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The aim of this survey research is to study of 1) roles of nutrition signpost in
GDA of the leaders of Oryornoi in Chainat province. 2) impacts of Oryornoi member in
Chainat province about nutrition signpost in GDA. And 3) relationship between
Predisposing - Enabling - Reinforcing factors and roles of nutrition signpost in GDA of the
leader of Oryornoi in Chainat province. Population consist of 220 leaders of Oryornoi and
2,260 Oryornoi members in Chainat province. Sample of 340 Oryornoi members were
selected by systematic random sampling.
Research instrument is questionnaire for leaders and members Oryornoi.
Data collected was collected from January 2015 to September 2015 and data were
analyzed frequency, percentage, mean, standard deviation, chi-square test and Fisher’s
exact test.
The study revealed that
1) Most of leaders of Oryornoi in Chainat province practice the roles about
nutrition signpost in GDA of integration into learning (97.3 percent), health promotion,
snack investigate in school, special activity and announcement and campaign (96.4, 94.5,
89.1 and 79.5 percent respectively)
2) Impacts of Oryornoi members in Chainat province about nutrition signpost
in GDA find that Oryornoi members have high level of knowledge and middle level of
understanding.
3) Relationship between Predisposing - Enabling - Reinforcing factors and roles
of nutrition signpost in GDA of the leaders of Oryornoi in Chainat find that education level,
average grade level, average income per day, understanding level, to perceive in Oryornoi
club, to study of GDA class, give of score from teacher and source of data perceived are
significant associated with roles of leader of Oryornoi (p<0.05)
This study could be used to support the development of consumer protection
activities of Oryornoi focusing on GDA label and may be affect on proper consume of
confectionary in Chainat province. This conclusion may present to department and school
that associated for development in Chainat province.
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ทดลองใช้เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนาไปสู่แนวทางในการปรับปรุงเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้
ขอขอบคุ ณ แกนน าและสมาชิ ก อย.น้ อย โรงเรีย นชั ยนาทพิท ยาคม โรงเรี ยนหั น คา
พิทยาคม โรงเรี ย นคุรุ ป ระชาสรรค์และโรงเรีย นองค์การบริห ารส่ ว นจังหวัดชัยนาทที่ดาเนินงาน
อย.น้อย ในโรงเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับสั ญลักษณ์ทางโภชนาการแบบจีดีเอ และร่วมกัน
ตอบคาถามงานวิจัยนี้
ขอขอบคุณ พี่ๆ เพื่อนๆ และน้องๆ กลุ่ มงานคุ้มครองผู้ บริโ ภคและเภสั ช สาธารณสุ ข
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาททุกคน ที่ให้คาแนะนาและให้กาลังใจเสมอมา
สุดท้ายนี้ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อสุชาติและคุณแม่ประนอม อรุณเมือง รวมถึง
ญาติพี่น้อง ที่ได้ให้การสนับสนุนการศึกษาและให้กาลังใจอย่างดียิ่งเสมอมา จนทาให้วิทยานิพนธ์เล่มนี้
สาเร็จลุล่วง
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บทที่ 1
บทนำ
ควำมเป็นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
กระทรวงสาธารณสุข ได้สารวจสภาวะสุขภาพและโภชนาการระดับประเทศในรอบ 14 ปี
ที่ผ่านมา พบว่าภาวะโภชนาการเกินของเด็กไทยในวัยเรียน มีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ โดยในปีงบประมาณ
2538-2552 เด็กไทยมีภาวะน้าหนักเกินและอ้วนเพิ่มขึ้น 1.67 เท่าและเพียงช่วง 3 เดือนแรกของ
ปีงบประมาณ 2556 มีเด็กอ้วนสูงถึงร้อยละ 8.7 (สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา, 2557: 1-2)
อีกทั้งพบว่าร้อยละ 30 - 80 ของเด็กอ้วนเหล่านี้จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ยังคงอ้วนและป่วยด้วยโรคหัวใจ
และหลอดเลือด โรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง สาเหตุที่ทาให้เด็กอ้วนส่วนใหญ่มาจากการ
บริโภคขนมขบเคี้ยวตลอดเวลาเพราะหาซื้อง่าย มีสีสันหลากหลายและราคาไม่แพง ซึ่งสิ่งที่น่าเป็นห่วง
อย่างยิ่งคือขนมขบเคี้ยวมักประกอบด้วยแป้ง น้าตาล น้ามัน ผงชูรส ซึ่งแป้งจะถูกขัดสีจนฟอกขาวและ
มีน้าตาลสูง หากเด็กกินขนมขบเคี้ยวบ่อยครั้งเป็นเวลานาน ส่วนประกอบต่างๆ โดยเพพาะแป้งและ
น้ าตาลจะเปลี่ ย นเป็ น ไขมั น และสะสมตามส่ ว นต่ า งๆของร่ า งกาย ท าให้ มี น้ าหนั ก เกิ น มาตรฐาน
(สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค, 2557) ถึงแม้ว่าบนซองขนมขบเคี้ยวจะมีพลากโภชนาการ
แต่พบว่าเด็กไทยไม่ให้ความสาคัญกับการอ่านพลากโภชนาการแบบเดิมเท่าที่ควร เนื่องจากตัวอักษร
มี ข นาดเล็ ก อ่ า นยาก ข้ อ มู ล เข้ า ใจยาก ค าแสดงส่ ว นประกอบ ที่ ท าให้ เ ข้ า ใจผิ ด ถึ ง ส่ ว นประกอบ
ซึ่งสอดคล้องกับการสารวจสถานการณการรับรู ความเข้าใจและการประยุกต์ใช้พลากโภชนาการของ
ประชาชนไทย พบว่ากลุ่ มตัวอย่างเข้าใจพลากโภชนาการเพียงร้อยละ 54.48 (กองควบคุมอาหาร ,
2553: 5) จึงจาเป็นต้องปรับปรุงให้ผู้ บริโภคเข้าใจได้ง่ายขึ้นและผลสารวจความคิดเห็นเรื่องพลาก
โภชนาการและรูปแบบพลากสัญลักษณ์ทางโภชนาการที่เหมาะสม พบว่าร้อ ยละ 42 มีความเห็นว่าควร
แสดงพลากโภชนาการรูปแบบปัจจุบันคู่กับรูปแบบอื่นและพบว่าร้อยละ 99.8 เห็นด้วยกับการให้แสดง
สัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบจีดีเอเพิ่มเติม (จุรีรัตน์ ห่อเกียรติและคณะ, 2554: 5-10) ประกอบกับ
นโยบายกระทรวงสาธารณสุขที่ต้องการเห็นคนไทยมีสุขภาพดีด้วยการบริโภคอาหารที่มีประโยชน์และ
โรคอ้วนหมดไป โดยเน้นลดการบริโภคหวาน มัน เค็ม อันจะนาไปสู่การแก้ไขปัญหาภาวะน้าหนักเกิน
และโรคไม่ติดต่อเรื้อรังต่างๆ อีกทั้งยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีไทย ที่มุ่งเน้นให้ประชาชนจัดการปัจจัยเสี่ยง
ในการเกิดโรคที่สาคัญ 5 โรค คือ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง
และโรคมะเร็ง โดยการส่งเสริมให้ผู้บริโภค โดยเพพาะเด็กไทย รู้จักการอ่านพลากโภชนาการ มีความรู้
ความเข้าใจ ในปริมาณสารอาหารที่ได้รับต่อการบริโภคอาหารแต่ละชนิด สามารถนาข้อมูลพลาก
โภชนาการไปประยุกต์ใช้ในการเลือกบริโภคอาหารแต่ละวันให้เหมาะสมกับความต้องการของร่างกาย
ได้ (สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา, 2557: 1-2)
1

2
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา จึงได้ปรับปรุงรูปแบบพลากโภชนาการขึ้นเพื่อให้
ง่ายต่อการทาความเข้าใจและออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข (พบับที่ 182) พ.ศ.2541 เรื่องพลาก
โภชนาการ โดยระบุชนิดและปริมาณสารอาหารอยู่ ภายในกรอบข้อมูลโภชนาการ และต่อมาไดมี
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (พบับที่ 305) พ.ศ.2550 และ พ.ศ.2554 เรื่องการแสดงพลากของ
อาหารสาเร็จรูปที่พรอมบริโภคทันทีบางชนิด กาหนดให้ขนมขบเคี้ยวบางชนิด ไดแก มันฝรั่งทอดหรือ
อบกรอบ ข้าวโพดคั่วทอดหรืออบกรอบ ข้าวเกรียบหรืออาหารขบเคี้ยวชนิดพอง ขนมปังกรอบหรือ
แครกเกอรหรื อบิ ส กิตและเวเฟอร์ สอดไส เป็นอาหารที่ต้องแสดงค่าพลังงาน น้าตาล ไขมัน และ
โซเดียมตามแบบจีดีเอ (Guideline Daily Amounts) เพื่อให้ผู้บริโภคใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกซื้อ
อาหารที่เหมาะสมกับสุขภาพ (จุรีรัตน์ ห่อเกียรติ , 2557: 1) อีกทั้งได้เล็งเห็นความสาคัญและส่งเสริม
ให้เด็กวัยเรียนตระหนักถึงการอ่านพลากก่อนบริโภค โดยขับเคลื่อนภายใต้โครงการ อย.น้อย และ
สนับสนุนให้แกนนา อย.น้อย เป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้และปฏิบัติบทบาทแก่สมาชิก อย.น้อย ต่อไป
เพื่อ มุ่ง หวัง ให้ นั กเรี ย นสามารถเลื อ กบริ โ ภคขนมขบเคี้ ยวอย่า งเหมาะสมจากการอ่ านสั ญลั กษณ์
โภชนาการแบบจีดีเอได้อย่างถูกต้อง
ส าหรั บ จั ง หวั ดชั ย นาท โดยส านัก งานสาธารณสุ ขจั งหวั ดชั ยนาท ก็ไ ด้ผ ลั ก ดั นให้ เ กิ ด
โครงการ อย.น้อย มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2546 เป็นต้นมาตามนโยบายของสานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา ซึ่งมีโรงเรียนแกนนา อย.น้อย จานวน 2 ระดับ ได้แก่ ระดับประถมศึกษา (โรงเรียนคงรักษ์
ประชานุเคราะห์ โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วยและโรงเรียนอนุบาลหนองมะโมง) และระดับมัธยมศึกษา
(โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม โรงเรียนคุรุประชาสรรค์และโรงเรียนหันคาพิทยาคม) และตั้งแต่ในปี 2555
เป็นต้นมา ได้มุ่งเน้นกิจกรรมรณรงค์เกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบจีดีเอในกิจกรรม อย.น้อย
โดยนาร่องในโรงเรียน แกนนา อย.น้อย ระดับมัธยมศึกษาในรูปแบบเดียวกันและสนับสนุนให้แกนนา
อย.น้ อ ย เป็ น ผู้ น าในการปฏิ บั ติบ ทบาทเกี่ ย วกับ สั ญ ลั ก ษณ์ ท างโภชนาการแบบจี ดี เ อแก่ ส มาชิ ก
อย.น้อย ในรูปแบบ อย.น้อย พี่สอนน้องอย่างต่อเนื่อง
การศึกษานี้จึ ง ศึกษาบทบาทเกี่ยวกับสั ญลั กษณ์ทางโภชนาการแบบจีดีเอของแกนนา
อย.น้อย ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดชัยนาท และผลกระทบต่อสมาชิก อย.น้ อย อีกทั้งความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยนา ปัจจัยเอื้อและปัจจัยเสริมกับบทบาทฯที่ส่งผลกระทบต่อสมาชิก อย.น้อย เพื่อนาผล
การศึกษาไปกาหนดแนวทางการให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสัญลักษณ์โภชนาการแบบจีดีเอ
แก่นักเรียนแกนนา อย.น้อย โดยมุ่งหวังให้เป็นแกนนา อย.น้อย ปฏิบัติบทบาทฯ เพื่อให้เกิดความรู้
และความเข้าใจเกี่ยวกับสัญลักษณ์โภชนาการแบบจีดีเอแก่สมาชิก อย.น้อยและนักเรียนในโรงเรียน
น าไปสู่ ก ารอ่ า นพลากอาหารได้ ถู ก ต้ อ ง สามารถเลื อ กบริ โ ภคได้ อ ย่ า งเหมาะสมและลดปั ญ หา
โภชนาการเกินของเด็กไทยต่อไป

3
คำถำมของกำรวิจัย
1. บทบาทเกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบจีดีเอของแกนนา อย.น้อย มีลักษณะ
อย่างไรบ้าง
2. ผลกระทบต่ อ สมาชิ ก อย.น้ อ ย เกี่ ย วกั บ สั ญ ลั ก ษณ์ ท างโภชนาการ แบบจี ดี เ อ
เป็นอย่างไร
3. ความสั มพันธ์ร ะหว่างปัจจัยนา ปัจจัยเอื้อ และปัจจัยเสริม กับบทบาทเกี่ยวกับ
สัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบจีดีเอของแกนนา อย.น้อย เป็นอย่างไร
ควำมมุ่งหมำยและวัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ
1. เพื่อศึกษาบทบาทเกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบจีดีเอ ของแกนนา อย.น้อย
2. เพื่อศึกษาผลกระทบต่อสมาชิก อย.น้อย เกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบจีดีเอ
3. เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยนา ปัจจัยเอื้อ และปัจจัยเสริม กับบทบาทเกี่ยวกับ
สัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบจีดีเอ ของแกนนา อย.น้อย ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดชัยนาท
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
1. เป็นแนวทางในการพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภคในกิจกรรม อย.น้อย จังหวัดชัยนาท
เพื่อมุ่งหวังให้แกนนา อย.น้อย จังหวัดชัยนาท ปฏิบัติบทบาทเกี่ยวกับพลากสัญลักษณ์ทางโภชนาการ
แบบ จีดีเอแก่สมาชิก อย.น้อย และนาไปสู่พฤติกรรมการบริโภคขนมขบเคี้ยวอย่างเหมาะสมต่อไป
2. สามารถนาผลการวิจัยเสนอต่อหน่วยงานและโรงเรียนที่เกี่ยวข้องและนามาพัฒนาการ
ดาเนินงาน อย.น้อย ในจังหวัดชัยนาท ต่อไปได้
กรอบแนวคิดที่ใช้ในกำรวิจัย
จากการทบทวนแนวคิด วรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ทาให้เห็ นว่าการปฏิบัติ
บทบาทเกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบจีดีเอของแกนนา อย.น้อย เป็นเรื่องที่ควรต้องส่งเสริม
ให้แกนนา อย.น้อย เป็นสื่อในการส่งต่อความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบ
จีดีเอ ดังกล่าว สู่สมาชิก อย.น้อย จากหลักการและข้อค้นพบดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้ประยุกต์ ใช้แนวคิด
เรื่ องแกนนา อย.น้อย กับสั ญลั กษณ์ทางโภชนาการแบบจีดีเอ แนวคิด ว่าด้วยทฤษฎีบทบาทและ
แนวคิดว่าด้วย PRECEDE-PROCEED Framework โดยนาปัจจัยต่างๆ ประกอบเป็นกรอบแนวคิด
การศึกษาครั้งนี้ สรุปได้ดังภาพที่ 1

4
ตัวแปรต้น
ปัจจัยนำ (ของแกนนำ อย.น้อย)
- เพศ
- ระดับการศึกษา
- เกรดเพลี่ย
- อาชีพผูป้ กครอง
- รายได้เพลี่ยต่อวัน
- จานวนครั้งที่เข้ารับการอบรม
- ความรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์
ทางโภชนาการแบบจีดีเอ
- ความเข้าใจเกี่ยวกับสัญลักษณ์
ทางโภชนาการแบบจีดีเอ
- การรับรู้เรื่องการมีชุมนุม อย.น้อย
ในโรงเรียน

ตัวแปรตำม

บทบำทเกี่ยวกับสัญลักษณ์ทำงโภชนำกำรแบบ
จีดีเอ (ของแกนนำ อย.น้อย)

ปัจจัยเอื้อ (ของแกนนำ อย.น้อย)
การได้เข้าร่วมในชัว่ โมงการเรียน
การสอนเกี่ยวกับสัญลักษณ์ทาง
โภชนาการแบบจีดีเอ
ปัจจัยเสริม (ของแกนนำ อย.น้อย)
- การได้รับคะแนนจากการทากิจกรรม
เกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบ
จีดีเอจากครู
- แหล่งข้อมูลที่ได้รับข่าวสารเกี่ยวกับ
สัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบจีดีเอ

- ด้านการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และรณรงค์
- ด้านการตรวจสอบพลากขนมขบเคี้ยว
- ด้านการส่งเสริมสุขภาพ
- ด้านการบูรณาการสู่การเรียนการสอน
- ด้านกิจกรรมพิเศษอื่น ๆ

ผลกระทบต่อสมำชิก อย.น้อย ระดับมัธยมศึกษำ
เกี่ยวกับสัญลักษณ์ทำงโภชนำกำรแบบจีดีเอ
- ความรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบจีดีเอ
- ความเข้าใจเกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางโภชนาการ
แบบจีดีเอ

ภำพที่ 1 กรอบแนวคิดในกำรวิจัย

5
นิยำมศัพท์ที่ใช้ในกำรศึกษำ
1.แกนนำ อย.น้อย หมายถึง นักเรียนที่เป็นสมาชิก อย.น้อยและได้รับการคัดเลือกจากครู
ที่ปรึกษาชมรม อย.น้ อย เพื่อเป็นตัวแทนในการสร้างเครือข่ายให้กับเพื่อนนักเรียนและมีบทบาท
ในการให้ความรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบจีดีเอแก่สมาชิก อย.น้อย
2.สมำชิ ก อย.น้ อ ย หมายถึ ง นั ก เรี ย นที่ ต ระหนั ก ถึ ง ความปลอดภั ย ในการบริ โ ภค
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยรวมกลุ่มกันตั้งองค์กรเล็กๆ เป็นอาสาสมัครในการคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยในการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพทั้งในโรงเรียนและชุมชน และได้รับผลกระทบจาก
การดาเนินบทบาทเกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบจีดีเอของแกนนา อย.น้อย
3.สัญลักษณ์ทำงโภชนำกำรแบบจีดีเอ หรือ Guideline Daily Amounts หมายถึง
พลากที่แสดงค่าพลังงาน น้าตาล ไขมัน และโซเดียม บนพลากด้านหน้าบรรจุภัณฑ์ โดยแสดงปริมาณ
สารอาหารต่อหน่วย บรรจุภัณฑ์ที่เข้าใจได้ง่าย เช่น ซอง ถุง กล่อง
4.บทบำทเกี่ยวกับสัญลักษณ์ทำงโภชนำกำรแบบจีดีเอ หมายถึง พฤติกรรมที่แกนนา
อย.น้ อ ย ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา จั งหวั ด ชั ย นาท กระท าตามภารกิจ ที่ รั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ สั ญ ลั ก ษณ์
ทางโภชนาการแบบจี ดี เ อ ได้ แ ก่ บทบาทด้ า นกิ จ กรรมเผยแพร่ ประชาสั ม พั น ธ์ แ ละรณรงค์
ด้านการตรวจสอบพลากขนมขบเคี้ยวในโรงเรียน ด้านกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ด้านกิจกรรม
บูรณาการสู่การเรียนการสอนและด้านกิจกรรมพิเศษอื่นๆ
5. ผลกระทบต่อสมำชิก อย.น้อย เกี่ยวกับสัญลักษณ์ทำงโภชนำกำรแบบจีดีเอ
หมายถึง ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบจีดีเอของสมาชิก อย.น้อย
6. อำชีพผู้ปกครองของแกนนำ อย.น้อย แบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ อาชีพที่ไม่มีเงินเดือน
ประจา ประกอบด้วย อาชีพธุรกิจส่วนตัว ค้าขาย รับจ้างและว่างงาน และอาชี พที่มีเงินเดือนประจา
ประกอบด้วย อาชีพข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัทและเกษียณ

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และรายงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาถึงบทบาทเกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบจีดีเอของ
แกนนา อย.น้อย ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดชัยนาท และได้การทบทวนแนวคิดทฤษฎีและรายงาน
วิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาหลัก 3 ส่วน ดังนี้ คือ
ส่วนที่ 1 แนวคิดและทฤษฎี
ส่วนที่ 2 บทบาทของแกนนา อย.น้อยกับสัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบจีดีเอ
ส่วนที่ 3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ส่วนที่ 1 แนวคิดและทฤษฎี
1.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับบทบาท
ความหมายของบทบาท
ได้มีนักวิชาการหลายท่าน ได้ให้ความหมายไว้หลายลักษณะ ดังต่อไปนี้
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 (ราชบัณฑิตยสถาน, 2542: 602)
ได้ให้ความหมายของบทบาทไว้ว่า การทาท่าตามบท การทาหน้าที่ที่กาหนดไว้ เช่น บทบาทของพ่อแม่
บทบาทของครู บทบาทของนักเรียน เป็นต้น
สาเริง กล้าหาญ (2549: 7, 12) กล่าวว่า “บทบาท หมายถึง แนวทางของการ
แสดงออกหรื อปฏิบั ติตามอานาจหน้าที่ที่กาหนดไว้ในตาแหน่งทางสั งคม ทางหน้าที่ การงานตาม
สภาพแวดล้ อมของแต่ ละบุ คคลที่ เป็ นอยู่ ของคณะกรรมการสถานศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน ตามระเบี ย บ
กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน”
บุญตา ไล้เลิศ (2550: 12) กล่าวว่า “บทบาท หมายถึง การปฏิบัติตามสิทธิและ
หน้าที่ของสถานภาพของตาแหน่งใดตาแหน่งหนึ่งที่บุคคลได้รับ ต้องมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
ตามที่กาหนดไว้ตามบทบาทของตาแหน่งนั้นและคล้อยตามความมุ่งหวังของสังคม เช่น บทบาทของ
ผู้บริหารสถานศึกษาก็หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เกี่ยวข้อง
กับงานในหน้าที่ที่ปฏิบัติในสถานศึกษานั้น”
สินธร คาเหมือน (2550: 7) กล่าวว่า “บทบาท หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และพฤติกรรมที่คาดหวังหรือการแสดงออกทางพฤติกรรมที่เกิดจากการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นและ
ได้แสดงออกตามบทบาท”
นอกจากนี้ยังอาจกล่าวได้ว่า คือข้อกาหนดแห่งพฤติกรรมระหว่างบุคคลซึ่งผูกพันกับ
บุคคลประเภทต่างๆ ซึ่งมีลักษณะเฉพาะตัวบางประการ “ประเภท” (Categories) ดังกล่าวคือ
“สถานภาพ” (Status) หรือ “ตาแหน่ง” (Position) ทฤษฎีบทบาทได้ใช้ “สถานภาพ” หรือ
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“ตาแหน่ง” เพื่อหมายถึงส่วนองค์ประกอบต่างๆ ของกลุ่มทางสังคมที่ได้รับการจัดระเบียบแล้วจาก
แนวคิดทฤษฎีบทบาทนั้น นักทฤษฎีบทบาทมีสมมุติธรรม (Assumption) ร่วมกันอยู่สองประการ คือ
ประการแรก “บทบาท” เป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้ใ นกระบวนการปฏิสังสรรค์ทางสังคม ประการที่สอง
ในการปฏิ สั ง สรรค์ กั บ คนอื่ น บุ ค คลต้ อ งพิ จ ารณาตนเองและคนอื่ น ๆ ว่ า เจ้ า ของ “สถานภาพ”
บางชนิดและเขาได้ใช้ สิ่งที่เขาได้เรียนรู้ อะไรเป็น “ความคาดหวัง” (Expectation) ซึ่งผูกพันกับ
สถานภาพนั้ นๆ เป็ นเครื่องแนะแนวทางการกระทาของเขา แนวความคิดทางบทบาทแบ่งได้เป็น
2 ลักษณะ ได้แก่ แนวโครงสร้างนิยมและลักษณะแนวปฏิสังสรรค์สัญลักษณ์นิยม ซึ่งบทบาทจะ
ถู ก มองว่ า เป็ น สิ่ ง ที่ ถู ก ก าหนดกฎเกณฑ์ ไ ว้ ใ นสั ง คม ถู ก คาดหวั ง ไว้ ว่ า บุ ค คลในสถานภาพใด
ควรมีสถานภาพใด บทบาทอย่างไร เมื่อบุคคลเข้าดารงสถานภาพต่างๆ ตามที่คิดว่าเป็นแบบนิยม
บรรทั ด ฐานที่ ก าหนดไว้ ใ ห้ มีบ ทบาทพฤติ ก รรมนั้น ๆ ส่ ว นในแนวปฏิ สั งสรรค์ สั ญลั ก ษณ์ นิ ย ม
ให้ความสาคัญกับกระบวนการซึ่งบุคคลจะทาความเข้าใจได้ว่าบุคคลอื่นให้ความสาคัญ ความคาดหวัง
กับตนเองอย่างไรในการที่จะมีบทบาทในสังคมอันจะเกิดขึ้นจากที่บุคคลมีปฏิสังสรรค์ทางสังคมต่อกัน
ทั้งนี้ สังคมมนุษย์ ประกอบด้วยกลุ่มคนจานวนมากที่ดารงชีวิตอยู่ร่วมกัน มีปฏิสัมพันธ์ (Interaction)
ซึ่งกันและกัน ในขณะเดียวกันมนุษย์แต่ละคน ก็มีความต้ องการของตนเอง ซึ่งถ้าปล่อยให้เป็นไปตาม
ความต้องการโดยไม่ควบคุมแล้วย่อมก่อให้เกิดอันตรายต่อการอยู่ร่วมกันในสังคมได้ สังคมจึงจาเป็น
จะต้องจัดระเบียบด้วยการวางแบบพฤติกรรมให้มนุษย์ในสังคมปฏิบัติตาม ซึ่งก็คือการกาหนดบทบาท
ให้กับบุคคลในสังคมนั่นเอง การศึกษาเกี่ยวกับบทบาทจึงเป็นสิ่งสาคัญและจาเป็นอย่างยิ่งในการศึกษา
ด้านสังคมศาสตร์ (กฤตศิลป์ อินทชัย, 2551: 7)
จากความหมายของบทบาทในทรรศนะของนักวิชาการที่กล่าวมาสรุปได้ว่า บทบาท หมายถึง
การปฏิบัติหรือพฤติกรรมที่บุคคลกระทาตามภารกิจที่ ตนรับผิดชอบ ซึ่งเกี่ยวพันกับตาแหน่งหน้า ที่
หรือสถานภาพ และเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้ในกระบวนการปฏิสังสรรค์ทางสังคม เพื่อเป็นแนวทางการ
กระทาของบุคคลนั้น
แนวคิดเกี่ยวกับบทบาท
บทบาท เป็ น พฤติก รรมของบุ คคลที่กระทาตามหน้าที่ ตาแหน่ งและสถานภาพในสั งคม
ซึ่งอัญชลี วัฒนาสกุลเกียรติ ได้รวบรวมและกล่าวถึงแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับบทบาทไว้ในหลายลักษณะ
สรุปได้ดังต่อไปนี้ (อัญชลี วัฒนาสกุลเกียรติ, 2555)
บรูมและเซลซ์นิค (Broomand Selznick, 1978: 287) จาแนกประเภทของบทบาทออกเป็น
3 ลักษณะ ดังต่อไปนี้
1. บทบาทที่กาหนดไว้หรือบทบาทที่ตามอุดมคติ เป็นบทบาทที่มีการกาหนดสิทธิและหน้าที่
ของตาแหน่งทางสังคมไว้
2. บทบาทที่ควรกระทา เป็นบทบาทที่แต่ละคนเชื่อว่าควรจะกระทาในหน้าที่ตาแหน่งนั้นๆ
ซึ่งอาจ ไม่ตรงตามบทบาทตามอุดมคติทุกประการ และอาจแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลก็ได้
3. บทบาทที่ กระท าจริ ง เป็ น บทบาทที่ แ ต่ ล ะคนได้ ก ระท าไปจริ ง ตามความเชื่ อ ของ
ความคาดหวัง ตลอดจนความกดดันและโอกาสที่จะกระทาในแต่ละสังคมในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
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ลินตัน (Linton, มปป.) เป็นนักมานุษยวิทยาคนแรกที่ให้แนวคิดในเรื่องฐานะตาแหน่ง
(Status) และบทบาท (Role) ของฐานะตาแหน่ง ลินตัน กล่าวไว้ว่าสังคมตั้งอยู่บนรากฐานของการ
ปฏิบัติตอบโต้ของคนในสังคมนั้น (Reciprocal Behavior) หากคนไม่มีการกระทาตอบโต้ แนวคิด
ในเรื่องฐานะตาแหน่งและบทบาทจะไม่เกิดขึ้น ลินตันเห็นว่าฐานะตาแหน่งเป็นนามธรรม หมายถึง
ตาแหน่งต่างๆ ที่มีอยู่ในรูปแบบหนึ่ง (A Particular Pattern) ซึ่งจะเป็นเครื่องที่กาหนดบทบาทของ
ต าแหน่ ง นั้ น ๆ ได้ ว่ า จะมี ภ ารกิ จ หน้ า ที่ อ ย่ า งไร เพราะฉะนั้ น ต าแหน่ ง จึ ง เป็ น สิ่ ง ที่ คู่ กั บ บทบาท
นอกจากนั้น Linton ยังได้จาแนกชนิดของฐานะตาแหน่งออกเป็น 2 ชนิด ได้แก่ ฐานะตาแหน่งที่เกิด
ได้มาโดยกาเนิด (Ascribed Status) และฐานะตาแหน่งที่เกิดได้มาโดยการกระทา (Achieved
Status)
ลินตัน (Linton, มปป.) ได้ให้แนวคิดทฤษฎีบทบาทไว้ว่าการที่บุคคลจะสามารถปฏิบัติหน้าที่
ตามบทบาทที่ถูกกาหนดไว้ได้ดีหรือไม่นั้น ย่อมขึ้นอยู่กับองค์ประกอบดังต่อไปนี้ คือลักษณะเฉพาะ
ของสังคมหรือชุมชน วัฒนธรรม ประเพณีและความปรารถนาของสังคมที่เกี่ยวข้องและบุคลิกภาพ
และความจาเป็นของบทบาท
อัลพอรท (Allport, 1973) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการแสดงบทบาทของบุคคลว่าขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้
1. บทบาทที่สังคมคาดหวัง (Role Expectation) หมายถึง บทบาทที่สังคมคาดหวังให้บุคคล
ปฏิบัติตามความคาดหวังที่กาหนด โดยกลุ่มสังคมและโดยสถานภาพที่บุคคลนั้นๆ ครองอยู่
2. การรับรู้บทบาท (Role Conception) หมายถึงการที่บุคคลรับรู้ซึ่งเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับ
ความต้องการของบุคคลนั้นเอง โดยการรับรู้ในบทบาทและความต้องการของบุคคลย่อมขึ้นอยู่กับ
ลักษณะพื้นฐานส่วนบุคคล ตลอดจนเป้าหมายในชีวิตและค่านิยมของบุคคลที่สวมบทบาทนั้น
3. การยอมรับบทบาทของบุคคล (Role Acception) หมายถึง การรับบทบาทจะเกิดขึ้น
ก็ต่อเมื่อความสอดคล้องของบทบาทตามความคาดหวังของสังคม และบทบาทที่ตนรับอยู่ การยอมรับ
บทบาทเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเข้าใจบทบาทและการสื่อสารระหว่างสังคมและบุคคลนั้น ทั้งนี้
ก็เพราะว่ าบุ ค คลอาจไม่ ได้ยิ น ดีย อมรับ บทบาทเสมอไป แม้ว่า จะได้ รับการคั ดเลื อ กจากสั ง คมให้
รับตาแหน่ง และมีบทบาทหน้าที่ปฏิบัติตาม เพราะถ้าหากบทบาทที่ได้รับนั้น ทาให้ได้รับผลเสียหาย
หรือเสียประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าขัดแย้งกับความต้องการ (Role Conflict) หรือค่านิยมของ
บุคคลนั้น ผู้ครองตาแหน่งอยู่ก็พยายามหลีกเลี่ยงบทบาทนั้น ไม่ยอมรับบทบาทนั้น
4. การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของบุคคล (Role Performance) หมายถึงบทบาทที่เจ้าของ
สถานภาพแสดงจริง (Actual Role) ซึ่งอาจจะเป็นการแสดงบทบาทตามที่สังคมได้คาดหวังหรือ
เป็นการแสดงบทบาทตามการรับรู้ และตามความคาดหวังของตนเอง การที่บุคคลใดจะปฏิบัติตาม
บทบาทหน้ าที่ใ ดนั้ น ก็ขึ้ น อยู่ กับ ระดับ การยอมรับ บทบาทนั้ นๆของบุ คคลที่ครองตาแหน่ งนั้นอยู่
เนื่องจากความสอดคล้องกับบทบาท ตามความคาดหวังของสังคมและการรับรู้บทบาทของตนเอง
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ทฤษฎีเกี่ยวกับบทบาท
อัญชลี วัฒนาสกุลเกียรติ ได้รวบรวมและอธิบายถึงทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับบทบาทในหลาย
ลักษณะ ดังนี้ (อัญชลี วัฒนาสกุลเกียรติ, 2555)
มีด (Mead, 1950: 207) ได้อธิบายถึงทฤษฎีเกี่ยวกับบทบาทว่าเป็นองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง
กั บ การปฏิ บั ติ จ ริ ง หรื อ บทบาทที่ เ ป็ น จริ ง นั้ น ต้ อ งประกอบด้ ว ย การรู้ จั ก ตนเอง พฤติ ก รรมตาม
สถานการณ์ที่กาหนดให้ต้องมีความเหมาะสมกับการส่งเสริมฐานะของตนเอง ภูมิหลังของการกระทา
ที่เกี่ยวข้องกับผู้อื่นใช้เป็นแบบอย่างเพื่อให้การกระทาเฉพาะอย่างเป็นไปตามแนวทางที่ต้องการ และ
การประเมินผลการกระทาตามบทบาท ต้องดาเนินการด้วยตนเองหรือบุคคลอื่น
โคเฮน (Cohen, 1979: 36) ได้กล่าวว่า ทฤษฎีบทบาทนั้นเกี่ยวข้องกับการที่สังคมกาหนด
เฉพาะเจาะจงให้ บุคคลปฏิบัติห น้ าที่ตามบทบาทใดบทบาทหนึ่งนั้น เรียกว่า บทบาทที่ถูกกาหนด
ถึงแม้ว่าบางบุ คคลจะมิได้แสดงหรือปฏิบัติออกมาจริงตามตาแหน่งของเขา ความไม่ตรงกันของ
บทบาทที่ถูกกาหนดกับบทบาทที่ปฏิบัติจริงนั้นอาจมีส าเหตุมาจากบุคคลขาดความเข้าใจในส่ ว น
บทบาทที่ต้องการ ความไม่เห็นด้วยหรือไม่ลงรอยกับบทบาทที่ถูกกาหนดและบุคคลไม่มีความสามารถ
ที่แสดงบทบาทนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ประพันธ์ อาพันประสิทธิ์ (2533: 117-118) ได้กล่าวถึงทฤษฎีบทบาท (Role Theory)
ได้กาหนดปรัชญาที่น่าสนใจไว้ว่า ชีวิตถูกสร้างขึ้นมาและ คนแต่ละคนในสังคมล้วนมีตาแหน่ งทาง
สังคมทั้งสิ้น เช่น ในฐานะลูกจ้าง คู่ครอง พ่อแม่ หัวหน้า ลูกน้องในฐานะที่สังคมกาหนดบทบาทเพื่อ
ปัจเจกชนแต่ละคน จะได้ปฏิบัติให้สอดคล้องกับโครงสร้างทางสังคมที่วางไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัว
แบบที่เป็นบทบาทผู้กระทา ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ โดยที่บทบาทที่เป็นตัวแบบได้ชี้ถึงวิถีทางเพื่อ
กระทาบางสิ่งบางอย่างที่ถูกต้อง โดยถือเอาลักษณะ 5 ประการ ดังต่อไปนี้
1. ทฤษฎีว่าด้วยบทบาทในการทางาน (Functional Role Theory) ทฤษฎีนี้มุ่งบทบาทหรือ
พฤติกรรมอันเป็นลักษณะของบุคคลผู้มีตาแหน่งทางสังคมภายในระบบสังคมที่มั่นคง
2. ทฤษฎีบทบาทที่เป็นปฏิสัมพันธ์สัญลักษณ์ (Symbolic Integrationist Role Theory)
ทฤษฎีนี้ มุ่งไปที่บทบาทผู้กระทาแต่ละคน วิวัฒนาการของบทบาทต่างๆ โดยอาศัยปฏิสัมพันธ์ทาง
สังคมและวิธีการที่ผู้กระทาทางสังคมเข้าใจและตีความหมายของพฤติกรรมเหล่านั้น
3. ทฤษฎีบทบาทโครงสร้าง (Structure Role Theory) ทฤษฎีนี้มุ่งโครงสร้างทางสังคมหรือ
ตาแหน่งทางสังคมที่ได้แบ่งพฤติกรรมที่กาหนดให้เป็นแบบเดียวกัน ซึ่งมุ่งต่อตาแหน่งทางสังคมอื่นๆ
ในโครงสร้าง
4. ทฤษฎีบทบาทขององค์กร (Organizational Role Theory) ซึ่งมุ่งบทบาทต่างๆ ที่มา
ด้วยกันกับตาแหน่งทางสังคมที่ถือเป็นอันเดียวกันในระบบสังคมที่วางโครงการ กิจกรรมไว้ก่อนเป็น
ระบบที่มุ่งงานและมีการจัดลาดับชั้นไว้เป็นอย่างดี
5. ทฤษฎีว่าด้วยบทบาทของความรู้ความเข้าใจ (Cognitive Role Theory) ทฤษฎีซึ่งมุ่ง
ถึงความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทที่คาดหวังกับพฤติกรรม
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1.2 แนวคิดเกี่ยวกับ PRECEDE-PROCEED Framework
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้นากรอบแนวคิด PRECEDE-PROCEED Framework ที่เสนอ
โดยกรีนและครูเตอร์ (Green & Kreuter, 1999 อ้างถึงในคณานิตย์ แสงหิรัญ, 2552: 51-54)
เพื่อเป็นแนวทางสาหรับการวางแผนในการป้องกันพฤติกรรมและส่งเสริมสุขภาพ โดยมีแนวคิดว่า
พฤติกรรมสุขภาพของบุคคล มีสาเหตุมาจากหลายปัจจัย จากกรอบแนวคิดนี้ประกอบด้วย 2 ส่วน
ดังต่อไปนี้ คือ
ส่วนที่ 1 ระยะของการวินิจฉัยปัญหา (Diagnostic Phase) เรียกว่า PROCEDE
(Predisposion Reinforcing and Enabing Cause in Educational Diagnosis and Evaluation)
ซึ่งหมายถึงกระบวนการของการใช้ปัจจัยนา (Predisposing) ปัจจัยเอื้อ (Enabling) และปัจจัยเสริม
(Reinforcing) มาใช้ในการวิจัย
ส่วนที่ 2 ระยะของการพัฒนาแผนเพื่อนาสู่การดาเนินงานและการประเมินผล เรียกว่า
PROCEED (Policy Regulatory and Organizational Constucts in Education and
Environmental Development)
ในการหาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมป้องกันการเกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้กรอบแนวคิดเกี่ยวกับ PRECEDE-PROCEED Framework เป็นกรอบแนวคิดในการ
วิเคราะห์ เกี่ย วกับ ปั จ จั ยที่มีความสั มพันธ์ต่อพฤติกรรมป้องกันการเกิดโรคติดต่อทางเพศสั มพันธ์
ซึ่ ง เป็ น การศึ ก ษาพฤติ ก รรมของบุ ค คลที่ มี ส าเหตุ ม าจากหลายปั จ จั ย และการด าเนิ น งานเพื่ อ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนั้นต้องวิเคราะห์สาเหตุของพฤติกรรมก่อน โดยอาศัยกระบวนการและวิธี การ
ต่ า งๆรวมกั น เพื่ อ การวางแผนและก าหนดกลวิ ธี ใ นการเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมสุ ข ภาพได้ อ ย่ า ง
มีประสิทธิภาพ ดังนั้นกระบวนการ PRECEDE- Framework เป็นการเริ่มต้นจากเป้าหมายสุดท้าย
ที่ต้องการให้เกิดขึ้น (output) คือคุณภาพชีวิตที่ดีหรือการมีสุข ภาพที่ดี แล้วพิจารณาย้อนกลับไป
ที่ปัจจัยหรือสาเหตุที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะปัจจัยที่เป็นสาเหตุของการเกิดพฤติกรรมของบุคคล ขั้นตอน
ของกระบวนการประกอบด้วย 9 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 การวินิจฉัยทางสังคม (Social Assessment) เป็นการพิจารณาและวิเคราะห์
คุณภาพชีวิต โดยเป็นการประเมินปัญหาต่างๆของกลุ่มเป้าหมายหรือชุมชนที่ต้องการว่าลักษณะและ
ปั ญหาต่ างๆ ในสั งคมหรื อชุ มชนที่เ ป็น เป้า หมายของการดาเนิ นการเป็น อย่ างไร มีข อบเขตและ
ความรุนแรงของปัญหาแค่ไหน ปัญหามีความเกี่ยวพันกันอย่างไร ดังนั้นปัญหาต่างๆ ที่ประเมินได้
ย่อมมีผลต่อคุณภาพชีวิต ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดของการพัฒนาคุณภาพ
ขั้น ตอนที่ 2 การวินิจฉัยทางวิทยาการระบาด (Epidemiological Assessment)
เป็นการวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพหรือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาสังคมหรื อ
มี ผ ลกระทบมาจากปั ญ หาสั ง คมว่ า มี ผ ลกระทบต่ อ ปั ญ หาสุ ข ภาพหรื อ ปั ญ หาที่ เ กี่ ย วกั บ สุ ข ภาพ
โดยอาศัย ข้อมูล ที่มีอยู่ แล้ว ทางระบาดวิทยาซึ่งจะชี้ให้ เห็ นถึงการเจ็บป่ว ย การเกิดโรคและภาวะ
สุ ข ภาพ ความชุ ก และการกระจายของโรค การวิ เ คราะห์ ปั ญ หาสุ ข ภาพจะท าให้ ช่ ว ยจั ด ล าดั บ
ความสาคัญของปัญหา
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ขั้ น ตอนที่ 3 การวิ นิ จ ฉั ย ทางพฤติ ก รรมและสิ่ ง แวดล้ อ ม (Behavioral and
Environmental Assessment) เป็นการวิเคราะห์หาพฤติกรรมสุขภาพที่เป็นสาเหตุสาคัญของ
ปัญหาสุขภาพที่ได้จากขั้นตอนที่ 2 ว่าปัญหาใดที่เกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ สภาพเศรษฐกิจ
และสังคม ลักษณะทางกายภาพ ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกตัวบุคคล แต่มีส่วนช่วยในการปรับเปลี่ยนหรือ
สนั บ สนุ น การมี พฤติ กรรมสุ ข ภาพและคุ ณ ภาพชี วิต ของบุ คคล และปัญ หาใดเกิด จากปั จ จัย ด้ า น
พฤติก รรมของบุ คคล ได้ แก่ รู ป แบบการบริ โ ภค พฤติ กรรมการป้องกัน การดูแลตนเอง เป็นต้ น
ซึ่งอิทธิพลของปัจจัยจะมีผลต่อพฤติกรรมของบุคคล
ขั้นตอนที่ 4 การวินิจฉัยทางการศึกษาและองค์กร (Educational and Ecological
Assessment) เป็นการวิเคราะห์สาเหตุของพฤติกรรมสุขภาพหรือปัจจัยที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรม
สุขภาพซึ่งเป็นส่วนที่จะนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติ กรรมสุขภาพและตามหลักพฤติกรรมศาสตร์นั้น
พฤติกรรมสุขภาพที่จะเกิดขึ้นได้จะต้องมีปัจจัยต่างๆหลายประการ ซึ่งแบ่งเป็นปัจจัยนา ปัจจัยเอื้อ
ปัจจัยเสริม
ขั้นตอนที่ 5 การวินิจฉัยด้านการบริหารและนโยบาย (Administrative and Policy
Assessment) เป็นขั้นตอนการประเมินความสามารถและทรัพยากรทางการบริหารองค์กร รวมถึง
การประเมินการจัดสรรงบประมาณ ช่วงเวลาปฏิบัติการ เพื่อนาสู่การสร้างแผนงานและดาเนินงาน
ตามแผนที่กาหนดจะมีคุณลักษณะเฉพาะสาหรับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการส่งเสริมสุขภาพ
การวินิจฉัยปัญหา
ระยะที่ 2
ระยะที่ 1
ระยะที่ 3
ระยะที่ 4
ระยะที่ 5
การวินิจฉัยทางการ
บริหารและนโยบาย
การส่งเสริมสุขภาพ
สุขศึกษา
นโยบาย
กฎระเบียบ
องค์กร

ระยะที่ 6

การดาเนินงาน

การวินิจฉัยทาง
การศึกษาและองค์กร
นโยบาย
ปัจจัยนา
ปัจจัยเสริม
ปัจจัยเอื้อ

ระยะที่ 7

การวินิจฉัยทาง
พฤติกรรมและ
สิ่งแวดล้อม
บริหารและนโยบาย

พฤติกรรมและวิถีการ
ดาเนินชีวิต

การวินิจฉัยทาง
ระบาดวิทยา

การวินิจฉัยทาง
สังคม

สุขภาพ

คุณภาพชีวิต

สิ่งแวดล้อม

ระยะที่ 8

การประเมินกระบวนการ การประเมินผลกระทบ

ระยะที่ 9
การประเมินผลลัพธ์

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ภาพที่ 4 แบบจาลอง PRECEDE-PROCEED Model
ที่มา: Green, L.W., & Kreuter, M.W. Health promotion planning an education and
ecological approach. (3rd ed). (California: Mayfield; 1999), 152.
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จากภาพที่ 4 จะเห็นว่าในส่วนของ PROCEED จะอยู่ในขั้นตอนที่ 6 7 8 และ 9
ขั้นปฏิบัติโครงการและประเมินผล (Implementation and Evaluation) เป็นการปฏิบัติตาม
แผนงานโครงการที่ก าหนดไว้ ตลอดจนการประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation)
ประเมินผลกระทบของโครงการ (Impact Evaluation) และการประเมินผลลัพธ์ (Outcome
Evaluation) ซึ่งเป็นการประเมินผลลัพธ์ของโครงการที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของบุคคล เป็นการ
ดาเนินงานระยะยาว
ในการวิจัยนี้ ได้ใช้กรอบแนวคิดเกี่ยวกับ PRECEDE-PROCEED Framework ในการ
ค้นหาปัจจัยโดยเป็นการนาเฉพาะขั้นตอนที่ 4 มาวิเคราะห์หาปัจจัยที่เกี่ยวข้องในลักษณะปัจจัยนา
ปัจจัยเอื้อ ปัจจัยเสริม ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ปัจจัยนา (Predisposing Factors) เป็นปัจจัยภายในตัวบุคคลที่เกิดจากประสบการณ์
และการเรียนรู้ ซึ่งเป็นการยับยั้งหรือสร้างแรงจูงใจเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ
ในด้านความรู้ ทัศนคติ ค่านิยม ความเชื่อและการรับรู้ทางสุขภาพที่สัมพันธ์กับแรงจูงใจภายในหรือ
กลุ่มคนที่จะนาไปสู่การกระทาที่เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมสุขภาพของบุคคล นอกจากนี้ยังรวมถึงปัจจัย
ด้านประชากร ได้แก่ สถานสภาพทางสังคมเศรษฐกิจ อายุ เพศ ระดับการศึกษา ขนาดของครอบครัว
ซึ่งอธิบายได้ดังต่อไปนี้
1.1 ความรู้ (Knowledge) เป็นปัจจัยนาที่สาคัญในการที่ส่งผลต่อการแสดง
พฤติกรรมแต่การเพิ่มความรู้เพียงอย่างเดียวไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเสมอไป จะต้อง
มีปัจจัยอื่นมาประกอบด้วย
1.2 ทั ศนคติ (Attitude) หมายถึง ความรู้สึ ก ที่ค่อนข้างจะคงที่ของบุคคล
ที่มีต่อสิ่งต่างๆ เช่น บุคคล วัตถุ การกระทา ความคิด ซึ่งความรู้สึกดังกล่าวมีทั้งที่มีผลดีและผลเสีย
ในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
1.3 ความเชื่อ (Beliefs) คือความมั่นใจในสิ่งต่างๆ ซึ่งอาจเป็นปรากฏการณ์หรือ
วัตถุว่าสิ่งนั้นๆเป็นสิ่งทีถูกต้องเป็นจริง ให้ความไว้วางใจเชื่อถือ เช่น แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ
ของเบคเคอร์ ซึ่งใช้อธิบ ายและทานายการเปลี่ ยนแปลงพฤติกรรมสุ ขภาพว่าขึ้นอยู่กับความเชื่อ
ใน 4 ด้าน ดังนี้
1. บุคคลจะต้องเชื่อว่าสุขภาพของตนเองอยู่ในภาวะอันตราย คือมีโอกาส
เสี่ยงต่อการเกิดโรค เช่น โรคความดันโลหิตสูง มะเร็งระยะเริ่มแรก เป็นต้น
2. บุคคลจะต้องรู้สึกถึงความรุนแรงของภาวะดังกล่าว ว่าจะทาให้เกิด
อัน ตรายต่อสุ ขภาพ เช่น ก่อให้ เ กิดความเจ็บป่ว ย ความไม่สุ ขสบาย ความทรมาน การเสี ยเวลา
การสูญเสียทางเศรษฐกิจ เป็นต้น
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3. บุคคลประเมินสถานการณ์แล้ วเชื่อว่า ผลตอบแทนจากการปฏิบัติ
พฤติกรรมที่ถูกต้องคุ้มค่าเมื่อเทียบกับเวลา เงิน และสิ่งต่างๆที่ลงทุนไป
4. สิ่งชักนาให้เกิดการปฏิบัติหรือกระตุ้นให้บุคคลรู้สึกอยากปฏิบัติพฤติกรรม
สุขภาพ
1.4 ค่านิยม (Value) หมายถึงการให้ความส าคัญ ให้ ความพอใจในสิ่งต่างๆ
ซึ่งอาจจะเป็ นไปในทางที่ถูกหรื อผิด ดีหรือไม่ดี ขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ล ะบุคคล ถ้าค่านิยมด้าน
สุขภาพหรือค่านิยมด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ มีความสอดคล้องกันก็จะมีอิทธิพลต่อสุขภาพ
แต่บางครั้งค่านิยมของบุคคลก็อาจขัดแย้งกันเอง เช่น ผู้ที่ให้ความสาคัญต่อสุขภาพ แต่ขณะเดียวกัน
ก็พอใจในการสูบบุหรี่ด้วย เป็นต้น
1.5 การรับรู้ หมายถึง การที่ร่างกายรับสิ่งต่างๆ ที่ผ่านเข้ามาทางประสาทสัมผัส
ส่ ว นใดส่ ว นหนึ่ ง แล้ ว ตอบสนองเอาสิ่ ง เร้ า นั้ น ออกมา การรั บ รู้ เ ป็ น ตั ว แปรทางจิ ต สั ง คมที่ เ ชื่ อ ว่ า
มีผลกระตุ้นต่อพฤติกรรมสุขภาพของบุคคล เช่น การรับรู้ความสามารถในตนเอง (Self-efficacy)
เป็ น การรั บ รู้ ค วามสามารถของบุ ค คลในการที่ จ ะปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมใหม่ โดยมี พื้ น ฐาน
จากประสบการณ์และการเรียนรู้ในอดีต
สาหรับการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยนา ได้แก่ เพศ อายุ
ระดับการศึกษา เกรดเฉลี่ยของ อย.น้อย อาชีพผู้ปกครอง รายได้เฉลี่ยต่อวันของนักเรียน จานวนครั้ง
ที่เข้ารับการอบรม ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบจีดีเอ และการรับรู้
ว่ามีชุมนุม อย.น้อย ในโรงเรียน
2. ปัจจัยเอื้อ (Enabling Factors) เป็นปัจจัยสนับสนุนหรือยับยั้งไม่ให้เกิดพฤติกรรม
พฤติกรรมจะเกิดขึ้นได้เมื่อมีการสนับสนุนด้านต่างๆ เช่น แหล่งทรัพยากรมีบริการอุปกรณ์ ตลอดจน
สิ่งต่างๆที่เป็นส่วนประกอบของพฤติกรรมอยู่อย่างเพียงพอ หาได้ง่าย ความสามารถในการเข้าถึง
แหล่งทรัพยากรหรือบริการ เช่น ค่าใช้จ่าย การเดินทาง ระยะทาง การเสียเวลา การยอมรับ และ
ทักษะในการกระทานั้นๆ ซึ่งจาเป็นต่อการแสดงพฤติกรรมสุขภาพที่จะช่วยให้การแสดงพฤติกรรม
นั้นๆเป็นไปได้ง่ายขึ้น
สาหรั บ การศึกษาครั้ งนี้ ผู้ วิจัยได้ศึกษาตัว แปรที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยเอื้อ ได้แก่ การได้
เข้าร่วมในชั่วโมงการเรียนการสอนเกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบจีดีเอ
3.ปัจจัยเสริม (Reinforcing Factors) เป็นการเสริมหรือสร้างแรงกระตุ้นให้กระทา
เป็นปัจจัยภายนอกที่มาจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีอิทธิพลต่อบุคคลนั้นในเรื่องการยอมรับหรือ
ไม่ยอมรับพฤติกรรมสุขภาพนั้น เช่น ในสถานศึกษา ได้แก่ เพื่อน นักเรียน ครู บุคลากรอื่นในโรงเรียน
พ่อ แม่ ผู้ป กครอง บุ คคลในครอบครัว ในชุมชน ได้แก่ เพื่อนบ้าน บุคคลในครอบครัว บุคลากร
สาธารณสุข กลุ่มอ้างอิงในสถานพยาบาล ได้แก่ เพื่อนผู้ป่วย แพทย์ พยาบาล บุคลากรอื่น
สาหรับการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยเสริม ได้แก่ การได้รับ
คะแนนในการดาเนินกิจกรรมเกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบจีดีเอจากครูและแหล่งข้อมูล
ที่ได้รับข่าวสารเกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบจีดีเอ
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ส่วนที่ 2 บทบาทของแกนนา อย.น้อย กับสัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบจีดีเอ
2.1 แกนนา อย.น้อย
กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
ได้เล็งเห็นว่า เด็กและเยาวชนจะเจริญเติบโตเป็นกาลังที่สาคัญของประเทศชาติ หากปลูกฝัง
ให้มีพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกต้องเหมาะสม ก็จะติดฝังไปจนเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ ลดปัญหาทางด้าน
สาธารณสุขในอนาคต นักเรียนที่เข้าทากิจกรรม อย.น้อย จะได้รับการพัฒนาในเรื่องความคิดและการ
ทางานด้วย เนื่องจากต้องมีการประชุมวางแผนทางานร่วมกัน รวมถึงการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
จากการทางานและสิ่งสาคัญอีกประการคือ การได้บาเพ็ญประโยชน์ อันจะเป็นความภาคภูมิใจของ
เด็กที่ทากิจกรรม จึงได้เริ่มจัดตั้งโครงการ อย.น้อย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 ในลักษณะโครงการนาร่อง
เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ และศักยภาพในการดาเนินโครงการของนักเรียน และในปี พ.ศ. 2546
ได้ขยายทั่วประเทศ จังหวัดละ 5 โรงเรียน และขยายจนครอบคลุมโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
ทั่วประเทศทั้งโรงเรียนที่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สังกัดกรุงเทพมหานคร และโรงเรียนเอกชน
กิจกรรมที่ อย.น้อย ทาเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งตนเอง เพื่อนนักเรียนโรงเรียน ครอบครัว
และชุมชน มีการดาเนินการร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้อานวยการโรงเรียน สาธารณสุขอาเภอ
ผู้อานวยการโรงพยาบาลชุมชน และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้มีการแก้ไขปรับปรุง นอกจากนี้ยังทา
หน้าที่ในการเผยแพร่ความรู้ด้านการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพให้กับเพื่อนนั กเรียนในรูปแบบต่างๆ
ตามสิ่งอานวยความสะดวกที่มี เช่น การใช้เสียงตามสาย การพูดหน้าเสาธง การจัดบอร์ดนิทรรศการ
การจัดทาแผ่นพับใบปลิว การจัดมหกรรมรณรงค์ เป็นต้น การเผยแพร่ความรู้ให้กับชุมชน อย.น้อย
บางโรงเรียนมีการใช้หอกระจายข่าว บอร์ดประชาสัมพันธ์ในชุมชน ไปจนถึงวิทยุชุมชน ซึ่งเป็นการ
ประสานความร่วมมือกับชุมชน เช่น องค์การบริหารส่วนตาบล อาสาสมัครสาธารณสุข เป็นต้น
โครงการ อย.น้อย จึงเป็นโครงการที่ก่อให้เกิดความร่วมมือในระดับพื้นที่ ทั้งการแบ่งปันความรู้
ทรัพยากร และการสนับสนุนในรูปงบประมาณ ซึ่งในปี พ.ศ. 2547 และต่อเนื่องมาจนถึง
ปี พ.ศ. 2548 ได้ขอสนับสนุนงบประมาณจากสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อ
ทากิจกรรม อย.น้อย ในลักษณะเครือข่าย ทาให้ อย.น้อย ได้เรียนรู้กันและกัน และมีการทางาน
ร่วมกันระหว่างโรงเรียน ก่อเกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน บางแห่งมีการดาเนินโครงการพี่สอนน้อง โดย
นาความรู้ไปสอนให้กับเด็กในโรงเรียนระดับประถมศึกษาและอนุบาล และมีการตรวจสอบอาหาร
ที่จาหน่ายในโรงเรียนนั้น จึงทาให้เห็นถึงศักยภาพของ อย.น้อย ที่จะช่วยดูแลผู้ที่อ่อนแอกว่า และ
หากมีการดาเนินการในลักษณะนี้ทั่วประเทศ ก็เชื่อว่าจะช่วยให้เด็กเล็กได้รับความปลอดภัยมากขึ้นใน
การบริโภคอาหารและลดปัญหาทางด้านสาธารณสุขลงได้อย่างมาก ต่อมาในปี 2549 จะเน้นการทา
กิจกรรมในลักษณะเครือข่ายให้มากขึ้น และจะส่งเสริมให้เกิดการเอื้ออาทรโรงเรียนระดับที่เล็กกว่า
ในลักษณะ “อย.น้อยสอนน้อง” โดยตั้งเป้าหมายไว้ว่า ในปี 2549 จะมีโรงเรียนระดับประถมศึกษา
ทั่วประเทศได้รับการเอื้ออาทรลักษณะ “อย.น้อย สอนน้อง” ไม่น้อยกว่า 5,000 โรงเรียน และ
จะกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาความปลอดภัยด้านอาหารในพื้นที่ โดยสนับสนุนให้ อย.น้อย ได้ดูงาน
สถานที่ ผ ลิ ตอาหารในชุม ชน เพื่อได้ เรียนรู้กรรมวิธีก ารผลิ ตและการควบคุม คุณภาพอาหารจาก
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ของจริง และยังเป็นการกระตุ้นให้ผู้ผลิตเกิดความตระหนักและพัฒนาปรับปรุงสถานที่ของตน และ
จะพัฒนาศักยภาพของ อย.น้อยให้สามารถตรวจประเมินโรงอาหารเพื่อพัฒนา โรงอาหารภายใน
โรงเรียนให้ถูกสุขลักษณะและจาหน่ายอาหารที่มีความปลอดภัย เพื่อลดการเกิดโรคอาหารเป็นพิษ
ภายในโรงเรียน (สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา, 2557)
จั งหวัดชัย นาท ได้ดาเนินการโครงการ อย.น้อย มาตั้งแต่ ปี พ.ศ.2546 เป็นต้นมา
ตามนโยบายของสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยสานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท
ร่วมกับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เขต 5 รวมถึงเทศบาลทุกแห่ง
จนถึงปัจจุบันได้มีดาเนินการสร้างเครือข่าย อย.น้อย โดยจัดให้มีโรงเรียนแกนนา อย.น้อย แบ่งเป็น
2 ระดับ ได้แก่ ระดับประถมศึ กษา จานวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนคงรักษ์ประชานุเคราะห์
โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย โรงเรียนอนุบาลหนองมะโมง และระดับมัธยมศึกษา จานวน 3 โรงเรียน
ได้แก่ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ และโรงเรียนหันคาพิทยาคม รวมทั้งสิ้น
6 โรงเรียน เพื่อให้ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคในโรงเรียน (อย.น้อย) มีการดาเนินการอย่างเข้มแข็งและ
ยั่ ง ยื น โดยมี แ กนน า อย.น้ อ ย หรื อ นั ก เรี ย นที่ เ ป็ น สมาชิ ก อย.น้ อ ย และได้ รั บ การคั ด เลื อ กจาก
ครู ที่ป รึกษา อย.น้ อย ให้ เป็ นตัว แทนในการสร้างเครือข่าย(ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท,
2557) และตั้งแต่ในปี 2555 เป็นต้นมา ได้มุ่งเน้นกิจกรรมรณรงค์เกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางโภชนาการ
แบบจีดีเอในกิจกรรม อย.น้อย โดยนาร่องในโรงเรียนแกนนาฯระดับมัธยมศึกษาในรูปแบบเดียวกัน
และสนับสนุนให้แกนนา อย.น้อย เป็นผู้นาในการปฏิบัติบทบาทเกี่ยวกับสั ญลักษณ์ทางโภชนาการ
แบบจีดีเอแก่สมาชิก อย.น้อย ในรูปแบบ อย.น้อย พี่สอนน้อง อย่างต่อเนื่อง
2.2 สัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบจีดีเอ
ความเป็นมาของการจัดทาสัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบจีดีเอ
เนื่องจากปัจจุบันภาวะโภชนาการเกินเป็นภัยต่อสุขภาพของประชาชน โดยเป็นสาเหตุ
ของการเกิด ภาวะอ้ว น ที่จ ะนาไปสู่โ รคไม่ติดต่อเรื้อรัง ได้แก่ โรคเบาหวาน ความดันโลหิ ตสู ง
โรคหัวใจ ซึ่งนับวันจะทวีความ รุนแรงมากยิ่งขึ้น จากแนวโน้มการบริโภคที่เปลี่ยนไปประชาชนมี
พฤติกรรมการบริโภคที่ไม่สมดุล บริโภค อาหารเกินความต้องการของร่างกาย บริโภคอาหารที่ให้
พลังงานสูง เช่น ไขมัน น้าตาล ประกอบกับบริโภค อาหารที่มีรสเค็มเพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่ง
ของมาตรการแก้ปัญหาพฤติกรรมการบริโภคของประชาชน สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ซึ่งเป็นหน่วยงานในการคุ้มครองผู้บริโภคได้เห็นความสาคัญในการให้ ข้อมูลของผลิตภัณฑ์อย่าง
เหมาะสมแก่ประชาชน และเป็นมาตรการในการป้องกันปัญหาภาวะโภชนาการ จึงกาหนดให้มีการ
ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 182) พ.ศ. 2541 เรื่องฉลากโภชนาการ เพื่อให้ข้อมูล และ
ความรู้คุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์อีกทั้งดาเนินการในการสนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้และ
สามารถนา “ฉลากโภชนาการ” ไปประยุกต์ใช้เป็น “เครื่องมือ” ในการวางแผนให้เกิดการบริโภค
อย่างสมดุล (สานักอาหาร, 2555)
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ความหมายของสัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบจีดีเอ
สานักอาหาร (2555) ได้ให้ความหมายของสัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบจีดีเอ ไว้ดังนี้
GDA ย่อมาจาก Guideline Daily Amounts หมายถึงการแสดงค่าพลังงาน
(กิโลแคลอรี) น้าตาล (กรัม) ไขมัน (กรัม) และโซเดียม (มิลลิกรัม) ในหนึ่งหน่วยบรรจุภัณฑ์ (ชิ้น ห่อ
ซอง) ของผลิตภัณฑ์อาหารในรูปแบบของสัญลั กษณ์ที่ แสดงบนฉลากนอกกรอบข้อมูลโภชนาการ
ที่เรียกว่า “สัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบ GDA” ซึ่งเป็นการแจ้งปริมาณพลังงานและสารอาหาร
ที่มีอยู่จริงในผลิตภัณฑ์อาหารต่อหนึ่งหน่วยบรรจุภัณฑ์โดย แสดงด้านหน้าบรรจุภัณฑ์ (Front-ofpack) และแสดงควบคู่กับฉลากโภชนาการที่เป็นการแสดงค่าพลังงานและสารอาหารต่อหนึ่งหน่วย
บริโภค (สานักอาหาร, 2555)
องค์ประกอบของสัญลักษณ์โภชนาการแบบจีดีเอ

ภาพที่ 2 องค์ประกอบของสัญลักษณ์โภชนาการแบบจีดีเอ
ที่มา: สานักอาหาร กระทรวงสาธารณสุข. แนวทางในการเรียนรู้ฉลากโภชนาการแบบ GDA
(นนทบุรี: สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา), 2.
จากภาพที่ 2 แสดงองค์ประกอบของสัญลักษณ์โภชนาการแบบจีดีเอ ประกอบด้วย 6
ส่วน ดังต่อไปนี้
1. “คุณค่าทางโภชนาการต่อ...” (เว้นไว้ให้แสดงปริมาณที่เข้าใจง่ายของหนึ่งหน่วย
บรรจุภัณฑ์ เช่น 1 ถ้วย 1 ซอง 1 กล่อง 1 ถุง 1 แท่ง) โดยแสดงเหนือรูปทรงกระบอก
2. “ควรแบ่งกิน...ครั้ง” (เว้นไว้ให้แสดงจานวนครั้งที่แนะนาให้กิน ที่คานวณได้จาก
ปริมาณหนึ่งหน่วยบรรจุภัณฑ์หารด้วยปริมาณหนึ่งหน่วยบริโภค) โดยแสดงไว้ใต้ข้อความ “คุณค่าทาง
โภชนาการต่อ...”
3. แสดงข้อความ “พลังงาน” “น้าตาล” “ไขมัน” และ “โซเดียม” ด้วยสีเดียวกัน
กับเส้นที่ขีดภายในรูปทรงกระบอก
4. แสดงค่าพลังงาน น้าตาล ไขมัน และโซเดียม เป็นค่าต่อหนึ่งหน่วยบรรจุภัณฑ์ที่
คานวณได้จากปริมาณหนึ่งหน่วยบริโภค คูณด้วยปริมาณจานวนหน่วยบริโภคการแสดงหน่วยของค่า
พลังงาน น้าตาล ไขมัน และโซเดียม ต้องแสดงดังนี้ คือหน่วยของพลังงานเป็น กิโลแคลอรี่, หน่วยของ
น้าตาลเป็น กรัม หรือ ก., หน่วยของไขมันเป็น กรัม หรือ ก. และหน่วยของโซเดียมเป็น มิลลิกรัม
หรือ มก.
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5. แสดงค่าพลังงาน น้าตาล ไขมัน และโซเดียม เป็นร้อยละ ดังนี้ คือค่าพลังงานเป็น
ร้อยละของพลังงาน 2,000 กิโลแคลอรี่ , ค่าน้าตาลเป็นร้อยละของน้าตาล 65 กรัม , ค่าไขมันเป็นร้อย
ละของไขมัน 65 กรัม และค่าโซเดียมเป็นร้อยละของโซเดียม 2,400 มิลลิกรัม
6. แสดงข้อความ “คิดเป็นร้อยละของปริมาณสูงสุดที่บริโภคได้ต่อวัน” ไว้ใต้รูป
ทรงกระบอก
รูปแบบของสัญลักษณ์โภชนาการแบบจีดีเอ

ภาพที่ 3 รูปแบบของสัญลักษณ์โภชนาการแบบจีดีเอ
ที่มา: สานักอาหาร กระทรวงสาธารณสุข. แนวทางในการเรียนรู้ฉลากโภชนาการแบบ GDA
(นนทบุรี: สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา), 6.
จากภาพที่ 3 แสดงรูปแบบของสั ญลั กษณ์โภชนาการแบบจีดีเอ ซึ่งประกอบด้ว ย
รูปทรงกระบอกหัวท้ายมนแนวตั้งเรียงติดกันจานวน 4 แท่ง เพื่อแสดงค่าพลังงาน น้าตาล ไขมันและ
โซเดียม ตามลาดับ โดยให้แสดงไว้ที่ส่วนหน้าของฉลากที่เห็นได้ง่ายและชัดเจน ส่วนเหนือของรูป
ทรงกระบอกแสดงข้อความ “คุณค่าทางโภชนาการ ต่อ ...(หน่วยบรรจุภัณฑ์) ” และ “ควรแบ่งกิน ....
ครั้ง” คือ จานวนครั้งที่แนะนาให้กินต่อหนึ่งหน่วยบรรจุภัณฑ์ สีของขอบทรงกระบอกให้แสดงสีใดสี
หนึ่ง ได้แก่ สีดาหรือสีน้าเงินเข้มหรือสีขาวและต้องตัดกับสีพื้นของฉลากสีพื้นภายในรูปทรงกระบอก
ต้องเป็นสีขาวเท่านั้นและเส้นขีดภายในรูปทรงกระบอกทุกเส้นให้เป็นเส้นสีดาหรือสีน้าเงินเข้มและ
ต้องเป็นสีเดียวกับสีตัวอักษร ที่แสดงภายในรูป ทรงกระบอก (สานักอาหาร, 2555)
5. ประเภทอาหารที่ต้องแสดงฉลากโภชนาการและสัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบ
จีดีเอ
อาหารส าเร็ จ รู ป ที่ พ ร้ อ มบริ โ ภคทั น ที บ างชนิ ด ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข
(ฉบับที่ 305) พ.ศ. 2550 เรื่องการแสดงฉลากของอาหารสาเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันทีบางชนิด ได้แก่
มันฝรั่งทอดกรอบหรืออบกรอบ, ข้าวโพดคั่วหรืออบกรอบ, ข้าวเกรียบหรืออาหารขบเคี้ยวชนิดอบ
พอง (Extruded snack) ขนมปังกรอบ แครกเกอร์หรือบิสกิต เวเฟอร์สอดไส้ สาหรับอาหารอื่น
ที่ไม่เข้าข่ายอาหารข้างต้นนี้ และมีความประสงค์จะแสดงฉลากโภชนาการแบบจีดีเอ ให้ปฏิบัติตาม
รูปแบบของประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารสาเร็จรูปที่พร้อมบริโภค
ทันทีบางชนิด (ฉบับที่ 2) ด้วย (สานักอาหาร, 2555)
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พลังงานและสารอาหารที่เกี่ยวข้องในฉลากโภชนาการแบบจีดีเอ
ฉลากโภชนาการแบบจีดีเอ ตามกฎหมายได้กาหนดให้แสดงค่าพลังงาน น้าตาล ไขมันและ
โซเดียม บริเวณฉลากด้านหน้าของบรรจุภัณฑ์ ซึ่งสารอาหารดังกล่าวมีความสาคัญต่อการเกิดปัญหา
ภาวะโภชนาการ ในปัจจุบัน หากได้รับปริมาณที่มากเกินความต้องการของร่ างกาย โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
1. พลั งงาน ซึ่งร่ างกายต้องการพลั งงานเพื่อการดารงชีวิตและการทากิจกรรมต่างๆ
ในชีวิตประจาวัน มีหน่วยเป็นกิโลแคลอรี และแต่ละคนก็มีความต้องการพลังงานในปริมาณที่แตกต่าง
กันไปขึ้นกับอายุ เพศ และความหนักเบาของกิจกรรมที่ ทา ได้แก่ วัยรุ่นและผู้ชายวัยทางาน ต้องการ
พลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่ ร่างกายจึงควรได้รับพลังงานจากอาหารให้สมดุลกับความต้องการ
พลังงาน เพราะหากได้รับมากเกินไป พลังงานส่วนเกินจะเปลี่ยนเป็นไขมันเก็บสะสมในส่วนต่างๆ ของ
ร่างกาย และทาให้อ้วนได้ แต่เพื่อสะดวกในการคานวณได้กาหนดปริมาณพลังงานสูงสุดที่ควรได้รับต่อ
วัน เท่ากับ 2,000 กิโลแคลอรี่ (Thai RDI) ซึ่งอาหารที่ให้พลังงาน ได้แก่ อาหารที่มีสารอาหาร
ประเภท คาร์ โบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน ซึ่งจะให้ พลั งงานแตกต่างกันไป ได้แก่ ไขมัน 1 กรัม
ให้ พลั งงาน 9 กิโ ลแคลอรี่ คาร์ โ บไฮเดรต 1 กรัม ให้ พลั งงาน 4 กิโ ลแคลอรี โปรตีน 1 กรั ม
ให้พลังงาน 4 กิโลแคลอรี่
2. น้าตาล เป็นคาร์โบไฮเดรตรูปหนึ่งที่ให้พลังงานแก่ร่างกาย โดยน้าตาล 1 ช้อนชา (4 กรัม)
ให้พลังงาน 15 กิโลแคลอรี่ แต่หากรับประทานมากเกินไป จะทาให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพได้ เช่น ฟันผุ
โรคเบาหวาน และโรคอ้ว น เป็น ต้น ดังนั้นเพื่อการมีสุ ขภาพที่ดีจึงแนะนาให้ บริโ ภคน้าตาลได้ใน
ปริมาณสูงสุด ไม่เกินวันละ 65 กรัม ซึ่งน้าตาลในที่นี้ รวมน้าตาลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ เช่น น้าตาล
แลคโตสในนม น้าตาล ฟรุกโตสในผักผลไม้ และน้าตาลที่เติมเข้าไปในอาหารหรือเครื่องดื่มต่างๆ
3. ไขมันเป็นสิ่งจาเป็นต่อร่างกาย ซึ่งร่างกายต้องการเพื่อใช้เป็นแหล่งพลังงานของร่างกาย
นอกจากนี้ยังช่วยป้องกันอวัยวะภายในต่างๆ ไม่ให้ถูกกระแทก และช่วยให้ร่างกายอบอุ่น ช่วยดูดซึม
วิ ต ามิ น เอ วิ ต ามิ น ดี วิ ต ามิ น อี วิ ต ามิ น เค และสร้ า งฮอร์ โ มนต่ า งๆ ที่ ส าคั ญ ต่ อ ร่ า งกาย แต่ ห าก
รับประทานมากเกินไป จะก่อให้เกิดผลเสียต่อร่างกายได้ เช่น โรคอ้วน โรคไขมันในเลือดสูง โรคความ
ดันโลหิตสูง เป็นต้น
ไขมันที่พบในอาหาร แบ่งออกเป็น ไขมันอิ่มตัว และไขมันไม่อิ่มตัว รายละเอียด ดังนี้
1. ไขมั น อิ่ ม ตั ว เป็ น ไขมั น ที่ ท าให้ เ กิ ด ผลเสี ย ต่ อ ร่ า งกาย เพราะท าให้ ร ะดั บ
โคเลสเตอรอล ในเลือดเพิ่มขึ้น พบในไขมันที่มาจากสัตว์ เช่น ไขมันหมู ไขมันนม เนย ครีม หนังเป็ด
หนังไก่ และไขมันจากพืชบางชนิด คือ น้ามันมะพร้าว กะทิ และน้ามันปาล์ม
2. ไขมันไม่อิ่มตัว ควรเลือกรับประทานไขมันชนิดนี้แทนไขมันอิ่มตัว เพราะช่วยลด
ระดับโคเลสเตอรอลในเลือด พบในไขมันที่มาจากพืช เช่น น้ามันราข้าว น้ามันมะกอก น้ามันถั่วเหลือง
น้ามันข้าวโพด น้ามันเมล็ดดอกทานตะวัน น้ามันดอกคาฝอย น้ามันงา และพบได้มากในน้ามันปลา
ไขมันทุกชนิดในปริมาณ 1 กรัม ให้ พลังงาน 9 กิโลแคลอรี่ ซึ่งเมื่อเทียบกับโปรตีน
และคาร์โบไฮเดรตจะให้พลังงานเพียง 4 กิโลแคลอรี่ต่อกรัม

19
ดังนั้นไขมันจึงเป็นสารอาหารที่ให้พลังงานสูง การรับประทานไขมันในปริมาณมากเกินไป
ไม่ว่าชนิดไหนทาให้ได้รับพลังงานมากเกินความต้องการ และส่งผลให้เกิดโรคต่างๆ ตามมาได้ ดังนั้น
เพื่อการมีสุขภาพที่ดีจึงแนะนาให้บริโภคไขมันได้ในปริมาณสูงสุดไม่เกินวันละ 65 กรัม
4. โซเดียม เป็นสารอาหารในกลุ่มเกลือแร่ ช่วยรักษาสมดุลของของเหลว และช่วยรักษา
ความเป็นกรดด่าง ภายในร่างกาย โซเดียมเป็นส่วนประกอบของเกลือ ซึ่งโซเดียมคลอไรด์ หรือเกลือ
แกง เป็นสารที่ให้ความเค็มในเครื่องปรุงรส ต่างๆ เช่น น้าปลา ซอสปรุงรส ซีอิ๊วขาว เต้าเจี้ยว ผงปรุง
รสอาหาร เป็นต้น และยังใช้ในการถนอมอาหาร ประเภทหมักดอง เช่น ผักผลไม้ดอง ไข่เค็ม ปลาร้า
ปลาเค็ม เนื้อเค็มต่างๆ กะปิ เป็นต้น หรืออยู่ในรูปอื่นๆ เช่น ผงชูรส (โมโนโซเดียมกลูตาเมต) ผงฟู
(โซเดียมไบคาร์ บอเนต) ที่ใช้ในการทาขนมปัง คุกกี้ต่างๆ ขนมอบกรอบ และอาหารกึ่งสาเร็จรูป
หากได้รับโซเดียมมากเกินไป อาจก่อให้เกิดโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ และโรคไต ดังนั้นเพื่อการ
มี สุ ข ภาพที่ ดี จึ ง แนะน าให้ บ ริ โ ภคโซเดี ย มแต่ น้ อ ยหรื อ บริ โ ภคได้ ใ นปริ ม าณสู ง สุ ด ไม่ เ กิ น 2,400
มิลลิกรัมต่อวัน หรือ 2.4 กรัมต่อวัน (สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา, 2553)
ปริมาณพลังงานและสารอาหารที่เป็นร้อยละของปริมาณสูงสุดที่บริโภคได้ต่อวัน ได้แก่
ค่าพลังงานเป็นร้อยละของพลังงาน 2,000 กิโลแคลอรี, ค่าน้าตาลคิดเป็นร้อยละของน้าตาล 65 กรัม,
ค่าไขมันคิดเป็นร้อยละของไขมัน 65 กรัม และค่าโซเดียมคิดเป็นร้อยละของโซเดียม 2,400 มิลลิกรัม
(สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา, 2553)
ประโยชน์ของการแสดงสัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบจีดีเอ ดังนี้
1. ผู้บริโภคสามารถสังเกตการณ์แสดงข้อมูลโภชนาการได้ง่าย เนื่องจากมีการแสดง
สัญลักษณ์จีดีเออยู่ด้านหน้าผลิตภัณฑ์ (Front-of-Pack) ควบคู่กับการแสดงฉลากโภชนาการ
2. แสดงข้อมูลโภชนาการอย่างตรงไปตรงมา ไม่ทาให้ผู้บริโภคสับสน และเข้าใจง่าย
กว่ากรอบข้อมูลโภชนาการ
3. สามารถเปรียบเทียบคุณค่าทางโภชนาการของผลิ ตภัณฑ์เดียวกันได้ทันทีจาก
ตัวเลข
4. ส่งเสริมให้ผู้บริโภครับผิดชอบตัวเองในด้านสุขภาพและการบริโภคอาหารสมดุล
5. ผู้บริโภคเปรียบเทียบข้อมูลได้ง่ายขึ้น ก่อนตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและสามารถ
เลื อกบริ โ ภคอาหารที่ห วาน มัน เค็ม ลดลง ทาให้ ผู้ ผ ลิ ตพยายามพั ฒ นาผลิ ตภัณฑ์ ที่มีคุณ ค่าทาง
โภชนาการที่ดีขึ้น
ความเข้าใจเกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบจีดีเอ
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา จึงได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่
182) พ.ศ. 2541 เรื่องฉลากโภชนาการ ซึ่งเป็นมาตรการทางกฎหมายแบบสมัครใจและต่อมาไดมี
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่305) พ.ศ.2550 และ พ.ศ.2554 เรื่องการแสดงฉลากของ
อาหารสาเร็จรูปที่พรอมบริโภคทันทีบางชนิด ซึ่งเป็นมาตรการทางกฎหมายแบบบังคับ กาหนดให้
ขนมขบเคี้ยวบางชนิด ไดแก มันฝรั่งทอดหรืออบกรอบ ข้าวโพดคั่วทอดหรื ออบกรอบ ข้าวเกรียบหรือ
อาหารขบเคี้ยวชนิดพอง ขนมปังกรอบหรือแครกเกอรหรือบิสกิต และเวเฟอร์สอดไส เป็นอาหารที่

20
ต้องแสดงค่าพลังงาน น้าตาล ไขมัน และโซเดียมตามแบบจีดีเอ เพื่อให้ผู้บริโภคใช้เป็นเครื่องมือในการ
เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับสุขภาพและความต้องการของร่างกายอย่างมีประสิทธิภาพ (จุรีรัตน์
ห่อเกียรติ, 2557: 1) และได้มีแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงฉลากโภชนาการให้เข้าใจง่ายขึ้น
โดยปรับเปลี่ยนให้อยู่ในรูปแบบของฉลากโภชนาการแบบจีดีเอบนฉลากนอกกรอบข้อมูลโภชนาการ
ซึ่งสามารถอธิบ ายหลั กการและวิธีการอ่านฉลากโภชนาการแบบจีดีเอ เพื่อให้เกิดความเข้าใจต่อ
สัญลักษณ์ทางโภชนาการ โดยพิจารณาจานวนหน่ว ยบริโ ภคต่อถุงเพื่อดูว่าถุงนี้ควรแบ่งกินกี่ครั้ง ,
พิจารณาว่าหากรับประทานทั้งหมดถุงนี้ จะได้พลังงาน น้าตาล ไขมัน และโซเดียมในปริมาณเท่าไร
และควรจากัดการบริโภคพลังงาน น้าตาล ไขมัน และโซเดียม ในแต่ละวันไม่ควรเกิน 100% ของ
ปริมาณอาหารที่ควรบริโภคในแต่ละวัน
2.3 บทบาทของแกนนา อย.น้อย
กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
ได้กาหนดมาตรฐานการดาเนินงานของ อย.น้อย โดยแบ่งเป็น 7 ด้าน ได้แก่ บทบาทด้านโครงสร้าง
ชมรม/ชุมนุม และองค์ประกอบ ด้านกิจกรรมเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และรณรงค์ ด้านการตรวจสอบ
ฉลาก ด้านกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ด้านกิจกรรมบูรณาการสู่การเรียนการสอน ด้านการสนับสนุน
ชมรม/ชุมนุม อย.น้อยและด้านกิจกรรมพิเศษอื่นๆ
ในการศึกษานี้ ผู้ วิจั ย ได้น าเกณฑ์ประเมิ นมาตรฐานการดาเนินงานของแกนนา อย.น้อย
ของสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ดังกล่าวข้างต้น มาปรับใช้กับการ
ปฏิบัติบทบาทเกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบจีดีเอ ของแกนนา อย.น้อย ระดับมัธยมศึกษา
จังหวัดชัย นาท โดยแบ่งเป็ น 5 ด้าน โดยตัดในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับสัญลักษณ์ทางโภชนาการ
แบบจีดีเอ ซึ่งได้แก่ บทบาทด้านโครงสร้างชมรม/ชุมนุม และองค์ประกอบ และผู้วิจัยได้นากิจกรรม
ย่อยในบทบาทด้านการสนับสนุนชมรม/ชุมนุม อย.น้อยไปเพิ่มเติมในบทบาทด้านกิจกรรมพิเศษอื่นๆ
จึงได้การปฏิบัติบทบาทที่นามาศึ กษาในครั้งนี้ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และ
รณรงค์ (ประกอบด้วยการพูดหน้าเสาธง การจัดเสียงตามสาย การจัดป้ายนิเทศให้ความรู้ เช่น บอร์ด
การจั ดทาเอกสารเผยแพร่ การจัดนิทรรศการและแสดงผลงานและการเดินรณรงค์ ) ด้านการ
ตรวจสอบฉลากขนมขบเคี้ยวในโรงเรียน (ประกอบด้วยการตรวจสอบฉลากขนมขบเคี้ยวในโรงเรียน)
ด้านการส่งเสริมสุขภาพ (ประกอบด้วยการสารวจพฤติกรรมการบริโภคของนักเรียนการสารวจและ
ดู แ ลสุ ข อนามั ย นั ก เรี ย น
การส่ ง เสริ ม การจั ด ท าโครงงานแก้ ไ ขปั ญ หาสุ ข ภาพในโรงเรี ย น)
ด้านการบูรณาการสู่การเรีย นการสอน (ประกอบด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สุขศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน) และด้านกิจกรรมพิเศษอื่นๆ (ประกอบด้วยการสร้างเครือข่ายโรงเรียน อย.น้อย
การขยายผลสู่ชุมชน กิจกรรม อย.น้อย สอนน้องและกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นสุขภาพ)
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ส่วนที่ 3 รายงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ในการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้จัดแบ่งประเภทของงานวิจัย ดังต่อไปนี้
1. สัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบจีดีเอ
1.1 ในต่างประเทศ
การศึกษาของประไพศรี ศิริจักรวาล ในปี 2550 ได้การทบทวนเอกสารและงานวิจัย
ที่เกี่ย วข้องกับฉลากโภชนาการและสั ญลักษณ์โภชนาการในต่างประเทศ (ประไพศรี ศิ ริจักรวาล,
2550: 1-9) ไว้ดังนี้
1.1.1 ในสหราชอาณาจักร (UK) โดย European Heart Network ปี 2003
จากงานวิจัยเกี่ยวกับฉลากโภชนาการทั้งหมด 129 ฉบับ พบว่า สิ่งที่ประชาชนไม่เข้าใจเมื่ออ่านข้อมูล
โภชนาการจากฉลากโภชนาการ คือ ร้อยละของพลังงาน และประชาชนไม่สนใจร้อยละของปริมาณ
สารอาหารที่แนะนาต่อวัน ซึ่ง Food Standards Agency (FSA) ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล
สหราชอาณาจักร (UK) ให้ทาการศึกษาเรื่องนี้ พบว่า รูปแบบสัญลักษณ์ไฟจราจรของทาง FSA ทาให้
เกิดความเข้าใจและการนาไปใช้มากกว่ารายการสัญลักษณ์ข้อมูลเชิงตัวเลขของทาง GDA (Guideline
Daily Amounts) โดยกลุ่มบริษัทอาหาร ซึ่งมีข้อบกพร่อง ในการแยกระดับปริมาณสารอาหารระหว่าง
high medium และ low จึงทาให้ผู้บริโภคพบปัญหาไม่สามารถเลือกอาหารเพื่อสุขภาพอย่างง่ายและ
รวดเร็วได้ แต่อย่างไรก็ตาม กลุ่มผู้ผลิตอาหารในสหราชอาณาจักรบางกลุ่ม ได้ทาสัญลักษณ์โภชนาการที่
แตกต่างออกไปจากที่ทางรัฐบาลแนะนา โดยเป็นการแข่งกัน ของรายการสัญลักษณ์โภชนาการบน
ด้านหน้าของบรรจุภัณฑ์อาหาร ระหว่าง สัญลักษณ์ไฟจราจรของทาง Food Standards Agency
(FSA) และ รูปแบบสัญลักษณ์ Guideline Daily Amounts (GDA) ซึ่งพัฒนาโดย Institute of
Grocery Distribution (IGD) และกลุ่มผู้ผลิตอาหารและผู้ค้ารายย่อย ซึ่งจากการสารวจศึกษาความเห็น
ของกลุ่มผู้บริโภคพบว่า การแสดงข้อมูลนั้นควรที่จะเป็นไปในรูปแบบเดียวกัน และรายงานการศึกษา
ในปัจจุบันก็ได้แสดงให้เห็นว่ารูปแบบสัญลักษณ์ ไฟจราจรของทาง FSA นั้น สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้
มากกว่ารูปแบบสัญลักษณ์ Guideline Daily Amounts (GDA) ในการคัดเลือกอาหารเพื่อสุขภาพ
1.1.2 ใน British Market Research Bureau (BMRB) ได้รับมอบหมาย
จาก Food Standards Agency (FSA) ให้จัดการประชุมทั่วประเทศ เพื่อดูแบบแผนมาตรฐาน
อาหารของสาธารณะชน โดยในปี 2009 เน้นเรื่องผู้บริโภคกับการใช้ฉลากโภชนาการหน้าบรรจุ ภัณฑ์
(Front of Pack (FoP) Nutrition Labeling) โดยจัดขึ้นที่ประเทศอังกฤษและสกอตแลนด์ โดยทา
การสารวจทัศนคติของผู้บริโภคต่อฉลากโภชนาการหน้าบรรจุภัณฑ์และศึกษาความตระหนัก และ
ความเข้าใจของผู้บริโภคต่อฉลากโภชนาการหน้าบรรจุภัณฑ์แบบต่างๆ ได้แก่ monochrome GDA,
pastel GDA และtraffic light label with text high medium and low, including nutritional
value และนอกจากนี้ British Medical Association ได้ให้การสนับสนุนอย่างเป็นทางการใน
ความคิดที่ใช้ฉลากสัญญาณไฟจราจรบนผลิตภัณฑ์ด้านหน้าของบรรจุภัณฑ์อาหาร
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1.1.3 ในประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ก็มีแนวคิดที่จะดาเนินการ
ให้มีสัญลักษณ์โภชนาการบนบรรจุภัณฑ์อาหาร เพื่อช่วยให้ ผู้บริโภคสามารถเลือกอาหารได้อย่าง
ถูกต้อง แสดงเป็นกราฟและเปอร์เซ็นต์
1.2 ในประเทศไทย
จากการศึกษาของจุรีรัตน์ ห่ อเกียรติและคณะ ได้ ทาการศึกษาความคิดเห็นของ
ผู้บริโภคเกี่ยวกับการแสดงข้อมูลเพิ่มเติมในฉลากโภชนาการ ด้วยการสุ่มตัวอย่างจากผู้บริโภคที่มา
เลือกซื้ออาหารในห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล จานวน 400 คน ผลการศึกษา
พบว่ากลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 99.8) เห็นด้วยที่จะให้มีการแสดงข้ อมูล เพิ่มเติมจากฉลาก
โภชนาการเดิม และมีความเห็นในระดับมากที่จะให้มีการบังคับใช้ฉลากโภชนาการ ในรูปแบบใหม่ที่มี
การเพิ่ ม เติ ม ข้ อ มู ล โภชนาการในทุ ก ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหาร (4.43±0.86) โดยเห็ น ด้ ว ยในระดั บ มาก
ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p-value>0.05) ระหว่างฉลากโภชนาการในรูปแบบจีดีเอ
(Guideline Daily Amounts) (3.80±0.97) และรูปแบบวงกลมหนึ่งหน่วยบริโภค (3.72±0.97) (จุรี
รัตน์ ห่อเกียรติและคณะ, 2555: 70-78)
การศึกษาของจิราภรณ์ ยอดเถื่อนและคณะ ได้ทาการศึกษาสถานการณ์การใช้ฉลาก
โภชนาการแบบ GDA ของประเทศไทย พ.ศ.2555 โดยสารวจข้อมูลการรู้จัก ความเข้าใจ และ
การประยุกต์ใช้ฉลากโภชนาการแบบ GDA ของกลุ่มตัวอย่างประชากร 2,000 ตัวอย่างในประเทศไทย
(ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและกรุงเทพมหานคร) จากผลการสารวจ
ข้อมูลจาแนกสถานการณ์เป็น 3 ด้าน คือ ด้านการรู้จักฉลากโภชนาการแบบ GDA ด้านความเข้าใจ
ฉลากโภชนาการแบบ GDA ด้านประยุกต์ใช้ฉลากโภชนาการแบบ GDA ดังนี้ คือ ประชากรตัวอย่าง
ส่วนใหญ่ยังไม่รู้จักฉลากโภชนาการแบบ GDA จานวน 1,037 คน (ร้อยละ 51.9) และรู้จักฉลาก
โภชนาการแบบ GDA จานวน 963 คน (ร้อยละ 48.1) อีกทั้งพบว่าประชากรตัวอย่างส่วนใหญ่เข้าใจ
ฉลากโภชนาการแบบ GDA จานวน 1,265 คน (ร้อยละ 63.3) และไม่เข้าใจฉลากโภชนาการแบบ
GDA จานวน 963 คน (ร้อยละ 36.7) และประชากรตัวอย่างส่วนใหญ่สามารถประยุกต์ใช้ฉลาก
โภชนาการแบบ GDA ได้ จานวน 1,049 คน (ร้อยละ 52.4) และไม่ประยุกต์ใช้ฉลากโภชนาการแบบ
GDA จานวน 951 คน (ร้อยละ 47.6) (จิราภรณ์ ยอดเถื่อนและคณะ, 2555: 17-25)
การศึกษาของวรลักษณ์ อนันตกูล ได้ทาการศึกษาการรับรู้ ความรู้และพฤติกรรม
การบริ โภคขนมขบเคี้ย วที่แสดงฉลากโภชนาการแบบจีดีเอ ของนักเรียนในจังหวัดราชบุรี จานวน
468 คน ในปี 2557 ซึ่งพบว่า กลุ่มตัวอย่าง เคยรับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับฉลากโภชนาการแบบจี
ดีเอ มากที่สุด (ร้อยละ 88.2) โดยได้รับทราบข้อมูลบนซองขนมมากที่สุ ด ร้อยละ 74.1 รองลงมาได้แก่
โทรทัศน์และกิจกรรมของโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 38.5 และ 27.4 ตามลาดับ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
ความรู้ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 57.7 (ค่าเฉลี่ย = 74.57 SD = 0.178) และมีพฤติกรรมการบริโภคที่
ถูกต้อง อัน ดับ แรก คือ ไม่เคยเลื อกซื้อหรือรับประทานขนมขบเคี้ยวตามคาโฆษณา ร้อยละ 22.4
รองลงมาได้แก่ไม่เคยเลือกรับประทานขนมขบเคี้ยวมากกว่าผลไม้ และอ่านฉลากโภชนาการแบบ GDA
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ก่อนตัดสินใจเลือกซื้อหรือบริโภคขนมขบเคี้ยวร้อยละ 17.9 และร้อยละ 17.5 ตามลาดับ (วรลักษณ์
อนันตกูล, 2557: 4-5)
จากการศึกษาของอรทัย ใจบุญและคณะ ได้ทาการศึกษาความรู้และความแตกฉาน
ด้านสุขภาพเรื่องฉลากโภชนาการแบบ GDA ของนักเรียนชั้นมั ธยมศึกษา จังหวัดน่าน ซึ่งพบว่า
ประมาณครึ่งหนึ่งของนักเรียน (ร้อยละ 56.3) มีความรู้เรื่องฉลากโภชนาการแบบ GDA ในระดับไม่ดี
และมีเพียงร้อยละ 4.6 เท่านั้นที่มีความรู้ระดับดี (อรทัย ใจบุญและคณะ, 2557)
การศึกษาของรุจิรา ปัญญาและหทัยกาญจน์ เชาวนพูนผล ได้ทาการศึกษาผลของ
การให้ความรู้เรื่องฉลากโภชนาการต่อความรู้ พฤติกรรมและทัศนคติในนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย จังหวัดพะเยา พบว่าการให้ความรู้เรื่องโภชนาการและฉลากโภชนาการ ทาให้นักเรียนมีความรู้
เกี่ยวกับโภชนาการและสัญลักษณ์โภชนาการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p-value < 0.05)
(รุจิรา ปัญญาและหทัยกาญจน์ เชาวนพูนผล, 2557)
การศึกษาของสานักอาหาร สานักงานคณะกรรมการอาหารยา ได้ทาศึกษาความ
เข้าใจและการใช้ฉลากโภชนาการหน้าบรรจุภัณฑ์ (Front-of-pack labeling) ของประชาชนไทย
พบว่ากลุ่มที่ได้รับความรู้จากการเรียนหรืออบรม มีความสามรถในการใช้ฉลากโภชนาการหน้าบรรจุ
ภัณฑ์ GDA + สีเขียวมากที่สุด (ร้อยละ 69) (สานักอาหาร สานักงานคณะกรรมการอาหารยา, 2558;
31)
จากงานวิ จั ย ข้ า งต้ น จะเห็ น ได้ ว่ า ในต่ างประเทศและในประเทศไทย ได้ ใ ห้
ความสาคัญกับการแสดงสัญลักษณ์โภชนาการแบบจีดีเอเป็นอย่างมาก และพบว่าผู้บริโภคเห็นด้วย
มากที่จะให้มีการบังคับใช้ฉลากโภชนาการ ในรูปแบบใหม่ที่มีการเพิ่มเติมข้อมูล โภชนาการในทุก
ผลิตภัณฑ์อาหาร และประชากรตัวอย่างส่วนใหญ่ยังไม่รู้จักฉลากโภชนาการแบบ GDA แต่เมื่อที่ได้รับ
ความรู้จากการเรียนหรืออบรม ทาให้กลุ่มตัวอย่าง มีความสามารถในการใช้ฉลากโภชนาการหน้า
บรรจุภัณฑ์ GDA มากขึ้น สาหรับงานวิจัยนี้จึง ศึกษาเกี่ยวกับ สัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบจีดีเอ
ทั้งในแกนนา อย.น้อย และสมาชิก อย.น้อย ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดชัยนาท
6.2 แกนนา อย.น้อย กับสัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบจีดีเอ
6.2.1 ในประเทศไทย
การศึกษาของจุรีรัตน์ ห่อเกียรติและคณะ ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้และ
ความเข้าใจเกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบ GDA บนฉลากขนมขบเคี้ยว: กรณีศึกษา อย.น้อย
ซึ่ ง กลุ่ ม ตั ว อย่ า งในการศึ ก ษาคื อ ครู แ ละนั ก เรี ย นที่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการ อย.น้ อ ย จ านวน 415 คน
ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ z-test และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน พบว่ากลุ่มตัวอย่าง
ร้อยละ62.2 มีการรับรู สัญลักษณ์ ทางโภชนาการแบบ GDA อยู่ ในระดับปานกลาง และพบว่า
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งร้ อ ยละ 48.4 และร้ อ ยละ 45.8 มี ค วามเข้า ใจสั ญ ลั ก ษณ์ ท างโภชนาการแบบ GDA
อยู่ในระดับปานกลางและระดับมาก ตามลาดับ ส่วนกลุ่มตัวอย่าง มีเพียงร้อยละ 5.8 มีความเข้าใจ
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เกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบ GDA อยู่ในระดับน้อย อีกทั้งพบว่าปัจจัยด้านการศึกษา มีผล
ต่อความเข้ าใจเกี่ ย วกั บ สั ญลั ก ษณ์ท างโภชนาการแบบ GDA ส่ ว นปัจจั ยด้ านเพศและอายุ
ไม่มีความสัมพันธ์ต่อการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบ GDA และ
ความสัมพันธ์ของการรั บรู้และความเข้าใจสัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบ GDA มีความสัมพันธ์
ค่อนข้างน้อย (r = 0.344) ในทิศทางบวกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ99 โดย
การรับรู้เรื่องสัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบGDA ที่เพิ่มมากขึ้นส่งผลต่อความเข้าใจเรื่องสัญลักษณ์ทาง
โภชนาการแบบGDA เพิ่มขึ้นด้วย (จุรีรัตน์ ห่อเกียรติและคณะ, 2554: 28-36)
การศึกษาของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท (2555) ได้ศึกษาความรู้และ
ความเข้าใจเกี่ยวกับฉลากโภชนาการแบบจีดีเอ หรือฉลากหวาน มัน เค็ม บนฉลากขนมขบเคี้ยว :
กรณีศึกษา อย.น้อย ในปีการศึกษา 2555 จานวน 318 คน ซึ่งพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง (ร้อยละ 71.7) มีอายุ 14 ปี ร้อยละ 59.4 กาลังศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 4 ร้อยละ 100.0
มีผ ลการเรีย นระหว่าง 2.01-3.00 ร้อยละ 60.1 มีความรู้เกี่ยวกับฉลากโภชนาการแบบจีดีเอ
บนฉลากขนมขบเคี้ยวของสมาชิก อย.น้อย จังหวัดชัยนาท โดยภาพรวมอยู่ระดับต่า (คะแนนเฉลี่ย =
1.90, SD= 0.69) และมีความเข้าใจเกี่ยวกับฉลากโภชนาการแบบจีดีเอ บนฉลากขนมขบเคี้ยวของ
สมาชิก อย.น้อย จังหวัดชัยนาท โดยภาพรวมอยู่ระดับต่า (คะแนนเฉลี่ย =2.98 , SD= 1.34)
จากงานวิจัยข้างต้น จะเห็นได้ว่าแกนนา อย.น้อย มีระดับการรับรู้ และความเข้าใจ
เกี่ย วกับ สั ญลักษณ์ทางโภชนาการแบบจีดีเอ บนฉลากขนมขบเคี้ยว อยู่ระดับปานกลาง และ
ในปี 2555 แกนนา อย.น้อย จังหวัดชัยนาท มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับฉลากโภชนาการแบบ
จีดีเอ บนฉลากขนมขบเคี้ยว โดยภาพรวมยังคงอยู่ระดับต่า เนื่องจากเป็นช่วงก่อนที่จะเริ่มมุ่งเน้น
ดาเนินกิจกรรมเกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบจีดีเอ ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข
สาหรับงานวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นให้เกิดกิจกรรมเกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบจีดีเอมากขึ้น โดยให้
แกนนา อย.น้อย เป็นผู้ส่งต่อความรู้สู่สมาชิก อย.น้อย และศึกษาผลจากการดาเนินกิจกรรมดังกล่าว
จากแกนนา อย.น้อย ต่อไป
6.3 งานวิจัยอื่นๆ
การศึกษาของกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
(2552) ศึกษาผลการวิจัยและประเมินผลโครงการ อย.น้อย ปี 2552 ในประเด็นผลการประเมินการ
ใช้คู่มือ อย.น้อย พบว่า การใช้คู่มือบูรณาการความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ พบว่า มีการนาร่องการใช้
คู่มือบูรณาการความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพสู่การเรียนการสอนในโรงเรียน 4 ภาคๆ ละอย่างน้อย
100 โรงเรียน รวมไม่น้อยกว่า 400 โรงเรียนผลการประเมินบรรลุผลตามเป้าหมายของโครงการ และ
ในประเด็นผลการประเมินกิจกรรม อย.น้อย พบว่าการจัดกิจกรรมที่มีการบูรณาการกับโครงการ
ที่กระทรวงสาธารณสุขรับผิดชอบ พบว่า กลุ่มโรงเรียนตัวอย่างที่ดาเนินกิจกรรม อย.น้อย ทุกแห่ง
(25 แห่ง) ร้อยละ 100 มีการบูรณาการโครงการที่กระทรวงสาธารณสุขรับผิดชอบกับกิจกรรม
อย.น้อย โดยที่กลุ่มนักเรียน อย.น้อย มีการดาเนินการอย่างน้อยที่สุด 1 โครงการ/กิจกรรม ผลการ
ประเมินบรรลุผลตามเป้าหมายของโครงการที่ร้อยละ 90
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การศึกษาของฉวีวรรณ ชมพูเขา (2554) ศึกษาบทบาทของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล จังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่า เพศและอายุ ไม่มีความสัมพันธ์กับ
บทบาทหน้าที่การปฏิบัติงานด้านวิชาการ โดยการให้สุขศึกษาประชาสัมพันธ์ วิชาการ การฝึกอบรม
วิทยากร บรรยาย ให้ความรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อีกทั้งพบว่าความรู้ ไม่มีความสัมพันธ์กับบทบาท
ที่ปฏิบัติจริงของเจ้าหน้าที่สถานีอนามัย
จากงานวิจัยข้างต้น จะเห็นได้ว่าการปฏิบัติบทบาทของกลุ่มตัวอย่าง มีความสัมพันธ์
กับ ปั จ จั ย ต่างๆ ที่เ กี่ย วข้อ งแตกต่างกั นไป ส าหรับ งานวิ จัยนี้จึง ศึกษาความสั มพันธ์ ของปั จจัยน า
ปั จ จั ย เอื้อ และปั จ จั ย เสริ ม กับ บทบาทที่เ กี่ยวข้อ งกั บสั ญลั ก ษณ์ โ ภชนาการแบบจีดี เอของแกนน า
อย.น้อย
จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและรายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ว่า สัญลักษณ์
ทางโภชนาการแบบจีดีเอ ถึงแม้จะเป็นเรื่องใหม่แต่นับว่าเป็นเรื่องสาคัญมาก อีกทั้งแกนนา อย.น้อย
เป็นกลุ่มนักเรียนที่มีความพร้อมต่อการเรียนรู้และยังสามารถเผยแพร่องค์ความรู้ดังกล่าวสู่สมาชิก
อย.น้อย ต่อไปได้ จึงนามาสู่การศึกษาบทบาทเกี่ยวกับสัญลักษณ์โภชนาการแบบจีดีเอของแกนนา
อย.น้อย รวมถึงผลกระทบต่อสมาชิก อย.น้อย และความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยนา ปัจจัยเอื้อแล ะ
ปัจจัยเสริมกับบทบาทเกี่ยวกับสัญลักษณ์โภชนาการแบบจีดีเอของแกนนา อย.น้อย

บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจัย
งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาบทบาทเกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบจีดีเอของ
แกนน า อย.น้ อ ย ผลกระทบต่ อ สมาชิ ก อย.น้ อย และความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งปั จ จั ย น า ปั จ จั ย เอื้อ และ
ปัจจัยเสริมกับบทบาทเกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบจีดีเอของแกนนา อย.น้อย มีวิธีดาเนินการวิจัย

ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

รูปแบบการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล

1. รูปแบบกำรวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจ (Survey research) โดยทาการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ
เพื่อศึกษาบทบาทเกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบจีดีเอของแกนนา อย.น้อย ระดับมัธยมศึกษา
จั ง หวั ด ชัย นาท และศึ ก ษาผลกระทบต่ อสมาชิ ก อย.น้ อย อี ก ทั้ง ศึ ก ษาหาความสั ม พั น ธ์ร ะหว่ า ง
ปัจจัยนา ปัจจัยเอื้อและปัจจัยเสริมกับบทบาทเกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบจีดีเอของ
แกนนา อย.น้อยที่ส่งผลกระทบต่อสมาชิก อย.น้อย
2. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
ประชากรของการศึกษา คือ แกนนา อย.น้อย และสมาชิก อย.น้อย ในปีการศึกษา 2557
จากโรงเรียนแกนนา อย.น้อย ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดชัยนาท จานวน 2 กลุ่ม ดังนี้
แกนนา อย.น้อย จานวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จานวน
90 คน โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ จานวน 50 คน และโรงเรียนหันคาพิทยาคม จานวน 80 คน
รวมทั้งสิ้น 220 คน
สมาชิก อย.น้อย จานวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จานวน
1,130 คน โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ จานวน 590 คน และโรงเรียนหันคาพิทยาคม จานวน 540 คน
กลุ่มตัวอย่าง คือ สมาชิก อย.น้อย จากโรงเรียนแกนนา อย.น้อย ระดับมัธยมศึกษา จังหวัด
ชัยนาท จานวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ และโรงเรียน
หันคาพิทยาคม ซึ่งผ่านขั้นตอนในการสุ่มตัวอย่างแบบมีระบบ (Systematic random sampling)
จากบัญชีรายชื่อนักเรียนที่เป็นสมาชิก อย.น้อย ในปีการศึกษา 2557 โดยกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ จากการคานวณได้ตามสู ตร (Yamane, 1967) และคานวณหาช่วงของ
การสุ่ม ดังนี้
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ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ จากการคานวณได้ตามสูตร (Yamane, 1967) ดังนี้
ใช้สูตร n = N
1+Ne2

เมื่อ n เป็นขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
N เป็นขนาดของประชากร
e เป็นความคลาดเคลื่อนของการประมาณค่า (0.05)
แทนค่าในสูตร

ใช้สูตร n = N

1+Ne2
= 2,260
1+ (2260)0.052

= 340 คน

ดังนั้น จานวนกลุ่มตัวอย่างที่จะต้ องเก็บจากโรงเรียนแกนนา อย.น้อย ระดับมัธยมศึกษา
จังหวัดชัยนาท 3 โรงเรียน มีจานวนทั้งหมด 340 คน โดยแยกจานวนกลุ่มตัวอย่างรายโรงเรียน
ดังนี้คือ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จานวน 170 คน โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ จานวน 89 คน และ
โรงเรียนหันคาพิทยาคม จานวน 81 คน รายละเอีย ดจานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างสมาชิก
อย.น้อย ตามตารางที่ 1 และ 2
ตารางที่ 1 จานวนประชากร
โรงเรียน
1. โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
2. โรงเรียนคุรุประชาสรรค์
3. โรงเรียนหันคาพิทยาคม

จำนวนนักเรียน
ทั้งหมด
3,086
1,709
1,416

รวม

ประชำกร
สมำชิก อย.น้อย
แกนนำ อย.น้อย
1,130
90
590
50
540
80

8,471

2,260

ตารางที่ 2 จานวนกลุ่มตัวอย่างสมาชิก อย.น้อย
โรงเรียน
1. โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
2. โรงเรียนคุรุประชาสรรค์
3. โรงเรียนหันคาพิทยาคม
รวม

220

สมำชิก อย.น้อย
ประชำกร
1,130
590
540

กลุ่มตัวอย่ำง
170
89
81

2,260

340
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การคานวณหาช่วงของการสุ่ม โดยใช้สูตร ดังนี้
ช่วงของการสุ่ม (k) = ขนาดของประชากร (N)
ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (n)
เช่น โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม มีประชากร 1,130 คน ต้องการสุ่ม จานวน 170 คน
ช่วงของการสุ่ม (k) = 1,130
170
= 7
เมื่อได้จานวนกลุ่มตัวอย่างแล้ว จับฉลากขึ้นมาได้หมายเลข 7 จึงสุ่มตัวเลข
เริ่มต้นเป็น 7 ตัวอย่างที่ได้คือ หมายเลข 7, 14, 21,... จนครบจานวน 170 คน
3. เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
3.1 ในการวิจัยนี้ มีเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล จานวน 2 ชุด ดังนี้
3.1.1 แบบสอบถามสาหรับแกนนา อย.น้อย เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของแกนนา
อย.น้อย ความรู้และความเข้าใจ รวมถึงบทบาทเกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบจีดีเอของ
แกนนา อย.น้อย ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดชัยนาท ที่ส่งผลกระทบต่อสมาชิก อย.น้อย เนื้อหา
ในแบบสอบถามประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1: แบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคลของแกนนา อย.น้อย ได้แก่ เพศ
ระดับ การศึกษา เกรดเฉลี่ย ของแกนนา อย.น้อย อาชีพผู้ปกครอง รายได้เฉลี่ ยต่อวันของแกนนา
อย.น้ อย จ านวนครั้ งที่เข้า รั บ การอบรมเกี่ยวกับสั ญลั ก ษณ์ทางโภชนาการแบบจีดีเ อ การรับรู้ว่ า
มี ชุ ม นุ ม อย.น้ อ ย ในโรงเรี ย น การเข้ า ร่ ว มในชั่ ว โมงการเรี ย นการสอนเกี่ ย วกั บ สั ญ ลั ก ษณ์
ทางโภชนาการแบบจีดีเอ การได้รับคะแนนกิจกรรมเกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบจีดีเอ
จากครู แ ละแหล่ ง ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ รั บ ข่ า วสารเกี่ ย วกั บ สั ญ ลั ก ษณ์ ท างโภชนาการแบบจี ดี เ อ ลั ก ษณะ
คาถามเป็ น คาถามปลายปิ ด แบบตรวจสอบรายการ (Checklist) และเป็นคาถามแบบปลายเปิด
(Open-ended)
ส่วนที่ 2: แบบสอบถามความรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบจีดีเอ
ของแกนน า อย.น้ อย ลั ก ษณะคาถามเป็ น คาถามปลายปิ ด แบบตรวจสอบรายการ (Checklist)
4 ตัวเลือก ประกอบด้วยคาถามทั้งหมด 10 ข้อ
ส่วนที่ 3: แบบสอบถามความเข้าใจเกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบ
จีดีเอ ของแกนนา อย.น้อยลักษณะคาถามเป็นคาถามปลายปิ ดแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)
4 ตัวเลือกประกอบด้วยคาถามทั้งหมด 10 ข้อ
ส่วนที่ 4: บทบาทเกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบจีดีเอของแกนนา
อย.น้อย ลั กษณะคาถามเป็น คาถามปลายปิด แบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 2 ตัวเลื อก
(ปฏิบัติ/ไม่ปฏิบัติ) ประกอบด้วยคาถามทั้งหมด 23 ข้อ
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3.1.2 แบบสอบถามสาหรับสมาชิก อย.น้อย เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของสมาชิก
อย.น้อย ผลกระทบต่อสมาชิก อย.น้อย เกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบจีดีเอ ซึ่งได้แก่ ความรู้
และความเข้าใจเกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบจีดีเอที่เป็นผลมาจากบทบาทฯ ของแกนนา
อย.น้อย เนื้อหา ในแบบสอบถามประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1: แบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา
เกรดเฉลี่ ย ของ อย.น้ อ ย อาชี พ ผู้ ป กครอง รายได้ เ ฉลี่ ย ต่ อ วั น ของนั ก เรี ย น จ านวนครั้ ง ที่ เ ข้ า รั บ
การอบรมเกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบจีดีเอ เป็นคาถามปลายปิด แบบตรวจสอบรายการ
(Checklist) และเป็นคาถามแบบปลายเปิด (Open-ended)
ส่วนที่ 2: แบบสอบถามความรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบจีดีเอ
ของสมาชิ ก อย.น้ อ ย ลั ก ษณะค าถามเป็น ค าถามปลายปิ ด แบบตรวจสอบรายการ (Checklist)
4 ตัวเลือก ประกอบด้วยคาถามทั้งหมด 10 ข้อ
ส่วนที่ 3: แบบสอบถามความเข้าใจเกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางโภชนาการ
แบบจี ดีเอของสมาชิก อย.น้ อย ลั กษณะคาถามเป็น คาถามปลายปิด แบบตรวจสอบรายการ
(Checklist) 4 ตัวเลือก ประกอบด้วยคาถามทั้งหมด 10 ข้อ
3.2 การสร้างและการประเมินคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ผู้ วิ จั ย ได้ ศึ ก ษาเอกสารที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สั ญ ลั ก ษณ์ ท างโภชนาการแบบจี ดี เ อและบทบาท
เกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบจีดีเอ ของแกนนา อย.น้อย ตามเกณฑ์ประเมินมาตรฐานของ
ส านั ก งานคณะกรรมการอาหารและยา และงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ สร้ า งแบบสอบถามและ
ได้มีการประเมินคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ดังนี้
1. ความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) โดยผู้วิจัยนาแบบสอบถามที่สร้าง
เสร็ จ แล้ ว ให้ ผู้ เ ชี่ย วชาญด้านงานคุ้มครองผู้ บ ริโ ภคด้ านเภสั ช สาธารณสุ ข ได้แก่ หั ว หน้า กลุ่ มงาน
คุ้มครองผู้บริโภคฯ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ สิงห์บุรี และชัยนาท ตรวจสอบความ
ถู ก ต้ อ งตามความเหมาะสมของเนื้ อ หา และพิ จ ารณาในการเลื อ กข้ อ ค าถามจากค่ า ดั ช นี
ความสอดคล้องของข้อคาถามกับจุดประสงค์ โดยพิจารณาเป็นรายข้อ (Index of Item-Objective
congruence: IOC) ได้ค่า IOC ในแบบสอบถามส่วนที่ 2เท่ากับ 0.65 และค่า IOC ในแบบสอบถาม
ส่วนที่ 3 เท่ากับ 0.72
2. การทดสอบความเที่ยง (Reliability) โดยผู้วิจัยนาแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุง
แก้ไขไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่มีความใกล้เคียงกับประชากรที่จะศึกษา ได้แก่ แกนนา อย.น้อย
และสมาชิก อย.น้อย โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท จานวนกลุ่มละ 30 คน แล้วนามา
วิเคราะห์ห าความเชื่อมั่น ของแบบเก็บข้อมูล โดยวิธีแบบคูเดอร์ -ริช าร์ดสั น (Kuder-Richardson:
KR20) ได้ค่า reliability (KR-20) เท่ากับ 0.87 และแบบสอบถามสมาชิก อย. น้อย เพื่อศึกษาความรู้
และความเข้าใจเกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบจีดีเอ ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือดังกล่าว
ได้ค่า reliability (KR-20) เท่ากับ 0.80
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4. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล มีขั้นตอนดังนี้
4.1 ติดต่อขอหนังสือขอความร่วมมือในการวิจัยจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
และนาหนังสือขอความร่วมมือในการทาการวิจัย ดังกล่าว ไปขออนุญาตทาการวิจัยกับผู้อานวยการ
โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม โรงเรียนคุรุประชาสรรค์และโรงเรียนหันคาพิทยาคม
4.2 ประสาน ขอความร่วมมือและชี้แจงรายละเอียดการเก็บแบบสอบถามแก่ ครูที่ปรึกษา
ชมรม อย.น้อย ในโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ และโรงเรียนหันคาพิทยาคม
เพื่อให้เป็นผู้ช่วยในการเก็บรวบรวมแบบสอบถามในคาบชุมนุม อย.น้อย
4.3 เก็บรวบรวมแบบสอบถาม ในเดือนกรกฎาคม 2558 โดยมีครูที่ปรึกษาชมรม อย.น้อย
โรงเรี ย นชั ย นาทพิ ท ยาคม โรงเรี ย นคุ รุ ป ระชาสรรค์ แ ละโรงเรี ย นหั น คาพิ ท ยาคม เป็ น ผู้ แ จก
แบบสอบถามให้ กลุ่ มประชากรและกลุ่ มตัว อย่างในคาบชุมนุม อย.น้อย ในโรงเรียนทุกแห่ งและ
ให้ระยะเวลากรอกแบบสอบถาม ประมาณ 15 นาที และรวบรวมส่งผู้วิจัย เพื่อตรวจลงคะแนนและ
นาข้อมูลไปวิเคราะห์ต่อไป
4.4 ตรวจสอบความสมบูรณ์ในแบบสอบถามทุกฉบับที่ได้รับกลับคืนมา
4.5 นาแบบสอบถามไปลงรหัสและนาไปวิเคราะห์ข้อมูล
5. กำรวิเครำะห์ข้อมูล
ผู้ วิ จั ย ท าการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณ โดยใช้ ส ถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา เพื่ อ อธิ บ ายข้ อ มู ล
ซึ่งประกอบด้วยค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติเชิงอนุมาน
ได้แก่ ไคสแควร์ (Chi-Square Test) และการทดสอบฟิชเชอร์เอ็กซ์แทรกซ์ (Fisher’s Exact Test)
โดยโปรแกรมสาเร็จรูป ซึ่งมีรายละเอียดเกณฑ์ในการแปลความหมายเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
5.1 แบบสอบถามสาหรับแกนนา อย.น้อย ประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1: ปัจจัยส่วนบุคคลของแกนนา อย.น้อย ซึ่งวิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่
(Frequency) และคิดค่าร้อยละ (Percentage)
ส่วนที่ 2: ความรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบจีดีเอของแกนนา อย.น้อย
วิเคราะห์ โ ดยการตรวจนั บ คะแนน ซึ่งการให้ คะแนนใช้ เกณฑ์ดังนี้ คื อ ถ้าตอบถูก ได้ 1 คะแนน
ถ้าตอบไม่ถูก ได้ 0 คะแนน
สาหรับคะแนนรวม เมื่อรวมคะแนนแล้วจัดระดับความรู้ เกี่ยวกับ
สั ญ ลั ก ษณ์ ท างโภชนาการแบบจี ดี เ อ โดยก าหนดเกณฑ์ ใ นการแปลความหมายของความรู้
เป็น 3 ระดับ โดยพิจารณาตามเกณฑ์ของบลูม (Bloom, 1968) ดังนี้
ช่วงคะแนน 8.0-10 คะแนน ถือว่า มีความรู้อยู่ในระดับสูง
ช่วงคะแนน 6.0-7.9 คะแนน ถือว่า มีความรู้อยู่ในระดับปานกลาง
ช่วงคะแนน 0- 6.0 คะแนน ถือว่า มีความรู้อยู่ในระดับต่า
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ส่วนที่ 3: ความเข้าใจเกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบจีดีเอของแกนนา
อย.น้ อ ย วิ เ คราะห์ โ ดยการตรวจนั บ คะแนน ซึ่ ง การให้ ค ะแนนใช้ เ กณฑ์ ดั ง นี้ คื อ ถ้ า ตอบถู ก
ได้ 1 คะแนน ถ้ า ตอบไม่ ถู ก ได้ 0 คะแนน ส าหรั บ คะแนนรวม เมื่ อ รวมคะแนนแล้ ว จั ด ระดั บ
ความเข้าใจเกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบจีดีเอ โดยกาหนดเกณฑ์ในการแปลความหมายของ
ความเข้าใจเป็น 3 ระดับ โดยพิจารณาตามเกณฑ์ของบลูม (Bloom, 1968) ดังนี้
ช่วงคะแนน 8.0-10 คะแนน ถือว่า มีความเข้าใจอยู่ในระดับสูง
ช่วงคะแนน 6.0-7.9 คะแนน ถือว่า มีความเข้าใจอยู่ในระดับปานกลาง
ช่วงคะแนน 0-6.0 คะแนน ถือว่า มีความเข้าใจอยู่ในระดับต่า
ส่วนที่ 4: บทบาทเกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบจีดีเอของแกนนา อย.น้อย
วิเคราะห์โดยการตรวจนับคะแนน ซึ่งการให้คะแนนใช้เกณฑ์ดังนี้ คือ ถ้าตอบปฏิบัติได้ 1 คะแนน
ถ้าตอบไม่ปฏิบัติได้ 0 คะแนน สาหรับคะแนนรวม เมื่อรวมคะแนนแล้ว จัดระดับบทบาทเกี่ยวกับ
สั ญ ลั ก ษณ์ ท างโภชนาการแบบจี ดี เ อ โดยก าหนดเกณฑ์ ใ นการแปลความหมายของบทบาท
เป็น 3 ระดับ โดยพิจารณาตามเกณฑ์ของบลูม (Bloom, 1968) จาแนกรายด้าน ดังนี้
1. ด้านการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ แปลความหมาย ดังนี้
ช่วงคะแนน 5.6-7.0 คะแนน ถือว่า มีการปฏิบัติบทบาทระดับสูง
ช่วงคะแนน 4.2-5.5 คะแนน ถือว่า มีการปฏิบัติบทบาทระดับปานกลาง
ช่วงคะแนน 0-4.1 คะแนน ถือว่า มีการปฏิบัติบทบาทระดับต่า
2. ด้านการตรวจสอบฉลากขนมขบเคี้ยวในโรงเรียน แปลความหมาย ดังนี้
ช่วงคะแนน 0.8-1.0 คะแนน ถือว่า มีการปฏิบัติบทบาทระดับสูง
ช่วงคะแนน 0.6-0.7 คะแนน ถือว่า มีการปฏิบัติบทบาทระดับปานกลาง
ช่วงคะแนน 0-0.5 คะแนน ถือว่า มีการปฏิบัติบทบาทระดับต่า
3. ด้านการส่งเสริมสุขภาพ แปลความหมาย ดังนี้
ช่วงคะแนน 2.5-3.0 คะแนน ถือว่า มีการปฏิบัติบทบาทระดับสูง
ช่วงคะแนน 1.8-2.4 คะแนน ถือว่า มีการปฏิบัติบทบาทระดับปานกลาง
ช่วงคะแนน 0-1.7 คะแนน ถือว่า มีการปฏิบัติบทบาทระดับต่า
4. ด้านการบูรณาการสู่การเรียนการสอน แปลความหมาย ดังนี้
ช่วงคะแนน 4.0-5.0 คะแนน ถือว่า มีการปฏิบัติบทบาทระดับสูง
ช่วงคะแนน 3.0-3.9 คะแนน ถือว่า มีการปฏิบัติบทบาทระดับปานกลาง
ช่วงคะแนน 0-2.9 คะแนน ถือว่า มีการปฏิบัติบทบาทระดับต่า
5. ด้านกิจกรรมพิเศษอื่นๆ แปลความหมาย ดังนี้
ช่วงคะแนน 3.3–4.0 คะแนน ถือว่า มีการปฏิบัติบทบาทระดับสูง
ช่วงคะแนน 2.4–3.2 คะแนน ถือว่า มีการปฏิบัติบทบาทระดับปานกลาง
ช่วงคะแนน 0-2.3 คะแนน ถือว่า มีการปฏิบัติบทบาทระดับต่า
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5.2 แบบสอบถามสาหรับสมาชิก อย.น้อย ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1: ปัจจัยส่วนบุคคลของสมาชิก อย.น้อย ซึ่งวิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่
(Frequency) และคิดค่าร้อยละ (Percentage)
ส่วนที่ 2: ความรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบจีดีเอของสมาชิก อย.น้อย
วิเคราะห์ โ ดยการตรวจนั บ คะแนน ซึ่งการให้ คะแนนใช้ เกณฑ์ดังนี้ คื อ ถ้าตอบถูก ได้ 1 คะแนน
ถ้ า ตอบไม่ ถู ก ได้ 0 คะแนน ส าหรั บ คะแนนรวม เมื่ อ รวมคะแนนแล้ ว จั ด ระดั บ ความรู้ เ กี่ ย วกั บ
สั ญ ลั ก ษณ์ ท างโภชนาการแบบจี ดี เ อ โดยก าหนดเกณฑ์ ใ นการแปลความหมายของความรู้
เป็น 3 ระดับ โดยพิจารณาตามเกณฑ์ของบลูม (Bloom, 1968) ดังนี้
ช่วงคะแนน 8.0-10.0 คะแนน ถือว่า มีความรู้อยู่ในระดับสูง
ช่วงคะแนน 6.0-7.9 คะแนน ถือว่า มีความรู้อยู่ในระดับปานกลาง
ช่วงคะแนน 0-5.9 คะแนน ถือว่า มีความรู้อยู่ในระดับต่า
ส่วนที่ 3: ความเข้าใจเกี่ยวกับสั ญลักษณ์ทางโภชนาการแบบจีดีเอของสมาชิก
อย.น้ อ ย วิ เ คราะห์ โ ดยการตรวจนั บ คะแนน ซึ่ ง การให้ ค ะแนนใช้ เ กณฑ์ ดั ง นี้ คื อ ถ้ า ตอบถู ก
ได้ 1 คะแนน ถ้าตอบไม่ถูก ได้ 0 คะแนน ส าหรับคะแนนรวม เมื่อรวมคะแนนแล้ ว จัดระดั บ
ความเข้าใจเกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบจีดีเอ โดยกาหนดเกณฑ์ในการแปลความหมาย
ของความเข้าใจ เป็น 3 ระดับ โดยพิจารณาตามเกณฑ์ของบลูม (Bloom, 1968) ดังนี้
ช่วงคะแนน 8.0-10.0 คะแนน ถือว่า มีความเข้าใจอยู่ในระดับสูง
ช่วงคะแนน 6.0-7.9 คะแนน ถือว่า มีความเข้าใจอยู่ในระดับปานกลาง
ช่วงคะแนน 0-5.9 คะแนน ถือว่า มีความเข้าใจอยู่ในระดับต่า

บทที่ 4
ผลการวิจัย
งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทเกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบจีดีเอ
ของแกนนา อย.น้อย ผลกระทบต่อสมาชิก อย.น้อย และความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยนา ปัจจัยเอื้อ
และปั จ จั ย เสริ ม กั บ บทบาทเกี่ ย วกั บ สั ญ ลั ก ษณ์ ท างโภชนาการแบบจี ดี เ อของแกนน า อย .น้ อ ย
ได้ดาเนินการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณจากแกนนา อย.น้อย และสมาชิก อย.น้อย ในโรงเรียนแกนนา
อย.น้อย ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดชัยนาท ผลการวิจัยครั้งนี้แบ่งนาเสนอเป็น 5 ส่วน ดังต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของแกนนา อย.น้อยและสมาชิก อย.น้อย
ส่วนที่ 2 บทบาทเกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบจีดีเอของแกนนา อย.น้อย
ส่วนที่ 3 ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบจีดีเอ
ของแกนนา อย.น้อย
ส่วนที่ 4 ผลกระทบต่อสมาชิก อย.น้อย เกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบจีดีเอ
ส่วนที่ 5 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยนา ปัจจัยเอื้อ และปัจจัยเสริม
กับบทบาทเกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบจีดีเอของแกนนา อย.น้อย
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของแกนนา อย.น้อยและสมาชิก อย.น้อย
ผลการศึกษาแกนน า อย.น้อย 220 คน พบว่า เป็นหญิงมากกว่าชาย (ร้อยละ 55.5)
กาลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ร้อยละ 47.3) มีระดับเกรดเฉลี่ย 2.01-3.00 (ร้อยละ 49.1)
ผู้ปกครอง มีอาชีพที่ไม่มีเงินเดือนประจา (ร้อยละ 77.3) แกนนา อย.น้อย มีรายได้เฉลี่ยต่อวันมากกว่า
90 บาท (ร้อยละ 66.4) และเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบจีดีเอ น้อยกว่า
หรือเท่ากับ 2 ครั้ง (ร้อยละ 72.7) แกนนา อย.น้อย มีการรับรู้ว่าโรงเรียนมีชุมนุม อย.น้อย (ร้อยละ
84.1) ได้เข้าร่วมในชั่วโมงการเรียนการสอนเกี่ยวกับจีดีเอ (ร้อยละ78.6) ได้รับคะแนนจาก
การทากิจกรรมเกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบจีดีเอ (ร้อยละ 76.8) อีกทั้งได้รับข่าวสาร
เกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบจีดีเอจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข (ร้อยละ 99.1) รองลงมาคือ
กิจกรรม อย.น้ อย ในโรงเรี ยนและแผ่นพับ (ร้อยละ 97.3, 66.8 ตามลาดับ ) ในภาพรวม แกนนา
อย.น้อย มีระดับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบจีดีเออยู่ในระดับสูง
(ร้อยละ 80.5, 54.5 ตามลาดับ) และสมาชิก อย.น้อย 340 คน พบว่า เป็นหญิงมากกว่าชาย (ร้อยละ
52.4) กาลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ร้อยละ 52.6) มีระดับผลการเรียนเฉลี่ย 3.01-4.00
(ร้อยละ 57.6) ผู้ปกครองมีอาชีพไม่มีเงินเดือนประจา (ร้อยละ 75.0) สมาชิก อย.น้อย มีรายได้เฉลี่ย
ต่อวัน มากกว่า 90 บาท (ร้ อยละ 52.1) และเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับสั ญลั กษณ์ทางโภชนาการ
แบบจีดีเอจากแกนนา อย.น้อย จานวนมากกว่า 2 ครั้ง (ร้อยละ 62.9) อีกทั้งได้รับข่าวสารเกี่ยวกับ
สัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบจีดีเอจากกิจกรรม อย.น้อย ในโรงเรียน (ร้อยละ 81.5) รองลงมาคือ
แผ่นพับและโปสเตอร์ (ร้อยละ 71.8, 67.4 ตามลาดับ) รายละเอียดดังตารางที่ 3
33
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ตารางที่ 3 จานวนและร้อยละของแกนนา อย.น้อย (220 คน) และสมาชิก อย.น้อย (340 คน)
จาแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคล
แกนนา อย.น้อย (n=220)
สมาชิก อย.น้อย (n=340)
จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
เพศ
หญิง
122
55.5
178
52.4
ชาย
98
44.5
162
47.6
ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ 6
104
47.3
11
3.2
มัธยมศึกษาปีที่ 5
82
37.3
150
44.1
มัธยมศึกษาปีที่ 4
34
15.5
179
52.6
ระดับเกรดเฉลี่ย
3.01 - 4.00
104
47.3
196
57.6
2.01 - 3.00
108
49.1
141
41.5
1.00 - 2.00
8
3.6
3
0.9
อาชีพผู้ปกครอง
ไม่มีเงินเดือนประจา
170
77.3
255
75.0
มีเงินเดือนประจา
50
22.7
85
25.0
รายได้เฉลี่ยต่อวันของแกนนา อย.น้อย /สมาชิก อย.น้อย
> 90 บาท
146
66.4
177
52.1
< 90 บาท
74
33.6
163
47.9
จานวนครั้งที่เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับจีดีเอจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและแกนนา อย.น้อย
< 2 ครั้ง
160
72.7
126
37.1
> 2 ครั้ง
60
27.3
214
62.9
การรับรู้ว่ามีชุมนุม อย.น้อย ในโรงเรียน
รับรู้ว่า “มีชุมนุม”
185
84.1
รับรู้ว่า “ไม่มีชุมนุม”
35
15.9
การเข้าร่วมในชั่วโมงการเรียนการสอนเกี่ยวกับจีดีเอ
ได้เข้าร่วมฯ
173
78.6
ไม่ได้เข้าร่วมฯ
47
21.4
การได้รับคะแนนในการทากิจกรรมเกี่ยวกับจีดีเอจากครู
ได้รับคะแนนฯ
169
76.8
ไม่ได้รับคะแนนฯ
51
23.2
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ตารางที่ 3 จานวนและร้อยละของแกนนา อย.น้อย (220 คน) และสมาชิก อย.น้อย (340 คน)
จาแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล (ต่อ)
ข้อมูลส่วนบุคคล
แกนนา อย.น้อย (n=220) สมาชิก อย.น้อย (n=340)
จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
แหล่งข้อมูลที่ได้รับข่าวสารฯ เกี่ยวกับจีดีเอ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
218
99.1
36
10.6
กิจกรรม อย.น้อย ในโรงเรียน
214
97.3
277
81.5
แผ่นพับ
147
66.8
244
71.8
โปสเตอร์
141
64.1
228
67.1
อินเตอร์เน็ต
67
30.5
65
19.1
เพื่อน
43
19.5
46
13.5
โทรทัศน์
36
16.4
59
17.4
วิทยุ
26
11.8
33
9.7
ระดับความรู้ฯ
ระดับสูง
177
80.5
ระดับปานกลาง
28
12.7
ระดับต่า
15
6.8
ระดับความเข้าใจฯ
ระดับสูง
120
54.5
ระดับปานกลาง
52
23.6
ระดับต่า
48
21.8
ส่วนที่ 2 บทบาทเกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบจีดีเอของแกนนา อย.น้อย
บทบาทเกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบจีดีเอ ของแกนนา อย.น้อย ประกอบด้วย
บทบาทด้านกิจกรรมเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และรณรงค์ ด้านการตรวจสอบฉลากขนมขบเคี้ยว
ในโรงเรียน ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ด้านการบูรณาการสู่การเรียนการสอนและด้านกิจกรรมพิเศษ
อื่นๆ
เมื่ อ จ าแนกรายด้ า น พบว่ า แกนน า อย.น้ อ ย ปฏิ บั ติ บ ทบาทเกี่ ย วกั บ สั ญ ลั ก ษณ์
ทางโภชนาการแบบจีดีเออยู่ระดับสูง ได้แก่ ด้านการบูรณาการสู่การเรียนการสอนมากที่สุด (ร้อยละ
97.3) รองลงมาคื อ ด้ า นการตรวจสอบฉลากขนมขบเคี้ ย วในโรงเรี ย น ด้ า นการส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ
ด้านกิจกรรมพิเศษอื่นๆ และด้านการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และรณรงค์ (ร้อยละ 94.5, 90.5, 89.1
และ 79.5 ตามลาดับ) รายละเอียดดังตาราง ที่ 4
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ตารางที่ 4 จานวนและร้อยละบทบาทเกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบจีดีเอของแกนนา
อย.น้อย (n=220) จาแนกรายด้าน
การปฏิบัติบทบาท
บทบาท
ระดับสูง
ระดับปานกลาง
ระดับต่า
จานวน (ร้อยละ) จานวน (ร้อยละ) จานวน (ร้อยละ)
1.การบูรณาการสู่การเรียนการสอน
214 (97.3)
0 (0.0)
6 (2.7)
2.การตรวจสอบฉลากฯ
208 (94.5)
0 (0.0)
12 (5.5)
3.การส่งเสริมสุขภาพ
199 (90.5)
13 (5.9)
8 (3.6)
4.กิจกรรมพิเศษอื่นๆ
196 (89.1)
13 (5.9)
11 (5.0)
5.การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
175 (79.5)
22 (10.0)
23(10.5)
และรณรงค์
เมื่อพิจ ารณารายข้อ พบว่า แกนนา อย.น้อย ระดับมัธ ยมศึกษา จังหวั ดชัยนาท ปฏิบั ติ
บทบาทเกี่ยวกับ สัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบจีดีเอด้านการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และรณรงค์
ได้แก่ การเดินรณรงค์ มากที่สุด (ร้อยละ 95.9) รองลงมาคือ การจัดป้ายนิเทศให้ความรู้ (เช่น บอร์ด)
การจั ดนิทรรศการและแสดง ผลงาน การจัดทาเอกสารเผยแพร่ การพูดหน้าเสาธง การจัดเสี ยง
ตามสาย และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางเวปไซด์ (ร้อยละ 93.2, 91.4, 90.0, 88.6, 82.3 และ
79.1 ตามลาดับ ) มีการปฏิบัติบทบาทฯ ด้านการตรวจสอบฉลากขนมขบเคี้ยวในโรงเรียน (ร้อยละ
94.5) มีการปฏิบัติบทบาทฯ ด้านการส่งเสริม สุขภาพ ได้แก่ การสารวจพฤติกรรมการบริโภคของ
นักเรียนและสารวจและดูแลสุขอนามัยนักเรียนเท่ากัน (ร้อยละ 95.5) รองลงมาคือการส่งเสริมการ
จัดทาโครงงานแก้ไขปัญหาสุขภาพในโรงเรียน (ร้อยละ 95.0) ปฏิบัติบทบาทฯ ด้านการบูรณาการ
สู่ การเรี ย นการสอนกับ กลุ่ มสาระการเรี ยนรู้วิท ยาศาสตร์ม ากที่ สุ ด (ร้ อยละ 99.5) รองลงมาคื อ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และ
กลุ่ มสาระการเรี ย นรู้ สุ ขศึ กษา (ร้ อยละ 98.2, 97.7 , 97.3 และ 99.5 ตามล าดับ ) มีก ารปฏิ บั ติ
บทบาทฯ ด้านกิจกรรมพิเศษอื่นๆ ในการสร้างเครือข่ายโรงเรียน อย.น้อย (ร้อยละ 98.6) รองลงมา
คือกิจกรรม อย.น้อยสอนน้อง กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นสุขภาพและการขยายผลสู่ชุมชน
(ร้อยละ 96.8, 94.5 และ 92.7 ตามลาดับ) รายละเอียดดังตารางที่ 5
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ตารางที่ 5 จานวนและร้อยละบทบาทเกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบจีดีเอของแกนนา
อย.น้อย (n=220) จาแนกรายข้อ
บทบาท
ปฏิบัติบทบาท
จานวน
ร้อยละ
1.ด้านการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และรณรงค์
- เดินรณรงค์
211
95.9
- จัดป้ายนิเทศให้ความรู้ เช่น บอร์ด
205
93.2
- จัดนิทรรศการและแสดงผลงาน
201
91.4
- จัดทาเอกสารเผยแพร่
198
90.0
- การพูดหน้าเสาธง
195
88.6
- จัดเสียงตามสาย
181
82.3
- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางเวปไซด์
174
79.1
2.ด้านการตรวจสอบฉลากขนมขบเคี้ยวในโรงเรียน
- การตรวจสอบฉลากขนมขบเคี้ยวในโรงเรียน
208
94.5
3.ด้านการส่งเสริมสุขภาพ
- สารวจพฤติกรรมการบริโภคของนักเรียน
210
95.5
- สารวจและดูแลสุขอนามัยนักเรียน
210
95.5
- ส่งเสริมการจัดทาโครงงานแก้ไขปัญหาสุขภาพในโรงเรียน
209
95.0
4.ด้านการบูรณาการสู่การเรียนการสอน
- กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
219
99.5
- กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
216
98.2
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
215
97.7
- กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
214
97.3
- กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
210
95.5
5.ด้านกิจกรรมพิเศษอื่นๆ
- การสร้างเครือข่ายโรงเรียน อย.น้อย
217
98.6
- กิจกรรม อย.น้อย สอนน้อง
213
96.8
- กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นสุขภาพ
208
94.5
- การขยายผลสู่ชุมชน
204
92.7
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ส่วนที่ 3 ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบจีดีเอ ของแกนนา
อย.น้อย ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดชัยนาท
3.1 ความรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบจีดีเอ ของแกนนา อย.น้อย ระดับ
มัธยมศึกษา จังหวัดชัยนาท
ความรู้เกี่ย วกับสั ญลั กษณ์ทางโภชนาการแบบจีดีเอ ของแกนนา อย.น้อย จากการ
เก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถาม พบว่า ภาพรวม แกนนา อย.น้อย มีระดับความรู้เกี่ยวกับ
สัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบจีดีเอ อยู่ในระดับสูง ร้อยละ 80.5 (ค่าเฉลี่ย = 8.44 SD=1.23)
รายละเอียดดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6 ความรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบจีดีเอของแกนนา อย.น้อย (n=220)
ระดับความรู้
ความรู้ฯ
จานวน
ร้อยละ
ระดับสูง
177
80.5
ระดับปานกลาง
28
12.7
ระดับต่า
15
6.8
รวม
220
100.0
ค่าเฉลี่ย = 8.44 SD=1.23
เมื่ อ พิ จ ารณาความรู้ เ กี่ ย วกั บ สั ญ ลั ก ษณ์ ท างโภชนาการแบบจี ดี เ อของแกนน า อย.น้ อ ย
เป็น รายข้อ พบว่า ข้อความรู้ที่แกนนา อย.น้อย ตอบถูก มากที่สุดใน 3 อันดับแรก คือ “การรู้จัก
สัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบจีดีเอ หรือ ฉลากหวาน มัน เค็ม ” (ร้อยละ 88.2) รองลงมาคือ
“พลั ง งานที่ บ ริ โ ภคได้ สู ง สุ ด ต่ อ วั น ” และ “การแสดงค่ า พลั ง งานของสั ญ ลั ก ษณ์ ท างโภชนาการ
แบบจีดีเอ” (ร้อยละ 87.7 และ 87.3 ตามลาดับ) และข้อความรู้ที่แกนนา อย.น้อย ตอบถูกน้อยที่สุด
ใน 3 อั น ดั บ แรก คื อ “รู ป แบบสั ญ ลั ก ษณ์ ท างโภชนาการแบบจี ดี เ อที่ ไ ม่ ถูก ต้ อ ง”(ร้ อ ยละ 73.6)
รองลงมาคือ “บริเวณของฉลากผลิตภัณฑ์อาหารที่แสดงสัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบจีดีเอ” และ
“ปริมาณโซเดียมที่บริโภคได้สูงสุดต่อวัน ” และ “ประเภทของขนมขบเคี้ยวที่ต้องแสดงสัญลักษณ์
ทางโภชนาการแบบจี ดี เ อขนมขบเคี้ ย ว ต้ อ งแสดงสั ญ ลั ก ษณ์ ท างโภชนาการแบบจี ดี เ อ
บนฉลาก” (ร้อยละ 79.1 และ 84.1 ตามลาดับ) รายละเอียดดังตารางที่ 7
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ตารางที่ 7 ความรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบจีดีเอ ของแกนนา อย.น้อย จาแนกรายข้อ
แกนนา อย.น้อย
ความรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบจีดีเอ
ที่ตอบได้ถูกต้อง
จานวน
ร้อยละ
1.การรู้จักสัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบจีดีเอ หรือ ฉลากหวาน มัน เค็ม
194
88.2
2.พลังงานที่บริโภคได้สูงสุดต่อวัน
193
87.7
3.การแสดงค่าพลังงานของสัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบจีดีเอ
192
87.3
4.ปริมาณน้าตาลที่บริโภคได้สูงสุดต่อวัน
191
86.8
5.ปริมาณไขมันที่บริโภคได้สูงสุดต่อวัน
191
86.8
6. ประโยชน์ของสัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบจีดีเอ
189
85.9
7.ปริมาณโซเดียมที่บริโภคได้สูงสุดต่อวัน
185
84.1
8.ประเภทของขนมขบเคี้ยวที่ต้องแสดงสัญลักษณ์ทางโภชนาการ
185
84.1
แบบจีดีเอ
9.บริเวณของฉลากผลิตภัณฑ์อาหารที่แสดงสัญลักษณ์ทางโภชนาการ
174
79.1
แบบจีดีเอ
10.รูปแบบสัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบจีดีเอที่ไม่ถูกต้อง
162
73.6
3.2 ความเข้าใจเกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบจีดีเอ ของแกนนา อย.น้อย ระดับ
มัธยมศึกษา จังหวัดชัยนาท
ความเข้าใจเกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบจีดีเอ ของแกนนา อย.น้อย ระดับ
มั ธ ยมศึ ก ษา จั ง หวั ด ชั ย นาท จากการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล โดยใช้ แ บ บสอบถาม ซึ่ ง มี ตั ว อย่ า ง
รูปสัญลักษณ์ทางโภชนาการ พบว่าภาพรวม แกนนา อย.น้อย มีระดับความเข้าใจเกี่ยวกับสัญลักษณ์
ทางโภชนาการแบบจีดีเออยู่ในระดับสูง ร้อยละ 54.5 (ค่าเฉลี่ย = 8.59 SD = 1.14) รายละเอียด
ดังตารางที่ 8
ตารางที่ 8 ความเข้าใจเกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบจีดีเอของแกนนา อย.น้อย (n=220)
ระดับ
ความเข้าใจฯ
จานวน
ร้อยละ
ระดับสูง
120
54.5
ระดับปานกลาง
52
23.6
ระดับต่า
48
21.8
รวม
220
100.0
ค่าเฉลี่ย = 8.59 SD = 1.14
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เมื่อพิจารณาความเข้าใจเกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบจีดีเอของแกนนา อย.น้อย
เป็นรายข้อ พบว่า ข้อความเข้าใจที่แกนนา อย.น้อย ตอบถูกมากที่สุดใน 3 อันดับแรก คือ “ปริมาณ
น้าตาลที่ได้รับหากรับประทานผลิตภัณฑ์นี้ 1 ซอง จากตัวอย่างรูปฯ ที่ 1” (ร้อยละ 92.7) รองลงมา
คือ “ปริ มาณพลั งงานที่ได้รั บ หากรับประทานผลิ ตภัณฑ์นี้ 1 ซอง จากตัว อย่างรูปฯ ที่ 1” และ
“ปริ ม าณสารอาหารที่คิ ดเป็ น 9% ของปริม าณสู ง สุ ด ที่บ ริโ ภคได้ ต่อ วัน จากตั ว อย่า งรู ปฯที่ 1
ถ้ารับประทานผลิตภัณฑ์นี้ 1 ซอง” (ร้อยละ 87.3 และ 85.0 ตามลาดับ) และข้อความเข้าใจที่แกนนา
อย.น้อย ตอบถูกน้อยที่สุด ใน 3 อันดับแรกคือ“ปริมาณน้าตาลที่ได้รับหากรับประทานผลิตภัณฑ์นี้ 1
ซองจากตัวอย่างรูปฯ ที่ 2” (ร้อยละ 56.4) รองลงมาคือ “ปริมาณไขมันที่ได้รับ หากรับประทาน
ผลิตภัณฑ์นี้ 1 ซอง จากตัวอย่างรูปฯ ที่ 2” และ “ปริมาณสารอาหารที่มากกว่าปริมาณสูงสุดที่บริโภค
ได้ต่อวัน จากตัว อย่ างรู ป ฯ ที่ 2 ถ้ารับประทานผลิ ตภัณฑ์นี้ 2 ซอง” (ร้อยละ 56.8 และ 64.1
ตามลาดับ) รายละเอียดดังตารางที่ 9
ตารางที่ 9 ความเข้าใจเกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบจีดีเอของแกนนา อย.น้อย
จาแนกรายข้อ
ความเข้าใจเกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบจีดีเอ
แกนนา อย.น้อยที่ตอบได้
ถูกต้อง
จานวน
ร้อยละ
1. ปริมาณน้าตาลที่ได้รับ หากรับประทานผลิตภัณฑ์นี้ 1 ซอง
204
92.7
จากตัวอย่างรูปฯ ที่ 1
2. ปริมาณพลังงานที่ได้รับ หากรับประทานผลิตภัณฑ์นี้ 1 ซอง
192
87.3
จากตัวอย่างรูปฯ ที่ 1
3. ปริมาณสารอาหารที่คิดเป็น 9% ของปริมาณสูงสุดที่บริโภค
187
85.0
ได้ต่อวันจากตัวอย่างรูปฯที่ 1 ถ้ารับประทานผลิตภัณฑ์นี้ 1 ซอง
4. จานวนครั้งที่สามารถแบ่งขนมซองนี้ จากตัวอย่างรูปฯที่ 1
184
83.6
5. ปริมาณพลังงานที่ได้รับ หากรับประทานผลิตภัณฑ์นี้ 1 ซอง
177
80.5
จากตัวอย่างรูปฯ ที่ 2
6. ปริมาณเกลือที่ได้รับ หากรับประทานผลิตภัณฑ์นี้ 1 ซอง
174
79.1
จากตัวอย่างรูปฯ ที่ 1
7. ปริมาณไขมัน ถ้ารับประทานผลิตภัณฑ์นี้ 2 ซอง จากตัวอย่าง
162
73.6
รูปฯ ที่ 1
8. ปริมาณสารอาหารที่มากกว่าปริมาณสูงสุดที่บริโภคได้ต่อวัน
141
64.1
จากตัวอย่างรูปฯที่ 2 ถ้ารับประทานผลิตภัณฑ์นี้ 2 ซอง
9. ปริมาณไขมันที่ได้รับ หากรับประทานผลิตภัณฑ์นี้ 1 ซอง
125
56.8
จากตัวอย่างรูปฯ ที่ 2
10. ปริมาณน้าตาลที่ได้รับ หากรับประทานผลิตภัณฑ์นี้ 1 ซอง
124
56.4
จากตัวอย่างรูปฯ ที่ 2
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ส่วนที่ 4 ผลกระทบต่อสมาชิก อย.น้อย ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดชัยนาทเกี่ยวกับสัญลักษณ์
ทางโภชนาการแบบจีดีเอ
ผลกระทบต่อสมาชิก อย.น้อย ซึ่งประกอบด้วยความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสัญลักษณ์
ทางโภชนาการแบบจีดีเอ ของสมาชิก อย.น้อย แสดงดังต่อไปนี้
4.1 ความรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบจีดีเอ ของสมาชิก อย.น้อย
ความรู้เกี่ยวกับ สั ญลั กษณ์ทางโภชนาการแบบจีดีเอ ของสมาชิก อย.น้อย จากการ
เก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถาม พบว่า ภาพรวม สมาชิก อย.น้อย มีระดับความรู้เกี่ยวกับ
สัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบจีดีเอ อยู่ในระดับสูง ร้ อยละ 55.9 (ค่าเฉลี่ย =8.50 SD=1.76)
รายละเอียดดังตารางที่ 10
ตารางที่ 10 ความรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบจีดีเอของสมาชิก อย.น้อย (n=340)
ระดับความรู้
ความรู้ฯ
จานวน
ร้อยละ
ระดับสูง
190
55.9
ระดับปานกลาง
140
41.2
ระดับต่า
10
2.9
รวม
340
100.0
ค่าเฉลี่ย =8.50 SD=1.76
เมื่อพิจารณาความรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบจีดีเอของสมาชิก อย.น้อย ระดับ
มัธ ยมศึ ก ษา จั ง หวั ด ชั ย นาท เป็ น รายข้ อ พบว่ า ข้ อ ความรู้ ที่ ส มาชิ ก อย.น้ อ ย ตอบถู ก มากที่ สุ ด
ใน 3 อันดับแรก คือ “ประเภทของขนมขบเคี้ยวที่ต้องแสดงสัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบจีดีเอ”
(ร้อยละ 89.1) รองลงมาคือ “การแสดงค่าพลังงานของสัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบจีดีเอ” และ
“การรู้จักสัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบจีดีเอ หรือ ฉลากหวาน มัน เค็ม ” (ร้อยละ 87.9 และ 80.3
ตามลาดับ) และข้อความรู้ที่แกนนา อย.น้อย ตอบถูกน้อยที่สุด ใน 3 อันดับแรก คือ “ปริมาณโซเดียม
ที่บริโภคได้สูงสุดต่อวัน” (ร้อยละ 59.7) รองลงมาคือ “ประโยชน์ของสัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบ
จี ดี เ อ” และ “ปริ ม าณไขมั น ที่ บ ริ โ ภคได้ สู ง สุ ด ต่ อ วั น ” (ร้ อ ยละ 67.9 และ 69.1 ตามล าดั บ )
รายละเอียด ดังตารางที่ 11
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ตารางที่ 11 ความรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบจีดีเอ ของสมาชิก อย.น้อย ระดับ
มัธยมศึกษา จังหวัดชัยนาท จาแนกรายข้อ
สมาชิก อย.น้อย
ความรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบจีดีเอ
ที่ตอบได้ถูกต้อง
จานวน
ร้อยละ
1. ประเภทของขนมขบเคี้ยวที่ต้องแสดงสัญลักษณ์ทางโภชนาการ
303
89.1
แบบจีดีเอ
2. การแสดงค่าพลังงานของสัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบจีดีเอ
299
87.9
3. การรู้จักสัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบจีดีเอ หรือ ฉลากหวาน
273
80.3
มัน เค็ม
4. บริเวณของฉลากผลิตภัณฑ์อาหารที่แสดงสัญลักษณ์ทาง
270
79.4
โภชนาการแบบจีดีเอ
5. ปริมาณน้าตาลที่บริโภคได้สูงสุดต่อวัน
254
74.7
6. พลังงานที่บริโภคได้สูงสุดต่อวัน
246
72.4
7. รูปแบบสัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบจีดีเอที่ไม่ถูกต้อง
236
69.4
8. ปริมาณไขมันที่บริโภคได้สูงสุดต่อวัน
235
69.1
9. ประโยชน์ของสัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบจีดีเอ
231
67.9
10.ปริมาณโซเดียมที่บริโภคได้สูงสุดต่อวัน
203
59.7
3.2 ความเข้าใจเกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบจีดีเอ ของสมาชิก อย.น้อย ระดับ
มัธยมศึกษา จังหวัดชัยนาท
ความเข้าใจเกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบจีดีเอ ของสมาชิก อย.น้อย ระดับ
มั ธ ยมศึ ก ษา จั ง หวั ด ชั ย นาท จากการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล โดยใช้ แ บบสอบถาม ซึ่ ง มี ตั ว อย่ า งรู ป
สัญลักษณ์ทางโภชนาการ พบว่า ภาพรวม สมาชิก อย.น้อย มีระดับความเข้าใจเกี่ยวกับสัญลักษณ์
ทางโภชนาการแบบจีดีเอ อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 65.6 (ค่าเฉลี่ย=6.68 SD = 1.60)
รายละเอียดดังตารางที่ 12
ตารางที่ 12 ความเข้าใจเกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบจีดีเอของสมาชิก อย.น้อย
ระดับความเข้าใจ
ความเข้าใจ
จานวน
ร้อยละ
ระดับสูง
106
31.2
ระดับปานกลาง
223
65.6
ระดับต่า
11
3.2
รวม
340
100.0
ค่าเฉลี่ย=6.68 SD = 1.60
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เมื่อพิจารณาความเข้าใจเกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบจีดีเอของสมาชิก อย.น้อย
ระดับ มัธ ยมศึก ษา จั งหวัด ชัย นาท เป็ นรายข้อ พบว่ าข้ อความเข้า ใจที่ส มาชิก อย.น้อ ย ตอบถู ก
มากที่สุดใน 3 อันดับแรก คือ “ปริมาณพลังงานที่ได้รับ หากรับประทานผลิตภัณฑ์นี้ 1 ซอง” (ร้อยละ
81.5) รองลงมาคื อ “ปริ ม าณพลั ง งานที่ ไ ด้ รั บ จากตั ว อย่ า งรู ป สั ญ ลั ก ษณ์ ท างโภชนาการที่ 1
ถ้ารับประทานผลิตภัณฑ์นี้ 1 ซองและ “ปริมาณสารอาหารที่มากกว่าปริมาณสูงสุดที่บริโภคได้ต่อวัน
จากตัวอย่างรูปฯที่ 2 ถ้ารับประทานผลิตภัณฑ์นี้ 2 ซอง” (ร้อยละ 78.8, ร้อยละ 73.2) และข้อความ
เข้ า ใจที่ ส มาชิ ก อย.น้ อ ย ตอบถู ก น้ อ ยที่ สุ ด ใน 3 อั น ดั บ แรก คื อ “ปริ ม าณไขมั น ที่ ไ ด้ รั บ
หากรับประทานผลิตภัณฑ์นี้ 1 ซอง จากตัวอย่างรูปฯ ที่ 2” (ร้อยละ 30.6) รองลงมาคือ “ปริมาณ
น้าตาลที่ได้รับหากรับประทานผลิตภัณฑ์นี้ 1 ซอง จากตัวอย่างรูปฯ ที่ 1” และ “ปริมาณน้าตาล
ที่ไ ด้รั บ หากรั บ ประทานผลิ ตภั ณฑ์ นี้ 1 ซอง จากตั ว อย่ างรูป ฯ ที่ 2” (ร้ อยละ 58.5 และ 59.4
ตามลาดับ) รายละเอียดดังตารางที่ 13
ตารางที่ 13 ความเข้าใจเกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบจีดีเอ ของสมาชิก อย.น้อย ระดับ
มัธยมศึกษา จังหวัดชัยนาท จาแนกรายข้อ
ความเข้าใจเกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบจีดีเอ
1. ปริมาณพลังงานที่ได้รับ หากรับประทานผลิตภัณฑ์นี้ 1 ซอง
2. ปริมาณพลังงานที่ได้รับจากตัวอย่างรูปสัญลักษณ์ทาง
โภชนาการที่ 1 ถ้ารับประทานผลิตภัณฑ์นี้ 1 ซอง
3. ปริมาณสารอาหารที่มากกว่าปริมาณสูงสุดที่บริโภคได้ต่อวัน
จากตัวอย่างรูปฯที่ 2 ถ้ารับประทานผลิตภัณฑ์นี้ 2 ซอง
4. ปริมาณสารอาหารที่คิดเป็น 9% ของปริมาณสูงสุด
ที่บริโภคได้ต่อวันจากตัวอย่างรูปฯที่ 1 ถ้ารับประทาน
ผลิตภัณฑ์นี้ 1 ซอง
5. จานวนครั้งที่สามารถแบ่งขนมซองนี้ จากตัวอย่างรูปฯที่ 2
6.ปริมาณไขมัน ถ้ารับประทานผลิตภัณฑ์นี้ 2 ซอง จากตัวอย่าง
รูปฯ ที่ 1
7. ปริมาณน้าตาลที่ได้รับ หากรับประทานผลิตภัณฑ์นี้ 1 ซอง
จากตัวอย่างรูปฯ ที่ 2
8. ปริมาณเกลือที่ได้รับ หากรับประทานผลิตภัณฑ์นี้ 1 ซอง
จากตัวอย่างรูปฯ ที่ 1
9. ปริมาณน้าตาลที่ได้รับ หากรับประทานผลิตภัณฑ์นี้ 1 ซอง
จากตัวอย่างรูปฯ ที่ 1
10. ปริมาณไขมันที่ได้รับ หากรับประทานผลิตภัณฑ์นี้ 1 ซอง
จากตัวอย่างรูปฯ ที่ 2

สมาชิก อย.น้อยที่ตอบได้ถูกต้อง
จานวน
ร้อยละ
277
81.5
268
78.8
249

73.2

224

65.9

216
215

63.5
63.2

202

59.4

200

58.8

199

58.5

104

30.6
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ส่วนที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยนา ปัจจัยเอื้อ และปัจจัยเสริม กับการปฏิบัติบทบาทเกี่ยวกับ
สัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบจีดีเอ ของแกนนา อย.น้อย ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดชัยนาท
ปัจจัยนา ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา ระดับเกรดเฉลี่ย อาชีพผู้ปกครอง รายได้เฉลี่ยต่อวัน
จานวนครั้งที่เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบจีดีเอ, ความรู้และความเข้าใจ
เกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบจีดีเอ ปัจจัยเอื้อ ได้แก่ การได้เข้าร่วมในชั่วโมงการเรียนการ
สอนเกี่ยวกับสั ญลักษณ์ทางโภชนาการแบบจีดีเอ และปัจจัยเสริม ได้แก่ การได้รับคะแนนจากการ
ทากิจ กรรมเกี่ยวกับ สั ญลั กษณ์ทางโภชนาการแบบจีดีเอจากครู และแหล่ งข้อมูลที่ได้รับข่าวสาร
เกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบจีดีเอในส่วนบทบาทฯ ของแกนนา อย.น้อย ประกอบด้วย
5 ด้าน ได้แก่ ด้านกิจกรรมเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และรณรงค์ ด้านการตรวจสอบฉลากขนมขบเคี้ยว
ในโรงเรียน ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ด้านกิจกรรมบูรณาการสู่การเรียนการสอนและด้านกิจกรรม
พิเศษอื่นๆ
พบว่า ระดับการศึกษา ระดับเกรดเฉลี่ย รายได้เฉลี่ยต่อวัน ระดับความเข้าใจฯ การรับรู้เรื่อง
การมีชุมนุม อย.น้อยในโรงเรียน การได้เข้าร่วมในชั่วโมงการเรียนการสอนฯ การได้รับคะแนนจากการ
ทากิ จ กรรมเกี่ ย วกับ สั ญลั กษณ์ทางโภชนาการแบบจีดี เอจากครู และแหล่ ง ข้อมู ล ที่ ได้ รับข่ าวสาร
เกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบจีดีเอ มีความสัม พันธ์กับการปฏิบัติบทบาทฯ อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนปัจจัยอื่นๆ ไม่มีความสัมพันธ์กับบทบาทฯ รายละเอียดดังตารางที่ 14-25
ตารางที่ 14 ความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับบทบาทเกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบจีดีเอ
ของแกนนา อย.น้อย รายด้าน
เพศ
บทบาทฯ
(จานวน/ร้อยละ)
ชาย
หญิง
ด้านกิจกรรมเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และรณรงค์
79 (80.6)
96 (78.7)
- ระดับสูง
8 (8.2)
14 (11.5)
- ระดับปานกลาง
11 (11.2)
12 (9.8)
- ระดับต่า
รวม 98 (100.0) 122 (100.0)
ด้านการตรวจสอบฉลากขนม ขบเคี้ยวในโรงเรียน
94 (95.9)
114 (93.4)
- ระดับสูง
4 (4.1)
8 (6.6)
- ระดับต่า
รวม 98 (100.0) 122 (100.0)
ด้านการส่งเสริมสุขภาพ
87 (88.8)
112 56.3
- ระดับสูง
7 (7.1)
6 46.2
- ระดับปานกลาง
4 (4.1)
4 50
- ระดับต่า
รวม 98 (100.0) 122 (100.0)

Chi-Square

df

Sig.

0.722

2

0.697

0.646

1

0.422

0.607

2

0.773
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ตารางที่ 14 ความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับบทบาทเกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบจีดีเอ
ของแกนนา อย.น้อย รายด้าน (ต่อ)
เพศ
(จานวน/ร้อยละ)
บทบาทฯ
ชาย
หญิง
ด้านกิจกรรมบูรณาการสู่การเรียนการสอน
97 (99.0)
117 (95.9)
- ระดับสูง
1 (1.0)
5 (4.1)
- ระดับต่า
รวม 98 (100.0) 122 (100.0)
ด้านกิจกรรมพิเศษอื่นๆ
91 (92.9)
105 (86.1)
- ระดับสูง
5 (5.1)
8 (8.6)
- ปานกลาง
2 (2.0)
9 (7.4)
- ระดับต่า
รวม 98 (100.0) 122 (100.0)

Chi-Square

df

Sig.

1.941

1

0.229

3.571

2

0.186

ตารางที่ 15 ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษากับบทบาทเกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางโภชนาการ
แบบจีดีเอของแกนนา อย.น้อย รายด้าน
ระดับการศึกษา
บทบาท
(จานวน/ร้อยละ)
Chi-Square
ม.4
ม.5
ม.6
ด้านกิจกรรมเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และรณรงค์
14.225
- ระดับสูง
23 (67.6) 65 (79.3) 87 (83.7)
- ระดับปานกลาง
9 (26.5)
5 (6.1)
8(7.7)
- ระดับต่า
2 (5.9)
12 (14.6)
9 (8.7)
รวม 34 (100.0) 82 (100.0) 104 (100.0)
ด้านการตรวจสอบฉลากขนมขบเคี้ยวในโรงเรียน
4.691
- ระดับสูง
33 (97.1) 74 (90.2) 101 (97.1)
- ระดับต่า
1 (2.9)
8 (9.8)
3 (2.9)
รวม 34 (100.0) 82 (100.0) 104 (100.0)
ด้านการส่งเสริมสุขภาพ
3.215
- ระดับสูง
31 (91.2) 72 (87.8) 96 (92.31)
- ระดับปานกลาง
3 (8.8)
6 (7.3)
4 (3.8)
- ระดับต่า
0 (0.0)
4 (4.9)
4 (3.8)
รวม 34 (100.0) 82 (100.0) 104 (100.0)
ด้านกิจกรรมบูรณาการสู่การเรียน การสอน
5.687
- ระดับสูง
34 (100.0) 77 (93.9) 103 (99.0)
- ระดับต่า
0 (0.0)
5 (6.1)
1 (1.0)
รวม 34 (100.0) 82 (100.0) 104 (100.0)
* p < 0.05

df

Sig.

4

0.006*

2

0.090

4

0.547

2

0.087
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ตารางที่ 15 ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษากับบทบาทเกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางโภชนาการ
แบบจีดีเอของแกนนา อย.น้อย รายด้าน (ต่อ)
บทบาท
ม.4

ระดับการศึกษา
(จานวน/ร้อยละ)
ม.5

Chi-Square

df

Sig.

4.089

4

0.405

ม.6

ด้านกิจกรรมพิเศษอื่นๆ
- ระดับสูง
33 (97.1) 72 (87.8) 91 (87.5)
- ปานกลาง
1 (2.9)
4 (4.9)
8 (7.7)
- ระดับต่า
0 (0.0)
6 (7.3)
5 (4.8)
รวม 34 (100.0) 82 (100.0) 104 (100.0)

ตารางที่ 16 ความสัมพันธ์ระหว่างระดับเกรดเฉลี่ยกับบทบาทเกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางโภชนาการ
แบบจีดีเอของแกนนา อย.น้อย รายด้าน
บทบาท
ระดับเกรดเฉลี่ย (จานวน/ร้อยละ)
Chi-Square df Sig.
1.00-2.00 2.01-3.00 3.01-4.00
ด้านกิจกรรมเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และรณรงค์
- ระดับสูง
6 (75.0)
82 (75.9)
- ระดับปานกลาง
0 (0.0)
13 (12.0)
- ระดับต่า
2 (25.0)
13 (12.0)
รวม 8 (100.0) 108 (100.0)
ด้านการตรวจสอบฉลากขนมขบเคี้ยวในโรงเรียน
- ระดับสูง
8 (100.0)
104 (96.3)
- ระดับต่า
0 (0.0)
4 (3.7)
รวม 8 (100.0) 108 (100.0)
ด้านการส่งเสริมสุขภาพ
- ระดับสูง
6 (75.0)
97 (89.8)
- ระดับปานกลาง
0 (0.0)
9 (8.3)
- ระดับต่า
2 (25.0)
2 (1.9)
รวม 8 (100.0) 108 (100.0)
ด้านกิจกรรมบูรณาการสู่การเรียนการสอน
- ระดับสูง
8 (100.0)
106 (98.1)
- ระดับต่า
0 (0.0)
2 (1.9)
รวม 8 (100.0) 108 (100.0)

* p < 0.05

4.493

4

0.312

2.113

2

0.284

13.551

4

0.021*

1.027

2

0.552

87 (83.7)
9 (8.7)
8 (7.7)
104 (100.0)
96 (92.3)
8 (7.7)
104 (100.0)
96 (92.3)
4 (3.8)
4 (3.8)
104 (100.0)
100 (96.2)
4 (3.8)
104 (100.0)
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ตารางที่ 16 ความสัมพันธ์ระหว่างระดับเกรดเฉลี่ยกับบทบาทเกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางโภชนาการ
แบบจีดีเอของแกนนา อย.น้อย รายด้าน (ต่อ)
บทบาท
ระดับเกรดเฉลี่ย (จานวน/ร้อยละ)
Chi-Square df Sig.
1.00-2.00 2.01-3.00 3.01-4.00
ด้านกิจกรรมพิเศษอื่นๆ
2.335
4 0.622
- ระดับสูง
7 (87.5) 94 (87.0) 95 (91.3)
- ระดับปานกลาง
1 (12.5)
8 (7.4)
4 (3.9)
- ระดับต่า
0 (0.0)
6 (54.5)
5 (4.8)
รวม 8 (100.0) 108 (100.0) 104 (100.0)
ตารางที่ 17 ความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพผู้ปกครองกับบทบาทเกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางโภชนาการ
แบบจีดีเอของแกนนา อย.น้อย รายด้าน
อาชีพผู้ปกครอง
บทบาท
(จานวน/ร้อยละ)
Chi-Square
df
Sig.
ไม่มีเงินเดือน มีเงินเดือน
ประจา
ประจา
ด้านกิจกรรมเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และรณรงค์
0.167
2
0.920
- ระดับสูง
136 (80.0) 39 (78.0)
- ระดับปานกลาง
17 (10.0)
5 (10.0)
- ระดับต่า
17 (10.0)
6 (12.0)
รวม 170 (100.0) 50 (100.0)
ด้านการตรวจสอบฉลากขนมขบเคี้ยวในโรงเรียน
0.037
1
1.000
- ระดับสูง
161 (94.7) 47 (14.0)
- ระดับต่า
9 (5.3)
3 (6.0)
รวม 170 (100.0) 50 (100.0)
ด้านการส่งเสริมสุขภาพ
1.395
2
0.526
- ระดับสูง
154 (90.6) 45 (90.0)
- ระดับปานกลาง
11 (6.5)
2 (4.0)
- ระดับต่า
5 (2.9)
3 (6.0)
รวม 170 (100.0) 50 (100.0)
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ตารางที่ 17 ความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพผู้ปกครองกับบทบาทเกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางโภชนาการ
แบบจีดีเอของแกนนา อย.น้อย รายด้าน (ต่อ)
อาชีพผู้ปกครอง
บทบาท
(จานวน/ร้อยละ)
Chi-Square df
Sig.
ไม่มีเงินเดือน มีเงินเดือน
ประจา
ประจา
ด้านกิจกรรมบูรณาการสู่การเรียนการสอน
0.395
1
0.621
- ระดับสูง
166 (97.6)
48 (96.0)
- ระดับต่า
4 (2.4)
2 (4.0)
รวม 170 (100.0) 50 (100.0)
ด้านกิจกรรมพิเศษอื่นๆ
- ระดับสูง
152 (89.4)
44 (88.0)
0.139
2
0.925
- ระดับปานกลาง
10 (5.9)
3 (6.0)
- ระดับต่า
8 (4.7)
3 (6.0)
รวม 170 (100.0) 50 (100.0)
ตารางที่ 18 ความสัมพันธ์ระหว่างรายได้เฉลี่ยต่อวันกับบทบาทเกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางโภชนาการ
แบบจีดีเอของแกนนา อย.น้อย รายด้าน
รายได้เฉลี่ยต่อวัน
Chi-Square df
Sig.
บทบาท
(จานวน/ร้อยละ)
> 90 บาท
<90 บาท
ด้านกิจกรรมเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และรณรงค์
16.857
2
<0.000*
- ระดับสูง
127 (87.0)
48 (64.7)
- ระดับปานกลาง
7 (4.8)
15 (20.3)
- ระดับต่า
12 (8.2)
11 (14.9)
รวม 146 (100.0)
74 (100.0)
ด้านการตรวจสอบฉลากขนมขบเคี้ยวในโรงเรียน
1.523
1
0.346
- ระดับสูง
140 (95.9)
68 (91.9)
- ระดับต่า
6 (4.1)
6 (8.1)
รวม 146 (100.0)
74 (100.0)
ด้านการส่งเสริมสุขภาพ
4.936
2
0.088
- ระดับสูง
136 (93.2)
63 (85.1)
- ระดับปานกลาง
5 (3.4)
8 (10.8)
- ระดับต่า
5 (3.4)
3 (4.1)
รวม 146 (100.0)
74 (100.0)
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ตารางที่ 18 ความสัมพันธ์ระหว่างรายได้เฉลี่ยต่อวันกับบทบาทเกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางโภชนาการ
แบบจีดีเอของแกนนา อย.น้อย รายด้าน (ต่อ)
รายได้เฉลี่ยต่อวัน
Chi-Square df
Sig.
บทบาท
(จานวน/ร้อยละ)
> 90 บาท
<90 บาท
ด้านกิจกรรมบูรณาการสู่การเรียนการสอน
- ระดับสูง
141 (96.6)
73 (98.6)
0.796
1
0.442
- ระดับต่า
5 (3.4)
1 (1.4)
รวม 146 (100.0) 74 (100.0)
ด้านกิจกรรมพิเศษอื่นๆ
8.221
2
0.015*
- ระดับสูง
135 (92.5)
61 (82.4)
- ระดับปานกลาง
8 (5.5)
5 (6.8)
- ระดับต่า
3 (2.1)
8 (10.8)
รวม 146 (100.0) 74 (100.0)
* p < 0.05
ตารางที่ 19 ความสัมพันธ์ระหว่างจานวนครั้งที่เข้ารับการอบรมฯกับบทบาทเกี่ยวกับสัญลักษณ์
ทางโภชนาการแบบจีดีเอ ของแกนนา อย.น้อย รายด้าน
จานวนครั้งที่เข้ารับ
Chi-Square
df
Sig.
บทบาท
การอบรมฯ (จานวน/ร้อยละ)
< 2 ครั้ง
> 2 ครั้ง
ด้านกิจกรรมเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และรณรงค์
4.528
2
0.102
- ระดับสูง
123 (76.9)
52 (86.7)
- ระดับปานกลาง
16 (10.0)
6 (10.0)
- ระดับต่า
21 (13.1)
2 (3.3)
รวม 160 (100.0) 60 (100.0)
ด้านการตรวจสอบฉลากขนมขบเคี้ยวในโรงเรียน
2.295
1
0.187
- ระดับสูง
149 (93.1)
59 (98.3)
- ระดับต่า
11 (6.9)
1 (1.7)
รวม 160 (100.0) 60 (100.0)
ด้านการส่งเสริมสุขภาพ
4.278
2
0.121
- ระดับสูง
141 (88.1)
58 (96.7)
- ระดับปานกลาง
11 (6.9)
2 (3.3)
- ระดับต่า
8 (5.0)
0 (0.0)
รวม 160 (100.0) 60 (100.0)
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ตารางที่ 19 ความสัมพันธ์ระหว่างจานวนครั้งที่เข้ารับการอบรมฯกับบทบาทเกี่ยวกับสัญลักษณ์
ทางโภชนาการแบบจีดีเอ ของแกนนา อย.น้อย รายด้าน (ต่อ)
จานวนครั้งที่เข้ารับ
Chi-Square df
Sig.
บทบาท
การอบรมฯ (จานวน/ร้อยละ)
< 2 ครั้ง
> 2 ครั้ง
ด้านกิจกรรมบูรณาการสู่การเรียนการสอน
2.313
1
0.193
- ระดับสูง
154 (96.2)
60 (100.0)
- ระดับต่า
6 (3.8)
0 (0.0)
รวม 160 (100.0) 60 (100.0)
ด้านกิจกรรมพิเศษอื่นๆ
2.661
2
0.307
- ระดับสูง
142 (88.8)
54 (90.0)
- ระดับปานกลาง
8 (5.0)
5 (8.3)
- ระดับต่า
10 (6.2)
1 (1.7)
รวม 160 (100.0) 60 (100.0)
ตารางที่ 20 ความสัมพันธ์ระหว่างระดับความรู้ฯกับบทบาทเกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางโภชนาการ
แบบจีดีเอของแกนนา อย.น้อย รายด้าน
ระดับความรู้ฯ (จานวน/ร้อยละ)
บทบาท
Sig.
ระดับสูง
ระดับ
ระดับต่า Chi-Square df
ปานกลาง
ด้านกิจกรรมเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และรณรงค์
3.830
4 0.432
- ระดับสูง
139 (78.5) 25 (89.3) 11 (73.3)
- ระดับปานกลาง 20 (11.3)
0 (0.0)
2 (13.3)
- ระดับต่า
18 (10.2)
3 (10.7) 2 (13.3)
รวม 177 (100.0) 28 (100.0) 15 (100.0)
ด้านการตรวจสอบฉลากขนมขบเคี้ยวในโรงเรียน
3.083
2 0.208
- ระดับสูง
165 (93.2) 28 (100.0) 15 (100.0)
- ระดับต่า
12 (6.8)
0 (0.0)
0 (0.0)
รวม 177 (100.0) 28 (100.0) 15 (100.0)
ด้านการส่งเสริมสุขภาพ
1.595
4 0.895
- ระดับสูง
160 (90.4) 26 (92.9) 13 (86.7)
- ระดับปานกลาง 10 (5.6)
2 (7.1)
1 (6.7)
- ระดับต่า
7 (4.0)
0 (0.0)
1 (6.7)
รวม 177 (100.0) 28 (100.0) 15 (100.0)
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ตารางที่ 20 ความสัมพันธ์ระหว่างระดับความรู้ฯกับบทบาทเกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางโภชนาการ
แบบจีดีเอของแกนนา อย.น้อย รายด้าน (ต่อ)
ระดับความรู้ฯ (จานวน/ร้อยละ)
บทบาท
Sig.
ระดับสูง
ระดับ
ระดับต่า Chi-Square df
ปานกลาง
ด้านกิจกรรมบูรณาการสู่การเรียนการสอน
0.502
2
1.000
- ระดับสูง
172 (97.2) 27 (96.4) 15 (100.0)
- ระดับต่า
5 (2.8)
1 (3.6)
0 (0.0)
รวม 177 (100.0) 28 (100.0) 15 (100.0)
ด้านกิจกรรมพิเศษอื่นๆ
2.025
4
0.788
- ระดับสูง
159 (89.8) 25 (89.3) 12 (80.0)
- ระดับปานกลาง
9 (5.1)
2 (7.1)
2 (13.3)
- ระดับต่า
9 (5.1)
1 (3.6)
1 (6.7)
รวม 177 (100.0) 28 (100.0) 15 (100.0)
ตารางที่ 21 ความสัมพันธ์ระหว่างระดับความเข้าใจฯกับบทบาทเกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางโภชนาการ
แบบจีดีเอ ของแกนนา อย.น้อย รายด้าน
ระดับความเข้าใจฯ (จานวน/ร้อยละ)
บทบาท
Sig.
ระดับสูง
ระดับ
ระดับต่า Chi-Square df
ปานกลาง
ด้านกิจกรรมเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และรณรงค์
3.913
4 0.423
- ระดับสูง
97 (80.8) 41 (78.8) 37 (77.1)
- ระดับปานกลาง 14 (11.7)
5 (9.6)
3 (6.2)
- ระดับต่า
9 (7.5)
6 (11.5)
8 (16.7)
รวม 120 (100.0) 52 (100.0) 48 (100.0)
ด้านการตรวจสอบฉลากขนมขบเคี้ยวในโรงเรียน
0.950
2 0.665
- ระดับสูง
115 (95.8) 48 (92.3) 45 (93.8)
- ระดับต่า
5 (4.2)
4 (7.7)
3 (6.2)
รวม 120 (100.0) 52 (100.0) 48 (100.0)
ด้านการส่งเสริมสุขภาพ
1.885
4 0.764
- ระดับสูง
109 (90.8) 47 (90.4) 43 (89.6)
- ระดับปานกลาง
7 (5.8)
4 (7.7)
2 (4.2)
- ระดับต่า
4 (3.3)
1 (1.9)
3 (6.2)
รวม 120 (100.0) 52 (100.0) 48 (100.0)
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ตารางที่ 21 ความสัมพันธ์ระหว่างระดับความเข้าใจฯกับบทบาทเกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางโภชนาการ
แบบจีดีเอ ของแกนนา อย.น้อย รายด้าน (ต่อ)
ระดับความเข้าใจฯ (จานวน/ร้อยละ)
บทบาท
Sig.
ระดับสูง
ระดับ
ระดับต่า Chi-Square df
ปานกลาง
ด้านกิจกรรมบูรณาการสู่การเรียนการสอน
7.436
2 0.027*
- ระดับสูง
119 (99.2) 51 (98.1) 44 (91.7)
- ระดับต่า
1 (0.8)
1 (1.9)
4 (8.3)
รวม 120 (100.0) 52 (100.0) 48 (100.0)
ด้านกิจกรรมพิเศษอื่นๆ
7.986
4
0.087
- ระดับสูง
109 (90.8) 46 (88.5) 41 (85.4)
- ระดับปานกลาง
9 (7.5)
1 (1.9)
3 (6.2)
- ระดับต่า
2 (1.7)
5 (9.6)
4 (8.3)
รวม 120 (100.0) 52 (100.0) 48 (100.0)
* p < 0.05

53
ตารางที่ 22 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ว่ามีชุมนุม อย.น้อย กับบทบาทเกี่ยวกับสัญลักษณ์
ทางโภชนาการแบบจีดีเอ ของแกนนา อย.น้อย รายด้าน
บทบาท
การรับรู้ว่ามีชุมนุม อย.น้อย
Chi-Square
df
Sig.
(จานวน/ร้อยละ)
รับรู้ว่า “มี” รับรู้ว่า “ไม่มี”
ด้านกิจกรรมเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และรณรงค์
16.251
2
0.001*
- ระดับสูง
152 (82.2)
23 (65.7)
- ระดับปานกลาง
12 (6.5)
10 (28.6)
- ระดับต่า
21 (11.4)
2 (5.7)
รวม 185 (100.0) 35 (100.0)
ด้านการตรวจสอบฉลากขนมขบเคี้ยวในโรงเรียน
0.545
1
0.696
- ระดับสูง
174 (94.1)
34 (97.1)
- ระดับต่า
11 (5.9)
1 (2.9)
รวม 185 (100.0) 35 (100.0)
ด้านการส่งเสริมสุขภาพ
2.017
2
0.435
- ระดับสูง
167 (90.3)
32 (91.4)
- ระดับปานกลาง
10 (5.4)
3 (8.6)
- ระดับต่า
8 (4.3)
0 (0.0)
รวม 185 (100.0) 35 (100.0)
ด้านกิจกรรมบูรณาการสู่การเรียนการสอน
1.167
1
0.593
- ระดับสูง
179 (96.8)
35 (100.0)
- ระดับต่า
6 (3.2)
0 (0.0)
รวม 185 (100.0) 35 (100.0)
ด้านกิจกรรมพิเศษอื่นๆ
3.040
2
0.236
- ระดับสูง
162 (87.6)
34 (97.1)
- ระดับปานกลาง
12 (6.5)
1 (2.9)
- ระดับต่า
11 (5.9)
0 (0.0)
รวม 185 (100.0) 35 (100.0)
* p < 0.05
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ตารางที่ 23 ความสัมพันธ์ระหว่างการได้เข้าร่วมในชั่วโมงการเรียนการสอนฯกับบทบาทเกี่ยวกับ
สัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบจีดีเอ ของแกนนา อย.น้อย รายด้าน
การได้เข้าร่วมในชั่วโมงการ
บทบาท
เรียนการสอนฯ
Chi-Square df
Sig.
(จานวน/ร้อยละ)
ได้เข้าร่วมฯ ไม่ได้เข้าร่วม
ด้านกิจกรรมเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และรณรงค์
9.991
2
0.007*
- ระดับสูง
140 (80.9)
35 (74.5)
- ระดับปานกลาง
12 (6.9)
10 (21.3)
- ระดับต่า
21 (12.1)
2 (4.3)
รวม 173 (100.0) 47 (100.0)
ด้านการตรวจสอบฉลากขนมขบเคี้ยวในโรงเรียน
1.283
1
0.316
- ระดับสูง
162 (93.6)
46 (97.9)
- ระดับต่า
11 (6.4)
1 (2.1)
รวม 173 (100.0) 47 (100.0)
ด้านการส่งเสริมสุขภาพ
- ระดับสูง
155 (89.6)
44 (93.6)
2.262
2
0.358
- ระดับปานกลาง
10 (5.8)
3 (6.4)
- ระดับต่า
8 (4.6)
0 (0.0)
รวม 173 (100.0) 47 (100.0)
ด้านกิจกรรมบูรณาการสู่การเรียนการสอน
0.081
1
1.000
- ระดับสูง
168 (97.1)
46 (97.9)
- ระดับต่า
5 (2.9)
1 (2.1)
รวม 173 (100.0) 47 (100.0)
ด้านกิจกรรมพิเศษอื่นๆ
2.730
2
0.289
- ระดับสูง
151 (87.3)
45 (95.7)
- ระดับปานกลาง
12 (6.1)
1 (2.1)
- ระดับต่า
10 (5.8)
1 (2.1)
รวม 173 (100.0) 47 (100.0)
* p < 0.05

55
ตารางที่ 24 ความสัมพันธ์ระหว่างการได้รับคะแนนจากการทากิจกรรมฯ กับบทบาท
เกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบจีดีเอ ของแกนนา อย.น้อย รายด้าน
การได้รับคะแนนจากการ
บทบาท
ทากิจกรรมฯ (จานวน/ร้อยละ) Chi-Square
df
ได้รับคะแนน ไม่ได้รับคะแนน
ด้านกิจกรรมเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และรณรงค์
7.323
2
- ระดับสูง
140 (82.8)
35 (68.6)
- ระดับปานกลาง
12 (7.1)
10 (19.6)
- ระดับต่า
17 (10.1)
6 (11.8)
รวม 169 (100.0)
51 (100.0)
ด้านการตรวจสอบฉลากขนมขบเคี้ยวในโรงเรียน
- ระดับสูง
160 (94.7)
48 (94.1)
- ระดับต่า
9 (5.3)
3 (5.9)
รวม 169 (100.0)
51 (100.0)
ด้านการส่งเสริมสุขภาพ
0.471
2
- ระดับสูง
154 (91.1)
45 (88.2)
- ระดับปานกลาง
9 (5.3)
4 (7.8)
- ระดับต่า
6 (3.6)
2 (3.9)
รวม 169 (100.0)
51 (100.0)
ด้านกิจกรรมบูรณาการสู่การเรียนการสอน
0.147
1
- ระดับสูง
164 (97.0)
50 (98.0)
- ระดับต่า
5 (3.0)
1 (2.0)
รวม 169 (100.0)
51 (100.0)
ด้านกิจกรรมพิเศษอื่นๆ
1.859
2
- ระดับสูง
148 (87.6)
48 (94.1)
- ระดับปานกลาง
11 (6.5)
2 (3.9)
- ระดับต่า
10 (8.9)
1 (2.0)
รวม 169 (100.0)
51 (100.0)
* p < 0.05

Sig.
0.024*

0.917

1.000

0.439
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ตารางที่ 25 ความสัมพันธ์ระหว่างแหล่งที่ได้รับข้อมูลข่าวสารฯ กับบทบาทเกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบจีดีเอ ของแกนนา อย.น้อย รายด้าน
แหล่งที่ได้รับข้อมูลข่าวสารฯ (จานวน/ร้อยละ)
บทบาท
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
กิจกรรม
แผ่นพับ
โปสเตอร์
อินเตอร์เน็ต
เพื่อน
โทรทัศน์
อย.น้อย
ด้านกิจกรรมเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และรณรงค์
- ระดับสูง
3 (80.9)
22 (84.6)
54 (80.6)
34 (79.9)
171 (79.9)
129 (87.8)
123 (87.2)
- ระดับปานกลาง
3 (8.3)
2 (7.7)
8(11.9)
4(9.3)
21(9.8)
7 (4.8)
9 (6.4)
- ระดับต่า
1 (2.8)
2 (7.7)
5 (7.5)
5 (11.6)
22 (10.3)
11 (7.5)
9 (6.4)
รวม
36 (100.0)
26 (100.0)
67 (100.0)
43 (100.0) 214 (100.0) 147 (100.0) 141 (100.0)
Chi-Square
3.0118
0.467
1.201
0.098
0.630
19.651
14.281
df
2
2
2
2
2
2
2
Sig.
0.199
0.805
0.549
1.000
1.000
<0.000*
0.001*
ด้านการตรวจสอบฉลากขนมขบเคี้ยวในโรงเรียน
- ระดับสูง
34 (94.4)
26 (100.0)
63 (94.0)
40 (93.0)
202 (94.4)
143 (97.3)
137 (97.2)
- ระดับต่า
2 (5.6)
0 (0.0)
4 (6.0)
3 (7.0)
12 (5.6)
4 (2.7)
4 (2.8)
รวม
36 (100.0)
26 (100.0)
67 (100.0)
43 (100.0) 214 (100.0) 147(100.0) 141 (100.0)
Chi-Square
0.001
1.701
0.050
0.240
0.356
6.419
5.217
df
1
1
1
1
1
1
1
Sig.
1.000
0.368
1.000
0.707
1.000
0.016*
0.030*

วิทยุ
174 (79.8)
21 (9.6)
23 (10.6)
218 (100.0)
3.662
2
0.201
207(95.0)
11(5.0)
218(100.0)
7.766
1
0.106
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ตารางที่ 25 ความสัมพันธ์ระหว่างแหล่งที่ได้รับข้อมูลข่าวสารฯ กับบทบาทเกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบจีดีเอ ของแกนนา อย.น้อย รายด้าน (ต่อ)
แหล่งที่ได้รับข้อมูลข่าวสารฯ (จานวน/ร้อยละ)
บทบาท
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
กิจกรรม
แผ่นพับ
โปสเตอร์
อินเตอร์เน็ต
เพื่อน
โทรทัศน์
อย.น้อย
ด้านการส่งเสริมสุขภาพ
- ระดับสูง
33 (91.7)
26 (100.0)
64 (95.5)
40 (93.0)
194 (90.7)
140 (95.2)
134 (95.1)
- ระดับ
3 (8.3)
0 (0.0)
2 (3.0)
1 (2.3)
12 (5.6)
5 (3.4)
2 (1.4)
ปานกลาง
- ระดับต่า
0 (0.0)
0 (0.0)
1 (1.5)
2 (4.7)
8 (3.7)
2 (1.4)
5 (3.5)
รวม
36 (100.0)
26 (100.0)
67 (100.0)
43 (100.0) 214 (100.0) 147 (100.0) 141 (100.0)
Chi-Square
2.000
3.111
2.885
1.352
1.467
12.145
14.320
df
2
2
2
2
2
2
2
Sig.
0.440
0.191
0.250
0.566
0.456
0.002*
0.001*
ด้านกิจกรรมบูรณาการสู่การเรียนการสอน
- ระดับสูง
35 (97.2)
26 (100.0)
63 (94.0)
41 (95.3)
208 (97.2)
144 (98.0)
137 (97.2)
- ระดับต่า
1 (2.8)
0 (0.0)
4 (6.0)
2 (4.7)
6 (2.8)
3 (2.0)
4 (2.8)
รวม
36 (100.0)
26 (100.0)
67 (100.0)
43 (100.0) 214 (100.0) 147 (100.0) 141 (100.0)
Chi-Square
0.000
0.827
3.819
0.746
0.173
0.787
0.018
df
1
1
1
1
1
1
1
Sig.
1.000
0.615
0.071
0.600
1.000
0.401
1.000
* p < 0.05

วิทยุ
197 (90.4)
13 (6.0)
8 (3.7)
218 (100.0)
0.213
2
1.000
213 (97.7)
5 (2.3)
218 (100.0)
17.002
1
0.05*
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ตารางที่ 25 ความสัมพันธ์ระหว่างแหล่งที่ได้รับข้อมูลข่าวสารฯ กับบทบาทเกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบจีดีเอของแกนนา อย.น้อย รายด้าน (ต่อ)
แหล่งที่ได้รับข้อมูลข่าวสารฯ (จานวน/ร้อยละ)
บทบาท

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข

ด้านกิจกรรมพิเศษอื่นๆ
- ระดับสูง
34 (94.4)
- ปานกลาง
2 (5.6)
- ระดับต่า
0 (0.0)
รวม
36 (100.0)
Chi-Square
2.300
df
2
Sig.
0.371
* p < 0.05

กิจกรรม
อย.น้อย

แผ่นพับ

โปสเตอร์

อินเตอร์เน็ต

เพื่อน

โทรทัศน์

วิทยุ

22 (84.6)
2 (7.7)
2 (7.7)
26 (100.0)
0.652
2
0.675

56 (83.6)
5 (7.5)
6 (9.0)
67 (100.0)
3.736
2
0.157

35 (81.4)
2 (4.7)
6 (14.9)
43 (100.0)
9.067
2
0.014*

191 (89.3)
12 (5.6)
11 (5.1)
214 (100.0)
1.539
2
0.504

136 (92.5)
7 (4.8)
4 (2.7)
147 (100.0)
6.172
2
0.038*

130 (42.2)
6 (4.3)
5 (3.5)
14 (100.0)
3.903
2
0.172

194 (89.0)
13 (6.0)
11 (5.0)
218 (100.0)
0.247
2
1.000

58

59

บทที่ 5
สรุป อภิปรายและข้อเสนอแนะ
สรุปผลการศึกษา
การศึกษานี้เป็นการศึกษาเชิงสารวจ (Survey research) เพื่อศึกษาบทบาทเกี่ยวกับ
สั ญ ลั ก ษณ์ ท างโภชนาการแบบจี ดี เ อของแกนน า อย.น้ อ ย ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา จั ง หวั ด ชั ย นาท
ผลกระทบต่อสมาชิก อย.น้อย และความสัมพันธ์ระหว่างปัจจั ยนา ปัจจัยเอื้อ และปัจจัยเสริมกับ
บทบาทเกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบจีดีเอ ของแกนนา อย.น้อย จากโรงเรียนแกนนา
อย.น้อย ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดชัยนาท ได้แก่ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม โรงเรียนคุรุประชาสรรค์
และโรงเรียนหันคาพิทยาคม ในช่วงเดือนมกราคม 2558 ถึงเดือนกันยายน 2558 โดยศึกษาบทบาท
เกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบจีดีเอในกลุ่มแกนนา อย.น้อย และหาความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยนา ปัจจัยเอื้อและปัจจัยเสริมกับบทบาทฯ ดังกล่าว อีกทั้งศึกษาผลกระทบเกี่ยวกับสัญลักษณ์
ทางโภชนาการแบบจีดีเอต่อสมาชิก อย.น้อยด้วย โดยใช้แบบสอบถามที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมาเพื่อเป็น
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษานี้
การวัดผลและวิเคราะห์ข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ไคสแควร์
(Chi-square test) และการทดสอบฟิชเชอร์เอ็กซ์แทรกซ์ (Fisher’s Exact Test) ผลการวิจัย
พบว่ า แกนน า อย.น้ อ ย ปฏิ บั ติ บ ทบาทเกี่ ย วกั บ สั ญ ลั ก ษณ์ ท างโภชนาการแบบจี ดี เ อ ได้ แ ก่
ด้านการบูรณาการสู่การเรียนการสอนมากที่สุด (ร้อยละ 97.3) รองลงมาคือ ด้านการส่งเสริมสุขภาพ
ด้านการตรวจสอบฉลากขนมขบเคี้ยวในโรงเรียน ด้านกิจกรรมพิเศษอื่นๆ และด้านการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ (ร้อยละ 94.5, 90.5, 89.1 และ 79.5) ซึ่งบทบาทฯ ดังกล่าวส่งผลกระทบ
ต่ อ สมาชิ ก อย.น้ อ ย ดั ง นี้ คื อ ภาพรวม สมาชิ ก อย.น้ อ ย มี ร ะดั บ ความรู้ เ กี่ ย วกั บ สั ญ ลั ก ษณ์
ทางโภชนาการแบบจีดีเออยู่ในระดับสูง ร้อยละ 55.9 (ค่าเฉลี่ย =8.50 SD=1.80) และมีความเข้าใจฯ
อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 65.6 (ค่าเฉลี่ย=6.68 SD = 1.60) และเมื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจ จั ย น า ปั จ จัย เอื้ อ และปัจ จั ย เสริม กับการปฏิบัติบทบาทฯ ของแกนนา อย.น้อย พบว่าระดับ
การศึก ษา ระดั บ เกรดเฉลี่ ย รายได้ เ ฉลี่ ย ต่ อวั น ความเข้ า ใจเกี่ ยวกั บ สั ญ ลั ก ษณ์ ท างโภชนาการ
แบบจีดีเอ การรับรู้เรื่องการมีชุมนุม อย.น้อยในโรงเรียน การได้เข้าร่วมในชั่วโมงการเรียนการสอนฯ
การได้รับคะแนนจากการทากิจกรรมฯ จากครู และแหล่งข้อมูลที่ได้รับข่าวสารเกี่ยวกับสัญลักษณ์ทาง
โภชนาการแบบจีดีเอ ซึ่งได้แก่ เพื่อน โทรทัศน์ วิทยุและโปสเตอร์ มีความสั มพันธ์กับการปฏิบัติ
บทบาทฯ อย่ างมีนั ย ส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่ ว นปัจจัยอื่น ๆ ไม่มีความสั ม พันธ์กับบทบาทฯ
ดังกล่าว
สรุ ป ได้ ว่ า การปฏิ บั ติ บ ทบาทฯ ของแกนน า อย.น้ อ ย ซึ่ ง มี ร ะดั บ สู ง ดั ง กล่ า ว มี ปั จ จั ย
หลายประการที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติบทบาทเกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบจีดีเอ
อีกทั้งบทบาทฯ ดังกล่าว ยังส่งผลกระทบต่อสมาชิก อย.น้อย ด้วย จนสามารถนาผลการวิจัยดังกล่าว
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ไปพัฒ นาแนวทางการดาเนิ น งานคุ้มครองผู้ บริโ ภคในโรงเรียนของจังหวัดชัยนาท โดยมุ่งหวังให้
แกนนา อย.น้อย ปฏิบัติบทบาทฯ แก่สมาชิก อย.น้อย จนนาไปสู่พฤติกรรมการบริโภคขนมขบเคี้ยว
อย่างเหมาะสมต่อไป
อภิปรายผลการศึกษา
จากการศึกษานี้ สามารถอภิปรายผลการศึกษาเป็นประเด็นต่างๆ ดังนี้
1. บทบาทเกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบจีดีเอ ของแกนนา อย.น้อย
2. ผลกระทบต่อสมาชิก อย.น้อย ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดชัยนาท เกี่ยวกับสัญลักษณ์
ทางโภชนาการแบบจี ดี เ อ ซึ่ ง ผลกระทบดั งกล่ า ว ประกอบด้ ว ยความรู้ แ ละความเข้ าใจเกี่ย วกั บ
สัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบจีดีเอ
3. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยนา ปัจจัยเอื้อและปัจจัยเสริมกับบทบาทเกี่ยวกับสัญลักษณ์
ทางโภชนาการแบบจีดีเอ ของแกนนา อย.น้อย
1. บทบาทเกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบจีดีเอ ของแกนนา อย.น้อย
ผลการศึกษาบทบาทเกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบจีดีเอ พบว่าแกนนา อย.น้อย
ปฏิบั ติ บ ทบาทฯ ในทุกด้า น อยู่ ร ะดับสู ง ได้ แก่ ด้านการบูรณาการสู่ การเรี ยนการสอนมากที่สุ ด
(ร้อยละ 97.3) รองลงมาคือ ด้านการตรวจสอบฉลากขนมขบเคี้ยวในโรงเรียน ด้านการส่งเสริม
สุขภาพ ด้านกิจกรรมพิเศษอื่นๆ และด้านการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ (ร้อยละ 94.5,
90.5, 89.1 และ 79.5 ตามลาดับ) เนื่องมาจากโรงเรียนแกนนา อย.น้อย ดังกล่าว ได้ส่งเสริมให้
แกนนา อย.น้อย เข้าร่วมชุมนุม อย.น้อย ในโรงเรียน ซึ่งมีการบูรณาการการเรียนการสอน โดยใช้คู่มือ
บูรณาการความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพของกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค สานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา ที่ ไ ด้ ส นั บ สนุ น ให้ มี ก ารน าร่ อ งใช้ คู่ มื อ ฯดั ง กล่ า ว (กองพั ฒ นาศั ก ยภาพผู้ บ ริ โ ภค
ส านั ก งานคณะกรรมการอาหารและยา, 2552) อี ก ทั้ ง มี กิ จ กรรมตรวจสอบฉลากขนมขบเคี้ ย ว
ในโรงเรี ยนเพื่อเรียนรู้ร่ว มกัน และกิจกรรมพิเศษอื่นๆ เพื่อให้แกนนา อย.น้อย เรียนรู้และปฏิบัติ
บทบาทเกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบจีดีเอได้อย่างเต็มที่ ภายใต้การสนับสนุนจากผู้บริหาร
โรงเรียน ครูที่ปรึกษาชมรม อย.น้อยและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
2. ผลกระทบต่อสมาชิก อย.น้อย ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดชัยนาท เกี่ยวกับสัญลักษณ์ทาง
โภชนาการแบบจีดีเอ ซึ่งประกอบด้วย ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางโภชนาการ
แบบจีดีเอ ของสมาชิก อย.น้อย ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดชัยนาท
ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบจีดีเอของ สมาชิก อย.น้อย
พบว่า สมาชิก อย.น้อย มีความรู้อยู่ในระดับสูง (ร้อยละ 55.9) ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ
วรลักษณ์ อนันตกูล (2557) ที่ศึกษาการรับรู้ ความรู้และพฤติกรรมการบริโภคขนมขบเคี้ยวที่ แสดง
ฉลากโภชนาการแบบจีดีเอ ของนักเรียนในจังหวัดราชบุรี ซึ่งพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีความรู้ใน
ระดับดี แต่ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของอรทัย ใจบุญและคณะ (2557: 4-5) ที่ศึกษาความรู้และ
ความแตกฉานด้านสุขภาพเรื่องฉลากโภชนาการแบบ GDA ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา จังหวัดน่าน
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ซึ่งพบว่าประมาณครึ่งหนึ่งของนักเรียน มีความรู้เรื่องฉลากโภชนาการแบบ GDA ในระดับไม่ดี และ
มีเพียงร้อยละ 4.6 เท่านั้นที่มีความรู้ระดับดี และไม่สอดคล้องกับการศึกษาของสานักงานสาธารณสุข
จังหวัดชัยนาท (2555) ที่ศึกษาเรื่องความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับฉลากโภชนาการแบบจีดีเอหรือ
ฉลากหวาน มัน เค็ม บนฉลากขนมขบเคี้ยว: กรณีศึกษา อย.น้อย ในปีการศึกษา 2555 มีระดับความรู้
เกี่ยวกับฉลากโภชนาการแบบจีดีเอ อยู่ในระดับต่า แสดงว่าระดับความรู้ของสมาชิก อย.น้อย อาจเป็น
ผลกระทบจากการปฏิบัติบทบาทฯ ของแกนนา อย.น้อย ในปัจจุบัน เนื่องจากในปี 2555 นับเป็น
ปีที่เริ่มประกาศใช้ฉลาก GDA นับว่าเป็นความรู้เรื่องใหม่และยังไม่ได้วางรูปแบบให้แกนนา อย.น้อย
เป็นผู้ปฏิบัติบทบาทนี้
ในส่วนของความเข้าใจเกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบจีดีเอ อยู่ในระดับปานกลาง
(ร้อยละ 65.6) ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของจุรีรัตน์ ห่อเกียรติและคณะ (2554) ที่ศึกษาปัจจัย
ที่มีผลต่อการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบ GDA บนฉลากขนมขบเคี้ยว:
กรณีศึกษา อย.น้อย พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีความเข้าใจสัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบ GDA
อยู่ในระดับปานกลาง มากที่สุด แต่ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท
(2555) ที่ศึกษาเรื่องความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับฉลากโภชนาการแบบจีดีเอหรือฉลากหวาน มัน
เค็ม บนฉลากขนมขบเคี้ยว: กรณีศึกษา อย.น้อย จังหวัดชัยนาท ในปีการศึกษา 2555 ซึ่งพบว่า
สมาชิก อย.น้อย ซึ่งพบว่ามีระดับความเข้าใจเกี่ยวกับฉลากโภชนาการแบบจีดีเอ อยู่ในระดับต่า
อาจเป็นผลจากการปฏิบัติบทบาทฯ ของแกนนา อย.น้อย สอดคล้องกับผลการศึกษาที่ พบว่าสมาชิก
อย.น้ อย ได้รับ ข้อมูล ข่าวสารเกี่ย วกับสัญลักษณ์ ทางโภชนาการแบบจีดีเอมากที่สุ ด จากกิจกรรม
อย.น้อย ในโรงเรียน
3. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยนา ปัจจัยเอื้อ และปัจจัยเสริม กับบทบาทเกี่ยวกับสัญลักษณ์ทาง
โภชนาการแบบจีดีเอ ของแกนนา อย.น้อย ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดชัยนาท
3.1 ผลของความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยนากับบทบาทฯ ของแกนนา อย.น้อย เมื่อพิจารณา
รายด้าน อภิปรายผลตามปัจจัยนาที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
3.1.1 ระดับ การศึกษา มีความสัมพันธ์กับบทบาทด้านการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
เนื่องจากแกนนา อย.น้อย ได้ใช้ คู่มือแผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อย.น้อย ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งจัดทาโดยสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (สานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา, 2553) มาใช้เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติบทบาทเกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางโภชนาการ
แบบจีดีเอในชุมนุ ม อย.น้อย โดยมีเนื้อหาและความยากง่ายเพิ่มขึ้นตามระดับการศึกษาที่เพิ่มขึ้น
อีกทั้งบทบาทฯ ดังกล่าว ซึ่งประกอบด้วย การพูดหน้าเสาธง จัดเสียงตามสาย จัดป้ายนิเทศให้ความรู้
(เช่น บอร์ด) จัดทาเอกสารเผยแพร่ จัดนิทรรศการและแสดงผลงาน เดินรณรงค์และการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ทางเวปไซด์ เป็นกิจกรรมที่ได้ถูกกาหนดไว้ในแผนการจัดการเรี ยนรู้ดังกล่าว เพื่อให้
แกนนา อย.น้อย ใช้เป็นแนวทางในการเรียนรู้และปฏิบัติบทบาทเกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางโภชนาการ
แบบจีดีเอในโรงเรียน
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3.1.2 ระดับเกรดเฉลี่ย มีความสัมพันธ์กับบทบาทด้านการส่งเสริมสุขภาพ เป็นเพราะว่า
แกนน า อย.น้ อย ส่ ว นใหญ่ มีเ กรดเฉลี่ ย ดีถึ งดี มาก (2.01-4.00) และบทบาทเกี่ ยวกับ สั ญ ลั ก ษณ์
ทางโภชนาการแบบจี ดี เอดัง กล่ าว ประกอบด้ ว ย การส ารวจพฤติก รรมการบริ โ ภคของนัก เรี ย น
การส ารวจและดู แ ลสุ ข อนามัย นั กเรี ย นและการส่ ง เสริ ม การจัด ท าโครงการแก้ ไขปั ญหาสุ ข ภาพ
ในโรงเรี ยน ซึ่งจาเป็นต้องอาศัยแกนนา อย.น้อย ที่มี เชาวน์ปัญญา หรือความสามารถของแกนนา
อย.น้อย ในการเรียนรู้ การปรับตัวต่อปัญหาอย่างเหมาะสมและความสามารถในอันที่จะทากิจกรรม
ต่างๆ ได้อย่างเต็มที่ มีจุดมุ่งหมายและมีคุณค่าทางสังคม สามารถคิดอย่างมีเหตุผล ปรับตัวเข้ากับ
สิ่ ง แวดล้ อ มและสั ง คมอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ( คณะแพทยศาสตร์ โ รงพยาบาลรามาธิ บ ดี
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559) อันจะนาไปสู่การเรียนรู้และการปฏิบัติบทบาทด้านการส่งเสริมสุขภาพ
ได้อย่างเต็มที่
3.1.3 รายได้เฉลี่ยต่อวันของแกนนา อย.น้อย มีความสัมพันธ์กับบทบาทด้านการเผยแพร่
ประชาสั ม พั น ธ์ และกิ จ กรรมพิ เ ศษอื่ น ๆ เนื่ อ งมาจากบทบาทเกี่ย วกั บ สั ญ ลั ก ษณ์ ท างโภชนาการ
แบบจี ดี เ อ ดั ง กล่ า ว เป็ น กิ จ กรรมที่ แ กนน า อย.น้ อ ย ต้ อ งปฏิ บั ติ บ ทบาทฯ นอกเวลาเรี ย นหรื อ
ช่ว งวั น หยุ ด ซึ่ ง ต้อ งมีก ารใช้จ่ า ยส่ ว นตั ว เพิ่ ม ขึ้น จากช่ว งเวลาเรี ยนปกติ ระหว่า งปฏิ บั ติบ ทบาทฯ
ดังกล่าว ทาให้รายได้เฉลี่ยต่อวันของแกนนา อย.น้อย มีความสัมพันธ์กับบทบาทฯ ดังกล่าว
3.1.4 ระดับความเข้าใจเกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบจีดีเอ มีความสัมพันธ์กับ
บทบาทด้านการบูรณาการการเรียนการสอนฯ เนื่องจากแกนนา อย.น้อย ได้เรียนรู้และทาความเข้าใจ
จากการนาเรื่องสัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบจีดีเอมาบูรณาการการเรียนการสอน ในชุมนุม อย.น้อย
อย่างสม่าเสมอ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สุขศึกษา สังคมศึกษา คณิตศาสตร์และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซึ่งจะเห็นได้จากแกนนา อย.น้อย ส่วนใหญ่ปฏิบัติบทบาทเกี่ยวกับสัญลักษณ์
ทางโภชนาการแบบจีดีเอ ด้านการบูรณาการ สู่การเรียนการสอนมากที่สุด
3.1.5 การรั บ รู้ เรื่ องการมีชุม นุม อย.น้ อย ในโรงเรี ยน มีค วามสั ม พัน ธ์กับ บทบาท
ด้านการเผยแพร่ ประชาสั ม พัน ธ์แ ละการรณรงค์ เนื่องจากแกนนา อย.น้อ ย ในชุ มนุม อย.น้อ ย
จะมีกิจกรรมเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และการรณรงค์ เพื่อให้ อย.น้อย รู้ว่าโรงเรียนมีชุมนุม อย.น้อย
รวมถึงรายละเอียดกิจกรรมภายในชุมนุม เพื่อกระตุ้นให้มาเข้าร่วมกิจกรรมมากขึ้น
3.2 ผลของความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเอื้อกับบทบาทเกี่ยวกับสัญลักษณ์ ทางโภชนาการ
แบบจีดีเอ ของแกนนา อย.น้อย เมื่อพิจารณารายด้าน อภิปรายผลตามปัจจัยเอื้อที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
3.2.1 การได้เข้า ร่ว มในชั่ว โมงการเรียนการสอนเกี่ยวกับสัญลักษณ์ ทางโภชนาการ
แบบจีดีเอ มีความสัมพันธ์กับบทบาทด้านการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และรณรงค์ เนื่องจากกิจกรรม
ดังกล่าว ทาให้แกนนา อย.น้อย มีโอกาสได้เพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบจีดีเอ
ในชุ มนุ ม อย.น้ อย และในชั่ว โมงการเรี ยนการสอนฯ เพื่อ นาไปปฏิ บัติ บทบาทด้ านการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ ซึ่งได้แก่ การพูดหน้าเสาธง จัดเสียงตามสาย จัดป้ายนิเทศให้ความรู้ (เช่น บอร์ด)
จัดทาเอกสารเผยแพร่ จั ดนิ ทรรศการและแสดงผลงาน เดินรณรงค์ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ทางเวปไซด์มากขึ้น
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3.3 ผลของความสัมพันธ์ร ะหว่างปัจจัยเสริมกับบทบาทเกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางโภชนาการ
แบบจีดีเอ ของแกนนา อย.น้อย เมื่อพิจารณารายด้าน อภิปรายผลตามปัจจัยเสริมที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
3.3.1 การได้รับคะแนนกิจกรรมเกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบจีดีเอจากครู
มีความสัมพันธ์กับบทบาทด้านการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ เนื่องจากเมื่อแกนนา อย.น้อย
ได้รับคะแนนการทากิจกรรมฯ ดังกล่าว จากครู จะทาให้เกิดแรงจูงใจและกระตุ้นให้แกนนา อย.น้อย
ปฏิบัติบทบาทด้านการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และรณงค์มากขึ้น ได้แก่ การพูดหน้าเสาธง จัดเสียง
ตามสาย จัดป้ายนิเทศให้ความรู้ (เช่น บอร์ด) จัดทาเอกสารเผยแพร่ จัดนิทรรศการและแสดงผลงาน
เดินรณรงค์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางเวปไซด์
3.3.2 แหล่งข้อมูลที่ได้รับข่าวสารเกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบจีดีเอ ดังนี้
3.3.2.1 เพื่ อน มีค วามสั ม พั นธ์ กั บบทบาทด้า นการเผยแพร่ ประชาสั ม พัน ธ์ ,
ด้านการตรวจสอบฉลากขนมขบเคี้ยวในโรงเรียน ด้านการส่งเสริมสุขภาพและด้านกิจกรรมพิเศษอื่นๆ
เนื่องจากการปฏิบัติบทบาทฯ ดังกล่าว ต้องอาศัยการแลกเปลี่ยนและการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันระหว่าง
เพื่อนและรุ่นน้อง เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบจีดีเอ
ที่มีประสิทธิภาพ
3.3.2.2 โทรทั ศ น์ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ บทบาทด้ า นการเผยแพร่ ประชาสั ม พั น ธ์
ด้านการตรวจสอบฉลากขนมขบเคี้ยวในโรงเรียนและด้านการส่งเสริมสุขภาพ เพราะโทรทัศน์ จะเป็น
แหล่งข้อมูลเบื้องต้นที่แกนนา อย.น้อย เข้าถึงได้อย่างทั่วถึง ทาให้เห็นและเรียนรู้รูปแบบการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ด้านการตรวจสอบฉลากขนมขบเคี้ยวและด้านการส่งเสริมสุขภาพได้มากขึ้น
3.3.2.3 วิทยุ มีความสัมพันธ์กับบทบาทด้านการบูรณาการการเรียนการสอนฯ
เนื่องจากแกนนา อย.น้อย ที่ได้รับข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบจีดีเอจาก
สื่ อ วิ ท ยุ ได้ ม าส่ ง ต่ อ ข้ อ มู ล สู่ ส มาชิ ก อย.น้ อ ย ในกิ จ กรรมการบู ร ณาการการเรี ย นการสอนฯ
เพื่อแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ร่วมกัน
3.3.2.4 โปสเตอร์ มีความสัมพันธ์กับบทบาทด้านกิจกรรมพิเศษอื่นๆ เนื่องจาก
บทบาทฯ ดังกล่าว ประกอบด้วย การสร้างเครือข่ายโรงเรียน อย.น้อย การขยายผลสู่ชุมชน กิจกรรม
อย.น้อย สอนน้องและกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นสุขภาพ ซึ่ง โปสเตอร์ นับเป็นสื่อข้อมูล
ที่แกนนา อย.น้อย ได้รับและส่งต่อข้อมูลระหว่างแกนนา อย.น้อย และสมาชิก อย.น้อย ในชุมนุม
อย.น้อย อีกทั้งได้รับการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขสม่าเสมอ
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ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
1. โรงเรี ย น ควรส่ ง เสริ ม ให้ แ กนน า อย.น้ อ ย ได้ ป ฏิ บั ติ บ ทบาท เกี่ ย วกั บ สั ญ ลั ก ษณ์
ทางโภชนาการแบบ จีดีเอเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางเวปไซด์ ส่งเสริม
การจัดทาโครงงานแก้ไขปั ญหาสุขภาพในโรงเรียน การบูรณาการการเรียนการสอนในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สุชศึกษา คณิตศาสตร์และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อกระตุ้นให้แกนนา อย.น้อย ปฏิบัติ
บทบาทฯ ต่อสมาชิก อย.น้อย มากขึ้น รวมถึงควรส่งเสริมให้แกนนา อย.น้อย ปฏิบัติบทบาทขยายผล
สู่ชุมชนด้วย โดยการให้ความรู้ เกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบจีดีเอกับประชาชน จนนาไปสู่
ความเข้าใจ สามารถอ่านฉลากแบบใหม่ได้อย่างถูกต้องก่อนบริโภคและบริโภคได้อย่างเหมาะสม
2.โรงเรี ยนควรประชาสั มพันธ์ให้ รับรู้ว่ามีชุมนุม อย.น้อย ในโรงเรียนและควรให้ คะแนน
ในการทากิจกรรมเพื่อเป็นการกระตุ้น ให้เกิดแรงจูงใจในการเข้าร่วมในชั่วโมงการเรียนการสอนฯ
มากขึ้นและสม่าเสมอ
3.โรงเรียน ควรส่งเสริมให้แกนนา อย.น้อย ปฏิบัติบทบาทการตรวจสอบฉลากขนมขบเคี้ยว
ในร้านค้าบริเวณหน้าโรงเรียนและโดยรอบเพิ่มขึ้น เนื่องจากแกนนา อย.น้อย สามารถปฏิบัติบทบาทฯ
ดังกล่าวในโรงเรียนอยู่ในระดับสูง ซึ่งนับได้ว่ามีศักยภาพสูงในการปฏิบัติบทบาทนี้ อีกทั้งควรส่งเสริม
ให้ ร่ ว มมี กิ จ กรรมตรวจสอบฉลากขนมขบเคี้ ย วในชุ ม ชนด้ ว ย เช่ น ตลาดนั ด ร้ า นขายของช า
หน้าโรงเรียน ฯลฯ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และเฝ้าระวังขนมรสหวาน มัน เค็ม ร่วมกัน
4.สาธารณสุ ข อ าเภอและจั ง หวั ด ควรส่ ง เสริ มและสนั บสนุ นงบประมาณและทีม พี่ เลี้ ย ง
จากส านั ก งานสาธารณสุ ขทั้ง ระดั บอาเภอและจั งหวั ด เพื่อให้ แกนนา อย.น้อย ปฏิบั ติบทบาทฯ
ในการจัดทาโครงงานแก้ไขปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับสัญลักษณ์โภชนาการแบบจีดีเอภายในโรงเรียน
ต่อไป ควรเน้นให้แกนนา อย.น้อย มีการบูรณาการการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น โดยประสานงานกับครู
ที่ปรึกษาเรื่องแผนการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์โภชนาการแบบจีดีเอให้ครอบคลุมเนื้อหา
สาคัญและดาเนินการเข้มข้นในชุมนุม อย.น้อย ในด้านกิจกรรมพิเศษอื่นๆ ควรส่งเสริมให้แกนนา
อย.น้อย ปฏิบัติบทบาทเกี่ยวกับสัญลักษณ์โภชนาการแบบจีดีเอ โดยมุ่งเน้นการขยายผลสู่ชุมชนและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นสุขภาพให้มากขึ้น อีกทั้งควรสนับสนุนให้เกิดการสร้างเครือข่ายโรงเรียน
อย.น้อย
5.เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ควรผลักดันให้เกิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และอบรมเชิงปฏิบัติการ
เกี่ยวกับสัญลักษณ์โภชนาการแบบจีดีเอ ระดับจังหวัด เพื่อให้เกิดเครือข่ ายและเกิดการแลกเปลี่ยน
ระหว่า งโรงเรี ย นมากขึ้ น ทั้ ง นี้ ก ารสนั บ สนุ น ด้ านต่ า งๆดั งกล่ า วข้ า งต้ น ควรสนับ สนุน ให้ แกนน า
อย.น้อย เข้าร่วมชั่วโมงการเรียนการสอน และควรมีคะแนนจากการทากิจกรรมฯ เพื่อให้เกิดแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติบทบาทฯ อย่างต่อเนื่อง สนับสนุนข้อมูลข่าวสารฯ ผ่านเจ้าหน้าที่สาธารณสุข แผ่นพับ
โปสเตอร์ กิจกรรม อย.น้อย ในโรงเรียน และเพื่อน เปิดโอกาสให้แกนนา อย.น้อย ปฏิบัติบทบาท
ต่อสมาชิก อย.น้อย ในชุมนุม อย.น้อย และประชาสัมพันธ์ให้รับรู้การมีชุมนุมอย.น้อย และกระตุ้น
ให้เข้าร่วมในชั่วโมงการเรียนการสอนฯ อย่างสม่าเสมอ และควรมุ่งเน้นให้แกนนา อย.น้อย ปฏิบัติ
บทบาทฯ ทุกด้านต่อสมาชิก อย.น้อย อย่างเต็มที่
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมุ่งเน้นการศึกษาที่กาหนดแนวทางการสนับสนุนบทบาทเกี่ยวกับสัญลักษณ์โภชนาการ
แบบจีดีเอของแกนนา อย.น้อย ร่วมกันในทุกระดับ ได้แก่ ระดับมัธยมศึกษา และประถมศึกษา
2.ควรวิจั ย เพื่อกาหนดรู ป แบบแนวทางการดาเนินงานในรูปแบบเครือข่ายและยกระดับ
การส่งเสริมการปฏิบัติบทบาทเกี่ยวกับสัญลักษณ์โภชนาการแบบจีดีเอของโรงเรียนแกนนา อย.น้อย
ในระดับเขต ต่อไป
3. ควรทาการศึกษาต่อไปถึงพฤติกรรมที่เกี่ยวกับสัญลักษณ์โภชนาการแบบจีดีเอในกลุ่ม
สมาชิก อย.น้อย ที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติบทบาทฯ จากแกนนา อย.น้อย
4. ควรมีการวัดผลกระทบเกี่ยวกับสัญลักษณ์โภชนาการแบบจีดีเอ ซึ่งได้แก่ ความรู้และ
ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ สั ญ ลั ก ษณ์ โ ภชนาการแบบจี ดี เ อในกลุ่ ม สมาชิ ก อย.น้ อ ย กลุ่ ม เดิ ม นี้ ต่ อ ไป
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ข้อมูลและเปรียบเทียบผลกระทบในระยะต่อมาในกลุ่มตัวอย่างเดิม นาไปสู่
การกาหนดรูปแบบและแนวทางการกระตุ้นให้แกนนา อย.น้อย มีบทบาทฯ ต่อสมาชิก อย่างต่อเนื่อง
5. ควรศึกษาปัจจัยที่ผลต่อความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสัญลักษณ์โภชนาการแบบจีดีเอ
ในกลุ่มสมาชิก อย.น้อย เพื่อนาผลการศึกษาไปพัฒนารูปแบบการให้ความรู้และความเข้าใจสมาชิก
อย.น้อย และนาไปสู่การเป็นแกนนา อย.น้อย ที่มีคุณภาพต่อไป
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เภสัชกรชัยวัฒน์ สิงห์หิรัญนุสรณ์
เภสัชกรเชี่ยวชาญ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท

2.

เภสัชกรชูชัย รัตนศรีทอง
เภสัชกรเชี่ยวชาญ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์

3.

เภสัชกรวัชรพันธ์ ศรีสวัสดิ์
เภสัชกรเชี่ยวชาญ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี
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แบบสอบถามสาหรับแกนนา อย.น้อย
เลขที่…….…………..

แบบสอบถาม
เรื่อง บทบาทเกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบจีดีเอของแกนนา อย.น้อย
ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดชัยนาท
โรงเรียน.........................................................................
คาชี้แจง
1. แบบสอบถามนี้ ใช้เ ป็ น เครื่ อ งมื อในการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล เกี่ย วกั บ บทบาทเกี่ ย วกั บ
สัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบจีดีเอ (GDA; Guideline Daily Amounts) บนฉลากขนมขบเคี้ยวของ
แกนนา อย.น้อย ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดชัยนาทที่ส่งผลกระทบต่อความรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์ทาง
โภชนาการแบบจีดีเอ ของสมาชิก อย.น้อย จั งหวัดชัยนาท เพื่อนาข้อมูลที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้
ไปกาหนดเป็นแนวทางในการพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภค ในกลุ่มแกนนา อย.น้อย จังหวัดชัยนาท
เพื่อมุ่งหวังให้ แกนนา อย.น้อย จังหวัดชัยนาท ปฏิบัติบทบาทเกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบ
จีดีเอ แก่สมาชิก อย.น้อย และนาไปสู่พฤติกรรมการบริโภคขนมขบเคี้ยวอย่างเหมาะสมต่อไป
2. แบบสอบถามนี้ แบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 : ปัจจัยส่วนบุคคล
ส่วนที่ 2 : ความรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบจีดีเอบนฉลากขนมขบเคี้ยว
ส่วนที่ 3 : ความเข้าใจเกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบจีดีเอ บนฉลากขนม
ขบเคี้ยวหรือฉลากหวาน มัน เค็ม
ส่วนที่ 4 : บทบาทเกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบจีดีเอบนฉลากขนมขบ
เคี้ยว
ของแกนนา อย.น้อย ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดชัยนาท
3. ในการตอบแบบสอบถาม ขอให้ท่านตอบให้ครบทุกข้อ ตามความเป็นจริงหรือตรงกับ
ความคิดเห็นของท่านให้มากที่สุด ซึ่งจะช่วยให้การสารวจครั้งนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อการปรับปรุงแนวทางการคุ้มครองผู้บริโภคให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ขอขอบพระคุณที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
เภสัชกรหญิงอรุณรัตน์ อรุณเมือง
นักศึกษาหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์
สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข
มหาวิทยาลัยศิลปากร
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แบบสอบถามสาหรับแกนนา อย.น้อย
เลขที่…….…………..

แบบสอบถาม
เรื่องบทบาทเกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบจีดีเอของแกนนา อย.น้อย
ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดชัยนาท
ส่วนที่ 1. ปัจจัยส่วนบุคคล
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องว่าง  หน้าข้อและกรอกข้อมูลในช่องว่างที่ตรงกับ
คาตอบของนักเรียนมากที่สุด
1. เพศ
 ชาย
 หญิง
2. อายุ ................................................ ปี
3. กาลังศึกษาระดับชั้น

 ม.4

 ม.5

 ม.6

4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลีย่ (เกรดเฉลี่ย)…………………………………………………………………….
5. อาชีพผู้ปกครอง





1. ข้าราชการ
2. พนักงานรัฐวิสาหกิจ
3. ธุรกิจส่วนตัว
4. ค้าขาย







5.รับจ้าง
6.พนักงานบริษัท
7.เกษียณ
8.ว่างงาน
9.อื่นๆ (โปรดระบุ) ....................................

6. รายได้เฉลี่ยต่อวันของท่าน (แกนนา อย.น้อย) เท่ากับ…………………………………………………บาท/วัน
7. จานวนครั้งที่ท่านเข้ารับการอบรม ……….…………………………………………………………………………………..
8. ท่านรู้หรือไม่ว่าโรงเรียนของท่านมีชุมนุม อย.น้อย ในโรงเรียน  1.รับรู้ว่า “มี”  2.รับรู้ว่า
“ไม่มี”
9. ท่านเคยเข้าร่วมในชั่วโมงการเรียนการสอนเกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบจีดีเอ หรือไม่
 1.เคยเข้าร่วม
 2.ไม่เคยเข้าร่วม
10. ท่านเคยได้รับคะแนนในการทากิจกรรมเกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบจีดีจากครู หรือไม่
 1. เคยได้รับ
 2.ไม่เคยได้รับ
11. แหล่งข้อมูลที่ได้รับข่าวสารเกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบจีดีเอ
 1.โทรทัศน์
 6.แผ่นพับ
 2.วิทยุ
 7.โปสเตอร์
 3.อินเทอร์เนต
 8.เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
 4.เพื่อน
 9. อื่นๆ (โปรดระบุ)………………………
 5.กิจกรรมของโรงเรียน
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ส่วนที่ 2 : ความรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบจีดีเอ บนฉลากขนมขบเคี้ยว
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องว่าง  หน้าข้อที่ตรงกับคาตอบของนักเรียน
มากที่สุด (เลือกตอบเพียงข้อเดียว)
1. สัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบจีดีเอ หรือ ฉลากหวาน มัน เค็ม ที่นักเรียนรู้จัก คือข้ออะไรข้อใด

1

2

3

4

2.สัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบ GDA จะแสดงอยู่บริเวณใดของฉลากผลิตภัณฑ์อาหาร
1  ด้านหน้า
3  ด้านข้าง
2  ด้านหลัง
4  ส่วนใดก็ได้
3. สัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบ GDA แสดงค่าพลังงานของอะไรบ้าง
1  พลังงาน ไขมัน น้าตาล โปรตีน
3  พลังงาน น้าตาล ไขมัน โซเดียม
2  พลังงาน เกลือแร่ น้าตาล โซเดียม
4  พลังงาน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน
โซเดียม
4. พลังงานที่บริโภคได้สูงสุดต่อวัน คือข้อใดสูงสุดทีบ่ ริโภคได้ต่อวัน คือเท่าใด
1  1,800 กิโลแคลอรี
2  2,000 กิโลแคลอรี

3  2,200 กิโลแคลอรี
4  3,000 กิโลแคลอรี

5. ปริมาณน้าตาลทีบ่ ริโภคได้สงู สุดต่อวัน คือข้อใดสูงสุดทีบ่ ริโภคได้ต่อวัน คือเท่าใด
1  65 กรัม
2  70 กรัม

3  80 กรัม
4  85 กรัม

6. ปริมาณไขมันทีบ่ ริโภคได้สงู สุดต่อวัน คือข้อใด สูงสุดที่บริโภคได้ต่อวัน คือเท่าใด
1  60 กรัม
3  70 กรัม
2  65 กรัม
4  80 กรัม
7. ปริมาณโซเดียมที่บริโภคได้สูงสุดต่อวัน คือข้อใดสูงสุดทีบ่ ริโภคได้ต่อวัน คือเท่าใด
1  2,000 มิลลิกรัม
2  2,200 มิลลิกรัม

3  2,400 มิลลิกรัม
4  2,600 มิลลิกรัม
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8. ขนมขบเคี้ยวประเภทใด ต้องแสดงสัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบ GDA บนฉลาก
1  มันฝรั่งทอด/อบกรอบ, ขนมปังกรอบ
2  ข้าวโพดคั่วทอด/อบกรอบ, เวเฟอร์สอดไส้
3  ข้าวเกรียบ/อาหารขบเคี้ยวชนิดพอง
4  ถูกทุกข้อ
9. รูปแบบสัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบ GDA ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง
1  รูปทรงกระบอกหัวท้ายมนแนวตั้ง
2  เรียงติดกัน จานวน 3 แท่ง เพื่อแสดงคาน้าตาล ไขมัน และโซเดียม ตามลาดับ
3  สีขอบของทรงกระบอกแต่ละแท่ง ให้แสดงสีใดสีหนึ่งต่อไปนี้ คือสีดาหรือสีนาเงิ
้ นเข้มหรือสีขาว
แลวแตกรณีและตองตัดกับสีพื้นของฉลาก
4  สีพื้นภายในรูปทรงกระบอกต้องเป็นสีขาวเท่านั้น
10. สัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบ GDA มีประโยชน์อย่างไร
1  แสดงข้อมูลโภชนาการตรงไปตรงมา
2  เปรียบเทียบคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์ได้ทนั ทีจากตัวเลข
3  ส่งเสริมให้ผู้บริโภคมีความรับผิดชอบตัวเองในการบริโภคอาหารสมดุล
4  ถูกทุกข้อ
ส่วนที่ 3 ความเข้าใจเกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบจีดีเอ ขนมขบเคี้ยว
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องว่าง  หน้าข้อที่ตรงกับคาตอบของนักเรียนมากที่สุด
(เลือกตอบเพียงข้อเดียว)
จงใช้รูปสัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบ GDA ต่อไปนี้ ตอบคาถามข้อ 11 – 15
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11. ถ้ารับประทานผลิตภัณฑ์นี้ 1 ซอง จะได้รับพลังงานเท่าใด
1 60 กิโลแคลอรี
2 6 กรัม
3 0.5 กรัม
4 30 มิลลิกรัม
12. ถ้ารับประทานผลิตภัณฑ์นี้ 1 ซอง จะได้รับปริมาณน้าตาลเท่าใด
1 3 กรัม
2 6 กรัม
3 9 กรัม
4 15 กรัม
13. ถ้ารับประทานผลิตภัณฑ์นี้ 1 ซอง จะได้รับปริมาณเกลือเท่าใด
1 3 กรัม
2 6 กรัม
3 9 กรัม
4 15 กรัม
14. ถ้ารับประทานผลิตภัณฑ์นี้ 1 ซอง จะได้รับปริมาณสารอาหารใดคิดเป็น 9% ของปริมาณสูงสุดที่บริโภค
ได้ต่อวัน
1 พลังงาน
2 น้าตาล
3 ไขมัน
4 โซเดียม
15. ถ้ารับประทานผลิตภัณฑ์นี้ 2 ซอง จะได้รับปริมาณไขมันเท่าใด
1 0.5 กรัม
2 1 กรัม
3 1.5 กรัม
4 2 กรัม
จงใช้รูปสัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบ GDA ต่อไปนี้ ตอบคาถามข้อ 16 – 20

16. นักเรียนคิดว่า ขนมซองนี้สามารถแบ่งกินได้กี่ครั้ง
1 1 ครั้ง
2  3 ครั้ง
3 5 ครั้ง
4 7 ครั้ง
17. ถ้ารับประทานผลิตภัณฑ์นี้ 1 ซอง จะได้รับพลังงานเท่าใด
1 160 กิโลแคลอรี
2 1,120 กิโลแคลอรี 3 2,177 กิโลแคลอรี 4 216 %
18. ถ้ารับประทานผลิตภัณฑ์นี้ 1 ครั้ง จะได้รับปริมาณน้าตาลเท่าใด
1 2 กรัม
2 14 กรัม
3 84 กรัม
4 98 กรัม
19. ถ้ารับประทานผลิตภัณฑ์นี้ 1 ครั้ง จะได้รับปริมาณไขมันเท่าใด
1 8 กรัม
2 9 กรัม
3 63 กรัม
4 441 กรัม
20. ถ้ารับประทานผลิตภัณฑ์นี้ 2 ซอง จะได้รับปริมาณสารอาหารใดมากกว่าปริมาณสูงสุดที่บริโภคได้ต่อวัน
1 พลังงาน
2 น้าตาล
3 ไขมัน
4 ถูกทั้ง 2 ข้อ
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ส่วนที่ 4 : บทบาทเกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบจีดีเอ บนฉลากขนมขบเคี้ยว ของแกนนา อย.น้อย
ระดับมัธยมศึกษา
คาชี้แจง ; โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องว่าง  ในแต่ละข้อที่มีการปฏิบัตบิ ทบาทของนักเรียน
บทบาทเกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบจีดีเอ
การดาเนินการ
ของแกนนา อย.น้อย ระดับมัธยมศึกษา
1. การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และรณรงค์
1.1 การพูดหน้าเสาธง
1.2 จัดเสียงตามสาย
1.3 จัดป้ายนิเทศให้ความรู้ เช่น บอร์ด
1.4 จัดทาเอกสารเผยแพร่
1.5 จัดนิทรรศการและแสดงผลงาน
1.6 เดินรณรงค์
1.7 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทาง Website
1.8 อื่นๆ (ระบุ)................
2. การตรวจสอบฉลากขนมขบเคี้ยวในโรงเรียน
3. การส่งเสริมสุขภาพ
3.1 สารวจพฤติกรรมการบริโภคของนักเรียน
3.2 สารวจและดูแลสุขอนามัยนักเรียน
3.3 ส่งเสริมการจัดทาโครงงานแก้ไขปัญหาสุขภาพใน
โรงเรียน
4. การบูรณาการสู่การเรียนการสอน
4.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
4.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
4.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
4.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
4.5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
4.6 อื่นๆ (ระบุ).............................................
5. กิจกรรมพิเศษอื่นๆ
5.1 การสร้างเครือข่ายโรงเรียน อย.น้อย
5.2 การขยายผลสู่ชุมชน
5.3 กิจกรรม อย.น้อย สอนน้อง
5.4 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นสุขภาพ
5.5 อื่นๆ (ระบุ).............................................

 ปฏิบัติ
 ปฏิบัติ
 ปฏิบัติ
 ปฏิบัติ
 ปฏิบัติ
 ปฏิบัติ
 ปฏิบัติ

 ไม่ปฏิบัติ
 ไม่ปฏิบัติ
 ไม่ปฏิบัติ
 ไม่ปฏิบัติ
 ไม่ปฏิบัติ
 ไม่ปฏิบัติ
 ไม่ปฏิบัติ

 ปฏิบัติ

 ไม่ปฏิบัติ

 ปฏิบัติ
 ปฏิบัติ
 ปฏิบัติ

 ไม่ปฏิบัติ
 ไม่ปฏิบัติ
 ไม่ปฏิบัติ

 ปฏิบัติ
 ปฏิบัติ
 ปฏิบัติ
 ปฏิบัติ
 ปฏิบัติ

 ไม่ปฏิบัติ
 ไม่ปฏิบัติ
 ไม่ปฏิบัติ
 ไม่ปฏิบัติ
 ไม่ปฏิบัติ

 ปฏิบัติ
 ปฏิบัติ
 ปฏิบัติ
 ปฏิบัติ

 ไม่ปฏิบัติ
 ไม่ปฏิบัติ
 ไม่ปฏิบัติ
 ไม่ปฏิบัติ
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แบบสอบถามสาหรับสมาชิก อย.น้อย
เลขที่…….…………..
แบบสอบถาม
เรื่อง บทบาทเกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบจีดีเอ (GDA; Guideline Daily Amounts)
ของแกนนา อย.น้อย ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดชัยนาท
โรงเรียน........................................................
คาชี้แจง
1. แบบสอบถามนี้ ใช้เ ป็ น เครื่ อ งมื อในการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล เกี่ย วกั บ บทบาทเกี่ ย วกั บ
สัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบจีดีเอ (GDA; Guideline Daily Amounts) บนฉลากขนมขบเคี้ยวของ
แกนนา อย.น้อย ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดชัยนาทที่ส่งผลกระทบต่อความรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์ทาง
โภชนาการแบบจีดีเอ ของสมาชิก อย.น้อย จังหวัดชัยนาท เพื่อนาข้อมูลที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้
ไปกาหนดเป็นแนวทางในการพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภคในกลุ่มแกนนา อย.น้อย จังหวัดชัยนาท เพื่อ
มุ่งหวังให้ แกนนา อย.น้อย จังหวัดชัยนาท ปฏิบัติบทบาทเกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบจีดีเอ
แก่สมาชิก อย.น้อย และนาไปสู่พฤติกรรมการบริโภคขนมขบเคี้ยวอย่างเหมาะสมต่อไป
2. แบบสอบถามนี้ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 : ปัจจัยส่วนบุคคล
ส่วนที่ 2 : ความรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบจีดีเอบนฉลากขนมขบเคี้ยว
ส่วนที่ 3 : ความเข้าใจเกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบจีดีเอบนฉลาก
ขนมขบเคี้ยว
3. ในการตอบแบบสอบถาม ขอให้ท่านตอบให้ครบทุกข้อ ตามความเป็นจริงหรือตรงกับ
ความคิดเห็นของท่านให้มากที่สุด ซึ่งจะช่วยให้การสารวจครั้งนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อการปรับปรุงแนวทางการคุ้มครองผู้บริโภคให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ขอขอบพระคุณที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
เภสัชกรหญิงอรุณรัตน์ อรุณเมือง
นักศึกษาหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข
มหาวิทยาลัยศิลปากร
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แบบสอบถามสาหรับสมาชิก อย.น้อย
เลขที่…….…………..
แบบสอบถาม
เรื่องบทบาทเกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบจีดีเอของแกนนา อย.น้อย
ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดชัยนาท
โรงเรียน.........................................................................
ส่วนที่ 1. ปัจจัยส่วนบุคคล
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องว่าง  หน้าข้อและกรอกข้อมูลในช่องว่างที่
ตรงกับคาตอบของนักเรียนมากที่สุด
1. เพศ
 ชาย
 หญิง
2. อายุ ................................................ ปี
3. ท่านกาลังศึกษาระดับชั้น

 ม.4

 ม.5

 ม.6

4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย (เกรดเฉลี่ย)…………………………………………………………………….
5. อาชีพผู้ปกครอง





1.ข้าราชการ
2.พนักงานรัฐวิสาหกิจ
3.ธุรกิจส่วนตัว
4.ค้าขาย







5.รับจ้าง
6.พนักงานบริษัท
7.เกษียณ
8.ว่างงาน
9.อื่นๆ (โปรดระบุ) ..........................

6. รายได้เฉลี่ยต่อวันของท่าน (สมาชิก อย.น้อย) …………………………………………………บาท/วัน
7. จานวนครั้งที่ท่านเข้ารับการอบรม …………………………………………………………………..
8. แหล่งข้อมูลที่ได้รับข่าวสารเกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบจีดีเอ
 1.แกนนา อย.น้อย
 6.กิจกรรมของโรงเรียน
 2.โทรทัศน์
 7.แผ่นพับ
 3.วิทยุ
 8.โปสเตอร์
 4.อินเทอร์เนต
 9.เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
 5.เพื่อน
 10.(โปรดระบุ)……………………………………
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ส่วนที่ 2 : ความรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบจีดีเอ บนฉลากขนมขบเคี้ยว
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องว่าง  หน้าข้อที่ตรงกับคาตอบของนักเรียน
มากที่สุด เลือกตอบเพียงข้อเดียว)
1. สัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบจีดีเอ หรือ ฉลากหวาน มัน เค็ม ที่นักเรียนรู้จัก คือข้ออะไรข้อใด
1

3

2

4

2.สัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบ GDA จะแสดงอยู่บริเวณใดของฉลากผลิตภัณฑ์อาหาร
1  ด้านหน้า
3  ด้านข้าง
2  ด้านหลัง
4  ส่วนใดก็ได้
3. สัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบ GDA แสดงค่าพลังงานของอะไรบ้าง
1  พลังงาน ไขมัน น้าตาล โปรตีน
3  พลังงาน น้าตาล ไขมัน โซเดียม
2  พลังงาน เกลือแร่ น้าตาล โซเดียม
4  พลังงาน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน โซเดียม
4. พลังงานที่บริโภคได้สูงสุดต่อวัน คือข้อใดสูงสุดที่บริโภคได้ต่อวัน คือเท่าใด
1  1,800 กิโลแคลอรี
2  2,000 กิโลแคลอรี

3  2,200 กิโลแคลอรี
4  3,000 กิโลแคลอรี

5. ปริมาณน้าตาลที่บริโภคได้สูงสุดต่อวัน คือข้อใดสูงสุดที่บริโภคได้ต่อวัน คือเท่าใด
1  65 กรัม
2  70 กรัม

3  80 กรัม
4  85 กรัม

6. ปริมาณไขมันที่บริโภคได้สูงสุดต่อวัน คือข้อใด สูงสุดที่บริโภคได้ต่อวัน คือเท่าใด
1  60 กรัม
2  65 กรัม

3  70 กรัม
4  80 กรัม
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7. ปริมาณโซเดียมที่บริโภคได้สูงสุดต่อวัน คือข้อใดสูงสุดที่บริโภคได้ต่อวัน คือเท่าใด
1  2,000 มิลลิกรัม
2  2,200 มิลลิกรัม

3  2,400 มิลลิกรัม
4  2,600 มิลลิกรัม

8. ขนมขบเคี้ยวประเภทใด ต้องแสดงสัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบ GDA บนฉลาก
1  มันฝรั่งทอด/อบกรอบ, ขนมปังกรอบ
2  ข้าวโพดคั่วทอด/อบกรอบ, เวเฟอร์สอดไส้
3  ข้าวเกรียบ/อาหารขบเคี้ยวชนิดพอง
4  ถูกทุกข้อ
9. รูปแบบสัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบ GDA ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง
1  รูปทรงกระบอกหัวท้ายมนแนวตั้ง
2  เรียงติดกัน จานวน 3 แท่ง เพื่อแสดงคาน้าตาล ไขมัน และโซเดียม ตามลาดับ
3  สีขอบของทรงกระบอกแต่ละแท่ง ให้แสดงสีใดสีหนึ่งต่อไปนี้ คือสีดาหรือสีน้าเงินเข้มหรือ
สีขาว แลวแตกรณีและตองตัดกับสีพื้นของฉลาก
4  สีพื้นภายในรูปทรงกระบอกต้องเป็นสีขาวเท่านั้น
10. สัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบ GDA มีประโยชน์อย่างไร
1  แสดงข้อมูลโภชนาการตรงไปตรงมา
2  เปรียบเทียบคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์ได้ทันทีจากตัวเลข
3  ส่งเสริมให้ผู้บริโภคมีความรับผิดชอบตัวเองในการบริโภคอาหารสมดุล
4  ถูกทุกข้อ
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ส่วนที่ 3 ความเข้าใจเกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบจีดีเอ บนฉลากขนมขบเคี้ยว
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องว่าง  หน้าข้อที่ตรงกับคาตอบของนักเรียน
มากที่สุด (เลือกตอบเพียงข้อเดียว)
จงใช้รูปสัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบ GDA ต่อไปนี้ ตอบคาถามข้อ 11 – 15

11. ถ้ารับประทานผลิตภัณฑ์นี้ 1 ซอง จะได้รับพลังงานเท่าใด
1 60 กิโลแคลอรี
2 6 กรัม
3 0.5 กรัม
4 30 มก.
12. ถ้ารับประทานผลิตภัณฑ์นี้ 1 ซอง จะได้รับปริมาณน้าตาลเท่าใด
1 3 กรัม
2 6 กรัม
3 9 กรัม
4 15 กรัม
13. ถ้ารับประทานผลิตภัณฑ์นี้ 1 ซอง จะได้รับปริมาณเกลือเท่าใด
1 3 กรัม
2 6 กรัม
3 9 กรัม
4 15 กรัม
14. ถ้ารับประทานผลิตภัณฑ์นี้ 1 ซอง จะได้รับปริมาณสารอาหารใดคิดเป็น 9% ของปริมาณสูงสุดที่
บริโภคได้ต่อวัน
1 พลังงาน
2 น้าตาล
3 ไขมัน
4 โซเดียม
15. ถ้ารับประทานผลิตภัณฑ์นี้ 2 ซอง จะได้รับปริมาณไขมันเท่าใด
1 0.5 กรัม
2 1 กรัม
3 1.5 กรัม
4 2 กรัม
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จงใช้รูปสัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบ GDA ต่อไปนี้ ตอบคาถามข้อ 16 – 20

16. นักเรียนคิดว่า ขนมซองนี้สามารถแบ่งกินได้กี่ครั้ง
1 1 ครั้ง
2  3 ครั้ง

3 5 ครั้ง

4  7 ครั้ง

17. ถ้ารับประทานผลิตภัณฑ์นี้ 1 ซอง จะได้รับพลังงานเท่าใด
1 160 กิโลแคลอรี 2 1,120 กิโลแคลอรี 3 2,177 กิโลแคลอรี 4  216 %
18. ถ้ารับประทานผลิตภัณฑ์นี้ 1 ครั้ง จะได้รับปริมาณน้าตาลเท่าใด
1 2 กรัม
2 14 กรัม
3 84 กรัม

4  98 กรัม

19. ถ้ารับประทานผลิตภัณฑ์นี้ 1 ครั้ง จะได้รับปริมาณไขมันเท่าใด
1 8 กรัม
2 9 กรัม
3 63 กรัม

4  441 กรัม

20. ถ้ารับประทานผลิตภัณฑ์นี้ 2 ซอง จะได้รับปริมาณสารอาหารใดมากกว่าปริมาณสูงสุดที่บริโภค
ได้ต่อวัน
1 พลังงาน
2 น้าตาล
3 ไขมัน
4  ถูกทั้ง 2ข้อ
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ประวัติผู้วิจัย
ชื่อ-สกุล
ที่อยู่
ที่ทางาน

นางสาวอรุณรัตน์ อรุณเมือง
99/11 ซอยเทศบาล 10 ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 17000
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท
254 หมู่ 6 ตาบลชัยนาท อาเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 17000
โทรศัพท์ (056) 405516

ประวัติการศึกษา
พ.ศ.2552 สาเร็จการศึกษาปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
จากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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