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โดยใช้สถิติบรรยายและสถิติ Z–test ผลการศึกษาพบว่า ในกลุ่มทดลองหลังได้รับโปรแกรม
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สัดส่วนของนักเรียนที่มีทัศนคติดีต่อการอ่านฉลากโภชนาการในกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง  
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ การศึกษาครั้งนี้มีข้อเสนอแนะในการนำ�โปรแกรมไปใช้
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และเลือกขนมขบเคี้ยวและเครื่องดื่มได้อย่างเหมาะสม
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ความเป็นมาและความสำ�คัญของปัญหา
ปั ญ หาโภชนาการเกิ น และโรคอ้ ว นในเด็ ก มี    
อัตราเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง จากการสำ�รวจพบว่า เด็กอายุ
6-13 ปี อ้วนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 5.8 เป็นร้อยละ 6.7
หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 15.5 ในระยะเวลา 5 ปี (กองโภชนาการ,
2546) เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำ�คัญทั้งในประเทศไทย
และทัว่ โลก (World Health Organization [WHO], 2006)
โดยเป็นภัยเงียบที่ร้ายแรง เนื่องจากไม่แสดงอาการผิด
ปกติใด ๆ ในระยะแรก จนกระทั่งมีความรุนแรงมากขึ้น
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกาย เกิดโรคเรือ้ รังทีพ่ บบ่อยคือ
เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด
(Flegel, Carroll,  Kuczmarski, & Johnson, 1998)
ทำ�ให้คณ
ุ ภาพชีวติ ลดลง และยังส่งผลต่อสุขภาพจิต อารมณ์
สังคม เกิดความวิตกกังวล ความเครียด และความรู้สึก
มีปมด้อย (สุวพันธ์ ชัยปัจชา, 2547) และมีผลทาง
อ้อมทำ�ให้ประสิทธิภาพในการเรียนหรือการทำ�งานลดลง
(Florentino, 2002; Wang & Dietz, 2002) ซึ่งปัญหา
ดังกล่าวทำ�ให้ต้องสูญเสียค่าใช้จ่ายจำ�นวนมากในการ
รักษาพยาบาล (WHO, 2004) ทั้งในระดับครอบครัว
ชุมชน และประเทศชาติ พันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม
เป็นปัจจัยสำ�คัญที่ทำ�ให้เกิดภาวะโภชนาการเกินและ
โรคอ้วนในเด็ก โดยปัจจัยทางพันธุกรรมไม่สามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ แต่ปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมสามารถ
ปรับเปลี่ยนได้ อาทิ พฤติกรรมการบริโภคอาหาร ชนิด
ของอาหารและเครื่องดื่มที่เด็กบริโภค โดยเฉพาะอาหาร
ที่ให้พลังงาน นํ้าตาล และไขมันสูง ที่มาจากขนมขบเคี้ยว
และเครื่องดื่ม (พรฑิตา ชัยอำ�นวย, 2545; อุรุวรรณ
แย้มบริสุทธิ์, 2549; Kiesges, Kiesges, Eck, & Shelton,
1995)
ในปัจจุบัน พบว่าสถานการณ์สิ่งแวดล้อม และ
เศรษฐกิจทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป อาหารสำ�เร็จรูปทีม่ ใี นท้องตลาด
จำ�นวนมาก ผูป้ ระกอบการยังให้ความสำ�คัญในด้านคุณค่า
ทางโภชนาการค่อนข้างน้อย แต่มงุ่ เน้นการตลาดโดยมูลค่า
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การโฆษณาเพิ่มขึ้นจาก 6.5 พันล้านบาทในปี 2541
เป็น 16.5 พันล้านบาทในปี 2551 และใช้รูปลักษณ์ที่
สวยงามของบรรจุภัณฑ์เป็นจุดสนใจ นอกจากนี้ ยังพบ
ว่าปี 2552 เด็กมีความถี่ในการบริโภคขนมขบเคี้ยว
เพิ่มขึ้น 2 เท่าจากปี 2546 ค่าใช้จ่ายในการซื้อขนมสูง
ถึง 8,900 บาทต่อคนต่อปี มากกว่าเงินทีใ่ ช้ซอ้ื เครือ่ งเขียน
(สำ�นักงานสำ�รวจสุขภาพประชากรไทย, 2552; หัทยา
กองจันทึก และพัชรี อินทรลักษณ์, 2542) ทำ�ให้เด็กมี
การบริ โ ภคขนมขบเคี้ ย วและเครื่ อ งดื่ ม เพิ่ ม มากขึ้ น
จากการสำ�รวจพฤติกรรมการบริโภคอาหารว่างและ
ขนมของเด็กนักเรียน พบว่าเด็กในระดับประถมศึกษา
เป็นกลุ่มที่บริโภคอาหารว่างมากที่สุด (อุไรพร  จิตต์แจ้ง,
ประไพศรี ศิริจักรวาล, กิตติ สรณเจริญพงศ์, ปิยะดา
ประเสริฐสม, และผุสดี จันทร์บาง, 2547)  โดยบริโภค
ขนมขบเคีย้ วและเครือ่ งดืม่ คิดเป็นร้อยละ 27 ของอาหาร
ที่บริโภคต่อวัน คิดเป็นพลังงาน 300 กิโลแคลอรี ซึ่ง
เท่ากับหนึ่งในสี่ของพลังงานที่ควรได้รับต่อวัน นอกจาก
นีย้ งั พบว่า เด็กทีบ่ ริโภคขนมขบเคีย้ วทุกวันมีสงู ถึงร้อยละ
56.7 และดืม่ นา้ํ อัดลมหรือนา้ํ หวาน โดยดืม่ บางวันคิดเป็น
ร้อยละ 43.9 โดยให้เหตุผลว่าเป็นความเคยชินมากที่สุด
(กองโภชนาการ กระทรวงสาธารณสุข, 2546; ลัดดา
เหมาะสุวรรณ, 2550)
เด็กในระดับประถมศึกษา ทีอ่ ยูใ่ นช่วงอายุ 10–12 ปี
เป็นวัยทีเ่ ริม่ มีความพร้อมทางด้านร่างกายและสติปญ
ั ญา
มีความสามารถทีจ่ ะเรียนรู้ มีความรูส้ กึ นึกคิด มีวฒ
ุ ภิ าวะ
ในการพัฒนา มีอิสระในการตัดสินใจ สามารถพิจารณา
เปรียบเทียบข้อมูลฉลากโภชนาการของขนมขบเคี้ยว
และเครือ่ งดืม่ ทีใ่ ห้ขอ้ มูลทีเ่ ป็นประโยชน์เกีย่ วกับพลังงาน
และสารอาหารที่ได้รับ หากเด็กได้รับการส่งเสริมให้มี
ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำ�คัญของการอ่าน
ฉลากโภชนาการของขนมขบเคี้ ย วและเครื่ อ งดื่ ม
สามารถเปรียบเทียบและเลือกบริโภค โดยเฉพาะอย่างยิง่
ขนมทีเ่ ป็นอาหารว่าง เพือ่ ให้เกิดบริโภคนิสยั เพือ่ สุขภาพ
ฉะนั้ น การให้ ข้ อ มู ล ความรู้ กั บ เด็ ก ในการอ่ า นฉลาก
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ผลของโปรแกรมส่งเสริมการอ่านฉลากโภชนาการของขนมขบเคี้ยวและเครื่องดื่มต่อความรู้
ทัศนคติ และพฤติกรรมการอ่านฉลากโภชนาการ ในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5–6
โภชนาการของขนมขบเคีย้ วและเครือ่ งดืม่ จะช่วยในการ
ตัดสินใจเลือกซื้อและบริโภคได้อย่างเหมาะสม
พยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน มีบทบาทในการดูแล
สุขภาพด้านโภชนาการของเด็กนักเรียนทัง้ ทีอ่ ยูใ่ นชุมชน
และที่โรงเรียนร่วมกับครู การส่งเสริมให้เด็กสามารถ
เลือกอาหารที่เหมาะสมโดยเฉพาะขนมขบเคี้ยวและ
เครื่องดื่ม จะช่วยแก้ปัญหาได้ทางหนึ่ง  ผู้วิจัยได้พัฒนา
คู่มือการอ่านฉลากโภชนาการของขนมขบเคี้ยวและ
เครื่องดื่ม ซึ่งมีเนื้อหาประกอบภาพที่เข้าใจง่าย เพื่อให้
นักเรียน ผู้ปกครอง ครู เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และผู้ที่
สนใจใช้ประกอบในการส่งเสริมการเลือกซื้อและบริโภค
ขนมขบเคี้ยวและเครื่องดื่มที่เหมาะสม  ซึ่งจะช่วยให้การ
ป้องกันโรคอ้วนตั้งแต่วัยเด็กมีประสิทธิภาพ สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10
พ.ศ. 2550-2554 ที่เน้นความมั่นคงทางด้านอาหาร
ในเรือ่ งอาหารปลอดภัย  ฉลากโภชนาการ และพฤติกรรม
การบริโภคที่เหมาะสม (สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2550) ดังนั้นผู้วิจัยจึง
ได้พัฒนาโปรแกรมส่งเสริมการอ่านฉลากโภชนาการ
ของขนมขบเคี้ยวและเครื่องดื่ม ประกอบด้วย การสอน
สุขศึกษาเรือ่ งฉลากโภชนาการ โดยใช้คมู่ อื การอ่านฉลาก
โภชนาการของขนมขบเคีย้ วและเครือ่ งดืม่ ตัวอย่างอาหาร
การสาธิตและสาธิตกลับ การเยี่ยมชมร้านค้าและเกมส์
ฉลาดซื้อ อย่างไรก็ตามยังไม่มีการทดสอบประสิทธิผล
ของโปรแกรมดังกล่าว จึงมีความจำ�เป็นในการศึกษา
ผลของโปรแกรมส่งเสริมการอ่านฉลากโภชนาการของ
ขนมขบเคี้ยวและเครื่องดื่ม ต่อความรู้   ทัศนคติ และ
พฤติกรรมการอ่านฉลากโภชนาการ ในการศึกษาครั้งนี้

กรอบทฤษฏีและกรอบแนวคิดในการวิจัย
กรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ ทฤษฎี
เกี่ยวกับความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม (knowledge,
attitude, and practice) ของชวาร์ท (Schwartz, 1975)
กรอบแนวคิดนีไ้ ด้กล่าวถึง ความรู้ (knowledge) ทัศนคติ
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(attitude) และการปฏิบัติพฤติกรรม (practice) ซึ่งมี
ความสั มพั น ธ์ กัน และมี การเปลี่ ย นแปลงในลั กษณะ   
ต่อเนื่อง กล่าวคือ เมื่อผู้รับสารได้รับสารก็จะทำ�ให้เกิด
ความรู้ เมื่อเกิดความรู้ก็จะมีผลทำ�ให้เกิดทัศนคติ และ
สุดท้ายก็เกิดการกระทำ�พฤติกรรมขึ้น
ความรู้เป็นพฤติกรรมขั้นต้นที่ผู้เรียนรู้เพียงแต่
เกิดความจำ�ได้โดยอาจเป็นการนึกได้ การมองเห็นได้ยิน
ความรูจ้ งึ เป็นการรับรูเ้ บือ้ งต้นทีเ่ ป็นข้อเท็จจริง เป็นความจริง
ที่เกิดขึ้นผ่านประสบการณ์ ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม
ตั้งแต่ระดับความรู้ในขั้นตํ่าไปสู่ขั้นสูงคือ 1) ความรู  ้
(knowledge) 2) ความเข้าใจหรือความคิดรวบยอด
(comprehension) 3) การนำ�ไปปรับใช้ (application)
4) การวิเคราะห์ (analysis) 5) การสังเคราะห์ (synthesis)
และ 6) การประเมินผล (evaluation) (Bloom, 1965
อ้างใน อักษร สวัสดี, 2542)
เด็กนักเรียนชัน้ ประถมปีท่ี 5 และ 6 มีอายุระหว่าง
10-12 ปี เป็นวัยที่มีพัฒนาการทางสติปัญญาค่อนข้าง
สมบูรณ์ มีวุฒิภาวะทางด้านความคิด ตัดสินใจเองได้
โดยใช้เหตุผล สามารถนำ�ความรูเ้ ก่าและใหม่มาประสาน
กันได้ดี ในวัยนีห้ ากได้รบั คำ�แนะนำ�ในเรือ่ งการดูแลสุขภาพ
จะทำ�ให้เด็กมีความรูค้ วามเข้าใจ และใช้เหตุผลในการคิด
ตรึกตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบ และนำ�ไปปฏิบัติ
(กรรณิกา สุวรรณา, 2541) ดังนั้น การจัดโปรแกรม
ส่งเสริมการอ่านฉลากโภชนาการโดยการให้ความรู้
เกี่ยวกับฉลากโภชนาการ ประโยชน์ที่ได้รับจากการอ่าน
ฉลากโภชนาการก่อนการเลือกซื้อขนมขบเคี้ยวและ
เครื่องดื่มโดยใช้ตัวอย่างอาหารและคู่มือการอ่านฉลาก
โภชนาการเป็นเครือ่ งมือ จะทำ�ให้เด็กมีความรู้ ความเข้าใจ
ถึงประโยชน์ที่ได้รับ และนำ�มาปฏิบัติ พฤติกรรมการ
อ่ านฉลากโภชนาการและการเลื อกซื้ อขนมขบเคี้ ย ว
และเครื่องดื่มที่เหมาะสม
ทัศนคติ เป็นความรูส้ กึ นึกคิดทีเ่ กิดขึน้ จากการเรียนรู้
มีแนวโน้มที่จะตอบสนองต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งอาจเกิดขึ้น
ทั้งทางบวกและทางลบ ความรู้สึกที่ชอบ ไม่ชอบ หรือ
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เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย (Onkvisit & Shaw, 1994, 202)
การเสริมสร้างความรู้สึกทางบวก สนุกสนานในการทำ�
กิจกรรมต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับวัย เช่น การเล่นเกมส์
ฉลาดซื้อ การสาธิตและการสาธิตกลับในการอ่านฉลาก
โภชนาการจะทำ � ให้ เ ด็ ก มี ค วามรู้ สึ ก ที่ ดี ต่ อ การอ่ า น
ฉลากโภชนาการ ประกอบกับการได้รับรู้ประโยชน์ส่ง
ผลให้ เ ด็ ก มี ก ารแสดงพฤติ ก รรมการอ่ า นฉลาก
โภชนาการก่อนการเลือกซื้ออาหาร
การจั ด โปรแกรมการส่ ง เสริ ม การอ่ า นฉลาก
โภชนาการซึ่งประกอบด้วย การสอนสุขศึกษาเรื่องฉลาก

โภชนาการ โดยใช้คมู่ อื การอ่านฉลากโภชนาการของขนม
ขบเคี้ยวและเครื่องดื่ม ตัวอย่างอาหาร การสาธิตและ
สาธิตกลับ การเยีย่ มชมร้านค้าและเกมส์ฉลาดซือ้ การให้
ความรู้ การสาธิตและการสาธิตกลับ การจัดกิจกรรมโดย
ใช้สื่อคือ คู่มือการอ่านฉลากโภชนาการ ตัวอย่างอาหาร
จะทำ�ให้เด็กนักเรียนมีความรู้และทัศนคติที่ดีต่อการ
อ่ า นฉลากโภชนาการส่ ง ผลให้ มี พ ฤติ ก รรมการอ่ า น
ฉลากโภชนาการของขนมขบเคี้ ย วและเครื่ อ งดื่ ม          
ดังแผนภาพที่ 1

โปรแกรมส่งเสริมการอ่านฉลากโภชนาการ
ของขนมขบเคี้ยวและเครื่องดื่ม
• การสอนสุขศึกษา
• การสาธิตและสาธิตกลับ
• เยี่ยมชมร้านค้า/ซุปเปอร์มาร์เก็ต
• เกมส์ฉลาดซื้อ

ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม
การอ่านฉลากโภชนาการ

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

สมมติฐานการวิจัย

1. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บสั ด ส่ ว นของนั ก เรี ย นกลุ่ ม
ทดลองที่มีความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการอ่าน
ฉลากโภชนาการดี ในระยะก่อนและหลังได้รบั โปรแกรม
ส่งเสริมการอ่านฉลากโภชนาการของขนมขบเคี้ยวและ
เครื่องดื่ม
2. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บสั ด ส่ ว นของนั ก เรี ย นที่ มี
ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการอ่านฉลากโภชนาการดี
ระหว่างนักเรียนกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองในระยะ
หลังได้รับโปรแกรมส่งเสริมการอ่านฉลากโภชนาการ
ของขนมขบเคี้ยวและเครื่องดื่ม  

1. หลังได้รับโปรแกรมส่งเสริมการอ่านฉลาก
โภชนาการของขนมขบเคี้ ย วและเครื่ อ งดื่ ม นั ก เรี ย น
กลุ่มทดลองที่มีความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการอ่าน
ฉลากโภชนาการดี มีสดั ส่วนมากกว่าก่อนได้รบั โปรแกรม
2. หลังได้รับโปรแกรมส่งเสริมการอ่านฉลาก
โภชนาการของขนมขบเคี้ ย วและเครื่ อ งดื่ ม นั ก เรี ย น
กลุ่มทดลองที่มีความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการ
อ่านฉลากโภชนาการดี มีสัดส่วนมากกว่ากลุ่มควบคุม

Vol. 18 No. 3

301

ผลของโปรแกรมส่งเสริมการอ่านฉลากโภชนาการของขนมขบเคี้ยวและเครื่องดื่มต่อความรู้
ทัศนคติ และพฤติกรรมการอ่านฉลากโภชนาการ ในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5–6

วิธีด�ำเนินการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั เชิงทดลอง (experimental
research)
ประ ากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ
6 ของโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ อำ�เภอ
ดำ�เนินสะดวก จังหวัดราชบุรี กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 จำ�นวน 72 ราย ของ
โรงเรียนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการแห่งหนึ่ง ในอำ�เภอ
ดำ�เนินสะดวก จังหวัดราชบุรี เลือกตัวอย่างแบบเฉพาะ
เจาะจง (purposive sampling) ตามเกณฑ์ดังนี้ 1)
สามารถฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาไทยได้ 2) ยินดี
เข้าร่วมการศึกษา โดยได้รบั ความยินยอมโดยการลงนาม
จากผู้ปกครอง ใช้วิธีการจับฉลากเข้ากลุ่มควบคุมและ
กลุ่มทดลอง กลุ่มละ 36 ราย การศึกษาครั้งนี้ ทำ�การ
ศึกษาในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ทั้งหมด
ของโรงเรียนเนื่องจากเป็นโรงเรียนในความรับผิดชอบ
ของผู้วิจัย และเป็นโรงเรียนที่มีชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
และ 6  อย่างละ 1 ห้องเท่านั้น
เครือ่ งมือทีใ่ ใ้ นการศึกษาและคุณภาพเครือ่ งมือ
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาแบ่งเป็น 2 ประเภท
ดังนี้
1. เครื่องมือในการดำ�เนินการวิจัยคือ โปรแกรม
ส่งเสริมการอ่านฉลากโภชนาการของขนมขบเคี้ยวและ
เครื่องดื่ม พัฒนาโดยผู้วิจัย ได้รับการตรวจสอบความ
ตรงเชิงเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ซึ่งเป็นแพทย์   
ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ นักโภชนาการ และอาจารย์
พยาบาลผู้มีความเชี่ยวชาญด้านโภชนาการ โปรแกรม
ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 2 ส่วนดังนี้
1.1 การสอนสุขศึกษารายกลุ่มเรื่องฉลาก
โภชนาการของขนมขบเคี้ยวและเครื่องดื่ม โดยใช้บอร์ด
ฉลากโภชนาการและคู่มือ การอ่า นฉลากโภชนาการ
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(นพวรรณ เปียซื่อ, บุษรัตน์ เล็กเชาว์รัตน์, ประไพศรี
ศิริจักรวาล, และสุรัตน์ โคมินทร์, 2552; บุษรัตน์        
วงศ์ศฤงคาร, 2551) ซึ่งมีเนื้อหาสำ�คัญ ได้แก่ ฉลาก
โภชนาการคืออะไร และประโยชน์ของฉลากโภชนาการ
การแสดงฉลากโภชนาการ การกล่าวอ้างทางโภชนาการ
และข้อควรสังเกตในการอ่านฉลากโภชนาการ
1.2 การสาธิ ตและสาธิ ต กลั บ เกี่ ย วกั บ การ
อ่านฉลากโภชนาการ โดยใช้ตวั อย่างอาหาร การเยีย่ มชม
ร้านค้า เพือ่ ให้นกั เรียนฝึกปฏิบตั ใิ นสถานการณ์จริงโดย
การสังเกตและ เปรียบเทียบฉลากโภชนาการของขนม
ขบเคี้ยวและเครื่องดื่มชนิดต่างๆ หลังจากนั้นเป็นการ
เล่นเกมส์ฉลาดซื้อ โดยการฝึกเลือกผลิตภัณฑ์ขนม
ขบเคี้ยวและเครื่องดื่มที่มีคุณค่าทางโภชนาการ
2. เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล พัฒนา
โดย นพวรรณ เปียซื่อ (2551) ประกอบด้วย
2.1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ
อายุ ศาสนา จำ�นวนเงินค่าอาหารทีไ่ ด้รบั ต่อวัน การได้รบั
อาหารมือ้ หลัก โรคประจำ�ตัว ระยะเวลาทีน่ อนหลับต่อวัน
กิจกรรมการเคลื่อนไหวและออกกำ�ลังกาย การบริโภค
ขนมขบเคีย้ วและเครือ่ งดืม่ สถานทีซ่ อ้ื อาหารและบริโภค
นิสยั ได้แก่ การดืม่ แอลกอฮอล์ กาแฟ นา้ํ อัดลม การบริโภค
ขนมขบเคี้ยวและแหล่งที่ซื้อ
2.2 แบบสอบถามเกี่ยวกับฉลากโภชนาการ         
ส่วนที่ 1 ความรู้เรื่องฉลากโภชนาการ เป็นข้อ
คำ�ถามเกี่ยวกับข้อมูลฉลากโภชนาการ มีจำ�นวน 14 ข้อ
ลักษณะคำ�ตอบคือ ใช่ ไม่ใช่ ไม่แน่ใจ คะแนนทีเ่ ป็นไปได้
คือ 0–14 คะแนน โดยทำ�การกลับค่าคะแนนสำ�หรับ
ข้อคำ�ถามเชิงลบ คะแนนมาก หมายถึง มีความรู้ดีเกี่ยว
กับฉลากโภชนาการ แบบสอบถามได้รับการตรวจสอบ
ความตรงตามเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน และ
ตรวจสอบความเที่ยงโดยใช้สูตร KR-20 ของ KuderRichardson ได้ค่าความเที่ยงเท่ากับ .71 ในการศึกษา
ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ทำ�การตรวจสอบความเทีย่ งของแบบสอบถาม
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กับผู้ที่มีลักษณะคล้ายกลุ่มตัวอย่างจำ�นวน 30 ราย
ก่อนการเก็บรวบรวบข้อมูล ได้ค่า KR-20 เท่ากับ .68
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามทั ศ นคติ ต่ อ ฉลาก
โภชนาการ เป็นข้อคำ�ถามเกีย่ วกับความคิดเห็นต่อข้อมูล
ของฉลากโภชนาการก่อนการเลือกซื้อหรือบริโภคขนม
ขบเคี้ยวและเครื่องดื่ม มีจำ�นวน 13 ข้อ ลักษณะคำ�ตอบ
เป็นแบบ Likert scale 5 ระดับ ตั้งแต่ เห็นด้วยอย่างยิ่ง
(4 คะแนน) ถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (0 คะแนน)
คะแนนที่เป็นไปได้คือ 0–52  คะแนน โดยมีการกลับ
ค่าคะแนนสำ�หรับข้อคำ�ถามเชิงลบ คะแนนมาก หมายถึง
มีทัศนคติที่ดีต่อฉลากโภชนาการ แบบสอบถามได้รับ
การตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3
ท่าน และใช้สมั ประสิทธ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach' s
alpha coefficient) ได้ค่าความเที่ยงเท่ากับ .82 ในการ
ศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยทำ�การตรวจสอบความเที่ยงของ
แบบสอบถามกั บ ผู้ ที่ มี ลั ก ษณะคล้ า ยกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง
จำ�นวน 30 ราย ก่อนการเก็บข้อมูล ได้ค่า Cronbach' s
alpha coefficient เท่ากับ .86
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามพฤติกรรมการอ่าน
ฉลากโภชนาการ เป็นข้อคำ�ถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการ
อ่านฉลากโภชนาการก่อนการเลือกซือ้ หรือบริโภค มีจ�ำ นวน
26 ข้อ ลักษณะคำ�ตอบคือ เป็นประจำ� บ่อยครั้ง บางครั้ง
นานๆ ครั้ง ไม่เคย คะแนนที่เป็นไปได้คือ 0-52 คะแนน
ทำ�การกลับคะแนนสำ�หรับข้อคำ�ถามเชิงลบ คะแนนมาก
หมายถึง มีพฤติกรรมการอ่านฉลากโภชนาการที่ดี
แบบสอบถามได้รับการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน และตรวจสอบความเที่ยงโดย
test-retest reliability ได้ค่าเท่ากับ .89 ในการศึกษา  
ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ทำ�การตรวจสอบความเทีย่ งของแบบสอบถาม
กับผู้ที่มีลักษณะคล้ายกลุ่มตัวอย่าง จำ�นวน 30 ราย
ก่อนการเก็บข้อมูล ได้คา่ test-retest reliability เท่ากับ .93
การพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่าง
การศึกษานี้ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจยั ในคน ของคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล
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รามาธิบดี เลขที่ 2552/1255 กลุ่มตัวอย่างได้รับการ
ชี้แจงขั้นตอนการวิจัย มีสิทธิ์ในการตอบรับหรือปฏิเสธ
ในการร่วมการศึกษา หรือไม่ตอบคำ�ถามบางคำ�ถามที่
เป็นเรื่องส่วนตัวและไม่ต้องการเปิดเผย รวมทั้งข้อมูล
ที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้เป็นการนำ�เสนอผลการศึกษา
ในภาพรวมโดยไม่ระบุชื่อ
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
การศึกษาครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง
ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2552 โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. ผู้ วิ จั ย ทำ � หนั ง สื อ ถึ ง ผู้ อำ � นวยการโรงเรี ย น               
ขอความอนุเคราะห์ให้ผู้วิจัยทำ�การเก็บรวบรวมข้อมูล
และชี้แจงวัตถุประสงค์ ขั้นตอน และรายละเอียดต่าง ๆ
ของการวิจัย เมื่อได้รับอนุมัติ จึงขอพบครูประจำ�ชั้น
และนักเรียนเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ ขั้นตอนของการวิจัย
ประโยชน์ทไ่ี ด้รบั และการพิทกั ษ์สทิ ธิข์ องนักเรียน พร้อม
ให้เอกสารคำ�แนะนำ�และใบยินยอมแก่นักเรียนเพื่อขอ
อนุญาตทำ�การศึกษาในนักเรียนจากผู้ปกครอง และนัด
หมายวันเวลาในการดำ�เนินการวิจัย
2. ผู้วิจัยขอความร่วมมือนักเรียนในการตอบ
แบบสอบถามด้วยตนเองพร้อมกัน โดยใช้เวลาประมาณ
30 นาที
3. กลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมส่งเสริมการอ่าน
ฉลากโภชนาการของขนมขบเคี้ยวและเครื่องดื่ม ซึ่งใช้
เวลา 1 ชั่วโมงโดยประมาณ โดยผู้วิจัยสอนสุขศึกษา
แบบกลุม่ ในเรือ่ งฉลากโภชนาการคืออะไร ประโยชน์ของ
ฉลากโภชนาการ การแสดงฉลากโภชนาการ การกล่าวอ้าง
ทางโภชนาการ และข้อควรสังเกตในการอ่านฉลาก
โภชนาการ ใช้คู่มือการอ่านฉลากโภชนาการของขนม
ขบเคี้ยวและเครื่องดื่ม ประกอบการสอน นอกจากนั้น
ยังมีการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมโดยการสาธิต
และสาธิตกลับเกีย่ วกับการอ่านฉลากโภชนาการ ใช้บอร์ด
ฉลากโภชนาการเป็นสื่อการสาธิต ใช้เวลา 40 นาที
หลังจากนั้นให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ7-8 ราย จำ�นวน
5 กลุม่ พาไปเยีย่ มชมร้านสหกรณ์เพือ่ เล่นเกมส์ฉลาดซือ้
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ผลของโปรแกรมส่งเสริมการอ่านฉลากโภชนาการของขนมขบเคี้ยวและเครื่องดื่มต่อความรู้
ทัศนคติ และพฤติกรรมการอ่านฉลากโภชนาการ ในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5–6
มีกติกาคือ ให้นักเรียนเลือกผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มหรือ
ขนมขบเคี้ยวประเภทเดียวกัน 2  ชิ้น เช่น นมรสหวาน
เหมือนกัน 2 ยี่ห้อ แล้วให้นักเรียนในกลุ่มช่วยกันเลือก
นมชนิดที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมากที่สุดและมีโทษ
น้อยทีส่ ดุ โดยดูสว่ นประกอบทีส่ �ำ คัญบนฉลากโภชนาการ
(แคลเซียม โปรตีน วิตามิน ไขมันอิ่มตัว คอเลสเตอรอล
นํ้าตาล โซเดียม) แล้วอธิบายเหตุผลในการเลือกซื้อนม
ชนิดนั้นลงในแบบบันทึกเกมส์ฉลาดซื้อ ใช้เวลา 20 นาที
4. กลุม่ ควบคุมได้รบั คูม่ อื การอ่านฉลากโภชนาการ
ไปศึกษาด้วยตนเอง หลังจากนัน้ 2 สัปดาห์ ผูว้ จิ ยั ขอให้
นักเรียนตอบแบบสอบถามอีกครั้งทั้งกลุ่มควบคุมและ
กลุม่ ทดลอง เมือ่ เสร็จสิน้ แล้ว กลุม่ ควบคุมได้รบั โปรแกรม
ส่งเสริมการอ่านฉลากโภชนาการของขนมขบเคี้ยวและ
เครื่องดื่ม เช่นเดียวกับที่กลุ่มทดลองได้รับ
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลในการศึกษานีใ้ ช้สถิตบิ รรยาย
และสถิติอ้างอิง ดังนี้
1. สถิติบรรยาย ประกอบด้วย การวิเคราะห์
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ข้อมูลส่วนบุคคล ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการ
อ่านฉลากโภชนาการ
2. สถิตอิ า้ งอิง โดยใช้สถิติ Z–test เพือ่ เปรียบเทียบ
ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการอ่านฉลากโภชนาการ
ของนักเรียนกลุ่มที่ได้รับและไม่ได้รับโปรแกรมส่งเสริม
การอ่านฉลากโภชนาการของขนมขบเคี้ยวและเครื่องดื่ม
ในระยะหลังได้รบั โปรแกรม โดยผูว้ จิ ยั กำ�หนดจุดตัด (cut
off point) ของคะแนนความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม
การอ่านฉลากโภชนาการทีด่ คี อื ร้อยละ 50 ขึ้นไป

ผลการวิจัย
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งแบ่ ง เป็ น กลุ่ ม ควบคุ ม และกลุ่ ม
ทดลอง กลุ่มละ 36 ราย โดยกลุ่มควบคุมและกลุ่ม
ทดลองมีลกั ษณะใกล้เคียงกันคือ เพศชาย (กลุม่ ควบคุม
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ร้อยละ 47.2, กลุม่ ทดลอง ร้อยละ 44.4) และเพศหญิง
(กลุม่ ควบคุม ร้อยละ 52.8, กลุม่ ทดลอง ร้อยละ 55.6)
อายุของนักเรียนทั้งสองกลุ่มอยู่ระหว่าง 9–12 ปี
(ค่าเฉลี่ย 10.76 ปี ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.72)
ระดับการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (กลุ่มควบคุม
ร้อยละ 50, กลุ่มทดลอง ร้อยละ 52.8) และประถม
ศึกษาปีที่ 6 (กลุ่มควบคุม ร้อยละ 50, กลุ่มทดลอง
ร้อยละ 47.2) การรับประทานอาหารทีบ่ า้ น (กลุม่ ควบคุม
ร้อยละ 100, กลุ่มทดลอง ร้อยละ 94.4) ส่วนใหญ่      
รับประทานอาหารครบ 3 มือ้ (กลุม่ ควบคุม ร้อยละ 83.3,
กลุ่มทดลอง ร้อยละ 91.7) ออกกำ�ลังกายเป็นบางครั้ง
(กลุ่มควบคุม ร้อยละ 55.6, กลุ่มทดลอง ร้อยละ 61.1)
นอกจากนี้บริโภคนิสัยของนักเรียนโดยรวม พบว่ามีการ
ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์คิดเป็นร้อยละ 45 ดื่มนํ้า
อัดลมร้อยละ 56 ในขณะทีม่ กี ารดืม่ ชากาแฟสูงถึงร้อยละ
75 และยังพบว่า นักเรียนบริโภคขนมขบเคีย้ วเป็นประจำ�
ร้อยละ 62.5 และส่วนใหญ่นักเรียนซื้อขนมจากร้านค้า
ในโรงเรียนร้อยละ 42.0 รองลงมาคือ ร้านค้าใกล้บ้าน
ร้อยละ 28  
ผลการศึกษาครั้งนี้พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลอง
ก่อนได้รับโปรแกรม นักเรียนที่มีความรู้เกี่ยวกับฉลาก
โภชนาการดี จำ�นวน 5 ราย (ร้อยละ 13.9) หลังได้รับ
โปรแกรมเพิ่มขึ้นเป็น 14 ราย (ร้อยละ 38.9) เมื่อ
วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติ Z–test พบว่าหลังได้รบั โปรแกรม
สั ด ส่ ว นของนั ก เรี ย นที่ มี ค วามรู้ ดี เ พิ่ ม ขึ้ น อย่ า งมี นั ย
สำ�คัญทางสถิติ (Z = 2.4, p = .025) ส่วนทัศนคติ
เกี่ยวกับฉลากโภชนาการพบว่าก่อนได้รับโปรแกรม
นักเรียนทีม่ ที ศั นคติดี 33 ราย (ร้อยละ 91.7) หลังได้รบั
โปรแกรมมีทัศนคติดี จำ�นวน 35 ราย (ร้อยละ 97.2)
เพิ่มขึ้น 2 ราย (ร้อยละ 5.56) เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
สถิติ Z–test พบว่าหลังได้รับโปรแกรมนักเรียนที่มี
ทั ศ นคติ ดี ไ ม่ แ ตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย สำ � คั ญ ทางสถิ ติ         
(Z = 1.2, p > .05) สำ�หรับพฤติกรรมการอ่านฉลาก
โภชนาการ พบว่าก่อนได้รับโปรแกรมนักเรียนที่มี
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บุษรัตน์ พุฒวิชัยดิษฐ์ และนพวรรณ เปียซื่อ
พฤติกรรมดี จำ�นวน 5 ราย (ร้อยละ 13.9) หลังได้รับ
โปรแกรมมีพฤติกรรมดี จำ�นวน 14 ราย (ร้อยละ 38.9)
เพิ่มขึ้น 9 ราย (ร้อยละ 25) เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลด้วย

สถิติ Z–test พบว่า หลังได้รับโปรแกรมนักเรียนที่มี
พฤติกรรมดีเพิ่มขึ้น อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ (Z = 2.4,
p = .022) ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 สัดส่วนของนักเรียนกลุ่มทดลองที่มีความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมที่ดีในการอ่านฉลากโภชนาการ
ในระยะก่อนและหลังการได้รับโปรแกรมส่งเสริมการอ่านฉลากโภชนาการ (n = 36)
ตัวแปร
นักเรียนมีความรู้ดี

ก่อน
		หลัง
นักเรียนมีทัศนคติดี

จำ�นวน (ร้อยละ)
5 (13.9)
14 (38.9)

กลุ่มทดลอง (n= 36)
สัดส่วน
Z
0.14
2.4
0.39

ก่อน

33 (91.7)

0.92

		หลัง

35 (97.2)

0.97

นักเรียนมีพฤติกรรมดี ก่อน

5 (13.9)

0.14

		หลัง

14 (38.9)

0.39

จากผลการศึกษาในตารางที่ 2 ในด้านความรู้
เกี่ยวกับฉลากโภชนาการ พบว่าก่อนได้รับโปรแกรม
นักเรียนกลุม่ ควบคุมและกลุม่ ทดลองทีม่ คี วามรูด้ ี มีจ�ำ นวน
เท่ากันคือ 5 ราย (ร้อยละ 13.9) เมื่อวิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยสถิติ Z–test พบว่านักเรียนที่มีความรู้ดีในกลุ่ม
ควบคุ ม และกลุ่ ม ทดลองไม่ แ ตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย
สำ�คัญทางสถิติ (p > .05) ในระยะหลังโปรแกรมนักเรียน
กลุม่ ควบคุมและกลุม่ ทดลองทีม่ คี วามรูด้ ี จำ�นวน 10 ราย
(ร้อยละ 27.8) และ 14 ราย (ร้อยละ 38.9) ตามลำ�ดับ
เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ Z–test พบว่าหลังได้รับ
โปรแกรมสัดส่วนของนักเรียนกลุ่มทดลองที่มีความรู้ดี
มากกว่ากลุม่ ควบคุมอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ (Z = 2.4,
p = .023)
ด้ า นทั ศ นคติ เ กี่ ย วกั บ ฉลากโภชนาการพบว่ า
ก่ อ นได้ รั บ โปรแกรมนั ก เรี ย นกลุ่ ม ควบคุ ม และกลุ่ ม
ทดลองที่มีทัศนคติดี จำ�นวน 32 ราย (ร้อยละ 88.9)
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p-value
.025

1.2

>.05

2.4

.022

และ 33 ราย (ร้อยละ 91.7) ตามลำ�ดับ เมื่อวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยสถิติ Z–test พบว่านักเรียนที่มีทัศนคติดีใน
กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองไม่แตกต่างกันอย่างมีนัย
สำ�คัญทางสถิติ (Z = 0.4, p > .05) ในระยะหลัง
โปรแกรมนั กเรี ย นกลุ่ มควบคุ มและกลุ่ มทดลองที่ มี
ทัศนคติดี มีจำ�นวนเท่ากันคือ 35 ราย (ร้อยละ 97.2)
เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ Z–test พบว่า หลังได้รับ
โปรแกรม สัดส่วนของนักเรียนกลุ่มทดลองที่มีทัศนคติดี
ไม่แตกต่างจากกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ
(p > .05)
ด้านพฤติกรรมการอ่านฉลากโภชนาการพบว่า
ก่ อ นได้ รั บ โปรแกรมนั ก เรี ย นกลุ่ ม ควบคุ ม และกลุ่ ม
ทดลองที่มีพฤติกรรมดี มีจำ�นวนเท่ากันคือ 5 ราย
(ร้อยละ 13.9) เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ Z–test
พบว่านักเรียนที่มีพฤติกรรมดีในกลุ่มควบคุมและกลุ่ม
ทดลองไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ (p > .05)
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ผลของโปรแกรมส่งเสริมการอ่านฉลากโภชนาการของขนมขบเคี้ยวและเครื่องดื่มต่อความรู้
ทัศนคติ และพฤติกรรมการอ่านฉลากโภชนาการ ในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5–6
หลั ง ได้ รั บ โปรแกรมนั ก เรี ย นกลุ่ ม ควบคุ ม และกลุ่ ม
ทดลองที่มีพฤติกรรมดี จำ�นวน 10 ราย (ร้อยละ 27.8)
และ 14 ราย (ร้อยละ 38.9) ตามลำ�ดับ เมื่อวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยสถิติ Z–test พบว่า หลังได้รับโปรแกรม

สั ด ส่ ว นของนั ก เรี ย นกลุ่ ม ทดลองที่ มี พ ฤติ ก รรมดี
มากกว่ากลุม่ ควบคุมอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ (Z = 2.4,
p = .023)

ตารางที่ 2 สัดส่วนของนักเรียนกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองที่มีความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการอ่านฉลาก
โภชนาการที่ดี ในระยะก่อนและหลังการได้รับโปรแกรมส่งเสริมการอ่านฉลากโภชนาการ (N = 72)
กลุ่มควบคุม (n = 36)

กลุ่มทดลอง (n = 36)

จำ�นวน
(ร้อยละ)

สัดส่วน

จำ�นวน
(ร้อยละ)

สัดส่วน

นักเรียนมีความรู้ดี        ก่อน

5 (13.9)

0.14

5 (13.9)

                                     หลัง

10 (27.8)

0.28

นักเรียนมีทัศนคติดี      ก่อน

32 (88.9)

                                     หลัง

ตัวแปร

Z

p-value

0.14

0

>.05

14 (38.9)

0.39

2.4

   .023

0.89

33 (91.7)

0.92

0.4

>.05

35 (97.2)

0.97

35 (97.2)

0.97

0

>.05

นักเรียนมีพฤติกรรมดี  ก่อน

5 (13.9)

0.14

5 (13.9)

0.14

0

>.05

                                     หลัง

10 (27.8)

0.28

14 (38.9)

0.39

2.4

   .023

การอภิปรายผล
จากผลการศึกษาทีส่ �ำ คัญแสดงว่า นักเรียนมีบริโภค
นิสัยที่ไม่เหมาะสม อาทิ การดื่มแอลกอฮอล์ นํ้าอัดลม
นํา้ ชา และกาแฟ นอกจากนีย้ งั มีการบริโภคขนมขบเคีย้ ว
บ่อยครั้งถึงร้อยละ 47.2 ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา  
ที่ผ่านมาพบว่า พฤติกรรมการบริโภคขนมขบเคี้ยวและ
เครื่องดื่มที่มีรสหวานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี
5 และ 6 คิดเป็นร้อยละ 62.36 และ 58.4 ตามลำ�ดับ
(สุธีรา บัวทอง, 2550) ส่วนประกอบที่สำ�คัญของ
อาหารเหล่านี้ ได้แก่ แป้งและนํ้าตาลจำ�นวนมาก และ
เครื่องดื่มบางชนิดมีคาเฟอีนและแอลกอฮอล์ ซึง่ คุณค่า
ทางอาหารน้อยมาก นอกจากนี้ยังเป็นโทษต่อร่างกาย
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ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ดังนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องจึงควร
กลับมาสนใจกับการเลือกบริโภคและหาแนวทางใน
การส่งเสริมการบริโภคที่เหมาะสมต่อไป
เมือ่ เปรียบเทียบสัดส่วนของนักเรียนกลุม่ ทดลอง
ทีม่ คี วามรู้ ทัศนคติเกีย่ วกับฉลากโภชนาการ และพฤติกรรม
การอ่านฉลากโภชนาการดี ก่อนและหลังการได้รบั โปรแกรม
ส่งเสริมการอ่านฉลากโภชนาการ พบว่าหลังได้รบั โปรแกรม
ส่งเสริมการอ่านฉลากโภชนาการ สัดส่วนของนักเรียน
ที่มีความรู้และพฤติกรรมการอ่านฉลากโภชนาการดี
เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ (ตารางที่ 1) แสดงให้
เห็นว่าโปรแกรมการส่งเสริมการอ่านฉลากโภชนาการ
ซึ่งประกอบด้วย การสอนสุขศึกษารายกลุ่ม โดยใช้คู่มือ
การอ่านฉลากโภชนาการเป็นสื่อการสอน และการสาธิต
Rama Nurs J • September - December 2012

บุษรัตน์ พุฒวิชัยดิษฐ์ และนพวรรณ เปียซื่อ
และสาธิตกลับเกี่ยวกับการอ่านฉลากโภชนาการก่อน
การเลือกซือ้ อาหารจากตัวอย่างอาหารจริง สามารถช่วยให้
เด็กมีความรู้และมีพฤติกรรมการอ่านฉลากโภชนาการ
ดีขึ้น การสอนและการสาธิตเป็นกระบวนการที่ช่วยให้
เกิดการเรียนรู้ โดยการจัดกิจกรรมหรือประสบการณ์
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางที่
ดีขึ้น การสอนที่ดีจะต้องมีการสื่อสารทั้งไปและกลับ
อย่างไรก็ตามพบว่า ในด้านทัศนคติหลังได้รับโปรแกรม
ส่งเสริมการอ่านฉลากโภชนาการ นักเรียนทีม่ ที ศั นคติดี
มี สั ด ส่ ว นไม่ แ ตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย สำ � คั ญ ทางสถิ ติ
ระหว่างกลุม่ ควบคุมและกลุม่ ทดลอง อธิบายได้วา่ ทัศนคติ
เป็นดัชนีชี้วัดว่าบุคคลนั้นมีความรู้สึกอย่างไรกับคน
รอบข้าง วัตถุ หรือสิ่งแวดล้อมนั้น ๆ อาจมีทัศนคติที่ดี
หรื อ ไม่ ดี ก็ ไ ด้ ซึ่ ง มี ห ลายปั จ จั ย ที่ เ ข้ า มาเกี่ ย วข้ อ งโดย
ทัศนคติมีรากฐานมาจากความเชื่อ (Onkvisit & Shaw,
1994) ในเรื่องของการอ่านฉลากโภชนาการ นักเรียน
มีความรู้ที่มากขึ้นจากการได้รับโปรแกรมส่งเสริมการ
อ่านฉลากโภชนาการ และมีพฤติกรรมดีขึ้น เนื่องจาก
เห็นความสำ�คัญและประโยชน์ ส่วนความรูส้ กึ หรือทัศนคติ
ของนักเรียนดีอยู่แล้ว จึงไม่มีความแตกต่างกันทั้งก่อน
และหลังทดลอง
นอกจากนี้ เมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนของนักเรียน
กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองที่มีความรู้   ทัศนคติ และ
พฤติ ก รรมการอ่า นฉลากโภชนาการดีก่อ นและหลั ง
การได้รับโปรแกรมส่งเสริมการอ่านฉลากโภชนาการ
พบว่า สัดส่วนของนักเรียนในกลุ่มทดลองหลังจากได้รับ
โปรแกรมส่งเสริมการอ่านฉลากโภชนาการมีความรู้
และพฤติกรรมการอ่านฉลากโภชนาการดีเพิ่มขึ้นอย่าง
มีนัยสำ�คัญทางสถิติ (ตารางที่ 2) อธิบายได้ว่าโปรแกรม
ส่ ง เสริ ม การอ่ า นฉลากโภชนาการมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลต่ อ
ความรู้ แ ละพฤติ ก รรมการอ่ า นฉลากโภชนาการ
เนื่องจากมีการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม มีการสาธิต
และสาธิตกลับเกี่ยวกับการอ่านฉลากโภชนาการและ
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การเลือกผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณภาพจากข้อมูลบน
ฉลากโภชนาการโดยใช้คู่มือการอ่านฉลากโภชนาการ
เป็นสื่อในการสอน นอกจากนี้นักเรียนได้มีโอกาสเรียน
รู้ ก ารปฏิ บั ติ จ ากสถานการณ์ จ ริ ง โดยการไปซื้ อ
ผลิตภัณฑ์ในร้านค้า และทดลองเลือกอาหารทีม่ ปี ระโยชน์
จากการอ่านข้อมูลบนฉลากโภชนาการของผลิตภัณฑ์
อาหาร สอดแทรกการเล่นเกมส์ฉลาดซือ้ ควบคูก่ นั ไป ทำ�ให้
นักเรียนสนุกสนานพร้อมกับเกิดการเรียนรู้เหมือนอยู่
ในชีวติ ประจำ�วัน ซึง่ ชวาร์ท (Schwartz, 1975) ได้อธิบาย
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมไว้ว่า
ความรู้และทัศนคติต่างมีผลต่อพฤติกรรมการปฏิบัติ  
หากบุคคลได้รับความรู้เพิ่มขึ้นก็จะส่งผลให้มีพฤติกรรม
การปฏิบัติที่ดีขึ้นด้วย
จากการทดลองนีก้ เ็ ช่นเดียวกัน เมือ่ นักเรียนได้รบั
โปรแกรมการอ่านฉลากโภชนาการ มีความรู้เพิ่มขึ้นมี
อิทธิพลให้พฤติกรรมการอ่านฉลากโภชนาการเพิม่ ขึน้ ด้วย
ซึ่งสอดคล้องกับหลายการศึกษาที่ใช้โปรแกรมสุขศึกษา
ในการเพิ่มความรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่าง ๆ เช่น
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร ซึ่งโปรแกรมประกอบด้วย
การสอน การบรรยายประกอบสื่อ และการสาธิตต่างๆ
ผลการศึกษาพบว่า กลุม่ เป้าหมายมีความรูแ้ ละพฤติกรรม
การบริโภคดีขึ้นอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ (นิ่มอนงค์
งามประภาสม, 2533 อ้างในปรารถนา เพียรทอง, 2545;
ปรารถนา เพียรทอง, 2545; พร้อมจิต จงสู้วิวัฒน์วงษ์,
2539 อ้างในปรารถนา เพียรทอง, 2545) ซึ่งการสอน
หรือการสาธิตเป็นกิจกรรมที่ผู้สอนช่วยเหลือให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้ เป็นกระบวนการปฏิสมั พันธ์ระหว่างผูส้ อนและ
ผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามที่
ต้องการจากการได้รับความรู้และทักษะใหม่ๆ (สมจิต
หนุเจริญกุล, 2544) ส่วนในด้านทัศนคติ นักเรียนมี
ทัศนคติที่ดีอยู่แล้วหลังได้รับโปรแกรมส่งเสริมการอ่าน
ฉลากโภชนาการ นักเรียนที่มีทัศนคติดีจึงไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ
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ผู้วิจัยทำ�การศึกษาในโรงเรียนเพียงแห่งเดียว
และดำ � เนิ น การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ของกลุ่ ม ควบคุ ม
และกลุ่มทดลองในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน อาจทำ�ให้เกิด
cross contamination จากการทีก่ ลุม่ ทดลองเล่าประสบการณ์
หรือพูดคุยเกี่ยวกับกิจกรรมในการเข้าร่วมโปรแกรม
ส่งเสริมการอ่านฉลากโภชนาการกับกลุ่มควบคุม
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ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการศึกษาไปใ ้
1. ด้านการศึกษา จากผลการศึกษานี้แสดงให้
เห็นว่าโปรแกรมส่งเสริมการอ่านฉลากโภชนาการมี
ประสิทธิผลในการเพิ่มความรู้และพฤติกรรมการอ่าน
ฉลากโภชนาการแก่เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
และ 6 จึงควรส่งเสริมสนับสนุนให้ครูหรือบุคลากร
ทางด้านสาธารณสุขนำ�โปรแกรมไปใช้กบั กลุม่ เป้าหมาย
ดังกล่าวต่อไป
2. ด้านการวิจยั ในด้านทัศนคติยงั เห็นประสิทธิภาพ
ของโปรแกรมไม่ชัดเจน จึงมีข้อเสนอแนะให้นักวิจัยมี
การควบคุมและออกแบบการวิจัยโดยการเก็บข้อมูล
ในกลุ่มควบคุมก่อน และควรมีการนำ�โปรแกรมส่งเสริม
การอ่านฉลากโภชนาการไปใช้กบั กลุม่ เป้าหมายอืน่ ๆ อีก
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ผลของโปรแกรมส่งเสริมการอ่านฉลากโภชนาการของขนมขบเคี้ยวและเครื่องดื่มต่อความรู้
ทัศนคติ และพฤติกรรมการอ่านฉลากโภชนาการ ในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5–6

Effect of a Program Promoting Nutrition Label Reading
on Knowledge, Attitude, and Behavior of Nutrition Label
Reading in Students Grade 5-6
Busarat Puttavichaidit* M.N.S. (Community Health Nurse Practitioner)
Noppawan Piaseu** Ph.D. (Nursing), APN/NP
Abstract:  This experimental research aimed to compare proportion of students grade
5-6 with improved knowledge, attitude, and practice of nutrition label read between
control and intervention groups after the program promoting nutrition label reading.
Through purposive sampling, a sample of 72 was selected and randomly assigned to
either intervention or control groups, 36 students in each group. Data were collected by
self administered questionnaire including knowledge, attitude, and practice of nutrition
label read before the program and two weeks after the program. The intervention group
received health education using nutrition labeling manual on snacks and beverages,
food sample, demonstration and return demonstration, a visit at supermarket, and
games on smart purchase, while the control group only received the nutrition labeling
manual on snacks and beverages. Data were analyzed using descriptive statistics and
Z–test. Results revealed that after the program, proportion of the intervention group
with improved knowledge and practice was statistically higher than before the program
and higher than the control group. There was no statistical difference in proportion of
the control and intervention groups with improved attitude after the program. Results
suggested an approach to apply the program promoting nutrition label read in senior
elementary school students with an emphasis on learning from direct experience so
that they could appropriately read nutrition label and select their snacks and beverages.
Keywords: Knowledge, Attitude, Practice of nutrition label read on snack and  beverage
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