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บทสรุปผู�บริหาร 
การสํารวจข
อมูลพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียน “อย.น
อย” ประจําป  2559 มีวัตถุประสงค&เพื่อ          

(1) ศึกษาการเป/ดรับข2าวสาร ความรู
 และทัศนคติเก่ียวกับการบริโภคและเลือกซื้อผลิตภัณฑ&สุขภาพของนักเรียนท่ี
เข
าร2วมโครงการ อย.น
อย ท้ังท่ีเป;น นักเรียนแกนนํา อย.น
อย และเป;นสมาชิก อย.น
อย รวมท้ังนักเรียนที่ไม2ได
เข
า
ร2วมโครงการ อย.น
อย (2) ศึกษาการรับรู
ความสามารถของตนเองในการบริโภค และเลือกซ้ือผลิตภัณฑ&สุขภาพ
ของนักเรียนที่เข
าร2วมโครงการ อย.น
อย ทั้งที่เป;น นักเรียนแกนนํา อย.น
อย และเป;นสมาชิก อย.น
อย รวมท้ัง
นักเรียนที่ไม2ได
เข
าร2วมโครงการ อย.น
อย (3) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภค และเลือกซื้อผลิตภัณฑ&สุขภาพของ
นักเรียนท่ีเข
าร2วมโครงการ อย.น
อย ท้ังที่เป;น นักเรียนแกนนํา อย.น
อย และเป;นสมาชิก อย.น
อย รวมท้ังนักเรียนท่ี
ไม2ได
เข
าร2วมโครงการ อย.น
อย  

การวิจัยครั้งน้ี ใช
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงผสมผสาน (Mix research methods) เก็บข
อมูลด
วยการวิจัย      
เชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยกลุ2มตัวอย2างในการวิจัยเชิงปริมาณเป;นนักเรียนท่ีเข
าร2วมโครงการ                
อย.น
อย ท้ังที่เป;นนักเรียนแกนนํา อย.น
อย และเป;นสมาชิก อย.น
อย รวมท้ังนักเรียนท่ัวไปที่ไม2ได
เข
าร2วมโครงการ 
อย.น
อย  โดยทําการสุ2มตัวอย2างจากทุกจังหวัดในประเทศไทย  ได
กลุ2มตัวอย2างเป;นนักเรียนท้ังระดับช้ัน
ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต
น และมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 2,893 ตัวอย2าง จาก 61 โรงเรียน ใน 15 
จังหวัด ส2วนการวิจัยเชิงคุณภาพเป;นสัมภาษณ&เชิงลึกจากผู
ให
ข
อมูลสําคัญ คือ นักเรียน อย.น
อย ท่ีกําลังศึกษาอยู2
ในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต
น และมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จํานวน 12 คน 
ผลการวิจัย แบ2งเป;น 2 ส2วน ดังต2อไปน้ี  

 ผลการวิจัยเชิงปริมาณ 

 1. ข
อมูลพื้นฐานของกลุ2มตัวอย2าง  

กลุ2มตัวอย2างเป;นเพศหญิง (จํานวน 1,855 คน) มากกว2าเพศชาย (จํานวน 1,038 คน) โดยสถานศึกษาอยู2
ในประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษามากที่สุด (จํานวน 1,690 คน) ศึกษาอยู2ในระดับช้ันมัธยมศึกษาป ที่ 3 มากที่สุด 
(จํานวน 488 คน)  เมื่อพิจารณาถึงระดับการเป;นสมาชิก อย.น
อย พบว2ากลุ2มตัวอย2างส2วนใหญ2เป;นสมาชิกทั่วไป
ของโครงการ อย.น
อย (จํานวน 965 คน) รองลงมา เป;นแกนนํา อย.น
อย (จํานวน 616 คน)  

2. การเป/ดรับข2าวสารเก่ียวกับการบริโภคและเลือกซื้อผลิตภัณฑ&สุขภาพของนักเรียนที่เข
าร2วมโครงการ 
อย.น
อย ทั้งท่ีเป;นนักเรียนแกนนํา อย.น
อย และเป;นสมาชิก อย.น
อย รวมทั้งนักเรียนท่ีไม2ได
เข
าร2วมโครงการ             
อย.น
อย  พบว2า ช2องทางการเป/ดรับข2าวสารท่ีนักเรียนมีการเป/ดรับมากท่ีสุด คือ การเป/ดรับข2าวสารผ2านทางคุณครู 
รองลงมา ได
แก2 โทรทัศน& สําหรับช2องทางการเป/ดรับข2าวสารที่อยู2ในระดับปานกลาง ได
แก2 บอร&ดความรู
 ยูทูป 
แผ2นพับเก่ียวกับความปลอดภัยด
านอาหาร เฟซบุXก เจ
าหน
าท่ีสาธารณสุข และวิทยากรจากภายนอกโรงเรียน 
ตามลําดับ 
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 3. การรับรู
ความหมายของคําว2า “ผลิตภัณฑ&สุขภาพ” พบว2าทั้งนักเรียนในโครงการ อย.น
อย และ
นักเรียนที่ไม2ได
เข
าร2วมโครงการ อย.น
อย มีการรับรู
ความหมายของผลิตภัณฑ&สุขภาพในระดับท่ีแตกต2างกัน โดย
พบว2ากลุ2มตัวอย2างที่เป;นแกนนํา อย.น
อย เกือบทั้งหมด (ร
อยละ 90.6) เป;นกลุ2มที่มีความรู
ความเข
าใจเก่ียวกับ
ความหมายของคําว2าผลิตภัณฑ&สุขภาพสูงกว2ากลุ2มอ่ืน ๆ อย2างเด2นชัด ท้ังในแง2 การอธิบายความหมายของคําว2า 
ผลิตภัณฑ&สุขภาพสูง และการยกตัวอย2างผลิตภัณฑ&สุขภาพ 

4. ความรู
ความเข
าใจเก่ียวกับการบริโภคและเลือกซื้อผลิตภัณฑ&สุขภาพ พบว2า นักเรียนที่เข�าร1วม
โครงการ อย.น�อย มีความรู�เก่ียวกับการบริโภคและเลือกซื้อผลิตภัณฑ6สุขภาพที่ ถูกต�อง ร�อยละ 78.31        
โดยนักเรียนแกนนํา อย.น
อย มีความรู
ความเข
าใจมากกว2านักเรียนท่ีเป;นสมาชิก อย.น
อย (คิดเป;น ร
อยละ 79.55 
และ 77.51 ตามลําดับ)  ส2วนนักเรียนท่ัวไปในโรงเรียนที่ไม2ได
เป;นสมาชิกของโครงการ อย.น
อย มีระดับความรู
ท่ี
ถูกต
องเป;นจํานวนน
อยท่ีสุด (ร
อยละ 76.68) ท้ังน้ีนักเรียนเข
าร2วมโครงการ อย.น
อย มีความรู
ที่ถูกต
องเก่ียวกับการ
เลือกซื้อ/บริโภคผลิตภัณฑ&สุขภาพ “เครื่องสําอาง” สูงที่สุด (ร
อยละ 92.35) รองลงมาได
แก2 “อาหาร” และ “ยา” 
ตามลําดับ (ร
อยละ 87.35 และ ร
อยละ 68.69) 

5. ทัศนคติต2อการบริโภคและการเลือกซื้อผลิตภัณฑ&สุขภาพของนักเรียน พบว2า นักเรียนในโครงการ                   
อย.น�อย มีทัศนคติต1อการบริโภคและการเลือกซื้อผลิตภัณฑ6สุขภาพที่ถูกต�อง ร�อยละ 79.25  ในขณะที่นักเรียน
ทั่วไปท่ีไม2ได
เป;นสมาชิกของโครงการ อย.น
อย มีทัศนคติเก่ียวกับการบริโภคและการเลือกซื้อผลิตภัณฑ&สุขภาพท่ี
ถูกต
อง ร
อยละ 76.52  

เมื่อพิจารณาจํานวนนักเรียนที่มีทัศนคติเก่ียวกับการบริโภคและการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ&สุขภาพที่ถูกต
อง
จําแนกตามผลิตภัณฑ& พบว2า นักเรียนที่เข
าร2วมโครงการ อย.น
อย มีทัศนคติที่ถูกต
องต2อการบริโภคและการเลือก
ซื้อผลิตภัณฑ&สุขภาพด
านอาหาร ยา และเครื่องสําอาง เป;นจํานวนสูงกว2านักเรียนที่ไม2ได
เป;นสมาชิกโครงการ            
อย.น
อย กล2าวคือ นักเรียนท่ีเข
าร2วมโครงการ อย.น
อย มีทัศนคติที่ถูกต
องต2อการบริโภคและการเลือกซื้อผลิตภัณฑ&
สุขภาพด
านอาหาร ร
อยละ 80.83  ยา ร
อยละ 81.34 และเคร่ืองสําอาง ร
อยละ 78.56 ในขณะที่ นักเรียนที่ไม2ได

เข
าร2วมโครงการ อย.น
อย มีทัศนคติท่ีถูกต
องต2อการบริโภคและการเลือกซื้อผลิตภัณฑ&สุขภาพด
านอาหารร
อยละ 
80.64  ยาร
อยละ 76.07 และเคร่ืองสําอางร
อยละ 76.37 

 6. การรับรู
ความสามารถของตนเองในการมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ&สุขภาพท่ีดี ผลการวิจัยพบว2า
กลุ2มตัวอย2าง มีการรับรู
ความสามารถของตนเองในการใช
ยาอย2างเหมาะสมมากที่สุด คิดเป;นร
อยละ 83.48
รองลงมาเรียงแต2ละประเด็นตามลําดับได
แก2 การรับรู
ความสามารถของตนเองในการหลีกเล่ียงการบริโภคอาหารท่ี
ใช
นํ้ามันทอดซ้ํา (ร
อยละ 79) การหลีกเล่ียงอาหารรสจัด หวาน มัน เค็ม (ร
อยละ 77.81) การหลีกเล่ียงการซ้ือหรือ
ใช
อาหารและยาและเครื่องสําอางตามโฆษณาชวนเช่ือ (ร
อยละ 76.43) ส2วนพฤติกรรมด
านการอ2านฉลากอาหาร 
ยา และเคร่ืองสําอางก2อนการซื้อใช
  พบว2า การรับรู
ความสามารถของตนเองในการอ2านฉลากยาสูงท่ีสุด รองลงมา
คือ ฉลากเครื่องสําอาง และฉลากอาหาร (คิดเป;นร
อยละ 82.27 81.02 และ 80.68 ตามลําดับ) 
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 7. พฤติกรรมการเลือกซ้ือและบริโภคผลิตภัณฑ&สุขภาพของนักเรียน พบว2า นักเรียนโครงการ อย.น�อย                
มีพฤติกรรมเก่ียวกับการบริโภคและการเลือกซื้อผลิตภัณฑ6สุขภาพที่ เหมาะสม (ร�อยละ 79.06) สูงกว1า
พฤติกรรมของนักเรียนที่ไม1ได�เปBนสมาชิกของโครงการ อย.น�อย (ร�อยละ 78.05)  

ทั้งน้ีนักเรียนท่ีเข
าร2วมโครงการ อย.น
อยมีพฤติกรรมเก่ียวกับการเลือกซ้ือและบริโภคลิตภัณฑ& 
“เคร่ืองสําอาง” อย2างเหมาะสมสูงที่สุด คิดเป;นร
อยละ 83.49 รองลงมาได
แก2 การเลือกซื้อและบริโภคผลิตภัณฑ& 
“อาหาร” คิดเป;นร
อยละ 78.68 และการเลือกซื้อและบริโภคผลิตภัณฑ& “ยา” คิดเป;นร
อยละ 76.60  เมื่อนํามา
พิจารณาเปรียบเทียบกับเกณฑ�การประเมินความสําเร็จของการดําเนินโครงการท่ีกําหนดไว"ว#า ความสําเร็จของการ
ดําเนินงานดูท่ี นักเรียนแกนนํา อย.น"อย และนักเรียนท่ีเป)นสมาชิก อย.น"อย ต"องมีพฤติกรรมการบริโภคและการ
เลือกซ้ือผลิตภัณฑ� สุขภาพท่ีเหมาะสมไม#น"อยกว#า ร"อยละ 75 จึงสามารถสรุปได"ว#า โครงการ อย.น"อย               
ประจําป6 2559 บรรลุเป9าหมายตามเกณฑ�ที่กําหนด 

 ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ  

 ผลการวิจัยพบว2า ผู
ให
ข
อมูลสําคัญที่เป;น “อย.น
อย” เป/ดรับข2าวสารเก่ียวกับอาหาร ยา และเครื่องสําอาง 
ผ2านอินเทอร&เน็ตและเฟซบุXกมากท่ีสุด และยังเป/ดรับข
อมูลผ2านทางเว็บไซต&และแฟนเพจของ “อย.น
อย” และผู
ให

ข
อมูลสําคัญท้ังหมดชอบใช
ส่ืออินเทอร&เน็ตและส่ือสังคม เช2น เฟซบุXกในการค
นหาข
อมูลเก่ียวกับอาหาร ยา               
และเครื่องสําอางมากท่ีสุด เพราะสามารถเข
าถึงข
อมูลได
ง2ายและหลากหลาย 

 ถึงแม
ว2าส่ืออินเทอร&เน็ตจะเป;นส่ือท่ีผู
ให
ข
อมูลสําคัญเลือกใช
ในการเป/ดรับข2าวสารมากท่ีสุด แต2ในการจัด
กิจกรรมให
ความรู
เก่ียวกับอาหาร ยา และเครื่องสําอาง ผู
ให
ข
อมูลสําคัญคาดหวังจะได
เข
าร2วมกิจกรรมแบบปฏิบัติ
จริง การดูงานนอกสถานที่มากกว2าการน่ังฟ_งการอบรมให
ความรู
 เพราะจะทําให
มีส2วนร2วมและเกิดความรู
จากการ
ทดลองปฏิบัติจริงและมีความเข
าใจถึงป_ญหาได
อย2างแท
จริง 

 ผู
ให
ข
อมูลสําคัญที่เป;น “อย.น
อย” ทั้งหมดมีความรู
เก่ียวกับการอ2านฉลากอาหาร ยาและเคร่ืองสําอางและ
การตรวจสอบสารอาหารมากที่สุด โดยเฉพาะอย2างย่ิงทําให
สามารถอ2านฉลากได
และเข
าใจมากย่ิงข้ึนทั้งอาหาร ยา 
และเครื่องสําอาง อย2างไรก็ดีผู
ให
ข
อมูลสําคัญท่ีเป;น “อย.น
อย” ต
องการความรู
เพิ่มเติมเก่ียวกับอันตรายจากการใช

เครื่องสําอาง และการใช
ยาเกินขนาด เพื่อการเลือกซ้ืออย2างปลอดภัย 

ทั้งน้ีผู
ให
ข
อมูลสําคัญที่เคยเข
าร2วมโครงการ “อย.น
อย” สามารถปรับเปล่ียนทัศนคติต2อการรับประทาน
อาหาร การใช
เครื่องสําอาง และการซื้อยา ได
มากท่ีสุด ถึงแม
ว2าก2อนเข
าโครงการ “อย.น
อย” จะขาดความมั่นใจใน
ตนเองในการเป;น “อย.น
อย” เพราะไม2เข
าใจว2าโครงการดําเนินงานอย2างไร และคิดว2าเรื่องพฤติกรรมการใช

ผลิตภัณฑ&สุขภาพเป;นเรื่องไกลตัว แต2เมื่อผ2านเข
ารับการอบรมแล
ว “อย.น
อย” รับรู
ความสามารถตนเองว2าเป;น 
“อย.น
อย” ได
 และรับรู
ว2าตนเองมีความรู
เก่ียวกับผลิตภัณฑ&สุขภาพ มีพฤติกรรมด
านการใช
อาหาร ยาและ
เครื่องสําอางที่ดีข้ึน สามารถปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพของตนเองในการเลือกซื้ออาหาร เช2น การรับประทาน
อาหารด
วยการหลีกเล่ียงอาหารทอด อาหารดอง อาหารดิบ และการอ2านฉลาก นอกจากน้ียังสามารถแนะนําบอก
ต2อให
เพื่อนและครอบครัวของตนเองเลือกรับประทานอาหาร อ2านฉลากและเลือกซื้อเครื่องสําอางอย2างปลอดภัย 
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สรุปและข�อเสนอแนะ 

ผลการวิจัยพบว2า ในป_จจุบันน้ี “โครงการ อย.น
อย” เป;นท่ีรู
จัก เช2นเดียวกับ คําว2า “ผลิตภัณฑ&
สุขภาพ”เป;นท่ีรับรู
และเข
าใจโดยกลุ2มเด็กนักเรียนท้ังท่ีเป;นและไม2เป;นสมาชิกโครงการ อย.น
อย ท้ังที่อยู2ในโรงเรียน
ที่เป;นสมาชิกโครงการ อย.น
อย และอยู2ในโรงเรียนที่ไม2ได
เป;น สมาชิก โครงการ อย.น
อย เช2นกัน  สามารถแสดงให

เห็นถึงประสิทธิภาพของโครงการ อย.น
อย ในการส่ือสารความรู
 และพฤติกรรมสุขภาพไปยังกลุ2มเป̀าหมายที่เป;น
นักเรียนทั่วประเทศได
อย2างต2อเน่ืองและมีประสิทธิผล และข
อมูลที่เก่ียวกับพฤติกรรมสุขภาพ จึงได
มีการเผยแพร2
ไปสู2กลุ2มเป`าหมายที่เป;นสมาชิกโครงการ อย.น
อย และขยายผลไปยังกลุ2มท่ีไม2ได
เป;นสมาชิกของโครงการ อย.น
อย
ด
วย กระน้ัน เพื่อให
โครงการ อย.น
อย สามารถดําเนินการต2อไปได
อย2างมีประสิทธิภาพ  นําเสนอเป;นข
อสังเกต
และข
อเสนอแนะได
ดังต2อไปน้ี  

1. ในระดับความรู
 (Knowledge) จากผลการวิจัย พบว2า ในกลุ2มของนักเรียนที่อยู2ในโครงการ อย.น
อย 
ทั้งระดับท่ีเป;นแกนนํา และสมาชิกทั่วไปน้ัน มีระดับความรู
เก่ียวกับการเลือกซื้อ/บริโภคผลิตภัณฑ&
สุขภาพในระดับที่สูงกว2านักเรียนท่ีไม2ได
เข
าร2วมในโครงการฯ นอกจากน้ียังพบว2า นักเรียนที่ไม2ได
เข
า
ร2วมในโครงการแต2ศึกษาอยู2ในโรงเรียนที่เข
าร2วมโครงการจะมีระดับความรู
ท่ีสูงกว2า นักเรียนใน
โรงเรียนท่ัวไป ทําให
เห็นได
ว2า การท่ีนักเรียนอยู2ในบริบทส่ิงแวดล
อมท่ีมีการให
ความสําคัญกับ 
ประเด็นเรื่องของผลิตภัณฑ&สุขภาพ มีส2วนสําคัญในการให
เกิดความรู
ที่เหมาะสม  

2. ในระดับทัศนคติ (Attitude) และพฤติกรรม (Behavior) พบว2า นักเรียนที่อยู2ในโครงการ อย.น
อย   
ได
ระดับคะแนนที่สูงกว2านักเรียนท่ีไม2ได
เข
าร2วมในโครงการ แต2ก็ไม2ได
สูงกว2ามากนัก อาจจะพิจารณา
ได
 จากสาเหตุต2าง ๆ แม
ว2านักเรียนท่ีอยู2ในโครงการ อย.น
อย จะมีระดับความรู
ท่ีสูงกว2ากลุ2มอ่ืน ๆ
อย2างเด2นชัด เช2นเดียวกับมีทัศนคติท่ีเหมะสมในระดับที่สูงกว2า แต2ในการนําไปสู2พฤติกรรมน้ัน                 
จะข้ึนอยู2กับป_จจัยสภาพแวดล
อมหลาย ๆ ประการ เช2น การรับรู
ความสามารถของตนเองในการเกิด
พฤติกรรม หากทว2า เน่ืองจากการเก็บข
อมูลครั้งน้ี พบว2าเป;นช2วงเริ่มเป/ดเทอมใหม2 ทําให
นักเรียนเพิ่ง
ได
รับการอบรมความรู
  จึงยังอาจไม2มีความม่ันใจในการรับรู
ความสามารถของตนเองในระดับท่ี
แตกต2างจากกลุ2มอ่ืน ๆ นอกจากน้ี หลาย ๆ ครั้งการเกิดพฤติกรรมก็ไม2สอดคล
องกับความรู
 เน่ืองจาก
กลุ2มนักเรียนได
รับอิทธิพลจากการโน
มน
าวใจจากการโฆษณา หรือการส2งเสริมการขายของ สินค
า
ประเภทอาหาร และเครื่องสําอาง จึงอาจคล
อยตามไปได
ง2าย 

3. การรณรงค&ให
เกิดความรู
 ทัศนคติและพฤติกรรมท่ีเก่ียวข
องกับการเลือกซื้อ/บริโภคผลิตภัณฑ&สุขภาพ 
แบ2งออกเป;น 3 ด
าน พบว2า ด
านอาหาร และเครื่องสําอางน้ัน มีระดับความรู
 ทัศนคติ และพฤติกรรม
ที่ค2อนข
างสูง เม่ือเทียบกับ ด
านยา ท้ังน้ีอาจะเป;นเพราะว2า อาหาร และ เครื่องสําอางเป;นส่ิงท่ีอยู2ใกล

ตัวกลุ2มนักเรียนมากกว2ายา ดังน้ันทําให
ความรู
 และทัศนคติ และพฤติกรรมท่ีเก่ียวกับการเลือกซื้อ/
บริโภคยาได
รับคะแนนท่ีตํ่ากว2าในด
านอ่ืน ๆ ซ่ึง ทางผู
รับผิดชอบอาจมีการปรับเพิ่ม หรือมุ2งเน
นการ
รณรงค&เรื่องยาให
เพิ่มมากข้ึน 
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4. วัตถุประสงค&หลักของโครงการ อย.น
อย ประจําป งบประมาณ 2559 คือ เพื่อให
นักเรียน อย.น
อย       
มีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ&สุขภาพท่ีดี ได
แก2 หลีกเล่ียงอาหารรสจัด (หวาน มัน เค็ม) หลีกเล่ียง
การซื้อหรือใช
อาหาร ยา และเครื่องสําอางตามโฆษณาชวนเช่ือ หลีกเล่ียงการบริโภคอาหารที่ใช
นํามัน
ทอดซํ้า การใช
ยาอย2างถูกต
องเหมาะสม  และการอ2านฉลากอาหาร ยา เคร่ืองสําอางก2อนการซื้อหรือ
ใช
 ในภาพรวมนับได
ว2ามีการดําเนินงานที่สัมฤทธ์ิผล  กระน้ัน ในการวิจัยครั้งน้ี พบว2า กลุ2มนักเรียน
ตัวอย2างยังสับสนในความรู
ด
านฉลากยา กล2าวคือในทุกกลุ2มคิดว2า เครื่องหมาย อย.จะอยู2บนฉลากยา
ด
วย  ซึ่งจุดน้ี อาจจะพิจารณาสาเหตุว2าเกิดจาก การรณรงค&การรับรู
ถึง เครื่องหมาย อย.น้ันอาจมี
ประสิทธิภาพ จนทําให
คนท่ัวไปคิดว2า สินค
าที่อยู2ในการดูแลของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา จะต
องมีเครื่องหมาย อย. และเกิดความม่ันใจ ความไว
วางใจในการเลือกซื้อยา โดยพิจารณาจาก
การมองหาเครื่องหมาย อย. ดังจะเห็นได
จากระดับทัศนคติของกลุ2มนักเรียนทุกกลุ2มที่คิดว2าจะต
อง
อ2านฉลากยาก2อนการซ้ือหรือบริโภคยา  

5.  “ครู” ส่ือหลัก ท่ีช2วยในการส2งเสริมความรู
 ทัศนคติ และพฤติกรรม  คุณครู ถือเป;นส่ือบุคคลท่ี
นักเรียนได
รับข
อมูลมากที่ สุด สําหรับนักเรียน ดังน้ันโครงการ อย.น
อย ควรพิจารณาในการจัด
กิจกรรมต2าง ๆ ให
แก2คุณครู เช2น การสัมนา การอบรม ให
ความรู
ถึงป_ญหาด
านความปลอดภัยในการ
บริ โภคผลิตภัณ ฑ& สุขภาพพร
อม ท้ั งเพิ่ ม เทค นิคการถ2 ายทอดความรู
 เ ก่ี ยว กับอาหาร ยา                            
และเครื่องสําอาง เพื่อให
คุณครูเข
าใจถึงป_ญหาและสามารถถ2ายทอดความรู
ได
อย2างมีประสิทธิภาพ 
ตลอดจนควรมีการจัดเตรียมส่ือการสอนต2าง ๆ ที่เหมาะสมและเพียงพอ เพื่อมอบให
แก2คุณครู  
ผู
รับผิดชอบ ตลอดจนโรงเรียนได
นําไปใช
ด
วย 

6. กิจกรรมในโรงเรียน นอกจากการให
ความรู
แบบถ2ายทอดจากครู หรือจากเจ
าหน
าที่วิทยากรต2าง ๆ        
สู2นักเรียนแล
ว ในป ต2อไป โครงการ อย.น
อย ควรพิจารณาจัดกิจกรรมให
ความรู
เก่ียวกับอาหาร ยา
และเครื่องสําอาง แบบลงมือปฏิบัติจริง หรือกิจกรรมท่ีเน
นการมีส2วนร2วม เช2น การไปทัศนศึกษาให

มากข้ึน เพราะผู
เข
าร2วมโครงการจะเกิดความรู
จากการทดลองปฏิบัติจริง ได
เห็นป_ญหาท่ีเกิดข้ึนจริง 
และมีความเข
าใจถึงป_ญหาได
อย2างแท
จริง เช2น โครงการการตรวจสารอาหารต2าง ๆ หรือการเป;นฑูต
ในการผลิตส่ือต2างๆ ด
วย 

7. นอกจากครู และกิจกรรมในโรงเรียนแล
ว “ส่ือใหม2 ส่ือสังคม และส่ือออนไลน&” เป;นส่ือท่ีได
รับความ
นิยมจากนักเรียนทุกลุ2มท้ังท่ีเป;นนักเรียนในโครงการ อย.น
อย และนักเรียนที่ไม2ได
อยู2ในโครงการ          
อย.น
อย ผลการวิจัยเชิงปริมาณพบว2า นักเรียนทุกกลุ2มมีการรับรู
ข2าวสารจาก ยูทูป เฟซบุXก              
และเว็บไซต&ท่ัวไป อย2างไรก็ตาม ส่ือเว็บไซต& อย.น
อย และอย. Smart application ยังไม2นําไปสู2การ
เป/ดรับข2าวสารของกลุ2มนักเรียนได
เท2าส่ือใหม2 หรือส่ือออนไลน&อ่ืน ๆ ทั่วไป  สอดคล
องกับผลการวิจัย
เชิงคุณภาพพบว2า ผู
ให
ข
อมูลสําคัญที่เป;น “อย.น
อย” เป/ดรับข2าวสารเก่ียวกับอาหาร ยา และ
เครื่องสําอาง ผ2านอินเทอร&เน็ตและเฟซบุXกมากที่สุด และยังเป/ดรับข
อมูลผ2านทางเว็บไซต&และแฟน
เพจของ “อย.น
อย” และผู
ให
ข
อมูลสําคัญท้ังหมดชอบใช
ส่ืออินเทอร&เน็ตและส่ือสังคม เช2น เฟซบุXกใน
การค
นหาข
อมูลเก่ียวกับอาหาร ยา และเครื่องสําอางมากท่ีสุด เพราะสามารถเข
าถึงข
อมูลได
ง2ายและ
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หลากหลาย ดังน้ันจึงเป;นโอกาสสําคัญท่ี ในการดําเนินการโครงการ อย.น
อย ต2อไปจะต
องมุ2งให

ความสําคัญกับการเผยแพร2ข
อมูลโครงการ อย.น
อย ผ2านส่ือใหม2 ส่ือสังคม และส่ือออนไลน& ตลอดจน
ประชาสัมพันธ&ให
ส่ือเว็บไซต& อย.น
อย และอย.Smart application เป;นท่ีรับรู
 และนําไปใช
ประโยชน&
ได
ในวงกว
างมากข้ึน  

8. ด
วยพลังของการส่ือสารผ2านส่ือใหม2และเทคโนโลยีต2าง ๆ ทําให
ในป_จจุบันน้ีการส่ือสารเป;นส่ิงท่ีทําได

ง2ายในทุกท่ีทุกเวลาผ2านเครือข2ายสังคม คุณครูและเด็กนักเรียนสามารถเป;นผู
ส2งสารผ2านส่ือใหม2ได

เช2นเดียวกับการเป;นเพียงแค2ผู
รับสาร ทําให
เกิดการเผยแพร2ความรู
 ทัศนคติ และพฤติกรรมต2าง ๆ           
ได
ในวงกว
าง ดังน้ันนอกจากโครงการ อย.น
อยจะมีการจัดกิจกรรมของสมาชิกในแต2ละโรงเรียน หรือ
ในแต2ละพื้นที่แล
ว ควรมีการกระตุ
นให
เกิดกิจกรรมการแบ2งป_น (Share) การเขียนข
อมูล (Post 
status) ที่ เก่ียวข
องกับความรู
 ทัศนคติ และพฤติกรรมการบริโภค/เลือกซื้อผลิตภัณฑ&สุขภาพท่ี
เหมาะสมให
เป;นการต2อยอด ขยายผลต2อไปอีกด
วย 

9. ข
อจํากัดในการวิจัยครั้งน้ี คือ การดําเนินการโครงการ อย.น
อย มักอยู2ในลักษณะของชมรม ซึ่งสมาชิก
ของชมรมจะเข
ามาใหม2 ทุกต
นป  เม่ือช2วงเวลาท่ีเก็บข
อมูล อยู2ในช2วงเริ่มเป/ดภาคการศึกษา                 
ทําให
นักเรียนในโครงการ อย.น
อย แม
จะมีความรู
 ทัศนคติ และพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ&
สุขภาพท่ีดีในระดับท่ีสูงกว2ากลุ2มอ่ืน ๆ ในภาพรวม แต2ก็ยังมีบางประเด็นที่มีความรู
 ทัศนคติ และ
พฤติกรรมที่มีระดับตํ่า ซ่ึงหากมีการประเมินผลสัมฤทธ์ิของโครงการในช2วงปลายภาคเรียน จะทําให

สามารถประเมินได
ดีย่ิงข้ึน  อีกท้ังผู
รับผิดชอบโครงการ อย.น
อย สํานักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา ควรจะส2งเสริมให
มีความต2อเน่ืองของสมาชิกโครงการ อย.น
อยในแต2ละระดับช้ันให
มากข้ึน เพื่อให

นักเรียนในโครงการได
มีความรู
 ทัศนคติ และพฤติกรรมที่เหมาะสมอย2างรอบด
าน  
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บทท่ี 1 

หลักการและเหตุผล 

โครงการ อย.น
อย เป;นโครงการรณรงค&ให
เกิดความปลอดภัยในการบริโภคผลิตภัณฑ&สุขภาพ 
ได
แก2 อาหาร ยา เครื่องสําอาง วัตถุอันตราย วัตถุเสพติด และเครื่องมือแพทย& โครงการ อย.น
อย เริ่มดําเนินการ
ต้ังแต2ป  2546 ในลักษณะโครงการนําร2องเพื่อศึกษาความเป;นไปได
 และศักยภาพในการดําเนินโครงการของ
นักเรียน โดยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข ร2วมกับหน2วยงานภาคีต2าง ๆ 
ดําเนินการจัดทํากระบวนการเผยแพร2ความรู
ให
กลุ2มนักเรียนผ2านกิจกรรมโครงการ อย.น
อย ในป_จจุบันโครงการ 
อย.น
อย ขยายเครือข2ายครอบคลุมโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สังกัดกรุงเทพมหานคร และสังกัด
เอกชน (http://www.oryornoi.com/kb/category) 

ในการดําเนินงานตามโครงการ อย.น
อย ในแต2ละป  ได
มีการจัดประเมินผลกิจกรรม อย.น
อย ด
วยการ
วิจัยต2างๆ พบว2า โครงการ อย.น
อย ได
รับความสนใจ ความร2วมมือระหว2าง นักเรียนแกนนํา นักเรียนท่ีเป;น
สมาชิก นักเรียนในโรงเรียน ตลอดจนผู
ท่ีเก่ียวข
องต2างๆ ตลอดจนเกิดการขยายผลสู2ชุมชน ซ่ึงจุดเด2นหรือผลท่ี
เกิด ข้ึนห ลังดําเนินโครงการ ได
 แก2  เกิดกระบวนความร2 วม มือระหว2 างกระทรวงสาธารณ สุข กับ
กระทรวงศึกษาธิการ เกิดความสอดคล
อง กับการเรียนการสอน เกิดการเปล่ียนแปลงในนักเรียน ทําให
นักเรียน
มีความรู
 ความเข
าใจเรื่องการบริโภค และเกิดการทํางานร2วมกัน เกิดการเปล่ียนแปลงในผู
ค
าขายในโรงเรียน ให

มีการปรับปรุงการผลิตและการเลือกอุปกรณ&ท่ีใช
และเกิดการขยายผลสู2บ
านเรือน ชุมชน (ผลการวิจัยเรื่อง
การศึกษาระดับความสําเร็จของโครงการ อย.น
อย ป  2548) ความสําเร็จของโครงการ อย.น
อย ยังคงมี
ความก
าวหน
าไปเรื่อยๆ ในส2วนของการส2งเสริมพฤติกรรมสุขภาพให
เกิดแก2 กลุ2มเป̀าหมาย และกลุ2มท่ีขยายผล
ออกไป ดังจะเห็นได
จากผลการวิจัยการประเมินโครงการ อย.น
อยในป อ่ืนๆ เช2นเดียวกัน   

โดยเฉพาะอย2างย่ิง จากการวิจัยรายงานผลการสํารวจ ข
อมูลพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียน อย.น
อย     
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2557 พบว2า ท้ังนักเรียนแกนนํา อย.น
อย และผู
มีส2วนได

ส2วนเสีย (ครู ผู
ปกครอง เจ
าหน
าท่ีสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือเจ
าหน
าท่ีองค&กรเครือข2ายอ่ืน) มีความพึง
พอใจต2อโครงการ อย.น
อย ในภาพรวมอยู2ในระดับมาก ท้ังความพึงพอใจในผลท่ีเกิดข้ึนกับตัวนักเรียนเอง 
รวมท้ังผล ท่ีเกิดข้ึนต2อ เพื่อน โรงเรียน และชุมชน ย่ิงไปกว2าน้ันแล
ว กลุ2มเป̀าหมายต2างๆต2างให
ความคาดหวัง
จากการเข
าร2วมในกิจกรรมของ อย.น
อย ว2าจะนําไปสู2สัมฤทธ์ิผลของการสร
างเสริมพฤติกรรมสุขภาพในด
าน
ต2างๆ โดยเม่ือทําการศึกษาพฤติกรรมด
านสุขภาพท่ีเกิดข้ึนจริง ในภาพรวมนักเรียน อย.น
อย มีพฤติกรรมการ
บริโภคผลิตภัณฑ&สุขภาพท่ีถูกต
อง แต2เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว2า ในบางรายการนักเรียนยังมีพฤติกรรม
การบริโภคผลิตภัณฑ&สุขภาพท่ี ถูกต
องตํ่าากว2าเกณฑ&ท่ีกําหนด (รายงานผลการสํารวจ ข
อมูลพฤติกรรมสุขภาพ
ของนักเรียน อย.น
อยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2557) จากผลการวิจัยดังกล2าว ได

นําเสนอแนวทางในการปรับปรุงกิจกรรมต2างๆตามโครงการ อย.น
อย เพื่อให
การดําเนินการย่ิงมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน  
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ด
วยเหตุน้ี จึงควรมีการวิจัยเพื่อต2อเน่ือง เพื่อศึกษาข
อมูลพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียน อย.
น
อย ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อเป;นการทบทวนผลสัมฤทธ์ิของงานไปสู2กลุ2มเป̀าหมายต2างๆ 
เปรียบเทียบท้ัง กลุ2มเป̀าหมายในโรงเรียนท่ีเป;นเครือข2าย อย.น
อย และในโรงเรียนท่ีไม2ได
เป;นเครือข2าย อย.น
อย 
เพื่อจะได
มีข
อมูลในการวางแผนกลยุทธ&ในการดําเนินงานตามโครงการ อย.น
อย ได
อย2างมีประสิทธิภาพต2อไป 

โดยประเด็น ท่ี  การวิ จัยเพื่ อ ศึกษ าข
อ มูลพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียน อย.น
 อย                          
ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2558 นอกจากจะมุ2งศึกษา การรับรู
ความเข
าใจ ทัศนคติ และพฤติกรรมด
านสุขภาพ
แล
ว ยังจะได
ศึกษา การรับรู
ความสามารถของตนเอง (Self-efficacy) ในการแสดงพฤติกรรมสุขภาพด
านบวก             
คือ ความเช่ือของบุคคลว2าตนเองจะสามารถมีพฤติกรรมท่ีดีต2อสุขภาพของตนเองได
  ซ่ึงจะส2งผลต2อความเช่ือว2า
ตนเองตัดสินใจอย2างถูกต
องในปฏิบัติตนด
านสุขภาพ ตลอดจนความต้ังใจแสดงพฤติกรรมด
านสุขภาพท่ีดีอีกด
วย 

 

 

วัตถุประสงค6ของการวิจัย 
 

(1) ศึกษาการเป/ดรับข2าวสาร ความรู
และทัศนคติเก่ียวกับการบริโภคและเลือกซ้ือผลิตภัณฑ&สุขภาพ
ของนักเรียนท่ีเข
าร2วมโครงการ อย.น
อย ท้ังท่ีเป;น นักเรียนแกนนํา อย.น
อย และเป;นสมาชิก 
อย.น
อย รวมท้ังนักเรียนท่ีไม2ได
เข
าร2วมโครงการ อย.น
อย  

 
(2) ศึกษาการรับรู
ความสามารถของตนเองในการบริโภคและเลือกซ้ือผลิตภัณฑ&สุขภาพของ

นักเรียนท่ีเข
าร2วมโครงการ อย. น
อย ท้ังท่ีเป;น นักเรียนแกนนํา อย. น
อย และเป;นสมาชิก อย.
น
อย รวมท้ังนักเรียนท่ีไม2ได
เข
าร2วมโครงการ อย.น
อย  

 
(3) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคและเลือกซ้ือผลิตภัณฑ&สุขภาพของนักเรียนท่ีเข
าร2วมโครงการ 

อย.น
อย ท้ังท่ีเป;นนักเรียนแกนนํา อย.น
อย และเป;นสมาชิก อย.น
อย รวมท้ังนักเรียนท่ีไม2ได

เข
าร2วมโครงการ อย.น
อย  
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นิยามศัพท6 

นักเรียนที่เข�าร1วมโครงการ อย.น�อย หมายถึง นักเรียนท่ีเข
าร2วมโครงการ อย.น
อย ท่ีเป;นแกนนํา และนักเรียน     
ท่ีเข
าร2วมโครงการ อย. น
อยท่ีเป;นสมาชิกท่ัวไป  

นักเรียนที่ไม1ได�เข�าร1วมโครงการ อย.น�อย หมายถึง นักเรียนท่ีเรียนอยู2ในโรงเรียนท่ีเข
าร2วมเป;นโรงเรียน
โครงการอย.น
อย แต2ไม2ได
เข
าเป;นสมาชิกของโครงการอย.น
อย และนักเรียนท่ีเรียนอยู2ในโรงเรียนท่ีไม2ได
เข
าร2วม
เป;นโรงเรียนในโครงการ อย.น
อย 

การเปVดรับข�อมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑ6สุขภาพ หมายถึง รูปแบบส่ือ และความถ่ีในการได
รับข
อมูลความรู
เก่ียวกับ
การบริโภคอาหาร ยาและเครื่องสําอาง 

ความรู�เก่ียวกับผลิตภัณฑ6สุขภาพ หมายถึง ระดับความรู
เก่ียวกับการบริโภค ฉลากอาหาร โฆษณาและการ
เลือกแหล2งซ้ืออาหาร ยาและเครื่องสําอางอย2างถูกวิธี โดยสามารถจําแนกความรู
ด
านต2างๆ ดังน้ี 

ทัศนคติเก่ียวกับผลิตภัณฑ6สุขภาพ หมายถึง ระดับความรู
สึกด
านบวกและด
านลบท่ีมีต2อการบริโภคอาหาร         
ยา และเครื่องสําอางอย2างปลอดภัย 

การรับรู�ความสามารถของตนเองเก่ียวกับผลิตภัณฑ6สุขภาพ หมายถึง ระดับความรู
สึกด
านบวกและด
านลบ        
ท่ีมีต2อความสามารถของตนเองในการบริโภคอาหาร ยา และเครื่องสําอางอย2างปลอดภัย 

พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ6สุขภาพ หมายถึง การปฏิบัติตนในการบริโภคอาหาร ยา และเครื่องสําอาง
อย2างปลอดภัย 
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บทท่ี 2  

การทบทวนวรรณกรรม 

 บทท่ี 2 ของงานวิจัยเรื่อง การสํารวจข
อมูลพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียน “อย.น
อย” ประจําป  2559 
แบ2งการนําเสนอเป;น 5 หัวข
อ ได
แก2 

 2.1 The Rational Model 

 2.2 ทฤษฎีป_ญญาเชิงสังคม (Social Cognitive Theory) 

 2.3 กระบวนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมด
านสุขภาพ เป;นลําดับข้ัน (The Transtheoretical 
Model of Behavior Change) 

 2.4 งานวิจัยท่ีเก่ียวข
องกับ อย.น
อย 

 2.5 กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี 

 2.6 สมมติฐาน 

2.1 The Rational Model 

 The Rational Model มีอีกช่ือหน่ึงว2า KAP โดยมีเป̀าประสงค&เพื่อกระตุ
นให
เกิดพฤติกรรมสุขภาพ       
ด
านบวกและป̀องกันการเกิดพฤติกรรมสุขภาพด
านลบ  ซ่ึงมีสมมติฐานว2า การเพิ่มความรู
ของบุคคลจะช2วย
กระตุ
นให
เกิดพฤติกรรมได
 โดยหากได
รับข
อมูลสุขภาพท่ีถูกต
อง ก็จะทําให
บุคคลเกิดความเช่ือและมีพฤติกรรม
ท่ีถูกต
องอีกด
วย (Hou, 2014) 

 

 ทฤษฎีน้ีให
ความสําคัญกับตัวแปร 3 ประการ คือ ความรู
 (Knowledge) ทัศนคติ (Attitude) และการ
ยอมรับปฎิบัติ (Practice) ของผู
รับสารท่ีอาจมีผลกระทบต2อสังคมไป มีบางท2านเห็นว2า KAP ไม2ใช2ทฤษฎี แต2เป;น
เพียงแค2แนวทาง (approach) เพื่อการวิจัยในสนามเท2าน้ัน (KAP Survey) โดย KAP เริ่มเป;นท่ีนิยมศึกษาราวป  
ค.ศ. 1950 โดยเป;นการศึกษาท่ีเน
นผลกระทบของการส่ือสารต2อตัวผู
รับสารท่ีสะท
อนให
เห็นถึงพฤติกรรมการ
ส่ือสารโดยละเอียดของผู
รับสาร ท่ีมักละเลยในการศึกษการส่ือสารก2อนหน
าน้ัน และยังขาดการพิจารณาอย2าง
เป;นกระบวนการอย2างลึกซ้ึงหรือขาดความเป;นเหตุเป;นผล (สุรพงษ& โสธนะเสถียร, 2533: 118) 

ในแง2การปรับใช
ทฤษฎี สําหรับทฤษฎีก2อนหน
าน้ันมักเช่ือในจิตวิทยาการส่ือสารมากเกินไป จนขาด
มุมมองอย2างสหวิชา KAP จึงถูกนํามาใช
เป;นเครื่องมือมากข้ึนในการปรับเปล่ียนสังคมให
มีความทันสมัย และเน
น          
การส่ือสารในฐานะตัวแปรต
นท่ีสามารถเป;นนําการพัฒนาเข
าไปสู2ชุมชนได
 ด
วยการให
 KAP เป;นตัวแปรตามใน    
การวัดความสําเร็จของการส่ือสารเพื่อการพัฒนา เพื่อตรวจสอบและค
นหาว2าการยอมรับความเปล่ียนแปลง        
ในกลุ2มผู
รับสารท่ีว2า ความรู
 ทัศนคติ และพฤติกรรมของผู
รับสารเปล่ียนแปลงไปในทางบวกหรือไม2 หากไม2แล
ว
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อะไรเป;นอุปสรรค นอกจากน้ียังอาจศึกษาถึงความสัมพันธ&ในลักษณะสายโซ2 ท่ีเริ่มจากความรู
 ไปสู2ทัศนคติ และ
กลายเป;นพฤติกรรมต2อไป KAP จึงกลายเป;นแนวทางท่ีนิยมในประเทศท่ีต
องการพัฒนาจากความเป;นประเทศ
ล
าหลังไปสู2ความทันสมัย (สุรพงษ& โสธนะเสถียร, เพิ่งอ
าง) 

นอกจากน้ี KAP ไม2เพียงแต2จะใช
เป;นตัววัดความสําเร็จในการพัฒนาประชาชน แต2ยังได
กลายมาเป;น
ความชอบธรรมในการดําเนินการโครงการใหม2ๆ และการจัดของบประมาณอีกด
วย ซ่ึงแท
จริงแล
ว KAP                
มีความใกล
เคียงกับการเผยแพร2นวัตกรรม มีส2วนสนับสนุนซ่ึงกันและกัน และการอธิบายปรากฎการณ&ของ          
การส่ือสารจะชัดเจนมากย่ิงข้ึน หากใช
ท้ังสองทฤษฎีควบคู2กันไป เพราะการแพร2นวัตกรรมสามารถเป;นตัวแปร
ต
น ในขณะท่ี KAP เป;นตัวแปรตาม โดยการเผยแพร2นวัตกรรมเน
นกลไกลของการยอมรับสารของผู
รับสาร เม่ือ
รับสารแล
วจะเกิดผลกระทบอย2างไรต2อ KAP ทําให
 KAP เป;นผลท่ีสามารถวัดได
จากการแพร2นวัตกรรม และการ
ท่ีถูกกําหนดเป;นตัวแปรตาม จึงมักเรียกทฤษฎีน้ีได
อีกแบบหน่ึงว2า ทฤษฎีการพึ่งพา (Dependency Theory)                       
โดยการพึ่งพาในท่ีน้ีหมายถึง การตอบสนองของผู
รับสารต2อส่ิงรอบด
าน โดยถูกกําหนดจากอิทธิพลของป_จจัย
ต2างๆ ทางสังคม และระบบการส่ือสาร เพราะมีรากฐานมาจากแนวคิดเรื่องการรวมศูนย& (Centralization) ย่ิงมี
การรวมศูนย&มากเท2าไร ป_จเจกก็ต
องพึ่งพาด
านต2างๆ ของระบบมากข้ึน อีกท้ังการรวมศูนย&ยังก2อให
เกิดบทบาท                      
ด
านการครอบงําจากแหล2งสาร ทําให
การส่ือสารสังคมสามารถสะท
อนผลกระทบหลายๆ ด
านได
 ความเข
มข
น
ของการรวมศูนย&จึงสะท
อนให
เห็นถึงผลกระทบท่ีมีต2อสังคมได
 เช2นเดียวกับผลกระทบท่ีเกิดกับตัวป_จเจกชนผู
รับ
สาร      ก็อาจสะท
อนถึงสภาพของระบบสังคมและระบบส่ือสารได
ด
วย ทําให
ผลกระทบกลายมาเป;นตัวควบคุม
และสะท
อนภาพสังคม หากผลกระทบมีการเปล่ียนแปลงไปสภาพสังคมก็จะมีการเปล่ียนแปลงตามมาด
วย
เช2นกัน จึงแสดงให
เห็นได
ว2าผลกระทบจึงอาจเป;นข้ันตอน หรือเป;นส2วนน่ึงของการย
อนกลับสาร (feedback) ได
 
(สุรพงษ& โสธนะเสถียร, 2533: 118-119) 

ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับป_จเจกชนผู
รับสารท่ีสําคัญ อาจจําแนกได
เป;น 3 ลักษณะ คือ  

1. ความรู
 (knowledge) การรับรู
เบ้ืองต
น ซ่ึงส2วนมากจะได
รับผ2านประสบการณ&โดยการเรียนรู
จาก
การตอบสนองต2อส่ิงเร
า แล
วจัดระบบเป;นโครงสร
างของความรู
ท่ีผสมผสานระหว2างความจํากับสภาพจิตวิทยา 
ด
วยเหตุน้ีความรู
จึงเป;นความจําท่ีเลือกสรรและสอดคล
องกับสภาพจิตใจของตนเอง เป;นกระบวนการภายในท่ี
ผู
อ่ืนจะรับรู
ได
จากการอนุมานมากกว2าการสังเกตได
โดยตรง และความรู
อาจส2งผลต2อพฤติกรรมท่ีแสดงออกของ
มนุษย&ต2อไป         (สุรพงษ& โสธนะเสถียร, 2533: 120) 

2. ทัศนะ (attitude) หรือทัศนคติ เป;นคําท่ีสับสนในความหมาย แม
จะมีการยอมรับกันโดยท่ัวไปว2า
ทัศนะสามารถเป;นตัวช้ีวัด ว2าบุคคลน้ันคิดและรู
สึกอย2างไรกับคนรอบข
าง วัตถุ หรือส่ิงแวดล
อม โดยทัศนะมี
รากฐานจากความเช่ือ ท่ีอาจส2งผลถึงพฤติกรรมในอนาคตได
 ทัศนะจึงเป;นเพียงความพร
อมท่ีจะตอบสนองต2อส่ิง
เร
า และทัศนะเป;นพรมแดนเช่ือมโยงระหว2าความรู
กับพฤติกรรม ซ่ึงทัศนะอาจหมายถึง ความรู
 ความรู
สึกและ
พฤติกรรม ซ่ึงถูกนิยามให
กลายเป;นผลรวมของ KAP แต2ในอีกแง2หน่ึงทัศนะก็อาจหมายถึงมิติของการประเมิน 
เพื่อแสดงว2าชอบหรือไม2ชอบต2อประเด็นหน่ึง ๆ ซ่ึงหากเป;นเช2นน้ันทัศนะก็จะเป;นเพียงแค2 affective หรือ 
emotional เท2 า น้ัน ดังน้ัน Attitude หรือ Affectional จึงมักใช
ปะปนกันอยู2 เสมอ ซ่ึงท้ั งสองถือเป; น
กระบวนการภายใน ท่ีจัดเป;นการส่ือสารภายในบุคคล (สุรพงษ& โสธนะเสถียร, 2533: 121-122) 

3. พฤติกรรม (practice) พฤติกรรมส2วนใหญ2เป;นการแสดงออกของบุคคล โดยมีพื้นฐานมาจาก KA 
ของบุคคล การท่ีบุคคลมีพฤติกรรมต2างกันเน่ืองมาจากการมี KA ท่ีแตกต2างกัน ซ่ึงป_จจัยสําคัญในการสร
างความ
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แตกต2างคือการเป/ดรับส่ือ และการแปลความสารท่ีตนเองได
รับ ทําให
ก2อเกิดประสบการณ&สะสมท่ีต2างกันออกไป 
ซ่ึงมีผลกระทบต2อพฤติกรรมของบุคคล พฤติกรรมถูกโน
มน
าวด
วยการส่ือสารน้ัน อาจเกิดข้ึนจากกระบวนการ          
การเรียนรู
หรือตอบสนองต2อส่ือ ซ่ึงมักมีพื้นฐานมาจากการคํานึงถึงตนเองเป;นหลัก ในบางครั้งส่ือจึงพยายามทํา
ให
บุคคลมีพฤติกรรมเพื่อส2วนรวมของสังคมหรือเพื่อผู
อ่ืน ดังน้ัน การกระจายการส่ือสารในสังคมจึงไม2ได
หวังผล
เฉพาะบุคคล แต2ยังมุ2งหวังท่ีจะให
มนุษย&มีพฤติกรรมท่ีอยู2ร2วมกันได
อย2างสงบ ซ่ึงเป;นผลท่ีเกิดข้ึนจากการปลุก
สํานึกผู
รับสารไม2ใช2การครอบงําของผู
ส2งสารฝ�ายเดียว และการโน
มน
าวสามารถเกิดข้ึนได
ในทุกระดับ ท้ังระดับ
ป_จเจกชน กลุ2ม จนถึงระดับสังคม ด
วยการส่ือสารสังคมผ2านส่ือโดยอาศัยวิธีการ เช2น  

 

- การปลุกเร
าอารมณ& (emotional arousal) เพื่อให
เกิดความต่ืนเต
นเร
าใจในการติดตามด
วยภาพหรือ
เสียง 

- ความเห็นอกเห็นใจ (empathy) ด
วยการแสดงความอ2อนโยนและความกรุณา ยอมแพ
 เพื่อโน
มน
าว
ผู
คนให
ยอมรับได
 

- การสร
างแบบอย2างข้ึนในใจ (internalized norms) เป;นการสร
างมาตรฐานอย2างหน่ึง เพื่ อให

มาตราฐานน้ันปลูกศรัทธาและเป;นตัวอย2างแก2ผู
รับสารท่ีจะต
องปฎิบัติตาม 

- การให
รางวัล (reward) เช2น การลด แลก แจก แถม เพื่อเป;นการโฆษณาจูงใจ (สุรพงษ& โสธนะเสถียร, 
2533: 123-124) 
 
โดยผลของการโน
มน
าวก2อให
เกิดพฤติกรรมพื้นฐาน 2 แบบ คือ กระตุ
นให
เกิดพฤติกรรมใหม2ๆ            

และหยุดย้ังพฤติกรรมเก2า โดยท้ังพฤติกรรมท้ังสองแบบ เป;นพฤติกรรมพื้นฐานท่ีก2อให
เกิดพฤติกรรมอ่ืนๆ 
ตามมา เช2น การตัดสินใจแก
ป_ญหา การดําเนินงานและการสร
างพฤติกรรมเพื่อส2วนรวม กล2าวโดยสรุปแล
ว KAP                  
เป;นผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับผู
รับสาร เน่ืองมาจากผู
รับสารน้ันเป;นส2วนหน่ึงของระบบสังคมกับการส่ือสาร                 
หากการส2งสารและการกระจายนวัตกรรม จําเป;นต
องผ2านการส่ือสารสังคมแล
ว ผลจากการส2งสารก็สามารถวัด
ได
จากการสํารวจ KAP เช2น การประเมินนโยบายของภาครัฐและการวิจัยโฆษณา เป;นต
น(สุรพงษ& โสธนะเสถียร, 
2533: 124) 

 

2.2 ทฤษฎีปaญญาเชิงสังคม (Social Cognitive Theory) 

 ทฤษฎีท่ีได
นักวิชาการให
ความสนใจในการดําเนินการวิจัยด
านการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ ได
แก2 
ทฤษฎีป_ญญาเชิงสังคม พัฒนาโดย Albert Bandura โดยทฤษฎีอธิบายว2า การรับรู
ความสามารถของตนเอง  
(Self-efficacy) ในการแสดงพฤติกรรมสุขภาพด
านบวกคือ ความเช่ือของบุคคลว2าตนเองจะสามารถมีพฤติกรรม
ท่ีดีต2อสุขภาพของตนเองได
  นอกจากน้ีทฤษฎีเก่ียวกับความคิดของมนุษย&ได
แก2 The theory of reasoned 
action ซ่ึงมุ2งสนใจ 3 องค&ประกอบหลัก ได
แก2 ความต้ังใจแสดงพฤติกรรม (Behavioral intention) หมายถึง
ความต้ังใจของบุคคลท่ีจะมีพฤติกรรมด
านสุขภาพท่ีดี ทัศนคติ (Attitude)  หมายถึง ความเช่ือว2าตนเองตัดสินใจ
อย2างถูกต
องในปฏิบัติตนด
านสุขภาพ และบรรทัดฐาน (Subjective Norm) หมายถึง ความเช่ือว2าการปฏิบัติตน
ด
านสุขภาพของตนเองได
รับการสนับสนุนจากสังคมและคนรอบข
าง (Michelucci, 2013) 
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การรับรู�ความสามารถของตนเอง (Self-Efficacy) 

Bandura (1997) ได
 เสนอแนวคิ ด เรื่ อ งความคาดห วังค วามสาม ารถของตน เอ ง (Efficacy 
Expectation) โดยอธิบายว2า เป;นความคาดหวังท่ี เก่ียวข
องกับความสามารถของตนเองในลักษณะท่ี
เฉพาะเจาะจง โดยความคาดหวังน้ี เป;นตัวกําหนดการแสดงออกของพฤติกรรม ต2อมา Bandura (1986) ได
ใช

คําว2า การรับรู
ความสามารถของตนเอง (Percieved Self-Efficacy) โดยให
ความหมายว2าเป;นการท่ีบุคคลตัดสิน
เก่ียวกับความสามารถของตนเองและจัดการกับพฤติกรรมให
บรรลุเป̀าหมายท่ีกําหนดไว
 (สมโภชน& เอ่ียมสุภาษิต
, 2550: 57) 

 Bandura มีความเช่ือว2า การรับรู
ความสามารถของตนเอง ส2งผลถึงการกระทําของบุคคล ซ่ึงบุคคล 2 
คน อาจมีความสามารถไม2ต2างกัน แต2อาจแสดงออกในคุณภาพท่ีแตกต2างกันได
 หากพบกว2าท้ังสองคนมีการรับรู

ความสามารถของตนเองท่ีแตกต2างกันออกไป รวมถึงการรับรู
ความสามารถในตัวบุคคลด
วยเช2นกัน หากมีการ
รับรู
ความสามารถในแต2ละสภาพการณ&แตกต2างกันก็อาจแสดงพฤติกรรมออกมาได
แตกต2างกัน ซ่ึง Bandura 
เห็นว2าความสามารถของคนเราไม2ตายตัว แต2จะยืดหยุ2นตามสถานการณ& ดังน้ัน ส่ิงท่ีเป;นตัวกําหนดประสิทธิภาพ
ของ      การแสดงออก จึงข้ึนอยู2กับว2าการรับรู
ความสามารถของตนเองในสถานการณ&น้ันด
วย โดยอาจกล2าวได

ว2า หากเรามีการรับรู
ว2าตนเองมีความสามารถ เราก็จะแสดงออกถึงความสามารถน้ันออกมา คนท่ีรับรู
ว2าตนเอง
มีความสามารถจะมีความอดทน ไม2ท
อถอยและจะประสบความสําเร็จในท่ีสุด (สมโภชน& เอ่ียมสุภาษิต, 2550: 
57-58) 

 สําหรับการรับรู
ความสามารถของตนเอง มีความเก่ียวข
องและมีความแตกต2างกับความคาดหวังผล         
ท่ีจะเกิดข้ึน (Outcome Expectation) โดยการรับรู
ความสามารถของตน (Efficacy Expectation) ถือเป;น      
การตัดสินความสามารถของตนเองว2าจะสามารถทํางานได
ในระดับใด ในขณะท่ีความคาดหวังถึงผลท่ีจะเกิดข้ึน 
(Outcome Expectation) น้ัน เป;นการตัดสินว2าผลการกระทําใดจะเกิดข้ึนจากการกระทําพฤติกรรมเฉพาะ
อย2างท่ีจะปฎิบัติ ซ่ึงนําไปสู2ผลลัพธ&ตามท่ีคาดหวังไว
 เป;นการคาดหวังผลท่ีจะเกิดข้ึนท่ีสืบเน่ืองจากพฤติกรรมท่ีได

ทํา (Bandura, 1997: 193-194 อ
างถึงใน ขวัญใจ เพิ่มศรี, 2550) 

  โดยการรับความรู
ความสามารถของตนเองและความคาดหวังผลท่ีจะเกิดข้ึนน้ันมีความสัมพันธ&กันมาก      
ซ่ึงความสัมพันธ&ระหว2างตัวแปรท้ังสองน้ี มีผลต2อการตัดสินใจท่ีจะกระทําพฤติกรรมของบุคคลน้ันๆ ถ
าหากมี
เพียงด
านใดสูงหรือตํ่า บุคคลน้ันมีแนวโน
มจะไม2แสดงพฤติกรรม ซ่ึงแสดงให
เห็นได
จากตารางภาพข
างต
น 
(สมโภชน& เอ่ียมสุภาษิต, 2550: 58) ดังน้ี 

 
 
การรับรู
ความสามารถ 

ของตนเอง 

ความคาดหวังเก่ียวกับผลท่ีจะเกิดข้ึน 
สูง ตํ่า 

 
สูง 

มีแนวโน
มท่ีจะ 
ทําแน2นอน 

มีแนวโน
มท่ีจะ 
ไม2ทํา 

 
ตํ่า 

มีแนวโน
มท่ีจะ 
ไม2ทํา 

มีแนวโน
มท่ีจะ 
ไม2ทําแน2นอน 

ภาพแสดงให
เห็นถึงความสัมพันธ&ระหว2างการรับรู
ความสามารถของตนเอง และความคาดหวังท่ีจะเกิดข้ึน 
 (Bandura, 1978 อ
างถึงใน สมโภชน& เอ่ียมสุภาษิต, 2559: 59) 
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ท้ังน้ี Bandura ได
เสนอว2าป_จจัยท่ีเก่ียวข
องกับการรับรู
ความสามารถของตนเอง มีด
วยกันอยู2 4 ป_จจัย 
คือ 

1. ประสบการณ6 ที่ ประสบความสําเร็จ (Mastery Experiences) โดยเช่ือว2าเป;น วิธีการท่ี มี
ประสิทธิภาพมากท่ีสุด สําหรับการพัฒนาการรับรู
ความสามารถของตนเอง เพราะประสบการณ&โดยตรงท่ี
ความสําเร็จทําให
มีการเพิ่มความสามารถของตนเอง บุคคลจะเช่ือว2าเขาสามารถท่ีจะทําได
 ดังน้ัน ในการ
พัฒนาการรับรู
ความสามารถของตัวเองจําเป;นต
องมีการฝ�กให
มีทักษะเพียงพอท่ีจะประสบความสําเร็จได
พร
อมๆ
กับการทําให
รับรู
ว2าเรามีความสามารถท่ีจะกระทําเช2นน้ัน ซ่ึงส2งผลให
มีการใช
ทักษะท่ีได
รับการฝ�กมาอย2างดีมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

2. การใช�ตัวแบบ (Modeling) การได
สังเกตตัวแบบแสดงพฤติกรรมท่ีมีความซับซ
อน และได
รับผล     
การกระทําท่ีพึงพอใจ ซ่ึงส2งผลให
ผู
ท่ีสังเกตฝ�กความรู
สึกว2า เขาก็สามารถท่ีจะประสบความสําเร็จได
ถ
าพยายาม
อย2างจริงจังและไม2ย2อท
อ ลักษณะการใช
ตัวแบบท่ีส2งผลต2อความรู
สึกว2าผู
สังเกตสามารถทําเช2นน้ันได
 ได
แก2               
การแก
ป_ญหาของบุคคลท่ีมีความกลัวต2อส่ิงต2างๆ โดยท่ีให
ดูตัวแบบท่ีมีลักษณะคล
ายกับตนเอง ก็ทําให
สามารถ
ลดความกลัวเหล2าน้ันได
 

3. การใช�คําพูดชักจูง (Verbal Persuasion) เป;นการบอกว2าบุคคลน้ันมีความสามารถท่ีจะประสบ
ความสําเร็จได
 วิธีการน้ีค2อนข
างใช
ง2ายและใช
กันท่ัวไป ซ่ึง Bandura ได
กล2าวว2า การใช
คําพูดชักจูงน้ันไม2ค2อย       
ได
ผลนัก สําหรับการท่ีจะทําให
คนเราพัฒนาการรับรู
ความสามารถของตนเอง ซ่ึงถ
าจะให
ได
ผล ควรใช
ร2วมกับ
การทําให
บุคคลมีประสบการณ&ของความสําเร็จ ซ่ึงอาจต
องค2อยๆ สร
างความสามารถให
กับบุคคล อย2างค2อยเป;น
ค2อยไป  

4. การกระตุ�นทางอารมณ6  (Emotional Arousal) การกระตุ
นทางอารมณ& มีผลต2อการรับรู

ความสามารถของตน บุคคลท่ีถูกกระตุ
นอารมณ&ลบ เช2น การอยู2ในสภาพถูกข2มขู2 จะทําให
เกิดความวิตกกังวล
และความเครียด นอกจากน้ันอาจทําให
เกิดความกลัว และนําไปสู2การรับรู
ความสามารถของตนท่ีตํ่าลง ย่ิงถ
า
อารมณ&ดังกล2าว เกิดมาก ก็จะทําให
บุคคลไม2สามารถท่ีจะแสดงออกได
ดี และนําไปสู2ประสบการณ&แห2งความ
ล
มเหลว ซ่ึงทําให
การรับรู
ความสามารถของตนเองตํ่าลงไปอีกหากแต2บุคคลน้ันสามารถลดหรือระงับการถูก
กระตุ
นทางอารมณ&ได
 จะทําให
การรับรู
ความสามารถของตนเองดีข้ึน อันจะทําให
การแสดงออกความสามารถดี
ข้ึนตามไปด
วยเช2นกัน (สมโภชน&      เอ่ียมสุภาษิต, 2550: 59-60) 

 การรับรู
ความสามารถของตนมีความสัมพันธ&กับการกระทําของบุคคล หากบุคคลรับรู
ความสามารถ       
ของตนในการกระทําอย2างใดอย2างหน่ึงสูง จะทําให
ความสนใจและใช
ความพยายามในการจัดการสภาพการณ&
และส่ิงท่ีเป;นอุปสรรคก็จะถูกกระตุ
นให
ตัวบุคคลใช
ความพยายามมากย่ิงข้ึน นอกจากน้ีการรับรู
ความสามารถมี
อิทธิพลต2อความคิดในการแก
ป_ญหาท่ียาก คนท่ีรับรู
ว2าตนเองมีความสามารถสูงมีแนวโน
มท่ีจะพิจารณาว2าความ
ล
มเหลวท่ีเกิดข้ึนว2าเป;นเพราะยังใช
ความพยายามไม2มากเพียงพอ ในทางกลับกันคนท่ีมีทักษะพอๆ กัน แต2มีการ
รับรู
ความสามารถของตนเองตํ่า จะเห็นได
ว2าความล
มเหลวเกิดข้ึนจากตนเองท่ีไร
ความสามารถและมีแนวโน
ม
ตัดสินใจไม2กระทําพฤติกรรมน้ันต2อไป Bandura จึงสรุปว2าการรับรู
ความสามารถเป;นส่ิงท่ีสามารถทํานายระดับ              
ความพยายามและการเผชิญต2ออุปสรรคได
 (Bandura, 1986 อ
างถึงใน ขวัญใจ เพิ่มศรี, 2550) 
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2.3 กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด�านสุขภาพ เปBนลําดับข้ัน (The trantheoretical 
model) 

 โมเดลน้ีถูกนํามาใช
ในการออกแบบโปรแกรมสอดแทรกด
านสุขภาพและออกแบบสารเพื่อให
เหมาะสม
กับลําดับข้ันของการเปล่ียนแปลงการปฏิบัติตนด
านสุขภาพของบุคคล โดยเฉพาะอย2างย่ิงการรณรงค&ด
านการ
รับประทานผักและผลไม
 โมเดลอธิบายกระบวนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมเป;นลําดับข้ัน (Corcoran, 2013) 
ดังน้ี 

o Preknowledge หมายถึง บุคคลยังไม2ตระหนักถึงความเส่ียงด
านพฤติกรรมสุขภาพของตนเอง 
o Knowledgeable หมายถึง บุคคลตระหนักถึงป_ญหาด
านพฤติกรรมสุขภาพของตนเอง 
o Approving หมายถึง บุคคลมีความปรารถนาท่ีจะเปล่ียนแปลงพฤติกรรมสุขภาพของตนเอง 
o Intending หมายถึง บุคคลมีความต้ังใจท่ีจะเปล่ียนแปลงสุขภาพของตนเอง 
o Practicing หมายถึง บุคคลเปล่ียนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ 
o Advocating หมายถึง บุคคลเปล่ียนแปลงพฤติกรรมสุขภาพแล
วและแนะนําให
ผู
อ่ืนปฏิบัติ

ตาม 

 

2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข�องกับ อย.น�อย 

 สุนิสา ประวิชัย และคณะ (2558) การสํารวจข
อมูลพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียน อย.น
อย 
ป งบประมาณ พ.ศ. 2558 กองพัฒนาศักยภาพผู
บริโภค สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง
สาธารณะสุข การสํารวจข
อมูลพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียน อย.น
อย ในป งบประมาณ พ.ศ. 2558                   
มีวัตถุประสงค&หลักเพื่อต
องการทราบถึงความรู
ความเข
าใจ ทัศนคติ พฤติกรรมและป_จจัยท่ีมีอิทธิพลต2อ
ผลิตภัณฑ&สุขภาพของนักเรียนอย.น
อย ด
วยการเก็บข
อมูลจากกลุ2มนักเรียนของท่ีเข
าร2วมโครงการอย.น
อย จาก
นักเรียนช้ันประถมและมัธยมศึกษา จํานวน 50 โรงเรียน ท่ัวประเทศโดยกระจายทุกภูมิภาค รวมท้ังส้ินจํานวน 
2,000 คน ด
วยวิธีการสุ2มตัวอย2างแบบหลายข้ันตอน (Multi-Stage Sampling) และวิเคราะห&ข
อมูลเบ้ืองต
น
ด
วยสถิติเชิงพรรณา ซ่ึงผลจากการเก็บข
อมูลเชิงปริมาณพบว2า นักเรียนส2วนใหญ2ตอบคําถามเก่ียวกับการบริโภค            
และการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ&สุขภาพได
ถูกต
องเฉล่ียร
อยละ 82.77 นักเรียนมีความรู
 ท่ี ถูกต
องในหมวดยา            
เฉล่ียมากกว2าหมวดอ่ืนๆ อีกท้ังเรื่องของทัศนคติต2อการบริโภคผลิตภัณฑ&สุขภาพทําให
ทราบถึงภาพรวม            
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ของนักเรียนว2า มีทัศนคติไปในทางท่ีถูกต
อง รวมถึงพฤติกรรมและการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ&สุขภาพโดยภาพรวม
นักเรียนมีพฤติกรรมท่ีเหมาะสมในการบริโภคและการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ&สุขภาพ โดยป_จจัยท่ีมีอิทธิพลต2อ         
การบริโภคผลิตภัณฑ&สุขภาพ ท้ังอาหารเสริม ขนมขบเค้ียว นํ้าอัดลม การซ้ือยาและเครื่องสําอาง จากการสํารวจ
พบว2าอิทธิพลในการเลือกซ้ือเกิดจากการโฆษณา บุคคลในบ
าน เพื่อนและการลดแลกแจกแถม  อีกท้ังการ
สํารวจเชิงคุณภาพจากนักเรียน อย.น
อยด
วย การสนทนากลุ2ม (Focus Group) ท้ังนักเรียนระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาพบว2า นักเรียนต
องการให
มีกิจกรรมในลักษณะอ่ืนๆ ของโครงการ อย.น
อย นอกเหนือจากท่ีเคย
จัดมา เช2น การจัดกิจกรรมให
ความรู
สอดแทรกไปกับการเล2นเกมส&หรือการแสดงละครส้ัน กิจกรรมภายนอก
โรงเรียนตามต2างจังหวัดในระดับจังหวัดและระดับภูมิภาคเพื่อให
ได
รับประสบการณ&ใหม2ๆ  

  กองพัฒนาศักยภาพผู
บริโภค สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (2557) รายงานผลการสํารวจ
ข
อมูลพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียน อย.น
อย เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2557 
กระทรวงสาธารณะสุข การสํารวจข
อมูลพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียน อย.น
อย ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 
2557 มีวัตถุประสงค&หลักเพื่อต
องการเปรียบเทียบพฤติกรรมสุขภาพระหว2างนักเรียนท่ัวไปกับนักเรียนท่ีเป;น
สมาชิก อย.น
อย ในประเด็นความรู
เก่ียวกับการเลือกซ้ือและบริโภค รวมถึงความพึงพอใจและความคาดหวังของ
ผู
เข
าร2วมโครงการและผู
มีส2วนได
ส2วนเสียต2อโครงการ อย.น
อย โดยกลุ2มตัวอย2างในการสํารวจ คือ นักเรียนท่ัวไป
และนักเรียนแกนนํา อย.น
อย ท่ีศึกษาอยู2ระหว2างช้ันประถมศึกษาป ท่ี 5-6 และช้ันมัธยมศึกษาป ท่ี 1-6                   
ในสัดส2วนใกล
เคียงกันจํานวนท้ังส้ิน 2,100 คน รวมถึงผู
มีส2วนได
ส2วนเสีย 420 คน จากโรงเรียน 30 แห2ง                               
กระจายใน 10 จังหวัดทุกภูมิภาค ด
วยการสุ2มกลุ2มตัวอย2างแบบหลายข้ันตอน (Multi-Stage Sampling)                  
และในกลุ2มผู
มีส2วนได
ส2วนเสียใช
วิธีการสุ2มแบบเฉพาะเจาะจง จากการเก็บแบบสอบถามประเมินพฤติกรรมและ
ความพึงพอใจ อีกท้ังการจัดสนทนากลุ2มหรือการสัมภาษณ&เชิงลึก โดยผลการสํารวจเชิงปริมาณแสดงให
เห็นได

ว2า นักเรียนมีความรู
เก่ียวกับการบริโภคผลิตภัณฑ&สุขภาพ คิดเป;นร
อยละ 75.2 และมีทัศนคติต2อการบริโภค
ผลิตภัณฑ& สุขภาพในระดับมาก รวมถึงพฤติกรรมกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ& สุขภาพ ท้ังเรื่องอาหาร                      
การหลีกเล่ียงการซ้ือตามโฆษณาชวนเช่ือ การอ2านฉลากอาหาร ยาและเครื่องสําอางค&ก2อนซ้ือ และการบริโภค
นม ผัก ผลไม
เป;นประจํา คิดเป;นร
อยละ 77.5 สําหรับผู
อิทธิพลท่ีส2งผลต2อการบริโภคผลิตภัณฑ&สุขภาพของ
นักเรียน ส2วนใหญ2เป;นกลุ2มเพื่อน รองลงมาคือครอบครัว ในแง2ความพอใจต2อโครงการ อย.น
อย พบว2า นักเรียน
แกนนํา อย.น
อย มีความพึงพอใจต2อโครงการในระดับมาก ส2วนกิจกรรมประชาสัมพันธ&เรื่องการบริโภค
ผลิตภัณฑ&สุขภาพ และผู
มีส2วนได
ส2วนเสียมีความพึงพอใจอยู2ในระดับมากในการจัดกิจกรรม อีกท้ังการ
เปรียบเทียบความรู
ของนักเรียนท่ีเข
าร2วมโครงการ อย.น
อยและไม2ได
เข
าร2วมโครงการ พบว2า นักเรียนท่ีเข
าร2วม
โครงการมีความรู
ความเข
าใจท่ีถูกต
องเก่ียวกับการบริโภคผลิตภัณฑ&สุขภาพมากกว2า ซ่ึงส2วนของผลการสํารวจ
เชิงคุณภาพ แสดงให
เห็นได
ว2า ผู
ให
ข
อมูลมีความเห็นต2อโครงการน้ีว2ามีความพึงพอใจมากท่ีสุดต2อโครงการ ใน
ด
านการให
ความรู
ต2อนักเรียน และยังพบป_ญหาเรื่องพฤติกรรมสุขภาพท่ีไม2เหมาะสมในเรื่องการบริโภคอาหาร
จานด2วน อาหารมีรสหวานและสภาวะนํ้าหนักเกินมาตราฐานในนักเรียน ซ่ึงความคาดหวังท่ีมีต2อโครงการ อย.
น
อย ผู
ให
ข
อมูลมีความเห็นว2าเป;นโครงการท่ีมีประโยชน&และต
องการให
ขยายผลการดําเนินการต2อไปเพื่อ
เผยแพร2ความรู
ให
กับนักเรียนและชุมชน 

  จตุภูมิ เขตจัตุรัส (2556) รายงานผลการสํารวจพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียน อย.น
อย เชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2556 กองพัฒนาศักยภาพผู
บริโภค สํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา การสํารวจพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียน อย.น
อย ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2556 มีวัตถุประสงค&เพื่อ
ศึกษาพฤติกรรมสุขภาพเปรียบเทียบระหว2างนักเรียนท่ัวไป ท่ีเป;นสมาชิก อย.น
อย นักเรียนแกนนําอย.น
อย และ
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นักเรียนท่ีเคยเป;นแกนนําอย.น
อย รวมถึงความรู
 ทัศนคติ พฤติกรรม และอิทธิพลท่ีมีผลต2อการบริโภคของ
นักเรียน อีกท้ังยังต
องการศึกษาการดําเนินกิจกรรม อย.น
อยในโรงเรียน เปรียบเทียบระหว2างโรงเรียนต2างๆ 
และศึกษาความคาดหวังของครูและนักเรียนต2อการดําเนินโครงการ อย.น
อย โดยใช
การเก็บข
อมูลท้ังเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ จากนักเรียนช้ันประถมศึกษาตอนปลาย จํานวน 1,1881 คน และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ตอนต
น จํานวน 1,302 คน และมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 1.912 คน รวม 3,675 คน จากโรงเรียน
ครอบคลุมพื้นท่ีการศึกษา 6 พื้นท่ีท่ัวประเทศ โดยการใช
แบบสํารวจพฤติกรรมและการดําเนินกิจกรรม อย.น
อย 
ของครูและนักเรียน รวมถึงแบบบันทึกการประชุมและลงพื้นท่ีศึกษาด
วยการสังเกตการและสัมภาษณ&                
ศึกษาจากเอกสารท่ีเก่ียวข
อง ซ่ึงการวิเคราะห&ข
อมูลเชิงปริมาณโดยใช
สถิติเชิงบรรยายในการอธิบายลักษณะ
ข
อมูล และสถิติเชิงอ
างอิง อีกท้ังวิเคราะห&ข
อมูลเชิงคุณภาพด
วยการวิเคราะห&เอกสารและการสร
างข
อสรุปแบบ
อุปนัย จากผลการสํารวจพบว2า นักเรียน อย.น
อย มีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ&สุขภาพท่ีดีในพฤติกรรมหลัก 
คิดเป;นร
อยละ 76.1  ของนักเรียน อย.น
อย ท้ังหมด และจากการเปรียบเทียบพฤติกรรมนักเรียนท่ีไม2เป;นแกน
นํา และเคยเป;นแกนนํา อย.น
อย ทําให
ทราบว2านักเรียนท่ีเป;น อย.น
อย จะมีพฤติกรรมการบริโภคท่ีดีมากกว2า
นักเรียนท่ีไม2ได
เป;น อย.น
อย และนักเรียนในโครงการยังมีความรู
 ทัศนคติท่ีดีต2อการบริโภคสินค
าสุขภาพใน
ระดับมากค2อนข
างเป;นไปในทิศทางเดียวกัน โดยเพื่อนในกลุ2มถือเป;นผู
มีอิทธิพลท่ีส2งผลต2อการบริโภคผลิตภัณฑ&
สุขภาพ รองลงมาคือบุคคลในบ
าน ซ่ึงการดําเนินกิจกรรมของโรงเรียนในแต2ละสังกัดท่ีต2างกันจะมีป_จจัย
ความสําเร็จท่ีต2างกันออกไป และสําหรับความคาดหวังของครูและนักเรียนท่ีมีต2อการดําเนินกิจกรรมโครงการ
จากข
อมูลเชิงปริมาณพบว2ามีความต
องการไปในทิศทางเดียวกันคือ มีความคาดหวังในระดับมากและยังคง
ต
องการให
กิจกรรมดําเนินต2อไปอย2างต2อเรื่อง 

 กองพัฒนาศักยภาพผู
บริโภค สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (2555) โครงการวิจัยเรื่อง          
“การประเมินผลเชิงวิเคราะห&และการพัฒนาระบบฐานข
อมูลของโครงการอย.น
อย” ประจําป งบประมาณ        
พ.ศ. 2555 การสํารวจและวิเคราะห&พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ&สุขภาพของนักเรียนท่ีเข
าร2วมโครงการ        
อย.น
อย กระทรวงสาธารณะสุข การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค&หลักเพื่อสํารวจและวิเคราะห&พฤติกรรมของ
นักเรียนท่ีเข
าร2วมโครงการ อย.น
อย ในเรื่องการรับรู
เก่ียวกับการบริโภค การเลือกซ้ือ ทัศนคติ พฤติกรรมและ
อิทธิพลท่ีมีต2อการบริโภคผลิตภัณฑ&สุขภาพโดยเก็บข
อมูลจากนักเรียนกลุ2มตัวอย2างท่ีเข
าร2วมโครงการอย.น
อย                    
จํานวน 2,000 คน ซ่ึงกลุ2มตัวอย2างส2วนใหญ2เป;นเพศหญิง คิดเป;นร
อยละ 63.0 และมีอายุระหว2าง 11-15 ป                     
ซ่ึงมีกลุ2มตัวอย2างท่ีไม2ได
เป;นแกนนํา อย.น
อย คิดเป;นร
อยละ 65.3 โดยเก็บข
อมูลด
วยวิธีการแจกแบบสอบถาม    
และวิเคราะห&ข
อมูลด
วยการคํานวณหาค2าร
อยละ ค2าเฉล่ียเลขคณิต ส2วนเบ่ียงเบนมาตราฐาน t-test และ 
ANOVA โดยจากการศึกษาทําให
ทราบถึงความรู
เก่ียวกับการบริโภคและการเลือกซ้ือสินค
าผลิตภัณฑ&สุขภาพ
ของนักเรียนโดยรวมมีความถูกต
องร
อยละ 71.72 และมีทัศนคติอยู2ในระดับมากต2อการบริโภคผลิตภัณฑ&สุขภาพ 
รวมถึงพฤติกรรมการบริโภคโดยรวมผ2านเกณฑ&ท่ีถูกต
องร
อยละ 75.32 ซ่ึงอิทธิพลต2อการบริโภคผลิตภัณฑ&
สุขภาพ ส่ิงแวดล
อมถือเป;นป_จจัยสําคัญในระดับมาก 

 กองพัฒนาศักยภาพผู
บริโภค สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (2555) โครงการวิจัยเรื่อง           
“การประเมินผลเชิงวิเคราะห&และการพัฒนาระบบฐานข
อมูลของโครงการ อย.น
อย” ประจําป งบประมาณ         
พ.ศ.2555 การศึกษาคุณประโยชน& ความพึงพอใจ และความคาดหวังของผู
เข
าร2วมโครงการและผู
มีส2วนได
ส2วน
เสียต2อโครงการ อย.น
อย กระทรวงสาธารณะสุข การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค&เพื่อต
องการศึกษาถึงคุณประโยชน&                    
ความพึงพอใจ ความต
องการและความคาดหวังของผู
เข
าร2วมโครงการ อย.น
อย และผู
มีส2วนได
ส2วนเสียต2อ
โครงการ ด
วยการเก็บข
อมูลเชิงปริมาณ จากกลุ2มนักเรียนจํานวน 1,200 คน และผู
มีส2วนได
ส2วนเสีย จํานวน 
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400 คน รวมท้ังส้ิน 2,000 คน และการเก็บข
อมูลเชิงคุณภาพ จํานวน 100 คน โดยใช
เครื่องมือในการวิจัย คือ 
การเก็บแบบสอบถามการสัมภาษณ& และการวิเคราะห&ข
อมูลด
วยการคํานวณหาค2าร
อยละ ค2าเฉล่ียเลขคณิต      
ส2วนเบ่ียงเบนมาตราฐาน t-test และ ANOVA ซ่ึงจากผลการศึกษาแสดงให
เห็นได
ว2านักเรียนมีการเข
าร2วม
กิจกรรมและมีความคาดหวังอยู2ในระดับมาก ท้ังยังเห็นประโยชน&ของโครงการ มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด                          
อีกท้ังผู
มีส2วนได
ส2วนเสีย ท้ังครูแกนนํา บุคคลในชุมชน ผู
ปกครองและเจ
าหน
าท่ีโดยภาพรวมมีความเห็น            
ต2อประโยชน& ความพึงพอใจและความคาดหวัง อยู2 ท้ังในระดับมากและมากท่ีสุด โดยข
อมูลเชิงคุณภาพ                      
จากการสัมภาษณ& ผู
ให
ข
อมูลมีความเห็นตรงกันว2าโครงการ อย.น
อย มีประโยชน&มากเพราะสามารถนําความรู

มาปรับใช
ในชีวิตประจําวันได
 และต
องการให
มีการจัดกิจกรรมต2อไป 

 ศุภกาญจน& โภคัย และคณะ (2553) รายงานวิจัยและประเมินผลโครงการ อย.น
อย ป  2553 
โครงการวิจัยร2วมมือระหว2างสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขกับคณะศึกษาศาสตร& 
มหาวิทยาลัยขอนแก2น การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค&เพื่อต
องการประเมินพฤติรรมการบริโภคผลิตภัณฑ&ใน
นักเรียน การจัดกิจกรรมจากโครงการ อย.น
อย และประเมินคุณภาพการใช
คู2มือเพื่อบูรณาการความรู
ด
าน
ผลิตภัณฑ&สุขภาพเพื่อการเรียนการสอนในโรงเรียน โดยกลุ2มตัวอย2างในการวิจัยเป;นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป ท่ี 
1-6 จํานวนท้ังส้ิน 4,340 คน จากท่ัวประเทศ 31 จังหวัด และใช
การสุ2มตัวอย2างแบบหลายข้ันตอน (Multi-
stage Sampling) และการเก็บข
อมูลหลากหลายวิธี ท้ังการทําแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ&และการศึกษา
เอกสาร โดยกลุ2มตัวอย2างส2วนใหญ2เป;นเพศหญิงมากกว2าเพศชาย คิดเป;นร
อยละ 60.3 และ 39.7 ตามลําดับ 
โดยเป;นนักเรียนจากภาคกลางมากท่ีสุด ซ่ึงกิจกรรมท่ีกลุ2มตัวอย2างได
เข
าร2วมมีการจัดบอร&ดนิเทศให
ความรู
มาก
ท่ีสุด รวมถึงกิจกรรมตรวจสอบฉลากอาหารและการเดินรณรงค&ด
วยเช2นกัน โดยกิจกรรมเก่ียวกับการบริโภค
ผลิตภัณฑ&สุขภาพมีการนําไปเช่ือมโยงกับการเรียนรู
ในกลุ2มสาระวิชาสุขศึกษาและพลศึกษามากท่ีสุด อีกท้ังการ
ประเมินพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ&สุขภาพ พบว2านักเรียนมีพฤติกรรมท่ีดี เช2น การไม2บริโภคนํ้าอัดลม 
อาหารจานด2วน และใช
ผลิตภัณฑ&สุขภาพอย2างถูกต
อง คิดเป;นร
อยละ 75.7 ของนักเรียนท้ังหมด ซ่ึงนักเรียนท่ี
เคยเป;นและยังเป;นแกนนํา อย.น
อย จะมีพฤติกรรมท่ีถูกต
องในสัดส2วนมากกว2านักเรียนท่ัวไปท่ีไม2ได
เป;นแกนนํา 
และในส2วนการประเมินกิจกรรม อย.น
อย แสดงให
เห็นได
ว2า มีการจัดกิจกรรมท่ีสามารถบูรณาการเข
าให
เข
ากับ
โครงการอ่ืนๆ  และเก่ียวข
องกับส่ิงแวดล
อมได
 อีกท้ังการใช
คู2มือบูรณาการความรู
ด
านผลิตภัณฑ&สุขภาพ ยัง
พบว2า คู2มือและแผนการจัดการเรียนรู
ท่ีเผยแพร2ออกไปตามการรับรู
ของครูผู
ใช
แผนอยู2ในระดับมาก 

 ศิริเดช สุชีวะ และคณะ (2552) รายงานวิจัยและประเมินผลโครงการ อย.น
อย ป  2552 โครงการวิจัย
ร2วมมือระหว2างสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขกับ คณะครุศาสตร& จุฬาลงกรณ&
มหาวิทยาลัย การศึกษาในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค&เพื่อประเมินพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ&สุขภาพ และประเมิน
การจัดกิจกรรม อย.น
อย ของนักเรียน รวมถึงการประเมินการนําคู2มือบูรณาการความรู
ผลิตภัณฑ&สุขภาพสู2การ
เรียนการสอนและนําไปใช
ในโรงเรียน โดยกลุ2มตัวอย2างในการวิจัยเป;นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป ท่ี 1-6                        
จํานวน 4,069 คน จาก 17 จังหวัดท่ัวประเทศ ซ่ึงใช
วิธีการสุ2มกลุ2มตัวอย2างแบบหลายข้ันตอน (Multi-Stage 
Sampling) และการประเมินกิจกรรมได
ทําการเลือกโรงเรียนแบบเจาะจง จํานวน 25 แห2ง รวมถึงการ
ประเมินผลการใช
คู2มือบูรณาการความรู
ด
านผลิตภัณฑ&สุขภาพ จากการสํารวจฐานข
อมูลของโรงเรียนท่ีร2วมใช

คู2มือฯ และเก็บข
อมูลด
วยแบบสอบถาม การสัมภาษณ&และการศึกษาเอกสาร ซ่ึงจากผลการสํารวจพบว2า
นักเรียนมีพฤติกรรมในการบริโภคอาหารท่ีดี คิดเป;นร
อยละ 75.30 และมีความรู
เก่ียวกับการบริโภคผลิตภัณฑ&
สุขภาพอย2างถูกต
อง แต2ยังมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีไม2ผ2านเกณฑ& คือ ขนมขบเค้ียวกรุบกรอบด
วย             
ซ่ึงนักเรียน อย.น
อย จะมีพฤติกรรมการบริโภคและการใช
ผลิตภัณฑ&ท่ีถูกต
องในสัดส2วนท่ีมากกว2านักเรียนท่ัวไป 
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อีกท้ังพฤติกรรม ในการใช
ผลิตภัณฑ&สุขภาพและการอ2านฉลากยาก2อนใช
 นักเรียนมีพฤติกรรมท่ีผ2านเกณฑ&การ
ประเมินคิดเป;นร
อยละ 73.05 ในเรื่องการประเมินการจัดกิจกรรมพบว2า ร
อยละ 100 ของโรงเรียนท่ีมีการ
ดําเนินกิจการโครงการ ได
มีการบูรณาการโครงการอย2างน
อยโรงเรียนละ 1 กิจกรรม และเรื่องการใช
คู2มือบูรณา
การความรู
 พบว2า มีการนําคู2มือไปใช
ในการเรียนการสอนภูมิภาคละอย2างน
อย 100 โรงเรียน 

 ศิริเดช สุชีวะ และคณะ (2551) รายงานวิจัยและประเมินผลโครงการ อย.น
อย ป  2551 โครงการวิจัย
ร2วมมือระหว2างสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขกับ คณะครุศาสตร& จุฬาลงกรณ&
มหาวิทยาลัย งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค&เพื่อประเมินพฤติกรรมการบริโภค การจัดโครงการ อย.น
อย การจัด
กิจกรรมท่ีเก่ียวข
องกับการบริโภคอย2างปลอดภัยต2อส่ิงแวดล
อม ผลการใช
คู2มือบูรณาการความรู
ด
านผลิตภัณฑ&
สุขภาพสู2    การเรียนการสอนในโรงเรียน และเพื่อการพัฒนาแนวทางการใช
โรงเรียน อย.น
อย เป;นฐานการ
พัฒนาและส2งเสริมพฤติกรรมการบริโภคท่ีดี โดยจากการศึกษาใช
กลุ2มตัวอย2างจากนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป ท่ี 1-
6 จํานวน 4,080 คน จาก 13 จังหวัดท่ัวประเทศ ใช
การสุ2มกลุ2มตัวอย2างแบบหลายข้ันตอน (Multi-Stage 
Sampling) ในส2วนการประเมินกิจกรรม อย. น
อย ได
ทําการสุ2มตัวอย2างแบบเจาะจงจากโรงเรียนท่ีจัดกิจกรรม 
20 แห2ง และประเมินการใช
คู2มือฯ จากการสุ2มกลุ2มตัวอย2างแบบเจาะจงจากครูผู
สอน จํานวน 43 คน โดยการ
เก็บข
อมูลมีหลากหลาย วิธีและหลายแหล2งข
อมูล ได
แก2 การเก็บข
อมูลด
วยแบบสอบถาม การสัมภาษณ&                 
การสังเกตและศึกษาเอกสาร ซ่ึงวิเคราะห&ข
อมูลเป;นการเปรียบเทียบข
อมูลท่ีได
มากับการประเมินเกณฑ&สัมบูรณ& 
โดยผลการวิจัยพบว2า นักเรียนมีพฤติกรรมท่ีดีในการบริโภคผลิตภัณฑ&สุขภาพ โดยรวมมีความรู
ในการบริโภค
ผลิตภัณฑ&สุขภาพอย2างถูกต
อง ซ่ึงนักเรียนแกนนํา อย. น
อย จะมีพฤติกรรมการบริโภคท่ีถูกต
องมากกว2านักเรียน
ท่ัวไป และพบว2าร
อยละ 100 นักเรียน อย.น
อย มีการบูรณาการโครงการท่ีกระทรวงสาธารณสุขรับผิดชอบกับ
กิจกรรม อย.น
อย เช2นเดียวกับการทํากิจกรรมท่ีเก่ียวข
องกับการบริโภคอย2างปลอดภัยต2อส่ิงแวดล
อม อย2างน
อย
ท่ีสุดโรงเรียนละ 1 กิจกรรม และมากท่ีสุด 5 กิจกรรม อีกท้ังการใช
คู2มือบูรณาการความรู
ด
านผลิตภัณฑ&สุขภาพ 
พบว2ามีการนําร2องการใช
คู2มือฯ เพื่อการเรียนการสอนโรงเรียนละ 4 ภูมิภาค ๆ อย2างน
อย 3 โรงเรียน โดยครู
ร
อยละ 90 มีพฤติกรรมการใช
คู2มือฯ โดยทําเป;นส2วนใหญ2ถึงทําเป;นประจํา อีกท้ังแนวทางการใช
โรงเรียนท่ีเข
า
ร2วมโครงการเพื่อเป;นฐานการพัฒนาเรื่องการบริโภคผลิตภัณฑ&สุขภาพ มีหลายองค&ประกอบท่ีสัมพันธ&กัน ท้ังการ
กําหนดวิสัยทัศน&โรงเรียน การกําหนดยุทธศาสตร&การพัฒนา การบริหารการพัฒนา และการกํากับ ติดตาม 
ประเมินผลอย2างต2อเน่ืองของโรงเรียน อย.น
อย 
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2.5 กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี 

  

  

 

 

 

 

 

 

2.6 สมมติฐาน 

1. นักเรียนท่ีเข
าร2วมโครงการ อย.น
อย มีความรู
เก่ียวกับพฤติกรรมสุขภาพมากกว2านักเรียนท่ีไม2ได
เข
าร2วม
โครงการ อย.น
อย 

2. นักเรียนท่ีเข
าร2วมโครงการ อย.น
อย มีทัศนคติทางบวกเก่ียวกับพฤติกรรมสุขภาพมากกว2าท่ีไม2ได
เข
า
ร2วมโครงการ อย.น
อย 

3. นักเรียนท่ีเข
าร2วมโครงการ อย.น
อย มีการรับรู
ความสามารถของตนเองในการแสดงพฤติกรรมสุขภาพ
ด
านบวกมากกว2าท่ีไม2ได
เข
าร2วมโครงการ อย.น
อย 

4. นักเรียนท่ีเข
าร2วมโครงการ อย.น
อย มีพฤติกรรมสุขภาพด
านบวกมากกว2านักเรียนท่ีไม2ได
เข
าร2วม
โครงการ อย.น
อย 

  

ความรู
 

ทัศนคติ 

การรับรู

ความสามารถ

ตนเอง การเป/ดรับข2าวสาร 

ลักษณะทาง
ประชากร 

 

พฤติกรรม 
ลักษณะทาง
เศรษฐกิจ 
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บทที่ 3  

ระเบียบวิธีวิจัย 

งานวิจัยเรื่อง การสํารวจข
อมูลพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียน “อย.น
อย” ประจําป  2559              
เป;นการวิจัยเชิงผสมผสาน (Mixed Research Method) เก็บข
อมูลด
วยการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ            
โดยแบ2งการนําเสนอบทท่ี 3 เป;น 2 หัวข
อได
แก2 

1. การวิจัยเชิงปริมาณ 

2. การวิจัยเชิงคุณภาพ 

 
3.1 การวิจัยเชิงปริมาณ 

3.1.1 ประชากรและกลุ1มตัวอย1าง 

เนื่องจากมีโรงเรียนท่ีเข
าร2วมโครงการ อย.น
อย และได
มีการจัดกิจกรรมท่ีดําเนินการเพ่ือพัฒนารณรงค&
สร
างความรู
 ความเข
าใจ ในเรื่องผลิตภัณฑ&คุณภาพท่ัวประเทศ อีกท้ังพฤติกรรมสุขภาพนั้นเป;นสิ่งท่ีมุ2งให
เกิด       
ท่ัวประเทศ ดังนั้น ในการศึกษาพฤติกรรมด
านสุขภาพ จึงทําการศึกษาข
อมูลจากประชากรท่ีครอบคลุมท่ัว
ประเทศ โดยงานวิจัยครั้งนี้กําหนดให
 ประชากรในงานวิจัย คือนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาท่ัว
ประเทศไทย มีจํานวนท้ังสิ้น 13,157,103 คน1 ซ่ึงเป;นประชากรท่ีมีลักษณะครอบคลุมเกณฑ&ในการกําหนด
ลักษณะประชากร ดังต2อไปนี้  

• เป;นนักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยู2ในโรงเรียนประถมศึกษา และโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)  

• เป;นนักเรียนท่ีเข
าร2วมโครงการ อย.น
อย ท้ังท่ีเป;นนักเรียนแกนนําของ อย.น
อย และนักเรียนท่ีเป;นสมาชิก
ของ อย.น
อย รวมท้ังเป;นนักเรียนท่ัวไปท่ีไม2ได
เป;นสมาชิกของโครงการ อย.น
อย  

• เป;นโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาส และโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีเข
าร2วมโครงการ อย.น
อย          
โดยคํานึงถึงป_จจจัยเรื่องโรงเรียนได
รับการประเมินมาตรฐานตามเกณฑ&ของ อย.น
อย ในผลระดับต2างๆ และ
รวมท้ังเก็บข
อมูลจากโรงเรียนท่ีไม2ได
เข
าร2วมโครงการ อย.น
อย ด
วย 

                                                           

 

1ข
อมูลสารสนเทศด
านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  http://www.moe.go.th/data_stat/ 
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จากจํานวนประชากรท้ังหมด กําหนดขนาดของกลุ2มตัวอย2าง โดยใช
ตารางของ Krejcie and Morgan      
ได
ขนาดกลุ2มตัวอย2าง จํานวน 2,653 ตัวอย2าง2 ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 99 % และ ความคลาดเคลื่อน ±2.5 %      
บนพ้ืนฐานของจํานวนประชากรประมาณ 10 ล
านคน 

3.1.2 การสุ1มตัวอย1าง  

จากจํานวนกลุ2มตัวอย2างท่ีกําหนดไว
 กําหนดกระบวนการสุ2มตัวอย2างเพ่ือให
มีความม่ันใจ ข
อมูลจาก       
การวิจัยครั้งนี้  จะสามารถเป;นตัวแทนอ
างอิงไปยังประชากรของการวิจัยได
 อีกท้ังให
ผลการวิจัยสามารถ
เปรียบเทียบกับผลการศึกษาในป ก2อนได
อย2างต2อเนื่อง จึงได
กําหนดข้ันตอนการสุ2มตัวอย2างท่ีคล
ายคลึงกับ              
การสุ2มตัวอย2าง จากการสํารวจข
อมูลพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียน อย.น
อย ประจําป  2556 และ ป  2557 
ด
วยข้ันตอนการสุ2มตัวอย2างแบบหลายข้ันตอน (Multi-stage Random Sampling) เพ่ือให
ได
จํานวนตัวอย2าง
ตามท่ีกําหนด ดังนี้ 

ข้ันตอนท่ี 1  ใช�การสุ1มตัวอย1างแบบแบ1งพ้ืนท่ี (Cluster Random Sampling)   

จากจังหวัดในประเทศไทย 76 จังหวัดแบ2งพ้ืนท่ี ได
แก2  กรุงเทพมหานครและปริมณฆล รวมท้ัง
อีก 4 ภูมิภาค โดยทําการเก็บข
อมูลท้ังหมด 15 จังหวัด กําหนดสัดส2วนไว
ดังนี้    

1) กรุงเทพมหานคร  
2) ปริมณฑล รวม 5 จังหวัด สุ2มข้ึนมา 1 จังหวัด ได
แก2 นนทบุรี 
3)   ภาคเหนือ รวม 17 จังหวัด สุ2มข้ึนมา 3 จังหวัด ได
แก2 เชียงใหม2 แพร2 ลําปาง  
4)   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม 20 จังหวัด สุ2มข้ึนมา 4 จังหวัด ได
แก2 อุบลราชธานี นครราชสีมา 

สกลนคร ขอนแก2น 
5)   ภาคกลาง รวม 20 จังหวัด (ไม2นับกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล) สุ2มข้ึนมา 4 จังหวัด ได
แก2 

สระบุรี ชลบุรี ปราจีนบุรี  
6)   ภาคใต
 รวม 14 จังหวัด สุ2มข้ึนมา 3 จังหวัด ได
แก2  สตูล สงขลา พัทลุง 

กําหนดสัดส2วนให
แต2ละจังหวัด รวม 15 จังหวัด มีจํานวนกลุ2มตัวอย2าง จังหวัดละ 177 คน ทําให
ได

จํานวนกลุ2มตัวอย2างท่ีจะเก็บข
อมูลในครั้งนี้ 2,655 ตัวอย2าง จากนั้นทําการสุ2มตัวอย2างในข้ันตอนต2อไป  

 

ข้ันตอนท่ี 2 ใช�การสุ1มตัวอย1างแบบแบ1งช้ัน (Stratified Random Sampling)   
ใน แต2 ล ะจั งห วั ด จะ ทํ าการสุ2 ม ตั วอย2 า ง เพ่ื อ ให
 ค รบ สั ดส2 วน  จั งห วั ด ละ  177  คน                              

โดยแบ2งเป;น 3 กลุ2มชั้น ได
แก2 โรงเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ตามประเภทของโรงเรียน รวม 3 
แห2ง ต2อ 1 จังหวัด จะได
 โรงเรียนท้ังหมด 45 แห2ง แบ2งตามโควต
าจํานวนกลุ2มตัวอย2างในแต2ละชั้นของกลุ2ม
ตัวอย2าง ดังนี้  

                                                           

 

2Krejcie, Robert V. and Morgan, Daryle W. (1970). Determinining Sample Size for Research 
Activities. Educational and Psychological Measurement. v. 30, 607-610. 
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ตารางท่ี 3.1 ตารางแสดงสัดส1วนร�อยละและจํานวนของกลุ1มตัวอย1างจําแนกตากประเภทโรงเรียนและระดับช้ัน 

 โรงเรียนประถม โรงเรียนขยาย
โอกาส 

โรงเรียนมัธยม กลุ1มโรงเรียนท่ีไม1
เปBนสมาชกิ 

รวม 

สัดส1วน ร�อยละ จํานวนคน ร�อยละ จํานวนคน ร�อยละ จํานวนคน ร�อยละ จํานวนคน 
จํานวนรวม 15 27 25 44 40 71 20 35 177 
ระดับประถม 15 27 10 17 - - - - - 

แกนนํา 30 8 30 5 - - - - 13 
สมาชิก 70 19 70 12 - - - - 31 

ไม2เป;นสมาชิก - - - - - - 30 11 11 
ระดับมัธยมต�น - - 15 27 15 27 - - - 

แกนนํา - - 30 8 30 8 - - 16 
สมาชิก - - 70 19 70 19 - - 37 

ไม2เป;นสมาชิก - - - - - - 35 12 12 
ระดับมัธยมปลาย - - - - 25 44 - - - 

แกนนํา - - - - 30 13 - - 13 
สมาชิก - - - - 70 31 - - 31 

ไม2เป;นสมาชิก - - - - - - 35 12 12 

ท้ังนี้ หลังจากท่ีได
ดําเนินการเก็บข
อมูลภาคสนาม พบว2าบางโรงเรียนมีจํานวนแกนนํา และ
สมาชิก น
อยกว2าจํานวนท่ีกําหนด จึงได
ทําการสุ2มตัวอย2างโรงเรียนเพ่ิมเติมทําให
เม่ือสิ้นสุดการเก็บข
อมูล
ภาคสนามได
จํานวนกลุ2มตัวอย2างท้ังหมด 2,893 คน จากโรงเรียนท้ังหมด 61 โรงเรียน (ดูรายชื่อโรงเรียน          
ได
จากภาคผนวกท่ี 1) 

ตารางท่ี 3.2 ตารางแสดงสัดส1วนร�อยละและจํานวนของกลุ1มตัวอย1างจําแนกตจากประเภทโรงเรียนและระดับช้ัน 

 โรงเรียนประถม โรงเรียนขยาย
โอกาส 

โรงเรียนมัธยม กลุ1มโรงเรียนท่ีไม1
เปBนสมาชกิ 

รวม 

สัดส1วน ร�อยละ จํานวนคน ร�อยละ จํานวนคน ร�อยละ จํานวนคน ร�อยละ จํานวนคน 
จํานวนรวม 10.82 313 26.02 754 42.41 1227 20.71 599 2893 
ระดับประถม 10.82 313 7.95 230    136  

แกนนํา 19.17 60 27.39 63 - - - - 123 
สมาชิก 38.66 121 40.87 94 - - - - 215 

ไม2เป;นสมาชิก 42.17 132 31.74 73 - - 22.70 136 205 
ระดับมัธยมต�น   18.11 524 15.21 440  0  

แกนนํา - - 29.01 152 30 132 - - 284 
สมาชิก - - 47.14 247 40 176 - - 423 

ไม2เป;นสมาชิก - - 23.85 125 30 132 - - 257 
ระดับมัธยมปลาย     27.20 787  463  

แกนนํา - - - - 26.56 209 - - 209 
สมาชิก - - - - 41.55 327 - - 327 

ไม2เป;นสมาชิก - - - - 31.89 251 77.30 463 251 
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3.1.3 เครื่องมือท่ีใช�ในการสํารวจข�อมูล  
เครื่องมือสํารวจข
อมูลเชิงปริมาณ  ได
แก2 แบบสํารวจพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ&สุขภาพ

ของนักเรียน (ดูภาคผนวกท่ี 2) ประกอบด
วยประเด็นต2างๆท่ีครอบคลุมวัตถุประสงค&ของการวิจัย ดังต2อไปนี้ 
 

(1)  ข�อมูลพ้ืนฐาน ลักษณะทางประชากร ประกอบด
วยคําถาม 8 ข
อ 1 คําถามแบบเลือกตอบ 
(Check list)  เป;นคําถามเก่ียวกับลักษณะประชากรของผู
ตอบแบบสอบถาม ได
แก2 เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา ค2าอาหาร/ค2าขนม อาชีพผู
ปกครอง การรู
จักโครงการ อย.น
อย การเป;นสมาชิก 
อย.น
อย  

(2)  การเปVดรับข�อมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑ6สุขภาพ ประกอบด
วยคําถาม 2 ข
อ ท่ีมีท้ังคําถามแบบ
เลือกตอบและแบบมาตรการประเมินค2า โดยวัดจากรูปแบบสื่อ และความถ่ีในการได
รับข
อมูล
ความรู
เก่ียวกับการบริโภคอาหาร ยา และเครื่องสําอาง 

(3) ความรู�เก่ียวกับความปลอดภัยในการบริโภคผลิตภัณฑ6สุขภาพ ประกอบด
วยคําถาม เก่ียวกับการ
รู
ความหมายของผลิตภัณฑ&สุขภาพ และแบบประเมินความรู
เก่ียวกับความปลอดภัยในการ
บริโภคผลิตภัณฑ6สุขภาพ ซ่ึงมีคําถาม 10 ข
อ โดยวัดจาก ระดับความรู
ของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเก่ียวกับการบริโภค ฉลากอาหาร โฆษณาและการเลือกแหล2งซ้ือ
อาหาร ยา และเครื่องสําอางอย2างถูกวิธี และให
ตอบว2า ถูก หรือ ผิด แบ2งเป;น 3 หมวด ดังนี้  

 

หมวดท่ี 1 การเลือกซ้ือ/บริโภคอาหาร ประกอบไปด
วยข
อคําถาม 4 ข
อ คือ ข
อ 1- 4  
1. ความรู�เก่ียวกับการทานอาหารทอด (ข
อคําถาม -- การรับประทานอาหารท่ีใช


น้ํามันทอดซํ้าบ2อยๆ ทําให
เกิดมะเร็งและเสี่ยงต2อการเกิดโรคความดันโลหิตสูง และ
โรคหัวใจ - เป;นความรู
ท่ีถูก) 

2. ความรู�เก่ียวกับฉลาก GDA (ข
อคําถาม -- ฉลากหวาน มัน เค็ม หรือฉลาก GDA 
ด
านล2างในส2วนท่ี 3 ระบุว2า หากกินขนมกรุบกรอบท่ีมีฉลากนี้ท้ังซองจะได
รับ
พลังงาน 340 กิโลแคลอรี - เป;นความรู
ท่ีถูก) 

 
3.  ความรู�เก่ียวกับผลิตภัณฑ6อาหารเสริม (ข
อคําถาม -- โฆษณาผลิตภัณฑ&อาหาร

เสริมท่ีระบุว2า กิน/ใช
แล
วรักษาได
ทุกโรคและหายได
อย2างรวดเร็วนั้นเชื่อถือได
–เป;น
ความรู
ท่ีผิด) 

4. ความรู�เก่ียวกับการดื่มน้ําอัดลม (ข
อคําถาม -- หากด่ืมน้ําอัดลมแช2เย็นจํานวนมากก็
ไม2ทําให
อ
วนหรือฟ_นผุ น
องสามารถด่ืมบ2อยๆ ได
 -  เป;นความรู
ท่ีผิด) 
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หมวดท่ี 2  การเลือกซ้ือ/บริโภคผลิตภัณฑ6ยา ประกอบไปด
วยข
อคําถาม 3 ข
อ คือ ข
อ 5-7 
5. ความรู�เก่ียวกับฉลากยา (ข
อคําถาม --  ผลิตภัณฑ&ยา จะมีเครื่องหมาย อย. บน

ฉลาก ดังภาพด
านล2าง  - เป;นความรู
ท่ีผิด) 

 
6. ความรู�เก่ียวกับยาปฏิชีวนะ (ข
อคําถาม -- หากใช
ยาปฏิชีวนะอย2างพร่ําเพรื่อจะทํา

ให
เชื้อด้ือยา - เป;นความรู
ท่ีถูก) 
7. ความรู�เก่ียวกับยาชุด (ข
อคําถาม -- ยาชุดคือยาหลายๆ ชนิดท่ีถูกจัดใว
ล2วงหน
า ซ่ึง

ไม2ควรกินเพราะอาจได
รับยามากเกินความจําเป;น - เป;นความรู
ท่ีถูก) 
 

หมวดท่ี 3  การเลือกซ้ือ/บริโภคผลิตภัณฑ6ยา การเลือกซ้ือ/บริโภคผลิตภัณฑ6เครื่องสําอาง 
ประกอบไปด
วยข
อคําถาม 3 ข
อ คือ ข
อ 8-10 

8. ความรู�เก่ียวกับเลขท่ีใบรับแจ�ง (ข
อคําถาม -- การซ้ือเครื่องสําอางควรตรวจสอบ
ฉลากภาษาไทยท่ีมีเลขท่ีใบรับแจ
งจํานวน 10 หลัก  (เป;นความรู
ท่ีถูก) 

9. ความรู�เก่ียวกับสถานท่ีจัดจําหน1ายเครื่องสําอาง (ข
อคําถาม -- ควรซ้ือเครื่องสําอาง
จากร
านค
าท่ีมีหลักแหล2งแน2นอน เชื่อถือได
 เพราะหากเกิดป_ญหาสามารถติดต2อ
ผู
รับผิดชอบได
 (เป;นความรู
ท่ีถูก) 

10.  ความรู�เก่ียวกับการใช�เครื่องสําอาง (ข
อคําถาม -- การแบ2งป_นหรือใช

เครื่องสําอางร2วมกับผู
อ่ืน เช2น ลิปสติก อาจทําให
ติดเชื้อโรคได
 (เป;นความรู
ท่ีถูก) 

 
เกณฑ6ในการให�คะแนน ตอบถูก ได
 1 คะแนน ตอบผิดได
 0 คะแนน และผู
มีความรู
                     

ความเข
าใจเก่ียวกับการบริโภคและเลือกซ้ือผลิตภัณฑ&สุขภาพ หมายถึง ผู
ท่ีมีความรู
ความเข
าใจ
เก่ียวกับการบริโภคและเลือกซ้ือผลิตภัณฑ&สุขภาพอย2างถูกต
อง ร
อยละ 75 หรือตอบคําถามได

ถูกต
องอย2างน
อย 8 ข
อ จากจํานวนข
อทดสอบ 10 ข
อข
างต
น 
 

(4) ทัศนคติต1อการบริโภคผลิตภัณฑ6สุขภาพ ประกอบด
วยคําถาม 10 ข
อโดยวัดจากระดับความรู
สึก  
ด
านบวกและด
านลบท่ีมีต2อการบริโภคอาหาร ยา และเครื่องสําอางอย2างปลอดภัย โดยใช
คําถาม
แบบมาตรการประเมินค2าของลิเคิร&ต (Likert Scale) ประกอบด
วย 5 ระดับจากเห็นด
วยน
อยท่ีสุด 
(1) ไปยังเห็นด
วยมากท่ีสุด (5) 
 

หมวดท่ี 1 การเลือกซ้ือ/บริโภคอาหาร ประกอบไปด
วยข
อคําถาม 4 ข
อ คือ ข
อ 1- 4  
1. ทัศนคติในการกินอาหารทอดจากน้ํามันดําข�นเหนียว (ข
อคําถาม 1. ไม2ควรกิน

อาหารท่ีทอดจากน้ํามันดําข
นเหนียวแม
จะมีความกรอบและอร2อยกว2าปกติ) 
2. ทัศนคติในการดื่มน้ําอัดลม  (ข
อคําถาม 2. การด่ืมน้ําอัดลมจํานวนมาก จะทําให


อ
วนและฟ_นผุ) 
3. ทัศนคติในการทานอาหารเสริม (ข
อคําถาม 3. อาหารเสริม เช2น ซุปไก2สกัด           

มีสารอาหารครบถ
วน สามารถกินแทนอาหารหลัก 5 หมู2ได
) 
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4. ทัศนคติเก่ียวกับฉลากหวานมันเค็ม (ข
อคําถาม 4. ฉลาก หวาน มัน เค็ม มี
ประโยชน&  แต2เข
าใจยาก)  

หมวดท่ี 2  การเลือกซ้ือ/บริโภคผลิตภัณฑ6ยา ประกอบไปด�วยข�อคําถาม 3 ข�อ คือ ข�อ 5-7 

5. ทัศนคติเก่ียวกับการใช
ยาชุด (ข
อคําถาม 5. ยาชุดจะทําให
หายจากอาการป�วยเร็ว
ข้ึน) 

6. ทัศนคติเก่ียวกับการดูฉลากยา (ข
อคําถาม 6. ไม2จําเป;นต
องดูวันเดือนป ท่ีหมดอายุ
หรือฉลากยาก็ได
 หากยายังอยู2ในสภาพดี) 

7. ทัศนคติในการใช�ยาปฏิชีวนะ (ข
อคําถาม 7. เม่ืออาการเจ็บป�วยดีข้ึน สามารถหยุด
กินยาปฏิชีวนะได
เลย)  

หมวดท่ี 3  การเลือกซ้ือ/บริโภคเครื่องสําอาง ประกอบไปด
วยข
อคําถาม 3 ข
อ คือ ข
อ 8-10 

8. ทัศนคติเก่ียวกับการดูฉลากเครื่องสําอาง (ข
อคําถาม 8. เครื่องสําอางท่ีมีฉลาก
ภาษาไทยท่ีมีเลขท่ีใบรับแจ
งจํานวน 10 หลัก ปลอดภัย) 

9. ทัศนคติเก่ียวกับการใช�เครื่องสําอาง (ข
อคําถาม 9. เราสามารถใช
ลิปสติกร2วมกับ
เพ่ือนสนิทของเราได
 ไม2ติดเชื้อโรค)  

10. ทัศนคติเก่ียวกับสถานท่ีซ้ือเครื่องสําอาง (ข
อคําถาม 10. ซ้ือเครื่องสําอางท่ีตลาด
นัดหรืออินเทอร&เน็ตปลอดภัยและน2าเชื่อถือได
) 

 
เกณฑ6ในการให�คะแนน  แบ2งออกเป;น 2 กลุ2มคําถาม คือ  
คําถามเชิงบวกท่ีคําตอบเห็นด
วยแสดงทัศนคติท่ีถูกต
อง ได
แก2 คําถาม ข
อ ท่ี 1 2 

และ 8 แบ2งเป;น 5 ระดับ คือ  
- เห็นด
วยน
อยท่ีสุด ได
 1 คะแนน หมายถึง ผู
ท่ีมีทัศนคติต2อการบริโภคผลิตภัณฑ&สุขภาพท่ีไม2ถูกต
อง 
- เห็นด
วยน
อย ได
 2 คะแนน หมายถึง ผู
ท่ีมีทัศนคติต2อการบริโภคผลิตภัณฑ&สุขภาพท่ีไม2แน2ใจ 
- เห็นด
วยมาก ได
 3 คะแนน หมายถึง ผู
ท่ีมีทัศนคติต2อการบริโภคผลิตภัณฑ&สุขภาพท่ีถูกต
องปานกลาง 
- เห็นด
วยมาก ได
 4 คะแนน หมายถึง ผู
ท่ีมีทัศนคติต2อการบริโภคผลิตภัณฑ&สุขภาพท่ีถูกต
องมาก 
- เห็นด
วยมากท่ีสุด ได
 5 คะแนน หมายถึง ผู
ท่ีมีทัศนคติต2อการบริโภคผลิตภัณฑ&สุขภาพท่ีถูกต
องอย2างยิ่ง 

คําถามเชิงลบ ท่ีคําตอบเห็นด
วย แสดงทัศนคติท่ีไม2ถูกต
อง ได
แก2 คําถาม ข
อ ท่ี 3 4 
5 6 7 9 และ 10 แบ2งเป;น 5 ระดับ คือ  
- เห็นด
วยน
อยท่ีสุด ได
 5 คะแนน หมายถึง ผู
ท่ีมีทัศนคติต2อการบริโภคผลิตภัณฑ&สุขภาพท่ีถูกต
องอย2างยิ่ง 
- เห็นด
วยน
อย ได
 4 คะแนน หมายถึง ผู
ท่ีมีทัศนคติต2อการบริโภคผลิตภัณฑ&สุขภาพท่ีถูกต
องมาก 
- เห็นด
วยมาก ได
 3 คะแนน หมายถึง ผู
ท่ีมีทัศนคติต2อการบริโภคผลิตภัณฑ&สุขภาพท่ีถูกต
องปานกลาง 
- เห็นด
วยมาก ได
 2 คะแนน หมายถึง ผู
ท่ีมีทัศนคติต2อการบริโภคผลิตภัณฑ&สุขภาพท่ีไม2แน2ใจ 
- เห็นด
วยมากท่ีสุด ได
 1 คะแนน หมายถึง ผู
ท่ีมีทัศนคติต2อการบริโภคผลิตภัณฑ&สุขภาพท่ีไม2ถูกต
อง 

 
โดยกําหนดให
ผู
ท่ีมีทัศนคติท่ีถูกต
อง หมายถึง ผู
ท่ีมีทัศนคติต2อการบริโภคผลิตภัณฑ&

สุขภาพท่ีถูกต
องอย2างยิ่ง ถูกต
องมาก และถูกต
องปานกลาง ของข
อความประเมินทัศนคติ รวมท้ังหมด     
10 ข
อความ จากแบบประเมินทัศนคติเก่ียวกับการบริโภคและเลือกซ้ือผลิตภัณฑ&สุขภาพ 
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(5) การรับรู�ความสามารถของตนเองเก่ียวกับผลิตภัณฑ6สุขภาพ ประกอบด
วยคําถาม 7 ข
อ โดยวัด

จากระดับความรู
สึกด
านบวกและด
านลบท่ีมีต2อความสามารถของตนเองในการบริโภคอาหาร ยา 
และเครื่องสําอางอย2างปลอดภัย แบ2งตามวัตถุประสงค&ของโครงการ อย.น
อย ป งบประมาณ 
2559 ท่ีกําหนดพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ&สุขภาพท่ีดี 5 ด
าน โดยใช
คําถามแบบมาตรการ
ประเมินค2าของลิเคิร&ต (Likert Scale) ประกอบด
วย 5 ระดับจากน
อยท่ีสุด (1) ไปยังมากท่ีสุด (5) 
ข
อคําถามได
แก2   

  
1.  การรับรู�ความสามารถของตนเองในการหลีกเล่ียงอาหารรสจัด (หวาน มัน เค็ม) 

(ข
อคําถาม - ฉันม่ันใจว2าฉันจะหลีกเลี่ยงอาหารรสจัด หวาน มัน เค็ม)  
2. การรับรู�ความสามารถของตนเองในการหลีกเล่ียงการซ้ือหรือใช�ผลิตภัณฑ6

สุขภาพตามโฆษณาชวนเช่ือ  (ข
อคําถาม  - ฉันม่ันใจว2าฉันจะหลีกเลี่ยงการซ้ือ
หรือใช
อาหาร ยา และเครื่องสําอางตามโฆษณาชวนเชื่อ) 

3. การรับรู�ความสามารถของตนเองในการหลีกเล่ียงการรับประทานอาหารท่ีใช�
น้ํามันทอดซํ้า  (ข
อคําถาม – ฉันม่ันใจว2าฉันจะหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารท่ี
ใช
น้ํามันทอดซํ้า) 

4. การรับรู�ความสามารถของตนเองในการใช�ยาอย1างเหมาะสม  (ข
อคําถาม – ฉัน
ม่ันใจว2าฉันจะใช
ยาอย2างเหมาะสม) 

5. การรับรู�ความสามารถของตนเองในการอ1านฉลากอาหาร  ยา และเครื่องสําอาง
ก1อนซ้ือหรือใช�  (ข
อคําถาม แบ2งคําถาม เป;น 3 ข
อย2อย) ได
แก2  

5.1 ข
อ 5 ฉันม่ันใจว2าฉันจะอ2านฉลากอาหารทุกครั้งก2อนซ้ือมากิน 
5.2 ข
อ 6 ฉันม่ันใจว2าฉันจะอ2านฉลากยาทุกครั้งก2อนซ้ือมาใช
/กิน 
5.3 ข
อ 7 ฉันม่ันใจว2าฉันจะอ2านฉลากเครื่องสําอางทุกครั้งก2อนซ้ือใช
) 

 

เกณฑ6ในการให�คะแนน  แบ2งเป;น 5 ระดับ คือ  
- เห็นด
วยน
อยท่ีสุด ได
 1 คะแนน หมายถึง ผู
ท่ีมีการรับรู
ความสามารถของตนเองม่ันใจน
อยท่ีสุด 
- เห็นด
วยน
อย ได
 2 คะแนน หมายถึง ผู
ท่ีมีการรับรู
ความสามารถของตนเองม่ันใจน
อย 
- เห็นด
วยมาก ได
 3 คะแนน หมายถึง ผู
ท่ีมีการรับรู
ความสามารถของตนเองม่ันใจปานกลาง 
- เห็นด
วยมาก ได
 4 คะแนน หมายถึง ผู
ท่ีมีการรับรู
ความสามารถของตนเองม่ันใจมาก 
- เห็นด
วยมากท่ีสุด ได
 5 คะแนน หมายถึง ผู
ท่ีมีการรับรู
ความสามารถของตนเองม่ันใจมากท่ีสุด 

โดยกําหนดให
 การรับรู
ความสามารถของตนเองท่ีเหมาะสม หมายถึง ผู
ท่ีมีความม่ันใจ     
ในความสามารถในการมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ&สุขภาพท่ีม่ันใจมากท่ีสุด ม่ันใจมาก และม่ันใจ
ปานกลาง 

 



22 
 

(6) พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ6สุขภาพ ประกอบด
วยคําถาม 10 ข
อ โดยวัดจากการปฏิบัติตนใน
การบริโภคอาหาร ยา และเครื่องสําอางอย2างปลอดภัย โดยใช
คําถามแบบมาตรการประเมินค2า
ของ ลิเคิร&ต (Likert Scale) ประกอบด
วย 5 ระดับจากน
อยท่ีสุด (1) ไปยังมากท่ีสุด (5) 

 
หมวดท่ี 1 การเลือกซ้ือ/บริโภคอาหาร ประกอบไปด
วยข
อคําถาม 3 ข
อ คือ ข
อ 1- 3  

1. พฤติกรรมการไม1กินอาหารทอดด�วยน้ํามันข�นเหนียว (ข
อคําถามท่ี 1. ซ้ือและกิน
อาหารท่ีทอดด
วยน้ํามันท่ีเหนียวข
นสีดํา ฟองมาก และมีควันมาก)* 

2. พฤติกรรมการอ1านฉลากหวานมันเค็ม (GDA) (ข
อคําถามท่ี  2. การอ2านฉลาก 
หวาน มัน เค็ม หรือฉลาก GDA ท่ีบอกค2าพลังงาน น้ําตาล ไขมัน และโซเดียมท่ี
ระบุบนซองขนม เช2น มันฝรั่งอบกรอบ ข
าวโพดค่ัว และข
าวเกรียบ) 

3. พฤติกรรมการอ1านฉลากอาหาร (ข
อคําถามท่ี  3. การอ2านฉลากเพ่ือดูวันผลิต          
วันหมดอายุ ก2อนซ้ือหรือบริโภคผลิตภัณฑ&อาหาร) 

หมวดท่ี 2  การเลือกซ้ือ/บริโภคผลิตภัณฑ6ยา ประกอบไปด�วยข�อคําถาม 3 ข�อ คือ ข�อ 4-6 

4.  พฤติกรรมการกินยาปฏิชีวนะ (ข
อคําถามท่ี 4. การกินยาปฏิชีวนะจนหมดเม่ือ
ได
รับยาจากแพทย&/เภสัชกร) 

5. พฤติกรรมการไม1กินยาชุด (ข
อคําถามท่ี 5. เม่ือไม2สบาย น
องมักจะกินยาชุด
เพราะว2าจะได
หายเร็วๆ)  

6. พฤติกรรมการสังเกตลักษณะของผลิตภัณฑ6ก1อนซ้ือ (ข
อคําถามท่ี 6. ก2อนกินยา
สังเกตลักษณะของยา เช2น สี กลิ่น และบรรจุภัณฑ&) 

หมวดท่ี 3  การเลือกซ้ือ/บริโภคเครื่องสําอาง ประกอบไปด
วยข
อคําถาม 4 ข
อ คือ ข
อ 7-10 

7.  พฤติกรรมการดูฉลากเครื่องสําอาง (ข
อคําถามท่ี 7. การเลือกซ้ือเครื่องสําอางท่ีมี
ฉลากภาษาไทย) 

8. พฤติกรรมการหลีกเล่ียงการซ้ือผลิตภัณฑ6จากแหล1งท่ีไม1เหมาะสม (ข
อคําถามท่ี 
8. ซ้ือเครื่องสําอางจากร
านค
าทุกท่ีไม2ว2าจะเป;นออนไลน& หรือตลาดนัด) 

9. พฤติกรรมการปฏิบัติตามคําแนะนําบนฉลาก (ข
อคําถามท่ี 9. การปฏิบัติตาม
คําแนะนําท่ีระบุบนฉลากผลิตภัณฑ& อาหาร ยาและเครื่องสําอางอย2างเคร2งครัด) 

10. พฤติกรรมการหลีกเล่ียงโฆษณาชวนเช่ือ (ข
อคําถามท่ี 10. ซ้ือหรือใช
ผลิตภัณฑ&
อาหาร ยา และเครื่องสําอางตามโฆษณาชวนเชื่อ) 

 
เกณฑ6ในการให�คะแนน  แบ2งออกเป;น 2 กลุ2มคําถาม คือ คําถามเชิงบวกท่ีคําตอบ

เห็นด
วยแสดงพฤติกรรมท่ีถูกต
อง ได
แก2 คําถาม ข
อ ท่ี 2 3 4 6 7 และ 9 แบ2งเป;น 5 ระดับ คือ  
- ไม2ทํา/ไม2กินเลย ได
 1 คะแนน หมายถึง ผู
ท่ีมีพฤติกรรมต2อการบริโภคผลิตภัณฑ&สุขภาพท่ีไม2เหมาะสมอย2างยิ่ง 
- กิน/ทํานานๆครั้ง ได
 2 คะแนน หมายถึง ผู
ท่ีมีพฤติกรรมต2อการบริโภคผลิตภัณฑ&สุขภาพท่ีไม2เหมาะสม 
- กิน/ทําบางครั้ง ได
 3 คะแนน หมายถึง ผู
ท่ีมีพฤติกรรมต2อการบริโภคผลิตภัณฑ&สุขภาพท่ีค2อนข
างเหมาะสม 
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- กิน/ทําเกือบทุกครั้ง ได
 4 คะแนน หมายถึง ผู
ท่ีมีพฤติกรรมต2อการบริโภคผลิตภัณฑ&สุขภาพท่ีเหมาะสมมาก 
- กิน/ทําทุกครั้ง ได
 5 คะแนน หมายถึง ผู
ท่ีมีพฤติกรรมต2อการบริโภคผลิตภัณฑ&สุขภาพท่ีเหมาะสมอย2างยิ่ง 

คําถามเชิงลบ ท่ีคําตอบเห็นด
วย แสดงพฤติกรรมท่ีไม2ถูกต
อง ได
แก2 คําถาม ข
อ ท่ี 1 5 8 และ 
10 แบ2งเป;น 5 ระดับ คือ  
- ไม2ทํา/ไม2กินเลย ได
 5 คะแนน หมายถึง ผู
ท่ีมีพฤติกรรมต2อการบริโภคผลิตภัณฑ&สุขภาพท่ีเหมาะสมอย2างยิ่ง 
- กิน/ทํานานๆครั้ง ได
 4 คะแนน หมายถึง ผู
ท่ีมีพฤติกรรมต2อการบริโภคผลิตภัณฑ&สุขภาพท่ีเหมาะสมมาก 
- กิน/ทําบางครั้ง ได
 3 คะแนน หมายถึง ผู
ท่ีมีพฤติกรรมต2อการบริโภคผลิตภัณฑ&สุขภาพท่ีค2อนข
างเหมาะสม 
- กิน/ทําเกือบทุกครั้ง ได
 2 คะแนน หมายถึง ผู
ท่ีมีพฤติกรรมต2อการบริโภคผลิตภัณฑ&สุขภาพท่ีไม2เหมาะสม 
- กิน/ทําทุกครั้ง ได
 1  คะแนน หมายถึง ผู
ท่ีมีพฤติกรรมต2อการบริโภคผลิตภัณฑ&สุขภาพท่ีไม2เหมาะสม    

อย2างยิ่ง 
โดยกําหนดให
ผู
ท่ีมีพฤติกรรมท่ีเหมาะสม หมายถึง ผู
ท่ีมีพฤติกรรมต2อการบริโภค

ผลิตภัณฑ&สุขภาพ ของข
อความประเมินพฤติกรรม ในระดับ เหมาะสมอย2างยิ่ง เหมาะสมมาก และ 
ค2อนข
างเหมาะสม รวมท้ังหมด 10 ข
อ จากแบบประเมินทัศนคติเก่ียวกับการบริโภคและเลือกซ้ือ
ผลิตภัณฑ&สุขภาพ 

3.1.4  การทดสอบความเท่ียงตรงและเช่ือถือได�ของเครื่องมือ 
 ผู
วิจัยจะทําการทดสอบความเท่ียงตรงของเครื่องมือในเรื่องความเท่ียงตรงตามเนื้อหา (Content 
Validity) และความเชื่อถือได
ของแบบสอบถามดังนี้ 
 1. พัฒนาแบบสอบถามตามกรอบทฤษฎีและแนวคิดท่ีเก่ียวข
อง 
 2. ผู
วิจัยนําแบบสอบถามให
นักวิชาการด
านการสื่อสาร ร2วมกับผู
รับผิดชอบโครงการ อย.น
อย พิจารณา
ตรวจสอบว2าคําถามมีเนื้อหาครอบคลุมวัตถุประสงค&และกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีหรือไม2 และแก
ไขปรับปรุง  
 3. ผู
วิจัยนําแบบสอบถามท่ีแก
ไขปรับปรุงแล
ว ไปทดสอบความเชื่อถือได
 (Reliability) ของเครื่องมือกับ
กลุ2มท่ีมีคุณสมบัติเหมือนกลุ2มตัวอย2าง (Pre-test) จํานวน 30 คน เพ่ือนําข
อมูลมาปรับปรุงแบบสอบถามให

สมบูรณ&ข้ึนหลังจากทดสอบแล
วผู
วิจัยนําข
อมูลเก่ียวกับการใช
ประโยชน&และความพึงพอใจมาหาค2าความเชื่อถือ
ได
 (Reliability) ได
 0.84 ซ่ึงเป;นค2าท่ียอมรับได
 โดยปกติในการวิจัยทางสังคมศาสตร& เกณฑ&ยอมรับอยู2ท่ี 0.7 ข้ึนไป 

3.1.5 การเก็บรวบรวมข�อมูล 
 ผู
วิจัยดําเนินการเก็บข
อมูลจากกลุ2มตัวอย2าง โดยดําเนินการดังนี้ 
 1. ส2งหนังสือไปยังโรงเรียนท่ีถูกเลือกให
เป;นกลุ2มตัวอย2างเพ่ือขออนุญาตให
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต
นและตอนปลายตอบแบบสอบถามตามท่ีกําหนด 
 2. เม่ือได
รับอนุญาตแล
วจะดําเนินการเก็บแบบสอบถามเพ่ือให
นักเรียนตอบแบบสอบถาม                              
โดยการประสานงานกับคุณครูผู
รับผิดชอบของโรงเรียนแต2ละโรงเรียน เพ่ือนัดหมายกับนักเรียนท่ีเป;นกลุ2ม
ตัวอย2าง โดยมีผู
ช2วยนักวิจัยท่ีผ2านการอบรมให
มีความเข
าใจในการกระบวนการเก็บข
อมูล เป;นผู
ประสานงาน 
ตลอดจนตรวจสอบความถูกต
องของข
อมูล 
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3.1.6 การวิเคราะห6ข�อมูล  
 ผู
วิจัยจะนําแบบสอบถามท่ีได
รับกลับคืนมาท้ังหมดมาลงรหัสตามคู2มือลงรหัสท่ีได
จัดทําข้ึนไว
เพ่ือ
เปลี่ยนข
อมูลให
อยู2ในรูปของสัญลักษณ&ท่ีเครื่องคอมพิวเตอร&คํานวณได
 จากนั้นจึงนําข
อมูลไปประมวลผลด
วย
เครื่องคอมพิวเตอร&โดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS โดยแบ2งการวิเคราะห&ออกเป;น 2 ลักษณะคือ  

(1) การรวิเคราะห&โดยใช
สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) เพ่ือแจกแจงค2าความถ่ี ค2าร
อยละ 
ค2าเฉลี่ยและส2วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

(2) การวิเคราะห&โดยใช
สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ตามสมมติฐานท่ีได
กําหนดไว
 
 
 

3.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ 
 

3.2.1 ผู�ให�ข�อมูลสําคัญ 

 ทีมผู
วิจัยใช
วิธีการสัมภาษณ&เชิงลึกจากผู
ให
ข
อมูลสําคัญท่ีเข
าร2วมโครงการ อย.น
อย จํานวน 12 คน                      
ท่ีอาศัยอยู2ในกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล โดยดําเนินการสัมภาษณ&เชิงลึกจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต
นและตอนปลาย  

 

3.2.2 การสัมภาษณ6เจาะลึก 

 ทีมวิจั ย ใช
แบบสัมภาษณ& เจาะลึกแบบ ก่ึงโครงสร
าง (Semi-structure Interview Question) 
(ภาคผนวกท่ี 3) สําหรับสัมภาษณ&นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต
นและตอนปลายท่ีเป;น อย.น
อย โดยมี
ประเด็นท่ีสัมภาษณ&ได
แก2 การเป/ดรับข2าวสารเก่ียวกับสุขภาพ ความรู
 ทัศนคติ พฤติกรรมสุขภาพ และการรับรู

ความสามารถของตนเองในการแสดงพฤติกรรมสุขภาพท่ีดีและถ2ายทอดความรู
แก2เพ่ือนและครอบครัว ป_ญหา
และอุปสรรค&ในการถ2ายทอดความรู
 ข
อมูลท่ีได
จะเป;นข
อมูลเชิงลึกในการพัฒนาและปรับปรุงโครงการ อย.น
อย 
ต2อไป   
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บทที่ 4 

ผลการวิจัยเชิงปรมิาณ (Quantitative Research) 

 

ผลการสํารวจพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียน ตามโครงการวิจัย การสํารวจข
อมูลพฤติกรรมสุขภาพ
ของนักเรียน อย.น
อย ประจําป  2559  ในส2วนของการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เก็บข
อมูล
ด
วยการวิจัยเชิงสํารวจ  (Survey research) ผลการศึกษานําเสนอแบ2งได
เป;น 6 ตอน ดังต2อไปนี้  

ตอนท่ี 1 ข
อมูลพ้ืนฐานของนักเรียนกลุ2มตัวอย2าง 

ตอนท่ี 2 การเป/ดรับสื่อเก่ียวกับความปลอดภัยในการบริโภคและเลือกซ้ือผลิตภัณฑ&สุขภาพของ
นักเรียนกลุ2มตัวอย2าง 

ตอนท่ี 3 ความรู
ความเข
าใจเก่ียวกับการบริโภคและเลือกซ้ือผลิตภัณฑ&สุขภาพของนักเรียน 

ตอนท่ี 4 ทัศนคติเก่ียวกับการบริโภคและเลือกซ้ือผลิตภัณฑ&สุขภาพของนักเรียน 

ตอนท่ี 5 การรับรู
ความสามารถของตนเองในการบริโภคและเลือกซ้ือผลิตภัณฑ&สุขภาพของ
นักเรียน 

ตอนท่ี 6 พฤติกรรมการบริโภคและเลือกซ้ือผลิตภัณฑ&สุขภาพของนักเรียน 
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ตอนที่ 1 ข�อมูลลักษณะประชากรพ้ืนฐานของนักเรียน  
 

ผลจากการเก็บข
อมูลงานวิจัยเชิงสํารวจจากกลุ2มตัวอย2างท้ังหมด 2,893 คน จาก 61 โรงเรียน           
กลุ2มตัวอย2างส2วนใหญ2มีสถานภาพเป;นนักเรียนโครงการ อย.น
อย คิดเป;นร
อยละ 55 โดยแบ2งเป;นสมาชิกระดับ
แกนนํา ร
อยละ 21.29 และเป;นสมาชิกท่ัวไป ร
อยละ 33.36 นอกจากนี้ในการวิจัยนี้ยังได
ศึกษาพฤติกรรม
สุขภาพจากนักเรียนท่ัวไป ร
อยละ 45 แบ2งเป;นนักเรียนท่ีอยู2ในโรงเรียนท่ีเป;นสมาชิกโครงการ อย.น
อย ร
อยละ 
24.65 และนักเรียนท่ีไม2ได
อยู2ในโรงเรียนท่ีเป;นสมาชิกโครงการ อย.น
อย ร
อยละ 20.71 ดังจําแนกให
เห็นใน
ตารางดังต2อไปนี้ 

 

ตารางท่ี 4.1 ข�อมูลจํานวน และร�อยละของนักเรียนกลุ1มตัวอย1าง จําแนกตามการเข�าร1วมโครงการ อย.น�อย 

 
 

ข�อมูล 

โรงเรียนท่ีเปBนสมาชิก 
โครงการ อย.น�อย 

โรงเรียนท่ีไม1ได�
เปBนสมาชิก

โครงการ อย.น�อย 
แกนนํา สมาชิก ไม1ได�เปBนสมาชิก ไม1ได�เปBน 

สมาชกิ 
จํานวน ร�อยละ จํานวน ร�อยละ จํานวน ร�อยละ จํานวน ร�อยละ 

นักเรียนท่ีเข�าร1วมโครงการ 
อย.น�อย 

616 38.96 965 61.04 - - - - 

นักเรียนท่ัวไป - - - - 713 53.97 599 45.34 
 

รวม 
 

นักเรียนโครงการ อย.น�อย 
1,581 คน  (ร�อยละ 55) 

นักเรียนท่ัวไป 
1,321 คน (ร�อยละ 45) 

รวม 
กลุ1มตัวอย1างท้ังหมด 

กลุ1มตัวอย1างท้ังหมด 
2,893 คน 

 
ท้ังนี้พบว2า กลุ2มตัวอย2างในการวิจัยครั้งนี้มีความครอบคลุมในการเป;นตัวแทนประชากรนักเรียน

ท่ีมาจากโรงเรียนในทุกภูมิภาคในประเทศไทย ได
แก2 กรุงเทพมหานครและปริมฑล รวมท้ังอีก 4 ภูมิภาค                     
(คือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต
) โดยผลการวิจัย พบว2า กลุ2มตัวอย2างท่ีตอบ
แบบสอบถามเป;นนักเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากท่ีสุด (ร
อยละ 27.00) รองลงมา ได
แก2 ภาคใต
            
(ร
อยละ 24.00) ภาคเหนือ  (ร
อยละ 19.00) ตามลําดับ โดยกลุ2มตัวอย2างเป;นนักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยู2ใน
โรงเรียนประเภทมัธยมมากท่ีสุด (ร
อยละ 58.40) รองลงมา คือ โรงเรียนประเภทขยายโอกาส (ร
อยละ 26.10) 
และ โรงเรียนประถม (ร
อยละ 15.50) ส2วนใหญ2อยู2ระดับชั้นมัธยมศึกษาป ท่ี 3 (ร
อยละ 16.90) รองลงมาคือ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาป ท่ี 2 (ร
อยละ 16.70) และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาป ท่ี 4 (ร
อยละ 14.00) สามารถแสดงให

เห็นเป;นแผนภูมิดังต2อไปนี้ 
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ตารางท่ี 4.2 ข�อมูลลักษณะของโรงเรียนและระดับการศึกษาของนักเรียนกลุ1มตัวอย1าง 

ข�อมูล 

โรงเรียน  
ท่ีเปBนสมาชิกโครงการ อย.น�อย 

โรงเรียนท่ีไม1ได�
เปBน อย.น�อย 

แกนนํา สมาชิกท่ัวไป รวมนักเรียน
โครงการ อย.น�อย 

ไม1ได�เปBน
สมาชิก 

ไม1ได�เปBน
สมาชิก 

จํานวน ร�อยละ จํานวน ร�อยละ จํานวน ร�อยละ จํานวน ร�อยละ จํานวน ร�อยละ 
ภูมิภาคท่ีตั้งของ
โรงเรียน 

          

กรุงเทพ 51 8.28 43 4.46 94 5.95 62 8.70 45 7.51 
ปริมณฑล 44 7.14 68 7.05 112 7.08 24 3.37 41 6.84 
ภาคเหนือ 117 18.99 254 26.32 371 23.47 102 14.31 123 20.53 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 183 29.71 257 26.63 440 27.83 204 28.61 145 24.21 
ภาคกลาง 71 11.53 145 15.03 216 13.66 198 27.77 122 20.37 
ภาคใต
 150 24.35 198 20.52 348 22.01 123 17.25 123 20.53 

รวม 616 100 965 100 1581 100 713 100 599 100 
            

ประเภทโรงเรียน            
ประถม 60 9.74 121 12.54 181 11.45 132 18.51 136 22.70 
ขยายโอกาส 215 34.90 341 35.34 556 35.17 198 27.77 0 0.00 
มัธยม 341 55.36 503 52.12 844 53.38 383 53.72 463 77.30 

รวม 616 100 965 100 1581 100 713 100 599 100 
            

 
ระดับการศึกษา 

    
  

     

ชั้นประถมศึกษาป ท่ี 4          7 1.14 36 3.73 43 2.72 24 3.37 27 4.51 
ชั้นประถมศึกษาป ท่ี 5          31 5.03 71 7.36 102 6.45 65 9.12 58 9.68 
ชั้นประถมศึกษาป ท่ี 6         85 13.80 108 11.19 193 12.21 116 16.27 51 8.51 
ชั้นมัธยมศึกษาป ท่ี 1           50 8.12 98 10.16 148 9.36 61 8.56 58 9.68 
ชั้นมัธยมศึกษาป ท่ี 2          99 16.07 171 17.72 270 17.08 103 14.45 110 18.36 
ชั้นมัธยมศึกษาป ท่ี 3          135 21.92 154 15.96 289 18.28 93 13.04 106 17.70 
ชั้นมัธยมศึกษาป ท่ี 4 41 6.66 172 17.82 213 13.47 153 21.46 40 6.68 
ชั้นมัธยมศึกษาป ท่ี 5 106 17.21 93 9.64 199 12.59 43 6.03 37 6.18 
ชั้นมัธยมศึกษาป ท่ี 6 62 10.06 62 6.42 124 7.84 55 7.71 112 18.70 

รวม 616 100 965 100 1581 100.00 713 100 599 100 
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จากข
อมูลในตารางท่ี 4.2 สามารถอธิบายได
โดยแผนภูมิแสดงข
อมูลพ้ืนฐานดังต2อไปนี้  

                         ภูมิภาค                                                     ประเภทโรงเรียน 

           

 

ระดับการศึกษา 
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ข�อมูลส1วนตัวของนักเรียนกลุ1มตัวอย1าง 

เม่ือพิจารณาท่ีข
อมูลส2วนตัวของกลุ2มตัวอย2างของนักเรียนโครงการ อย.น
อย พบว2า กลุ2มตัวอย2าง
ส2วนใหญ2เป;นเพศหญิง (ร
อยละ 64.77) มากกว2าเพศชาย (ร
อยละ 35.23)  กลุ2มตัวอย2างส2วนใหญ2มีอายุระหว2าง  
14 -15 ป  และได
ค2าขนมน
อยกว2า 50 บาทต2อวัน (ร
อยละ 57.40) และผู
ปกครองส2วนมาก มีอาชีพ รับจ
าง (ร
อย
ละ 42.70)  รองลงมา คือ เกษตรกร (ร
อยละ 21.10)  และอันดับสามคือ อาชีพค
าขาย (ร
อยละ 19.90)           
ดังตารางต2อไปนี้ 
ตารางท่ี 4.3 ข�อมูลส1วนตัวของนักเรียนกลุ1มตัวอย1าง 

ข�อมูล โรงเรียน  
ท่ีเปBนสมาชิกโครงการ อย.น�อย 

โรงเรียนท่ีไม1ได�
เปBน อย.น�อย 

แกนนํา สมาชิกท่ัวไป รวมนักเรียน
โครงการ อย.

น�อย 

ไม1ได�เปBน
สมาชิก 

ไม1ได�เปBนสมาชิก 

จํานวน ร�อยละ จํานวน ร�อยละ จํานวน ร�อยละ จํานว
น 

ร�อยละ จํานวน ร�อยละ 

เพศ            
ชาย 202 32.79 355 36.79 557 35.23 273 38.29 208 34.72 
หญิง 414 67.21 610 63.21 1024 64.77 440 61.71 391 65.28 

รวม 616 100 965 100 1581 100 713 100 599 100 
 นักเรียนท่ีเข
าร2วมโครงการ อย.น
อย เพศหญิงร
อยละ 64.77 เพศชาย ร
อยละ 35.23 

นักเรียนท่ีไม2ได
เข
าร2วมโครงการ อย.น
อย  เพศหญิงร
อยละ 63.34 เพศชาย ร
อยละ 36.67 
รวมกลุ2มตัวอย2างท้ังหมด แบ2งเป;นเพศหญิงร
อยละ 64.77 เพศชาย ร
อยละ 35.23 

 

อายุ            
9 ป  - - 12 1.24 12 0.76 3 0.42 11 1.84 
10 ป  8 1.30 41 4.25 49 3.10 36 5.05 55 9.18 
11 ป  49 7.95 85 8.81 134 8.48 100 14.03 42 7.01 
12 ป  78 12.66 105 10.88 183 11.57 92 12.90 45 7.51 
13 ป  59 9.58 114 11.81 173 10.94 68 9.54 103 17.20 
14 ป  122 19.81 182 18.86 304 19.23 103 14.45 85 14.19 
15 ป  114 18.51 197 20.41 311 19.67 142 19.92 82 13.69 
16 ป  72 11.69 100 10.36 172 10.88 79 11.08 46 7.68 
17 ป  72 11.69 91 9.43 163 10.31 59 8.27 81 13.52 

18 ป ข้ึนไป 42 6.82 38 3.94 80 5.06 31 4.35 49 8.18 

รวม 616 100 965 100 1581 100 713 100 599 100 
  

กลุ2มตัวอย2างส2วนใหญ2 อายุ 15 ป  ร
อยละ 18.50 รองลงมาคือ อายุ 14 ป  ร
อยละ 17.00 
สอดคล
องกันท้ังท่ี เป;นนักเรียนโครงการ อย.น
อย และนักเรียนท่ัวไป  
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ข�อมูล โรงเรียน  
ท่ีเปBนสมาชิกโครงการ อย.น�อย 

โรงเรียนท่ีไม1ได�
เปBน อย.น�อย 

แกนนํา สมาชิกท่ัวไป รวมนักเรียน
โครงการ อย.

น�อย 

ไม1ได�เปBน
สมาชิก 

ไม1ได�เปBนสมาชิก 

จํานวน ร�อยละ จํานวน ร�อยละ จํานวน ร�อยละ จํานว
น 

ร�อยละ จํานวน ร�อยละ 

 
ค1าอาหาร/ค1าขนม
(ต1อวัน)       

    
  

    

น
อยกว2า 50 บาท  331 53.73 575 59.59 906 57.31 425 59.61 330 55.09 
51-100  บาท  251 40.75 358 37.10 609 38.52 257 36.04 227 37.90 
มากกว2า 100 บาท  34 5.52 32 3.32 66 4.17 31 4.35 42 7.01 

รวม 616 100 965 100 1581 100 713 100 599 100 
  

กลุ2มตัวอย2างได
รับค2าอาหาร/ค2าขนมต2อวัน อยู2ในช2วงน
อยกว2า 50 บาท ร
อยละ 57.40 
รองลงมา คือ 51-100 บาทต2อวัน ร
อยละ 37.80 และ มากกว2า 100 บาทต2อวัน ร
อยละ 4.80 

สอดคล
องกันท้ังท่ีเป;นนักเรียนโครงการ อย.น
อย และนักเรียนท่ัวไป 
 

           
อาชีพผู�ปกครอง           
รับราชการ 76 12.34 88 9.12 164 10.37 75 10.52 49 8.18 
ค
าขาย 112 18.18 191 19.79 303 19.17 127 17.81 147 24.54 
รับจ
าง 262 42.53 421 43.63 683 43.20 297 41.65 254 42.40 
เกษตรกร 132 21.43 207 21.45 339 21.44 164 23.00 107 17.86 
พนักงานบริษัท 26 4.22 34 3.52 60 3.80 35 4.91 28 4.67 
อ่ืน ๆ เช2น แม2บ
าน 8 1.30 24 2.49 32 2.02 15 2.10 14 2.34 

รวม 616 100.00 965 100.00 1581 100.00 713 100.00 599 100.00 
รวม 616 100 965 100 1581 100 713 100 599 100 

  
กลุ2มตัวอย2างส2วนใหญ2ท้ังท่ีเป;นนักเรียนโครงการ อย.น
อย และนักเรียนท่ัวไป มาจากครอบครัว

ท่ีมีอาชีพ รับจ
าง รองลงมา คือ เกษตรกร 
โดย อาชีพผู
ปกครองของกลุ2มตัวอย2าง 3 อันดับแรก คือ อาชีพรับจ
างมากท่ีสุด ร
อยละ 42.70 
รองลงมา คือ อาชีพเกษตรกร ร
อยละ 21.10 และอันดับสามคือ อาชีพค
าขาย ร
อยละ 19.90 

 
จากข
อมูลในตาราง 4.3 สามารถอธิบายเป;นแผนภูมิแสดงข
อมูลส2วนตัวของนักเรียนกลุ2มตัวอย2าง 

ประกอบด
วย เพศ อายุ ค2าขนม และอาชีพผู
ปกครอง สามารถแสดงให
เห็นเป;นแผนภูมิดังต2อไปนี้   
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ค1าอาหาร/ขนม        อาชีพผู�ปกครอง 

   

 

 

  

อายุ 
เพศ 
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ตอนที่ 2  การเปVดรับข1าวสารเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียน 
ในการวิจัยครั้งนี้ทําการเก็บข
อมูลเก่ียวกับการบริโภคผลิตภัณฑ&สุขภาพจากนักเรียนท่ัวไประเทศ 

เพ่ือให
สามารถประเมินประสิทธิภาพการดําเนินโครงการ อย.น
อย ได
อย2างครอบคลุมท้ัง นักเรียนโครงการ              
อย.น
อย โดยตรง และแสดงให
เห็นถึงประสิทธิภาพของโครงการ อย.น
อย ท่ีขยายผลไปสู2นักเรียนกลุ2มท่ีไม2ได
เป;น
สมาชิกด
วย สถานภาพเป;นสมาชิกของโครงการ อย.น
อย (ร
อยละ 54.7)  โดยแบ2งเป;น เป;นสมาชิกระดับแกนนํา 
ร
อยละ 21.30 และเป;นสมาชิกท่ัวไป ร
อยละ 33.40  

การรู�จัก โครงการ อย.น�อย 

โครงการ อย.น
อย เป;นโครงการท่ีได
รับความสนใจ และเป;นท่ีรู
จักของนักเรียนกลุ2มตัวอย2างทุกกลุ2ม
เป;นอย2างดี โดยนอกจากนักเรียนท่ีอยู2ในโครงการ อย.น
อย จะรู
จักโครงการ อย.น
อย ร
อยละ 100 ครบถ
วนแล
ว 
เม่ือพิจารณาท่ีกลุ2มตัวอย2างท่ีไม2ได
เป;นสมาชิกโครงการ อย.น
อย โดยตรง มีผู
ท่ีรู
จักโครงการ อย.น
อยถึง ร
อยละ 
70.88  โดยแบ2งเป;น กลุ2มตัวอย2างท่ีอยู2ในโรงเรียนท่ีเป;นสมาชิกของโครงการ อย.น
อย แม
ไม2ได
เป;นสมาชิกแต2ก็มี
การรู
จักโครงการ อย.น
อย สูงถึงร
อยละ 81.35  และนักเรียนท่ีอยู2ในโรงเรียนท่ีไม2ได
เป;นสมาชิกโครงการ อย.
น
อยมากกว2าครึ่งนึง (ร
อยละ 58.43)  เป;นผู
ท่ีมีการรู
จักโครงการ อย.น
อย  

ตารางท่ี 4.4 การรู�จัก โครงการ อย.น�อย 

 
 
ข�อมูล 

โรงเรียน  
ท่ีเปBนสมาชิกโครงการ อย.น�อย 

โรงเรียนท่ีไม1ได�
เปBนสมาชกิ
โครงการ 
 อย.น�อย 

แกนนํา สมาชิกท่ัวไป รวมนักเรียน
โครงการ อย.น�อย 

ไม1ได�เปBน
สมาชิก 

ไม1ได�เปBนสมาชิก 

จํานวน ร�อยละ จํานวน ร�อยละ จํานวน ร�อยละ จํานวน ร�อยละ จํานวน ร�อยละ 

การรู�จัก โครงการ อย.น�อย 
เคยรู
จัก 616 100.00 965 100.00 1581 100.00 580 81.35 350 58.43 
ไม2เคยรู
จัก 0 0.00 0 0.00 0 0.00 133 18.65 249 41.57 

           
 

รวม 
 

นักเรียนท่ีอยู1ในโครงการ อย.น�อย  
รู�จัก โครงการ อย.น�อย ร�อยละ 100  

นักเรียนท่ีไม1ได�เปBนสมาชิก 
โครงการ อย.น�อย  

รู�จัก โครงการ อย.น�อย  
ร�อยละ 70.88 

 

จากข
อมูลในตารางดังกล2าว สามารถแสดงให
เห็นเป;นแผนภูมิดังต2อไปนี้ 
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ประเด็นท่ีน2าสนใจคือ การท่ีนักเรียนท่ัวไป ท้ังท่ีอยู2ในโรงเรียนท่ีเป;นสมาชิกของโครงการ อย.น
อย  
และนักเรียนท่ีอยู2ในโรงเรียนท่ีไม2ได
เป;นสมาชิกโครงการ อย.น
อย มากกว2าครึ่งนึง มีระดับการรู
จักโครงการ อย.
น
อย สามารถแสดงให
เห็นถึงประสิทธิภาพของโครงการ อย.น
อย ในการสื่อสารความรู
 และพฤติกรรมสุขภาพไป
ยังกลุ2มเป̀าหมายท่ีเป;นนักเรียนท่ัวประเทศได
อย2างต2อเนื่องและมีประสิทธิผล และข
อมูลท่ีเก่ียวกับพฤติกรรม
สุขภาพจึงได
มีการเผยแพร2ไปสู2กลุ2มเป̀าหมายท่ีเป;นสมาชิกโครงการ อย.น
อย และขยายผลไปยังกลุ2มท่ีไม2ได
เป;น
สมาชิกของโครงการ อย.น
อยด
วย 

ช1องทางการเปVดรับข1าวสารเก่ียวกับพฤติกรรมสุขภาพของของนักเรียนโครงการ อย.น�อย 

จากผลการวิจัยพบว2า ในการเป/ดรับข2าวสารเก่ียวกับพฤติกรรมสุขภาพของของนักเรียนโครงการ      
อย.น
อย นั้น นักเรียนมีการได
รับข
อมูลข2าวสารจากช2องทางท่ีหลากหลาย ท้ังสื่อบุคคล สื่อมวลชน สื่อใหม2 และ
สื่อกิจกรรมของโครงการ อย.น
อย  

อย2างไรก็ตาม ในภาพรวม “ครู” เป;นผู
ท่ีให
ข
อมูลข2าวสารเก่ียวกับพฤติกรรมสุขภาพท่ีกลุ2มตัวอย2าง
เป/ดรับมากท่ีสุด  (ค2าเฉลี่ยเท2ากับ 3.52)  รองลงมา คือ “โทรทัศน& (ค2าเฉลี่ยเท2ากับ 3.44) และ “บอร&ดความรู
” 
(ค2าเฉลี่ยเท2ากับ 3.34)  ท้ังกลุ2มท่ีเป;นนักเรียนโครงการ อย.น
อย ตลอดจนนักเรียนท่ัวไปท่ีไม2ได
เป;นสมาชิก
โครงการ อย.น
อย แต2เรียนอยู2ในโรงเรียนท่ีเป;นสมาชิก อย.น
อย  

ในขณะท่ี นักเรียนท่ัวไปในร.ร. ท่ีไม2ได
เป;นสมาชิกโครงการ อย.น
อย มีการเป/ดรับข2าวสารเก่ียวกับ
พฤติกรรมสุขภาพผ2านทาง “โทรทัศน&” มากท่ีสุด (ค2าเฉลี่ยเท2ากับ 3.56) รองลงมา คือ บอร&ดความรู
 (ค2าเฉลี่ย
เท2ากับ 3.49) และ “ครู ” (ค2าเฉลี่ยเท2ากับ 3.44) ตามลําดับ รายละเอียดการเป/ดรับสื่อแต2ละประเภท สามารถ
แสดงได
ดังตารางต2อไปนี้  
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ตารางท่ี 4.5 ช1องทางการเปVดรับข1าวสารเก่ียวกับพฤติกรรมสุขภาพของของนักเรียนโครงการ อย.น�อย 

 
 

ส่ือ 

ร�อยละ  
 

M 

 
 

SD 

 
 

แปลผล 
บ1อย
มาก
ท่ีสุด 

บ1อย
มาก 

 

ปาน
กลาง 

 

น�อย
มาก 

 

น�อย
มาก
ท่ีสุด 

การเปVดรับข1าวสารผ1านสื่อบุคคล 
 ครู  เจ�าหน�าท่ีสาธารณสุขและวิทยากรจากภายนอกโรงเรียน และเพ่ือนใน

โรงเรียนท่ีเปBนสมาชิก อย. น�อย เปBนส่ือบุคคลท่ีมีความสําคัญต1อการ
เปVดรับข1าวสารเก่ียวกับพฤติกรรมสุขภาพ 

  

 

1. เพ่ือนในโรงเรียนท่ีเปBนสมาชิก อย.น�อย 
• แกนนํา อย.น
อย   20.80 23.70 35.60 11.90 8.10 3.37 1.17 ปานกลาง 

• สมาชิก อย.น
อย  14.90 22.00 41.50 11.60 10.10 3.20 1.14 ปานกลาง 

• นักเรียนท่ัวไปใน ร.ร. อย.น
อย  11.20 16.70 41.80 16.80 13.50 2.95 1.15 ปานกลาง 

• นักเรียนท่ัวไปใน ร.ร. ท่ีไม2ได
เป;น อย.น
อย 11.90 13.70 30.20 16.40 27.90 2.65 1.33 ปานกลาง 

       รวม 14.60 19.30 38.00 13.90 14.20 3.04 1.20 ปานกลาง 

         
2. เพ่ือนท่ีไม1ได�เปBนสมาชิก อย.น�อย 
• แกนนํา อย.น
อย   11.00 18.50 35.70 22.60 12.20 2.94 1.16 ปานกลาง 

• สมาชิก อย.น
อย  9.80 18.00 36.50 23.00 12.60 2.89 1.14 ปานกลาง 

• นักเรียนท่ัวไปใน ร.ร. อย.น
อย  13.70 18.20 34.50 20.20 13.30 2.99 1.21 ปานกลาง 

• นักเรียนท่ัวไปใน ร.ร. ท่ีไม2ได
เป;น อย.น
อย 17.00 19.00 28.20 17.50 18.20 2.99 1.33 ปานกลาง 

       รวม 12.50 18.40 34.10 21.10 13.90 2.95 1.21 ปานกลาง 

         
3. ครู 
• แกนนํา อย.น
อย   27.80 26.90 28.70 10.90 5.70 3.60 1.16 มาก 
• สมาชิก อย.น
อย  29.10 26.50 26.90 11.00 6.40 3.61 1.19 มาก 

• นักเรียนท่ัวไปใน ร.ร. อย.น
อย  18.20 29.00 35.20 10.90 6.60 3.41 1.11 มาก 

• นักเรียนท่ัวไปใน ร.ร. ท่ีไม2ได
เป;น อย.น
อย 26.40 20.40 33.40 10.50 9.30 3.44 1.24 มาก 

       รวม 25.60 26.00 30.70 10.90 6.90 3.52 1.18 มาก 

         
4. เจ�าหน�าท่ีสาธารณสุข และวิทยากรจากภายนอกโรงเรียน 
• แกนนํา อย.น
อย   13.60 29.50 34.30 17.50 5.00 3.29 1.06 ปานกลาง 

• สมาชิก อย.น
อย  12.30 30.10 34.90 17.20 5.50 3.27 1.06 ปานกลาง 

• นักเรียนท่ัวไปใน ร.ร. อย.น
อย  11.20 27.30 36.90 17.00 7.60 3.18 1.08 ปานกลาง 

• นักเรียนท่ัวไปใน ร.ร. ท่ีไม2ได
เป;น อย.น
อย 14.70 25.40 34.70 17.70 7.50 3.22 1.13 ปานกลาง 

       รวม 12.80 28.30 35.20 17.30 6.30 3.24 1.08 ปานกลาง 
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ส่ือ 

ร�อยละ  
 

M 

 
 

SD 

 
 

แปลผล 
บ1อย
มาก
ท่ีสุด 

บ1อย
มาก 

 

ปาน
กลาง 

 

น�อย
มาก 

 

น�อย
มาก
ท่ีสุด 

         
การเปVดรับข1าวสารผ1านสื่อกิจกรรมเผยแพร1โครงการ อย.น�อย 

  บอร6ดความรู� และ การประกาศหน�าเสาธง เปBนกิจกรรมในโรงเรียนท่ีมี
ความสําคัญต1อการเปVดรับข1าวสารเก่ียวกับพฤติกรรมสุขภาพ 

  

5. บอร6ดความรู� 
• แกนนํา อย.น
อย   13.00 31.50 35.20 15.70 4.50 3.33 1.03 ปานกลาง 

• สมาชิก อย.น
อย  12.60 29.60 37.40 15.20 5.10 3.30 1.04 ปานกลาง 

• นักเรียนท่ัวไปใน ร.ร. อย.น
อย  9.50 29.70 41.00 14.60 5.20 3.24 0.99 ปานกลาง 

• นักเรียนท่ัวไปใน ร.ร. ท่ีไม2ได
เป;น อย.น
อย 22.70 23.90 37.40 12.20 3.80 3.49 1.09 มาก 
       รวม 14.00 28.90 37.80 14.60 4.70 3.34 1.04 ปานกลาง 
 
6. เสียงตามสาย 
• แกนนํา อย.น
อย   10.70 26.80 36.20 17.20 9.10 3.13 1.10 ปานกลาง 

• สมาชิก อย.น
อย  11.60 28.20 32.80 17.20 10.20 3.14 1.14 ปานกลาง 

• นักเรียนท่ัวไปใน ร.ร. อย.น
อย  10.20 25.70 32.30 20.20 11.60 3.03 1.16 ปานกลาง 

• นักเรียนท่ัวไปใน ร.ร. ท่ีไม2ได
เป;น อย.น
อย 17.50 23.40 28.70 18.50 11.90 3.16 1.25 ปานกลาง 

       รวม 12.30 26.30 32.60 18.20 10.60 3.12 1.16 ปานกลาง 

 
7. การประกาศหน�าเสาธง 
• แกนนํา อย.น
อย   14.40 22.20 36.90 19.00 7.50 3.17 1.12 ปานกลาง 

• สมาชิก อย.น
อย  15.20 24.60 33.70 19.10 7.50 3.21 1.14 ปานกลาง 

• นักเรียนท่ัวไปใน ร.ร. อย.น
อย  12.20 19.60 39.00 18.20 10.90 3.04 1.14 ปานกลาง 

• นักเรียนท่ัวไปใน ร.ร. ท่ีไม2ได
เป;น อย.น
อย 20.20 23.50 28.00 18.50 9.70 3.26 1.25 ปานกลาง 

       รวม 15.30 22.60 34.50 18.70 8.80 3.17 1.16 ปานกลาง 

         
8. กิจกรรมการแสดงในเรียน 
• แกนนํา อย.น
อย   9.10 22.60 36.70 25.30 6.30 3.03 1.05 ปานกลาง 

• สมาชิก อย.น
อย  8.70 23.10 39.00 20.60 8.60 3.03 1.06 ปานกลาง 

• นักเรียนท่ัวไปใน ร.ร. อย.น
อย  8.80 20.60 41.90 18.50 10.10 3.00 1.07 ปานกลาง 

• นักเรียนท่ัวไปใน ร.ร. ท่ีไม2ได
เป;น อย.น
อย 14.20 24.70 31.90 20.20 9.00 3.15 1.17 ปานกลาง 

       รวม 10.00 22.70 37.70 21.00 8.60 3.05 1.09 ปานกลาง 
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ส่ือ 

ร�อยละ  
 

M 

 
 

SD 

 
 

แปลผล 
บ1อย
มาก
ท่ีสุด 

บ1อย
มาก 

 

ปาน
กลาง 

 

น�อย
มาก 

 

น�อย
มาก
ท่ีสุด 

9. รายการโทรทัศน6วงจรปVดในโรงเรียน 
• แกนนํา อย.น
อย   7.30 14.30 33.10 26.30 19.00 2.65 1.16 ปานกลาง 

• สมาชิก อย.น
อย  6.80 15.60 33.50 26.60 17.40 2.68 1.14 ปานกลาง 

• นักเรียนท่ัวไปใน ร.ร. อย.น
อย  7.30 17.30 30.30 25.50 19.60 2.67 1.18 ปานกลาง 

• นักเรียนท่ัวไปใน ร.ร. ท่ีไม2ได
เป;น อย.น
อย 17.70 15.50 29.50 22.70 20.50 2.75 1.27 ปานกลาง 

       รวม 8.10 15.70 31.80 25.50 18.90 2.69 1.19 ปานกลาง 

         
10. การเดินรณรงค6 
• แกนนํา อย.น
อย   14.10 23.50 40.70 14.60 7.00 3.23 1.08 ปานกลาง 

• สมาชิก อย.น
อย  12.50 22.30 40.80 18.30 6.00 3.17 1.06 ปานกลาง 

• นักเรียนท่ัวไปใน ร.ร. อย.น
อย  8.80 21.70 44.30 18.00 7.20 3.07 1.02 ปานกลาง 

• นักเรียนท่ัวไปใน ร.ร. ท่ีไม2ได
เป;น อย.น
อย 15.00 23.20 29.70 22.00 10.00 3.11 1.20 ปานกลาง 

       รวม 12.50 22.60 39.40 18.20 7.30 3.15 1.09 ปานกลาง 

         
11. แผ1นพับเก่ียวกับความปลอดภัยด�านอาหาร 
• แกนนํา อย.น
อย   15.90 29.70 31.30 17.70 5.40 3.33 1.10 ปานกลาง 

• สมาชิก อย.น
อย  13.90 26.40 37.30 16.50 5.90 3.26 1.07 ปานกลาง 

• นักเรียนท่ัวไปใน ร.ร. อย.น
อย  11.20 23.80 41.20 17.30 6.50 3.16 1.05 ปานกลาง 

• นักเรียนท่ัวไปใน ร.ร. ท่ีไม2ได
เป;น อย.น
อย 17.90 27.90 32.60 16.50 5.20 3.37 1.11 ปานกลาง 

       รวม 14.50 26.80 36.00 16.90 5.80 3.28 1.08 ปานกลาง 

การเปVดรับข1าวสารผ1านสื่อใหม1 และสื่อออนไลน6 
   ยูทูป เฟซบุwก และเว็บไซต6ท่ัวไป เปBนส่ือท่ีกลุ1มนักเรียนได�รับข�อมูล

เก่ียวกับสุขภาพ  
ส่ือเว็บไซต6 อย.น�อย และอย.Smart application ยังไม1นําไปสู1การเปVดรับ

ข1าวสารของกลุ1มนักเรียนได�เท1าส่ือใหม1 หรือส่ือออนไลน6อ่ืนๆ 

  

         
12. เฟซบุwก Facebook 
• แกนนํา อย.น
อย   20.60 24.70 27.60 15.90 11.20 3.28 1.27 ปานกลาง 

• สมาชิก อย.น
อย  22.10 25.00 27.50 14.30 11.20 3.32 1.27 ปานกลาง 

• นักเรียนท่ัวไปใน ร.ร. อย.น
อย  19.10 22.20 31.80 16.30 10.70 3.23 1.23 ปานกลาง 

• นักเรียนท่ัวไปใน ร.ร. ท่ีไม2ได
เป;น อย.น
อย 22.20 25.20 25.00 14.40 14.20 3.25 1.32 ปานกลาง 

       รวม 20.80 24.30 28.10 15.10 11.70 3.27 1.27 ปานกลาง 
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ส่ือ 

ร�อยละ  
 

M 

 
 

SD 

 
 

แปลผล 
บ1อย
มาก
ท่ีสุด 

บ1อย
มาก 

 

ปาน
กลาง 

 

น�อย
มาก 

 

น�อย
มาก
ท่ีสุด 

13. ยูทูป YouTube 
• แกนนํา อย.น
อย   21.90 25.00 28.70 13.30 11.00 3.33 1.26 ปานกลาง 

• สมาชิก อย.น
อย  23.70 22.10 30.70 13.50 10.10 3.36 1.26 ปานกลาง 

• นักเรียนท่ัวไปใน ร.ร. อย.น
อย  19.40 22.20 34.90 14.40 9.10 3.28 1.19 ปานกลาง 

• นักเรียนท่ัวไปใน ร.ร. ท่ีไม2ได
เป;น อย.น
อย 22.00 26.70 24.40 14.20 12.70 3.31 1.31 ปานกลาง 

       รวม 21.90 23.70 30.00 13.80 10.60 3.32 1.26 ปานกลาง 

         
14. อย. Smart application 
• แกนนํา อย.น
อย   9.60 21.90 32.80 22.20 13.50 2.92 1.17 ปานกลาง 

• สมาชิก อย.น
อย  11.80 21.30 32.60 20.80 13.40 2.97 1.20 ปานกลาง 

• นักเรียนท่ัวไปใน ร.ร. อย.น
อย  10.40 16.50 34.10 23.70 15.30 2.83 1.18 ปานกลาง 

• นักเรียนท่ัวไปใน ร.ร. ท่ีไม2ได
เป;น อย.น
อย 10.40 17.90 26.90 23.90 21.00 2.73 1.23 ปานกลาง 

       รวม 10.70 19.60 31.80 22.50 15.50 2.86 1.20 ปานกลาง 

         
15. เว็บไซต6 อย. น�อย 
• แกนนํา อย.น
อย   14.80 21.10 31.00 20.80 12.30 3.05 1.23 ปานกลาง 

• สมาชิก อย.น
อย  15.90 19.70 31.30 21.10 12.00 3.06 1.23 ปานกลาง 

• นักเรียนท่ัวไปใน ร.ร. อย.น
อย  12.10 16.80 34.10 21.20 15.80 2.88 1.22 ปานกลาง 

• นักเรียนท่ัวไปใน ร.ร. ท่ีไม2ได
เป;น อย.น
อย 11.90 20.90 24.90 18.40 24.00 2.78 1.34 ปานกลาง 

       รวม 13.90 19.50 30.60 20.50 15.50 2.94 1.25 ปานกลาง 

 
 

        

16. เว็บไซต6ท่ัวไป 
• แกนนํา อย.น
อย   17.20 25.00 31.50 15.90 10.40 3.23 1.21 ปานกลาง 

• สมาชิก อย.น
อย  17.10 21.80 33.10 19.20 8.90 3.19 1.19 ปานกลาง 

• นักเรียนท่ัวไปใน ร.ร. อย.น
อย  12.50 24.50 35.20 17.80 10.00 3.12 1.14 ปานกลาง 

• นักเรียนท่ัวไปใน ร.ร. ท่ีไม2ได
เป;น อย.น
อย 18.20 23.70 27.90 18.40 11.90 3.18 1.26 ปานกลาง 

       รวม 16.20 23.50 32.20 18.00 10.10 3.18 1.20 ปานกลาง 

 
 

        

การเปVดรับข1าวสารผ1านสื่อมวลชน 
   โทรทัศน6เปBนส่ือมวลชนหลัก ท่ีจะสามารถนําเสนอข1าวสารเก่ียวกับ

พฤติกรรมสุขภาพไปยังกลุ1มนักเรียนได�  
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ส่ือ 

ร�อยละ  
 

M 

 
 

SD 

 
 

แปลผล 
บ1อย
มาก
ท่ีสุด 

บ1อย
มาก 

 

ปาน
กลาง 

 

น�อย
มาก 

 

น�อย
มาก
ท่ีสุด 

         
17. โทรทัศน6 
• แกนนํา อย.น
อย   21.10 25.00 34.60 13.00 6.30 3.42 1.14 มาก 
• สมาชิก อย.น
อย  18.80 26.90 35.40 13.10 5.80 3.40 1.11 ปานกลาง 

• นักเรียนท่ัวไปใน ร.ร. อย.น
อย  16.80 27.30 36.50 13.60 5.80 3.36 1.09 ปานกลาง 

• นักเรียนท่ัวไปใน ร.ร. ท่ีไม2ได
เป;น อย.น
อย 25.50 28.20 27.90 13.50 4.80 3.56 1.15 มาก 

       รวม 20.20 26.90 33.90 13.30 5.70 3.44 1.12 มาก 

 
 

        

18. วิทยุ 
• แกนนํา อย.น
อย   10.20 22.10 33.10 24.70 9.90 2.98 1.13 ปานกลาง 

• สมาชิก อย.น
อย  9.10 23.50 33.60 24.00 9.70 2.98 1.11 ปานกลาง 

• นักเรียนท่ัวไปใน ร.ร. อย.น
อย  9.50 19.60 33.50 21.50 15.80 2.86 1.19 ปานกลาง 

• นักเรียนท่ัวไปใน ร.ร. ท่ีไม2ได
เป;น อย.น
อย 16.40 23.90 30.40 19.90 9.50 3.18 1.20 ปานกลาง 

       รวม 11.00 22.30 32.80 22.70 11.20 3.00 1.16 ปานกลาง 

         
19. หนังสือพิมพ6 
• แกนนํา อย.น
อย   12.50 19.20 40.90 20.30 7.10 3.10 1.08 ปานกลาง 

• สมาชิก อย.น
อย  8.90 22.00 41.50 19.60 8.10 3.04 1.05 ปานกลาง 

• นักเรียนท่ัวไปใน ร.ร. อย.น
อย  10.80 22.00 37.70 18.10 11.40 3.03 1.14 ปานกลาง 

• นักเรียนท่ัวไปใน ร.ร. ท่ีไม2ได
เป;น อย.น
อย 13.90 27.50 33.60 17.40 7.70 3.23 1.12 ปานกลาง 

       รวม 11.20 22.50 38.80 18.90 8.60 3.10 1.10 ปานกลาง 

 
20. วิทยุชุมชน 
• แกนนํา อย.น
อย   6.30 18.50 33.30 27.60 14.30 2.75 1.11 ปานกลาง 

• สมาชิก อย.น
อย  6.20 17.10 31.00 28.40 17.30 2.67 1.13 ปานกลาง 

• นักเรียนท่ัวไปใน ร.ร. อย.น
อย  8.80 16.70 31.10 27.60 15.70 2.75 1.17 ปานกลาง 

• นักเรียนท่ัวไปใน ร.ร. ท่ีไม2ได
เป;น อย.น
อย 10.40 19.00 32.90 23.50 14.20 2.88 1.18 ปานกลาง 

       รวม 7.70 17.70 31.90 27.00 15.60 2.76 1.15 ปานกลาง 

 

ภาพรวมของช2องทางการเป/ดรับข2าวสารเก่ียวกับพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียนโครงการ อย.น
อย 
สามารถแสดงให
เห็นเป;นแผนภูมิดังต2อไปนี้ 
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ตารางท่ี 4.6 ปริมาณการได�รับข�อมูลของ อย. เก่ียวกับความปลอดภัยในการบริโภคผลิตภัณฑ6สุขภาพของนักเรียน 

 

ส่ือ 

ร�อยละ  

M 

 

SD 

 

แปลผล ทุกวัน    อย1างน�อย
สัปดาห6ละ

ครั้ง 

อย1างน�อย
เดือนละ

ครั้ง 

หลายๆ 
เดือนครั้ง          

แทบ 

ไม1เคยเลย 

• แกนนํา อย.น
อย 19.20 41.70 25.00 12.00 2.10 2.36 0.99 น
อย 
• สมาชิก อย.น
อย 15.40 45.70 22.30 13.00 3.60 2.44 1.02 น
อย 
• นักเรียนท่ัวไปใน ร.ร. อย.น
อย 16.70 34.80 21.20 18.20 9.10 2.68 1.21 ปานกลาง 
• นักเรียนท่ัวไปใน ร.ร.

ท่ีไม2ได
เป;น อย.น
อย  
19.90 35.20 21.90 13.50 9.50 2.58 1.22 น
อย 

จากตารางท่ี 4.6 แสดงปริมาณการได
รับข
อมูลของ อย. เก่ียวกับความปลอดภัยในการบริโภคผลิตภัณฑ&
สุขภาพของนักเรียน พบว2า นักเรียนท่ัวไปใน ร.ร. อย.น
อย มีปริมาณการได
รับข
อมูลมากท่ีสุด มีค2าเฉลี่ยเท2ากับ 
2.68 รองลงมา ได
แก2 นักเรียนท่ัวไปในร.ร.ท่ีไม2ได
เป;น อย.น
อย มีค2าเฉลี่ยเท2ากับ 2.58 สมาชิก อย.น
อย มี
ค2าเฉลี่ยเท2ากับ 2.44 และแกนนํา อย.น
อย มีค2าเฉลี่ยเท2ากับ 2.36 ซ่ึงแสดงว2ามีการได
รับข
อมูลอยู2ในระดับน
อย
ตามลําดับ   

 
ตอนที่ 3 ความรู�ความเข�าใจเกี่ยวกับการบริโภคและเลือกซื้อผลิตภัณฑ6สุขภาพ  
3.1 ความรู�ความเข�าใจเกี่ยวกับความหมายของคําว1า “ผลิตภัณฑ6สุขภาพ” 

จากผลการวิจัย ความรู
ความเข
าใจเก่ียวกับการบริโภคผลิตภัณฑ&สุขภาพของนักเรียน ในแง2ของ
ความหมาย และขอบเขตของคําว2า “ผลิตภัณฑ6สุขภาพ” พบว2า นักเรียนกลุ2มตัวอย2างท่ีเป;นนักเรียนโครงการ      
อย.น
อย มีความเข
าใจในความหมายของคําว2า “ผลิตภัณฑ&สุขภาพ” (ร
อยละ 81.40) โดยนักเรียนท่ีเป;นแกนนํา 
อย.น
อย มีความเข
าใจในความหมายของคําว2า “ผลิตภัณฑ&สุขภาพ”  สูงกว2า นักเรียนท่ีเป;นสมาชิก อย.น
อย         
(ร
อยละ 90.60 และ ร
อยละ 76 ตามลําดับ) ในขณะท่ีนักเรียนท่ัวไปท่ีไม2ได
เป;น อย.น
อย มีความเข
าใจใน
ความหมายของคําว2า “ผลิตภัณฑ&สุขภาพ” (ร
อยละ 64.10)  

ตารางท่ี 4.7 ภาพรวมความรู�เก่ียวกับความหมายของคําว1า “ผลิตภัณฑ6สุขภาพ” 

ความรู�เก่ียวกับความหมายของผลิตภัณฑ6
สุขภาพ 

มีความรู� ไม1มีความรู� 
จํานวน ร�อยละ จํานวน ร�อยละ 

• แกนนํา อย.น
อย   558 90.60 58 9.40 
• สมาชิก อย.น
อย  729 76.00 236 24.00 

รวมนักเรียนโครงการ อย.น�อย 1287 81.40 294 18.60 
• นักเรียนท่ัวไปใน ร.ร. อย.น
อย  458 64.20 255 35.80 
• นักเรียนท่ัวไปใน ร.ร. ไม2ได
เป;น อย.น
อย  383 63.90 216 36.10 

รวมนักเรียนท่ัวไป 841 64.10 471 35.90 
รวมนักเรียน 4 กลุ1ม 2132.00 73.70 761.00 26.30 
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เม่ือพิจารณาในกลุ2มของนักเรียนท่ีมีความเข
าใจเก่ียวกับความหมายของผลิตภัณฑ&สุขภาพ ตามท่ี
กําหนดไว
ในกรอบการวิจัยครั้งนี้ ว2า “ผลิตภัณฑ6สุขภาพ หมายถึง ผลิตภัณฑ6 อาหาร ยา และเครื่องสําอาง” 
พบว2า นักเรียนท่ีมีความเข
าใจเก่ียวกับความหมายของผลิตภัณฑ&สุขภาพ ส2วนใหญ2สามารถบอกความหมาย        
และสามารถยกตัวอย2างของผลิตภัณฑ&สุขภาพได
ด
วย โดยในกลุ2มแกนนํา อย.น
อย เป;นผู
 ท่ีสามารถบอก
ความหมายได
สูงท่ีสุด แบ2งเป;นผู
ท่ีสามารถบอกความหมายและยกตัวอย2างท่ีเก่ียวข
องได
 ร
อยละ 63 รองลงมา
คือสามารถบอกความหมายได
ครบถ
วน และสามารถบอกความหมายได
 แต2อธิบายไม2ครบถ
วน ร
อยละ 16.4 
และ 11.2 ตามลําดับ ในขณะท่ีกลุ2มอ่ืน ๆ ได
แก2 กลุ2ม สมาชิก อย.น
อย และกลุ2มท่ีไม2ได
เป;นสมาชิก อย.น
อย 
สามารถบอกความหมายได
เช2นกัน แต2ในสัดส2วนท่ีน
อยลงตามลําดับ  

สามารถแสดงให
เห็นเป;นแผนภูมิดังต2อไปนี้ 
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ตารางท่ี 4.8 ความรู�เก่ียวกับความหมายของผลิตภัณฑ6สุขภาพ 

ความรู�เก่ียวกับความหมายของผลิตภัณฑ6สุขภาพ จํานวน ร�อยละ 
   

นักเรียนแกนนํา อย.น�อย   
• สามารถบอกความหมายและยกตัวอย2างท่ีเก่ียวข
องได
 388 69.00 
• สามารถบอกความหมายได
ครบถ
วน 101 18.28 
• สามารถบอกความหมายได
 แต2อธิบายไม2ครบถ
วน 99 12.72 

รวม 558 100.00 
   

นักเรียนสมาชิก อย.น�อย   
• สามารถบอกความหมายและยกตัวอย2างท่ีเก่ียวข
องได
 434 59.53 
• สามารถบอกความหมายได
ครบถ
วน 133 17.97 
• สามารถบอกความหมายได
 แต2อธิบายไม2ครบถ
วน 166 22.50 

รวม 729 100.00 
   

นักเรียนท่ัวไปใน ร.ร. อย.น�อย   
• สามารถบอกความหมายและยกตัวอย2างท่ีเก่ียวข
องได
 257 56.11 
• สามารถบอกความหมายได
ครบถ
วน 66 14.41 
• สามารถบอกความหมายได
 แต2อธิบายไม2ครบถ
วน 135 29.48 

รวม 458 100.00 
   

นักเรียนท่ัวไปใน ร.ร. ไม1ได�เปBน อย.น�อย   
• สามารถบอกความหมายและยกตัวอย2างท่ีเก่ียวข
องได
 162 42.30 
• สามารถบอกความหมายได
ครบถ
วน 4 1.04 
• สามารถบอกความหมายได
 แต2อธิบายไม2ครบถ
วน 217 56.66 

รวม 383 100.00 
 

ภาพรวมของนักเรียนท่ีมีความรู
เก่ียวกับความหมายของผลิตภัณฑ&สุขภาพ แสดงให
เห็นเป;นแผนภูมิ
ดังต2อไปนี้  
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3.2 ความรู�ความเข�าใจเกี่ยวกับการบริโภคและเลือกซื้อผลิตภัณฑ6สุขภาพของนักเรียน 

ผลการวิจัยในด
านความรู
ความเข
าใจเก่ียวกับการบริโภคและเลือกซ้ือผลิตภัณฑ&สุขภาพของ
นักเรียนในภาพรวม ในการวิจัยครั้งนี้ ได
กําหนดให
 ผู
ท่ีมีความรู
ความเข
าใจเก่ียวกับการบริโภคและเลือกซ้ือ
ผลิตภัณฑ&สุขภาพ หมายถึง ผู
ท่ีมีความรู
ความเข
าใจเก่ียวกับการบริโภคและเลือกซ้ือผลิตภัณฑ&สุขภาพอย2าง
ถูกต
องร
อยละ 75 หรือตอบคําถามได
ถูกต
องอย2างน
อย 8 ข
อ จากจํานวนข
อทดสอบ 10 ข
อ ในการตอบ
แบบทดสอบความรู
ความเข
าใจเก่ียวกับการบริโภคและเลือกซ้ือผลิตภัณฑ&สุขภาพของทุกหมวด ได
แก2 หมวด
อาหาร หมวดยา และหมวดเครื่องสําอาง 

 
ผลการวิจัยพบว2า กลุ2มนักเรียนโครงการ อย.น
อย มีความรู
ท่ีถูกต
องผ2านเกณฑ&ดังกล2าว ร
อยละ 

78.31แบ2งเป;น กลุ2มนักเรียนแกนนํา อย.น
อย มีความรู
ผ2านเกณฑ& ร
อยละ 79.55 รองลงมาคือ กลุ2มสมาชิก อย.
น
อย     ร
อยละ 77.51 ในขณะท่ีนักเรียนท่ัวไปท่ีไม2ได
เป;นสมาชิกจะมีความรู
ความเข
าใจผ2านเกณฑ&น
อยกว2า คือ 
ร
อยละ 76.68 และภาพรวมของนักเรียนทุกกลุ2มมีการผ2านเกณฑ&ความรู
ร
อยละ 77.57 ดังแสดงในตารางต2อไปนี้  

 
ตารางท่ี 4.9 ภาพรวมความรู�เก่ียวกับความปลอดภัยในการบริโภคผลิตภัณฑ6สุขภาพ 

 
ความรู�เก่ียวกับความปลอดภัยในการบริโภค

ผลิตภัณฑ6สุขภาพ 

จํานวน 
นักเรียนท่ีมี
ความรู�ท่ี     
ถูกต�อง 

ร�อยละของ
นักเรียนท่ีมี
ความรู�ท่ี     
ถูกต�อง  

 
X2 

 
Sig 

• แกนนํา อย.น
อย  (H) 490 79.55 68.68 0.00 

• สมาชิก อย.น
อย (M) 748 77.51 

รวมนักเรียนโครงการ อย.น�อย 1238 78.31 

• นักเรียนท่ัวไปใน ร.ร. อย.น
อย (N) 558 78.26 

• นักเรียนท่ัวไปในร.ร.ท่ีไม2ได
เป;น อย.น
อย (O) 448 74.79 

รวมนักเรียนท่ัวไป 1006 76.68 

รวมนักเรียนท้ัง 4 กลุ1ม 2244 77.57 

 
ภาพรวมความรู
เก่ียวกับความปลอดภัยในการบริโภคผลิตภัณฑ&สุขภาพ สามารถแสดงให
เห็นเป;น

แผนภูมิดังต2อไปนี้ 
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ท้ังนี้สามารถพิจารณาผลการประเมินความรู
ความเข
าใจเก่ียวกับการบริโภคและเลือกซ้ือผลิตภัณฑ&
สุขภาพของนักเรียน ในแต2ละหมวดความรู
 3 หมวด โดยมีวิธีการคํานวนจากเกณฑ&ความรู
ท่ีกําหนดไว
ในกรอบ    
การวิจัย คือมีความรู
ร
อยละ 75 ของแต2ละหมวด ดังนี้ 

• ความรู
เก่ียวกับความปลอดภัยในการบริโภคด
านการเลือกซ้ือ/บริโภค “อาหาร”  หมายถึง ผู
มี
ความรู
ท่ีถูกต
องในประเด็นเก่ียวกับความปลอดภัยในการบริโภคด
านการเลือกซ้ือ/บริโภคอาหาร 
โดยคิดเป;นร
อยละ 75 หรือตอบถูกต
องอย2างน
อย 3 ใน 4 ข
อ จากข
อทดสอบความรู
ความเข
าใจ
เก่ียวกับการบริโภคและเลือกซ้ือผลิตภัณฑ&สุขภาพของหมวดอาหาร (แบบทดสอบความรู
ข
อท่ี 1-4) 

• ความรู
เก่ียวกับความปลอดภัยในการบริโภคด
านการเลือกซ้ือ/บริโภคผลิตภัณฑ& “ยา”  หมายถึง            
ผู
มีความรู
ท่ีถูกต
องในประเด็นเก่ียวกับความปลอดภัยในการบริโภคด
านการเลือกซ้ือ/บริโภคยา       
โดยคิดเป;นร
อยละ 75 หรือตอบถูกต
องอย2างน
อย 2 ใน 3 ข
อ จากข
อทดสอบความรู
ความเข
าใจ
เก่ียวกับการบริโภคและเลือกซ้ือผลิตภัณฑ&สุขภาพของหมวดยา (แบบทดสอบความรู
ข
อท่ี 5-7) 

• ความรู
เก่ียวกับความปลอดภัยในการบริโภคด
านการเลือกซ้ือ/บริโภคผลิตภัณฑ& “เครื่องสําอาง”  
หมายถึง ผู
มีความรู
ท่ีถูกต
องในประเด็นเก่ียวกับความปลอดภัยในการบริโภคด
านการเลือกซ้ือ/
บริโภคเครื่องสําอาง โดยคิดเป;นร
อยละ 75 หรือตอบถูกต
องอย2างน
อย 2 ใน 3 ข
อ จากข
อทดสอบ
ความรู
ความเข
าใจเก่ียวกับการบริโภคและเลือกซ้ือผลิตภัณฑ&สุขภาพของหมวดเครื่องสําอาง 
(แบบทดสอบความรู
ข
อท่ี 8-10) 
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เม่ือทําการเปรียบเทียบระหว2างนักเรียนโครงการ อย.น
อย และนักเรียนท่ัวไป ดังตารางท่ี 4.10 
พบว2า นักเรียนโครงการ อย.น
อย มีจํานวนนักเรียนท่ีมีความรู
ท่ีถูกต
องเป;นจํานวนสูงกว2า นักเรียนท่ัวไป                     
ท้ังในความรู
ในหมวดการเลือกซ้ือ/บริโภคผลิตภัณฑ&อาหาร ยา และ เครื่องสําอาง  ดังนี้ 

• ความรู
เก่ียวกับความปลอดภัยในการบริโภคผลิตภัณฑ&สุขภาพ “อาหาร” พบว2า นักเรียนโครงการ 
อย.น
อย มีความรู
ท่ีถูกต
องเก่ียวกับการเลือกซ้ือ/บริโภคผลิตภัณฑ&สุขภาพ “อาหาร” ร
อยละ 
87.35 โดยท่ีกลุ2มแกนนํา อย.น
อยมีความรู
ท่ีถูกต
องในการเลือกซ้ือ/บริโภค สูงกว2าสมาชิกท่ัวไป
ร
อยละ  (คิดเป;น ร
อยละ 88.15 และ ร
อยละ 86.84 ตามลําดับ) ในขณะท่ีนักเรียนท่ัวไปใน
โรงเรียนท่ีไม2ได
เป;นสมาชิกของโครงการ อย.น
อยมีระดับความรู
ท่ีถูกต
องเป;นจํานวนน
อยท่ีสุด (ร
อย
ละ 74.01) 

• ความรู
เก่ียวกับความปลอดภัยในการบริโภคผลิตภัณฑ&สุขภาพ “ยา” พบว2า นักเรียนโครงการ           
อย.น
อย มีความรู
ท่ีถูกต
องเก่ียวกับการเลือกซ้ือ/บริโภคผลิตภัณฑ&สุขภาพ “ยา” ร
อยละ 68.69               
โดยท่ีกลุ2มแกนนํา อย.น
อยมีความรู
ท่ีถูกต
องในการเลือกซ้ือ/บริโภค สูงกว2าสมาชิกท่ัวไปร
อยละ     
(คิดเป;น ร
อยละ 71.59 และ ร
อยละ 66.84 ตามลําดับ) ในขณะท่ีนักเรียนท่ัวไปท่ีไม2ได
เป;นสมาชิก
ของโครงการ อย.น
อยมีระดับความรู
ท่ีถูกต
อง (ร
อยละ 63.64) 

• ความรู
เก่ียวกับความปลอดภัยในการบริโภคผลิตภัณฑ&สุขภาพ “เครื่องสําอาง” พบว2า นักเรียน
โครงการ อย.น
 อย มีความรู
 ท่ี ถูกต
 องเก่ียวกับการเลือก ซ้ือ/บริโภคผลิตภัณฑ& สุ ขภาพ 
“เครื่องสําอาง” ร
อยละ 92.85 โดยท่ีกลุ2มแกนนํา อย.น
อยมีความรู
ท่ีถูกต
องในการเลือกซ้ือ/
บริโภค สูงกว2าสมาชิกท่ัวไปน
อยละ (คิดเป;น ร
อยละ 94.32 และ ร
อยละ 91.92 ตามลําดับ) 
ในขณะท่ีนักเรียนท่ัวไปท่ีไม2ได
เป;นสมาชิกของโครงการ อย.น
อยมีระดับความรู
ท่ีถูกต
องร
อยละ 
62.68) 
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ตารางท่ี 4.10 การเปรียบเทียบความแตกต1างระหว1างความรู�เก่ียวกับความปลอดภัยในการบริโภคผลิตภัณฑ6สุขภาพ
ของนักเรียนโครงการ อย.น�อย และนักเรียนท่ัวไป (จํานวนและร�อยละ) 

ข�อความรู�เก่ียวกับความปลอดภัยในการบริโภค
ผลิตภัณฑ6สุขภาพ 

 

จํานวน
นักเรียนท่ี
มีความรู�ท่ี
ถูกต�อง 

ร�อยละของ
นักเรียนท่ีมี
ความรู�ท่ี     
ถูกต�อง  

 
X2 

 
Sig 

การเลือกซ้ือ/บริโภคอาหาร      
• แกนนํา อย.น
อย  (H) 543 88.15 1.57 0.00 
• สมาชิก อย.น
อย (M) 838 86.84 

รวมนักเรียนโครงการ อย. น
อย 1381 87.35 

• นักเรียนท่ัวไปใน ร.ร. อย.น
อย (N) 579 81.21 

• นักเรียนท่ัวไปใน ร.ร. ท่ีไม2ได
เป;น อย.น
อย (O) 392 65.44 

รวมนักเรียนท่ัวไป 971 74.01 

รวม 2352 81.30 

     

การเลือกซ้ือ/บริโภคผลิตภัณฑ6ยา     
• แกนนํา อย.น
อย  (H) 441 71.59 47.93 0.00 

• สมาชิก อย.น
อย (M) 645 66.84 

รวมนักเรียนโครงการ อย. น
อย 1086 68.69 

• นักเรียนท่ัวไปใน ร.ร. อย.น
อย (N) 451 63.25 

• นักเรียนท่ัวไปใน ร.ร. ท่ีไม2ได
เป;น อย.น
อย (O) 384 64.11 

รวมนักเรียนท่ัวไป 835 63.64 

รวม 1921 66.40 

การเลือกซ้ือ/บริโภคผลิตภัณฑ6เครื่องสําอาง     
• แกนนํา อย.น
อย  (H) 581 94.32 12.28 0.19 
• สมาชิก อย.น
อย (M) 887 91.92 

รวมนักเรียนโครงการ อย. น
อย 1468 92.85 

• นักเรียนท่ัวไปใน ร.ร. อย.น
อย (N) 655 91.87 

• นักเรียนท่ัวไปใน ร.ร. ท่ีไม2ได
เป;น อย.น
อย (O) 561 93.66 

รวมนักเรียนท่ัวไป 1216 92.68 

รวม 2684 92.78 

 
จากตารางดังกล2าวสามารถอธิบายสรุปเป;นแผนภูมิเปรียบเทียบผลการประเมินความรู
ความเข
าใจ

เก่ียวกับการบริโภคและเลือกซ้ือผลิตภัณฑ&สุขภาพของนักเรียน ในแต2ละหมวดความรู
 ได
แก2 หมวดอาหาร หมวด
ยา และหมวดเครื่องสําอาง ดังนี้ 
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3.3 ความรู�เก่ียวกับความปลอดภัยในการบริโภคผลิตภัณฑ6สุขภาพ “ด�านการเลือกซ้ือ/บริโภคอาหาร” 

ในภาพรวมความรู
ความเข
าใจเก่ียวกับการบริโภคและเลือกซ้ือผลิตภัณฑ&สุขภาพ “อาหาร” พบว2า 
นักเรียนโครงการ อย.น
อย มีความรู
ท่ีถูกต
องสูงกว2านักเรียนท่ีไม2ได
เป;นสมาชิกโครงการ อย.น
อย ในทุกประเด็น  

โดยในภาพรวมกลุ2มตัวอย2างมีความรู
ท่ีถูกต
องเก่ียวกับการทานอาหารทอดมากท่ีสุด คิดเป;นร
อยละ 
94.19 รองลงมา ได
แก2 ความรู
เก่ียวกับฉลาก GDA คิดเป;นร
อยละ 80.60 ความรู
เก่ียวกับผลิตภัณฑ&อาหารเสริม   
คิดเป;นร
อยละ 79.80 และความรู
เก่ียวกับการด่ืมน้ําอัดลม คิดเป;นร
อยละ 77.81 ตามลําดับ ดังตารางต2อไปนี้ 

 
ตารางท่ี 4.11 ความรู�เก่ียวกับความปลอดภัยในการบริโภคผลิตภัณฑ6สุขภาพด�านการเลือกซ้ือ/บริโภคอาหาร 

ข�อความรู�เก่ียวกับความปลอดภัยในการบริโภคผลิตภัณฑ6
สุขภาพ 

การเลือกซ้ือ/บริโภคอาหาร 

จํานวนนักเรียนท่ีมี
ความรู�ท่ีถูกต�อง 

ร�อยละของนักเรียน
ท่ีมีความรู�ท่ี     

ถูกต�อง  
1. ความรู�เก่ียวกับการทานอาหารทอด 
(ข
อคําถาม -- การรับประทานอาหารท่ีใช
น้ํามันทอดซํ้าบ2อยๆ ทําให
เกิดมะเร็งและเสี่ยงต2อการเกิดโรคความดัน
โลหิตสูง และโรคหัวใจ - เป;นความรู
ท่ีถูก) 
• แกนนํา อย.น
อย  (H) 582 94.48 
• สมาชิก อย.น
อย (M) 924 95.75 
• นักเรียนท่ัวไปใน ร.ร. อย.น
อย (N) 666 93.41 
• นักเรียนท่ัวไปใน ร.ร. ท่ีไม2ได
เป;น อย.น
อย (O) 553 92.32 

รวม 2725 94.19 
 ความรู�เก่ียวกับการทานอาหารทอด 

นักเรียนโครงการ อย.น�อย มีความรู�ท่ีถูกต�อง 1506 คน ร�อยละ 95.26 
นักเรียนท่ัวไปมีความรู�ท่ีถูกต�อง 1219 คน ร�อยละ 92.91 

 

88.20

71.60

94.30
86.80

66.80

92.00

81.20

63.30

91.90

65.40 64.10

93.70

80.40

66.45

92.78

อาหาร ยา เครื�องสําอาง

ร้อยละของนักเรียนที�มคีวามรู้ที�ถูกต้องเกี�ยวกับความปลอดภัยใน

การบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพจาํแนกเป็นรายด้าน

แกนนํา อย.น้อย สมาชิก อย.น้อย
นกัเรียนทั�วไปใน ร.ร. อย.น้อย นกัเรียนทั�วไปในร.ร.ที�ไมไ่ด้เป็น อย.น้อย
รวมทั !ง 4 กลุม่
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ข�อความรู�เก่ียวกับความปลอดภัยในการบริโภคผลิตภัณฑ6
สุขภาพ 

การเลือกซ้ือ/บริโภคอาหาร 

จํานวนนักเรียนท่ีมี
ความรู�ท่ีถูกต�อง 

ร�อยละของนักเรียน
ท่ีมีความรู�ท่ี     

ถูกต�อง  
 
2. ความรู�เก่ียวกับฉลาก GDA 
(ข
อคําถาม -- ฉลากหวาน มัน เค็ม หรือฉลาก GDA ด
านล2างใน
ส2วนท่ี 3 ระบุว2า หากกินขนมกรุบกรอบท่ีมีฉลากนี้ท้ังซองจะ
ได
รับพลังงาน 340 กิโลแคลอรี - เป;นความรู
ท่ีถูก) 

 
• แกนนํา อย.น
อย  (H) 519 84.25 
• สมาชิก อย.น
อย (M) 804 83.32 
• นักเรียนท่ัวไปใน ร.ร. อย.น
อย (N) 532 74.61 
• นักเรียนท่ัวไปใน ร.ร. ท่ีไม2ได
เป;น อย.น
อย (O) 477 79.63 

รวม 2332 80.60 
 ความรู�เก่ียวกับฉลาก GDA  

นักเรียนโครงการ อย.น�อย มีความรู�ท่ีถูกต�อง 1323 คน ร�อยละ 83.68 
นักเรียนท่ัวไปมีความรู�ท่ีถูกต�อง 1009 คน ร�อยละ 76.91 

 

   
3.  ความรู�เก่ียวกับผลิตภัณฑ6อาหารเสริม 
(ข
อคําถาม --  โฆษณาผลิตภัณฑ&อาหารเสริมท่ีระบุว2า กิน/ใช
แล
วรักษาได
ทุกโรคและหายได
อย2างรวดเร็วนั้น
เชื่อถือได
 – เป;นความรู
ท่ีผิด) 
• แกนนํา อย.น
อย  (H) 521 84.58 
• สมาชิก อย.น
อย (M) 826 85.60 
• นักเรียนท่ัวไปใน ร.ร. อย.น
อย (N) 581 81.49 
• นักเรียนท่ัวไปใน ร.ร. ท่ีไม2ได
เป;น อย.น
อย (O) 380 63.44 

รวม 2308 79.80 
  

ความรู�เก่ียวกับผลิตภัณฑ6อาหารเสริม 
นักเรียนโครงการ อย.น�อย มีความรู�ท่ีถูกต�อง 1347 คน ร�อยละ 85.19 

นักเรียนท่ัวไปมีความรู�ท่ีถูกต�อง  961 คน ร�อยละ 73.25 

 

   
4. ความรู�เก่ียวกับการดื่มน้ําอัดลม 
(ข
อคําถาม -- หากด่ืมน้ําอัดลมแช2เย็นจํานวนมากก็ไม2ทําให
อ
วนหรือฟ_นผุ น
องสามารถด่ืมบ2อยๆ ได
           
 - เป;นความรู
ท่ีผิด) 
• แกนนํา อย.น
อย  (H) 522 84.74 
• สมาชิก อย.น
อย (M) 746 77.31 
• นักเรียนท่ัวไปใน ร.ร. อย.น
อย (N) 575 80.65 
• นักเรียนท่ัวไปใน ร.ร. ท่ีไม2ได
เป;น อย.น
อย (O) 408 68.11 

รวม 2251 77.81 
 ความรู�เก่ียวกับการดื่มน้ําอัดลม 

นักเรียนโครงการ อย.น�อย มีความรู�ท่ีถูกต�อง 1268 คน ร�อยละ 80.20 
นักเรียนท่ัวไปมีความรู�ท่ีถูกต�อง 983 คน ร�อยละ 74.92 
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3.4 ความรู�เก่ียวกับความปลอดภัยในการบริโภคผลิตภัณฑ6สุขภาพ “ด�านการเลือกซ้ือ/บริโภคผลิตภัณฑ6ยา” 

เม่ือพิจารณาความรู
ท่ีถูกต
องเก่ียวกับความปลอดภัยในการบริโภคผลิตภัณฑ&สุขภาพด
านการเลือก
ซ้ือ/บริโภคผลิตภัณฑ&ยา พบว2า ในภาพรวมกลุ2มตัวอย2างมีความรู
ท่ีถูกต
องเก่ียวกับยาปฏิชีวนะมากท่ีสุด คิดเป;น
ร
อยละ 81.58 รองลงมาได
แก2 ความรู
เก่ียวกับยาชุด คิดเป;นร
อยละ 74.50 และความรู
เก่ียวกับฉลากยา คิดเป;น
ร
อยละ 13.93 ตามลําดับ รายละเอียดนําเสนอในตารางท่ี 4.12  

ท้ังนี้จะเห็นได
ว2า กลุ2มนักเรียนโครงการ อย.น
อย มีความรู
 ท่ี ถูกต
องสูงกว2านักเรียนท่ัวไป                  
ในด
านการใช
ยาปฏิชีวนะ และการใช
ยาชุด อย2างไรก็ตามในข
อท่ีเก่ียวกับฉลากยา ทุกกลุ2มมีคะแนนความรู
ท่ี           
ตํ่ามาก ซ่ึงอาจเป;นเพราะว2า เป;นคําถามท่ีนักเรียนอาจเกิดความสับสนกับชื่อของคณะกรรมการอาหารและยา        
ท่ีมีคําว2ายาในฉลากดังกล2าวด
วย  

 
ตารางท่ี 4.12 ความรู�เก่ียวกับความปลอดภัยในการบริโภคผลิตภัณฑ6สุขภาพด�านการเลือกซ้ือ/บริโภคผลิตภัณฑ6ยา 

ข�อความรู�เก่ียวกับความปลอดภัยในการบริโภคผลิตภัณฑ6
สุขภาพ 

การเลือกซ้ือ/บริโภคผลิตภัณฑ6ยา 

จํานวนนักเรียนท่ีมี
ความรู�ท่ีถูกต�อง 

ร�อยละของนักเรียน
ท่ีมีความรู�ท่ี     

ถูกต�อง  
5. ความรู�เก่ียวกับฉลากยา 
(ข
อคําถาม --  ผลิตภัณฑ&ยา จะมีเครื่องหมาย อย บนฉลาก ดังภาพด
านล2าง  - เป;นความรู
ท่ีผิด) 
 
 
 
• แกนนํา อย.น
อย  (H) 97 15.75 
• สมาชิก อย.น
อย (M) 121 12.54 
• นักเรียนท่ัวไปใน ร.ร. อย.น
อย (N) 69 9.68 
• นักเรียนท่ัวไปใน ร.ร .ท่ีไม2ได
เป;น อย.น
อย (O) 116 19.37 

รวม 403 13.93 
 ความรู�เก่ียวกับฉลากยา 

นักเรียนโครงการ อย.น�อย มีความรู�ท่ีถูกต�อง 218 คน ร�อยละ 13.79 
นักเรียนท่ัวไปมีความรู�ท่ีถูกต�อง 185 คน ร�อยละ 14.1 

 

6. ความรู�เก่ียวกับยาปฏิชีวนะ 
(ข
อคําถาม -- หากใช
ยาปฏิชีวนะอย2างพร่ําเพรื่อจะทําให
เชื้อด้ือยา - เป;นความรู
ท่ีถูก) 
• แกนนํา อย.น
อย  (H) 508 82.47 
• สมาชิก อย.น
อย (M) 796 82.49 
• นักเรียนท่ัวไปใน ร.ร. อย.น
อย (N) 571 80.08 
• นักเรียนท่ัวไปใน ร.ร. ท่ีไม2ได
เป;น อย.น
อย (O) 485 80.97 

รวม 2360 81.58 
 ความรู�เก่ียวกับยาปฏิชีวนะ 

นักเรียนโครงการ อย.น�อย มีความรู�ท่ีถูกต�อง 1304 คน ร�อยละ 82.48 
นักเรียนท่ัวไปมีความรู�ท่ีถูกต�อง 1056 คน ร�อยละ 80.49 
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ข�อความรู�เก่ียวกับความปลอดภัยในการบริโภคผลิตภัณฑ6
สุขภาพ 

การเลือกซ้ือ/บริโภคผลิตภัณฑ6ยา 

จํานวนนักเรียนท่ีมี
ความรู�ท่ีถูกต�อง 

ร�อยละของนักเรียน
ท่ีมีความรู�ท่ี     

ถูกต�อง  
7. ความรู�เก่ียวกับยาชุด 
(ข
อคําถาม -- ยาชุดคือยาหลายๆ ชนิดท่ีถูกจัดใว
ล2วงหน
า ซ่ึงไม2ควรกินเพราะอาจได
รับยามากเกินความจําเป;น 
- เป;นความรู
ท่ีถูก) 
• แกนนํา อย.น
อย  (H) 492 79.87 
• สมาชิก อย.น
อย (M) 725 75.13 
• นักเรียนท่ัวไปใน ร.ร. อย.น
อย (N) 511 71.67 
• นักเรียนท่ัวไปใน ร.ร. ท่ีไม2ได
เป;น อย.น
อย (O) 428 71.45 

รวม 2156 74.52 
 ความรู�เก่ียวกับยาชุด 

นักเรียนโครงการ อย.น�อย มีความรู�ท่ีถูกต�อง 1217 คน ร�อยละ 76.98 
นักเรียนท่ัวไปมีความรู�ท่ีถูกต�อง 939 ร�อยละ 71.57 

 

 
3.5 ความรู�เก่ียวกับความปลอดภัยในการบริโภคผลิตภัณฑ6สุขภาพด�านการเลือกซ้ือ/บริโภคผลิตภัณฑ6

เครื่องสําอาง 

ในส2วนของความรู
ท่ีถูกต
องเก่ียวกับความปลอดภัยในการบริโภคผลิตภัณฑ&สุขภาพด
านการเลือกซ้ือ/
บริโภคผลิตภัณฑ&เครื่องสําอาง พบว2า ในภาพรวมกลุ2มตัวอย2างมีความรู
ท่ีถูกต
องเก่ียวกับสถานท่ีจัดจําหน2าย
เครื่องสําอางมากท่ีสุด คิดเป;นร
อยละ 89.66 รองลงมาได
แก2 ความรู
เก่ียวกับการใช
เครื่องสําอาง คิดเป;นร
อยละ 
86.76 และความรู
เก่ียวกับเลขท่ีใบรับแจ
ง คิดเป;นร
อยละ 84.96 ตามลําดับ 

เม่ือเปรียบเทียบระหว2าง นักเรียนโครงการ อย.น
อย และนักเรียนท่ีไม2ได
เป;นสมาชิกโครงการ อย.น
อย 
พบว2า นักเรียนโครงการ อย.น
อย มีความรู
ท่ีถูกต
องสูงกว2านักเรียนท่ีไม2ได
เป;นสมาชิกโครงการ อย.น
อย ใน
ความรู
เก่ียวกับเก่ียวกับสถานท่ีจัดจําหน2ายเครื่องสําอาง และความรู
เก่ียวกับเลขท่ีใบรับแจ
ง สามารถแยก
พิจารณารายข
อได
ดังตารางต2อไปนี้ 

 
ตารางท่ี 4.13 ความรู�เก่ียวกับความปลอดภัยในการบริโภคผลิตภัณฑ6สุขภาพด�านการเลือกซ้ือ/บริโภคผลิตภัณฑ6
เครื่องสําอาง 

ข�อความรู�เก่ียวกับความปลอดภัยในการบริโภคผลิตภัณฑ6
สุขภาพ 

การเลือกซ้ือ/บริโภคผลิตภัณฑ6เครื่องสําอาง 

จํานวนนักเรียนท่ีมี
ความรู�ท่ีถูกต�อง 

ร�อยละของนักเรียนท่ี
มีความรู�ท่ี     
ถูกต�อง  

8. ความรู�เก่ียวกับเลขท่ีใบรับแจ�ง 
(ข
อคําถาม -- การซ้ือเครื่องสําอางควรตรวจสอบฉลากภาษาไทย
ท่ีมีเลขท่ีใบรับแจ
งจํานวน 10 หลัก (เป;นความรู
ท่ีถูก) 
• แกนนํา อย.น
อย  (H) 535 86.85 
• สมาชิก อย.น
อย (M) 841 87.15 
• นักเรียนท่ัวไปใน ร.ร. อย.น
อย (N) 589 82.61 
• นักเรียนท่ัวไปใน ร.ร. ท่ีไม2ได
เป;น อย.น
อย (O) 493 82.30 

รวม 2458 84.96 
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ข�อความรู�เก่ียวกับความปลอดภัยในการบริโภคผลิตภัณฑ6
สุขภาพ 

การเลือกซ้ือ/บริโภคผลิตภัณฑ6เครื่องสําอาง 

จํานวนนักเรียนท่ีมี
ความรู�ท่ีถูกต�อง 

ร�อยละของนักเรียนท่ี
มีความรู�ท่ี     
ถูกต�อง  

 ความรู�เก่ียวกับเลขท่ีใบรับแจ�ง 
นักเรียนโครงการอย.น�อยมีความรู�ท่ีถูกต�อง 1376 คน ร�อยละ 87.03 

นักเรียนท่ัวไปมีความรู�ท่ีถูกต�อง 1082 คน ร�อยละ 82.47 

 

9. ความรู�เก่ียวกับสถานท่ีจัดจําหน1ายเครื่องสําอาง 
(ข
อคําถาม -- ควรซ้ือเครื่องสําอางจากร
านค
าท่ีมีหลักแหล2งแน2นอน เชื่อถือได
 เพราะหากเกิดป_ญหาสามารถ
ติดต2อผู
รับผิดชอบได
 (เป;นความรู
ท่ีถูก) 
• แกนนํา อย.น
อย  (H) 564 91.59 
• สมาชิก อย.น
อย (M) 866 89.74 
• นักเรียนท่ัวไปใน ร.ร. อย.น
อย (N) 625 87.66 
• นักเรียนท่ัวไปใน ร.ร. ท่ีไม2ได
เป;น อย.น
อย (O) 539 89.98 

รวม 2594 89.66 
 ความรู�เก่ียวกับสถานท่ีจัดจําหน1ายเครื่องสําอาง 

นักเรียนโครงการ อย.น�อย มีความรู�ท่ีถูกต�อง 1430 คน ร�อยละ 90.45 
นักเรียนท่ัวไปมีความรู�ท่ีถูกต�อง 1164 คน ร�อยละ 88.72 

 

   
10.  ความรู�เก่ียวกับการใช�เครื่องสําอาง 
(ข
อคําถาม -- การแบ2งป_นหรือใช
เครื่องสําอางร2วมกับผู
อ่ืน เช2น ลิปสติก อาจทําให
ติดเชื้อโรคได
 (เป;นความรู
ท่ีถูก) 
• แกนนํา อย.น
อย  (H) 542 87.99 
• สมาชิก อย.น
อย (M) 811 84.04 
• นักเรียนท่ัวไปใน ร.ร. อย.น
อย (N) 618 86.68 
• นักเรียนท่ัวไปใน ร.ร. ท่ีไม2ได
เป;น อย.น
อย (O) 539 89.98 

รวม 2510 86.76 
 ความรู�เก่ียวกับการใช�เครื่องสําอาง 

นักเรียนโครงการ อย.น�อย มีความรู�ท่ีถูกต�อง 1353 คน ร�อยละ 85.58 
นักเรียนท่ัวไปมีความรู�ท่ีถูกต�อง 1157 คน ร�อยละ 88.19 

 

 

โดยเม่ือพิจารณาระดับความรู
ท่ีถูกต
องเก่ียวกับความปลอดภัยในการบริโภคผลิตภัณฑ&ท้ัง 3 ด
าน ในแต2ละประเด็น
คําถาม มีประเด็นท่ีน2าสนใจคือ ความรู
เก่ียวกับการบริโภคผลิตภัณฑ&สุขภาพ หมวด “อาหาร” พบว2า    กลุ2มตัวอย2างส2วน
ใหญ2มีความรู
ท่ีถูกต
องในภาพรวมสูงกว2าหมวดอ่ืนๆ โดยความรู
เก่ียวกับอาหารทอดซํ้าเป;นความรู
ท่ีกลุ2มตัวอย2างมีความรู

มากท่ีสุด โดยท่ีกลุ2มแกนนํา อย.น
อย มีความรู
เก่ียวกับการทานอาหารทอดซํ้าดังกล2าว  ร
อยละ 94.480 ซ่ึงสูงกว2ากลุ2มอ่ืนๆ
ทุกกลุ2ม 

ในหมวด “ยา” พบว2า กลุ2มตัวอย2างในภาพรวมมีความรู
ท่ีถูกต
องเก่ียวกับการใช
ยาปฏิชีวนะ คือ ร
อยละ 81.60 
อย2างไรก็ตาม พบว2า กลุ2มตัวอย2างมีความสับสนเก่ียวกับ การมีเครื่องหมาย อย. บนฉลากยา ซ่ึงอาจวิเคราะห&ได
ว2า 
เครื่องหมาย อย.บนฉลากอาหารนั้น มีการรับรู
ท่ีเป;นท่ีรู
จักในระดับสูง ทําให
เม่ือถามถึง เครื่องหมาย อย. บนฉลากยา ทําให

ผู
บริโภคเกิดความเข
าใจผิดคิดว2า ฉลากยา ต
องมีเครื่องหมาย อย.ด
วย กระนั้นกลุ2มแกนนํา อย. เป;นผู
ท่ีมีเข
าใจท่ีถูกต
อง 
(ร
อยละ 15.70) สูงกว2ากลุ2มอ่ืนๆทุกกลุ2ม  
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ในส2วนของ “เครื่องสําอาง” กลุ2มตัวอย2างในภาพรวม มีความรู
ในส2วนของสถานท่ีจัดจําหน2ายท่ีถูกต
องในระดับสูง
ทุกกลุ2ม และกลุ2มแกนนํา อย.น
อยมีความรู
ในส2วนของสถานท่ีจัดจําหน2ายท่ีถูกต
องร
อยละ 91.59 สูงกว2ากลุ2มอ่ืน  ๆ

สามารถสรุปความรู
ของแต2ละกลุ2มได
ดังแผนภูมิต2อไปนี้ 
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ตอนที่ 4 ทัศนคติเกี่ยวกับการบริโภคและเลือกซื้อผลิตภัณฑ6สุขภาพของนักเรียน 

ในการประเมินทัศนคติเก่ียวกับการบริโภคและเลือกซ้ือผลิตภัณฑ&สุขภาพนั้น แบ2งการประเมิน
ออกเป;น 3 หมวด ได
แก2  ทัศนคติท่ีมีต2อการเลือกซ้ือ/บริโภคอาหาร ทัศนคติท่ีมีต2อการเลือกซ้ือ/บริโภค
ผลิตภัณฑ&ยา และทัศนคติท่ีมีต2อการเลือกซ้ือ/บริโภคผลิตภัณฑ&เครื่องสําอาง โดยกําหนดให
ผู
ท่ีมีทัศนคติท่ี
ถูกต
อง หมายถึง  ผู
ท่ีมีทัศนคติต2อการบริโภคผลิตภัณฑ&สุขภาพท่ีถูกต
องอย2างยิ่ง ถูกต
องมาก และถูกต
องปาน
กลาง ของข
อความประเมินทัศนคติ รวมท้ังหมด 10 ข
อความ จากแบบประเมินทัศนคติเก่ียวกับการบริโภคและ
เลือกซ้ือผลิตภัณฑ&สุขภาพ 

ผลการวิจัยทัศนคติเก่ียวกับการบริโภคและเลือกซ้ือผลิตภัณฑ&สุขภาพของนักเรียนในภาพรวมนั้น 
พบว2า กลุ2มตัวอย2างร
อยละ 78.02 จากกลุ2มตัวอย2างภาพรวมทุกกลุ2มมีทัศนคติท่ีถูกต
องเก่ียวกับทัศนคติต2อการ
บริโภคผลิตภัณฑ&ท้ังสามด
าน  โดยนักเรียนโครงการ อย.น
อย มีทัศนคติถูกต
อง คิดเป;นร
อยละ 79.25 ส2วน
นักเรียนท่ัวไปมีทัศนคติท่ีถูกต
องคิดเป;นร
อยละ 76.52  แสดงในตารางต2อไปนี้  

 
ตารางท่ี 4.14 ภาพรวมทัศนคติเก่ียวกับการบริโภคและเลือกซ้ือผลิตภัณฑ6สุขภาพของนักเรียน 

 
ทัศนคติต1อการบริโภคผลิตภณัฑ6สุขภาพ 

(อาหาร/ยา/เครื่องสําอาง) 
 

จํานวน
นักเรียนท่ีมี

ทัศนคติถูกต�อง 

ร�อยละของ
นักเรียนท่ี
ทัศนคติ     
ถูกต�อง  

 
X2 

 
Sig 

• แกนนํา อย.น
อย  (H) 482 78.25 3.75 0.29 

• สมาชิก อย.น
อย (M) 771 79.90 

รวมนักเรียนโครงการ อย.น�อย 1253 79.25 

• นักเรียนท่ัวไปใน ร.ร. อย.น
อย (N) 547 76.72 

• นักเรียนท่ัวไปในร.ร.ท่ีไม2ได
เป;น อย.น
อย (O) 457 76.29 

รวมนักเรียนท่ัวไป 1004 76.52 

รวมนักเรียนท้ัง 4 กลุ1ม 2257 78.02 

 
ภาพรวมของนักเรียนท่ีมีทัศนคติเก่ียวกับการบริโภคและเลือกซ้ือผลิตภัณฑ&สุขภาพท้ังสามด
าน สามารถ

แสดงให
เห็นเป;นแผนภูมิดังต2อไปนี้  
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เม่ือพิจารณาทัศนคติเก่ียวกับการบริโภคและเลือกซ้ือผลิตภัณฑ&สุขภาพในแต2ละหมวด ได
แก2                 

การเลือกซ้ือ/บริโภคอาหาร การเลือกซ้ือ/บริโภคผลิตภัณฑ&ยา การเลือกซ้ือ/บริโภคผลิตภัณฑ&เครื่องสําอาง 
พบว2า กลุ2มตัวอย2างทุกกลุ2มมีทัศนคติท่ีถูกต
องในการเลือกซ้ือ/บริโภคอาหารสูงท่ีสุด (ร
อยละ 80.75)  รองลงมา
คือการเลือกซ้ือ/บริโภคผลิตภัณฑ&ยา (ร
อยละ 78.95) และการเลือกซ้ือ/บริโภคผลิตภัณฑ&เครื่องสําอาง                           
(ร
อยละ 77.57)   

 
โดยพบว2า กลุ2มนักเรียนโครงการ อย.น
อย มีทัศนคติเก่ียวกับการบริโภคและเลือกซ้ือผลิตภัณฑ&

สุขภาพในแต2ละหมวดท่ีถูกต
องมากกว2ากลุ2มนักเรียนท่ัวไปในทุกประเด็น  โดยจําแนกเป;น ทัศนคติท่ีถูกต
องใน                   
การเลือกซ้ือ/บริโภคอาหารคิดเป;นร
อยละ 80.83 ทัศนคติท่ีถูกต
องในการเลือกซ้ือ/บริโภคผลิตภัณฑ&ยา คิดเป;น
ร
อยละ 81.34 และ ทัศนคติท่ีถูกต
องในการเลือกซ้ือ/บริโภคผลิตภัณฑ&เครื่องสําอาง คิดเป;นร
อยละ 78.56 ดัง
ตารางต2อไปนี้ 
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ตารางท่ี 4.15 การเปรียบเทียบความแตกต1างระหว1างทัศนคติต1อการบริโภคผลิตภัณฑ6สุขภาพของนักเรียนโครงการ 
อย.น�อย และนักเรียนท่ัวไป (จํานวนและร�อยละ) 

  
ทัศนคติต1อการบริโภคผลิตภณัฑ6สุขภาพ 

 

จํานวน
นักเรียนท่ีมี

ทัศนคติ
ถูกต�อง 

ร�อยละของ
นักเรียนท่ีมี

ทัศนคติ     
ถูกต�อง  

 
X2 

 
Sig 

การเลือกซ้ือ/บริโภคอาหาร     
• แกนนํา อย.น
อย  (H) 490 79.55 3.96 0.27 
• สมาชิก อย.น
อย (M) 788 81.66 

รวมนักเรียนโครงการ อย.น�อย 1278 80.83 
• นักเรียนท่ัวไปใน ร.ร. อย.น
อย (N) 587 82.33 
• นักเรียนท่ัวไปใน ร.ร. ท่ีไม2ได
เป;น อย.น
อย (O) 471 78.63 

รวมนักเรียนท่ัวไป 1058 80.64 
รวม 4 กลุ1ม 2336 80.75 

การเลือกซ้ือ/บริโภคผลิตภัณฑ&ยา     
• แกนนํา อย.น
อย  (H) 496 80.52 14.50 0.00 
• สมาชิก อย.น
อย (M) 790 81.87 

รวมนักเรียนโครงการ อย.น�อย 1286 81.34 
• นักเรียนท่ัวไปใน ร.ร. อย.น
อย (N) 553 77.56 
• นักเรียนท่ัวไปใน ร.ร. ท่ีไม2ได
เป;น อย.น
อย (O) 445 74.29 

รวมนักเรียนท่ัวไป 998 76.07 
รวม 4 กลุ1ม 2284 78.56 

การเลือกซ้ือ/บริโภคผลิตภัณฑ&เครื่องสําอาง     
• แกนนํา อย.น
อย  (H) 475 77.11 3.22 0.36 
• สมาชิก อย.น
อย (M) 767 79.48 

รวมนักเรียนโครงการ อย.น�อย 1242 78.56 
• นักเรียนท่ัวไปใน ร.ร. อย.น
อย (N) 543 76.16 
• นักเรียนท่ัวไปใน ร.ร. ท่ีไม2ได
เป;น อย.น
อย (O) 459 76.63 

รวมนักเรียนท่ัวไป 1002 76.37 
รวม 4 กลุ1ม 2244 77.57 

 

ท้ังนี้สามารถทําการเปรียบเทียบความแตกต2างระหว2างทัศนคติต2อการบริโภคผลิตภัณฑ&สุขภาพของ
นักเรียนโครงการ อย.น
อย และนักเรียนท่ัวไป สามารถแสดงได
ดังแผนภูมิต2อไปนี้ 
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ตารางท่ี 4.16 ทัศนคติต1อการบริโภคผลิตภัณฑ6สุขภาพ ด�านการเลือกซ้ือ/บริโภคอาหาร 

ทัศนคติต1อการบริโภค
ผลิตภัณฑ6สุขภาพ 

ด�านการเลือกซ้ือ/บริโภค
อาหาร 

ร�อยละ  
 

M 

 
 

SD 

 
 

แปลผล 
มี

ทัศนคติ
ท่ีถูกต�อง
อย1างย่ิง 

มีทัศคติ
ท่ี

ถูกต�อง 
มาก 

มีทัศคติ
ท่ีถูกต�อง

ปาน
กลาง 

มีทัศคติ
ท่ีไม1
แน1ใจ 

มีทัศคติท่ี
ไม1ถูกต�อง 

 

ทัศนคติในการกินอาหารทอดจากน้ํามันดําข�นเหนียว 
(ข
อคําถาม 1. ไม2ควรกินอาหารท่ีทอดจากน้ํามันดําข
นเหนียวแม
จะมีความกรอบและอร2อยกว2าปกติ) 
• แกนนํา อย.น
อย   56.70 12.00 9.60 13.10 8.60 3.95 1.40 มาก 
• สมาชิก อย.น
อย  54.70 11.80 11.50 11.30 10.70 3.89 1.44 มาก 
• นักเรียนท่ัวไปใน ร.ร. อย.น
อย  53.70 16.50 10.80 9.80 9.10 3.96 1.36 มาก 
• นักเรียนท่ัวไปใน ร.ร.ท่ี

ไม2ได
เป;น อย.น
อย  
57.90 12.50 10.20 8.00 11.40 3.98 1.42 มาก 

รวม 55.50 13.20 10.60 10.60 10.00 3.95 1.41 มาก 
 ทัศนคติในการกินอาหารทอดจากน้ํามันดําข�นเหนียว 

นักเรียนโครงการ อย.น�อย มีทัศนคติถูกต�องร�อยละ 78.15 
นักเรียนท่ัวไปมีทัศนคติท่ีถูกต�องร�อยละ 80.8 
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ทัศนคติต1อการบริโภค
ผลิตภัณฑ6สุขภาพ 

ด�านการเลือกซ้ือ/บริโภค
อาหาร 

ร�อยละ  
 

M 

 
 

SD 

 
 

แปลผล 
มี

ทัศนคติ
ท่ีถูกต�อง
อย1างย่ิง 

มีทัศคติ
ท่ี

ถูกต�อง 
มาก 

มีทัศคติ
ท่ีถูกต�อง

ปาน
กลาง 

มีทัศคติ
ท่ีไม1
แน1ใจ 

มีทัศคติท่ี
ไม1ถูกต�อง 

 

ทัศนคติในการดื่มน้ําอัดลม  (ข
อคําถาม 2. การด่ืมน้ําอัดลมจํานวนมาก จะทําให
อ
วนและฟ_นผุ) 
• แกนนํา อย.น
อย   53.10 16.70 8.40 13.50 8.30 3.93 1.38 มาก 
• สมาชิก อย.น
อย  53.50 14.50 11.50 11.30 9.20 3.92 1.39 มาก 
• นักเรียนท่ัวไปใน ร.ร. อย.น
อย  49.80 19.20 8.80 11.40 10.80 3.86 1.41 มาก 
• นักเรียนท่ัวไปใน ร.ร.ท่ี

ไม2ได
เป;น อย.น
อย  
58.90 14.70 6.80 8.80 10.70 4.02 1.41 มาก 

รวม 53.60 16.20 9.20 11.30 9.70 3.93 1.40 มาก 
 ทัศนคติในการดื่มน้ําอัดลม 

นักเรียนโครงการ อย.น�อย มีทัศนคติท่ีถูกต�องร�อยละ 78.85 
นักเรียนท่ัวไป มีทัศนคติท่ีถูกต�องร�อยละ 79.1 

 

   

ทัศนคติในการทานอาหารเสริม(ข
อคําถาม 3. อาหารเสริม เช2น ซุปไก2สกัด มีสารอาหารครบถ
วน สามารถกินแทนอาหารหลัก 5 หมู2ได
)  
• แกนนํา อย.น
อย   12.70 25.50 37.80 12.70 11.40 3.15 1.15 ปานกลาง 
• สมาชิก อย.น
อย  16.80 29.30 30.30 13.50 10.20 3.29 1.19 ปานกลาง 
• นักเรียนท่ัวไปใน ร.ร. อย.น
อย  14.40 23.80 33.40 13.90 14.40 3.10 1.23 ปานกลาง 
• นักเรียนท่ัวไปใน ร.ร.ท่ี

ไม2ได
เป;น อย.น
อย  
14.90 20.00 42.90 12.40 9.80 3.18 1.13 ปานกลาง 

รวม 14.90 25.20 35.30 13.20 11.40 3.18 1.18 ปานกลาง 
 ทัศนคติในการทานอาหารเสริม 

นักเรียนโครงการ อย.น�อย มีทัศนคติท่ีถูกต�องร�อยละ 76.2 
นักเรียนท่ัวไป มีทัศนคติท่ีถูกต�องร�อยละ 74.7 

 

         

ทัศนคติเก่ียวกับฉลากหวานมันเค็ม (ข�อคําถาม 4. ฉลาก หวาน มัน เค็ม มีประโยชน&  และสามารถเข
าใจได
) ** 
• แกนนํา อย.น
อย   9.10 26.60 40.70 17.40 6.20 3.15 1.01 ปานกลาง 
• สมาชิก อย.น
อย  7.20 27.20 43.10 16.30 6.30 3.13 0.98 ปานกลาง 
• นักเรียนท่ัวไปใน ร.ร. อย.น
อย  9.80 26.90 40.10 16.40 6.70 3.17 1.03 ปานกลาง 
• นักเรียนท่ัวไปใน ร.ร.ท่ี

ไม2ได
เป;น อย.น
อย  
8.20 21.40 43.20 20.40 6.80 3.04 1.01 ปานกลาง 

รวม 8.40 25.80 41.90 17.40 6.50 3.12 1.01 ปานกลาง 
 ทัศนคติเก่ียวกับฉลากหวานมันเค็ม 

นักเรียนโครงการ อย.น�อย มีทัศนคติท่ีถูกต�องร�อยละ 76.95 
นักเรียนท่ัวไป มีทัศนคติท่ีถูกต�องร�อยละ 74.8 

 

 
จากตารางท่ี 4.16 แสดงทัศนคติต2อการบริโภคผลิตภัณฑ&สุขภาพด
านการเลือกซ้ือ/บริโภคอาหารของนักเรียน

โครงการ อย.น
อย และนักเรียนท่ัวไป พบว2า กลุ2มตัวอย2างมีทัศนคติต2อการบริโภคผลิตภัณฑ&สุขภาพด
านการเลือกซ้ือ/
บริโภคอาหาร ในเรื่องของการไม2ควรกินอาหารท่ีทอดจากน้ํามันดําข
นเหนียวแม
จะมีความกรอบและอร2อยกว2าปกติ อยู2
ในระดับมาก มีค2าเฉลี่ยอยู2ท่ี 3.95 รองลงมาคือการด่ืมน้ําอัดลมจํานวนมาก จะทําให
อ
วนและฟ_นผุ อยูในระดับมาก มี
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ค2าเฉลี่ยอยู2ท่ี 3.93 อาหารเสริม เช2น ซุปไก2สกัด มีสารอาหารครบถ
วน สามารถกินแทนอาหารหลัก 5 หมู2ได
 อยู2ในระดับ
ปานกลาง โดยมีค2าเฉลี่ยอยู2ท่ี 3.18 และฉลาก หวาน มัน เค็ม มีประโยชน&  และสามารถเข
าใจได
 อยู2ในระดับปานกลาง 
โดยมีค2าเฉลี่ยอยู2ท่ี 3.12 ตามลําดับ  
 

ตารางท่ี 4.17 ทัศนคติต1อการบริโภคผลิตภัณฑ6สุขภาพ ด�านการเลือกซ้ือ/บริโภคผลิตภัณฑ6ยา 

ทัศนคติต1อการบริโภค 
ผลิตภัณฑ6สุขภาพ 

ด�านการเลือกซ้ือ/บริโภค
ผลิตภัณฑ6ยา 

ร�อยละ  
 
 

M 

 
 
 

SD 

 
 
 

แปลผล 

มี
ทัศนคติ
ท่ีถูกต�อง
อย1างย่ิง1 

มีทัศคติ
ท่ี

ถูกต�อง 
มาก 

มีทัศคติ
ท่ีถูกต�อง

ปาน
กลาง 

มีทัศคติ
ท่ีไม1
แน1ใจ 

มีทัศคติ
ท่ีไม1

ถูกต�อง 

ทัศนคติเก่ียวกับการใช�ยาชุด  (ข
อคําถาม 5 ยาชุดไม2สามารถทําให
หายจากอาการป�วยเร็วข้ึน) 
• แกนนํา อย.น
อย   15.90 31.30 32.30 16.90 3.60 3.39 1.05 ปานกลาง 
• สมาชิก อย.น
อย  19.10 31.00 29.70 15.50 4.70 3.44 1.10 มาก 
• นักเรียนท่ัวไปใน ร.ร. อย.น
อย  18.20 26.60 35.30 14.30 5.50 3.38 1.10 ปานกลาง 
• นักเรียนท่ัวไปใน ร.ร.ท่ี

ไม2ได
เป;น อย.น
อย  
14.50 23.50 36.10 18.70 7.20 3.20 1.12 ปานกลาง 

รวม 17.20 28.40 33.00 16.20 5.20 3.35 1.09 ปานกลาง 
 ทัศนคติเก่ียวกับการใช�ยาชุด 

นักเรียนโครงการ อย.น�อย มีทัศนคติท่ีถูกต�องร�อยละ 79.65 
นักเรียนท่ัวไป มีทัศนคติท่ีถูกต�องร�อยละ 77.1 

 

ทัศนคติเก่ียวกับการดูฉลากยา   
(ข
อคําถาม 6. จําเป;นต
องดูวันเดือนป ท่ีหมดอายุหรือฉลากยา แม
ว2ายายังอยู2ในสภาพดี) 
• แกนนํา อย.น
อย   50.30 25.50 8.10 7.30 8.80 4.01 1.29 มาก 
• สมาชิก อย.น
อย  50.10 24.90 10.90 5.50 8.70 4.02 1.27 มาก 
• นักเรียนท่ัวไปใน ร.ร. อย.น
อย  45.70 21.20 12.20 12.20 8.70 3.83 1.35 มาก 
• นักเรียนท่ัวไปใน ร.ร.ท่ี

ไม2ได
เป;น อย.น
อย  
51.90 15.20 11.20 6.70 15.00 3.82 1.49 มาก 

รวม 49.40 22.10 10.70 7.80 10.00 3.92 1.35 มาก 
 ทัศนคติเก่ียวกับการดูฉลากยา 

นักเรียนโครงการ อย.น�อย มีทัศนคติท่ีถูกต�องร�อยละ 84.9 
นักเรียนท่ัวไป มีทัศนคติท่ีถูกต�องร�อยละ 78.7 

 

ทัศนคตใินการใช�ยาปฏิชีวนะ (ข
อคําถาม 7 เม่ืออาการเจ็บป�วยดีข้ึน สามารถหยุดกินยาปฏิชีวนะได
เลย) 
• แกนนํา อย.น
อย   21.30 25.30 29.10 16.10 8.30 3.35 1.21 ปานกลาง 
• สมาชิก อย.น
อย  23.20 28.70 26.80 12.70 8.50 3.45 1.22 มาก 
• นักเรียนท่ัวไปใน ร.ร. อย.น
อย  23.30 25.00 28.90 14.00 8.80 3.40 1.23 ปานกลาง 
• นักเรียนท่ัวไปใน ร.ร.ท่ี

ไม2ได
เป;น อย.น
อย  
23.20 21.90 27.70 15.00 12.20 3.29 1.31 ปานกลาง 

รวม 22.80 25.60 28.00 14.20 9.30 3.37 1.24 ปานกลาง 
 ทัศนคตใินการใช�ยาปฏิชีวนะ 

นักเรียนโครงการ อย.น�อย มีทัศนคติท่ีถูกต�องร�อยละ 77.2 
นักเรียนท่ัวไป มีทัศนคติท่ีถูกต�องร�อยละ 75 
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จากตารางท่ี 4.17 แสดงทัศนคติต2อการบริโภคผลิตภัณฑ&สุขภาพด
านการเลือกซ้ือ/บริโภคผลิตภัณฑ&ยา

ของนักเรียนโครงการ อย.น
อย และนักเรียนท่ัวไป พบว2า กลุ2มตัวอย2างมีทัศนคติต2อการบริโภคผลิตภัณฑ&สุขภาพ
ด
านการเลือกซ้ือ/บริโภคผลิตภัณฑ&ยา ในเรื่องของการจําเป;นต
องดูวันเดือนป ท่ีหมดอายุหรือฉลากยา แม
ว2ายา
ยังอยู2ในสภาพดีมากท่ีสุด อยู2ในระดับมาก มีค2าเฉลี่ยอยู2ท่ี 3.92 รองลงมาคือ เม่ืออาการเจ็บป�วยดีข้ึน สามารถ
หยุดกินยาปฏิชีวนะได
เลย อยู2ในระดับปานกลาง มีค2าเฉลี่ยอยู2ท่ี 3.37 และยาชุดไม2สามารถทําให
หายจากอาการ
ป�วยเร็วข้ึน อยู2ในระดับปานกลาง มีค2าเฉลี่ยอยู2ท่ี 3.35 ตามลําดับ  

 

ตารางท่ี 4.18 ทัศนคติต1อการบริโภคผลิตภัณฑ6สุขภาพ ด�านการเลือกซ้ือ/บริโภคเครื่องสําอาง 

ทัศนคติ 
ต1อการบริโภคผลิตภัณฑ6สุขภาพ 

ด�านการเลือกซ้ือ/บริโภค
เครื่องสําอาง 

ร�อยละ  
 
 

M 

 
 
 

SD 

 
 
 

แปลผล 

มี 
ทัศนคติท่ี
ถูกต�อง
อย1างย่ิง 

มี
ทัศนคติ
ท่ีถูกต�อง 

มาก 

มี 
ทัศนคติท่ี

ถูกต�องปาน
กลาง 

มี
ทัศนคติ

ท่ีไม1
แน1ใจ 

มี
ทัศนคติ

ท่ีไม1
ถูกต�อง  

ทัศนคติเก่ียวกับการดูฉลากเครื่องสําอาง 
(ข
อคําถาม 8. เครื่องสําอางท่ีมีฉลากภาษาไทยท่ีมีเลขท่ีใบรับแจ
งจํานวน 10 หลัก ปลอดภัย) 
• แกนนํา อย.น
อย   27.80 24.40 25.30 16.40 6.20 3.51 1.23 มาก 
• สมาชิก อย.น
อย  29.10 20.70 28.60 14.90 6.60 3.51 1.24 มาก 
• นักเรียนท่ัวไปใน ร.ร. อย.น
อย  22.60 26.80 28.80 14.60 7.30 3.43 1.19 มาก 
• นักเรียนท่ัวไปใน ร.ร.ท่ีไม2ได


เป;น อย.น
อย  
36.70 17.70 24.90 12.70 8.00 3.62 1.31 มาก 

รวม 28.80 22.40 27.20 14.70 7.00 3.52 1.24 มาก 
 ทัศนคติเก่ียวกับการดูฉลากเครื่องสําอาง 

นักเรียนโครงการ อย.น�อย มีทัศนคติท่ีถูกต�องร�อยละ 77.95 
นักเรียนท่ัวไป มีทัศนคติท่ีถูกต�องร�อยละ 78.75 

 

   

ทัศนคติเก่ียวกับการใช�เครื่องสําอาง 
(ข
อคําถาม 9.เราไม2ควรใช
ลิปสติกร2วมกับเพ่ือนสนิทของเรา เพราะอาจติดเชื้อโรค) *  
• แกนนํา อย.น
อย   37.00 22.40 21.10 11.50 8.00 3.69 1.29 มาก 
• สมาชิก อย.น
อย  37.60 25.50 20.50 9.60 6.70 3.78 1.23 มาก 
• นักเรียนท่ัวไปใน ร.ร. อย.น
อย  36.60 22.60 19.10 13.60 8.10 3.66 1.31 มาก 
• นักเรียนท่ัวไปใน ร.ร.ท่ีไม2ได


เป;น อย.น
อย  
39.20 21.70 18.00 11.50 9.50 3.70 1.34 มาก 

รวม 37.60 23.30 19.80 11.40 7.90 3.71 1.29 มาก 
 ทัศนคติเก่ียวกับการใช�เครื่องสําอาง 

นักเรียนโครงการ อย.น�อย มีทัศนคติท่ีถูกต�องร�อยละ 82.05 
นักเรียนท่ัวไป มีทัศนคติท่ีถูกต�องร�อยละ 78.9 
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ทัศนคติ 
ต1อการบริโภคผลิตภัณฑ6สุขภาพ 

ด�านการเลือกซ้ือ/บริโภค
เครื่องสําอาง 

ร�อยละ  
 
 

M 

 
 
 

SD 

 
 
 

แปลผล 

มี 
ทัศนคติท่ี
ถูกต�อง
อย1างย่ิง 

มี
ทัศนคติ
ท่ีถูกต�อง 

มาก 

มี 
ทัศนคติท่ี

ถูกต�องปาน
กลาง 

มี
ทัศนคติ

ท่ีไม1
แน1ใจ 

มี
ทัศนคติ

ท่ีไม1
ถูกต�อง  

ทัศนคติเก่ียวกับสถานท่ีซ้ือเครื่องสําอาง 
(ข
อคําถาม 10. ซ้ือเครื่องสําอางท่ีตลาดนัดหรืออินเทอร&เน็ตไม2ปลอดภัยและไม2น2าเชื่อถือ)**  
• แกนนํา อย.น
อย   38.60 26.50 16.10 12.50 6.30 3.79 1.25 มาก 
• สมาชิก อย.น
อย  39.10 26.90 17.60 9.40 6.90 3.82 1.24 มาก 
• นักเรียนท่ัวไปใน ร.ร. อย.น
อย  34.50 26.90 16.80 14.60 7.20 3.67 1.28 มาก 
• นักเรียนท่ัวไปใน ร.ร.ท่ีไม2ได


เป;น อย.น
อย  
38.60 21.50 17.70 12.90 9.30 3.67 1.35 มาก 

รวม 37.70 25.70 17.10 12.10 7.40 3.74 1.28 มาก 
 ทัศนคติเก่ียวกับสถานท่ีซ้ือเครื่องสําอาง 

นักเรียนโครงการ อย.น�อย มีทัศนคติท่ีถูกต�องร�อยละ 82.4 
นักเรียนท่ัวไปมีทัศนคติท่ีถูกต�องร�อยละ 78.00 

 

จากตารางท่ี 4.18 แสดงทัศนคติต2อการบริโภคผลิตภัณฑ&สุขภาพด
านการเลือกซ้ือ/บริโภคเครื่องสําอาง
ของนักเรียนโครงการ อย.น
อย และนักเรียนท่ัวไป พบว2า กลุ2มตัวอย2างมีทัศนคติต2อการบริโภคผลิตภัณฑ&สุขภาพ
ด
านการเลือกซ้ือ/บริโภคเครื่องสําอาง ในเรื่องของการซ้ือเครื่องสําอางท่ีตลาดนัดหรืออินเทอร&เน็ตไม2ปลอดภัย
และไม2น2าเชื่อถือมากท่ีสุด อยู2ในระดับมาก โดยมีค2าเฉลี่ยอยู2ท่ี 3.74 รองลงมา คือ ไม2ควรใช
ลิปสติกร2วมกับเพ่ือน
สนิท เพราะอาจติดเชื้อโรคอยู2ในระดับมาก มีค2าเฉลี่ยอยู2ท่ี 3.71 และเครื่องสําอางท่ีมีฉลากภาษาไทยท่ีมีเลขท่ีใบ
รับแจ
งจํานวน 10 หลัก ปลอดภัย อยู2ในระดับมาก มีค2าเฉลี่ยอยู2ท่ี 3.52 ตามลําดับ  

โดยเม่ือพิจารณาทัศนคติท่ีถูกต
องต2อการบริโภคผลิตภัณฑ&สุขภาพท้ัง 3 ด
าน ในแต2ละประเด็นคําถาม 
สามารถสรุปความรู
ของแต2ละกลุ2ม สามารถแสดงให
เห็นเป;นแผนภูมิดังต2อไปนี้ 
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ตอนที่ 5 การรับรู�ความสามารถของตนเองในการบริโภคและเลือกซื้อผลิตภัณฑ6สุขภาพของ
นักเรียน 

การประเมินการรับรู
ความสามารถของตนเองท่ีถูกต
องในการบริโภคและเลือกซ้ือผลิตภัณฑ&สุขภาพ
ของนักเรียน วัดโดยแบบประเมินจํานวน 7 ข
อคําถาม ตามวัตถุประสงค&ของโครงการ อย.น
อย โดยวัดจากระดับ
ความรู
สึกด
านบวกและด
านลบท่ีมีต2อความสามารถของตนเองในการบริโภคอาหาร ยา และเครื่องสําอางอย2าง
ปลอดภัย และการรับรู
ความสามารถของตนเองในระดับท่ีเหมาะสม หมายถึง ผู
ท่ีมีความม่ันใจในความสามารถ
ในการมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ&สุขภาพท่ีม่ันใจมากท่ีสุด ม่ันใจมาก และม่ันใจปานกลาง 

ผลการวิจัยการรับรู
ความสามารถของตนเองในการบริโภคและเลือกซ้ือผลิตภัณฑ&สุขภาพของ
นักเรียนในภาพรวมนั้น พบว2า กลุ2มตัวอย2างมีการรับรู
ความสามารถของตนต2อการบริโภคผลิตภัณฑ&สุขภาพ คิด
เป;นร
อยละ 77.08  

โดยนักเรียนโครงการ อย.น
อย มีการรับรู
ความสามารถของตนเองท่ีเหมาะสม คิดเป;นร
อยละ 
76.53 แบ2งเป;น แกนนํา และ สมาชิก อย.น
อย มีการรับรู
ความสามารถของตนเองในระดับท่ีเหมาะสม คิดเป;น 
ร
อยละ 75.49 และ 77.20 ตามลําดับ ส2วนนักเรียนท่ัวไปใน ร.ร. อย.น
อย มีการรับรู
ความสามารถของตนเองใน
ระดับท่ีเหมาะสม คิดเป;นร
อยละ 78.26 นักเรียนท่ัวไปใน ร.ร. ท่ีไม2ได
เป;น อย.น
อย มีการรับรู
ความสามารถของ
ตนเองในระดับท่ีเหมาะสม คิดเป;นร
อยละ 77.13  ดังแสดงในตารางต2อไปนี้  
 
ตารางท่ี 4.19 ภาพรวมการรับรู�ความสามารถของตนเองในการมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ6สุขภาพท่ีดี 

 
การรับรู�ความสามารถของตนเองในการมีพฤติกรรม

การบริโภคผลิตภัณฑ6สุขภาพท่ีดี 
 

จํานวน
นักเรียนท่ีมีการ

รับรู� 
ความสามารถ
ท่ีเหมาะสม 

ร�อยละนักเรียน
ท่ีมีการรับรู� 

ความสามารถ
ท่ีเหมาะสม 

 
X2 

 
Sig 

• แกนนํา อย.น
อย  (H) 465 75.49  
1.46 

 
0.69 

• สมาชิก อย.น
อย (M) 745 77.20 

รวมนักเรียนโครงการ อย.น�อย 1210 76.53 

• นักเรียนท่ัวไปใน ร.ร. อย.น
อย (N) 558 78.26 

• นักเรียนท่ัวไปใน ร.ร.ท่ีไม2ได
เป;น อย.น
อย (O) 462 77.13 

รวมนักเรียนท่ัวไป 1020 77.74 

รวมนักเรียนท้ัง 4 กลุ1ม 2230 77.08 

 
ภาพรวมของนักเรียนท่ีมีการรับรู
ท่ีเหมาะสมเก่ียวกับการบริโภคผลิตภัณฑ&สุขภาพท่ีดี สามารถแสดงให


เห็นเป;นแผนภูมิดังต2อไปนี้ 
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ท้ังนี้เม่ือพิจารณารายข
อ พบว2า กลุ2มตัวอย2างมีการรับรู
ความสามารถของตนเองในการใช
ยาอย2าง

เหมาะสมมากท่ีสุด คิดเป;นร
อยละ 83.48 รองลงมา ได
แก2 การรับรู
ความสามารถของตนเองในการหลีกเลี่ยงการ
รับประทานอาหารท่ีใช
น้ํามันทอดซํ้า คิดเป;นร
อยละ 79.02 การรับรู
ความสามารถของตนเองในการอ2านฉลาก
ก2อนซ้ือหรือใช
 คิดเป;นร
อยละ 78.50 การรับรู
ความสามารถของตนเองในการหลีกเลี่ยงอาหารรสจัด หวาน มัน 
เค็ม คิดเป;นร
อยละ 77.81 และการรับรู
ความสามารถของตนเองในการหลีกเลี่ยงการซ้ือหรือใช
อาหาร ยา และ
เครื่องสําอางตามโฆษณาชวนเชื่อ คิดเป;นร
อยละ 76.43 ตามลําดับ  

 
ตารางท่ี 4.20 การเปรียบเทียบความแตกต1างระหว1างการรับรู�ความสามารถของตนเองในการมีพฤติกรรมการบริโภค
ผลิตภัณฑ6สุขภาพท่ีดี ของนักเรียนโครงการ อย.น�อย และนักเรียนท่ัวไป (จํานวนและร�อยละ) 

  
การรับรู�ความสามารถของตนเองในการมีพฤติกรรม

การบริโภคผลิตภัณฑ6สุขภาพท่ีดี 
 

จํานวน
นักเรียนท่ีมี
การรับรู� 

ความสามารถท่ี
เหมาะสม 

ร�อยละนักเรียน
ท่ีมีการรับรู� 

ความสามารถท่ี
เหมาะสม 

 
X2 

 
Sig 

 1. การรับรู�ความสามารถของตนเองในการหลีกเล่ียงอาหารรสจัด หวาน มัน เค็ม 
• แกนนํา อย.น
อย  (H) 464 75.32 4.51 0.21 
• สมาชิก อย.น
อย (M) 758 78.55 

รวมนักเรียนโครงการ อย.น�อย 1222 77.29 
• นักเรียนท่ัวไปใน ร.ร. อย.น
อย (N) 569 79.80 
• นักเรียนท่ัวไปใน ร.ร. ท่ีไม2ได
เป;น อย.น
อย (O) 460 76.79 

รวมนักเรียนท่ัวไป 1029 78.43 
รวม 2251 77.81 
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การรับรู�ความสามารถของตนเองในการมีพฤติกรรม

การบริโภคผลิตภัณฑ6สุขภาพท่ีดี 
 

จํานวน
นักเรียนท่ีมี
การรับรู� 

ความสามารถท่ี
เหมาะสม 

ร�อยละนักเรียน
ท่ีมีการรับรู� 

ความสามารถท่ี
เหมาะสม 

 
X2 

 
Sig 

2. การรับรู�ความสามารถของตนเองในการหลีกเล่ียงการซ้ือหรือใช�อาหาร ยา และเครื่องสําอางตามโฆษณาชวน
เช่ือ  
• แกนนํา อย.น
อย  (H) 467 75.81 7.90 0.04 
• สมาชิก อย.น
อย (M) 746 77.31 

รวมนักเรียนโครงการ อย. น�อย 1213 76.72   
รวมนักเรียนโครงการ อย.น�อย     

• นักเรียนท่ัวไปใน ร.ร. อย.น
อย (N) 563 78.96   
• นักเรียนท่ัวไปใน ร.ร. ท่ีไม2ได
เป;น อย.น
อย (O) 435 72.62 

รวมนักเรียนท่ัวไป 998 76.07   
รวม 2211 76.43   

3. การรับรู�ความสามารถของตนเองในการหลีกเล่ียงการรับประทานอาหารท่ีใช�น้ํามันทอดซํ้า  
• แกนนํา อย.น
อย  (H) 472 76.62 3.31 0.35 
• สมาชิก อย.น
อย (M) 765 79.27 

รวมนักเรียนโครงการ อย. น�อย 1237 78.24   
• นักเรียนท่ัวไปใน ร.ร. อย.น
อย (N) 575 80.65   
• นักเรียนท่ัวไปใน ร.ร. ท่ีไม2ได
เป;น อย.น
อย (O) 474 79.13 

รวมนักเรียนท่ัวไป 1049 79.95   
รวม 2286 79.02   

4. การรับรู�ความสามารถของตนเองในการใช�ยาอย1างเหมาะสม  
• แกนนํา อย.น
อย  (H) 508 82.47 1.75 0.63 
• สมาชิก อย.น
อย (M) 807 83.63 

รวมนักเรียนโครงการ อย.น�อย 1315 83.18   
• นักเรียนท่ัวไปใน ร.ร. อย.น
อย (N) 605 84.85   
• นักเรียนท่ัวไปใน ร.ร. ท่ีไม2ได
เป;น อย.น
อย (O) 495 82.64 

รวมนักเรียนท่ัวไป 1100 83.84   
รวม 2415 83.48   

 
5. การรับรู�ความสามารถของตนเองในการอ1านฉลากก1อนซ้ือหรือใช�  
• แกนนํา อย.น
อย  (H) 469 76.14 4.99 0.17 
• สมาชิก อย.น
อย (M) 765 79.27 

รวมนักเรียนโครงการ อย.น�อย 1234 78.05   
• นักเรียนท่ัวไปใน ร.ร. อย.น
อย (N) 575 80.65   
• นักเรียนท่ัวไปใน ร.ร. ท่ีไม2ได
เป;น อย.น
อย (O) 462 77.13 

รวมนักเรียนท่ัวไป 1037 79.04   
รวม 2271 78.50   
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การรับรู�ความสามารถของตนเองในการมีพฤติกรรม

การบริโภคผลิตภัณฑ6สุขภาพท่ีดี 
 

จํานวน
นักเรียนท่ีมี
การรับรู� 

ความสามารถท่ี
เหมาะสม 

ร�อยละนักเรียน
ท่ีมีการรับรู� 

ความสามารถท่ี
เหมาะสม 

 
X2 

 
Sig 

5.1 การรับรู�ความสามารถของตนเองในการอ1าน “ฉลากอาหาร” ก1อนซ้ือหรือใช� 
• แกนนํา อย.น
อย  (H) 492 79.87 3.10 0.38 
• สมาชิก อย.น
อย (M) 791 81.97 

รวมนักเรียนโครงการ อย. น�อย 1283 81.15   
• นักเรียนท่ัวไปใน ร.ร. อย.น
อย (N) 580 81.35   
• นักเรียนท่ัวไปใน ร.ร. ท่ีไม2ได
เป;น อย.น
อย (O) 471 78.63 

รวมนักเรียนท่ัวไป 1051 80.11   
รวม 2334 80.68   

5.2 การรับรู�ความสามารถของตนเองในการอ1าน “ฉลากยา” ก1อนซ้ือหรือใช� 
• แกนนํา อย.น
อย  (H) 492 79.87 7.94 0.04 
• สมาชิก อย.น
อย (M) 811 84.04 

รวมนักเรียนโครงการ อย.น�อย 1303 82.42   
• นักเรียนท่ัวไปใน ร.ร. อย.น
อย (N) 598 83.87   
• นักเรียนท่ัวไปใน ร.ร. ท่ีไม2ได
เป;น อย.น
อย (O) 479 79.97 

รวมนักเรียนท่ัวไป 1077 82.09   
รวม 2380 82.27   

 
5.3 การรับรู�ความสามารถของตนเองในการอ1าน “ฉลากเครื่องสําอาง” ก1อนซ้ือหรือใช� 
• แกนนํา อย.น
อย  (H) 490 79.55 5.87 0.12 
• สมาชิก อย.น
อย (M) 793 82.18 

รวมนักเรียนโครงการ อย.น�อย 1283 81.15   
• นักเรียนท่ัวไปใน ร.ร. อย.น
อย (N) 591 82.89   
• นักเรียนท่ัวไปใน ร.ร. ท่ีไม2ได
เป;น อย.น
อย (O) 470 78.46 

รวมนักเรียนท่ัวไป 1061 80.87   
รวม 2344 81.02   

 
ภาพรวมการรับรู
ท่ีเหมาะสมเก่ียวกับการบริโภคผลิตภัณฑ&สุขภาพจําแนกเป;นรายด
าน สามารถแสดงให


เห็นเป;นแผนภูมิดังต2อไปนี้ 
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ตารางท่ี 4.21 การรับรู�ความสามารถของตนเองในการมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ6สุขภาพท่ีดี 

การรับรู�ความสามารถของ
ตนเองในการมีพฤติกรรมการ
บริโภคผลิตภัณฑ6สุขภาพท่ีดี 

ร�อยละ  
M 

 
SD 

 
แปลผล มั่นใจ 

มาก
ท่ีสุด 

มั่นใจ
มาก 

 

มั่นใจ
ปาน
กลาง 

มั่นใจ
น�อย 

 

มั่นใจ
น�อย
ท่ีสุด 

1. การรับรู�ความสามารถของตนเองในการหลีกเล่ียงอาหารรสจัด หวาน มัน เค็ม 
• แกนนํา อย.น
อย   14.90 15.10 45.30 18.50 6.20 3.14 1.08 ปานกลาง 
• สมาชิก อย.น
อย  14.30 17.90 46.30 17.20 4.20 3.21 1.02 ปานกลาง 

• นักเรียนท่ัวไปใน ร.ร. อย.น
อย  19.20 16.70 43.90 15.30 4.90 3.30 1.09 ปานกลาง 

• นักเรียนท่ัวไปใน ร.ร.ท่ีไม2ได

เป;น อย.น
อย  

11.90 14.90 50.10 16.90 6.30 3.09 1.02 ปานกลาง 

รวม 15.10 16.40 46.30 16.90 5.30 3.18 1.05 ปานกลาง 

 การหลีกเล่ียงอาหารรสจัด หวาน มัน เค็ม 
นักเรียนโครงการ อย.น�อย ร�อยละ 76.9 

นักเรียนท่ัวไป ร�อยละ 78.35 

 

2. การรับรู�ความสามารถของตนเองในการหลีกเล่ียงการซ้ือหรือใช�อาหาร ยา และเครื่องสําอางตามโฆษณาชวนเช่ือ 
• แกนนํา อย.น
อย   26.30 25.50 24.00 17.40 6.80 3.47 1.24 มาก 
• สมาชิก อย.น
อย  29.20 24.10 23.90 16.10 6.60 3.53 1.25 มาก 

• นักเรียนท่ัวไปใน ร.ร. อย.น
อย  25.20 23.70 30.00 16.30 4.80 3.48 1.17 มาก 

• นักเรียนท่ัวไปใน ร.ร.ท่ีไม2ได

เป;น อย.น
อย  

24.20 19.70 28.70 19.00 8.30 3.32 1.26 ปานกลาง 

รวม 26.60 23.40 26.40 17.00 6.60 3.45 1.23 มาก 
 ความสามารถในการหลีกเล่ียงโฆษณาชวนเช่ือ 

นักเรียนโครงการ อย.น�อย ร�อยละ 76.5 
นักเรียนท่ัวไป ร�อยละ 75.75 
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การรับรู�ความสามารถของ
ตนเองในการมีพฤติกรรมการ
บริโภคผลิตภัณฑ6สุขภาพท่ีดี 

ร�อยละ  
M 

 
SD 

 
แปลผล มั่นใจ 

มาก
ท่ีสุด 

มั่นใจ
มาก 

 

มั่นใจ
ปาน
กลาง 

มั่นใจ
น�อย 

 

มั่นใจ
น�อย
ท่ีสุด 

         

3. การรับรู�ความสามารถของตนเองในการหลีกเล่ียงการรับประทานอาหารท่ีใช�น้ํามันทอดซํ้า 
• แกนนํา อย.น
อย   19.80 24.70 32.10 17.90 5.50 3.35 1.15 ปานกลาง 
• สมาชิก อย.น
อย  21.30 24.00 33.90 15.00 5.70 3.40 1.14 ปานกลาง 

• นักเรียนท่ัวไปใน ร.ร. อย.น
อย  20.10 24.10 36.50 14.20 5.20 3.40 1.11 ปานกลาง 

• นักเรียนท่ัวไปใน ร.ร.ท่ีไม2ได

เป;น อย.น
อย  

22.20 22.90 34.10 14.70 6.20 3.40 1.16 ปานกลาง 

รวม 20.90 24.00 34.20 15.30 5.60 3.39 1.14 ปานกลาง 

 ความสามารถในการหลีกเล่ียงอาหารท่ีใช�น้ํามันทอดซํ้า 
นักเรียนโครงการ อย.น�อย ร�อยละ 77.9 

นักเรียนท่ัวไป ร�อยละ 79.95 

 

 
4. การรับรู�ความสามารถของตนเองในการใช�ยาอย1างเหมาะสม 

 

• แกนนํา อย.น
อย   38.60 25.00 18.80 10.40 10.40 3.78 1.26 มาก 
• สมาชิก อย.น
อย  37.20 27.00 19.40 10.80 10.80 3.79 1.21 มาก 

• นักเรียนท่ัวไปใน ร.ร. อย.น
อย  34.50 26.90 23.40 10.80 10.80 3.76 1.16 มาก 

• นักเรียนท่ัวไปใน ร.ร.ท่ีไม2ได

เป;น อย.น
อย  

39.90 25.40 17.40 8.80 8.80 3.79 1.29 มาก 

รวม 37.40 26.20 19.80 10.30 10.30 3.78 1.23 มาก 

 ความสามารถในการใช�ยาอย1างเหมาะสม 
นักเรียนโครงการ อย.น�อย ร�อยละ 83 

นักเรียนท่ัวไป ร�อยละ 83.75 

 

 
5. การรับรู�ความสามารถของตนเองในการอ1านฉลากก1อนซ้ือหรือใช� 
5.1 การรับรู�ความสามารถของตนเองในการอ1าน “ฉลากอาหาร” ก1อนซ้ือหรือใช� 
• แกนนํา อย.น
อย   32.60 23.50 23.70 10.90 9.30 3.59 1.29 มาก 
• สมาชิก อย.น
อย  31.60 23.30 27.00 10.50 7.60 3.14 1.08 ปานกลาง 
• นักเรียนท่ัวไปใน ร.ร. อย.น
อย  32.50 23.10 25.70 13.20 5.50 3.64 1.21 มาก 

• นักเรียนท่ัวไปใน ร.ร.ท่ีไม2ได

เป;น อย.น
อย  

33.60 23.40 21.70 13.20 8.20 3.61 1.29 มาก 

รวม 32.50 23.30 24.90 11.80 7.50 3.49 1.22 มาก 

 การรับรู�ความสามารถในการอ1าน “ฉลากอาหาร” ก1อนซ้ือหรือใช�
นักเรียนโครงการ อย.น�อย ร�อยละ 80.85 

นักเรียนท่ัวไป ร�อยละ 80 

 

 
 
5.2 การรับรู�ความสามารถของตนเองในการอ1าน “ฉลากยา” ก1อนซ้ือหรือใช� 
• แกนนํา อย.น
อย  (H) 40.10 21.90 17.90 12.50 7.60 3.74 1.30 มาก 

• สมาชิก อย.น
อย (M) 40.30 21.00 22.70 9.70 6.20 3.79 1.24 มาก 
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การรับรู�ความสามารถของ
ตนเองในการมีพฤติกรรมการ
บริโภคผลิตภัณฑ6สุขภาพท่ีดี 

ร�อยละ  
M 

 
SD 

 
แปลผล มั่นใจ 

มาก
ท่ีสุด 

มั่นใจ
มาก 

 

มั่นใจ
ปาน
กลาง 

มั่นใจ
น�อย 

 

มั่นใจ
น�อย
ท่ีสุด 

• นักเรียนท่ัวไปใน ร.ร. อย.
น
อย (N) 

39.00 23.00 21.90 10.90 5.20 3.80 1.21 มาก 

• นักเรียนท่ัวไปใน ร.ร. ท่ี
ไม2ได
เป;น อย.น
อย (O) 

42.60 21.00 16.40 10.70 9.30 3.77 1.34 มาก 

รวม 40.40 21.70 20.20 10.80 6.90 3.77 1.27 มาก 

 ความสามารถในการอ1าน “ฉลากยา” ก1อนซ้ือหรือใช� 
นักเรียนโครงการ อย.น�อย ร�อยละ 82.05 

นักเรียนท่ัวไป ร�อยละ 78.9 

 

   
5.3 การรับรู�ความสามารถของตนเองในการอ1าน “ฉลากเครื่องสําอาง” ก1อนซ้ือหรือใช� 
• แกนนํา อย.น
อย  (H) 41.60 21.10 16.90 13.60 6.80 3.77 1.30 มาก 

• สมาชิก อย.น
อย (M) 37.10 23.50 21.60 10.70 7.20 3.73 1.26 มาก 

• นักเรียนท่ัวไปใน ร.ร. อย.
น
อย (N) 

35.90 24.10 22.90 12.20 4.90 3.74 1.20 มาก 

• นักเรียนท่ัวไปใน ร.ร.ท่ีไม2ได

เป;น อย.น
อย (O) 

39.70 22.00 16.70 11.70 9.80 3.70 1.35 มาก 

รวม 38.30 22.80 19.90 11.90 7.10 3.73 1.28 มาก 

 
 

ความสามารถในการอ1าน “ฉลากเครื่องสําอาง” ก1อนซ้ือหรือใช� 
นักเรียนโครงการ อย.น�อย ร�อยละ 80.9 

นักเรียนท่ัวไป ร�อยละ 80.65 

 

   
จากตารางท่ี 4.21 แสดงการรับรู
ความสามารถของตนเองในการมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ&

สุขภาพท่ีดีจําแนกตามรายประเด็น พบว2า กลุ2มตัวอย2างส2วนใหญ2 มีการรับรู
ความสามารถของตนเองในระดับ
มากในเกือบทุกประเด็น รองลงมาเป;น การรับรู
ความสามารถของตนเอง ในระดับปานกลาง ดังนี้  

กลุ2มตัวอย2างมีการรับรู
ความสามารถของตนเองในการมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ&สุขภาพใน
ระดับมาก ได
แก2 การรับรู
ความสามารถของตนเองในการใช
ยาอย2างเหมาะสม (ค2าเฉลี่ย 3.78)  รองลงมา คือ 
การรับรู
ความสามารถของตนเองในการอ2าน “ฉลากยา” ก2อนซ้ือหรือใช
 (ค2าเฉลี่ย 3.77) การรับรู
ความสามารถ
ของตนเองในการอ2าน “ฉลากเครื่องสําอาง” ก2อนซ้ือหรือใช
 (ค2าเฉลี่ย 3.73)  การรับรู
ความสามารถของตนเอง
ในการอ2าน “ฉลากอาหาร” ก2อนซ้ือหรือใช
 (ค2าเฉลี่ย 3.49)  การรับรู
ความสามารถของตนเองในการหลีกเลี่ยง
การซ้ือหรือใช
อาหาร ยา และเครื่องสําอางตามโฆษณาชวนเชื่อ (ค2าเฉลี่ย  3.45)   

 

กลุ2มตัวอย2างมีการรับรู
ความสามารถของตนเองในการมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ&สุขภาพใน
ระดับปานกลาง ได
แก2 การรับรู
ความสามารถของตนเองในการหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารท่ีใช
น้ํามันทอด
ซํ้า(ค2าเฉลี่ย  3.39)  และการรับรู
ความสามารถของตนเองในการหลีกเลี่ยงอาหารรสจัด หวาน มัน เค็ม มีการ
รับรู
ต่ําท่ีสุด (ค2าเฉลี่ย 3.18)   
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สามารถแสดงให
เห็นเป;นแผนภูมิการรับรู
ความสามารถของตนเองในการบริโภคผลิตภัณฑ&สุขภาพของ
กลุ2มนักเรียนแต2ละกลุ2ม ดังต2อไปนี้ 
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ตอนที่ 6 พฤติกรรมการบริโภคและเลือกซื้อผลิตภัณฑ6สุขภาพของนักเรียน 

ในการประเมินพฤติกรรมเก่ียวกับการบริโภคและเลือกซ้ือผลิตภัณฑ&สุขภาพนั้น กําหนดให
ผู
ท่ีมี
พฤติกรรมการบริโภคและเลือกซ้ือผลิตภัณฑ&สุขภาพท่ีเหมาะสม หมายถึง ผู
 ท่ีมีพฤติกรรมต2อการบริโภค
ผลิตภัณฑ&สุขภาพท่ีเหมาะสมอย2างยิ่ง เหมาะสมมาก และเหมาะสมปานกลาง ของข
อความประเมินพฤติกรรม
การบริโภคและเลือกซ้ือผลิตภัณฑ&สุขภาพ  

แบบประเมินพฤติกรรมเก่ียวกับการบริโภคและเลือกซ้ือผลิตภัณฑ&สุขภาพแบ2งการประเมินออกเป;น     
3 หมวด ได
แก2  

1. พฤติกรรมท่ีมีต2อการเลือกซ้ือ/บริโภคอาหาร คือ พฤติกรรมเก่ียวกับการบริโภคและเลือกซ้ือ
ผลิตภัณฑ&สุขภาพหมวด “อาหาร” จากข
อคําถามท่ี 1-3  

2. พฤติกรรมท่ีมีต2อการเลือกซ้ือ/บริโภคผลิตภัณฑ&ยา คือ พฤติกรรมเก่ียวกับการบริโภคและเลือก
ซ้ือผลิตภัณฑ&สุขภาพหมวด “ยา” จากข
อคําถามท่ี 4-6  

3. พฤติกรรมท่ีมีต2อการเลือกซ้ือ/บริโภคผลิตภัณฑ&เครื่องสําอาง คือ พฤติกรรมเก่ียวกับการบริโภค
และเลือกซ้ือผลิตภัณฑ&สุขภาพ “เครื่องสําอาง” จากข
อคําถามท่ี 7-10 

ท้ังนี้  พฤติกรรมเก่ียวกับการบริโภคและเลือกซ้ือผลิตภัณฑ&สุขภาพ ในภาพรวม จึงหมายถึง                           
ท่ีมีพฤติกรรมต2อการบริโภคผลิตภัณฑ&สุขภาพท่ีเหมาะสมอย2างยิ่ง เหมาะสมมาก และเหมาะสมปานกลาง                   
ของข
อความประเมินพฤติกรรมการบริโภคและเลือกซ้ือผลิตภัณฑ&สุขภาพ ของทุกข
อความคําถาม รวม 10 ข
อ
คําถาม 

จากผลการวิจัยพฤติกรรมเก่ียวกับการบริโภคและเลือกซ้ือผลิตภัณฑ&สุขภาพของนักเรียนในภาพรวม
นั้น พบว2า กลุ2มนักเรียนโครงการ อย.น
อย มีพฤติกรรมเก่ียวกับการบริโภคและเลือกซ้ือผลิตภัณฑ&สุขภาพของท่ี
เหมาะสมสูงกว2ากลุ2มนักเรียนท่ัวไป ดังนี้กลุ2มนักเรียนโครงการ อย.น
อย มีพฤติกรรมท่ีเหมาะสมร
อยละ 79.06 
นักเรียนท่ัวไปท่ีไม2ได
เป;น อย.น
อย มีพฤติกรรมท่ีเหมาะสม ร
อยละ 78.05  เม่ือมองในภาพรวม กลุ2มตัวอย2างมี
พฤติกรรมท่ีถูกต
องเก่ียวกับการบริโภคและเลือกซ้ือผลิตภัณฑ&สุขภาพท้ังสามหมวด คิดเป;นร
อยละ 78.60 

เม่ือเปรียบเทียบ นักเรียนแกนนํา อย.น
อย กับนักเรียนสมาชิกอย.น
อย พบว2า นักเรียนท้ังสองกลุ2มมี
พฤติกรรมท่ีเหมาะสมใกล
เคียงกัน คือ แกนนํา อย.น
อย มีพฤติกรรมท่ีเหมาะสม ร
อยละ 79.06 นักเรียนสมาชิก
อย.น
อยมีพฤติกรรมท่ีเหมาะสมร
อยละ 79.07 ดังแสดงในตาราง ต2อไปนี้ 
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ตารางท่ี 4.22 ภาพรวมพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ6สุขภาพ 

 
พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ6สุขภาพ 

(อาหาร ยา เครื่องสําอาง) 

จํานวน
นักเรียนท่ีมี
พฤติกรรมท่ี
เหมาะสม 

ร�อยละของ
นักเรียนท่ีมี
พฤติกรรมท่ี
เหมาะสม 

 
X2 

 
Sig 

• แกนนํา อย.น
อย  (H) 487 79.06 3.79 0.15 
• สมาชิก อย.น
อย (M) 763 79.07 

รวมนักเรียนโครงการ อย.น�อย 1250 79.06 
• นักเรียนท่ัวไปใน ร.ร. อย.น
อย (N) 562 78.82 
• นักเรียนท่ัวไปใน ร.ร. ท่ีไม2ได
เป;น อย.น
อย (O) 462 77.13 

รวมนักเรียนท่ัวไป 1024 78.05 
รวมนักเรียนท้ัง 4 กลุ1ม 2274 78.60 

 
ภาพรวมของนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ&สุขภาพ สามารถแสดงให
เห็นเป;นแผนภูมิ

ดังต2อไปนี้ 
 

 

เม่ือพิจารณาพฤติกรรมเก่ียวกับการบริโภคและเลือกซ้ือผลิตภัณฑ&สุขภาพในแต2ละหมวด พบว2า 
นักเรียนโครงการ อย.น
อย มีพฤติกรรมท่ีเหมาะสมมากกว2านักเรียนท่ัวไป  ดังนี้ 
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ในหมวดพฤติกรรมการเลือกซ้ือ/บริโภคเครื่องสําอาง และหมวดพฤติกรรมการเลือกซ้ือ/บริโภคยา  นักเรียนท่ี
เข
าร2วมโครงการ อย.น
อย มีพฤติกรรมท่ีเหมาะสมในการบริโภคและเลือกซ้ือผลิตภัณฑ&สุขภาพของเครื่องสําอางร
อยละ 83.49 
ในขณะท่ี นักเรียนท่ัวไปมีพฤติกรรมท่ีเหมาะสมด
านเครื่องสําอาง ร
อยละ 79.19   ส2วนในหมวดพฤติกรรมการเลือกซ้ือ/บริโภค
ยา นักเรียนท่ีเข
าร2วมโครงการ อย.น
อย มีพฤติกรรมท่ีเหมาะสมร
อยละ 76.60 ในขณะท่ีนักเรียนท่ัวไปมีพฤติกรรมท่ีเหมาะสม
ร
อยละ 68.45   อย2างไรก็ตาม เม่ือเปรียบเทียบในหมวดพฤติกรรมการเลือกซ้ือ/บริโภคอาหาร พบว2า นักเรียนโครงการ อย.น
อย 
มีพฤติกรรมท่ีเหมาะสมใกล
เคียงกับกลุ2มนักเรียนท่ัวไป  

 

ตารางท่ี 4.23 การเปรียบเทียบความแตกต1างระหว1างพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ6สุขภาพของนักเรียนโครงการ 
อย.น�อย และนักเรียนท่ัวไป (จํานวนและร�อยละ) 

  
 

พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ6สุขภาพ 

จํานวน
นักเรียนท่ีมี
พฤติกรรมท่ี
เหมาะสม 

ร�อยละของ
นักเรียนท่ีมี
พฤติกรรมท่ี
เหมาะสม 

 
X2 

 
Sig 

การเลือกซ้ือ/บริโภคอาหาร     
• แกนนํา อย.น
อย  (H) 484 78.57 8.66 0.03 
• สมาชิก อย.น
อย (M) 760 78.76 

นักเรียนโครงการ อย.น�อย 1244 78.68 
• นักเรียนท่ัวไปใน ร.ร. อย.น
อย (N) 566 79.38 
• นักเรียนท่ัวไปใน ร.ร. ท่ีไม2ได
เป;น อย.น
อย (O) 474 79.13 

นักเรียนท่ัวไป 1040 79.27 
รวม 2284 78.95 

การเลือกซ้ือ/บริโภคผลิตภัณฑ&ยา     
• แกนนํา อย.น
อย  (H) 467 75.81 25.19 0.00 
• สมาชิก อย.น
อย (M) 744 77.10 

นักเรียนโครงการ อย.น�อย 1211 76.60 
• นักเรียนท่ัวไปใน ร.ร. อย.น
อย (N) 495 69.42 
• นักเรียนท่ัวไปใน ร.ร. ท่ีไม2ได
เป;น อย.น
อย (O) 403 67.28 

นักเรียนท่ัวไป 898 68.45 
รวม 2109 72.90 

การเลือกซ้ือ/บริโภคผลิตภัณฑ&เครื่องสําอาง     
• แกนนํา อย.น
อย  (H) 512 83.12 13.11 0.00 
• สมาชิก อย.น
อย (M) 808 83.73 

นักเรียนโครงการ อย.น�อย 1320 83.49 
• นักเรียนท่ัวไปใน ร.ร. อย.น
อย (N) 579 81.21 
• นักเรียนท่ัวไปใน ร.ร. ท่ีไม2ได
เป;น อย.น
อย (O) 460 76.79 

นักเรียนท่ัวไป 1039 79.19 
รวม 2359 81.54 

ภาพรวมการเปรียบเทียบความแตกต2างระหว2างพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ&สุขภาพของ
นักเรียนโครงการ อย.น
อย และนักเรียนท่ัวไป สามารถแสดงให
เห็นเป;นแผนภูมิดังต2อไปนี้   
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6.1 พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ6สุขภาพด�านการเลือกซ้ือ/บริโภคอาหาร 
 
ตารางท่ี 4.24 พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ6สุขภาพด�านการเลือกซ้ือ/บริโภคอาหาร 

พฤติกรรมในการบริโภค
ผลิตภัณฑ6สุขภาพ 

ด�านการเลือกซ้ือ/บริโภค
อาหาร 

ร�อยละ  
M 

 
SD 

 
แปลผล มีพฤติกรรม

ท่ีเหมาะสม
อย2างยิ่ง 

มีพฤติกรรม
ท่ีเหมาะสม

มาก 

มีพฤติกรรม
ท่ีค2อนข
าง
เหมาะสม 

มีพฤติกรรม
ท่ีไม2

เหมาะสม 

มีพฤติกรรมท่ีไม2
เหมาะสมอย2างยิ่ง 

พฤติกรรมการไม1กินอาหารทอดด�วยน้ํามันข�นเหนียว  
(ข
อคําถามท่ี 1 การไม2ซ้ือและไม2กินอาหารท่ีทอดด
วยน้ํามันท่ีเหนียวข
นสีดํา ฟองมาก และมีควันมาก)* 
• แกนนํา อย.น
อย   33.00 26.30 20.00 13.50 7.30 3.64 1.26 เหมาะสม 

• สมาชิก อย.น
อย  34.10 25.60 21.60 11.50 7.30 3.68 1.25 เหมาะสม 

• นักเรียนท่ัวไปใน ร.ร. อย.น
อย 29.60 24.00 23.00 15.30 8.10 3.52 1.28 เหมาะสม 

• นักเรียนท่ัวไปใน ร.ร.ท่ี
ไม2ได
เป;น อย.น
อย  

30.20 22.90 25.70 13.70 7.50 3.54 1.26 เหมาะสม 

รวม 31.90 24.80 22.40 13.30 7.50 3.59 1.26 เหมาะสม 

 พฤติกรรมการไม1กินอาหารทอดด�วยน้ํามันข�นเหนียว 
นักเรียนโครงการ อย.น�อย มีพฤติกรรมท่ีเหมาะสมร�อยละ 80.3 

นักเรียนท่ัวไปมีพฤติกรรมท่ีเหมาะสมร�อยละ 77.7 
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พฤติกรรมในการบริโภค
ผลิตภัณฑ6สุขภาพ 

ด�านการเลือกซ้ือ/บริโภค
อาหาร 

ร�อยละ  
M 

 
SD 

 
แปลผล มีพฤติกรรม

ท่ีเหมาะสม
อย2างยิ่ง 

มีพฤติกรรม
ท่ีเหมาะสม

มาก 

มีพฤติกรรม
ท่ีค2อนข
าง
เหมาะสม 

มีพฤติกรรม
ท่ีไม2

เหมาะสม 

มีพฤติกรรมท่ีไม2
เหมาะสมอย2างยิ่ง 

พฤติกรรมการอ1านฉลากหวานมันเค็ม (GDA) 
(ข
อคําถามท่ี  2. การอ2านฉลาก หวาน มัน เค็ม หรือฉลาก GDA ท่ีบอกค2าพลังงาน น้ําตาล ไขมัน และโซเดียมท่ีระบุบน
ซองขนม เช2นมันฝรั่งอบกรอบ ข
าวโพดค่ัวและข
าวเกรียบ)  
• แกนนํา อย.น
อย   13.7 23.54 40.8 19.00 4.20 3.21 1.02 ค2อนข
าง 
• สมาชิก อย.น
อย  12.27 19.84 39.9 23.50 5.00 3.11 1.05 ค2อนข
าง 

• นักเรียนท่ัวไปใน ร.ร. อย.น
อย 11.80 24.70 41.40 19.60 2.50 3.23 0.98 ค2อนข
าง 

• นักเรียนท่ัวไปใน ร.ร.ท่ี
ไม2ได
เป;น อย.น
อย  

14.50 21.50 43.60 17.20 3.20 3.27 1.01 ค2อนข
าง 

รวม 12.70 22.10 41.10 20.30 3.80 3.20 1.01 ค2อน 
ข
าง 

 พฤติกรรมการอ1านฉลากหวานมันเค็ม (GDA) 
นักเรียนโครงการ อย.น�อย มีพฤติกรรมท่ีเหมาะสมร�อยละ 75.03 

นักเรียนท่ัวไปมีพฤติกรรมท่ีเหมาะสมร�อยละ 78.75 

 

 

พฤติกรรมการอ1านฉลากอาหาร 
(ข
อคําถามท่ี   3. การอ2านฉลากเพ่ือดูวันผลิต วันหมดอายุ ก2อนซ้ือหรือบริโภคผลิตภัณฑ&อาหาร) 
• แกนนํา อย.น
อย   35.70 22.60 20.10 15.60 6.00 3.66 1.27 เหมาะสม 
• สมาชิก อย.น
อย  34.40 24.50 24.10 11.10 5.90 3.70 1.21 เหมาะสม 

• นักเรียนท่ัวไปใน ร.ร. อย.น
อย 31.60 29.50 22.60 12.60 3.80 3.72 1.14 เหมาะสม 

• นักเรียนท่ัวไปใน ร.ร.ท่ี
ไม2ได
เป;น อย.น
อย  

37.60 21.90 19.70 12.40 8.50 3.68 1.31 เหมาะสม 

รวม 34.60 24.70 22.00 12.70 5.90 3.69 1.23 เหมาะสม 

 พฤติกรรมการอ1านฉลากอาหาร 
นักเรียนโครงการ อย.น�อย มีพฤติกรรมท่ีเหมาะสมร�อยละ 80.7 

นักเรียนท่ัวไปมีพฤติกรรมท่ีเหมาะสมร�อยละ 81.45 

 

         
  

จากตารางท่ี 4.24 แสดงพฤติกรรมในการบริโภคผลิตภัณฑ&สุขภาพด
านการเลือกซ้ือ/บริโภคอาหารของ
นักเรียนโครงการ อย.น
อย และนักเรียนท่ัวไป พบว2า กลุ2มตัวอย2างมีพฤติกรรมต2อการบริโภคผลิตภัณฑ&สุขภาพ
ด
านการเลือกซ้ือ/บริโภคอาหาร ในเรื่องของการอ2านฉลากเพ่ือดูวันผลิต วันหมดอายุ ก2อนซ้ือหรือบริโภค
ผลิตภัณฑ&อาหารอยู2ในระดับท่ีเหมาะสม โดยมีค2าเฉลี่ยอยู2ท่ี 3.69 รองลงมาคือการไม2ซ้ือและไม2กินอาหารท่ีทอด
ด
วยน้ํามันท่ีเหนียวข
นสีดํา ฟองมาก และมีควันมาก อยูในระดับท่ีเหมาะสม มีค2าเฉลี่ยอยู2ท่ี 3.59 และการอ2าน
ฉลาก หวาน มัน เค็ม หรือฉลาก GDA ท่ีบอกค2าพลังงาน น้ําตาล ไขมัน และโซเดียมท่ีระบุบนซองขนม เช2น มัน
ฝรั่งอบกรอบ ข
าวโพดค่ัวและข
าวเกรียบ อยู2ในระดับค2อนข
างเหมาะสม โดยมีค2าเฉลี่ยอยู2ท่ี 3.20 ตามลําดับ  
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6.2 พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ6สุขภาพด�านการเลือกซ้ือ/บริโภคผลิตภัณฑ6ยา 

ตารางท่ี 4.25 พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ6สุขภาพด�านการเลือกซ้ือ/บริโภคผลิตภัณฑ6ยา 

 
พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ6

สุขภาพ 
ด�านการเลือกซ้ือ/บริโภคผลิตภัณฑ6

ยา 

ร�อยละ  
M 

 
SD 

 
แปลผล มีพฤติ 

กรรมท่ี
เหมาะสม
อย2างยิ่ง 

มีพฤติ 
กรรมท่ี 
เหมาะสม

มาก 

มีพฤติ 
กรรม

ค2อนข
าง
เหมาะสม 

มีพฤติ 
กรรมท่ีไม2
เหมาะสม 

มีพฤติ 
กรรมท่ีไม2
เหมาะสม
อย2างยิ่ง 

พฤติกรรมการกินยาปฏิชีวนะ  (ข
อคําถามท่ี 4. การกินยาปฏิชีวนะจนหมดเม่ือได
รับยาจากแพทย&/เภสัชกร) 
• แกนนํา อย.น
อย   34.60 18.80 23.10 15.9 7.6 2.66 1.21 ค2อนข
าง 

• สมาชิก อย.น
อย  32.40 21.10 23.80 15.3 7.3 2.61 1.21 ค2อนข
าง 

• นักเรียนท่ัวไปใน ร.ร. อย.น
อย  30.60 24.40 22.90 15 7.2 2.59 1.19 ค2อนข
าง 

• นักเรียนท่ัวไปใน ร.ร.ท่ีไม2ได
เป;น อย.น
อย  31.10 19.40 25.70 15.5 8.3 2.61 1.25 ค2อนข
าง 

รวม 32.10 21.10 23.80 15.4 7.5 2.62 1.21 ค2อนข
าง 

 พฤติกรรมการกินยาปฏิชีวนะ 
นักเรียนโครงการ อย.น�อย มีพฤติกรรมท่ีเหมาะสมร�อยละ 76.5 

นักเรียนท่ัวไปมีพฤติกรรมท่ีเหมาะสมร�อยละ 77.05 

 

พฤติกรรมการไม1กินยาชุด  (ข
อคําถามท่ี 5. การไม2กินยาชุดเพ่ือรักษาอาการป�วย ** 
• แกนนํา อย.น
อย   29.90 22.90 27.60 14.60 5.00 3.58 1.20 เหมาะสม 
• สมาชิก อย.น
อย  29.00 25.00 27.40 13.50 5.20 3.59 1.18 เหมาะสม 

• นักเรียนท่ัวไปใน ร.ร. อย.น
อย  25.70 19.90 29.30 18.20 6.90 3.39 1.23 ค2อนข
าง 

• นักเรียนท่ัวไปใน ร.ร.ท่ีไม2ได
เป;น อย.น
อย  23.50 18.50 32.40 16.70 8.80 3.31 1.25 ค2อนข
าง 

รวม 27.20 21.90 28.90 15.60 6.30 3.47 1.21 เหมาะสม 

 พฤติกรรมการไม1กินยาชุด 
นักเรียนโครงการ อย.น�อย มีพฤติกรรมท่ีเหมาะสมร�อยละ 80.9 

นักเรียนท่ัวไปมีพฤติกรรมท่ีเหมาะสมร�อยละ 74.65 

 

พฤติกรรมการสังเกตลักษณะของผลิตภัณฑ6ก1อนซ้ือ (ข
อคําถามท่ี 6. การสังเกตลักษณะของยา เช2น สี กลิ่น และ
บรรจุภัณฑ& ก2อนกินยา 
• แกนนํา อย.น
อย   32.10 21.10 23.70 16.20 6.80 3.55 1.27 เหมาะสม 

• สมาชิก อย.น
อย  31.10 22.60 25.70 14.60 6.00 3.58 1.23 เหมาะสม 

• นักเรียนท่ัวไปใน ร.ร. อย.น
อย  26.80 26.20 25.40 13.90 7.70 3.50 1.24 เหมาะสม 

• นักเรียนท่ัวไปใน ร.ร.ท่ีไม2ได
เป;น อย.น
อย  28.00 23.90 24.00 13.40 10.70 3.45 1.31 เหมาะสม 

รวม 29.60 23.40 24.90 14.50 7.60 3.52 1.26 เหมาะสม 

 พฤติกรรมการสังเกตลักษณะของผลิตภัณฑ6ก1อนซ้ือ 
นักเรียนโครงการ อย.น�อย มีพฤติกรรมท่ีเหมาะสมร�อยละ 78.15 

นักเรียนท่ัวไปท่ีมีพฤติกรรมท่ีเหมาะสมร�อยละ 77.15 
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จากตารางท่ี 4.25 แสดงพฤติกรรมในการบริโภคผลิตภัณฑ&สุขภาพด
านการเลือกซ้ือ/บริโภคผลิตภัณฑ&
ยาของนักเรียนโครงการ อย. น
อย และนักเรียนท่ัวไป พบว2า กลุ2มตัวอย2างมีพฤติกรรมต2อการบริโภคผลิตภัณฑ&
สุขภาพด
านการเลือกซ้ือ/บริโภคผลิตภัณฑ&ยาในเรื่องของการสังเกตลักษณะของยา เช2น สี กลิ่น และบรรจุภัณฑ& 
ก2อนกินยา อยู2ในระดับท่ีเหมาะสม โดยมีค2าเฉลี่ยอยู2ท่ี 3.52 รองลงมาคือ การไม2กินยาชุดเพ่ือรักษาอาการป�วย     
อยู2ในระดับท่ีเหมาะสม มีค2าเฉลี่ยอยู2ท่ี 3.47 และการกินยาปฏิชีวนะจนหมดเม่ือได
รับยาจากแพทย&/เภสัชกร 
พบว2าอยู2ในระดับค2อนข
างเหมาะสม โดยมีค2าเฉลี่ยอยู2ท่ี 2.62 ตามลําดับ  

6.3 พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ6สุขภาพด�านการเลือกซ้ือ/บริโภคผลิตภัณฑ6เครื่องสําอาง 

ตารางท่ี 4.26 พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ6สุขภาพด�านการเลือกซ้ือ/บริโภคผลิตภัณฑ6เครื่องสําอาง 

 
พฤติกรรมการบริโภค 
ผลิตภัณฑ6สุขภาพ 

ด�านการเลือกซ้ือ/บริโภค
ผลิตภัณฑ6เครื่องสําอาง 

ร�อยละ  
M 

 
SD 

 
แปลผล มี

พฤติกรรม
ท่ีเหมาะ 
สมอย2าง

ยิ่ง 

มี
พฤติกรร

มท่ี 
เหมาะสม

มาก 

มี
พฤติกรร

มท่ี
ค2อนข
าง
เหมาะสม 

มี 
พฤติกรรม

ท่ีไม2 
เหมาะสม 

มี 
พฤติกรรม

ท่ีไม2 
เหมาะ สม 
อย2างยิ่ง 

พฤติกรรมการดูฉลากเครื่องสําอาง (ข
อคําถามท่ี 7. การเลือกซ้ือเครื่องสําอางท่ีมีฉลากภาษาไทย) 
• แกนนํา อย.น
อย   25.00 22.90 30.00 14.40 7.60 3.43 1.22 เหมาะสม 
• สมาชิก อย.น
อย  24.50 20.80 30.20 16.50 8.10 3.37 1.24 ค2อนข
าง 
• นักเรียนท่ัวไปใน ร.ร. อย.น
อย  21.90 26.10 29.30 14.30 8.40 3.39 1.21 ค2อนข
าง 
• นักเรียนท่ัวไปใน ร.ร.ท่ีไม2ได
เป;น 

อย.น
อย  
22.40 20.40 32.10 15.90 9.30 3.30 1.24 ค2อนข
าง 

รวม 23.50 22.50 30.30 15.40 8.30 3.37 1.23 ค2อนข
าง 
 พฤติกรรมการดูฉลากเครื่องสําอาง 

นักเรียนโครงการ อย.น�อย มีพฤติกรรมท่ีเหมาะสมร�อยละ 76.7 
นักเรียนท่ัวไปมีพฤติกรรมท่ีเหมาะสมร�อยละ 76.1 

 

         
พฤติกรรมการหลีกเล่ียงการซ้ือผลิตภัณฑ6จากแหล1งท่ีไม1เหมาะสม   
(ข�อคําถามท่ี 8. การไม2ซ้ือเครื่องสําอางจากร
านค
าออนไลน& หรือตลาดนัด* ) 
• แกนนํา อย.น
อย   39.80 25.50 21.10 6.50 7.10 3.84 1.22 เหมาะสม 
• สมาชิก อย.น
อย  37.40 23.30 22.10 9.90 7.30 3.74 1.26 เหมาะสม 
• นักเรียนท่ัวไปใน ร.ร. อย.น
อย  35.90 19.80 23.60 14.30 6.50 3.64 1.27 เหมาะสม 
• นักเรียนท่ัวไปใน ร.ร.ท่ีไม2ได
เป;น 

อย.น
อย  
34.40 22.00 21.40 11.40 10.90 3.58 1.35 เหมาะสม 

รวม 36.90 22.60 22.10 10.60 7.80 3.70 1.27 เหมาะสม 
 พฤติกรรมการหลีกเล่ียงการซ้ือผลิตภัณฑ6จากแหล1งท่ีไม1เหมาะสม 

นักเรียนโครงการ อย.น�อย มีพฤติกรรมท่ีเหมาะสมร�อยละ 84.6 
นักเรียนท่ัวไปมีพฤติกรรมท่ีเหมาะสมร�อยละ 78.55 
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พฤติกรรมการบริโภค 
ผลิตภัณฑ6สุขภาพ 

ด�านการเลือกซ้ือ/บริโภค
ผลิตภัณฑ6เครื่องสําอาง 

ร�อยละ  
M 

 
SD 

 
แปลผล มี

พฤติกรรม
ท่ีเหมาะ 
สมอย2าง

ยิ่ง 

มี
พฤติกรร

มท่ี 
เหมาะสม

มาก 

มี
พฤติกรร

มท่ี
ค2อนข
าง
เหมาะสม 

มี 
พฤติกรรม

ท่ีไม2 
เหมาะสม 

มี 
พฤติกรรม

ท่ีไม2 
เหมาะ สม 
อย2างยิ่ง 

พฤติกรรมการปฏิบัติตามคําแนะนําบนฉลาก  
(ข
อคําถามท่ี 9.การปฏิบัติตามคําแนะนําท่ีระบุบนฉลากผลิตภัณฑ& อาหาร ยาและเครื่องสําอางอย2างเคร2งครัด) 
• แกนนํา อย.น
อย   31.00 25.20 23.10 15.10 5.70 3.61 1.23 เหมาะสม 
• สมาชิก อย.น
อย  32.00 25.50 23.10 12.50 6.80 3.63 1.24 เหมาะสม 
• นักเรียนท่ัวไปใน ร.ร. อย.น
อย  24.40 29.30 27.60 13.00 5.60 3.54 1.15 เหมาะสม 
• นักเรียนท่ัวไปใน ร.ร.ท่ีไม2ได
เป;น 

อย.น
อย  
32.20 22.00 24.20 13.20 8.30 3.56 1.29 เหมาะสม 

รวม 30.00 25.60 24.40 13.30 6.60 3.58 1.23 เหมาะสม 
 พฤติกรรมการปฏิบัติตามคําแนะนําบนฉลาก 

นักเรียนโครงการ อย.น�อย มีพฤติกรรมท่ีเหมาะสมร�อยละ 79.95 
นักเรียนท่ัวไปมีพฤติกรรมท่ีเหมาะสมร�อยละ 79.85 

 

 
 

        

พฤติกรรมการหลีกเล่ียงโฆษณาชวนเช่ือ 
(ข
อคําถามท่ี 10. การไม2ซ้ือหรือใช
ผลิตภัณฑ&อาหาร ยาและเครื่องสําอางตามโฆษณาชวนเชื่อ)**  
• แกนนํา อย.น
อย   33.80 25.30 24.50 9.30 7.10 3.69 1.23 เหมาะสม 
• สมาชิก อย.น
อย  35.00 24.40 24.00 9.70 6.80 3.71 1.23 เหมาะสม 
• นักเรียนท่ัวไปใน ร.ร. อย.น
อย  32.40 21.50 27.50 12.50 6.20 3.61 1.23 เหมาะสม 
• นักเรียนท่ัวไปใน ร.ร.ท่ีไม2ได
เป;น 

อย.น
อย  
29.70 23.40 25.00 12.20 9.70 3.51 1.29 เหมาะสม 

รวม 33.00 23.60 25.20 10.80 7.30 3.63 1.24 เหมาะสม 
 พฤติกรรมการหลีกเล่ียงโฆษณาชวนเช่ือ 

นักเรียนโครงการ อย.น�อย มีพฤติกรรมท่ีเหมาะสมร�อยละ 83.5 
นักเรียนท่ัวไปมีพฤติกรรมท่ีเหมาะสมร�อยละ 79.75 

 

 

จากตารางท่ี 4.26 แสดงพฤติกรรมในการบริโภคผลิตภัณฑ&สุขภาพด
านการเลือกซ้ือ/บริโภคผลิตภัณฑ&
เครื่องสําอางของนักเรียนโครงการ อย.น
อย และนักเรียนท่ัวไป พบว2า กลุ2มตัวอย2างมีพฤติกรรมต2อการบริโภค
ผลิตภัณฑ&สุขภาพด
านการเลือกซ้ือ/บริโภคผลิตภัณฑ&เครื่องสําอาง ในเรื่องของการไม2ซ้ือเครื่องสําอางจากร
านค
า
ออนไลน& หรือตลาดนัด อยู2ในระดับท่ีเหมาะสม โดยมีค2าเฉลี่ยอยู2ท่ี 3.70 รองลงมาคือการไม2ซ้ือหรือใช
ผลิตภัณฑ&
อาหาร ยา และเครื่องสําอางตามโฆษณาชวนเชื่อ อยูในระดับท่ีเหมาะสม มีค2าเฉลี่ยอยู2ท่ี 3.63 การมีพฤติกรรมท่ี
ปฏิบัติตามคําแนะนําท่ีระบุบนฉลากผลิตภัณฑ& อาหาร ยา และเครื่องสําอางอย2างเคร2งครัด อยู2ในระดับท่ี
เหมาะสม มีค2าเฉลี่ยอยู2ท่ี 3.58 และการเลือกซ้ือเครื่องสําอางท่ีมีฉลากภาษาไทย พบว2าอยู2ในระดับค2อนข
าง
เหมาะสมโดยมีค2าเฉลี่ยอยู2ท่ี 3.37 ตามลําดับ  
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โดยเม่ือพิจารณาพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ&สุขภาพท้ัง 3 ด
าน ในแต2ละประเด็นคําถาม สามารถ
สรุปความรู
ของแต2ละกลุ2ม สามารถแสดงให
เห็นเป;นแผนภูมิดังต2อไปนี้ 
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จากผลการวิจัยจะเห็นได"ว#า นักเรียนโครงการ อย.น�อย ได�แก� นักเรียนแกนนํา อย.น�อยและ
นักเรียนท่ีเป�นสมาชิก อย.น�อย มีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ'สุขภาพท่ีเหมาะสมท้ังสามด�าน ร�อยละ 
79.06  แบ#งเป)น ด"านอาหาร ร"อยละ 78.68 ด"านยา ร"อยละ 76.60 และด"านเครื่องสําอาง ร"อยละ 83.49  เม่ือ
นํามาพิจารณาเปรียบเทียบกับเกณฑ�การประเมินความสําเร็จของการดําเนินโครงการท่ีกําหนดไว"ว#า ความสําเร็จ
ของการดําเนินงานดูท่ีนักเรียนแกนนํา อย.น"อย และนักเรียนท่ีเป)นสมาชิก อย.น"อย ต"องมีพฤติกรรมการบริโภค
และการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ�สุขภาพท่ีเหมาะสมไม#น"อยกว#า ร"อยละ 75 จึงสามารถสรุปได"ว#า โครงการ อย.น"อย 
ประจําป6 2559 บรรลุเป9าหมายตามเกณฑ�ท่ีกําหนด  
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บทที่ 5 

ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 

งานวิจัยเรื่อง การสํารวจข
อมูลพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียน “อย.น
อย” ประจําป  2559 
ดําเนินการวิจัยคุณภาพด
วยการสัมภาษณ&เชิงลึกผู
ให
ข
อมูลสําคัญท่ีเป;น “อย น
อย” ท่ีศึกษาอยู2ในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต
นและตอนหลายในจังหวัดกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑลจํานวน 12 คน เพ่ือให
ได
ข
อมูล
เชิงลึกเก่ียวกับการเป/ดรับข2าวสารเก่ียวกับผลิตภัณฑ&สุขภาพ ความรู
 ทัศนคติ การรับรู
ความสามารถตนเองใน
การและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของตนเอง เพ่ือนและครอบครัว ข
อมูลดังกล2าวจะนําไปสู2การ
พัฒนาการจัดกิจกรรมและการเผยแพร2ข2าวสารเก่ียวกับผลิตภัณฑ&สุขภาพของโครงการอยน
อยในระยะต2อไป  

 
บทท่ี 5 แบ2งการนําเสนอข
อมูลเป;น 6 ส2วน ได
แก2 (1) ข
อมูลเบ้ืองต
นเก่ียวกับผู
ให
ข
อมูลสําคัญ            

(2) การเป/ดรับข2าวสารเก่ียวกับผลิตภัณฑ&สุขภาพ (3) ความรู
เก่ียวกับผลิตภัณฑ&สุขภาพ (4) ทัศนคติต2อ
ผลิตภัณฑ&สุขภาพ (5) การรับรู
ความสามารถตนเองในการเป;น “อย.น
อย” (6) การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช

ผลิตภัณฑ&สุขภาพของตนเองและการแนะนําเพ่ือนและครอบครัวให
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช
ผลิตภัณฑ&
สุขภาพ                ซ่ึงมีรายละเอียดดังต2อไปนี้ 

 
ส1วนที่ 1 ข�อมูลเบื้องต�นเกี่ยวกับผู�ให�ข�อมูลสําคัญ 
ตารางท่ี 5.1 แสดงข�อมูลเบ้ืองต�นเก่ียวกับผู�ให�ข�อมูลสําคัญ 

ลําดับ
ท่ี 

ชื่อ นามสกุล เพศ โรงเรียน ระดับ
การศึกษา 

วันท่ีสัมภาษณ& 

1 แพรวา ประยูรหาญ หญิง โรงเรียนสตรีวัดระฆัง ม.3 17 มิถุนายน 2559 
2 วชิรวิทย&  จันทร&ครุฑ   ชาย โรงเรียนซางตาครู
สศึกษา ม.3 20 มิถุนายน 2559 
3 มนัสกร ลายเครือวัลย& ชาย โรงเรียนซางตาครู
สศึกษา ม.3 20 มิถุนายน 2559 

4 ปองธรรม  วรบุตร ชาย โรงเรียนราชวินิตบางเขน ม.3 6 กรกฏาคม 2559 
5 พรอารี  ตราชู หญิง โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ม.4 17 มิถุนายน 2559 
6 พิมพ&ชนก เอมเอ่ียม ชาย โรงเรียนราชวินิตบางเขน ม.4 6 กรกฏาคม 2559 
7 นิจสันต& ล2นที ชาย โรงเรียนมัธยมบ
านบางกะป/ ม.5 27 มิถุนายน 2559  
8 วิมลรัตน&  จะนะบูรณ& หญิง โรงเรียนสตรีวัดระฆัง ม.5 17 มิถุนายน 2559 
9 วรรณวลี เต2าเล็ก หญิง โรงเรียนปากเกร็ด ม.5 15 กรกฏาคม 2559  
10 ขนิษฐา กล
ายวร หญิง โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ม.6 17 มิถุนายน 2559 
11 ดารินทร&  ติวารี หญิง โรงเรียนบ
านบางกะป/ ม.6 27 มิถุนายน 2559 
12 สุจิตตรา  ชาญกล
า หญิง โรงเรียนปากเกร็ด ม.6 15 กรกฏาคม 2559  

 
 ข
อมูลจากตารางท่ี 1 แสดงจํานวนนักเรียนท่ีเป;น อย.น
อย ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
จํานวน 12 คน โดยแบ2งเป;น เพศชาย จํานวน 5 คน เพศหญิง จํานวน 7 คน เม่ือพิจารณาถึงลําดับชั้น พบว2า มี
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ผู
ให
ข
อมูลสําคัญท่ีศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต
นจํานวน 4 คน และศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
จํานวน 8 คน  
 
 ส2วนต2อไปผู
วิจัยนําเสนอข
อมูลการวิเคราะห&จากผลการสัมภาษณ&เชิงลึกด
านการเป/ดรับข2าวสารเก่ียวกับ
ผลิตภัณฑ&สุขภาพ ความรู
 ทัศนคติ การรับรู
ความสามารถตนเองในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของตนเอง 
เพ่ือนและครอบครัว  
 
 
ส1วนที่ 2 การเปVดรับข1าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ6สุขภาพ 
 การศึกษาเชิงลึกการเป/ดรับข2าวสารเก่ียวกับผลิตภัณฑ&สุขภาพแสดงให
เห็นข
อมูลเก่ียวกับรูปแบบการ
เป/ดรับข2าวสารเก่ียวกับผลิตภัณฑ&สุขภาพของนักเรียนท่ีเป;น อย.น
อย และความคาดหวังเก่ียวกับสื่อและกิจกรรม
ท่ีต
องการให
คณะกรรมการอาหารและยาเป;นผู
จัดในโครงการระยะต2อไป 
 
รูปแบบการเปVดรับข1าวสารเก่ียวกับผลิตภัณฑ6สุขภาพของนักเรียนท่ีเปBน อย.น�อย 

 ผลการวิจัยพบว2า ผู
ให
ข
อมูลสําคัญท้ังหมด (12 คน จาก 12 คน) หาข
อมูลเก่ียวกับเรื่องอาหาร ยาและ
เครื่องสําอางจากอินเตอร&เน็ตมากกว2าแหล2งข
อมูลอ่ืนๆ โดยผ2านทางเว็บไซต& เช2น กูเก้ิล (Google) เว็บไซต&ของ       
อย. และสื่อสังคมออนไลน& เช2น เฟซบุXก และเฟซบุXกของ อย. สื่อดังกล2าวเป;นสื่อท่ีผู
ให
ข
อมูลสําคัญท่ีเป;น อย.
น
อย เป/ดรับข
อมูลและนําไปเผยแพร2ให
เพ่ือนในโรงเรียนต2อไป 

 อินเตอร&เน็ตเป;นแหล2งข
อมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑ&สุขภาพท่ีมีข
อมูลหลากหลาย นักเรียนชายชั้น
มัธยมศึกษาตอนต
น กล2าว “ส2วนใหญ2จะเป;นอินเตอร&เน็ตครับ ผมว2ามันมีข
อมูลหลากหลายดีครับ ให
เลือกเอา” 
(ปองธรรม       วรบุตร, การสัมภาษณ&, 6 กรกฏาคม 2559) นักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนต
นอีกหนึ่งคน
อธิบายเพ่ิมเติมว2า    “กูเก้ิล (Google) เป;นแหล2งข
อมูลท่ีผมค
นหาเก่ียวกับเรื่องอาหารและยา”  (วชิรวิทย& 
จันทร&ครุฑ, การสัมภาษณ&, 20 มิถุนายน 2559) 
 
 นักเรียน “อย.น
อย” ชั้นมัธยมศึกษาป ท่ี 5 ค
นหาข
อมูลเก่ียวกับอาหารผ2านทางอินเตอร&เน็ต  
 

 “ส2วนใหญ2 ก็เป;นตามอาสาสมัครท่ีเขามาพูดคุยให
ค2ะว2ามาอธิบายแล
วก็จะมีแบบว2าเป/ดดูตาม
อินเตอร&เน็ตว2าอาหารแต2ละประเภทมีส2วนผสมอะไรบ
างมีการตรวจยังไง แล
วก็อาจารย&ท่ีปรึกษา ส2วน
ใหญ2ก็จะเป;นเรื่องอาหาร” (วรรณวลี เต2าเล็ก, การสัมภาษณ&, 15 กรกฏาคม 2559) 
 

 โดยเฉพาะอย2างยิ่งผู
ให
ข
อมูลสําคัญท่ีเป;น อย. น
อย หลายคน เป/ดรับข2าวสารเก่ียวกับอาหาร ยาและ
เครื่องสําอางจาก www.oryornoi.com ดังท่ีผู
ให
ข
อมูลสําคัญท่ีกําลังศึกษาอยู2ในระดับชั้นมัธยมศึกษาป ท่ี 6       
กล2าวว2า “ส2วนมากจะเป/ดอินเทอร&เน็ตค2ะ เป/ดเข
า อย. ดูว2ามีข2าวสารอะไรบ
าง เป/ดดูเป;นความรู
ค2ะเพราะครู
สอนให
เป/ด” (ขนิษฐา กล
ายวร, การสัมภาษณ&, 17 มิถุนายน 2559) 
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 เฟซบุXก (Facebook) เป;นแหล2งข
อมูลท่ีผู
ให
ข
อมูลสําคัญท่ีเป;น “อย.น
อย” หลายคนเป/ดรับมากท่ีสุด 
โดยเฉพาะอย2างยิ่งเด็กส2วนใหญ2เป/ดรับข
อมูลจากการแชร&ต2อกัน “ถ
าเป;นผลิตภัณฑ&ก็จะดูท่ี อย. ว2ามีไหม              
วันหมดอายุอะไรอย2างนั้น ดูจากโซเชียลค2ะ เห็นเขาแชร&มาค2ะ จะไม2เจาะจง จะเห็นแชร&มาส2วนใหญ2ในเฟซบุXก” 
(แพรวา ประยูรหาญ, การสัมภาษณ&, 17 มิถุนายน 2559) ส2วนใหญ2แล
ว “อย.น
อย” จะหาข
อมูลความรู
เก่ียวกับ
พิษของอาหาร ยา และเครื่องสําอาง “อย.น
อย” ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายกล2าว “ส2วนมากผมก็จะหาจาก
แหล2งอินเทอร&เน็ตครับเพราะว2าเป;นคนติด Social  ใช
อินเทอร&เน็ตทุกวันอยู2แล
ว ส2วนมากก็จะเป;นเฟซบุXกครับ  
เพราะว2าจะมีคนแชร&มาอยู2ก็จะเข
าไปอ2านเรื่อยๆ ครับ ก็จะหาความรู
เก่ียวกับอาหารต2างๆว2ามีพิษอะไรบ
าง”  
นอกจากนี้ “อย.น
อย” ระดับชั้นมัธยมปลาย อีกคนกล2าวใว
ในทิศทางเดียวกันว2า 
 

 “ตอนนี้ก็จะรับข2าวในอินเตอร&เน็ตหรือเฟซบุXคบ
าง มีใน Ig แล
วก็มีจากเพ่ือนบ
าง ถามครูบ
าง แล
วก็จะมี
 เป;นพวกสาธารณสุขท่ีเค
ามาในโรงเรียนค2ะ ส2วนใหญ2ก็จะหาเก่ียวกับว2าอาหารตัวนี้มันเป;นยังไงบ
าง
 มีสารอาหารอะไรบ
าง  เครื่องสําอางตัวนี้มันเป;นยังไงใช
แล
วจะแพ
หรือเปล2า” (สุจิตรา ชาญกล
า,                     
การสัมภาษณ&, 15 กรกฏาคม 2559) 
 

 นอกจากนี้เฟซบุXกแฟนเพจของ อย. ยังเป;นอีกแหล2งข
อมูลท่ีนักเรียนท่ีเป;น อย.น
อย เป/ดรับข2าวสารเพ่ือ
ค
นหาข
อมูลเก่ียวกับอาหารยาและเครื่องสําอาง เพราะจะมีข2าวสารกิจกรรมเผยแพร2ในเพจ แล
วนักเรียนท่ีเป;น       
อย.น
อย จะนําข
อมูลต2างๆ ไปเผยแพร2ให
เพ่ือนท่ีโรงเรียนรับทราบ  
 

 “แบบว2าเวลามาข2าวสารอะไรท่ีเขาส2งเรามาทางเพจนี่ เราก็จะมาเผยแพร2 ก็จะมีท้ังเพจ อย.น
อย 
โรงเรียน และเพจของ อย.น
อย เลยด
วย เขาก็จะแชร&มาแล
วเราเอามาเผยแพร2ในโรงเรียน มีทางเฟซบุXก
เลยอย2างแรก จะเป;นเพจของ อย. ท่ีโรงเรียนก็จะมีด
วย เป;นชุมนุมของโรงเรียนท่ีตั้งเพจไว
 และก็มี เพ
จอย. โดยตรงเลยด
วย” (พรอารี ตราชู, การสัมภาษณ&, 17 มิถุนายน 2559) 

 โดยสรุป ผู
 ให
ข
อมูลสําคัญท่ีเป;น “อย.น
อย” เป/ดรับข2าวสารเก่ียวกับอาหาร ยาและ
เครื่องสําอาง ผ2านอินเตอร&เน็ตและเฟซบุXคมากท่ีสุด และยังเป/ดรับข
อมูลผ2านทางเว็บไซต&และแฟนเพจของ  
“อย.น
อย” ในส2วนถัดไป ผู
วิจัยจึงต้ังคําถามเพ่ิมเติมเก่ียวกับสื่อท่ี “อย.น
อย” เข
าถึงมากท่ีสุดและชอบใช
มาก
ท่ีสุดเพ่ือท่ีจะเป;นแนวทางในการออกแบบสื่อของโครงการ “อย.น
อย” ในระยะถัดไป 
  
ช1องทางการส่ือสารท่ี “อย.น�อย” ชอบใช�มากท่ีสุด 
 ผลการสัมภาษณ&เชิงลึกสอดคล
องกับรูปแบบการเป/ดรับสื่อของ “อย.น
อย” โดยผู
ให
ข
อมูลสําคัญท่ีเป;น 
อย.น
อย ท้ังหมด (12 คน จาก 12 คน) ตอบในทิศทางเดียวกันว2า ชอบใช
สื่ออินเตอร&เน็ตและสื่อสังคม             
เช2น เฟซบุXก ในการค
นหาข
อมูลเก่ียวกับอาหาร ยา และเครื่องสําอาง เพราะสามารถเข
าถึงได
ง2ายและค
นหา
ข
อมูลได
อย2างหลากหลาย ดังตัวอย2างท่ีแสดงด
านล2าง 
 

“เว็บไซต& ก็อยากรู
แล
วเข
าไปศึกษาก็ในโซเชียลและก็ทีวี เช2น ข2าว  และทางอินเทอร&เน็ต” (วชิรวิทย&  
จันทร&ครุฑ , การสัมภาษณ&, 20 มิถุนายน 2559)  
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“ก็เป;นสื่ออินเทอร&เน็ต ก็สมมุติว2าเราอยากรู
 เรื่องสุขภาพ ก็เข
าไปเสิร&ชในกูเก้ิลแล
วก็หาว2าท่ีเราอยากรู
    
คืออะไรบ
าง” (พรอารี  ตราชู, การสัมภาษณ&, 17 มิถุนายน 2559) 

“เป;นทางอินเทอร&เน็ตครับ เด็ก อย. แชร&ต2อเรื่อยๆ แชร&ให
คนอ่ืนรู
” (ขนิษฐา กล
ายวร, การสัมภาษณ&,               
17 มิถุนายน 2559) 

“ชอบสื่ออินเตอร&เน็ต เฟซบุXก หรือพวกสื่อสังคมออนไลน&ต2างๆ” (มนัสกร ลายเครือวัลย&, การสัมภาษณ&, 
20 มิถุนายน 2559)  

“เพราะหนูคิดว2ามันมีความรู
และสามารถบอกเราได
หมดทุกอย2างสาร หรืออาหาร หรือผลิตภัณฑ&นี้มี
สารปนเป��อนหรือสเตียรอยด&หรือเปล2า คือเราสามารถไปตรวจได
จากอินเทอร&เน็ตค2ะ” (ดารินทร& ติวารี, 
การสัมภาษณ&, 27 มิถุนายน 2559) 

“ทางอินเทอร&เน็ต เพราะเราจะศึกษาหาอะไรก็ได
ค2ะ ถ
าเกิดถามคนอ่ืนบางทีเราอาจจะรวบรวมคําพูด     
ไม2ถูกว2าควรจะถามอะไร บางทีก็นึกไม2ออกว2าจะถามคําถามไหนให
เข
าใจท้ังสองฝ�าย” (วรรณวลี เต2า
เล็ก, การสัมภาษณ&, 15 กรกฏาคม 2559) 

“เป;นอินเทอร&เน็ตครับ มันมีหลากหลายช2องทางท่ีเราสามารถไปค
นหาได
 เปรียบเทียบกันได
 เพราะเร็ว 
สะดวกด
วย” (นิจสันต& ล2นที, การสัมภาษณ&, 27 มิถุนายน 2559) 

“ก็เป;นอินเทอร&เน็ตครับ เพราะมันเป;นสื่อท่ีเข
าง2ายท่ีสุดแล
วเด๋ียวนี้ (แล
วมีแชร&บ
างไหม) ก็มีบ
างครับ      
อันไหนท่ีมันดูเป;นประโยชน&ก็จะแชร&ให
เพ่ือนดู” (ปองธรรม  วรบุตร, การสัมภาษณ&, 6 กรกฏาคม 
2559) 

“ยูทูป เฟซบุXก ทวิตเตอร& อินสตาแกรม ถ
าในเฟซบุXก เราเห็นเขาแชร&มากกว2าแล
วก็ตามเข
าไปดู             
ดูจากภาพประกอบ แล
วก็คําพูดของเขาท่ีเขียน ก็ได
ความรู
เยอะค2ะ เพราะว2าไม2เคยรู
เก่ียวกับเรื่องพวก
นี้เลย” (วิมลรัตน&  จะนะบูรณ&, การสัมภาษณ&, 17 มิถุนายน 2559) 

  โดยสรุป ผู
ให
ข
อมูลสําคัญท่ีเป;น “อย.น
อย” ท้ังหมดเป/ดรับและชอบใช
สื่ออินเทอร&เน็ตและสื่อ
สังคม เช2น เฟซบุXกในการค
นหาข
อมูลเก่ียวกับอาหาร ยา และเครื่องสําอางมากท่ีสุด ถึงแม
ว2าสื่ออินเทอร&เน็ตจะ
เป;นสื่อท่ีผู
ให
ข
อมูลสําคัญเลือกใช
ในการเป/ดรับข2าวสารมากท่ีสุด แต2ในการจัดกิจกรรมให
ความรู
เก่ียวกับอาหาร 
ยาและเครื่องสําอาง ผู
ให
ข
อมูลสําคัญคาดหวังให
โครงการ “อย.น
อย” จัดกิจกรรมท่ีหลากหลาย เพ่ือให
เข
าถึง
ข
อมูลเก่ียวกับอาหาร ยาและสุขภาพ และเรียนรู
ได
เข
าใจง2ายข้ึน ซ่ึงในส2วนต2อไปผู
วิจัยนําเสนอผลการสัมภาษณ&
เชิงลึกถึงกิจกรรมและสื่อท่ี “อย.น
อย” คาดหวังจะให
มีการจัดในระยะต2อไป 
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รูปแบบกิจกรรมท่ีคาดหวังว1าจะให�โครงการ “อย.น�อย” จัดในระยะต1อไป 

 ผลการวิจัยพบว2า กิจกรรมท่ีผู
ให
ข
อมูลสําคัญท่ีเป;น “อย.น
อย” คาดหวังจะให
คณะกรรมการอาหาร
และยาดําเนินการในระยะต2อไปมากท่ีสุดได
แก2 กิจกรรมแบบปฏิบัติจริง รองลงมาคือ กิจกรรมการศึกษาดูงาน
นอกสถานท่ีและการจัดกิจกรรมผ2านสื่อสังคม 
 
กิจกรรมแบบปฏิบัติจริง 

 ผลการสัมภาษณ&เชิงลึกจาก “อย.น
อย” 10 คน จาก 12 คน พบว2า กิจกรรมแบบปฏิบัติจริงเป;น
กิจกรรมท่ี “อย.น
อย” คาดหวังจะได
มีส2วนร2วมในการดําเนินโครงการระยะต2อไป เพราะทําให
ผู
เข
าร2วมอบรม 
“อย.น
อย” ได
รับความรู
และมีความน2าสนใจ สร
างการมีส2วนร2วมและได
เรียนรู
จากการปฏิบัติอย2างแท
จริง  

การจัดกิจกรรมแบบปฏิบัติจริงจะทําให
ผู
เข
าร2วมโครงการ “อย.น
อย” ได
รับความรู
เก่ียวกับอาหารและ
ได
รับประโยชน&มากยิ่งข้ึน ดังท่ีนักเรียนท่ีเป;น “อย.น
อย” ท่ีศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต
น กล2าวใว
ว2า“อยาก
ให
ทางโรงเรียนจัดกิจกรรมหรือนิทรรศการบ2อยๆครับ นักเรียนจะได
เห็นความสําคัญของอาหารท่ีกินไปว2าได
รับ
ประโยชน&เพียงพอม้ัยและจะก2อให
เกิดอันตรายอะไรม้ัย” (ปองธรรม วรบุตร, การสัมภาษณ&, 6 กรกฏาคม 
2559) “อย.น
อย” ท่ีเป;นนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต
น กล2าวถึงความสําคัญของการจัดกิจกรรมเพ่ือให

ความรู
เก่ียวกับยาโปรโคดิล เพ่ือไม2ให
นักเรียนเสพติดและใช
ในทางท่ีผิด ดังนี้ 

“อยากจะให
จัดกิจกรรมท่ีนําแกนนําไปอบรมต2างๆหรือว2าเข
ากิจกรรมต2างๆให
มีความรู
มากข้ึน ให

 ความรู
มันแน2น แล
วก็มากระจายให
ในโรงเรียนได
รู
 จะได
เป;นการสื่อให
ท่ัวโรงเรียนไม2ใช2แค2จัดกิจกรรม 
เป;นชุมนุมเล็กๆ อยากให
เป;นศูนย&หลักคอยบอกข2าวว2าอย2างนี้เป;นอย2างนี้นะ สนุกเวลาได
ร2วมกิจกรรม                         
มันจะมีกิจกรรมสันทนาการ พวกสารประกอบต2างๆมันน2าค
นหา กิจกรรมผมว2าถ
าเขามาจัดอย2างเช2น 
กิจกรรมอุทาหรณ&ยาโปร มันจะเป;นอะไรท่ีดีมาก เพราะว2าทุกโรงเรียนมันต
องมีแน2นอน เป;นการใช
ยาท่ี
ผิดของกระทรวงสาธารณสุข เขามาจัดให
ในโรงเรียนเป;นสิ่งท่ีถูก มาตักเตือน” (นิจสันต& ล2นที, การ
สัมภาษณ&, 27 มิถุนายน 2559) 

 
 รูปแบบกิจกรรมแบบปฏิบัติจริงควรมีความหลากหลาย เช2น “การล
างมือ การสอนน
องล
างมือ การสอน
น
องแปรงฟ_น เต
นแอโรบิค และน2าจะเป;นเพลงท่ีทําให
น
องๆ เขาจําได
” (มนัสกร ลายเครือวัลย&, การสัมภาษณ&,   
20 มิถุนายน 2559)  หรืออาจจะเป;นนิทรรศการและมีเกมดังท่ี ผู
ให
ข
อมูลสําคัญท่ีเป;นนักเรียนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต
นและตอนปลายกล2าว 

“ก็ให
พวกท่ีเค
ามาให
ความรู
ในโรงเรียน มาต้ังซุ
ม มาพูดคุย จัดนิทรรศการ จัดกิจกรรม” (วิมลรัตน&        
จะนะบูรณ&, การสัมภาษณ&, 17 มิถุนายน 2559) 

“น2าจะมีเพ่ิม เป;นจัดนิทรรศการสักวัน มีกิจกรรมสันทนาการสอดแทรก เช2นเล2นเกม เพ่ือท่ีจะมีความ
น2าสนใจมากข้ึน” (วชิรวิทย& จนัทร&ครุฑ , การสัมภาษณ&, 20 มิถุนายน 2559)  

 นอกจากนี้ผลการวิจัยพบว2า การจัดกิจกรรมแบบปฏิบัติจริงทําให
เกิดการมีส2วนร2วมและเป/ดโอกาสให

นักเรียนได
เรียนรู
ความรู
ใหม2เก่ียวกับอาหาร ยาและเครื่องสําอาง ดังท่ีนักเรียนท่ีเป;น “อย.น
อย” ในระดับ
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มัธยมศึกษาตอนต
นกล2าวว2า “น2าจะเป;นในรูปแบบของนิทรรศการจะจัดเป;นขนาดย2อมๆของโรงเรียนก็ได
          
คือนักเรียนทุกคนจะได
มีส2วนร2วมของกิจกรรมได
ด
วยให
โรงเรียนก็ได
ครับ” (ปองธรรม วรบุตร, การสัมภาษณ&,         
6 กรกฏาคม 2559) นักเรียนท่ีเป;น “อย.น
อย” ท่ีศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแสดงความคิดในทิศทาง
เดียวกัน 

 “น2าจะมีคําใหม2ๆ  หรือสิ่งของใหม2ๆ หรือสื่อใหม2ๆในการมาให
ความรู
หรือการมาจัดกิจกรรมให
เราได
มี
 ส2วนร2วมมากข้ึน  อยากให
องค&กรจากข
างนอกมาจัดกิจกรรมบ2อยๆมากข้ึน  และให
นักเรียนมาเข
าร2วม
 หลากหลายชั้นมากข้ึนไม2เฉพาะแต2พวกแกนนําเท2านั้น ควรให
น
องๆได
มาลองนั่งฟ_งและได
ทดลองปฎิบัติ
จริงมากข้ึน” (ดารินทร&  ติวารี, การสัมภาษณ&, 27 มิถุนายน 2559) 

 ผลการวิจัยพบว2า กิจกรรมการเรียนรู
จากการปฏิบัติช2วยให
นักเรียนท่ีเป;น “อย.น
อย” ได
ทดลอง
ปฏิบัติการตรวจสารอาหารผิดปกติจริงและทําให
เข
าใจวิธีการตรวจสอบความปลอดภัยของอาหารอย2างแท
จริง 
ดังท่ีนักเรียนท่ีเป;น “อย.น
อย” สามคนกล2าวไว
 

“อยากทํากิจกรรมแบบตัวต2อตัวค2ะ มีการสาธิตให
ดูว2ามีสารเคมีอะไรบ
าง ก็ให
ทดลองปฏิบัติจริงให
 เรา
ได
เห็นว2าสารตัวนี้ส2งผลเสียอย2างไรบ
าง” (สุจิตตรา  ชาญกล
า, การสัมภาษณ&, 15 กรกฏาคม 2559) 

“ส2วนใหญ2เป;นการอบรมก็จะดีค2ะ แบบมีอบรมท่ีโรงเรียน ให
คนกลุ2มใหญ2ในโรงเรียนรู
ด
วยค2ะ เพราะว2า
 คนส2วนใหญ2จะมีวิธีการตรวจสอบอาหารท่ีไม2ถูกต
อง ก็เลยอยากให
ทุกคนรู
วิธีท่ีจะตรวจสอบอาหารให
 
เหมือนกันค2ะ” (วรรณวลี เต2าเล็ก, การสัมภาษณ&, 15 กรกฏาคม 2559) 

“เราได
ทํากิจกรรมร2วมกันคนอ่ืน ใช2 ให
เราได
ทดลองจริงทําจริง อาจจะไม2ต
องมีสไลด&พรีเซนต&                    
ทดลองทําเลย ว2าอันนี้เป;นอย2างนี้นะ บางทีอธิบายอย2างเดียวเด็กก็ไม2เข
าใจไม2เห็นภาพ ให
ลงมือทดลอง               
ไปเลย ต้ังเป;นฐานๆ แล
วเด็กเดิน” (ขนิษฐา กล
ายวร, การสัมภาษณ&, 17 มิถุนายน 2559) 

 
กิจกรรมการศึกษาดูงานจากสถานท่ีจริง 

 กิจกรรมการศึกษาดูงานสถานท่ีจริงเป;นกิจกรรมลําดับท่ีสอง ท่ีนักเรียน “อย.น
อย” คาดหวังจะให

คณะกรรมการอาหารและยาจัด เพ่ืออบรมโครงการ “อย.น
อย” และให
ความรู
กับนักเรียนในโครงการ “อย.
น
อย” (3 คน จาก 12 คน) ดังท่ีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายคนหนึ่งกล2าว “หนูอยากให
มีองค&กรจาก
ภายนอกมาจัดอบรมท่ีโรงเรียน หรือว2าอาจจะพาเด็กท่ีเป;นแกนนําไปจัดอบรมตามศูนย&ต2างๆ  หรือว2าจัด
กิจกรรมตามสถานท่ีต2างๆ”  (ดารินทร& ติวารี, การสัมภาษณ&, 27 มิถุนายน 2559) 

การจัดอบรมในสถานท่ีทําให
นักเรียนเกิดความเบ่ือจึงต
องการกิจกรรมท่ีน2าสนใจเพ่ือกระตุ
นให
เข
าร2วม
โครงการ นักเรียน “อย.น
อย” ระดับมัธยมศึกษาตอนต
นกล2าว 

 “แล
วก็อาจจะพานักเรียนออกไปศึกษานอกพ้ืนท่ีก็ได
 อาจจะออกไปตรวจสิ่งท่ีเรากินไปทุกวันว2ามีพิษมี
 ภัยอะไรม้ัยมีสิ่งเจือปนอะไรท่ีไม2ดีม้ัย มันต
องลงพ้ืนท่ีจริงอะต
องไปทําด
วยตัวเองแล
วมันก็จะสนุกไป
 กับมัน  ถ
าเอาแต2มาอบรมบรรยายมันก็น2าเบ่ือ มันก็ไม2จําแล
วก็ไม2นําไปใช
มันต
องทําด
วยตัวเอง ก็ต
อง
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 ทํากิจกรรมให
มันน2าสนใจกว2านี้  มีสิ่งเร
ามากระตุ
นให
อยากเข
า” (ปองธรรม วรบุตร, การสัมภาษณ&, 6 
กรกฏาคม 2559)  

 
 เนื่องจากกิจกรรมการศึกษาดูงานสถานท่ีจริงทําให
นักเรียนเกิดความสนใจและความสนุก “ถ
าไปอบรม
ท่ีเขต เป;นแบบนี้ทุกป  หนูอยากให
เขาเปลี่ยนเป;นกิจกรรมพาออกไปข
างนอกบ
าง ไปดูสถานท่ีจริง ใช2ค2ะ เราชอบ
มากกว2า” (ขนิษฐา กล
ายวร, การสัมภาษณ&, 17 มิถุนายน 2559) 
 
กิจกรรมให"ความรู"ผ#านอินเตอร�เน็ตและเครือข#ายสังคมออนไลน� 
 ผลการสัมภาษณ&เชิงลึกจากนักเรียนท่ีเป;น “อย.น
อย” 3 คน จาก 12 คน พบว2า การจัดกิจกรรมให

ความรู
ผ2านอินเทอร&เน็ตและเครือข2ายสังคมออนไลน& เช2น ร
องเพลงและละครสั้นจะทําให
นักเรียนสนใจและแชร&
มากยิ่งข้ึน ดังท่ีผู
ให
ข
อมูลสําคัญท่ีเป;น “อย.น
อย” กล2าว 
 

 “ทางโซเชียล น2าจะตรงท่ีสุด เพราะว2าพวกเราเล2นโซเชียลก็บ2อย หนังสือก็น2าจะไม2ค2อยสนใจอ2านค2ะ 
 โซเชียลเช2น เฟซบุXก ทางเพจ แชร&กันบ
าง คนส2วนใหญ2ก็แชร&ข2าวสารอะไรเนี่ยก็ได
รับเร็วมากกว2า  
 สะดวกให
ทางอย. ต้ังเพจ แล
วมีการโพสความรู
 แล
วเราไปแชร& แบบนั้นมากกว2า” (พรอารี  ตราช,ู                   
การสัมภาษณ&, 17 มิถุนายน 2559) 

 
“อยากให
เป;นทางอินเทอร&เน็ต หรือไม2ก็ทางโทรทัศน& ออกแนวเป;นละครสั้นครับ” (พิมพ&ชนก เอมเอ่ียม
, การสัมภาษณ&, 6 กรกฏาคม 2559) 
 
“ก็อยากให
เพ่ิมโซเชียล เพราะเด๋ียวนี้คนเขาติดโซเชียลกัน พอเวลาเห็นอะไรก็จะผ2านโซเชียลตลอด                        
ก็ชอบร
องเพลงเต
น อะไรแบบนี้ ไม2ใช2นั่งฟ_งแล
วน2าเบ่ือๆ” (แพรวา ประยูรหาญ, การสัมภาษณ&, 17 
มิถุนายน 2559) 

 
  สรุปผู
ให
ข
อมูลสําคัญท่ีเป;น “อย.น
อย” ท้ังหมดชื่นชอบและมีความถ่ีในการเป/ดรับข2าวสาร
เก่ียวกับอาหาร ยาและเครื่องสําอางผ2านอินเตอร&เน็ตและสื่อสังคม เพราะว2าเข
าถึงง2ายและสามารถค
นพบข
อมูล
ได
หลากหลาย นอกจากนี้หากคณะกรรมการอาหารและยาต
องการจัดโครงการในระยะต2อไป ผู
ให
ข
อมูลสําคัญ
คาดหวังจะได
เข
าร2วมกิจกรรมแบบปฏิบัติจริง การดูงานนอกสถานท่ีมากกว2าการนั่งฟ_งการอบรมให
ความรู

เพราะจะทําให
มีส2วนร2วมและเกิดความรู
จากการทดลองปฏิบัติจริงและมีความเข
าใจถึงป_ญหาได
อย2างแท
จริง 
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ส1วนที่ 3 ความรู�เกี่ยวกับอาหาร ยาและเคร่ืองสําอางของผู�ให�สําคัญที่เปBน “อย.น�อย” 

 ส2วนท่ี 3 นําเสนอเก่ียวกับความรู
ด
านอาหาร ยาและเครื่องสําอางท่ี “อย.น
อย” ได
รับหลังจากการเข
า
ร2วมโครงการ และความต
องการข
อมูลเก่ียวกับอาหาร ยาและเครื่องสําอาง 

ความรู"ด"านอาหาร ยาและเครื่องสําอางท่ีได"รับหลังจากเข"าร#วมโครงการ “อย.น"อย” 

 ผลการสัมภาษณ&เชิงลึกพบว2า ผู
ให
ข
อมูลสําคัญท่ีเป;น “อย.น
อย” ท้ังหมดมีความรู
เก่ียวกับการอ2าน
ฉลากอาหาร ยาและเครื่องสําอางและการตรวจสอบสารอาหารมากท่ีสุด โดยเฉพาะอย2างยิ่งทําให
สามารถอ2าน
ฉลากได
และเข
าใจมากยิ่งข้ึนท้ังอาหาร ยา และเครื่องสําอาง ดังท่ีผู
ให
ข
อมูลสําคัญท่ีเป;น “อย.น
อย” ท่ีศึกษาใน
ระดับมัธยมศึกษาป ท่ี 5 กล2าว 

“ก็มีค2ะ มีแบบว2าเราได
รู
เก่ียวกับการตรวจสารอาหาร บางทีอาหารท่ีดูจะสะอาดแต2จริงๆแล
วอาจจะ
ไม2ได
สะอาดอย2างท่ีเห็นก็ได
 อ2านฉลากก็อ2านเป;นค2ะ ท้ังอาหาร ยา และเครื่องสําอาง (ฉลากไหนอ2าน
ยากท่ีสุด) น2าจะเป;นของเครื่องสําอางค2ะ เพราะว2าบางทีชื่อสารบางชนิดเราไม2รู
จัก เราก็ไม2รู
ว2ามันมี
คุณสมบัติยังไงบ
าง” (วรรณวลี เต2าเล็ก, การสัมภาษณ&, 15 กรกฏาคม 2559) 

 “อย.น
อย” มีความรู
เก่ียวกับการอ2านฉลากเพ่ือตรวจสอบจํานวนแคลลอรี่ในขนม “เรื่องผลิตภัณฑ&
อาหารเพ่ิมข้ึน เขาก็จะเน
นทางนี้ด
วย พวกฉลาก ฉลากถ
าเป;นขนมก็จะมีแบบพวก แสดงจํานวนโซเดียมว2ามีก่ี
แคลลอรี่” (พรอารี  ตราชู, การสัมภาษณ&, 17 มิถุนายน 2559) และสามารถตรวจสอบวันหมดอายุได
ดังท่ี
นักเรียนระดับมัธยมต
นท่ีเป;น “อย.น
อย” อธิบาย “ก็ได
รู
เก่ียวกับการอ2านฉลาก เพราะว2าในบางผลิตภัณฑ&ถ
าเรา
ไม2อ2านฉลากดีๆมันก็จะส2งผลไม2ดีต2อร2างกาย  เช2น วันหมดอายุ ถ
าเราละเลยแบบถ
าไปซ้ือของในร
านท่ีมันลด
ราคามันก็อาจจะมีอะไรแอบแฝงอยู2ในนั้นก็ได
” (ปองธรรม  วรบุตร, การสัมภาษณ&, 6 กรกฏาคม 2559)  

 “อย.น
อย” มีความรู
เก่ียวกับอันตรายของสารต2างๆ ท่ีแฝงอยู2ในอาหาร และยา ดังท่ีนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายคนหนึ่งแสดงความคิดเห็น “ใช2ครับ ผมต
องเอาไปใช
ในการทําอาหาร ผมเรียนสายคห
กรรมผมต
องเอาไปใช
ในสายคหกรรม เพราะการอ2านฉลาก สารในอาหาร สารปนเป��อนในอาหาร มันสามารถ
เอาไปบูรณาการกับวิชาอ่ืนๆได
 วิชาเคมี ชีวะ ผมก็เรียนครับ ก็สามารถเอาไปใช
ได
ในการดูฉลาก” (นิจสันต& ล2นที
, การสัมภาษณ&, 27 มิถุนายน 2559) และยังมี “อย.น
อย” อีกหลายคนกล2าวถึงความรู
เรื่องสารปนเป��อนใน
อาหารและยา 

“มีค2ะ เช2น สารฟอกขาวในถ่ัวงอก ไม2คิดว2ามันจะมี” (วิมลรัตน& จะนะบูรณ&, การสัมภาษณ&, 17 
 มิถุนายน 2559) 

“เรื่องยา ยาสามัญประจําบ
าน แต2จะเน
นเรื่องสารปนเป��อนในอาหารมากกว2า” (พรอารี ตราชู,                   
การสัมภาษณ&, 17 มิถุนายน 2559) 

“เพ่ิมข้ึน เช2นเรื่อง เก่ียวกับผักมีสารต2างๆ” (วชิรวิทย& จันทร&ครุฑ , การสัมภาษณ&, 20 มิถุนายน 2559)  

“มีครับ มีวิธีการตรวจสอบสาร สารปนเป��อนในอาหาร พวกรา อ2านฉลากก็เป;นอยู2ครับ” (พิมพ&ชนก      
เอมเอ่ียม, การสัมภาษณ&, 6 กรกฏาคม 2559) 
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ความต"องการข"อมูลเก่ียวกับอาหาร ยาและเครื่องสําอางของ “อย.น"อย” 

 ผลการวิจัยพบว2า ประเด็นท่ี “อย.น
อย” ต
องการได
รับความรู
เพ่ิมเติมมากท่ีสุดได
แก2 เครื่องสําอาง 
รองลงมา คือ อาหารและยา ในจํานวนน
อย และมีผู
ให
ข
อมูลสําคัญเพียงคนเดียวท่ีเชื่อว2าตนเองได
รับความรู

ครบถ
วนแล
ว นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกล2าว “ก็ส2วนมากเค
าก็สอนหมดทุกอย2างแล
วไม2อยากให

เพ่ิมเติมอะไรแล
ว ไม2ส2วนมากมันก็ปูพ้ืนฐานมาต้ังแต2ประถมแล
ว เรื่องการอ2านฉลากอันนี้มันก็มีหมดแล
ว”                 
(ปองธรรม วรบุตร, การสัมภาษณ&, 6 กรกฏาคม 2559) 

 ผู
ให
ข
อมูลสําคัญ 8 คน จาก 12 คน ต
องการความรู
เพ่ิมเติมเก่ียวกับเรื่องอันตรายจากสารเคมีใน
เครื่องสําอาง เพ่ือให
เลือกเครื่องซ้ือสําอางอย2างปลอดภัย ดังตัวอย2างด
านล2างนี้  
 

“อยากรู
เก่ียวกับความรุนแรงของเครื่องสําอางค2ะ ว2าถ
ามันมีสารตัวนี้แล
วมันจะรุนแรงแค2ไหน”                
(สุจิตตรา ชาญกล
า, การสัมภาษณ&, 15 กรกฏาคม 2559) 
 
“เรื่องเครื่องสําอางค2ะ แบบว2าสารอะไรท่ีอาจจะเป;นอันตรายต2อผิวหน
า บางทีอาจจะมีผสมมาเล็กน
อย 
แต2บางคนอาจจะแพ
” (วรรณวลี เต2าเล็ก, การสัมภาษณ&, 15 กรกฏาคม 2559 ) 
 
“น2าจะเป;นเรื่องยากับเครื่องสําอางค&ครับ และอันตรายของยาลดความอ
วนครับ” (มนัสกร ลายเครือ
วัลย&, การสัมภาษณ&, 20 มิถุนายน 2559) 
  
“เรื่องเครื่องสําอางยังไม2ได
เรียน อยากรู
เรื่องเครื่องสําอาง เพราะว2าบางทีไปซ้ือเครื่องสําอาง จากห
างก็
อยากรู
ว2ามันมีสารอะไรบ
างท่ีเราทาไป อยากรู
เรื่องเครื่องสําอาง เพราะเราเป;นผู
หญิง เราอยากสวย
อะไรบ
าง” (วิมลรัตน&   จะนะบูรณ&, การสัมภาษณ&, 17 มิถุนายน 2559) 
 

 นอกจากนี้มีผู
ให
ข
อมูลสําคัญท่ีเป;น “อย.น
อย” ต
องการความรู
เพ่ิมเติมเก่ียวกับยาการใช
ยาเกินขนาด
ดังท่ีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาป ท่ี 4 กล2าวว2า “อยากให
นําวิทยากรมาอธิบายเก่ียวกับพวกข
อเสียถ
าเกิดใช
ยา
มากเกินไป ทานอาหารผิดประเภทแล
วจะเกิดผลอะไรต2างๆ” (พิมพ&ชนก เอมเอ่ียม, การสัมภาษณ&, 6 กรกฏาคม 
2559) และอันตรายจากการใช
ยาแก
ไอ ดังท่ีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาป ท่ี 6 อธิบาย “หนูอยากให
องค&กร
จากข
างนอกมาจัดกิจกรรมชุมนุม หรือให
ความรู
น
องๆในเรื่องยาโป อะไรอย2างนี้อะค2ะ ก็พวกอันตรายจากยาแก

ไอท่ีวัยรุ2นมันชอบกินกันเพราะมันเต็มไปหมดเลย” (ดารินทร&  ติวารี, การสัมภาษณ&, 27 มิถุนายน 2559) 
 
  โดยสรุปผลการวิจัยพบว2าผู
ให
ข
อมูลสําคัญท่ีเป;น “อย.น
อย” มีความรู
เก่ียวกับการอ2านฉลาก
และสารอาหารปนเป��อนเพ่ิมข้ึนหลังจากเข
าร2วมโครงการ และต
องการความรู
เพ่ิมเติมเก่ียวกับอันตรายจากการ
ใช
เครื่องสําอางและการใช
ยาเกินขนาด 
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ส1วนที่ 4 ทัศนคติของ “อย.น�อย” ต1อการใช�ผลิตภัณฑ6สุขภาพ 

 ส2วนท่ี 4 ผู
วิจัยศึกษาว2า การเปลี่ยนทัศนคติของผู
ให
ข
อมูลสําคัญท่ีเคยเข
าร2วมโครงการ “อย.น
อย”         
ต2อการรับประทานอาหาร การใช
เครื่องสําอาง และการซ้ือยา ซ่ึงผลจากการสัมภาษณ&เชิงลึกพบว2า “อย.น
อย”          
มีทัศนคติท่ีเปลี่ยนไปต2อการรับประทานอาหารมากท่ีสุด รองลงมาได
แก2การอ2านฉลาก 

 ผลการสัมภาษณ&เชิงลึกพบว2า ผู
ให
ข
อมูลสําคัญครึ่งหนึ่ง (6 คน จาก 12 คน) ให
ความเห็นว2าตนเอง
สามารถเปลี่ยนทัศนคติต2อการรับประทานอาหารได
มากท่ีสุด ในประเด็นการเลือกซ้ืออาหาร การรับประทาน
อาหารท่ีเป;นประโยชน&และการปรุงอาหาร สําหรับประเด็นการเลือกซ้ืออาหาร ผู
ให
ข
อมูลสําคัญรายงานว2า
ตนเองเริ่มสังเกตและร
านอาหารท่ีขายอาหารและจัดวางแบบถูกสุขอนามัย และไม2เลือกรับประทานอาหารแบบ
ตามใจปากท่ีอาจปนเป��นสารพิษ ดังเช2นท่ีผู
ให
ข
อมูลสําคัญ 3 คน กล2าวไว
 

“ลูกชิ้นเราก็หลีกเลี่ยงท่ีจะกิน” (วชิรวิทย& จันทร&ครุฑ , การสัมภาษณ&, 20 มิถุนายน 2559)  

“อย2างพวกอาหารทอดสมัยก2อนเราก็กินเยอะเด2วนี้ก็กินน
อยลง หรือพวกปลาหมึกหรืออาหารทะเลท่ีมี
 สารฟอมาลีนก็จะไม2กิน ส2วนเรื่องยาปกติแม2จะเป;นคนซ้ือให
” (ดารินทร&  ติวารี, การสัมภาษณ&, 27 
มิถุนายน 2559) 

“ผมว2าก็ได
มากนะ เพราะส2วนใหญ2ตอนท่ียังไม2ได
เข
าร2วมโครงการอย.น
อยเห็นของกินอะไรท่ีอยากกินก็
 ซ้ือเลยตามใจตัวเองแต2เด2วนี้พอเข
าโครงการ อย.น
อย ก็จะคิดมากข้ึนว2าอันนี้กินไปแล
วจะมีประโยชน&
ม้ัย กินไปแล
วให
โทษต2อร2างกายม้ัย  อะไรประมาณนี้ครับ” (ปองธรรม วรบุตร, การสัมภาษณ&, 6 
กรกฏาคม 2559)  

 
 ผู
ให
ข
อมูลสําคัญท่ีเป;น “อย.น
อย” บางท2านสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการปรุงอาหาร ด
วยการ
ลดการปรุงอาหารด
วยน้ําตาลมากเกินไป ดังท่ี “อย.น
อย” ท่ีเป;นนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาป ท่ี 5 ท2านหนึ่ง
กล2าว 
 

“มี ก็เราเลือกซ้ืออาหาร ไม2กินแบบสุกๆ ดิบๆ แล
วก็การปรุงอาหาร เช2น น้ําปลา น้ําตาล ถ
าเราปรุง
เยอะ ก็อาจเกิดโรคข้ึนมาได
 เพราะฉะนั้นเราต
องใส2ในปริมาณท่ีพอเหมาะ คือส2วนมากก็ชอบกินพวก
อาหาร  แล
วเวลาไปอบรม เขาก็จะบอกว2า อาหารนี้มีพวกสารนี้นะ อะไรอย2างนี้  แล
วอบรมมาเสร็จก็
ไม2ค2อยกิน แล
วค2ะ มันมีสารเยอะ” (วิมลรัตน&  จะนะบูรณ&, การสัมภาษณ&, 17 มิถุนายน 2559) 

 

 ผู
ให
ข
อมูลสําคัญ 3 คน จาก 12 คน รายงานว2ามีทัศนคติท่ีเปลี่ยนไปต2อการอ2านฉลากอาหาร ยา และ
เครื่องสําอาง โดยมีพฤติกรรมในการตรวจสอบฉลากในผลิตภัณฑ&ท้ังอาหาร ยาและเครื่องสําอางเพ่ิมมากข้ึน 
ดังท่ีกล2าวใว
ด
านล2าง 

“เรียนรู
ท่ีจะดูเก่ียวกับวันหมดอายุมากข้ึน” (สุจิตตรา  ชาญกล
า, การสัมภาษณ&, 15 กรกฏาคม 2559) 
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“ก็ดูฉลากให
มากข้ึน เม่ือก2อนเราจะเลือกหยิบปกติเลยไม2ได
ดูมาก แต2ว2าพอมีการอบรมก็เลยมีการเลือก
ดูฉลากก2อนท่ีจะซ้ือของทุกประเภทค2ะ” (วรรณวลี เต2าเล็ก, การสัมภาษณ&, 15 กรกฏาคม 2559) 

 

“มันก็ต
องดูท่ี อย. ก2อน ถ
าไม2มีก็อาจมีส2วนผสมท่ีไม2น2าใช
 เม่ือก2อนก็ยังไม2ค2อยรู
 เราอาจจะดูเทรน มัน
สวย มีแบรนด& ใครๆ ก็ซ้ือกันเราก็ซ้ือ แต2หลังจากอบรม เราเริ่มรู
แล
วว2าแบรนด&พวกนี้มันอาจจะมีของ
กXอปด
วย และเลือกท่ีจะดู อย. ก2อน เพ่ือท่ีจะได
ไม2ต
องซ้ือผิดพลาด”  (พรอารี  ตราชู, การสัมภาษณ&, 
17 มิถุนายน 2559) 

 
  โดยสรุป ผู
ให
ข
อมูลสําคัญท่ีเป;น “อย.น
อย” ท่ีเคยเข
าร2วมโครงการอบรมสามารถปรับเปลี่ยน
ทัศนคติ จนเกิดเป;นพฤติกรรมท่ีดีต2อการเลือกรับประทานอาหารและการตรวจสอบฉลากอาหาร ยา และ
เครื่องสําอางอย2างระมัดระวังมากยิ่งข้ึน 
 
 
ส1วนที่ 5 การรับรู�ความสามารถของตนเองในการแสดงพฤติกรรมสุขภาพที่ดีและถ1ายทอด
ความรู�ให�แก1เพ่ือนและครอบครัว 

 ในส2วน 5 นี้ ผู
วิจัยแบ2งการนําเสนอออกเป;น 4 หัวข
อ โดยเริ่มต้ังแต2 (1) การรับรู
ความสามารถของ
ตนเองก2อนเข
าร2วมโครงการ “อย.น
อย” (2) การรับรู
ความสามารถของตนเองหลังเข
าร2วมโครงการ “อย.น
อย”                     
(3) การรับรู
ความสามารถของตนเองในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และ (4) การรับรู
ความสามารถของตนเองใน
การถ2ายทอดความรู
เก่ียวกับอาหาร ยาและเครื่องสําอางให
แก2เพ่ือนและครอบครัว เพ่ือให
ทราบถึงประสิทธิผล
ของโครงการ “อย.น
อย” ในเชิงลึก 

 การรับรู"ความสามารถของตนเองก#อนเข"าร#วมโครงการ “อย.น"อย” 

 ก2อนเข
าร2วมโครงการ “อย.น
อย” ผู
ให
ข
อมูลสําคัญเกือบท้ังหมด (9 คน จาก 12 คน) ไม2เชื่อม่ันใน
ตนเองและคิดว2าไม2สามารถเป;น “อย.น
อย” ได
 เพราะไม2เข
าใจเก่ียวกับโครงการ “อย.น
อย” คิดว2าไกลตัวและ
ไม2น2าสนใจ ดังท่ี “อย.น
อย” ท่ีเป;นเป;นนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสองคนกล2าว 
  

“ตอนแรกคิดว2าคงทําไม2ได
ค2ะ เพราะว2าเป;นคนไม2ได
สนใจอะไรมาก” (สุจิตตรา  ชาญกล
า,                      
การสัมภาษณ&, 15 กรกฏาคม 2559) 
 
“คิดว2ามันไกลตัวเกินไปค2ะ คิดว2าจะเข
าไม2ถึงเรื่องๆนี้ค2ะ” (วรรณวลี เต2าเล็ก, การสัมภาษณ&,                
15 กรกฏาคม 2559 ) 
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  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป ท่ี 5 ท่ีเป;น “อย.น
อย” กล2าวเพ่ิมเติมว2า ก2อนเข
าเรื่องโครงการคิดว2าการ
ตรวจสอบฉลากเป;นเรื่องท่ียากจึงไม2ได
สนใจ 

 “ตอนแรกผมก็ไม2คิดว2าจะเป;นได
 เพราะว2ามันน2าจะยากอยู2 เราก็ไม2ได
สนใจ แล
วก็คิดว2ามันไม2ได
สําคัญ
 อะไรกับการดูฉลาก การต
องดูฉลากดูสารปนเป��อนดูสารต2างๆในของต2างๆ พวกเครื่องสําอางมันดูยาก
 ไป แต2พอเอาเข
าจริงๆมันก็ไม2ยาก เพราะสารแต2ละตัวมันก็ไม2เหมือนกัน ดูสารปนเป��อนมันก็ไม2ยาก
 เพราะมันก็มีสารตรวจ แต2พอมารู
ว2าสารนี้มีอันตราย บางอย2างเป;นก2อมะเร็งได
เลย ผมก็เริ่มคิดแล
วเริ่ม
 ออกห2าง” (นิจสันต& ล2นที, การสัมภาษณ&, 27 มิถุนายน 2559) 

 ผู
ให
ข
อมูลสําคัญหลายคนคิดว2าตนเองไม2ม่ันใจความสามารถของตนเองในการเป;น “อย.น
อย” เพราะ
ไม2มีความรู
เก่ียวกับโครงการ “อย.น
อย”  

 “ก2อนเข
าร2วมผมว2าเป;นไม2ได
ครับ ตอนนั้นผมยังไม2ค2อยมีความรู
เรื่องอะไรอย2างนี้เลยครับ” (พิมพ&ชนก 
 เอมเอ่ียม, การสัมภาษณ&, 6 กรกฏาคม 2559) 

 “ไม2น2าจะได
 เพราะว2า ตอนแรกท่ียังไม2รู
ว2า อย.น
อย คืออะไร แล
วก็ ไม2รู
ว2า มันเป;นพวกตรวจ
สารอาหาร  พอเราเข
ามา ก็ฟ_งอาจารย& แล
วคิดว2าเราจะตรวจได
รึเปล2า แต2พอฟ_งอาจารย&ไปเราก็
ตรวจได
” (วิมลรัตน&  จะนะบูรณ&, การสัมภาษณ&, 17 มิถุนายน 2559) 

 “ก2อนเข
าร2วมโครงการไม2ม่ันใจเพราะไม2ค2อยเข
าใจ ว2าโครงการ อย.น
อย คืออะไร” (แพรวา ประยูร
หาญ,  การสัมภาษณ&, 17 มิถุนายน 2559) 

 
 นอกจากนี้ผู
ให
ข
อมูลสําคัญท่ีมีความรู
เก่ียวกับโครงการ “อย.น
อย” แล
ว แต2ขาดความเชื่อม่ันในการ
ถ2ายทอดความรู
ให
เพ่ือนดังท่ี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายท2านหนึ่งกล2าวใว
 “ก2อนเข
าก็ไม2แน2ใจเหมือนกัน
ค2ะว2าจําสามารถถ2ายทอดให
เพ่ือนๆได
ม้ัย” (ดารินทร&  ติวารี, การสัมภาษณ&, 27 มิถุนายน 2559) 
 
การรับรู"ความสามารถของตนเองหลังเข"าร#วมโครงการ “อย.น"อย” 
 ก2อนเข
าร2วมโครงการมีผู
ให
ข
อมูลสําคัญ 9 คน จาก 12 คน เชื่อว2าตนเองไม2สามารถเป;น “อย.น
อย”        
ได
 แต2เม่ือเข
าร2วมโครงการ “อย.น
อย” แล
วพบว2า ผู
ให
ข
อมูลสําคัญท้ังหมด (12 คน จาก 12 คน) รับรู
ว2าตนเอง
สามารถเป;น “อย.น
อย” ได
 มีความม่ันใจในตนเองว2ามีความรู
 และพฤติกรรมด
านการใช
อาหาร ยาและ
เครื่องสําอางท่ีดีเพ่ิมมากข้ึน ดังท่ีผู
ให
ข
อมูลสําคัญท้ังหมดกล2าว 
 

“ก็เริ่มแรก ก็ไม2ม่ันใจ แต2ก็พอเข
าเราได
เรียนรู
อะไรหลายอย2างทําให
เอาไปปรับใช
กับท่ีบ
านได
 ทําให
เรา
มีสุขภาพท่ีดีข้ึน หนูว2ามันดีมากเลย” (ขนิษฐา กล
ายวร, การสัมภาษณ&, 17 มิถุนายน 2559) 

 
“ก็มีความม่ันใจพอสมควร  เพราะคิดว2าเราก็มีความรู
ในเรื่องสารปนเป��อนต2างๆมากพอ” (ดารินทร&             
ติวารี, การสัมภาษณ&, 27 มิถุนายน 2559) 
 



100 
 

“ก็น2าจะพอสมควรนะคะ “(สุจิตตรา  ชาญกล
า, การสัมภาษณ&, 15 กรกฏาคม 2559) 
  
“คิดว2าเป;นได
ค2ะ คือมันก็ไม2ได
ยากจนเกินไป แล
วเป;นเรื่องท่ีอยู2ใกล
ตัวท่ีเราสามารถรู
ได
จากคนรอบข
าง
ค2ะ” (วรรณวลี เต2าเล็ก, การสัมภาษณ&, 15 กรกฏาคม 2559) 

 
 “ผมว2าก็เป;นได
นะครับ เพราะว2าการใช
สารประกอบต2างๆมันก็ไม2ยากอะไรมากมาย เพราะว2าตรงกับท่ี
เรียนมันก็เลยง2ายเข
าใจง2าย” (นิจสันต& ล2นที, การสัมภาษณ&, 27 มิถุนายน 2559) 

 
 นอกจากนี้ ผู
ให
ข
อมูลสําคัญท่ีเป;น “อย.น
อย” อีกหลายท2านเชื่อว2าตนเองสามารถถ2ายทอดความรู
ต2อให

เพ่ือนได
 
 

“มันก็ไม2ได
ง2ายและก็ไม2ได
ยากนะครับ มันก็เรียนมาก็เอาไปเผยแพร2ให
เพ่ือนได
 เพราะว2าเป;นคนติด
เพ่ือน” (ปองธรรม วรบุตร, การสัมภาษณ&, 6 กรกฏาคม 2559)  
 
 “เป;นได
ครับ ความรู
เราเพ่ิมข้ึนแล
วเราสามารถแนะนําคนอ่ืนได
” (พิมพ&ชนก เอมเอ่ียม, การสัมภาษณ&, 
6 กรกฏาคม 2559) 

 
“ได
ค2ะ คิดว2ามันโอเคเลยแหละ คือเราก็ได
รับความรู
มาแล
ว ก็ไม2ได
ยากอะไรเกินไป เพราะการเผยแพร2
เป;นสิ่งท่ีดี เรื่องบางเรื่องท่ีเรารู
แล
วมันก็เป;นผลดีของใครหลายๆ คน เราก็ควรท่ีจะบอกเขาไป” (พรอารี  
ตราชู, การสัมภาษณ&, 17 มิถุนายน 2559) 
 

  โดยสรุปก2อนเข
าโครงการ “อย.น
อย” ผู
ให
ข
อมูลสําคัญขาดความม่ันใจในตนเองในการเป;น    
“อย.น
อย”  เพราะไม2เข
าใจว2าโครงการดําเนินงานอย2างไร และคิดว2าเรื่องพฤติกรรมการใช
ผลิตภัณฑ&สุขภาพเป;น
เรื่องไกลตัว อย2างไรก็ดีเม่ือผ2านเข
ารับการอบรมแล
ว “อย.น
อย” เชื่อม่ันว2าตนเองสามารถเป;น “อย.น
อย” ได

และรับรู
ว2าตนเองมีความรู
เก่ียวกับผลิตภัณฑ&สุขภาพและมีพฤติกรรมด
านการใช
อาหาร ยาและเครื่องสําอางท่ีดี
ข้ึน ท้ังนี้การรับรู
ความสามารถของตนเองจะนําไปสู2การมีพฤติกรรมการใช
ผลิตภัณฑ&สุขภาพท่ีดี ผู
วิจัยจึงศึกษา
พฤติกรรมการใช
ผลิตภัณฑ&สุขภาพของ "อย.น
อย" รวมท้ังศึกษาว2า “อย.น
อย” สามารถแนะนําเพ่ือนและ
ครอบครัวให
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได
หรือไม2 ซ่ึงผลการวิจัยนําเสนอในส2วนท่ี 6  



101 
 

ส1วนที่ 6 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช�ผลิตภัณฑ6สุขภาพของตนเอง และการแนะนําเพ่ือน
และครอบครัวให�ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช�ผลิตภัณฑ6สุขภาพ 

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช"ผลิตภัณฑ�สุขภาพของตนเอง 

 ผลการสัมภาษณ&เชิงลึกพบว2า นักเรียน “อย.น
อย” ท้ังหมด (12 คน จาก 12 คน) สามารถปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการใช
ผลิตภัณฑ&สุขภาพของตนเองไปในทางท่ีดีข้ึน โดยเฉพาะอย2างยิ่งการเปลี่ยนพฤติกรรม
รับประทานอาหารและการอ2านฉลาก 

 ผู
ให
ข
อมูลสําคัญท่ีเป;นนักเรียน “อย.น
อย” 9 คน จาก 12 คน กล2าวว2าตนเองสามารถเปลี่ยนพฤติกรรม
การรับประทานอาหารในด
านการเลือกร
านอาหาร เลือกซ้ืออาหารและการเลือกรับประทานอาหารอย2างถูก
สุขอนามัย นักเรียน “อย.น
อย” ระดับชั้นมัธยมศึกษาป ท่ี 6 เล2าว2า “เม่ือก2อนดูเนื้อ เลือกซ้ือดูไม2เป;นเลย พอรู

แล
วก็เริ่มเลือกร
าน ว2าร
านนี้ดีกว2า” (ขนิษฐา กล
ายวร, การสัมภาษณ&, 17 มิถุนายน 2559) นักเรียน “อย.น
อย” 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาป ท่ี 4 กล2าวเสริม “เปลี่ยนได
ครับผม ก็ตอนซ้ืออาหารก็สังเกตว2าอาหารมันถูกสุขอนามัย
ไหม แล
วคนขายอาหารเป;นยังไง ร
านอาหารถูกสุขลักษณะหรือเปล2า” (พิมพ&ชนก เอมเอ่ียม, การสัมภาษณ&,                        
6 กรกฏาคม 2559) นักเรียน “อย.น
อย” อีกสองคนอธิบายถึงวิธีการเลือกร
านอาหารดังนี้ 

 “ได
 ในเรื่องการทานอาหาร ก็จะเลือกดูอาหารท่ีไม2สกปรก ไม2มีแมลงวันตอม” (วชิรวิทย&  จันทร&ครุฑ , 
 การสัมภาษณ&, 20 มิถุนายน 2559)  

 “ได
ค2ะ มีเปลี่ยนบ
างนิดหน2อย เพราะว2ามันดูด
วยตาเปล2าไม2ได
 อาจจะสังเกตจากร
านท่ีเราเคย
 ตรวจสอบมา แบบอาหารบางประเภทท่ีมันมีสารอะไรท่ีมากเกินไป ท่ีอาจจะส2งผลเสียต2อร2างกายใน
 ระยะยาวก็เลยห2างๆบ
าง” (วรรณวลี เต2าเล็ก, การสัมภาษณ&, 15 กรกฏาคม 2559) 

 นอกจากการเลือกซ้ือร
านอาหารแล
ว นักเรียน “อย.น
อย” ท่ีเป;นผู
ให
ข
อมูลสําคัญสามารถปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการรับประทานอาหารให
ถูกสุขอนามัยและหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารท่ีเป;นอันตรายต2อสุขภาพ 
เช2น อาหารทอด อาหารดอง อาหารดิบและอาหารปนเป��อนสารพิษ เนื่องจากได
รับความรู
เรื่องการเลือกอาหาร
จากการอบรม “ก็เขาจะบอกว2าสารนี้มันอยู2ในประเภทไหนเราก็ระวังประเภทนั้น กินน
อย ๆ ด
วย” (แพรวา 
ประยูรหาญ, การสัมภาษณ&, 17 มิถุนายน 2559) นักเรียน “อย.น
อย” ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต
นอธิบายถึง
การหลีกเลี่ยงอาหารทอด “ก็เปลี่ยนมากครับ เพราะส2วนมากจะกินของท่ีมีประโยชน&ต2อตนเองเพราะว2าเป;นคน
รักสุขภาพ  เพราะก2อนเข
าก็กินอะไรสะเปะสะปะ อยากกินอะไรก็กิน ของทอด ของดองกินหมดเลย ตอนนี้ก็คิด
เยอะข้ึน” (ปองธรรม  วรบุตร, การสัมภาษณ&, 6 กรกฏาคม 2559) นักเรียนหญิง “อย.น
อย” อีกคนหนึ่งอธิบาย
เรื่องการหลีกเลี่ยงอาหารดิบ “ก็มีบ
าง อาหารบางชนิดท่ีเราไม2รู
ว2าเขาใส2สารอะไรบ
าง เราก็ไปหาเพ่ิม เช2น 
อาหาร   อีสาร ผ
าข้ีริ้ว ยํา ลาบ สุกๆดิบๆ เราก็อยากรู
ว2า มีพวกสาร มีพยาธิเยอะแค2ไหน เราก็ไปศึกษา” (วิมล
รัตน& จะนะบูรณ&, การสัมภาษณ&, 17 มิถุนายน 2559) 

 นักเรียน “อย.น
อย” อีกจํานวนหนึ่ง (3 คน จาก 12 คน) อธิบายว2าตนเองเริ่มสังเกตฉลากยาและ
อาหาร เพ่ือตรวจสอบวันหมดอายุและสารปนเป��อนเพ่ือความปลอดภัยต2อสุขภาพตามท่ีนักเรียนหญิง “อย.
น
อย” ระดับชั้นมัธยมปลายคนหนึ่งกล2าว  
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  “ก็เปลี่ยนนะคะ อาหารเราก็ต
องดูดีๆว2ามันมีสารปนเป��อนหรือเปล2า ส2วนยาเราก็จะดูฉลาก ดูวัน
 หมดอายุก2อน เพ่ือสุขภาพของตัวเรา แล
วก็พวกเครื่องสําอางหนูก็ไม2ค2อยใช
แต2ก็รู
ว2าต
องดูวันหมดอายุ
 ด
วยว2ามันหมดอายุม้ัย ถ
ามันหมดอายุเราก็ไม2ควรใช
เพราะมันจะส2งผลต2อสุขภาพของตัวเรา สรุปคือ
ต
องดูฉลากเป;นสําคัญ” (ดารินทร& ติวารี, การสัมภาษณ&, 27 มิถุนายน 2559) 

นักเรียนชาย “อย.น
อย” ระดับชั้นมัธยมปลายอีกคนหนึ่งกล2าวเสริม 

 “เปลี่ยนนะครับ เข
าร2วมพอเราจะซ้ืออะไรก็ซ้ือเลย แต2ไม2ได
สนใจฉลากเลย พอเข
าร2วมก็เริ่มสังเกตว2ามี
อะไรบ
าง คนรอบข
างก็มีเปลี่ยนไปบ
าง ผมก็จะแนะนําการดูฉลากให
ว2าของอย2างนี้มันเป;นยังไงบ
าง มี
สารท่ีแพ
ไหม กินแล
วแพ
หรือใช
แล
วแพ
 ก็จะบอกเขาว2าสารนี้จะใช
แล
วแพ
 จะแนะนํา เป;นไปเองตาม
นิสัย บอกว2าสารอันนี้แพ
 สารอันนี้อันตราย เขาก็จะระวังมากข้ึน ตัวเองก็ระวังมากข้ึนด
วย” (นิจสันต& 
ล2นที,  การสัมภาษณ&, 27 มิถุนายน 2559) 

 

การแนะนําเพ่ือนและครอบครัวให"ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช"ผลิตภัณฑ�สุขภาพ 

ผลการสัมภาษณ&เชิงลึกพบว2า นักเรียน “อย.น
อย” ทุกคน (12 คน จาก 12 คน) สามารถแนะนําเพ่ือน
และครอบครัวให
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช
ผลิตภัณฑ&สุขภาพได
ท้ังการเลือกรับประทานอาหาร และการใช

เครื่องสําอาง โดยส2วนใหญ2แล
วผู
ให
ข
อมูลสําคัญเกือบท้ังหมดสามารถแนะนําเพ่ือนในการเลือกรับประทาน
อาหารและการเลือกซ้ือเครื่องสําอางได
มากท่ีสุด (9 คน จาก 12 คน) นักเรียนหญิง “อย.น
อย” ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายเล2าถึงวิธีการแนะนําเพ่ือนเรื่องการใช
ผลิตภัณฑ&สุขภาพท้ังการจัดกิจกรรมหน
าชั้นเรียน
และการเตือนเพ่ือนในชีวิตประจําวัน “จะมีพูดหน
าห
องเหมือนไปทํากิจกรรมนี้มาอาจารย&เค
าก็ให
ไปพูดหน
าห
อง
ให
เพ่ือนฟ_งว2ามันดียังไงเค
านั่งฟ_งค2ะ แต2ไม2รู
ว2าเค
าจะปฏิบัติตามหรือเปล2า และเตือนน
องเตือนพ่ีท่ีสนิทกันค2ะ” 
(สุจิตตรา  ชาญกล
า,     การสัมภาษณ&, 15 กรกฏาคม 2559) 

 นักเรียน “อย.น
อย” ส2วนใหญ2จะแนะนําเพ่ือนในการเลือกรับประทานอาหารเม่ือมีโอกาสได
รับ
ประทานอาหารร2วมกัน นักเรียนมัธยมศึกษาป ท่ี 3 ท2านหนึ่งกล2าว “ได
 ก็เคยมีให
คําปรึกษาเพ่ือน อะไรท่ีไม2มี
ประโยชน&ก็บอกให
กินให
น
อยลงบ
าง” (วชิรวิทย&  จันทร&ครุฑ , การสัมภาษณ&, 20 มิถุนายน 2559) นักเรียน 
“อย.น
อย” อีกสามคนจะพยายามแนะนําเพ่ือนเม่ือออกไปสังสรรค&หรือสอดแทรกในกิจกรรมการเรียน 

“ก็บอกต2อเพ่ือนๆ เวลาออกไปเท่ียวกัน  เวลากินป ใหม2อะไรอย2างนี้ ก็เลือก ก็จะบอกเพ่ือนๆ ว2าอะไร
โอเคไม2โอเค ใช2 ๆ แล
วเพ่ือนบางคนก็จะมาถามว2า อย2างอาหารทะเลต
องตรวจยังไง บางทีเพ่ือนอยากรู
           
ก็จะไม2ใช2เวลาเรียนบอก ก็บอกให
เพ่ือนไปห
อง อย เพ่ือนจะรู
ว2าห
องอย อยู2ตรงไหน จะมีไปอธิบายเรื่อง
สารต2าง ๆ วิชาลูกเสือเดือนหนึ่งก็จะเวียนฐานเรื่อยๆ เขาก็จะแบ2งมาให
เรา ในวิชานั้นก็จะมีฐานอย อยู2
ในนั้นด
วย” (ขนิษฐา กล
ายวร, การสัมภาษณ&, 17 มิถุนายน 2559) 
 
 “สอนได
ครับ อย2างเวลาไปไหนมาไหนก็จะชวนเพ่ือนไปกินแต2ของท่ีมีประโยชน&  ไม2ค2อยพาเพ่ือนไปกิน
 พวกของทอดเพราะว2ามันเสียสุขภาพ ก็เชื่อนะครับ เพราะว2าก็ไปกินด
วยกัน” (ปองธรรม  วรบุตร,                 
การสัมภาษณ&, 6 กรกฏาคม 2559)  
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  “ได
นะคะ ก็อาจจะบอกแนะนําเรื่องวิธีการอ2านฉลากท่ีถูกต
อง แล
วก็ในอาหารมีสารอะไรท่ีอันตรายต2อ
 ร2างกายบ
าง แบบวันนี้ไปอบรมมาก็จะเล2าให
เพ่ือนฟ_งว2าสารอาหารอะไรท่ีมันไม2ค2อยดีหรือว2ามีผลต2อ
 ร2างกาย” (วรรณวลี เต2าเล็ก, การสัมภาษณ&, 15 กรกฏาคม 2559) 

 นักเรียน “อย.น
อย” ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายคนหนึ่งมักจะให
คําปรึกษาเพ่ือนในการอ2านฉลากขนม 
“บอกได
ครับ ก็มีเพ่ือนมาถามครับ ประมาณว2าฉลากนี้ควรดูยังไง เป;นฉลากของของกิน ท่ีเป;นฉลากหวานมัน
เค็ม จํานวนแคลลอรี่ ท่ีเป;นตารางข
างหลัง” (นิจสันต& ล2นที, การสัมภาษณ&, 27 มิถุนายน 2559) ในขณะท่ี
นักเรียนหญิง “อย.น
อย”ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายอีกคนหนึ่งจะให
คําปรึกษาเพ่ือนเก่ียวกับเรื่องการใช

เครื่องสําอาง “เพ่ือนๆชอบแต2งหน
า  ก็จะชอบซ้ือเครื่องสําอางตามตลาดนัดเราก็เตือนว2าระวังจะหมดอายุ 
เพราะเพ่ือนก็ชอบซ้ือของราคาถูกๆ เลยเป;นห2วงค2ะ” (ดารินทร& ติวารี, การสัมภาษณ&, 27 มิถุนายน 2559) 

 นักเรียน “อย.น
อย” อีกสามคนแนะนําให
คนในครอบครัวเลือกซ้ืออาหารท่ีไม2ปนเป��อนสารพิษและ
เลือกรับประทานอาหารท่ีปรุงสุข ดังคําให
สัมภาษณ&ด
านล2าง 

 “ก็มีครับ แบบเวลาคุณพ2อคุณแม2ไปซูเปอร&มาร&เก็ตก็จะไปดูแบบ เช2นผัก เนื้อหมู เราก็จะดูก2อนว2าอันนี้
 มันมีสารเร2งเนื้อแดงไหม มีแมลงอะไรหรือเปล2า มันเขียวสดไหมผัก เราก็จะบอกพ2อแม2 ว2าต
องเลือกท่ี
 มันเขียวสด คอยบอกแม2ให
ดูอะไรแบบนี้ครับ แล
วก็ดูวันเดือนป หมดอายุด
วย วันผลิต” (มนัสกร          
ลายเครือวัลย&, การสัมภาษณ&, 20 มิถุนายน 2559)  

 
 “มี บอกต2อในในชุมนุมหรือคนท่ีรู
จัก ว2าเราไปอบรมมา เรารู
ว2าอาหารอันไหนปลอดภัยหรือไม2ปลอดภัย
 ต2อสุขภาพ โดยการให
ความรู
หน
าชั้นเรียน เพ่ือน ต2างห
อง คนท่ีเรารู
รู
จัก ก็สมมติว2าเพ่ือนชอบกินอันนี้
 และเรารู
ว2าอันนี้มันมีสารอะไรเยอะ แล
วก็ไปบอกเพ่ือนว2า กินน
อยๆหน2อย มันอันตราย และพ2อแม2ก็
 ชอบกินแบบ ของท่ีสุก ๆ ดิบ ๆ เหมือนกัน แต2หนูก็ไม2ชอบ แต2หลังจากอบรมมา ก็ได
ความรู
มาใหม2 ๆ       
ก็บอกพ2อกับแม2 ว2าอย2ากินเยอะมาก อะไร แบบนี้" (วิมลรตัน& จะนะบูรณ&, การสัมภาษณ&, 17 มิถุนายน 
 2559) 

  โดยสรุป นักเรียน “อย.น
อย” สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของตนเองในการเลือกซ้ือ
อาหารการรับประทานอาหารด
วยการหลีกเลี่ยงอาหารทอด อาหารดอง อาหารดิบ และการอ2านฉลาก 
นอกจากนี้ยังสามารถแนะนําบอกต2อให
เพ่ือนและครอบครัวของตนเองเลือกรับประทานอาหาร อ2านฉลากและ
เลือกซ้ือเครื่องสําอางอย2างปลอดภัย  
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บทที่ 6  

บทสรุป 

 
 บทท่ี 6 ของงานวิจัยเรื่อง การสํารวจข
อมูลพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียน “อย.น
อย” 

ประจําป  2559 แบ2งการนําเสนอออกเป;น 3 ส2วนได
แก2  
 6.1 สรุปผลการวิจัยเชิงปริมาณ 
 6.2 สรุปผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 6.3 สรุปและข
อเสนอแนะ 

 
6.1 ผลการวิจัยเชิงปริมาณ 

6.1 บทสรุปผลการวิจัยเชิงปริมาณ 

 ผลการสํารวจพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียน ตามโครงการวิจัย การสํารวจข
อมูลพฤติกรรมสุขภาพของ
นักเรียน อย.น
อย ประจําป  2559  ในส2วนของการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เก็บข
อมูลด
วย     
การวิจัยเชิงสํารวจ  (Survey research) จากกลุ2มตัวอย2างท่ี  เป;นนักเรียนท่ี กําลังศึกษาอยู2 ในโรงเรียน
ประถมศึกษา โรงเรียนประถมศึกษาขยายโอกาส และโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา (สพป.) และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)  ท้ังท่ี เป;นนักเรียนท่ัวไป นักเรียนท่ี
เป;นสมาชิก อย.น
อย และนักเรียนแกนนํา อย.น
อย  จากจังหวัดในประเทศไทย 76 จังหวัดแบ2งพ้ืนท่ี ได
แก2 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมท้ังอีก 4 ภูมิภาค ทําการเก็บข
อมูลท้ังหมด 15 จังหวัด  จํานวน  2,653 
ตัวอย2าง   

6.1.1 บทสรุปข�อมูลเพ้ืนฐานของนักเรียน 

6.1.1.1 ลักษณะทางประชากรของกลุ1มตัวอย1าง  

กลุ2มตัวอย2างท่ีตอบแบบสอบถามเป;นผู
ท่ีอาศัยอยู2ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากท่ีสุด จํานวน 789 
คน ซ่ึงเป;นนักเรียนของโรงเรียนท่ีเป;นอย.น
อย จํานวน 644 คน รองลงมา ได
แก2 ภูมิภาคเหนือ จํานวน 596 คน 
ภูมิภาคใต
 จํานวน 594 คน ภูมิภาคกลาง จํานวน 536 คน และภูมิภาคปริมณฑล จํานวน 177 คน  

กลุ2มตัวอย2างเป;นเพศหญิง  จํานวน 1,855 คน  มากกว2าเพศชาย  จํานวน 1,038 คน) โดยศึกษาอยู2ใน
โรงเรียนประเภทมัธยมมากท่ีสุด  จํานวน 1,690 คน  ศึกษาอยู2ในระดับชั้นมัธยมศึกษาป ท่ี 3 มากท่ีสุด (จํานวน 
488 คน)    
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 6.1.1.2 ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของของกลุ1มตัวอย1าง และผู�ปกครองของกลุ1มตัวอย1าง 

กลุ2มตัวอย2างศึกษาอยู2ในโรงเรียนประเภทมัธยมมากท่ีสุด จํานวน 1,690 คน รองลงมา ได
แก2 โรงเรียน
ประเภทขยายโอกาส และกลุ2มตัวอย2างศึกษาอยู2ในระดับชั้นมัธยมศึกษาป ท่ี 3 มากท่ีสุด โดยมีจํานวน 488 
รองลงมา คือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาป ท่ี 2 มีจํานวน 477 คน และระดับชั้นประถมศึกษาป ท่ี 4 มีจํานวนน
อยท่ีสุด     
มีจํานวน 94 คน  

 กลุ2มตัวอย2างได
รับค2าอาหารหรือค2าขนมต2อวัน อยู2ในช2วงน
อยกว2า 50 บาทมากท่ีสุด มีจํานวน 1,661 
คน รองลงมา คือ ในช2วง 51-100 บาท มีจํานวน 477 คน และในช2วงมากกว2า 100 บาท มีจํานวนน
อยท่ีสุด 
จํานวน 139 คน  

 ผู
ปกครองของกลุ2มตัวอย2างประกอบอาชีพรับจ
างมากท่ีสุด มีจํานวน 1,234 คน รองลงมา คือ อาชีพ
เกษตรกร มีจํานวน 610 คน และอันดับสามคือ อาชีพค
าขาย มีจํานวน 577 คน  

 6.1.1.3 ระดับการเปBนสมาชิก อย.น�อย 

 กลุ2มตัวอย2างมีระดับการเป;นสมาชิก อย.น
อย อยู2ในระดับเป;นสมาชิก อย.น
อย มากท่ีสุด จํานวน 965 
คน รองลงมา ได
แก2 ระดับไม2ได
เป;นสมาชิก อย.น
อย จํานวน 713 คน และระดับเป;นแกนนํา อย.น
อย จํานวน 
616 คน และพบว2ากลุ2มตัวอย2างเคยรู
จัก โครงการ อย.น
อย มากท่ีสุด มีจํานวน 2,511 คน ซ่ึงเป;นโรงเรียนท่ีเป;น 
อย.น
อย จํานวน 2,161 คน และไม2เคยรู
จัก มีจํานวน 382 คน ซ่ึงเป;นโรงเรียนท่ีเป;น อย.น
อย จํานวน 133 คน 
คิดเป;นร
อยละ 34.80  

 

6.1.2 การเปVดรับข1าวสารเก่ียวกับพฤติกรรมสุขภาพของของนักเรียนโครงการ อย.น�อย 

 นักเรียนมีการเป/ดรับข2าวสารผ2านทางคุณครูมากท่ีสุด รองลงมา ได
แก2 โทรทัศน&ซ่ึงอยู2ในระดับมาก              
ช2องทางการเป/ดรับท่ีอยู2ในระดับปานกลางซ่ึงเรียงตามลําดับ ได
แก2 บอร&ดความรู
 ยูทูป แผ2นพับเก่ียวกับความ
ปลอดภัยด
านอาหาร เฟซบุXก เจ
าหน
าท่ีสาธารณสุข และวิทยากรจากภายนอกโรงเรียน เว็บไซต&ท่ัวไป การ
ประกาศหน
าเสาธง การเดินรณรงค& เสียงตามสาย หนังสือพิมพ& กิจกรรมการแสดงในโรงเรียน เพ่ือนในโรงเรียน
ท่ีเป;นสมาชิก อย.น
อย วิทยุ ท่ีไม2ได
เป;นสมาชิก อย.น
อย เว็บไซต& อย.น
อย Smart application วิทยุชุมชน และ
รายการโทรทัศน&วงจรป/ดในโรงเรียน 

 

6.1.3 ความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับการบริโภคและเลือกซ้ือผลิตภัณฑ6สุขภาพของนักเรียน 

 เม่ือพิจารณาถึงความหมายของผลิตภัณฑ&สุขภาพ “ผลิตภัณฑ6สุขภาพ หมายถึง ผลิตภัณฑ6 
อาหาร ยา และเครื่องสําอาง”  พบว2า นักเรียนท่ีเข�าร1วมโครงการ อย.น�อย มีความรู�เก่ียวกับการบริโภคและ
เลือกซ้ือผลิตภัณฑ6สุขภาพท่ีถูกต�อง ร�อยละ 78.31 โดยนักเรียนแกนนํา อย.น
อย มีความรู
ความเข
าใจมากกว2า
นักเรียนท่ีเป;นสมาชิก อย.น
อย (คิดเป;น ร
อยละ 79.55 และ 77.51 ตามลําดับ)  ส2วนนักเรียนท่ัวไปในโรงเรียนท่ี
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ไม2ได
เป;นสมาชิกของโครงการ อย.น
อย มีระดับความรู
ท่ีถูกต
องเป;นจํานวนน
อยท่ีสุด (ร
อยละ 76.68) ท้ังนี้ 
สามารถพิจารณาจํานวนนักเรียนท่ีมีความรู
ท่ีถูกต
องจําแนกตามหมวดผลิตภัณฑ& ดังนี้  

• ความรู
เก่ียวกับความปลอดภัยในการบริโภคผลิตภัณฑ&สุขภาพ “อาหาร” พบว2า นักเรียนท่ีเข
าร2วม
โครงการ อย.น
อย มีความรู
ท่ีถูกต
องเก่ียวกับการเลือกซ้ือ/บริโภคผลิตภัณฑ&สุขภาพ “อาหาร” ร
อยละ 
87.35 โดยท่ีกลุ2มแกนนํา อย.น
อยมีความรู
ท่ีถูกต
องในการเลือกซ้ือ/บริโภค สูงกว2าสมาชิกท่ัวไป (คิด
เป;น ร
อยละ 88.15 และ ร
อยละ 86.84 ตามลําดับ) ในขณะท่ีนักเรียนท่ีไม2ได
เข
าร2วมโครงการ อย.น
อย
มีระดับความรู
ท่ีถูกต
องเป;นจํานวนน
อยท่ีสุด (ร
อยละ 74.01) 

• ความรู
เก่ียวกับความปลอดภัยในการบริโภคผลิตภัณฑ&สุขภาพ “ยา” พบว2า นักเรียนท่ีเข
าร2วมโครงการ 
อย.น
อย มีความรู
ท่ีถูกต
องเก่ียวกับการเลือกซ้ือ/บริโภคผลิตภัณฑ&สุขภาพ “ยา” ร
อยละ 68.69 โดยท่ี
กลุ2มนักเรียนแกนนํา อย.น
อย มีความรู
ท่ีถูกต
องในการเลือกซ้ือ/บริโภค สูงกว2าสมาชิกท่ัวไป (คิดเป;น 
ร
อยละ 71.59 และ ร
อยละ 66.84 ตามลําดับ) ในขณะท่ีนักเรียนท่ัวไปท่ีไม2ได
เป;นสมาชิกของโครงการ 
อย.น
อย     มีระดับความรู
ท่ีถูกต
องร
อยละ 63.64) 

• ความรู
เก่ียวกับความปลอดภัยในการบริโภคผลิตภัณฑ&สุขภาพ “เครื่องสําอาง” พบว2า นักเรียนท่ีเข
า
ร2วมโครงการ อย.น
 อย มีความรู
 ท่ี ถูกต
องเก่ียวกับการเลือก ซ้ือ/บริ โภคผลิตภัณฑ& สุขภาพ 
“เครื่องสําอาง” ร
อยละ 92.85 โดยท่ีกลุ2มนักเรียนแกนนํา อย.น
อย มีความรู
ท่ีถูกต
องในการเลือกซ้ือ/
บริโภค สูงกว2าสมาชิกท่ัวไป (คิดเป;น ร
อยละ 94.32 และ ร
อยละ 91.92 ตามลําดับ) ในขณะท่ีนักเรียน
ท่ีไม2ได
เข
าร2วมโครงการ อย.น
อย มีระดับความรู
ท่ีถูกต
องร
อยละ 92.68 

สําหรับความรู
ความเข
าใจเก่ียวกับการบริโภคและเลือกซ้ือผลิตภัณฑ&สุขภาพ “อาหาร” พบว2า นักเรียน
โครงการ อย.น
อย มีความรู
ท่ีถูกต
องในระดับท่ีสูงกว2านักเรียนท่ีไม2ได
เป;นสมาชิกโครงการ อย.น
อย ในทุก
ประเด็นความรู
 โดยในภาพรวมกลุ2มตัวอย2างมีความรู
ท่ีถูกต
องเก่ียวกับการทานอาหารทอดมากท่ีสุด รองลงมา
ได
แก2 ความรู
เก่ียวกับฉลาก GDA ความรู
เก่ียวกับผลิตภัณฑ&อาหารเสริม และความรู
เก่ียวกับการด่ืมน้ําอัดลม
ตามลําดับ  

 ท้ังนี้จะเห็นได
ว2า กลุ2มนักเรียนโครงการ อย.น
อย มีความรู
ท่ีถูกต
องสูงกว2านักเรียนท่ีไม2ได
เป;นสมาชิก
โครงการ อย.น
อย ในด
านการใช
ยาปฏิชีวนะ และการใช
ยาชุด อย2างไรก็ตามในข
อท่ีเก่ียวกับฉลากยา ทุกกลุ2มมี
คะแนนความรู
ท่ีตํ่ามาก ซ่ึงอาจเป;นเพราะว2า เป;นคําถามท่ีนักเรียนอาจเกิดความสับสนกับชื่อของคณะกรรมการ
อาหารและยา ท่ีมีคําว2ายาในฉลากดังกล2าวด
วย   

เม่ือพิจารณาในภาพรวมพบว2า กลุ2มตัวอย2างนักเรียนทุกกลุ2มมีความรู
ในหมวดการเลือกซ้ือ/บริโภค
ผลิตภัณฑ&เครื่องสําอางสูงท่ีสุด (ร
อยละ 92.78) รองลงมา คือ หมวดการเลือกซ้ือ/บริโภคอาหาร (ร
อยละ 81.30) 
ในขณะท่ีกลุ2มตัวอย2างมีคะแนนค2อนข
างตํ่าในหมวดการเลือกซ้ือ/บริโภคผลิตภัณฑ&ยา (ร
อยละ 66.40)  

สําหรับความรู
ท่ีถูกต
องเก่ียวกับความปลอดภัยในการบริโภคผลิตภัณฑ&สุขภาพด
านการเลือกซ้ือ/บริโภค
ผลิตภัณฑ&ยา พบว2า ในภาพรวมกลุ2มตัวอย2างมีความรู
ท่ีถูกต
องเก่ียวกับยาปฏิชีวนะมากท่ีสุด คิดเป;นร
อยละ 
81.60 รองลงมาได
แก2 ความรู
เก่ียวกับยาชุด คิดเป;นร
อยละ 74.50 และความรู
เก่ียวกับฉลากยา คิดเป;นร
อยละ 
13.90 ตามลําดับ  

 สําหรับความรู
เก่ียวกับความปลอดภัยในการบริโภคผลิตภัณฑ&สุขภาพด
านการเลือกซ้ือ/บริโภค
ผลิตภัณฑ&เครื่องสําอาง พบว2า ในภาพรวมกลุ2มตัวอย2างมีความรู
 ท่ี ถูกต
องเก่ียวกับสถานท่ีจัดจําหน2าย
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เครื่องสําอางมากท่ีสุด คิดเป;นร
อยละ 89.70 รองลงมาได
แก2 ความรู
เก่ียวกับการใช
เครื่องสําอาง คิดเป;นร
อยละ 
86.80 และความรู
เก่ียวกับเลขท่ีใบรับแจ
ง คิดเป;นร
อยละ 85.00 ตามลําดับ  

เม่ือเปรียบเทียบระหว2าง นักเรียนโครงการ อย.น
อย และนักเรียนท่ีไม2ได
เป;นสมาชิกโครงการ อย.น
อย 
พบว2า นักเรียนโครงการ อย.น
อย มีความรู
ท่ีถูกต
องสูงกว2า ในความรู
เก่ียวกับ เก่ียวกับสถานท่ีจัดจําหน2าย
เครื่องสําอาง และความรู
เก่ียวกับเลขท่ีใบรับแจ
ง สามารถแยกพิจารณารายข
อได
ดังต2อไปนี้ 

 

6.1.4 ทัศนคติเก่ียวกับการบริโภคและเลือกซ้ือผลิตภัณฑ6สุขภาพของนักเรียน 

 นักเรียนในโครงการ อย.น�อยมีทัศนคติต1อการบริโภคและการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ6สุขภาพท่ีถูกต�อง     
ร�อยละ 79.25  ในขณะท่ีนักเรียนท่ัวไปท่ีไม2ได
เป;นสมาชิกของโครงการ อย.น
อย มีทัศนคติเก่ียวกับการบริโภค
และการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ&สุขภาพท่ีถูกต
อง ร
อยละ 76.52  

เม่ือพิจารณาจํานวนนักเรียนท่ีมีทัศนคติเก่ียวกับการบริโภคและการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ&สุขภาพท่ีถูกต
อง
จําแนกตามผลิตภัณฑ& พบว2า นักเรียนท่ีเข
าร2วมโครงการ อย.น
อย มีทัศนคติท่ีถูกต
องต2อการบริโภคและการ
เลือกซ้ือผลิตภัณฑ&สุขภาพด
านอาหาร ยา และเครื่องสําอาง เป;นจํานวนสูงกว2า นักเรียนท่ีไม2ได
เป;นสมาชิก
โครงการ อย.น
อย กล2าวคือ นักเรียนท่ีเข
าร2วมโครงการ อย.น
อย มีทัศนคติท่ีถูกต
องต2อการบริโภคและการเลือก
ซ้ือผลิตภัณฑ&สุขภาพด
านอาหารร
อยละ 80.83  ยาร
อยละ 81.34 และเครื่องสําอางร
อยละ 78.56 ในขณะท่ี 
นักเรียนท่ีไม2ได
เข
าร2วมโครงการ อย.น
อย มีทัศนคติท่ีถูกต
องต2อการบริโภคและการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ&สุขภาพ
ด
านอาหารร
อยละ 80.64  ยาร
อยละ 76.07 และเครื่องสําอางร
อยละ 76.37 

สําหรับทัศนคติต2อการบริโภคผลิตภัณฑ&สุขภาพด
านการเลือกซ้ือ/บริโภคอาหาร พบว2า กลุ2มตัวอย2างมี
ระดับคะแนนเฉลี่ยในเรื่องของการไม2ควรกินอาหารท่ีทอดจากน้ํามันดําข
นเหนียวแม
จะมีความกรอบและอร2อย
กว2าปกติอยู2ในระดับมาก รองลงมาคือการด่ืมน้ําอัดลมจํานวนมาก จะทําให
อ
วนและฟ_นผุ สําหรับประเด็นท่ีมี
ค2าเฉลี่ยอยู2ในระดับปานกลางคือ อาหารเสริม เช2น ซุปไก2สกัด มีสารอาหารครบถ
วน สามารถกินแทนอาหาร
หลัก 5 หมู2ได
 ฉลาก หวาน มัน เค็ม มีประโยชน& และสามารถเข
าใจได
   

สําหรับทัศนคติต2อการบริโภคผลิตภัณฑ&สุขภาพด
านการเลือกซ้ือ/บริโภคผลิตภัณฑ&ยา พบว2า กลุ2ม
ตัวอย2างมีทัศนคติต2อการบริโภคผลิตภัณฑ&สุขภาพด
านการเลือกซ้ือ/บริโภคผลิตภัณฑ&ยา ในเรื่องของการ
จําเป;นต
องดู วันเดือนป ท่ีหมดอายุหรือฉลากยา แม
ว2ายายังอยู2ในสภาพดีมากท่ีสุด อยู2ในระดับมาก รองลงมาใน
ระดับปานกลางได
แก2 เม่ืออาการเจ็บป�วยดีข้ึน สามารถหยุดกินยาปฏิชีวนะได
เลย และยาชุดไม2สามารถทําให

หายจากอาการป�วยเร็วข้ึน  

สําหรับทัศนคติต2อการบริโภคผลิตภัณฑ&สุขภาพด
านการเลือกซ้ือ/บริโภคเครื่องสําอาง พบว2า กลุ2ม
ตัวอย2างมีทัศนคติต2อการบริโภคผลิตภัณฑ&สุขภาพด
านการเลือกซ้ือ/บริโภคเครื่องสําอาง ในเรื่องของการซ้ือ
เครื่องสําอางท่ีตลาดนัดหรืออินเทอร&เน็ตไม2ปลอดภัยและไม2น2าเชื่อถือมากท่ีสุด อยู2ในระดับมาก รองลงมา ได
แก2
เราไม2ควรใช
ลิปสติกร2วมกับเพ่ือนสนิทของเรา เพราะอาจติดเชื้อโรค และเครื่องสําอางท่ีมีฉลากภาษาไทยท่ีมี
เลขท่ีใบรับแจ
งจํานวน 10 หลัก ปลอดภัย อยู2ในระดับมาก  
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6.1.5 การรับรู�ความสามารถของตนเองในการบริโภคและเลือกซ้ือผลิตภัณฑ6สุขภาพของนักเรียน 

 ผลการวิจัยพบว2ากลุ2มตัวอย2าง มีการรับรู
ความสามารถของตนเองในการใช
ยาอย2างเหมาะสมมากท่ีสุด       
คิดเป;นร
อยละ 83.48 รองลงมาเรียงแต2ละประเด็นตามลําดับ ได
แก2 การรับรู
ความสามารถของตนเองในการ
หลีกเลี่ยงการบริโภคอาหารท่ีใช
นํามันทอดซํ้า (ร
อยละ 79.02) การหลีกเลี่ยงอาหารรสจัด หวาน มัน เค็ม (ร
อย
ละ 77.81) การหลีกเลี่ยงการซ้ือหรือใช
อาหารและยาและเครื่องสําอางตามโฆษณาชวนเชื่อ (ร
อยละ 76.43)               
ส2วนพฤติกรรมด
านการอ2านฉลากอาหาร ยา และเครื่องสําอางก2อนการซ้ือใช
  พบว2า การรับรู
ความสามารถของ
ตนเองในการอ2านฉลากยาสูงท่ีสุด รองลงมาคือ ฉลากเครื่องสําอาง และฉลากอาหาร (คิดเป;นร
อยละ 82.27 
81.02 และ 80.68 ตามลําดับ) 

 ท้ังนี้เม่ือพิจารณารายข
อ พบว2า กลุ2มตัวอย2างมีการรับรู
ความสามารถของตนเองในการใช
ยาอย2าง
เหมาะสมมากท่ีสุด รองลงมา ได
แก2 การรับรู
ความสามารถของตนเองในการหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารท่ี
ใช
น้ํามันทอดซํ้า การรับรู
ความสามารถของตนเองในการอ2านฉลากก2อนซ้ือหรือใช
 การรับรู
ความสามารถของ
ตนเองในการหลีกเลี่ยงอาหารรสจัด หวาน มัน เค็ม และการรับรู
ความสามารถของตนเองในการหลีกเลี่ยงการ
ซ้ือหรือใช
อาหาร ยา และเครื่องสําอางตามโฆษณาชวนเชื่อตามลําดับ  

6.1.6 พฤติกรรมการบริโภคและเลือกซ้ือผลิตภัณฑ6สุขภาพของนักเรียน 

นักเรียนโครงการ อย.น
อย มีพฤติกรรมเก่ียวกับการบริโภคและการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ&สุขภาพท่ี
เหมาะสม (ร
อยละ 79.06) สูงกว2าระดับพฤติกรรมของนักเรียนท่ีไม2ได
เป;นสมาชิกของโครงการ อย.น
อย (ร
อยละ 
78.05)  

กลุ2มนักเรียนโครงการ อย.น
อย มีพฤติกรรมท่ีเหมาะสมในระดับสูงกว2ากลุ2มนักเรียนท่ัวไป เม่ือพิจารณา
พฤติกรรมเก่ียวกับการบริโภคและเลือกซ้ือผลิตภัณฑ&สุขภาพในแต2ละหมวดพบว2า  นักเรียนท่ีเข
าร2วมโครงการ                 
อย.น
อย มีพฤติกรรมเก่ียวกับการเลือกซ้ือและบริโภคลิตภัณฑ& “เครื่องสําอาง” อย2างเหมาะสมสูงท่ีสุด คิดเป;น        
ร
อยละ 83.49 รองลงมาได
แก2 การเลือกซ้ือและบริโภคลิตภัณฑ& “อาหาร” คิดเป;นร
อยละ 78.68 และการเลือก
ซ้ือและบริโภคผลิตภัณฑ& “ยา” คิดเป;นร
อยละ 76.60  เม่ือนํามาพิจารณาเปรียบเทียบกับเกณฑ&การประเมิน
ความสําเร็จของการดําเนินโครงการท่ีกําหนดไว
ว2า ความสําเร็จของการดําเนินงานดูท่ี นักเรียนแกนนํา อย.น
อย
และนักเรียนท่ีเป;นสมาชิก อย.น
อย ต
องมีพฤติกรรมการบริโภคและการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ&สุขภาพท่ีเหมาะสมไม2
น
อยกว2าร
อยละ 75 จึงสามารถสรุปได
ว2า โครงการอย.น
อย ประจําป  2559 บรรลุเป̀าหมายตามเกณฑ&ท่ีกําหนด 

เม่ือพิจารณาเป;นรายข
อพบว2า กลุ2มตัวอย2างมีพฤติกรรมต2อการบริโภคผลิตภัณฑ&สุขภาพด
านการ
เลือกซ้ือ/บริโภคอาหารอยู2ในระดับเหมาะสมในเรื่องของการอ2านฉลากเพ่ือดูวันผลิต วันหมดอายุ ก2อนซ้ือหรือ
บริโภคผลิตภัณฑ&อาหาร รองลงมาคือการไม2ซ้ือและไม2กินอาหารท่ีทอดด
วยน้ํามันท่ีเหนียวข
นสีดํา ฟองมาก                                  
และมีควันมาก และการอ2านฉลาก หวาน มัน เค็ม หรือฉลาก GDA ท่ีบอกค2าพลังงาน น้ําตาล ไขมัน และ
โซเดียมท่ีระบุบนซองขนม เช2น มันฝรั่งอบกรอบ ข
าวโพดค่ัวและข
าวเกรียบ อยู2ในระดับค2อนข
างเหมาะสม  

 สําหรับการพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ&สุขภาพด
านการเลือกซ้ือ/บริโภคผลิตภัณฑ&ยา พบว2า              
กลุ2มตัวอย2างมีพฤติกรรมต2อการบริโภคผลิตภัณฑ&สุขภาพด
านการเลือกซ้ือ/บริโภคผลิตภัณฑ&ยาอยู2ในระดับท่ี
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เหมาะสมในเรื่องของการสังเกตลักษณะของยา เช2น สี กลิ่น และบรรจุภัณฑ& ก2อนกินยา รองลงมาคือการไม2กิน
ยาชุดเพ่ือรักษาอาการป�วย และการกินยาปฏิชีวนะจนหมดเม่ือได
รับยาจากแพทย&/เภสัชกร  

สําหรับพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ&สุขภาพด
านการเลือกซ้ือ/บริโภคผลิตภัณฑ&เครื่องสําอาง พบว2า
กลุ2มตัวอย2างมีพฤติกรรมต2อการบริโภคผลิตภัณฑ&สุขภาพด
านการเลือกซ้ือ/บริโภคผลิตภัณฑ&เครื่องสําอางอยู2ใน
ระดับท่ีเหมาะสม ในประเด็นการไม2ซ้ือเครื่องสําอางจากร
านค
าออนไลน& หรือตลาดนัด การไม2ซ้ือหรือใช

ผลิตภัณฑ&อาหาร ยาและเครื่องสําอางตามโฆษณาชวนเชื่อ การมีพฤติกรรมท่ีปฏิบัติตามคําแนะนําท่ีระบุบน
ฉลากผลิตภัณฑ& อาหาร ยาและเครื่องสําอางอย2างเคร2งครัด และการเลือกซ้ือเครื่องสําอางท่ีมีฉลากภาษาไทย  

 
6.2 ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 

 ผลการวิจัยพบว2า ผู
 ให
ข
อมูลสําคัญท่ีเป;น “อย.น
อย” เป/ดรับข2าวสารเก่ียวกับอาหาร ยาและ
เครื่องสําอาง ผ2านอินเทอร&เน็ตและเฟซบุXกมากท่ีสุด และยังเป/ดรับข
อมูลผ2านทางเว็บไซต&และแฟนเพจของ “อย.
น
อย” และผู
ให
ข
อมูลสําคัญท้ังหมดชอบใช
สื่ออินเทอร&เน็ตและสื่อสังคม เช2น เฟซบุXกในการค
นหาข
อมูลเก่ียวกับ
อาหาร ยา และเครื่องสําอางมากท่ีสุด เพราะสามารถเข
าถึงข
อมูลได
ง2ายและหลากหลาย 

 ถึงแม
ว2าสื่ออินเทอร&เน็ตจะเป;นสื่อท่ีผู
ให
ข
อมูลสําคัญเลือกใช
ในการเป/ดรับข2าวสารมากท่ีสุด แต2ในการ
จัดกิจกรรมให
ความรู
เก่ียวกับอาหาร ยาและเครื่องสําอาง ผู
ให
ข
อมูลสําคัญคาดหวังจะได
เข
าร2วมกิจกรรมแบบ
ปฏิบัติจริง การดูงานนอกสถานท่ีมากกว2าการนั่งฟ_งการอบรมให
ความรู
เพราะจะทําให
มีส2วนร2วมและเกิดความรู

จากการทดลองปฏิบัติจริงและมีความเข
าใจถึงป_ญหาได
อย2างแท
จริง 

 ผู
ให
ข
อมูลสําคัญท่ีเป;น “อย.น
อย” ท้ังหมดมีความรู
เก่ียวกับการอ2านฉลากอาหาร ยา และเครื่องสําอาง
และการตรวจสอบสารอาหารมากท่ีสุด โดยเฉพาะอย2างยิ่งทําให
สามารถอ2านฉลากได
และเข
าใจมากยิ่งข้ึน ท้ัง
อาหาร ยา และเครื่องสําอาง อย2างไรก็ดีผู
ให
ข
อมูลสําคัญท่ีเป;น “อย.น
อย” ต
องการความรู
เพ่ิมเติมเก่ียวกับ
อันตรายจากการใช
เครื่องสําอาง และการใช
ยาเกินขนาด เพ่ือการเลือกซ้ืออย2างปลอดภัย 

ท้ังนี้ผู
ให
ข
อมูลสําคัญท่ีเคยเข
าร2วมโครงการ “อย.น
อย” สามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติต2อการรับประทาน
อาหาร การใช
เครื่องสําอาง และการซ้ือยา ได
มากท่ีสุด ถึงแม
ว2าก2อนเข
าโครงการ “อย.น
อย” จะขาดความม่ันใจ
ในตนเองในการเป;น “อย.น
อย”  เพราะไม2เข
าใจว2าโครงการดําเนินงานอย2างไร และคิดว2าเรื่องพฤติกรรมการใช

ผลิตภัณฑ&สุขภาพเป;นเรื่องไกลตัว แต2เม่ือผ2านเข
ารับการอบรมแล
ว “อย.น
อย” รับรู
ความสามารถตนเองว2าเป;น 
“อย.น
อย” ได
 และรับรู
ว2าตนเองมีความรู
เก่ียวกับผลิตภัณฑ&สุขภาพ มีพฤติกรรมด
านการใช
อาหาร ยาและ
เครื่องสําอางท่ีดีข้ึน สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของตนเองในการเลือกซ้ืออาหาร เช2น การ
รับประทานอาหารด
วยการหลีกเลี่ยงอาหารทอด อาหารดอง อาหารดิบ และการอ2านฉลาก นอกจากนี้ยัง
สามารถแนะนําบอกต2อให
เพ่ือนและครอบครัวของตนเองเลือกรับประทานอาหาร อ2านฉลากและเลือกซ้ือ
เครื่องสําอางอย2างปลอดภัย 
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6.3 สรุปและข�อเสนอแนะจากการวิจัยประเมินผล 

ผลการวิจัยพบว2า ในป_จจุบันนี้ “โครงการ อย.น
อย” เป;นท่ีรู
จัก เช2นเดียวกับ คําว2า “ผลิตภัณฑ&
สุขภาพ”เป;นท่ีรับรู
และเข
าใจโดยกลุ2มเด็กนักเรียนท้ังท่ีเป;นและไม2เป;นสมาชิกโครงการ อย.น
อย ท้ังท่ีอยู2ใน
โรงเรียนท่ีเป;นสมาชิกโครงการ อย.น
อย และอยู2ในโรงเรียนท่ีไม2ได
เป;น สมาชิก โครงการ อย.น
อย เช2นกัน  
สามารถแสดงให
เห็นถึงประสิทธิภาพของโครงการ อย.น
อย ในการสื่อสารความรู
 และพฤติกรรมสุขภาพไปยัง
กลุ2มเป̀าหมายท่ีเป;นนักเรียนท่ัวประเทศได
อย2างต2อเนื่องและมีประสิทธิผล และข
อมูลท่ีเก่ียวกับพฤติกรรม
สุขภาพ จึงได
มีการเผยแพร2ไปสู2กลุ2มเป̀าหมายท่ีเป;นสมาชิกโครงการ อย.น
อย และขยายผลไปยังกลุ2มท่ีไม2ได
เป;น
สมาชิกของโครงการ อย.น
อยด
วย กระนั้น เพ่ือให
โครงการ อย.น
อยสามารถดําเนินการต2อไปได
อย2างมี
ประสิทธิภาพ  นําเสนอเป;นข
อสังเกตและข
อเสนอแนะได
ดังต2อไปนี้  

1. ในระดับความรู
 (Knowledge)  จากผลการวิจัย พบว2า ในกลุ2มของนักเรียนท่ีอยู2ในโครงการ อย.
น
อย ท้ังระดับท่ีเป;นแกนนํา และสมาชิกท่ัวไปนั้น มีระดับความรู
เก่ียวกับการเลือกซ้ือ/บริโภค
ผลิตภัณฑ&สุขภาพในระดับท่ีสูงกว2านักเรียนท่ีไม2ได
เข
าร2วมในโครงการฯ นอกจากนี้ยังพบว2า 
นักเรียนท่ีไม2ได
เข
าร2วมในโครงการแต2ศึกษาอยู2ในโรงเรียนท่ีเข
าร2วมโครงการจะมีระดับความรู
ท่ีสูง
กว2า นักเรียนในโรงเรียนท่ัวไป ทําให
เห็นได
ว2า การท่ีนักเรียนอยู2ในบริบทสิ่งแวดล
อมท่ีมีการให

ความสําคัญกับ ประเด็นเรื่องของผลิตภัณฑ&สุขภาพ มีส2วนสําคัญในการให
เกิดความรู
ท่ีเหมาะสม  

2. ในระดับทัศนคติ (Attitude) และพฤติกรรม (Behavior) พบว2า นักเรียนท่ีอยู2ในโครงการ อย.น
อย 
ได
ระดับคะแนนท่ีสูงกว2านักเรียนท่ีไม2ได
เข
าร2วมในโครงการ แต2ก็ไม2ได
สูงกว2ามากนัก อาจจะ
พิจารณาได
 จากสาเหตุต2าง ๆ ได
แก2 นักเรียนท่ีอยู2ในโครงการ อย.น
อยจะมีระดับความรู
ท่ีสูงกว2า
กลุ2มอ่ืนๆอย2างเด2นชัด เช2นเดียวกับมีทัศนคติท่ีเหมะสมในระดับท่ีสูงกว2า แต2ในการนําไปสู2
พฤติกรรมนั้นจะข้ึนอยู2กับป_จจัยสภาพแวดล
อมหลายๆประการ เช2น การรับรู
ความสามารถของ
ตนเองในการเกิดพฤติกรรม หากทว2า เนื่องจากการเก็บข
อมูลครั้งนี้ พบว2าเป;นช2วงเริ่มเป/ดเทอม
ใหม2 ทําให
นักเรียนเพ่ิงได
รับการอบรมความรู
  จึงยังอาจไม2มีความม่ันใจในการรับรู
ความสามารถ
ของตนเองในระดับท่ีแตกต2างจากกลุ2มอ่ืนๆ นอกจากนี้ หลายๆครั้งการเกิดพฤติกรรมก็ไม2
สอดคล
องกับความรู
เนื่องจากกลุ2มนักเรียนได
รับอิทธิพลจากการโน
มน
าวใจจากการโฆษณา หรือ
การส2งเสริมการขายของ สินค
าประเภทอาหาร และเครื่องสําอาง จึงอาจคล
อยตามไปได
ง2าย 

3. การรณรงค&ให
เกิดความรู
ทัศนคติและพฤติกรรมท่ีเก่ียวข
องกับการเลือกซ้ือ/บริโภคผลิตภัณฑ&
สุขภาพ แบ2งออกเป;น 3 ด
าน พบว2า ด
านอาหาร และเครื่องสําอางนั้นมีระดับความรู
 ทัศนคติ และ
พฤติกรรมท่ีค2อนข
างสูง เม่ือเทียบกับ ด
านยา ท้ังนี้อาจะเป;นเพราะว2า อาหาร และ เครื่องสําอาง
เป;นสิ่งท่ีอยู2ใกล
ตัวกลุ2มนักเรียนมากกว2ายา ดังนั้นทําให
ความรู
 และทัศนติด และพฤติกรรมท่ี
เก่ียวกับการเลือกซ้ือ/บริโภคยาได
รับคะแนนท่ีตํ่ากว2าในด
านอ่ืนๆ ซ่ึง ทางผู
รับผิดชอบอาจมีการ
ปรับเพ่ิม หรือมุ2งเน
นการรณรงค&เรื่องยาให
เพ่ิมมากข้ึน 

4. วัตถุประสงค&หลักของโครงการ อย.น
อย ประจําป งบประมาณ 2559 คือ เพ่ือให
นักเรียน อย.น
อย 
มีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ&สุขภาพท่ีดี ได
แก2 หลีกเลี่ยงอาหารรสจัด (หวาน มัน เค็ม) 
หลีกเลี่ยงการซ้ือหรือใช
อาหาร ยา และเครื่องสําอางตามโฆษณาชวนเชื่อ หลีกเลี่ยงการบริโภค
อาหารท่ีใช
นํามันทอดซํ้า การใช
ยา การใช
ยาอย2างถูกต
องเหมาะสม  และการอ2านฉลากอาหาร ยา 
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เครื่องสําอางก2อนการซ้ือหรือใช
ในภาพรวมนับได
ว2า มีการดําเนินงานท่ีสัมฤทธิ์ผล  กระนั้น ในการ
วิจัยครั้งนี้ พบว2า มีความรู
ด
านฉลากยาท่ีผิดกล2าวคือในทุกกลุ2มคิดว2า เครื่องหมาย อย.จะอยู2บน
ฉลากยาด
วย  ซ่ึงจุดนี้ อาจจะพิจารณาว2า การรณรงค&เครื่องหมาย อย.นั้นมีประสิทธิภาพ จนทําให

ผู
คนท่ัวไปคิดว2า สินค
าท่ีอยู2ในการดูแลของ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา จะต
องมี
เครื่องหมาย อย. และเกิดความม่ันใจ ความไว
วางใจในการเลือกซ้ือยา โดยพิจารณาจากการมองหา
เครื่องหมาย อย. ดังจะเห็นได
จากระดับทัศนคติของกลุ2มนักเรียนทุกกลุ2มท่ีคิดว2าจะต
องอ2านฉลาก
ยาก2อนการซ้ือหรือบริโภคยา  

5.  “ครู” สื่อหลัก ท่ีช2วยในการส2งเสริมความรู
 ทัศนคติ และพฤติกรรม  คุณครู ถือเป;นสื่อบุคคลท่ี
นักเรียนได
รับข
อมูลมากท่ีสุด สําหรับนักเรียน ดังนั้นโครงการ อย.น
อย ควรพิจารณาในการจัด
กิจกรรมต2างๆ ให
แก2คุณครู เช2น การสัมนา การอบรม ให
ความรู
ถึงป_ญหาด
านความปลอดภัยใน
การบริโภคผลิตภัณฑ&สุขภาพพร
อมท้ังเพ่ิมเทคนิคการถ2ายทอดความรู
เก่ียวกับอาหาร ยาและ
เครื่องสําอาง เพ่ือให
คุณครูเข
าใจถึงป_ญหาและสามารถถ2ายทอดความรู
ได
อย2างมีประสิทธิภาพ 
ตลอดจนควรมีการจัดเตรียมสื่อการสอนต2างๆท่ีเหมาะสมและเพียงพอเพ่ือมอบให
แก2คุณครู 
ผู
รับผิดชอบ ตลอดจนโรงเรียนได
นําไปใช
ด
วย 

6. กิจกรรมในโรงเรียน นอกจากการให
ความรู
แบบถ2ายทอดจากครู หรือจากเจ
าหน
าท่ีวิทยากรต2างๆ      
สู2นักเรียนแล
ว ในป ต2อไป โครงการ อย.น
อย ควรพิจารณาจัดกิจกรรมให
ความรู
เก่ียวกับอาหาร ยา
และเครื่องสําอาง แบบลงมือปฏิบัติจริง หรือกิจกรรมท่ีเน
นการมีส2วนร2วม เช2น การไปทัศนศึกษาให

มากข้ึน เพราะผู
เข
าร2วมโครงการจะเกิดความรู
จากการทดลองปฏิบัติจริง ได
เห็นป_ญหาท่ีเกิดข้ึน
จริง และมีความเข
าใจถึงป_ญหาได
อย2างแท
จริง เช2น โครงการการตรวจสารอาหารต2างๆ หรือการ
เป;นฑูตในการผลิตสื่อต2างๆด
วย 

7. นอกจากครู และกิจกรรมในโรงเรียนแล
ว “สื่อใหม2 สื่อสังคม และสื่อออนไลน&” เป;นสื่อท่ีได
รับ
ความนิยมจากนักเรียนทุกลุ2มท้ังท่ีเป;นนักเรียนในโครงการอย.น
อย และนักเรียนท่ีไม2ได
อยู2ใน
โครงการ อย.น
อย ผลการวิจัยเชิงปริมาณพบว2า นักเรียนทุกกลุ2มมีการรับรู
ข2าวสารจาก ยูทูป             
เฟซบุXก และเว็บไซต&ท่ัวไป อย2างไรก็ตาม สื่อเว็บไซต& อย.น
อย และอย.Smart application ยังไม2
นําไปสู2การเป/ดรับข2าวสารของกลุ2มนักเรียนได
เท2าสื่อใหม2 หรือสื่อออนไลน&อ่ืนๆท่ัวไป  สอดคล
อง
กับผลการวิจัยเชิงคุณภาพพบว2า ผู
ให
ข
อมูลสําคัญท่ีเป;น “อย.น
อย” เป/ดรับข2าวสารเก่ียวกับอาหาร 
ยาและเครื่องสําอาง ผ2านอินเทอร&เน็ตและเฟซบุXกมากท่ีสุด และยังเป/ดรับข
อมูลผ2านทางเว็บไซต&
และแฟนเพจของ “อย.น
อย” และผู
ให
ข
อมูลสําคัญท้ังหมดชอบใช
สื่ออินเทอร&เน็ตและสื่อสังคม 
เช2น เฟซบุXกในการค
นหาข
อมูลเก่ียวกับอาหาร ยา และเครื่องสําอางมากท่ีสุด เพราะสามารถเข
าถึง
ข
อมูลได
ง2ายและหลากหลาย ดังนั้นจึงเป;นโอกาสสําคัญท่ี ในการดําเนินการโครงการ อย.น
อย 
ต2อไปจะต
องมุ2งให
ความสําคัญกับการเผยแพร2ข
อมูลโครงการ อย.น
อย ผ2านสื่อใหม2 สื่อสังคม และ
สื่อออนไลน& ตลอดจนประชาสัมพันธ&ให
 สื่อเว็บไซต& อย.น
อย และอย.Smart application เป;นท่ี
รับรู
 และนําไปใช
ประโยชน&ได
ในวงกว
างมากข้ึน  

8. ด
วยพลังของการสื่อสารผ2านสื่อใหม2และเทคโนโลยีต2างๆ ทําให
ในป_จจุบันนี้การสื่อสารเป;นสิ่งท่ีทํา
ได
ได
ง2ายในทุกท่ีทุกเวลาผ2านเครือข2ายสังคม คุณครูและเด็กนักเรียนสามารถเป;นผู
ส2งสารผ2านสื่อ
ใหม2ได
เช2นเดียวกับการเป;นเพียงแค2ผู
รับสาร ทําให
เกิดการเผยแพร2ความรู
ทัศนคติ และพฤติกรรม
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ต2างๆได
ในวงกว
าง ดังนั้นนอกจากโครงการ อย.น
อย จะมีการจัดกิจกรรมของสมาชิกในแต2ละ
โรงเรียน หรือในแต2ละพ้ืนท่ีแล
ว ควรมีการกระตุ
นให
เกิดกิจกรรมการแบ2งป_น (Share) การเขียน
ข
อมูล (Post status) ท่ีเก่ียวข
องกับความรู
 ทัศนคติ และพฤติกรรมการบริโภค/เลือกซ้ือผลิตภัณฑ&
สุขภาพท่ีเหมาะสม ให
เป;นการต2อยอด ขยายผลต2อไปอีกด
วย 

9. ข
อจํากัดในการวิจัยครั้งนี้ คือ การดําเนินการโครงการอย.น
อย มักอยู2ในลักษณะของชมรม ซ่ึง
สมาชิกของชมรมจะเข
ามาใหม2ทุกต
นป  เม่ือช2วงเวลาท่ีเก็บข
อมูล อยู2ในช2วงเริ่มเป/ดภาคการศึกษา 
ทําให
นักเรียนในโครงการ อย.น
อย แม
จะมีความรู
 ทัศนคติ และพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ&
สุขภาพท่ีดีในระดับท่ีสูงกว2ากลุ2มอ่ืนๆในภาพรวม แต2ก็ยังมีบางประเด็นท่ีมีความรู
 ทัศนคติ และ
พฤติกรรมท่ีมีระดับตํ่า ซ่ึงหากมีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการในช2วงปลายภาคเรียน จะทํา
ให
สามารถประเมินได
ดียิ่งข้ึน  อีกท้ังผู
รับผิดชอบโครงการ อย.น
อย คณะกรรมการอาหารและยา 
ควรจะส2งเสริมให
มีความต2อเนื่องของสมาชิกโครงการ อย.น
อย ในแต2ละระดับชั้นให
มากข้ึน เพ่ือให

นักเรียนในโครงการได
มีความรู
 ทัศนคติ และพฤติกรรมท่ีเหมาะสมอย2างรอบด
าน 
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ภาคผนวกที่ 1 รายช่ือโรงเรียน 

กรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนที ่
การเป�น

สมาชิก อย.
น
อย 

ประเภท
โรงเรียน 

ชื่อโรงเรียน ที่อยู!เลขที ่ ถนน 
แขวง/
ตําบล 

เขต/อําเภอ จังหวัด 

1 
เป�นสมาชิก  ประถม 

โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม 
(สินทรัพย�อนุสรณ�) 678 เวฬุวนาราม ดอนเมือง   ดอนเมือง  กรุงเทพ  

2 
เป�นสมาชิก  มัธยมศึกษา 

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห� 
สิงหเสนี) 40          รามคําแหง พลับพลา วังทองหลาง   กรุงเทพ  

3 เป�นสมาชิก  ขยายโอกาส โรงเรียนวัดสามง3าม 1 ม.8  คู6คลองสิบ  คู6ฝ89งเหนือ หนองจอก  กรุงเทพ  

4 ไม3เป�นสมาชิก  ประถม  โรงเรียนพิชัยพัฒนา 87/82  เสรีไทย  คลองกุ3ม  บึงกุ3ม กรุงเทพ  

5 ไม3เป�นสมาชิก มัธยมศึกษา โรงเรียนบางกะป? 69 เสรีไทย  คลองจั่น บางกะป? กรุงเทพ  

6 เป�นสมาชิก  ประถม โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ 281 ม.2  กาญจนภิเษก างบัวทอง   บางบัวทอง นนทบุรี 

7 
เป�นสมาชิก  มัธยมศึกษา โรงเรียนปากเกร็ด 

128/37 
ม.3    ปากเกร็ด  

ปากเกร็ด นนทบุรี 

8 
เป�นสมาชิก  ขยายโอกาส โรงเรียนวัดใหม3ผดุงเขต 

54 ม.3  ผดุงสวัสด์ิ   
ศาลา
กลาง บางกรวย   

นนทบุรี 

9 
ไม3เป�นสมาชิก  ประถม  โรงเรียนตลาดบางคูลัด 

39/10 ม.
4  

บางใหญ3-ไทร
น6อย บางใหญ3  บางใหญ3  

นนทบุรี 

10 ไม3เป�นสมาชิก  มัธยมศึกษา โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม 15   ท3าทราย  เมืองนนทบุรี  นนทบุรี 

เหนือ 

โรงเรียนที ่
การเป�น

สมาชิก อย.
น
อย 

ประเภท
โรงเรียน 

ชื่อโรงเรียน ที่อยู!เลขที ่ ถนน 
แขวง/
ตําบล 

เขต/อําเภอ จังหวัด 

11 
เป�นสมาชิก 

ประถมศึกษา วัดสันทรายมูล (มงคลวิทยา) 
ม.3   บ6าน
สันทรายมูล   

สันทราย
น6อย สันทราย เชียงใหม3 

12 
เป�นสมาชิก 

ขยายโอกาส บ6านทุ3งโปJง 
ม.1   บ6าน
ทุ3งโปJง   แม3แรม แม3ริม เชียงใหม3 

13 
เป�นสมาชิก มัธยมศึกษา 

หางดงรัฐราษฎร�อุปถัมภ� 312 ม.5    
เชียงใหม3-
ฮอด 

หางดง หางดง เชียงใหม3 

14 
ไม3เป�นสมาชิก 

อนุบาล-ม.
ปลาย โกวิทธํารงเชียงใหม3 

73 ถ.
ช6างเผือก ถ.ช6างเผือก ศรีภูมิ เมือง เชียงใหม3 

15 ไม3เป�นสมาชิก ประถมศึกษา อนุบาลเชียงใหม3 135 ถ.ราชมรรคา พระสิงห� เมือง เชียงใหม3 

16 เป�นสมาชิก ประถมศึกษา บ6านแม3พร6าว  ม.9    สะเอียม สอง แพร3 

17 เป�นสมาชิก ขยายโอกาส ชุมชนบ6านบวกโปJง ม.9    นํ้าชํา สูงเม3น แพร3 

18 
เป�นสมาชิก มัธยมศึกษา 

ม3วงไข3พิทยาคม  10 ม.1   
หนองม3วง
ไข3 หนองม3วงไข3 แพร3 

19 เป�นสมาชิก ประถมศึกษา อรุโณทัย 294 ฉัตรไชย สบตุPย เมือง ลําปาง 

20 เป�นสมาชิก ขยายโอกาส เสริมขวาวิทยา 256 ม.3   เสริมขวา เสริมงาม ลําปาง 

21 เป�นสมาชิก มัธยมศึกษา ลําปางกัลยาณี 224 พหลโยธิน สวนดอก เมือง ลําปาง 
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 กลาง 

โรงเรียนที ่
การเป�น

สมาชิก อย.
น
อย 

ประเภท
โรงเรียน 

ชื่อโรงเรียน ที่อยู!เลขที ่ ถนน 
แขวง/
ตําบล 

เขต/อําเภอ จังหวัด 

22 
เป�นสมาชิก  ประถม 

โรงเรียนวัดไก3เส3า (พันธุ�
พิทยาคาร) 

หมู3 5 บ6าน
ฟากร3อง    ไก3เส3า  หนองแซง 

สระบุรี 

23 เป�นสมาชิก  มัธยมศึกษา โรงเรียนแก3งคอย 28 สุดบรรทัด  แก3งคอย แก3งคอย   สระบุรี 

24 
เป�นสมาชิก  

ขยายโอกาส 
โรงเรียนท3าพลู 

หมู3 4 บ6าน
ท3าพลู     ลําสมพุง  มวกเหล็ก  

สระบุรี 

25 
เป�นสมาชิก ประถม โรงเรียนอนุบาลวัดช3องลม 

หมู3 2 บ6าน
ท3าถ3านบน    บางทราย เมือง  

ชลบุรี 

26 
เป�นสมาชิก  มัธยมศึกษา โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม 

หมู3 7 บ6าน
บึง    บึง  ศรีราชา 

ชลบุรี 

27 เป�นสมาชิก  ขยายโอกาส โรงเรียนบ6านสัตหีบ หมู3 2   สัตหีบ  สัตหีบ  ชลบุรี 

28 
เป�นสมาชิก  ประถม โรงเรียนบ6านแก3งดินสอ 

หมู3 6 บ6าน
แก3งดินสอ    

แก3ง
ดินสอ  นาดี  

ปราจีนบุรี 

29 
เป�นสมาชิก  มัธยมศึกษา โรงเรียนวัดปJามะไฟ 

หมู3 4    
โคกไม6
ลาย  

เมือง
ปราจีนบุรี  

ปราจีนบุรี 

30 
เป�นสมาชิก  ขยายโอกาส โรงเรียนอนุบาลวัดบ6านสร6าง 

หมู3ที่ 7 
บ6านสร6าง    บ6านสร6าง  บ6านสร6าง 

ปราจีนบุรี 

31 
ไม3เป�นสมาชิก  

ไม3เป�น
สมาชิก 

โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ�
จักรพงษ�พิทยาลัย 

หมู3 12 
646   

ดง
พระราม  

เมือง
ปราจีนบุรี  

ปราจีนบุรี 

 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 

โรงเรียนที ่
การเป�น

สมาชิก อย.
น
อย 

ประเภท
โรงเรียน 

ชื่อโรงเรียน ที่อยู!เลขที ่ ถนน 
แขวง/
ตําบล 

เขต/อําเภอ จังหวัด 

32 
เป�นสมาชิก 

ประถมศึกษา บ6านโนนกาหลง 
ม.1 บ6าน
โนนกาหลง   

โนน
กาหลง 

พิบูลมังสา
หาร 

อุบลราชธ
านี  

33 
เป�นสมาชิก 

ขยายโอกาส บ6านคําก6อม 
ม.4 บ6านคํา
กลาง   ฝางคํา สิรินธร 

อุบลราชธ
านี  

34 
เป�นสมาชิก มัธยมศึกษา 

เบ็ญจะมะมหาราช  600   ในเมือง เมือง 
อุบลราชธ
านี  

35 
เป�นสมาชิก 

ประถมศึกษา 
บ6านโนนไม6งาม 

 ม.4 บ6าน
โนนไม6งาม    เมืองยาง เมืองยาง 

นครราชสี
มา 

36 
เป�นสมาชิก 

ขยายโอกาส กุดตาดํา 
ม.1 บ6านทัพ
ร้ัง   ทัพร้ัง พระทองคํา 

นครราชสี
มา 

37 
เป�นสมาชิก มัธยมศึกษา สีดาวิทยา 

112 ม.1   โพนทอง สีดา 
นครราชสี
มา 

38 
ไม3เป�นสมาชิก 

ประถมศึกษา 
บ6านคอนน6อย 

 ม.9 บ6าน
คอนน6อย    ด3านคล6า โนนสูง 

นครราชสี
มา 

39 
เป�นสมาชิก 

ประถมศึกษา บ6านหนองบึงทวาย 
ม.9   บ6าน
หนองสลาม   บึงทวาย เต3างอย สกลนคร 

40 
เป�นสมาชิก 

ประถมศึกษา 
บ6านทุ3งมนธาตุวิทยา 

 ม.7 บ6าน
ทุ3งมน    ทุ3งแก เจริญศิลปS สกลนคร 
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41 
เป�นสมาชิก 

ขยายโอกาส 
บ6านวังบง 

 ม.
12   บ6าน
วังบง    

วานร
นิวาส วานรนิวาส สกลนคร 

42 
เป�นสมาชิก มัธยมศึกษา สว3างแดนดิน 

934 ม.12    
สว3างแดน
ดิน สว3างแดนดิน สกลนคร 

43 
เป�นสมาชิก 

ประถมศึกษา 
ชุมชนบ6านหัวขัว 

ม. 3  บ6าน
บ6านหัวฝาย   เปTอยน6อย เปTอยน6อย ขอนแก3น 

44 
เป�นสมาชิก 

ขยายโอกาส บ6านโนนทอง 
ม.2 บ6าน
โนนทอง   โนนทอง หนองเรือ ขอนแก3น 

45 เป�นสมาชิก มัธยมศึกษา นครขอนแก3น  228 ม. 2    บ6านทุ3ม เมือง ขอนแก3น 

46 ไม3เป�นสามชิก มัธยมศึกษา โนนหันวิทยายน  444 ม.1    โนนหัน ชุมแพ ขอนแก3น 

 

ใต
 

โรงเรียนที ่
การเป�น

สมาชิก อย.
น
อย 

ประเภท
โรงเรียน 

ชื่อโรงเรียน ที่อยู!เลขที ่ ถนน 
แขวง/
ตําบล 

เขต/อําเภอ จังหวัด 

47 
เป�นสมาชิก ประถมศึกษา ร.ร.อนุบาลสตูล 1 

สฤษด์ิภูมินา
รถ 

พิมาน  เมือง สตูล 

48 
เป�นสมาชิก ขยายโอกาส ร.ร.บ6านคลองขุด 

ม.4 บ6าน
คลองขุด 

ยนตรการ
กําธร 

คลองขุด เมือง สตูล 

49 
เป�นสมาชิก มัธยมศึกษา ร.ร.สตูลวิทยา 318 ม.6  

ยนตรการ
กําธร 

คลองขุด เมือง สตูล 

50 
ไม3เป�นสมาชิก ประถมศึกษา ร.ร.ผังปาล�ม 2 

ม.4 บ6านผัง
ปาล�ม 2 

  
ปาล�ม
พัฒนา 

มะนัง สตูล 

51 
ไม3เป�นสมาชิก มัธยมศึกษา ร.ร.ปาล�มพัฒนวิทย� ม.2   

ปาล�ม
พัฒนา 

มะนัง สตูล 

52 เป�นสมาชิก ประถมศึกษา ร.ร.อนุบาลบ6านท3าสะอ6าน 332 หมู38   พะวง เมือง สงขลา 

53 
เป�นสมาชิก ขยายโอกาส ร.ร.บ6านโคกค3าย  

ม.8 บ6าน
โคกค3าย 

  ควนรู รัตนภูมิ สงขลา 

54 
เป�นสมาชิก มัธยมศึกษา ร.ร.หาดใหญ3วิทยาลัย 2 

80 เทศบาล
เมืองบ6านพรุ 

  บ6านพรุ หาดใหญ3 สงขลา 

55 ไม3เป�นสมาชิก ประถมศึกษา ร.ร.วัดตาหลวงคง ม.1    ชิงโค สิงหนคร สงขลา 

56 
ไม3เป�นสมาชิก มัธยมศึกษา ร.ร.หาดใหญ3รัฐประชาสรรค� 

ม.6 บ6าน
ควนจีน 

  ควนลัง หาดใหญ3 สงขลา 

57 
เป�นสมาชิก ประถมศึกษา ร.ร.วัดพิกุลทอง 

ม.2 บ6าน
ชายคลอง 

  ชะมวง ควนขนุน พัทลุง 

58 เป�นสมาชิก ขยายโอกาส ร.ร.บ6านเขาปูJ 163 ม.1   เขาปูJ ศรีบรรพต พัทลุง 

59 
เป�นสมาชิก มัธยมศึกษา ร.ร.ตะแพนวิทยาคม 

ม.5 บ6านท3า
ยูง 

  ตะแพน ศรีบรรพต พัทลุง 

60 
ไม3เป�นสมาชิก ประถมศึกษา ร.ร.วัดปJาต3อ ม.8    

โตนด
ด6วน 

ควนขนุน พัทลุง 

61 ไม3เป�นสมาชิก มัธยมศึกษา ร.ร.อุดมวิทยายนต� 46 ม.8   ป8นแต ควนขนุน พัทลุง 

 

  



118 
 

ภาคผนวกที่ 2 แบบสอบถามเชิงสํารวจ 

สถานท่ีเก็บข"อมูล โรงเรียน…………………………………  จังหวัด………………………   แบบสอบถามเลขท่ี……… 

 

แบบสํารวจพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียน  
 

น�องๆ นักเรียนทุกท1านคะ พวกพ่ีเปBนตัวแทนของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)  
ขอให�น�องๆ ช1วยตอบแบบสอบถาม พ่ีขอให�น�องๆ ช1วยทําเครื่องหมาย √ ลงในช1องท่ีกําหนด  

ขอให�น�องๆ ตอบทุกข�อนะคะ ขอบคุณค1ะ 

ส1วนท่ี 1 ลักษณะทางประชากร เศรษฐกิจและสังคม 

1. เพศ                           1. ชาย                  2. หญิง 

2.อายุ       ….…..   ป  

3.ระดับการศึกษา            ประถมชั้นป ท่ี .........           มัธยมต
นชั้นป ท่ี ........           มัธยมปลายชั้นป ท่ี....... 

4.ค2าอาหาร/ค2าขนม      ………………..บาท ต2อวัน 

5.อาชีพผู
ปกครอง…………………………………… 

6.น
องเคยรู
จัก เคยได
ยิน โครงการ อย.น
อยหรือไม2 

�      เคยรู
จักได
ยินมาก2อน   (ทําต2อข
อ 7)             ไม2เคยรู
จักไม2เคยได
ยินมาก2อน (ข
ามไปทําข
อ 8) 

7.  น
องเป;นสมาชิก อย.น
อย หรือไม2  

�     เป;นแกนนํา อย. น
อย             เป;นสมาชิก อย. น
อย                   ไม2ได
เป;นสมาชิก อย.น
อย 

8. น
องบอกได
หรือไม2ว2า ผลิตภัณฑ&สุขภาพ หมายถึงผลิตภัณฑ&อะไรบ
าง   

�     ไม2รู
เลย                 บอกได
 ผลิตภัณฑ&สุขภาพ ได
แก2  ........................................................... 
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ส1วนท่ี 2 การเปVดรับข1าวสาร 

9. น
องเคยได
รับข
อมูลเก่ียวกับเรื่องความปลอดภัยในการบริโภคผลิตภัณฑ&สุขภาพจากท่ีใดบ
าง 

 

ส่ือ 
บ1อยมาก

ท่ีสุด 

(5) 

บ1อยมาก 

(4) 

ปานกลาง 

(3) 
น�อยมาก 

(2) 
น�อยมาก

ท่ีสุด 

(1) 

1. เพ่ือนในโรงเรียนท่ีเป;นสมาชิก อย น
อย      
2. เพ่ือนท่ีไม2ได
เป;นสมาชิก อย.น
อย      
3. ครู      
4. เจ
าหน
าท่ีสาธารณสุข และวิทยากรจาก

ภายนอกโรงเรียน 
     

5. โทรทัศน&      
6. วิทยุ      
7. หนังสือพิมพ&      
8. บอร&ดความรู
      
9. เสียงตามสาย      
10. การประกาศหน
าเสาธง      
11. กิจกรรมการแสดงในเรียน      
12. รายการโทรทัศน&วงจรป/ดในโรงเรียน      
13. การเดินรณรงค&      
14. แผ2นพับเก่ียวกับความปลอดภัยด
านอาหาร      
15. วิทยุชุมชน      
16. เฟซบุXก Facebook      
17. ยูทูป YouTube      
18. อย. Smart application      
19. เว็บไซต& อย น
อย      
20. เว็บไซต&ท่ัวไป      

10. น
องเคยได
ยินหรือเห็นข
อมูลของ อย. เก่ียวกับความปลอดภัยในการบริโภคผลิตภัณฑ&สุขภาพมากน
อยแค2
ไหน 

1.            ทุกวัน  2.           อย2างน
อยสัปดาห&ละครั้ง 3.          อย2างน
อยเดือนละครั้ง 

4.           หลายๆ เดือนครั้ง          5.            ไม2เคยเลย                 

 

ต1อไปนี้ ผลิตภัณฑ6สุขภาพ หมายถึง ผลิตภัณฑ6 อาหาร ยา และเครื่องสําอาง 
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ส1วนท่ี 3. ความรู�เก่ียวกับความปลอดภัยในการบริโภคผลิตภัณฑ6สุขภาพ 

11.ให
น
องเลือกตอบว2าข
อใดถูกหรือผิด  

 ผิด ถูก 

การเลือกซ้ือ/บริโภคอาหาร   

1.การรับประทานอาหารท่ีใช
น้าํมันทอดซํ้าบ2อยๆ  ทําให
เกิดมะเร็งและเสี่ยงต2อการเกิดโรคความดันโลหติสูง และ

โรคหวัใจ 
  

2. ฉลากหวาน มัน เค็ม หรือฉลาก GDA ด
านล2างในส2วนท่ี 3 ระบุว2า หากกินขนมกรุบกรอบท่ีมีฉลากนีท้ั้งซองจะ

ได
รับพลังงาน 340 กิโลแคลอร ี

  

3.โฆษณาผลิตภัณฑ&อาหารเสริมท่ีระบุว2า กิน/ใช
แล
วรักษาได
ทุกโรคและหายได
อย2างรวดเร็วนัน้เชื่อถือได
   

4.หากด่ืมน้ําอัดลมแช2เยน็จํานวนมากก็ไม2ทําให
อ
วนหรือฟ_นผุ น
องสามารถด่ืมบ2อยๆ  ได
   

การเลือกซ้ือ/บริโภคผลิตภัณฑ6ยา   

5.ผลิตภัณฑ6ยา จะมีเครื่องหมาย อย บนฉลาก ดังภาพด
านล2าง 
  

6. หากใช
ยาปฏิชวีนะอย2างพร่ําเพรื่อจะทําให
เชื้อด้ือยา   

7.ยาชุดคือยาหลายๆ  ชนิดท่ีถูกจัดใว
ล2วงหน
า ซ่ึงไม2ควรกินเพราะอาจได
รับยามากเกินความจําเป;น   

การเลือกซ้ือ/บริโภคผลิตภัณฑ6เครื่องสําอาง   

8.การซ้ือเครื่องสําอางควรตรวจสอบฉลากภาษาไทยท่ีมีเลขท่ีใบรับแจ
งจํานวน 10 หลัก   

9. ควรซ้ือเครื่องสําอางจากร
านค
าท่ีมีหลักแหล2งแน2นอน เชื่อถือได
 เพราะหากเกิดป_ญหาสามารถติดต2อ

ผู
รับผิดชอบได
 
  

10. การแบ2งป_นหรือใช
เครื่องสําอางร2วมกับผู
อ่ืน เช2น ลิปสติก อาจทําให
ติดเชื้อโรคได
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ส1วนท่ี 4 ทัศนคติต1อการบริโภคผลิตภัณฑ6สุขภาพ 

12. น
องเห็นด
วยกับข
อความด
านล2างนี้มากน
อยเพียงใด 

 เห็นด�วย
อย1างย่ิง 

(5) 

เห็นด�วย
มาก 

(4) 

เห็นด�วย
ปานกลาง 

(3) 

ไม1เห็น
ด�วย 

(2) 

ไม1เห็นด�วย
อย1างย่ิง 

(1) 

การเลือกซ้ือ/บริโภคอาหาร      

1.อาหารทอดจากน้ํามันดําข
นเหนียวแม
จะมีความ

กรอบและอร2อยกว2าปกติแต2ก็ไม2ควรกิน 

     

2. ดื�มนํ !าอดัลมจํานวนมาก จะทําให้อ้วนและฟันผ ุ      

3.อาหารเสริม เชน่ ซุปไก่สกดั มีสารอาหาร

ครบถ้วน สามารถกินแทนอาหารหลกั 5 หมูไ่ด้  

     

4.ฉลาก หวาน มนั เคม็ มีประโยชน์ แตเ่ข้าใจยาก      

การเลือกซ้ือ/บริโภคผลิตภัณฑ6ยา      

5.ยาชุดจะทําให
หายจากอาการป�วยเร็วข้ึน      

6.ไม2จําเป;นต
องดูวันเดือนป ท่ีหมดอายุหรือฉลากยา

ก็ได
 หากยายังอยู2ในสภาพดี 

     

7.หากอาการเจ็บป�วยดีข้ึน สามารถหยุดกินยา

ปฏิชีวนะได
เลย 

     

การเลือกซ้ือ/บริโภคผลิตภัณฑ6เครื่องสําอาง      

8.เครื่องสําอางท่ีมีฉลากภาษาไทยท่ีมีเลขท่ีใบรับ

แจ
งจํานวน 10 หลัก ปลอดภัย 

     

9.เราสามารถใช
ลิปสติกร2วมกับเพ่ือนสนิทของเรา

ได
 ไม2ติดเชื้อโรค 

     

10. ซ้ือเครื่องสําอางท่ีตลาดนัดหรืออินเทอร&เน็ต

ปลอดภัยและน2าเชื่อถือได
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ส1วนท่ี 5 การรับรู�ความสามารถของตนเองในการบริโภคผลิตภัณฑ6สุขภาพ  

13. น
องเห็นด
วยกับข
อความด
านล2างนี้มากน
อยเพียงใด 

 ม่ันใจ 

มากท่ีสุด 

(5) 

ม่ันใจมาก 

(4) 

ม่ันใจปาน
กลาง 

(3) 

ม่ันใจ
น�อย 

(2) 

ม่ันใจ
น�อยท่ีสุด 

(1) 

1.ฉันม่ันใจว2าฉันจะหลีกเลี่ยงอาหารรสจัด หวาน 

มัน เค็ม 

     

2.ฉันม่ันใจว2าฉันจะหลีกเลี่ยงการซ้ือหรือใช


อาหาร ยา และเครื่องสําอางตามโฆษณาชวนเชื่อ 

     

3.ฉันม่ันใจว2าฉันจะหลีกเลี่ยงการรับประทาน

อาหารท่ีใช
น้ํามันทอดซํ้า 

     

4.ฉันม่ันใจว2าฉันจะใช
ยาอย2างเหมาะสม      

5.ฉันม่ันใจว2าฉันจะอ2านฉลากอาหารทุกครั้งก2อน

ซ้ือมากิน 

     

6.ฉันม่ันใจว2าฉันจะอ2านฉลากยาทุกครั้งก2อนซ้ือ

มาใช
/กิน 

     

7.ฉันม่ันใจว2าฉันจะอ2านฉลากเครื่องสําอางทุก

ครั้งก2อนซ้ือใช
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ส1วนท่ี 6 พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ6สุขภาพ 

14. น
องทําสิ่งต2างๆตามข
อความด
านล2างนี้มากน
อยเพียงใด 

 กิน/ทําทุก
ครั้ง 

(5) 

กิน/ทํา
เกือบทุก

ครั้ง 

(4) 

กิน/ทํา
บางครั้ง 

(3) 

กิน/ทํา 
นานๆ 
ครั้ง 

(2) 

ไม1กิน/ไม1
ทําเลย 

(1) 

การเลือกซ้ือ/บริโภคอาหาร      

1.ซ้ือและกินอาหารท่ีทอดด
วยน้ํามันท่ีเหนียวข
นสีดํา 

ฟองมาก และมีควันมาก 

     

2. อา่นฉลาก หวาน มนั เคม็ หรือฉลาก GDA ที�บอก

คา่พลงังาน นํ !าตาล ไขมนั และโซเดียมที�ระบบุนซอง

มนัฝรั�งอบกรอบ ข้าวโพดคั�วและข้าวเกรียบ 

     

3.อา่นฉลากเพื�อดวูนัผลิต วนัหมดอาย ุก่อนซื !อหรือ
บริโภคผลิตภณัฑ์อาหาร 

     

การเลือกซ้ือ/บริโภคผลิตภัณฑ6ยา      

4.เม่ือได
รับยาปฏิชีวนะจากแพทย&/เภสัชกร จะกิน

ยาจนหมด 

     

5.เม่ือไม2สบาย น
องมักจะกินยาชุดเพราะว2าจะได
หาย

เร็วๆ 

     

6. ก2อนกินยาสังเกตลักษณะของยา เช2น สี กลิ่น และ
บรรจุภัณฑ& 

     

การเลือกซ้ือ/บริโภคผลิตภัณฑ6เครื่องสําอาง      

7.เลือกซ้ือเครื่องสําอางท่ีมีฉลากภาษาไทย      

8.ซ้ือเครื่องสําอางจากร
านค
าทุกท่ีไม2ว2าจะเป;น

ออนไลน& หรือตลาดนัด 

     

9.ปฏิบัติตามคําแนะนําท่ีระบุบนฉลากผลิตภัณฑ& 

อาหาร ยาและเครื่องสําอางอย2างเคร2งครัด 

     

10. ซ้ือหรือใช
ผลิตภัณฑ&อาหาร ยาและเครื่องสําอาง

ตามโฆษณาชวนเชื่อ 

     

 

***จบแบบสอบถามแล�วค1ะ ขอบคุณค1ะ***  
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ภาคผนวกที่ 3 แนวคําถามการสัมภาษณ6เชิงลึก 

 

1. การเปVดรับข1าวสารเก่ียวกับผลิตภัณฑ6สุขภาพ 

- ส2วนใหญ2แล
วน
องหาข
อมูลเก่ียวกับเรื่องอาหาร ยา เครื่องสําอางจากแหล2งใดบ
าง 
- น
องคิดว2าอยากได
รับข2าวสารเก่ียวกับอาหาร ยา เครื่องสําอางผ2านช2องทาง รูปแบบและกิจกรรมใด  
- น
องคิดว2าน
องชอบรับข2าวสารเก่ียวกับอาหาร ยา และเครื่องสําอาง ผ2านสื่ออะไรมากท่ีสุด                             

ด
วยเหตุผลใด  

2. ความรู� 

 - น
องคิดว2ามีความรู
เพ่ิมเติมหลังจากได
รับการอบรมหรือไม2 อย2างไร อ2านฉลากเป;นหรือไม2 อย2างไร 
 - น
องคิดว2า ทาง อย. หรือ โรงเรียน ควรให
ความรู
เก่ียวกับเรื่องอะไรเพ่ิมเติมเป;นพิเศษ 

3. ทัศนคติ 

 - น
องคิดว2าน
องปรับเปลี่ยนทัศนคติท่ีมีต2อการรับประทานอาหาร การซ้ือยา และการใช
เครื่องสําอางได

หรือไม2หลังจากรับการอบรม หรือ คิดว2ายังเปลี่ยนไม2ได
 

4. การรับรู�ความสามารถของตนเองในการแสดงพฤติกรรมสุขภาพท่ีดีและถ1ายทอดความรู�ให�แก1เพ่ือนและ
ครอบครัว 

- ก2อนท่ีจะเข
าร2วมโครงการ อย.น
อย น
องคิดว2า น
องสามารถจะเป;น อย.น
อยได
หรือไม2 เพราะเหตุใด 
- หลังจากเข
าร2วมโครงการ อย.น
อย น
องคิดว2า น
องเป;น อย. น
อยได
หรือไม2 
- หลังจากเข
าร2วมโครงการน
องคิดว2าจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหาร การซ้ือยา การใช

เครื่องสําอาง ได
หรือไม2 เพราะเหตุใด (ถามให
ได
คําตอบทุกประเด็น) 
- หลังจากรับการอบรมแล
วน
องคิดว2าจะสามารถบอกเพ่ือนๆ เรื่องเก่ียวกับการรับประทานอาหารอย2างถูกหลัก             
การซ้ือยา และการใช
เครื่องสําอางอย2างปลอดภัย ได
หรือไม2 
- มีป_ญหาในการบอกให
เพ่ือนเลือกรับประทานอาหารหรือซ้ือยา หรือเครื่องสําอางอย2างถูกวิธีหรือไม2 อย2างไร 

5. ความคาดหวัง หรือความต�องการท่ีจะพัฒนาการดําเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวข�องกับพฤติกรรมสุขภาพ ภายใต

การสนับสนุนของโครงการ อย. น
อย ตลอดจนโครงการด
านพฤติกรรมสุขภาพท่ีเก่ียวข
องอ่ืนๆ 
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ภาคผนวกที่ 4 ประวัตินักวิจัย 

 
หัวหน�าโครงการ 
 
ช่ือ-สกุล (ภาษาไทย) :  ร.ศ.พัชนี เชยจรรยา  
ช่ือ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) : Associate Professor Patchanee  Cheyjunya  
ตําแหน1งปaจจุบัน (ทางวิชาการ/ราชการ): รองศาสตราจารย&  
สถานท่ีติดต1อ (ท่ีทํางาน) 
ท่ีอยู1 (หน1วยงาน) :  
คณะนิเทศศาสตร&และนวัตกรรมการจัดการ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร& อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 
10 
เลขท่ี 118 หมู2 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะป/ กรุงเทพมหานคร 10240   
โทรศัพท6      0-2727-3758-9 โทรสาร     0-2727-3764  
โทรศัพท6มือถือ    08-1412-4127 E-mail :    gscm@nida.ac.th  
 
ประวัติการศึกษา (ปริญญาตรี-เอก ; สาขา และสถาบัน) 
٠ นศ.บ. (การประชาสัมพันธ&), จุฬาลงกรณ&มหาวิทยาลัย, 2520 
٠ นศ.ม. (นิเทศศาสตร&พัฒนาการ), จุฬาลงกรณ&มหาวิทยาลัย, 2525 

ภาระงานในปaจจุบัน (งานประจําท่ีรับผิดชอบ) 
รองคณบดีฝ�ายวิชาการ คณะนิเทศศาสตร& และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร& 

 
งานวิจัยท่ีรับผิดชอบ (กําลังดําเนินงาน) (ชื่อโครงการ แหล#งทุน และระยะเวลาดําเนินการ) 

1. การประเมินผลวารสารวิจัยเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี ระยะเวลา 6 เดือน (ม.ค. 56 – มิ.ย.56) แหล2งทุน
กองบรรณาธิการวารสารฯ 

2. โครงการประเมินผลตัวชี้วัด ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมประชาสัมพันธ&  ประจําป 
งบประมาณ 2556 แหล2งทุนกรมประชาสัมพันธ& 

3. การประเมินผลโครงการประชาสัมพันธ&เพ่ือสนับสนุนการแก
ไขป_ญหาสาธารณภัย และภาวะวิกฤติ 
ประจําป งบประมาณ 2556 แหล2งทุนกรมประชาสัมพันธ& 

 
ผลงานท่ีผ1านมา 
ก. ผลงานวิจัยตีพิมพ& (ระดับชาติ และระดับนานาชาติ) (ชื่อผลงาน ชื่อวารสาร แหล2งทุน ป ท่ีพิมพ&) 
(เฉพาะท่ีเก่ียวข
อง) 

• พัชนี เชยจรรยา, สุพิชชา สินเลิศไพบูลย& (2554) “ความพร
อมของชุมชนกับการมีส2วนร2วมในสถานีวิทยุ
ชุมชน เครดิตยูเนี่ยน จังหวัดสุราษฎร&ธานี” ตีพิมพ&ในวารสารนิเทศศาสตร& จุฬาลงกรณ&มหาวิทยาลัย             
ป ท่ี 29 ฉบับท่ี 1 (2554) 
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• พัชนี เชยจรรยา, วัชรา บุรีศรี (2552) “กระบวนการและการสร
างเครือข2ายการสื่อสารเพ่ือการจัดการสู2
การท2องเท่ียวท่ียั่งยืนของอุทยานแห2งชาติตะรุเตาและพฤติกรรมการท2องเท่ียวของนักท2องเท่ียว” 
ตีพิมพ&ในวารสารนิเทศศาสตร& จุฬาลงกรณ&มหาวิทยาลัย ป ท่ี 27 ฉบับท่ี 2 (2552) 

ข. ผลงานวิจัยท่ีนําไปใช
ประโยชน& (ต2อสาธารณะ, ชุมชน, กลุ2มเกษตรกร ฯลฯ) 
2532 แนวทางการตลาดอนุสาร อ.ส.ท. เสนอต2อการท2องเท่ียวแห2งประเทศไทย 
2533 การประเมินผลการประชาสัมพันธ&โครงการอีสานเขียว 
2534 ทัศนคติของประชาชนรอบโรงงานท่ีมีต2อกิจกรรมชุมชนสัมพันธ& และภาพพจน&ต2อโรงงานผลิตเยื่อกระดาษ

ของบริษัทผลิตเยื่อกระดาษ (เครือปูนซิเมนต&ไทย)เสนอต2อบริษัท Leo Bernate 
2534 การปรับปรุงคุณภาพและการประเมินผลการประชาสัมพันธ&ของอนุสาร อสท.เสนอต2อการท2องเท่ียวแห2ง

ประเทศไทย 
2535 การศึกษาสื่อท่ีเหมาะสมในการรณรงค&วินัยจราจร เสนอต2อสํานักงานคณะกรรมการจัดระบบการจราจร

ทางบก 
2536 ภาพลักษณ&ของระบบราชการในสายตาคนรุ2นใหม2 และความพึงพอใจต2อสํานักงานคณะกรรมการ

ข
าราชการพลเรือนเสนอต2อสํานักงานคณะกรรมการข
าราชการพลเรือน (ก.พ.) 
2537 ประเมินผลรายการโทรทัศน&ซ่ึงเผยแพร2ข2าวสารเพ่ือการคุ
มครองผู
บริโภค  ภาพพจน&และความพึงพอใจต2อ

องค&กรสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  เสนอต2อสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง
สาธารณสุข 

2538 วิจัยเรื่อง “ การศึกษาความคิดเห็นและภาพลักษณ&ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ท่ีมีต2อสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา”      

2539 งานวิจัยเรื่อง การรับรู
ข2าวสารการคุ
มครองผู
บริโภคด
านสาธารณสุขจากสื่อมวลชน เสนอต2อสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา 

2539 วิจัยเรื่อง การประเมินผลการประชาสัมพันธ&และโฆษณาเพ่ือการท2องเท่ียวภายในประเทศของการ
ท2องเท่ียวแห2งประเทศไทย เสนอต2อการท2องเท่ียวแห2งประเทศไทย 

2539 ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนประชาสัมพันธ&โรคเอดส& ของกรมประชาสัมพันธ& ประจําป  2539 
เสนอต2อกรมประชาสัมพันธ& 

2539 การประเมินผลการดําเนินงานตามแผนประชาสัมพันธ&โรคเอดส&ของกรมประชาสัมพันธ& ประจําป  2540 
เสนอต2อกรมประชาสัมพันธ& 

2540 งานวิจัยเรื่อง การประเมินผลการประชาสัมพันธ&เพ่ือสร
างความเข
าใจร2วมแก
ไขป_ญหาจราจร  เสนอต2อ
สํานักงานคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก 

2540 การศึกษาทัศนคติและความต
องการข2าว และรายการโทรทัศน& ช2อง 11 เสนอต2อกรมประชาสัมพันธ& 
2540 การรับรู
ข2าวสารและการมีส2วนร2วมในโครงการรณรงค&ด
านสิทธิสตรีและการป̀องกันการละเมิดทางเพศ

ของสตรีในภาคเหนือ  เสนอต2อมูลนิธิผู
หญิง 
2541 ประสิทธิผลของการเผยแพร2ข2าวสารคุ
มครองผู
บริโภคด
านสาธารณสุขผ2านสื่อมวลชนของสํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา  เสนอต2อสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
2541 การประเมินผลสื่อเผยแพร2ความรู
งานคุ
มครองผู
บริโภคด
านสาธารณสุขโดยสื่อสิ่งพิมพ&และสื่อสนับสนุนใน

ท
องถ่ิน  เสนอต2อสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
2541 บทบาทสื่อของรัฐและพฤติกรรมการใช
สื่อในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจของประชาชนเสนอต2อกรม

ประชาสัมพันธ& 
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2541 ทัศนคติของเยาวชนในกรุงเทพมหานครต2อป_ญหาการขยายตัวด
านยาเสพติดเสนอต2อกรมประชาสัมพันธ& 
2543 การประเมินผลโครงการประชาสัมพันธ&ของกรมประชาสัมพันธ& (การรับรู
และการป̀องกันเอดส&, ยาเสพติด

, สิ่งแวดล
อมและประชาธิปไตย) 
2544 การประเมินผลเพ่ือทดสอบรายการวิทยุเรื่อง “ ชีวิตสดใส ใส2ใจสุขภาพ ”โดยการจัดสนทนากลุ2ม  เสนอ

ต2อสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
2544 การสํารวจความนิยมและความต
องการรายการข2าวและละครสถานีโทรทัศน& ช2อง 7 
2544 การประเมินผลโครงการผลิตสื่อสนับสนุนการฟ��นฟูอาชีพเกษตรกรหลังการพักชําระหนี้  เสนอต2อกรม

ประชาสัมพันธ& 
2545 การรับชมและความคิดเห็นเก่ียวกับรายการสุขภาพทางโทรทัศน& เสนอกระทรวงสาธารณสุข 
2545 การติดตามประเมินผลการรณรงค&ป̀องกันยาเสพติดป  2545  เสนอต2อสํานักงานคณะกรรมการป̀องกัน

และปราบปรามยาเสพติด  
2545 การติดตามประเมินผลโครงการประชาสัมพันธ&ตามแผนปฏิบัติการของกรมประชาสัมพันธ& ประจําป 

งบประมาณ 2545  (การส2งเสริมการท2องเท่ียว อย2างมีคุณภาพ, เศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเอง, การรับรู
และ
การป̀องกันยาเสพติด, สิ่งแวดล
อม, ประชาธิปไตย, การฟ��นอาชีพเกษตรกรฯ) เสนอต2อกรมประชาสัมพันธ&  

2545 การประเมินผลรายการโทรทัศน& โดยการจัดสนทนากลุ2ม “อย.คุ
มครองผู
บริโภค ” 
2545 การรับรู
ข2าวสารด
านสุขภาพ ของประชาชน   เสนอต2อกระทรวงสาธารณสุข 
2546 ประเมินผลการประชาสัมพันธ& ป_ญหาแรงงานต2างด
าว เสนอต2อกรมประชาสัมพันธ& 
2547 การศึกษาความรู
 ความเข
าใจของประชาชน เพ่ือกําหนดแผนยุทธศาสตร&การประชาสัมพันธ& ของสภาท่ี

ปรึกษาเศรษฐกิจ และสังคมแห2งชาติ เสนอต2อ สภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจ และสังคมแห2งชาติ 
2547 การศึกษาความพร
อมของหน2วยงานกรมประชาสัมพันธ&ในการพัฒนาเข
าสู2ระบบมาตรฐานสากล P.S.O. 

1101 ระบบข
อมูล  และความพึงพอใจต2อหน2วยงาน เสนอต2อกรมประชาสัมพันธ& 
2547 การประเมินผลโครงการประชาสัมพันธ&เพ่ือส2งเสริมการพัฒนาระบบราชการ เสนอต2อกรมประชาสัมพันธ& 
2547 การรับรู
ข
อมูลข2าวสารด
านสุขภาพของชมรมสร
างสุขภาพ เสนอต2อกระทรวงสาธารณสุข 
2547 การประเมินความรู
ด
านสุขภาพและความพึงพอใจจากสื่อประชาสัมพันธ& และองค&กรกองสุขศึกษา               

กระทรวงสาธารณสุข 
2548 การประเมินผล “โครงการประชาสัมพันธ&ให
ประชาชนไปใช
สิทธิเลือกต้ังสมาชิกสภาผู
แทนราษฎร           

6 กุมภาพันธ& 2548” เสนอต2อกรมประชาสัมพันธ& 
2548 การประเมินผลโครงการรณรงค&ทางสื่อวิทยุ โทรทัศน& และหนังสือพิมพ& เพ่ือป̀องกันอุบัติเหตุบนท
องถนน          

ในช2วงเทศกาลสงกรานต& ของกรมการขนส2งทางบก 
2548 การประเมินผลรายการโทรทัศน& โดยการจัดสนทนากลุ2ม “สภาผู
บริโภค” ของมูลนิธิเพ่ือผู
บริโภค 
2548 การนําเสนอข2าวสารสุขภาพด
านอาหาร ของสื่อวิทยุ เสนอต2อ กระทรวงสาธารณสุข 
2549 การประเมินผล โครงการเผยแพร2ข
อมูลข2าวสารของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห2งประเทศไทย โดยภาษา

พม2า และภาษาเขมร เสนอต2อกรมประชาสัมพันธ& 
2549 การประเมินผลโครงการผลิตรายการวิทยุอาเซียน ป ท่ี 10 ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห2งประเทศไทย            

กรมประชาสัมพันธ& เสนอต2อ กรมประชาสัมพันธ& 
2549 การประเมินผลรายการโทรทัศน& โดยการสนทนากลุ2ม “อธิบดีมีคําตอบ” กรมการขนส2งทางบก 
2549 การประเมินผลโครงการรณรงค& ทางวิทยุ โทรทัศน& และหนังสือพิมพ& เพ่ือป̀องกันอุบัติเหตุทางท
องถนน

ในช2วงเทศกาลป ใหม2 2549 เสนอต2อกรมการขนส2งทางบก 
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2549 การประเมินผลโครงการสํารวจความสมัครใจ และความพึงพอใจของข
าราชการ และลูกจ
างกรม
ประชาสัมพันธ& ท่ีต
องการปฏิบัติงานในหน2วยบริการรูปแบบพิเศษ (SDU ) เสนอต2อกรมประชาสัมพันธ&  

2549 การประเมินผลสื่อรณรงค&ทางโทรทัศน& โดยการสนทนากลุ2ม “หยุดพฤติกรรมเสี่ยง”  กรมการขนส2ง            
ทางบก 

2549 การประเมินผลสื่อรณรงค&ทางโทรทัศน& โดยการสนทนากลุ2ม “เทศกัณฑ&อะไร” กรมการขนส2งทางบก 
2549 การประเมินผลสื่อรณรงค&ทางโทรทัศน& โดยการสนทนากลุ2ม “ขอบคุณทุกน้ําใจ ท่ีให
เพ่ือนร2วมทาง”             

กรมการขนส2งทางบก 
 

2549 การประเมินผลกิจกรรมประชาสัมพันธ& กองทุนเพ่ือความปลอดภัยในการใช
รถ ใช
ถนน (กปถ.) จากการ
จัดกิจกรรมพิเศษ ท่ีห
างสรรพสินค
าโลตัส จังหวัดพิษณุโลก-เชียงใหม2-นครราชสีมา  กรมการขนส2งทางบก 

2550 การประเมินผลสื่อรณรงค&ทางโทรทัศน&  โดยการสนทนากลุ2ม “ฟ_งเพลงนี้” กรมการขนส2งทางบก 
2550 การประเมินผลความพึงพอใจ ต2อการใช
บริการประกันสังคม ของสํานักงานประกันสังคม  
2550 โครงการสํารวจความพึงพอใจของผู
ใช
บริการ ของการประปานครหลวง  
2550 การวิจัยประสิทธิผลสื่อต
นแบบเรื่อง “ไข
หวัดนก” ของกระทรวงสาธารณสุข 
2551 โครงการสํารวจความพึงพอใจ ของลูกค
าบ
านเอ้ืออาทร  การเคหะแห2งชาติ 
2551 โครงการประเมินผลตัวชี้วัด ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมประชาสัมพันธ&ประจําป งบประมาณ 

2551 
2552 โครงการประเมินผลตัวชี้วัด ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมประชาสัมพันธ&  ประจําป 

งบประมาณ 2552 
2553 โครงการประเมินผลตัวชี้วัด ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมประชาสัมพันธ&  ประจําป 

งบประมาณ 2553 
2554 โครงการประเมินผลตัวชี้วัด ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมประชาสัมพันธ&  ประจําป 

งบประมาณ 2554 
2555 โครงการประเมินผลตัวชี้วัด ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมประชาสัมพันธ&  ประจําป 

งบประมาณ 2555 
2555 การประเมินผลโครงการประชาสัมพันธ&เพ่ือสนับสนุนการแก
ไขป_ญหาสาธารณภัย และภาวะวิกฤติ 

ประจําป งบประมาณ 2555 
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การนําเสนอข
อมูลข2าวสารภายใต
บทบัญญัติของกฎหมาย ได
รับทุนและเสนอต2อ สํานักงาน
กิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม 
 

ค. ผลงานอ่ืน ๆ เช2น บทความ หนังสือ สิทธิบัตร ฯลฯ 
• บทความวิชาการเรื่อง “Sufficiency Economy Philosophy: Guideline for Develop 

the Teaching and Learning Standard in Thailand”, International Forum on 
Teacher Education (3rd) 2007 : Teacher Education Innovation and Teacher 
Professional Learning in Quality Education for Sustainable Development, East 
China Normal University, Shanghai, China, 14-16 November 2007 

• บทความวิชาการ เรื่อง การกํากับดูแลตนเองของวิชาชีพโฆษณา ความคืบหน
าหลังพ.ศ. 2540 
(The progression of the Advertising self-regulation in Thailand after B.E. 2540) 
นําเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ จัดโดย คณะนิเทศศาสตร& มหาวิทยาลัยหอการค
า
ไทย (2549) 

• บทความรายงานการวิจัย เรื่อง “Unacceptable Advertising Within Thai Society” 
ตีพิมพ&ในวารสารนิเทศศาสตร& จุฬาลงกรณ&มหาวิทยาลัย (2546) 

 
นักวิจัยร1วมโครงการ 
 
ช่ือ-สกุล (ภาษาไทย) :  ดร.พรพรรณ ประจักษ&เนตร  
ช่ือ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Pornpun Prajaknate  
ตําแหน1งปaจจุบัน (ทางวิชาการ/ราชการ): อาจารย&  
สถานท่ีติดต1อ (ท่ีทํางาน) 
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ท่ีอยู1 (หน1วยงาน) :คณะนิเทศศาสตร&และนวัตกรรมการจัดการ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร& อาคาร
สยามบรมราชกุมารี ชั้น 10 เลขท่ี 118 หมู2 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะป/ กรุงเทพมหานคร 
10240   
  
โทรศัพท6      0-2727-3751 โทรสาร     0-2727-3764  
โทรศัพท6มือถือ    08-3554-1266 E-mail :    pornpun.p@nida.ac.th  
 
ประวัติการศึกษา (ปริญญาตรี-เอก ; สาขา และสถาบัน) 
B.B.A., Finance, the University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok, Thailand, 
1999 
M.A., Development Communication, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand, 2002 
Concentrations: Development Communication 
M.A., International Communication, Macquarie University, Sydney, Australia, 2007 
Concentrations: Public Relations and Intercultural Communication 
Ph.D., Media, Music and Cultural Studies, Macquarie University, Sydney, Australia, 2012 
Concentrations: Health Communication, HIV/AIDS Communication and International 
Communication 
 
ภาระงานในปaจจุบัน (งานประจําท่ีรับผิดชอบ) 
อาจารย&ประจํา คณะนิเทศศาสตร&และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร&  
 
ผลงานท่ีผ1านมา 
• Prajaknate Pornpun (2011). Communication strategies at provincial level to promote 

HIV/AIDS prevention among migrant workers: case study of Chiang Mai, Thailand. 
Paper contributed to the 2011 Conference of the International  Association for 
Media and Communication Research (IAMCR) at the Kadir Has University, Istanbul, 
Turkey, available at http://iamcrocs.org/index.php/2011/2011/paper/view/1093 (in 
English). 

• Prajaknate Pornpun (2010). Exploring factors that impede the HIV/AIDS prevention 
effort among men who have sex  with men (MSM) and transgender (TG) sex 
workers: case Study: Pattaya city, Chonburi Province, Thailand.  The Global Forum 
on MSM & HIV (MSMGF). available at http://www.msmgf.org/index.cfm/id/11/aid/1420 
(in English) 

• Limanonda Bhassorn and Prajaknate Pornpun (2007). Situation on STI/HIV prevention 
in sex work settings in Thailand. Bangkok: UNFPA Country Office in Thailand  (in English 
and Thai), available at  
http://countryoffice.unfpa.org/thailand/drive/Thailandsexworkreviewenglish.pdf 
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• Limanonda Bhassorn and Prajaknate Pornpun (2007). Summary report of the workshop 
on sex work and network on STIs  prevention and control among sex workers on 4-
5 October 2007. Bangkok: Ministry of Public Health and UNFPA (in Thai)   

• Limanonda Bhassorn and Prajaknate Pornpun (2006). Report of labor’s health in 
Bangkok, Thailand. (in Thai) 

• Limanonda Bhassorn, Kowantanakul Rungratana and Prajaknate Pornpun (2005). 
Community responses for  sustainable prevention and care for HIV/AIDS and drug 
abuse (summary report of focus group discussion). Bangkok (in Thai)  

 

ประวัติผู�ช1วยนักวิจัย 
 
ผู�ช1วยประมวลข�อมูลการวิจัยเชิงสํารวจ 
 
นางสาวภัทริยา วิริยะศิริวัฒนะ 
ประวัติการศึกษา:  

• เศรษฐศาสตร&บัณฑิต (เศรษฐศาสตร&) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร& 
• นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร& 

 
นางสาววรมน บุญศาสตร6 
ประวัติการศึกษา :  

• วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร&) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร& 
• นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร& 

 
นางสาววิชชุดา กิมอ1วม 
ประวัติการศึกษา: 

• บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร& 
• นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร& 

  
 
ผู�ช1วยควบคุมการเก็บข�อมูลการวิจัยเชิงสํารวจ 
 
นายเอกพงษ6 สิทธิพงษ6   

ประวัติการศึกษา :  
• การศึกษาบัณฑิต (เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 
นางสาวปาริชาติ บ1อคํา 

ประวัติการศึกษา : 
• อุตสาหกรรมศาสตร&บัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
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นางสาวจตุพร พรุเพ็ชรแก�ว  

ประวัติการศึกษา: 
• เทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต (ส2งเสริมการเกษตร) มหาวิทยาลัยแม2โจ
 เชียงใหม2  
• วิทยาศาสตร&มหาบัณฑิต (พัฒนาการเกษตร) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร& 
 

นางสาวชญานิษฐ6 เข็มกลัด 
      ประวัติการศึกษา: 

• ศิลปศาสตรบัณฑิต (มานุษยวิทยา) มหาวิทยาลัยศิลปากร 
• นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร& (กําลังศึกษาอยู2) 
 
 

นางสาวปVยาภัสร6 เทนอิสสระ 
ประวัติการศึกษา: 

• ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม2 
• นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร& (กําลังศึกษาอยู2) 

 
นางสาวพิมพ6พลอย ธรรมโชโต 

ประวัติการศึกษา: 
• นิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
• นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร& (กําลังศึกษาอยู2) 
 

นางสาวเทียนทิพย6 เดียวก่ี   
ประวัติการศึกษา: 

• สารสนเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ& 
• นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร& (กําลังศึกษาอยู2) 
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รายนามคณะผู�วิจัย 

 
คณะผู�วิจัยจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 

 
 ภก.วีระชัย นลวชัย ผู
อํานวยการกองพัฒนาศักยภาพผู
บริโภค 

 ภญ.ศิริกุล อําพนธ& เภสัชกรชํานาญการพิเศษ 

 ภก.ภูมิพัฒน& อรุณากูร เภสัชกรชํานาญการ 

 

คณะผู�วิจัยจากคณะนิเทศศาสตร6และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร6 
 

รศ.พัชนี เชยจรรยา หัวหน
าโครงการวิจัย 

ผศ.ดร.บุหงา ชัยสุวรรณ นักวิจัย 

ผศ.ดร.พรพรรณ ประจักษ&เนตร นักวิจัย 

จตุพร พรุเพ็ชรแก
ว ผู
ช2วยนักวิจัย 

ชญานิษฐ& เข็มกลัด ผู
ช2วยนักวิจัย 

ป/ยาภัสร& เทนอิสสระ  ผู
ช2วยนักวิจัย 

ปาริชาติ บ2อคํา ผู
ช2วยนักวิจัย 

พิมพ&พลอย ธรรมโชโต ผู
ช2วยนักวิจัย 

ภัทริยา วิริยะศิริวัฒนะ ผู
ช2วยนักวิจัย 

เทียนทิพย& เดียวก่ี   ผู
ช2วยนักวิจัย 

วิชชุดา กิมอ2วม ผู
ช2วยนักวิจัย 

วรมน บุญศาสตร& ผู
ช2วยนักวิจัย 

เอกพงษ& สิทธิพงษ&   ผู
ช2วยนักวิจัย 

 


