาะกลุ่มแต่ไม่มีการตัง้ช่ือใหม่ (160) เป็นต้น ทัง้นี เ้คร่ืองมือที่ใช้ใน
ต่างประเทศดังกล่าว เป็นการวัดการบริโภคเคร่ืองด่ืมด้วยแบบสอบถามความถ่ีการบริโภคอาหาร 
และเป็นเคร่ืองมือที่ถูกออกแบบทดสอบคณุภาพให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมการบริโภคอาหารหรือ
เคร่ืองด่ืมของประชาชนของในประเทศ จึงไม่สามารถน าแบบสอบถามจากต่างประเทศมาแปลเป็น
ภาษาไทยเพ่ือใช้งานกับประชากรไทยได้ เน่ืองจากวฒันธรรมการบริโภคเคร่ืองด่ืมที่แตกต่างกัน 
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แบบสอบถามการบริโภคเคร่ืองด่ืมในต่างประเทศ เป็นการสอบถามการบริโภค
อาหารย้อนหลงั ซึง่มีทัง้การสอบถามข้อมูลการบริโภคย้อนหลงั 1 เดือน หรือ 7 วนั ในการวิจัยครัง้
นีแ้บบสอบถามการบริโภคเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาล ผู้ วิจัยออกแบบมาเพ่ือเป็นการสอบถาม
ข้อมลูการบริโภคย้อนหลงั 7 วนั เน่ืองจากเป็นระยะเวลาที่ยังสามารถจดจ าเหตกุารณ์ที่ผ่านมาได้ดี 
(193) และจากผลการสัมภาษณ์ในการทดสอบความตรงแบบเผชิญหน้า พบว่า กลุ่มวัยรุ่นใน
การศึกษาของงานวิจัย นี ใ้ห้ ข้อมูล ว่าระยะเวลา 7 วัน มีความเหมาะสมส าหรับการตอบ
แบบสอบถามเพ่ือให้ได้ข้อมลูการบริโภคย้อนหลงัเน่ืองจากยังสามารถจดจ าความถ่ีและชนิดของ
เคร่ืองด่ืมที่บริโภคได้ ซึง่สอดคล้องกับการศึกษาของ Vanderlee at el ได้พัฒนาแบบสอบถามการ
บริโภคเคร่ืองด่ืม (Beverage Frequency Questionnaire: BFQ) ส าหรับกลุ่มคนอายุ 16-30 ปี ซึ่ง
เป็นการสอบถามข้อมูลการบริโภคเคร่ืองด่ืมย้อนหลังเป็นเวลา 7 วัน (90) และการศึกษาของ 
Hedrick et al ได้พัฒนาแบบสอบถามการบริโภคเคร่ืองด่ืม (Beverage Intake Questionnaire: 
BEVQ) ซึ่งสอบถามข้อมูลย้อนหลังเป็นระยะเวลา 7 วัน (63) โดยมีการศึกษาต่อมาทัง้ในกลุ่ม
ตวัอย่างที่เป็นวยัรุ่นและวยัผู้ ใหญ่ (74) ซึง่ผลจากการศึกษา พบว่า แบบสอบถามที่พฒันาขึน้เป็น
แบบสอบถามที่มีความสมัพันธ์กันสูงกับวิธีการมาตรฐานเช่น วิธีการสมัภาษณ์ข้อมลูย้อนหลงั หรือ 
วิธีการจดบันทึก ดงันัน้การสอบถามข้อมูลย้อนหลัง 7 วนั จึงเป็นช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมในการ
ออกแบบแบบสอบถามการบริโภคเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาลส าหรับงานวิจัยนี ้

นอกจากนี  ้จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า แบบสอบถามที่ ใช้ปัจจุบันใน
ต่างประเทศมีองค์ประกอบของแบบสอบถามแตกต่างกัน โดยสรุปแล้วแบบสอบถามการบริโภค
เคร่ืองด่ืมประกอบไปด้วย ช่ือกลุ่มเคร่ืองด่ืม ตัวอย่างเคร่ืองด่ืมในแต่ละกลุ่ม ค าอธิบาย  (นิยาม
เคร่ืองด่ืม) ขนาดบริโภค ความถ่ีของการบริโภค และรูปภาพประกอบ ซึ่งในแต่ละแบบสอบถาม
อาจมีไม่ครบตามองค์ประกอบขึน้อยู่กับการออกแบบของผู้ วิจัย ในการศกึษาครัง้นีแ้บบสอบถาม
การบริโภคเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาลได้ถูกออกแบบโดยมีครบทกุองค์ประกอบตามที่ได้ทบทวน
วรรณกรรม และได้เพ่ิมขนาดบรรจุโดยเฉลี่ยของบรรจุภณัฑ์ในแต่ละกลุ่มเคร่ืองด่ืม รวมถึงปริมาณ
น า้ตาลเฉลี่ยของแต่ละกลุ่มเคร่ืองด่ืมอีกด้วย ดังนัน้จึงท าให้ผู้ ตอบสามารถเลือกตอบได้อย่าง
เหมาะสมกับการบริโภคของตนเองมากย่ิงขึน้ นอกจากนีผู้้ วิจัยได้พัฒนาคู่มือประกอบการใช้งาน 
ซึง่จะท าให้ผู้ ตอบแบบสอบถามซึง่เป็นกลุ่มวยัรุ่นสามารถใช้งานได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องผ่านการ
อบรมและไม่ต้องมีผู้สอนวิธีการใช้งาน 

ส าหรับขนาดบริโภคต่อครัง้และความถ่ีของการบริโภค ผู้ วิจัยออกแบบให้เหมาะสม
ต่อการตอบข้อมูลย้อนหลัง 1 สัปดาห์ โดยสามารถเลือกตอบได้จ านวนตามที่บริโภคจริง ด้วยการ
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ระบุเป็นตวัเลข เน่ืองจากต้องการให้น าตวัเลขไปค านวณเป็นปริมาณน า้ตาลที่ได้รับจากการบริโภค
ได้อย่างเหมาะสม ในการศึกษานีม้ีจ านวนบริโภคต่อครัง้ให้เลือกตอบตัง้แต่ คร่ึงขวด/กระป๋อง/
กล่อง ไปจนถึง 2 ขวด/กระป๋อง/กล่อง หรือถ้ามากกว่า 2 สามารถระบุจ านวนได้ และความถ่ีของ
การบริโภค มีให้เลือกตอบตัง้แต่ 1 ครัง้ต่อสัปดาห์ ไปจนถึง 7 ครัง้ต่อสัปดาห์ หรือถ้ามากกว่า 7 
สามารถระบุจ านวนได้ ซึ่งยังไม่พบการศกึษาใดออกแบบแบบสอบถามให้ผู้ตอบสามารถเลือกตอบ
โดยระบุจ านวนได้ดงัเช่นในการศกึษานี ้

การพัฒนาแบบสอบถามการบริโภคเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาลในการศึกษานี ้ได้
ทดสอบทัง้ความเที่ยงและความตรง ได้แก่ ความตรงแบบเผชิญหน้า(Face validity) ความตรงเชิง
โครงสร้าง (Construct validity)  ความตรงตามเกณฑ์ (Criterion validity) การวดัแล้ววดัซ า้ (Test 
retest reliability) และ การวดัความสอดคล้องภายใน (Internal consistency) 

การทดสอบความตรงแบบเผชิญหน้า (Face validity) ถูกน ามาใช้ในขัน้ตอนของการ
พัฒนาแบบสอบถามการบริโภคในหลายการศึกษา ทัง้ในการพัฒนาแบบสอบถามการบริโภค
เคร่ืองด่ืมและพัฒนาแบบสอบถามอ่ืน ๆ ดังเช่น ในการศึกษาของ Nelson et al ได้ทดสอบความ
ตรงแบบ เผ ชิญหน้า โดย ใช้ วิธีก ารสัมภาษณ์ กลุ่มวัย รุ่น จ านวน  10 คน เพ่ือพัฒนาเป็น
แบบสอบถามการบริโภคอาหารและเคร่ืองด่ืมที่ เหมาะสมส าหรับวัยรุ่นอายุ 11- 18 ปี (155) 
สอดคล้องกับในการศึกษาของ Vanderlee et al มีการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอย่าง เพ่ือสอบถามความ
เข้าใจอย่างครอบคลุมทุกด้าน ทัง้ในด้านความล าบากในการใช้งาน รูปแบบของแบบสอบถาม 
และรูปภาพประกอบการเลือกตอบ ของแบบสอบถามการบริโภคเคร่ืองด่ืมที่พฒันาขึน้  (90) 

ข้อดีของการทดสอบความตรงแบบเผชิญหน้า คือ ท าให้ได้ข้อมูลที่มาจากกลุ่ม
ตวัอย่างที่เป็นผู้ ใช้งานจริงโดยตรง ท าให้สามารถปรับรูปแบบพฒันาให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้ ใช้งาน
จริงได้มากที่สุด (174) ในขณะที่วิธีทดสอบความเชิงเนือ้หา (Content validity) จะมุ่งเน้นความคิด
เห็นจากผู้ เช่ียวชาญเป็นหลกั เหมาะกับแบบสอบถามที่มีวตัถุประสงค์หลายข้อในแบบสอบถามนัน้ 
เพ่ือดูว่าเนือ้หาของค าถามครอบคลุมเนื อ้หาหรือวัตถุประสงค์ที่ ต้องการหรือไม่  (205) ซึ่ง
แบบสอบถามการบริโภคเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาลจากการศึกษานี  ้มุ่งเน้นให้ผู้ ใช้งานซึง่เป็น
วยัรุ่นสามารถน าไปใช้ค านวณน า้ตาลที่ได้รับจากการบริโภคเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาลได้ด้วย
ตนเอง (Self-administered questionnaire) จึงต้องออกแบบให้เหมาะสมกับกลุ่มวัยรุ่นมากที่สุด 
จึงต้องน าความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นวัยรุ่นมาประกอบการพัฒนาแบบสอบถาม แต่ก็
ยังคงต้องการความคิดเห็นจากผู้ เช่ียวชาญ ซึ่งข้อมลูผลจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างวยัรุ่นและ
กลุ่มผู้ เช่ียวชาญ ทัง้สองส่วนจึงถูกผู้ วิจัยน ามาปรับปรุงร่วมกัน ได้เป็นแบบสอบถามที่มีความ
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เหมาะสมมากย่ิงขึน้ ผลการศึกษา พบว่า การสอบถามข้อมูลย้อนหลังระยะเวลา 7 วันมีความ
เหมาะสม รายการกลุ่มเคร่ืองด่ืมครอบคลุมที่วยัรุ่นบริโภค รูปภาพประกอบการเลือกตอบมีให้เลือก
อย่างชัดเจน แต่คู่มือยังต้องปรับภาษาให้เหมาะกับวยั ซึง่สอดคล้องกับการศึกษาของ  Vanderlee 
et al. พบผลการสมัภาษณ์คือ ระยะเวลา 7 วนั กลุ่มตัวอย่างยังสามารถจดจ าจ านวนเคร่ืองด่ืมที่
บริโภคได้ แต่มีเคร่ืองด่ืมบางชนิดที่ยังไม่มีให้เลือกตอบในแบบสอบถาม และรูปภาพเคร่ืองด่ืม
ประกอบการเลือกตอบไม่ระบุขนาดบรรจุ ท าให้กลุ่มตัวอย่างต้องใช้วิธีการคาดคะเนด้วยตนเอง 
(90) และสอดคล้องกับการศึกษาของ Lora et al. ที่มีการสัมภาษณ์แม่ของเด็ก เพ่ือให้ทราบว่า
รายการเคร่ืองด่ืมในแบบสอบถามการบริโภคของเด็ก 3-5 ปี (BEVQ-PS) มีความครอบคลุม
รายการเคร่ืองด่ืมที่ให้เด็กบริโภค (64) 

ดังจะเห็นได้จากเมื่อผู้ วิจัยปรับปรุงแบบสอบถามได้เป็ น แบบสอบถาม THASSI 
เวอร์ชัน 2 แล้ว ผู้ วิจัยน ากลับไปให้กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนักเรียนกลุ่มเดิมได้อ่านอีกครัง้ เพ่ือยืนยัน
ความเข้าใจในการใช้งานหลงัจากปรับปรุง ซึง่พบว่า แบบสอบถาม THASSI เวอร์ชัน 2 และคู่มือ มี
ความชัดเจนมากขึน้กว่า เวอร์ชัน 1 และไม่มีข้อแก้ไขเพ่ิมเติมอีก 

ในหลายการศึกษาเก่ียวกับการออกแบบพัฒนาเคร่ืองมือ โดยเฉพาะอย่างย่ิง  
การพัฒนาแบบสอบถาม มักมีก ารทดสอบความตรงเชิ งโครงสร้าง (Construct validity)  
เพ่ือตรวจสอบว่าข้อค าถามสามารถรวมกลุ่มกันได้เป็น ก่ีองค์ประกอบ น าไปสู่การปรับปรุง
แบบสอบถามให้สัน้ลง โดยไม่สูญเสียโครงสร้างเดิม ซึ่งในการศึกษาของ Hedrick et al มีการน า
วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (EFA) มาใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเพ่ือรวมกลุ่มของ
รายการเคร่ืองด่ืมเป็นครัง้แรก ซึ่งในแบบสอบถาม BEVQ เดิมมีข้อค าถามจ านวน 19 ข้อ 
(เคร่ืองด่ืม)  ผลการวิเคราะห์ พบว่า สามารถแบ่งออกได้เป็น 6 องค์ประกอบและสามารถรวมกลุ่ม
เคร่ืองด่ืมได้เป็น 15 ข้อ (เคร่ืองด่ืม) (61) ดังนัน้ในการศึกษานีผู้้ วิจัยจึงน าเทคนิคการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงส ารวจ มาใช้ในการรวมกลุ่มของเคร่ืองด่ืมที่ได้จากการส ารวจในระยะที่ 1 ซึ่ง
พบว่า มี 16 กลุ่ม ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ พบว่า สามารถแบ่งได้เป็น 5 องค์ประกอบ โดย
เคร่ืองด่ืมที่อยู่ในองค์ประกอบเดียวกันจะสามารถรวมเป็นกลุ่มเดียวกันได้ ซึง่ผู้ วิจัยได้รวมกลุ่มใหม่
ให้ความเหมาะสมกับผู้ ใช้งานแบบสอบถามและสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ โดยมี
กลุ่มเคร่ืองด่ืมใหม่ทัง้หมด 4 กลุ่ม ได้แก่ น า้หวาน น า้จากสมนุไพร นมเปรีย้ว/โยเกิร์ตพร้อมด่ืมปรุง
แต่งรส และน า้ผักผลไม้  ซึ่งกลุ่มน า้หวาน มาจากการรวมกลุ่มตามผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ  
ที่พบว่า น า้หวาน น า้ผลไม้ 25-49% และ น า้ผักผลไม้ น้อยกว่า 25% อยู่ในองค์ประกอบเดียวกัน 
โดยผู้ วิจัยตัง้ช่ือกลุ่มใหม่ว่า น า้หวานเน่ืองมาจากส่วนประกอบของเคร่ืองด่ืมมีน า้เป็นส่วนประกอบ
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หลกั ส าหรับในกลุ่มน า้จากสมนุไพร ผู้ วิจัยรวมกลุ่ม น า้สมุนไพร น า้สมุนไพร/ผลไม้ผสมโซดา และ
เคร่ืองด่ืมชาอ่ืนๆ เป็นกลุ่มใหม่ช่ือว่ากลุ่มน า้จากสมุนไพรซึ่งแยกกลุ่มนมจากถั่ว/ธัญพืชออกมา 
เน่ืองจากถึงแม้ว่าเคร่ืองด่ืมในองค์ประกอบนีม้ีเคร่ืองด่ืมที่มีสมุนไพรทัง้หมด แต่นมจากถั่ว/ธัญพืช
มีกระบวนการผลิตที่ค่อนข้างแตกต่างจากเคร่ืองด่ืมอ่ืนๆในองค์ประกอบนี ้และมีลักษณะทาง
กายภาพที่แตกต่างชัดเจน ผู้ วิจัยจึงแยกกลุ่มนมจากถั่ว/ธัญพืชเพ่ือให้ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถ
เลือกตอบได้เหมาะสมมากย่ิงขึน้ ในส่วนของกลุ่มนมเปรีย้ว/โยเกิร์ตพร้อมด่ืมปรุงแต่งรส มาจาก
การรวมกลุ่มตามผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ ที่พบว่า นมเปรีย้ว โยเกิร์ตพร้อมด่ืมปรุงแต่งรส 
และนมปรุงแต่งรส อยู่ในองค์ประกอบเดียวกัน แต่ผู้ วิจัยรวมเอากลุ่มนมเปรีย้วและกลุ่มโยเกิร์ต
พร้อมด่ืมปรุงแต่งรสไว้ด้วยกัน เน่ืองจากมีกระบวนการผลิตที่คล้ายคลงึกันต่างกันที่จุลทรีย์ในการ
ผลิต (206)  และวตัถุประสงค์ในการบริโภคนมเปรีย้วและโยเกิร์ตพร้อมด่ืมอาจแตกต่างจากนม
ปรุงแต่งรส ซึ่งอาจต้องการในเร่ืองของระบบการขับถ่ายด้วย (207) ผู้ วิจัยจึงแยกกลุ่มออกมา
เพ่ือให้ผู้ ตอบสามารถเลือกตอบได้ตามลักษณะการบริโภค และสามารถค านวณปริมาณน า้ตาล
จากการบริโภคได้เหมาะสมมากขึน้ เน่ืองจากผลการส ารวจ พบว่า กลุ่มนมเปรีย้วและกลุ่มโยเกิร์ต
พร้อมด่ืมพบน า้ตาลเฉลี่ยค่อนข้างสงู 

การทดสอบความตรงตามเกณฑ์ (Criterion validity) มักน ามาทดสอบคุณภาพของ
เคร่ืองมือที่พัฒนาขึน้ใหม่  ในการพฒันาแบบสอบถามการบริโภคเคร่ืองด่ืม หลายการศกึษามักใช้
วิธีการมาตรฐาน เช่น วิธีการสัมภาษณ์ข้อมูลย้อนหลัง 24 ชั่วโมง (24HR) หรือ วิธีการจดบันทึก
อาหาร มาทดสอบหาความสัมพันธ์โดยน ามาข้อมลูที่ได้จากวิธีการดงักล่าวมาหาความสัมพนัธ์กับ
ข้อมลูที่ได้จากแบบสอบถามที่ถูกพฒันาขึน้ใหม่ ดงัเช่นในการศกึษาของ De cock et al. ได้พฒันา
แบบสอบถามความถ่ีการบริโภคขนมและเคร่ืองด่ืมในกลุ่มวัยรุ่น โดยน าวิธีการสัมภาษณ์ย้อนหลัง 
24 ชั่วโมง (24HR) ทางโทรศัพท์  3 ครัง้ มาทดสอบหาความสัมพันธ์กับข้อมูลจากการตอบ
แบบสอบถาม (196) เช่นเดียวกันกับในการศึกษาของ Nelson et al. ได้พฒันาแบบสอบถามการ
บริโภคอาหารแบบย่อ โดยน าวิธีการสมัภาษณ์ย้อนหลัง 24 ชั่วโมง (24HR) เป็นเวลา 3 วัน มาเป็น
เคร่ืองมือในการทดสอบความสัมพันธ์ (155) ดังเช่นเดียวกับในการศึกษาของ Hill et al. น าเอา
วิธีการสัมภาษณ์ย้อนหลัง 24 ชั่วโมง (24 HR) เป็นเวลา 4 วัน มาทดสอบความสัมพันธ์กับ
วิธีการใช้แบบสอบถาม BEVQ ซึง่พบว่า มีความสมัพนัธ์กันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (74) อย่างไร
ก็ตาม พบว่า วิธีการสัมภาษณ์ต้องนัดหมายกลุ่มตวัอย่างหลายครัง้เพ่ือเก็บข้อมูล จึงอาจรบกวน
เวลาของกลุ่มตัวอย่างค่อนข้างมาก และอาจท าให้เกิดการสูญหายของกลุ่มตวัอย่าง (Lost follow 
up)ได้ นอกจากนีวิ้ธีการสัมภาษณ์จะสอบถามข้อมลูย้อนหลังไป 24 ชั่วโมงซึง่เป็นเพียงการบริโภค
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ในระยะสัน้ แต่ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามนัน้เป็นการสอบถามข้อมูลการบริโภค
ย้อนหลงัช่วงระยะเวลาที่ยาวนานกว่า จึงมีโอกาสเกิดความแตกต่างของข้อมลูได้มาก (74) 

วิธีการจดบันทกึการบริโภค เป็นอีกวิธีที่นิยมน ามาใช้ทดสอบความตรงตามเกณฑ์ ซึ่ง
มีหลายการศกึษาน าวิธีการจดบันทกึมาใช้เพ่ือหาความสัมพันธ์ของข้อมลูที่ได้จากแบบสอบถาม
กับข้อมูลจากวิธีการจดบันทึก อย่างไรก็ตาม พบว่า ระยะเวลาที่ต้องการให้กลุ่มตวัอย่างจดบันทึก
การบริโภคในแต่ละการศึกษามีความแตกต่างกัน ดังเช่นในการศึกษาของ Vanderlee et al. ให้
กลุ่มตัวอย่างจดบันทึกการบริโภคเคร่ือง ด่ืมเป็นเวลา 7วัน ผลการศึกษา พบว่า ข้อมูลมี
ความสัมพันธ์กันสูงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามการบริโภค
เคร่ืองด่ืมที่พัฒนาขึน้ซึ่งสอบถามข้อมูลการบริโภคย้อนหลัง  7 วัน (90) และในการศึกษาของ 
Hedrick et al. พัฒนาแบบสอบถาม BEVQ-15 เป็นแบบสอบถามข้อมูลการบริโภคเคร่ืองด่ืม
ย้อนหลงั 1 เดือน น าข้อมลูมาหาความสัมพนัธ์กับวิธีการจดบันทกึ 3 วัน (61) ทัง้นีจ้ะเห็นได้ว่าการ
เลือกจ านวนวนัส าหรับการจดบันทึก อาจขึน้อยู่กับความสะดวกของกลุ่มตวัอย่างโดยไม่ให้รบกวน
กลุ่มตัวอย่างมากเกินไป และอาจขึน้อยู่กับแบบสอบถามความถ่ีการบริโภคอาหารซึ่งมีช่วง
ระยะเวลาของการสอบถามข้อมลูย้อนหลงัเช่น 7 วนัหรือ 1 เดือน เป็นต้น ดงันัน้เพ่ือที่จะน าข้อมูล
ของแต่ละวิธีมาหาความสมัพันธ์ได้อย่างเหมาะสม ข้อมูลทัง้สองวิธีจึงควรจะถูกเก็บจากช่วงเวลา
เดียวกันหรือใกล้เคียงกัน (74) 

ในการศึกษานี ้ผู้ วิจัยทดสอบความสมัพนัธ์ของข้อมลูจากการตอบแบบสอบถามการ
บริโภคเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาลซึง่เป็นการสอบถามข้อมลูการบริโภคเคร่ืองด่ืมในระยะเวลา 7 
วนัย้อนหลัง กับ วิธีการจดบันทึก 7 วนั ท าให้ได้ข้อมูลที่เป็นช่วงเวลาเดียวกัน สามารถน ามาหา
ความสัมพันธ์ได้โดยไม่ต้องแปลงข้อมูล อาจลดการเกิดความแตกต่างของข้อมลูซึ่งหากใช้วิธีการ
จดบันทึกแต่ช่วงเวลาในการจดบันทกึไม่ครอบคลุมกับช่วงระยะเวลาของแบบสอบถาม อาจท าให้
เกิดการประมาณค่าที่ต ่ากว่าความจริง (Underreporting) (62) ทัง้นีใ้นการศึกษานีผู้้ วิจัยเลือก
วิธีการจดบันทึกอย่างต่อเน่ืองเป็นระยะเวลา 7 วันที่ครอบคลุมวันหยุด (Weekend) และวัน
ธรรมดา (Weekday) จึงอาจจะเป็นวิธีที่รบกวนกลุ่มตัวอย่างมากกว่าวิธีการสัมภาษณ์ข้อมูล
ย้อนหลัง 24 ชั่วโมง (24 HR) เน่ืองจากกลุ่มตัวอย่างต้องให้ความร่วมมือในการบันทึกข้อมูลเป็น
อย่างดี แต่ข้อมูลที่ได้รับจากวิธีการจดบันทึกจะมีความละเอียดครบถ้วนมากกว่า อย่างไรก็ตาม 
ข้อเสียของการจดบันทึก คือ กลุ่มตัวอย่างอาจจดบันทึกไม่ครบถ้วนตามที่ผู้ วิจัยต้องการ เช่น 
ข้อมูลความถ่ี หรือ ข้อมูลจ านวนบริโภคต่อครัง้ (90) ซึง่ในการศึกษาครัง้นีผู้้ วิจัยได้ป้องกันโดยการ
มีตัวอย่างการบันทึกข้อมูลที่ถูกต้องอยู่ในสมุดบันทึก และเน้นย า้กลุ่มตัวอย่างให้จดบันทึกอย่าง
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ละเอียดมากที่สุด และหากยังไม่สะดวกจดบันทึกในขณะนัน้ แนะน าให้ถ่ายรูปเคร่ืองด่ืมไว้แล้ว
น าไปจดบันทกึย้อนหลงัภายในเวลา 24 ชั่วโมง 

นอกจากนี ้ผู้ วิจัยก าหนดให้กลุ่มตวัอย่างตอบแบบสอบถามก่อนการเร่ิมจดบันทกึการ
บริโภค 7 วัน เพ่ือป้องกันอคติจากการจดจ ารูปแบบการบริโภคของตนเองได้จากข้อมูลการจด
บันทึกไว้  ทัง้นี ้ผู้ วิจัยไม่ได้มีการแจ้งเตือนการจดบันทกึไปยังกลุ่มตวัอย่าง ดงันัน้ข้อมลูจากการจด
บันทกึที่ได้จากการศกึษานีจ้ึงอาจเกิดความคลาดเคลื่อนได้บ้าง 

จากการทดสอบการวัดแล้ววัดซ า้ (Test retest reliability)ในการศึกษานีผู้้ วิจัยได้
ก าหนดให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม 2 ครัง้ โดยมีระยะห่าง 14 วัน ซึ่งเป็นระยะเวลาที่นาน
พอที่จะไม่สามารถจดจ าค าตอบเดิมได้และอาจยังไม่เกิดเหตุการณ์ที่มากระทบท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (193) ทัง้นี ้ยังไม่มีการยืนยันช่วงเวลาของการทดสอบการวดัแล้ววัดซ า้ที่
ชัดเจน  (192) ซึ่งในหลายการศึกษาได้ก าหนดช่วงเวลาส่วนใหญ่ที่ 10-14 วนั (178, 193) ดังนัน้
ช่วงระยะห่าง 14 วัน จึงมีความเหมาะสมส าหรับในการศกึษาครัง้นี ้อย่างไรก็ตามการศึกษาครัง้นี ้
เป็นการศึกษาครัง้แรกต่อไปอาจทดสอบการวัดแล้ววดัซ า้ในช่วงระยะเวลาที่ยาวนานขึน้แต่ไม่ควร
เว้นระยะนานเกินไปจนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ซึ่งในการทดสอบการวัดแล้ววัดซ า้ของ
การศกึษาเก่ียวกับการพฒันาแบบสอบถามการบริโภคเคร่ืองด่ืม พบการเว้นระยะห่างของการตอบ
แบบสอบถามตัง้แต่ 14 วัน (64, 74) ถึง 1 เดือน (160) และผลการศึกษา พบว่า ข้อมูลจาก 
การตอบแบบสอบถามมีความคงที่ในการตอบแต่ละครัง้ ดังนัน้ในการศึกษาครัง้ต่อไป จึงควร
ทดสอบการวัดแล้ววดัซ า้ที่ระยะห่างเป็นเวลา 1 เดือน เพ่ือทดสอบความคงที่ในระยะเวลาที่นานขึน้ 
ทัง้นีต้้องอยู่ในช่วงเวลาของฤดูกาลเดียวกันเช่น ภายใน 1 เดือนของฤดรู้อน เน่ืองจากอาจส่งผลต่อ
การบริโภคเคร่ืองด่ืม 

ผลการศึกษาการวัดแล้ววัดซ า้ในการศึกษาครัง้นี  ้พบว่า ข้อมูลจากการตอบ
แบบสอบถามครัง้ที่ 1 และครัง้ที่  2 มีความสัมพันธ์กันสูงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (r=0.922,  
p-value < 0.001) สอดคล้องกับ การศึกษ าของ Hill et al. ทดสอบการวัดแ ล้ ววัดซ า้ของ
แบบสอบถามการบริโภคเคร่ืองด่ืม BEVQ-15 ในกลุ่มตวัอย่างวัยรุ่นอายุ 12-18 ปี พบว่า ปริมาณ
การบริโภคเคร่ืองด่ืมที่ได้จากวิธีการใช้แบบสอบถาม BEVQ-15  ครัง้ที่ 1 กับ ครัง้ที่ 2  ระยะห่าง  
2-3 สัปดาห์ พบว่า มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  (r=0.737, p-value < 0.001) 
(74)  และในการศึกษาของ  De Cock et al. ได้ทดสอบการวัดแล้ววัดซ า้ของแบบสอบถาม 
การบ ริโภคขนมและเคร่ือง ด่ืม โดยมีกลุ่ มตัวอย่ างเป็นวัย รุ่น  อายุ  14-16 ปี  โดยให้ตอบ
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แบบสอบถาม 2 ครัง้ ระยะห่าง 14 วัน พบว่า ปริมาณการบริโภคเคร่ืองด่ืมที่ไม่ดีต่อสขุภาพต่อวัน 
ทัง้ 2 ครัง้ มีความสมัพนัธ์กันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (r = 0.7) (196) 

อย่างไรก็ตาม แบบสอบถามการบริโภคเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาลอาจท าให้กลุ่ม
ตวัอย่างเกิดความตระหนักในการบริโภค และเน่ืองจากกลุ่มตัวอย่างในการทดสอบวดัแล้ววัดซ า้ 
ต้องตอบแบบสอบถาม 2 ครัง้ และกลุ่มตัวอย่างทราบวัตถุประสงค์ของการวิจัยจากการทดสอบ
ครัง้ที่ 1 จึงอาจเกิดความตระหนักและเกิดการระมัดระวังในการบริโภคเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มี
น า้ตาลมากขึน้ในช่วงระยะเวลา 14 วนั ก่อนการทดสอบครัง้ต่อไป ซึ่งอาจเป็นอคติของการทดสอบ
โดยการวดัแล้ววดัซ า้ที่เกิดขึน้ได้จากการวัดครัง้ที่ 1 ส่งผลมายังการวดัครัง้ที่ 2 (194) 

ทัง้นี ้แบบสอบถามการบริโภคเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาล เป็นการสอบถามข้อมูล
ย้อนหลัง 7 วนั แต่ถ้าต้องการทราบข้อมลูการบริโภค 1 เดือน สามารถเก็บข้อมลูจากแบบสอบถาม
ซ า้ทุกสปัดาห์จนครบ 1 เดือน หรือทุก 14 วัน เน่ืองจาก พบว่า แบบสอบถามมีความคงที่จากผล
การทดสอบการวดัแล้ววัดซ า้ที่ 14 วัน เพ่ือให้ได้ข้อมูลการบริโภคตลอดทัง้เดือน และข้อมลูที่ได้จะ
ครบถ้วนมากกว่าการตอบแบบสอบถามที่ถามข้อมูลย้อนหลัง 1 เดือนเพียงครัง้เดียว ซึ่ง
แบบสอบถามนี ้มีความคงที่ในการตอบจึงสามารถน าไปเก็บข้อมลูได้อย่างต่อเน่ือง แต่อาจส่งผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการบริโภค ท าให้เกิดการระมัดระวงัตัวในการบริโภคมากย่ิงขึน้ 
จึงอาจส่งผลดีต่อการช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค ดังนัน้ในการศึกษาต่อไป อาจใช้
แบบสอบถามการบริโภคเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาลในการติดตามผลการบริโภคน า้ตาลอย่าง
ต่อเน่ือง เพ่ือศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงของปริมาณน า้ตาลเฉลี่ยที่ได้รับ ตลอดจนศกึษาถึงทศันคติ 
และพฤติกรรมการบริโภคร่วมด้วย เพ่ือเป็นการยืนยันผลการใช้แบบสอบถามในการติดตามผลที่
อาจท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทศันคติและพฤติกรรมที่ดีขึน้หรือไม่ 

จากผลการศึกษาการวัดความสอดคล้องภายใน  (Internal consistency) พบว่า ค่า 
Cronbach’s alpha เท่ ากับ  0.645 ซึ่ ง น้ อยก ว่า  0.7 ทั ง้ นี น้ั ก วิจั ยบางกลุ่ ม ได้ยอม รับที่ ค่ า 
Cronbach’s alpha 0.5-0.7 อยู่ ในระดับ  Moderate reliability (208)  และในนัก วิจัยบางกลุ่ม
ยอมรับที่ค่าตัง้แต่ 0.6 ขึน้ไป แต่ควรมีค่าตัง้แต่ 0.7 ขึน้ไป (163) ซึง่ค่า Cronbach alpha ขึน้อยู่กับ
ความยาวของแบบสอบถาม หากมีข้อค าถามจ านวนมาก ก็ส่งผลให้ค่า  Cronbach alpha สูงขึน้ 
รวมถึงจ านวนกลุ่มตวัอย่างในการทดสอบ (163, 208, 209) 

จะเห็นได้ว่าแบบสอบถามการบริโภคเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาลในการศึกษานี ้มี
ค่า Cronbach alpha น้อยกว่า 0.7 อาจเน่ืองมากจากข้อค าถามที่มีจ านวนน้อย ซึ่งข้อค าถาม
จ านวนมากจะท าให้ได้ค่าที่สูงกว่า (163)  และพบว่า ค่า Item total correlation ในแต่ละข้อ
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ค าถามมี ค่ามากกว่า 0.2 ทุก ข้อ   อย่างไรก็ตามเคร่ืองมือนีท้ดสอบการวัดแล้ววัดซ า้ของ
แบบสอบถาม พบว่า มีความคงทีในการตอบแต่ละครัง้ ดังนัน้ความเที่ยงของแบบสอบถามการ
บริโภคเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาลจากการศึกษาครัง้นีอ้ยู่ ในระดับที่ยอมรับได้และมีความ
เหมาะสม สอดคล้องกับการศึกษาของ Hedrick et al. ได้ทดสอบความสอดคล้องภายในของ
แบบสอบถามการบริโภคเคร่ืองด่ืม BEVQ-15 พบว่า อยู่ในระดับยอมรับได้ คือ มีค่ามากกว่า 0.7 
(61) อย่างไรก็ตาม ในหลายการศกึษาเก่ียวกับการพฒันาแบบสอบถามการบริโภคเคร่ืองด่ืมไม่พบ
รายงานการทดสอบความสอดคล้องภายใน 

ในการศึกษาครัง้นีเ้ป็นการศึกษาครัง้แรกของการพัฒนาแบบสอบถามการบริโภค
เคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาลของวยัรุ่นไทย ซึง่แบบสอบถามที่ได้จากการวิจัยครัง้นีจ้ะเป็นต้นแบบ
ในการพฒันาต่อไปในอนาคต อย่างไรก็ตามในการศกึษานีไ้ด้ท าการตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือ
ทัง้ความตรงและความเที่ยงอย่างครบถ้วน ซึง่หากมีการน าไปศึกษาในประชากรวัยอ่ืน อาจต้องมี
การทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมืออีกครัง้ ห รืออาจมีการส ารวจเพ่ิมเติมในเร่ืองของความ
ครอบคลุมของกลุ่มเคร่ืองด่ืมส าหรับประชากรที่ต้องการศกึษา เพ่ือให้สามารถน าแบบสอบถามไป
ใช้งานได้อย่างเหมาะสมมากย่ิงขึน้ สอดคล้องกับการศึกษาของ Hedrick et al แบบสอบถามการ
บริโภคเคร่ืองด่ืม BEVQ ได้มีการน าเอาต้นแบบไปพัฒนาอย่างต่อเน่ือง จากเร่ิมแรกทดสอบ
คณุภาพของแบบสอบถามในกลุ่มวัยท างานตัง้แต่ 18 ปีขึน้ไป (61, 63) ต่อมาท าการศึกษาต่อไป
ยังกลุ่มวยัเด็ก 3-5 ปี โดยมีแม่เป็นผู้ตอบแบบสอบถาม (64) และศึกษาในกลุ่มวยัรุ่นอายุ 12-18 ปี 
และเด็กอายุ 6-11 ปี (74) ดงันัน้แบบสอบถามความถ่ีการบริโภคเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาลที่ได้
จากการศกึษาครัง้นีจ้ึงควรน าไปศกึษาเพ่ิมเติมต่อไปยังกลุ่มวยัอ่ืน เพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อไป  

3.  ระยะเวลาท่ีใช้ตอบแบบสอบถาม  
จากผลการศึกษาในระยะที่ 2 ผู้ วิจัยได้จับเวลาในการตอบแบบสอบถาม THASSI 

เวอร์ชัน 1 มีข้อค าถาม 16 ข้อ โดยมีกลุ่มตวัอย่าง 10 คน ซึ่งพบว่า ใช้เวลาเฉลี่ยประมาณ 15 นาที 
ในขณะที่ในระยะที่ 3.2.1 ผู้ วิจัยได้จับเวลาในการตอบแบบสอบถาม THASSI เวอร์ชัน 3 ซึ่งมีข้อ
ค าถาม 10 ข้อ กลุ่มตวัอย่าง 30 คน พบว่า ใช้เวลาเฉลี่ย 11 นาที ทัง้นีข้้อค าถามมีจ านวนน้อยลง
เหลือเพียง 10 ข้อและกลุ่มตัวอย่างมีจ านวนมากขึน้ จึงอาจท าให้ค่าเฉลี่ยในการตอบของ
แบบสอบถาม THASSI เวอร์ชัน 3 ลดลง นอกจากนีร้ะยะเวลาในการตอบแบบสอบถามของแต่ละ
คนไม่เท่ากัน เน่ืองจากปริมาณการบริโภคเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาลของแต่ละคนไม่เท่ากัน ซึ่ง
คนที่บริโภคน้อยจะใช้ เวลาในการตอบแบบสอบถามสัน้ อย่างไรก็ตามหากต้องการทราบ
ระยะเวลาเฉลี่ยที่ชัดเจนมากย่ิงขึน้ ควรท าการศกึษาในกลุ่มตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่ขึน้ ทัง้นีจ้ะเห็น
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ได้ว่าระยะเวลาในการตอบแบบสอบถามการบริโภคเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาลจากการศึกษานี ้
ใช้ระยะเวลามากกว่าที่พบ ในการศึกษาอ่ืน ดังที่พบ ในต่างประเทศ จากการศึกษาของ 
Bjerregaard et al พบว่า แบบสอบถามความถ่ีการบริโภคอาหารที่พัฒนาขึน้ ซึง่มีจ านวน 145 ข้อ
รวมอาหารและเคร่ืองด่ืม ส าหรับกลุ่มตวัอย่างที่มีอายุ 13-15 ปี ใช้เวลาในการตอบแบบสอบถาม
ประมาณ 40 นาที (160) และจากการศึกษาของ Hedrick et al พบว่า แบบสอบถามการบริโภค
เคร่ืองด่ืมที่ช่ือว่า BEVQ-19 ซึ่งมีจ านวน 19 ข้อ กลุ่มตัวอย่างใช้เวลาในการตอบแบบสอบถาม
เฉลี่ย 3.5 นาที (63) แต่ในการศึกษาของ Hill et al พบว่า แบบสอบถาม BEVQ 19 เมื่อปรับปรุง
เป็น แบบสอบถาม BEVQ-15 ซึ่งมีจ านวน 15 ข้อ ยังไม่พบการรายงานค่าเฉลี่ยในการตอบ
แบบสอบถาม (74) นอกจากนีย้ังไม่พบการศึกษาพัฒนาแบบสอบถามการบริโภคเคร่ืองด่ืม
เช่นเดียวกันนีใ้นประเทศไทย ดังนัน้จึงยังไม่มีเคร่ืองมือที่พัฒนามาจากประชากรในประเทศที่มี
วฒันธรรมเดียวกันน ามาเปรียบเทียบเวลาเฉลี่ยในการตอบแบบสอบถาม 

อย่าไรก็ตาม ในการศึกษานีแ้บบสอบถามการบริโภคเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาล
ได้รับการออกแบบมาส าหรับให้กลุ่มตัวอย่างสามารถค านวณเพ่ือให้ทราบเป็นปริมาณน า้ตาลที่
ได้รับจากการบริโภคเคร่ืองด่ืมทัง้หมดด้วยตนเองโดยข้อมลูที่ได้จะเป็นปริมาณน า้ตาลที่ได้รับจาก
การบริโภคเคร่ืองด่ืมเมื่อ 7 วนัที่ผ่านมา ในขณะที่แบบสอบถามอ่ืนไม่มีการค านวณปริมาณน า้ตาล
ที่ได้รับ จึงท าให้ในการตอบแบบสอบถามนีใ้ช้เวลานานมากกว่าแบบสอบถามในการศึกษาอ่ืน 
นอกจากนีร้ะยะเวลาในการตอบแบบสอบถามในการศกึษานีเ้ป็นเวลาในการตอบแบบสอบถาม
ครัง้แรกเน่ืองจากผู้ วิจัยไม่น ากลุ่มตวัอย่างที่ซ า้ซ้อนกับระยะการศกึษาอ่ืนมาทดสอบ กลุ่มตวัอย่าง
อาจยังไม่คุ้นเคยกับรูปแบบแบบสอบถาม จึงอาจท าให้กลุ่มตัวอย่างใช้เวลาตอบแบบสอบถาม
นาน ดงันัน้อาจมีการศกึษาต่อไปเพ่ิมเติม โดยให้กลุ่มตวัอย่างตอบแบบสอบถามอย่างน้อย 2 ครัง้ 
เพ่ือน าไปวิเคราะห์เวลาเฉลี่ย ทัง้นีวิ้ธีการศึกษาจะต้องไม่รบกวนกลุ่มตัวอย่างมากเกินไป เพราะ
อาจท าให้ได้ข้อมลูที่คลาดเคลื่อนได้  

4. เกณฑ์การประเมินการบริโภคน า้ตาลท่ีได้รับจากการบริโภคเคร่ืองด่ืม  
จากการทบทวนวรรณกรรม ยังไม่พบการศึกษาใดระบุเกณฑ์ระดับของการบริโภค

น า้ตาลจากการบริโภคอาหารและเคร่ืองด่ืม ทัง้นีใ้นการศึกษาครัง้นีผู้้ วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์การ
ประเมินน า้ตาลที่ได้รับจากการบริโภคเคร่ืองด่ืม  ที่ได้จากการตอบแบบสอบถามการบริโภค
เคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาล โดยอ้างอิงจากปริมาณน า้ตาลตามค าแนะน าขององค์การอนามัย
โลก  (14)  และกระทรวงสาธารณสุข (195) โดยใช้เป็นเกณฑ์ในการเฝ้าระวัง เน่ืองจากข้อมูลที่
ค านวณได้จะเป็นปริมาณน า้ตาลที่ได้รับจากการบริโภคเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาลเท่านัน้ ซึ่งยัง
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ไม่รวมน า้ตาลที่ได้รับจากอาหาร ดังนัน้เพ่ือให้สามารถใช้แบบสอบถามในการค้นหา ติดตามเฝ้า
ระวังกลุ่มคนที่เสี่ยงต่อการบริโภคน า้ตาลที่มากเกินความจ าเป็นต่อร่างกาย ผู้ วิจัยจึงก าหนดให้ 
กลุ่มที่ควบคมุการบริโภคน า้ตาลได้ดี คือ น า้ตาลที่ค านวณได้จากแบบสอบถามจะต้องน้อยกว่า 24 
กรัมต่อวัน ซึ่งมาจากที่องค์การอนามัยโลกแนะน าให้ควบคุมการบริโภคน า้ตาลให้ไม่เกิน 5%  
ของพลงังานที่ได้รับ (14) และกลุ่มเสี่ยงที่ควรได้รับการเฝ้าระวัง คือ ปริมาณน า้ตาลที่ค านวณได้
จากแบบสอบถามตัง้แต่ 24 กรัมต่อวนั ขึน้ไป ซึง่กลุ่มนีจ้ะต้องได้รับการเฝ้าระวัง เน่ืองจากน า้ตาล
ที่ค านวณได้มาจากเคร่ืองด่ืมและยังมีน า้ตาลที่ได้รับจากการบริโภคอาหารที่ยังไม่ทราบปริมาณแน่
ชัด  จึงมีโอกาสได้รับน า้ตาลที่เกินความจ าเป็นต่อร่างกาย ทัง้นีห้ากค้นพบพบกลุ่มคนที่เป็นกลุ่มที่
ต้องได้รับการเฝ้าระวังจ านวนมาก ก็อาจน าไปสู่การส่งเสริมสุขภาพให้ตรงกับกลุ่มคนที่ เป็น
กลุ่มเป้าหมายได้มากขึน้เพ่ือป้องกันก่อนการเกิดโรคต่อไป ซึ่งหากติดตามต่อไปอย่างต่อเน่ือง 
ยังพบว่า ได้รับปริมาณน า้ตาลสูงกว่า 24 กรัม กลุ่มคนเหล่านีอ้าจต้องได้รับการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการบริโภคอย่างเร่งด่วน 

จากเกณฑ์ที่ก าหนดจะเห็นได้ว่าผู้ วิจัยมุ่งหวงัให้แบบสอบถามการบริโภคเคร่ืองด่ืมรส
หวานที่มีน า้ตาลฉบับนีจ้ะสามารถช่วยการคัดกรองในเบือ้งต้น เพ่ือค้นหากลุ่มคนที่ควรได้รับการ
เฝ้าระวงัพฤติกรรมการบริโภคน า้ตาล อย่างไรก็ตามหากต้องการให้มีเกณฑ์ที่น่าเช่ือถือมากย่ิงขึน้ 
ควรมีการทดสอบด้วยการค านวณจุดตดัด้วยวิธีการหา Receive Operating Curve (ROC) ต่อไป   

อย่างไรก็ตาม จากผลการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างในระยะที่ 2 พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
นักเรียนบางคนแสดงอาการตกใจหลังจากได้ทราบปริมาณน า้ตาลจากการบริโภคเคร่ืองด่ืมที่
ค านวณได้จากการตอบแบบสอบถาม ซึ่งยังไม่รวมน า้ตาลที่ได้รับจากเคร่ืองด่ืมที่ปรุง ณ จุด
จ าหน่าย ขนมและอาหารอ่ืน ๆ  ดงันัน้การก าหนดเกณฑ์ไว้ในแบบสอบถามอาจจะท าให้ผู้ตอบเกิด
ความตระหนักในการบริโภคอาหารและเคร่ืองด่ืมที่มีน า้ตาลสงูต่อไป  

จุดแข็งของงานวิจัย 
1. การพัฒนาแบบสอบถามการบริโภคเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาลของวัยรุ่นไทย 

พฒันาจากการส ารวจเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาล ตามบริบทของประเทศไทย หลงัการประกาศ
นโยบายการเก็บภาษีน า้ตาลในเคร่ืองด่ืม ระยะที่ 2 ท าให้ได้รายการของเคร่ืองด่ืมที่สอดคล้องกับ
บริบทของประเทศไทย และครอบคลมุเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาลในประเทศไทย ทัง้ที่มีจ าหน่าย
ในห้างสรรพสินค้า (Mass market products) และผลิตภัณฑ์เคร่ืองด่ืมชุมชน  (Local market 
products) 
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2. การพัฒนาแบบสอบถามการบริโภคเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาลของวัยรุ่นไทย เป็น
การพฒันาครัง้แรกของประเทศไทย มุ่งพัฒนาแบบสอบถามแบบชนิดตอบด้วยตนเอง ซึง่สามารถ
น าไปใช้ในการประเมินในกลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่ มีความตรง ความเที่ยง ความสอดคล้องภายใน 
และความสอดคล้องระหว่างวิธีการ ในระดบัที่ยอมรับได้ 

ข้อจ ากัดของงานวิจัย 
ในการศกึษาครัง้นีพ้บข้อจ ากัดบางประการ ดงันี  ้
1. ในการทดสอบความตรงตามเกณ ฑ์  ผู้ วิจัย เลือก วิธีก ารจดบันทึกน ามาหา

ความสัมพันธ์กับวิธีการตอบแบบสอบถามการบริโภคเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาล ซึ่งทัง้ 2 วิธี 
สามารถเกิดความคลาดเคลื่อนจากการวัด (Measurement errors) ได้เช่นเดียวกัน เน่ืองจากเป็น
วิธีที่ต้องใช้ความจ าของผู้ ตอบ (58, 147) นอกจากนี ้ในงานวิจัยนี ้ยังพบว่า ไม่สามารถน าเอาวิธี
ตรวจดัชนีชีว้ัดทางชีวภาพของน า้ตาลที่ได้รับจากเคร่ืองด่ืม ซึ่งก็คือไอโซโทป ( Isotopes) ของ

คาร์บอนและไนโตรเจน  (δ13C และ δ15N) ในเส้นขน เม็ดเลือดแดง และพลาสมา และสดัส่วนของ

ไอโซโทป (Isotope ratio) ของคาร์บอนชนิดอะลานีน  คาลานีน (Alanine δ13Calanine) ในเม็ด
เลือดแดง ซึ่งเป็นวิธีการที่ดีกว่าการสัมภาษณ์และการจดบันทึก แต่ไม่สามารถน ามาใช้ในการ
ทดสอบความตรงได้ เน่ืองจากวิธีการตรวจทางชีวภาพมีค่าใช้จ่ายสงู และยังต้องมีการศกึษาความ
ตรงและความเที่ยงในกลุ่มตัวอย่างอ่ืนต่อไป ซึง่ปัจจุบันยังพบการศึกษาจ ากัดเพียงในกลุ่มคนใน
บางประเทศเท่านัน้ (210) ดังนัน้ ในอนาคตหากวิธีการดังกล่าวสามารถน ามาใช้กับประชากรที่
เป็นคนไทยได้แล้ว ควรท าการศึกษาความตรงของแบบสอบถามการบริโภคเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มี
น า้ตาลกับวิธีการตรวจทางชีวภาพต่อไป  

2. ข้อมูลที่ได้จากการส ารวจเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาลในระยะที่  1 เพ่ือให้ทราบ
ปริมาณน า้ตาลเฉลี่ยของเคร่ืองด่ืมแต่ละกลุ่ม ผู้ วิจัยไม่ได้ส ารวจเคร่ืองด่ืมที่ปรุง ณ จุดจ าหน่าย 
เช่นในร้านขายเคร่ืองด่ืม เน่ืองจากข้อจ ากัดในวิธีการเก็ บตัวอย่างเคร่ืองด่ืมส่งตรวจวิเคราะห์
น า้ตาลในห้องปฎิบัติการ และไม่สามารถทราบปริมาณน า้ตาลที่ชัดเจนจากผู้ ขายเคร่ืองด่ืม ดังนัน้
ปริมาณน า้ตาลเฉลี่ยที่ได้จากการศกึษาครัง้นี ้จึงอาจจะยังไม่เป็นตัวเลขที่ถูกต้องที่สุด อย่างไรก็
ตามหากมีงบประมาณที่ เพียงพอในการซื อ้ เค ร่ือง ด่ืมจากร้านค้าแล้วน าส่ งวิเคราะห์ใน
ห้องปฎิบัติการ จะท าให้ได้ข้อมลูปริมาณน า้ตาลเฉลี่ยที่ถูกต้องมากย่ิงขึน้  

นอกจากนี ้ผู้ วิจัยไม่ได้ส ารวจเคร่ืองด่ืมที่ผสมสารให้ความหวานที่ไม่มีพลงังาน เน่ืองจาก
แบบสอบถามที่พัฒนาขึน้ ผู้ ตอบสามารถค านวณเป็นปริมาณน า้ตาลที่ได้ รับจากการบริโภค
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เคร่ืองด่ืมเท่านัน้ ซึง่เคร่ืองด่ืมที่ผสมสารให้ความหวานที่ไม่มีพลงังาน ไม่มีน า้ตาลเป็นส่วนประกอบ 
ผู้ วิจัยจึงไม่ได้ท าการส ารวจเคร่ืองด่ืมดงักล่าวเพ่ือน ามาใช้พฒันาแบบสอบถาม   

บทสรุป  
แบบสอบถามการบริโภคเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาลของวยัรุ่นไทยฉบับนี ้เป็นเคร่ืองมือ

ฉบับแรกของไทย โดยพัฒนามาจากการส ารวจข้อมลูเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาลในประเทศไทย 
และพฒันามาจากความคิดเห็นของผู้ ใช้งานจริงที่ซึง่เป็นวยัรุ่น ที่เป็นกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวงัการบริโภค
เน่ืองจาก พบว่า มีการบริโภคเคร่ืองด่ืมรสหวานมากกว่ากลุ่มวัยอ่ืน ท าให้ได้แบบสอบถามที่มี
รูปแบบเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายผู้ ใช้งานจริง และได้ท าการทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมือทัง้
ความตรงและความเที่ยงอย่างครบถ้วน ซึ่งพบว่า เป็นแบบสอบถามที่ได้มีความเหมาะสมสามารถ
น าไปใช้งานในกลุ่มตวัอย่างที่เป็นวยัรุ่น มีความเที่ยงและความตรงในระดับยอมรับได้ มีความคงที่
ของแบบสอบถาม ดงันัน้จึงอาจน าไปสู่การใช้แบบสอบถามฉบับนีใ้นงานวิจัยเก่ียวกับการบริโภค
เคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาลของวยัรุ่นไทยต่อไป    

สรุปจุดเด่นของแบบสอบถามการบริโภคเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาลของวัยรุ่นไทย  
มีดงันี ้

1.  เป็นภาษาไทย ออกแบบมาจากการส ารวจเคร่ืองด่ืมที่มีในประเทศไทย  
2.  ภาษาเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นวยัรุ่น 
3.  มีความเที่ยงและความตรงอยู่ในระดบัยอมรับได้  
4.  มีความคงที่ของแบบสอบถาม  
5.  มีคู่มือใช้งานแบบสอบถาม 
6.  ผู้ ใช้งานสามารถค านวณปริมาณน า้ตาลที่ได้รับจากการบริโภคเคร่ืองด่ืมได้ด้วย

ตนเอง  
7.  มีรูปภาพและขนาดบรรจุภณัฑ์ของเคร่ืองด่ืมแต่ละกลุ่มให้เลือกตอบ 
8.  เป็นการสอบถามข้อมูลการบริโภคย้อนหลัง 7 วัน ท าให้ผู้ ตอบยังจดจ าการบริโภค

ของตนเองได้   
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ข้อเสนอแนะการวิจัย 
1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ มีดังนี ้

เชิงนโยบาย  
กระทรวงสาธารณสุขสามารถน าแบบสอบถามการบริโภคเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มี

น า้ตาลของวยัรุ่นไทย ไปใช้เป็นการประเมินสถานการณ์การบริโภคเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาล
ของวัยรุ่น โดยก าหนดนโยบายให้มีการติดตามอย่างต่อเน่ืองทุกไตรมาส จะท าให้เห็นแนวโน้มของ
พฤติกรรมการบริโภคของวัยรุ่นเป็นตัวเลขการบริโภคน า้ตาลที่ได้รับจากเคร่ืองด่ืมที่ชัดเจน หรือ
ก าหนดให้มีการประเมินและติดตามการบริโภคเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาลทุกปี เพ่ือค้นหาคน
กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มที่ ต้องเฝ้าระวังการบริโภคน า้ตาลที่มากเกินความจ าเป็นต่อร่างกาย ตาม
ค าแนะน าขององค์การอนามัยโลกที่ให้มีการติดตามเฝ้าระวงัการบริโภคน า้ตาลของประชาชนใน
ประเทศอย่างต่อเน่ือง (14, 57) เพ่ือเป็นแนวทางน าไปสู่การออกนโยบายที่สอดคล้องกับ
สถานการณ์จริง หากค้นพบคนกลุ่มเสี่ยงจ านวนมากอาจต้องเร่งออกนโยบายอย่างเร่งด่วน เพ่ือ
ป้องกันก่อนการเกิดโรคเรือ้รังในอนาคต ซึง่เป็นการลงทนุที่คุ้มค่าเน่ืองจากค่าใช้จ่ายในการป้องกัน
ก่อนการเกิดโรคน้อยกว่าค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคเรือ้รังที่อาจเกิดขึน้ในอนาคต   

เชิงปฏิบัติการ  
กระทรวงสาธารณสขุน าข้อมลูที่ได้จากการตอบแบบสอบถามการบริโภคเคร่ืองด่ืมรส

หวานที่มีน า้ตาลของวยัรุ่นไทย ไปวางแผนปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์การบริโภคของ
วยัรุ่นไทยตามที่ค้นพบคนกลุ่มเสี่ยงในชุมชน รวมถึงออกแบบกิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การบริโภค และใช้ในการติดตามผลของกิจกรรม 

นอกจากนี ้กรมสรรพากรยังน าผลจากการส ารวจเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาลใน
ระยะที่  1 เป็นข้อมูลพืน้ฐานในการติดตามผลของนโยบายภาษีเก็บน า้ตาลในเคร่ืองด่ืมในทุก 2 ปี 
จะท าให้เห็นแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงของผู้ผลิต น าไปสู่การปรับเปลี่ยนแผนปฎิบัติงานให้มี
ความเข้มแข็งต่อไป  

ด้านการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการสามารถน าแบบสอบถามการบริโภคเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มี

น า้ตาลของวยัรุ่นไทยไปบรรจุอยู่ในวิชาสุขศึกษา เพ่ือให้นักเรียนมัธยมศกึษาตอนปลายได้เข้าถึง
การใช้แบบสอบถามได้ทัว่ประเทศ และเกิดการเรียนรู้ในกระบวนการหรือวิธีการที่จะท าให้ได้ข้อมูล
เพ่ือติดตามพฤติกรรมการบริโภคของนักเรียน และสร้างความตระหนักให้นักเรียนเกิดพฤติกรรม
การบริโภคที่ดีต่อสขุภาพ ลดการบริโภคเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาลต่อไป  
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2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ต่อไป  
2.1  แบบสอบถามการบริโภคเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาลของวยัรุ่นไทยในการวิจัย

ครัง้นีอ้อกแบบให้อยู่ ในรูปแบบเอกสาร เน่ืองจากผู้ วิจัยต้องการให้ในเบือ้งต้นแบบสอบถาม
สามารถเข้าถึงได้ในนักเรียนทุกคน อย่างไรก็ตาม การศึกษาต่อไปอาจพัฒนาให้อยู่ในรูปแบบของ
แอปพลิเคชัน เพ่ือให้มีความสะดวกในการใช้งานโดยเฉพาะการกรอกข้อมลู สามารถค านวณเป็น
ปริมาณน า้ตาลที่ได้รับจากเคร่ืองด่ืมทนัที โดยไม่ต้องค านวณด้วยตนเอง สามารถแปลผลออกมา
เป็นกลุ่มสี เช่นสีแดง หมายถึงกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงสูง  และสามารถจัดเก็บข้อมูลในระบบได้
ต่อเน่ือง น ามาสู่ฐานข้อมลูการบริโภคเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาลของวยัรุ่นไทยได้ทัง้ประเทศ  

2.2  การพัฒนาแบบสอบถามการบริโภคเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาลของวยัรุ่นไทย
ในรูปแบบของแอฟพลิเคชัน เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมลูส าหรับงานวิจัยแบบไปข้างหน้า 
(Cohort study) ในการค้นความสมัพันธ์ของการเกิดโรคต่าง ๆจากการบริโภคเคร่ืองด่ืมรสหวานที่
มีน า้ตาลของวยัรุ่นไทย  

2.3  การติดตามพฤติกรรมการบริโภคหลังจากได้รับโปรแกรมการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาล โดยใช้แบบสอบถามการบริโภคเคร่ืองด่ืมรส
หวานที่มีน า้ตาลของวยัรุ่นไทย 

2.4  ควรมีการศึกษาการบริโภคน า้ตาลจากเคร่ืองด่ืมอย่างต่อเน่ือง ไปพร้อมกับ
ส ารวจเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาลหลังจากมีการปรับฐานภาษีน า้ตาลในเคร่ืองด่ืมทุก 2 ปี เพ่ือ
ศกึษาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของปริมาณน า้ตาลในเคร่ืองด่ืมและปริมาณน า้ตาลที่ได้รับจาก
การบริโภคเคร่ืองด่ืม และอาจมีการน าข้อมลูการส ารวจที่ได้ มาปรับปรุงปริมาณน า้ตาลเฉลี่ยที่ระบุ
ในแบบสอบถามเป็นระยะ เพ่ือให้มีความเหมาะสมในการเก็บข้อมลูมากย่ิงขึน้ 

2.5  ทัง้นี ้ในอนาคต อาจมีเคร่ืองด่ืมที่ใช้สารให้ความหวานทดแทนน า้ตาลมากย่ิงขึน้ 
ดงันัน้การส ารวจต่อไปอาจส ารวจชนิดของสารให้ความหวานทดแทนน า้ตาลที่ใช้ในประเทศไทย
ร่วมด้วย เน่ืองจากเป็นสารที่ไม่ให้พลังงานแต่ยังสามารถไปกระตุ้นการหลัง่อินซูลินได้ และอาจท า
ให้ยังคงมีพฤติกรรมการติดรสหวานยังคงอยู่  ซึ่งหากต้องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค
น า้ตาล จึงควรควบคมุการบริโภคเคร่ืองด่ืมที่มีสารให้ความหวานทดแทนน า้ตาลด้วยเช่นกัน 

2.6  แบบสอบถามการบริโภคเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาลของวัยรุ่นไทย  สามารถ
น าไปใช้ในกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ กลุ่มวัยท างานเน่ืองจากเป็นกลุ่มที่อาจมี
พฤติกรรมหรือวฒันธรรมการบริโภคเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาลใกล้เคียงกับกลุ่มวัยรุ่น อย่างไรก็
ตามควรทดสอบคุณภาพของแบบสอบถามทัง้ความตรงและความเที่ยงอีกครัง้ เพ่ือให้มัน่ใจได้ว่า
สามารถน าไปใช้เก็บข้อมลูกับกลุ่มวยัอ่ืนได้จริง  
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อักษรย่อ 
 

NCDs      =  Noncommunicable diseases 
SSB          = Sugar sweetened beverage  
THASSI = Thai Adolescence Sugar Sweetened Beverage Intake questionnaire 
FFQ          = Food Frequency Questionnaire 
24 HR        = 24-hour Dietary Recall 
FIR            = Food Intake Record 
BEVQ        = Beverage Intake Questionnaire 
BSQ          = Beverage and Snack Questionnaire 
BKQ           = Block Kid Questionnaire 
BFQ           = Beverage Frequency Questionnaire 
BMI           = Body Mass Index 
CDC           = Centers for Disease Control and Prevention 
ICC             = Intraclass Correlation Coefficient  
EFA            = Exploratory Factor Analysis  
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คู่มือการใช้แบบสอบถามการบริโภคเคร่ืองด่ืมรสหวานท่ีมีน า้ตาล เวอร์ชัน 1 
 

ค าชี แ้จง แบบสอบถามการบริโภคเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาล หรือที่มี ช่ือย่อ
ภาษาอังกฤษว่า THASSI ฉบับนี ้มีวตัถุประสงค์ เพ่ือให้นักเรียนอายุ 15-18 ปี ได้ใช้แบบสอบถาม
เพ่ือหาปริมาณน า้ตาลเฉลี่ยทที่ได้รับจากการบริโภคเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาล จากผลิตภณัฑ์
เคร่ืองด่ืมในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท  โดยสามารถค านวณเป็นได้เป็นปริมาณน า้ตาลที่ได้รับใน  1 
อาทิตย์  

วิธีท าแบบสอบถาม  
1. ให้นักเรียนให้ท าเคร่ืองหมายถูก √ ในจ านวนที่บริโภคต่อครัง้ของเคร่ืองด่ืมแต่ละชนิด 

หากไม่ด่ืม ให้ท าเคร่ืองหมายถูก √ ในช่อง “ไม่ด่ืม” และหากมีจ านวนที่ด่ืมต่อครัง้มากกว่า 2 ให้ระบุ
จ านวนบริโภค 

2. ให้นักเรียนให้ท าเคร่ืองหมายถูก √ ในช่องความถ่ีของการบริโภคต่อสัปดาห์ และหาก
มีความถ่ีมากกว่า 7 ครัง้ต่อสปัดาห์ ให้ระบุจ านวนความถ่ีด้วย  

3. จากนัน้ค านวณปริมาณที่ด่ืม โดยน าขนาดบรรจุเฉลี่ยคณูกับจ านวนบริโภคแต่ละครัง้
คูณกับความถ่ีของการบริโภคต่อสัปดาห์ ได้เป็นปริมาณที่ด่ืม ค านวณเช่นนีไ้ปจนครบทุกขนาด
บรรจุของกลุ่มเคร่ืองด่ืมแต่ละชนิด  

4. เมื่อค านวณครบทกุขนาดบรรจุแล้ว ท ามารวมกันเป็นปริมาณที่ด่ืมทัง้หมด  
5. น าปริมาณที่ ด่ืมทัง้หมดคูณด้วยปริมาณน า้ตาลเฉลี่ยของกลุ่มเคร่ืองด่ืม จะได้เป็น

ปริมาณน า้ตาลที่ได้จากการบริโภคเคร่ืองด่ืมกลุ่มนัน้ใน 1 สปัดาห์  
6. ค านวณเช่นนีไ้ปจนครบทุกกลุ่มของเคร่ืองด่ืม จากนัน้น าปริมาณน า้ตาลที่ค านวณ

ได้มารวมกัน จะได้เป็นปริมาณน า้ตาลที่ได้รับจากการบริโภคเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาล ใน 1 
สปัดาห์ที่ผ่านมา จากนัน้น าปริมาณน า้ตาลที่ค านวณได้ หารด้วย 7 จะเป็นปริมาณน า้ตาลเฉลี่ยที่
ได้รับต่อวนั 

7. หากต้องการทราบว่าค าเป็นก่ี Kcal ให้น า 4 คูณปริมาณน า้ตาลทัง้หมด จะได้เป็น
พลงังานที่ได้รับการบริโภคเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาล  
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นิยามเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาลในแต่ละกลุ่มมีดงันี ้  
 
กลุ่มของ SSB นิยาม 
น า้หวาน 
 
น า้อัดลม 
 
เคร่ืองด่ืมให้พลงังาน/
เคร่ืองด่ืมชูก าลงั 
น า้ผลไม้/สมนุไพร ผสมโซดา 
 
เคร่ืองด่ืมกาแฟ 
เคร่ืองด่ืมชาเขียว 
เครืองด่ืมชาอ่ืนๆ 
โยเกิร์ตพร้อมด่ืมปรุงแต่งรส 
 
น า้ผัก/ผลไม้ 100%   
น า้ผัก/ผลไม้ 50-99 %  
น า้ผัก/ผลไม้ 25-49 %  
น า้ผัก/ผลไม้ น้อยกว่า 25% 
น า้สมนุไพร 
นมจากถั่ว/ธัญพืช 
นมปรุงแต่งรส 
นมเปรีย้ว 

เคร่ืองด่ืมที่มีน า้เป็นส่วนประกอบหลกัและเติมสารให้ความหวานที่
ให้พลงังาน 
 เคร่ืองด่ืมที่มีน า้ที่ถูกเติมแก๊สหรือโซดา และสารให้ความหวานที่
ให้พลงังาน  
เคร่ืองด่ืมที่มีวตัถุประสงค์เพ่ือช่วยให้พลงังานในระหว่างออกก าลงั
กาย และเคร่ืองด่ืมที่ช่วงกระตุ้นให้มีพลงังานอย่างทนัที  
เคร่ืองด่ืมที่มีน า้ผลไม้หรือสมนุไพรเป็นส่วนประกอบและอัดแก๊ส
หรือผสมโซดา และเติมด้วยสารให้ความหวานที่มีพลงังาน  
กาแฟพร้อมด่ืมที่เติมสารให้ความหวานที่ให้พลงังาน  
ชาเขียวพร้อมด่ืมที่เติมสารให้ความหวานที่ให้พลงังาน 
ชาพร้อมด่ืมที่เติมสารให้ความหวานที่ให้พลงังาน (ยกเว้นขาเชียว) 
เคร่ืองด่ืมที่ฉลากระบุว่าเป็นโยเกิร์ตพร้อมด่ืม และเติมด้วยสารให้
ความหวานที่ให้พลงังาน 
เคร่ืองด่ืมที่ประกอบไปด้วยผัก/ผลไม้ 100%   
เคร่ืองด่ืมที่ประกอบไปด้วยผัก/ผลไม้  50-99% 
เคร่ืองด่ืมที่ประกอบไปด้วยผัก/ผลไม้  25-49%  
เคร่ืองด่ืมที่ประกอบไปด้วยผัก/ผลไม้  น้อยกว่า 25% 
น า้สมนุไพรพร้อมด่ืม ที่เติมด้วยสารให้ความหวานที่ให้พลงังาน  
นมจากถั่ว/ธัญพืชที่เติมด้วยสารให้ความหวานที่ให้พลงังาน 
นมววัที่เติมด้วยสารให้ความหวานที่ให้พลงังาน 
เคร่ืองด่ืมที่ฉลากระบุว่าเป็นนมเปรีย้ว และเติมสารให้ความหวาน
ที่ให้พลงังาน 
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แบบสอบถามการบริโภคเคร่ืองด่ืมรสหวานท่ีมีน า้ตาล เวอร์ชัน 1 
 
ค าชีแ้จง  
ให้ผู้ ตอบแบบสอบถามเลือกตอบการบริโภคเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาลในแต่ละ

ประเภท หากไม่ได้บริโภคเคร่ืองด่ืมประเภทใดสามารถข้ามค าตอบได้ โดยเลือกขนาดบริโภคจาก
รูปภาพ และเลือกระบุความถ่ีในการบริโภคแต่ละขนาด และค านวณการบริโภคตามคู่มือการใช้
แบบสอบถาม 

ข้อมูลนีจ้ะถือเป็นความลับโดยจะน าเสนอในภาพรวม หากมีข้อค าถามที่อาจท าให้
อาสาสมัครไม่สบายใจ อดึอัดใจ อาสาสมัครสามารถที่จะเลือกที่จะตอบหรือไม่ตอบค าถามนัน้ได้ 
และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบใด ๆ แก่อาสาสมคัรในการเข้าร่วมโครงการวิจัยนี  ้

แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 
ส่วนที่ 1  ข้อมลูส่วนบุคคล      จ านวน 11 ข้อ 
ส่วนที่ 2  การบริโภคเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาล                จ านวน 16 ข้อ 
 

ผู้ วิจัยขอขอบคณุที่สละเวลาในการตอบแบบสอบถามชุดนี  ้
 

น.ส.วิลาสินี หงสนันทน์ 
นิสิตปริญญาเอก 

คณะสาธารณสขุศาสตร์  มหาวิทยาลยันเรศวร 
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ส่วนท่ี 1 ข้อมลูส่วนบุคคล  
ค าชีแ้จง โปรดกรอกข้อมลู หรือท าเคร่ืองหมาย  ในช่องว่าง ที่ตรงตามความเป็นจริง

ของนักเรียน 
 

  

ลักษณะส่วนบุคคล ส าหรับผู้วิจัย 
1. เพศ  

 ชาย     หญิง 

 

2. อายปัุจจบุนั………………..ปี (เต็ม)                                                                                  

3. นกัเรียนก าลงัศึกษาอยู่ชัน้ 
  มธัยมศึกษาปีที่ 4         มธัยมศึกษาปีที่ 5     มธัยมศึกษาปีที่ 6 

 

4. น า้หนกั………………..กิโลกรัม                                                                              

5. ส่วนสงู………………..เซนติเมตร                                                                           

6. นกัเรียนมีประวติัการเจ็บป่วยหรือมีโรคประจ าตัว                                                                                                           
  เบาหวาน       ความดันโลหิตสงู 
  หวัใจและหลอดเลือด    ไขมนัในเลือดสงู 
   โรคอ้วน/อ้วนลงพงุ      อ่ืน ๆ ระบุ................................  

 

7. ฟันผ ุ 
 มีฟันผ ุระบุจ านวน ......... ซี่ 
 มีฟันผ ุแต่ไม่ทราบจ านวน 
 ไม่มีฟันผ ุ

 

8. การเข้าถึงเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาล 
8.1 โรงเรียน  มีการขายเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาลในโรงเรียน เช่น มีตู้ ขาย

เคร่ืองด่ืม หรือ มีร้านขายเคร่ืองด่ืม 
     ไม่มีขายในโรงเรียน 

8.2 รอบโรงเรียน  
     มีร้านขายเคร่ืองด่ืม หรือ มีตู้ ขายเคร่ืองด่ืม อยู่รอบนอกโรงเรียน 
     ไม่มีขายรอบโรงเรียน 

8.3 บ้าน  มีเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาลวางพร้อมบริโภคที่บ้าน 
     ไม่มีเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาลที่บ้าน 

 

รหัสผู้ตอบ.............. 
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ส่วนท่ี 1 ข้อมลูส่วนบุคคล (ต่อ) 
ค าชีแ้จง  โปรดกรอกข้อมูล หรือท าเคร่ืองหมาย  ในช่องว่าง ที่ตรงตามความเป็นจริงของ
นักเรียน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ลักษณะส่วนบุคคล ส าหรับผู้วิจัย 
9. การควบคุมการบริโภคโดยผู้ปกครอง 

 ผู้ปกครองตักเตือนเก่ียวกับการบริโภคเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาลเสมอ 
 ผู้ปกครองไม่เคยตกัเตือนเก่ียวกับการบริโภคเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาล 

 

10. ช่องทางการเข้าถึงสื่อการตลาด 
 สื่อโทรทศัน์ 
 สื่อสิ่งพิมพ์ 
 สื่อออนไลน์ 
 ทกุช่องทาง 

 

11. การอ่านฉลากก่อนการบริโภค    
 อ่านฉลากทกุครัง้ก่อนบริโภค 
 อ่านฉลากบางครัง้ก่อนบริโภค 
 ไม่เคยอ่านฉลากก่อนบริโภค 

 

รหัสผู้ตอบ.............. 
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ส่วนท่ี 2 การบริโภคเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาล 
ค าชีแ้จง  ให้ผู้ ตอบแบบสอบถามเลือกตอบการบริโภคเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาลในแต่ละ
ประเภท หากไม่ได้บริโภคเคร่ืองด่ืมประเภทใดสามารถข้ามค าตอบได้ โดยเลือกขนาดบริโภคจาก
รูปภาพ และเลือกระบุความถ่ีในการบริโภคแต่ละขนาด จากนัน้ค านวณปริมาณน า้ตาลตามคู่มือ
การใช้แบบสอบถาม 

เกณฑ์การประเมินน า้ตาลที่ค านวณได้ มีดงันี ้
มากกว่าหรือเท่ากับ 12 กรัม หมายถึง กลุ่มเสี่ยงที่ควรได้รับการเฝ้าระวงั  
น้อยกว่า 12 กรัม หมายถึง กลุ่มปกติที่ควบคมุการบริโภคน า้ตาลได้ดี  
ทัง้นีเ้กณฑ์ดงักล่าวข้างต้นใช้ส าหรับผู้ ที่มีสขุภาพแข็งแรง (Healthy people) ไม่รวมกลุ่ม

วยัรุ่นที่มีโรคประจ าตวัหรืออยู่ในภาวะเจ็บป่วย 
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เคร่ืองมือท่ีใช้ในระยะท่ี 2 
แบบสัมภาษณ์ชนิดก่ึงมีโครงสร้าง 

วิทยานิพนธ์เร่ือง การพฒันาแบบสอบถามการบริโภคเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาลของวยัรุ่นไทย  
 
ค าชีแ้จง 

การสัมภาษณ์นีเ้ป็นส่วนหนึ่งของการท าวิทยานิพนธ์เร่ืองการพัฒนาแบบสอบถามการ
บริโภคเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาลของวัยรุ่นไทย (การวิจัยระยะที่ 2 ส าหรับผู้ เช่ียวชาญและเด็ก
นักเรียนกลุ่มคนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในระยะ  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ ทดสอบความตรงแบบ
เผชิญหน้า (Face validity) ของแบบสอบถามการบริโภคเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาลเวอร์ชัน 1  
ข้อมลูนีจ้ะถือเป็นความลับโดยจะน าเสนอในภาพรวม หากมีข้อค าถามที่อาจท าให้อาสาสมัครไม่
สบายใจ อึดอัดใจ อาสาสมัครสามารถที่จะเลือกที่จะตอบหรือไม่ตอบค าถามนัน้ได้ และไม่
ก่อให้เกิดผลกระทบใด ๆ แก่อาสาสมคัรในการเข้าร่วมโครงการวิจัยนี ้  

แนวค าถามส าหรับการสมัภาษณ์ ดงันี ้
1. เพศ  
 ชาย     หญิง 

2. อายุ.....................ปี (เต็ม) 
3. ประเภทกลุ่มผู้ ให้ข้อมลู 
 ผู้ เช่ียวชาญ  เด็กนักเรียน 

4. ส าหรับเด็กนักเรียนเท่านัน้ 
4.1 ระดบัการศกึษา      
 มธัยมศกึษาปีที่ 4  มธัยมศกึษาปีที่ 5  มธัยมศกึษาปีที่ 6        

4.2 โรงเรียน                       
 เขตในเมือง    เขตนอกเมือง 

4.3 น า้หนัก ....กก.            
4.4 ส่วนสงู......ซม.                 
4.5 ฟันผุ  
 มีฟันผุอย่างน้อย 1 ซี่  ไม่มีฟันผุ      
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ค าถามหลกัในการสมัภาษณ์ มีดงันี ้
ข้อที่ 1 ในภาพรวมทัง้หมดของแบบสอบถามการบริโภคเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาล

เวอร์ชัน 1  มีข้อความใดที่อ่านแล้วมีความหมายไม่ชัดเจน หรือไม่ 
ข้อที่ 2 ข้อค าถามใดที่คิดว่ายากเกินไป หรือไม่ 
ข้อที่  3 รูปแบบของแบบสอบถามการบริโภคเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาลเวอร์ชัน 1  

รวมถึงรูปภาพประกอบ มีสิ่งใดที่ต้องการให้ปรับปรุงหรือไม่ 
ข้อที่ 4 ท่านคิดว่ามีข้อค าถามใดที่ควรตดัออก หรือต้องการให้เพ่ิมเติมหรือไม่   
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คู่มือการใช้แบบสอบถามการบริโภคเคร่ืองด่ืมรสหวานท่ีมีน า้ตาล เวอร์ชัน 2 
ค าชีแ้จง 

แบบสอบถามการบริโภคเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาล มีวตัถุประสงค์ เพ่ือให้วยัรุ่นอายุ 
15-18 ปี ได้ใช้แบบสอบถามเพ่ือหาปริมาณน า้ตาลที่ได้รับจากการบริโภคเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มี
น า้ตาล เฉพาะจากผลิตภัณฑ์เคร่ืองด่ืมในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท  ซึ่งค าถามจะสอบถามข้อมูล
ย้อนหลงั  1 สปัดาห์ โดยสามารถค านวณได้เป็นปริมาณน า้ตาลที่ได้รับใน 1 สปัดาห์  

วิธีท าแบบสอบถาม  
1. ให้นักเรียนเลือกรูปแบบบรรจุของเคร่ืองด่ืม แล้วท าเคร่ืองหมายถูก √ ในจ านวนที่

บริโภคต่อครัง้ของเคร่ืองด่ืมแต่ละชนิด หากไม่ด่ืมไม่ต้องตอบ และหากมีจ านวนที่ด่ืมต่อครัง้จ านวน
มากกว่า 2 ให้ระบุจ านวนตามจริง  

 

 
 

2. ให้นักเรียนท าเคร่ืองหมายถูก √ ในช่องความถ่ีของการบริโภคต่อสัปดาห์ และหากมี
ความถ่ีมากกว่า 7 ครัง้ต่อสปัดาห์ ให้ระบุจ านวนตามจริง 
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3. จากนัน้ค านวณปริมาณที่ด่ืม ตามสูตร จนครบทกุขนาดบรรจุของกลุ่มเคร่ืองด่ืมแต่ละ
ชนิด  

 

 
 

สตูรดงันี ้ 
 

 

 

 

เมื่อค านวณครบทกุขนาดบรรจุแล้ว น ามารวมเป็นปริมาณที่ด่ืมทัง้หมด  
 

4. ค านวณปริมาณน า้ตาลที่ได้รับจากเคร่ืองด่ืมแต่ละกลุ่ม ด้วยสตูรดงันี ้  

 
  
 

 

 

X จ านวนบริโภคต่อครัง้ X ความถีต่่อสปัดาห์ = รวมปริมาณทีด่ื่ม เลือกขนาดบรรจุภณัฑ์ 

น า้ตาลเฉลี่ยของเคร่ืองด่ืมแต่ละ
กลุ่ม 

X รวมปริมาณที่
ด่ืม 

= น า้ตาลที่ได้รับจาก
เคร่ืองด่ืมแต่ละกลุ่ม 
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5. ค านวณเช่นนีไ้ปจนครบทุกกลุ่มเคร่ืองด่ืม จากนัน้น าปริมาณน า้ตาลที่ค านวณได้มา
รวมกัน จะได้เป็นปริมาณน า้ตาลที่ได้รับจากการบริโภคเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาล ใน 1 สปัดาห์
ที่ผ่านมา  

 

 
 

ปริมาณน า้ตาลที่ได้รับ……กรัม ต่อสปัดาห์  = ปริมาณน า้ตาลที่ได้รับ.........กรัม ต่อวนั  
                             7 วนั 

6. หากต้องการทราบพลังงาน (Kcal) ที่ได้รับการบริโภคเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาล 
สามารถค านวณต่อได้ดงันี ้  

 
 
 

หมายเหต ุส าหรับนักวิจัย  
ขนาดบรรจุของเคร่ืองด่ืมที่ระบุในแบบสอบถามฉบับนีเ้ป็นค่าเฉลี่ย ที่ได้มาจากการส ารวจ
เคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาลของในปี 2563  

น า้ตาลท่ีได้รับจากเคร่ืองดื่มทุกกลุ่ม รวมกัน X 4 Kcal = พลงังานท่ีได้รับทัง้หมดจากน า้ตาลในเคร่ืองดื่ม 
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แบบสอบถามการบริโภคเคร่ืองด่ืมรสหวานท่ีมีน า้ตาล เวอร์ชัน 2 
ค าชีแ้จง  
ให้ผู้ ตอบแบบสอบถามเลือกตอบการบริโภคเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาลในแต่ละ

ประเภท หากไม่ได้บริโภคเคร่ืองด่ืมประเภทใดสามารถข้ามค าตอบได้ โดยเลือกขนาดบริโภคจาก
รูปภาพ และเลือกระบุความถ่ีในการบริโภคแต่ละขนาด และค านวณการบริโภคตามคู่มือการใช้
แบบสอบถาม 

ข้อมูลนีจ้ะถือเป็นความลับโดยจะน าเสนอในภาพรวม  หากมีข้อค าถามที่อาจท าให้
อาสาสมัครไม่สบายใจ อดึอัดใจ อาสาสมัครสามารถที่จะเลือกที่จะตอบหรือไม่ตอบค าถามนัน้ได้ 
และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบใด ๆ แก่อาสาสมคัรในการเข้าร่วมโครงการวิจัยนี ้

แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 
ส่วนที่ 1  ข้อมลูส่วนบุคคล      จ านวน 11 ข้อ 
  ส่วนที่ 2  การบริโภคเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาล                จ านวน 16 ข้อ 
 

ผู้ วิจัยขอขอบคณุที่สละเวลาในการตอบแบบสอบถามชุดนี  ้
 

น.ส.วิลาสินี หงสนันทน์ 
นิสิตปริญญาเอก 

คณะสาธารณสขุศาสตร์  มหาวิทยาลยันเรศวร 
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ส่วนท่ี 1 ข้อมลูส่วนบุคคล  
ค าชีแ้จง โปรดกรอกข้อมลู หรือท าเคร่ืองหมาย  ในช่องว่าง ที่ตรงตามความเป็นจริง

ของนักเรียน 
 

ลักษณะส่วนบุคคล ส าหรับผู้วิจัย 
1. เพศ  

 ชาย     หญิง 

 

2. อายปัุจจบุนั………………..ปี (เต็ม)                                                                                  

3. นกัเรียนก าลงัศึกษาอยู่ชัน้ 
  มธัยมศึกษาปีที่ 4         มธัยมศึกษาปีที่ 5     มธัยมศึกษาปีที่ 6 

 

4. น า้หนกั………………..กิโลกรัม                                                                              

5. ส่วนสงู………………..เซนติเมตร                                                                           

6. นกัเรียนมีประวติัการเจ็บป่วยหรือมีโรคประจ าตัว                                                                                                           
  ไม่มีโรคประจ าตัว      
  มีโรคประจ าตัว โปรดระบุ...............................  

 

7. ฟันผ ุ 
 มีฟันผ ุระบุจ านวน ......... ซี่ (ถ้าไม่ทราบจ านวน ให้เว้นไว้) 
 ได้รับการรักษา จ านวน ……….. ซี่ 
 ยงัไม่ได้รับการรักษา จ านวน ……….. ซี ่
 ไม่มีฟันผ ุ
 ไม่ทราบ 

 

8. การเข้าถึงเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาล 
8.1 โรงเรียน  มีการขายเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาลในโรงเรียน เช่น มีตู้ ขาย

เคร่ืองด่ืม หรือ มีร้านขายเคร่ืองด่ืม 
     ไม่มีขายในโรงเรียน 

8.2 รอบโรงเรียน  
     มีร้านขายเคร่ืองด่ืม หรือ มีตู้ ขายเคร่ืองด่ืม อยู่รอบนอกโรงเรียน 
     ไม่มีขายรอบโรงเรียน 

8.3 บ้าน   มีเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาลวางพร้อมบริโภคทีบ้่าน เป็น
บางครัง้ 

     ไม่มีเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาลที่บ้าน 
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ส่วนท่ี 1 ข้อมลูส่วนบุคคล (ต่อ) 
ค าชีแ้จง โปรดกรอกข้อมลู หรือท าเคร่ืองหมาย  ในช่องว่าง ที่ตรงตามความเป็นจริงของนักเรียน 
 

 
 
 
 
 

  

ลักษณะส่วนบุคคล ส าหรับผู้วิจัย 
9. การควบคุมการบริโภคโดยผู้ปกครอง 

 ผู้ปกครองตักเตือนเก่ียวกับการบริโภคเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาลเสมอ 
 ผู้ปกครองไม่เคยตกัเตือนเก่ียวกับการบริโภคเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาล 

 

10. ช่องทางการเข้าถึงสื่อการตลาดที่พบสื่อการขายเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาล 
 สื่อโทรทศัน์ 
 สื่อสิ่งพิมพ์ 
 สื่อออนไลน์ 
 ทกุช่องทาง 

 

11. การอ่านฉลากโภชนาการเพ่ือดปูริมาณน า้ตาลก่อนการบริโภค    
 อ่านฉลากทกุครัง้ก่อนบริโภค 
 อ่านฉลากบางครัง้ก่อนบริโภค 
 ไม่เคยอ่านฉลากก่อนบริโภค 

 

รหัสผู้ตอบ.............. 
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แบบสอบถามการบริโภคเคร่ืองด่ืมรสหวานท่ีมีน า้ตาลของวัยรุ่นไทย เวอร์ชัน 2 
ตอนท่ี 2 ค าชีแ้จง  
ให้นักเรียนเลือกตอบการบริโภคเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาลในแต่ละกลุ่ม หากไม่ได้

บริโภคให้ข้ามไป โดยเลือกจ านวนบริโภคต่อครัง้ และ ความถ่ีต่อสัปดาห์ จากนัน้ค านวณเป็น
ปริมาณน า้ตาลตามคู่มือการใช้แบบสอบถาม  

 
ประเภทของเคร่ืองดื่ม นิยาม หน้า 

น า้หวาน เคร่ืองดื่มท่ีมีน า้เป็นสว่นประกอบหลักและถูกเติมสารให้ความ
หวานท่ีให้พลงังาน 

2 

น า้อัดลม เคร่ืองดื่มท่ีมีน า้ท่ีถูกเติมแก๊สหรือโซดา และสารให้ความหวานท่ีให้
พลงังาน   

3 

เคร่ืองดื่มเกลอืแร่ให้พลังงาน/เคร่ืองดื่มชูก าลงั เคร่ืองดื่มท่ีมเีกลอืแร่เพือ่ช่วยให้พลงังานในระหว่างออกก าลังกาย 
และเคร่ืองดื่มท่ีช่วยกระตุ้นให้มพีลงังานอย่างทันที  

4 

น า้ผลไม้/สมนุไพร ผสมโซดา เคร่ืองดื่มท่ีมีน า้ผลไม้หรือสมนุไพรเป็นสว่นประกอบและอัดแก๊ส
หรือผสมโซดา และเติมด้วยสารให้ความหวานท่ีมพีลงังาน  

5 

เคร่ืองดื่มกาแฟ กาแฟพร้อมดื่มท่ีเติมสารให้ความหวานท่ีให้พลังงาน  6 

เคร่ืองดื่มชาเขยีว ชาเขยีวพร้อมดื่มท่ีเติมสารให้ความหวานท่ีให้พลงังาน 7 
เคร่ืองดื่มชาอื่นๆ ชาพร้อมดื่มท่ีเติมสารให้ความหวานท่ีให้พลงังาน (ยกเว้นชาเชียว)  8 

โยเกิร์ตพร้อมดื่ม ปรุงแต่งรส  เคร่ืองดื่มท่ีฉลากระบุว่าเป็นโยเกิร์ตพร้อมดื่ม และเติมสารให้
ความหวานท่ีให้พลงังาน  เช่น ดัชมลิล์ 

9 

นมเปรีย้ว เคร่ืองดื่มท่ีฉลากระบุว่าเป็นนมเปรีย้ว และเติมสารให้ความหวาน
ท่ีให้พลงังาน เช่น บีทาเก้น 

10 

น า้ผัก/ผลไม้ 100%   เคร่ืองดื่มท่ีประกอบไปด้วยผกั/ผลไม้ 100%   11 
น า้ผัก/ผลไม้ 50-99 %  เคร่ืองดื่มท่ีประกอบไปด้วยผกั/ผลไม้  50-99% 12 

น า้ผัก/ผลไม้ 25-49 %  เคร่ืองดื่มท่ีประกอบไปด้วยผกั/ผลไม้  25-49%  13 
น า้ผัก/ผลไม้  น้อยกวา่ 25% เคร่ืองดื่มท่ีประกอบไปด้วยผกั/ผลไม้  น้อยกว่า 25% 14 

น า้สมนุไพร น า้สมนุไพรพร้อมดื่ม ท่ีเติมสารให้ความหวานท่ีให้พลงังาน  15 

นมจากถ่ัว/ธัญพชื นมจากถ่ัว/ธัญพชื ท่ีเติมสารให้ความหวานท่ีให้พลงังาน 16 
นมปรุงแต่งรส นมวัว ท่ีเติมสารให้ความหวานท่ีให้พลงังาน 17 
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การสรุปการค านวณปริมาณน า้ตาล 
 

น า้ตาลจากน า้หวาน                 ค านวณได้ค านวณได้ ...................กรัม ต่อ สปัดาห์ 
น า้ตาลจากน า้อดัลม                  ค านวณได้ค านวณได้ ...................กรัม ต่อ สปัดาห์ 
น า้ตาลจากเคร่ืองด่ืมเกลือแร่ให้พลงังาน/ 
เคร่ืองด่ืมชูก าลงั ค านวณได้ค านวณได้ ...................กรัม ต่อ สปัดาห์ 
น า้ตาลจากน า้ผลไม้/สมนุไพร ผสมโซดา  ค านวณได้ค านวณได้ ...................กรัม ต่อ สปัดาห์ 
น า้ตาลจากเคร่ืองด่ืมกาแฟ                        ค านวณได้ค านวณได้ ...................กรัม ต่อ สปัดาห์
น า้ตาลจากเคร่ืองด่ืมชาเขียว                      ค านวณได้ค านวณได้ ...................กรัม ต่อ สปัดาห์
น า้ตาลจากเคร่ืองด่ืมชาอ่ืนๆ                 ค านวณได้ค านวณได้ ...................กรัม ต่อ สปัดาห์ 
น า้ตาลจากโยเกิร์ตพร้อมด่ืมปรุงแต่งรส   ค านวณได้ค านวณได้ ...................กรัม ต่อ สปัดาห์ 
น า้ตาลจากนมจากนมเปรีย้ว  ค านวณได้ค านวณได้ ...................กรัม ต่อ สปัดาห์ 
น า้ตาลจากน า้ผัก/ผลไม้ 100%                 ค านวณได้ค านวณได้ ...................กรัม ต่อ สปัดาห์ 
น า้ตาลจากน า้ผัก/ผลไม้ 50-99%             ค านวณได้ค านวณได้ ...................กรัม ต่อ สปัดาห์ 
น า้ตาลจากน า้ผัก/ผลไม้ 25-49%                ค านวณได้ค านวณได้ ...................กรัม ต่อ สปัดาห์ 
น า้ตาลจากน า้ผัก/ผลไม้ น้อยกว่า 25%      ค านวณได้ค านวณได้ ...................กรัม ต่อ สปัดาห์ 
น า้ตาลจากน า้สมนุไพร                             ค านวณได้ค านวณได้ ...................กรัม ต่อ สปัดาห์ 
น า้ตาลจากนมจากถั่ว/ธัญพืช            ค านวณได้ค านวณได้ ...................กรัม ต่อ สปัดาห์ 
น า้ตาลจากนมปรุงแต่งรส                       ค านวณได้ค านวณได้ ...................กรัม ต่อ สปัดาห์ 
 

รวมน า้ตาลท่ีได้รับจากเคร่ืองด่ืมทัง้หมด...............................กรัม ต่อ สปัดาห์     
 
ดงันัน้ ปริมาณน า้ตาลที่ได้รับ....กรัม ต่อสปัดาห์ = ปริมาณน า้ตาลที่ได้รับต่อวนั.... (กรัม) 
                                 7 วนั 

เกณฑ์การประเมินปริมาณน า้ตาลที่ค านวณได้ มีดงันี ้
มากกว่าหรือเท่ากับ 24 กรัม หมายถึง กลุ่มเสี่ยงที่ควรได้รับการเฝ้าระวงั  
น้อยกว่า 24 กรัม หมายถึง กลุ่มปกติที่ควบคมุการบริโภคน า้ตาลได้ดี  
 
ทัง้นีเ้กณฑ์ดงักล่าวข้างต้นใช้ส าหรับผู้ที่มีสขุภาพแข็งแรง (Healthy people) ไม่รวมกลุ่ม

วยัรุ่นที่มีโรคประจ าตวัหรืออยู่ในภาวะเจ็บป่วย  
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คู่มือการใช้แบบสอบถามการบริโภคเคร่ืองด่ืมรสหวาน 
ท่ีมีน า้ตาลของวัยรุ่นไทย เวอร์ชัน 3 

ค าชีแ้จง  
แบบสอบถามการบริโภคเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาล มีวตัถุประสงค์ เพ่ือให้วยัรุ่นอายุ 

15-18 ปี ได้ใช้แบบสอบถามเพ่ือหาปริมาณน า้ตาลที่ได้รับจากการบริโภคเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มี
น า้ตาล เฉพาะจากผลิตภัณฑ์เคร่ืองด่ืมในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท  ซึ่งค าถามจะสอบถามข้อมูล
ย้อนหลงั  1 สปัดาห์ โดยสามารถค านวณได้เป็นปริมาณน า้ตาลที่ได้รับใน 1 สปัดาห์  

วิธีท าแบบสอบถาม  
1. ให้นักเรียนเลือกรูปแบบบรรจุของเคร่ืองด่ืม แล้วท าเคร่ืองหมายถูก √ ในจ านวนที่

บริโภคต่อครัง้ของเคร่ืองด่ืมแต่ละชนิด หากไม่ด่ืม หากไม่ด่ืมไม่ต้องตอบ และหากมีจ านวนที่ด่ืมต่อ
ครัง้จ านวนมากกว่า 2 ให้ระบุจ านวนบริโภคตามจริง  

 

 
2. ให้นักเรียนท าเคร่ืองหมายถูก √ ในช่องความถ่ีของการบริโภคต่อสปัดาห์  และหากมี

ความถ่ีมากกว่า 7 ครัง้ต่อสปัดาห์ ให้ระบุจ านวน 
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3. จากนัน้ค านวณปริมาณที่ด่ืม ตามสูตร จนครบทกุขนาดบรรจุของกลุ่มเคร่ืองด่ืมแต่ละ
ชนิด  

 

 
 

สตูรดงันี ้ 
 

 

 

เมื่อค านวณครบทกุขนาดบรรจุแล้ว ท ามารวมกันเป็นปริมาณที่ด่ืมทัง้หมด  
 

4. ค านวณปริมาณน า้ตาลที่ได้รับจากเคร่ืองด่ืมแต่ละกลุ่ม ด้วยสตูรดงันี ้  
 

 
  
 

 

 

 

เลอืกขนาดบรรจุ X ระบุจ านวนบริโภค X ระบุความถ่ีต่อสปัดาห์ = รวมปริมาณท่ีดื่ม 

น า้ตาลของเคร่ืองด่ืมแต่ละกลุ่ม X รวมปริมาณที่ด่ืม = น า้ตาลที่ได้รับจากเคร่ืองด่ืม
แต่ละกลุ่ม 
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5. ค านวณเช่นนีไ้ปจนครบทุกกลุ่มเคร่ืองด่ืม จากนัน้น าปริมาณน า้ตาลที่ค านวณได้มา
รวมกัน จะได้เป็นปริมาณน า้ตาลที่ได้รับจากการบริโภคเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาล ใน 1 สปัดาห์
ที่ผ่านมา  
 

 
 

  
ปริมาณน า้ตาลที่ได้รับ……กรัม ต่อสปัดาห์  = ปริมาณน า้ตาลที่ได้รับ.........กรัม ต่อวนั  

         7 วนั 
 

6. หากต้องการทราบพลังงาน (Kcal) ที่ได้รับการบริโภคเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาล 
สามารถค านวณต่อได้ดงันี ้  

 
 
 

หมายเหต ุส าหรับนักวิจัย  
ขนาดบรรจุของเคร่ืองด่ืมที่ระบุในแบบสอบถามฉบับนีเ้ป็นค่าเฉลี่ย ที่ได้มาจากการส ารวจ
เคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาลของแต่ละกลุ่มในปี 2563  

 
 
 
  

น า้ตาลทีไ่ด้รับจากเคร่ืองดื่มทกุกลุ่ม รวมกนั X 4 Kcal = พลงังานที่ได้รับทัง้หมดจากน า้ตาลในเคร่ืองดื่ม  
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แบบสอบถามการบริโภคเคร่ืองด่ืมรสหวานท่ีมีน า้ตาลของวัยรุ่นไทย เวอร์ชัน 3 
ค าชีแ้จง  
ให้ผู้ ตอบแบบสอบถามเลือกตอบการบริโภคเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาลในแต่ละ

ประเภท หากไม่ได้บริโภคเคร่ืองด่ืมประเภทใดสามารถข้ามค าตอบได้ โดยเลือกขนาดบริโภคจาก
รูปภาพ และเลือกระบุความถ่ีในการบริโภคแต่ละขนาด และค านวณการบริโภคตามคู่มือการใช้
แบบสอบถาม 

ข้อมูลนีจ้ะถือเป็นความลับโดยจะน าเสนอในภาพรวม หากมีข้อค าถามที่อาจท าให้
อาสาสมัครไม่สบายใจ อดึอัดใจ อาสาสมัครสามารถที่จะเลือกที่จะตอบหรือไม่ตอบค าถามนัน้ได้ 
และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบใด ๆ แก่อาสาสมคัรในการเข้าร่วมโครงการวิจัยนี  ้

แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 
ส่วนที่ 1  ข้อมลูส่วนบุคคล      จ านวน 11 ข้อ 
ส่วนที่ 2  การบริโภคเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาล                 จ านวน 10 ข้อ 

   
                              ผู้ วิจัยขอขอบคณุที่สละเวลาในการตอบแบบสอบถามชุดนี  ้

   
                    น.ส.วิลาสินี หงสนันทน์ 

                                                                    นิสิตปริญญาเอก  
คณะสาธารณสขุศาสตร์  มหาวิทยาลยันเรศวร 
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ส่วนท่ี 1 ข้อมลูส่วนบุคคล  
ค าชีแ้จง โปรดกรอกข้อมลู หรือท าเคร่ืองหมาย  ในช่องว่าง ที่ตรงตามความเป็นจริง

ของนักเรียน 
 

ลักษณะส่วนบุคคล ส าหรับผู้วิจัย 
1. เพศ  

 ชาย     หญิง 

 

2. อายปัุจจบุนั………………..ปี (เต็ม)                                                                                  

3. นกัเรียนก าลงัศึกษาอยู่ชัน้ 
  มธัยมศึกษาปีที่ 4         มธัยมศึกษาปีที่ 5     มธัยมศึกษาปีที่ 6 

 

4. น า้หนกั………………..กิโลกรัม                                                                              

5. ส่วนสงู………………..เซนติเมตร                                                                           

6. นกัเรียนมีประวติัการเจ็บป่วยหรือมีโรคประจ าตัว                                                                                                           
  ไม่มีโรคประจ าตัว      
 มีโรคประจ าตัว โปรดระบุ............................  

 

7. ฟันผ ุ 
 มีฟันผ ุระบุจ านวน ......... ซี่ (ถ้าไม่ทราบจ านวน ให้เว้นไว้) 
 ได้รับการรักษา จ านวน ……….. ซี่ 
 ยงัไม่ได้รับการรักษา จ านวน ……….. ซี ่
 ไม่มีฟันผ ุ
 ไม่ทราบ 

 

8. การเข้าถึงเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาล 
8.1 โรงเรียน  มีการขายเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาลในโรงเรียน เช่น มีตู้ ขาย

เคร่ืองด่ืม หรือ มีร้านขายเคร่ืองด่ืม 
     ไม่มีขายในโรงเรียน 

8.2 รอบโรงเรียน  
     มีร้านขายเคร่ืองด่ืม หรือ มีตู้ ขายเคร่ืองด่ืม อยู่รอบนอกโรงเรียน 
     ไม่มีขายรอบโรงเรียน 

8.3 บ้าน  มีเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาลวางพร้อมบริโภคที่บ้าน เป็น
บางครัง้ 

     ไม่มีเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาลที่บ้าน 
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ส่วนท่ี 1 ข้อมลูส่วนบุคคล (ต่อ) 
ค าชีแ้จง  โปรดกรอกข้อมลู หรือท าเคร่ืองหมาย  ในช่องว่าง ที่ตรงตามความเป็นจริงของนักเรียน 
 

 
 
  

ลักษณะส่วนบุคคล ส าหรับผู้วิจัย 
9. การควบคุมการบริโภคโดยผู้ปกครอง 

 ผู้ปกครองตักเตือนเก่ียวกับการบริโภคเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาลเสมอ 
 ผู้ปกครองไม่เคยตกัเตือนเก่ียวกับการบริโภคเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาล 

 

10. ช่องทางการเข้าถึงสื่อการตลาดที่พบสื่อการขายเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาล ที่มาก
ที่สดุ 

 สื่อโทรทศัน์ 
 สื่อสิ่งพิมพ์ 
 สื่อออนไลน์ 
 ทกุช่องทาง 

 

11. การอ่านฉลากโภชนาการเพ่ือดปูริมาณน า้ตาลก่อนการบริโภค    
 อ่านฉลากทกุครัง้ก่อนบริโภค 
 อ่านฉลากบางครัง้ก่อนบริโภค 
 ไม่เคยอ่านฉลากก่อนบริโภค 

 

รหัสผู้ตอบ.............. 
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แบบสอบถามการบริโภคเคร่ืองด่ืมรสหวานท่ีมีน า้ตาลของวัยรุ่นไทย เวอร์ชัน 3 
 
ตอนท่ี 2 ค าชีแ้จง  

ให้เลือกตอบการบริโภคเคร่ืองด่ืมรสหวานที่มีน า้ตาลในแต่ละประเภท หากไม่ได้บริโภค
ให้ข้ามไป โดยเลือกจ านวนบริโภคต่อครัง้ และ ความถ่ีต่อสัปดาห์ จากนัน้ค านวณเป็นปริมาณ
น า้ตาลตามคู่มือการใช้แบบสอบถาม  

 
ประเภทของเคร่ืองดื่ม นิยาม หน้า 

น า้หวาน 
 

เคร่ืองด่ืมที่มีน า้เป็นสว่นประกอบหลกัที่เติมสารให้ความหวานที่ให้
พลงังาน หรือเคร่ืองด่ืมน า้ผลไม้น้อยกวา่หรือเท่ากับ 50%  

5 
 

น า้อดัลม 
 

เคร่ืองด่ืมที่มีน า้ทีถ่กูเติมแก๊สหรือโซดา และเติมสารให้ความหวานที่ให้
พลงังาน  

6 
 

เคร่ืองด่ืมเกลือแร่ให้
พลงังาน/เคร่ืองด่ืมชกู าลงั 

เคร่ืองด่ืมที่มีเกลือแร่เพื่อชว่ยให้พลงังานในระหวา่งออกก าลงักาย 
และเคร่ืองด่ืมที่ช่วยกระตุ้นให้มีพลงังานอยา่งทนัที  

7 
 

เคร่ืองด่ืมกาแฟ กาแฟพร้อมด่ืมที่เติมสารให้ความหวานที่ให้พลงังาน  8 
เคร่ืองด่ืมชาเขียว ชาเขยีวพร้อมด่ืมทีเ่ติมสารให้ความหวานที่ให้พลงังาน 9 

นมเปรีย้ว/โยเกิร์ตพร้อมด่ืม 
ปรุงแต่งรส 

เคร่ืองด่ืมที่ฉลากระบวุ่าเป็นนมเปรีย้วหรือโยเกิร์ตพร้อมด่ืม และเติม
ด้วยสารให้ความหวานที่ให้พลงังาน 

10 
 

น า้ผกั/ผลไม้  เคร่ืองด่ืมที่ประกอบไปด้วยผกั/ผลไม้เป็นหลกั 11 
น า้จากสมนุไพร น า้ที่มสีมนุไพรเป็นส่วนประกอบ หรือเคร่ืองด่ืมชาเพื่อสขุภาพ ที่เติม

สารให้ความหวานทีใ่ห้พลงังาน 
12 

นมจากถัว่/ธัญพืช นมจากถัว่/ธัญพืช ที่เติมสารให้ความหวานที่ให้พลงังาน 13 

นมปรุงแต่งรส นมววั ที่เติมสารให้ความหวานที่ให้พลงังาน 14 
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การสรุปการค านวณปริมาณน า้ตาล 
 

น า้ตาลที่ได้รับจากน า้หวาน            ค านวณได้ ................................. กรัม ต่อ สปัดาห์ 
น า้ตาลที่ได้รับจากน า้อดัลม       ค านวณได้ .................................. กรัม ต่อ สปัดาห์ 
น า้ตาลที่ได้รับจากเคร่ืองด่ืมเกลือแร่ 

ให้พลงังาน/เคร่ืองด่ืมชูก าลงั ค านวณได้ .................................. กรัม ต่อ สปัดาห์ 
น า้ตาลที่ได้รับจากเคร่ืองด่ืมกาแฟ              ค านวณได้ .................................. กรัม ต่อ สปัดาห์ 
น า้ตาลที่ได้รับจากเคร่ืองด่ืมชาเขียว    ค านวณได้ .................................. กรัม ต่อ สปัดาห์ 
น า้ตาลที่ได้รับจากนมเปรีย้ว/โยเกิร์ต 

พร้อมด่ืมปรุงแต่งรส  ค านวณได้ .................................. กรัม ต่อ สปัดาห์ 
น า้ตาลที่ได้รับจากน า้ผัก/ผลไม้ ค านวณได้ .................................. กรัม ต่อ สปัดาห์ 
น า้ตาลที่ได้รับจากน า้จากสมนุไพร ค านวณได้ .................................. กรัม ต่อ สปัดาห์ 
น า้ตาลที่ได้รับจากนมจากถั่ว/ธัญพืช ค านวณได้ .................................. กรัม ต่อ สปัดาห์ 
น า้ตาลที่ได้รับจากนมปรุงแต่งรส  ค านวณได้ .................................. กรัม ต่อ สปัดาห์ 
 

รวมน า้ตาลท่ีได้รับจากเคร่ืองด่ืมทัง้หมด...............................กรัม ต่อ สปัดาห์ 
 
ดงันัน้  ปริมาณน า้ตาลที่ได้รับ........กรัม ต่อสปัดาห์  = ปริมาณน า้ตาลที่ได้รับต่อวนั.......... (กรัม) 

                     7 วนั 

เกณฑ์การประเมินปริมาณน า้ตาลที่ค านวณได้ มีดงันี ้
มากกว่าหรือเท่ากับ 24 กรัม หมายถึง กลุ่มเสี่ยงที่ควรได้รับการเฝ้าระวงั  
น้อยกว่า 24 กรัม หมายถึง กลุ่มปกติที่ควบคมุการบริโภคน า้ตาลได้ดี  
ทัง้นีเ้กณฑ์ดงักล่าวข้างต้นใช้ส าหรับผู้ที่มีสขุภาพแข็งแรง (Healthy people) ไม่รวมกลุ่ม

วยัรุ่นที่มีโรคประจ าตวัหรืออยู่ในภาวะเจ็บป่วย 
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เอกสารตัวอย่างการค านวณการบริโภค 
 

สถานการณ์ท่ี 1 ผู้ตอบบริโภคเคร่ืองด่ืม คร่ึงขวด/กระป๋อง/กล่อง ต่อครัง้ 
 สมมติให้ น.ส. เอ ด่ืมนมปรุงแต่งรสแบบกล่องเล็ก ใน 1 สัปดาห์ ด่ืมไป 2 ครัง้ ครัง้ละ 

คร่ึงกล่อง มีวิธีการค านวณดงันี ้  
จากแบบสอบถามพบว่า นมปรุงแต่งรสมีน า้ตาลเฉลี่ย 0.088 กรัมต่อมล. และมีขนาด

กล่องเล็กเฉลี่ย 198 มล. ด่ืมไปครัง้ละคร่ึงกล่อง จึงแทนค่าเป็น 0.5 และใน 1 สัปดาห์ ด่ืมไป 2 ครัง้ 
แทนค่าด้วย 2  

ดงันัน้ ปริมาณน า้ตาลที่ได้รับ = 0.088 x198x0.5x2 = 17.424 กรัม/สปัดาห์ 
สถานการณ์ท่ี 2 ผู้ตอบบริโภคเคร่ืองด่ืม 1 ขวด/กระป๋อง/กล่อง ต่อครัง้ 
สมมติให้ น.ส. เอ ด่ืมนมปรุงแต่งรสแบบกล่องเล็ก ใน 1 สัปดาห์ ด่ืมไป 3 ครัง้ ครัง้ละ    

1 กล่อง มีวิธีการค านวณดงันี ้
จากแบบสอบถามพบว่า นมปรุงแต่งรสมีน า้ตาลเฉลี่ย 0.088 กรัมต่อมล. และมีขนาด

กล่องเล็กเฉลี่ย 198 มล. ด่ืมไปครัง้ละ 1 กล่อง จึงแทนค่าเป็น 1 และใน 1 สัปดาห์ ด่ืมไป 3 ครัง้ 
แทนค่าด้วย 3  

ดงันัน้ ปริมาณน า้ตาลที่ได้รับ = 0.088 x198x1x3 = 52.272 กรัม/สปัดาห์ 
สถานการณ์ท่ี 3 ผู้ตอบบริโภคเคร่ืองด่ืม มากกว่า 2 ขวด/กระป๋อง/กล่อง ต่อครัง้ 
สมมติให้ น.ส. เอ ด่ืมนมปรุงแต่งรสแบบกล่องเล็ก ใน 1 สัปดาห์ ด่ืมไป 8 ครัง้ ครัง้ละ     

3 กล่อง มีวิธีการค านวณดงันี ้
จากแบบสอบถามพบว่า นมปรุงแต่งรสมีน า้ตาลเฉลี่ย 0.088 กรัมต่อมล. และมีขนาด

กล่องเล็กเฉลี่ย 198 มล. ด่ืมไปครัง้ละ 3 กล่อง จึงแทนค่าเป็น 3 และใน 1 สัปดาห์ด่ืมไป 8 ครัง้ 
แทนค่าด้วย 8  

ดงันัน้ ปริมาณน า้ตาลที่ได้รับ = 0.088 x198x3x8 = 418.176 กรัม/สปัดาห์ 
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กราฟ Bland Altman Plot ของการทดสอบ Critirien validity 
ของวิธีการจดบันทึก กับ THASSI เวอร์ชัน 3  

 

 
 

Coefficientsa 
Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) -0.207 0.182  -1.141 0.263 

mean 0.116 0.096 0.223 1.210 0.236 

a. Dependent Variable: diff 

 
เมื่อน าข้อมูลดิบมาแปลงโดยใช้ log 10 พบว่าข้อมูลมีการแจกแจงแบบปกติ  มีค่า 

Mean=0.0095 แ ล ะ ค่ า  SD = 0.16629  ค า น วณ ค่ า  Upper line = (SD x 1.96)+mean = 
0.335428 และค่า Lower line = mean – (SD x 1.96) = -0.31643  

เมื่อพิจารณาจากกราฟ พบว่า มีค่า Mean difference เท่ากับ 0.00951 ข้อมูลมากกว่า
ร้อยละ 50 อยู่ในช่วง ± 1.96 SD (-0.31643  ถึง 0.335428) แสดงว่ามีความสอดคล้องของทัง้สอง
วิธี และพบว่าในตาราง Coefficients มีค่า Sig = 0.236 แสดงถึงไม่มี bias 

 


	บทคัดย่อภาษาไทย
	บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
	ประกาศคุณูปการ
	สารบัญ
	สารบัญตาราง
	สารบัญภาพ
	บทที่ 1  บทนำ
	ความเป็นมาของปัญหา
	คำถามงานวิจัย
	จุดมุ่งหมายของงานวิจัย
	ขอบเขตของงานวิจัย
	นิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการ

	บทที่ 2  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
	ความหมายของเครื่องดื่มรสหวานที่มีน้ำตาล (Sugar-sweetened beverages: SSB)
	สถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มรสหวานที่มีน้ำตาล
	นโยบายเกี่ยวกับการบริโภคน้ำตาลของแต่ละประเทศ
	คำแนะนำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลดการบริโภคเครื่องดื่มรสหวานที่มีน้ำตาล
	ผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มรสหวานที่มีน้ำตาล
	ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคเครื่องดื่มรสหวานที่มีน้ำตาลในวัยรุ่นถึงผู้ใหญ่ตอนต้น
	การสำรวจปริมาณน้ำตาลในเครื่องดื่ม
	วิธีการวัดการบริโภคอาหารและเครื่องดื่ม (Dietary assessment methodology)
	ความสำคัญของเครื่องมือวัดการบริโภคเครื่องดื่มรสหวานที่มีน้ำตาล
	การวัดการบริโภคเครื่องดื่มรสหวานที่มีน้ำตาล
	การเฝ้าระวังการบริโภคเครื่องดื่มรสหวานที่มีน้ำตาลในประเทศไทย
	การพัฒนาเครื่องมือ (Scale development)
	กรอบแนวคิดของงานวิจัย

	บทที่ 3  วิธีดำเนินการวิจัย
	รูปแบบการวิจัย
	ขั้นตอนการวิจัย

	บทที่ 4  ผลการวิจัย
	ผลการวิจัยระยะที่ 1 การสำรวจข้อมูลเครื่องดื่มรสหวานที่มีน้ำตาลที่มีจำหน่ายในประเทศไทย
	ผลการวิจัยระยะที่ 2 การพัฒนาเครื่องมือจากข้อมูล SSB ที่สำรวจได้
	ผลการวิจัยระยะที่ 3 การทดสอบคุณภาพเครื่องมือที่ได้จากระยะที่ 2

	บทที่ 5  บทสรุป
	อภิปรายผลการวิจัย
	จุดแข็งของงานวิจัย
	ข้อจำกัดของงานวิจัย
	บทสรุป
	ข้อเสนอแนะการวิจัย

	บรรณานุกรม
	ภาคผนวก

