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บทคัดย่อ

เครื่องหมายและข้อมูลบนฉลากอาหารเป็น
เครื่องมือที่ช่วยในการตัดสินใจเลือก«ื้อผลิตภัณฑ์
อาหารของผู้บริโภค วัตถุประสงค์ของการศึกษาคือ
เพือ่ สำารวจการรับรูแ้ ละความเข้าใจเกีย่ วกับเครือ่ งหมาย
และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลบนฉลากอาหารและ
ความสั ม พั น ธ์ กั บ พฤติ ก รรมการตั ด สิ นใจเลื อ ก«ื้ อ
ผลิตภัณฑ์อาหารของผู้บริโภคอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
ทีม่ ารับบริการในแผนกผูป้ ว† ยนอกโรงพยาบาลรามาธิบดี
โดยการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง จำานวน 166 คน
ใช้สถิตเิ พียร์สนั ไคสแควร์ (Pearson’s Chi-square)
และ¿ชเชอร์ (Fisher’s Exact Test) ในการทดสอบ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ผลการวิเคราะห์พบว่า
อาชีพและการศึกษามีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สำาคัญ
ทางสถิติ (p = 0.025 และ 0.036 ตามลำาดับ) กับ
พฤติ ก รรมการตั ด สิ นใจเลื อ ก«ื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหาร

นอกจากนั้นยังพบว่า การใช้ข้อมูลบนฉลากอาหาร
ข้อมูลการกล่าวอ้างทางโภชนาการ การรับรู้และ
ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องหมายบนฉลากอาหารมี
ความสัมพันธ์อย่างมีนยั สำาคัญทางสถิตกิ บั พฤติกรรม
การตัดสินใจเลือก«ื้อผลิตภัณฑ์อาหาร (p = 0.000
0.001 และ 0.000 ตามลำาดับ) ความเข้าใจและการ
รับรู้ในเครื่องหมายและข้อมูลบนฉลากอาหารของ
กลุม่ ตัวอย่างทีศ่ กึ ษายังอยูใ่ นเกณฑ์คอ่ นข้างต่าำ ดังนัน้
หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งควรมี ก ารประชาสั ม พั น ธ์
เครือ่ งหมายและข้อมูลบนฉลากอาหารเพือ่ ให้มคี วาม
เข้าใจและนำาไปใช้ในการเลือก«ื้อผลิตภัณฑ์อาหาร
ต่อไป
¤íÒÊíÒ¤ÑÞ: การรั บ รู้ เ ครื่ อ งหมาย, ฉลากอาหาร,
พฤติ ก รรมการเลื อ ก«ื้ อ , ผลิ ต ภั ณ ฑ์
อาหาร
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อาหารเป็นป˜จจัยที่ส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพ
โดยเฉพาะการเกิดโรคเรื้อรังต่างๆ ได้แก่ โรคหัวใจ
ขาดเลือด ภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง มะเร็ง เบาหวาน
ความดันโลหิตสูง และกระดูกพรุน «ึ่งในป˜จจุบัน
พบมากขึน้ และการบริโภคอาหารทีเ่ หมาะสมยังช่วย
ลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะเจ็บป†วยจากโรคเรื้อรัง
ดังกล่าวด้วย ดังนั้นข้อมูลข่าวสารด้านอาหารและ
โภชนาการจึงจำาเป็นอย่างยิ่งสำาหรับประชาชนทั่วไป
ในการเลือก«ื้ออาหารมาบริโภคได้อย่างเหมาะสม1
โดยฉลากอาหารเป็ น ช่ อ งทางหนึ่ ง ที่ แ สดงข้ อ มู ล
เกีย่ วกับผลิตภัณฑ์อาหาร «ึง่ ช่วยให้ผบู้ ริโภคพิจารณา
ตัดสินใจเลือก«ื้อผลิตภัณฑ์อาหารได้ตรงกับความ
ต้องการ2และยังบอกวิธกี ารใช้ การเก็บรักษา และอายุ
ของผลิตภัณฑ์อาหาร ช่วยให้ผบู้ ริโภคไม่ใช้ผลิตภัณฑ์
อาหารที่หมดอายุแล้ว และลดอันตรายอันเกิดจาก
การบริโภคอาหารนั้น ส่วนฉลากโภชนาการเป็นการ
แสดงข้อมูลทางโภชนาการของอาหารนัน้ ๆ บนฉลาก
ในรูปของชนิด และปริมาณสารอาหาร รวมทัง้ การใช้
ข้อความกล่าวอ้างทางโภชนาการ เช่น โปรตีนสูง
เสริมวิตามิน«ี หรืออวดอ้างคุณประโยชน์ที่เกี่ยวกับ
โภชนาการหรือร่างกายอีกด้วย เพือ่ ให้ผบู้ ริโภคมีขอ้ มูล
ทีจ่ ะสามารถใช้ในการเลือกบริโภคอย่างเหมาะสมกับ
ความต้องการทางโภชนาการ3
จากผลการประเมิ น การสร้ า งกระแสความ
ปลอดภัยด้านอาหารของสำานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ใช้การสุ่มตัวอย่าง 2,933 คน จากทั่วประเทศ และ
เก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 9-25 กันยายน 2547 พบว่า
กลุม่ ตัวอย่างรูจ้ กั เครือ่ งหมาย อย. มากทีส่ ดุ ถึงร้อยละ
99.55 «ึ่งเป็นเครื่องหมายที่กฎหมายบังคับใช้ และ
กลุ่มตัวอย่างมีความเชื่อมั่นมากที่สุด โดยได้คะแนน
เฉลี่ยระดับ 4.26 จาก 5.00 คะแนน แต่มีความ

เข้าใจถูกต้องเพียงร้อยละ 57.94 ขณะที่ในป˜จจุบัน
ผลิตภัณฑ์อาหารทีจ่ าำ หน่ายในท้องตลาดมีเครือ่ งหมาย
หรือสัญลักษณ์ตา่ งๆ เพิม่ ขึน้ เป็นจำานวนมาก (กฎหมาย
ไม่ได้บังคับใช้) หากผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจที่
ถูกต้องก็น่าจะมีประโยชน์ในการตัดสินใจเลือก«ื้อได้
ถูกต้องเหมาะสมยิ่งขึ้น
จากการศึ ก ษาที่ ผ่ า นมายั ง ไม่ มี ก ารศึ ก ษาที่
เกี่ยวข้องกับเครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์เหล่านั้น
ที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือก«ื้อ แต่มีงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง เช่นงานวิจัยของรัตนา พงศ์จารุสถิต5
ทีศ่ กึ ษาพฤติกรรมการ«ือ้ ผลิตภัณฑ์อาหารและป˜จจัย
ด้านข้อมูลข่าวสารทีม่ ผี ลต่อการแสวงหาข้อมูลก่อน«ือ้
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จากการศึกษา
พบว่า มีผู้บริโภคเพียงเกือบร้อยละ 50 ที่เห็นความ
สำาคัญในการแสวงหาข้อมูลของผลิตภัณฑ์ก่อน«ื้อ
การศึกษาของอรพร วนมงคล6 เกีย่ วกับการอ่านข้อมูล
บนฉลากในการตัดสินใจ«ื้อผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่ม
ของผูบ้ ริโภคอายุ 20-60 ปี พบว่า ร้อยละ 85.5 ของ
กลุม่ ตัวอย่างมีการอ่านข้อมูล วัน เดือน ปีทหี่ มดอายุ
ทุกครัง้ และการศึกษาของ พัชรวีร์ จันทรดี7 ทีศ่ กึ ษา
เกี่ยวกับความเข้าใจและการใช้ฉลากโภชนาการของ
ผู้ป†วยเบาหวานชนิดที่ 2 ผลการศึกษาพบว่า ข้อมูล
บนฉลากโภชนาการทีน่ ยิ มอ่านมากทีส่ ดุ ได้แก่ พลังงาน
จากไขมัน ปริมาณคอเลสเตอรอล น้ำาตาล และ
คาร์โบไÎเดรต7
เครือ่ งหมายหรือสัญลักษณ์บนฉลากอาหารทีม่ ี
ในท้องตลาด มีความหมายที่ต้องการสื่อให้ผู้บริโภค
ทราบว่าเป็นสินค้าทีไ่ ด้มาตรฐานผ่านการรับรองแล้ว
มีคุณค่าและประโยชน์ในแง่ของสารอาหารเฉพาะ
กลุ่มผู้บริโภค รวมไปถึงความปลอดภัยในการบริโภค
แหล่งผลิตทีไ่ ด้มาตรฐาน เป็นต้น จึงทำาให้ผวู้ จิ ยั สนใจ
ในการศึกษาการอ่านข้อมูลบนฉลากอาหารโดยเน้น
ที่เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ที่พบบนฉลากของ
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หน่วยงานต่างๆ เพื่อประกอบการเลือก«ื้อสินค้าของ
ผู้บริโภค โดยมีวัตถุประสงค์ของการศึกษาคือเพื่อ
สำารวจการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องหมาย
และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลบนฉลากอาหารของ
ผูบ้ ริโภค และความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการตัดสินใจ
เลือก«ื้อผลิตภัณฑ์อาหาร
การศึกษานี้ ได้นิยามความหมายของการใช้
ข้อมูลบนฉลากอาหาร หมายถึง การใช้ขอ้ มูลในส่วน
ของเครื่องหมายบนฉลาก ยี่ห้อ วันเดือนปีที่ผลิต
วันเดือนปีที่หมดอายุ ส่วนประกอบ/ส่วนผสม ข้อมูล
โภชนาการ ผู้ผลิต และการกล่าวอ้างทางโภชนาการ

วิธีการศึกษา

รูปแบบการวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิง
สำารวจ (Survey Research) กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการ
ศึกษาเป็นตัวแทนของผูท้ ม่ี ารับบริการทีแ่ ผนกผูป้ ว† ยนอก
ของโรงพยาบาลรามาธิบดี «ึ่งมีทั้งผู้ป†วยและญาติ
หรือผู้ดูแลผู้ป†วย อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ถ้าเป็น
ผู้ป†วยต้องมีภาวะสุขภาพที่ช่วยเหลือตนเองได้ตาม
สภาพปกติ จำานวน 166 คน โดยใช้การสุม่ อย่างแบบ
บังเอิญ (Accidental Sampling) ให้มีโอกาสที่จะ
ได้รบั เลือกเป็นกลุม่ ตัวอย่างเท่าๆ กันในระหว่างเวลา
7.00-16.00 น. และคลินิกนอกเวลา เก็บข้อมูล
ในระหว่างเดือนธันวาคม 2550 ถึงกุมภาพันธ์ 2551
เครือ่ งมือวิจยั คือแบบสัมภาษณ์ ประกอบด้วย 5 ส่วน
ได้แก่ ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลทัว่ ไปเกีย่ วกับผูถ้ กู สัมภาษณ์
ส่วนที่ 2 เป็นข้อมูลด้านภาวะสุขภาพ ส่วนที่ 3
เป็นข้อมูลด้านการใช้ขอ้ มูลบนฉลากอาหาร ส่วนที่ 4
เป็นการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสัญลักษณ์หรือ
เครือ่ งหมายบนฉลากอาหาร ส่วนที่ 5 เป็นความเข้าใจ
เกี่ยวกับการกล่าวอ้างทางโภชนาการ
การสร้างและพัฒนาแบบสัมภาษณ์ ทำาโดย
ศึกษาข้อมูลจากตำาราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แล้ว

สร้างแบบสอบถามโดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ
ปรับแก้ตามคำาแนะนำา นำาไปทดสอบกับกลุม่ ตัวอย่าง
ที่ใช้บริการจากแผนกผู้ป†วยนอกของสถาบันมะเร็ง
แห่งชาติ จำานวน 20 ราย นำามาหาค่าความเที่ยง
(Reliability) ตามแบบสัมประสิทธิ์แอล¿า (Alpha
Coeﬃcient) ของ Cronbach ได้คา่ ความเทีย่ ง 0.67
นำามาปรับปรุงแก้ไขอีกครั้ง ก่อนนำาไปเก็บรวบรวม
ข้อมูลต่อไป
การเก็บรวบรวมข้อมูล ทำาโดยให้กลุ่มตัวอย่าง
ตอบแบบสอบถามเองในส่วนที่ 1 ส่วนที่เหลือผู้วิจัย
และผู้ช่วยวิจัยจะเป็นผู้สัมภาษณ์ นำาข้อมูลที่ได้ไป
วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาเป็นค่าเฉลี่ย และ
รายงานผลเป็นร้อยละของการรับรู้และความเข้าใจ
เกี่ยวกับเครื่องหมายและการใช้ประโยชน์จากข้อมูล
บนฉลากอาหารที่ มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมการเลื อ ก«ื้ อ
ผลิตภัณฑ์อาหารของผู้บริโภค และหาความสัมพันธ์
ระหว่างป˜จจัยด้านสังคมเศรษฐกิจ ภาวะสุขภาพ
สภาวะการเจ็บป†วย การใช้ข้อมูลบนฉลากอาหาร
การรับรูแ้ ละความเข้าใจเครือ่ งหมายบนฉลากอาหาร
กับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือก«ื้อผลิตภัณฑ์อาหาร
โดยใช้ Pearson’s Chi-square และ Fisher’s
Exact Test
การวิจัยนี้ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจยั ในคน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 2550/504
โดยกลุ่มตัวอย่างจะต้องลงนามในหนังสือยินยอมตน
ให้ทำาการวิจัยก่อนการเก็บรวบรวมข้อมูล

ผลการศึกษา

ลักษณะข้อมูลทั่วไป
กลุ่มตัวอย่างจำานวน 166 คน เป็นผู้ป†วย
42 คน ญาติหรือผูด้ แู ลผูป้ ว† ย 124 คน มีอายุระหว่าง
20-73 ปี โดยกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 64.2 มีอายุ
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ระหว่าง 21-32 ปี เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย
(ร้อยละ 73.5 และร้อยละ 26.5 ตามลำาดับ) ส่วนใหญ่
(ร้อยละ 64.5) จบการศึกษาระดับปริญญาตรี และ
มีรายได้มากกว่า 20,000 บาทต่อเดือน มากที่สุดคือ
ร้อยละ 38.0 และมีอาชีพรับราชการ ร้อยละ 33.1
มีโรคประจำาตัวร้อยละ 25.3 โดยเป็นโรคภูมิแพ้
มากที่สุด (ร้อยละ 23.8)
จากการวิเคราะห์พบว่า ป˜จจัยทางด้านสังคม
เศรษฐกิจ ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา
และรายได้ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการตัดสินใจ
เลือก«ื้อผลิตภัณฑ์อาหาร ยกเว้น 2 ป˜จจัยคือ อาชีพ
และการศึกษา ที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
ตัดสินใจเลือก«ื้อผลิตภัณฑ์อาหารอย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติ
การใช้ข้อมูลบนฉลากอาหาร
กลุ่มตัวอย่างส่วนมากอ่านฉลากก่อนเลือก«ื้อ
สินค้าอาหาร ร้อยละ 93.4 และข้อความที่อ่าน
มากที่สุดคือ วันหมดอายุ ร้อยละ 88 เหตุผลที่
ต้องอ่านฉลากก่อนคือ เพื่อต้องการของที่มีคุณภาพ
ร้อยละ 83.1 และเหตุผลที่คิดว่าไม่จำาเป็นต้องอ่าน
มากทีส่ ดุ คือเคย«ือ้ สินค้านัน้ ป˜จจัยหลักทีเ่ ลือกเวลา
«ือ้ สินค้าคือ ราคา คุณภาพ และรสชาติ ร้อยละ 89.2,
87.3 และ 62 ตามลำาดับ ส่วนฉลากโภชนาการนั้น
กลุ่มตัวอย่างส่วนมากรู้จักร้อยละ 68.1 โดยสิ่งที่
กลุม่ ตัวอย่างสนใจมากทีส่ ดุ คือคุณค่าทางโภชนาการ
ต่อหน่วยบริโภค และคิดว่ามีความจำาเป็นทีต่ อ้ งมีอยูบ่ น
ฉลากอาหาร เนือ่ งจากเพือ่ ใช้ประกอบในการเลือก«ือ้
สินค้าให้เหมาะกับภาวะโภชนาการ และต้องการข้อมูล
ทีอ่ า่ นเข้าใจง่าย ส่วนการกล่าวอ้างทางโภชนาการนัน้
ส่วนมากรู้จักและคิดว่ามีความจำาเป็นเพราะทำาให้
ทราบถึงประโยชน์จากการบริโภค และต้องการให้
ข้อมูลมีการแสดงข้อมูลทีเ่ ป็นจริง ไม่เป็นการโ¦ษณา
ชวนเชื่อ

การรับรู้และความเข้าใจในเครื่องหมายบน
ฉลากอาหาร
เครื่องหมายที่กลุ่มตัวอย่างเคยเห็นมากที่สุด
คือเครื่องหมาย อย. และ เครื่องหมาย OTOP
โดยเคยเห็นเท่ากันที่ ร้อยละ 98.2 เครื่องหมายที่
กลุ่มตัวอย่างมากกว่า ร้อยละ 80 ไม่เคยเห็นได้แก่
เครื่องหมาย The Whole Grain Stamp, V-Label,
GI Symbol, USDA-Organic Seal, Heart-Check
Mark, Healthier Choice symbol, HACCP logo,
Organic Thailand, Nutrition Seal, Mark of
Quality for Fragrant Rice และ Pick the Tick
Logo ส่วนเครื่องหมายที่ตอบความหมายได้ถูกต้อง
มากทีส่ ดุ คือเครือ่ งหมายเชลล์ชวนชิม ส่วนเครือ่ งหมาย
ที่ ใ ช้ ป ระกอบในการเลื อ ก«ื้ อ สิ น ค้ า มากที่ สุ ด คื อ
เครือ่ งหมาย อย. ส่วนเครือ่ งหมายทีม่ คี วามน่าเชือ่ ถือ
ที่สุด คือเครื่องหมาย อย. และเครื่องหมาย มอก.
«ึ่งได้รับความเชื่อถือเท่ากัน โดยผู้บริโภคมากกว่า
ร้อยละ 70 ต้องการทราบข้อมูลของเครื่องหมาย
ยกเว้นเครือ่ งหมายเชลล์ชวนชิม เครือ่ งหมาย OTOP
และเครื่อ งหมายอาหารปลอดภัย เนื่ อ งจากเป็ น
เครื่ อ งหมายที่ ผู้ บ ริ โ ภคส่ ว นใหญ่ เ คยเห็ น และรู้ จั ก
แต่ทน่ี า่ สนใจคือเครือ่ งหมาย อย. แม้จะเป็นเครือ่ งหมาย
ทีก่ ลุม่ ตัวอย่างเคยเห็นมากทีส่ ดุ แต่ผบู้ ริโภคส่วนใหญ่
ยังมีความต้องการทราบข้อมูลเพิม่ เติมด้วย (ตารางที่ 1)
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งภาวะสุ ข ภาพกั บ
พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหาร
จากการวิเคราะห์พบว่าสภาวะการเจ็บป†วยของ
กลุม่ ตัวอย่างและการเป็นผูด้ แู ลญาติทปี่ ว† ยไม่มคี วาม
สัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือก«ื้อสินค้า โดยพบว่าผู้ที่
มีโรคประจำาตัวใช้การดูเครื่องหมายประกอบการ
ตัดสินใจเลือก«ื้อเพียงร้อยละ10.8 และผู้ดูแลญาติ
ที่ป†วยใช้การดูเครื่องหมายเพื่อประกอบการตัดสินใจ
เลือก«ื้อเพียง ร้อยละ 8.4
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10
11

6
7
8
9

1
2
3
4
5

No.

FDA logo
163(98.2)
Halal logo
96(57.8)
TISI logo
160(96.4)
GMP logo
42(25.3)
Consumer
43(25.9)
Protection logo
HACCP logo
27(16.3)
DIP logo
34(20.5)
Food safety logo
132(79.5)
49(29.5)
Pesticide-safe
vegetables Checking
System logo
Q logo
74(44.6)
Organic Thailand
22(13.3)
logo
62(37.3)
Hygienic fresh fruit
and vegetable
production pilot
project logo

Symbols

54(32.5)
15(9)
43(25.9)

104(62.7)

21(12.7)
0
41(24.7)
41(24.7)

Correct
Answer
N (%)
82(49.4)
75(45.2)
97(58.4)
26(15.7)
10(6.0)

92(55.4)
144(86.7)

139(83.7)
132(79.5)
34(20.5)
117(70.5)

3(1.8)
70(42.2)
6(3.6)
124(74.7)
122(73.9)

Ever Seen Never Seen
N (%)
N (%)

Table 1 Consumer Behavior and Symbols on Food Labeling.

4(2.4)
10(6.0)
16(9.6)
7(4.2)
18(10.8)
3(1.8)
13(7.8)

2(1.2)
24(14.5)
75(45.2)
1(0.6)
2(1.2)
4(2.4)
6(3.6)

44(26.5)

46(27.7)
19(11.4)

18(10.8)
12(7.2)
113(68.1)
45(27.1)

55(33.1)

70(42.2)
22(13.3)

24(14.5)
31(18.7)
127(76.5)
48(28.9)

135(81.3)

136(81.9)
143(86.1)

144(86.7)
144(86.7)
115(69.3)
138(83.1)

Reliability Want to Get
Use for
Incorrect
Don’t Know
Buy Goods of Symbols Information
Answer
N (%)
N (%)
N (%)
N (%)
N (%)
36(21.7)
45(27.1)
114(68.7)
154(92.8)
131(78.5)
8(4.8)
13(7.8)
27(16.3)
87(52.4)
129(77.7)
43(25.9)
21(12.7)
113(68.1)
154(92.8)
125(75.3)
7(4.2)
9(5.4)
24(14.5)
39(23.5)
147(88.6)
29(17.5)
6(3.6)
31(18.7)
40(24.1)
146(88.0)
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22

Good heart logo
Nutrition seal
Superbrands logo
Thailand’s brand
Mark of quality
for fragrant rice
Palm-To-Palm
symbol
OTOP logo
Shell shuan shim
logo
USDA-organic seal
Pick the tick logo
Heart-check mark
Whole grain stamp
Healthier choice
symbol
V-label
GI symbol

13
14
15
16
17

26
27

21
22
23
24
25

19
20

18

Symbols

No.

7(4.2)
8(4.8)

9(5.4)
22(13.3)
23(13.9)
3(1.8)
15(9.0)

163(98.2)
160(96.4)

57(34.3)

36(21.7)
18(10.8)
40(24.1)
8(4.8)
26(15.7)

159(95.8)
158(95.2)

157(94.6)
144(86.7)
142(85.5)
163(98.2)
151(91)

3(1.8)
6(3.6)

109(65.7)

130(78.3)
148(89.2)
126(75.9)
158(95.2)
140(84.3)

Ever Seen Never Seen
N (%)
N (%)

0
6(3.6)

4(2.4)
12(7.2)
14(8.4)
0
7(4.2)

107(64.5)
153(92.2)

13(7.8)

Correct
Answer
N (%)
29(17.5)
11(6.6)
27(16.3)
1(0.6)
7(4.2)

3(1.8)
0

2(1.2)
0(0)
4(2.4)
1(0.6)
0

46(27.7)
0(0)

23(13.9)

4(2.4)
2(1.2)

3(1.8)
10(6.0)
5(3.0)
2(1.2)
8(4.8)

10(6.0)
8(4.8)

21(12.7)

4(2.4)
6(3.6)

6(3.6)
13(7.8)
14(8.4)
2(1.2)
6(3.6)

108(65.1)
109(65.7)

27(16.3)

7(4.2)
8(4.8)

8(4.8)
21(12.7)
21(12.7)
3(1.8)
15(9.0)

151(91.0)
139(83.7)

52(31.3)

140(84.3)
142(85.5)

142(85.5)
137(82.5)
141(84.9)
139(83.7)
138(83.1)

101(60.8)
89(53.6)

138(83.1)

Reliability Want to Get
Use for
Incorrect
Don’t Know
Buy Goods of Symbols Information
Answer
N (%)
N (%)
N (%)
N (%)
N (%)
1(0.6)
6(3.6)
27(16.3)
33(19.9)
142(85.5)
0(0)
7(4.2)
11(6.6)
15(9.0)
142(85.5)
1(0.6)
12(7.2)
19(11.4)
30(18.1)
140(84.3)
0
7(4.2)
1(0.6)
6(3.6)
146(88.0)
9(5.4)
10(6.0)
15(9.0)
24(14.5)
142(85.5)

Table 1 Consumer Behavior and Symbols on Food Labeling (cont).
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ความสัมพันธ์ของการใช้ข้อมูลบนฉลากกับ
พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อ
จากการวิเคราะห์พบว่า การใช้ข้อมูลบนฉลาก
มีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สำาคัญทางสถิตกิ บั พฤติกรรม
การตัดสินใจเลือก«ื้อผลิตภัณฑ์อาหาร (p = 0.000)
โดยทีก่ ลุม่ ตัวอย่างจำานวนมากกว่าครึง่ (ร้อยละ 57.8)
ที่ไม่ใช้ข้อมูลบนฉลากอาหารจะไม่ใช้เครื่องหมายบน

ฉลากประกอบในการตัดสินใจเลือก«ื้อ (ตารางที่ 2)
และให้ ผ ลที่ ส อดคล้ อ งกั บ กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ไ ม่ ใ ช้
เครื่องหมายบนฉลากอาหารประกอบในการตัดสินใจ
เลือก«ือ้ ผลิตภัณฑ์อาหาร โดยกลุม่ ตัวอย่างประมาณ
หนึ่งในสาม (ร้อยละ 36.5) มีคะแนนความเข้าใจ
ความหมายของเครื่องหมายในระดับต่ำา

Table 2 Relation between Use of Information on the Food Label and Food Choice Behavior
(Use Symbols for Making Decision to Buy Food Products).
Use of Information
Food Choice Behavior, n (%)
(Level of Point)
Not Use
Use
Total
p
|2
Low
35(21.2)
3(1.8)
38(23.0)
Medium
53(32.1)
47(28.5)
100(60.6)
High
8(4.9)
19(11.5)
27(16.4)
28.124
0.000
Total
96(58.2)
69(41.8)
165(100)
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรูแ้ ละความเข้าใจ
เกี่ยวกับเครื่องหมายบนฉลากอาหาร
จากการวิเคราะห์พบว่า การรับรูแ้ ละความเข้าใจ
เกี่ยวกับเครื่องหมายบนฉลากอาหารมีความสัมพันธ์
กั บ พฤติ ก รรมการตัดสินใจเพื่อ เลือ ก«ื้อ ผลิตภัณ ฑ์

อาหาร อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ (p = 0.001) โดย
กลุ่มตัวอย่างมากกว่าครึ่ง (ร้อยละ 54.2) มีคะแนน
การรับรูแ้ ละความเข้าใจในระดับต่าำ จะไม่ใช้เครือ่ งหมาย
บนฉลากในการตัดสินใจเพือ่ เลือก«ือ้ ผลิตภัณฑ์อาหาร
(ตารางที่ 3)
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Table 3 Relation between Perception and Understanding of Symbols on the Food Label and
Food Choice Behavior (Use Symbols for Making Decision to Buy Food Products).
Perception and
Food Choice Behavior, n (%)
Understanding
Not Use
Use
Total
Fisher’s
p
(Level of Point)
Exact Test
Low
90(54.2)
48(28.9)
138(83.1)
Medium
6(3.6)
14(8.4)
20(12.0)
100.578
0.000
High
0
8(4.8)
8(4.8)
Total
96(57.8)
70(42.2)
166(100)

อภิปรายผล
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จากการวิเคราะห์พบว่า ป˜จจัยทางด้านสังคม
เศรษฐกิจ ได้แก่ เพศ อายุ และรายได้ ไม่มีความ
สัมพันธ์กบั พฤติกรรมการตัดสินใจเลือก«ือ้ ผลิตภัณฑ์
อาหาร (การใช้เครื่องหมายในการตัดสินใจเลือก«ื้อ
ผลิตภัณฑ์อาหาร) ขณะทีอ่ าชีพและการศึกษามีความ
สัมพันธ์กบั พฤติกรรมการตัดสินใจเลือก«ือ้ ผลิตภัณฑ์
อาหารอย่างมีนยั สำาคัญทางสถิติ ทัง้ นีส้ าเหตุอาจมาจาก
การที่กลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มที่มีการศึกษาในระดับสูง
(ระดับปริญญาตรีและสูงกว่ามากถึง ร้อยละ 82.4)
และมีอาชีพที่มั่นคง จึงเห็นความสำาคัญของการนำา
ข้อมูลไปใช้เพือ่ ประกอบการตัดสินใจเลือก«ือ้ ผลิตภัณฑ์
อาหาร สำาหรับเหตุผลที่กลุ่มตัวอย่างคิดว่าไม่มีความ
จำาเป็นต้องอ่านฉลากก่อน«ือ้ คือเคย«ือ้ สินค้านัน้ มีถงึ
ร้อยละ 62 และผลิตภัณฑ์มีชื่อเสียงอยู่แล้ว «ึ่งเป็น
ตัวแปรของป˜จจัยทีก่ ลุม่ ตัวอย่างเลือกเมือ่ ตัดสินใจ«ือ้
ผลิตภัณฑ์อาหาร แสดงให้เห็นว่าหากสินค้าอาหารนัน้
เป็นสินค้าที«่ อ้ื เป็นประจำาหรือมีชอ่ื เสียง กลุม่ ตัวอย่าง
ก็จะไม่สนใจในการอ่านข้อมูลบนฉลากก่อนตัดสินใจ
เลือก«ือ้ ผลิตภัณฑ์อาหาร «ึง่ แตกต่างกับงานวิจยั ของ
พัชรวีร์ จันทรดี7 ที่พบว่า การศึกษาและรายได้
มีความสัมพันธ์กับการใช้ข้อมูลบนฉลากโภชนาการ

ทั้งนี้อาจเป็นเพราะอาชีพของกลุ่มตัวอย่างในการ
ศึกษานี้ส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ (ร้อยละ 55) ที่อาจ
เป็นกลุ่มที่เข้าถึงข้อมูลหรือเห็นถึงความสำาคัญของ
การใช้เครื่องหมายมากกว่า นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่าง
มีทงั้ ผูป้ ว† ยทีม่ กี ารเจ็บป†วยด้วยสาเหตุตา่ งๆ และญาติ
หรือผู้ดูแล ขณะที่งานวิจัยของพัชรวีร์ จันทรดี 7
เป็นการศึกษาการใช้ข้อมูลบนฉลากโภชนาการของ
กลุม่ ตัวอย่างทีป่ ว† ยเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 เท่านัน้
สิง่ ทีก่ ลุม่ ตัวอย่างอ่านจากฉลากอาหารมากทีส่ ดุ
คือวันหมดอายุ โดยมีเหตุผลคือต้องการของทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
«ึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของรัตนา พงศ์จารุสถิต5
ส่วนป˜จจัยที่คำานึงถึงอันดับแรกเมื่อเลือก«ื้อคือราคา
«ึง่ จัดเป็นป˜จจัยหนึง่ ทีม่ ผี ลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจ
เลือก«ื้อสินค้า8 จากผลการศึกษายังพบว่าสิ่งที่กลุ่ม
ตัวอย่างนำามาใช้ประกอบการตัดสินใจน้อยคือ พลังงาน
ต่อหน่วยบริโภค «ึ่งมีข้อมูลสนับสนุนจากการศึกษา
ที่ผ่านมาพบว่า ผู้บริโภคยังสับสนกับตัวเลขทางด้าน
คณิตศาสตร์ หรือการสือ่ ความหมายของข้อมูลมีความ
กระจ่างชัดไม่เพียงพอและเข้าใจยาก9, 10
การใช้ ข้ อ มู ล บนฉลากอาหารกั บ พฤติ ก รรม
การเลือก«ื้อผลิตภัณฑ์อาหารพบว่า มีความสัมพันธ์
อย่ า งมี นั ย สำ า คั ญ ทางสถิ ติ อย่ า งไรก็ ต ามพบว่ า
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กลุ่มตัวอย่างที่มีคะแนนการใช้ข้อมูลบนฉลากระดับ
ปานกลางและสูงจะไม่นาำ เครือ่ งหมายบนฉลากอาหาร
ไปประกอบการเลือก«ื้อผลิตภัณฑ์อาหาร อาจเป็น
เพราะคิดว่าทราบข้อมูลเพียงพอต่อการใช้ดแี ล้ว ไม่มี
ความจำาเป็นต้องใช้ข้อมูลของเครื่องหมายบนฉลาก
ในการประกอบการเลือก«ื้อผลิตภัณฑ์อาหาร
จากผลของการศึกษานี้ ไม่พบความสัมพันธ์
ระหว่างภาวะสุขภาพของกลุ่มตัวอย่างกับพฤติกรรม
การตัดสินใจเลือก«ื้อผลิตภัณฑ์อาหาร «ึ่งแตกต่าง
จากการศึกษาของ Pelletier ในปี ค.ศ. 200411
«ึ่งพบว่าการใช้ข้อมูลทางโภชนาการบนฉลากอาหาร
ของขนมขบเคี้ยวนั้นมีความสัมพันธ์กับการเป็นโรค
หัวใจและหลอดเลือด และเช่นเดียวกับการศึกษาของ
Rothman ในปี ค.ศ. 2006 ศึกษาในผู้ป†วยที่เป็นโรค
เรื้อรัง พบการใช้ข้อมูลบนฉลากโภชนาการมีความ
สัมพันธ์กับการมีโรคประจำาตัว9
ในส่ ว นของการรั บ รู้ แ ละความเข้ า ใจใน
เครื่องหมายบนฉลากอาหารนั้นพบว่าเครื่องหมาย
ที่ มี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ ม ากหรื อ เป็ น สิ่ ง ที่ ก ฎหมาย
บังคับใช้กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะรู้จักและเคยเห็น
เช่น เครื่องหมาย อย. «ึ่งเป็นเครื่องหมายที่ต้องมี
บนสินค้าที่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นทะเบียน แต่มีข้อที่น่า
สังเกต คือ กลุม่ ตัวอย่างส่วนมากเลือกเครือ่ งหมายนี้
เพื่อประกอบในการเลือก«ื้อ และคิดว่ามีความน่า
เชือ่ ถือมากทีส่ ดุ แต่ตอบความหมายผิดมากทีส่ ดุ จาก
จำานวนกลุม่ ตัวอย่างทีเ่ คยเห็นเครือ่ งหมาย «ึง่ ผลการ
รับรู้เครื่องหมาย อย. ในงานวิจัยนี้ใกล้เคียงกับผลที่
ได้จากการประเมินการสร้างกระแสความปลอดภัย
ด้านอาหารของสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต4 และยังพบว่า
เครื่องหมาย OTOP และ เครื่องหมายเชลล์ชวนชิม
เป็ น เครื่ อ งหมายที่ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งรู้ จั ก และเข้ า ใจ

ความหมายเป็นจำานวนมาก«ึง่ อาจเป็นผลมาจากการ
ประชาสัมพันธ์ที่ดี แต่อย่างไรก็ตามเครื่องหมายนี้
ไม่ ไ ด้ แ สดงว่ า อาหารที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองมี ผ ลดี ต่ อ
สุขภาพหรือมาตรฐานของการผลิต «ึง่ หากหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้องได้ตระหนักถึงความสำาคัญในข้อนีใ้ ห้มกี าร
ประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนให้ทราบถึงความสำาคัญ
และประโยชน์ของเครื่องหมายต่างๆ เหล่านั้นก็จะ
เป็นประโยชน์อย่างมากแก่ประชาชน เนือ่ งจากความ
สำาคัญของเครื่องหมายต่างๆ นั้นแสดงถึงประโยชน์
หลายด้าน เช่น มาตรฐานการผลิต คุณค่าทาง
โภชนาการ ความปลอดภัยในอาหาร หลายป˜จจัยที่
กล่าวมานี้ถือว่าเป็นป˜จจัยหนึ่งที่มีผลต่อพฤติกรรม
การตัดสินใจเลือก«ือ้ ผลิตภัณฑ์อาหาร12 «ึง่ หากมีการ
ประชาสัมพันธ์ที่ดีแล้วนั้นประชาชนก็จะมีทางเลือก
ในการบริโภคมากขึน้ เพือ่ ให้เหมาะสมกับความต้องการ
ของตนมากที่สุด ส่วนเครื่องหมายที่กลุ่มตัวอย่าง
ตอบว่าไม่เคยเห็นเป็นจำานวนมากนั้นส่วนใหญ่เป็น
เครื่ อ งหมายที่ อ ยู่ บ นฉลากอาหารที่ นำ า เข้ า จาก
ต่างประเทศ «ึง่ อันทีจ่ ริงควรทีจ่ ะมีการประชาสัมพันธ์
ให้ผู้บริโภคเข้าใจในความหมายมากกว่านี้ เนื่องจาก
เครือ่ งหมายเหล่านีแ้ สดงถึงประเภทของอาหารทีด่ ตี อ่
สุขภาพ และเหมาะสมกับผู้บริโภคตามภาวะสุขภาพ
เช่น เครื่องหมาย GI Symbol แสดงถึงอาหารที่
มีการควบคุมระดับ ไกล«ีมิกอินเด็ก«์ (Glycemix
Index) «ึ่งเหมาะแก่การบริโภคของผู้ป†วยเบาหวาน
เครื่องหมาย Heart-Check Mark หรือเครื่องหมาย
Pick the Tick แสดงถึงอาหารที่ลดป˜จจัยเสี่ยง
ต่อการเป็นโรคหัวใจ «ึ่งในประเทศไทยเองก็มี ตรา
สัญลักษณ์อาหารรักษ์หัวใจ (Good Heart Logo)
ทีส่ อ่ื ความหมายเดียวกันกับ 2 เครือ่ งหมายทีก่ ล่าวมา
ข้างต้น
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งานวิจัยนี้อาจมีข้อจำากัดในเรื่องการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยเฉพาะกลุ่มคนที่เป็นผู้«ื้อผลิตภัณฑ์
อาหารเป็นประจำา งานวิจัยที่ควรศึกษาต่อไปคือการ
ศึกษารูปแบบของเครื่องหมายบนฉลากอาหารกับ
ความสามารถจดจำาและเข้าใจได้ของผู้บริโภค
ผลจากการศึกษานีช้ ใี้ ห้เห็นว่าผูบ้ ริโภคส่วนใหญ่
ยั งไม่ รู้ จั ก และเข้ าใจความหมายของเครื่ อ งหมาย
บนฉลากอาหารที่มีในท้องตลาด และต้องการทราบ
ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องหมายเหล่านั้นเพิ่มเติม ดังนั้น
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงควรหาช่องทางการประชาสั ม พั น ธ์ ที่ เ หมาะสมต่ อไป เพื่ อให้ ผู้ บ ริ โ ภคได้ รั บ
ประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพของเครือ่ งหมายเหล่านัน้
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ABSTRACT
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The symbols and information on food
labels are tools used to improve the decisionmaking capabilities of the consumer which
inﬂuences food choice behavior.. The objective
of this research were to investigate how the
perception of symbols and the use of information on food labels affect the food choice
behavior of clients in the out-patient department
at Ramahibodi Hospital. This survey study
was conducted by interviewing 166 people,
15 years and older at Ramahibodi Hospital.
Chi-square and Fisher’s exact test were used
to determinethe relationship between the two
variables. Research show that the use of
symbols and information on a food label, the

health claim, the perception and understanding
of the symbol, education, and occupation
were significantly related to food choice
behavior. (p = 0.000, 0.001, 0.000, 0.025 and
0.036, respectively). There was a low level of
understanding and perception concerning the
symbols and information on the food label
of the subjects. Therefore, it is suggested
that authorities in charge of the symbols and
information should communicate better, in
order to improve the understanding of the
consumer.
Key words: perception of symbols, food
label, food choice behavior, food
product
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