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บทคัดย่อ 

การวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi – Experimental Research) โดยใช้รูปแบบการ
วิจัยแบบ Pretest-Posttest Control Group Design มีการด าเนินการดังนี้ 

 1. การวิจัยเพื่อติดตามผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัยของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ด าเนินการติดตามประเมินพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียน 
จ านวน 3 ครั้ง คือ ก่อนเริ่มโครงการ  ระหว่างการด าเนินโครงการ และเม่ือสิ้นสุดโครงการ และจัด
กิจกรรมกระตุ้นเตือนพฤติกรรม (Booster Intervention) ในโรงเรียนกลุ่มทดลอง  โรงเรียนละ 1 
ครั้ง โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนต้นแบบ 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอ ามาตย์พานิชกุล  จ.กระบี่
โรงเรียนภูเขียว จ.ชัยภูม ิโรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” จ.ระยอง และโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม            
จ.เชียงใหม่ จ านวน 1,913 คน กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนกลุ่มทดลองที่ผ่านการทดลองในงานวิจัยเรื่อง 
รูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ปีงบประมาณ 2558 จ านวน 182 คน  โดยการ
สุ่มโรงเรียนอย่างง่าย (simple random) 2 โรงเรียน จาก 4 โรงเรียน เป็นกลุ่มทดลอง เพ่ือ
ด าเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือกระตุ้นเตือนพฤติกรรม (Booster Intervention) 1 ครั้ง/โรงเรียน ส่วนอีก 
2 โรงเรียนเป็นกลุ่มควบคุม ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามปกติท่ี
โรงเรียนจัดให้   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดกิจกรรมเพ่ือกระตุ้นให้เกิดความคงทน
ของพฤติกรรมการบริโภคอาหาร จ านวน 1 แผน  และเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล   

 การวิเคราะห์ข้อมูล  โดยการเปรียบเทียบคะแนนปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการ
บริโภคอาหาร และพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัยของนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่ม
ควบคุม เพื่อเปรียบเทียบผลโดยการวัดซ้ า 3 ครั้ง ด้วยการการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว
เมื่อมีการวัดซ้ า (One-way repeated measure ANOVA) วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการ
สนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์เชิงลึกโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) 

2. การทดลองการขยายผลการใช้รูปแบบการเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ปลอดภัยของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น น ารูปแบบที่ผ่านการทดลองใช้แล้วขยายผลไปใช้กับกลุ่ม
ตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 จากโรงเรียนใน 4 ภูมิภาคที่มีโรงเรียนต้นแบบ 8 
โรงเรียน ๆ ละ 1 ห้องเรียน การด าเนินการทดลองเป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi – Experimental 
Research) โดยใช้รูปแบบการวิจัยแบบ Pretest-Posttest Control Group Design โดยกลุ่มทดลอง 
จะเข้าร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบฯ จ านวน 6 แผน และเข้าร่วมในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
จ านวน 3 แผน ส่วนกลุ่มควบคุมเข้าร่วมในกิจกรรมเฉพาะกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบฯ จ านวน 6 
แผน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 6 แผน และแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3 แผน (กลุ่มทดลอง) แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จ านวน 6 สัปดาห์ 
(กลุ่มควบคุม) และเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  

การวิเคราะห์ข้อมูล 1) การหาประสิทธิผลของการขยายผลรูปแบบการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด้วยการทดสอบค่าที (t-test)  
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการสนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์เชิงลึกโดยการวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content analysis)  
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3. การสรุปผลการพัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัยของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  

หลังจากการทดลองติดตามผล และขยายผลการใช้รูปแบบ และได้ประเมินผลการทดลอง
รูปแบบแล้ว ผู้วิจัยจะท าการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
การใช้รูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เพ่ือน า
ข้อเสนอแนะไปใช้ในการปรับปรุงรูปแบบให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน 

 ผลการวิจัย สรุปได้ ดังนี้   
1. ผลการติดตามผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัยของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาตอนต้น 
ผลการเปรียบเทียบก่อนและหลังการทดลองโดยใช้กิจกรรมกระตุ้นเตือนพฤติกรรม 

(booster Intervention) ปัจจัยเชิงสาเหตุที่พบความแตกต่างคือ นักเรียนกลุ่มทดลองมีการรับรู้
อุปสรรคของการบริโภคอาหารปลอดภัยลดลงกว่าก่อนทดลองเพียงปัจจัยเดียว  ส่วนนักเรียนกลุ่ม
ควบคุมมีการรับรู้โอกาสเสี่ยงจากการบริโภคอาหารไม่ปลอดภัย และการรับรู้ความรุนแรงจากการ
บริโภคอาหารไม่ปลอดภัยลดลงกว่าก่อนการทดลอง  

การเปรียบผลระหว่างกลุ่มการทดลองและกลุ่มควบคุม ปัจจัยเชิงสาเหตุที่พบความ
แตกต่างคือ หลังการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองมีความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารปลอดภัย มีการ
รับรู้โอกาสเสี่ยงจากการบริโภคอาหารไม่ปลอดภัยมากกว่านักเรียนกลุ่มควบคุม และหลังการทดลอง
นักเรียนกลุ่มทดลองมีการรับรู้อุปสรรคของการบริโภคอาหารปลอดภัยน้อยกว่านักเรียนกุล่มควบคุม 
อีกท้ังยังพบว่า หลังการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัยมากกว่า
นักเรียนกลุ่มควบคุม  

2. ผลการขยายผลการใช้รูปแบบการเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัยของ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 

ผลการเปรียบเทียบก่อนและหลังการทดลองโดยใช้แผนการเรียนรู้ พบว่า ปัจจัยเชิงสาเหตุ
ที่พบความแตกต่างคือ นักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุมมีความรู้เกี่ยวกับการบริโภค
อาหารปลอดภัย การรับรู้โอกาสเสี่ยงจากการบริโภคอาหารไม่ปลอดภัย การรับรู้ความรุนแรงจากการ
บริโภคอาหารไม่ปลอดภัย การรับรู้ประโยชน์ของการบริโภคอาหารปลอดภัย การมีสิ่งชักน าสู่การ
ปฏิบัติในการบริโภคอาหารปลอดภัย และความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเองในการบริโภค
อาหารปลอดภัย รวมทั้งพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัย มากกว่าก่อนการทดลอง  

การเปรียบผลระหว่างนักเรียนกลุ่มการทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุม พบว่า ปัจจัยเชิง
สาเหตุที่พบความแตกต่างกันทุกปัจจัย คือ ก่อนการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองมีการรับรู้อุปสรรค
มากกว่านักเรียนกลุ่มควบคุม ส่วนหลังการทดลอง พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองมีสิ่งชักน าสู่การปฏิบัติ
ในการบริโภคอาหารปลอดภัย และความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเองในการบริโภคอาหาร
ปลอดภัย มากกว่าก่อนการทดลอง รวมทั้งพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัยมากกว่านักเรียนกลุ่ม
ควบคุม  
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เครื่องดื่มอ่ืนๆ ใน 1 สัปดาห์ ของนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง (นักเรียน
กลุ่มติดตามผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร) 52 

ตารางที่ 4 ความถี่และร้อยละของการบริโภคขนมขบเค้ียวของนักเรียนที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง (นักเรียนกลุ่มติดตามผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
บริโภคอาหาร)  จ าแนกตามประเภทของขนมขบเค้ียว ก่อนการ
ทดลองใช้กิจกรรมเพ่ือกระตุ้นเตือนพฤติกรรม (booster 
intervention) 53 

ตารางที่ 5 ความถี่และร้อยละของการบริโภคขนมขบเค้ียวของนักเรียนที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง (นักเรียนกลุ่มติดตามผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
บริโภคอาหาร) จ าแนกตามประเภทของขนมขบเค้ียว หลังการทดลอง
ใช้กิจกรรมกระตุ้นเตือนพฤติกรรม (booster intervention) 54 

ตารางที่ 6 ความถี่และร้อยละของการบริโภคน้ าอัดลมของนักเรียนที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง จ าแนกตามประเภทของน้ าอัดลม ก่อนการทดลองใช้กิจกรรม
กระตุ้นเตือนพฤติกรรม (booster intervention) 55 

ตารางที่ 7 ความถี่และร้อยละของการบริโภคน้ าอัดลมของนักเรียนที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง (นักเรียนกลุ่มติดตามผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
บริโภคอาหาร)  จ าแนกตามประเภทของน้ าอัดลม หลังการทดลองใช้
กิจกรรมกระตุ้นเตือนพฤติกรรม (booster intervention) 55 

ตารางที่ 8 ความถี่และร้อยละของการบริโภคน้ าดื่มอ่ืนๆ ของนักเรียนที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง จ าแนกตามประเภทของน้ าดื่ม ก่อนการทดลองใช้กิจกรรม
กระตุ้นเตือนพฤติกรรม (booster intervention) 56 

ตารางที่ 9 ความถี่และร้อยละของการบริโภคน้ าดื่มอ่ืนๆ ของนักเรียนที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง (นักเรียนกลุ่มติดตามผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
บริโภคอาหาร) จ าแนกตามประเภทของน้ าดื่ม หลังการทดลองใช้
กิจกรรมกระตุ้นเตือนพฤติกรรม (booster intervention) 57 



ฉ 
 

สารบัญตาราง 

  หน้า 

ตารางที่ 10 ความถี่และร้อยละของพฤติกรรมการบริโภคขนมขบเค้ียว ใน 1 
สัปดาห์ ของนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง (นักเรียนกลุ่มติดตามผลการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร)  ก่อนการทดลองใช้กิจกรรม
กระตุ้นเตือนพฤติกรรม (booster intervention) 58 

ตารางที่ 11 ความถี่และร้อยละของพฤติกรรมการบริโภคขนมขบเค้ียว ใน 1 
สัปดาห์ ของนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง (นักเรียนกลุ่มติดตามผลการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร)  หลังการทดลองใช้กิจกรรม
กระตุ้นเตือนพฤติกรรม (booster intervention) 59 

ตารางที่ 12 ความถี่และร้อยละของพฤติกรรมการบริโภคน้ าอัดลมใน 1 สัปดาห์ 
ของนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง (นักเรียนกลุ่มติดตามผลการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร) ก่อนการทดลองใช้กิจกรรม
กระตุ้นเตือนพฤติกรรม (booster intervention) 60 

ตารางที่ 13 ความถี่และร้อยละของพฤติกรรมการบริโภคน้ าอัดลมใน 1 สัปดาห์ 
ของนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง (นักเรียนกลุ่มติดตามผลการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร) หลังการทดลองใช้กิจกรรม
กระตุ้นเตือนพฤติกรรม (booster intervention) 61 

ตารางที่ 14 ความถี่และร้อยละของพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มอ่ืน ๆ ใน 1 
สัปดาห์ ของนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง (นักเรียนกลุ่มติดตามผลการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร)  ก่อนการทดลองใช้กิจกรรม
กระตุ้นเตือนพฤติกรรม (booster intervention) 62 

ตารางที่ 15 ความถ่ีและร้อยละของพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มอ่ืน ๆ ใน 1 
สัปดาห์ ของนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง หลังการทดลองใช้กิจกรรม
กระตุ้นเตือนพฤติกรรม (booster intervention) 63 

ตารางที่ 16 ความถี่และร้อยละของลักษณะการใช้ชีวิตประจ าวันของนักเรียนที่เป็น
กลุ่มตัวอย่าง (นักเรียนกลุ่มติดตามผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
บริโภคอาหาร) ก่อนการทดลองใช้กิจกรรมกระตุ้นเตือนพฤติกรรม 
(booster intervention) 64 

ตารางที่ 17 ความถี่และร้อยละของลักษณะการใช้ชีวิตประจ าวันของนักเรียนที่เป็น
กลุ่มตัวอย่าง หลังการทดลองใช้กิจกรรมกระตุ้นเตือนพฤติกรรม 
(booster intervention 65 



ช 
 

สารบัญตาราง 

  หน้า 
ตารางที่ 18 ความถี่และร้อยละของปริมาณการเล่นเกม/เล่นอินเทอร์เน็ต/มือถือ

ของนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง (นักเรียนกลุ่มติดตามผลการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร)  ก่อนการทดลองใช้กิจกรรม
กระตุ้นเตือนพฤติกรรม (booster intervention) 66 

ตารางที่ 19 ความถี่และร้อยละของปริมาณการเล่นเกม/เล่นอินเทอร์เน็ต/มือถือ
ของนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง (นักเรียนกลุ่มติดตามผลการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร)  หลังการทดลองใช้กิจกรรม
กระตุ้นเตือนพฤติกรรม (booster intervention) 66 

ตารางที่ 20 ความถี่และร้อยละของปริมาณการออกก าลังกายต่อสัปดาห์ของ
นักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง (นักเรียนกลุ่มติดตามผลการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร) ก่อนการทดลองใช้กิจกรรมกระตุ้นเตือน
พฤติกรรม (booster intervention) 67 

ตารางที่ 21 ความถี่และร้อยละของปริมาณการออกก าลังกายต่อสัปดาห์ของ
นักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง หลังการทดลองใช้กิจกรรมกระตุ้นเตือน
พฤติกรรม (booster intervention) 67 

ตารางที่ 22 ความถี่และร้อยละของความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารปลอดภัยของ
นักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุม (นักเรียนกลุ่มติดตามผล
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร)  ก่อนการทดลองใช้
กิจกรรมกระตุ้นเตือนพฤติกรรม (booster intervention) 68 

ตารางที่ 23 ความถี่และร้อยละของความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารปลอดภัยของ
นักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม (นักเรียนกลุ่มติดตามผลการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร) หลังการทดลองใช้กิจกรรม
เพ่ือกระตุ้นเตือนพฤติกรรม (booster intervention) 70 

ตารางที่ 24 การเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารปลอดภัยก่อนการ
ทดลองและหลังการทดลอง ของนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่ม
ควบคุม (นักเรียนกลุ่มติดตามผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค
อาหาร) 72 

ตารางที่ 25 การเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารปลอดภัยระหว่าง
นักเรียนกลุ่มทดลองกับนักเรียนกลุ่มควบคุม (นักเรียนกลุ่มติดตามผล
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร) 72 

  



ซ 
 

สารบัญตาราง 

  หน้า 
ตารางที่ 26 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการรับรู้โอกาสเสี่ยงจากการ

บริโภคอาหารไม่ปลอดภัยของนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่ม
ควบคุม (นักเรียนกลุ่มติดตามผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค
อาหาร) ก่อนการทดลองใช้กิจกรรมกระตุ้นเตือนพฤติกรรม (booster 
intervention) 73 

ตารางที่ 27 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการรับรู้โอกาสเสี่ยงจากการ
บริโภคอาหารไม่ปลอดภัยของนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่ม
ควบคุม หลังการทดลองใช้กิจกรรมกระตุ้นเตือนพฤติกรรม (booster 
intervention) 75 

ตารางที่ 28 การเปรียบเทียบการรับรู้โอกาสเสี่ยงจากการบริโภคอาหารไม่
ปลอดภัยก่อนการทดลองและหลังการทดลองของนักเรียนกลุ่มทดลอง
และนักเรียนกลุ่มควบคุม (นักเรียนกลุ่มติดตามผลการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร) 77 

ตารางที่ 29 การเปรียบเทียบการรับรู้โอกาสเสี่ยงจากการบริโภคอาหารไม่
ปลอดภัยระหว่างนักเรียนกลุ่มทดลองกับนักเรียนกลุ่มควบคุม 
(นักเรียนกลุ่มติดตามผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร) 77 

ตารางที่ 30 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการรับรู้ความรุนแรงจากการ
บริโภคอาหารไม่ปลอดภัยของนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่ม
ควบคุม (นักเรียนกลุ่มติดตามผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค
อาหาร) ก่อนการทดลองใช้กิจกรรมกระตุ้นเตือนพฤติกรรม (booster 
intervention) 78 

ตารางที่ 31 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการรับรู้ความรุนแรงจากการ
บริโภคอาหารไม่ปลอดภัยของนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่ม
ควบคุม(นักเรียนกลุ่มติดตามผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค
อาหาร)  หลังการทดลองใช้กิจกรรมกระตุ้นเตือนพฤติกรรม (booster 
intervention) 80 

ตารางที่ 32 การเปรียบเทียบการรับรู้ความรุนแรงจากการบริโภคอาหาร                
ไม่ปลอดภัยก่อนการทดลองและหลังการทดลอง ของนักเรียน              
กลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุม (นักเรียนกลุ่มติดตามผลการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร) 81 

  



ฌ 
 

สารบัญตาราง 

  หน้า 

ตารางที่ 33 การเปรียบเทียบการรับรู้ความรุนแรงจากการบริโภคอาหารไม่ปลอดภัย 
ระหว่างนักเรียนกลุ่มทดลองกับนักเรียนกลุ่มควบคุม (นักเรียนกลุ่ม
ติดตามผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร) 82 

ตารางที่ 34 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการรับรู้ประโยชน์จากการบริโภค
อาหารปลอดภัยของนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุม
(นักเรียนกลุ่มติดตามผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร)  
ก่อนการทดลองใช้กิจกรรมกระตุ้นเตือนพฤติกรรม (booster 
intervention) 83 

ตารางที่ 35 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการรับรู้ประโยชน์จากการบริโภค
อาหารปลอดภัยของนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม หลังการ
ทดลองใช้กิจกรรมกระตุ้นเตือนพฤติกรรม (booster intervention) 85 

ตารางที่ 36 การเปรียบเทียบการรับรู้ประโยชน์จากการบริโภคอาหารปลอดภัยก่อน
การทดลองและหลังการทดลอง ของนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียน
กลุ่มควบคุม (นักเรียนกลุ่มติดตามผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
บริโภคอาหาร) 86 

ตารางที่ 37 การเปรียบเทียบการรับรู้ประโยชน์จากการบริโภคอาหารปลอดภัย
ระหว่างนักเรียนกลุ่มทดลองกับนักเรียนกลุ่มควบคุม (นักเรียนกลุ่ม
ติดตามผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร) 87 

ตารางที่ 38 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการรับรู้อุปสรรคจากการบริโภค
อาหารปลอดภัยของนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุม 
(นักเรียนกลุ่มติดตามผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร)  
ก่อนการทดลองใช้กิจกรรมกระตุ้นเตือนพฤติกรรม (booster 
intervention) 88 

ตารางที่ 39 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการรับรู้อุปสรรคจากการบริโภค
อาหารปลอดภัยของนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุม หลัง
การทดลองใช้กิจกรรมเพ่ือกระตุ้นเตือนพฤติกรรม (booster 
intervention) 90 

ตารางที่ 40 การเปรียบเทียบการรับรู้อุปสรรคจากการบริโภคอาหารปลอดภัยก่อนการ
ทดลองและหลังการทดลอง ของนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่ม
ควบคุม (นักเรียนกลุ่มติดตามผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค
อาหาร) 91 



ญ 
 

สารบัญตาราง 

  หน้า 
ตารางที่ 41 การเปรียบเทียบการรับรู้อุปสรรคจากการบริโภคอาหารปลอดภัย 

ระหว่างนักเรียนกลุ่มทดลองกับนักเรียนกลุ่มควบคุม (นักเรียนกลุ่ม
ติดตามผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร) 92 

ตารางที่ 42 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสิ่งชักน าสู่การปฏิบัติในการ
บริโภคอาหารปลอดภัยของนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุม 
(นักเรียนกลุ่มติดตามผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร)  
ก่อนการทดลองใช้กิจกรรมกระตุ้นเตือนพฤติกรรม (booster 
intervention) 93 

ตารางที่ 43 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสิ่งชักน าสู่การปฏิบัติในการ
บริโภคอาหารปลอดภัยของนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุม 
หลังการทดลองใช้กิจกรรมกระตุ้นเตือนพฤติกรรม (booster 
intervention) 94 

ตารางที่ 44 การเปรียบเทียบสิ่งชักน าสู่การปฏิบัติในการบริโภคอาหารปลอดภัยก่อน
การทดลองและหลังการทดลอง ของนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียน
กลุ่มควบคุม (นักเรียนกลุ่มติดตามผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
บริโภคอาหาร) 96 

ตารางที่ 45 การเปรียบเทียบสิ่งชักน าสู่การปฏิบัติในการบริโภคอาหารปลอดภัย
ระหว่างนักเรียนกลุ่มทดลองกับนักเรียนกลุ่มควบคุม (นักเรียนกลุ่ม
ติดตามผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร) 96 

ตารางที่ 46 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความเชื่อมั่นในความสามารถ
ตนเองในการบริโภคอาหารปลอดภัยของนักเรียนกลุ่มทดลองและ
นักเรียนกลุ่มควบคุม (นักเรียนกลุ่มติดตามผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การบริโภคอาหาร)  ก่อนการทดลองใช้กิจกรรมกระตุ้นเตือนพฤติกรรม 
(booster intervention) 97 

ตารางที่ 47 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความเชื่อมั่นในความสามารถ
ตนเองในการบริโภคอาหารปลอดภัยของนักเรียนกลุ่มทดลองและ
นักเรียนกลุ่มควบคุม (นักเรียนกลุ่มติดตามผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การบริโภคอาหาร)  หลังการทดลองใช้กิจกรรมกระตุ้นเตือนพฤติกรรม 
(booster intervention) 99 

  



ฎ 
 

สารบัญตาราง 

  หน้า 

ตารางที่ 48 การเปรียบเทียบความเชื่อม่ันในความสามารถตนเองในการบริโภคอาหาร
ปลอดภัย ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง ของนักเรียนกลุ่มทดลอง
และนักเรียนกลุ่มควบคุม (นักเรียนกลุ่มติดตามผลการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร) 100 

ตารางที่ 49 การเปรียบเทียบความเชื่อม่ันในความสามารถตนเองในการบริโภคอาหาร
ปลอดภัย ระหว่างนักเรียนกลุ่มทดลองกับนักเรียนกลุ่มควบคุม (นักเรียน
กลุ่มติดตามผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร) 101 

ตารางที่ 50 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการเลือกบริโภคอาหาร
ปลอดภัยของนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุม  (นักเรียน
กลุ่มติดตามผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร)              
ก่อนการทดลองใช้กิจกรรมเพ่ือกระตุ้นเตือนพฤติกรรม (booster 
intervention) 102 

ตารางที่ 51 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ปลอดภัยของนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุม (นักเรียนกลุ่ม
ติดตามผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร) หลังการทดลอง
ใช้กิจกรรมกระตุ้นเตือนพฤติกรรม (booster intervention) 104 

ตารางที่ 52 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัยก่อนการทดลอง
และหลังการทดลองของนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุม 
(นักเรียนกลุ่มติดตามผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร) 105 

ตารางที่ 53 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัยระหว่างนักเรียน
กลุ่มทดลองกับนักเรียนกลุ่มควบคุม (นักเรียนกลุ่มติดตามผลการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร) 106 

ตารางที่ 54 ความถี่และร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง (นักเรียนกลุ่มการขยายผลการใช้
รูปแบบฯ) จ าแนกตามประเภทของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 107 

ตารางที่ 55 ความถี่และร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง (นักเรียนกลุ่มการขยายผลการใช้
รูปแบบฯ) จ าแนกตามโรงเรียน 108 

ตารางที่ 56 ความถี่และร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง (นักเรียนกลุ่มการขยายผลการใช้
รูปแบบฯ)  จ าแนกตามลักษณะทางชีวสังคม  108 

ตารางที่ 57 ความถี่และร้อยละของการบริโภคขนมขบเค้ียว น้ าอัดลม และเครื่องดื่ม
อ่ืน ๆ ใน 1 สัปดาห์ ของนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง (นักเรียนกลุ่มการ
ขยายผลการใช้รูปแบบฯ) 110 

  



ฏ 
 

สารบัญตาราง 

  หน้า 
ตารางที่ 58 ความถี่และร้อยละของการบริโภคขนมขบเค้ียวของนักเรียนที่เป็นกลุ่ม

ตัวอย่าง (นักเรียนกลุ่มขยายผลการใช้รูปแบบฯ) จ าแนกตามประเภทของ
ขนมขบเคี้ยว ก่อนการทดลองจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนกลุ่ม
ขยายผลการใช้รูปแบบฯ 111 

ตารางที่ 59 ความถี่และร้อยละของการบริโภคขนมขบเค้ียวของนักเรียนที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง (นักเรียนกลุ่มขยายผลการใช้รูปแบบฯ)  จ าแนกตามประเภท
ของขนมขบเค้ียว หลังการทดลองจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 112 

ตารางที่ 60 ความถี่และร้อยละของการบริโภคน้ าอัดลมของนักเรียนที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง (นักเรียนขยายผลการใช้รูปแบบฯ) จ าแนกตามประเภทของ
น้ าอัดลม ก่อนการทดลองจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 113 

ตารางที่ 61 ความถี่และร้อยละของการบริโภคน้ าอัดลมของนักเรียนที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง (นักเรียนกลุ่มขยายผลการใช้รูปแบบฯ) จ าแนกตามประเภทของ
น้ าอัดลม หลังการทดลองจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 113 

ตารางที่ 62 ความถี่และร้อยละของการบริโภคน้ าดื่มอ่ืนๆ ของนักเรียนที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง (นักเรียนกลุ่มขยายผลการใช้รูปแบบฯ) จ าแนกตามประเภทของ
น้ าดื่ม ก่อนการทดลองจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 114 

ตารางที่ 63 ความถี่และร้อยละของการบริโภคน้ าดื่มอ่ืนๆ ของนักเรียนที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง (นักเรียนกลุ่มขยายผลการใช้รูปแบบฯ) จ าแนกตามประเภทของ
น้ าดื่ม หลังการทดลองจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 115 

ตารางที่ 64 ความถี่และร้อยละของพฤติกรรมการบริโภคขนมขบเค้ียว ใน 1 สัปดาห์ 
ของนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง (นักเรียนกลุ่มขยายผลการใช้รูปแบบฯ) 
ก่อนการทดลองจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 116 

ตารางที่ 65 ความถี่และร้อยละของพฤติกรรมการบริโภคขนมขบเค้ียว ใน 1 สัปดาห์ 
ของนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง (นักเรียนกลุ่มขยายผลการใช้รูปแบบฯ) 
หลังการทดลองจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 117 

ตารางที่ 66 ความถี่และร้อยละของของพฤติกรรมการบริโภคน้ าอัดลมใน 1 สัปดาห์ 
ของนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง (นักเรียนกลุ่มขยายผลการใช้รูปแบบฯ) 
ก่อนการทดลองจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 118 

ตารางที่ 67 ความถี่และร้อยละของพฤติกรรมการบริโภคน้ าอัดลมใน 1 สัปดาห์ ของ
นักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง (นักเรียนกลุ่มขยายผลการใช้                 
รูปแบบฯ) หลังการทดลองจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 119 

  



ฐ 
 

สารบัญตาราง 

  หน้า 
ตารางที่ 68 ความถี่และร้อยละของพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มอ่ืน ๆ ใน 1 สัปดาห์ 

ของนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง (นักเรียนกลุ่มขยายผลการใช้รูปแบบฯ) 
ก่อนการทดลองจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 120 

ตารางที่ 69 ความถ่ีและร้อยละของพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มอ่ืน ๆ ใน 1 สัปดาห์ 
ของนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง (นักเรียนกลุ่มขยายผลการใช้รูปแบบฯ) 
หลังการทดลองจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 121 

ตารางที่ 70 ความถี่และร้อยละของลักษณะการใช้ชีวิตประจ าวันของนักเรียนที่เป็น
กลุ่มตัวอย่าง (นักเรียนกลุ่มขยายผลการใช้รูปแบบฯ) ก่อนการทดลองจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 122 

ตารางที่ 71 ความถี่และร้อยละของลักษณะการใช้ชีวิตประจ าวันของนักเรียนที่เป็น
กลุ่มตัวอย่าง (นักเรียนกลุ่มขยายผลการใช้รูปแบบฯ)  หลังการทดลองจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 123 

ตารางที่ 72 ความถี่และร้อยละของปริมาณการเล่นเกม/เล่นอินเทอร์เน็ต/มือถือของ
นักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง (นักเรียนกลุ่มขยายผลการใช้รูปแบบฯ)               
ก่อนการทดลองจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 124 

ตารางที่ 73 ความถี่และร้อยละของปริมาณการเล่นเกม/เล่นอินเทอร์เน็ต/มือถือของ
นักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง (นักเรียนกลุ่มขยายผลการใช้รูปแบบฯ)    
หลังการทดลองจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 124 

ตารางที่ 74 ความถี่และร้อยละของปริมาณการออกก าลังกายต่อสัปดาห์ของนักเรียนที่
เป็นกลุ่มตัวอย่าง (นักเรียนกลุ่มขยายผลการใช้รูปแบบฯ) ก่อนการทดลอง
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 125 

ตารางที่ 75 ความถี่และร้อยละของปริมาณการออกก าลังกายต่อสัปดาห์ของนักเรียนที่
เป็นกลุ่มตัวอย่าง (นักเรียนกลุ่มขยายผลการใช้รูปแบบฯ)  หลังการ
ทดลองจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 125 

ตารางที่ 76 ความถี่และร้อยละของความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารปลอดภัยของ
นักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุม (นักเรียนกลุ่มขยายผลการ
ใช้รูปแบบฯ) ก่อนการทดลองจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 126 

ตารางที่ 77 ความถี่และร้อยละของความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารปลอดภัยของ
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บทที่ 1 

บทน า 

ความส าคัญและที่มาของการวิจัย 

 เด็กและเยาวชนนับเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศในทุกมิติ   
การมีสุขภาพดีส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าของ
ประเทศ ในปัจจุบันด้วยสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ท าให้พฤติกรรมสุขภาพของเด็ก
และเยาวชนมีความเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต  แบบแผนการใช้ชีวิต พฤติกรรม ค่านิยม วัฒนธรรม
ต่างชาติ กระแสการบริโภคนิยม ส่งผลต่อพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนอย่างมาก อันเนื่องมาจาก
ปัจจัยหลายประการ โดยเฉพาะความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วท าให้เกิดสื่อใหม่ๆ มากมาย 
ซึ่งสื่อต่าง ๆ ได้พัฒนารูปแบบการน าเสนอโดยมีเป้าหมายในเชิงพาณิชย์มากยิ่งข้ึน เนื่องจากการ
แข่งขันทางการตลาดที่สูงจึงท าให้ผู้ผลิตและผู้จ าหน่ายใช้การโฆษณาและกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อ           
จูงใจผู้บริโภคซื้อสินค้าและบริการของตน โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์อาหารซึ่งสร้างรายได้มหาศาลให้แก่
ผู้ประกอบการ และมีการพัฒนาการด าเนินการดังกล่าวอย่างไม่หยุดยั้ง ท าให้เด็กและเยาวชนมีความ
เสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพ เนื่องจากการบริโภคอาหารที่ไม่มีคุณค่าทางโภชนาการ เช่น ขนมกรุบกรอบ 
น้ าอัดลม เครื่องดื่มผสมน้ าตาลมากเกินความต้องการของร่างกาย ซึ่งส่งผลเสียต่อสุขภาพทั้งปัจจุบัน
และในช่วงวัยต่อไปของชีวิต กล่าวคือ อาจท าให้เด็กขาดสารอาหาร และมีภาวะโภชนาการเกิน การ
เจริญเติบโตช้า เจ็บป่วยบ่อย ขาดความสามารถในการเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนต่ า รวมทั้งมี
สมรรถภาพในการท ากิจกรรมและการเล่นกีฬาต่ า (ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ , 
2557) และในอนาคตอาจเกิดผลกระทบตามมาในด้านการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเช่น โรคเบาหวาน 
โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง และโรคไต เป็นต้น เนื่องจากอาหารดังกล่าวมีสัดส่วนของแป้ง น้ าตาล          
ไขมัน และโซเดียมสูง จากการศึกษาวิจัยหลายชิ้นแสดงถึงผลที่สอดคล้องกันว่า เด็กและเยาวชนมีการ
บริโภคขนมขบเค้ียวประเภทขนมกรุบกรอบ น้ าอัดลม เครื่องดื่มผสมน้ าตาลในสัดส่วนที่สูง ดังผล
การศึกษาของวีระชัยและคณะ (2558)  พบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นส่วนใหญ่ร้อยละ 62.2 
บริโภคขนมขบเค้ียว น้ าอัดลม และเครื่องดื่มผสมน้ าตาล ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ  ณรงฤทธิ์ 
(2550) ที่พบว่า นักเรียนร้อยละ 45.8 รับประทานขนมขบเค้ียวทุกวัน และผลการส ารวจของกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่พบว่า เด็กทุกกลุ่มอายุมีภาวะน้ าหนักเกินและอ้วนสูงกว่าภาวะผอม ท าให้
พบปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเพ่ิมข้ึน ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ ปัจจัยดังกล่าวเป็นการบั่นทอนคุณภาพของ
ทรัพยากรมนุษย์ ดังนั้นการพัฒนาและดูแลพฤติกรรมการบริโภคในเด็กนอกจากจะเป็นการส่งเสริมให้
เด็กและเยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนแล้วยังเป็นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความพร้อมทั้งด้าน
ร่างกายจิตใจและความสามารถ ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าในอนาคตอีกด้วย 
(ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2557)  

 ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข โดยกองพัฒนาศักยภาพ
ผู้บริโภค มีแผนการด าเนินงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร (ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับ
บทบาทหน้าที่และภารกิจของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
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ตอนต้นเพื่อลดการบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสม โดยมุ่งหารูปแบบ (model) ที่เหมาะสมในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียน โดยมุ่งเน้นพฤติกรรมการอ่านฉลากอาหาร 
ฉลากหวาน มัน เค็ม (ฉลาก GDA) การใช้ประโยชน์จากข้อมูลบนฉลาก การหลีกเลี่ยง/ลด การบริโภค
อาหารที่ไม่ปลอดภัย และการมีพฤติกรรมการปกป้องสิทธิ์ จึงได้จัดให้มีแผนการด าเนินงานวิจัยเรื่อง
รูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมี
จุดประสงค์ที่จะท าการสร้าง ทดลองใช้ ประเมินผลและปรับปรุงรูปแบบฯ เพ่ือหารูปแบบที่มี
ประสิทธิผลในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  สามารถ
น าไปขยายผลในการใช้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารในโรงเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
อ่ืนๆ ต่อไป 
 

ในการด าเนินการสร้างรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารดังกล่าว เพื่อให้ได้
รูปแบบที่สอดคล้องกับปัจจัยเชิงสาเหตุของการเกิดพฤติกรรม คณะผู้วิจัยจึงได้ท าการทบทวน
วรรณกรรม และท าการส ารวจพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนและปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการบริโภคอาหาร โดยใช้แนวคิดของแบบแผนความเชื่อทางด้านสุขภาพ (Health Belief Model) 
เป็นกรอบแนวคิดในการส ารวจ ซึ่งท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักเรียน 2,400 คน จากนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ใน
ภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ ผลการวิจัยพบว่า ความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารปลอดภัย การรับรู้
โอกาสเสี่ยงจากการรบริโภคอาหารไม่ปลอดภัย การรับรู้ความรุนแรงจากการบริโภคอาหารไม่
ปลอดภัย การรับรู้ประโยชน์จากการบริโภคอาหารปลอดภัย การรับรู้อุปสรรคจากการบริโภคอาหาร
ปลอดภัย การมีสิ่งชักน าสู่การปฏิบัติในการบริโภคอาหารปลอดภัย และความเชื่อมั่นในความสามารถ
ตนเองในการบริโภคอาหารปลอดภัย มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 และพบว่า การรับรู้โอกาสเสี่ยงฯการมีสิ่งชักน าสู่การปฏิบัติฯ และความเชื่อมั่น
ในความสามารถตนเอง ฯ สามารถร่วมกันท านายพฤติกรรมการบริโภคอาหารได้อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 โดยมีอ านาจการท านายร้อยละ 34.2 (วีระชัย และคณะ, 2558) ผู้วิจัยได้น าผลจาก
การทบทวนวรรณกรรมและผลการส ารวจดังกล่าวมาใช้เป็นแนวทางการสร้างรูปแบบการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียน และไดน้ ารูปแบบไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น ที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีผ่านการคัดเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่างในการทดลองใช้
รูปแบบฯ จากภูมิภาคต่างๆ ในประเทศไทยได้แก่ ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออก ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งผลจากการทดลองใช้รูปแบบฯ พบว่า การด าเนินงานตามองค์ประกอบของ
รูปแบบสามารถปรับเปลี่ยนปัจจัยเชิงสาเหตุและพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนฯ ได้อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 (วีระชัย และคณะ, 2558)  ในปีงบประมาณ 2559 ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาจึงมีความประสงค์ในการติดตามผลและขยายผลการด าเนินงานการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  เพ่ือจะได้น าผลมา
ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบให้มีประสิทธิผล มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ สอดคล้องกับบริบทของ
โรงเรียน และพฤติกรรมมีความยั่งยืนคงทน เพ่ือจะเป็นทางเลือกของโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ัวประเทศ
ในการน ารูปแบบไปใช้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น เพื่อให้นักเรียนมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เหมาะสมต่อไป  
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

1. เพ่ือติดตามความคงทนของพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัยของนักเรียนที่เคยเรียนรู้
ตามแผนการจัดการเรียนรู้ ตามรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร 

2. เพ่ือศึกษาผลการทดลองใช้รูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัย
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

3. เพ่ือพัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัยที่เหมาะสมกับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

 

ขอบเขตของการวิจัย 
  

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตในการวิจัย ดังต่อไปนี้ 
 

1. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 

การพัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัยของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้นใน 5 ประเด็น คือ 1) การอ่านฉลากผลิตภัณฑ์อาหาร 2) การอ่านฉลากหวาน มัน 
เค็ม (ฉลาก GDA) และสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ 3) การใช้ประโยชน์จากข้อมูลบนฉลาก
หวาน มัน เค็ม (ฉลาก GDA) และสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ ในการลดการบริโภคอาหาร
หวาน มัน เค็ม 4) ลดการบริโภคอาหารที่ไม่ปลอดภัยต่อสุขภาพ (เน้นเฉพาะขนมขบเคี้ยวประเภท
ขนมกรุบกรอบ น้ าอัดลม เครื่องดื่มผสมน้ าตาล อาหารใส่สี และอาหารที่ใช้น้ ามันทอดซ้ า) และ  5) 
การปกป้องสิทธิ์ผู้บริโภค 

การออกแบบกิจกรรมที่ใช้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด าเนินการตามแนวคิดทฤษฎี
ทางพฤติกรรมศาสตร์ โดยประยุกต์ใช้แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ (Health Belief Model) เพ่ือ
สร้างเสริมปัจจัยในด้าน 1) ความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารปลอดภัย 2) การรับรู้โอกาสเสี่ยงของการ
เกิดโรคจากการบริโภคอาหารไม่ปลอดภัย 3) การรับรู้ความรุนแรงจากการบริโภคอาหารไม่ปลอดภัย 
4) การรับรู้ประโยชน์จากการบริโภคอาหารปลอดภัย 5) การรับรู้อุปสรรคจากการบริโภคอาหาร
ปลอดภัย 6) การมีสิ่งชักน าสู่การปฏิบัติในการบริโภคอาหารปลอดภัย 7) ความเชื่อมั่นใน
ความสามารถตนเองในการบริโภคอาหารปลอดภัย และ 8) พฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัย 

 

2. ขอบเขตด้านการด าเนินการ 

การด าเนินการวิจัย ใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) และเชิง
คุณภาพ (Qualitative research) มีการด าเนินการ ดังนี้ 
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 2.1 การวิจัยเพื่อติดตามผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัย
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นการติดตามความคงทนของพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ของนักเรียนที่เคยเข้าร่วมในกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การบริโภคอาหาร ในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
ปีงบประมาณ 2558 โดยผู้วิจัยมีการติดตามประเมินปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหาร 
และพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัยของนักเรียน จ านวน 3 ครั้ง และจัดกิจกรรมกระตุ้นเตือน
พฤติกรรม (booster intervention) ในโรงเรียนกลุ่มทดลอง โรงเรียนละ 1 ครั้ง เพื่อเปรียบเทียบ
ความคงทนของพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนตามช่วงระยะเวลาต่าง ๆ กล่าวคือ ก่อนเริ่ม
โครงการในปีงบประมาณ 2559 ระหว่างการด าเนินโครงการ และเม่ือสิ้นสุดโครงการ  

 2.2 การทดลองการขยายผลการใช้รูปแบบการเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ปลอดภัยของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ผู้วิจัยด าเนินการทดลองขยายผลใช้รูปแบบการเปลี่ยน
พฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัยของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โดยผู้วิจัยท าการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามแผนที่ก าหนดไว้จ านวน 6 แผน และ 3 แผน ตามล าดับ  
มีการติดตามประเมินปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหาร และพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ปลอดภัยของนักเรียน จ านวน 2 ครั้ง เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัยของ
นักเรียน ก่อนเริ่มโครงการในปีงบประมาณ 2559 และเม่ือสิ้นสุดโครงการ  
 

 3. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการทดลองใช้เพ่ือพัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีรายละเอียด ดังนี้  

 
3.1 การวิจัยเพื่อติดตามผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัย

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 ในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในปีการศึกษา 2559 

กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนกลุ่มทดลองที่ผ่านการทดลองในงานวิจัยเรื่อง 
รูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ปีงบประมาณ 2558 จ านวนไม่น้อยกว่า 140 
คน จากโรงเรียนต้นแบบ 4 โรงเรียน โดยการสุ่มโรงเรียนอย่างง่าย (simple random) 2 โรงเรียน 
จาก 4 โรงเรียน เป็นกลุ่มทดลอง เพ่ือด าเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือกระตุ้นพฤติกรรม  (Booster 
Intervention) 1 ครั้ง/โรงเรียน ส่วนอีก 2 โรงเรียนเป็นกลุ่มควบคุมท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามปกติที่โรงเรียนจัดให้  
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3.2 การทดลองการขยายผลการใช้รูปแบบการเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ปลอดภัยของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น  

1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ในโรงเรียนมัธยมศึกษา

ตอนต้น  ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในปี
การศึกษา 2559 

กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ชั้นปีที่ 1 ในโรงเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในปี
การศึกษา 2559 จ านวนไม่น้อยกว่า 280 คน ได้จากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi Stages 
Sampling)   
  

นิยามศัพท์ 

 นักเรียนกลุ่มติดตามผล หมายถึง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ศึกษาอยู่ในภาคต้น ปี
การศึกษา 2559 ที่เคยเข้าร่วมในกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการบริโภคอาหารในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา ปีงบประมาณ 2558 ได้แก่ โรงเรียนอ ามาตย์พานิชนุกุล จังหวัดกระบี่  และโรงเรียนแกลง             
“วิทยถาวร” จังหวัดระยอง 
 นักเรียนกลุ่มขยายผล  หมายถึง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ศึกษาอยู่ในภาคต้น ปี
การศึกษา 2559 ในโรงเรียนที่เป็นเครือข่ายการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
จาก 4 ภูมิภาคที่มีโรงเรียนต้นแบบ คือ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดระยอง จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัด
กระบี่ จังหวัดละ 2 โรงเรียน รวมโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนกลุ่มตัวอย่างในการขยายผลการด าเนินงาน 8 
โรงเรียน  

ผู้ปกครอง หมายถึง บุคคลที่รับนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างไว้ในความปกครองหรืออุปการะ
เลี้ยงดู หรือบุคคลที่นักเรียนร่วมอยู่อาศัย เป็นผู้รับผิดชอบและดูแลเอาใจใส่  อบรมสั่งสอนนักเรียน 
ได้แก่ บิดา  มารดา  ญาติหรือผู้ที่บิดา มารดาไว้วางใจน าบุตรหลานไปฝากไว้    

พฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัย หมายถึง การแสดงออกของนักเรียนทั้งค าพูดกิริยา 
ท่าทางและการกระท าที่ผู้อื่นเห็นได้ในการเลือกซื้อ การบริโภคอาหาร เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยต่อ
สุขภาพ โดยการอ่านฉลากอาหาร การอ่านฉลากหวาน มัน เค็ม (ฉลาก GDA) การใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลบนฉลาก การหลีกเลี่ยง และ/หรือลดพฤติกรรมการบริโภคอาหารไม่ปลอดภัย และการมี
พฤติกรรมปกป้องสิทธิ์ผู้บริโภค 

รูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร หมายถึง ต้นแบบ ตัวแบบ หรือ
แบบจ าลอง ของความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆที่ก าหนดขึ้นที่ล้วนส่งผลต่อความคิด 
ความรู้สึกและพฤติกรรม เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของนักเรียนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค
อาหารให้ปลอดภัยในด้านการอ่านฉลากอาหาร และฉลากหวาน มัน เค็ม การใช้ประโยชน์จากข้อมูล
บนฉลาก การหลีกเลี่ยง และ/หรือลด พฤติกรรมการบริโภคอาหารไม่ปลอดภัย และการมีพฤติกรรม
ปกป้องสิทธิ์ผู้บริโภคมากข้ึน 
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ความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารปลอดภัย หมายถึง ความสามารถในการระลึก จดจ า 
ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการอ่านฉลากอาหาร การอ่านฉลากหวาน มัน เค็ม  การใช้ประโยชน์จากข้อมูล
บนฉลาก การหลีกเลี่ยง และ/หรือ ลด พฤติกรรมการบริโภคอาหารไม่ปลอดภัย และการมีพฤติกรรม
ปกป้องสิทธิ์ผู้บริโภค 

การรับรู้โอกาสเสี่ยงจากการบริโภคอาหารไม่ปลอดภัย หมายถึง การประเมินการรับรู้ หรือ
การคาดคะเน ถึงโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่าง ๆ การเจ็บป่วย หรือผลเสียที่เกิดจากการไมอ่่านฉลาก
อาหาร ไม่อ่านฉลากหวาน มัน เค็ม ไม่ใช้ประโยชน์จากข้อมูลบนฉลาก ไม่หลีกเลี่ยง และ/หรือลด 
พฤติกรรมการบริโภคอาหารไม่ปลอดภัย และการไม่มีพฤติกรรมปกป้องสิทธิ์ผู้บริโภค 

การรับรู้ความรุนแรงจากการการบริโภคอาหารไม่ปลอดภัย หมายถึง การประเมินการรับรู้ 
หรือการคาดคะเนถึงความรุนแรง อันตรายหรือผลกระทบที่ได้รับจากการไม่อ่านฉลากอาหาร ไม่อ่าน
ฉลากหวาน มัน เค็ม  ไม่ใช้ประโยชน์จากข้อมูลบนฉลาก ไม่หลีกเลี่ยง และ/หรือ ลด พฤติกรรมการ
บริโภคอาหารไม่ปลอดภัย และการไม่มีพฤติกรรมปกป้องสิทธิ์ผู้บริโภค 

การรับรู้ประโยชน์จากการบริโภคอาหารปลอดภัย หมายถึง การประเมินการรับรู้ หรือการ
คาดคะเนของบุคคลถึงการปฏิบัติ หรือการกระท าที่ดีมีประโยชน์และเหมาะสมจากการอ่านฉลาก
อาหาร การอ่านฉลากหวาน มัน เค็ม  การใช้ประโยชน์จากข้อมูลบนฉลาก การหลีกเลี่ยง และ/หรือ 
ลด พฤติกรรมการบริโภคอาหารไม่ปลอดภัย และการมีพฤติกรรมปกป้องสิทธิ์ผู้บริโภค 

การรับรู้อุปสรรคจากการบริโภคอาหารปลอดภัย หมายถึง การประเมินการรับรู้ หรือการ
คาดการณ์ของบุคคลต่อสิ่งที่ขัดขวาง หรือสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติพฤติกรรมการอ่านฉลาก
อาหาร การอ่านฉลากหวาน มัน เค็ม  การใช้ประโยชน์จากข้อมูลบนฉลาก การหลีกเลี่ยง และ/หรือ 
ลด พฤติกรรมการบริโภคอาหารไม่ปลอดภัย และการมีพฤติกรรมปกป้องสิทธิ์ผู้บริโภค 

การมีสิ่งชักน าสู่การปฏิบัติในการบริโภคอาหารปลอดภัย หมายถึง การมีปัจจัย หรือสิ่งที่
ออกมากระตุ้นบุคคลให้แสดงพฤติกรรมการอ่านฉลากอาหาร การอ่านฉลากหวาน มัน เค็ม  การใช้
ประโยชน์จากข้อมูลบนฉลาก การหลีกเลี่ยง และ/หรือ ลด พฤติกรรมการบริโภคอาหารไม่ปลอดภัย 
และการมีพฤติกรรมปกป้องสิทธิ์ผู้บริโภค 

ความเชื่อม่ันในความสามารถตนเองในการบริโภคอาหารปลอดภัย หมายถึง การประเมิน
การรับรู้ หรือการคาดคะเนความสามารถในการตัดสินใจของบุคคลว่า สามารถที่จะปฏิบัติตนเพื่อให้มี
พฤติกรรมการอ่านฉลากอาหาร การอ่านฉลากหวาน มัน เค็ม การใช้ประโยชน์จากข้อมูลบนฉลาก 
การหลีกเลี่ยง และ/หรือ ลด พฤติกรรมการบริโภคอาหารไม่ปลอดภัย และการมีพฤติกรรมปกป้อง
สิทธิ์ผู้บริโภค 
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กรอบแนวคิดในการด าเนินการวิจัย 
                  ตัวแปรต้น      ตัวแปรตาม 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการด าเนินการวิจัย                                    

 

 

รูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

 
เนื้อหา ประกอบด้วย การอ่านฉลากผลิตภัณฑ์อาหาร 
การอ่านฉลากหวาน มัน เค็ม (ฉลาก GDA)  การใช้
ประโยชน์จากข้อมูลบนฉลากหวาน มัน เค็ม (ฉลาก 
GDA) ในการลดการบริโภคอาหารหวาน มัน เค็ม ลดการ
บริโภคผลิตภัณฑ์อาหารที่ไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพ และการ
ปกป้องสิทธ์ิผู้บริโภค 
 
รูปแบบกิจกรรม ออกแบบโดยประยุกต์ใช้แนวคิดแบบ
แผนความเชื่อด้านสุขภาพ (Health Belief Model) เพื่อ
สร้างเสริมปัจจัยในด้าน 1) ความรู้เกี่ยวกับการบริโภค
อาหารปลอดภัย 2) การรับรู้โอกาสเส่ียงจากการบริโภค
อาหารท่ีไม่ปลอดภัย 3) การรับรู้ความรุนแรงของ
อันตรายจากการการบริโภคอาหารท่ีไม่ปลอดภัย 4) การ
รับรู้ประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการบริโภคอาหารท่ีปลอดภัย 
5) การลดการรับรู้อุปสรรคจากการบริโภคอาหารท่ี
ปลอดภัย 6) การมีส่ิงชักน าให้เกิดการปฏิบัติในการ
บริโภคอาหารปลอดภัย และ 6) การรับรู้ความสามารถ
ของตนเองในการบริโภคอาหารปลอดภัย 
 
ลักษณะกิจกรรม การบรรยายประกอบส่ือวีดิทัศน์ 
สถานการณ์จริงผสม Info graphic เกมการศึกษา การใช้
ตัวแบบ สถานการณ์จ าลอง การแสดงบทบาทสมมติ  
การสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ การฝึกปฏิบัติจริง  
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การระดมสมอง            
การท างานกลุ่ม การฝึกทักษะ 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
 

 อายุ    เพศ 
 น้ าหนัก    ส่วนสูง              
 คะแนนเฉลี่ยสะสม 

พฤติกรรมการบริโภคอาหาร 

 การอ่านฉลากผลิตภัณฑ์อาหาร  
 การอ่านฉลากหวาน มัน เค็ม (ฉลาก GDA)   
 การใช้ประโยชน์จากข้อมูลบนฉลากหวาน มัน 

เค็ม (ฉลาก GDA) ในการลดการบริโภคอาหาร
หวาน มัน เค็ม  

 ลดการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารที่ไม่เป็นผลดี
ต่อสุขภาพ 

 การปกป้องสิทธ์ิผู้บริโภค 
 

 

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร 

 ความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารปลอดภัย  
 การรับรู้โอกาสเส่ียงจากการมีการบริโภคอาหารท่ีไม่

ปลอดภัย 
 การรับรู้ความรุนแรงจากการบริโภคอาหารท่ีไม่

ปลอดภัย 
 การรับรู้ประโยชน์จากการบริโภคอาหารท่ีปลอดภัย 
 การรับรู้อุปสรรคจากการบริโภคอาหารท่ีปลอดภัย 
 การมีส่ิงชักน าให้เกิดการปฏิบัติในการบริโภคอาหาร

ปลอดภัย 
 การรับรู้ความสามารถของตนเองในการบริโภคอาหาร

ปลอดภัย 
 

ตัวแปรอธิบาย 
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ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 

การพัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัยของนักเรียน           
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นก่อให้เกิดประโยชน์ ดังนี้ 

1. ได้รูปแบบในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัยของนักเรียน            
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีคุณภาพ 

2. เป็นแนวทางให้โรงเรียน บุคลากรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน ารูปแบบการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ไปประยุกต์
ใช้ได้ 
 



บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 งานวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัยของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 คณะผู๎วิจัยได๎ศึกษาค๎นคว๎าเอกสาร ตํารา  
และงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง เพื่อกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยและเป็นพ้ืนฐานขององค์ความรู๎ในการ
วิจัย ซึ่งมีสาระสําคัญดังตํอไปนี้ 
 

ตอนที่ 1 นโยบายและแนวคิดอาหารปลอดภัย 
 ตอนที่ 2 พฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัย 
 ตอนที่ 3 แนวคิดทฤษฏีที่เก่ียวข๎อง 

ตอนที่ 4 งานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง  
 
ตอนที่ 1 นโยบายและแนวคิดอาหารปลอดภัย 
 

1. นโยบายด้านอาหารปลอดภัย 
 

จากสถานการณ์ของสังคมโลกท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยํางรวดเร็ว การกําหนดนโยบายและ
ยุทธศาสตร์จึงมีความสําคัญอยํางยิ่ง โดยเฉพาะปัญหาที่สํงผลกระทบตํอสังคมในระดับสูง ดังนั้น จึงมี
การตราพระราชบัญญัติคณะกรรมการอาหารแหํงชาติ พ .ศ. 2551 เพ่ือให๎มีคณะกรรมการอาหาร
แหํงชาติเป็นองค์กรหลักในการดําเนินการหรือจัดการด๎านอาหารในทุกมิติให๎เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล โดยให๎มีอํานาจหน๎าที่ในการเสนอนโยบายและยุทธศาสตร์ 4 ด๎าน ประกอบด๎วย ด๎าน
คุณภาพอาหารความปลอดภัย ด๎านอาหารความมั่นคง ด๎านอาหาร และด๎านอาหารศึกษา  เสนอตํอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให๎ความเห็นชอบและมอบหมายหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องดําเนินการตาม
อํานาจหน๎าที่อันจะทําให๎การบริหารจัดการด๎านอาหารในภาพรวมของประเทศให๎มีความเป็นเอกภาพ
ตํอไป (คณะกรรมการอาหารแหํงชาติ, 2556) อาทิ เชํน ยุทธศาสตร์ด๎านอาหารมีหลักการ คือ เน๎น
กระบวนการสํงเสริมพัฒนาและวิจัย เพ่ือให๎เกิดความรู๎ความตระหนักในการใช๎ทรัพยากร เพื่อผลิตและ
กระจายอาหารในหํวงโซํอาหาร ตลอดจนพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในการบริโภคอาหาร โดยมีกลยุทธ์ 
คือ สํงเสริมพฤติกรรมการบริโภคท่ีเหมาะสมของบุคคล และชุมชนเปูาหมาย คือ บุคคลมีความรู๎ความ
เข๎าใจในการเป็นผู๎ผลิตอาหารที่มีคุณภาพปลอดภัย และเป็นผู๎เลือกซื้อเลือกบริโภคอาหารที่เหมาะสม
ตามวัยและสภาวะตํางๆ และชุมชนมีภาวะแวดล๎อมที่เก้ือหนุนการบริโภคอาหารที่ดี 
 

กระทรวงสาธารณสุขได๎ดําเนินการให๎สอดคล๎องกับพระราชบัญญัติดังกลําวกําหนดกรอบ
ยุทธศาสตร์ด๎านความปลอดภัยอาหารและโภชนาการเพ่ือความมั่นคงทางอาหารด๎านสาธารณสุข 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2559 ขึ้น โดยนําประเด็นในสํวนที่เกี่ยวข๎องและเป็นพันธกิจของ
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กระทรวงสาธารณสุขดังกลําวมากําหนดเปูาประสงค์ คือ “ภาวะโรคจากอาหารและโภชนาการลดลง” 
โดยมียุทธศาสตร์สูํการปฏิบัติ 6 ยุทธศาสตร์ (กระทรวงสาธารณสุข , 2554)ประกอบด๎วย  

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสํงเสริมการจัดการความรู๎ด๎านอาหารและโภชนาการ(Food and 

Nutrition Education) และการสื่อสารสาธารณะ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและระบบงานด๎านความปลอดภัยอาหารและโภชนาการของ

ภาครัฐและท๎องถิ่นอยํางเป็นระบบ  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนากฎหมาย และข๎อกําหนด/มาตรฐานด๎านความปลอดภัยอาหาร

และโภชนาการให๎ครอบคลุม ทันสมัยและเป็นสากล 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสํงเสริม สนับสนุนให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมีขีดความสามารถใน

การค๎ุมครองด๎านความปลอดภัยอาหารและโภชนาการแกํประชาชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาห๎องปฏิบัติการด๎านอาหารและโภชนาการตามมาตรฐานสากล

และการประเมินความเสี่ยงด๎านความปลอดภัยอาหาร 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาและเชื่อมโยงระบบข๎อมูลด๎านความปลอดภัยอาหารและข๎อมูลความ

เสี่ยงภัยอาหารทั้งกรณีจงใจและไมํจงใจ (Food Safety and Food Defense) ระหวํางหนํวยงาน
ภายในประเทศและระหวํางประเทศ 

“ผลที่ต้องการเห็นจากการด าเนินงานตามกรอบยุทธศาสตร์นี้คือ อาหารที่จ าหน่ายในประเทศ
ไทยมีความปลอดภัย (Food Safety) มีคุณค่าทางโภชนาการ (Nutritious Food) พอเพียงต่อการ
บริโภค (sufficient consumption) และป้องกันการก่อการร้ายทางอาหาร (Food Defense) เพ่ือให้
ภาระโรคจากอาหารและโภชนาการของคนไทยลดลงและสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคในประเทศ
และต่างประเทศ รวมทั้งนักท่องเที่ยว” 

 
กระทรวงสาธารณสุขจึงมุํงม่ันที่จะดําเนินโครงการอาหารปลอดภัยอยํางจริงจังและตํอเนื่อง

เพ่ือให๎คนไทยทั้งประเทศได๎บริโภคอาหารปราศจากสารปนเปื้อนที่อาจเป็นอันตรายตํอสุขภาพ ทั้งนี้
เพ่ือสุขภาพที่ดีของคนไทยทุกคนผู๎บริโภคจึงเป็นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนให๎เกิดการผลิตอาหารที่มี
ความปลอดภัยและมีคุณคําทางโภชนาการ โดยใช๎ระบบการตลาดในการขับเคลื่อนการผลิต ทั้งนี้ 
ผู๎บริโภคต๎องมีความรู๎ ความตระหนัก และไมํละเลยที่จะเลือกซ้ืออาหารที่มีความปลอดภัยและมีคุณคํา
ทางโภชนาการ รวมทั้งการปกปูองสิทธิของตนเองด๎านอาหาร (กระทรวงสาธารณสุข , 2554) ทั้งนี้
นโยบายความปลอดภัยด๎านอาหารได๎ดําเนินการตํอเนื่องมาตั้งแตํปี 2544 และกําหนดให๎ปี 2547  
เป็น“ปีแห่งความปลอดภัยด้านอาหาร (Food Safety)” เพ่ือทําให๎อาหารที่ผลิตและบริโภคมีความ
ปลอดภัยได๎มาตรฐานทัดเทียมสากล นําครัวไทยไปสูํการเป็นครัวโลกหนึ่งในยุทธศาสตร์ที่สําคัญในปี
แหํงความปลอดภัยด๎านอาหาร คือ การพัฒนาศักยภาพผู๎บริโภคซึ่งผู๎บริโภคจะเป็นกําลังสําคัญในการ
ผลักดันการดําเนินงานความปลอดภัยด๎านอาหาร ด๎วยการพิทักษ์สิทธิของตนเองรวมทั้งชํวยภาครัฐใน
การเฝูาระวังอยํางมีประสิทธิภาพ กลําวคือ สามารถครอบคลุมและเข๎าถึงทั่วทุกพ้ืนที่ ดังนั้น จึงมี
โครงการรณรงค์เผยแพรํประชาสัมพันธ์ให๎ผู๎บริโภคมีความรู๎ มีพฤติกรรมที่ถูกต๎องในการเลือกซ้ือ
อาหารที่วางจําหนํายในร๎านค๎าและการบริโภคอาหารอยํางปลอดภัย 
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2. แนวคิดอาหารปลอดภัย 
  

อาหารเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่มีความจําเป็นอยํางยิ่งตํอการดํารงชีวิตของมนุษย์ ซึ่งอาหารที่
มีคุณภาพและความปลอดภัยนั้นจะสํงผลตํอสุขภาวะที่ดีของมนุษย์ด๎วย  ตามนิยามขององค์การ
มาตรฐานอาหารระหวํางประเทศ (Codex, 2003) กลําววํา ความปลอดภัยของอาหาร (Food 
Safety) หมายถึง อาหารนั้นจะต๎องปลอดจากสารพิษและไมํกํอให๎เกิดอันตรายแกํผู๎บริโภค อันตราย
เหลํานี้กํอให๎เกิดผลกระทบตํอสุขภาพผู๎บริโภคในระดับตํางกัน เชํน ในระยะสั้นอาจทําให๎เกิดอาการ
เจ็บปุวยเล็กน๎อยไมํรุนแรงหายได๎เองโดยไมํต๎องพบแพทย์หรืออาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได๎ เชํน การ
ได๎รับสารพิษ Botulinum ดังกรณีหนํอไม๎ปี๊บที่ทําให๎ผู๎บริโภคได๎รับอันตรายถึงข้ันเสียชีวิต นอกจากนี้
ในระยะยาวอาจทําให๎เกิดปัญหาสารพิษสะสมที่มีผลตํอรํางกาย เชํน การสะสมของสารพิษจากเชื้อรา
แอฟลาทอกซินในรํางกายกระตุ๎นการกํอให๎เกิดมะเร็งในตับหรืออาหารที่ไมํมีคุณคําทางโภชนาการ
กํอให๎เกิดโรคเรื้อรัง เป็นต๎น ดังนั้นถ๎าอาหารที่รับประทานไมํปลอดภัยหรือไมํมีคุณคําทางโภชนาการ
จะมีผลตํอสุขภาพได๎ โดยเฉพาะอยํางยิ่งในกลุํมเด็กและเยาวชน ที่มีความเสี่ยงตํอปัญหาสุขภาพสูง
เนื่องจากรับประทานอาหารที่ไมํมีคุณคําทางโภชนาการ เชํน ขนมกรุบกรอบ เครื่องดื่มผสมน้ําตาล
มากเกินความต๎องการของรํางกาย ทําให๎เกิดผลเสียตํอสุขภาพในปัจจุบัน เชํน ภาวะขาดสารอาหาร 
หรือภาวะโภชนาการเกิน นอกจากนี้ยังสํงผลถึงภาวะสุขภาพในอนาคตด๎วยเชํนกัน  โดยเฉพาะอยําง
ยิ่งโรคเรื้อรัง เชํน โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคไต โรคหัวใจ เป็นต๎น ดังคํากลําวที่วํา          
“คุณกินอะไรเข๎าไป คุณก็เป็นอยํางนั้น” (You are what you eat) ดังนั้น ความปลอดภัยของอาหาร
ที่บริโภคจึงมีความสําคัญเนื่องจากสํงผลตํอภาวะสุขภาพโดยตรง 
 

ในปัจจุบัน พบวํา พฤติกรรมทางสุขภาพของเด็กไทยในวัยเรียนมีแนวโน๎มนําเป็นหํวง 
เนื่องจากเด็กสํวนใหญํมีพฤติกรรมการซื้อและบริโภคอาหารและเครื่องดื่มท่ีเสี่ยงตํอปัญหาสุขภาพ 
การรับชมโฆษณามากมีผลตํอการจดจํายี่ห๎อของผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม โดยเฉพาะในกลุํมเด็ก
ที่มีภาวะน้ําหนักเกินอยูํแล๎ว ซึ่งสะท๎อนให๎เห็นถึงความรุนแรงของกลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดของ
อาหารและเครื่องดื่ม ปัจจัยด๎านสถานที่ตั้งของร๎านสะดวกซ้ือที่งํายตํอการเข๎าถึงของเด็กและการ
พัฒนารสชาติของอาหารและเครื่องดื่มท่ีถูกปากเด็ก ประกอบกับปัจจัยด๎านครอบครัวล๎วนมีอิทธิพล
สําคัญสํงผลตํอพฤติกรรมการซื้ออาหารและเครื่องดื่มของเด็กในวัยเรียน ขณะนี้ประเทศไทยกําลัง
เผชิญปัญหาทุพโภชนาการในเด็กไทย ซึ่งปัจจุบัน พบวํา มีภาวะโภชนาการเกินและเป็นโรคอ๎วนมาก
ขึ้นดังเห็นได๎จากรายงานการสํารวจสุขภาพประชาชนไทย พบวํา เด็กที่มีน้ําหนักมากกวําเกณฑ์มีอัตรา
สูงเพิ่มขึ้น พบวํา จากเด็กจํานวน 4-5 คน จะพบเด็กท่ีมีน้ําหนักมากกวําเกณฑ์ 1 คนและเห็นได๎
ชัดเจนในโรงเรียนที่อยูํในเขตเมือง จากการสํารวจภาวะโภชนาการเด็กอายุ 4–12 ปี ใน
กรุงเทพมหานคร (สมาคมโภชนาการแหํงประเทศไทยและศูนย์วิจัย, 2553) 

 
ดังนั้นการที่เด็กไทยต๎องเผชิญกับภัยคุกคามด๎านอาหาร สํงผลตํออนาคตการเกิดโรคไมํติดตํอ

เรื้อรัง โดยเฉพาะโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งมีแนวโน๎มเพ่ิมข้ึนอยําง
รวดเร็ว สํงผลตํอคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ สาเหตุสําคัญมาจากการมีพฤติกรรม
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สุขภาพไมํเหมาะสมตามหลัก 3อ. 2ส. (อาหาร ออกกําลังกาย อารมณ์ สูบบุหรี่ และสุรา) ใน
ปีงบประมาณ 2557 กระทรวงสาธารณสุขจึงมีเปูาประสงค์ให๎ประชาชนทุกกลุํมวัยมีสุขภาพดีมี
พฤติกรรมสุขภาพท่ีถูกต๎องอยูํในสภาพแวดล๎อมที่เหมาะสมและได๎รับการคุ๎มครองผู๎บริโภคด๎านสุขภาพ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นไมํเพียงแตํทําให๎สังคมไทยเกิดความอํอนแอจากปัญหาสุขภาพของคนในสังคม 
ในทางเศรษฐกิจ ประเทศไทยยังต๎องสูญเสียเงินจํานวนมหาศาลในการรักษาผู๎ปุวยจากโรคที่มี
ความสัมพันธ์มาจากการบริโภคและการใช๎ชีวิตที่ไมํเหมาะสม 

 
จากการศึกษา พบวํา เรื่องอาหารปลอดภัยมีความหมายกว๎าง ขึ้นอยูํกับสภาพและบริบทที่

ต๎องการศึกษา ซึ่งในการศึกษาเรื่องอาหารปลอดภัยในครั้งนี้ ผู๎วิจัยหมายถึง การเลือกซ้ือ การบริโภค
อาหาร เพ่ือให๎เกิดความปลอดภัยตํอสุขภาพ ประกอบด๎วย 1) การอํานฉลากผลิตภัณฑ์อาหาร                
2) การอํานฉลากหวาน มัน เค็ม (ฉลาก GDA) 3) การใช๎ประโยชน์จากข๎อมูลบนฉลากหวาน มัน เค็ม 
(ฉลาก GDA) ในการลดการบริโภคอาหารหวาน มัน เค็ม 4) ลดการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารที่ไมํ
ปลอดภัยตํอสุขภาพ (เน๎นเฉพาะขนมขบเคี้ยวประเภทกรุบกรอบ น้ําอัดลม เครื่องดื่มผสมน้ําตาล 
อาหารใสํสี และอาหารทอดซํ้า) และ 5) การปกปูองสิทธิ์ผู๎บริโภค 

 
ตอนที่ 2 พฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัย 
 

1. แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร 
 

พฤติกรรมการบริโภคเปลี่ยนไปตามกระแสใหมํของโลก พฤติกรรมการบริโภคอาหารของ
บุคคลมีปัจจัยที่เก่ียวข๎องหลายปัจจัย เชํน ปัจจัยด๎านเศรษฐกิจ ปัจจัยด๎านสังคม วัฒนธรรม และปัจจัย
ด๎านตัวผู๎บริโภคเอง เป็นต๎น โดยปัจจัยด๎านเศรษฐกิจนั้นรวมไปถึงรายได๎ของบุคคลหรือของครอบครัว
ด๎วย กลําวได๎วํา ผู๎ที่มีฐานะทางการเงินดียํอมสามารถซ้ือหาอาหารที่มีคุณภาพดีได๎มากกวําผู๎ที่มีฐานะ
ยากจน อยํางไรก็ตามถึงแม๎วําจะมีเงินหรือมีรายได๎มากแตํไมํรู๎จักเลือกซื้ออาหารกินก็อาจจะทําให๎
เกิดผลเสียตํอสุขภาพได๎ สํวนปัจจัยที่เกี่ยวข๎องกับสังคม วัฒนธรรมนั้น จะรวมไปถึงขนาดของ
ครอบครัวการศึกษาอาชีพ การนับถือศาสนา ตลอดจนความเชื่อ คํานิยมตํางๆ ของสังคม การอบรม
ขัดเกลาทางสังคม โดยเฉพาะอยํางยิ่งการอบรมเรื่องการกินของครอบครัวตั้งแตํวัยเด็กจะมีผลตํอ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของบุคคลด๎วยเชํนกัน พฤติกรรมการบริโภค มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
ผู๎บริโภค ทั้งนี้ จึงมีนักวิชาการหลายทํานที่ได๎ให๎ความหมายของพฤติกรรมผู๎บริโภค และพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารดังนี้ 
  
 เพ็ญศรี โชติพันธ์  (2551) กลําววํา ผู๎บริโภค (Consumers) หมายถึง บุคคลหนึ่ง หรือหลายคน 
ที่แสดงออกซ่ึงสิทธิที่จะต๎องการ และบริโภคผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายในตลาด โดยองค์ประกอบของ 
ผู๎บริโภคท่ีเป็นกลุํมเปูาหมาย มีลักษณะ 4 ประการ คือ 1) ผู๎บริโภคต๎องเป็นผู๎ที่มีความต๎องการ 
(Need) 2) ผู๎บริโภคต๎องมีอํานาจการซื้อ (Purchasing  Power) 3) ผู๎บริโภคต๎องเป็นผู๎ที่มีพฤติกรรม
การซื้อ (Purchasing behavior) และ 4) ผู๎บริโภคต๎องเป็นผู๎ที่มีพฤติกรรมการบริโภค 
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(Consumption behavior ) โดยพฤติกรรมผู๎บริโภค (Consumer behavior) เป็นกิจกรรมที่บุคคล 
ตระหนักถึงความต๎องการ ต๎องเอาใจใสํในการหาข๎อมูลเพื่อทําการเลือก การซื้อและการใช๎ผลิตภัณฑ์ที่
สนองความพอใจและความต๎องการ กิจกรรมเหลํานี้จะเก่ียวข๎องกับกระบวนการภายในจิตใจและ
อารมณ์  ทั้งนี้ เพ็ญศิริ โชติพันธ์ (2551)  ยังกลําวถึง พฤติกรรมผู๎บริโภค (Consumer Behavior) วํา
เป็นกิจกรรมที่บุคคลตระหนักถึงความต๎องการ ต๎องเอาใจใสํในการหาข๎อมูลเพื่อทําการเลือก  การซื้อ
และการใช๎ผลิตภัณฑ์ที่สนองความพอใจ และความต๎องการ กิจกรรมเหลํานี้เกี่ยวข๎องกับกระบวนการ
ภายในจิตใจและอารมณ์ ซึ่งพฤติกรรมผู๎โภคมีลักษณะสําคัญ 7 ประการ (ปริญ ลักษิตานนท์, 2544) 
คือ 1) พฤติกรรมผู๎บริโภคเกิดมาจากแรงจูงใจ  2) พฤติกรรมผู๎บริโภคเก่ียวข๎องกับกิจกรรมหลายอยําง            
3) พฤติกรรมผู๎บริโภคเป็นกระบวนการ 4) พฤติกรรมผู๎บริโภคจะมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลา
และเหตุผลหลายประการ เชํน รสนิยม หรือรายได๎ 5) พฤติกรรมผู๎บริโภคเก่ียวข๎องกับบทบาทหลาย
บทบาท เชํน ผู๎มีอิทธิพล ผู๎ซื้อ และผู๎ใช๎  6) พฤติกรรมผู๎บริโภคได๎รับอิทธิพลจากปัจจัยภายนอกและ 
7) พฤติกรรมผู๎บริโภคแตํละคนจะแตกตํางกัน  
 
 ดังนั้น ผู๎บริโภคจึงเป็นบุคคลที่ตระหนักถึงความต๎องการ การเอาใจใสํในการหาข๎อมูลเพื่อทํา
การเลือก การซื้อและการใช๎ผลิตภัณฑ์ที่สนองความพอใจ และความต๎องการ ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่มอง
ในภาพกว๎าง  แตํถ๎ากลําวถึงพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ก็จะมีความเฉพาะเจาะจงมากยิ่งข้ึน โดยมี
นักวิชาการได๎ให๎ความหมายของพฤติกรรมการบริโภคอาหารไว๎ ดังนี้ 
 

กัลยา ศรีมหันต์ (2541) กลําววํา การบริโภคอาหาร หมายถึง การปฏิบัติหรือการแสดงออก
เกี่ยวกับการกินที่บุคคลกระทําเป็นประจํา เป็นการแสดงทั้งทางด๎านการกระทําและความคิดความรู๎สึก
ตํางๆ ตํอการบริโภคอาหาร ถ๎าบุคคลได๎ปฏิบัติถูกต๎องตามหลักโภชนาการแล๎ว ก็จะสํงผลให๎บุคคลมี
ภาวะโภชนาการที่ดี ในทางตรงข๎ามถ๎าปฏิบัติไมํถูกต๎องจะสํงผลให๎เกิดปัญหาทางโภชนาการตามมา  
 
 ชญานิษฐ์ ธรรมธิษฐาน (2543) ได๎กลําวถึง พฤติกรรมการบริโภคอาหารวํา ผู๎บริโภคสามารถ
เลือกและรับประทานอาหาร โดยแสดงออกในด๎านการปฏิบัติหลายขั้นตอนตั้งแตํการเลือกอาหารเพื่อ
การรับประทาน เป็นกระบวนการนําไปสูํอาหารอรํอย สะอาด มีประโยชน์ตํอรํางกาย และปลอดจาก
สารเคมี 
  

พุทธชาด นิรุติธรรมธารา (2546) กลําวถึง พฤติกรรมการบริโภคอาหารไว๎วํา พฤติกรรม       
การบริโภคอาหารเป็นการแสดงออกของบุคคลที่สามารถสังเกตได๎ และสังเกตไมํได๎เกี่ยวกับการ
รับประทานอาหาร โดยมีความสัมพันธ์กับสิ่งอ่ืนๆ ได๎แกํ ความเชื่อในการบริโภคอาหาร ข๎อห๎ามในเรื่อง
อาหารความนิยมในเรื่องอาหาร และนิสัยการบริโภคอาหาร ล๎วนมีผลตํอพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ทั้งสิ้น 
 

นิตยา เพ็ญศิรินภา (2548) กลําววํา พฤติกรรมการบริโภค (Food Behavior) เป็นความ
เชื่อถือ ข๎อห๎าม ข๎อบังคับท่ีถือปฏิบัติในสังคมจนกลายเป็นบริโภคนิสัย ในแงํมนุษยวิทยาอาจถือได๎วํา
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เป็นวัฒนธรรม กลําวคือ พฤติกรรมการบริโภคอาหาร หมายถึง สิ่งที่บุคคลกระทําหรือปฏิบัติในการ
เลือกสรรหาอาหารมาบริโภค และการนําอาหารไปใช๎ให๎เกิดประโยชน์ตํอรํางกาย รวมถึงการเลือกชนิด
อาหาร การเตรียมการปรุง ตลอดจนการบริโภคอาหารหรือพฤติกรรมการบริโภค หมายถึง การ
แสดงออกของบุคคลที่สังเกตได๎หรือไมํได๎ก็ตามทั้งการพูดความรู๎สึกนึกคิดการตัดสินใจเลือก กิริยาการ
แสดงออกและการกระทําในการบริโภคอาหาร จากความหมายของพฤติกรรมการบริโภคสามารถแบํง
ออกเป็น 2 ประเภท คือ พฤติกรรมภายใน และพฤติกรรมภายนอก 

 
1. พฤติกรรมภายใน (Covert Behavior) หมายถึง พฤติกรรมการบริโภคท่ีไมํสามารถสังเกต

ได๎ เชํน ความรู๎ความเข๎าใจ ความรู๎สึก ความเชื่อ คํานิยม ความตั้งใจ ซึ่งเป็นพฤติกรรมภายในตัวบุคคล
ที่สังเกตโดยตรงไมํได๎ หากต๎องการทราบวําบุคคลมีการแสดงออกอยํางไร จําเป็นต๎องมีเครื่องมือมา
ชํวย เชํน แบบทดสอบความรู๎ แบบวัดความรู๎สึก เป็นต๎น ซึ่งวิธีวัดอาจให๎บุคคลตอบเองหรือสัมภาษณ์ 

2. พฤติกรรมภายนอก (Invert Behavior) หมายถึง พฤติกรรมการบริโภคท่ีบุคคลแสดงออก
โดยผู๎อ่ืนสามารถสังเกตได๎ เชํน ประเภทอาหารที่รับประทาน ปริมาณอาหารในแตํละมื้อ บริโภค
อาหารวันละกี่ม้ือ เป็นต๎น การวัดพฤติกรรมในลักษณะนี้สามารถใช๎วิธีการสังเกตได๎โดยตรง  

การแสดงออกของพฤติกรรมภายนอกมักจะมีความสัมพันธ์สอดคล๎องกับพฤติกรรมภายใน
และการแสดงออกของพฤติกรรมภายนอก จึงมักถูกกําหนดโดยพฤติกรรมภายใน พฤติกรรมภายนอก
บางอยํางมีการกระทําซ้ําๆ จนเกิดเป็นความเคยชินในบางครั้ง พฤติกรรมภายในและภายนอกอาจไมํ
สอดคล๎องกัน ดังนั้น พฤติกรรมการแสดงออกของบุคคล จึงไมํได๎เป็นเหตุเป็นผลและเป็นความจริง
ตามความคิดของคนเสมอไป 

 
 สุวัฒนา ลิ้มยุํนทรง ( 2550) กลําววํา พฤติกรรมการบริโภคอาหาร หมายถึง การแสดงออกท้ัง
ด๎านการกระทํา ความคิด ความรู๎สึก โดยเริ่มตั้งแตํการเลือกซ้ืออาหาร การปรุงอาหาร การรับประทาน
อาหาร ซึ่งเป็นกระบวนการที่นําไปสูํการได๎อาหารอรํอย สะอาด และมีประโยชน์ตํอรํางกาย  
 
 ประไพ ศรีศิริจักรวาล และ อุมาพร สุทัศน์วรวุฒิ (2555) กลําววํา การบริโภคอาหารเพื่อให๎
ประชาชนมีสุขภาพที่ดีเป็นนโยบายของภาครัฐในประเทศตํางๆ ทั่วโลกไมํใชํเฉพาะเพ่ือให๎ได๎
สารอาหารครบถ๎วน เพ่ือปูองกันภาวะขาดสารอาหารเพียงอยํางเดียว แตํเพื่อรณรงค์ให๎มีการบริโภค
อาหารที่มีคุณคําทางโภชนาการ เพื่อสุขภาพที่ดีข้ึนและหลีกเลี่ยงการบริโภคอาหารที่เพิ่มความเสี่ยงตํอ
ภาวะโรคไมํติดตํอเรื้อรัง (chronic non-communicable diseases) ด๎วย 

 
พัชรา ภัณฑ์ไชยสังข์ และคณะ (2557) กลําววํา พฤติกรรมการบริโภคอาหาร หมายถึง การ

แสดงออก การกระทําหรือกิจกรรมที่นักเรียนปฏิบัติเกี่ยวกับการบริโภคอาหารที่เสี่ยงตํอภาวะน้ําหนัก
เกินเกณฑ์ ซึ่งประเมินได๎จากปัจจัยนํา (Predisposing factors) ได๎แกํ ความรู๎เกี่ยวกับการบริโภค
อาหาร ทัศนคติเก่ียวกับการบริโภคอาหาร ปัจจัยเอื้อ (Enabling factors) ได๎แกํ ลักษณะทั่วไปในการ
รับประทานอาหารของครอบครัว และปัจจัยเสริม (Reinforcing factors) การได๎รับรางวัลและข๎อมูล



15 

 

ปูอนกลับ (feedback) จากบุคคล ซึ่งมีผลตํอพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ได๎แกํ การได๎รับอิทธิพลจาก
สื่อโฆษณาและการรับรู๎จากสื่อบุคคล 

องค์การอนามัยโลก (WHO) ได๎ให๎คําจํากัดความของพฤติกรรมการบริโภคอาหารไว๎วํา
หมายถึง การปฏิบัติที่เคยชินจนเป็นนิสัยในการรับประทานอาหาร ซึ่งครอบคลุมถึงประเภทอาหาร
ชนิดของอาหารที่รับประทาน วิธีการรับประทาน ความถี่ในการรับประทานอาหารและอุปกรณ์ท่ีต๎อง
ใช๎รวมทั้งสุขนิสัยในการรับประทานอาหารด๎วย 
 

ดังนั้น จะเห็นได๎วําพฤติกรรมการบริโภคใดๆ ล๎วนถูกกําหนดโดยความเอ้ืออํานวยของ
ทรัพยากรอาหารในพื้นที่ (Behavior Setting) นั้นๆ  พฤติกรรมการบริโภคของแตํละกลุํมวัยตํางก็มี
ความแตกตํางกัน ขึ้นอยูํกับความเชื่อ ทัศนคติ คํานิยม และประสบการณ์สะสมเป็นเกณฑ์กํากับ
วัฒนธรรมการบริโภคของแตํละสังคมหนึ่งที่มีสิ่งแวดล๎อมตํางกัน นอกจากนี้พฤติกรรมการบริโภคของ
บุคคลยังขึ้นอยูํกับอุปนิสัยความชอบและการตอบสนองของรํางกาย พฤติกรรมที่เกี่ยวข๎องกับการ
รับประทานอาหาร ไมํวําจะเป็นพฤติกรรมภายนอกท่ีแสดงออกให๎เห็น เชํน นิสัยการบริโภค การเลือก
บริโภคอาหาร การปรุงหรือการประกอบอาหาร ความชอบ ความถ่ีบํอยในการบริโภคอาหารชนิดตํางๆ
หรือพฤติกรรมภายในเชํน ความคิด ความรู๎สึก ความเชื่อ ตลอดจนทัศนคติท่ีมีตํออาหารชนิดตํางๆ
พฤติกรรมการบริโภคของแตํละบุคคลจะมีสํวนให๎บุคคลมีสุขภาพแตกตํางกัน พฤติกรรมการบริโภคท่ีดี
ก็จะสํงเสริมให๎บุคคลมีสุขภาพท่ีดีได๎ ดังนั้น พฤติกรรมการบริโภคอาหารจึงเป็นปัจจัยที่จะมีผลตํอ
ภาวะโภชนาการของบุคคล ครอบครัวและชุมชน 

 
จากการศึกษา ความหมายของพฤติกรรมการบริโภคอาหารข๎างต๎นสรุปได๎วํา พฤติกรรมการ

บริโภคอาหาร หมายถึง การแสดงออกของบุคคลทั้งคําพูด กิริยา ทําทางและการกระทําที่ผู๎อื่นเห็นได๎
ในการเลือกซ้ือ การบริโภคอาหาร เพ่ือให๎เกิดความปลอดภัยตํอสุขภาพ 

 
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข โดยกองพัฒนาศักยภาพ

ผู๎บริโภค มีแผนการดําเนินงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหาร (ในประเด็นที่
เกี่ยวข๎องกับบทบาทหน๎าที่และภารกิจของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา) ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต๎น เพ่ือลดการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารที่ไมํเหมาะสม โดยประเด็นอาหารปลอดภัย
นั้น มุํงเน๎นพฤติกรรมการอํานฉลากอาหาร ฉลากหวาน มัน เค็ม การใช๎ประโยชน์จากข๎อมูลบนฉลาก 
การหลีกเลี่ยง/ลดการบริโภคอาหารที่ไมํปลอดภัย และการมีพฤติกรรมการปกปูองสิทธิ์ โดย
กระบวนการดังกลําว มุํงปลูกฝังพฤติกรรมสุขภาพด๎านการบริโภคให๎ถูกต๎องและยั่งยืน ด๎วยการ
สํงเสริมการพัฒนาความรอบรู๎ด๎านสุขภาพ ควบคูํกับการสร๎างเสริมพฤติกรรมสุขภาพตํางๆ อยําง
ตํอเนื่อง 

 
ดังนั้นพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัย หมายถึง การแสดงออกของบุคคล ทั้งคําพูด

กิริยา ทําทาง และการกระทําท่ีผู๎อื่นเห็นได๎ในการเลือกซ้ือ การบริโภคอาหาร เพ่ือให๎เกิดความ
ปลอดภัยตํอสุขภาพ โดยการอํานฉลากอาหาร การอํานฉลาก หวาน มัน เค็ม  การใช๎ประโยชน์จาก
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ข๎อมูลบนฉลาก การหลีกเลี่ยงและหรือลด พฤติกรรมการบริโภคอาหารไมํปลอดภัย และการมี
พฤติกรรมการปกปูองสิทธิ์ผู๎บริโภค 

 
2. องค์ประกอบการบริโภคอาหารปลอดภัย 

  
ในการดําเนินการวิจัยในครั้งนี้ศึกษาในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น ในโรงเรียน

มัธยมศึกษา เนื่องจากผลการวิจัยหลายๆ ผลงาน พบวํา ปัญหาที่เกิดจากพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ไมํปลอดภัยเกิดขึ้นสูงมาก ดังนั้น ในการศึกษาครั้งนี้ องค์ประกอบของพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ปลอดภัย จึงประกอบด๎วย 3 ประเด็น ดังนี้ 1) ความรู๎เกี่ยวกับฉลากอาหารและฉลากโภชนาการ 2) การ
อํานฉลากอาหาร ฉลากหวาน มัน เค็ม และ 3) การปกปูองสิทธิ์ผู๎บริโภค  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

  
2.1 ความรู้เกี่ยวกับฉลากอาหารและฉลากโภชนาการ 

 
ฉลากอาหารและฉลากโภชนาการ เกิดข้ึนจาก พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522  

เกี่ยวกับการควบคุมอาหาร กลําวถึง อาหารที่จําหนํายตํอผู๎บริโภคจะต๎องมีความปลอดภัยในการ
บริโภค มีคุณภาพมาตรฐานตามที่กฎหมายกําหนด  ไมํหลอกลวงหรือพยายามให๎เข๎าใจผิดในเรื่อง
คุณภาพ ปริมาณ ความค๎ุมคํา สมประโยชน์ ผํานการแสดงฉลากหรือการโฆษณาผํานสื่อตํางๆ  โดย
กระทรวงสาธารณสุขมีประกาศเกี่ยวกับฉลากอาหารหลายฉบับ ซึ่งบางฉบับได๎ยกเลิกแล๎ว ในปัจจุบัน
พบวํา มีประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 367) พ.ศ. 2557 เรื่องการแสดงฉลากของอาหารใน
ภาชนะบรรจุเป็นฉบับลําสุด ในประกาศฉบับนี้ได๎ให๎ความหมาย ของคําตํางๆ ที่สําคัญ เพื่อประโยชน์
ในการเรียนรู๎สําหรับผู๎บริโภค ดังนี้  

“อาหารในภาชนะบรรจุ” หมายถึง อาหารที่มีภาชนะหุ๎มหํอเพ่ือจําหนําย 
“หมดอายุ” หมายความวํา วันที่ซึ่งแสดงการสิ้นสุดของคุณภาพของอาหารภายใต๎

เงื่อนไขการเก็บรักษาท่ีระบุไว๎และหลังจากวันที่ระบุไว๎นั้นอาหารนั้นวางจําหนํายไมํได๎  
“ควรบริโภคก่อน” หมายความวํา วันที่ซึ่งแสดงการสิ้นสุดของชํวงเวลาที่อาหารนั้น

ยังคงคุณภาพดีภายใต๎เงื่อนไขการเก็บรักษาท่ีระบุไว๎ และหลังจากวันที่ระบุไว๎นั้นอาหารนั้นวาง
จําหนํายไมํได๎ 

“แบ่งบรรจุ” หมายความวํา การนําอาหารจากภาชนะบรรจุเดิมมาแบํงบรรจุใน
ภาชนะบรรจุยํอย ซึ่งไมํรวมการทําผสมปรุงแตํงอาหารดังกลําว 

“สารก่อภูมิแพ้” หมายถึง สารที่เข๎าสูํรํางกายแล๎วทําให๎รํางกายมีปฏิกิริยาผิดปรกติ
ทั้งท่ีตามธรรมดาสารนั้นเมื่อเข๎าสูํรํางกายคนทั่วๆ ไปแล๎วจะไมํมีอันตรายใดๆ จะมีอันตรายก็เฉพาะใน
คนบางคนที่แพ๎สารนั้นเทํานั้นและให๎หมายความรวมถึงสารที่กํอภาวะภูมิไวเกิน 

 
จากประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 367) พ.ศ. 2557 เรื่องการแสดงฉลาก

ของอาหารในภาชนะบรรจุ นั้น สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โดยกองพัฒนาศักยภาพ
ผู๎บริโภค (2557) ได๎แนะนําสิ่งจําเป็นที่ต๎องมีในฉลากอาหารที่จําหนํายตํอผู๎บริโภคโดยตรงต๎องแสดง
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ข๎อความเป็นภาษาไทย อาจจะมีภาษาตํางประเทศด๎วยก็ได๎ ซึ่งฉลากอาหารดังกลําวจะต๎องแสดง
รายละเอียดดังตํอไปนี้ เว๎นแตํจะได๎รับการยกเว๎นไมํให๎ระบุ 

1) ชื่ออาหาร 
2) เลขสารบบอาหารในเครื่องหมาย อย. ด๎วยตัวเลขที่มีสีตัดกับสีพ้ืนของกรอบและมี

ขนาดไมํเล็กกวํา 2 มิลลิเมตร สีของกรอบตัดกับสีพ้ืนของฉลาก 
3) ชื่อและท่ีตั้งของผู๎ผลิต หรือผู๎แบํงบรรจุ เพ่ือจําหนํายแล๎วแตํกรณีโดยมีคําวํา            

"ผลิตโดย" หรือ "ผลิต-แบํงบรรจุโดย" กํากับสําหรับอาหารที่ผลิตภายในประเทศอาจแสดงสํานักงาน
ใหญํของผู๎ผลิตหรือของผู๎แบํงบรรจุก็ได๎ ในกรณีที่เป็นอาหารนําเข๎าให๎แสดงชื่อและท่ีตั้งของผู๎นําเข๎า
และประเทศผู๎ผลิตด๎วย 

4) ปริมาณสุทธิของอาหารเป็นระบบเมตริก 
5) สํวนประกอบที่สําคัญเป็นร๎อยละของน้ําหนักโดยประมาณ โดยแสดงจาก

ปริมาณมากไปหาน๎อย 
6) ข๎อความวํา "ใช๎วัตถุกันเสีย" ถ๎ามีการใช๎ 
7) ข๎อความวํา "เจือสีธรรมชาติ" หรือ "เจือสีสังเคราะห์" แล๎วแตํกรณีที่มีการใช๎ 
8) ข๎อความวํา "….. เป็นวัตถุปรุงแตํงรสอาหาร" (ความที่เว๎นไว๎ให๎ระบุชนิดของวัตถุ

ปรุงแตํงที่ใช๎) เชํน กรณีท่ีเป็นโมโนโซเดียมกลูตาเมทให๎แสดงข๎อความวํา "ใช๎โมโนโซเดียมกลูตาเมท
เป็นวัตถุปรุงแตํงรสอาหาร"  

9) ข๎อความวํา "ใช๎ ….. เป็นวัตถุท่ีให๎ความหวานแทนน้ําตาล" (ความที่เว๎นไว๎ให๎ระบุ
ชนิดของวัตถุที่ให๎ความหวานแทนน้ําตาลที่ใช๎)  

10) ข๎อความวํา "แตํงกลิ่นธรรมชาติ", "แตํงกลิ่นเลียนธรรมชาติ", "แตํงกลิ่น
สังเคราะห์","แตํงรสธรรมชาติ" หรือ "แตํงรสเลียนธรรมชาติ" แล๎วแตํกรณีถ๎ามีการใช๎ 

11) แสดงวันเดือนปีที่ผลิต หรือหมดอายุการใช๎หรือควรบริโภคกํอนโดยมีคําวํา 
"ผลิต" หรือ "หมดอายุ" หรือ "ควรบริโภคกํอน" กํากับแล๎วแตํกรณี ดังตํอไปนี้ 

ก. อาหารที่เก็บได๎ไมํเกิน 90 วัน ให๎แสดงวันเดือนปีที่ผลิตหรือหมดอายุหรือ
ควรบริโภคกํอน 

ข. อาหารที่เก็บได๎เกิน 90 วัน ให๎แสดงเดือนปีที่ผลิตหรือวันเดือนปีที่หมดอายุ
หรือวันเดือนปีที่ควรบริโภคกํอน 

ค. อาหารที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศกําหนดให๎แสดงวัน
เดือนปีที่หมดอายุ เชํน นมเปรี้ยว นมพาสเจอร์ไรส์ ขนมปัง 

12) คําแนะนําในการเก็บรักษา (ถ๎ามี)  
13) วิธีปรุงเพื่อรับประทาน (ถ๎ามี)  
14) วิธีการใช๎และข๎อความที่จําเป็นสําหรับอาหารที่มุํงหมายจะใช๎กับทารกหรือเด็ก

อํอนหรือบุคคลกลุํมใดใช๎โดยเฉพาะ 
15) ข๎อความที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยากําหนด 
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ดังนั้น ถ๎าต๎องการจะเป็นคนฉลาดซื้อ ฉลาดใช๎ ไมํถูกหลอกลวงต๎องหัดอํานฉลาก
ผลิตภัณฑ์จนเป็นนิสัยเพราะฉลากเป็นที่บอกข๎อมูลที่จําเป็นตํอการตัดสินใจ ซึ่ง อย . ได๎กําหนดสิ่งที่
ผู๎ผลิตต๎องแสดงในฉลากอาหารดังที่ได๎กลําวมาแล๎วข๎างต๎น แตํสําหรับผู๎บริโภคมีหลักงํายๆ ในการอําน
ข๎อมูลฉลากผลิตภัณฑ์อาหาร ดังนี้ 

1) อํานชื่อผลิตภัณฑ์และประเภทผลิตภัณฑ์เพ่ือให๎แนํใจวําผลิตภัณฑ์นั้นๆใช๎สําหรับ
อะไรและให๎ประโยชน์ใดๆ ตํอรํางกาย 

2) อํานดูวันเดือนปีที่ผลิตหมดอายุหรือควรบริโภคกํอนเพื่อให๎ได๎ผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณภาพดีไมํเกําเก็บไมํหมดอายุ 

3) อํานสํวนประกอบเพื่อเปรียบเทียบคุณคําและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ประเภท
เดียวกันและหลีกเลี่ยงสํวนประกอบที่ไมํต๎องการ 

4) อํานสรรพคุณหรือประโยชน์ดูวําตรงตามที่ต๎องการหรือไมํหากมีการโฆษณาขาย
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติที่นําจะเหลือเชื่อเกินจริงให๎กลับมาอํานตรงสรรพคุณและเชื่อเฉพาะข๎อมูลที่
ระบุบนฉลากผลิตภัณฑ์เทํานั้นข๎อมูลอื่นๆนอกเหนือจากนั้นอาจเป็นการโฆษณาโอ๎อวดเกินจริง  

5) นอกจากนี้ยังมีข๎อมูลอื่นๆอีกท่ีสําคัญเชํนสถานที่ผลิตวําผลิตที่ใดหรือใครเป็นผู๎จัด
จําหนํายเวลาที่เกิดปัญหาทางสุขภาพเราสามารถทราบแหลํงที่ผลิตและแหลํงที่มาได๎ 

6) อํานดูวํามีปริมาณสุทธิเทําใดเพ่ือคุ๎มคํากับเงินที่ต๎องเสียไปในการซื้อผลิตภัณฑ์
นั้นๆ 

7) เครื่องหมายรับรองคุณภาพมาตรฐานเชํนเครื่องหมายอย . มอก. เป็นต๎น 
 

นอกจากนี้ยังมีประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 182 ) พ.ศ.2541 เรื่องฉลาก
โภชนาการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือให๎ข๎อมูลและความรู๎ด๎านคุณคําทางโภชนาการของอาหารแกํประชาชน
อันเป็นการคุ๎มครองผู๎บริโภคทางด๎านอาหารและโภชนาการโดยมีรายละเอียดที่สําคัญ อาทิ เชํน
รูปแบบของกรอบข๎อมูลโภชนาการต๎องมีลักษณะอยํางหนึ่งอยํางใดดังตํอไปนี้ โดยมีการแสดงกรอบ
ข๎อมูลโภชนาการแบบเต็มดังภาพท่ี 1 (ภาพที่ 1) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ สํวนที่ 1 คือ  ปริมาณที่
ผู๎ผลิตแนะนําให๎กินแตํละครั้ง (2 รายการ) สํวนที่ 2 ปริมาณสารอาหารที่ได๎รับจากการกินในปริมาณท่ี
ผู๎ผลิตแนะนํา (13 รายการ) และสํวนที่ 3 อาหารที่คนไทยควรได๎รับในหนึ่งวัน 
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ภาพที่ 1 แสดงกรอบข๎อมูลโภชนาการแบบเต็มรูปแบบมาตรฐาน 
หมายเหตุ ให๎เติมข๎อมูลในชํองวําง “…………” ให๎สมบูรณ์ตามรูปแบบของกรอบ 
 ซึ่งการกําหนดปริมาณอาหารหนึ่งหนํวยบริโภคกับจํานวนหนํวยบริโภคตํอภาชนะบรรจุ ใน
ประกาศฉบับนี้ได๎ให๎ความหมาย ของคําตํางๆ  ที่สําคัญ เพ่ือประโยชน์ในการเรียนรู๎สําหรับผู๎บริโภค 
ดังนี้ 
 “ หนึ่งหน่วยบริโภค” หมายถึง ปริมาณอาหารที่คนไทยปกติท่ัวไปรับประทานได๎หมดใน  1 
ครั้ง ปริมาณอาหารหนึ่งหนํวยบริโภคท่ีระบุในฉลากโภชนาการเป็นปริมาณอาหารที่ผู๎ผลิตแนะนําให๎
ผู๎บริโภครับประทานผลิตภัณฑ์นั้นๆ ในแตํละครั้งหรือเรียกวํา “กินครั้งละ” นั่นเอง ปริมาณอาหาร
หนึ่งหนํวยบริโภคนี้กําหนดได๎จากปริมาณ “หนึ่งหนํวยบริโภคอ๎างอิง” ซึ่งเป็นคําปริมาณอาหารโดย
น้ําหนักหรือปริมาตรของการรับประทานแตํละครั้งที่ประมวลได๎จากการสํารวจพฤติกรรมการบริโภค
และข๎อมูลจากผู๎ผลิตเป็นเกณฑ์ ทั้งนี้ปริมาณอาหารหนึ่งหนํวยบริโภคดังกลําวอาจไมํเทํากับปริมาณ
หนึ่งหนํวยบริโภคอ๎างอิงก็ได๎ แตํจะต๎องเป็นคําที่ใกล๎เคียงตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด  

“จ านวนหน่วยบริโภคต่อภาชนะบรรจุ” หมายถึง จํานวนครั้งของการบริโภคอาหารนั้นที่
มีอยูํในหนึ่งหนํวยภาชนะบรรจุ 
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 ตํอมามีการประกาศกระทรวงสาธารณสุข  (ฉบับที่ 305) พ.ศ. 2550  เรื่องการแสดงฉลาก
ของอาหารสําเร็จรูปที่พร๎อมบริโภคทันทีบางชนิด เพื่อให๎ข๎อมูลด๎านโภชนาการแกํผู๎บริโภคและ
สนับสนุนมาตรการปูองกันปัญหาด๎านโภชนาการอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6(10) 
แหํงพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 รัฐมนตรีวําการกระทรวงสาธารณสุข โดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการอาหารออกประกาศไว๎ ดังตํอไปนี้  

ข๎อ 1 ให๎อาหารสําเร็จรูปที่พร๎อมบริโภคทันทีบางชนิดในภาชนะบรรจุพร๎อมจําหนํายตํอ
ผู๎บริโภค ดังตํอไปนี้ เป็นอาหารที่ต๎องแสดงฉลากโภชนาการ 

(1) มันฝรั่งทอดหรืออบกรอบ 
(2) ข๎าวโพดคั่วทอดหรืออบกรอบ 
(3) ข๎าวเกรียบหรืออาหารขบเคี้ยวชนิดอบพอง (Extruded snack) 
(4) ขนมปังกรอบหรือแครกเกอร์หรือบิสกิต 
(5) เวเฟอร์สอดไส๎ 

ข๎อ 2 การแสดงฉลากของอาหารตามข๎อ 1 ต๎องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวํา
ด๎วยเรื่องฉลากและฉลากเฉพาะสําหรับอาหารนั้นและต๎องปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ด๎วย  

ข๎อ 3 การแสดงฉลากโภชนาการของอาหารตามข๎อ 1 ต๎องปฏิบัติอยํางหนึ่งอยํางใด ดังนี้ 
(1) แสดงกรอบข๎อมูลโภชนาการแบบเต็มตามข๎อ 1.1 ของบัญชีหมายเลข 1 รูปแบบ

และเงื่อนไขการแสดงกรอบข๎อมูลโภชนาการตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวําด๎วยเรื่องฉลาก
โภชนาการหรือ 

(2) แสดงกรอบข๎อมูลโภชนาการแบบยํอตามรูปแบบของข๎อ 1.2 ของบัญชีหมายเลข 
1 รูปแบบและเงื่อนไขของการแสดงฉลากกรอบข๎อมูลโภชนาการของประกาศกระทรวงสาธารณสุขวํา
ด๎วยเรื่องฉลากโภชนาการ สําหรับข๎อมูลโภชนาการให๎แสดงเฉพาะพลังงานทั้งหมด ไขมันทั้งหมด
โปรตีนคาร์โบไฮเดรตทั้งหมด น้ําตาลโซเดียม และแสดงปริมาณโคเลสเตอรอลเพ่ิมเติม หากอาหาร
ดังกลําวมีปริมาณโคเลสเตอรอลตํอปริมาณหนึ่งหนํวยบริโภค ตั้งแตํ 2 มิลลิกรัมข้ึนไป กรณีท่ีฉลาก
ของอาหารตามข๎อ 3(2) แสดงข๎อความการกลําวอ๎างทางโภชนาการมีการใช๎คุณคําในการสํงเสริมการ
ขายหรือระบุกลุํมผู๎บริโภค ในการสํงเสริมการขายต๎องแสดงกรอบข๎อมูลโภชนาการแบบเต็มตามข๎อ  
1.1 ของบัญชีหมายเลข 1 รูปแบบและเงื่อนไขของการแสดงฉลากกรอบข๎อมูลโภชนาการของประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขวําด๎วยเรื่องฉลากโภชนาการ 

ข๎อ 4 การแสดงฉลากของอาหารตามข๎อ 1 ต๎องแสดงข๎อความวํา “บริโภคแต่น้อยและออก
ก าลังกายเพื่อสุขภาพ” ด๎วยตัวอักษรหนาทึบเห็นได๎ชัดเจน สีของตัวอักษรตัดกับสีพ้ืนของกรอบและสี
ของกรอบตัดกับสีพ้ืนฉลาก 

ข๎อ 5 ให๎ผู๎ผลิตหรือนําเข๎าอาหารตามข๎อ 1 อยูํกํอนวันที่ประกาศฉบับนี้ใช๎บังคับปฏิบัติให๎
เป็นไปตามประกาศฉบับนี้ภายในหนึ่งปีนับแตํวันที่ประกาศนี้ใช๎บังคับ และให๎ใช๎ฉลากเดิมท่ีเหลืออยูํ
ตํอไปได๎ แตํไมํเกินหนึ่งปีนับแตํวันที่ประกาศนี้ใช๎บังคับข๎อ 6 ประกาศฉบับนี้ให๎ใช๎บังคับเม่ือพ๎นกําหนด
เก๎าสิบวันนับแตํวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต๎นไป ประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม
พ.ศ.2550 
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2.2 การอ่านฉลากอาหาร “ฉลากหวาน มัน เค็ม” 
 

กระทรวงสาธารณสุขได๎ตระหนักถึงปัญหาสุขภาพของประชาชน จากภาวะโภชนาการ
เกินและโรคไมํติดตํอ โดยเฉพาะโรคอ๎วน โรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูงเป็นปัญหาใน
ระดับประเทศ ประกอบกับกระทรวงสาธารณสุขได๎มีนโยบายลดหวาน มันเค็ม สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาจึงได๎พัฒนาหรือตํอยอดการแสดงฉลากโภชนาการจากรูปแบบปัจจุบัน
โดยให๎แสดงคําพลังงานไขมันน้ําตาลและโซเดียมแบบ GDA (Guideline Daily Amounts) ตํอหนึ่ง
หนํวยบรรจุภัณฑ์บนฉลากด๎านหน๎า เพื่อให๎ผู๎บริโภคมีความเข๎าใจได๎งํายข้ึน และสามารถนําข๎อมูลมา
แปรผลเพื่อตัดสินใจเลือกซื้อให๎เหมาะสม โดยประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเรื่อง          
คําชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง การแสดงฉลากของอาหารสําเร็จรูปที่พร๎อมบริโภคทันที
บางชนิดลงวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2554 ซึ่งมีสาระสําคัญสรุปได๎ดังนี้ 

ข๎อ 1 ให๎อาหารสําเร็จรูปที่พร๎อมบริโภคทันทีบางชนิดตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ 305) พ.ศ.2550 ประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2550 ซึ่งได๎แกํ มันฝรั่งทอด
หรืออบกรอบ ข๎าวโพดคั่วทอดหรืออบกรอบ ข๎าวเกรียบหรืออาหารขบเคี้ยวชนิดอบพอง  (Extruded 
snack) ขนมปังกรอบหรือแครกเกอร์หรือบิสกิตและเวเฟอร์สอดไส๎ เป็นอาหารที่ต๎องแสดงคําพลังงาน
น้ําตาลไขมันและโซเดียมตามแบบ GDA (Guideline Daily Amounts) 

ข๎อ 2 การแสดงคําพลังงานน้ําตาลไขมันและโซเดียมตามข๎อ 1 ให๎เป็นคําตํอหนึ่ง
หนํวยบรรจุภัณฑ์ โดยให๎เป็นไปตามรูปแบบและเงื่อนไขตามบัญชีแนบท๎ายประกาศ อนึ่งเพ่ือความ
ชัดเจนในการปฏิบัติตามข๎อ 2 นี้ จึงขอชี้แจงรายละเอียดและยกตัวอยํางประกอบแล๎วแตํกรณีดังนี้ 

 
กรณีที ่1 อาหารที่มีหนึ่งหนํวยบรรจุภัณฑ์ มีปริมาณเทํากับหนึ่งหนํวยบริโภค หรือน๎อยกวํา

หนึ่งหนํวยบริโภค หรือกินได๎ 1 ครั้งให๎แสดงข๎อความ “คุณคําทางโภชนาการตํอ.....” (ความที่เว๎นไว๎ให๎
แสดงปริมาณที่เข๎าใจได๎งํายของหนึ่งหนํวยบรรจุภัณฑ์นั้น เชํน 1 แทํง 1 ซอง 1 ถุง 1 กลํอง 
ตัวอยํางเชํน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
กรณีที ่2 อาหารที่มีหนึ่งหนํวยบรรจุภัณฑ์ มีปริมาณมากกวําหนึ่งหนํวยบริโภค หรือกินได๎

มากกวํา 1 ครั้งให๎แสดง “คุณคําทางโภชนาการตํอ.....” (ความที่เว๎นไว๎ให๎แสดงปริมาณท่ีเข๎าใจได๎งําย
ของหนึ่งหนํวยบรรจุภัณฑ์ เชํน 1 แทํง 1 ซอง 1 ถุง 1 กลํอง 1 กระป๋อง) และข๎อความ “ควรแบํงกิน…
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ครั้ง” (ความที่เว๎นไว๎ให๎แสดงจํานวนครั้งที่แนะนําให๎กิน ที่คํานวณได๎จากปริมาณหนึ่งหนํวยบรรจุภัณฑ์
หารด๎วยปริมาณหนึ่งหนํวยบริโภค) ไว๎ใต๎ข๎อความ “คุณคําทางโภชนาการตํอ......” ด๎วยตัวอยํางเชํน 

 
 
กรณีที ่3 อาหารที่เป็นไปตามกรณีที่ 1 และกรณีที่ 2 หากถูกจัดรวมไว๎ในบรรจุภัณฑ์ขนาด

ใหญํ นอกจากต๎องแสดงข๎อความไว๎ในบรรจุภัณฑ์ยํอยตามกรณีท่ี 1 และกรณีที่ 2 แล๎วให๎แสดง
ข๎อความเชํนเดียวกัน นั้นไว๎บนบรรจุภัณฑ์ขนาดใหญํให๎ชัดเจนด๎วย ตัวอยํางเชํน กรณีซองยํอยกินได๎ 1 
ครั้งให๎ระบุ 

 
 
หรือกรณีซองยํอยกินได๎มากกวํา 1 ครั้งให๎ระบุ 
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ทั้งนี้ ตัวเลขที่แสดงคําพลังงานน้ําตาลไขมันและโซเดียมในรูปทรงกระบอกหัวท๎ายมน
นั้น ให๎ใช๎ตามหลักเกณฑ์การปัดตัวเลขของการแสดงคําปริมาณสารอาหารบนฉลากโภชนาการ 
เชํนเดียวกับประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที ่182) พ.ศ.2541 เรื่องฉลากโภชนาการ 

 
การแสดงฉลากโภชนาการจากรูปแบบปัจจุบันโดยให๎แสดงคําพลังงาน ไขมัน น้ําตาล

และโซเดียมแบบ GDA (Guideline Daily Amounts) หรือที่เรียกวํา ฉลาก หวาน มัน เค็ม คือ ฉลาก
ที่แสดงคําพลังงาน (กิโลแคลอรี่) น้ําตาล (กรัม) ไขมัน (กรัม) และโซเดียม (มิลลิกรัม) ซึ่งจะชํวยให๎เรา
สามารถเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารให๎เหมาะสมกับความต๎องการได๎ เชํน หากกําลังควบคุมน้ําหนัก
ควรเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีพลังงานน๎อย ๆ เป็นต๎น หรือหลีกเลี่ยงสารอาหารที่ไมํต๎องการ หรือที่ต๎องจํากัด
การบริโภค และสามารถเปรียบเทียบเพื่อเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารชนิดเดียวกัน โดยเลือกยี่ห๎อที่มี
คุณคําทางโภชนาการดีกวําได๎ 

สํานักอาหาร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข (2554) 
ได๎จัดทําคูํมือรณรงค์ให๎ความรู๎เรื่อง ฉลากโภชนาการแบบจีดีเอ ฉบับ อย.น๎อย เพื่อเป็นเครื่องมือที่ชํวย
ผู๎บริโภคในการวางแผนการบริโภคอาหารอยํางสมดุล  โดยได๎อธิบายการใช๎ฉลากดังกลําว ดังภาพที่ 2 
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ภาพที่ 2 แสดง ฉลากโภชนาการแบบจีดีเอ 
ที่มา : สํานักอาหาร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข (2554) 

 
วิธีการอ่านฉลากโภชนาการแบบ จีดีเอ มีดังนี้ 
1. ดูที่จํานวนหนํวยบริโภคตํอถุง  เพื่อดูวําถุงนี้ควรแบํงกินกี่ครั้ง 
2. ดูวําหากรับประทานท้ังหมดถึงนี้จะได๎รับพลังงาน น้ําตาล ไขมัน และโซเดียมในปริมาณ

เทําไร 
3. จํากัดการบริโภคพลังงาน น้ําตาล ไขมัน และโซเดียม ในแตํละวัน ไมํควรเกิน 100% ของ

ปริมาณอาหารที่ควรบริโภคในแตํละวัน 
 

ดังนั้น เมื่อรู๎จักใช๎ข๎อมูลบนฉลากให๎เป็นประโยชน์กํอนการพิจารณาตัดสินใจซื้อ ไมํหลงเชื่อคํา
โฆษณาท่ีกลําวอ๎างสรรพคุณ หากเราปฏิบัติได๎ดังกลําวมาแล๎วตามหลักข๎างต๎นให๎เป็นนิสัยจะทําให๎เรา
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ได๎รับประโยชน์จากอาหารนั้นอยํางค๎ุมคํากับเงินท่ีต๎องเสียไป เทํานี้ทํานก็จะเป็นคนที่ฉลาดซื้อ ฉลาดใช๎
ไมํถูกหลอกลวง ซึ่งประโยชน์ของฉลาก จึงมีประโยชน์ตํอผู๎บริโภคเป็นอยํางยิ่ง 

 
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภค  

  
สําหรับความหมายของคําวํา “สิทธ”ิ มีความเห็นอยูํ 2 ประการ (นลินี ตันจิตติวัฒน์, 

2540) คือ  
ประการที่ 1  “สิทธ”ิหมายถึง  “อํานาจที่กฎหมายให๎แกํบุคคลในอันที่จะมีเจตจํานง”  

เชํน  ในการที่บุคคลใดมีกรรมสิทธิ์เหนือทรัพย์  บุคคลนั้นยํอมมีอํานาจที่จะมีเจตจํานงที่จะครอบครอง ที่
จะใช๎สอย หรือจําหนํายทรัพย์นั้น  โดยเขาจะใช๎อํานาจนั้นหรือไมํก็ได๎  หรือจะใช๎อํานาจดังกลําวเพียงบาง
ประการก็ได๎แล๎วแตํเจตจํานงของผู๎เป็นเจ๎าของสิทธิ  สาระสําคัญของสิทธิที่ได๎กลําวนี้ ก็คือ อํานาจ นั่นเอง 

ประการที่ 2 “สิทธ”ิหมายถึง  “ประโยชน์ที่กฎหมายคุ๎มครองให”๎  สาระสําคัญของสิทธิ
ตามความหมายนี้ก็ คือ  ความมุํงหมายของสิทธิ  กลําวคือ  การที่กฎหมายให๎อํานาจแกํบุคคลที่จะมี
เจตจํานงก็เพ่ือประโยชน์อยํางใดอยํางหนึ่งซึ่งบุคคลต๎องการ  ดังนั้นจึงควรจะถือวํา  สิทธิเป็นประโยชน์ที่
กฎหมายคุ๎มครองมากกวําที่จะเป็นอํานาจ 

 
ดังนั้น  “สิทธ”ิ  หมายความวํา  “ประโยชน์ที่กฎหมายรับรองและค๎ุมครองให๎”  ซ่ึง

หมายความวํา  เป็นประโยชน์ที่กฎหมาย “รับรอง”  วํามีอยูํและเป็นประโยชน์ที่กฎหมาย “คุ๎มครอง”  คือ 
คุ๎มครองมิให๎ถูกละเมิดสิทธิ  รวมทั้งบังคับให๎เป็นตามสิทธิในกรณีที่มีการละเมิดสิทธิด๎วย  ถ๎าจะพิจารณา
ในแงํ “ประโยชน”์ ผู๎บริโภคมีประโยชน์ที่กฎหมายรับรองและค๎ุมครองให๎แล๎ว  ผู๎บริโภคทุกคนก็มี 
“หน๎าที”่ ที่จะปฏิบัติให๎เป็นไปตามประโยชน์นั้น ๆ โดยนัยนี้สิทธิและหน๎าที่จึงเป็นของคูํกัน โดยหน๎าที่
ยํอมจะต๎องผูกพันอยูํกับสิทธิเสมอ  ขณะเดียวกันผู๎ที่ใช๎สิทธิยํอมมีหน๎าที่จะต๎องใช๎สิทธิอยํางสุจริต และ
ไมํให๎เกิดความเสียหาย 

 
ความหมายของค าว่า “ผู้บริโภค” 
 
ธงชัย สันติวงศ์ และฉายศิลป์ เชี่ยวชาญพิพัฒน์ (2524) ได๎ให๎ความหมายของผู๎บริโภควํา 

หมายถึง  ใครก็ตามที่ใช๎จํายเงินเพ่ือซื้อสินค๎าและบริการมาเพ่ืออุปโภคบริโภค ตอบสนองความต๎องการ
ของตน  ทั้งท่ีเป็นความต๎องการทางรํางกายและเพ่ือความพึงพอใจตําง ๆ  

 
ศุภร เสรีรัตน์ (2540) ให๎ความหมายของผู๎บริโภควํา หมายถึง บุคคลหลายคนที่แตํละคน

จะต๎องมีการกระทําท่ีเป็นสํวนหนึ่งของกระบวนการบริโภค  หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่เก่ียวข๎องกับ
กิจกรรม 3 ประการ คือ การกําหนดความต๎องการของบุคคลหรือของกลุํมการแสวงหาและซื้อผลิตภัณฑ์ 
และการใช๎ผลิตภัณฑ์นั้นเพื่อผลประโยชน์ที่ต๎องการจากผลิตภัณฑ์ 

ธีรวัฒน์ จันทรสมบูรณ์  (2544)  ให๎คําจํากัดความของคําวํา ผู๎บริโภคตามมาตรา 3 แหํง
พระราชบัญญัติคุ๎มครองผู๎บริโภค พ.ศ.2522  ซึ่งแก๎ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุ๎มครองผู๎บริโภค  (ฉบับ
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ที่  ๒)  พ.ศ.2541 วําหมายถึง  ผู๎ซื้อหรือผู๎ได๎รับบริการจากผู๎ประกอบธุรกิจหรือผู๎ซึ่งได๎รับการเสนอหรือ
การชักชวนจากผู๎ประกอบธุรกิจเพ่ือให๎ซื้อสินค๎าหรือรับบริการ  และหมายความรวมถึงผู๎ใช๎สินค๎าหรือผู๎
ได๎รับบริการจากผู๎ประกอบธุรกิจโดยชอบแม๎มิได๎เป็นผู๎เสียคําตอบแทนก็ตาม 

 
ผู๎บริโภค  หมายความวํา  ผู๎ซื้อหรือได๎รับบริการจากผู๎ประกอบธุรกิจ  หรือผู๎ซื้อได๎รับการ

เสนอ หรือการชักชวนจากผู๎ประกอบธุรกิจเพ่ือให๎ซื้อสินค๎าหรือรับบริการและหมายความรวมถึงผู๎ใช๎สินค๎า  
หรือผู๎ได๎รับบริการจากผู๎ประกอบธุรกิจโดยชอบ แม๎มิได๎เป็นผู๎เสียคําตอบแทนก็ตาม (พระราชบัญญัติ
คุ๎มครองผู๎บริโภค ฉบับที่ 2, 2541)  

 
กลําวโดยสรุป ผู๎บริโภค  หมายความวํา  ผู๎ซื้อหรือผู๎ได๎รับบริการจากผู๎ประกอบธุรกิจ ใน

การแสวงหาซื้อผลิตภัณฑ์และใช๎ผลิตภัณฑ์นั้นเพื่อผลประโยชน์ที่ต๎องการจากผลิตภัณฑ์เพ่ือตอบสนอง
ความต๎องการของตนเอง 

 
สิทธิของผู้บริโภค 
 
พระราชบัญญัติคุ๎มครองผู๎บริโภค พ.ศ. 2522 ซึ่งแก๎ไขเพ่ิมเติม โดยพระราชบัญญัติ

คุ๎มครองผู๎บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 ได๎บัญญัติสิทธิของผู๎บริโภคท่ีจะได๎รับความค๎ุมครองตามกฎหมาย 
5 ประการ ดังนี้ (สํานักงานคณะกรรมการคุ๎มครองผู๎บริโภค, 2543) 

1.  สิทธิที่จะได๎รับขําวสารรวมทั้งคําพรรณนาคุณภาพท่ีถูกต๎องและเพียงพอเกี่ยวกับ
สินค๎าหรือบริการ ได๎แกํ สิทธิที่จะได๎รับการโฆษณาหรือการแสดงฉลากตามความเป็นจริง และปราศจาก
พิษภัยแกํผู๎บริโภค  รวมตลอดถึงสิทธิที่จะได๎รับทราบข๎อมูลเกี่ยวกับสินค๎าหรือบริการอยํางถูกต๎อง และ
เพียงพอที่จะไมํหลงผิดในการซื้อสินค๎า หรือรับบริการโดยไมํเป็นธรรม 

2.  สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค๎า หรือบริการ ได๎แกํ สิทธิที่จะเลือกซื้อสินค๎า 
หรือรับบริการโดยความสมัครใจของผู๎บริโภค และปราศจากการชักจูงใจอันไมํเป็นธรรม 

3.  สิทธิที่จะได๎รับความปลอดภัยจากการใช๎สินค๎า หรือบริการ  ได๎แกํ  สิทธิที่ จะได๎รับ
สินค๎า หรือบริการที่ปลอดภัย มีสภาพและคุณภาพได๎มาตรฐานเหมาะสมแกํการใช๎ ไมํกํอให๎เกิดอันตราย
ตํอชีวิต  รํางกาย หรือทรัพย์สิน ในกรณีใช๎ตามคําแนะนํา หรือระมัดระวังตามสภาพของสินค๎าหรือบริการ
นั้นแล๎ว 

4.  สิทธิที่จะได๎รับความเป็นธรรมในการทําสัญญา  ได๎แกํ  สิทธิที่จะได๎รับข๎อสัญญาโดย
ไมํถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู๎ประกอบธุรกิจ 

5.  สิทธิที่จะได๎รับการพิจารณา และชดเชยความเสียหาย ได๎แกํ สิทธิที่จะได๎รับ การ
คุ๎มครอง และชดใช๎คําเสียหายเมื่อมีการละเมิดสิทธิของผู๎บริโภคตามข๎อ 1, 2 ,3 และ 4 ดังกลําว 

สิทธิของผู๎บริโภคท้ัง 5 ประการ ตามที่กฎหมายได๎บัญญัติไว๎จะได๎รับผลเต็มที่ตํอเมื่อ
ผู๎บริโภคได๎ปฏิบัติตามคําแนะนํา ดังตํอไปนี้ 
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1. ข้อควรปฏิบัติก่อนเข้าท าการซื้อสินค้าหรือบริการ 
1.1 ผู๎บริโภคควรใช๎ความระมัดระวังตามสมควร  ในการซื้อสินค๎าและรับบริการ เป็น

ต๎นวําตรวจสอบการแสดงฉลาก ปริมาณ และราคา  วํายุติธรรมหรือไมํ อยําเชื่อถือข๎อความโฆษณาโดยไมํ
พิจารณาให๎รอบคอบ และหาข๎อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับคุณภาพ  แหลํงกําเนิดและลักษณะของสินค๎าวําเป็น
ความจริงตามที่ได๎โฆษณาไว๎หรือไมํ  ถ๎ามีข๎อสงสัยหรือไมํแนํใจ  ควรพิจารณาให๎ดีเสียกํอน 

1.2 การเข๎าทําสัญญาผูกพันกันตามกฎหมายโดยการลงลายมือชื่อนั้น ผู๎บริโภคต๎อง
ตรวจสอบความชัดเจนของภาษาที่ใช๎วํารัดกุม และให๎สิทธิแกํผู๎บริโภคครบถ๎วนหรือไมํตามที่ได๎เจรจากันไว๎ 
และสัญญามีเงื่อนไขข๎อใดบ๎างท่ีไมํเป็นธรรมตํอผู๎บริโภค ถ๎าสงสัยในข๎อกฎหมายใด  หรือไมํแนํใจในความ
ชัดเจนของสัญญาก็ควรปรึกษาผู๎ที่มีความรู๎ให๎แนํชัดเสียกํอน 

1.3 ข๎อตกลงตําง ๆ ที่ต๎องการให๎มีผลบังคับ ควรทําเป็นหนังสือ และลงลายมือชื่อผู๎
ประกอบธุรกิจด๎วย 

 
2. ข้อควรปฏิบัติหลังท าสัญญาแล้ว 

2.1 ผู๎บริโภคมีหน๎าที่ในการเก็บรักษาพยานหลักฐานตํางๆ ที่แสดงถึงการละเมิดสิทธิ
ของผู๎บริโภคไว๎  เพ่ือทําการเรียกร๎องตามสิทธิของตน  พยานหลักฐานดังกลําวอาจจะเป็นสินค๎าที่แสดงให๎
เห็นวํามีปริมาณหรือคุณภาพไมํเป็นไปตามมาตรฐานที่ระบุไว๎ในฉลาก  มีความสกปรกหรือเป็นพิษอาจเกิด
อันตรายจากการใช๎สินค๎าหรือบริการนั้นได๎  ควรจดจําสถานที่ซ้ือสินค๎าหรือรับบริการนั้นไว๎เพื่อ
ประกอบการร๎องเรียนด๎วย 

2.2 ในกรณีที่มีการทําสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรกับผู๎ประกอบธุรกิจต๎องเก็บ
เอกสารสัญญาตําง ๆ รวมทั้งเอกสารโฆษณาและใบเสร็จรับเงินไว๎ด๎วย 

2.3 เมื่อมีการละเมิดสิทธิของผู๎บริโภค  ผู๎บริโภคมีหน๎าที่ในการดําเนินการร๎องเรียน
ตามสิทธิของตนตามที่กลําวมาแล๎ว 

 
องค์กรของรัฐตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 

 
พระราชบัญญัติคุ๎มครองผู๎บริโภค พ.ศ. 2522  ถือได๎วําเป็นกฎหมายฉบับแรกของ

ประเทศไทยที่มีการจัดตั้งองค์กรของรัฐขึ้นเพ่ือคุ๎มครองสิทธิของผู๎บริโภคทางอ๎อม  ผู๎บริโภคไมํสามารถใช๎
สิทธิในการฟูองร๎องผู๎ประกอบธุรกิจทางอาญาตํอศาลด๎วยตนเองได๎  ยกเว๎นแตํเป็นผู๎เสียหายตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา สํวนการดําเนินการทางแพํงก็เป็นภาระ และเสียคําใช๎จํายมาก  ซึ่ง
ผู๎บริโภคสํวนใหญํยังไมํอยูํในฐานะท่ีจะดําเนินคดีด๎วยตนเองได๎ (สํานักงานคณะกรรมการคุ๎มครองผู๎บริโภค, 
2543) 

วิธีดําเนินการตามพระราชบัญญัติคุ๎มครองผู๎บริโภค พ.ศ. 2522  ได๎บัญญัติให๎องค์กรของ
รัฐมีอํานาจหน๎าที่ในการกํากับดูแลผู๎ประกอบธุรกิจมิให๎ประกอบธุรกิจที่เป็นการละเมิดสิทธิผู๎บริโภค และ
ประสานการปฏิบัติงานของสํวนราชการตําง ๆ เพื่อให๎ความคุ๎มครองผู๎บริโภครวมทั้งเป็นหนํวยงานที่ให๎
ผู๎บริโภคได๎ใช๎สิทธิร๎องเรียน  เพื่อขอให๎ได๎รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย  เมื่อถูกผู๎ประกอบ
ธุรกิจละเมิดสิทธ ิ
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องค์กรของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติคุ๎มครองผู๎บริโภค พ.ศ. 2522 ซึ่งแก๎ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุ๎มครองผู๎บริโภค  (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2541  เพ่ือคุ๎มครองสิทธิของผู๎บริโภค
ดังกลําว  ได๎แกํ 

1. คณะกรรมการคุ๎มครองผู๎บริโภค  
2. คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง  ได๎แกํ 

2.1 คณะกรรมการวําด๎วยการโฆษณา  
2.2 คณะกรรมการวําด๎วยฉลาก  
2.3 คณะกรรมการวําด๎วยสัญญา  

3.  คณะอนุกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการคุ๎มครองผู๎บริโภคและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
แตํงตั้ง  ได๎แก ํ

3.1 คณะอนุกรรมการฝุายกฎหมาย 
3.2 คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองเรื่องราวร๎องทุกข์จากผู๎บริโภค 
3.3 คณะอนุกรรมการฝุายเผยแพรํและประชาสัมพันธ์ 
3.4 คณะอนุกรรมการสํารวจคุณภาพสินค๎าและปริมาณเพ่ือการค๎ุมครองสิทธิ

ผู๎บริโภค 
3.5 คณะอนุกรรมการติดตามสอดสํองและวินิจฉัยการโฆษณา 

4.  สํานักงานคณะกรรมการคุ๎มครองผู๎บริโภค  
เนื่องจากพระราชบัญญัติคุ๎มครองผู๎บริโภค พ.ศ. 2522  และฉบับแก๎ไขเพ่ิมเติม  

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541  เป็นกฎหมายที่มีผลบังคับใช๎ทั่วราชอาณาจักร  ในแตํละจังหวัดจะมีองค์กรที่แตํงตั้ง
โดยคณะกรรมการคุ๎มครองผู๎บริโภค  เพื่อทําหน๎าที่ในการคุ๎มครองผู๎บริโภคตามพระราชบัญญัติคุ๎มครอง
ผู๎บริโภคดังกลําว รวม 2 องค์กร  ได๎แกํ 

1) คณะอนุกรรมการคุ๎มครองผู๎บริโภคประจําจังหวัด (75 จังหวัด) 
2) คณะอนุกรรมการผู๎มีอํานาจเปรียบเทียบความผิดที่เกิดขึ้นในจังหวัดอ่ืนนอกจาก 

กรุงเทพมหานคร 
 

การด าเนินการด้านสิทธิผู้บริโภค 
 

เมื่อเกิดการละเมิดสิทธิผู๎บริโภคท้ังตํอตนเองและผู๎อ่ืน  ผู๎บริโภคสามารถเรียกร๎องสิทธิ
ของตนแกํหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง ดังนี้  

1.  สํานักงานคณะกรรมการคุ๎มครองผู๎บริโภค 
- ในสํวนกลางสามารถติดตํอได๎ที่  สํานักงานคณะกรรมการคุ๎มครองผู๎บริโภค  ตึก

แดง 3 ทําเนียบรัฐบาล ถนนราชดําเนินนอก  เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 
- การร๎องเรียนขอความเป็นธรรมที่ถูกผู๎ประกอบธุรกิจละเมิดสิทธิ ที่สํวนคุ๎มครอง

ผู๎บริโภคด๎านฉลาก  หมายเลขโทรศัพท์0 2281 3229 
- สํวนคุ๎มครองผู๎บริโภคด๎านโฆษณา หมายเลขโทรศัพท์ 0 2282 4523  
- หมายเลขโทรศัพท์สายดํวน (Hotline) 1166  
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- ร๎องขอทางจดหมาย โดยสํงที่ตู๎ ปณ.99 ทําเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร 10302  
- ร๎องเรียนด๎วยตนเองท่ีสํานักงานคณะกรรมการคุ๎มครองผู๎บริโภค 

2. สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา จัดให๎มีหนํวยรับเรื่องร๎องเรียนเพื่อให๎
ประชาชนที่พบการกระทําฝุาฝืน หรือไมํได๎รับความเป็นธรรมเกี่ยวกับการใช๎ผลิตภัณฑ์สุขภาพ  ได๎
ร๎องเรียน หรือแจ๎งรายละเอียดเกี่ยวกับความผิด ทั้งนี้ การร๎องเรียนอาจร๎องเรียนด๎วยตนเอง จดหมาย 
โทรศัพท์หรือโทรสาร ตามชํองทาง ดังนี้ 

 - ศูนย์เฝูาระวังและรับเรื่องร๎องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพ(ศรร.)  สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา  กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000  

 - โทรศัพท์หมายเลข 0 2590 7354-5 
 - โทรสาร หมายเลข 0 2590 1556 
 - ตู๎ ปณ.1556 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข 11004  
 - สายดํวน อย.1556 ตลอด 24 ชั่วโมง เพียงผู๎ใช๎บริการกดหมายเลข 1556 จากนั้นรอ

เสียงตอบรับ และปฏิบัติตามขั้นตอนคําอธิบายจากโทรศัพท์ ซึ่งในเวลาราชการจะมีเจ๎าหน๎าที่รับสาย โดย
เปิดให๎บริการรับสายเรื่องร๎องเรียน จํานวน 5 สาย สําหรับนอกเวลาราชการระบบจะให๎ฝากข๎อความ
ร๎องเรียน  

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีเงินสินบนเป็นรางวัลสําหรับผู๎แจ๎งความนําจับ
จํานวนร๎อยละ 15 - 20 ของคําปรับ  โดยสามารถติดตํอด๎วยตนเองท่ีกลุํมกฎหมายอาหารและยา  
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข หรือโทรแจ๎งความนําจับในกรณีเรํงดํวนที่
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2590 7092 ซึ่งชื่อ ที่อยูํของผู๎แจ๎งความนําจับ จะถูกเก็บรักษา เป็นความลับ   

3. กรมการค๎าภายใน กรณีที่พบผู๎ค๎ารายใดจําหนํายสินค๎าราคาสูงเกินสมควร  หรือ
ปฏิเสธการจําหนําย  สามารถแจ๎งไปยังศูนย์รับเรื่องราวร๎องเรียนกรมการค๎าภายใน กระทรวงพาณิชย์  
Hotline 1569 หรือหมายเลขโทรศัพท์ 0 2222 6982, 0 2222 5139,  0 2223 1870 โทรสาร 0 2222 
5238 

4. แจ๎งเรื่องร๎องเรียนได๎ที่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
5. แจ๎งเรื่องที่ได๎รับความไมํเป็นธรรมแกํองค์กรพัฒนาเอกชน  ได๎แกํ  สภาสตรีแหํงชาติ  

สมาคมพิทักษ์สิทธิผู๎บริโภคแหํงประเทศไทย  สมาคมค๎ุมครองผู๎บริโภค  มูลนิธิเพ่ือผู๎บริโภค  สถาบัน
วิชาการเพ่ือการค๎ุมครองผู๎บริโภค  และคณะกรรมการประสานงานองค์การเอกชนเพื่อการสาธารณสุขมูล
ฐาน เป็นต๎น 

6. ร๎องเรียนโดยแจ๎งเหตุการณ์ที่ประสบเมื่อถูกละเมิดสิทธิผู๎บริโภคแกํ สื่อมวลชน 
  
ตอนที่ 3 แนวคิดทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง 
 

แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ (Health Belief Model) 
 
พฤติกรรมผู๎บริโภค เป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู๎ รสนิยม คํานิยม ความเชื่อ ความ

พึงพอใจและอุปนิสัยของผู๎บริโภค ซึ่งล๎วนแล๎วแตํมีอิทธิพลอยํางมากตํอการจับจํายซื้อสินค๎า 
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พฤติกรรมการบริโภคเป็นผลมาจากการรับรู๎ขําวสารข๎อมูล และ การเรียนรู๎จากประสบการณ์ ดังนั้น 
การศึกษาพฤติกรรมการบริโภค จึงต๎องทําความเข๎าใจเรื่อง ความเชื่อ ซึ่งเป็นพื้นฐานที่จําเป็นใน
การศึกษาพฤติกรรมการบริโภค ทั้งนี้คณะวิจัยได๎นําแบบแผนความเชื่อด๎านสุขภาพ(Health Belief 
Model) มาเป็นแนวทางในการศึกษาและอธิบายพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัย ในนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาระดับต๎น ได๎ดังนี้ 

 
ในการศึกษาพฤติกรรมบุคคล จึงต๎องพิจารณาถึงการรับรู๎อันเป็นกระบวนการในการแปล

ความหมายข๎อมูลของบุคคล และความเชื่อด๎านสุขภาพ ซึ่งจะมีแนวโน๎มให๎บุคคลมีการปฏิบัติตาม
ความเข๎าใจหรือการรับรู๎นั้นในชํวงศตวรรษท่ี 20 นักวิชาการได๎หันมาสนใจพฤติกรรมของมนุษย์มาก
ขึ้น เนื่องจากมีความเชื่อวําพฤติกรรมของมนุษย์เป็นสิ่งที่สามารถศึกษา ทําความเข๎าใจและทําการ
ควบคุมโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์พฤติกรรมสุขภาพ จึงได๎รับความสนใจศึกษากันมากในชํวงปี ค.ศ. 
1950 – 1960 ถือเป็นชํวงแรกของการพัฒนาแบบแผนความเชื่อด๎านสุขภาพเนื่องจากในระยะนั้นการ
จัดบริการด๎านสาธารณสุขที่เน๎นด๎านการปูองกันโรคมากกวําการรักษาพยาบาล ไมํได๎รับความสนใจ
จากประชาชน ดังนั้น นักพฤติกรรมศาสตร์ และนักสาธารณสุขจึงสนใจจะทําความเข๎าใจวําอะไรเป็น
สาเหตุ และสภาวการณ์ใดที่เหมาะสมที่จะทําให๎บุคคลมีการปฏิบัติตนในการปูองกันโรค  

 
แบบแผนความเชื่อด๎านสุขภาพ(Health Belief Model) เริ่มต๎นโดยนักจิตวิทยา Kurt Lewin 

ซึ่งมีสมมติฐานวําบุคคลจะหันเหตนเองไปสูํพ้ืนที่ที่บุคคลให๎คํานิยมเชิงบวกและขณะเดียวกันจะ
หลีกเลี่ยงจากพ้ืนที่ที่มีคํานิยมเชิงลบ อธิบายได๎วํา บุคคลจะแสวงหาแนวทางเพ่ือจะปฏิบัติตาม
คําแนะนํา เพ่ือการปูองกันโรคนั้นบุคคลจะต๎องมีความรู๎สึกกลัวตํอโรคหรือรู๎สึกวําโรคคุกคามตน และ
จะต๎องมีความรู๎สึกวําตนเองมีพลังที่จะตํอต๎านโรคได๎ความเชื่อด๎านสุขภาพ เป็นความรู๎สึก ความเข๎าใจ 
และการรับรู๎ของบุคคลที่มีตํอโรค อาจจะมีหรือไมํมีเหตุผลก็ได๎ และจะมีแนวโน๎มให๎ปฏิบัติตามความ
เข๎าใจนั้นๆ ความเชื่อจึงมีอิทธิพลโดยตรงตํอพฤติกรรมทางสุขภาพอนามัย แม๎วําบุคคลจะประสบ
เหตุการณ์ในชีวิตเหมือนกัน เชํน การผําตัดหรือการเจ็บปุวย แตํการยอมรับเหตุการณ์หรือการปฏิบัติ
ตนเพื่อการดํารงไว๎ซึ่งสภาวะสุขภาพจะแตกตํางกันออกไปตามความคิด ประสบการณ์และความเชื่อ
ของบุคคล (Beaker and Maiman, 1975) 

 
 การวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพในระยะตํอมาได๎พบวํา องค์ประกอบด๎านความเชื่อหรือ
การรับรู๎ ยังมีปัจจัยตัวอ่ืนที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพ Beaker and Maiman (1975) ได๎
ปรับปรุง แบบแผนความเชื่อด๎านสุขภาพ โดยเพิ่มปัจจัยแรงจูงใจด๎านสุขภาพ (Health Motivation) 
และปัจจัยอื่นๆ ที่จัดอยูํในปัจจัยรํวมและปัจจัยสนับสนุน (Modifying and Enabling factor) รวมทั้ง
สิ่งชักนําสูํการปฏิบัติ (Cure to Action) มาใช๎ในการอธิบายและทํานายพฤติกรรมของผู๎ปุวย (Sick 
role behavior) โดยได๎เพ่ิมปัจจัยรํวมและสิ่งชักนําสูํการปฏิบัติ ซึ่งเป็นปัจจัยอ่ืนนอกเหนือจากการ
รับรู๎ของบุคคลที่พบวํา มีอิทธิพลตํอการปฏิบัติในการปูองกันโรค ดังแผนภาพที่ 2 
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 การรับรู้ของบุคคล        ปัจจัยร่วม  พฤติกรรมที่ควรแสดง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพที่ 2 แบบแผนความเชื่อด๎านสุขภาพสําหรับใช๎ทํานายพฤติกรรมการปูองกันโรค 
(ที่มา Beaker at al, 1974) 
 
 นอกจากปัจจัยที่กลําวมานี้ ในปี ค.ศ.1997Bandura ได๎เสนอวํา Self efficacy (การรับรู๎
ความสามารถของตนเอง) นําจะเป็นองค์ประกอบหนึ่งของแบบแผนความเชื่อทางด๎านสุขภาพด๎วย 
(Becker and Maiman, 1975 ; Glanz et al., 1997) 
 
 
 
 

ตัวแปรด๎านตัวประชากร 
(อายุ เพศ เผําพันธุ์) 
ตัวแปรด๎านสังคมจิตวิทยา 
(บุคลิกภาพ สถานภาพทาง
สังคม เพ่ือนฝูง ฯลฯ) 
ตัวแปรทางด๎านโครงสร๎าง 
(ความรู๎เรื่องโรค 
ประสบการณ์เก่ียวกับโรค 
ฯลฯ) 

การรับรู๎ถึงผลประโยชน์ของการ
ปฏิบัติเพื่อปูองกันโรค 

การรับรู๎ถึงอุปสรรคของการ
ปฏิบัติเพื่อปูองกันโรค 

การปฏิบัติตามคําแนะนํา 

เพ่ือปูองกันโรค 

การรับรู๎โอกาสเสี่ยงของการ
เป็นโรค และการรับรู๎ถึงความ
รุนแรงของโรค 

การรับรู๎ตํอภาวะคุกคามของ
โรค 

สิ่งชักนําสูํการปฏิบัติ 
การรณรงค์ทางสื่อมวลชน 
คําแนะนําจากเพ่ือน บัตรนัด
จากเจ๎าหน๎าที่ การปุวยของ
สมาชิกในครอบครัว 
หนังสือพิมพ์ วารสาร 
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องค์ประกอบส าคัญตามแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ 
 
องค์ประกอบสําคัญของแบบแผนความเชื่อด๎านสุขภาพที่ใช๎อธิบายพฤติกรรมของบุคคลใน

การที่จะปฏิบัติเพื่อการปูองกันโรค สรุปมีดังนี้ (Beaker and Maiman,1975,Bandura, 1997) 
 
1. การรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเกิดโรค (Perceived Susceptibility) เป็นความเชื่อของ

บุคคลวําตนมีโอกาสเกิดโรค แตํละบุคคลจะมีการรับรู๎โอกาสเสี่ยงตํอการเกิดโรคแตกตํางกันออกไป
บางคนเชื่อวําตนจะเสี่ยงตํอการเกิดโรค บางคนไมํเชื่อวําตนจะเสี่ยงตํอการเกิดโรค การที่บุคคลจะ
หลีกเลี่ยงภาวะที่เกิดโรคดังกลําว จําเป็นต๎องมีการปฏิบัติตัวเพ่ือปูองกันโรคและรับรู๎วําตนเองมีโอกาส
เสี่ยงตํอการเกิดโรคนั้นๆ ได๎ ซึ่งพฤติกรรมการปูองกันโรคนี้จะแตกตํางกันออกไปตามการรับรู๎โอกาส
เสี่ยงของการเกิดโรค  

 
2. การรับรู้ความรุนแรงของโรค (Perceived Severity) เป็นความเชื่อที่บุคคลเป็นผู๎ประเมิน

เองในด๎านความรุนแรงของโรคท่ีมีตํอรํางกาย การรับรู๎ความรุนแรงของการเกิดโรคตํางๆ มี
ความสําคัญที่ชํวยให๎บุคคลได๎ตัดสินใจวํา ควรมีพฤติกรรมสุขภาพเพ่ือปูองกันโรคหรือไมํ แบบแผน
ความเชื่อด๎านสุขภาพ กลําววํา แม๎บุคคลมีความเชื่อวํา ความเจ็บปุวยที่เกิดขึ้นมีผลกระทบที่รุนแรงตํอ
รํางกาย จิตใจและสัมพันธภาพในครอบครัว ความสามารถในการทํางาน และบทบาททางสังคมของ
เขาด๎วย จึงจะเป็นแรงสนับสนุนให๎มีพฤติกรรมเพ่ือปูองกันโรคได๎ดีขึ้น  
  การรับรู๎โอกาสเสี่ยงของการเป็นโรค รํวมกับการรับรู๎ความรุนแรงของโรค จะทําให๎
บุคคลรับรู๎ถึงภาวะคุกคาม (Perceived threat) ของโรควํามีมากน๎อยเพียงใด ซึ่งภาวะคุกคามนี้เป็น
สํวนที่บุคคลไมํปรารถนา และมีความโน๎มเอียงท่ีจะหลีกเลี่ยง 

3. การรับรู้ประโยชน์ที่จะได้รับ (Perceived Benefits) เมื่อบุคคลมีความเชื่อตํอโอกาสเสี่ยง
ของการเป็นโรคและมีความเชื่อวําโรคนั้นมีความรุนแรงหรือกํอให๎เกิดผลเสียตํอตนเองแล๎วยังรวมถึง 
เวลา ความไมํสะดวกสบาย ความอาย ความเสี่ยงตํอความไมํปลอดภัย และอาการแทรกซ๎อนด๎วย
บุคคลจะพยายามหลักเลี่ยงจากภาวะคุกคามนั้น โดยการแสวงหาการปูองกันหรือการรักษาโรค แตํ
การที่บุคคลจะยอมรับและปฏิบัติในสิ่งใดนั้น จะเป็นผลจากความเชื่อวําวิธีการนั้นๆ เป็นทางออกท่ีดี
กํอให๎เกิดผลดี มีประโยชน์และเหมาะสมที่สุดจะทําให๎ไมํเป็นเป็นโรค หรือหายจากโรคนั้น ใน
ขณะเดียวกันบุคคลจะต๎องมีความเชื่อวําคําใช๎จํายเป็นข๎อเสีย หรืออุปสรรคของการปฏิบัติในการ
ปูองกันและการรักษาโรคจะต๎องมีน๎อยกวําเมื่อเปรียบเทียบกับประโยชน์ที่จะได๎รับ  

4. การรับรู้อุปสรรคของการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพ (Perceived Barrier) การรับรู๎
อุปสรรคเป็นการคาดการณ์ลํวงหน๎าของบุคคลตํอการปฏิบัติพฤติกรรมที่เก่ียวข๎องกับสุขภาพอนามัย
ของบุคคลในทางลบ ได๎แกํ การรับรู๎ความไมํสะดวก คําใช๎จํายแพง ความอาย เป็นต๎น ดังนั้น การจัด
สินใจที่จะปฏิบัติในสิ่งที่แพทย์แนะนําหรือไมํนั้น จะขึ้นอยูํกับการชั่งน้ําหนักระหวํางข๎อดี และข๎อเสีย
ของพฤติกรรมดังกลําว โดยบุคคลจะเลือกปฏิบัติในสิ่งที่เชื่อวํามีผลดีมากกวําผลเสีย การที่บุคคลรับรู๎
ประโยชน์หรือโทษซึ่งเกิดการตัดสินใจเลือกกระทําแล๎ววําดีกวําวิธีอ่ืนทําให๎บุคคลนั้น ตัดสินใจดูแล
ตนเองเมื่อมีภาวะเบี่ยงเบนทางสุขภาพ 
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5. สิ่งชักน าให้เกิดการปฏิบัติ (Cues to action) สิ่งชักนําให๎เกิดการปฏิบัติเป็นเหตุการณ์
หรือสิ่งที่มากระตุ๎นบุคคลให๎เกิดพฤติกรรมที่ต๎องการออกมา ซึ่ง Becker and Maiman (1975) ได๎
กลําววําเพ่ือให๎แบบแผนความเชื่อมีความสมบูรณ์นั้นจะต๎องพิจารณาถึงสิ่งชักนําให๎เกิดการปฏิบัติ ซึ่งมี 
2 ด๎าน คือ สิ่งชักนําภายในหรือสิ่งกระตุ๎นภายใน (Internal Cues) ได๎แกํ การรับรู๎สภาวะรํางกาย
ตนเอง เชํน อาการของโรค หรือการเจ็บปุวย สํวนสิ่งชักนําภายนอกหรือสิ่งกระตุ๎นภายนอก 
(External Cues) ได๎แกํ การให๎ขําวสารผํานทางสื่อมวลชนหรือการเตือนจากบุคคลที่เป็นที่รักนับถือ 
เชํน สามี ภรรยา บิดา มารดา เป็นต๎น 

5.1 ปัจจัยรํวม (Modifying factors) เป็นปัจจัยที่ไมํมีผลโดยตรงตํอพฤติกรรมสุขภาพ แตํ
เป็นปัจจัยพื้นฐานที่จะสํงผลไปถึงการรับรู๎และการปฏิบัติ ได๎แกํ 

5.1.1 ปัจจัยด๎านประชากร เชํน อายุ ระดับการศึกษา เป็นต๎น 
5.1.2 ปัจจัยทางด๎านสังคมจิตวิทยา เชํน บุคลิกภาพ สถานภาพทางสังคม กลุํมเพื่อน 

กลุํมอ๎างอิง มีความเก่ียวข๎องกับบรรทัดฐานทางสังคม คํานิยมทางวัฒนธรรมซึ่งเป็นพื้นฐานทําให๎เกิด
การปฏิบัติเพ่ือปูองกันโรคท่ีแตกตํางกัน 

5.1.3 ปัจจัยโครงสร๎างพื้นฐาน เชํน ความรู๎เรื่องโรค ประสบการณ์เก่ียวกับโรค          
เป็นต๎น 

5.2 แรงจูงใจด๎านสุขภาพ (Health Motivation) แรงจูงใจด๎านสุขภาพ หมายถึง สภาพ
อารมณ์ ที่เกิดขึ้นจากการถูกกระตุ๎นด๎วยเรื่องเก่ียวกับสุขภาพอนามัย ได๎แกํ ระดับความสนใจ ความใสํ
ใจ ทัศนคติและคํานิยมทางด๎านสุขภาพ เป็นต๎น 

6. การรับรู้ความสามารถของตนเอง (Perceived Self Efficacy) 
ผลงานของ Bandura เกี่ยวข๎องกับความสามารถของตนนั้น ในระยะแรก Bandura ได๎

เสนอแนวคิดของความคาดหวังในความสามารถของตนเอง (Efficacy Expectation) โดยให๎
ความหมายวํา เป็นความคาดหวังที่เกี่ยวข๎องกับความสามารถของตน ในลักษณะที่เฉพาะเจาะจงและ
ความคาดหวังนี้เป็นตัวกําหนดการแสดงออกของพฤติกรรม (Bandura, 1977) แตํตํอมา Bandura  
ได๎ใช๎คําวํา การรับรู๎ความสามารถของตนเอง (PerceivedSelf Efficacy) โดยให๎ความจํากัดความวํา 
เป็นการที่บุคคลตัดสินใจเกี่ยวกับความสามารถของตนเองที่จะจัดการและดําเนินการกระทําพฤติกรรม
ให๎บรรลุเปูาหมายที่กําหนดไว๎ โดยที่ Bandura นั้นไมํได๎กลําวถึงความคาดหวังอีกเลย 
 

Bandura มีความเชื่อวํา การรับรู๎ความสามารถของตนเองนั้น มีผลตํอการกระทําของ
บุคคล 2 บุคคล อาจมีความสามารถไมํตํางกัน แตํอาจแสดงออกในคุณภาพท่ีแตกตํางกันได๎ ถ๎าพบวํา
คน 2 คนนี้มีการรับรู๎ความสามารถของตนเองแตกตํางกัน ในคนคนเดียวก็เชํนกัน ถ๎ารับรู๎ความ 
สามารถของตนเองในแตํละสภาพการณ์แตกตํางกัน ก็อาจจะแสดงพฤติกรรมออกมาได๎แตกตํางกัน
เชํนกัน Bandura เห็นวํา ความสามารถของคนเรานั้นไมํตายตัว หากแตํยืดหยุํนตามสถานการณ์ 
ดังนั้นสิ่งที่กําหนดประสิทธิภาพของการแสดงออก จึงขึ้นอยูํกับการรับรู๎ความสามารถของตนเองใน
สภาวการณ์นั้นๆ นั่นเอง นั่นคือถ๎าเรามีความเชื่อวําเรามีความสามารถ เราก็จะแสดงออกถึง
ความสามารถนั้นออกมา คนที่เชื่อวําตนเองมีความสามารถจะมีความอดทน อุตสาหะ ไมํท๎อถอยงําย 
และจะประสบความสําเร็จในที่สุด (Evans, 1989) 
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มักมีคําถามวํา การรับรู๎ความสามารถของตนเองนั้น เกี่ยวข๎องหรือแตกตํางอยํางไรกับความ
คาดหวังในผลที่จะเกิดขึ้น (Outcome Expectation) เพ่ือให๎เข๎าใจและชัดเจน Bandura (1977) ได๎
เสนอภาพแสดงความแตกตํางระหวํางการรับรู๎เกี่ยวกับความสามารถของตนเอง และความคาดหวังผล
ที่จะเกิดข้ึน ดังภาพ 
  บุคคล       พฤติกรรม      ผลที่เกิดข้ึน  
 
 
 
 
 
แผนภาพที่ 3 แสดงให๎เห็นถึงความแตกตําง ระหวํางการรับรู๎ความสามารถของตนเองและความ

คาดหวังผลที่จะเกิดขึ้น (ที่มา Becker, 1977) 
การรับรู๎ความสามารถของตนเอง เป็นการตัดสินความสามารถของตนเองวําจะสามารถ

ทํางานได๎ในระดับใด ในขณะที่ความคาดหวังเก่ียวกับผลที่จะเกิดขึ้นนั้น เป็นการตัดสินวําผลกรรมใด
จะเกิดขึ้นจากการกระทําพฤติกรรมดังกลําว การรับรู๎ความสามารถของตนเองและความคาดหวังผลที่
จะเกิดขึ้นนั้น มีความสัมพันธ์กันมาก โดยที่ความสัมพันธ์ระหวํางตัวแปรทั้งสองนี้มีผลตํอการตัดสินใจ 
ที่จะกระทําพฤติกรรมของบุคคลนั้นๆ ซึ่งจะเห็นได๎จากแผนภาพ 

ความคาดหวังเกี่ยวกับผลที่จะเกิดขึ้นดังกลําวแนํนอน แตํถ๎ามีเพียงด๎านใดสูงหรือต่ํา บุคคล
นั้นจะมีแนวโน๎มจะไมํแสดงพฤติกรรม 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพที่ 4 แสดงความสัมพันธ์ระหวํางการรับรู๎ความสามารถของตนเองและความคาดหวังใน

ผลลัพธ์  Bandura (1988) 

การรับรู ๎

ความสามารถของตนเอง 

ความคาดหวังผล 

ที่จะเกิดขึ้น 

บุคคล พฤติกรรม ผลที่จะเกิดขึ้น 

การรับรู้ความสามารถของตนเอง 
Perceived self efficacy 

- ความยากงําย (Magnitude) 
- ความเข๎มแข็ง (Strength) 
- ความคล๎ายหรือใกล๎เคียงกับสถานการณ์ที ่
เคยกระทํา(Generality) 

 

ความคาดหวังผลที่จะเกิดขึ้น 
Outcome  expectation 

แหล่งข้อมูลการเรียนรู ้(Information source) 
1. ประสบการณ์ที่ประสบความสําเร็จ (mastery experience) 
2. การใช๎ตัวแบบ (modeling) 
3. การได๎รับคําแนะนํา หรือการพูดชักจูง (verbal persuasion) 
4. การกระตุ๎นทางอารมณ์ (emotional  arousal) 
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ตามแนวคิดของ Bandura การรับรู๎ความสามารถตนเอง จะมีการเปลี่ยนแปลงได๎ 
องค์ประกอบจะมีสํวนสําคัญตํอการปฏิบัติงาน 3 องค์ประกอบ คือ (กองสุขศึกษา,2542) 

1. Magnitude หมายถึง ระดับความยากของงานที่ทํา บุคคลที่มีความหวังในความสามารถ
ตนเองต่ํา หรือมีขีดความสามารถจํากัด จะทํางานได๎เฉพาะเรื่องงํายๆ  ถ๎ามอบหมายงานที่ยากเกิน
ความสามารถทําให๎ล๎มเหลว  

2. Strength หมายถึง ความสามารถที่พิจารณาตัดสิน ความเป็นไปได๎ในความสามารถของ
บุคคลที่จะปฏิบัติงาน โดยใช๎กระบวนการ 2 ขั้นตอน คือ ประการแรก การมอบหมายงานหรือ
กิจกรรมที่จะปฏิบัติซึ่งจะสะท๎อนให๎มองเห็นระดับความยากงํายแตํละกิจกรรม ประการที่ 2 ใช๎ซักถาม
แนวทาง รูปแบบกิจกรรมเหลํานั้น ความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงาน ให๎ประสบผลสําเร็จตามเวลา  ในแตํ
ละงานจะกําหนดหรือประมาณคําของ Strength วํามีความเชื่อระดับใด การประเมินคําอยูํในชํวง 1 – 
10 หรือ 10 – 100 

3. Generality ประสบการณ์บางอยํางจะกํอให๎เกิดความสามารถท่ีจะนําไปปฏิบัติงานอื่นๆ 
ในสภาพที่คล๎ายกัน ตัวอยํางเชํน ความเชื่อของผู๎ปุวยโรคหัวใจที่ต๎องทดสอบความคงทนของ
สมรรถภาพของรํางกายตํอการออกกําลังกายตํอการออกกําลังกายภายใต๎การดูแลของแพทย์ และ
ความเชื่อของผู๎ปุวยสามารถทําได๎เมื่อกลับไปอยูํที่บ๎าน 
 

ปัจจัยที่เก่ียวข๎องกับการรับรู๎ความสามารถของตนเอง  Bandura เสนอวํามีอยูํ  4  ปัจจัยคือ  
(สมโภชน์  เอี่ยมสุภาษิต,2539) 

1. ประสบการณ์ท่ีประสบความสําเร็จ (Mastery  Experiences)  ซ่ึง Bandura เชื่อวํา
วิธีการที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการพัฒนาการรับรู๎  ความสามารถตนเอง  เนื่องจากวําเป็น  
ประสบการณ์โดยตรงความสําเร็จทําให๎เพิ่มความสามารถตนเอง  บุคคลเชื่อวําเขาสามารถทําได๎   
ดังนั้น ในการที่จะพัฒนาการรับรู๎ความสามารถของตนเองนั้น  จําเป็นจะต๎องฝึกให๎เขามีทักษะเพียง
พอที่จะประสบความสําเร็จได๎พร๎อมๆ กับการทําให๎เขารับรู๎วํา  เขามีความสามารถจะกระทําเชํนนั้นจะ
ทําให๎เขาใช๎ทักษะที่ได๎รับการฝึกได๎อยํางมีประสิทธิภาพมากที่สุด  บุคคลที่รับรู๎วําตนเองมี
ความสามารถนั้น จะไมํยอมแพ๎อะไรงํายๆ แตํจะพยายามทํางานตํางๆ เพื่อบรรลุถึงเปูาหมายที่
ต๎องการ 

2. การใช๎ตัวแบบ (Modeling) การที่ได๎สังเกตตัวแบบแสดงพฤติกรรมที่มีความซับซ๎อนและ
ได๎รับผลกรรมที่พึงพอใจ  ก็จะทําให๎ผู๎ที่สังเกตฝึกความรู๎สึกวําเขาสามารถที่จะประสบความสําเร็จได๎  
ถ๎าเขาพยายามจริงและไมํยํอท๎อ  ลักษณะของการใช๎ตัวแบบที่สํงผลตํอความรู๎สึกวําเขามีความสามารถ
ที่จะกระทําได๎นั้น  ได๎แกํ การแก๎ปัญหาของบุคคลที่มีความกลัวตํอสิ่งตํางๆ  โดยให๎ดูตัวแบบที่มี
ลักษณะคล๎ายกับตัวเอง ก็จะสามารถทําให๎ลดความกลัวตํางๆ เหลํานั้นได๎ 

3. การใช๎คําพูดชักจูง (Verbal Persuasion)  เป็นการบอกวําบุคคลนั้นมีความสามารถจะ
ประสบความสําเร็จได๎  Bandura ได๎กลําววํา การใช๎คําพูดชักจูงนั้นไมํคํอยจะได๎ผลนักในการที่จะทํา
ให๎คนเราสามารถที่จะพัฒนาการรับรู๎ความสามารถของตนเอง  ซึ่งถ๎าจะให๎ได๎ผลควรจะใช๎รํวมกับการ
ทําให๎บุคคลมีประสบการณ์ของ ความสําเร็จซึ่งอาจจะต๎องคํอยๆสร๎างความสามารถให๎กับบุคคลอยําง



36 

 

คํอยเป็นคํอยไปและให๎เกิดความสําเร็จตามลําดับขั้นตอนพร๎อมทั้งการใช๎คําพูดชักจูงใจรํวมกัน  ก็ยํอม
ที่จะได๎ผลดีในการพัฒนาการรับรู๎ความสามารถของตนเอง 

4. การกระตุ๎นทางอารมณ์ (Emotional Arousal)  การกระตุ๎นทางอารมณ์มีผลตํอการับรู๎ 
ความสามารถของตนเอง  บุคคลที่จะถูกกระตุ๎นอารมณ์ทางลบ เชํน การอยูํในสภาพที่ถูกขํมขํูจะทําให๎
เกิดความวิตกกังวล และความเครียด  นอกจากนี้อาจจะทําให๎เกิดความกลัว  และจะนําไปสูํการรับรู๎
ความสามารถของตนเองต่ําลง  ถ๎าอารมณ์ลักษณะดังกลําวเกิดมากข้ึนก็จะทําให๎บุคคลไมํสามารถที่จะ
แสดงออกได๎ดีอันจะนําไปสูํประสบการณ์ท่ีล๎มเหลว  ซึ่งจะทําให๎การรับรู๎เกี่ยวกับความสามารถของ
ตนเองต่ําลงไปอีก  แตํถ๎าบุคคลสามารถลดหรือระงับการถูกกระตุ๎นทางอารมณ์ได๎  จะทําให๎การรับรู๎
ความสามารถของตนเองดีขึ้น  อันจะทําให๎การแสดงออกถึงความสามารถดีข้ึนด๎วย  
   

ดังนั้น การรับรู๎ความสามารถของตนเอง และความคาดหวังที่จะเกิดข้ึนมีความสัมพันธ์กันมาก 
โดยที่ความสัมพันธ์ระหวํางตัวแปรทั้งสองนี้ มีผลตํอการตัดสินใจ ที่จะกระทําพฤติกรรมของบุคคล
นั้นๆ ซึ่งจะเห็นได๎จากแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหวํางการรับรู๎ความสามารถของตนเองและความ
คาดหวังในผลที่จะเกิดขึ้น บุคคลที่มีการรับรู๎ความสามารถของตนเองและความคาดหวังในผลที่จะ
เกิดข้ึนสูง มีแนวโน๎มที่จะกระทําอยํางแนํนอน แตํถ๎ามีเพียงด๎านใดด๎านหนึ่งต่ํา บุคคลนั้นมีแนวโน๎มที่
จะไมํกระทํา ดังแผนภาพที่ 5 
 

 
       สูง            ต่ํา 

 
สูง 
 
ตํ่า 

  
 
แผนภาพที่ 5 แสดงความสัมพันธ์ระหวํางการรับรู๎ความสามารถของตนเอง และความคาดหวังผลที่จะ  

เกิดข้ึน Bandura (1977) 
 
 กลําวโดยสรุป จากการศึกษาทฤษฎีแบบแผนความเชื่อทางสุขภาพ พบวํา ถ๎าบุคคลมีการรับรู๎
โอกาสเสี่ยงของการเกิดโรค การรับรู๎ความรุนแรงของโรค การรับรู๎ประโยชน์ของพฤติกรรมในการ
ปูองกันโรค มีสิ่งชักนําสูํการปฏิบัติ และความเชื่อในความสามารถของตนเอง พร๎อมกันนั้นลดการรับรู๎
อุปสรรคของพฤติกรรมในการปูองกันโรค บุคคลนั้นก็จะมีแนวโน๎มในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  
 
 
 
 

Outcome  Expectation 

 

มีแนวโน๎มทําแนํนอน 

 

มีแนวโน๎มที่จะไมํทํา 

 มีแนวโน๎มที่จะไมํทํา 

 

มีแนวโน๎มไมํทําแนํนอน 

 

P. Self Efficacy 
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ตอนที่ 4  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
เจริญศรี จันทร (2548) ได๎ศึกษาภาวะโภชนาการ พฤติกรรมการบริโภคอาหารและปัจจัยที่

เกี่ยวข๎องกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยใช๎รูปแบบการศึกษาเป็น
แบบเชิงพรรณนา ณ จุดเวลาใดเวลาหนึ่ง กลุํมตัวอยํางคือ นักเรียนชายหญิงที่ศึกษาอยูํในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต๎น ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยใช๎แบบสอบถาม เครื่องชั่งน้ําหนักและวัดสํวนสูง 
รวมทั้งตารางมาตรฐานน้ําหนักสํวนสูง และเครื่องชี้วัดทางโภชนาการของประชาชนไทยอายุ 1 วัน - 
19 ปี ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2542 โดยมีกลุํมตัวอยําง จํานวนทั้งสิ้น 1,832 คน 
เข๎ารํวมการศึกษาในครั้งนี้ (ชาย 734 คน หญิง 1,089 คน) ผลการศึกษาพบวํา 1. นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต๎น ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี สํวนใหญํมีภาวะโภชนาการคํอนข๎างน๎อยและน๎อยกวํา
เกณฑ์ ร๎อยละ 46.7 รองลงมาคือ ภาวะโภชนาการตามเกณฑ์ ร๎อยละ 45.2 และภาวะโภชนาการ
คํอนข๎างมากและมากเกินเกณฑ์ ร๎อยละ 6.6, 1.5 ตามลําดับ 2. พฤติกรรมการบริโภคอาหารอยูํใน
ระดับปานกลาง โดยนักเรียนมีความรู๎เกี่ยวกับการบริโภคอาหารอยูํในระดับดีและปานกลาง (ร๎อยละ 
68.2) มีคําเฉลี่ยคะแนนความรู๎อยูํในระดับปานกลาง ในสํวนของบริโภคนิสัยในการบริโภคอาหารอยูํใน
ระดับดี (ร๎อยละ 84.3) มีคําเฉลี่ยคะแนนบริโภคนิสัยอยูํในระดับดี 3. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ p < 0.05 คือ ความรู๎ด๎านโภชนาการ 
บริโภคนิสัยในการบริโภคอาหาร ระดับการศึกษาสูงสุดของบิดามารดาและผู๎ปกครอง การสนับสนุน
ทางสังคม อิทธิพลจากสื่อเขตพ้ืนที่การศึกษาเขตพ้ืนที่การปกครอง สังกัดการศึกษา ปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ p < 0.05 คือ เพศ การศึกษาของ
มารดา รายได๎รายจํายของครอบครัว ภาวะโภชนาการของบิดามารดา เขตพ้ืนที่การศึกษาและเขต
พ้ืนที่การปกครอง ซึ่งนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต๎นสํวนใหญํอาศัยอยูํกับบิดามารดาเป็นครอบครัว
เดี่ยว ระดับการศึกษาของบิดา มารดา สํวนใหญํมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น และมีอาชีพ
ค๎าขายและรับราชการ รายได๎และรายจํายสํวนใหญํน๎อยกวํา 10,000 บาทตํอเดือน ลักษณะอาหารที่
นักเรียนรับประทานในครอบครัวสํวนใหญํจะประกอบอาหารโดยการปรุงอาหารรับประทานเองทุกมื้อ 
ร๎อยละ 66.8 และอาหารกลางวันที่นักเรียนมักจะรับประทาน จะซื้อจากแมํค๎าในโรงเรียนโดยสํวนใหญํ
อาหารมื้อเช๎ามักจะเป็นข๎าวต๎ม ข๎าวแกงและนมกับขนมปัง (ร๎อย 28.7, 28.4, 22.1 ตามลําดับ) มื้อ
กลางวันจะเป็นข๎าวแกง ก๋วยเตี๋ยว ขนมจีน (ร๎อยละ 35.0,25.8, 21.6 ตามลําดับ) มื้อเย็น นักเรียน
มักจะรับประทาน ข๎าวแกง ก๋วยเตี๋ยว ผลไม๎ นม ประเภทของอาหารที่นักเรียนรับประทานใน 1 
สัปดาห์ พบวํา อาหารที่นักเรียนรับประทานเป็นประจํา คือ ปลา, ผลไม๎ เชํน มังคุด มะมํวง ทุเรียน, 
นมสด /โยเกิร์ตแบบกระป๋อง, ไขํไกํ ไขํเป็ด  

 
ณรงฤทธิ์ วุฒิพงศ์ตระกูล (2550) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาการลดพฤติกรรมการบริโภคขนม         

ขบเค้ียวของนักเรียนชํวงชั้นที่ 2 โรงเรียนวัดโคกงาม อําเภอบ๎านหมอ จังหวัดสระบุรี เป็นการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีสํวนรํวม ประชากรกลุํมเปูาหมาย คือ นักเรียนชํวงชั้นที่ 2 โรงเรียนวัดโคกงาม 
อําเภอบ๎านหมอ จังหวัดสระบุรี จํานวน 24 คน การวิจัยแบํงออกเป็น 3 ระยะ ได๎แกํ ระยะท่ี 1 ศึกษา
สภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต๎องการพัฒนา ระยะท่ี 2  แสวงหาแนวทางและวิธีการพัฒนาและ
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กําหนดดัชนีความสําเร็จในการพัฒนา ระยะท่ี 3 พัฒนาการลดพฤติกรรมการบริโภคขนมขบเค้ียวของ
นักเรียน ผลการวิจัยพบวํา 1) สภาพปัจจุบันของการบริโภคขนมขบเค้ียวของนักเรียนคือ รับประทาน
ขนมขบเคี้ยวทุกวัน ร๎อยละ 45.8 สํวนมากมีระดับความรู๎เกี่ยวกับขนมขบเค้ียวระดับต่ํา มีระดับเจตคติ
ตํอการบริโภคขนมขบเค้ียวในระดับคํอนข๎างดี พฤติกรรมการบริโภคขนมขบเค้ียวที่เป็นปัญหาเกิดจาก 
การขาดความรู๎ความเข๎าท่ีถูกต๎องเก่ียวกับผลกระทบที่เกิดจากการการบริโภคขนมขบเค้ียวมาก              
2) แนวทางและวิธีการพัฒนาใช๎ยุทธศาสตร์เสริมสร๎างความรู๎ความเข๎าใจและเสริมสร๎างเจตคติท่ีดีตํอ
ขนมขบเคี้ยวและยุทธศาสตร์ความรํวมมือจากผู๎ปกครองและครู 3) จากการรับประทานขนมขบเคี้ยว
มากเกินไปจากผู๎เชี่ยวชาญด๎านโภชนาการ ให๎ความรู๎เกี่ยวกับอันตรายจากขนมขบเค้ียวโดยเสียงตาม
สายของโรงเรียนชํวงพักรับประทานอาหารกลางวัน เมื่อสิ้นสุดกระบวนการพัฒนา พบวํา นักเรียนมี
ระดับความรู๎เกี่ยวกับขนมขบเค้ียวระดับสูง คําเฉลี่ยเจตคติตํอการบริโภคขนมขบเค้ียวอยูํในระดับดี   
มีร๎อยละของพฤติกรรมการบริโภคขนมขบเค้ียวด๎านบวกเพ่ิมข้ึน มีร๎อยละของพฤติกรรมการบริโภค
ขนมขบเคี้ยวด๎านลบลดลง ตามดัชนีวัดความสําเร็จของการพัฒนา  

 
วัลภา โบราณมูล. (2551) ศึกษาเรื่อง ประสิทธิผลของการประยุกต์ใช๎ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อ

ปูองกันโรครํวมกับแรงสนับสนุนทางสังคมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคขนมขบเค้ียวที่
เหมาะสมในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครขอนแกํน จังหวัดขอนแกํน 
กลุํมตัวอยํางประกอบด๎วยนักเรียน 60 คนแบํงเป็นกลุํมทดลองและกลุํมเปรียบเทียบกลุํมละ 30 คน 
กลุํมทดลองได๎รับโปรแกรมสุขศึกษา โดยการประยุกต์ใช๎ทฤษฎีแรงจูงใจเพ่ือปูองกันโรครํวมกับแรง
สนับสนุนทางสังคม ดําเนินการใช๎เวลา 6 สัปดาห์ ผลการวิจัยพบวํา ภายหลังการทดลอง กลุํมทดลอง
มีคะแนนเฉลี่ยด๎านความรู๎เกี่ยวกับขนมขบเค้ียว การรับรู๎ความรุนแรงเมื่อเป็นโรคที่เป็นผลมาจากการ
รับประทานขนมขบเค้ียว การรับรู๎โอกาสเสี่ยงตํอการเกิดโรคที่เป็นผลมาจากการรับประทานขนม         
ขบเค้ียว ความคาดหวังในความสามารถของตนเองตํอการลดพฤติกรรมการบริโภคขนมขบเค้ียว ความ
คาดหวังในประสิทธิผลของการตอบสนองตํอการลดพฤติกรรมการบริโภคขนมขบเค้ียว ความตั้งใจใน
การลดพฤติกรรมการบริโภคขนมขบเค้ียว การปฏิบัติตนในการลดพฤติกรรมการบริโภคขนมขบเค้ียว 
หลังการทดลองสูงกวํากํอนการทดลอง และสูงกวํากลุํมเปรียบเทียบอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติ                 
(p-value < 0.001) 

 
อุมาพร  งามมีฤทธิ์ (2551) ศึกษาเรื่อง ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาตํอพฤติกรรม          

การบริโภคขนมขบเค้ียวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง            
มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาตํอพฤติกรรมการบริโภคขนมขบเค้ียว  
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง กลุํมตัวอยํางเป็นนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2550 จํานวน 80 คน ทําการคัดเลือกกลุํมตัวอยํางโดยวิธีการสุํม
อยํางงําย แบํงเป็นกลุํมทดลอง จํานวน 40 คน กลุํมเปรียบเทียบจํานวน 40 คน กลุํมทดลองได๎รับ
โปรแกรมสุขศึกษา ซึ่งประกอบด๎วย การบรรยายศูนย์การเรียน บทบาทสมมติ การระดมสมอง การใช๎
เกม และการแจกจดหมายและเอกสารถึงผู๎ปกครอง เป็นเวลา 6 สัปดาห์ สํวนกลุํมเปรียบเทียบไมํได๎
รับโปรแกรมสุขศึกษา เครื่องมือที่ใช๎ในการรวบรวมข๎อมูล คือ แบบสอบถามท่ีผู๎วิจัยสร๎างขึ้น วิเคราะห์
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ข๎อมูลโดยการหาคําร๎อยละ คําเฉลี่ย คําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คําสถิติที (Paired-samples t-test 
และ Independent-sample t-test) 
 ผลการวิจัย พบวํา ภายหลังการทดลอง กลุํมทดลองมีความรู๎ด๎านโภชนาการและโทษของการ
บริโภคขนมขบเค้ียว เจตคติในการบริโภคขนมขบเค้ียว ความคาดหวังในความสามารถของตนเองใน
การควบคุมพฤติกรรมการบริโภคขนมขบเค้ียว ความคาดหวังในผลลัพธ์ของการปฏิบัติตนในการ
ควบคุมพฤติกรรมการบริโภคขนมขบเค้ียว แรงสนับสนุนทางสังคมตํอพฤติกรรมการบริโภคขนมขบ
เคี้ยว และพฤติกรรมการบริโภคขนบขบเคี้ยวดีกวํากํอนการทดลอง และดีกวํากลุํมเปรียบเทียบ อยําง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 จากผลการวิจัยแสดงให๎เห็นวํา การจัดโปรแกรมสุขศึกษามีผลทําให๎
พฤติกรรมการบริโภคขนมขบเค้ียวของนักเรียนลดลง ดังนั้น สามารถนําโปรแกรมสุขศึกษานี้ไประยุกต์
กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตแหํงมหาวิทยาลัยรามคําแหง ได๎อยํางมีประสิทธิผล 
 

ภารณี  นิลกรณ์ (2554) ศึกษาเรื่อง ผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค
อาหารโดยประยุกต์ทฤษฎีการรับรู๎ความสามารถตนเองรํวมกับแรงสนับสนุนทางสังคมของนักเรียน   
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 อําเภอบ๎านหมอ จังหวัดสระบุรี การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง            
มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 – 6 อําเภอบ๎านหมอ จังหวัดสระบุรี โดยประยุกต์ทฤษฎีการรับรู๎ความสามารถ
ตนเองรํวมกับแรงสนับสนุนทางสังคม กลุํมตัวอยํางเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 จํานวน  
60 คน แบํงเป็นกลุํมทดลอง 30 คน และกลุํมควบคุม 30 คน โดยกลุํมทดลองเป็นกลุํมที่ได๎รับ
โปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ประกอบด๎วย การจัดการเรียนรู๎แบบมีสํวนรํวม 
การอภิปรายกลุํม และการนําเสนอตัวแบบ เพื่อให๎เด็กได๎พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู๎ 
ความคิดเห็น และให๎รางวัล พร๎อมทั้งด๎านแรงสนับสนุนทางสังคมท่ีผู๎วิจัยสร๎างขึ้น วัดผลกํอน และหลัง
การทดลอง โดยใช๎แบบสอบถาม ได๎แกํ ข๎อมูลทั่วไปของนักเรียน ความรู๎เรื่องการบริโภคอาหาร การ
รับรู๎ความสามารถตนเองในการบริโภคอาหาร ความคาดหวังในผลลัพธ์ของการบริโภคอาหาร การ
ได๎รับแรงสนับสนุนทางสังคมในการบริโภคอาหาร และพฤติกรรมการบริโภคอาหาร โดยใช๎สถิติการ
วิเคราะห์แจกแจงความถ่ี ร๎อยละ คําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน paired Samples t-test และ 
Independent Sample t-test ผลการวิจัยนี้ พบวํา กลุํมทดลองมีความรู๎เรื่องการบริโภคอาหาร การ
รับรู๎ความสามารถตนเองในการบริโภคอาหาร ความคาดหวังในผลลัพธ์ของการบริโภคอาหาร การ
ได๎รับแรงสนับสนุนทางสังคมในการบริโภคอาหาร และพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพิ่มข้ึนกวํากลุํม
ควบคุมอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ข๎อเสนอแนะจากโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การบริโภคอาหารควรนําไปประยุกต์ใช๎กับนักเรียนกลุํมอ่ืน ๆ ตํอไป 
 

วรกานต์  พํุมนุํม(2555) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลตํอพฤติกรรมและความรู๎การบริโภคอาหาร
ปลอดภัยของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 โรงเรียนบางแค (เนื่องสังวาลอนุสรณ)์ 
สํานักงานเขตบางแค กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการบริโภคอาหาร
ปลอดภัยของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 โรงเรียนบางแค (เนื่องสังวาลอนุสรณ์) 
สํานักงานเขตบางแค กรุงเทพมหานคร เปรียบเทียบความรู๎ในการบริโภคอาหารปลอดภัยของนักเรียน
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ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 โรงเรียนบางแค (เนื่องสังวาลอนุสรณ)์ สํานักงานเขตบางแค 
กรุงเทพมหานคร จําแนกตามเพศของนักเรียน ขนาดของครอบครัว ระดับการศึกษาของผู๎ปกครอง 
อาชีพของผู๎ปกครอง รายได๎ของผู๎ปกครอง และแหลํงข๎อมูลขําวสารที่นักเรียนได๎รับ และ เพื่อหา
ความสัมพันธ์ระหวํางแหลํงข๎อมูลขําวสารกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัยกลุํมตัวอยํางท่ีใช๎ใน
การวิจัยครั้งนี้ ได๎แกํ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 โรงเรียนบางแค (เนื่องสังวาลย์อนุสรณ์) 
ในสังกัดสํานักงานเขตบางแค กรุงเทพมหานคร จํานวนนักเรียน 250 คน โดยใช๎ตาราง Yamane ใช๎
วิธีการสุํมแบบแบํงชั้นภูมิ (Stratified random sampling) เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ เป็น
แบบสอบถามจํานวน 1 ชุด ที่ผํานการทดสอบหาคําความเชื่อมั่น (reliability) ด๎วยการหาคํา
สัมประสิทธิ์แอลฟุาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ได๎คําความเชื่อมั่น 0.658  
สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห์ข๎อมูล คือ คําร๎อยละ คําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบด๎วยคําที 
(t test) การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (one-way analysis of variance) หรือทดสอบ                  
คําเอฟ (F test) ทดสอบความแตกตํางเป็นรายคูํโดยใช๎วิธีของ LSD และการทดสอบคําไคสแควร์                      
(chi-square) 

ผลการวิจัย พบวํา 1) นักเรียนมีความรู๎ในการบริโภคอาหารปลอดภัยอยูํในระดับสูง และมี
พฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัยอยูํในระดับที่นักเรียนปฏิบัติเป็นประจํา  2) นักเรียนที่มีเพศ 
ขนาดของครอบครัว การศึกษาของผู๎ปกครอง อาชีพของผู๎ปกครอง และรายได๎ของผู๎ปกครองแตกตําง
กันมีความรู๎ในการบริโภคอาหารปลอดภัยไมํแตกตํางกัน 3) นักเรียนที่ได๎รับข๎อมูลขําวสารแตกตํางกัน
มีความรู๎ในการบริโภคอาหารปลอดภัยแตกตํางกันและ 4) ความสัมพันธ์ระหวํางพฤติกรรมและ
แหลํงข๎อมูลขําวสารเกี่ยวกับการบริโภคอาหารปลอดภัยของนักเรียน พบวํา พฤติกรรมการบริโภค
อาหารปลอดภัยมีความสัมพันธ์กับแหลํงข๎อมูลขําวสารเกี่ยวกับการบริโภคอาหารปลอดภัยอยํางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

สุธิรา บัวทอง (2550) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคขนม        
ขบเค้ียวและเครื่องมือที่มีรสหวานในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ของโรงเรียนในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาแบบบรรยายเพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ 
โดยศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคขนมขบเค้ียวและเครื่องดื่มที่มีรสหวานของ
เด็กนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ของโรงเรียนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม กลุํมตัวอยําง
เป็นเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 จํานวน 124 และผู๎ปกครอง จํานวน 124 คน คัดเลือก
กลุํมตัวอยํางด๎วยการสุํมแบบหลายชั้น เก็บข๎อมูลในชํวงเดือนกันยายน พ.ศ. 2549 วิเคราะห์ข๎อมูล
ด๎วยสถิติบรรยาย การทดสอบสหสัมพันธ์แบบเพียร์สันแบบสเปียร์แมนและไคสแควร์  

ผลการศึกษา พบวํา กลุํมตัวอยํางนักเรียนเพียงร๎อยละ 44.35 มีพฤติกรรมการบริโภคขนม 
ขบเค้ียวและเครื่องดื่มที่มีรสหวานโดยรวมเหมาะสม โดยมีคะแนนมากกวําคําเฉลี่ย (mean) ผลการ
ประเมินภาวะโภชนาการ พบวํา กลุํมตัวอยํางท่ีมีภาวะโภชนาการอยูํในเกณฑ์ปกติ (สมสํวน ท๎วม และ
คํอนข๎างผอม) คิดเป็นร๎อยละ 80.6 และมีภาวะโภชนาการเกินเกณฑ์ (เริ่มอ๎วนและอ๎วน) และภาวะ
โภชนการต่ํากวําเกณฑ์ (ผอม) คิดเป็นร๎อยละ 17 และ 2.4 ตามลําดับ สําหรับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการบริโภคขนมขบเค้ียวและเครื่องดื่มที่มีรสหวานของเด็กนักเรียน ได๎แกํ ทัศนคติตํอการ



41 

 

บริโภคขนมขบเค้ียวและเครื่องดื่มที่มีรสหวานของเด็กนักเรียน (r = .193, p = .033) จํานวนร๎านขาย
ขนมและเครื่องดื่มใกล๎บ๎านและโรงเรียน (r = .284, p = .002) และพฤติกรรมการบริโภคขนมขบ
เคี้ยวและเครื่องดื่มท่ีมีรสหวานของผู๎ปกครอง (r = .371, p = .000) อยํางไรก็ตามปัจจัยที่ไมํมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคขนมขบเค้ียวและเครื่องดื่มที่มีรสชาติหวานของเด็กนักเรียน
ได๎แกํ เพศ ความรู๎เกี่ยวกับการบริโภคขนมขบเค้ียวและเครื่องดื่มที่มีรสหวานของเด็กนักเรียน อาชีพ
ของผู๎ปกครอง ระดับการศึกษาของผู๎ปกครอง ขนาดของครอบครัว รายได๎ของครอบครัว จํานวนเงิน  
ที่เด็กได๎รับไปโรงเรียน และการได๎รับข๎อมูลขําวสาร นอกจากนี้ยังพบวํา พฤติกรรมการบริโภคขนม        
ขบเค้ียวและเครื่องดื่มที่มีรสหวานของเด็กนักเรียน ไมํมีความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการของเด็ก
นักเรียน 

 
วีระชัย นลวชัยและคณะ (2558)  ทําการสํารวจพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียน

มัธยมศึกษาตอนต๎น โดยใช๎ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสม (Mix Research) ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ  
กลุํมตัวอยํางในการวิจัยเชิงปริมาณ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1- 3 ในโรงเรียนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จํานวนรวม 2,400 คนเก็บรวบรวมข๎อมูลโดยใช๎วิธีการ
สํารวจ กลุํมตัวอยํางในการวิจัยเชิงคุณภาพ คือ ผู๎บริหารโรงเรียน ครู ผู๎นํานักเรียน จํานวน 40 คน 
เก็บรวบรวมข๎อมูลโดยการสนทนากลุํม (Focus group discussion) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-
depth interview)  

ผลการวิจัยพบวํา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎นสํวนใหญํบริโภคขนมขบเค้ียว น้ําอัดลม และ
เครื่องดื่มอ่ืน ๆ คิดเป็นร๎อยละ 62.2 ในจํานวนนักเรียนที่บริโภคอาหารดังกลําว ร๎อยละ 61.4 บริโภค
ขนมขบเคี้ยวประเภท มันฝรั่งทอดกรอบ  นักเรียนมีความรู๎เกี่ยวกับการบริโภคอาหารปลอดภัยในระดับ
ดี มีการรับรู๎โอกาสเสี่ยงจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารไมํปลอดภัย รับรู๎ความรุนแรงจากพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารไมํปลอดภัย รับรู๎ประโยชน์จากการมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัย มีสิ่งชักนําสูํการ
ปฏิบัติในการมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัย  และมีความเชื่อมั่นในความสามารถตนเองในการมี
พฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัยในระดับมาก มีการรับรู๎อุปสรรคในการมีพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ปลอดภัย  และมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัย ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์
ระหวํางปัจจัยเชิงสาเหตุดังกลําวกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัย พบวํา ทุกปัจจัยมีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัยอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และพบวํา การรับรู๎โอกาส
เสี่ยงจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารไมํปลอดภัย  สิ่งชักนําสูํการปฏิบัติในการมีพฤติกรรมการบริโภค
อาหารปลอดภัย และความเชื่อมั่นในความสามารถตนเองในการมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัย
สามารถทํานายพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัยได๎อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยมีอํานาจการทํานาย
ร๎อยละ 34.2 

 
วีระชัย นลวชัย และคณะ (2558) ได๎ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนมัธยมศึกษา

ตอนต๎น พบวํา ปัจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น
เกือบทุกรายการมีผลการประเมินอยูํในระดับดีหรือระดับมาก ยกเว๎น ปัจจัยเรื่องการรับรู๎อุปสรรคจาก
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การมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัยที่มีผลการประเมินอยูํในระดับปานกลาง และพบวํา
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎นมีพฤติกรรมการเลือกบริโภคอาหารปลอดภัยอยูํในระดับปานกลาง   

 การวิเคราะห์สมการถดถอยของตัวแปรทั้งหมดโดยตัวแปรที่ศึกษา ได๎แกํ ความรู๎เกี่ยวกับ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัย (X1) การรับรู๎โอกาสเสี่ยงจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารไมํ
ปลอดภัย (X2)การรับรู๎ความรุนแรงจากการมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารไมํปลอดภัย (X3)  การรับรู๎
ประโยชน์จากการมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัย (X4) การรับรู๎อุปสรรคจากการมีพฤติกรรม
การบริโภคอาหารปลอดภัย (X5) สิ่งชักนําสูํการปฏิบัติ ในการมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัย 
(X6) ความเชื่อมั่นในความสามารถตนเองในการมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัย  (X7) กับ
พฤติกรรมการเลือกบริโภคอาหารปลอดภัย (X8)  ความแปรปรวนของปัจจัยเชิงสาเหตุที่สํงผลตํอ
พฤติกรรมการเลือกบริโภคอาหารปลอดภัย  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ตัวแปรอิสระท้ัง 7  ตัว
แปร รํวมกันทํานายพฤติกรรมการเลือกบริโภคอาหารปลอดภัย ได๎ประมาณร๎อยละ 34.2  เมื่อ
พิจารณาเฉพาะตัวแปรพบวํา ตัวแปรที่สามารถอธิบายตัวแปรตามได๎อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติ ได๎แกํ 
การรับรู๎โอกาสเสี่ยงจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารไมํปลอดภัย(X2)  สิ่งชักนําสูํการปฏิบัติในการมี
พฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัย (X6) และความเชื่อมั่นในความสามารถตนเองในการมี
พฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัย (X7)  สํวนตัวแปรอิสระอ่ืน ๆ ที่เหลือไมํสามารถอธิบายตัวแปร
ตามได๎อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 จากตารางข๎อมูลสามารถเขียนสมการทํานายตัวแปรที่สํงผลตํอพฤติกรรมอาหารปลอดภัย ได๎
ดังนี้   

  Ŷ  = 0.471 + 0.066X2 + 0.097X6  + 0.389X7   
 
วีระชัย นลวชัย และคณะ (2558) ทําการวิจัยเรื่อง รูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ

บริโภคอาหารปลอดภัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น สรุปผลการดําเนินงาน ดังนี้ 
1. การสร้างและพัฒนาสื่อ/กิจกรรม ที่จะเป็น Model  ต้นแบบ และพัฒนารูปแบบการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัยของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 
   นําผลการศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับปัจจัยเชิงสาเหตุ และ

พฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น มาเป็นแนวทางในการสร๎างรูปแบบ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น  ทําการ
ตรวจสอบคุณภาพของ (รําง) รูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฯ และเครื่องมือที่ใช๎ในการเก็บ
รวบรวมข๎อมูล  โดยทําการหาคุณภาพด๎านความเที่ยงตรง (Validity) โดยผู๎ทรงคุณวุฒิ โดยหาคําดัชนี
ความสอดคล๎อง (IOC) และทําการปรับปรุง/แก๎ไข สื่อ/กิจกรรมต๎นแบบให๎มีความเหมาะสม จนได๎
(รําง) รูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต๎นประกอบด๎วยแผนการจัดเรียนรู๎ จํานวน 9 แผน ๆ ละ 50 นาท ี 

2. ผลการทดลองใช้รูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัยของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

 นํารูปแบบไปทําการทดลองกับกลุํมตัวอยําง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน
ต๎นแบบ 4 โรงเรียนๆ ละ 2 ห๎องเรียน เป็นกลุํมทดลอง 1 ห๎อง กลุํมควบคุม 1 ห๎อง โดยกลุํมทดลอง 
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เข๎ารํวมในกิจกรรมตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น จํานวน 9 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ครั้งละ 50 นาที กลุํมควบคุม
ไมํได๎เข๎ารํวมกิจกรรมท่ีผู๎วิจัยจัดให๎ แตํเข๎ารํวมในกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน
ที่โรงเรียนจัดให๎ตามปกติ การประเมินผลเพ่ือเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงปัจจัยเชิงสาเหตุ และ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัยกํอนและหลังการเข๎ารํวมกิจกรรม ผลการวิจัยวิจัย พบวํา กํอน
การทดลอง นักเรียนกลุํมทดลองกินขนมขบเคี้ยว น้ําอัดลม และเครื่องดื่มอ่ืน ๆ คิดเป็นร๎อยละ 97.8 
แตํหลังการทดลอง พบวํา บริโภคลดลงเหลือร๎อยละ 89.6 สํวนนักเรียนกลุํมควบคุมกํอนการทดลอง
บริโภคขนมขบเค้ียว น้ําอัดลม และเครื่องดื่มอ่ืน ๆ คิดเป็นร๎อยละ 94.9 แตํหลังการทดลองก็ยังบริโภค
ในปริมาณใกล๎เคียงกับกํอนการทดลอง คือ ร๎อยละ 92.0  และพบวํา ภายหลังการทดลองนักเรียน
กลุํมทดลองมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัยมากกวํากํอนการทดลองอยํางมีนัยสําคัญ สํวน
นักเรียนกลุํมควบคุมมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัยกํอนและหลังการทดลองไมํแตกตํางกัน 
 ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสนทนากลุํมสัมภาษณ์เชิงลึกกับครูประจําชั้น ครูผู๎
ประสานงานโครงการ ผู๎ปกครองนักเรียน เพ่ือยืนยันความสอดคล๎องของผลการวิจัยเชิงปริมาณ พบวํา 
นักเรียนมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัยมากขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องการอํานฉลากกํอนการเลือก
ซื้ออาหาร การอํานฉลากหวาน มัน เค็ม (GDA) การลดการบริโภคอาหารที่ไมํเป็นผลดีตํอสุขภาพ แตํ
ยังไมํคํอยมีการปกปูองสิทธิเพ่ือการบริโภคอาหารปลอดภัย ตลอดจนมีการนําความรู๎ที่ได๎ไปเผยแพรํ
แกํบุคคลใกล๎ชิด   

  



บทที่ 3 

วิธีด าเนินการวิจัย 

การด าเนินการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ปลอดภัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi – Experimental 
Research) โดยใช้รูปแบบการวิจัยแบบ Pretest-Posttest Control Group Design มีการ
ด าเนินการดังนี้ 

 1. การวิจัยเพื่อติดตามผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัยของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น   

1.1 ติดตามประเมินพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัยของนักเรียน จ านวน 3 ครั้ง 
คือ (ก่อนเริ่มโครงการในปีงบประมาณ 2559 ระหว่างการด าเนินโครงการ และเม่ือสิ้นสุดโครงการ)  

1.2 จัดกิจกรรมเพ่ือกระตุ้นเตือน (Booster Intervention) ในโรงเรียนกลุ่มทดลอง  
โรงเรียนละ 1 ครั้ง    

   ประชากรคือ นักเรียนต้นแบบ 4 โรงเรียน  
 

โรงเรียน ประชากร  กลุ่มตัวอย่าง  
โรงเรียนอ ามาตย์พานิชกุล  จ.กระบี่ 494  45  
โรงเรียนภูเขียว จ.ชัยภูม ิ 528  47  

โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” จ.ระยอง 503  50  

โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จ.เชียงใหม่ 388  40  

รวม 1,913  182  

    
กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนกลุ่มทดลองที่ผ่านการทดลองในงานวิจัยเรื่อง รูปแบบการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ปีงบประมาณ 2558 จ านวน 182 คน จากโรงเรียนต้นแบบ 
4 โรงเรียน โดยการสุ่มอย่างง่าย (simple random) 2 โรงเรียน จาก 4 โรงเรียน เป็นกลุ่มทดลอง 
เพ่ือด าเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือกระตุ้นเตือน (Booster Intervention) 1 ครั้ง/โรงเรียน ส่วนอีก 2 
โรงเรียนเป็นกลุ่มควบคุมท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามปกติท่ี
โรงเรียนจัดให้ 

1.3. ประเมินผลเพื่อเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงปัจจัยเชิงสาเหตุ และพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารปลอดภัย ในระยะท่ี 1 เดือนมิถุนายน 2559 ระยะที่ 2 เดือนกรกฎาคม 2559 และ
ระยะที่ 3  เดือนสิงหาคม 2559 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย   
1) เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ แผนการจัดกิจกรรมเพ่ือกระตุ้นให้เกิดความคงทน

ของพฤติกรรมการบริโภคอาหาร จ านวน 1 แผน 
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2) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
2.1) เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ มี 2 ชุด คือ 

2.1.1) แบบสอบถามพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 3 ครั้ง (ก่อนเริ่มโครงการในปีงบประมาณ 2559 ระหว่าง
การด าเนินโครงการ และเม่ือสิ้นสุดโครงการ) ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างทุกคนทั้งในกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุม 

2.1.2)  แบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม ใช้เก็บรวบรวม
ข้อมูลภายหลังการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างในกลุ่มทดลอง  

2.2) เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ มี 3 ชุด คือ 
2.2.1) แบบสังเกตพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาตอนต้น ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลกับนักเรียนกลุ่มทดลองที่ได้รับการเลือกเป็นกลุ่มเป้าหมาย
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ จ านวน 5 คน (คัดเลือกโดยการเลือกแบบเจาะจง) ท าการสังเกต
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร รวม 3 ครั้ง คือ สัปดาห์ก่อนเริ่มด าเนินจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นเตือน 
(Booster Intervention) หลังการจัดกิจกรรมฯและเม่ือสิ้นสุดโครงการ 

2.2.2)  แนวค าถามการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เพ่ือเก็บ
รวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนกลุ่ม
ทดลอง โดยท าการสนทนากลุ่มในครูและผู้ปกครองของนักเรียนที่เป็นกลุ่มทดลอง จากโรงเรียนที่ท า
การจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นเตือนพฤติกรรม (booster intervention) โรงเรียนละ 6 – 8 คน รวม 
12– 16 คน  โดยการเลือกแบบเจาะจงจาก ครูประจ าชั้น หรือครูผู้สอน และผู้ปกครองของนักเรียน
ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลเมื่อเสร็จสิ้นการทดลอง 

2.2.3) แนวค าถามการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth-interview) เพ่ือเก็บ
รวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนกลุ่ม
ทดลอง โดยการสัมภาษณ์ครูและผู้ปกครอง ของนักเรียนที่เป็นกลุ่มทดลองจากโรงเรียนที่ท าการจัด
กิจกรรมเพื่อกระตุ้นเตือนพฤติกรรม (booster intervention) ที่สามารถให้ข้อมูลส าคัญ (Key 
informants) โรงเรียนละ 1– 2 คน รวม 2 – 4 คน เก็บรวบรวมข้อมูลเมื่อเสร็จสิ้นการทดลอง 

การหาคุณภาพเครื่องมือ 
ในการสร้างเครื่องมือมีการศึกษาองค์ความรู้จากเอกสาร และจัดสร้างให้สอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์การวิจัย และมีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหา (Content validity) ของแผนการจัดกิจกรรมกระตุ้นเตือนพฤติกรรม (booster 
intervention) และเครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูล  และแก้ไขตามผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะ อีกทั้ง
ตรวจสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ในแบบแบบสอบถามพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัยของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และแบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 

 
การวัดผลและการเก็บรวบรวมข้อมูล (Outcome Measure & Data Collection)  
ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้   
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1. ทดสอบติดตามผลพฤติกรรมการบริโภคอาหารนักเรียน ก่อนด าเนินการจัดกิจกรรม
กระตุ้นเตือนพฤติกรรม (booster intervention) โดยใช้แบบสอบถามเพ่ือประเมินปัจจัยเชิงสาเหตุ 
และพฤติกรรมการบริโภคอาหารนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (นักเรียนกลุ่มติดตามผลการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร)  

2. ประเมินพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัยของนักเรียน หลังด าเนินการจัด
กิจกรรมกระตุ้นเตือนพฤติกรรม (booster intervention) โดยใช้แบบสอบถามเพ่ือประเมินปัจจัยเชิง
สาเหตุ และพฤติกรรมการบริโภคอาหารนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (นักเรียนกลุ่มติดตามผลการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร)  

3. 3. การประเมินผลเพ่ือเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงปัจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรม
การบริโภคอาหาร และพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรม
กระตุ้นเตือนพฤติกรรม (booster intervention)  โดยใช้แบบสอบถาม 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
ผู้วิจัยน าข้อมูลจากการประเมินต่าง ๆ มาวิเคราะห์หาประสิทธิผลของการจัดกิจกรรม

เพ่ือกระตุ้นเตือนพฤติกรรม (Booster Intervention) ในเชิงปริมาณ โดยการเปรียบเทียบคะแนน
ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร และพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัยของ
นักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุม เพ่ือเปรียบเทียบผลโดยการวัดซ้ า 3 ครั้งคือ (ก่อนเริ่ม
โครงการในปีงบประมาณ 2559 ระหว่างการด าเนินโครงการ และเม่ือสิ้นสุดโครงการ) ด้วยการการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวเมื่อมีการวัดซ้ า (One-way repeated measure ANOVA) 
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการสนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์เชิงลึกโดยการวิเคราะห์เนื้อหา  
(Content analysis) 

 
1.2 การทดลองการขยายผลการใช้รูปแบบการเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร

ปลอดภัยของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น  

ผู้วิจัยด าเนินการทดลองขยายผลการใช้รูปแบบการเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น   

น ารูปแบบที่ผ่านการทดลองใช้แล้วขยายผลไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 จากโรงเรียนใน 4 ภูมิภาคที่มีโรงเรียนต้นแบบ คือ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัด
ระยอง จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดกระบี่ จังหวัดละ 2 โรงเรียน โดยเป็นโรงเรียนที่เป็นเครือข่าย
โรงเรียน อย.น้อย ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา รวมโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนกลุ่ม
ตัวอย่างในการขยายผลการด าเนินงาน 8 โรงเรียน ๆ ละ 1 ห้องเรียน ได้ 8 ห้องเรียน ท าการสุ่มอย่าง
ง่าย (Simple Random Sampling) โดยการจับฉลาก เข้ากลุ่ม (Randomized control) เป็นกลุ่ม
ทดลอง จ านวน 4 ห้องเรียน และกลุ่มควบคุม จ านวน  4 ห้องเรียน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม อย่างน้อยกลุ่มละ 30 คน รวมนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จ านวนอย่างน้อย 240 คน   
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ประชากร คือ นักเรียนขยายผล 8 โรงเรียน  
 

โรงเรียน ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 
โรงเรียนหนองทะเลวิทยา จังหวัดกระบี่ 88  31  
โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา จังหวัดชัยภูมิ 259  34  
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา จังหวัดระยอง 490  49  
โรงเรียนสันทรายวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ 283  40  
โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ จังหวัดกระบี่ 350  40  
โรงเรียนคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 206  31  

โรงเรียนช านาญสามัคคีวิทยา จังหวัดระยอง 343  39  

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 212  37  

รวม 2,231   301  

 
การด าเนินการทดลองเป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi – Experimental Research) โดยใช้

รูปแบบการวิจัยแบบ Pretest-Posttest Control Group Design โดยกลุ่มทดลอง จะเข้าร่วมใน
กิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบฯ จ านวน 6 แผน และเข้าร่วมในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จ านวน 3 แผน 
ส่วนกลุ่มควบคุมจะเข้าร่วมในกิจกรรมเฉพาะกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบฯ จ านวน 6 แผน 

การวัดผลและการเก็บรวบรวมข้อมูล (Outcome Measure & Data Collection)  

ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้   

1. ทดสอบก่อนด าเนินการใช้รูปแบบ โดยใช้แบบสอบถามเพ่ือประเมินปัจจัยเชิงสาเหตุ และ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (นักเรียนกลุ่มทดลองขยาย
ผล) (20-24 มิถุนายน 2559)  

2. ประเมินพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัยนักเรียน หลังด าเนินการจัดกิจกรรมตาม
แผน  โดยใช้แบบสอบถามเพ่ือประเมินปัจจัยเชิงสาเหตุ และพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัย
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (นักเรียนกลุ่มทดลองติดตามผล)   

3. การประเมินผลเพ่ือเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงปัจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการ
บริโภคอาหาร และพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัย ก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรม
ตามแผน โดยใช้แบบสอบถาม 

 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย   
1) เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ประกอบด้วยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 6 แผน และ

แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3 แผน จ านวน 6 สัปดาห์ ครั้งละ 50 นาที (นักเรียนกลุ่มทดลอง) 
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และแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จ านวน 6 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ครั้งละ 50 นาที 
(นักเรียนกลุ่มควบคุม) 

2) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพ่ือประเมินประสิทธิผลของการทดลองใช้
รูปแบบ ประกอบด้วยเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ 

2.1) เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ  มี 2 ชุด คือ 
   2.1.1) แบบสอบถามพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัยของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียนกลุ่ม
ตัวอย่างทุกคนทั้งในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 

2.1.2)  แบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล
ภายหลังการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างในกลุ่มทดลอง 

2.2) เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ มี 3 ชุดคือ 
2.2.1) แบบสังเกตพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาตอนต้น ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลกับนักเรียนกลุ่มทดลองที่ได้รับการเลือกเป็นกลุ่มเป้าหมาย
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ จ านวน 5 คน (คัดเลือกโดยการเลือกแบบเจาะจง) ท าการสังเกต
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร รวม 3 ครั้ง คือ ท าการสังเกตพฤติกรรมการบริโภคอาหาร รวม 3 ครั้ง 
คือ สัปดาห์ก่อนการด าเนินการใช้รูปแบบ หลังการจัดกิจกรรม และเมื่อสิ้นสุดโครงการ   

2.2.2)  แนวค าถามการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เพ่ือเก็บ
รวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนกลุ่ม
ทดลอง โดยท าการสนทนากลุ่มในครูและผู้ปกครองของนักเรียนที่เป็นกลุ่มทดลอง จากโรงเรียนขยาย
ผล 4 โรงเรียน โรงเรียนละ  6 – 8 คน รวม 24 – 32 คน  โดยการเลือกแบบเจาะจง จากครูประจ า
ชั้น หรือครูผู้สอน และผู้ปกครองของนักเรียนท าการเก็บรวบรวมข้อมูลเมื่อเสร็จสิ้นการทดลอง  

2.2.3) แนวค าถามการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth-interview) เพ่ือเก็บรวบรวม
ข้อมูลเชิงคุณภาพ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนกลุ่มทดลอง โดย
การสัมภาษณ์ครูและผู้ปกครอง ของนักเรียนที่เป็นกลุ่มทดลอง ที่สามารถให้ข้อมูลส าคัญ (Key 
informants) จากโรงเรียนที่ท าการขยายผล โรงเรียนละ 1– 2 คน รวม 4 - 8 คน เก็บรวบรวมข้อมูล
เมื่อเสร็จสิ้นการทดลอง 

การหาคุณภาพเครื่องมือ 
  ในการสร้างเครื่องมือมีการศึกษาองค์ความรู้จากเอกสาร และจัดสร้างให้สอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์การวิจัย และมีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหา (Content validity) ของในกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบฯ จ านวน 6 แผน และแผน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จ านวน 3 แผน  และเครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูล  และแก้ไขตาม
ผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะ อีกทั้งตรวจสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ในแบบแบบสอบถามพฤติกรรมการ
บริโภคผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และแบบประเมินความพึงพอใจ
ในการเข้าร่วมกิจกรรม 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยน าข้อมูลจากการประเมินต่าง ๆ มาวิเคราะห์ ดังนี้ 
1) การหาประสิทธิผลของการขยายผลรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร

ปลอดภัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในเชิงปริมาณโดยการเปรียบเทียบคะแนนปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร และพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัยของนักเรียนกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุมก่อนและหลังการทดลองด้วยการทดสอบค่าที (t-test) เปรียบเทียบปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการบริโภค 

2) วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการสนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์เชิงลึกโดยการ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) 

  
1.3 การสรุปผลการพัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  

หลังจากการทดลองติดตามผล และขยายผลการใช้รูปแบบ และได้ประเมินผลการทดลอง
รูปแบบแล้ว ผู้วิจัยจะท าการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
การใช้รูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น เพ่ือน าข้อเสนอแนะไปใช้ในการปรับปรุงรูปแบบให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน  



บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

ผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัยของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ผู้วิจัยน าเสนอเป็น 2 ตอน คือ  

 

ตอนที่ 1 ผลการติดตามผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัยของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ตอนที่ 2 ผลการขยายผลการใช้รูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัย
ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 
 

ตอนที่ 1 ผลการติดตามผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัยของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

 

ผู้วิจัยได้ติดตามผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอาหารปลอดภัยของนักเรียนกลุ่มทดลอง ใน
โครงการวิจัยเรื่องรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอาหารปลอดภัยในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จาก
โรงเรียน 4 โรงเรียน โดยด าเนินการติดตาม ในครั้งที่  1 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2558 ครั้งที่ 2 เดือน
มีนาคม พ.ศ.2559 พบว่า นักเรียนมีแนวโน้มมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัยลดลง ผู้วิจัยจึงได้
ด าเนินการจัดกิจกรรมกระตุ้นเตือนพฤติกรรม (booster intervention)  ในเดือนกรกฎาคม  พ.ศ.
2559  โดยก าหนดให้นักเรียนในกลุ่มทดลองเดิม 4 โรงเรียน ให้เป็นกลุ่มทดลอง 2 โรงเรียน และกลุ่ม
ควบคุม 2 โรงเรียน (กลุ่มทดลอง คือ โรงเรียนอ ามาตย์พานิชกุล จ.กระบี่ และโรงเรียนแกลง “วิทย
สถาวร” จ.ระยอง กลุ่มควบคุมคือ โรงเรียนภูเขียว จ.ชัยภูมิ  และโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม  จ.
เชียงใหม่)  โดยในกลุ่มทดลอง ผู้วิจัยด าเนินการจัดกิจกรรมกระตุ้นเตือนพฤติกรรม (booster 
intervention) 1 ครั้ง ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2559 ส่วนกลุ่มควบคุมผู้วิจัยไมได้ด าเนินการจัด
กิจกรรมใด ๆ เพ่ิมเติม  ในการนี้ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบข้อมูล ผลการวิจัยเป็นดังนี้ 

 

1.1 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง 
 

ตารางท่ี 1  ความถี่และร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง (นักเรียนกลุ่มติดตามผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การบริโภคอาหาร) จ าแนกตามประเภทของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

 

ประเภทกลุ่มตัวอย่าง จ านวน ร้อยละ 

กลุ่มทดลอง 95 52.2 
กลุ่มควบคุม 87 47.8 

รวม 182 100.0 
 จากตารางที่ 1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักเรียนกลุ่มทดลองมีจ านวนมากกว่านักเรียน            
กลุ่มควบคุมเล็กน้อย คือ นักเรียนกลุ่มทดลอง คิดเป็นร้อยละ 52.2 นักเรียนกลุ่มควบคุม คิดเป็น           
ร้อยละ 47.8 
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ตารางท่ี 2 ความถี่และร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง (นักเรียนกลุ่มติดตามผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การบริโภคอาหาร) จ าแนกตามลักษณะทางชีวสังคม  

 

ตัวแปร  กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม รวม 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

เพศ ชาย 45 47.4 25 28.7 70 38.5 
หญิง 50 52.6 62 71.3 112 61.5 

 รวม 95 100.0 87 100.0 182 100.0 
อายุ 12 ปี 14 14.7 18 20.7 32 17.6 

13 ปี 74 77.9 63 72.4 137 75.3 
14 ปี 7 7.4 6 6.9 13 7.1 

 รวม 95 100.0 87 100.0 182 100.0 

น้ าหนัก 21-30 กิโลกรัม 2 2.1 1 1.1 3 1.6 
31-40 กิโลกรัม 19 20.0 12 13.8 31 17.0 
41-50 กิโลกรัม 36 37.9 43 49.4 79 43.4 
51-60 กิโลกรัม 18 18.9 20 23.0 38 20.9 
61-70 กิโลกรัม 3 13.7 8 9.2 21 11.5 
71-80 กิโลกรัม 5 5.3 2 2.3 7 3.8 
81-90 กิโลกรัม 1 1.1 1 1.1 2 1.1 
มากกว่า 90 กิโลกรัม 1 1.1 - - 1 0.5 

 รวม 95 100.0 87 100.0 182 100.0 

ส่วนสูง 131-140 เซนติเมตร 3 3.2 - - 3 1.6 
 141-150 เซนติเมตร 14 14.7 11 12.6 25 13.7 

151-160 เซนติเมตร 44 46.3 44 50.6 88 48.4 
161-170 เซนติเมตร 31 32.6 27 31.0 58 31.9 
171-180 เซนติเมตร 3 3.2 5 5.8 8 4.4 

 รวม 95 100.0 87 100.0 182 100.0 
ผลการ
เรียนเฉลี่ย 

1.00-2.00 2 2.1 1 1.1 3 1.6 
2.01-3.00 30 31.6 24 27.6 54 29.7 
3.01-4.00 59 62.1 60 69.0 119 65.4 
ไม่ทราบ 4 4.2 2 2.3 6 3.3 

 รวม 95 100.0 87 100.0 182 100.0 

 จากตารางที่ 2 นักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง คิดเป็นร้อยละ 52.6 และร้อยละ 71.3 ตามล าดับ ส่วนใหญ่มีอายุ 13 ปี  คิดเป็นร้อยละ 77.9 
และ 72.4 มีน้ าหนัก 41-50 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 37.9 และ 49.4 ส่วนสูง 151-160 เซนติเมตร 
คิดเป็นร้อยละ 46.3 และ 50.6 มีผลการเรียนเฉลี่ย 3.01-4.00 คิดเป็นร้อยละ 62.1 และ 69.0  
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 ตารางท่ี 3 ความถี่และร้อยละของการบริโภคขนมขบเค้ียว น้ าอัดลม และเครื่องดื่มอ่ืนๆ                
ใน 1 สัปดาห์ ของนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง (นักเรียนกลุ่มติดตามผลการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร) 

 

การทดสอบ พฤติกรรมการบริโภค กลุ่มทดลอง  กลุ่มควบคุม  รวม 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ก่อนการทดลอง 
ไม่กิน 42 44.2 17 19.5 59 32.4 
กิน 53 55.8 70 80.5 123 67.6 

 รวม 95 100.0 87 100.0 182 100.0 

หลังการทดลอง 
ไม่กิน 42 44.2 16 18.4 58 31.9 
กิน 53 55.8 71 81.6 124 68.1 

 รวม 95 100.0 87 100.0 182 100.0 

 
จากตารางที่ 3 พบว่า ก่อนการทดลอง นักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุม             

ส่วนใหญ่บริโภคขนมขบเค้ียว น้ าอัดลม และเครื่องดื่มอ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ 55.8 และ 80.5 หลังการ
ทดลอง โดยใช้กิจกรรมกระตุ้นเตือนพฤติกรรม (booster intervention) พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลอง
บริโภคขนมขบเค้ียว น้ าอัดลมและเครื่องดื่มอ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ 55.8 ส่วนนักเรียนกลุ่มควบคุม           
คิดเป็น ร้อยละ 81.6 ซึ่งพบว่า หลังการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองบริโภคขนมขบเค้ียว น้ าอัดลม 
และเครื่องดื่มอ่ืน ๆ เท่าเดิม ส่วนนักเรียนกลุ่มควบคุมบริโภคเพ่ิมข้ึนเพียงร้อยละ 1.1 
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ตารางท่ี 4 ความถี่และร้อยละของการบริโภคขนมขบเค้ียวของนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง  
(นักเรียนกลุ่มติดตามผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร) จ าแนกตาม
ประเภทของขนมขบเค้ียว ก่อนการทดลองใช้กิจกรรมกระตุ้นเตือนพฤติกรรม 
(booster intervention) 

 

ประเภทขนมขบเคี้ยว ยี่ห้อ 
กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม รวม 

ความถี ่ ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ ความถี ่ ร้อยละ 

มันฝรั่งทอดกรอบ เลย์ 30 51.8 48 55.8 78 54.2 

มันฝรั่งทอดกรอบ เทสโต 7 12.1 6 7.0 13 9.0 

มันฝรั่งทอดกรอบ ตะวัน 2 3.4 3 3.6 5 3.5 

ปลาเส้น ทาโร่ 3 5.2 2 2.3 5 3.5 

สาหร่ายทอด เถ้าแก่น้อย 1 1.7 1 1.2 2 1.4 

ปลาหมึกอบทรงเครื่อง เบนโตะ - - 1 1.2 1 0.7 

ขนมทอดกรอบ ปูไทย 2 3.4 2 2.3 4 2.7 

ขนมปัง ฟันโอ 3 5.2 5 5.8 8 5.5 

ขนมปัง โอริโอ้ 1 1.7 4 4.7 5 3.5 

ข้าวเกรียบกุ้งทอด ฮานามิ 1 1.7 - - 1 0.7 

ขนมปังแท่ง กูลิโกะ ป็อกกี้ 3 5.2 3 3.6 6 4.2 

บะหมี่กึ่งส าเร็จรูป ม่าม่า ไวไว  4 6.9 7 8.2 11 7.6 

ขนมปัง ฟาร์มเฮาส์ 1 1.7 4 4.3 5 3.5 
รวม 

 
58 100.0 86 100.0 144 100.0 

  
จากตารางที่ 4 พบว่า ก่อนการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุมส่วนใหญ่

บริโภคขนมขบเค้ียวประเภทมันฝรั่งทอดกรอบมากมี่สุด คิดเป็นร้อยละ 67.3 และ 66.4 โดยนิยม
บริโภค ยี่ห้อเลย์ คิดเป็นร้อยละ 51.8 และ 55.8 นอกนั้นบริโภคในจ านวนใกล้เคียงกัน 
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ตารางท่ี 5 ความถี่และร้อยละของการบริโภคขนมขบเค้ียวของนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 
(นักเรียนกลุ่มติดตามผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร) จ าแนกตาม
ประเภทของขนมขบเค้ียว หลังการทดลองใช้กิจกรรมกระตุ้นเตือนพฤติกรรม 
(booster intervention) 

 

ขนมขบเคี้ยว/ประเภท ยี่ห้อ 
กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม รวม 

ความถี ่ ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ ความถี ่ ร้อยละ 

มันฝรั่งทอดกรอบ เลย์ 30 91.0 56 83.6 86 6.0 

ปลาเส้น ทาโร่ - - 4 6.0 4 4.0 

ขนมปัง โอริโอ้ - - 4 6.0 4 4.0 

เวเฟอร์ ทิวลี 1 3.0 1 1.5 2 2.0 

ขนมปังแท่ง กูลิโกะ ป็อกกี้ - - 1 1.5 1 1.0 

ขนมอบกรอบ โก๋แก่ 1 3.0 - - 1 1.0 

ขนมอบกรอบ สแน็คแจ็ค 1 3.0 1 1.5 2 2.0 

ขนมปัง ฟาร์มเฮาส์ 
 

 
 

   
รวม 

 
33 100.0 67 100.0 100 100.0 

  

จากตารางที่ 5 พบว่า หลังการทดลองโดยใช้กิจกรรมกระตุ้นเตือนพฤติกรรม (booster 
intervention)  นักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุมทั้งสองกลุ่มส่วนใหญ่บริโภคขนม           
ขบเค้ียวประเภท มันฝรั่งทอดกรอบยี่ห้อเลย์มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 91.0 และ 83.6 นอกนั้นบริโภค
ในจ านวนใกล้เคียงกัน 
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ตารางท่ี 6  ความถี่และร้อยละของการบริโภคน้ าอัดลมของนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง (นักเรียนกลุ่ม
ติดตามผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร) จ าแนกตามประเภทของน้ าอัดลม 
ก่อนการทดลองใช้กิจกรรมกระตุ้นเตือนพฤติกรรม (booster intervention) 

ชนิดน้ าอัดลม ยี่ห้อ 
กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม รวม 

ความถี่ ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ 
โคล่า โค้ก 30 35.3 32 36.8 62 36.0 

 
เป๊บซี่ 28 32.9 26 29.8 54 31.5 

 เอส 14 16.5 18 20.6 32 18.6 

น้ าอัดลมสี แฟนต้า 2 2.4 1 1.2 3 1.7 

 สไปรท์ 4 4.7 7 8.1 11 6.4 

 อ่ืน ๆ 7 8.2 3 3.5 10 5.8 
รวม  85 100.0 87 100.0 172 100.0 
 

จากตารางที่ 6 พบว่า ก่อนการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุมส่วนใหญ่
บริโภคน้ าอัดลมประเภทโคล่ามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 84.7 และ 87.2 โดยนิยมดื่มยี่ห้อโค้ก คิดเป็น
ร้อยละ 35.3 และ 36.8 ตามล าดับ รองลงมาคือ ประเภทน้ าอัดลมสี ยี่ห้อแฟนต้า คิดเป็นร้อยละ 2.4 
และ 4.7  ยี่ห้อสไปรท์ คิดเป็นร้อยละ 8.1 และ 3.5 ตามล าดับ   

 
 

ตารางท่ี 7 ความถี่และร้อยละของการบริโภคน้ าอัดลมของนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง (นักเรียนกลุ่ม
ติดตามผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร)  จ าแนกตามประเภทของ
น้ าอัดลม หลังการทดลองใช้กิจกรรมกระตุ้นเตือนพฤติกรรม (booster intervention) 

 

ชนิดน้ าอัดลม ยี่ห้อ 
กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม รวม 

ความถี่ ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ 
โคล่า โค้ก 14 40.0 23 44.3 37 42.5 

 
เป๊บซี่ 10 28.6 1 1.9 11 12.6 

 เอส 4 11.4 10 19.2 14 16.1 

น้ าอัดลมสี แฟนต้า 7 20.0 18 34.6 25 28.8 
รวม  35 100.0 52 100.0 87 100.0 

จากตารางที่ 7 พบว่า หลังการทดลองโดยใช้กิจกรรมกระตุ้นเตือนพฤติกรรม (booster 
intervention) นักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุมส่วนใหญ่บริโภคน้ าอัดลมประเภทโคล่า
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 80.0 และ 65.4 โดยนิยมดื่มยี่ห้อโค้ก คิดเป็นร้อยละ 40.0 และ 44.3 
รองลงมาคือ ประเภทน้ าอัดลมสี ยี่ห้อแฟนต้า คิดเป็นร้อยละ 20.0 และ 34.6    
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ตารางท่ี 8 ความถี่และร้อยละของการบริโภคน้ าดื่มอ่ืนๆ ของนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง (นักเรียน
กลุ่มติดตามผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร)  จ าแนกตามประเภทของ          
น้ าดื่ม ก่อนการทดลองใช้กิจกรรมกระตุ้นเตือนพฤติกรรม (booster intervention) 

 

น้ าดื่มอ่ืนๆ ยี่ห้อ 
กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม รวม 

ความถี ่ ร้อยละ ความถี ่ ร้อยละ ความถี ่ ร้อยละ 

ชาเขียว อิชิตัน 6 42.9 7 46.6 13 44.9 

ชาเขียว โออิชิ 3 21.5 2 13.3 5 17.3 

นม โฟโมสต์ 2 14.3 2 13.3 4 13.9 

นม โอวัลติน - - 1 6.7 1 3.4 

นม หนองโพ - - 1 6.7 1 3.4 

นมถั่วเหลือง ไวตามิคล์ 1 7.1 - - 1 3.4 

นมเปรี้ยว ดัชมิล 1 7.1 1 6.7 2 6.9 

น้ าผลไม้ ยูนิฟ - - 1 6.7 1 3.4 

น้ าผลไม้ กาโตะ 1 7.1 - - 1 3.4 
รวม  14 100.0 15 100.0 29 100.0 

 
จากตารางที่ 8 พบว่า ก่อนการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มทดลองส่วนใหญ่

ด่ืมชาเขียว ยี่ห้ออิชิตัน คิดเป็นร้อยละ 42.9 และ 46.6 ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 9 ความถี่และร้อยละของการบริโภคน้ าดื่มอ่ืนๆ ของนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง (นักเรียน
กลุ่มติดตามผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร) จ าแนกตามประเภทของ          
น้ าดื่ม หลังการทดลองใช้กิจกรรมกระตุ้นเตือนพฤติกรรม (booster intervention) 

 

น้ าดื่มอ่ืนๆ ยี่ห้อ 
กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม รวม 

ความถี ่ ร้อยละ ความถี ่ ร้อยละ ความถี ่ ร้อยละ 

ชาเขียว อิชิตัน - - 6 13.6 6 9.8 

ชาเขียว โออิชิ 7 41.2 10 22.7 17 27.9 

นม โฟโมสต์ 3 17.6 1 2.2 4 6.6 

นม แลคตาซอย - - 7 16.0 7 11.5 

นม เมจ ิ 6 35.3 - - 6 9.8 

นมถั่วเหลือง ไวตามิคล์ - - 7 16.0 7 11.5 

นมเปรี้ยว ดัชมิล - - 4 9.0 4 6.6 

น้ าสมุนไพร ยูนิฟ - - 7 16.0 7 11.5 

น้ าผลไม้ ดีโด้ 1 5.9 - - 1 1.6 

น้ าผลไม้ กาโตะ - - 2 4.5 2 3.2 
รวม  17 100.0 44 100.0 61 100.0 

 
จากตารางที่ 9 พบว่า หลังการทดลองโดยใช้กิจกรรมกระตุ้นเตือนพฤติกรรม (booster 

intervention) นักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุมส่วนใหญ่ดื่มน้ าดื่มประเภทชาเขียว            
คิดเป็นร้อยละ 41.2 และ 36.3 โดยนิยมดื่มยี่ห้อโออิชิ คิดเป็นร้อยละ 41.2 และ 22.7 รองลงมาคือ 
นักเรียนกลุ่มทดลองดื่มนม ยี่ห้อเมจิ คิดเป็นร้อยละ 35.3 และนักเรียนกลุ่มควบคุมดื่มน้ าดื่มประเภท
ชาเขียว ยี่ห้อโออิชิ คิดเป็นร้อยละ 22.7 ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 10 ความถี่และร้อยละของพฤติกรรมการบริโภคขนมขบเค้ียว ใน 1 สัปดาห์ ของนักเรียนที่
เป็นกลุ่มตัวอย่าง (นักเรียนกลุ่มติดตามผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค
อาหาร)  ก่อนการทดลองใช้กิจกรรมกระตุ้นเตือนพฤติกรรม (booster intervention) 

 

การบริโภค ความถี่ 
กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม รวม 

ความถี่ ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ 
ราคา 1-10 บาท 17 50.0 37 60.6 54 56.8 
 11-20 บาท 16 47.0 24 39.4 40 42.2 
 21-30 บาท 1 3.0 - - 1 - 
 รวม 34 100.0 61 100.0 95 100.0 
จ านวนครั้งต่อสัปดาห์ 1 ครั้ง 18 52.9 37 60.7 55 57.9 
 2 ครั้ง 12 35.3 11 18.0 23 24.2 
 3 ครั้ง 3 8.8 5 8.2 8 8.4 
 4 ครั้ง - - 3 5.0 3 3.2 
 5 ครั้ง - - 4 6.6 4 4.2 
 6 ครั้ง - - - - - - 
 7 ครั้ง - - - - - - 
 8 ครั้ง - - - - - - 
 9 ครั้ง - - - - - - 
 10 ครั้ง 1 0.3 1 1.5 2 2.1 
 รวม 34 100.0 61 100.0 95 100.0 
ปริมาณที่กินต่อครั้ง 1 28 82.4 51 83.6 79 83.2 

 2 5 14.7 7 11.5 12 12.6 
 3 - - 3 4.9 3 3.2 
 4 -  - - - - 
 5 - - - - - - 
 6 - - - - - - 

 7 - - - - - - 
 8 - - - - - - 
 9 - - - - - - 
 10 1 2.9 - - 1 1.0 
 รวม 34 100.0 61 100.0 95 100.0 
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จากตารางที่ 10 พบว่า ก่อนการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุมที่ตอบ
ว่ากินขนมขบเค้ียว ส่วนใหญ่เลือกซ้ือขนมขบเคี้ยว ราคา 1-10 บาท คิดเป็นร้อยละ 50.0 และ 60.6
โดยส่วนใหญ่บริโภคขนมขบเค้ียวจ านวน 1 ครั้ง/สัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 52.9 และ 60.7 ปริมาณที่กิน
ต่อครั้ง คือ 1 ซอง/กล่อง คิดเป็นร้อยละ 82.4 และ 83.6 

 
ตารางท่ี 11 ความถี่และร้อยละของพฤติกรรมการบริโภคขนมขบเค้ียว ใน 1 สัปดาห์ ของนักเรียนที่

เป็นกลุ่มตัวอย่าง(นักเรียนกลุ่มติดตามผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร)   
หลังการทดลองใช้กิจกรรมกระตุ้นเตือนพฤติกรรม (booster intervention) 

 

การบริโภค ความถี่ 
กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม รวม 

ความถี่ ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ 
ราคา 1-10 บาท 18 56.3 45 75.0 63 68.5 
 11-20 บาท 14 43.7 15 25.0 29 31.5 
 ไม่ตอบ - - - - - - 
 รวม 32 100.0 60 100.0 92 100.0 

จ านวนครั้งต่อสัปดาห์ 1 ครั้ง 22 68.8 33 55.0 55 59.8 
 2 ครั้ง 10 31.3 21 35.0 31 33.7 
 3 ครั้ง - - 4 6.6 4 4.5 
 4 ครั้ง - - 1 1.7 1 1.0 
 5 ครั้ง - - 1 1.7 1 1.0 
 รวม 32 100.0 60 100.0 92 100.0 

ปริมาณที่กินต่อครั้ง 1 26 81.3 49 81.7 75 81.5 
 2 5 15.6 10 16.7 15 16.3 

 3 - - - - - - 
 4 1 3.1 1 1.6 2 2.2 

 รวม 32 - 60 100.0 92 100.0 

 
จากตารางที่ 11 พบว่า หลังการทดลองโดยใช้กิจกรรมกระตุ้นเตือนพฤติกรรม (booster 

intervention) นักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุม ส่วนใหญ่เลือกซ้ือขนมขบเคี้ยว  ราคา   
1-10 บาท คิดเป็นร้อยละ 56.3 และ 75.0 โดยส่วนใหญ่บริโภคขนมขบเค้ียวจ านวน 1 ครั้ง/สัปดาห์ 
คิดเป็นร้อยละ 68.8 และ 55.0 ปริมาณที่บริโภคต่อครั้งคือ 1 ซอง/กล่อง คิดเป็นร้อยละ 81.3 และ 
81.7 
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ตารางท่ี 12 ความถี่และร้อยละของพฤติกรรมการบริโภคน้ าอัดลมใน 1 สัปดาห์ ของนักเรียน
ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง (นักเรียนกลุ่มติดตามผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค
อาหาร) ก่อนการทดลองใช้กิจกรรมกระตุ้นเตือนพฤติกรรม (booster 
intervention) 

 

การบริโภค 
 กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม รวม 

ความถี่ ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ 
ราคา 1-10 บาท 20 57.1 28 68.3 48 63.2 
 11-20 บาท 15 42.9 12 29.3 27 35.5 
 21-30 บาท - - 1 2.4 1 1.3 
 รวม 35 100.0 41 100.0 76 100.0 
จ านวนคร้ังต่อสัปดาห์ 1 คร้ัง 28 80.0 25 61.0 53 69.7 
 2 คร้ัง 2 5.7 11 26.8 13 17.2 
 3 คร้ัง 3 8.6 4 9.7 7 9.2 
 4 คร้ัง 1 2.7 - - 1 1.3 
 5 คร้ัง - - - - - - 
 6 คร้ัง - - - - - - 
 7 คร้ัง - - - - - - 
 8 คร้ัง - - - - - - 
 9 คร้ัง - - - - - - 
 10 คร้ัง 1 0.3 1 2.4 2 2.6 
 รวม 35 100.0 41 100.0 73 100.0 
ปริมาณที่กินต่อครั้ง 1 31 88.5 34 82.9 65 85.5 
 2 1 2.9 6 14.6 7 9.3 

 3 2 5.7 - - 2 2.6 
 4 - - - - - - 
 5 - - 1 2.4 1 1.3 
 6 - - - - - - 

 มากกว่า 10 1 2.9 - - 1 1.3 
  รวม 35 100.0 41 100.0 76 100.0 

 
จากตารางที่ 12 พบว่า ก่อนการทดลอง นักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุมที่ดื่ม

น้ าอัดลม ส่วนใหญ่เลือกด่ืมน้ าอัดลม ราคา 1-10 บาท คิดเป็นร้อยละ 57.1 และ 68.3 โดยส่วนใหญ่
ดื่มน้ าอัดลม 1 ครั้ง/สัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 80.0 และ 61.0 และดื่มครั้งละ 1 ขวด/กระป๋อง คิดเป็น 
ร้อยละ 88.5 และ 82.9 
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ตารางท่ี 13 ความถี่และร้อยละของพฤติกรรมการบริโภคน้ าอัดลมใน 1 สัปดาห์ ของนักเรียน
ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง (นักเรียนกลุ่มติดตามผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค
อาหาร) หลังการทดลองใช้กิจกรรมกระตุ้นเตือนพฤติกรรม (booster 
intervention) 

 

การบริโภค 
 กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม รวม 

ความถี่ ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ 
ราคา 1-10 บาท 20 62.5 33 70.2 53 67.1 
 11-20 บาท 12 37.5 14 29.8 26 32.9 
 21-30 บาท - - - - - - 
 รวม 32 100.0 47 100.0 79 100.0 
จ านวนคร้ังต่อสัปดาห์ 1 คร้ัง 25 78.1 35 74.5 60 76.0 
 2 คร้ัง 6 18.8 8 17.0 14 17.7 
 3 คร้ัง - - 3 6.4 3 3.8 
 4 คร้ัง - - - - - - 
 5 คร้ัง 1 3.1 1 2.1 2 2.5 
 รวม 32 100.0 47 100.0 79 100.0 
ปริมาณที่กินต่อครั้ง 1 ขวด/กระป๋อง 29 90.6 46 97.8 75 94.9 
 2 ขวด/กระป๋อง 2 6.3 1 2.2 3 3.8 

 3 ขวด/กระป๋อง - - - - - - 
 4 ขวด/กระป๋อง - - - - - - 
 5 ขวด/กระป๋อง 1 3.1 - - 1 1.3 

  รวม 32 100.0 47 100.0 79 100.0 

 
จากตารางที่ 13 พบว่า หลังการทดลองโดยใช้กิจกรรมกระตุ้นเตือนพฤติกรรม (booster 

intervention) นักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุม  ส่วนใหญ่เลือกด่ืมน้ าอัดลม ราคา 1-10 
บาท คิดเป็นร้อยละ 62.5 และ 70.2 โดยส่วนใหญ่ดื่มน้ าอัดลม 1 ครั้ง/สัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 78.1 
และ 74.5 และดื่มครั้งละ 1 ขวด/กระป๋อง คิดเป็น ร้อยละ 90.6 และ 97.8  
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ตารางท่ี 14 ความถี่และร้อยละของพฤติกรรมการบริโภคน้ าดื่มอ่ืน ๆ ใน 1 สัปดาห์ ของนักเรียน
ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง (นักเรียนกลุ่มติดตามผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค
อาหาร) ก่อนการทดลองใช้กิจกรรมกระตุ้นเตือนพฤติกรรม (booster 
intervention) 

 

การบริโภค 
 กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม รวม 

ความถี่ ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ 
ราคา 1-10 บาท 10 52.6 25 62.5 35 59.3 
 11-20 บาท 6 31.6 14 35.0 20 33.9 
 21-30 บาท - - 1 2.5 1 1.7 
 31-40 บาท 3 15.8 - - 3 5.1 
 รวม 19 100.0 40 100.0 59 100.0 
จ านวนครั้งต่อสัปดาห์ 1 ครั้ง 9 47.4 25 62.5 34 57.6 
 2 ครั้ง 6 31.6 9 22.5 15 25.4 
 3 ครั้ง - - 3 7.5 3 5.1 
 4 ครั้ง - - 1 2.5 1 1.7 
 5 ครั้ง 2 10.4 1 2.5 3 5.1 
 6 ครั้ง 1 5.3 - - 1 1.7 
 7 ครั้ง - - 1 2.5 1 1.7 
 8 ครั้ง - - - - - - 
 9 ครั้ง - - - - - - 
 10 ครั้ง 1 5.3 - - 1 1.7 
 รวม 19 100.0 40 100.0 59 100.0 
ปริมาณที่กินต่อครั้ง 1 17 89.4 36 90.0 53 89.8 

 2 1 5.3 2 5.0 3 5.1 
 3 - - 2 5.0 2 3.4 
 4 - - - - - - 
 5 1 5.3 - - 1 1.7 

  รวม 19 100.0 40 100.0 59 100.0 
 

จากตารางที่ 14 พบว่า ก่อนการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุมที่ดื่ม   
น้ าดื่มอ่ืน ๆ ส่วนใหญ่เลือกด่ืมเครื่องดื่มอ่ืน ๆ ในราคา 1-10 บาท คิดเป็นร้อยละ 52.6 และ 62.5   
โดยส่วนใหญ่ด่ืมเครื่องดื่มอ่ืน ๆ 1 ครั้ง/สัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 47.4 และ 62.5 โดยบริโภคครั้งละ 1 
ขวด/กระป๋อง/กล่อง คิดเป็นร้อยละ 89.4 และ 90.0 
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ตารางท่ี 15 ความถ่ีและร้อยละของพฤติกรรมการบริโภคน้ าดื่มอ่ืน ๆ ใน 1 สัปดาห์ ของนักเรียน
ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง (นักเรียนกลุ่มติดตามผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค
อาหาร) หลังการทดลองใช้กิจกรรมกระตุ้นเตือนพฤติกรรม (booster 
intervention) 

 

การบริโภค 
 กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม รวม 

ความถี่ ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ 
ราคา 1-10 บาท 7 46.7 28 73.7 35 66.0 
 11-20 บาท 8 53.3 10 26.3 18 34.0 
 21-30 บาท - - - - - - 
 รวม 15 100.0 38 100.0 53 100.0 
จ านวนครั้งต่อสัปดาห์ 1 ครั้ง 9 60.0 29 76.3 38 71.7 
 2 ครั้ง 2 13.3 2 5.4 4 7.5 
 3 ครั้ง 3 20.0 3 7.9 6 11.3 
 4 ครั้ง - - 1 2.6 1 1.9 
 5 ครั้ง 1 6.7 1 2.6 2 3.8 
 6 ครั้ง - - - - - - 
 7 ครั้ง - - 1 2.6 1 1.9 
 8 ครั้ง - - - - - - 
 10 ครั้ง - - - - - - 
 มากกว่า 10 ครั้ง - - - - - - 
 ไม่ตอบ - - 1 2.6 1 1.9 
 รวม 15 100.0 38 100.0 53 100.0 
ปริมาณที่กินต่อครั้ง 1 13 86.6 36 94.8 49 92.4 

 2 1 6.7 1 2.6 2 3.8 
 3 1 6.7 1 2.6 2 3.8 

  รวม 15 100.0 38 100.0 53 100.0 

 
จากตารางที่ 15 พบว่า หลังการทดลองโดยใช้กิจกรรมกระตุ้นเตือนพฤติกรรม (booster 

intervention) นักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุม ส่วนใหญ่เลือกบริโภคน้ าดื่มอ่ืน ๆ            
ในราคา 1 – 10 บาท คิดเป็นร้อยละ 46.7 และ 73.7 โดยส่วนใหญ่บริโภคน้ าอ่ืน ๆ 1 ครั้ง/สัปดาห์ 
คิดเป็นร้อยละ 60.0 และ 76.3 โดยบริโภคครั้งละ 1 ขวด/กระป๋อง/กล่อง คิดเป็นร้อยละ 86.6 และ 
94.8 ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 16 ความถี่และร้อยละของลักษณะการใช้ชีวิตประจ าวันของนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
(นักเรียนกลุ่มติดตามผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร)  ก่อนการทดลอง
ใช้กิจกรรมกระตุ้นเตือนพฤติกรรม (booster intervention) 

 
การใช้ชีวิตประจ าวัน  กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม รวม 

ความถี่ ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ 
นอน (ชั่วโมง)       
2 1 1.1 - - 1 0.5 
3 1 1.1 - - 1 0.5 
4 4 4.2 - - 4 2.0 
5 - - 1 1.2 1 0.5 
6 - - 6 6.9 6 3.4 
7 16 16.8 18 20.7 34 18.7 
8 50 52.6 50 57.5 100 55.0 
9 - - - - - - 
10 6 6.3 5 5.7 11 6.1 
ไม่ตอบ 17 17.9 7 8.0 24 13.3 

รวม 95 100.0 87 100.0 182 100.0 
อ่านหนังสือ (ชั่วโมง)       
1 47 49.4 56 64.4 103 56.7 
2 34 35.8 19 21.9 53 29.1 
3 4 4.2 7 8.0 11 6.0 
4 1 1.1 2 2.3 3 1.6 
ไม่ตอบ 9 9.5 3 3.4 12 6.6 

รวม 95 100.0 87 100.0 182 100.0 

 
จากตารางที่ 16 พบว่า ก่อนการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุม            

ส่วนใหญ่นอนวันละ 8 ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 52.6 และ 57.5 อ่านหนังสือวันละ 1 ชั่วโมง คิดเป็น 
ร้อยละ 49.4 และ 64.4 ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 17 ความถี่และร้อยละของลักษณะการใช้ชีวิตประจ าวันของนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 
(นักเรียนกลุ่มติดตามผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร) หลังการ
ทดลองใช้กิจกรรมกระตุ้นเตือนพฤติกรรม (booster intervention) 

 

การใช้ชีวิตประจ าวัน 
กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม รวม 

ความถี่ ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ 
นอน (ชั่วโมง)       
5 - - 1 1.1 1 0.5 
6 10 10.5 12 13.9 22 12.1 
7 17 17.9 22 25.4 39 21.4 
8 39 41.0 46 52.9 85 46.7 
9 7 7.4 3 3.4 10 5.5 
10 9 9.5 - - 9 5.0 
11 - - 2 2.2 2 1.1 
12 1 1.1 - - 1 0.5 
ไม่ตอบ 12 12.6 1 1.1 13 7.2 

รวม  95 100.0 87 100.0 182 100.0 
อ่านหนังสือ (ชั่วโมง)       
1 54 56.8 47 54.1 101 55.6 
2 18 18.9 27 31.1 45 24.8 
3 2 2.1 7 8.1 9 5.0 
4 - - 1 1.1 1 0.5 
5 1 1.1 0 0.0 1 0.5 
8 - - 1 1.1 1 0.5 
9 - 1.1 1 1.1 1 0.5 
มากกว่า 10 ชั่วโมง 2 1.1 - - 2 1.0 
ไม่ตอบ 18 18.9 3 3.4 21 11.5 

รวม 95 100.0 87 100.0 182 100.0 

 
จากตารางที่ 17 พบว่า หลังการทดลองโดยใช้กิจกรรมกระตุ้นเตือนพฤติกรรม (booster 

intervention) นักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุม ส่วนใหญ่นอนวันละ 8 ชั่วโมง คิดเป็น
ร้อยละ 41.0 และ 52.9 ตามล าดับ อ่านหนังสือวันละ 1 ชั่วโมง คิดเป็น ร้อยละ 56.8 และ 54.1 
ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 18 ความถี่และร้อยละของปริมาณการเล่นเกม/เล่นอินเทอร์เน็ต/มือถือของนักเรียนที่เป็น
กลุ่มตัวอย่าง (นักเรียนกลุ่มติดตามผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร) 
ก่อนการทดลองใช้กิจกรรมกระตุ้นเตือนพฤติกรรม (booster intervention) 

 
 

ปริมาณการเล่น 
กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม รวม 

ความถี่ ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ 
จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์       
 1-10 57 60.0 63 72.4 120 66.0 
 11-20 13 13.6 11 12.7 24 13.2 
 21-30 9 9.5 6 6.9 15 8.2 
 31-40 3 3.2 3 3.4 6 3.3 
 41-50 1 1.1 1 1.2 2 1.1 
 51-60  - - 2 2.2 2 1.1 
 61-70  - - - - - - 
 70 ชั่วโมงขึ้นไป - - - - - - 
 ไม่เล่น 10 10.5 - - 10 5.5 
 ไม่ตอบ 2 2.1 1 1.2 3 1.6 

รวม 95 100.0 87 100.0 182 100.0 
 

จากตารางที่ 18 พบว่า ก่อนการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุม            
ส่วนใหญ่เล่นเกม/เล่นอินเทอร์เน็ต/มือถือ สัปดาห์ละ 1-10 ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 60.0 และ 72.4  

 
 

ตารางท่ี 19 ความถี่และร้อยละของปริมาณการเล่นเกม/เล่นอินเทอร์เน็ต/มือถือของนักเรียนที่เป็น
กลุ่มตัวอย่าง (นักเรียนกลุ่มติดตามผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร) 
หลังการทดลองใช้กิจกรรมกระตุ้นเตือนพฤติกรรม (booster intervention) 

 

ปริมาณการเล่น 
กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม รวม 

ความถี่ ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ 
จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์       
 1-10 43 45.3 38 43.7 81 42.2 
 11-20 15 15.6 29 33.4 44 22.9 
 21-30 12 12.6 11 12.7 33 17.2 
 31-40 1 1.1 4 4.6 5 2.6 
 41-50 1 1.1 1 1.1 2 1.0 
50 ชั่วโมงขึ้นไป 1 1.1 1 1.1 2 1.0 
ไม่เล่น 18 19.0 - - 18 9.4 
ไม่ตอบ 4 4.2 3 3.4 7 3.7 

รวม 95 100.0 87 100.0 192 100.0 
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จากตารางที่ 19 พบว่า หลังการทดลองโดยใช้กิจกรรมกระตุ้นเตือนพฤติกรรม (booster 
intervention) นักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุมส่วนใหญ่เล่นเกม/เล่นอินเทอร์เน็ต/          
มือถือ สัปดาห์ละ 1-10 ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 45.3 และ 43.7 ตามล าดับ 

 

ตารางท่ี 20 ความถี่และร้อยละของปริมาณการออกก าลังกายต่อสัปดาห์ของนักเรียนที่เป็น          
กลุ่ม (นักเรียนกลุ่มติดตามผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร)  ก่อนการ
ทดลองใช้กิจกรรมกระตุ้นเตือนพฤติกรรม (booster intervention) 

 

ปริมาณการออกก าลังกาย 
กลุ่มทดลอง กลุ่มทดลอง รวม 

ความถี่ ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ 
จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์       

 1-10 71 74.7 69 79.3 140 76.9 
 11-20 9 9.5 7 8.0 16 8.9 
 21-30 6 6.3 3 3.4 9 4.9 
ไม่ออกก าลังกาย 9 9.5 8 9.3 17 9.3 

รวม 95 100.0 87 100.0 182 100.0 
 

จากตารางที่ 20 พบว่า ก่อนการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุม               
ส่วนใหญ่ออกก าลังกาย สัปดาห์ละ 1-10 ชั่วโมง/สัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 74.7 และ 79.3 ตามล าดับ 

 

ตารางท่ี 21 ความถี่และร้อยละของปริมาณการออกก าลังกายต่อสัปดาห์ของนักเรียนที่เป็น           
กลุ่มตัวอย่าง (นักเรียนกลุ่มติดตามผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร) 
หลังการทดลองใช้กิจกรรมกระตุ้นเตือนพฤติกรรม (booster intervention) 

 

ปริมาณการออกก าลังกาย 
กลุ่มทดลอง กลุ่มทดลอง รวม 

ความถี่ ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ 
จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์       
 1-10 69 72.6 74 85.0 143 78.6 
 11-20 4 4.2 2 2.2 6 3.3 
 21-30 4 4.2 5 5.8 9 5.0 
 31-40 2 2.1 1 1.2 3 1.7 
 41-50 1 1.0 - - 1 0.5 
ไม่ออกก าลังกาย 15 15.9 5 5.8 20 10.9 

รวม 95 100.0 87 100.0 182 100.0 

จากตารางที่ 21 พบว่า หลังการทดลองโดยใช้กิจกรรมกระตุ้นเตือนพฤติกรรม (booster 
intervention) นักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุมส่วนใหญ่ออกก าลังกายสัปดาห์ละ 1-10 
ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 72.6 และ 85.0 ตามล าดับ 
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1.2 ปัจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัย  
 

ตารางท่ี 22 ความถี่และร้อยละของความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารปลอดภัยของนักเรียน           
กลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุม (นักเรียนกลุ่มติดตามผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การบริโภคอาหาร) ก่อนการทดลองใช้กิจกรรมกระตุ้นเตือนพฤติกรรม (booster 
intervention) 

 

ล าดับ
ที่ 

รายการ 
กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม 

จ านวน
คนที่

ตอบถูก 
ร้อยละ ผลการ

ประเมิน 

จ านวน
คนที่

ตอบถูก 
ร้อยละ ผลการ

ประเมิน 

1. จากตัวอย่างข้อความบนฉลากผลิตภัณฑ์อาหาร
ต่อไปนี้  
“Exp.15/12/16” หมายถึง ควรกินอาหารนี้
ภายในวันท่ี 15 เดือนธันวาคม ค.ศ.2016 
(พ.ศ.2559) 

70 73.7 ด ี 62 71.3 ด ี

2. ข้อความจากข้อมูลฉลากโภชนาการที่แสดง
ต่อไปนี้หมายความว่า อาหารนี้หนึ่งซองมีน้ าหนัก 
30 กรัม และควรกินครั้งละ 3 ซอง 
 
 
 
 

63 66.3 พอใช้ 49 56.3 ผ่านเกณฑ ์

3. 
 

ข้อความจากข้อมูลบนฉลากหวาน มัน เค็ม           
(ฉลาก GDA) นี้หมายความว่า ถ้านักเรียนกิน   
ขนมกรุบกรอบท่ีแสดงฉลากนี้หมดในครั้งเดียว  
นักเรียนจะได้รับน้ าตาล คิดเป็นร้อยละ 14 ของ
ปริมาณที่ควรได้รับในแต่ละวัน 
 
 
 
 
 
 

45 47.4 ต่ ากว่า
เกณฑ ์

34 39.1 ต่ ากว่า
เกณฑ ์

4. อาหารปิ้งย่างที่ไหม้เกรียม เช่น ไก่ย่าง ลูกช้ินปิ้ง 
หมูปิ้ง ไม่ควรกิน เพราะมีสารก่อมะเร็ง 

89 93.7 ดีมาก 81 93.1 ดีมาก 

 

 

 

ข้อมูลโภชนาการ 

หนึ่งหน่วยบริโภค  : 1/3 ซอง (30 กรัม) 

จ านวนหน่วยบริโภคต่อซอง : 3 
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ตารางท่ี 22 (ต่อ) 
 

ล าดับ
ที่ 

รายการ 
กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม 

จ านวน
คนที่

ตอบถูก 
ร้อยละ ผลการ

ประเมิน 

จ านวน
คนที่

ตอบถูก 
ร้อยละ ผลการ

ประเมิน 

5. อาหารที่มีสีสันฉูดฉาด เช่น ลูกช้ินใส่สี ลูกอม
หลากสี ไก่ย่างใส่สี ควรหลีกเลี่ยง เพราะอาจใช้สี
ที่ห้ามใช้ ท าให้ได้รับอันตรายจากโลหะหนักในสีที่
ผสมนั้น 

83 87.4 ดีมาก 81 93.1 ดีมาก 

6. ลูกช้ินเด้งหรือผลไม้ดอง อาจมีผงกรอบหรือ          
บอแรกซ์เป็นส่วนผสม สารเหล่านี้  ถ้าเข้าสู่
ร่างกาย จะท าให้เกิดอาการระคายเคือง เป็น
อันตรายต่อระบบทางเดินอาหาร 

83 87.4 ดีมาก 80 92.0 ดีมาก 

7. ลูกช้ินทอด ไส้กรอกทอด กล้วยทอด ไก่ทอด ที่ใช้
น้ ามันทอดซ้ า อาจจะก่อให้เกิดความเป็นพิษต่อ
ร่างกาย เช่น ท าให้เกิดโรคมะเร็งปอด มะเร็งตับ  

77 81.1 ดีมาก 71 83.5 ดีมาก 

8. หากนักเรียนได้รับอันตรายจากการกินผลิตภัณฑ์
อาหาร หรือได้รับผลิตภัณฑ์ ท่ีไม่ได้คุณภาพตามที่
โฆษณา นักเรียนสามารถปกป้องสิทธิของตนเอง  
โดยการร้องเรียนไปยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  

80 74.2 ดี 80 92.0 ดีมาก 

 เฉลี่ยร้อยละ   77.7 ดี  77.6 ดี 

 
จากตารางที่ 22 พบว่า ก่อนการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุมมีความรู้

เกี่ยวกับการบริโภคอาหารปลอดภัยโดยภาพรวมอยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 77.7 และ 77.6 
ตามล าดับ 

 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุมมีความรู้ฯ ใน
ระดับดีมาก อันดับแรก คือ “อาหารปิ้งย่างที่ไหม้เกรียม เช่น ไก่ย่าง ลูกชิ้นปิ้ง หมูปิ้ง ไม่ควรกินเพราะ
มีสารก่อมะเร็ง” คิดเป็นร้อยละ 93.7 และ 93.1 ตามล าดับ และมีความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหาร
ปลอดภัย ในระดับดี คือ การแปลความหมายของข้อความบนฉลากผลิตภัณฑ์อาหาร “จากตัวอย่าง
ข้อความบนฉลากผลิตภัณฑ์อาหารต่อไปนี้  “Exp.15/12/16” หมายถึง ควรกินอาหารนี้ภายในวันที่ 
15 เดือนธันวาคม ค.ศ.2016 (พ.ศ.2559)” คิดเป็นร้อยละ 73.7 และ 71.3 ตามล าดับ  รายการ
ความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารปลอดภัยที่ต่ ากว่าเกณฑ์คือ การแปลความหมายของข้อความบน
ฉลากหวาน มัน เค็ม (GDA)  “ข้อความจากข้อมูลบนฉลากหวาน มัน เค็ม (ฉลาก GDA) นี้ 
หมายความว่า ถ้านักเรียนกินขนมกรุบกรอบท่ีแสดงฉลากนี้หมดในครั้งเดียว  นักเรียนจะได้รับน้ าตาล 
คิดเป็นร้อยละ 14 ของปริมาณท่ีควรได้รับในแต่ละวัน” คิดเป็นร้อยละ 47.4 และ 39.1  
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ตารางท่ี 23 ความถี่และร้อยละของความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารปลอดภัยของนักเรียน               
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม (นักเรียนกลุ่มติดตามผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
บริโภคอาหาร) หลังการทดลองใช้กิจกรรมกระตุ้นเตือนพฤติกรรม (booster 
intervention) 

 

ล าดับ
ที่ 

รายการ 
กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม 

จ านวน
คนที่

ตอบถูก 
ร้อยละ ผลการ

ประเมิน 

จ านวน
คนที่

ตอบถูก 
ร้อยละ ผลการ

ประเมิน 

1. จากตัวอย่างข้อความบนฉลากผลิตภัณฑ์อาหาร
ต่อไปนี้  
“Exp.15/12/16” หมายถึง ควรกินอาหารนี้
ภายในวันท่ี 15 เดือนธันวาคม ค.ศ.2016 
(พ.ศ.2559) 

57 60.0 พอใช้ 69 79.3 ด ี

2. ข้อความจากข้อมูลฉลากโภชนาการที่แสดง
ต่อไปนี้หมายความว่า อาหารนี้หนึ่งซองมีน้ าหนัก 
30 กรัม และควรกินครั้งละ 3 ซอง 
 
 
 

71 74.7 ดี 42 48.3 ต่ ากว่า
เกณฑ ์

3. 
 

ข้อความจากข้อมูลบนฉลากหวาน มัน เค็ม   
(ฉลาก GDA) นี้หมายความว่า ถ้านักเรียนกินขนม
กรุบกรอบท่ีแสดงฉลากนี้หมดในครั้งเดียว  
นักเรียนจะได้รับน้ าตาล คิดเป็นร้อยละ 14 ของ
ปริมาณที่ควรได้รับในแต่ละวัน 
 
 
 
 
 
 

53 55.8 ผ่าน
เกณฑ ์

22 25.3 ต่ ากว่า
เกณฑ ์

4. อาหารปิ้งย่างที่ไหม้เกรียม เช่น ไก่ย่าง ลูกช้ินปิ้ง 
หมูปิ้ง ไม่ควรกิน เพราะมีสารก่อมะเร็ง 

87 91.6 ดีมาก 76 87.4 ดีมาก 

5. อาหารที่มีสีสันฉูดฉาด เช่น ลูกช้ินใส่สี ลูกอม
หลากสี ไก่ย่างใส่สี ควรหลีกเลี่ยง เพราะอาจใช้สี
ที่ห้ามใช้ ท าให้ได้รับอันตรายจากโลหะหนักในสีที่
ผสมนั้น 

87 91.6 ดีมาก 81 93.1 ดีมาก 

6. ลูกช้ินเด้งหรือผลไม้ดอง อาจมีผงกรอบหรือ             
บอแรกซ์เป็นส่วนผสม สารเหล่านี้  ถ้าเข้าสู่
ร่างกาย จะท าให้เกิดอาการระคายเคือง เป็น
อันตรายต่อระบบทางเดินอาหาร 

91 95.8 ดีมาก 76 87.4 ดีมาก 

ข้อมูลโภชนาการ 

หนึ่งหน่วยบริโภค  : 1/3 ซอง (30 กรัม) 

จ านวนหน่วยบริโภคต่อซอง : 3 

 



71 
 

ตารางท่ี 23 (ต่อ) 
 

ล าดับ
ที่ 

รายการ 
กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม 

จ านวน
คนที่

ตอบถูก 
ร้อยละ 

ผลการ
ประเมิน 

จ านวน
คนที่

ตอบถูก 
ร้อยละ 

ผลการ
ประเมิน 

7. ลูกช้ินทอด ไส้กรอกทอด กล้วยทอด ไก่ทอด ที่ใช้
น้ ามันทอดซ้ า อาจจะก่อให้เกิดความเป็นพิษต่อ
ร่างกาย เช่น ท าให้เกิดโรคมะเร็งปอด มะเร็งตับ  

84 88.4 ดีมาก 74 85.1 ดีมาก 

8. หากนักเรียนได้รับอันตรายจากการกินผลิตภัณฑ์
อาหาร หรือได้รับผลิตภัณฑ์ ท่ีไม่ได้คุณภาพตามที่
โฆษณา นักเรียนสามารถปกป้องสิทธิของตนเอง  
โดยการร้องเรียนไปยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  

87 91.6 ดีมาก 77 88.5 ดีมาก 

 เฉลี่ยร้อยละ   81.2 ดีมาก  74.3 ดี 
 

จากตารางที่ 23 พบว่า หลังการทดลองโดยใช้กิจกรรมกระตุ้นเตือนพฤติกรรม (booster 
intervention)  นักเรียนกลุ่มทดลองมีความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารปลอดภัย โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 81.2 ส่วนนักเรียนกลุ่มควบคุมมีความรู้ฯ อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 
74.3 โดยหลังการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองมีความรู้ฯมากกว่านักเรียนกลุ่มควบคุม คิดเป็นร้อยละ 
6.9 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองมีความรู้ฯ ในระดับดีมาก อันดับแรกคือ 
“ลูกชิ้นเด้งหรือผลไม้ดอง อาจมีผงกรอบหรือบอแรกซ์เป็นส่วนผสม สารเหล่านี้  ถ้าเข้าสู่ร่างกาย จะ
ท าให้เกิดอาการระคายเคือง เป็นอันตรายต่อระบบทางเดินอาหาร”  คิดเป็นร้อยละ 95.8 รองลงมาคือ 
“อาหารปิ้งย่างที่ไหม้เกรียม เช่น ไก่ย่าง ลูกชิ้นปิ้ง หมูปิ้ง ไม่ควรกิน เพราะมีสารก่อมะเร็ง” “อาหารที่
มีสีสันฉูดฉาด เช่น ลูกชิ้นใส่สี ลูกอมหลากสี ไก่ย่างใส่สี ควรหลีกเลี่ยง เพราะอาจใช้สีที่ห้ามใช้ ท าให้
ได้รับอันตรายจากโลหะหนักในสีที่ผสมนั้น” และ “หากนักเรียนได้รับอันตรายจากการกินผลิตภัณฑ์
อาหาร หรือได้รับผลิตภัณฑ์ ที่ไม่ได้คุณภาพตามท่ีโฆษณา นักเรียนสามารถปกป้องสิทธิของตนเอง  
โดยการร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง” คิดเป็นร้อยละ 91.6 ส่วนนักเรียนกลุ่มควบคุม มีความรู้
ฯ ในระดับดีมาก อันดับแรกคือ “อาหารที่มีสีสันฉูดฉาด เช่น ลูกชิ้นใส่สี ลูกอมหลากสี ไก่ย่างใส่สี ควร
หลีกเลี่ยง เพราะอาจใช้สีที่ห้ามใช้ ท าให้ได้รับอันตรายจากโลหะหนักในสีที่ผสมนั้น” คิดเป็นร้อยละ 
93.1 รองลงมาคือ “หากนักเรียนได้รับอันตรายจากการกินผลิตภัณฑ์อาหาร หรือได้รับผลิตภัณฑ์ ที่
ไม่ได้คุณภาพตามท่ีโฆษณา นักเรียนสามารถปกป้องสิทธิของตนเอง  โดยการร้องเรียนไปยังหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง” คิดเป็นร้อยละ 88.5 

 

หมายเหตุ เกณฑ์การประเมินความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารปลอดภัย 
ตอบถูกต้องร้อยละ 80 ขึ้นไป หมายถึง มีความรู้ฯ ในระดับดีมาก 
ตอบถูกต้องร้อยละ 70 - 79   หมายถึง มีความรูฯ้ ในระดับดี 
ตอบถูกต้องร้อยละ 60 - 69   หมายถึง มีความรูฯ้ ในระดับพอใช้ 
ตอบถูกต้องร้อยละ 50 – 59  หมายถึง มีความรูฯ้ ในระดับผ่านเกณฑ์ 
ตอบถูกต้องต่ ากว่าร้อยละ 50 หมายถึง มีความรูฯ้ ในระดับต่ ากว่าเกณฑ ์  
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ตารางที่ 24 การเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารปลอดภัยก่อนการทดลองและหลัง
การทดลอง ของนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุม (นักเรียนกลุ่มติดตามผล
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร) 

  

นักเรียน  การทดสอบ จ านวน (N) X   SD. t P 

กลุ่มทดลอง 
ก่อนการทดลอง 95 6.21 1.52 

 1.743 0.085 
หลังการทดลอง 95 6.49 1.36 

กลุ่มควบคุม 
ก่อนการทดลอง 87 6.21 1.23 

-1.555 0.124 
หลังการทดลอง 87 5.94 1.33 

*p< .05, **p<.01 
 

จากตารางที่ 24 พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองโดยใช้กิจกรรมกระตุ้นเตือนพฤติกรรม (booster 
intervention) มีความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารปลอดภัย ก่อนและหลังการทดลอง แตกต่างกัน
อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นั่นคือ นักเรียนกลุ่มทดลองมีความรู้เกี่ยวกับการบริโภค
อาหารปลอดภัยก่อนและหลังการทดลองไม่แตกต่างกัน (X  = 6.21 , SD. = 1.52  และ X  = 6.49, 
SD. = 1.36 ตามล าดับ) และพบเช่นเดียวกันว่า นักเรียนกลุ่มควบคุมก่อนและหลังการทดลองมี
ความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารปลอดภัยแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นั่นคือ 
นักเรียนกลุ่มควบคุมมีความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารก่อนและหลังการทดลองไม่แตกต่างกัน              
(X  = 6.21 , SD. = 1.23  และ X  = 5.94, SD. = 1.33 ตามล าดับ)   

  
ตารางท่ี  25 การเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารปลอดภัยระหว่างนักเรียนกลุ่มทดลองกับ

นักเรียนกลุ่มควบคุม (นักเรียนกลุ่มติดตามผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร) 
  

การทดลอง  นักเรียน จ านวน (N) X   SD. t p 

ก่อนการทดลอง 
กลุ่มทดลอง 95 6.21 1.52 

-.038 0.970  
กลุ่มควบคุม 87 6.21 1.23 

 รวม 182     

หลังการทดลอง 
กลุ่มทดลอง 95 6.49 1.36 

2.755** 0.006 
กลุ่มควบคุม 87 5.94 1.33 

 รวม 182     
*p< .05, **p<.01 
 

จากตารางที่ 25 พบว่า ก่อนการทดลอง นักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุมมี
ความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารปลอดภัยแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นั่นคือ 
ก่อนการทดลอง นักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุมมีความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหาร
ปลอดภัยไม่แตกต่างกัน (X  = 6.21 , SD. = 1.52  และ X  = 6.21, SD. = 1.23 ตามล าดับ)   
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หลังการทดลองโดยใช้กิจกรรมกระตุ้นเตือนพฤติกรรม (booster intervention) นักเรียน
กลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุม มีความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารปลอดภัยแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นั่นคือ หลังการทดลอง นักเรียนกลุ่มทดลองมีความรู้เกี่ยวกับการ
บริโภคอาหารปลอดภัยมากกว่านักเรียนกลุ่มควบคุม (X  =  6.49, SD. = 1.36 และ X  = 5.94 ,            
SD. = 1.33 ตามล าดับ)   

 
ตารางท่ี 26 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการรับรู้โอกาสเสี่ยงจากการบริโภคอาหาร          

ไม่ปลอดภัยของนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุม (นักเรียนกลุ่มติดตามผล
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร)  ก่อนการทดลองใช้กิจกรรมกระตุ้นเตือน
พฤติกรรม (booster intervention) 

 

ล าดับ
ที่ 

รายการ 
กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม 

X  SD. ผลการ
ประเมิน 

X  SD. ผลการ
ประเมิน 

1. ถ้านักเรียนไม่อ่านฉลากโภชนาการอาจจะมี
โอกาสเสี่ยงที่จะได้รับสารอาหารบางอย่าง 
เช่น โซเดียม  ไขมัน พลังงานเกินกว่าความ
ต้องการของร่างกาย 

4.67 0.62 มากที่สุด 4.50 0.68 มากที่สุด 

2. การกินอาหารโดยไม่อ่านฉลาก มีโอกาส
เสี่ยงได้รับอาหารหมดอายุ 

4.60 0.60 มากที่สุด 4.60 0.70 มากที่สุด 

3. การกินขนมกรุบกรอบโดยไม่อ่านฉลาก
หวาน มัน เค็ม (ฉลาก GDA) มีโอกาสเสี่ยง
ต่อการได้รับโซเดียมเกินปริมาณที่ร่างกาย
ควรได้รับในแต่ละวัน 

4.57 0.69 มากที่สุด 4.55 0.60 มากที่สุด 

4. การไม่ใช้ประโยชน์จากข้อมูลโภชนาการ
บนฉลากอาหาร  ท าให้มีโอกาสเสี่ยงจาก
การได้รับสารอาหารเกินความต้องการของ
ร่างกาย 

4.48 0.78 มาก 4.53 0.60 มากที่สุด 

5. การกินอาหารที่ไม่ได้เก็บรักษาตาม
ค าแนะน าบนฉลากเสี่ยงต่อการได้รับ
อันตรายจากการที่อาหารนั้นเสียหรือ
หมดอายุก่อนเวลาที่ระบุไว้บนฉลาก 

4.47 0.64 มาก 4.48 0.62 มาก 

6. การกินอาหารพวกปิ้งย่าง เช่น ไก่ย่าง 
ลูกชิ้นปิ้ง หมูปิ้ง มีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็น
โรคมะเร็ง 

4.50 0.74 มากที่สุด 4.45 0.71 มาก 
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ตารางท่ี 26 (ต่อ) 
 

ล าดับ
ที่ 

รายการ 
กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม 

X  SD. ผลการ
ประเมิน 

X  SD. ผลการ
ประเมิน 

7. การกินอาหารก่ึงส าเร็จรูป เช่น บะหม่ีกึ่ง
ส าเร็จรูปเป็นประจ า มีโอกาสเสี่ยงที่
ร่างกายจะได้รับโซเดียมเกินความต้องการ
ของร่างกาย 

4.34 0.84 มาก 4.55 0.58 มากที่สุด 

8. การที่นักเรียนบอกข้อมูลการเจ็บป่วยที่เกิด
จากการกินขนมกรุบกรอบที่ไม่มีฉลากต่อ
เพื่อน จะช่วยลดความเสี่ยงที่เพื่อนจะได้รับ
อันตราย 

4.43 0.88 มาก 4.46 0.76 มาก 

 รวม 4.50 0.55 มากที่สุด 4.52 0.47 มากที่สุด 

 
จากตารางที่ 26 พบว่า ก่อนการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุมมีการ

รับรู้โอกาสเสี่ยงจากการบริโภคอาหารไม่ปลอดภัย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X  = 4.50,          
SD. = 0.55 และ X  = 4.52, SD. = 0.47) เมื่อพิจารณาในรายข้อพบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองมีการ
รับรู้โอกาสเสี่ยงฯ อยู่ในระดับมากที่สุด อันดับแรกคือ “”ถ้านักเรียนไม่อ่านฉลากโภชนาการอาจจะมี
โอกาสเสี่ยงที่จะได้รับสารอาหารบางอย่าง เช่น โซเดียม  ไขมัน พลังงานเกินกว่าความต้องการของ
ร่างกาย” รองลงมาคือ “การกินอาหารโดยไม่อ่านฉลาก มีโอกาสเสี่ยงได้รับอาหารหมดอายุ” ระดับ
มากอันดับแรก คือ “การไม่ใช้ประโยชน์จากข้อมูลโภชนาการบนฉลากอาหาร  ท าให้มีโอกาสเสี่ยง
จากการได้รับสารอาหารเกินความต้องการของร่างกาย” รองลงมาคือ “การกินอาหารที่ไม่ได้เก็บ
รักษาตามค าแนะน าบนฉลากเสี่ยงต่อการได้รับอันตรายจากการที่อาหารนั้นเสียหรือหมดอายุก่อน
เวลาที่ระบุไว้บนฉลาก” ส่วนนักเรียนกลุ่มควบคุมมีการรับรู้โอกาสเสี่ยงฯ ในระดับมากที่สุด อันดับ
แรกคือ “การกินอาหารโดยไม่อ่านฉลาก มีโอกาสเสี่ยงได้รับอาหารหมดอายุ” รองลงมาคือ “การกิน
ขนมกรุบกรอบโดยไม่อ่านฉลากหวาน มัน เค็ม (ฉลาก GDA) มีโอกาสเสี่ยงต่อการได้รับโซเดียมเกิน
ปริมาณที่ร่างกายควรได้รับในแต่ละวัน” และ “การกินอาหารกึ่งส าเร็จรูป เช่น บะหมี่กึ่งส าเร็จรูปเป็น
ประจ า มีโอกาสเสี่ยงที่ร่างกายจะได้รับโซเดียมเกินความต้องการของร่างกาย”และในระดับมาก 
อันดับแรกคือ “การกินอาหารที่ไม่ได้เก็บรักษาตามค าแนะน าบนฉลากเสี่ยงต่อการได้รับอันตรายจาก
การที่อาหารนั้นเสียหรือหมดอายุก่อนเวลาที่ระบุไว้บนฉลาก” รองลงมาคือ “การที่นักเรียนบอก
ข้อมูลการเจ็บป่วยที่เกิดจากการกินขนมกรุบกรอบท่ีไม่มีฉลากต่อเพ่ือน จะช่วยลดความเสี่ยงที่เพื่อน
จะได้รับอันตราย” 

 
 
 

ปิ้งย่าง เช่น ไก่ย่าง ลูกชิ้นปิ้ง หมูปิ้ง มีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็น 
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ตารางท่ี 27 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการรับรู้โอกาสเสี่ยงจากการบริโภคอาหาร              
ไม่ปลอดภัยของนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุม (นักเรียนกลุ่มติดตามผล
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร) หลังการทดลองใช้กิจกรรมกระตุ้นเตือน
พฤติกรรม (booster intervention) 

 

ล าดับ
ที่ 

รายการ 
กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม 

X  SD. ผลการ
ประเมิน 

X  SD. ผลการ
ประเมิน 

1. ถ้านักเรียนไม่อ่านฉลากโภชนาการอาจจะ
มีโอกาสเสี่ยงที่จะได้รับสารอาหาร
บางอย่าง เช่น โซเดียม  ไขมัน พลังงาน
เกินกว่าความต้องการของร่างกาย 

4.65 0.54 มากที่สุด 4.60 0.55 มากที่สุด 

2. การกินอาหารโดยไม่อ่านฉลาก มีโอกาส
เสี่ยงได้รับอาหารหมดอายุ 

4.45 0.82 มาก 4.36 0.73 มาก 

3. การกินขนมกรุบกรอบโดยไม่อ่านฉลาก
หวาน มัน เค็ม (ฉลาก GDA) มีโอกาสเสี่ยง
ต่อการได้รับโซเดียมเกินปริมาณที่ร่างกาย
ควรได้รับในแต่ละวัน 

4.58 0.57 มากที่สุด 4.46 0.64 มาก 

4. การไม่ใช้ประโยชน์จากข้อมูลโภชนาการ
บนฉลากอาหาร  ท าให้มีโอกาสเสี่ยงจาก
การได้รับสารอาหารเกินความต้องการของ
ร่างกาย 

4.56 0.61 มากที่สุด 4.29 0.71 มาก 

5. การกินอาหารที่ไม่ได้เก็บรักษาตาม
ค าแนะน าบนฉลากเสี่ยงต่อการได้รับ
อันตรายจากการที่อาหารนั้นเสียหรือ
หมดอายุก่อนเวลาที่ระบุไว้บนฉลาก 

4.52 0.68 มากที่สุด 4.41 0.67 มาก 

6. การกินอาหารพวกปิ้งย่าง เช่น ไก่ย่าง 
ลูกชิ้นปิ้ง หมูปิ้ง มีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็น
โรคมะเร็ง 

4.54 0.66 มากที่สุด 4.32 0.77 มาก 

7. การกินอาหารก่ึงส าเร็จรูป เช่น บะหม่ีกึ่ง
ส าเร็จรูปเป็นประจ า มีโอกาสเสี่ยงที่
ร่างกายจะได้รับโซเดียมเกินความต้องการ
ของร่างกาย 

4.49 0.68 มาก 4.37 0.66 มาก 

8. การที่นักเรียนบอกข้อมูลการเจ็บป่วยที่เกิด
จากการกินขนมกรุบกรอบที่ไม่มีฉลากต่อ
เพื่อน จะช่วยลดความเสี่ยงที่เพื่อนจะ
ได้รับอันตราย 

4.44 0.71 มาก 4.23 0.81 มาก 

 รวม 4.53 0.47 มากที่สุด 4.38 0.49 มาก 
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จากตารางที่ 27 พบว่า หลังการทดลองโดยใช้กิจกรรมกระตุ้นเตือนพฤติกรรม (booster 
intervention)  นักเรียนกลุ่มทดลองมีการรับรู้โอกาสเสี่ยงจากการบริโภคอาหารไม่ปลอดภัย          
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.53, SD. = 0.47) ส่วนนักเรียนกลุ่มควบคุมมีการรับรู้โอกาส
เสี่ยงฯ ในระดับมาก (X  = 4.38, SD. = 0.49) เมื่อพิจารณาในรายข้อพบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองมี
การรับรู้โอกาสเสี่ยงฯ ในระดับมากที่สุด อันดับแรกคือ “ถ้านักเรียนไม่อ่านฉลากโภชนาการอาจจะมี
โอกาสเสี่ยงที่จะได้รับสารอาหารบางอย่าง เช่น โซเดียม  ไขมัน พลังงานเกินกว่าความต้องการของ
ร่างกาย” รองลงมาคือ “การกินขนมกรุบกรอบโดยไม่อ่านฉลากหวาน มัน เค็ม (ฉลาก GDA) มีโอกาส
เสี่ยงต่อการได้รับโซเดียมเกินปริมาณที่ร่างกายควรได้รับในแต่ละวัน” ระดับมาก อันดับแรกคือ         
“การกินอาหารกึ่งส าเร็จรูป เช่น บะหมี่กึ่งส าเร็จรูปเป็นประจ า มีโอกาสเสี่ยงที่ร่างกายจะได้รับ
โซเดียมเกินความต้องการของร่างกาย” รองลงมาคือ “การกินอาหารโดยไม่อ่านฉลาก มีโอกาสเสี่ยง
ได้รับอาหารหมดอายุ” ส่วนนักเรียนกลุ่มควบคุมมีการรับรู้โอกาสเสี่ยงฯ ในระดับมากที่สุด คือ          
“ถ้านักเรียนไม่อ่านฉลากโภชนาการอาจจะมีโอกาสเสี่ยงที่จะได้รับสารอาหารบางอย่าง เช่น โซเดียม  
ไขมัน พลังงานเกินกว่าความต้องการของร่างกาย” และในระดับมาก อันดับแรกคือ “การกินขนมกรุบ
กรอบโดยไม่อ่านฉลากหวาน มัน เค็ม (ฉลาก GDA) มีโอกาสเสี่ยงต่อการได้รับโซเดียมเกินปริมาณที่
ร่างกายควรได้รับในแต่ละวัน” รองลงมาคือ “การกินอาหารที่ไม่ได้เก็บรักษาตามค าแนะน าบนฉลาก
เสี่ยงต่อการได้รับอันตรายจากการที่อาหารนั้นเสียหรือหมดอายุก่อนเวลาที่ระบุไว้บนฉลาก”   

หมายเหตุ  เกณฑ์การประเมิน 
4.50 - 5.00 หมายถึง มีการรับรู้โอกาสเสี่ยงฯ อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
3.50 – 4.49 หมายถึง มีการรับรู้โอกาสเสี่ยงฯ อยู่ในระดับมาก 
2.50 – 3.49 หมายถึง มีการรับรู้โอกาสเสี่ยงฯ อยู่ในระดับปานกลาง 
1.50 – 2.49 หมายถึง มีการรับรู้โอกาสเสี่ยงฯ อยู่ในระดับน้อย 
1.00 –1.49 หมายถึง มีการรับรู้โอกาสเสี่ยงฯ อยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 
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ตารางท่ี 28 การเปรียบเทียบการรับรู้โอกาสเสี่ยงจากการบริโภคอาหารไม่ปลอดภัยก่อนการทดลอง
และหลังการทดลองของนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุม (นักเรียนกลุ่ม
ติดตามผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร) 

  
นักเรียน  การทดสอบ จ านวน (N) X   SD. t p 

กลุ่มทดลอง 
ก่อนการทดลอง 95 4.50 0.55 

0.483 0.630 
หลังการทดลอง 95 4.53 0.47 

กลุ่มควบคุม 
ก่อนการทดลอง 87 4.52 0.47 

-2.927* 0.004 
หลังการทดลอง 87 4.37 0.47 

*p< .05, **p<.01 
 

จากตารางที่ 28 พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลอง โดยใช้กิจกรรมกระตุ้นเตือนพฤติกรรม 
(booster intervention) มีการรับรู้โอกาสเสี่ยงจากการบริโภคอาหารไม่ปลอดภัย ก่อนและหลังการ
ทดลองแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นั่นคือ นักเรียนกลุ่มทดลองมีการรับรู้
โอกาสเสี่ยงจากการบริโภคอาหารไม่ปลอดภัยก่อนและการทดลองไม่แตกต่างกัน (X  = 4.50, SD. = 
0.55  และ X  = 4.53 , SD. = 0.47 ) 

ส่วนนักเรียนกลุ่มควบคุมมีการรับรู้โอกาสเสี่ยงจากการบริโภคอาหารไม่ปลอดภัย ก่อนและ
หลังการทดลองแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นั่นคือ นักเรียนกลุ่มควบคุมหลังการ
ทดลองมีการรับรู้โอกาสเสี่ยงจากการบริโภคอาหารน้อยกว่าก่อนการทดลอง X  = 4.52 ,SD.= 0.47 
และ X  = 4.37, SD. = 0.47 ตามล าดับ)   

 
ตารางท่ี 29 การเปรียบเทียบการรับรู้โอกาสเสี่ยงจากการบริโภคอาหารไม่ปลอดภัยระหว่างนักเรียน        

กลุ่มทดลองกับนักเรียนกลุ่มควบคุม (นักเรียนกลุ่มติดตามผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
บริโภคอาหาร) 

  
การทดลอง  นักเรียน จ านวน (N) X  SD. t p 

ก่อนการทดลอง 
กลุ่มทดลอง 95 4.50 0.55 

-.225 0882 
กลุ่มควบคุม 87 4.52 0.47 

 รวม 182     

หลังการทดลอง 
กลุ่มทดลอง 95 4.53 0.47 

2.083* 0.039 
กลุ่มควบคุม 87 4.37 0.47 

 รวม 182     
*p< .05, **p<.01 
 

 

จากตารางที ่29 พบว่า จากตารางท่ี 2 พบว่า ก่อนการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองและ
นักเรียนกลุ่มควบคุมมีการรับรู้โอกาสเสี่ยงจากการบริโภคอาหารไม่ปลอดภัยแตกต่างกันอย่างไม่มี
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นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นั่นคือ ก่อนการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุมมี
การรับรู้โอกาสเสี่ยงจากการบริโภคอาหารไม่ปลอดภัยไม่แตกต่างกัน  (X  =4.50, SD. = 0.55 และ  
 X  =4.52, SD. = 0.47 ตามล าดับ) หลังการทดลองโดยใช้กิจกรรมกระตุ้นเตือนพฤติกรรม (booster 
intervention)  พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุมมีการรับรู้โอกาสเสี่ยงจากการ
บริโภคอาหารไม่ปลอดภัยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นั่นคือ หลังการทดลอง 
นักเรียนกลุ่มทดลองมีการรับรู้โอกาสเสี่ยงจากการบริโภคอาหารไม่ปลอดภัยมากกว่านักเรียนกลุ่ม
ควบคุม    (X  = 4.53 , SD. = 0.47 และ X  = 4.37, SD. = 0.47 ตามล าดับ) 

 
 

ตารางท่ี 30 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการรับรู้ความรุนแรงจากการบริโภคอาหาร          
ไม่ปลอดภัยของนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุม (นักเรียนกลุ่มติดตามผล
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร)  ก่อนการทดลองใช้กิจกรรมกระตุ้นเตือน
พฤติกรรม (booster intervention) 

 

ล าดับ
ที่ 

รายการ 
กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม 

X  SD. ผลการ
ประเมิน X  SD. ผลการ

ประเมิน 

1. การไม่อ่านข้อมูลโภชนาการก่อนกินอาหาร
อาจท าให้ได้รับไขมันมากเกินความต้องการ
ของร่างกายเป็นประจ าเกิดภาวะไขมันอุดตัน
ในหลอดเลือดและหลอดเลือดเลี้ยงหัวใจ  
เป็นอันตรายถึงชีวิตได้ 

4.53 0.63 มากที่สุด 4.33 0.65 มาก 

2. การกินอาหารโดยไม่อ่านฉลากอาจท าให้เสีย
เงินมาก ไม่คุ้มกับประโยชน์ที่ได้รับ 

4.09 0.96 มาก 3.95 0.88 มาก 

3. การไม่ใช้ประโยชน์จากข้อมูลบนฉลากอาหาร 
ก่อนกินอาหารอาจได้รับโซเดียมเกินความ
ต้องการของร่างกาย ท าให้ป่วยเป็นโรคไต
และเกิดภาวะไตวายได้ 

4.38 0.72 มาก 4.26 0.75 มาก 

4. การไม่ใช้ประโยชน์จากข้อมูลบนฉลาก             
หวาน มัน เค็ม (ฉลาก GDA) ก่อนกินอาหาร 
อาจได้รับน้ าตาลเกินความต้องการของ
ร่างกาย ท าให้ป่วยเป็นโรคเบาหวาน              
เกิดภาวะแทรกซ้อนตาบอดได้ 

4.32 0.89 มาก 4.34 0.72 มาก 

5. การดื่มน้ าอัดลมเป็นประจ า อาจท าให้น้ าหนัก
เกิน หรือเป็นโรคอ้วน เนื่องจากได้รับน้ าตาล
จ านวนมาก 

4.35 0.84 มาก 4.44 0.72 มาก 

6. การกินขนมขบเคี้ยวเป็นประจ า อาจท าให้
เป็นโรคอ้วนได้ 

4.37 0.88 มาก 4.47 0.67 มาก 
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ล าดับ
ที่ 

รายการ 
กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม 

X  SD. ผลการ
ประเมิน X  SD. ผลการ

ประเมิน 

7. การกินอาหารกึ่งส าเร็จรูป เช่น บะหมี่กึ่ง
ส าเร็จรูปเป็นประจ า อาจท าให้ขาดสารอาหาร
ที่จ าเป็นต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย 

4.37 0.88 มาก 4.40 0.63 มาก 

8. การที่นักเรียนเพิกเฉยเมื่อถูกผู้ขายเอาเปรียบ 
จะท าให้ผู้ขายได้ใจ ไปหลอกลวงคนอ่ืนให้
ได้รับ ความเสียหายได้อีกมาก 

4.17 1.09 มาก 4.29 0.95 มาก 

 รวม 4.33 0.60 มาก 4.46 0.52 มาก 

 
จากตารางที่ 30 พบว่า ก่อนการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุมมีการ

รับรู้ความรุนแรงจากการบริโภคอาหารไม่ปลอดภัย ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X  = 4.33,             
SD. = 0.60 และ X  = 4.46, SD. = 0.52 ตามล าดับ) เมื่อพิจารณาในรายข้อพบว่า นักเรียนกลุ่ม
ทดลองมีการรับรู้ความรุนแรงฯ ในระดับมากเกือบทุกรายการ โดยอันดับแรกคือ “การไม่ใช้ประโยชน์
จากข้อมูลบนฉลากอาหาร ก่อนกินอาหารอาจได้รับโซเดียมเกินความต้องการของร่างกาย ท าให้ป่วย
เป็นโรคไตและเกิดภาวะไตวายได้” รองลงมาคือ “การกินขนม ขบเคี้ยวเป็นประจ า อาจท าให้เป็น            
โรคอ้วนได”้ และ “การกินอาหารกึ่งส าเร็จรูป เช่น บะหมี่กึ่งส าเร็จรูปเป็นประจ า อาจท าให้ขาด
สารอาหารที่จ าเป็นต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย” ระดับมากท่ีสุดคือ “การไม่อ่านข้อมูลโภชนาการ
ก่อนกินอาหารอาจท าให้ได้รับไขมันมากเกินความต้องการของร่างกายเป็นประจ าเกิดภาวะไขมันอุด
ตันในหลอดเลือดและหลอดเลือดเลี้ยงหัวใจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้” ส่วนนักเรียนกลุ่มควบคุม มีการ
รับรู้ความรุนแรงฯ ในระดับมากทุกรายการ โดยอันดับแรก คือ “การกินขนมขบเคี้ยวเป็นประจ า          
อาจท าให้เป็นโรคอ้วนได้” รองลงมาคือ “การดื่มน้ าอัดลมเป็นประจ า อาจท าให้น้ าหนักเกิน หรือเป็น
โรคอ้วน เนื่องจากได้รับน้ าตาลจ านวนมาก” 
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ตารางท่ี 31 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการรับรู้ความรุนแรงจากการบริโภคอาหาร             
ไม่ปลอดภัยของนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุม (นักเรียนกลุ่มติดตามผล
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร)  หลังการทดลองใช้กิจกรรมกระตุ้นเตือน
พฤติกรรม (booster intervention) 

 

ล าดับ
ที่ 

รายการ 
กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม 

X  SD. ผลการ
ประเมิน X  SD. ผลการ

ประเมิน 

1. การไม่อ่านข้อมูลโภชนาการก่อนกินอาหาร
อาจท าให้ได้รับไขมันมากเกินความต้องการ
ของร่างกายเป็นประจ าเกิดภาวะไขมันอุดตัน
ในหลอดเลือดและหลอดเลือดเลี้ยงหัวใจ  
เป็นอันตรายถึงชีวิตได้ 

4.47 0.65 มาก 4.38 0.73 มาก 

2. การกินอาหารโดยไม่อ่านฉลากอาจท าให้เสีย
เงินมาก ไม่คุ้มกับประโยชน์ที่ได้รับ 

3.94 1.08 มาก 4.08 0.95 มาก 

3. การไม่ใช้ประโยชน์จากข้อมูลบนฉลากอาหาร 
ก่อนกินอาหารอาจได้รับโซเดียมเกินความ
ต้องการของร่างกาย ท าให้ป่วยเป็นโรคไต
และเกิดภาวะไตวายได้ 

4.44 0.72 มาก 4.25 0.76 มาก 

4. การไม่ใช้ประโยชน์จากข้อมูลบนฉลาก         
หวาน มัน เค็ม (ฉลาก GDA) ก่อนกินอาหาร 
อาจได้รับน้ าตาลเกินความต้องการของ
ร่างกาย ท าให้ป่วยเป็นโรคเบาหวาน เกิด
ภาวะแทรกซ้อน ตาบอดได้ 

4.49 0.66 มาก 4.18 0.78 มาก 

5. การดื่มน้ าอัดลมเป็นประจ า อาจท าให้น้ าหนัก
เกิน หรือเป็นโรคอ้วน เนื่องจากได้รับน้ าตาล
จ านวนมาก 

4.54 0.68 มากที่สุด 4.45 0.72 มาก 

6. การกินขนมขบเคี้ยวเป็นประจ า อาจท าให้
เป็นโรคอ้วนได้ 

4.53 0.69 มากที่สุด 4.44 0.72 มาก 

7. การกินอาหารกึ่งส าเร็จรูป เช่น บะหมี่กึ่ง
ส าเร็จรูปเป็นประจ า อาจท าให้ขาดสารอาหาร
ที่จ าเป็นต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย 

4.45 0.83 มาก 4.43 0.70 มาก 

8. การที่นักเรียนเพิกเฉยเมื่อถูกผู้ขายเอาเปรียบ 
จะท าให้ผู้ขายได้ใจ ไปหลอกลวงคนอ่ืนให้
ได้รับ ความเสียหายได้อีกมาก 

4.31 0.96 มาก 4.33 0.84 มาก 

 รวม 4.39 0.53 มาก 4.31 0.58 มาก 
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จากตารางที่ 31 พบว่า หลังการทดลองโดยใช้กิจกรรมกระตุ้นเตือนพฤติกรรม (booster 
intervention) นักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุมมีการรับรู้ความรุนแรงจากการบริโภค
อาหารไม่ปลอดภัยในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X  = 4.39, SD. = 0.53 และ X  = 4.31, SD. = 0.58 
ตามล าดับ) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองมีการรับรู้ความรุนแรงฯ ในระดับ  
มากที่สุด อันดับแรกคือ “การดื่มน้ าอัดลมเป็นประจ า อาจท าให้น้ าหนักเกินหรือเป็นโรคอ้วน 
เนื่องจากได้รับน้ าตาลจ านวนมาก” รองลงมาคือ “การกินขนมขบเคี้ยวเป็นประจ า อาจท าให้เป็นโรค
อ้วนได”้ ในระดับมาก อันดับแรกคือ “การไม่ใช้ประโยชน์จากข้อมูลบนฉลาก หวาน มัน เค็ม (ฉลาก 
GDA) ก่อนกินอาหาร อาจได้รับน้ าตาลเกินความต้องการของร่างกาย ท าให้ป่วยเป็นโรคเบาหวาน   
เกิดภาวะแทรกซ้อน ตาบอดได้” รองลงมาคือ “การไม่อ่านข้อมูลโภชนาการก่อนกินอาหารอาจท าให้
ได้รับไขมันมากเกินความต้องการของร่างกายเป็นประจ าเกิดภาวะไขมันอุดตันในหลอดเลือดและ
หลอดเลือดเลี้ยงหัวใจ เป็นอันตรายถึงชีวิตได้” ส่วนนักเรียนกลุ่มควบคุมมีการรับรู้ความรุนแรงฯใน
ระดับมากทุกข้อ อันดับแรกคือ “การดื่มน้ าอัดลมเป็นประจ า อาจท าให้น้ าหนักเกิน หรือเป็นโรคอ้วน 
เนื่องจากได้รับน้ าตาลจ านวนมาก” รองลงมาคือ “การกินขนมขบเคี้ยวเป็นประจ า อาจท าให้เป็นโรค
อ้วนได”้ 

 
หมายเหตุ  เกณฑ์การประเมิน 
4.50 - 5.00 หมายถึง มีการรับรู้ความรุนแรงฯ อยู่ในระดับมากที่สุด 
3.50 – 4.49 หมายถึง มีการรับรู้ความรุนแรงฯ อยู่ในระดับมาก 
2.50 – 3.49 หมายถึง มีการรับรู้ความรุนแรงฯ อยู่ในระดับปานกลาง 
1.50 – 2.49 หมายถึง มีการรับรู้ความรุนแรงฯ อยู่ในระดับน้อย 
1.00 –1.49 หมายถึง มีการรับรู้ความรุนแรงฯ อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 

ตารางท่ี 32 การเปรียบเทียบการรับรู้ความรุนแรงจากการบริโภคอาหารไม่ปลอดภัยก่อนการ
ทดลองและหลังการทดลอง ของนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุม  
(นักเรียนกลุ่มติดตามผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร) 

 
 

นักเรียน  การทดสอบ จ านวน (N) X  SD. t P 

กลุ่มทดลอง 
ก่อนการทดลอง 95 4.33 0.53 

0.860 0.392 
หลังการทดลอง 95 4.39 0.55 

กลุ่มควบคุม 
ก่อนการทดลอง 87 4.46 0.52 

-2.373* 0.020 
หลังการทดลอง 87 4.31 0.58 

*p< .05, **p<.01 
 
จากตารางที่ 32 พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองโดยใช้กิจกรรมกระตุ้นเตือนพฤติกรรม (booster 

intervention) มีการรับรู้ความรุนแรงจากการบริโภคอาหารไม่ปลอดภัย ก่อนและหลังการทดลอง 
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นั่นคือ นักเรียนกลุ่มทดลองมีการรับรู้ความรุนแรง
จากการบริโภคอาหารไม่ปลอดภัยก่อนและหลังการทดลองไม่แตกต่างกัน (X  = 4.33, SD. = 0.53
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และ X  = 4.39, SD. =0.55 ตามล าดับ) และพบว่า นักเรียนกลุ่มควบคุมมีการรับรู้ความรุนแรงจาก
การบริโภคอาหารไม่ปลอดภัย ก่อนและหลังการทดลองแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 นั่นคือ หลังการทดลองนักเรียนกลุ่มควบคุมมีการรับรู้ความรุนแรงจากการบริโภคอาหารไม่
ปลอดภัยน้อยกว่าก่อนการทดลอง  (X  = 4.46, SD. = 0.52 และ X  = 4.31, SD. =0.58 ตามล าดับ) 

 
ตารางท่ี 33 การเปรียบเทียบการรับรู้ความรุนแรงจากการบริโภคอาหารไม่ปลอดภัย ระหว่าง

นักเรียนกลุ่มทดลองกับนักเรียนกลุ่มควบคุม (นักเรียนกลุ่มติดตามผลการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร) 

 

การทดลอง  นักเรียน จ านวน (N) X  SD. t P 

ก่อนการทดลอง กลุ่มทดลอง 95 4.33 0.53 
-1.435 0.153  กลุ่มควบคุม 87 4.46 0.52 

 รวม 182     
หลังการทดลอง กลุ่มทดลอง 95 4.39 0.55 

0.963 0.337 
 กลุ่มควบคุม 87 4.31 0.58 
 รวม 182     

*p< .05, **p<.01 
 
จากตารางที่ 33 พบว่า ก่อนการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุมมีการ

รับรู้ความรุนแรงจากการบริโภคอาหารไม่ปลอดภัยแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
นั่นคือ ก่อนการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุมมีการรับรู้ความรุนแรงจากการ
บริโภคอาหารไม่ปลอดภัยไม่แตกต่างกัน (X  =4.33, SD. =0.53 และ X  = 4.46, SD. =0.52 
ตามล าดับ) 

 หลังการทดลองโดยใช้กิจกรรมกระตุ้นเตือนพฤติกรรม (booster intervention)  พบว่า 
นักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุมมีการรับรู้ความรุนแรงจากการบริโภคอาหารไม่ปลอดภัย
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นั่นคือ  หลังการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองและ
นักเรียนกลุ่มควบคุม มีการรับรู้ความรุนแรงจากการบริโภคอาหารไม่ปลอดภัยไม่แตกต่างกัน               

(X  = 4.39, SD. = 0.55 และ X  = 4.31, SD. = 0.58 ตามล าดับ) 
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ตารางท่ี 34 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการรับรู้ประโยชน์จากการบริโภคอาหาร
ปลอดภัยของนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุม(นักเรียนกลุ่มติดตามผลการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร) ก่อนการทดลองใช้กิจกรรมกระตุ้นเตือน
พฤติกรรม (booster intervention) 

  

ล าดับ
ที่ 

รายการ 
กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม 

X  SD. ผลการ
ประเมิน X  SD. ผลการ

ประเมิน 

1. การอ่านฉลากอาหารจะท าให้ได้รับ
ผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการ 

4.53 0.66 มากที่สุด 4.48 0.62 มาก 

2. การสังเกตลักษณะทั่วไปของอาหาร 
เช่น สีสันของอาหารก่อนกินอาหาร 
ท าให้ลดอันตรายที่จะได้รับ จาก
อาหารที่ไม่ปลอดภัย 

4.47 0.65 มาก 4.52 0.66 มากที่สุด 

3. การอ่านฉลากก่อนซื้อท าให้ไม่ซื้อ
อาหารที่หมดอายุ 

4.46 0.66 มาก 4.50 0.58 มากที่สุด 

4. การอ่านฉลากโภชนาการก่อนกิน
อาหารท าให้เลือกกินอาหารได้
เหมาะสมกับโรคท่ีเป็นอยู่เช่น โรคอ้วน 
โรคเบาหวาน โรคไต โรคหัวใจ 

4.39 0.88 มาก 4.52 0.64 มากที่สุด 

5. การอ่านฉลากหวาน มัน เค็ม               
(ฉลาก GDA) ก่อนซื้อทุกครั้ง ท าให้
ทราบข้อมูลทางโภชนาการที่ช่วยใน
การตัดสินใจเลือกซ้ืออาหาร 

4.41 0.83 มาก 4.48 0.66 มาก 

6. ข้อมูลบนฉลากหวาน มัน เค็ม  
(ฉลาก GDA) ช่วยให้นักเรียนค านวณ
ปริมาณน้ าตาล เกลือ หรือพลังงาน             
ที่ได้จากการกินได้ 

4.41 0.75 มาก 4.55 0.66 มากที่สุด 

7. การควบคุมการกินอย่างเหมาะสมและ
การออกก าลังกายสม่ าเสมอ ท าให้
ร่างกายแข็งแรง 

4.40 0.80 มาก 4.52 0.68 มากที่สุด 

8. การปกป้องสิทธิเมื่อได้รับอันตรายจาก
การกินอาหารจะท าให้ผู้ผลิต / ผู้ขาย
ระมัดระวังในการผลิตและจ าหน่าย
สินค้าท่ีมีคุณภาพมากข้ึน 

4.41 0.83 มาก 4.54 0.58 มากที่สุด 

 รวม 4.44 0.59 มาก 4.51 0.48 มากที่สุด 
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จากตารางที่ 34 พบว่า ก่อนการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองมีการรับรู้ประโยชน์จากการ
บริโภคอาหารปลอดภัยอยู่ในระดับมาก (X  =4.44, SD. =0.59) นักเรียนกลุ่มควบคุมมีการรับรู้
ประโยชน์จากการบริโภคอาหารปลอดภัย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X  =4.51, SD. = 0.48) 
เมื่อพิจารณาในรายข้อพบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองมีการรับรู้ประโยชน์ฯ ในระดับมากเกือบทุกรายการ 
โดยอันดับแรกคือ “การสังเกตลักษณะทั่วไปของอาหาร เช่น สีสันของอาหารก่อนกินอาหาร ท าให้ลด
อันตรายที่จะได้รับ จากอาหารที่ไม่ปลอดภัย” รองลงมาคือ “การอ่านฉลากอาหารจะท าให้ได้รับ
ผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการ” นักเรียนกลุ่มควบคุมมีการรับรู้ประโยชน์ฯ ในระดับมากท่ีสุด 
อันดับแรกคือ “ข้อมูลบนฉลากหวาน มัน เค็ม (ฉลาก GDA) ช่วยให้นักเรียนค านวณปริมาณน้ าตาล 
เกลือ หรือพลังงานที่ได้จากการกินได้” รองลงมาคือ “การปกป้องสิทธิเมื่อได้รับอันตรายจากการกิน
อาหารจะท าให้ผู้ผลิต / ผู้ขายระมัดระวังในการผลิตและจ าหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพมากขึ้น” ส่วนการ
รับรู้ประโยชน์ฯ ในระดับมาก อันดับแรก คือ “การอ่านฉลากอาหารจะท าให้ได้รับผลิตภัณฑ์ที่ตรง
ตามความต้องการ” และ “การอ่านฉลากหวาน มัน เค็ม (ฉลาก GDA) ก่อนซื้อทุกครั้ง ท าให้ทราบ
ข้อมูลทางโภชนาการที่ช่วยในการตัดสินใจเลือกซ้ืออาหาร” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



85 
 

ตารางท่ี 35 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการรับรู้ประโยชน์จากการบริโภคอาหาร
ปลอดภัยของนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม(นักเรียนกลุ่มติดตามผลการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร) หลังการทดลองใช้กิจกรรมกระตุ้นเตือน
พฤติกรรม (booster intervention) 

 

ล าดับ
ที่ 

รายการ 
กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม 

X  SD. ผลการ
ประเมิน X  SD. ผลการ

ประเมิน 

1. การอ่านฉลากอาหารจะท าให้ได้รับ
ผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการ 

4.56 0.69 มากที่สุด 4.63 0.65 มากที่สุด 

2. การสังเกตลักษณะทั่วไปของอาหาร 
เช่น สีสันของอาหารก่อนกินอาหาร 
ท าให้ลดอันตรายที่จะได้รับ จาก
อาหารที่ไม่ปลอดภัย 

4.45 0.69 มาก 4.55 0.69 มากที่สุด 

3. การอ่านฉลากก่อนซื้อท าให้ไม่ซื้อ
อาหารที่หมดอายุ 

4.48 0.75 มาก 4.48 0.64 มาก 

4. การอ่านฉลากโภชนาการก่อนกิน
อาหารท าให้เลือกกินอาหารได้
เหมาะสมกับโรคท่ีเป็นอยู่เช่น โรคอ้วน 
โรคเบาหวาน โรคไต โรคหัวใจ 

4.53 0.74 มากที่สุด 4.50 0.66 มากที่สุด 

5. การอ่านฉลากหวาน มัน เค็ม              
(ฉลาก GDA) ก่อนซื้อทุกครั้ง ท าให้
ทราบข้อมูลทางโภชนาการที่ช่วยใน
การตัดสินใจเลือกซ้ืออาหาร 

4.56 0.64 มากที่สุด 4.53 0.64 มากที่สุด 

6. ข้อมูลบนฉลากหวาน มัน เค็ม  
(ฉลาก GDA) ช่วยให้นักเรียนค านวณ
ปริมาณน้ าตาล เกลือ หรือพลังงาน             
ที่ได้จากการกินได้ 

4.46 0.78 มาก 4.55 0.62 มากที่สุด 

7. การควบคุมการกินอย่างเหมาะสมและ
การออกก าลังกายสม่ าเสมอ ท าให้
ร่างกายแข็งแรง 

4.53 0.69 มากที่สุด 4.56 0.64 มากที่สุด 

8. การปกป้องสิทธิเมื่อได้รับอันตรายจาก
การกินอาหารจะท าให้ผู้ผลิต / ผู้ขาย
ระมัดระวังในการผลิตและจ าหน่าย
สินค้าท่ีมีคุณภาพมากข้ึน 

4.46 0.78 มาก 4.59 0.65 มากที่สุด 

 รวม 4.50 0.54 มากที่สุด 4.54 0.48 มากที่สุด 
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จากตารางที่ 35 พบว่า หลังการทดลองโดยใช้กิจกรรมกระตุ้นเตือนพฤติกรรม (booster 
intervention) นักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุมมีการรับรู้ประโยชน์จากการบริโภค
อาหารปลอดภัย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X  = 4.50, SD. = 0.54 และ X  = 4.54,           
SD. = 0.48) เมื่อพิจารณาในรายข้อ พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองมีการรับรู้ประโยชน์ฯ  ในระดับมาก
ที่สุด โดยอันดับแรกคือ “การอ่านฉลากหวาน มัน เค็ม (ฉลาก GDA) ก่อนซื้อทุกครั้ง ท าให้ทราบ
ข้อมูลทางโภชนาการที่ช่วยในการตัดสินใจเลือกซ้ืออาหาร” และ “การอ่านฉลากอาหารจะท าให้ได้รับ
ผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการ” รองลงมาคือ “การอ่านฉลากโภชนาการก่อนกินอาหารท าให้เลือก
กินอาหารได้เหมาะสมกับโรคท่ีเป็นอยู่เช่น โรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคไต โรคหัวใจ” และ “การ
ควบคุมการกินอย่างเหมาะสมและการออกก าลังกายสม่ าเสมอ ท าให้ร่างกายแข็งแรง” ระดับมาก 
อันดับแรกคือ “การอ่านฉลากก่อนซื้อท าให้ไม่ซื้ออาหารที่หมดอายุ” รองลงมาคือ “ข้อมูลบนฉลาก
หวาน มัน เค็ม (ฉลาก GDA) ช่วยให้นักเรียนค านวณปริมาณน้ าตาล เกลือ หรือพลังงานที่ได้จากการ
กินได้” และ “การปกป้องสิทธิเมื่อได้รับอันตรายจากการกินอาหารจะท าให้ผู้ผลิต / ผู้ขายระมัดระวัง
ในการผลิตและจ าหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพมากขึ้น” ส่วนนักเรียนกลุ่มควบคุม มีการรับรู้ประโยชน์ฯ 
ในระดับมากท่ีสุด อันดับแรกคือ “การอ่านฉลากอาหารจะท าให้ได้รับผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามความ
ต้องการ” รองลงมาคือ “การปกป้องสิทธิเมื่อได้รับอันตรายจากการกินอาหารจะท าให้ผู้ผลิต /ผู้ขาย
ระมัดระวังในการผลิตและจ าหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพมากขึ้น” ในระดับมาก คือ “การอ่านฉลากก่อน
ซื้อท าให้ไม่ซื้ออาหารที่หมดอายุ”  

 

หมายเหตุ  เกณฑ์การประเมิน 
4.50 - 5.00 หมายถึง มีการรับรู้ประโยชน์ฯ อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
3.50 – 4.49 หมายถึง มีการรับรู้ประโยชน์ฯ อยู่ในระดับมาก 
2.50 – 3.49 หมายถึง มีการรับรู้ประโยชน์ฯ อยู่ในระดับปานกลาง 
1.50 – 2.49 หมายถึง มีการรับรู้ประโยชน์ฯ อยู่ในระดับน้อย 
1.00 –1.49 หมายถึง มีการรับรู้ประโยชน์ฯ อยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 
 

ตารางท่ี 36 การเปรียบเทียบการรับรู้ประโยชน์จากการบริโภคอาหารปลอดภัยก่อนการทดลอง
และหลังการทดลอง ของนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุม (นักเรียนกลุ่ม
ติดตามผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร) 

 

นักเรียน  การทดสอบ จ านวน (N) X  SD. t P 

กลุ่มทดลอง 
ก่อนการทดลอง 95 4.44 0.59 

0.852 0.396 
หลังการทดลอง 95 4.50 0.54 

กลุ่มควบคุม 
ก่อนการทดลอง 87 4.51 0.48 

0.693 0.490 
หลังการทดลอง 87 4.54 0.48 

*p< .05, **p<.01 
 

จากตารางที่ 36 พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองโดยใช้กิจกรรมกระตุ้นเตือนพฤติกรรม (booster 
intervention) มีการรับรู้ประโยชน์จากการบริโภคอาหารปลอดภัยก่อนและหลังการทดลองแตกต่าง
กันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นั่นคือ ก่อนและหลังการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองมีการ
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รับรู้ประโยชน์จากการบริโภคอาหารปลอดภัยไม่แตกต่างกัน (X  = 4.44 , SD.=0.59 และ X  = 4.50 , 
SD. =0.54  ตามล าดับ)  และพบเช่นเดียวกันว่า นักเรียนกลุ่มควบคุมมีการรับรู้ประโยชน์จากการ
บริโภคอาหารปลอดภัย ก่อนและหลังการทดลองแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
นั่นคือ นักเรียนกลุ่มควบคุมมีการรับรู้ประโยชน์จากการบริโภคอาหารปลอดภัยก่อนและหลังการ
ทดลองไม่แตกต่างกัน (X  = 4.51 , SD. =0.48 และ X  = 4.54  , SD. =0.48  ตามล าดับ) 

 

ตารางท่ี 37 การเปรียบเทียบการรับรู้ประโยชน์จากการบริโภคอาหารปลอดภัยระหว่างนักเรียน
กลุ่มทดลองกับนักเรียนกลุ่มควบคุม (นักเรียนกลุ่มติดตามผลการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร) 

 

การทดลอง  นักเรียน จ านวน (N) X  SD. t P 

ก่อนการทดลอง กลุ่มทดลอง 95 4.44 0.59 
-0.869 0.386  กลุ่มควบคุม 87 4.51 0.48 

 รวม 182     
หลังการทดลอง กลุ่มทดลอง 95 4.50 0.54 

-0.575 0.565 
 กลุ่มควบคุม 87 4.54 0.48 
 รวม 182     

*p< .05, **p<.01 
 

จากตารางที่ 37 พบว่า ก่อนการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุมมีการ
รับรู้ประโยชน์จากการบริโภคอาหารปลอดภัยแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05            
นั่นคือ ก่อนการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุมมีการรับรู้ประโยชน์จากการ
บริโภคอาหารปลอดภัยไม่แตกต่างกัน (X  = 4.44 , SD. = 0.59  และ X  = 4.51 , SD. = 0.48   
ตามล าดับ) 

 

 หลังการทดลองโดยใช้กิจกรรมกระตุ้นเตือนพฤติกรรม (booster intervention)  พบว่า 
นักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุมมีการรับรู้ประโยชน์จากการบริโภคอาหารปลอดภัย
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นั่นคือ หลังการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองและ
นักเรียนกลุ่มควบคุมมีการรับรู้ประโยชน์จากการบริโภคอาหารปลอดภัยไม่แตกต่างกัน (X  =4.50,  
SD. = 0.54 และ X  =4.54,  SD. = 0.48 ตามล าดับ) 
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ตารางท่ี 38 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการรับรู้อุปสรรคจากการบริโภคอาหาร
ปลอดภัยของนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุม (นักเรียนกลุ่มติดตามผลการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร) ก่อนการทดลองใช้กิจกรรมกระตุ้นเตือน
พฤติกรรม (booster intervention) 

 

ล าดับ
ที่ 

รายการ 
กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม 

X  SD. ผลการ
ประเมิน X  SD. ผลการ

ประเมิน 

1. การอ่านฉลากอาหาร ท าให้ต้อง
เสียเวลาในการเลือกซื้ออาหาร 

2.63 1.40 ปานกลาง 2.08 1.10 น้อย 

2. การอ่านฉลากโภชนาการก่อนซื้อ
อาหารท าให้ถูกมองว่าเป็นคนเรื่องมาก 

2.45 1.37 น้อย 1.98 1.00 น้อย 

3. บ่อยครั้งที่นักเรียนเร่งรีบจึงไม่มีเวลา
เพียงพอที่จะอ่านข้อมูลบนฉลาก   
หวาน มัน เค็ม (ฉลาก GDA) ของ           
ขนมขบเคี้ยวก่อนซื้อ 

2.98 1.28 ปานกลาง 3.16 1.22 ปานกลาง 

4. การใช้ประโยชน์จากข้อมูลบนฉลาก
อาหาร เป็นเรื่องที่ยุ่งยากในการ
น าไปใช้ในชีวิตจริง 

2.54 1.31 ปานกลาง 2.01 1.09 น้อย 

5. การหาซื้ออาหารที่ปลอดภัยมากินเป็น
เรื่องท าได้ยาก เพราะไม่มีขายรอบ ๆ 
โรงเรียน หรือแถวบ้าน 

2.68 1.26 ปานกลาง 2.53 1.23 ปานกลาง 

6. การหลีกเลี่ยงไม่กินบะหมี่ก่ึงส าเร็จรูป 
เป็นสิ่งที่ท าได้ล าบาก เพราะอาหาร
ดังกล่าว ราคาถูก กินได้รวดเร็ว และ
รสชาติอร่อย  

2.75 1.32 ปานกลาง 2.71 1.20 ปานกลาง 

7. การร้องเรียนเพื่อปกป้องสิทธิของ
ตนเอง เมื่อได้รับอันตรายจากการกิน
อาหารเป็นเรื่องยุ่งยาก 

2.46 1.27 น้อย 2.44 1.13 น้อย 

8. แม้นักเรียนทราบถึงโทษของการดื่ม
น้ าอัดลม แต่จะให้เลิกดื่มเป็นเรื่อง
ล าบาก เพราะติดใจในรสชาติ 

2.69 1.30 ปานกลาง 2.51 1.16 ปานกลาง 

 รวม 2.69 1.07 ปานกลาง 2.43 0.92 น้อย 
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จากตารางที่ 38 พบว่า ก่อนการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองมีการอุปสรรคจากการบริโภค
อาหารปลอดภัย ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (X  =2.69, SD. = 1.07) นักเรียนกลุ่มควบคุมมีการ
รับรู้อุปสรรคจากการบริโภคอาหารปลอดภัย ในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย ( X  = 2.43, SD. =0.92 
ตามล าดับ)  เมื่อพิจารณาในรายข้อ พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองมีการรับรู้อุปสรรคฯในระดับปานกลาง 
อันดับแรกคือ “บ่อยครั้งที่นักเรียนเร่งรีบจึงไม่มีเวลาเพียงพอที่จะอ่านข้อมูลบนฉลากหวาน มัน เค็ม 
(ฉลาก GDA) ของขนมขบเค้ียวก่อนซื้อ” รองลงมาคือ “การหลีกเลี่ยงไม่กินบะหมี่ก่ึงส าเร็จรูป เป็นสิ่ง
ที่ท าได้ล าบาก เพราะอาหารดังกล่าว ราคาถูก กินได้รวดเร็ว และรสชาติอร่อย” ในระดับน้อย อันดับ
แรกคือ “การร้องเรียนเพื่อปกป้องสิทธิของตนเอง เมื่อได้รับอันตรายจากการกินอาหารเป็นเรื่อง
ยุ่งยาก” รองลงมาคือ “การอ่านฉลากโภชนาการก่อนซื้ออาหารท าให้ถูกมองว่าเป็นคนเรื่องมาก” 
ส่วนนักเรียนกลุ่มควบคุม มีการรับรู้อุปสรรคฯ ในระดับปานกลางอันดับแรกคือ “บ่อยครั้งที่นักเรียน
เร่งรีบจึงไม่มีเวลาเพียงพอที่จะอ่านข้อมูลบนฉลาก หวาน มัน เค็ม (ฉลาก GDA) ของขนมขบเค้ียว
ก่อนซื้อ” รองลงมาคือ “การหลีกเลี่ยงไม่กินบะหมี่ก่ึงส าเร็จรูป เป็นสิ่งที่ท าได้ล าบาก เพราะอาหาร
ดังกล่าว ราคาถูก กินได้รวดเร็ว และรสชาติอร่อย” ในระดับน้อย อันดับแรกคือ “การร้องเรียนเพื่อ
ปกป้องสิทธิของตนเอง เมื่อได้รับอันตรายจากการกินอาหารเป็นเรื่องยุ่งยาก” รองลงมาคือ “การใช้
ประโยชน์จากข้อมูลบนฉลากอาหาร เป็นเรื่องที่ยุ่งยากในการน าไปใช้ในชีวิตจริง” 
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ตารางท่ี 39 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการรับรู้อุปสรรคจากการบริโภคอาหาร
ปลอดภัยของนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุม (นักเรียนกลุ่มติดตามผลการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร) หลังการทดลองใช้กิจกรรมกระตุ้นเตือน
พฤติกรรม (booster intervention) 

 

ล าดับ
ที่ 

รายการ 
กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม 

X  SD. ผลการ
ประเมิน X  SD. ผลการ

ประเมิน 

1. การอ่านฉลากอาหาร ท าให้ต้อง
เสียเวลาในการเลือกซื้ออาหาร 

2.04 1.16 น้อย 2.43 1.34 น้อย 

2. การอ่านฉลากโภชนาการก่อนซื้อ
อาหารท าให้ถูกมองว่าเป็นคนเรื่องมาก 

2.07 1.19 น้อย 2.34 1.27 น้อย 

3. บ่อยครั้งที่นักเรียนเร่งรีบจึงไม่มีเวลา
เพียงพอที่จะอ่านข้อมูลบนฉลาก  
หวาน มัน เค็ม (ฉลาก GDA) ของ           
ขนมขบเคี้ยวก่อนซื้อ 

2.96 1.29 ปานกลาง 3.05 1.16 ปานกลาง 

4. การใช้ประโยชน์จากข้อมูลบนฉลาก
อาหาร เป็นเรื่องที่ยุ่งยากในการ
น าไปใช้ในชีวิตจริง 

2.23 1.23 น้อย 2.49 1.25 น้อย 

5. การหาซื้ออาหารที่ปลอดภัยมากินเป็น
เรื่องท าได้ยาก เพราะไม่มีขายรอบ ๆ 
โรงเรียน หรือแถวบ้าน 

2.42 1.26 น้อย 2.87 1.31 ปานกลาง 

6. การหลีกเลี่ยงไม่กินบะหมี่ก่ึงส าเร็จรูป 
เป็นสิ่งที่ท าได้ล าบาก เพราะอาหาร
ดังกล่าว ราคาถูก กินได้รวดเร็ว และ
รสชาติอร่อย  

2.55 1.34 ปานกลาง 2.78 1.34 ปานกลาง 

7. การร้องเรียนเพื่อปกป้องสิทธิของ
ตนเอง เมื่อได้รับอันตรายจากการกิน
อาหารเป็นเรื่องยุ่งยาก 

2.21 1.20 น้อย 2.61 1.26 ปานกลาง 

8. แม้นักเรียนทราบถึงโทษของการดื่ม
น้ าอัดลม แต่จะให้เลิกดื่มเป็นเรื่อง
ล าบาก เพราะติดใจในรสชาติ 

2.37 1.23 น้อย 2.84 1.27 ปานกลาง 

 รวม 2.35 1.04 น้อย 2.67 1.09 ปานกลาง 
 

 จากตารางท่ี 39 พบว่า หลังการทดลอง โดยใช้กิจกรรมกระตุ้นเตือนพฤติกรรม (booster 
intervention) นักเรียนกลุ่มทดลองมีการรับรู้อุปสรรคจากการบริโภคอาหารปลอดภัยอยู่ในระดับ
น้อย  (X = 2.35, SD. = 1.04) ส่วนนักเรียนกลุ่มควบคุมมีการรับรู้อุปสรรคฯในระดับปานกลาง        



91 
 

(X = 2.67, SD. = 1.09) เมื่อพิจารณาในรายข้อ พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองมีการรับรู้อุปสรรคฯ ใน
ระดับปานกลาง อันดับแรกคือ“บ่อยครั้ง ที่นักเรียนเร่งรีบจึงไม่มีเวลาเพียงพอที่จะอ่านข้อมูลบนฉลาก 
หวาน มัน เค็ม (ฉลาก GDA) ของขนมขบเค้ียวก่อนซื้อ” รองลงมาคือ “การหลีกเลี่ยงไม่กินบะหมี่ก่ึง
ส าเร็จรูป เป็นสิ่งที่ท าได้ล าบาก เพราะอาหารดังกล่าว ราคาถูก กินได้รวดเร็ว และรสชาติอร่อย”         
ในระดับน้อย อันดับแรก คือ “การหาซื้ออาหารที่ปลอดภัยมากินเป็นเรื่องท าได้ยาก เพราะไม่มีขาย
รอบ ๆ โรงเรียน หรือแถวบ้าน” รองลงมาคือ “แม้นักเรียนทราบถึงโทษของการดื่มน้ าอัดลม แต่จะให้
เลิกดื่มเป็นเรื่องล าบาก เพราะติดใจในรสชาติ” ส่วนนักเรียนกลุ่มควบคุมมีการรับรู้อุปสรรคฯในระดับ
ปานกลาง อันดับแรกคือ “บ่อยครั้งที่นักเรียนเร่งรีบจึงไม่มีเวลาเพียงพอที่จะอ่านข้อมูลบนฉลาก  
หวาน มัน เค็ม (ฉลาก GDA) ของขนมขบเค้ียวก่อนซื้อ” รองลงมาคือ “การหาซื้ออาหารที่ปลอดภัย
มากินเป็นเรื่องท าได้ยาก เพราะไม่มีขายรอบ ๆ โรงเรียน หรือแถวบ้าน” และในระดับน้อย อันดับแรก
คือ “การใช้ประโยชน์จากข้อมูลบนฉลากอาหาร เป็นเรื่องที่ยุ่งยากในการน าไปใช้ในชีวิตจริง” 
รองลงมาคือ “การอ่านฉลากอาหาร ท าให้ต้องเสียเวลาในการเลือกซื้ออาหาร”  
  

หมายเหตุ  เกณฑ์การประเมิน 
4.50 - 5.00 หมายถึง มีการรับรู้อุปสรรคฯ อยู่ในระดับมากที่สุด 
3.50 – 4.49 หมายถึง มีการรับรู้อุปสรรคฯ อยู่ในระดับมาก 
2.50 – 3.49 หมายถึง มีการรับรู้อุปสรรคฯ อยู่ในระดับปานกลาง 
1.50 – 2.49 หมายถึง มีการรับรู้อุปสรรคฯ อยู่ในระดับน้อย 
1.00 –1.49 หมายถึง มีการรับรู้อุปสรรคฯ อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 

ตารางท่ี 40 การเปรียบเทียบการรับรู้อุปสรรคจากการบริโภคอาหารปลอดภัยก่อนการทดลองและ
หลังการทดลอง ของนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุม (นักเรียนกลุ่ม
ติดตามผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร) 

 
นักเรียน  การทดสอบ จ านวน (N) X  SD. t P 

กลุ่มทดลอง 
ก่อนการทดลอง 95 2.69 1.07 -2.908* 0.005 
หลังการทดลอง 95 2.35 1.04 

กลุ่มควบคุม 
ก่อนการทดลอง 87 2.43 0.92 

1.992 0.050 
หลังการทดลอง 87 2.67 1.10 

*p< .05, **p<.01 
 
จากตารางที่ 40 พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองโดยใช้กิจกรรมกระตุ้นเตือนพฤติกรรม (booster 

intervention) มีการรับรู้อุปสรรคจากการบริโภคอาหารปลอดภัยก่อนและหลังการทดลองแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นั่นคือ หลังการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองมีการรับรู้
อุปสรรคจากการบริโภคอาหารปลอดภัยน้อยกว่าก่อนการทดลอง (X  = 2.69 , SD. 1.07 และ        
X  =  2.35, SD. = 1.04  ตามล าดับ) 
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ส่วนนักเรียนกลุ่มควบคุม มีการรับรู้อุปสรรคจากการบริโภคอาหารปลอดภัยก่อนและหลัง
การทดลองแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นั่นคือ นักเรียนกลุ่มควบคุมมีการ          
รับรู้อุปสรรคจากการบริโภคอาหารปลอดภัยก่อนและหลังการทดลองไม่แตกต่างกัน  (X  = 2.43,             
SD. = 0.92 และ X  = 2.67, SD. = 1.10 ตามล าดับ) 

 
 

ตารางท่ี 41 การเปรียบเทียบการรับรู้อุปสรรคจากการบริโภคอาหารปลอดภัย ระหว่างนักเรียน
กลุ่มทดลองกับนักเรียนกลุ่มควบคุม (นักเรียนกลุ่มติดตามผลการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร) 

 
การทดลอง  นักเรียน จ านวน (N) X  SD. t P 

ก่อนการทดลอง กลุ่มทดลอง 95 2.69 1.07 
1.789 0.075  กลุ่มควบคุม 87 2.43 0.92 

 รวม 182     
หลังการทดลอง กลุ่มทดลอง 95 2.35 1.04 

-2.018* 0.045 
 กลุ่มควบคุม 87 2.67 1.09 
 รวม 182     

*p< .05, **p<.01 
 
 

จากตารางที่ 41 พบว่า ก่อนการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุมมีการ
รับรู้อุปสรรคจากการบริโภคอาหารปลอดภัยแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นั่น
คือ ก่อนการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุมมีการรับรู้อุปสรรคจากการบริโภค
อาหารปลอดภัยไม่แตกต่างกัน (X  =2.69, SD. =1.07 และ X  =2.43 , SD. =0.92 ตามล าดับ) 

หลังการทดลองโดยใช้กิจกรรมกระตุ้นเตือนพฤติกรรม (booster intervention) นักเรียน
กลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุมมีการรับรู้อุปสรรคฯ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 นั่นคือ หลังการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองมีการรับรู้อุปสรรคจากการบริโภคอาหาร
ปลอดภัยน้อยกว่ากลุ่มควบคุม (X  = 2.35 , SD. = 1.04  และ X  = 2.67 , SD. =  1.09 ตามล าดับ) 
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ตารางท่ี 42 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสิ่งชักน าสู่การปฏิบัติในการบริโภคอาหาร
ปลอดภัยของนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุม (นักเรียนกลุ่มติดตามผลการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร) ก่อนการทดลองใช้กิจกรรมกระตุ้นเตือน
พฤติกรรม (booster intervention) 

 

ล าดับ
ที่ 

รายการ 
กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม 

X  SD. ผลการ
ประเมิน X  SD. ผลการ

ประเมิน 

1. นักเรียนได้รับค าแนะน าเรื่องการเลือกซ้ือ 
และเลือกกินอาหารจาก เพื่อน อย.น้อย 
ในโรงเรียน  

4.42 0.64 มาก 4.37 0.64 มาก 

2. การรณรงค์ของ อย. ตามสื่อต่างๆ  ท าให้
นักเรียนอ่านฉลากก่อนซื้ออาหารมากิน 

4.46 0.64 มาก 4.44 0.65 มาก 

3. ค าแนะน าจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. 
ท าให้นักเรียนอ่านข้อมูลบนฉลาก
ผลิตภัณฑ์อาหารทุกครั้งก่อนกิน 

4.28 0.74 มาก 4.41 0.63 มาก 

4. เมื่อเห็นอาการของผู้ป่วยที่เกิดจากการกิน
มากเกินความจ าเป็นของร่างกาย ท าให้
นักเรียนเห็นความส าคัญของการอ่าน
ฉลากก่อนเลือกซ้ือ 

4.36 0.74 มาก 4.41 0.72 มาก 

5. ผู้ปกครองแนะน าให้นักเรียนสังเกตสีสัน
ของอาหาร และหลีกเลี่ยงการบริโภค  
หากสีสันของอาหารสดใสผิดธรรมชาติ 

4.38 0.80 มาก 4.35 0.71 มาก 

6. การรณรงค์เรื่องการอ่านฉลากเป็น
แรงจูงใจให้นักเรียนอ่านและใช้ประโยชน์
จากข้อมูลบนฉลากอาหาร  

4.34 0.88 มาก 4.47 0.62 มาก 

7. ครูผู้สอนได้แนะน านักเรียนและเพ่ือนๆ 
ในห้องเรียนให้เลือกดื่มน้ าเปล่าเมื่อรู้สึก
กระหายแทนการซื้อน้ าอัดลมมาดื่ม 

4.38 0.85 มาก 4.43 0.65 มาก 

8. การร้องเรียนทางสื่อออนไลน์ท าให้มีความ
สะดวกในการปกป้องสิทธิ์จากการถูก            
เอารัดเอาเปรียบจากการบริโภค 

4.27 0.86 มาก 4.34 0.74 มาก 

 รวม 4.37 0.61 มาก 4.38 0.54 มาก 
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จากตารางที่ 42 พบว่า ก่อนการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุมมี           
สิ่งชักน าสู่การปฏิบัติในการบริโภคอาหารปลอดภัย ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X  =4.37, SD. = 
0.61 และ X  =4.38, SD. = 0.54 ตามล าดับ)  เมื่อพิจารณาในรายข้อพบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองมีสิ่ง
ชักน าสู่การปฏิบัติฯ อยู่ในระดับมาก อันดับแรกคือ “การรณรงค์ของ อย. ตามสื่อต่างๆ  ท าให้
นักเรียนอ่านฉลากก่อนซื้ออาหารมากิน” รองลงมาคือ “นักเรียนได้รับค าแนะน าเรื่องการเลือกซ้ือ 
และเลือกกินอาหารจาก เพื่อน อย.น้อย ในโรงเรียน” ส่วนนักเรียนกลุ่มควบคุมมีสิ่งชักน าสู่การ 
ปฏิบัติฯ ในระดับมาก อันดับแรกคือ “การรณรงค์เรื่องการอ่านฉลากเป็นแรงจูงใจให้นักเรียนอ่านและ
ใช้ประโยชน์จากข้อมูลบนฉลากอาหาร” รองลงมาคือ “การรณรงค์ของ อย. ตามสื่อต่างๆ  ท าให้
นักเรียนอ่านฉลากก่อนซื้ออาหารมากิน” 

 
 

ตารางท่ี 43 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสิ่งชักน าสู่การปฏิบัติในการบริโภคอาหาร
ปลอดภัยของนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุม (นักเรียนกลุ่มติดตามผลการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร) หลังการทดลองใช้กิจกรรมกระตุ้นเตือน
พฤติกรรม (booster intervention) 

 

ล าดับ
ที่ 

รายการ 
กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม 

X  SD. ผลการ
ประเมิน X  SD. ผลการ

ประเมิน 

1. นักเรียนได้รับค าแนะน าเรื่องการเลือก
ซื้อ และเลือกกินอาหารจาก เพ่ือน             
อย.น้อย ในโรงเรียน  

4.41 0.59 มาก 4.44 0.65 มาก 

2. การรณรงค์ของ อย. ตามสื่อต่างๆ ท าให้
นักเรียนอ่านฉลากก่อนซื้ออาหารมากิน 

4.51 0.65 มากที่สุด 4.45 0.66 มาก 

3. ค าแนะน าจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข           
อสม. ท าให้นักเรียนอ่านข้อมูลบนฉลาก
ผลิตภัณฑ์อาหารทุกครั้งก่อนกิน 

4.41 0.71 มาก 4.30 0.70 มาก 

4. เมื่อเห็นอาการของผู้ป่วยที่เกิดจากการ
กินมากเกินความจ าเป็นของร่างกาย ท า
ให้นักเรียนเห็นความส าคัญของการอ่าน
ฉลากก่อนเลือกซ้ือ 

4.44 0.68 มาก 4.48 0.68 มาก 

5. ผู้ปกครองแนะน าให้นักเรียนสังเกตสีสัน
ของอาหาร และหลีกเลี่ยงการบริโภค  
หากสีสันของอาหารสดใสผิดธรรมชาติ 

4.51 0.71 มากที่สุด 4.49 0.64 มาก 

6. การรณรงค์เรื่องการอ่านฉลากเป็น
แรงจูงใจให้นักเรียนอ่านและใช้
ประโยชน์จากข้อมูลบนฉลากอาหาร  

4.47 0.75 มาก 4.43 0.70 มาก 
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ตารางท่ี 43 (ต่อ) 
 

ล าดับ
ที่ 

รายการ 
กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม 

X  SD. ผลการ
ประเมิน X  SD. ผลการ

ประเมิน 

7. ครูผู้สอนได้แนะน านักเรียนและเพ่ือนๆ 
ในห้องเรียนให้เลือกดื่มน้ าเปล่าเมื่อรู้สึก
กระหายแทนการซื้อน้ าอัดลมมาดื่ม 

4.48 0.75 มาก 4.40 0.75 มาก 

8. การร้องเรียนทางสื่อออนไลน์ท าให้มี
ความสะดวกในการปกป้องสิทธิ์จากการ
ถูกเอารัดเอาเปรียบจากการบริโภค 

4.53 0.58 มากที่สุด 4.34 0.76 มาก 

 รวม 4.47 0.53 มาก 4.41 0.53 มาก 

  
จากตารางที่ 43 พบว่า หลังการทดลองโดยใช้กิจกรรมกระตุ้นเตือนพฤติกรรม (booster 

intervention) นักเรียนกลุ่มทดลองมีสิ่งชักน าสู่การการปฏิบัติในการบริโภคอาหารปลอดภัยในภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก (X  = 4.47, SD. = 0.53) นักเรียนกลุ่มควบคุมมีสิ่งชักน าสู่การปฏิบัติฯ ในระดับ
มาก (X  = 4.41, SD. = 0.53) เมื่อพิจารณาในรายข้อ พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองมีสิ่งชักน าสู่การ
ปฏิบัติฯ ในระดับมากที่สุด อันดับแรกคือ “การร้องเรียนทางสื่อออนไลน์ท าให้มีความสะดวกในการ
ปกป้องสิทธิ์จากการถูกเอารัดเอาเปรียบจากการบริโภค” รองลงมาคือ “การรณรงค์ของ อย. ตามสื่อ
ต่างๆ ท าให้นักเรียนอ่านฉลากก่อนซื้ออาหารมากิน” และ “ผู้ปกครองแนะน าให้นักเรียนสังเกตสีสัน
ของอาหาร และหลีกเลี่ยงการบริโภค หากสีสันของอาหารสดใสผิดธรรมชาติ” ในระดับมาก อันดับ
แรกคือ “ครูผู้สอนได้แนะน านักเรียนและเพ่ือนๆ ในห้องเรียนให้เลือกดื่มน้ าเปล่าเมื่อรู้สึกกระหาย
แทนการซื้อน้ าอัดลมมาดื่ม” รองลงมาคือ “การรณรงค์เรื่องการอ่านฉลากเป็นแรงจูงใจให้นักเรียน
อ่านและใช้ประโยชน์จากข้อมูลบนฉลากอาหาร” ส่วนนักเรียนกลุ่มควบคุมมีสิ่งชักน าสู่การปฏิบัติฯ  
ในระดับมากอันดับแรกคือ “ผู้ปกครองแนะน าให้นักเรียนสังเกตสีสันของอาหาร และหลีกเลี่ยงการ
บริโภค  หากสีสันของอาหารสดใสผิดธรรมชาติ” รองลงมาคือ “เมื่อเห็นอาการของผู้ป่วยที่เกิดจาก
การกินมากเกินความจ าเป็นของร่างกาย ท าให้นักเรียนเห็นความส าคัญของการอ่านฉลากก่อนเลือก
ซ้ือ”    
 
 

หมายเหตุ  เกณฑ์การประเมิน 
4.50 - 5.00 หมายถึง มีสิ่งชักน าสู่การปฏิบัตฯิ อยู่ในระดับมากท่ีสุด  
3.50 – 4.49 หมายถึง มีสิ่งชักน าสู่การปฏิบัตฯิ อยู่ในระดับมาก 
2.50 – 3.49 หมายถึง มีสิ่งชักน าสู่การปฏิบัตฯิ อยู่ในระดับปานกลาง 
1.50 – 2.49 หมายถึง มีสิ่งชักน าสู่การปฏิบัตฯิ อยู่ในระดับน้อย 
1.00 –1.49 หมายถึง มีสิ่งชักน าสู่การปฏิบัตฯิ อยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 
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ตารางท่ี 44 การเปรียบเทียบสิ่งชักน าสู่การปฏิบัติในการบริโภคอาหารปลอดภัยก่อนการทดลอง
และหลังการทดลอง ของนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุม (นักเรียนกลุ่ม
ติดตามผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร) 

 

นักเรียน  การทดสอบ จ านวน (N) X  SD. t P 

กลุ่มทดลอง 
ก่อนการทดลอง 95 4.37 0.61 

1.503 0.136 
หลังการทดลอง 95 4.47 0.53 

กลุ่มควบคุม 
ก่อนการทดลอง 87 4.38 0.54 

0.520 0.604 
หลังการทดลอง 87 4.41 0.53 

*p< .05, **p<.01 
 

จากตารางที่ 44 พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองโดยใช้กิจกรรมกระตุ้นเตือนพฤติกรรม (booster 
intervention) มีสิ่งชักน าสู่การปฏิบัติในการบริโภคอาหารปลอดภัยก่อนและหลังการทดลองแตกต่าง
กันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นั่นคือ ก่อนและหลังการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลอง            
มีสิ่งชักน าสู่การปฏิบัติในการบริโภคอาหารปลอดภัยไม่แตกต่างกัน  (X  =4.37, SD. = 0.61 และ             
X  =4.47, SD. = 0.53 ตามล าดับ)  และพบเช่นเดียวกันว่า นักเรียนกลุ่มควบคุมมีสิ่งชักน าสู่การ
ปฏิบัติในการบริโภคอาหารปลอดภัย ก่อนและหลังการทดลองแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 นั่นคือ ก่อนและหลังการทดลองนักเรียนกลุ่มควบคุม มีสิ่งชักน าสู่การปฏิบัติในการ
บริโภคอาหารปลอดภัยไม่แตกต่างกัน (X  =4.38, SD. = 0.54 และ X  = 4.41, SD. = 0.53 
ตามล าดับ)   

 

ตารางท่ี 45 การเปรียบเทียบสิ่งชักน าสู่การปฏิบัติในการบริโภคอาหารปลอดภัยระหว่างนักเรียน
กลุ่มทดลองกับนักเรียนกลุ่มควบคุม (นักเรียนกลุ่มติดตามผลการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร) 

 

การทดลอง  นักเรียน จ านวน (N) X  SD. t P 

ก่อนการทดลอง กลุ่มทดลอง 95 4.37 0.61 
-.147 0.883  กลุ่มควบคุม 87 4.38 0.54 

 รวม 182     
หลังการทดลอง กลุ่มทดลอง 95 4.47 0.53 

0.674 0.501 
 กลุ่มควบคุม 87 4.41 0.57 
 รวม 182     

*p< .05, **p<.01 
 

จากตารางที่ 6 พบว่า ก่อนการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุมมีสิ่งชัก
น าสู่การปฏิบัติในการบริโภคอาหารปลอดภัยแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นั่น
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คือ ก่อนการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุมมีสิ่งชักน าสู่การปฏิบัติในการบริโภค
อาหารปลอดภัยไม่แตกต่างกัน (X  =4.37, SD. =0.61 และ X  =4.38, SD. =0.54 ตามล าดับ) 

หลังการทดลองโดยใช้กิจกรรมกระตุ้นเตือนพฤติกรรม (booster intervention)  พบว่า 
นักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุมมีสิ่งชักน าสู่การปฏิบัติในการบริโภคอาหารปลอดภัย
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นั่นคือ หลังการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองมีสิ่ง
ชักน าสู่การปฏิบัติในการบริโภคอาหารปลอดภัยไม่แตกต่างกัน (X  =  4.47, SD. = 0.53 และ              
X  = 4.41, SD. =  0.53  ตามล าดับ) 
 

ตารางท่ี 46 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความเชื่อมั่นในความสามารถตนเองในการ
บริโภคอาหารปลอดภัยของนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุม(นักเรียนกลุ่ม
ติดตามผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร) ก่อนการทดลองใช้กิจกรรม
กระตุ้นเตือนพฤติกรรม (booster intervention) 

 

ล าดับ
ที่ 

รายการ 
กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม 

X  SD. ผลการ
ประเมิน X  SD. ผลการ

ประเมิน 

1. นักเรียนมั่นใจว่า นักเรียนจะอ่านฉลากอาหาร
ก่อนซื้อทุกครั้ง 

4.11 0.77 มาก 3.91 0.88 มาก 

2. นักเรียนมีความเชื่อมั่นว่า นักเรียนสามารถท า
ความเข้าใจข้อมูลที่ปรากฏบนฉลากอาหารได้ 

4.34 0.70 มาก 4.29 0.73 มาก 

3. เมื่อมีคนน าขนมขบเค้ียวมาแจกฟรี นักเรียน
มั่นใจว่าจะอ่านฉลากอาหารนั้นก่อนกินเพื่อ
ความปลอดภัยในการกินอาหาร 

4.09 0.83 มาก 4.14 0.88 มาก 

4.  แม้ว่านักเรียนจะเร่งรีบขนาดไหน นักเรียนก็
มั่นใจว่าจะไม่ซื้อขนมขบเคี้ยวมากินโดย
เด็ดขาด ถ้าหากยังไม่ได้อ่านฉลากหวาน มัน 
เค็ม (ฉลาก GDA) 

4.16 0.82 มาก 4.03 0.79 มาก 

5. นักเรียนมีความเชื่อมั่นว่า นักเรียนสามารถที่
จะเป็นเด็กหรือเยาวชนที่เป็นแบบอย่างที่ดีใน
การอ่านและใช้ประโยชน์จากข้อมูลบนฉลาก
หวาน มัน เค็ม (ฉลาก GDA) 

4.28 0.87 มาก 4.35 0.69 มาก 

6. นักเรียนเชื่อมั่นว่า นักเรียนสามารถใช้
ประโยชน์จากข้อมูลบนฉลากอาหารเพื่อการ
ตัดสินใจในการกินอาหารได้ 

4.28 0.75 มาก 4.34 0.69 มาก 

7. นักเรียนเชื่อมั่นว่า นักเรียนสามารถค านวณ
ปริมาณสารอาหารของ  ขนมขบเคี้ยวจาก
ข้อมูลบนฉลากโภชนาการเพื่อให้เกิดประโยชน์
ต่อร่างกาย 

4.27 0.76 มาก 4.28 4.74 มาก 
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ตารางท่ี 46 (ต่อ) 
 

ล าดับ
ที่ 

รายการ 
กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม 

X  SD. ผลการ
ประเมิน X  SD. ผลการ

ประเมิน 

8. นักเรียนเชื่อมั่นว่า การปกป้องสิทธิ์ของตนเอง
จากการกินอาหารที่อันตรายต่อสุขภาพจะเป็น
ประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม ถึงแม้การ
ร้องเรียนจะมีหลายขั้นตอน  

4.24 0.85 มาก 4.29 0.73 มาก 

9. นักเรียนเชื่อมั่นว่า นักเรียนสามารถแจ้งผู้ใหญ่
ให้ทราบ หากมีร้านค้าเอาขนมขบเค้ียวที่ไม่มี 
อย. หรือไม่ปลอดภัย มาจ าหน่าย เพื่อผู้ใหญ่
จะได้ห้ามการจ าหน่ายอาหารนั้น 

4.28 0.83 มาก 4.20 0.77 มาก 

 รวม 4.22 0.62 มาก 4.19 0.59 มาก 
 

จากตารางที่ 46 พบว่า ก่อนการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุมมีความ
เชื่อมั่นในความสามารถตนเองในการบริโภคอาหารปลอดภัยในภาพรวมอยู่ในระดับมาก                      
(X  = 4.22, SD. = 0.62 และ X  =4.19, SD. = 0.59 ตามล าดับ) เมื่อพิจารณาในรายข้อ พบว่า 
นักเรียนกลุ่มทดลองมีความเชื่อม่ันในความสามารถตนเองฯ ในระดับมาก อันดับแรกคือ “นักเรียน             
มีความเชื่อม่ันว่า นักเรียนสามารถท าความเข้าใจข้อมูลที่ปรากฏบนฉลากอาหารได้” รองลงมาคือ 
“นักเรียนมีความเชื่อมั่นว่า นักเรียนสามารถท่ีจะเป็นเด็กหรือเยาวชนที่เป็นแบบอย่างท่ีดีในการอ่าน
และใช้ประโยชน์จากข้อมูลบนฉลากหวาน มัน เค็ม (ฉลาก GDA)”, “นักเรียนเชื่อมั่นว่า นักเรียน
สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลบนฉลากอาหารเพื่อการตัดสินใจในการกินอาหารได้” และ “นักเรียน
เชื่อมั่นว่า นักเรียนสามารถแจ้งผู้ใหญ่ให้ทราบ หากมีร้านค้าเอาขนมขบเคี้ยวที่ไม่มี อย. หรือไม่
ปลอดภัย มาจ าหน่าย เพ่ือผู้ใหญ่จะได้ห้ามการจ าหน่ายอาหารนั้น” ส่วนนักเรียนกลุ่มควบคุมมีความ
เชื่อมั่นในความสามารถของตนเองฯ ในระดับมากอันดับแรกคือ “นักเรียนมีความเชื่อมั่นว่า นักเรียน
สามารถที่จะเป็นเด็กหรือเยาวชนที่เป็นแบบอย่างท่ีดีในการอ่านและใช้ประโยชน์จากข้อมูลบนฉลาก
หวาน มัน เค็ม (ฉลาก GDA)” รองลงมาคือ “นักเรียนมีความเชื่อมั่นว่า นักเรียนสามารถใช้ประโยชน์
จากข้อมูลบนฉลากอาหารเพื่อการตัดสินใจในการกินอาหารได”้  
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ตารางท่ี 47 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความเชื่อมั่นในความสามารถตนเองในการ
บริโภคอาหารปลอดภัยของนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุม (นักเรียนกลุ่ม
ติดตามผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร) หลังการทดลองใช้กิจกรรม
กระตุ้นเตือนพฤติกรรม (booster intervention) 

 

ล าดับ
ที่ 

รายการ 
กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม 

X  SD. ผลการ
ประเมิน X  SD. ผลการ

ประเมิน 

1. นักเรียนมั่นใจว่า นักเรียนจะอ่านฉลากอาหาร
ก่อนซื้อทุกครั้ง 

4.04 0.69 มาก 3.98 0.80 มาก 

2. นักเรียนมีความเชื่อมั่นว่า นักเรียนสามารถท า
ความเข้าใจข้อมูลที่ปรากฏบนฉลากอาหารได้ 

4.35 0.72 มาก 4.29 0.68 มาก 

3. เมื่อมีคนน าขนมขบเค้ียวมาแจกฟรี นักเรียน
มั่นใจว่าจะอ่านฉลากอาหารนั้นก่อนกินเพื่อ
ความปลอดภัยในการกินอาหาร 

4.37 0.71 มาก 4.31 0.76 มาก 

4. แม้ว่านักเรียนจะเร่งรีบขนาดไหน นักเรียนก็
มั่นใจว่าจะไม่ซื้อขนมขบเคี้ยวมากินโดย
เด็ดขาด ถ้าหากยังไม่ได้อ่านฉลากหวาน มัน 
เค็ม (ฉลาก GDA) 

4.20 0.79 มาก 4.02 0.71 มาก 

5. นักเรียนมีความเชื่อมั่นว่า นักเรียนสามารถที่
จะเป็นเด็กหรือเยาวชนที่เป็นแบบอย่างที่ดีใน
การอ่านและใช้ประโยชน์จากข้อมูลบนฉลาก
หวาน มัน เค็ม (ฉลาก GDA) 

4.36 0.81 มาก 4.25 0.75 มาก 

6. นักเรียนเชื่อมั่นว่า นักเรียนสามารถใช้
ประโยชน์จากข้อมูลบนฉลากอาหารเพื่อการ
ตัดสินใจในการกินอาหารได้ 

4.42 0.69 มาก 4.32 0.73 มาก 

7. นักเรียนเชื่อมั่นว่า นักเรียนสามารถค านวณ
ปริมาณสารอาหารของ  ขนมขบเคี้ยวจาก
ข้อมูลบนฉลากโภชนาการเพื่อให้เกิดประโยชน์
ต่อร่างกาย 

4.33 0.79 มาก 4.16 0.77 มาก 

8. นักเรียนเชื่อมั่นว่า การปกป้องสิทธิ์ของตนเอง
จากการกินอาหารที่อันตรายต่อสุขภาพจะเป็น
ประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม ถึงแม้การ
ร้องเรียนจะมีหลายขั้นตอน  

4.48 0.65 มาก 4.31 0.65 มาก 

9. นักเรียนเชื่อมั่นว่า นักเรียนสามารถแจ้งผู้ใหญ่
ให้ทราบ หากมีร้านค้าเอาขนมขบเค้ียวที่ไม่มี 
อย. หรือไม่ปลอดภัย มาจ าหน่าย เพื่อผู้ใหญ่
จะได้ห้ามการจ าหน่ายอาหารนั้น 

4.32 0.74 มาก 4.28 0.77 มาก 

 รวม 4.32 0.53 มาก 4.21 0.55 มาก 
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 จากตารางท่ี 47 พบว่า หลังการทดลองโดยใช้กิจกรรมกระตุ้นเตือนพฤติกรรม (booster 
intervention) นักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุม มีความเชื่อในความสามารถตนเอง           
ในการบริโภคอาหารปลอดภัย ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X  =4.32, SD. =0.53 และ X  =4.21,  
SD. =0.55 ตามล าดับ) เมื่อพิจารณาในรายข้อ พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองมีความเชื่อม่ันใน
ความสามารถตนเองฯ ในระดับมาก อันดับแรกคือ “นักเรียนเชื่อมั่นว่า การปกป้องสิทธิ์ของตนเอง
จากการกินอาหารที่อันตรายต่อสุขภาพจะเป็นประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม ถึงแม้การร้องเรียนจะ
มีหลายขั้นตอน” รองลงมาคือ “นักเรียนเชื่อมั่นว่า นักเรียนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลบนฉลาก
อาหารเพื่อการตัดสินใจในการกินอาหารได้” ส่วนนักเรียนกลุ่มควบคุมมีความเชื่อม่ันในความสามารถ
ตนเองฯในระดับมาก อันดับแรกคือ “นักเรียนเชื่อมั่นว่า นักเรียนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลบน
ฉลากอาหารเพื่อการตัดสินใจในการกินอาหารได้” รองลงมาคือ “ เมื่อมีคนน าขนมขบเค้ียวมาแจกฟรี 
นักเรียนมั่นใจว่าจะอ่านฉลากอาหารนั้นก่อนกินเพื่อความปลอดภัยในการกินอาหาร” และ “นักเรียนเชื่อมั่น
ว่า การปกป้องสิทธิ์ของตนเองจากการกินอาหารที่อันตรายต่อสุขภาพจะเป็นประโยชน์ต่อตนเองและ
ส่วนรวม ถึงแม้การร้องเรียนจะมีหลายขั้นตอน” 
 

หมายเหตุ  เกณฑ์การประเมิน 
4.50 - 5.00 หมายถึง มีความเชื่อมั่นในความสามารถตนเองฯ อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
3.50 – 4.49 หมายถึง มีความเชื่อมั่นในความสามารถตนเองฯ อยู่ในระดับมาก 
2.50 – 3.49 หมายถึง มีความเชื่อมั่นในความสามารถตนเองฯ อยู่ในระดับปานกลาง 
1.50 – 2.49 หมายถึง มีความเชื่อมั่นในความสามารถตนเองฯ อยู่ในระดับน้อย 
1.00 –1.49 หมายถึง มีความเชื่อมั่นในความสามารถตนเองฯ อยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 

 
ตารางท่ี 48 การเปรียบเทียบความเชื่อม่ันในความสามารถตนเองในการบริโภคอาหารปลอดภัย 

ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง ของนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุม  
(นักเรียนกลุ่มติดตามผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร) 

 
นักเรียน  การทดสอบ จ านวน (N) X  SD. t p 

กลุ่มทดลอง 
ก่อนการทดลอง 95 4.22 0.62 

1.555 0.123 
หลังการทดลอง 95 4.32 0.53 

กลุ่มควบคุม 
ก่อนการทดลอง 87 4.19 059 

0.321 0.749 
หลังการทดลอง 87 4.21 0.55 

*p< .05, **p<.01 
 

จากตารางที่ 48 พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองโดยใช้กิจกรรมกระตุ้นเตือนพฤติกรรม (booster 
intervention) มีความเชื่อม่ันในความสามารถตนเองในการบริโภคอาหารปลอดภัยก่อนและหลังการ
ทดลองแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นั่นคือ ก่อนและหลังการทดลองนักเรียน 
กลุ่มทดลองมีความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเองในการบริโภคอาหารปลอดภัยไม่แตกต่างกัน          
(X  = 4.22, SD. = 0.62 และ X  = 4.32, SD. = 0.53  ตามล าดับ)  และพบเช่นเดียวกันว่า ก่อนและ
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หลังการทดลอง นักเรียนกลุ่มควบคุมมีความเชื่อมั่นในความสามารถตนเองในการมีบริโภคอาหาร
ปลอดภัยแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นั่นคือ ก่อนและหลังการทดลอง 
นักเรียนกลุ่มควบคุมมีความเชื่อม่ันในความสามารถตนเองในการบริโภคอาหารปลอดภัยไม่แตกต่าง
กัน (X  = 4.19, SD. = 0.59 และ X  = 4.21, SD. = 0.55 ตามล าดับ)   

 
ตารางท่ี 49 การเปรียบเทียบความเชื่อม่ันในความสามารถตนเองในการบริโภคอาหารปลอดภัย 

ระหว่างนักเรียนกลุ่มทดลองกับนักเรียนกลุ่มควบคุม (นักเรียนกลุ่มติดตามผลการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร) 

 
การทดลอง  นักเรียน จ านวน (N) X  SD. t p 

ก่อนการทดลอง กลุ่มทดลอง 95 4.22 0.62 
.367 0.714  กลุ่มควบคุม 87 4.19 0.59 

 รวม 182     
หลังการทดลอง กลุ่มทดลอง 95 4.32  0.53 

1.396 0.164 
 กลุ่มควบคุม 87  4.21 0.55 
 รวม 182     

*p< .05, **p<.01 
 

จากตารางที่ 49 พบว่า ก่อนการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุมมีความ
เชื่อมั่นในความสามารถตนเองในการบริโภคอาหารปลอดภัยแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ             
ที่ระดับ .05 นั่นคือ ก่อนการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุมมีความเชื่อมั่นใน
ความสามารถตนเองในการบริโภคอาหารปลอดภัยไม่แตกต่างกัน (X  =4.22, SD. =0.62 และ              
X  =4.19, SD. =0.59 ตามล าดับ) 

หลังการทดลองโดยใช้กิจกรรมกระตุ้นเตือนพฤติกรรม (booster intervention)  พบว่า 
นักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุม มีความเชื่อม่ันในความสามารถตนเองในการบริโภค
อาหารปลอดภัยแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นั่นคือ หลังการทดลอง นักเรียน
กลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุมมีความเชื่อม่ันในความสามารถตนเองในการบริโภคอาหาร
ปลอดภัยไม่แตกต่างกัน (X  = 4.32  , SD. = 0.53  และ X  = 4.21 , SD. = 0.55 ตามล าดับ) 
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1.3 พฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัย   
 

ตารางท่ี 50 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการเลือกบริโภคอาหารปลอดภัยของ
นักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุม (นักเรียนกลุ่มติดตามผลการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร) ก่อนการทดลองใช้กิจกรรมกระตุ้นเตือนพฤติกรรม 
(booster intervention) 

 

ล าดับ
ที่ 

รายการ 
กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม 

X  SD. ผลการ
ประเมิน 

X  SD. ผลการ
ประเมิน 

1. นักเรียนไม่ซื้อขนมขบเคี้ยวที่ไม่มีฉลาก 2.87 1.15 มาก 2.60 0.94 ปานกลาง 
2. นักเรียนเก็บรักษาอาหารตามค าแนะน าที่ระบุ

บนฉลากอาหาร 
3.32 0.93 มาก 3.15 0.77 มาก 

3. นักเรียนอ่านฉลากอาหารก่อนเลือกซื้ออาหาร
ส าเร็จรูป เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท 

3.32 0.79 มาก 2.93 0.80 มาก 

4. นักเรียนกินอาหารมื้อหลักตามเวลา และไม่กิน
ขนมขบเค้ียวจุบจิบ 

2.95 0.81 มาก 2.89 0.73 มาก 

5. นักเรียนอ่านฉลากหวาน มัน เค็ม (ฉลาก GDA) 
ของขนมขบเคี้ยวก่อนเลือกซื้อ และเลือกกิน 

3.06 0.89 มาก 2.83 0.80 มาก 

6. นักเรียนแบ่งจ านวนคร้ังในการกินอาหารตาม
ข้อมูลบนฉลากหวาน มัน เค็ม (ฉลาก GDA) 

2.98 0.85 มาก 2.77 0.89 ปานกลาง 

7. นักเรียนใช้ประโยชน์จากข้อมูลบนฉลากขนม  
ขบเคี้ยวมาค านวณหาปริมาณสารอาหารก่อนกิน 

3.00 0.85 มาก 2.82 0.87 มาก 

8. ก่อนซื้ออาหารประเภททอด นักเรียนสังเกตสี
และลักษณะของน้ ามันที่ผู้ขายใช้ทอดอาหาร 

3.16 0.84 มาก 3.14 0.76 มาก 

9* นักเรียนกินอาหารที่มีสีสันฉูดฉาด เช่น ลูกชิ้น
ใส่สี ไส้กรอกใส่สี  ไก่ย่างใส่สี  

2.57 1.12 ปานกลาง 2.69 0.85 ปานกลาง 

10. หากนักเรียนพบว่า มีผู้ขายอาหาร ขนมกรุบ
กรอบ ที่เสื่อมคุณภาพ หรือหมดอายุนักเรียน
จะคืนอาหารหรือเปลี่ยนอาหารนั้นแก่ผู้ขาย
ตามสิทธิผู้บริโภค 

3.01 0.96 มาก 2.73 0.91 ปานกลาง 

11. หากนักเรียนพบว่า ฉลากบนถุงหรือซองขนม
นั้นไม่ถูกต้อง หรือกินแล้วไม่เป็นผลดีต่อ
สุขภาพ นักเรียนจะเตือนเพื่อนไม่ให้กินขนมนั้น 

3.05 0.87 มาก 3.07 0.86 มาก 

12. เมื่อต้องการศึกษาข้อมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑ์
อาหารเพิ่มเติมนักเรียนค้นหาข้อมูลทาง
อินเทอร์เน็ต 

3.02 0.95 มาก 2.91 0.89 มาก 

 รวม 3.03 0.54 มาก 2.85 0.53 มาก 

*ข้อความทางลบ 
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จากตารางที่ 50 พบว่า ก่อนการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุม               
มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัยในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X  =3.03, SD. = 0.54  และ    
 X  =2.85, SD. =0.53 ตามล าดับ) เมื่อพิจารณาในรายข้อพบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองมีพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารปลอดภัยในระดับมาก อันดับแรกคือ “นักเรียนเก็บรักษาอาหารตามค าแนะน าที่ระบุ
บนฉลากอาหาร” และ “นักเรียนอ่านฉลากอาหารก่อนเลือกซ้ืออาหารส าเร็จรูป เครื่องดื่มในภาชนะ
บรรจุที่ปิดสนิท” รองลงมาคือ “ก่อนซื้ออาหารประเภททอด นักเรียนสังเกตสีและลักษณะของน้ ามัน
ที่ผู้ขายใช้ทอดอาหาร” ในระดับปานกลาง คือ “นักเรียนกินอาหารที่มีสีสันฉูดฉาด เช่น ลูกชิ้นใส่สี ไส้
กรอกใส่สี  ไก่ย่างใส่สี” ส่วนนักเรียนกลุ่มควบคุมมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัยในระดับมาก 
อันดับแรกคือ “นักเรียนเก็บรักษาอาหารตามค าแนะน าที่ระบุบนฉลากอาหาร” รองลงมาคือ “ก่อน
ซื้ออาหารประเภททอด นักเรียนสังเกตสีและลักษณะของน้ ามันที่ผู้ขายใช้ทอดอาหาร” ในระดับปาน
กลางอันดับแรกคือ “นักเรียนแบ่งจ านวนครั้งในการกินอาหารตามข้อมูลบนฉลากหวาน มัน เค็ม 
(ฉลาก GDA)” รองลงมาคือ “หากนักเรียนพบว่า มีผู้ขายอาหาร ขนมกรุบกรอบ ที่เสื่อมคุณภาพ หรือ
หมดอายุนักเรียนจะคืนอาหารหรือเปลี่ยนอาหารนั้นแก่ผู้ขายตามสิทธิผู้บริโภค”  
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ตารางท่ี 51 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัยของ
นักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุม (นักเรียนกลุ่มติดตามผลการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร)หลังการทดลองใช้กิจกรรมกระตุ้นเตือนพฤติกรรม 
(booster intervention) 

 

ล าดับ
ที่ 

รายการ 
กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม 

X  SD. ผลการ
ประเมิน 

X  SD. ผลการ
ประเมิน 

1. นักเรียนไม่ซื้อขนมขบเคี้ยวที่ไม่มีฉลาก 2.90 1.04 มาก 2.49 0.98 ปานกลาง 
2. นักเรียนเก็บรักษาอาหารตามค าแนะน าที่

ระบุบนฉลากอาหาร 
3.32 0.71 มาก 3.22 0.81 มาก 

3. นักเรียนอ่านฉลากอาหารก่อนเลือกซื้อ
อาหารส าเร็จรูป เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่
ปิดสนิท 

3.35 0.71 มาก 3.17 0.82 มาก 

4. นักเรียนกินอาหารมื้อหลักตามเวลา และไม่
กินขนมขบเคี้ยวจุบจิบ 

3.13 0.78 มาก 2.89 0.73 มาก 

5. นักเรียนอ่านฉลากหวาน มัน เค็ม (ฉลาก 
GDA) ของขนมขบเคี้ยวก่อนเลือกซื้อ และ
เลือกกิน 

3.22 0.71 มาก 2.95 0.74 มาก 

6. นักเรียนแบ่งจ านวนคร้ังในการกินอาหารตาม
ข้อมูลบนฉลากหวาน มัน เค็ม (ฉลาก GDA) 

3.12 0.73 มาก 2.70 0.76 ปานกลาง 

7. นักเรียนใช้ประโยชน์จากข้อมูลบนฉลากขนม
ขบเคี้ยวมาค านวณหาปริมาณสารอาหาร
ก่อนกิน 

3.00 0.82 มาก 2.77 0.91 ปานกลาง 

8. ก่อนซื้ออาหารประเภททอด นักเรียนสังเกตสี
และลักษณะของน้ ามันที่ผู้ขายใช้ทอดอาหาร 

3.26 0.73 มาก 3.10 0.80 มาก 

9* นักเรียนกินอาหารที่มีสีสันฉูดฉาด เช่น 
ลูกชิ้นใส่สี ไส้กรอกใส่สี  ไก่ย่างใส่สี  

2.47 0.99 ปานกลาง 2.64 0.83 ปานกลาง 

10. หากนักเรียนพบว่า มีผู้ขายอาหาร ขนมกรุบ
กรอบ ที่เสื่อมคุณภาพ หรือหมดอายุนักเรียน
จะคืนอาหารหรือเปลี่ยนอาหารนั้นแก่ผู้ขาย
ตามสิทธิผู้บริโภค 

3.02 0.95 มาก 2.78 0.84 ปานกลาง 

11. หากนักเรียนพบว่า ฉลากบนถุงหรือซองขนมนั้น
ไม่ถูกต้อง หรือกินแล้วไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพ 
นักเรียนจะเตือนเพื่อนไม่ให้กินขนมนั้น 

3.31 0.71 มาก 2.97 0.88 มาก 

12. เมื่อต้องการศึกษาข้อมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑ์
อาหารเพิ่มเติมนักเรียนค้นหาข้อมูลทาง
อินเทอร์เน็ต 

3.22 0.77 มาก 3.13 0.85 มาก 

 รวม 3.08 0.46 มาก 2.90 0.48 มาก 



105 
 

 จากตารางที่ 51 พบว่า หลังการทดลองโดยใช้กิจกรรมกระตุ้นเตือนพฤติกรรม (booster 
intervention) นักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุมมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัย
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X  = 3.08, SD. = 0.46 และ X  =2.90, SD. = 0.48 ตามล าดับ) 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัยใน          
ระดับมาก อันดับแรก คือ “นักเรียนอ่านฉลากอาหารก่อนเลือกซ้ืออาหารส าเร็จรูป เครื่องดื่มใน
ภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท” รองลงมาคือ “หากนักเรียนพบว่า ฉลากบนถุงหรือซองขนมนั้นไม่ถูกต้อง หรือกิน
แล้วไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพ นักเรียนจะเตือนเพื่อนไม่ให้กินขนมนั้น” ในระดับปานกลางคือ “นักเรียนกิน
อาหารที่มีสีสันฉูดฉาด เช่น ลูกชิ้นใส่สี ไส้กรอกใส่สี  ไก่ย่างใส่สี” ส่วนนักเรียนกลุ่มควบคุมมีพฤติกรรม
การบริโภคอาหารปลอดภัยในระดับมาก อันดับแรกคือ “นักเรียนเก็บรักษาอาหารตามค าแนะน าที่ระบุ
บนฉลากอาหาร” รองลงมาคือ “นักเรียนอ่านฉลากอาหารก่อนเลือกซื้ออาหารส าเร็จรูป เครื่องดื่มใน
ภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท” ในระดับปานกลาง อันดับแรคือ “หากนักเรียนพบว่า มีผู้ขายอาหาร ขนมกรุบ
กรอบ ที่เสื่อมคุณภาพ หรือหมดอายุนักเรียนจะคืนอาหารหรือเปลี่ยนอาหารนั้นแก่ผู้ขายตามสิทธิผู้บริโภค” 
รองลงมาคือ “นักเรียนใช้ประโยชน์จากข้อมูลบนฉลากขนมขบเคี้ยวมาค านวณหาปริมาณสารอาหารก่อน
กิน” 
 

หมายเหตุ เกณฑ์การประเมิน 
 

3.40 - 4.00 หมายถึง มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัยในระดับมากที่สุด 
2.80 – 3.39  หมายถึง มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัยในระดับมาก 
2.20 – 2.79 หมายถึง มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัยในระดับปานกลาง 
1.60 – 2.19 หมายถึง มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัยในระดับน้อย 
1.00 – 1.59 หมายถึง มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัยในระดับน้อยที่สุด 
 

ตารางท่ี 52 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัยก่อนการทดลองและหลังการ
ทดลองของนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุม (นักเรียนกลุ่มติดตามผลการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร) 

  
นักเรียน  การทดสอบ จ านวน (N) X  SD. t p 

กลุ่มทดลอง 
ก่อนการทดลอง 95 3.00 0.52 

1.457 0.148 
หลังการทดลอง 95 3.09 0.45 

กลุ่มควบคุม 
ก่อนการทดลอง 87 2.85 0.53 

0.769 0.444 
หลังการทดลอง 87 2.89 0.49 

*p< .05, **p<.01 
 

จากตารางที่ 52 พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองโดยใช้กิจกรรมกระตุ้นเตือนพฤติกรรม (booster 
intervention) มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารก่อนและหลังการทดลองแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 นั่นคือ ก่อนและหลังการทดลอง นักเรียนกลุ่มทดลองมีพฤติกรรมการบริโภค
อาหารปลอดภัย ไม่แตกต่างกัน (X  = 3.00 , SD. = 0.52  และ X  = 3.09 , SD. = 0.45 ตามล าดับ) 



106 
 

และพบเช่นเดียวกันว่า ก่อนและหลังการทดลองนักเรียนกลุ่มควบคุมมีพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ปลอดภัย แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นั่นคือ นักเรียนกลุ่มควบคุมมีพฤติกรรม
การบริโภคอาหารปลอดภัยก่อนและหลังการทดลองไม่แตกต่างกัน  (X  = 2.85 , SD. =  0.53 และ X  
= 2.89 , SD. = 0.49 ตามล าดับ) 

 
ตารางท่ี 53 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัยระหว่างนักเรียนกลุ่มทดลองกับ

นักเรียนกลุ่มควบคุม (นักเรียนกลุ่มติดตามผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค
อาหาร) 

 
การทดลอง  นักเรียน จ านวน (N) X  SD. t p 

ก่อนการทดลอง กลุ่มทดลอง 95 3.00 0.52  1.881 0.072  กลุ่มควบคุม 87 2.85 0.53 
 รวม 182     
หลังการทดลอง กลุ่มทดลอง 95 3.09 0.45 

2.575* 0.011 
 กลุ่มควบคุม 87 2.89 0.49 
 รวม 182     

*p< .05, **p<.01 
จากตารางที่ 53 พบว่า ก่อนการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุมมีความ

พฤติกรรมการเลือกบริโภคอาหารปลอดภัยแตกต่างกันอย่างไมม่ีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นั่นคือ 
ก่อนการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุมมีพฤติกรรมการเลือกบริโภคอาหาร
ปลอดภัยไม่แตกต่างกัน   (X  =3.00, SD. =0.52 และ X  =2.85, SD. =0.53 ตามล าดับ) 

หลังการทดลองโดยใช้กิจกรรมกระตุ้นเตือนพฤติกรรม (booster intervention) นักเรียน
กลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุม มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัยแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นั่นคือ หลังการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองมีพฤติกรรมการบริโภค
อาหารปลอดภัยมากกว่านักเรียนกลุ่มควบคุม (X  = 3.09 , SD. = 0.45  และ X  = 2.89 ,               
SD. = 0.49 ตามล าดับ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตอนที่ 2 ผลการขยายผลการใช้รูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ปลอดภัยของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 

 
จากการที่ผู้วิจัยด าเนินการทดลองขยายผลใช้รูปแบบการเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร

ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ  
กลุ่มทดลอง ใช้แผนการจัดเรียนรู้จ านวน 6 แผน และแผนการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียน              

จ านวน 3 แผน 
 กลุ่มควบคุม ใช้แผนการจัดเรียนรู้จ านวน 6 แผน (ไม่ใช้แผนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ผู้เรียน) 

ผลการขยายผลการทดลองใช้รูปแบบในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ปลอดภัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นดังนี้ 

 

1.1 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง  
 

ตารางท่ี 54  ความถี่และร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง (นักเรียนกลุ่มการขยายผลการใช้รูปแบบฯ) 
จ าแนกตามประเภทของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

 

ประเภทกลุ่มตัวอย่าง จ านวน ร้อยละ 

กลุ่มทดลอง 154 51.2 
กลุ่มควบคุม 147 48.8 

รวม 301 100.0 
 

 จากตารางที่ 54 พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุม              
มีจ านวนใกล้เคียงกัน คือ นักเรียนกลุ่มทดลอง คิดเป็นร้อยละ 51.2 นักเรียนกลุ่มควบคุม คิดเป็น           
ร้อยละ 48.8  
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ตารางท่ี 55  ความถี่และร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง (นักเรียนกลุ่มการขยายผลการใช้รูปแบบฯ) 
จ าแนกตามโรงเรียน 

 
 กลุ่ม ชื่อโรงเรียน จ านวน   ร้อยละ 

ทดลอง โรงเรียนหนองทะเลวิทยา จังหวัดกระบี่ 31 20.1 
โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา จังหวัดชัยภูมิ 34 22.1 
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา จังหวัดระยอง 49 31.8 

โรงเรียนสันทรายวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ 40 26.0 

  รวม 154  100.0 
ควบคุม โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ จังหวัดกระบี่ 40 27.2 

โรงเรียนคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 31 21.1 
โรงเรียนช านาญสามัคคีวิทยา จังหวัดระยอง 39 26.5 
โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 37 25.2 

 รวม 147 100.0 

 
 จากตารางท่ี 55 พบว่า นักเรียนทั้ง 8 โรงเรียน ที่เป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม มีจ านวน
ระหว่างร้อยละ 20.1-31.8 
 
ตารางท่ี 56 ความถี่และร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง (นักเรียนกลุ่มการขยายผลการใช้รูปแบบฯ)  

จ าแนกตามลักษณะทางชีวสังคม  
 

ตัวแปร  กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม รวม 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

เพศ ชาย 73 47.4 57 38.8 130 43.2 
หญิง 81 52.6 90 61.2 171 56.8 

 รวม 154 100.0 147 100.0 301 100.0 
อายุ 11 ปี 1 0.6 - - 1 0.3 

12 ปี 61 39.6 68 46.3 129 42.9 
13 ปี 84 54.5 73 49.7 157 52.2 
14 ปี 8 5.2 4 2.7 12 4.0 
15 ปี - - 2 1.4 2 0.7 

 รวม 154 100.0 147 100.0 301 100.0 
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ตารางท่ี 56 (ต่อ)  
 

ตัวแปร  กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม รวม 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

น้ าหนัก 21-30 กิโลกรัม 7 4.5 3 2.0 10 3.3 
31-40 กิโลกรัม 43 27.9 44 29.9 87 28.9 
41-50 กิโลกรัม 60 39.0 65 44.2 125 41.5 
51-60 กิโลกรัม 27 17.5 15 10.2 42 14.0 
61-70 กิโลกรัม 10 6.5 12 8.2 22 7.3 
71-80 กิโลกรัม 3 1.9 6 4.1 9 3.0 
81-90 กิโลกรัม 3 1.9 2 1.4 5 1.7 
มากกว่า 90 กิโลกรัม 1 0.6 0 0.0 1 0.3 

 รวม 154 100.0 147 100.0 301 100.0 

ส่วนสูง 131-140 เซนติเมตร 8 5.2 2 1.4 10 3.3 
 141-150 เซนติเมตร 39 25.3 37 25.2 76 25.2 

151-160 เซนติเมตร 74 48.1 78 53.1 152 50.5 
161-170 เซนติเมตร 32 20.8 26 17.7 58 19.3 
171-180 เซนติเมตร 1 0.6 3 2.0 4 1.3 
181-190 เซนติเมตร 0 0.0 1 0.7 1 0.3 

 รวม 154 100.0 147 100.0 301 100.0 
ผลการ
เรียนเฉลี่ย 

1.00-2.00 2 1.3 2 1.4 4 1.3 
2.01-3.00 24 15.5 34 23.1 58 19.3 
3.01-4.00 76 49.4 94 63.9 170 58.5 
ไม่ทราบ 52 33.8 17 11.6 69 22.9 

 รวม 154 100.0 147 100.0 301 100.0 

 
 จากตารางที่ 56 พบว่า นักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างท้ังกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม เป็นเพศ
หญิงมากกว่าเพศชายเล็กน้อย คิดเป็นร้อยละ 52.6 และร้อยละ 61.2 ตามล าดับ ส่วนใหญ่มีอายุ 13 
ปี  คิดเป็นร้อยละ 54.5 และ 49.7 มีน้ าหนัก 41-50 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 39.0 และ 44.2 ส่วนสูง 
151-160 เซนติเมตร คิดเป็นร้อยละ 48.1 และ 53.1 มีผลการเรียนเฉลี่ย 3.01-4.00 คิดเป็นร้อยละ 
49.4 และ 63.9  
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 ตารางท่ี 57 ความถี่และร้อยละของการบริโภคขนมขบเค้ียว น้ าอัดลม และเครื่องดื่มอ่ืน  ๆ               
ใน 1 สัปดาห์ ของนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง (นักเรียนกลุ่มการขยายผลการใช้
รูปแบบฯ) 

 

การทดสอบ พฤติกรรมการบริโภค กลุ่มทดลอง  กลุ่มควบคุม  รวม 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ก่อนการทดลอง 
ไม่กิน 4 2.6 2 1.4 6 2.0 
กิน 150 97.4 145 98.5 295 98.0 

 รวม 154 100.0 147 100.0 301 100.0 

หลังการทดลอง 
ไม่กิน 18 12.9 23 16.3 41 14.6 
กิน 122 87.1 118 83.7 240 85.4 

 รวม 140 100.0 141 100.0 281 100.0 

 
จากตารางที่ 57 พบว่า ก่อนการทดลอง นักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุม             

ส่วนใหญ่บริโภคขนมขบเค้ียว น้ าอัดลม และเครื่องดื่มอ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ 97.4 และ 98.5 หลังการ
ทดลอง โดยใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองบริโภคขนมขบเค้ียว น้ าอัดลมและ
เครื่องดื่มอ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ 87.1 ส่วนนักเรียนกลุ่มควบคุม คิดเป็นร้อยละ 83.7 โดยหลังการ
ทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองบริโภคขนมขบเค้ียว น้ าอัดลม และเครื่องดื่มอ่ืน ๆ ลดลง คิดเป็นร้อยละ  
10.3 ส่วนนักเรียนกลุ่มควบคุมบริโภคบริโภคขนมขบเค้ียว น้ าอัดลม และเครื่องดื่มอ่ืน ๆ ลดลง          
คิดเป็นร้อยละ 14.8 
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ตารางท่ี 58 ความถี่และร้อยละของการบริโภคขนมขบเค้ียวของนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง  
(นักเรียนกลุ่มการขยายผลการใช้รูปแบบฯ) จ าแนกตามประเภทของขนมขบเค้ียว 
ก่อนการทดลองจัดกิจกรรมการเรียนรู้ฯ 

 

ขนมขบเคี้ยว/ประเภท ยี่ห้อ 
กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม รวม 

ความถี ่ ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ ความถี ่ ร้อยละ 

มันฝรั่งทอดกรอบ เลย์ 127 58.3 117 61.3 244 59.7 

มันฝรั่งทอดกรอบ เทสโต 10 4.5 - - 10 2.4 

มันฝรั่งทอดกรอบ โปเต้ 5 2.3 - - 5 1.2 

มันฝรั่งทอดกรอบ ตะวัน 12 5.5 14 7.3 26 6.4 

ปลาเส้น ทาโร่ 3 1.4 - - 3 0.7 

สาหร่ายทอด เถ้าแก่น้อย 11 5.1 11 5.8 22 5.4 

ปลาหมึกอบทรงเครื่อง เบนโตะ 2 0.9 2 1.1 4 1.0 

ขนมทอดกรอบ ปูไทย 6 2.8 24 12.5 30 7.3 

ขนมปัง ฟันโอ 14 6.4 10 5.2 24 5.9 

ข้าวโพดอบกรอบ คอนเน่ - - 4 2.0 4 1.0 

ข้าวเกรียบกุ้งทอด ฮานามิ 14 6.4 7 3.7 21 5.1 

ขนมปังแท่ง กูลิโกะ ป็อกกี้ 2 0.9 2 1.1 4 1.0 

บะหมี่กึ่งส าเร็จรูป ม่าม่า ไวไว  9 4.1 - - 9 2.2 

ถั่วอบ โก๋แก่ 3 1.4 - - 3 0.7 
รวม 

 
218 100.0 191 100.0 409 100.0 

 
 จากตารางท่ี 58 พบว่า ก่อนการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุมส่วน
ใหญ่บริโภคขนมขบเค้ียวประเภทมันฝรั่งทอดกรอบมากมี่สุด คิดเป็นร้อยละ 70.6 และ 68.6 โดยนิยม
บริโภค ยี่ห้อเลย์ คิดเป็นร้อยละ 58.3 และ 61.3 ตามล าดับ นอกนั้นบริโภคในจ านวนใกล้เคียงกัน 
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ตารางท่ี 59 ความถี่และร้อยละของการบริโภคขนมขบเค้ียวของนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 
(นักเรียนกลุ่มการขยายผลการใช้รูปแบบฯ) จ าแนกตามประเภทของขนมขบเค้ียว 
หลังการทดลองจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 

ขนมขบเคี้ยว/ประเภท ยี่ห้อ 
กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม รวม 

ความถี ่ ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ ความถี ่ ร้อยละ 

มันฝรั่งทอดกรอบ เลย์ 118 64.8 92 70.2 210 67.1 

มันฝรั่งทอดกรอบ เทสโต 22 12.1 3 2.3 25 8.0 

มันฝรั่งทอดกรอบ ปาปริกา 2 1.1 2 1.5 4 1.3 

มันฝรั่งทอดกรอบ ตะวัน - - 7 5.3 7 2.2 

ข้าวเกรียบ ฮานามิ 10 5.5 2 1.5 12 3.8 

สาหร่ายทอด เถ้าแก่น้อย 10 5.5 3 2.3 13 4.1 

ปลาหมึกอบทรงเครื่อง เบนโตะ - - 3 2.3 3 1.0 

ขนมทอดกรอบ ปูไทย 7 3.8 4 3.1 11 3.5 

ขนมปัง ฟันโอ 8 4.4 - - 8 2.6 

ขนมปังกรอบ ทิวลี่ - - 4 3.1 4 1.3 

ขนมอบกรอบ ตะวัน 1 0.5 - - 1 0.3 

ขนมอบกรอบ ซันไบทส์ 4 2.3 2 1.5 6 1.9 

ขนมอบกรอบ คอนเน่ - - 6 4.6 6 1.9 

ถั่ว โก๋แก่ - - 3 2.3 3 1.0 
รวม 

 
182 100.0 131 100.0 313 100.0 

 
 จากตารางท่ี 59 พบว่า หลังการทดลองจัดกิจกรรมการเรียนรู้ นักเรียนกลุ่มทดลองและ
นักเรียนกลุ่มควบคุมทั้งสองกลุ่มส่วนใหญ่บริโภคขนมขบเค้ียวประเภท มันฝรั่งทอดกรอบมากที่สุด  
คิดเป็นร้อยละ 78.0 และ 79.3 โดยนิยมบริโภคขนมขบเค้ียวยี่ห้อเลย์  คิดเป็นร้อยละ 64.8 และ 70.2 
นอกนั้นบริโภคในจ านวนใกล้เคียงกัน 
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ตารางท่ี 60  ความถี่และร้อยละของการบริโภคน้ าอัดลมของนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง (นักเรียน    
      ขยายผลการใช้รูปแบบฯ) จ าแนกตามประเภทของน้ าอัดลม ก่อนการทดลองจัด 
       กิจกรรมการเรียนรู้ 

ชนิดน้ าอัดลม ยี่ห้อ 
กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม รวม 

ความถี่ ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ 
โคล่า โค้ก 77 37.4 53 27.2 130 32.4 

 
เป๊บซี่ 37 17.9 44 22.6 81 20.2 

 เอส 24 11.7 31 15.9 55 13.7 

น้ าอัดลมสี แฟนต้า 68 33.0 67 34.3 135 33.7 

 สไปรท์ - - - - - - 

 อ่ืน ๆ - - - - - - 
รวม  206 100.0 195 100.0 401 100.0 

 
จากตารางที่ 60 พบว่า ก่อนการทดลองจัดกิจกรรมการเรียนรู้นักเรียนกลุ่มทดลองและ

นักเรียนกลุ่มควบคุมส่วนใหญ่บริโภคน้ าอัดลมประเภทโคล่ามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 67.0 และ 65.7 
โดยนิยมดื่มยี่ห้อโค้ก คิดเป็นร้อยละ 37.4 และ 27.2 รองลงมาคือ ประเภทน้ าอัดลมสี ยี่ห้อแฟนต้า 
คิดเป็นร้อยละ 33.0 และ 34.3 ตามล าดับ  
   
ตารางท่ี 61 ความถี่และร้อยละของการบริโภคน้ าอัดลมของนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง (นักเรียนกลุ่ม

การขยายผลการใช้รูปแบบฯ) จ าแนกตามประเภทของน้ าอัดลม หลังการทดลองจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 

 

ชนิดน้ าอัดลม ยี่ห้อ 
กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม รวม 

ความถี่ ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ 
โคล่า โค้ก 54 38.0 44 41.1 98 39.4 

 
เป๊บซี่ 28 19.7 10 9.4 38 15.3 

 เอส 21 14.8 18 16.8 39 15.7 

น้ าอัดลมสี แฟนต้า 39 27.5 35 32.7 74 29.6 
รวม  142 100.0 107 100.0 249 100.0 

 
จากตารางที่ 61 พบว่า หลังการทดลองจัดกิจกรรมการเรียนรู้นักเรียนกลุ่มทดลองและ

นักเรียนกลุ่มควบคุมส่วนใหญ่บริโภคน้ าอัดลมประเภทโคล่ามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 72.5 และ 67.3
โดยนิยมดื่มยี่ห้อโค้ก คิดเป็นร้อยละ 38.0 และ 41.1 รองลงมาคือ ประเภทน้ าอัดลมสี ยี่ห้อแฟนต้า 
คิดเป็นร้อยละ 27.5 และ 32.7 ตามล าดับ   
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ตารางท่ี 62 ความถี่และร้อยละของการบริโภคน้ าดื่มอ่ืนๆ ของนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง (นักเรียน
กลุ่มการขยายผลการใช้รูปแบบฯ)  จ าแนกตามประเภทของน้ าดื่ม ก่อนการทดลองจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 

 

น้ าดื่มอ่ืนๆ ยี่ห้อ 
กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม รวม 

ความถี ่ ร้อยละ ความถี ่ ร้อยละ ความถี ่ ร้อยละ 

ชาเขียว อิชิตัน 14 12.2 34 24.6 48 19.0 

ชาเขียว โออิชิ 45 39.1 48 34.8 93 36.8 

นม โฟโมสต์ 24 20.9 - - 24 9.5 

นม เมจ ิ 8 7.0 - - 8 3.2 

นม แลคตาซอย - - 2 1.5 2 0.8 

นม หนองโพ - - 18 13.0 18 7.1 

นมถั่วเหลือง ไวตามิลค์ 12 10.4 - - 12 4.7 

นมเปรี้ยว ดัชมิลล์ 2 1.7 10 7.2 12 4.7 

น้ าสมุนไพร เย็น เย็น - - 15 10.9 15 5.9 

นมถั่วเหลือง ดีน่า - - 4 2.9 4 1.6 

น้ าผลไม้ ยูนิฟ - - 3 2.2 3 1.2 

น้ าผลไม้ กาโตะ 10 8.7 4 2.9 14 5.5 
รวม  115 100.0 138 100.0 253 100.0 

 
จากตารางที่ 62 พบว่า ก่อนการทดลองจัดกิจกรรรมการเรียนรู้นักเรียนกลุ่มทดลองและ

นักเรียนกลุ่มควบคุมส่วนใหญ่ดื่มน้ าดื่มประเภทชาเขียว คิดเป็นร้อยละ 51.3 และ 59.4 ตามล าดับ
โดยนิยมด่ืมชาเขียวยี่ห้อโออิชิ คิดเป็นร้อยละ 39.1 และ 34.8 ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 63 ความถี่และร้อยละของการบริโภคน้ าดื่มอ่ืนๆ ของนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง (นักเรียน
กลุ่มขยายผลการใช้รูปแบบฯ) จ าแนกตามประเภทของน้ าดื่ม หลังการทดลองจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ 

 

น้ าดื่มอ่ืนๆ ยี่ห้อ 
กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม รวม 

ความถี ่ ร้อยละ ความถี ่ ร้อยละ ความถี ่ ร้อยละ 

ชาเขียว อิชิตัน 6 9.1 14 24.1 20 16.1 

ชาเขียว โออิชิ 25 37.8 8 13.8 33 26.6 

นม โฟโมสต์ 2 3.0 14 24.1 16 13.1 

นม โอวัลติน/ไมโล 5 7.6 - - 5 4.0 

นม เมจ ิ 4 6.1 - - 4 3.2 

นมถั่วเหลือง แลคตาซอย 7 10.6 2 3.4 9 7.3 

นมเปรี้ยว ดัชมิล - - 1 1.7 1 0.8 

น้ าสมุนไพร เย็น เย็น 7 10.6 - - 7 5.6 

น้ าผลไม้ ยูนิฟ 5 7.6 5 8.6 10 8.1 

น้ าผลไม้ ดีโด้ - - 8 13.8 8 6.4 

น้ าผลไม้ กาโตะ 5 7.6 6 10.3 11 8.8 
รวม  66 100.0 58 100.0 124 100.0 

 
จากตารางที่ 63 พบว่า หลังการทดลองจัดกิจกรรมการเรียนรู้นักเรียนกลุ่มทดลอง          

และนักเรียนกลุ่มควบคุมส่วนใหญ่ดื่มน้ าดื่มประเภทชาเขียว คิดเป็นร้อยละ 46.9 และ 37.9 โดย           
กลุ่มทดลองนิยมดื่มชาเขียว ยี่ห้อโออิชิ คิดเป็นร้อยละ 37.8 ส่วนนักเรียนกลุ่มควบคุมนิยมดื่มชาเขียว 
ยี่ห้ออิชิตัน และนมโฟโมสต์ คิดเป็นร้อยละ 24.1 รองลงมาคือ นักเรียนกลุ่มทดลองดื่มนมถั่วเหลือง
ยี่ห้อแลคตาซอย และน้ าสมุนไพร เย็น เย็น คิดเป็นร้อยละ 10.6 และนักเรียนกลุ่มควบคุมดื่มน้ าดื่ม
ประเภทชาเขียว ยี่ห้อโออิชิ และน้ าผลไม้ดีโด้ คิดเป็นร้อยละ 13.8  

 
 
 

 
 
 
 
 
 



116 
 

ตารางท่ี 64 ความถี่และร้อยละของพฤติกรรมการบริโภคขนมขบเค้ียว ใน 1 สัปดาห์ ของนักเรียนที่
เป็นกลุ่มตัวอย่าง (นักเรียนกลุ่มขยายผลการใช้รูปแบบฯ) ก่อนการทดลองจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ 

 

การบริโภค ความถี่ 
กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม รวม 

ความถี่ ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ 
ราคา 1-10 บาท 82 58.6 96 69.6 178 64.0 
 11-20 บาท 54 38.6 42 30.4 96 34.5 
 21-30 บาท 4 2.8 - - 4 1.5 
 รวม 140 100.0 138 100.0 278 100.0 
จ านวนครั้งต่อสัปดาห์ 1 ครั้ง 66 47.1 85 61.6 151 54.3 
 2 ครั้ง 49 35.0 32 23.2 81 29.1 
 3 ครั้ง 15 10.7 13 9.4 28 10.1 
 4 ครั้ง 6 4.3 3 2.2 9 3.2 
 5 ครั้ง 3 2.2 5 3.6 8 2.9 
 6 ครั้ง - - - - - - 
 7 ครั้ง 1 0.7 - - 1 0.4 
 รวม 140 100.0 138 100.0 278 100.0 

ปริมาณที่กินต่อครั้ง 1 86 61.4 94 68.1 180 64.8 
 2 46 32.9 33 23.9 79 28.4 

 3 6 4.3 8 5.8 14 5.1 
 4 - - 2 1.5 2 0.7 
 5 2 1.4 1 0.7 3 1.0 

 รวม 140 100.0 138 100.0 278 100.0 

 
จากตารางที่ 64 พบว่า ก่อนการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุม               

ส่วนใหญ่เลือกซ้ือขนมขบเคี้ยว ราคา 1-10 บาท คิดเป็นร้อยละ 58.6 และ 69.6 โดยส่วนใหญ่บริโภค
ขนมขบเคี้ยวจ านวน 1 ครั้ง/สัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 47.1 และ 61.6 ปริมาณที่กินต่อครั้ง คือ 1 ซอง/
กล่อง คิดเป็นร้อยละ 61.4 และ 68.1 ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 65 ความถี่และร้อยละของพฤติกรรมการบริโภคขนมขบเค้ียว ใน 1 สัปดาห์ ของนักเรียนที่
เป็นกลุ่มตัวอย่าง (นักเรียนกลุ่มขยายผลการใช้รูปแบบฯ) หลังการทดลองจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ 

 

การบริโภค ความถี่ 
กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม รวม 

ความถี่ ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ 
ราคา 1-10 บาท 76 64.4 87 77.7 163 70.9 
 11-20 บาท 42 35.6 25 21.3 67 29.1 
 รวม 118 100.0 112 100.0 230 100.0 

จ านวนครั้งต่อสัปดาห์ 1 ครั้ง 69 58.5 87 77.7 156 67.8 
 2 ครั้ง 36 30.5 19 16.9 55 23.9 
 3 ครั้ง 9 7.6 4 3.6 13 5.7 
 4 ครั้ง 2 1.7 1 0.9 3 1.3 
 5 ครั้ง 2 1.7 0 0.0 2 0.9 
 6 ครั้ง 0 0.0 1 0.9 1 0.4 
 รวม 118 100.0 112 100.0 230 100.0 

ปริมาณที่กินต่อครั้ง 1 87 73.7 92 82.1 179 77.9 
 2 24 20.3 14 12.5 38 16.5 

 3 5 4.2 5 4.5 10 4.4 
 4 1 0.9 0 0.0 1 0.4 
 5 1 0.9 1 0.9 2 0.8 

 รวม 118 100.0 112 100.0 230 100.0 

 
จากตารางที่ 65 พบว่า หลังการทดลองจัดกิจกรรมการเรียนรู้ นักเรียนกลุ่มทดลองและ

นักเรียนกลุ่มควบคุม ส่วนใหญ่เลือกซ้ือขนมขบเคี้ยว ราคา 1-10 บาท คิดเป็นร้อยละ 64.4 และ 77.7 
โดยส่วนใหญ่บริโภคขนมขบเค้ียวจ านวน 1 ครั้ง/สัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 58.5 และ 77.7 ปริมาณที่
บริโภคต่อครั้งคือ 1 ซอง/กล่อง คิดเป็นร้อยละ 73.7 และ 82.1 
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ตารางท่ี 66 ความถี่และร้อยละของของพฤติกรรมการบริโภคน้ าอัดลมใน 1 สัปดาห์ ของ
นักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง (นักเรียนกลุ่มขยายผลการใช้รูปแบบฯ) ก่อนการ
ทดลองจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 

การบริโภค 
 กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม รวม 

ความถี่ ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ 
ราคา 1-10 บาท 80 57.6 67 51.5 147 54.7 
 11-20 บาท 55 39.6 56 43.1 111 41.3 
 21-30 บาท 4 2.8 7 5.4 11 4.0 
 รวม 139 100.0 130 100.0 269 100.0 
จ านวนคร้ังต่อสัปดาห์ 1 คร้ัง 92 66.2 90 69.2 182 67.7 
 2 คร้ัง 30 21.6 24 18.5 54 20.1 
 3 คร้ัง 10 7.2 10 7.7 20 7.4 
 4 คร้ัง 3 2.2 1 0.8 4 1.5 
 5 คร้ัง 4 2.8 5 3.8 9 3.3 
 รวม 139 100.0 130 100.0 269 100.0 
ปริมาณที่กินต่อครั้ง 1 116 83.5 113 86.9 229 85.1 
 2 17 12.2 13 10.0 30 11.1 

 3 4 2.9 4 3.1 8 3.0 
 4 1 0.7 - - 1 0.4 
 5 1 0.7 - - 1 0.4 

  รวม 139 100.0 130 100.0 269 100.0 
 
จากตารางที่ 66 พบว่า ก่อนการทดลอง นักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุม          

ส่วนใหญ่เลือกบริโภคน้ าอัดลม ราคา 1-10 บาท คิดเป็นร้อยละ 57.6 และ 51.5 โดยส่วนใหญ่ดื่ม
น้ าอัดลม 1 ครั้ง/สัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 66.2 และ 69.2 และดื่มครั้งละ 1 ขวด/กระป๋อง คิดเป็น 
ร้อยละ 83.5 และ 86.9 ตามล าดับ  
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ตารางท่ี 67 ความถี่และร้อยละของพฤติกรรมการบริโภคน้ าอัดลมใน 1 สัปดาห์ ของนักเรียน
ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง (นักเรียนกลุ่มขยายผลการใช้รูปแบบฯ) หลังการทดลองจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 

 

การบริโภค 
 กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม รวม 

ความถี่ ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ 
ราคา 1-10 บาท 54 59.3 61 69.3 115 64.2 
 11-20 บาท 34 37.3 24 27.3 58 32.4 
 21-30 บาท 3 3.4 3 3.4 6 3.4 
 รวม 91 100.0 88 100.0 179 100.0 
จ านวนคร้ังต่อสัปดาห์ 1 คร้ัง 70 76.9 65 73.8 135 75.5 
 2 คร้ัง 15 16.5 18 20.5 33 18.4 
 3 คร้ัง 4 4.4 3 3.5 7 3.9 
 4 คร้ัง - - - - - - 
 5 คร้ัง 1 1.1 1 1.1 2 1.1 
 6 คร้ัง 1 1.1 1 1.1 2 1.1 
 รวม 91 100.0 88 100.0 179 100.0 
ปริมาณที่กินต่อครั้ง 1 78 85.7 75 85.2 153 85.5 
 2 12 13.2 11 12.6 23 12.9 

 3 0 0.0 1 1.1 1 0.5 
 4 - - - - - - 
 5 1 1.1 1 1.1 2 1.1 

  รวม 91 100.0 88 100.0 179 100.0 

 
จากตารางที่ 67 พบว่า หลังการทดลองจัดกิจกรรมการเรียนรู้ นักเรียนกลุ่มทดลองและ

นักเรียนกลุ่มควบคุม  ส่วนใหญ่เลือกบริโภคน้ าอัดลม ราคา 1-10 บาท คิดเป็นร้อยละ 59.3 และ 
69.3 โดยส่วนใหญ่ดื่มน้ าอัดลม 1 ครั้ง/สัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 76.9 และ 73.8 และดื่มครั้งละ 1 
ขวด/กระป๋อง คิดเป็น ร้อยละ 85.7 และ 85.2  
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ตารางท่ี 68 ความถี่และร้อยละของพฤติกรรมการบริโภคน้ าดื่มอ่ืน ๆ ใน 1 สัปดาห์ ของนักเรียน
ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง (นักเรียนกลุ่มขยายผลการใช้รูปแบบฯ) ก่อนการทดลองจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 

 

การบริโภค 
 กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม รวม 

ความถี่ ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ 
ราคา 1-10 บาท 60 56.1 74 59.2 134 57.8 
 11-20 บาท 44 41.1 47 37.6 91 39.2 
 21-30 บาท 2 1.9 4 3.2 6 2.6 
 31-40 บาท 1 0.9 - - 1 0.4 
 รวม 107 100.0 125 100.0 232 100.0 
จ านวนครั้งต่อสัปดาห์ 1 ครั้ง 66 61.7 84 67.2 150 64.7 
 2 ครั้ง 26 24.3 22 17.6 48 20.7 
 3 ครั้ง 5 4.7 9 7.2 14 6.0 
 4 ครั้ง 5 4.7 5 4.0 10 4.3 
 5 ครั้ง 4 3.7 4 3.2 8 3.5 
 6 ครั้ง 1 0.9 - - 1 0.4 
 7 ครั้ง - - - - - - 
 8 ครั้ง - - 1 0.8 1 0.4 
 รวม 107 100.0 125 100.0 232 100.0 
ปริมาณที่กินต่อครั้ง 1 81 75.7 95 76.0 176 75.9 

 2 15 14.0 18 14.4 33 14.2 
 3 5 4.7 9 7.2 14 6.0 
 4 3 2.8 2 1.6 5 2.1 
 5 2 1.9 - - 2 0.9 
 6 1 0.9 1 0.8 2 0.9 

  รวม 107 100.0 125 100.0 232 100.0 

 
จากตารางที่ 68 พบว่า ก่อนการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุม            

ส่วนใหญ่เลือกบริโภคน้ าดื่มอ่ืน ๆ ราคา 1-10 บาท คิดเป็นร้อยละ 56.1 และ 59.2 โดยส่วนใหญ่ 
บริโภคน้ าดื่มอ่ืน ๆ 1 ครั้ง/สัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 61.7 และ 67.2 โดยบริโภคครั้งละ 1 ขวด/
กระป๋อง/กล่อง คิดเป็นร้อยละ 75.7 และ 76.0 ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 69 ความถ่ีและร้อยละของพฤติกรรมการบริโภคน้ าดื่มอ่ืน ๆ ใน 1 สัปดาห์ ของนักเรียน
ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง (นักเรียนกลุ่มขยายผลการใช้รูปแบบฯ) หลังการทดลองจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 

 

การบริโภค 
 กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม รวม 

ความถี่ ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ 
ราคา 1-10 บาท 38 64.4 62 73.8 100 69.9 
 11-20 บาท 17 28.8 22 26.2 39 27.3 
 21-30 บาท 4 6.8 0 0.0 4 2.8 
 รวม 59 100.0 84 100.0 143 100.0 
จ านวนครั้งต่อสัปดาห์ 1 ครั้ง 48 81.4 66 78.6 114 79.7 
 2 ครั้ง 6 10.2 6 7.1 12 8.4 
 3 ครั้ง 1 1.6 5 6.0 6 4.2 
 4 ครั้ง 1 1.7 4 4.7 5 3.5 
 5 ครั้ง 1 1.7 1 1.2 2 1.4 
 6 ครั้ง 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
 7 ครั้ง 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
 8 ครั้ง 1 1.7 0 0.0 1 0.7 
 10 ครั้ง 1 1.7 2 2.4 3 2.1 
 รวม 59 100.0 84 100.0 143 100.0 
ปริมาณที่กินต่อครั้ง 1 51 86.4 72 85.7 123 86.0 

 2 5 8.5 7 8.3 12 8.4 
 3 1 1.7 3 3.6 4 2.8 
 4 1 1.7 0 0.0 1 0.7 

 10 1 1.7 2 2.4 3 2.1 
  รวม 59 100.0 84 100.0 143 100.0 

 
จากตารางที่ 69 พบว่า หลังการทดลองจัดกิจกรรมการเรียนรู้ นักเรียนกลุ่มทดลองและ

นักเรียนกลุ่มควบคุม ส่วนใหญ่เลือกบริโภคน้ าดื่มอ่ืน ๆ ราคา 1 – 10 บาท คิดเป็นร้อยละ 64.4และ 
73.8 โดย ส่วนใหญ่บริโภคน้ าดื่มอ่ืน ๆ 1 ครั้ง/สัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 81.4 และ 78.6 โดยบริโภคครั้ง
ละ 1 ขวด/กระป๋อง/กล่อง คิดเป็นร้อยละ 86.4 และ 85.7  
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ตารางท่ี 70 ความถี่และร้อยละของลักษณะการใช้ชีวิตประจ าวันของนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 
(นักเรียนกลุ่มขยายผลการใช้รูปแบบฯ) ก่อนการทดลองจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 
การใช้ชีวิตประจ าวัน  กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม รวม 

ความถี่ ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ 
นอน (ชั่วโมง)       
2 6 3.9 1 0.7 7 2.3 
3 1 0.6 - - 1 0.3 
4 2 1.3 1 0.7 3 1.0 
5 7 4.5 8 5.4 15 5.0 
6 13 8.4 11 7.5 24 8.0 
7 23 14.9 20 13.6 43 14.3 
8 76 49.4 61 41.5 137 45.5 
9 10 6.5 28 19.0 38 12.6 
10 16 10.4 15 10.2 31 10.3 
11 - - 2 1.4 2 0.7 

รวม 154 100.0 147 100.0 301 100.0 
อ่านหนังสือ (ชั่วโมง)       
1 92 59.7 81 55.1 173 57.5 
2 35 22.7 38 25.9 73 24.3 
3 4 2.6 1 0.7 5 1.7 
4 1 0.6 1 0.7 2 0.7 
5 - - - - - - 
6 1 0.6 - - 1 0.3 
7 1 0.6 - - 1 0.3 
ไม่ตอบ 20 13.0 26 17.7 46 15.3 

รวม 154 100.0 147 100.0 301 100.0 

 
จากตารางที่ 70 พบว่า ก่อนการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุม            

ส่วนใหญ่นอนวันละ 8 ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 49.4 และ 41.5 อ่านหนังสือวันละ 1 ชั่วโมง คิดเป็น 
ร้อยละ 59.7 และ 55.1 ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 71 ความถี่และร้อยละของลักษณะการใช้ชีวิตประจ าวันของนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง  
(นักเรียนกลุ่มขยายผลการใช้รูปแบบฯ)  หลังการทดลองจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 

ปริมาณการเล่น 
กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม รวม 

ความถี่ ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ 
นอน (ชั่วโมง)       
1 4 2.9 0 0.0 4 1.4 
2 1 0.7 2 1.4 3 1.1 
3 1 0.7 0 0.0 1 0.4 
4 2 1.4 2 1.4 4 1.4 
5 14 10.0 4 2.8 18 6.4 
6 8 5.7 7 5.0 15 5.3 
7 16 11.4 22 15.6 38 13.5 
8 68 48.6 61 43.3 129 45.9 
9 11 7.9 21 14.9 32 11.4 
10 6 4.3 14 9.9 20 7.1 
11 1 0.7 0 0.0 1 0.4 
12 0 0.0 6 4.3 6 2.1 
ไม่ตอบ 8 5.7 2 1.4 10 3.6 

รวม  140 100.0 141 100.0 281 100.0 
อ่านหนังสือ (ชั่วโมง)       
1 86 61.4 85 60.3 171 60.9 
2 28 20.0 31 22.0 59 21.0 
3 8 5.7 13 9.2 21 7.5 
4 2 1.4 3 2.1 5 1.8 
5 3 2.1 1 0.7 4 1.4 
6 1 0.7 0 0.0 1 0.4 
ไม่ตอบ 12 8.6 8 5.7 20 7.1 

รวม 140 100.0 141 100.0 281 100.0 

 
จากตารางที่ 71 พบว่า หลังการทดลองจัดกิจกรรมการเรียนรู้ นักเรียนกลุ่มทดลองและ

นักเรียนกลุ่มควบคุม ส่วนใหญ่นอนวันละ 8 ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 48.6 และ 43.3 ตามล าดับ          
อ่านหนังสือวันละ 1 ชั่วโมง คิดเป็น ร้อยละ 61.4 และ 60.3 ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 72 ความถี่และร้อยละของปริมาณการเล่นเกม/เล่นอินเทอร์เน็ต/มือถือของนักเรียนที่
เป็นกลุ่มตัวอย่าง (นักเรียนกลุ่มขยายผลการใช้รูปแบบฯ) ก่อนการทดลองจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 

 

ปริมาณการเล่น 
กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม รวม 

ความถี่ ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ 
จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์       
 1-10 121 78.6 92 62.6 213 70.8 
 11-20 12 7.8 26 17.7 38 12.6 
 21-30 5 3.2 10 6.8 15 5.0 
 31-40 2 1.3 - - 2 0.7 
 41-50 1 0.6 1 0.7 2 0.7 
 51-60  - - - - - - 
 61-70  - - - - - - 
 70 ชั่วโมงขึ้นไป - - 1 0.7 1 0.3 
 ไม่เล่น 13 8.4 17 11.8 30 10.0 

รวม 154 100.0 147 100.0 301 100.0 

 
จากตารางที่ 72 พบว่า ก่อนการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุม            

ส่วนใหญ่เล่นเกม/เล่นอินเทอร์เน็ต/มือถือ สัปดาห์ละ 1-10 ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 78.6 และ 62.6 
ตามล าดับ 

 
ตารางท่ี 73 ความถี่และร้อยละของปริมาณการเล่นเกม/เล่นอินเทอร์เน็ต/มือถือของนักเรียนที่

เป็นกลุ่มตัวอย่าง (นักเรียนกลุ่มขยายผลการใช้รูปแบบฯ) หลังการทดลองจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ 

 

ปริมาณการเล่น 
กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม รวม 

ความถี่ ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ 
จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์       
 1-10 116 82.9 129 91.5 245 87.2 
 11-20 1 0.7 0 0.0 1 0.4 
ไม่เล่น 23 16.4 12 8.5 35 12.4 

รวม 140 100.0 141 100.0 281 100.0 

จากตารางที่ 73 พบว่า หลังการทดลองโดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ นักเรียนกลุ่มทดลองและ
นักเรียนกลุ่มควบคุมส่วนใหญ่เล่นเกม/เล่นอินเทอร์เน็ต/มือถือ สัปดาห์ละ 1-10 ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 
82.9 และ 91.5 ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 74 ความถี่และร้อยละของปริมาณการออกก าลังกายต่อสัปดาห์ของนักเรียนที่เป็น          
กลุ่มตัวอย่าง (นักเรียนกลุ่มขยายผลการใช้รูปแบบฯ) ก่อนการทดลองจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ 

 

ปริมาณการออกก าลังกาย 
กลุ่มทดลอง กลุ่มทดลอง รวม 

ความถี่ ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ 
จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์       

 1-10 130 84.4 124 84.4 254 84.4 
 11-20 6 3.9 8 5.4 14 4.7 
 21-30 3 1.9 2 1.4 5 1.7 
 31-40 - - 1 0.7 1 0.3 
ไม่ออกก าลังกาย 15 9.7 12 8.2 27 9.0 

รวม 154 100.0 147 100.0 301 100.0 
 

จากตารางที่ 74 พบว่า ก่อนการทดลองจัดกิจกรรมการเรียนรู้ นักเรียนกลุ่มทดลองและ
นักเรียนกลุ่มควบคุม ส่วนใหญ่ออกก าลังกาย สัปดาห์ละ 1-10 ชั่วโมง/สัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 84.4 
เท่ากัน 

 
ตารางท่ี 75 ความถี่และร้อยละของปริมาณการออกก าลังกายต่อสัปดาห์ของนักเรียนที่เป็น           

กลุ่มตัวอย่าง (นักเรียนกลุ่มการขยายผลการใช้รูปแบบฯ) หลังการทดลองจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ 

 

ปริมาณการออกก าลังกาย 
กลุ่มทดลอง กลุ่มทดลอง รวม 

ความถี่ ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ 
จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์       
 1-10 107 76.4 106 75.2 213 75.8 
 11-20 10 7.1 7 5.0 17 6.0 
 21-30 2 1.4 3 2.1 5 1.8 
 31-40 0 0.0 2 1.4 2 0.7 
 41-50 0 0.0 6 4.3 6 2.1 
ไม่ออกก าลังกาย 21 15.0 17 12.1 38 13.5 
ไม่ตอบ - - - - - - 

รวม 140 100.0 141 100.0 281 100.0 

จากตารางที่ 75 พบว่า หลังการทดลองจัดกิจกรรมการเรียนรู้ นักเรียนกลุ่มทดลองและ
นักเรียนกลุ่มควบคุมส่วนใหญ่ออกก าลังกายสัปดาห์ละ  1-10 ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 76.4 และ 75.2 
ตามล าดับ 
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1.2 ปัจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัย  
 

ตารางท่ี 76 ความถี่และร้อยละของความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารปลอดภัยของนักเรียน           
กลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุม (นักเรียนกลุ่มขยายผลการใช้รูปแบบฯ) ก่อนการ
ทดลองจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 

ล าดับ
ที่ 

รายการ 
กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม 

จ านวน
คนที่

ตอบถูก 
ร้อยละ 

ผลการ
ประเมิน 

จ านวน
คนที่

ตอบถูก 
ร้อยละ 

ผลการ
ประเมิน 

1. จากตัวอย่างข้อความบนฉลากผลิตภัณฑ์อาหาร
ต่อไปนี้  
“Exp.15/12/16” หมายถึง ควรกินอาหารนี้
ภายในวันท่ี 15 เดือนธันวาคม ค.ศ.2016 
(พ.ศ.2559) 104 67.5 พอใช้ 65 44.2 

ต่ ากว่า
เกณฑ ์

2. ข้อความจากข้อมูลฉลากโภชนาการที่แสดง
ต่อไปนี้หมายความว่า อาหารนี้หนึ่งซองมีน้ าหนัก 
30 กรัม และควรกินครั้งละ 3 ซอง 
 
 
 
 111 72.1 ด ี 107 72.8 ดี 

3. 
 

ข้อความจากข้อมูลบนฉลากหวาน มัน เค็ม           
(ฉลาก GDA) นี้หมายความว่า ถ้านักเรียนกิน   
ขนมกรุบกรอบท่ีแสดงฉลากนี้หมดในครั้งเดียว  
นักเรียนจะได้รับน้ าตาล คิดเป็นร้อยละ 14 ของ
ปริมาณที่ควรได้รับในแต่ละวัน 
 
 
 
 
 
 70 45.5 

ต่ ากว่า
เกณฑ ์ 74 50.3 

ผ่าน
เกณฑ ์

4. อาหารปิ้งย่างที่ไหม้เกรียม เช่น ไก่ย่าง ลูกช้ินปิ้ง 
หมูปิ้ง ไม่ควรกิน เพราะมีสารก่อมะเร็ง 125 81.2 ดีมาก 130 88.4 ดีมาก 

5. อาหารที่มีสีสันฉูดฉาด เช่น ลูกช้ินใส่สี ลูกอม
หลากสี ไก่ย่างใส่สี ควรหลีกเลี่ยง เพราะอาจใช้สี
ที่ห้ามใช้ ท าให้ได้รับอันตรายจากโลหะหนักในสีที่
ผสมนั้น 94 61.0 พอใช้ 104 70.7  ดี 

 

ข้อมูลโภชนาการ 

หนึ่งหน่วยบริโภค  : 1/3 ซอง (30 กรัม) 

จ านวนหน่วยบริโภคต่อซอง : 3 
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ตารางท่ี 76 (ต่อ) 
 

ล าดับ
ที่ 

รายการ 
กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม 

จ านวน
คนที่

ตอบถูก 
ร้อยละ ผลการ

ประเมิน 

จ านวน
คนที่

ตอบถูก 
ร้อยละ ผลการ

ประเมิน 

6. ลูกช้ินเด้งหรือผลไม้ดอง อาจมีผงกรอบหรือ          
บอแรกซ์เป็นส่วนผสม สารเหล่านี้  ถ้าเข้าสู่
ร่างกาย จะท าให้เกิดอาการระคายเคือง เป็น
อันตรายต่อระบบทางเดินอาหาร 80 51.9 

ผ่าน
เกณฑ ์ 75 51.0 

ผ่าน
เกณฑ ์

7. ลูกช้ินทอด ไส้กรอกทอด กล้วยทอด ไก่ทอด ที่ใช้
น้ ามันทอดซ้ า อาจจะก่อให้เกิดความเป็นพิษต่อ
ร่างกาย เช่น ท าให้เกิดโรคมะเร็งปอด มะเร็งตับ  89 57.8 

ผ่าน
เกณฑ ์ 93 63.3 พอใช้ 

8. หากนักเรียนได้รับอันตรายจากการกินผลิตภัณฑ์
อาหาร หรือได้รับผลิตภัณฑ์ ท่ีไม่ได้คุณภาพตามที่
โฆษณา นักเรียนสามารถปกป้องสิทธิของตนเอง  
โดยการร้องเรียนไปยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  94 61.0 พอใช้ 91 61.9 พอใช้ 

 เฉลี่ยร้อยละ  62 62.5 พอใช้  62.8 พอใช้ 

 
จากตารางที่ 76 พบว่า ก่อนการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุมมี

ความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารปลอดภัยโดยภาพรวมอยู่ในระดับพอใช้ คิดเป็นร้อยละ 62.5 และ 
62.8 ตามล าดับ 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุมมีความรู้ฯ ใน
ระดับดีมาก ในเรื่องพิษภัยของอาหารปิ้งย่าง คือ “อาหารปิ้งย่างที่ไหม้เกรียม เช่น ไก่ย่าง ลูกชิ้นปิ้ง 
หมูปิ้ง ไม่ควรกินเพราะมีสารก่อมะเร็ง” คิดเป็นร้อยละ 81.2 และ 88.4 ตามล าดับ และมีความรู้ฯ  
ในระดับดี คือ การแปลความหมายของข้อมูลฉลากโภชนาการในเรื่องหนึ่งหน่วยบริโภคได้ถูกต้อง         
คิดเป็นร้อยละ 72.1 และ 72.8 ตามล าดับ ในกลุ่มทดลองในรายข้อที่ต่ ากว่าเกณฑ์คือ การแปล
ความหมายข้อความบนฉลากหวาน มัน เค็ม (ฉลาก GDA) คิดเป็นร้อยละ 45.5 
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ตารางท่ี 77 ความถี่และร้อยละของความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารปลอดภัยของนักเรียน               
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม (นักเรียนกลุ่มขยายผลการใช้รูปแบบฯ) หลังการทดลองจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 

 

ล าดับ
ที่ 

รายการ 
กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม 

จ านวน
คนที่

ตอบถูก 
ร้อยละ ผลการ

ประเมิน 

จ านวน
คนที่

ตอบถูก 
ร้อยละ ผลการ

ประเมิน 

1. จากตัวอย่างข้อความบนฉลากผลิตภัณฑ์อาหาร
ต่อไปนี้  
“Exp.15/12/16” หมายถึง ควรกินอาหารนี้
ภายในวันท่ี 15 เดือนธันวาคม ค.ศ.2016 
(พ.ศ.2559) 95 67.9 พอใช้ 96 68.1 พอใช้ 

2. ข้อความจากข้อมูลฉลากโภชนาการที่แสดง
ต่อไปนี้หมายความว่า อาหารนี้หนึ่งซองมีน้ าหนัก 
30 กรัม และควรกินครั้งละ 3 ซอง 
 
 
 
 58 41.4 

ต่ ากว่า
เกณฑ ์ 63 44.7 

ต่ ากว่า
เกณฑ ์

3. 
 

ข้อความจากข้อมูลบนฉลากหวาน มัน เค็ม   
(ฉลาก GDA) นี้หมายความว่า ถ้านักเรียนกินขนม
กรุบกรอบท่ีแสดงฉลากนี้หมดในครั้งเดียว  
นักเรียนจะได้รับน้ าตาล คิดเป็นร้อยละ 14 ของ
ปริมาณที่ควรได้รับในแต่ละวัน 
 
 
 
 
 
 56 40.0 

ต่ ากว่า
เกณฑ ์ 53 37.6 

ต่ ากว่า
เกณฑ ์

4. อาหารปิ้งย่างที่ไหม้เกรียม เช่น ไก่ย่าง ลูกช้ินปิ้ง 
หมูปิ้ง ไม่ควรกิน เพราะมีสารก่อมะเร็ง 125 89.3 ดีมาก 127 90.1 ดีมาก 

5. อาหารที่มีสีสันฉูดฉาด เช่น ลูกช้ินใส่สี ลูกอม
หลากสี ไก่ย่างใส่สี ควรหลีกเลี่ยง เพราะอาจใช้สี
ที่ห้ามใช้ ท าให้ได้รับอันตรายจากโลหะหนักในสีที่
ผสมนั้น 111 79.3 ด ี 116 82.3 ดีมาก 

6. ลูกช้ินเด้งหรือผลไม้ดอง อาจมีผงกรอบหรือ             
บอแรกซ์เป็นส่วนผสม สารเหล่านี้  ถ้าเข้าสู่
ร่างกาย จะท าให้เกิดอาการระคายเคือง เป็น
อันตรายต่อระบบทางเดินอาหาร 103 73.6 ด ี 102 72.3  ดี 

ข้อมูลโภชนาการ 

หนึ่งหน่วยบริโภค  : 1/3 ซอง (30 กรัม) 

จ านวนหน่วยบริโภคต่อซอง : 3 
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ตารางท่ี 77 (ต่อ) 
 

ล าดับ
ที่ 

รายการ 
กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม 

จ านวน
คนที่

ตอบถูก 
ร้อยละ ผลการ

ประเมิน 

จ านวน
คนที่

ตอบถูก 
ร้อยละ ผลการ

ประเมิน 

7. ลูกช้ินทอด ไส้กรอกทอด กล้วยทอด ไก่ทอด ที่ใช้
น้ ามันทอดซ้ า อาจจะก่อให้เกิดความเป็นพิษต่อ
ร่างกาย เช่น ท าให้เกิดโรคมะเร็งปอด มะเร็งตับ  105 75.0 ดี 113 80.1 ดีมาก 

8. หากนักเรียนได้รับอันตรายจากการกินผลิตภัณฑ์
อาหาร หรือได้รับผลิตภัณฑ์ ท่ีไม่ได้คุณภาพตามที่
โฆษณา นักเรียนสามารถปกป้องสิทธิของตนเอง  
โดยการร้องเรียนไปยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  110 78.6 ดี 114 80.9 ดีมาก 

 เฉลี่ยร้อยละ   68.1 พอใช้  69.5 พอใช้ 

 
จากตารางที่ 77 พบว่า หลังการทดลองโดยใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้  นักเรียนกลุ่มทดลอง

นักเรียนกลุ่มควบคุมมีความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารปลอดภัย โดยภาพรวมอยู่ในระดับพอใช้         
คิดเป็นร้อยละ 68.1 และ 69.5 ตามล าดับ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองมี
ความรู้ฯ ในระดับดีมาก อันดับแรกคือ “อาหารปิ้งย่างที่ไหม้เกรียม เช่น ไก่ย่าง ลูกชิ้นปิ้ง หมูปิ้ง ไม่
ควรกิน เพราะมีสารก่อมะเร็ง” คิดเป็นร้อยละ 89.3 ระดับดี อันดับแรกคือ  “อาหารที่มีสีสันฉูดฉาด 
เช่น ลูกชิ้นใส่สี ลูกอมหลากสี ไก่ย่างใส่สี ควรหลีกเลี่ยง เพราะอาจใช้สีที่ห้ามใช้ ท าให้ได้รับอันตราย
จากโลหะหนักในสีที่ผสมนั้น” คิดเป็นร้อยละ 79.3 รองลงมาคือ “หากนักเรียนได้รับอันตรายจากการ
กินผลิตภัณฑ์อาหาร หรือได้รับผลิตภัณฑ์ ที่ไม่ได้คุณภาพตามท่ีโฆษณา นักเรียนสามารถปกป้องสิทธิ
ของตนเอง  โดยการร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง” คิดเป็นร้อยละ 78.6 ส่วนนักเรียนกลุ่ม
ควบคุม มีความรู้ฯ ในระดับดีมาก อันดับแรกคือ “อาหารปิ้งย่างที่ไหม้เกรียม เช่น ไก่ย่าง ลูกชิ้นปิ้ง 
หมูปิ้ง ไม่ควรกิน เพราะมีสารก่อมะเร็ง” คิดเป็นร้อยละ 90.1 รองลงมาคือ “อาหารที่มีสีสันฉูดฉาด 
เช่น ลูกชิ้นใส่สี ลูกอมหลากสี ไก่ย่างใส่สี ควรหลีกเลี่ยง เพราะอาจใช้สีที่ห้ามใช้ ท าให้ได้รับอันตราย
จากโลหะหนักในสีที่ผสมนั้น” คิดเป็นร้อยละ 82.3   

 
หมายเหตุ เกณฑ์การประเมินความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารปลอดภัย 

ตอบถูกต้องร้อยละ 80 ขึ้นไป หมายถึง มีความรู้ฯ ในระดับดีมาก 
ตอบถูกต้องร้อยละ 70 - 79   หมายถึง มีความรูฯ้ ในระดับดี 
ตอบถูกต้องร้อยละ 60 - 69   หมายถึง มีความรูฯ้ ในระดับพอใช้ 
ตอบถูกต้องร้อยละ 50 – 59  หมายถึง มีความรูฯ้ ในระดับผ่านเกณฑ์ 
ตอบถูกต้องต่ ากว่าร้อยละ 50 หมายถึง มีความรูฯ้ ในระดับต่ ากว่าเกณฑ ์
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ตารางที่ 78 การเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารปลอดภัยก่อนการทดลองและหลัง
การทดลอง ของนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุม (นักเรียนกลุ่มขยายผล
การใช้รูปแบบฯ) 

  

นักเรียน  การทดสอบ จ านวน (N) X   SD. t P 

กลุ่มทดลอง 
ก่อนการทดลอง 140 4.91 1.60 

-3.520** 0.001 
หลังการทดลอง 140 5.45 1.51 

กลุ่มควบคุม 
ก่อนการทดลอง 141 5.06 1.59 

-3.398** 0.000 
หลังการทดลอง 141 5.56 1.33 

*p< .05, **p<.01 
 

จากตารางที่ 78 พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุม มีความรู้เกี่ยวกับการ
บริโภคอาหารปลอดภัย ก่อนและหลังการทดลอง แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
นั่นคือ หลังการทดลอง นักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุมมีความรู้เกี่ยวกับการบริโภค
อาหารปลอดภัยมากกว่าก่อนการทดลอง (นักเรียนกลุ่มทดลอง X  = 4.91, SD. = 1.60 และ              
X  = 5.45, SD. = 1.51 ตามล าดับ นักเรียนกลุ่มควบคุม X  = 5.06, SD. = 1.59 และ X  = 5.56,     
SD. = 1.33 ตามล าดับ)  

 

ตารางท่ี  79 การเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารปลอดภัยระหว่างนักเรียน           
กลุ่มทดลองกับนักเรียนกลุ่มควบคุม (นักเรียนกลุ่มขยายผลการใช้รูปแบบฯ) 

  

การทดลอง  นักเรียน จ านวน (N) X   SD. t P 

ก่อนการทดลอง กลุ่มทดลอง 154 4.98 1.61 
-0.251 0.802  กลุ่มควบคุม 147 5.02 1.61 

 รวม 301     
หลังการทดลอง กลุ่มทดลอง 140 5.45 1.51 

-0.648 0.517  กลุ่มควบคุม 141 5.56 1.33 
 รวม 281     

 *p< .05, **p<.01 

จากตารางที่ 79 พบว่า ก่อนการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุมมี
ความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารปลอดภัยแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นั่นคือ 
ก่อนการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุมมีความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหาร
ปลอดภัยไม่แตกต่างกัน (X  = 4.98, SD. = 1.61 และ X  = 5.02, SD. = 1.61 ตามล าดับ)   

หลังการทดลองโดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้นักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุม มี
ความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารปลอดภัยแตกต่างกันอย่างไมม่ีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นั่นคือ 
หลังการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุมมีความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหาร
ปลอดภัยไม่แตกต่างกัน (X  = 5.45, SD. = 1.51 และ X  = 5.56, SD. =1.33 ตามล าดับ)   
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ตารางท่ี 80 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการรับรู้โอกาสเสี่ยงจากการบริโภคอาหาร          
ไม่ปลอดภัยของนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุม (นักเรียนกลุ่มขยายผลการ
ใช้รูปแบบฯ) ก่อนการทดลองจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 

ล าดับ
ที่ 

รายการ 
กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม 

X  SD. ผลการ
ประเมิน 

X  SD. ผลการ
ประเมิน 

1. ถ้านักเรียนไม่อ่านฉลากโภชนาการอาจจะ
มีโอกาสเสี่ยงที่จะได้รับสารอาหาร
บางอย่าง เช่น โซเดียม  ไขมัน พลังงาน
เกินกว่าความต้องการของร่างกาย 

4.28 0.74 มาก 4.10 0.67 มาก 

2. การกินอาหารโดยไม่อ่านฉลาก มีโอกาส
เสี่ยงได้รับอาหารหมดอายุ 

4.64 0.60 มากที่สุด 4.67 0.53 มากที่สุด 

3. การกินขนมกรุบกรอบโดยไม่อ่านฉลาก
หวาน มัน เค็ม (ฉลาก GDA) มีโอกาสเสี่ยง
ต่อการได้รับโซเดียมเกินปริมาณที่ร่างกาย
ควรได้รับในแต่ละวัน 

4.07 0.76 มาก 3.90 0.66 มาก 

4. การไม่ใช้ประโยชน์จากข้อมูลโภชนาการ
บนฉลากอาหาร  ท าให้มีโอกาสเสี่ยงจาก
การได้รับสารอาหารเกินความต้องการของ
ร่างกาย 

3.96 0.76 มาก 3.84 0.69 มาก 

5. การกินอาหารที่ไม่ได้เก็บรักษาตาม
ค าแนะน าบนฉลากเสี่ยงต่อการได้รับ
อันตรายจากการที่อาหารนั้นเสียหรือ
หมดอายุก่อนเวลาที่ระบุไว้บนฉลาก 

4.25 0.91 มาก 4.47 0.67 มาก 

6. การกินอาหารพวกปิ้งย่าง เช่น ไก่ย่าง 
ลูกชิ้นปิ้ง หมูปิ้ง มีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็น
โรคมะเร็ง 

4.28 0.89 มาก 4.28 0.74 มาก 

7. การกินอาหารก่ึงส าเร็จรูป เช่น บะหม่ีกึ่ง
ส าเร็จรูปเป็นประจ า มีโอกาสเสี่ยงที่
ร่างกายจะได้รับโซเดียมเกินความต้องการ
ของร่างกาย 

3.98 0.93 มาก 3.78 0.81 มาก 

8. การที่นักเรียนบอกข้อมูลการเจ็บป่วยที่เกิด
จากการกินขนมกรุบกรอบที่ไม่มีฉลากต่อ
เพื่อน จะช่วยลดความเสี่ยงที่เพื่อนจะ
ได้รับอันตราย 

4.11 1.00 มาก 4.00 0.89 มาก 

 รวม 4.20 0.44 มาก 4.13 0.37 มาก 
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จากตารางที่ 80 พบว่า ก่อนการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุมมี         
การรับรู้โอกาสเสี่ยงจากการบริโภคอาหารไม่ปลอดภัย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X  = 4.20,             
SD. = 0.44 และ X  =4.13, SD. = 0.37 ตามล าดับ) เมื่อพิจารณาในรายข้อพบว่า นักเรียนกลุ่ม
ทดลองมีการรับรู้โอกาสเสี่ยงฯ อยู่ในระดับมากเกือบทุกรายการ โดยอันดับแรกคือ “ถ้านักเรียนไม่
อ่านฉลากโภชนาการอาจจะมีโอกาสเสี่ยงที่จะได้รับสารอาหารบางอย่าง เช่น โซเดียม  ไขมัน พลังงาน
เกินกว่าความต้องการของร่างกาย และ “การกินอาหารพวกปิ้งย่าง เช่น ไก่ย่าง ลูกชิ้นปิ้ง หมูปิ้ง มี
โอกาสเสี่ยงที่จะเป็นโรคมะเร็ง” รองลงมาคือ “การกินอาหารที่ไม่ได้เก็บรักษาตามค าแนะน าบนฉลาก
เสี่ยงต่อการได้รับอันตรายจากการที่อาหารนั้นเสียหรือหมดอายุก่อนเวลาที่ระบุไว้บนฉลาก” ในระดับ
มากที่สุด คือ “การกินอาหารโดยไม่อ่านฉลาก มีโอกาสเสี่ยงได้รับอาหารหมดอายุ” และส่วนนักเรียน
กลุ่มควบคุมมีการรับรู้โอกาสเสี่ยงฯ ในระดับมาก อันดับแรกคือ “การกินอาหารที่ไม่ได้เก็บรักษาตาม
ค าแนะน าบนฉลากเสี่ยงต่อการได้รับอันตรายจากการที่อาหารนั้นเสียหรือหมดอายุก่อนเวลาที่ระบุไว้
บนฉลาก” รองลงมาคือ “การกินอาหารพวกปิ้งย่าง เช่น ไก่ย่าง ลูกชิ้นปิ้ง หมูปิ้ง มีโอกาสเสี่ยงที่จะ
เป็นโรคมะเร็ง” และในระดับมากที่สุดคือ “การกินอาหารโดยไม่อ่านฉลาก มีโอกาสเสี่ยงได้รับอาหาร
หมดอายุ” 
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ตารางท่ี 81 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการรับรู้โอกาสเสี่ยงจากการบริโภคอาหาร              
ไม่ปลอดภัยของนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุม (นักเรียนกลุ่มขยายผลการ
ใช้รูปแบบฯ) หลังการทดลองจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 

ล าดับ
ที่ 

รายการ 
กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม 

X  SD. ผลการ
ประเมิน 

X  SD. ผลการ
ประเมิน 

1. ถ้านักเรียนไม่อ่านฉลากโภชนาการอาจจะ
มีโอกาสเสี่ยงที่จะได้รับสารอาหาร
บางอย่าง เช่น โซเดียม  ไขมัน พลังงาน
เกินกว่าความต้องการของร่างกาย 

4.67 0.57 มากที่สุด 4.65 0.63 มากที่สุด 

2. การกินอาหารโดยไม่อ่านฉลาก มีโอกาส
เสี่ยงได้รับอาหารหมดอายุ 

4.48 0.71 มาก 4.46 0.66 มาก 

3. การกินขนมกรุบกรอบโดยไม่อ่านฉลาก
หวาน มัน เค็ม (ฉลาก GDA) มีโอกาสเสี่ยง
ต่อการได้รับโซเดียมเกินปริมาณที่ร่างกาย
ควรได้รับในแต่ละวัน 

4.39 0.74 มาก 4.50 0.63 มากที่สุด 

4. การไม่ใช้ประโยชน์จากข้อมูลโภชนาการ
บนฉลากอาหาร  ท าให้มีโอกาสเสี่ยงจาก
การได้รับสารอาหารเกินความต้องการของ
ร่างกาย 

4.35 0.70 มาก 4.27 0.78 มาก 

5. การกินอาหารที่ไม่ได้เก็บรักษาตาม
ค าแนะน าบนฉลากเสี่ยงต่อการได้รับ
อันตรายจากการที่อาหารนั้นเสียหรือ
หมดอายุก่อนเวลาที่ระบุไว้บนฉลาก 

4.34 0.85 มาก 4.26 0.77 มาก 

6. การกินอาหารพวกปิ้งย่าง เช่น ไก่ย่าง 
ลูกชิ้นปิ้ง หมูปิ้ง มีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็น
โรคมะเร็ง 

4.42 0.76 มาก 4.43 0.86 มาก 

7. การกินอาหารก่ึงส าเร็จรูป เช่น บะหม่ีกึ่ง
ส าเร็จรูปเป็นประจ า มีโอกาสเสี่ยงที่
ร่างกายจะได้รับโซเดียมเกินความต้องการ
ของร่างกาย 

4.34 0.77 มาก 4.20 0.89 มาก 

8. การที่นักเรียนบอกข้อมูลการเจ็บป่วยที่เกิด
จากการกินขนมกรุบกรอบที่ไม่มีฉลากต่อ
เพื่อน จะช่วยลดความเสี่ยงที่เพื่อนจะ
ได้รับอันตราย 

4.34 0.82 มาก 4.27 0.85 มาก 

 รวม 4.42 0.52 มาก 4.38 0.46 มาก 
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จากตารางที่ 81 พบว่า หลังการทดลองโดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ นักเรียนกลุ่มทดลองมีการ
รับรู้โอกาสเสี่ยงจากการบริโภคอาหารไม่ปลอดภัย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X = 4.42, SD. = 
0.52) เช่นเดียวกับนักเรียนกลุ่มควบคุมมีการรับรู้โอกาสเสี่ยงฯ ในระดับมาก (X  = 4.38, SD. = 0.46) 
เมื่อพิจารณาในรายข้อพบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองมีการรับรู้โอกาสเสี่ยงฯ ในระดับมากที่สุด คือ “ถ้า
นักเรียนไม่อ่านฉลากโภชนาการอาจจะมีโอกาสเสี่ยงที่จะได้รับสารอาหารบางอย่าง เช่น โซเดียม  
ไขมัน พลังงานเกินกว่าความต้องการของร่างกาย” ในระดับมาก อันดับแรกคือ “การกินอาหารโดยไม่
อ่านฉลาก มีโอกาสเสี่ยงได้รับอาหารหมดอายุ” รองลงมาคือ “การกินอาหารพวกปิ้งย่าง เช่น ไก่ย่าง 
ลูกชิ้นปิ้ง หมูปิ้ง มีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นโรคมะเร็ง” ส่วนนักเรียนกลุ่มควบคุมมีการรับรู้โอกาสเสี่ยงฯ 
ในระดับมากท่ีสุด อันดับแรกคือ “ถ้านักเรียนไม่อ่านฉลากโภชนาการอาจจะมีโอกาสเสี่ยงที่จะได้รับ
สารอาหารบางอย่าง เช่น โซเดียม  ไขมัน พลังงานเกินกว่าความต้องการของร่างกาย” รองลงมาคือ              
“การกินขนมกรุบกรอบโดยไม่อ่านฉลากหวาน มัน เค็ม (ฉลาก GDA) มีโอกาสเสี่ยงต่อการได้รับโซเดียมเกิน
ปริมาณที่ร่างกายควรได้รับในแต่ละวัน” และในระดับมาก อันดับแรก  “การกินอาหารโดยไม่อ่านฉลาก 
มีโอกาสเสี่ยงได้รับอาหารหมดอายุ” รองลงมาคือ “การกินอาหารพวกปิ้งย่าง เช่น ไก่ย่าง ลูกชิ้นปิ้ง 
หมูปิ้ง มีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นโรคมะเร็ง” 

หมายเหตุ  เกณฑ์การประเมิน 
4.50 - 5.00 หมายถึง มีการรับรู้โอกาสเสี่ยงฯ อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
3.50 – 4.49 หมายถึง มีการรับรู้โอกาสเสี่ยงฯ อยู่ในระดับมาก 
2.50 – 3.49 หมายถึง มีการรับรู้โอกาสเสี่ยงฯ อยู่ในระดับปานกลาง 
1.50 – 2.49 หมายถึง มีการรับรู้โอกาสเสี่ยงฯ อยู่ในระดับน้อย 
1.00 –1.49 หมายถึง มีการรับรู้โอกาสเสี่ยงฯ อยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 
 

ตารางท่ี 82 การเปรียบเทียบการรับรู้โอกาสเสี่ยงจากการบริโภคอาหารไม่ปลอดภัยก่อนการทดลอง
และหลังการทดลองของนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุม (นักเรียนกลุ่ม
ขยายผลการใช้รูปแบบฯ) 

  
นักเรียน  การทดสอบ จ านวน (N) X   SD. t P 

กลุ่มทดลอง 
ก่อนการทดลอง 140 4.21 0.45 

-4.449** 0.000 
หลังการทดลอง 140 4.42 0.52 

กลุ่มควบคุม 
ก่อนการทดลอง 141 4.12 0.38 

-6.187** 0.000 
หลังการทดลอง 141 4.38 0.46 

*p< .05, **p<.01 
 

จากตารางที่ 82 พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุมมีการรับรู้โอกาสเสี่ยง
จากการบริโภคอาหารไม่ปลอดภัย ก่อนและหลังการทดลองแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 นั่นคือ หลังการทดลองจัดกิจกรรมการเรียนรู้นักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุม
มีการรับรู้โอกาสเสี่ยงจากการบริโภคอาหารไม่ปลอดภัยมากกว่าก่อนการทดลอง  (นักเรียนกลุ่ม
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ทดลอง X  =4.21, SD. = 0.45 และ X  =4.42, SD. = 0.52 ตามล าดับ นักเรียนกลุ่มควบคุม              
X  =4.12, SD. = 0.38 และ X  = 4.38, SD. = 0.46 ตามล าดับ)  

 
ตารางท่ี 83 การเปรียบเทียบการรับรู้โอกาสเสี่ยงจากการบริโภคอาหารไม่ปลอดภัยระหว่าง

นักเรียนกลุ่มทดลองกับนักเรียนกลุ่มควบคุม (นักเรียนกลุ่มขยายผลการใช้รูปแบบฯ) 
  

การทดลอง  นักเรียน จ านวน (N) X  SD. t p 

ก่อนการทดลอง กลุ่มทดลอง 154 4.20 0.44 
1.358 0.175  กลุ่มควบคุม 147 4.13 0.37 

 รวม      
หลังการทดลอง กลุ่มทดลอง 140 4.42 0.52 

0.587 0.557 
 กลุ่มควบคุม 141 4.38 0.46 
 รวม      

*p< .05, **p<.01 
 

 

จากตารางที ่83 พบว่า ก่อนการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุมมีการ
รับรู้โอกาสเสี่ยงจากการบริโภคอาหารไม่ปลอดภัยแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
นั่นคือ ก่อนการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุมมีการรับรู้โอกาสเสี่ยงจากการ
บริโภคอาหารไม่ปลอดภัยไม่แตกต่างกัน  (X  = 4.20, SD. = 0.44 และ  X  = 4.13, SD. = 0.37 
ตามล าดับ) และพบเช่นเดียวกันว่าหลังการทดลองโดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ นักเรียนกลุ่มทดลองและ
นักเรียนกลุ่มควบคุมมีการรับรู้โอกาสเสี่ยงจากการบริโภคอาหารปลอดภัยแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นั่นคือ หลังการทดลอง นักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุมมี
การรับรู้โอกาสเสี่ยงจากการบริโภคอาหารไม่ปลอดภัยไม่แตกต่างกัน  (X  = 4.42, SD. = 0.52 และ  
X  = 4.38, SD. =0.46 ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 84 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการรับรู้ความรุนแรงจากการบริโภคอาหาร          
ไม่ปลอดภัยของนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุม (นักเรียนกลุ่มขยายผล
การใช้รูปแบบฯ) ก่อนการทดลองจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 

ล าดับ
ที่ 

รายการ 
กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม 

X  SD. ผลการ
ประเมิน X  SD. ผลการ

ประเมิน 

1. การไม่อ่านข้อมูลโภชนาการก่อนกินอาหาร
อาจท าให้ได้รับไขมันมากเกินความต้องการ
ของร่างกายเป็นประจ าเกิดภาวะไขมันอุดตัน
ในหลอดเลือดและหลอดเลือดเลี้ยงหัวใจ  
เป็นอันตรายถึงชีวิตได้ 

4.33 0.82 มาก 4.09 0.76 มาก 

2. การกินอาหารโดยไม่อ่านฉลากอาจท าให้เสีย
เงินมาก ไม่คุ้มกับประโยชน์ที่ได้รับ 

3.84 1.07 มาก 3.65 0.80 มาก 

3. การไม่ใช้ประโยชน์จากข้อมูลบนฉลากอาหาร 
ก่อนกินอาหารอาจได้รับโซเดียมเกินความ
ต้องการของร่างกาย ท าให้ป่วยเป็นโรคไต
และเกิดภาวะไตวายได้ 

4.02 0.88 มาก 3.87 0.76 มาก 

4. การไม่ใช้ประโยชน์จากข้อมูลบนฉลาก             
หวาน มัน เค็ม (ฉลาก GDA) ก่อนกินอาหาร 
อาจได้รับน้ าตาลเกินความต้องการของ
ร่างกาย ท าให้ป่วยเป็นโรคเบาหวาน              
เกิดภาวะแทรกซ้อนตาบอดได้ 

4.05 0.86 มาก 3.83 0.78 มาก 

5. การดื่มน้ าอัดลมเป็นประจ า อาจท าให้น้ าหนัก
เกิน หรือเป็นโรคอ้วน เนื่องจากได้รับน้ าตาล
จ านวนมาก 

4.41 0.82 มาก 4.40 0.73 มาก 

6. การกินขนมขบเคี้ยวเป็นประจ า อาจท าให้
เป็นโรคอ้วนได้ 

4.30 0.80 มาก 4.34 0.65 มาก 

7. การกินอาหารกึ่งส าเร็จรูป เช่น บะหมี่กึ่ง
ส าเร็จรูปเป็นประจ า อาจท าให้ขาดสารอาหาร
ที่จ าเป็นต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย 

4.12 0.86 มาก 4.13 0.80 มาก 

8. การที่นักเรียนเพิกเฉยเมื่อถูกผู้ขายเอาเปรียบ 
จะท าให้ผู้ขายได้ใจ ไปหลอกลวงคนอ่ืนให้
ได้รับ ความเสียหายได้อีกมาก 

4.12 1.00 มาก 4.15 0.82 มาก 

 รวม 4.15 0.48 มาก 4.06 0.39 มาก 
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 จากตารางท่ี 84 พบว่า ก่อนการทดลองจัดกิจกรรมการเรียนรู้ นักเรียนกลุ่มทดลองและ
นักเรียนกลุ่มควบคุมมีการรับรู้ความรุนแรงจากการบริโภคอาหารไม่ปลอดภัยอยู่ในระดับมาก             
(X  = 4.15, SD. = 0.48 และ X  =4.06, SD. = 0.39 ตามล าดับ) เมื่อพิจารณาในรายข้อพบว่า 
นักเรียนกลุ่มทดลองมีการรับรู้ความรุนแรงฯ ในระดับมากทุกรายการ โดยอันดับแรกคือ “การดื่ม
น้ าอัดลมเป็นประจ า อาจท าให้น้ าหนักเกิน หรือเป็นโรคอ้วน เนื่องจากได้รับน้ าตาลจ านวนมาก” 
รองลงมาคือ “การไม่อ่านข้อมูลโภชนาการก่อนกินอาหารอาจท าให้ได้รับไขมันมากเกินความต้องการ
ของร่างกายเป็นประจ า เกิดภาวะไขมันอุดตันในหลอดเลือดและหลอดเลือดเลี้ยงหัวใจ  เป็นอันตราย
ถึงชีวิตได้” ส่วนนักเรียนกลุ่มควบคุม มีการรับรู้ความรุนแรงฯ ในระดับมากทุกรายการเช่นกัน            
โดยอันดับแรก คือ “การดื่มน้ าอัดลมเป็นประจ า อาจท าให้น้ าหนักเกิน หรือเป็นโรคอ้วน เนื่องจาก
ได้รับน้ าตาลจ านวนมาก” รองลงมาคือ “การกินขนมขบเคี้ยวเป็นประจ า อาจท าให้เป็นโรคอ้วนได้” 
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ตารางท่ี 85 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการรับรู้ความรุนแรงจากการบริโภคอาหาร             
ไม่ปลอดภัยของนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุม (นักเรียนกลุ่มขยายผล
การใช้รูปแบบฯ)หลังการทดลองจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 

ล าดับ
ที่ 

รายการ 
กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม 

X  SD. ผลการ
ประเมิน X  SD. ผลการ

ประเมิน 

1. การไม่อ่านข้อมูลโภชนาการก่อนกินอาหาร
อาจท าให้ได้รับไขมันมากเกินความต้องการ
ของร่างกายเป็นประจ าเกิดภาวะไขมันอุดตัน
ในหลอดเลือดและหลอดเลือดเลี้ยงหัวใจ  
เป็นอันตรายถึงชีวิตได้ 

4.44 0.81 มาก 4.37 0.77 มาก 

2. การกินอาหารโดยไม่อ่านฉลากอาจท าให้เสีย
เงินมาก ไม่คุ้มกับประโยชน์ที่ได้รับ 

4.25 0.81 มาก 3.88 0.96 มาก 

3. การไม่ใช้ประโยชน์จากข้อมูลบนฉลากอาหาร 
ก่อนกินอาหารอาจได้รับโซเดียมเกินความ
ต้องการของร่างกาย ท าให้ป่วยเป็นโรคไต
และเกิดภาวะไตวายได้ 

4.37 0.77 มาก 4.31 0.79 มาก 

4. การไม่ใช้ประโยชน์จากข้อมูลบนฉลาก         
หวาน มัน เค็ม (ฉลาก GDA) ก่อนกินอาหาร 
อาจได้รับน้ าตาลเกินความต้องการของ
ร่างกาย ท าให้ป่วยเป็นโรคเบาหวาน เกิด
ภาวะแทรกซ้อน ตาบอดได้ 

4.42 0.68 มาก 4.26 0.79 มาก 

5. การดื่มน้ าอัดลมเป็นประจ า อาจท าให้น้ าหนัก
เกิน หรือเป็นโรคอ้วน เนื่องจากได้รับน้ าตาล
จ านวนมาก 

4.53 0.73 มาก
ที่สุด 

4.46 0.75 มาก 

6. การกินขนมขบเคี้ยวเป็นประจ า อาจท าให้
เป็นโรคอ้วนได้ 

4.42 0.66 มาก 4.43 0.72 มาก 

7. การกินอาหารกึ่งส าเร็จรูป เช่น บะหมี่กึ่ง
ส าเร็จรูปเป็นประจ า อาจท าให้ขาดสารอาหาร
ที่จ าเป็นต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย 

4.37 0.81 มาก 4.21 0.84 มาก 

8. การที่นักเรียนเพิกเฉยเมื่อถูกผู้ขายเอาเปรียบ 
จะท าให้ผู้ขายได้ใจ ไปหลอกลวงคนอ่ืนให้
ได้รับ ความเสียหายได้อีกมาก 

4.32 0.88 มาก 4.31 0.87 มาก 

 รวม 4.39 0.51 มาก 4.28 0.52 มาก 
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จากตารางที่ 85 พบว่า หลังการทดลองจัดกิจกรรมการเรียนรู้นักเรียนกลุ่มทดลองและ
นักเรียนกลุ่มควบคุมมีการรับรู้ความรุนแรงจากการบริโภคอาหารไม่ปลอดภัยในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก (X  =4.39, SD. =0.51 และ X  =4.28, SD. = 0.52 ตามล าดับ) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
นักเรียนกลุ่มทดลองมีการรับรู้ความรุนแรงฯ ในระดับมากท่ีสุด คือ “การดื่มน้ าอัดลมเป็นประจ า อาจ
ท าให้น้ าหนักเกินหรือเป็นโรคอ้วน เนื่องจากได้รับน้ าตาลจ านวนมาก” ในระดับมาก อันดับแรกคือ 
“การไม่อ่านข้อมูลโภชนาการก่อนกินอาหารอาจท าให้ได้รับไขมันมากเกินความต้องการของร่างกาย
เป็นประจ าเกิดภาวะไขมันอุดตันในหลอดเลือดและหลอดเลือดเลี้ยงหัวใจ เป็นอันตรายถึงชีวิตได้” 
รองลงมาคือ “การไม่ใช้ประโยชน์จากข้อมูลบนฉลาก หวาน มัน เค็ม (ฉลาก GDA) ก่อนกินอาหาร 
อาจได้รับน้ าตาลเกินความต้องการของร่างกาย ท าให้ป่วยเป็นโรคเบาหวาน เกิดภาวะแทรกซ้อน ตา
บอดได้” และ “การกินขนมขบเคี้ยวเป็นประจ า อาจท าให้เป็นโรคอ้วนได้” ส่วนนักเรียนกลุ่มควบคุมมี
การรับรู้ความรุนแรงฯในระดับมาก อันดับแรกคือ “การดื่มน้ าอัดลมเป็นประจ า อาจท าให้น้ าหนักเกิน 
หรือเป็นโรคอ้วน เนื่องจากได้รับน้ าตาลจ านวนมาก” รองลงมาคือ “การกินขนมขบเคี้ยวเป็นประจ า 
อาจท าให้เป็นโรคอ้วนได้” 

หมายเหตุ  เกณฑ์การประเมิน 
4.50 - 5.00 หมายถึง มีการรับรู้ความรุนแรงฯ อยู่ในระดับมากที่สุด 
3.50 – 4.49 หมายถึง มีการรับรู้ความรุนแรงฯ อยู่ในระดับมาก 
2.50 – 3.49 หมายถึง มีการรับรู้ความรุนแรงฯ อยู่ในระดับปานกลาง 
1.50 – 2.49 หมายถึง มีการรับรู้ความรุนแรงฯ อยู่ในระดับน้อย 
1.00 –1.49 หมายถึง มีการรับรู้ความรุนแรงฯ อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 

ตารางท่ี 86 การเปรียบเทียบการรับรู้ความรุนแรงจากการบริโภคอาหารไม่ปลอดภัยก่อนการ
ทดลองและหลังการทดลอง ของนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุม  
(นักเรียนกลุ่มขยายผลการใช้รูปแบบฯ) 

 
 

นักเรียน  การทดสอบ จ านวน (N) X  SD. t p 

กลุ่มทดลอง 
ก่อนการทดลอง 140 4.14 0.49 

4.699** 0.000 
หลังการทดลอง 140 4.39 0.51 

กลุ่มควบคุม 
ก่อนการทดลอง 141 4.28 0.52 

-5.020** 0.000 
หลังการทดลอง 141 4.12 0.38 

*p< .05, **p<.01 
 
จากตารางที่ 86 พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองโดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีการรับรู้ความรุนแรง

จากการบริโภคอาหารไม่ปลอดภัย ก่อนและหลังการทดลอง แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 นั่นคือ หลังการทดลองจัดกิจกรรมการเรียนรู้ นักเรียนกลุ่มทดลองมีการรับรู้ความรุนแรง
จากการบริโภคอาหารไม่ปลอดภัยมากกว่าก่อนการทดลอง  (X  = 4.14, SD. = 0.49  และ X  = 4.39, 
SD. =0.51 ตามล าดับ) นักเรียนกลุ่มควบคุมมีการรับรู้ความรุนแรงจากการบริโภคอาหารไม่ปลอดภัย 
ก่อนและหลังการทดลองแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นั่นคือ นักเรียนกลุ่มควบคุม
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มีการรับรู้ความรุนแรงจากการบริโภคอาหารไม่ปลอดภัย หลังการทดลองมากกว่าก่อนการทดลอง            
(X  = 4.28, SD. = 0.52 และ X  = 4.12, SD. =0.38 ตามล าดับ) 

 
ตารางท่ี 87 การเปรียบเทียบการรับรู้ความรุนแรงจากการบริโภคอาหารไม่ปลอดภัย ระหว่าง

นักเรียนกลุ่มทดลองกับนักเรียนกลุ่มควบคุม (นักเรียนกลุ่มขยายผลการใช้รูปแบบฯ) 
 

การทดลอง  นักเรียน จ านวน (N) X  SD. t p 

ก่อนการทดลอง กลุ่มทดลอง 154 4.15 0.48 
1.795 0.074  กลุ่มควบคุม 147 4.06 0.39 

 รวม 301     
หลังการทดลอง กลุ่มทดลอง 140 4.39 0.51 

1.763 0.070 
 กลุ่มควบคุม 141 4.28 0.52 
 รวม 281     

*p< .05, **p<.01 
จากตารางที่ 87 พบว่า ก่อนการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุมมีการ

รับรู้ความรุนแรงจากการบริโภคอาหารไม่ปลอดภัยแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
นั่นคือ ก่อนการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุมมีการรับรู้ความรุนแรงจากการ
บริโภคอาหารไม่ปลอดภัยไม่แตกต่างกัน (X  = 4.15, SD.= 0.48 และ X  = 4.06, SD.= 0.39 
ตามล าดับ) หลังการทดลองจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่ม
ควบคุมมีการรับรู้ความรุนแรงจากการบริโภคอาหารไม่ปลอดภัยแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 นั่นคือ  หลังการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุมมีการรับรู้  
ความรุนแรงจากการบริโภคอาหารไม่ปลอดภัยไม่แตกต่างกัน  (X  =4.39, SD. =0.51 และ X  =4.28, 
SD. = 0.52ตามล าดับ) 
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ตารางท่ี 88 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการรับรู้ประโยชน์จากการบริโภคอาหาร
ปลอดภัยของนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุม (นักเรียนกลุ่มขยายผลการใช้
รูปแบบฯ)ก่อนการทดลองจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ล าดับ
ที่ 

รายการ 
กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม 

 X  SD. ผลการ
ประเมิน X  SD. ผลการ

ประเมิน 

1. การอ่านฉลากอาหารจะท าให้ได้รับ
ผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการ 

4.42 0.75 มาก 4.28 0.73 มาก 

2. การสังเกตลักษณะทั่วไปของอาหาร 
เช่น สีสันของอาหารก่อนกินอาหาร 
ท าให้ลดอันตรายที่จะได้รับ จาก
อาหารที่ไม่ปลอดภัย 

4.03 0.94 มาก 3.99 0.74 มาก 

3. การอ่านฉลากก่อนซื้อท าให้ไม่ซื้อ
อาหารที่หมดอายุ 

4.63 0.65 มากที่สุด 4.51 0.65 มากที่สุด 

4. การอ่านฉลากโภชนาการก่อนกิน
อาหารท าให้เลือกกินอาหารได้
เหมาะสมกับโรคท่ีเป็นอยู่เช่น โรคอ้วน 
โรคเบาหวาน โรคไต โรคหัวใจ 

4.22 0.89 มาก 4.07 0.75 มาก 

5. การอ่านฉลากหวาน มัน เค็ม               
(ฉลาก GDA) ก่อนซื้อทุกครั้ง ท าให้
ทราบข้อมูลทางโภชนาการที่ช่วยใน
การตัดสินใจเลือกซ้ืออาหาร 

4.18 0.83 มาก 4.14 0.74 มาก 

6. ข้อมูลบนฉลากหวาน มัน เค็ม  
(ฉลาก GDA) ช่วยให้นักเรียนค านวณ
ปริมาณน้ าตาล เกลือ หรือพลังงาน             
ที่ได้จากการกินได้ 

4.08 0.82 มาก 4.04 0.76 มาก 

7. การควบคุมการกินอย่างเหมาะสมและ
การออกก าลังกายสม่ าเสมอ ท าให้
ร่างกายแข็งแรง 

4.50 0.79 มากที่สุด 4.72 0.55 มากที่สุด 

8. การปกป้องสิทธิเมื่อได้รับอันตรายจาก
การกินอาหารจะท าให้ผู้ผลิต / ผู้ขาย
ระมัดระวังในการผลิตและจ าหน่าย
สินค้าท่ีมีคุณภาพมากข้ึน 

4.31 0.75 มาก 4.10 0.76 มาก 

 รวม 4.30 0.45 มาก 4.23 0.40 มาก 
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จากตารางที่ 88 พบว่า ก่อนการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุมมีการ
รับรู้ประโยชน์จากการบริโภคอาหารปลอดภัย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X  = 4.30, SD. = 0.45     
และ X  = 4.23, SD. = 0.40 ตามล าดับ)  เมื่อพิจารณาในรายข้อพบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองมีการรับรู้
ประโยชน์ฯ ในระดับมากเกือบทุกรายการ โดยอันดับแรกคือ “การอ่านฉลากอาหารจะท าให้ได้รับ
ผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการ” รองลงมาคือ “การปกป้องสิทธิเมื่อได้รับอันตรายจากการกิน
อาหารจะท าให้ผู้ผลิต / ผู้ขายระมัดระวังในการผลิตและจ าหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพมากขึ้น” ในระดับ
มากที่สุดคือ “การอ่านฉลากก่อนซื้อท าให้ไม่ซื้ออาหารที่หมดอายุ” ส่วนนักเรียนกลุ่มควบคุมมีการ
รับรู้ประโยชน์ฯ ในระดับมาก อันดับแรกคือ “การอ่านฉลากอาหารจะท าให้ได้รับผลิตภัณฑ์ที่ตรงตาม
ความต้องการ” รองลงมาคือ “การอ่านฉลากหวาน มัน เค็ม (ฉลาก GDA) ก่อนซื้อทุกครั้ง ท าให้ 
ทราบข้อมูลทางโภชนาการที่ช่วยในการตัดสินใจเลือกซ้ืออาหาร” ในระดับมากท่ีสุด อันดับแรก คือ 
“การควบคุมการกินอย่างเหมาะสมและการออกก าลังกายสม่ าเสมอ ท าให้ร่างกายแข็งแรง ” รองลงมา
คือ “การอ่านฉลากก่อนซื้อท าให้ไม่ซื้ออาหารที่หมดอายุ” 
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ตารางท่ี 89 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการรับรู้ประโยชน์จากการบริโภคอาหาร
ปลอดภัยของนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม (นักเรียนกลุ่มขยายผลการใช้                       
รูปแบบฯ) หลังการทดลองจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 

ล าดับ
ที่ 

รายการ 
กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม 

X  SD. ผลการ
ประเมิน X  SD. ผลการ

ประเมิน 

1. การอ่านฉลากอาหารจะท าให้ได้รับ
ผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการ 

4.56 0.67 มากที่สุด 4.36 0.75 มาก 

2. การสังเกตลักษณะทั่วไปของอาหาร 
เช่น สีสันของอาหารก่อนกินอาหาร 
ท าให้ลดอันตรายที่จะได้รับ จาก
อาหารที่ไม่ปลอดภัย 

4.34 0.74 มาก 4.23 0.81 มาก 

3. การอ่านฉลากก่อนซื้อท าให้ไม่ซื้อ
อาหารที่หมดอายุ 

4.53 0.60 มากที่สุด 4.39 0.78 มาก 

4. การอ่านฉลากโภชนาการก่อนกิน
อาหารท าให้เลือกกินอาหารได้
เหมาะสมกับโรคท่ีเป็นอยู่เช่น โรคอ้วน 
โรคเบาหวาน โรคไต โรคหัวใจ 

4.41 0.73 มาก 4.29 0.82 มาก 

5. การอ่านฉลากหวาน มัน เค็ม              
(ฉลาก GDA) ก่อนซื้อทุกครั้ง ท าให้
ทราบข้อมูลทางโภชนาการที่ช่วยใน
การตัดสินใจเลือกซ้ืออาหาร 

4.53 0.65 มากที่สุด 4.40 0.72 มาก 

6. ข้อมูลบนฉลากหวาน มัน เค็ม  
(ฉลาก GDA) ช่วยให้นักเรียนค านวณ
ปริมาณน้ าตาล เกลือ หรือพลังงาน             
ที่ได้จากการกินได้ 

4.47 0.65 มาก 4.51 0.67 มากที่สุด 

7. การควบคุมการกินอย่างเหมาะสมและ
การออกก าลังกายสม่ าเสมอ ท าให้
ร่างกายแข็งแรง 

4.55 0.64 มากที่สุด 4.57 0.69 มากที่สุด 

8. การปกป้องสิทธิเมื่อได้รับอันตรายจาก
การกินอาหารจะท าให้ผู้ผลิต / ผู้ขาย
ระมัดระวังในการผลิตและจ าหน่าย
สินค้าท่ีมีคุณภาพมากข้ึน 

4.45 0.61 มาก 4.39 0.73 มาก 

 รวม 4.48 0.43 มาก 4.39 0.50 มาก 
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จากตารางที่ 89 พบว่า หลังการทดลองจัดกิจกรรมการเรียนรู้นักเรียนกลุ่มทดลองมีการรับรู้
ประโยชน์จากการบริโภคอาหารปลอดภัย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X  = 4.48, SD. = 0.43) 
นักเรียนกลุ่มควบคุมมีการรับรู้ประโยชน์ฯ อยู่ในระดับมาก (X  = 4.39, SD. = 0.50) เมื่อพิจารณาใน
รายข้อ พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองมีการรับรู้ประโยชน์ฯ ในระดับมากท่ีสุด อันดับแรกคือ “การอ่าน
ฉลากอาหารจะท าให้ได้รับผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการ” รองลงมาคือ “การควบคุมการกินอย่าง
เหมาะสมและการออกก าลังกายสม่ าเสมอ ท าให้ร่างกายแข็งแรง”ในระดับมากคือ “ข้อมูลบนฉลาก
หวาน มัน เค็ม (ฉลาก GDA) ช่วยให้นักเรียนค านวณปริมาณน้ าตาล เกลือ หรือพลังงานที่ได้จากการ
กินได้” รองลงมาคือ “การปกป้องสิทธิเมื่อได้รับอันตรายจากการกินอาหารจะท าให้ผู้ผลิต / ผู้ขาย
ระมัดระวังในการผลิตและจ าหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพมากขึ้น” ส่วนนักเรียนกลุ่มควบคุม มีการรับรู้
ประโยชน์ฯ ในระดับมากท่ีสุด อันดับแรกคือ “การควบคุมการกินอย่างเหมาะสมและการออกก าลัง
กายสม่ าเสมอ ท าให้ร่างกายแข็งแรง” รองลงมาคือ “ข้อมูลบนฉลากหวาน มัน เค็ม (ฉลาก GDA) 
ช่วยให้นักเรียนค านวณปริมาณน้ าตาล เกลือ หรือพลังงานที่ได้จากการกินได้” ในระดับมากอันดับแรก
คือ “การอ่านฉลากหวาน มัน เค็ม (ฉลาก GDA) ก่อนซื้อทุกครั้ง ท าให้ทราบข้อมูลทางโภชนาการที่
ช่วยในการตัดสินใจเลือกซ้ืออาหาร” รองลงมาคือ “การอ่านฉลากก่อนซื้อท าให้ไม่ซื้ออาหารที่
หมดอายุ” และ “การปกป้องสิทธิเมื่อได้รับอันตรายจากการกินอาหารจะท าให้ผู้ผลิต / ผู้ขาย
ระมัดระวังในการผลิตและจ าหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพมากขึ้น” 

 
หมายเหตุ  เกณฑ์การประเมิน 
4.50 - 5.00 หมายถึง มีการรับรู้ประโยชน์ฯ อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
3.50 – 4.49 หมายถึง มีการรับรู้ประโยชน์ฯ อยู่ในระดับมาก 
2.50 – 3.49 หมายถึง มีการรับรู้ประโยชน์ฯ อยู่ในระดับปานกลาง 
1.50 – 2.49 หมายถึง มีการรับรู้ประโยชน์ฯ อยู่ในระดับน้อย 
1.00 –1.49 หมายถึง มีการรับรู้ประโยชน์ฯ อยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 
 

ตารางท่ี 90 การเปรียบเทียบการรับรู้ประโยชน์จากการบริโภคอาหารปลอดภัยก่อนการทดลอง
และหลังการทดลอง ของนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่ม (นักเรียนกลุ่มขยายผล
การใช้รูปแบบฯ) 

 
นักเรียน  การทดสอบ จ านวน (N) X  SD. t p 

กลุ่มทดลอง 
ก่อนการทดลอง 140 4.29 0.44 

-4.733** 0.000 
หลังการทดลอง 140 4.48 0.43 

กลุ่มควบคุม 
ก่อนการทดลอง 141 4.24 0.40 

-3.922** 0.000 
หลังการทดลอง 141 4.39 0.50 

*p< .05, **p<.01 
 

จากตารางที่ 90 พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองมีการรับรู้ประโยชน์จากการบริโภคอาหาร
ปลอดภัยก่อนและหลังการทดลองแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นั่นคือ หลังการ
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ทดลองจัดกิจกรรมการเรียนรู้ นักเรียนกลุ่มทดลองมีการรับรู้ประโยชน์จากการบริโภคอาหารปลอดภัย
มากกว่าก่อนการทดลอง (X  = 4.29, SD. = 0.44 และ X  = 4.48, SD. = 0.43 ตามล าดับ) และพบ
เช่นเดียวกันว่านักเรียนกลุ่มควบคุม  มีการรับรู้ประโยชน์จากการบริโภคอาหารปลอดภัย ก่อนและ
หลังการทดลองแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นั่นคือ นักเรียนกลุ่มควบคุมมีการ
รับรู้ประโยชน์จากการบริโภคอาหารปลอดภัยหลังการทดลองมากกว่าก่อนการทดลอง (X  = 4.24, 
SD. = 0.40 และ X  = 4.39, SD. = 0.50 ตามล าดับ) 

 
ตารางท่ี 91 การเปรียบเทียบการรับรู้ประโยชน์จากการบริโภคอาหารปลอดภัยระหว่างนักเรียน

กลุ่มทดลองกับนักเรียนกลุ่มควบคุม (นักเรียนกลุ่มขยายผลการใช้รูปแบบฯ) 
 

การทดลอง  นักเรียน จ านวน (N) X  SD. t p 

ก่อนการทดลอง กลุ่มทดลอง 154 4.30 0.45 
1.305 0.193  กลุ่มควบคุม 147 4.23 0.40 

 รวม 301     
หลังการทดลอง กลุ่มทดลอง 140 4.48 0.43 

1.593 0.112 
 กลุ่มควบคุม 141 4.39 0.50 
 รวม 241     

*p< .05, **p<.01 
 
จากตารางที่ 91 พบว่า ก่อนการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุมมีการ

รับรู้ประโยชน์จากการบริโภคอาหารปลอดภัยแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05             
นั่นคือ ก่อนการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุมมีการรับรู้ประโยชน์จากการ
บริโภคอาหารปลอดภัยไม่แตกต่างกัน (X  = 4.30, SD. =0.45 และ X  = 4.23, SD. = 0.40 
ตามล าดับ)  หลังการทดลองจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่ม
ควบคุมมีการรับรู้ประโยชน์จากการบริโภคอาหารปลอดภัยแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 นั่นคือ หลังการทดลองจัดกิจกรรมการเรียนรู้ นักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่ม
ควบคุม มีการรับรู้ประโยชน์จากการบริโภคอาหารปลอดภัยไม่แตกต่างกัน (X  =4.48, SD. = 0.43 
และ X  = 4.39, SD. = 0.50  ตามล าดับ) 
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ตารางท่ี 92 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการรับรู้อุปสรรคจากการบริโภคอาหาร
ปลอดภัยของนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุม (นักเรียนกลุ่มขยายผลการใช้
รูปแบบฯ) ก่อนการทดลองจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 

ล าดับ
ที่ 

รายการ 
กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม 

X  SD. ผลการ
ประเมิน X  SD. ผลการ

ประเมิน 

1. การอ่านฉลากอาหาร ท าให้ต้อง
เสียเวลาในการเลือกซื้ออาหาร 

2.57 1.48 ปานกลาง 2.15 0.99 น้อย 

2. การอ่านฉลากโภชนาการก่อนซื้อ
อาหารท าให้ถูกมองว่าเป็นคนเรื่องมาก 

2.39 1.35 น้อย 2.14 1.01 น้อย 

3. บ่อยครั้งที่นักเรียนเร่งรีบจึงไม่มีเวลา
เพียงพอที่จะอ่านข้อมูลบนฉลาก   
หวาน มัน เค็ม (ฉลาก GDA) ของ           
ขนมขบเคี้ยวก่อนซื้อ 

3.52 1.12 มาก 3.48 0.92 ปานกลาง 

4. การใช้ประโยชน์จากข้อมูลบนฉลาก
อาหาร เป็นเรื่องที่ยุ่งยากในการ
น าไปใช้ในชีวิตจริง 

2.54 1.31 ปานกลาง 2.42 0.96 น้อย 

5. การหาซื้ออาหารที่ปลอดภัยมากินเป็น
เรื่องท าได้ยาก เพราะไม่มีขายรอบ ๆ 
โรงเรียน หรือแถวบ้าน 

3.13 1.30 ปานกลาง 2.86 1.15 ปานกลาง 

6. การหลีกเลี่ยงไม่กินบะหมี่ก่ึงส าเร็จรูป 
เป็นสิ่งที่ท าได้ล าบาก เพราะอาหาร
ดังกล่าว ราคาถูก กินได้รวดเร็ว และ
รสชาติอร่อย  

2.96 1.23 ปานกลาง 2.76 1.05 ปานกลาง 

7. การร้องเรียนเพื่อปกป้องสิทธิของ
ตนเอง เมื่อได้รับอันตรายจากการกิน
อาหารเป็นเรื่องยุ่งยาก 

3.01 1.25 ปานกลาง 2.68 0.97 ปานกลาง 

8. แม้นักเรียนทราบถึงโทษของการดื่ม
น้ าอัดลม แต่จะให้เลิกดื่มเป็นเรื่อง
ล าบาก เพราะติดใจในรสชาติ 

3.32 1.31 ปานกลาง 3.23 1.22 ปานกลาง 

 รวม 2.93 0.96 ปานกลาง 2.72 0.61 ปานกลาง 
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จากตารางที่ 92 พบว่า ก่อนการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุม            
มีการรับรู้อุปสรรคจากการบริโภคอาหารปลอดภัย ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (X  =2.93,           
SD. = 0.96 และ X  = 2.72, SD. = 0.61 ตามล าดับ)  เมื่อพิจารณาในรายข้อ พบว่า นักเรียนกลุ่ม
ทดลองมีการรับรู้อุปสรรคฯในระดับปานกลาง อันดับแรกคือ “แม้นักเรียนทราบถึงโทษของการดื่ม
น้ าอัดลม แต่จะให้เลิกดื่มเป็นเรื่องล าบาก เพราะติดใจในรสชาติ” รองลงมาคือ “การหาซื้ออาหารที่
ปลอดภัยมากินเป็นเรื่องท าได้ยาก เพราะไม่มีขายรอบ ๆ โรงเรียน หรือแถวบ้าน” ในระดับน้อย คือ 
“การอ่านฉลากโภชนาการก่อนซื้ออาหารท าให้ถูกมองว่าเป็นคนเรื่องมาก” ส่วนนักเรียนกลุ่มควบคุม 
มีการรับรู้อุปสรรคฯ ในระดับปานกลางอันดับแรกคือ “บ่อยครั้งที่นักเรียนเร่งรีบจึงไม่มีเวลาเพียง
พอที่จะอ่านข้อมูลบนฉลากหวาน มัน เค็ม (ฉลาก GDA) ของขนมขบเค้ียวก่อนซื้อ” รองลงมาคือ  
“แม้นักเรียนทราบถึงโทษของการดื่มน้ าอัดลม แต่จะให้เลิกดื่มเป็นเรื่องล าบาก เพราะติดใจใน
รสชาติ” ในระดับน้อย อันดับแรกคือ “การใช้ประโยชน์จากข้อมูลบนฉลากอาหาร เป็นเรื่องที่ยุ่งยาก
ในการน าไปใช้ในชีวิตจริง” รองลงมาคือ “การอ่านฉลากอาหาร ท าให้ต้องเสียเวลาในการเลือกซื้อ
อาหาร”   
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ตารางท่ี 93 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการรับรู้อุปสรรคจากการบริโภคอาหาร
ปลอดภัยของนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุม (นักเรียนกลุ่มขยายผลการใช้
รูปแบบฯ) หลังการทดลองจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 

ล าดับ
ที่ 

รายการ 
กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม 

X  SD. ผลการ
ประเมิน X  SD. ผลการ

ประเมิน 

1. การอ่านฉลากอาหาร ท าให้ต้อง
เสียเวลาในการเลือกซื้ออาหาร 

2.66 1.54 ปานกลาง 2.70 1.39 ปานกลาง 

2. การอ่านฉลากโภชนาการก่อนซื้อ
อาหารท าให้ถูกมองว่าเป็นคนเรื่องมาก 

2.77 1.46 ปานกลาง 2.49 1.28 ปานกลาง 

3. บ่อยครั้งที่นักเรียนเร่งรีบจึงไม่มีเวลา
เพียงพอที่จะอ่านข้อมูลบนฉลาก  
หวาน มัน เค็ม (ฉลาก GDA) ของ           
ขนมขบเคี้ยวก่อนซื้อ 

3.47 1.25 ปานกลาง 3.68 1.02 มาก 

4. การใช้ประโยชน์จากข้อมูลบนฉลาก
อาหาร เป็นเรื่องที่ยุ่งยากในการ
น าไปใช้ในชีวิตจริง 

2.82 1.47 ปานกลาง 2.83 1.25 ปานกลาง 

5. การหาซื้ออาหารที่ปลอดภัยมากินเป็น
เรื่องท าได้ยาก เพราะไม่มีขายรอบ ๆ 
โรงเรียน หรือแถวบ้าน 

3.02 1.30 ปานกลาง 3.02 1.24 ปานกลาง 

6. การหลีกเลี่ยงไม่กินบะหมี่ก่ึงส าเร็จรูป 
เป็นสิ่งที่ท าได้ล าบาก เพราะอาหาร
ดังกล่าว ราคาถูก กินได้รวดเร็ว และ
รสชาติอร่อย  

2.95 1.32 ปานกลาง 3.29 1.36 ปานกลาง 

7. การร้องเรียนเพื่อปกป้องสิทธิของ
ตนเอง เมื่อได้รับอันตรายจากการกิน
อาหารเป็นเรื่องยุ่งยาก 

3.02 1.48 ปานกลาง 3.14 1.31 ปานกลาง 

8. แม้นักเรียนทราบถึงโทษของการดื่ม
น้ าอัดลม แต่จะให้เลิกดื่มเป็นเรื่อง
ล าบาก เพราะติดใจในรสชาติ 

3.07 1.37 ปานกลาง 3.19 1.29 ปานกลาง 

 รวม 2.97 1.17 ปานกลาง 3.04 0.98 ปานกลาง 
 

 จากตารางท่ี 93 พบว่า หลังการทดลองจัดกิจกรรมการเรียนรู้นักเรียนกลุ่มทดลองและ
นักเรียนกลุ่มควบคุมมีการรับรู้อุปสรรคจากการบริโภคอาหารปลอดภัยอยู่ในระดับปานกลาง              
(X = 2.97, SD. = 1.17และ(X = 3.04, SD. = 0.98  ตามล าดับ) เมื่อพิจารณาในรายข้อ พบว่า 
นักเรียนกลุ่มทดลองมีการรับรู้อุปสรรคฯ ในระดับปานกลาง อันดับแรกคือ “บ่อยครั้งที่นักเรียนเร่งรีบ
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จึงไม่มีเวลาเพียงพอที่จะอ่านข้อมูลบนฉลาก  หวาน มัน เค็ม (ฉลาก GDA) ของขนมขบเค้ียวก่อนซื้อ” 
รองลงมาคือ “แม้นักเรียนทราบถึงโทษของการดื่มน้ าอัดลม แต่จะให้เลิกดื่มเป็นเรื่องล าบาก เพราะติด
ใจในรสชาติ” ส่วนนักเรียนกลุ่มควบคุมมีการรับรู้อุปสรรคฯในระดับปานกลาง อันดับแรกคือ “การ
หลีกเลี่ยงไม่กินบะหมี่ก่ึงส าเร็จรูป เป็นสิ่งที่ท าได้ล าบาก เพราะอาหารดังกล่าว ราคาถูก กินได้รวดเร็ว 
และรสชาติอร่อย” รองลงมาคือ “แม้นักเรียนทราบถึงโทษของการดื่มน้ าอัดลม แต่จะให้เลิกดื่มเป็น
เรื่องล าบาก เพราะติดใจในรสชาติ” และในระดับมาก คือ “บ่อยครั้งที่นักเรียนเร่งรีบจึงไม่มีเวลาเพียง
พอที่จะอ่านข้อมูลบนฉลากหวาน มัน เค็ม (ฉลาก GDA) ของขนมขบเค้ียวก่อนซื้อ”  
 

หมายเหตุ  เกณฑ์การประเมิน 
4.50 - 5.00 หมายถึง มีการรับรู้อุปสรรคฯ อยู่ในระดับมากที่สุด 
3.50 – 4.49 หมายถึง มีการรับรู้อุปสรรคฯ อยู่ในระดับมาก 
2.50 – 3.49 หมายถึง มีการรับรู้อุปสรรคฯ อยู่ในระดับปานกลาง 
1.50 – 2.49 หมายถึง มีการรับรู้อุปสรรคฯ อยู่ในระดับน้อย 
1.00 –1.49 หมายถึง มีการรับรู้อุปสรรคฯ อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 
 

ตารางท่ี 94 การเปรียบเทียบการรับรู้อุปสรรคจากการบริโภคอาหารปลอดภัยก่อนการทดลองและ
หลังการทดลอง ของนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่ม(นักเรียนกลุ่มขยายผลการ
ใช้รูปแบบฯ) 

 
นักเรียน  การทดสอบ จ านวน (N) X  SD. t p 

กลุ่มทดลอง 
ก่อนการทดลอง 140 2.91 0.93 

0.611 0.542 
หลังการทดลอง 140 2.97 1.17 

กลุ่มควบคุม 
ก่อนการทดลอง 141 2.72 0.61 

-3.521** 0.001 
หลังการทดลอง 141 3.04 0.98 

*p< .05, **p<.01 
 

จากตารางที่ 94 พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองโดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีการรับรู้อุปสรรคจาก
การบริโภคอาหารปลอดภัยก่อนและหลังการทดลองแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 นั่นคือ ก่อนและหลังการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองมีการรับรู้อุปสรรคจากการบริโภคอาหาร
ปลอดภัยไม่แตกต่างกัน  (X  = 2.91, SD. =0.93 และ X  = 2.97, SD. = 1.17 ตามล าดับ) ส่วน
นักเรียนกลุ่มควบคุม มีการรับรู้อุปสรรคจากการบริโภคอาหารปลอดภัยก่อนและหลังการทดลอง
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นั่นคือ นักเรียนกลุ่มควบคุมมีการรับรู้อุปสรรคจาก
การบริโภคอาหารปลอดภัยหลังการทดลองมากกว่าก่อนการทดลอง (X  = 2.72, SD. =0.61 และ            
X  = 3.04, SD. = 0.98 ตามล าดับ) 
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ตารางท่ี 95 การเปรียบเทียบการรับรู้อุปสรรคจากการบริโภคอาหารปลอดภัย ระหว่างนักเรียน
กลุ่มทดลองกับนักเรียนกลุ่มควบคุม (นักเรียนกลุ่มขยายผลการใช้รูปแบบฯ) 

 
การทดลอง  นักเรียน จ านวน (N) X  SD. t p 

ก่อนการทดลอง 
กลุ่มทดลอง 154 2.93 0.96 

2.284* 0.023 
กลุ่มควบคุม 147 2.72 0.61 

 รวม 301     
การทดลอง  นักเรียน จ านวน (N) d  SD. t p 

หลังการทดลอง 
กลุ่มทดลอง 140 0.18 0.55 

1.750 0.081 
กลุ่มควบคุม 141 0.27 0.61 

 รวม 281     
*p< .05, **p<.01 

หมายแหตุ   เนื่องจากก่อนการทดลองพบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุมมีรับรู้อุปสรรคจากการ
บริโภคอาหารปลอดภัย ก่อนและหลังการทดลองแตกต่างกัน ดังนั้นการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยหลังการ
ทดลอง จึงท าการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยความแตกต่างของการรับรู้อุปสรรคฯ ก่อนและหลังการทดลอง 

 

จากตารางที่ 95 พบว่า ก่อนการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุมมีการ
รับรู้อุปสรรคจากการบริโภคอาหารปลอดภัยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นั่นคือ 
ก่อนการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองมีการรับรู้อุปสรรคจากการบริโภคอาหารปลอดภัยมากกว่า
นักเรียนกลุ่มควบคุม (X  =2.93, SD. = 0.96 และ X  = 2.72, SD. = 0.61 ตามล าดับ) หลังการ
ทดลองจัดกิจกรรมการเรียนรู้ นักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุมมีการรับรู้อุปสรรคฯ 
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นั่นคือ หลังการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองและ
นักเรียนกลุ่มควบคุมมีการรับรู้อุปสรรคจากการบริโภคอาหารปลอดภัยไม่แตกต่างกัน (X  =2.97, SD. 
=1.17 และ X  = 3.04, SD. = 0.98 ตามล าดับ) 
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ตารางท่ี 96 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสิ่งชักน าสู่การปฏิบัติในการบริโภคอาหาร
ปลอดภัยของนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุม (นักเรียนกลุ่มขยายผลการใช้
รูปแบบฯ) ก่อนการทดลองจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 

ล าดับ
ที่ 

รายการ 
กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม 

 X  SD. ผลการ
ประเมิน X  SD. ผลการ

ประเมิน 

1. นักเรียนได้รับค าแนะน าเรื่องการเลือกซ้ือ 
และเลือกกินอาหารจาก เพื่อน อย.น้อย 
ในโรงเรียน  

4.16 0.93 มาก 3.89 0.75 มาก 

2. การรณรงค์ของ อย. ตามสื่อต่างๆ  ท าให้
นักเรียนอ่านฉลากก่อนซื้ออาหารมากิน 

4.36 0.74 มาก 4.14 0.74 มาก 

3. ค าแนะน าจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. 
ท าให้นักเรียนอ่านข้อมูลบนฉลาก
ผลิตภัณฑ์อาหารทุกครั้งก่อนกิน 

4.12 0.83 มาก 3.96 0.81 มาก 

4. เมื่อเห็นอาการของผู้ป่วยที่เกิดจากการกิน
มากเกินความจ าเป็นของร่างกาย ท าให้
นักเรียนเห็นความส าคัญของการอ่าน
ฉลากก่อนเลือกซ้ือ 

4.18 0.79 มาก 4.12 0.70 มาก 

5. ผู้ปกครองแนะน าให้นักเรียนสังเกตสีสัน
ของอาหาร และหลีกเลี่ยงการบริโภค  
หากสีสันของอาหารสดใสผิดธรรมชาติ 

4.13 1.02 มาก 4.17 0.81 มาก 

6. การรณรงค์เรื่องการอ่านฉลากเป็น
แรงจูงใจให้นักเรียนอ่านและใช้ประโยชน์
จากข้อมูลบนฉลากอาหาร  

4.22 0.76 มาก 4.21 0.66 มาก 

7. ครูผู้สอนได้แนะน านักเรียนและเพ่ือนๆ 
ในห้องเรียนให้เลือกดื่มน้ าเปล่าเมื่อรู้สึก
กระหายแทนการซื้อน้ าอัดลมมาดื่ม 

4.37 0.84 มาก 4.39 0.76 มาก 

8. การร้องเรียนทางสื่อออนไลน์ท าให้มีความ
สะดวกในการปกป้องสิทธิ์จากการถูก            
เอารัดเอาเปรียบจากการบริโภค 

3.68 1.05 มาก 3.63 0.85 มาก 

 รวม 4.15 0.51 มาก 4.07 0.46 มาก 
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จากตารางที่ 96 พบว่า ก่อนการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุมมี           
สิ่งชักน าสู่การปฏิบัติในการบริโภคอาหารปลอดภัย ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X  =4.15, SD. = 
0.51 และ X  =4.07, SD. =0.46 ตามล าดับ) เมื่อพิจารณาในรายข้อพบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองมีสิ่ง
ชักน าสู่การปฏิบัติฯ อยู่ในระดับมากทุกข้อ อันดับแรกคือ “ครูผู้สอนได้แนะน านักเรียนและเพ่ือนๆ ใน
ห้องเรียนให้เลือกดื่มน้ าเปล่าเมื่อรู้สึกกระหายแทนการซื้อน้ าอัดลมมาดื่ม” รองลงมาคือ “การรณรงค์
ของ อย. ตามสื่อต่างๆ  ท าให้นักเรียนอ่านฉลากก่อนซื้ออาหารมากิน” ส่วนนักเรียนกลุ่มควบคุมมีสิ่ง
ชักน าสู่การปฏิบัติฯ ในระดับมาก อันดับแรกคือ “ครูผู้สอนได้แนะน านักเรียนและเพ่ือนๆ ในห้องเรียน
ให้เลือกดื่มน้ าเปล่าเมื่อรู้สึกกระหายแทนการซื้อน้ าอัดลมมาดื่ม” รองลงมาคือ “การรณรงค์เรื่องการ
อ่านฉลากเป็นแรงจูงใจให้นักเรียนอ่านและใช้ประโยชน์จากข้อมูลบนฉลากอาหาร” 
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ตารางท่ี 97 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสิ่งชักน าสู่การปฏิบัติในการบริโภคอาหาร
ปลอดภัยของนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุม (นักเรียนกลุ่มขยายผลการใช้
รูปแบบฯ)หลังการทดลองจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 

ล าดับ
ที่ 

รายการ 
กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม 

X  SD. ผลการ
ประเมิน X  SD. ผลการ

ประเมิน 

1. นักเรียนได้รับค าแนะน าเรื่องการเลือก
ซื้อ และเลือกกินอาหารจาก เพ่ือน             
อย.น้อย ในโรงเรียน  

4.45 0.74 มาก 4.29 0.85 มาก 

2. การรณรงค์ของ อย. ตามสื่อต่างๆ ท าให้
นักเรียนอ่านฉลากก่อนซื้ออาหารมากิน 

4.44 0.71 มาก 4.39 0.67 มาก 

3. ค าแนะน าจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข           
อสม. ท าให้นักเรียนอ่านข้อมูลบนฉลาก
ผลิตภัณฑ์อาหารทุกครั้งก่อนกิน 

4.41 0.69 มาก 4.19 0.82 มาก 

4. เมื่อเห็นอาการของผู้ป่วยที่เกิดจากการ
กินมากเกินความจ าเป็นของร่างกาย ท า
ให้นักเรียนเห็นความส าคัญของการอ่าน
ฉลากก่อนเลือกซ้ือ 

4.38 0.74 มาก 4.19 0.80 มาก 

5. ผู้ปกครองแนะน าให้นักเรียนสังเกตสีสัน
ของอาหาร และหลีกเลี่ยงการบริโภค  
หากสีสันของอาหารสดใสผิดธรรมชาติ 

4.36 0.77 มาก 4.17 0.86 มาก 

6. การรณรงค์เรื่องการอ่านฉลากเป็น
แรงจูงใจให้นักเรียนอ่านและใช้
ประโยชน์จากข้อมูลบนฉลากอาหาร  

4.37 0.83 มาก 4.26 0.74 มาก 

7. ครูผู้สอนได้แนะน านักเรียนและเพ่ือนๆ 
ในห้องเรียนให้เลือกดื่มน้ าเปล่าเมื่อรู้สึก
กระหายแทนการซื้อน้ าอัดลมมาดื่ม 

4.40 0.75 มาก 4.32 0.81 มาก 

8. การร้องเรียนทางสื่อออนไลน์ท าให้มี
ความสะดวกในการปกป้องสิทธิ์จากการ
ถูกเอารัดเอาเปรียบจากการบริโภค 

4.22 0.83 มาก 3.99 0.90 มาก 

 รวม 4.38 0.47 มาก 4.23 0.51 มาก 
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จากตารางที่ 97 พบว่า หลังการทดลองโดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้นักเรียนกลุ่มทดลองและ
นักเรียนกลุ่มควบคุมมีสิ่งชักน าสู่การการปฏิบัติในการบริโภคอาหารปลอดภัยในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก (X  = 4.38, SD. = 0.47 และ X  = 4.23, SD. = 0.51 ตามล าดับ) เมื่อพิจารณาในรายข้อ พบว่า 
นักเรียนกลุ่มทดลองมีสิ่งชักน าสู่การปฏิบัติฯ ในระดับมากทุกข้อ โดยอันดับแรกคือ “นักเรียนได้รับ
ค าแนะน าเรื่องการเลือกซ้ือ และเลือกกินอาหารจาก เพ่ือน อย.น้อย ในโรงเรียน” รองลงมาคือ “การ
รณรงค์ของ อย. ตามสื่อต่างๆ ท าให้นักเรียนอ่านฉลากก่อนซื้ออาหารมากิน” ส่วนนักเรียนกลุ่ม
ควบคุมมีสิ่งชักน าสู่การปฏิบัติฯ ในระดับมากทุกข้อ โดยอันดับแรกคือ “การรณรงค์ของ อย. ตามสื่อ
ต่างๆ ท าให้นักเรียนอ่านฉลากก่อนซื้ออาหารมากิน” รองลงมาคือ “ครูผู้สอนได้แนะน านักเรียนและ
เพ่ือนๆ ในห้องเรียนให้เลือกดื่มน้ าเปล่าเมื่อรู้สึกกระหายแทนการซื้อน้ าอัดลมมาดื่ม”  
 
 

หมายเหตุ  เกณฑ์การประเมิน 
4.50 - 5.00 หมายถึง มีสิ่งชักน าสู่การปฏิบัตฯิ อยู่ในระดับมากท่ีสุด  
3.50 – 4.49 หมายถึง มีสิ่งชักน าสู่การปฏิบัตฯิ อยู่ในระดับมาก 
2.50 – 3.49 หมายถึง มีสิ่งชักน าสู่การปฏิบัตฯิ อยู่ในระดับปานกลาง 
1.50 – 2.49 หมายถึง มีสิ่งชักน าสู่การปฏิบัตฯิ อยู่ในระดับน้อย 
1.00 –1.49 หมายถึง มีสิ่งชักน าสู่การปฏิบัตฯิ อยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 
 

 
 

ตารางท่ี 98 การเปรียบเทียบสิ่งชักน าสู่การปฏิบัติในการบริโภคอาหารปลอดภัยก่อนการทดลอง
และหลังการทดลอง ของนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุม (นักเรียนกลุ่ม
ขยายผลการใช้รูปแบบฯ) 

 

นักเรียน  การทดสอบ จ านวน (N) X  SD. t P 

กลุ่มทดลอง 
ก่อนการทดลอง 140 4.15 0.52 

-5.185** 0.000 
หลังการทดลอง 140 4.38 0.47 

กลุ่มควบคุม 
ก่อนการทดลอง 141 4.06 0.46 

-3.421** 0.001 
หลังการทดลอง 141 4.23 0.51 

*p< .05, **p<.01  
 

จากตารางที่ 98 พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองโดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีสิ่งชักน าสู่การปฏิบัติ
ในการบริโภคอาหารปลอดภัยก่อนและหลังการทดลองแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 นั่นคือ หลังการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองมีสิ่งชักน าสู่การปฏิบัติในการบริโภคอาหารปลอดภัย
มากกว่าก่อนการทดลอง (X  =4.15 SD. = 0.52 และ X  = 4.38, SD. = 0.47 ตามล าดับ) และ
นักเรียนกลุ่มควบคุมมีสิ่งชักน าสู่การปฏิบัติในการบริโภคอาหารปลอดภัย ก่อนและหลังการทดลอง
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นั่นคือ หลังการทดลองนักเรียนกลุ่มควบคุม มีสิ่งชัก
น าสู่การปฏิบัติในการบริโภคอาหารปลอดภัยมากกว่าก่อนการทดลอง (X  =4.06 SD. = 0.46 และ           
X  = 4.23, SD. = 0.51 ตามล าดับ) 
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ตารางท่ี 99 การเปรียบเทียบสิ่งชักน าสู่การปฏิบัติในการบริโภคอาหารปลอดภัยระหว่างนักเรียน
กลุ่มทดลองกับนักเรียนกลุ่มควบคุม (นักเรียนกลุ่มขยายผลการใช้รูปแบบฯ) 

 

การทดลอง  นักเรียน จ านวน (N) X  SD. t P 

ก่อนการทดลอง กลุ่มทดลอง 154 4.15 0.51 
1.510 0.132  กลุ่มควบคุม 147 4.07 0.46 

 รวม 301     
หลังการทดลอง กลุ่มทดลอง 140 4.38 0.47 

2.616** 0.009 
 กลุ่มควบคุม 141 4.23 0.51 
 รวม 2.81     

*p< .05, **p<.01 
 
จากตารางที่ 99 พบว่า ก่อนการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุมมีสิ่งชัก

น าสู่การปฏิบัติในการบริโภคอาหารปลอดภัยแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นั่น
คือ ก่อนการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุมมีสิ่งชักน าสู่การปฏิบัติในการบริโภค
อาหารปลอดภัยไม่แตกต่างกัน (X  =4.15, SD. =0.51 และ X  =4.07, SD. = 0.46 ตามล าดับ) หลัง
การทดลองโดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุมมีสิ่งชักน าสู่
การปฏิบัติในการบริโภคอาหารปลอดภัยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นั่นคือ หลัง
การทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองมีสิ่งชักน าสู่การปฏิบัติในการบริโภคอาหารปลอดภัยมากกว่านักเรียน
กลุ่มควบคุม (X  =4.38, SD. =0.47 และ X  = 4.23, SD. = 0.51 ตามล าดับ) 
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ตารางท่ี 100 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความเชื่อมั่นในความสามารถตนเองในการ
บริโภคอาหารปลอดภัยของนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุม (นักเรียนกลุ่ม
ขยายผลการใช้รูปแบบฯ) ก่อนการทดลองจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 

ล าดับ
ที่ 

รายการ 
กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม 

X  SD. ผลการ
ประเมิน X  SD. ผลการ

ประเมิน 

1. นักเรียนมั่นใจว่า นักเรียนจะอ่านฉลากอาหาร
ก่อนซื้อทุกครั้ง 

4.12 0.92 มาก 3.92 0.70 มาก 

2. นักเรียนมีความเชื่อมั่นว่า นักเรียนสามารถท า
ความเข้าใจข้อมูลที่ปรากฏบนฉลากอาหารได้ 

4.11 0.75 มาก 4.01 0.59 มาก 

3. เมื่อมีคนน าขนมขบเค้ียวมาแจกฟรี นักเรียน
มั่นใจว่าจะอ่านฉลากอาหารนั้นก่อนกินเพื่อ
ความปลอดภัยในการกินอาหาร 

4.07 0.87 มาก 4.13 0.68 มาก 

4.  แม้ว่านักเรียนจะเร่งรีบขนาดไหน นักเรียนก็
มั่นใจว่าจะไม่ซื้อขนมขบเคี้ยวมากินโดย
เด็ดขาด ถ้าหากยังไม่ได้อ่านฉลากหวาน มัน 
เค็ม (ฉลาก GDA) 

3.90 0.91 มาก 3.93 0.72 มาก 

5. นักเรียนมีความเชื่อมั่นว่า นักเรียนสามารถที่
จะเป็นเด็กหรือเยาวชนที่เป็นแบบอย่างที่ดีใน
การอ่านและใช้ประโยชน์จากข้อมูลบนฉลาก
หวาน มัน เค็ม (ฉลาก GDA) 

4.12 0.79 มาก 3.89 0.68 มาก 

6. นักเรียนเชื่อมั่นว่า นักเรียนสามารถใช้
ประโยชน์จากข้อมูลบนฉลากอาหารเพื่อการ
ตัดสินใจในการกินอาหารได้ 

4.16 0.84 มาก 4.14 0.67 มาก 

7. นักเรียนเชื่อมั่นว่า นักเรียนสามารถค านวณ
ปริมาณสารอาหารของ  ขนมขบเคี้ยวจาก
ข้อมูลบนฉลากโภชนาการเพื่อให้เกิดประโยชน์
ต่อร่างกาย 

4.00 0.82 มาก 3.96 0.72 มาก 

8. นักเรียนเชื่อมั่นว่า การปกป้องสิทธิ์ของตนเอง
จากการกินอาหารที่อันตรายต่อสุขภาพจะเป็น
ประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม ถึงแม้การ
ร้องเรียนจะมีหลายขั้นตอน  

4.11 0.79 มาก 3.95 0.71 มาก 

9. นักเรียนเชื่อมั่นว่า นักเรียนสามารถแจ้งผู้ใหญ่
ให้ทราบ หากมีร้านค้าเอาขนมขบเค้ียวที่ไม่มี 
อย. หรือไม่ปลอดภัย มาจ าหน่าย เพื่อผู้ใหญ่
จะได้ห้ามการจ าหน่ายอาหารนั้น 

4.10 0.94 มาก 4.00 0.78 มาก 

 รวม 4.10 0.52 มาก 4.00 0.43 มาก 
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จากตารางที่ 100 พบว่า ก่อนการทดทลองนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุม         
มีความเชื่อม่ันในความสามารถตนเองในการบริโภคอาหารปลอดภัยในภาพรวมอยู่ในระดับมาก          
(X  =4.10, SD. =0.52 และ X  =4.00, SD. = 0.43 ตามล าดับ) เมื่อพิจารณาในรายข้อ พบว่า 
นักเรียนกลุ่มทดลองมีความเชื่อม่ันในความสามารถตนเองฯ ในระดับมากทุกข้อ อันดับแรกคือ 
“นักเรียนเชื่อมั่นว่า นักเรียนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลบนฉลากอาหารเพื่อการตัดสินใจในการกิน
อาหารได้” รองลงมาคือ “นักเรียนมั่นใจว่า นักเรียนจะอ่านฉลากอาหารก่อนซื้อทุกครั้ง” และ 
“นักเรียนมีความเชื่อมั่นว่า นักเรียนสามารถท่ีจะเป็นเด็กหรือเยาวชนที่เป็นแบบอย่างท่ีดีในการอ่าน
และใช้ประโยชน์จากข้อมูลบนฉลากหวาน มัน เค็ม (ฉลาก GDA)” ส่วนนักเรียนกลุ่มควบคุมมีความ
เชื่อมั่นในความสามารถของตนเองฯ ในระดับมากอันดับแรกคือ “นักเรียนเชื่อมั่นว่า นักเรียนสามารถ
ใช้ประโยชน์จากข้อมูลบนฉลากอาหารเพื่อการตัดสินใจในการกินอาหารได้” รองลงมาคือ “เมื่อมีคน
น าขนมขบเคี้ยวมาแจกฟรี นักเรียนมั่นใจว่าจะอ่านฉลากอาหารนั้นก่อนกินเพ่ือความปลอดภัยในการ
กินอาหาร” 
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ตารางท่ี 101 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความเชื่อมั่นในความสามารถตนเองในการ
บริโภคอาหารปลอดภัยของนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่ม(นักเรียนกลุ่มขยายผล
การใช้รูปแบบฯ) หลังการทดลองจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 

ล าดับ
ที่ 

รายการ 
กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม 

X  SD. ผลการ
ประเมิน X  SD. ผลการ

ประเมิน 

1. นักเรียนมั่นใจว่า นักเรียนจะอ่านฉลากอาหาร
ก่อนซื้อทุกครั้ง 

4.30 0.82 มาก 4.02 0.88 มาก 

2. นักเรียนมีความเชื่อมั่นว่า นักเรียนสามารถท า
ความเข้าใจข้อมูลที่ปรากฏบนฉลากอาหารได้ 

4.34 0.81 มาก 4.18 0.79 มาก 

3. เมื่อมีคนน าขนมขบเค้ียวมาแจกฟรี นักเรียน
มั่นใจว่าจะอ่านฉลากอาหารนั้นก่อนกินเพื่อ
ความปลอดภัยในการกินอาหาร 

4.28 0.78 มาก 3.95 0.91 มาก 

4. แม้ว่านักเรียนจะเร่งรีบขนาดไหน นักเรียนก็
มั่นใจว่าจะไม่ซื้อขนมขบเคี้ยวมากินโดย
เด็ดขาด ถ้าหากยังไม่ได้อ่านฉลากหวาน มัน 
เค็ม (ฉลาก GDA) 

4.32 0.82 มาก 4.05 0.86 มาก 

5. นักเรียนมีความเชื่อมั่นว่า นักเรียนสามารถที่
จะเป็นเด็กหรือเยาวชนที่เป็นแบบอย่างที่ดีใน
การอ่านและใช้ประโยชน์จากข้อมูลบนฉลาก
หวาน มัน เค็ม (ฉลาก GDA) 

4.35 0.77 มาก 4.17 0.79 มาก 

6. นักเรียนเชื่อมั่นว่า นักเรียนสามารถใช้
ประโยชน์จากข้อมูลบนฉลากอาหารเพื่อการ
ตัดสินใจในการกินอาหารได้ 

4.31 0.81 มาก 4.19 0.79 มาก 

7. นักเรียนเชื่อมั่นว่า นักเรียนสามารถค านวณ
ปริมาณสารอาหารของ  ขนมขบเคี้ยวจาก
ข้อมูลบนฉลากโภชนาการเพื่อให้เกิดประโยชน์
ต่อร่างกาย 

4.36 0.78 มาก 4.22 0.81 มาก 

8. นักเรียนเชื่อมั่นว่า การปกป้องสิทธิ์ของตนเอง
จากการกินอาหารที่อันตรายต่อสุขภาพจะเป็น
ประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม ถึงแม้การ
ร้องเรียนจะมีหลายขั้นตอน  

4.35 0.80 มาก 4.17 0.86 มาก 

9. นักเรียนเชื่อมั่นว่า นักเรียนสามารถแจ้งผู้ใหญ่
ให้ทราบ หากมีร้านค้าเอาขนมขบเค้ียวที่ไม่มี 
อย. หรือไม่ปลอดภัย มาจ าหน่าย เพื่อผู้ใหญ่
จะได้ห้ามการจ าหน่ายอาหารนั้น 

4.38 0.80 มาก 4.20 0.84 มาก 

 รวม 4.33 0.51 มาก 4.13 0.52 มาก 
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 จากตารางท่ี 101 พบว่า หลังการทดลองโดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้นักเรียนกลุ่มทดลองและ
นักเรียนกลุ่มควบคุม มีความเชื่อในความสามารถตนเองในการบริโภคอาหารปลอดภัย ในภาพรวมอยู่
ในระดับมาก (X  =4.33, SD. = 0.51 และ X  =4.13, SD. =0.52 ตามล าดับ) เมื่อพิจารณาในรายข้อ 
พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองมีความเชื่อมั่นในความสามารถตนเองฯ ในระดับมากทุกข้อ โดยอันดับแรก 
คือ “นักเรียนเชื่อมั่นว่า นักเรียนสามารถแจ้งผู้ใหญ่ให้ทราบ หากมีร้านค้าเอาขนมขบเค้ียวที่ไม่มี อย. หรือไม่
ปลอดภัย มาจ าหน่าย เพื่อผู้ใหญ่จะได้ห้ามการจ าหน่ายอาหารนั้น” รองลงมาคือ “นักเรียนเชื่อมั่นว่า 
นักเรียนสามารถค านวณปริมาณสารอาหารของ  ขนมขบเคี้ยวจากข้อมูลบนฉลากโภชนาการเพื่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อร่างกาย” ส่วนนักเรียนกลุ่มควบคุมมีความเชื่อม่ันในความสามารถตนเองฯในระดับมาก 
อันดับแรกคือ “นักเรียนเชื่อมั่นว่า นักเรียนสามารถค านวณปริมาณสารอาหารของ  ขนมขบเคี้ยวจากข้อมูล
บนฉลากโภชนาการเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกาย” รองลงมาคือ “นักเรียนเชื่อมั่นว่า นักเรียนสามารถ
แจ้งผู้ใหญ่ให้ทราบ หากมีร้านค้าเอาขนมขบเคี้ยวที่ไม่มี อย. หรือไม่ปลอดภัย มาจ าหน่าย เพ่ือผู้ใหญ่
จะได้ห้ามการจ าหน่ายอาหารนั้น” 

 
หมายเหตุ  เกณฑ์การประเมิน 
4.50 - 5.00 หมายถึง มีความเชื่อมั่นในความสามารถตนเองฯ อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
3.50 – 4.49 หมายถึง มีความเชื่อมั่นในความสามารถตนเองฯ อยู่ในระดับมาก 
2.50 – 3.49 หมายถึง มีความเชื่อมั่นในความสามารถตนเองฯ อยู่ในระดับปานกลาง 
1.50 – 2.49 หมายถึง มีความเชื่อมั่นในความสามารถตนเองฯ อยู่ในระดับน้อย 
1.00 –1.49 หมายถึง มีความเชื่อมั่นในความสามารถตนเองฯ อยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 

 
ตารางท่ี 102 การเปรียบเทียบความเชื่อม่ันในความสามารถตนเองในการบริโภคอาหารปลอดภัย 

ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง ของนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่ม
ควบคุม (นักเรียนกลุ่มขยายผลการใช้รูปแบบฯ) 

 
นักเรียน  การทดสอบ จ านวน (N) X  SD. t P 

กลุ่มทดลอง 
ก่อนการทดลอง 140 4.09 0.53 

-4.558** 0.000 
หลังการทดลอง 140 4.33 0.51 

กลุ่มควบคุม 
ก่อนการทดลอง 141 4.00 0.44 

-2.390* 0.018 
หลังการทดลอง 141 4.13 0.52 

*p< .05, **p<.01 
 

จากตารางที่ 102 พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองโดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีความเชื่อม่ันใน
ความสามารถตนเองในการบริโภคอาหารปลอดภัยก่อนและหลังการทดลองแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นั่นคือ หลังการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองมีความเชื่อม่ันใน
ความสามารถของตนเองในการบริโภคอาหารปลอดภัยมากกว่าก่อนการทดลอง (X  =4.09,                
SD. = 0.53 และ X  =4.33, SD. =0.51 ตามล าดับ) และนักเรียนกลุ่มควบคุม พบว่า ก่อนและหลัง
การทดลอง นักเรียนกลุ่มควบคุมมีความเชื่อมั่นในความสามารถตนเองในการมีบริโภคอาหารปลอดภัย
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แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นั่นคือ หลังการทดลองนักเรียนกลุ่มควบคุมมีความ
เชื่อมั่นในความสามารถของตนเองในการบริโภคอาหารปลอดภัยมากกว่าก่อนการทดลอง 

 
ตารางท่ี 103 การเปรียบเทียบความเชื่อม่ันในความสามารถตนเองในการบริโภคอาหารปลอดภัย 

ระหว่างนักเรียนกลุ่มทดลองกับนักเรียนกลุ่มควบคุม (นักเรียนกลุ่มขยายผลการใช้
รูปแบบฯ) 

 
การทดลอง  นักเรียน จ านวน (N) X  SD. t P 

ก่อนการทดลอง กลุ่มทดลอง 154 4.10 0.52 
1.821 0.070  กลุ่มควบคุม 147 4.00 0.43 

 รวม 301     
หลังการทดลอง กลุ่มทดลอง 140 4.33 0.51 

3.281** 0.001 
 กลุ่มควบคุม 141 4.13 0.52 
 รวม 281     

*p< .05, **p<.01 
 

จากตารางที่ 103 พบว่า ก่อนการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุมมี
ความเชื่อมั่นในความสามารถตนเองในการบริโภคอาหารปลอดภัยแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญ          
ทางสถิติท่ีระดับ .05 นั่นคือ ก่อนการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุมมีความ
เชื่อมั่นในความสามารถตนเองในการบริโภคอาหารปลอดภัยไม่แตกต่างกัน  (X  =4.10, SD. =0.52 
และ X  =4.00, SD. =0.43 ตามล าดับ) หลังการทดลองจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พบว่า นักเรียนกลุ่ม
ทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุม มีความเชื่อม่ันในความสามารถตนเองในการบริโภคอาหารปลอดภัย
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นั่นคือ หลังการทดลอง นักเรียนกลุ่มทดลองมีความ
เชื่อมั่นในความสามารถตนเองในการบริโภคอาหารปลอดภัยมากกว่านักเรียนกลุ่มควบคุม  (X  =4.33,             
SD. =0.51 และ X  =4.13, SD. =0.52 ตามล าดับ) 
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1.3 พฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัย   
 

ตารางท่ี 104 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการเลือกบริโภคอาหารปลอดภัยของ
นักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุม (นักเรียนกลุ่มขยายผลการใช้รูปแบบฯ)
ก่อนการทดลองจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 

ล าดับ
ที่ 

รายการ 
กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม 

X  SD. ผลการ
ประเมิน 

X  SD. ผลการ
ประเมิน 

1. นักเรียนไม่ซื้อขนมขบเคี้ยวที่ไม่มีฉลาก 2.50 1.14 ปานกลาง 2.26 1.11 ปานกลาง 
2. นักเรียนเก็บรักษาอาหารตามค าแนะน าที่ระบุ

บนฉลากอาหาร 
3.00 0.99 มาก 3.06 0.91 มาก 

3. นักเรียนอ่านฉลากอาหารก่อนเลือกซื้ออาหาร
ส าเร็จรูป เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท 

2.98 0.88 มาก 2.94 0.89 มาก 

4. นักเรียนกินอาหารมื้อหลักตามเวลา และไม่กิน
ขนมขบเค้ียวจุบจิบ 

2.70 0.92 ปานกลาง 2.50 0.86 ปานกลาง 

5. นักเรียนอ่านฉลากหวาน มัน เค็ม (ฉลาก GDA) 
ของขนมขบเคี้ยวก่อนเลือกซื้อ และเลือกกิน 

2.84 0.95 มาก 2.54 0.84 ปานกลาง 

6. นักเรียนแบ่งจ านวนคร้ังในการกินอาหารตาม
ข้อมูลบนฉลากหวาน มัน เค็ม (ฉลาก GDA) 

2.68 1.02 ปานกลาง 2.41 0.89 ปานกลาง 

7. นักเรียนใช้ประโยชน์จากข้อมูลบนฉลากขนม  
ขบเคี้ยวมาค านวณหาปริมาณสารอาหารก่อน
กิน 

2.71 0.94 ปานกลาง 2.25 0.85 ปานกลาง 

8. ก่อนซื้ออาหารประเภททอด นักเรียนสังเกตสี
และลักษณะของน้ ามันที่ผู้ขายใช้ทอดอาหาร 

2.86 0.97 มาก 2.82 0.91 มาก 

9* นักเรียนกินอาหารที่มีสีสันฉูดฉาด เช่น ลูกชิ้น
ใส่สี ไส้กรอกใส่สี  ไก่ย่างใส่สี  

2.46 1.00 ปานกลาง 2.86 1.00 มาก 

10. หากนักเรียนพบว่า มีผู้ขายอาหาร ขนมกรุบ
กรอบ ที่เสื่อมคุณภาพ หรือหมดอายุนักเรียน
จะคืนอาหารหรือเปลี่ยนอาหารนั้นแก่ผู้ขาย
ตามสิทธิผู้บริโภค 

2.73 1.10 ปานกลาง 2.52 1.07 ปานกลาง 

11. หากนักเรียนพบว่า ฉลากบนถุงหรือซองขนม
นั้นไม่ถูกต้อง หรือกินแล้วไม่เป็นผลดีต่อ
สุขภาพ นักเรียนจะเตือนเพื่อนไม่ให้กินขนมนั้น 

2.81 1.09 มาก 2.81 1.01 มาก 

12. เมื่อต้องการศึกษาข้อมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑ์
อาหารเพิ่มเติมนักเรียนค้นหาข้อมูลทาง
อินเทอร์เน็ต 

2.82 0.95 มาก 2.60 0.99 ปานกลาง 

 รวม 2.78 0.52 ปานกลาง 2.63 0.44 ปานกลาง 

*ข้อความทางลบ 
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จากตารางที่ 104 พบว่า ก่อนการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุม               
มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัยในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (X  =2.78, SD. =0.52    
และ X  =2.63, SD. = 0.44 ตามล าดับ) เมื่อพิจารณาในรายข้อพบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองมี
พฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัยในระดับมาก อันดับแรกคือ “นักเรียนเก็บรักษาอาหารตาม
ค าแนะน าที่ระบุบนฉลากอาหาร” รองลงมาคือ “นักเรียนอ่านฉลากอาหารก่อนเลือกซื้ออาหารส าเร็จรูป 
เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท” ในระดับปานกลางอันดับแรกคือ “หากนักเรียนพบว่า มีผู้ขายอาหาร 
ขนมกรุบกรอบ ที่เสื่อมคุณภาพ หรือหมดอายุนักเรียนจะคืนอาหารหรือเปลี่ยนอาหารนั้นแก่ผู้ขายตามสิทธิ
ผู้บริโภค” รองลงมาคือ “นักเรียนใช้ประโยชน์จากข้อมูลบนฉลากขนม ขบเคี้ยวมาค านวณหาปริมาณ
สารอาหารก่อนกิน” ส่วนนักเรียนกลุ่มควบคุมมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัยในระดับมาก 
อันดับแรกคือ “นักเรียนเก็บรักษาอาหารตามค าแนะน าที่ระบุบนฉลากอาหาร” รองลงมาคือ 
“นักเรียนอ่านฉลากอาหารก่อนเลือกซ้ืออาหารส าเร็จรูป เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท”                
ในระดับปานกลาง อันดับแรกคือ “เมื่อต้องการศึกษาข้อมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑ์อาหารเพิ่มเติมนักเรียน
ค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต” รองลงมาคือ “นักเรียนอ่านฉลากหวาน มัน เค็ม (ฉลาก GDA) ของขนมขบ
เค้ียวก่อนเลือกซื้อ และเลือกกิน”  

 
 

ตารางท่ี 105 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัยของ
นักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุม (นักเรียนกลุ่มขยายผลการใช้รูปแบบฯ)
หลังการทดลองจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 

ล าดับ
ที่ 

รายการ 
กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม 

X  SD. ผลการ
ประเมิน 

X  SD. ผลการ
ประเมิน 

1. นักเรียนไม่ซื้อขนมขบเคี้ยวที่ไม่มีฉลาก 2.65 1.19 ปานกลาง 2.56 1.02 ปานกลาง 
2. นักเรียนเก็บรักษาอาหารตามค าแนะน า           

ที่ระบุบนฉลากอาหาร 
3.19 0.86 มาก 3.05 0.89 มาก 

3. นักเรียนอ่านฉลากอาหารก่อนเลือกซื้อ
อาหารส าเร็จรูป เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุ        
ที่ปิดสนิท 

3.25 0.90 มาก 3.13 0.88 มาก 

4. นักเรียนกินอาหารมื้อหลักตามเวลา และ           
ไม่กินขนมขบเคี้ยวจุบจิบ 

3.04 0.92 มาก 2.93 0.89 มาก 

5. นักเรียนอ่านฉลากหวาน มัน เค็ม (ฉลาก 
GDA) ของขนมขบเคี้ยวก่อนเลือกซื้อ และ
เลือกกิน 

3.15 0.87 มาก 3.10 0.84 มาก 

6. นักเรียนแบ่งจ านวนคร้ังในการกินอาหาร 
ตามข้อมูลบนฉลากหวาน มัน เค็ม (ฉลาก 
GDA) 

3.25 0.80 มาก 3.04 0.86 มาก 
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ตารางท่ี 105 (ต่อ) 
 

ล าดับ
ที่ 

รายการ 
กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม 

X  SD. ผลการ
ประเมิน 

X  SD. ผลการ
ประเมิน 

7. นักเรียนใช้ประโยชน์จากข้อมูลบนฉลากขนม
ขบเคี้ยวมาค านวณหาปริมาณสารอาหาร
ก่อนกิน 

3.14 0.82 มาก 3.02 0.84 มาก 

8. ก่อนซื้ออาหารประเภททอด นักเรียนสังเกตสี
และลักษณะของน้ ามันที่ผู้ขายใช้ทอดอาหาร 

3.10 0.88 มาก 3.07 0.89 มาก 

9* นักเรียนกินอาหารที่มีสีสันฉูดฉาด เช่น 
ลูกชิ้นใส่สี ไส้กรอกใส่สี  ไก่ย่างใส่สี  

2.37 1.02 ปานกลาง 2.36 0.95 ปานกลาง 

10. หากนักเรียนพบว่า มีผู้ขายอาหาร ขนมกรุบ
กรอบ ที่เสื่อมคุณภาพ หรือหมดอายุนักเรียน
จะคืนอาหารหรือเปลี่ยนอาหารนั้นแก่ผู้ขาย
ตามสิทธิผู้บริโภค 

3.02 0.99 มาก 2.96 0.92 มาก 

11. หากนักเรียนพบว่า ฉลากบนถุงหรือซองขนม
นั้นไม่ถูกต้อง หรือกินแล้วไม่เป็นผลดีต่อ
สุขภาพ นักเรียนจะเตือนเพื่อนไม่ให้กินขนม
นั้น 

3.25 0.80 มาก 3.08 0.82 มาก 

12. เมื่อต้องการศึกษาข้อมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑ์
อาหารเพิ่มเติมนักเรียนค้นหาข้อมูลทาง
อินเทอร์เน็ต 

3.17 0.83 มาก 2.93 0.88 มาก 

 รวม 3.05 0.46 มาก 2.94 0.47 มาก 
 

 จากตารางที่ 105 พบว่า หลังการทดลองโดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้นักเรียนกลุ่มทดลองและ
นักเรียนกลุ่มควบคุมมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัยในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X  =3.05, 
SD. = 0.46 และ X  =2.94, SD. =0.47 ตามล าดับ) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักเรียนกลุ่ม
ทดลองมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัยในระดับมาก อันดับแรก คือ “นักเรียนอ่านฉลากอาหาร
ก่อนเลือกซื้ออาหารส าเร็จรูป เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท”, “นักเรียนแบ่งจ านวนคร้ังในการกิน
อาหาร ตามข้อมูลบนฉลากหวาน มัน เค็ม (ฉลาก GDA)” และ “หากนักเรียนพบว่า ฉลากบนถุงหรือซอง
ขนมนั้นไม่ถูกต้อง หรือกินแล้วไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพ นักเรียนจะเตือนเพื่อนไม่ให้กินขนมนั้น” รองลงมาคือ 
“นักเรียนเก็บรักษาอาหารตามค าแนะน าที่ระบุบนฉลากอาหาร” ในระดับปานกลาง อันดับแรกคือ 
“นักเรียนไม่ซื้อขนมขบเคี้ยวที่ไม่มีฉลาก” รองลงมาคือ “นักเรียนกินอาหารที่มีสีสันฉูดฉาด เช่น ลูกชิ้นใส่สี 
ไส้กรอกใส่สี  ไก่ย่างใส่ส”ี ส่วนนักเรียนกลุ่มควบคุมมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัยในระดับ
มาก อันดับแรกคือ “นักเรียนอ่านฉลากอาหารก่อนเลือกซื้ออาหารส าเร็จรูป เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิด
สนิท” รองลงมาคือ “นักเรียนอ่านฉลากหวาน มัน เค็ม (ฉลาก GDA) ของขนมขบเคี้ยวก่อนเลือกซื้อ และ
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เลือกกิน” ในระดับปานกลาง อันดับแรกคือ “นักเรียนไม่ซื้อขนมขบเคี้ยวที่ไม่มีฉลาก” รองลงมาคือ 
“นักเรียนกินอาหารที่มีสีสันฉูดฉาด เช่น ลูกชิ้นใส่สี ไส้กรอกใส่สี  ไก่ย่างใส่ส”ี 

หมายเหตุ เกณฑ์การประเมิน 
 

3.40 - 4.00 หมายถึง มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัยในระดับมากที่สุด 
2.80 – 3.39  หมายถึง มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัยในระดับมาก 
2.20 – 2.79 หมายถึง มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัยในระดับปานกลาง 
1.60 – 2.19 หมายถึง มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัยในระดับน้อย 
1.00 – 1.59 หมายถึง มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัยในระดับน้อยที่สุด 
 

ตารางท่ี 106 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัยก่อนการทดลองและหลังการ
ทดลองของนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุม (นักเรียนกลุ่มขยายผลการ
ใช้รูปแบบฯ) 

  
นักเรียน  การทดสอบ จ านวน (N) X  SD. t P 

กลุ่มทดลอง 
ก่อนการทดลอง 140 2.76 0.52 

-5.603** 0.000 
หลังการทดลอง 140 3.06 0.46 

กลุ่มควบคุม 
ก่อนการทดลอง 141 2.69 0.44 

-6.019** 0.000 
หลังการทดลอง 141 2.93 0.47 

*p< .05, **p<.01 
 

จากตารางที่ 106 พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองโดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารก่อนและหลังการทดลองแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นั่นคือ หลัง
การทดลอง นักเรียนกลุ่มทดลองมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัยมากกว่าก่อนการทดลอง        
(X  =2.76, SD. =0.52 และ X  =3.06, SD. =0.46 ตามล าดับ) และนักเรียนกลุ่มควบคุม ก่อนและหลัง
การทดลองมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัย แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05           
นั่นคือ นักเรียนกลุ่มควบคุมมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัยหลังการทดลองมากกว่าก่อน        
การทดลอง 
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ตารางท่ี 107 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัยระหว่างนักเรียนกลุ่มทดลอง
กับนักเรียนกลุ่มควบคุม (นักเรียนกลุ่มขยายผลการใช้รูปแบบฯ) 

 
การทดลอง  นักเรียน จ านวน (N) X  SD. t P 

ก่อนการทดลอง กลุ่มทดลอง 154 2.78 0.52 
1.631 0.104  กลุ่มควบคุม 147 2.69 0.44 

 รวม 301     
หลังการทดลอง กลุ่มทดลอง 140 3.05 0.46 

2.125* 0.035 
 กลุ่มควบคุม 141 2.94 0.47 
 รวม 281     

*p< .05, **p<.01 
 

จากตารางที่ 107 พบว่า ก่อนการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุมมี           
พฤติกรรมการเลือกบริโภคอาหารปลอดภัยแตกต่างกันอย่างไมม่ีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นั่นคือ 
ก่อนการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุมมีพฤติกรรมการเลือกบริโภคอาหาร
ปลอดภัยไม่แตกต่างกัน (X  =2.78, SD. = 0.52 และ X  =2.69, SD. =0.44 ตามล าดับ) หลังการ
ทดลองจัดกิจกรรมการเรียนรู้ นักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุม มีพฤติกรรมการบริโภค
อาหารปลอดภัยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นั่นคือ หลังการทดลองนักเรียนกลุ่ม
ทดลองมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัยมากกว่านักเรียนกลุ่มควบคุม  (X  =3.05, SD. =0.46 
และ X  =2.94, SD. =0.47 ตามล าดับ) 

 
 

  



บทที่ 5 
 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัยของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (quasi – experimental research) โดยใช้
รูปแบบการวิจัยแบบ pretest-posttest control group design มีการด าเนินการดังนี้ 

 1. การวิจัยเพื่อติดตามผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัยของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ผู้วิจัยด าเนินการติดตามประเมินพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ปลอดภัยของนักเรียน จ านวน 3 ครั้ง คือ (ก่อนเริ่มโครงการในปีงบประมาณ 2559 ระหว่างการ
ด าเนินโครงการ และเมื่อสิ้นสุดโครงการ)  และจัดกิจกรรมกระตุ้นเตือนพฤติกรรม (booster 
intervention) ในโรงเรียนกลุ่มทดลอง  โรงเรียนละ 1 ครั้ง    

ประชากรคือ นักเรียนต้นแบบ 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอ ามาตย์พานิชกุล  จ.กระบี่
โรงเรียนภูเขียว จ.ชัยภูมิ โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” จ.ระยอง และโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม      
จ.เชียงใหม่ จ านวน 1,913 คน กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนกลุ่มทดลองที่ผ่านการทดลองในงานวิจัยเรื่อง 
รูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัย ปีงบประมาณ 2558 จ านวน 182 คน 
จากโรงเรียนต้นแบบ 4 โรงเรยีน โดยการสุ่มโรงเรียนอย่างง่าย (simple random) 2 โรงเรียน จาก 4 
โรงเรียน เป็นกลุ่มทดลอง เพ่ือด าเนินการจัดกิจกรรมกระตุ้นเตือนพฤติกรรม (Booster 
intervention) 1 ครั้ง/โรงเรียน ส่วนอีก 2 โรงเรียนเป็นกลุ่มควบคุมที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามปกติที่โรงเรียนจัดให้ และท าการประเมินผลเพ่ือเปรียบเทียบการ
เปลี่ยนแปลงปัจจัยเชิงสาเหตุ และพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัย ในระยะที่ 1 เดือนมิถุนายน 
2559 ระยะที่ 2 เดือนกรกฎาคม 2559 และระยะที่ 3  เดือนสิงหาคม 2559  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
1) เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ แผนการจัดกิจกรรมเพ่ือกระตุ้นให้เกิดความคงทน

ของพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัย จ านวน 1 แผน 
2) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 1) เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลเชิง

ปริมาณ มี 2 ชุด คือ  แบบสอบถามพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น และแบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 2) เครื่องมือเก็บรวบรวม
ข้อมูลเชิงคุณภาพ มี 3 ชุด คือ แบบสังเกตพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น  แนวค าถามการสนทนากลุ่ม (focus group discussion)  และแนวค าถามการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth-interview)   
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 การวิเคราะห์ข้อมูล หาประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมกระตุ้นเตือนพฤติกรรม (booster 
intervention) ในเชิงปริมาณ โดยการเปรียบเทียบคะแนนปัจจัยที่เก่ียวข้องกับพฤติกรรมการบริโภค
อาหาร และพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัยของนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม เพื่อ
เปรียบเทียบผลโดยการวัดซ้ า 3 ครั้งคือ (ก่อนเริ่มโครงการในปีงบประมาณ 2559 ระหว่างการด าเนิน
โครงการ และเมื่อสิ้นสุดโครงการ) โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวเมื่อมีการวัดซ้ า 
(One-way repeated measure ANOVA) วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการสนทนากลุ่มและ
การสัมภาษณ์เชิงลึกโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) 

 
2. การทดลองการขยายผลการใช้รูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร

ปลอดภัยของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น  
ผู้วิจัยด าเนินการทดลองขยายผลการใช้รูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค

อาหารปลอดภัยของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โดยน ารูปแบบที่ผ่านการทดลองใช้แล้วขยายผลไป
ใช้กับกลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 จากโรงเรียนใน 4 ภูมิภาคที่มีโรงเรียนต้นแบบ 
คือ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดระยอง จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดกระบี่ จังหวัดละ 2 โรงเรียน โดยเป็น
โรงเรียนที่เป็นเครือข่ายโรงเรียน อย.น้อย ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา รวมโรงเรียนที่
เป็นโรงเรียนกลุ่มตัวอย่างในการขยายผลการด าเนินงาน 8 โรงเรียน ๆ ละ 1 ห้องเรียน ได้ 8 
ห้องเรียน    

ประชากรคือ นักเรียนขยายผล 8 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนหนองทะเลวิทยา และโรงเรียน
คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ จังหวัดกระบี่ จังหวัดกระบี่ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา จังหวัดชัยภูมิ โรงเรียน
บ้านฉางกาญจนกุลวิทยา จังหวัดระยอง โรงเรียนสันทรายวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนคอน
สวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ โรงเรียนช านาญสามัคคีวิทยา จังหวัดระยอง และโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์
อุปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 2,231 คน กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนขยายผล 8 โรงเรียน การ
ด าเนินงาน 8 โรงเรียน ๆ ละ 1 ห้องเรียน ได้ 8 ห้องเรียน ท าการสุ่มอย่างง่าย (simple Random 
sampling) โดยการจับฉลาก เข้ากลุ่ม (randomized control) เป็นกลุ่มทดลอง จ านวน 4 ห้องเรียน 
และกลุ่มควบคุม จ านวน  4 ห้องเรียน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง จ านวน 154 คน และกลุ่มควบคุม 
จ านวน 147 คน รวม 301 คน  

 การด าเนินการทดลองเป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (quasi – experimental research) โดย
ใช้รูปแบบการวิจัยแบบ pretest-posttest control group design โดยกลุ่มทดลอง จะเข้าร่วมใน
กิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบฯ จ านวน 6 แผน และเข้าร่วมในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จ านวน 3 แผน 
ส่วนกลุ่มควบคุมจะเข้าร่วมในกิจกรรมเฉพาะกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบฯ จ านวน 6 แผน 
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก ่1) เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ประกอบด้วยแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 6 แผน และแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3 แผน จ านวน 6 สัปดาห์ ครั้งละ 
50 นาที (กลุ่มทดลอง) และแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จ านวน 6 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
ครั้งละ 50 นาที(กลุ่มควบคุม) 2) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพ่ือประเมินประสิทธิผลของ
การทดลองใช้รูปแบบ ประกอบด้วยเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ 
เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ  มี 2 ชุด คือ แบบสอบถามพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์
อาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  และแบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม  
เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ มี 3 ชุดคือ แบบสังเกตพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์
อาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  แนวค าถามการสนทนากลุ่ม (focus group discussion) 
และแนวค าถามการสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth-interview)  

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 1) การหาประสิทธิผลของการขยายผลรูปแบบการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในเชิงปริมาณ โดยการเปรียบเทียบ
คะแนนปัจจัยที่เก่ียวข้องกับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร และพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัย
ของนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมก่อนและหลังการทดลองด้วยการทดสอบค่าที (t-test)              
2) วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการสนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์เชิงลึกโดยการวิเคราะห์
เนื้อหา (content analysis)  

1.3 การสรุปผลการพัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัย
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  

หลังจากการทดลองติดตามผล และขยายผลการใช้รูปแบบ และได้ประเมินผลการทดลอง
รูปแบบแล้ว ผู้วิจัยท าการประชุมกลุ่มย่อย (focus group) ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการ
ใช้รูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
เพ่ือน าข้อเสนอแนะไปใช้ในการปรับปรุงรูปแบบให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
 

สรุปผลการวิจัย 
ผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัยของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สรุปเป็น ดังนี้   
 

1. ผลการติดตามผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัยของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น 
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จากการติดตามผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอาหารปลอดภัยของนักเรียนกลุ่มทดลอง ใน
โครงการวิจัยเรื่องรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอาหารปลอดภัยในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จาก
โรงเรียน 4 โรงเรียน โดยด าเนินการติดตาม ในครั้งที่  1 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2558 ครั้งที่ 2 เดือน
มีนาคม พ.ศ.2559 พบว่า นักเรียนมีแนวโน้มมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัยลดลง ผู้วิจัยจึงได้
ด าเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือกระตุ้นเตือนพฤติกรรม (booster intervention)  ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ.
2559  โดยก าหนดให้นักเรียนในกลุ่มทดลองเดิม 4 โรงเรียน ให้เป็นกลุ่มทดลอง 2 โรงเรียน และกลุ่ม
ควบคุม 2 โรงเรียน (กลุ่มทดลอง คือ โรงเรียนอ ามาตย์พานิชกุล จ.กระบี่ และโรงเรียนแกลง            
“วิทยสถาวร” จ.ระยอง กลุ่มควบคุมคือ โรงเรียนภูเขียว จ.ชัยภูมิ  และโรงเรียน สันป่าตองวิทยาคม 
จ.เชียงใหม่)  โดยในกลุ่มทดลอง ผู้วิจัยด าเนินการจัดกิจกรรมกระตุ้นพฤติกรรม (booster 
intervention) 1 ครั้ง ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2559 ส่วนกลุ่มควบคุมผู้วิจัยไมได้ด าเนินการจัด
กิจกรรมใด ๆ เพ่ิมเติม ผลการวิจัยเป็นดังนี้ 

1.1 พฤติกรรมการบริโภคขนมขบเคี้ยวและเครื่องดื่มของนักเรียน 
ก่อนการทดลอง นักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุม ส่วนใหญ่บริโภคขนม        

ขบเค้ียว น้ าอัดลม และเครื่องดื่มอ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ 55.8 และ 80.5 หลังการทดลอง โดยใช้
กิจกรรมกระตุ้นเตือนพฤติกรรม (booster intervention) พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองบริโภคขนมขบ
เคี้ยว น้ าอัดลมและเครื่องดื่มอ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ 55.8 ส่วนนักเรียนกลุ่มควบคุม คิดเป็น ร้อยละ 
81.6 โดยหลังการทดลอง นักเรียนกลุ่มทดลองบริโภคขนมขบเค้ียว น้ าอัดลม และเครื่องดื่ม อ่ืน ๆ 
เท่าเดิม ส่วนนักเรียนกลุ่มควบคุมบริโภคเพ่ิมขึ้นเพียงร้อยละ 1.1 

1.2 การศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัย พบว่า
ภายหลังการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองมีการเปลี่ยนแปลงเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภค
อาหารปลอดภัยในทิศทางที่ดีขึ้นหลายปัจจัย และมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัยมากกว่า
ก่อนการทดลอง ส่วนนักเรียนกลุ่มควบคุมไม่มีการเปลี่ยนแปลงเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการ
เลือกบริโภคอาหารปลอดภัย อีกท้ังมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัย ก่อนและหลังการทดลอง
ไม่แตกต่างกัน   

1.2.1 ปัจจัยด้านความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารปลอดภัย พบว่า ก่อนการ
ทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุมมีความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารปลอดภัยอยู่
ในระดับดี (คิดเป็นร้อยละ 77.7 และ 77.6 ตามล าดับ) ส่วนหลังการทดลองโดยใช้กิจกรรมกระตุ้น
เตือนพฤติกรรม (booster intervention)  นักเรียนกลุ่มทดลองมีความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหาร
ปลอดภัยอยู่ในระดับดีมาก (คิดเป็นร้อยละ 81.2) ส่วนนักเรียนกลุ่มควบคุมมีความรู้เกี่ยวกับการ
บริโภคอาหารปลอดภัยอยู่ในระดับดี (คิดเป็นร้อยละ 74.3)  โดยหลังการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลอง
มีความรู้ฯมากกว่านักเรียนกลุ่มควบคุม คิดเป็นร้อยละ 6.9 ผลการทดสอบเชิงสถิติ พบว่า นักเรียน
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กลุ่มทดลองโดยใช้กิจกรรมกระตุ้นเตือนพฤติกรรม (booster intervention) มีความรู้เกี่ยวกับการ
บริโภคอาหารปลอดภัย ก่อนและหลังการทดลองไม่แตกต่างกัน และพบเช่นเดียวกันว่า นักเรียนกลุ่ม
ควบคุมก่อนและหลังการทดลองมีความรู้เกี่ยวการบริโภคอาหารปลอดภัยไม่แตกต่างกัน    

การเปรียบผลระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม พบว่า ก่อนการทดลอง นักเรียนกลุ่ม
ทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุมมีความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารปลอดภัยไม่แตกต่างกัน ส่วนหลัง
การทดลอง นักเรียนกลุ่มทดลองโดยใช้กิจกรรมกระตุ้นเตือนพฤติกรรม (booster intervention) มี
ความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารปลอดภัยมากกว่านักเรียนกลุ่มควบคุม   

1.2.2 ปัจจัยด้านการรับรู้โอกาสเสี่ยงจากการบริโภคอาหารไม่ปลอดภัย พบว่า 
ก่อนการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุมมีการรับรู้โอกาสเสี่ยงจากการบริโภค
อาหารไม่ปลอดภัยอยู่ในระดับมากที่สุด (ที่สุด ( ̅ = 4.50, SD. = 0.55 และ  ̅ = 4.52, SD. = 0.47  
ตามล าดับ) ส่วนหลังการทดลองโดยใช้กิจกรรมกระตุ้นเตือนพฤติกรรม (booster intervention)  
นักเรียนกลุ่มทดลองมีการรับรู้โอกาสเสี่ยงจากการบริโภคอาหารไม่ปลอดภัยอยู่ในระดับมากท่ีสุด    
( ̅= 4.53, SD. = 0.47) ส่วนนกัเรียนกลุ่มควบคุมมีการรับรู้โอกาสเสี่ยงฯ ในระดับมาก ( ̅ = 4.38, 
SD. = 0.49) โดยนักเรียนกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยการรับรู้โอกาสเสี่ยงฯ เพ่ิมมากขึ้น คิดเป็น 0.03          
ส่วนนักเรียนกลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ยการรับรู้โอกาสเสี่ยงฯ ลดลง คิดเป็น 0.14  ผลการทดสอบเชิงสถิติ 
พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลอง โดยใช้กิจกรรมกระตุ้นเตือนพฤติกรรม (booster intervention) มีการ
รับรู้โอกาสเสี่ยงจากการบริโภคอาหารไม่ปลอดภัยก่อนและการทดลองไม่แตกต่างกัน ส่วนนักเรียน
กลุ่มควบคุมหลังการทดลองมีการรับรู้โอกาสเสี่ยงจากการบริโภคอาหารน้อยกว่าก่อนการทดลอง   

การเปรียบผลระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม พบว่า ก่อนการทดลอง 
นักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุมมีการรับรู้โอกาสเสี่ยงจากการบริโภคอาหารไม่ปลอดภัย 
ไม่แตกต่างกัน  ส่วนหลังการทดลองโดยใช้กิจกรรมกระตุ้นเตือนพฤติกรรม (booster intervention)  
พบว่า   นักเรียนกลุ่มทดลองมีการรับรู้โอกาสเสี่ยงจากการบริโภคอาหารไม่ปลอดภัยมากกว่านักเรียน
กลุ่มควบคุม     

1.2.3 ปัจจัยด้านการรับรู้ความรุนแรงจากการบริโภคอาหารไม่ปลอดภัย พบว่า 
ก่อนการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุมมีการรับรู้ความรุนแรงจากการบริโภค
อาหารไม่ปลอดภัยอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.33, SD. = 0.60 และ  ̅ = 4.46, SD. = 0.52 ตามล าดับ) 
หลังการทดลองโดยใช้กิจกรรมกระตุ้นเตือนพฤติกรรม (booster intervention) นักเรียนกลุ่มทดลอง
และนักเรียนกลุ่มควบคุมมีการรับรู้ความรุนแรงจากการบริโภคอาหารไม่ปลอดภัยในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( ̅ = 4.39, SD. = 0.53 และ  ̅ = 4.31, SD. = 0.58 ตามล าดับ) โดยนักเรียนกลุ่มทดลอง
มีค่าเฉลี่ยการรับรู้ความรุนแรงมากขึ้น คิดเป็น 0.06  ส่วนนักเรียนกลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ความ
รุนแรงลดลง คิดเป็น 0.15 ผลการทดสอบเชิงสถิติ พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองมีการรับรู้ความรุนแรง
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จากการบริโภคอาหารไม่ปลอดภัยก่อนและหลังการทดลองไม่แตกต่างกัน แต่พบว่า หลังการทดลอง
นักเรียนกลุ่มควบคุมมีการรับรู้ความรุนแรงจากการบริโภคอาหารไม่ปลอดภัยน้อยกว่าก่อนการทดลอง    

การเปรียบผลระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม พบว่า ก่อนการทดลอง
นักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุมมีการรับรู้ความรุนแรงจากการบริโภคอาหารไม่ปลอดภัย 
ไม่แตกต่างกัน เช่นเดียวกับหลังการทดลองโดยใช้กิจกรรมกระตุ้นเตือนพฤติกรรม (booster 
intervention)  พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุม มีการรับรู้ความรุนแรงจากการ
บริโภคอาหารไม่ปลอดภัยไม่แตกต่างกัน  

1.2.4 ปัจจัยด้านการรับรู้ประโยชน์จากการบริโภคอาหารปลอดภัย พบว่า ก่อน
การทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองมีการรับรู้ประโยชน์จากการบริโภคอาหารไม่ปลอดภัยอยู่ในระดับดี
มาก ( ̅ =4.44, SD. =0.59) นักเรียนกลุ่มควบคุมมีการรับรู้ประโยชน์จากการบริโภคอาหารปลอดภัย 
อยู่ในระดับมากท่ีสุด (  ̅ =4.51, SD. = 0.48) หลังการทดลองโดยใช้กิจกรรมกระตุ้นเตือนพฤติกรรม 
(booster intervention) นักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุมมีการรับรู้ประโยชน์จากการ
บริโภคอาหารปลอดภัย อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( ̅ = 4.50, SD. = 0.54 และ  ̅ = 4.54, SD. = 0.48)    
โดยนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ความรุนแรงจากการบริโภคอาหาร
ไม่ปลอดภัยเพ่ิมขึ้น คิดเป็น 0.06 และ 0.03 ตามล าดับ  ผลการทดสอบทางสถิติ พบว่า ก่อนและหลัง
การทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองมีการรับรู้ประโยชน์จากการบริโภคอาหารปลอดภัยไม่แตกต่างกัน 
และพบเช่นเดียวกันว่า นักเรียนกลุ่มควบคุมมีการรับรู้ประโยชน์จากการบริโภคอาหารปลอดภัยก่อน
และหลังการทดลองไม่แตกต่างกัน   

การเปรียบผลระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม พบว่า ก่อนการทดลอง 
นักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุมมีการรับรู้ประโยชน์จากการบริโภคอาหารปลอดภัยไม่
แตกต่างกัน และเช่นเดียวกับหลังการทดลองโดยใช้กิจกรรมกระตุ้นเตือนพฤติกรรม (booster 
intervention)  พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุมมีการรับรู้ประโยชน์จากการ
บริโภคอาหารปลอดภัยไมแ่ตกต่างกัน   

1.2.5  ปัจจัยด้านการรับรู้อุปสรรคจากการบริโภคอาหารปลอดภัย พบว่า ก่อน
การทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองรับรู้อุปสรรคจากการบริโภคอาหารไม่ปลอดภัย ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง ( ̅ =2.69, SD. = 1.07)  นักเรียนกลุ่มควบคุมมีการรับรู้อุปสรรคจากการบริโภค
อาหารปลอดภัย ในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย (  ̅ = 2.43, SD. =0.92) หลังการทดลองโดยใช้กิจกรรม
กระตุ้นเตือนพฤติกรรม (booster intervention) นักเรียนกลุ่มทดลองมีการรับรู้อุปสรรคจากการ
บริโภคอาหารปลอดภัย ในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย ( ̅= 2.35, SD. = 1.04) ส่วนนักเรียนกลุ่ม
ควบคุมมีการรับรู้อุปสรรคฯในระดับปานกลาง ( ̅= 2.67, SD. = 1.09) โดยนักเรียนกลุ่มทดลองมี
ค่าเฉลี่ยการรับรู้อุปสรรคฯลดลง คิดเป็น 0.34  นักเรียนกลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ยการรับรู้อุปสรรคฯ
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ลดลง คิดเป็น 0.24  ผลการทดลองเชิงสถิติ พบว่า หลังการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองมีการรับรู้
อุปสรรคจากการบริโภคอาหารปลอดภัยน้อยกว่าก่อนการทดลอง  ส่วนนักเรียนกลุ่มควบคุม มีการ
รับรู้อุปสรรคจากการบริโภคอาหารปลอดภัยก่อนและหลังการทดลองไม่แตกต่างกัน  

การเปรียบผลระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม พบว่า  ก่อนการทดลอง 
นักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุมมีการรับรู้อุปสรรคจากการบริโภคอาหารปลอดภัยไม่
แตกต่างกัน ส่วนหลังการทดลองโดยใช้กิจกรรมกระตุ้นเตือนพฤติกรรม (booster intervention) 
นักเรียนกลุ่มทดลองมีการรับรู้อุปสรรคจากการบริโภคอาหารปลอดภัยน้อยกว่ากลุ่มควบคุม   

1.2.6 ปัจจัยด้านสิ่งชักน าสู่การปฏิบัติในการบริโภคอาหารปลอดภัย พบว่า ก่อน
การทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุมมีสิ่งชักน าสู่การปฏิบัติในการบริโภคอาหาร
ปลอดภัยอยู่ในระดับมาก มาก ( ̅ =4.37, SD. = 0.61 และ  ̅ =4.38, SD. = 0.54 ตามล าดับ)        
หลังการทดลองโดยใช้กิจกรรมกระตุ้นเตือน (booster intervention) นักเรียนกลุ่มทดลองและ
นักเรียนกลุ่มควบคุมมีสิ่งชักน าสู่การการปฏิบัติในการบริโภคอาหารปลอดภัยอยู่ในระดับมาก         
( ̅ = 4.47, SD. = 0.53 และ   ̅ = 4.41, SD. = 0.53 ตามล าดับ)  โดยนักเรียนกลุ่มทดลองและ
นักเรียนกลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ยสิ่งชักน าสู่การปฏิบัติฯ เพิ่มข้ึนคิดเป็นร้อยละ  0.1 และ 0.03 
ตามล าดับ ผลการทดสอบเชิงสถิติ พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองโดยใช้กิจกรรมกระตุ้นเตือน (booster 
intervention) มีสิ่งชักน าสู่การปฏิบัติในการบริโภคอาหารปลอดภัยก่อนและหลังการทดลองไม่
แตกต่างกัน และพบเช่นเดียวกันว่า นักเรียนกลุ่มควบคุมมีสิ่งชักน าสู่การปฏิบัติในการบริโภคอาหาร
ปลอดภัย ก่อนและหลังการทดลองไมแ่ตกต่างกัน  

การเปรียบผลระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม พบว่า ก่อนการทดลอง 
นักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุมมีสิ่งชักน าสู่การปฏิบัติในการบริโภคอาหารปลอดภัยไม่
แตกต่าง เช่นเดียวกับหลังการทดลองโดยใช้กิจกรรมกระตุ้นเตือนพฤติกรรม (booster 
intervention)  พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุมมีสิ่งชักน าสู่การปฏิบัติในการ
บริโภคอาหารปลอดภัยไมแ่ตกต่างกัน  

1.2.7 ปัจจัยด้านความเชื่อม่ันในความสามารถตนเองในการบริโภคอาหาร
ปลอดภัย พบว่า  ก่อนการทดทลองนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุมมีความเชื่อมั่นใน
ความสามารถตนเองในการบริโภคอาหารปลอดภัยอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.22, SD. = 0.62 และ         
 ̅ =4.19, SD. = 0.59 ตามล าดับ) หลังการทดลองโดยใช้กิจกรรมกระตุ้นเตือนพฤติกรรม (booster 
intervention) นักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุม มีความเชื่อในความสามารถตนเองใน
การบริโภคอาหารปลอดภัยอยู่ในระดับมาก มาก ( ̅ =4.32, SD. =0.53 และ  ̅ =4.21,  SD. =0.55 
ตามล าดับ) โดยนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ยความเชื่อมั่นในความสามารถ
ตนเองในการบริโภคอาหารปลอดภัยเพ่ิมขึ้น คิดเป็น 0.1 และ 0.02 ตามล าดับ ผลการทดสอบเชิง
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สถิติ พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองโดยใช้กิจกรรมกระตุ้นเตือน (booster intervention) มีความ
เชื่อมั่นในความสามารถตนเองในการบริโภคอาหารปลอดภัยก่อนและหลังการทดลองไม่แตกต่างกัน 
และพบเช่นเดียวกันว่า ก่อนและหลังการทดลอง นักเรียนกลุ่มควบคุมมีความเชื่อมั่นในความสามารถ
ตนเองในการมีบริโภคอาหารปลอดภัยไมแ่ตกต่างกัน  

การเปรียบผลระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม พบว่า ก่อนการทดลอง 
นักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุมมีความเชื่อมั่นในความสามารถตนเองในการบริโภค
อาหารปลอดภัยไมแ่ตกต่างกัน  และพบเช่นเดียวกันว่า หลังการทดลองโดยใช้กิจกรรมกระตุ้นเตือน
พฤติกรรม (booster intervention) นักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุมมีความเชื่อม่ันใน
ความสามารถตนเองในการบริโภคอาหารปลอดภัยไม่แตกต่างกัน    

 

1.2.8 พฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัย พบว่า ก่อนการทดลองนักเรียนกลุ่ม
ทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุมมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัยอยู่ในระดับมาก ( ̅ =3.03, 
SD. = 0.54  และ   ̅ =2.85, SD. =0.53 ตามล าดับ) หลังการทดลองโดยใช้กิจกรรมกระตุ้นเตือน 
(booster intervention) นักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุมมีพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ปลอดภัยในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 3.08, SD. = 0.46 และ  ̅ =2.90, SD. = 0.48 ตามล าดับ) 
โดยนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุม มีค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัย
เพ่ิมข้ึน คิดเป็น 0.05  ผลการทดลองเชิงสถิติติ พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองโดยใช้กิจกรรมกระตุ้น
เตือนพฤติกรรม (booster intervention) มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารก่อนและหลังการทดลองไม่
แตกต่างกัน และพบเช่นเดียวกันว่า ก่อนและหลังการทดลองนักเรียนกลุ่มควบคุมมีพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารปลอดภัยไมแ่ตกต่างกัน  

การเปรียบผลระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม พบว่า ก่อนการทดลอง
นักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุมมีความพฤติกรรมการเลือกบริโภคอาหารปลอดภัยไม่
แตกต่างกันส่วนหลังการทดลองโดยใช้กิจกรรมกระตุ้นเตือนพฤติกรรม (booster intervention) 
พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัยมากกว่านักเรียนกลุ่มควบคุม   

 
2. ผลการขยายผลการใช้รูปแบบการเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียน

มัธยมศึกษาตอนต้น 
 

จากการที่ผู้วิจัยด าเนินการทดลองขยายผลใช้รูปแบบการเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค
อาหารของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) กลุ่ม
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ทดลอง ใช้แผนการจัดเรียนรู้ 6 แผน และแผนการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียน จ านวน 3 แผน          
2) กลุ่มควบคุม ใช้แผนการจัดเรียนรู้ 6 แผน (ไม่ใช้แผนการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียน) 

ผลการขยายผลการทดลองใช้รูปแบบในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นดังนี้ 

2.1 พฤติกรรมการบริโภคขนมขบเคี้ยวและเครื่องดื่มของนักเรียน พบว่า  ก่อนการ
ทดลอง นักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุม ส่วนใหญ่บริโภคขนมขบเคี้ยว น้ าอัดลม และ
เครื่องดื่มอ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ 97.4 และ 98.5 หลังการทดลอง โดยใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ พบว่า 
นักเรียนกลุ่มทดลองบริโภคขนมขบเค้ียว น้ าอัดลมและเครื่องดื่มอ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ 87.1 ส่วน
นักเรียนกลุ่มควบคุม คิดเป็นร้อยละ 83.7 โดยหลังการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองบริโภคขนมขบ
เคี้ยว น้ าอัดลม และเครื่องดื่มอ่ืน ๆ ลดลง คิดเป็นร้อยละ  10.3 ส่วนนักเรียนกลุ่มควบคุมบริโภค
บริโภคขนมขบเค้ียว น้ าอัดลม และเครื่องดื่มอ่ืน ๆ ลดลง คิดเป็นร้อยละ 14.8 

2.2 การศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัย พบว่า
หลังการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุมมีการเปลี่ยนแปลงเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัยในทิศทางท่ีดีขึ้นเกือบทุกปัจจัย ยกเว้นเรื่อง การรับรู้อุปสรรค
จากการบริโภคอาหารปลอดภัย โดยนักเรียนกลุ่มทดลองมีการเปลี่ยนแปลงปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมอาหารปลอดภัยมากกว่านักเรียนกลุ่มควบคุมในปัจจัยเรื่อง สิ่งชักน าสู่การปฏิบัติในการ
บริโภคอาหารปลอดภัย ความเชื่อมั่นในความสามารถตนเองในการบริโภคอาหารปลอดภัย   

 
2.2.1 ปัจจัยด้านความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารปลอดภัย พบว่า  ก่อนการ

ทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุมมีความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารปลอดภัย          
อยู่ในระดับพอใช้ (คิดเป็นร้อยละ 62.5 และ 62.8 ตามล าดับ) หลังการทดลองโดยใช้จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้  นักเรียนกลุ่มทดลองมีความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารปลอดภัยอยู่ในระดับพอใช้ (คิดเป็น
ร้อยละ 68.1) ส่วนนักเรียนกลุ่มควบคุมมีความรู้ฯ อยู่ในระดับพอใช้ ( คิดเป็นร้อยละ 69.5) โดย
นักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุมมีความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารปลอดภัยเพิ่มขึ้น            
คิดเป็นร้อยละ 5.6 และ 6.7 ตามล าดับ ผลการทดสอบเชิงสถิติ พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองและ
นักเรียนกลุ่มควบคุมมีความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารปลอดภัยมากกว่าก่อนการทดลอง   

การเปรียบผลระหว่างกลุ่มการทดลองและกลุ่มควบคุม พบว่า ก่อนการ
ทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุมมีความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารปลอดภัยไม่
แตกต่างกนั  หลังการทดลองโดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ นักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุม 
มีความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารปลอดภัยไม่แตกต่างกัน   
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2.2.2 ปัจจัยด้านการรับรู้โอกาสเสี่ยงจากการบริโภคอาหารไม่ปลอดภัย พบว่า 
ก่อนการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุมมีการรับรู้โอกาสเสี่ยงจากการบริโภค
อาหารไม่ปลอดภัยอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.20, SD. = 0.44 และ  ̅ =4.13, SD. = 0.37 ตามล าดับ) 
หลังการทดลองโดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ นักเรียนกลุ่มทดลองมีการรับรู้โอกาสเสี่ยงจากการบริโภค
อาหารไม่ปลอดภัยอยู่ในระดับมาก ( ̅= 4.42, SD. = 0.52) นักเรียนกลุ่มควบคุมมีการรับรู้โอกาส
เสี่ยงฯ ในระดับมาก ( ̅ = 4.38, SD. = 0.46) โดยนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุมมี
ค่าเฉลี่ยการรับรู้โอกาสเสี่ยงฯ เพิ่มข้ึน คิดเป็น  0.22 และ 0.25 ตามล าดับ ผลการทดสอบเชิงสถิติ 
พบว่า หลังการทดลองโดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้นักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุมมีการ
รับรู้โอกาสเสี่ยงจากการบริโภคอาหารไม่ปลอดภัยมากกว่าก่อนการทดลอง   

การเปรียบผลระหว่างกลุ่มการทดลองและกลุ่มควบคุม พบว่า  ก่อนการ
ทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุมมีการรับรู้โอกาสเสี่ยงจากการบริโภคอาหารไม่
ปลอดภัยไม่แตกต่างกัน  เช่นเดียวกันกับหลังการทดลองที่พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียน
กลุ่มควบคุมมีการรับรู้โอกาสเสี่ยงจากการบริโภคอาหารไม่ปลอดภัยไม่แตกต่างกัน   

2.2.3 ปัจจัยด้านการรับรู้ความรุนแรงจากการบริโภคอาหารไม่ปลอดภัย พบว่า 
ก่อนการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุมมีการรับรู้ความรุนแรงจากการบริโภค
อาหารไม่ปลอดภัยอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.15, SD. = 0.48 และ  ̅ =4.06, SD. = 0.39 ตามล าดับ) 
หลังการทดลองโดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้นักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุมมีการรับรู้
ความรุนแรงจากการบริโภคอาหารไม่ปลอดภัยในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅ =4.39, SD. =0.51 
และ  ̅ =4.28, SD. = 0.52 ตามล าดับ) โดยนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ย
การรับรู้ความรนุแรงฯ เพิ่มขึ้น คิดเป็น 0.24 และ 0.22 ตามล าดับ ผลการวิจัยเชิงสถิติ พบว่า หลัง
การทดลอง นักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุมมีการรับรู้ความรุนแรงจากการบริโภค
อาหารไม่ปลอดภัยมากกว่าก่อนการทดลอง   

การเปรียบผลระหว่างกลุ่มการทดลองและกลุ่มควบคุม พบว่า  ก่อนการ
ทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุมมีการรับรู้ความรุนแรงจากการบริโภคอาหารไม่
ปลอดภัยไม่แตกต่างกัน เช่นเดียวกันกับที่พบว่า หลังการทดลอง นักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียน
กลุ่มควบคุมมีการรับรู้ความรุนแรงจากการบริโภคอาหารไม่ปลอดภัยไม่แตกต่างกัน   

2.2.4 ปัจจัยด้านการรับรู้ประโยชน์จากการบริโภคอาหารปลอดภัย พบว่า ก่อน
การทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุมมีการรับรู้ประโยชน์จากการบริโภคอาหาร
ปลอดภัยอยู่ในระดับมาก มาก ( ̅ = 4.30, SD. = 0.45 และ  ̅ = 4.23, SD. = 0.40 ตามล าดับ)   
หลังการทดลองโดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้นักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุมมีการรับรู้
ประโยชน์จากการบริโภคอาหารปลอดภัยอยู่ในระดับมาก  ( ̅ = 4.48, SD. = 0.43 และ  ̅ = 4.39, 
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SD. = 0.50 ตามล าดับ) โดยนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ยการรับรู้    
ประโยชน์ฯ เพ่ิมข้ึน คิดเป็น 0.18 และ 0.16 ตามล าดับ ผลการทดสอบเชิงสถิติ พบว่า หลังการ
ทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุมมีการรับรู้ประโยชน์จากการบริโภคอาหาร
ปลอดภัยมากกว่าก่อนการทดลอง  

การเปรียบผลระหว่างกลุ่มการทดลองและกลุ่มควบคุม พบว่า ก่อนการ
ทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุมมีการรับรู้ประโยชน์จากการบริโภคอาหาร
ปลอดภัยไม่แตกต่างกัน เช่นเดียวกับท่ีพบว่า หลังการทดลอง นักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่ม
ควบคุมมีการรับรู้ประโยชน์จากการบริโภคอาหารปลอดภัยไม่แตกต่างกัน 

 2.2.5 ปัจจัยด้านการรับรู้อุปสรรคจากการบริโภคอาหารปลอดภัย พบว่า       
ก่อนการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุมมีการรับรู้อุปสรรคจากการบริโภค
อาหารปลอดภัย ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง กลาง ( ̅ =2.93, SD. = 0.96 และ  ̅ = 2.72,               
SD. = 0.61 ตามล าดับ)หลังการทดลองโดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้นักเรียนกลุ่มทดลองมีการรับรู้
อุปสรรคจากการบริโภคอาหารปลอดภัย ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( ̅= 2.97, SD. = 1.17
และ  ̅= 3.04, SD. = 0.98  ตามล าดับ) โดยนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ย
การรับรู้อุปสรรคเพ่ิมขึ้น คิดเป็น 0.02 และ 0.32 ตามล าดับ การทดสอบเชิงสถิติ พบว่า ก่อนและ
หลังการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองมีการรับรู้อุปสรรคจากการบริโภคอาหารปลอดภัยไม่แตกต่างกัน  
ส่วนนักเรียนกลุ่มควบคุมมีการรับรู้อุปสรรคจากการบริโภคอาหารปลอดภัยหลังการทดลองมากกว่า
ก่อนการทดลอง   

การเปรียบผลระหว่างกลุ่มการทดลองและกลุ่มควบคุม พบว่า ก่อนการ
ทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองมีการรับรู้อุปสรรคจากการบริโภคอาหารปลอดภัยมากกว่านักเรียนกลุ่ม
ควบคุมส่วนหลังการทดลอง นักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุมมีการรับรู้อุปสรรคจากการ
บริโภคอาหารปลอดภัยไม่แตกต่างกัน 

2.2.6 ปัจจัยด้านสิ่งชักน าสู่การปฏิบัติในการบริโภคอาหารปลอดภัย พบว่า ก่อน
การทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุมมีสิ่งชักน าสู่การปฏิบัติในการบริโภคอาหาร
ปลอดภัยอยู่ในระดับมาก ( ̅ =4.15, SD. = 0.51 และ  ̅ =4.07, SD. =0.46 ตามล าดับ) หลังการ
ทดลองโดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้นักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุมมีสิ่งชักน าสู่การการ
ปฏิบัติในการบริโภคอาหารปลอดภัยในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.38, SD. = 0.47 และ       
  ̅ = 4.23, SD. = 0.51 ตามล าดับ) โดยนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ยสิ่งชัก
น าสู่การปฏิบัติฯ เพิ่มขึ้น คิดเป็น 0.23 และ 0.16 ตามล าดับ ผลการทดสอบเชิงสถิติ พบว่า หลังการ
ทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุมมีสิ่งชักน าสู่การปฏิบัติในการบริโภคอาหาร
ปลอดภัยมากกว่าก่อนการทดลอง    



177 
 

การเปรียบผลระหว่างกลุ่มการทดลองและกลุ่มควบคุม พบว่า ก่อนการ
ทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุมมีสิ่งชักน าสู่การปฏิบัติในการบริโภคอาหาร
ปลอดภัยไม่แตกต่างกัน แตห่ลังการทดลอง นักเรียนกลุ่มทดลองมีสิ่งชักน าสู่การปฏิบัติในการบริโภค
อาหารปลอดภัยมากกว่ากลุ่มควบคุม 

2.2.7 ปัจจัยด้านความเชื่อม่ันในความสามารถตนเองในการบริโภคอาหาร
ปลอดภัย พบว่า ก่อนการทดทลองนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุมมีความเชื่อมั่นใน
ความสามารถตนเองในการบริโภคอาหารปลอดภัยในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅ =4.10, SD. =0.52 
และ  ̅ =4.00, SD. = 0.43 ตามล าดับ) หลังการทดลองโดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้นักเรียนกลุ่ม
ทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุม มีความเชื่อในความสามารถตนเองในการบริโภคอาหารปลอดภัย ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅ =4.33, SD. = 0.51 และ  ̅ =4.13, SD. =0.52 ตามล าดับ) โดยนักเรียน
กลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ยความเชื่อมั่นในความสามารถตนเองฯ เพิ่มขึ้น คิดเป็น
ร้อยละ 0.23 และ 0.13 ตามล าดับ ผลการทดสอบทางสถิติ พบว่า หลังการทดลองนักเรียนกลุ่ม
ทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุมมีความเชื่อม่ันในความสามารถของตนเองในการบริโภคอาหาร
ปลอดภัยมากกว่าก่อนการทดลอง     

การเปรียบผลระหว่างกลุ่มการทดลองและกลุ่มควบคุม พบว่า ก่อนการ
ทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุมมีความเชื่อม่ันในความสามารถตนเองในการ
บริโภคอาหารปลอดภัยไม่แตกต่างกัน แต่หลังการทดลอง นักเรียนกลุ่มทดลองมีความเชื่อมั่นใน
ความสามารถตนเองในการบริโภคอาหารปลอดภัยมากกว่านักเรียนกลุ่มควบคุม  

2.2.8 พฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัย พบว่า ก่อนการทดลองนักเรียน  
กลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุมมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัยในภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง กลาง ( ̅ =2.78, SD. =0.52    และ  ̅ =2.63, SD. = 0.44 ตามล าดับ) หลังการทดลอง
โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้นักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุมมีพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ปลอดภัยในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มาก ( ̅ =3.05, SD. = 0.46 และ  ̅ =2.94, SD. =0.47 
ตามล าดับ) โดยนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุมมีพฤติกรรมอาหารปลอดภัยเพิ่มขึ้น คิด
เป็นร้อยละ 6.8 และ 7.7 ตามล าดับ ผลการทดสอบเชิงสถิติ พบว่า หลังการทดลอง นักเรียนกลุ่ม
ทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุมมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัยมากกว่าก่อนการทดลอง         

การเปรียบผลระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม พบว่า ก่อนการทดลอง 
นักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุมมีพฤติกรรมการเลือกบริโภคอาหารปลอดภัยไม่แตกต่าง
กัน หลังการทดลอง นักเรียนกลุ่มทดลองมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัยมากกว่านักเรียนกลุ่ม
ควบคุม 
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อภิปรายผล  
จากผลการวิจัยพบว่า ภายหลังการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองมีการเปลี่ยนแปลงปัจจัยเชิง

สาเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัยในทิศทางที่ดีข้ึนทุกปัจจัย อันได้แก่ ปัจจัยด้าน
ความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารปลอดภัย การรับรู้โอกาสเสี่ยงจากการบริโภคอาหารไม่ปลอดภัย 
การรับรู้ประโยชน์จากการบริโภคอาหารปลอดภัย การรับรู้อุปสรรคจากการบริโภคอาหารปลอดภัย 
สิ่งชักน าสู่การปฏิบัติในการบริโภคอาหารปลอดภัย ความเชื่อมั่นในความสามารถตนเองในการบริโภค
อาหารปลอดภัย รวมทั้งนักเรียนกลุ่มทดลองมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัยมากกว่าก่อนการ
ทดลองและมากกว่านักเรียนกลุ่มควบคุมทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก รูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารปลอดภัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่คณะผู้วิจัยสร้างขึ้นในปีงบประมาณ 
2558 ได้ผ่านกระบวนการขั้นตอนในการจัดท าอย่างเป็นระบบตามขั้นตอนที่เหมาะสม โดยมี
การศึกษาถึงปัจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัยทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
และน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการออกแบบวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับนักเรียน 
โดยกิจกรรมในรูปแบบเน้นในการปรับเปลี่ยนปัจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ปลอดภัย และในปีงบประมาณ 2559 คณะผู้วิจัยได้ท าการพัฒนารูปแบบฯ จากผลการน าไปทดลอง
ใช้และจัดประชุมผู้เกี่ยวข้อง อันประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมสุขภาพ ผู้เชี่ยวชาญด้าน
พฤติกรรมศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารและยา โดยปรับปรุงรายละเอียดในกิจกรรมการจัดการ
เรียนรู้ให้มีความเหมาะสมและกระชับขึ้น โดยปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 9 แผนให้เหลือ
เพียง 6 แผน และแผนพัฒนาผู้เรียนจ านวน 2 แผนเพ่ือความเหมาะสมในการน าไปด าเนินการแต่
ยังคงเน้นกิจกรรมที่สร้างการมีส่วนร่วมของนักเรียน เช่น การใช้เกมทางการศึกษา การใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ การสร้างสื่อเพ่ือใช้ในการสื่อสาร การแสดงบทบาทสมมติ การส ารวจสถานการณ์จริง การ
ฝึกปฏิบัติ การอภิปราย ซึ่งกิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมนั้นเป็นการเรียนรู้จาก
การกระท า (learning by doing) ซึ่งนักเรียนต้องลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง จึงท าให้นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้ใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจัดเป็นการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) คือผู้เรียนต้องร่วมท า
กิจกรรมตลอดเวลาไม่ได้นั่งฟังครูบรรยายเพียงอย่างเดียว เช่น การท างานเป็นกลุ่มย่อยในการส ารวจ
ขนมกรุบกรอบที่มีอยู่ในบริเวณท่ีพักอาศัยและรอบโรงเรียนของนักเรียน และท าการวิเคราะห์ความ
ปลอดภัยของขนมดังกล่าวและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพ่ือนในกลุ่มใหญ่ ท าให้นักเรียนได้มีการ
วิเคราะห์ วิจารณ์ สะท้อนความคิดของตนเอง รวมทั้งได้เรียนรู้ถึงความคิดของคนอ่ืนที่แตกต่างซึ่งช่วย
ให้เกิดการเรียนรู้ที่กว้างขวางขึ้น อีกทั้งการออกแบบสร้างสุสานอาหารไม่ปลอดภัย อันเป็นการพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์และกระบวนการกลุ่ม นอกจากนี้ยังมีการฝึกทักษะการสื่อสารทั้งด้านการพูด การ
ฟัง การอ่าน การเขียน การวาดภาพ เช่น การเขียนบรรยายพฤติกรรมการบริโภคท่ีเหมาะสมและไม่
เหมาะสมของตัวเองและความต้องการในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดังกล่าว การวาดภาพในอนาคต 
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การแสดงบทบาทสมมติในเหตุการณ์ที่สอดคล้องกับชีวิตจริงของนักเรียนเกี่ยวกับสถานการณ์ที่ต้อง
เผชิญกับการบริโภคอาหารที่ไม่ปลอดภัย และการฝึกทักษะการต่อรอง การปฏิเสธ การท ากิจกรรม
กลุ่มในการสร้างสื่อเพ่ือชักชวนและกระตุ้นให้เพ่ือนมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารอย่างปลอดภัย และ
เผยแพร่สื่อดังกล่าวในช่องทางต่าง ๆ ที่นักเรียนสะดวกในการเข้าถึง เช่น ทางเครือข่ายสังคมต่าง ๆ  
ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวท าให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน ท าให้เกิดการขยายตัวของเครือข่ายความรู้ที่
นักเรียนแต่ละคนมีอยู่อออกไปอย่างกว้างขวางรวมทั้งเอ้ืออ านวยให้นักเรียนเกิดการแลกเปลี่ยน
วิเคราะห์ สังเคราะห์การเรียนรู้ที่เป็นการพัฒนาความสามารถทางปัญญาระดับสูง (Higher-order 
thinking)ซึ่งกิจกรรมการเรียนรู้ดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ไม่ได้มุ่งเน้นให้จดจ า
เนื้อหาเพียงอย่างเดียวนอกจากนี้ เนื้อหาสาระที่ก าหนดให้นักเรียนได้เรียนรู้นั้น เป็นเนื้อหาที่ใกล้ตัว 
เช่น การอ่านฉลากอาหาร ฉลากโภชนาการแบบหวาน มัน เค็ม ฉลากโภชนาการ การใช้ประโยชน์
จากฉลาก การหลีกเลี่ยงและลดการบริโภคอาหารไม่ปลอดภัย และการปกป้องสิทธิ์ ท าให้นักเรียนเห็น
ประโยชน์จากการเรียนเพ่ือน าความรู้ไปใช้ในชีวิตจริง ซ่ึงสอนเนื้อหาดังกล่าวจะควบคู่ไปกับการใช้สื่อ
การประกอบการเรียนรู้อย่างหลากหลาย ทั้งสารคดีสั้น วีดิทัศน์ประกอบอินโฟกราฟฟิครวมทั้งนวัต
กรรมความจริงเสริม หรือเทคโนโลยีเสมือนจริง (Augmented Reality Technology) ซึ่งเป็นการ
ผสมผสานภาพจ าลองและภาพจริง มีการใช้เทคโนโลยีการซ้อนภาพ 2 มิติ และ 3 มิติ เข้าไปในภาพ 
ซึ่งสามารถกระตุ้นความสนใจในบทเรียนของนักเรียนได้เป็นอย่างดี  ด้วยการด าเนินงานที่มีการ
วางแผนและด าเนินการเป็นขั้นตอนอย่างเป็นระบบจึงท าให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีการปรับเปลี่ยน
ปัจจัยเชิงสาเหตุและพฤติกรรรมการบริโภคอาหารปลอดภัยได้ภายหลังเข้าร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้
ตามรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัยที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ซึ่งผลการวิจัยใน
ครั้งนี้สอดคล้องกับผลการวิจัยของอุมาพร  งามมีฤทธิ์ (2551) ที่ท าการศึกษาเรื่อง ประสิทธิผลของ
โปรแกรมสุขศึกษาต่อพฤติกรรมการบริโภคขนมขบเค้ียวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาต่อ
พฤติกรรมการบริโภคขนมขบเคี้ยว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
รามค าแหง  โดยกลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมสุขศึกษาซึ่งประกอบด้วย การบรรยายศูนย์การเรียน 
บทบาทสมมติ การระดมสมอง การใช้เกม และการแจกจดหมายและเอกสารถึงผู้ปกครอง เป็นเวลา 6 
สัปดาห์ ส่วนกลุ่มเปรียบเทียบไม่ได้รับโปรแกรมสุขศึกษาแต ผลการวิจัยพบว่า ภายหลังการทดลอง 
กลุ่มทดลองมีความรู้ด้านโภชนาการและโทษของการบริโภคขนมขบเค้ียว เจตคติในการบริโภคขนม
ขบเค้ียว ความคาดหวังในความสามารถของตนเองในการควบคุมพฤติกรรมการบริโภคขนมขบเค้ียว 
ความคาดหวังในผลลัพธ์ของการปฏิบัติตนในการควบคุมพฤติกรรมการบริโภคขนมขบเคี้ยว แรง
สนับสนุนทางสังคมต่อพฤติกรรมการบริโภคขนมขบเค้ียว และพฤติกรรมการบริโภคขนมขบเค้ียว
ดีกว่าก่อนการทดลองและดีกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และ
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สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ภารณี  นิลกรณ์ (2554) ที่ท าการศึกษาเรื่อง ผลของโปรแกรมการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารโดยประยุกต์ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถตนเองร่วมกับแรง
สนับสนุนทางสังคมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรีกลุ่ม
ตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 โดยกลุ่มทดลองเป็นกลุ่มที่ได้รับโปรแกรมการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ประกอบด้วย การจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม การอภิปราย
กลุ่ม และการน าเสนอตัวแบบผลการวิจัยพบว่า กลุ่มทดลองมีความรู้เรื่องการบริโภคอาหาร การรับรู้
ความสามารถตนเองในการบริโภคอาหาร ความคาดหวังในผลลัพธ์ของการบริโภคอาหาร การได้รับ
แรงสนับสนุนทางสังคมในการบริโภคอาหาร และพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพ่ิมข้ึนกว่าก่อนการ
ทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จะเห็นได้ว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนมีส่วน
ร่วมจะส่งผลท าให้นักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 

 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 
 1. ผลจากการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพให้ผลที่สอดคล้องกันว่า รูปแบบการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมีความ
เหมาะสมและสามารถน าไปใช้ในการปรับเปลี่ยนปัจจัยเชิงสาเหตุ และพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ปลอดภัยของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิผล ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงควรน ารูปแบบฯ 
ดังกล่าว ไปขยายผลโดยน าไปใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่
ทั่วประเทศ  
 

จากผลการวิจัยพบว่าในแต่ละสัปดาห์ นักเรียนทั้งในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม มีการบ
บริโภคขนมขบเค้ียว น้ าอัดลมและเครื่องดื่มอ่ืน ๆ ถึงร้อยละ 98 โดยบริโภคขนมขบเค้ียวประเภท มัน
ฝรั่งทอดกรอบถึงร้อยละ 78ซึ่งการที่เด็กและเยาวชนบริโภคขนมขบเค้ียว น้ าอัดลมและเครื่องดื่มอ่ืน ๆ 
ต่อเนื่อง จะท าให้ติดเป็นนิสัย และส่งผลต่อภาวะน้ าหนักเกิน และส่งผลต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
ในทั้งในปัจจุบันและในอนาคต เช่น ภาวะน้ าหนักเกิน โรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคไต โรคความดัน
โลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมอง เป็นต้น เนื่องจากขนมกรุบกรอบและเครื่องดื่มดังกล่าว มักมีไขมัน 
โซเดียม น้ าตาล และพลังงานสูง โรงเรียนจึงควรมีการเฝ้าระวังพฤติกรรมการบริโภคของเด็กนักเรียน
อย่างต่อเนื่อง และมีการจัดกิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคของนักเรียน โดยอาจ
ประยุกต์ใช้กิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ให้เหมาะสมกับปัญหาพฤติกรรมและ
บริบทของโรงเรียน เช่น บูรณาการกับการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน การจัดกิจกรรม
ดังกล่าวในช่วงลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ เป็นต้น เนื่องจากผลจากการวิจัยพบว่าหลังจากการเข้าร่วมใน
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กิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบเป็นเวลา 6 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 50 นาที นักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีการ
บริโภคบริโภคขนมขบเค้ียว น้ าอัดลมและเครื่องดื่มอ่ืน ๆ ลดลงประมาณร้อยละ10 ซึ่งหากโรงเรียนมี
การด าเนินการจัดกิจกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอย่างต่อเนื่อง ระยะยาว น่าจะท าให้
นักเรียนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคขนมขบเคี้ยว น้ าอัดลมและเครื่องดื่มอ่ืน ๆ ลดลงใน
สัดส่วนที่มากขึ้น และอาจส่งผลต่อการควบคุมดัชนีมวลกายและลดการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) 
ในช่วงวัยต่อไปของชีวิต นอกจากนี้จากการเก็บรวบรวมเชิงคุณภาพ พบว่า การเข้าร่วมในกิจกรรม
ตามรูปแบบฯ ส่งผลท าให้นักเรียนบางคนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคอาหาร และส่งผลท าให้
น้ าหนักตัวลดลงอย่างเห็นเด่นชัด 

 

2. จากการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ และจากข้อมูลเชิงประจักษ์ในการติดตาม
ผลการวิจัย พบว่าภายหลังการเข้าร่วมในรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ปลอดภัย ท าให้นักเรียนจ านวนหนึ่งมีการเปลี่ยนแปลงดัชนีมวลกาย โดยมีดัชนีมวลกายลดลง และ
ข้อมูลการการสนทนา และการสัมภาษณ์ตัวนักเรียนและผู้เกี่ยวข้องยืนยันว่าการเปลี่ยนแปลงดัชนี
มวลกายดังกล่าวเป็นผลจากการเข้าร่วมในรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ปลอดภัยที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ดังนั้นครูผู้สอนจึงควรน านักเรียนที่เข้าร่วมในกิจกรรมตามรูปแบบฯ และ
สามารถควบคุมน้ าหนักตัว หรือสามารถลดดัชนีมวลกายได้มาเป็นต้นแบบ (Role Model) เพ่ือสร้าง
แรงบันดาลใจให้กับนักเรียนคนอื่น ๆ เนื่องจากนักเรียนต้นแบบดังกล่าวจัดเป็นตัวแบบที่ดี คือ เป็น
บุคคลใกล้ตัวของนักเรียน และนักเรียนทั่วไปสามารถสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงด้านรูปร่างและ
พฤติกรรมของนักเรียนตันแบบได้อย่างชัดเจน 

 

 3. ผลจากการด าเนินโครงการวิจัยการพัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค
อาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นพบว่าในกลุ่มทดลองท่ีเข้าร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ 6 แผน 
และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จ านวน 3 แผน และกลุ่มควบคุมที่เข้าร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ 6 แผน 
แต่ไม่ได้เข้าร่วมในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนั้น ภายหลังการเข้าร่วมกิจกรรมตามรูปแบบฯ กลุ่มตัวอย่าง
ทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีการเปลี่ยนแปลงปัจจัยเชิงสาเหตุในเกือบทุกปัจจัย และพฤติกรรม
การบริโภคอาหารปลอดภัยแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ .05 จากก่อนเข้าร่วมกิจกรรม อย่างไรก็
ตามผลจากการทดลองชี้ให้เห็นว่าในกลุ่มทดลองมีการเปลี่ยนแปลงปัจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารในบางปัจจัยดีกว่ากลุ่มควบคุม เช่น การมีสิ่งชักน าสู่การปฏิบัติ ความเชื่อมั่นใน
ความสามารถของตนเอง ซึ่งปัจจัยดังกล่าวพบว่าเป็นปัจจัยที่มีอ านาจการท านายพฤติกรรมการบริโภค
อาหารปลอดภัยของนักเรียน ดังนั้นหากมีความเป็นไปได้ โรงเรียนจึงควรจัดหาเวลาส าหรับการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจ านวน 2 แผนกิจกรรม  เพ่ือให้นักเรียนมีการปรับเปลี่ยนปัจจัยเชิงสาเหตุอัน
เป็นปัจจัยภายในตัวบุคคลและพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัยได้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
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4. ผลจากการด าเนินโครงการวิจัยการพัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค

อาหารองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ท าให้ได้สื่อต้นแบบ หลายประเภท ทั้งสารคดีสั้น วีดีทัศน์ใน
รูปแบบอินโฟกราฟฟิค นวัตกรรมความจริงเสริม ชุดเกมทางการศึกษา ชุดนิทรรศการ หนังสือ
เสริมสร้างพฤติกรรมการบริโภคซึ่งสื่อดังกล่าวมุ่งให้ความรู้และสร้างการรับรู้ที่เก่ียวข้องกับในเนื้อหา
ต่าง ๆ เช่น การอ่านฉลาก การปกป้องสิทธิผู้บริโภค ความส าคัญของการมีสุขภาพดี พิษภัยที่มาจาก
การบริโภคอาหาร เป็นต้น  ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงควรเผยแพร่สื่อดังกล่าวต่อ
สาธารณะ และอนุญาตให้มีการท าซ้ าได้ เนื่องจากสื่อต้นแบบดังกล่าวผ่านการทดลองใช้ ผ่านการ
ประเมินคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญรวมทั้งผ่านการประเมินความพึงพอใจจากนักเรียนเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว จึงอาจเป็นประโยชน์กับโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีจัดโครงการหรือมีกิจกรรมที่เก่ียวข้องในการ
พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียนด้านการบริโภคอาหารต่าง ๆ เช่น การบริโภคอาหารปลอดภัย 
การบริโภคอาหารเพ่ือควบคุมน้ าหนัก การปกป้องสิทธิผู้บริโภค โดยสามารถน าสื่อดังกล่าวไปใช้ให้
เหมาะสมกับความต้องการและปัญหาพฤติกรรมของนักเรียนที่ต้องการพัฒนาได้เนื่องจากการจัดท า
ส าเนาสื่อดังกล่าวจากสื่อต้นแบบมีต้นทุนต่ า ซึ่งจะท าให้เกิดความคุ้มค่าในการพัฒนาสื่อดังกล่าว 

 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 
 1. ควรมีการศึกษาติดตามผลการด าเนินงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ปลอดภัย ในระยะยาว (Longitudinal Study)โดยศึกษาถึงผลกระทบในเชิงสุขภาพของนักเรียนที่เข้า
ร่วมกิจกรรมของรูปแบบฯ 
  

 2. ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ควรขยายผลการด าเนินงานการใช้รูปแบบฯ ให้
ครอบคลุมพ้ืนที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ และด าเนินการวิจัยในโรงเรียนดังกล่าวเพ่ือยืนยันผล 
 

            3.  ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาควรส่งเสริมให้บุคคลที่เก่ียวข้องหรือเครือข่าย 
เช่น เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ครูผู้สอนในโรงเรียน นักเรียนในโรงเรียน อย.น้อย มีการพัฒนานวัตกรรม
เพ่ือส่งเสริมการบริโภคอาหารปลอดภัย และคัดเลือกนวัตกรรมดังกล่าวที่มีคุณภาพ และท าการ
ทดสอบประสิทธิผล และพัฒนาเป็นสื่อต้นแบบ เพ่ือให้หน่วยงาน และโรงเรียนต่าง ๆ น าไปใช้ ในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็กและเยาวชน ต่อไป 

 
 



บรรณานุกรม 
 
กระทรวงสาธารณสุข ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 194) พ.ศ. 2544 เรื่องฉลาก              

ราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศท่ัวไป เล่ม 118 ตอนพิเศษ 6ง วันที่ 24 มกราคม 2544.  
กระทรวงสาธารณสุข ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 305) พ.ศ. 2550 เรื่อง การแสดงฉลาก

ของอาหารส าเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันทีบางชนิด 19 กันยายน 2550. 
กระทรวงสาธารณสุข ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 367) พ.ศ. 2557 เรื่อง การแสดงฉลาก

ของ อาหารในภาชนะบรรจุ  ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2557. 
กระทรวงสาธารณสุข ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 182 ) พ.ศ.2541 เรื่อง ฉลากโภชนาการ 

11 มิถุนายน 2541. 
กระทรวงสาธารณสุข ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ค าชี้แจงประกาศ

กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารส าเร็จรูปที่พร้อมบริโภค ทันทีบางชนิด 
(ฉบับที่ 2) วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2554. 

กระทรวงสาธารณสุข.(2554). กรอบยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยอาหารและโภชนาการ เพื่อ
ความม่ันคง ทางอาหารด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2559. สืบค้นจาก 
ttp://nutrition.anamai.moph.go.th/temp/files/stategic/plan_draft.pdf สืบค้นเมื่อ 
21 กันยายน 2558.  

กองควบคุมอาหารส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา . (2547). คู่มืออาหารปลอดภัย. กรุงเทพฯ: 
โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก. 

กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา . (2557). “ฉลากอาหาร บอก
อะไร ได้มากกว่าที่คิด”. Fact Sheet. สืบค้นจาก
http://www.prd.go.th/ewt_dl_link.php?nid=77102  สืบค้นเมื่อ 1 ตุลาคม 2558. 

กองสุขศึกษา กระทรวงสาธารณสุข. (2542). แนวคิด ทฤษฎีและการน าไปใช้ในการด าเนินงานสุข
ศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ. นนทบุรี: ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. 

กัลยา ศรีมหันต์. (2541). ศึกษาภาวะโภชนาการและพฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็กวัยเรียน 
ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี. วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล. 

คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ.(2556). กรอบยุทธศาสตร์ การจัดการด้านอาหารของประเทศไทย 
(ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1). พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพ ฯ: ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.) 

คมสัน วัฒนทัพ. (2549). ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัยของประชาชน
ในอ าเภอบางแพจังหวัดราชบุรี. ปริญญานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สุขศึกษา). 
กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  

จุรีรัตน์ ห่อเกียรติ น้องนุช ศิริวงศ์  และสิริพันธุ์ จุลกรังคะ. (2551). ปัจจัยท่ีมีผลต่อการรับรู้และ
ความเข้าใจเกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบ GDA บนฉลากขนมขบเคี้ยว: 
กรณีศึกษา อย. น้อย. 

http://www.prd.go.th/ewt_dl_link.php?nid=77102


182 
 

เจริญศรี จันทร. (2548). ภาวะโภชนาการ พฤติกรรมการบริโภคอาหารและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของ
นักเรียนมัธยมตอนต้นในจังหวัดสุราษฎร์ธานี. ปริญญานิพนธ์วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต. 
ภาควิชาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

ชญานิษฐ์ ธรรมธิษฐาน. (2543). พฤติกรรมสุขภาพเกี่ยวกับการบริโภคอาหารของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 สังกัดกรมสามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ ประสาน
มิตร. 

ณรงฤทธิ์ วุฒิพงศ์ตระกูล. (2550). การพัฒนาการลดพฤติกรรมการบริโภคขนมขบเคี้ยวของ
นักเรียนช่วงช้ันที่ 2 โรงเรียนวัดโคกงาม อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี .  วิทยานิพนธ์
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(ยุทธศาสตร์การพัฒนา). ลพบุรี: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย              
ราชภัฏเทพสตรี 

ธงชัย สันติวงศ์ และฉายศิลป์ เชี่ยวชาญพิพัฒน์   2524). เศรษฐศาสตร์ผู้บริโภค. พิมพ์ครั้งที่ 2. 
กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช. 

ธีรวัฒน ์จันทรสมบูรณ์  (2544). การคุ้มครองผู้บริโภค. นครปฐม: ส านักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์. 
นลินี ตันจิตติวัฒน์. (2540). ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมของผู้บริโภคในการปกป้องสิทธิของ

ตนเองจากข้อความโฆษณาที่ไม่เป็นธรรม. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย. 

นิตยา เพ็ญศิรินภา. (2548). แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับโภชนศึกษา. เอกสารการสอนชุดโภชน
ศาสตร์สาธารณสุข หน่วยที่ 7. (พิมพ์ครั้งที่ 2). นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

ประไพศรี ศิริจักรวาล  และ อุมาพร สุทัศน์วรวุฒิ. (2555). ข้อแนะน าการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ
ที่ด:ี การทบทวนและวิเคราะห์ Food-Based Dietary Guidelines: Review and 
Analysis กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์. 

ปริญ ลักษิตานนท์. (2544). จิตวิทยาและพฤติกรรมผู้บริโภค. กรุงเทพฯ: เลิฟ แอนด์ลิฟ. 
พระราชบัญญัติ คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522. 30 เมษายน พ.ศ.2522. 
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2541 . 
พุทธชาด นิรุติธรรมธารา. (2546). ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับน้ าหนักตัวของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

ตอนต้น โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

เพ็ญศิริ โชติพันธ์.(2551). การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค. พิมพ์ครั้งที่ 3. อุบลราชธานี:           
คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ(สาขาการตลาด) มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี. 

ภารณี นิลกรณ.์  (2554). ผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารโดย
ประยุกต์ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถตนเองร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคม ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 – 6 อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี . ปริญญาสาธารณสุขศาสตร     
มหาบัณฑิต. คณะสาธารณสุขศาสตร ์มหาวิทยาลัยบูรพา. 

 



183 
 

ภารณี  นิลกรณ.์ (2554). ผลของโปรแกรมการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคอาหารโดย
ประยุกต์ทฤษฎี การรับรู้ความสามารถตนเองร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 – 6 อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี. วิทยานิพนธ์สาธารณสุข          
ศาสตรมหาบัณฑิต. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. 

วรกานต์  พุ่มนุ่ม. (2555). ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมและความรู้การบริโภคอาหารปลอดภัยของ
นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6 โรงเรียนบางแค (เนื่องสังวาลอนุสรณ์) 
ส านักงานเขตบางแค กรุงเทพมหานคร. ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง. 

วรกานต์ พุ่มนุ่ม. (2555). ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมและความรู้การบริโภคอาหารปลอดภัยของ
นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6 โรงเรียนบางแค (เนื่องสังวาลอนุสรณ์) 
ส านักงานเขตบางแค กรุงเทพมหานคร. ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (คหกรรมศาสตร์
เพ่ือพัฒนาชุมชน). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง. 

วัลภา โบราณมูล. (2551). ประสิทธิผลของการประยุกต์ใช้ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อป้องกันโรคร่วมกับ
แรงสนับสนุนทางสังคมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคขนมขบเคี้ยวที่เหมาะสมใน
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น. 
ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ).  ขอนแก่น : 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

วัลภา โบราณมูล. (2551). ประสิทธิผลของการประยุกต์ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อป้องกันโรคร่วมกับแรง
สนับสนุนทางสังคมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคขนมขบเคี้ยวที่เหมาะสมใน
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ใน โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น. ปริญญา
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 

วีระชัย นลวชัย และคณะ. (2558). พฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น.  
กรุงเทพฯ: ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 

วีระชัย นลวชัย และคณะ. (2558). รูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอาหารปลอดภัยของนักเรรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น.  กรุงเทพฯ: ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง
สาธารณสุข 

ศุภร เสรีรัตน์. (2540). พฤติกรรมผู้บริโภค. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร : ดอกหญ้า. 
สมโภชน์ เอ่ียมสุภาษิต. (2539). ทฤษฎีและเทคนิคการปรับพฤติกรรม. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยและศูนย์วิจัย.(2553). สร้างเด็กไทยให้เต็มศักยภาพด้วยอาหาร 

และโภชนาการ. กรุงเทพฯ: คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี. 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.  (2557). บริโภคอาหารถูกต้อง ลดปัญหาด้าน

สุขภาพคนไทย. สืบค้นจาก http://www.thaihealth.or.th/Content/html.  สืบค้นเมื่อ
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557. 

 

http://www.thaihealth.or.th/Content/html.%20%20���


184 
 

ส านักอาหาร ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข.(2554). คู่มือรณรงค์ให้
ความรู้ เรื่อง ฉลากโภชนาการแบบจีดีเอ ฉบับ อย.น้อย. สืบค้นจาก  
file:///C:/Users/120629/Downloads/oryornoi_handbook_gda%20(2).pdf.            
สืบค้นเมื่อ 1 ตุลาคม 2558. 

ส านักอาหาร ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข.(2557). พระราชบัญญัติ
อาหาร พ.ศ. ๒๕๕๒ กฎกระทรวง ประกาศกระทรวงสาธารณสุข และอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง           
ที่มีผลใช้บังคับ. สืบค้นเมื่อ 22 กันยายน 2558. 

สุธิรา  บัวทอง  (2550)  ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคขนมขบเคี้ยวและ
เครื่องมือที่มีรสหวานในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ของโรงเรียนในเขต
อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม. ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล
อนามัยชุมชน. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 

สุธิรา  บัวทอง. (2550). ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคขนมขบเคี้ยวและเครื่องมือ
ที่มีรสหวานในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ของโรงเรียนในเขตอ าเภอเมือง 
จังหวัดนครปฐม. ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลอนามัยชุมชน. 
กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล. 

สุวัฒนา  ลิ่มยุ่นทรง(2550). พฤติกรรมการบริโภคอาหารของคนไทยเชื้อสายกะเหรี่ยง อ าเภอสวน
ผื้ง จังหวัดราชบุรี. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาและการแนะแนว). 
นครปฐม: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

อนวัช ประทีปอนันต์.  (2553). พฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัยของประชาชน: กรณีศึกษา
จังหวัดสตูล. วิทยานิพนธ์สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขชุมชน). สงขลา: 
บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. 

อุมาพร  งามมีฤทธิ์ (2551). ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาต่อพฤติกรรมการบริโภคขนมขบ
เคี้ยวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง. ปริญญา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สุขศึกษา). บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 

อุมาพร  งามมีฤทธิ์.  (2551). ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาต่อพฤติกรรมการบริโภคขนมขบ
เคี้ยวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง . ปริญญา          
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สุขศึกษา) สาขาสุขศึกษา . กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 

Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. 
Psychological.Review, 84(2), 191-215. 

Bandura, A. (1988) self-efficacy  conception of anxiety. Anxiety Research, 1, 77-98. 
Bandura, A. (1997). Self-efficacyThe exercise of control. NY: W.H. Freeman and 

Company. 
Becker,M.H, Haefner,D.P, Kasl SV, et al: Selected psychosocial models and correlates 

of individual health-related behaviors. Med Care 15:27-46, 1977 

�ӹѡ�����%20�ӹѡ�ҹ��С����������������%20��з�ǧ�Ҹ�ó�آ.(2554).%20������óç�����������%20����ͧ%20��ҡ����ҡ��Ẻ�մ���%20��Ѻ%20��.����.%20��鹨ҡ%20%20file:/C:/Users/120629/Downloads/oryornoi_handbook_gda%20(2).pdf
�ӹѡ�����%20�ӹѡ�ҹ��С����������������%20��з�ǧ�Ҹ�ó�آ.(2554).%20������óç�����������%20����ͧ%20��ҡ����ҡ��Ẻ�մ���%20��Ѻ%20��.����.%20��鹨ҡ%20%20file:/C:/Users/120629/Downloads/oryornoi_handbook_gda%20(2).pdf
�ӹѡ�����%20�ӹѡ�ҹ��С����������������%20��з�ǧ�Ҹ�ó�آ.(2554).%20������óç�����������%20����ͧ%20��ҡ����ҡ��Ẻ�մ���%20��Ѻ%20��.����.%20��鹨ҡ%20%20file:/C:/Users/120629/Downloads/oryornoi_handbook_gda%20(2).pdf


185 
 

Becker, M. H., Drachman, R. H., &Kirscht, J. P. (1974). A new approach to explaining 
sick-role behavior in low-income populations American Journal of Public 
Health, 64(3), 205-216. 

Becker, M. H., &Maiman, L. A. (1975).Sociobehavioral determinants of compliance with 
health and medical care recommendations. Medical Care, 13(1), 10-24. 

Codex.(2003). GUIDELINE FOR THE CONDUCT OF FOOD SAFETY ASSESSMENT OF 
FOODS DERIVED FROM RECOMBINANT-DNA PLANTS. [online]. [Retrieved 28 
September2015]. 
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/gmfp/docs/CAC.GL_45_2003.pdf 

Evans, R.I. (1989). Albert Bandura: The man and his ideas — a dialogue. NY: 
Praeger 

Glanz, K., Lewis, F.M. and Rimer, B.K. (1997) Linking theory, research and practice. In 
Glanz,  K., Lewis, F.M. and Rimer, B.K. (eds), Health Behavior and Health 
Education: Theory, Research and Practice, 2nd edn.Jossey-Bass, San 
Francisco, CA, pp. 19–35. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 



187 

 

 

แบบสอบถามงานวิจัยเร่ือง  
การพัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

 
 
ค าชี้แจง 1. แบบสอบถามฉบับนี้จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของ 
นักเรียนในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในปี 2559 

2. แบบสอบถามนี้มี 9 ตอน คือ 
ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียน 
ตอนที่ 2 แบบวัดความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารปลอดภัย 
ตอนที่ 3 แบบวัดการรับรู้โอกาสเสี่ยงจากการบริโภคอาหารไม่ปลอดภัย 
ตอนที่ 4 แบบวัดการรับรู้ความรุนแรงจากการบริโภคอาหารไม่ปลอดภัย 
ตอนที่ 5 แบบวัดการรับรู้ประโยชน์ของการบริโภคอาหารปลอดภัย 
ตอนที่ 6 แบบวัดการรับรู้อุปสรรคของการบริโภคอาหารปลอดภัย 
ตอนที่ 7 แบบวัดสิ่งชักน าสู่การปฏิบัติในการบริโภคอาหารปลอดภัย 
ตอนที่ 8 แบบวัดความเชื่อมั่นในความสามารถตนเองในการบริโภคอาหารปลอดภัย 
ตอนที่ 9 แบบวัดพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัย 
 

ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียน 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย  ลงใน หน้าข้อความเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 

ที่ตรงกับความเป็นจริง 

1. เพศ 

1.1 ชาย                       1.2  หญิง           
 

2. ปัจจุบันนักเรียนอายุ..................ป ี
 
3. นักเรียนมีน้ าหนัก.......................กิโลกรัม   ส่วนสูง.......................................เซนติเมตร 
 
4. คะแนนเฉลี่ยในภาคเรียนที่ผ่านมาของนักเรียน.......................... 
5. ในช่วง 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา นักเรียนกินขนมขบเคี้ยว ดื่มน้ าอัดลม หรือดื่มเครื่องดื่มท่ีมีน้ าตาล  
   เป็นส่วนผสมหรือไม่ 

5.1  ไม่กิน / ไม่ดื่ม(ข้ามไปตอบข้อ 7) 
5.2  กิน / ด่ืม (ตอบข้อต่อไป สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  

 
 
 
 

gen 

ส าหรับเจ้าหน้าท่ี 

weig 

heig 

gpa 

age 

S1_price 

S1_fre 

S1_qua 
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    โดยเฉลี่ยนักเรียนกินขนมกรุบกรอบหรือด่ืมเครื่องดื่มที่มีน ้ำตำลเป็นส่วนผสม วันละเท่ำใด 
  ขนมขบเคี้ยว 

ได้แก่ ……………………………..ยี่ห้อ ................................................ 
              ราคา ............บาท จ านวนครั้ง ...............ปริมาณการกินต่อครั้ง ................ซอง 

 

ได้แก่ ……………………………..ยี่ห้อ ................................................ 
              ราคา ............บาท จ านวนครั้ง ...............ปริมาณการกินต่อครั้ง ................ซอง 
 
 

   น้ าอัดลม 
ได้แก่ ……………………………….....ยี่ห้อ .........................................ราคา..........บาท   ....... 

              จ านวนครัง้ .............................ปริมาณการกินต่อครั้ง ...........ขวด/กล่อง/กระป๋อง 
 

ได้แก่ ……………………………….....ยี่ห้อ .........................................ราคา..........บาท    
              จ านวนครัง้ .............................ปริมาณการกินต่อครั้ง ...........ขวด/กล่อง/กระป๋อง 

 

เครื่องดื่มอ่ืน ๆ  
    ได้แก่ ……………………………ยี่ห้อ ............................................ราคา..........บาท     
     จ านวนครั้ง ........................ปริมาณการกินต่อครั้ง ................ขวด/กล่อง/กระป๋อง 

 

ได้แก่ ……………………………ยี่ห้อ ............................................ราคา..........บาท     
    จ านวนครั้ง ........................ปริมาณการกินต่อครั้ง ................ขวด/กล่อง/กระป๋อง 
 

6. ลักษณะการใช้ชีวิตของนักเรียนในแต่ละวัน (นอกจากเรียนหนังสือหรือเรียนพลศึกษาในชั่วโมงเรียน)  
 6.1  นอนวันละ ....... ชั่วโมง 

6.2  อ่านหนังสือ  วันละ.......... ชั่วโมง 
 
6.3  เล่นเกม/เล่นอินเทอร์เน็ต/มือถือ  
ปฏิบัติ   อาทิตย์ละ ...........  ชั่วโมง (โดยประมาณ) 
 ไม่ปฏิบัติ   

6.4  เล่นกีฬา/ออกก าลังกาย  
ปฏิบัติ  อาทิตย์ละ ...........  ชั่วโมง (โดยประมาณ) 
ไม่ปฏิบัติ   
 
 
 

d1_price 

d1_fre 

d1_qua 

w1_price 

w1_fre 

w1_qua 

sleep 

read 

game 

g-day 

g-week 

sport 

s-day 

s-week 

S2_price 

S2_fre 

S2_qua 

d2_price 

d2_fre 
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารปลอดภัย 
ค าชี้แจง  แบบวัดนี้ใช้สอบถามความรู้เกี่ยวกับเลือกซื้อเลือกกินอาหาร ใหน้ักเรียนท าเครื่องหมาย  

ลงในช่องที่เห็นว่า “ถูก”หรือ “ผิด”หรือ“ไม่แนใ่จ”ในค าตอบนั้น 
 

ล าดับ
ที่ 

รายการ ถูก ผิด 
ไม่

แน่ใจ 

1. จากตัวอย่างข้อความบนฉลากผลิตภัณฑ์อาหารต่อไปนี้  
“Exp.15/12/16”หมายถึง ควรกินอาหารนี้ภายในวันที่ 15 เดือนธันวาคม 
ค.ศ.2016 (พ.ศ.2559) 

   
K1  

2. ข้อความจากข้อมูลฉลากโภชนาการที่แสดงต่อไปนี้หมายความว่า อาหารนี้
หนึ่งซองมีน้ าหนัก 30 กรัม และควรกินคร้ังละ 3 ซอง 
 
 
 
 

   

K2  

3. 

 

ข้อความจากข้อมูลบนฉลากหวาน มัน เค็ม (ฉลาก GDA) นี้หมายความว่า ถ้า
นักเรียนกินขนมกรุบกรอบที่แสดงฉลากนี้
หมดในคร้ังเดียว  นักเรียนจะได้รับ
น้ าตาลคิดเป็นร้อยละ 14ของปริมาณที ่
ควรได้รับในแต่ละวัน 

   

K3  

4. อาหารปิ้งย่างที่ไหม้เกรียม เช่น ไก่ย่าง ลูกชิ้นปิ้ง หมูปิ้งไม่ควรกิน  เพราะมี
สารก่อมะเร็ง 

   K4  

5. อาหารที่มีสีสันฉูดฉาด เช่น ลูกชิ้นใส่สี ลูกอมหลากสี ไก่ย่างใส่สีควร
หลีกเลี่ยง เพราะอาจใช้สีที่ห้ามใช้ ท าให้ได้รับอันตรายจากโลหะหนักในสีที่
ผสมนั้น 

   
K5  

6. ลูกชิ้นเด้งหรือผลไม้ดอง อาจมีผงกรอบหรือบอแรกซ์เป็นส่วนผสม สาร
เหล่านี้ถ้าเข้าสู่ร่างกาย จะท าให้เกิดอาการระคายเคือง เป็นอันตรายต่อระบบ
ทางเดินอาหาร 

   
K6  

7. ลูกชิ้นทอด ไส้กรอกทอด กล้วยทอด ไก่ทอด ที่ใช้น้ ามันทอดซ้ าอาจจะ
ก่อให้เกิดความเป็นพิษต่อร่างกาย เช่น ท าให้เกิดโรคมะเร็งปอด มะเร็งตับ  

   K7  

8. หากนักเรียนได้รับอันตรายจากการกินผลิตภัณฑ์อาหาร หรือได้รับผลิตภัณฑ์
ที่ไม่ได้คุณภาพตามที่โฆษณา นักเรียนสามารถปกป้องสิทธิของตนเอง โดย
การร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  

   
K8  

 
 
 
 
 
 

ข้อมูลโภชนาการ 
หนึ่งหน่วยบริโภค  : 1/3 ซอง (30 กรัม) 
จ านวนหน่วยบริโภคต่อซอง : 3 
 

ส าหรับ
เจ้าหน้าท่ี 
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ตอนที่ 3 แบบสอบถามการรับรู้โอกาสเสี่ยงจากการบริโภคอาหารไม่ปลอดภัย 
 

ค าชี้แจง ให้นักเรียนพิจารณาว่านักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรในการเลือกซื้อ/กินอาหาร  โดยท า
เครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความรู้สึกของนักเรียน 

 
 

ล าดับ
ที่ 

รายการ 

 เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

เห็น
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

ส าหรับ
เจ้าหน้าที ่

1. ถ้านักเรียนไม่อ่านฉลากโภชนาการอาจจะมีโอกาส
เสี่ยงที่จะได้รับสารอาหารบางอย่าง เช่น โซเดียม  
ไขมัน พลังงานเกินกว่าความต้องการของร่างกาย 

    
 

SU1 
 

 

2. การกินอาหารโดยไม่อ่านฉลาก มีโอกาสเสี่ยงได้รับ
อาหารหมดอายุ 

    
 SU2 

 
 

3. การกินขนมกรุบกรอบโดยไม่อ่านฉลากหวาน มัน 
เค็ม (ฉลาก GDA) มีโอกาสเสี่ยงต่อการได้รับโซเดียม
เกินปริมาณท่ีร่างกายควรได้รับในแต่ละวัน 

    
 

SU3 
 

4 การไม่ใช้ประโยชน์จากข้อมูลโภชนาการบนฉลาก
อาหาร ท าให้มีโอกาสเสี่ยงจากการได้รับสารอาหาร
เกินความต้องการของร่างกาย 

    
 

SU4 
 

5. การกินอาหารที่ไม่ได้เก็บรักษาตามค าแนะน าบน
ฉลากเสี่ยงต่อการได้รับอันตรายจากการที่อาหารนั้น
เสีย หรือหมดอายุก่อนเวลาที่ระบุไว้บนฉลาก 

    
 

 

 

6. การกินอาหารพวกปิ้งย่าง เช่น ไก่ย่าง ลูกชิ้นปิ้ง หมู
ปิ้งมีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นโรคมะเร็ง 

    
 

SU6 
 

7. การกินอาหารกึ่งส าเร็จรูป เช่น บะหมี่กึ่งส าเร็จรูป
เป็นประจ า มีโอกาสเสี่ยงที่ร่างกายจะได้รับโซเดียม
เกินความต้องการของร่างกาย 

    
 

SU7 
 

8. การที่นักเรียนบอกข้อมูลการเจ็บป่วยที่เกิดจากการ
กินขนมกรุบกรอบท่ีไม่มีฉลากต่อเพ่ือน จะช่วยลด
ความเสี่ยงที่เพ่ือนจะได้รับอันตราย 

    
 

SU8 
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ตอนที่ 4 แบบสอบถามการรับรู้ความรุนแรงจากการบริโภคอาหารไม่ปลอดภัย 

ค าชี้แจง ให้นักเรียนพิจารณาว่านักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรในการเลือกซื้อ/กินอาหาร  โดยท า 
เครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความรู้สึกของนักเรียน 
 

ล าดับ
ที่ 

รายการ 

 เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

เห็น
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

ส าหรับ
เจ้าหน้าที ่

1. การไม่อ่านข้อมูลโภชนาการก่อนกินอาหารอาจท าให้
ได้รับไขมันมากเกินความต้องการของร่างกายเกิด
ภาวะไขมันอุดตันในหลอดเลือดและหลอดเลือดเลี้ยง
หัวใจ เป็นอันตรายถึงชีวิตได้ 

    

 

SE1 

 

2. การกินอาหารโดยไม่อ่านฉลากอาจท าให้เสียเงินมาก 
ไม่คุ้มกับประโยชน์ที่ได้รับ 

    
 

SE2 
 

3. การไม่ใช้ประโยชน์จากข้อมูลบนฉลากอาหาร ก่อน
กินอาหารอาจได้รับโซเดียมเกินความต้องการของ
ร่างกาย ท าให้ป่วยเป็นโรคไตและเกิดภาวะไตวายได้ 

    
 

SE3 
 

4. การไม่ใช้ประโยชน์จากข้อมูลบนฉลากหวาน มัน เค็ม 
(ฉลาก GDA) ก่อนกินอาหาร อาจได้รับน้ าตาลเกิน
ความต้องการของร่างกาย ท าให้ป่วยเป็น
โรคเบาหวาน เกิดภาวะแทรกซ้อน ตาบอดได้ 

    

 

SE4 

 

5. การดื่มน้ าอัดลมเป็นประจ า อาจท าให้น้ าหนักเกิน 
หรือเป็นโรคอ้วน เนื่องจากได้รับน้ าตาลจ านวนมาก 

    
 

SE5 
 

6. การกินขนมกรุบกรอบเป็นประจ า อาจท าให้เป็นโรค
อ้วนได้ 

    
 

SE6 
 

7. การกินอาหารกึ่งส าเร็จรูป เช่น บะหมี่กึ่งส าเร็จรูป
เป็นประจ า อาจท าให้ขาดสารอาหารที่จ าเป็นต่อการ
เจริญเติบโตของร่างกาย 

    
 

SE7 
 

8. การที่นักเรียนเพิกเฉยเมื่อถูกผู้ขายเอาเปรียบ จะท า
ให้ผู้ขายได้ใจ ไปหลอกลวงคนอ่ืนให้ได้รับความ
เสียหายได้อีกมาก 

    
 

SE8 
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ตอนที่ 5 แบบสอบถามจากการรับรู้ประโยชน์จากการบริโภคอาหารปลอดภัย 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนพิจารณาว่านักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรในการเลือกซื้อ/กินอาหาร  โดยท า 
เครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความรู้สึกของนักเรียน 
 

ล าดับ
ที่ 

รายการ 

 เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

เห็น
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

ส าหรับ
เจ้าหน้าที ่

1. การอ่านฉลากอาหารจะท าให้ได้รับผลิตภัณฑ์ที่ตรง
ตามความต้องการ 

    
 BE1 

 
 

2. การสังเกตลักษณะทั่วไปของอาหาร เช่น สีสันของ
อาหารก่อนกินอาหาร ท าให้ลดอันตรายที่จะได้รับจาก
อาหารที่ไม่ปลอดภัย 

    
 

BE2 
 

3. การอ่านฉลากก่อนซื้อท าให้ไม่ซื้ออาหารที่หมดอายุ      BE3  

4. การอ่านฉลากโภชนาการก่อนกินอาหารท าให้เลือกกิน
อาหารได้เหมาะสมกับโรคท่ีเป็นอยู่เช่น โรคอ้วน 
โรคเบาหวาน โรคไต โรคหัวใจ 

    
 

BE4 
 

5. การอ่านฉลากหวาน มัน เค็ม (ฉลาก GDA) ก่อนซื้อทุก
ครั้ง ท าให้ทราบข้อมูลทางโภชนาการที่ช่วยในการ
ตัดสินใจเลือกซื้ออาหาร 

    
 

BE5 
 

6. ข้อมูลบนฉลากหวาน มัน เค็ม (ฉลาก GDA)ช่วยให้
นักเรียนค านวณปริมาณน้ าตาล เกลือ หรือพลังงาน ที่
ได้จากการกินได้ 

    
 

BE6 
 

7. การควบคุมการกินอย่างเหมาะสมและการออกก าลัง
กายสม่ าเสมอ ท าให้ร่างกายแข็งแรง 

    
 

BE7 
 

8. การปกป้องสิทธิ์เมื่อได้รับอันตรายจากการกินอาหาร
จะท าให้ผู้ผลิต / ผู้ขายระมัดระวังในการผลิตและ
จ าหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพมากขึ้น 

    
 

BE8 
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ตอนที่ 6 แบบสอบถามการรับรู้อุปสรรคจากการบริโภคอาหารปลอดภัย 
 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนพิจารณาว่านักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรในการเลือกซื้อ/กินอาหาร  โดยท า

เครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความรู้สึกของนักเรียน 
 
 

ล าดับ
ที่ 

รายการ 

 เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

เห็น
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

ส าหรับ
เจ้าหน้าที ่

1. การอ่านฉลากอาหาร ท าให้ต้องเสียเวลาในการเลือก
ซื้ออาหาร 

    
 BA1 

 
 

2. การอ่านฉลากโภชนาการก่อนซื้ออาหารท าให้ถูกมอง
ว่าเป็นคนเรื่องมาก 

    
 BA2 

 
 

3. บ่อยครั้งที่นักเรียนเร่งรีบจึงไม่มีเวลาเพียงพอที่จะอ่าน
ข้อมูลบนฉลากหวาน มัน เค็ม (ฉลาก GDA)ของขนม
กรุบกรอบก่อนซื้อ 

    
 

BA3 
 

 

4.  การใช้ประโยชน์จากข้อมูลบนฉลากอาหาร เป็นเรื่องที่
ยุ่งยากในการน าไปใช้ในชีวิตจริง 

    
 

BA4 
 

5. การหาซื้ออาหารที่ปลอดภัยมากินเป็นเรื่องท าได้ยาก 
เพราะไม่มีขายรอบ ๆ โรงเรียน หรือแถวบ้าน 

    
 

BA5 
 

6. การหลีกเลี่ยงไม่กินบะหมี่ก่ึงส าเร็จรูป เป็นสิ่งที่ท าได้
ล าบาก เพราะอาหารดังกล่าว ราคาถูก กินได้รวดเร็ว 
และรสชาติอร่อย  

    
 

BA6 
 

7. การร้องเรียนเพื่อปกป้องสิทธิ์ของตนเอง เมื่อได้รับ
อันตรายจากการกินอาหารเป็นเรื่องยุ่งยาก 

    
 

BA7 
 

8. แม้นักเรียนทราบถึงโทษของการดื่มน้ าอัดลม แต่จะให้
เลิกดื่มเป็นเรื่องล าบาก เพราะติดใจในรสชาติ 

    
 

BA8 
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ตอนที่ 7 แบบสอบถามการมีสิ่งชักน าให้เกิดการปฏิบัติ ในการบริโภคอาหารปลอดภัย 
 

ค าชี้แจง ให้นักเรียนพิจารณาว่านักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรในการเลือกซื้อ/กินอาหาร  โดยท า 
เครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความรู้สึกของนักเรียน 
 

ล าดับ
ที่ 

รายการ 

 เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

เห็น
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

ส าหรับ
เจ้าหน้าที ่

1. นักเรียนได้รับค าแนะน าเรื่องการเลือกซ้ือ และเลือกกิน
อาหารจากเพ่ือน อย.น้อยในโรงเรียน  

    
 CU1 

 
 

2. การรณรงค์ของ อย. ตามสื่อต่างๆ  ท าให้นักเรียนอ่านฉลาก
ก่อนซื้ออาหารมากิน 

    
 

CU2 
 

3. ค าแนะน าจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. ท าให้นักเรียน
อ่านข้อมูลบนฉลากผลิตภัณฑ์อาหารทุกครั้งก่อนกิน 

    
 

CU3 
 

4. เมื่อเห็นอาการของผู้ป่วยที่เกิดจากการกินมากเกินความ
จ าเป็นของร่างกาย ท าใหน้ักเรียนเห็นความส าคัญของการ
อ่านฉลากก่อนเลือกซ้ือ 

    
 

CU4 
 

5. ผู้ปกครองแนะน าใหน้ักเรียนสังเกตสีสันของอาหาร และ
หลีกเลี่ยงการบริโภค หากสีสันของอาหารสดใสผิดธรรมชาติ     

 
CU5 

 

6. การรณรงค์เรื่องการอ่านฉลากเป็นแรงจูงใจให้นักเรียนอ่าน
และใช้ประโยชน์จากข้อมูลบนฉลากอาหาร  

    
 

CU6 
 

7. ครูผู้สอนได้แนะน านักเรียนและเพ่ือนๆในห้องเรียนให้เลือก
ดื่มน้ าเปล่าเมื่อรู้สึกกระหายแทนการซื้อน้ าอัดลมมาดื่ม 

    
 

CU7 
 

8. การร้องเรียนทางสื่อออนไลน์ท าให้มีความสะดวกในการ
ปกป้องสิทธิ์จากการถูกเอารัดเอาเปรียบจากการบริโภค 

    
 

CU8 
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ตอนที่ 8 แบบสอบถามความเชื่อม่ันในความสามารถตนเองในการบริโภคอาหารปลอดภัย 

ค าชี้แจง ให้นักเรียนพิจารณาว่านักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรในการเลือกซื้อ/กินอาหาร  โดยท า 
เครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความรู้สึกของนักเรียน 
 

ล าดับ
ที่ 

รายการ 

 เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

เห็น
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

ส าหรับ
เจ้าหน้าที ่

1. นักเรียนมั่นใจว่า นักเรียนจะอ่านฉลากอาหารก่อนซื้อทุกครั้ง      SEL1  

2. นักเรียนมีความเชื่อม่ันว่า นักเรียนสามารถท าความเข้าใจ
ข้อมูลที่ปรากฏบนฉลากอาหารได้ 

    
 

SEL2 
 

3. เมื่อมีคนน าขนมกรุบกรอบมาแจกฟรี นักเรียนมั่นใจว่าจะอ่าน
ฉลากอาหารนั้นก่อนกินเพ่ือความปลอดภัยในการกินอาหาร  

    
 

SEL3 
 

4. แม้ว่านักเรียนจะเร่งรีบขนาดไหน นักเรียนก็ม่ันใจว่าจะไม่ซื้อ
ขนมกรุบกรอบมากินโดยเด็ดขาด ถ้าหากยังไม่ได้อ่านฉลาก
หวาน มัน เค็ม (ฉลาก GDA) 

    
 

SEL4 
 

5. นักเรียนมีความเชื่อม่ันว่า นักเรียนสามารถที่จะเป็นเด็กหรือ
เยาวชนที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการอ่านและใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลบนฉลากหวาน มัน เค็ม (ฉลาก GDA) 

    
 

SEL5 
 

6. นักเรียนเชื่อมั่นว่า นักเรียนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลบน
ฉลากอาหารเพื่อการตัดสินใจในการกินอาหารได้ 

    
 

SEL6 
 

7. นักเรียนเชื่อมั่นว่า นักเรียนสามารถค านวณปริมาณ
สารอาหารของขนมกรุบกรอบจากข้อมูลบนฉลากโภชนาการ
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกาย 

    
 

SEL7 
 

8. นักเรียนเชื่อมั่นว่าการปกป้องสิทธิ์ของตนเองจากการกิน
อาหารที่อันตรายต่อสุขภาพจะเป็นประโยชน์ต่อตนเองและ
ส่วนรวม ถึงแม้การร้องเรียนจะมีหลายขั้นตอน  

    
 

SEL8 
 

9. นักเรียนเชื่อมั่นว่า นักเรียนสามารถแจ้งผู้ใหญ่ให้ทราบ หากมี
ร้านค้าเอาขนมกรุบกรอบที่ไม่มีอย.หรือไม่ปลอดภัยมา
จ าหน่าย เพื่อผู้ใหญ่จะได้ห้ามการจ าหน่ายอาหารนั้น 

    
 

SEL9 
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ตอนที่ 9 แบบสอบถามพฤติกรรมการบริโภคอาหาร 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนพิจารณาว่านักเรียนมีการปฏิบัติตนอย่างไรในการเลือกซื้อ/กินอาหาร โดยท า

เครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับการปฏิบัติของนักเรียน 

ล าดับ
ที ่

รายการ 

ปฏิบัต ิ ไม่เกี่ยว 
ข้องกับ
พฤติ 

กรรมนั้น 

เป็น
ประจ า 

บ่อย นานๆ
ครั้ง 

ไม่เคย 
ปฏิบัติ 

1. นักเรียนไม่ซื้อขนมกรุบกรอบที่ไม่มีฉลาก       BO1  

2. นักเรียนเก็บรักษาอาหารตามค าแนะน าที่ระบุบนฉลากอาหาร      BO2  

3. นักเรียนอ่านฉลากอาหารก่อนเลือกซื้ออาหารส าเร็จรูป เครื่องดื่มใน
ภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท 

     BO3 
 

4. นักเรียนกินอาหารมื้อหลักตามเวลา และไม่กินขนมกรุบกรอบ
จุบจิบ 

     BO4 
 

5. นักเรียนอ่านฉลากหวาน มัน เค็ม (ฉลาก GDA) ของ                
ขนมกรุบกรอบก่อนเลือกซื้อ และเลือกกิน 

     BO5 
 

6. นักเรียนแบ่งจ านวนคร้ังในการกินอาหารตามข้อมูลบน             
ฉลากหวาน มัน เค็ม (ฉลาก GDA) 

     BO6 
 

7. นักเรียนใช้ประโยชน์จากข้อมูลบนฉลากขนมกรุบกรอบมา
ค านวณหาปริมาณสารอาหารก่อนกิน 

     BO7 
 

8. ก่อนซื้ออาหารประเภททอด นักเรียนสังเกตสีและลักษณะของ
น้ ามันที่ผู้ขายใช้ทอดอาหาร 

     BO8 
 

9. นักเรียนกินอาหารที่มีสีสันฉูดฉาด เช่น ลูกชิ้นใส่สี ไส้กรอกใส่สี   ไก่
ย่างใส่สี  

     BO9 
 

10. หากนักเรียนพบว่า มีผู้ขายอาหาร ขนมกรุบกรอบ ที่เสื่อมคุณภาพ 
หรือหมดอายุนักเรียนจะคืนอาหารหรือเปลี่ยนอาหารนั้นแก่ผู้ขาย
ตามสิทธิ์ผู้บริโภค 

     BO 
10  

11. หากนักเรียนพบว่า ฉลากบนถุงหรือซองขนมนั้นไม่ถูกต้อง หรือกิน
แล้วไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพ นักเรียนจะเตือนเพื่อนไม่ให้กินขนมนั้น 

     BO 
11  

12. เมื่อต้องการศึกษาข้อมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑ์อาหารเพิ่มเติมนักเรียน
ค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 

     BO 
12  

 

ส ำหรับ 

เจ้ำหน้ำท่ี 



แบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 

การพัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  

(กลุ่มติดตามผล) 
 
 

ค าชี้แจง  
1. แบบสอบถามนี้สร้างขึ้นเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่        

เข้าร่วมกิจกรรมกระตุ้นพฤติกรรม (Booster Intervention) ในโครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนา
รูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งในการ
ตอบแบบสอบถามนี้ไม่มีผิดหรือถูก และไม่มีผลต่อการเรียนการสอน ดังนั้นจึงขอความร่วมมือนักเรียน
ในการตอบตามความเป็นจริง 

2. แบบสอบถามความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมกระตุ้นพฤติกรรม (Booster 
Intervention) ในโครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 

ตอนที่ 1 ความพึงพอใจต่อกิจกรรมกระตุ้นพฤติกรรม (Booster Intervention) ที ่ใช้ใน
การจัดการเรียนรู้เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ตอนที่ 2 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
3. โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของนักเรียนเพียงช่อง

เดียว โดยมีระดับความพึงพอใจ ดังต่อไปนี้ 
มากที่สุด หมายถึง  มีความพึงพอใจมากที่สุด  
มาก  หมายถึง  มีความพึงพอใจมาก  
ปานกลาง หมายถึง  มีความพึงพอใจปานกลาง  
น้อย  หมายถึง  มีความพึงพอใจน้อย  
น้อยที่สุด หมายถึง  มีความพึงพอใจน้อยที่สุด  
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ตอนที่ 1 ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมกระตุ้นพฤติกรรม (Booster Intervention)  
 

ล าดับ
ที่ 

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

 ความพึงพอใจต่อฐานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. ฐานกิจกรรมที่ 1 “ถามให้ชัด สกัดคนหลอก”      
2. ฐานกิจกรรมที่ 2 “ปริศนาค าทาย”      
3. ฐานกิจกรรมที่ 3 “ช่วยกันคิด พิชิตค าตอบ”      
 ความพึงพอใจที่มีต่อผลที่ได้จากการเข้าร่วม

กิจกรรม 
     

1. นักเรียนมีความรูค้วามเข้าใจและสามารถอ่านฉลาก
เหล่านี้อย่างเข้าใจ 
1.1 ฉลากผลิตภัณฑ์อาหาร 

     

 1.2 ฉลากโภชนาการ      
 1.3 ฉลากโภชนาการแบบหวาน มัน เค็ม (ฉลาก GDA)      

2. นักเรียนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลบนฉลากฯ      
3. นักเรียนงด/ลด หลีกเลี่ยงการอาหารที่ไม่มีผลดีต่อ

สุขภาพ เช่น  ขนมกรุบกรอบ น้ าอัดลม อาหารปิ้งย่าง  
อาหารทอด  

     

4. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการปกป้อง
สิทธิ์เมื่อพบอาหารที่ไม่ปลอดภัย เช่น หมดอาย ุ           
มีฉลากไม่ถูกต้อง ใส่สีสันฉูดฉาด   

     

5. นักเรียนสามารถน าความรู้และทักษะต่างๆ จากการ
เรียนรูก้ิจกรรมไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

     

6. นักเรียนสามารถน าความรูท้ี่ได้จากการเข้าร่วม
กิจกรรมไปบอกกล่าวให้กับคนใกล้ชิด 

     

ตอนที่ 2 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
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แบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 

การพัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
(กลุ่มติดตามผล นักเรียนกลุ่มควบคุม) 

 
ค าชี้แจง  

1. แบบสอบถามนี้สร้างขึ้นเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่        
เข้าร่วมในโครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งในการตอบแบบสอบถามนี้ไม่มีผิดหรือถูก และไม่มีผลต่อการเรียน
การสอน ดังนั้นจึงขอความร่วมมือนักเรียนในการตอบตามความเป็นจริง 

2. แบบสอบถามความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนา
รูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นแบ่งออกเป็น 
2 ตอน คือ 

ตอนที่ 1 ความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยสื่อ/กิจกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ตอนที่ 2 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
3. โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของนักเรียนเพียงช่อง

เดียว โดยมีระดับความพึงพอใจ ดังต่อไปนี้ 
มากที่สุด หมายถึง  มีความพึงพอใจมากที่สุด  
มาก  หมายถึง  มีความพึงพอใจมาก  
ปานกลาง หมายถึง  มีความพึงพอใจปานกลาง  
น้อย  หมายถึง  มีความพึงพอใจน้อย  
น้อยที่สุด หมายถึง  มีความพึงพอใจน้อยที่สุด  
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ตอนที่ 1 ความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยสื่อ/กิจกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ

บริโภคอาหารของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 
 

ล าดับ
ที่ 

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

 ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ 
1. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 ภาพแห่งอนาคต      
2. แผนการจัดการเรียนรู้ที ่2 อาหารไม่มีฉลาก ภัยร้ายใกล้ตัว      
3. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 สื่อสารให้กับคนที่คุณรัก      
4. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 อาหารไม่ปลอดภัย ใส่ใจ

ปกป้องสิทธิ ์
     

5. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 อ่าน งด ลด ท า      
6. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 ส่งต่อสุขภาพดี      
 ความพึงพอใจต่อสื่อที่ใช้ในแผนการเรียนรู้      

1. เร่ือง “ฉลากอาหาร อ่านสักนิด พิชิตสุขภาพดี”      
2. เร่ือง “Lab กร้ิง ฉลากอาหาร”      
3. เร่ือง “การพัฒนาสื่อสู่ Social Network”      
4. เร่ือง “ปกป้องสิทธิ์ เพื่อสุขภาพดี”      
5. เร่ือง “อ่าน งด ลด ท า”      
6. เร่ือง “เสริมสร้างพฤติกรรมการบริโภคอย่างไร ช่วย

สุขภาพดี” 
     

 ความพึงพอใจที่มีต่อผลที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรม      
1. นักเรียนมีความรูแ้ละสามารถอ่านฉลากเหล่านี้อย่างเข้าใจ 

1.1 ฉลากผลิตภัณฑ์อาหาร 
     

 1.2 ฉลากโภชนาการ      
 1.3 ฉลากโภชนาการแบบหวาน มัน เค็ม (ฉลาก GDA)      

2. นักเรียนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลบนฉลาก 
2.1 ฉลากผลิตภัณฑ์อาหาร 

     

 2.2 ฉลากโภชนาการ      
 2.3 ฉลากโภชนาการแบบหวาน มัน เค็ม (ฉลาก GDA)      

3. นักเรียนงด/ ลด หลีกเลี่ยงการอาหารที่ไม่มีผลดีต่อ
สุขภาพ เช่น ขนมกรุบกรอบ น้ าอัดลม อาหารปิ้งย่าง 
อาหารทอด  

     

4. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการปกป้องสิทธิ์
เมื่อพบอาหารที่ไม่ปลอดภัย เช่น หมดอาย ุมีฉลากไม่
ถูกต้อง ใส่สีสันฉูดฉาด   
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ล าดับ
ที่ 

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

5. นักเรียนสามารถน าความรู้และทักษะต่างๆ จากการเรียนรู้
ในโครงการไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

     

6. นักเรียนสามารถน าความรูท้ี่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมไป
บอกกล่าวให้กับคนใกล้ชิด 

     

ตอนที่ 2 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


	0_2016 ปก
	1_cover_foodModel_59
	2_abstrac_foodmodel_59
	3_table_A_foodmodel_59
	4_table_ฺB_foodmodel_59
	5_chapter_I_foodmodel_59
	6_chapter_II_foodmodel_59
	7_chapter_III_foodmodel_59
	8_1_chapter IV_foodModel_59_new-1
	8_2_chapter IV_foodmodel_59_2
	9_chapter _V_foodModel_59 - Copy
	10_bibliography_foodmodel_59
	11_Appendix_foodmodel_59
	11_1_Appendix_foodmodel_59
	11_2_Appendix_foodmodel_59
	11_3_Appendix_foodmodel_59

