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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
จากรายงานสุขภาพของคนไทยป พ.ศ. 2558 ของสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพ
แหงชาติ ไดมีรายงานวา ประชากรของประเทศไทยมีอายุเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากในชวงระยะเวลา 20 ปที่ผาน
มา ขอมูลขององคการอนามัยโลก ป พ.ศ. 2557 แสดงขอมูลอายุเฉลี่ยของประชากรไทยวา ป พ.ศ.
2533 ประชากรไทยมีอายุเฉลี่ย 69 ป ในป พ.ศ. 2555 ประชากรไทยมีอายุเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเปน 75 ป แต
การที่มีอายุยืนขึ้นนั้นไมสามารถบอกไดวาจะมีสุขภาพดีเสมอไป การที่ประชาชนมีอายุยืนขึ้นอาจมาจาก
การแพทยที่พัฒนา ทําใหคนที่มีโรคประจําตัวรูจักดูแลตัวเอง หรือคนที่เจ็บปวยรุนแรงอาจไมเสียชีวิตแต
เปนผูปวยติดเตียง ดังนั้น นอกจากการมีชีวิตที่ยืนยาวแลวจะตองมีชีวิตอยูอยางสุขภาพดีดวย และจาก
การเปรียบเทียบขอมูลปที่มีอายุเฉลี่ยกับปที่มีอายุสุขภาพดี ขององคการอนามัยโลกป พ.ศ. 2557 พบวา
ประชากรไทยใชชีวิตอยูโดยมีสุขภาพไมดีประมาณ 9 ป จากขอมูลภาระโรคป พ.ศ. 2555 ประชากร
ไทยเจ็บปวยดวยกลุมโรคไมติดตอสูงที่สุด รองลงมาคือ กลุมโรคติดเชื้อ ความผิดปกติแตกําเนิดและ
ภาวะโภชนาการ และนอยที่สุดคือ การบาดเจ็บ ประชากรไทยเพศชายที่เจ็บปวยทัง้ หมดเปนโรคไมติดตอ
มากถึงรอยละ 64 ประชากรไทยเพศหญิงที่เจ็บปวยทั้งหมดเปนโรคไมติดตอรอยละ 76 ประชากรที่
เจ็บปวยดวยโรคไมติดตอ สวนใหญเปนโรคหัวใจ เบาหวาน และความดันโลหิตสูง(1)
โรคไมติดตอ นอกจากจะสงผลตอประชากรไทยที่เจ็บปวยใหสูญเสียปสุขภาวะหรือ
ระยะเวลาที่สุขภาพดี ยังสงผลตอการเจ็บปวยพิการและเสียชีวิตกอนวัยอันควร จากรายงานภาระโรค
และการบาดเจ็บของประชากรไทยป พ.ศ. 2556 พบวาคนไทยสูญเสียปสุขภาพจากการเจ็บปวย พิการ
และเสียชีวิตกอนวัยอันควรรวมกันแลวมากกวา 15 ลานป โดยสาเหตุจากการเสียชีวิตกอนวัยอันควรทํา
ใหสูญเสียปสุขภาวะมากถึง 10 ลานป เมื่อคิดเปนมูลคาทางเศรษฐกิจของการสูญเสียปสุขภาวะของคน
ไทย พบวาสูญเสียมากกวา 9 แสนลานบาท ประกอบดวย คารักษาพยาบาล สูญเสียงานและ
ทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพจากการตายกอนวัยอันควร การขาดงานของผูปวยและผูดูแล คาเดินทางและ
คาใชจายในสถานพยาบาลที่ผูปวยตองจายสมทบ สาเหตุหลักของการสูญเสียปสุขภาวะนั้นมาจากการ
เจ็บปวยดวยโรคไมติดตอ แจกแจงได 4 โรคสําคัญ ดังนี้ โรคมะเร็ง เบาหวาน ระบบหายใจเรื้อรัง และ
โรคหัวใจและหลอดเลือด จากขอมูลของป พ.ศ. 2552 ใชเปนฐานอางอิงการแกไขปญหาโรคไมติดตอ 4
โรคหลักของประชากรไทย คือ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน และโรคระบบ
ทางเดินหายใจวา ควรลดอัตราการเสียชีวิตกอนวัยอันควรลง 25% คือ จาก 343.1 รายตอแสน
ประชากร ลดลงเหลือ 257.3 ราย ในป พ.ศ. 2568 แตจากขอมูลที่ผานมาพบวาอัตราการตายยังคง
เพิ่มขึ้น ป พ.ศ. 2556 มีอัตราผูเสียชีวิตกอนวัยอันควร 355.3 รายตอแสนประชากร ความชุกของการ
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เจ็บปวยและพฤติกรรมเสี่ยงทีจ่ ะนําไปสูการเจ็บปวยดวยโรคไมติดตอของประชากรไทยยังไมมีแนวโนม
ลดลง(2)
จากรายงานการสํารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจรางกาย ครั้งที่ 5 ป พ.ศ.
2557 พบวา ประชากรไทยอายุตั้งแต 15 ปขึ้นไปมีความดันโลหิตสูงรอยละ 24.7 และเบาหวานรอยละ
8.9 ซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับผลการสํารวจสุขภาพ ครั้งที่ 4 เชนเดียวกับผลการสํารวจความชุกของภาวะ
น้ําหนักเกินเกณฑและอวน ที่พบวามีความชุกเพิ่มขึน้ เปนรอยละ 37.5 และ 10.9 ซึ่งสามารถอธิบายไดวา
มาจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารไมเหมาะสมและมีกิจกรรมทางกายไมเพียงพอเพิ่มขึ้น(2)
โดยการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ป พ.ศ. 2529, 2547 และ พ.ศ.
2556 ของสํานักงานสถิติแหงชาติ เรื่องพฤติกรรมการบริโภค พบวา วิถีชีวิตของคนไทยไดเปลี่ยนแปลง
ไป โดยแสดงออกเปนพฤติกรรมการบริโภคอาหารนอกบานและการซื้อของออนไลนเพิ่มขึ้น คนไทยยุค
ปจจุบัน (ป พ.ศ. 2556) มีสัดสวนคาใชจายนอย เมื่อเทียบกับสัดสวนคาใชจายของคนไทยในอดีต (ป
พ.ศ. 2529 และ พ.ศ. 2547) สัดสวนคาใชจายตอรายไดของป พ.ศ. 2529 รอยละ 66.6 สัดสวน
คาใชจายตอรายไดของป พ.ศ. 2547 รอยละ 69.0 สัดสวนคาใชจายตอรายไดของป พ.ศ. 2556 รอย
ละ 51.0 เมื่อมาดูรายละเอียดคาใชจายที่ใชในประชากรไทยแตละยุค เปนที่นาสังเกตวาคนไทยยุค
ปจจุบัน (ป พ.ศ. 2556) มีสัดสวนคาใชจายดานอาหารสูงถึงรอยละ 77 ซึ่งเพิ่มขึ้นเกือบ 2 เทาจากอดีต
(ป พ.ศ. 2529 มีสัดสวนคาใชจายดานอาหารรอยละ 46, ป พ.ศ. 2547 สัดสวนคาใชจายดานอาหาร
อยูที่รอยละ 40) จากขอมูลที่ไดจากการเก็บสถิติคาดวาสาเหตุที่คาใชจายดานอาหารเพิ่มขึน้ มาจาก
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของคนไทยเปลี่ยนไป ลักษณะการดําเนินชีวิตของคนยุคใหมมีการปรุงอาหาร
กินเองลดลง แตการกินอาหารนอกบานหรือการกินอาหารสําเร็จรูปเพิ่มขึ้น ดังนั้น คาใชจา ยดานอาหาร
จึงเพิ่มขึ้น และนอกจากนี้ยังพบวา คนในชนบทมีคาใชจายในการกินอาหารนอกบานและกินอาหาร
สําเร็จรูปเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วในระยะเวลาไมนาน ในยุคอดีต (ป พ.ศ. 2529) คาใชจายดานการกิน
อาหารนอกบานของคนที่อาศัยในเขตเมืองมากกวาคนที่อาศัยในเขตชนบท 8.3 เทา สวนคาใชจายในการ
ซื้ออาหารสําเร็จรูปของคนเมืองมากกวาคนชนบทถึง 11.6 เทา แตในยุคปจจุบันนี้ (ป พ.ศ. 2556)
คาใชจายการกินอาหารนอกบานและอาหารสําเร็จรูปของคนในเขตเมืองมากกวาคนในชนบทอยู 2.6 เทา
และ 2.3 เทา ตามลําดับ ซึ่งแสดงใหเห็นวาคนที่อยูอาศัยในเขตเมืองกับคนที่อยูอาศัยในเขตชนบทมี
ลักษณะพฤติกรรมการบริโภคที่ใกลเคียงกันมากขึน้ (3)
จากขอมูลของสํานักงานสถิติแหงชาติ พ.ศ. 2556 พบวา รอยละของประชากรไทยอายุ
6 ปขึ้นไป กินอาหารที่มีไขมันสูง 1-2 วัน/สัปดาห สูงถึงรอยละ 48.1, กินอาหารกลุมขนมกรุบกรอบหรือ
ขนมกินเลนรอยละ 50.7, กินอาหารกลุมอาหารสําเร็จรูปมากถึงรอยละ 47.8 ซึ่งปจจุบันนีจ้ ะพบอาหาร
กลุมสําเร็จรูป อาหารแชแข็งหรืออาหารพรอมปรุงแชเย็นตามรานคาทั่วไป ซึ่งกิน 1-2 วัน/สัปดาหสูงถึง
รอยละ 38.6 และประเภทน้ําอัดลมหรือเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอลที่มีรสหวานพบวาดื่มมากถึงรอยละ
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41.7 และ 36.4 สิ่งที่คนสวนใหญตัดสินใจเลือกซื้ออาหารมากที่สุดคือ รสชาติ รองลงมาคือ ความ
สะอาดและความชอบ ลําดับตอไปคือ อยากกิน คุณคาทางโภชนาการ ความสะดวกรวดเร็ว และสุดทาย
คือ ราคา(4,5)
จากขอมูลสุขภาพและลักษณะพฤติกรรมการบริโภคขางตนนี้จึงไดจัดทําโครงการวิจัยผลของ
โปรแกรมการสงเสริมการใชฉลากอาหารตอความรู เจตคติ และการใชฉลากอาหารของชุมชน
วัตถุประสงคเพื่อใหความรู สรางเจตคติ และเสริมสรางพฤติกรรมการอานฉลากอาหาร โดยนําเสนอ
ความรูดานโภชนาการเปนชวงวัยผูใหญ เพิ่มความรูและขอมูลใหมดานฉลากอาหาร ฉลากโภชนาการ
ฉลากหวาน มัน เค็ม ฉลาก GDA และสัญลักษณโภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” นอกเหนือจากความรู
ดานฉลากและโภชนาการ ยังมีกิจกรรมสัมภาษณบุคคลตนแบบเพื่อใหทราบความเสี่ยงจากการบริโภค มี
กิจกรรมใหผูเขารวมโครงการนําบรรจุภัณฑอาหาร เครื่องดื่มหรือเครื่องปรุงรสทีใ่ ชหรือที่รับประทานนํา
มารวมกิจกรรม เพื่อเปนการฝกฝนประสบการณในการพิจารณาขอมูลโภชนาการที่อยูบนฉลาก สามารถ
อานและใชประโยชนจากการอานฉลาก โดยวิเคราะหจากขอมูลบนฉลากอาหารและฉลากโภชนาการ ซึ่ง
มีความคาดหวังวาผูเขารวมโปรแกรมนีจ้ ะไดรับความรูท ถี่ ูกตองเกี่ยวกับฉลากอาหาร ฉลากโภชนาการ
ฉลาก GDA และสัญลักษณโภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” เขาใจขอมูลบนฉลากอาหารและใชใหเกิด
ประโยชน เพื่อเสริมสรางและสงเสริมสุขภาพของตนเอง
1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของโปรแกรมการสงเสริมการใชฉลากอาหาร วามีผลตอระดับ
ความรูของการอานฉลากอาหาร เจตคติที่ดีตอฉลากอาหาร พฤติกรรมการอานฉลากและการใช
ประโยชนจากขอมูลบนฉลากอาหารของกลุมเปาหมาย
1.3 สมมติฐานการวิจัย
กลุมทดลอง ภายหลังการไดรับโปรแกรมการสงเสริมการใชฉลากอาหาร จะมีระดับความรู
ของการอานฉลากอาหาร เจตคติที่ดีตอฉลากอาหาร พฤติกรรมการอานฉลากและการใชประโยชน
จากขอมูลบนฉลากอาหารเพิ่มมากขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
1.4 ขอบเขตงานวิจัย
กลุมตัวอยางที่เก็บขอมูล คือ ผูที่อาศัยอยูในเขตพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เปน
ระยะเวลาไมนอยกวา 6 เดือน
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1.5 นิยามศัพทที่ใชในการวิจัย
ฉลากอาหาร หมายถึง ฉลาก รูป รอยประดิษฐ เครือ่ งหมาย หรือขอความใดๆ ทีแ่ สดง
ไวที่อาหาร ภาชนะบรรจุหรือหีบหอของภาชนะที่บรรจุอาหาร แผนพับและฉลากบนขวด ซึ่งรวมไปถึง
ฉลากโภชนาการแบบเต็ม แบบยอและฉลาก GDA
ฉลากโภชนาการแบบเต็มและแบบยอ หมายถึง ฉลากอาหารที่มีการแสดงขอมูล
โภชนาการของอาหารนั้นอยูในกรอบสี่เหลี่ยม ซึ่งระบุรายละเอียดของชนิดและปริมาณสารอาหารทีม่ ีใน
อาหารนั้นไว
ขอมูลโภชนาการ หมายถึง ขอมูลของชนิดและปริมาณสารอาหารที่จะไดรับจากการ
บริโภคอาหารชนิดนั้นๆ
ฉลาก GDA หมายถึง Guideline Daily Amounts หรือฉลากหวาน มัน เค็ม เปน
ฉลากโภชนาการรูปแบบหนึ่ง มีขนาดเล็ก ซึ่งแสดงขอมูลพลังงาน น้ําตาล ไขมัน และโซเดียม ที่จะไดรับ
เมื่อบริโภคอาหารหมดทั้งบรรจุภัณฑ โดยคาพลังงานแสดงหนวยเปนกิโลแคลอรี น้ําตาลแสดงหนวยเปน
กรัม ไขมันแสดงหนวยเปนกรัม และโซเดียมแสดงหนวยเปนมิลลิกรัม โดยจะปรากฏอยูที่ฉลากบริเวณ
ดานหนาบรรจุภัณฑ
สัญลักษณโภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” หรือ (Healthier Choice) หมายถึง
เครื่องหมายแสดงทางเลือกสุขภาพที่ใหกับอาหารบางกลุม ที่มีสารอาหารตามเกณฑที่คณะอนุกรรมการ
พัฒนาและสงเสริมการใชสัญลักษณโภชนาการอยางงายกําหนด ชวยใหผูบริโภคสามารถตัดสินใจเลือก
ซื้ออาหาร เพื่อเปนสวนหนึ่งของการมีภาวะโภชนาการที่เหมาะสม
ประโยชนของฉลากอาหาร หมายถึง การไดรับผลกระทบในดานดีจากการอานฉลาก
อาหารกอนซื้อและกอนกิน ซึ่งขอมูลบนฉลากอาหารสามารถชวยใหเลือกซื้ออาหารไดตรงตามความ
ตองการและไดอาหารที่มีคุณภาพ เชน ซื้ออาหารถูกชนิด ซื้ออาหารที่ยังไมหมดอายุ รูสวนประกอบของ
อาหาร รูปริมาณที่ควรบริโภค รูปริมารสารอาหารที่จะไดรับจากการกินอาหารชนิดนั้น ๆ เปนตน
โปรแกรมการสงเสริมการใชฉลากอาหาร หมายถึง โปรแกรม “การสงเสริมการใช
ฉลากอาหารตอความรู เจตคติ และการใชฉลากอาหารของชุมชน” ซึ่งเปนโปรแกรมที่ทําขึ้นเพื่อสงเสริม
ใหคนในชุมชนไดเรียนรูการอานฉลากอาหารและเขาใจขอมูลบนฉลากอาหารอยางถูกตอง
ขอมูลทั่วไป หมายถึง ขอมูลทั่วไปของผูทําแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ อายุ วัน/
เดือน/ปเกิด โรคประจําตัว ประวัติครอบครัว ไดแก ประวัตกิ ารเจ็บปวยของคนในครอบครัว และ
แบบสอบถามพฤติกรรมบริโภคอาหารที่มีฉลากอาหาร
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ความรูดานฉลากอาหาร หมายถึง รูวิธีอานขอมูลบนฉลากอาหารโภชนาการแบบเต็ม
แบบยอและฉลาก GDA แลวเขาใจความหมายถูกตอง
เจตคติตอฉลากอาหาร หมายถึง ความคิด ทัศนคติ ความเชื่อถือ การใหความสําคัญกับ
ฉลากอาหารและขอมูลบนฉลากอาหาร รวมถึงสัญลักษณโภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ”
พฤติกรรมการใชฉลากอาหาร หมายถึง การอานขอมูลบนฉลากอาหารชนิดตาง ๆ
ตั้งแตชื่อสินคา วัน/เดือน/ปที่ผลิต วัน/เดือน/ปที่หมดอายุ ขอมูลผูผลิต/นําเขา สถานที่ผลิต ปริมาณที่
บรรจุ เลขสารบบอาหาร สวนประกอบ ปริมาณพลังงานและสารอาหารทีไ่ ดรับจากการบริโภคอาหารนั้น
กลุมโรค NCDs (Non-communicable diseases) หรือกลุมโรคไมติดตอเรื้อรัง
หมายถึง กลุมโรคที่ไมไดปวยจากการติดเชื้อ ไมมีเชื้อโรคเปนพาหะนําโรค ไมสามารถเจ็บปวยจากการ
ติดโรคจากผูอื่น และเมื่อปวยแลวจะตองใชเวลารักษา ฟน ฟูยาวนาน ในบางคนที่ปวยอาจจะตองรักษาไป
ตลอดชีวิต หนึ่งในสาเหตุของการเกิดโรคมาจากพฤติกรรมการกินอาหารหวานจัด เค็มจัด อาหารที่มี
ไขมันสูง เปนตน
กลุมตัวอยาง หมายถึง ประชากรทีอ่ าศัยอยูในพื้นที่ เทศบาลเมืองเชียงราย จังหวัด
เชียงราย และมีลักษณที่เปนไปตามเกณฑการคัดเขารวมโครงการ โดยจะตองอาศัยอยูในพื้นที่ที่ดําเนิน
โครงการไมนอยกวา 6 เดือน
กลุมทดลอง หมายถึง กลุมตัวอยางที่ไดทําแบบสอบถาม เขารับการตรวจรางกาย
เบื้องตนและไดรับโปรแกรมสงเสริมการใชฉลากอาหาร
กลุมควบคุม หมายถึง กลุม ตัวอยางที่ไมไดรับโปรแกรมสงเสริมการใชฉลากอาหาร แต
ไดทําแบบสอบถามและเขารับการตรวจรางกายเบื้องตนเทานั้น
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1.6 กรอบแนวคิดการวิจยั
ตัวแปรตน
โปรแกรมสงเสริมการใชฉลากอาหารสงผลตอ
ความรู เจตคติ และการใชฉลากอาหารของชุมชน
เนื้อหา ประกอบดวย ปริมาณสารอาหารที่ควร
บริโภคตอวัน วิธีการอานฉลากอาหาร ฉลาก
โภชนาการ การใชประโยชนจากขอมูลบนฉลาก
อาหาร พฤติกรรมการบริโภคอาหารมีผลตอสุขภาพ
รูปแบบกิจกรรม ประยุกตใชแนวความคิดการ
สงเสริมสุขภาพดวยตนเอง (Health Promotion)
รวมกับการดําเนินกิจกรรมตามทฤษฎีเกี่ยวกับ
ความสัมพันธระหวางความรู เจตคติและพฤติกรรม
เพื่อสรางเสริมพฤติกรรมการเลือกบริโภคอาหารให
เหมาะสม ซึง่ เกิดจากไดรบั ความรูท ี่ถูกตอง จึงเกิด
เจตคติทดี่ ีตอการใชฉลากอาหาร ฉลากโภชนาการ
และสุดทายเกิดเปนพฤติกรรมการเลือกบริโภค
อาหารซึ่งมีผลตอสุขภาพรางกาย โดยมีกจิ กรรมใน
การใหความรู ดังนี้ 1) บรรยายความรูดาน
สารอาหาร โภชนาการและการใชประโยชนจาก
ขอมูลบนฉลาก 2) ชมสื่อใหความรู 3) สัมภาษณ
บุคคลตนแบบ 4) ตอบปญหาเกี่ยวกับการเลือก
บริโภคอาหารใหเหมาะสมกับสุขภาพ 5) เขาฐานทํา
กิจกรรมเกี่ยวกับการเลือกบริโภคใหเหมาะสม โดย
วิเคราะหจากขอมูลบนบรรจุภัณฑที่ให 6) ทําแบบ
บันทึกการบริโภค และ 7) กิจกรรมสงเสริมการเลือก
บริโภคใหเหมาะสม โดยวิเคราะหผลิตภัณฑอาหาร
เครื่องปรุงรสและเครือ่ งดื่ม ที่คนในชุมชนนํามารวม
กิจกรรม
ลักษณะกิจกรรม การบรรยายความรู แสดงสื่อวีดิ
ทัศน แสดงคลิป Motion Infographic เกมตอบ
คําถาม ฝกวิเคราะหขอมูลบนฉลากอาหารและฉลาก
โภชนาการ ฝกวิเคราะหขอมูลดานโภชนาการ

ตัวแปรตาม
ดานความรู
 ความรูในการเลือกบริโภคเพิ่มขึ้น
 เขาใจวิธอี านฉลากโภชนาการแบบเต็ม แบบยอ
และฉลาก GDA อยางถูกตอง
 เขาใจขอมูลและประโยชนของสัญลักษณ
โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” ทีอ่ ยูบนฉลาก
อาหารอยางถูกตอง

ดานเจตคติ
 ฉลากอาหารมีความสําคัญ
 ขอมูลของสารอาหารและพลังงานบนฉลาก
โภชนาการมีความสําคัญ
 ควรบริโภคตามฉลากโภชนาการแนะนํา
 รับรูโ อกาสเสี่ยงจากการบริโภคเพิ่มขึ้น
 ผลิตภัณฑอาหารที่มีสัญลักษณโภชนาการ
“ทางเลือกสุขภาพ” (Healthier Choice) เปน
อาหารที่ดตี อ สุขภาพและชวยใหงายตอการ
เลือกซือ้

ดานพฤติกรรม
 อานขอมูลบนบรรจุภัณฑกอ นซื้อ เชน ฉลาก
โภชนาการ ฉลาก GDA (ฉลากหวาน มัน
เค็ม) สัญลักษณโภชนาการ “ทางเลือก
สุขภาพ” (Healthier Choice)
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บทที่ 2
ทบทวนวรรณกรรม
การทบทวนวรรณกรรมประกอบดวย
2.1 สถานการณโรคNCDs ของประเทศไทย
2.1.1 โรคไมติดตอเรื้อรังNCDs
2.1.2 สาเหตุของโรคNCDs
2.2 สถานการณบริโภคอาหารของคนไทย
2.2.1 พฤติกรรมการบริโภคอาหารของคนไทย
2.2.2 ภาวะโภชนาการ
2.3 ทฤษฎีและแนวคิดในการดําเนินโครงการ
2.3.1 ทฤษฎีเกี่ยวกับความรู ทัศนคติ และพฤติกรรม (KAP)
2.3.2 แนวคิดการสรางเสริมสุขภาพ (Health Promotion)
2.4 สารอาหารและโภชนาการ
2.4.1 อาหารหลัก 5 หมู
2.4.2 ธงโภชนาการ
2.4.3 ปริมาณสารอาหารที่ควรบริโภคตอวัน
2.5 การอานฉลากอาหารและฉลากโภชนาการ
2.5.1 ฉลากอาหาร
2.5.2 ฉลากโภชนาการ
2.5.3 ฉลาก GDA
2.5.4 สัญลักษณโภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ”
2.6 โครงการที่เกี่ยวของ
2.6.1 ผลของโปรแกรมสงเสริมการอานฉลากโภชนาการของขนมขบเคี้ยวและเครื่องดื่มตอ
ความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมการอานฉลากโภชนาการ ในนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 5-6
2.6.2 ผลของการใหความรูเรื่องฉลากโภชนาการตอความรู พฤติกรรมและทัศนคติใน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดพะเยา
2.6.3 ความรู ทัศนคติ และการปฏิบัติเกี่ยวกับโภชนาการ และขอมูลโภชนาการบนฉลาก
โภชนาการของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎรธานี
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2.1 สถานการณโรคไมติดตอเรือ้ รังของประเทศไทย
2.1.1 โรคไมติดตอเรือ้ รัง (NCDs)
Non-communicable diseases (NCDs) หรือ กลุมโรคไมติดตอ ประกอบดวยโรค
หลัก คือ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็ง โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง และโรคเบาหวาน เปน
สาเหตุของการเสียชีวิตของประชากรโลก 38 ลานคนทั่วโลกตอป คิดเปนสัดสวนรอยละ 68 ของ
สาเหตุการตาย ของประชากรโลกทั้งหมด (ป พ.ศ. 2555) ประชากรมากกวา 16 ลานคนที่
เสียชีวิตกอนอายุ 70 ป ถือวาเปนการตายกอนวัยอันควร ซึ่งกลุมประเทศที่ประสบกับปญหาการ
ตายกอนวัยอันควรของประชากรของประเทศ คือ กลุมประเทศที่มีรายไดต่ําและปานกลาง ซึ่ง
สัดสวนของผูเสียชีวิตกอนวัยอันควรมากถึงรอยละ 82 ไดสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศนั้น(5)
จากรายงานภาระโรคและการบาดเจ็บของประชากรไทยป พ.ศ. 2556 พบวาคน
ไทยสูญเสียปสุขภาพจากการเจ็บปวย พิการและเสียชีวิตกอนวัยอันควรมากถึง 15.3 ลานป โดย
สาเหตุจากการเสียชีวิตกอนวัยอันควรทําใหสูญเสียปสุขภาพมากถึง 10 ลานป จากการอยูอยาง
เจ็บปวยหรือพิการ 5.3 ลานป เมื่อคิดเปนมูลคาทางเศรษฐกิจของการสูญเสียในปสุขภาพของคน
ไทย พบวาสูญเสียมากกวา 930,053 ลานบาท จําแนกตามสาเหตุการสูญเสียปสุขภาพ ดังนี้
โรคไมติดติดตอ 6.6 แสนลานบาท กลุม โรคติดเชื้อ ความผิดปกติในมารดาและทารกแตกําเนิด
และภาวะโภชนาการบกพรอง 1.5 แสนลานบาท การบาดเจ็บ 1.2 ลานบาท ซึ่งกลุมผูปวยดวย
โรคไมติดตอจะตองเสียคาใชจาย ดังนี้ คารักษาพยาบาล สูญเสียงานและทรัพยากรที่มี
ประสิทธิภาพจากการตายกอนวัยอันควร การขาดงานของผูปวยและผูดูแล คาเดินทางและ
คาใชจายในสถานพยาบาลที่ผูปวยตองจายสมทบ สาเหตุหลักของการสูญเสียปสุขภาพนั้นมาจาก
การเจ็บปวยดวยโรคไมติดตอ 4 โรคสําคัญ ดังนี้ โรคมะเร็ง เบาหวาน ระบบหายใจเรื้อรัง และ
โรคหัวใจและหลอดเลือด มูลคาการสูญเสียทางเศรษฐกิจแบงตามรายโรค ไดดังนี้ โรคมะเร็ง 1.2
แสนลานบาท เบาหวาน 0.4 แสนลานบาท ระบบทางเดินหายใจเรือ้ รัง 0.3 แสนลานบาท หัวใจ
และหลอดเลือด 1.2 แสนลานบาท และจากขอมูลของป พ.ศ. 2552 พบวามีอัตราการเสียชีวิต
กอนวัยอันควร 343.1 รายตอแสนประชากร ดังนั้นสํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวาง
ประเทศ ไดนําแนวทาง 9 เปาหมายของการควบคุมปองกันโรคไมติดตอระดับโลกมาใชสําหรับ
ประเทศไทย เพื่อแกไขปญหาโรคไมติดตอ 4 โรคหลักของประชากรไทย คือ ลดอัตราตายกอนวัย
อันควรจากโรคไมติดตอ 25% จัดระบบบริการสุขภาพ ใหผูที่มีความเสี่ยงเปนโรคหัวใจ ภาวะ
หัวใจขาดเลือดและโรคหลอดเลือดสมอง จะตองไดรบั ยาเพื่อปองกัน 50% จะตองมียาที่จําเปน
สําหรับการรักษาโรคไมติดตอเรื้อรัง รวมถึงมีเทคโนโลยีขั้นพื้นฐานครอบคลุม รอยละ 80 และลด
ปจจัยเสี่ยงทางพฤติกรรมและชีววิทยา คือ ลดการบริโภคแอลกอฮอล เพิ่มการมีกิจกรรมให
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เพียงพอ ลดการบริโภคโซเดียม ลดการสูบบุหรี่ ลดภาวะความดันโลหิตสูง ลดภาวะเบาหวานและ
อวนไมใหเพิ่มขึ้น
แตจากรายงานการสํารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจรางกาย ครั้งที่ 5 ป
พ.ศ. 2557 พบวา ประชากรไทยอายุตั้งแต 15 ปขึ้นไปมีความดันโลหิตสูงรอยละ 24.7 และ
เบาหวานรอยละ 8.9 ซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับผลการสํารวจสุขภาพ ครั้งที่ 4 เชนเดียวกับผลการ
สํารวจความชุกของภาวะน้ําหนักเกินเกณฑและอวน ที่พบวามีความชุกเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 37.5
และ 10.9 (2)
2.1.2 สาเหตุของโรคNCDs
กลุมโรคไมติดตอเรื้อรัง หรือ Non-Communicable diseases ( NCDs ) คือโรคที่
เปนโดยไมไดมีสาเหตุมาจากการติดเชื้อ หรือไมไดเกิดจากเชื้อโรคเปนเหตุ ไมสามารถติดตอกันได
จากการสัมผัส ไมมีพาหะนําโรค แตสาเหตุของการปวยดวยกลุมโรคไมติดตอเรื้อรังนี้มาจาก
ลักษณะการใชชีวิต พฤติกรรมเสี่ยงที่กอใหเกิดโรคคือ การกินผักผลไมนอย การกินอาหารหวาน
จัด อาหารเค็มจัด อาหารที่มีไขมันสูงเปนประจํา สูบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล การขาดการออกกําลัง
กายหรือเคลื่อนไหวรางกายนอย และความเครียด(5)
2.2 สถานการณบริโภคอาหารของคนไทย
2.2.1 พฤติกรรมการบริโภคอาหารของคนไทย
ขอมูลจากสํานักสถิติแหงชาติ ไดทําการสํารวจพฤติกรรมการบริโภค พบวา ป พ.ศ.
2556 ประชากรอายุตั้งแต 6 ปขึ้นไป กินอาหารครบ 3 มื้อหลักรอยละ 88.0 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากป
พ.ศ.2548 อยูที่รอยละ 82.2 ป พ.ศ.2556 นี้ ชวงอายุ 6-14 ป เปนกลุมที่กินอาหารมื้อหลัก
ครบ 3 มื้อสูงที่สุด รอยละ 92.7 และกลุมที่กินอาหารครบ 3 มื้อนอยที่สุดคือ กลุมที่มชี วงอายุ
15-24 ป รอยละ 86.7
การกินอาหารวาง
พบวา 3 ใน 4 ของประชากรทีม่ ีอายุตั้งแต 6 ปขึ้นไปกินอาหารวาง รอยละ 79.3
โดยประชากรชวงอายุ 6-14 ป มีอัตราการกินอาหารวางสูงสุด รอยละ 89.8 รองลงมาเปนกลุม
ชวงอายุ 15-24 ป รอยละ 85.5 กลุมอายุ 25-59 ป รอยละ 77.6 และกลุมที่กินอาหารวางนอย
สุดคือกลุมชวงอายุ 60 ปขึ้นไป รอยละ 70.8 สาเหตุของการกินอาหารวางสูงสุดคือ อยากกิน
รอยละ 45.5 รองลงมาคือ กินเพราะหิว รอยละ 36.4 และกินเพราะเคยกินเปนประจํา รอยละ
18.0 และยังพบอีกวารูปแบบการกินอาหารวางเหมือนกันในกลุมอายุเดียวกัน
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รสชาติอาหารมื้อหลักที่กินเปนประจํา
คนสวนใหญกินอาหารรสจืดมากที่สุด รอยละ 39.9 รองลงมาเปนรสเผ็ดรอยละ
27.3 รสเค็มรอยละ 13.0 รสหวานรอยละ 11.2 และรสเปรี้ยวรอยละ 4.0 ในแตละชวงอายุจะกิน
อาหารรสชาติแตกตางกัน ดังนี้ กลุมชวงอายุ 6-14 ปจะกินอาหารรสจืดและหวาน รอยละ 55.8
และ 20.1 กลุมชวงอายุ 15-24 ป และ 25-59 ปจะชอบกินอาหารรสเผ็ดรอยละ 33.8 และ
33.0 สวนกลุมอายุ 60 ปขึ้นไปชอบกินรสจืดรอยละ 64.5
วิธีทําอาหารที่ทานเปนประจํา
ประชากรอายุตั้งแต 6 ปขึ้นไปกินอาหารดวยวิธีตมหรือลวกสุกมากที่สุด รอยละ
54.9 ถัดมาเปนวิธีการผัด รอยละ 25.4 ทอดรอยละ 11.0 ตุน/นึ่ง/อบ รอยละ 4.0 ปง/ยาง
รอยละ 3.0 ลวกแบบสุก ๆ ดิบ ๆ รอยละ 0.3 และวิธีอื่น ๆ รอยละ 1.3 จากการเก็บขอมูลพบวา
แตละภาคของประเทศนิยมปรุงอาหารแตกตางกัน คือ ภาคกลางและกรุงเทพมหานครจะมีการ
ปรุงอาหารดวยวิธีการผัดมากกวาภาคอื่น ๆ รอยละ 40 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือใชวิธีปง/ยาง
มากกวาภาคอื่น รอยละ 6.3
ความถี่ในการกินอาหารแตละกลุม
กลุมอาหารที่รางกายตองการเปนประจํา ไดแก เนื้อสัตว ผลิตภัณฑจากสัตว พบวา
กินตั้งแต 3วัน ขึ้นไปตอสัปดาหนั้นเปนสัดสวนสูงสุด รอยละ 70.8 ผักและผลไมสดกิน 3 วันตอ
สัปดาหขึ้นไปพบรอยละ 88.9
กลุมอาหารที่กินเพื่อเสริมสรางสุขภาพ เชน พวกผลิตภัณฑเสริมอาหาร วิตามินและ
แรธาตุ พบวามีคนกินรอยละ 19.1
อาหารกลุมที่สงผลเสียตอสุขภาพถากินในปริมาณที่สงู ไดแก อาหารที่มีไขมันสูง พบ
สูงสุดในความถี่ 1-2 ครั้งตอสัปดาห รอยละ 48.1 ไมกนิ เลย รอยละ 12.4 กลุมขนมกินเลนและ
ขนมกรุบกรอบกิน 1-2 ครั้งตอสัปดาห พบรอยละ 50.7
กลุม อาหารจานดวน กินอาหารกลุมสําเร็จรูป รอยละ 47.8 และพบอีกวาเปนอาหาร
สําเร็จรูปแชแข็งและอาหารพรอมปรุงแชเย็น กินสัปดาห 1-2 ครั้ง รอยละ 38.6
อาหารกลุมเครื่องดื่มประเภทน้ําอัดลม เครื่องดื่มที่มีรสหวานที่ไมมีแอลกอฮอล พบ
ดื่มรอยละ 63.6
พฤติกรรมการเลือกซื้ออาหาร
สิ่งที่คนสวนใหญตัดสินใจเลือกซื้ออาหารเปนอันดับแรก คือรสชาติ รอยละ 24.5
รองลงมาคือ ความสะอาด รอยละ 19.4 ความชอบ รอยละ 17.7 อยากกิน รอยละ 14.9 คุณคา
ทางโภชนาการ รอยละ 12.8 ความสะดวกรวดเร็วและราคา รอยละ 10 เมื่อแบงกลุมคนตามชวง
อายุ โดยทุกชวงอายุจะคํานึงถึงรสชาติมาเปนอันดับแรกในการตัดสินใจซื้ออาหาร กลุมชวงอายุ
6-14 ป มีเหตุผลรองลงมาในการตัดสินใจซื้ออาหารคือความชอบ รอยละ 23.7 กลุมชวงอายุ
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25-59 ป และ อายุ 60 ปขึ้นไป มีเหตุผลรองลงมาในการตัดสินใจคือความสะอาด รอยละ 20.5
และ 18.8(4)
2.2.2 ภาวะโภชนาการ
ภาวะโภชนาการ หมายถึง สภาวะรางกายที่เกิดจากพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
แบงไดเปน 2 ลักษณะ คือ ภาวะโภชนาการดี และภาวะโภชนาการไมดี
ภาวะโภชนาการดี คือ ภาวะรางกายที่ไดรับอาหารถูกตองตามหลักโภชนาการ
ไดรับสารอาหารในปริมาณที่เหมาะสมและเพียงพอตามแตละชวงวัย โดยสารอาหารที่ไดรับ
ชวยเสริมสรางสุขภาพรางกายใหสมบูรณ แข็งแรง
ภาวะโภชนาการไมดี หรือทุพโภชนาการ หมายถึง สภาวะรางกายที่แสดงออกมา
โดยมีสาเหตุมาจากการไดรับสารอาหารไมครบถวนตามความตองการของรางกาย หรือการไดรับ
สารอาหารบางชนิดมากเกินไป ภาวะโภชนาการไมดีแสดงออกมาได 2 รูปแบบคือ
ภาวะโภชนาการต่ํา
เปนการแสดงสภาวะของรางกายที่มีสาเหตุมาจากการไดรับสารอาหารไมเพียงพอ
ตอความตองการ ในบุคคลทั่วไปสามารถสังเกตไดจากลักษณะของรางกายที่แสดงออกวาขาด
วิตามินชนิดตางๆ ถาเกิดในเด็กจะสงผลกระทบตอการเจริญเติบโต ทําใหเด็กคนนั้นเจริญเติบโต
ต่ํากวาเกณฑ เปนตน
ภาวะโภชนาการเกิน
เปนการแสดงออกของสภาวะรางกายวาไดรับสารอาหารมากเกินกวาความตองการ
ของรางกายสงผลกระทบตอสุขภาพและเปนสาเหตุของภาวะน้ําหนักเกินเกณฑ โรคอวน
โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด เปนตน(6)
2.3 ทฤษฎีและแนวคิดในการดําเนินโครงการ
2.3.1 ทฤษฎีเกีย่ วกับความรู ทัศนคติ และพฤติกรรม (KAP)
เปนทฤษฎีที่ใหความสําคัญกับตัวแปร 3 ตัว คือ ความรู (Knowledge) ทัศนคติ
(Attitude) และการยอมปฏิบัติตาม (Practice) ของผูรับสารซึ่งอาจมีผลกระทบตอสังคมตอไป
จากการรับสารนั้น ๆ การเปลี่ยนแปลงทั้ง 3 ประเภทนี้ จะเกิดขึ้นในลักษณะตอเนื่อง กลาวคือ
เมื่อรับสารก็จะทําใหไดรับความรู เมื่อเกิดความรูขึ้น ก็จะมีผลทําใหเกิด ทัศนคติ และขั้นสุดทาย
คือ การกอใหเกิดการกระทํา ทฤษฎีนี้อธิบาย การสื่อสารวาเปนตัวแปรที่สามารถเปนตัวนําการ
พัฒนาเขาไปในชุมชนได ดวยการอาศัย KAP เปนตัวแปรตามในการวัดความสําเร็จของการ
สื่อสารเพื่อการพัฒนา (16)
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2.3.2 แนวคิดการสรางเสริมสุขภาพ (Health Promotion)
การสรางเสริมสุขภาพตามกฎบัตรออตตาวา (Ottawa charter) ใหคํานิยามไววา
“Health promotion is the process of enabling people to increase control over, and to
improve, their health.” การสรางเสริมสุขภาพ คือ กระบวนการที่ชวยใหผูคนสามารถควบคุม
และเพิ่มพูนสุขภาพใหกับตนเองได กลยุทธการสรางเสริมสุขภาพ มีดังนี้
1. การสรางนโยบายสาธารณสุขเพื่อสุขภาพ เชน นโยบายของประเทศ
หรือการออกกฎหมายที่สงเสริมสุขภาพ
2. การสรางสิ่งแวดลอมใหเอื้อตอสุขภาพ เนื่องจากสิ่งแวดลอมเปนปจจัย
สําคัญที่สงผลตอสุขภาพ การหลีกหนีจากสังคมหรือสิ่งแวดลอมที่ไมดี
คนในสังคมยังชวยกันปรับปรุงสิ่งแวดลอมที่ไมสรางปญหาตอสุขภาพได
3. การสรางเสริมกิจกรรมชุมชนใหเขมแข็ง การสงเสริมสุขภาพไม
สามารถทําใหสําเร็จไดโดยมีแตเจาหนาที่ที่ทํางานดานสาธารณสุข
เทานั้น งานดานการสงเสริมสุขภาพนี้ตองการการมีสวนรวมของชุมชน
จึงจะสําเร็จได
4. การพัฒนาทักษะสวนบุคคล การจะทําใหคนทั่วไปหรือคนในชุมชนมี
ความรู ความสามารถหรือทักษะในการดูแลสุขภาพตนเอง จําเปน
จะตองมีกระบวนการในการสรางความรู ความเขาใจที่ถกู ตองใหคน
รูจักกอน
5. การปรับระบบบริการสุขภาพ นอกจากการใหบริการที่โรงพยาบาล
ซึ่งเปนแบบเชิงรับแลว การใหบริการเชิงรุกแกผูที่ยังไมเจ็บปวยก็เปน
ระบบบริการสุขภาพอีกแบบหนึ่งทีส่ ามารถชวยลดจํานวนผูเจ็บปวยราย
ใหมทจี่ ะเกิดขึ้นได
การสรางเสริมสุขภาพเปนกลวิธีหนึ่งในการปองกัน รักษา และฟนฟูโรค ซึ่งการ
สรางเสริมสุขภาพจะตองทําทั้ง 4 ดาน คือ กาย จิต สังคม และจิตวิญญาณ ดวยวิธีที่ถูกตอง
และ เหมาะสมตอสภาพรางกายของแตละคน (17)
2.4 สารอาหารและโภชนาการ
2.4.1 อาหารหลัก 5 หมู
ในอาหารทีก่ นิ เขาไปประกอบดวยน้ํามากกวา 99 เปอรเซ็นต และวัตถุที่เปนของแข็ง
ประกอบดวยคารโบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน เกลือแรตาง ๆ และวิตามิน ซึ่งรวมเรียกวาสารอาหาร
(nutrients) และถาเปรียบเทียบปริมาณสารอาหารในรางกายคนที่มีน้ําหนักประมาณ 68 กิโลกรัม
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จะประกอบดวยน้ําปริมาณ 41 กิโลกรัมหรือคิดเปน 60 เปอรเซ็นต ไขมันประมาณ 13.5 กิโลกรัม
คิดเปน 20 เปอรเซ็นต ที่เหลืออีก 13.5 กิโลกรัมคิดเปน 20 เปอรเซ็นต ประกอบดวยโปรตีนเปน
สวนใหญ รองลงมาคือ คารโบไฮเดรต และที่เหลือประกอบดวยเกลือแรที่มีแคลเซียมและ
ฟอสฟอรัสเปนหลัก รวมทั้งเกลือแรอื่น ๆ และวิตามิน ซึ่งสารอาหารจําเปนตองไดรับจากอาหารที่
กินเขาไป อาหารแตละอยางประกอบดวยสารอาหารหลายชนิดที่มีปริมาณแตกตางกัน
สารอาหารแตละอยางใหประโยชนแกรางกายที่แตกตางกัน ไมมีอาหารชนิดใดชนิดเดียวที่
ประกอบดวยสารอาหารครบถวนตามที่รางกายตองการในปริมาณเพียงพอและไดสัดสวน ปริมาณ
ของสารอาหารในอาหารแตละชนิดจะมีมากหรือนอย นอกจากจะขึ้นอยูกับชนิดของอาหารแลว
วิธีการปรุงและวิธีการเก็บรักษายังมีผลทําใหเกิดการสูญเสียสารอาหารบางชนิดได การกินอาหาร
เพื่อใหมีสุขภาพที่ดีควรกินอาหารหลายชนิดในปริมาณที่เหมาะสมกับอายุและรางกาย เพื่อให
รางกายมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการอยางเหมาะสม เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ถูกตองและ
ตรงกันของบุคคลทั่วไปเกี่ยวกับอาหาร หนวยงานที่รับผิดชอบโภชนาการในประเทศไทย ไดมีการ
แบงอาหารหลักของคนไทยตามสารอาหาร และลักษณะของสารอาหารออกเปน 5 หมูดวยกัน
โดยรวมอาหารที่มีสารอาหารชนิดเดียวกันรวมไวในหมูเดียวกัน เรียกวาอาหารหลัก 5 หมู แบงได
ดังนี้
• หมูที่ 1 เนื้อสัตว ผลิตภัณฑจากเนื้อสัตว และถั่วเมล็ดแหง
อาหารหมูที่ 1 ใหสารอาหารโปรตีนมาก ซึ่งโปรตีนเกิดจากการรวมตัวกันของ
กรดอะมิโนในอาหารทั่วไปจะมีกรดอะมิโนประมาณ 20 ชนิด และมี 9 ชนิดที่จัดเปนกรดอะมิโนที่
จําเปนตอรางกายที่ตองไดรับจากอาหาร อาหารหมูนี้จึงมีประโยชนในการเสริมสรางรางกายให
เจริญเติบโต และซอมแซมสวนที่สึกหรอของรางกายใหปกติ อาหารหมูที่ 1 จะไมสามารถหาได
จากอาหารหมูอื่น เนื่องจากอาหารหมูอ ื่นถึงแมจะใหสารอาหารโปรตีน แตจะเปนโปรตีนทีไ่ ม
สมบูรณ สวนอาหารประเภทเนื้อสัตว ผลิตจากเนื้อสัตว และถั่วเมล็ดแหงจะใหสารอาหารโปรตีน
ที่สมบูรณ นอกจากนั้นยังใหเกลือแร วิตามินและไขมันดวย จึงถือเปนอาหารที่ชวยปองกันโรค
เพราะทําใหรางกายแข็งแรง และชวยควบคุมการทํางานของอวัยวะตาง ๆ ของรางกาย
การทีน่ ักโภชนาการจัดอาหารขางตนไวเปนหมูแรก เพราะประเทศที่กําลังพัฒนาทั่ว
โลกรวมทั้งประเทศไทยมีปญหาเกี่ยวกับโรคขาดโปรตีนในเด็ก ซึ่งเปนระยะที่รางกายมีการ
เจริญเติบโตอยางรวดเร็ว จึงตองการอาหารหมูที่ 1 ในการสรางเซลลในสวนตาง ๆ ของรางกาย
มากกวาระยะอื่นของชีวิต นอกจากนี้คนไทยยังมีความเชื่อวา “ตองกินขาวมาก ๆ กินกับแตนอยจึง
จะโตเร็วและไมเปนโรคตานขโมย” เพื่อขจัดความเชื่อดังกลาวนี้จึงไดเนน และใหความสําคัญแก
อาหารหมูนี้มาเปนอันดับแรก
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• หมูที่ 2 ขาว แปง น้ําตาล เผือก มัน และผลิตภัณฑจากขาวหรือแปง
อาหารหมูนี้ใหสารอาหารประเภทคารโบไฮเดรตเปนสวนใหญ จึงเปนอาหารที่ให
พลังงานและหาไดงาย หรือที่เรียกวา energy food เนื่องจากคนไทยกินขาวเปนอาหารหลัก จึง
ไดจัดใหเปนอาหารหมูที่ 2 คนไทยมักไมมีปญหาในเรื่องการขาดอาหารในหมูดังกลาว สวนใหญ
จะกินอาหารหมูที่ 2 เปนประจํา และไดรับในปริมาณทีม่ ากเกินความตองการของรางกาย
เพราะนอกจากคนไทยจะกินขาวเปนหลักแลว ยังมีพืชประเภทหัวและรากที่มีแปงมาก เชน
มันเทศ เผือก มันฝรั่งและผลิตภัณฑจากขาวแปงในรูปแบบของผลิตภัณฑทั้งอาหารคาว เชน
เสนกวยเตี๋ยว บะหมี่ ขนมจีน และขนมปง เปนตน อาหารหวานที่มีแปงและน้ําตาลที่ให
สารอาหารคารโบไฮเดรตอยูดวย จึงมักไมพบการขาดสารอาหารดังกลาวในประเทศไทย
อาหารหมูนี้จัดเปนแหลงทีใ่ หพลังงานแกรางกาย ทําใหรา งกายสามารถทํางานได และใหความ
อบอุนแกรางกายอีกดวย คนไทยควรไดรบั พลังงานจากอาหารหมูนี้รอยละ 55 ของพลังงานที่
ควรไดรับในแตละวัน
• อาหารหมูที่ 3 ผักใบเขียว และพืชผักอื่น ๆ
อาหารจากผักตาง ๆ จัดเปนอาหารที่ใหแรธาตุหลายชนิด เชน แคลเซียม
เหล็ก นอกจากนั้นยังใหวิตามินชนิดตาง ๆ ซึ่งชวยทําใหรางกายแข็งแรง และชวยใหอวัยวะตาง ๆ
ทํางานไดอยางปกติ สามารถชวยปองกันโรคตาง ๆ ได อาหารหมูนี้จัดเปนอาหารปองกันโรค
เชนเดียวกับอาหารหมูที่ 1 นอกจากนี้ยังมีใยอาหารที่รางกายไมมีเอนไซมในการยอย จึงชวยเพิ่ม
ปริมาณกากใยในอุจจาระทําใหการขับถายเปนปกติ และชวยดูดซับสารพิษที่เปนอันตรายออกจาก
รางกาย ทําใหรางกายเกิดความเสี่ยงตอการไดรับสารพิษนอยลง อาหารประเภทผักจะให
สารอาหารเกลือแร และวิตามิน ซึ่งชวยควบคุมการทํางานของรางกายใหทํางานไดอยางปกติ
บํารุงสุขภาพรางกายทั่วไปใหแข็งแรงสมบูรณ บํารุงสุขภาพองผิว นัยนตา เหงือกและฟน
บํารุงโลหิต และชวยใหรางกายสามารถใชประโยชนจากสารอาหารอื่นไดเต็มที่ ดังนั้นคนไทยควร
ไดรับพลังงานจากผักตาง ๆ ประมาณรอยละ 5 ของพลังงานที่ไดรับในแตละวัน
• อาหารหมูที่ 4 ผลไมประเภทตาง ๆ
อาหารประเภทนี้เปนแหลงสําคัญของสารอาหารพวกวิตามินเปนสําคัญ
โดยเฉพาะวิตามินซี รวมทั้งยังไดรับเกลือแร เชนเดียวกับผัก จึงถือเปนอาหารปองกันโรคดวย
นอกจากนั้นยังใหกากอาหารชวยในการระบายทอง สําหรับประเทศไทยรูปแบบการบริโภคไม
เหมือนตางประเทศ เพราะกินผักเปนอาหารคาว ผลไมเปนอาหารหวาน ของหวานทีก่ นิ สวนใหญ
เปนขนม ทําใหไดแปงและน้ําตาลมากวาผลไม ถารวมผักและผลไมเขาเปนหมูเดียวกัน อาจทําให
เกิดความเขาใจผิดวาสมารถกินผักหรือผลไมอยางใดอยางหนึ่งก็ไดรับวิตามินเหมือนกัน
โดยเฉพาะวิตามินละลายในน้ําที่สูญเสียไดงายเมื่อโดนความรอน สวนการกินผักจะกินในรูปที่ผาน
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ความรอนเปนสวนใหญทําใหสูญเสียวิตามินดังกลาว จึงไดแยกผลไมเปนหมูที่ 4 เพื่อเนนให
รางกายไดรับวิตามินตามความเหมาะสมของรางกาย ประโยชนของผลไม จะชวยควบคุมการ
ทํางานของอวัยวะตาง ๆ ในรางกายใหทํางานตามปกติ ชวยใหรางกายเติบโต สดชื่น บํารุง
สุขภาพของผิว นัยนตา เหงือกและฟนเชนเดียวกับผัก นอกจากนั้นผักยังเปนแหลงของสารตาน
อนุมูลอิสระ เชน สารไบโอฟลาโวนอยด และวิตามินซี ซึ่งชวยปองกันโรคไมติดตอ คนไทยควร
ไดรับพลังงานจากอาหารหมูนี้ประมาณรอยละ 3 ของพลังงานที่ไดรับในแตละวัน
• อาหารหมูที่ 5 ไขมันและน้ํามันจากพืชและสัตว
ไขมันและน้ํามันจากพืชและสัตว ไดแก น้ํามันหมู เนย และไขมันที่แทรกอยูใน
อาหารหรือเนื้อสัตวติดมัน ครีมในนม เปนตน ไขมันและน้ํามันจากพืช อาหารหมูนี้จะเปน
สารอาหารไขมันสูงจัดเปนแหลงอาหารทีใ่ หพลังงาน ทั้งในการเจริญเติบโตของเด็ก และชวยให
พลังงานแกรา งกายในการทํางานของอวัยวะตาง ๆ ไขมันทําหนาที่ปกปองอวัยวะตาง ๆ และให
ความอบอุนแกรางกาย ถารางกายไดรับนอยเกินไปจะทําใหรางกายมีน้ําหนักนอยกวาเกณฑ และ
ไขมันยังชวยดูดซึมวิตามินที่ละลายในไขมัน แตถารางกายไดรับในปริมาณที่มากเกินไป ก็จะสะสม
ในสวนตาง ๆ ของรางกายในระยะยาวทําใหเกิดโรคอวน และเกิดโรคตาง ๆ ตามมา เชน
โรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูง และโรคหัวใจ เปนตน คนไทยควรไดรับพลังงานจากอาหาร
หมูนี้ประมาณรอยละ 10 ของพลังงานที่ควรไดรับตอวัน (7)
2.4.2 ธงโภชนาการ
ธงโภชนาการ คือ สื่อที่ชวยอธิบายเกี่ยวกับการปฏิบัติในการกินอาหารเพือ่ ให

ไดรับสารอาหารที่เพียงพอ และเปนประโยชนตอรางกายใหมากที่สุด
ความเปนมาของธงโภชนาการ

ปญหาดานโภชนาการ คือ ภาวะขาดสารอาหาร และการไดรับโภชนาการเกิน
เปนปญหาที่เกิดกับประชากรทุกประเทศ จึงเกิดการกําหนดขอปฏิบัติการกินอาหารของแตละ
ประเทศ (Food Based Dietary Guidelines : FBDG) และในป พ.ศ.2535-2539 (1992)
องคการอาหารและการเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO) และองคการอนามัยโลก (WHO) ได
รวมกันจัดทําแผนเปาหมายการลดปญหาใน 3 ประเด็น ไดแก ภาวะขาดสารอาหาร ภาวะขาด
สารอาหารเรื้อรัง และการติดตอของโรคที่เกิดจากการกินอาหาร โดย FBDG ไดเสนอแนว
ทางการปฏิบัติเพื่อลดปญหาดานโภชนาการ จํานวน 12 ขอ ดังนี้
1. การกินอาหารใหครบ และหลากหลาย
2. กินขนมปง สลับกับขาว มันฝรั่ง และ pasta
3. กินผักผลไมเปนประจํา
4. ควบคุมน้ําหนัก และออกกําลังกาย
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5. กินอาหารที่มีไขมันพอเหมาะ
6. หลีกเลี่ยงอาหารเค็ม
7. หลีกเลี่ยงอาหารรสหวานจัด
8. กินเนื้อสัตว เนื้อปลาไมติดมัน และพืชตระกูลถั่ว
9. ดื่มนม และผลิตภัณฑนม
10. ลดเครื่องดื่มแอลกอฮอล
11. ปรุงอาหารใหสุก สะอาด
12. ทารกควรกินนมมารดา
สําหรับประเทศไทย หนวยงานที่เกี่ยวของทางดานอาหารและโภชนาการ
หลาย ๆ หนวยงาน ไดจัดประชุมระดมความคิดเห็นรวมกัน จนป พ.ศ. 2542 จึงไดขอสรุปเปน
“ขอ ปฏิ บั ติก ารกิ นอาหารเพื่ อสุ ข ภาพที่ ดี ข องคนไทย” หรือ ใชคํ า เรี ยกว า “โภชนบั ญ ญัติ 9
ประการ” แต โภชนบัญญัติ 9 ประการ ยังมีขอจํากัด คือ ไมไดบอกปริมาณหรือสัดสวนการกิน
อาหารวากินมากนอยเพียงใด ตอมาป พ.ศ. 2543 มีการพัฒนาแบบจําลองแนวทางการกินอาหาร
ให อ ยู ใ นรู ป สื่ อ ที่ ส ามารถสื่ อ สาร และทํ า ความเข า ใจให ค รอบคลุ ม มากยิ่ ง ขึ้ น นั้ น คื อ
“ธงโภชนาการ” เพื่อใชแนะนําสัดสวน ปริมาณ และความหลากหลายของอาหารที่ควรบริโภค
โดยใชหนวยวัดที่นิยมใชในครัวเรือน
ลักษณะธงโภชนาการ

ธงโภชนาการเปนสื่อประเภทรูปภาพ มีลักษณะเปนธงสามเหลี่ยมกลับหัว มีฐานอยู
ดานบนและปลายสามเหลี่ยมอยูดานลาง ประกอบดวยรูปภาพ 4 ชั้น ที่แสดงกลุม ของอาหาร
และสัดสวนในการกิน ที่แสดงภายใตขนาดของพื้นที่ของแตละกลุมอาหาร คือ พื้นที่กลุมอาหารทีม่ ี
พืน้ ที่มากแสดงถึงสัดสวนในการกินมาก โดยเฉพาะบริเวณฐานดานบน สวนพื้นที่กลุมอาหารที่มี
พื้นทีน่ อยแสดงถึงสัดสวนในการกินนอย โดยเฉพาะพื้นที่บริเวณปลายแหลมของธง
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ความหมายในธงโภชนา
• ความหลากหลายของอาหาร (Variety) แสดงโดยใชภาพอาหารที่หลากหลายชนิดในแตละกลุม
• สัดสวนของอาหาร (Proportionality) แสดงโดยใชการแบงขนาดพื้นที่ใหญ-เล็กในชั้นเดียวกัน
• ปริมาณของอาหาร (Moderation) แสดงโดยใชตัวเลขบงบอกดวยหนวยวัดในครัวเรือน
ชั้นของธงโภชนาการ 4 ชั้น เรียงจากดานบนสวนฐานลงมาดานลาง ดังนี้
ชั้นที่ 1 หมูคารโบไฮเดรต
เปนชั้นบนสุด ประกอบดวยอาหารประเภทขาว เผือก มัน ธัญพืชทุกชนิด ขนมปง แปง และ
ผลิตภัณฑจากแปง สําหรับกินเปนอาหารหลัก โดยเนนที่ขาวเปนหลัก 8-12 ทัพพี/วัน หรือ
ปรับเปลี่ยนเปนอาหารประเภทผลิตภัณฑแปงเปนครั้งคราว
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ชั้นที่ 2 หมูวิตามิน และแรธาตุ
ชั้นที่ 2 มีลักษณะผาครึ่งเปน 2 ซีก ซาย-ขวา โดยใหฝงซายของผักมีสัดสวนมากกวาฝงขวาที่
เปนซีกของผลไมเล็กนอย สําหรับเปนแหลงใหวิตามิน และแรธาตุ โดยเนนกินพืชผัก 4-6 ทัพพี/
วัน ควบคูกับอาหารชั้นแรก และกินผลไมหลังอาหารหรือกินเปนครั้งคราว 3-5 สวน/วัน
ชั้นที่ 3 หมูโปรตีน
ชั้นที่ 3 ชั้นที่ผาครึ่งเปน 2 ซีก ซาย-ขวา โดยใหฝงขวาของกลุมเนื้อสัตว และธัญพืช
โปรตีนมีสัดสวนมากกวาฝงซายของนม โดยเนนกินอาหารประเภทที่ใหโปรตีน เชน เนื้อสัตว และ
เมล็ดธัญพืชที่มีโปรตีนสูง 6-12 ชอน/วัน ควบคูกับการดื่มนมเปนประจํา 1-2 แกว/วัน
ชั้นที่ 4 หมูไขมัน และอาหารรสจัด
ชั้นที่ 4 เปนชั้นลางสุด ประกอบดวยอาหารประเภทไขมัน และอาหารที่ใหรสจัด เชน
เกลือ และน้ําตาล โดยใหกนิ เพียงเล็กนอย เทาที่จําเปน (8)
2.4.3 ปริมาณสารอาหารที่ควรกินตอวัน
สารอาหารที่แนะนําใหบริโภคประจําวันสําหรับคนไทยอายุตั้งแต 6 ปขึ้นไป
การวางแผนจัดการดานอาหารบริโภค ซึ่งมุงหวังใหประชากรของประเทศไดรับอาหารที่มีคุณคาทาง
โภชนาการอยางเหมาะสมและเพียงพอกับความตองการของรางกาย ซึ่งความตองการอาหารและ
โภชนาการในระดับบุคคล กลุมบุคคล หรือชุมชน จะเปลีย่ นแปลงและแตกตางกันเปนอยางมาก ดังนั้นจึง
มีความจําเปนที่จะตองจัดใหมีแนวทางหรือหลักการในการแนะนําอาหารที่ควรกินสําหรับประชาชน ใหกิน
อาหารที่มีคุณคา เหมาะสมกับความตองการดานโภชนาการอยางแทจริง
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจัดทําบัญชีสารอาหารที่แนะนําใหควร
บริโภคประจําวันสําหรับคนไทย อายุตั้งแต 6 ปขึ้นไป (Thai Recommended Daily Intakes – Thai
RDI) เพื่อวัตถุประสงคหลักในการเปนคาอางอิงสําหรับคํานวณในแสดงคุณคาทางโภชนาการบนฉลาก
ของอาหาร หรือที่เรียกวา “ฉลากโภชนาการ” (Nutrition Labeling) โดยกําหนดใหคาความตองการ
พลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี ซึ่งเปนระดับที่คนไทย (ผูใหญ) สวนใหญที่มีสภาวะทางสุขภาพปกติ
ตองการ เปนฐานหรือเปนตัวเลขกลางในการคํานวณ เพื่อวัตถุประสงคในการแสดงฉลากโภชนาการ
เทานั้น ทั้งนี้ความตองการพลังงานที่แทจริงตอวันของแตละบุคคลอาจนอยหรือมากกวา 2,000
กิโลแคลอรีก็ได ขึ้นอยูกับปจจัยตาง ๆ เชน อายุ เพศ และความแตกตางของระดับการใชพลังงานทาง
กายภาพของแตละบุคคล(9)
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6.
7.

สารอาหาร
(Nutrient)
ไขมันทั้งหมด (Total Fat)
ไขมันอิ่มตัว (Saturated Fat)
โคเลสเตอรอล (Cholesterol)
โปรตีน (Protein)
คารโบไฮเดรตทั้งหมด
(Total Carbohydrate)
ใยอาหาร (Dietary Fiber)
วิตามินเอ (Vitamin A)

8.
9.
10.
11.
12.

วิตามินบี 1 (Thiamin)
วิตามินบี 2 (Riboflavin)
ไนอะซิน (Niacin)
วิตามินบี 6 (Vitamin B6)
โฟเลต (Folate)

1.5
1.7
20
2
200

13.

ไบโอติน (Biotin)

150

14.
15.

กรดแพนโทธินิค (Pantothenic Acid)
วิตามินบี 12 (Vitamin B12)

6
2

16.
17.

วิตามินซี (Vitamin C)
วิตามินดี (Vitamin D)

60
5

18.
19.

วิตามินอี (Vitamin E)
วิตามินเค (Vitamin K)

10
80

20.
21.
22.
23.

แคลเซียม (Calcium)
ฟอสฟอรัส (Phosphorus)
เหล็ก (Iron)
ไอโอดีน (Iodine)

800
800
15
150

24.
25.
26.
27.
28.

แมกนีเซียม (Magnesium)
สังกะสี (Zinc)
ทองแดง (Copper)
โพแทสเซียม (Potassium)
โซเดียม (Sodium)

350
15
2
3,500
2,400

ลําดับที่
(No.)
1.
2.
3.
4.
5.

ปริมาณที่แนะนําตอวัน
(Thai RDI)
65*
20*
300
50*
300*

หนวย
(Unit)
กรัม (g)
กรัม (g)
มิลลิกรัม (mg)
กรัม (g)
กรัม (g)

25
800

กรัม (g)
ไมโครกรัม (g)
มิลลิกรัม (mg)
มิลลิกรัม (mg)
มิลลิกรัม (mg NE)
มิลลิกรัม (mg)
ไมโครกรัม (g)
ไมโครกรัม (g)
มิลลิกรัม (mg)
ไมโครกรัม (g)
มิลลิกรัม (mg)
ไมโครกรัม (g)
มิลลิกรัม (mg)
ไมโครกรัม (g)
มิลลิกรัม (mg)
มิลลิกรัม (mg)
มิลลิกรัม (mg)
ไมโครกรัม (g)
มิลลิกรัม (mg)
มิลลิกรัม (mg)
มิลลิกรัม (mg)
มิลลิกรัม (mg)
มิลลิกรัม (mg)
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สารอาหาร
ลําดับที่
(Nutrient)
(No.)
29. แมงกานีส (Manganese)
30. ซีลีเนียม (Selenium)

ปริมาณที่แนะนําตอวัน
(Thai RDI)
3.5
70

31.
32.

ฟลูออไรด (Fluoride)
โมลิบดินัม (Molybdenum)

2
160

33.

โครเมียม (Chromium)

130

34.

คลอไรด (Chloride)

3,400

หนวย
(Unit)
มิลลิกรัม (mg)
ไมโครกรัม (g)
มิลลิกรัม (mg)
ไมโครกรัม (g)
ไมโครกรัม (g)
มิลลิกรัม (mg)

* ปริมาณของไขมันทั้งหมด ไขมันอิ่มตัว โปรตีน และคารโบไฮเดรต ที่แนะนําใหบริโภค
ตอวันคิดจากการเปรียบเทียบพลังงานที่ควรไดจากสารอาหารดังกลาวเปนรอยละ 30, 10, 10 และ 60
ตามลําดับของพลังงานทั้งหมดหากพลังงานทั้งหมดที่ควรไดรับตอวันเปน 2,000 กิโลแคลอรี (ไขมัน 1
กรัมใหพลังงาน, 9 กิโลแคลอรี, โปรตีน 1 กรัมใหพลังงาน 4 กิโลแคลอรี, คารโบไฮเดรต 1 กรัม ให
พลังงาน 4 กิโลแคลอรี)
หมายเหตุ สําหรับน้ําตาลไมควรบริโภคเกินรอยละ 10 ของพลังงานทั้งหมดทีไ่ ดรับตอวัน
2.5 การอานฉลากอาหารและฉลากโภชนาการ
2.5.1 ฉลากอาหาร
ฉลากอาหาร (Food labeling) ความหมายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ฉบับที่ 194 เรื่องฉลากอาหาร พ.ศ.2543 ใหคํานิยามของฉลากอาหารวา รูป รอยประดิษฐ
เครื่องหมาย หรือขอความใด ๆ ที่แสดงไวที่อาหาร ภาชนะบรรจุหรือหีบหอของภาชนะที่บรรจุ
อาหาร รวมถึงแผนพับและฉลากบนขวด โดยกําหนดใหอาหารทุกชนิดที่ผูผลิตไมไดเปนผูขาย
อาหารนั้นใหกับผูบริโภคโดยตรงตองแสดงฉลากบนภาชนะบรรจุ
ขอมูลที่แสดงบนฉลากอาหารนั้นสามารถจําแนกตามวัตถุประสงคไดเปน 4 กลุม ไดแก
1. ขอมูลความปลอดภัย ประกอบดวย วันที่ผลิต/หมดอายุ วิธีการเก็บรักษา วิธีการปรุง
คําเตือนตางๆ
2. ขอมูลความคุมคา ประกอบดวย ชื่อ/ประเภทของอาหาร สวนประกอบ ซึ่ง
เรียงลําดับตามปริมาณที่ใชจากมากไปนอย และปริมาณอาหารเปนน้ําหนักหรือ
ปริมาตรบนภาชนะที่บรรจุ
3. ขอมูลเพื่อการโฆษณา ไดแก รูปภาพและขอความกลาวอางตาง ๆ
4. ขอมูลเพื่อแสดงความเชื่อมั่น ไดแก ยี่หออาหาร ชื่อและที่อยูของผูผลิต ผูจําหนาย
หรือผูนําเขา เครื่องหมาย อย. ตามที่กฎหมายกําหนดและตราสัญลักษณตาง ๆ(10)
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2.5.2 ฉลากโภชนาการ
ฉลากโภชนาการ คือ ฉลากอาหารที่มีการแสดงขอมูลโภชนาการของอาหารนั้นอยูใน
กรอบสี่เหลี่ยม หรือที่ภาษาอังกฤษเรียกวา “Nutrition Information” ที่ระบุรายละเอียดของชนิด
และปริมาณสารอาหารที่มใี นอาหารนั้นไว ซึ่งเปนประโยชนตอผูใสใจสุขภาพ หรือ ผูสูงวัยที่ปวย
เปนโรคเรื้อรัง เชน โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไต เปนตน
เพราะจะชวยใหทราบถึงชนิดและปริมาณสารอาหารทีจ่ ะไดรับจากการบริโภคอาหารนั้น ๆ ชวยให
เลือกบริโภคอาหารไดตรงตามภาวะโภชนาการของแตละบุคคล และสามารถนํามาเปรียบเทียบ
เพื่อเลือกซื้อผลิตภัณฑอาหารยี่หอที่ใหประโยชนมากที่สุดไดอีกดวย ที่สําคัญยังชวยใหผูบริโภค
หลีกเลี่ยงสารอาหารที่ไมตองการได เชน เปนโรคไตตองควบคุมปริมาณโซเดียม หรือไขมันใน
เลือดสูงที่ตองควบคุมโคเลสเตอรอล เปนตน โดยการอานฉลากโภชนาการนัน้ สามารถชวยให
ผูบริโภคอาหารสามารถคํานวณสารอาหารที่จะไดรับจากการกินไดดวยตัวเองและยังสามารถ
ควบคุมการกินดวยตัวเอง
ฉลากโภชนาการ มี 2 รูปแบบ คือ
1. ฉลากโภชนาการแบบเต็ม เปนฉลากที่แสดงชนิดและปริมาณสารอาหารที่สําคัญที่ควรทราบ 15
รายการ ดังตัวอยางสําหรับฉลากที่มีความสูงจํากัด สามารถแสดงฉลากโภชนาการเต็มรูปแบบ
ในลักษณะแบบแนวนอนหรือแบบขวางตามที่ประกาศกระทรวงสาธารณสุขกําหนดไวได
2. ฉลากโภชนาการแบบยอ ใชในกรณีที่สารอาหารตั้งแต 8 รายการ จากจํานวนที่กําหนดไว 15
รายการนั้นมีปริมาณนอยมากจนถือวาเปนศูนย จึงไมมีความจําเปนที่ตองแสดงใหเต็มรูปแบบ
ฉลากโภชนาการ

ตัวอยางฉลากโภชนาการแบบเต็ม
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ตัวอยางฉลากโภชนาการแบบยอ

วิธีการอานฉลากโภชนาการ
หนวยบริโภค
ปริมาณการกินตอครั้งที่ผูผลิต แนะนําใหผูบริโภคกิน หรือหมายถึง กินครั้งละเทาไร
นั่นเอง ซึง่ ไดมาจากคาเฉลี่ยการกินของคนไทย เมื่อกินอาหารในปริมาณเทานี้แลวก็จะไดรับ
สารอาหารตามที่ระบุไวบนฉลาก หนึ่งหนวยบริโภคจะแสดงใหเห็นถึงปริมาณอาหารที่ควรกินตาม
หนวยการวัดอาหารที่เหมาะสม เชน กระปอง ชิ้น ถวย แกว เปนตน ตามดวยน้ําหนัก …กรัม
หรือ ปริมาตร…มิลลิลิตร ในระบบเมตริก ตัวอยางเชน ลิ้นจี่ในน้ําเชื่อมเขมขน บรรจุกระปอง
จะตองระบุปริมาณ ที่เห็นงาย และน้ําหนัก หรือปริมาตร ดังนี้ “หนึ่งหนวยบริโภค : 4 ลูก (140
กรัม รวมน้ําเชื่อม)” เครื่องดื่มอัดลม จะตองระบุปริมาณที่เห็นงาย และ น้ําหนัก หรือปริมาตร
ดังนี้ “หนึ่งหนวยบริโภค : 1 กระปอง (325 มิลลิลิตร)” จะเห็นวาปริมาณหนึ่งหนวยบริโภคนี้
ไมจําเปนตองเทากันเสมอไป ถากินหมดในครั้งเดียว ปริมาณหนึ่งหนวยบริโภค คือน้ําหนักทั้งหมด
หรือ ปริมาตรสุทธิของอาหารนั้น ถาตองแบงกิน ปริมาณหนึ่งหนวยบริโภคตองใกลเคียงกับ
คาเฉลี่ยของการกินอาหารประเภทนั้น คาเฉลี่ยนี้ เรียกวา “หนึ่งหนวยบริโภคอางอิง (Reference
Amount)” ผูผลิตจะเปนผูคํานวณตามกฎที่กําหนดในประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 182)
พ.ศ. 2541 เรื่องฉลากโภชนาการ ยกตัวอยางเชน หนึ่งหนวยบริโภคอางอิงของนมพรอมดื่มเปน
200 มิลลิลิตร เปนตน
จํานวนหนวยบริโภคตอภาชนะบรรจุ
เมื่อกินครั้งละ “หนึ่งหนวยบริโภค” แลว อาหารหอนี้ ขวดนี้ กลองนี้ กินไดกี่ครั้ง
นั่นเอง ตัวอยางเชน นมพรอมดื่ม หากหนึ่งหนวยบริโภคคือ 1 กลอง หรือ 250 มิลลิลิตร จํานวน
ครั้งที่กินไดก็คือ 1 แตหากเปนขวดลิตร ควรแบงกิน (ตามหนึ่งหนวยบริโภคอางอิง) ครั้งละ 200
มิลลิลิตรซึ่งจะกินไดถึง 5 ครั้ง ดังนั้นเราอาจเห็นอาหารยี่หอเดียวกัน แสดงปริมาณ การ “กินครั้ง
ละ” ตางกันสําหรับแตละขนาดบรรจุกไ็ ด ดังนี้ นมพรอมดื่มขนาดบรรจุกลองละ 250 มิลลิลิตร
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หนึ่งหนวยบริโภค : 1 กลอง (250 มิลลิลิตร) จํานวนหนวยบริโภคตอกลอง : 1 นมพรอมดื่มขนาด
บรรจุขวดละ 1 ลิตร (1,000 มิลลิลิตร) หนึ่งหนวยบริโภค : 1 แกว (200 มิลลิลิตร) จํานวนหนวย
บริโภคตอขวด : 5 เพราะฉะนั้น สารอาหารที่ไดจากการกินแตละครั้งก็จะไมเทากันดวย
คุณคาทางโภชนาการตอหนึ่งหนวยบริโภค
คือเมื่อกินตามปริมาณที่ระบุในหนึ่งหนวยบริโภคแลว จะไดพลังงานเทาใด
สารอาหารอะไรบาง ในปริมาณเทาใดและปริมาณนี้ คิดเปนรอยละเทาไรของปริมาณที่เราควร
ไดรับตอวัน
รอยละของปริมาณที่แนะนําตอวัน
รอยละของปริมาณสารอาหารที่มใี นหนึง่ หนวยบริโภค เมือ่ เทียบกับปริมาณ
สารอาหารที่แนะนําตอวัน แลวคิดเทียบเปนรอยละ เชน ถาอาหารนี้ใหคารโบไฮเดรตรอยละ 8
ของปริมาณที่แนะนําตอวัน หมายความวาเรากินอาหารนี้ปริมาณหนึ่งหนวยบริโภค เราจะไดรับ
คารโบไฮเดรต รอยละ 8 และเราตองกินอาหารที่ใหคารโบไฮเดรตจากอาหารอื่นอีก รอยละ 92
ทั้งนี้จะสังเกตเห็นวา โปรตีน น้ําตาล วิตามินและเกลือแร จะแสดงเปนรอยละของปริมาณที่
แนะนําตอวันเทานั้น เนื่องจากโปรตีนมีหลากหลายชนิด และคุณภาพแตกตางกัน การระบุเปน
รอยละจะทําใหเขาใจผิดได สําหรับน้ําตาลนั้นปริมาณรอยละเปนสวนหนึ่งของคารโบไฮเดรต
ทั้งหมดอยูแลว สวนวิตามินและเกลือแร ปริมาณความตองการของรางกายมีคานอยมาก การ
แสดงปริมาณของวิตามินและเกลือแรทมี่ ีอยูจริงอาจทําใหผูบริโภคสับสนได ซึ่งการแสดง
เปรียบเทียบคารอยละที่แนะนําตอวัน ทําใหผูบริโภคเขาใจไดงายและนําไปใชประโยชน สําหรับ
การบริโภคเพื่อใหรางกายไดรับปริมาณสารอาหารใหครบตามที่รางกายตองการตอวัน
ประโยชนของฉลากโภชนาการ
เลือกซื้ออาหารและเลือกบริโภคใหเหมาะสมกับความตองการ หรือภาวะทาง
โภชนาการของตนได เชน ผูที่มีโคเลสเตอรอลสูง ก็ควรเลือกอาหาร ที่ระบุวามีโคเลสเตอรอลต่ํา
หรือผูที่เปนโรคไตก็ควรเลือกอาหารมีโซเดียมต่ํา เปนการเปรียบเทียบเพื่อเลือกซื้อผลิตภัณฑ
อาหารชนิดเดียวกัน โดยเลือกที่มีคุณคาทางโภชนาการที่ดีกวาได(11)
2.5.3 ฉลาก GDA
ฉลากหวาน มัน เค็ม หรือฉลาก GDA (Guideline Daily Amount)
คือ ฉลากกรอบขนาดเล็กทีจ่ ะแสดงขอมูลโภชนาการ โดยแสดงคาพลังงานเปน
กิโลแคลอรี น้ําตาลแสดงน้ําหนักเปนกรัม ไขมันใชหนวยเปนกรัม และโซเดียมแสดงน้ําหนักเปน
มิลลิกรัม มาแสดงที่ฉลากดานหนาบรรจุภัณฑ เพื่อใหผูบริโภคเห็นไดชัดเจน และอานงาย โดย
บังคับใหอาหารสําเร็จรูปพรอมกินตองแสดงฉลากนี้ เชน
- มันฝรั่งทอดหรืออบกรอบ
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- ขาวโพดคั่วทอดหรืออบกรอบ
- ขาวเกรียบหรืออาหารขบเคี้ยวชนิดอบพอง
- ขนมปงกรอบหรือแครกเกอรหรือบิสกิต
- เวเฟอรสอดไส
รูปแบบของฉลากหวาน มัน เค็มจะแบงเปน 4 สวนหลัก ๆ ไดแก
สวนที่ 1 จะบอกใหทราบถึงคุณคาทางโภชนาการ ไดแก พลังงานรวม ที่จะไดรับ
จากการบริโภคอาหารสําเร็จรูปปริมาณ 1 บรรจุภัณฑ
สวนที่ 2 บอกใหเราทราบถึงปริมาณที่เหมาะสมในการแบงกิน เพื่อความเหมาะสม
ควรแบงกินเปนครั้ง ๆ ละเทา ๆ กัน
สวนที่ 3 บอกใหทราบวา เมื่อกินอาหารหมดทั้งบรรจุภัณฑ จะไดรับพลังงาน
น้ําตาล ไขมัน โซเดียมปริมาณเทาไร เชน จะไดรับพลังงาน 1,120 กิโลแคลอรี น้ําตาล 7 กรัม
ไขมัน 63 กรัม และโซเดียม 980 มิลลิกรัม ทั้งนี้ หากกินไมหมดบรรจุภัณฑจะไดรับ พลังงาน
น้ําตาล ไขมัน โซเดียม นอยลงตามลําดับ เชน กินไปครึ่งหนึ่งจะไดรบั พลังงาน 560 กิโลแคลอรี
เปนตน
สวนที่ 4 และสวนที่ 5 บอกใหทราบวาเมื่อกินหมดทั้งบรรจุภัณฑ จะไดรับพลังงาน
น้ําตาล ไขมัน โซเดียม คิดเปนรอยละเทาไรของปริมาณสูงสุดที่แนะนําใหกินตอวัน โดยใน 1 วัน
คาเฉลี่ยของคนไทยอายุตั้งแต 6 ปขึ้นไปบริโภคประมาณ 2,000 กิโลแคลอรีตอวัน โดยควรจํากัด
การบริโภคพลังงาน น้ําตาล ไขมัน โซเดียม ไมควรเกิน 100%(11)

จุดที่ 1

จุดที่ 2

คุณคาทางอาหาร
ตอหนวยบริโภค

ปริมาณที่เหมาะสม
ในการกิน

จุดที่ 3
บอกใหทราบวาเมื่อ
กินทั้งหมดจะได
พลังงานเทาไหร

จุดที่ 4
บอกใหทราบถึง
ปริมาณ หวาน มัน
เค็ม

24

2.5.4 สัญลักษณโภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” (Healthier choice)
รูปแบบสัญลักษณโภชนาการเปนเครื่องมือสําหรับผูบริโภคในการเลือกซื้อและบริโภค
อาหารที่มีคุณคาทางโภชนาการเหมาะสมตอสุขภาพ เพื่อสงเสริมใหผูผลิตอาหารพัฒนาสูตร
ผลิตภัณฑอาหารใหมีคุณคาทางโภชนาการที่ดีตอสุขภาพยิ่งขึ้น (12)

เกณฑสารอาหารหรือคุณคาทางโภชนาการที่ใชประกอบการพิจารณารับรองการ
แสดงสัญลักษณโภชนาการใหกับอาหารแตละกลุม ใหเปนไปตามหลักเกณฑทางวิชาการที่
คณะอนุกรรมการพัฒนาและสงเสริมการใชสัญลักษณโภชนาการอยางงายกําหนด โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรเพื่อสรางความเชื่อมโยงดานอาหารและ
โภชนาการสูคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใตคณะกรรมการอาหารแหงชาติ ทั้งนี้ กลุมอาหารที่ผานความ
เห็นชอบแลวมีดังนี้
1.กลุมอาหารมื้อหลัก พิจารณาคาสารอาหารตอปริมาณ 100 กิโลแคลอรี
ระบบการใหคะแนน (Scoring system)
สารอาหาร

หนวย

คะแนน
0
<0.50,
>25*

โปรตีน

กรัม

ไขมันทั้งหมด

กรัม

>3.25

กรดไขมัน
อิ่มตัว

กรัม

>1.00

ใยอาหาร

กรัม

<0.25

น้ําตาล
ทั้งหมด

กรัม

>1.25

1
0.501.00
2.943.25
0.961.00
0.250.50
1.011.25

2
1.011.50
2.622.93
0.910.95
0.510.75
0.761.00

3
1.512.00
2.302.61
0.860.90
0.761.00
0.510.75

4
2.012.50
1.982.29
0.810.85
1.011.25
0.250.50

5
>2.50,
< 25*
< 1.97
< 0.80
>1.25
< 0.25
25

แคลเซียม
เหล็ก

<8,
8-16
>750*
<0.14, 0.14มิลลิกรัม
>11.25* 0.28
มิลลิกรัม

>40,
<750*
0.57- >0.71,
0.70 <11.25*

17-24

25-32 33-40

0.290.42

0.430.56

โซเดียม
ระยะที่ 1
<75,
156- 136116มิลลิกรัม
96-115 75-95
>175
175
155
135
พ.ศ.2559-2562
ระยะที่ 2
<75,
136121106มิลลิกรัม
91-105 75-90
>150
150
135
120
พ.ศ.2563-2565
ระยะที่ 3
<75,
116106มิลลิกรัม
96-105 86-95 75-85
พ.ศ.2566-2568
>125
125
115
*เปนปริมาณตอหนวยบริโภค
จากเกณฑที่กําหนดดังกลาวนํามาพิจารณาในการไดรับสัญลักษณโภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ”
ของผลิตภัณฑตองผานขอกําหนด 3 ขอ ดังตอไปนี้
1. พลังงานของผลิตภัณฑอาหารในกลุม นี้ ตองอยูในชวง 250-500 กิโลแคลอรี ตอหนวยบริโภค
2. คะแนนสารอาหารของไขมันทั้งหมด กรดไขมันอิม่ ตัว น้ําตาลและโซเดียม ตองไมเปน 0
3. คะแนนรวมของสารอาหารทั้ง 8 ชนิดรวมกัน ตองมากกวาหรือเทากับ 20 คะแนน จาก
คะแนนรวมทั้งหมด 40 คะแนน
2. กลุมเครื่องดื่ม พิจารณาคาสารอาหารตอปริมาณ 100 มิลลิลิตร
เกณฑการพิจารณาใหสัญลักษณ
น้ําผักและน้ําผลไม น้ําอัดลมและน้ําหวานกลิ่นรสตาง ๆ น้ํานมถั่วเหลือง น้ําธัญพืช หรือชนิดแหง:
น้ําตาลทั้งหมด ≤ 6 กรัม ตอ 100 มิลลิลิตร กรณีหนึง่ หนวยบริโภคไมเกิน 300 มิลลิลิตร
น้ําตาลทั้งหมด ≤ 18 กรัม กรณีหนึ่งหนวยบริโภคเกิน 300 มิลลิลิตร
หมายเหตุ หนึ่งหนวยบริโภคอางอิงของกลุมเครื่องดื่ม คือ 200 มิลลิลิตร
 300 มิลลิลิตร คือ 150% ของหนึ่งหนวยบริโภคอางอิงของกลุมเครื่องดื่ม
 กรณีบรรจุภัณฑมากกวาหนึ่งหนวยบริโภค ตองมีขอความแบงรับประทานจํานวนครั้งให
ชัดเจน
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ประเภทเครื่องดื่ม

เกณฑการพิจารณาใหสัญลักษณ
กรณีหนึ่งหนวยบริโภคไมเกิน 300
มิลลิลิตร

เกณฑการพิจารณาใหสัญลักษณ
กรณีหนึ่งหนวยบริโภคเกิน 300
มิลลิลิตร

น้ําตาลทั้งหมด ≤6 กรัม/100
มิลลิลิตร
เครื่องดื่มช็อคโกแลต โกโกและ
มอลตสกัด
น้ําตาลทั้งหมด ≤ 18 กรัม
ไขมันทั้งหมด ≤1 กรัม/100
มิลลิลิตร
ไขมันทั้งหมด ≤ 3 กรัม
น้ําตาลทั้งหมด ≤6 กรัม/100
มิลลิลิตร
ชาปรุงสําเร็จ**
น้ําตาลทั้งหมด ≤ 18 กรัม
ไขมันทั้งหมด ≤0.6 กรัม/100
มิลลิลิตร
ไขมันทั้งหมด ≤1.8 กรัม
น้ําตาลทั้งหมด ≤6 กรัม/100
มิลลิลิตร
กาแฟปรุงสําเร็จ***
น้ําตาลทั้งหมด ≤ 18 กรัม
ไขมันทั้งหมด ≤1 กรัม/100
มิลลิลิตร
ไขมันทั้งหมด ≤ 3 กรัม
หมายเหตุ หนึ่งหนวยบริโภคอางอิงของกลุมเครื่องดื่ม คือ 200 มิลลิลิตร
** ขอบขายของชาปรุงสําเร็จใหเปนไปตาม ขอ ๓ (๓) ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่
๑๙๖) พ.ศ. ๒๕๔๓ เรื่องชา
*** ขอบขายของกาแฟปรุงสําเร็จใหเปนไปตาม ขอ ๓ (๕) ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ ๑๙๗) พ.ศ. ๒๕๔๓ เรื่องกาแฟ
3.กลุมเครื่องปรุงรส
น้ําปลามีปริมาณโซเดียม ≤ 6000 มิลลิกรัม ตอ 100 มิลลิลิตร
ซอสปรุงรส ซีอิ๊วมีปริมาณโซเดียม ≤ 5000 มิลลิกรัม ตอ 100 มิลลิลิตร
* ขอบเขตของกลุมอาหารแตละกลุมมิไดจํากัดเฉพาะประเภทหรือชนิดอาหารตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข แตพิจารณาจากลักษณะและรูปแบบการบริโภคที่มีความคลายคลึงกัน
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4.กลุมผลิตภัณฑนม พิจารณาคาสารอาหารตอปริมาณ 100 มิลลิลิตร
กลุมผลิตภัณฑนมพิจารณาใหสัญลักษณโภชนาการเปนไปตามปริมาณน้ําตาลและไขมันที่
มีอยูในนมตามธรรมขาติ ยกเวน นมปรุงแตงและผลิตภัณฑนมใหเติมน้ําตาลไดไมเกินรอยละ 3
ซึ่งมีรายละเอียดหลักเกณฑ ดังนี้
กลุมอาหาร

เกณฑการพิจารณาใหสัญลักษณ
กรณีหนึ่งหนวยบริโภคไมเกิน 300
มิลลิลิตร

เกณฑการพิจารณาใหสัญลักษณ
กรณีหนึ่งหนวยบริโภคเกิน 300
มิลลิลิตร

ไมมีการเติมน้ําตาลเพิ่ม
ไมมีการเติมน้ําตาลเพิ่ม
ไขมันทั้งหมด
ไขมันทั้งหมด
ระยะที่ 1 (พ.ศ.2559-2562)
ระยะที่ 1 ไขมันทั้งหมด ≤12.0
กรัม
ไขมันทั้งหมด ≤ 4 กรัม/100
น้ํานมสด น้ํานม นมผง
(นมรสธรรมชาติ,นมจืด)
มิลลิลิตร
ระยะที่ 2 (พ.ศ.2563-2565) ระยะที่ 2 ไขมันทั้งหมด ≤10.5
กรัม
ไขมันทั้งหมด ≤3.5 กรัม/100
มิลลิลิตร
น้ําตาลทั้งหมด ≤8 กรัม/100
มิลลิลิตร
น้ําตาลทั้งหมด ≤24 กรัม
นมปรุงแตง
ผลิตภัณฑของนม
ไขมันทั้งหมด ≤3.5 กรัม/100
ไขมันทั้งหมด ≤10.5 กรัม
มิลลิลิตร
หมายเหตุ 300 มิลลิลิตร คือ 150% ของหนึ่งหนวยบริโภคอางอิงของกลุมนมและผลิตภัณฑนมพรอม
ดื่ม

กลุมอาหาร

เกณฑการพิจารณาใหสัญลักษณ
กรณีหนึ่งหนวยบริโภคไมเกิน 225
มิลลิลิตร

เกณฑการพิจารณาใหสัญลักษณ
กรณีหนึ่งหนวยบริโภคเกิน 225
มิลลิลิตร

นมเปรี้ยว
(ชนิดกึ่งแข็งกึ่งเหลว และชนิด
พรอมดื่ม)

น้ําตาลทั้งหมด ≤5 กรัม/100
มิลลิลิตร

น้ําตาลทั้งหมด ≤11.25กรัม

หมายเหตุ 225 มิลลิลิตร คือ 150% ของหนึ่งหนวยบริโภคอางอิงของโยเกิรตชนิดครึ่งแข็งครึ่งเหลว
และโยเกิรตชนิดพรอมดื่ม
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5.กลุมอาหารกึ่งสําเร็จรูป

กลุมอาหาร

บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป

บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป
เกณฑการพิจารณาให
สัญลักษณ
กรณีหนึ่งหนวยบริโภคไมเกิน
70 กรัม
โซเดียม ≤1,000 มิลลิกรัม/50
กรัม

เกณฑการพิจารณาให
สัญลักษณ
กรณีหนึ่งหนวยบริโภคเกิน
70 กรัม
โซเดียม ≤1,400 มิลลิกรัม

ขาวตมและโจกที่ปรุงแตง
เกณฑการพิจารณาให
สัญลักษณ
กลุมอาหาร
กลุมอาหาร
กรณีหนึ่งหนวยบริโภคไมเกิน
50 กรัม
โซเดียม ≤ 1000 มิลลิกรัม/50
ขาวตมและโจกที่ปรุงแตง
ขาวตมและโจกที่ปรุงแตง
กรัม
เงื่อนไขเพิ่มเติม กรณีที่หนึง่ หนวยบริโภคมากกวา 50 กรัม ตองมีปริมาณโซเดียมไมเกิน 1000 มิลลิกรัม
ตอหนวยบรรจุ

แกงจืดและซุปชนิดเขมขน ชนิดกอน ชนิดผง หรือชนิดแหง
กลุมอาหาร

หลักเกณฑ
โซเดียม ≤ 240 มิลลิกรัม ตอ 100 กรัมที่ปรุง
แกงจืด และซุปชนิดเขมขน ชนิดกอน ชนิดผง
สําเร็จ
หรือชนิดแหง
ไขมันทั้งหมด ≤ 4 กรัม ตอ 100 กรัมที่ปรุงสําเร็จ
หมายเหตุ เกณฑดังกลาวนี้หมายถึงซุปที่เปนลักษณะผงหรือกอนและเติมน้ําเพื่อรับประทานไดทันที ซึ่งจะ
ไมรวมถึงซุปกอนที่ใชเปนวัตถุดิบในการประกอบอาหาร
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6.กลุมขนมขบเคี้ยว
กลุมอาหาร

หลักเกณฑการพิจารณาใหสัญลักษณ

อาหารขบเคี้ยว
(ยกเวน ถั่วหรือนัตทอดหรืออบกรอบหรืออบเกลือ)

พลังงาน ≤150 กิโลแคลอรีตอหนึ่งหนวยบริโภค
ไขมันอิ่มตัว ≤ 6 กรัม/100 กรัม
น้ําตาลทั้งหมด ≤ 7 กรัม/100 กรัม
โซเดียม ≤ 500 มิลลิกรัม/100 กรัม

2.6 โครงการที่เกีย่ วของ
2.6.1 ผลของโปรแกรมสงเสริมการอานฉลากโภชนาการของขนมขบเคี้ยวและ
เครื่องดื่มตอความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมการอานฉลากโภชนาการ ในนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 - 6
การวิจัยนีม้ ีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบสัดสวนของนักเรียนที่มีความรู
ทัศนคติและพฤติกรรมการอานฉลากโภชนาการดีขึ้นหลังจากไดรับโปรแกรมสงเสริมการอานฉลาก
โภชนาการของขนมขบเคี้ยวและเครื่องดื่ม กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 - 6
โรงเรียนแหงหนึ่งในจังหวัดราชบุรี ใชการเลือกตัวอยางแบบเจาะจง จํานวน 72 คน และสุม
แบงเปนกลุมควบคุมและกลุมทดลอง กลุมละ 36 คน ซึ่งในกลุมทดลองนีม้ ีการสอนเรื่องฉลาก
โภชนาการ มีคูมือการอานฉลากโภชนาการและมีการเยี่ยมชมรานคา ในขณะที่กลุมควบคุมจะ
ไดรับคูมืออานฉลากโภชนาการเพียงอยางเดียว
ผลการวิจัยพบวา กลุมทดลองหลังไดรับโปรแกรมแลวมีความรูและพฤติกรรม
การอานฉลากโภชนาการที่ดี เมื่อวิเคราะหขอมูลทางสถิตดิ วย Z-test พบวา สัดสวนของผูที่รวม
โครงการที่มีความรูดีเพิ่มขึ้น หลังจากไดรับโปรแกรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (Z = 2.4, p =
0.025) สําหรับขอมูลดานพฤติกรรมการอานฉลากโภชนาการ พบวา กลุมทดลองหลังจากที่ไดรับ
โปรแกรมแลวจํานวนผูที่มีพฤติกรรมดีเพิ่มขึ้น เมื่อวิเคราะหดวยสถิติ Z-test พบวา กลุมทดลองมี
พฤติกรรมดีเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (Z = 2.4, p = 0.022 ) (13)
2.6.2 ผลของการใหความรูเรื่องฉลากโภชนาการตอความรู พฤติกรรมและทัศนคติ
ในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดพะเยา
การศึกษานี้เปนการศึกษากึ่งทดลอง เพื่อศึกษาผลของการใหความรูเรื่องฉลาก
โภชนาการตอความรู พฤติกรรมการใชขอมูลโภชนาการในการตัดสินใจเลือกอาหาร โดย
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เปรียบเทียบคะแนนความรูและพฤติกรรมกอน – หลังการใหความรูเรื่องโภชนาการ ดวยวิธี
บรรยายและแจกแผนพับ โดยสุม กลุมตัวอยางดวยการสุมอยางงายจากรหัสประจําตัวนักเรียน
ผลการวิจัยพบวา หลังจากไดรับความรูและแผนพับความรูเรื่องฉลากโภชนาการ
แลว ผลคือคะแนนความรูเรื่องฉลากโภชนาการหลังไดรับความรูมากกวาคะแนนกอนไดรับความรู
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) พฤติกรรมการอานฉลากโภชนาการกอนซื้อสินคามี
ระดับการปฏิบัติเพิ่มขึ้น คือเปลี่ยนจากไมเคยปฏิบัติเปนปฏิบัติบางครั้งหรือทุกครั้ง และจากการ
ปฏิบัติบางครั้งเพิ่มเปนปฏิบัติทุกครั้ง คิดเปนรอยละ 11.6 และจากการวิเคราะหความสัมพันธ
โดยใชคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของสเปยรแมน พบวา ระดับความรูเรื่องโภชนาการมี
ความสัมพันธเชิงบวกกับพฤติกรรมการอานฉลากโภชนาการ เทากับ 0.56 ที่ p-value < 0.05
และความสัมพันธเชิงบวกกับการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารโดยพิจารณาขอมูลในฉลากโภชนาการ
เทากับ 0.33 ที่ p-value < 0.01(14)
2.6.3 ความรู ทัศนคติ และการปฏิบัติเกีย่ วกับโภชนาการ และขอมูลโภชนาการบน
ฉลากโภชนาการของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
สุราษฎรธานี
วัตถุประสงคของงานวิจัยนี้เพื่อศึกษาความรู ทัศนคติ และการปฏิบัติเกี่ยวกับ
โภชนาการและข อ มู ล บนฉลากโภชนาการของนั ก ศึ ก ษาพยาบาล วิ ท ยาลั ย บรมราชชนนี
สุราษฎรธานี โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากนักศึกษาพยาบาล จํานวน 300 คน จากการสุมแบบ
สัดสวนตามชั้นป และแบบอยางงา ย เก็บ รวบรวมขอมูล โดยใชแ บบสอบถามซึ่งประกอบดวย
ขอมูลทั่วไป ความรู ทัศนคติ และการปฏิบัติเกี่ยวกับโภชนาการ และขอมูลโภชนาการบนฉลาก
โภชนาการ
ผลการวิจัยที่นาสนใจพบวา นักศึกษาพยาบาลมีความรูเกี่ยวกับประเภทของ
อาหารอยูในระดับดี แตความรูเกี่ยวกับสารอาหารในระดับต่ํา การอานฉลากโภชนาการอยูใน
ระดับปานกลาง (คะแนนระหวางรอยละ 60-79.99) ทัศนคติเกี่ยวกับโภชนาการและอานฉลาก
โภชนาการอยูใ นระดับดี พฤติกรรมการบริโภค พบวา กินบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปมากกวา 3 ครั้ง/
สัปดาห มากถึงรอยละ 56.94 และการเลือกซื้อสินคาโดยมากไมไดอานฉลากกอนบริโภคมากถึง
รอยละ 44.82(15)
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บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
ในการวิจัยกึ่งทดลองครั้งนี้ ผูวิจัยไดนําแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของมาเปน
แนวทางในการศึกษาผลของการใชโปรแกรม “การสงเสริมการใชฉลากอาหารตอความรู เจตคติ และ
การใชฉลากอาหารของชุมชน” ซึ่งประกอบดวยขั้นตอนการดําเนินการวิจัยตามลําดับขั้นตอนตอไปนี้
รูปแบบการวิจัย
การวิจัยนี้เปนการวิจัยกึ่งทดลอง โดยแบงกลุมประชากรที่ศึกษา เปน 2 กลุม คือ กลุม
ทดลอง (Experimental Group) และกลุมควบคุม (Control Group) โดยที่กลุมทดลองเปนกลุมทีไ่ ดรับ
โปรแกรม “การสงเสริมการใชฉลากอาหารตอความรู เจตคติ และการใชฉลากอาหารของชุมชน” แต
กลุมทดลองไมไดรับโปรแกรมดังกลาว แสดงตามแผนภูมริ ูปแบบการวิจัย ดังนี้
กลุมทดลอง E 1
กลุมควบคุม E 2

P 1-------------------- X-------------------P2----------------------------------P 3
P 4------------------------------------------P5----------------------------------P 6

P 1, P 4

หมายถึง

การรวบรวมขอมูลกอนการทดลอง

X

หมายถึง

โปรแกรม “การสงเสริมการใชฉลากอาหารตอความรู เจตคติ และการ
ใชฉลากอาหารของชุมชน” ที่ผูวิจัยจัดใหกลุมทดลอง

P 2, P 5

หมายถึง

การรวบรวมขอมูลหลังการทดลอง

P 3, P 6

หมายถึง

การรวบรวมขอมูลระยะติดตามผล

E1

หมายถึง

กลุมทดลอง

E2

หมายถึง

กลุมควบคุม
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แบบแผนการทดลอง
กลุมทดลอง
E1
สัปดาหที่

P1,X 1
1

X2
2

X3, P2
3

2

P5
3

4

5

6

P3
7

6

P6
7

กลุมควบคุม
E2
สัปดาหที่

P4
1

4

5

P 1, P 3 หมายถึง

การรวบรวมขอมูลกอนการทดลอง โดยใชแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทัว่ ไป
ของกลุมตัวอยาง และความรูเกี่ยวกับฉลากอาหาร เจตคติตอฉลากอาหาร
พฤติกรรมการอานฉลากอาหาร และการรับรูโอกาสเสี่ยงของการไมใชฉลาก
อาหาร กอนที่ผูวิจัยจะเริ่มเขาสูโปรแกรม “การสงเสริมการใชฉลากอาหารตอ
ความรู เจตคติ และการใชฉลากอาหารของชุมชน” ในสัปดาหที่ 1 ของกลุม
ทดลองและกลุม ควบคุมตามลําดับ

P 2, P 4 หมายถึง

การรวบรวมขอมูลหลังการทดลองโดยการใชแบบสอบถามชุดเดียวกันกับกอน
การทดลอง หลังจากใหโปรแกรม “การสงเสริมการใชฉลากอาหารตอความรู
เจตคติ และการใชฉลากอาหารของชุมชน” ในสัปดาหที่ 7 ของกลุมทดลอง
และกลุมควบคุมตามลําดับ

X

หมายถึง

การใหโปรแกรม “การสงเสริมการใชฉลากอาหารตอความรู เจตคติ และการ
ใชฉลากอาหารของชุมชน” ที่ผูวิจัยจัดใหกลุมทดลอง ซึ่งกิจกรรมการเรียนรู
ทั้งหมด แบงเปน 3 ครั้ง ๆ ละ 3 ชั่วโมง ไดแก X 1-X 3 แตละครั้งหางกัน 1
สัปดาห และครั้งสุดทาย X 4 เปนการติดตามผลการใหโปรแกรม (Followup) ซึ่งหางจาก X 3 เปนเวลา 3 สัปดาห

X1

หมายถึง

การใหโปรแกรม “การสงเสริมการใชฉลากอาหารตอความรู เจตคติ และการ
ใชฉลากอาหารของชุมชน” ในกลุม ทดลองครั้งที่ 1

X2

หมายถึง

การใหโปรแกรม “การสงเสริมการใชฉลากอาหารตอความรู เจตคติ และการ
ใชฉลากอาหารของชุมชน” ในกลุม ทดลองครั้งที่ 2 หางจากครั้งที่ 1 เปนเวลา
1 สัปดาห

X3

หมายถึง

การใหโปรแกรม “การสงเสริมการใชฉลากอาหารตอความรู เจตคติ และการ
ใชฉลากอาหารของชุมชน” ในกลุม ทดลองครั้งที่ 3 หางจากครั้งที่ 2 เปนเวลา
1 สัปดาห
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ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนประชาชนชายและหญิงในชุมชน อายุระหวาง 30 70 ป ในจังหวัดเชียงราย
กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนประชาชนชายและหญิงที่อาศัยอยูในชุมชน
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จากสองชุมชน จํานวน 69 ราย โดยชุมชนที่ 1 เปนกลุมทดลอง และ
ชุมชนที่ 2 เปนกลุมควบคุม ซึ่งเปนการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ในการ
เขารวมกิจกรรมตามโปรแกรม
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัย ประกอบดวย 2 สวน คือ
1. เครื่องมือที่ใชในการทดลอง คือ โปรแกรม “การสงเสริมการใชฉลากอาหารตอความรู เจตคติ
และการใชฉลากอาหารของชุมชน” ซึ่งใชเวลาในการเก็บขอมูลทั้งสิ้น 7 สัปดาห โดยมีรายละเอียดของ
กิจกรรมการเรียนรู ดังนี้
ผูวิจัยชี้แจงวัตถุประสงคของการวิจัย และอธิบายขั้นตอนการดําเนินการทดลอง เก็บ
รวบรวมขอมูลกอนการทดลอง (Pre-test) โดยใชแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของกลุม ตัวอยาง
และความรูเกี่ยวกับฉลากอาหาร เจตคติตอฉลากอาหาร พฤติกรรมการอานฉลากอาหาร และการรับรู
โอกาสเสี่ยงของการไมใชฉลากอาหารกับกลุมทดลองและกลุมควบคุม และเริ่มดําเนินการจัดโปรแกรม
“การสงเสริมการใชฉลากอาหารตอความรู เจตคติ และการใชฉลากอาหารของชุมชน” ในกลุมทดลอง
ซึ่งมีรายละเอียดของโปรแกรมทั้ง 3 ครั้ง ดังตอไปนี้
สัปดาหที่ 1 เริ่มกิจกรรมตามโปรแกรม ฯ ครั้งที่ 1 กลุมทดลองมีกิจกรรม ดังนี้
1. ผูเขารวมกลุมทดลองไดรับสมุด Passport สุขภาพ ซึ่งเปนสมุดบันทึกการเรียนรู
ตลอดโปรแกรม
2. เขาสูบทเรียนโดยวิทยากรบรรยายชี้ใหเห็นปญหาและความสําคัญทางสาธารณสุข
ของโรคไมติดตอเรื้อรังที่สัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคและการขาดการออกกําลัง
กาย เชน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจ ภาวะไขมันในเลือดสูง
เปนตน สอบถามผูรวมกิจกรรมและชี้ใหเห็นถึงคนใกลตัว คนรูจัก หรือแมกระทั่ง
ผูเขารวมกิจกรรมเองวามีใครปวยเปนโรคดังกลาวบาง
3. วิทยากรบรรยายเกี่ยวกับความเสี่ยงทางสุขภาพที่เราไมทันระวังตัว จนเผลอปฏิบัติ
จนเคยชินนําไปสูพฤติกรรมการบริโภคที่เสี่ยงตอการเกิดโรคไมติดตอเรื้อรัง
เปรียบเทียบกับผูที่ใสใจดูแลสุขภาพของตนเองเปนอยางดีวาผลลัพธของสุขภาพจะ
เหมือนหรือแตกตางกันอยางไร เพื่อใหเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นในขั้นตอนของการ
เรียนรูวิทยากรใชสื่อวีดิทัศนนิทานชาวบาน
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4. ฉายวีดิทัศนนิทานชาวบาน ซึ่งเปนเรื่องราวจากชีวิตจริงของบุคคลตนเรื่อง 2 คน
คนที่หนึ่งเปนผูที่มีการดําเนินชีวิตที่สงผลใหเปนโรค NCDs และคนที่สองเปนผูทมี่ ี
รูปแบบการดําเนินชีวิตที่สงเสริมสุขภาพ ความยาวประมาณ 5 นาที เพื่อใหขอมูล
โรค NCDs (โรคไมติดตอเรื้อรัง) ภาวะแทรกซอนของเบาหวาน สาเหตุของโรค
NCDs ซึ่งปจจัยทีส่ ําคัญมาจากนิสัยการกิน ที่ชอบกินอาหารสําเร็จรูปที่มีปริมาณ
น้ําตาล เกลือ ไขมันมาก
5. วิทยากรบรรยายเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคที่มีความสัมพันธกับโรคไมติดตอ
เรื้อรัง เพื่อใหผูเขารวมกิจกรรมทราบถึงเกณฑของปจจัยเสี่ยงตางๆ ไดแก ภาวะอวน
ลงพุง ไขมันในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง และระดับน้ําตาล ซึ่งนําไปสูโรคหัวใจและ
หลอดเลือด
6. วิทยากรใชสื่อเกมถาม-ตอบ จากปายคําถาม จํานวน 9 ขอ และใชสื่อประเภทคลิป
วิดีโอ การถาม-ตอบ เรื่อง “ความเชื่อและความรูเกี่ยวกับโรคไมติดตอเรื้อรังและ
สารอาหารที่ไดจากการบริโภค จํานวน 10 ขอ เพื่อใหขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร ความเชื่อ และปจจัยที่มีผลตอการเกิดโรคไมติดตอ
เรื้อรัง โดยวิทยากรเปดคลิปวีดีโอคําถามทีละขอ จากนั้นเปดโอกาสใหผูเขารวม
กิจกรรมตอบคําถาม แลวเฉลยคําตอบที่ถูกตอง พรอมตอบขอซักถาม
7. ฉายสื่อวีดิทัศนในรูปแบบ Motion Infographic ซึ่งมีเนื้อหาสอนวิธีการอานและใช
ประโยชนจากฉลากโภชนาการ ฉลากหวาน มัน เค็ม (GDA) หรือสัญลักษณ
โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” เปนเครื่องมือในการเลือกเพื่อสุขภาพดี ลดหวาน มัน
เค็ม และการเลือกบริโภคอาหารในปริมาณที่เหมาะสม เพื่อหลีกเลี่ยงอาหารที่เพิ่ม
ความเสี่ยงตอการเกิดโรคไมติดตอเรื้อรังได
8. วิทยากรบรรยายความรูเกี่ยวกับโภชนาการ การเลือกกินอาหารที่มีตราสัญลักษณ
“ทางเลือกสุขภาพ” เปนหนทางหนึ่งที่จะชวยในการลดความเสี่ยงของการเกิดโรค
“NCDs” และเนนย้ําใหผูเขารวมกิจกรรมใชประโยชนการฉลากโภชนาการทุกครั้ง
9. วิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการกินอยางไร ใหปริมาณพอดี “พอดี” หรือ “สมดุล” การ
กินพอดีมีองคประกอบสําคัญหลายประการ คือ พลังงานที่ไดรับจากอาหารพอเพียง
กับพลังงานที่ตองใชไปในการทํากิจกรรมตางๆ มีความสมดุล ปริมาณของอาหารแต
ละกลุมหรือหมูใ นปริมาณที่เหมาะสม เมื่อบริโภคแลวทําใหไดรับสารอาหารในระดับที่
หลากหลาย
10. วิทยากรแนะนําใหผูเขารวมกิจกรรมรูจ ัก “ธงโภชนาการ” เพื่อใหทราบพลังงานที่
เหมาะสมและสารอาหารที่รางกายตองการในแตละวัน ตามที่สํานักโภชนาการ กรม
อนามัย กระทรวงสาธารณสุข ไดแนะนํา ซึ่งแบงพลังงานใหเหมาะสมกับเพศ วัย
และกิจกรรมประจําวัน รวมถึงปริมาณอาหารแลกเปลี่ยนในแตละหมู เพื่อใชเปน
ทางเลือกในการเลือกชนิดและปริมาณอาหารบริโภคที่เหมาะสมและเพียงพอ เชน
กลุมขาว แปง ควรไดรับวันละ 8-12 ทัพพี กลุมผัก แหลงของใยอาหาร ควรกิน วัน
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ละ 6 ทัพพี กลุมผลไม ควรกินผลไมหลังอาหารทุกมื้อและระหวางมื้อเมื่อหิว ในหนึง่
วันควรกินผลไมใหได 3-5 สวน ผลไมแตละชนิด 1 สวนนั้นมีปริมาณไมเทากัน กลุม
เนื้อสัตว ไข ถั่วเมล็ดแหง ปริมาณ 6-12 ชอนกินขาวตอวัน กลุมนม วันละ 1-2 แกว
นอกจากตัวอาหารหลักแลวเครื่องปรุงอยาง น้ําตาล เกลือและน้ํามันก็ควรที่จะ
ควบคุมไมเกินตามปริมาณที่เหมาะสม เพื่อใหเกิดความเขาใจหลักการเลือกบริโภค
อาหารที่เหมาะสมตอรางกายตามหลักโภชนาการ และสามารถนําไปปฏิบัติได
11. วิทยากรใชสื่อเกมจับคูแผนปาย ซึ่งเปนรูปอาหารแตละกลุม โดยใหผูเขารวมกิจกรรม
แบงเปนสองทีมและจับคูกับปริมาณที่ควรบริโภคตอวันใหถูกตอง
12. วิทยากรใชสื่อประเภทบุคคลตัวอยางมาสัมภาษณแบงปนประสบการณ เพื่อให
ผูเขารวมกิจกรรมไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูมปี ระสบการณตรง ทั้งในสวนที่
เปนผูใสใจดูแลสุขภาพและผูที่ปวยดวยโรคไมติดตอเรื้อรังที่มีพฤติกรรมการกิน
อาหารและใชชีวิตประจําวันไมเหมาะสม จนนําไปสูการเปนโรคไมติดตอเรื้อรัง โดยมี
แนวคําถาม ในการสัมภาษณบุคคลทีม่ าแบงปนประสบการณ เกี่ยวกับพฤติกรรม
สุขภาพ ไดแก การกินอาหาร การออกกําลังกาย วิธีจัดการกับความเครียด
สอบถามพฤติกรรมสุขภาพโดยรวม ไดแก การตรวจสุขภาพประจําป น้ําหนักตัว
อายุ การปฏิบัติตัวในชีวิตประจําวัน ประวัติคนในครอบครัวมีการปวยดวยโรคไม
ติดตอเรื้อรังหรือไม คารักษาพยาบาลและคาสูญเสียสําหรับผูดูแล (เฉพาะบุคคล
ตัวอยางที่มาแบงปนประสบการณที่ปวยในกลุมโรคไมติดตอเรื้อรัง)
13. สรุปเนื้อหาของกิจกรรมครั้งที่ 1 วิทยากรใชสื่อประเภทเกมถาม-ตอบ จากเนื้อหาใน
บอรดนิทรรศการ เพื่อใหผูเขารวมกิจกรรมไดทบทวนความรูความเขาใจจากเนื้อหา
วิชาการในนิทรรศการที่จัดแสดงไวภายในพื้นที่ดําเนินกิจกรรม และนําขอคําถามมา
เปนประเด็นในการสรุปเนื้อหาทั้งหมดกอนจบกิจกรรมครัง้ ที่ 1
สัปดาหที่ 2 ดําเนินกิจกรรมตามโปรแกรม ฯ ครั้งที่ 2 กลุมทดลองมีกิจกรรม ดังนี้
1. วิทยากรสรุปกิจกรรมครั้งที่ 1 จากสัปดาหที่ 1 ซึ่งผูเขารวมกิจกรรมทุกทานไดรับ
ความรูเกี่ยวกับโรคติด ไมตอเรื้อรัง (NCDs) ที่มีสาเหตุม าจากพฤติกรรมการกิน
อาหารหวาน มัน เค็ม เปนประจํา การขาดการออกกําลังกาย และความเชื่อที่อาจ
สงผลตอพฤติกรรมที่เสี่ยงตอโรคไมติดตอเรื้อรัง นอกจากนี้ยังไดรับความรูเกี่ยวกับ
แนวทางการบริโภคอาหารที่เหมาะสมตามความตองการของรางกาย และไดทํา
ความรู จั กฉลากอาหาร ฉลากโภชนาการ รวมถึ ง วิ ธี การใชป ระโยชน จ ากฉลาก
โภชนาการ และรู จัก การเลือ กซื้ ออาหารที่ มี เ ครื่ องหมายโภชนาการ “ทางเลือ ก
สุขภาพ” ซึ่งสามารถใชเปนแนวทางในการเลือกอาหารลดหวาน มัน เค็มได
2. วิทยากรใชสื่อวีดทิ ัศนรูปแบบ Motion Infographic
3. วิทยากรดําเนินกิจกรรมในรูปแบบเขาฐานทํากิจกรรม ประกอบดวย 5 ฐาน
โดยแตละฐานมุงใหความรูตาง ๆ ดังนี้
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ฐานที่ 1 ฉลากอาหาร : เพื่อใหผูรวมกิจกรรมสามารถใชประโยชนจากฉลาก
อาหารในการเลือกผลิตภัณฑเพื่อการบริโภคไดอยางเหมาะสม โดย
บรรยายลักษณะ สวนประกอบ และขอมูลของฉลากอาหาร พรอมทั้ง
แนะนําประโยชนในการอานขอมูลบนฉลากอาหารกอนซื้อทุกครั้ง โดย
ผสมผสานกิจกรรมการเรียนรูผานการเลนเกม เนนการเปรียบเทียบ
ผลิตภัณฑอาหารแตละชนิด โดยใหสังเกตสวนประกอบของผลิตภัณฑ
เพื่อเลือกอาหารที่มีสวนประกอบของไขมันนอยกวาได ทีมที่เลือกได
ถูกตองมากที่สุด ถือเปนทีมที่ชนะ ทีมที่ชนะจะไดแสตมปปมลงในสมุด
passport ของตัวเอง สรุปกิจกรรมและเปดโอกาสใหซักถาม
ฐานที่ 2 ความรูเรื่องฉลากโภชนาการ : วิทยากรบรรยายเรื่องฉลากโภชนาการ
ประเภทของฉลากโภชนาการ ใชประโยชนในการเลือกบริโภคอาหารได
อย า งไร วิ ธี อ า นฉลากโภชนาการและทบทวนวิ ธี ก ารอ า นฉลาก
โภชนาการผานการเลนเกม โดยเนนใหผูรวมกิจกรรมเลือกเครื่องดื่ม
ประเภทตาง ๆ โดยใชประโยชนจากการอานขอมูลบนฉลากโภชนาการ
ซึ่งเครื่องดื่มจากของทีมไหนไดผลรวมน้ําตาลนอยที่สุดถือวาทีมนั้นเปน
ฝายชนะ ทีมผูชนะจะไดแสตมปปมลงในสมุด passport ของตัวเอง
จากนั้นวิทยากรสรุปกิจกรรมและเปดโอกาสใหซักถาม
ฐานที่ 3 ฉลาก GDA : วิทยากรบรรยายความเปนมาและความสําคัญของ
ฉลากหวาน มั น เค็ ม (ฉลาก GDA) และสอนวิ ธี ก ารอ า นและใช
ประโยชนจากฉลากดังกลาว เพื่อการลดหวาน มัน เค็ม โดยเนนการ
สอนแบบถาม-ตอบ เพื่อใหผูเขารวมกิจกรรมไดมีสวนรวมมากขึ้นและ
ไดทบทวนความเขาใจที่มีอยู ผานกิจ กรรมเลนเกม โดยใชแผนภาพ
บะหมี่กึ่ งสํ าเร็ จ รู ปใหทุ กคนได หัด ดูฉลากแบบ GDA โดยเนน ไปที่
ปริมาณโซเดียม ใหผูเขารวมกิจกรรมสามารถเปรียบเทียบแผนภาพ
บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปและเลือกแผนปายที่มีปริมาณโซเดียมมากสุดและ
นอยสุดออกมาได โดยวิทยากรจะบรรยายการเปรียบเทียบปริมาณ
โซเดี ย มในการเลื อ กกิ น บะหมี่ กึ่ ง สํ า เร็ จ รู ป ให ป ลอดภั ย และ
มีคุณประโยชนที่สุด เชน การเติมผักและเนื้อสัตว ฯลฯ และกินบะหมี่
กึ่งสํา เร็จ รู ปอยา งไรใหไ ดรั บโซเดียมน อยที่สุ ด เช น ใส เครื่อ งปรุ ง
เพียงครึ่งซอง ฯลฯ จากนั้นวิทยากรสรุปกิจกรรมและเปดโอกาสให
ซักถาม
ฐานที่ 4 ฉลาก Healthier choice : เพื่อใหผู เขารว มกิจ กรรมสามารถใช
ประโยชน จ ากฉลาก Healthier choice หรื อ สั ญ ลั ก ษณ
ทางโภชนาการ “ทางเลือ กสุข ภาพ” เพื่ อการเลือกบริโ ภคได อยา ง
เหมาะสมและมีการทดสอบ ความเขาใจผานกิจกรรมเกมที่มุงสื่อสาร
วาสัญลักษณนี้สังเกตไดงาย เปนประโยชนตอผูบริโภคในการตัดสินใจ
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เลือกซื้อผลิตภัณฑเพื่อลดหวาน มัน เค็ม โดยเฉพาะกลุม ที่มีปญหา
ทางดานสายตาที่ไมสามารถอานฉลากโภชนาการได จากนั้นวิทยากร
สรุปกิจกรรมและเปดโอกาสใหซักถาม
ฐานที่ 5 ตาชั่ง...ชางเลือก : วิทยากรบรรยายเกี่ยวกับความสําคัญของน้ําตาล
ในเครื่องดื่ม ความสําคัญของโซเดียมในผลิตภัณฑใ นเครื่องปรุงรส
และความสําคัญของน้ํามันในผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูป จากนั้นใชสื่อ
ประเภทเกม ให ผู ร ว มกิ จ กรรมวิ เ คราะห แ ละแยกแยะให ไ ด ว า
เครื่ อ งดื่ ม ที่ จํา หน า ยในท องตลาดแต ล ะประเภท 1 ขวดมี น้ํ า ตาล
ประมานกี่ชอนชาและเครื่องปรุงรสที่ใสในอาหารแตละมื้อ เมื่อเทียบ
ในปริมาณ 1 ชอนชาแลวมีโซเดียมเทาไหร รวมทั้งอาหารจานเดี ยว
บรรจุกลอง แชเย็น/แชแข็ง แตละชนิดที่จําหนายในรานสะดวกซื้อแต
ละชนิดนั้นมีไ ขมันเทาไหร โดยจําลองผลิตภัณฑเปน 3 กลุม ไดแ ก
เครื่องดื่ม เครื่องปรุงรสและอาหารบรรจุกลอง แชเย็น /แชแข็ง ซึ่ง
ผลิตภัณฑจําลอง จะถูกถวงน้ําหนักใหมีปริมาณน้ําตาล โซเดียม ไขมัน
แตกตางกัน แตใ กลเคียงกับผลิตภัณฑที่จําหนายในทองตลาด และ
การวั ด ปริ ม าณของน้ํ า ตาล โซเดี ย ม ไขมั น จะวั ด ด ว ยตราชั่ ง ที่ ถู ก
ออกแบบมาเพื่อใชวางผลิตภัณฑไปแลวจะทราบวาแตละผลิตภัณฑนั้น
มีน้ําตาล โซเดียม ไขมัน ปริมาณเทาไหรและเกินปริมาณที่แนะนําตอ
วันหรือไม (ตาชั่งจะทําเฉพาะขึ้นมา 1 เครื่องชั่งเครื่องดื่ม 1 เครื่องชั่ง
เครื่องปรุงรส และอีก 1 เครื่องชัง่ อาหารบรรจุกลอง แชเย็น/แชแข็ง)
จากนั้นวิทยากรสรุปกิจกรรมและเปดโอกาสใหซักถาม
4. ผูวิจัยสรุปความรูความเขาใจ จากทั้ง 5 ฐานทํากิจกรรม เนนย้ําการเลือกบริโภค
อาหารที่ เหมาะสม โดยใชข อ มู ล จากฉลากอาหารและฉลากโภชนาการจะช ว ย
ลดความเสี่ ย งต อ การเกิ ด โรคไม ติ ด ต อ เรื้ อ รั ง ได สามารถเลื อ กกิ น อาหารที่ มี
สารอาหารและพลังงานเหมาะสมกับความตองการของรางกายได นอกจากนี้ยัง
สามารถหลีกเลี่ยงการบริโภคสารอาหารที่ไมตองการ เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิด
โรคไม ติดตอ เรื้อรัง ตาง ๆ ได อี กทั้งยั งสามารถเปรี ยบเที ยบความคุม คา ในดา น
โภชนาการของอาหารชนิด เดียวกันในราคาที่แ ตกตา งกันวา มีความคุม คา หรือไม
อย า ง ไ ร ร วม ถึ ง ใ ห เ ลื อ กผ ลิ ต ภั ณ ฑ ที่ แ ส ด ง สั ญญ า ลั ก ษ ณ โ ภ ช น า ก า ร
“ทางเลือกสุขภาพ” จะเกิดประโยชนตอสุขภาพมากขึ้น
5. วิทยากรสอนการใชบันทึกชวยจํา (Food record) ซึ่งเปนเครื่องมือสําหรับการบันทึก
รายการอาหารและเครื่ อ งดื่ ม ที่ รั บ ประทานแต ล ะวั น โดยระบุ ช นิ ด อาหารและ
เครื่องดื่มรอน/เย็น รวมทั้งน้ําเปลา พรอมทั้งบอกปริมาณเปนหนวยบริโภค หากจํา
ไมไดใหบอกเปนชื่อยี่หอหรือราคา โดยระบุแยกตามมื้ออาหาร (เชา/กลางวัน/เย็น/
อาหารวาง 2 มื้อ) อยางนอย 7 วัน
38

สัปดาหที่ 3 ดําเนินกิจกรรมตามโปรแกรม ฯ ครั้งที่ 3 กลุมทดลองมีกิจกรรม ดังนี้
1. กอนเริ่มกิจกรรม วิทยากรบรรยายสรุปกิจกรรมของสัปดาหที่ 1 และ 2 ดังนี้การ
บริโภคอาหารในปริมาณที่เหมาะสมกับความตองการของรางกาย การเลือกชนิด
อาหารที่มีคุณคาทางโภชนาการและชวยเสริมสรางรางกายใหแข็งแรง มีภาวะ
โภชนาการที่ดี รวมถึงการหลีกเลี่ยงอาหารหวาน มัน เค็ม โดยการอานฉลากอาหาร
และใชขอมูลโภชนาการเปนเครื่องมือที่สําคัญที่จะชวยในการเลือกซื้ออาหารบริโภค
เพื่อลดความเสี่ยงตอการเกิดโรคไมติดตอเรื้อรังที่มีสาเหตุหลักมาจากพฤติกรรมการ
บริโภคได
2. วิทยากรดําเนินกิจกรรมการวิเคราะหบันทึกชวยจํา ดังนี้ วิทยากรทําการวิเคราะหผล
การบันทึกอาหารบริโภคของผูเขารวมกิจกรรมเปนรายบุคคล โดยใชหลักการ
วิเคราะหดังตอไปนี้ ดูประเภทและความถี่ของการบริโภคอาหาร เชน อาหาร/
เครื่องดื่มหวาน เชน เครื่องดื่มที่มีรสหวาน กาแฟเย็น อาหารมัน เชน เนื้อสัตว
ทอด อาหารที่มีกะทิ น้ําสลัด อาหารเค็มจัด เชน ของหมักดอง อาหารแปรรูป
เครื่องปรุงรส พฤติกรรมการบริโภคผักผลไม โดยพิจารณาทั้งชนิดและปริมาณ และ
พิจารณาการบริโภคอาหารสําเร็จรูป/กึ่งสําเร็จรูป จากนั้นใหคําแนะนําในการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เหมาะสมตามแบบแผนการบริโภคของแตละบุคคล
3. วิทยากรดําเนินกิจกรรม “เลือกถูกชนิด ชีวิตหางไกลโรค” มีวัตถุประสงคเพื่อให
ผูเขารวมกิจกรรมสามารถใชประโยชนจากฉลาก Healthier choice หรือ สัญลักษณ
โภชนาการ “ทางเลื อกสุ ข ภาพ” เพื่ อการเลื อกบริโภคไดอย างเหมาะสม โดยให
ผูเขารวมกิจกรรมนําผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่ม ที่คนในชุมชนนํามา มี 6 กลุม
ดังนี้ คือ กลุมอาหารมื้อหลัก กลุมอาหารกึ่งสําเร็จรูป กลุมเครื่องปรุงรส กลุมขนม
ขบเคี้ยว กลุม เครื่องดื่มและกลุมนม วิทยากรสังเกตผลิตภัณฑที่ผูเขารวมกิจกรรม
นํามาวามี สัญลักษณ โภชนาการ “ทางเลือกสุข ภาพ” และมีฉลากโภชนาการ เชน
ฉลากหวาน มัน เค็ม (ฉลาก GDA) หรือไม วิทยากรใหคําแนะนําในการใชประโยชน
จากฉลาก Healthier choice ตามกลุม ผลิตภัณ ฑ และนําผลิตภัณฑที่มีฉลาก
โภชนาการซึ่งผูรวมกิจกรรมนํามาใหรว มกันวิเคราะหวามีไขมัน น้ําตาล โซเดียม มาก
นอยเทาไหร หลังจากนั้น สรุปกิจกรรมทั้ง 3 ครั้ง ทบทวนความรูตาง ๆ เพื่อเปน
แนวทางในการเลือกบริโภคผลิตภัณฑอาหารเพื่อประโยชนตอสุขภาพ ลดหวาน มัน
เค็มได ทําใหลดความเสี่ยงตอการเกิดโรคไมติดตอเรื้อรังที่เปนปญหาสาธารณสุขใน
ปจจุบันได นับวาเปนการสิ้นสุดโปรแกรม
สัปดาหที่ 7 เปนการติดตามผลหลังสิ้นสุดโปรแกรม และเก็บรวบรวมขอมูลหลังการ
ทดลอง โดยใชแบบสอบถามชุดเดียวกับกอนการทดลอง ประกอบดวยขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง และ
ความรูเกี่ยวกับฉลากอาหาร เจตคติตอฉลากอาหาร พฤติกรรมการอานฉลากอาหาร และการรับรู
โอกาสเสี่ยงของการไมใชฉลากอาหารกับนักเรียนในกลุมทดลองและกลุมควบคุม หลังสิ้นสุดการทดลอง
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2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบสอบถาม (Questionaires) ที่ผูวิจัยสรางขึ้น
แบงออกเปน 5 สวน ไดแก
สวนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของประชาชน ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check list) โดยมีคําถามเกี่ยวกับอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพในปจจุบัน
รายไดเฉลี่ยตอเดือน โรคประจําตัว ประวัตกิ ารเจ็บปวยดวยโรคไมติดตอเรื้อรังของคนในครอบครัว การ
ทําอาหารกินเอง จํานวน 9 ขอ
สวนที่ 2 แบบสอบถามความรูเกี่ยวกับฉลากอาหาร ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check list) จํานวน 15 ขอ โดยแบงเปน 2 ดาน ไดแก ดานสัญลักษณโภชนาการ
“ทางเลือกสุขภาพ” และดานฉลากโภชนาการ
สวนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับเจตคติตอฉลากอาหาร ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check list) จํานวน 15 ขอ โดยแบงเปน 3 ดาน ไดแก ดานฉลากอาหาร ดาน
สัญลักษณโภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” และดานฉลากโภชนาการ
สวนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการอานฉลากอาหาร ลักษณะแบบสอบถาม
เปนแบบใหประมาณคา (Rating Scale) รวมกับลักษณะแบบตรวจสอบรายการ(Check list) และแบบ
เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ รวมจํานวนทั้งสิ้น 15 ขอ โดยแบงเปน 3 ดาน ไดแก ดานฉลากอาหาร ดาน
สัญลักษณโภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” และดานฉลากโภชนาการ
สวนที่ 5 แบบสอบถามวัดการรับรูโอกาสเสี่ยงของการไมใชฉลากอาหาร ลักษณะ
แบบสอบถามเปนแบบใหประมาณคา (Rating Scale) จํานวน 14 ขอ โดยแบงเปน 3 ดาน ไดแก ดาน
ฉลากอาหาร ดานสัญลักษณโภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” และดานฉลากโภชนาการ
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การสรางเครือ่ งมือ
การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย 2 สวน คือ การสรางเครื่องมือที่ใชใน
การทดลอง และการสรางเครื่องมือทีใ่ ชในการเก็บรวบรวมขอมูล
1. การสรางเครื่องมือที่ใชในการทดลอง มีขั้นตอนดังตอไปนี้
1.1 ศึกษาคนควาตํารา เอกสารวิชาการ แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวของ และ
คนควาหาขอมูลเพิ่มเติม เพื่อนํามาเปนแนวทางในการจัดโปรแกรม “การสงเสริมการใชฉลากอาหารตอ
ความรู เจตคติ และการใชฉลากอาหารของชุมชน” และการใชสื่อประเภทตาง ๆ
1.2 ศึกษาหลักเกณฑของโปรแกรม “การสงเสริมการใชฉลากอาหารตอความรู เจต
คติ และการใชฉลากอาหารของชุมชน” ทําการสรางคูมือการสอน การตั้งวัตถุประสงค กําหนดเนื้อหา
วิธีการสอน กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน และการประเมินผลการสอนในแตละครั้ง ให
ครอบคลุมเนื้อหา วัตถุประสงค กรอบแนวคิด และสมมติฐานของการวิจัย
1.3 นําโปรแกรม“การสงเสริมการใชฉลากอาหารตอความรู เจตคติ และการใช
ฉลากอาหารของชุมชน” เสนอตอผูเชี่ยวชาญดานโภชนาการ เพื่อตรวจสอบความถูกตอง แลวนํามา
ปรับปรุงแกไขกอนดําเนินการกับกลุมทดลอง
2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล มีขั้นตอนดังตอไปนี้
2.1 ศึกษาคนควาตํารา เอกสารวิชาการ แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวของ และ
คนควาขอมูลจากอินเตอรเนต เพื่อนํามาเปนแนวทางในการสรางเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
2.2 ศึกษาหลักเกณฑและวิธีการสรางแบบสอบถามจากตําราหลักการสราง
เครื่องมือในการวิจัย เพื่อนํามากําหนดโครงสรางและสํานวนภาษาของขอคําถาม
2.3 วิเคราะหเนื้อหาแบบสอบถามการสงเสริมการใชฉลากอาหารตอความรู เจตคติ
และการใชฉลากอาหารของชุมชน จากนั้นกําหนดโครงสรางเนื้อหา ประยุกตแนวคิด ทฤษฎี มาใชสราง
ขอคําถาม โดยใหขอคําถามที่ใชครอบคลุมเนื้อหา วัตถุประสงค กรอบแนวคิด และสมมติฐานของการ
วิจัย
2.4 นําแบบสอบถามโปรแกรม“การสงเสริมการใชฉลากอาหารตอความรู เจตคติ
และการใชฉลากอาหารของชุมชน” เสนอตอผูเชี่ยวชาญดานโภชนาการ จํานวน 4 ทาน เพื่อตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา และนําไปปรับปรุงแกไข
2.5 นําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try out) กับประชากรในอําเภอเมือง จังหวัด
นนทบุรี ที่มีลักษณะคลายกับกลุมตัวอยางที่ทําการศึกษา จํานวน 38 คน แลวนําเครื่องมือมาทําการ
วิเคราะหหาคุณภาพเครื่องมือ ดังนี้
2.5.1 หาคาความยากงาย (Difficulty) โดยหาสัดสวนระหวางจํานวนผูตอบ
แบบสอบถามในแตละขอถูกตองจากจํานวนผูต อบแบบสอบถามทั้งหมด แลวเลือกขอคําถามที่มีความยาก
งายระหวาง .20 ถึง .80 ไดแบบสอบถามทัง้ สิ้น จํานวน 59 ขอ มีคาความยากงายระหวาง .20 ถึง
.80
2.5.2 หาคาความเชื่อมั่น (Reliability) แบบสอบถามที่มรี ะบบใหคะแนน คือ
ตอบถูกใหคะแนนเปน 1 และตอบผิดใหคะแนนเปน 0 นําแบบสอบถามที่มีคาความยากอยูในเกณฑมาหา
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ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยสูตร Kuder-Richardson formular 20 ไดคาความเชื่อมั่น
ของแบบสอบถามเทากับ 0.72
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนกอนดําเนินการทดลอง
1. ขอหนังสือจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ถึงนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด
เพื่อขออนุญาตดําเนินการวิจัยโปรแกรม “การสงเสริมการใชฉลากอาหารตอความรู เจตคติ และการใช
ฉลากอาหารของชุมชน”
2. ประสานงานกับชุมชนเปาหมาย จังหวัดเชียงราย เพื่อนัดหมายการดําเนินโปรแกรม “การ
สงเสริมการใชฉลากอาหารตอความรู เจตคติ และการใชฉลากอาหารของชุมชน”
3. เตรียมการสอน จัดเตรียมแบบสอบถามในการวิจัย และสื่อการสอน คูมือสําหรับวิทยากร
ประจํากลุม กิจกรรมประกอบการเรียนการสอน เพื่อใชกับกลุมทดลอง
ขั้นตอนระหวางดําเนินการทดลอง
การดําเนินการทดลอง ใชระยะเวลาทั้งหมด 3 สัปดาห โดยจัดกิจกรรมสัปดาหละ 1 ครั้ง
ครั้งละ 3 ชั่วโมง ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลกอนการทดลอง (Pre-test) โดยแบบสอบถามที่ผูวิจัย
สรางขึ้นกับกลุมทดลองและกลุม ควบคุม กอนการเริ่มกิจกรรมตามโปรแกรม “การสงเสริมการใชฉลาก
อาหารตอความรู เจตคติ และการใชฉลากอาหารของชุมชน” ในกลุม ทดลอง หลังจากนั้นเริ่มดําเนินการ
ตามโปรแกรมในกลุม ทดลอง จํานวน 3 ครั้ง
ขั้นตอนหลังดําเนินการทดลอง
หลังสิ้นสุดโปรแกรม “การสงเสริมการใชฉลากอาหารตอความรู เจตคติ และการใช
ฉลากอาหารของชุมชน” ดําเนินการเก็บรวบรวมแบบสอบถามหลังการทดลอง (Post-test) ในกลุม
ทดลองและกลุม ควบคุม ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม และนําไปวิเคราะหขอมูลโดยใช
แบบสอบถามชุดเดียวกันกับกอนทดลอง
หลังจากสิ้นสุดกิจกรรมครั้งที่ 3 ของโปรแกรมไป 3 สัปดาห เปนระยะติดตามผล
ดําเนินการเก็บรวบรวมแบบสอบถามระยะติดตามผล (follow-up) ในกลุมทดลองและกลุมควบคุม
ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม และนําไปวิเคราะหขอมูลโดยใชแบบสอบถามชุดเดียวกันกับ
กอนทดลอง
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เกณฑในการวัดผล
การเก็บรวบรวมขอมูลที่ตองการทราบเพื่อใชวิเคราะหขอมูลสําหรับโครงการนี้ ได
เลือกใชวิธีเก็บขอมูลดวยแบบสอบถามจากกลุมทดลองและกลุมควบคุม เนื่องจากสามารถเก็บ
ขอมูลไดตามวัตถุประสงคของผูวิจัย การวัดผลจากชุดแบบสอบถามมีดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป ประกอบดวยคําถาม 9 ขอ ไดแก อายุ เพศ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได โรคประจําตัว ประวัติครอบครัว
สวนที่ 2 แบบสอบถามความรูเกี่ยวกับฉลากอาหาร แบงเปนขอมูลบนฉลากอาหาร
ขอมูลบนฉลากโภชนาการ ขอมูลบนฉลาก GDA และสัญลักษณโภชนาการ “ทางเลือก
สุขภาพ” (Healthier Choice) มีจํานวนทั้งหมด 15 ขอ ซึ่งคําตอบของคําถามมีใหเลือก 2
ตัวเลือก คือ ถูก และ ผิด
ถูก หมายถึง เห็นดวยกับคําถามหรือคําบรรยายที่กลาวมานั้น
ผิด หมายถึง ไมเห็นดวยกับคําถามหรือคําบรรยายนั้น
คะแนนต่ําที่สุด คือ 0 คะแนน และคะแนนสูงสุด คือ 15 คะแนน มีเกณฑการ
ใหคะแนน โดยพิจารณาจากเกณฑการใหคะแนนของบลูม มีระดับการแบงคะแนนความรู
ดังนี้
ตารางแบงเกณฑคะแนนความรู
ระดับความรูเกี่ยวกับฉลากอาหาร

คะแนน

ระดับคะแนนความรูดี

ตอบถูกตองตั้งแตรอยละ 80 ขึ้นไป
( > 12 คะแนน )

ระดับคะแนนความรูปานกลาง

ตอบถูกตองระหวางรอยละ 60 – 79
( 9 – 11 คะแนน )

ระดับคะแนนความรูควรปรับปรุง

ตอบถูกตองต่ํากวารอยละ 60
( < 9 คะแนน)
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ตารางแบงเกณฑความรูถูกตองในประเด็นที่รณรงคเกี่ยวกับฉลากอาหาร
ระดับความรูในประเด็นที่รณรงคเกี่ยวกับ
คะแนน
ฉลากอาหาร
ความรูถูกตอง

ตอบถูกตองตั้งแตรอยละ 80 ( 12-15 คะแนน )

ความรูไมถูกตอง

ตอบถูกตองต่ํากวารอยละ 80 ( 0-11 คะแนน)

สวนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับเจตคติตอฉลากอาหาร ประกอบดวยคําถาม 15 ขอ ซึ่ง
คําถามจะมีคําตอบใหเลือกสองแบบ คือ “เห็นดวย” และ “ไมเห็นดวย” โดย
เห็นดวย
หมายถึง
เห็นดวยกับขอความที่กลาวมา
ไมเห็นดวย
หมายถึง
ไมเห็นดวยกับขอความที่กลาวมา
ตารางเกณฑการใหคะแนนแบบสอบถามเจตคติตอฉลากอาหาร
คําถามเชิงบวก ไดแก ขอ 1, 2, 5, 6, 7, และ 9
คําถามเชิงลบ ไดแก ขอ 3, 4, 8 และ 10 - 15
คําตอบใหเลือก

คะแนน
คําถามเจตคติเชิงบวก

คําถามเจตคติเชิงลบ

เห็นดวย

2

1

ไมเห็นดวย

1

2

ตารางแบงเกณฑแบบสอบถามเจตคติตอฉลากอาหาร
ระดับเจตคติตอฉลากอาหาร

คะแนน

ระดับเจตคติตอฉลากอาหารที่เปนบวก

คะแนนตั้งแตรอยละ 80
( > 24 คะแนน )

ระดับเจตคติตอฉลากอาหารปานกลาง

คะแนนระหวางรอยละ 60 – 80
( 18 – 24 คะแนน )

ระดับเจตคติตอฉลากอาหารที่เปนลบ

คะแนนต่ํากวารอยละ 60
( < 18 คะแนน)

44

สวนที่ 4 แบบสอบถามพฤติกรรมการอานฉลากอาหาร ออกแบบสําหรับประเมินพฤติกรรม
การอานฉลากอาหาร ฉลากโภชนาการแบบเต็มและแบบยอ ฉลาก GDA และสัญลักษณโภชนาการ
“ทางเลือกสุขภาพ” (Healthier Choice)
ตารางเกณฑการใหคะแนนพฤติกรรมการอานฉลากอาหาร
คําตอบที่เลือก

ระดับคะแนนของคําตอบ

เคยอานหรือเคยเห็น

1

ไมเคยอานหรือไมเคยเห็น

0

ตารางเกณฑคะแนนความถี่การใชประโยชนจากฉลากอาหาร
ระดับความถี่

ความถี่ในการอานฉลากอาหาร
ความหมาย

ระดับคะแนนของ
ความถี่

ทุกครั้ง

ซื้ออาหารสิบครั้งอานฉลากกอนซื้อทั้งสิบครั้ง

5

ประจํา

ซื้ออาหารสิบครั้งอานฉลากอาหารกอนซื้อเจ็ดครั้งขึ้นไป

4

บอยครั้ง

ซื้ออาหารสิบครั้งอานฉลากอาหารกอนซื้อหาครั้งขึ้นไป

3

บางครั้ง

ซื้ออาหารสิบครั้งอานฉลากอาหารกอนซื้อสามครั้งขึ้นไป

2

นานๆ ครั้ง

ซื้ออาหารสิบครั้งอานฉลากอาหารกอนซื้อไมถึงสามครั้ง

1

ตารางแบงเกณฑคะแนนพฤติกรรมการอานฉลากอาหาร
ระดับพฤติกรรมการอานฉลากอาหาร

คะแนน

พฤติกรรมการอานฉลากอาหารที่ดี

คะแนนตั้งแตรอยละ 80 ( > 11 คะแนน )

พฤติกรรมการอานฉลากอาหารปานกลาง

คะแนนระหวางรอยละ 60 – 80 ( 8 – 11 คะแนน )

พฤติกรรมการอานฉลากอาหารที่ควร
ปรับปรุง

คะแนนต่ํากวารอยละ 60 ( < 8 คะแนน)
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ตารางแบงเกณฑคะแนนความถี่การใชประโยชนจากฉลากอาหารหากตอบไม
เคยเห็นในขอ8 ขอ9-13 จะไมนํามาคิดรวม
พฤติกรรมความถี่ในการอานฉลากอาหาร

คะแนน

พฤติกรรมการใชประโยชนจากฉลากอาหารที่ดี

คะแนนมากกวารอยละ 80

พฤติกรรมการใชประโยชนจากฉลากอาหารปานกลาง

คะแนนระหวางรอยละ 60 – 80

พฤติกรรมการใชประโยชนจากฉลากอาหารที่ควร
ปรับปรุง

คะแนนต่ํากวารอยละ 60

ขอที่ 14 - 15 สอบถามพฤติกรรมการอานและการใชประโยชนจากสัญลักษณ
โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ”
ประเมินพฤติกรรมการอานและใชประโยชนจากขอมูลบนฉลาก โดยใช
แบบสอบถามพฤติกรรมการอานฉลากอาหาร ตั้งแตขอ 1 ถึง 7 และขอ 9 ถึง 13 ทั้งหมด
12 ขอ 60 คะแนน
ตารางแบงเกณฑพฤติกรรมการอานและใชประโยชนจากขอมูลบนฉลาก
ระดับพฤติกรรมการอานและใชประโยชน
คะแนน
จากขอมูลบนฉลาก
มีพฤติกรรมการอานและใชประโยชนจาก
ขอมูลบนฉลาก

คะแนนตั้งแตรอยละ 80
( 48-60 คะแนน )

มีพฤติกรรมไมอานและใชประโยชนจาก
ขอมูลบนฉลาก

คะแนนต่ํากวารอยละ 80
( 0-47 คะแนน)
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สวนที่ 5 แบบสอบถามการรับรูโอกาสเสี่ยงของการไมใชฉลากอาหาร ออกแบบสําหรับ
ประเมินการรับรูโอกาสเสี่ยงของการไมใชฉลากอาหาร ฉลากโภชนาการแบบเต็มและแบบยอ
ฉลาก GDA
ตารางเกณฑการใหคะแนนแบบสอบการรับรูโอกาสเสี่ยงของการไมใชฉลากอาหาร
คําตอบใหเลือก
ระดับคะแนนของคําตอบ
เห็นดวยอยางยิ่ง

3

ปานกลาง

2

ไมเห็นดวย

1

ตารางแบงเกณฑคะแนนการรับรูโอกาสเสี่ยงของการไมใชฉลากอาหาร
ระดับการรับรูโอกาสเสี่ยงจากการไมใชฉลากอาหาร

คะแนน

มีการรับรูโอกาสเสี่ยงที่ดี

คะแนนตั้งแตรอยละ 80 ( > 33 คะแนน )

มีการรับรูโอกาสเสี่ยงปานกลาง

คะแนนระหวางรอยละ 60 – 80
( 25 – 33 คะแนน )

การรับรูโอกาสเสี่ยงที่ควรปรับปรุง

คะแนนต่ํากวารอยละ 60 ( < 25 คะแนน)

แบบสอบถามความพึงพอใจตอกิจกรรม ประกอบดวยคําถาม 17 ขอ คําถามจะมี
คําตอบใหเลือก 5 แบบ คือ “พึงพอใจมากที่สุด” “พึงพอใจมาก” “พึงพอใจปานกลาง” “พึงพอใจ
นอย” และ “พึงพอใจนอยที่สุด” โดย
ตารางเกณฑการใหคะแนนแบบสอบถามความพึงพอใจตอกิจกรรม
คําตอบใหเลือก

ระดับคะแนนของคําตอบ

พึงพอใจมากที่สุด

5

พึงพอใจมาก

4

พึงพอใจปานกลาง

3

พึงพอใจนอย

2

พึงพอใจนอยที่สุด

1
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การวิเคราะหขอมูล
นําขอมูลที่ได ตรวจสอบความสมบูรณไดแบบสอบถามทีส่ มบูรณมาใชวิเคราะห จํานวน
69 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 จากนั้นวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานของการวิจัย โดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูป วิเคราะหขอมูลโดยกําหนดระดับความเชื่อมั่นในการทดสอบทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญเทากับ
0.5 และมีสถิติทใี่ ชวิเคราะห ดังรายละเอียดตอไปนี้
1. ขอมูลทั่วไปของประชาชน วิเคราะหโดยการแจกแจงความถี่ และรอยละ นําเสนอใน
รูปแบบตารางประกอบความเรียง
2. วิเคราะหความรูถูกตอง จากคะแนนดานความรูเกี่ยวกับฉลากโภชนาการ และดาน
สัญลักษณโภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” ภายในกลุมทดลอง กอนการทดลอง หลังการทดลองและ
ระยะติดตามผล โดยใชคาเฉลี่ยมาวิเคราะห เกณฑความรูถูกตอง คือ ตองตอบคําถามไดคะแนน
มากกวา รอยละ 80 หรือตั้งแต 12 คะแนนขึ้นไป
3. พฤติกรรมเกี่ยวกับการอานหรือใชประโยชนจากขอมูลบนฉลากอาหาร วิเคราะห
จากคะแนนพฤติกรรมการอานฉลากทั่วไปกอนตัดสินใจซื้อและพฤติกรรมการอานฉลากโภชนาการ
ภายในกลุมทดลอง กอนการทดลอง หลังการทดลองและระยะติดตามผล โดยวิเคราะหจากเกณฑ
คะแนนตอบแบบสอบถาม พฤติกรรมเกี่ยวกับการอานหรือใชประโยชนจากขอมูลบนฉลากอาหาร จะตอง
ตอบแบบสอบถาบไดมากกวา รอยละ 80 หรือตั้งแต 48 คะแนนขึ้นไป
4. เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยในดานฉลากโภชนาการ และดานสัญลักษณโภชนาการ
“ทางเลือกสุขภาพ” และภาพรวมทั้งสองดาน ภายในกลุมทดลอง กอนการทดลองและหลังการทดลอง
หลังการทดลองและระยะติดตามผล โดยใชสถิติ Paired-sample t-test นําเสนอในรูปแบบตาราง
ประกอบความเรียง
5. เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยในดานฉลากโภชนาการ และดานสัญลักษณโภชนาการ
“ทางเลือกสุขภาพ” และภาพรวมทั้งสองดาน ระหวางกลุม ทดลองและกลุมเปรียบเทียบ กอนการทดลอง
และหลังการทดลอง หลังการทดลองและระยะติดตามผล โดยใชสถิติ Independent-sample t-test
นําเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรียง
6. เปรียบเทียบคะแนนเจตคติเกี่ยวกับฉลากอาหาร พฤติกรรมเกี่ยวกับการอานฉลาก
โภชนาการทั่วไปกอนตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมการอานฉลากหวาน มัน เค็ม กอนการตัดสินใจซื้อภายใน
กลุมทดลอง กอนการทดลองและหลังการทดลอง หลังการทดลองและระยะติดตามผล โดยใชสถิติ
Paired-sample t-test นําเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรียง
7. เปรียบเทียบคะแนนเจตคติเกี่ยวกับฉลากอาหาร พฤติกรรมเกี่ยวกับการอานฉลาก
โภชนาการทั่วไปกอนตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมการอานฉลากหวาน มัน เค็ม กอนการตัดสินใจซื้อ
ระหวางกลุมทดลองและกลุม ควบคุม กอนการทดลองและหลังการทดลอง หลังการทดลองและระยะ
ติดตามผล โดยใชสถิติ Independent-sample t-test นําเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรียง
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บทที่ 4
ผลการศึกษา
การวิจัยเรื่องผลของการใชโปรแกรม “การสงเสริมการใชฉลากอาหารตอความรู เจตคติ
และการใชฉลากอาหารของชุมชน” มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของการใชโปรแกรม “การสงเสริมการใช
ฉลากอาหารตอความรู เจตคติ และการใชฉลากของอาหารของชุมชน” การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยกึ่ง
ทดลอง (Quasi-experimental Research) ใชรูปแบบการวิจัย Pretest - Posttest comparison
Statistic Group Design โดยแบงกลุมประชากรที่ศึกษา เปน 2 กลุม คือ กลุมทดลอง (Experimental
Group) และกลุมควบคุม (Control Group) โดยที่กลุมทดลองเปนกลุมที่ไดรับโปรแกรม “การสงเสริม
การใชฉลากอาหารตอความรู เจตคติ และการใชฉลากอาหารของชุ ม ชน” แตกลุม ควบคุม ไมไ ดรั บ
โปรแกรมดังกลาว ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนประชาชนชายหญิงที่อาศัยอยูในเขตอําเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย อายุระหวาง 30 - 70 ป จากสองชุมชน จํานวน 69 ราย โดยชุมชนที่ 1 เปนกลุม
ทดลอง และชุมชนที่ 2 เปนกลุม ควบคุม การเลือกกลุม ตัวอยางใชวิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) ในการเขารวมกิจกรรมตามโปรแกรม ใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยเก็บ
แบบสอบถามกอนและหลังการทดลองจากกลุม ตัวอยางเรียบรอยแลว ผูวิจัยไดนําขอมูล มาทําการ
วิเคราะหโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก Paired-sample
t-test, Independent-sample t-test คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard deviation) นําเสนอผลการวิเคราะหในรูปของตารางประกอบความเรียง โดยแบง
การนําเสนอออกเปน 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหที่อธิบายลักษณะทั่วไปของกลุม ตัวอยางในการศึกษาผลของ
การใชโปรแกรม “การสงเสริมการใชฉลากอาหารตอความรู เจตคติ และการใชฉลากของอาหารของ
ชุมชน” เพื่อใหเขาใจลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยางไวเบื้องตน
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลตามสมมติฐาน เพื่อตรวจสอบสมมติฐานที่ตั้งไว
ตอนที่ 1 ลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง
ผลการวิเคราะหลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับเพศ อายุ ระดับการศึกษา
อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน โรคประจําตัว ประวัติการปวยในครอบครัวดวยโรค NCDs การทําอาหาร
กินเอง และชนิดของน้ํามันพืชที่ใช เพื่อใหเขาใจลักษณะสําคัญของกลุมตัวอยางไวเบื้องตน ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง
จังหวัดเชียงราย
กลุมทดลอง
กลุมควบคุม
(n=37)
(n=32)
ขอมูลทั่วไป
จํานวน รอยละ จํานวน
รอยละ
เพศ
ชาย
7
18.9
9
28.1
หญิง
30
81.1
23
71.9
อายุ (ป)
อายุเฉลี่ย (สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน)
67.14 (6.11) 57.47 (10.29) อายุสูงสุด-ต่ําสุด
48 – 80
35 – 76
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
9
24.3
13
40.6
มัธยมศึกษาตอนตน
5
13.5
4
12.5
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช.
9
24.3
6
18.8
อนุปริญญา หรือ ปวส.
2
5.4
2
6.2
ปริญญาตรี
11
29.7
7
21.9
สูงกวาปริญญาตรี
1
2.7
0
0.0
อาชีพ
ขาราชการ/เจาหนาที่ของรัฐ/พนักงาน
2
5.4
1
3.1
รัฐวิสาหกิจ
คาขาย/ธุรกิจสวนตัว
4
10.8
13
40.6
รับจาง
1
2.7
7
21.9
วางงาน/ไมมีงานทํา
12
32.4
3
9.4
อื่นๆ เชน ขาราชการบํานาญ
18
48.6
8
25.0
รายไดเฉลีย่ ตอเดือน
ไมมรี ายได
4
10.8
0
0.0
< 10,000 บาท
17
45.9
19
59.4
10,001 – 20,000 บาท
7
18.9
6
18.8
20,001 – 30,000 บาท
7
18.9
6
18.8
30,001 – 40,000 บาท
1
2.70
0
0.00
> 40,000 บาท
1
2.70
1
3.10
โรคประจําตัว
ไมมี
12
32.40
20
62.50
มี
25
67.60
12
37.50
เบาหวาน
6
24.00
2
16.67
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ขอมูลทั่วไป
ความดันโลหิตสูง
ไขมันในเลือดผิดปกติ
มะเร็ง
อื่นๆ
ประวัติการปวยในครอบครัวดวยโรค NCDs
ไมมี
มี
เบาหวาน
ความดันโลหิตสูง
มะเร็ง
อื่นๆ
การทําอาหารกินเอง
ใชน้ํามันหมู
ใชน้ํามันพืช
ใชทั้งน้ํามันหมูและน้ํามันพืช
ชนิดน้ํามันพืชที่ใช
น้ํามันถั่วเหลือง
น้ํามันรําขาว
น้ํามันปาลม
อื่นๆ

กลุมทดลอง
(n=37)
จํานวน รอยละ
20
80.00
3
12.00
1
4.00
6
24.00

กลุมควบคุม
(n=32)
จํานวน
รอยละ
7
58.33
2
16.67
1
8.33
3
25.00

14
23
9
13
4
7
35
2
28
5

37.80
62.20
39.12
56.52
17.39
30.43
94.59
5.4
75.7
13.50

16
16
8
10
4
5
31
2
24
5

50.00
50.00
50.00
62.50
25.00
31.25
96.88
6.2
75.00
15.60

14
6
2
4

42.4
18.2
6.1
12.1

17
0
3
3

58.6
0.00
10.34
10.34

จากตารางที่ 1 พบวา กลุมทดลองสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 81.10 อายุเฉลี่ย
67.14 ป (สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 51.10) หนึ่งในสามมีระดับการศึกษาตั้งแตปริญญาตรีขึ้นไป อาชีพ
สวนใหญเปนขาราชการบํานาญ รอยละ 45.90 มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนนอยกวา 10,000 บาท รอยละ
67.60 มีโรคประจําตัว ไดแก เบาหวาน ความดันโลหิต และไขมันในเลือดผิดปกติ รอยละ 62.20 มี
ประวัติการปวยในครอบครัวดวยโรค NCDs ไดแก ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ในการทําอาหารกิน
เองสวนใหญใชน้ํามันพืช รอยละ 75.70 น้ํามันพืชที่ใชสวนใหญ คือ น้ํามันถั่วเหลือง รอยละ 40.00
สวนกลุมควบคุม สวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 71.90 อายุเฉลี่ย 57.47 ป (สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 10.29) เกือบครึ่งหนึ่งมีระดับการศึกษาประถมศึกษา รอยละ 40.6 ประกอบอาชีพ
คาขาย/ธุรกิจสวนตัว รอยละ 40.60 สวนใหญมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนนอยกวา 10,000 บาท รอยละ
59.40 สวนใหญไมมีโรคประจําตัว รอยละ 62.50 แตครึ่งหนึ่ง มีประวัติการปวยในครอบครัวดวยโรค
NCDs รอยละ 50.0 ไดแก ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ในการทําอาหารกินเองสวนใหญใชน้ํามันพืช
รอยละ 75.00 น้ํามันพืชที่ใชสวนใหญ คือ น้ํามันถั่วเหลือง รอยละ 54.84
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบระดับความรูเกี่ยวกับฉลากอาหารในกลุมทดลองและกลุม
ควบคุม
ผลการวิเคราะหขอมูลตามสมติฐาน เพื่อตรวจสอบสมมติฐานที่ตั้งไว ปรากฎดังนี้
สมมติฐานที่ 1 ภายหลังการไดรับโปรแกรม การสงเสริมการใชฉลากอาหารตอความรู
เจตคติ และการใชฉลากอาหารของชุมชน” ในกลุมทดลองมีคาคะแนนเฉลี่ยความรู ดานฉลากอาหาร/
ฉลากโภชนาการและดานสัญลักษณโภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” และในภาพรวมทั้งสองดานไดแ ก
ดานฉลากอาหาร/ฉลากโภชนาการและดานสัญลักษณโภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” ดีกวากอนทดลอง
วิเคราะหขอมูลโดยการใชการเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนคาเฉลี่ยความรู
ดานฉลากอาหาร/ฉลากโภชนาการและดานสัญลักษณโภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” และในภาพรวมทัง้
สองดานกอนการทดลองและหลังการทดลอง หลังการทดลองและระยะติดตามผล ดวยสถิติ Pairedsample t-test ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 ปรากฏดังนี้
ตารางที่ 2 จํานวนและรอยละระดับความรูเกีย่ วกับฉลากอาหารในกลุมทดลองและกลุมควบคุม
ในระยะกอนทดลอง หลังทดลอง และระยะติดตาม จังหวัดเชียงราย
กลุมทดลอง
กลุมควบคุม
ระยะ
กอนการ หลังการ
กอนการ หลังการ
ระยะ
ติดตาม
ความรู
ทดลอง ทดลอง
ทดลอง ทดลอง ติดตามผล
ผล
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)
ดานฉลากโภชนาการ (คะแนนเต็ม 9 คะแนน)
ระดับดี
9 (24.3) 15 (40.5) 24 (64.9) 7 (21.9) 8 (25.0) 4 (12.5)
(7-9 คะแนน)
ระดับปานกลาง
23 (62.2) 21 (56.8) 13 (35.1) 20 (62.5) 19 (59.4) 19 (59.4)
(5-6 คะแนน)
ระดับไมดี
5 (13.5) 1 (2.7)
0 (0.0) 5 (15.6) 5 (15.6) 9 (28.1)
(0-4 คะแนน)
ดานสัญลักษณโภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” (คะแนนเต็ม 6 คะแนน)
ระดับดี
5 (13.5) 21 (56.8) 30 (81.1) 11 (34.4) 16 (50.0) 16 (50.0)
(5-6 คะแนน)
ระดับปานกลาง
25 (67.6) 16 (43.2) 7 (18.9) 13 (40.6) 15 (46.9) 16 (50.0)
(3-4 คะแนน)
ระดับไมดี
7 (18.9) 0 (0.0)
0 (0.0) 8 (25.0) 1 (3.1)
0 (0.0)
(0-2 คะแนน)
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กลุมทดลอง
ระยะ
ติดตาม
ความรู
ผล
จํานวน
จํานวน
จํานวน
(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)
ระดับความรูทั้งสองดาน (คะแนนเต็มรวม 15 คะแนน)
ระดับดี
22
2 (5.4) 15 (40.5)
(>12 คะแนน)
(59.65)
ระดับปานกลาง
21 (56.8) 20 (54.1) 15 (40.5)
(9-11 คะแนน)
ระดับไมดี
14 (37.8) 2 (5.4)
0 (0.0)
(< 8 คะแนน)
กอนการ
ทดลอง

หลังการ
ทดลอง

กลุมควบคุม
กอนการ
ทดลอง

หลังการ
ระยะ
ทดลอง ติดตามผล

จํานวน
(รอยละ)

จํานวน
(รอยละ)

จํานวน
(รอยละ)

4 (12.5)

7 (21.9)

5 (15.6)

17 (53.1)

17 (53.1) 18 (56.2)

11 (34.4)

8 (25.0)

9 (28.1)

จากตารางที่ 2 พบวา กลุมทดลองมีระดับคะแนนความรูเพิ่มขึ้นภายหลังการทดลอง
จากระดับไมดีและระดับปานกลางเปนระดับดีอยางเห็นไดชัด สวนกลุมควบคุมมีระดับคะแนนความรูที่ดี
ลดลง โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
ความรูดานฉลากโภชนาการ กอนการทดลองในกลุ ม ทดลองมีค ะแนนอยูใ นระดับ ดี
รอยละ 24.3 ปานกลาง รอยละ 62.2 และไมดี รอยละ 13.5 เมื่อไดรับการอบรมแลวพบวามีคะแนน
ความรูอยูในระดับดีเพิ่มขึ้นเปน รอยละ 40.5 และ 64.9 ในระยะภายหลังการทดลองและระยะติดตาม
ผลตามลํ า ดั บ สํ า หรั บ กลุ ม ควบคุ ม ก อ นการทดลองมี ค ะแนนความรู อ ยู ใ นระดั บ ดี ร อ ยละ 21.9
ปานกลาง รอยละ 62.5 และไมดี รอยละ 15.6 เมื่อทดสอบความรูอีกครั้งในระยะเวลาเดียวกับ
กลุมทดลองพบวามีคะแนนความรูในระดับดีเพิ่มขึ้นในระยะหลังการทดลองเล็กนอย (รอยละ 25) และ
ลดลงในระยะติดตามตามผล (รอยละ 12.5) แตมีผูที่มีคะแนนความรูในระดับไมดีเพิ่มขึ้นเปนรอยละ
28.1 ในระยะติดตามผล
ความรูด านสัญลักษณโภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” กอนการทดลองในกลุมทดลองมี
คะแนนอยูในระดับดีรอยละ 13.5 ปานกลาง รอยละ 67.6 และไมดี รอยละ 18.9 เมื่อไดรับการอบรม
แลวพบวามีคะแนนความรูอยูในระดับดีเพิ่มขึ้นเปน รอยละ 56.8 และ 81.1 ในระยะภายหลังการทดลอง
และระยะติดตามผลตามลําดับ สําหรับกลุมควบคุม กอนการทดลองคะแนนความรูอ ยูในระดับดี รอยละ
34.4 ปานกลาง รอยละ 40.6 และไมดี รอยละ 25 เมื่อทดสอบความรูอีกครั้งในระยะเวลาเดียวกับ
กลุมทดลองพบวามีคะแนนความรูในระดับดีคงที่ทั้งภายหลังการทดลองและระยะติดตาม
เมื่อพิจารณาความรูในภาพรวมทั้งสองดาน กอนการทดลองในกลุมทดลองมีคะแนน
อยูในระดับดีรอยละ 5.4 ปานกลาง รอยละ 56.8 และไมดี รอยละ 37.8 เมื่อไดรับการอบรมแลวพบวา
มีคะแนนความรูอยูในระดับดีเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 40.5 และ 59.65 ในระยะภายหลังการทดลองและ
ระยะติดตามผลตามลําดับ สําหรับกลุม ควบคุมกอนการทดลอง มีคะแนนอยูในระดั บดีรอยละ 12.5
ปานกลาง รอยละ 53.1 และไมดี รอยละ 34.4 เมื่อทดสอบความรูอีกครั้งในระยะเวลาเดียวกับ
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กลุมทดลองพบวามีคะแนนความรูในระดับดีเพิ่มขึ้นในระยะหลังการทดลองเปนรอยละ 21.9 และลดลง
ในระยะติดตาม ตามผลเปน รอยละ 15.6
ขอมูล จากตารางนี้ส รุปไดวา กลุม ทดลองมีจํานวนผูมีความรูถูกตองเพิ่ม ขึ้นมากกวา
กลุมควบคุม โดยในกลุมทดลองกอนรับโปรแกรมความรูมีจํานวนผูมีความรูถูกตอง รอยละ 5.4 หลังจบ
โปรแกรมความรูแ ละชวงติดตามผลมีจํานวนผูมีความรูถูกตองเพิ่ม ขึ้นเปน รอยละ 40.5 และ 59.65
ตามลําดับ กลุมควบคุมมีจํานวนผูมีความรูถูกตองมี รอยละ 12.5, 21.9 และ 15.6 เรียงตามระยะเวลา
เก็บขอมูล เกณฑความรูถูกตอง คือ ตองตอบคําถามถูกตองไมนอยกวารอยละ 80 ของคําถาม
จากขอมูลพบวา ระยะติดตามผลของกลุมทดลองและกลุมควบคุมมีจํานวนผูมีความรู
ถูกตองในเรื่องสัญลักษณโภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” มากกวาความรูเรื่องฉลากโภชนาการ ความรู
ถูกตองดานฉลากโภชนาการในกลุมทดลองและกลุมควบคุมมีจํานวนรอยละ 64.9 และ 12.5 เทียบกับ
ความรูดานสัญลักษณโภชนาการ “ทางเลือกสุข ภาพ” มีจํานวนผูมีความรูถูกตองในกลุม ทดลองและ
กลุม ควบคุม รอยละ 81.1 และ 50.0 จากขอมูล ที่กล าวมา กลุม ทดลองมีจํ านวนผูมีความรูถูก ตอ ง
มากกวากลุมควบคุมในเรื่องฉลากโภชนาการ เกิน 5 เทา โดยกลุมทดลองมีจํานวนผูความรูถูกตอง 24
คน กลุมควบคุมมี 4 คน
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ตารางที่ 3 เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยคะแนนความรูเกี่ยวกับฉลากโภชนาการและสัญลักษณโภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” กอนและ
หลังทดลอง หลังทดลองและระยะติดตามผลของกลุมตัวอยาง จังหวัดเชียงราย
a
b
กอนการทดลอง
หลังการทดลอง
ระยะติดตามผล
คะแนน
ความรู
p-value
p-value
เต็ม
Mean(SD) Min-max Mean(SD) Min-max Mean(SD) Min-max
กลุมทดลอง
ดานฉลากโภชนาการ
9
5.7 (1.2)
3-8
6.3 (0.8)
4-8
6.8 (0.9)
5–8
0.032*
< 0.001*
*
ดานสัญลักษณโภชนาการ
6
3.4 (1.0)
2-6
4.6 (1.2)
3-6
5.0 (0.9)
3–6
<0.001
0.002*
“ทางเลือกสุขภาพ”
รวมสองดาน
15
9.1 (1.7)
5 – 12
10.9 (1.6)
8 – 14
11.9 (1.5)
9 -14
<0.001*
<0.001*
กลุมควบคุม
ดานฉลากโภชนาการ
9
5.6 (1.4)
2-8
5.7 (1.3)
3-8
5.4 (1.2)
4–8
0.677
0.245
ดานสัญลักษณโภชนาการ
6
3.7 (1.4)
2-6
4.3 (1.2)
2-6
4 (1.2)
2–6
0.033*
0.263
“ทางเลือกสุขภาพ”
รวมสองดาน
15
9.2 (2.0)
5 - 14
9.9 (1.9)
6 - 14
9.4 (1.9)
6 - 14
0.112
0.149
หมายเหตุ

a
b

= paired t-test ระหวางกอนการทดลองและหลังทดลอง
= paired t-test ระหวางหลังทดลองและระยะติดตามผล
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จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยคะแนนความรู
เกี่ยวกับฉลากโภชนาการกอนและหลังการทดลอง หลังการทดลองและระยะติดตามผลของกลุมตัวอยาง
พบวา กลุมทดลองมีคะแนนความรูเฉลี่ยระหวางกอนการทดลองและภายหลังการทดลอง และภายหลัง
การทดลองและระยะติดตามผลแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยหลังไดรับโปรแกรมมีคาเฉลี่ย
คะแนนความรูด านฉลากโภชนาการเพิ่มขึ้นจาก 5.7 เปน 6.3 (p-value = 0.032) และ 6.8 (p-value <
0.001) ดานสัญลักษณโภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 3.4 เปน 4.6 (p-value
< 0.001) และ 5.0 (p-value = 0.002) และคะแนนเฉลี่ยภาพรวมเพิ่มขึ้นจาก 9.1 เปน 10.9 (p-value
< 0.001) และ 11.9 (p-value < 0.001) ในระยะภายหลังการทดลองและระยะติดตามผลตามลําดับ
ในกลุมควบคุม พบวา คะแนนความรูเฉลี่ยดานสัญลักษณโภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ”
เพี ยงด านเดีย วที่ มี ความแตกต างอยา งมีนั ยสํ า คัญ ทางสถิ ติ ร ะหวา งกอ นการทดลองและภายหลั ง
การทดลอง โดยมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 3.7 เปน 4.3 (p-value = 0.033)
โปรแกรมที่ใหในกลุมทดลองมีผลใหเกิดความรูถูกตอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (pvalue < 0.001) เมื่อเปรียบเทียบคะแนนกอนการทดลอง หลังการทดลอง และระยะติดตามผล ซึ่งกลุม
ควบคุมถือวาระดับความรูไมมีการเปรียงแปลง (p-value < 0.112, 0.149)

56

สมมติฐานที่ 2 ภายหลังการทดลอง กลุมทดลองมีคะแนนคาเฉลี่ยของความรู ดานฉลากโภชนาการและดานสัญลักษณโภชนาการ “ทางเลือก
สุขภาพ” ในภาพรวมดีกวากลุมควบคุม
วิเคราะหขอมูลโดยใชการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยของความรูในภาพรวมทั้งสองดาน ไดแก ดานฉลากอาหาร/ฉลากโภชนาการและ
ดานสัญลักษณโภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” กอนการทดลองและหลังการทดลอง หลังการทดลองและระยะติดตามดวยสถิติ Independent –sample t-test ที่
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ ปรากฏดังนี้
ตารางที่ 4 เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลีย่ คะแนนความรูเกีย่ วกับฉลากโภชนาการระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม กอนการทดลอง หลัง
การทดลอง และระยะติดตามผล จังหวัดเชียงราย
ความรู

ดานฉลากโภชนาการ
ดานสัญลักษณโภชนาการ
“ทางเลือกสุขภาพ”
รวมสองดาน

กลุมทดลอง
Mean (SD)
5.7 (1.2)
3.4 (1.0)
9.1 (1.7)

กอนการทดลอง
กลุม
ควบคุม
Mean (SD)
5.5 (1.4)
3.6 (1.4)
9.2 (2.0)

p-value
0.65
0.54
0.98

หลังการทดลอง
กลุม
กลุมทดลอง
ควบคุม
Mean (SD) Mean (SD)
6.3 (0.8)
5.6 (1.3)
4.6 (1.2)
4.2 (1.2)
10.9 (1.6)

9.9 (1.9)

p-value
0.018*
0.206
0.021*

ระยะติดตามผล
กลุม
กลุมทดลอง
ควบคุม
Mean (SD) Mean (SD)
6.8 (0.9)
5.4 (1.2)
5.0 (0.9)
4 (1.2)
11.9 (1.5)

9.4 (1.9)

p-value
<0.001*
<0.001*
<0.001*

จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยคะแนนความรูเกี่ยวกับฉลากอาหารระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม
กอนการทดลอง หลังการทดลอง และระยะติดตามผล พบวา กอนการทดลองคะแนนความรูเฉลี่ยทั้ง 2 ดานและภาพรวมไมมีความแตกตางกัน แตภายหลังการ
ทดลองและระยะติดตามผลพบวากลุมทดลองและกลุมควบคุมมีคะแนนความรูเฉลี่ยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยกลุมทดลองมีคะแนนความรูเฉลี่ย
มากกวากลุมควบคุม ยกเวนความรูดานสัญลักษณโภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” ในระยะภายหลังการทดลองที่กลุมทดลองมีคะแนนความรูเฉลี่ยไมแตกตางจาก
กลุมควบคุม
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กลุมทดลองมีความสัมพันธกับระดับความรูถูกตอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value
< 0.001) เมื่อเปรียบเทียบคะแนนกอนการทดลองกับหลังการทดลอง และระยะติดตามผล ดานฉลาก
โภชนาการมีความรูถูกตองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อเปรียบเทียบคะแนนกอนการทดลอง คาเฉลี่ย
5.7 กับระยะติดตามผล คาเฉลี่ยของคะแนน 6.8 ≈ 7 ดานสัญลักษณโภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” มี
ความรูถูกตองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อเปรียบเทียบคะแนนกอนการทดลองกับระยะหลังการ
ทดลอง และระยะติดตามผล คาเฉลี่ยคะแนน 3.4, 4.6 ≈ 5 และ 5.0
ตารางที่ 5 จํานวนและรอยละระดับเจตคติเกี่ยวกับฉลากอาหารในกลุมทดลองและกลุมควบคุม
ในระยะกอนทดลอง หลังทดลอง และระยะติดตาม จังหวัดเชียงราย
กลุมทดลอง
กลุมควบคุม
กอนการ หลังการ
กอนการ หลังการ
ระยะ
ระยะ
เจตคติ
ทดลอง ทดลอง ติดตามผล ทดลอง ทดลอง ติดตามผล
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)
ดานฉลากอาหาร/ฉลากโภชนาการ (คะแนนเต็ม 7 คะแนน)
ระดับดี
37
37
37
30 (93.8) 30 (93.8) 30 (93.8)
(5-7 คะแนน)
(100.0)
(100.0)
(100.0)
ระดับปานกลาง
0 (0.0)
0 (0.0)
0 (0.0)
2 (6.2)
2 (6.2)
2 (6.2)
(3-4 คะแนน)
ระดับไมดี
0 (0.0)
0 (0.0)
0 (0.0)
0 (0.0)
0 (0.0)
0 (0.0)
(0-2 คะแนน)
ดานสัญลักษณโภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” (คะแนนเต็ม 8 คะแนน)
ระดับดี
8 (21.6) 15 (40.5) 24 (64.9) 8 (25.0) 13 (40.6) 10 (31.2)
(6-8 คะแนน)
ระดับปานกลาง
23 (62.2) 20 (54.1) 13 (35.1) 20 (62.5) 17 (53.1) 19 (59.4)
(4-5 คะแนน)
ระดับไมดี
6 (16.2) 2 (5.4)
0 (0.0) 4 (12.5) 2 (6.2)
3 (9.4)
(0-3 คะแนน)
ภาพรวมทั้งสองดาน (คะแนนเต็ม 15 คะแนน)
ระดับดี (>12 คะแนน) 10 (27.0) 20 (54.1) 26 (70.3) 13 (40.6) 17 (53.1) 12 (37.5)
ระดับปานกลาง
26 (70.3) 17 (45.9) 11 (29.7) 15 (46.9) 13 (40.6) 17 (53.1)
(9-11 คะแนน)
ระดับไมดี
1 (2.7)
0 (0.0)
0 (0.0) 4 (12.5) 2 (6.2)
3 (9.4)
(< 8 คะแนน)
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จากตารางที่ 5 พบวา ในกลุมทดลองทุกคนมีคะแนนเจตคติที่ดีในดานฉลากโภชนาการ
3 ระยะ และมีแนวโนมที่มีเจตคติที่ดีขึ้นทั้งในดานสัญลักษณโภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” และภาพรวม
โดยในดานสัญลักษณโภชนาการ “ทางเลือกสุข ภาพ” พบวากอนการทดลองมีคะแนนเจตคติระดับดี
รอยละ 21.6 และเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 40.5 และ 64.9 ในระยะหลังการทดลองและระยะติดตามผล
ตามลําดับ เชนเดียวกับเจตคติในภาพรวมเพิ่มขึ้นจากรอยละ 27 เปนรอยละ 54.1 และ 70.3 ในระยะ
หลังการทดลองและระยะติดตามผลตามลําดับ
ในกลุมควบคุมพบวามีเจตคติระดับดีในดานฉลากโภชนาการ รอยละ 93.8 ทั้ง 3 ระยะ
สวนดานสัญลักษณโภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” และภาพรวมพบวามีคะแนนเจตคติในระดับดีเพิ่มขึ้น
ภายหลังการทดลองจากรอยละ 25 เปน 40.6 และรอยละ 40.6 เปน 53.1 ตามลําดับ แตในระยะ
ติดตามพบวามีคะแนนเจตคติในระดับดีลดลงทั้ง 2 ดาน โดยลดลงเหลือรอยละ 31.2 ในดานสัญลักษณ
โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” และรอยละ 37.5 ในภาพรวม
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ตารางที่ 6 เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยคะแนนเจตคติเกี่ยวกับฉลากอาหารกอนและหลังการทดลองของกลุมตัวอยาง จังหวัดเชียงราย
a
b
กอนทดลอง
หลังทดลอง
ติดตาม
คะแนน
เจตคติ
p-value
p-value
เต็ม
Mean(SD) Min-max Mean(SD) Min-max Mean(SD) Min-max
กลุมทดลอง
ดานฉลากอาหาร/ฉลาก
7
6.1 (0.7)
5–7
6.2 (0.8)
5-7
6.4 (0.7)
5-7
0.233
0.103
โภชนาการ
ดานสัญลักษณโภชนาการ
8
4.5 (1.3)
2–7
5.1 (1.1)
3-7
5.7 (1.0)
4-8
0.130
<0.001*
“ทางเลือกสุขภาพ”
รวมทั้งสองดาน
15
10.7 (1.4)
7 – 14
11.4 (1.5)
9 – 14
12.1 (1.3)
9 - 14
0.036*
<0.001*
กลุมควบคุม
ดานฉลากอาหาร/ฉลาก
7
6.1 (0.9)
4–7
6.1 (0.9)
4-7
6.0 (0.9)
4-7
0.757
0.393
โภชนาการ
ดานสัญลักษณโภชนาการ
8
4.7 (1.4)
1–8
5.2 (1.2)
3-7
4.8 (1.3)
2-7
0.087
0.140
“ทางเลือกสุขภาพ”
รวมทั้งสองดาน
15
10.8 (1.8)
8 – 15
11.3 (1.7)
8 - 14
10.8 (1.8)
6 - 14
0.098
0.092
หมายเหตุ

a
b

= paired t-test ระหวางกอนการทดลองและหลังทดลอง
= paired t-test ระหวางหลังทดลองและระยะติดตามผล
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จากตารางที่ 6 พบวา กลุมทดลองมีคะแนนเจตคติเฉลี่ยดานฉลากอาหาร/ฉลาก
โภชนาการไมแตกตางกันทั้งในระหวางระยะกอนการทดลองและหลังการทดลอง และระหวางหลังการ
ทดลองและระยะติดตามผล สวนคะแนนเจตคติเฉลี่ยดานสัญลักษณโภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” ไม
พบความแตกตางระหวางกอนการทดลองและหลังการทดลอง แตพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติระหวางหลังการทดลองและระยะติดตามผล โดยระยะติดตามผลมีคะแนนเฉลี่ย 5.7 เพิ่มจาก 5.1
ในระยะหลังการทดลอง (p-value < 0.001) และเมื่อพิจารณาคะแนนเจตคติเฉลี่ยในภาพรวมพบวามี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทั้ง 3 ระยะ โดยหลังการทดลองมีคะแนนเฉลี่ย 11.4 เพิ่ม
จาก 10.7 ในระยะกอนการทดลอง (p-value = 0.036) และระยะติดตามผลคะแนนเฉลี่ยเพิ่มจากระยะ
หลังการทดลองเปน 12.1 (p-value < 0.001) สวนกลุมควบคุม พบวา คะแนนเจตคติเฉลี่ยทั้ง 2 ดาน
และภาพรวม ไมมีความแตกตางกันทั้งในระหวางกอนการทดลอง หลังการทดลอง และระยะหลังการ
ทดลองและระยะติดตามผล
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ตารางที่ 7 เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยระดับคะแนนเจตคติเกีย่ วกับฉลากอาหารระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม กอนการทดลอง
หลังการทดลอง และระยะติดตามผล จังหวัดเชียงราย
เจตคติ
ดานฉลากอาหาร/ฉลากโภชนาการ
ดานสัญลักษณโภชนาการ

“ทางเลือกสุขภาพ”
รวมทั้งสองดาน

กอนการทดลอง
กลุม
กลุมทดลอง
ควบคุม
Mean (SD) Mean (SD)
6.1 (0.7)
6.1 (0.9)

p-value
0.691

หลังการทดลอง
กลุม
กลุมทดลอง
ควบคุม
Mean (SD) Mean (SD)
6.2 (0.8)
6.1 (0.9)

p-value
0.696

ระยะติดตามผล
กลุม
กลุมทดลอง
ควบคุม
Mean (SD) Mean (SD)
6.4 (0.7)
6.0 (0.9)

p-value
0.071

4.5 (1.3)

4.7 (1.4)

0.546

5.1 (1.1)

5.2 (1.2)

0.732

5.7 (1.0)

4.8 (1.3)

0.003*

10.7 (1.4)

10.8 (1.8)

0.736

11.4 (1.5)

11.3 (1.7)

0.946

12.1 (1.3)

10.8 (1.8)

0.002*

จากตารางที่ 7 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยคะแนนเจตคติเกี่ยวกับฉลากอาหารระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม
ในระยะกอนการทดลอง หลังการทดลอง และระยะติดตามผล พบวา คะแนนเจตคติเฉลี่ยดานฉลากอาหาร/ฉลากโภชนาการระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม
ไมแตกตางกันทั้ง 3 ระยะ เจตคติดานสัญลักษณโภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” พบวากอนการทดลองและหลังการทดลองในกลุมทดลองและกลุมควบคุมไมมี
ความแตกตางกัน แตในระยะติดตามผลพบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยกลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยสูงกวากลุมควบคุม (p-value = 0.003)
เชนเดียวกับเจตคติในภาพรวม กลุมทดลองมีคะแนนเจตคติเฉลี่ยแตกตางจากกลุมควบคุมในระยะติดตามผลเพียงระยะเดียว โดยกลุมทดลองมีคะแนนเจตคติสูง
กวากลุมควบคุม (p-value = 0.002)
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ตารางที่ 8 จํานวนและรอยละของระดับพฤติกรรมเกี่ยวกับการอานฉลากอาหารดานการอาน
ฉลากทั่วไป กอนตัดสินใจซื้อในกลุมทดลองและกลุม ควบคุม ในระยะกอนทดลอง หลังทดลอง
และระยะติดตามผล จังหวัดเชียงราย
กลุมทดลอง
กลุมควบคุม
กอนการ หลังการ
กอนการ หลังการ
ระยะ
ระยะ
พฤติกรรม
ทดลอง ทดลอง ติดตามผล ทดลอง ทดลอง ติดตามผล
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)
ดานการอานฉลากทั่วไปกอนตัดสินใจซื้อ (คะแนนเต็ม 35 คะแนน)
ระดับดี
21 (56.8) 26 (70.3) 28 (75.7) 23 (71.9) 24 (75.0) 27 (84.4)
(28-35 คะแนน)
ระดับปานกลาง
10 (27.0) 8 (21.6) 9 (24.3) 5 (15.6) 8 (25.0) 4 (12.5)
(21-27 คะแนน)
ระดับไมดี
6 (16.2) 3 (8.1)
0 (0.0) 4 (12.5) 0 (0.0)
1 (3.1)
(0-20 คะแนน)
จากตารางที่ 8 พบวา กลุมทดลองและกลุมควบคุมสวนใหญมีพฤติกรรมดานการอาน
ฉลากอาหารทั่วไปกอนการตัดสินใจซื้ออยูในระดับดี โดยกลุมทดลองมีคะแนนในระดับดีจากรอยละ 56.8
ในระยะกอนการทดลอง เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 70.3 และ 75.7 ในระยะการหลังทดลองและระยะติดตาม
ผลตามลําดับ สวนกลุมควบคุมเพิ่มขึ้นจากรอยละ 71.9 เปน 75 และ 84.4 ในระยะหลังการทดลองและ
ระยะติดตามผลตามลําดับ
พฤติกรรมการอานฉลากทั่วไปของกลุมทดลองเพิ่มขึ้นหลังจบการทดลอง จากรอยละ
56.8 เปน 70.3 และระยะติดตามผลเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 75.7 กลุมควบคุมกอนการทดลองพบวา มี
พฤติกรรมอานฉลากทั่วไปกอนการตัดสินใจซื้อ รอยละ 71.9 ในระยะหลังการทดลองและระยะติดตาม
ผล รอยละ 75.0 และ 84.4 ตามลําดับ พฤติกรรมอานฉลากอาหารทั่วไป พิจารณาจากคะแนนการ
ตอบแบบสอบถามไดไมนอยกวารอยละ 80 หรือ ตั้งแต 28 คะแนนขึ้นไป
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ตารางที่ 9 จํานวนและรอยละของระดับพฤติกรรมเกี่ยวกับการอานฉลากอาหารดานการอาน
ฉลากโภชนาการและฉลากหวาน มัน เค็ม กอนตัดสินใจซื้อในกลุมทดลองและกลุมควบคุม ใน
ระยะกอนทดลอง หลังทดลอง และระยะติดตาม จังหวัดเชียงราย
กลุมทดลอง
กลุมควบคุม
กอนการ หลังการ
กอนการ หลังการ
ระยะ
ระยะ
พฤติกรรม
ทดลอง ทดลอง ติดตามผล ทดลอง ทดลอง ติดตามผล
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)
ดานการอานฉลากโภชนาการ
เคยเห็นฉลากโภชนาการ 33 (89.2) 35 (94.6) 36 (97.3) 30 (93.8) 30 (93.8) 30 (93.8)
พฤติกรรมการอานฉลากโภชนาการ (คะแนนเต็ม 25 คะแนน)
ระดับดี
15 (45.5) 27 (77.1) 29 (80.6) 16 (53.3) 20 (66.7) 22 (73.3)
(20-25 คะแนน)
ระดับปานกลาง
5 (15.2) 4 (11.4) 7 (19.4) 6 (20.0) 4 (13.3) 4 (13.3)
(15-19 คะแนน)
ระดับไมดี
13 (39.4) 4 (11.4) 0 (0.0) 8 (26.7) 6 (20.0) 4 (13.3)
(0-14 คะแนน)
พฤติกรรมการอานหรือใชประโยชนจากขอมูลบนฉลากอาหาร (คะแนนเต็ม 60 คะแนน)
อานฉลาก
(51.43)
(73.61)
(78.08) (62.90) (70.97) (79.03)
(48-60 คะแนน)
ไมอานฉลาก
(48.57) (26.39)
(21.92)
(37.10)
(29.03) (20.97)
(0-47 คะแนน)
จากตารางที่ 9 พบวา กลุมทดลองเคยเห็นฉลากโภชนาการแบบเต็ม แบบยอ และ
ฉลากหวาน มัน เค็ม รอยละ 89.2 และเมื่อผานการทดลองพบวามีคนที่เคยเห็นฉลากโภชนาการเพิ่ม
มากขึ้นเปนรอยละ 94.6 และ 97.3 ในระยะหลังการทดลองและระยะติดตามผลตามลําดับ ซึ่งในกลุมที่
เคยเห็นฉลากโภชนาการพบวามีแนวโนมที่มีพฤติกรรมการอานฉลากโภชนาการกอนเลือกซื้ออาหารมาก
ขึ้นเชนเดียวกัน โดยเพิ่มจากรอยละ 45.5 ในระยะกอนการทดลอง เปนรอยละ 77.1 และ 80.6 ใน
ระยะหลังการทดลองและระยะติดตามผลตามลําดับ
ในกลุมควบคุม พบวา มีผูที่เคยเห็นฉลากโภชนาการแบบเต็ม แบบยอ และฉลากหวาน
มัน เค็ม รอยละ 93.8 เทาเดิมทั้ง 3 ระยะการศึกษา โดยในผูที่เคยเห็นฉลากโภชนาการมีแนวโนม
พฤติกรรมการอานฉลากโภชนาการในระดับดีเพิ่มขึ้นเชนเดียวกับในกลุมทดลอง โดยเพิ่มขึ้นจากรอยละ
53.3 ในระยะกอนทดลอง เปนรอยละ 66.7 และ 73.3 ในระยะหลังการทดลองและระยะติดตามผล
ตามลําดับ
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ภาพรวมการอานฉลากอาหารทั่วไปและอานฉลากโภชนาการ กลุมทดลองที่เคยเห็น
ฉลากโภชนาการและมีพฤติกรรมการอานหรือใชประโยชนจากขอมูลบนฉลากอาหาร มีรอยละ 51.43 ใน
ระยะกอนการทดลอง ตอมาเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 73.61 และ 78.08 ในระยะหลังการทดลองและระยะ
ติดตามผลตามลําดับ สวนกลุมควบคุมมีพฤติกรรมการอานหรือใชประโยชนจากขอมูลบนฉลากอาหาร
เพิ่มขึ้นจากรอยละ 62.90 เปนรอยละ 70.97 และ 79.03 ในระยะกอนการทดลอง หลังการทดลองและ
ระยะติดตามผล พฤติกรรมอานฉลากโภชนาการ พิจารณาจากคะแนนการตอบแบบสอบถามไดไมนอย
กวารอยละ 80 หรือ ตั้งแต 20 คะแนนขึ้นไป
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ตารางที่ 10 เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการอานฉลากอาหารกอนและหลังการทดลองของกลุมตัวอยาง
จังหวัดเชียงราย
a
b
กอนทดลอง
หลังทดลอง
ระยะติดตามผล
คะแนน
พฤติกรรม
p-value
p-value
เต็ม
Mean(SD) Min-max Mean(SD) Min-max Mean(SD) Min-max
กลุมทดลอง
ดานการอานฉลากทั่วไป
35
27.4 (6.4) 10 - 35
30.1 (6.1)
10 - 35
31.4 (4.1) 22 – 35
0.026*
0.019*
ดานการอานฉลาก
25
16.2 (7.6)
0 - 25
21.7 (4.7)
11 - 25
22.7 (3.2) 15 - 25
<0.001*
0.021*
โภชนาการ
กลุมควบคุม
ดานการอานฉลากทั่วไป
35
29.2 (6.6) 11 - 35
31.1 (4.3)
21 - 35 31.4 (4.9) 13 - 35
0.165
0.742
ดานการอานฉลาก
25
18.5 (5.9)
8 - 25
19.9 (5.3) 10 - 25 21.4 (4.7)
10 - 25
0.227
0.292
โภชนาการ
หมายเหตุ

a
b

= paired t-test ระหวางกอนการทดลองและหลังทดลอง
= paired t-test ระหวางหลังทดลองและระยะติดตามผล

จากตารางที่ 10 ในกลุมทดลอง ระยะกอนการทดลองและหลังการทดลอง และระหวางหลังการทดลองและระยะติดตามผล มีคะแนนพฤติกรรม
เฉลี่ยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยมีคะแนนพฤติกรรมเฉลี่ยที่เพิ่มมากขึ้นจาก 27.4 ในชวงกอนทดลอง เพิ่มเปน 30.1 (p-value = 0.026) ในระยะ
หลังทดลอง และ 31.4 (p-value = 0.021) ในระยะติดตามผล สวนในดานพฤติกรรมการอานฉลากโภชนาการพบวามีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มมากขึ้นอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติเชนเดียวกัน โดยมีคะแนนพฤติกรรมเฉลี่ยที่เพิ่มมากขึ้นจาก 16.2 ในชวงกอนการทดลอง เพิ่มเปน 21.1 (p-value < 0.001) ในระยะหลังการทดลอง
และรอยละ 22.7 (p-value = 0.021) ในระยะติดตามผล ซึ่งในกลุมควบคุม ระยะกอนการทดลองและหลังทดลอง และหลังการทดลองและระยะติดตามผล มี
คะแนนพฤติกรรมเฉลี่ยที่ไมแตกตางกัน ทั้งดานการอานฉลากทั่วไปและดานการอานฉลากโภชนาการ
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ตารางที่ 11 เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลีย่ ระดับคะแนนพฤติกรรมการอานฉลากอาหารกอนเลือกซื้อระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม
กอนการทดลอง หลังการทดลอง และระยะติดตามผล จังหวัดเชียงราย

พฤติกรรม

ดานการอานฉลากทั่วไป
ดานการอานฉลากโภชนาการ

กอนการทดลอง
หลังการทดลอง
ระยะติดตามผล
กลุม
กลุม
กลุม
กลุม
กลุม
กลุม
ทดลอง
ควบคุม
ทดลอง
ควบคุม
ทดลอง
ควบคุม
p-value
p-value
p-value
Mean
Mean
Mean
Mean (SD)
Mean (SD)
Mean (SD)
(SD)
(SD)
(SD)
27.4 (6.4) 29.2 (6.6) 0.253
30.1 (6.1) 31.1 (4.3) 0.475
31.4 (4.1) 31.4 (4.9) 0.960
16.2 (7.6) 18.5 (5.9) 0.186
21.7 (4.7) 19.9 (5.3) 0.134
22.7 (3.2) 21.4 (4.7)
0.191

จากตารางที่ 11 พบวา ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยคะแนนระดับพฤติกรรมการอานฉลากกอนเลือกซื้อระหวางกลุม
ทดลองและกลุม ควบคุม กอนการทดลอง หลังการทดลอง และระยะติดตามผล พบวา ระดับคะแนนพฤติกรรมเฉลี่ยดานการอานฉลากทั่วไปในกลุม
ทดลองและกลุม ควบคุมไมแตกตางกันทั้งระยะกอนการทดลอง หลังการทดลอง และระยะติดตามผล สวนระดับคะแนนพฤติกรรมเฉลี่ยดานการอาน
ฉลากโภชนาการพบวาระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุมไมแตกตางกันเชนเดียวกัน แตอยางไรก็ตามเมื่อผานการอบรมแลวกลุม ทดลองมีคะแนนเฉลี่ย
ดานพฤติกรรมการอานฉลากอาหารกอนซื้อมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (จากตารางที่ 10 ; p-value = 0.026, < 0.001) และมีคะแนน
เฉลี่ยสูงกวากลุมควบคุม ในดานพฤติกรรมการอานฉลากอาหารกอนซื้อของกลุมควบคุมก็พบวา ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (จากตารางที่
10 ; p-value = 0.165, 0.227)
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ตารางที่ 12 จํานวนและรอยละพฤติกรรมการเลือกซือ้ อาหารที่มีฉลากทางเลือกสุขภาพระหวาง
กลุมทดลองและกลุมควบคุม กอนการทดลอง หลังการทดลอง และระยะติดตามผล
จังหวัดเชียงราย
กลุมทดลอง
กลุมควบคุม
หลังการ
กอนการ หลังการ
ระยะ
ระยะ
ทดลอง ติดตามผล ทดลอง ทดลอง ติดตามผล
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)

กอนการ
พฤติกรรม
ทดลอง
จํานวน
(รอยละ)
ดานการอานฉลากทางเลือกสุขภาพ
เคยเห็นฉลากทางเลือก
27 (73.0) 33 (89.2) 34 (91.9) 23 (71.9)
สุขภาพ
พฤติกรรมการเลือกซือ้ อาหารที่มีสัญลักษณโภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ”
ไมซื้อ
1 (3.7)
0 (0.0)
0 (0.0) 3 (13.0)
ซื้อ
33
34
26 (96.3)
20 (87.0)
(100.0)
(100.0)
เหตุผลที่เลือกซือ้ สินคาที่มสี ัญลักษณโภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ”
เชื่อมั่นในสัญลักษณ 12 (46.2) 25 (75.8) 26 (76.5) 13 (65.0)
สะดวกในการเลือก
5
8
8
5 (25.0)
ซื้อ
(19.2)
(24.2)
(23.5)
ควบคุมน้ําตาล ไขมัน
15 (57.7) 26 (78.8) 27 (79.4) 11 (55.0)
โซเดียม
ดีตอสุขภาพ
25
14 (53.8)
26 (76.5) 13 (65.0)
(75.8)
อรอย
1 (3.8)
1 (2.7) 7 (20.6) 4 (20.0)
เหตุผลที่ไมเลือกซือ้ สินคาที่มสี ัญลักษณโภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ”
แพง
0 (0.0)
3 (100.0)
ไมอรอย
0 (0.0)
3 (100.0)
ไมสนใจ
1 (100.0)
0 (0.0)

24 (75.0) 26 (80.6)
0 (0.0)
24
(100.0)

0 (0.0)
26(100.0)

13 (56.5) 14 (53.8)
11 (45.8)

6 (23.1)

17 (73.9) 19 (73.1)
19 (90.5) 19 (73.1)
0 (0.0)

3 (11.5)

-

-

จากตารางที่ 12 พบวา กลุมทดลองมีผูเคยเห็นฉลากทางเลือกสุขภาพเพิ่มมากขึ้นจาก
รอยละ 73 ในระยะกอนการทดลอง เปนรอยละ 89.2 ในระยะหลังทดลอง และรอยละ 91.9 ในระยะ
ติดตาม ซึ่งในชวงกอนการทดลองมีผูที่เคยเห็นสัญลักษณโภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” มีแนวโนมที่จะ
ไมเลือกซื้อผลิตภัณฑที่มีสัญลักษณดังกลาวเพียง 1 คน โดยมีเหตุผลวาไมสนใจ สวนในระยะหลังการ
ทดลองและระยะติดตามมีแนวโนมที่จะซื้อผลิตภัณฑที่มสี ญ
ั ลักษณโภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” ทุกคน
เนื่องจากสวนใหญมีความตองการควบคุมน้ําตาล ไขมัน โซเดียม, ดีตอสุขภาพ และเชื่อมั่นในสัญลักษณ
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ในกลุมควบคุมมีผูเคยเห็นฉลากทางเลือกสุขภาพเพิ่มมากขึ้นจากรอยละ 71.9 ในระยะ
กอนการทดลอง เปนรอยละ 75 ในระยะหลังการทดลอง และรอยละ 80.6 ในระยะติดตามผล ซึ่ง
ในชวงกอนการทดลองมีผูที่เคยเห็นสัญลักษณโภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” มีแนวโนมทีจ่ ะไมเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑที่มีสัญลักษณดังกลาว 3 คน โดยใหเหตุผลวามีราคาแพงและไมอรอย สวนในระยะหลังการ
ทดลองและระยะติดตามผลมีแนวโนมทีจ่ ะซื้อผลิตภัณฑทมี่ สี ัญลักษณโภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ”
ทุกคน โดยสวนใหญใหเหตุผลวาดีตอสุขภาพ, ตองการควบคุมน้ําตาล ไขมัน โซเดียม, และเชื่อมั่นใน
สัญลักษณ
ตารางที่ 13 จํานวนและรอยละของระดับการรับรูโอกาสเสี่ยงของการไมอานฉลากอาหารกอน
ตัดสินใจซือ้ ในกลุมทดลองและกลุมควบคุม ในระยะกอนการทดลอง หลังการทดลอง และระยะ
ติดตามผล จังหวัดเชียงราย
กลุมทดลอง
กลุมควบคุม
กอนการ หลังการ
กอนการ หลังการ
ระยะ
ระยะ
พฤติกรรม
ทดลอง ทดลอง ติดตามผล ทดลอง ทดลอง ติดตามผล
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)
ดานการรับรูโอกาสเสี่ยง (คะแนนเต็ม 42 คะแนน)
ระดับดี
37
37
32
36 (97.3)
31 (96.9) 31 (96.9)
(33-42 คะแนน)
(100.0)
(100.0)
(100.0)
ระดับปานกลาง
0 (0.0)
0 (0.0)
1 (2.7)
0 (0.0)
1 (3.1)
1 (3.1)
(25-32 คะแนน)
ระดับไมดี
0 (0.0)
0 (0.0)
0 (0.0)
0 (0.0)
0 (0.0)
0 (0.0)
(0-24 คะแนน)
จากตารางที่ 13 ในกลุมทดลอง กอนการทดลอง มีระดับการรับรูโอกาสเสี่ยงของการไม
อานฉลากอาหารกอนตัดสินใจซื้อ อยูในระดับดี รอยละ 97.3 รองลงมาเปนระดับปานกลาง รอยละ 2.7
หลังการทดลองและระยะติดตามผลเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 100 สําหรับกลุมควบคุม มีระดับการรับรูโอกาส
เสี่ยงของการไมอานฉลากอาหารกอนตัดสินใจซื้อ อยูในระดับดี รอยละ 100 หลังการทดลองและระยะ
ติดตามผลลดลงเทากับ รอยละ 96.9
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ตารางที่ 14 เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยคะแนนการรับรูโอกาสเสี่ยงของการไมอานฉลากอาหารระหวางกอนและหลังการทดลองของกลุม
ตัวอยาง จังหวัดเชียงราย
กอนทดลอง
หลังทดลอง
ระยะติดตาม
คะแนน
เต็ม Mean(SD) Min-max Mean(SD) Min-max Mean(SD) Min-max

ปจจัย
กลุมทดลอง
การรับรูโอกาสเสี่ยง
กลุมควบคุม
การรับรูโอกาสเสี่ยง
หมายเหตุ

a
b

p-value

a

p-value

42

39.9 (4.3)

19 – 42

41.8 (0.7)

38 - 42

41.9 (0.2)

41 - 42

0.002*

0.230

42

40.8 (1.5)

37 - 42

40.8 (2.9)

27 - 42

40.4 (4.6)

20 - 42

0.909

0.510

b

= paired t-test ระหวางกอนการทดลองและหลังทดลอง
= paired t-test ระหวางหลังทดลองและระยะติดตามผล

จากตารางที่ 14 พบวา กลุมทดลองมีคาเฉลี่ยคะแนนการรับรูโอกาสเสี่ยงของการไมอานฉลากอาหารระหวางกอนและหลังการทดลองแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยมีคะแนนเพิ่มจาก 39.9 ในชวงกอนการทดลอง เปน 41.8 คะแนน ในชวงหลังการทดลอง (p-value = 0.002) แตไมพบความ
แตกตางในระหวางหลังการทดลองและระยะติดตามผล สวนในกลุมควบคุมไมพบความแตกตางของคะแนนการรับรูโอกาสเสี่ยงเฉลี่ยระหวางกอนการทดลองและ
หลังการทดลอง และระหวางหลังการทดลองและระยะติดตามผล
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ตารางที่ 15 เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลีย่ ระดับคะแนนการรับรูโอกาสเสีย่ งของการไมอานฉลากอาหารระหวางกลุมทดลองและกลุม
ควบคุม กอนการทดลอง หลังการทดลอง และระยะติดตามผล จังหวัดเชียงราย
กอนการทดลอง
หลังการทดลอง
ระยะติดตามผล
กลุม
กลุม
กลุม
กลุม
กลุม
กลุม
พฤติกรรม
ทดลอง
ควบคุม
ทดลอง
ควบคุม
ทดลอง
ควบคุม
p-value
p-value
p-value
Mean
Mean
Mean
Mean (SD)
Mean (SD)
Mean (SD)
(SD)
(SD)
(SD)
การรับรูโอกาสเสี่ยง
39.9 (4.3) 40.8 (1.5) 0.227
41.8 (0.7) 40.8 (2.9) 0.065
41.9 (0.2) 40.4 (4.6) 0.066
จากตารางที่ 15 พบวา ไมพบความแตกตางคะแนนเฉลี่ยของการรับรูโอกาสเสี่ยงของการไมอานฉลากอาหารระหวางกลุมทดลองและกลุม
ควบคุม ทั้งในระยะกอนการทดลอง หลังทดลอง และระยะติดตามผล
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บทที่ 5
อภิปรายผล
การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-experimental Research) ใชรูปแบบ
การวิจัยแบบ Pretest-Posttest Comparison Statistic Group Design มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผล
ของการใชโปรแกรม “การสงเสริมการใชฉลากอาหารตอความรู เจตคติ และการใชฉลากอาหารของ
ชุมชน” โดยแบงกลุมประชากรที่ศึกษา เปน 2 กลุม คือ กลุมทดลอง (Experimental Group) และกลุม
ควบคุม (Control Group) โดยที่กลุมทดลองเปนกลุมที่ไดรับโปรแกรม “การสงเสริม การใชฉลาก
อาหารตอความรู เจตคติ และการใชฉลากอาหารของชุมชน” แตกลุมควบคุมไมไดรับโปรแกรมดังกลาว
ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนประชาชนชายและหญิงที่อยูอาศัยในชุมชน มีอายุ
ระหวาง 30 - 70 ป ของจังหวัดเชียงราย จากสองชุมชน จํานวน 69 ราย โดยชุมชนที่ 1 เปนกลุม
ทดลอง และชุ ม ชนที่ 2
เป น กลุ ม ควบคุ ม ซึ่ ง เป น การเลื อ กกลุ ม ตั ว อย า งแบบเจาะจง
(PurposiveSampling) ในการเขารวมกิจกรรมตามโปรแกรมซึ่งประกอบดวย กิจกรรม 3 ครั้ง ๆ ละ 3
ชั่วโมง โดยครั้งที่ 1 และ 2 จัดติดตอกันสองวัน หลังจากนั้น 1 สัปดาห เปนกิจกรรมครั้งที่ 3 และ
ระยะติดตามผลหางออกไป 1 เดือน ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลกอนการทดลอง (Pre-test) โดย
แบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นกับ กลุม ทดลองและกลุม ควบคุม กอ นการเริ่ม กิ จ กรรมตามโปรแกรม
“การสงเสริมการใชฉลากอาหารตอความรู เจตคติ และการใชฉลากอาหารของชุมชน” ในกลุมทดลอง
หลั ง จากนั้ น เริ่ ม ดํ าเนิ น การตามโปรแกรมในกลุ ม ทดลอง จํ านวน 3 ครั้ ง หลั ง สิ้ นสุ ด โปรแกรม
“การสงเสริมการใชฉลากอาหารตอความรู เจตคติ และการใชฉลากอาหารของชุมชน” ดําเนินการเก็บ
รวบรวมแบบสอบถามหลังการทดลอง (Post-test) ในกลุมทดลองและกลุมควบคุม ตรวจสอบความ
สมบูรณของแบบสอบถาม และนําไปวิเคราะหขอมูลโดยใชแบบสอบถามชุดเดียวกัน กับกอนการทดลอง
หลังจากสิ้นสุดโปรแกรม 4 สัปดาห ซึ่งเปนระยะติดตามผล ดําเนินการเก็บรวบรวมแบบสอบถามระยะ
ติดตามผล (follow-up) ในกลุมทดลองและกลุมควบคุม ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม และ
นําไปวิเคราะหขอมูล โดยใชแบบสอบถามชุดเดียวกันกับกอนการทดลอง จากนั้นวิเคราะหขอมูล เพื่อ
ทดสอบสมมติฐานของการวิจัย โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป วิเคราะหขอมูลโดยกําหนดระดับความเชื่อมั่น
ในการทดสอบทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญเทากับ 0.05 และมีสถิติที่ใชวิเคราะห ดังรายละเอียดตอไปนี้
1. ขอมูลทั่วไปของประชาชน วิเคราะหโดยการแจกแจงความถี่ และรอยละ นําเสนอใน
รูปแบบตารางประกอบความเรียง
2. เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรูในดานฉลากอาหาร/ฉลากโภชนาการ และดาน
สัญลักษณโภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” และภาพรวมทัง้ สองดาน ภายในกลุมทดลอง กอนการทดลอง
และหลังการทดลอง หลังการทดลองและระยะติดตามผล โดยใชสถิติ Paired-sample t-test นําเสนอ
ในรูปแบบตารางประกอบความเรียง
3. เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรูในดานฉลากอาหารโภชนาการ และดาน
สัญลักษณโภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” และภาพรวมทัง้ สองดาน ระหวางกลุมทดลองและกลุม ควบคุม
กอนการทดลองและหลังการทดลอง หลังการทดลองและระยะติดตามผล โดยใชสถิติ Independentsample t-test นําเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรียง

4. เปรียบเทียบคะแนนเจตคติเกี่ยวกับฉลากอาหาร พฤติกรรมเกี่ยวกับการอานฉลาก
โภชนาการทั่วไปกอนตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมการอานฉลากหวาน มัน เค็ม กอนการตัดสินใจซื้อภายใน
กลุมทดลอง กอนการทดลองและหลังการทดลอง หลังการทดลองและระยะติดตามผล โดยใชสถิติ
Paired-sample t-test นําเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรียง
5. เปรียบเทียบคะแนนเจตคติเกี่ยวกับฉลากอาหาร พฤติกรรมเกี่ยวกับการอานฉลาก
โภชนาการทัว่ ไปกอนตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมการอานฉลากหวาน มัน เค็ม กอนการตัดสินใจซื้อ
ระหวางกลุมทดลองและกลุม ควบคุม กอนการทดลองและหลังการทดลอง หลังการทดลองและระยะ
ติดตามผล โดยใชสถิติ Independent-sample t-test นําเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรียง
การอภิปรายผลการวิจัยไดดังนี้
1. ลักษณะทั่วไปของกลุม ตัวอยาง กลุมทดลองและกลุมควบคุมสวนใหญเปนเพศหญิง
มากกวาเพศชาย มากกวาครึ่งเล็กนอย (รอยละ 56.7) มีรายไดตอเดือนนอยกวา 10,000 บาทประมาณ
ครึ่งหนึ่ง (รอยละ 51.4) มีโรคประจําตัว ไดแก ความดันโลหิตสูง (รอยละ 80) เบาหวาน (รอยละ 24)
ตามลําดับ ทั้งกลุมทดลอง และกลุมควบคุมเกินกวาครึ่งมีประวัติคนในครอบครัวปวยดวยโรค NCDs
และสวนมากทํา อาหารกินเอง โดยใชน้ํามันพืช และเลือกใช น้ํามันถั่วเหลืองมากที่สุด (รอยละ 40)
เนื่องจากชุมชนที่ดําเนินการโครงการวิจัยยังเปนชุมชนกึ่งชนบท ยั งมีวิถีชีวิตกึ่งชนบท แมวาโครงสราง
ทางกายภาพจะคอนขางเปนเมือง (Urban)
2. ความรูเกี่ยวกับ ดานฉลากโภชนาการ และดานสัญลักษณ โภชนาการ “ทางเลือก
สุขภาพ” และภาพรวมทั้งสองดาน พบวาหลังไดรับโปรแกรมการสงเสริมการใชฉลากอาหารตอความรู
เจตคติ และการใชฉลากอาหารของชุมชน เมื่อเปรียบเทียบกับกลุมควบคุม กลุมทดลองมีคาเฉลี่ยความรู
เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ กลุมทดลองไดรับความรู เรื่อง ฉลากอาหารดวยกิจกรรมและสื่อที่
หลากหลาย นาสนใจ ที่กระตุนใหผูเขาร วมโครงการสนใจและมีความตระหนักมากขึ้นเกี่ยวกับสุขภาพ
โภชนาการ และประโยชนจากการอานฉลาก
3. ดานเจตคติตอดานฉลากอาหาร/ฉลากโภชนาการ ของประชาชนอยูในระดับดี และ
หลังไดรับโปรแกรมการสงเสริมการใชฉลากอาหารตอความรู เจตคติ และการใชฉลากอาหารของชุมชน
เมื่อเปรียบเทียบระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุมพบวาไมแตกตางกัน
เจตคติตอสัญลักษณทางโภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” มีเจตคติอยูในระดับปาน
กลาง และหลังไดรับโปรแกรมการสงเสริมการใชฉลากอาหารตอความรู เจตคติ และการใชฉลากอาหาร
ของชุมชน พบวากลุมทดลองมีเจตคติเพิ่มมากขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
เจตคติในภาพรวมทั้งสองดาน อยูใ นระดับปานกลาง และหลังไดรับโปรแกรมการ
สงเสริมการใชฉลากอาหารตอความรู เจตคติ และการใชฉลากอาหารของชุมชน เมื่อเปรียบเทียบ
ระหวางกลุมทดลองและกลุม ควบคุม พบวาไมแตกตางกัน
4. ดานพฤติกรรม พบวาหลังไดรับโปรแกรมการสงเสริมการใชฉลากอาหารตอ
ความรู เจตคติ และการใชฉลากของอาหารของชุมชน กลุมทดลองมีพฤติกรรมการใชฉลากอาหาร
เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยครึ่งหนึ่งของกลุมทดลองจะอานฉลากโภชนาการทุกครั้งกอน
ตัดสินใจซื้อ ผลิตภัณฑอาหาร และมีคาเฉลี่ยของพฤติกรรมการใชฉลากอาหารกอนการตัดสินใจซื้อ
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ผลิตภัณฑอาหารที่สูงกวากลุมควบคุม กลุมตัวอยางเกือบทั้งหมดเคยเห็นสัญลักษณโภชนาการ
“ทางเลือกสุขภาพ” แตพบวาหลังไดรับโปรแกรมการสงเสริมการใชฉลากอาหารตอความรู เจตคติ และ
การใชฉลากอาหารของชุมชน กลุมทดลองมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้นที่จะซื้อสินคาที่มีสัญลักษณโภชนาการ
“ทางเลือกสุขภาพ” เนื่องจากตองการควบคุมปริมาณการบริโภคน้ําตาล ไขมัน และโซเดียม และมีความ
เชื่อมัน่ วาผลิตภัณฑที่มีสัญลักษณโภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” เปนผลิตภัณฑที่ดีตอสุขภาพ
5. ดานการรับรูโอกาสเสี่ยงจากการไมใ ชฉลากอาหาร พบวาหลังไดรับ โปรแกรม
การสงเสริมการใชฉลากอาหารตอความรู เจตคติ และการใชฉลากอาหารของชุมชน มีการรับรูโอกาส
เสี่ยงจากการไมใชฉลากอาหารเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และมีคาเฉลี่ยของการรับรูโอกาสเสี่ยง
จากการไมใชฉลากอาหารที่สูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ กลาวคือ กลุมทดลองทราบถึง
ประโยชนของขอมูลทีป่ รากฏบนฉลากโภชนาการแบบเต็ม/แบบยอ/ฉลากหวาน มัน เค็ม ซึ่งสามารถชวย
ลดความเสี่ยงในการไดรับพลังงาน ไขมัน น้ําตาล หรือโซเดียม เกินกวาปริมาณที่กําหนดตอวันจาก
ผลิตภัณฑอาหารนั้นๆได
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บทที่ 6
สรุปผลการศึกษา
สรุปผลการศึกษา
การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-experimental Research) ใชรูปแบบ
การวิจัยแบบ Pretest-Posttest Comparison Statistic Group Design มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผล
ของการใชโปรแกรม “การสงเสริมการใชฉลากอาหารตอความรู เจตคติ และการใชฉลากอาหารของ
ชุมชน” โดยแบงกลุมประชากรที่ศึกษา เปน 2 กลุม คือ กลุมทดลอง (Experimental Group) และกลุม
ควบคุม (Control Group) โดยที่กลุมทดลองเปนกลุม ที่ไดรับโปรแกรม “การสงเสริม การใชฉลาก
อาหารตอความรู เจตคติ และการใชฉลากอาหารของชุมชน” แตกลุมควบคุมไมไดรับโปรแกรมดังกลาว
ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนประชาชนชายและหญิงที่อาศัยอยูในชุมชน มีอายุ
ระหวาง 30 - 70 ป ของจังหวัดเชียงราย จากสองชุมชน จํานวน 69 ราย โดยชุมชนที่ 1 เปนกลุม
ทดลอง และชุม ชนที่ 2 เป นกลุม ควบคุม ซึ่ง เปนการเลือกกลุ ม ตัวอยา งแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) ในการเขารวมกิจกรรมตามโปรแกรมซึ่งประกอบดวย กิจกรรม 3 ครั้ง ๆ ละ 3 ชั่วโมง โดย
ครั้งที่ 1 และ 2 จัดติดตอกันสองวัน หลังจากนั้น 1 สัปดาห เปนกิจกรรมครั้งที่ 3 และระยะติดตามผล
หางออกไป 1 เดือน ผลการวิจัยสรุปได ดังนี้
ภายหลังไดรับโปรแกรม “การสงเสริมการใชฉลากอาหารตอความรู เจตคติ และการใช
ฉลากอาหารของชุมชน” พบวากลุมทดลองมีคะแนนความรู และเจตคติ ในภาพรวมทั้งสองดานสูงกวา
กลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จํานวนผูมคี วามรูถ ูกตองคิดได รอยละ 59.65 จากกอนการ
ทดลองที่มีเพียงรอยละ 5.4 และพฤติกรรมการอานฉลากโภชนาการเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 78.08 จากเดิม
รอยละ 51.43
ผลวิเคราะหการอานฉลากและใชประโยชนจากฉลากอาหาร ของกลุมที่ไดรับโปรแกรม “การ
สงเสริมการใชฉลากอาหารตอความรู เจตคติ และการใชฉลากอาหารของชุมชน” พบวา สื่อ/กิจกรรมที่
ใช ในการใหความรู สรางเจตคติ และเสริมสรางพฤติกรรมมีประสิทธิผล รอยละ 82.9
ขอเสนอแนะ
1. สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือสํานักโภชนาการ กรมอนามัย ควรสงเสริมให
ประชาชนไดรับความรูเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เหมาะสมควบคูกับการอานและใชฉ ลาก
โภชนาการ และสัญลักษณทางโภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” ที่ปรากฏบนผลิตภัณฑอาหาร กอนการ
ตัดสินใจเลือกซื้อ ซึ่งจะเปนการเพิ่มการรับรูความเสี่ยงจากการไดรับไขมัน น้ําตาลและโซเดียมในปริมาณ
มากเปนเวลานาน ที่จะทําใหเพิ่มโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคไมติดตอเรื้อรังได
2. หนวยงานที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานดานอาหารและโภชนาการ เชน สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาควรสงเสริมใหประชาชนมีพฤติกรรมการใชฉลากโภชนาการกอน
การตัดสินใจซื้อ ควรสงเสริมสภาพแวดลอมทางกายภาพ เชน ราคาของผลิตภัณฑอาหาร การกระจาย
ของสินคา ใหเอื้อตอการเลือกซื้อ ควรเรงขยายกลุม ผลิตภัณฑอาหารที่มีสัญลักษณโภชนาการ “ทางเลือก
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สุขภาพ” ใหมีจํานวนมากขึ้น หรือเปนผลิตภัณฑอาหารที่ทุกกลุมวัยมีโอกาสเลือกซื้อเลือกบริโภค เพื่อเพิ่ม
โอกาสของการเขาถึงผลิตภัณฑที่มีสัญ ลักษณทางโภชนาการ เพราะประชาชนใหความเชื่อมั่นใน
สัญลักษณโภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” ที่แสดงถึงผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ ปลอดภัยและมีคุณคาทาง
โภชนาการที่เหมาะสม
3. ควรเพิ่มระยะเวลาในการติดตามผล เปน 2 ระยะ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
อาจจะตองใชเวลานาน
4. ควรเผยแพรรูปแบบกิจกรรมและสนับสนุนสื่อประเภทตาง ๆ ที่ใชในโปรแกรมใหกับเครือขาย
และประชาชนไดใชประโยชนในหลายชองทาง ทั้งในรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการ หรือการเปดให
ดาวนโหลดที่เว็บไซตของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา รวมถึงการอัพโหลดในเว็บไซต หรือ
You tube หรือ Facebook fan page

76

เอกสารอางอิง
1. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม (วปส.) มหาวิทยาลัยมหิดล. สุขภาพคนไทย 2558 : สุขภาพ
กาย. นนทบุรี : สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.), 2558.
2. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม (วปส.) มหาวิทยาลัยมหิดล. สุขภาพคนไทย 2560 : โรคไม
ติดตอ. นนทบุรี : สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.), 2560.
3. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม (วปส.) มหาวิทยาลัยมหิดล. สุขภาพคนไทย 2559 :
พฤติกรรมการบริโภค. นนทบุรี : สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.), 2559.
4. สํานักงานสถิติแหงชาติ. การสํารวจพฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชากร พ.ศ. 2556.
กรุงเทพมหานคร : สํานักงานสถิติพยากรณและสํานักงานสถิติแหงชาติ, 2557.
5. แผนงานเครือขายควบคุมโรคไมตดิ ตอ. รายงานสถารการณโรค NCDs ฉบับที่ 2. นนทบุรี :
สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ, 2559.
6. นัยนา บุญทวียุวัฒน. ชีวเคมีทางโภชนาการ. กรุงเพทมหานคร : เจริญดีมั่นคงการพิมพ, 2553.
7. อัจฉรา ดลวิทยาคุณ. พื้นฐานโภชนาการ. กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร, 2550.
8. กองโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. คูมือธงโภชนาการ กินพอดี สุขีทั่วไทย, พิมพ
ครั้งที่3.
9. กองโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. ขอปฏิบัติการกินอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของคน
ไทย. กรุงเทพมหานคร, 2543.
10. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 182 พ.ศ.2541 เรื่องฉลากโภชนาการ.
11. สารานุกรม. (2558). ฉลากหวาน มัน เค็ม หรือฉลาก GDA (Guideline Daily Amount)
[Online].
สืบคนจาก : http://www.oryornoi.com/kb/ผลิตภัณฑอาหาร/98 [Cited: 06 08, 2560.]
12. คณะอนุกรรมการพัฒนาและสงเสริมการใชสัญลักษณโภชนาการอยางงาย. ประกาศ
คณะอนุกรรมการพัฒนาและสงเสริมการใชสัญลักษณโภชนาการอยางงาย เรื่อง เกณฑสารอาหารหรือ
คุณคาทางโภชนาการที่ใชประกอบพิจารณารับรองการแสดงสัญลักษณโภชนาการ "ทางเลือกสุขภาพ" ใน
อาหารแตละกลุม. นนทบุรี : คณะอนุกรรมการพัฒนาและสงเสริมการใชสัญลักษณโภชนาการอยางงาย,
2560
77

13. บุษรัตน พุฒวิชัยดิษฐ, นพวรรณ เปยซือ่ . ผลของโปรแกรมสงเสริมการอานฉลากโภชนาการของ
ขนมขบเคี้ยวและเครื่องดื่มตอความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมการอานฉลากโภชนาการ ในนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5-6. Ramathibodi Nursing Journal. 3, 2555, Vol. 18, 298-31.
14. รุจิรา ปญญา, หทัยกาญจน เชาวนพูนผล. ผลของการใหความรูเรื่องฉลากโภชนาการตอความรู
พฤติกรรมและทัศนคติในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดพะเยา. Naresuan Phayao
Journal. 3, 2557, Vol. 7.
15. วิริยา โพธิ์ขวางยุสท, อติญาณ ศรเกษตริน, รุงนภา จันทรา. ความรู ทัศนคติ และการปฏิบัติ
เกี่ยวกับโภชนาการ และขอมูลโภชนาการบนฉลากโภชนาการของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยบรมราช
ชนนี สุราษฎรธานี. Journal of The Royal Thai Army Nurses. 1, 2558, Vol. 16.
16. สุรพงษ โสธนะเสถียร. (2555). แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความรู ทัศนคติ และพฤติกรรม (KAP)
[Online]. สืบคนจาก : https://www.novabizz.com/NovaAce/Attitude.htm [Cited: 06 08, 2560.]
17. การประชุมการสรางเสริมสุขภาพโลกป พ.ศ. 2529 (Ottowa Charter 1986) เรื่องการสรางเสริม
สุขภาพ Health Promotion.

78

ภาคผนวก

79

ID…………………………….

ตัวอยางแบบสอบถาม
สวนที่ 1: ขอมูลทัว่ ไป
คําชี้แจง: กรุณาตอบคําถามในชองวางหรือทําเครือ่ งหมาย ลงในชองสีเ่ หลี่ยม ⃞ ตามความเปนจริง
1. อายุ...................................................ป
2. เพศ
⃞ ชาย
⃞ หญิง
3. สถานภาพสมรส

□ โสด

□ สมรส

□ หยาราง/หมาย

□ แยกกันอยู

4. ระดับการศึกษาสูงสุด
□ ประถมศึกษา

□ มัธยมศึกษาตอนตน

□ มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช.

□ อนุปริญญา หรือ ปวส.

□ ปริญญาตรี

□ สูงกวาปริญญาตรี ระบุ.................................

5. สถานภาพการประกอบอาชีพในปจจุบัน
□ ขาราชการ/เจาหนาที่ของรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ

□ พนักงาน/ลูกจางเอกชน

□ คาขาย/ประกอบธุรกิจสวนตัว

□ นักเรียน/นักศึกษา

□ เกษตรกร

□ รับจางทั่วไป/กรรมกร

□ วางงาน/ไมมีงานทํา

□ อื่นๆ (โปรดระบุ)......................................................

6. รายไดเฉลีย่ ตอเดือนเฉพาะบุคคล (เงินเดือนรวมรายไดพเิ ศษ)
□ นอยกวา 10,000 บาท

□ 10,001 - 20,000 บาท □ 20,001 - 30,000 บาท

□ 30,001 - 40,000 บาท

□ มากกวา 40,000 บาท

7. ทานมีโรคประจําตัวหรือไม

□ ไมมี

□ มี โปรดระบุ................................................

8. บุคคลในครอบครัวมีประวัติการปวยในกลุมโรคไมติดตอเรือ้ รังหรือไม □ ไมมี

□ มี ไดแก

□ โรคมะเร็ง

□ โรคอัมพฤกษ อัมพาต

□ โรคหัวใจและหลอดเลือด

□ โรคตับ

□ โรคไต

□ โรคความดันโลหิตสูง

□ โรคเบาหวาน
9. ทานทําอาหารกินเองหรือไม

□ อื่นๆ (โปรดระบุ).....................................................................

□ ไมทํา
□ ทํา น้ํามันที่ใช □ น้ํามันหมู

□ น้ํามันพืชชนิด........................ ยี่หอ........................
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สวนที่ 2 แบบสอบถามความรูเกี่ยวกับฉลากอาหาร
คําชี้แจง: กรุณาตอบคําถามในชองวางโดยทําเครือ่ งหมายลงในชองวาง ตามความเปนจริง
คําถาม

คําตอบ
ถูก

ผิด

ขอมูลโภชนาการ
หนึ่งหนวยบริโภค :½ กระปอง (78 กรัม)
จํานวนหนวยบริโภคตอกระปอง: ประมาณ 2
คุณคาทางโภชนาการตอหนึ่งหนวยบริโภค
พลังงานทั้งหมด 130 กิโลแคลอรี (พลังงานจากไขมัน 50 กิโลแคลอรี)
1. จากภาพ “หนึ่งหนวยบริโภค” บนฉลากโภชนาการเปนการบอกถึงปริมาณที่ควรกินในแตละครัง้
2. จากภาพ “หนึ่งหนวยบริโภค” หมายถึง ในการกินหนึง่ ครัง้ ไมควรเกิน 78 กรัม
3. จากภาพ “จํานวนหนวยบริโภคตอกระปอง: ประมาณ 2” หมายถึง ปริมาณที่บรรจุ 1 กระปองนี้
สามารถแบงกินได 2 ครั้ง
4. จากภาพ “พลังงานทัง้ หมด 130 กิโลแคลอรี”หมายถึง ปริมาณที่บรรจุ 1 กระปอง ถาหากวากิน
หมดในครั้งเดียวจะไดรบั พลังงานทั้งหมด 130 กิโลแคลอรี
5. จากภาพ “พลังงานจากไขมัน 50 กิโลแคลอรี” หมายถึง ถาหากวากินในปริมาณ ½ กระปอง
(78 กรัม) จะไดรับพลังงานจากไขมัน 50 กิโลแคลอรี

6. จากภาพ “คุณคาทางโภชนาการตอ 1 ซอง” หมายถึง ปริมาณที่บรรจุ 1 ซอง
ใหพลังงาน 340 กิโลแคลอรี น้ําตาล 10 กรัม ไขมัน 18 กรัม และโซเดียม 170 มิลลิกรัม
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คําถาม

คําตอบ
ถูก

ผิด

7. ภาพจากขอ 6 หากแบงกินเปน 2 ครั้ง แตละครั้งทีก่ ิน ทานจะไดรับพลังงาน 340 กิโลแคลอรี
น้ําตาล 10 กรัม ไขมัน 18 กรัม และโซเดียม 170 มิลลิกรัม
8. ภาพจากขอ 6 “คิดเปนรอยละของปริมาณสูงสุดที่ควรบริโภคไดตอวัน” หมายถึง หากทานกิน
หมด 1 ซองในครัง้ เดียว ทานจะไดรบั น้ําตาล 15% ของปริมาณสูงสุดที่ปริโภคไดตอวัน ดังนั้น
ทานสามารถเลือกกินอาหารอื่นที่มีน้ําตาลไดอีก 85%
9. ภาพจากขอ 6 เปนภาพของฉลากโภชนาการแบบยอ

10. จากภาพ สัญลักษณโภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” เปนสัญลักษณอยางงายบนฉลากอาหาร
เพื่อใหผูบริโภคใชเปนทางเลือกลด หวาน มัน เค็ม ได
11. ผลิตภัณฑอาหารทีม่ ีสญ
ั ลักษณโภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” แสดงวาผลิตภัณฑชนิดนั้น
ผูผลิตมีการลดปริมาณสารอาหาร เชน น้ําตาล ไขมัน หรือโซเดียมนอยกวาสูตรปกติทผี่ ลิต
12. ผลิตภัณฑอาหารทีม่ ีสญ
ั ลักษณโภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ" แสดงวาผลิตภัณฑชนิดนั้นมี
คุณคาทางโภชนาการที่ดี จึงกินมากเทาไหรก็ได
13. ผลิตภัณฑเครื่องปรุงรส ไดแก น้ําปลา ซีอิ๊ว เปนแหลงของโซเดียม ดังนั้นจึงเปนผลิตภัณฑ
อาหารที่ไมมสี ัญลักษณโภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ”
14. ผลิตภัณฑเครื่องดืม่ น้ําผลไมแท 100% เทานั้นที่มสี ัญลักษณโภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ”
15. สัญลักษณโภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” อาจพบในผลิตภัณฑอาหาร 6 กลุม ดังนี้ อาหารมื้อ
หลัก อาหารกึง่ สําเร็จรูป ขนมขบเคี้ยว เครือ่ งปรุงรส ผลิตภัณฑนมและเครื่องดื่ม
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สวนที่ 3 แบบสอบถามเกีย่ วกับเจตคติตอฉลากอาหาร
คําชี้แจง: กรุณาตอบคําถามในชองวางโดยทําเครือ่ งหมายลงในชองวาง ตามความเปนจริง
คําถาม

คําตอบ
ไมเห็น
เห็นดวย
ดวย

1. สิ่งที่ควรปฏิบัติทกุ ครั้งในการเลือกซื้ออาหาร คือ การอานฉลากอาหารกอนตัดสินใจซื้อ
2. ผลิตภัณฑอาหารทีม่ ีสญ
ั ลักษณที่หนวยงานราชการเปนผูออกให เชน เลขสารบบอาหาร 13
หลักในกรอบเครื่องหมาย อย.
แสดงใหเห็นวาอาหารชนิดนั้นมีความนาเชื่อถือทางดานคุณภาพและความปลอดภัย
3. ผลิตภัณฑอาหารทีม่ ีเลขสารบบอาหาร 13 หลักในกรอบเครือ่ งหมาย อย.

แสดงวามีประโยชนตอสุขภาพ สามารถกินมากเทาไหรก็ได
4. ผลิตภัณฑอาหารหรือเครื่องปรุงรสที่เปนที่นิยม ไมจําเปนตองดูฉลากอาหารหรือฉลาก
โภชนาการก็ได
5. เมื่อซือ้ อาหารที่มีฉลากโภชนาการ ควรกินในปริมาณที่ฉลากโภชนาการแนะนํา
6. การอานฉลากโภชนาการ/ฉลากหวาน มัน เค็ม (ฉลาก GDA) ทําใหหลีกเลี่ยงสารอาหารที่ไม
ตองการได
7. หากเลือกซื้ออาหารทีม่ ีฉลากโภชนาการจะรูไดวาอาหารนั้นมีโซเดียมในปริมาณเทาไร ทําให
สามารถควบคุมการกินโซเดียมได

8. ผลิตภัณฑน้ําปลาทีม่ ีสญ
ั ลักษณโภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” มีการควบคุมปริมาณโซเดียม
น้ําปลาจึงไมเค็ม
9. สัญลักษณโภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ”ทําใหงายขึ้นในการเลือกซือ้ ผลิตภัณฑอาหารที่ดีตอ
สุขภาพ
83

คําถาม

คําตอบ
ไมเห็น
เห็นดวย
ดวย

10. ผลิตภัณฑอาหารที่ไดรับสัญลักษณโภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” แลว แสดงวาอาหารชนิด
นั้น ถากินเยอะก็จะยิ่งมีสุขภาพดี
11. ผลิตภัณฑอาหารทีม่ ีสญ
ั ลักษณโภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” แสดงวา อาหารนั้นเปนอาหาร
ลดน้ําหนัก
12. ผลิตภัณฑอาหารทีม่ ีสญ
ั ลักษณโภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” เหมาะสําหรับผูป วยมากกวา
คนปกติ
13. ผลิตภัณฑอาหารทีม่ ีสญ
ั ลักษณโภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” มักมีราคาแพงกวา ผลิตภัณฑ
อาหารปกติ
14. ผลิตภัณฑอาหารทีม่ ีสญ
ั ลักษณโภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” หาซื้อไดยาก
15. ผลิตภัณฑอาหารทีม่ ีสญ
ั ลักษณโภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” มักจะมีรสชาติไมอรอย
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สวนที่ 4 แบบสอบถามพฤติกรรมการอานฉลากอาหาร
คําชี้แจง: กรุณาตอบคําถามพฤติกรรมการอานฉลากอาหาร ในชวงที่ผานมาทานอานขอมูลบนฉลากอาหาร
เหลานี้หรือไม หากตอบวาเคยอาน ใหตอบคําถามเรื่องความถี่ในการอานขอมูลเหลานั้นดวย โดยทํา
เครื่องหมาย ลงในชองวางตามความเปนจริง
ระดับความถี่
ทุกครั้ง คือ ซื้ออาหารสิบครั้งอานฉลากอาหารกอนซื้อสิบครัง้
เปนประจํา คือ ซื้ออาหารสิบครั้งอานฉลากอาหารกอนซือ้ เจ็ดครั้งขึ้นไป
บอยครั้ง คือ ซื้ออาหารสิบครั้งอานฉลากกอนซื้อหาครั้งขึ้นไป
บางครัง้ คือ ซื้ออาหารสิบครั้งอานฉลากกอนซื้อสามครัง้ ขึ้นไป
นานๆ ครั้ง คือ ซื้อสิบครั้งอานฉลากอาหารกอนซื้อไมถงึ สามครั้ง
คําตอบ
การอานฉลาก
คําถาม

อาน อาน อาน
ทุก เปน บอย
ครั้ง ประจํา ครั้ง

อาน
บาง

อาน
นานๆ

ครั้ง

ครั้ง

ไม
อาน

1. ทานอานชื่อผลิตภัณฑอาหารหรือยี่หอผลิตภัณฑ กอนตัดสินใจ
ซื้อ
2. ทานอานวัน เดือน ป ที่ผลิตกอนตัดสินใจซื้อ
3. ทานอานวัน เดือน ป ที่หมดอายุหรือวันที่ควรบริโภคกอนกอน
ตัดสินใจซือ้
4. ทานอานขอมูลเกี่ยวกับผูผ ลิต ผูนําเขาหรือสถานที่ผลิต กอน
ตัดสินใจซือ้
5. ทานอานปริมาณที่บรรจุหรือน้ําหนักสุทธิ กอนตัดสินใจซื้อ
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คําตอบ
การอานฉลาก
คําถาม

อาน อาน อาน
ทุก เปน บอย
ครั้ง ประจํา ครั้ง

อาน
บาง

อาน
นานๆ

ครั้ง

ครั้ง

ไม
อาน

6. ทานเลือกซื้ออาหารที่ฉลากมีเลขสารบบอาหาร

7. ทานอานสวนประกอบหรือสวนผสมของผลิตภัณฑ กอน
ตัดสินใจซือ้

8.

ทานเคยเห็นฉลากตามภาพขางทายอยูบนฉลากอาหารที่ทานซื้อหรือไม

ฉลากโภชนาการแบบเต็ม

ฉลากโภชนาการแบบยอ
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ฉลากหวาน มัน
เค็ม (ฉลาก GDA)

□ เคย (กรุณตอบคําถามขอ 9 – 13)

□ ไมเคย (กรุณาขามไปตอบขอ 14)

คําตอบ
การอานฉลาก

คําถาม

อาน อาน อาน
ทุก เปน บอย
ครั้ง ประจํา ครั้ง

อาน
บาง
ครั้ง

อาน
นานๆ
ครั้ง

ไม
อาน

ทานอานสิ่งตอไปนี้ กอนตัดสินใจซื้อหรือไม
9. ฉลากโภชนาการแบบเต็ม/แบบยอ/ฉลากหวาน มัน เค็ม
(ฉลาก GDA)
10. ปริมาณ “พลังงาน” ของผลิตภัณฑอาหาร
11. ปริมาณ “น้ําตาล” ของผลิตภัณฑอาหาร
12. ปริมาณ “ไขมัน” ของผลิตภัณฑอาหาร
13. ปริมาณ “โซเดียม” ของผลิตภัณฑอาหาร
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14. ทานเคยเห็น สัญลักษณโภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” (Healthier Choice) บนฉลากผลิตภัณฑอาหาร
ที่หางสรรพสินคาหรือรานจําหนายอาหาร หรือไม

□ เคย (กรุณาตอบคําถามขอ 15)

□ ไมเคย (กรุณาขามไปตอบแบบสอบถามสวนที่ 5)

15. ในกรณีที่จะเลือกซื้ออาหาร ทานจะเลือกซือ้ อาหารที่มสี ญ
ั ลักษณโภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” หรือไม
□ ซื้อ กรุณาบอกเหตุผล(สามารถเลือกไดมากกวา 1 ขอ)
□ เชื่อมั่นในสัญลักษณ

□ สะดวกในการเลือกซือ้ สินคา

□ ตองการควบคุมการกินน้ําตาล/โซเดียม/ไขมัน

□ ดีตอสุขภาพ

□ อรอย

□ อื่นๆ (โปรดระบุ)....................................

□ ไมซื้อ กรุณาบอกเหตุผล(สามารถเลือกไดมากกวา 1 ขอ)
□ ราคาแพง

□ ไมอรอย

□ อื่นๆ (โปรดระบุ)...............................................

□ ไมแนใจ กรุณาบอกเหตุผล........................................................................................................................
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สวนที่ 5 แบบสอบถามวัดการรับรูโอกาสเสี่ยงของการไมใชฉลากอาหาร
คําชี้แจง: กรุณาตอบคําถามในชองวางโดยทําเครือ่ งหมาย ลงในวางที่ตรงกับตามความรูส ึก
คําตอบ
คําถาม

เห็นดวย
อยางยิ่ง

ปาน
กลาง

ไมเห็น
ดวย

1. หากไมอานฉลากอาหารกอนกิน อาจกินอาหารที่หมดอายุ
2. การกินอาหารที่ไมไดเก็บรักษาตามคําแนะนําบนฉลากเสี่ยงตอการ
ไดรับอันตรายจากการที่อาหารนั้นเสีย หรือหมดอายุกอ นเวลาที่ระบุ
ไวบนฉลาก
3. หากไมอานฉลากโภชนาการแบบเต็ม/แบบยอ/ฉลากหวาน มัน เค็ม
(ฉลาก GDA) กอนกินอาจไดรบั พลังงานเกิน
4. หากไมอานฉลากโภชนาการแบบเต็ม/แบบยอ/ฉลากหวาน มัน เค็ม
(ฉลาก GDA) อาจไดรับปริมาณไขมันเกิน
5. หากไมอานฉลากโภชนาการแบบเต็ม/แบบยอ/ฉลากหวาน มัน เค็ม
(ฉลาก GDA) กอนกินอาจไดรบั น้ําตาลเกิน
6. หากไมอานฉลากโภชนาการแบบเต็ม/แบบยอ/ฉลากหวาน มัน เค็ม
(ฉลาก GDA) กอนกินอาจไดรบั โซเดียมเกิน
7. การกินอาหารกึง่ สําเร็จรูป เชน บะหมี่กงึ่ สําเร็จรูปเปนประจํา มี
โอกาสเสี่ยงทีร่ างกายจะไดรบั โซเดียมเกินความตองการของรางกาย
8. ในหนึ่งวันหากดืม่ เครือ่ งดื่ม เชน ชาเขียว ชามะนาว ชาเย็น น้ําอัดลม
เปนตน มีโอกาสเสี่ยงที่จะไดรับน้ําตาลเกิน
9. ในหนึ่งวันเราไดรับน้ําตาลจากอาหารประจําวันอยูแลว หากเราดื่ม
เครื่องดืม่ ที่มีน้ําตาลเกิน 6 ชอนชาตอวัน (24 กรัม) จะทําใหไดรับ
น้ําตาลเกิน
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คําตอบ
คําถาม

เห็นดวย
อยางยิ่ง

ปาน
กลาง

ไมเห็น
ดวย

10. หากหนึง่ วันกินขนมกรุบกรอบหอใหญคนเดียวหมด มีโอกาสไดรับ
โซเดียมเกิน
11. การเลือกกินน้ําผลไมที่มีฉลากโภชนาการทําใหสามารถควบคุม
ปริมาณน้ําตาลที่บริโภคตอวันได
12. หากกินอาหารสําเร็จรูปที่มีฉลากโภชนาการสามารถควบคุมพลังงานที่
ไดรับตอวันได
13. หากกินอาหารสําเร็จรูป/กึ่งสําเร็จรูปโดยไมอานฉลากโภชนาการแบบ
เต็ม/แบบยอ/ฉลากหวาน มัน เค็ม (ฉลาก GDA) อาจจะไดรบั พลังงาน
เกิน
14. อาหารประเภทของหมัก ของดองหากกินมากเสี่ยงเปนโรคไต
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แบบสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับกิจกรรม (ใชประเมินหลังจบกิจกรรมครัง้ ที่ 3)
คําชี้แจง: กรุณาตอบคําถามในชองวางหรือทําเครื่องหมาย ลงในชองสีเ่ หลี่ยม ⃞ ตามความเปนจริง
ระดับความพึงพอใจ
รายละเอียด

1.

ความเหมาะสมของสถานที่

2.

ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดกิจกรรม

3.

ความเหมาะสมของระยะเวลาพัก

4.

การจัดลําดับขั้นตอนของกิจกรรม

5.

ความรอบรูในเนื้อหาและตอบคําถามของวิทยากร

6.

ความสามารถในการถายทอดความรูของวิทยากร

7.

ความเหมาะสมของวิทยากร (โดยภาพรวม)

8.

คูมือความรู/ เอกสารที่ใชทํากิจกรรม

9.

นิทรรศการที่ใชทํากิจกรรม

10.

สื่อวีดิทัศนที่ใชทํากิจกรรม

11.

ฐานกิจกรรม/เกม ที่ใชทํากิจกรรม

12.

เจาหนาที่สนับสนุน

13.

อาหารวาง

14.

ทานไดรับความรู แนวคิด ทักษะและประสบการณใหม ๆ จากโครงการ/
กิจกรรมนี้

15.

ทานสามารถนําสิ่งที่ไดรับจากโครงการ/กิจกรรมนี้ไปใชในชีวิตประจําวัน

16.

สัดสวนระหวางการฝกอบรมภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติ มีความเหมาะสม

17.

ประโยชนที่ทานไดรับจากโครงการ/กิจกรรม

มาก
ที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

นอย

ขอเสนอแนะ สิ่งที่ควรเสนอแนะนําไปพัฒนาการจัดโครงการ/กิจกรรมครัง้ ตอไป
..........................................................................................................................................................................................................
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นอย
ที่สุด

เฉลยแบบสอบถามความรูเกี่ยวกับฉลากอาหาร
คําชี้แจง: กรุณาตอบคําถามในชองวางโดยทําเครือ่ งหมายลงในชองวาง ตามความเปนจริง
คําถาม

คําตอบ
ถูก

ผิด

ขอมูลโภชนาการ
หนึ่งหนวยบริโภค :½ กระปอง (78 กรัม)
จํานวนหนวยบริโภคตอกระปอง: ประมาณ 2
คุณคาทางโภชนาการตอหนึ่งหนวยบริโภค
พลังงานทั้งหมด 130 กิโลแคลอรี (พลังงานจากไขมัน 50 กิโลแคลอรี)
1. จากภาพ “หนึ่งหนวยบริโภค” บนฉลากโภชนาการเปนการบอกถึงปริมาณที่ควรกินในแตละครั้ง



2. จากภาพ “หนึ่งหนวยบริโภค” หมายถึง ในการกินหนึง่ ครัง้ ไมควรเกิน 78 กรัม



3. จากภาพ “จํานวนหนวยบริโภคตอกระปอง: ประมาณ 2” หมายถึง ปริมาณที่บรรจุ 1 กระปองนี้
สามารถแบงกินได 2 ครั้ง



4. จากภาพ “พลังงานทัง้ หมด 130 กิโลแคลอรี”หมายถึง ปริมาณที่บรรจุ 1 กระปอง ถาหากวากิน
หมดในครั้งเดียวจะไดรบั พลังงานทั้งหมด 130 กิโลแคลอรี



5. จากภาพ “พลังงานจากไขมัน 50 กิโลแคลอรี” หมายถึง ถาหากวากินในปริมาณ ½ กระปอง
(78 กรัม) จะไดรับพลังงานจากไขมัน 50 กิโลแคลอรี





6. จากภาพ “คุณคาทางโภชนาการตอ 1 ซอง” หมายถึง ปริมาณที่บรรจุ 1 ซอง
ใหพลังงาน 340 กิโลแคลอรี น้ําตาล 10 กรัม ไขมัน 18 กรัม และโซเดียม 170 มิลลิกรัม
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คําถาม

คําตอบ
ถูก

ผิด

7. ภาพจากขอ 6 หากแบงกินเปน 2 ครั้ง แตละครั้งทีก่ ิน ทานจะไดรับพลังงาน 340 กิโลแคลอรี
น้ําตาล 10 กรัม ไขมัน 18 กรัม และโซเดียม 170 มิลลิกรัม
8. ภาพจากขอ 6 “คิดเปนรอยละของปริมาณสูงสุดที่ควรบริโภคไดตอวัน” หมายถึง หากทานกิน
หมด 1 ซองในครัง้ เดียว ทานจะไดรบั น้ําตาล 15% ของปริมาณสูงสุดที่ปริโภคไดตอวัน ดังนั้น
ทานสามารถเลือกกินอาหารอื่นที่มีน้ําตาลไดอีก 85%





9. ภาพจากขอ 6 เปนภาพของฉลากโภชนาการแบบยอ





10. จากภาพ สัญลักษณโภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” เปนสัญลักษณอยางงายบนฉลากอาหาร
เพื่อใหผูบริโภคใชเปนทางเลือกลด หวาน มัน เค็ม ได
11. ผลิตภัณฑอาหารทีม่ ีสญ
ั ลักษณโภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” แสดงวาผลิตภัณฑชนิดนัน้
ผูผลิตมีการลดปริมาณสารอาหาร เชน น้ําตาล ไขมัน หรือโซเดียมนอยกวาสูตรปกติทผี่ ลิต



12. ผลิตภัณฑอาหารทีม่ ีสญ
ั ลักษณโภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ" แสดงวาผลิตภัณฑชนิดนั้นมี
คุณคาทางโภชนาการที่ดี จึงกินมากเทาไหรก็ได



13. ผลิตภัณฑเครื่องปรุงรส ไดแก น้ําปลา ซีอิ๊ว เปนแหลงของโซเดียม ดังนั้นจึงเปนผลิตภัณฑ
อาหารที่ไมมสี ัญลักษณโภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ”



14. ผลิตภัณฑเครื่องดืม่ น้ําผลไมแท 100% เทานั้นที่มสี ัญลักษณโภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ”



15. สัญลักษณโภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” อาจพบในผลิตภัณฑอาหาร 6 กลุม ดังนี้ อาหารมื้อ
หลัก อาหารกึง่ สําเร็จรูป ขนมขบเคี้ยว เครือ่ งปรุงรส ผลิตภัณฑนมและเครื่องดื่ม
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