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บทสรุปผูบริหาร
การสํ า รวจขอมู ล พฤติ ก รรมสุ ข ภาพของนั ก เรี ย น “อย.นอย” ประจํ า ป 2559 มี วั ต ถุ ป ระสงค& เพื่ อ
(1) ศึกษาการเป/ดรับข2าวสาร ความรู และทัศนคติเกี่ยวกับการบริโภคและเลือกซื้อผลิตภัณฑ&สุขภาพของนักเรียนที่
เขาร2วมโครงการ อย.นอย ทั้งที่เป;น นักเรียนแกนนํา อย.นอย และเป;นสมาชิก อย.นอย รวมทั้งนักเรียนที่ไม2ไดเขา
ร2วมโครงการ อย.นอย (2) ศึกษาการรับรูความสามารถของตนเองในการบริโภค และเลือกซื้อผลิตภัณฑ&สุขภาพ
ของนักเรียนที่เขาร2วมโครงการ อย.นอย ทั้งที่เป; น นักเรียนแกนนํา อย.นอย และเป; นสมาชิ ก อย.นอย รวมทั้ ง
นักเรียนที่ไม2ไดเขาร2วมโครงการ อย.นอย (3) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภค และเลือกซื้อผลิตภัณฑ&สุขภาพของ
นักเรียนที่เขาร2วมโครงการ อย.นอย ทั้งที่เป;น นักเรียนแกนนํา อย.นอย และเป;นสมาชิก อย.นอย รวมทั้งนักเรียนที่
ไม2ไดเขาร2วมโครงการ อย.นอย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ใชระเบี ย บวิ ธี วิจั ย เชิ งผสมผสาน (Mix research methods) เก็ บ ขอมู ล ดวยการวิ จั ย
เชิ ง ปริ ม าณและการวิจัยเชิ ง คุ ณ ภาพ โดยกลุ2 ม ตั วอย2 า งในการวิ จัยเชิ ง ปริ ม าณเป; นนั ก เรี ยนที่ เขาร2วมโครงการ
อย.นอย ทั้งที่เป;นนักเรียนแกนนํา อย.นอย และเป;นสมาชิก อย.นอย รวมทั้งนักเรียนทั่วไปที่ไม2ไดเขาร2วมโครงการ
อย.นอย โดยทํ า การสุ2 ม ตั ว อย2 า งจากทุ ก จั ง หวั ด ในประเทศไทย ไดกลุ2 ม ตั ว อย2 า งเป; น นั ก เรี ย นทั้ ง ระดั บ ชั้ น
ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน และมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 2,893 ตัวอย2าง จาก 61 โรงเรียน ใน 15
จังหวัด ส2วนการวิจัยเชิงคุณภาพเป;นสัมภาษณ&เชิงลึกจากผูใหขอมูลสําคัญ คือ นักเรียน อย.นอย ที่กําลังศึกษาอยู2
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน และมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จํานวน 12 คน
ผลการวิจัย แบ2งเป;น 2 ส2วน ดังต2อไปนี้
ผลการวิจัยเชิงปริมาณ
1. ขอมูลพื้นฐานของกลุ2มตัวอย2าง
กลุ2มตัวอย2างเป;นเพศหญิง (จํานวน 1,855 คน) มากกว2าเพศชาย (จํานวน 1,038 คน) โดยสถานศึกษาอยู2
ในประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษามากที่สุด (จํานวน 1,690 คน) ศึกษาอยู2ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มากที่สุด
(จํานวน 488 คน) เมื่อพิจารณาถึงระดับการเป;นสมาชิก อย.นอย พบว2ากลุ2มตัวอย2างส2วนใหญ2เป;นสมาชิกทั่วไป
ของโครงการ อย.นอย (จํานวน 965 คน) รองลงมา เป;นแกนนํา อย.นอย (จํานวน 616 คน)
2. การเป/ดรับข2าวสารเกี่ยวกับการบริโภคและเลือกซื้อผลิตภัณฑ&สุขภาพของนักเรียนที่เขาร2วมโครงการ
อย.นอย ทั้ งที่ เป; นนั ก เรียนแกนนํ า อย.นอย และเป; นสมาชิ ก อย.นอย รวมทั้ งนั ก เรียนที่ ไม2ไดเขาร2วมโครงการ
อย.นอย พบว2า ช2องทางการเป/ดรับข2าวสารที่นักเรียนมีการเป/ดรับมากที่สุด คือ การเป/ดรับข2าวสารผ2านทางคุณครู
รองลงมา ไดแก2 โทรทัศน& สําหรับช2องทางการเป/ ดรับข2าวสารที่อยู2ในระดับปานกลาง ไดแก2 บอร&ดความรู ยูทู ป
แผ2นพั บเกี่ ยวกับความปลอดภัยดานอาหาร เฟซบุX ก เจาหนาที่ สาธารณสุ ข และวิทยากรจากภายนอกโรงเรียน
ตามลําดับ
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3. การรั บ รู ความหมายของคํ า ว2 า “ผลิ ต ภั ณ ฑ& สุ ข ภาพ” พบว2 าทั้ ง นั ก เรียนในโครงการ อย.นอย และ
นักเรียนที่ไม2ไดเขาร2วมโครงการ อย.นอย มีการรับรูความหมายของผลิตภัณฑ&สุขภาพในระดับที่แตกต2างกัน โดย
พบว2ากลุ2มตัวอย2างที่เป;นแกนนํา อย.นอย เกือบทั้งหมด (รอยละ 90.6) เป;นกลุ2มที่มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
ความหมายของคําว2าผลิตภัณฑ&สุขภาพสูงกว2ากลุ2มอื่น ๆ อย2างเด2นชัด ทั้งในแง2 การอธิบายความหมายของคําว2า
ผลิตภัณฑ&สุขภาพสูง และการยกตัวอย2างผลิตภัณฑ&สุขภาพ
4. ความรู ความเขาใจเกี่ ยวกั บ การบริ โภคและเลื อ กซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ& สุ ข ภาพ พบว2 า นั ก เรี ย นที่ เขาร1 ว ม
โครงการ อย.นอย มี ค วามรู เกี่ ย วกั บ การบริ โ ภคและเลื อ กซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ6 สุ ข ภาพที่ ถูก ตอง รอยละ 78.31
โดยนักเรียนแกนนํา อย.นอย มีความรูความเขาใจมากกว2านักเรียนที่เป;นสมาชิก อย.นอย (คิดเป;น รอยละ 79.55
และ 77.51 ตามลําดับ) ส2วนนักเรียนทั่วไปในโรงเรียนที่ไม2ไดเป;นสมาชิกของโครงการ อย.นอย มีระดับความรูที่
ถูกตองเป;นจํานวนนอยที่สุด (รอยละ 76.68) ทั้งนี้นักเรียนเขาร2วมโครงการ อย.นอย มีความรูที่ถูกตองเกี่ยวกับการ
เลือกซื้อ/บริโภคผลิตภัณฑ&สุขภาพ “เครื่องสําอาง” สูงที่สุด (รอยละ 92.35) รองลงมาไดแก2 “อาหาร” และ “ยา”
ตามลําดับ (รอยละ 87.35 และ รอยละ 68.69)
5. ทัศนคติต2อ การบริโภคและการเลือกซื้อผลิ ตภั ณ ฑ& สุขภาพของนัก เรียน พบว2า นั กเรียนในโครงการ
อย.นอย มีทัศนคติต1อการบริโภคและการเลือกซื้อผลิตภัณฑ6สุขภาพที่ถูกตอง รอยละ 79.25 ในขณะที่นักเรียน
ทั่วไปที่ไม2ไดเป;นสมาชิกของโครงการ อย.นอย มีทัศนคติเกี่ยวกับการบริโภคและการเลือกซื้อผลิตภัณฑ&สุขภาพที่
ถูกตอง รอยละ 76.52
เมื่อพิจารณาจํานวนนักเรียนที่มีทัศนคติเกี่ยวกับการบริโภคและการเลือกซื้อผลิตภัณฑ&สุขภาพที่ถูกตอง
จําแนกตามผลิตภัณฑ& พบว2า นักเรียนที่เขาร2วมโครงการ อย.นอย มีทัศนคติที่ถูกตองต2อการบริโภคและการเลือก
ซื้อผลิ ตภั ณ ฑ& สุข ภาพดานอาหาร ยา และเครื่อ งสํ าอาง เป; นจํานวนสูงกว2านักเรียนที่ไม2ไดเป; นสมาชิ กโครงการ
อย.นอย กล2าวคือ นักเรียนที่เขาร2วมโครงการ อย.นอย มีทัศนคติที่ถูกตองต2อการบริโภคและการเลือกซื้อผลิตภัณฑ&
สุขภาพดานอาหาร รอยละ 80.83 ยา รอยละ 81.34 และเครื่องสําอาง รอยละ 78.56 ในขณะที่ นักเรียนที่ไม2ได
เขาร2วมโครงการ อย.นอย มีทัศนคติที่ถูกตองต2อการบริโภคและการเลือกซื้อผลิตภัณฑ&สุขภาพดานอาหารรอยละ
80.64 ยารอยละ 76.07 และเครื่องสําอางรอยละ 76.37
6. การรับรูความสามารถของตนเองในการมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ&สุขภาพที่ดี ผลการวิจัยพบว2า
กลุ2 ม ตั วอย2 า ง มี ก ารรั บ รู ความสามารถของตนเองในการใชยาอย2 า งเหมาะสมมากที่ สุ ด คิ ด เป; น รอยละ 83.48
รองลงมาเรียงแต2ละประเด็นตามลําดับไดแก2 การรับรูความสามารถของตนเองในการหลีกเลี่ยงการบริโภคอาหารที่
ใชน้ํามันทอดซ้ํา (รอยละ 79) การหลีกเลี่ยงอาหารรสจัด หวาน มัน เค็ม (รอยละ 77.81) การหลีกเลี่ยงการซื้อหรือ
ใชอาหารและยาและเครื่องสําอางตามโฆษณาชวนเชื่อ (รอยละ 76.43) ส2วนพฤติกรรมดานการอ2านฉลากอาหาร
ยา และเครื่องสําอางก2อนการซื้อใช พบว2า การรับรูความสามารถของตนเองในการอ2านฉลากยาสูงที่สุด รองลงมา
คือ ฉลากเครื่องสําอาง และฉลากอาหาร (คิดเป;นรอยละ 82.27 81.02 และ 80.68 ตามลําดับ)
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7. พฤติกรรมการเลือกซื้อและบริโภคผลิตภัณฑ&สุขภาพของนักเรียน พบว2า นักเรียนโครงการ อย.นอย
มี พ ฤติ ก รรมเกี่ ย วกั บ การบริ โภคและการเลื อ กซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ6 สุข ภาพที่ เหมาะสม (รอยละ 79.06) สู งกว1 า
พฤติกรรมของนักเรียนที่ไม1ไดเปBนสมาชิกของโครงการ อย.นอย (รอยละ 78.05)
ทั้ ง นี้ นั ก เรี ย นที่ เขาร2 ว มโครงการ อย.นอยมี พ ฤติ ก รรมเกี่ ย วกั บ การเลื อ กซื้ อ และบริ โ ภคลิ ต ภั ณ ฑ&
“เครื่องสําอาง” อย2างเหมาะสมสูงที่สุด คิดเป;นรอยละ 83.49 รองลงมาไดแก2 การเลือกซื้อและบริโภคผลิตภัณฑ&
“อาหาร” คิดเป;นรอยละ 78.68 และการเลือกซื้อและบริโภคผลิตภัณฑ& “ยา” คิดเป;นรอยละ 76.60 เมื่อนํามา
พิจารณาเปรียบเทียบกับเกณฑการประเมินความสําเร็จของการดําเนินโครงการที่กําหนดไว"ว#า ความสําเร็จของการ
ดําเนินงานดูที่ นักเรียนแกนนํา อย.น"อย และนักเรียนที่เป)นสมาชิก อย.น"อย ต"องมีพฤติกรรมการบริโภคและการ
เลื อ กซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑสุ ข ภาพที่ เหมาะสมไม# น" อ ยกว# า ร" อ ยละ 75 จึ ง สามารถสรุ ป ได" ว# า โครงการ อย.น" อ ย
ประจําป6 2559 บรรลุเป9าหมายตามเกณฑที่กําหนด
ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ
ผลการวิจัยพบว2า ผูใหขอมูลสําคัญที่เป;น “อย.นอย” เป/ดรับข2าวสารเกี่ยวกับอาหาร ยา และเครื่องสําอาง
ผ2านอินเทอร&เน็ตและเฟซบุXกมากที่สุด และยังเป/ดรับขอมูลผ2านทางเว็บไซต&และแฟนเพจของ “อย.นอย” และผูให
ขอมู ลสํ าคั ญ ทั้ งหมดชอบใชสื่ อ อิ นเทอร& เน็ ตและสื่ อ สั งคม เช2น เฟซบุX ก ในการคนหาขอมู ลเกี่ ยวกั บ อาหาร ยา
และเครื่องสําอางมากที่สุด เพราะสามารถเขาถึงขอมูลไดง2ายและหลากหลาย
ถึงแมว2าสื่ออินเทอร&เน็ตจะเป;นสื่อที่ผูใหขอมูลสําคัญเลือกใชในการเป/ดรับข2าวสารมากที่สุด แต2ในการจัด
กิจกรรมใหความรูเกี่ยวกับอาหาร ยา และเครื่องสําอาง ผูใหขอมูลสําคัญคาดหวังจะไดเขาร2วมกิจกรรมแบบปฏิบัติ
จริง การดูงานนอกสถานที่มากกว2าการนั่งฟ_งการอบรมใหความรู เพราะจะทําใหมีส2วนร2วมและเกิดความรูจากการ
ทดลองปฏิบัติจริงและมีความเขาใจถึงป_ญหาไดอย2างแทจริง
ผูใหขอมูลสําคัญที่เป;น “อย.นอย” ทั้งหมดมีความรูเกี่ยวกับการอ2านฉลากอาหาร ยาและเครื่องสําอางและ
การตรวจสอบสารอาหารมากที่สุด โดยเฉพาะอย2างยิ่งทําใหสามารถอ2านฉลากไดและเขาใจมากยิ่งขึ้นทั้งอาหาร ยา
และเครื่องสําอาง อย2างไรก็ดีผูใหขอมูลสําคัญที่เป;น “อย.นอย” ตองการความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับอันตรายจากการใช
เครื่องสําอาง และการใชยาเกินขนาด เพื่อการเลือกซื้ออย2างปลอดภัย
ทั้งนี้ผูใหขอมูลสําคัญที่เคยเขาร2วมโครงการ “อย.นอย” สามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติต2อการรับประทาน
อาหาร การใชเครื่องสําอาง และการซื้อยา ไดมากที่สุด ถึงแมว2าก2อนเขาโครงการ “อย.นอย” จะขาดความมั่นใจใน
ตนเองในการเป; น “อย.นอย” เพราะไม2 เขาใจว2 าโครงการดํ าเนิ นงานอย2 างไร และคิ ดว2า เรื่องพฤติ กรรมการใช
ผลิตภัณฑ&สุขภาพเป;นเรื่องไกลตัว แต2เมื่อผ2านเขารับการอบรมแลว “อย.นอย” รับรูความสามารถตนเองว2าเป;น
“อย.นอย” ได และรั บ รู ว2 าตนเองมี ค วามรูเกี่ ย วกั บ ผลิต ภั ณ ฑ& สุข ภาพ มี พ ฤติ ก รรมดานการใชอาหาร ยาและ
เครื่องสําอางที่ดีขึ้น สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของตนเองในการเลือกซื้ออาหาร เช2น การรับประทาน
อาหารดวยการหลีกเลี่ยงอาหารทอด อาหารดอง อาหารดิบ และการอ2านฉลาก นอกจากนี้ยังสามารถแนะนําบอก
ต2อใหเพื่อนและครอบครัวของตนเองเลือกรับประทานอาหาร อ2านฉลากและเลือกซื้อเครื่องสําอางอย2างปลอดภัย
ค

สรุปและขอเสนอแนะ
ผลการวิ จัยพบว2า ในป_ จจุบั นนี้ “โครงการ อย.นอย” เป; น ที่ รู จั ก เช2 นเดี ยวกั บ คํ า ว2 า “ผลิ ตภั ณ ฑ&
สุขภาพ”เป;นที่รับรูและเขาใจโดยกลุ2มเด็กนักเรียนทั้งที่เป;นและไม2เป;นสมาชิกโครงการ อย.นอย ทั้งที่อยู2ในโรงเรียน
ที่เป;นสมาชิกโครงการ อย.นอย และอยู2ในโรงเรียนที่ไม2ไดเป;น สมาชิก โครงการ อย.นอย เช2นกัน สามารถแสดงให
เห็นถึงประสิทธิภาพของโครงการ อย.นอย ในการสื่อสารความรู และพฤติกรรมสุขภาพไปยังกลุ2มเป`าหมายที่เป;น
นักเรียนทั่วประเทศไดอย2างต2อเนื่องและมีประสิทธิผล และขอมูลที่เกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพ จึงไดมีการเผยแพร2
ไปสู2กลุ2มเป`าหมายที่เป;นสมาชิกโครงการ อย.นอย และขยายผลไปยังกลุ2มที่ไม2ไดเป;นสมาชิกของโครงการ อย.นอย
ดวย กระนั้น เพื่อใหโครงการ อย.นอย สามารถดําเนินการต2อไปไดอย2างมีประสิทธิภาพ นําเสนอเป;นขอสังเกต
และขอเสนอแนะไดดังต2อไปนี้
1. ในระดับความรู (Knowledge) จากผลการวิจัย พบว2า ในกลุ2มของนักเรียนที่อยู2ในโครงการ อย.นอย
ทั้งระดับที่เป;นแกนนํา และสมาชิกทั่วไปนั้น มีระดับความรูเกี่ยวกับการเลือกซื้อ/บริโภคผลิตภัณฑ&
สุขภาพในระดับที่สูงกว2านักเรียนที่ไม2ไดเขาร2วมในโครงการฯ นอกจากนี้ยังพบว2า นักเรียนที่ไม2ไดเขา
ร2วมในโครงการแต2 ศึก ษาอยู2 ในโรงเรี ยนที่ เขาร2วมโครงการจะมี ร ะดั บ ความรู ที่ สูงกว2 า นั กเรียนใน
โรงเรี ยนทั่ วไป ทํ าใหเห็ น ไดว2 า การที่ นั ก เรี ย นอยู2 ในบริบ ทสิ่ ง แวดลอมที่ มี ก ารใหความสํ า คั ญ กั บ
ประเด็นเรื่องของผลิตภัณฑ&สุขภาพ มีส2วนสําคัญในการใหเกิดความรูที่เหมาะสม
2. ในระดับทัศนคติ (Attitude) และพฤติ กรรม (Behavior) พบว2า นัก เรียนที่อ ยู2ในโครงการ อย.นอย
ไดระดับคะแนนที่สูงกว2านักเรียนที่ไม2ไดเขาร2วมในโครงการ แต2ก็ไม2ไดสูงกว2ามากนัก อาจจะพิจารณา
ได จากสาเหตุต2าง ๆ แมว2านักเรียนที่อยู2ในโครงการ อย.นอย จะมีระดับความรูที่สูงกว2ากลุ2มอื่น ๆ
อย2 า งเด2 น ชั ด เช2 น เดี ยวกั บ มี ทั ศ นคติ ที่ เหมะสมในระดั บ ที่ สู ง กว2 า แต2 ในการนํ า ไปสู2 พ ฤติ ก รรมนั้ น
จะขึ้นอยู2กับป_จจัยสภาพแวดลอมหลาย ๆ ประการ เช2น การรับรูความสามารถของตนเองในการเกิด
พฤติกรรม หากทว2า เนื่องจากการเก็บขอมูลครั้งนี้ พบว2าเป;นช2วงเริ่มเป/ดเทอมใหม2 ทําใหนักเรียนเพิ่ง
ไดรับ การอบรมความรู จึ งยั งอาจไม2 มี ค วามมั่ น ใจในการรับ รู ความสามารถของตนเองในระดั บ ที่
แตกต2างจากกลุ2มอื่น ๆ นอกจากนี้ หลาย ๆ ครั้งการเกิดพฤติกรรมก็ไม2สอดคลองกับความรู เนื่องจาก
กลุ2มนักเรียนไดรับอิท ธิพ ลจากการโนมนาวใจจากการโฆษณา หรือการส2งเสริมการขายของ สินคา
ประเภทอาหาร และเครื่องสําอาง จึงอาจคลอยตามไปไดง2าย
3. การรณรงค&ใหเกิดความรู ทัศนคติและพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับการเลือกซื้อ/บริโภคผลิตภัณฑ&สุขภาพ
แบ2งออกเป;น 3 ดาน พบว2า ดานอาหาร และเครื่องสําอางนั้น มีระดับความรู ทัศนคติ และพฤติกรรม
ที่ค2อนขางสูง เมื่อเทียบกับ ดานยา ทั้งนี้อาจะเป;นเพราะว2า อาหาร และ เครื่องสําอางเป;นสิ่งที่อยู2ใกล
ตัวกลุ2มนักเรียนมากกว2ายา ดังนั้นทําใหความรู และทัศนคติ และพฤติกรรมที่เกี่ยวกับการเลือกซื้อ/
บริโภคยาไดรับคะแนนที่ต่ํากว2าในดานอื่น ๆ ซึ่ง ทางผูรับผิดชอบอาจมีการปรับเพิ่ม หรือมุ2งเนนการ
รณรงค&เรื่องยาใหเพิ่มมากขึ้น
ง

4. วัตถุประสงค&หลักของโครงการ อย.นอย ประจําปงบประมาณ 2559 คือ เพื่อใหนักเรียน อย.นอย
มีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ&สุขภาพที่ดี ไดแก2 หลีกเลี่ยงอาหารรสจัด (หวาน มัน เค็ม) หลีกเลี่ยง
การซื้อหรือใชอาหาร ยา และเครื่องสําอางตามโฆษณาชวนเชื่อ หลีกเลี่ยงการบริโภคอาหารที่ใชนํามัน
ทอดซ้ํา การใชยาอย2างถูกตองเหมาะสม และการอ2านฉลากอาหาร ยา เครื่องสําอางก2อนการซื้อหรือ
ใช ในภาพรวมนับไดว2ามีการดําเนินงานที่สัมฤทธิ์ผล กระนั้น ในการวิจัยครั้งนี้ พบว2า กลุ2มนักเรียน
ตัวอย2างยังสับสนในความรูดานฉลากยา กล2าวคือในทุกกลุ2มคิดว2า เครื่องหมาย อย.จะอยู2บนฉลากยา
ดวย ซึ่งจุดนี้ อาจจะพิจารณาสาเหตุว2าเกิดจาก การรณรงค&การรับรูถึง เครื่องหมาย อย.นั้นอาจมี
ประสิทธิภาพ จนทําใหคนทั่วไปคิดว2า สินคาที่อยู2ในการดูแลของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา จะตองมีเครื่องหมาย อย. และเกิดความมั่นใจ ความไววางใจในการเลือกซื้อยา โดยพิจารณาจาก
การมองหาเครื่องหมาย อย. ดังจะเห็นไดจากระดับทัศนคติของกลุ2มนักเรียนทุกกลุ2มที่คิดว2าจะตอง
อ2านฉลากยาก2อนการซื้อหรือบริโภคยา
5. “ครู” สื่อ หลั ก ที่ ช2วยในการส2 งเสริ ม ความรู ทั ศนคติ และพฤติ กรรม คุ ณ ครู ถื อ เป; นสื่ อ บุ ค คลที่
นั ก เรี ยนไดรั บ ขอมู ล มากที่ สุด สํา หรั บ นั ก เรี ยน ดั งนั้ น โครงการ อย.นอย ควรพิ จารณาในการจั ด
กิจกรรมต2าง ๆ ใหแก2คุณครู เช2น การสัมนา การอบรม ใหความรูถึงป_ญหาดานความปลอดภัยในการ
บริ โ ภคผลิ ต ภั ณ ฑ& สุ ข ภ าพ พ รอมทั้ งเพิ่ มเทคนิ ค การถ2 า ยทอดความรู เกี่ ย วกั บ อาหาร ยา
และเครื่องสําอาง เพื่อใหคุณครูเขาใจถึงป_ญหาและสามารถถ2ายทอดความรูไดอย2างมีประสิทธิภ าพ
ตลอดจนควรมี ก ารจั ด เตรี ย มสื่ อ การสอนต2 า ง ๆ ที่ เหมาะสมและเพี ย งพอ เพื่ อ มอบใหแก2 คุ ณ ครู
ผูรับผิดชอบ ตลอดจนโรงเรียนไดนําไปใชดวย
6. กิจกรรมในโรงเรียน นอกจากการใหความรูแบบถ2ายทอดจากครู หรือจากเจาหนาที่วิทยากรต2าง ๆ
สู2นักเรียนแลว ในปต2อไป โครงการ อย.นอย ควรพิจารณาจัดกิจกรรมใหความรูเกี่ยวกับอาหาร ยา
และเครื่องสําอาง แบบลงมือปฏิบัติจริง หรือกิจกรรมที่เนนการมีส2วนร2วม เช2น การไปทัศนศึกษาให
มากขึ้น เพราะผูเขาร2วมโครงการจะเกิดความรูจากการทดลองปฏิบัติจริง ไดเห็นป_ญหาที่เกิดขึ้นจริง
และมีความเขาใจถึงป_ญหาไดอย2างแทจริง เช2น โครงการการตรวจสารอาหารต2าง ๆ หรือการเป;นฑูต
ในการผลิตสื่อต2างๆ ดวย
7. นอกจากครู และกิจกรรมในโรงเรียนแลว “สื่อใหม2 สื่อสังคม และสื่อออนไลน&” เป;นสื่อที่ไดรับความ
นิยมจากนั ก เรียนทุ กลุ2ม ทั้ งที่ เป; นนักเรียนในโครงการ อย.นอย และนักเรียนที่ ไม2ไดอยู2ในโครงการ
อย.นอย ผลการวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณพบว2 า นั ก เรี ย นทุ ก กลุ2 ม มี ก ารรั บ รู ข2 า วสารจาก ยู ทู ป เฟซบุX ก
และเว็บไซต&ทั่วไป อย2างไรก็ตาม สื่อเว็บไซต& อย.นอย และอย. Smart application ยังไม2นําไปสู2การ
เป/ดรับข2าวสารของกลุ2มนักเรียนไดเท2าสื่อใหม2 หรือสื่อออนไลน&อื่น ๆ ทั่วไป สอดคลองกับผลการวิจัย
เชิ ง คุ ณ ภาพพบว2 า ผู ใหขอมู ล สํ า คั ญ ที่ เป; น “อย.นอย” เป/ ด รับ ข2 า วสารเกี่ ย วกั บ อาหาร ยา และ
เครื่องสําอาง ผ2านอินเทอร&เน็ตและเฟซบุXกมากที่สุด และยังเป/ดรับขอมูลผ2านทางเว็บไซต&และแฟน
เพจของ “อย.นอย” และผูใหขอมูลสําคัญทั้งหมดชอบใชสื่ออินเทอร&เน็ตและสื่อสังคม เช2น เฟซบุXกใน
การคนหาขอมูลเกี่ยวกับอาหาร ยา และเครื่องสําอางมากที่สุด เพราะสามารถเขาถึงขอมูลไดง2ายและ
จ

หลากหลาย ดั งนั้ นจึงเป; นโอกาสสํ าคั ญ ที่ ในการดํ าเนิ น การโครงการ อย.นอย ต2 อไปจะตองมุ2 งให
ความสําคัญกับการเผยแพร2ขอมูลโครงการ อย.นอย ผ2านสื่อใหม2 สื่อสังคม และสื่อออนไลน& ตลอดจน
ประชาสัมพันธ&ใหสื่อเว็บไซต& อย.นอย และอย.Smart application เป;นที่รับรู และนําไปใชประโยชน&
ไดในวงกวางมากขึ้น
8. ดวยพลังของการสื่อสารผ2านสื่อใหม2และเทคโนโลยีต2าง ๆ ทําใหในป_จจุบันนี้การสื่อสารเป;นสิ่งที่ทําได
ง2ายในทุกที่ทุกเวลาผ2านเครือข2ายสังคม คุณครูและเด็กนักเรียนสามารถเป;นผูส2งสารผ2านสื่อใหม2ได
เช2นเดียวกับการเป;นเพียงแค2ผูรับสาร ทําใหเกิดการเผยแพร2ความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมต2าง ๆ
ไดในวงกวาง ดังนั้นนอกจากโครงการ อย.นอยจะมีการจัดกิจกรรมของสมาชิกในแต2ละโรงเรียน หรือ
ในแต2 ละพื้ น ที่ แ ลว ควรมี ก ารกระตุ นใหเกิ ดกิ จกรรมการแบ2 ง ป_ น (Share) การเขี ย นขอมู ล (Post
status) ที่ เกี่ ย วของกั บ ความรู ทั ศ นคติ และพฤติ ก รรมการบริ โภค/เลื อ กซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ& สุ ข ภาพที่
เหมาะสมใหเป;นการต2อยอด ขยายผลต2อไปอีกดวย
9. ขอจํากัดในการวิจัยครั้งนี้ คือ การดําเนินการโครงการ อย.นอย มักอยู2ในลักษณะของชมรม ซึ่งสมาชิก
ของชมรมจะเขามาใหม2 ทุ ก ตนป เมื่ อ ช2 ว งเวลาที่ เก็ บ ขอมู ล อยู2 ใ นช2 ว งเริ่ ม เป/ ด ภาคการศึ ก ษา
ทําใหนั ก เรียนในโครงการ อย.นอย แมจะมี ความรู ทั ศนคติ และพฤติกรรมการบริ โภคผลิตภั ณ ฑ&
สุขภาพที่ ดีในระดับ ที่สูงกว2ากลุ2มอื่น ๆ ในภาพรวม แต2ก็ยังมีบางประเด็นที่มี ความรู ทั ศนคติ และ
พฤติกรรมที่มีระดับต่ํา ซึ่งหากมีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการในช2วงปลายภาคเรียน จะทําให
สามารถประเมินไดดียิ่งขึ้น อีกทั้งผูรับผิดชอบโครงการ อย.นอย สํานักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา ควรจะส2งเสริมใหมีความต2อเนื่องของสมาชิกโครงการ อย.นอยในแต2ละระดับชั้นใหมากขึ้น เพื่อให
นักเรียนในโครงการไดมีความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมที่เหมาะสมอย2างรอบดาน
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บทที่ 1
หลักการและเหตุผล
โครงการ อย.นอย เป;นโครงการรณรงค&ใหเกิดความปลอดภัยในการบริโภคผลิตภัณฑ&สุขภาพ
ไดแก2 อาหาร ยา เครื่องสําอาง วัตถุอันตราย วัตถุเสพติด และเครื่องมือแพทย& โครงการ อย.นอย เริ่มดําเนินการ
ตั้งแต2ป 2546 ในลักษณะโครงการนําร2องเพื่อศึกษาความเป;นไปได และศักยภาพในการดําเนินโครงการของ
นักเรียน โดยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข ร2วมกับหน2วยงานภาคีต2าง ๆ
ดําเนินการจัดทํากระบวนการเผยแพร2ความรูใหกลุ2มนักเรียนผ2านกิจกรรมโครงการ อย.นอย ในป_จจุบันโครงการ
อย.นอย ขยายเครือข2ายครอบคลุมโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สังกัดกรุงเทพมหานคร และสังกัด
เอกชน (http://www.oryornoi.com/kb/category)
ในการดําเนินงานตามโครงการ อย.นอย ในแต2ละป ไดมีการจัดประเมินผลกิจกรรม อย.นอย ดวยการ
วิจัยต2 างๆ พบว2า โครงการ อย.นอย ไดรับความสนใจ ความร2วมมือระหว2าง นั กเรียนแกนนํา นักเรียนที่เป; น
สมาชิก นักเรียนในโรงเรียน ตลอดจนผูที่เกี่ยวของต2างๆ ตลอดจนเกิดการขยายผลสู2ชุมชน ซึ่งจุดเด2นหรือผลที่
เกิ ด ขึ้ น หลั ง ดํ า เนิ น โครงการ ไดแก2 เกิ ด กระบวนความร2 ว มมื อ ระหว2 า งกระทรวงสาธารณ สุ ข กั บ
กระทรวงศึกษาธิการ เกิดความสอดคลอง กับการเรียนการสอน เกิดการเปลี่ยนแปลงในนักเรียน ทําใหนักเรียน
มีความรู ความเขาใจเรื่องการบริโภค และเกิดการทํางานร2วมกัน เกิดการเปลี่ยนแปลงในผูคาขายในโรงเรียน ให
มีการปรับ ปรุงการผลิ ตและการเลื อกอุ ป กรณ& ที่ใชและเกิดการขยายผลสู2 บ านเรือน ชุ มชน (ผลการวิจัยเรื่อง
การศึ ก ษาระดั บ ความสํ า เร็ จ ของโครงการ อย.นอย ป 2548) ความสํ า เร็ จ ของโครงการ อย.นอย ยั ง คงมี
ความกาวหนาไปเรื่อยๆ ในส2วนของการส2งเสริมพฤติกรรมสุขภาพใหเกิดแก2 กลุ2มเป`าหมาย และกลุ2มที่ขยายผล
ออกไป ดังจะเห็นไดจากผลการวิจัยการประเมินโครงการ อย.นอยในปอื่นๆ เช2นเดียวกัน
โดยเฉพาะอย2างยิ่ง จากการวิจัยรายงานผลการสํารวจ ขอมูลพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียน อย.นอย
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 พบว2า ทั้งนักเรียนแกนนํา อย.นอย และผูมีส2วนได
ส2วนเสีย (ครู ผูปกครอง เจาหนาที่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือเจาหนาที่องค&กรเครือข2ายอื่น) มีความพึง
พอใจต2 อโครงการ อย.นอย ในภาพรวมอยู2 ในระดั บ มาก ทั้ งความพึ งพอใจในผลที่ เกิ ดขึ้ นกั บ ตั วนั ก เรียนเอง
รวมทั้งผล ที่เกิดขึ้นต2อ เพื่อน โรงเรียน และชุมชน ยิ่งไปกว2านั้นแลว กลุ2มเป`าหมายต2างๆต2างใหความคาดหวัง
จากการเขาร2วมในกิจกรรมของ อย.นอย ว2าจะนําไปสู2สัมฤทธิ์ผลของการสรางเสริมพฤติกรรมสุขภาพในดาน
ต2างๆ โดยเมื่อทําการศึกษาพฤติกรรมดานสุขภาพที่เกิดขึ้นจริง ในภาพรวมนักเรียน อย.นอย มีพฤติกรรมการ
บริโภคผลิตภัณฑ&สุขภาพที่ถูกตอง แต2เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว2า ในบางรายการนักเรียนยังมีพฤติกรรม
การบริโภคผลิตภัณฑ&สุขภาพที่ ถูกตองต่ําากว2าเกณฑ&ที่กําหนด (รายงานผลการสํารวจ ขอมูลพฤติกรรมสุขภาพ
ของนักเรียน อย.นอยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557) จากผลการวิจัยดังกล2าว ได
นําเสนอแนวทางในการปรับปรุงกิจกรรมต2างๆตามโครงการ อย.นอย เพื่อใหการดําเนินการยิ่งมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
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ดวยเหตุนี้ จึงควรมีการวิจัยเพื่อต2อเนื่อง เพื่อศึกษาขอมูลพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียน อย.
นอย ประจํ า ป งบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่ อ เป; น การทบทวนผลสั ม ฤทธิ์ ข องงานไปสู2 ก ลุ2 ม เป` า หมายต2 า งๆ
เปรียบเทียบทั้ง กลุ2มเป`าหมายในโรงเรียนที่เป;นเครือข2าย อย.นอย และในโรงเรียนที่ไม2ไดเป;นเครือข2าย อย.นอย
เพื่อจะไดมีขอมูลในการวางแผนกลยุทธ&ในการดําเนินงานตามโครงการ อย.นอย ไดอย2างมีประสิทธิภาพต2อไป
โดยประเด็ น ที่ การวิ จั ย เพื่ อ ศึ ก ษ าขอมู ล พฤติ ก รรมสุ ข ภาพของนั ก เรี ย น อย.นอย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 นอกจากจะมุ2งศึกษา การรับรูความเขาใจ ทัศนคติ และพฤติกรรมดานสุขภาพ
แลว ยังจะไดศึกษา การรับรูความสามารถของตนเอง (Self-efficacy) ในการแสดงพฤติกรรมสุขภาพดานบวก
คือ ความเชื่อของบุคคลว2าตนเองจะสามารถมีพฤติกรรมที่ดีต2อสุขภาพของตนเองได ซึ่งจะส2งผลต2อความเชื่อว2า
ตนเองตัดสินใจอย2างถูกตองในปฏิบัติตนดานสุขภาพ ตลอดจนความตั้งใจแสดงพฤติกรรมดานสุขภาพที่ดีอีกดวย

วัตถุประสงค6ของการวิจัย
(1) ศึกษาการเป/ดรับข2าวสาร ความรูและทัศนคติเกี่ยวกับการบริโภคและเลือกซื้อผลิตภัณฑ&สุขภาพ
ของนักเรียนที่เขาร2วมโครงการ อย.นอย ทั้งที่เป;น นักเรียนแกนนํา อย.นอย และเป;นสมาชิก
อย.นอย รวมทั้งนักเรียนที่ไม2ไดเขาร2วมโครงการ อย.นอย
(2) ศึ ก ษาการรั บ รู ความสามารถของตนเองในการบริ โภคและเลื อ กซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ& สุ ข ภาพของ
นักเรียนที่เขาร2วมโครงการ อย. นอย ทั้งที่เป;น นักเรียนแกนนํา อย. นอย และเป;นสมาชิก อย.
นอย รวมทั้งนักเรียนที่ไม2ไดเขาร2วมโครงการ อย.นอย
(3) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคและเลือกซื้อผลิตภัณฑ&สุขภาพของนักเรียนที่เขาร2วมโครงการ
อย.นอย ทั้งที่เป;นนักเรียนแกนนํา อย.นอย และเป;นสมาชิก อย.นอย รวมทั้งนักเรียนที่ไม2ได
เขาร2วมโครงการ อย.นอย
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นิยามศัพท6
นักเรียนที่เขาร1วมโครงการ อย.นอย หมายถึง นักเรียนที่เขาร2วมโครงการ อย.นอย ที่เป;นแกนนํา และนักเรียน
ที่เขาร2วมโครงการ อย. นอยที่เป;นสมาชิกทั่วไป
นั กเรีย นที่ ไม1 ไดเขาร1 วมโครงการ อย.นอย หมายถึ ง นั กเรีย นที่ เรี ยนอยู2 ในโรงเรี ยนที่ เขาร2 วมเป; น โรงเรี ย น
โครงการอย.นอย แต2ไม2ไดเขาเป;นสมาชิกของโครงการอย.นอย และนักเรียนที่เรียนอยู2ในโรงเรียนที่ไม2ไดเขาร2วม
เป;นโรงเรียนในโครงการ อย.นอย
การเปVดรับขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ6สุขภาพ หมายถึง รูปแบบสื่อ และความถี่ในการไดรับขอมูลความรูเกี่ยวกับ
การบริโภคอาหาร ยาและเครื่องสําอาง
ความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑ6สุขภาพ หมายถึง ระดับความรูเกี่ยวกับการบริโภค ฉลากอาหาร โฆษณาและการ
เลือกแหล2งซื้ออาหาร ยาและเครื่องสําอางอย2างถูกวิธี โดยสามารถจําแนกความรูดานต2างๆ ดังนี้
ทัศนคติเกี่ยวกับผลิตภั ณฑ6 สุขภาพ หมายถึง ระดับความรูสึกดานบวกและดานลบที่ มีต2อการบริโภคอาหาร
ยา และเครื่องสําอางอย2างปลอดภัย
การรับรูความสามารถของตนเองเกี่ยวกับผลิตภัณฑ6สุขภาพ หมายถึง ระดับความรูสึกดานบวกและดานลบ
ที่มีต2อความสามารถของตนเองในการบริโภคอาหาร ยา และเครื่องสําอางอย2างปลอดภัย
พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ6 สุขภาพ หมายถึง การปฏิบัติตนในการบริโภคอาหาร ยา และเครื่องสําอาง
อย2างปลอดภัย
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บทที่ 2
การทบทวนวรรณกรรม
บทที่ 2 ของงานวิจัยเรื่อง การสํารวจขอมูลพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียน “อย.นอย” ประจําป 2559
แบ2งการนําเสนอเป;น 5 หัวขอ ไดแก2
2.1 The Rational Model
2.2 ทฤษฎีป_ญญาเชิงสังคม (Social Cognitive Theory)
2.3 กระบวนการเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมดานสุ ข ภาพ เป; น ลํ า ดั บ ขั้ น (The Transtheoretical
Model of Behavior Change)
2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับ อย.นอย
2.5 กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี
2.6 สมมติฐาน

2.1 The Rational Model
The Rational Model มี อีกชื่ อหนึ่ งว2า KAP โดยมี เป` าประสงค& เพื่ อกระตุ นใหเกิ ดพฤติ กรรมสุ ขภาพ
ดานบวกและป` องกันการเกิดพฤติกรรมสุขภาพดานลบ ซึ่ งมีสมมติฐานว2า การเพิ่ มความรูของบุ คคลจะช2วย
กระตุนใหเกิดพฤติกรรมได โดยหากไดรับขอมูลสุขภาพที่ถูกตอง ก็จะทําใหบุคคลเกิดความเชื่อและมีพฤติกรรม
ที่ถูกตองอีกดวย (Hou, 2014)

ทฤษฎีนี้ใหความสําคัญกับตัวแปร 3 ประการ คือ ความรู (Knowledge) ทัศนคติ (Attitude) และการ
ยอมรับปฎิบัติ (Practice) ของผูรับสารที่อาจมีผลกระทบต2อสังคมไป มีบางท2านเห็นว2า KAP ไม2ใช2ทฤษฎี แต2เป;น
เพียงแค2แนวทาง (approach) เพื่อการวิจัยในสนามเท2านั้น (KAP Survey) โดย KAP เริ่มเป;นที่นิยมศึกษาราวป
ค.ศ. 1950 โดยเป;นการศึกษาที่เนนผลกระทบของการสื่อสารต2อตัวผูรับสารที่สะทอนใหเห็นถึงพฤติกรรมการ
สื่อสารโดยละเอียดของผูรับสาร ที่มักละเลยในการศึกษการสื่อสารก2อนหนานั้น และยังขาดการพิจารณาอย2าง
เป;นกระบวนการอย2างลึกซึ้งหรือขาดความเป;นเหตุเป;นผล (สุรพงษ& โสธนะเสถียร, 2533: 118)
ในแง2การปรับใชทฤษฎี สําหรับ ทฤษฎีก2อนหนานั้นมั กเชื่อในจิตวิทยาการสื่อสารมากเกินไป จนขาด
มุมมองอย2างสหวิชา KAP จึงถูกนํามาใชเป;นเครื่องมือมากขึ้นในการปรับเปลี่ยนสังคมใหมีความทันสมัย และเนน
การสื่อสารในฐานะตัวแปรตนที่สามารถเป;นนําการพัฒนาเขาไปสู2ชุมชนได ดวยการให KAP เป;นตัวแปรตามใน
การวัดความสําเร็จของการสื่อสารเพื่ อการพัฒ นา เพื่อตรวจสอบและคนหาว2าการยอมรับความเปลี่ยนแปลง
ในกลุ2มผูรับสารที่ว2า ความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมของผูรับสารเปลี่ยนแปลงไปในทางบวกหรือไม2 หากไม2แลว
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อะไรเป;นอุปสรรค นอกจากนี้ยังอาจศึกษาถึงความสัมพันธ&ในลักษณะสายโซ2 ที่เริ่มจากความรู ไปสู2ทัศนคติ และ
กลายเป;นพฤติกรรมต2อไป KAP จึงกลายเป;นแนวทางที่นิยมในประเทศที่ตองการพัฒนาจากความเป;นประเทศ
ลาหลังไปสู2ความทันสมัย (สุรพงษ& โสธนะเสถียร, เพิ่งอาง)
นอกจากนี้ KAP ไม2เพียงแต2จะใชเป;นตัววัดความสําเร็จในการพัฒนาประชาชน แต2ยังไดกลายมาเป;น
ความชอบธรรมในการดํ า เนิ น การโครงการใหม2 ๆ และการจั ด ของบประมาณอี ก ดวย ซึ่ งแทจริ งแลว KAP
มีความใกลเคียงกั บ การเผยแพร2นวัตกรรม มีส2วนสนั บ สนุ นซึ่ งกันและกั น และการอธิบ ายปรากฎการณ& ของ
การสื่อสารจะชัดเจนมากยิ่งขึ้น หากใชทั้งสองทฤษฎีควบคู2กันไป เพราะการแพร2นวัตกรรมสามารถเป;นตัวแปร
ตน ในขณะที่ KAP เป;นตัวแปรตาม โดยการเผยแพร2นวัตกรรมเนนกลไกลของการยอมรับสารของผูรับสาร เมื่อ
รับสารแลวจะเกิดผลกระทบอย2างไรต2อ KAP ทําให KAP เป;นผลที่สามารถวัดไดจากการแพร2นวัตกรรม และการ
ที่ถูกกําหนดเป;นตัวแปรตาม จึงมักเรียกทฤษฎีนี้ไดอีกแบบหนึ่งว2า ทฤษฎีการพึ่งพา (Dependency Theory)
โดยการพึ่งพาในที่นี้หมายถึง การตอบสนองของผูรับสารต2อสิ่งรอบดาน โดยถูกกําหนดจากอิทธิพลของป_จจัย
ต2างๆ ทางสังคม และระบบการสื่อสาร เพราะมีรากฐานมาจากแนวคิดเรื่องการรวมศูนย& (Centralization) ยิ่งมี
การรวมศูนย&มากเท2าไร ป_จเจกก็ตองพึ่งพาดานต2างๆ ของระบบมากขึ้น อีกทั้งการรวมศูนย&ยังก2อใหเกิดบทบาท
ดานการครอบงําจากแหล2งสาร ทําใหการสื่อสารสังคมสามารถสะทอนผลกระทบหลายๆ ดานได ความเขมขน
ของการรวมศูนย&จึงสะทอนใหเห็นถึงผลกระทบที่มีต2อสังคมได เช2นเดียวกับผลกระทบที่เกิดกับตัวป_จเจกชนผูรับ
สาร ก็อาจสะทอนถึงสภาพของระบบสังคมและระบบสื่อสารไดดวย ทําใหผลกระทบกลายมาเป;นตัวควบคุม
และสะทอนภาพสังคม หากผลกระทบมีการเปลี่ยนแปลงไปสภาพสังคมก็ จะมีการเปลี่ยนแปลงตามมาดวย
เช2นกัน จึงแสดงใหเห็นไดว2าผลกระทบจึงอาจเป;นขั้นตอน หรือเป;นส2วนนึ่งของการยอนกลับสาร (feedback) ได
(สุรพงษ& โสธนะเสถียร, 2533: 118-119)
ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับป_จเจกชนผูรับสารที่สําคัญ อาจจําแนกไดเป;น 3 ลักษณะ คือ
1. ความรู (knowledge) การรับรูเบื้องตน ซึ่งส2วนมากจะไดรับผ2านประสบการณ& โดยการเรียนรูจาก
การตอบสนองต2อสิ่งเรา แลวจัดระบบเป;นโครงสรางของความรูที่ผสมผสานระหว2างความจํากับสภาพจิตวิทยา
ดวยเหตุนี้ความรูจึงเป;นความจําที่เลือกสรรและสอดคลองกับสภาพจิตใจของตนเอง เป;นกระบวนการภายในที่
ผูอื่นจะรับรูไดจากการอนุมานมากกว2าการสังเกตไดโดยตรง และความรูอาจส2งผลต2อพฤติกรรมที่แสดงออกของ
มนุษย&ต2อไป
(สุรพงษ& โสธนะเสถียร, 2533: 120)
2. ทัศนะ (attitude) หรือทั ศนคติ เป;นคําที่สับสนในความหมาย แมจะมีการยอมรับกันโดยทั่วไปว2า
ทัศนะสามารถเป;นตัวชี้วัด ว2าบุคคลนั้นคิดและรูสึกอย2างไรกับคนรอบขาง วัตถุ หรือสิ่งแวดลอม โดยทัศนะมี
รากฐานจากความเชื่อ ที่อาจส2งผลถึงพฤติกรรมในอนาคตได ทัศนะจึงเป;นเพียงความพรอมที่จะตอบสนองต2อสิ่ง
เรา และทัศนะเป;นพรมแดนเชื่อมโยงระหว2าความรูกับพฤติกรรม ซึ่งทัศนะอาจหมายถึง ความรู ความรูสึกและ
พฤติกรรม ซึ่งถูกนิยามใหกลายเป;นผลรวมของ KAP แต2ในอีกแง2หนึ่งทัศนะก็อาจหมายถึงมิติของการประเมิน
เพื่ อแสดงว2 า ชอบหรื อไม2 ชอบต2 อประเด็ นหนึ่ ง ๆ ซึ่ งหากเป; น เช2 น นั้ น ทั ศนะก็ จะเป; น เพี ยงแค2 affective หรื อ
emotional เท2 า นั้ น ดั ง นั้ น Attitude หรื อ Affectional จึ ง มั ก ใชปะปนกั น อยู2 เ สมอ ซึ่ ง ทั้ ง สองถื อ เป; น
กระบวนการภายใน ที่จัดเป;นการสื่อสารภายในบุคคล (สุรพงษ& โสธนะเสถียร, 2533: 121-122)
3. พฤติกรรม (practice) พฤติกรรมส2วนใหญ2 เป;นการแสดงออกของบุคคล โดยมีพื้ นฐานมาจาก KA
ของบุคคล การที่บุคคลมีพฤติกรรมต2างกันเนื่องมาจากการมี KA ที่แตกต2างกัน ซึ่งป_จจัยสําคัญในการสรางความ
5

แตกต2างคือการเป/ดรับสื่อ และการแปลความสารที่ตนเองไดรับ ทําใหก2อเกิดประสบการณ&สะสมที่ต2างกันออกไป
ซึ่งมีผลกระทบต2อพฤติกรรมของบุคคล พฤติกรรมถูกโนมนาวดวยการสื่อสารนั้น อาจเกิดขึ้นจากกระบวนการ
การเรียนรูหรือตอบสนองต2อสื่อ ซึ่งมักมีพื้นฐานมาจากการคํานึงถึงตนเองเป;นหลัก ในบางครั้งสื่อจึงพยายามทํา
ใหบุคคลมีพฤติกรรมเพื่อส2วนรวมของสังคมหรือเพื่อผูอื่น ดังนั้น การกระจายการสื่อสารในสังคมจึงไม2ไดหวังผล
เฉพาะบุคคล แต2ยังมุ2งหวังที่จะใหมนุษย&มีพฤติกรรมที่อยู2ร2วมกันไดอย2างสงบ ซึ่งเป;นผลที่เกิดขึ้นจากการปลุก
สํานึกผูรับสารไม2ใช2การครอบงําของผูส2งสารฝ•ายเดียว และการโนมนาวสามารถเกิดขึ้นไดในทุกระดับ ทั้งระดับ
ป_จเจกชน กลุ2ม จนถึงระดับสังคม ดวยการสื่อสารสังคมผ2านสื่อโดยอาศัยวิธีการ เช2น
- การปลุกเราอารมณ& (emotional arousal) เพื่อใหเกิดความตื่นเตนเราใจในการติดตามดวยภาพหรือ
เสียง
- ความเห็นอกเห็นใจ (empathy) ดวยการแสดงความอ2อนโยนและความกรุณา ยอมแพ เพื่อโนมนาว
ผูคนใหยอมรับได
- การสรางแบบอย2 า งขึ้ น ในใจ (internalized norms) เป; น การสรางมาตรฐานอย2 า งหนึ่ ง เพื่ อ ให
มาตราฐานนั้นปลูกศรัทธาและเป;นตัวอย2างแก2ผูรับสารที่จะตองปฎิบัติตาม
- การใหรางวัล (reward) เช2น การลด แลก แจก แถม เพื่อเป;นการโฆษณาจูงใจ (สุรพงษ& โสธนะเสถียร,
2533: 123-124)
โดยผลของการโนมนาวก2 อ ใหเกิ ด พฤติ ก รรมพื้ น ฐาน 2 แบบ คื อ กระตุ นใหเกิ ด พฤติ ก รรมใหม2 ๆ
และหยุด ยั้งพฤติ กรรมเก2 า โดยทั้ งพฤติ กรรมทั้ งสองแบบ เป; น พฤติ กรรมพื้ นฐานที่ ก2อใหเกิ ดพฤติ กรรมอื่ น ๆ
ตามมา เช2น การตัดสินใจแกป_ญหา การดําเนินงานและการสรางพฤติกรรมเพื่อส2วนรวม กล2าวโดยสรุปแลว KAP
เป; น ผลกระทบที่ เกิ ด ขึ้ น กั บ ผู รั บ สาร เนื่ อ งมาจากผู รั บ สารนั้ น เป; น ส2 วนหนึ่ งของระบบสั งคมกั บ การสื่ อ สาร
หากการส2งสารและการกระจายนวัตกรรม จําเป;นตองผ2านการสื่อสารสังคมแลว ผลจากการส2งสารก็สามารถวัด
ไดจากการสํารวจ KAP เช2น การประเมินนโยบายของภาครัฐและการวิจัยโฆษณา เป;นตน(สุรพงษ& โสธนะเสถียร,
2533: 124)

2.2 ทฤษฎีปaญญาเชิงสังคม (Social Cognitive Theory)
ทฤษฎีที่ไดนักวิชาการใหความสนใจในการดําเนินการวิจัยดานการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ ไดแก2
ทฤษฎีป_ญ ญาเชิงสังคม พัฒ นาโดย Albert Bandura โดยทฤษฎีอธิบายว2า การรับรูความสามารถของตนเอง
(Self-efficacy) ในการแสดงพฤติกรรมสุขภาพดานบวกคือ ความเชื่อของบุคคลว2าตนเองจะสามารถมีพฤติกรรม
ที่ดีต2อสุขภาพของตนเองได นอกจากนี้ทฤษฎี เกี่ ยวกับ ความคิดของมนุษ ย&ไดแก2 The theory of reasoned
action ซึ่งมุ2งสนใจ 3 องค&ประกอบหลัก ไดแก2 ความตั้งใจแสดงพฤติกรรม (Behavioral intention) หมายถึง
ความตั้งใจของบุคคลที่จะมีพฤติกรรมดานสุขภาพที่ดี ทัศนคติ (Attitude) หมายถึง ความเชื่อว2าตนเองตัดสินใจ
อย2างถูกตองในปฏิบัติตนดานสุขภาพ และบรรทัดฐาน (Subjective Norm) หมายถึง ความเชื่อว2าการปฏิบัติตน
ดานสุขภาพของตนเองไดรับการสนับสนุนจากสังคมและคนรอบขาง (Michelucci, 2013)
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การรับรูความสามารถของตนเอง (Self-Efficacy)
Bandura (1997) ไดเสน อแน วคิ ดเรื่ อ งความ คาดห วั ง ค วาม สาม ารถของตนเอ ง (Efficacy
Expectation) โดยอธิ บ ายว2 า เป; น ความคาดหวั ง ที่ เ กี่ ย วของกั บ ความสามารถของตนเองในลั ก ษณะที่
เฉพาะเจาะจง โดยความคาดหวังนี้ เป;นตัวกําหนดการแสดงออกของพฤติกรรม ต2อมา Bandura (1986) ไดใช
คําว2า การรับรูความสามารถของตนเอง (Percieved Self-Efficacy) โดยใหความหมายว2าเป;นการที่บุคคลตัดสิน
เกี่ยวกับความสามารถของตนเองและจัดการกับพฤติกรรมใหบรรลุเป`าหมายที่กําหนดไว (สมโภชน& เอี่ยมสุภาษิต
, 2550: 57)
Bandura มีความเชื่อว2า การรับรูความสามารถของตนเอง ส2งผลถึงการกระทําของบุคคล ซึ่งบุคคล 2
คน อาจมีความสามารถไม2ต2างกัน แต2อาจแสดงออกในคุณภาพที่แตกต2างกันได หากพบกว2าทั้งสองคนมีการรับรู
ความสามารถของตนเองที่แตกต2างกันออกไป รวมถึงการรับรูความสามารถในตัวบุคคลดวยเช2นกัน หากมีการ
รับรูความสามารถในแต2ละสภาพการณ& แตกต2างกันก็อาจแสดงพฤติกรรมออกมาไดแตกต2างกัน ซึ่ง Bandura
เห็นว2าความสามารถของคนเราไม2ตายตัว แต2จะยืดหยุ2นตามสถานการณ& ดังนั้น สิ่งที่เป;นตัวกําหนดประสิทธิภาพ
ของ การแสดงออก จึงขึ้นอยู2กับว2าการรับรูความสามารถของตนเองในสถานการณ&นั้นดวย โดยอาจกล2าวได
ว2า หากเรามีการรับรูว2าตนเองมีความสามารถ เราก็จะแสดงออกถึงความสามารถนั้นออกมา คนที่รับรูว2าตนเอง
มีความสามารถจะมีความอดทน ไม2ทอถอยและจะประสบความสําเร็จในที่สุด (สมโภชน& เอี่ยมสุภาษิต, 2550:
57-58)
สําหรับ การรับ รูความสามารถของตนเอง มี ความเกี่ยวของและมีความแตกต2างกับ ความคาดหวังผล
ที่ จะเกิ ด ขึ้ น (Outcome Expectation) โดยการรั บ รู ความสามารถของตน (Efficacy Expectation) ถื อ เป; น
การตัดสินความสามารถของตนเองว2าจะสามารถทํางานไดในระดับใด ในขณะที่ความคาดหวังถึงผลที่จะเกิดขึ้น
(Outcome Expectation) นั้ น เป;นการตั ดสินว2าผลการกระทําใดจะเกิดขึ้นจากการกระทําพฤติกรรมเฉพาะ
อย2างที่จะปฎิบัติ ซึ่งนําไปสู2ผลลัพธ&ตามที่คาดหวังไว เป;นการคาดหวังผลที่จะเกิดขึ้นที่สืบเนื่องจากพฤติกรรมที่ได
ทํา (Bandura, 1997: 193-194 อางถึงใน ขวัญใจ เพิ่มศรี, 2550)
โดยการรับความรูความสามารถของตนเองและความคาดหวังผลที่จะเกิดขึ้นนั้นมีความสัมพันธ&กันมาก
ซึ่งความสัมพันธ&ระหว2างตัวแปรทั้งสองนี้ มีผลต2อการตัดสินใจที่จะกระทําพฤติกรรมของบุคคลนั้นๆ ถาหากมี
เพี ยงดานใดสู งหรื อต่ํ า บุ คคลนั้ นมี แนวโนมจะไม2 แสดงพฤติ กรรม ซึ่ งแสดงใหเห็ น ไดจากตารางภาพขางตน
(สมโภชน& เอี่ยมสุภาษิต, 2550: 58) ดังนี้

การรับรูความสามารถ
ของตนเอง

สูง

ความคาดหวังเกี่ยวกับผลที่จะเกิดขึ้น
สูง
ต่ํา
มีแนวโนมที่จะ
มีแนวโนมที่จะ
ทําแน2นอน
ไม2ทํา

มีแนวโนมที่จะ
มีแนวโนมที่จะ
ต่ํา
ไม2ทํา
ไม2ทําแน2นอน
ภาพแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธ&ระหว2างการรับรูความสามารถของตนเอง และความคาดหวังที่จะเกิดขึ้น
(Bandura, 1978 อางถึงใน สมโภชน& เอี่ยมสุภาษิต, 2559: 59)
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ทั้งนี้ Bandura ไดเสนอว2าป_จจัยที่เกี่ยวของกับการรับรูความสามารถของตนเอง มีดวยกันอยู2 4 ป_จจัย
คือ
1. ประสบการณ6 ที่ ป ระสบความสํ า เร็ จ (Mastery Experiences) โดยเชื่ อ ว2 า เป; น วิ ธี ก ารที่ มี
ประสิ ทธิ ภ าพมากที่ สุด สํ าหรั บ การพั ฒ นาการรับ รูความสามารถของตนเอง เพราะประสบการณ& โดยตรงที่
ความสํ าเร็จทํ าใหมี การเพิ่ ม ความสามารถของตนเอง บุ คคลจะเชื่ อว2 า เขาสามารถที่ จะทํ าได ดั งนั้ น ในการ
พัฒนาการรับรูความสามารถของตัวเองจําเป;นตองมีการฝ„กใหมีทักษะเพียงพอที่จะประสบความสําเร็จไดพรอมๆ
กับการทําใหรับรูว2าเรามีความสามารถที่จะกระทําเช2นนั้น ซึ่งส2งผลใหมีการใชทักษะที่ไดรับการฝ„กมาอย2างดีมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. การใชตัวแบบ (Modeling) การไดสังเกตตัวแบบแสดงพฤติกรรมที่มีความซับซอน และไดรับผล
การกระทําที่พึงพอใจ ซึ่งส2งผลใหผูที่สังเกตฝ„กความรูสึกว2า เขาก็สามารถที่จะประสบความสําเร็จไดถาพยายาม
อย2างจริงจังและไม2 ย2อทอ ลั กษณะการใชตัวแบบที่ ส2งผลต2อความรูสึกว2าผูสั งเกตสามารถทํ าเช2 นนั้ นได ไดแก2
การแกป_ญหาของบุคคลที่มีความกลัวต2อสิ่งต2างๆ โดยที่ใหดูตัวแบบที่มีลักษณะคลายกับตนเอง ก็ทําใหสามารถ
ลดความกลัวเหล2านั้นได
3. การใชคําพูดชักจูง (Verbal Persuasion) เป;นการบอกว2าบุคคลนั้นมีความสามารถที่จะประสบ
ความสําเร็จได วิธีการนี้ค2อนขางใชง2ายและใชกันทั่วไป ซึ่ง Bandura ไดกล2าวว2า การใชคําพูดชักจูงนั้นไม2ค2อย
ไดผลนัก สําหรับการที่จะทําใหคนเราพัฒนาการรับรูความสามารถของตนเอง ซึ่งถาจะใหไดผล ควรใชร2วมกับ
การทําใหบุคคลมีประสบการณ&ของความสําเร็จ ซึ่งอาจตองค2อยๆ สรางความสามารถใหกับบุคคล อย2างค2อยเป;น
ค2อยไป
4. การกระตุ นทางอารมณ6 (Emotional Arousal) การกระตุ นทางอารมณ& มี ผ ลต2 อ การรั บ รู
ความสามารถของตน บุคคลที่ถูกกระตุนอารมณ&ลบ เช2น การอยู2ในสภาพถูกข2มขู2 จะทําใหเกิดความวิตกกังวล
และความเครียด นอกจากนั้นอาจทําใหเกิดความกลัว และนําไปสู2การรับรูความสามารถของตนที่ต่ําลง ยิ่งถา
อารมณ& ดังกล2าว เกิดมาก ก็จะทําใหบุคคลไม2สามารถที่จะแสดงออกไดดี และนําไปสู2ประสบการณ& แห2งความ
ลมเหลว ซึ่งทําใหการรับ รูความสามารถของตนเองต่ําลงไปอีกหากแต2บุคคลนั้ นสามารถลดหรือระงับ การถูก
กระตุนทางอารมณ&ได จะทําใหการรับรูความสามารถของตนเองดีขึ้น อันจะทําใหการแสดงออกความสามารถดี
ขึ้นตามไปดวยเช2นกัน (สมโภชน& เอี่ยมสุภาษิต, 2550: 59-60)
การรับรูความสามารถของตนมีความสัมพันธ&กับการกระทําของบุคคล หากบุคคลรับรูความสามารถ
ของตนในการกระทําอย2างใดอย2างหนึ่งสูง จะทําใหความสนใจและใชความพยายามในการจัดการสภาพการณ&
และสิ่งที่เป;นอุปสรรคก็จะถูกกระตุนใหตัวบุคคลใชความพยายามมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้การรับรูความสามารถมี
อิทธิพลต2อความคิดในการแกป_ญหาที่ยาก คนที่รับรูว2าตนเองมีความสามารถสูงมีแนวโนมที่จะพิจารณาว2าความ
ลมเหลวที่เกิดขึ้นว2าเป;นเพราะยังใชความพยายามไม2มากเพียงพอ ในทางกลับกันคนที่มีทักษะพอๆ กัน แต2มีการ
รับรูความสามารถของตนเองต่ํา จะเห็นไดว2าความลมเหลวเกิดขึ้นจากตนเองที่ไรความสามารถและมีแนวโนม
ตัดสินใจไม2กระทําพฤติกรรมนั้นต2อไป Bandura จึงสรุปว2าการรับรูความสามารถเป;นสิ่งที่สามารถทํานายระดับ
ความพยายามและการเผชิญต2ออุปสรรคได (Bandura, 1986 อางถึงใน ขวัญใจ เพิ่มศรี, 2550)
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2.3 กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดานสุขภาพ เปBนลําดับขั้น (The trantheoretical
model)
โมเดลนี้ถูกนํามาใชในการออกแบบโปรแกรมสอดแทรกดานสุขภาพและออกแบบสารเพื่อใหเหมาะสม
กับลําดับขั้นของการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติตนดานสุขภาพของบุคคล โดยเฉพาะอย2างยิ่งการรณรงค&ดานการ
รับประทานผักและผลไม โมเดลอธิบายกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเป;นลําดับขั้น (Corcoran, 2013)
ดังนี้
o
o
o
o
o
o

Preknowledge หมายถึง บุคคลยังไม2ตระหนักถึงความเสี่ยงดานพฤติกรรมสุขภาพของตนเอง
Knowledgeable หมายถึง บุคคลตระหนักถึงป_ญหาดานพฤติกรรมสุขภาพของตนเอง
Approving หมายถึง บุคคลมีความปรารถนาที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพของตนเอง
Intending หมายถึง บุคคลมีความตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงสุขภาพของตนเอง
Practicing หมายถึง บุคคลเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ
Advocating หมายถึง บุคคลเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพแลวและแนะนําใหผูอื่นปฏิ บั ติ
ตาม

2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับ อย.นอย
สุ นิ ส า ประวิ ชั ย และคณะ (2558) การสํ า รวจขอมู ล พฤติ ก รรมสุ ข ภาพของนั ก เรี ย น อย.นอย
ป งบประมาณ พ.ศ. 2558 กองพั ฒ นาศั กยภาพผู บริโภค สํ านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง
สาธารณะสุ ข การสํ า รวจขอมู ล พฤติ ก รรมสุ ข ภาพของนั ก เรี ย น อย.นอย ในป งบประมาณ พ.ศ. 2558
มี วัต ถุ ป ระสงค& ห ลั ก เพื่ อ ตองการทราบถึ งความรู ความเขาใจ ทั ศ นคติ พฤติ ก รรมและป_ จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต2 อ
ผลิตภัณฑ&สุขภาพของนักเรียนอย.นอย ดวยการเก็บขอมูลจากกลุ2มนักเรียนของที่เขาร2วมโครงการอย.นอย จาก
นักเรียนชั้นประถมและมัธยมศึกษา จํานวน 50 โรงเรียน ทั่วประเทศโดยกระจายทุกภูมิภาค รวมทั้งสิ้นจํานวน
2,000 คน ดวยวิธีการสุ2มตัวอย2างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) และวิเคราะห& ขอมูลเบื้ องตน
ดวยสถิติเชิงพรรณา ซึ่งผลจากการเก็บขอมูลเชิงปริมาณพบว2า นักเรียนส2วนใหญ2ตอบคําถามเกี่ยวกับการบริโภค
และการเลื อ กซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ& สุ ข ภาพไดถู ก ตองเฉลี่ ย รอยละ 82.77 นั ก เรี ย นมี ค วามรู ที่ ถู ก ตองในหมวดยา
เฉลี่ ย มากกว2 า หมวดอื่ น ๆ อี ก ทั้ งเรื่ อ งของทั ศ นคติ ต2 อ การบริ โภคผลิ ต ภั ณ ฑ& สุ ข ภาพทํ าใหทราบถึ งภาพรวม
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ของนักเรียนว2า มีทัศนคติไปในทางที่ถูกตอง รวมถึงพฤติกรรมและการเลือกซื้อผลิตภัณฑ&สุขภาพโดยภาพรวม
นั กเรียนมี พ ฤติ กรรมที่ เหมาะสมในการบริ โภคและการเลื อกซื้ อผลิ ตภั ณ ฑ& สุขภาพ โดยป_ จจั ยที่ มีอิทธิ พ ลต2 อ
การบริโภคผลิตภัณฑ&สุขภาพ ทั้งอาหารเสริม ขนมขบเคี้ยว น้ําอัดลม การซื้อยาและเครื่องสําอาง จากการสํารวจ
พบว2าอิ ทธิพ ลในการเลือกซื้ อเกิดจากการโฆษณา บุ คคลในบาน เพื่ อนและการลดแลกแจกแถม อีกทั้งการ
สํารวจเชิงคุณภาพจากนักเรียน อย.นอยดวย การสนทนากลุ2ม (Focus Group) ทั้งนักเรียนระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาพบว2า นักเรียนตองการใหมีกิจกรรมในลักษณะอื่นๆ ของโครงการ อย.นอย นอกเหนือจากที่เคย
จัดมา เช2น การจัดกิจกรรมใหความรูสอดแทรกไปกับการเล2นเกมส&หรือการแสดงละครสั้น กิจกรรมภายนอก
โรงเรียนตามต2างจังหวัดในระดับจังหวัดและระดับภูมิภาคเพื่อใหไดรับประสบการณ&ใหม2ๆ
กองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (2557) รายงานผลการสํารวจ
ขอมูลพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียน อย.นอย เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
กระทรวงสาธารณะสุข การสํารวจขอมูลพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียน อย.นอย ประจําป งบประมาณ พ.ศ.
2557 มีวัตถุประสงค&หลักเพื่อตองการเปรียบเทียบพฤติกรรมสุขภาพระหว2างนักเรียนทั่วไปกับนักเรียนที่เป;น
สมาชิก อย.นอย ในประเด็นความรูเกี่ยวกับการเลือกซื้อและบริโภค รวมถึงความพึงพอใจและความคาดหวังของ
ผูเขาร2วมโครงการและผูมีส2วนไดส2วนเสียต2อโครงการ อย.นอย โดยกลุ2มตัวอย2างในการสํารวจ คือ นักเรียนทั่วไป
และนั ก เรี ย นแกนนํ า อย.นอย ที่ ศึ ก ษาอยู2 ร ะหว2 า งชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 5-6 และชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 1-6
ในสั ดส2 วนใกลเคี ย งกั น จํ า นวนทั้ งสิ้ น 2,100 คน รวมถึ งผู มี ส2วนไดส2 วนเสี ย 420 คน จากโรงเรี ยน 30 แห2 ง
กระจายใน 10 จั งหวั ด ทุ ก ภู มิ ภ าค ดวยการสุ2 ม กลุ2 ม ตั ว อย2 า งแบบหลายขั้ น ตอน (Multi-Stage Sampling)
และในกลุ2มผูมีส2วนไดส2วนเสียใชวิธีการสุ2มแบบเฉพาะเจาะจง จากการเก็บแบบสอบถามประเมินพฤติกรรมและ
ความพึงพอใจ อีกทั้งการจัดสนทนากลุ2มหรือการสัมภาษณ&เชิงลึก โดยผลการสํารวจเชิงปริมาณแสดงใหเห็นได
ว2า นักเรียนมีความรูเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑ&สุขภาพ คิดเป;นรอยละ 75.2 และมีทัศนคติต2อการบริโภค
ผลิ ต ภั ณ ฑ& สุ ข ภาพในระดั บ มาก รวมถึ ง พฤติ ก รรมกรรมการบริ โ ภคผลิ ต ภั ณ ฑ& สุ ข ภาพ ทั้ ง เรื่ อ งอาหาร
การหลีกเลี่ยงการซื้อตามโฆษณาชวนเชื่อ การอ2านฉลากอาหาร ยาและเครื่องสําอางค&ก2อนซื้อ และการบริโภค
นม ผัก ผลไมเป; นประจํา คิ ดเป; นรอยละ 77.5 สําหรับผูอิ ทธิพลที่ส2งผลต2อการบริโภคผลิตภัณ ฑ&สุขภาพของ
นักเรียน ส2วนใหญ2เป;นกลุ2มเพื่อน รองลงมาคือครอบครัว ในแง2ความพอใจต2อโครงการ อย.นอย พบว2า นักเรียน
แกนนํ า อย.นอย มี ค วามพึ งพอใจต2 อ โครงการในระดั บ มาก ส2 ว นกิ จ กรรมประชาสั ม พั น ธ& เรื่ อ งการบริ โ ภค
ผลิ ต ภั ณ ฑ& สุ ข ภาพ และผู มี ส2 ว นไดส2 ว นเสี ย มี ค วามพึ งพอใจอยู2 ในระดั บ มากในการจั ด กิ จ กรรม อี ก ทั้ งการ
เปรียบเทียบความรูของนักเรียนที่เขาร2วมโครงการ อย.นอยและไม2ไดเขาร2วมโครงการ พบว2า นักเรียนที่เขาร2วม
โครงการมีความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑ&สุขภาพมากกว2า ซึ่งส2วนของผลการสํารวจ
เชิงคุณภาพ แสดงใหเห็นไดว2า ผูใหขอมูลมีความเห็นต2อโครงการนี้ว2ามีความพึงพอใจมากที่สุดต2อโครงการ ใน
ดานการใหความรูต2อนักเรียน และยังพบป_ญหาเรื่องพฤติกรรมสุขภาพที่ไม2เหมาะสมในเรื่องการบริโภคอาหาร
จานด2วน อาหารมีรสหวานและสภาวะน้ําหนักเกินมาตราฐานในนักเรียน ซึ่งความคาดหวังที่มีต2อโครงการ อย.
นอย ผู ใหขอมู ลมี ความเห็ น ว2า เป; น โครงการที่ มี ป ระโยชน& และตองการใหขยายผลการดํ า เนิ นการต2 อ ไปเพื่ อ
เผยแพร2ความรูใหกับนักเรียนและชุมชน
จตุภูมิ เขตจัตุรัส (2556) รายงานผลการสํารวจพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียน อย.นอย เชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 กองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค สํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา การสํารวจพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียน อย.นอย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีวัตถุประสงค&เพื่อ
ศึกษาพฤติกรรมสุขภาพเปรียบเทียบระหว2างนักเรียนทั่วไป ที่เป;นสมาชิก อย.นอย นักเรียนแกนนําอย.นอย และ
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นักเรียนที่ เคยเป; นแกนนํ าอย.นอย รวมถึงความรู ทัศนคติ พฤติกรรม และอิ ทธิพ ลที่ มีผลต2 อการบริโภคของ
นักเรียน อีกทั้งยังตองการศึกษาการดําเนิ นกิจกรรม อย.นอยในโรงเรียน เปรียบเที ยบระหว2างโรงเรียนต2างๆ
และศึกษาความคาดหวังของครูและนักเรียนต2อการดําเนินโครงการ อย.นอย โดยใชการเก็บขอมูลทั้งเชิงปริมาณ
และเชิงคุณ ภาพ จากนั กเรียนชั้ นประถมศึกษาตอนปลาย จํานวน 1,1881 คน และนั กเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตน จํ า นวน 1,302 คน และมั ธยมศึ กษาตอนปลาย จํ า นวน 1.912 คน รวม 3,675 คน จากโรงเรี ย น
ครอบคลุมพื้นที่การศึกษา 6 พื้นที่ทั่วประเทศ โดยการใชแบบสํารวจพฤติกรรมและการดําเนินกิจกรรม อย.นอย
ของครู แ ละนั ก เรี ย น รวมถึ งแบบบั น ทึ ก การประชุ ม และลงพื้ น ที่ ศึ ก ษาดวยการสั ง เกตการและสั ม ภาษณ&
ศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวของ ซึ่งการวิเคราะห&ขอมูลเชิงปริมาณโดยใชสถิติเชิงบรรยายในการอธิบายลักษณะ
ขอมูล และสถิติเชิงอางอิง อีกทั้งวิเคราะห&ขอมูลเชิงคุณภาพดวยการวิเคราะห&เอกสารและการสรางขอสรุปแบบ
อุปนัย จากผลการสํารวจพบว2า นักเรียน อย.นอย มีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ&สุขภาพที่ดีในพฤติกรรมหลัก
คิดเป;นรอยละ 76.1 ของนักเรียน อย.นอย ทั้งหมด และจากการเปรียบเทียบพฤติกรรมนักเรียนที่ไม2เป;นแกน
นํา และเคยเป;นแกนนํา อย.นอย ทําใหทราบว2านักเรียนที่เป;น อย.นอย จะมีพฤติกรรมการบริโภคที่ดีมากกว2า
นักเรียนที่ไม2 ไดเป;น อย.นอย และนั กเรียนในโครงการยังมีความรู ทัศนคติที่ดีต2อการบริโภคสินคาสุขภาพใน
ระดับมากค2อนขางเป;นไปในทิศทางเดียวกัน โดยเพื่อนในกลุ2มถือเป;นผูมีอิทธิพลที่ส2งผลต2อการบริโภคผลิตภัณฑ&
สุ ข ภาพ รองลงมาคื อ บุ ค คลในบาน ซึ่ งการดํ า เนิ น กิ จ กรรมของโรงเรี ย นในแต2 ล ะสั งกั ด ที่ ต2 า งกั น จะมี ป_ จ จั ย
ความสําเร็จที่ต2างกันออกไป และสําหรับความคาดหวังของครูและนักเรียนที่มีต2อการดําเนินกิจกรรมโครงการ
จากขอมูลเชิงปริมาณพบว2ามี ความตองการไปในทิ ศทางเดียวกั นคือ มี ความคาดหวังในระดับ มากและยังคง
ตองการใหกิจกรรมดําเนินต2อไปอย2างต2อเรื่อง
กองพั ฒ นาศั ก ยภาพผู บริ โภค สํ า นั ก งานคณะกรรมการอาหารและยา (2555) โครงการวิ จัย เรื่ อ ง
“การประเมิ นผลเชิ งวิ เคราะห& และการพั ฒ นาระบบฐานขอมู ลของโครงการอย.นอย” ประจําป งบประมาณ
พ.ศ. 2555 การสํารวจและวิเคราะห& พฤติกรรมการบริโภคผลิตภั ณฑ& สุขภาพของนักเรียนที่เขาร2วมโครงการ
อย.นอย กระทรวงสาธารณะสุข การศึ กษาครั้งนี้ มีวัตถุป ระสงค&ห ลักเพื่อสํารวจและวิเคราะห&พ ฤติกรรมของ
นักเรียนที่เขาร2วมโครงการ อย.นอย ในเรื่องการรับรูเกี่ยวกับการบริโภค การเลือกซื้อ ทัศนคติ พฤติกรรมและ
อิทธิพลที่มีต2อการบริโภคผลิตภัณฑ&สุขภาพโดยเก็บขอมูลจากนักเรียนกลุ2มตัวอย2างที่เขาร2วมโครงการอย.นอย
จํานวน 2,000 คน ซึ่งกลุ2มตัวอย2างส2วนใหญ2 เป; นเพศหญิ ง คิดเป; นรอยละ 63.0 และมีอายุระหว2าง 11-15 ป
ซึ่งมีกลุ2มตัวอย2างที่ไม2ไดเป;นแกนนํา อย.นอย คิดเป;นรอยละ 65.3 โดยเก็บขอมูลดวยวิธีการแจกแบบสอบถาม
และวิ เคราะห& ขอมู ลดวยการคํ า นวณหาค2 า รอยละ ค2 าเฉลี่ ย เลขคณิ ต ส2 วนเบี่ ยงเบนมาตราฐาน t-test และ
ANOVA โดยจากการศึกษาทําใหทราบถึงความรูเกี่ยวกับการบริโภคและการเลือกซื้อสินคาผลิตภัณฑ&สุขภาพ
ของนักเรียนโดยรวมมีความถูกตองรอยละ 71.72 และมีทัศนคติอยู2ในระดับมากต2อการบริโภคผลิตภัณฑ&สุขภาพ
รวมถึงพฤติ กรรมการบริโภคโดยรวมผ2านเกณฑ& ที่ถูกตองรอยละ 75.32 ซึ่ งอิ ทธิพ ลต2อการบริโภคผลิตภั ณ ฑ&
สุขภาพ สิ่งแวดลอมถือเป;นป_จจัยสําคัญในระดับมาก
กองพั ฒ นาศั ก ยภาพผู บริ โภค สํ านั กงานคณะกรรมการอาหารและยา (2555) โครงการวิ จัย เรื่ อ ง
“การประเมินผลเชิงวิเคราะห& และการพั ฒ นาระบบฐานขอมู ลของโครงการ อย.นอย” ประจําป งบประมาณ
พ.ศ.2555 การศึกษาคุณประโยชน& ความพึงพอใจ และความคาดหวังของผูเขาร2วมโครงการและผูมีส2วนไดส2วน
เสียต2อโครงการ อย.นอย กระทรวงสาธารณะสุข การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค&เพื่อตองการศึกษาถึงคุณประโยชน&
ความพึ งพอใจ ความตองการและความคาดหวั งของผู เขาร2วมโครงการ อย.นอย และผู มี ส2วนไดส2 วนเสี ยต2 อ
โครงการ ดวยการเก็บขอมูลเชิงปริมาณ จากกลุ2มนักเรียนจํานวน 1,200 คน และผูมีส2วนไดส2วนเสีย จํานวน
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400 คน รวมทั้งสิ้น 2,000 คน และการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ จํานวน 100 คน โดยใชเครื่องมือในการวิจัย คือ
การเก็บแบบสอบถามการสัมภาษณ& และการวิเคราะห&ขอมูลดวยการคํานวณหาค2ารอยละ ค2าเฉลี่ยเลขคณิ ต
ส2วนเบี่ ยงเบนมาตราฐาน t-test และ ANOVA ซึ่ งจากผลการศึ กษาแสดงใหเห็ น ไดว2า นั กเรียนมี การเขาร2วม
กิจกรรมและมีความคาดหวังอยู2ในระดับมาก ทั้งยังเห็นประโยชน&ของโครงการ มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
อี ก ทั้ งผู มี ส2ว นไดส2 วนเสี ย ทั้ งครู แ กนนํ า บุ ค คลในชุ ม ชน ผู ปกครองและเจาหนาที่ โดยภาพรวมมี ค วามเห็ น
ต2 อ ประโยชน& ความพึ งพอใจและความคาดหวั ง อยู2 ทั้ งในระดั บ มากและมากที่ สุ ด โดยขอมู ล เชิ งคุ ณ ภาพ
จากการสัมภาษณ& ผูใหขอมูลมีความเห็นตรงกันว2าโครงการ อย.นอย มีประโยชน&มากเพราะสามารถนําความรู
มาปรับใชในชีวิตประจําวันได และตองการใหมีการจัดกิจกรรมต2อไป
ศุ ภ กาญจน& โภคั ย และคณะ (2553) รายงานวิ จั ย และประเมิ น ผลโครงการ อย.นอย ป 2553
โครงการวิจัยร2วมมือระหว2างสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขกับคณะศึกษาศาสตร&
มหาวิทยาลัยขอนแก2น การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค&เพื่อตองการประเมินพฤติรรมการบริโภคผลิตภัณฑ&ใน
นักเรียน การจัดกิจกรรมจากโครงการ อย.นอย และประเมิ นคุ ณ ภาพการใชคู2มือเพื่ อบู รณาการความรูดาน
ผลิตภัณฑ&สุขภาพเพื่อการเรียนการสอนในโรงเรียน โดยกลุ2มตัวอย2างในการวิจัยเป;นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่
1-6 จํานวนทั้งสิ้น 4,340 คน จากทั่วประเทศ 31 จังหวัด และใชการสุ2มตัวอย2างแบบหลายขั้นตอน (Multistage Sampling) และการเก็บ ขอมูลหลากหลายวิธี ทั้ งการทํ าแบบสอบถาม แบบสั มภาษณ& และการศึ กษา
เอกสาร โดยกลุ2มตัวอย2างส2วนใหญ2 เป;นเพศหญิ งมากกว2าเพศชาย คิดเป;นรอยละ 60.3 และ 39.7 ตามลําดับ
โดยเป;นนักเรียนจากภาคกลางมากที่สุด ซึ่งกิจกรรมที่กลุ2มตัวอย2างไดเขาร2วมมีการจัดบอร&ดนิเทศใหความรูมาก
ที่สุด รวมถึงกิจกรรมตรวจสอบฉลากอาหารและการเดินรณรงค&ดวยเช2นกัน โดยกิจกรรมเกี่ยวกับการบริโภค
ผลิตภัณฑ&สุขภาพมีการนําไปเชื่อมโยงกับการเรียนรูในกลุ2มสาระวิชาสุขศึกษาและพลศึกษามากที่สุด อีกทั้งการ
ประเมิ นพฤติกรรมการบริโภคผลิ ตภัณ ฑ& สุขภาพ พบว2านั กเรียนมีพ ฤติกรรมที่ดี เช2น การไม2บ ริโภคน้ําอัดลม
อาหารจานด2วน และใชผลิตภัณฑ&สุขภาพอย2างถูกตอง คิดเป;นรอยละ 75.7 ของนักเรียนทั้งหมด ซึ่งนักเรียนที่
เคยเป;นและยังเป;นแกนนํา อย.นอย จะมีพฤติกรรมที่ถูกตองในสัดส2วนมากกว2านักเรียนทั่วไปที่ไม2ไดเป;นแกนนํา
และในส2วนการประเมินกิจกรรม อย.นอย แสดงใหเห็นไดว2า มีการจัดกิจกรรมที่สามารถบูรณาการเขาใหเขากับ
โครงการอื่นๆ และเกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมได อีกทั้ งการใชคู2มือบูรณาการความรูดานผลิตภั ณฑ&สุขภาพ ยัง
พบว2า คู2มือและแผนการจัดการเรียนรูที่เผยแพร2ออกไปตามการรับรูของครูผูใชแผนอยู2ในระดับมาก
ศิริเดช สุชีวะ และคณะ (2552) รายงานวิจัยและประเมินผลโครงการ อย.นอย ป 2552 โครงการวิจัย
ร2วมมือระหว2างสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขกับ คณะครุศาสตร& จุฬาลงกรณ&
มหาวิทยาลัย การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค&เพื่อประเมินพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ&สุขภาพ และประเมิน
การจัดกิจกรรม อย.นอย ของนักเรียน รวมถึงการประเมินการนําคู2มือบูรณาการความรูผลิตภัณฑ&สุขภาพสู2การ
เรี ย นการสอนและนํ า ไปใชในโรงเรี ย น โดยกลุ2 ม ตั ว อย2 า งในการวิ จั ย เป; น นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 1-6
จํานวน 4,069 คน จาก 17 จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งใชวิธีการสุ2มกลุ2มตัวอย2างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage
Sampling) และการประเมิ น กิ จ กรรมไดทํ า การเลื อ กโรงเรี ย นแบบเจาะจง จํ า นวน 25 แห2 ง รวมถึ ง การ
ประเมินผลการใชคู2มือบูรณาการความรูดานผลิตภัณฑ&สุขภาพ จากการสํารวจฐานขอมูลของโรงเรียนที่ร2วมใช
คู2 มื อฯ และเก็ บ ขอมู ลดวยแบบสอบถาม การสั ม ภาษณ& และการศึ กษาเอกสาร ซึ่ งจากผลการสํ า รวจพบว2 า
นักเรียนมีพฤติกรรมในการบริโภคอาหารที่ดี คิดเป;นรอยละ 75.30 และมีความรูเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑ&
สุ ขภาพอย2 า งถู กตอง แต2 ยังมี พ ฤติ กรรมการบริ โภคอาหารที่ ไม2 ผ2า นเกณฑ& คื อ ขนมขบเคี้ ยวกรุ บ กรอบดวย
ซึ่งนักเรียน อย.นอย จะมีพฤติกรรมการบริโภคและการใชผลิตภัณฑ&ที่ถูกตองในสัดส2วนที่มากกว2านักเรียนทั่วไป
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อีกทั้งพฤติกรรม ในการใชผลิตภัณฑ&สุขภาพและการอ2านฉลากยาก2อนใช นักเรียนมีพฤติกรรมที่ผ2านเกณฑ&การ
ประเมิ นคิ ดเป; นรอยละ 73.05 ในเรื่องการประเมินการจัดกิ จกรรมพบว2า รอยละ 100 ของโรงเรียนที่ มีการ
ดําเนินกิจการโครงการ ไดมีการบูรณาการโครงการอย2างนอยโรงเรียนละ 1 กิจกรรม และเรื่องการใชคู2มือบูรณา
การความรู พบว2า มีการนําคู2มือไปใชในการเรียนการสอนภูมิภาคละอย2างนอย 100 โรงเรียน
ศิริเดช สุชีวะ และคณะ (2551) รายงานวิจัยและประเมินผลโครงการ อย.นอย ป 2551 โครงการวิจัย
ร2วมมือระหว2างสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขกับ คณะครุศาสตร& จุฬาลงกรณ&
มหาวิทยาลั ย งานวิจัยนี้ มีวัตถุป ระสงค&เพื่ อประเมินพฤติ กรรมการบริโภค การจั ดโครงการ อย.นอย การจั ด
กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการบริโภคอย2างปลอดภัยต2อสิ่งแวดลอม ผลการใชคู2มือบูรณาการความรูดานผลิตภัณฑ&
สุขภาพสู2 การเรียนการสอนในโรงเรียน และเพื่ อการพัฒ นาแนวทางการใชโรงเรียน อย.นอย เป;นฐานการ
พัฒนาและส2งเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่ดี โดยจากการศึกษาใชกลุ2มตัวอย2างจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 16 จํ า นวน 4,080 คน จาก 13 จั งหวัด ทั่ วประเทศ ใชการสุ2 มกลุ2 มตั วอย2 างแบบหลายขั้ น ตอน (Multi-Stage
Sampling) ในส2วนการประเมินกิจกรรม อย. นอย ไดทําการสุ2มตัวอย2างแบบเจาะจงจากโรงเรียนที่จัดกิจกรรม
20 แห2ง และประเมินการใชคู2มือฯ จากการสุ2มกลุ2มตัวอย2างแบบเจาะจงจากครูผูสอน จํานวน 43 คน โดยการ
เก็ บ ขอมู ลมี ห ลากหลาย วิ ธีแ ละหลายแหล2 งขอมู ล ไดแก2 การเก็ บ ขอมู ล ดวยแบบสอบถาม การสั ม ภาษณ&
การสังเกตและศึกษาเอกสาร ซึ่งวิเคราะห&ขอมูลเป;นการเปรียบเทียบขอมูลที่ไดมากับการประเมินเกณฑ&สัมบูรณ&
โดยผลการวิจัยพบว2า นักเรียนมีพฤติกรรมที่ดีในการบริโภคผลิตภัณฑ&สุขภาพ โดยรวมมีความรูในการบริโภค
ผลิตภัณฑ&สุขภาพอย2างถูกตอง ซึ่งนักเรียนแกนนํา อย. นอย จะมีพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกตองมากกว2านักเรียน
ทั่วไป และพบว2ารอยละ 100 นักเรียน อย.นอย มีการบูรณาการโครงการที่กระทรวงสาธารณสุขรับผิดชอบกับ
กิจกรรม อย.นอย เช2นเดียวกับการทํากิจกรรมที่เกี่ยวของกับการบริโภคอย2างปลอดภัยต2อสิ่งแวดลอม อย2างนอย
ที่สุดโรงเรียนละ 1 กิจกรรม และมากที่สุด 5 กิจกรรม อีกทั้งการใชคู2มือบูรณาการความรูดานผลิตภัณฑ&สุขภาพ
พบว2ามีการนําร2องการใชคู2มือฯ เพื่อการเรียนการสอนโรงเรียนละ 4 ภูมิภาค ๆ อย2างนอย 3 โรงเรียน โดยครู
รอยละ 90 มีพฤติกรรมการใชคู2มือฯ โดยทําเป;นส2วนใหญ2ถึงทําเป;นประจํา อีกทั้งแนวทางการใชโรงเรียนที่เขา
ร2วมโครงการเพื่อเป;นฐานการพัฒนาเรื่องการบริโภคผลิตภัณฑ&สุขภาพ มีหลายองค&ประกอบที่สัมพันธ&กัน ทั้งการ
กําหนดวิสัยทัศน&โรงเรียน การกําหนดยุทธศาสตร&การพั ฒ นา การบริห ารการพัฒ นา และการกํากับ ติดตาม
ประเมินผลอย2างต2อเนื่องของโรงเรียน อย.นอย
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2.5 กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี
ลักษณะทาง
ประชากร
ลักษณะทาง
เศรษฐกิจ
การเป/ดรับข2าวสาร

ทัศนคติ
พฤติกรรม

ความรู
การรับรู
ความสามารถ
ตนเอง

2.6 สมมติฐาน
1. นักเรียนที่เขาร2วมโครงการ อย.นอย มีความรูเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพมากกว2านักเรียนที่ไม2ไดเขาร2วม
โครงการ อย.นอย
2. นักเรียนที่เขาร2วมโครงการ อย.นอย มีทัศนคติทางบวกเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพมากกว2าที่ไม2ไดเขา
ร2วมโครงการ อย.นอย
3. นักเรียนที่เขาร2วมโครงการ อย.นอย มีการรับรูความสามารถของตนเองในการแสดงพฤติกรรมสุขภาพ
ดานบวกมากกว2าที่ไม2ไดเขาร2วมโครงการ อย.นอย
4. นั กเรียนที่ เขาร2 วมโครงการ อย.นอย มี พ ฤติ กรรมสุ ขภาพดานบวกมากกว2 านั กเรี ยนที่ ไม2 ไดเขาร2 วม
โครงการ อย.นอย

14

บทที่ 3
ระเบียบวิธีวิจัย
งานวิ จั ย เรื่ อ ง การสํ า รวจขอมู ล พฤติ ก รรมสุ ข ภาพของนั ก เรี ย น “อย.นอย” ประจํ า ป 2559
เป;นการวิจัยเชิงผสมผสาน (Mixed Research Method) เก็บขอมูลดวยการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
โดยแบ2งการนําเสนอบทที่ 3 เป;น 2 หัวขอไดแก2
1. การวิจัยเชิงปริมาณ
2. การวิจัยเชิงคุณภาพ

3.1 การวิจัยเชิงปริมาณ
3.1.1 ประชากรและกลุ1มตัวอย1าง
เนื่องจากมีโรงเรียนที่เขาร2วมโครงการ อย.นอย และไดมีการจัดกิจกรรมที่ดําเนินการเพื่อพัฒนารณรงค&
สรางความรู ความเขาใจ ในเรื่องผลิตภัณฑ&คุณภาพทั่วประเทศ อีกทั้งพฤติกรรมสุขภาพนั้นเป;นสิ่งที่มุ2งใหเกิด
ทั่วประเทศ ดั งนั้ น ในการศึกษาพฤติกรรมดานสุขภาพ จึงทํ าการศึกษาขอมูลจากประชากรที่ ครอบคลุ มทั่ ว
ประเทศ โดยงานวิจัยครั้งนี้กําหนดให ประชากรในงานวิจัย คือนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทั่ว
ประเทศไทย มีจํานวนทั้งสิ้น 13,157,103 คน1 ซึ่งเป;น ประชากรที่ มีลักษณะครอบคลุมเกณฑ& ในการกําหนด
ลักษณะประชากร ดังต2อไปนี้
• เป;นนักเรียนที่กําลังศึกษาอยู2ในโรงเรียนประถมศึกษา และโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)
• เป;นนักเรียนที่เขาร2วมโครงการ อย.นอย ทั้งที่เป;นนักเรียนแกนนําของ อย.นอย และนักเรียนที่เป;นสมาชิก
ของ อย.นอย รวมทั้งเป;นนักเรียนทั่วไปที่ไม2ไดเป;นสมาชิกของโครงการ อย.นอย
• เป; น โรงเรีย นประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาส และโรงเรีย นมั ธยมศึ กษาที่ เขาร2วมโครงการ อย.นอย
โดยคํานึงถึงป_จจจัยเรื่องโรงเรียนไดรับการประเมินมาตรฐานตามเกณฑ&ของ อย.นอย ในผลระดับต2างๆ และ
รวมทั้งเก็บขอมูลจากโรงเรียนที่ไม2ไดเขาร2วมโครงการ อย.นอย ดวย

1ขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
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จากจํานวนประชากรทั้งหมด กําหนดขนาดของกลุ2มตัวอย2าง โดยใชตารางของ Krejcie and Morgan
ไดขนาดกลุ2มตัวอย2าง จํานวน 2,653 ตัวอย2าง2 ที่ระดับความเชื่อมั่น 99 % และ ความคลาดเคลื่อน ±2.5 %
บนพื้นฐานของจํานวนประชากรประมาณ 10 ลานคน
3.1.2 การสุ1มตัวอย1าง
จากจํานวนกลุ2มตัวอย2างที่กําหนดไว กําหนดกระบวนการสุ2มตัวอย2างเพื่อใหมีความมั่นใจ ขอมูลจาก
การวิ จั ย ครั้ งนี้ จะสามารถเป; น ตั ว แทนอางอิ งไปยั งประชากรของการวิ จั ย ได อี กทั้ งใหผลการวิ จั ย สามารถ
เปรีย บเที ยบกั บ ผลการศึ กษาในป ก2 อนไดอย2างต2อเนื่ อง จึงไดกํ าหนดขั้น ตอนการสุ2มตั วอย2 างที่ คลายคลึงกั บ
การสุ2มตัวอย2าง จากการสํารวจขอมูลพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียน อย.นอย ประจําป 2556 และ ป 2557
ดวยขั้นตอนการสุ2มตัวอย2างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Random Sampling) เพื่อใหไดจํานวนตัวอย2าง
ตามที่กําหนด ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ใชการสุ1มตัวอย1างแบบแบ1งพื้นที่ (Cluster Random Sampling)
จากจังหวัดในประเทศไทย 76 จังหวัดแบ2งพื้นที่ ไดแก2 กรุงเทพมหานครและปริมณฆล รวมทั้ง
อีก 4 ภูมิภาค โดยทําการเก็บขอมูลทั้งหมด 15 จังหวัด กําหนดสัดส2วนไวดังนี้
1) กรุงเทพมหานคร
2) ปริมณฑล รวม 5 จังหวัด สุ2มขึ้นมา 1 จังหวัด ไดแก2 นนทบุรี
3) ภาคเหนือ รวม 17 จังหวัด สุ2มขึ้นมา 3 จังหวัด ไดแก2 เชียงใหม2 แพร2 ลําปาง
4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม 20 จังหวัด สุ2มขึ้นมา 4 จังหวัด ไดแก2 อุบลราชธานี นครราชสีมา
สกลนคร ขอนแก2น
5) ภาคกลาง รวม 20 จั งหวั ด (ไม2 นั บ กรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล) สุ2 ม ขึ้ น มา 4 จั งหวั ด ไดแก2
สระบุรี ชลบุรี ปราจีนบุรี
6) ภาคใต รวม 14 จังหวัด สุ2มขึ้นมา 3 จังหวัด ไดแก2 สตูล สงขลา พัทลุง
กําหนดสัดส2วนใหแต2ละจังหวัด รวม 15 จังหวัด มีจํานวนกลุ2มตัวอย2าง จังหวัดละ 177 คน ทําใหได
จํานวนกลุ2มตัวอย2างที่จะเก็บขอมูลในครั้งนี้ 2,655 ตัวอย2าง จากนั้นทําการสุ2มตัวอย2างในขั้นตอนต2อไป

ขั้นตอนที่ 2 ใชการสุ1มตัวอย1างแบบแบ1งชั้น (Stratified Random Sampling)
ใน แต2 ล ะจั ง ห วั ด จะทํ าการสุ2 ม ตั วอ ย2 า งเพื่ อ ให ครบ สั ด ส2 วน จั ง ห วั ด ล ะ 177 ค น
โดยแบ2งเป;น 3 กลุ2มชั้น ไดแก2 โรงเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ตามประเภทของโรงเรียน รวม 3
แห2ง ต2อ 1 จังหวัด จะได โรงเรียนทั้งหมด 45 แห2ง แบ2งตามโควตาจํานวนกลุ2มตัวอย2างในแต2ละชั้นของกลุ2ม
ตัวอย2าง ดังนี้

2Krejcie,

Robert V. and Morgan, Daryle W. (1970). Determinining Sample Size for Research
Activities. Educational and Psychological Measurement. v. 30, 607-610.
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ตารางที่ 3.1 ตารางแสดงสัดส1วนรอยละและจํานวนของกลุ1มตัวอย1างจําแนกตากประเภทโรงเรียนและระดับชั้น
โรงเรียนประถม

สัดส1วน
จํานวนรวม
ระดับประถม
แกนนํา
สมาชิก
ไม2เป;นสมาชิก
ระดับมัธยมตน
แกนนํา
สมาชิก
ไม2เป;นสมาชิก
ระดับมัธยมปลาย
แกนนํา
สมาชิก
ไม2เป;นสมาชิก

โรงเรียนขยาย
โรงเรียนมัธยม
กลุ1มโรงเรียนที่ไม1
โอกาส
เปBนสมาชิก
รอยละ จํานวนคน รอยละ จํานวนคน รอยละ จํานวนคน รอยละ จํานวนคน
15
27
25
44
40
71
35
20
27
17
15
10
30
8
30
5
70
19
70
12
30
11
27
27
15
15
30
8
30
8
70
19
70
19
35
12
25
44
30
13
70
31
35
12
-

รวม
177

13
31
11

16
37
12

13
31
12

ทั้ งนี้ หลังจากที่ ไดดํ าเนิ น การเก็ บ ขอมู ลภาคสนาม พบว2าบางโรงเรี ยนมี จํ านวนแกนนํ า และ
สมาชิ ก นอยกว2 าจํ า นวนที่ กํ าหนด จึ งไดทํ า การสุ2 ม ตั ว อย2 างโรงเรี ย นเพิ่ มเติ มทํ าใหเมื่ อสิ้ น สุ ด การเก็ บ ขอมู ล
ภาคสนามไดจํานวนกลุ2มตั วอย2 างทั้ งหมด 2,893 คน จากโรงเรี ยนทั้ งหมด 61 โรงเรีย น (ดู รายชื่ อโรงเรีย น
ไดจากภาคผนวกที่ 1)
ตารางที่ 3.2 ตารางแสดงสัดส1วนรอยละและจํานวนของกลุ1มตัวอย1างจําแนกตจากประเภทโรงเรียนและระดับชั้น
โรงเรียนประถม

โรงเรียนขยาย
โรงเรียนมัธยม
กลุ1มโรงเรียนที่ไม1
โอกาส
เปBนสมาชิก
รอยละ จํานวนคน รอยละ จํานวนคน รอยละ จํานวนคน รอยละ จํานวนคน

สัดส1วน
10.82
จํานวนรวม
10.82
ระดับประถม
แกนนํา 19.17
สมาชิก 38.66
ไม2เป;นสมาชิก 42.17
ระดับมัธยมตน
แกนนํา
สมาชิก
ไม2เป;นสมาชิก
ระดับมัธยมปลาย
แกนนํา
สมาชิก
ไม2เป;นสมาชิก

313
313
60
121
132
-

26.02
7.95
27.39
40.87
31.74
18.11
29.01
47.14
23.85

754
230
63
94
73
524
152
247
125

-

-

-
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42.41

1227

20.71

15.21
30
40
30
27.20
26.56
41.55
31.89

440
132
176
132
787
209
327
251

22.70
77.30

599
136
136
0
463
463

รวม
2893
123
215
205
284
423
257
209
327
251

3.1.3 เครื่องมือที่ใชในการสํารวจขอมูล
เครื่องมือสํารวจขอมูลเชิงปริมาณ ไดแก2 แบบสํารวจพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ&สุขภาพ
ของนักเรียน (ดูภาคผนวกที่ 2) ประกอบดวยประเด็นต2างๆที่ครอบคลุมวัตถุประสงค&ของการวิจัย ดังต2อไปนี้
(1) ขอมู ล พื้ น ฐาน ลั ก ษณะทางประชากร ประกอบดวยคํ า ถาม 8 ขอ 1 คํ า ถามแบบเลื อ กตอบ
(Check list) เป; นคํ าถามเกี่ย วกับ ลักษณะประชากรของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก2 เพศ อายุ
ระดับการศึกษา ค2าอาหาร/ค2าขนม อาชีพผูปกครอง การรูจักโครงการ อย.นอย การเป;นสมาชิก
อย.นอย
(2) การเปV ด รับ ขอมู ล เกี่ ย วกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ6 สุขภาพ ประกอบดวยคํ า ถาม 2 ขอ ที่ มีทั้ งคํ า ถามแบบ
เลือกตอบและแบบมาตรการประเมินค2า โดยวัดจากรูปแบบสื่อ และความถี่ในการไดรับขอมูล
ความรูเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร ยา และเครื่องสําอาง
(3) ความรูเกี่ยวกับความปลอดภัยในการบริโภคผลิตภัณฑ6สุขภาพ ประกอบดวยคําถาม เกี่ยวกับการ
รูความหมายของผลิต ภั ณ ฑ& สุ ขภาพ และแบบประเมิ น ความรูเกี่ ยวกั บ ความปลอดภั ยในการ
บริ โภคผลิ ต ภั ณ ฑ6 สุ ข ภาพ ซึ่ งมี คํ า ถาม 10 ขอ โดยวั ด จาก ระดั บ ความรู ของนั ก เรี ย นระดั บ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเกี่ยวกับการบริโภค ฉลากอาหาร โฆษณาและการเลือกแหล2งซื้อ
อาหาร ยา และเครื่องสําอางอย2างถูกวิธี และใหตอบว2า ถูก หรือ ผิด แบ2งเป;น 3 หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1 การเลือกซื้อ/บริโภคอาหาร ประกอบไปดวยขอคําถาม 4 ขอ คือ ขอ 1- 4
1. ความรู เกี่ ยวกั บการทานอาหารทอด (ขอคํ าถาม -- การรั บ ประทานอาหารที่ ใช
น้ํามันทอดซ้ําบ2อยๆ ทําใหเกิดมะเร็งและเสี่ยงต2อการเกิดโรคความดันโลหิตสูง และ
โรคหัวใจ - เป;นความรูที่ถูก)
2. ความรูเกี่ยวกับฉลาก GDA (ขอคําถาม -- ฉลากหวาน มัน เค็ม หรือฉลาก GDA
ดานล2างในส2วนที่ 3 ระบุว2า หากกินขนมกรุบกรอบที่มีฉลากนี้ทั้งซองจะไดรับ
พลังงาน 340 กิโลแคลอรี - เป;นความรูที่ถูก)

3. ความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑ6อาหารเสริม (ขอคําถาม -- โฆษณาผลิตภัณฑ&อาหาร
เสริมที่ระบุว2า กิน/ใชแลวรักษาไดทุกโรคและหายไดอย2างรวดเร็วนั้นเชื่อถือได–เป;น
ความรูที่ผิด)
4. ความรูเกี่ยวกับการดื่มน้ําอัดลม (ขอคําถาม -- หากดื่มน้ําอัดลมแช2เย็นจํานวนมากก็
ไม2ทําใหอวนหรือฟ_นผุ นองสามารถดื่มบ2อยๆ ได - เป;นความรูที่ผิด)
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หมวดที่ 2 การเลือกซื้อ/บริโภคผลิตภัณฑ6ยา ประกอบไปดวยขอคําถาม 3 ขอ คือ ขอ 5-7
5. ความรูเกี่ยวกับฉลากยา (ขอคําถาม -- ผลิตภัณฑ&ยา จะมีเครื่องหมาย อย. บน
ฉลาก ดังภาพดานล2าง - เป;นความรูที่ผิด)

6. ความรูเกี่ยวกับยาปฏิชีวนะ (ขอคําถาม -- หากใชยาปฏิชีวนะอย2างพร่ําเพรื่อจะทํา
ใหเชื้อดื้อยา - เป;นความรูที่ถูก)
7. ความรูเกี่ยวกับยาชุด (ขอคําถาม -- ยาชุดคือยาหลายๆ ชนิดที่ถูกจัดใวล2วงหนา ซึ่ง
ไม2ควรกินเพราะอาจไดรับยามากเกินความจําเป;น - เป;นความรูที่ถูก)
หมวดที่ 3 การเลื อกซื้ อ/บริ โภคผลิ ตภั ณ ฑ6 ยา การเลื อ กซื้ อ/บริโภคผลิ ต ภั ณ ฑ6 เครื่ องสํ า อาง
ประกอบไปดวยขอคําถาม 3 ขอ คือ ขอ 8-10
8. ความรูเกี่ยวกับเลขที่ใบรับแจง (ขอคําถาม -- การซื้อเครื่องสําอางควรตรวจสอบ
ฉลากภาษาไทยที่มีเลขที่ใบรับแจงจํานวน 10 หลัก (เป;นความรูที่ถูก)
9. ความรูเกี่ยวกับสถานที่จัดจําหน1ายเครื่องสําอาง (ขอคําถาม -- ควรซื้อเครื่องสําอาง
จากรานคาที่มีหลักแหล2งแน2นอน เชื่อถือได เพราะหากเกิดป_ญหาสามารถติดต2อ
ผูรับผิดชอบได (เป;นความรูที่ถูก)
10. ความรูเกี่ยวกับการใชเครื่องสําอาง (ขอคําถาม -- การแบ2งป_นหรือใช
เครื่องสําอางร2วมกับผูอื่น เช2น ลิปสติก อาจทําใหติดเชื้อโรคได (เป;นความรูที่ถูก)
เกณฑ6ในการใหคะแนน ตอบถูก ได 1 คะแนน ตอบผิดได 0 คะแนน และผูมีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับการบริโภคและเลือกซื้อผลิตภัณฑ&สุขภาพ หมายถึง ผูที่มีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการบริโภคและเลือกซื้อผลิตภั ณฑ&สุขภาพอย2างถูกตอง รอยละ 75 หรือตอบคําถามได
ถูกตองอย2างนอย 8 ขอ จากจํานวนขอทดสอบ 10 ขอขางตน
(4) ทัศนคติต1อการบริโภคผลิตภัณฑ6สุขภาพ ประกอบดวยคําถาม 10 ขอโดยวัดจากระดับความรูสึก
ดานบวกและดานลบที่มีต2อการบริโภคอาหาร ยา และเครื่องสําอางอย2างปลอดภัย โดยใชคําถาม
แบบมาตรการประเมินค2าของลิเคิร&ต (Likert Scale) ประกอบดวย 5 ระดับจากเห็นดวยนอยที่สุด
(1) ไปยังเห็นดวยมากที่สุด (5)
หมวดที่ 1 การเลือกซื้อ/บริโภคอาหาร ประกอบไปดวยขอคําถาม 4 ขอ คือ ขอ 1- 4
1. ทัศนคติในการกินอาหารทอดจากน้ํามันดําขนเหนียว (ขอคําถาม 1. ไม2ควรกิน
อาหารที่ทอดจากน้ํามันดําขนเหนียวแมจะมีความกรอบและอร2อยกว2าปกติ)
2. ทัศนคติในการดื่มน้ําอัดลม (ขอคําถาม 2. การดื่มน้ําอัดลมจํานวนมาก จะทําให
อวนและฟ_นผุ)
3. ทั ศ นคติ ใ นการทานอาหารเสริ ม (ขอคํ า ถาม 3. อาหารเสริ ม เช2 น ซุ ป ไก2 ส กั ด
มีสารอาหารครบถวน สามารถกินแทนอาหารหลัก 5 หมู2ได)
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4. ทั ศ นคติ เกี่ ย วกั บ ฉลากหวานมั น เค็ ม (ขอคํ า ถาม 4. ฉลาก หวาน มั น เค็ ม มี
ประโยชน& แต2เขาใจยาก)
หมวดที่ 2 การเลือกซื้อ/บริโภคผลิตภัณฑ6ยา ประกอบไปดวยขอคําถาม 3 ขอ คือ ขอ 5-7
5. ทัศนคติเกี่ยวกับการใชยาชุด (ขอคําถาม 5. ยาชุดจะทําใหหายจากอาการป•วยเร็ว
ขึ้น)
6. ทัศนคติเกี่ยวกับการดูฉลากยา (ขอคําถาม 6. ไม2จําเป;นตองดูวันเดือนปที่หมดอายุ
หรือฉลากยาก็ได หากยายังอยู2ในสภาพดี)
7. ทัศนคติในการใชยาปฏิชีวนะ (ขอคําถาม 7. เมื่ออาการเจ็บป•วยดีขึ้น สามารถหยุด
กินยาปฏิชีวนะไดเลย)
หมวดที่ 3 การเลือกซื้อ/บริโภคเครื่องสําอาง ประกอบไปดวยขอคําถาม 3 ขอ คือ ขอ 8-10
8. ทัศนคติเกี่ยวกับการดูฉลากเครื่องสําอาง (ขอคําถาม 8. เครื่องสําอางที่มีฉลาก
ภาษาไทยที่มีเลขที่ใบรับแจงจํานวน 10 หลัก ปลอดภัย)
9. ทัศนคติเกี่ยวกับการใชเครื่องสําอาง (ขอคําถาม 9. เราสามารถใชลิปสติกร2วมกับ
เพื่อนสนิทของเราได ไม2ติดเชื้อโรค)
10. ทัศนคติเกี่ยวกับสถานที่ซื้อเครื่องสําอาง (ขอคําถาม 10. ซื้อเครื่องสําอางที่ตลาด
นัดหรืออินเทอร&เน็ตปลอดภัยและน2าเชื่อถือได)
เกณฑ6ในการใหคะแนน แบ2งออกเป;น 2 กลุ2มคําถาม คือ
คําถามเชิงบวกที่คําตอบเห็นดวยแสดงทั ศนคติที่ถูกตอง ไดแก2 คําถาม ขอ ที่ 1 2
และ 8 แบ2งเป;น 5 ระดับ คือ
- เห็นดวยนอยที่สุด ได 1 คะแนน หมายถึง ผูที่มีทัศนคติต2อการบริโภคผลิตภัณฑ&สุขภาพที่ไม2ถูกตอง
- เห็นดวยนอย ได 2 คะแนน หมายถึง ผูที่มีทัศนคติต2อการบริโภคผลิตภัณฑ&สุขภาพที่ไม2แน2ใจ
- เห็นดวยมาก ได 3 คะแนน หมายถึง ผูที่มีทัศนคติต2อการบริโภคผลิตภัณฑ&สุขภาพที่ถูกตองปานกลาง
- เห็นดวยมาก ได 4 คะแนน หมายถึง ผูที่มีทัศนคติต2อการบริโภคผลิตภัณฑ&สุขภาพที่ถูกตองมาก
- เห็นดวยมากที่สุด ได 5 คะแนน หมายถึง ผูที่มีทัศนคติต2อการบริโภคผลิตภัณฑ&สุขภาพที่ถูกตองอย2างยิ่ง
คําถามเชิงลบ ที่คําตอบเห็นดวย แสดงทัศนคติที่ไม2ถูกตอง ไดแก2 คําถาม ขอ ที่ 3 4
5 6 7 9 และ 10 แบ2งเป;น 5 ระดับ คือ
- เห็นดวยนอยที่สุด ได 5 คะแนน หมายถึง ผูที่มีทัศนคติต2อการบริโภคผลิตภัณฑ&สุขภาพที่ถูกตองอย2างยิ่ง
- เห็นดวยนอย ได 4 คะแนน หมายถึง ผูที่มีทัศนคติต2อการบริโภคผลิตภัณฑ&สุขภาพที่ถูกตองมาก
- เห็นดวยมาก ได 3 คะแนน หมายถึง ผูที่มีทัศนคติต2อการบริโภคผลิตภัณฑ&สุขภาพที่ถูกตองปานกลาง
- เห็นดวยมาก ได 2 คะแนน หมายถึง ผูที่มีทัศนคติต2อการบริโภคผลิตภัณฑ&สุขภาพที่ไม2แน2ใจ
- เห็นดวยมากที่สุด ได 1 คะแนน หมายถึง ผูที่มีทัศนคติต2อการบริโภคผลิตภัณฑ&สุขภาพที่ไม2ถูกตอง
โดยกําหนดใหผูที่มีทัศนคติที่ถูกตอง หมายถึง ผูที่มีทัศนคติต2อการบริโภคผลิตภัณฑ&
สุขภาพที่ถูกตองอย2างยิ่ง ถูกตองมาก และถูกตองปานกลาง ของขอความประเมินทัศนคติ รวมทั้งหมด
10 ขอความ จากแบบประเมินทัศนคติเกี่ยวกับการบริโภคและเลือกซื้อผลิตภัณฑ&สุขภาพ
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(5) การรับรูความสามารถของตนเองเกี่ยวกับผลิตภัณฑ6สุขภาพ ประกอบดวยคําถาม 7 ขอ โดยวัด
จากระดับความรูสึกดานบวกและดานลบที่มีต2อความสามารถของตนเองในการบริโภคอาหาร ยา
และเครื่องสํ าอางอย2 างปลอดภั ย แบ2 งตามวัต ถุ ป ระสงค& ของโครงการ อย.นอย ป งบประมาณ
2559 ที่กําหนดพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ&สุขภาพที่ดี 5 ดาน โดยใชคําถามแบบมาตรการ
ประเมินค2าของลิเคิร&ต (Likert Scale) ประกอบดวย 5 ระดับจากนอยที่สุด (1) ไปยังมากที่สุด (5)
ขอคําถามไดแก2
1. การรับรูความสามารถของตนเองในการหลีกเลี่ยงอาหารรสจัด (หวาน มัน เค็ม)
(ขอคําถาม - ฉันมั่นใจว2าฉันจะหลีกเลี่ยงอาหารรสจัด หวาน มัน เค็ม)
2. การรั บ รู ความสามารถของตนเองในการหลี ก เลี่ ย งการซื้ อ หรื อใชผลิ ต ภั ณ ฑ6
สุขภาพตามโฆษณาชวนเชื่อ (ขอคําถาม - ฉันมั่นใจว2าฉันจะหลีกเลี่ยงการซื้อ
หรือใชอาหาร ยา และเครื่องสําอางตามโฆษณาชวนเชื่อ)
3. การรับรูความสามารถของตนเองในการหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่ ใช
น้ํามันทอดซ้ํา (ขอคําถาม – ฉันมั่นใจว2าฉันจะหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่
ใชน้ํามันทอดซ้ํา)
4. การรับรูความสามารถของตนเองในการใชยาอย1างเหมาะสม (ขอคําถาม – ฉัน
มั่นใจว2าฉันจะใชยาอย2างเหมาะสม)
5. การรับรูความสามารถของตนเองในการอ1านฉลากอาหาร ยา และเครื่องสําอาง
ก1อนซื้อหรือใช (ขอคําถาม แบ2งคําถาม เป;น 3 ขอย2อย) ไดแก2
5.1 ขอ 5 ฉันมั่นใจว2าฉันจะอ2านฉลากอาหารทุกครั้งก2อนซื้อมากิน
5.2 ขอ 6 ฉันมั่นใจว2าฉันจะอ2านฉลากยาทุกครั้งก2อนซื้อมาใช/กิน
5.3 ขอ 7 ฉันมั่นใจว2าฉันจะอ2านฉลากเครื่องสําอางทุกครั้งก2อนซื้อใช)
เกณฑ6ในการใหคะแนน แบ2งเป;น 5 ระดับ คือ
- เห็นดวยนอยที่สุด ได 1 คะแนน หมายถึง ผูที่มีการรับรูความสามารถของตนเองมั่นใจนอยที่สุด
- เห็นดวยนอย ได 2 คะแนน หมายถึง ผูที่มีการรับรูความสามารถของตนเองมั่นใจนอย
- เห็นดวยมาก ได 3 คะแนน หมายถึง ผูที่มีการรับรูความสามารถของตนเองมั่นใจปานกลาง
- เห็นดวยมาก ได 4 คะแนน หมายถึง ผูที่มีการรับรูความสามารถของตนเองมั่นใจมาก
- เห็นดวยมากที่สุด ได 5 คะแนน หมายถึง ผูที่มีการรับรูความสามารถของตนเองมั่นใจมากที่สุด
โดยกําหนดให การรับรูความสามารถของตนเองที่เหมาะสม หมายถึง ผูที่มีความมั่นใจ
ในความสามารถในการมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ&สุขภาพที่มั่นใจมากที่สุด มั่นใจมาก และมั่นใจ
ปานกลาง
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(6) พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ6สุขภาพ ประกอบดวยคําถาม 10 ขอ โดยวัดจากการปฏิบัติตนใน
การบริโภคอาหาร ยา และเครื่องสําอางอย2างปลอดภัย โดยใชคําถามแบบมาตรการประเมินค2า
ของ ลิเคิร&ต (Likert Scale) ประกอบดวย 5 ระดับจากนอยที่สุด (1) ไปยังมากที่สุด (5)
หมวดที่ 1 การเลือกซื้อ/บริโภคอาหาร ประกอบไปดวยขอคําถาม 3 ขอ คือ ขอ 1- 3
1. พฤติกรรมการไม1กินอาหารทอดดวยน้ํามันขนเหนียว (ขอคําถามที่ 1. ซื้อและกิน
อาหารที่ทอดดวยน้ํามันที่เหนียวขนสีดํา ฟองมาก และมีควันมาก)*
2. พฤติ ก รรมการอ1 า นฉลากหวานมั น เค็ ม (GDA) (ขอคํ าถามที่ 2. การอ2 านฉลาก
หวาน มัน เค็ม หรือฉลาก GDA ที่ บอกค2 าพลังงาน น้ําตาล ไขมั น และโซเดียมที่
ระบุบนซองขนม เช2น มันฝรั่งอบกรอบ ขาวโพดคั่ว และขาวเกรียบ)
3. พฤติ ก รรมการอ1 านฉลากอาหาร (ขอคํ าถามที่ 3. การอ2 า นฉลากเพื่ อดู วัน ผลิ ต
วันหมดอายุ ก2อนซื้อหรือบริโภคผลิตภัณฑ&อาหาร)
หมวดที่ 2 การเลือกซื้อ/บริโภคผลิตภัณฑ6ยา ประกอบไปดวยขอคําถาม 3 ขอ คือ ขอ 4-6
4. พฤติกรรมการกินยาปฏิชีวนะ (ขอคําถามที่ 4. การกินยาปฏิ ชีวนะจนหมดเมื่อ
ไดรับยาจากแพทย&/เภสัชกร)
5. พฤติ ก รรมการไม1 กิ น ยาชุ ด (ขอคํ า ถามที่ 5. เมื่ อ ไม2 ส บาย นองมั ก จะกิ น ยาชุ ด
เพราะว2าจะไดหายเร็วๆ)
6. พฤติกรรมการสังเกตลักษณะของผลิตภัณฑ6ก1อนซื้อ (ขอคําถามที่ 6. ก2อนกินยา
สังเกตลักษณะของยา เช2น สี กลิ่น และบรรจุภัณฑ&)
หมวดที่ 3 การเลือกซื้อ/บริโภคเครื่องสําอาง ประกอบไปดวยขอคําถาม 4 ขอ คือ ขอ 7-10
7. พฤติกรรมการดูฉลากเครื่องสําอาง (ขอคําถามที่ 7. การเลือกซื้อเครื่องสําอางที่มี
ฉลากภาษาไทย)
8. พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการซื้อผลิตภัณ ฑ6จากแหล1งที่ไม1เหมาะสม (ขอคําถามที่
8. ซื้อเครื่องสําอางจากรานคาทุกที่ไม2ว2าจะเป;นออนไลน& หรือตลาดนัด)
9. พฤติก รรมการปฏิ บัติ ตามคํ าแนะนํ าบนฉลาก (ขอคํ าถามที่ 9. การปฏิ บั ติ ต าม
คําแนะนําที่ระบุบนฉลากผลิตภัณฑ& อาหาร ยาและเครื่องสําอางอย2างเคร2งครัด)
10. พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาชวนเชื่อ (ขอคําถามที่ 10. ซื้อหรือใชผลิตภัณฑ&
อาหาร ยา และเครื่องสําอางตามโฆษณาชวนเชื่อ)
เกณฑ6ในการใหคะแนน แบ2งออกเป;น 2 กลุ2มคําถาม คือ คําถามเชิงบวกที่คําตอบ
เห็นดวยแสดงพฤติกรรมที่ถูกตอง ไดแก2 คําถาม ขอ ที่ 2 3 4 6 7 และ 9 แบ2งเป;น 5 ระดับ คือ
- ไม2ทํา/ไม2กินเลย ได 1 คะแนน หมายถึง ผูที่มีพฤติกรรมต2อการบริโภคผลิตภัณฑ&สุขภาพที่ไม2เหมาะสมอย2างยิ่ง
- กิน/ทํานานๆครั้ง ได 2 คะแนน หมายถึง ผูที่มีพฤติกรรมต2อการบริโภคผลิตภัณฑ&สุขภาพที่ไม2เหมาะสม
- กิน/ทําบางครั้ง ได 3 คะแนน หมายถึง ผูที่มีพฤติกรรมต2อการบริโภคผลิตภัณฑ&สุขภาพที่ค2อนขางเหมาะสม
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- กิน/ทําเกือบทุกครั้ง ได 4 คะแนน หมายถึง ผูที่มีพฤติกรรมต2อการบริโภคผลิตภัณฑ&สุขภาพที่เหมาะสมมาก
- กิน/ทําทุกครั้ง ได 5 คะแนน หมายถึง ผูที่มีพฤติกรรมต2อการบริโภคผลิตภัณฑ&สุขภาพที่เหมาะสมอย2างยิ่ง
คําถามเชิงลบ ที่คําตอบเห็นดวย แสดงพฤติกรรมที่ไม2ถูกตอง ไดแก2 คําถาม ขอ ที่ 1 5 8 และ
10 แบ2งเป;น 5 ระดับ คือ
- ไม2ทํา/ไม2กินเลย ได 5 คะแนน หมายถึง ผูที่มีพฤติกรรมต2อการบริโภคผลิตภัณฑ&สุขภาพที่เหมาะสมอย2างยิ่ง
- กิน/ทํานานๆครั้ง ได 4 คะแนน หมายถึง ผูที่มีพฤติกรรมต2อการบริโภคผลิตภัณฑ&สุขภาพที่เหมาะสมมาก
- กิน/ทําบางครั้ง ได 3 คะแนน หมายถึง ผูที่มีพฤติกรรมต2อการบริโภคผลิตภัณฑ&สุขภาพที่ค2อนขางเหมาะสม
- กิน/ทําเกือบทุกครั้ง ได 2 คะแนน หมายถึง ผูที่มีพฤติกรรมต2อการบริโภคผลิตภัณฑ&สุขภาพที่ไม2เหมาะสม
- กิ น/ทํ าทุ กครั้ ง ได 1 คะแนน หมายถึ ง ผู ที่ มี พฤติ กรรมต2 อการบริโภคผลิ ตภั ณฑ& สุ ขภาพที่ ไม2 เหมาะสม
อย2างยิ่ง
โดยกําหนดใหผูที่มีพฤติกรรมที่เหมาะสม หมายถึง ผูที่มีพฤติกรรมต2อการบริโภค
ผลิ ต ภั ณ ฑ& สุ ขภาพ ของขอความประเมิ น พฤติ ก รรม ในระดั บ เหมาะสมอย2 างยิ่ ง เหมาะสมมาก และ
ค2 อนขางเหมาะสม รวมทั้ งหมด 10 ขอ จากแบบประเมิ น ทั ศ นคติ เกี่ ย วกั บ การบริโภคและเลื อกซื้ อ
ผลิตภัณฑ&สุขภาพ
3.1.4 การทดสอบความเที่ยงตรงและเชื่อถือไดของเครื่องมือ
ผู วิ จั ย จะทํ าการทดสอบความเที่ ย งตรงของเครื่ องมื อ ในเรื่ อ งความเที่ ย งตรงตามเนื้ อหา (Content
Validity) และความเชื่อถือไดของแบบสอบถามดังนี้
1. พัฒนาแบบสอบถามตามกรอบทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวของ
2. ผูวิจัยนําแบบสอบถามใหนักวิชาการดานการสื่อสาร ร2วมกับผูรับผิดชอบโครงการ อย.นอย พิจารณา
ตรวจสอบว2าคําถามมีเนื้อหาครอบคลุมวัตถุประสงค&และกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีหรือไม2 และแกไขปรับปรุง
3. ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่แกไขปรับปรุงแลว ไปทดสอบความเชื่อถือได (Reliability) ของเครื่องมือกับ
กลุ2มที่มีคุณสมบั ติเหมือนกลุ2มตัวอย2าง (Pre-test) จํานวน 30 คน เพื่ อนําขอมู ลมาปรับปรุงแบบสอบถามให
สมบูรณ&ขึ้นหลังจากทดสอบแลวผูวิจัยนําขอมูลเกี่ยวกับการใชประโยชน&และความพึงพอใจมาหาค2าความเชื่อถือ
ได (Reliability) ได 0.84 ซึ่งเป;นค2าที่ยอมรับได โดยปกติในการวิจัยทางสังคมศาสตร& เกณฑ&ยอมรับอยู2ที่ 0.7 ขึ้นไป
3.1.5 การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลจากกลุ2มตัวอย2าง โดยดําเนินการดังนี้
1. ส2 งหนังสือไปยังโรงเรียนที่ถูกเลื อกใหเป;น กลุ2 มตัวอย2 างเพื่อขออนุ ญ าตใหนั กเรียนชั้ นมั ธยมศึกษา
ตอนตนและตอนปลายตอบแบบสอบถามตามที่กําหนด
2. เมื่ อ ไดรั บ อนุ ญ าตแลวจะดํ า เนิ น การเก็ บ แบบสอบถามเพื่ อ ใหนั ก เรี ย นตอบแบบสอบถาม
โดยการประสานงานกับคุ ณครูผู รับ ผิด ชอบของโรงเรียนแต2ละโรงเรียน เพื่ อนั ดหมายกั บนั กเรียนที่ เป;น กลุ2 ม
ตัวอย2าง โดยมีผูช2วยนักวิจัยที่ผ2านการอบรมใหมีความเขาใจในการกระบวนการเก็บขอมูล เป;นผูประสานงาน
ตลอดจนตรวจสอบความถูกตองของขอมูล
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3.1.6 การวิเคราะห6ขอมูล
ผูวิ จั ย จะนํ า แบบสอบถามที่ ไดรับ กลั บ คื น มาทั้ งหมดมาลงรหั ส ตามคู2 มือลงรหั ส ที่ ไดจั ด ทํ า ขึ้ น ไวเพื่ อ
เปลี่ยนขอมูลใหอยู2ในรูปของสัญลักษณ&ที่เครื่องคอมพิวเตอร&คํานวณได จากนั้นจึงนําขอมูลไปประมวลผลดวย
เครื่องคอมพิวเตอร&โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS โดยแบ2งการวิเคราะห&ออกเป;น 2 ลักษณะคือ
(1) การรวิ เคราะห& โดยใชสถิ ติ เชิ งพรรณา (Descriptive Statistics) เพื่ อ แจกแจงค2 า ความถี่ ค2 า รอยละ
ค2าเฉลี่ยและส2วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(2) การวิเคราะห&โดยใชสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ตามสมมติฐานที่ไดกําหนดไว

3.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ
3.2.1 ผูใหขอมูลสําคัญ
ทีมผูวิจัยใชวิธีการสัมภาษณ& เชิงลึกจากผูใหขอมูลสําคัญ ที่เขาร2วมโครงการ อย.นอย จํานวน 12 คน
ที่อาศัยอยู2ในกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล โดยดําเนินการสัมภาษณ&เชิงลึกจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตนและตอนปลาย

3.2.2 การสัมภาษณ6เจาะลึก
ที ม วิ จั ย ใชแบบสั ม ภาษณ& เจาะลึ ก แบบกึ่ ง โครงสราง (Semi-structure Interview Question)
(ภาคผนวกที่ 3) สําหรับสัมภาษณ&นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลายที่เป;น อย.นอย โดยมี
ประเด็นที่สัมภาษณ&ไดแก2 การเป/ดรับข2าวสารเกี่ยวกับสุขภาพ ความรู ทัศนคติ พฤติกรรมสุขภาพ และการรับรู
ความสามารถของตนเองในการแสดงพฤติกรรมสุขภาพที่ดีและถ2ายทอดความรูแก2เพื่อนและครอบครัว ป_ญหา
และอุปสรรค&ในการถ2ายทอดความรู ขอมูลที่ไดจะเป;นขอมูลเชิงลึกในการพัฒนาและปรับปรุงโครงการ อย.นอย
ต2อไป
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บทที่ 4
ผลการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)
ผลการสํารวจพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียน ตามโครงการวิจัย การสํารวจขอมูลพฤติกรรมสุขภาพ
ของนักเรียน อย.นอย ประจําป 2559 ในส2วนของการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เก็บขอมูล
ดวยการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey research) ผลการศึกษานําเสนอแบ2งไดเป;น 6 ตอน ดังต2อไปนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของนักเรียนกลุ2มตัวอย2าง
ตอนที่ 2 การเป/ดรับสื่อเกี่ยวกับความปลอดภัยในการบริโภคและเลือกซื้อผลิตภัณฑ&สุขภาพของ
นักเรียนกลุ2มตัวอย2าง
ตอนที่ 3 ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการบริโภคและเลือกซื้อผลิตภัณฑ&สุขภาพของนักเรียน
ตอนที่ 4 ทัศนคติเกี่ยวกับการบริโภคและเลือกซื้อผลิตภัณฑ&สุขภาพของนักเรียน
ตอนที่ 5 การรั บ รู ความสามารถของตนเองในการบริ โภคและเลื อกซื้ อผลิ ต ภั ณ ฑ& สุ ข ภาพของ
นักเรียน
ตอนที่ 6 พฤติกรรมการบริโภคและเลือกซื้อผลิตภัณฑ&สุขภาพของนักเรียน
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ตอนที่ 1 ขอมูลลักษณะประชากรพื้นฐานของนักเรียน
ผลจากการเก็บขอมูลงานวิจัยเชิงสํารวจจากกลุ2มตัวอย2างทั้งหมด 2,893 คน จาก 61 โรงเรียน
กลุ2มตัวอย2างส2วนใหญ2มีสถานภาพเป;นนักเรียนโครงการ อย.นอย คิดเป;นรอยละ 55 โดยแบ2งเป;นสมาชิกระดับ
แกนนํ า รอยละ 21.29 และเป; นสมาชิกทั่ วไป รอยละ 33.36 นอกจากนี้ ในการวิจัยนี้ ยังไดศึ กษาพฤติกรรม
สุขภาพจากนักเรียนทั่วไป รอยละ 45 แบ2งเป;นนักเรียนที่อยู2ในโรงเรียนที่เป;นสมาชิกโครงการ อย.นอย รอยละ
24.65 และนักเรียนที่ไม2ไดอยู2ในโรงเรียนที่เป;นสมาชิกโครงการ อย.นอย รอยละ 20.71 ดังจําแนกใหเห็นใน
ตารางดังต2อไปนี้
ตารางที่ 4.1 ขอมูลจํานวน และรอยละของนักเรียนกลุ1มตัวอย1าง จําแนกตามการเขาร1วมโครงการ อย.นอย
โรงเรียนที่เปBนสมาชิก
โครงการ อย.นอย

โรงเรียนที่ไม1ได
เปBนสมาชิก
โครงการ อย.นอย

ขอมูล
แกนนํา
นักเรียนที่เขาร1วมโครงการ
อย.นอย
นักเรียนทั่วไป
รวม

สมาชิก

ไม1ไดเปBนสมาชิก

ไม1ไดเปBน
สมาชิก
จํานวน
รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

616

38.96

965

61.04

-

-

-

-

-

-

-

-

713

53.97

599

45.34

นักเรียนโครงการ อย.นอย
1,581 คน (รอยละ 55)

รวม
กลุ1มตัวอย1างทั้งหมด

นักเรียนทั่วไป
1,321 คน (รอยละ 45)

กลุ1มตัวอย1างทั้งหมด
2,893 คน

ทั้งนี้พบว2า กลุ2มตัวอย2างในการวิจัยครั้งนี้มีความครอบคลุมในการเป;นตัวแทนประชากรนักเรียน
ที่ ม าจากโรงเรี ย นในทุ กภู มิภ าคในประเทศไทย ไดแก2 กรุ งเทพมหานครและปริม ฑล รวมทั้ งอี ก 4 ภู มิภ าค
(คื อ ภาคเหนื อ ภาคตะวันออกเฉียงเหนื อ ภาคกลาง และภาคใต) โดยผลการวิจั ย พบว2า กลุ2 มตั วอย2 างที่ ต อบ
แบบสอบถามเป; น นั กเรี ย นในภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ มากที่ สุ ด (รอยละ 27.00) รองลงมา ไดแก2 ภาคใต
(รอยละ 24.00) ภาคเหนื อ (รอยละ 19.00) ตามลํ า ดั บ โดยกลุ2 มตั ว อย2 า งเป; น นั ก เรีย นที่ กํา ลั งศึ ก ษาอยู2 ใน
โรงเรียนประเภทมัธยมมากที่สุด (รอยละ 58.40) รองลงมา คือ โรงเรียนประเภทขยายโอกาส (รอยละ 26.10)
และ โรงเรียนประถม (รอยละ 15.50) ส2วนใหญ2 อยู2ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 (รอยละ 16.90) รองลงมาคือ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 (รอยละ 16.70) และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 (รอยละ 14.00) สามารถแสดงให
เห็นเป;นแผนภูมิดังต2อไปนี้
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ตารางที่ 4.2 ขอมูลลักษณะของโรงเรียนและระดับการศึกษาของนักเรียนกลุ1มตัวอย1าง

ขอมูล

แกนนํา
จํานวน

โรงเรียน
ที่เปBนสมาชิกโครงการ อย.นอย
สมาชิกทั่วไป
รวมนักเรียน
โครงการ อย.นอย

ไม1ไดเปBน
สมาชิก

โรงเรียนที่ไม1ได
เปBน อย.นอย
ไม1ไดเปBน
สมาชิก

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

8.28

4.46

62

8.70

45

7.51

7.05
26.32
26.63
15.03
20.52

7.08
23.47
27.83
13.66
22.01

100

100

41
123
145
122
123
599

6.84
20.53
24.21
20.37
20.53

965

24
102
204
198
123
713

3.37
14.31
28.61
27.77
17.25

100

94
112
371
440
216
348
1581

5.95

7.14
18.99
29.71
11.53
24.35

43
68
254
257
145
198

60
215
341

9.74
34.90
55.36

121
341
503

12.54
35.34
52.12

11.45
35.17
53.38

132
198
383

18.51

22.70

27.77
53.72

136
0
463

รวม

616

100

965

100

181
556
844
1581

100

713

100

599

100

ระดับการศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
รวม

7
31
85
50
99
135
41
106
62

1.14
5.03
13.80
8.12
16.07
21.92
6.66
17.21
10.06

36
71
108
98
171
154
172
93
62

3.73
7.36
11.19
10.16
17.72
15.96
17.82
9.64
6.42

3.37
9.12
16.27
8.56
14.45
13.04
21.46
6.03
7.71

27
58
51
58
110
106
40
37
112

4.51
9.68
8.51
9.68
18.36
17.70
6.68
6.18
18.70

100

965

100

2.72
6.45
12.21
9.36
17.08
18.28
13.47
12.59
7.84
100.00

24
65
116
61
103
93
153
43
55

616

43
102
193
148
270
289
213
199
124
1581

713

100

599

100

ภูมิภาคที่ตั้งของ
โรงเรียน
กรุงเทพ
51
ปริมณฑล
44
ภาคเหนือ
117
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 183
ภาคกลาง
71
ภาคใต
150
รวม 616
ประเภทโรงเรียน
ประถม
ขยายโอกาส
มัธยม
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100

100

0.00
77.30

จากขอมูลในตารางที่ 4.2 สามารถอธิบายไดโดยแผนภูมิแสดงขอมูลพื้นฐานดังต2อไปนี้
ภูมิภาค

ประเภทโรงเรียน

ระดับการศึกษา
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ขอมูลส1วนตัวของนักเรียนกลุ1มตัวอย1าง
เมื่อพิจารณาที่ขอมูลส2วนตัวของกลุ2มตัวอย2างของนักเรียนโครงการ อย.นอย พบว2า กลุ2มตัวอย2าง
ส2วนใหญ2เป;นเพศหญิง (รอยละ 64.77) มากกว2าเพศชาย (รอยละ 35.23) กลุ2มตัวอย2างส2วนใหญ2มีอายุระหว2าง
14 -15 ป และไดค2าขนมนอยกว2า 50 บาทต2อวัน (รอยละ 57.40) และผูปกครองส2วนมาก มีอาชีพ รับจาง (รอย
ละ 42.70) รองลงมา คือ เกษตรกร (รอยละ 21.10) และอันดับสามคือ อาชีพคาขาย (รอยละ 19.90)
ดังตารางต2อไปนี้
ตารางที่ 4.3 ขอมูลส1วนตัวของนักเรียนกลุ1มตัวอย1าง
ขอมูล

โรงเรียน
ที่เปBนสมาชิกโครงการ อย.นอย
สมาชิกทั่วไป
รวมนักเรียน
โครงการ อย.
นอย

แกนนํา

ไม1ไดเปBน
สมาชิก

โรงเรียนที่ไม1ได
เปBน อย.นอย
ไม1ไดเปBนสมาชิก

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานว
น

รอยละ

จํานวน

รอยละ

202
414

32.79
67.21

355
610

36.79
63.21

557
1024
1581

35.23
64.77

273
440

38.29

208
391

34.72
65.28

เพศ
ชาย
หญิง

รวม 616

61.71

100 965 100
100 713 100 599 100
นักเรียนที่เขาร2วมโครงการ อย.นอย เพศหญิงรอยละ 64.77 เพศชาย รอยละ 35.23
นักเรียนที่ไม2ไดเขาร2วมโครงการ อย.นอย เพศหญิงรอยละ 63.34 เพศชาย รอยละ 36.67
รวมกลุ2มตัวอย2างทั้งหมด แบ2งเป;นเพศหญิงรอยละ 64.77 เพศชาย รอยละ 35.23

อายุ
9ป
10 ป
11 ป
12 ป
13 ป
14 ป
15 ป
16 ป
17 ป
18 ปขึ้นไป

1.30
7.95
12.66
9.58
19.81
18.51
11.69
11.69
6.82

12
41
85
105
114
182
197
100
91
38

1.24
4.25
8.81
10.88
11.81
18.86
20.41
10.36
9.43
3.94

12
49
134
183
173
304
311
172
163
80

0.76
3.10
8.48
11.57
10.94
19.23
19.67
10.88
10.31
5.06

3
36
100
92
68
103
142
79
59
31

100

965

100

1581

100

713

-

-

8
49
78
59
122
114
72
72
42

รวม 616

5.05
14.03
12.90
9.54
14.45
19.92
11.08
8.27
4.35

11
55
42
45
103
85
82
46
81
49

1.84
9.18
7.01
7.51
17.20
14.19
13.69
7.68
13.52
8.18

100

599

100

0.42

กลุ2มตัวอย2างส2วนใหญ2 อายุ 15 ป รอยละ 18.50 รองลงมาคือ อายุ 14 ป รอยละ 17.00
สอดคลองกันทั้งที่ เป;นนักเรียนโครงการ อย.นอย และนักเรียนทั่วไป
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ขอมูล
แกนนํา
จํานวน

ค1าอาหาร/ค1าขนม
(ต1อวัน)
331
นอยกว2า 50 บาท
251
51-100 บาท
34
มากกว2า 100 บาท
รวม 616

โรงเรียน
ที่เปBนสมาชิกโครงการ อย.นอย
สมาชิกทั่วไป
รวมนักเรียน
โครงการ อย.
นอย

ไม1ไดเปBน
สมาชิก

โรงเรียนที่ไม1ได
เปBน อย.นอย
ไม1ไดเปBนสมาชิก

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานว
น

รอยละ

จํานวน

รอยละ

53.73
40.75
5.52

575
358
32

59.59
37.10
3.32

57.31
38.52
4.17

425
257
31

59.61
36.04
4.35

330
227
42

55.09
37.90
7.01

100

965

100

906
609
66
1581

100

713

100

599

100

กลุ2มตัวอย2างไดรับค2าอาหาร/ค2าขนมต2อวัน อยู2ในช2วงนอยกว2า 50 บาท รอยละ 57.40
รองลงมา คือ 51-100 บาทต2อวัน รอยละ 37.80 และ มากกว2า 100 บาทต2อวัน รอยละ 4.80
สอดคลองกันทั้งที่เป;นนักเรียนโครงการ อย.นอย และนักเรียนทั่วไป
อาชีพผูปกครอง
รับราชการ
คาขาย
รับจาง
เกษตรกร
พนักงานบริษัท
อื่น ๆ เช2น แม2บาน
รวม
รวม

76
112
262
132
26
8
616

12.34
18.18
42.53
21.43
4.22
1.30
100.00

88
191
421
207
34
24
965

9.12
19.79
43.63
21.45
3.52
2.49
100.00

616

100

965

100

164
303
683
339
60
32
1581
1581

10.37
19.17
43.20
21.44
3.80
2.02
100.00

75
127
297
164
35
15
713

10.52
17.81
41.65
23.00
4.91
2.10
100.00

49
147
254
107
28
14
599

8.18
24.54
42.40
17.86
4.67
2.34
100.00

100

713

100

599

100

กลุ2มตัวอย2างส2วนใหญ2ทั้งที่เป;นนักเรียนโครงการ อย.นอย และนักเรียนทั่วไป มาจากครอบครัว
ที่มีอาชีพ รับจาง รองลงมา คือ เกษตรกร
โดย อาชีพผูปกครองของกลุ2มตัวอย2าง 3 อันดับแรก คือ อาชีพรับจางมากที่สุด รอยละ 42.70
รองลงมา คือ อาชีพเกษตรกร รอยละ 21.10 และอันดับสามคือ อาชีพคาขาย รอยละ 19.90
จากขอมูลในตาราง 4.3 สามารถอธิบายเป;นแผนภูมิแสดงขอมูลส2วนตัวของนักเรียนกลุ2มตัวอย2าง
ประกอบดวย เพศ อายุ ค2าขนม และอาชีพผูปกครอง สามารถแสดงใหเห็นเป;นแผนภูมิดังต2อไปนี้
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อายุ
เพศ

ค1าอาหาร/ขนม

อาชีพผูปกครอง

31

ตอนที่ 2 การเปVดรับข1าวสารเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียน
ในการวิจัยครั้งนี้ทําการเก็บขอมูลเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑ&สุขภาพจากนักเรียนทั่วไประเทศ
เพื่ อใหสามารถประเมิน ประสิทธิภาพการดําเนิ นโครงการ อย.นอย ไดอย2างครอบคลุมทั้ง นักเรียนโครงการ
อย.นอย โดยตรง และแสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพของโครงการ อย.นอย ที่ขยายผลไปสู2นักเรียนกลุ2มที่ไม2ไดเป;น
สมาชิกดวย สถานภาพเป;นสมาชิกของโครงการ อย.นอย (รอยละ 54.7) โดยแบ2งเป;น เป;นสมาชิกระดับแกนนํา
รอยละ 21.30 และเป;นสมาชิกทั่วไป รอยละ 33.40
การรูจัก โครงการ อย.นอย
โครงการ อย.นอย เป;นโครงการที่ไดรับความสนใจ และเป;นที่รูจักของนักเรียนกลุ2มตัวอย2างทุกกลุ2ม
เป;นอย2างดี โดยนอกจากนักเรียนที่อยู2ในโครงการ อย.นอย จะรูจักโครงการ อย.นอย รอยละ 100 ครบถวนแลว
เมื่อพิจารณาที่กลุ2มตัวอย2างที่ไม2ไดเป;นสมาชิกโครงการ อย.นอย โดยตรง มีผูที่รูจักโครงการ อย.นอยถึง รอยละ
70.88 โดยแบ2งเป;น กลุ2มตัวอย2างที่อยู2ในโรงเรียนที่เป;นสมาชิกของโครงการ อย.นอย แมไม2ไดเป;นสมาชิกแต2ก็มี
การรูจักโครงการ อย.นอย สูงถึงรอยละ 81.35 และนักเรียนที่อยู2ในโรงเรียนที่ไม2ไดเป;นสมาชิกโครงการ อย.
นอยมากกว2าครึ่งนึง (รอยละ 58.43) เป;นผูที่มีการรูจักโครงการ อย.นอย
ตารางที่ 4.4 การรูจัก โครงการ อย.นอย
โรงเรียนที่ไม1ได
เปBนสมาชิก
โครงการ
อย.นอย

โรงเรียน
ที่เปBนสมาชิกโครงการ อย.นอย
ขอมูล
แกนนํา
จํานวน

รอยละ

สมาชิกทั่วไป
จํานวน

การรูจัก โครงการ อย.นอย
เคยรูจัก
616 100.00 965
ไม2เคยรูจัก 0
0.00
0
รวม

รวมนักเรียน
โครงการ อย.นอย

รอยละ

จํานวน

รอยละ

100.00
0.00

1581
0

100.00
0.00

นักเรียนที่อยู1ในโครงการ อย.นอย
รูจัก โครงการ อย.นอย รอยละ 100

จากขอมูลในตารางดังกล2าว สามารถแสดงใหเห็นเป;นแผนภูมิดังต2อไปนี้

32

ไม1ไดเปBน
สมาชิก

ไม1ไดเปBนสมาชิก

จํานวน รอยละ จํานวน

รอยละ

580 81.35
133 18.65

58.43
41.57

350
249

นักเรียนที่ไม1ไดเปBนสมาชิก
โครงการ อย.นอย
รูจัก โครงการ อย.นอย
รอยละ 70.88

ประเด็นที่น2าสนใจคือ การที่นักเรียนทั่วไป ทั้งที่อยู2ในโรงเรียนที่เป;นสมาชิกของโครงการ อย.นอย
และนักเรียนที่อยู2ในโรงเรียนที่ไม2ไดเป;นสมาชิกโครงการ อย.นอย มากกว2าครึ่งนึง มีระดับการรูจักโครงการ อย.
นอย สามารถแสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพของโครงการ อย.นอย ในการสื่อสารความรู และพฤติกรรมสุขภาพไป
ยังกลุ2มเป`าหมายที่เป;นนักเรียนทั่วประเทศไดอย2างต2อเนื่องและมีประสิทธิผล และขอมูลที่เกี่ยวกับพฤติกรรม
สุขภาพจึงไดมีการเผยแพร2ไปสู2กลุ2มเป`าหมายที่เป;นสมาชิกโครงการ อย.นอย และขยายผลไปยังกลุ2มที่ไม2ไดเป;น
สมาชิกของโครงการ อย.นอยดวย
ช1องทางการเปVดรับข1าวสารเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพของของนักเรียนโครงการ อย.นอย
จากผลการวิจัยพบว2า ในการเป/ดรับข2าวสารเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพของของนักเรียนโครงการ
อย.นอย นั้น นักเรียนมีการไดรับขอมูลข2าวสารจากช2องทางที่หลากหลาย ทั้งสื่อบุคคล สื่อมวลชน สื่อใหม2 และ
สื่อกิจกรรมของโครงการ อย.นอย
อย2างไรก็ตาม ในภาพรวม “ครู” เป;นผูที่ใหขอมูลข2าวสารเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพที่กลุ2มตัวอย2าง
เป/ดรับมากที่สุด (ค2าเฉลี่ยเท2ากับ 3.52) รองลงมา คือ “โทรทัศน& (ค2าเฉลี่ยเท2ากับ 3.44) และ “บอร&ดความรู”
(ค2าเฉลี่ยเท2 ากับ 3.34) ทั้ งกลุ2 มที่ เป;น นั กเรียนโครงการ อย.นอย ตลอดจนนั กเรียนทั่ วไปที่ ไม2 ไดเป; น สมาชิ ก
โครงการ อย.นอย แต2เรียนอยู2ในโรงเรียนที่เป;นสมาชิก อย.นอย
ในขณะที่ นักเรียนทั่วไปในร.ร. ที่ไม2ไดเป;นสมาชิกโครงการ อย.นอย มีการเป/ดรับข2าวสารเกี่ยวกับ
พฤติกรรมสุขภาพผ2านทาง “โทรทัศน&” มากที่สุด (ค2าเฉลี่ยเท2ากับ 3.56) รองลงมา คือ บอร&ดความรู (ค2าเฉลี่ย
เท2ากับ 3.49) และ “ครู ” (ค2าเฉลี่ยเท2ากับ 3.44) ตามลําดับ รายละเอียดการเป/ดรับสื่อแต2ละประเภท สามารถ
แสดงไดดังตารางต2อไปนี้
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ตารางที่ 4.5 ช1องทางการเปVดรับข1าวสารเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพของของนักเรียนโครงการ อย.นอย

สื่อ

บ1อย
มาก
ที่สุด

บ1อย
มาก

รอยละ
ปาน
กลาง

นอย
มาก

นอย
มาก
ที่สุด

M

SD

แปลผล

1.17
1.14
1.15
1.33

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

การเปVดรับข1าวสารผ1านสื่อบุคคล
ครู เจาหนาที่สาธารณสุขและวิทยากรจากภายนอกโรงเรียน และเพื่อนใน
โรงเรียนที่เปBนสมาชิก อย. นอย เปBนสื่อบุคคลที่มีความสําคัญต1อการ
เปVดรับข1าวสารเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพ
1. เพื่อนในโรงเรียนที่เปBนสมาชิก อย.นอย
• แกนนํา อย.นอย
20.80
• สมาชิก อย.นอย
14.90
• นักเรียนทั่วไปใน ร.ร. อย.นอย
11.20
• นักเรียนทั่วไปใน ร.ร. ที่ไม2ไดเป;น อย.นอย 11.90
รวม
14.60
2. เพื่อนที่ไม1ไดเปBนสมาชิก อย.นอย
• แกนนํา อย.นอย
• สมาชิก อย.นอย
• นักเรียนทั่วไปใน ร.ร. อย.นอย
• นักเรียนทั่วไปใน ร.ร. ที่ไม2ไดเป;น อย.นอย
รวม
3. ครู
• แกนนํา อย.นอย
• สมาชิก อย.นอย
• นักเรียนทั่วไปใน ร.ร. อย.นอย
• นักเรียนทั่วไปใน ร.ร. ที่ไม2ไดเป;น อย.นอย
รวม

23.70
22.00
16.70
13.70
19.30

35.60
41.50
41.80
30.20
38.00

11.90
11.60
16.80
16.40
13.90

8.10 3.37
10.10 3.20
13.50 2.95
27.90 2.65
14.20 3.04

1.20

18.50
18.00
18.20
19.00

35.70
36.50
34.50
28.20

22.60
23.00
20.20
17.50

12.20
12.60
13.30
18.20

2.94
2.89
2.99
2.99

1.16
1.14
1.21
1.33

12.50 18.40

34.10

21.10 13.90 2.95

1.21

27.80
29.10
18.20
26.40

28.70
26.90
35.20
33.40

10.90
11.00
10.90
10.50

5.70
6.40
6.60
9.30

3.60
3.61
3.41
3.44

1.16
1.19
1.11
1.24

30.70

10.90 6.90

3.52

1.18

17.50
17.20
17.00
17.70

5.00
5.50
7.60
7.50

3.29
3.27
3.18
3.22

1.06
1.06
1.08
1.13

17.30 6.30

3.24

1.08

11.00
9.80
13.70
17.00

26.90
26.50
29.00
20.40

25.60 26.00

4. เจาหนาที่สาธารณสุข และวิทยากรจากภายนอกโรงเรียน
13.60 29.50
34.30
• แกนนํา อย.นอย
12.30 30.10
34.90
• สมาชิก อย.นอย
11.20 27.30
36.90
• นักเรียนทั่วไปใน ร.ร. อย.นอย
34.70
• นักเรียนทั่วไปใน ร.ร. ที่ไม2ไดเป;น อย.นอย 14.70 25.40
รวม
12.80 28.30 35.20
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ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

บ1อย
มาก
ที่สุด

สื่อ

บ1อย
มาก

รอยละ
ปาน
กลาง

นอย
มาก

นอย
มาก
ที่สุด

M

SD

แปลผล

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

การเปVดรับข1าวสารผ1านสื่อกิจกรรมเผยแพร1โครงการ อย.นอย
บอร6ดความรู และ การประกาศหนาเสาธง เปBนกิจกรรมในโรงเรียนที่มี
ความสําคัญต1อการเปVดรับข1าวสารเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพ
5. บอร6ดความรู
• แกนนํา อย.นอย
• สมาชิก อย.นอย
• นักเรียนทั่วไปใน ร.ร. อย.นอย
• นักเรียนทั่วไปใน ร.ร. ที่ไม2ไดเป;น อย.นอย
รวม
6. เสียงตามสาย
• แกนนํา อย.นอย
• สมาชิก อย.นอย
• นักเรียนทั่วไปใน ร.ร. อย.นอย
• นักเรียนทั่วไปใน ร.ร. ที่ไม2ไดเป;น อย.นอย
รวม
7. การประกาศหนาเสาธง
• แกนนํา อย.นอย
• สมาชิก อย.นอย
• นักเรียนทั่วไปใน ร.ร. อย.นอย
• นักเรียนทั่วไปใน ร.ร. ที่ไม2ไดเป;น อย.นอย
รวม
8. กิจกรรมการแสดงในเรียน
• แกนนํา อย.นอย
• สมาชิก อย.นอย
• นักเรียนทั่วไปใน ร.ร. อย.นอย
• นักเรียนทั่วไปใน ร.ร. ที่ไม2ไดเป;น อย.นอย
รวม

13.00
12.60
9.50
22.70

31.50
29.60
29.70
23.90

35.20
37.40
41.00
37.40

15.70
15.20
14.60
12.20

4.50
5.10
5.20
3.80

3.33
3.30
3.24
3.49

1.03
1.04
0.99
1.09

14.00 28.90

37.80

14.60 4.70

3.34

1.04 ปานกลาง

10.70
11.60
10.20
17.50

26.80
28.20
25.70
23.40

36.20
32.80
32.30
28.70

17.20
17.20
20.20
18.50

3.13
3.14
3.03
3.16

1.10
1.14
1.16
1.25

12.30 26.30

32.60

18.20 10.60 3.12

1.16

14.40
15.20
12.20
20.20

22.20
24.60
19.60
23.50

36.90
33.70
39.00
28.00

19.00
19.10
18.20
18.50

7.50
7.50
10.90
9.70

3.17
3.21
3.04
3.26

1.12
1.14
1.14
1.25

15.30 22.60

34.50

18.70 8.80

3.17

1.16

9.10
8.70
8.80
14.20

22.60
23.10
20.60
24.70

36.70
39.00
41.90
31.90

25.30
20.60
18.50
20.20

6.30
8.60
10.10
9.00

3.03
3.03
3.00
3.15

1.05
1.06
1.07
1.17

10.00 22.70

37.70

21.00 8.60

3.05

1.09
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9.10
10.20
11.60
11.90

มาก

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

รอยละ
ปาน
กลาง

นอย
มาก

นอย
มาก
ที่สุด

M

SD

แปลผล

33.10
33.50
30.30
29.50

26.30
26.60
25.50
22.70

19.00
17.40
19.60
20.50

2.65
2.68
2.67
2.75

1.16
1.14
1.18
1.27

31.80

25.50 18.90 2.69

1.19

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

23.50
22.30
21.70
23.20

40.70
40.80
44.30
29.70

14.60
18.30
18.00
22.00

7.00
6.00
7.20
10.00

3.23
3.17
3.07
3.11

1.08
1.06
1.02
1.20

12.50 22.60

39.40

18.20 7.30

3.15

1.09

29.70
26.40
23.80
27.90

31.30
37.30
41.20
32.60

17.70
16.50
17.30
16.50

5.40
5.90
6.50
5.20

3.33
3.26
3.16
3.37

1.10
1.07
1.05
1.11

26.80

36.00

16.90 5.80

3.28

1.08

บ1อย
มาก
ที่สุด

สื่อ

บ1อย
มาก

9. รายการโทรทัศน6วงจรปVดในโรงเรียน
7.30 14.30
• แกนนํา อย.นอย
6.80 15.60
• สมาชิก อย.นอย
7.30 17.30
• นักเรียนทั่วไปใน ร.ร. อย.นอย
• นักเรียนทั่วไปใน ร.ร. ที่ไม2ไดเป;น อย.นอย 17.70 15.50
รวม
8.10 15.70
10. การเดินรณรงค6
• แกนนํา อย.นอย
• สมาชิก อย.นอย
• นักเรียนทั่วไปใน ร.ร. อย.นอย
• นักเรียนทั่วไปใน ร.ร. ที่ไม2ไดเป;น อย.นอย
รวม

14.10
12.50
8.80
15.00

11. แผ1นพับเกี่ยวกับความปลอดภัยดานอาหาร
15.90
• แกนนํา อย.นอย
13.90
• สมาชิก อย.นอย
11.20
• นักเรียนทั่วไปใน ร.ร. อย.นอย
• นักเรียนทั่วไปใน ร.ร. ที่ไม2ไดเป;น อย.นอย 17.90
รวม
14.50

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

การเปVดรับข1าวสารผ1านสื่อใหม1 และสื่อออนไลน6
ยูทูป เฟซบุwก และเว็บไซต6ทั่วไป เปBนสื่อที่กลุ1มนักเรียนไดรับขอมูล
เกี่ยวกับสุขภาพ
สื่อเว็บไซต6 อย.นอย และอย.Smart application ยังไม1นําไปสู1การเปVดรับ
ข1าวสารของกลุ1มนักเรียนไดเท1าสื่อใหม1 หรือสื่อออนไลน6อื่นๆ
12. เฟซบุwก Facebook
• แกนนํา อย.นอย
• สมาชิก อย.นอย
• นักเรียนทั่วไปใน ร.ร. อย.นอย
• นักเรียนทั่วไปใน ร.ร. ที่ไม2ไดเป;น อย.นอย
รวม

20.60
22.10
19.10
22.20
20.80

24.70
25.00
22.20
25.20
24.30
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27.60
27.50
31.80
25.00
28.10

15.90
14.30
16.30
14.40
15.10

11.20
11.20
10.70
14.20
11.70

3.28
3.32
3.23
3.25

1.27
1.27
1.23
1.32

3.27

1.27

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

สื่อ

บ1อย
มาก
ที่สุด

บ1อย
มาก

รอยละ
ปาน
กลาง

13. ยูทูป YouTube
• แกนนํา อย.นอย
• สมาชิก อย.นอย
• นักเรียนทั่วไปใน ร.ร. อย.นอย
• นักเรียนทั่วไปใน ร.ร. ที่ไม2ไดเป;น อย.นอย
รวม

21.90
23.70
19.40
22.00

25.00
22.10
22.20
26.70

28.70
30.70
34.90
24.40

13.30
13.50
14.40
14.20

3.33
3.36
3.28
3.31

1.26
1.26
1.19
1.31

21.90 23.70

30.00

13.80 10.60 3.32

1.26

9.60
11.80
10.40
10.40

21.90
21.30
16.50
17.90

32.80
32.60
34.10
26.90

22.20
20.80
23.70
23.90

2.92
2.97
2.83
2.73

1.17
1.20
1.18
1.23

10.70 19.60

31.80

22.50 15.50 2.86

1.20

14.80
15.90
12.10
11.90

21.10
19.70
16.80
20.90

31.00
31.30
34.10
24.90

20.80
21.10
21.20
18.40

3.05
3.06
2.88
2.78

1.23
1.23
1.22
1.34

13.90 19.50

30.60

20.50 15.50 2.94

1.25

17.20
17.10
12.50
18.20

25.00
21.80
24.50
23.70

31.50
33.10
35.20
27.90

15.90
19.20
17.80
18.40

3.23
3.19
3.12
3.18

1.21
1.19
1.14
1.26

16.20 23.50

32.20

18.00 10.10 3.18

1.20

14. อย. Smart application
• แกนนํา อย.นอย
• สมาชิก อย.นอย
• นักเรียนทั่วไปใน ร.ร. อย.นอย
• นักเรียนทั่วไปใน ร.ร. ที่ไม2ไดเป;น อย.นอย
รวม
15. เว็บไซต6 อย. นอย
• แกนนํา อย.นอย
• สมาชิก อย.นอย
• นักเรียนทั่วไปใน ร.ร. อย.นอย
• นักเรียนทั่วไปใน ร.ร. ที่ไม2ไดเป;น อย.นอย
รวม
16. เว็บไซต6ทั่วไป
• แกนนํา อย.นอย
• สมาชิก อย.นอย
• นักเรียนทั่วไปใน ร.ร. อย.นอย
• นักเรียนทั่วไปใน ร.ร. ที่ไม2ไดเป;น อย.นอย
รวม

นอย
มาก

นอย
มาก
ที่สุด

M

SD

แปลผล

11.00
10.10
9.10
12.70

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

13.50
13.40
15.30
21.00

12.30
12.00
15.80
24.00

10.40
8.90
10.00
11.90

การเปVดรับข1าวสารผ1านสื่อมวลชน
โทรทัศน6เปBนสื่อมวลชนหลัก ที่จะสามารถนําเสนอข1าวสารเกี่ยวกับ
พฤติกรรมสุขภาพไปยังกลุ1มนักเรียนได
37

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

สื่อ

บ1อย
มาก
ที่สุด

บ1อย
มาก

รอยละ
ปาน
กลาง

17. โทรทัศน6
• แกนนํา อย.นอย
• สมาชิก อย.นอย
• นักเรียนทั่วไปใน ร.ร. อย.นอย
• นักเรียนทั่วไปใน ร.ร. ที่ไม2ไดเป;น อย.นอย
รวม

21.10
18.80
16.80
25.50

25.00
26.90
27.30
28.20

34.60
35.40
36.50
27.90

13.00
13.10
13.60
13.50

6.30
5.80
5.80
4.80

3.42
3.40
3.36
3.56

1.14
1.11
1.09
1.15

20.20 26.90

33.90

13.30 5.70

3.44

1.12

10.20
9.10
9.50
16.40

22.10
23.50
19.60
23.90

33.10
33.60
33.50
30.40

24.70
24.00
21.50
19.90

2.98
2.98
2.86
3.18

1.13
1.11
1.19
1.20

11.00 22.30

32.80

22.70 11.20 3.00

1.16

12.50
8.90
10.80
13.90

18. วิทยุ
• แกนนํา อย.นอย
• สมาชิก อย.นอย
• นักเรียนทั่วไปใน ร.ร. อย.นอย
• นักเรียนทั่วไปใน ร.ร. ที่ไม2ไดเป;น อย.นอย
รวม

นอย
มาก

นอย
มาก
ที่สุด

M

SD

แปลผล

มาก

9.90
9.70
15.80
9.50

19. หนังสือพิมพ6
• แกนนํา อย.นอย
• สมาชิก อย.นอย
• นักเรียนทั่วไปใน ร.ร. อย.นอย
• นักเรียนทั่วไปใน ร.ร. ที่ไม2ไดเป;น อย.นอย
รวม

19.20
22.00
22.00
27.50

40.90
41.50
37.70
33.60

20.30
19.60
18.10
17.40

7.10
8.10
11.40
7.70

3.10
3.04
3.03
3.23

1.08
1.05
1.14
1.12

11.20 22.50

38.80

18.90 8.60

3.10

1.10

20. วิทยุชุมชน
• แกนนํา อย.นอย
• สมาชิก อย.นอย
• นักเรียนทั่วไปใน ร.ร. อย.นอย
• นักเรียนทั่วไปใน ร.ร. ที่ไม2ไดเป;น อย.นอย
รวม

6.30
6.20
8.80
10.40
7.70

33.30
31.00
31.10
32.90
31.90

27.60 14.30
28.40 17.30
27.60 15.70
23.50 14.20
27.00 15.60

2.75
2.67
2.75
2.88

1.11
1.13
1.17
1.18

2.76

1.15

18.50
17.10
16.70
19.00
17.70

ปานกลาง
ปานกลาง

มาก
มาก

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

ภาพรวมของช2 องทางการเป/ ด รับ ข2าวสารเกี่ย วกับ พฤติกรรมสุ ขภาพของนั กเรีย นโครงการ อย.นอย
สามารถแสดงใหเห็นเป;นแผนภูมิดังต2อไปนี้
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ตารางที่ 4.6 ปริมาณการไดรับขอมูลของ อย. เกี่ยวกับความปลอดภัยในการบริโภคผลิตภัณฑ6สุขภาพของนักเรียน
รอยละ
สื่อ

ทุกวัน

อย1างนอย
สัปดาห6ละ
ครั้ง

อย1างนอย
เดือนละ
ครั้ง

หลายๆ
เดือนครั้ง

M

แทบ
ไม1เคยเลย

SD

แปลผล

แกนนํา อย.นอย
19.20 41.70 25.00 12.00 2.10 2.36 0.99
นอย
สมาชิก อย.นอย
15.40 45.70 22.30 13.00 3.60 2.44 1.02
นอย
นักเรียนทั่วไปใน ร.ร. อย.นอย 16.70 34.80 21.20 18.20 9.10 2.68 1.21 ปานกลาง
นักเรียนทั่วไปใน ร.ร. 19.90 35.20 21.90 13.50 9.50 2.58 1.22
นอย
ที่ไม2ไดเป;น อย.นอย
จากตารางที่ 4.6 แสดงปริมาณการไดรับขอมูลของ อย. เกี่ยวกับความปลอดภัยในการบริโภคผลิตภัณฑ&
สุขภาพของนักเรียน พบว2า นักเรียนทั่วไปใน ร.ร. อย.นอย มีปริมาณการไดรับขอมูลมากที่สุด มีค2าเฉลี่ยเท2ากับ
2.68 รองลงมา ไดแก2 นักเรียนทั่วไปในร.ร.ที่ ไม2ไดเป;น อย.นอย มีค2าเฉลี่ ยเท2 ากั บ 2.58 สมาชิ ก อย.นอย มี
ค2าเฉลี่ยเท2ากับ 2.44 และแกนนํา อย.นอย มีค2าเฉลี่ยเท2ากับ 2.36 ซึ่งแสดงว2ามีการไดรับขอมูลอยู2ในระดับนอย
ตามลําดับ
•
•
•
•

ตอนที่ 3 ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการบริโภคและเลือกซื้อผลิตภัณฑ6สุขภาพ
3.1 ความรูความเขาใจเกี่ยวกับความหมายของคําว1า “ผลิตภัณฑ6สุขภาพ”
จากผลการวิจัย ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑ&สุขภาพของนักเรียน ในแง2ของ
ความหมาย และขอบเขตของคําว2า “ผลิตภัณฑ6สุขภาพ” พบว2า นักเรียนกลุ2มตัวอย2างที่เป;นนักเรียนโครงการ
อย.นอย มีความเขาใจในความหมายของคําว2า “ผลิตภัณฑ&สุขภาพ” (รอยละ 81.40) โดยนักเรียนที่เป;นแกนนํา
อย.นอย มีความเขาใจในความหมายของคําว2า “ผลิตภัณฑ&สุขภาพ” สูงกว2า นักเรียนที่เป;นสมาชิก อย.นอย
(รอยละ 90.60 และ รอยละ 76 ตามลํ า ดั บ ) ในขณะที่ นั กเรีย นทั่ ว ไปที่ ไม2 ไดเป; น อย.นอย มี ความเขาใจใน
ความหมายของคําว2า “ผลิตภัณฑ&สุขภาพ” (รอยละ 64.10)
ตารางที่ 4.7 ภาพรวมความรูเกี่ยวกับความหมายของคําว1า “ผลิตภัณฑ6สุขภาพ”
ความรูเกี่ยวกับความหมายของผลิตภัณฑ6
สุขภาพ
• แกนนํา อย.นอย
• สมาชิก อย.นอย
รวมนักเรียนโครงการ อย.นอย
• นักเรียนทั่วไปใน ร.ร. อย.นอย
• นักเรียนทั่วไปใน ร.ร. ไม2ไดเป;น อย.นอย
รวมนักเรียนทั่วไป
รวมนักเรียน 4 กลุ1ม

มีความรู
จํานวน

รอยละ

558
729
1287
458
383

90.60
76.00
81.40
64.20
63.90

ไม1มีความรู
จํานวน
รอยละ
58
236
294
255
216

9.40
24.00
18.60
35.80
36.10

841

64.10

471

35.90

2132.00

73.70

761.00

26.30
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เมื่อพิจารณาในกลุ2มของนักเรียนที่มีความเขาใจเกี่ยวกับความหมายของผลิตภัณฑ&สุขภาพ ตามที่
กําหนดไวในกรอบการวิจัยครั้งนี้ ว2า “ผลิตภัณฑ6สุขภาพ หมายถึง ผลิตภัณฑ6 อาหาร ยา และเครื่องสําอาง”
พบว2า นักเรียนที่ มีความเขาใจเกี่ยวกับความหมายของผลิตภัณฑ& สุขภาพ ส2วนใหญ2สามารถบอกความหมาย
และสามารถยกตั ว อย2 า งของผลิ ต ภั ณ ฑ& สุ ข ภาพไดดวย โดยในกลุ2 ม แกนนํ า อย.นอย เป; น ผู ที่ ส ามารถบอก
ความหมายไดสูงที่สุด แบ2งเป;นผูที่สามารถบอกความหมายและยกตัวอย2างที่เกี่ยวของได รอยละ 63 รองลงมา
คือสามารถบอกความหมายไดครบถวน และสามารถบอกความหมายได แต2อธิบายไม2ครบถวน รอยละ 16.4
และ 11.2 ตามลําดับ ในขณะที่กลุ2มอื่น ๆ ไดแก2 กลุ2ม สมาชิก อย.นอย และกลุ2มที่ไม2ไดเป;นสมาชิก อย.นอย
สามารถบอกความหมายไดเช2นกัน แต2ในสัดส2วนที่นอยลงตามลําดับ
สามารถแสดงใหเห็นเป;นแผนภูมิดังต2อไปนี้
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ตารางที่ 4.8 ความรูเกี่ยวกับความหมายของผลิตภัณฑ6สุขภาพ
ความรูเกี่ยวกับความหมายของผลิตภัณฑ6สุขภาพ

จํานวน

รอยละ

นักเรียนแกนนํา อย.นอย
• สามารถบอกความหมายและยกตัวอย2างที่เกี่ยวของได
• สามารถบอกความหมายไดครบถวน
• สามารถบอกความหมายได แต2อธิบายไม2ครบถวน
รวม

388
101
99
558

69.00
18.28
12.72
100.00

นักเรียนสมาชิก อย.นอย
• สามารถบอกความหมายและยกตัวอย2างที่เกี่ยวของได
• สามารถบอกความหมายไดครบถวน
• สามารถบอกความหมายได แต2อธิบายไม2ครบถวน
รวม

434
133
166
729

59.53
17.97
22.50
100.00

นักเรียนทั่วไปใน ร.ร. อย.นอย
• สามารถบอกความหมายและยกตัวอย2างที่เกี่ยวของได
• สามารถบอกความหมายไดครบถวน
• สามารถบอกความหมายได แต2อธิบายไม2ครบถวน
รวม

257
66
135
458

56.11
14.41
29.48
100.00

นักเรียนทั่วไปใน ร.ร. ไม1ไดเปBน อย.นอย
• สามารถบอกความหมายและยกตัวอย2างที่เกี่ยวของได
• สามารถบอกความหมายไดครบถวน
• สามารถบอกความหมายได แต2อธิบายไม2ครบถวน
รวม

162
4
217
383

42.30
1.04
56.66
100.00

ภาพรวมของนักเรียนที่มีความรูเกี่ยวกับความหมายของผลิตภัณฑ&สุขภาพ แสดงใหเห็นเป;นแผนภูมิ
ดังต2อไปนี้
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3.2 ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการบริโภคและเลือกซื้อผลิตภัณฑ6สุขภาพของนักเรียน
ผลการวิ จั ย ในดานความรู ความเขาใจเกี่ ย วกั บ การบริ โภคและเลื อ กซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ& สุ ข ภาพของ
นักเรียนในภาพรวม ในการวิจัยครั้งนี้ ไดกําหนดให ผูที่มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการบริโภคและเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ&สุขภาพ หมายถึง ผูที่มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการบริโภคและเลือกซื้อผลิตภัณฑ& สุขภาพอย2าง
ถู กตองรอยละ 75 หรือ ตอบคํ า ถามไดถู ก ตองอย2 า งนอย 8 ขอ จากจํ านวนขอทดสอบ 10 ขอ ในการตอบ
แบบทดสอบความรูความเขาใจเกี่ยวกับการบริโภคและเลือกซื้อผลิตภัณฑ&สุขภาพของทุกหมวด ไดแก2 หมวด
อาหาร หมวดยา และหมวดเครื่องสําอาง
ผลการวิจัยพบว2า กลุ2มนักเรียนโครงการ อย.นอย มีความรูที่ถูกตองผ2านเกณฑ& ดังกล2าว รอยละ
78.31แบ2งเป;น กลุ2มนักเรียนแกนนํา อย.นอย มีความรูผ2านเกณฑ& รอยละ 79.55 รองลงมาคือ กลุ2มสมาชิก อย.
นอย รอยละ 77.51 ในขณะที่นักเรียนทั่วไปที่ไม2ไดเป;นสมาชิกจะมีความรูความเขาใจผ2านเกณฑ&นอยกว2า คือ
รอยละ 76.68 และภาพรวมของนักเรียนทุกกลุ2มมีการผ2านเกณฑ&ความรูรอยละ 77.57 ดังแสดงในตารางต2อไปนี้
ตารางที่ 4.9 ภาพรวมความรูเกี่ยวกับความปลอดภัยในการบริโภคผลิตภัณฑ6สุขภาพ
ความรูเกี่ยวกับความปลอดภัยในการบริโภค
ผลิตภัณฑ6สุขภาพ
• แกนนํา อย.นอย (H)
• สมาชิก อย.นอย (M)

รวมนักเรียนโครงการ อย.นอย
• นักเรียนทั่วไปใน ร.ร. อย.นอย (N)
• นักเรียนทั่วไปในร.ร.ที่ไม2ไดเป;น อย.นอย (O)
รวมนักเรียนทั่วไป
รวมนักเรียนทั้ง 4 กลุ1ม

จํานวน
นักเรียนที่มี
ความรูที่
ถูกตอง
490
748
1238
558
448
1006
2244

รอยละของ
นักเรียนที่มี
ความรูที่
ถูกตอง
79.55
77.51
78.31
78.26
74.79
76.68
77.57

X2

Sig

68.68

0.00

ภาพรวมความรูเกี่ ย วกั บ ความปลอดภั ย ในการบริโภคผลิต ภั ณ ฑ& สุ ขภาพ สามารถแสดงใหเห็ น เป; น
แผนภูมิดังต2อไปนี้
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ทั้งนี้สามารถพิจารณาผลการประเมินความรูความเขาใจเกี่ยวกับการบริโภคและเลือกซื้อผลิตภัณฑ&
สุขภาพของนักเรียน ในแต2ละหมวดความรู 3 หมวด โดยมีวิธีการคํานวนจากเกณฑ&ความรูที่กําหนดไวในกรอบ
การวิจัย คือมีความรูรอยละ 75 ของแต2ละหมวด ดังนี้
• ความรูเกี่ยวกับความปลอดภัยในการบริโภคดานการเลือกซื้อ/บริโภค “อาหาร” หมายถึง ผูมี

ความรูที่ถูกตองในประเด็นเกี่ยวกับความปลอดภัยในการบริโภคดานการเลือกซื้อ/บริโภคอาหาร
โดยคิดเป;นรอยละ 75 หรือตอบถูกตองอย2างนอย 3 ใน 4 ขอ จากขอทดสอบความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการบริโภคและเลือกซื้อผลิตภัณฑ&สุขภาพของหมวดอาหาร (แบบทดสอบความรูขอที่ 1-4)

• ความรูเกี่ยวกับความปลอดภัยในการบริโภคดานการเลือกซื้อ/บริโภคผลิตภัณฑ& “ยา” หมายถึง

ผูมีความรูที่ถูกตองในประเด็นเกี่ยวกับความปลอดภัยในการบริโภคดานการเลือกซื้อ/บริโภคยา
โดยคิดเป;นรอยละ 75 หรือตอบถูกตองอย2างนอย 2 ใน 3 ขอ จากขอทดสอบความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการบริโภคและเลือกซื้อผลิตภัณฑ&สุขภาพของหมวดยา (แบบทดสอบความรูขอที่ 5-7)

• ความรูเกี่ยวกับความปลอดภัยในการบริโภคดานการเลือกซื้อ/บริโภคผลิตภัณฑ& “เครื่องสําอาง”

หมายถึง ผูมีความรูที่ถูกตองในประเด็นเกี่ยวกับความปลอดภัยในการบริโภคดานการเลือกซื้อ/
บริโภคเครื่องสําอาง โดยคิดเป;นรอยละ 75 หรือตอบถูกตองอย2างนอย 2 ใน 3 ขอ จากขอทดสอบ
ความรูความเขาใจเกี่ ย วกั บ การบริโภคและเลื อกซื้ อผลิ ต ภั ณ ฑ& สุ ขภาพของหมวดเครื่อ งสํ า อาง
(แบบทดสอบความรูขอที่ 8-10)
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เมื่อทําการเปรียบเทียบระหว2างนักเรียนโครงการ อย.นอย และนักเรียนทั่วไป ดังตารางที่ 4.10
พบว2 า นั ก เรี ย นโครงการ อย.นอย มี จํ านวนนั ก เรี ย นที่ มี ค วามรู ที่ ถูก ตองเป; น จํ า นวนสู งกว2 า นั กเรี ย นทั่ ว ไป
ทั้งในความรูในหมวดการเลือกซื้อ/บริโภคผลิตภัณฑ&อาหาร ยา และ เครื่องสําอาง ดังนี้
• ความรูเกี่ยวกับความปลอดภัยในการบริโภคผลิตภัณฑ&สุขภาพ “อาหาร” พบว2า นักเรียนโครงการ
อย.นอย มี ความรูที่ ถูกตองเกี่ ย วกั บ การเลื อกซื้ อ/บริโภคผลิ ต ภั ณ ฑ& สุ ขภาพ “อาหาร” รอยละ
87.35 โดยที่กลุ2มแกนนํา อย.นอยมีความรูที่ถูกตองในการเลือกซื้อ/บริโภค สูงกว2าสมาชิกทั่วไป
รอยละ (คิ ด เป; น รอยละ 88.15 และ รอยละ 86.84 ตามลํ า ดั บ ) ในขณะที่ นั ก เรีย นทั่ ว ไปใน
โรงเรียนที่ไม2ไดเป;นสมาชิกของโครงการ อย.นอยมีระดับความรูที่ถูกตองเป;นจํานวนนอยที่สุด (รอย
ละ 74.01)
• ความรูเกี่ย วกับความปลอดภั ยในการบริโภคผลิต ภัณ ฑ& สุขภาพ “ยา” พบว2า นักเรียนโครงการ
อย.นอย มีความรูที่ถูกตองเกี่ยวกับการเลือกซื้อ/บริโภคผลิตภัณฑ&สุขภาพ “ยา” รอยละ 68.69
โดยที่กลุ2มแกนนํา อย.นอยมีความรูที่ถูกตองในการเลือกซื้อ/บริโภค สูงกว2าสมาชิกทั่วไปรอยละ
(คิดเป;น รอยละ 71.59 และ รอยละ 66.84 ตามลําดับ) ในขณะที่นักเรียนทั่วไปที่ไม2ไดเป;นสมาชิก
ของโครงการ อย.นอยมีระดับความรูที่ถูกตอง (รอยละ 63.64)
• ความรูเกี่ยวกับความปลอดภัยในการบริโภคผลิตภัณฑ&สุขภาพ “เครื่องสําอาง” พบว2า นักเรียน
โครงการ อย.นอย มี ค วามรู ที่ ถู ก ตองเกี่ ย วกั บ การเลื อ กซื้ อ /บริ โ ภคผลิ ต ภั ณ ฑ& สุ ข ภาพ
“เครื่ องสํ าอาง” รอยละ 92.85 โดยที่ กลุ2 มแกนนํ า อย.นอยมี ความรู ที่ ถูกตองในการเลื อกซื้ อ/
บริ โภค สู งกว2 า สมาชิ ก ทั่ ว ไปนอยละ (คิ ด เป; น รอยละ 94.32 และ รอยละ 91.92 ตามลํ าดั บ )
ในขณะที่นักเรียนทั่วไปที่ไม2ไดเป;นสมาชิกของโครงการ อย.นอยมีระดับ ความรูที่ถูกตองรอยละ
62.68)
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ตารางที่ 4.10 การเปรียบเทียบความแตกต1างระหว1างความรูเกี่ยวกับความปลอดภัยในการบริโภคผลิตภัณฑ6สุขภาพ
ของนักเรียนโครงการ อย.นอย และนักเรียนทั่วไป (จํานวนและรอยละ)
ขอความรูเกี่ยวกับความปลอดภัยในการบริโภค
ผลิตภัณฑ6สุขภาพ

จํานวน
นักเรียนที่
มีความรูที่
ถูกตอง

รอยละของ
นักเรียนที่มี
ความรูที่
ถูกตอง

รวม

543
838
1381
579
392
971
2352

X2

Sig

88.15
86.84
87.35
81.21
65.44
74.01
81.30

1.57

0.00

71.59
66.84
68.69
63.25
64.11
63.64
66.40

47.93

0.00

รวม

441
645
1086
451
384
835
1921

94.32
91.92
92.85
91.87
93.66
92.68
92.78

12.28

0.19

รวม

581
887
1468
655
561
1216
2684

การเลือกซื้อ/บริโภคอาหาร
• แกนนํา อย.นอย (H)
• สมาชิก อย.นอย (M)
รวมนักเรียนโครงการ อย. นอย
• นักเรียนทั่วไปใน ร.ร. อย.นอย (N)
• นักเรียนทั่วไปใน ร.ร. ที่ไม2ไดเป;น อย.นอย (O)
รวมนักเรียนทั่วไป
การเลือกซื้อ/บริโภคผลิตภัณฑ6ยา
• แกนนํา อย.นอย (H)
• สมาชิก อย.นอย (M)
รวมนักเรียนโครงการ อย. นอย
• นักเรียนทั่วไปใน ร.ร. อย.นอย (N)
• นักเรียนทั่วไปใน ร.ร. ที่ไม2ไดเป;น อย.นอย (O)
รวมนักเรียนทั่วไป
การเลือกซื้อ/บริโภคผลิตภัณฑ6เครื่องสําอาง
• แกนนํา อย.นอย (H)
• สมาชิก อย.นอย (M)
รวมนักเรียนโครงการ อย. นอย
• นักเรียนทั่วไปใน ร.ร. อย.นอย (N)
• นักเรียนทั่วไปใน ร.ร. ที่ไม2ไดเป;น อย.นอย (O)
รวมนักเรียนทั่วไป

จากตารางดังกล2าวสามารถอธิบายสรุปเป;นแผนภูมิเปรียบเทียบผลการประเมินความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการบริโภคและเลือกซื้อผลิตภัณฑ&สุขภาพของนักเรียน ในแต2ละหมวดความรู ไดแก2 หมวดอาหาร หมวด
ยา และหมวดเครื่องสําอาง ดังนี้
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ร้ อยละของนักเรียนทีมีความรู้ ทถูี กต้ องเกียวกับความปลอดภัยใน
การบริโภคผลิตภัณฑ์ สุขภาพจําแนกเป็ นรายด้ าน
88.20

94.30

86.80

81.20

80.40
65.40

92.00

93.70
92.78

91.90

71.60 66.80
66.45

64.10

63.30

อาหาร
แกนนํา อย.น้ อย
นักเรี ยนทัวไปใน ร.ร. อย.น้ อย
รวมทัง! 4 กลุม่

ยา

เครื องสําอาง
สมาชิก อย.น้ อย
นักเรี ยนทัวไปในร.ร.ทีไม่ได้ เป็ น อย.น้ อย

3.3 ความรูเกี่ยวกับความปลอดภัยในการบริโภคผลิตภัณฑ6สุขภาพ “ดานการเลือกซื้อ/บริโภคอาหาร”
ในภาพรวมความรูความเขาใจเกี่ยวกับการบริโภคและเลือกซื้อผลิตภัณฑ&สุขภาพ “อาหาร” พบว2า
นักเรียนโครงการ อย.นอย มีความรูที่ถูกตองสูงกว2านักเรียนที่ไม2ไดเป;นสมาชิกโครงการ อย.นอย ในทุกประเด็น
โดยในภาพรวมกลุ2มตัวอย2างมีความรูที่ถูกตองเกี่ยวกับการทานอาหารทอดมากที่สุด คิดเป;นรอยละ
94.19 รองลงมา ไดแก2 ความรูเกี่ยวกับฉลาก GDA คิดเป;นรอยละ 80.60 ความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑ&อาหารเสริม
คิดเป;นรอยละ 79.80 และความรูเกี่ยวกับการดื่มน้ําอัดลม คิดเป;นรอยละ 77.81 ตามลําดับ ดังตารางต2อไปนี้
ตารางที่ 4.11 ความรูเกี่ยวกับความปลอดภัยในการบริโภคผลิตภัณฑ6สุขภาพดานการเลือกซื้อ/บริโภคอาหาร
ขอความรูเกี่ยวกับความปลอดภัยในการบริโภคผลิตภัณฑ6 จํานวนนักเรียนที่มี รอยละของนักเรียน
สุขภาพ
ความรูที่ถูกตอง
ที่มีความรูที่
การเลือกซื้อ/บริโภคอาหาร
ถูกตอง
1. ความรูเกี่ยวกับการทานอาหารทอด
(ขอคําถาม -- การรับประทานอาหารที่ใชน้ํามันทอดซ้ําบ2อยๆ ทําใหเกิดมะเร็งและเสี่ยงต2อการเกิดโรคความดัน
โลหิตสูง และโรคหัวใจ - เป;นความรูที่ถูก)
• แกนนํา อย.นอย (H)
582
94.48
• สมาชิก อย.นอย (M)
924
95.75
• นักเรียนทั่วไปใน ร.ร. อย.นอย (N)
666
93.41
• นักเรียนทั่วไปใน ร.ร. ที่ไม2ไดเป;น อย.นอย (O)
553
92.32
รวม
2725
94.19
ความรูเกี่ยวกับการทานอาหารทอด
นักเรียนโครงการ อย.นอย มีความรูที่ถูกตอง 1506 คน รอยละ 95.26
นักเรียนทั่วไปมีความรูที่ถูกตอง 1219 คน รอยละ 92.91
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ขอความรูเกี่ยวกับความปลอดภัยในการบริโภคผลิตภัณฑ6
สุขภาพ
การเลือกซื้อ/บริโภคอาหาร

จํานวนนักเรียนที่มี รอยละของนักเรียน
ความรูที่ถูกตอง
ที่มีความรูที่
ถูกตอง

2. ความรูเกี่ยวกับฉลาก GDA
(ขอคําถาม -- ฉลากหวาน มัน เค็ม หรือฉลาก GDA ดานล2างใน
ส2วนที่ 3 ระบุว2า หากกินขนมกรุบกรอบที่มีฉลากนี้ทั้งซองจะ
ไดรับพลังงาน 340 กิโลแคลอรี - เป;นความรูที่ถูก)
• แกนนํา อย.นอย (H)
• สมาชิก อย.นอย (M)
• นักเรียนทั่วไปใน ร.ร. อย.นอย (N)
• นักเรียนทั่วไปใน ร.ร. ที่ไม2ไดเป;น อย.นอย (O)

519
804
532
477
2332

รวม

ความรูเกี่ยวกับฉลาก GDA
นักเรียนโครงการ อย.นอย มีความรูที่ถูกตอง 1323 คน รอยละ 83.68
นักเรียนทั่วไปมีความรูที่ถูกตอง 1009 คน รอยละ 76.91

84.25
83.32
74.61
79.63
80.60

3. ความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑ6อาหารเสริม
(ขอคําถาม -- โฆษณาผลิตภัณฑ&อาหารเสริมที่ระบุว2า กิน/ใชแลวรักษาไดทุกโรคและหายไดอย2างรวดเร็วนั้น
เชื่อถือได – เป;นความรูที่ผิด)
• แกนนํา อย.นอย (H)
521
84.58
• สมาชิก อย.นอย (M)
826
85.60
• นักเรียนทั่วไปใน ร.ร. อย.นอย (N)
581
81.49
• นักเรียนทั่วไปใน ร.ร. ทีไ่ ม2ไดเป;น อย.นอย (O)
380
63.44
รวม
2308
79.80
ความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑ6อาหารเสริม
นักเรียนโครงการ อย.นอย มีความรูที่ถูกตอง 1347 คน รอยละ 85.19
นักเรียนทั่วไปมีความรูที่ถูกตอง 961 คน รอยละ 73.25
4. ความรูเกี่ยวกับการดื่มน้ําอัดลม
(ขอคําถาม -- หากดื่มน้ําอัดลมแช2เย็นจํานวนมากก็ไม2ทําใหอวนหรือฟ_นผุ นองสามารถดื่มบ2อยๆ ได
- เป;นความรูที่ผิด)
• แกนนํา อย.นอย (H)
522
84.74
• สมาชิก อย.นอย (M)
746
77.31
• นักเรียนทั่วไปใน ร.ร. อย.นอย (N)
575
80.65
• นักเรียนทั่วไปใน ร.ร. ที่ไม2ไดเป;น อย.นอย (O)
408
68.11
รวม
2251
77.81
ความรูเกี่ยวกับการดื่มน้ําอัดลม
นักเรียนโครงการ อย.นอย มีความรูที่ถูกตอง 1268 คน รอยละ 80.20
นักเรียนทั่วไปมีความรูที่ถูกตอง 983 คน รอยละ 74.92
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3.4 ความรูเกี่ยวกับความปลอดภัยในการบริโภคผลิตภัณฑ6สุขภาพ “ดานการเลือกซื้อ/บริโภคผลิตภัณฑ6ยา”
เมื่อพิจารณาความรูที่ถูกตองเกี่ยวกับความปลอดภัยในการบริโภคผลิตภัณฑ&สุขภาพดานการเลือก
ซื้อ/บริโภคผลิตภัณฑ&ยา พบว2า ในภาพรวมกลุ2มตัวอย2างมีความรูที่ถูกตองเกี่ยวกับยาปฏิชีวนะมากที่สุด คิดเป;น
รอยละ 81.58 รองลงมาไดแก2 ความรูเกี่ยวกับยาชุด คิดเป;นรอยละ 74.50 และความรูเกี่ยวกับฉลากยา คิดเป;น
รอยละ 13.93 ตามลําดับ รายละเอียดนําเสนอในตารางที่ 4.12
ทั้ ง นี้ จ ะเห็ น ไดว2 า กลุ2 ม นั ก เรี ย นโครงการ อย.นอย มี ค วามรู ที่ ถู ก ตองสู ง กว2 า นั ก เรี ย นทั่ ว ไป
ในดานการใชยาปฏิชีวนะ และการใชยาชุด อย2างไรก็ตามในขอที่เกี่ยวกับฉลากยา ทุกกลุ2มมีคะแนนความรูที่
ต่ํามาก ซึ่งอาจเป;นเพราะว2า เป;นคําถามที่นักเรียนอาจเกิดความสับสนกับชื่อของคณะกรรมการอาหารและยา
ที่มีคําว2ายาในฉลากดังกล2าวดวย
ตารางที่ 4.12 ความรูเกี่ยวกับความปลอดภัยในการบริโภคผลิตภัณฑ6สุขภาพดานการเลือกซื้อ/บริโภคผลิตภัณฑ6ยา
ขอความรูเกี่ยวกับความปลอดภัยในการบริโภคผลิตภัณฑ6 จํานวนนักเรียนที่มี รอยละของนักเรียน
สุขภาพ
ความรูที่ถูกตอง
ที่มีความรูที่
การเลือกซื้อ/บริโภคผลิตภัณฑ6ยา
ถูกตอง
5. ความรูเกี่ยวกับฉลากยา
(ขอคําถาม -- ผลิตภัณฑ&ยา จะมีเครื่องหมาย อย บนฉลาก ดังภาพดานล2าง - เป;นความรูที่ผิด)

• แกนนํา อย.นอย (H)
• สมาชิก อย.นอย (M)
• นักเรียนทั่วไปใน ร.ร. อย.นอย (N)
• นักเรียนทั่วไปใน ร.ร .ทีไ่ ม2ไดเป;น อย.นอย (O)

97
121
69
116
403

รวม

ความรูเกี่ยวกับฉลากยา
นักเรียนโครงการ อย.นอย มีความรูที่ถูกตอง 218 คน รอยละ 13.79
นักเรียนทั่วไปมีความรูที่ถูกตอง 185 คน รอยละ 14.1
6. ความรูเกี่ยวกับยาปฏิชีวนะ
(ขอคําถาม -- หากใชยาปฏิชีวนะอย2างพร่ําเพรื่อจะทําใหเชื้อดื้อยา - เป;นความรูที่ถูก)
• แกนนํา อย.นอย (H)
508
• สมาชิก อย.นอย (M)
796
• นักเรียนทั่วไปใน ร.ร. อย.นอย (N)
571
• นักเรียนทั่วไปใน ร.ร. ที่ไม2ไดเป;น อย.นอย (O)
485
รวม
2360
ความรูเกี่ยวกับยาปฏิชีวนะ
นักเรียนโครงการ อย.นอย มีความรูที่ถูกตอง 1304 คน รอยละ 82.48
นักเรียนทั่วไปมีความรูที่ถูกตอง 1056 คน รอยละ 80.49
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15.75
12.54
9.68
19.37
13.93

82.47
82.49
80.08
80.97
81.58

ขอความรูเกี่ยวกับความปลอดภัยในการบริโภคผลิตภัณฑ6 จํานวนนักเรียนที่มี รอยละของนักเรียน
สุขภาพ
ความรูที่ถูกตอง
ที่มีความรูที่
การเลือกซื้อ/บริโภคผลิตภัณฑ6ยา
ถูกตอง
7. ความรูเกี่ยวกับยาชุด
(ขอคําถาม -- ยาชุดคือยาหลายๆ ชนิดที่ถูกจัดใวล2วงหนา ซึ่งไม2ควรกินเพราะอาจไดรับยามากเกินความจําเป;น
- เป;นความรูที่ถูก)
• แกนนํา อย.นอย (H)
492
79.87
• สมาชิก อย.นอย (M)
725
75.13
• นักเรียนทั่วไปใน ร.ร. อย.นอย (N)
511
71.67
• นักเรียนทั่วไปใน ร.ร. ที่ไม2ไดเป;น อย.นอย (O)
428
71.45
รวม
2156
74.52
ความรูเกี่ยวกับยาชุด
นักเรียนโครงการ อย.นอย มีความรูที่ถูกตอง 1217 คน รอยละ 76.98
นักเรียนทั่วไปมีความรูที่ถูกตอง 939 รอยละ 71.57
3.5 ความรูเกี่ยวกั บความปลอดภัยในการบริโภคผลิต ภั ณ ฑ6 สุขภาพดานการเลื อกซื้ อ/บริโภคผลิ ต ภัณ ฑ6
เครื่องสําอาง
ในส2วนของความรูที่ถูกตองเกี่ยวกับความปลอดภัยในการบริโภคผลิตภัณฑ&สุขภาพดานการเลือกซื้อ/
บริโภคผลิตภัณฑ&เครื่องสําอาง พบว2า ในภาพรวมกลุ2มตัวอย2างมีความรูที่ถูกตองเกี่ยวกับสถานที่จัดจําหน2าย
เครื่องสําอางมากที่สุด คิดเป;นรอยละ 89.66 รองลงมาไดแก2 ความรูเกี่ยวกับการใชเครื่องสําอาง คิดเป;นรอยละ
86.76 และความรูเกี่ยวกับเลขที่ใบรับแจง คิดเป;นรอยละ 84.96 ตามลําดับ
เมื่อเปรียบเทียบระหว2าง นักเรียนโครงการ อย.นอย และนักเรียนที่ไม2ไดเป;นสมาชิกโครงการ อย.นอย
พบว2า นั กเรียนโครงการ อย.นอย มีความรูที่ถูกตองสูงกว2านักเรียนที่ ไม2ไดเป;นสมาชิกโครงการ อย.นอย ใน
ความรู เกี่ย วกั บ เกี่ ยวกับ สถานที่ จั ด จําหน2 ายเครื่องสําอาง และความรูเกี่ ยวกับ เลขที่ ใบรับ แจง สามารถแยก
พิจารณารายขอไดดังตารางต2อไปนี้
ตารางที่ 4.13 ความรูเกี่ยวกับความปลอดภัยในการบริโภคผลิตภัณฑ6สุขภาพดานการเลือกซื้อ/บริโภคผลิตภัณฑ6
เครื่องสําอาง
ขอความรูเกี่ยวกับความปลอดภัยในการบริโภคผลิตภัณฑ6
จํานวนนักเรียนที่มี
สุขภาพ
ความรูที่ถูกตอง
การเลือกซื้อ/บริโภคผลิตภัณฑ6เครื่องสําอาง
8. ความรูเกี่ยวกับเลขที่ใบรับแจง
(ขอคําถาม -- การซื้อเครื่องสําอางควรตรวจสอบฉลากภาษาไทย
ที่มีเลขที่ใบรับแจงจํานวน 10 หลัก (เป;นความรูที่ถูก)
• แกนนํา อย.นอย (H)
535
• สมาชิก อย.นอย (M)
841
• นักเรียนทั่วไปใน ร.ร. อย.นอย (N)
589
• นักเรียนทั่วไปใน ร.ร. ที่ไม2ไดเป;น อย.นอย (O)
493
รวม
2458
54

รอยละของนักเรียนที่
มีความรูที่
ถูกตอง

86.85
87.15
82.61
82.30
84.96

ขอความรูเกี่ยวกับความปลอดภัยในการบริโภคผลิตภัณฑ6
จํานวนนักเรียนที่มี รอยละของนักเรียนที่
สุขภาพ
ความรูที่ถูกตอง
มีความรูที่
การเลือกซื้อ/บริโภคผลิตภัณฑ6เครื่องสําอาง
ถูกตอง
ความรูเกี่ยวกับเลขที่ใบรับแจง
นักเรียนโครงการอย.นอยมีความรูที่ถูกตอง 1376 คน รอยละ 87.03
นักเรียนทั่วไปมีความรูที่ถูกตอง 1082 คน รอยละ 82.47
9. ความรูเกี่ยวกับสถานที่จัดจําหน1ายเครื่องสําอาง
(ขอคําถาม -- ควรซื้อเครื่องสําอางจากรานคาที่มีห ลักแหล2งแน2น อน เชื่อถือได เพราะหากเกิดป_ญ หาสามารถ
ติดต2อผูรับผิดชอบได (เป;นความรูที่ถูก)
• แกนนํา อย.นอย (H)
564
91.59
• สมาชิก อย.นอย (M)
866
89.74
• นักเรียนทั่วไปใน ร.ร. อย.นอย (N)
625
87.66
• นักเรียนทั่วไปใน ร.ร. ที่ไม2ไดเป;น อย.นอย (O)
539
89.98
รวม
2594
89.66
ความรูเกี่ยวกับสถานที่จัดจําหน1ายเครื่องสําอาง
นักเรียนโครงการ อย.นอย มีความรูที่ถูกตอง 1430 คน รอยละ 90.45
นักเรียนทั่วไปมีความรูที่ถูกตอง 1164 คน รอยละ 88.72
10. ความรูเกี่ยวกับการใชเครื่องสําอาง
(ขอคําถาม -- การแบ2งป_นหรือใชเครื่องสําอางร2วมกับผูอื่น เช2น ลิปสติก อาจทําใหติดเชื้อโรคได (เป;นความรูที่ถูก)
• แกนนํา อย.นอย (H)
542
87.99
• สมาชิก อย.นอย (M)
811
84.04
• นักเรียนทั่วไปใน ร.ร. อย.นอย (N)
618
86.68
• นักเรียนทั่วไปใน ร.ร. ที่ไม2ไดเป;น อย.นอย (O)
539
89.98
รวม
2510
86.76
ความรูเกี่ยวกับการใชเครื่องสําอาง
นักเรียนโครงการ อย.นอย มีความรูที่ถูกตอง 1353 คน รอยละ 85.58
นักเรียนทั่วไปมีความรูที่ถูกตอง 1157 คน รอยละ 88.19
โดยเมื่อพิจารณาระดับความรูที่ถูกตองเกี่ยวกับความปลอดภัยในการบริโภคผลิตภัณฑ&ทั้ง 3 ดาน ในแต2ละประเด็น
คําถาม มีประเด็นที่น2าสนใจคือ ความรูเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑ&สุขภาพ หมวด “อาหาร” พบว2า กลุ2มตัวอย2างส2วน
ใหญ2มีความรูที่ถูกตองในภาพรวมสูงกว2าหมวดอื่นๆ โดยความรูเกี่ยวกับอาหารทอดซ้ําเป;นความรูที่กลุ2มตัวอย2างมีความรู
มากที่สุด โดยที่กลุ2มแกนนํา อย.นอย มีความรูเกี่ยวกับการทานอาหารทอดซ้ําดังกล2าว รอยละ 94.480 ซึ่งสูงกว2ากลุ2มอื่นๆ
ทุกกลุ2ม
ในหมวด “ยา” พบว2า กลุ2มตัวอย2างในภาพรวมมีความรูที่ถูกตองเกี่ยวกับการใชยาปฏิชีวนะ คือ รอยละ 81.60
อย2 างไรก็ ตาม พบว2 า กลุ2 มตั วอย2 างมี ความสั บสนเกี่ ยวกั บ การมี เครื่ องหมาย อย. บนฉลากยา ซึ่ งอาจวิ เคราะห& ไดว2 า
เครื่องหมาย อย.บนฉลากอาหารนั้น มีการรับรูที่เป;นที่รูจักในระดับสูง ทําใหเมื่อถามถึง เครื่องหมาย อย. บนฉลากยา ทําให
ผูบริโภคเกิดความเขาใจผิดคิดว2า ฉลากยา ตองมีเครื่องหมาย อย.ดวย กระนั้นกลุ2มแกนนํา อย. เป;นผูที่มีเขาใจที่ถูกตอง
(รอยละ 15.70) สูงกว2ากลุ2มอื่นๆทุกกลุ2ม
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ในส2วนของ “เครื่องสําอาง” กลุ2มตัวอย2างในภาพรวม มีความรูในส2วนของสถานที่จัดจําหน2ายที่ถูกตองในระดับสูง
ทุกกลุ2ม และกลุ2มแกนนํา อย.นอยมีความรูในส2วนของสถานที่จัดจําหน2ายที่ถูกตองรอยละ 91.59 สูงกว2ากลุ2มอื่นๆ
สามารถสรุปความรูของแต2ละกลุ2มไดดังแผนภูมิต2อไปนี้

56
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ตอนที่ 4 ทัศนคติเกี่ยวกับการบริโภคและเลือกซื้อผลิตภัณฑ6สุขภาพของนักเรียน
ในการประเมิน ทัศนคติ เกี่ยวกับการบริโภคและเลือกซื้อผลิตภั ณฑ& สุขภาพนั้น แบ2 งการประเมิ น
ออกเป; น 3 หมวด ไดแก2 ทั ศ นคติ ที่ มี ต2 อการเลื อ กซื้ อ /บริ โภคอาหาร ทั ศ นคติ ที่ มี ต2 อการเลื อ กซื้ อ /บริ โภค
ผลิ ตภั ณ ฑ& ย า และทั ศนคติที่มีต2 อการเลื อกซื้อ/บริโภคผลิ ตภั ณ ฑ& เครื่องสํ าอาง โดยกําหนดใหผูที่ มีทัศนคติ ที่
ถูกตอง หมายถึง ผูที่มีทัศนคติต2อการบริโภคผลิตภัณฑ&สุขภาพที่ถูกตองอย2างยิ่ง ถูกตองมาก และถูกตองปาน
กลาง ของขอความประเมินทัศนคติ รวมทั้งหมด 10 ขอความ จากแบบประเมินทัศนคติเกี่ยวกับการบริโภคและ
เลือกซื้อผลิตภัณฑ&สุขภาพ
ผลการวิจัยทัศนคติเกี่ยวกับการบริโภคและเลือกซื้อผลิตภัณฑ&สุขภาพของนักเรียนในภาพรวมนั้น
พบว2า กลุ2มตัวอย2างรอยละ 78.02 จากกลุ2มตัวอย2างภาพรวมทุกกลุ2มมีทัศนคติที่ถูกตองเกี่ยวกับทัศนคติต2อการ
บริโภคผลิต ภัณ ฑ& ทั้งสามดาน โดยนั กเรียนโครงการ อย.นอย มีทัศนคติถูกตอง คิดเป; นรอยละ 79.25 ส2 วน
นักเรียนทั่วไปมีทัศนคติที่ถูกตองคิดเป;นรอยละ 76.52 แสดงในตารางต2อไปนี้
ตารางที่ 4.14 ภาพรวมทัศนคติเกี่ยวกับการบริโภคและเลือกซื้อผลิตภัณฑ6สุขภาพของนักเรียน
ทัศนคติต1อการบริโภคผลิตภัณฑ6สุขภาพ
(อาหาร/ยา/เครื่องสําอาง)

จํานวน
นักเรียนที่มี
ทัศนคติถูกตอง

• แกนนํา อย.นอย (H)

482
771
1253
547
457
1004
2257

• สมาชิก อย.นอย (M)

รวมนักเรียนโครงการ อย.นอย
• นักเรียนทั่วไปใน ร.ร. อย.นอย (N)
• นักเรียนทั่วไปในร.ร.ที่ไม2ไดเป;น อย.นอย (O)
รวมนักเรียนทั่วไป
รวมนักเรียนทั้ง 4 กลุ1ม

รอยละของ
นักเรียนที่
ทัศนคติ
ถูกตอง
78.25
79.90
79.25
76.72
76.29
76.52
78.02

X2

Sig

3.75

0.29

ภาพรวมของนักเรียนที่มีทัศนคติเกี่ยวกับการบริโภคและเลือกซื้อผลิตภัณฑ&สุขภาพทั้งสามดาน สามารถ
แสดงใหเห็นเป;นแผนภูมิดังต2อไปนี้
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เมื่ อพิ จ ารณาทั ศนคติ เกี่ ย วกั บ การบริ โภคและเลื อกซื้ อผลิ ต ภั ณ ฑ& สุ ขภาพในแต2 ล ะหมวด ไดแก2
การเลือกซื้อ/บริโภคอาหาร การเลือกซื้อ/บริโภคผลิ ตภัณ ฑ&ย า การเลือกซื้ อ/บริโภคผลิตภั ณฑ& เครื่องสําอาง
พบว2า กลุ2มตัวอย2างทุกกลุ2มมีทัศนคติที่ถูกตองในการเลือกซื้อ/บริโภคอาหารสูงที่สุด (รอยละ 80.75) รองลงมา
คื อ การเลื อ กซื้ อ /บริ โ ภคผลิ ต ภั ณ ฑ& ย า (รอยละ 78.95) และการเลื อ กซื้ อ /บริ โภคผลิ ต ภั ณ ฑ& เครื่ อ งสํ า อาง
(รอยละ 77.57)
โดยพบว2า กลุ2มนักเรียนโครงการ อย.นอย มีทัศนคติเกี่ยวกับการบริโภคและเลือกซื้อผลิตภัณฑ&
สุขภาพในแต2ละหมวดที่ถูกตองมากกว2ากลุ2มนักเรียนทั่วไปในทุกประเด็น โดยจําแนกเป;น ทัศนคติที่ถูกตองใน
การเลือกซื้อ/บริโภคอาหารคิดเป;นรอยละ 80.83 ทัศนคติที่ถูกตองในการเลือกซื้อ/บริโภคผลิตภัณฑ&ยา คิดเป;น
รอยละ 81.34 และ ทัศนคติที่ถูกตองในการเลือกซื้อ/บริโภคผลิตภัณฑ&เครื่องสําอาง คิดเป;นรอยละ 78.56 ดัง
ตารางต2อไปนี้
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ตารางที่ 4.15 การเปรียบเทียบความแตกต1างระหว1างทัศนคติต1อการบริโภคผลิตภัณฑ6สุขภาพของนักเรียนโครงการ
อย.นอย และนักเรียนทั่วไป (จํานวนและรอยละ)
ทัศนคติต1อการบริโภคผลิตภัณฑ6สุขภาพ

จํานวน
นักเรียนที่มี
ทัศนคติ
ถูกตอง

รอยละของ
นักเรียนที่มี
ทัศนคติ
ถูกตอง

490
788
1278
587
471
1058
2336

การเลือกซื้อ/บริโภคอาหาร
• แกนนํา อย.นอย (H)
• สมาชิก อย.นอย (M)
รวมนักเรียนโครงการ อย.นอย
• นักเรียนทั่วไปใน ร.ร. อย.นอย (N)
• นักเรียนทั่วไปใน ร.ร. ที่ไม2ไดเป;น อย.นอย (O)
รวมนักเรียนทั่วไป
รวม 4 กลุ1ม
การเลือกซื้อ/บริโภคผลิตภัณฑ&ยา
• แกนนํา อย.นอย (H)
• สมาชิก อย.นอย (M)
รวมนักเรียนโครงการ อย.นอย
• นักเรียนทั่วไปใน ร.ร. อย.นอย (N)
• นักเรียนทั่วไปใน ร.ร. ที่ไม2ไดเป;น อย.นอย (O)
รวมนักเรียนทั่วไป
รวม 4 กลุ1ม
การเลือกซื้อ/บริโภคผลิตภัณฑ&เครื่องสําอาง
• แกนนํา อย.นอย (H)
• สมาชิก อย.นอย (M)
รวมนักเรียนโครงการ อย.นอย
• นักเรียนทั่วไปใน ร.ร. อย.นอย (N)
• นักเรียนทั่วไปใน ร.ร. ที่ไม2ไดเป;น อย.นอย (O)
รวมนักเรียนทั่วไป
รวม 4 กลุ1ม

X2

Sig

79.55
81.66
80.83
82.33
78.63
80.64
80.75

3.96

0.27

496
790
1286
553
445
998
2284

80.52
81.87
81.34
77.56
74.29
76.07
78.56

14.50

0.00

475
767
1242
543
459
1002
2244

77.11
79.48
78.56
76.16
76.63
76.37
77.57

3.22

0.36

ทั้งนี้สามารถทําการเปรียบเทียบความแตกต2างระหว2างทัศนคติต2อการบริโภคผลิตภัณฑ&สุขภาพของ
นักเรียนโครงการ อย.นอย และนักเรียนทั่วไป สามารถแสดงไดดังแผนภูมิต2อไปนี้
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ตารางที่ 4.16 ทัศนคติต1อการบริโภคผลิตภัณฑ6สุขภาพ ดานการเลือกซื้อ/บริโภคอาหาร
ทัศนคติต1อการบริโภค
ผลิตภัณฑ6สุขภาพ
ดานการเลือกซื้อ/บริโภค
อาหาร

รอยละ
มี
มีทัศคติ มีทัศคติ มีทัศคติ มีทัศคติที่
ทัศนคติ
ที่ ที่ถกู ตอง ที่ไม1 ไม1ถูกตอง
ที่ถูกตอง ถูกตอง ปาน
แน1ใจ
อย1างยิ่ง มาก
กลาง

M

SD

ทัศนคติในการกินอาหารทอดจากน้ํามันดําขนเหนียว
(ขอคําถาม 1. ไม2ควรกินอาหารที่ทอดจากน้ํามันดําขนเหนียวแมจะมีความกรอบและอร2อยกว2าปกติ)
• แกนนํา อย.นอย
56.70 12.00 9.60 13.10 8.60
3.95 1.40
• สมาชิก อย.นอย
54.70 11.80 11.50 11.30 10.70 3.89 1.44
• นักเรียนทั่วไปใน ร.ร. อย.นอย
53.70 16.50 10.80 9.80
9.10
3.96 1.36
• นักเรียนทั่วไปใน ร.ร.ที่
57.90 12.50 10.20 8.00 11.40 3.98 1.42
ไม2ไดเป;น อย.นอย
รวม
55.50 13.20 10.60 10.60 10.00 3.95 1.41
ทัศนคติในการกินอาหารทอดจากน้ํามันดําขนเหนียว
นักเรียนโครงการ อย.นอย มีทัศนคติถูกตองรอยละ 78.15
นักเรียนทั่วไปมีทัศนคติที่ถูกตองรอยละ 80.8
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แปลผล

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ทัศนคติต1อการบริโภค
ผลิตภัณฑ6สุขภาพ
ดานการเลือกซื้อ/บริโภค
อาหาร

รอยละ
มี
มีทัศคติ มีทัศคติ มีทัศคติ มีทัศคติที่
ทัศนคติ
ที่ ที่ถกู ตอง ที่ไม1 ไม1ถูกตอง
ที่ถูกตอง ถูกตอง ปาน
แน1ใจ
อย1างยิ่ง มาก
กลาง

M

ทัศนคติในการดื่มน้ําอัดลม (ขอคําถาม 2. การดื่มน้ําอัดลมจํานวนมาก จะทําใหอวนและฟ_นผุ)
• แกนนํา อย.นอย
53.10 16.70 8.40 13.50 8.30
3.93
• สมาชิก อย.นอย
53.50 14.50 11.50 11.30 9.20
3.92
• นักเรียนทั่วไปใน ร.ร. อย.นอย
49.80 19.20 8.80 11.40 10.80 3.86
• นักเรียนทั่วไปใน ร.ร.ที่
58.90 14.70 6.80
8.80 10.70 4.02
ไม2ไดเป;น อย.นอย
รวม
53.60 16.20 9.20 11.30 9.70
3.93
ทัศนคติในการดื่มน้ําอัดลม
นักเรียนโครงการ อย.นอย มีทัศนคติที่ถูกตองรอยละ 78.85
นักเรียนทั่วไป มีทัศนคติที่ถูกตองรอยละ 79.1

SD

แปลผล

1.38
1.39
1.41
1.41

มาก
มาก
มาก
มาก

1.40

มาก

ทัศนคติในการทานอาหารเสริม(ขอคําถาม 3. อาหารเสริม เช2น ซุปไก2สกัด มีสารอาหารครบถวน สามารถกินแทนอาหารหลัก 5 หมู2ได)
• แกนนํา อย.นอย
12.70 25.50 37.80 12.70 11.40 3.15 1.15 ปานกลาง
• สมาชิก อย.นอย
16.80 29.30 30.30 13.50 10.20 3.29 1.19 ปานกลาง
• นักเรียนทั่วไปใน ร.ร. อย.นอย
14.40 23.80 33.40 13.90 14.40 3.10 1.23 ปานกลาง
• นักเรียนทั่วไปใน ร.ร.ที่
14.90 20.00 42.90 12.40 9.80
3.18 1.13 ปานกลาง
ไม2ไดเป;น อย.นอย
รวม
14.90 25.20 35.30 13.20 11.40 3.18 1.18 ปานกลาง
ทัศนคติในการทานอาหารเสริม
นักเรียนโครงการ อย.นอย มีทัศนคติที่ถูกตองรอยละ 76.2
นักเรียนทั่วไป มีทัศนคติที่ถูกตองรอยละ 74.7
ทัศนคติเกี่ยวกับฉลากหวานมันเค็ม (ขอคําถาม 4. ฉลาก หวาน มัน เค็ม มีประโยชน&
• แกนนํา อย.นอย
9.10 26.60 40.70 17.40 6.20
• สมาชิก อย.นอย
7.20 27.20 43.10 16.30 6.30
• นักเรียนทั่วไปใน ร.ร. อย.นอย
9.80 26.90 40.10 16.40 6.70
• นักเรียนทั่วไปใน ร.ร.ที่
8.20 21.40 43.20 20.40 6.80
ไม2ไดเป;น อย.นอย
รวม
8.40 25.80 41.90 17.40 6.50
ทัศนคติเกี่ยวกับฉลากหวานมันเค็ม
นักเรียนโครงการ อย.นอย มีทัศนคติที่ถูกตองรอยละ 76.95
นักเรียนทั่วไป มีทัศนคติที่ถูกตองรอยละ 74.8

และสามารถเขาใจได) **
3.15 1.01 ปานกลาง
3.13 0.98 ปานกลาง
3.17 1.03 ปานกลาง
3.04 1.01 ปานกลาง
3.12 1.01

ปานกลาง

จากตารางที่ 4.16 แสดงทัศนคติต2อการบริโภคผลิตภัณฑ&สุขภาพดานการเลือกซื้อ/บริโภคอาหารของนักเรียน
โครงการ อย.นอย และนักเรียนทั่วไป พบว2า กลุ2มตัวอย2างมีทัศนคติต2อการบริโภคผลิตภัณฑ&สุขภาพดานการเลือกซื้อ/
บริโภคอาหาร ในเรื่องของการไม2ควรกินอาหารที่ทอดจากน้ํามันดําขนเหนียวแมจะมีความกรอบและอร2อยกว2าปกติ อยู2
ในระดับมาก มีค2าเฉลี่ยอยู2ที่ 3.95 รองลงมาคือการดื่มน้ําอัดลมจํานวนมาก จะทําใหอวนและฟ_นผุ อยูในระดับมาก มี
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ค2าเฉลี่ยอยู2ที่ 3.93 อาหารเสริม เช2น ซุปไก2สกัด มีสารอาหารครบถวน สามารถกินแทนอาหารหลัก 5 หมู2ได อยู2ในระดับ
ปานกลาง โดยมีค2าเฉลี่ยอยู2ที่ 3.18 และฉลาก หวาน มัน เค็ม มีประโยชน& และสามารถเขาใจได อยู2ในระดับปานกลาง
โดยมีค2าเฉลี่ยอยู2ที่ 3.12 ตามลําดับ
ตารางที่ 4.17 ทัศนคติต1อการบริโภคผลิตภัณฑ6สุขภาพ ดานการเลือกซื้อ/บริโภคผลิตภัณฑ6ยา
ทัศนคติต1อการบริโภค
ผลิตภัณฑ6สุขภาพ
ดานการเลือกซื้อ/บริโภค
ผลิตภัณฑ6ยา

รอยละ
มี
มีทัศคติ มีทัศคติ มีทัศคติ มีทัศคติ
ทัศนคติ
ที่ ที่ถกู ตอง ที่ไม1
ที่ไม1
ที่ถูกตอง ถูกตอง ปาน
แน1ใจ ถูกตอง
อย1างยิ่ง1 มาก
กลาง

M

SD

แปลผล

ทัศนคติเกี่ยวกับการใชยาชุด (ขอคําถาม 5 ยาชุดไม2สามารถทําใหหายจากอาการป•วยเร็วขึ้น)
• แกนนํา อย.นอย
15.90 31.30 32.30 16.90 3.60 3.39 1.05 ปานกลาง
• สมาชิก อย.นอย
19.10 31.00 29.70 15.50 4.70 3.44 1.10
มาก
• นักเรียนทั่วไปใน ร.ร. อย.นอย
18.20 26.60 35.30 14.30 5.50 3.38 1.10 ปานกลาง
• นักเรียนทั่วไปใน ร.ร.ที่
14.50 23.50 36.10 18.70 7.20 3.20 1.12 ปานกลาง
ไม2ไดเป;น อย.นอย
รวม
17.20 28.40 33.00 16.20 5.20 3.35 1.09 ปานกลาง
ทัศนคติเกี่ยวกับการใชยาชุด
นักเรียนโครงการ อย.นอย มีทัศนคติที่ถูกตองรอยละ 79.65
นักเรียนทั่วไป มีทัศนคติที่ถูกตองรอยละ 77.1
ทัศนคติเกี่ยวกับการดูฉลากยา
(ขอคําถาม 6. จําเป;นตองดูวันเดือนปที่หมดอายุหรือฉลากยา แมว2ายายังอยู2ในสภาพดี)
• แกนนํา อย.นอย
50.30 25.50 8.10 7.30 8.80 4.01 1.29
มาก
• สมาชิก อย.นอย
50.10 24.90 10.90 5.50 8.70 4.02 1.27
มาก
• นักเรียนทั่วไปใน ร.ร. อย.นอย
45.70 21.20 12.20 12.20 8.70 3.83 1.35
มาก
• นักเรียนทั่วไปใน ร.ร.ที่
51.90 15.20 11.20 6.70 15.00 3.82 1.49
มาก
ไม2ไดเป;น อย.นอย
รวม
49.40 22.10 10.70 7.80 10.00 3.92 1.35
มาก
ทัศนคติเกี่ยวกับการดูฉลากยา
นักเรียนโครงการ อย.นอย มีทัศนคติที่ถูกตองรอยละ 84.9
นักเรียนทั่วไป มีทัศนคติที่ถูกตองรอยละ 78.7
ทัศนคติในการใชยาปฏิชีวนะ (ขอคําถาม 7 เมื่ออาการเจ็บป•วยดีขึ้น สามารถหยุดกินยาปฏิชีวนะไดเลย)
• แกนนํา อย.นอย
21.30 25.30 29.10 16.10 8.30 3.35 1.21 ปานกลาง
• สมาชิก อย.นอย
23.20 28.70 26.80 12.70 8.50 3.45 1.22
มาก
• นักเรียนทั่วไปใน ร.ร. อย.นอย
23.30 25.00 28.90 14.00 8.80 3.40 1.23 ปานกลาง
• นักเรียนทั่วไปใน ร.ร.ที่
23.20 21.90 27.70 15.00 12.20 3.29 1.31 ปานกลาง
ไม2ไดเป;น อย.นอย
รวม
22.80 25.60 28.00 14.20 9.30 3.37 1.24 ปานกลาง
ทัศนคติในการใชยาปฏิชีวนะ
นักเรียนโครงการ อย.นอย มีทัศนคติที่ถูกตองรอยละ 77.2
นักเรียนทั่วไป มีทัศนคติที่ถูกตองรอยละ 75
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จากตารางที่ 4.17 แสดงทัศนคติต2อการบริโภคผลิตภัณฑ&สุขภาพดานการเลือกซื้อ/บริโภคผลิตภัณฑ&ยา
ของนักเรียนโครงการ อย.นอย และนักเรียนทั่วไป พบว2า กลุ2มตัวอย2างมีทัศนคติต2อการบริโภคผลิตภัณฑ&สุขภาพ
ดานการเลือกซื้อ/บริโภคผลิตภัณฑ&ยา ในเรื่องของการจําเป;นตองดูวันเดือนปที่หมดอายุหรือฉลากยา แมว2ายา
ยังอยู2ในสภาพดีมากที่สุด อยู2ในระดับมาก มีค2าเฉลี่ยอยู2ที่ 3.92 รองลงมาคือ เมื่ออาการเจ็บป•วยดีขึ้น สามารถ
หยุดกินยาปฏิชีวนะไดเลย อยู2ในระดับปานกลาง มีค2าเฉลี่ยอยู2ที่ 3.37 และยาชุดไม2สามารถทําใหหายจากอาการ
ป•วยเร็วขึ้น อยู2ในระดับปานกลาง มีค2าเฉลี่ยอยู2ที่ 3.35 ตามลําดับ

ตารางที่ 4.18 ทัศนคติต1อการบริโภคผลิตภัณฑ6สุขภาพ ดานการเลือกซื้อ/บริโภคเครื่องสําอาง
ทัศนคติ
รอยละ
มี
มี
มี
มี
มี
ต1อการบริโภคผลิตภัณฑ6สุขภาพ
ทัศนคติที่ ทัศนคติ ทัศนคติที่ ทัศนคติ ทัศนคติ
ดานการเลือกซื้อ/บริโภค
ถูกตอง ที่ถกู ตอง ถูกตองปาน ที่ไม1
ที่ไม1
เครื่องสําอาง
อย1างยิ่ง

มาก

กลาง

แน1ใจ

ถูกตอง

M

SD

แปลผล

1.23
1.24
1.19
1.31

มาก
มาก
มาก
มาก

1.24

มาก

3.69
3.78
3.66
3.70

1.29
1.23
1.31
1.34

มาก
มาก
มาก
มาก

3.71

1.29

มาก

ทัศนคติเกี่ยวกับการดูฉลากเครื่องสําอาง
(ขอคําถาม 8. เครื่องสําอางที่มีฉลากภาษาไทยที่มีเลขที่ใบรับแจงจํานวน 10 หลัก ปลอดภัย)
• แกนนํา อย.นอย
27.80 24.40 25.30 16.40 6.20 3.51
• สมาชิก อย.นอย
29.10 20.70 28.60 14.90 6.60 3.51
• นักเรียนทั่วไปใน ร.ร. อย.นอย
22.60 26.80 28.80 14.60 7.30 3.43
• นักเรียนทั่วไปใน ร.ร.ที่ไม2ได
36.70 17.70 24.90 12.70 8.00 3.62
เป;น อย.นอย
รวม
28.80 22.40 27.20 14.70 7.00 3.52
ทัศนคติเกี่ยวกับการดูฉลากเครื่องสําอาง
นักเรียนโครงการ อย.นอย มีทัศนคติที่ถูกตองรอยละ 77.95
นักเรียนทั่วไป มีทัศนคติที่ถูกตองรอยละ 78.75
ทัศนคติเกี่ยวกับการใชเครื่องสําอาง
(ขอคําถาม 9.เราไม2ควรใชลิปสติกร2วมกับเพื่อนสนิทของเรา เพราะอาจติดเชื้อโรค) *
• แกนนํา อย.นอย
37.00 22.40 21.10 11.50 8.00
• สมาชิก อย.นอย
37.60 25.50 20.50 9.60 6.70
• นักเรียนทั่วไปใน ร.ร. อย.นอย
36.60 22.60 19.10 13.60 8.10
• นักเรียนทั่วไปใน ร.ร.ที่ไม2ได
39.20 21.70 18.00 11.50 9.50
เป;น อย.นอย
รวม
37.60 23.30 19.80 11.40 7.90
ทัศนคติเกี่ยวกับการใชเครื่องสําอาง
นักเรียนโครงการ อย.นอย มีทัศนคติที่ถูกตองรอยละ 82.05
นักเรียนทั่วไป มีทัศนคติที่ถูกตองรอยละ 78.9
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ทัศนคติ
รอยละ
มี
มี
มี
มี
มี
ต1อการบริโภคผลิตภัณฑ6สุขภาพ
ทัศนคติที่ ทัศนคติ ทัศนคติที่ ทัศนคติ ทัศนคติ
ดานการเลือกซื้อ/บริโภค
ถูกตอง ที่ถกู ตอง ถูกตองปาน ที่ไม1
ที่ไม1
เครื่องสําอาง
อย1างยิ่ง

มาก

กลาง

แน1ใจ

ถูกตอง

ทัศนคติเกี่ยวกับสถานที่ซื้อเครื่องสําอาง
(ขอคําถาม 10. ซื้อเครื่องสําอางที่ตลาดนัดหรืออินเทอร&เน็ตไม2ปลอดภัยและไม2น2าเชื่อถือ)**
• แกนนํา อย.นอย
38.60 26.50 16.10 12.50 6.30
• สมาชิก อย.นอย
39.10 26.90 17.60 9.40 6.90
• นักเรียนทั่วไปใน ร.ร. อย.นอย
34.50 26.90 16.80 14.60 7.20
• นักเรียนทั่วไปใน ร.ร.ที่ไม2ได
38.60 21.50 17.70 12.90 9.30
เป;น อย.นอย
รวม
37.70 25.70 17.10 12.10 7.40
ทัศนคติเกี่ยวกับสถานที่ซื้อเครื่องสําอาง
นักเรียนโครงการ อย.นอย มีทัศนคติที่ถูกตองรอยละ 82.4
นักเรียนทั่วไปมีทัศนคติที่ถูกตองรอยละ 78.00

M

SD

แปลผล

3.79
3.82
3.67
3.67

1.25
1.24
1.28
1.35

มาก
มาก
มาก
มาก

3.74

1.28

มาก

จากตารางที่ 4.18 แสดงทัศนคติต2อการบริโภคผลิตภัณฑ&สุขภาพดานการเลือกซื้อ/บริโภคเครื่องสําอาง
ของนักเรียนโครงการ อย.นอย และนักเรียนทั่วไป พบว2า กลุ2มตัวอย2างมีทัศนคติต2อการบริโภคผลิตภัณฑ&สุขภาพ
ดานการเลือกซื้อ/บริโภคเครื่องสําอาง ในเรื่องของการซื้อเครื่องสําอางที่ตลาดนัดหรืออินเทอร&เน็ตไม2ปลอดภัย
และไม2น2าเชื่อถือมากที่สุด อยู2ในระดับมาก โดยมีค2าเฉลี่ยอยู2ที่ 3.74 รองลงมา คือ ไม2ควรใชลิปสติกร2วมกับเพื่อน
สนิท เพราะอาจติดเชื้อโรคอยู2ในระดับมาก มีค2าเฉลี่ยอยู2ที่ 3.71 และเครื่องสําอางที่มีฉลากภาษาไทยที่มีเลขที่ใบ
รับแจงจํานวน 10 หลัก ปลอดภัย อยู2ในระดับมาก มีค2าเฉลี่ยอยู2ที่ 3.52 ตามลําดับ
โดยเมื่อพิจารณาทัศนคติที่ถูกตองต2อการบริโภคผลิตภัณฑ&สุขภาพทั้ง 3 ดาน ในแต2ละประเด็นคําถาม
สามารถสรุปความรูของแต2ละกลุ2ม สามารถแสดงใหเห็นเป;นแผนภูมิดังต2อไปนี้
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ตอนที่ 5 การรับรูความสามารถของตนเองในการบริโภคและเลือกซื้อผลิตภัณฑ6สุขภาพของ
นักเรียน
การประเมินการรับรูความสามารถของตนเองที่ถูกตองในการบริโภคและเลือกซื้อผลิตภัณฑ&สุขภาพ
ของนักเรียน วัดโดยแบบประเมินจํานวน 7 ขอคําถาม ตามวัตถุประสงค&ของโครงการ อย.นอย โดยวัดจากระดับ
ความรูสึกดานบวกและดานลบที่มีต2อความสามารถของตนเองในการบริโภคอาหาร ยา และเครื่องสําอางอย2าง
ปลอดภัย และการรับรูความสามารถของตนเองในระดับที่เหมาะสม หมายถึง ผูที่มีความมั่นใจในความสามารถ
ในการมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ&สุขภาพที่มั่นใจมากที่สุด มั่นใจมาก และมั่นใจปานกลาง
ผลการวิ จัย การรั บ รูความสามารถของตนเองในการบริ โภคและเลื อกซื้ อผลิ ตภั ณ ฑ& สุขภาพของ
นักเรียนในภาพรวมนั้น พบว2า กลุ2มตัวอย2างมีการรับรูความสามารถของตนต2อการบริโภคผลิตภัณฑ&สุขภาพ คิด
เป;นรอยละ 77.08
โดยนั กเรี ยนโครงการ อย.นอย มี การรับ รูความสามารถของตนเองที่ เหมาะสม คิ ด เป; น รอยละ
76.53 แบ2งเป;น แกนนํา และ สมาชิก อย.นอย มีการรับรูความสามารถของตนเองในระดับที่เหมาะสม คิดเป;น
รอยละ 75.49 และ 77.20 ตามลําดับ ส2วนนักเรียนทั่วไปใน ร.ร. อย.นอย มีการรับรูความสามารถของตนเองใน
ระดับที่เหมาะสม คิดเป;นรอยละ 78.26 นักเรียนทั่วไปใน ร.ร. ที่ไม2ไดเป;น อย.นอย มีการรับรูความสามารถของ
ตนเองในระดับที่เหมาะสม คิดเป;นรอยละ 77.13 ดังแสดงในตารางต2อไปนี้
ตารางที่ 4.19 ภาพรวมการรับรูความสามารถของตนเองในการมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ6สุขภาพที่ดี
จํานวน
รอยละนักเรียน
การรับรูความสามารถของตนเองในการมีพฤติกรรม นักเรียนที่มีการ ที่มีการรับรู
การบริโภคผลิตภัณฑ6สุขภาพที่ดี
รับรู
ความสามารถ
ความสามารถ ที่เหมาะสม
ที่เหมาะสม
• แกนนํา อย.นอย (H)
465
75.49
• สมาชิก อย.นอย (M)
745
77.20
รวมนักเรียนโครงการ อย.นอย
1210
76.53
• นักเรียนทั่วไปใน ร.ร. อย.นอย (N)
558
78.26
• นักเรียนทั่วไปใน ร.ร.ที่ไม2ไดเป;น อย.นอย (O)
462
77.13
รวมนักเรียนทั่วไป
1020
77.74
รวมนักเรียนทั้ง 4 กลุ1ม
2230
77.08

X2

Sig

1.46

0.69

ภาพรวมของนักเรียนที่มีการรับรูที่เหมาะสมเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑ&สุขภาพที่ดี สามารถแสดงให
เห็นเป;นแผนภูมิดังต2อไปนี้
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ทั้ งนี้ เมื่อพิ จ ารณารายขอ พบว2 า กลุ2มตั วอย2 างมีการรับ รูความสามารถของตนเองในการใชยาอย2า ง
เหมาะสมมากที่สุด คิดเป;นรอยละ 83.48 รองลงมา ไดแก2 การรับรูความสามารถของตนเองในการหลีกเลี่ยงการ
รับประทานอาหารที่ใชน้ํามันทอดซ้ํา คิดเป;นรอยละ 79.02 การรับรูความสามารถของตนเองในการอ2านฉลาก
ก2อนซื้อหรือใช คิดเป;นรอยละ 78.50 การรับรูความสามารถของตนเองในการหลีกเลี่ยงอาหารรสจัด หวาน มัน
เค็ม คิดเป;นรอยละ 77.81 และการรับรูความสามารถของตนเองในการหลีกเลี่ยงการซื้อหรือใชอาหาร ยา และ
เครื่องสําอางตามโฆษณาชวนเชื่อ คิดเป;นรอยละ 76.43 ตามลําดับ
ตารางที่ 4.20 การเปรียบเทียบความแตกต1างระหว1างการรับรูความสามารถของตนเองในการมีพฤติกรรมการบริโภค
ผลิตภัณฑ6สุขภาพที่ดี ของนักเรียนโครงการ อย.นอย และนักเรียนทั่วไป (จํานวนและรอยละ)
การรับรูความสามารถของตนเองในการมีพฤติกรรม
การบริโภคผลิตภัณฑ6สุขภาพที่ดี

จํานวน
นักเรียนที่มี
การรับรู
ความสามารถที่
เหมาะสม

รอยละนักเรียน
ที่มีการรับรู
ความสามารถที่
เหมาะสม

1. การรับรูความสามารถของตนเองในการหลีกเลี่ยงอาหารรสจัด หวาน มัน เค็ม
• แกนนํา อย.นอย (H)
464
75.32
• สมาชิก อย.นอย (M)
758
78.55
รวมนักเรียนโครงการ อย.นอย
1222
77.29
• นักเรียนทั่วไปใน ร.ร. อย.นอย (N)
569
79.80
• นักเรียนทั่วไปใน ร.ร. ที่ไม2ไดเป;น อย.นอย (O)
460
76.79
รวมนักเรียนทั่วไป
1029
78.43
รวม
2251
77.81
69

X2

Sig

4.51

0.21

การรับรูความสามารถของตนเองในการมีพฤติกรรม
การบริโภคผลิตภัณฑ6สุขภาพที่ดี

จํานวน
นักเรียนที่มี
การรับรู
ความสามารถที่
เหมาะสม

รอยละนักเรียน
ที่มีการรับรู
ความสามารถที่
เหมาะสม

X2

Sig

2. การรับรูความสามารถของตนเองในการหลีกเลี่ยงการซื้อหรือใชอาหาร ยา และเครื่องสําอางตามโฆษณาชวน
เชื่อ
• แกนนํา อย.นอย (H)
467
75.81
7.90
0.04
• สมาชิก อย.นอย (M)
746
77.31
รวมนักเรียนโครงการ อย. นอย
1213
76.72
รวมนักเรียนโครงการ อย.นอย
• นักเรียนทั่วไปใน ร.ร. อย.นอย (N)
563
78.96
• นักเรียนทั่วไปใน ร.ร. ที่ไม2ไดเป;น อย.นอย (O)
435
72.62
รวมนักเรียนทั่วไป
998
76.07
รวม
2211
76.43
3. การรับรูความสามารถของตนเองในการหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่ใชน้ํามันทอดซ้ํา
• แกนนํา อย.นอย (H)
472
76.62
3.31
0.35
• สมาชิก อย.นอย (M)
765
79.27
รวมนักเรียนโครงการ อย. นอย
1237
78.24
• นักเรียนทั่วไปใน ร.ร. อย.นอย (N)
575
80.65
• นักเรียนทั่วไปใน ร.ร. ที่ไม2ไดเป;น อย.นอย (O)
474
79.13
รวมนักเรียนทั่วไป
1049
79.95
รวม
2286
79.02
4. การรับรูความสามารถของตนเองในการใชยาอย1างเหมาะสม
• แกนนํา อย.นอย (H)
508
82.47
1.75
0.63
• สมาชิก อย.นอย (M)
807
83.63
รวมนักเรียนโครงการ อย.นอย
1315
83.18
• นักเรียนทั่วไปใน ร.ร. อย.นอย (N)
605
84.85
• นักเรียนทั่วไปใน ร.ร. ที่ไม2ไดเป;น อย.นอย (O)
495
82.64
รวมนักเรียนทั่วไป
1100
83.84
รวม
2415
83.48
5. การรับรูความสามารถของตนเองในการอ1านฉลากก1อนซื้อหรือใช
• แกนนํา อย.นอย (H)
469
• สมาชิก อย.นอย (M)
765
รวมนักเรียนโครงการ อย.นอย
1234
• นักเรียนทั่วไปใน ร.ร. อย.นอย (N)
575
• นักเรียนทั่วไปใน ร.ร. ที่ไม2ไดเป;น อย.นอย (O)
462
รวมนักเรียนทั่วไป
1037
รวม
2271
70

76.14
79.27
78.05
80.65
77.13
79.04
78.50

4.99

0.17

การรับรูความสามารถของตนเองในการมีพฤติกรรม
การบริโภคผลิตภัณฑ6สุขภาพที่ดี

จํานวน
นักเรียนที่มี
การรับรู
ความสามารถที่
เหมาะสม

รอยละนักเรียน
ที่มีการรับรู
ความสามารถที่
เหมาะสม

5.1 การรับรูความสามารถของตนเองในการอ1าน “ฉลากอาหาร” ก1อนซื้อหรือใช
• แกนนํา อย.นอย (H)
492
79.87
• สมาชิก อย.นอย (M)
791
81.97
รวมนักเรียนโครงการ อย. นอย
1283
81.15
• นักเรียนทั่วไปใน ร.ร. อย.นอย (N)
580
81.35
• นักเรียนทั่วไปใน ร.ร. ที่ไม2ไดเป;น อย.นอย (O)
471
78.63
รวมนักเรียนทั่วไป
1051
80.11
รวม
2334
80.68
5.2 การรับรูความสามารถของตนเองในการอ1าน “ฉลากยา” ก1อนซื้อหรือใช
• แกนนํา อย.นอย (H)
492
79.87
• สมาชิก อย.นอย (M)
811
84.04
รวมนักเรียนโครงการ อย.นอย
1303
82.42
• นักเรียนทั่วไปใน ร.ร. อย.นอย (N)
598
83.87
• นักเรียนทั่วไปใน ร.ร. ที่ไม2ไดเป;น อย.นอย (O)
479
79.97
รวมนักเรียนทั่วไป
1077
82.09
รวม
2380
82.27

X2

Sig

3.10

0.38

7.94

0.04

5.3 การรับรูความสามารถของตนเองในการอ1าน “ฉลากเครื่องสําอาง” ก1อนซื้อหรือใช
• แกนนํา อย.นอย (H)
490
79.55
5.87
• สมาชิก อย.นอย (M)
793
82.18
รวมนักเรียนโครงการ อย.นอย
1283
81.15
• นักเรียนทั่วไปใน ร.ร. อย.นอย (N)
591
82.89
• นักเรียนทั่วไปใน ร.ร. ที่ไม2ไดเป;น อย.นอย (O)
470
78.46
รวมนักเรียนทั่วไป
1061
80.87
รวม
2344
81.02

0.12

ภาพรวมการรับรูที่เหมาะสมเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑ&สุขภาพจําแนกเป;นรายดาน สามารถแสดงให
เห็นเป;นแผนภูมิดังต2อไปนี้
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ตารางที่ 4.21 การรับรูความสามารถของตนเองในการมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ6สุขภาพที่ดี
การรับรูความสามารถของ
ตนเองในการมีพฤติกรรมการ
บริโภคผลิตภัณฑ6สุขภาพที่ดี

มั่นใจ
มาก
ที่สุด

มั่นใจ
มาก

รอยละ
มั่นใจ
ปาน
กลาง

มั่นใจ
นอย

มั่นใจ
นอย
ที่สุด

M

SD

1. การรับรูความสามารถของตนเองในการหลีกเลี่ยงอาหารรสจัด หวาน มัน เค็ม
• แกนนํา อย.นอย
14.90 15.10 45.30 18.50 6.20 3.14 1.08
• สมาชิก อย.นอย
14.30 17.90 46.30 17.20 4.20 3.21 1.02
• นักเรียนทั่วไปใน ร.ร. อย.นอย
19.20 16.70 43.90 15.30 4.90 3.30 1.09
• นักเรียนทั่วไปใน ร.ร.ที่ไม2ได 11.90 14.90 50.10 16.90 6.30 3.09 1.02
เป;น อย.นอย
รวม
15.10 16.40 46.30 16.90 5.30 3.18 1.05
การหลีกเลี่ยงอาหารรสจัด หวาน มัน เค็ม
นักเรียนโครงการ อย.นอย รอยละ 76.9
นักเรียนทั่วไป รอยละ 78.35
2. การรับรูความสามารถของตนเองในการหลีกเลี่ยงการซื้อหรือใชอาหาร ยา และเครื่องสําอางตามโฆษณาชวนเชื่อ
• แกนนํา อย.นอย
26.30 25.50 24.00 17.40 6.80 3.47 1.24
• สมาชิก อย.นอย
29.20 24.10 23.90 16.10 6.60 3.53 1.25
• นักเรียนทั่วไปใน ร.ร. อย.นอย
25.20 23.70 30.00 16.30 4.80 3.48 1.17
• นักเรียนทั่วไปใน ร.ร.ที่ไม2ได 24.20 19.70 28.70 19.00 8.30 3.32 1.26
เป;น อย.นอย
รวม
26.60 23.40 26.40 17.00 6.60 3.45 1.23
ความสามารถในการหลีกเลี่ยงโฆษณาชวนเชื่อ
นักเรียนโครงการ อย.นอย รอยละ 76.5
นักเรียนทั่วไป รอยละ 75.75
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แปลผล

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

มาก
มาก
มาก
ปานกลาง

มาก

การรับรูความสามารถของ
ตนเองในการมีพฤติกรรมการ
บริโภคผลิตภัณฑ6สุขภาพที่ดี

มั่นใจ
มาก
ที่สุด

มั่นใจ
มาก

รอยละ
มั่นใจ
ปาน
กลาง

มั่นใจ
นอย

มั่นใจ
นอย
ที่สุด

M

SD

3. การรับรูความสามารถของตนเองในการหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่ใชน้ํามันทอดซ้ํา
• แกนนํา อย.นอย
19.80 24.70 32.10 17.90 5.50 3.35 1.15
• สมาชิก อย.นอย
21.30 24.00 33.90 15.00 5.70 3.40 1.14
• นักเรียนทั่วไปใน ร.ร. อย.นอย
20.10 24.10 36.50 14.20 5.20 3.40 1.11
• นักเรียนทั่วไปใน ร.ร.ที่ไม2ได 22.20 22.90 34.10 14.70 6.20 3.40 1.16
เป;น อย.นอย
รวม
20.90 24.00 34.20 15.30 5.60 3.39 1.14
ความสามารถในการหลีกเลี่ยงอาหารที่ใชน้ํามันทอดซ้ํา
นักเรียนโครงการ อย.นอย รอยละ 77.9
นักเรียนทั่วไป รอยละ 79.95
4. การรับรูความสามารถของตนเองในการใชยาอย1างเหมาะสม
• แกนนํา อย.นอย
38.60 25.00 18.80 10.40 10.40
• สมาชิก อย.นอย
37.20 27.00 19.40 10.80 10.80
• นักเรียนทั่วไปใน ร.ร. อย.นอย
34.50 26.90 23.40 10.80 10.80
• นักเรียนทั่วไปใน ร.ร.ที่ไม2ได 39.90 25.40 17.40 8.80
8.80
เป;น อย.นอย
รวม
37.40 26.20 19.80 10.30 10.30
ความสามารถในการใชยาอย1างเหมาะสม
นักเรียนโครงการ อย.นอย รอยละ 83
นักเรียนทั่วไป รอยละ 83.75
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ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

3.78
3.79
3.76
3.79

1.26
1.21
1.16
1.29

มาก
มาก
มาก
มาก

3.78

1.23

มาก

1.29
1.08
1.21
1.29

มาก

5. การรับรูความสามารถของตนเองในการอ1านฉลากก1อนซื้อหรือใช
5.1 การรับรูความสามารถของตนเองในการอ1าน “ฉลากอาหาร” ก1อนซื้อหรือใช
• แกนนํา อย.นอย
32.60 23.50 23.70 10.90 9.30 3.59
• สมาชิก อย.นอย
31.60 23.30 27.00 10.50 7.60 3.14
• นักเรียนทั่วไปใน ร.ร. อย.นอย
32.50 23.10 25.70 13.20 5.50 3.64
• นักเรียนทั่วไปใน ร.ร.ที่ไม2ได 33.60 23.40 21.70 13.20 8.20 3.61
เป;น อย.นอย
รวม
32.50 23.30 24.90 11.80 7.50 3.49
การรับรูความสามารถในการอ1าน “ฉลากอาหาร” ก1อนซื้อหรือใช
นักเรียนโครงการ อย.นอย รอยละ 80.85
นักเรียนทั่วไป รอยละ 80
5.2 การรับรูความสามารถของตนเองในการอ1าน “ฉลากยา” ก1อนซื้อหรือใช
• แกนนํา อย.นอย (H)
40.10 21.90 17.90 12.50 7.60
• สมาชิก อย.นอย (M)
40.30 21.00 22.70 9.70 6.20

แปลผล

3.74
3.79

ปานกลาง

มาก
มาก

1.22

มาก

1.30
1.24

มาก
มาก

การรับรูความสามารถของ
ตนเองในการมีพฤติกรรมการ
บริโภคผลิตภัณฑ6สุขภาพที่ดี

รวม

มั่นใจ
มาก

39.00
42.60

รอยละ
มั่นใจ
ปาน
กลาง

มั่นใจ
นอย

มั่นใจ
นอย
ที่สุด

M

SD

แปลผล

23.00

21.90

10.90

5.20

3.80

1.21

มาก

21.00

16.40

10.70

9.30

3.77

1.34

มาก

40.40 21.70 20.20 10.80 6.90 3.77
ความสามารถในการอ1าน “ฉลากยา” ก1อนซื้อหรือใช
นักเรียนโครงการ อย.นอย รอยละ 82.05
นักเรียนทั่วไป รอยละ 78.9

1.27

มาก

1.30
1.26
1.20

มาก
มาก
มาก

1.35

มาก

1.28

มาก

• นักเรียนทั่วไปใน ร.ร. อย.
นอย (N)
• นักเรียนทั่วไปใน ร.ร. ที่
ไม2ไดเป;น อย.นอย (O)

มั่นใจ
มาก
ที่สุด

5.3 การรับรูความสามารถของตนเองในการอ1าน “ฉลากเครื่องสําอาง” ก1อนซื้อหรือใช
• แกนนํา อย.นอย (H)
41.60 21.10 16.90 13.60 6.80 3.77
• สมาชิก อย.นอย (M)
37.10 23.50 21.60 10.70 7.20 3.73
• นักเรียนทั่วไปใน ร.ร. อย.
35.90 24.10 22.90 12.20 4.90 3.74
นอย (N)
• นักเรียนทั่วไปใน ร.ร.ที่ไม2ได 39.70 22.00 16.70 11.70 9.80 3.70
เป;น อย.นอย (O)
รวม
38.30 22.80 19.90 11.90 7.10 3.73
ความสามารถในการอ1าน “ฉลากเครื่องสําอาง” ก1อนซื้อหรือใช
นักเรียนโครงการ อย.นอย รอยละ 80.9
นักเรียนทั่วไป รอยละ 80.65

จากตารางที่ 4.21 แสดงการรับ รูความสามารถของตนเองในการมีพฤติกรรมการบริโภคผลิต ภั ณ ฑ&
สุขภาพที่ดีจําแนกตามรายประเด็น พบว2า กลุ2มตัวอย2างส2วนใหญ2 มีการรับรูความสามารถของตนเองในระดับ
มากในเกือบทุกประเด็น รองลงมาเป;น การรับรูความสามารถของตนเอง ในระดับปานกลาง ดังนี้
กลุ2มตั วอย2างมี การรับ รูความสามารถของตนเองในการมีพฤติกรรมการบริโภคผลิต ภัณ ฑ& สุขภาพใน
ระดับมาก ไดแก2 การรับรูความสามารถของตนเองในการใชยาอย2างเหมาะสม (ค2าเฉลี่ย 3.78) รองลงมา คือ
การรับรูความสามารถของตนเองในการอ2าน “ฉลากยา” ก2อนซื้อหรือใช (ค2าเฉลี่ย 3.77) การรับรูความสามารถ
ของตนเองในการอ2าน “ฉลากเครื่องสําอาง” ก2อนซื้อหรือใช (ค2าเฉลี่ย 3.73) การรับรูความสามารถของตนเอง
ในการอ2าน “ฉลากอาหาร” ก2อนซื้อหรือใช (ค2าเฉลี่ย 3.49) การรับรูความสามารถของตนเองในการหลีกเลี่ยง
การซื้อหรือใชอาหาร ยา และเครื่องสําอางตามโฆษณาชวนเชื่อ (ค2าเฉลี่ย 3.45)
กลุ2มตั วอย2างมี การรับ รูความสามารถของตนเองในการมีพฤติกรรมการบริโภคผลิต ภัณ ฑ& สุขภาพใน
ระดับปานกลาง ไดแก2 การรับรูความสามารถของตนเองในการหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่ใชน้ํามันทอด
ซ้ํา(ค2าเฉลี่ย 3.39) และการรับรูความสามารถของตนเองในการหลีกเลี่ยงอาหารรสจัด หวาน มัน เค็ม มีการ
รับรูต่ําที่สุด (ค2าเฉลี่ย 3.18)
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สามารถแสดงใหเห็นเป;นแผนภูมิการรับรูความสามารถของตนเองในการบริโภคผลิตภัณฑ&สุขภาพของ
กลุ2มนักเรียนแต2ละกลุ2ม ดังต2อไปนี้
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ตอนที่ 6 พฤติกรรมการบริโภคและเลือกซื้อผลิตภัณฑ6สุขภาพของนักเรียน
ในการประเมิ นพฤติกรรมเกี่ยวกับ การบริโภคและเลื อกซื้อผลิตภั ณฑ& สุขภาพนั้ น กําหนดใหผูที่ มี
พฤติ ก รรมการบริ โภคและเลื อ กซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ& สุ ขภาพที่ เหมาะสม หมายถึ ง ผู ที่ มี พ ฤติ ก รรมต2 อการบริ โภค
ผลิตภัณฑ&สุขภาพที่เหมาะสมอย2างยิ่ง เหมาะสมมาก และเหมาะสมปานกลาง ของขอความประเมินพฤติกรรม
การบริโภคและเลือกซื้อผลิตภัณฑ&สุขภาพ
แบบประเมินพฤติกรรมเกี่ยวกับการบริโภคและเลือกซื้อผลิตภัณฑ&สุขภาพแบ2งการประเมินออกเป;น
3 หมวด ไดแก2
1. พฤติกรรมที่มีต2อการเลื อกซื้อ/บริโภคอาหาร คือ พฤติ กรรมเกี่ยวกั บการบริโภคและเลื อกซื้ อ
ผลิตภัณฑ&สุขภาพหมวด “อาหาร” จากขอคําถามที่ 1-3
2. พฤติกรรมที่มีต2อการเลือกซื้อ/บริโภคผลิตภัณฑ&ยา คือ พฤติกรรมเกี่ยวกับการบริโภคและเลือก
ซื้อผลิตภัณฑ&สุขภาพหมวด “ยา” จากขอคําถามที่ 4-6
3. พฤติกรรมที่มีต2อการเลือกซื้อ/บริโภคผลิตภัณฑ&เครื่องสําอาง คือ พฤติกรรมเกี่ยวกับการบริโภค
และเลือกซื้อผลิตภัณฑ&สุขภาพ “เครื่องสําอาง” จากขอคําถามที่ 7-10
ทั้ ง นี้ พฤติ ก รรมเกี่ ย วกั บ การบริ โ ภคและเลื อ กซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ& สุ ข ภาพ ในภาพรวม จึ งหมายถึ ง
ที่ มีพฤติ กรรมต2 อการบริโภคผลิ ตภั ณ ฑ& สุ ขภาพที่ เหมาะสมอย2 างยิ่ ง เหมาะสมมาก และเหมาะสมปานกลาง
ของขอความประเมินพฤติกรรมการบริโภคและเลือกซื้อผลิตภัณฑ&สุขภาพ ของทุกขอความคําถาม รวม 10 ขอ
คําถาม
จากผลการวิจัยพฤติกรรมเกี่ยวกับการบริโภคและเลือกซื้อผลิตภัณฑ&สุขภาพของนักเรียนในภาพรวม
นั้น พบว2า กลุ2มนักเรียนโครงการ อย.นอย มีพฤติกรรมเกี่ยวกับการบริโภคและเลือกซื้อผลิตภัณฑ&สุขภาพของที่
เหมาะสมสูงกว2ากลุ2มนักเรียนทั่วไป ดังนี้กลุ2มนักเรียนโครงการ อย.นอย มีพฤติกรรมที่เหมาะสมรอยละ 79.06
นักเรียนทั่วไปที่ไม2ไดเป;น อย.นอย มีพฤติกรรมที่เหมาะสม รอยละ 78.05 เมื่อมองในภาพรวม กลุ2มตัวอย2างมี
พฤติกรรมที่ถูกตองเกี่ยวกับการบริโภคและเลือกซื้อผลิตภัณฑ&สุขภาพทั้งสามหมวด คิดเป;นรอยละ 78.60
เมื่อเปรียบเทียบ นักเรียนแกนนํา อย.นอย กับนักเรียนสมาชิกอย.นอย พบว2า นักเรียนทั้งสองกลุ2มมี
พฤติกรรมที่เหมาะสมใกลเคียงกัน คือ แกนนํา อย.นอย มีพฤติกรรมที่เหมาะสม รอยละ 79.06 นักเรียนสมาชิก
อย.นอยมีพฤติกรรมที่เหมาะสมรอยละ 79.07 ดังแสดงในตาราง ต2อไปนี้
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ตารางที่ 4.22 ภาพรวมพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ6สุขภาพ
พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ6สุขภาพ
(อาหาร ยา เครื่องสําอาง)
• แกนนํา อย.นอย (H)
• สมาชิก อย.นอย (M)

รวมนักเรียนโครงการ อย.นอย
• นักเรียนทั่วไปใน ร.ร. อย.นอย (N)
• นักเรียนทั่วไปใน ร.ร. ที่ไม2ไดเป;น อย.นอย (O)
รวมนักเรียนทั่วไป
รวมนักเรียนทั้ง 4 กลุ1ม

จํานวน
นักเรียนที่มี
พฤติกรรมที่
เหมาะสม
487
763
1250
562
462
1024
2274

รอยละของ
นักเรียนที่มี
พฤติกรรมที่
เหมาะสม
79.06
79.07
79.06
78.82
77.13
78.05
78.60

X2

Sig

3.79

0.15

ภาพรวมของนักเรียนที่มีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ&สุขภาพ สามารถแสดงใหเห็นเป;นแผนภูมิ
ดังต2อไปนี้

เมื่อพิจารณาพฤติกรรมเกี่ยวกับการบริโภคและเลือกซื้อผลิตภัณฑ&สุขภาพในแต2ละหมวด พบว2า
นักเรียนโครงการ อย.นอย มีพฤติกรรมที่เหมาะสมมากกว2านักเรียนทั่วไป ดังนี้
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ในหมวดพฤติกรรมการเลือกซื้อ/บริโภคเครื่องสําอาง และหมวดพฤติกรรมการเลือกซื้อ/บริโภคยา นักเรียนที่
เขาร2วมโครงการ อย.นอย มีพฤติกรรมที่เหมาะสมในการบริโภคและเลือกซื้อผลิตภัณฑ&สุขภาพของเครื่องสําอางรอยละ 83.49
ในขณะที่ นักเรียนทั่วไปมีพฤติกรรมที่เหมาะสมดานเครื่องสําอาง รอยละ 79.19 ส2วนในหมวดพฤติกรรมการเลือกซื้อ/บริโภค
ยา นักเรียนที่เขาร2วมโครงการ อย.นอย มีพฤติกรรมที่เหมาะสมรอยละ 76.60 ในขณะที่นักเรียนทั่วไปมีพฤติกรรมที่เหมาะสม
รอยละ 68.45 อย2างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบในหมวดพฤติกรรมการเลือกซื้อ/บริโภคอาหาร พบว2า นักเรียนโครงการ อย.นอย
มีพฤติกรรมที่เหมาะสมใกลเคียงกับกลุ2มนักเรียนทั่วไป
ตารางที่ 4.23 การเปรียบเทียบความแตกต1างระหว1างพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ6สุขภาพของนักเรียนโครงการ
อย.นอย และนักเรียนทั่วไป (จํานวนและรอยละ)
จํานวน
นักเรียนที่มี
พฤติกรรมที่
เหมาะสม

รอยละของ
นักเรียนที่มี
พฤติกรรมที่
เหมาะสม

รวม

484
760
1244
566
474
1040
2284

X2

Sig

78.57
78.76
78.68
79.38
79.13
79.27
78.95

8.66

0.03

75.81
77.10
76.60
69.42
67.28
68.45
72.90

25.19

0.00

รวม

467
744
1211
495
403
898
2109

83.12
83.73
83.49
81.21
76.79
79.19
81.54

13.11

0.00

รวม

512
808
1320
579
460
1039
2359

พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ6สุขภาพ
การเลือกซื้อ/บริโภคอาหาร
• แกนนํา อย.นอย (H)
• สมาชิก อย.นอย (M)
นักเรียนโครงการ อย.นอย
• นักเรียนทั่วไปใน ร.ร. อย.นอย (N)
• นักเรียนทั่วไปใน ร.ร. ที่ไม2ไดเป;น อย.นอย (O)
นักเรียนทั่วไป
การเลือกซื้อ/บริโภคผลิตภัณฑ&ยา
• แกนนํา อย.นอย (H)
• สมาชิก อย.นอย (M)
นักเรียนโครงการ อย.นอย
• นักเรียนทั่วไปใน ร.ร. อย.นอย (N)
• นักเรียนทั่วไปใน ร.ร. ที่ไม2ไดเป;น อย.นอย (O)
นักเรียนทั่วไป
การเลือกซื้อ/บริโภคผลิตภัณฑ&เครื่องสําอาง
• แกนนํา อย.นอย (H)
• สมาชิก อย.นอย (M)
นักเรียนโครงการ อย.นอย
• นักเรียนทั่วไปใน ร.ร. อย.นอย (N)
• นักเรียนทั่วไปใน ร.ร. ที่ไม2ไดเป;น อย.นอย (O)
นักเรียนทั่วไป

ภาพรวมการเปรีย บเที ย บความแตกต2 างระหว2 า งพฤติ ก รรมการบริ โภคผลิ ต ภั ณ ฑ& สุ ข ภาพของ
นักเรียนโครงการ อย.นอย และนักเรียนทั่วไป สามารถแสดงใหเห็นเป;นแผนภูมิดังต2อไปนี้
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6.1 พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ6สุขภาพดานการเลือกซื้อ/บริโภคอาหาร
ตารางที่ 4.24 พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ6สุขภาพดานการเลือกซื้อ/บริโภคอาหาร
พฤติกรรมในการบริโภค
รอยละ
มีพฤติกรรม มีพฤติกรรม มีพฤติกรรม มีพฤติกรรม มีพฤติกรรมที่ไม2 M
ผลิตภัณฑ6สุขภาพ
SD
เหมาะสมอย2างยิ่ง
ดานการเลือกซื้อ/บริโภค ที่เหมาะสม ที่เหมาะสม ที่ค2อนขาง ที่ไม2
อย2างยิ่ง
มาก
เหมาะสม เหมาะสม
อาหาร
พฤติกรรมการไม1กินอาหารทอดดวยน้ํามันขนเหนียว
(ขอคําถามที่ 1 การไม2ซื้อและไม2กินอาหารที่ทอดดวยน้ํามันที่เหนียวขนสีดํา ฟองมาก และมีควันมาก)*
• แกนนํา อย.นอย
33.00 26.30 20.00 13.50
7.30
3.64 1.26
• สมาชิก อย.นอย
34.10 25.60 21.60 11.50
7.30
3.68 1.25
• นักเรียนทั่วไปใน ร.ร. อย.นอย 29.60
24.00 23.00 15.30
8.10
3.52 1.28
• นักเรียนทั่วไปใน ร.ร.ที่
30.20 22.90 25.70 13.70
7.50
3.54 1.26
ไม2ไดเป;น อย.นอย
รวม 31.90 24.80 22.40 13.30
7.50
3.59 1.26
พฤติกรรมการไม1กินอาหารทอดดวยน้ํามันขนเหนียว
นักเรียนโครงการ อย.นอย มีพฤติกรรมที่เหมาะสมรอยละ 80.3
นักเรียนทั่วไปมีพฤติกรรมที่เหมาะสมรอยละ 77.7
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แปลผล

เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม

พฤติกรรมในการบริโภค
รอยละ
มีพฤติกรรม มีพฤติกรรม มีพฤติกรรม มีพฤติกรรม มีพฤติกรรมที่ไม2 M
ผลิตภัณฑ6สุขภาพ
SD แปลผล
า
งยิ
ง
่
ที
เ
่
หมาะสม
ที
เ
่
หมาะสม
ที
่
ค
อ
2
นขาง
ที
ไ
่
ม2
เหมาะสมอย2
ดานการเลือกซื้อ/บริโภค
อย2างยิ่ง
มาก
เหมาะสม เหมาะสม
อาหาร
พฤติกรรมการอ1านฉลากหวานมันเค็ม (GDA)
(ขอคําถามที่ 2. การอ2านฉลาก หวาน มัน เค็ม หรือฉลาก GDA ที่บอกค2าพลังงาน น้ําตาล ไขมัน และโซเดียมที่ระบุบน
ซองขนม เช2นมันฝรั่งอบกรอบ ขาวโพดคั่วและขาวเกรียบ)
• แกนนํา อย.นอย
13.7
23.54
40.8
19.00
4.20
3.21 1.02 ค2อนขาง
• สมาชิก อย.นอย
23.50
5.00
3.11 1.05 ค2อนขาง
12.27 19.84
39.9
• นักเรียนทั่วไปใน ร.ร. อย.นอย 11.80
24.70 41.40 19.60
2.50
3.23 0.98 ค2อนขาง
• นักเรียนทั่วไปใน ร.ร.ที่
14.50 21.50 43.60 17.20
3.20
3.27 1.01 ค2อนขาง
ไม2ไดเป;น อย.นอย
รวม 12.70 22.10 41.10 20.30
3.80
3.20 1.01
ค2อน
ขาง

พฤติกรรมการอ1านฉลากหวานมันเค็ม (GDA)
นักเรียนโครงการ อย.นอย มีพฤติกรรมที่เหมาะสมรอยละ 75.03
นักเรียนทั่วไปมีพฤติกรรมที่เหมาะสมรอยละ 78.75
พฤติกรรมการอ1านฉลากอาหาร
(ขอคําถามที่ 3. การอ2านฉลากเพื่อดูวันผลิต วันหมดอายุ ก2อนซื้อหรือบริโภคผลิตภัณฑ&อาหาร)
• แกนนํา อย.นอย
35.70 22.60 20.10 15.60
6.00
3.66
• สมาชิก อย.นอย
34.40 24.50 24.10 11.10
5.90
3.70
• นักเรียนทั่วไปใน ร.ร. อย.นอย 31.60
29.50 22.60 12.60
3.80
3.72
• นักเรียนทั่วไปใน ร.ร.ที่
37.60 21.90 19.70 12.40
8.50
3.68
ไม2ไดเป;น อย.นอย
รวม 34.60 24.70 22.00 12.70
5.90
3.69

1.27
1.21
1.14
1.31

เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม

1.23

เหมาะสม

พฤติกรรมการอ1านฉลากอาหาร
นักเรียนโครงการ อย.นอย มีพฤติกรรมที่เหมาะสมรอยละ 80.7
นักเรียนทั่วไปมีพฤติกรรมที่เหมาะสมรอยละ 81.45
จากตารางที่ 4.24 แสดงพฤติกรรมในการบริโภคผลิตภัณฑ&สุขภาพดานการเลือกซื้อ/บริโภคอาหารของ
นักเรียนโครงการ อย.นอย และนักเรียนทั่วไป พบว2า กลุ2มตัวอย2างมีพฤติกรรมต2อการบริโภคผลิตภัณฑ&สุขภาพ
ดานการเลื อกซื้ อ/บริโภคอาหาร ในเรื่องของการอ2 านฉลากเพื่ อดู วัน ผลิ ต วัน หมดอายุ ก2 อนซื้ อหรื อบริ โภค
ผลิตภัณฑ&อาหารอยู2ในระดับที่เหมาะสม โดยมีค2าเฉลี่ยอยู2ที่ 3.69 รองลงมาคือการไม2ซื้อและไม2กินอาหารที่ทอด
ดวยน้ํามันที่เหนียวขนสีดํา ฟองมาก และมีควันมาก อยูในระดับที่เหมาะสม มีค2าเฉลี่ยอยู2ที่ 3.59 และการอ2าน
ฉลาก หวาน มัน เค็ม หรือฉลาก GDA ที่บอกค2าพลังงาน น้ําตาล ไขมัน และโซเดียมที่ระบุบนซองขนม เช2น มัน
ฝรั่งอบกรอบ ขาวโพดคั่วและขาวเกรียบ อยู2ในระดับค2อนขางเหมาะสม โดยมีค2าเฉลี่ยอยู2ที่ 3.20 ตามลําดับ
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6.2 พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ6สุขภาพดานการเลือกซื้อ/บริโภคผลิตภัณฑ6ยา
ตารางที่ 4.25 พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ6สุขภาพดานการเลือกซื้อ/บริโภคผลิตภัณฑ6ยา
พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ6
สุขภาพ
ดานการเลือกซื้อ/บริโภคผลิตภัณฑ6
ยา

มีพฤติ
มีพฤติ
กรรมที่ กรรมที่
เหมาะสม เหมาะสม
อย2างยิ่ง
มาก

รอยละ

มีพฤติ
มีพฤติ
มีพฤติ
กรรม กรรมทีไ่ ม2 กรรมทีไ่ ม2
ค2อนขาง เหมาะสม เหมาะสม
เหมาะสม
อย2างยิง่

M

SD

แปลผล

พฤติกรรมการกินยาปฏิชีวนะ (ขอคําถามที่ 4. การกินยาปฏิชีวนะจนหมดเมื่อไดรับยาจากแพทย&/เภสัชกร)
• แกนนํา อย.นอย
34.60 18.80 23.10 15.9
7.6 2.66 1.21 ค2อนขาง
• สมาชิก อย.นอย
32.40 21.10 23.80 15.3
7.3 2.61 1.21 ค2อนขาง
• นักเรียนทั่วไปใน ร.ร. อย.นอย
30.60 24.40 22.90
15
7.2 2.59 1.19 ค2อนขาง
• นักเรียนทั่วไปใน ร.ร.ที่ไม2ไดเป;น อย.นอย 31.10 19.40 25.70 15.5
8.3 2.61 1.25 ค2อนขาง
รวม 32.10 21.10 23.80 15.4
7.5
2.62 1.21 ค2อนขาง
พฤติกรรมการกินยาปฏิชีวนะ
นักเรียนโครงการ อย.นอย มีพฤติกรรมที่เหมาะสมรอยละ 76.5
นักเรียนทั่วไปมีพฤติกรรมที่เหมาะสมรอยละ 77.05
พฤติกรรมการไม1กินยาชุด (ขอคําถามที่ 5. การไม2กินยาชุดเพื่อรักษาอาการป•วย **
• แกนนํา อย.นอย
29.90 22.90 27.60 14.60 5.00 3.58 1.20 เหมาะสม
• สมาชิก อย.นอย
29.00 25.00 27.40 13.50 5.20 3.59 1.18 เหมาะสม
• นักเรียนทั่วไปใน ร.ร. อย.นอย
25.70 19.90 29.30 18.20 6.90 3.39 1.23 ค2อนขาง
• นักเรียนทั่วไปใน ร.ร.ที่ไม2ไดเป;น อย.นอย 23.50 18.50 32.40 16.70 8.80 3.31 1.25 ค2อนขาง
รวม 27.20 21.90 28.90 15.60 6.30 3.47 1.21 เหมาะสม
พฤติกรรมการไม1กินยาชุด
นักเรียนโครงการ อย.นอย มีพฤติกรรมที่เหมาะสมรอยละ 80.9
นักเรียนทั่วไปมีพฤติกรรมที่เหมาะสมรอยละ 74.65
พฤติกรรมการสังเกตลักษณะของผลิตภัณฑ6ก1อนซื้อ (ขอคําถามที่ 6. การสังเกตลักษณะของยา เช2น สี กลิ่น และ
บรรจุภัณฑ& ก2อนกินยา
• แกนนํา อย.นอย
32.10 21.10 23.70 16.20 6.80 3.55 1.27 เหมาะสม
• สมาชิก อย.นอย
31.10 22.60 25.70 14.60 6.00 3.58 1.23 เหมาะสม
• นักเรียนทั่วไปใน ร.ร. อย.นอย
26.80 26.20 25.40 13.90 7.70 3.50 1.24 เหมาะสม
• นักเรียนทั่วไปใน ร.ร.ที่ไม2ไดเป;น อย.นอย 28.00 23.90 24.00 13.40 10.70 3.45 1.31 เหมาะสม
รวม 29.60 23.40 24.90 14.50 7.60 3.52 1.26 เหมาะสม
พฤติกรรมการสังเกตลักษณะของผลิตภัณฑ6ก1อนซื้อ
นักเรียนโครงการ อย.นอย มีพฤติกรรมที่เหมาะสมรอยละ 78.15
นักเรียนทั่วไปที่มีพฤติกรรมที่เหมาะสมรอยละ 77.15
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จากตารางที่ 4.25 แสดงพฤติกรรมในการบริโภคผลิตภัณฑ&สุขภาพดานการเลือกซื้อ/บริโภคผลิตภัณฑ&
ยาของนักเรียนโครงการ อย. นอย และนักเรียนทั่วไป พบว2า กลุ2มตัวอย2างมีพฤติกรรมต2อการบริโภคผลิตภัณฑ&
สุขภาพดานการเลือกซื้อ/บริโภคผลิตภัณฑ&ยาในเรื่องของการสังเกตลักษณะของยา เช2น สี กลิ่น และบรรจุภัณฑ&
ก2อนกินยา อยู2ในระดับที่เหมาะสม โดยมีค2าเฉลี่ยอยู2ที่ 3.52 รองลงมาคือ การไม2กินยาชุดเพื่อรักษาอาการป•วย
อยู2ในระดับที่เหมาะสม มีค2าเฉลี่ยอยู2ที่ 3.47 และการกินยาปฏิชีวนะจนหมดเมื่อไดรับยาจากแพทย&/เภสัชกร
พบว2าอยู2ในระดับค2อนขางเหมาะสม โดยมีค2าเฉลี่ยอยู2ที่ 2.62 ตามลําดับ
6.3 พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ6สุขภาพดานการเลือกซื้อ/บริโภคผลิตภัณฑ6เครื่องสําอาง
ตารางที่ 4.26 พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ6สุขภาพดานการเลือกซื้อ/บริโภคผลิตภัณฑ6เครื่องสําอาง
พฤติกรรมการบริโภค
ผลิตภัณฑ6สุขภาพ
ดานการเลือกซื้อ/บริโภค
ผลิตภัณฑ6เครื่องสําอาง

รอยละ
มี
มี
มี
มี
มี M
พฤติกรรม พฤติกรร พฤติกรร พฤติกรรม พฤติกรรม
ที่เหมาะ
มที่
มที่
ที่ไม2
ที่ไม2
สมอย2าง เหมาะสม ค2อนขาง เหมาะสม เหมาะ สม
ยิ่ง
อย2างยิง่
มาก เหมาะสม

SD

พฤติกรรมการดูฉลากเครื่องสําอาง (ขอคําถามที่ 7. การเลือกซื้อเครื่องสําอางที่มีฉลากภาษาไทย)
• แกนนํา อย.นอย
25.00 22.90 30.00 14.40 7.60
3.43
1.22
• สมาชิก อย.นอย
24.50 20.80
30.20
16.50 8.10
3.37
1.24
• นักเรียนทั่วไปใน ร.ร. อย.นอย
21.90 26.10 29.30 14.30 8.40
3.39
1.21
• นักเรียนทั่วไปใน ร.ร.ที่ไม2ไดเป;น 22.40 20.40 32.10 15.90 9.30
3.30
1.24
อย.นอย
รวม 23.50 22.50 30.30 15.40 8.30
3.37
1.23
พฤติกรรมการดูฉลากเครื่องสําอาง
นักเรียนโครงการ อย.นอย มีพฤติกรรมที่เหมาะสมรอยละ 76.7
นักเรียนทั่วไปมีพฤติกรรมที่เหมาะสมรอยละ 76.1
พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการซื้อผลิตภัณฑ6จากแหล1งที่ไม1เหมาะสม
(ขอคําถามที่ 8. การไม2ซื้อเครื่องสําอางจากรานคาออนไลน& หรือตลาดนัด* )
• แกนนํา อย.นอย
39.80 25.50 21.10 6.50 7.10
3.84
• สมาชิก อย.นอย
37.40 23.30 22.10 9.90 7.30
3.74
• นักเรียนทั่วไปใน ร.ร. อย.นอย
35.90 19.80 23.60 14.30 6.50
3.64
• นักเรียนทั่วไปใน ร.ร.ที่ไม2ไดเป;น 34.40 22.00 21.40 11.40 10.90
3.58
อย.นอย
รวม 36.90 22.60 22.10 10.60 7.80
3.70
พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการซื้อผลิตภัณฑ6จากแหล1งที่ไม1เหมาะสม
นักเรียนโครงการ อย.นอย มีพฤติกรรมที่เหมาะสมรอยละ 84.6
นักเรียนทั่วไปมีพฤติกรรมที่เหมาะสมรอยละ 78.55
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แปลผล

เหมาะสม

ค2อนขาง
ค2อนขาง
ค2อนขาง
ค2อนขาง

1.22
1.26
1.27
1.35

เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม

1.27

เหมาะสม

รอยละ
พฤติกรรมการบริโภค
แปลผล
มี
มี
มี
มี
มี M SD
พฤติ
ก
รรม
พฤติ
ก
รร
พฤติ
ก
รร
พฤติ
ก
รรม
พฤติ
ก
รรม
ผลิตภัณฑ6สุขภาพ
ที่เหมาะ
มที่
มที่
ที่ไม2
ที่ไม2
ดานการเลือกซื้อ/บริโภค
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะ
สม
สมอย2
า
ง
ค2
อ
นขาง
ผลิตภัณฑ6เครื่องสําอาง
มาก เหมาะสม
ยิ่ง
อย2างยิง่
พฤติกรรมการปฏิบัติตามคําแนะนําบนฉลาก
(ขอคําถามที่ 9.การปฏิบัติตามคําแนะนําที่ระบุบนฉลากผลิตภัณฑ& อาหาร ยาและเครื่องสําอางอย2างเคร2งครัด)
• แกนนํา อย.นอย
31.00 25.20 23.10 15.10 5.70
3.61
1.23 เหมาะสม
• สมาชิก อย.นอย
32.00 25.50 23.10 12.50 6.80
3.63
1.24 เหมาะสม
• นักเรียนทั่วไปใน ร.ร. อย.นอย
24.40 29.30 27.60 13.00 5.60
3.54
1.15 เหมาะสม
• นักเรียนทั่วไปใน ร.ร.ที่ไม2ไดเป;น 32.20 22.00 24.20 13.20 8.30
3.56
1.29 เหมาะสม
อย.นอย
รวม 30.00 25.60 24.40 13.30 6.60
3.58
1.23 เหมาะสม
พฤติกรรมการปฏิบัติตามคําแนะนําบนฉลาก
นักเรียนโครงการ อย.นอย มีพฤติกรรมที่เหมาะสมรอยละ 79.95
นักเรียนทั่วไปมีพฤติกรรมที่เหมาะสมรอยละ 79.85
พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาชวนเชื่อ
(ขอคําถามที่ 10. การไม2ซื้อหรือใชผลิตภัณฑ&อาหาร ยาและเครื่องสําอางตามโฆษณาชวนเชื่อ)**
• แกนนํา อย.นอย
33.80 25.30 24.50 9.30 7.10
3.69
• สมาชิก อย.นอย
35.00 24.40 24.00 9.70 6.80
3.71
• นักเรียนทั่วไปใน ร.ร. อย.นอย
32.40 21.50 27.50 12.50 6.20
3.61
• นักเรียนทั่วไปใน ร.ร.ที่ไม2ไดเป;น 29.70 23.40 25.00 12.20 9.70
3.51
อย.นอย
รวม 33.00 23.60 25.20 10.80 7.30
3.63
พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาชวนเชื่อ
นักเรียนโครงการ อย.นอย มีพฤติกรรมที่เหมาะสมรอยละ 83.5
นักเรียนทั่วไปมีพฤติกรรมที่เหมาะสมรอยละ 79.75

1.23
1.23
1.23
1.29

เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม

1.24

เหมาะสม

จากตารางที่ 4.26 แสดงพฤติกรรมในการบริโภคผลิตภัณฑ&สุขภาพดานการเลือกซื้อ/บริโภคผลิตภัณฑ&
เครื่องสําอางของนักเรียนโครงการ อย.นอย และนักเรียนทั่วไป พบว2า กลุ2มตัวอย2างมีพฤติกรรมต2อการบริโภค
ผลิตภัณฑ&สุขภาพดานการเลือกซื้อ/บริโภคผลิตภัณฑ&เครื่องสําอาง ในเรื่องของการไม2ซื้อเครื่องสําอางจากรานคา
ออนไลน& หรือตลาดนัด อยู2ในระดับที่เหมาะสม โดยมีค2าเฉลี่ยอยู2ที่ 3.70 รองลงมาคือการไม2ซื้อหรือใชผลิตภัณฑ&
อาหาร ยา และเครื่องสําอางตามโฆษณาชวนเชื่อ อยูในระดับที่เหมาะสม มีค2าเฉลี่ยอยู2ที่ 3.63 การมีพฤติกรรมที่
ปฏิ บั ติ ต ามคํ าแนะนํ าที่ ระบุ บ นฉลากผลิ ต ภั ณ ฑ& อาหาร ยา และเครื่ องสํ าอางอย2 างเคร2 งครัด อยู2 ในระดั บ ที่
เหมาะสม มีค2าเฉลี่ยอยู2ที่ 3.58 และการเลือกซื้อเครื่องสําอางที่มีฉลากภาษาไทย พบว2าอยู2ในระดับค2อนขาง
เหมาะสมโดยมีค2าเฉลี่ยอยู2ที่ 3.37 ตามลําดับ
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โดยเมื่อพิจารณาพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ&สุขภาพทั้ง 3 ดาน ในแต2ละประเด็นคําถาม สามารถ
สรุปความรูของแต2ละกลุ2ม สามารถแสดงใหเห็นเป;นแผนภูมิดังต2อไปนี้
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จากผลการวิจัยจะเห็นได"ว#า นักเรียนโครงการ อย.นอย ไดแก นักเรียนแกนนํา อย.นอยและ
นักเรียนที่เปนสมาชิก อย.นอย มีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณ ฑ'สุขภาพที่เหมาะสมทั้งสามดาน รอยละ
79.06 แบ#งเป)น ด"านอาหาร ร"อยละ 78.68 ด"านยา ร"อยละ 76.60 และด"านเครื่องสําอาง ร"อยละ 83.49 เมื่อ
นํามาพิจารณาเปรียบเทียบกับเกณฑการประเมินความสําเร็จของการดําเนินโครงการที่กําหนดไว"ว#า ความสําเร็จ
ของการดําเนินงานดูที่นักเรียนแกนนํา อย.น"อย และนักเรียนที่เป)นสมาชิก อย.น"อย ต"องมีพฤติกรรมการบริโภค
และการเลือกซื้อผลิตภัณฑสุขภาพที่เหมาะสมไม#น"อยกว#า ร"อยละ 75 จึงสามารถสรุปได"ว#า โครงการ อย.น"อย
ประจําป6 2559 บรรลุเป9าหมายตามเกณฑที่กําหนด
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บทที่ 5
ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ
งานวิจัยเรื่อง การสํารวจขอมูลพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียน “อย.นอย” ประจําป 2559
ดําเนินการวิจัยคุณภาพดวยการสัมภาษณ&เชิงลึกผูใหขอมูลสําคัญที่เป;น “อย นอย” ที่ศึกษาอยู2ในระดับ
มัธยมศึกษาตอนตนและตอนหลายในจังหวัดกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑลจํานวน 12 คน เพื่อใหไดขอมูล
เชิงลึกเกี่ยวกับการเป/ดรับข2าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ&สุขภาพ ความรู ทัศนคติ การรับรูความสามารถตนเองใน
การและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของตนเอง เพื่อนและครอบครัว ขอมูลดังกล2าวจะนําไปสู2การ
พัฒนาการจัดกิจกรรมและการเผยแพร2ข2าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ&สุขภาพของโครงการอยนอยในระยะต2อไป
บทที่ 5 แบ2งการนํ าเสนอขอมูลเป;น 6 ส2วน ไดแก2 (1) ขอมูลเบื้ องตนเกี่ยวกับผูใหขอมูล สําคั ญ
(2) การเป/ ด รั บ ข2 า วสารเกี่ ย วกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ& สุ ข ภาพ (3) ความรู เกี่ ย วกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ& สุ ข ภาพ (4) ทั ศ นคติ ต2 อ
ผลิตภัณฑ&สุขภาพ (5) การรับรูความสามารถตนเองในการเป;น “อย.นอย” (6) การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช
ผลิตภั ณฑ& สุขภาพของตนเองและการแนะนํ าเพื่ อนและครอบครัวใหปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใชผลิตภั ณ ฑ&
สุขภาพ
ซึ่งมีรายละเอียดดังต2อไปนี้

ส1วนที่ 1 ขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับผูใหขอมูลสําคัญ
ตารางที่ 5.1 แสดงขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับผูใหขอมูลสําคัญ
ลําดับ
ชื่อ นามสกุล
ที่
1 แพรวา ประยูรหาญ
2 วชิรวิทย& จันทร&ครุฑ
3 มนัสกร ลายเครือวัลย&
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ปองธรรม วรบุตร
พรอารี ตราชู
พิมพ&ชนก เอมเอี่ยม
นิจสันต& ล2นที
วิมลรัตน& จะนะบูรณ&
วรรณวลี เต2าเล็ก
ขนิษฐา กลายวร
ดารินทร& ติวารี
สุจิตตรา ชาญกลา

เพศ

โรงเรียน

หญิง
ชาย
ชาย

โรงเรียนสตรีวัดระฆัง
โรงเรียนซางตาครูสศึกษา
โรงเรียนซางตาครูสศึกษา

ระดับ
การศึกษา
ม.3
ม.3
ม.3

ชาย
หญิง
ชาย
ชาย
หญิง
หญิง
หญิง
หญิง
หญิง

โรงเรียนราชวินิตบางเขน
โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
โรงเรียนราชวินิตบางเขน
โรงเรียนมัธยมบานบางกะป/
โรงเรียนสตรีวัดระฆัง
โรงเรียนปากเกร็ด
โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
โรงเรียนบานบางกะป/
โรงเรียนปากเกร็ด

ม.3
ม.4
ม.4
ม.5
ม.5
ม.5
ม.6
ม.6
ม.6

วันที่สัมภาษณ&
17 มิถุนายน 2559
20 มิถุนายน 2559
20 มิถุนายน 2559
6 กรกฏาคม 2559
17 มิถุนายน 2559
6 กรกฏาคม 2559
27 มิถุนายน 2559
17 มิถุนายน 2559
15 กรกฏาคม 2559
17 มิถุนายน 2559
27 มิถุนายน 2559
15 กรกฏาคม 2559

ขอมู ล จากตารางที่ 1 แสดงจํ านวนนั กเรีย นที่ เป; น อย.นอย ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
จํานวน 12 คน โดยแบ2งเป;น เพศชาย จํานวน 5 คน เพศหญิง จํานวน 7 คน เมื่อพิจารณาถึงลําดับชั้น พบว2า มี
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ผูใหขอมูลสําคัญที่ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตนจํานวน 4 คน และศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
จํานวน 8 คน
ส2วนต2อไปผูวิจัยนําเสนอขอมูลการวิเคราะห&จากผลการสัมภาษณ&เชิงลึกดานการเป/ดรับข2าวสารเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ&สุขภาพ ความรู ทัศนคติ การรับรูความสามารถตนเองในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของตนเอง
เพื่อนและครอบครัว

ส1วนที่ 2 การเปVดรับข1าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ6สุขภาพ
การศึกษาเชิงลึกการเป/ดรับข2าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ&สุขภาพแสดงใหเห็นขอมูลเกี่ยวกับรูปแบบการ
เป/ดรับข2าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ&สุขภาพของนักเรียนที่เป;น อย.นอย และความคาดหวังเกี่ยวกับสื่อและกิจกรรม
ที่ตองการใหคณะกรรมการอาหารและยาเป;นผูจัดในโครงการระยะต2อไป
รูปแบบการเปVดรับข1าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ6สุขภาพของนักเรียนที่เปBน อย.นอย
ผลการวิจัยพบว2า ผูใหขอมูลสําคัญทั้งหมด (12 คน จาก 12 คน) หาขอมูลเกี่ยวกับเรื่องอาหาร ยาและ
เครื่องสําอางจากอินเตอร&เน็ตมากกว2าแหล2งขอมูลอื่นๆ โดยผ2านทางเว็บไซต& เช2น กูเกิ้ล (Google) เว็บไซต&ของ
อย. และสื่อสังคมออนไลน& เช2น เฟซบุXก และเฟซบุXกของ อย. สื่อดังกล2าวเป;นสื่อที่ผูใหขอมูลสําคัญที่เป;น อย.
นอย เป/ดรับขอมูลและนําไปเผยแพร2ใหเพื่อนในโรงเรียนต2อไป
อินเตอร&เน็ตเป;นแหล2งขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ&สุขภาพที่มีขอมูลหลากหลาย
นักเรียนชายชั้น
มัธยมศึกษาตอนตน กล2าว “ส2วนใหญ2จะเป;นอินเตอร&เน็ตครับ ผมว2ามันมีขอมูลหลากหลายดีครับ ใหเลือกเอา”
(ปองธรรม
วรบุตร, การสัมภาษณ&, 6 กรกฏาคม 2559) นักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนตนอีกหนึ่งคน
อธิบายเพิ่มเติมว2า
“กูเกิ้ล (Google) เป;นแหล2งขอมูลที่ผมคนหาเกี่ยวกับเรื่องอาหารและยา” (วชิรวิทย&
จันทร&ครุฑ, การสัมภาษณ&, 20 มิถุนายน 2559)
นักเรียน “อย.นอย” ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 คนหาขอมูลเกี่ยวกับอาหารผ2านทางอินเตอร&เน็ต
“ส2 ว นใหญ2 ก็ เป; น ตามอาสาสมั ค รที่ เ ขามาพู ด คุ ย ใหค2 ะ ว2 า มาอธิ บ ายแลวก็ จ ะมี แ บบว2 า เป/ ด ดู ต าม
อินเตอร&เน็ตว2าอาหารแต2ละประเภทมีส2วนผสมอะไรบางมีการตรวจยังไง แลวก็อาจารย&ที่ปรึกษา ส2วน
ใหญ2ก็จะเป;นเรื่องอาหาร” (วรรณวลี เต2าเล็ก, การสัมภาษณ&, 15 กรกฏาคม 2559)
โดยเฉพาะอย2างยิ่งผูใหขอมูลสําคัญที่เป;น อย. นอย หลายคน เป/ดรับข2าวสารเกี่ยวกับอาหาร ยาและ
เครื่องสําอางจาก www.oryornoi.com ดังที่ผูใหขอมูลสําคัญที่กําลังศึกษาอยู2ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
กล2าวว2า “ส2วนมากจะเป/ดอินเทอร&เน็ตค2ะ เป/ดเขา อย. ดูว2ามีข2าวสารอะไรบาง เป/ดดูเป;นความรูค2ะเพราะครู
สอนใหเป/ด” (ขนิษฐา กลายวร, การสัมภาษณ&, 17 มิถุนายน 2559)
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เฟซบุXก (Facebook) เป;นแหล2งขอมูลที่ผูใหขอมูลสําคัญที่เป;น “อย.นอย” หลายคนเป/ดรับมากที่สุด
โดยเฉพาะอย2 างยิ่ งเด็ กส2 ว นใหญ2 เป/ ด รับ ขอมู ล จากการแชร& ต2 อกั น “ถาเป; น ผลิ ต ภั ณ ฑ& ก็จ ะดู ที่ อย. ว2 ามี ไหม
วันหมดอายุอะไรอย2างนั้น ดูจากโซเชียลค2ะ เห็นเขาแชร&มาค2ะ จะไม2เจาะจง จะเห็นแชร&มาส2วนใหญ2ในเฟซบุXก”
(แพรวา ประยูรหาญ, การสัมภาษณ&, 17 มิถุนายน 2559) ส2วนใหญ2แลว “อย.นอย” จะหาขอมูลความรูเกี่ยวกับ
พิษของอาหาร ยา และเครื่องสําอาง “อย.นอย” ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายกล2าว “ส2วนมากผมก็จะหาจาก
แหล2งอินเทอร&เน็ตครับเพราะว2าเป;นคนติด Social ใชอินเทอร&เน็ตทุกวันอยู2แลว ส2วนมากก็จะเป;นเฟซบุXกครับ
เพราะว2าจะมีคนแชร&มาอยู2ก็จะเขาไปอ2านเรื่อยๆ ครับ ก็จะหาความรูเกี่ยวกับอาหารต2างๆว2ามีพิษอะไรบาง”
นอกจากนี้ “อย.นอย” ระดับชั้นมัธยมปลาย อีกคนกล2าวใวในทิศทางเดียวกันว2า
“ตอนนี้ก็จะรับข2าวในอินเตอร&เน็ตหรือเฟซบุXคบาง มีใน Ig แลวก็มีจากเพื่อนบาง ถามครูบาง แลวก็จะมี
เป;นพวกสาธารณสุขที่เคามาในโรงเรียนค2ะ ส2วนใหญ2ก็จะหาเกี่ยวกับว2าอาหารตัวนี้มันเป;นยังไงบาง
มี ส ารอาหารอะไรบาง เครื่อ งสํ าอางตั ว นี้ มั น เป; น ยั งไงใชแลวจะแพหรือ เปล2 า” (สุ จิ ต รา ชาญกลา,
การสัมภาษณ&, 15 กรกฏาคม 2559)
นอกจากนี้เฟซบุXกแฟนเพจของ อย. ยังเป;นอีกแหล2งขอมูลที่นักเรียนที่เป;น อย.นอย เป/ดรับข2าวสารเพื่อ
คนหาขอมูลเกี่ยวกับอาหารยาและเครื่องสําอาง เพราะจะมีข2าวสารกิจกรรมเผยแพร2ในเพจ แลวนักเรียนที่เป;น
อย.นอย จะนําขอมูลต2างๆ ไปเผยแพร2ใหเพื่อนที่โรงเรียนรับทราบ
“แบบว2าเวลามาข2าวสารอะไรที่เขาส2งเรามาทางเพจนี่ เราก็จะมาเผยแพร2 ก็จะมีทั้งเพจ อย.นอย
โรงเรียน และเพจของ อย.นอย เลยดวย เขาก็จะแชร&มาแลวเราเอามาเผยแพร2ในโรงเรียน มีทางเฟซบุXก
เลยอย2างแรก จะเป;นเพจของ อย. ที่โรงเรียนก็จะมีดวย เป;นชุมนุมของโรงเรียนที่ตั้งเพจไว และก็มี เพ
จอย. โดยตรงเลยดวย” (พรอารี ตราชู, การสัมภาษณ&, 17 มิถุนายน 2559)
โดยสรุ ป ผู ใหขอมู ล สํ า คั ญ ที่ เ ป; น “อย.นอย” เป/ ด รั บ ข2 า วสารเกี่ ย วกั บ อาหาร ยาและ
เครื่องสํ าอาง ผ2านอิน เตอร&เน็ ตและเฟซบุXคมากที่ สุ ด และยังเป/ ดรับ ขอมูลผ2 านทางเว็บไซต&และแฟนเพจของ
“อย.นอย” ในส2วนถัดไป ผูวิจัยจึงตั้งคําถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับสื่อที่ “อย.นอย” เขาถึงมากที่สุดและชอบใชมาก
ที่สุดเพื่อที่จะเป;นแนวทางในการออกแบบสื่อของโครงการ “อย.นอย” ในระยะถัดไป
ช1องทางการสื่อสารที่ “อย.นอย” ชอบใชมากที่สุด
ผลการสัมภาษณ&เชิงลึกสอดคลองกับรูปแบบการเป/ดรับสื่อของ “อย.นอย” โดยผูใหขอมูลสําคัญที่เป;น
อย.นอย ทั้ ง หมด (12 คน จาก 12 คน) ตอบในทิ ศ ทางเดี ย วกั น ว2 า ชอบใชสื่ อ อิ น เตอร& เ น็ ต และสื่ อ สั งคม
เช2น เฟซบุXก ในการคนหาขอมูลเกี่ยวกับอาหาร ยา และเครื่องสําอาง เพราะสามารถเขาถึงไดง2ายและคนหา
ขอมูลไดอย2างหลากหลาย ดังตัวอย2างที่แสดงดานล2าง
“เว็บไซต& ก็อยากรูแลวเขาไปศึกษาก็ในโซเชียลและก็ทีวี เช2น ข2าว และทางอินเทอร&เน็ต” (วชิรวิทย&
จันทร&ครุฑ , การสัมภาษณ&, 20 มิถุนายน 2559)
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“ก็เป;นสื่ออินเทอร&เน็ต ก็สมมุติว2าเราอยากรู เรื่องสุขภาพ ก็เขาไปเสิร&ชในกูเกิ้ลแลวก็หาว2าที่เราอยากรู
คืออะไรบาง” (พรอารี ตราชู, การสัมภาษณ&, 17 มิถุนายน 2559)
“เป;นทางอินเทอร&เน็ตครับ เด็ก อย. แชร&ต2อเรื่อยๆ แชร&ใหคนอื่นรู” (ขนิษฐา กลายวร, การสัมภาษณ&,
17 มิถุนายน 2559)
“ชอบสื่ออินเตอร&เน็ต เฟซบุXก หรือพวกสื่อสังคมออนไลน&ต2างๆ” (มนัสกร ลายเครือวัลย&, การสัมภาษณ&,
20 มิถุนายน 2559)
“เพราะหนูคิดว2ามันมีความรูและสามารถบอกเราไดหมดทุกอย2างสาร หรืออาหาร หรือผลิตภัณฑ&นี้มี
สารปนเป’“อนหรือสเตียรอยด&หรือเปล2า คือเราสามารถไปตรวจไดจากอินเทอร&เน็ตค2ะ” (ดารินทร& ติวารี,
การสัมภาษณ&, 27 มิถุนายน 2559)
“ทางอินเทอร&เน็ต เพราะเราจะศึกษาหาอะไรก็ไดค2ะ ถาเกิดถามคนอื่นบางทีเราอาจจะรวบรวมคําพูด
ไม2ถูกว2าควรจะถามอะไร บางทีก็นึกไม2ออกว2าจะถามคําถามไหนใหเขาใจทั้งสองฝ•าย” (วรรณวลี เต2า
เล็ก, การสัมภาษณ&, 15 กรกฏาคม 2559)
“เป;นอินเทอร&เน็ตครับ มันมีหลากหลายช2องทางที่เราสามารถไปคนหาได เปรียบเทียบกันได เพราะเร็ว
สะดวกดวย” (นิจสันต& ล2นที, การสัมภาษณ&, 27 มิถุนายน 2559)
“ก็เป;นอินเทอร&เน็ตครับ เพราะมันเป;นสื่อที่เขาง2ายที่สุดแลวเดี๋ยวนี้ (แลวมีแชร&บางไหม) ก็มีบางครับ
อันไหนที่มันดูเป;นประโยชน&ก็จะแชร&ใหเพื่อนดู” (ปองธรรม วรบุตร, การสัมภาษณ&, 6 กรกฏาคม
2559)
“ยูทูป เฟซบุXก ทวิตเตอร& อินสตาแกรม ถาในเฟซบุXก เราเห็นเขาแชร&มากกว2าแลวก็ตามเขาไปดู
ดูจากภาพประกอบ แลวก็คําพูดของเขาที่เขียน ก็ไดความรูเยอะค2ะ เพราะว2าไม2เคยรูเกี่ยวกับเรื่องพวก
นี้เลย” (วิมลรัตน& จะนะบูรณ&, การสัมภาษณ&, 17 มิถุนายน 2559)
โดยสรุป ผูใหขอมูลสําคัญที่เป;น “อย.นอย” ทั้งหมดเป/ดรับและชอบใชสื่ออินเทอร&เน็ตและสื่อ
สังคม เช2น เฟซบุXกในการคนหาขอมูลเกี่ยวกับอาหาร ยา และเครื่องสําอางมากที่สุด ถึงแมว2าสื่ออินเทอร&เน็ตจะ
เป;นสื่อที่ผูใหขอมูลสําคัญเลือกใชในการเป/ดรับข2าวสารมากที่สุด แต2ในการจัดกิจกรรมใหความรูเกี่ยวกับอาหาร
ยาและเครื่องสําอาง ผูใหขอมูลสําคัญคาดหวังใหโครงการ “อย.นอย” จัดกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อใหเขาถึง
ขอมูลเกี่ยวกับอาหาร ยาและสุขภาพ และเรียนรูไดเขาใจง2ายขึ้น ซึ่งในส2วนต2อไปผูวิจัยนําเสนอผลการสัมภาษณ&
เชิงลึกถึงกิจกรรมและสื่อที่ “อย.นอย” คาดหวังจะใหมีการจัดในระยะต2อไป
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รูปแบบกิจกรรมที่คาดหวังว1าจะใหโครงการ “อย.นอย” จัดในระยะต1อไป
ผลการวิจัยพบว2า กิจกรรมที่ผูใหขอมูลสําคัญที่เป;น “อย.นอย” คาดหวังจะใหคณะกรรมการอาหาร
และยาดําเนินการในระยะต2อไปมากที่สุดไดแก2 กิจกรรมแบบปฏิบัติจริง รองลงมาคือ กิจกรรมการศึกษาดูงาน
นอกสถานที่และการจัดกิจกรรมผ2านสื่อสังคม
กิจกรรมแบบปฏิบัติจริง
ผลการสั ม ภาษณ& เชิ งลึ ก จาก “อย.นอย” 10 คน จาก 12 คน พบว2 า กิ จ กรรมแบบปฏิ บั ติ จ ริ งเป; น
กิจกรรมที่ “อย.นอย” คาดหวังจะไดมีส2วนร2วมในการดําเนินโครงการระยะต2อไป เพราะทําใหผูเขาร2วมอบรม
“อย.นอย” ไดรับความรูและมีความน2าสนใจ สรางการมีส2วนร2วมและไดเรียนรูจากการปฏิบัติอย2างแทจริง
การจัดกิจกรรมแบบปฏิบัติจริงจะทําใหผูเขาร2วมโครงการ “อย.นอย” ไดรับความรูเกี่ยวกับอาหารและ
ไดรับประโยชน&มากยิ่งขึ้น ดังที่นักเรียนที่เป;น “อย.นอย” ที่ศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน กล2าวใวว2า“อยาก
ใหทางโรงเรียนจัดกิจกรรมหรือนิทรรศการบ2อยๆครับ นักเรียนจะไดเห็นความสําคัญของอาหารที่กินไปว2าไดรับ
ประโยชน& เพี ยงพอมั้ ย และจะก2อใหเกิด อั น ตรายอะไรมั้ย ” (ปองธรรม วรบุ ต ร, การสั มภาษณ& , 6 กรกฏาคม
2559) “อย.นอย” ที่เป;นนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนตน กล2าวถึงความสําคัญของการจัดกิจกรรมเพื่อให
ความรูเกี่ยวกับยาโปรโคดิล เพื่อไม2ใหนักเรียนเสพติดและใชในทางที่ผิด ดังนี้
“อยากจะใหจั ดกิ จกรรมที่ นําแกนนํ าไปอบรมต2 างๆหรือว2าเขากิ จกรรมต2 างๆใหมีความรูมากขึ้น ให
ความรูมันแน2น แลวก็มากระจายใหในโรงเรียนไดรู จะไดเป;นการสื่อใหทั่วโรงเรียนไม2ใช2แค2จัดกิจกรรม
เป;นชุมนุมเล็กๆ อยากใหเป;นศูนย&หลักคอยบอกข2าวว2าอย2างนี้เป;นอย2างนี้นะ สนุกเวลาไดร2วมกิจกรรม
มันจะมีกิจกรรมสันทนาการ พวกสารประกอบต2างๆมันน2าคนหา กิจกรรมผมว2าถาเขามาจัดอย2างเช2น
กิจกรรมอุทาหรณ&ยาโปร มันจะเป;นอะไรที่ดีมาก เพราะว2าทุกโรงเรียนมันตองมีแน2นอน เป;นการใชยาที่
ผิด ของกระทรวงสาธารณสุข เขามาจัดใหในโรงเรียนเป; นสิ่งที่ ถูก มาตักเตือน” (นิ จสันต& ล2นที, การ
สัมภาษณ&, 27 มิถุนายน 2559)
รูปแบบกิจกรรมแบบปฏิบัติจริงควรมีความหลากหลาย เช2น “การลางมือ การสอนนองลางมือ การสอน
นองแปรงฟ_น เตนแอโรบิค และน2าจะเป;นเพลงที่ทําใหนองๆ เขาจําได” (มนัสกร ลายเครือวัลย&, การสัมภาษณ&,
20 มิ ถุ น ายน 2559) หรื อ อาจจะเป; น นิ ท รรศการและมี เกมดั งที่ ผู ใหขอมู ล สํ า คั ญ ที่ เป; น นั ก เรี ย นในระดั บ
มัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลายกล2าว
“ก็ใหพวกที่เคามาใหความรูในโรงเรียน มาตั้งซุม มาพูดคุย จัดนิทรรศการ จัดกิจกรรม” (วิมลรัตน&
จะนะบูรณ&, การสัมภาษณ&, 17 มิถุนายน 2559)
“น2าจะมีเพิ่ม เป;นจัดนิทรรศการสักวัน มีกิจกรรมสันทนาการสอดแทรก เช2นเล2นเกม เพื่อที่จะมีความ
น2าสนใจมากขึ้น” (วชิรวิทย& จันทร&ครุฑ , การสัมภาษณ&, 20 มิถุนายน 2559)
นอกจากนี้ผลการวิจัยพบว2า การจัดกิจกรรมแบบปฏิบัติจริงทําใหเกิดการมีส2วนร2วมและเป/ดโอกาสให
นักเรียนไดเรียนรูความรูใหม2 เกี่ย วกับ อาหาร ยาและเครื่องสํ าอาง ดังที่ นั กเรีย นที่ เป; น “อย.นอย” ในระดั บ
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มัธ ยมศึกษาตอนตนกล2 าวว2า “น2 าจะเป; น ในรูป แบบของนิ ทรรศการจะจัด เป; น ขนาดย2อมๆของโรงเรีย นก็ ได
คือนักเรียนทุกคนจะไดมีส2วนร2วมของกิจกรรมไดดวยใหโรงเรียนก็ไดครับ” (ปองธรรม วรบุตร, การสัมภาษณ&,
6 กรกฏาคม 2559) นักเรียนที่เป;น “อย.นอย” ที่ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแสดงความคิดในทิศทาง
เดียวกัน
“น2าจะมีคําใหม2ๆ หรือสิ่งของใหม2ๆ หรือสื่อใหม2ๆในการมาใหความรูหรือการมาจัดกิจกรรมใหเราไดมี
ส2วนร2วมมากขึ้น อยากใหองค&กรจากขางนอกมาจัดกิจกรรมบ2อยๆมากขึ้น และใหนักเรียนมาเขาร2วม
หลากหลายชั้นมากขึ้นไม2เฉพาะแต2พวกแกนนําเท2านั้น ควรใหนองๆไดมาลองนั่งฟ_งและไดทดลองปฎิบัติ
จริงมากขึ้น” (ดารินทร& ติวารี, การสัมภาษณ&, 27 มิถุนายน 2559)
ผลการวิ จั ย พบว2า กิ จ กรรมการเรีย นรูจากการปฏิ บั ติ ช2 ว ยใหนั กเรี ย นที่ เป; น “อย.นอย” ไดทดลอง
ปฏิบัติการตรวจสารอาหารผิดปกติจริงและทําใหเขาใจวิธีการตรวจสอบความปลอดภัยของอาหารอย2างแทจริง
ดังที่นักเรียนที่เป;น “อย.นอย” สามคนกล2าวไว
“อยากทํากิจกรรมแบบตัวต2อตัวค2ะ มีการสาธิตใหดูว2ามีสารเคมีอะไรบาง ก็ใหทดลองปฏิบัติจริงให เรา
ไดเห็นว2าสารตัวนี้ส2งผลเสียอย2างไรบาง” (สุจิตตรา ชาญกลา, การสัมภาษณ&, 15 กรกฏาคม 2559)
“ส2วนใหญ2เป;นการอบรมก็จะดีค2ะ แบบมีอบรมที่โรงเรียน ใหคนกลุ2มใหญ2ในโรงเรียนรูดวยค2ะ เพราะว2า
คนส2วนใหญ2จะมีวิธีการตรวจสอบอาหารที่ไม2ถูกตอง ก็เลยอยากใหทุกคนรูวิธีที่จะตรวจสอบอาหารให
เหมือนกันค2ะ” (วรรณวลี เต2าเล็ก, การสัมภาษณ&, 15 กรกฏาคม 2559)
“เราไดทํ า กิ จ กรรมร2 ว มกั น คนอื่ น ใช2 ใหเราไดทดลองจริ งทํ า จริ ง อาจจะไม2 ต องมี ส ไลด& พ รี เซนต&
ทดลองทําเลย ว2าอันนี้เป;นอย2างนี้นะ บางทีอธิบายอย2างเดียวเด็กก็ไม2เขาใจไม2เห็นภาพ ใหลงมือทดลอง
ไปเลย ตั้งเป;นฐานๆ แลวเด็กเดิน” (ขนิษฐา กลายวร, การสัมภาษณ&, 17 มิถุนายน 2559)
กิจกรรมการศึกษาดูงานจากสถานที่จริง
กิจกรรมการศึกษาดูงานสถานที่ จริงเป; นกิจกรรมลําดับ ที่สอง ที่นักเรียน “อย.นอย” คาดหวังจะให
คณะกรรมการอาหารและยาจัด เพื่ออบรมโครงการ “อย.นอย” และใหความรูกับนักเรียนในโครงการ “อย.
นอย” (3 คน จาก 12 คน) ดังที่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายคนหนึ่งกล2าว “หนูอยากใหมีองค&กรจาก
ภายนอกมาจั ด อบรมที่ โรงเรีย น หรือว2 า อาจจะพาเด็ กที่ เป; น แกนนํ าไปจั ด อบรมตามศู น ย& ต2 า งๆ หรือว2 าจั ด
กิจกรรมตามสถานที่ต2างๆ” (ดารินทร& ติวารี, การสัมภาษณ&, 27 มิถุนายน 2559)
การจัดอบรมในสถานที่ทําใหนักเรียนเกิดความเบื่อจึงตองการกิจกรรมที่น2าสนใจเพื่อกระตุนใหเขาร2วม
โครงการ นักเรียน “อย.นอย” ระดับมัธยมศึกษาตอนตนกล2าว
“แลวก็อาจจะพานักเรียนออกไปศึกษานอกพื้นที่ก็ได อาจจะออกไปตรวจสิ่งที่เรากินไปทุกวันว2ามีพิษมี
ภัยอะไรมั้ยมีสิ่งเจือปนอะไรที่ไม2ดีมั้ย มันตองลงพื้นที่จริงอะตองไปทําดวยตัวเองแลวมันก็จะสนุกไป
กับมัน ถาเอาแต2มาอบรมบรรยายมันก็น2าเบื่อ มันก็ไม2จําแลวก็ไม2นําไปใชมันตองทําดวยตัวเอง ก็ตอง
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ทํากิจกรรมใหมันน2าสนใจกว2านี้ มีสิ่งเรามากระตุนใหอยากเขา” (ปองธรรม วรบุตร, การสัมภาษณ&, 6
กรกฏาคม 2559)
เนื่องจากกิจกรรมการศึกษาดูงานสถานที่จริงทําใหนักเรียนเกิดความสนใจและความสนุก “ถาไปอบรม
ที่เขต เป;นแบบนี้ทุกป หนูอยากใหเขาเปลี่ยนเป;นกิจกรรมพาออกไปขางนอกบาง ไปดูสถานที่จริง ใช2ค2ะ เราชอบ
มากกว2า” (ขนิษฐา กลายวร, การสัมภาษณ&, 17 มิถุนายน 2559)
กิจกรรมให"ความรู"ผ#านอินเตอรเน็ตและเครือข#ายสังคมออนไลน
ผลการสัมภาษณ& เชิงลึกจากนักเรียนที่เป;น “อย.นอย” 3 คน จาก 12 คน พบว2า การจัดกิจกรรมให
ความรูผ2านอินเทอร&เน็ตและเครือข2ายสังคมออนไลน& เช2น รองเพลงและละครสั้นจะทําใหนักเรียนสนใจและแชร&
มากยิ่งขึ้น ดังที่ผูใหขอมูลสําคัญที่เป;น “อย.นอย” กล2าว
“ทางโซเชียล น2าจะตรงที่สุด เพราะว2าพวกเราเล2นโซเชียลก็บ2อย หนังสือก็น2าจะไม2ค2อยสนใจอ2านค2ะ
โซเชียลเช2น เฟซบุXก ทางเพจ แชร&กันบาง คนส2วนใหญ2ก็แชร&ข2าวสารอะไรเนี่ยก็ไดรับเร็วมากกว2า
สะดวกใหทางอย. ตั้งเพจ แลวมีการโพสความรู แลวเราไปแชร& แบบนั้นมากกว2า” (พรอารี ตราชู,
การสัมภาษณ&, 17 มิถุนายน 2559)
“อยากใหเป;นทางอินเทอร&เน็ต หรือไม2ก็ทางโทรทัศน& ออกแนวเป;นละครสั้นครับ” (พิมพ&ชนก เอมเอี่ยม
, การสัมภาษณ&, 6 กรกฏาคม 2559)
“ก็อยากใหเพิ่มโซเชียล เพราะเดี๋ยวนี้คนเขาติดโซเชียลกัน พอเวลาเห็นอะไรก็จะผ2านโซเชียลตลอด
ก็ชอบรองเพลงเตน อะไรแบบนี้ ไม2ใช2นั่งฟ_งแลวน2าเบื่อๆ” (แพรวา ประยูรหาญ, การสัมภาษณ&, 17
มิถุนายน 2559)
สรุปผูใหขอมูลสําคัญ ที่เป; น “อย.นอย” ทั้งหมดชื่นชอบและมีความถี่ในการเป/ดรับข2าวสาร
เกี่ยวกับอาหาร ยาและเครื่องสําอางผ2านอินเตอร&เน็ตและสื่อสังคม เพราะว2าเขาถึงง2ายและสามารถคนพบขอมูล
ไดหลากหลาย นอกจากนี้หากคณะกรรมการอาหารและยาตองการจัดโครงการในระยะต2อไป ผูใหขอมูลสําคัญ
คาดหวังจะไดเขาร2วมกิ จกรรมแบบปฏิ บั ติจริง การดูงานนอกสถานที่ มากกว2าการนั่ งฟ_ งการอบรมใหความรู
เพราะจะทําใหมีส2วนร2วมและเกิดความรูจากการทดลองปฏิบัติจริงและมีความเขาใจถึงป_ญหาไดอย2างแทจริง
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ส1วนที่ 3 ความรูเกี่ยวกับอาหาร ยาและเครื่องสําอางของผูใหสําคัญที่เปBน “อย.นอย”
ส2วนที่ 3 นําเสนอเกี่ยวกับความรูดานอาหาร ยาและเครื่องสําอางที่ “อย.นอย” ไดรับหลังจากการเขา
ร2วมโครงการ และความตองการขอมูลเกี่ยวกับอาหาร ยาและเครื่องสําอาง
ความรู"ด"านอาหาร ยาและเครื่องสําอางที่ได"รับหลังจากเข"าร#วมโครงการ “อย.น"อย”
ผลการสัมภาษณ& เชิงลึกพบว2า ผูใหขอมูลสําคัญ ที่เป;น “อย.นอย” ทั้ งหมดมีความรูเกี่ยวกับ การอ2าน
ฉลากอาหาร ยาและเครื่องสําอางและการตรวจสอบสารอาหารมากที่สุด โดยเฉพาะอย2างยิ่งทําใหสามารถอ2าน
ฉลากไดและเขาใจมากยิ่งขึ้นทั้งอาหาร ยา และเครื่องสําอาง ดังที่ผูใหขอมูลสําคัญที่เป;น “อย.นอย” ที่ศึกษาใน
ระดับมัธยมศึกษาปที่ 5 กล2าว
“ก็มีค2ะ มีแบบว2าเราไดรูเกี่ยวกับการตรวจสารอาหาร บางทีอาหารที่ดูจะสะอาดแต2จริงๆแลวอาจจะ
ไม2ไดสะอาดอย2างที่เห็นก็ได อ2านฉลากก็อ2านเป;นค2ะ ทั้งอาหาร ยา และเครื่องสําอาง (ฉลากไหนอ2าน
ยากที่สุด) น2าจะเป;นของเครื่องสําอางค2ะ เพราะว2าบางทีชื่อสารบางชนิดเราไม2รูจัก เราก็ไม2รูว2ามันมี
คุณสมบัติยังไงบาง” (วรรณวลี เต2าเล็ก, การสัมภาษณ&, 15 กรกฏาคม 2559)
“อย.นอย” มีความรูเกี่ยวกับการอ2านฉลากเพื่อตรวจสอบจํานวนแคลลอรี่ในขนม “เรื่องผลิตภัณฑ&
อาหารเพิ่มขึ้น เขาก็จะเนนทางนี้ดวย พวกฉลาก ฉลากถาเป;นขนมก็จะมีแบบพวก แสดงจํานวนโซเดียมว2ามีกี่
แคลลอรี่” (พรอารี ตราชู, การสัมภาษณ&, 17 มิถุนายน 2559) และสามารถตรวจสอบวันหมดอายุไดดังที่
นักเรียนระดับมัธยมตนที่เป;น “อย.นอย” อธิบาย “ก็ไดรูเกี่ยวกับการอ2านฉลาก เพราะว2าในบางผลิตภัณฑ&ถาเรา
ไม2อ2านฉลากดีๆมันก็จะส2งผลไม2ดีต2อร2างกาย เช2น วันหมดอายุ ถาเราละเลยแบบถาไปซื้อของในรานที่มันลด
ราคามันก็อาจจะมีอะไรแอบแฝงอยู2ในนั้นก็ได” (ปองธรรม วรบุตร, การสัมภาษณ&, 6 กรกฏาคม 2559)
“อย.นอย” มีความรูเกี่ยวกับอันตรายของสารต2างๆ ที่แฝงอยู2ในอาหาร และยา ดังที่นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายคนหนึ่งแสดงความคิดเห็น “ใช2ครับ ผมตองเอาไปใชในการทําอาหาร ผมเรียนสายคห
กรรมผมตองเอาไปใชในสายคหกรรม เพราะการอ2านฉลาก สารในอาหาร สารปนเป’“อนในอาหาร มันสามารถ
เอาไปบูรณาการกับวิชาอื่นๆได วิชาเคมี ชีวะ ผมก็เรียนครับ ก็สามารถเอาไปใชไดในการดูฉลาก” (นิจสันต& ล2นที
, การสัมภาษณ&, 27 มิถุนายน 2559) และยังมี “อย.นอย” อีกหลายคนกล2าวถึงความรูเรื่องสารปนเป’“อนใน
อาหารและยา
“มีค2ะ เช2น สารฟอกขาวในถั่วงอก ไม2คิดว2ามันจะมี” (วิมลรัตน& จะนะบูรณ&, การสัมภาษณ&, 17
มิถุนายน 2559)
“เรื่องยา ยาสามัญประจําบาน แต2จะเนนเรื่องสารปนเป’“อนในอาหารมากกว2า” (พรอารี ตราชู,
การสัมภาษณ&, 17 มิถุนายน 2559)
“เพิ่มขึ้น เช2นเรื่อง เกี่ยวกับผักมีสารต2างๆ” (วชิรวิทย& จันทร&ครุฑ , การสัมภาษณ&, 20 มิถุนายน 2559)
“มีครับ มีวิธีการตรวจสอบสาร สารปนเป’“อนในอาหาร พวกรา อ2านฉลากก็เป;นอยู2ครับ” (พิมพ&ชนก
เอมเอี่ยม, การสัมภาษณ&, 6 กรกฏาคม 2559)
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ความต"องการข"อมูลเกี่ยวกับอาหาร ยาและเครื่องสําอางของ “อย.น"อย”
ผลการวิจัยพบว2า ประเด็น ที่ “อย.นอย” ตองการไดรับความรูเพิ่มเติมมากที่สุดไดแก2 เครื่องสํ าอาง
รองลงมา คือ อาหารและยา ในจํานวนนอย และมีผูใหขอมูลสําคัญเพียงคนเดียวที่เชื่อว2าตนเองไดรับความรู
ครบถวนแลว นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกล2าว “ก็ส2วนมากเคาก็สอนหมดทุกอย2างแลวไม2อยากให
เพิ่ มเติ มอะไรแลว ไม2 ส2วนมากมั น ก็ ปูพื้ น ฐานมาตั้ งแต2 ป ระถมแลว เรื่องการอ2านฉลากอัน นี้ มัน ก็มีห มดแลว”
(ปองธรรม วรบุตร, การสัมภาษณ&, 6 กรกฏาคม 2559)
ผู ใหขอมู ล สํ าคั ญ 8 คน จาก 12 คน ตองการความรู เพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ เรื่องอั น ตรายจากสารเคมี ใน
เครื่องสําอาง เพื่อใหเลือกเครื่องซื้อสําอางอย2างปลอดภัย ดังตัวอย2างดานล2างนี้
“อยากรู เกี่ ย วกั บ ความรุ น แรงของเครื่ อ งสํ า อางค2 ะ ว2 า ถามั น มี ส ารตั ว นี้ แ ลวมั น จะรุ น แรงแค2 ไหน”
(สุจิตตรา ชาญกลา, การสัมภาษณ&, 15 กรกฏาคม 2559)
“เรื่องเครื่องสําอางค2ะ แบบว2าสารอะไรที่อาจจะเป;นอันตรายต2อผิวหนา บางทีอาจจะมีผสมมาเล็กนอย
แต2บางคนอาจจะแพ” (วรรณวลี เต2าเล็ก, การสัมภาษณ&, 15 กรกฏาคม 2559 )
“น2าจะเป;นเรื่องยากับเครื่องสําอางค&ครับ และอันตรายของยาลดความอวนครับ” (มนัสกร ลายเครือ
วัลย&, การสัมภาษณ&, 20 มิถุนายน 2559)
“เรื่องเครื่องสําอางยังไม2ไดเรียน อยากรูเรื่องเครื่องสําอาง เพราะว2าบางทีไปซื้อเครื่องสําอาง จากหางก็
อยากรูว2ามันมีสารอะไรบางที่เราทาไป อยากรูเรื่องเครื่องสําอาง เพราะเราเป;นผูหญิง เราอยากสวย
อะไรบาง” (วิมลรัตน& จะนะบูรณ&, การสัมภาษณ&, 17 มิถุนายน 2559)
นอกจากนี้มีผูใหขอมูลสําคัญที่เป;น “อย.นอย” ตองการความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับยาการใชยาเกินขนาด
ดังที่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 กล2าวว2า “อยากใหนําวิทยากรมาอธิบายเกี่ยวกับพวกขอเสียถาเกิดใชยา
มากเกินไป ทานอาหารผิดประเภทแลวจะเกิดผลอะไรต2างๆ” (พิมพ&ชนก เอมเอี่ยม, การสัมภาษณ&, 6 กรกฏาคม
2559) และอันตรายจากการใชยาแกไอ ดังที่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 อธิบาย “หนูอยากใหองค&กร
จากขางนอกมาจัดกิจกรรมชุมนุม หรือใหความรูนองๆในเรื่องยาโป อะไรอย2างนี้อะค2ะ ก็พวกอันตรายจากยาแก
ไอที่วัยรุ2นมันชอบกินกันเพราะมันเต็มไปหมดเลย” (ดารินทร& ติวารี, การสัมภาษณ&, 27 มิถุนายน 2559)
โดยสรุปผลการวิจัยพบว2าผูใหขอมูลสําคัญที่เป;น “อย.นอย” มีความรูเกี่ยวกับการอ2านฉลาก
และสารอาหารปนเป’“อนเพิ่มขึ้นหลังจากเขาร2วมโครงการ และตองการความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับอันตรายจากการ
ใชเครื่องสําอางและการใชยาเกินขนาด
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ส1วนที่ 4 ทัศนคติของ “อย.นอย” ต1อการใชผลิตภัณฑ6สุขภาพ
ส2วนที่ 4 ผูวิจัยศึกษาว2า การเปลี่ยนทัศนคติของผูใหขอมูลสําคัญ ที่เคยเขาร2วมโครงการ “อย.นอย”
ต2อการรับประทานอาหาร การใชเครื่องสําอาง และการซื้อยา ซึ่งผลจากการสัมภาษณ&เชิงลึกพบว2า “อย.นอย”
มีทัศนคติที่เปลี่ยนไปต2อการรับประทานอาหารมากที่สุด รองลงมาไดแก2การอ2านฉลาก
ผลการสัมภาษณ&เชิงลึกพบว2า ผูใหขอมูลสําคัญครึ่งหนึ่ง (6 คน จาก 12 คน) ใหความเห็นว2าตนเอง
สามารถเปลี่ยนทัศนคติต2อการรับประทานอาหารไดมากที่สุด ในประเด็นการเลือกซื้ออาหาร การรับประทาน
อาหารที่เป;นประโยชน&และการปรุงอาหาร สําหรับประเด็นการเลือกซื้ออาหาร ผูใหขอมูลสําคัญรายงานว2า
ตนเองเริ่มสังเกตและรานอาหารที่ขายอาหารและจัดวางแบบถูกสุขอนามัย และไม2เลือกรับประทานอาหารแบบ
ตามใจปากที่อาจปนเป’“นสารพิษ ดังเช2นที่ผูใหขอมูลสําคัญ 3 คน กล2าวไว
“ลูกชิ้นเราก็หลีกเลี่ยงที่จะกิน” (วชิรวิทย& จันทร&ครุฑ , การสัมภาษณ&, 20 มิถุนายน 2559)
“อย2างพวกอาหารทอดสมัยก2อนเราก็กินเยอะเด2วนี้ก็กินนอยลง หรือพวกปลาหมึกหรืออาหารทะเลที่มี
สารฟอมาลีนก็จะไม2กิน ส2วนเรื่องยาปกติแม2จะเป;นคนซื้อให” (ดารินทร& ติวารี, การสัมภาษณ&, 27
มิถุนายน 2559)
“ผมว2าก็ไดมากนะ เพราะส2วนใหญ2ตอนที่ยังไม2ไดเขาร2วมโครงการอย.นอยเห็นของกินอะไรที่อยากกินก็
ซื้อเลยตามใจตัวเองแต2เด2วนี้พอเขาโครงการ อย.นอย ก็จะคิดมากขึ้นว2าอันนี้กินไปแลวจะมีประโยชน&
มั้ย กินไปแลวใหโทษต2อร2างกายมั้ย อะไรประมาณนี้ครับ” (ปองธรรม วรบุตร, การสัมภาษณ&, 6
กรกฏาคม 2559)
ผูใหขอมูลสําคัญที่เป;น “อย.นอย” บางท2านสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการปรุงอาหาร ดวยการ
ลดการปรุงอาหารดวยน้ําตาลมากเกินไป ดังที่ “อย.นอย” ที่เป;นนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปที่ 5 ท2านหนึ่ง
กล2าว
“มี ก็เราเลือกซื้ออาหาร ไม2กินแบบสุกๆ ดิบๆ แลวก็การปรุงอาหาร เช2น น้ําปลา น้ําตาล ถาเราปรุง
เยอะ ก็อาจเกิดโรคขึ้นมาได เพราะฉะนั้นเราตองใส2ในปริมาณที่พอเหมาะ คือส2วนมากก็ชอบกินพวก
อาหาร แลวเวลาไปอบรม เขาก็จะบอกว2า อาหารนี้มีพวกสารนี้นะ อะไรอย2างนี้ แลวอบรมมาเสร็จก็
ไม2ค2อยกิน แลวค2ะ มันมีสารเยอะ” (วิมลรัตน& จะนะบูรณ&, การสัมภาษณ&, 17 มิถุนายน 2559)
ผูใหขอมูลสําคัญ 3 คน จาก 12 คน รายงานว2ามีทัศนคติที่เปลี่ยนไปต2อการอ2านฉลากอาหาร ยา และ
เครื่องสําอาง โดยมีพฤติกรรมในการตรวจสอบฉลากในผลิตภัณฑ&ทั้งอาหาร ยาและเครื่องสําอางเพิ่มมากขึ้น
ดังที่กล2าวใวดานล2าง
“เรียนรูที่จะดูเกี่ยวกับวันหมดอายุมากขึ้น” (สุจิตตรา ชาญกลา, การสัมภาษณ&, 15 กรกฏาคม 2559)
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“ก็ดูฉลากใหมากขึ้น เมื่อก2อนเราจะเลือกหยิบปกติเลยไม2ไดดูมาก แต2ว2าพอมีการอบรมก็เลยมีการเลือก
ดูฉลากก2อนที่จะซื้อของทุกประเภทค2ะ” (วรรณวลี เต2าเล็ก, การสัมภาษณ&, 15 กรกฏาคม 2559)
“มันก็ตองดูที่ อย. ก2อน ถาไม2มีก็อาจมีส2วนผสมที่ไม2น2าใช เมื่อก2อนก็ยังไม2ค2อยรู เราอาจจะดูเทรน มัน
สวย มีแบรนด& ใครๆ ก็ซื้อกันเราก็ซื้อ แต2หลังจากอบรม เราเริ่มรูแลวว2าแบรนด&พวกนี้มันอาจจะมีของ
กXอปดวย และเลือกที่จะดู อย. ก2อน เพื่อที่จะไดไม2ตองซื้อผิดพลาด” (พรอารี ตราชู, การสัมภาษณ&,
17 มิถุนายน 2559)
โดยสรุป ผูใหขอมูลสําคัญที่เป;น “อย.นอย” ที่เคยเขาร2วมโครงการอบรมสามารถปรับเปลี่ยน
ทั ศนคติ จนเกิ ด เป; น พฤติกรรมที่ ดี ต2 อการเลื อกรับ ประทานอาหารและการตรวจสอบฉลากอาหาร ยา และ
เครื่องสําอางอย2างระมัดระวังมากยิ่งขึ้น

ส1วนที่ 5 การรับ รูความสามารถของตนเองในการแสดงพฤติ กรรมสุ ขภาพที่ ดี และถ1ายทอด
ความรูใหแก1เพื่อนและครอบครัว
ในส2วน 5 นี้ ผูวิจัยแบ2 งการนํ าเสนอออกเป; น 4 หัวขอ โดยเริ่มตั้งแต2 (1) การรับรูความสามารถของ
ตนเองก2อนเขาร2วมโครงการ “อย.นอย” (2) การรับรูความสามารถของตนเองหลังเขาร2วมโครงการ “อย.นอย”
(3) การรับรูความสามารถของตนเองในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และ (4) การรับรูความสามารถของตนเองใน
การถ2ายทอดความรูเกี่ยวกับอาหาร ยาและเครื่องสําอางใหแก2เพื่อนและครอบครัว เพื่อใหทราบถึงประสิทธิผล
ของโครงการ “อย.นอย” ในเชิงลึก
การรับรู"ความสามารถของตนเองก#อนเข"าร#วมโครงการ “อย.น"อย”
ก2อนเขาร2วมโครงการ “อย.นอย” ผู ใหขอมู ลสํ าคัญ เกื อบทั้ งหมด (9 คน จาก 12 คน) ไม2 เชื่อมั่น ใน
ตนเองและคิดว2าไม2สามารถเป;น “อย.นอย” ได เพราะไม2เขาใจเกี่ยวกับโครงการ “อย.นอย” คิดว2าไกลตัวและ
ไม2น2าสนใจ ดังที่ “อย.นอย” ที่เป;นเป;นนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสองคนกล2าว
“ตอนแรกคิดว2าคงทําไม2ไดค2ะ เพราะว2าเป;นคนไม2ไดสนใจอะไรมาก”
การสัมภาษณ&, 15 กรกฏาคม 2559)

(สุจิตตรา

ชาญกลา,

“คิดว2ามันไกลตัวเกินไปค2ะ คิดว2าจะเขาไม2ถึงเรื่องๆนี้ค2ะ” (วรรณวลี เต2าเล็ก, การสัมภาษณ&,
15 กรกฏาคม 2559 )
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นักเรียนชั้ นมั ธยมศึ กษาป ที่ 5 ที่ เป; น “อย.นอย” กล2าวเพิ่ มเติมว2า ก2อนเขาเรื่องโครงการคิ ดว2าการ
ตรวจสอบฉลากเป;นเรื่องที่ยากจึงไม2ไดสนใจ
“ตอนแรกผมก็ไม2คิดว2าจะเป;นได เพราะว2ามันน2าจะยากอยู2 เราก็ไม2ไดสนใจ แลวก็คิดว2ามันไม2ไดสําคัญ
อะไรกับการดูฉลาก การตองดูฉลากดูสารปนเป’“อนดูสารต2างๆในของต2างๆ พวกเครื่องสําอางมันดูยาก
ไป แต2พอเอาเขาจริงๆมันก็ไม2ยาก เพราะสารแต2ละตัวมันก็ไม2เหมือนกัน ดูสารปนเป’“อนมันก็ไม2ยาก
เพราะมันก็มีสารตรวจ แต2พอมารูว2าสารนี้มีอันตราย บางอย2างเป;นก2อมะเร็งไดเลย ผมก็เริ่มคิดแลวเริ่ม
ออกห2าง” (นิจสันต& ล2นที, การสัมภาษณ&, 27 มิถุนายน 2559)
ผูใหขอมูลสําคัญหลายคนคิดว2าตนเองไม2มั่นใจความสามารถของตนเองในการเป;น “อย.นอย” เพราะ
ไม2มีความรูเกี่ยวกับโครงการ “อย.นอย”
“ก2อนเขาร2วมผมว2าเป;นไม2ไดครับ ตอนนั้นผมยังไม2ค2อยมีความรูเรื่องอะไรอย2างนี้เลยครับ” (พิมพ&ชนก
เอมเอี่ยม, การสัมภาษณ&, 6 กรกฏาคม 2559)
“ไม2น2าจะได เพราะว2า ตอนแรกที่ยังไม2รูว2า อย.นอย คืออะไร แลวก็ ไม2รูว2า มันเป;นพวกตรวจ
สารอาหาร
พอเราเขามา ก็ฟ_งอาจารย& แลวคิดว2าเราจะตรวจไดรึเปล2า แต2พอฟ_งอาจารย&ไปเราก็
ตรวจได” (วิมลรัตน& จะนะบูรณ&, การสัมภาษณ&, 17 มิถุนายน 2559)
“ก2อนเขาร2วมโครงการไม2มั่นใจเพราะไม2ค2อยเขาใจ ว2าโครงการ อย.นอย คืออะไร” (แพรวา ประยูร
หาญ, การสัมภาษณ&, 17 มิถุนายน 2559)
นอกจากนี้ผูใหขอมูลสําคัญที่มีความรูเกี่ยวกับโครงการ “อย.นอย” แลว แต2ขาดความเชื่อมั่นในการ
ถ2ายทอดความรูใหเพื่อนดังที่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายท2านหนึ่งกล2าวใว “ก2อนเขาก็ไม2แน2ใจเหมือนกัน
ค2ะว2าจําสามารถถ2ายทอดใหเพื่อนๆไดมั้ย” (ดารินทร& ติวารี, การสัมภาษณ&, 27 มิถุนายน 2559)
การรับรู"ความสามารถของตนเองหลังเข"าร#วมโครงการ “อย.น"อย”
ก2อนเขาร2วมโครงการมีผูใหขอมูลสําคัญ 9 คน จาก 12 คน เชื่อว2าตนเองไม2สามารถเป;น “อย.นอย”
ได แต2เมื่อเขาร2วมโครงการ “อย.นอย” แลวพบว2า ผูใหขอมูลสําคัญทั้งหมด (12 คน จาก 12 คน) รับรูว2าตนเอง
สามารถเป; น “อย.นอย” ได มี ค วามมั่ น ใจในตนเองว2 า มี ค วามรู และพฤติ ก รรมดานการใชอาหาร ยาและ
เครื่องสําอางที่ดีเพิ่มมากขึ้น ดังที่ผูใหขอมูลสําคัญทั้งหมดกล2าว
“ก็เริ่มแรก ก็ไม2มั่นใจ แต2ก็พอเขาเราไดเรียนรูอะไรหลายอย2างทําใหเอาไปปรับใชกับที่บานได ทําใหเรา
มีสุขภาพที่ดีขึ้น หนูว2ามันดีมากเลย” (ขนิษฐา กลายวร, การสัมภาษณ&, 17 มิถุนายน 2559)
“ก็มีความมั่นใจพอสมควร เพราะคิดว2าเราก็มีความรูในเรื่องสารปนเป’“อนต2างๆมากพอ” (ดารินทร&
ติวารี, การสัมภาษณ&, 27 มิถุนายน 2559)
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“ก็น2าจะพอสมควรนะคะ “(สุจิตตรา ชาญกลา, การสัมภาษณ&, 15 กรกฏาคม 2559)
“คิดว2าเป;นไดค2ะ คือมันก็ไม2ไดยากจนเกินไป แลวเป;นเรื่องที่อยู2ใกลตัวที่เราสามารถรูไดจากคนรอบขาง
ค2ะ” (วรรณวลี เต2าเล็ก, การสัมภาษณ&, 15 กรกฏาคม 2559)
“ผมว2าก็เป;นไดนะครับ เพราะว2าการใชสารประกอบต2างๆมันก็ไม2ยากอะไรมากมาย เพราะว2าตรงกับที่
เรียนมันก็เลยง2ายเขาใจง2าย” (นิจสันต& ล2นที, การสัมภาษณ&, 27 มิถุนายน 2559)
นอกจากนี้ ผูใหขอมูลสําคัญที่เป;น “อย.นอย” อีกหลายท2านเชื่อว2าตนเองสามารถถ2ายทอดความรูต2อให
เพื่อนได
“มันก็ไม2ไดง2ายและก็ไม2ไดยากนะครับ มันก็เรียนมาก็เอาไปเผยแพร2ใหเพื่อนได เพราะว2าเป;นคนติด
เพื่อน” (ปองธรรม วรบุตร, การสัมภาษณ&, 6 กรกฏาคม 2559)
“เป;นไดครับ ความรูเราเพิ่มขึ้นแลวเราสามารถแนะนําคนอื่นได” (พิมพ&ชนก เอมเอี่ยม, การสัมภาษณ&,
6 กรกฏาคม 2559)
“ไดค2ะ คิดว2ามันโอเคเลยแหละ คือเราก็ไดรับความรูมาแลว ก็ไม2ไดยากอะไรเกินไป เพราะการเผยแพร2
เป;นสิ่งที่ดี เรื่องบางเรื่องที่เรารูแลวมันก็เป;นผลดีของใครหลายๆ คน เราก็ควรที่จะบอกเขาไป” (พรอารี
ตราชู, การสัมภาษณ&, 17 มิถุนายน 2559)
โดยสรุปก2อนเขาโครงการ “อย.นอย” ผูใหขอมูลสําคัญขาดความมั่นใจในตนเองในการเป;น
“อย.นอย” เพราะไม2เขาใจว2าโครงการดําเนินงานอย2างไร และคิดว2าเรื่องพฤติกรรมการใชผลิตภัณฑ&สุขภาพเป;น
เรื่องไกลตัว อย2างไรก็ดีเมื่อผ2านเขารับการอบรมแลว “อย.นอย” เชื่อมั่นว2าตนเองสามารถเป;น “อย.นอย” ได
และรับรูว2าตนเองมีความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑ&สุขภาพและมีพฤติกรรมดานการใชอาหาร ยาและเครื่องสําอางที่ดี
ขึ้น ทั้งนี้การรับรูความสามารถของตนเองจะนําไปสู2การมีพฤติกรรมการใชผลิตภัณฑ&สุขภาพที่ดี ผูวิจัยจึงศึกษา
พฤติ กรรมการใชผลิต ภั ณ ฑ& สุ ขภาพของ "อย.นอย" รวมทั้ งศึ กษาว2 า “อย.นอย” สามารถแนะนํ าเพื่ อนและ
ครอบครัวใหปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไดหรือไม2 ซึ่งผลการวิจัยนําเสนอในส2วนที่ 6
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ส1วนที่ 6 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใชผลิตภัณฑ6สุขภาพของตนเอง และการแนะนําเพื่อน
และครอบครัวใหปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใชผลิตภัณฑ6สุขภาพ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช"ผลิตภัณฑสุขภาพของตนเอง
ผลการสัมภาษณ&เชิงลึกพบว2า นักเรียน “อย.นอย” ทั้งหมด (12 คน จาก 12 คน) สามารถปรับเปลี่ยน
พฤติ ก รรมการใชผลิ ต ภั ณ ฑ& สุ ข ภาพของตนเองไปในทางที่ ดี ขึ้ น โดยเฉพาะอย2 า งยิ่ งการเปลี่ ย นพฤติ ก รรม
รับประทานอาหารและการอ2านฉลาก
ผูใหขอมูลสําคัญที่เป;นนักเรียน “อย.นอย” 9 คน จาก 12 คน กล2าวว2าตนเองสามารถเปลี่ยนพฤติกรรม
การรับประทานอาหารในดานการเลือกรานอาหาร เลือกซื้ออาหารและการเลือกรับประทานอาหารอย2างถูก
สุขอนามัย นักเรียน “อย.นอย” ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 เล2าว2า “เมื่อก2อนดูเนื้อ เลือกซื้อดูไม2เป;นเลย พอรู
แลวก็เริ่มเลือกราน ว2ารานนี้ดีกว2า” (ขนิษฐา กลายวร, การสัมภาษณ&, 17 มิถุนายน 2559) นักเรียน “อย.นอย”
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 กล2าวเสริม “เปลี่ยนไดครับผม ก็ตอนซื้ออาหารก็สังเกตว2าอาหารมันถูกสุขอนามัย
ไหม แลวคนขายอาหารเป;นยังไง รานอาหารถูกสุขลักษณะหรือเปล2า” (พิมพ&ชนก เอมเอี่ยม, การสัมภาษณ& ,
6 กรกฏาคม 2559) นักเรียน “อย.นอย” อีกสองคนอธิบายถึงวิธีการเลือกรานอาหารดังนี้
“ได ในเรื่องการทานอาหาร ก็จะเลือกดูอาหารที่ไม2สกปรก ไม2มีแมลงวันตอม” (วชิรวิทย& จันทร&ครุฑ ,
การสัมภาษณ&, 20 มิถุนายน 2559)
“ไดค2ะ มีเปลี่ยนบางนิดหน2อย เพราะว2ามันดูดวยตาเปล2าไม2ได อาจจะสังเกตจากรานที่เราเคย
ตรวจสอบมา แบบอาหารบางประเภทที่มันมีสารอะไรที่มากเกินไป ที่อาจจะส2งผลเสียต2อร2างกายใน
ระยะยาวก็เลยห2างๆบาง” (วรรณวลี เต2าเล็ก, การสัมภาษณ&, 15 กรกฏาคม 2559)
นอกจากการเลือกซื้อรานอาหารแลว นักเรียน “อย.นอย” ที่เป;นผูใหขอมูลสําคัญสามารถปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการรับประทานอาหารใหถูกสุขอนามัยและหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่เป;นอันตรายต2อสุขภาพ
เช2น อาหารทอด อาหารดอง อาหารดิบและอาหารปนเป’“อนสารพิษ เนื่องจากไดรับความรูเรื่องการเลือกอาหาร
จากการอบรม “ก็เขาจะบอกว2าสารนี้มันอยู2ในประเภทไหนเราก็ระวังประเภทนั้น กินนอย ๆ ดวย” (แพรวา
ประยูรหาญ, การสัมภาษณ&, 17 มิถุนายน 2559) นักเรียน “อย.นอย” ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนอธิบายถึง
การหลีกเลี่ยงอาหารทอด “ก็เปลี่ยนมากครับ เพราะส2วนมากจะกินของที่มีประโยชน&ต2อตนเองเพราะว2าเป;นคน
รักสุขภาพ เพราะก2อนเขาก็กินอะไรสะเปะสะปะ อยากกินอะไรก็กิน ของทอด ของดองกินหมดเลย ตอนนี้ก็คิด
เยอะขึ้น” (ปองธรรม วรบุตร, การสัมภาษณ&, 6 กรกฏาคม 2559) นักเรียนหญิง “อย.นอย” อีกคนหนึ่งอธิบาย
เรื่องการหลีกเลี่ยงอาหารดิบ “ก็มีบาง อาหารบางชนิดที่เราไม2รูว2าเขาใส2สารอะไรบาง เราก็ไปหาเพิ่ม เช2น
อาหาร อีสาร ผาขี้ริ้ว ยํา ลาบ สุกๆดิบๆ เราก็อยากรูว2า มีพวกสาร มีพยาธิเยอะแค2ไหน เราก็ไปศึกษา” (วิมล
รัตน& จะนะบูรณ&, การสัมภาษณ&, 17 มิถุนายน 2559)
นั กเรีย น “อย.นอย” อี กจํานวนหนึ่ ง (3 คน จาก 12 คน) อธิบ ายว2 าตนเองเริ่มสั งเกตฉลากยาและ
อาหาร เพื่อตรวจสอบวัน หมดอายุและสารปนเป’“อนเพื่อความปลอดภัยต2อสุขภาพตามที่นักเรียนหญิ ง “อย.
นอย” ระดับชั้นมัธยมปลายคนหนึ่งกล2าว
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“ก็เปลี่ยนนะคะ อาหารเราก็ตองดูดีๆว2ามันมีสารปนเป’“อนหรือเปล2า ส2วนยาเราก็จะดูฉลาก ดูวัน
หมดอายุก2อน เพื่อสุขภาพของตัวเรา แลวก็พวกเครื่องสําอางหนูก็ไม2ค2อยใชแต2ก็รูว2าตองดูวันหมดอายุ
ดวยว2ามันหมดอายุมั้ย ถามันหมดอายุเราก็ไม2ควรใชเพราะมันจะส2งผลต2อสุขภาพของตัวเรา สรุปคือ
ตองดูฉลากเป;นสําคัญ” (ดารินทร& ติวารี, การสัมภาษณ&, 27 มิถุนายน 2559)
นักเรียนชาย “อย.นอย” ระดับชั้นมัธยมปลายอีกคนหนึ่งกล2าวเสริม
“เปลี่ยนนะครับ เขาร2วมพอเราจะซื้ออะไรก็ซื้อเลย แต2ไม2ไดสนใจฉลากเลย พอเขาร2วมก็เริ่มสังเกตว2ามี
อะไรบาง คนรอบขางก็มีเปลี่ยนไปบาง ผมก็จะแนะนําการดูฉลากใหว2าของอย2างนี้มันเป;นยังไงบาง มี
สารที่แพไหม กินแลวแพหรือใชแลวแพ ก็จะบอกเขาว2าสารนี้จะใชแลวแพ จะแนะนํา เป;นไปเองตาม
นิสัย บอกว2าสารอันนี้แพ สารอันนี้อันตราย เขาก็จะระวังมากขึ้น ตัวเองก็ระวังมากขึ้นดวย” (นิจสันต&
ล2นที, การสัมภาษณ&, 27 มิถุนายน 2559)

การแนะนําเพื่อนและครอบครัวให"ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช"ผลิตภัณฑสุขภาพ
ผลการสัมภาษณ&เชิงลึกพบว2า นักเรียน “อย.นอย” ทุกคน (12 คน จาก 12 คน) สามารถแนะนําเพื่อน
และครอบครัวใหปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใชผลิตภัณฑ&สุขภาพไดทั้งการเลือกรับประทานอาหาร และการใช
เครื่องสําอาง โดยส2วนใหญ2 แลวผูใหขอมูลสําคัญ เกือบทั้งหมดสามารถแนะนํ าเพื่ อนในการเลือกรับประทาน
อาหารและการเลื อ กซื้ อ เครื่ อ งสํ า อางไดมากที่ สุ ด (9 คน จาก 12 คน) นั ก เรี ย นหญิ ง “อย.นอย” ระดั บ
มัธยมศึกษาตอนปลายเล2าถึงวิธีการแนะนําเพื่อนเรื่องการใชผลิตภัณฑ&สุขภาพทั้งการจัดกิจกรรมหนาชั้นเรียน
และการเตือนเพื่อนในชีวิตประจําวัน “จะมีพูดหนาหองเหมือนไปทํากิจกรรมนี้มาอาจารย&เคาก็ใหไปพูดหนาหอง
ใหเพื่อนฟ_งว2ามันดียังไงเคานั่งฟ_งค2ะ แต2ไม2รูว2าเคาจะปฏิบัติตามหรือเปล2า และเตือนนองเตือนพี่ที่สนิทกันค2ะ”
(สุจิตตรา ชาญกลา, การสัมภาษณ&, 15 กรกฏาคม 2559)
นั ก เรี ย น “อย.นอย” ส2 ว นใหญ2 จ ะแนะนํ า เพื่ อ นในการเลื อ กรั บ ประทานอาหารเมื่ อ มี โอกาสไดรั บ
ประทานอาหารร2วมกัน นักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 3 ท2านหนึ่งกล2าว “ได ก็เคยมีใหคําปรึกษาเพื่อน อะไรที่ไม2มี
ประโยชน&ก็บ อกใหกิน ใหนอยลงบาง” (วชิรวิทย& จันทร&ครุฑ , การสัมภาษณ& , 20 มิถุน ายน 2559) นักเรียน
“อย.นอย” อีกสามคนจะพยายามแนะนําเพื่อนเมื่อออกไปสังสรรค&หรือสอดแทรกในกิจกรรมการเรียน
“ก็บอกต2อเพื่อนๆ เวลาออกไปเที่ยวกัน เวลากินปใหม2อะไรอย2างนี้ ก็เลือก ก็จะบอกเพื่อนๆ ว2าอะไร
โอเคไม2โอเค ใช2 ๆ แลวเพื่อนบางคนก็จะมาถามว2า อย2างอาหารทะเลตองตรวจยังไง บางทีเพื่อนอยากรู
ก็จะไม2ใช2เวลาเรียนบอก ก็บอกใหเพื่อนไปหอง อย เพื่อนจะรูว2าหองอย อยู2ตรงไหน จะมีไปอธิบายเรื่อง
สารต2าง ๆ วิชาลูกเสือเดือนหนึ่งก็จะเวียนฐานเรื่อยๆ เขาก็จะแบ2งมาใหเรา ในวิชานั้นก็จะมีฐานอย อยู2
ในนั้นดวย” (ขนิษฐา กลายวร, การสัมภาษณ&, 17 มิถุนายน 2559)
“สอนไดครับ อย2างเวลาไปไหนมาไหนก็จะชวนเพื่อนไปกินแต2ของที่มีประโยชน& ไม2ค2อยพาเพื่อนไปกิน
พวกของทอดเพราะว2ามันเสียสุขภาพ ก็เชื่อนะครับ เพราะว2าก็ไปกินดวยกัน” (ปองธรรม วรบุตร,
การสัมภาษณ&, 6 กรกฏาคม 2559)
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“ไดนะคะ ก็อาจจะบอกแนะนําเรื่องวิธีการอ2านฉลากที่ถูกตอง แลวก็ในอาหารมีสารอะไรที่อันตรายต2อ
ร2างกายบาง แบบวันนี้ไปอบรมมาก็จะเล2าใหเพื่อนฟ_งว2าสารอาหารอะไรที่มันไม2ค2อยดีหรือว2ามีผลต2อ
ร2างกาย” (วรรณวลี เต2าเล็ก, การสัมภาษณ&, 15 กรกฏาคม 2559)
นักเรียน “อย.นอย” ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายคนหนึ่งมักจะใหคําปรึกษาเพื่อนในการอ2านฉลากขนม
“บอกไดครับ ก็มีเพื่อนมาถามครับ ประมาณว2าฉลากนี้ควรดูยังไง เป;นฉลากของของกิน ที่เป;นฉลากหวานมัน
เค็ ม จํ านวนแคลลอรี่ ที่ เป; น ตารางขางหลั ง” (นิ จ สั น ต& ล2น ที , การสั มภาษณ& , 27 มิถุน ายน 2559) ในขณะที่
นักเรียนหญิง “อย.นอย”ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายอีกคนหนึ่งจะใหคําปรึกษาเพื่อนเกี่ยวกับเรื่องการใช
เครื่องสําอาง “เพื่ อนๆชอบแต2งหนา ก็จะชอบซื้อเครื่องสําอางตามตลาดนั ดเราก็เตือนว2าระวังจะหมดอายุ
เพราะเพื่อนก็ชอบซื้อของราคาถูกๆ เลยเป;นห2วงค2ะ” (ดารินทร& ติวารี, การสัมภาษณ&, 27 มิถุนายน 2559)
นักเรียน “อย.นอย” อีกสามคนแนะนําใหคนในครอบครัวเลือกซื้ออาหารที่ไม2ปนเป’“ อนสารพิษและ
เลือกรับประทานอาหารที่ปรุงสุข ดังคําใหสัมภาษณ&ดานล2าง
“ก็มีครับ แบบเวลาคุณพ2อคุณแม2ไปซูเปอร&มาร&เก็ตก็จะไปดูแบบ เช2นผัก เนื้อหมู เราก็จะดูก2อนว2าอันนี้
มันมีสารเร2งเนื้อแดงไหม มีแมลงอะไรหรือเปล2า มันเขียวสดไหมผัก เราก็จะบอกพ2อแม2 ว2าตองเลือกที่
มันเขียวสด คอยบอกแม2ใหดูอะไรแบบนี้ครับ แลวก็ดูวันเดือนปหมดอายุดวย วันผลิต” (มนัสกร
ลายเครือวัลย&, การสัมภาษณ&, 20 มิถุนายน 2559)
“มี บอกต2อในในชุมนุมหรือคนที่รูจัก ว2าเราไปอบรมมา เรารูว2าอาหารอันไหนปลอดภัยหรือไม2ปลอดภัย
ต2อสุขภาพ โดยการใหความรูหนาชั้นเรียน เพื่อน ต2างหอง คนที่เรารูรูจัก ก็สมมติว2าเพื่อนชอบกินอันนี้
และเรารูว2าอันนี้มันมีสารอะไรเยอะ แลวก็ไปบอกเพื่อนว2า กินนอยๆหน2อย มันอันตราย และพ2อแม2ก็
ชอบกินแบบ ของที่สุก ๆ ดิบ ๆ เหมือนกัน แต2หนูก็ไม2ชอบ แต2หลังจากอบรมมา ก็ไดความรูมาใหม2 ๆ
ก็บอกพ2อกับแม2 ว2าอย2ากินเยอะมาก อะไร แบบนี้" (วิมลรัตน& จะนะบูรณ&, การสัมภาษณ&, 17 มิถุนายน
2559)
โดยสรุป นักเรียน “อย.นอย” สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของตนเองในการเลือกซื้อ
อาหารการรั บ ประทานอาหารดวยการหลี ก เลี่ ย งอาหารทอด อาหารดอง อาหารดิ บ และการอ2 า นฉลาก
นอกจากนี้ยังสามารถแนะนําบอกต2อใหเพื่อนและครอบครัวของตนเองเลือกรับประทานอาหาร อ2านฉลากและ
เลือกซื้อเครื่องสําอางอย2างปลอดภัย
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บทที่ 6
บทสรุป
บทที่ 6 ของงานวิ จั ย เรื่ อ ง การสํ า รวจขอมู ล พฤติ ก รรมสุ ข ภาพของนั ก เรี ย น “อย.นอย”
ประจําป 2559 แบ2งการนําเสนอออกเป;น 3 ส2วนไดแก2
6.1 สรุปผลการวิจัยเชิงปริมาณ
6.2 สรุปผลการวิจัยเชิงคุณภาพ
6.3 สรุปและขอเสนอแนะ

6.1 ผลการวิจัยเชิงปริมาณ
6.1 บทสรุปผลการวิจัยเชิงปริมาณ
ผลการสํารวจพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียน ตามโครงการวิจัย การสํารวจขอมูลพฤติกรรมสุขภาพของ
นักเรียน อย.นอย ประจําป 2559 ในส2วนของการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เก็บขอมูลดวย
การวิ จั ย เชิ ง สํ า รวจ (Survey research) จากกลุ2 ม ตั ว อย2 า งที่ เป; น นั ก เรี ย นที่ กํ า ลั ง ศึ ก ษาอยู2 ใ นโรงเรี ย น
ประถมศึกษา โรงเรียนประถมศึกษาขยายโอกาส และโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา (สพป.) และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ทั้งที่ เป;นนักเรียนทั่วไป นักเรียนที่
เป;น สมาชิก อย.นอย และนักเรียนแกนนํา อย.นอย จากจังหวัดในประเทศไทย 76 จังหวัดแบ2งพื้นที่ ไดแก2
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทั้งอีก 4 ภูมิภาค ทําการเก็บขอมูลทั้งหมด 15 จังหวัด จํานวน 2,653
ตัวอย2าง
6.1.1 บทสรุปขอมูลเพื้นฐานของนักเรียน
6.1.1.1 ลักษณะทางประชากรของกลุ1มตัวอย1าง
กลุ2มตัวอย2างที่ตอบแบบสอบถามเป;นผูที่อาศัยอยู2ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุด จํานวน 789
คน ซึ่งเป;นนักเรียนของโรงเรียนที่เป;นอย.นอย จํานวน 644 คน รองลงมา ไดแก2 ภูมิภาคเหนือ จํานวน 596 คน
ภูมิภาคใต จํานวน 594 คน ภูมิภาคกลาง จํานวน 536 คน และภูมิภาคปริมณฑล จํานวน 177 คน
กลุ2มตัวอย2างเป;นเพศหญิง จํานวน 1,855 คน มากกว2าเพศชาย จํานวน 1,038 คน) โดยศึกษาอยู2ใน
โรงเรียนประเภทมัธยมมากที่สุด จํานวน 1,690 คน ศึกษาอยู2ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มากที่สุด (จํานวน
488 คน)
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6.1.1.2 ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของของกลุ1มตัวอย1าง และผูปกครองของกลุ1มตัวอย1าง
กลุ2มตัวอย2างศึกษาอยู2ในโรงเรียนประเภทมัธยมมากที่สุด จํานวน 1,690 คน รองลงมา ไดแก2 โรงเรียน
ประเภทขยายโอกาส และกลุ2มตัวอย2างศึกษาอยู2ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มากที่สุด โดยมีจํานวน 488
รองลงมา คือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มีจํานวน 477 คน และระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 มีจํานวนนอยที่สุด
มีจํานวน 94 คน
กลุ2มตัวอย2างไดรับค2าอาหารหรือค2าขนมต2อวัน อยู2ในช2วงนอยกว2า 50 บาทมากที่สุด มีจํานวน 1,661
คน รองลงมา คือ ในช2วง 51-100 บาท มีจํานวน 477 คน และในช2วงมากกว2า 100 บาท มีจํานวนนอยที่สุด
จํานวน 139 คน
ผูปกครองของกลุ2มตัวอย2างประกอบอาชีพรับจางมากที่สุด มีจํานวน 1,234 คน รองลงมา คือ อาชีพ
เกษตรกร มีจํานวน 610 คน และอันดับสามคือ อาชีพคาขาย มีจํานวน 577 คน
6.1.1.3 ระดับการเปBนสมาชิก อย.นอย
กลุ2มตัวอย2างมีระดับการเป;นสมาชิก อย.นอย อยู2ในระดับเป;นสมาชิก อย.นอย มากที่สุด จํานวน 965
คน รองลงมา ไดแก2 ระดับไม2ไดเป;นสมาชิก อย.นอย จํานวน 713 คน และระดับเป;นแกนนํา อย.นอย จํานวน
616 คน และพบว2ากลุ2มตัวอย2างเคยรูจัก โครงการ อย.นอย มากที่สุด มีจํานวน 2,511 คน ซึ่งเป;นโรงเรียนที่เป;น
อย.นอย จํานวน 2,161 คน และไม2เคยรูจัก มีจํานวน 382 คน ซึ่งเป;นโรงเรียนที่เป;น อย.นอย จํานวน 133 คน
คิดเป;นรอยละ 34.80

6.1.2 การเปVดรับข1าวสารเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพของของนักเรียนโครงการ อย.นอย
นักเรียนมี การเป/ด รับ ข2าวสารผ2านทางคุณ ครูมากที่สุ ด รองลงมา ไดแก2 โทรทั ศน& ซึ่งอยู2 ในระดับ มาก
ช2องทางการเป/ดรับที่อยู2ในระดับปานกลางซึ่งเรียงตามลําดับ ไดแก2 บอร&ดความรู ยูทูป แผ2นพับเกี่ยวกับความ
ปลอดภัย ดานอาหาร เฟซบุX ก เจาหนาที่ สาธารณสุข และวิทยากรจากภายนอกโรงเรียน เว็บไซต&ทั่วไป การ
ประกาศหนาเสาธง การเดินรณรงค& เสียงตามสาย หนังสือพิมพ& กิจกรรมการแสดงในโรงเรียน เพื่อนในโรงเรียน
ที่เป;นสมาชิก อย.นอย วิทยุ ที่ไม2ไดเป;นสมาชิก อย.นอย เว็บไซต& อย.นอย Smart application วิทยุชุมชน และ
รายการโทรทัศน&วงจรป/ดในโรงเรียน

6.1.3 ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการบริโภคและเลือกซื้อผลิตภัณฑ6สุขภาพของนักเรียน
เมื่อพิจารณาถึงความหมายของผลิตภัณฑ&สุขภาพ “ผลิตภัณฑ6สุขภาพ หมายถึง ผลิตภัณฑ6
อาหาร ยา และเครื่องสําอาง” พบว2า นักเรียนที่เขาร1วมโครงการ อย.นอย มีความรูเกี่ยวกับการบริโภคและ
เลือกซื้อผลิตภัณฑ6สุขภาพที่ถูกตอง รอยละ 78.31 โดยนักเรียนแกนนํา อย.นอย มีความรูความเขาใจมากกว2า
นักเรียนที่เป;นสมาชิก อย.นอย (คิดเป;น รอยละ 79.55 และ 77.51 ตามลําดับ) ส2วนนักเรียนทั่วไปในโรงเรียนที่
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ไม2ไดเป;น สมาชิกของโครงการ อย.นอย มี ระดับ ความรูที่ ถูกตองเป;น จํานวนนอยที่ สุด (รอยละ 76.68) ทั้ งนี้
สามารถพิจารณาจํานวนนักเรียนที่มีความรูที่ถูกตองจําแนกตามหมวดผลิตภัณฑ& ดังนี้
• ความรูเกี่ยวกับ ความปลอดภั ยในการบริโภคผลิตภัณ ฑ& สุขภาพ “อาหาร” พบว2า นั กเรียนที่เขาร2วม

โครงการ อย.นอย มีความรูที่ถูกตองเกี่ยวกับการเลือกซื้อ/บริโภคผลิตภัณฑ&สุขภาพ “อาหาร” รอยละ
87.35 โดยที่กลุ2มแกนนํา อย.นอยมีความรูที่ถูกตองในการเลือกซื้อ/บริโภค สูงกว2าสมาชิกทั่วไป (คิด
เป;น รอยละ 88.15 และ รอยละ 86.84 ตามลําดับ) ในขณะที่นักเรียนที่ไม2ไดเขาร2วมโครงการ อย.นอย
มีระดับความรูที่ถูกตองเป;นจํานวนนอยที่สุด (รอยละ 74.01)
• ความรูเกี่ยวกับความปลอดภัยในการบริโภคผลิตภัณฑ&สุขภาพ “ยา” พบว2า นักเรียนที่เขาร2วมโครงการ
อย.นอย มีความรูที่ถูกตองเกี่ยวกับการเลือกซื้อ/บริโภคผลิตภัณฑ&สุขภาพ “ยา” รอยละ 68.69 โดยที่
กลุ2มนักเรียนแกนนํา อย.นอย มีความรูที่ถูกตองในการเลือกซื้อ/บริโภค สูงกว2าสมาชิกทั่วไป (คิดเป;น
รอยละ 71.59 และ รอยละ 66.84 ตามลําดับ) ในขณะที่นักเรียนทั่วไปที่ไม2ไดเป;นสมาชิกของโครงการ
อย.นอย มีระดับความรูที่ถูกตองรอยละ 63.64)
• ความรูเกี่ยวกับความปลอดภัยในการบริโภคผลิตภัณฑ&สุขภาพ “เครื่องสําอาง” พบว2า นักเรียนที่เขา
ร2 ว มโครงการ อย.นอย มี ค วามรู ที่ ถู ก ตองเกี่ ย วกั บ การเลื อ กซื้ อ /บริ โ ภคผลิ ต ภั ณ ฑ& สุ ข ภาพ
“เครื่องสําอาง” รอยละ 92.85 โดยที่กลุ2มนักเรียนแกนนํา อย.นอย มีความรูที่ถูกตองในการเลือกซื้อ/
บริโภค สูงกว2าสมาชิกทั่วไป (คิดเป;น รอยละ 94.32 และ รอยละ 91.92 ตามลําดับ) ในขณะที่นักเรียน
ที่ไม2ไดเขาร2วมโครงการ อย.นอย มีระดับความรูที่ถูกตองรอยละ 92.68
สําหรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับการบริโภคและเลือกซื้อผลิตภัณฑ&สุขภาพ “อาหาร” พบว2า นักเรียน
โครงการ อย.นอย มี ความรู ที่ ถูกตองในระดั บ ที่ สู งกว2า นั กเรี ย นที่ ไม2 ไดเป; น สมาชิ ก โครงการ อย.นอย ในทุ ก
ประเด็นความรู โดยในภาพรวมกลุ2มตัวอย2างมีความรูที่ถูกตองเกี่ยวกับการทานอาหารทอดมากที่สุด รองลงมา
ไดแก2 ความรูเกี่ยวกับฉลาก GDA ความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑ&อาหารเสริม และความรูเกี่ยวกับการดื่มน้ําอัดลม
ตามลําดับ
ทั้งนี้จะเห็นไดว2า กลุ2มนักเรียนโครงการ อย.นอย มีความรูที่ถูกตองสูงกว2านักเรียนที่ไม2ไดเป;นสมาชิก
โครงการ อย.นอย ในดานการใชยาปฏิชีวนะ และการใชยาชุด อย2างไรก็ตามในขอที่เกี่ยวกับฉลากยา ทุกกลุ2มมี
คะแนนความรูที่ต่ํามาก ซึ่งอาจเป;นเพราะว2า เป;นคําถามที่นักเรียนอาจเกิดความสับสนกับชื่อของคณะกรรมการ
อาหารและยา ที่มีคําว2ายาในฉลากดังกล2าวดวย
เมื่อพิ จารณาในภาพรวมพบว2า กลุ2มตัวอย2างนักเรียนทุกกลุ2มมีความรูในหมวดการเลือกซื้อ/บริโภค
ผลิตภัณฑ&เครื่องสําอางสูงที่สุด (รอยละ 92.78) รองลงมา คือ หมวดการเลือกซื้อ/บริโภคอาหาร (รอยละ 81.30)
ในขณะที่กลุ2มตัวอย2างมีคะแนนค2อนขางต่ําในหมวดการเลือกซื้อ/บริโภคผลิตภัณฑ&ยา (รอยละ 66.40)
สําหรับความรูที่ถูกตองเกี่ยวกับความปลอดภัยในการบริโภคผลิตภัณฑ&สุขภาพดานการเลือกซื้อ/บริโภค
ผลิตภัณฑ&ยา พบว2า ในภาพรวมกลุ2มตัวอย2างมีความรูที่ถูกตองเกี่ยวกับยาปฏิชีวนะมากที่สุด คิดเป;นรอยละ
81.60 รองลงมาไดแก2 ความรูเกี่ยวกับยาชุด คิดเป;นรอยละ 74.50 และความรูเกี่ยวกับฉลากยา คิดเป;นรอยละ
13.90 ตามลําดับ
สํ า หรั บ ความรู เกี่ ย วกั บ ความปลอดภั ย ในการบริ โภคผลิ ต ภั ณ ฑ& สุ ข ภาพดานการเลื อ กซื้ อ /บริ โ ภค
ผลิ ต ภั ณ ฑ& เ ครื่ อ งสํ า อาง พบว2 า ในภาพรวมกลุ2 ม ตั ว อย2 า งมี ค วามรู ที่ ถู ก ตองเกี่ ย วกั บ สถานที่ จั ด จํ า หน2 า ย
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เครื่องสําอางมากที่สุด คิดเป;นรอยละ 89.70 รองลงมาไดแก2 ความรูเกี่ยวกับการใชเครื่องสําอาง คิดเป;นรอยละ
86.80 และความรูเกี่ยวกับเลขที่ใบรับแจง คิดเป;นรอยละ 85.00 ตามลําดับ
เมื่อเปรียบเทียบระหว2าง นักเรียนโครงการ อย.นอย และนักเรียนที่ไม2ไดเป;นสมาชิกโครงการ อย.นอย
พบว2 า นั กเรียนโครงการ อย.นอย มีความรูที่ ถูกตองสูงกว2า ในความรูเกี่ยวกับ เกี่ย วกับ สถานที่ จัด จําหน2 าย
เครื่องสําอาง และความรูเกี่ยวกับเลขที่ใบรับแจง สามารถแยกพิจารณารายขอไดดังต2อไปนี้

6.1.4 ทัศนคติเกี่ยวกับการบริโภคและเลือกซื้อผลิตภัณฑ6สุขภาพของนักเรียน
นักเรียนในโครงการ อย.นอยมีทัศนคติต1อการบริโภคและการเลือกซื้อผลิตภัณฑ6สุขภาพที่ถูกตอง
รอยละ 79.25 ในขณะที่นักเรียนทั่วไปที่ไม2ไดเป;นสมาชิกของโครงการ อย.นอย มีทัศนคติเกี่ยวกับการบริโภค
และการเลือกซื้อผลิตภัณฑ&สุขภาพที่ถูกตอง รอยละ 76.52
เมื่อพิจารณาจํานวนนักเรียนที่มีทัศนคติเกี่ยวกับการบริโภคและการเลือกซื้อผลิตภัณฑ&สุขภาพที่ถูกตอง
จําแนกตามผลิตภัณฑ& พบว2า นักเรียนที่เขาร2วมโครงการ อย.นอย มีทัศนคติที่ถูกตองต2อการบริโภคและการ
เลื อกซื้ อผลิ ตภั ณ ฑ& สุขภาพดานอาหาร ยา และเครื่องสําอาง เป; น จํานวนสูงกว2า นั กเรีย นที่ ไม2 ไดเป; น สมาชิ ก
โครงการ อย.นอย กล2าวคือ นักเรียนที่เขาร2วมโครงการ อย.นอย มีทัศนคติที่ถูกตองต2อการบริโภคและการเลือก
ซื้อผลิตภัณฑ&สุขภาพดานอาหารรอยละ 80.83 ยารอยละ 81.34 และเครื่องสําอางรอยละ 78.56 ในขณะที่
นักเรียนที่ไม2ไดเขาร2วมโครงการ อย.นอย มีทัศนคติที่ถูกตองต2อการบริโภคและการเลือกซื้อผลิตภัณฑ&สุขภาพ
ดานอาหารรอยละ 80.64 ยารอยละ 76.07 และเครื่องสําอางรอยละ 76.37
สําหรับทัศนคติต2อการบริโภคผลิตภัณฑ&สุขภาพดานการเลือกซื้อ/บริโภคอาหาร พบว2า กลุ2มตัวอย2างมี
ระดับคะแนนเฉลี่ยในเรื่องของการไม2ควรกินอาหารที่ทอดจากน้ํามันดําขนเหนียวแมจะมีความกรอบและอร2อย
กว2าปกติอยู2ในระดับมาก รองลงมาคือการดื่มน้ําอัดลมจํานวนมาก จะทําใหอวนและฟ_นผุ สําหรับประเด็นที่มี
ค2าเฉลี่ยอยู2ในระดับปานกลางคือ อาหารเสริม เช2น ซุปไก2สกัด มีสารอาหารครบถวน สามารถกินแทนอาหาร
หลัก 5 หมู2ได ฉลาก หวาน มัน เค็ม มีประโยชน& และสามารถเขาใจได
สําหรับ ทัศนคติต2 อการบริโภคผลิต ภัณ ฑ& สุขภาพดานการเลื อกซื้อ/บริโภคผลิต ภัณ ฑ& ยา พบว2า กลุ2 ม
ตั ว อย2 า งมี ทั ศนคติ ต2 อการบริ โภคผลิ ต ภั ณ ฑ& สุ ขภาพดานการเลื อ กซื้ อ/บริ โภคผลิ ต ภั ณ ฑ& ย า ในเรื่ องของการ
จําเป;นตองดู วันเดือนปที่หมดอายุหรือฉลากยา แมว2ายายังอยู2ในสภาพดีมากที่สุด อยู2ในระดับมาก รองลงมาใน
ระดับปานกลางไดแก2 เมื่ออาการเจ็บป•วยดีขึ้น สามารถหยุดกินยาปฏิชีวนะไดเลย และยาชุดไม2สามารถทําให
หายจากอาการป•วยเร็วขึ้น
สําหรับ ทัศนคติต2อการบริโภคผลิตภั ณ ฑ&สุ ขภาพดานการเลือกซื้ อ/บริโภคเครื่องสํ าอาง พบว2า กลุ2 ม
ตัวอย2างมีทัศนคติต2อการบริโภคผลิตภัณฑ&สุขภาพดานการเลือกซื้อ/บริโภคเครื่องสําอาง ในเรื่องของการซื้อ
เครื่องสําอางที่ตลาดนัดหรืออินเทอร&เน็ตไม2ปลอดภัยและไม2น2าเชื่อถือมากที่สุด อยู2ในระดับมาก รองลงมา ไดแก2
เราไม2ควรใชลิปสติกร2วมกับเพื่อนสนิทของเรา เพราะอาจติดเชื้อโรค และเครื่องสําอางที่มีฉลากภาษาไทยที่มี
เลขที่ใบรับแจงจํานวน 10 หลัก ปลอดภัย อยู2ในระดับมาก
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6.1.5 การรับรูความสามารถของตนเองในการบริโภคและเลือกซื้อผลิตภัณฑ6สุขภาพของนักเรียน
ผลการวิจัยพบว2ากลุ2มตัวอย2าง มีการรับรูความสามารถของตนเองในการใชยาอย2างเหมาะสมมากที่สุด
คิดเป;นรอยละ 83.48 รองลงมาเรียงแต2ละประเด็นตามลําดับ ไดแก2 การรับรูความสามารถของตนเองในการ
หลีกเลี่ยงการบริโภคอาหารที่ใชนํามันทอดซ้ํา (รอยละ 79.02) การหลีกเลี่ยงอาหารรสจัด หวาน มัน เค็ม (รอย
ละ 77.81) การหลีกเลี่ยงการซื้อหรือใชอาหารและยาและเครื่องสําอางตามโฆษณาชวนเชื่อ (รอยละ 76.43)
ส2วนพฤติกรรมดานการอ2านฉลากอาหาร ยา และเครื่องสําอางก2อนการซื้อใช พบว2า การรับรูความสามารถของ
ตนเองในการอ2านฉลากยาสูงที่สุด รองลงมาคือ ฉลากเครื่องสําอาง และฉลากอาหาร (คิดเป;นรอยละ 82.27
81.02 และ 80.68 ตามลําดับ)
ทั้ งนี้ เมื่อพิ จ ารณารายขอ พบว2 า กลุ2มตั วอย2 างมีการรับ รูความสามารถของตนเองในการใชยาอย2า ง
เหมาะสมมากที่สุด รองลงมา ไดแก2 การรับรูความสามารถของตนเองในการหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่
ใชน้ํามันทอดซ้ํา การรับรูความสามารถของตนเองในการอ2านฉลากก2อนซื้อหรือใช การรับรูความสามารถของ
ตนเองในการหลีกเลี่ยงอาหารรสจัด หวาน มัน เค็ม และการรับรูความสามารถของตนเองในการหลีกเลี่ยงการ
ซื้อหรือใชอาหาร ยา และเครื่องสําอางตามโฆษณาชวนเชื่อตามลําดับ
6.1.6 พฤติกรรมการบริโภคและเลือกซื้อผลิตภัณฑ6สุขภาพของนักเรียน
นักเรียนโครงการ อย.นอย มี พฤติ กรรมเกี่ย วกั บ การบริโภคและการเลื อกซื้อผลิต ภั ณ ฑ& สุ ขภาพที่
เหมาะสม (รอยละ 79.06) สูงกว2าระดับพฤติกรรมของนักเรียนที่ไม2ไดเป;นสมาชิกของโครงการ อย.นอย (รอยละ
78.05)
กลุ2มนักเรียนโครงการ อย.นอย มีพฤติกรรมที่เหมาะสมในระดับสูงกว2ากลุ2มนักเรียนทั่วไป เมื่อพิจารณา
พฤติกรรมเกี่ยวกับการบริโภคและเลือกซื้อผลิตภัณฑ&สุขภาพในแต2ละหมวดพบว2า นักเรียนที่เขาร2วมโครงการ
อย.นอย มีพฤติกรรมเกี่ยวกับการเลือกซื้อและบริโภคลิตภัณฑ& “เครื่องสําอาง” อย2างเหมาะสมสูงที่สุด คิดเป;น
รอยละ 83.49 รองลงมาไดแก2 การเลือกซื้อและบริโภคลิตภัณฑ& “อาหาร” คิดเป;นรอยละ 78.68 และการเลือก
ซื้อและบริโภคผลิตภัณฑ& “ยา” คิดเป;นรอยละ 76.60 เมื่อนํามาพิจารณาเปรียบเทียบกับเกณฑ&การประเมิน
ความสําเร็จของการดําเนินโครงการที่กําหนดไวว2า ความสําเร็จของการดําเนินงานดูที่ นักเรียนแกนนํา อย.นอย
และนักเรียนที่เป;นสมาชิก อย.นอย ตองมีพฤติกรรมการบริโภคและการเลือกซื้อผลิตภัณฑ&สุขภาพที่เหมาะสมไม2
นอยกว2ารอยละ 75 จึงสามารถสรุปไดว2า โครงการอย.นอย ประจําป 2559 บรรลุเป`าหมายตามเกณฑ&ที่กําหนด
เมื่อพิจารณาเป;นรายขอพบว2า กลุ2มตัวอย2างมีพฤติกรรมต2อการบริโภคผลิตภัณฑ&สุขภาพดานการ
เลือกซื้อ/บริโภคอาหารอยู2ในระดับเหมาะสมในเรื่องของการอ2านฉลากเพื่อดูวันผลิต วันหมดอายุ ก2อนซื้อหรือ
บริโภคผลิตภัณฑ& อาหาร รองลงมาคือการไม2ซื้อและไม2กินอาหารที่ทอดดวยน้ํ ามันที่เหนียวขนสีดํา ฟองมาก
และมี ควั น มาก และการอ2 านฉลาก หวาน มั น เค็ ม หรือฉลาก GDA ที่ บ อกค2 า พลั งงาน น้ํ าตาล ไขมั น และ
โซเดียมที่ระบุบนซองขนม เช2น มันฝรั่งอบกรอบ ขาวโพดคั่วและขาวเกรียบ อยู2ในระดับค2อนขางเหมาะสม
สํ า หรั บ การพฤติ กรรมการบริโภคผลิ ต ภั ณ ฑ& สุ ขภาพดานการเลื อ กซื้ อ/บริ โภคผลิ ต ภั ณ ฑ& ย า พบว2 า
กลุ2มตัวอย2างมีพฤติกรรมต2อการบริโภคผลิตภัณฑ&สุขภาพดานการเลือกซื้อ/บริโภคผลิตภัณฑ&ยาอยู2ในระดับที่
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เหมาะสมในเรื่องของการสังเกตลักษณะของยา เช2น สี กลิ่น และบรรจุภัณฑ& ก2อนกินยา รองลงมาคือการไม2กิน
ยาชุดเพื่อรักษาอาการป•วย และการกินยาปฏิชีวนะจนหมดเมื่อไดรับยาจากแพทย&/เภสัชกร
สําหรับพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ&สุขภาพดานการเลือกซื้อ/บริโภคผลิตภัณฑ&เครื่องสําอาง พบว2า
กลุ2มตัวอย2างมีพฤติกรรมต2อการบริโภคผลิตภัณฑ&สุขภาพดานการเลือกซื้อ/บริโภคผลิตภัณฑ&เครื่องสําอางอยู2ใน
ระดั บ ที่ เหมาะสม ในประเด็ น การไม2 ซื้ อเครื่ องสํ า อางจากรานคาออนไลน& หรื อ ตลาดนั ด การไม2 ซื้ อ หรื อ ใช
ผลิตภัณฑ&อาหาร ยาและเครื่องสําอางตามโฆษณาชวนเชื่อ การมีพฤติกรรมที่ปฏิบัติตามคําแนะนําที่ระบุบน
ฉลากผลิตภัณฑ& อาหาร ยาและเครื่องสําอางอย2างเคร2งครัด และการเลือกซื้อเครื่องสําอางที่มีฉลากภาษาไทย

6.2 ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ
ผลการวิ จั ย พบว2 า ผู ใหขอมู ล สํ า คั ญ ที่ เ ป; น “อย.นอย” เป/ ด รั บ ข2 า วสารเกี่ ย วกั บ อาหาร ยาและ
เครื่องสําอาง ผ2านอินเทอร&เน็ตและเฟซบุXกมากที่สุด และยังเป/ดรับขอมูลผ2านทางเว็บไซต&และแฟนเพจของ “อย.
นอย” และผูใหขอมูลสําคัญทั้งหมดชอบใชสื่ออินเทอร&เน็ตและสื่อสังคม เช2น เฟซบุXกในการคนหาขอมูลเกี่ยวกับ
อาหาร ยา และเครื่องสําอางมากที่สุด เพราะสามารถเขาถึงขอมูลไดง2ายและหลากหลาย
ถึงแมว2าสื่ออินเทอร&เน็ตจะเป;นสื่อที่ผูใหขอมูลสําคัญเลือกใชในการเป/ดรับข2าวสารมากที่สุด แต2ในการ
จัดกิจกรรมใหความรูเกี่ยวกับอาหาร ยาและเครื่องสําอาง ผูใหขอมูลสําคัญคาดหวังจะไดเขาร2วมกิจกรรมแบบ
ปฏิบัติจริง การดูงานนอกสถานที่มากกว2าการนั่งฟ_งการอบรมใหความรูเพราะจะทําใหมีส2วนร2วมและเกิดความรู
จากการทดลองปฏิบัติจริงและมีความเขาใจถึงป_ญหาไดอย2างแทจริง
ผูใหขอมูลสําคัญที่เป;น “อย.นอย” ทั้งหมดมีความรูเกี่ยวกับการอ2านฉลากอาหาร ยา และเครื่องสําอาง
และการตรวจสอบสารอาหารมากที่สุด โดยเฉพาะอย2างยิ่งทําใหสามารถอ2านฉลากไดและเขาใจมากยิ่งขึ้น ทั้ง
อาหาร ยา และเครื่องสําอาง อย2างไรก็ดีผูใหขอมูลสําคัญ ที่เป;น “อย.นอย” ตองการความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
อันตรายจากการใชเครื่องสําอาง และการใชยาเกินขนาด เพื่อการเลือกซื้ออย2างปลอดภัย
ทั้งนี้ผูใหขอมูลสําคัญที่เคยเขาร2วมโครงการ “อย.นอย” สามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติต2อการรับประทาน
อาหาร การใชเครื่องสําอาง และการซื้อยา ไดมากที่สุด ถึงแมว2าก2อนเขาโครงการ “อย.นอย” จะขาดความมั่นใจ
ในตนเองในการเป;น “อย.นอย” เพราะไม2เขาใจว2าโครงการดําเนินงานอย2างไร และคิดว2าเรื่องพฤติกรรมการใช
ผลิตภัณฑ&สุขภาพเป;นเรื่องไกลตัว แต2เมื่อผ2านเขารับการอบรมแลว “อย.นอย” รับรูความสามารถตนเองว2าเป;น
“อย.นอย” ได และรับรูว2าตนเองมีความรูเกี่ยวกับผลิตภั ณฑ& สุขภาพ มี พฤติกรรมดานการใชอาหาร ยาและ
เครื่ อ งสํ า อางที่ ดี ขึ้ น สามารถปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมสุ ข ภาพของตนเองในการเลื อ กซื้ อ อาหาร เช2 น การ
รับ ประทานอาหารดวยการหลี กเลี่ ยงอาหารทอด อาหารดอง อาหารดิ บ และการอ2 านฉลาก นอกจากนี้ ยั ง
สามารถแนะนํ า บอกต2 อใหเพื่ อนและครอบครัว ของตนเองเลื อกรับ ประทานอาหาร อ2 านฉลากและเลือกซื้ อ
เครื่องสําอางอย2างปลอดภัย
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6.3 สรุปและขอเสนอแนะจากการวิจัยประเมินผล
ผลการวิจัยพบว2า ในป_จจุบันนี้ “โครงการ อย.นอย” เป;นที่รูจัก เช2นเดียวกับ คําว2า “ผลิตภัณฑ&
สุขภาพ”เป;น ที่รับรูและเขาใจโดยกลุ2มเด็กนักเรียนทั้ งที่เป; นและไม2เป;นสมาชิกโครงการ อย.นอย ทั้ งที่อยู2ใน
โรงเรียนที่ เป; น สมาชิ กโครงการ อย.นอย และอยู2 ในโรงเรี ยนที่ ไม2 ไดเป; น สมาชิ ก โครงการ อย.นอย เช2 น กั น
สามารถแสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพของโครงการ อย.นอย ในการสื่อสารความรู และพฤติกรรมสุขภาพไปยัง
กลุ2 มเป` าหมายที่ เป; น นั กเรีย นทั่ ว ประเทศไดอย2างต2อเนื่ องและมี ป ระสิ ทธิผล และขอมู ลที่ เกี่ ยวกั บ พฤติ กรรม
สุขภาพ จึงไดมีการเผยแพร2ไปสู2กลุ2มเป`าหมายที่เป;นสมาชิกโครงการ อย.นอย และขยายผลไปยังกลุ2มที่ไม2ไดเป;น
สมาชิ ก ของโครงการ อย.นอยดวย กระนั้ น เพื่ อ ใหโครงการ อย.นอยสามารถดํ า เนิ น การต2 อ ไปไดอย2 า งมี
ประสิทธิภาพ นําเสนอเป;นขอสังเกตและขอเสนอแนะไดดังต2อไปนี้
1. ในระดับความรู (Knowledge) จากผลการวิจัย พบว2า ในกลุ2มของนักเรียนที่อยู2ในโครงการ อย.
นอย ทั้ งระดั บที่ เป; นแกนนํา และสมาชิกทั่ วไปนั้ น มี ระดับ ความรูเกี่ ยวกับ การเลือกซื้อ/บริโภค
ผลิ ต ภั ณ ฑ& สุ ข ภาพในระดั บ ที่ สู งกว2 า นั ก เรี ย นที่ ไม2 ไดเขาร2 ว มในโครงการฯ นอกจากนี้ ยั งพบว2 า
นักเรียนที่ไม2ไดเขาร2วมในโครงการแต2ศึกษาอยู2ในโรงเรียนที่เขาร2วมโครงการจะมีระดับความรูที่สูง
กว2า นักเรียนในโรงเรียนทั่วไป ทําใหเห็นไดว2า การที่นักเรียนอยู2ในบริบ ทสิ่งแวดลอมที่มีการให
ความสําคัญกับ ประเด็นเรื่องของผลิตภัณฑ&สุขภาพ มีส2วนสําคัญในการใหเกิดความรูที่เหมาะสม
2. ในระดับทัศนคติ (Attitude) และพฤติกรรม (Behavior) พบว2า นักเรียนที่อยู2ในโครงการ อย.นอย
ไดระดั บ คะแนนที่ สู งกว2 านั ก เรี ย นที่ ไม2 ไดเขาร2 ว มในโครงการ แต2 ก็ ไม2 ไดสู งกว2 ามากนั ก อาจจะ
พิจารณาได จากสาเหตุต2าง ๆ ไดแก2 นักเรียนที่อยู2ในโครงการ อย.นอยจะมีระดับความรูที่สูงกว2า
กลุ2 ม อื่ น ๆอย2 า งเด2 น ชั ด เช2 น เดี ย วกั บ มี ทั ศ นคติ ที่ เหมะสมในระดั บ ที่ สู ง กว2 า แต2 ในการนํ า ไปสู2
พฤติกรรมนั้นจะขึ้นอยู2กับป_จจัยสภาพแวดลอมหลายๆประการ เช2น การรับรูความสามารถของ
ตนเองในการเกิดพฤติกรรม หากทว2า เนื่องจากการเก็บขอมูลครั้งนี้ พบว2าเป;นช2วงเริ่มเป/ดเทอม
ใหม2 ทําใหนักเรียนเพิ่งไดรับการอบรมความรู จึงยังอาจไม2มีความมั่นใจในการรับรูความสามารถ
ของตนเองในระดั บ ที่ แ ตกต2 า งจากกลุ2 ม อื่ น ๆ นอกจากนี้ หลายๆครั้ ง การเกิ ด พฤติ ก รรมก็ ไม2
สอดคลองกับความรูเนื่องจากกลุ2มนักเรียนไดรับอิทธิพลจากการโนมนาวใจจากการโฆษณา หรือ
การส2งเสริมการขายของ สินคาประเภทอาหาร และเครื่องสําอาง จึงอาจคลอยตามไปไดง2าย
3. การรณรงค& ใหเกิ ด ความรู ทั ศนคติ และพฤติ กรรมที่ เกี่ ยวของกับ การเลื อกซื้ อ/บริโภคผลิ ต ภั ณ ฑ&
สุขภาพ แบ2งออกเป;น 3 ดาน พบว2า ดานอาหาร และเครื่องสําอางนั้นมีระดับความรู ทัศนคติ และ
พฤติกรรมที่ค2อนขางสูง เมื่อเทียบกับ ดานยา ทั้งนี้อาจะเป;นเพราะว2า อาหาร และ เครื่องสําอาง
เป; น สิ่ งที่ อยู2 ใกลตั ว กลุ2 มนั กเรี ย นมากกว2 ายา ดั งนั้ น ทํ าใหความรู และทั ศนติ ด และพฤติ กรรมที่
เกี่ยวกับการเลือกซื้อ/บริโภคยาไดรับคะแนนที่ต่ํากว2าในดานอื่นๆ ซึ่ง ทางผูรับผิดชอบอาจมีการ
ปรับเพิ่ม หรือมุ2งเนนการรณรงค&เรื่องยาใหเพิ่มมากขึ้น
4. วัตถุประสงค&หลักของโครงการ อย.นอย ประจําปงบประมาณ 2559 คือ เพื่อใหนักเรียน อย.นอย
มี พ ฤติ ก รรมการบริ โภคผลิ ต ภั ณ ฑ& สุ ขภาพที่ ดี ไดแก2 หลี ก เลี่ ย งอาหารรสจั ด (หวาน มั น เค็ ม )
หลีกเลี่ยงการซื้อหรือใชอาหาร ยา และเครื่องสําอางตามโฆษณาชวนเชื่อ หลีกเลี่ยงการบริโภค
อาหารที่ใชนํามันทอดซ้ํา การใชยา การใชยาอย2างถูกตองเหมาะสม และการอ2านฉลากอาหาร ยา
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เครื่องสําอางก2อนการซื้อหรือใชในภาพรวมนับไดว2า มีการดําเนินงานที่สัมฤทธิ์ผล กระนั้น ในการ
วิจัยครั้งนี้ พบว2า มีความรูดานฉลากยาที่ผิดกล2าวคือในทุกกลุ2มคิดว2า เครื่องหมาย อย.จะอยู2บน
ฉลากยาดวย ซึ่งจุดนี้ อาจจะพิจารณาว2า การรณรงค&เครื่องหมาย อย.นั้นมีประสิทธิภาพ จนทําให
ผู คนทั่ ว ไปคิ ด ว2 า สิ น คาที่ อ ยู2 ในการดู แลของ สํ านั กงานคณะกรรมการอาหารและยา จะตองมี
เครื่องหมาย อย. และเกิดความมั่นใจ ความไววางใจในการเลือกซื้อยา โดยพิจารณาจากการมองหา
เครื่องหมาย อย. ดังจะเห็นไดจากระดับทัศนคติของกลุ2มนักเรียนทุกกลุ2มที่คิดว2าจะตองอ2านฉลาก
ยาก2อนการซื้อหรือบริโภคยา
5. “ครู” สื่อหลัก ที่ช2วยในการส2งเสริมความรู ทัศนคติ และพฤติกรรม คุณครู ถือเป;นสื่อบุคคลที่
นักเรียนไดรับขอมูลมากที่สุด สําหรับนักเรียน ดังนั้นโครงการ อย.นอย ควรพิ จารณาในการจัด
กิจกรรมต2างๆ ใหแก2คุณครู เช2น การสัมนา การอบรม ใหความรูถึงป_ญหาดานความปลอดภัยใน
การบริ โภคผลิ ต ภั ณ ฑ& สุขภาพพรอมทั้ งเพิ่ มเทคนิ คการถ2 ายทอดความรูเกี่ ย วกั บ อาหาร ยาและ
เครื่องสํ าอาง เพื่อใหคุณครูเขาใจถึงป_ญ หาและสามารถถ2ายทอดความรูไดอย2างมีป ระสิทธิภ าพ
ตลอดจนควรมี การจั ด เตรี ย มสื่ อ การสอนต2 า งๆที่ เหมาะสมและเพี ย งพอเพื่ อมอบใหแก2 คุ ณ ครู
ผูรับผิดชอบ ตลอดจนโรงเรียนไดนําไปใชดวย
6. กิจกรรมในโรงเรียน นอกจากการใหความรูแบบถ2ายทอดจากครู หรือจากเจาหนาที่วิทยากรต2างๆ
สู2นักเรียนแลว ในปต2อไป โครงการ อย.นอย ควรพิจารณาจัดกิจกรรมใหความรูเกี่ยวกับอาหาร ยา
และเครื่องสําอาง แบบลงมือปฏิบัติจริง หรือกิจกรรมที่เนนการมีส2วนร2วม เช2น การไปทัศนศึกษาให
มากขึ้น เพราะผูเขาร2วมโครงการจะเกิดความรูจากการทดลองปฏิบัติจริง ไดเห็นป_ญหาที่เกิดขึ้น
จริง และมีความเขาใจถึงป_ญหาไดอย2างแทจริง เช2น โครงการการตรวจสารอาหารต2างๆ หรือการ
เป;นฑูตในการผลิตสื่อต2างๆดวย
7. นอกจากครู และกิจกรรมในโรงเรียนแลว “สื่อใหม2 สื่อสังคม และสื่อออนไลน&” เป;นสื่อที่ ไดรับ
ความนิ ย มจากนั กเรีย นทุ ก ลุ2 มทั้ งที่ เป; น นั กเรีย นในโครงการอย.นอย และนั กเรี ย นที่ ไม2 ไดอยู2 ใน
โครงการ อย.นอย ผลการวิ จั ยเชิงปริมาณพบว2า นั กเรีย นทุ กกลุ2 มมี การรับ รูข2 าวสารจาก ยู ทู ป
เฟซบุXก และเว็บไซต&ทั่วไป อย2างไรก็ตาม สื่อเว็บไซต& อย.นอย และอย.Smart application ยังไม2
นําไปสู2การเป/ดรับข2าวสารของกลุ2มนักเรียนไดเท2าสื่อใหม2 หรือสื่อออนไลน&อื่นๆทั่วไป สอดคลอง
กับผลการวิจัยเชิงคุณภาพพบว2า ผูใหขอมูลสําคัญที่เป;น “อย.นอย” เป/ดรับข2าวสารเกี่ยวกับอาหาร
ยาและเครื่องสําอาง ผ2านอินเทอร&เน็ตและเฟซบุXกมากที่สุด และยังเป/ดรับขอมูลผ2านทางเว็บไซต&
และแฟนเพจของ “อย.นอย” และผูใหขอมูลสําคัญทั้งหมดชอบใชสื่ออินเทอร&เน็ตและสื่อสังคม
เช2น เฟซบุXกในการคนหาขอมูลเกี่ยวกับอาหาร ยา และเครื่องสําอางมากที่สุด เพราะสามารถเขาถึง
ขอมูล ไดง2ายและหลากหลาย ดังนั้น จึงเป; นโอกาสสําคัญ ที่ ในการดํ าเนิ นการโครงการ อย.นอย
ต2อไปจะตองมุ2งใหความสําคัญกับการเผยแพร2ขอมูลโครงการ อย.นอย ผ2านสื่อใหม2 สื่อสังคม และ
สื่อออนไลน& ตลอดจนประชาสัมพันธ&ให สื่อเว็บไซต& อย.นอย และอย.Smart application เป;นที่
รับรู และนําไปใชประโยชน&ไดในวงกวางมากขึ้น
8. ดวยพลังของการสื่อสารผ2านสื่อใหม2และเทคโนโลยีต2างๆ ทําใหในป_จจุบันนี้การสื่อสารเป;นสิ่งที่ทํา
ไดไดง2ายในทุกที่ทุกเวลาผ2านเครือข2ายสังคม คุณครูและเด็กนักเรียนสามารถเป;นผูส2งสารผ2านสื่อ
ใหม2ไดเช2นเดียวกับการเป;นเพียงแค2ผูรับสาร ทําใหเกิดการเผยแพร2ความรูทัศนคติ และพฤติกรรม
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ต2างๆไดในวงกวาง ดังนั้ น นอกจากโครงการ อย.นอย จะมีการจัด กิจ กรรมของสมาชิกในแต2 ล ะ
โรงเรียน หรือในแต2ละพื้นที่แลว ควรมีการกระตุนใหเกิดกิจกรรมการแบ2งป_น (Share) การเขียน
ขอมูล (Post status) ที่เกี่ยวของกับความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมการบริโภค/เลือกซื้อผลิตภัณฑ&
สุขภาพที่เหมาะสม ใหเป;นการต2อยอด ขยายผลต2อไปอีกดวย
9. ขอจํากัดในการวิจัยครั้งนี้ คือ การดําเนิน การโครงการอย.นอย มักอยู2ในลั กษณะของชมรม ซึ่ ง
สมาชิกของชมรมจะเขามาใหม2ทุกตนป เมื่อช2วงเวลาที่เก็บขอมูล อยู2ในช2วงเริ่มเป/ดภาคการศึกษา
ทําใหนักเรียนในโครงการ อย.นอย แมจะมีความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ&
สุขภาพที่ดีในระดับที่สูงกว2ากลุ2มอื่นๆในภาพรวม แต2ก็ยังมีบางประเด็นที่มีความรู ทัศนคติ และ
พฤติกรรมที่มีระดับต่ํา ซึ่งหากมีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการในช2วงปลายภาคเรียน จะทํา
ใหสามารถประเมินไดดียิ่งขึ้น อีกทั้งผูรับผิดชอบโครงการ อย.นอย คณะกรรมการอาหารและยา
ควรจะส2งเสริมใหมีความต2อเนื่องของสมาชิกโครงการ อย.นอย ในแต2ละระดับชั้นใหมากขึ้น เพื่อให
นักเรียนในโครงการไดมีความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมที่เหมาะสมอย2างรอบดาน
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ภาคผนวกที่ 1 รายชื่อโรงเรียน
กรุงเทพมหานคร
การเปน
โรงเรียนที่ สมาชิก อย.
นอย

ประเภท
โรงเรียน

ชื่อโรงเรียน

ที่อยู!เลขที่

โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม
(สินทรัพยอนุสรณ)
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห
สิงหเสนี)
โรงเรียนวัดสามง3าม

ไม3เปนสมาชิก ประถม

5
6

เปนสมาชิก

ประถม

เปนสมาชิก

มัธยมศึกษา

3

เปนสมาชิก

ขยายโอกาส

4

1
2

7
8
9
10

ถนน

แขวง/
ตําบล

เขต/อําเภอ

จังหวัด

678

เวฬุวนาราม

ดอนเมือง ดอนเมือง

กรุงเทพ

40

รามคําแหง

พลับพลา

กรุงเทพ

1 ม.8

คู6คลองสิบ

คู6ฝ89งเหนือ หนองจอก

กรุงเทพ

โรงเรียนพิชัยพัฒนา

87/82

เสรีไทย

คลองกุ3ม

บึงกุ3ม

กรุงเทพ

ไม3เปนสมาชิก มัธยมศึกษา

โรงเรียนบางกะป?

69

เสรีไทย

คลองจั่น

บางกะป?

เปนสมาชิก

ประถม

โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ

กาญจนภิเษก

างบัวทอง บางบัวทอง

เปนสมาชิก

มัธยมศึกษา

โรงเรียนปากเกร็ด

281 ม.2
128/37
ม.3

กรุงเทพ
นนทบุรี

เปนสมาชิก

ขยายโอกาส

โรงเรียนวัดใหม3ผดุงเขต

54 ม.3
39/10 ม.
4

ผดุงสวัสดิ์
บางใหญ3-ไทร
น6อย

ไม3เปนสมาชิก ประถม

โรงเรียนตลาดบางคูลัด

ไม3เปนสมาชิก มัธยมศึกษา

โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม

15

วังทองหลาง

ปากเกร็ด

นนทบุรี

ปากเกร็ด
ศาลา
กลาง

บางกรวย

บางใหญ3

บางใหญ3

ท3าทราย

เมืองนนทบุรี นนทบุรี

นนทบุรี
นนทบุรี

เหนือ
การเปน
โรงเรียนที่ สมาชิก อย.
นอย
11
12
13
14

เปนสมาชิก
เปนสมาชิก

ประเภท
โรงเรียน

ชื่อโรงเรียน

เปนสมาชิก

มัธยมศึกษา

ไม3เปนสมาชิก

อนุบาล-ม.
ปลาย

หางดงรัฐราษฎรอุปถัมภ

16
17

เปนสมาชิก

ขยายโอกาส

เปนสมาชิก

มัธยมศึกษา

18

ถนน

ม.3 บ6าน
ประถมศึกษา วัดสันทรายมูล (มงคลวิทยา) สันทรายมูล
ม.1 บ6าน
ขยายโอกาส บ6านทุ3งโปJง
ทุ3งโปJง

โกวิทธํารงเชียงใหม3
ไม3เปนสมาชิก ประถมศึกษา อนุบาลเชียงใหม3
เปนสมาชิก
ประถมศึกษา บ6านแม3พร6าว

15

ที่อยู!เลขที่

ชุมชนบ6านบวกโปJง

19

เปนสมาชิก

20

เปนสมาชิก

ม3วงไข3พิทยาคม
ประถมศึกษา อรุโณทัย
ขยายโอกาส เสริมขวาวิทยา

21

เปนสมาชิก

มัธยมศึกษา

จังหวัด

สันทราย
น6อย

สันทราย

เชียงใหม3

แม3แรม

แม3ริม

เชียงใหม3

312 ม.5
73 ถ.
ช6างเผือก

หางดง

หางดง

เชียงใหม3

ถ.ช6างเผือก

ศรีภูมิ

เมือง

เชียงใหม3

135

ถ.ราชมรรคา

พระสิงห

เมือง

เชียงใหม3

ม.9

สะเอียม

สอง

แพร3

ม.9

น้ําชํา
สูงเม3น
หนองม3วง
ไข3
หนองม3วงไข3

แพร3

สบตุPย

เมือง

ลําปาง

เสริมขวา

เสริมงาม

ลําปาง

สวนดอก

เมือง

ลําปาง

294
224

ฉัตรไชย

256 ม.3
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เขต/อําเภอ

เชียงใหม3ฮอด

10 ม.1

ลําปางกัลยาณี

แขวง/
ตําบล

พหลโยธิน

แพร3

กลาง
การเปน
โรงเรียนที่ สมาชิก อย.
นอย
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ประเภท
โรงเรียน

เปนสมาชิก

ประถม

เปนสมาชิก

มัธยมศึกษา

เปนสมาชิก

ขยายโอกาส

เปนสมาชิก

ประถม

เปนสมาชิก

มัธยมศึกษา

เปนสมาชิก

ขยายโอกาส

เปนสมาชิก

ประถม

เปนสมาชิก

มัธยมศึกษา

เปนสมาชิก

ขยายโอกาส

ไม3เปนสมาชิก

ไม3เปน
สมาชิก

ชื่อโรงเรียน

ที่อยู!เลขที่

โรงเรียนวัดไก3เส3า (พันธุ
พิทยาคาร)
โรงเรียนแก3งคอย

ถนน

หมู3 5 บ6าน
ฟากร3อง

28
หมู3 4 บ6าน
โรงเรียนท3าพลู
ท3าพลู
หมู3 2 บ6าน
โรงเรียนอนุบาลวัดช3องลม
ท3าถ3านบน
หมู3 7 บ6าน
โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม
บึง
โรงเรียนบ6านสัตหีบ
หมู3 2
หมู3 6 บ6าน
โรงเรียนบ6านแก3งดินสอ
แก3งดินสอ

สุดบรรทัด

แขวง/
ตําบล

เขต/อําเภอ

ไก3เส3า

หนองแซง

แก3งคอย

แก3งคอย

ลําสมพุง

มวกเหล็ก

บางทราย เมือง

โรงเรียนวัดปJามะไฟ

หมู3 4
หมู3ที่ 7
โรงเรียนอนุบาลวัดบ6านสร6าง
บ6านสร6าง
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ หมู3 12
จักรพงษพิทยาลัย
646

บึง

ศรีราชา

สัตหีบ
แก3ง
ดินสอ
โคกไม6
ลาย

สัตหีบ
นาดี
เมือง
ปราจีนบุรี

บ6านสร6าง บ6านสร6าง
ดง
เมือง
พระราม ปราจีนบุรี

จังหวัด
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี

ตะวันออกเฉียงเหนือ
การเปน
โรงเรียนที่ สมาชิก อย.
นอย
32
33
34
35
36
37
38
39
40

เปนสมาชิก
เปนสมาชิก
เปนสมาชิก
เปนสมาชิก
เปนสมาชิก
เปนสมาชิก
ไม3เปนสมาชิก
เปนสมาชิก
เปนสมาชิก

ประเภท
โรงเรียน

ชื่อโรงเรียน

ที่อยู!เลขที่

ประถมศึกษา บ6านโนนกาหลง
ขยายโอกาส
มัธยมศึกษา
ประถมศึกษา

บ6านคําก6อม
เบ็ญจะมะมหาราช
บ6านโนนไม6งาม

ขยายโอกาส

กุดตาดํา

มัธยมศึกษา

สีดาวิทยา

ประถมศึกษา

บ6านคอนน6อย

ประถมศึกษา บ6านหนองบึงทวาย
ประถมศึกษา

บ6านทุ3งมนธาตุวิทยา
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ถนน

แขวง/
ตําบล

เขต/อําเภอ

จังหวัด

ม.1 บ6าน
โนนกาหลง
ม.4 บ6านคํา
กลาง

โนน
กาหลง

พิบูลมังสา
หาร

ฝางคํา

สิรินธร

600
ม.4 บ6าน
โนนไม6งาม
ม.1 บ6านทัพ
รั้ง

ในเมือง

เมือง

เมืองยาง

เมืองยาง

ทัพรั้ง

พระทองคํา

112 ม.1
ม.9 บ6าน
คอนน6อย
ม.9 บ6าน
หนองสลาม
ม.7 บ6าน
ทุ3งมน

โพนทอง

สีดา

ด3านคล6า

โนนสูง

อุบลราชธ
านี
อุบลราชธ
านี
อุบลราชธ
านี
นครราชสี
มา
นครราชสี
มา
นครราชสี
มา
นครราชสี
มา

บึงทวาย

เต3างอย

สกลนคร

ทุ3งแก

เจริญศิลปS

สกลนคร

เปนสมาชิก
41
42
43
44

ม.
12 บ6าน
วังบง

บ6านวังบง
ขยายโอกาส

เปนสมาชิก
เปนสมาชิก
เปนสมาชิก

มัธยมศึกษา
ประถมศึกษา
ขยายโอกาส
มัธยมศึกษา

45

เปนสมาชิก

46

ไม3เปนสามชิก มัธยมศึกษา

สว3างแดนดิน
ชุมชนบ6านหัวขัว
บ6านโนนทอง
นครขอนแก3น
โนนหันวิทยายน

วานร
นิวาส
วานรนิวาส สกลนคร
สว3างแดน
ดิน
สว3างแดนดิน สกลนคร

934 ม.12
ม. 3 บ6าน
บ6านหัวฝาย
ม.2 บ6าน
โนนทอง

เปTอยน6อย เปTอยน6อย

ขอนแก3น

โนนทอง

หนองเรือ

ขอนแก3น

228 ม. 2
444 ม.1

บ6านทุ3ม
โนนหัน

เมือง
ชุมแพ

ขอนแก3น
ขอนแก3น

ใต
การเปน
โรงเรียนที่ สมาชิก อย.
นอย
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

ประเภท
โรงเรียน

ชื่อโรงเรียน

ที่อยู!เลขที่

เปนสมาชิก

ประถมศึกษา ร.ร.อนุบาลสตูล

1

เปนสมาชิก

ขยายโอกาส

ร.ร.บ6านคลองขุด

ม.4 บ6าน
คลองขุด

เปนสมาชิก

มัธยมศึกษา

ร.ร.สตูลวิทยา

318 ม.6

ไม3เปนสมาชิก ประถมศึกษา ร.ร.ผังปาลม 2

ม.4 บ6านผัง
ปาลม 2

ไม3เปนสมาชิก มัธยมศึกษา

ม.2

ร.ร.ปาลมพัฒนวิทย

เปนสมาชิก

ประถมศึกษา ร.ร.อนุบาลบ6านท3าสะอ6าน

เปนสมาชิก

ขยายโอกาส

ร.ร.บ6านโคกค3าย

เปนสมาชิก

มัธยมศึกษา

ร.ร.หาดใหญ3วิทยาลัย 2

ไม3เปนสมาชิก ประถมศึกษา ร.ร.วัดตาหลวงคง
ไม3เปนสมาชิก มัธยมศึกษา

ร.ร.หาดใหญ3รัฐประชาสรรค

เปนสมาชิก

ประถมศึกษา ร.ร.วัดพิกุลทอง

เปนสมาชิก

ขยายโอกาส

ร.ร.บ6านเขาปูJ

เปนสมาชิก

มัธยมศึกษา

ร.ร.ตะแพนวิทยาคม

332 หมู38
ม.8 บ6าน
โคกค3าย
80 เทศบาล
เมืองบ6านพรุ
ม.1
ม.6 บ6าน
ควนจีน
ม.2 บ6าน
ชายคลอง
163 ม.1
ม.5 บ6านท3า
ยูง

ไม3เปนสมาชิก ประถมศึกษา ร.ร.วัดปJาต3อ

ม.8

ไม3เปนสมาชิก มัธยมศึกษา

46 ม.8

ร.ร.อุดมวิทยายนต

117

ถนน
สฤษดิ์ภูมินา
รถ
ยนตรการ
กําธร
ยนตรการ
กําธร

แขวง/
ตําบล

เขต/อําเภอ

จังหวัด

พิมาน

เมือง

สตูล

คลองขุด

เมือง

สตูล

คลองขุด

เมือง

สตูล

มะนัง

สตูล

มะนัง

สตูล

เมือง

สงขลา

ควนรู

รัตนภูมิ

สงขลา

บ6านพรุ

หาดใหญ3

สงขลา

ชิงโค

สิงหนคร

สงขลา

ควนลัง

หาดใหญ3

สงขลา

ชะมวง

ควนขนุน

พัทลุง

เขาปูJ

ศรีบรรพต

พัทลุง

ตะแพน

ศรีบรรพต

พัทลุง

ควนขนุน

พัทลุง

ควนขนุน

พัทลุง

ปาลม
พัฒนา
ปาลม
พัฒนา
พะวง

โตนด
ด6วน
ป8นแต

ภาคผนวกที่ 2 แบบสอบถามเชิงสํารวจ
สถานที่เก็บข"อมูล โรงเรียน………………………………… จังหวัด……………………… แบบสอบถามเลขที่………

แบบสํารวจพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียน
นองๆ นักเรียนทุกท1านคะ พวกพี่เปBนตัวแทนของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
ขอใหนองๆ ช1วยตอบแบบสอบถาม พี่ขอใหนองๆ ช1วยทําเครื่องหมาย √ ลงในช1องที่กําหนด
ขอใหนองๆ ตอบทุกขอนะคะ ขอบคุณค1ะ
ส1วนที่ 1 ลักษณะทางประชากร เศรษฐกิจและสังคม
1. เพศ
2.อายุ

1. ชาย

2. หญิง

….….. ป

3.ระดับการศึกษา
4.ค2าอาหาร/ค2าขนม

ประถมชั้นปที่ .........

มัธยมตนชั้นปที่ ........

มัธยมปลายชั้นปที่.......

………………..บาท ต2อวัน

5.อาชีพผูปกครอง……………………………………
6.นองเคยรูจัก เคยไดยิน โครงการ อย.นอยหรือไม2
เคยรูจักไดยินมาก2อน (ทําต2อขอ 7)

ไม2เคยรูจักไม2เคยไดยินมาก2อน (ขามไปทําขอ 8)

7. นองเป;นสมาชิก อย.นอย หรือไม2
เป;นแกนนํา อย. นอย

เป;นสมาชิก อย. นอย

ไม2ไดเป;นสมาชิก อย.นอย

8. นองบอกไดหรือไม2ว2า ผลิตภัณฑ&สุขภาพ หมายถึงผลิตภัณฑ&อะไรบาง
ไม2รูเลย

บอกได ผลิตภัณฑ&สุขภาพ ไดแก2 ...........................................................

118

ส1วนที่ 2 การเปVดรับข1าวสาร
9. นองเคยไดรับขอมูลเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยในการบริโภคผลิตภัณฑ&สุขภาพจากที่ใดบาง
บ1อยมาก
ที่สุด
(5)

สื่อ

บ1อยมาก ปานกลาง นอยมาก
(4)
(3)
(2)

นอยมาก
ที่สุด
(1)

1.
2.
3.
4.

เพื่อนในโรงเรียนที่เป;นสมาชิก อย นอย
เพื่อนที่ไม2ไดเป;นสมาชิก อย.นอย
ครู
เจาหนาที่สาธารณสุข และวิทยากรจาก
ภายนอกโรงเรียน
5. โทรทัศน&
6. วิทยุ
7. หนังสือพิมพ&
8. บอร&ดความรู
9. เสียงตามสาย
10. การประกาศหนาเสาธง
11. กิจกรรมการแสดงในเรียน
12. รายการโทรทัศน&วงจรป/ดในโรงเรียน
13. การเดินรณรงค&
14. แผ2นพับเกี่ยวกับความปลอดภัยดานอาหาร
15. วิทยุชุมชน
16. เฟซบุXก Facebook
17. ยูทูป YouTube
18. อย. Smart application
19. เว็บไซต& อย นอย
20. เว็บไซต&ทั่วไป
10. นองเคยไดยินหรือเห็นขอมูลของ อย. เกี่ยวกับความปลอดภัยในการบริโภคผลิตภัณฑ&สุขภาพมากนอยแค2
ไหน
1.
ทุกวัน 2.
อย2างนอยสัปดาห&ละครั้ง
3.
อย2างนอยเดือนละครั้ง
4.

หลายๆ เดือนครั้ง

5.

ไม2เคยเลย

ต1อไปนี้ ผลิตภัณฑ6สุขภาพ หมายถึง ผลิตภัณฑ6 อาหาร ยา และเครื่องสําอาง
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ส1วนที่ 3. ความรูเกี่ยวกับความปลอดภัยในการบริโภคผลิตภัณฑ6สุขภาพ
11.ใหนองเลือกตอบว2าขอใดถูกหรือผิด

ผิด
การเลือกซื้อ/บริโภคอาหาร
1.การรับประทานอาหารที่ใชน้าํ มันทอดซ้ําบ2อยๆ ทําใหเกิดมะเร็งและเสี่ยงต2อการเกิดโรคความดันโลหิตสูง และ
โรคหัวใจ
2. ฉลากหวาน มัน เค็ม หรือฉลาก GDA ดานล2างในส2วนที่ 3 ระบุว2า หากกินขนมกรุบกรอบที่มีฉลากนีท้ ั้งซองจะ
ไดรับพลังงาน 340 กิโลแคลอรี

3.โฆษณาผลิตภัณฑ&อาหารเสริมทีร่ ะบุว2า กิน/ใชแลวรักษาไดทุกโรคและหายไดอย2างรวดเร็วนัน้ เชื่อถือได
4.หากดื่มน้ําอัดลมแช2เย็นจํานวนมากก็ไม2ทําใหอวนหรือฟ_นผุ นองสามารถดื่มบ2อยๆ ได
การเลือกซื้อ/บริโภคผลิตภัณฑ6ยา
5.ผลิตภัณฑ6ยา จะมีเครื่องหมาย อย บนฉลาก ดังภาพดานล2าง

6. หากใชยาปฏิชวี นะอย2างพร่ําเพรื่อจะทําใหเชื้อดื้อยา
7.ยาชุดคือยาหลายๆ ชนิดที่ถูกจัดใวล2วงหนา ซึ่งไม2ควรกินเพราะอาจไดรับยามากเกินความจําเป;น
การเลือกซื้อ/บริโภคผลิตภัณฑ6เครื่องสําอาง
8.การซื้อเครื่องสําอางควรตรวจสอบฉลากภาษาไทยที่มีเลขที่ใบรับแจงจํานวน 10 หลัก

9. ควรซื้อเครื่องสําอางจากรานคาที่มีหลักแหล2งแน2นอน เชื่อถือได เพราะหากเกิดป_ญหาสามารถติดต2อ
ผูรับผิดชอบได
10. การแบ2งป_นหรือใชเครื่องสําอางร2วมกับผูอื่น เช2น ลิปสติก อาจทําใหติดเชื้อโรคได
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ถูก

ส1วนที่ 4 ทัศนคติต1อการบริโภคผลิตภัณฑ6สุขภาพ
12. นองเห็นดวยกับขอความดานล2างนี้มากนอยเพียงใด
เห็นดวย
อย1างยิ่ง
(5)
การเลือกซื้อ/บริโภคอาหาร
1.อาหารทอดจากน้ํามันดําขนเหนียวแมจะมีความ
กรอบและอร2อยกว2าปกติแต2ก็ไม2ควรกิน
2. ดืมนํ !าอัดลมจํานวนมาก จะทําให้ อ้วนและฟั นผุ
3.อาหารเสริ ม เช่น ซุปไก่สกัด มีสารอาหาร
ครบถ้ วน สามารถกินแทนอาหารหลัก 5 หมูไ่ ด้
4.ฉลาก หวาน มัน เค็ม มีประโยชน์ แต่เข้ าใจยาก
การเลือกซื้อ/บริโภคผลิตภัณฑ6ยา
5.ยาชุดจะทําใหหายจากอาการป•วยเร็วขึ้น
6.ไม2จําเป;นตองดูวันเดือนปที่หมดอายุหรือฉลากยา
ก็ได หากยายังอยู2ในสภาพดี
7.หากอาการเจ็บป•วยดีขึ้น สามารถหยุดกินยา
ปฏิชีวนะไดเลย
การเลือกซื้อ/บริโภคผลิตภัณฑ6เครื่องสําอาง
8.เครื่องสําอางที่มีฉลากภาษาไทยที่มีเลขที่ใบรับ
แจงจํานวน 10 หลัก ปลอดภัย
9.เราสามารถใชลิปสติกร2วมกับเพื่อนสนิทของเรา
ได ไม2ติดเชื้อโรค
10. ซื้อเครื่องสําอางที่ตลาดนัดหรืออินเทอร&เน็ต
ปลอดภัยและน2าเชื่อถือได
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เห็นดวย
มาก
(4)

เห็นดวย
ปานกลาง
(3)

ไม1เห็น
ดวย
(2)

ไม1เห็นดวย
อย1างยิ่ง
(1)

ส1วนที่ 5 การรับรูความสามารถของตนเองในการบริโภคผลิตภัณฑ6สุขภาพ
13. นองเห็นดวยกับขอความดานล2างนี้มากนอยเพียงใด
มั่นใจ มั่นใจมาก มั่นใจปาน
(4)
มากที่สุด
กลาง
(5)
(3)
1.ฉันมั่นใจว2าฉันจะหลีกเลี่ยงอาหารรสจัด หวาน
มัน เค็ม
2.ฉันมั่นใจว2าฉันจะหลีกเลี่ยงการซื้อหรือใช
อาหาร ยา และเครื่องสําอางตามโฆษณาชวนเชื่อ
3.ฉันมั่นใจว2าฉันจะหลีกเลี่ยงการรับประทาน
อาหารที่ใชน้ํามันทอดซ้ํา
4.ฉันมั่นใจว2าฉันจะใชยาอย2างเหมาะสม
5.ฉันมั่นใจว2าฉันจะอ2านฉลากอาหารทุกครั้งก2อน
ซื้อมากิน
6.ฉันมั่นใจว2าฉันจะอ2านฉลากยาทุกครั้งก2อนซื้อ
มาใช/กิน
7.ฉันมั่นใจว2าฉันจะอ2านฉลากเครื่องสําอางทุก
ครั้งก2อนซื้อใช
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มั่นใจ
นอย
(2)

มั่นใจ
นอยที่สุด
(1)

ส1วนที่ 6 พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ6สุขภาพ
14. นองทําสิ่งต2างๆตามขอความดานล2างนี้มากนอยเพียงใด
กิน/ทําทุก
ครั้ง
(5)

กิน/ทํา
เกือบทุก
ครั้ง
(4)

การเลือกซื้อ/บริโภคอาหาร
1.ซื้อและกินอาหารที่ทอดดวยน้ํามันที่เหนียวขนสีดํา
ฟองมาก และมีควันมาก
2. อ่านฉลาก หวาน มัน เค็ม หรื อฉลาก GDA ทีบอก
ค่าพลังงาน นํ !าตาล ไขมัน และโซเดียมทีระบุบนซอง
มันฝรังอบกรอบ ข้ าวโพดคัวและข้ าวเกรี ยบ
3.อ่านฉลากเพือดูวนั ผลิต วันหมดอายุ ก่อนซื !อหรื อ
บริ โภคผลิตภัณฑ์อาหาร
การเลือกซื้อ/บริโภคผลิตภัณฑ6ยา
4.เมื่อไดรับยาปฏิชีวนะจากแพทย&/เภสัชกร จะกิน
ยาจนหมด
5.เมื่อไม2สบาย นองมักจะกินยาชุดเพราะว2าจะไดหาย
เร็วๆ
6. ก2อนกินยาสังเกตลักษณะของยา เช2น สี กลิ่น และ
บรรจุภัณฑ&
การเลือกซื้อ/บริโภคผลิตภัณฑ6เครื่องสําอาง
7.เลือกซื้อเครื่องสําอางที่มีฉลากภาษาไทย
8.ซื้อเครื่องสําอางจากรานคาทุกที่ไม2ว2าจะเป;น
ออนไลน& หรือตลาดนัด
9.ปฏิบัติตามคําแนะนําที่ระบุบนฉลากผลิตภัณฑ&
อาหาร ยาและเครื่องสําอางอย2างเคร2งครัด
10. ซื้อหรือใชผลิตภัณฑ&อาหาร ยาและเครื่องสําอาง
ตามโฆษณาชวนเชื่อ

***จบแบบสอบถามแลวค1ะ ขอบคุณค1ะ***
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กิน/ทํา
บางครั้ง
(3)

กิน/ทํา
นานๆ
ครั้ง
(2)

ไม1กิน/ไม1
ทําเลย
(1)

ภาคผนวกที่ 3 แนวคําถามการสัมภาษณ6เชิงลึก
1. การเปVดรับข1าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ6สุขภาพ
- ส2วนใหญ2แลวนองหาขอมูลเกี่ยวกับเรื่องอาหาร ยา เครื่องสําอางจากแหล2งใดบาง
- นองคิดว2าอยากไดรับข2าวสารเกี่ยวกับอาหาร ยา เครื่องสําอางผ2านช2องทาง รูปแบบและกิจกรรมใด
- นองคิ ด ว2 า นองชอบรั บ ข2 า วสารเกี่ ย วกั บ อาหาร ยา และเครื่ อ งสํ า อาง ผ2 า นสื่ อ อะไรมากที่ สุ ด
ดวยเหตุผลใด
2. ความรู
- นองคิดว2ามีความรูเพิ่มเติมหลังจากไดรับการอบรมหรือไม2 อย2างไร อ2านฉลากเป;นหรือไม2 อย2างไร
- นองคิดว2า ทาง อย. หรือ โรงเรียน ควรใหความรูเกี่ยวกับเรื่องอะไรเพิ่มเติมเป;นพิเศษ
3. ทัศนคติ
- นองคิดว2านองปรับเปลี่ยนทัศนคติที่มีต2อการรับประทานอาหาร การซื้อยา และการใชเครื่องสําอางได
หรือไม2หลังจากรับการอบรม หรือ คิดว2ายังเปลี่ยนไม2ได
4. การรับรูความสามารถของตนเองในการแสดงพฤติกรรมสุขภาพที่ดีและถ1ายทอดความรูใหแก1เพื่อนและ
ครอบครัว
- ก2อนที่จะเขาร2วมโครงการ อย.นอย นองคิดว2า นองสามารถจะเป;น อย.นอยไดหรือไม2 เพราะเหตุใด
- หลังจากเขาร2วมโครงการ อย.นอย นองคิดว2า นองเป;น อย. นอยไดหรือไม2
- หลั งจากเขาร2 ว มโครงการนองคิ ด ว2 า จะปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมการรั บ ประทานอาหาร การซื้ อ ยา การใช
เครื่องสําอาง ไดหรือไม2 เพราะเหตุใด (ถามใหไดคําตอบทุกประเด็น)
- หลังจากรับการอบรมแลวนองคิดว2าจะสามารถบอกเพื่อนๆ เรื่องเกี่ยวกับการรับประทานอาหารอย2างถูกหลัก
การซื้อยา และการใชเครื่องสําอางอย2างปลอดภัย ไดหรือไม2
- มีป_ญหาในการบอกใหเพื่อนเลือกรับประทานอาหารหรือซื้อยา หรือเครื่องสําอางอย2างถูกวิธีหรือไม2 อย2างไร
5. ความคาดหวัง หรือความตองการที่จะพัฒนาการดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมสุขภาพ ภายใต
การสนับสนุนของโครงการ อย. นอย ตลอดจนโครงการดานพฤติกรรมสุขภาพที่เกี่ยวของอื่นๆ
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ภาคผนวกที่ 4 ประวัตินักวิจัย
หัวหนาโครงการ
ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) : ร.ศ.พัชนี เชยจรรยา
ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) : Associate Professor Patchanee Cheyjunya
ตําแหน1งปaจจุบัน (ทางวิชาการ/ราชการ): รองศาสตราจารย&
สถานที่ติดต1อ (ที่ทํางาน)
ที่อยู1 (หน1วยงาน) :
คณะนิเทศศาสตร&และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร& อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น
10
เลขที่ 118 หมู2 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะป/ กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท6 0-2727-3758-9
โทรสาร 0-2727-3764
โทรศัพท6มือถือ 08-1412-4127
E-mail : gscm@nida.ac.th
ประวัติการศึกษา (ปริญญาตรี-เอก ; สาขา และสถาบัน)
٠ นศ.บ. (การประชาสัมพันธ&), จุฬาลงกรณ&มหาวิทยาลัย, 2520
٠ นศ.ม. (นิเทศศาสตร&พัฒนาการ), จุฬาลงกรณ&มหาวิทยาลัย, 2525
ภาระงานในปaจจุบัน (งานประจําที่รับผิดชอบ)
รองคณบดีฝ•ายวิชาการ คณะนิเทศศาสตร& และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร&
งานวิจัยที่รับผิดชอบ (กําลังดําเนินงาน) (ชื่อโครงการ แหล#งทุน และระยะเวลาดําเนินการ)
1. การประเมินผลวารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ระยะเวลา 6 เดือน (ม.ค. 56 – มิ.ย.56) แหล2งทุน
กองบรรณาธิการวารสารฯ
2. โครงการประเมิ น ผลตั ว ชี้ วั ด ตามคํ า รั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการของกรมประชาสั ม พั น ธ& ประจํ า ป
งบประมาณ 2556 แหล2งทุนกรมประชาสัมพันธ&
3. การประเมิน ผลโครงการประชาสัมพั นธ&เพื่ อสนั บสนุ นการแกไขป_ญ หาสาธารณภั ย และภาวะวิกฤติ
ประจําปงบประมาณ 2556 แหล2งทุนกรมประชาสัมพันธ&
ผลงานที่ผ1านมา
ก. ผลงานวิจัยตีพิมพ& (ระดับชาติ และระดับนานาชาติ) (ชื่อผลงาน ชื่อวารสาร แหล2งทุน ปที่พิมพ&)
(เฉพาะที่เกี่ยวของ)
• พัชนี เชยจรรยา, สุพิชชา สินเลิศไพบูลย& (2554) “ความพรอมของชุมชนกับการมีส2วนร2วมในสถานีวิทยุ
ชุมชน เครดิตยูเนี่ยน จังหวัดสุราษฎร&ธานี” ตีพิมพ& ในวารสารนิเทศศาสตร& จุฬาลงกรณ& มหาวิทยาลั ย
ปที่ 29 ฉบับที่ 1 (2554)
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พัชนี เชยจรรยา, วัชรา บุรีศรี (2552) “กระบวนการและการสรางเครือข2ายการสื่อสารเพื่อการจัดการสู2
การท2 องเที่ ย วที่ ยั่ งยื น ของอุ ท ยานแห2 งชาติ ต ะรุเตาและพฤติ กรรมการท2 องเที่ ย วของนั กท2 องเที่ ย ว”
ตีพิมพ&ในวารสารนิเทศศาสตร& จุฬาลงกรณ&มหาวิทยาลัย ปที่ 27 ฉบับที่ 2 (2552)
ข. ผลงานวิจัยที่นําไปใชประโยชน& (ต2อสาธารณะ, ชุมชน, กลุ2มเกษตรกร ฯลฯ)
2532 แนวทางการตลาดอนุสาร อ.ส.ท. เสนอต2อการท2องเที่ยวแห2งประเทศไทย
2533 การประเมินผลการประชาสัมพันธ&โครงการอีสานเขียว
2534 ทัศนคติของประชาชนรอบโรงงานที่มีต2อกิจกรรมชุมชนสัมพันธ& และภาพพจน&ต2อโรงงานผลิตเยื่อกระดาษ
ของบริษัทผลิตเยื่อกระดาษ (เครือปูนซิเมนต&ไทย)เสนอต2อบริษัท Leo Bernate
2534 การปรับปรุงคุณภาพและการประเมินผลการประชาสัมพันธ&ของอนุสาร อสท.เสนอต2อการท2องเที่ยวแห2ง
ประเทศไทย
2535 การศึกษาสื่อที่เหมาะสมในการรณรงค&วินัยจราจร เสนอต2อสํานักงานคณะกรรมการจัดระบบการจราจร
ทางบก
2536 ภาพลั กษณ& ข องระบบราชการในสายตาคนรุ2 น ใหม2 และความพึ งพอใจต2 อ สํ า นั ก งานคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือนเสนอต2อสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.)
2537 ประเมินผลรายการโทรทัศน&ซึ่งเผยแพร2ข2าวสารเพื่อการคุมครองผูบริโภค ภาพพจน&และความพึงพอใจต2อ
องค&กรสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เสนอต2อสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง
สาธารณสุข
2538 วิจัยเรื่อง “ การศึกษาความคิดเห็นและภาพลักษณ&ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ที่มีต2อสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา”
2539 งานวิจัยเรื่อง การรับรูข2าวสารการคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุขจากสื่อมวลชน เสนอต2อสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา
2539 วิ จั ย เรื่ อ ง การประเมิ น ผลการประชาสั ม พั น ธ& แ ละโฆษณาเพื่ อ การท2 อ งเที่ ย วภายในประเทศของการ
ท2องเที่ยวแห2งประเทศไทย เสนอต2อการท2องเที่ยวแห2งประเทศไทย
2539 ประเมิน ผลการดําเนิ น งานตามแผนประชาสัมพั น ธ&โรคเอดส& ของกรมประชาสัมพั น ธ& ประจํ าป 2539
เสนอต2อกรมประชาสัมพันธ&
2539 การประเมินผลการดําเนินงานตามแผนประชาสัมพันธ&โรคเอดส&ของกรมประชาสัมพันธ& ประจําป 2540
เสนอต2อกรมประชาสัมพันธ&
2540 งานวิจัยเรื่อง การประเมินผลการประชาสัมพันธ&เพื่อสรางความเขาใจร2วมแกไขป_ญหาจราจร เสนอต2อ
สํานักงานคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก
2540 การศึกษาทัศนคติและความตองการข2าว และรายการโทรทัศน& ช2อง 11 เสนอต2อกรมประชาสัมพันธ&
2540 การรับรูข2าวสารและการมีส2วนร2วมในโครงการรณรงค&ดานสิทธิสตรีและการป`องกันการละเมิดทางเพศ
ของสตรีในภาคเหนือ เสนอต2อมูลนิธิผูหญิง
2541 ประสิ ทธิ ผลของการเผยแพร2ข2าวสารคุ มครองผู บริ โภคดานสาธารณสุขผ2 านสื่ อมวลชนของสํ านั กงาน
คณะกรรมการอาหารและยา เสนอต2อสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
2541 การประเมินผลสื่อเผยแพร2ความรูงานคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุขโดยสื่อสิ่งพิมพ&และสื่อสนับสนุนใน
ทองถิ่น เสนอต2อสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
2541 บทบาทสื่ อ ของรั ฐ และพฤติ ก รรมการใชสื่ อ ในภาวะวิ ก ฤตเศรษฐกิ จ ของประชาชนเสนอต2 อ กรม
ประชาสัมพันธ&
•
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2541
2543
2544
2544
2544
2545
2545
2545
2545
2545
2546
2547
2547
2547
2547
2547
2548
2548
2548
2548
2549
2549
2549
2549

ทัศนคติของเยาวชนในกรุงเทพมหานครต2อป_ญหาการขยายตัวดานยาเสพติดเสนอต2อกรมประชาสัมพันธ&
การประเมินผลโครงการประชาสัมพันธ&ของกรมประชาสัมพันธ& (การรับรูและการป`องกันเอดส&, ยาเสพติด
, สิ่งแวดลอมและประชาธิปไตย)
การประเมินผลเพื่อทดสอบรายการวิทยุเรื่อง “ ชีวิตสดใส ใส2ใจสุขภาพ ”โดยการจัดสนทนากลุ2ม เสนอ
ต2อสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
การสํารวจความนิยมและความตองการรายการข2าวและละครสถานีโทรทัศน& ช2อง 7
การประเมินผลโครงการผลิตสื่อสนับสนุนการฟ’“นฟูอาชีพเกษตรกรหลังการพักชําระหนี้ เสนอต2อกรม
ประชาสัมพันธ&
การรับชมและความคิดเห็นเกี่ยวกับรายการสุขภาพทางโทรทัศน& เสนอกระทรวงสาธารณสุข
การติดตามประเมินผลการรณรงค&ป`องกันยาเสพติดป 2545 เสนอต2อสํานักงานคณะกรรมการป`องกัน
และปราบปรามยาเสพติด
การติ ดตามประเมิ น ผลโครงการประชาสัมพั น ธ&ต ามแผนปฏิ บั ติ การของกรมประชาสัมพั น ธ& ประจํ าป
งบประมาณ 2545 (การส2งเสริมการท2องเที่ยว อย2างมีคุณภาพ, เศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง, การรับรูและ
การป`องกันยาเสพติด, สิ่งแวดลอม, ประชาธิปไตย, การฟ’“นอาชีพเกษตรกรฯ) เสนอต2อกรมประชาสัมพันธ&
การประเมินผลรายการโทรทัศน& โดยการจัดสนทนากลุ2ม “อย.คุมครองผูบริโภค ”
การรับรูข2าวสารดานสุขภาพ ของประชาชน เสนอต2อกระทรวงสาธารณสุข
ประเมินผลการประชาสัมพันธ& ป_ญหาแรงงานต2างดาว เสนอต2อกรมประชาสัมพันธ&
การศึกษาความรู ความเขาใจของประชาชน เพื่อกําหนดแผนยุทธศาสตร&การประชาสัมพันธ& ของสภาที่
ปรึกษาเศรษฐกิจ และสังคมแห2งชาติ เสนอต2อ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ และสังคมแห2งชาติ
การศึกษาความพรอมของหน2วยงานกรมประชาสัมพันธ&ในการพัฒนาเขาสู2ระบบมาตรฐานสากล P.S.O.
1101 ระบบขอมูล และความพึงพอใจต2อหน2วยงาน เสนอต2อกรมประชาสัมพันธ&
การประเมินผลโครงการประชาสัมพันธ&เพื่อส2งเสริมการพัฒนาระบบราชการ เสนอต2อกรมประชาสัมพันธ&
การรับรูขอมูลข2าวสารดานสุขภาพของชมรมสรางสุขภาพ เสนอต2อกระทรวงสาธารณสุข
การประเมิ น ความรู ดานสุ ขภาพและความพึ งพอใจจากสื่ อประชาสั มพั น ธ& และองค& กรกองสุ ขศึ กษา
กระทรวงสาธารณสุข
การประเมิ น ผล “โครงการประชาสั ม พั น ธ& ใหประชาชนไปใชสิ ท ธิ เลื อ กตั้ งสมาชิ ก สภาผู แทนราษฎร
6 กุมภาพันธ& 2548” เสนอต2อกรมประชาสัมพันธ&
การประเมินผลโครงการรณรงค&ทางสื่อวิทยุ โทรทัศน& และหนังสือพิมพ& เพื่อป`องกันอุบัติเหตุบนทองถนน
ในช2วงเทศกาลสงกรานต& ของกรมการขนส2งทางบก
การประเมินผลรายการโทรทัศน& โดยการจัดสนทนากลุ2ม “สภาผูบริโภค” ของมูลนิธิเพื่อผูบริโภค
การนําเสนอข2าวสารสุขภาพดานอาหาร ของสื่อวิทยุ เสนอต2อ กระทรวงสาธารณสุข
การประเมินผล โครงการเผยแพร2ขอมูลข2าวสารของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห2งประเทศไทย โดยภาษา
พม2า และภาษาเขมร เสนอต2อกรมประชาสัมพันธ&
การประเมินผลโครงการผลิตรายการวิทยุอาเซียน ปที่ 10 ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห2งประเทศไทย
กรมประชาสัมพันธ& เสนอต2อ กรมประชาสัมพันธ&
การประเมินผลรายการโทรทัศน& โดยการสนทนากลุ2ม “อธิบดีมีคําตอบ” กรมการขนส2งทางบก
การประเมินผลโครงการรณรงค& ทางวิทยุ โทรทัศน& และหนังสือพิมพ& เพื่อป`องกันอุบัติเหตุทางทองถนน
ในช2วงเทศกาลปใหม2 2549 เสนอต2อกรมการขนส2งทางบก
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2549
2549
2549
2549
2550
2550
2550
2550
2551
2551
2552
2553
2554
2555
2555

การประเมิ น ผลโครงการสํ า รวจความสมั ค รใจ และความพึ งพอใจของขาราชการ และลู ก จางกรม
ประชาสัมพันธ& ที่ตองการปฏิบัติงานในหน2วยบริการรูปแบบพิเศษ (SDU ) เสนอต2อกรมประชาสัมพันธ&
การประเมิน ผลสื่ อรณรงค&ทางโทรทั ศน& โดยการสนทนากลุ2ม “หยุด พฤติ กรรมเสี่ย ง” กรมการขนส2 ง
ทางบก
การประเมินผลสื่อรณรงค&ทางโทรทัศน& โดยการสนทนากลุ2ม “เทศกัณฑ&อะไร” กรมการขนส2งทางบก
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