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ก 

บทสรุปผูบริหาร 

กองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  ไดจัดกิจกรรมโครงการฉันดีมี

สุข โดยมีการจัดกิจกรรม 3 แหง ไดแก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

ราชวรมหาวิหาร  และวัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเผยแพรรวมท้ังสราง

ความรูความเขาใจและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการบริโภคอาหารท่ีถูกตอง  และเพ่ือใหทราบผลการดําเนิน

โครงการดังกลาวจึงไดมีการสํารวจความคิดเห็น พฤติกรรมท่ีมีตอการจัดกิจกรรมและนําขอมูล ขอคิดเห็น

ปญหาอุปสรรคตาง ๆ มาใชในการพัฒนาปรับปรุงการสรางความรูความเขาใจดานการบริโภคอาหารท่ีถูกตอง

ตอไป  สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ไดทําการประเมินผลการจัดกิจกรรมดังกลาว  โดยมีกลุมเปาหมาย 

คือ ผูเขารวมกิจกรรมโครงการฉันดีมีสุข และผูท่ีอยูบริเวณโดยรอบพ้ืนท่ีหรือสถานท่ีท่ีจัดกิจกรรม ใชการเก็บ

ขอมูลแบบการวิจัยเชิงสํารวจ จํานวนกลุมตัวอยาง ไดแก ความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม 390 ตัวอยาง 

การติดตามพฤติกรรมหลังเขารวมกิจกรรม 15 วัน จํานวน 261 ตัวอยาง และทัศนคติของผูท่ีอยูบริเวณ

โดยรอบกิจกรรม จํานวน 315 ตัวอยาง   

กลุมตัวอยางท่ีเขารวมกิจกรรมโครงการฉันดีมีสุข สวนใหญมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมอยูใน

ระดับพอใจมาก คาเฉลี่ย 4.13  โดยพึงพอใจดานวิทยากรสูงสุด เพราะมีความรูความสามารถ ถายทอดความรู

ใหเขาใจไดงาย รองลงมาคือ การจัดกิจกรรมท่ีมีความหลากหลายไดรับความรูขอมูลท่ีชัดเจน  สิ่งท่ีกลุม

ตัวอยางใหขอเสนอแนะเพ่ิมเติม คือ การจัดกิจกรรมควรมีระยะเวลามากกวานี้ เพราะมีความสนใจในขอมูลท่ี

บรรยายและเห็นวามีขอมูลมาก นาสนใจ  อยากใหมีการจัดกิจกรรมในลักษณะเชนนี้ในพ้ืนท่ีตาง ๆ และมีความ

ตอเนื่องในการดําเนินกิจกรรม นอกจากนั้น ยังเห็นวา ควรมีการเผยแพรประชาสัมพันธผานสื่อตาง ๆ ใหกับ

ประชาชนและพระภิกษุสงฆในจังหวัดตาง ๆ ไดรับรูดวย  สวนความตองการตอรูปแบบกิจกรรมพบวา กลุม

ตัวอยางตองการใหมีรูปแบบการบรรยายและการแสดงตัวอยางใหดู เพ่ือใหเขาใจงาย ไมนาเบื่อ ใหความรู

เก่ียวกับสุขภาพ การดูแลสุขภาพ การเลือกประเภทอาหารท่ีเหมาะสมกับวัยและสุขภาพ และสามารถนํา

ความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดจริง   
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สวนพฤติกรรมของผูเขารวมกิจกรรม ทําการติดตามภายหลังจากเขารวมกิจกรรมเสร็จสิ้น อยางนอย 

15 วัน พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญรับรูขอมูลเก่ียวกับการบริโภคอาหารท่ีเหมาะสมและรับรูถึงประโยชนท่ี

ไดรับจากการอานฉลากโภชนาการ   สวนพฤติกรรมท่ีเกิดการเปลี่ยนแปลงมากท่ีสุด คือ การอานฉลากอาหาร

และผลิตภัณฑสุขภาพมากข้ึน   ในขณะท่ีพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีเหมาะสม ลดหวาน มัน เค็ม นั้น 

ภาพรวมการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมรอยละ 75.00  โดยพฤติกรรมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงชัดเจนท่ีสุด คือ เลือก

ดื่มเครื่องดื่ม ไดแก นม เครื่องดื่มสมุนไพร น้ําผลไมท่ีมีน้ําตาลนอย และพฤติกรรมการลดการด่ืม/บริโภค

เครื่องดื่มท่ีมีรสหวานหรือมีสวนผสมของน้ําตาล เครื่องดื่มท่ีมีสวนผสมกาเฟอีน ลดการบริโภคอาหารประเภท

ทอด มัน มากข้ึน  ซ่ึงแนวโนมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเปนไปในเชิงบวก คือ ผูเขารวมมีความเขาใจเก่ียวกับ

การเลือกบริโภคอาหาร และผลเสียจากการบริโภคอาหารท่ีมีรสจัด หวาน มัน เค็มมากข้ึน ทําใหเกิดการสังเกต

และระมัดระวังในการบริโภคอาหารและผลิตภัณฑสุขภาพมากข้ึน แตสิ่งท่ีทาง อย. ตองดําเนินการตอเนื่อง คือ 

การรณรงคและตอกย้ําความรูตาง ๆ เก่ียวกับพฤติกรรมการบริโภคท่ีเหมาะสมหางจากโรค NCDs ใหมากข้ึน 

และมีความตอเนื่อง ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย โดยเฉพาะประชาชนท่ีทําบุญตักบาตร หรือกิจกรรมท่ี

เก่ียวกับพระสงฆ ใหมากข้ึน เพราะจากผลการสํารวจจะเห็นวา กลุมพระภิกษุสงฆ ใหความเห็นวา สวนใหญจะ

ฉันอาหารตามท่ีประชาชนนํามาถวาย ซ่ึงยากท่ีจะปฏิเสธ หรือเลือกฉันได  เปนตน สอดคลองกับผลสํารวจ

ทัศนคติตอการจัดกิจกรรม โดยพระภิกษุสงฆท่ีเปนกลุมเปาหมายเห็นวาการรณรงคควรใหประชาชนไดรับรู

ดวยเพราะเปนสวนหนึ่งในการทําใหพระภิกษุสงฆปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการบริโภคได เชนเดียวกันความมุง

หมายของพระภิกษุสงฆท่ีตองการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการฉันใหหางไกลโรค  
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บทนํา 

1. หลักการและเหตุผล

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)  ดําเนินการโครงการ “ฉันดีมีสุข” โดยการจัดกิจกรรม

ตรวจสุขภาพ และจัดเสวนาใหความรูเก่ียวกับการบริโภคอาหารปลอดภัย เพ่ือลดปญหาความเสี่ยงตอการเปน

โรคไมติดตอเรื้อรัง (NCDs) ในกลุมเปาหมายท่ีเปนพระสงฆ และประชาชนท่ัวไป โดยมุงเนนการเผยแพร

ประชาสัมพันธใหความรูในการเลือกบริโภคอาหารปลอดภัย ลดการบริโภคอาหารและเครื่องด่ืมท่ีมีรสหวาน มัน 

เค็ม ในปริมาณท่ีมากเกินไปจนสะสมในรางกายกอใหเกิดโรคตาง ๆ เชน โรคอวน โรคเบาหวาน เปนตน  

จากการดําเนินการเผยแพรประชาสัมพันธกิจกรรมโครงการ “ฉันดีมีสุข” ดังกลาว เพ่ือใหทราบถึงผล

การสื่อสารจะสรางการรับรูความเขาใจบริโภคอาหารปลอดภัย จึงมีความจําเปนตองประเมินกิจกรรมโครงการ 

เพ่ือใหทราบถึงผลการสื่อสารและการจัดกิจกรรม จะไดนําไปปรับปรุงแนวทางการสื่อสารและสรางความรูตอไป

ในอนาคต  

การประเมินผลโครงการครั้งนี้ ใชรูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ (Qualitative Research) โดยวิธีการวิจัย

เชิงสํารวจ (Survey Research) กับกลุมเปาหมายท่ีเปนผูเขารวมโครงการ และผูท่ีอยูในบริเวณจัดกิจกรรม

โครงการ 

2. วัตถุประสงคของการประเมินผลโครงการ “ฉันดีมีสุข”

(1) เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมโครงการ “ฉันดีมีสุข” ของผูเขารวมกิจกรรม  

(2) เพ่ือศึกษาความคิดเห็น และพฤติกรรมเก่ียวกับการบริโภคอาหารปลอดภัย การอานฉลาก

โภชนาการ เพ่ือลดพฤติกรรมท่ีเสี่ยงตอการเปนโรคไมติดตอเรื้อรัง (NCDs) 

(3) เพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหลังเขารวมกิจกรรมโครงการ “ฉันดีมีสุข” จะไดนําไปใชใน

การวิเคราะหหาแนวทางการเสริมสรางพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัยและการวางแผนการ

จัดกิจกรรมสงเสริมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในระยะตอไป  

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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3. กลุมเปาหมาย  

 ในการประเมินผลโครงการ “ฉันดีมีสุข” ครั้งนี้ มีกลุมเปาหมาย คือ  

(1) ผูเขารวมกิจกรรมโครงการ “ฉันดีมีสุข” จํานวน 3 ครั้ง  จํานวนผูเขารวม 300 คน (รูป)  

ครั้งท่ี 1  วันท่ี 24 กุมภาพันธ 2560  ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  อ.วังนอย  

 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

ครั้งท่ี 2  วันท่ี 15 มีนาคม 2560  ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร  

 แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร  

ครั้งท่ี 3  วันท่ี 9 เมษายน 2560  ณ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง อ.ปากเกร็ด  

 จังหวัดนนทบุรี  

** กลุมเปาหมายดําเนินการสํารวจ จํานวน  2 ครั้ง คือ ระหวางเขารวมกิจกรรมโครงการ  

    และ “หลัง” เขารวมกิจกรรมโครงการ โดยทําการประเมินผลหลังเขารวมกิจกรรม 15 วัน  

 

(2) พระภิกษุสงฆ และฆราวาส ท่ีอยูบริเวณการจัดกิจกรรมโครงการ “ฉันดีมีสุข” จํานวนไมนอยกวา 

100 ตัวอยาง 

ขอบเขตเนื้อหาหรือประเด็นท่ีใชในการสรางเครื่องมือ ประกอบดวย  
 

(1) พฤติกรรมหลังจากการเขารวมกิจกรรม ครอบคลุมเนื้อหา ดังนี้  

1) ดานการรับรูเก่ียวกับการบริโภคอาหารปลอดภัยและการอานฉลากโภชนาการ 

2) ดานการนําความรูท่ีไดรับไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร  

(2) ศึกษาพฤติกรรมและความคิดเห็นตอการบริโภคอาหาร 

1) พฤติกรรมการบริโภค/การเลือกบริโภคเครื่องดื่ม และอาหารในชีวิตประจําวัน 

2) พฤติกรรมการอานฉลากโภชนาการ  

3) การรับรูเก่ียวกับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 

4) การรับรูเก่ียวกับสาเหตุของโรคไมติดตอเรื้อรัง  

5) ความตองการในการรับรูขอมูลขาวสารจาก อย.  

6) ความคิดเห็น/ความตองการตอการจัดกิจกรรมสงเสริมความรู ของ อย. 

 

4. เครื่องมือท่ีใชในการประเมิน  

 การประเมินผลกิจกรรมโครงการ “ฉันดีมีสุข” ครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดแนวทางการสรางเครื่องมือท่ีใชใน

การสํารวจ ดังนี้  

(1) ศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรม วัตถุประสงค ของการจัดกิจกรรมโครงการ  

(2) รางเครื่องมือ และนําเสนอตอคณะทํางาน อย. เพ่ือพิจารณาเนื้อหา ความสอดคลอง ความสมบูรณ

ของแบบสํารวจ  

 

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
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(3) นําความคิดเห็นของคณะทํางาน อย. มาปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือใหมีความสมบูรณ และเห็นชอบ

กอนนําไปใชในการเก็บขอมูล 

(4) นําเครื่องมือท่ีผานความเห็นชอบของ อย. นําไปเก็บขอมูลในการจัดกิจกรรมท้ัง 3 ครั้ง 

ประเภทเครื่องมือท่ีใชในการสํารวจ คือ แบบประเมินความพึงพอใจ โดยมีลักษณะขอคําถามแบบให

เลือกตอบ (Check List) แบบคําถามประมาณคา (Likert Scale) ไดแก มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และนอย

ท่ีสุด และคําถามแบบปลายเปดใหแสดงความคิดเห็น โดยแบงเครื่องมือออกเปน 3 ชุด คือ  

ชุดท่ี  1  แบบประเมินความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมโครงการ “ฉันดีมีสุข”  

ชุดท่ี  2  แบบสํารวจความคิดเห็นตอการจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมการบริโภคอาหารปลอดภัย 

ชุดท่ี  3  แบบประเมินผล พฤติกรรมหลังเขารวมกิจกรรมโครงการ “ฉันดีมีสุข”  

5. การประมวลผล

การวิจัยเชิงปริมาณ ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยการประมวลผลขอมูลแบบสํารวจ ท่ีไดจากการ

สํารวจ  ผูวิจัยดําเนินการประมวลผลโดยการลงรหัสขอมูล และบันทึกลงในเครื่องคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรม

สําเร็จรูป QPS (Questionnaire Processing System) (ซ่ึงเปนโปรแกรมลิขสิทธิ์ของประเทศอังกฤษ ท่ีมีบริษัท 

MRDCL จํากัด (ประเทศไทย) เปนตัวแทนในการจําหนาย) 

การวิ เคราะห เชิ งบรรยายหรือสถิติ เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) และสถิติ เชิ งอางอิง 

(Inferential statistics) ตามความเหมาะสม  โดยใชสถิติ ไดแก ความถ่ี(Frequency)  รอยละ (Percentage)  

คาเฉลี่ย (Mean(x))  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation (SD))  

เกณฑการวัดการรับรู ความคิดเห็น ใชมาตรวัดของลิเกิรต  (Likert Scale) 5 ระดับ แลวแปลผล

ความหมายของคาคะแนนเฉลี่ย ดังนี้  

5  หมายถึง มากท่ีสุด 

4  หมายถึง มาก 

3  หมายถึง ปานกลาง 

2  หมายถึง  นอย  

1  หมายถึง  นอยท่ีสุด  

เกณฑการแปลคาระดับความคิดเห็น    ดังนี้ 

5 คะแนน หมายถึง คาเฉลี่ย  4.21 - 5.00 
4 คะแนน หมายถึง คาเฉลี่ย  3.40 – 4.20 
3 คะแนน หมายถึง คาเฉลี่ย  2.61 – 3.40 
2 คะแนน หมายถึง คาเฉลี่ย  1.81 –  2.60 
1 คะแนน หมายถึง คาเฉลี่ย  1.00 –  1.80 

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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เกณฑการวัดพฤติกรรม โดยกําหนดรายละเอียดการวัดพฤติกรรม ดังนี้   

ไมปฏิบัติ  ความหมาย  ไมปฏิบัติหรือไมไดทําเลย  

ปฏิบัติ โดยจําแนกระดับความถ่ี ดังนี้  

สมํ่าเสมอ/เปนประจํา   หมายถึง ปฏิบัติเปนประจํา ทําทุกวัน ทําทุกครั้ง  

เปนบางครั้ง (ปฏิบัติมากกวา)  หมายถึง ปฏิบัติคอนขางบอย แตไมประจํา ปฏิบัติมากกวา 

        ไมไดปฏิบัติ  ความถ่ีในการปฏิบัติ 3-5 ครั้งตอสัปดาห   

ปฏิบัตินานๆ ครั้ง  หมายถึง ไมไดปฏิบัติบอย ปฏิบัตินอยกวา 2 ครั้งตอสัปดาห  

 

จากเกณฑการวัดพฤติกรรม  กําหนดคาคะแนนการวัดพฤติกรรม ดังนี้  

ไมปฏิบัติ   ให  0 คะแนน  

สมํ่าเสมอ/เปนประจํา    ให 3 คะแนน 

เปนบางครั้ง (ปฏิบัติมากกวา) ให 2 คะแนน  

ปฏิบัตินาน ๆ ครั้ง  ให 1 คะแนน     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
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ตารางผลการสํารวจ  
ความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรมโครงการ ฉันดมีีสุข  

 
 

 

กลุมตัวอยางท่ีสํารวจความพึงพอใจของผูเขารวมการจัดกิจกรรมโครงการฉันดีมีสุข ท่ีจัดข้ึนครั้งท่ี 1 

วันท่ี 24 กุมภาพันธ 2560 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) ครั้งท่ี 2 วันท่ี 15 มีนาคม 2560 

ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร และครั้งท่ี 3  วันท่ี 9 เมษายน 2560 ณ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ 

พระอารามหลวง รวมกลุมตัวอยางท่ีเขารวมกิจกรรมและตอบแบบสอบถามท้ังสิ้น 390 คน  

ลักษณะการเก็บขอมูลจําแนกดังนี้  ความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม ใชเครื่องมือแบบสอบถาม

ประกอบการสัมภาษณ โดยแจกแบบสอบถามใหกับผูเขารวมกิจกรรมตอบแบบสอบถามหลังเสร็จสิ้นการจัด

กิจกรรม   

 
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของกลุมเปาหมาย  

ประเด็น 
ภาพรวม มจร. มหาธาต ุ วัดชลประทานฯ 

X SD X SD X SD X SD 

พระภิกษุสงฆ 145 37.18 62 69.66 26 27.08 57 27.80 
ประชาชนท่ัวไป 245 62.82 27 30.34 70 72.92 148 72.20 

รวม 390 100.00 89 100.00 96 100.00 205 100.00 
 

 

ตารางท่ี  1  ภาพรวมระดับความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรม 

ขอ ประเด็น 
ภาพรวม มจร. มหาธาต ุ วัดชลประทานฯ 

X SD X SD X SD X SD 

1 ดานวิทยากร 4.28 0.65 4.38 0.67 4.28 0.71 4.23 0.61 
2 ดานสื่อในการจัดกิจกรรม  4.12 0.68 4.21 0.69 4.07 0.70 4.11 0.67 
3 ดานการจัดกิจกรรม 4.02 0.71 4.03 0.79 3.97 0.78 4.04 0.64 
4 ดานประโยชนท่ีไดรับ 4.11 0.70 4.78 0.41 4.02 0.48 4.00 1.04 
 ความพึงพอใจในภาพรวม 4.17 0.66 4.52 0.68 4.66 0.63 4.33 0.69 

เกณฑการแปลคาดังน้ี คาเฉลี่ย 1.00–1.50 หมายถึง นอยท่ีสุด  คาเฉลี่ย 1.51–2.50 หมายถึง นอย   คาเฉลี่ย 2.51–
3.50 หมายถึง ปานกลาง คาเฉลี่ย 3.51–4.50 หมายถึง มาก และคาเฉลี่ย 4.51–5.00 หมายถึง มากท่ีสุด 

 

 

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
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 จากตารางภาพรวมระดับความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมโครงการฉันดีมีสุข ภาพรวมพบวา กลุม

ตัวอยางท่ีเขารวมโครงการ มีความพึงพอใจอยูในระดับพึงพอใจมาก คาเฉลี่ย 4.17  โดยกลุมตัวอยางท่ีเขา

รวมงาน ณ มจร. มีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด คาเฉลี่ย 4.52 ผูเขารวม ณ วัดมหาธาตุฯ  มีระดับความพึง

พอใจมากท่ีสุด คาเฉลี่ย 4.66  และผูเขารวม ณ วัดชลประทานฯ มีระดับความพึงพอใจมาก คาเฉลี่ย 4.33  

 เม่ือจําแนกตามรายดาน พบวา ภาพรวมกลุมผูเขารวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมากทุกดาน โดยดาน

ท่ีมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุด คือดานวิทยากร คาเฉลี่ย 4.28  รองลงมาคือ ดานสื่อในการจัดกิจกรรม คาเฉลี่ย 

4.12 ดานการจัดกิจกรรม และดานประโยชนท่ีไดรับ มีความพึงพอใจเทากัน  คาเฉลี่ย 4.02  

เม่ือจําแนกตามสถานท่ีจัดกิจกรรม ผลการประเมินพบวา สถานท่ีจัดกิจกรรม ณ มจร. ผูเขารวมมีความ

พึงพอใจเปนไปในทิศทางเดียวกัน คือ มีความพึงพอใจอยูในระดับพึงพอใจมากทุกดาน โดยดานประโยชนท่ีไดรับ 

คาเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุด  4.78 ดานวิทยากร คาเฉลี่ย  4.38 รองลงมาคือ ดานสื่อในการจัดกิจกรรม คาเฉลี่ย 

4.21 ดานการจัดกิจกรรม คาเฉลี่ย 4.03 ตามลําดับ  สถานท่ีจัดกิจกรรม ณ วัดมหาธาตุฯ พบวา ผูเขารวมมีความ

พึงพอใจอยูในระดับมากทุกดาน โดยดานวิทยากร มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุด 4.27 รองลงมาคือ ดานสื่อใน

การจัดกิจกรรม คาเฉลี่ย 4.07 ดานประโยชนท่ีไดรับ คาเฉลี่ย 4.02  และดานการจัดกิจกรรม คาเฉลี่ย 3.97  

ตามลําดับ สวนผูเขารวม ณ วัดชลประทานฯ มีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับพึงพอใจมากทุกดาน โดยดาน

วิทยากร มีคาเฉลี่ยสูงสุด 4.23 รองลงมาคือ ดานสื่อในการจัดกิจกรรม คาเฉลี่ย 4.11 ดานประโยชนท่ีไดรับ 

คาเฉลี่ย 4.00  และดานการจัดกิจกรรม  คาเฉลี่ย 4.04 ตามลําดับ  

 กลาวโดยสรุป คือ กลุมผูเขารวมมีความพึงพอใจตอวิทยากรท่ีมาใหความรูมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดาน

สื่อในการจัดกิจกรรมท่ีมีความหลากหลาย ชัดเจน และทําใหรับรูขอมูลไดชัดเจน  รูปแบบและวิธีการจัดกิจกรรม 

ตลอดจนประโยชนท่ีไดรับจากการจัดกิจกรรมโครงการฉันดีมีสุข สวนดานการจัดกิจกรรมมีความพึงพอใจอยูใน

ระดับมากแตในดานระยะเวลาการจัดกิจกรรม และกิจกรรมการตรวจสุขภาพ มีคาเฉลี่ยนอยกวาประเด็นอ่ืน ๆ 

และจากการสัมภาษณกลุมตัวอยางบางสวนเห็นวา ระยะเวลานอยเกินไป ขอมูลในการบรรยายมีมากและมีความ

สนใจในขอมูลตาง ๆ จึงอยากใหมีการจัดในระยะเวลาท่ีเหมาะสม  

 
 

 

 

 

 

 

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
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ตารางท่ี 2  ระดับความพึงพอใจ ดานการจัดกิจกรรม  

ขอ ประเด็น 
ภาพรวม มจร. มหาธาต ุ ชลประทานฯ 

X SD X SD X SD X SD 

 ดานการจัดกิจกรรม 4.02 0.71 4.03 0.79 3.97 0.78 4.04 0.64 
1 ระยะเวลาการจัดกิจกรรม (ครึ่งวัน) 3.82 0.73 3.70 0.83 3.64 0.82 3.96 0.62 
2 รูปแบบการจัดกิจกรรม เชน 

นิทรรศการ การบรรยาย/เสวนาให
ความรู 

4.02 0.66 4.03 0.78 4.00 0.74 4.01 0.58 

3 ความเหมาะสมของการจัดกิจกรรมกับ
เนื้อหาความรู 

4.12 0.65 4.24 0.59 3.99 0.72 4.14 0.64 

4 การอํานวยความสะดวกในการ
ลงทะเบียน/การเขารวมกิจกรรม 

4.06 0.70 4.08 0.70 4.14 0.69 4.01 0.71 

(1)  การตรวจสุขภาพ (เชน หัวใจ เอ็กซเรย 
ตรวจตา เจาะเลือด เปนตน) 

3.96 0.78 3.93 0.92 3.96 0.89 3.98 0.67 

(2)  การบรรยาย/เสวนา โดยวิทยากร 
(พระภิกษุสงฆ)  

4.02 0.70 4.03 0.83 3.92 0.75 4.05 0.62 

(3)  การบรรยาย/เสวนา โดยวิทยากร 
(ฆราวาส) ผูเชี่ยวชาญดานสุขภาพ  

4.08 0.69 4.09 0.78 4.07 0.76 4.08 0.61 

(4) การจัดนิทรรศการใหความรู และเปด
คลินกิใหคําปรึกษาดานการบริโภค 
(ฉัน) อาหารปลอดภัย  

4.09 0.72 4.15 0.80 4.06 0.76 4.08 0.68 

เกณฑการแปลคาดังน้ี คาเฉลี่ย 1.00–1.50 หมายถึง นอยท่ีสุด  คาเฉลี่ย 1.51–2.50 หมายถึง นอย   คาเฉลี่ย 2.51–
3.50 หมายถึง ปานกลาง คาเฉลี่ย 3.51–4.50 หมายถึง มาก และคาเฉลี่ย 4.51–5.00 หมายถึง มากท่ีสุด 

 
 

 จากตารางท่ี 2 ระดับความพึงพอใจ ดานการจัดกิจกรรม ภาพรวมพบวา กลุมตัวอยางท่ีเขารวมกิจกรรม

มีความพึงพอใจอยูในระดับพึงพอใจมากทุกประเด็น โดยประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ความเหมาะสมของการ

จัดกิจกรรมกับเนื้อหาความรู คาเฉลี่ย 4.12  รองลงมาคือ การจัดนิทรรศการใหความรู และเปดคลินิกให

คําปรึกษาดานการบริโภค (ฉัน) อาหารปลอดภัย คาเฉลี่ย 4.09  การบรรยาย/เสวนา โดยวิทยากร (ฆราวาส) 

ผูเชี่ยวชาญดานสุขภาพ คาเฉลี่ย 4.08  การอํานวยความสะดวกในการลงทะเบียน/การเขารวมกิจกรรม คาเฉลี่ย 

4.06  รูปแบบการจัดกิจกรรม เชน นิทรรศการ การบรรยาย/เสวนาใหความรู และการบรรยาย/เสวนา  

โดยวิทยากร (พระภิกษุสงฆ) คาเฉลี่ย 4.02 เทากัน  การตรวจสุขภาพ (เชน หัวใจ เอ็กซเรย ตรวจตา เจาะเลือด 

เปนตน)  คาเฉลี่ย 3.96  และระยะเวลาการจัดกิจกรรม (ครึ่งวัน) คาเฉลี่ย 3.82 ตามลําดับ  

 

 

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
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ตารางท่ี 3  ระดับความพึงพอใจ ดานวิทยากร  

ขอ ประเด็น 
ภาพรวม มจร. มหาธาต ุ ชลประทานฯ 

X SD X SD X SD X SD 

 ดานวิทยากร 4.28 0.65 4.38 0.67 4.28 0.71 4.22 0.61 
 (1) อาจารยสงา  ดามาพงษ 4.26 0.66 4.37 0.68 4.25 0.75 4.23 0.61 
1 เนื้อหาการเสวนา/บรรยาย สอดคลองกับ

หัวขอที่จัดกิจกรรม 
4.26 0.66 4.35 0.71 4.29 0.71 4.21 0.61 

2 เทคนิคการถายทอด/บรรยาย นาสนใจและ
เขาใจไดงาย  

4.21 0.70 4.36 0.66 4.17 0.82 4.17 0.65 

3 ความรูความสามารถในการถายทอดความรู
ที่เก่ียวของ 

4.26 0.65 4.37 0.70 4.22 0.74 4.24 0.58 

4 วิทยากรนําเสนอเนื้อหาสาระที่เปนประโยชน  4.29 0.65 4.38 0.67 4.31 0.73 4.24 0.61 

 (2) รศ.นพ. ปญญา ไขมุก  4.35 0.68 4.39 0.67 4.31 0.69   
1 เนื้อหาการเสวนา/บรรยาย สอดคลองกับ

หัวขอที่จัดกิจกรรม 
4.39 0.68 4.38 0.70 4.40 0.66   

2 เทคนิคการถายทอด/บรรยาย นาสนใจและ
เขาใจไดงาย  

4.38 0.64 4.42 0.64 4.35 0.65   

3 ความรูความสามารถในการถายทอดความรู
ที่เก่ียวของ 

4.41 0.64 4.39 0.65 4.44 0.63   

4 วิทยากรนําเสนอเนื้อหาสาระที่เปน
ประโยชน  

4.41 0.66 4.43 0.67 4.39 0.66   

5 ความพึงพอใจตอผูดําเนนิรายการ :  
คุณสืบสกุล พนัธดี  

4.24 0.65 4.36 0.66 4.17 0.74 4.22 0.60 

6 ความพึงพอใจตอพิธีกร :  
ดร.อรชร ไกรจักร 

4.23 0.67 4.39 0.68 4.13 0.73 4.21 0.63 

  (3) อ.พญ.ประพิมพพร ฉัตรานุกูลชัย 
(ฉันทวศินกุล) 

      4.23 0.61 

1 เนื้อหาการเสวนา/บรรยาย สอดคลองกับ
หัวขอที่จัดกิจกรรม 

      4.26 0.68 

2 เทคนิคการถายทอด/บรรยาย นาสนใจและ
เขาใจไดงาย  

      4.18 0.62 

3 ความรูความสามารถในการถายทอดความรู
ที่เก่ียวของ 

      4.23 0.62 

4 วิทยากรนําเสนอเนื้อหาสาระที่เปน
ประโยชน  

      4.29 0.60 

    หมายเหตุ 1. วัดชลประทานฯ วิทยากร รศ.นพ. ปญญา ไขมุก เปลี่ยนเปน อ.พญ.ประพิมพพร  ฉัตรานุกูลชัย (ฉันทวศินกุล) 
     2. เกณฑแปลคาดังน้ี คาเฉลี่ย 1.00–1.50 หมายถึง นอยท่ีสุด  คาเฉลี่ย 1.51–2.50 หมายถึง นอย คาเฉลี่ย 2.51– 
        3.50 หมายถึง ปานกลาง คาเฉลี่ย 3.51–4.50 หมายถึง มาก และคาเฉลี่ย 4.51–5.00 หมายถึง มากท่ีสุด 

 

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
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 จากตารางท่ี 3 ระดับความพึงพอใจดานวิทยากร ภาพรวมพบวา กลุมตัวอยางท่ีเขารวมกิจกรรม มีความ

พึงพอใจภาพรวมตอ วิทยากร “รศ.นพ. ปญญา ไขมุก” อยูในระดับพึงพอใจมาก คาเฉลี่ย 4.35  โดยประเด็นท่ี

พึงพอใจอยูในระดับมากคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ความรูความสามารถในการถายทอดความรูท่ีเก่ียวของ และวิทยากร

นําเสนอเนื้อหาสาระท่ีเปนประโยชน คาเฉลี่ย 4.41 เทากัน รองลงมาคือ เนื้อหาการเสวนา/บรรยาย สอดคลอง

กับหัวขอท่ีจัดกิจกรรม คาเฉลี่ย 4.39  เทคนิคการถายทอด/บรรยาย นาสนใจและเขาถึงไดงาย คาเฉลี่ย 4.38   

 กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอวิทยากร “อาจารยสงา ดามาพงษ” คาเฉลี่ย 4.26 โดยประเด็นท่ีมีความ

พึงพอใจอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยสูงสุด คือ วิทยากรนําเสนอเนื้อหาสาระท่ีเปนประโยชน คาเฉลี่ย 4.29  

รองลงมาคือ เนื้อหาการเสวนา/บรรยายสอดคลองกับหัวขอท่ีจัดกิจกรรม และความรูความสามารถในการ

ถายทอดความรูท่ีเก่ียวของ คาเฉลี่ย 4.26 เทากัน และเทคนิคการถายทอด/บรรยาย นาสนใจและเขาใจไดงาย 

คาเฉลี่ย 4.21  ตามลําดับ 

กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอวิทยากร อ.พญ.ประพิมพพร ฉัตรานุกูลชัย (ฉันทวศินกุล) อยูในระดับ

มาก คาเฉลี่ย 4.23  โดยประเด็นท่ีมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยสูงสุด คือ วิทยากรนําเสนอเนื้อหา

สาระท่ีเปนประโยชน คาเฉลี่ย 4.29 รองลงมาคือ เนื้อหาการเสวนา/บรรยาย สอดคลองกับหัวขอท่ีจัดกิจกรรม

คาเฉลี่ย 4.26 ความรูความสามารถในการถายทอดความรูท่ีเก่ียวของ คาเฉลี่ย 4.23 และ เทคนิคการถายทอด/

บรรยาย นาสนใจและเขาใจไดงาย คาเฉลี่ย 4.18   

 นอกจากนั้น กลุมตัวอยางท่ีเขารวมโครงการมีความพึงพอใจตอผูดําเนินรายการ คาเฉลี่ย 4.24 และ     

พึงพอใจตอพิธีกร รอยละ 4.23 ตามลําดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
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ตารางท่ี 4  ระดับความพึงพอใจดานสื่อในการจัดกิจกรรม   
 

ขอ ประเด็น 
ภาพรวม มจร. มหาธาต ุ ชลประทานฯ 
X SD X SD X SD X SD 

 ดานสื่อในการจัดกิจกรรม  4.12 0.68 4.21 0.69 4.07 0.70 4.11 0.67 
1 การใชสื่อในการเผยแพรดึงดูดความสนใจ 4.11 0.70 4.17 0.71 4.04 0.70 4.11 0.70 
 - คูมือ  และแผนพับ 4.19 0.67 4.25 0.65 4.08 0.71 4.22 0.66 
 - ชุดนิทรรศการ Roll – up  4.08 0.70 4.15 0.67 4.06 0.67 4.06 0.73 
 - วีดิทัศน  4.04 0.74 4.10 0.80 3.98 0.73 4.05 0.72 
2 สื่อท่ีใชในการเผยแพรความรู/ใชในกิจกรรม 

มีความทันสมัย 
4.14 0.67 4.25 0.70 4.13 070 4.11 0.65 

3 สื่อท่ีใชทําใหเขาใจไดงาย  
(การใชภาษา รูปแบบ การเรียงลําดับขอมูล) 

4.14 0.65 4.28 0.66 4.10 0.67 4.09 0.64 

4 เนื้อหาท่ีใชในสื่อมีความชัดเจน  
(เนื้อหาสั้น กระชับ) 

4.14 0.67 4.26 0.65 4.05 0.75 4.14 0.65 

เกณฑการแปลคาดังน้ี คาเฉลี่ย 1.00–1.50 หมายถึง นอยท่ีสุด  คาเฉลี่ย 1.51–2.50 หมายถึง นอย   คาเฉลี่ย 2.51–3.50 
หมายถึง ปานกลาง คาเฉลี่ย 3.51–4.50 หมายถึง มาก และคาเฉลี่ย 4.51–5.00 หมายถึง มากท่ีสุด 

 
 
 จากตารางท่ี 4 ระดับความพึงพอใจดานสื่อในการจัดกิจกรรม ภาพรวมพบวา กลุมตัวอยางมีความพึง

พอใจอยูในระดับพึงพอใจมากทุกประเด็น โดยประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุด คือ สื่อท่ีใชในการเผยแพร

ความรู/ใชในกิจกรรม มีความทันสมัย  สื่อท่ีใชทําใหเขาใจไดงาย (การใชภาษา รูปแบบ การเรียงลําดับขอมูล) 

และเนื้อหาท่ีใชในสื่อมีความชัดเจน (เนื้อหาสั้น กระชับ) มีคาเฉลี่ยเทากัน 4.14  รองลงมาคือ การใชสื่อในการ

เผยแพรดึงดูดความสนใจ คาเฉลี่ย 4.11 โดยกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอ คูมือ และแผนพับมากท่ีสุด 

รองลงมาคือ ชุดนิทรรศการ Roll-up และวีดิทัศน ตามลําดับ  เม่ือจําแนกตามสถานท่ีจัดกิจกรรมพบวากลุม

ตัวอยางท่ีเขารวมมีความพึงพอใจไปในทิศทางเดียวกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
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ตารางท่ี 5 ระดับความพึงพอใจดานประโยชนท่ีไดรับ  

ขอ ประเด็น 
ภาพรวม มจร. มหาธาต ุ ชลประทานฯ 

X SD X SD X SD X SD 

 ดานประโยชนท่ีไดรับ 4.11 0.70 4.78 0.41 4.02 0.48 4.00 1.04 
1 คาดวาจะนําความรูท่ีไดรับไปประยุกตใชใน

ชีวิตประจําวัน 
4.19 0.62 4.11 0.66 4.20 0.66 4.21 0.60 

2 คาดวาจะนําความรูท่ีไดรับไปถายทอดตอ
ใหกับบุคคลอ่ืน  

4.09 0.71 3.96 0.78 4.08 0.80 4.14 0.63 

3 หลังจากนี้ทานจะนําความรูท่ีไดรับไปใชใน
การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการดื่ม และ
บริโภคอาหาร   

4.24 0.64 4.18 0.67 4.29 0.72 4.25 0.59 

 
 

ตารางท่ี 5.1 ระดับความรูความเขาใจ กอน และ หลัง เขารวมกิจกรรม  

ขอ ประเด็น 
ภาพรวม มจร. มหาธาต ุ ชลประทานฯ 

X SD X SD X SD X SD 

1 ระดับความรูความเขาใจ “กอน” เขารวม
กิจกรรม 

3.46 0.90 3.34 1.04 3.25 0.91 3.60 0.82 

2 ระดับความรูความเขาใจ “หลัง” เขารวม
กิจกรรม 

4.13 0.62 4.10 0.67 4.08 0.65 4.17 0.59 

เกณฑการแปลคาดังน้ี คาเฉลี่ย 1.00–1.50 หมายถึง นอยท่ีสุด  คาเฉลี่ย 1.51–2.50 หมายถึง นอย คาเฉลี่ย 2.51–
3.50 หมายถึง ปานกลาง คาเฉลี่ย 3.51–4.50 หมายถึง มาก และคาเฉลี่ย 4.51–5.00 หมายถึง มากท่ีสุด 

 

 จากตารางท่ี 5 ระดับความพึงพอใจดานประโยชนท่ีไดรับ ภาพรวมพบวา กลุมตัวอยางท่ีเขารวมกิจกรรม

มีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมากทุกประเด็น โดยเห็นวา หลังจากนี้จะนําความรูท่ีไดรับไปใชในการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดื่ม การบริโภคอาหาร อยูในระดับเห็นดวยมาก คาเฉลี่ย 4.24  รองลงมาคือ คาดวาจะ

นําความรูท่ีไดรับไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน คาเฉลี่ย 4.19  และคาดวาจะนําความรูท่ีไดรับไปถายทอดตอ

ใหกับบุคคลอ่ืน คาเฉลี่ย 4.09  เม่ือจําแนกตามสถานท่ีจัดกิจกรรมพบวากลุมตัวอยางท่ีเขารวมมีความพึงพอใจไป

ในทิศทางเดียวกัน   

 ระดับความรูความเขาใจกอนเขารวมกิจกรรม ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 3.46 และหลังเขา

รวมกิจกรรม มีระดับความรูอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.13 (เพ่ิมข้ึน 0.67) โดยเม่ือจําแนกตามสถานท่ีจัดกิจกรรม

พบวากลุมตัวอยางท่ีเขารวมกิจกรรมทุกแหงมีระดับความรูความเขาใจเพ่ิมข้ึนเปนไปในทิศทางเดียวกัน กลาวโดย

สรุป จะเห็นวา ผูเขารวมกิจกรรมมีความรูความเขาใจหลังจากการเขารวมกิจกรรมเพ่ิมมากข้ึน และมีแนวโนม

ทิศทางในการท่ีจะนําความรูท่ีไดรับไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การดื่ม การบริโภคอาหารของตนเองมากข้ึน 

 

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
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ตารางท่ี 6  ในโอกาสตอไป ความสนใจในการเขารวมกิจกรรมประเภทนี้อีก 
  

ขอ ประเด็น 
ภาพรวม มจร. มหาธาต ุ ชลประทานฯ 

จํานวน 
(คน) 

รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1 สนใจ  341 87.44 82 92.13 88 91.67 171 83.42 
2 ไมสนใจ  11 2.82 2 2.25 2 2.08 7 3.41 
 ไมแสดงความคิดเหน็ 38 9.74 5 5.62 6 6.25 27 13.17 
 รวม 390 100.00 89 100.00 96 100.00 205 100.00 

 

 จากตารางท่ี 6 ในโอกาสตอไป หากมีการจัดกิจกรรม กลุมตัวอยางผูเขารวมกิจกรรมมีความ

สนใจท่ีจะเขารวมกิจกรรมในครั้งตอไป รอยละ 87.44  ไมสนใจ รอยละ 2.82 เม่ือจําแนกตามสถานท่ีการจัด

กิจกรรมกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นเปนไปในทิศทางเดียวกัน  

เหตุผลท่ีสนใจ เพราะ ไดรับความรู เปนความรูท่ีแปลกใหม / ไดรับความรูมากกวาการอาน

หนังสือ สามารถนําความรูไปตอยอดในชีวิตประจําวันของตนเองได / สามารถนํามาปรับปรุงตนเองได นําความรู

ท่ีไดรับไปสอนใหกับผูอ่ืนได หรือนําไปตอยอดทางวิชาชีพได เปนกิจกรรมท่ีดีนาสนใจ มีประโยชนตอสุขภาพและ

รางกาย การมีสุขภาพท่ีดี เชน มีการตรวจสุขภาพ การทําใหจิตใจ ผอนคลาย ไดเขาใจในการปฏิบัติตัวใหถูก และ

วิทยากรเกง มีความรูจริง พูดจริง จากประสบการณ บรรยายดี ทําใหเขาใจเนื้อหาไดงาย เปนตน  

  เหตุผลท่ีไมสนใจ เพราะ มีกิจธุระเยอะ หาขอมูลจากอินเตอรเน็ตอยูบอย ๆ ยังถือวาเปนความรู

รอบตัวท่ีรูอยูแลว และมีใหอานท่ัวไป และกําลังจะสึก อาจไมมีโอกาสเขารวมกิจกรรมท่ีจะเกิดข้ึนได 
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ตารางท่ี 7  การจัดกิจกรรม “โครงการฉันดีมีสุข” ควรมีลักษณะรูปแบบการจัดกิจกรรมแบบอ่ืนๆ หรือไม 
อยางไร  

อัน 
ดับ 

ประเด็น 
ภาพรวม มจร. มหาธาต ุ ชลประทานฯ 

จํานวน 
(คน) 

รอยละ 
จํานวน 
(คน) 

รอยละ 
จํานวน 
(คน) 

รอยละ 
จํานวน 
(คน) 

รอยละ 

1 รูปแบบนี้ดีแลว   276 70.77 67 75.28 72 75.00 137 66.82 
2 ควรมีรูปแบบอ่ืนๆ  65 16.67 17 19.10 14 14.58 34 16.59 
3 ไมแนใจ 49 12.56 5 5.62 10 10.42 34 16.59 
 รวม 390 100.00 89 100.00 96 100.00 205 100.00 

 

• เหตุผลท่ีเห็นวา รูปแบบกิจกรรมนี้ดีแลว 

อัน 
ดับ 

เหตุผลท่ีเห็นวา รูปแบบกิจกรรมน้ีดีแลว 
จํานวน
คําตอบ 

รอยละ 

1 การบรรยายมีความนาสนใจ รวมท้ังมีตัวอยางวิดโีอใหไดรับชม สามารถทําให
เขาใจงาย กะทัดรัดทําใหไมนาเบื่อ 

64 38.32 

2 เปนการจัดรูปแบบกิจกรรมท่ีสมบูรณแบบและลงตัวมาก และเหมาะสมแลว 33 19.76 
3 ไดรับความรูเก่ียวกับดานสุขภาพอยางครบถวนท้ังในเรื่องการดูแลสุขภาพของ

ตัวเอง และของพระภิกษุสงฆ 
26 15.57 

4 สามารถนําความรูท่ีไดรับไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน และเปนแนวทาง 
แหงการประพฤติปฏิบัติของเหลาภิกษุสามเณร  

10 5.99 

5 ระยะเวลาการจัดกิจกรรมใชเวลาไดอยางเหมาะสม 7 4.19 
6 เปนกิจกรรมท่ีงายและสะดวก 5 2.99 
7 วิทยากรมีการเตรียมความพรอมดานความรูมาเปนอยางดี 5 2.99 
8 มีการตอบคําถามไดอยางชัดเจน 5 2.99 
9 มีการตรวจสุขภาพ ใหกับผูเขารับการอบรม 3 1.80 
10 สถานท่ี บรรยากาศและสิ่งแวดลอมเอ้ืออํานวยตอความสนใจตอการเรียนรู 2 1.20 
11 สามารถนําความรูท่ีไดรับไปถายทอดตอใหกับผูอ่ืน หรือชวยชีวิตผูอ่ืน 2 1.20 
12 เปนกิจกรรมท่ีไดท้ังความสนุกและไดความรู 2 1.20 
13 การจัดกิจกรรมทําใหเกิดการตื่นตัวในการดูแลสุขภาพมากข้ึน 1 0.60 

 

 

 

 

 

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 



 สรุปผลการประเมินผลการดําเนินกิจกรรม โครงการฉันดีมีสุข 

 

14 
 

• เหตุผลท่ีเห็นวา การจัดกิจกรรมควรมีรูปแบบอ่ืนๆ 

อัน 
ดับ 

เหตุผลท่ีเห็นวา ควรมีรูปแบบอ่ืนๆ  
จํานวน
คําตอบ 

รอยละ 

1 ควรมีกิจกรรมท่ีหลากหลายใหผูเขารวมโครงการไดปฏิบัติมากกวานี้ เชน เกม
และกิจกรรมสันทนาการ 

17 41.46 

2 ควรมีกิจกรรมการเขาคายดวย 4 9.76 
3 จัดทําเปนละครสั้น หรือ ละครเวที เพ่ือใหเกิดความเขาใจมากข้ึน 3 7.32 
4 ควรใหมีการใหคําปรึกษาเรื่องสุขภาพ แนวทางขอปฏิบัติ การเลือกและ 

การหลีกเลี่ยงอาหารตาง ๆ  
3 7.32 

5 เชิญผูท่ีมีประสบการณตรงหรือผูท่ีมีความเชี่ยวชาญในดานการรักษาสุขภาพ
รางกายมาบรรยาย หรือพูดคุยสนทนากัน 

3 7.32 

6 ควรมี VTR ในการนําเสนอเพ่ือเปนการทําใหเขาใจไดงาย 2 4.88 
7 สาธิตการทําอาหารท่ีเหมาะสมในแตละวัน และ การทําอาหารสําหรับผูปวย

เฉพาะโรค เชน โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคไต 
2 4.88 

 (เปนคําถามปลายเปดใหแสดงความคิดเห็น)  

 

 จากตารางท่ี 7  ความตองการในการจัดกิจกรรมลักษณะโครงการฉันดีมีสุขในโอกาสตอไป ภาพรวม

พบวา กลุมตัวอยางท่ีเขารวมโครงการเห็นวา การจัดรูปแบบนี้ดีแลวมากท่ีสุด รอยละ 70.77 รองลงมาคือ ควรมี

รูปแบบอ่ืน ๆ รอยละ 16.67 และไมแนใจ รอยละ 12.56  

 โดยกลุมตัวอยางท่ีเห็นวา รูปแบบนี้ดีอยูแลว เพราะ มีการบรรยายและยกตัวอยางใหเขาใจงาย นาสนใจ 

เปนรูปแบบกิจกรรมท่ีสมบูรณและลงตัวมาก  สามารถนําความรูท่ีไดไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน  สวนกลุม

ตัวอยางท่ีเห็นวา ควรมีรูปแบบอ่ืน ๆ เพราะ ควรมีกิจกรรมท่ีหลากหลายใหผูเขารวมโครงการไดปฏิบัติมากกวานี้ 

เชน เกม หรือสันทนาการ เปนกิจกรรมเขาคาย หรือจัดทําเปนละครสั้น/ ละครเวที จะไดเขาใจงาย ควรจัดใหมี

การใหคําปรึกษาเรื่องสุขภาพ แนวทางปฏิบัติ และการหลีกเลี่ยงดวย เปนตน  
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ตารางผลการสํารวจ  

พฤติกรรมของผูเขารวมกิจกรรม หลังเขารวมกิจกรรม “โครงการฉันดีมีสุข” 
 

 
สวนการเก็บขอมูลพฤติกรรมหลังเขารวมกิจกรรมโครงการฉันดีมีสุข กับกลุมเปาหมายท่ีเขารวม โดยใช

การโทรศัพทสัมภาษณตามหมายเลขโทรศัพทท่ีไดลงทะเบียนในการเขารวมกิจกรรมไว หลังจากเขารวมกิจกรรม 
15 วัน (หลังกิจกรรมเสร็จสิ้น)  ใชเครื่องมือเปนแบบสัมภาษณ ประมวลผลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป QPS 
(Questionnaire Processing System)  จํานวนกลุมตัวอยางท้ังสิ้น 261 ตัวอยาง  

 

ขอมูลท่ัวไปของกลุมเปาหมาย  

ประเด็น 
ภาพรวม มจร. มหาธาต ุ วัดชลประทานฯ 

จํานวน 
(คนตอบ) 

รอยละ จํานวน 
(คนตอบ) 

รอยละ จํานวน 
(คนตอบ) 

รอยละ จํานวน 
(คนตอบ) 

รอยละ 

พระภิกษุสงฆ 125 47.89 52 91.23 30 35.71 43 35.83 
ประชาชนท่ัวไป 136 52.11 5 8.77 54 64.29 77 64.17 

รวม 261 100.00 57 100.00 84 100.00 120 100.00 

 

จํานวนผูท่ีสามารถติดตามพฤติกรรมหลังเขารวมโครงการ จํานวน 261 ตัวอยาง จากผูเขารวมโครงการ 

390 คน คิดเปนรอยละ 66.93  เปนกลุมตัวอยางท่ีเปนพระภิกษุสงฆ รอยละ 47.89   และประชาชน  รอยละ 

52.11 ตามลําดับ  

 

โดยปญหาอุปสรรคท่ีพบขณะติดตามเก็บขอมูล คือ 1. โทรแลวติดตอไมได / ไมรับสายเกิน 3 ครั้ง 

2. ติดภารกิจไมสะดวกใหขอมูล/ไมใหความรวมมือในการใหขอมูล  3. เปนพระ/เณรท่ีสึกไปแลว 4. เบอร

โทรศัพทมือถือท่ีใหเปนเบอรติดตอของพระท่ีดูแลระหวางการบวช เปนตน    
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ตารางท่ี 8 ระดับการรับรูเก่ียวกับพฤติกรรมการบริโภค (ภาพรวม ทุกคนท่ีเขารวมกิจกรรมโครงการฉันดีมีสุข)  

ขอ ประเด็น 
สถานท่ี  

ภาพรวม มจร. มหาธาต ุ ชลประทานฯ 
คาเฉลี่ย SD คาเฉลี่ย SD คาเฉลี่ย SD คาเฉลี่ย SD 

1 กาเฟอีนมีฤทธ์ิกระตุนตอระบบประสาทสวนกลาง 3.46 1.02 3.93 0.84 3.30 1.13 3.36 0.96 
2 การอานฉลากหวาน มัน เค็ม จะทําใหเรารูปริมาณ

นํ้าตาลและโซเดียมของอาหารในภาชนะบรรจุน้ัน 
3.77 0.96 4.04 0.88 3.48 1.04 3.86 0.89 

3 การไดรับนํ้าตาลท่ีมากเกินไปจะมีความเสี่ยงตอ
การเกิดโรคไมติดตอเรื้อรัง (NCDs) 

3.82 1.04 3.52 1.34 3.75 1.01 4.05 7.32 

4 เราไมควรไดรับนํ้าตาลเกิน 65 กรัม หรือ 16 ชอน
ชา ตอวัน 

3.68 0.95 3.55 1.16 3.92 0.70 3.66 0.88 

5 โรคอวนเปนจุดเริ่มตนของโรคไมติดตอเรื้อรัง เชน 
โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ เปน
ตน 

4.03 0.84 4.25 0.68 3.77 1.06 4.12 0.68 

6 การอานฉลากโภชนาการทําใหทานรูวาอาหารน้ัน
มีสารอาหารอะไร 

3.98 0.92 4.32 0.80 3.61 1.07 4.08 0.75 

7 ดื่มนํ้าอัดลม นํ้าชาเขียว หรือ เครื่องดื่มท่ีมีรสชาติ
หวานมากเกินไป ทําใหไดรับนํ้าตาลเกิน เมื่อดื่ม
สะสมเปนเวลานาน อาจทําใหเกิดโรคอวนได 

4.41 0.72 4.56 0.86 4.27 0.82 4.44 0.53 

8 ขอมูลบนฉลากไดแก ฉลากโภชนาการ ฉลากหวาน 
มัน เค็ม สัญลักษณโภชนาการ Healthier choice 
ช ว ย ใ น ก า ร ตัดสินใจเลือกบริโภค
อาหาร 

3.77 0.88 3.93 0.94 3.60 0.98 3.83 0.75 

9 ทานเห็นดวยวาขอมลูบนฉลากของอาหารและ 
เครื่องดื่ม เขาใจไดยากทําใหไมอยากอาน 

3.30 1.22 3.51 0.92 3.12 1.31 3.33 1.27 

10 การอานฉลากโภชนาการบนฉลากอาหารและ
เครื่องดื่ม ทําใหทานเลือกบริโภคไดอยางเหมาะสม
และปลอดภัย 

4.12 0.82 4.32 0.80 3.99 0.78 4.13 0.84 

11 การบริโภคอาหารแตละมื้อ ควรบริโภคผักและ
ผลไม ใหมากกวาอาหารประเภทแปงและไขมัน 

4.23 0.87 4.42 0.82 3.93 1.00 4.35 0.74 

12 หนาซองขนมขบเคี้ยว และบะหมีก่ึ่งสําเร็จรูป จะมี
ฉลากหวาน มัน เคม็ แสดงปริมาณพลังงาน 
นํ้าตาล ไขมัน และโซเดียม ท่ีจะไดรับ 
หากบริโภคหมดท้ังซอง 

3.75 0.87 4.00 0.65 3.38 1.05 3.89 0.75 

13 หลังจากเขารวมโครงการแลว ทําใหทานเลือก
บริโภคอาหาร เครื่องดื่ม ท่ีมีประโยชนตอสุขภาพ
มากข้ึน  

4.34 0.67 4.37 0.81 4.33 0.62 4.33 0.62 

เกณฑการแปลคาดังน้ี คาเฉลี่ย 1.00–1.50 หมายถึง นอยท่ีสุด  คาเฉลี่ย 1.51–2.50 หมายถึง นอย   คาเฉลี่ย 2.51–
3.50 หมายถึง ปานกลาง คาเฉลี่ย 3.51–4.50 หมายถึง มาก และคาเฉลี่ย 4.51–5.00 หมายถึง มากท่ีสุด 
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  จากตารางท่ี 8  การรับรูเก่ียวกับพฤติกรรมการบริโภค ของกลุมผูเขารวมโครงการท่ีดําเนินการ

ติดตามพฤติกรรมหลังเขารวมกิจกรรม ภาพรวมพบวา กลุมตัวอยางมีการรับรูอยูในระดับปานกลางถึงมาก 

คาเฉลี่ย 3.46 – 4.34   ประเด็นดานการรับรูพบวา กลุมตัวอยางมีการรับรูอยูในระดับปานกลางเพียงประเด็น

เดียว คือ กาเฟอีนมีฤทธิ์กระตุนตอระบบประสาทสวนกลาง คาเฉลี่ย 3.46  

สวนประเด็นท่ีมีระดับการรับรูสูง และคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดื่มน้ําอัดลม น้ําชาเขียว หรือ เครื่องดื่ม

ท่ีมีรสชาติหวานมากเกินไป ทําใหไดรับน้ําตาลเกิน เม่ือดื่มสะสมเปนเวลานาน อาจทําใหเกิดโรคอวนได คาเฉลี่ย 

4.41 รองลงมาคือ การบริโภคอาหารแตละม้ือ ควรบริโภคผักและผลไม ใหมากกวาอาหารประเภทแปงและไขมัน 

คาเฉลี่ย 4.23  ประเด็นการอานฉลากโภชนาการบนฉลากอาหารและเครื่องดื่ม ทําใหทานเลือกบริโภคไดอยาง

เหมาะสมและปลอดภัย คาเฉลี่ย 4.12  ประเด็นโรคอวนเปนจุดเริ่มตนของโรคไมติดตอเรื้อรัง เชน โรคเบาหวาน 

โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ เปนตน คาเฉลี่ย 4.03  ประเด็นการอานฉลากโภชนาการทําใหทานรูวาอาหารนั้น

มีสารอาหารอะไร คาเฉลี่ย 3.98 ประเด็นการไดรับน้ําตาลท่ีมากเกินไปจะมีความเสี่ยงตอการเกิดโรคไมติดตอ

เรื้อรัง (NCDs) คาเฉลี่ย 3.82  ประเด็นการอานฉลากหวาน มัน เค็ม จะทําใหเรารูปริมาณน้ําตาลและโซเดียมของ

อาหารในภาชนะบรรจุนั้น คาเฉลี่ย 3.77  ประเด็นขอมูลบนฉลากไดแก ฉลากโภชนาการ ฉลากหวาน มัน เค็ม 

สัญลักษณโภชนาการ Healthier choice ชวยในการตัดสินใจเลือกบริโภคอาหาร คาเฉลี่ย 3.77  ประเด็นหนา

ซองขนมขบเค้ียว และบะหม่ีก่ึงสําเร็จรูป จะมีฉลากหวาน มัน เค็ม แสดงปริมาณพลังงาน น้ําตาล ไขมัน และ

โซเดียม ท่ีจะไดรับหากบริโภคหมดท้ังซอง คาเฉลี่ย 3.75  และเราไมควรไดรับน้ําตาลเกิน 65 กรัม หรือ 16 ชอน

ชาตอวัน คาเฉลี่ย 3.68  อยางไรก็ตามกลุมตัวอยางเห็นวา ขอมูลบนฉลากของอาหารและเครื่องดื่มเขาใจงาย จึง

ไมใชปจจัยสําคัญในการทําใหผูบริโภคไมอานฉลากกอนบริโภค   

  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 



 สรุปผลการประเมินผลการดําเนินกิจกรรม โครงการฉันดีมีสุข 

 

18 
 

ตารางท่ี 9 ระดับพฤติกรรมการอานฉลากและการบริโภคของกลุมตัวอยาง (ภาพรวมทุกกลุมตัวอยาง) 

ขอ พฤติกรรมการอานฉลาก 
คา 

เฉลี่ย 
ขอ พฤติกรรมการบรโิภค คาเฉลี่ย 

1 ทานดู/อาน วัน เดือน ป ท่ีผลติ หรอื ควรบรโิภค
กอน หรือ วันหมดอายุ ของอาหาร /เครื่องดื่ม และ
ยา กอนใช 

2.83 1 ทานเลือกดื่มเครื่องดื่ม ไดแก นม เครื่องดื่มสมุนไพร 
นํ้าผลไมท่ีมีนํ้าตาลนอย  

2.44 

2 หลังจากการเขารวมโครงการ “ฉันดีมีสุข” ทานอาน
ฉลากโภชนาการ 

2.69 2 ทานลดการดื่ม/บริโภคเครื่องดื่มท่ีมีรสหวาน  
หรือมีสวนผสมของนํ้าตาล 

2.32 

3 ทานบอกตอในเรื่อง โทษของการบริโภคอาหารรส
หวาน มัน เค็ม ใหคนใกลชิด หรือญาติโยมรับรูดวย 

2.51 3 ทานไมบรโิภคอาหารประเภททอด และประเภทท่ีมี
สวนผสมของกะทิ 

2.26 

4 ทานบอกตอหรือแนะนําญาติ/เพ่ือน ใหอานฉลาก
โภชนาการ ฉลากหวาน มัน เค็ม สัญลักษณ
โภชนาการ Healthier choice 

2.40 4 ทานลดการเติมเครื่องปรุงรสเค็ม เชน นํ้าปลา ซีอ๊ิว 
ซอสถ่ัวเหลือง ซอสหรือเครื่องปรุงรส ในอาหารท่ี
ปรุงสุกแลว 

2.22 

5 ทานจะมองหาเลขสารบบอาหารในกรอบ
เครื่องหมาย อย. (เลข 13 หลกั) ท่ีฉลากกอนบริโภค
อาหาร และเครื่องดืม่ในภาชนะบรรจุปดสนิท 

2.37 5 ทานลดการบริโภคอาหารท่ีมีรสชาติหวาน มัน เค็ม 2.20 

6 กอนด่ืม นํ้าอัดลมและชาเขียวพรอมดื่ม ทานอาน
ขอมูลสตูรสวนประกอบบนฉลากท่ีขางขวด  

2.38 6 ทานดื่มเครื่องดื่มท่ีมสีวนผสมของกาเฟอีน เชน 
เครื่องดื่มท่ีเรียกกันวา เครื่องดื่มชูกําลัง ชาเขียว
พรอมดื่ม นํ้าอัดลม  

2.14 

   7 ทานเลือกบริโภคของหวานประเภท ขนมหวาน 
เบเกอรรี่  คุกก้ี เคก ขนมปง นอยกวา ผลไม  

2.06 

 ภาพรวมพฤติกรรมการอานฉลาก  2.53  ภาพรวมพฤติกรรมการบริโภค 2.25 
เกณฑการแปลคาคะแนนระดับพฤติกรรม  คาเฉลี่ย 1.00-1.49 = 1 ปฏิบัตินานๆ ครั้ง  คาเฉลี่ย 1.50-2.49=2 ปฏิบัติบาง 
(ปฏิบัติมากกวา) และ คาเฉลี่ย 2.50-3.00=3 ปฏิบัตเิปนประจํา  

 

  จากตารางท่ี 9  ระดับพฤติกรรมการอานฉลากและการบริโภคอาหารของกลุมตัวอยางท่ีเขา

รวมโครงการ ภาพรวมพบวา กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการอานฉลากอยูในระดับปฏิบัติเปนประจํา คาเฉลี่ย 2.53 

และมีพฤติกรรมการบริโภคท่ีเหมาะสม อยูในระดับปฏิบัติบาง (ปฏิบัติมากกวาไมปฏิบัติ) คาเฉลี่ย 2.23  

  พฤติกรรมการอานฉลากท่ีมีพฤติกรรมทําเปนประจํามากท่ีสุด คือ การดู/อาน วัน เดือน ป ท่ี

ผลิต หรือ ควรบริโภคกอน หรือ วันหมดอายุ ของอาหาร /เครื่องดื่ม และยา กอนใช  คาเฉลี่ย 2.83  รองลงมา

คือ การมองหาเลขสารบบอาหารในกรอบเครื่องหมาย อย. ท่ีฉลากกอนบริโภคอาหารและเครื่องดื่มในภาชนะ

บรรจุปดสนิท คาเฉลี่ย 2.37 สวนประเด็นการนําความรูท่ีไดรับไปบอกตอหรือแนะนํา และแนะนําใหรูจักฉลาก

โภชนาการ  แนะนําโทษของการบริโภคอาหารหวาน มัน เค็มใหกับคนใกลชิดไดรับรูดวย  อยูในระดับปฏิบัติเปน

ประจํา คาเฉลี่ย 2.40-2.51  
  สวนพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีเหมาะสม ภาพรวมพบวา กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมอยูใน

ระดับปฏบิัติบาง (ปฏิบัติมากกวาไมปฏิบัติ) คาเฉลี่ย 2.25 (หากเทียบเปนรอยละจะเทากับ 75.00) โดยพฤติกรรม
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ท่ีกลุมตัวอยางปฏิบัติบางมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ทานเลือกดื่มเครื่องด่ืม ไดแก นม เครื่องดื่มสมุนไพร น้ําผลไมท่ีมี

น้ําตาลนอย คาเฉลี่ย 2.44  รองลงมาคือ พฤติกรรมการลดการดื่ม/บริโภคเครื่องดื่มท่ีมีรสหวาน หรือมีสวนผสม

ของน้ําตาล  คาเฉลี่ย 2.32  พฤติกรรมการไมบริโภคอาหารประเภททอด และประเภทท่ีมีสวนผสมของกะทิ 

คาเฉลี่ย 2.26 ตามลําดับ  

 

 กลาวโดยสรุป พฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัยของกลุมตัวอยางท่ีเขารวมโครงการฉันดีมีสุขท้ัง 3 

ครั้ง ภาพรวมสวนใหญกลุมตัวอยางมีแนวโนมพฤติกรรมไปในทางบวก กลาวคือ กลุมตัวอยางไดรับความรู

เก่ียวกับการอานและสังเกตขอมูลดานโภชนาการบนฉลากอาหารและเครื่องด่ืม มีความรูเก่ียวกับโทษของการ

บริโภคอาหารรสหวาน มัน เค็ม และสาเหตุของการเกิดโรคไมติดตอเรื้อรัง NCDs  และทําใหกลุมตัวอยางมี

พฤติกรรมการปฏิบัติดานการอานฉลากอยูในระดับปฏิบัติเปนประจํา แตในขณะเดียวกันพฤติกรรมการบริโภค

อาหารปลอดภัยหางไกลโรคนั้น พบวา กลุมตัวอยางยังมีพฤติกรรมทําเปนบางครั้ง และยังเปนพฤติกรรมโดยสวน

ใหญของกลุมตัวอยาง  ภาพรวมการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมรอยละ 75.00  โดยพฤติกรรมท่ีมีการเปลี่ยนแปลง

ชัดเจนท่ีสุด คือ เลือกดื่มเครื่องดื่ม ไดแก นม เครื่องด่ืมสมุนไพร น้ําผลไมท่ีมีน้ําตาลนอย และพฤติกรรมการลด

การดื่ม/บริโภคเครื่องดื่มท่ีมีรสหวานหรือมีสวนผสมของน้ําตาล  

 อยางไรก็ตามหากจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัยของกลุมเปาหมายอยางจริงจัง 

ควรจัดใหมีกิจกรรมใหความรูเก่ียวกับประโยชนและโทษของอาหารแตละประเภทอาหาร และแนวทางการ

ปฏิบัติตนใหหลีกเลี่ยงใหกลุมเปาหมายไดรับรูเพ่ิมมากข้ึน อีกท้ังกลุมตัวอยางบางสวนเห็นวาควรจัดเปนกิจกรรม

ท่ีใหผูเขารวมสามารถปฏิบัติหรือฝกทักษะไดดวย  นอกจากนั้น ควรมีระบบการติดตามประเมินผลพฤติกรรม 

โดยทําการเก็บรวบรวมบันทึกพฤติกรรมการบริโภคอาหารแตละชนิดแตละม้ือเปนระยะ ๆ เพ่ือศึกษาพฤติกรรม

การบริโภคอาหารและเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคอาหาร จะทําใหเห็นผลการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอยางชัดเจน  
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ตารางท่ี 9.1 ระดับพฤติกรรมการอานฉลากและการบริโภคของกลุมตัวอยาง (เฉพาะพระภิกษุสงฆ) 

ขอ พฤติกรรมการอานฉลาก 
คา 

เฉลี่ย 
ขอ พฤติกรรมการบรโิภค คาเฉลี่ย 

1 ทานดู/อาน วัน เดือน ป ท่ีผลติ หรือ ควรบริโภค
กอน หรือ วันหมดอายุ ของอาหาร /เครื่องดื่ม และ
ยา กอนใช 

2.79 1 ทานเลือกดื่มเครื่องดื่ม ไดแก นม เครื่องดื่มสมุนไพร 
นํ้าผลไมท่ีมีนํ้าตาลนอย  

2.38 

2 หลังจากการเขารวมโครงการ “ฉันดีมีสุข” ทานอาน
ฉลากโภชนาการ 

2.67 2 ทานลดการดื่ม/บริโภคเครื่องดื่มท่ีมีรสหวาน  
หรือมีสวนผสมของนํ้าตาล 

2.29 

3 ทานบอกตอในเรื่อง โทษของการบริโภคอาหารรส
หวาน มัน เค็ม ใหคนใกลชิด หรือญาติโยมรับรูดวย 

2.27 3 ทานไมบรโิภคอาหารประเภททอด และประเภทท่ีมี
สวนผสมของกะทิ 

2.18 

4 ทานบอกตอหรือแนะนําญาติ/เพ่ือน ใหอานฉลาก
โภชนาการ ฉลากหวาน มัน เค็ม สัญลักษณ
โภชนาการ Healthier choice 

2.20 4 ทานลดการเติมเครื่องปรุงรสเค็ม เชน นํ้าปลา ซีอ๊ิว 
ซอสถ่ัวเหลือง ซอสหรือเครื่องปรุงรส ในอาหารท่ี
ปรุงสุกแลว 

2.23 

5 ทานจะมองหาเลขสารบบอาหารในกรอบ
เครื่องหมาย อย. (เลข 13 หลกั) ท่ีฉลากกอนบริโภค
อาหาร และเครื่องดืม่ในภาชนะบรรจุปดสนิท 

2.38 5 ทานลดการบริโภคอาหารท่ีมีรสชาติหวาน มัน เค็ม 2.23 

6 กอนด่ืม นํ้าอัดลมและชาเขียวพรอมดื่ม ทานอาน
ขอมูลสตูรสวนประกอบบนฉลากท่ีขางขวด  

2.36 6 ทานดื่มเครื่องดื่มท่ีมสีวนผสมของกาเฟอีน เชน 
เครื่องดื่มท่ีเรียกกันวา เครื่องดื่มชูกําลัง ชาเขียว
พรอมดื่ม นํ้าอัดลม  

2.14 

   7 ทานเลือกบริโภคของหวานประเภท ขนมหวาน 
เบเกอรรี่  คุกก้ี เคก ขนมปง นอยกวา ผลไม  

2.04 

 ภาพรวมพฤติกรรมการอานฉลาก 1.98  ภาพรวมพฤติกรรมการบริโภค 2.21 
 เทียบเปนรอยละ 66.00  เทียบเปนรอยละ 73.67 
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ตารางท่ี 9.2 ระดับพฤติกรรมการอานฉลากและการบริโภคของกลุมตัวอยาง (เฉพาะประชาชนท่ีเขารวม) 

ขอ พฤติกรรมการอานฉลาก 
คา 

เฉลี่ย 
ขอ พฤติกรรมการบรโิภค คาเฉลี่ย 

1 ทานดู/อาน วัน เดือน ป ท่ีผลติ หรือ ควรบริโภค
กอน หรือ วันหมดอายุ ของอาหาร /เครื่องดื่ม และ
ยา กอนใช 

2.86 1 ทานเลือกดื่มเครื่องดื่ม ไดแก นม เครื่องดื่มสมุนไพร 
นํ้าผลไมท่ีมีนํ้าตาลนอย  

2.50 

2 หลังจากการเขารวมโครงการ “ฉันดีมีสุข” ทานอาน
ฉลากโภชนาการ 

2.72 2 ทานลดการดื่ม/บรโิภคเครื่องดื่มท่ีมีรสหวาน  
หรือมีสวนผสมของนํ้าตาล 

2.35 

3 ทานบอกตอในเรื่อง โทษของการบริโภคอาหารรส
หวาน มัน เค็ม ใหคนใกลชิด หรือญาติโยมรับรูดวย 

2.74 3 ทานไมบรโิภคอาหารประเภททอด และประเภทท่ีมี
สวนผสมของกะทิ 

2.34 

4 ทานบอกตอหรือแนะนําญาติ/เพ่ือน ใหอานฉลาก
โภชนาการ ฉลากหวาน มัน เค็ม สัญลักษณ
โภชนาการ Healthier choice 

2.58 4 ทานลดการเตมิเครื่องปรุงรสเค็ม เชน นํ้าปลา ซีอ๊ิว 
ซอสถ่ัวเหลือง ซอสหรือเครื่องปรุงรส ในอาหารท่ี
ปรุงสุกแลว 

2.22 

5 ทานจะมองหาเลขสารบบอาหารในกรอบ
เครื่องหมาย อย. (เลข 13 หลกั) ท่ีฉลากกอนบริโภค
อาหาร และเครื่องดืม่ในภาชนะบรรจุปดสนิท 

2.37 5 ทานลดการบริโภคอาหารท่ีมีรสชาติหวาน มัน เค็ม 2.16 

6 กอนด่ืม นํ้าอัดลมและชาเขียวพรอมดื่ม ทานอาน
ขอมูลสตูรสวนประกอบบนฉลากท่ีขางขวด  

2.39 6 ทานดื่มเครื่องดื่มท่ีมสีวนผสมของกาเฟอีน เชน 
เครื่องดื่มท่ีเรียกกันวา เครื่องดื่มชูกําลัง ชาเขียว
พรอมดื่ม นํ้าอัดลม  

2.13 

   7 ทานเลือกบริโภคของหวานประเภท ขนมหวาน 
เบเกอรรี่  คุกก้ี เคก ขนมปง นอยกวา ผลไม  

2.07 

 ภาพรวมพฤติกรรมการอานฉลาก 2.61  ภาพรวมพฤติกรรมการบริโภค 2.25 
 เทียบเปนรอยละ 87.00  เทียบเปนรอยละ 75.00 
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ตารางท่ี 10 พฤติกรรม หลังจากเขารวมกิจกรรม “โครงการฉันดีมีสุข” (ภาพรวมทุกกลุมท่ีเขารวมกิจกรรม)  

ขอ ประเด็น 

ภาพรวม (ท้ัง 3 สถานท่ี) 

ไมปฏิบัติ/
ไมทําเลย 

ปฏิบัติ 
ปฏิบัติ 

สม่ําเสมอ/
เปนประจํา 

เปนบางคร้ัง 
(ปฏิบัติมากกวา) 

ปฏิบัติ
นานๆ คร้ัง 

1 ดื่มเครื่องดื่มท่ีมสีวนผสมของกาเฟอีน เชน เครื่องดื่มท่ีเรียกกัน
วา เครื่องดื่มชูกําลัง ชาเขียวพรอมดื่ม นํ้าอัดลม  

29.50 70.50 14.18 32.57 23.75 

2 บริโภคอาหารประเภททอด และมสีวนผสมของกะทิ 13.03 86.97 9.20 45.98 31.80 
3 ลดการเติมเครื่องปรุงรสเค็ม เชน นํ้าปลา ซีอ๊ิว ซอสถ่ัวเหลือง 

ซอสหรือเครื่องปรุงรส ในอาหารท่ีปรุงสุกแลว 
32.57 67.43 27.20 27.97 12.26 

4 ลดการบริโภคอาหารท่ีมรีสชาติหวาน มัน เค็ม 11.88 88.12 37.55 30.27 20.31 
5 ลดการดื่ม/บริโภคเครื่องดื่มท่ีมีรสหวาน หรือมีสวนผสมของนํ้าตาล 23.75 76.25 37.55 25.29 13.41 
6 เลือกบรโิภคของหวานประเภท ขนมหวาน เบเกอรรี่  คุกก้ี เคก 

ขนมปง มากกวา ผลไม  
44.44 55.56 12.26 27.97 15.33 

7 กอนด่ืม นํ้า อัดลมและชาเ ขียวพรอมดื่ม  อานขอมูลสูตร
สวนประกอบบนฉลากท่ีขางขวด  

36.78 63.22 32.95 21.07 9.20 

8 เลือกดื่มเครื่องดืม่ ไดแก นม เครื่องดื่มสมุนไพร นํ้าผลไม 
ท่ีมีนํ้าตาลนอย  

11.11 88.89 52.49 22.99 13.41 

9 จะมองหาเลขสารบบอาหารในกรอบเครื่องหมาย อย. 
(เลข 13 หลัก) ท่ีฉลากกอนบริโภคอาหาร และเครื่องดืม่ใน
ภาชนะบรรจุปดสนิท 

16.09 83.91 46.74 21.84 15.33 

10 ดู/อาน วัน เดือน ป ท่ีผลติ หรือ ควรบริโภคกอน หรือ 
วันหมดอายุ ของอาหาร /เครื่องดืม่ และยา กอนใช 

5.36 94.64 81.99 8.81 3.83 

11 หลังจากการเขารวมโครงการ “ฉันดีมีสุข” อานฉลากโภชนาการ 4.60 95.40 68.20 25.29 1.92 
12 บอกตอในเรื่อง โทษของการบริโภคอาหารรสหวาน มัน เคม็ ให

คนใกลชิด หรือญาติโยมรับรูดวย 
7.28 92.72 54.41 31.42 6.90 

13 บอกตอหรือแนะนําญาต/ิเพ่ือน ใหอานฉลากโภชนาการ ฉลาก
หวาน มัน เค็ม สญัลักษณโภชนาการ Healthier choice 

11.88 88.12 43.30 36.40 8.43 

 

 

  จากตารางท่ี 10 พฤติกรรมหลังจากเขารวมกิจกรรมท้ังสามครั้ง พบวา รอยละของพฤติกรรมท่ี

กลุมตัวอยางปฏิบัติเปนประจํามากท่ีสุด  คือ ทานดู/อาน วัน เดือน ป ที่ผลิต หรือควรบริโภคกอน หรือวัน

หมดอายุ ของอาหาร /เครื่องดื่ม และยา กอนใช รอยละ 81.99  รองลงมาคือ หลังจากการเขารวมโครงการ “ฉัน

ดีมีสุข” ทานอานฉลากโภชนาการ รอยละ 68.20  การบอกตอในเรื่อง โทษของการบริโภคอาหารรสหวาน มัน 

เค็ม ใหคนใกลชิด หรือญาติโยมรับรูดวย  รอยละ 54.41 และการเลือกดื่มเครื่องดื่ม ไดแก นม เครื่องดื่มสมุนไพร 

น้ําผลไมท่ีมีน้ําตาลนอย  รอยละ 52.49  สวนพฤติกรรมท่ีกลุมตัวอยางปฏิบัติบาง (ปฏิบัติมากกวาไมไดปฏิบัติ)  

คือ การบริโภคอาหารประเภททอดและประเภทมีสวนผสมของกะทิ การบอกตอหรือแนะนําญาติ/เพ่ือน ใหอาน

ฉลากโภชนาการ ฉลากหวาน มัน เค็ม สัญลักษณโภชนาการ Healthier choice และการดื่มเครื่องดื่มท่ีมี

สวนผสมของกาเฟอีน เชน เครื่องดื่มท่ีเรียกกันวา เครื่องดื่มชูกําลัง ชาเขียวพรอมดื่ม น้ําอัดลม  
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ตารางท่ี 11 พฤติกรรมของพระภิกษุสงฆ หลังจากเขารวมกิจกรรม “โครงการฉันดีมีสุข”   

ขอ ประเด็น 

ภาพรวม เฉพาะพฤติกรรมของพระภิกษุสงฆ 

ไมปฏิบัติ/
ไมทําเลย 

ปฏิบัต ิ
ปฏิบัต ิ

สม่ําเสมอ/
เปนประจํา 

เปนบางคร้ัง 
(ปฏิบัติมากกวา) 

ปฏิบัติ
นานๆ คร้ัง 

1 ดื่มเครื่องดื่มท่ีมีสวนผสมของกาเฟอีน เชน เครื่องดื่ม
ท่ีเรียกกันวา เครื่องดื่มชูกําลัง ชาเขียวพรอมดื่ม 
น้ําอัดลม  

27.20 72.80 14.40 33.60 24.80 

2 บริโภคอาหารประเภททอด หรือมีสวนผสมของกะทิ 10.40 89.60 11.20 51.20 27.20 
3 ลดการเติมเครื่องปรุงรสเค็ม เชน น้ําปลา ซีอ๊ิว ซอส

ถ่ัวเหลือง ซอสหรือเครื่องปรุงรส ในอาหารท่ีปรุงสุก
แลว 

36.00 64.00 27.20 24.00 12.50 

4 ลดการบริโภคอาหารท่ีมีรสชาติหวาน มัน เค็ม 9.60 90.40 39.20 32.80 18.40 
5 ลดการดื่ม/บริโภคเครื่องดื่มท่ีมีรสหวาน หรือมี

สวนผสมของน้ําตาล 
21.60 78.40 36.00 28.80 13.60 

6 เลือกบริโภคของหวานประเภท ขนมหวาน เบเกอรรี่  
คุกก้ี เคก ขนมปง มากกวา ผลไม  

40.00 60.00 14.40 28.80 16.80 

7 กอนดื่ม น้ําอัดลมและชาเขียวพรอมดื่ม อานขอมูล
สูตรสวนประกอบบนฉลากท่ีขางขวด  

32.00 68.00 35.20 22.40 10.40 

8 เลือกดื ่มเครื ่องดื ่ม ไดแก นม เครื่องดื่มสมุนไพร 
น้ําผลไมท่ีมีน้ําตาลนอย  

9.60 90.40 50.40 24.00 16.00 

9 จะมองหาเลขสารบบอาหารในกรอบเครื่องหมาย อย. 
(เลข 13 หลัก) ท่ีฉลากกอนบริโภคอาหาร และ
เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุปดสนิท 

19.20 80.80 44.80 21.60 14.40 

10 ดู/อาน วัน เดือน ป ท่ีผลิต หรือ ควรบริโภคกอน 
หรือ วันหมดอายุ ของอาหาร /เครื่องดื่ม และยา 
กอนใช 

5.60 94.40 78.40 12.00 4.00 

11 หลังจากการเขารวมโครงการ “ฉันดีมีสุข” อาน
ฉลากโภชนาการ 

5.60 94.40 66.40 24.80 3.20 

12 บอกตอในเรื่อง โทษของการบริโภคอาหารรสหวาน 
มัน เค็ม ใหคนใกลชิด หรือญาติโยมรับรูดวย 

6.40 93.60 37.60 44.00 12.00 

13 บอกตอหรือแนะนําญาติ/ เ พ่ือน ใหอานฉลาก
โภชนาการ  ฉลากหวาน มัน  เ ค็ม  สัญลักษณ
โภชนาการ Healthier choice 

9.60 90.40 28.80 51.20 10.40 
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ตารางผลการสํารวจ  

ทัศนคติตอการจัดกิจกรรมสงเสรมิพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัย  

“โครงการฉันดีมสีุข” 
 

กลุมตัวอยางท่ีเปนผูเขารวมและไมไดเขารวม (เฉพาะพระภิกษุสงฆ) กิจกรรมโครงการฉันดีมีสุข    

ท่ีจัดข้ึน ครั้งท่ี 1  วันท่ี 24 กุมภาพันธ 2560 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จํานวน 121 รูป  

ครั้งท่ี 2 วันท่ี 15 มีนาคม 2560 ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร  จํานวน 50 รูป  และครั้งท่ี 3 

วันท่ี 9 เมษายน 2560 ณ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง จํานวน 144 รูป  จํานวนรวมท้ังสิ้น 315 รูป   
 

สวนท่ี 1 พฤติกรรมการบริโภคอาหารและเครื่องดื่ม  

ตารางท่ี 1  การอานฉลากกอนบริโภคอาหาร/เครื่องดื่ม  

อัน 
ดับ 

ความคิดเห็น 
ภาพรวม มจร. มหาธาต ุ ชลประทานฯ 

จํานวน 
(คน) 

รอยละ 
จํานวน 
(คน) 

รอยละ จํานวน รอยละ 
จํานวน 
(คน) 

รอยละ 

1 อานทุกครั้ง 220 69.84 27 22.31 14 28.00 103 71.53 
2 อานเปนบางครั้ง 70 22.22 88 72.73 29 58.00 29 20.14 
3 ไมเคยอานเลย 25 7.94 6 4.96 7 14.00 12 8.33 
 รวม 315 100.00 121 100.00 50 100.00 144 100.00 

 
 จากตารางท่ี 1 กลุมตัวอยางสวนใหญมีพฤติกรรมการอานฉลากกอนบริโภคอาหารและเครื่องดื่ม อาน
เปนบางครั้ง มากท่ีสุด รอยละ 69.84  รองลงมาคือ อานทุกครั้ง รอยละ 22.22 และไมอานเลย รอยละ 7.94 
ตามลําดับ   
 
ตารางท่ี 2  เหตุผลท่ีทาน ไมอาน ฉลากกอนบริโภค  

อัน 
ดับ 

ความคิดเห็น 
ภาพรวม มจร. มหาธาต ุ ชลประทานฯ 

จํานวน 
(คําตอบ) 

รอยละ 
จํานวน 

(คําตอบ) 
รอยละ 

จํานวน 
(คําตอบ) 

รอยละ 
จํานวน 

(คําตอบ) 
รอยละ 

1 ความเคยชินเพราะไมเคยทํา 19 73.08 4 66.67 4 50.00 11 91.67 
2 ตัวเล็กอานไมชัด 3 11.54 1 16.67 1 12.50 1 8.33 
3 จุดท่ีเขียนไมเดนชัด 2 7.69 1 16.67 1 12.50 - - 
4 ไมรูวามีความสําคัญ 2 7.69 - - 2 25.00 - - 

ตอบเฉพาะผูท่ีระบุวา ไมเคยอานฉลากเลย จากตารางท่ี  1 
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 จากตารางท่ี 2  เหตุผลท่ีกลุมตัวอยางไมอานฉลากกอนบริโภคมากท่ีสุดคือ ความเคยชินท่ีไมเคยอาน      

รอยละ 73.08 รองลงมาคือ ตัวเล็กอานไมชัด รอยละ 11.54 จุดท่ีเขียนไมเดนชัดและไมรูวามีความสําคัญ รอยละ 

7.69 เทากัน  
 
 
ตารางท่ี 3  ประเภทอาหาร/เครื่องดื่ม/ผลิตภัณฑท่ีกลุมตัวอยางอานฉลาก   

อัน 
ดับ 

ความคิดเห็น 
ภาพรวม มจร. มหาธาต ุ ชลประทานฯ 

จํานวน 
(คําตอบ) 

รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน 
(คําตอบ) 

รอยละ 

1 อาหารกระปอง 161 19.28 62 19.38 21 16.54 78 20.10 
2 อาหารสําเร็จรูป 160 19.16 63 19.69 26 20.47 71 18.30 
3 เครื่องใชสวนตัว เชน แชมพู สระ

ผม สบู ยาสีฟน 
114 13.65 46 14.38 17 13.39 51 13.14 

4 ผลิตภัณฑวัตถุอันตรายท่ีใชใน
บานเรือน  

114 13.65 43 13.44 13 10.24 58 14.95 

5 เครื่องดื่มประเภทลิโพ เอ็ม100 110 13.17 40 12.50 26 20.47 44 11.34 
6 ขนมขบเค้ียว 94 11.26 38 11.88 13 10.24 13 11.08 
7 เครื่องปรุงรส 76 9.10 26 8.13 11 8.66 39 10.05 
 อ่ืนๆ 6 0.72 2 0.63 - - 4 1.03 

เปนคําตอบท่ีตอบไดมากกวา 1  

 

  จากตารางท่ี 3  ประเภทอาหาร/เครื่องดื่ม/ผลิตภัณฑท่ีกลุมตัวอยางอานฉลากกอนบริโภคมาก

ท่ีสุด คือ อาหารกระปอง รอยละ 19.28 รองลงมาคือ อาหารสําเร็จรูป รอยละ 19.16 เครื่องใชสวนตัวและ

ผลิตภัณฑวัตถุอันตรายท่ีใชในบานเรือน รอยละ 13.65 เทากัน เครื่องดื่มบํารุงกําลัง รอยละ 13.17 ขนมขบเค้ียว 

รอยละ 11.26 และเครื่องปรุงรส รอยละ 9.10 
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ตารางท่ี 4 โดยปกติ พระภิกษุ ดื่มน้ําประเภทใด 

อัน 
ดับ 

ประเภทนํ้า 
ภาพรวม มจร. มหาธาต ุ ชลประทานฯ 

จํานวน 
(คําตอบ) 

รอยละ จํานวน 
(คําตอบ) 

รอยละ จํานวน 
(คําตอบ) 

รอยละ จํานวน 
(คําตอบ) 

รอยละ 

1 นํ้าเปลา 272 23.29 106 23.93 39 21.08 127 23.52 
2 นมกลอง/กระปอง/นมถ่ัวเหลือง 173 14.81 66 14.90 24 12.97 83 15.37 
3 นํ้าอัดลม 149 12.76 65 14.67 28 15.14 56 10.37 
4 นํ้าผลไมแบบยเูอชที 137 11.73 45 10.16 20 10.81 72 13.33 
5 กาแฟสําเรจ็รูป/กาแฟสด 117 10.02 38 8.58 22 11.89 57 10.56 
6 นํ้าหวาน เชน เฮลบลูบอย/นํ้าหวาน

พรอมดื่ม 
79 6.76 30 6.77 12 6.49 37 6.85 

7 เครื่องดื่มสําเร็จรูป (ชา/นํ้าขิง/
เกกฮวย/มะตูม) 

75 6.42 24 5.42 10 5.41 41 7.59 

8 ชาเขียวพรอมดื่ม 71 6.08 31 7.00 10 5.41 30 5.56 
9 เครื่องดื่มประเภท ลิโพ เอ็ม100 57 4.88 24 5.42 14 7.57 19 3.52 
10 กาแฟดํา 37 3.17 13 2.93 6 3.24 18 3.33 
 อ่ืนๆ 1 0.09 1 0.23 - - - - 

 
 จากตารางท่ี 4  โดยปกติ ประเภทน้ําท่ีพระภิกษุสงฆดื่ม มากท่ีสุด คือ น้ําเปลา รอยละ 23.29 รองลงมา
คือ นมกลอง/กระปอง/นมถ่ัวเหลือง รอยละ 14.81 น้ําอัดลม รอยละ 12.76 น้ําผลไมแบบยูเอชที รอยละ 11.73    
กาแฟสําเร็จรูป/กาแฟสด รอยละ 10.02 และน้ําหวาน รอยละ 6.67 ตามลําดับ โดยทุกกลุมมีพฤติกรรมเปนไป
ในทิศทางเดียวกัน 
 
 

ตารางท่ี 5 ความถ่ีในการบริโภคดื่มน้ําปานะ (ประเภทเครื่องดื่มอ่ืน ๆ ท่ีไมใชน้ําเปลา)    

อัน 
ดับ 

ความถ่ี 
ภาพรวม มจร. มหาธาต ุ ชลประทานฯ 

จํานวน 
(คําตอบ) 

รอยละ จํานวน 
(คําตอบ) 

รอยละ จํานวน 
(คําตอบ) 

รอยละ จํานวน 
(คําตอบ) 

รอยละ 

1 วันละ 1-2 ครั้ง 116 41.43 48 46.15 20 41.67 48 37.50 
2 วันละ 3-4 ครั้ง 96 33.93 19 18.27 20 41.67 56 43.75 
3 4-3 วันครั้ง 37 13.21 24 23.08 3 6.25 11 8.59 
4 นาน ๆ ครั้ง 19 6.79 10 9.62 3 6.25 6 4.69 
5 1-2 วัน/ครั้ง  13 4.64 3 2.88 3 6.25 7 5.47 
 รวม 280 100.00 104 100.00 48 100.00 128 100.00 

 จากตารางท่ี 5 ความถ่ีในการบริโภค/ดื่มน้ําปานะประเภทเครื่องดื่มอ่ืน ๆ ท่ีไมใชน้ําเปลา  ภาพรวม
พบวา กลุมตัวอยางดื่มน้ําวันละ 1-2 ครั้ง มากท่ีสุด รอยละ 41.43 รองลงมาคือ ดื่มวันละ 3-4 ครั้ง รอยละ 
33.93 ดื่ม นานๆ ครั้ง รอยละ 6.79   
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ตารางท่ี 6  เครื่องดื่มประเภท กาแฟ/ชาเขียวพรอมดื่ม /น้ําอัดลม/เครื่องดื่มท่ีมักเรียกวา “เครื่องดื่มชูกําลัง”  
มีสวนผสมของกาเฟอีน  

อัน 
ดับ 

ความคิดเห็น 
ภาพรวม มจร. มหาธาต ุ ชลประทานฯ 

จํานวน 
(คน)  

รอยละ จํานวน 
(คน)  

รอยละ จํานวน 
(คน)  

รอยละ จํานวน 
(คน)  

รอยละ 

1 ทราบเปนอยางดี 161 51.11 60 49.59 16 32.00 85 59.03 
2 พอทราบบาง 138 43.81 55 45.45 29 58.00 54 37.50 
3 ไมทราบเลย 16 5.08 6 4.96 5 10.00 5 3.47 
 รวม 315 100.00 121 100.00 50 100.00 144 100.00 

 

  จากตารางท่ี 6 การรับรูวาเครื่องดื่มประเภท กาแฟ/ชาเขียวพรอมดื่ม /น้ําอัดลม/เครื่องดื่มท่ีมัก

เรียกวา “เครื่องดื่มชูกําลงั” มีสวนผสมของกาเฟอีน ภาพรวมพบวา กลุมตัวอยางรอยละ 51.11 ทราบเปนอยาง

ดี กลุมตัวอยาง พอทราบบาง รอยละ 43.81 และไมทราบเลย รอยละ 5.08 

 
 
 
ตารางท่ี 7 การรับรู วาการบริโภคอาหารท่ีมีรสชาติหวาน มัน เค็ม ทําใหเกิดโรคตาง ๆ  

 

อัน 
ดับ 

ความคิดเห็น  
ภาพรวม มจร. มหาธาต ุ ชลประทานฯ 

จํานวน 
(คน) 

รอยละ จํานวน 
(คน) 

รอยละ จํานวน 
(คน) 

รอยละ จํานวน 
(คน) 

รอยละ 

1 ทราบเปนอยางดี 156 49.52 57 47.11 17 34.00 82 56.94 
2 พอทราบบาง 148 46.98 61 50.41 28 56.00 59 40.97 
3 ไมทราบเลย 11 3.49 3 2.48 5 10.00 3 2.08 
 รวม 315 100.00 121 100.00 50 100.00 144 100.00 

 

จากตารางท่ี 7  การรับรูวาการบริโภคอาหารท่ีมีรสชาติหวาน มัน เค็ม ทําใหเกิดโรคตาง ๆ 

ภาพรวมพบวา กลุมตัวอยางทราบเปนอยางดีมากที่สุด รอยละ 49.52 รองลงมาคือ พอทราบบาง รอยละ 

46.98 และ ไมทราบเลย  รอยละ 3.49 ตามลําดับ  
 
 
 
 
 
 

 

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 



 สรุปผลการประเมินผลการดําเนินกิจกรรม โครงการฉันดีมีสุข 

 

28 
 

ตารางท่ี 8  ความคิดจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการบริโภคอาหารหวาน มัน  เค็ม บางหรือไม 
 

อัน 
ดับ 

ความคิดเห็น  
ภาพรวม มจร. มหาธาต ุ ชลประทานฯ 

จํานวน 
(คําตอบ) 

รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
จํานวน 

(คําตอบ) 
รอยละ 

1 คิดและพยายามปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 

188 59.68 72 59.50 30 60.00 86 59.72 

2 คิดแตยังปรับเปลี่ยนไมได 107 33.97 43 35.54 18 36.00 46 31.94 
3 ไมคิดและไมสนใจ 16 5.08 4 3.31 2 4.00 10 6.94 
4 ไมแสดงความคิดเห็น 4 1.27 2 1.65 - - 2 1.39 
 รวม 315 100.00 110 100.00 41 100.00 144 100.00 

 

  จากตารางท่ี 8  ความคิดเห็นท่ีจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการบริโภคอาหารหวาน มัน เค็ม 

ภาพรวมพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ คิดและพยายามปรับเปลี่ยนพฤติกรรม มากถึงรอยละ 59.68 รองลงมาคือ 

คิดวาจะปรับแตยังปรับเปลี่ยนไมได รอยละ 33.97 และไมคิดและไมสนใจ รอยละ 1.27  
 
 
ตารางท่ี 9 การรูจักหนวยงานท่ีคุมครองความปลอดภัยของผูบริโภค  
 

อัน 
ดับ 

ความคิดเห็น  
ภาพรวม มจร. มหาธาต ุ ชลประทานฯ 

จํานวน 
(คน) 

รอยละ 
จํานวน 
(คน) 

รอยละ 
จํานวน 
(คน) 

รอยละ 
จํานวน 
(คน) 

รอยละ 

1 รูจัก 284 90.16 110 90.91 41 82.00 133 92.36 
 อย. 210 73.94 94 85.45 40 97.56 76 57.14 
 สคบ. 60 21.13 11 10.00 1 2.44 48 36.09 
 สํานักนายกรัฐมนตรี 1 0.35 1 0.91 - - - - 
 อ่ืนๆ - - 4 3.64 - - - - 

2 ไมรูจัก 31 9.84 11 9.09 9 18.00 11 7.64 
 รวม 315 100.00 121 100.00 50 100.00 144 100.00 

 
 จากตารางท่ี 9  การรูจักหนวยงานท่ีคุมครองความปลอดภัยของผูบริโภค ภาพรวมพบวา กลุมตัวอยาง 
รูจัก รอยละ 90.16 โดยหนวยงานท่ีรูจักมากท่ีสุด คือ อย. รองลงมาคือ สคบ. และสํานักนายกรัฐมนตรี และไม
รูจัก  รอยละ 9.84  
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ตารางท่ี 10  การรูจักหนวยงาน อย.  

อัน 
ดับ 

ความคิดเห็น  
ภาพรวม มจร. มหาธาต ุ ชลประทานฯ 

จํานวน 
(คน) 

รอยละ จํานวน 
(คน) 

รอยละ จํานวน 
(คน) 

รอยละ จํานวน 
(คน) 

รอยละ 

1 รูจัก 304 96.51 117 96.69 47 94.00 140 97.22 
2 ไมรูจัก 11 3.49 4 3.31 3 6.00 4 2.78 
 รวม 315 100.00 121 100.00 50 100.00 144 100.00 

 
ตารางท่ี 11 การรับรูชื่อหนวยงานของ “อย.” ยอมาจากชื่อหนวยงานใด 

อัน 
ดับ 

ความคิดเห็น  
ภาพรวม มจร. มหาธาต ุ ชลประทานฯ  

จํานวน 
(คน) 

รอยละ จํานวน 
(คน) 

รอยละ จํานวน 
(คน) 

รอยละ จํานวน 
(คน) 

รอยละ 

1 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 147 48.36 66 56.41 12 25.53 69 49.29 
2 องคการอาหารและยา 104 34.21 29 24.79 23 48.94 52 37.14 
3 องคกรอาหารและยา 43 14.14 19 16.24 10 21.28 14 10.00 
4 สํานักงานคณะกรรมการคุมครอง

ผูบริโภค 
10 3.29 3 2.56 2 4.25 5 3.57 

 รวม 304 100.00 117 100.00 47 100.00 140 100.00 
 

  จากตารางท่ี 10 และ 11 การรูจักหนวยงาน อย. ภาพรวมพบวา กลุมตัวอยาง รูจัก รอยละ 

96.51 ไมรูจัก รอยละ 3.49 โดยมีกลุมตัวอยางรอยละ 48.36 ระบุวา ชื่อ อย. คือ ชื่อหนวยงานของ สํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา รองลงมาคือ ระบุวาเปนองคการอาหารและยา รอยละ 34.21 และองคกรอาหาร

และยา รอยละ 14.14  
 
 
ตารางท่ี 12  ลําดับความตองการทราบความรูเก่ียวกับ ผลิตภัณฑสุขภาพ 

อัน 
ดับ 

ความคิดเห็น  
ภาพรวม มจร. มหาธาต ุ ชลประทานฯ 

จํานวน 
(คําตอบ) 

รอยละ จํานวน 
(คําตอบ) 

รอยละ จํานวน 
(คําตอบ) 

รอยละ จํานวน 
(คําตอบ) 

รอยละ 

1 อาหาร 1,321 29.98 494 29.35 191 30.32 636 30.37 
2 ยา       1182 26.82 454 26.98 167 26.51 561 26.79 
3 วัตถุอันตรายท่ีใชในบานเรือน 803 18.22 297 17.65 122 19.37 384 18.34 
4 เครื่องมือแพทย 556 12.62 214 12.72 96 15.24 246 11.75 
5 เครื่องสําอาง 545 12.37 224 13.31 54 8.57 267 12.75 

ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ 

 

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 



 สรุปผลการประเมินผลการดําเนินกิจกรรม โครงการฉันดีมีสุข 

 

30 
 

  จากตารางท่ี 12  ความรูเก่ียวกับ ผลิตภัณฑสุขภาพ ท่ีกลุมตัวอยางตองการรับรูขอมูลมากท่ีสุด 

คือ เรื่องอาหาร รอยละ 29.98  รองลงมาคือ เรื่องยา รอยละ 26.82 วัตถุอันตรายท่ีใชในบานเรือน รอยละ 

18.22  เครื่องมือแพทย 12.62 และเครื่องสําอาง รอยละ 12.37  ตามลําดับ 
 
 
ตารางท่ี 13  ประเด็นหรือเนื้อหาท่ีตองการรับรู ไดแก  

อัน 
ดับ 

ประเด็น 
ภาพรวม มจร. มหาธาต ุ ชลประทานฯ 

จํานวน 
(คําตอบ) 

รอยละ จํานวน 
(คําตอบ) 

รอยละ จํานวน 
(คําตอบ) 

รอยละ จํานวน 
(คําตอบ) 

รอยละ 

1 ความรูดานอาหาร เชน  อาหารท่ีมีประโยชน และ

มีโทษตอสุขภาพ อาหารท่ีเหมาะสมในแตละชวง

อายุ ปรมิาณท่ีเหมาะสม สารตกคางตาง ๆ  

ประโยชน วิตามินในอาหาร อาหารสมุนไพร และ

อาหารท่ีเหมาะกับแตละโรค 

52 30.06 8 11.11 9 45.00 35 43.21 

2 วิธีการอานรายละเอียดของฉลาก ความ

ชัดเจนของฉลากท่ีอยูขางสินคา ขอมูลฉลากท่ี

อานแลวเขาใจ วัน/เดือน/ปท่ีผลิต 

29 16.76 27 37.50 - - 2 2.47 

3 ประโยชนและโทษ ผลขางเคียงของผลิตภัณฑ 24 13.87 6 8.33 - - 18 22.22 

4 ความรูเก่ียวกับยา เชน การใชยา แพยา กรณี

ตาง ๆ วิธีใชยาอยางปลอดภัย ขอด-ีเสียของ

การกินยาตดิตอกันเปนเวลานาน เปนตน 

23 13.29 9 12.50 7 35.00 7 8.64 

5 สวนประกอบอันตราย /คุณสมบัต/ิวิธีการใช 

/ขอควรระวัง /วันหมดอาย ุ

15 8.67 3 4.17 - - 12 14.81 

6 ความรูเบ้ืองตนในการดูแลสุขภาพ เชน การ

ควบคุมอาหาร การออกกําลังกาย การขจัด

ไขมันในรางกาย เปนตน  

14 8.09 11 15.28 2 10.00 1 1.23 

7 การใชเครื่องมือแพทย /เทคโนโลยีเครื่องมือ

แพทยในการรักษาผูปวย 

2 1.16 2 2.78 - - - - 

8 เครื่องสําอาง เชน โฟมท่ีเหมาะกับสภาพผิว

และไมเปนอันตราย 

2 1.16 1 1.39 - - 1 1.23 

9 แนวทางหลีกเลี่ยงอาหารท่ีไมปลอดภัยตอ

สุขภาพ และการหาอาหารอ่ืนทดแทน  

2 1.16 - - 1 5.00 1 1.23 

10 การปฐมพยาบาลในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน / 

อุปกรณปฐมพยาบาล 

2 1.16 - - - - 2 2.47 

11 กฎหมายการคุมครองผูบรโิภค 2 1.16 - - - - 2 2.47 
คําถามปลายเปดใหแสดงความคิดเห็น 
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สวนท่ี 2 ความคิดเห็นตอการจัดกิจกรรม 
 
ตารางท่ี 14  กิจกรรมเพ่ือเสริมสรางใหพระภิกษุสงฆรับรูเก่ียวกับ การเลือกบริโภค (ฉัน) อาหาร/เครื่องดื่มเพ่ือ
สุขภาพ ควรจะเปนกิจกรรมลักษณะใด   

อัน 
ดับ ความคิดเห็น 

ภาพรวม มจร. มหาธาต ุ ชลประทานฯ 
จํานวน 

(คําตอบ) 
รอยละ 

จํานวน 
(คําตอบ) 

รอยละ 
จํานวน 

(คําตอบ) 
รอยละ 

จํานวน 
(คําตอบ) 

รอยละ 

1 ใหความรูเก่ียวกับการบรโิภคอาหารและ
ผลิตภณัฑตาง ๆ ท่ีกอใหเกิดประโยชนและโทษ 
เชน เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ โภชนาการอาหาร / 
พลังงานอาหาร /ประเภทอาหารท่ีใหพลังงานสูง  
อาหารท่ีควรและไมควรบริโภค / โรคภยัตาง ๆ 
ท่ีมากับอาหาร   

75 34.09 39 35.45 7 50.00 29 30.21 

2 ควรจัดสัมมนาในแตละวัดหรือใหคณะสงฆจาก
หลากหลายสถานท่ีเขารวมอบรมใหความรู โดย
วิทยากร มีสื่อประกอบการบรรยายท่ีหลากหลาย  
พรอมยกตัวอยาง เชน ภาพประกอบวีดิทัศน 
นิทรรศการ การถาม-ตอบปญหาความรูทาง
วิชาการ 

61 27.73 24 22.73 5 35.71 26 27.08 

3 กิจกรรมใหความรูแกญาติโยมในการถวาย
อาหาร / การถวายภัตตาหารท่ีถูกสุขลักษณะ 

20 9.09 8 7.27 - - 12 12.50 

4 ควรจัดกิจกรรมอบรมเปนประจาํทุกเดือน และ
แบงจัดเปนเขต ผานหนวยงาน ตามหมูบานตาม
แหลงชุมชน พรอมมีการติดตามประเมนิผล 

12 5.45 9 8.18 1 7.14 2 2.08 

5 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ พรอมสอดแทรก
ความรูดานหลักธรรม พิธีกรรมทางศาสนา 

10 4.55 8 7.27 - - 2 2.08 

6 ออกสื่อรณรงค ประชาสมัพันธในหลาย ๆ 
ชองทางเพ่ือใหความรู 

8 3.64 - - - - 5 5.21 

7 ควรแนะนําวิธีการออกกําลังกายท่ีถูกวิธี/ 
กิจกรรมออกกําลังกายท่ีเหมาะสมกับพระสงฆ 

7 3.18 5 4.55 - - 8 8.33 

8 การสรางนิสัยท่ีดตีอการเลือกฉันอาหารใหกับ
พระภิกษุสงฆ ใหเลือกฉันอาหารท่ีมีประโยชน 
จัดกิจกรรมท่ีดึงดดูใหพระภิกษุสงฆเครงครัดใน
การบริโภคอาหาร/เครื่องดื่ม หรือจัดทําคูมือ
เก่ียวกับการเลือกบรโิภค(ฉัน) อาหาร/เครื่องดื่ม 

7 3.18 4 3.64 1 7.14 2 2.08 

9 การปฏิบัตตินเพ่ือใหเกิดผลดีตอสขุภาพ/การ
รักษาสุขภาพท่ีถูกลักษณะ/การสงเสรมิสุขภาพ
เพ่ืออายุท่ียั่งยืน 

6 2.73 5 4.55 - - 2 2.08 
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อัน 
ดับ ความคิดเห็น 

ภาพรวม มจร. มหาธาต ุ ชลประทานฯ 
จํานวน 

(คําตอบ) 
รอยละ 

จํานวน 
(คําตอบ) 

รอยละ 
จํานวน 

(คําตอบ) 
รอยละ 

จํานวน 
(คําตอบ) 

รอยละ 

10 ใหมีการตรวจสุขภาพพระภิกษุเปนประจําทุก
เดือน / จัดหนวยแพทยมาใหบริการตามกุฏิพระ
ท่ีอาพาธ 

6 2.73 - - - - 1 1.04 

11 การจัดกิจกรรมควรใหผูบริหารเขารวมกิจกรรม
ดวย เพ่ือรวมแสดงความคดิเห็นในกิจกรรมท่ีจดั
ข้ึน 

3 1.36 3 2.73 - - 6 6.25 

12 กิจกรรมพาภิกษุสงฆไปดูพระภิกษุสงฆท่ีเปนโรค
ตาง ๆ ในโรงพยาบาล 

2 0.91 1 0.91 - - - - 

13 มีกิจกรรมจัดการประกวดความคดิสรางสรรค
เก่ียวกับการเลือกบรโิภคอาหาร/เครื่องดื่มเพ่ือ
สุขภาพ 

1 0.45 1 0.91 - - 1 1.04 

14 การจัดกิจกรรมควรมีการจัดกลุมอายุหรือกลุม
คนท่ีมีนํ้าหนักใกลเคยีงกันใหอยูรวมกัน 

1 0.45 1 0.91 - - - - 

15 ควรขยายเวลาในการจัดการอบรม 3 วัน 2 คืน  1 0.45 1 0.91 - - - - 
คําถามปลายเปดใหแสดงความคิดเห็น 
 

 
 

ตารางท่ี 15 ความคิดเห็น กรณี หากจะมีการจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมการบริโภค (ฉัน) เครื่องดื่มและอาหาร
ปลอดภัย เพ่ือลดความเสี่ยงท่ีเก่ียวกับกลุมโรคไมติดตอเรื้อรัง (NCDs) ใหกับพระภิกษุสงฆในครั้งตอไป  

อัน 
ดับ 

ความคิดเห็น 
ภาพรวม มจร. มหาธาต ุ ชลประทานฯ 

จํานวน 
(คน) 

รอยละ 
จํานวน 
(คน) 

รอยละ 
จํานวน 
(คน) 

รอยละ 
จํานวน 
(คน) 

รอยละ 

1 เห็นดวย และสนใจเขารวม   134 42.54 51 42.15 31 62.00 52 36.11 
2 เห็นดวย แตไมสนใจเขารวม   121 38.41 37 30.58 14 28.00 70 48.61 
3 ไมแนใจ 45 14.29 26 21.49 4 8.00 7 4.86 
4 ไมเห็นดวย/ไมเขารวม 15 4.76 7 5.78 1 2.00 15 10.42 
 รวม 315 100.00 121 100.00 50 100.00 144 100.00 

 

จากตารางท่ี 15  ความคิดเห็นตอการจัดกิจกรรมในครั้งตอไป ภาพรวมพบวา กลุมตัวอยางเห็น

ดวยและสนใจเขารวม รอยละ 42.54 รองลงมาคือ เห็นดวยแตไมสนใจเขารวม รอยละ 38.41 ไมแนใจ รอยละ 

14.29 และไมเห็นดวย/ไมเขารวม รอยละ 4.76    

สวนเหตุผลท่ีไมเขารวม เพราะ  ไมสะดวก ไมมีเวลา มีภารกิจอ่ืน เชน กิจนิมนต และกําลัง

ศึกษาตอ การเดินทางไมสะดวก ระยะเวลาท่ีบวชไมนาน มีผูใหคําแนะนําดานสุขภาพอยูแลว เปนตน  
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ตารางท่ี 16 ความคิดเห็นตอแนวทางหรือวิธีท่ีจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค (ฉัน) เครื่องดื่มท่ีมีสวนผสม
ของกาเฟอีน และอาหารท่ีมีรสชาติหวาน มัน เค็ม  เพ่ือลดความเสี่ยงท่ีเก่ียวกับกลุมโรคไมติดตอเรื้อรัง (NCDs)    

      

อัน 
ดับ 

ความคิดเห็น 
ภาพรวม มจร. มหาธาต ุ ชลประทานฯ 

จํานวน 
(คําตอบ) 

รอยละ 
จํานวน 

(คําตอบ) 
รอยละ 

จํานวน 
(คําตอบ) 

รอยละ 
จํานวน 

(คําตอบ) 
รอยละ 

1 จัดทําสื่อรณรงคใหความรู 166 18.69 65 17.33 14 14.29 87 20.96 
2 อบรม หรือบรรยายใหความรู 131 14.75 60 16.00 13 13.27 58 13.98 
3 รณรงคและใหความรูกับประชาชน 125 14.08 50 13.33 13 13.27 62 14.94 
4 จัดทําสื่อโฆษณาประชาสัมพันธผาน

สื่อออนไลน 
124 13.96 55 14.67 14 14.29 55 13.25 

5 จัดทําสัญลักษณ/ฉลากบนผลิตภัณฑ
ใหชัดเจน อานงาย 

123 13.85 44 11.73 16 16.33 63 15.18 

6 จัดทําสื่อโฆษณาประชาสัมพันธผาน
สื่อโทรทัศน 

114 12.84 51 13.60 12 12.24 51 12.29 

7 จัดกิจกรรม/นิทรรศการใหความรู 102 11.49 48 12.80 16 16.33 38 9.16 
8 ไมแสดงความคิดเห็น 3 0.34 2 0.53 - - 1 0.24 
 รวม 888 100.00 375 100.00 98 100.00 415 100.00 

ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ 
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ตารางท่ี 17  ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม  

 

อัน 
ดับ 

ความคิดเห็น 
ภาพรวม 

จํานวน 
(คําตอบ) 

รอยละ 

1 ควรปลูกฝงจิตสํานึก และใหความรูเก่ียวกับการบริโภคอาหารท่ีถูกตองใหกับเด็ก

และประชาชนในทุกพ้ืนท่ีใหมากข้ึน  เชน วิธีการเลือกรับประทานอาหารเหมาะสม

กับแตละวัย การลดอาหารท่ีถูกตอง ปริมาณอาหารท่ีควรรับประทานในแตละม้ือ 

แตละวัน และคุณคาทางอาหารท่ีไดรับ 

12 18.46 

2 ควรใหความรูและจัดกิจกรรมเก่ียวกับการประกอบอาหารใหพระภิกษุสงฆกับ

รานคาและประชาชน  

7 10.77 

3 ควรจัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง และเหมาะสมกับแตละพ้ืนท่ี เนื่องจากแตละพ้ืนท่ีมี

พฤติกรรมการบริโภคไมเหมือนกัน 

6 9.23 

4 ควรเลือกสถานท่ีในการจัดกิจกรรมใหเหมาะสม  พรอมท้ังกําหนดวันเวลา และแจง

ใหผูท่ีสนใจเขารวมรับทราบลวงหนา 

5 7.69 

5 ควรมีการประชาสัมพันธใหท่ัวถึงมากข้ึน เพ่ือสรางความรู ความเขาใจท่ีถูกตอง 4 6.15 

6 ควรลงพ้ืนท่ีใหความรูในหอฉันของแตละวัด  เพ่ือใหความรูแกพระภิกษุสงฆในเรื่อง

ของการบริโภคอยางจริงจัง  เชน  โรคประเภท NCDs ซ่ึงมีปญหาผลกระทบกับ

ภิกษุเปนจํานวนมาก 

4 6.15 

7 จัดทําสื่อประชาสัมพันธใหมีความนาสนใจ และนําเสนอผานชองทางสื่อตาง ๆ ให

มากข้ึน  เชน  สื่อสิ่งพิมพ, สื่อออนไลน, โทรทัศน, วิทย,ุ อินเตอรเน็ต  

4 6.15 

8 มีการดําเนินการท่ีดีอยูแลว  ควรพัฒนาโครงการฯ ใหดีข้ึนและมีการจัดอบรมอยาง

ตอเนื่อง 

4 6.15 

9 ใหมีหนวยงานท่ีเก่ียวของเขาตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑตาง ๆ ใหมากข้ึน เชน  

วัน เดือน ป ท่ีผลิต, การโฆษณาสรรพคุณ, สารตกคางในอาหารและประกาศให

ประชาชนรับทราบ 

2 3.08 

10 ควรมีการจัดกลุมผูเขารวมอบรม  โดยการแยกชวงอายุ น้ําหนัก ปริมาณน้ําตาล  

ความดันโลหิตของผูเขารวมโครงการใหนั่งรวมกลุมกัน เพ่ือแสดงความคิดเห็น

รวมกัน และหาแนวทางในการแกไขพฤติกรรมการบริ โภคให เปนไปตาม

วัตถุประสงคของโครงการ ฉันดีมีสุข อยางแทจริง 

2 3.08 

 ฯลฯ   

คําถามปลายเปดใหแสดงความคิดเห็น  
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สรุปผลและอภิปรายผล 

 

 จากผลการสํารวจความพึงพอใจตอการเขารวมกิจกรรม ของกลุมตัวอยางท่ีเขารวมกิจกรรม

โครงการฉันดีมีสุข ท้ัง 3 ครั้ง โดยครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2560  ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย ครั้งท่ี 2 เม่ือวันท่ี 15 มีนาคม 2560 ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร และครั้งท่ี 3 เม่ือ

วันท่ี 9 เมษายน 2560 ณ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง จํานวนรวมท้ังสิ้น 390 คน และติดตาม

ประเมินผลหลังจากเขารวมกิจกรรม จํานวน 261 คน  นอกจากนั้นยังมีกลุมตัวอยางท่ีไมไดเขารวมกิจกรรม 

จํานวน 315 คน  

 

ความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรม ภาพรวมพบวา กลุมตัวอยางท่ีเขารวมมีความพึงพอใจอยูใน

ระดับพึงพอใจมากทุกดาน  และมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวม 4.14 หรือคิดเปนรอยละ 82.80   โดยดาน

วิทยากร มีความพึงพอใจมาก คาเฉลี่ยสูงสุด 4.28 หรือคิดเปนรอยละ 85.60 รองลงมาคือ ดานสื่อท่ีใชในการจัด

กิจกรรม คาเฉลี่ย 4.12 หรือคิดเปนรอยละ 82.40  ดานการจัดกิจกรรม และดานประโยชนท่ีไดรับ มีคาเฉลี่ย

เทากับ 4.02 หรือคิดเปนรอยละ 80.40  กลุมตัวอยางเห็นวา การจัดกิจกรรมมีประโยชนและไดความรู

เพราะมีวิทยากรท่ีมีความรูความสามารถ สามารถถายทอด บรรยายใหความรูสอดคลองกับเนื้อหา/หัวขอท่ี

กําหนด และเปนเนื้อหาสาระท่ีเปนประโยชน  สื่อท่ีใชในการจัดกิจกรรมมีความทันสมัย เขาใจงาย มีเนื้อหา

ชัดเจน  และหลังจากเขารวมกิจกรรมทําใหมีความรูความเขาใจเพ่ิมมากข้ึน อีกท้ังยังมีแนวโนมท่ีจะนําความรูไป

ใชในชีวิตประจําวันและนําไปบอกตอกับบุคคลอ่ืนดวย  

ความคิดเห็นตอรูปแบบการจัดกิจกรรมในลักษณะนี้ พบวา กลุมตัวอยางเห็นวามีความ

เหมาะสมดีอยูแลว เพราะมีรูปแบบการจัดกิจกรรมใหความรู มีวิทยากรท่ีมีความรูความสามารถในการบรรยาย

ทําใหไดรับความรู นําไปใชประโยชนได มีสื่อท่ีทําใหเขาใจงาย  อยางไรก็ตาม กลุมตัวอยางบางสวนท่ีเห็นวา ควร

มีรูปแบบอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมดวยเชน  ควรมีกิจกรรมท่ีหลากหลาย ใหผูเขารวมไดมีสวนรวมมากกวานี้ ควรจัดให

เปนกิจกรรมเขาคาย  ควรมีการจัดกิจกรรมแบบละครสั้น หรือใหคําปรึกษาเก่ียวกับเรื่องสุขภาพ แนวทางปฏิบัติ

และหลีกเลี่ยงอาหารท่ีไมเหมาะสมกับสุขภาพ เปนตน   
 

จากจํานวนผูเขารวมโครงการฉันดีมีสุขท้ัง 3 ครั้ง และผลจากการติดตามพฤติกรรมหลังจาก

การเขารวมกิจกรรม โดยทําการสอบถามภายหลังจากเขารวมกิจกรรมอยางนอย 15 วัน มีผูท่ีสามารถติดตาม

พฤติกรรมไดท้ังสิ้น 261 คน คิดเปนรอยละ 66.92 ของผูเขารวมท้ังหมด (390 คน) 
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 โดยการวัดระดับความรูความเขาใจเก่ียวกับการบริโภคอาหาร/เครื่องดื่ม การอานฉลาก

โภชนาการ ภาพรวมพบวา กลุมตัวอยางมีความรูความเขาใจอยูในระดับปานกลาง ถึง มาก คาเฉลี่ยระหวาง 3.46 

– 4.41  

โดยประเด็นท่ีกลุมตัวอยางมีความรูความเขาใจอยูในระดับปานกลางมีเพียงประเด็นเดียว คือ 

กาเฟอีนมีฤทธิ์กระตุนตอระบบประสาท คาเฉลี่ย 3.46 และกลุมตัวอยางเห็นดวยนอยท่ีวา ขอมูลบนฉลากของ

อาหารและเครื่องด่ืมเขาใจไดยากทําใหไมอยากอาน (แสดงใหเห็นวา ขอมูลบนฉลากของอาหารและเครื่องดื่ม 

ไมไดเปนขอมูลท่ียากเกินไปท่ีผูบริโภคจะอานและเขาใจได) 

สวนประเด็นท่ีกลุมตัวอยางมีความรูความเขาใจอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยสูงสุด คือ การดื่ม

น้ําอัดลม น้ําชาเขียว หรือ เครื่องด่ืมท่ีมีรสชาติหวานมากเกินไป ทําใหไดรับน้ําตาลเกิน เม่ือดื่มสะสมเปน

เวลานาน อาจทําใหเกิดโรคอวนได คาเฉลี่ย 4.41  รองลงมาคือ การบริโภคอาหารแตละม้ือควรบริโภคผักและ

ผลไมใหมากกวาอาหารประเภทแปงและไขมัน คาเฉลี่ย 4.23 การอานฉลากโภชนการบนฉลากอาหารและ

เครื่องดื่มทําใหเลือกบริโภคไดอยางเหมาะสมและปลอดภัย คาเฉลี่ย 4.12 โรคอวนเปนจุดเริ่มตนของโรคไมติดตอ

เรื้อรัง เชน โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ เปนตน คาเฉลี่ย 4.03 และการอานฉลากโภชนาการทํา

ใหทานรูวาอาหารนั้นมีสารอาหารอะไร คาเฉลี่ย 3.98 ตามลําดับ สวนประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยนอยสุด คือ หนาซอง

ขนมขบเค้ียว และบะหม่ีก่ึงสําเร็จรูป จะมีฉลากหวาน มัน เค็ม แสดงปริมาณพลังงาน น้ําตาล ไขมัน และโซเดียม

ท่ีจะไดรับหากบริโภคหมดท้ังซอง  คาเฉลี่ย 3.75  สวนความคิดเห็นตอหลังการเขารวมโครงการแลวทําใหตนเอง

เลือกบริโภคอาหาร เครื่องดื่ม ท่ีมีประโยชนสุขภาพมากข้ึน มีคาเฉลี่ยคอนขางสูง 4.34 ซ่ึงทําใหเห็นวา หลังจาก

การเขารวมโครงการแลว ผูเขารวมจะสามารถนําความรูท่ีไดรับไปเลือกบริโภคอาหารและเครื่องดื่มท่ีมีประโยชน

สําหรับตนเองมากข้ึน  

และเม่ือสอบถามถึงพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนหลังจากเขารวมกิจกรรม พบวา พฤติกรรมท่ีกลุม

ตัวอยางปฏิบัติเปนประจํามากท่ีสุด คือ การดู/อาน วันเดือน ป ท่ีผลิต หรือ ควรบริโภคกอน หรือ วันหมดอายุ 

ของอาหาร /เครื่องดื่ม และยา กอนใช โดยมีพฤติกรรมท่ีปฏิบัติเปนประจํามากถึงรอยละ 81.99 รองลงมาคือ 

การอานฉลากโภชนาการ รอยละ 68.20 การนําความรูท่ีไดรับไปบอกตอเรื่องโทษของการบริโภคอาหารรส 

หวาน มัน เค็ม ใหคนใกลชิดหรือญาติโยมรับรู รอยละ 54.41   จากผลสํารวจจะเห็นแนวโนมพฤติกรรมของ

ผูเขารวมในการบริโภคอาหารประเภททอด และอาหารท่ีมีสวนผสมของกะทิ มีพฤติกรรมการบริโภคเปนบางครั้ง 

ซ่ึงหากมีการสงเสริมใหมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอยางจริงจังอาจจะมีสวนทําใหพฤติกรรมในการบริโภคอาหาร

ประเภททอดและประเภทกะทิลดนอยลง 

อยางไรก็ตาม จากการติดตามพฤติกรรมดังกลาวจะดําเนินการภายหลังเขารวมโครงการ 15 วัน  

เปนชวงเวลาไมนานหลังจากไดรับความรูซ่ึงอาจมีผลตอความสนใจและกระตือรือรนท่ีจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 

แตเม่ือพิจารณาในระยะยาวแลว หากมีการสงเสริมเก่ียวกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีปลอดภัยอยางตอเนื่อง

และเหมาะสม จะทําใหการรับรู ความเขาใจ และตระหนักในผลกระทบท่ีเกิดข้ึนตลอดจนสงผลใหเกิดการ
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ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไดในระยะยาว เนื่องจากมีหลายปจจัยท่ีเก่ียวของกับการบริโภคอาหาร เชน สถานภาพ

สวนบุคคล รายได อาชีพ ความรูเก่ียวกับการบริโภคอาหาร สถานการณแวดลอม อิทธิพลของสื่อ และสภาพ

เศรษฐกิจ เปนตน เม่ือตองการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีปลอดภัย และมีประโยชน เพ่ือหลีกเลี่ยง

โรคไมติดตอเรื้อรังประเภท NCDs นั้น ควรมีการสงเสริมความรูความเขาใจ และสรางทัศนคติท่ีดีตอการ

รับประทานอาหารอยางเหมาะสม อยางสมํ่าเสมอตอเนื่อง เนื่องจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารสวนหนึ่งมาจาก

การปฏิบัติในสิ่งนั้น ๆ จนเกิดความเคยชิน หากจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานการบริโภคอาหาร โดยเฉพาะของ

พระภิกษุสงฆ คงตองอาหารระยะเวลา และควรพิจารณาปจจัยแวดลอมอ่ืน ๆ ในการดําเนินโครงการเพ่ือ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอยางจรงิจังตอไป  

 นอกจากนั้น ผูวิจัยไดทําการสํารวจทัศนคติและพฤติกรรมการบริโภคของกลุมพระภิกษุสงฆท่ีไมไดเขา

รวมกิจกรรมโครงการฉันดีมีสุข  โดยทําการสํารวจกับพระภิกษุสงฆท่ัวไปในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวนท้ังสิ้น 

315 รูป พบประเด็นสําคัญ  ดังนี้  

 พระภิกษุสงฆสวนใหญ อานฉลากกอนบริโภค (ฉัน) อาหาร/เครื่องดื่มทุกครั้ง รอยละ 69.84  และกลุมท่ี

ไมเคยอานฉลากเลย รอยละ 7.94  ใหเหตุผลวา เพราะความเคยชินท่ีไมเคยอาน  ตัวเล็กอานไมชัด และจุดท่ี

เขียนไมเดนชัด สวนประเภทอาหาร/เครื่องดื่มท่ีมักอานฉลากมากท่ีสุด คือ อาหารกระปอง อาหารสําเร็จรูป 

เครื่องใชสวนตัว เปนตน    

 สวนพฤติกรรมการดื่ม โดยปกติพระภิกษุจะดื่มน้ําปานะประเภทน้ําเปลามากท่ีสุด รอยละ 23.29  

รองลงมาคือ นมกลอง/นมกระปอง/นมถ่ัวเหลือง  น้ําอัดลม และน้ําผลไมแบบยูเอชที มีความถ่ีในการดื่มน้ําปานะ

ท่ีไมใชน้ําเปลา วันละ 1-4 ครั้งโดยเฉลี่ย ซ่ึงบางครั้ง น้ําปานะดังกลาว อาจไดมาจากการท่ีญาติโยมใสบาตรถวาย

พระมา  โดยพระภิกษุสงฆมากกวาครึ่ง ทราบวา เครื่องดื่มท่ีเรียกวา เครื่องดื่มชูกําลัง มีสวนผสมของกาเฟอีน  

นอกจากนั้น พระภิกษุสงฆสวนรับรูวา การบริโภคอาหารท่ีมีรสชาติหวาน มัน เค็ม ทําใหเกิดโรคตาง ๆ  และกลุม

ตัวอยางมากกวารอยละ 50 ท่ีมีความคิดวาจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารโดยการลดอาหารประเภท

หวาน มัน เค็ม ลง ขณะท่ีบางสวนคือรอยละ 33 ท่ีคิดจะปรับเปลี่ยนแตยังปรับเปลี่ยนไมได  อยางไรก็ตามกลุม

พระภิกษุสงฆ มีความตองการท่ีจะรับรูขอมูลขาวสารดานโภชนาการ เชน ความรูดานอาหารท่ีมีประโยชนและมี

โทษตอสุขภาพ อาหารท่ีเหมาะสมแตละชวงอายุ  วิธีการอานฉลากและความชัดเจนของฉลากสินคา  

 ความตองการและความสนใจเก่ียวกับกิจกรรมเพ่ือเสริมสรางการบริโภค ภาพรวมพบวา พระภิกษุสงฆ 

ตองการใหมีการจัดอบรมสัมมนา ใหความรูกับพระสงฆ ในทุกๆ จังหวัด เก่ียวกับการบริโภคอาหารและผลิตภัณฑ

ตาง ๆ ท่ีทําใหเกิดประโยชนและโทษ นอกจากนั้น ยังตองการใหจัดอบรมใหความรู เผยแพรประชาสัมพันธใหกับ

ญาติโยมท่ีนําอาหารมาถวายวา อาหารประเภทใดท่ีควร และไมควรนํามาถวายพระ ซ่ึงจะมีสวนชวยทําให

พระภิกษุสงฆ สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคท่ีถูกตองไดมากข้ึนดวย  นอกจากนั้นเห็นวา ควรจัด

กิจกรรมในลักษณะเชิงปฏิบัติการ ออกสื่อรณรงคประชาสัมพันธในหลาย ๆ ดาน และควรดําเนินการอยาง

ตอเนื่อง สมํ่าเสมอ  
 

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 



 สรุปผลการประเมินผลการดําเนินกิจกรรม โครงการฉันดีมีสุข 

 

38 
 

  สวนขอเสนอแนะตอการดําเนินกิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคนั้น ควรมีการให

ความรูกับเยาวชน ประชาชนทุกกลุมใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการบริโภคอาหารท่ีถูกตอง และควรจัด

กิจกรรมเก่ียวกับการประกอบอาหารใหพระภิกษุสงฆใหกับรานคาและประชาชน  ควรมีการประชาสัมพันธ 

กิจกรรมรณรงค และมีกิจกรรมอยางตอเนื่องใหสอดคลองและเหมาะสมกับพ้ืนท่ีและกลุมเปาหมายแตละ

ประเภท 

 

จากผลการสํารวจดังกลาว ผูวิจัยเห็นวา กิจกรรมโครงการฉันดีมีสุข เปนกิจกรรมท่ีใหความรู

ความเขาใจในระยะแรก และเปนกิจกรรมท่ีเขาถึงผูปฏิบัติหรือกลุมเปาหมายอยางจริงท่ีมากกวาการเผยแพร

ความรูท่ัวไป การมีผูเขารวมเขารวมกิจกรรมในการรับฟงบรรยาย ถามตอบ สรางความนาสนใจและเปนการ

กระตุนใหเกิดการรับรูและเขาใจ นําไปสูการบอกกลาว เลาตอกันมากท่ีสุด และนําไปสูทิศทางในการท่ีจะ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองไดในระดับหนึ่ง แตระดับความเขมขนในการท่ีจะเปลี่ยนพฤติกรรมใหเปน

ประจําและมีการปฏิบัติอยางตอเนื่องนั้น จะตองมาจากปจจัยหลาย ๆ ดานดวยกัน และจําเปนตองมีระบบการ

ติดตามประเมินผลท่ีเขมขนชัดเจน   

กลาวโดยสรุป คือ ผลของการจัดกิจกรรม สรางการรับรูไดในระดับท่ีดี และเปนการจุดหรือ

กระตุนใหพระภิกษุสงฆและคนเห็นความสําคัญในการบริโภคอาหารปลอดภัยมากข้ึน  มีสวนทําใหพระสงฆ เห็น

ความสําคัญในการเลือกรับประทานอาหารท่ีมีประโยชนมากข้ึน ขณะเดียวกัน พระภิกษุสงฆเอง เห็นวา ควรมี

กิจกรรมแบบนี้ในทุก ๆ พ้ืนท่ี และควรสงเสริมใหประชาชนท่ีทําบุญตักบาตร รับรูและทําความเขาใจในการเลือก

อาหารทําบุญไดอยางถูกตองและเหมาะสม นอกจากนั้นกลุมตัวอยางที่เขารวมกิจกรรมโครงการฉันดีมีสุข    

มีแนวโนมท่ีจะนําความรูท่ีไดรับไปใชใน  การปรับเปล่ียนพฤติกรรม การดื่ม และบริโภคอาหารมากถึงรอยละ 

84.80 แสดงใหเห็นวา เม่ือรูแลววา การบริโภคอาหาร ท่ีจะลดหรือหลีกเลี่ยงการเปนโรค NCDs ไดนั้น จะตอง

บริโภคใหถูกตองอยางไร ยิ่งเปนสิ่งท่ีทาง อย. จะตองเรงสรางความรูความเขาใจ สนับสนุนสงเสริมการเลือก

ผลิตภัณฑอาหารปลอดภัย และแนวทางการลดความเสี่ยงในการบริโภคอาหารท่ีไมเหมาะสมตอไป 
 กลุมเปาหมายใหความสําคัญกับการอานฉลากโภชนาการมากข้ึนถึงรอยละ 80 และเห็นวา การอาน

ฉลากโภชนาการมีประโยชนทําใหทราบขอมูลและตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารท่ีปลอดภัย ถูกตองเหมาะสมมาก

ข้ึน และกลุมตัวอยาง รอยละ 75 มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีปลอดภัยโดยมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม       

ในระดับปฏิบัติบางเปนสวนใหญ  

สวนพฤติกรรมมีแนวโนมท่ีดีในการท่ีจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร  เนื่องจาก

พระสงฆและประชาชนท่ีเขารวม รวมท้ัง พระสงฆท่ีไมไดเขารวมกิจกรรม สวนใหญมีความคิด ความตองการ 

และมีความพยายามท่ีจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพ่ือลดความเสี่ยงในการเปนโรค NCDs ซ่ึงถือ

วาเปนทิศทางท่ีดี  ซ่ึงท่ีผานมากลุมเปาหมายอาจจะไมไดใหความสําคัญกับการเลือกบริโภคอาหารปลอดภัยมาก

เทาใดนัก เม่ือมีหนวยงานเขาไปใหคําแนะนํา ใหความรูอยางจริงจัง จึงมีความสนใจและเกิดความตระหนักในการ
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ดูแลตนเองมากข้ึน เพียงแตกลุมเปาหมายสวนใหญตองการคนชี้นําแนวทางทางในการท่ีจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

(หรือการสราง HOW TO) ในการสงเสริม สนับสนุน ใหความรู ตลอดจนเสนอแนะแนวทางในการคัดเลือกอาหาร

ท่ีเหมาะสมสําหรับตนเอง เลือกบริโภคอาหารท่ีปลอดภัยไมเสี่ยงตอการเปนโรค NCDs ถึงแมวา การติดตามผล

พฤติกรรมหลังจากเขารวมโครงการเพียง 15 วัน มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยมีการปฏิบัติเปนสวนใหญของ

พฤติกรรมประจําก็ตาม สิ่งท่ีเห็นไดชัดมากท่ีสุด คือ ความพยายามในการลดการบริโภคเครื่องดื่มท่ีมีรสหวาน 

การลดอาหารประเภทหวาน มัน เค็ม การพยายามจะลดอาหารประเภททอด และกะทิ เปนตน  เนื่องจาก

พฤติกรรมการบริโภคอาหาร เปนพฤติกรรมประจําท่ีทําจนเกิดความเคยชิน  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจึงตองใช

ระยะเวลา และปจจัยแวดลอมอ่ืนเขามาเก่ียวของดวย   

ยกตัวอยางเชน หากจะใหพระภิกษุสงฆ ฉันอาหารท่ีปลอดภัย  นอกจากท่ีพระภิกษุสงฆจะตอง

มีความเขาใจในประเภทและประโยชนของอาหารนั้นแลว และสามารถท่ีจะแจงหรือบอกกลาวกับประชาชน

ผูท่ีถวายทําบุญถวายอาหาร หรือตักบาตรแลว   ฆราวาสเองก็ตองมีความเขาใจในการเลือกประเภทอาหารท่ี

เหมาะสมดวยเชนเดียวกัน เพ่ือท่ีจะจัดหาอาหารถวายพระภิกษุอยางเหมาะสม  แตอยางไรก็ตาม เนื่องจากยุค

ปจจุบันผูคนตางมีความเรงรีบแตก็ตองการท่ีจะทําบุญตักบาตร และการจัดเตรียมอาหารเพ่ือตักบาตรพระในชวง

เชาก็มักจะจัดหาหรือซ้ือจากความสะดวก โดยเฉพาะอาหารประเภทแกงถุง หรือชุดอาหารสําหรับใสบาตรท่ี

รานอาหารตาง ๆ เตรียมใหพรอมแลว ทําใหยากตอการเลือกบริโภคอาหารท่ีปลอดภัยและเหมาะสม 

นอกจากนั้นนอกจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแลว กลุมตัวอยางสวนใหญมีการบอกตอใหกับบุคคลใกลชิด ท้ังใน

รูปแบบการเผยแพรความรู  การตักเตือน บอกกลาวใหไดรูอีกตอหนึ่ง ทําใหมีคนรูเรื่องเก่ียวกับการบริโภคอาหาร

ปลอดภัยท่ีถูกตองมากกวาจํานวนของผูท่ีเขาอบรม และเปนแนวทางหนึ่งในการท่ีจะสงเสริมใหมีการรับรูเก่ียวกับ

การเลือกบริโภคอาหารประเภทตาง ๆ อยางเหมาะสมมากข้ึน แตจากการจัดกิจกรรมดังกลาวเพียงไมก่ีครั้ง 

คงไมเพียงพอท่ีจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอยางยั่งยืนได จึงควรมีการจัดกิจกรรมและการสรางความรู

ความเขาใจอยางตอเนื่อง  

ขอเสนอแนะของผูวิจัยตอการดําเนินกิจกรรมและการสงเสริมความรูความเขาใจเก่ียวกับ

พฤติกรรมการบริโภคท่ีถูกตองเหมาะสม คือ ควรดําเนินการสงเสริม รณรงค และสรางความรูความเขาใจใหกับ

พระภิกษุสงฆ  อยางตอเนื่อง โดย ทาง อย. อาจจะทําความรวมมือ หรือ จัดกิจกรรมรวมกับ สํานัก

พระพุทธศาสนา นอกจากนั้น ยังสามารถทําความรวมมือในระดับกระทรวงเพ่ือขับเคลื่อนโครงการดังกลาว โดย

จัดเปนกิจกรรมเผยแพรใหความรู สงมอบสื่อท่ีใชในการเผยแพรประชาสัมพันธ ซ่ึงสามารถดําเนินการรวมกับ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย กระทรวงแรงงาน และกระทรวงศึกษาธิการ  เพ่ือสงเสริม

ใหประชาชนมีพฤติกรรมการบริโภคอยางเหมาะสมไดอยางกวางขวางมากข้ึนดวย 
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ภาคผนวก 



เครื่องมือ 



แบบสอบถามความพึงพอใจตอกิจกรรม “โครงการฉันดีมสีุข” 

วันท่ี ............................ ณ ......................................................... 

คําช้ีแจง   แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือสํารวจความพึงพอใจ และความคิดเห็นตอกิจกรรมโครงการฉันดีมีสุข ของ 
   สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)  

สถานภาพ  พระภิกษุสงฆ  ฆราวาส (ประชาชนท่ัวไป) 

1. ทานมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมในประเด็นตอไปนี้อยูในระดับใด (ใส ลงในชองท่ีตรงกับความคิดเห็นของทาน)

ประเด็น 
มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด

 ดานการจัดกิจกรรม 
1 ระยะเวลาการจัดกิจกรรม (ครึ่งวัน) 
2 รูปแบบการจัดกิจกรรม เชน นิทรรศการ การบรรยาย/เสวนาใหความรู 
3 ความเหมาะสมของการจัดกิจกรรมกับเนื้อหาความรู 
4 การอํานวยความสะดวกในการลงทะเบียน/การเขารวมกิจกรรม 

การตรวจสุขภาพ (เชน หัวใจ เอ็กซเรย ตรวจตา เจาะเลือด เปนตน) 
การบรรยาย/เสวนา โดยวิทยากร (พระภิกษุสงฆ) 
การบรรยาย/เสวนา โดยวิทยากร (ฆราวาส) ผูเชี่ยวชาญดานสุขภาพ 
การจัดนิทรรศการใหความรู และเปดคลินิคใหคําปรึกษาดานการบริโภค 
(ฉัน) อาหารปลอดภัย  
ดานวิทยากร 

 (1) อาจารยสงา  ดามาพงษ 
5 เนื้อหาการเสวนา/บรรยาย สอดคลองกับหัวขอท่ีจัดกิจกรรม 
6 เทคนิคการถายทอด/บรรยาย นาสนใจและเขาใจไดงาย  
7 ความรูความสามารถในการถายทอดความรูท่ีเก่ียวของ 
8 วิทยากรนําเสนอเนื้อหาสาระท่ีเปนประโยชน  

(2) รศ.นพ. ปญญา ไขมุก 
9 เนื้อหาการเสวนา/บรรยาย สอดคลองกับหัวขอท่ีจัดกิจกรรม 
10 เทคนิคการถายทอด/บรรยาย นาสนใจและเขาใจไดงาย  
11 ความรูความสามารถในการถายทอดความรูท่ีเก่ียวของ 
12 วิทยากรนําเสนอเนื้อหาสาระท่ีเปนประโยชน  
13 ความพึงพอใจตอผูดําเนินรายการ : คุณสืบสกุล พันธดี  
14 ความพึงพอใจตอ พิธีกร : ดร.อรชร ไกรจักร 
 ดานสื่อในการจัดกิจกรรม  

15 การใชสื่อในการเผยแพรดึงดูดความสนใจ 
- คูมือ  และแผนพับ 
- ชุดนิทรรศการ Roll – up 
- วีดีทัศน 

16 สื่อท่ีใชในการเผยแพรความรู/ใชในกิจกรรม มีความทันสมัย 
17 สื่อท่ีใชทําใหเขาใจไดงาย (การใชภาษา รูปแบบ การเรียงลําดับขอมูล) 
18 เนื้อหาท่ีใชในสื่อมีความชัดเจน (เนื้อหาสั้น กระชับ) 



 
ประเด็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

 ดานประโยชนท่ีไดรับ      
19 ระดับความรูความเขาใจ  “กอน” เขารวมกิจกรรมอยู      
20 ระดับความรูความเขาใจ  “หลัง” เขารวมกิจกรรมอยู      
21 คาดวาจะนําความรูท่ีไดรับไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน      
22 คาดวาจะนําความรูท่ีไดรับไปถายทอดตอใหกับบุคคลอ่ืน       
23 หลังจากนี้ทานจะนําความรูท่ีไดรับไปใชในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

การดื่ม และบริโภคอาหาร   
     

 ความพึงพอใจในภาพรวม      
 
2. ในโอกาสตอไป หากมีกิจกรรมลักษณะนี้อีก ทานสนใจจะเขารวมหรือไม  

 สนใจ เพราะ  …………………………………………….………………………………………………………… 

 ไมสนใจ เพราะ  …………………………………………………………………………………………………… 

3. ทานคิดวา การจัดกิจกรรม “โครงการฉันดีมีสุข” ควรมีลักษณะรูปแบบการจัดกิจกรรมแบบอ่ืนๆ หรือไม อยางไร  

 รูปแบบนี้ดีแลว  เพราะ ………………………………………………………..……………………………………………………….. 

 ควรมีรูปแบบอ่ืน ยกตัวอยางเชน ……………………………………..……………………………………………………………… 

     ……………………………………………………………………………………….………………………………………………………….. 

 

 

ขอขอบพระคุณท่ีใหความรวมมือในการแสดงความคิดเห็น : สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

กรุณานําสงแบบท่ีเจาหนาท่ีภายหลังจากจบการเสวนา  

 

 



แบบสอบถามความพึงพอใจตอกิจกรรม “โครงการฉันดีมสีุข” 

วันท่ี ............................ ณ ......................................................... 

คําช้ีแจง   แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือสํารวจความพึงพอใจ และความคิดเห็นตอกิจกรรมโครงการฉันดีมีสุข ของ 
   สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)  

สถานภาพ  พระภิกษุสงฆ  ฆราวาส (ประชาชนท่ัวไป) 

1. ทานมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมในประเด็นตอไปนี้อยูในระดับใด (ใส ลงในชองท่ีตรงกับความคิดเห็นของทาน)

ประเด็น 
มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด

 ดานการจัดกิจกรรม 
1 ระยะเวลาการจัดกิจกรรม (ครึ่งวัน) 
2 รูปแบบการจัดกิจกรรม เชน นิทรรศการ การบรรยาย/เสวนาใหความรู 
3 ความเหมาะสมของการจัดกิจกรรมกับเนื้อหาความรู 
4 การอํานวยความสะดวกในการลงทะเบียน/การเขารวมกิจกรรม 

การตรวจสุขภาพ (เชน หัวใจ เอ็กซเรย ตรวจตา เจาะเลือด เปนตน) 
การบรรยาย/เสวนา โดยวิทยากร (พระภิกษุสงฆ) 
การบรรยาย/เสวนา โดยวิทยากร (ฆราวาส) ผูเชี่ยวชาญดานสุขภาพ 
การจัดนิทรรศการใหความรู และเปดคลินิคใหคําปรึกษาดานการบริโภค 
(ฉัน) อาหารปลอดภัย  
ดานวิทยากร 

 (1) อาจารยสงา  ดามาพงษ 
5 เนื้อหาการเสวนา/บรรยาย สอดคลองกับหัวขอท่ีจัดกิจกรรม 
6 เทคนิคการถายทอด/บรรยาย นาสนใจและเขาใจไดงาย  
7 ความรูความสามารถในการถายทอดความรูท่ีเก่ียวของ 
8 วิทยากรนําเสนอเนื้อหาสาระท่ีเปนประโยชน  

(2) อ.พญ.ประพิมพพร  ฉัตรานุกูลชัย (ฉันทวศินกุล) 
9 เนื้อหาการเสวนา/บรรยาย สอดคลองกับหัวขอท่ีจัดกิจกรรม 
10 เทคนิคการถายทอด/บรรยาย นาสนใจและเขาใจไดงาย  
11 ความรูความสามารถในการถายทอดความรูท่ีเก่ียวของ 
12 วิทยากรนําเสนอเนื้อหาสาระท่ีเปนประโยชน  
13 ความพึงพอใจตอผูดําเนินรายการ : คุณสืบสกุล พันธดี  
14 ความพึงพอใจตอ พิธีกร : ดร.อรชร ไกรจักร 
 ดานสื่อในการจัดกิจกรรม  

15 การใชสื่อในการเผยแพรดึงดูดความสนใจ 
- คูมือ  และแผนพับ 
- ชุดนิทรรศการ Roll – up 
- วีดีทัศน 

16 สื่อท่ีใชในการเผยแพรความรู/ใชในกิจกรรม มีความทันสมัย 
17 สื่อท่ีใชทําใหเขาใจไดงาย (การใชภาษา รูปแบบ การเรียงลําดับขอมูล) 
18 เนื้อหาท่ีใชในสื่อมีความชัดเจน (เนื้อหาสั้น กระชับ) 



 
ประเด็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

 ดานประโยชนท่ีไดรับ      
19 ระดับความรูความเขาใจ  “กอน” เขารวมกิจกรรมอยู      
20 ระดับความรูความเขาใจ  “หลัง” เขารวมกิจกรรมอยู      
21 คาดวาจะนําความรูท่ีไดรับไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน      
22 คาดวาจะนําความรูท่ีไดรับไปถายทอดตอใหกับบุคคลอ่ืน       
23 หลังจากนี้ทานจะนําความรูท่ีไดรับไปใชในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

การดื่ม และบริโภคอาหาร   
     

 ความพึงพอใจในภาพรวม      
 
2. ในโอกาสตอไป หากมีกิจกรรมลักษณะนี้อีก ทานสนใจจะเขารวมหรือไม  

 สนใจ เพราะ  …………………………………………….………………………………………………………… 

 ไมสนใจ เพราะ  …………………………………………………………………………………………………… 

3. ทานคิดวา การจัดกิจกรรม “โครงการฉันดีมีสุข” ควรมีลักษณะรูปแบบการจัดกิจกรรมแบบอ่ืนๆ หรือไม อยางไร  

 รูปแบบนี้ดีแลว  เพราะ ………………………………………………………..……………………………………………………….. 

 ควรมีรูปแบบอ่ืน ยกตัวอยางเชน ……………………………………..……………………………………………………………… 

     ……………………………………………………………………………………….………………………………………………………….. 

 

 

ขอขอบพระคุณท่ีใหความรวมมือในการแสดงความคิดเห็น : สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

กรุณานําสงแบบท่ีเจาหนาท่ีภายหลังจากจบการเสวนา  
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    แบบสอบถามทัศนคติตอการจัดกิจกรรมสงเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัย 

“โครงการฉันดีมีสุข” 

คําชี้แจง   แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจความคิดเห็นตอการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมพฤติกรรมการบริโภค (ฉัน) อาหาร
ปลอดภัย เพื่อลดความเสี่ยงที่เก่ียวกับกลุมโรคไมติดตอเร้ือรัง (NCDs) ไดแก โรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็ง โรคความ
ดันโลหิตสูง โรคอวนลงพุง ภายใต โครงการฉันดีมีสุข ของ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)  

สถานภาพ  พระภิกษุสงฆ  อายุ (ป) ..........................................ป 

สวนท่ี 1 พฤติกรรมการบริโภคอาหารและเครื่องดื่ม 

1. กอนรับประทานอาหาร/เครื่องดื่ม ทานอานฉลากกอนบริโภคหรือไม ?
อานทุกครั้ง อานเปนบางครั้ง ไมเคยอานเลย 

2. เหตุผลท่ีทาน ไมอาน ฉลากกอนบริโภค คือ ขอใด ?
ตัวเล็กอานไมชัด จุดท่ีเขียนไมเดนชัด ไมรูวามีความสําคัญ  ความเคยชินเพราะไมเคยทํา 
อ่ืน ๆ (ระบุ) .......................................................... 

3. อาหาร/เครื่องดื่ม/ผลิตภัณฑประเภทใด ท่ีทานอานฉลาก (ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ)
อาหารสําเร็จรูป อาหารกระปอง ขนมขบเค้ียว        เครื่องดื่มบํารุงกําลัง 
เครื่องใชสวนตัว เชน ยาสระผม สบู ยาสีฟน  เครื่องปรุงรส    ผลิตภัณฑวัตถุอันตรายท่ีใชในบานเรือน 
อ่ืนๆ (ระบุ) .............................................................. 

4. โดยปกติทานดื่มน้ําปานะใดบาง (ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ)
น้ําเปลา กาแฟสําเร็จรูป/กาแฟสด กาแฟดํา ชาเขียวพรอมดื่ม 
น้ําอัดลม น้ําผลไมแบบยูเอชที น้ําหวาน เชน เฮลบลูบอย/น้ําหวานพรอมดื่ม 
เครื่องดื่มสําเร็จรูป (ชา/น้ําขิง/เกกฮวย/มะตูม) เครื่องดื่มบํารุงกําลัง เชน ลิโพ M100 
นมกลอง/กระปอง/นมถ่ัวเหลือง  อ่ืนๆ (ระบุ) ............................................................. 

5. ความถ่ีในการบริโภคดื่มน้ําปานะ (ประเภทเครื่องดื่มอ่ืน ๆ ท่ีไมใชน้ําเปลา)
วันละ 1-2 ครั้ง วันละ 3-4 ครั้ง 1-2 วัน/ครั้ง 4-3 วันครั้ง  นาน ๆ ครั้ง 

6. ทานทราบหรือไมวา เครื่องดื่มประเภท กาแฟ/ชาเขียวพรอมดื่ม /น้ําอัดลม/เครื่องดื่มท่ีมักเรียกวา “เครื่องดื่มชูกําลัง”
มีสวนผสมของกาเฟอีน

ทราบเปนอยางดี พอทราบบาง ไมทราบเลย 
7. ทานทราบหรือไม ? วาการบริโภคอาหารท่ีมีรสชาติหวาน มัน เค็ม ทําใหเกิดโรคตาง ๆ

ทราบเปนอยางดี พอทราบบาง ไมทราบเลย 
8. ทานคิดจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการบริโภคอาหารหวาน มัน  เค็ม บางหรือไม

คิดและพยายามปรับเปลี่ยนพฤติกรรม คิดแตยังปรับเปลี่ยนไมได ไมคิดและไมสนใจ 
9. ทานรูจักหนวยงานท่ีคุมครองความปลอดภัยของผูบริโภค บางหรือไม? (ตอบเพียงขอเดียว)

รูจัก  สคบ. อย. สํานักนายกรัฐมนตรี อ่ืนๆ (ระบุ) ............................. 
ไมรูจัก  

10. ทานรูจัก อย. หรือไม ?
รูจัก ไมรูจัก 

11. ทานรูหรือไม วา  “อย.”  ยอมาจากชื่อหนวยงานใด (ตอบไดเพียงคําตอบเดียว)
องคการอาหารและยา องคกรอาหารและยา สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 
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12. โปรดเรียงลําดับความตองการทราบความรูเก่ียวกับ ผลิตภัณฑสุขภาพดานใดบาง  (1=ตองการรับรูมากท่ีสุด 2,3...รองลงมา) 

 ....... อาหาร .........ยา      ........เครื่องสําอาง .........วัตถุอันตรายท่ีใชในบานเรือน     .......เครื่องมือแพทย  

13. ประเด็นหรือเนื้อหาท่ีตองการรับรู ไดแก ....................................................................................................................... 

     ........................................................................................................................................................................................ 
    
สวนท่ี 2 ความคิดเห็นตอการจัดกิจกรรม 
 
1. หากจะจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสรางใหพระภิกษุสงฆรับรูเก่ียวกับ การเลือกบริโภค (ฉัน) อาหาร/เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ  
   ทานเห็นวาควรจะเปนกิจกรรมลักษณะใด (โปรดระบุลักษณะของกิจกรรมท่ีทานเห็นวาจะเหมาะสมและเปนประโยชน)  

(1) ................................................................................................................................................................ 
(2) ................................................................................................................................................................ 
(3) ................................................................................................................................................................ 
 

2. ทานเห็นดวยหรือไม ท่ีจะจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมการบริโภค (ฉัน) เครื่องดื่มและอาหารปลอดภัย เพ่ือลดความเสี่ยงท่ีเก่ียวกับ 
    กลุมโรคไมติดตอเรื้อรัง (NCDs) ใหกับพระภิกษุสงฆ  (ตอบเพียงคําตอบเดียว)  

เห็นดวย และสนใจเขารวม  โปรดระบุชื่อ และท่ีอยูท่ีในการติดตอ  

 ชือ่ ................................................................................ โทร./มือถือ....................................................... 

สถานท่ีติดตอ ........................................................................................................................................... 

          .................................................................. ID LINE............................................................ 

เห็นดวย แตไมสนใจเขารวม  เพราะ ................................................................................................................... 
ไมเห็นดวย/ไมเขารวม  

3. ทานคิดวา จะมีวิธีใด ท่ีจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค (ฉัน) เครื่องดื่มท่ีมีสวนผสมของกาเฟอีน และอาหารท่ีมีรสชาติ   
   หวาน มัน เค็ม  เพ่ือลดความเสี่ยงท่ีเก่ียวกับกลุมโรคไมติดตอเรื้อรัง (NCDs)  (ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ)  

 จัดทําสื่อรณรงคใหความรู   อบรม/บรรยายใหความรู จัดกิจกรรม/นิทรรศการใหความรู 

 จัดทําสัญลักษณ/ฉลากบนผลิตภัณฑใหชัดเจน อานงาย   รณรงคและใหความรูกับประชาชน  

 จัดทําสื่อโฆษณาประชาสัมพันธผานสื่อโทรทัศน   จัดทําสื่อโฆษณาประชาสัมพันธผานสื่อออนไลน  
 อ่ืนๆ (ระบุ) ......................................................  

4. ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม (ถามี โปรดระบุ)  

    ..................................................................................................................................................................... 

    ..................................................................................................................................................................... 

    ..................................................................................................................................................................... 

    ..................................................................................................................................................................... 

    ..................................................................................................................................................................... 

 
ขอขอบพระคณุท่ีรวมแสดงความคิดเห็น และกรณุาสงแบบสอบถามคืนกลับท่ีเจาหนาท่ี 

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา รวมกับ  สวนดสุิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสติ 
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แบบสอบถามพฤติกรรมหลังเขารวมกิจกรรม “โครงการฉันดีมสีุข” 

คําช้ีแจง   แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือสํารวจพฤติกรรม และความคิดเห็นหลังเขารวมกิจกรรมโครงการฉันดีมีสุข 
 ของ  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 

สถานภาพ พระภิกษุสงฆ ฆราวาส (ประชาชนท่ัวไป) 

สถานท่ีเขารวม ...................................................................... 

1. ทานมีความคิดเห็นหรือรับรูเก่ียวกับประเด็นตอไปนี้อยูในระดบัใด  (ใส ลงในชองท่ีตรงกับความคิดเห็นของทาน)

ขอ ประเด็น มากที่สุด มาก 
ปาน
กลาง 

นอย นอยที่สุด

1 กาเฟอีนมีฤทธิ์กระตุนตอระบบประสาทสวนกลาง 
2 การอานฉลากหวาน มัน เค็ม จะทําใหเรารูปริมาณน้ําตาลและ

โซเดียมของอาหารในภาชนะบรรจุนั้น 
3 การไดรับน้ําตาลที่มากเกินไปจะมีความเสี่ยงตอการเกิด 

โรคไมติดตอเร้ือรัง (NCDs) 
4 เราไมควรไดรับน้ําตาลเกิน 65 กรัม หรือ 16 ชอนชา ตอวัน 
5 โรคอวนเปนจุดเร่ิมตนของโรคไมติดตอเร้ือรัง เชน โรคเบาหวาน 

โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ  เปนตน 
6 การอานฉลากโภชนาการทําใหทานรูวาอาหารนั้นมีสารอาหารอะไร 
7 ดื่มน้ําอัดลม น้ําชาเขียว หรือ เคร่ืองดื่มที่มีรสชาติหวานมากเกินไป 

ทําใหไดรับน้ําตาลเกิน เมื่อดื่มสะสมเปนเวลานาน อาจทําใหเกิดโรค
อวนได 

8 ขอมูลบนฉลากไดแก  ฉลากโภชนาการ ฉลากหวาน มัน เค็ม 
สัญลักษณโภชนาการ Healthier choice ชวยในการตัดสินใจเลือก
บริโภคอาหาร 

9 ทานเห็นดวยวาขอมูลบนฉลากของอาหารและเคร่ืองดื่ม เขาใจไดยาก   
ทําใหไมอยากอาน 

10 การอานฉลากโภชนาการบนฉลากอาหารและเคร่ืองดื่ม ทําใหทาน 
เลือกบริโภคไดอยางเหมาะสมและปลอดภัย 

11 การบริโภคอาหารแตละมื้อ ควรบริโภคผักและผลไม ใหมากกวา
อาหารประเภทแปงและไขมัน 

12 หนาซองขนมขบเค้ียว และบะหมี่ก่ึงสําเร็จรูป จะมีฉลากหวาน มัน 
เค็ม แสดงปริมาณพลงังาน น้าํตาล ไขมนั และโซเดียม ที่จะไดรับ
หากบริโภคหมดทั้งซอง 

13 หลังจากเขารวมโครงการแลว ทาํใหทานเลือกบริโภคอาหาร เคร่ืองดื่ม 
ที่มีประโยชนตอสุขภาพมากข้ึน  
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2. หลังจากเขารวมกิจกรรม “โครงการฉันดีมีสุข” แลว ทานมีพฤติกรรมตอไปนี้ อยางไร ?
(ใส ลงในชองท่ีตรงกับความคิดเห็นของทาน)

ขอ ประเด็น 
ไมปฏิบัติ/
ไมทําเลย 

ปฏิบัต ิ

สม่ําเสมอ/
เปนประจาํ

เปนบางครั้ง 
(ปฏิบัติ

มากกวา) 

ปฏิบัติ
นานๆ 
ครั้ง 

1 ทานดื่มเคร่ืองดื่มที่มีสวนผสมของกาเฟอีน เชน เคร่ืองดื่มที่เรียกวากันวา 
เคร่ืองดื่มชูกําลัง ชาเขียวพรอมดื่ม น้ําอัดลม  

2 ทานบริโภคอาหารประเภททอด หรือมีสวนผสมของกะท ิ
3 ทานลดการเติมเคร่ืองปรุงรสเค็ม เชน น้าํปลา ซีอ๊ิว ซอสถ่ัวเหลือง 

ซอสหรือเคร่ืองปรุงรส ในอาหารที่ปรุงสุกแลว 
4 ทานลดการบริโภคอาหารที่มีรสชาติหวาน มัน เค็ม 
5 ทานลดการดื่ม/บริโภคเคร่ืองดื่มที่มีรสหวาน หรือมีสวนผสมของน้ําตาล 
6 ทานเลือกบริโภคของหวานประเภท ขนมหวาน เบเกอรร่ี  คุกก้ี เคก 

ขนมปง มากกวา ผลไม  
7 กอนดื่ม น้ําอัดลมและชาเขียวพรอมดื่ม ทานอานขอมูลสตูรสวนประกอบ 

บนฉลากที่ขางขวด  
8 ทานเลือกดื่มเคร่ืองดื่ม ไดแก นม เคร่ืองดื่มสมุนไพร น้ําผลไมทีม่ี 

น้ําตาลนอย  
9 ทานจะมองหาเลขสารบบอาหารในกรอบเคร่ืองหมาย อย. (เลข 13 หลัก) 

ที่ฉลากกอนบริโภคอาหาร และเคร่ืองดื่มในภาชนะบรรจุปดสนทิ 
10 ทานด/ูอาน วนั เดือน ป ทีผ่ลิต หรือ ควรบริโภคกอน หรือ วันหมดอายุ 

ของอาหาร /เคร่ืองดื่ม และยา กอนใช 
11 หลังจากการเขารวมโครงการ “ฉันดีมีสุข” ทานอานฉลากโภชนาการ 
12 ทานบอกตอในเร่ือง โทษของการบริโภคอาหารรสหวาน มัน เค็ม ให 

คนใกลชิด หรือญาติโยมรับรูดวย 
13 ทานบอกตอหรือแนะนําญาต/ิเพื่อน ใหอานฉลากโภชนาการ ฉลากหวาน 

มัน เค็ม สัญลักษณโภชนาการ Healthier choice 

ขอขอบพระคุณท่ีใหความรวมมือในการแสดงความคิดเห็น :  

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา รวมกับ สวนดสุิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสติ
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