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 การสาํรวจขอ้มลูพฤตกิรรมสุขภาพของนกัเรยีน อย. น้อย ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
มวีตัถุประสงคข์องโครงการ ดงัน้ี 1) เพื่อสํารวจความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการบรโิภคและการเลอืกซื้อ
ผลติภณัฑส์ุขภาพ 2) เพื่อสาํรวจทศันคตกิารบรโิภคทีม่ต่ีอผลติภณัฑส์ุขภาพ 3) พฤตกิรรมการบรโิภค
ผลติภณัฑส์ขุภาพ และ 4) ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการบรโิภคผลติภณัฑส์ขุภาพ 

 กลุ่มเป้าหมายและกลุ่มตวัอยา่งของการสาํรวจในครัง้น้ี คอื นกัเรยีนของโรงเรยีนทีเ่ขา้รว่ม
โครงการ อย.น้อยทัว่ประเทศ ไดแ้ก่ โรงเรยีนประถมศึกษา โรงเรยีนประถมศกึษาขยายโอกาส และ
โรงเรยีนมธัยมศึกษา ที่อยู่ในสงักดัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่
การศกึษามธัยมศกึษา สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาเอกชน และสงักดักรงุเทพมหานคร จาํนวน 50 
โรงเรยีน มผีูใ้หข้อ้มูลแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คอื 1) นักเรยีนแกนนํา อย.น้อย จํานวน 400 คน 2) นักเรยีนที่
เป็นสมาชกิ อย.น้อย จาํนวน 800 คน และ 3) นักเรยีนทัว่ไป จํานวน 800 คน รวมทัง้สิน้จาํนวน 2,000 
คน กระจายในทุกภมูภิาคทัง้ 5 พืน้ที ่ไดแ้ก่ ภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต ้และ
กรงุเทพมหานคร ใชก้ารสุม่ตวัอยา่งแบบหลายขัน้ตอน (Multi-Stage Sampling)  

 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็ขอ้มูลการสาํรวจพฤตกิรรมสุขภาพของนักเรยีน อย.น้อยในครัง้น้ี 
ได้แก่ แบบสอบถามที่มโีครงสร้างที่แน่นอนในการวดัเป็นแบบเลือกตอบและแบบสมัภาษณ์คําถาม
ปลายเปิดทีเ่กีย่วกบัรปูแบบกจิกรรมในโครงการ อย.น้อย 

 การวเิคราะห์ขอ้มูลในการสํารวจพฤติกรรมสุขภาพของนักเรยีน อย.น้อยในครัง้น้ีมกีาร
รายงานขอ้มลูเบือ้งตน้ดว้ยสถติเิชงิพรรณนา (Descriptive Statistics) ซึง่เป็นสถติทิีใ่ชส้รุปลกัษณะที่
สาํคญัของกลุ่มขอ้มลู โดยเป็นขอ้มลูทีเ่กบ็รวบรวมจากกลุ่มตวัอยา่งหรอืประชากร โดยแสดงผลในแต่ละ
ขอ้คาํถามในรปูของคา่ความถี ่คา่รอ้ยละ และคา่เฉลีย่ 
 
สรปุผลการสาํรวจ 

 ผลการสํารวจขอ้มูลพฤติกรรมสุขภาพของนักเรยีน อย. น้อย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 แบ่งออกเป็น 2 สว่น ไดแ้ก่ ผลการสาํรวจเชงิปรมิาณ และผลการสาํรวจเชงิคุณภาพ  

 ผลการสาํรวจเชิงปริมาณ  

 1. ข้อมูลพืน้ฐานของกลุ่มตวัอย่าง จากกลุ่มตวัอย่าง 50 โรงเรยีน มนีักเรยีนผูใ้หข้อ้มลู
จาํนวน 2,000 คนแยกออกเป็น 3 กลุ่ม คอื แกนนํา อย.น้อย จํานวน 400 คน สมาชกิ อย.น้อย จํานวน 
800 คน และนกัเรยีนทัว่ไป จาํนวน 800 คน พบวา่ ผูใ้หข้อ้มลูทัง้ 3 กลุ่ม มาจากทุกภูมภิาคของประเทศ 
และเป็นนักเรียนที่มาจากโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนประถมศึกษาขยายโอกาส และโรงเรียน
มธัยมศกึษา ตามสดัส่วนที่ได้กําหนดไว้ในการสํารวจครัง้น้ี โดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิรอ้ยละ 64.15

บทสรปุผูบ้ริหาร 
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ด้านระดบัชัน้เรยีน อยู่ในชัน้ ป.6 ร้อยละ 23.80 ชัน้ ป. 5 ร้อยละ 19.65 และ ป.4 กบั ม.2 เท่ากนัที ่  
รอ้ยละ 13.30 ตามลาํดบั 

 2. ความรู้เก่ียวกบัการบริโภคและการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์สุขภาพ ผลการสํารวจใน
ภาพรวม พบว่า มนีักเรยีนทีต่อบคําถามในเรื่องความรูเ้กี่ยวกบัการบรโิภคและการเลอืกซื้อผลติภณัฑ์
สุขภาพได้ถูกต้องเฉลี่ยร้อยละ 82.77 แยกเป็นรายกลุ่มได้ดงัน้ี แกนนํา อย.น้อยเฉลี่ยร้อยละ 85.90 
สมาชกิ อย.น้อยเฉลีย่รอ้ยละ 84.40 และนกัเรยีนทัว่ไปเฉลีย่รอ้ยละ 79.56 ตามลาํดบั เมือ่พจิารณาในแต่
ละหมวดปรากฏว่า หมวดยา นักเรยีนมคีวามรูท้ี่ถูกต้องเฉลี่ยมากกว่าหมวดอื่นๆ คอื  รอ้ยละ 89.30 
รองลงมา หมวดอาหารรอ้ยละ 79.75 และหมวดเครือ่งสาํอางรอ้ยละ 77.88 ตามลาํดบั 

 เมื่อพจิารณาแยกทลีะหมวดเป็นรายข้อ พบว่า ในหมวดอาหารที่เป็นความรู้เรื่องฉลาก
โภชนาการช่วยใหเ้ราทราบปรมิาณสารอาหารทีจ่ะไดร้บัเมื่อเราบรโิภคอาหารชนิดนัน้ๆ มผีูต้อบถูกสูง
กว่าเรื่องอื่นๆ คอื รอ้ยละ 93.65 สําหรบัหมวดยา ความรูเ้รื่องการเกบ็รกัษายาที่ด ีควรเกบ็ใหพ้น้จาก
แสงแดด และพน้มอืเดก็ มผีูต้อบถูกมากกว่าเรื่องอื่นๆ คอื รอ้ยละ 95.95 และหมวดเครื่องสําอางเป็น
ความรู้เรื่องการซื้อเครื่องสําอาง เช่น แป้ง ครมีบํารุงผวิ ครมีกนัแดด น้ําหอม น้ํายาระงบักลิ่นกายที่
ถูกตอ้งควรซือ้จากอนิเทอรเ์น็ต ตลาดนดั เพราะราคาถูกคุณภาพด ีและปลอดภยั ซึง่เป็นขอ้ความทีผ่ดิที่
มผีูต้อบถูกสงูกวา่เรือ่งอื่นๆ คอื รอ้ยละ 86.55 

 3. ทัศนคติต่อการบริโภคผลิตภณัฑ์สุขภาพ ความเห็นเรื่องทัศนคติต่อการบริโภค
ผลิตภณัฑ์สุขภาพของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ในภาพรวมมี 9 ข้อความจาก 10 ข้อความที่นักเรียนมี
ทศันคตไิปในทางทีถู่กตอ้ง ยกเวน้ในขอ้ความทีก่ล่าวว่า “อาหารเสรมิมสีารอาหารครบถว้น สามารถกนิ
ทดแทนอาหารหลกั 5 หมู่ได”้ นักเรยีนมทีศันคตทิี่ไม่แน่ใจ และเมื่อจดัอนัดบัค่าเฉลี่ยในขอ้ความที่มี
ทศันคตไิปในทางทีถู่กตอ้งจากมากไปหาน้อย พบว่า ขอ้ความทีว่่า “เมื่อเจบ็ปว่ยควรกนิยาตามทีแ่พทย์
หรอืเภสชักรแนะนํา” และขอ้ความทีว่่า “ผลติภณัฑท์ีผ่่านการรบัรองจาก อย.สามารถเชื่อถอืได”้ มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากนัอยู่ที่ 4.54 จากเต็ม 5.00 รองลงมา ขอ้ความที่ว่า “ขนมขบเคี้ยวมปีระโยชน์ช่วย
เสริมให้ร่างกายได้คุณค่าสารอาหารครบถ้วน” มีค่าเฉลี่ย 4.23 และข้อความที่ว่า “การซื้อยาทาง
อนิเทอรเ์น็ตเป็นวธิกีารทีส่ะดวก รวดเรว็ และปลอดภยั” มคีา่เฉลีย่ 4.18 ตามลาํดบั 

 เมื่อพจิารณาแยกทลีะหมวดเป็นรายขอ้ พบว่า หมวดอาหารในขอ้ทีม่ขีอ้ความว่า “ขนมขบ
เคีย้วมปีระโยชน์ช่วยเสรมิใหร้่างกายไดคุ้ณค่าสารอาหารครบถ้วน” ส่วนใหญ่มคีวามเหน็ที่ไม่เหน็ดว้ย 
ซึง่เป็นทศันคตใินทางทีถู่กตอ้ง มคี่าเฉลีย่สงูกว่าขอ้ความอื่นๆ อยู่ที ่4.23 (ระดบัความเหน็ถูกตอ้งมาก) 
ส่วนหมวดยา ขอ้ความที่ว่า “เมื่อเจบ็ป่วยควรกนิยาตามที่แพทย์หรอืเภสชักรแนะนํา” ส่วนใหญ่มี
ความเหน็ทีเ่หน็ดว้ย ซึ่งเป็นทศันคตใินทางทีถู่กต้อง มคี่าเฉลี่ยสูงกว่าขอ้ความอื่นๆ อยู่ที ่4.54 (ระดบั
ความเหน็ถูกตอ้งมาก) หมวดเครื่องสาํอางขอ้ความทีว่่า “การใชค้รมีทาหน้าขาว หรอืยาฉีดผวิขาวกลูตา
ไทโอนจะช่วยใหผ้วิขาวขึน้ไดอ้ย่างถาวร” ส่วนใหญ่มคีวามเหน็ที่ไม่เหน็ดว้ย ซึ่งเป็นทศันคติในทางที่
ถูกต้อง มคี่าเฉลี่ยสูงกว่าขอ้ความอื่นๆ อยู่ที ่3.90 (ระดบัความเหน็ถูกต้อง) สําหรบัขอ้ความ “การอ่าน
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ฉลากก่อนซือ้ทาํใหเ้สยีเวลาโดยไม่จาํเป็น” สว่นใหญ่มคีวามเหน็ทีไ่มเ่หน็ดว้ย มคี่าเฉลีย่ 4.10 (ระดบั
ความเหน็ถูกตอ้ง) และขอ้ความ “ผลติภณัฑท์ีผ่่านการรบัรอง จาก อย. สามารถเชื่อถอืได”้ มคี่าเฉลี่ย 
4.54 (ระดบัความเหน็ถูกตอ้งมาก)  

 4. พฤติกรรมการบริโภคและการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์สุขภาพ ในภาพรวมของการมี
พฤตกิรรมทีเ่หมาะสมในการบรโิภคและการเลอืกซือ้ผลติภณัฑส์ุขภาพทัง้ 10 ขอ้ของนกัเรยีนทัง้ 3 กลุ่ม
มคี่าร้อยละของการมพีฤติกรรมที่เหมาะสมเฉลี่ยรวมร้อยละ 76.51 ซึ่งหากพจิารณาประเด็นการมี
พฤติกรรมที่เหมาะสมในการบริโภคและการเลือกซื้อผลิตภณัฑ์สุขภาพในรายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่
นักเรยีนมพีฤติกรรมเหมาะสม (ทําทุกครัง้และทําเกอืบทุกครัง้) ในการเลือกซื้อผลิตภณัฑ์อาหารที่มี
เครื่องหมาย อย. มากทีสุ่ด คอื เฉลีย่รอ้ยละ 90.95 รองลงมา นักเรยีนมพีฤตกิรรมเหมาะสม (กนินานๆ 
ครัง้และไม่กินเลย) ในประเด็นการกินอาหารทอดที่น้ํามนัมีสดีําข้นหนืด เฉลี่ยร้อยละ 83.50 และมี
นักเรยีนที่มพีฤติกรรมเหมาะสม (ทํานานๆ ครัง้และไม่ทําเลย) ในเรื่องการซื้อยาจากรถเร่ ตลาดนัด  
แผงลอย เฉลี่ยรอ้ยละ 83.25 ตามลําดบั เมื่อพจิารณาแยกทลีะกลุ่มในภาพรวมทัง้ 10 ขอ้ ปรากฏว่า 
กลุ่มนกัเรยีนแกนนํามพีฤตกิรรมเหมาะสมเฉลีย่รอ้ยละ 81.83 กลุ่มนกัเรยีนสมาชกิมพีฤตกิรรมเหมาะสม 
เฉลีย่รอ้ยละ 76.96 และกลุ่มนกัเรยีนทัว่ไปมพีฤตกิรรมเหมาะสมเฉลีย่รอ้ยละ 73.40 ตามลาํดบั 

 เมื่อพจิารณาเฉพาะนักเรยีน อย.น้อย คอื กลุ่มนักเรยีนแกนนํารวมกบักลุ่มนักเรยีนทีเ่ป็น
สมาชกิ อย.น้อยแลว้ พบวา่ ทัง้สองกลุ่มมพีฤตกิรรมในระดบัทีเ่หมาะสมเฉลีย่รอ้ยละ 78.58 โดยนกัเรยีน
อย.น้อยมพีฤติกรรมเหมาะสม (ทําทุกครัง้และทําเกอืบทุกครัง้) ในการเลอืกซื้อผลิตภณัฑ์อาหารที่มี
เครื่องหมาย อย. มากทีสุ่ดเฉลีย่รอ้ยละ 92.42 รองลงมา นักเรยีน อย.น้อยมพีฤตกิรรมเหมาะสม(ทาํทุก
ครัง้และทาํเกอืบทุกครัง้) ในการอ่านฉลากเพื่อด ูวนัผลติ วนัหมดอายุ สว่นผสม หรอื วธิใีช ้ก่อนซือ้หรอื
ใชผ้ลติภณัฑส์ขุภาพเฉลีย่รอ้ยละ 85.83 และนกัเรยีน อย.น้อยมพีฤตกิรรมเหมาะสม (ทาํนานๆ ครัง้และ
ไมท่าํเลย) ในเรือ่งการซือ้ยาจากรถเร ่ตลาดนดั แผงลอยเฉลีย่รอ้ยละ 84.92 ตามลาํดบั 

 ทัง้น้ี หากพจิารณาเปรยีบเทยีบกบัเกณฑก์ารประเมนิความสาํเรจ็ของการดาํเนินโครงการที่
กําหนดไว้ว่า ความสําเรจ็ของการดําเนินงานดูที่ นักเรยีนแกนนํา อย.น้อยและนักเรยีนที่เป็นสมาชกิ  
อย.น้อยตอ้งมพีฤตกิรรมการบรโิภคและการเลอืกซือ้ผลติภณัฑส์ขุภาพทีเ่หมาะสมไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 75 
นัน้ จงึสามารถสรปุไดว้า่ โครงการดงักล่าวบรรลุเป้าหมายตามเกณฑท์ีก่าํหนด 

 5. ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการบริโภคผลิตภณัฑส์ขุภาพ ในการสาํรวจครัง้น้ี เน้นประเภท
การบรโิภคผลติภณัฑส์ขุภาพ 5 ประเภท ไดแ้ก่ อาหารเสรมิ ขนมขบเคีย้ว แฮมเบอรเ์กอร ์พซิซ่า บะหมี่
กึง่สาํเรจ็รปู น้ําอดัลม เครือ่งดื่มรสหวาน การซือ้ยา/กนิยา และการซือ้/ใชเ้ครือ่งสาํอาง ดงัน้ี 

  5.1 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการบริโภคอาหารเสริมเพ่ือบาํรงุสมอง เพ่ิมความจาํ ลด
ความอ้วนช่วยให้ผิวขาว พบว่า นักเรยีนที่เคยเลอืกซื้อ เลอืกกนิอาหารเสรมิ เพื่อบํารุงสมอง เพิม่
ความจํา ลดความอว้น ช่วยใหผ้วิขาวมรีอ้ยละ 65.15 ขณะทีไ่ม่เคยซื้อ ไม่เคยกนิมรีอ้ยละ 34.85 และ
ปจัจยัที่ระบุว่ามอีทิธพิลต่อการซื้อ การกนิอาหารเสรมิของนักเรยีนที่เคยเลอืกซื้อเลอืกกนิส่วนใหญ่มี
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อทิธพิลระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ โฆษณา คร/ูโรงเรยีน บุคคลในบา้น และการลดแลกแจกแถม ตามลาํดบั 

สว่นเพือ่นมอีทิธพิลน้อยต่อการเลอืกซือ้ เลอืกกนิอาหารเสรมิของนกัเรยีนกลุ่มน้ี 

  5.2 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการบริโภคขนมขบเค้ียว แฮมเบอรเ์กอร ์พิซซ่า บะหม่ีก่ึง
สาํเรจ็รปู พบวา่ นกัเรยีนทีเ่คยเลอืกซือ้ เลอืกกนิขนมขบเคีย้ว แฮมเบอรเ์กอร ์พซิซ่า บะหมีก่ึง่สาํเรจ็รปู
มรีอ้ยละ 97.80 ขณะทีไ่มเ่คยซือ้ ไมเ่คยกนิมรีอ้ยละ 2.20 และปจัจยัทีร่ะบุว่ามอีทิธพิลต่อการซือ้ การกนิ
ขนมขบเคีย้ว แฮมเบอรเ์กอร ์พซิซ่า บะหมีก่ึ่งสําเรจ็รูปของนักเรยีนทีเ่คยเลอืกซื้อ เลอืกกนิส่วนใหญ่มี
อทิธพิลระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ บุคคลในบา้น เพื่อน โฆษณา และการลดแลกแจกแถม ตามลําดบั ส่วน
คร/ูโรงเรยีนมอีทิธพิลน้อยต่อการเลอืกซือ้ เลอืกกนิของนกัเรยีนกลุ่มน้ี 

  5.3 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการบริโภคน้ําอดัลม เครื่องด่ืมรสหวาน พบว่า นกัเรยีนที่
เคยเลอืกซื้อ เลอืกดื่มน้ําอดัลม เครื่องดื่มรสหวานมรีอ้ยละ 96.70 ขณะที่ไม่เคยซื้อ ไม่เคยดื่มมรีอ้ยละ 
3.30 และปจัจยัทีร่ะบุว่ามอีทิธพิลต่อการซือ้ การดื่มน้ําอดัลม เครื่องดื่มรสหวานของนักเรยีนทีเ่คยเลอืก
ซือ้ เลอืกดื่มสว่นใหญ่มอีทิธพิลระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ เพื่อน บุคคลในบา้น โฆษณา และการลดแลกแจก
แถม ตามลาํดบั สว่นคร/ูโรงเรยีนมอีทิธพิลน้อยต่อการเลอืกซือ้ เลอืกดื่มน้ําอดัลม เครื่องดื่มรสหวานของ
นกัเรยีนกลุ่มน้ี 

  5.4 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการบริโภคยา พบว่า นักเรยีนที่เคยเลือกซื้อยา กินยาม ี 
รอ้ยละ 86.85 ขณะทีไ่มเ่คยซือ้ ไมเ่คยกนิมรีอ้ยละ 13.15 และปจัจยัทีร่ะบุว่ามอีทิธพิลต่อการซือ้ การกนิ
ยาของนกัเรยีนทีเ่คยเลอืกซือ้ยา กนิยาในระดบัมาก คอื บุคคลในบา้น ส่วนทีม่อีทิธพิลระดบัน้อย ไดแ้ก่ 
โฆษณา เพือ่น และการลดแลกแจกแถม สว่นคร/ูโรงเรยีนมอีทิธพิลในระดบัปานกลาง 

  5.5 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือ/ใช้เครื่องสําอาง พบว่า นักเรยีนที่เคยเลือกซื้อ 
เลอืกใชเ้ครื่องสําอาง เช่น แป้ง ครมีบํารุงผวิ ครมีกนัแดด น้ําหอม น้ํายาระงบักลิน่กายมรีอ้ยละ 87.25 
ขณะที่ไม่เคยซื้อ ไม่เคยใชม้รีอ้ยละ 12.75 และปจัจยัที่ระบุว่ามอีทิธพิลต่อการซื้อ การใชเ้ครื่องสําอาง
ของนกัเรยีนทีเ่คยเลอืกซือ้ เลอืกใชส้ว่นใหญ่มอีทิธพิลระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ บุคคลในบา้น โฆษณา คร/ู
โรงเรียน และเพื่อน ตามลําดับ ส่วนการลดแลกแจกแถมมีอิทธิพลน้อยต่อการเลือกซื้อ เลือกใช้
เครือ่งสาํอางของนกัเรยีน 

 6. รูปแบบกิจกรรมในโครงการ อย.น้อย ท่ีน่าสนใจ ซึ่งรูปแบบกิจกรรมที่นักเรียน   
แกนนํา อย.น้อย นกัเรยีนทีเ่ป็นสมาชกิ อย.น้อย และนกัเรยีนทัว่ไปสนใจและเลอืก ไดแ้ก่ 

  อนัดบั 1  คอื ค่ายกจิกรรม เช่น การเขา้ค่ายพกัแรมกบัรุ่นพีแ่ละกบัโรงเรยีนอื่นๆ ร่วม
ทาํกจิกรรมต่างๆ ของโครงการ อย.น้อย การอบรมใหค้วามรูด้า้นอาหาร ยา และการเลอืกซือ้ผลติภณัฑ์
สุขภาพ การจดักจิกรรมเกี่ยวกบัโครงการ อ.ย.น้อยพรอ้มมเีล่นเกม หาความรูเ้ป็นฐานต่างๆ ร่วมกบั
โรงเรยีนอื่น เป็นตน้ 
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  อนัดบั 2  คอื การประกวดแต่ง/รอ้งเพลง เชน่ ประกวดแต่งเพลง/รอ้งเพลงเกีย่วกบั อย.
น้อยหรอืความรู้เกี่ยวกบัอาหารและยาในโครงการ อย.น้อย การประกวดร้องเพลงและเต้นประกอบ
เกีย่วกบั อ.ย.น้อย เป็นตน้ 

  อนัดบั 3  คอื การประกวดสื่อประชาสมัพนัธ์โครงการ อย.น้อย เช่น ประชาสมัพนัธ์
เกี่ยวกบัโครงการ อย.น้อย ประชาสมัพนัธ์ใหค้วามรูใ้นเรื่องการรบัประทานอาหารปลอดภยั การเลอืก 
ซื้อยา การดูวนัหมดอายุของสินค้า การเลือกอาหารที่มตีรา อย. การลดเลิกน้ํามนัทอดซํ้า และการ
ประกวดทาํสือ่เชญิชวนรณรงคก์จิกรรมโครงการ อย.น้อย เป็นตน้ 

  สว่นรปูแบบกจิกรรมทีม่คีะแนนน้อยทีส่ดุ คอื การประกวดทอลก์โชว ์ 

 

 ผลการสาํรวจเชิงคณุภาพ 

 ในการสาํรวจครัง้น้ีใชก้ารสาํรวจเชงิคุณภาพ ประเภทการสนทนากลุ่ม (Focus Group) มี

วตัถุประสงค์เพื่อรบัฟงัความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากนักเรยีนแกนนําเกี่ยวกบัแนวทางการจดั

กจิกรรม อย.น้อย ทัง้ในส่วนของเน้ือหาและรูปแบบของกจิกรรม เพื่อให้ อย.ได้ใช้เป็นขอ้มูลสําหรบั

นําไปใชพ้ฒันาการจดักจิกรรมในโครงการ อย.น้อยใหเ้หมาะสมและดงึดดูความสนใจจากนกัเรยีนไดม้าก

ยิง่ขึน้ต่อไป โดยกําหนดกลุ่มตวัอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม คอื กลุ่มในระดบัประถมศกึษา และกลุ่มในระดบั

มธัยมศกึษา ผลการสนทนากลุ่ม พบว่า ความคดิเหน็ของนักเรยีนทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรมงานมหกรรม อย.

น้อย ประจาํปี 2558 ณ วงัรรีสีอรท์ เกีย่วกบัรปูแบบของกจิกรรมทีต่อ้งการใหจ้ดั นอกเหนือจากกจิกรรม

หลกั 3 รปูแบบทีไ่ดจ้ดัทาํอยู่แลว้ ไดแ้ก่ การใหค้วามรู ้การสนบัสนุนสื่อเผยแพรป่ระชาสมัพนัธ ์และการ

จดักิจกรรมสร้างสมัพนัธ์ระหว่างนักเรยีน ผลการสนทนากลุ่ม พบว่า นักเรยีนส่วนใหญ่ต้องการให้มี

กจิกรรมในลกัษณะอื่นๆ นอกเหนือจากกจิกรรมที่เคยจดัมา โดยเน้ือหาของกจิรรม ควรเน้นทางด้าน

ความรูเ้รื่องอาหาร การรณรงคใ์หค้วามรูเ้รื่องสารปนเป้ือนต่างๆ ในอาหาร เน้นการตรวจสอบโดยใชชุ้ด

ทดสอบต่างๆ มกีารสาธติและอธบิายการใชง้านใหเ้ขา้ใจงา่ย ส่วนรปูแบบกจิกรรม ควรเป็นรปูแบบการ

จดัประกวดผลงานในลกัษณะแฟ้มงาน (Port Folio) ละคร หรอื หนงัสัน้ การเล่านิทานมเีพลงและท่าเตน้

ประกอบ การจัดการแสดงละครสัญจรตามชุมชนหรือโรงเรียนต่างๆ การจัดกิจกรรมที่ให้ความรู้

สอดแทรกไปกบัการเล่นเกมสห์รอืการแสดงละครสัน้ มสีื่อประกอบ ลกัษณะเป็น Edutainment การจดั

กจิกรรมการถ่ายทอดความรูเ้กีย่วกบัชุดทดสอบความรูต่้างๆ และการจดักจิกรรมทีเ่ป็นฐานความรู ้เป็น

กจิกรรมเขา้ค่าย เป็นตน้ และสถานทีใ่นการจดักจิกรรม นกัเรยีนสว่นใหญ่เหน็ว่า ควรเป็นการจดักจิรรม

ภายนอกโรงเรยีนตามต่างจงัหวดัทัง้ในระดบัจงัหวดั หรอืระดบัภูมภิาคกไ็ด ้เพื่อความน่าสนใจ ทําให้

ไดร้บัประสบการณ์แปลกใหม ่และนกัเรยีนสว่นใหญ่ชอบทีจ่ะไปทะเลมากกวา่ภเูขา 
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  นอกจากน้ี ประเดน็อื่นๆ ทีน่กัเรยีนนําเสนอเกีย่วกบักจิกรรม อย.น้อย ไดแ้ก่  

 1. อยากใหม้กีารจดัคา่ยกจิกรรมเป็นฐานแบบทีน่ครนายกตามต่างจงัหวดั เป็นกจิกรรมทีล่ง
พืน้ทีเ่วยีนไปในแต่ละโรงเรยีน และมกีารจดัทุกๆ ปี 

 2. อยากให้พวกพี่ๆ ทีมงานมาสอนน้องๆ ในเรื่องสารปนเป้ือนในอาหารว่า มีสารชื่อ
อะไรบา้ง มกีารทาํการทดลองใหด้ ูและใหน้้องๆ ไดล้องทาํ เพือ่ใหเ้ขา้ใจไดด้ยีิง่ขึน้ 

 3. อยากใหม้กีารจดักจิกรรมนนัทนาการและสอดแทรกความรูเ้รื่อง อย.น้อย โดยเขา้ไปจดั
กจิกรรมในแต่ละโรงเรยีน เพือ่ใหทุ้กคนไดร้บัรู ้
 4. อยากใหม้กีจิกรรมในลกัษณะทีน่ักเรยีนแกนนํามาแลกเปลีย่นความรูแ้ละประสบการณ
รว่มกนัว่า โรงเรยีนไหนทาํอะไร ไดผ้ลอยา่งไร ประสบปญัหาอะไร และมแีนวทางแกไ้ขอยา่งไร น่าจะได้
ประโยชน์มาก ซึง่อาจเป็นกจิกรรมทีส่อดแทรกไปในการเขา้คา่ยกไ็ด ้
 5. อยากใหเ้พิม่เตมิกจิกรรมทีส่รา้งเสรมิภาวะผูนํ้าใหก้บันกัเรยีนแกนนํา โดยเน้นฝึกใหก้ลา้
พูด กล้าคิด กล้าทํา โดยวิทยากรในส่วนน้ีไม่จําเป็นต้องเป็นคนมีชื่อเสียงแต่ต้องพูดสนุกและมี
ประสบการณ์ตรงในเรือ่งดงักล่าว 
 

ข้อเสนอแนะจากผลการสาํรวจ 

 1. ผลการสํารวจ พบว่า นักเรยีน อย.น้อย ทัง้กลุ่มนักเรยีนแกนนําและกลุ่มที่เป็นสมาชกิ 
อย.น้อยมพีฤตกิรรมการบรโิภคทีเ่หมาะสมกว่านักเรยีนทัว่ไป ซึ่งแสดงใหเ้หน็ว่ากจิกรรมของโครงการ 
อย.น้อยสามารถช่วยยกระดบัความรูค้วามเขา้ใจ ทศันคต ิและพฤตกิรรมการบรโิภคของนักเรยีนทีเ่ขา้
ร่วมโครงการให้ถูกต้องเหมาะสมมากยิง่ขึ้นได้ ดงันัน้ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงควร
ดําเนินโครงการน้ีอย่างต่อเน่ือง โดยเน้นสื่อสารประชาสมัพนัธเ์พื่อกระตุน้โน้มน้าวใหน้ักเรยีนสมคัรเขา้
รว่มเป็นสมาชกิโครงการ อย.น้อยใหม้ากยิง่ขึน้ 

 2. ผลการสํารวจ พบว่า แมน้ักเรยีน อย.น้อยส่วนใหญ่จะมพีฤตกิรรมการบรโิภคและการ
เลอืกซื้อผลติภณัฑ์เหมาะสมตามเกณฑ์ที่กําหนด แต่เมื่อพจิารณาในรายละเอยีดจะพบว่า นักเรยีนมี
พฤตกิรรมบรโิภคไม่เหมาะสมในบางพฤตกิรรม ไดแ้ก่ การอ่านขอ้มลูโภชนาการ หรอืฉลากหวาน มนั 
เคม็ การเลอืกซื้อเครื่องสําอางที่มฉีลากภาษาไทยโดยบนฉลากมรีายละเอยีดที่จําเป็น และการสงัเกต
ลกัษณะของยา เช่น ส ีกลิน่ และบรรจุภณัฑก่์อนกนิยา ดงันัน้ สาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจงึ
ควรเน้นการให้ความรู้เพื่อสร้างความตระหนักในเรื่องดงักล่าวอย่างเขม้ขน้ยิง่ขึ้น โดยใช้การสื่อสาร
ประชาสมัพนัธแ์ละจดักจิกรรมทีห่ลากหลายเพือ่ใหเ้ขา้ถงึกลุ่มเยาวชนไดอ้ยา่งทัว่ถงึ 
 3. เมือ่พจิารณาผลการสาํรวจความรูเ้กีย่วกบัการบรโิภคและการเลอืกซือ้ผลติภณัฑส์ุขภาพ
ในแต่ละหมวด พบว่า นักเรยีนมคีวามรูใ้นหมวดเครื่องสําอางน้อยกว่าหมวดอื่น โดยเฉพาะอย่างยิง่ใน
ประเด็นที่ว่าเครื่องสําอางนําเข้าจากต่างประเทศต้องมีฉลากภาษาไทยกํากบั ซึ่งปจัจุบนัมเียาวชน
จาํนวนไมน้่อยทีนิ่ยมซือ้เครื่องสาํอางนําเขา้จากต่างประเทศ โดยผา่นช่องทางสื่อออนไลน์ ดงันัน้ การใช้
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เครื่องสําอางโดยไม่ไดอ้่านฉลากใหเ้ขา้ใจอย่างถูกต้องชดัเจน อาจส่งผลเสยีต่อสุขภาพของเยาวชนได ้
ส่วนในหมวดอาหารนัน้ นักเรยีนจํานวนมากยงัมคีวามเขา้ใจผดิว่าน้ํามนัที่ทอดอาหารแล้ว เมื่อนํามา
กรองจนใสก็สามารถนํากลบัมาใชใ้หม่ไดอ้ย่างปลอดภยั ซึ่งความเขา้ใจผดิดงักล่าวอาจส่งผลใหม้กีาร
เลอืกซื้ออาหารทอดที่ไม่ปลอดภยัมาบรโิภค ดงันัน้ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจงึควรเน้น
การให้ความรู้ความเขา้ใจในสองประเด็นข้างต้นให้มากยิง่ขึ้น โดยใช้กลุ่มอ้างองิเป็นบุคคลในบ้านที่
นกัเรยีนระบุวา่ มอีทิธพิลต่อการเลอืกซือ้ผลติภณัฑด์งักล่าวขา้งตน้มากกวา่บุคคลกลุ่มอื่น 

 4. สาํหรบัทศันคตต่ิอการบรโิภคนัน้ ผลสาํรวจพบว่า นกัเรยีนจาํนวนมากคดิว่าอาหารเสรมิ
มสีารอาหารครบถว้น สามารถกนิทดแทนอาหารหลกั 5 หมู่ได ้ซึง่เรื่องดงักล่าวนับเป็นประเดน็ทีส่าํนัก
คณะกรรมการอาหารและยาควรดาํเนินการชีแ้จงขอ้เทจ็จรงิและแกไ้ขความเขา้ใจผดิในกลุ่มเยาวชนโดย
เร่งด่วน เน่ืองจากเยาวชนในปจัจุบนัมคี่านิยมเรื่องการลดความอว้น และบางส่วนหนัมากนิอาหารเสรมิ
โดยเขา้ใจวา่จะสามารถทดแทนอาหารหลกั 5 หมูไ่ด ้ซึง่จะเป็นอนัตรายต่อสขุภาพในระยะยาว 

 5. ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการบรโิภคผลติภณัฑส์ุขภาพของนกัเรยีน ผลสาํรวจพบว่า ปจัจยัที่
มอีทิธพิลต่อการบรโิภคผลติภณัฑส์ุขภาพของนกัเรยีนมคีวามแตกต่างกนัไปในผลติภณัฑแ์ต่ละประเภท 
เชน่ เพือ่นมอีทิธพิลน้อยต่อการเลอืกซือ้/เลอืกกนิยาและอาหารเสรมิ แต่มอีทิธพิลปานกลางต่อการเลอืก
ซือ้/เลอืกกนิขนมขบเคีย้วและน้ําอดัลม ขณะทีบุ่คคลในบา้นมอีทิธพิลมากต่อการบรโิภคยา แต่มอีทิธพิล
ปานกลางต่อการบรโิภคอาหารเสรมิ ขนมขบเคีย้ว น้ําอดัลม และการเลอืกเครื่องสําอาง ดงันัน้ ในการ
สื่อสารรณรงค์แต่ละครัง้ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงควรพิจารณาและเลือกปจัจยัที่มี
อิทธิพลต่อการบริโภคของนักเรียนเหล่าน้ีมาใช้เป็นเครื่องมือโน้มน้าวใจเยาวชนให้เหมาะสมกับ
ผลติภณัฑแ์ต่ละประเภท 

 6. สําหรบัรูปแบบของกจิกรรมในโครงการ อย.น้อย ผลสํารวจพบว่า การจดัค่ายกจิกรรม
โดยแบ่งเป็นฐานต่างๆ เป็นกจิกรรมที่นักเรยีนต้องการใหจ้ดัมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกบัผลการสนทนา
กลุ่มที่นักเรียนต้องการให้มีการจัดค่ายกิจกรรมเป็นฐานต่างๆ แบบเดียวกับการจัดที่ว ังรีรีสอร์ท          
จ.นครนายก ดงันัน้ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจงึควรจดัโครงการในรูปแบบค่ายกจิกรรม 
อย.น้อยต่อไป โดยอาจจดัเวยีนไปตามจงัหวดัต่างๆ ทัง้น้ี ในการจดัค่ายกจิกรรมแต่ละครัง้ควรมศีลิปินที่
มชีื่อเสยีงมาช่วยดงึดูดความสนใจของนักเรยีน และมกีารแจกของรางวลัใหน้ักเรยีนอย่างทัว่ถงึโดยไม่
จาํเป็นตอ้งเป็นของทีม่มีลูค่าสงู ตวัอยา่งเช่น เสือ้ยดืทีม่ลีายเซน็ของศลิปินทีเ่ยาวชนชื่นชอบ นอกจากน้ี 
ยงัควรจดักจิกรรมในลกัษณะการประกวดแฟ้มผลงาน ประกวดสื่อประชาสมัพนัธห์รอืประกวดแต่งเพลง 
รอ้งเพลงที่มเีน้ือหาเกี่ยวกบัโครงการ อย.น้อย โดยคดัเลือกจากระดบัจงัหวดัไปสู่ระดบัภูมภิาค และ
ระดบัประเทศคลา้ยกบัการประกวดนกัรอ้งเดอะสตาร ์หรอืเอเอฟ  

 7. สาํหรบัเน้ือหาของกจิกรรมนัน้ ผลสาํรวจพบว่า นกัเรยีนตอ้งการใหโ้ครงการ อย.น้อย มี
การใหค้วามรูใ้นประเดน็ทีท่นัสมยัและใกล้ตวัมากยิง่ขึน้ ดงันัน้ เน้ือหาที่โครงการ อย.น้อยควรเน้นให้
มากขึน้ คอื เรื่องราวที่ใกล้ตวั ทนัต่อเหตุการณ์ และอยู่ในกระแสความสนใจของเยาวชน เช่น ความรู้
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เรื่องสารปนเป้ือนในอาหารว่ามสีารชื่ออะไรบ้าง ความรูเ้กี่ยวกบัอาหารเสรมิและยาลดความอว้น และ
ความรูเ้กีย่วกบัการทดสอบเครือ่งสาํอางทีผ่สมสารปรอทและสารกลตูาไธโอน เป็นตน้  

 นอกจากน้ี สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยายงัควรปรบัปรุงเน้ือหาในคู่มอืต่างๆ ใหม้ี
ความสัน้กระชบั ลดปรมิาณเน้ือหาที่เป็นตวัหนังสอืใหน้้อยลง แล้วเพิม่รูปภาพประกอบหรอืการต์ูนให้
มากขึน้เพื่อสรา้งความน่าสนใจและสอดคลอ้งกบัพฤตกิรรมการรบัขา่วสารของเยาวชนรุ่นใหม่ทีไ่ม่นิยม
อา่นเน้ือหาทีเ่ป็นขอ้ความยาวๆ 

 8. ในส่วนของข้อเสนอแนะอื่นๆ จากนักเรียนเกี่ยวกับการจัดทําโครงการ อย.น้อยที่
น่าสนใจ ทางสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาควรนําไปใช้เป็นแนวทางปรบัปรุงการดําเนินงาน
โครงการ อย.น้อยใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ ไดแ้ก่ การโทรศพัทเ์ขา้สายดว่น อย.น้อยนัน้ ผูโ้ทรไมค่วร
ตอ้งเสยีค่าโทรศพัทค์รัง้ละ 3 บาท แต่ควรใหโ้ทรไดฟ้รจีงึจะดงึดูดใหค้นสนใจมาใชบ้รกิารสายด่วนมาก
ยิง่ขึน้ อนัจะชว่ยใหส้ายดว่นเป็นชอ่งทางทีเ่ยาวชนและประชาชนทัว่ไปสามารถใชใ้นการขอคาํปรกึษาฟร ี
โดยได้รบัขอ้มูลความรูท้ี่ถูกต้องโดยตรงจาก อย. และยงัเป็นช่องทางในการสะทอ้นปญัหาที่พบมายงั
สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยาไดอ้ยา่งทนัท่วงทโีดยผูบ้รโิภคไมต่อ้งเป็นผูแ้บกรบัภาระค่าใชจ้่าย
ในการโทร 

 
ข้อเสนอแนะจากการสาํรวจ 

 1. การสํารวจขอ้มูลครัง้น้ีพบปญัหาในเรื่องรายชื่อครูที่รบัผดิชอบโครงการ อย. น้อย ใน
โรงเรยีนหลายแหง่ไมต่รงกบัฐานขอ้มลูของสาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา  เช่น ครยูา้ยโรงเรยีน 
ลาออก เกษียณ เบอร์โทรศัพท์ที่ปรากฏในฐานข้อมูลไม่สามารถติดต่อได้ ดังนั ้น สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาจงึควรสาํรวจสถานภาพการดาํเนินงานโครงการ อย.น้อยของโรงเรยีนทีเ่ป็น
เครือข่ายให้เป็นปจัจุบันเพื่อจดัทําฐานข้อมูลโรงเรียน อย.น้อย รวมถึงรายชื่อครูผู้รบัผิดชอบดูแล
โครงการ อย.น้อยของแต่ละโรงเรยีนใหถู้กตอ้งครบถว้น อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผน ตดิตามงาน 
และตดัสนิใจในการดาํเนินโครงการต่างๆ ใหเ้หมาะสมกบัสภาพทีเ่ป็นอยูจ่รงิ ตลอดจนเพื่อใหส้ามารถใช้
ประโยชน์จากฐานขอ้มลูทีม่อียู่ไดอ้ย่างเตม็ที ่เช่น ใชใ้นการประเมนิประสทิธผิลของโครงการ การขยาย
เครอืขา่ย และการประสานงานต่างๆ เป็นตน้ 
 นอกจากน้ี ครูในบางโรงเรยีนยงัเข้าใจว่าผู้รบัผดิชอบและดําเนินโครงการ อย.น้อย คือ
สาธารณสขุจงัหวดัหรอืสาธารณสุขอาํเภอ ไมใ่ช่สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา ดงันัน้ สาํนกังาน
คณะกรรมการอาหารและยาจงึควรมกีารประสานงานกบัคร ูอย.น้อย รวมทัง้ควรมกีารตดิตามช่วยเหลอื
ครู อย.น้อย ในโรงเรยีนต่างๆ อย่างต่อเน่ือง เช่น จดัส่งเอกสารประชาสมัพนัธ์อย่างสมํ่าเสมอ ทัง้น้ี 
เพื่อใหก้ารดําเนินงานมคีวามต่อเน่ืองและเพื่อไม่ใหค้รถูอยห่างจากกจิกรรมของโครงการ อย.น้อย แลว้
หันไปทุ่มเททํากิจกรรมประเภทอื่นแทน เช่น กิจกรรมในโครงการอาหารกลางวัน เ ป็นต้น
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 2. ชว่งเวลาในการสาํรวจขอ้มลูจากนกัเรยีน อย.น้อย ไมค่วรเป็นช่วงปิดภาคการศกึษาหรอื
ช่วงที่เพิง่เริม่เปิดภาคการศกึษาใหม่ ซึ่งหากเป็นช่วงปิดภาคการศกึษาจะทําให้ประสบปญัหาในการ
ตดิต่อประสานงานกบัครผููร้บัผดิชอบดแูลโครงการ อย.น้อยและการนํานกัเรยีนมาใหข้อ้มลูแก่ทมีสาํรวจ 
ส่วนการสํารวจในครัง้น้ีที่เป็นช่วงเพิ่งเริ่มเปิดภาคการศึกษาใหม่นัน้จะประสบปญัหาในลักษณะที่
โรงเรยีนหลายแห่งยงัไม่พร้อมให้ทีมวิจยัเข้าไปดําเนินการสํารวจข้อมูลเน่ืองจากยงัไม่ได้เริม่ต้นทํา
กจิกรรมชมรม อย.น้อย และเป็นช่วงที่นักเรยีนที่เป็นสมาชกิ อย.น้อย และนักเรยีนแกนนํา อย.น้อย
บางส่วนเพิง่จบการศกึษาออกไป และโรงเรยีนยงัไม่ไดจ้ดัทมีใหมใ่หเ้ขา้มาทําหน้าทีแ่ทนอย่างครบถว้น
โดยส่วนใหญ่นักเรยีนที่เป็นแกนนํามกัจะอยู่ในระดบัชัน้ ป.5, ป.6, ม.5 และม.6 ซึ่งการสํารวจในช่วง
ดงักล่าวจะทาํใหน้กัเรยีนกลุ่มน้ีไมอ่ยูร่ว่มใหข้อ้มลูในการสาํรวจ 
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บทท่ี 1 

บทนํา 
 
 
ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา 

 สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ไดเ้ลง็เหน็ความสาํคญัของเดก็ทีอ่ยูใ่นวยัเรยีน
ซึง่เป็นช่วงวยัทีม่คีวามกระตอืรอืรน้ในการทํากจิกรรมทีส่รา้งสรรคแ์ละมศีกัยภาพในตวัเองสามารถชีนํ้า
เพื่อนและผูป้กครองใหส้นบัสนุนการดาํเนินงานต่างๆไดอ้ยา่งประสบผลสาํเรจ็ อย. จงึไดจ้ดัทาํโครงการ
อย.น้อยเพื่อนําศกัยภาพและพลงัของนักเรยีนมาใช้ประโยชน์ในการดําเนินงานคุม้ครองผูบ้รโิภคดา้น
ผลติภณัฑส์ุขภาพ ทําใหก้ารเผยแพร่ขอ้มูลความรูใ้นดา้นน้ีกระจายสู่กลุ่มผูบ้รโิภคไดค้รอบคลุมทัว่ถงึ
มากยิง่ขึน้ 

 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ไดเ้ริม่ดําเนินโครงการอย.น้อยมาตัง้แต่       
ปี พ.ศ. 2546 จนปจัจุบนัไดข้ยายไปยงัโรงเรยีนระดบัมธัยมศกึษาทัว่ประเทศ โรงเรยีนประถมศกึษา
ขยายโอกาส โรงเรยีนประถมศึกษาในสงักดัสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน รวมถึง
โรงเรยีนในสงักดักรุงเทพมหานคร และสาํนกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการศกึษาเอกชน (สช.) โดยให้
การสนับสนุนงบประมาณในการทํากจิกรรมแก่โรงเรยีนพรอ้มทัง้วสัดุอุปกรณ์ต่างๆ ไดแ้ก่ ชุดทดสอบ
สารปนเป้ือนเบื้องต้น บตัรสมาชกิ อย.น้อย คู่มอื อย.น้อย และสื่อสนับสนุนการดําเนินงานอื่นๆ เช่น    
บทวทิย ุเป็นตน้ นอกจากน้ี ยงัไดจ้ดัใหม้กีารประกวดการทาํกจิกรรมและโครงงาน อย.น้อย เพื่อสง่เสรมิ
การทํากจิกรรม อย.น้อย และเป็นเวทแีลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคดิเหน็ในการทํากจิกรรม รวมทัง้ 
ไดม้กีารจดักจิกรรมดงูานและกจิกรรมสรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างโรงเรยีน มกีารนําผูบ้รหิารของอย. ไป
เยี่ยมชมโรงเรยีนที่ทํากิจกรรมเพื่อเป็นขวญัและกําลงัใจ และจดัให้มชี่องทางประชาสมัพนัธ์กจิกรรม   
อย.น้อยทัง้ทางเวบ็ไซต ์สื่อสงัคมออนไลน์ (Social Media) และสื่อวทิยุโทรทศัน์ ตลอดจนไดม้กีารจดั
กจิกรรมใหส้มาชกิ อย.น้อย ทัว่ประเทศตรวจสอบเฝ้าระวงัผลติภณัฑส์ุขภาพและการโฆษณาทีโ่ออ้วด
เกนิจรงิ โดยส่งเสรมิใหเ้กดิการขยายศูนยร์บัแจง้ขอ้มูลผลติภณัฑส์ุขภาพขึน้ในชมรม อย. น้อย ของ
โรงเรยีนแกนนําทัว่ประเทศ และนําสือ่สงัคมออนไลน์มาชว่ยในการทาํกจิกรรมดว้ย 

 ทัง้น้ี การดาํเนินโครงการ อย.น้อยเน้นการพฒันานกัเรยีนโดยการสรา้งแรงจงูใจใหน้กัเรยีน
และครูทํากิจกรรม อย.น้อยอย่างเหมาะสมและมคีวามสุข โดยประสานความร่วมมอืกบัหน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง รวมทัง้สร้างและขยายเครอืข่ายการคุ้มครองผูบ้รโิภคเพิม่มากขึน้ สําหรบัในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 ซึง่เป็นปีที ่13 ของการดาํเนินโครงการฯ อย. ไดมุ้ง่จดัใหม้กีจิกรรมและสื่อต่างๆ เพื่อกระตุน้
ให้นักเรยีน อย.น้อยมคีวามภาคภูมใิจที่ได้ร่วมเป็นส่วนหน่ึงในงานคุ้มครองผู้บรโิภคให้ได้รบัความ
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ปลอดภยัจากการบรโิภคผลติภณัฑ์สุขภาพ รวมทัง้ยงัจดัใหม้งีานมหกรรม อย.น้อย ซึ่งประกอบด้วย   
คร ูนกัเรยีนแกนนํา อย.น้อยจากกรุงเทพมหานคร และจงัหวดัต่างๆ ทัว่ประเทศ รวมถงึผูเ้กีย่วขอ้ง เพื่อ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์และเรียนรู้พฤติกรรมการบริโภคที่ดีของกนัและกนั ตลอดจนสานสมัพนัธ์
เครอืขา่ย อย.น้อยทัว่ประเทศใหเ้ป็นหน่ึงเดยีว 

 ขณะเดยีวกนัได้มกีารประเมนิผลกจิกรรม อย.น้อย มาอย่างต่อเน่ือง ตัง้แต่ปี 2548 โดย 
ผศ. สุนทร ีวทิยานารถไพศาล และคณะ สรุปว่า เป็นกจิกรรมทีม่ผีลลพัธใ์นทางบวก ผูท้ีไ่ดร้บัประโยชน์
สูงสุดจากกจิกรรม อย.น้อย คอื นักเรยีนที่เขา้ร่วมโครงการ อย.น้อย ทัง้ในส่วนของนักเรยีนแกนนํา 
นักเรยีนที่เป็นสมาชกิ นักเรยีนในโรงเรยีน ครู และผูเ้กี่ยวขอ้งในโรงเรยีน ตลอดจนเกดิการขยายผลสู่
ชุมชน ซึ่งจุดเด่นหรอืผลที่เกดิขึน้หลงัการดําเนินโครงการ คอื เกดิกระบวนการความร่วมมอืระหว่าง
กระทรวงสาธารณสุขกับกระทรวงศึกษาธิการ เกิดความสอดคล้องกับการเรียนการสอน เกิดการ
เปลีย่นแปลงในนักเรยีน ทําใหน้ักเรยีนมคีวามรู ้ความเขา้ใจเรื่องการบรโิภคและเกดิการทํางานร่วมกนั 
ผู้ขายในโรงเรยีนมกีารปรบัปรุงการผลิตและการเลือกอุปกรณ์ที่ใช้ เกิดการขยายผลสู่บ้านเรอืนและ
ชุมชน 

 ต่อมาในปี 2549 ได้มกีารศึกษาระดบัความสําเร็จของโครงการ อย.น้อย ปี 2549 ของ    
รศ.ชะอรสนิ สุขศรวีงศ ์และคณะ สรุปไดว้่า นกัเรยีนทัว่ไป รอ้ยละ 99.0 เหน็ดว้ยกบักจิกรรม อย.น้อย 
ในโรงเรยีน จงึเหน็ควรทีจ่ะดาํเนินโครงการน้ีต่อไป โดยปรบักจิกรรมใหเ้หมาะสมยิง่ขึน้ 

 การประเมนิโครงการ อย.น้อย ปี 2550 โดยคณะเภสชัศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั มี
ขอ้เสนอให ้สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ส่งเสรมิใหน้ักเรยีนมสี่วนร่วมในกจิกรรม อย.น้อย
อยา่งกวา้งขวาง ควรมกีารพฒันาทกัษะดา้นความรู ้ความสามารถดา้นการคุม้ครองผูบ้รโิภคในโรงเรยีน
ในวงกว้าง และควรมกีารจดัการความรูด้า้นสุขภาพในโรงเรยีนต่อไป และการประเมนิผลในปี 2551-
2552 โดยคณะครุศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ไดใ้หข้อ้เสนอแนะว่า ควรใชก้ลุ่มนักเรยีน อย.น้อย 
เป็นฐานสําคญัของการพฒันาและส่งเสรมิพฤตกิรรมการบรโิภคทีด่ที ัง้ภายในโรงเรยีนและชุมชน ควรมี
การตรวจสอบและตดิตามพฤตกิรรมการบรโิภคผลติภณัฑส์ุขภาพของนักเรยีน แลว้นํามาวางแผนการ
ดําเนินกิจกรรมเพื่อการบริโภคอย่างเหมาะสม สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาควรจะจดัทํา
ฐานขอ้มลูทีเ่ขม้แขง็ และควรตรวจสอบพฤตกิรรมการบรโิภคของนกัเรยีนอยา่งต่อเน่ือง 

 การประเมนิในปี 2553 โดยคณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแก่น ไดม้ขีอ้เสนอแนะ
สาํหรบัสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในการทํากจิกรรม อย.น้อย คอื ควรมกีารตรวจสอบและ
ตดิตามพฤตกิรรมการบรโิภคผลติภณัฑส์ุขภาพของนักเรยีนร่วมกบัโรงเรยีนและหน่วยงานสาธารณสุข
ทอ้งถิน่ โดยอาจดําเนินการผ่านโครงการ/กจิกรรม อย.น้อย ในลกัษณะของการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร 
พฒันาศกัยภาพครใูหส้ามารถทําวจิยัเชงิปฏบิตักิารเพื่อพฒันาพฤตกิรรมการบรโิภคผลติภณัฑส์ุขภาพ 
ควรมกีารบรหิารจดัการกจิกรรม อย.น้อย เชงิพืน้ทีแ่บบบรูณาการใหเ้กดิประสทิธภิาพและประสทิธผิล  
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 ในปี 2555 ได้มีการสํารวจและวิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพของ
นกัเรยีนทีเ่ขา้รว่มกจิกรรม อย.น้อย พบว่า ในภาพรวมนกัเรยีนมรีะดบัความเขา้ใจในขอ้ความรูเ้กีย่วกบั
การบรโิภคและการเลอืกซื้อผลติภณัฑส์ุขภาพทีถู่กตอ้ง รอ้ยละ 71.72 นักเรยีนมพีฤตกิรรมการบรโิภค
ผลติภณัฑส์ุขภาพทีถู่กตอ้ง รอ้ยละ 75.32 และในภาพรวมนกัเรยีนมคีวามพงึพอใจต่อกจิกรรม อย.น้อย 
ในระดบัมากที่สุด ในขณะที่กลุ่มของครูแกนนํา อย.น้อย เห็นว่า โครงการ อย.น้อย ทําให้ทัง้ครูและ
ผู้ปกครองตระหนักในการบรโิภคผลิตภณัฑ์สุขภาพมากขึ้น ทําให้นักเรยีนมจีิตสํานึกในการบรโิภค
ผลติภณัฑส์ุขภาพ สง่ผลใหน้กัเรยีนสามารถนําความรูไ้ปประยุกตใ์ชใ้นชวีติประจาํวนัของตนเอง และให้
ความรูก้บัคนในครอบครวัได ้

 ในปี 2556 ไดม้กีารสาํรวจขอ้มลูพฤตกิรรมสุขภาพของนักเรยีน อย.น้อย เชงิปรมิาณ และ
เชงิคุณภาพ พบว่า นักเรยีน อย.น้อย มพีฤตกิรรมการบรโิภคผลติภณัฑส์ุขภาพที่ดใีนพฤตกิรรมหลกั 
คอื อ่านฉลากผลติภณัฑส์ุขภาพก่อนซื้อหรอืใช ้บรโิภคนม ผกัและผลไมเ้ป็นประจํา หลกีเลี่ยงการซื้อ
หรอืใชผ้ลติภณัฑส์ุขภาพตามโฆษณาชวนเชื่อ หลกีเลีย่งการบรโิภคอาหารทีใ่ชน้ํ้ามนัทอดซํ้า หรอืไมใ่ช้
น้ํามนัทอดซํ้า และหลกีเลีย่งการบรโิภคอาหารรสจดั (หวาน มนั เคม็) คดิเป็นรอ้ยละ 76.1 ของนกัเรยีน 
อย.น้อย ทัง้หมด ภาพรวมจํานวนนักเรยีนโดยเฉลี่ยทีม่คีวามรูท้ีถู่กต้องเกี่ยวกบัการบรโิภคผลติภณัฑ์
สุขภาพ คดิเป็นรอ้ยละ 76.6 ของนักเรยีนทัง้หมด และมทีศันคตต่ิอการบรโิภคผลติภณัฑส์ุขภาพอยู่ใน
ระดบัมาก  

 และในปี 2557 ผลการสํารวจขอ้มูลพฤติกรรมสุขภาพของนักเรยีน เชงิปรมิาณและเชิง
คุณภาพ พบว่า นักเรียน อย. น้อย มพีฤติกรรมการบรโิภคผลิตภณัฑ์สุขภาพที่ถูกต้องในภาพรวม     
คิดเป็นร้อยละ 77.5 ของนักเรียน อย.น้อยทัง้หมด ซึ่งพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ประกอบด้วย 1) หลีกเลี่ยงการบรโิภคอาหารหวาน มนั เค็ม 2) หลีกเลี่ยงการซื้อหรอืใช้ผลิตภณัฑ์
สุขภาพตามโฆษณาชวนเชื่อ 3) หลกีเลี่ยงการบรโิภคอาหารทีใ่ชน้ํ้ามนัทอดซํ้าหรอืไม่ใชน้ํ้ามนัทอดซํ้า 
4) อ่านฉลากอาหาร ยา และเครื่องสําอางก่อนซื้อหรอืใช ้และ 5) บรโิภคนม ผกั และผลไมเ้ป็นประจํา 
ส่วนด้านที่นักเรยีนมคีวามรูท้ี่ถูกต้องเกี่ยวกบัการบรโิภคผลติภณัฑส์ุขภาพ คดิเป็นรอ้ยละ 75.2 ของ
นกัเรยีนทัง้หมด และมทีศันคตต่ิอการบรโิภคผลติภณัฑส์ขุภาพในระดบัมาก  

 สําหรบัในปี 2558 ทางสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ไดเ้ลง็เหน็ความสําคญัของ
การสํารวจข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียนดงักล่าว ประกอบกับมีความต้องการให้โครงการ      
อย.น้อย มกีารดําเนินงานต่อไปไดอ้ย่างต่อเน่ืองและมปีระสทิธภิาพ จงึไดม้กีารกําหนดใหม้กีารสํารวจ
ขอ้มลูพฤตกิรรมสุขภาพของนกัเรยีน อย.น้อย ประจาํปี 2558 ในเชงิปรมิาณและเชงิคุณภาพขึน้ เพื่อใช้
เป็นขอ้มลูในการตดัสนิใจสาํหรบัการปรบัปรงุและพฒันาการดาํเนินงานโครงการ อย.น้อยใหด้ขีึน้ต่อไป 
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วตัถปุระสงคใ์นการสาํรวจ 

 เพื่อสํารวจขอ้มูลพฤติกรรมสุขภาพ เปรยีบเทียบระหว่างนักเรยีนทัว่ไป นักเรยีนที่เป็น
สมาชกิ อย.น้อย และนกัเรยีนแกนนํา อย.น้อยในประเดน็ต่อไปน้ี 

 1. ความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการบรโิภคและการเลอืกซือ้ผลติภณัฑส์ขุภาพ 

 2. ทศันคตกิารบรโิภคทีม่ต่ีอผลติภณัฑส์ขุภาพ 

 3. พฤตกิรรมการบรโิภคผลติภณัฑส์ขุภาพ 

 4. ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการบรโิภคผลติภณัฑส์ขุภาพ 

 
ขอบเขตการสาํรวจ 

 1. ขอบเขตด้านเน้ือหา  ประเดน็ทีส่าํคญัในการสาํรวจครัง้น้ี คอื พฤตกิรรมสุขภาพของ
นกัเรยีน อย. น้อย ดงัน้ี 
  1.1  ความรูเ้กีย่วกบัการบรโิภคและการเลอืกซือ้ผลติภณัฑส์ุขภาพทีถู่กตอ้ง ครอบคลุม
ในดา้นอาหาร ยา เครือ่งสาํอาง และการโฆษณาผลติภณัฑส์ขุภาพ 
  1.2  ทศันคตกิารบรโิภคที่มต่ีอผลติภณัฑส์ุขภาพ ครอบคลุมเน้ือหาดา้นอาหาร ยา 
เครือ่งสาํอาง การอา่นฉลาก และความน่าเชื่อถอืของ อย. 
  1.3  พฤตกิรรมการบรโิภคผลติภณัฑส์ขุภาพ ครอบคลุมเน้ือหาพฤตกิรรมในดา้นอาหาร 

ยา เครือ่งสาํอาง และการอา่นฉลาก 

  1.4  ปจัจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ หมายถึง ในการเลือกซื้อ 
เลอืกใช ้และเลอืกกนิอาหาร ยา และเครื่องสาํอางนัน้ ปจัจยัดา้นบุคคลในบา้น เพื่อน ครู/โรงเรยีน การ
โฆษณา และการลดแลกแจกแถมมผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกซื้อ เลอืกใช้ และเลอืกกนิอาหาร ยา และ
เครือ่งสาํอางหรอืไม ่ 

 2. ขอบเขตด้านประชากร  ประชากรทีใ่ชใ้นการสาํรวจพฤตกิรรมสุขภาพของนักเรยีน 
อย.น้อยในครัง้น้ี ทาํการสาํรวจเฉพาะนกัเรยีนในโรงเรยีนทีเ่ขา้รว่มโครงการ อย.น้อยเท่านัน้ โดยใชแ้บบ
สาํรวจพฤตกิรรมสุขภาพของนักเรยีนจากลุ่มตวัอย่าง จํานวน 2,000 คน ซึ่งเป็นนักเรยีนทีเ่ป็นแกนนํา 
อย.น้อย นักเรียนที่เป็นสมาชิก อย.น้อย และนักเรียนทัว่ไปในสงักดัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศกึษา สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา สาํนักงานคณะกรรมการการศกึษาเอกชน และ
สงักดักรงุเทพมหานคร 

 3. ขอบเขตด้านพื้นท่ี  การสํารวจพฤตกิรรมสุขภาพของนักเรยีน อย.น้อยในครัง้น้ี 
ครอบคลุมพืน้ที่สํารวจ 5 พืน้ที่ทัว่ประเทศ ไดแ้ก่ 1) ภาคเหนือ 2) ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 3) ภาค
กลาง 4) ภาคใต ้และ 5) กรงุเทพมหานคร 
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 4. ขอบเขตด้านระยะเวลาพืน้ท่ี  การสาํรวจพฤตกิรรมสุขภาพของนกัเรยีน อย.น้อยใน
ครัง้น้ีใชร้ะยะเวลา 6 เดอืน เริม่ตัง้แต่เดอืนมนีาคม – สงิหาคม 2558   
 

ประโยชน์ท่ีได้รบั 

 ผลการสํารวจพฤตกิรรมสุขภาพของนักเรยีน อย.น้อยในครัง้น้ี สามารถเป็นประโยชน์ต่อ
กองพฒันาศกัยภาพผูบ้รโิภค สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข เพื่อใหไ้ด้
รบัทราบถงึระดบัพฤตกิรรมสุขภาพของนกัเรยีน อย.น้อย ในดา้นความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการบรโิภค
และการเลอืกซื้อผลติภณัฑส์ุขภาพ ทศันคตกิารบรโิภคทีม่ต่ีอผลติภณัฑส์ุขภาพ พฤตกิรรมการบรโิภค
ผลติภณัฑส์ุขภาพ และปจัจยัที่มอีทิธพิลต่อการบรโิภคผลติภณัฑ์สุขภาพ ซึ่งเป็นตวัชี้วดัคุณภาพการ
ดําเนินกจิกรรมของโครงการ อย.น้อยนําไปสู่การวางแผน การกําหนดทศิทางการดําเนินงานโครงการ 
อย.น้อยในปีต่อไปไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 

 
กรอบแนวคิดการสาํรวจ 

กิจกรรมโครงการ อย.น้อย 

 ชมรม/ชุมนุม อย.น้อย 

 กจิกรรมเผยแพร/่ประชาสมัพนัธแ์ละ
รณรงค ์

 กจิกรรมดา้นการตรวจสอบ 

 กจิกรรมสง่เสรมิสขุภาพ 

 กจิกรรมบรูณาการสูก่ารเรยีนการสอน 

 การสนบัสนุนชมรม/ชุมนุม อย.น้อย 

 กจิกรรมพเิศษอื่นๆ 

 

 

 

              

แผนภาพท่ี 1 กรอบแนวคดิของการสาํรวจ 

  

พฤติกรรมสขุภาพของนักเรียน 

 ความรูเ้กีย่วกบัการบรโิภคและการ
เลอืกซือ้ผลติภณัฑส์ขุภาพ 

 ทศันคตต่ิอการบรโิภคผลติภณัฑ์
สขุภาพ 

 พฤตกิรรมการบรโิภคและการเลอืกซือ้
ผลติภณัฑส์ขุภาพ 

อทิธพิลทีม่ต่ีอการบรโิภคผลติภณัฑส์ขุภาพ 

ความคาดหวงัทีม่ต่ีอโครงการ อย.น้อย 
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บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 
 การดาํเนินการสาํรวจขอ้มลูพฤตกิรรมสขุภาพของนกัเรยีน อย.น้อย ปี 2558 ในครัง้น้ี 
ผูว้จิยัไดท้บทวนเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงการ อย.น้อย ดงัน้ี 

 ตอนที ่1 โครงการ อย.น้อย 
 ตอนที ่2 เกณฑม์าตรฐานการประเมนิโรงเรยีน อย.น้อย 
 ตอนที ่3 งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงการ อย.น้อย 
 
ตอนท่ี 1  โครงการ อย. น้อย 

 อย.น้อย ถือกําเนิดขึ้นในปี 2545 ในลกัษณะโครงการนําร่อง แต่มกีารดําเนินการอย่าง
จรงิจงัในปี 2546 โดยมโีรงเรยีนระดบัมธัยมศกึษา จดัตัง้ชมรมคุ้มครองผู้บรโิภคในโรงเรยีน และทํา
กจิกรรม อย.น้อย จงัหวดัละ 5 โรงเรยีน จากนัน้ในปี 2547 ได้ขยายกจิกรรม ใหค้รอบคลุม โรงเรยีน
ระดบัมธัยมศกึษาทัว่ประเทศ ทัง้โรงเรยีนในสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษา ขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.) 
โรงเรยีนเอกชน และโรงเรยีนในสงักดักรงุเทพมหานคร 

 วตัถุประสงค์ในการทําโครงการ อย.น้อยกเ็พื่อใหน้ักเรยีนมกีารเรยีนรูจ้ากการปฏบิตัจิรงิ 
และไดช้่วยเหลอืเพื่อน ๆ ครอบครวั และชุมชน ดว้ยการใหค้วามรูก้ารบรโิภคอย่างเหมาะสม ปลอดภยั 
กจิกรรมที ่อย.น้อย ทาํ ไดแ้ก่ การตรวจสอบอาหารทีจ่ําหน่ายภายใน/รอบๆ โรงเรยีน และตลาดสดหรอื
ชุมชนใกลเ้คยีง ดว้ยชุดทดสอบเบื้องต้น เช่น ชุดทดสอบบอแรกซ์ ฟอรม์าลนิ สารกนัรา สารฟอกขาว 
จุลนิทรยีใ์นน้ํา เป็นตน้ การใหค้วามรูแ้ก่เพือ่นนกัเรยีนในรปูแบบต่าง ๆ เชน่ บอรด์ความรู ้เสยีงตามสาย 
พดูหน้าเสาธง กจิกรรมการแสดง รายการทางโทรทศัน์วงจรปิด เป็นตน้ การรณรงคใ์หค้วามรูใ้นชุมชน 
เช่น การเดนิรณรงค ์การแจกเอกสารความรู ้การใหค้วามรูท้างหอกระจายข่าวหรอืวทิยุชุมชน เป็นต้น 
นอกจากน้ียงัมกีารบรูณาการความรูด้า้นอาหารและยาเขา้ไปกบัหลกัสตูรการเรยีนการสอน และอย.น้อย 
ยงัเอื้ออาทรไปยงัโรงเรยีนระดบัประถมศกึษาที่อยู่ใกล้เคยีง ด้วยการไปให้ความรู้และการตรวจสอบ
อาหารใหด้ว้ย ในลกัษณะ “พีส่อนน้อง” 

 การทํากจิกรรม นอกจาก อย.น้อย จะไดร้บัความรูด้า้นการบรโิภคผลติภณัฑส์ุขภาพอย่าง
ถูกตอ้งและปลอดภยัแลว้ ยงัช่วยใหเ้พื่อนนักเรยีน และครอบครวัมคีวามรู ้และเกดิการพฒันา ปรบัปรุง
การจาํหน่ายอาหารภายในโรงเรยีน รวมทัง้การปรบัปรุงสถานทีจ่าํหน่ายอาหารใหส้ะอาด ถูกสุขลกัษณะ 
นกัเรยีน อย.น้อย ยงัไดร้บัการพฒันาเรื่องการคดิ การวางแผนการทํางาน การแสดงออก และการสรา้ง
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สมัพนัธ์ที่ดกีบัเพื่อน อย.น้อย โรงเรยีนอื่น ๆ ทําใหเ้กดิเป็นเครอืข่ายขึน้ และตวักจิกรรม อย.น้อยยงั
ก่อใหเ้กดิความร่วมมอืทีด่ใีนระดบัชุมชน เช่น เกดิความร่วมมอืระหว่างนักเรยีน คร ูพ่อคา้ แม่คา้ อสม. 
อบต. โรงพยาบาลชุมชน สาธารณสุขอําเภอ เป็นต้น มกีารช่วยเหลอืกนัทัง้ดา้นงบประมาณ การร่วม
ดําเนินงาน และทรพัยากร เช่น งบสนับสนุนจาก อบต. การร่วมตรวจสอบอาหาร การอนุญาตให้ใช ้   
หอกระจายขา่ว/วทิยชุุมชน เป็นตน้ 

 ในปี 2549 จะเน้นการทาํกจิกรรมในลกัษณะเครอืขา่ยใหม้ากขึน้ และจะสง่เสรมิใหเ้กดิการ
เอือ้อาทรโรงเรยีนระดบัทีเ่ลก็กว่าในลกัษณะ “อย.น้อยสอนน้อง” โดยตัง้เป้าหมายไวว้่า ในปี 2549 จะมี
โรงเรยีนระดบัประถมศกึษาทัว่ประเทศไดร้บัการเอือ้อาทรลกัษณะ  “อย.น้อย สอนน้อง”  ไมน้่อยกว่า 
5,000 โรงเรยีน และจะกระตุน้ใหเ้กดิการพฒันาความปลอดภยัดา้นอาหารในพืน้ที ่โดยสนบัสนุนให ้อย.
น้อย ไดด้งูานสถานทีผ่ลติอาหารในชุมชน เพือ่ไดเ้รยีนรูก้รรมวธิกีารผลติและการควบคุมคุณภาพอาหาร
จากของจรงิ และยงัเป็นการกระตุน้ใหผู้ผ้ลติเกดิความตระหนักและพฒันาปรบัปรุงสถานทีข่องตน และ
จะพฒันาศกัยภาพของ อย.น้อยใหส้ามารถตรวจประเมนิโรงอาหารเพื่อพฒันาโรงอาหารภายในโรงเรยีน
ให้ถูกสุขลกัษณะและจําหน่ายอาหารที่มีความปลอดภัย เพื่อลดการเกิดโรคอาหารเป็นพิษภายใน
โรงเรยีน 

 ปจัจุบันการดําเนินงานของโครงการ อย.น้อยได้ดําเนินการอย่างต่อเน่ือง เพื่อพฒันา
พฤตกิรรมการบรโิภคของเดก็และเยาวชน ใหเ้ป็นผูบ้รโิภคที่สามารถเลอืกซื้อเลอืกบรโิภคผลติภณัฑ์
สุขภาพไดอ้ย่างเหมาะสม ถูกตอ้ง และปลอดภยั อนัจะส่งผลต่อการลดอตัราการเจบ็ป่วยของประชาชน 
และลดคา่ใชจ้า่ยดา้นการรกัษาพยาบาล 

 
ตอนท่ี 2  เกณฑม์าตรฐานการประเมินโรงเรียน อย.น้อย 

 เกณฑม์าตรฐานเพื่อการประเมนิโรงเรยีน อย.น้อย ฉบบัปรบัปรุงใหม่ ประจาํปีงบประมาณ 
พ.ศ.2556 ประกอบดว้ย เกณฑม์าตรฐาน 7 ขอ้ ซึ่งเป็นเกณฑท์ีส่ามารถใชใ้นการประเมนิโรงเรยีน ทัง้
ระดบัโรงเรยีนประถมศกึษา โรงเรยีนขยายโอกาส และโรงเรยีนมธัยมศกึษา โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี 

  เกณฑม์าตรฐานที ่ 1  โครงสรา้งชมรมและองคป์ระกอบ 
  เกณฑม์าตรฐานที ่ 2  กจิกรรมเผยแพร ่ประชาสมัพนัธ ์และรณรงค ์
  เกณฑม์าตรฐานที ่ 3  กจิกรรมดา้นการตรวจสอบ 
  เกณฑม์าตรฐานที ่ 4  กจิกรรมสง่เสรมิสขุภาพ 
  เกณฑม์าตรฐานที ่ 5  กจิกรรมบรูณาการสูก่ารเรยีนการสอน 
  เกณฑม์าตรฐานที ่ 6  การสนบัสนุนชมรม อย.น้อย 
  เกณฑม์าตรฐานที ่ 7  กจิกรรมพเิศษอื่น ๆ 
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 การประเมินเกณฑม์าตรฐานโรงเรียน อย.น้อย  มขีัน้ตอนการประเมนิ ดงัน้ี 

 ขัน้ท่ี 1  สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา แจง้หลกัเกณฑแ์ละระยะเวลาการประเมนิ 
ไปยงัสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา สาํนกังาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา สาํนกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการศกึษาเอกชน สาํนกัการศกึษา 
กรงุเทพมหานคร และสาํนกังานสาธารณสขุจงัหวดั  

 ขัน้ท่ี 2  โรงเรยีนทีด่าํเนินการประเมนิตนเองเรยีบรอ้ยแลว้ 

 กรณเีป็นโรงเรยีนในสว่นภมูภิาค ใหส้ง่แบบประเมนิตนเองทีส่าํนกังานสาธารณสขุจงัหวดั   

 กรณเีป็นโรงเรยีนในเขตพืน้ทีก่รุงเทพฯ ใหส้ง่แบบประเมนิตนเองทีต่น้สงักดั คอื สาํนกังาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา  สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา สํานักงานคณะกรรมการ
สง่เสรมิการศกึษาเอกชน และสาํนกัการศกึษา กรงุเทพมหานคร  

 ทัง้น้ี ไดก้าํหนดระดบัการประเมนิเป็น 4 ระดบั ไดแ้ก่  

  ระดบัพอใช้  โรงเรยีนทีป่ระเมนิตนเองไดใ้นระดบัน้ี ตอ้งไดค้ะแนนรวมจากเกณฑ์
มาตรฐานทัง้ 7 เกณฑ ์ตํ่ากวา่ 50 คะแนน 

 ระดบัดี  โรงเรยีนทีป่ระเมนิตนเองไดใ้นระดบัน้ี ตอ้งไดค้ะแนนรวมจากเกณฑ์
มาตรฐานทัง้ 7 เกณฑ ์ตัง้แต่ 50 คะแนน แต่ ตํ่ากวา่ 75 คะแนน 

 ระดบัดีมาก  โรงเรยีนทีป่ระเมนิตนเองไดใ้นระดบัน้ี ตอ้งไดค้ะแนนรวมจากเกณฑ์
มาตรฐานทัง้ 7 เกณฑ ์ตัง้แต่ 75 คะแนน แต่ ตํ่ากวา่ 90 คะแนน 

 ระดบัดีเย่ียม โรงเรยีนทีป่ระเมนิตนเองไดใ้นระดบัน้ี ตอ้งไดค้ะแนนรวมจากเกณฑ์
มาตรฐานทัง้ 7 เกณฑ ์ตัง้แต่ 90 คะแนน ขึน้ไป 

 ขัน้ท่ี 3  สาํนักงานสาธารณสุขจงัหวดั (กรณีโรงเรยีนในส่วนภูมภิาค) หน่วยงานต้นสงักดั 
(กรณีโรงเรียนในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ) พิจารณาทบทวนผลประเมินของโรงเรียนและแจ้งสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา 

 1. โรงเรยีนที่ประเมนิตนเองได้ในระดบัด ีและดมีาก จะได้รบัใบประกาศเกียรติคุณจาก
สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

 2. โรงเรยีนทีป่ระเมนิตนเองไดใ้นระดบัดเียีย่ม สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดั (กรณีโรงเรยีน
ในส่วนภูมภิาค) หน่วยงานต้นสงักดัและสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (กรณีโรงเรยีนในเขต
พืน้ทีก่รุงเทพฯ) จะสง่คณะกรรมการไปตรวจรบัรอง และส่งผลมายงัสาํนกังานคณะกรรมการอาหารและ
ยาเพือ่ขอรบัป้ายรบัรองโรงเรยีน อย.น้อย ระดบัดเียีย่ม พรอ้มใบประกาศเกยีรตคิุณ 
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 3. สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา รวบรวมขอ้มูลโรงเรยีนที่เขา้รบัการประเมนิไว้
เพือ่เป็นฐานขอ้มลูในการดาํเนินกจิกรรมต่อไป 

 อายขุองการรบัรองโรงเรียน อย. น้อย 

 การรบัรองผลการประเมินมอีายุ 3 ปี นับจากวนัที่ระบุไว้ในใบประกาศเกียรติคุณ/ป้าย
รบัรอง 

 การเล่ือนระดบั 

 โรงเรยีนสามารถขอรบัการประเมนิในระดบัสงูขึน้ได ้

 ระยะเวลาการส่งผลการประเมิน 

 โรงเรียนดําเนินการประเมินตนเองและส่งให้สํานักงานสาธารณสุขจงัหวัด (เขตพื้นที่
ต่างจังหวัด)หรือหน่วยงานต้นสังกัด (เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร) ภายในเดือนมิถุนายน ของ
ปีงบประมาณ  โดยใหป้ระเมนิจากผลงานกจิกรรมโครงการ อย.น้อย ตลอดชว่ง 1 ปีทีผ่า่นมา 

 สํานักงานสาธารณสุขจงัหวดั (เขตพื้นที่ต่างจงัหวดั)หรอืหน่วยงานต้นสงักดั (เขตพื้นที ่ 
กรุงเทพมหานคร) รวบรวมผลการประเมนิส่งใหส้ํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ภายในเดอืน
สงิหาคม ของปีงบประมาณ ประกอบดว้ย 

  1. ผลการประเมนิโรงเรยีน อย.น้อย ในเขตพืน้ทีท่ีร่บัผดิชอบทัง้หมด 

  2. ผลการตรวจรบัรองกรณโีรงเรยีนประเมนิตนเองในระดบัดเียีย่ม  

 กระบวนการประเมินโรงเรียน อย.น้อย 

 โรงเรียนที่ตระหนักถึงความสําคัญและดําเนินกิจกรรม อย.น้อย ทัง้ระดับโรงเรียน
ประถมศกึษา โรงเรยีนประถมศกึษาขยายโอกาส และโรงเรยีนมธัยมศกึษาทุกสงักดั สามารถเขา้รบัการ
ประเมนิไดโ้ดยตดิต่อขอรายละเอยีดไดท้ีห่น่วยงานตน้สงักดั สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัหรอืสาํนกังาน
คณะกรรมการอาหารและยา 
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 สรปุกระบวนการประเมนิโรงเรยีน อย.น้อย แสดงเป็นแผนภาพได ้ดงัน้ี 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 2  กระบวนการประเมนิโรงเรยีน อย.น้อย 

 

 

โรงเรียนท่ีมีความประสงคท่ี์จะประเมิน

โรงเรียน อย.น้อย 

โรงเรียนทาํการประเมินตนเอง 

โดยแบ่งการประเมินเป็น 4 ระดบั 

 โรงเรียน อย.น้อย ระดบัพอใช้ 
 โรงเรียน อย.น้อย ระดบัดี 
 โรงเรียน อย.น้อย ระดบัดีมาก 
 โรงเรียน อย.น้อย ระดบัดีเย่ียม 

สาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

มอบใบประกาศเกียรติคณุ 

และป้ายรบัรองโรงเรียน อย.น้อย          

(สาํหรบัระดบัดีเย่ียม) 

โรงเรียนดาํเนินกิจกรรม 

อย.น้อย อย่างต่อเน่ือง 

สสจ. / หน่วยงานต้น

สงักดัจดักลุ่มโรงเรียน

ตามระดบัการประเมิน  

พร้อมทัง้ส่ง

คณะกรรมการเพ่ือตรวจ

และรบัรองโรงเรียนท่ี

ประเมินตนเองในระดบั    

ดีเย่ียม จากนัน้รวบรวม

ผลทกุระดบัส่งกลบั

มายงั อย.  
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ตอนท่ี 3  งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัโครงการ อย.น้อย 

 สนุทร ีวทิยานารถไพศาล และคณะ (2549) ไดด้าํเนินการประเมนิผลกจิกรรม อย.น้อย 
ประจาํปี 2548 ปรากฏผล ดงัน้ี 

 1) ผลลพัธข์องกระบวนการดาํเนินงานของโครงการ เป็นกจิกรรมทีม่ผีลลพัธใ์นทางบวก 
ผูไ้ดร้บัผลประโยชน์สงูสุดจากกจิกรรม อย.น้อย คอื นักเรยีนทีเ่ขา้รว่มโครงการ อย.น้อย ทัง้ในสว่นของ
นกัเรยีนแกนนํา นักเรยีนทีเ่ป็นสมาชกิ นกัเรยีนในโรงเรยีน ครแูละผูเ้กีย่วขอ้งในโรงเรยีน ตลอดจนเกดิ
การขยายผลสู่ชุมชน ซึ่งจุดเด่นหรอืผลที่เกดิขึน้หลงัดําเนินโครงการ ไดแ้ก่ เกดิกระบวนความร่วมมอื 
เกดิความสอดคลอ้ง เกดิการเปลีย่นแปลงในนกัเรยีน เกดิการเปลีย่นแปลงในผูค้า้ และเกดิการขยายผล 
ดงัน้ี 
 1.1) เกดิกระบวนความร่วมมอื เกดิกระบวนการประสานความร่วมมอื 4 ระดบั ไดแ้ก่ ระดบั
กระทรวงสาธารณสุขกบักระทรวงศกึษาธกิาร ระดบัจงัหวดั คอื สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดั (สสจ.) กบั
สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา(สพท.) ระดบัเครอืขา่ยในเขตพืน้ทีก่ารศกึษา และระดบัโรงเรยีนกบัโรงเรยีน 
ซึ่งในระดบักระทรวงและจงัหวดัน้ีมกีารประสานงานตัง้แต่เริม่ต้นโครงการ อย.น้อยในปี 2545 และที่จะ
มุ่งเน้นสรา้งเครอืข่าย อย.น้อย ในปี 2547 พบว่า มกีารประสานงานในทุกระดบัมากขึน้ โดยเฉพาะระดบั
เครอืข่ายเขตพืน้ทีก่ารศกึษาและระดบัโรงเรยีน แมจ้ะพบปญัหาการประสานงานในดา้นต่างๆ เช่น การ
แลกเปลี่ยนเรยีนรู ้การแบ่งบทบาทหน้าที่ การแบ่งทรพัยากรทัง้ในเรื่องของสื่อ อุปกรณ์ ขอ้มูลข่าวสาร 
ความรู ้ทกัษะและประสบการณ์ แต่กเ็ป็นการเริม่ตน้ในการทาํงานรว่มกนั การเรยีนรูร้ว่มกนั การตระหนัก
และมสี่วนร่วมกนัในทุกภาคส่วน โดยเฉพาะโรงเรยีนเกดิเครอืข่ายในรูปแบบต่าง ๆ และมกีารใหค้วาม
ร่วมมอืช่วยเหลอืกนั เช่น โรงเรยีนทีเ่ขม้แขง็กว่าสอนโรงเรยีนทีเ่ริม่เรยีนรู ้(โรงเรยีนพีส่อนโรงเรยีนน้อง) 
การแบ่งบทบาทรว่มกนัในระดบัเครอืขา่ยโรงเรยีนและการสรา้งเครอืขา่ยโรงเรยีนกบัโรงเรยีน โรงเรยีนกบั
บา้น โรงเรยีนกบัชุมชน 

 1.2) เกดิความสอดคลอ้ง พบว่า จุดเด่นหรอืขอ้ดขีองกจิกรรม อย.น้อย ทีส่าํคญัประการหน่ึง 
คอื มคีวามสอดคลอ้งกบัส่วนต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งทําใหก้จิกรรมไดร้บัการยอมรบัมาก แมว้่าครูจะรูส้กึเป็น
ภาระมากขึน้แต่กเ็ตม็ใจทีจ่ะดาํเนินการ ทัง้น้ีเน่ืองจากกจิกรรม อย.น้อย สอดคลอ้งกบัสว่นต่าง ๆ ทีส่าํคญั
ที่สุด คือ สอดคล้องสาระการเรียนรู้ สามารถบูรณาการหลักสูตรได้ทัง้ 8 กลุ่ม สาระการเรียนรู้ ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัการจดัการเรยีนการสอนของคร ูนกัเรยีน และกจิกรรมในโรงเรยีนสอดคลอ้งกบัธรรมชาตแิละ
วยัของนักเรยีนที่เป็นวยัแห่งการเรยีนรู้จากการปฏิบตัิจรงิ การมสี่วนร่วมโดยตรงและการเรยีนรู้อย่าง
ต่อเน่ือง สอดคล้องกับนโยบายด้านส่งเสริมสุขภาพ การบริโภคอาหารปลอดภัย สอดคล้องกับวิถี
ชีวิตประจําวนัในทุกเพศทุกวยัในด้านการบริโภคอาหารปลอดภยั ทําให้กิจกรรม อย.น้อย ได้รบัการ
ยอมรบั เกดิการขยายกลุ่มสมาชกิ หรอืเกดิเครอืขา่ยโรงเรยีนต่อไปได ้
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 1.3) เกดิการเปลี่ยนแปลงในนักเรยีน ผลการดําเนินกจิกรรม อย.น้อย พบว่า นักเรยีนทีเ่ป็น
แกนนํา สมาชกิ อย.น้อย เกดิความรู ้ความเขา้ใจการบรโิภค เรยีนรูก้ระบวนการทํางานอย่างมสี่วนร่วม 
การทํางานเป็นทมี การทํางานอย่างเป็นระบบและรูจ้กัการแกป้ญัหาที่เกดิขึน้ เกดิการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้
การบรโิภค การปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมการบรโิภค เช่น ลดการบรโิภคอาหารทีไ่มป่ลอดภยั ตระหนกัและมี
สว่นรว่มในการทาํงานเพือ่ผูอ้ื่น 

 1.4) เกดิการเปลีย่นแปลงในผูค้า้/รา้นคา้ พบว่า โรงเรยีนทีม่กีจิกรรม อย.น้อย อยา่งเขม้แขง็ 
มกีารตรวจสอบและทาํงานอยา่งเป็นทมีระหวา่งคร ูนกัเรยีนและรา้นคา้ในโรงเรยีน จะมกีารจาํหน่ายอาหาร
ไม่ปลอดภยัลดลง มกีารปรบัปรุง หรอืปรบัเปลีย่นวธิกีารผลติ การเลอืกใชอุ้ปกรณ์ทีไ่ม่เป็นอนัตราย เน้น
ความสะอาด ปลอดภยัในอาหาร บางโรงเรยีนจะมกีารอบรมผูป้ระกอบการเพื่อใหเ้กดิความรู ้ความเขา้ใจ
และตระหนกั และใหค้วามรว่มมอืในการประกอบอาหารปลอดภยัใหก้บันกัเรยีน 

 1.5) เกดิการขยายผล เน่ืองจากกจิกรรม อย.น้อย มคีวามสอดคลอ้งกบัส่วนต่าง ๆ ดงักล่าว 
และมีการสนับสนุนการดําเนินโครงการทําให้เกิดการขยายผลจากนักเรียนสู่นักเรียน นักเรียนสู่บ้าน 
โรงเรยีนสูโ่รงเรยีน และโรงเรยีนสูชุ่มชน 

 2) ผลตามวตัถุประสงค ์

      วตัถุประสงคข์อ้ที ่1 ความตื่นตวัของนกัเรยีน พบว่า นกัเรยีนทีเ่ขา้รว่มโครงการ อย.น้อย
เกิดการรบัรู ้เรยีนรู ้และเกิดการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ มคีวามตระหนัก และมสี่วนร่วมในกิจกรรมบรโิภค
อาหารปลอดภยัของนกัเรยีนในโรงเรยีน 

      วตัถุประสงคข์อ้ที ่2 ประสทิธภิาพของโครงการ เป็นโครงการทีส่ามารถปรบัและยดึหยุ่น
ตามความเหมาะสมของแต่ละเครอืข่าย ตามแต่ละเขตพืน้ทีก่ารศกึษาเพื่อใหเ้ป็นโครงการทีน่ักเรยีนไดม้ี
บทบาทโดยตรง จากการประเมนิผล พบว่า โครงการ อย.น้อย เป็นเสมอืนเครื่องช่วยหรอืสื่อกลางสู่การ
เรยีนรูอ้ย่างเป็นรูปธรรมสอดคล้องกบัธรรมชาตแิละวยัของนักเรยีนที่ต้องการแสดงออก ต้องการเรยีนรู ้ 
ซึ่งเดก็และเยาวชนในวยัน้ีเป็นวยัที่มศีกัยภาพมากหากไดม้กีารส่งเสรมิอย่างเป็นรูปธรรม โดยมุ่งเน้นให้
นกัเรยีนเรยีนรูจ้ากการปฏบิตัจิรงิ การไดม้สีว่นรว่มโดยตรง และการเรยีนรูอ้ยา่งต่อเน่ือง 

      วตัถุประสงค์ข้อที่ 3 การทํางานเป็นเครือข่าย เกิดการทํางานร่วมกันเป็นเครือข่าย 
เชื่อมต่อระหว่างกระทรวงสามารณสุขกบักระทรวงศกึษาธกิารอย่างเป็นรปูธรรม ทําใหม้กีารประสานงาน
ระหว่างเครื่องขา่ยโรงเรยีนทีอ่ยูใ่นเขตพืน้ทีก่ารศกึษาเดยีวกนั และระหว่างเครอืขา่ย โรงเรยีนกบัโรงเรยีน 
โรงเรยีนกบัชุมชน โดยมกีจิกรรม อย.น้อย เป็นสือ่กลางสูก่ารทาํงานอยา่งเป็นเครอืขา่ย 

      วตัถุประสงคข์อ้ที ่4 ความยัง่ยนื/ความต่อเน่ือง พบว่า ทัง้ครูและนักเรยีนในทุกโรงเรยีน
ต้องการใหม้กีจิกรรม อย.น้อย ดําเนินการอย่างต่อเน่ือง ทัง้น้ีเน่ืองจากกจิกรรม อย.น้อย สอดคลอ้งและ
สามารถบูรณาการการเรยีนการสอน นักเรียนมีส่วนร่วมเรียนรู้จากการปฏิบตัิจริง และสอดคล้องกบั
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นโยบาย แต่ขอใหท้างกระทรวงสาธารณสุขสนับสนุนงบประมาณโดยเฉพาะชุดกฬีา  เมื่อมกีจิกรรม อย.
น้อย  ซึ่งเกี่ยวขอ้งกบัสุขภาพกจ็ะใหค้วามสนใจเป็นพเิศษ เช่น โรงเรยีนวดัยายร่ม เน้น “สุขภาพด ีกฬีา
เดน่ เน้นคุณธรรม ลํ้าเลศิวชิากร” 

 อนุชยั ธีรเรอืงไชยศร ีและคณะ (2550) ได้ทําการประเมนิผลการเรยีนรู้ของนักเรยีนที่ทํา
กจิกรรม อย.น้อย ใน 2 ประเดน็หลกั คอื 1) ประเมนิทศันคตขิองนักเรยีนที่มต่ีอกจิกรรม อย.น้อย และ    
2) ประเมนิความรูเ้กี่ยวกบัผลติภณัฑส์ุขภาพของนักเรยีนทีท่ํากจิกรรม อย.น้อย ดว้ยวธิกีารประเมนิเชงิ
ปรมิาณ (Quantitative Evaluation) กบักลุ่มตวัอย่างนักเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 ทัง้หมด 1,850 
คน  จากโรงเรียนมธัยมศึกษา สงักดัสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขัน้พื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ 
จํานวน 40 แห่ง ใน 11 จงัหวดัทัว่ประเทศ ใช้การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง แบบหลายขึ้นตอน (Multi-Stage 
Sampling)  การประเมนิไดใ้ชเ้กณฑป์ระเมนิ 2 ลกัษณะคอื เกณฑส์มับูรณ์ (Absolute Criteria) และเกณฑ์
สมัพนัธ ์(Relative Criteria) นอกจากน้ียงัไดใ้ชแ้นวทางการวจิยัเชงิคุณภาพ (Qualitative Approach) ใน
การคน้หากระบวนการเรยีนรูแ้ละยนืยนัผลการเรยีนรูข้องนักเรยีน ดว้ยวธิกีารสมัภาษณ์นักเรยีนแกนนํา 
อย.น้อย  ครทูีป่รกึษากจิกรรม รวมทัง้การศกึษาเอกสาร ผลการประเมนิสรปุได ้ดงัน้ี 

 1) ผลการประเมนิทศันคตขิองนกัเรยีนทีม่ต่ีอกจิกรรม อย.น้อย พบว่า นกัเรยีนมทีศันคตต่ิอ
กจิกรรม อย.น้อย อยูใ่นระดบัมาก (Mean = 3.97, S.D. = 0.46) ซึง่ผา่นเกณฑก์ารประเมนิทุกดา้น เมื่อ
แยกพจิารณาทศันคตแิต่ละดา้นแล้ว พบว่า นักเรยีนมทีศันคตใินดา้นการเผยแพร่และประชาสมัพนัธ์สูง
ทีสุ่ด รองลงมาคอื การตรวจสอบและเฝ้าระวงั ในขณะทีด่า้นการส่งเสรมิและพฒันานักเรยีนมทีศัคตน้ิอย
ทีส่ดุ 

 2) ผลการประเมินความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ พบว่า นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับ
ผลติภณัฑส์ุขภาพ ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 60 ซึ่งถอืว่าผ่านเกณฑก์ารประเมนิทีก่ําหนดไวใ้นโครงการ โดยที่
นกัเรยีนมคีะแนนความรูอ้ยู่ระหว่าง 6 – 24 คะแนน (จากคะแนนเตม็ 25 คะแนน)  มคีะแนนเฉลีย่เท่ากบั 
16.08 คะแนน  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.66 คะแนน (คะแนนความรูเ้ฉลี่ย คดิเป็นรอ้ยละ 64.32 ของ
คะแนนรวมทัง้ฉบบั) 

 3) ผลการศกึษากระบวนการเรยีนรูข้องนักเรยีนทีท่ํากจิกรรม อย.น้อย พบว่า นักเรยีนเกดิ
การเรยีนรูจ้ากการทํากจิกรรม อย.น้อย สิง่ที่เรยีนรูส้ามารถจดัเป็นกลุ่มความรูไ้ด้ 3 กลุ่มหลกั คอื องค์
ความรูด้า้นผลติภณัฑส์ุขภาพ วธิกีารทํางาน และแนวทางการจดักจิกรรม โดยมวีธิกีารเรยีนรูท้ีส่ําคญั 3 
วธิ ีคอื การสนบัสนุนของคร ู เรยีนรูจ้ากสื่อ  และลงมอืปฏบิตั ิทาํใหเ้กดิผลการเรยีนรูท้ีส่าํคญั 4 อยา่ง คอื 
เกิดองค์ความรู้เกี่ยวกบัผลิตภณัฑ์สุขภาพ  เกิดการเปลี่ยนแปลงวธิีการทํางาน  เกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤตกิรรมสขุภาพ  และเกดิการเปลีย่นแปลงภายในตนเอง 

 ศริเิดช สุชวีะ และคณะ (2551) ไดด้ําเนินการวจิยัและประเมนิผลโครงการ อย.น้อย ปี 2551  
โดยใชรู้ปแบบการประเมนิตามวตัถุประสงคข์องโครงการ (Goal-Based Evaluation) และการวจิยัเชงิ
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คุณภาพ (Qualitative Research) กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการประเมนิพฤตกิรรมการบรโิภคผลติภณัฑส์ุขภาพ
เป็นนักเรยีนระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1–6 จํานวน 4,080 คน  จากโรงเรยีนมธัยมมธัยมศึกษาสงักดั
สาํนักงานคณะกรรมการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธกิาร จํานวน 40 แห่ง  โดยเป็นโรงเรยีนทีเ่ขา้
ร่วมประกวดกจิกรรม อย.น้อย จํานวน 20  แห่ง  และโรงเรยีนทัว่ไปทีไ่ม่ไดเ้ขา้ร่วมประกวด จํานวน 20 
แห่ง ใน 13 จงัหวดัทัว่ประเทศ ใช้การสุ่มกลุ่มตวัอย่างแบบหลายขึน้ตอน (Multi-Stage Sampling)  
สําหรบัการประเมนิการจดักิจกรรม อย.น้อย ของนักเรยีน ได้เลือกโรงเรยีนแบบเจาะจงเป็นโรงเรยีน
มธัยมศกึษาที่จดักจิกรรม อย.น้อย จํานวน 20 แห่ง  และในการประเมนิผลการใชคู้่มอืบูรณาการความรู้
ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพได้เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงเป็นครูผู้สอน จํานวน 43 คน จากโรงเรียน
มธัยมศกึษานําร่องการใชคู้่มอืบูรณาการความรูด้า้นผลติภณัฑส์ุขภาพ จํานวน 10 แหง่  การเกบ็รวบรวม
ขอ้มูลไดใ้ชห้ลากหลายวธิแีละหลายแหล่งขอ้มูล สถติใินการวเิคราะหใ์ช ้2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ สถติบิรรยาย 
ประกอบด้วย ความถี่ รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวเิคราะห์เอกสาร และการนําเสนอ
ขอ้มลูในรปูแบบต่าง ๆ เชน่ แบบบรรยาย ตาราง แผนภมู ิ สาํหรบัสถติอินุมาน ประกอบดว้ย สถติทิดสอบ
ท ีการวเิคราะหค์วามแปรปรวน และสถติทิดสอบไคสแควร ์ 

 ผลการวิจยัและประเมินผลท่ีสาํคญั 

1. พฤตกิรรมการบรโิภคผลติภณัฑส์ขุภาพ พบวา่ นกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาทีม่อีายุระหว่าง 
12 – 18 ปี  มพีฤตกิรรมการบรโิภคผลติภณัฑส์ุขภาพทีด่ ีคดิเป็นรอ้ยละ 55.49  ซึง่ยงัไม่บรรลุเป้าหมาย
ของโครงการทีร่อ้ยละ 70  ผลการสาํรวจความรูแ้ละเจตคตทิีถู่กต้องต่อการบรโิภคผลติภณัฑส์ุขภาพของ
นักเรยีน พบว่า โดยภาพรวมนักเรยีนรอ้ยละ 72.82 มคีวามรูเ้กีย่วกบัการบรโิภคผลติภณัฑส์ุขภาพอย่าง
ถูกตอ้ง และมเีจตคตทิีถู่กตอ้งต่อการบรโิภคอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉลีย่=3.77, SD=0.56) เมื่อเปรยีบเทยีบ
พฤตกิรรมการบรโิภคผลติภณัฑส์ขุภาพของนกัเรยีนทีท่าํกจิกรรม อย.น้อย กบันกัเรยีนทัว่ไป และนกัเรยีน
ทีอ่ยู่ในโรงเรยีนทีเ่ขา้รว่มประกวด และไม่เขา้ร่วมประกวดกจิกรรม อย.น้อย พบว่า นกัเรยีนทีท่าํกจิกรรม 
อย.น้อย และอยูใ่นโรงเรยีนทีเ่ขา้รว่มประกวดกจิกรรม อย.น้อย มพีฤตกิรรมการบรโิภคผลติภณัฑส์ุขภาพ
ทีถู่กตอ้งมากกว่านักเรยีนทัว่ไปทีอ่ยู่ในโรงเรยีนทีเ่ขา้ร่วมและไม่ไดเ้ขา้ร่วมประกวดกจิกรรม อย.น้อย ผล
การสาํรวจปจัจยัดา้นพอ่แม ่ผูป้กครอง การจดักจิกรรมของโรงเรยีนและคร ูและเพื่อน มคีวามเกีย่วขอ้งกบั
พฤตกิรรมการบรโิภคผลติภณัฑส์ขุภาพของนกัเรยีน 

2. การจดักจิกรรมที่มกีารบูรณาการกบัโครงการที่กระทรวงสาธารณสุขรบัผดิชอบ พบว่า 
โรงเรยีนกลุ่มตวัอยา่งทุกแหง่ (รอ้ยละ 100) มกีารบูรณาการโครงการทีก่ระทรวงสาธารณสุขรบัผดิชอบกบั
กจิกรรม อย.น้อย 

3. การจดักจิกรรมทีเ่กี่ยวกบัการบรโิภคอย่างปลอดภยัต่อสิง่แวดล้อม พบว่า โรงเรยีนกลุ่ม
ตวัอย่างทุกแห่ง (รอ้ยละ 100) มกีารทํากจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรโิภคอย่างปลอดภยัต่อสิง่แวดลอ้ม 
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โดยทีก่ลุ่มนกัเรยีน อย.น้อย มกีารดาํเนินการอยา่งน้อยทีสุ่ด 1 โครงการ/กจิกรรม ผลการประเมนิบรรลุผล
ตามเป้าหมายของโครงการทีร่อ้ยละ 70 

4. การใช้คู่มือบูรณาการความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ พบว่า มีการนําร่องการใช้คู่มือ  
บรูณาการความรูด้า้นผลติภณัฑส์ขุภาพสูก่ารเรยีนการสอนในโรงเรยีน 20 แหง่ จาก 4 ภูมภิาคทัว่ประเทศ 
โดยแยกเป็นโรงเรยีนประถมศกึษา จาํนวน 4 แหง่ และโรงเรยีนมธัยมศกึษา จาํนวน 16 แหง่ 

5. แนวทางการใช้โรงเรียน อย.น้อย เป็นฐานของการพฒันาและส่งเสริมพฤติกรรมการ
บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ดี พบว่า แนวทางการใช้โรงเรียน อย.น้อย เป็นฐาน ประกอบด้วย 4 
องคป์ระกอบหลกัทีเ่กีย่วขอ้งสมัพนัธก์นัในเชงิระบบ ดงัน้ี 

 องคป์ระกอบที ่1 การกําหนดวสิยัทศัน์โรงเรยีน อย.น้อย ใหเ้ป็นโรงเรยีนทีม่นีกัเรยีนทีท่ํา
หน้าที ่อย.น้อย หรอือาสาสมคัรคุม้ครองผูบ้รโิภค โดยทีโ่รงเรยีนมศีกัยภาพในการเป็นหน่วยงานแกนนํา
ของการพฒันาและส่งเสรมิพฤตกิรรมการบรโิภคผลติภณัฑส์ุขภาพทีถู่กตอ้งของนกัเรยีนและคนในชุมชน 
มีการบริหารจัดการแบบบูรณาการทัง้ภายในและภายนอกหน่วยงาน และการร่วมมือรวมพลังไปสู่
เป้าหมายใหทุ้กคนเป็นผูบ้รโิภคทีด่ ี

 องคป์ระกอบที ่2 การกําหนดยุทธศาสตรก์ารพฒันาในการดาํเนินงาน อย.น้อย ใหป้ระสบ
ความสําเรจ็จะต้องขบัเคลื่อนดว้ยยุทธศาสตรก์ารพฒันาทีส่ําคญั 4 ดา้น ไดแ้ก่ การจดัการเรยีนการสอน
แบบบูรณาการ การจดักจิกรรมส่งเสรมิและพฒันา การใชเ้ครอืขา่ยความรว่มมอืรวมพลงั และการกําหนด
นโยบายโรงเรยีน 

 องคป์ระกอบที ่3 การบรหิารการพฒันา เป็นการนํายุทธศาสตรไ์ปสูก่ารปฏบิตั ิโดยใชก้าร
บรหิารการพฒันายุทธศาสตร์อย่างเป็นระบบตามกระบวนการคุณภาพ PDCA ไดแ้ก่ (1) มกีารวาง
แผนการดําเนินกจิกรรม อย.น้อย ทัง้แผนระยะสัน้และระยะยาว หรอืแผนปฏบิตัิการประจําเดอืน/ภาค
เรยีน/ปี โดยในแผนจะตอ้งประกอบดว้ยกจิกรรมทีห่ลากหลายและสามารถดงึทุกฝา่ยใหเ้ขา้มามสีว่นรว่มได ้
(2) การนําแผนสู่การปฏิบตัิ (3) มกีารตรวจสอบผลการดําเนินงานอย่างสมํ่าเสมอ และ(4) มกีารแก้ไข
ปรบัปรงุกจิกรรม หรอืงานทีต่รวจสอบแลว้วา่ควรมกีารแกไ้ขปรบัปรงุ 

 องคป์ระกอบที ่4 การกํากบั ตดิตาม และประเมนิผลอย่างต่อเน่ือง เป็นกลไกการพฒันา
คุณภาพของการดาํเนินกจิกรรม อย.น้อย โดยมกีารประเมนิผลลพัธห์ลงัจากการจดัโครงการ/กจิกรรมเป็น
ระยะ เพื่อใหไ้ด้สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในการปรบัปรุง พฒันาโครงการ/กจิกรรม หรอืตดัสนิใจที่จะ
ดาํเนินการอยา่งไรในปีต่อๆ ไป 

 ศริเิดช สุชวีะ และคณะ (2552) ไดด้ําเนินการวจิยัและประเมนิผลโครงการ อย.น้อย ปี 2552 
กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยัและประเมนิพฤติกรรมการบรโิภคผลติภณัฑ์สุขภาพเป็นนักเรยีนระดบัชัน้
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มธัยมศกึษาปีที ่1-6 จาํนวน 4,069 คน จากโรงเรยีนมธัยมศกึษา สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธกิาร จํานวน 46 แห่ง ใน 17 จงัหวดัทัว่ประเทศ ใชก้ารสุ่มกลุ่มตวัอย่างแบบ
หลายขัน้ตอน (Multi-Stage Sampling) สาํหรบัการประเมนิการจดักจิกรรม อย.น้อย ของนกัเรยีน ไดเ้ลอืก
โรงเรียนแบบเจาะจงเป็นโรงเรียนมธัยมศึกษาที่จ ัดกิจกรรม อย.น้อย จํานวน 25 แห่ง และในการ
ประเมนิผลการใชคู้่มอืบูรณาการความรูด้า้นผลติภณัฑส์ุขภาพ โดยไดส้าํรวจจากฐานขอ้มลูของโรงเรยีนที่
เขา้ร่วมใชคู้่มอืฯ การเกบ็รวบรวมขอ้มูลไดใ้ชห้ลากหลายวธิแีละหลายแหล่งขอ้มูล ไดแ้ก่ การเกบ็ขอ้มูล
ดว้ยแบบสอบถาม การสมัภาษณ์ การสงัเกต และการศกึษาเอกสาร 

 สรปุผลการประเมิน 

 วตัถุประสงคข์อ้ที ่1 ผลการประเมนิพฤตกิรรมการบรโิภคผลติภณัฑส์ุขภาพ พบว่า นกัเรยีน
ระดบัมธัยมศกึษาทีม่อีายุระหว่าง 12-18 ปี มพีฤตกิรรมการบรโิภคผลติภณัฑส์ุขภาพทีด่ ีซึง่ประกอบดว้ย
พฤตกิรรมไมบ่รโิภคน้ําอดัลม ไม่บรโิภคอาหารจานด่วน ไมบ่รโิภคขนมขบเคีย้วกรุบกรอบ บรโิภคนม ผกั 
ผลไม้ ใช้ผลิตภณัฑ์สุขภาพอย่างถูกต้องและอ่านฉลากอาหาร ยา เครื่องสําอางก่อนใช้ คดิเป็นร้อยละ 
74.01 ของนกัเรยีนทัง้หมด ซึง่บรรลุเป้าหมายของโครงการทีร่อ้ยละ 60 

 วตัถุประสงคข์อ้ที ่2 ผลการประเมนิการจดักจิกรรม อย.น้อย 

 2.1 การจดักจิกรรม อย.น้อย ทีบู่รณาการกบัโครงการทีก่ระทรวงสาธารณสุข รบัผดิชอบผล
ประเมนิ พบว่า ร้อยละ 100 ของโรงเรยีนที่มกีารดําเนินกิจกรรม อย.น้อย มกีารบูรณาการโครงการที่
กระทรวงสาธารณสุขรบัผดิชอบกบักจิกรรม อย.น้อย โดยทีก่ลุ่มนักเรยีน อย.น้อย ในโรงเรยีนทุกแห่งมี
การดําเนินโครงการหรอืกจิกรรม อย.น้อย ทีบู่รณาการเขา้กบัโครงการทีก่ระทรวงสาธารณสุขรบัผดิชอบ
ในโรงเรยีนอย่างน้อย 1 กจิกรรม ผลการประเมนิบรรลุผลตามเป้าหมายของโครงการที่รอ้ยละ 90 ของ
โรงเรยีนมกีจิกรรม อย.น้อย ทีบ่รูณาการกบัโครงการทีก่ระทรวงสาธารณสขุรบัผดิชอบ 

 2.2 การจดักจิกรรมทีเ่กีย่วกบัการบรโิภคอยา่งปลอดภยัต่อสิง่แวดลอ้ม ผลการประเมนิ พบว่า 
รอ้ยละ 100 ของโรงเรยีนทีม่กีารดาํเนินกจิกรรม อย.น้อย มกีารทาํกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรโิภคอยา่ง
ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม โดยที่กลุ่มนักเรียน อย.น้อย ในโรงเรียนทุกแห่งมีการดําเนินโครงการหรือ
กจิกรรม อย.น้อย ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรโิภคอยา่งปลอดภยัต่อสิง่แวดลอ้มในโรงเรยีนอยา่งน้อย 1 กจิกรรม 
ผลการประเมินบรรลุผลตามเป้าหมายของโครงการที่ร้อยละ 90 ของโรงเรียนมีกิจกรรม อย.น้อย ที่
เกีย่วขอ้งกบัการบรโิภคอยา่งปลอดภยัต่อสิง่แวดลอ้ม 

 วตัถุประสงค์ขอ้ที ่3 ผลการประเมนิการใชคู้่มอืบูรณาการความรูด้า้นผลติภณัฑส์ุขภาพ ผล
การประเมนิ พบว่า มกีารนําคู่มอืบูรณาการความรูด้้านผลติภณัฑ์สุขภาพไปใช้ในการเรยีนการสอนใน
โรงเรยีน 4 ภูมภิาค ๆ ละอยา่งน้อย 100 โรงเรยีน รวมไม่น้อยกว่า 400 โรงเรยีน ผลการประเมนิบรรลุผล
ตามเป้าหมายของโครงการ 
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 สรปุผลการวิจยั 

 1. พฤตกิรรมสุขภาพของนักเรยีน ผลการสํารวจ พบว่า นักเรยีนแปรงฟนัตอนเชา้และก่อน
เขา้นอนทุกวนั คดิเป็นรอ้ยละ 94.0 นักเรยีนลา้งมอืทุกครัง้หลงัออกจากหอ้งน้ํา คดิเป็นรอ้ยละ 90.7  และ
นกัเรยีนออกกาํลงักายตดิต่อกนั 15-30 นาทต่ีอครัง้ อยา่งน้อย 3 ครัง้ต่อสปัดาห ์คดิเป็นรอ้ยละ 46.8 

 2. ความรูเ้กีย่วกบัการบรโิภคผลติภณัฑส์ุขภาพของนักเรยีน ผลการสาํรวจ พบว่า ภาพรวม
นักเรยีนร้อยละ 86.87 มคีวามรู้เกี่ยวกบัการบรโิภคผลิตภณัฑ์สุขภาพอย่างถูกต้อง เมื่อพจิารณาราย
ขอ้ความรูเ้พื่อตรวจสอบความเขา้ใจถูกหรอืเขา้ใจผดิของนักเรยีนเกี่ยวกบัการบรโิภคผลติภณัฑส์ุขภาพ 
พบวา่ จาํนวนนกัเรยีนทีม่คีวามเขา้ใจทีถู่กตอ้งเกีย่วกบัการบรโิภคผลติภณัฑส์ุขภาพในเรื่องต่างๆ คดิเป็น
ร้อยละอยู่ระหว่าง 49.9-97.6 ซึ่งพบว่า มคีวามรู้อยู่ 1 เรื่องที่นักเรยีนเข้าใจคลาดเคลื่อนครึ่งหน่ึงของ
นักเรยีนทัง้หมด คอื เชือ้ราแอลฟาทอกซนิสามารถทําลายใหห้มดไปจากอาหารทีเ่รารบัประทานโดยการ
หงุตม้ปกต ิมจีาํนวนนกัเรยีนทีเ่ขา้ใจคลาดเคลื่อนคดิเป็นรอ้ยละ 50.1 

 3. เจตคตต่ิอการดูแลสุขภาพของตนเอง ผลการสาํรวจ พบว่า โดยภาพรวมนกัเรยีนมเีจตคติ
ทีถู่กตอ้งต่อการดแูลสุขภาพของตนเองอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉลีย่=3.77, SD=0.66) โดยมคี่าคะแนนเฉลีย่
รายขอ้ระหว่าง 2.20-4.72 เมื่อพจิารณาขอ้ความทีแ่สดงเจตคตทิางลบ มคี่าคะแนนเฉลีย่อยู่ระหว่าง 2.20-
2.91 คะแนน หรอือยูใ่นระดบัน้อยถงึปานกลาง สว่นขอ้ความทีแ่สดงเจตคตทิางบวก มคี่าคะแนนเฉลีย่อยู่
ระหวา่ง 4.55-4.72 หรอือยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ 

 4. สิง่แวดลอ้มทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการดแูลสขุภาพของตนเอง 
4.1 พฤตกิรรมการบรโิภคผลติภณัฑส์ขุภาพของผูป้กครอง 

ผลการสํารวจตามการรับรู้ของนักเรียน พบว่า นักเรียนร้อยละ 83.10 ได้ระบุ
พฤตกิรรมของพ่อแม่หรอืผูป้กครองเกี่ยวกบัการซื้อน้ําอดัลมมาดื่มที่บ้านว่า ไม่เคยเลยถงึบางครัง้ และ
นกัเรยีนรอ้ยละ 90.60 ไดร้ะบุพฤตกิรรมของพ่อแมห่รอืผูป้กครองเกีย่วกบัการรบัประทานอาหารจานด่วน
หรอืฟาสต์ฟู้ดว่า ไมเ่คยเลยถงึบางครัง้ ซึง่เป็นพฤตกิรรมทีถู่กตอ้งและอยู่ในขา่ยทีไ่มก่่อใหเ้กดิการบรโิภค
หรอืบริโภค แต่ไม่ก่อให้เกิดโทษต่อร่างกาย นักเรียนร้อยละ 91.60 ได้ระบุพฤติกรรมของพ่อแม่หรือ
ผูป้กครองเกี่ยวกบัการรบัประทานผกัและผลไมว้่า บ่อยถงึเป็นประจํา และนักเรยีนรอ้ยละ 82.40 ไดร้ะบุ
พฤตกิรรมของพอ่แมห่รอืผูป้กครองเกีย่วกบัการดวูนัหมดอายุ หรอืวนัเดอืนปีทีผ่ลติก่อนซือ้สนิคา้ว่า บ่อย
ถงึเป็นประจาํ ซึง่เป็นพฤตกิรรมทีส่ง่เสรมิใหน้กัเรยีนมกีารบรโิภคทีถู่กตอ้ง 

4.2 พฤตกิรรมของการจดักจิกรรมของครแูละโรงเรยีน 
ผลการสาํรวจตามการรบัรูข้องนักเรยีน พบว่า นักเรยีนส่วนใหญ่หรอืนักเรยีนรอ้ยละ 

77.80 ไดร้ะบุพฤตกิรรมของครเูกีย่วกบัการสอดแทรกเน้ือหาเกีย่วกบัการบรโิภคใหป้ลอดภยัหรอืการอ่าน
ฉลากก่อนซื้อในการเรยีนการสอนว่า บ่อยถึงเป็นประจํา ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ส่งเสรมิให้นักเรยีนมกีาร
บรโิภคทีถู่กต้อง นักเรยีนส่วนใหญ่หรอืนักเรยีนรอ้ยละ 61.70 ไดร้ะบุถงึระดบัพฤตกิรรมการจดักจิกรรม



	

                 หน้า 18   

รณรงคใ์หค้วามรูเ้กี่ยวกบัการบรโิภคอาหาร ยา และเครื่องสําอางของโรงเรยีนว่า บ่อยถงึเป็นประจํา ซึ่ง
เป็นพฤตกิรรมทีส่ง่เสรมิใหน้กัเรยีนมกีารบรโิภคทีถู่กตอ้ง 

4.3 พฤตกิรรมการบรโิภคผลติภณัฑส์ขุภาพของเพือ่น 
ผลการสํารวจตามการรับรู้ของนักเรียน พบว่า นักเรียนร้อยละ 80.20 ได้ระบุ

พฤตกิรรมของเพื่อนเกี่ยวกบัการรบัประทานอาหารฟาสต์ฟู้ดหลงัเลกิเรยีนหรอืในช่วงวนัหยุดว่า ไม่เคย
เลยถงึบางครัง้ นักเรยีนรอ้ยละ 47.00 ไดร้ะบุพฤตกิรรมของเพื่อนเกีย่วกบัการนําขนมขบเคีย้วกรุบกรอบ
มารบัประทานระหว่างช่วงพกัหรอืหลงัเลกิเรยีนว่าไม่เคยเลยถึงบางครัง้ นักเรยีนรอ้ยละ 57.20 ได้ระบุ
พฤตกิรรมของเพื่อนเกี่ยวกบัการซื้อน้ําอดัลมมาดื่มว่า ไม่เคยเลยถงึบางครัง้ ซึ่งเป็นพฤตกิรรมที่ถูกต้อง 
และอยูใ่นขา่ยไมก่่อใหเ้กดิการบรโิภคหรอืบรโิภคแต่ไมก่่อใหเ้กดิโทษต่อรา่งกาย นกัเรยีนรอ้ยละ 53.30 ได้
ระบุพฤตกิรรมของเพื่อนเกี่ยวกบัการแนะนําใหร้บัประทานอาหารที่มปีระโยชน์ว่าบ่อยถงึเป็นประจํา ซึ่ง
เป็นพฤตกิรรมทีส่ง่เสรมิใหน้กัเรยีนมกีารบรโิภคทีถู่กตอ้ง 

 5. ผลการเปรยีบเทยีบพฤตกิรรม ความรู ้และเจตคต ิ
5.1 ผลการเปรยีบเทยีบพฤตกิรรมการบรโิภคอาหารทีถู่กตอ้ง พบว่า นกัเรยีนแกนนํา อย.

น้อย มพีฤตกิรรมการบรโิภคอาหารที่ถูกต้องในสดัส่วนที่มากกว่านักเรยีนทัว่ไปที่ไม่ไดเ้ป็นแกนนํา อย.
น้อย ได้แก่ พฤติกรรมไม่บริโภคน้ําอัดลม พฤติกรรมบริโภคนม และพฤติกรรมบริโภคผลไม้ ส่วน
พฤตกิรรมบรโิภคขนมกรบุกรอบ อาหารจานดว่นและผกั มพีฤตกิรรมการบรโิภคใกลเ้คยีงกนั 

5.2 ผลการเปรยีบเทยีบพฤตกิรรมการใชผ้ลติภณัฑส์ุขภาพและอ่านฉลากก่อนใช ้พบว่า 
นกัเรยีนแกนนํา อย.น้อย มพีฤตกิรรมการใชผ้ลติภณัฑส์ุขภาพทีถู่กตอ้งและอา่นฉลากก่อนใช ้ในสดัสว่นที่
มากกวา่นกัเรยีนทัว่ไปทีไ่มไ่ดเ้ป็นแกนนํา อย.น้อย เกอืบทุกพฤตกิรรม 

5.3 ผลการเปรยีบเทยีบความรูเ้กี่ยวกบัการบรโิภคผลติภณัฑส์ุขภาพ พบว่า นักเรยีนที่
เป็นแกนนํา อย.น้อย และนักเรยีนทัว่ไปทีไ่ม่ไดเ้ป็นแกนนํา อย.น้อย มคี่าเฉลีย่คะแนนความรูแ้ตกต่างกนั 
โดยทีน่กัเรยีนแกนนํา อย.น้อย มคี่าเฉลีย่ความรูส้งูกว่านักเรยีนทัว่ไปทีไ่มไ่ดเ้ป็นแกนนํา อย.น้อย อยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

5.4 ผลการเปรยีบเทยีบเจตคตทิีถู่กตอ้งต่อการบรโิภคผลติภณัฑส์ขุภาพ พบวา่ นกัเรยีนที่
เป็นแกนนํา อย.น้อย และนกัเรยีนทัว่ไปทีไ่มไ่ดเ้ป็นแกนนํา อย.น้อย มคี่าเฉลีย่คะแนนเจตคตทิีถู่กตอ้งต่อ
การบรโิภคผลติภณัฑส์ขุภาพแตกต่างกนั โดยทีน่กัเรยีนแกนนํา อย.น้อย มคี่าคะแนนเฉลีย่เจตคตทิีส่าํคญั
ต่อการบรโิภคผลติภณัฑส์ุขภาพสูงกว่านักเรยีนทัว่ไปที่ไม่ไดเ้ป็นแกนนํา อย.น้อย อย่างมนีัยสําคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.01 

 ศุภกาญจน์ โภคยั และคณะ (2553) ไดด้ําเนินการวจิยัและประเมนิผลโครงการ อย.น้อย ปี
2553 กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวิจยัและประเมินพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์สุขภาพเป็นนักเรียน
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 – 6 ในสดัส่วนใกลเ้คยีงกนั จํานวน 4,340 คน จากโรงเรยีนมธัยมศกึษาสงักดั
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สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จํานวน 50 แห่ง กระจายใน 31 
จงัหวดัทัว่ประเทศ ใชก้ารสุม่กลุ่มตวัอยา่งแบบหลายขัน้ตอน (Multi-Stage Sampling) การประเมนิการจดั
กจิกรรม อย.น้อย และการประเมนิผลการใชคู้่มอืบูรณาการความรูด้า้นผลติภณัฑส์ุขภาพ ใชก้ลุ่มตวัอยา่ง
โรงเรียนมธัยมศึกษาที่เข้าร่วมใช้คู่มือฯ ทัว่ประเทศ จํานวน 420 แห่ง  การเก็บรวบรวมข้อมูลได้ใช้
หลากหลายวธิแีละหลายแหล่งขอ้มูล  สําหรบัสถติเิชงิอา้งองิประกอบดว้ย สถติทิดสอบท ี(t-test) การ
วเิคราะหค์วามแปรปรวน (analysis of variance) และ สถติทิดสอบไคสแควร ์

 สรปุผลการประเมิน 
 1. ผลการประเมนิพฤตกิรรมการบรโิภคผลติภณัฑส์ุขภาพ พบว่า นักเรยีน มพีฤตกิรรมการ
บรโิภคผลติภณัฑส์ขุภาพทีด่ ีซึง่ประกอบดว้ย พฤตกิรรมไมบ่รโิภคน้ําอดัลม ไมบ่รโิภคอาหารจานด่วน ไม่
บรโิภคขนมขบเคีย้ว  บรโิภคนม ผกั ผลไม ้ใชผ้ลติภณัฑส์ุขภาพอย่างถูกต้อง และอ่านฉลากอาหาร ยา 
เครือ่งสาํอางก่อนใช ้คดิเป็นรอ้ยละ 75.7 ของนกัเรยีนทัง้หมด ซึง่บรรลุเป้าหมายของโครงการทีร่อ้ยละ 75 

 2. ผลการประเมนิการจดักจิกรรม อย.น้อย พบวา่ 
     2.1 การกําหนดโครงสรา้งชมรม อย.น้อย และองคป์ระกอบ พบว่า มโีรงเรยีนรอ้ยละ 

35.9 อยู่ในเกณฑ์การประเมนิดเียี่ยม รอ้ยละ 13.0 อยู่ในเกณฑ์การประเมนิดมีาก  รอ้ยละ 31.4 อยู่ใน
เกณฑก์ารประเมนิด ีและรอ้ยละ 19.7 ไมผ่า่นเกณฑก์ารประเมนิ 

     2.2 การจดักจิกรรมเผยแพร่ประชาสมัพนัธใ์นโรงเรยีน พบว่า มโีรงเรยีนรอ้ยละ 59.2 
อยู่ในเกณฑ์การประเมนิดีเยี่ยม ร้อยละ 25.6 อยู่ในเกณฑ์การประเมินดีมาก 11.2  อยู่ในเกณฑ์การ
ประเมนิด ีและรอ้ยละ 4.0 ไมผ่า่นเกณฑก์ารประเมนิ 

     2.3 การจดักิจกรรมด้านการตรวจสอบผลิตภณัฑ์สุขภาพ พบว่า มโีรงเรยีนร้อยละ 
70.4 อยูใ่นเกณฑก์ารประเมนิดเียีย่ม รอ้ยละ 15.2 อยูใ่นเกณฑก์ารประเมนิดมีาก รอ้ยละ 8.1 อยูใ่นเกณฑ์
การประเมนิด ีและรอ้ยละ 6.3 ไมผ่า่นเกณฑก์ารประเมนิ 

     2.4 การจดักจิกรรมรณรงคใ์นโรงเรยีน พบว่า มโีรงเรยีนรอ้ยละ 73.1 อยูใ่นเกณฑก์าร
ประเมนิดเียีย่ม รอ้ยละ 16.1 อยู่ในเกณฑก์ารประเมนิดมีาก  รอ้ยละ 6.3 อยู่ในเกณฑก์ารประเมนิด ีและ
รอ้ยละ 4.5 ไมผ่า่นเกณฑก์ารประเมนิ 

     2.5 การจดักจิกรรมรณรงคใ์นชุมชน พบว่า มโีรงเรยีนรอ้ยละ 41.3 อยู่ในเกณฑก์าร
ประเมนิดเียีย่ม รอ้ยละ 10.8 อยู่ในเกณฑก์ารประเมนิดมีาก รอ้ยละ 30.0 อยู่ในเกณฑก์ารประเมนิด ีและ
รอ้ยละ 17.9 ไมผ่า่นเกณฑก์ารประเมนิ 

     2.6 การจดักจิกรรมเชื่อมโยงสูก่ารเรยีนการสอน พบว่า มโีรงเรยีนรอ้ยละ 61.9 อยูใ่น
เกณฑ์การประเมนิดเียี่ยม ร้อยละ 13.9 อยู่ในเกณฑ์การประเมนิดมีาก ร้อยละ 19.3 อยู่ในเกณฑ์การ
ประเมนิด ีและรอ้ยละ 4.9 ไมผ่า่นเกณฑก์ารประเมนิ 
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     2.7 การจดัโครงงานแบบกําหนดหวัขอ้และมุง่เน้นรปูแบบการนําเสนอผลงาน พบว่ามี
โรงเรยีนรอ้ยละ 18.4 อยู่ในเกณฑก์ารประเมนิดเียีย่ม รอ้ยละ 43.5 อยู่ในเกณฑก์ารประเมนิดมีาก รอ้ยละ 
21.1 อยูใ่นเกณฑก์ารประเมนิด ีและรอ้ยละ 17.0 ไมผ่า่นเกณฑก์ารประเมนิ 

     2.8 การจดักิจกรรมในบ้านเรือน พบว่า มีโรงเรียนร้อยละ 45.7 อยู่ในเกณฑ์การ
ประเมนิดเียีย่ม รอ้ยละ 12.1 อยู่ในเกณฑก์ารประเมนิดมีาก รอ้ยละ 26.5 อยู่ในเกณฑก์ารประเมนิด ีและ
รอ้ยละ 15.7 ไมผ่า่นเกณฑก์ารประเมนิ 

     2.9 การสนับสนุนกจิกรรม อย.น้อย พบว่า มโีรงเรยีนรอ้ยละ 75.8 อยู่ในเกณฑก์าร
ประเมนิดเียีย่ม รอ้ยละ 13.5 อยูใ่นเกณฑก์ารประเมนิดมีาก รอ้ยละ 4.5 อยูใ่นเกณฑก์ารประเมนิดแีละรอ้ย
ละ 6.3 ไมผ่า่นเกณฑก์ารประเมนิ. 

2.10 การจดักจิกรรม อย.น้อย ที่บูรณาการเขา้กบัโครงการอื่นๆ และที่เกี่ยวขอ้งกบั
สิง่แวดล้อม พบว่า กจิกรรมที่บูรณาการเขา้มาในกจิกรรม อย.น้อย 3 อนัดบัแรก คอื โรงเรยีนส่งเสรมิ
สุขภาพ คดิเป็นรอ้ยละ 85.7 อาหารปลอดภยั คดิเป็นรอ้ยละ 76.2 และ อย.น้อย สอนน้อง คดิเป็นรอ้ยละ 
71.7 

 
 จตุภูม ิเขตจตุัรสั (2556) ดําเนินการสํารวจพฤตกิรรมสุขภาพของนักเรยีน อย.น้อย เชงิ
ปรมิาณและเชิงคุณภาพ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 กลุ่มตวัอย่าง คือ นักเรยีน โดยแบ่งกลุ่ม
นกัเรยีนเป็นระดบัประถมศกึษาตอนปลาย (ป.4-6) มธัยมศกึษาตอนตน้ (ม.1-3) มธัยมศกึษาตอนปลาย 
(ม.4-6) ในโรงเรยีนประถมศกึษา ประถมศกึษาขยายโอกาส และมธัยมศกึษา สงักดัสาํนักงานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศกึษา (สพป.) สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา (สพม.) สงักดัสาํนกังาน
คณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษาเอกชน (สช.) สงักดักรุงเทพมหานคร (กทม.) ทีเ่ขา้ร่วมโครงการ อย.
น้อย ใชต้วัอย่างนักเรยีนทัง้หมด 3,675 คน โดยวธิกีารสุ่มแบบหลายขัน้ตอน (Multistage Random 
Sampling) 

 ผลการสาํรวจสรปุได้ ดงัน้ี 

 1. ผลการสาํรวจขอ้มลูพฤตกิรรมสุขภาพของนกัเรยีน อย.น้อย พบว่า นกัเรยีน อย.น้อยมี
พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ดีในพฤติกรรมหลัก ดังน้ี อ่านฉลากอาหาร ยา และ
เครื่องสําอางก่อนซื้อหรอืใช้ บรโิภคนม ผกัและผลไม้เป็นประจํา หลีกเลี่ยงการซื้อหรอืใช้ผลิตภณัฑ์
สุขภาพตามคําโฆษณาชวนเชื่อ หลกีเลีย่งการบรโิภคอาหารทีใ่ชน้ํ้ามนัทอดซํ้า หรอืไม่ใชน้ํ้ามนัทอดซํ้า 
และหลีกเลี่ยงการบรโิภคอาหารรสจดั (หวาน มนั เค็ม) คดิเป็นร้อยละ 76.1 ของนักเรยีน อย.น้อย
ทัง้หมด 

  1.1 ผลการเปรยีบเทยีบพฤติกรรมสุขภาพ พบว่า นักเรยีน อย.น้อย และนักเรยีนที่
ไม่ได้เป็น อย.น้อย มีพฤติกรรมการบริโภคอาหาร และมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ
แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
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  1.2 ความรูเ้กีย่วกบัการบรโิภคผลติภณัฑส์ขุภาพ ภาพรวมจาํนวนนกัเรยีนโดยเฉลีย่ทีม่ ี
ความรูท้ีถู่กตอ้งเกีย่วกบัการบรโิภคผลติภณัฑส์ขุภาพ คดิเป็นรอ้ยละ 76.6 ของนกัเรยีนทัง้หมด 

  1.3 ทศันคตทิีด่ต่ีอการบรโิภคผลติภณัฑส์ขุภาพ ภาพรวมทศันคตทิีด่ต่ีอการบรโิภคของ
นกัเรยีนอยูใ่นระดบัมาก และคอ่นขา้งไปในทศิทางเดยีวกนั โดยมคีะแนนเฉลีย่ทศันคตเิท่ากบั 3.79 สว่น
เบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.54 ผลการเปรยีบเทยีบนกัเรยีน อย.น้อย และนกัเรยีนทีไ่มไ่ดเ้ป็น อย.น้อย 
มทีศันคตทิี่ดต่ีอการบรโิภคผลติภณัฑส์ุขภาพแตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.01 โดย
นกัเรยีน อย.น้อย มทีศันคตทิีด่ต่ีอการบรโิภคผลติภณัฑส์ขุภาพสงูกวา่นกัเรยีนทีไ่มไ่ดเ้ป็น อย.น้อย 

  1.4 อทิธพิลที่ส่งผลต่อการบรโิภคผลติภณัฑส์ุขภาพ มดีงัน้ี อาหารจําพวกขนมหวาน 
และอาหารจําพวกขนมขบเคีย้ว อทิธพิลทีส่่งผลต่อการบรโิภคมากทีสุ่ด คอื เพื่อนในกลุ่ม รองลงมาคอื 
การโฆษณา การกนิผกัและผลไม ้อทิธพิลทีส่ง่ผลต่อการบรโิภคมากทีสุ่ด คอื บุคคลในบา้น รองลงมาคอื 
คร/ูโรงเรยีน การซือ้เครื่องสําอาง อทิธพิลทีส่่งผลต่อการบรโิภคมากทีสุ่ด คอื การโฆษณา รองลงมาคอื 
บุคคลในบ้าน การซื้อยา อทิธพิลที่ส่งผลต่อการบรโิภคมากที่สุด คอื บุคคลในบ้าน รองลงมา คอื ครู/
โรงเรยีน 

 2. ความคาดหวงัของครแูละนักเรยีนทีม่ต่ีอการดําเนินโครงการ อย.น้อย ในโรงเรยีน โดย
ภาพรวมความคาดหวงัในการดาํเนินกจิกรรม อย.น้อย ของกลุ่มนกัเรยีนทัว่ไป นกัเรยีนแกนนํา อย.น้อย 
และครแูกนนํา อย.น้อย / ครทูีป่รกึษากจิกรรมเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั ซึ่งเป็นความคาดหวงัในระดบั
มาก คอื ต้องการใหก้จิกรรม อย.น้อย ได้ดําเนินการต่อไป และต่อเน่ือง พรอ้มทัง้มกีจิกรรมเผยแพร่
ประชาสมัพนัธ ์และรณรงคอ์ยา่งต่อเน่ือง 
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บทท่ี 3 

วิธีดาํเนินการสาํรวจ 
 
 การสํารวจข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพของนักเรยีน อย.น้อยในครัง้น้ี มวีิธีการดําเนินการ
สาํรวจ ดงัต่อไปน้ี 
 
กลุ่มเป้าหมายของการสาํรวจ 
 นักเรยีนของโรงเรยีนทีเ่ขา้ร่วมโครงการ อย.น้อยทัว่ประเทศ ไดแ้ก่ โรงเรยีนประถมศกึษา 
โรงเรยีนประถมศกึษาขยายโอกาส และโรงเรยีนมธัยมศกึษา ทีอ่ยูใ่นสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษา สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา สาํนักงานคณะกรรมการการศกึษาเอกชน และ
สงักดักรงุเทพมหานคร 

กลุ่มตวัอย่างและวิธีการสุ่มตวัอย่าง 
1. ประชากรในการสํารวจ คือ โรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ อย.น้อยทัว่ประเทศ  

จํานวน 6,535 โรงเรยีน (ขอ้มลูจาก http://www.oryornoi.com เมื่อวนัที ่13 กุมภาพนัธ ์2558) โดย
กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งในการวจิยัครัง้น้ีจาํนวน 50 โรงเรยีน 

2. พืน้ท่ีการสาํรวจ เน่ืองจากการสาํรวจครัง้น้ีเป็นการสาํรวจทีม่กีลุ่มเป้าหมายกระจายอยู่
ทัว่ประเทศ ดงันัน้ จงึแบ่งพืน้ทีส่าํรวจออกเป็น 5 พืน้ที ่ไดแ้ก่ ภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาค
กลาง ภาคใต ้และกรงุเทพฯ 

3. การสุ่มตัวอย่าง ในการสํารวจครัง้น้ี ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขัน้ตอน (Multi–
Stage Sampling) ดว้ยวธิ ีCluster sampling โดยเลอืกการสุม่ตามโอกาสความน่าจะเป็นทีแ่บ่งประชากร
ออกตามพืน้ทีจ่ากภาคเป็นกลุ่มประเภทโรงเรยีน และแบ่งจากกลุ่มประเภทโรงเรยีนเป็นประเภทนกัเรยีน
ทัว่ไป นกัเรยีนทีเ่ป็นสมาชกิ อย. น้อย และนกัเรยีนแกนนํา อย.น้อย  ดงัน้ี 

 

 

ใชว้ธิ ีCluster sampling 

ใชว้ธิ ีCluster sampling 
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 ในแต่ละพื้นที่สํารวจได้กําหนดจํานวนตัวอย่างโดยอ้างอิงจากจํานวนประชากรที่เป็น
โรงเรยีนในโครงการ อย.น้อยของแต่ละภูมภิาค เพื่อนําจาํนวนประชากรเหล่านัน้มาเป็นขอ้มลูพืน้ฐานใน
การกําหนดขนาดตวัอย่างตามสดัส่วนใหม้คีวามสอดคล้องและใกล้เคยีงกบัจํานวนประชากรที่เป็นจรงิ
มากทีส่ดุ (รายละเอยีดตามตารางที ่1) 

 

การคดิคาํนวณใหเ้ป็นคา่รอ้ยละ คาํนวณจาก =จาํนวนประชากรโรงเรยีนในพืน้ทีส่าํรวจ
จาํนวนประชากรโรงเรยีนทัง้หมด

* 100 

 

การคดิสดัสว่นประชากรโรงเรยีนตามกลุม่ตวัอยา่ง คาํนวณจาก=
คา่รอ้ยละของพืน้ทีส่าํรวจ

*100 

ตารางท่ี 1 : สดัสว่นประชากรตามกลุ่มตวัอยา่ง แยกตามพืน้ทีส่าํรวจ 5 พืน้ทีแ่ละประเภทกลุ่มโรงเรยีน 

 
พืน้ท่ี 

ประชากรโรงเรียน  
อย. น้อย 

จาํนวนกลุ่มตวัอย่างตามสดัส่วน 
ประชากรโรงเรียน อย. น้อย 

ประถม 
ศึกษา 

ประถมศึกษา
ขยายโอกาส 

มธัยม 
ศึกษา 

รวม 
ประถม 
ศึกษา 

ประถมศึกษา
ขยายโอกาส 

มธัยม 
ศึกษา 

รวม 

กรงุเทพฯ 33 27 34 94 1 1 1 3 
ภาคกลาง 1,148 468 187 1,803 9 4 1 14 
ภาคตะวนัออก 
เฉียงเหนือ 

958 957 559 2,474 7 7 4 18 

ภาคเหนือ 695 430 326 1,451 5 3 2 10 
ภาคใต ้ 370 205 138 713 3 1 1 5 

รวม 3,204 2,087 1,244 6,535* 25 16 9 50 
 

ท่ีมา : ขอ้มลูจากเวปไซต ์http://www.oryornoi.com  เขา้ถงึเมือ่วนัที ่13 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2558 
หมายเหต ุ: * จากขอ้มลูทางเวบ็ไซต ์อย.น้อย มจีาํนวนโรงเรยีน อย.น้อยทัง้หมด 6,539 โรงเรยีน ซึง่ใน
จาํนวนน้ีมอีื่นๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบุระดบัไว ้4 โรงเรยีน จงึคํานวณประชากรจากโรงเรยีนเฉพาะ 3 ระดบัเป็น
จาํนวน 6,535 โรงเรยีน  

4. ผูใ้หข้อ้มลูการสาํรวจครัง้น้ีไดม้กีารกําหนดจํานวนนักเรยีนผูใ้หข้อ้มูลทัง้ทีเ่ป็นนักเรยีน
ทัว่ไป เป็นสมาชกิ อย. น้อย และเป็นแกนนํา อย. น้อย ทัง้สิน้ 2,000 คน โดยในแต่ละโรงเรยีนทีเ่ป็น
กลุ่มตวัอยา่งทัง้ 50 โรงเรยีน ประกอบไปดว้ย ผูใ้หข้อ้มลูโรงเรยีนละ 40 คน แบ่งเป็น นกัเรยีนทัว่ไป 16 
คน นกัเรยีนทีเ่ป็นสมาชกิ อย.น้อย 16 คน และนกัเรยีนแกนนํา อย.น้อย 8 คน (รายละเอยีดตามตาราง
ที ่2) 
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ตารางท่ี 2 : จาํนวนกลุ่มผูใ้หข้อ้มลูจากโรงเรยีน อย.น้อย จาํแนกตามกลุ่มนกัเรยีนทัว่ไป 
      นกัเรยีนทีเ่ป็นสมาชกิ อย. น้อย และนกัเรยีนแกนนํา อย.น้อย 

ประเภท
โรงเรียน 

จาํนวนผูใ้ห้ข้อมลูท่ีเป็น
นักเรียนทัว่ไป 

จาํนวนผูใ้ห้ข้อมลูท่ีเป็น 
สมาชิก อย. น้อย 

จาํนวนผูใ้ห้ข้อมลูท่ีเป็น 
แกนนํา อย. น้อย ผูใ้ห้

ข้อมลู
ทัง้หมด ประถม 

ศึกษา 

ประถม 
ศึกษา
ขยาย
โอกาส 

มธัยม 
ศึกษา 

รวม 
ประถม 
ศึกษา 

ประถม
ศึกษา
ขยาย
โอกาส 

มธัยม 
ศึกษา 

รวม 
ประถม 
ศึกษา 

ประถม 
ศึกษา
ขยาย
โอกาส 

มธัยม 
ศึกษา 

รวม 

กรงุเทพฯ 16 16 16 48 16 16 16 48 8 8 8 24 120 
ภาคกลาง 144 64 16 224 144 64 16 224 72 32 8 112 560 
ภาคตะวนัออก 
เฉียงเหนือ 

112 112 64 288 112 112 64 288 56 56 32 144 720 

ภาคเหนือ 80 48 32 160 80 48 32 160 40 24 16 80 400 
ภาคใต ้ 48 16 16 80 48 16 16 80 24 8 8 40 200 

รวม 400 256 144 800 400 256 144 800 200 128 72 400 2,000 

 
เครื่องมือท่ีใช้ในการสาํรวจ 

 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็ขอ้มลูการสาํรวจพฤตกิรรมสุขภาพของนักเรยีนโครงการ อย.น้อย
ในครัง้น้ี ได้แก่ แบบสอบถามที่มโีครงสรา้งที่แน่นอนในการวดัเป็นแบบเลอืกตอบและแบบสมัภาษณ์
คาํถามปลายเปิดทีเ่กีย่วกบัรปูแบบกจิกรรมในโครงการ อย.น้อย 

 ขอ้คาํถามในแบบสอบถามสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารสาํรวจ ประกอบดว้ย  

  ส่วนที1่ ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ ระดบัชัน้ และสถานภาพการ
เป็นสมาชกิ อย. น้อย 
  ส่วนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกบัการบริโภคและการเลือกซื้อผลิตภณัฑ์สุขภาพ ครอบคลุม
ความรูใ้นเรือ่งอาหาร ยา เครือ่งสาํอาง และการโฆษณาผลติภณัฑส์ขุภาพ 
  สว่นที ่3 ทศันคตต่ิอการบรโิภคผลติภณัฑส์ุขภาพ ครอบคลุมทศันคตใินเรื่องอาหาร ยา
เครื่องสําอาง การอ่านฉลาก และความน่าเชื่อถือของ อย. โดยลักษณะของข้อคําถามเป็นแบบ      
มาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั เป็นการวดัทศันคต ิซึง่คะแนนคา่เฉลีย่ทีไ่ดม้คีวามหมาย ดงัน้ี 

คะแนน   4.21 – 5.00   หมายถงึ  มทีศันคตไิปในทางทีถู่กตอ้งมาก 
   คะแนน   3.41 – 4.20   หมายถงึ  มทีศันคตไิปในทางทีถู่กตอ้ง 
   คะแนน   2.61 – 3.40   หมายถงึ  มทีศันคตไิมแ่น่ใจ 
   คะแนน   1.81 – 2.60   หมายถงึ  มทีศันคตไิปในทางทีไ่มถู่กตอ้ง 
   คะแนน   1.00 – 1.80   หมายถงึ  มทีศันคตไิปในทางทีไ่มถู่กตอ้งมาก 
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  สว่นที ่4 พฤตกิรรมการบรโิภคและการเลอืกซือ้ผลติภณัฑส์ุขภาพ ครอบคลุมพฤตกิรรม
ในเรื่องอาหาร ยา เครื่องสําอาง และการอ่านฉลาก โดยลกัษณะของขอ้คําถามเป็นการวดัพฤติกรรม 
โดยระบุความถี่ในการมพีฤติกรรมดงักล่าวได้แก่ กนิ/ทําทุกครัง้ กนิ/ทําเกอืบทุกครัง้ กนิ/ทําบางครัง้  
กนิ/ทาํนานๆ ครัง้ และไมก่นิ/ไมท่าํเลย โดยมขีอ้กาํหนด ดงัน้ี 

   1. ขอ้คําถามเกี่ยวกบัพฤตกิรรมเรื่องด ีไดก้ําหนดเกณฑค์ําตอบว่า “ทําทุกครัง้” และ 
“ทาํเกอืบทุกครัง้” หมายถงึ “มพีฤตกิรรมทีเ่หมาะสม” ไดแ้ก่ 

   ขอ้ 2 เลอืกซือ้ผลติภณัฑอ์าหารทีม่เีครือ่งหมาย อย. 
 ขอ้ 3 อา่นขอ้มลูโภชนาการ เชน่ ปรมิาณไขมนั น้ําตาล หรอืโปรตนี บนฉลากหวาน 
มนั เคม็ (ฉลาก GDA) ก่อนเลอืกซือ้อาหาร 
   ขอ้ 4 เมือ่เจบ็ปว่ยน้องไปพบแพทย ์หรอืซือ้ยาจากรา้นขายยาทีม่ใีบอนุญาต 
   ขอ้ 6 ก่อนกนิยาสงัเกตลกัษณะของยา เชน่ ส ีกลิน่ และบรรจุภณัฑ ์
   ขอ้ 7 เลอืกซื้อเครื่องสําอางที่มฉีลากภาษาไทยและบนฉลากมรีายละเอยีดที่จําเป็น 
เชน่ สารทีเ่ป็นสว่นผสม และผูผ้ลติ 
   ขอ้ 9 อ่านฉลากเพื่อดู วนัผลติ วนัหมดอายุ ส่วนผสม หรอื วธิใีช ้ก่อนซื้อหรอืใช้
ผลติภณัฑส์ขุภาพ 
   ขอ้ 10 ปฏบิตัติามคาํแนะนําทีร่ะบุบนฉลากผลติภณัฑอ์าหาร ยา และเครื่องสาํอาง
อยา่งเครง่ครดั 

  2. ขอ้คําถามเกี่ยวกบัพฤตกิรรมเรื่องไม่ด ีไดก้ําหนดเกณฑค์ําตอบว่า “ไม่ทําเลย” และ 
“ทาํนานๆ ครัง้” หมายถงึ “มพีฤตกิรรมทีเ่หมาะสม” ไดแ้ก่ 

   ขอ้ 1 กนิอาหารทอดทีน้ํ่ามนัมสีดีาํขน้หนืด   
   ขอ้ 5 ซือ้ยาจากรถเร ่ตลาดนดั แผงลอย 
   ขอ้ 8 ซือ้หรอืใชผ้ลติภณัฑส์ุขภาพตามทีม่โีฆษณาสรรพคุณจูงใจ เช่น กนิแลว้ฉลาด  
กนิแลว้ขาว กนิแลว้ผอม 

  จากการกําหนดดงักล่าวขา้งต้น ไดนํ้ามาเป็นเกณฑก์ารประเมนิพฤตกิรรมการบรโิภค
และการเลอืกซือ้ผลติภณัฑส์ุขภาพของนกัเรยีน โดยตัง้เกณฑไ์วว้่าความสาํเรจ็ของการดาํเนินงานจะดทูี ่
นกัเรยีนกลุ่มแกนนําและกลุ่มทีเ่ป็นสมาชกิ อย.น้อยจะตอ้งมพีฤตกิรรมทีเ่หมาะสมไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 75 

  ส่วนที ่5 ปจัจยัที่มอีทิธพิลต่อการบรโิภคผลติภณัฑส์ุขภาพ ไดแ้ก่ การกนิอาหารเสรมิ 
การกนิขนมขบเคีย้ว การดื่มน้ําอดัลม เครื่องดื่มรสหวาน การซื้อยา/กนิยา และการซือ้/ใชเ้ครื่องสําอาง 
โดยลกัษณะของขอ้คําถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั เป็นการวดัอทิธพิลที่มผีลต่อการ
บรโิภค ซึง่คะแนนคา่เฉลีย่ทีไ่ดม้คีวามหมายดงัน้ี 
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คะแนน   4.21 – 5.00   หมายถงึ  มอีทิธพิลมากทีส่ดุ 
   คะแนน   3.41 – 4.20   หมายถงึ  มอีทิธพิลมาก 
   คะแนน   2.61 – 3.40   หมายถงึ  มอีทิธพิลปานกลาง 
   คะแนน   1.81 – 2.60   หมายถงึ  มอีทิธพิลน้อย 
   คะแนน   1.00 – 1.80   หมายถงึ  มอีทิธพิลน้อยทีส่ดุ 

  สว่นที ่6 ขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัรปูแบบกจิกรรมในโครงการ อย.น้อย 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมลู 

 การสํารวจครัง้น้ีใช้ทีมงานที่ผ่านการอบรมทําความเข้าใจเกี่ยวกบัวตัถุประสงค์ในการ
สาํรวจและรายละเอยีดในแบบสอบถามเป็นผูเ้กบ็ขอ้มูล โดยการประสานกบัโรงเรยีนทีถู่กคดัเลอืกเป็น
กลุ่มตวัอยา่งล่วงหน้า จากนัน้ดาํเนินการรวบรวมขอ้มลูตามระยะเวลาทีก่าํหนด 

 

การประมวลผล 

 แบบสอบถามทีเ่กบ็ขอ้มลูแลว้ทุกชุดไดผ้า่นการตรวจสอบความครบถว้นสมบูรณ์ของขอ้มลู
ทีไ่ดแ้ละความสอดคลอ้งของเน้ือหาก่อนทาํการลงรหสั (Coding) และหลงัจากลงรหสัเรยีบรอ้ยแลว้ ไดใ้ช้
โปรแกรม SPSS for Window สาํหรบัการประมวลผลขอ้มลู  

 

สถิติท่ีใช้วิเคราะหข้์อมลู 

 การวิเคราะห์ข้อมูลการสํารวจพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียน อย.น้อยในครัง้น้ีมีการ
รายงานขอ้มลูเบือ้งตน้ดว้ยสถติเิชงิพรรณนา (Descriptive Statistics) ซึง่เป็นสถติทิีใ่ชส้รุปลกัษณะที่
สาํคญัของกลุ่มขอ้มลู โดยเป็นขอ้มลูทีเ่กบ็รวบรวมจากกลุ่มตวัอยา่งหรอืประชากร โดยแสดงผลในแต่ละ
คาํถามในรปูของคา่ความถี ่คา่รอ้ยละ และคา่เฉลีย่ 

- คา่ความถี ่(Frequency) แสดงจาํนวนผูต้อบแต่ละคาํตอบของคาํถามรายขอ้ 
- คา่รอ้ยละ (Percentage) แสดงสดัสว่นคาํตอบของคาํถามแต่ละขอ้ 
- คา่เฉลีย่ (Mean) แสดงภาพรวมของคาํตอบทีเ่ป็นระดบัคะแนน 
- ตารางแจกแจงขอ้มูล (Cross-tabulation Table) เป็นความสมัพนัธ์เชงิไขวแ้สดงผล

จําแนกตามตวัแปรด้านประชากรศาสตร์กบัตวัแปรที่น่าสนใจเพื่อเปรยีบเทยีบความแตกต่างระหว่าง
นกัเรยีนทีไ่มไ่ดเ้ป็นสมาชกิ อย.น้อย เป็นสมาชกิ อย.น้อย และเป็นแกนนํา อย.น้อย 
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บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหข้์อมลู 
  
 ผลการสาํรวจพฤตกิรรมสุขภาพของนกัเรยีน อย.น้อย จากกลุ่มตวัอย่าง 50 โรงเรยีน มี
นักเรยีนผูใ้หข้อ้มูลจํานวน 2,000 คนแยกออกเป็น 3 กลุ่ม คอื แกนนํา อย.น้อย สมาชกิ อย.น้อย และ
นกัเรยีนทีไ่มไ่ดเ้ป็นสมาชกิอย.น้อย ซึง่ผลการสาํรวจในครัง้น้ีแบ่งเป็น 7 ตอน ประกอบดว้ย  

  ตอนที ่1 ขอ้มลูพืน้ฐานของกลุ่มตวัอยา่ง  
  ตอนที ่2 ความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการบรโิภคและการเลอืกซือ้ผลติภณัฑส์ขุภาพ 
  ตอนที ่3 ทศันคตต่ิอการบรโิภคผลติภณัฑส์ขุภาพ  
  ตอนที ่4 พฤตกิรรมการบรโิภคและการเลอืกซือ้ผลติภณัฑส์ขุภาพ 
  ตอนที ่5 ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการบรโิภคผลติภณัฑส์ขุภาพ 
  ตอนที ่6 รปูแบบกจิกรรมในโครงการ อย.น้อย ทีน่่าสนใจ 
  ตอนที ่7 ผลการสาํรวจเชงิคุณภาพ (การสนทนากลุ่ม)  
 
 
ตอนท่ี 1  ข้อมลูพืน้ฐานของกลุ่มตวัอย่าง 

 จากการสาํรวจพฤตกิรรมสขุภาพของนกัเรยีนจากกลุ่มตวัอยา่ง 50 โรงเรยีน มนีกัเรยีนผูใ้ห้
ขอ้มูลจํานวน 2,000 คนแยกออกเป็น 3 กลุ่ม คอื แกนนํา อย.น้อย จํานวน 400 คน สมาชกิ อย.น้อย 
จํานวน 800 คน และนักเรยีนทีไ่ม่ไดเ้ป็นสมาชกิอย.น้อย จํานวน 800 คน พบว่า ผูใ้หข้อ้มูลทัง้ 3 กลุ่ม 
มาจากทุกภูมภิาคของประเทศ และเป็นนักเรยีนทีม่าจากโรงเรยีนประถมศกึษา โรงเรยีนประถมศกึษา
ขยายโอกาส และโรงเรยีนมธัยมศกึษา ตามสดัส่วนทีไ่ดก้ําหนดไวใ้นกรอบการวจิยัครัง้น้ี โดยส่วนใหญ่
เป็นเพศหญงิรอ้ยละ 64.15 ดา้นระดบัชัน้เรยีน อยูใ่นชัน้ ป.6 รอ้ยละ 23.80 ชัน้ ป. 5 รอ้ยละ 19.65 และ 
ป.4 กบั ม.2 เทา่กนัทีร่อ้ยละ 13.30 ตามลาํดบั ดงัตารางต่อไปน้ี 
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ตารางที ่3 : ขอ้มลูพืน้ฐานเรือ่งเพศ ระดบัชัน้ และการเป็นสมาชกิ อย.น้อย 

 
 

สถานภาพ รวม 
แกนนํา อย.

น้อย 
สมาชกิ อย.

น้อย 
ไมไ่ดเ้ป็นสมาชกิ 

จาํนวน รอ้ยละ 

จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ 

ภมูภิาค กรงุเทพฯ 22 5.50 42 5.25 50 6.25 114 5.70 
 ภาคกลาง 80 20.00 176 22.00 179 22.38 435 21.75 
 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 149 37.25 291 36.38 295 36.88 735 36.75 
 ภาคเหนือ 93 23.25 188 23.50 173 21.63 454 22.70 
 ภาคใต ้ 56 14.00 103 12.88 103 12.88 262 13.10 

รวม 400 100.00 800 100.00 800 100.0 2000 100.0 
ประเภท ประถมศกึษา 178 44.50 343 42.88 352 44.00 873 43.65 
โรงเรยีน ประถมศกึษาขยายโอกาส 137 34.25 285 35.63 271 33.88 693 34.65 
 มธัยมศกึษา 85 21.25 172 21.50 177 22.13 434 21.70 

รวม 400 100.00 800 100.00 800 100.00 2000 100.00 
เพศ ชาย 98 24.50 291 36.38 328 41.00 717 35.85 
 หญงิ 302 75.50 509 63.63 472 59.00 1283 64.15 

รวม 400 100.0 800 100.0 800 100.0 2000 100.0 
ระดบัชัน้ ตํ่ากวา่ ป.4   29 3.63 9 1.13 38 1.90 
 ป.4 25 6.25 106 13.25 135 16.88 266 13.30 
 ป.5 71 17.75 148 18.50 174 21.75 393 19.65 
 ป.6 119 29.75 172 21.50 185 23.13 476 23.80 
 ม.1 30 7.50 83 10.38 63 7.88 176 8.80 
 ม.2 57 14.25 149 18.63 60 7.50 266 13.30 
 ม.3 52 13.00 41 5.13 76 9.50 169 8.45 
 ม.4 4 1.00 26 3.25 35 4.38 65 3.25 
 ม.5 24 6.00 39 4.88 42 5.25 105 5.25 
 ม.6 18 4.50 7 .88 21 2.63 46 2.30 

รวม 400 100.00 800 100.00 800 100.00 2000 100.00 

 จากขอ้มูลในตารางที่ 3 สามารถอธิบายเป็นแผนภูมแิสดงขอ้มูลพื้นฐานที่ประกอบด้วย 
ภมูภิาค ประเภทโรงเรยีน เพศ และระดบัชัน้ ไดด้งัน้ี 
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แผนภมิูท่ี 1  แสดงขอ้มลูพืน้ฐาน 

 

 

กรงุเทพฯ 
5.70%

กลาง 
21.75%

อสีาน 
36.75%

เหนือ 
22.70%

ใต ้
13.10%

ภมูิภาค

ประถม 
43.65%

ประถม
ขยาย
โอกาส 
34.65%

มธัยม 
21.70%

ประเภทโรงเรียน

ชาย 
35.85%

หญงิ 
64.15%

เพศ
ตํ่ากวา่ ป.4 

1.90%

ป.4 
13.30%

ป.5 
19.65%

ป.6 
23.80%

ม.1
8.80%

ม.2 
13.30%

ม.3 
8.45%

ม.4 ขึน้ไป 
10.80%

ระดบัชัน้
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ตอนท่ี 2  ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการบริโภคและการเลือกซ้ือผลิตภณัฑส์ขุภาพ 

 ในภาพรวมของผูท้ี่ตอบถูกในเรื่องความรูเ้กี่ยวกบัการบรโิภคและการเลอืกซื้อผลติภณัฑ์
สุขภาพมีความรู้ที่ถูกต้องเฉลี่ยร้อยละ 82.77 แยกเป็นการได้รบัความรู้ที่ถูกต้องเป็นรายกลุ่ม ดงัน้ี   
แกนนํา อย.น้อยตอบถูกเฉลี่ยรอ้ยละ 85.90 สมาชกิ อย.น้อยตอบถูกเฉลี่ยรอ้ยละ 84.40 และนักเรยีน
ทัว่ไปตอบถูกเฉลีย่รอ้ยละ 79.56 ตามลําดบั เมื่อพจิารณาในแต่ละหมวดปรากฏว่า หมวดยา นักเรยีนมี
ความรูท้ีถู่กต้องเฉลีย่มากกว่าหมวดอื่นๆ คอื รอ้ยละ 89.30 รองลงมา หมวดอาหารรอ้ยละ 79.75 และ
หมวดเครือ่งสาํอางรอ้ยละ 77.88 ตามลาํดบั ดงัตารางต่อไปน้ี 

ตารางที ่4 : ความรูเ้กีย่วกบัการบรโิภคและการเลอืกซือ้ผลติภณัฑส์ขุภาพ (แสดงจาํนวนและรอ้ยละผูท้ีต่อบถูก) 

 
 

สถานภาพ รวม 
แกนนํา อย.

น้อย 
สมาชกิ อย.

น้อย 
ไมไ่ดเ้ป็น
สมาชกิ จาํนวน รอ้ยละ 

จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ 

หมวดอาหาร 
1.ผลติภณัฑเ์สรมิอาหาร (เชน่ น้ํามนั
ตบัปลา โปรตนีแคปซลู เป็นตน้) ไมใ่ช่
ยา จงึรกัษาโรคไมไ่ด ้  

 296 74.00 615 76.88 588 73.50 1499 74.95 

2.น้ํามนัทีท่อดอาหารแลว้ถา้นํามา
กรองจนใสกส็ามารถนํากลบัมาใชใ้หม่
ไดอ้ยา่งปลอดภยั 

 298 74.50 597 74.63 518 64.75 1413 70.65 

3.ฉลากโภชนาการชว่ยใหเ้ราทราบ
ปรมิาณสารอาหารทีจ่ะไดร้บัเมือ่เรา
บรโิภคอาหารชนิดนัน้ๆ 

 378 94.50 753 94.13 742 92.75 1873 93.65 

รวม  400 100.00 800 100.00 800 100.00 2000 100.00 
ร้อยละเฉลีย่ของหมวดอาหาร   81.00  81.88  77.00  79.75 
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ตารางที ่4 : ความรูเ้กีย่วกบัการบรโิภคและการเลอืกซือ้ผลติภณัฑส์ขุภาพ (ต่อ) 
     (แสดงจาํนวนและรอ้ยละผูท้ีต่อบถูก) 

 
 

สถานภาพ รวม 
แกนนํา อย.

น้อย 
สมาชกิ อย.

น้อย 
ไมไ่ดเ้ป็น
สมาชกิ จาํนวน รอ้ยละ 

จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ 

หมวดยา 
4.การกนิยาชุดหรอืยาลกูกลอนที่
โฆษณาวา่มสีรรพคุณรกัษาโรคหลาย
โรคไดอ้ยา่งรวดเรว็ มคีวามเสีย่งสงูที่
จะไดร้บัอนัตรายจากสารสเตยีรอยด ์

 357 89.25 689 86.13 623 77.88 1669 83.45 

5.การเกบ็รกัษายาทีด่คีวรเกบ็ใหพ้น้
จากแสงแดดและพน้มอืเดก็ 

 392 98.00 775 96.88 752 94.00 1919 95.95 

6.การซือ้ยาจากรถเร ่แผงลอย มคีวาม
เสีย่งสงูทีจ่ะไดย้าปลอมหรอืยาไมไ่ด้
มาตรฐาน 

 369 92.25 707 88.38 694 86.75 1770 88.50 

รวม  400 100.00 800 100.00 800 100.00 2000 100.00 
ร้อยละเฉลีย่ของหมวดยา   93.17  90.46  86.21  89.30 

หมวดเครื่องสาํอาง 
7.การซือ้เครือ่งสาํอาง เชน่ แป้ง ครมี
บาํรงุผวิ ครมีกนัแดด น้ําหอม น้ํายา
ระงบักลิน่กายทีถู่กตอ้งควรซือ้จาก
อนิเทอรเ์น็ต ตลาดนดั เพราะราคาถูก
คุณภาพด ีและปลอดภยั 

 362 90.50 697 87.13 672 84.00 1731 86.55 

8.ไฮโดรควโินน ปรอทแอมโมเนีย 
กรดวติามนิเอ เป็นสารหา้มใชใ้น
เครือ่งสาํอาง 

 335 83.75 640 80.00 594 74.25 1569 78.45 

9.เครือ่งสาํอางทีนํ่าเขา้จากต่างประเทศ 
ไมจ่าํเป็นตอ้งมฉีลากภาษาไทย 

 276 69.00 576 72.00 521 65.13 1373 68.65 

รวม  400 100.00 800 100.00 800 100.00 2000 100.00 
ร้อยละเฉลีย่ของหมวด

เครือ่งสาํอาง 
  81.08  79.71  74.46  77.88 
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ตารางที ่4 : ความรูเ้กีย่วกบัการบรโิภคและการเลอืกซือ้ผลติภณัฑส์ขุภาพ (ต่อ) 
     (แสดงจาํนวนและรอ้ยละผูท้ีต่อบถูก) 

 
 

สถานภาพ รวม 
แกนนํา อย.

น้อย 
สมาชกิ อย.

น้อย 
ไมไ่ดเ้ป็น
สมาชกิ จาํนวน รอ้ยละ 

จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ 

หมวดโฆษณา 
10.การโฆษณาผลติภณัฑส์ขุภาพที่
ระบุวา่กนิ/ใชแ้ลว้รกัษาไดทุ้กโรคและ
หายไดอ้ยา่งรวดเรว็เชือ่ถอืได ้

 373 93.25 703 87.88 661 82.63 1737 86.85 

รวม 400 100.00 800 100.00 800 100.00 2000 100.00 

ร้อยละเฉลีย่รวม  85.90  84.40  79.56  82.77 

 
 จากขอ้มลูในตารางที ่4 สามารถอธบิายเป็นแผนภูมแิสดงขอ้มลูภาพรวมของผูท้ีต่อบถูกใน
เรื่องความรูเ้กี่ยวกบัการบรโิภคและการเลอืกซื้อผลติภณัฑส์ุขภาพ แยกออกเป็น 4 หมวด คอื หมวด
อาหาร หมวดยา หมวดเครือ่งสาํอาง หมวดโฆษณา ซึง่การคาํนวณหารอ้ยละเฉลีย่รวม คดิจากสตูร ดงัน้ี 
 

 คาํนวณจาก =   
จาํนวนผูท้ีต่อบถกูทัง้หมด	 	ขอ้

จาํนวนผูใ้หข้อ้มลู	 	จาํนวนขอ้	 	ขอ้
 * 100 

 

แทนคา่   =   1499 1413 1873 1669 1919 1770 1731 1569 1373 1737
2000	 	10  * 100 

 

  =   16,55320,000  * 100   = 82.765 
 

 หากเป็นการคาํนวณแยกทลีะหมวดใหนํ้าเฉพาะจาํนวนผูท้ีต่อบถูกในขอ้หมวดนัน้ๆ มา
คาํนวณเทา่นัน้ กล่าวคอื หมวดอาหารใหนํ้าจาํนวนผูท้ีต่อบถูกในขอ้ 1, 2, 3 (รวม 3 ขอ้) หมวดยาใหนํ้า
จาํนวนผูท้ีต่อบถูกในขอ้ 4, 5, 6 (รวม 3 ขอ้) หมวดเครือ่งสาํอางใหนํ้าจาํนวนผูท้ีต่อบถูกในขอ้ 7, 8, 9 
(รวม 3 ขอ้) และหมวดโฆษณาทีม่เีพยีงขอ้เดยีวคอื ขอ้ 10 จงึสามารถนําคา่รอ้ยละของขอ้ 10 มาใชไ้ดโ้ดย
ไมต่อ้งมกีารคาํนวณ ดงัแผนภมู ิดงัน้ี 
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แผนภมิูท่ี 2  แสดงคา่รอ้ยละเฉลีย่ในภาพรวมของผูท้ีต่อบถูกในเรือ่งความรูเ้กีย่วกบัการบรโิภคและ 
การเลอืกซือ้ผลติภณัฑส์ขุภาพ (แยกเป็นหมวด) 

 
 เมื่อพจิารณาแยกทลีะหมวดเป็นรายข้อ พบว่า ในหมวดอาหารที่เป็นความรู้เรื่องฉลาก
โภชนาการช่วยใหเ้ราทราบปรมิาณสารอาหารทีจ่ะไดร้บัเมื่อเราบรโิภคอาหารชนิดนัน้ๆ มผีูต้อบถูก
สงูกว่าเรื่องอื่นๆ คอื รอ้ยละ 93.65 สาํหรบัหมวดยา ความรูเ้รื่องการเกบ็รกัษายาทีด่ ีควรเกบ็ใหพ้น้
จากแสงแดด และพน้มอืเดก็ มผีูต้อบถูกมากกว่าเรื่องอื่นๆ คอื รอ้ยละ 95.95 และหมวดเครื่องสาํอาง
เป็นความรูเ้รื่องการซื้อเครื่องสําอาง เช่น แป้ง ครมีบํารุงผวิ ครมีกนัแดด น้ําหอม น้ํายาระงบักลิน่
กายที่ถูกต้องควรซื้อจากอินเทอร์เน็ต ตลาดนัด เพราะราคาถูกคุณภาพดี และปลอดภยั ซึ่งเป็น
ขอ้ความทีผ่ดิทีม่ผีูต้อบถูกวา่เป็นขอ้ความทีผ่ดิสงูกวา่เรือ่งอื่นๆ คอื รอ้ยละ 86.55 ดงัแผนภมู ิดงัน้ี 
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รวม 3 กลุม่
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ร้อ
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ะ
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รวม 3 กลุม่

1 . ผ ลิ ต ภัณฑ์ เ ส ริ ม

อาหาร (เชน่ น้ํามนัตบั

ปลา  โปรตีนแคปซูล 

เป็นต้น) ไม่ใช่ยา จึง

รกัษาโรคไมไ่ด ้  

2.น้ํามนัทีท่อดอาหาร

แล้ว ถ้านํามากรอง

จนใสก็สามารถนํา

ก ลับ ม า ใ ช้ ใ ห ม่ ไ ด้

อยา่งปลอดภยั 

3.ฉลากโภชนาการชว่ย

ให้เ ราทราบปริมาณ

สารอาหารที่จะได้ร ับ

เมื่อเราบริโภคอาหาร

ชนิดนัน้ๆ 
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แผนภมิูท่ี 3  แสดงคา่รอ้ยละผูท้ีต่อบถูกในเรือ่งความรูเ้กีย่วกบัการบรโิภคและการเลอืกซือ้    
ผลติภณัฑส์ขุภาพเป็นรายขอ้ในแต่ละหมวด 
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7 8 9 หมวดเครือ่งสาํอาง

ร้อ
ยล

ะ

แกนนํา

สมาชกิ

นกัเรยีนทัว่ไป

รวม 3 กลุม่

4 .ก า รกิน ย า ชุ ดห รือ ย า

ลู กกลอนที่ โฆษณาว่ า มี

สรรพคุณรักษาโรคหลาย

โรคไดอ้ย่างรวดเรว็ มคีวาม

เสี่ยงสูงที่จะได้รบัอันตราย

จากสารสเตยีรอยด ์

5.การเก็บรักษา

ยาทีด่ ีควรเกบ็ให้

พ้นจากแสงแดด 

และพน้มอืเดก็ 

6.การซื้อยาจากรถเร ่

แผงลอย มคีวามเสีย่ง

สูงที่จะได้ยาปลอม 

ห รื อ ย า ไ ม่ ไ ด้

มาตรฐาน 

7.การซื้อเครื่องสําอาง เช่น 

แป้ง ครมีบํารุงผวิ ครมีกนัแดด 

น้ําหอม น้ํายาระงบักลิน่กายที่

ถูกตอ้งควรซือ้จากอนิเทอรเ์น็ต 

ตลาดนั ด  เพ ร า ะ ร าคาถู ก

คุณภาพด ีและปลอดภยั 

8.ไฮโดรควิโนน 

ปรอทแอมโมเนีย 

กรดวิต ามิน เ อ 

เป็นสารห้ามใช้

ในเครือ่งสาํอาง 

9 . เ ค รื่ อ ง สํ า อ า ง ที่

นํ า เ ข้ า จ า ก

ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ม่

จํา เ ป็นต้องมีฉลาก

ภาษาไทย 
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ตอนท่ี 3  ทศันคติต่อการบริโภคผลิตภณัฑส์ขุภาพ  

 ความเห็นเรื่องทัศนคติต่อการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ใน
ภาพรวมม ี9 ขอ้ความจาก 10 ขอ้ความทีน่กัเรยีนมทีศันคตไิปในทางทีถู่กตอ้ง ยกเวน้ในขอ้ความทีก่ล่าว
ว่า “อาหารเสรมิมสีารอาหารครบถว้น สามารถกนิทดแทนอาหารหลกั 5 หมู่ได”้นักเรยีนมทีศันคตทิีไ่ม่
แน่ใจ และเมื่อจดัอนัดบัค่าเฉลี่ยในขอ้ความที่มทีศันคติไปในทางที่ถูกต้องจากมากไปหาน้อย พบว่า 
ขอ้ความทีว่่า “เมื่อเจบ็ปว่ยควรกนิยาตามทีแ่พทยห์รอืเภสชักรแนะนํา” และขอ้ความทีว่่า “ผลติภณัฑท์ี่
ผ่านการรบัรองจาก อย.สามารถเชื่อถอืได”้ มคี่าเฉลีย่สงูสุดเท่ากนัอยู่ที ่4.54 จากเตม็ 5.00 รองลงมา 
ขอ้ความที่ว่า “ขนมขบเคี้ยวมปีระโยชน์ช่วยเสรมิใหร้่างกายได้คุณค่าสารอาหารครบถ้วน” มคี่าเฉลี่ย 
4.23 และขอ้ความทีว่า่ “การซือ้ยาทางอนิเทอรเ์น็ตเป็นวธิกีารทีส่ะดวก รวดเรว็ และปลอดภยั” มคีา่เฉลีย่ 
4.18 ตามลาํดบั ดงัตารางต่อไปน้ี 

ตารางที ่5 : ทศันคตต่ิอการบรโิภคผลติภณัฑส์ขุภาพ 

 
 

สถานภาพ รวม 
แกนนํา อย.

น้อย 
สมาชกิ อย.

น้อย 
ไมไ่ดเ้ป็นสมาชกิ 

จาํนวน รอ้ยละ 

จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ 

หมวดอาหาร 
1.ขนมขบเคี้ยวมีประโยชน์ช่วยเสริมให้ร่างกายได้คณุค่าสารอาหารครบถ้วน 
 มทีศันคตไิมถ่กูตอ้งมาก 13 3.25 32 4.00 44 5.50 89 4.45 
 มทีศันคตไิมถ่กูตอ้ง 2 .50 17 2.13 20 2.50 39 1.95 
 มทีศันคตไิมแ่น่ใจ 40 10.00 76 9.50 94 11.75 210 10.50 
 มทีศันคตทิีถ่กูตอ้ง 129 32.25 252 31.50 265 33.13 646 32.30 
 มทีศันคตทิีถ่กูตอ้งมาก 216 54.00 423 52.88 377 47.13 1016 50.80 

รวม 400 100.00 800 100.00 800 100.00 2000 100.00 

ค่าเฉล่ีย 4.33 4.27 4.14 4.23 
S.D. 0.919 0.998 1.080 1.019 
ระดบัความเหน็ ถกูต้องมาก ถกูต้องมาก ถกูต้อง ถกูต้องมาก 
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ตารางที ่5 : ทศันคตต่ิอการบรโิภคผลติภณัฑส์ขุภาพ (ต่อ) 

 
 

สถานภาพ รวม 
แกนนํา อย.

น้อย 
สมาชกิ อย.

น้อย 
ไมไ่ดเ้ป็นสมาชกิ 

จาํนวน รอ้ยละ 

จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ 

หมวดอาหาร 
2.อาหารเสริมมีสารอาหารครบถ้วน สามารถกินทดแทนอาหารหลกั 5 หมู่ได้ 
 มทีศันคตไิมถ่กูตอ้งมาก 45 11.25 99 12.38 114 14.25 258 12.90 
 มทีศันคตไิมถ่กูตอ้ง 76 19.00 160 20.00 167 20.88 403 20.15 
 มทีศันคตไิมแ่น่ใจ 116 29.00 245 30.63 240 30.00 601 30.05 
 มทีศันคตทิีถ่กูตอ้ง 136 34.00 206 25.75 198 24.75 540 27.00 
 มทีศันคตทิีถ่กูตอ้งมาก 27 6.75 90 11.25 81 10.13 198 9.90 

รวม 400 100.00 800 100.00 800 100.00 2000 100.00 

ค่าเฉล่ีย 3.06 3.04 2.96 3.01 
S.D. 1.118 1.184 1.196 1.176 
ระดบัความเหน็ ไม่แน่ใจ ไม่แน่ใจ ไม่แน่ใจ ไม่แน่ใจ 
3.ข้อมลูโภชนาการเป็นข้อมลูท่ีอ่านแล้วเข้าใจยาก จึงทาํให้ไม่อยากอ่าน 
 มทีศันคตไิมถ่กูตอ้งมาก 10 2.50 30 3.75 56 7.00 96 4.80 
 มทีศันคตไิมถ่กูตอ้ง 38 9.50 87 10.88 109 13.63 234 11.70 
 มทีศันคตไิมแ่น่ใจ 83 20.75 177 22.13 186 23.25 446 22.30 
 มทีศันคตทิีถ่กูตอ้ง 179 44.75 327 40.88 264 33.00 770 38.50 
 มทีศันคตทิีถ่กูตอ้งมาก 90 22.50 179 22.38 185 23.13 454 22.70 

รวม 400 100.00 800 100.00 800 100.00 2000 100.00 

ค่าเฉล่ีย 3.75 3.67 3.52 3.63 
S.D. 0.989 1.054 1.186 1.100 
ระดบัความเหน็ ถูกตอ้ง ถูกตอ้ง ถูกตอ้ง ถูกตอ้ง 
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ตารางที ่5 : ทศันคตต่ิอการบรโิภคผลติภณัฑส์ขุภาพ (ต่อ) 

 
 

สถานภาพ รวม 
แกนนํา อย.

น้อย 
สมาชกิ อย.

น้อย 
ไมไ่ดเ้ป็นสมาชกิ 

จาํนวน รอ้ยละ 

จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ 

หมวดยา 
4.การซ้ือยาทางอินเทอรเ์น็ตเป็นวิธีการท่ีสะดวก รวดเรว็ และปลอดภยั 
 มทีศันคตไิมถ่กูตอ้งมาก 5 1.25 30 3.75 30 3.75 65 3.25 
 มทีศันคตไิมถ่กูตอ้ง 8 2.00 30 3.75 56 7.00 94 4.70 
 มทีศันคตไิมแ่น่ใจ 41 10.25 98 12.25 102 12.75 241 12.05 
 มทีศันคตทิีถ่กูตอ้ง 118 29.50 256 32.00 241 30.13 615 30.75 
 มทีศันคตทิีถ่กูตอ้งมาก 228 57.00 386 48.25 371 46.38 985 49.25 

รวม 400 100.00 800 100.00 800 100.00 2000 100.00 

ค่าเฉล่ีย 4.39 4.17 4.08 4.18 
S.D. 0.845 1.032 1.097 1.030 
ระดบัความเหน็ ถูกตอ้งมาก ถูกตอ้ง ถูกตอ้ง ถูกตอ้ง 
5.ยาท่ีคนอ่ืนกินแล้วได้ผลดี แสดงว่าเรากินแล้วย่อมได้ผลดีเช่นกนั 
 มทีศันคตไิมถ่กูตอ้งมาก 8 2.00 52 6.50 61 7.63 121 6.05 
 มทีศันคตไิมถ่กูตอ้ง 19 4.75 57 7.13 91 11.38 167 8.35 
 มทีศันคตไิมแ่น่ใจ 149 37.25 285 35.63 267 33.38 701 35.05 
 มทีศันคตทิีถ่กูตอ้ง 144 36.00 257 32.13 222 27.75 623 31.15 
 มทีศันคตทิีถ่กูตอ้งมาก 80 20.00 149 18.63 159 19.88 388 19.40 

รวม 400 100.00 800 100.00 800 100.00 2000 100.00 

ค่าเฉล่ีย 3.67 3.49 3.41 3.50 
S.D. 0.915 1.075 1.151 1.081 
ระดบัความเหน็ ถูกตอ้ง ถูกตอ้ง ถูกตอ้ง ถูกตอ้ง 
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ตารางที ่5 : ทศันคตต่ิอการบรโิภคผลติภณัฑส์ขุภาพ (ต่อ) 

 
 

สถานภาพ รวม 
แกนนํา อย.

น้อย 
สมาชกิ อย.

น้อย 
ไมไ่ดเ้ป็นสมาชกิ 

จาํนวน รอ้ยละ 

จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ 

หมวดยา 
6.เม่ือเจบ็ป่วยควรกินยาตามท่ีแพทยห์รือเภสชักรแนะนํา 
 มทีศันคตไิมถ่กูตอ้งมาก 11 2.75 13 1.63 24 3.00 48 2.40 
 มทีศันคตไิมถ่กูตอ้ง 5 1.25 18 2.25 16 2.00 39 1.95 
 มทีศันคตไิมแ่น่ใจ 16 4.00 41 5.13 44 5.50 101 5.05 
 มทีศันคตทิีถ่กูตอ้ง 84 21.00 159 19.88 171 21.38 414 20.70 
 มทีศันคตทิีถ่กูตอ้งมาก 284 71.00 569 71.13 545 68.13 1398 69.90 

รวม 400 100.00 800 100.00 800 100.00 2000 100.00 

ค่าเฉล่ีย 4.56 4.57 4.50 4.54 
S.D. 0.856 0.824 0.917 0.869 
ระดบัความเหน็ ถูกตอ้งมาก ถูกตอ้งมาก ถูกตอ้งมาก ถูกตอ้งมาก 
หมวดเครื่องสาํอาง 
7.โฆษณาเครื่องสาํอางท่ีมีดาราเป็นพรีเซน็เตอรส์ามารถเช่ือถือได้ว่าใช้แล้วจะได้ผลและปลอดภยั 

 มทีศันคตไิมถ่กูตอ้งมาก 7 1.75 22 2.75 40 5.00 69 3.45 
 มทีศันคตไิมถ่กูตอ้ง 35 8.75 71 8.88 70 8.75 176 8.80 
 มทีศันคตไิมแ่น่ใจ 164 41.00 328 41.00 336 42.00 828 41.40 
 มทีศันคตทิีถ่กูตอ้ง 132 33.00 242 30.25 226 28.25 600 30.00 
 มทีศันคตทิีถ่กูตอ้งมาก 62 15.50 137 17.13 128 16.00 327 16.35 

รวม 400 100.00 800 100.00 800 100.00 2000 100.00 

ค่าเฉล่ีย 3.52 3.50 3.42 3.47 
S.D. 0.917 0.968 1.019 0.980 
ระดบัความเหน็ ถูกตอ้ง ถูกตอ้ง ถูกตอ้ง ถูกตอ้ง 
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ตารางที ่5 : ทศันคตต่ิอการบรโิภคผลติภณัฑส์ขุภาพ (ต่อ) 

 
 

สถานภาพ รวม 
แกนนํา อย.

น้อย 
สมาชกิ อย.

น้อย 
ไมไ่ดเ้ป็นสมาชกิ 

จาํนวน รอ้ยละ 

จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ 

หมวดเครื่องสาํอาง 
8.การใช้ครีมทาหน้าขาว หรือยาฉีดผิวขาวกลตูาไทโอนจะช่วยให้ผิวขาวขึน้ได้อย่างถาวร 
 มทีศันคตไิมถ่กูตอ้งมาก 7 1.75 23 2.88 29 3.63 59 2.95 
 มทีศันคตไิมถ่กูตอ้ง 12 3.00 49 6.13 47 5.88 108 5.40 
 มทีศันคตไิมแ่น่ใจ 95 23.75 196 24.50 207 25.88 498 24.90 
 มทีศันคตทิีถ่กูตอ้ง 125 31.25 252 31.50 269 33.63 646 32.30 
 มทีศันคตทิีถ่กูตอ้งมาก 161 40.25 280 35.00 248 31.00 689 34.45 

รวม 400 100.00 800 100.00 800 100.00 2000 100.00 

ค่าเฉล่ีย 4.05 3.90 3.83 3.90 
S.D. 0.958 1.044 1.049 1.032 
ระดบัความเหน็ ถูกตอ้ง ถูกตอ้ง ถูกตอ้ง ถูกตอ้ง 
หมวดการอ่านฉลากและความน่าเช่ือถือของ อย. 
9.การอ่านฉลากก่อนซ้ือทาํให้เสียเวลาโดยไม่จาํเป็น 
 มทีศันคตไิมถ่กูตอ้งมาก 10 2.50 31 3.88 57 7.13 98 4.90 
 มทีศันคตไิมถ่กูตอ้ง 17 4.25 42 5.25 81 10.13 140 7.00 
 มทีศันคตไิมแ่น่ใจ 23 5.75 71 8.88 83 10.38 177 8.85 
 มทีศันคตทิีถ่กูตอ้ง 135 33.75 269 33.63 231 28.88 635 31.75 
 มทีศันคตทิีถ่กูตอ้งมาก 215 53.75 387 48.38 348 43.50 950 47.50 

รวม 400 100.00 800 100.00 800 100.00 2000 100.00 

ค่าเฉล่ีย 4.32 4.17 3.92 4.10 
S.D. 0.943 1.050 1.257 1.129 
ระดบัความเหน็ ถูกตอ้งมาก ถูกตอ้ง ถูกตอ้ง ถูกตอ้ง 
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ตารางที ่5 : ทศันคตต่ิอการบรโิภคผลติภณัฑส์ขุภาพ (ต่อ) 

 
 

สถานภาพ รวม 
แกนนํา อย.

น้อย 
สมาชกิ อย.

น้อย 
ไมไ่ดเ้ป็นสมาชกิ 

จาํนวน รอ้ยละ 

จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ 

หมวดการอ่านฉลากและความน่าเช่ือถือของ อย. 
10.ผลิตภณัฑท่ี์ผา่นการรบัรองจากอย.สามารถเช่ือถือได้ 
 มทีศันคตไิมถ่กูตอ้งมาก 7 1.75 15 1.88 19 2.38 41 2.05 
 มทีศันคตไิมถ่กูตอ้ง 5 1.25 13 1.63 24 3.00 42 2.10 
 มทีศันคตไิมแ่น่ใจ 22 5.50 49 6.13 47 5.88 118 5.90 
 มทีศันคตทิีถ่กูตอ้ง 70 17.50 157 19.63 159 19.88 386 19.30 
 มทีศันคตทิีถ่กูตอ้งมาก 296 74.00 566 70.75 551 68.88 1413 70.65 

รวม 400 100.00 800 100.00 800 100.00 2000 100.00 

ค่าเฉล่ีย 4.61 4.56 4.50 4.54 
S.D. 0.797 0.832 0.913 0.859 
ระดบัความเหน็ ถูกตอ้งมาก ถูกตอ้งมาก ถูกตอ้งมาก ถูกตอ้งมาก 

 

 เมื่อพจิารณาแยกทลีะหมวดเป็นรายขอ้ พบว่า หมวดอาหารในขอ้ทีม่ขีอ้ความว่า “ขนมขบ
เคีย้วมปีระโยชน์ช่วยเสรมิใหร้่างกายไดคุ้ณค่าสารอาหารครบถ้วน” ส่วนใหญ่มคีวามเหน็ที่ไม่เหน็ดว้ย 
ซึง่เป็นทศันคตใินทางทีถู่กตอ้ง มคี่าเฉลีย่สงูกว่าขอ้ความอื่นๆ อยู่ที ่4.23 (ระดบัความเหน็ถูกตอ้งมาก) 
ส่วนหมวดยา ขอ้ความที่ว่า “เมื่อเจบ็ป่วยควรกนิยาตามที่แพทย์หรอืเภสชักรแนะนํา” ส่วนใหญ่มี
ความเหน็ทีเ่หน็ดว้ย ซึ่งเป็นทศันคตใินทางทีถู่กต้อง มคี่าเฉลี่ยสูงกว่าขอ้ความอื่นๆ อยู่ที ่4.54 (ระดบั
ความเหน็ถูกตอ้งมาก) หมวดเครื่องสาํอางขอ้ความทีว่่า “การใชค้รมีทาหน้าขาว หรอืยาฉีดผวิขาวกลูตา
ไทโอนจะช่วยให้ผวิขาวขึน้ได้อย่างถาวร”ส่วนใหญ่มคีวามเหน็ที่ไม่เหน็ด้วย ซึ่งเป็นทศันคติในทางที่
ถูกต้อง มคี่าเฉลี่ยสูงกว่าขอ้ความอื่นๆ อยู่ที ่3.90 (ระดบัความเหน็ถูกต้อง) สําหรบัขอ้ความ “การอ่าน
ฉลากก่อนซื้อทําใหเ้สยีเวลาโดยไม่จําเป็น” มคี่าเฉลี่ย 4.10 (ระดบัความเหน็ถูกต้อง) และขอ้ความ 
“ผลติภณัฑท์ีผ่า่นการรบัรอง จาก อย. สามารถเชื่อถอืได”้ มคี่าเฉลีย่ 4.54 (ระดบัความเหน็ถูกตอ้งมาก) 
ดงัแผนภมู ิดงัน้ี 
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1.ขนมขบเคี้ยวมปีระโยชน์

ช่ วย เสริม ให้ร่ า งกายได้

คุณคา่สารอาหารครบถว้น 

2.อาหารเสรมิ (เช่น ซุปไก่สกดั แคปซูล 

หรอื สารสกดัจากผลไมห้รอืผกั เป็นต้น)

มีสารอาหารครบถ้วน  สามารถกิน

ทดแทนอาหารหลกั 5 หมูไ่ด้

3.ขอ้มลูโภชนาการเป็น

ขอ้มลูทีอ่่านแลว้เขา้ใจยาก 

จงึทาํใหไ้มอ่ยากอา่น 

6.เมือ่เจบ็ปว่ยควรกนิยาตามที่

แพทยห์รอืเภสชักรแนะนํา 

5.ยาที่คนอื่นกินแล้วได้ผลด ี

แสดงว่ า เ ร ากิน แล้ ว ย่ อ ม

ไดผ้ลดเีชน่กนั

4.การซื้อยาทางอินเทอร์เน็ต

เป็นวิธีการที่สะดวก รวดเร็ว 

และปลอดภยั 



	

                 หน้า 42   

 

 

 

 
แผนภมิูท่ี 4  แสดงคา่เฉลีย่ระดบัความเหน็เรือ่งทศันคตต่ิอการบรโิภคผลติภณัฑส์ขุภาพเป็นรายขอ้ 

ในแต่ละหมวด 
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รวม 3 กลุม่

8.การใชค้รมีทาหน้าขาว หรอืยาฉีดผวิขาวก

ลตูาไทโอนจะชว่ยใหผ้วิขาวขึน้ไดอ้ยา่งถาวร

7.โฆษณาเครื่องสําอางที่มดีาราเป็นพรเีซ็นเตอร์

สามารถเชือ่ถอืไดว้า่ใชแ้ลว้จะไดผ้ลและปลอดภยั

9.การอ่านฉลากก่อนซื้อทําให้เสยีเวลาโดยไม่

จาํเป็น 

10 .ผลิตภัณฑ์ที่ผ่ านการรับรอง  จาก  อย . 

สามารถเชือ่ถอืได ้
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ตอนท่ี 4  พฤติกรรมการบริโภคและการเลือกซ้ือผลิตภณัฑส์ขุภาพ 

 ภาพรวมของการมพีฤตกิรรมทีเ่หมาะสมในการบรโิภคและการเลอืกซือ้ผลติภณัฑส์ุขภาพ
ทัง้ 10 ขอ้ของนักเรยีน 3 กลุ่มมรีอ้ยละเฉลี่ยรวม 76.51 ส่วนการมพีฤตกิรรมทีเ่หมาะสมในการบรโิภค
และการเลือกซื้อผลิตภณัฑ์สุขภาพในรายข้อ พบว่า นักเรยีนมีพฤติกรรมเหมาะสมในการเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีเครื่องหมาย อย. มากที่สุดโดยมีร้อยละเฉลี่ย 90.95 รองลงมา มีพฤติกรรม
เหมาะสมในประเด็นการกินอาหารทอดที่น้ํามนัมสีดีําขน้หนืด ร้อยละเฉลี่ย 83.50 และมพีฤติกรรม
เหมาะสมในประเดน็การซือ้ยาจากรถเร ่ตลาดนดั แผงลอย รอ้ยละเฉลีย่ 83.25 ตามลําดบั เมื่อพจิารณา
แยกทลีะกลุ่ม ปรากฏว่า กลุ่มนักเรยีนแกนนํามพีฤติกรรมที่เหมาะสมในการบรโิภคและการเลอืกซื้อ
ผลติภณัฑส์ุขภาพรอ้ยละเฉลี่ยสูงสุด คอื 81.83 กลุ่มนักเรยีนที่เป็นสมาชกิ มรีอ้ยละเฉลี่ย 76.96 และ
กลุ่มนกัเรยีนทัว่ไป มรีอ้ยละเฉลีย่ 73.40 ดงัตารางต่อไปน้ี 

ตารางที ่6 : พฤตกิรรมการบรโิภคและการเลอืกซือ้ผลติภณัฑส์ขุภาพ 

 
 

สถานภาพ รวม 
แกนนํา อย.น้อย สมาชกิ อย.น้อย ไมไ่ดเ้ป็นสมาชกิ 

จาํนวน รอ้ยละ 
จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ 

หมวดอาหาร 
1.กนิอาหารทอดทีน้ํ่ามนัมสีดีาํขน้หนืด 
 มพีฤตกิรรมไมเ่หมาะสมมาก  

(กนิทุกครัง้) 
1 .25 11 1.38 21 2.63 33 1.65 

 มพีฤตกิรรมไมเ่หมาะสม        
(กนิเกอืบทุกครัง้) 

4 1.00 13 1.63 20 2.50 37 1.85 

 มพีฤตกิรรมไมค่อ่ยเหมาะสม  
(กนิบางครัง้) 

50 12.50 117 14.63 93 11.63 260 13.00 

 มพีฤตกิรรมคอ่นขา้งเหมาะสม
(กนินานๆ ครัง้) 

86 21.50 178 22.25 150 18.75 414 20.70 

 มพีฤตกิรรมเหมาะสม (ไมก่นิเลย) 259 64.75 481 60.13 516 64.50 1256 62.80 
รวม 400 100.00 800 100.00 800 100.00 2000 100.00 

ผลพฤติกรรมระดบัเหมาะสม (กินนานๆ ครัง้และไม่กินเลย) คิดเป็นร้อยละเฉล่ีย 

แต่ละกลุ่ม  86.25 82.38 83.25 83.50 
เฉพาะแกนนําและสมาชิกรวมกนั 83.67   
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ตารางที ่6 : พฤตกิรรมการบรโิภคและการเลอืกซือ้ผลติภณัฑส์ขุภาพ (ต่อ) 

 
 

สถานภาพ รวม 
แกนนํา อย.น้อย สมาชกิ อย.น้อย ไมไ่ดเ้ป็นสมาชกิ 

จาํนวน รอ้ยละ 
จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ 

2.เลอืกซือ้ผลติภณัฑอ์าหารทีม่เีครือ่งหมาย อย. 
 มพีฤตกิรรมไมเ่หมาะสมมาก  

(ไมท่าํเลย) 
    2 .25 17 2.13 19 .95 

 มพีฤตกิรรมไมเ่หมาะสม        
(ทาํนานๆ ครัง้) 

2 .50 16 2.00 13 1.63 31 1.55 

 มพีฤตกิรรมไมค่อ่ยเหมาะสม  
(ทาํบางครัง้) 

15 3.75 56 7.00 60 7.50 131 6.55 

 มพีฤตกิรรมคอ่นขา้งเหมาะสม
(ทาํเกอืบทุกครัง้) 

88 22.00 233 29.13 193 24.13 514 25.70 

 มพีฤตกิรรมเหมาะสม (ทาํทุกครัง้) 295 73.8 493 61.6 517 64.6 1305 65.3 
รวม 400 100.00 800 100.00 800 100.00 2000 100.00 

ผลพฤติกรรมระดบัเหมาะสม (ทาํทุกครัง้และทาํเกือบทุกครัง้) คิดเป็นร้อยละเฉล่ีย 

แต่ละกลุ่ม  95.75 90.75 88.75 90.95 
เฉพาะแกนนําและสมาชิกรวมกนั 92.42   
3.อา่นขอ้มลูโภชนาการ เชน่ ปรมิาณไขมนั น้ําตาล หรอืโปรตนี บนฉลากหวานมนัเคม็ (ฉลาก GDA)  
ก่อนเลอืกซือ้อาหาร 
 มพีฤตกิรรมไมเ่หมาะสมมาก  

(ไมท่าํเลย) 
3 .75 14 1.75 16 2.00 33 1.65 

 มพีฤตกิรรมไมเ่หมาะสม 
(ทาํนานๆ ครัง้) 

22 5.50 56 7.00 53 6.63 131 6.55 

 มพีฤตกิรรมไมค่อ่ยเหมาะสม  
(ทาํบางครัง้) 

94 23.50 213 26.63 234 29.25 541 27.05 

 มพีฤตกิรรมคอ่นขา้งเหมาะสม
(ทาํเกอืบทุกครัง้) 

140 35.00 250 31.25 264 33.00 654 32.70 

 มพีฤตกิรรมเหมาะสม (ทาํทุกครัง้) 141 35.25 267 33.38 233 29.13 641 32.05 
รวม 400 100.00 800 100.00 800 100.00 2000 100.00 

ผลพฤติกรรมระดบัเหมาะสม (ทาํทุกครัง้ และทาํเกือบทุกครัง้) คิดเป็นร้อยละเฉล่ีย 
แต่ละกลุ่ม  70.25 64.63 62.13 64.75 
เฉพาะแกนนําและสมาชิกรวมกนั 66.50   
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ตารางที ่6 : พฤตกิรรมการบรโิภคและการเลอืกซือ้ผลติภณัฑส์ขุภาพ (ต่อ) 

 
 

สถานภาพ รวม 
แกนนํา อย.น้อย สมาชกิ อย.น้อย ไมไ่ดเ้ป็นสมาชกิ 

จาํนวน รอ้ยละ 
จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ 

หมวดยา 
4.เมือ่เจบ็ปว่ยน้องไปพบแพทย ์หรอืซือ้ยาจากรา้นขายยาทีม่ใีบอนุญาต 
 มพีฤตกิรรมไมเ่หมาะสมมาก 

(ไมท่าํเลย) 
4 1.00 10 1.25 30 3.75 44 2.20 

 มพีฤตกิรรมไมเ่หมาะสม 
(ทาํนานๆ ครัง้) 

16 4.00 44 5.50 56 7.00 116 5.80 

 มพีฤตกิรรมไมค่อ่ยเหมาะสม 
(ทาํบางครัง้) 

70 17.50 145 18.13 133 16.63 348 17.40 

 มพีฤตกิรรมคอ่นขา้งเหมาะสม
(ทาํเกอืบทุกครัง้) 

113 28.25 222 27.75 198 24.75 533 26.65 

 มพีฤตกิรรมเหมาะสม (ทาํทุกครัง้) 197 49.25 379 47.38 383 47.88 959 47.95 
รวม 400 100.00 800 100.00 800 100.00 2000 100.00 

ผลพฤติกรรมระดบัเหมาะสม (ทาํทุกครัง้ และทาํเกือบทุกครัง้) คิดเป็นร้อยละเฉล่ีย 
แต่ละกลุ่ม  77.50 75.13 72.63 74.60 
เฉพาะแกนนําและสมาชิกรวมกนั 75.92   
5.ซือ้ยาจากรถเร ่ ตลาดนดั  แผงลอย 
 มพีฤตกิรรมไมเ่หมาะสมมาก 

(ทาํทุกครัง้) 
6 1.50 17 2.13 25 3.13 48 2.40 

 มพีฤตกิรรมไมเ่หมาะสม 
(ทาํเกอืบทุกครัง้) 

12 3.00 25 3.13 43 5.38 80 4.00 

 มพีฤตกิรรมไมค่อ่ยเหมาะสม 
(ทาํบางครัง้) 

30 7.50 91 11.38 86 10.75 207 10.35 

 มพีฤตกิรรมคอ่นขา้งเหมาะสม
(ทาํนานๆ ครัง้) 

68 17.00 144 18.00 132 16.50 344 17.20 

 มพีฤตกิรรมเหมาะสม (ไมท่าํเลย) 284 71.00 523 65.38 514 64.25 1321 66.05 
รวม 400 100.00 800 100.00 800 100.00 2000 100.00 

ผลพฤติกรรมระดบัเหมาะสม (ทาํนานๆ ครัง้และไม่ทาํเลย) คิดเป็นร้อยละเฉล่ีย 
แต่ละกลุ่ม  88.00 83.38 80.75 83.25 
เฉพาะแกนนําและสมาชิกรวมกนั 84.92   
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ตารางที ่6 : พฤตกิรรมการบรโิภคและการเลอืกซือ้ผลติภณัฑส์ขุภาพ (ต่อ) 

 
 

สถานภาพ รวม 
แกนนํา อย.น้อย สมาชกิ อย.น้อย ไมไ่ดเ้ป็นสมาชกิ 

จาํนวน รอ้ยละ 
จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ 

6.ก่อนกนิยาสงัเกตลกัษณะของยา เชน่ ส ีกลิน่ และบรรจุภณัฑ ์
 มพีฤตกิรรมไมเ่หมาะสมมาก 

(ไมท่าํเลย) 
8 2.00 37 4.63 58 7.25 103 5.15 

 มพีฤตกิรรมไมเ่หมาะสม 
(ทาํนานๆ ครัง้) 

16 4.00 54 6.75 48 6.00 118 5.90 

 มพีฤตกิรรมไมค่อ่ยเหมาะสม 
(ทาํบางครัง้) 

70 17.50 140 17.50 168 21.00 378 18.90 

 มพีฤตกิรรมคอ่นขา้งเหมาะสม
(ทาํเกอืบทุกครัง้) 

83 20.75 224 28.00 175 21.88 482 24.10 

 มพีฤตกิรรมเหมาะสม (ทาํทุกครัง้) 223 55.75 345 43.13 351 43.88 919 45.95 
รวม 400 100.00 800 100.00 800 100.00 2000 100.00 

ผลพฤติกรรมระดบัเหมาะสม (ทาํทุกครัง้ และทาํเกือบทุกครัง้) คิดเป็นร้อยละเฉล่ีย 
แต่ละกลุ่ม  76.50 71.13 65.75 70.05 
เฉพาะแกนนําและสมาชิกรวมกนั 72.92   
หมวดเครือ่งสาํอาง 
7.เลอืกซือ้เครือ่งสาํอางทีม่ฉีลากภาษาไทยและบนฉลากมรีายละเอยีดทีจ่าํเป็น เชน่ สารทีเ่ป็นสว่นผสม และผูผ้ลติ 

 มพีฤตกิรรมไมเ่หมาะสมมาก 
(ไมท่าํเลย) 

25 6.25 68 8.50 73 9.13 166 8.30 

 มพีฤตกิรรมไมเ่หมาะสม 
(ทาํนานๆ ครัง้) 

26 6.50 55 6.88 63 7.88 144 7.20 

 มพีฤตกิรรมไมค่อ่ยเหมาะสม 
(ทาํบางครัง้) 

56 14.00 141 17.63 168 21.00 365 18.25 

 มพีฤตกิรรมคอ่นขา้งเหมาะสม
(ทาํเกอืบทุกครัง้) 

119 29.75 249 31.13 207 25.88 575 28.75 

 มพีฤตกิรรมเหมาะสม (ทาํทุกครัง้) 174 43.50 287 35.88 289 36.13 750 37.50 
รวม 400 100.00 800 100.00 800 100.00 2000 100.00 

ผลพฤติกรรมระดบัเหมาะสม (ทาํทุกครัง้ และทาํเกือบทุกครัง้) คิดเป็นร้อยละเฉล่ีย 
แต่ละกลุ่ม  73.25 67.00 62.00 66.25 
เฉพาะแกนนําและสมาชิกรวมกนั 69.08   
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ตารางที ่6 : พฤตกิรรมการบรโิภคและการเลอืกซือ้ผลติภณัฑส์ขุภาพ (ต่อ) 

 
 

สถานภาพ รวม 
แกนนํา อย.น้อย สมาชกิ อย.น้อย ไมไ่ดเ้ป็นสมาชกิ 

จาํนวน รอ้ยละ 
จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ 

8.ซือ้หรอืใชผ้ลติภณัฑส์ขุภาพตามทีม่โีฆษณาสรรพคณุจงูใจ เชน่ กนิแลว้ฉลาด  กนิแลว้ขาว  กนิแลว้ผอม 
 มพีฤตกิรรมไมเ่หมาะสมมาก 

(ทาํทุกครัง้) 
12 3.00 42 5.25 52 6.50 106 5.30 

 มพีฤตกิรรมไมเ่หมาะสม 
(ทาํเกอืบทุกครัง้) 

15 3.75 60 7.50 50 6.25 125 6.25 

 มพีฤตกิรรมไมค่อ่ยเหมาะสม 
(ทาํบางครัง้) 

51 12.75 105 13.13 128 16.00 284 14.20 

 มพีฤตกิรรมคอ่นขา้งเหมาะสม
(ทาํนานๆ ครัง้) 

82 20.50 147 18.38 144 18.00 373 18.65 

 มพีฤตกิรรมเหมาะสม (ไมท่าํเลย) 240 60.00 446 55.75 426 53.25 1112 55.60 
รวม 400 100.00 800 100.00 800 100.00 2000 100.00 

ผลพฤติกรรมระดบัเหมาะสม (ทาํนานๆ ครัง้และไม่ทาํเลย) คิดเป็นร้อยละเฉล่ีย 
แต่ละกลุ่ม  80.50 74.13 71.25 74.25 
เฉพาะแกนนําและสมาชิกรวมกนั 76.25   
หมวดการอา่นฉลาก 
9.อา่นฉลากเพือ่ด ูวนัผลติ วนัหมดอาย ุสว่นผสม หรอื วธิใีช ้ก่อนซือ้หรอืใชผ้ลติภณัฑส์ขุภาพ 
 มพีฤตกิรรมไมเ่หมาะสมมาก 

(ไมท่าํเลย) 
4 1.00 11 1.38 23 2.88 38 1.90 

 มพีฤตกิรรมไมเ่หมาะสม 
(ทาํนานๆ ครัง้) 

14 3.50 20 2.50 51 6.38 85 4.25 

 มพีฤตกิรรมไมค่อ่ยเหมาะสม 
(ทาํบางครัง้) 

27 6.75 94 11.75 120 15.00 241 12.05 

 มพีฤตกิรรมคอ่นขา้งเหมาะสม
(ทาํเกอืบทุกครัง้) 

90 22.50 180 22.50 151 18.88 421 21.05 

 มพีฤตกิรรมเหมาะสม (ทาํทุกครัง้) 265 66.25 495 61.88 455 56.88 1215 60.75 
รวม 400 100.00 800 100.00 800 100.00 2000 100.00 

ผลพฤติกรรมระดบัเหมาะสม (ทาํทุกครัง้ และทาํเกือบทุกครัง้) คิดเป็นร้อยละเฉล่ีย 
แต่ละกลุ่ม  88.75 84.38 75.75 81.80 
เฉพาะแกนนําและสมาชิกรวมกนั 85.83   
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ตารางที ่6 : พฤตกิรรมการบรโิภคและการเลอืกซือ้ผลติภณัฑส์ขุภาพ (ต่อ) 

 
 

สถานภาพ รวม 
แกนนํา อย.น้อย สมาชกิ อย.น้อย ไมไ่ดเ้ป็นสมาชกิ 

จาํนวน รอ้ยละ 
จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ 

10.ปฏบิตัติามคาํแนะนําทีร่ะบุบนฉลากผลติภณัฑอ์าหาร ยา และเครือ่งสาํอางอยา่งเครง่ครดั 
 มพีฤตกิรรมไมเ่หมาะสมมาก 

(ไมท่าํเลย) 
28 7.00 52 6.50 69 8.63 149 7.45 

 มพีฤตกิรรมไมเ่หมาะสม 
(ทาํนานๆ ครัง้) 

5 1.25 31 3.88 47 5.88 83 4.15 

 มพีฤตกิรรมไมค่อ่ยเหมาะสม 
(ทาํบางครัง้) 

41 10.25 103 12.88 110 13.75 254 12.70 

 มพีฤตกิรรมคอ่นขา้งเหมาะสม
(ทาํเกอืบทุกครัง้) 

99 24.75 196 24.50 175 21.88 470 23.50 

 มพีฤตกิรรมเหมาะสม (ทาํทุกครัง้) 227 56.75 418 52.25 399 49.88 1044 52.20 
รวม 400 100.00 800 100.00 800 100.00 2000 100.00 

ผลพฤติกรรมระดบัเหมาะสม (ทาํทุกครัง้ และทาํเกือบทุกครัง้) คิดเป็นร้อยละเฉล่ีย 
แต่ละกลุ่ม  81.50 76.75 71.75 75.70 
เฉพาะแกนนําและสมาชิกรวมกนั 78.33   
ร้อยละเฉล่ียรวมแต่ละกลุ่ม 81.83 76.96 73.40 76.51 
ร้อยละเฉล่ียรวมเฉพาะแกนนํา
และสมาชิก อย. น้อยรวมกนั 

78.58   

  

 จากขอ้มูลในตารางที่ 6 สามารถอธบิายเป็นแผนภูมแิสดงพฤติกรรมการบรโิภคและการ
เลอืกซื้อผลติภณัฑส์ุขภาพ แยกออกเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มนักเรยีนแกนนํา อย.น้อย กลุ่มนักเรยีนที่
เป็นสมาชกิ อย.น้อย และกลุ่มนกัเรยีนทัว่ไป ดงัแผนภมู ิดงัน้ี 
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กลุ่ม
นักเรียนท่ีเป็นสมาชิก

 อย.น้อย

1.กนิอาหาร

ทอดทีน้ํ่ามนัมี

สดีาํขน้หนืด   

2.เลอืกซือ้

ผลติภณัฑอ์าหารที่

มเีครือ่งหมาย อย. 

3.อ่านขอ้มลู

โภชนาการ กอ่น

เลอืกซือ้อาหาร 

4.เมือ่เจบ็ปว่ย

น้องไปพบ

แพทย ์หรอืซือ้

ยาจากรา้นขาย

ยาทีม่ใีบอนุญาต 

5.ซือ้ยาจากรถ

เร ่ ตลาดนดั  

แผงลอย 
6.กอ่นกนิยา

สงัเกตลกัษณะ

ของยา เชน่ ส ี

กลิน่ และบรรจุ

ภณัฑ ์

7.เลอืกซือ้เครือ่งสาํอาง

ทีม่ฉีลากภาษาไทย

และบนฉลากมี

รายละเอยีดทีจ่าํเป็น  
8.ซือ้หรอืใช้

ผลติภณัฑส์ขุภาพ

ตามทีม่โีฆษณา

สรรพคุณจงูใจ 

9.อ่านฉลากเพือ่ด ู

วนัผลติ วนั

หมดอาย ุสว่นผสม 

หรอื วธิใีช ้กอ่นซือ้

หรอืใชผ้ลติภณัฑ์

10.ปฏบิตัติาม

คาํแนะนําทีร่ะบุบน

ฉลากผลติภณัฑ์

อาหาร ยา และ

เครือ่งสาํอางอยา่ง

เครง่ครดั 

รวม 3 กลุ่ม 

1.กนิอาหาร

ทอดทีน้ํ่ามนัมี

สดีาํขน้หนืด   

2.เลอืกซือ้

ผลติภณัฑอ์าหารที่

มเีครือ่งหมาย อย. 

3.อ่านขอ้มลู

โภชนาการ กอ่น

เลอืกซือ้อาหาร 

4.เมือ่เจบ็ปว่ย

น้องไปพบ

แพทย ์หรอืซือ้

ยาจากรา้นขาย

ยาทีม่ใีบอนุญาต 

5.ซือ้ยาจากรถ

เร ่ ตลาดนดั  

แผงลอย 
6.กอ่นกนิยา

สงัเกตลกัษณะ

ของยา เชน่ ส ี

กลิน่ และบรรจุ

ภณัฑ ์

7.เลอืกซือ้เครือ่งสาํอาง

ทีม่ฉีลากภาษาไทย

และบนฉลากมี

รายละเอยีดทีจ่าํเป็น  
8.ซือ้หรอืใช้

ผลติภณัฑส์ขุภาพ

ตามทีม่โีฆษณา

สรรพคุณจงูใจ 

9.อ่านฉลากเพือ่ด ู

วนัผลติ วนั

หมดอาย ุสว่นผสม 

หรอื วธิใีช ้กอ่นซือ้

หรอืใชผ้ลติภณัฑ์

10.ปฏบิตัติาม

คาํแนะนําทีร่ะบุบน

ฉลากผลติภณัฑ์

อาหาร ยา และ

เครือ่งสาํอางอยา่ง

เครง่ครดั 

รวม 3 กลุ่ม 
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แผนภมิูท่ี 5  แสดงคา่รอ้ยละเฉลีย่พฤตกิรรมการบรโิภคและการเลอืกซือ้ผลติภณัฑส์ขุภาพของ 
ผลพฤตกิรรมระดบัเหมาะสม (ทาํทุกครัง้และทาํเกอืบทุกครัง้) เป็นรายขอ้ในแต่ละกลุ่ม 

 
 

 เมื่อพจิารณาเฉพาะนักเรยีน อย.น้อย คอื กลุ่มนักเรยีนแกนนํารวมกบักลุ่มนักเรยีนทีเ่ป็น
สมาชกิ อย.น้อยแล้ว พบว่า ทัง้สองกลุ่มมพีฤตกิรรมในระดบัที่เหมาะสมรวมรอ้ยละเฉลี่ย 78.58 โดย
นกัเรยีน อย.น้อยมพีฤตกิรรมเหมาะสมในการเลอืกซือ้ผลติภณัฑอ์าหารทีม่เีครือ่งหมาย อย. มากทีสุ่ดใน
รอ้ยละเฉลีย่ 92.42 รองลงมา นกัเรยีน อย.น้อยมพีฤตกิรรมเหมาะสมในการอ่านฉลากเพื่อด ูวนัผลติ วนั
หมดอายุ ส่วนผสม หรอื วธิีใช้ ก่อนซื้อหรอืใช้ผลติภณัฑ์สุขภาพในรอ้ยละเฉลี่ย 85.83 และนักเรยีน   
อย.น้อยมีพฤติกรรมเหมาะสมในเรื่องการซื้อยาจากรถเร่ ตลาดนัด แผงลอยในร้อยละเฉลี่ย 84.92 
ตามลาํดบั ดงัแผนภมู ิดงัน้ี  
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กลุ่ม
นักเรียนทัว่ไป

1.กนิอาหาร

ทอดทีน้ํ่ามนัมี

สดีาํขน้หนืด   

2.เลอืกซือ้

ผลติภณัฑอ์าหารที่

มเีครือ่งหมาย อย. 

3.อ่านขอ้มลู

โภชนาการ กอ่น

เลอืกซือ้อาหาร 

4.เมือ่เจบ็ปว่ย

น้องไปพบ

แพทย ์หรอืซือ้

ยาจากรา้นขาย

ยาทีม่ใีบอนุญาต 

5.ซือ้ยาจากรถ

เร ่ ตลาดนดั  

แผงลอย 
6.กอ่นกนิยา

สงัเกตลกัษณะ

ของยา เชน่ ส ี

กลิน่ และบรรจุ

ภณัฑ ์

7.เลอืกซือ้เครือ่งสาํอาง

ทีม่ฉีลากภาษาไทย

และบนฉลากมี

รายละเอยีดทีจ่าํเป็น  
8.ซือ้หรอืใช้

ผลติภณัฑส์ขุภาพ

ตามทีม่โีฆษณา

สรรพคุณจงูใจ 

9.อ่านฉลากเพือ่ด ู

วนัผลติ วนั

หมดอาย ุสว่นผสม 

หรอื วธิใีช ้กอ่นซือ้

หรอืใชผ้ลติภณัฑ์

10.ปฏบิตัติาม

คาํแนะนําทีร่ะบุบน

ฉลากผลติภณัฑ์

อาหาร ยา และ

เครือ่งสาํอางอยา่ง

เครง่ครดั 

รวม 3 กลุ่ม 
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แผนภมิูท่ี 6  แสดงคา่รอ้ยละเฉลีย่พฤตกิรรมการบรโิภคและการเลอืกซือ้ผลติภณัฑส์ขุภาพของ 
ผลพฤตกิรรมระดบัเหมาะสม (ทาํทุกครัง้และทาํเกอืบทุกครัง้) เป็นรายขอ้ในกลุ่มนกัเรยีนแกนนํา 

รวมกบัทีเ่ป็นสมาชกิ อย.น้อย 

 ทัง้น้ี หากพจิารณาเปรยีบเทยีบกบัเกณฑก์ารประเมนิความสาํเรจ็ของการดาํเนินโครงการที่
กาํหนดไวว้า่ ความสาํเรจ็ของการดาํเนินงานดทูี ่นกัเรยีนแกนนํา อย.น้อยและนกัเรยีนทีเ่ป็นสมาชกิ อย. 
น้อยตอ้งมพีฤตกิรรมการบรโิภคและการเลอืกซือ้ผลติภณัฑส์ขุภาพทีเ่หมาะสมไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 75 นัน้ 
จงึสามารถสรปุไดว้า่ โครงการดงักล่าวบรรลุเป้าหมายตามเกณฑท์ีก่าํหนด 

 

ตอนท่ี 5 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการบริโภคผลิตภณัฑส์ขุภาพ 

 1. ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการบริโภคอาหารเสริมเพ่ือบาํรุงสมอง เพ่ิมความจาํ ลด
ความอ้วนช่วยให้ผิวขาว พบว่า นักเรยีนที่เคยเลอืกซื้อ เลอืกกนิอาหารเสรมิ เพื่อบํารุงสมอง เพิม่
ความจํา ลดความอว้น ช่วยใหผ้วิขาวมรีอ้ยละ 65.15 ขณะทีไ่ม่เคยซื้อ ไม่เคยกนิมรีอ้ยละ 34.85 และ
ปจัจยัที่ระบุว่ามอีทิธพิลต่อการซื้อ การกนิอาหารเสรมิของนักเรยีนที่เคยเลอืกซื้อเลอืกกนิส่วนใหญ่มี
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กลุ่มนักเรียนแกนนํา
รวมกบัท่ีเป็นสมาชิก อย.น้อย

1.กนิอาหาร

ทอดทีน้ํ่ามนัมี

สดีาํขน้หนืด   

2.เลอืกซือ้

ผลติภณัฑอ์าหารที่

มเีครือ่งหมาย อย. 

3.อ่านขอ้มลู

โภชนาการ กอ่น

เลอืกซือ้อาหาร 

4.เมือ่เจบ็ปว่ย

น้องไปพบ

แพทย ์หรอืซือ้

ยาจากรา้นขาย

ยาทีม่ใีบอนุญาต 

5.ซือ้ยาจากรถ

เร ่ ตลาดนดั  

แผงลอย 
6.กอ่นกนิยา

สงัเกตลกัษณะ

ของยา เชน่ ส ี

กลิน่ และบรรจุ

ภณัฑ ์

7.เลอืกซือ้เครือ่งสาํอาง

ทีม่ฉีลากภาษาไทย

และบนฉลากมี

รายละเอยีดทีจ่าํเป็น  
8.ซือ้หรอืใช้

ผลติภณัฑส์ขุภาพ

ตามทีม่โีฆษณา

สรรพคุณจงูใจ 

9.อ่านฉลากเพือ่ด ู

วนัผลติ วนั

หมดอาย ุสว่นผสม 

หรอื วธิใีช ้กอ่นซือ้

หรอืใชผ้ลติภณัฑ์

10.ปฏบิตัติาม

คาํแนะนําทีร่ะบุบน

ฉลากผลติภณัฑ์

อาหาร ยา และ

เครือ่งสาํอางอยา่ง

เครง่ครดั 

รวม 3 กลุ่ม 
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อทิธพิลระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ โฆษณา คร/ูโรงเรยีน บุคคลในบา้น และการลดแลกแจกแถม ตามลําดบั 
สว่นเพือ่นมอีทิธพิลน้อยต่อการเลอืกซือ้ เลอืกกนิอาหารเสรมิของนกัเรยีนกลุ่มน้ี ดงัตารางต่อไปน้ี  
 
ตารางที ่7 : ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการบรโิภคอาหารเสรมิเพือ่บาํรงุสมอง เพิม่ความจาํ ลดความอว้น  

      ชว่ยใหผ้วิขาว 

 
 

สถานภาพ รวม 
แกนนํา อย.

น้อย 
สมาชกิ อย.

น้อย 
ไมไ่ดเ้ป็นสมาชกิ 

จาํนวน รอ้ยละ 

จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ 

การเลอืกซือ้ เลอืกกนิอาหารเสรมิ เพือ่บาํรงุสมอง เพิม่ความจาํ ลดความอว้น ชว่ยใหผ้วิขาว 
 เคยซือ้/กนิ 265 66.25 511 63.88 527 65.88 1303 65.15 
 ไมเ่คยซือ้/กนิ 135 33.75 289 36.12 273 34.12 697 34.85 

รวม 400 100.00 800 100.00 800 100.00 2000 100.00 
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือ การกินอาหารเสริม เพ่ือบาํรงุสมอง เพ่ิมความจาํ ลดความอ้วน ช่วยให้ผิวขาว 

บคุคลในบา้น มอีทิธพิลน้อยทีส่ดุ 79 29.81 140 27.40 138 26.19 357 27.40 
 มอีทิธพิลน้อย 44 16.60 100 19.57 74 14.04 218 16.73 
 มอีทิธพิลปานกลาง 63 23.77 133 26.03 172 32.64 368 28.24 
 มอีทิธพิลมาก 41 15.47 69 13.50 66 12.52 176 13.51 
 มอีทิธพิลมากทีส่ดุ 38 14.34 69 13.50 77 14.61 184 14.12 

รวม 265 100.00 511 100.00 527 100.00 1303 100.00 
ค่าเฉล่ีย 2.68 2.66 2.75 2.70 
S.D. 1.411 1.362 1.357 1.370 
ระดบัความเหน็มีอิทธิพล ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 
เพ่ือน มอีทิธพิลน้อยทีส่ดุ 76 28.68 154 30.14 156 29.60 386 29.62 
 มอีทิธพิลน้อย 49 18.49 98 19.18 76 14.42 223 17.11 
 มอีทิธพิลปานกลาง 73 27.55 141 27.59 144 27.32 358 27.48 
 มอีทิธพิลมาก 53 20.00 78 15.26 108 20.49 239 18.34 
 มอีทิธพิลมากทีส่ดุ 14 5.28 40 7.83 43 8.16 97 7.44 

รวม 265 100.00 511 100.00 527 100.00 1303 100.00 
ค่าเฉล่ีย 2.55 2.51 2.63 2.57 
S.D. 1.243 1.277 1.314 1.286 
ระดบัความเหน็มีอิทธิพล น้อย น้อย ปานกลาง น้อย 
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ตารางที ่7 : ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการบรโิภคอาหารเสรมิเพือ่บาํรงุสมอง เพิม่ความจาํ ลดความอว้น  
      ชว่ยใหผ้วิขาว (ต่อ) 

 
 

สถานภาพ รวม 
แกนนํา อย.

น้อย 
สมาชกิ อย.

น้อย 
ไมไ่ดเ้ป็นสมาชกิ 

จาํนวน รอ้ยละ 

จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ 

คร/ูโรงเรียน มอีทิธพิลน้อยทีส่ดุ 72 27.17 158 30.92 130 24.67 360 27.63 
 มอีทิธพิลน้อย 51 19.25 89 17.42 77 14.61 217 16.65 
 มอีทิธพิลปานกลาง 70 26.42 108 21.14 135 25.62 313 24.02 
 มอีทิธพิลมาก 52 19.62 90 17.61 101 19.17 243 18.65 
 มอีทิธพิลมากทีส่ดุ 20 7.55 66 12.92 84 15.94 170 13.05 

รวม 265 100.00 511 100.00 527 100.00 1303 100.00 
ค่าเฉล่ีย 2.61 2.64 2.87 2.73 
S.D. 1.278 1.407 1.396 1.381 
ระดบัความเหน็มีอิทธิพล ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 
โฆษณา มอีทิธพิลน้อยทีส่ดุ 58 21.89 153 29.94 133 25.24 344 26.40 
 มอีทิธพิลน้อย 54 20.38 91 17.81 97 18.41 242 18.57 
 มอีทิธพิลปานกลาง 59 22.26 105 20.55 123 23.34 287 22.03 
 มอีทิธพิลมาก 46 17.36 103 20.16 85 16.13 234 17.96 
 มอีทิธพิลมากทีส่ดุ 48 18.11 59 11.55 89 16.89 196 15.04 

รวม 265 100.00 511 100.00 527 100.00 1303 100.00 
ค่าเฉล่ีย 2.89 2.66 2.81 2.77 
S.D. 1.405 1.387 1.414 1.404 
ระดบัความเหน็มีอิทธิพล ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 
การลดแลก มอีทิธพิลน้อยทีส่ดุ 80 30.19 164 32.09 141 26.76 385 29.55 
แจกแถม มอีทิธพิลน้อย 37 13.96 91 17.81 89 16.89 217 16.65 
 มอีทิธพิลปานกลาง 65 24.53 100 19.57 136 25.81 301 23.10 
 มอีทิธพิลมาก 34 12.83 98 19.18 82 15.56 214 16.42 
 มอีทิธพิลมากทีส่ดุ 49 18.49 58 11.35 79 14.99 186 14.27 

รวม 265 100.00 511 100.00 527 100.00 1303 100.00 
ค่าเฉล่ีย 2.75 2.60 2.75 2.69 
S.D. 1.471 1.397 1.391 1.411 
ระดบัความเหน็มีอิทธิพล ปานกลาง น้อย ปานกลาง ปานกลาง 
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 จากขอ้มูลในตารางที่ 7 สามารถอธบิายเป็นแผนภูมแิสดงสดัส่วนนักเรยีนที่เคยเลอืกซื้อ 
เลอืกกนิอาหารเสรมิ เพือ่บาํรงุสมอง เพิม่ความจาํ ลดความอว้น ช่วยใหผ้วิขาว และปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อ
การบรโิภคอาหารเสรมิ ดงัแผนภมู ิดงัน้ี 

 

 

 

แผนภมิูท่ี 7  แสดงสดัสว่นนกัเรยีนทีเ่คยเลอืกซือ้ เลอืกกนิอาหารเสรมิ และคา่เฉลีย่ของปจัจยัทีม่ี
อทิธพิลต่อการบรโิภคอาหารเสรมิ 

 
 2. ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการบริโภคขนมขบเค้ียว แฮมเบอรเ์กอร์ พิซซ่า บะหม่ีก่ึง
สาํเรจ็รปู พบวา่ นกัเรยีนทีเ่คยเลอืกซือ้ เลอืกกนิขนมขบเคีย้ว แฮมเบอรเ์กอร ์พซิซ่า บะหมีก่ึง่สาํเรจ็รปู
มรีอ้ยละ 97.80 ขณะทีไ่มเ่คยซือ้ ไมเ่คยกนิมรีอ้ยละ 2.20 และปจัจยัทีร่ะบุว่ามอีทิธพิลต่อการซือ้ การกนิ
ขนมขบเคีย้ว แฮมเบอรเ์กอร ์พซิซ่า บะหมีก่ึ่งสําเรจ็รูปของนักเรยีนทีเ่คยเลอืกซื้อ เลอืกกนิส่วนใหญ่มี

เคยซ้ือ/กิน 
65.15 %

ไม่เคยซ้ือ/กิน  
34.85 %
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บุคคลในบา้น เพือ่น คร/ูโรงเรยีน โฆษณา การลดแลกแจกแถม

ค่า
เฉ
ลี่ย

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพล

แกนนํา

สมาชกิ

นร.ทัว่ไป

รวม 3 กลุม่
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อทิธพิลระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ บุคคลในบา้น เพื่อน โฆษณา และการลดแลกแจกแถม ตามลําดบั ส่วน
คร/ูโรงเรยีนมอีทิธพิลน้อยต่อการเลอืกซือ้ เลอืกกนิของนกัเรยีนกลุ่มน้ี ดงัตารางต่อไปน้ี 

 
ตารางที ่8 : ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการบรโิภคขนมขบเคีย้ว แฮมเบอรเ์กอร ์พซิซ่า บะหมีก่ึง่สาํเรจ็รปู 

 
 

สถานภาพ รวม 
แกนนํา อย.

น้อย 
สมาชกิ อย.

น้อย 
ไมไ่ดเ้ป็นสมาชกิ 

จาํนวน รอ้ยละ 

จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ 

การเลอืกซือ้ เลอืกกนิขนมขบเคีย้ว แฮมเบอรเ์กอร ์พซิซ่า บะหมีก่ึง่สาํเรจ็รปู 
 เคยซือ้/กนิ 396 99.00 776 97.00 784 98.00 1956 97.80 
 ไมเ่คยซือ้/กนิ 4 1.00 24 3.00 16 2.00 44 2.20 

รวม 400 100.00 800 100.00 800 100.00 2000 100.00 
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือ การกินขนมขบเค้ียว แฮมเบอรเ์กอร ์พิซซ่า บะหม่ีก่ึงสาํเรจ็รปู 
บคุคลในบา้น มอีทิธพิลน้อยทีส่ดุ 52 13.13 95 12.24 83 10.59 230 11.76 
 มอีทิธพิลน้อย 68 17.17 122 15.72 130 16.58 320 16.36 
 มอีทิธพิลปานกลาง 141 35.61 267 34.41 270 34.44 678 34.66 
 มอีทิธพิลมาก 85 21.46 169 21.78 168 21.43 422 21.57 
 มอีทิธพิลมากทีส่ดุ 50 12.63 123 15.85 133 16.96 306 15.64 

รวม 396 100.00 776 100.00 784 100.00 1956 100.00 
ค่าเฉล่ีย 3.03 3.13 3.18 3.13 
S.D. 1.191 1.218 1.205 1.208 
ระดบัความเหน็มีอิทธิพล ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 
เพ่ือน มอีทิธพิลน้อยทีส่ดุ 60 15.15 116 14.95 107 13.65 283 14.47 
 มอีทิธพิลน้อย 66 16.67 128 16.49 130 16.58 324 16.56 
 มอีทิธพิลปานกลาง 95 23.99 200 25.77 193 24.62 488 24.95 
 มอีทิธพิลมาก 119 30.05 232 29.90 247 31.51 598 30.57 
 มอีทิธพิลมากทีส่ดุ 56 14.14 100 12.89 107 13.65 263 13.45 

รวม 396 100.00 776 100.00 784 100.00 1956 100.00 
ค่าเฉล่ีย 3.11 3.09 3.15 3.12 
S.D. 1.277 1.253 1.246 1.255 
ระดบัความเหน็มีอิทธิพล ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 
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ตารางที ่8 : ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการบรโิภคขนมขบเคีย้ว แฮมเบอรเ์กอร ์พซิซ่า บะหมีก่ึง่สาํเรจ็รปู (ต่อ) 

 
 

สถานภาพ รวม 
แกนนํา อย.

น้อย 
สมาชกิ อย.

น้อย 
ไมไ่ดเ้ป็นสมาชกิ 

จาํนวน รอ้ยละ 

จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ 

คร/ูโรงเรียน มอีทิธพิลน้อยทีส่ดุ 137 34.60 262 33.76 262 33.42 661 33.79 
 มอีทิธพิลน้อย 81 20.45 171 22.04 148 18.88 400 20.45 
 มอีทิธพิลปานกลาง 107 27.02 174 22.42 189 24.11 470 24.03 
 มอีทิธพิลมาก 55 13.89 112 14.43 120 15.31 287 14.67 
 มอีทิธพิลมากทีส่ดุ 16 4.04 57 7.35 65 8.29 138 7.06 

รวม 396 100.00 776 100.00 784 100.00 1956 100.00 
ค่าเฉล่ีย 2.32 2.40 2.46 2.41 
S.D. 1.198 1.283 1.313 1.279 
ระดบัความเหน็มีอิทธิพล น้อย น้อย น้อย น้อย 
โฆษณา มอีทิธพิลน้อยทีส่ดุ 92 23.23 190 24.48 190 24.23 472 24.13 
 มอีทิธพิลน้อย 75 18.94 133 17.14 152 19.39 360 18.40 
 มอีทิธพิลปานกลาง 74 18.69 162 20.88 172 21.94 408 20.86 
 มอีทิธพิลมาก 88 22.22 159 20.49 146 18.62 393 20.09 
 มอีทิธพิลมากทีส่ดุ 67 16.92 132 17.01 124 15.82 323 16.51 

รวม 396 100.00 776 100.00 784 100.00 1956 100.00 
ค่าเฉล่ีย 2.91 2.88 2.82 2.86 
S.D. 1.419 1.423 1.398 1.412 
ระดบัความเหน็มีอิทธิพล ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 
การลดแลก มอีทิธพิลน้อยทีส่ดุ 135 34.09 255 32.86 226 28.83 616 31.49 
แจกแถม มอีทิธพิลน้อย 65 16.41 128 16.49 148 18.88 341 17.43 
 มอีทิธพิลปานกลาง 57 14.39 141 18.17 143 18.24 341 17.43 
 มอีทิธพิลมาก 82 20.71 155 19.97 138 17.60 375 19.17 
 มอีทิธพิลมากทีส่ดุ 57 14.39 97 12.50 129 16.45 283 14.47 

รวม 396 100.00 776 100.00 784 100.00 1956 100.00 
ค่าเฉล่ีย 2.65 2.63 2.74 2.68 
S.D. 1.481 1.429 1.453 1.450 
ระดบัความเหน็มีอิทธิพล ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 
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 จากขอ้มูลในตารางที่ 8 สามารถอธบิายเป็นแผนภูมแิสดงสดัส่วนนักเรยีนที่เคยเลอืกซื้อ 
เลอืกกนิขนมขบเคีย้ว แฮมเบอรเ์กอร ์พซิซ่า บะหมีก่ึง่สาํเรจ็รปู และปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการบรโิภคขนม
ขบเคีย้ว แฮมเบอรเ์กอร ์พซิซ่า บะหมีก่ึง่สาํเรจ็รปู ดงัแผนภมู ิดงัน้ี 
 

 
 

 

แผนภมิูท่ี 8  แสดงสดัสว่นนกัเรยีนทีเ่คยเลอืกซือ้ เลอืกกนิขนมขบเคีย้ว แฮมเบอรเ์กอร ์พซิซ่า บะหมี่
กึง่สาํเรจ็รปู และคา่เฉลีย่ของปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการบรโิภคอาหารดงักล่าว 

 
 3. ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการบริโภคน้ําอดัลม เครื่องด่ืมรสหวาน พบว่า นักเรยีนทีเ่คย
เลอืกซือ้ เลอืกดื่มน้ําอดัลม เครื่องดื่มรสหวานมรีอ้ยละ 96.70 ขณะทีไ่ม่เคยซือ้ ไม่เคยดื่มมรีอ้ยละ 3.30 
และปจัจยัที่ระบุว่ามอีทิธพิลต่อการซื้อ การดื่มน้ําอดัลม เครื่องดื่มรสหวานของนักเรยีนที่เคยเลอืกซื้อ 

เคยซ้ือ/กิน 
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2.20%
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เลอืกดื่มสว่นใหญ่มอีทิธพิลระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ เพือ่น บุคคลในบา้น โฆษณา และการลดแลกแจกแถม 
ตามลําดบั ส่วนครู/โรงเรยีนมอีทิธิพลน้อยต่อการเลือกซื้อ เลือกดื่มน้ําอดัลม เครื่องดื่มรสหวานของ
นกัเรยีนกลุ่มน้ี ดงัตารางต่อไปน้ี 

ตารางที ่9 : ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการบรโิภคน้ําอดัลม เครือ่งดื่มรสหวาน 

 
 

สถานภาพ รวม 
แกนนํา อย.

น้อย 
สมาชกิ อย.

น้อย 
ไมไ่ดเ้ป็นสมาชกิ 

จาํนวน รอ้ยละ 

จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ 

การเลอืกซือ้ เลอืกดื่มน้ําอดัลม เครือ่งดื่มรสหวาน 
 เคยซือ้/ดื่ม 392 98.00 763 95.38 779 97.38 1934 96.70 
 ไมเ่คยซือ้/ดื่ม 8 2.00 37 4.62 21 2.62 66 3.30 

รวม 400 100.00 800 100.00 800 100.00 2000 100.00 
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือ การด่ืมน้ําอดัลม เครื่องด่ืมรสหวาน 
บคุคลในบา้น มอีทิธพิลน้อยทีส่ดุ 65 16.58 121 15.86 121 15.53 307 15.87 
 มอีทิธพิลน้อย 65 16.58 113 14.81 110 14.12 288 14.89 
 มอีทิธพิลปานกลาง 107 27.30 228 29.88 226 29.01 561 29.01 
 มอีทิธพิลมาก 87 22.19 173 22.67 177 22.72 437 22.60 
 มอีทิธพิลมากทีส่ดุ 68 17.35 128 16.78 145 18.61 341 17.63 

รวม 392 100.00 763 100.00 779 100.00 1934 100.00 
ค่าเฉล่ีย 3.07 3.10 3.15 3.11 
S.D. 1.321 1.293 1.309 1.305 
ระดบัความเหน็มีอิทธิพล ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 
เพ่ือน มอีทิธพิลน้อยทีส่ดุ 71 18.11 128 16.78 120 15.40 319 16.49 
 มอีทิธพิลน้อย 41 10.46 89 11.66 97 12.45 227 11.74 
 มอีทิธพิลปานกลาง 96 24.49 170 22.28 181 23.23 447 23.11 
 มอีทิธพิลมาก 112 28.57 226 29.62 240 30.81 578 29.89 
 มอีทิธพิลมากทีส่ดุ 72 18.37 150 19.66 141 18.10 363 18.77 

รวม 392 100.00 763 100.00 779 100.00 1934 100.00 
ค่าเฉล่ีย 3.19 3.24 3.24 3.23 
S.D. 1.349 1.348 1.311 1.333 
ระดบัความเหน็มีอิทธิพล ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 
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ตารางที ่9 : ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการบรโิภคน้ําอดัลม เครือ่งดื่มรสหวาน (ต่อ) 

 
 

สถานภาพ รวม 
แกนนํา อย.

น้อย 
สมาชกิ อย.

น้อย 
ไมไ่ดเ้ป็นสมาชกิ 

จาํนวน รอ้ยละ 

จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ 

คร/ูโรงเรียน มอีทิธพิลน้อยทีส่ดุ 148 37.76 304 39.84 256 32.86 708 36.61 
 มอีทิธพิลน้อย 78 19.90 149 19.53 177 22.72 404 20.89 
 มอีทิธพิลปานกลาง 89 22.70 156 20.45 171 21.95 416 21.51 
 มอีทิธพิลมาก 50 12.76 100 13.11 103 13.22 253 13.08 
 มอีทิธพิลมากทีส่ดุ 27 6.89 54 7.08 72 9.24 153 7.91 

รวม 392 100.00 763 100.00 779 100.00 1934 100.00 
ค่าเฉล่ีย 2.31 2.28 2.43 2.35 
S.D. 1.281 1.299 1.313 1.302 
ระดบัความเหน็มีอิทธิพล น้อย น้อย น้อย น้อย 
โฆษณา มอีทิธพิลน้อยทีส่ดุ 109 27.81 183 23.98 199 25.55 491 25.39 
 มอีทิธพิลน้อย 51 13.01 115 15.07 123 15.79 289 14.94 
 มอีทิธพิลปานกลาง 63 16.07 139 18.22 160 20.54 362 18.72 
 มอีทิธพิลมาก 92 23.47 174 22.80 165 21.18 431 22.29 
 มอีทิธพิลมากทีส่ดุ 77 19.64 152 19.92 132 16.94 361 18.67 

รวม 392 100.00 763 100.00 779 100.00 1934 100.00 
ค่าเฉล่ีย 2.94 3.00 2.88 2.94 
S.D. 1.505 1.462 1.435 1.460 
ระดบัความเหน็มีอิทธิพล ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 
การลดแลก มอีทิธพิลน้อยทีส่ดุ 142 36.22 270 35.39 242 31.07 654 33.82 
แจกแถม มอีทิธพิลน้อย 40 10.20 114 14.94 116 14.89 270 13.96 
 มอีทิธพิลปานกลาง 64 16.33 132 17.30 152 19.51 348 17.99 
 มอีทิธพิลมาก 75 19.13 133 17.43 127 16.30 335 17.32 
 มอีทิธพิลมากทีส่ดุ 71 18.11 114 14.94 142 18.23 327 16.91 

รวม 392 100.00 763 100.00 779 100.00 1934 100.00 
ค่าเฉล่ีย 2.73 2.62 2.76 2.70 
S.D. 1.549 1.481 1.493 1.500 
ระดบัความเหน็มีอิทธิพล ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 
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 จากขอ้มูลในตารางที่ 9 สามารถอธบิายเป็นแผนภูมแิสดงสดัส่วนนักเรยีนที่เคยเลอืกซื้อ 
เลอืกดื่มน้ําอดัลม เครื่องดื่มรสหวาน และปจัจยัที่มอีทิธพิลต่อการบรโิภคน้ําอดัลม เครื่องดื่มรสหวาน  
ดงัแผนภมู ิดงัน้ี 

 

 

 

 
แผนภมิูท่ี 9  แสดงสดัสว่นนกัเรยีนทีเ่คยเลอืกซือ้ เลอืกดื่มน้ําอดัลม เครือ่งดื่มรสหวาน และคา่เฉลีย่ของ

ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการบรโิภคเครือ่งดื่มดงักล่าว 
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 4. ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการบริโภคยา พบว่า นักเรยีนที่เคยเลอืกซื้อยา กนิยามรีอ้ยละ 
86.85 ขณะทีไ่ม่เคยซือ้ ไมเ่คยกนิมรีอ้ยละ 13.15 และปจัจยัทีร่ะบุว่ามอีทิธพิลต่อการซือ้ การกนิยาของ
นักเรียนที่เคยเลือกซื้อยา กินยาในระดับมาก คือ บุคคลในบ้าน ส่วนที่มีอิทธิพลระดบัน้อย ได้แก่ 
โฆษณา เพือ่น และการลดแลกแจกแถม สว่นคร/ูโรงเรยีนมอีทิธพิลในระดบัปานกลาง ดงัตารางต่อไปน้ี 
 
ตารางที ่10 : ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการบรโิภคยา 

 
 

สถานภาพ รวม 
แกนนํา อย.

น้อย 
สมาชกิ อย.

น้อย 
ไมไ่ดเ้ป็นสมาชกิ 

จาํนวน รอ้ยละ 

จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ 

การเลอืกซือ้ยา/กนิยา 
 เคยซือ้/กนิ 346 86.50 688 86.00 703 87.88 1737 86.85 
 ไมเ่คยซือ้/กนิ 54 13.50 112 14.00 97 12.12 263 13.15 

รวม 400 100.00 800 100.00 800 100.00 2000 100.00 
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือยา/กินยา 
บคุคลในบา้น มอีทิธพิลน้อยทีส่ดุ 39 11.27 52 7.56 64 9.10 155 8.92 
 มอีทิธพิลน้อย 27 7.80 80 11.63 71 10.10 178 10.25 
 มอีทิธพิลปานกลาง 86 24.86 200 29.07 222 31.58 508 29.25 
 มอีทิธพิลมาก 106 30.64 160 23.26 155 22.05 421 24.24 
 มอีทิธพิลมากทีส่ดุ 88 25.43 196 28.49 191 27.17 475 27.35 

รวม 346 100.00 688 100.00 703 100.00 1737 100.00 
ค่าเฉล่ีย 3.51 3.53 3.48 3.51 
S.D. 1.263 1.228 1.242 1.240 
ระดบัความเหน็มีอิทธิพล มาก มาก มาก มาก 
เพ่ือน มอีทิธพิลน้อยทีส่ดุ 88 25.43 178 25.87 175 24.89 441 25.39 
 มอีทิธพิลน้อย 83 23.99 191 27.76 184 26.17 458 26.37 
 มอีทิธพิลปานกลาง 109 31.50 170 24.71 198 28.17 477 27.46 
 มอีทิธพิลมาก 52 15.03 101 14.68 94 13.37 247 14.22 
 มอีทิธพิลมากทีส่ดุ 14 4.05 48 6.98 52 7.40 114 6.56 

รวม 346 100.00 688 100.00 703 100.00 1737 100.00 
ค่าเฉล่ีย 2.48 2.49 2.52 2.50 
S.D. 1.143 1.217 1.209 1.199 
ระดบัความเหน็มีอิทธิพล น้อย น้อย น้อย น้อย 
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ตารางที ่10 : ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการบรโิภคยา (ต่อ) 

 
 

สถานภาพ รวม 
แกนนํา อย.

น้อย 
สมาชกิ อย.

น้อย 
ไมไ่ดเ้ป็นสมาชกิ 

จาํนวน รอ้ยละ 

จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ 

คร/ูโรงเรียน มอีทิธพิลน้อยทีส่ดุ 82 23.70 158 22.97 150 21.34 390 22.45 
 มอีทิธพิลน้อย 40 11.56 142 20.64 137 19.49 319 18.36 
 มอีทิธพิลปานกลาง 125 36.13 180 26.16 208 29.59 513 29.53 
 มอีทิธพิลมาก 73 21.10 124 18.02 127 18.07 324 18.65 
 มอีทิธพิลมากทีส่ดุ 26 7.51 84 12.21 81 11.52 191 11.00 

รวม 346 100.00 688 100.00 703 100.00 1737 100.00 
ค่าเฉล่ีย 2.77 2.76 2.79 2.77 
S.D. 1.236 1.318 1.284 1.288 
ระดบัความเหน็มีอิทธิพล ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 
โฆษณา มอีทิธพิลน้อยทีส่ดุ 113 32.66 222 32.27 227 32.29 562 32.35 
 มอีทิธพิลน้อย 81 23.41 127 18.46 126 17.92 334 19.23 
 มอีทิธพิลปานกลาง 58 16.76 153 22.24 141 20.06 352 20.26 
 มอีทิธพิลมาก 51 14.74 119 17.30 123 17.50 293 16.87 
 มอีทิธพิลมากทีส่ดุ 43 12.43 67 9.74 86 12.23 196 11.28 

รวม 346 100.00 688 100.00 703 100.00 1737 100.00 
ค่าเฉล่ีย 2.51 2.54 2.59 2.55 
S.D. 1.396 1.352 1.405 1.382 
ระดบัความเหน็มีอิทธิพล น้อย น้อย น้อย น้อย 
การลดแลก มอีทิธพิลน้อยทีส่ดุ 163 47.11 313 45.49 293 41.68 769 44.27 
แจกแถม มอีทิธพิลน้อย 62 17.92 123 17.88 126 17.92 311 17.90 
 มอีทิธพิลปานกลาง 51 14.74 117 17.01 140 19.91 308 17.73 
 มอีทิธพิลมาก 30 8.67 79 11.48 70 9.96 179 10.31 
 มอีทิธพิลมากทีส่ดุ 40 11.56 56 8.14 74 10.53 170 9.79 

รวม 346 100.00 688 100.00 703 100.00 1737 100.00 
ค่าเฉล่ีย 2.20 2.19 2.30 2.23 
S.D. 1.405 1.336 1.370 1.364 
ระดบัความเหน็มีอิทธิพล น้อย น้อย น้อย น้อย 
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 จากขอ้มูลในตารางที ่10 สามารถอธบิายเป็นแผนภูมแิสดงสดัส่วนนักเรยีนทีเ่คยเลอืกซื้อ 
เลอืกกนิยา และปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการบรโิภคยา ดงัแผนภมู ิดงัน้ี 

 

 

 

 
แผนภมิูท่ี 10  แสดงสดัสว่นนกัเรยีนทีเ่คยเลอืกซือ้ เลอืกกนิยา และคา่เฉลีย่ของปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อ 

การบรโิภคยา 

 

 5. ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือ/ใช้เครื่องสาํอาง พบว่า นักเรยีนทีเ่คยเลอืกซื้อ เลอืกใช้
เครือ่งสาํอาง เชน่ แป้ง ครมีบาํรงุผวิ ครมีกนัแดด น้ําหอม น้ํายาระงบักลิน่กายมรีอ้ยละ 87.25 ขณะทีไ่ม่
เคยซือ้ ไมเ่คยใชม้รีอ้ยละ 12.75 และปจัจยัทีร่ะบุว่ามอีทิธพิลต่อการซือ้ การใชเ้ครื่องสาํอางของนกัเรยีน
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ทีเ่คยเลอืกซือ้ เลอืกใชส้ว่นใหญ่มอีทิธพิลระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ บุคคลในบา้น โฆษณา คร/ูโรงเรยีน และ
เพื่อน ตามลําดบั ส่วนการลดแลกแจกแถมมอีิทธิพลน้อยต่อการเลือกซื้อ เลือกใช้เครื่องสําอางของ
นกัเรยีน ดงัตารางต่อไปน้ี 

 

ตารางที ่11 : ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการซือ้/ใชเ้ครือ่งสาํอาง 

 
 

สถานภาพ รวม 
แกนนํา อย.

น้อย 
สมาชกิ อย.

น้อย 
ไมไ่ดเ้ป็นสมาชกิ 

จาํนวน รอ้ยละ 

จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ 

การเลอืกซือ้ เลอืกใชเ้ครือ่งสาํอาง เชน่ แป้ง ครมีบาํรงุผวิ ครมีกนัแดด น้ําหอม น้ํายาระงบักลิน่กาย 
 เคยซือ้/ใช ้ 356 89.00 704 88.00 685 85.63 1745 87.25 
 ไมเ่คยซือ้/ใช ้ 44 11.00 96 12.00 115 14.37 255 12.75 

รวม 400 100.00 800 100.00 800 100.00 2000 100.00 
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือ/ใช้เครื่องสาํอาง เช่น แป้ง ครีมบาํรงุผิว ครีมกนัแดด น้ําหอม น้ํายาระงบักล่ินกาย 
บคุคลในบา้น มอีทิธพิลน้อยทีส่ดุ 45 12.64 119 16.90 102 14.89 266 15.24 
 มอีทิธพิลน้อย 51 14.33 98 13.92 100 14.60 249 14.27 
 มอีทิธพิลปานกลาง 103 28.93 199 28.27 201 29.34 503 28.83 
 มอีทิธพิลมาก 95 26.69 162 23.01 154 22.48 411 23.55 
 มอีทิธพิลมากทีส่ดุ 62 17.42 126 17.90 128 18.69 316 18.11 

รวม 356 100.00 704 100.00 685 100.00 1745 100.00 
ค่าเฉล่ีย 3.22 3.11 3.15 3.15 
S.D. 1.253 1.323 1.301 1.300 
ระดบัความเหน็มีอิทธิพล ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 
เพ่ือน มอีทิธพิลน้อยทีส่ดุ 82 23.03 196 27.84 171 24.96 449 25.73 
 มอีทิธพิลน้อย 64 17.98 145 20.60 128 18.69 337 19.31 
 มอีทิธพิลปานกลาง 76 21.35 156 22.16 184 26.86 416 23.84 
 มอีทิธพิลมาก 82 23.03 137 19.46 119 17.37 338 19.37 
 มอีทิธพิลมากทีส่ดุ 52 14.61 70 9.94 83 12.12 205 11.75 

รวม 356 100.00 704 100.00 685 100.00 1745 100.00 
ค่าเฉล่ีย 2.88 2.63 2.73 2.72 
S.D. 1.381 1.333 1.332 1.345 
ระดบัความเหน็มีอิทธิพล ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 
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ตารางที ่11 : ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการซือ้/ใชเ้ครือ่งสาํอาง (ต่อ) 

 
 

สถานภาพ รวม 
แกนนํา อย.

น้อย 
สมาชกิ อย.

น้อย 
ไมไ่ดเ้ป็นสมาชกิ 

จาํนวน รอ้ยละ 

จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ 

คร/ูโรงเรียน มอีทิธพิลน้อยทีส่ดุ 82 23.03 210 29.83 159 23.21 451 25.85 
 มอีทิธพิลน้อย 59 16.57 106 15.06 102 14.89 267 15.30 
 มอีทิธพิลปานกลาง 103 28.93 181 25.71 192 28.03 476 27.28 
 มอีทิธพิลมาก 73 20.51 135 19.18 145 21.17 353 20.23 
 มอีทิธพิลมากทีส่ดุ 39 10.96 72 10.23 87 12.70 198 11.35 

รวม 356 100.00 704 100.00 685 100.00 1745 100.00 
ค่าเฉล่ีย 2.80 2.65 2.85 2.76 
S.D. 1.302 1.351 1.333 1.336 
ระดบัความเหน็มีอิทธิพล ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 
โฆษณา มอีทิธพิลน้อยทีส่ดุ 91 25.56 199 28.27 167 24.38 457 26.19 
 มอีทิธพิลน้อย 63 17.70 120 17.05 108 15.77 291 16.68 
 มอีทิธพิลปานกลาง 55 15.45 136 19.32 137 20.00 328 18.80 
 มอีทิธพิลมาก 77 21.63 135 19.18 139 20.29 351 20.11 
 มอีทิธพิลมากทีส่ดุ 70 19.66 114 16.19 134 19.56 318 18.22 

รวม 356 100.00 704 100.00 685 100.00 1745 100.00 
ค่าเฉล่ีย 2.92 2.78 2.95 2.88 
S.D. 1.484 1.447 1.456 1.459 
ระดบัความเหน็มีอิทธิพล ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 
การลดแลก มอีทิธพิลน้อยทีส่ดุ 123 34.55 290 41.19 217 31.68 630 36.10 
แจกแถม มอีทิธพิลน้อย 52 14.61 124 17.61 120 17.52 296 16.96 
 มอีทิธพิลปานกลาง 52 14.61 106 15.06 147 21.46 305 17.48 
 มอีทิธพิลมาก 70 19.66 108 15.34 105 15.33 283 16.22 
 มอีทิธพิลมากทีส่ดุ 59 16.57 76 10.80 96 14.01 231 13.24 

รวม 356 100.00 704 100.00 685 100.00 1745 100.00 
ค่าเฉล่ีย 2.69 2.37 2.62 2.54 
S.D. 1.516 1.419 1.421 1.446 
ระดบัความเหน็มีอิทธิพล ปานกลาง น้อย ปานกลาง น้อย 
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 จากขอ้มูลในตารางที ่11 สามารถอธบิายเป็นแผนภูมแิสดงสดัส่วนนักเรยีนทีเ่คยเลอืกซื้อ 
เลอืกใชเ้ครือ่งสาํอาง และปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการอุปโภคเครือ่งสาํอาง ดงัแผนภมู ิดงัน้ี 
 

 

 

 

 

แผนภมิูท่ี 11  แสดงสดัสว่นนกัเรยีนทีเ่คยเลอืกซือ้ เลอืกใชเ้ครือ่งสาํอาง และคา่เฉลีย่ของปจัจยัทีม่ี
อทิธพิลต่อการอุปโภคเครือ่งสาํอาง 
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ตอนท่ี 6  รปูแบบกิจกรรมในโครงการ อย.น้อย ท่ีน่าสนใจ 

 จากการสอบถามถงึรูปแบบกจิกรรมในโครงการ อย.น้อยที่นักเรยีนสนใจ พบว่า รูปแบบ
กจิกรรมทีน่กัเรยีนทัง้ 3 กลุ่มสนใจและเลอืกเป็นอนัดบั 1 ไดแ้ก่ ค่ายกจิกรรม รอ้ยละ 63.50 และรปูแบบ
กจิกรรมทีส่นใจและเลอืกเป็นอนัดบั 2 ไดแ้ก่ การประกวดแต่ง/รอ้งเพลง รอ้ยละ 24.65 ส่วนกจิกรรมที่
นกัเรยีนสว่นใหญ่ไมส่นใจและไมเ่ลอืก คอื กจิกรรมประกวดทอลก์โชว ์รอ้ยละ 90.20 ดงัตารางต่อไปน้ี  

 

ตารางที ่12 : รปูแบบกจิกรรมในโครงการ อย.น้อยทีน่่าสนใจ 

 
 

สถานภาพ รวม 
แกนนํา อย.

น้อย 
สมาชกิ อย.

น้อย 
ไมไ่ดเ้ป็นสมาชกิ 

จาํนวน รอ้ยละ 

จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ 

คา่ยกจิกรรม ไมเ่ลอืก 89 22.25 185 23.13 242 30.25 516 25.80 
 เลอืกเป็นอนัดบั 1 269 67.25 530 66.25 471 58.88 1270 63.50 
 เลอืกเป็นอนัดบั 2 42 10.50 85 10.63 87 10.88 214 10.70 

รวม 400 100.00 800 100.00 800 100.00 2000 100.00 
ประกวดยอ/โตว้าท ี ไมเ่ลอืก 353 88.25 708 88.50 719 89.88 1780 89.00 
 เลอืกเป็นอนัดบั 1 11 2.75 16 2.00 17 2.13 44 2.20 
 เลอืกเป็นอนัดบั 2 36 9.00 76 9.50 64 8.00 176 8.80 

รวม 400 100.00 800 100.00 800 100.00 2000 100.00 
ประกวดแต่ง/รอ้ง ไมเ่ลอืก 276 69.00 508 63.50 486 60.75 1270 63.50 
เพลง เลอืกเป็นอนัดบั 1 33 8.25 83 10.38 121 15.13 237 11.85 
 เลอืกเป็นอนัดบั 2 91 22.75 209 26.13 193 24.13 493 24.65 

รวม 400 100.00 800 100.00 800 100.00 2000 100.00 
ประกวดดเีจ(จดั ไมเ่ลอืก 357 89.25 715 89.38 701 87.63 1773 88.65 
รายการทางวทิย)ุ เลอืกเป็นอนัดบั 1 11 2.75 28 3.50 23 2.88 62 3.10 
 เลอืกเป็นอนัดบั 2 32 8.00 57 7.13 76 9.50 165 8.25 

รวม 400 100.00 800 100.00 800 100.00 2000 100.00 
ประกวดคลปิ ไมเ่ลอืก 351 87.75 709 88.63 688 86.00 1748 87.40 
วดีโีอ เลอืกเป็นอนัดบั 1 9 2.25 23 2.88 28 3.50 60 3.00 
 เลอืกเป็นอนัดบั 2 40 10.00 68 8.50 84 10.50 192 9.60 

รวม 400 100.00 800 100.00 800 100.00 2000 100.00 
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ตารางที ่12 : รปูแบบกจิกรรมในโครงการ อย.น้อยทีน่่าสนใจ (ต่อ) 

 
 

สถานภาพ รวม 
แกนนํา อย.

น้อย 
สมาชกิ อย.

น้อย 
ไมไ่ดเ้ป็นสมาชกิ 

จาํนวน รอ้ยละ 

จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ 

ประกวดทอลก์โชว ์ ไมเ่ลอืก 364 91.00 732 91.50 708 88.50 1804 90.20 
 เลอืกเป็นอนัดบั 1 5 1.25 17 2.13 27 3.38 49 2.45 
 เลอืกเป็นอนัดบั 2 31 7.75 51 6.38 65 8.13 147 7.35 

รวม 400 100.00 800 100.00 800 100.00 2000 100.00 
ประกวดสือ่ ไมเ่ลอืก 315 78.75 661 82.63 650 81.25 1626 81.30 
ประชาสมัพนัธ ์ เลอืกเป็นอนัดบั 1 29 7.25 45 5.63 44 5.50 118 5.90 
โครงการ อย.น้อย เลอืกเป็นอนัดบั 2 56 14.00 94 11.75 106 13.25 256 12.80 

รวม 400 100.00 800 100.00 800 100.00 2000 100.00 

 เมื่อนําแต่ละกิจกรรมมาคดิเป็นคะแนน โดยกําหนดให้ การเลือกเป็นอนัดบั 1 มคี่าเป็น     
2 คะแนน การเลอืกเป็นอนัดบั 2 มคี่าเป็น 1 คะแนน และไม่เลอืก มคี่าเป็น 0 คะแนน พบว่า ผลลพัธ์ที่
ไดม้รีายละเอยีดตามตารางต่อไปน้ี 

ตารางที ่13 : รปูแบบกจิกรรมในโครงการ อย.น้อยทีน่่าสนใจเมือ่คดิเป็นคา่คะแนน 

กิจกรรม 
สถานภาพ รวม 

คะแนน 
แกนนํา อย.

น้อย 
สมาชกิ อย.

น้อย 
ไมไ่ดเ้ป็น
สมาชกิ 

คา่ยกจิกรรม 580 1145 1029 2754 
ประกวดแต่ง/รอ้งเพลง 157 375 435 967 
ประกวดสือ่ประชาสมัพนัธโ์ครงการ อย.น้อย 114 184 194 492 
ประกวดคลปิวดีโีอ 58 114 140 312 
ประกวดดเีจ(จดัรายการทางวทิย)ุ 54 113 122 289 
ประกวดยอ/โตว้าท ี 58 108 98 264 
ประกวดทอลก์โชว ์ 41 85 119 245 
  
 จากตารางที ่13 พบวา่ กจิกรรมทีน่กัเรยีน อย.น้อยสนใจสอดคลอ้งกบัผลในตารางที ่12 คอื 
กจิกรรมประเภทค่ายกจิกรรมมคีะแนนสงูสุด รองลงมาเป็นกจิกรรมประเภทประกวดแต่ง/รอ้งเพลง และ
อนัดบั 3 กจิกรรมประเภทประกวดสื่อประชาสมัพนัธ์โครงการ อย.น้อย ส่วนกจิกรรมประเภทประกวด
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ทอลก์โชวม์คีะแนนน้อยทีส่ดุ และสามารถอธบิายเป็นแผนภูมแิสดงรปูแบบกจิกรรมในโครงการ อย.น้อย
ทีน่กัเรยีน อย.น้อยสนใจ ดงัแผนภมู ิดงัน้ี 

 
 แผนภมิูท่ี 12  แสดงรปูแบบกจิกรรมในโครงการ อย.น้อยทีน่กัเรยีน อย.น้อยสนใจ 

 ทัง้น้ี นักเรยีนกลุ่มที่เลือกและจดัอนัดบักิจกรรมที่ตนเองสนใจและอยากให้จดักิจกรรม
เหล่านัน้ขึน้ไดร้ะบุรายละเอยีดของกจิกรรมทีเ่ลอืกไว ้ดงัน้ี 

 ค่ายกิจกรรม ควรมรีายละเอยีด ประกอบดว้ย การเขา้ค่ายพกัแรมกบัรุน่พีแ่ละกบัโรงเรยีน
อื่นๆเพื่อร่วมทํากิจกรรมต่าง ๆ ของ อย.น้อย การอบรมให้ความรู้ด้านอาหาร ยา และการเลือกซื้อ
ผลิตภณัฑ์สุขภาพ การจดักิจกรรมเกี่ยวกบั อ.ย. น้อย ให้เล่นเกม หาความรู้เป็นฐานต่างๆ ร่วมกบั
โรงเรยีนอื่น การเขา้ค่ายอบรมกจิกรรมใหค้วามรูใ้นเรื่องสารปนเป้ือนในอาหารและยา การเขา้ค่ายพาไป
ดงูานการผลติสนิคา้ต่างๆตามโรงงาน การอบรมการทาํอาหารใหถู้กสขุลกัษณะ เป็นตน้ 
 ประกวดยอ/โต้วาที รายละเอยีดหวัขอ้ทีค่วรจดัใหม้กีารประกวด เช่น อาหารทีม่ปีระโยชน์
กับอาหารที่ไม่มีประโยชน์ คุณค่าของอาหารหลัก 5 หมู่ และอาหารขยะ การเลือกซื้อเลือกใช้
เครื่องสําอางการบริโภคและการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ การใช้เครื่องสําอางจากธรรมชาติดีกว่าตาม
ทอ้งตลาด ประโยชน์และโทษของเครื่องสําอางในอนิเทอร์เน็ต การเลอืกซื้อยาทางอนิเตอร์เน็ตมผีลดี
ผลเสยีอยา่งไร เป็นตน้ 
 ประกวดแต่ง/ร้องเพลง รายละเอยีด เช่น ประกวดแต่งเพลงเกีย่วกบั อย.น้อยหรอืความรู้
เกีย่วกบัอาหารและยาในโครงการ อย.น้อย แขง่ขนัรอ้งเพลง อย. น้อย หรอืเพลงทีเ่กีย่วกบัความรูเ้รื่อง
สุขลกัษณะ การรบัประทานอาหารและยา (การแปรงฟนั การลา้งมอื การออกกําลงักาย) ประกวดรอ้ง
เพลงและมเีตน้เกีย่วกบัอ.ย.น้อย ประกวดรอ้งเพลงทีก่ําลงัฮติ ไดแ้ก่ เพลงขดัใจ เพลงแวน้ฟ้อหล่อเฟ้ียว 
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เพลงกาโว เพลงชกักระตุก เพลงอยา่มโน ฯลฯ ประกวดรอ้งเพลงลกูทุง่ ประกวดรอ้งเพลงสตรงิ ประกวด
วงดนตรโีฟลก์ซอง เป็นตน้ 

 ประกวดดีเจ (จดัรายการทางวิทยุ) รายละเอยีด เช่น ประกวดคดัเลอืกดเีจจดัรายการ
วทิยุ ดเีจพดูใหค้วามรูเ้กีย่วกบั อ.ย.น้อย การใชย้า เครื่องสาํอาง เปิดเพลงทีเ่กีย่วกบัอาหารและยา และ
ตอบคําถามแจกของรางวลั ประกวดการจดัรายการวทิยุเปิดเพลงที่เป็นเสยีงตามสายตอนกลางวนัใน
โรงเรยีน ประกวดจดัรายการเพลงเหมอืนรายการสบายดเีรดโิอ เป็นตน้ 
 ประกวดคลิปวีดีโอ รายละเอยีด เช่น ประกวดคลปิวดีโิอเกีย่วกบั อย.น้อย ดา้นความรูใ้น
เรื่องสุขภาพ อาหารที่มปีระโยชน์ การเลอืกซื้ออาหาร ยาและผลติภณัฑส์ุขภาพทีถู่กต้อง ประกวดทํา
คลปิการต์ูนหรอืการต์ูนซุปเปอรฮ์โีร่ทีเ่กีย่วกบั อย.น้อยลงเวบ็ไซต์ชงิรางวลั ประกวดคลปิประเภทหนัง
สัน้ที่เกี่ยวกบั อย. การทดสอบสารปนเป้ือนในอาหาร การใช้ผลิตภณัฑ์สุขภาพต่างๆ ทําคลิปวีดีโอ
เกี่ยวกบักจิกรรมทีส่มาชกิอ.ย.น้อยได้เขา้ร่วม ประกวดคลปิเต้นที่เกี่ยวกบัการรณรงค์ดา้นสุขอนามยั 
เชน่ การเตน้เพลงลา้งมอื เป็นตน้ 
 ประกวดทอล์กโชว์ รายละเอยีด เช่น การพูดในเรื่องความรู้เกี่ยวกบั อย.น้อย การพูด
เกีย่วกบัการเลอืกรบัประทานอาหารทีม่ปีระโยชน์ การใชย้าทีถู่กตอ้ง การเลอืกซือ้เลอืกใชเ้ครื่องสาํอาง 
การใช้ผลติภณัฑ์สุขภาพต่างๆ ประกวดทอล์กโชว์แนวตลกที่สอดแทรกความรูเ้กี่ยวกบั อย.ร่วมด้วย 
ประกวดทอลก์โชวท์ีเ่กีย่วกบั อ.ย. เป็นภาษาองักฤษ เป็นตน้ 
 ประกวดส่ือประชาสมัพนัธ์โครงการ อย.น้อย รายละเอียด เช่น สื่อประชาสมัพนัธ์
เกีย่วกบัโครงการ อย.น้อย ประชาสมัพนัธใ์หค้วามรูใ้นเรือ่งการรบัประทานอาหารปลอดภยั การเลอืกซือ้
ยา การดูวันหมดอายุของสินค้า การเลือกอาหารที่มีตรา อย. การลดเลิกน้ํามันทอดซํ้า การใช้
เครื่องสาํอาง สุขอนามยัในโรงเรยีน (ลา้งมอืก่อนกนิอาหาร แปรงฟนัหลงักนิอาหาร) ประกวดทาํสื่อเชญิ
ชวนรณรงคก์จิกรรมโครงการ อย.น้อย ประกวดทาํสือ่เชญิชวนรณรงคเ์กีย่วกบัการบรโิภคอาหาร การใช้
ยาทีถู่กตอ้ง ประกวดจดัทาํสื่อประชาสมัพนัธท์ีเ่ป็นโครงการนวตักรรมสื่อคอมพวิเตอรเ์กีย่วกบัโครงการ 
อย.น้อย ประกวดจดัทําสื่อประชาสมัพนัธ์ในรูปโครงงาน จดัทําหนังสอืใหค้วามรูเ้กี่ยวกบัข่าวสาร อย.
น้อย จดัทาํสื่อเอกสารแผน่พบัการใหค้วามรูเ้กีย่วกบั อย.น้อย เดนิรณรงคป์ระชาสมัพนัธ ์เสยีงตามสาย   
จดัประกวดป้ายความรู ้หรอืป้ายนิเทศทีเ่กีย่วกบัความรูข้อง อย.น้อย การจดัประกวดสมาชกิ อย.น้อยให้
พูดประชาสมัพนัธ์โครงการ อย. น้อย การประกวดอ่านข่าวประชาสมัพนัธ์ อย.น้อยในตอนเทีย่ง (การ
กระจายขา่วเสยีงตามสาย) ของโรงเรยีน 

 รูปแบบกจิกรรมอื่นๆ เช่น กจิกรรมกายบรหิาร การออกกําลงักาย การแข่งขนักฬีา เช่น 
แขง่ฟุตบอล กจิกรรมการเตน้แอโรบกิหรอืแขง่ขนัเตน้เพื่อสุขภาพ กจิกรรมทศันศกึษานอกสถานทีต่าม
ต่างจงัหวดั กิจกรรมการประกวดวาดภาพ กิจกรรมจดัการแสดงละคร กิจกรรมการประกวดดนตรี
กจิกรรมการจดันิทรรศการ กจิกรรมแข่งขนัตอบคําถาม อย. น้อย ชงิรางวลั กจิกรรมการบรรรยายให้
ความรูเ้รือ่งการดแูลสขุภาพ อาหาร ยา และผลติภณัฑส์ขุภาพต่างๆ กจิกรรมจดัแสดงโชวค์วามสามารถ
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กจิกรรมการเล่นเกมความรูเ้กีย่วกบั อ.ย.น้อย โดยแบ่งเป็นกลุ่มกจิกรรม และการเชญิดาราศลิปินนกัรอ้ง
มาใหค้าํแนะนําความรูด้า้นผลติภณัฑส์ขุภาพ เป็นตน้ 

 
ตอนท่ี 7  ผลการสาํรวจเชิงคณุภาพ (การสนทนากลุ่ม)  

 เมื่อวนัที ่25 พฤษภาคม 2558 ไดม้กีารจดัการสํารวจเชงิคุณภาพเป็นลกัษณะการสนทนา
กลุ่ม (Focus Group) ณ วงัรรีสีอรท์ จ. นครนายก โดยมวีตัถุประสงค์ เพื่อรบัฟงัความคดิเหน็ และ
ขอ้เสนอแนะจากนักเรยีนแกนนําเกี่ยวกบัแนวทางการจดักจิกรรม อย. น้อย ทัง้ในส่วนของเน้ือหาและ
รปูแบบของกจิกรรม เพื่อให ้อย. ไดใ้ชเ้ป็นขอ้มลูสาํหรบันําไปใชพ้ฒันาการจดักจิกรรมในโครงการ อย. 
น้อยใหเ้หมาะสมและดงึดดูความสนใจจากนกัเรยีนไดม้ากยิง่ขึน้ต่อไป 

 

ข้อมลูพืน้ฐาน 

 โครงการ อย. น้อย เป็นโครงการที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ไดจ้ดัทํา
ขึน้เพือ่ใหน้กัเรยีนไดม้คีวามรูแ้ละมพีฤตกิรรมดา้นการบรโิภคทีเ่หมาะสมและปลอดภยั โดยเน้นใหเ้รยีนรู้
จากการปฏบิตัจิรงิ และยงัมโีอกาสไดช้ว่ยเหลอืเพือ่นๆ ครอบครวั และชุมชน ดว้ยการใหค้วามรูด้า้นการ
บรโิภคอยา่งเหมาะสม โดยทีผ่า่นมา อย. ไดด้าํเนินโครงการผา่นกจิกรรมหลกั 3 รปูแบบ ไดแ้ก่ 

1. การให้ความรู้ เช่น  บอร์ดความรู้ เสียงตามสาย พูดหน้าเสาธง กิจกรรมการแสดง 
รายการทางโทรทศัน์-วงจรปิด การรณรงคใ์หค้วามรูใ้นชุมชน เช่น การเดนิรณรงค ์การ
แจกเอกสารความรู ้การใหค้วามรูท้างหอกระจายขา่วหรอืวทิยุชุมชน และการบูรณาการ
ความรูด้า้นอาหารและยาเขา้ไปกบัหลกัสตูรการเรยีนการสอน 

2. การสนบัสนุนสื่อเผยแพรป่ระชาสมัพนัธ ์เช่น แผ่นพบั จดหมายขา่ว อย. น้อย และคู่มอื 
อย. น้อย 

3. การจดักจิกรรมสรา้งสมัพนัธร์ะหว่างนกัเรยีน เช่น การใหน้กัเรยีนแกนนํา อย. น้อยของ
โรงเรยีนหน่ึงไปใหค้วามรูแ้ละวธิกีารตรวจสอบอาหารแก่นกัเรยีนแกนนํา อย. น้อยของ
โรงเรยีน ระดบัประถมศกึษาที่อยู่ใกล้เคยีงในลกัษณะ “พ่ีสอนน้อง” และการจดัค่าย
กจิกรรม  

 
กลุ่มตวัอย่างในการสนทนากลุ่ม 
 กลุ่มนักเรยีนที่เป็นแกนนํา อย. น้อย จากโรงเรยีนต่างๆ ทุกภาคทัว่ประเทศแบ่งเป็น 2 
กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มที ่1 กลุ่มนักเรยีนระดบัประถมศกึษา จํานวน 10 คน และกลุ่มที ่2 กลุ่มนักเรยีนระดบั
มธัยมศกึษา จาํนวน 11 คน  
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ประเดน็ในการสนทนากลุ่ม 

1. นอกเหนือจากกจิกรรม 3 รปูแบบทีก่ล่าวมา ไมท่ราบวา่น้องตอ้งการให ้อย. จดัทาํ

กจิกรรมในรปูแบบอื่นอกีหรอืไม ่

2. หากตอ้งการใหม้ ีน้องคดิวา่ควรเป็นกจิกรรมในรปูแบบใด ประกอบดว้ย 
2.1 เน้ือหากจิกรรม ควรเน้นเน้ือหาอะไรเป็นหลกั  
2.2 รปูแบบกจิกรรม เชน่ควรเป็นรปูแบบใด 
2.3 สถานทีใ่นการจดักจิกรรม ควรเป็นทีไ่หนภายในโรงเรยีนหรอืนอกโรงเรยีน 
2.4 อื่นๆ 

ตารางที ่14 : สรปุผลการสนทนากลุ่มในระดบัประถมศกึษา และระดบัมธัยมศกึษา 

คาํถาม 
ผลการสนทนากลุ่ม 

ระดบัประถมศกึษา ระดบัมธัยมศกึษา 

1. นอกเหนือจากกจิกรรม 
3 รปูแบบทีก่ล่าวมา ไม่
ทราบวา่น้องๆ ตอ้งการให ้
อย. จดัทาํกจิกรรมใน
รปูแบบอื่นอกีหรอืไม ่

สว่นใหญ่ตอ้งการใหม้กีจิกรรมในลกัษณะอื่นๆ นอกเหนือจากกจิกรรมทีเ่คยจดัมา 

2. หากตอ้งการใหม้ี
กจิกรรมรปูแบบอื่น น้อง
คดิวา่ควรเป็นกจิกรรมใน
รปูแบบใดประกอบดว้ย 
2.1 เน้ือหากจิกรรม ควร
เน้นเน้ือหาอะไรเป็นหลกั 

 
 
 
 

1. ควรเน้นเน้ือหาความรูเ้รือ่งอาหาร
เป็นหลกั เพราะทุกคนตอ้งรบัประทาน 
ตอ้งกนิอาหาร ถา้อาหารไมถู่ก
สขุลกัษณะกจ็ะทาํใหเ้กดิโรคระบาด 
และตดิเชือ้โรคได ้ และเดก็สว่นใหญ่
ชอบกนิขนมขบเคีย้ว และในขนมขบ
เคีย้วกม็สีารปนเป้ือนทีเ่ป็นอนัตราย
ต่อรา่งกาย 

2. ควรเน้นการรณรงคใ์หม้กีาร
ตรวจสอบสารปนเป้ือนในอาหาร 
ตรวจสอบวนัหมดอายขุองอาหาร ใน
รา้นอาหารตามโรงเรยีน และตาม
ชุมชน 

 
 
 
1. เน้ือหาความรูเ้กีย่วกบัอาหารเหน็วา่มี
มากเพยีงพอแลว้ อยากใหเ้พิม่เน้ือหา
เกีย่วกบัยาและเครือ่งสาํอางใหม้ากขึน้ 
เชน่ เรือ่งการใสค่อนแทคเลนสบ์ิก๊อายส ์
เป็นตน้ ในสว่นเน้ือหาเกีย่วกบัอาหาร
อาจจะเพิม่เรือ่งการเลอืกรบัประทานไส้
กรอกและ Hot Dog ใหป้ลอดภยัเพราะ
วยัรุน่ปจัจุบนันิยมบรโิภคกนัมาก 
2. เน้ือหาความรูท้ีส่ ือ่สารประชาสมัพนัธ์
ผา่นสือ่และกจิกรรมในโครงการ อย. น้อย
สว่นใหญ่จะเป็นเรือ่งเดมิซํ้าๆ เชน่ ป้าย
โฆษณา ควรปรบัเน้ือหาใหเ้ป็นเรือ่งที่
ทนัสมยัและใกลต้วัเยาวชนใหม้ากขึน้ เชน่  
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ตารางที ่14 : สรปุผลการสนทนากลุ่มในระดบัประถมศกึษา และระดบัมธัยมศกึษา (ต่อ) 

คาํถาม 
ผลการสนทนากลุ่ม 

ระดบัประถมศกึษา ระดบัมธัยมศกึษา 

 3. ควรเน้นการใหค้วามรูเ้รือ่งสาร
ปนเป้ือนต่างๆ ในอาหาร เพือ่เพิม่
ความระมดัระวงัในการเลอืกซือ้อาหาร 
ไดแ้ก่ การเลอืกซือ้อาหารไดถู้กตอ้ง
โดยอา่นฉลากวนัเดอืนปีทีห่มดอาย ุดู
สารอาหารทางโภชนาการ ระดบั
ปรมิาณน้ําตาลในอาหาร เชน่ ปลา
กระป๋อง รวมถงึสงัเกต สอีาหาร และ
ลกัษณะกระป๋องไมเ่ลอืกทีม่รีอยบุบ  

การตดิเครือ่งดดัฟนัโดยใชก้าวรอ้น หรอื
ชุดทดสอบสารไอโอดนีกอ็ยากให้
ปรบัเปลีย่นเป็นสารทีใ่กลต้วัวยัรุน่ใหม้าก
ขึน้ เชน่ ชุดทดสอบเครือ่งสาํอางทีผ่สมสาร
ปรอท ครมีต่างๆ สารกลตูาไธโอน ยาลด
น้ําหนกั  อาหารเสรมิ ยาชุด สบู่เจด็ส ีเป็น
ตน้ ซึง่วยัรุน่สว่นใหญ่ซือ้สนิคา้เหล่าน้ีจาก
เวบ็ไซต ์หรอืซือ้จากเพือ่นทีบ่อกต่อๆ กนั
มาโดยไมม่คีวามรูเ้พยีงพอ 
3. ชุดทดสอบต่างๆ ควรจะตอ้งใชง้า่ย 
เขา้ใจไดง้า่ย ไมใ่ชต่อ้งใหอ้า่นคูม่อืที่
ยุง่ยากซบัซอ้นก่อนจะทาํใหเ้ดก็ไมอ่ยาก
ทาํชุดทดสอบ 
 4. เน้ือหาทีเ่ผยแพรผ่า่นสือ่และกจิกรรม
ต่างๆ ยาวและมรีายละเอยีดยบิเกนิไป 
เชน่ เน้ือหาในคูม่อื มตีวัหนงัสอืมากไปซึง่
น่าเบื่อ ควรเน้นรปูภาพ การต์ูน ซดี ีหรอื
จดัทาํเป็นเกมคอมพวิเตอรส์อดแทรก
ความรูจ้ะชว่ยใหน่้าสนใจและจดจาํไดง้า่ย
กวา่ตวัหนงัสอื เพราะเดก็รุน่ใหมไ่มช่อบ
อา่นขอ้ความแต่ชอบดมูากกวา่ 
 5. สือ่แอพพลเิคชัน่ (App.) ทีใ่ชอ้ยูเ่น้ือหา
สว่นใหญ่เป็นการต์ูน ซึง่เหมาะสมกบั
เยาวชนและน่าสนใจดแีลว้ 
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ตารางที ่14 : สรปุผลการสนทนากลุ่มในระดบัประถมศกึษา และระดบัมธัยมศกึษา (ต่อ) 

คาํถาม 
ผลการสนทนากลุ่ม 

ระดบัประถมศกึษา ระดบัมธัยมศกึษา 

2.2 รปูแบบกจิกรรม ควร
เป็นรปูแบบใด เชน่ คา่ย
กจิกรรม การจดัประกวด 
หรอือื่นๆ 

1. อยากใหท้างโครงการ อย.น้อย ได้
ไปจดักจิกรรมเผยแพรค่วามรูห้รอืเป็น
ทีป่รกึษาใหค้วามรูก้บันกัเรยีนทุกคน
ตามโรงเรยีนต่างๆ 

2. อยากใหก้ารจดักจิกรรมถามตอบ
ปญัหาเกีย่วกบัความรูเ้รือ่ง อย.น้อย 
ชงิเงนิรางวลั 

3. อยากใหม้กีจิกรรมการจดัเป็น
ฐานความรูท้ีม่าจากสว่นกลางไปตาม
โรงเรยีนต่างๆ เพือ่ใหเ้ดก็ทัง้โรงเรยีน
ไดร้บัรู ้
4. อยากใหม้กีจิกรรมการเล่นละครที่
เกีย่วกบัสารปนเป้ือนในอาหาร เพือ่ให้
ความรูก้บัผูอ้ืน่ 

5. อยากใหม้กีารจดักจิกรรมทีจ่ดั
ทมีงานไปตรวจสอบสารปนเป้ือน 
สารพษิในอาหารตามโรงเรยีน ตาม
ชุมชน ตามตลาด 

6. อยากใหม้กีารจดักจิกรรมทีนํ่าชุด
ทดสอบสารไปทาํการทดสอบให้
ความรูเ้รือ่งสารต่างๆ ตามโรงเรยีน 

7. อยากใหม้กีารแต่งนิทานประกวด
เกีย่วกบัความรูใ้นโครงการ อย.น้อย 
และนําไปแสดงบนเวท ีเพือ่ใหทุ้กคน
รบัรู ้
8. อยากใหม้กีารเล่าเรือ่งเป็นการต์ูน
หรอืนิทาน และมเีพลงกบัทา่เตน้
ประกอบเกีย่วกบัโครงการ อย.น้อย 
เพือ่ใหด้นู่าสนใจ และใหค้วามรู ้

1. อยากใหม้กีารจดัประกวดผลงานใน
ลกัษณะแฟ้มงาน (Port Folio) ละคร หรอื
หนงัสัน้ ไล่ระดบัจากระดบัโรงเรยีน 
จงัหวดั ภาค ประเทศ รวมทัง้ใหม้กีาร
โหวตใหค้ะแนนคลา้ยการประกวด AF 
หรอื เดอะสตาร ์
2. อยากใหม้กีารจดัแสดงละครสญัจร
เพือ่ใหค้วามรูใ้นนามโรงเรยีน เวยีนลงไป
ตามชุมชนตําบล และโรงเรยีนประถม
ขยายโอกาส นอกจากน้ีอาจมกีารรวมกลุ่ม
กนัหลายๆ โรงเรยีน ไมใ่ชต่่างคนต่างทาํ 
โดยใหแ้กนนําของแต่ละโรงเรยีนเป็นตวั
ประสานเพือ่การรวมตวักนั อาจรวมใหไ้ด้
ถงึระดบัภาคแลว้หาสปอนเซอร ์เชน่ สสส.  
3. กจิกรรมเขา้คา่ย อยากใหม้กีจิกรรมที่
สญัจรออกไปนอกสถานทีด่ว้ย  ไมอ่ยาก
ใหอ้ยูท่ีเ่ดยีว สาํหรบักจิกรรมการวาดรปู
บนธงสนุกตื่นเตน้ด ีเปิดโอกาสใหทุ้กคน
ไดม้สีว่นรว่ม และใชเ้วลาไมม่ากด ี
การม ีpresenter หรอืศลิปินทีม่ชีือ่เสยีง
เป็น Idol ของเยาวชนมารว่มนัน้เหน็วา่
เป็นสิง่จาํเป็นในการทาํใหเ้ดก็สนใจ 
ในสว่นของวงดนตร ีชอบใหม้กีารแสดง
ของวงสตรงิมนัๆ สาํหรบัของรางวลัอยาก
ใหทุ้กคนไดร้บักนัอยา่งทัว่ถงึ อาจจะไม่
จาํเป็นตอ้งเป็นของรางวลัชิน้ใหญ่กไ็ด ้
เชน่ เป็นเสือ้ยดืมลีายเซน็ของศลิปินที่
วยัรุน่ชื่นชอบ 
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คาํถาม 
ผลการสนทนากลุ่ม 

ระดบัประถมศกึษา ระดบัมธัยมศกึษา 

 9. อยากใหม้กีารแต่งกลอนประกวดที่
เกีย่วกบัโครงการ อย.น้อย 

10. อยากใหม้กีารประกวดการเตน้
แอรโ์รบคิเน้นเรือ่งการออกกาํลงั ชงิ
เงนิรางวลั 

11. อยากใหม้กีารจดัทาํป้ายรณรงค ์
หรอืมขีบวนแหร่ณรงค ์ประกวด
แขง่ขนัทีเ่กีย่วกบัโครงการ อย.น้อย  

4. กจิกรรมการใหค้วามรูค้วรเป็นลกัษณะ
ใหเ้ล่นเกมทีส่อดแทรกความรู ้มสีือ่
ประกอบ หรอื Edutainment เชน่ ละคร
สัน้ทีใ่หน้กัเรยีนรว่มแสดง ไมค่วรเป็นการ
ใหค้วามรูใ้นลกัษณะการบรรยายอยา่ง
เดยีว เชน่ การใหส้าธารณสขุอาํเภอมา
บรรยายตามโรงเรยีนซึง่ไมค่อ่ยน่าสนใจ 
ฟงัไมค่อ่ยรูเ้รือ่ง และควรมกีารสาธติ
ประกอบดว้ย 
5. กจิกรรมการถ่ายทอดความรูเ้กีย่วกบั
ชุดทดสอบความรูถ้า้ถ่ายทอดไปยงั
โรงเรยีนประถมขยายโอกาสคดิวา่ไดผ้ลดี
พอสมควรเพราะนกัเรยีนประถมจะเชื่อฟงั 
แต่ถา้ถ่ายทอดไปยงักลุ่มพอ่คา้แมค่า้ใน
โรงเรยีนและรอบๆโรงเรยีนไมค่อ่ยไดผ้ล
เพราะพอ่คา้แมค่า้เป็นผูใ้หญ่จงึไมเ่ชื่อสิง่ที่
เดก็พดู ดงันัน้จงึควรใหม้เีจา้หน้าที่
สาธารณสขุจงัหวดัหรอืสาธารณสขุอาํเภอ
ลงมารว่มทมีดว้ย นอกจากน้ีทางโรงเรยีน
ไมค่วรแอบบอกพอ่คา้แมค่า้ใหรู้ต้วั
ล่วงหน้าก่อนโดยกลวัโรงเรยีนจะเสยีหน้า 
6. การโทรเขา้สายดว่น อย. ไมค่วรเสยีคา่
โทรครัง้ละ 3 บาทซึง่ทาํใหค้นไมอ่ยากโทร 
จงึควรใหโ้ทรฟร ี
7. รถตรวจ อย. ทีส่ญัจรไปตามโรงเรยีน
ต่างๆ นัน้อยากใหม้าบ่อยขึน้ 
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คาํถาม 
ผลการสนทนากลุ่ม 

ระดบัประถมศกึษา ระดบัมธัยมศกึษา 

2.3 สถานทีใ่นการจดั
กจิกรรม ควรเป็นทีไ่หน
ภายในโรงเรยีน หรอืนอก
โรงเรยีน 
 
 
 
 

สถานทีจ่ดักจิกรรมควรเป็นนอก
โรงเรยีน ตามต่างจงัหวดั อาจมกีาร
จดัเป็นระดบัจงัหวดั หรอื ระดบัภาค 
 

สถานทีจ่ดักจิกรรมควรเป็นการจดันอก
สถานทีจ่ะไดน่้าสนใจ ไดป้ระสบการณ์
แปลกใหม ่โดยสถานทีใ่นการจดักจิกรรม
เขา้คา่ยควรเป็นทะเลสลบักบัภเูขา ถา้ตอ้ง
เลอืก 1 ที ่นกัเรยีนสว่นใหญ่เลอืกทะเล 
โดยใหเ้หตุผลวา่ไปทะเลนัง่รถไมไ่กล ถา้
นัง่รถไปแถบภเูขาจะเวยีนศรีษะทาํใหไ้ม่
สนุก 

2.4 ประเดน็อื่นๆ ทีอ่ยาก
นําเสนอเกีย่วกบักจิกรรม 
อย.น้อย 

1. อยากใหม้กีารจดัคา่ยกจิกรรมเป็น
ฐานแบบทีน่ครนายกแบบน้ีตาม
ต่างจงัหวดั ใหไ้ปทาํกจิกรรมลงพืน้ที่
ในแต่ละโรงเรยีน และมกีารจดัทุกๆ ปี 

2. อยากใหพ้วกพี่ๆ  ทมีงานมาสอน
น้องๆ ในเรือ่งสารปนเป้ือนในอาหาร
วา่มสีารชื่ออะไรบา้ง มกีารทาํการ
ทดลองใหด้ ูและใหน้้องๆ ไดล้องทาํ 
เพือ่ใหเ้ขา้ใจไดด้ยีิง่ขึน้ 

3. อยากใหม้กีารจดักจิกรรม
นนัทนาการและสอดแทรกความรูเ้รือ่ง 
อย.น้อย โดยเขา้ไปจดักจิกรรมในแต่
ละโรงเรยีน เพือ่ใหทุ้กคนไดร้บัรู ้

1. อยากใหม้กีจิกรรมในลกัษณะทีน่กัเรยีน
แกนนํามาแลกเปลีย่นความรูแ้ละ
ประสบการณ์กนั วา่โรงเรยีนไหนทาํอะไร 
ไดผ้ลอยา่งไร ประสบปญัหาอะไร และมี
แนวทางแกไ้ขอยา่งไรน่าจะไดป้ระโยชน์
มาก ซึง่อาจเป็นกจิกรรมทีส่อดแทรกไปใน
การเขา้คา่ยกไ็ด ้
2. อยากใหเ้พิม่เตมิกจิกรรมทีส่รา้งเสรมิ
ภาวะผูนํ้าใหก้บันกัเรยีนแกนนํา โดยเน้น
ฝึกใหก้ลา้พดู กลา้คดิ กลา้ทาํ โดย
วทิยากรในสว่นน้ีไมจ่าํเป็นตอ้งเป็นคนมี
ชื่อเสยีงแต่ตอ้งพดูสนุกและมี
ประสบการณ์ตรงในเรือ่งดงักล่าว 
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บทท่ี 5 

สรปุผลการสาํรวจและข้อเสนอแนะ 

  การสาํรวจขอ้มลูพฤตกิรรมสุขภาพของนกัเรยีน อย. น้อย ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
มวีตัถุประสงคข์องโครงการ ดงัน้ี 1) เพื่อสํารวจความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการบรโิภคและการเลอืกซื้อ
ผลติภณัฑส์ุขภาพ 2) เพื่อสาํรวจทศันคตกิารบรโิภคทีม่ต่ีอผลติภณัฑส์ุขภาพ 3) พฤตกิรรมการบรโิภค
ผลติภณัฑส์ขุภาพ และ 4) ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการบรโิภคผลติภณัฑส์ขุภาพ 

 กลุ่มเป้าหมายและกลุ่มตวัอยา่งของการสาํรวจในครัง้น้ี คอื นกัเรยีนของโรงเรยีนทีเ่ขา้รว่ม
โครงการ อย.น้อยทัว่ประเทศ ได้แก่ โรงเรยีนประถมศึกษา โรงเรยีนประถมศกึษาขยายโอกาส และ
โรงเรยีนมธัยมศึกษา ที่อยู่ในสงักดัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่
การศกึษามธัยมศกึษา สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาเอกชน และสงักดักรงุเทพมหานคร จาํนวน 50 
โรงเรยีน มผีูใ้หข้อ้มูลแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คอื 1) นักเรยีนแกนนํา อย.น้อย จํานวน 400 คน 2) นักเรยีนที่
เป็นสมาชกิ อย.น้อย จาํนวน 800 คน และ 3) นักเรยีนทัว่ไป จํานวน 800 คน รวมทัง้สิน้จาํนวน 2,000 
คน กระจายในทุกภมูภิาคทัง้ 5 พืน้ที ่ไดแ้ก่ ภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต ้และ
กรงุเทพมหานคร ใชก้ารสุม่ตวัอยา่งแบบหลายขัน้ตอน (Multi-Stage Sampling)  

 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็ขอ้มูลการสาํรวจพฤตกิรรมสุขภาพของนักเรยีน อย.น้อยในครัง้น้ี 
ได้แก่ แบบสอบถามที่มโีครงสร้างที่แน่นอนในการวดัเป็นแบบเลือกตอบและแบบสมัภาษณ์คําถาม
ปลายเปิดทีเ่กีย่วกบัรปูแบบกจิกรรมในโครงการ อย.น้อย 

 การวเิคราะห์ขอ้มูลในการสํารวจพฤติกรรมสุขภาพของนักเรยีน อย.น้อยในครัง้น้ีมกีาร
รายงานขอ้มลูเบือ้งตน้ดว้ยสถติเิชงิพรรณนา (Descriptive Statistics) ซึง่เป็นสถติทิีใ่ชส้รุปลกัษณะที่
สาํคญัของกลุ่มขอ้มลู โดยเป็นขอ้มลูทีเ่กบ็รวบรวมจากกลุ่มตวัอยา่งหรอืประชากร โดยแสดงผลในแต่ละ
ขอ้คาํถามในรปูของคา่ความถี ่คา่รอ้ยละ และคา่เฉลีย่ 
 
สรปุผลการสาํรวจ 

 ผลการสํารวจขอ้มูลพฤติกรรมสุขภาพของนักเรยีน อย. น้อย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 แบ่งออกเป็น 2 สว่น ไดแ้ก่ ผลการสาํรวจเชงิปรมิาณ และผลการสาํรวจเชงิคุณภาพ  
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 ผลการสาํรวจเชิงปริมาณ  

 1. ข้อมูลพืน้ฐานของกลุ่มตวัอย่าง จากกลุ่มตวัอย่าง 50 โรงเรยีน มนีักเรยีนผูใ้หข้อ้มลู
จาํนวน 2,000 คนแยกออกเป็น 3 กลุ่ม คอื แกนนํา อย.น้อย จํานวน 400 คน สมาชกิ อย.น้อย จํานวน 
800 คน และนกัเรยีนทัว่ไป จาํนวน 800 คน พบวา่ ผูใ้หข้อ้มลูทัง้ 3 กลุ่ม มาจากทุกภูมภิาคของประเทศ 
และเป็นนักเรียนที่มาจากโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนประถมศึกษาขยายโอกาส และโรงเรียน
มธัยมศกึษา ตามสดัส่วนที่ได้กําหนดไว้ในการสํารวจครัง้น้ี โดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิรอ้ยละ 64.15 
ด้านระดบัชัน้เรยีน อยู่ในชัน้ ป.6 ร้อยละ 23.80 ชัน้ ป. 5 ร้อยละ 19.65 และ ป.4 กบั ม.2 เท่ากนัที ่  
รอ้ยละ 13.30 ตามลาํดบั 

 2. ความรู้เก่ียวกบัการบริโภคและการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์สุขภาพ ผลการสํารวจใน
ภาพรวม พบว่า มนีักเรยีนทีต่อบคําถามในเรื่องความรูเ้กี่ยวกบัการบรโิภคและการเลอืกซื้อผลติภณัฑ์
สุขภาพได้ถูกต้องเฉลี่ยร้อยละ 82.77 แยกเป็นรายกลุ่มได้ดงัน้ี แกนนํา อย.น้อยเฉลี่ยร้อยละ 85.90 
สมาชกิ อย.น้อยเฉลี่ยรอ้ยละ 84.40 และนักเรยีนทัว่ไปเฉลี่ยรอ้ยละ 79.56 ตามลําดบั เมื่อพจิารณาใน 
แต่ละหมวดปรากฏว่า หมวดยา นักเรยีนมคีวามรูท้ีถู่กตอ้งเฉลีย่มากกว่าหมวดอื่นๆ คอื รอ้ยละ 89.30 
รองลงมา หมวดอาหารรอ้ยละ 79.75 และหมวดเครือ่งสาํอางรอ้ยละ 77.88 ตามลาํดบั 

 เมื่อพจิารณาแยกทลีะหมวดเป็นรายข้อ พบว่า ในหมวดอาหารที่เป็นความรู้เรื่องฉลาก
โภชนาการช่วยใหเ้ราทราบปรมิาณสารอาหารทีจ่ะไดร้บัเมื่อเราบรโิภคอาหารชนิดนัน้ๆ มผีูต้อบถูกสูง
กว่าเรื่องอื่นๆ คอื รอ้ยละ 93.65 สําหรบัหมวดยา ความรูเ้รื่องการเกบ็รกัษายาที่ด ีควรเกบ็ใหพ้น้จาก
แสงแดด และพน้มอืเดก็ มผีูต้อบถูกมากกว่าเรื่องอื่นๆ คอื รอ้ยละ 95.95 และหมวดเครื่องสําอางเป็น
ความรู้เรื่องการซื้อเครื่องสําอาง เช่น แป้ง ครมีบํารุงผวิ ครมีกนัแดด น้ําหอม น้ํายาระงบักลิ่นกายที่
ถูกตอ้งควรซือ้จากอนิเทอรเ์น็ต ตลาดนดั เพราะราคาถูกคุณภาพด ีและปลอดภยั ซึง่เป็นขอ้ความทีผ่ดิที่
มผีูต้อบถูกสงูกวา่เรือ่งอื่นๆ คอื รอ้ยละ 86.55 

 3. ทัศนคติต่อการบริโภคผลิตภณัฑ์สุขภาพ ความเห็นเรื่องทัศนคติต่อการบริโภค
ผลิตภณัฑ์สุขภาพของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ในภาพรวมมี 9 ข้อความจาก 10 ข้อความที่นักเรียนมี
ทศันคตไิปในทางทีถู่กตอ้ง ยกเวน้ในขอ้ความทีก่ล่าวว่า “อาหารเสรมิมสีารอาหารครบถว้น สามารถกนิ
ทดแทนอาหารหลกั 5 หมู่ได”้ นักเรยีนมทีศันคตทิี่ไม่แน่ใจ และเมื่อจดัอนัดบัค่าเฉลี่ยในขอ้ความที่มี
ทศันคตไิปในทางทีถู่กตอ้งจากมากไปหาน้อย พบว่า ขอ้ความทีว่่า “เมื่อเจบ็ปว่ยควรกนิยาตามทีแ่พทย์
หรอืเภสชักรแนะนํา” และขอ้ความทีว่่า “ผลติภณัฑท์ีผ่่านการรบัรองจาก อย.สามารถเชื่อถอืได”้ มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากนัอยู่ที่ 4.54 จากเต็ม 5.00 รองลงมา ขอ้ความที่ว่า “ขนมขบเคี้ยวมปีระโยชน์ช่วย
เสริมให้ร่างกายได้คุณค่าสารอาหารครบถ้วน” มีค่าเฉลี่ย 4.23 และข้อความที่ว่า “การซื้อยาทาง
อนิเทอรเ์น็ตเป็นวธิกีารทีส่ะดวก รวดเรว็ และปลอดภยั” มคีา่เฉลีย่ 4.18 ตามลาํดบั 
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 เมื่อพจิารณาแยกทลีะหมวดเป็นรายขอ้ พบว่า หมวดอาหารในขอ้ทีม่ขีอ้ความว่า “ขนมขบ
เคีย้วมปีระโยชน์ช่วยเสรมิใหร้่างกายไดคุ้ณค่าสารอาหารครบถ้วน” ส่วนใหญ่มคีวามเหน็ที่ไม่เหน็ดว้ย 
ซึง่เป็นทศันคตใินทางทีถู่กตอ้ง มคี่าเฉลีย่สงูกว่าขอ้ความอื่นๆ อยู่ที ่4.23 (ระดบัความเหน็ถูกตอ้งมาก) 
ส่วนหมวดยา ขอ้ความที่ว่า “เมื่อเจบ็ป่วยควรกนิยาตามที่แพทย์หรอืเภสชักรแนะนํา” ส่วนใหญ่มี
ความเหน็ทีเ่หน็ดว้ย ซึ่งเป็นทศันคตใินทางทีถู่กต้อง มคี่าเฉลี่ยสูงกว่าขอ้ความอื่นๆ อยู่ที ่4.54 (ระดบั
ความเหน็ถูกตอ้งมาก) หมวดเครื่องสาํอางขอ้ความทีว่่า “การใชค้รมีทาหน้าขาว หรอืยาฉีดผวิขาวกลูตา
ไทโอนจะช่วยใหผ้วิขาวขึน้ไดอ้ย่างถาวร” ส่วนใหญ่มคีวามเหน็ที่ไม่เหน็ดว้ย ซึ่งเป็นทศันคติในทางที่
ถูกต้อง มคี่าเฉลี่ยสูงกว่าขอ้ความอื่นๆ อยู่ที ่3.90 (ระดบัความเหน็ถูกต้อง) สําหรบัขอ้ความ “การอ่าน
ฉลากก่อนซือ้ทาํใหเ้สยีเวลาโดยไม่จาํเป็น” สว่นใหญ่มคีวามเหน็ทีไ่มเ่หน็ดว้ย มคี่าเฉลีย่ 4.10 (ระดบั
ความเหน็ถูกตอ้ง) และขอ้ความ “ผลติภณัฑท์ีผ่่านการรบัรอง จาก อย. สามารถเชื่อถอืได”้ มคี่าเฉลี่ย 
4.54 (ระดบัความเหน็ถูกตอ้งมาก)  

 4. พฤติกรรมการบริโภคและการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์สุขภาพ ในภาพรวมของการมี
พฤตกิรรมทีเ่หมาะสมในการบรโิภคและการเลอืกซือ้ผลติภณัฑส์ุขภาพทัง้ 10 ขอ้ของนกัเรยีนทัง้ 3 กลุ่ม
มคี่าร้อยละของการมพีฤติกรรมที่เหมาะสมเฉลี่ยรวมร้อยละ 76.51 ซึ่งหากพจิารณาประเด็นการมี
พฤติกรรมที่เหมาะสมในการบริโภคและการเลือกซื้อผลิตภณัฑ์สุขภาพในรายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่
นักเรยีนมพีฤติกรรมเหมาะสม (ทําทุกครัง้และทําเกอืบทุกครัง้) ในการเลือกซื้อผลิตภณัฑ์อาหารที่มี
เครื่องหมาย อย. มากทีสุ่ด คอื เฉลีย่รอ้ยละ 90.95 รองลงมา นักเรยีนมพีฤตกิรรมเหมาะสม (กนินานๆ 
ครัง้และไม่กินเลย) ในประเด็นการกินอาหารทอดที่น้ํามนัมีสดีําข้นหนืด เฉลี่ยร้อยละ 83.50 และมี
นักเรยีนที่มพีฤติกรรมเหมาะสม (ทํานานๆ ครัง้และไม่ทําเลย) ในเรื่องการซื้อยาจากรถเร่ ตลาดนัด  
แผงลอย เฉลี่ยรอ้ยละ 83.25 ตามลําดบั เมื่อพจิารณาแยกทลีะกลุ่มในภาพรวมทัง้ 10 ขอ้ ปรากฏว่า 
กลุ่มนกัเรยีนแกนนํามพีฤตกิรรมเหมาะสมเฉลีย่รอ้ยละ 81.83 กลุ่มนกัเรยีนสมาชกิมพีฤตกิรรมเหมาะสม 
เฉลีย่รอ้ยละ 76.96 และกลุ่มนกัเรยีนทัว่ไปมพีฤตกิรรมเหมาะสมเฉลีย่รอ้ยละ 73.40 ตามลาํดบั 

 เมื่อพจิารณาเฉพาะนักเรยีน อย.น้อย คอื กลุ่มนักเรยีนแกนนํารวมกบักลุ่มนักเรยีนทีเ่ป็น
สมาชกิ อย.น้อยแลว้ พบวา่ ทัง้สองกลุ่มมพีฤตกิรรมในระดบัทีเ่หมาะสมเฉลีย่รอ้ยละ 78.58 โดยนกัเรยีน
อย.น้อยมพีฤติกรรมเหมาะสม (ทําทุกครัง้และทําเกอืบทุกครัง้) ในการเลอืกซื้อผลิตภณัฑ์อาหารที่มี
เครื่องหมาย อย. มากทีสุ่ดเฉลีย่รอ้ยละ 92.42 รองลงมา นักเรยีน อย.น้อยมพีฤตกิรรมเหมาะสม(ทาํทุก
ครัง้และทาํเกอืบทุกครัง้) ในการอ่านฉลากเพื่อด ูวนัผลติ วนัหมดอายุ สว่นผสม หรอื วธิใีช ้ก่อนซือ้หรอื
ใชผ้ลติภณัฑส์ขุภาพเฉลีย่รอ้ยละ 85.83 และนกัเรยีน อย.น้อยมพีฤตกิรรมเหมาะสม (ทาํนานๆ ครัง้และ
ไมท่าํเลย) ในเรือ่งการซือ้ยาจากรถเร ่ตลาดนดั แผงลอยเฉลีย่รอ้ยละ 84.92 ตามลาํดบั 

 ทัง้น้ี หากพจิารณาเปรยีบเทยีบกบัเกณฑก์ารประเมนิความสาํเรจ็ของการดาํเนินโครงการที่
กาํหนดไวว้า่ ความสาํเรจ็ของการดาํเนินงานดทูี ่นกัเรยีนแกนนํา อย.น้อยและนกัเรยีนทีเ่ป็นสมาชกิ อย. 
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น้อยตอ้งมพีฤตกิรรมการบรโิภคและการเลอืกซือ้ผลติภณัฑส์ขุภาพทีเ่หมาะสมไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 75 นัน้ 
จงึสามารถสรปุไดว้า่ โครงการดงักล่าวบรรลุเป้าหมายตามเกณฑท์ีก่าํหนด 

 5. ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการบริโภคผลิตภณัฑส์ขุภาพ ในการสาํรวจครัง้น้ี เน้นประเภท
การบรโิภคผลติภณัฑส์ขุภาพ 5 ประเภท ไดแ้ก่ อาหารเสรมิ ขนมขบเคีย้ว แฮมเบอรเ์กอร ์พซิซ่า บะหมี่
กึง่สาํเรจ็รปู น้ําอดัลม เครือ่งดื่มรสหวาน การซือ้ยา/กนิยา และการซือ้/ใชเ้ครือ่งสาํอาง ดงัน้ี 

  5.1 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการบริโภคอาหารเสริมเพ่ือบาํรงุสมอง เพ่ิมความจาํ ลด
ความอ้วนช่วยให้ผิวขาว พบว่า นักเรยีนที่เคยเลอืกซื้อ เลอืกกนิอาหารเสรมิ เพื่อบํารุงสมอง เพิม่
ความจํา ลดความอว้น ช่วยใหผ้วิขาวมรีอ้ยละ 65.15 ขณะทีไ่ม่เคยซื้อ ไม่เคยกนิมรีอ้ยละ 34.85 และ
ปจัจยัที่ระบุว่ามอีทิธพิลต่อการซื้อ การกนิอาหารเสรมิของนักเรยีนที่เคยเลอืกซื้อเลอืกกนิส่วนใหญ่มี
อทิธพิลระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ โฆษณา คร/ูโรงเรยีน บุคคลในบา้น และการลดแลกแจกแถม ตามลําดบั 
สว่นเพือ่นมอีทิธพิลน้อยต่อการเลอืกซือ้ เลอืกกนิอาหารเสรมิของนกัเรยีนกลุ่มน้ี 

  5.2 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการบริโภคขนมขบเค้ียว แฮมเบอรเ์กอร ์พิซซ่า บะหม่ีก่ึง
สาํเรจ็รปู พบวา่ นกัเรยีนทีเ่คยเลอืกซือ้ เลอืกกนิขนมขบเคีย้ว แฮมเบอรเ์กอร ์พซิซ่า บะหมีก่ึง่สาํเรจ็รปู
มรีอ้ยละ 97.80 ขณะทีไ่มเ่คยซือ้ ไมเ่คยกนิมรีอ้ยละ 2.20 และปจัจยัทีร่ะบุว่ามอีทิธพิลต่อการซือ้ การกนิ
ขนมขบเคีย้ว แฮมเบอรเ์กอร ์พซิซ่า บะหมีก่ึ่งสําเรจ็รูปของนักเรยีนทีเ่คยเลอืกซื้อ เลอืกกนิส่วนใหญ่มี
อทิธพิลระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ บุคคลในบา้น เพื่อน โฆษณา และการลดแลกแจกแถม ตามลําดบั ส่วน
คร/ูโรงเรยีนมอีทิธพิลน้อยต่อการเลอืกซือ้ เลอืกกนิของนกัเรยีนกลุ่มน้ี 

  5.3 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการบริโภคน้ําอดัลม เครื่องด่ืมรสหวาน พบว่า นกัเรยีนที่
เคยเลอืกซื้อ เลอืกดื่มน้ําอดัลม เครื่องดื่มรสหวานมรีอ้ยละ 96.70 ขณะที่ไม่เคยซื้อ ไม่เคยดื่มมรีอ้ยละ 
3.30 และปจัจยัทีร่ะบุว่ามอีทิธพิลต่อการซือ้ การดื่มน้ําอดัลม เครื่องดื่มรสหวานของนักเรยีนทีเ่คยเลอืก
ซือ้ เลอืกดื่มสว่นใหญ่มอีทิธพิลระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ เพื่อน บุคคลในบา้น โฆษณา และการลดแลกแจก
แถม ตามลาํดบั สว่นคร/ูโรงเรยีนมอีทิธพิลน้อยต่อการเลอืกซือ้ เลอืกดื่มน้ําอดัลม เครื่องดื่มรสหวานของ
นกัเรยีนกลุ่มน้ี 

  5.4 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการบริโภคยา พบว่า นักเรยีนที่เคยเลือกซื้อยา กินยาม ี 
รอ้ยละ 86.85 ขณะทีไ่มเ่คยซือ้ ไมเ่คยกนิมรีอ้ยละ 13.15 และปจัจยัทีร่ะบุว่ามอีทิธพิลต่อการซือ้ การกนิ
ยาของนกัเรยีนทีเ่คยเลอืกซือ้ยา กนิยาในระดบัมาก คอื บุคคลในบา้น ส่วนทีม่อีทิธพิลระดบัน้อย ไดแ้ก่ 
โฆษณา เพือ่น และการลดแลกแจกแถม สว่นคร/ูโรงเรยีนมอีทิธพิลในระดบัปานกลาง 

  5.5 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือ/ใช้เครื่องสําอาง พบว่า นักเรยีนที่เคยเลือกซื้อ 
เลอืกใชเ้ครื่องสําอาง เช่น แป้ง ครมีบํารุงผวิ ครมีกนัแดด น้ําหอม น้ํายาระงบักลิน่กายมรีอ้ยละ 87.25 
ขณะที่ไม่เคยซื้อ ไม่เคยใชม้รีอ้ยละ 12.75 และปจัจยัที่ระบุว่ามอีทิธพิลต่อการซื้อ การใชเ้ครื่องสําอาง
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ของนกัเรยีนทีเ่คยเลอืกซือ้ เลอืกใชส้ว่นใหญ่มอีทิธพิลระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ บุคคลในบา้น โฆษณา คร/ู
โรงเรียน และเพื่อน ตามลําดับ ส่วนการลดแลกแจกแถมมีอิทธิพลน้อยต่อการเลือกซื้อ เลือกใช้
เครือ่งสาํอางของนกัเรยีน 

 6. รูปแบบกิจกรรมในโครงการ อย.น้อย ท่ีน่าสนใจ ซึ่งรูปแบบกิจกรรมที่นักเรียน   
แกนนํา อย.น้อย นกัเรยีนทีเ่ป็นสมาชกิ อย.น้อย และนกัเรยีนทัว่ไปสนใจและเลอืก ไดแ้ก่ 

  อนัดบั 1  คอื ค่ายกจิกรรม เช่น การเขา้ค่ายพกัแรมกบัรุ่นพีแ่ละกบัโรงเรยีนอื่นๆ ร่วม
ทาํกจิกรรมต่างๆ ของโครงการ อย.น้อย การอบรมใหค้วามรูด้า้นอาหาร ยา และการเลอืกซือ้ผลติภณัฑ์
สุขภาพ การจดักจิกรรมเกี่ยวกบัโครงการ อ.ย.น้อยพรอ้มมเีล่นเกม หาความรูเ้ป็นฐานต่างๆ ร่วมกบั
โรงเรยีนอื่น เป็นตน้ 

  อนัดบั 2  คอื การประกวดแต่ง/รอ้งเพลง เชน่ ประกวดแต่งเพลง/รอ้งเพลงเกีย่วกบั อย.
น้อยหรอืความรู้เกี่ยวกบัอาหารและยาในโครงการ อย.น้อย การประกวดร้องเพลงและเต้นประกอบ
เกีย่วกบั อ.ย.น้อย เป็นตน้ 

  อนัดบั 3  คอื การประกวดสื่อประชาสมัพนัธ์โครงการ อย.น้อย เช่น ประชาสมัพนัธ์
เกี่ยวกบัโครงการ อย.น้อย ประชาสมัพนัธ์ใหค้วามรูใ้นเรื่องการรบัประทานอาหารปลอดภยั การเลอืก 
ซื้อยา การดูวนัหมดอายุของสินค้า การเลือกอาหารที่มตีรา อย. การลดเลิกน้ํามนัทอดซํ้า และการ
ประกวดทาํสือ่เชญิชวนรณรงคก์จิกรรมโครงการ อย.น้อย เป็นตน้ 

  สว่นรปูแบบกจิกรรมทีม่คีะแนนน้อยทีส่ดุ คอื การประกวดทอลก์โชว ์ 

 

 ผลการสาํรวจเชิงคณุภาพ 

 ในการสาํรวจครัง้น้ีใชก้ารสาํรวจเชงิคุณภาพ ประเภทการสนทนากลุ่ม (Focus Group) มี

วตัถุประสงค์เพื่อรบัฟงัความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากนักเรยีนแกนนําเกี่ยวกบัแนวทางการจดั

กจิกรรม อย.น้อย ทัง้ในส่วนของเน้ือหาและรูปแบบของกจิกรรม เพื่อให้ อย.ได้ใช้เป็นขอ้มูลสําหรบั

นําไปใชพ้ฒันาการจดักจิกรรมในโครงการ อย.น้อยใหเ้หมาะสมและดงึดดูความสนใจจากนกัเรยีนไดม้าก

ยิง่ขึน้ต่อไป โดยกําหนดกลุ่มตวัอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม คอื กลุ่มในระดบัประถมศกึษา และกลุ่มในระดบั

มธัยมศกึษา ผลการสนทนากลุ่ม พบว่า ความคดิเหน็ของนักเรยีนทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรมงานมหกรรม อย.

น้อย ประจาํปี 2558 ณ วงัรรีสีอรท์ เกีย่วกบัรปูแบบของกจิกรรมทีต่อ้งการใหจ้ดั นอกเหนือจากกจิกรรม

หลกั 3 รปูแบบทีไ่ดจ้ดัทาํอยู่แลว้ ไดแ้ก่ การใหค้วามรู ้การสนบัสนุนสื่อเผยแพรป่ระชาสมัพนัธ ์และการ

จดักิจกรรมสร้างสมัพนัธ์ระหว่างนักเรยีน ผลการสนทนากลุ่ม พบว่า นักเรยีนส่วนใหญ่ต้องการให้มี

กจิกรรมในลกัษณะอื่นๆ นอกเหนือจากกจิกรรมที่เคยจดัมา โดยเน้ือหาของกจิรรม ควรเน้นทางด้าน
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ความรูเ้รื่องอาหาร การรณรงคใ์หค้วามรูเ้รื่องสารปนเป้ือนต่างๆ ในอาหาร เน้นการตรวจสอบโดยใชชุ้ด

ทดสอบต่างๆ มกีารสาธติและอธบิายการใชง้านใหเ้ขา้ใจงา่ย ส่วนรปูแบบกจิกรรม ควรเป็นรปูแบบการ

จดัประกวดผลงานในลกัษณะแฟ้มงาน (Port Folio) ละคร หรอื หนงัสัน้ การเล่านิทานมเีพลงและท่าเตน้

ประกอบ การจัดการแสดงละครสัญจรตามชุมชนหรือโรงเรียนต่างๆ การจัดกิจกรรมที่ให้ความรู้

สอดแทรกไปกบัการเล่นเกมสห์รอืการแสดงละครสัน้ มสีื่อประกอบ ลกัษณะเป็น Edutainment การจดั

กจิกรรมการถ่ายทอดความรูเ้กีย่วกบัชุดทดสอบความรูต่้างๆ และการจดักจิกรรมทีเ่ป็นฐานความรู ้เป็น

กจิกรรมเขา้ค่าย เป็นตน้ และสถานทีใ่นการจดักจิกรรม นกัเรยีนสว่นใหญ่เหน็ว่า ควรเป็นการจดักจิรรม

ภายนอกโรงเรยีนตามต่างจงัหวดัทัง้ในระดบัจงัหวดั หรอืระดบัภูมภิาคกไ็ด ้เพื่อความน่าสนใจ ทําให้

ไดร้บัประสบการณ์แปลกใหม ่และนกัเรยีนสว่นใหญ่ชอบทีจ่ะไปทะเลมากกวา่ภเูขา  

 นอกจากน้ี ประเดน็อื่นๆ ทีน่กัเรยีนนําเสนอเกีย่วกบักจิกรรม อย.น้อย ไดแ้ก่ 

 1. อยากใหม้กีารจดัคา่ยกจิกรรมเป็นฐานแบบทีน่ครนายกตามต่างจงัหวดั เป็นกจิกรรมทีล่ง
พืน้ทีเ่วยีนไปในแต่ละโรงเรยีน และมกีารจดัทุกๆ ปี 

 2. อยากให้พวกพี่ๆ ทีมงานมาสอนน้องๆ ในเรื่องสารปนเป้ือนในอาหารว่า มีสารชื่อ
อะไรบา้ง มกีารทาํการทดลองใหด้ ูและใหน้้องๆ ไดล้องทาํ เพือ่ใหเ้ขา้ใจไดด้ยีิง่ขึน้ 

 3. อยากใหม้กีารจดักจิกรรมนนัทนาการและสอดแทรกความรูเ้รื่อง อย.น้อย โดยเขา้ไปจดั
กจิกรรมในแต่ละโรงเรยีน เพือ่ใหทุ้กคนไดร้บัรู ้
 4. อยากใหม้กีจิกรรมในลกัษณะทีน่ักเรยีนแกนนํามาแลกเปลีย่นความรูแ้ละประสบการณ
รว่มกนัว่า โรงเรยีนไหนทาํอะไร ไดผ้ลอยา่งไร ประสบปญัหาอะไร และมแีนวทางแกไ้ขอยา่งไร น่าจะได้
ประโยชน์มาก ซึง่อาจเป็นกจิกรรมทีส่อดแทรกไปในการเขา้คา่ยกไ็ด ้
 5. อยากใหเ้พิม่เตมิกจิกรรมทีส่รา้งเสรมิภาวะผูนํ้าใหก้บันกัเรยีนแกนนํา โดยเน้นฝึกใหก้ลา้
พูด กล้าคิด กล้าทํา โดยวิทยากรในส่วนน้ีไม่จําเป็นต้องเป็นคนมีชื่อเสียงแต่ต้องพูดสนุกและมี
ประสบการณ์ตรงในเรือ่งดงักล่าว 
 

ข้อเสนอแนะจากผลการสาํรวจ 

 1. ผลการสํารวจ พบว่า นักเรยีน อย.น้อย ทัง้กลุ่มนักเรยีนแกนนําและกลุ่มที่เป็นสมาชกิ 
อย.น้อยมพีฤตกิรรมการบรโิภคทีเ่หมาะสมกว่านักเรยีนทัว่ไป ซึ่งแสดงใหเ้หน็ว่ากจิกรรมของโครงการ 
อย.น้อยสามารถช่วยยกระดบัความรูค้วามเขา้ใจ ทศันคต ิและพฤตกิรรมการบรโิภคของนักเรยีนทีเ่ขา้
ร่วมโครงการให้ถูกต้องเหมาะสมมากยิง่ขึ้นได้ ดงันัน้ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงควร
ดําเนินโครงการน้ีอย่างต่อเน่ือง โดยเน้นสื่อสารประชาสมัพนัธเ์พื่อกระตุน้โน้มน้าวใหน้ักเรยีนสมคัรเขา้
รว่มเป็นสมาชกิโครงการ อย.น้อยใหม้ากยิง่ขึน้ 
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 2. ผลการสํารวจ พบว่า แมน้ักเรยีน อย.น้อยส่วนใหญ่จะมพีฤตกิรรมการบรโิภคและการ
เลอืกซื้อผลติภณัฑ์เหมาะสมตามเกณฑ์ที่กําหนด แต่เมื่อพจิารณาในรายละเอยีดจะพบว่า นักเรยีนมี
พฤตกิรรมบรโิภคไม่เหมาะสมในบางพฤตกิรรม ไดแ้ก่ การอ่านขอ้มูลโภชนาการ หรอืฉลากหวาน มนั 
เคม็ การเลอืกซื้อเครื่องสําอางที่มฉีลากภาษาไทยโดยบนฉลากมรีายละเอยีดที่จําเป็น และการสงัเกต
ลกัษณะของยา เช่น ส ีกลิน่ และบรรจุภณัฑก่์อนกนิยา ดงันัน้ สาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจงึ
ควรเน้นการให้ความรู้เพื่อสร้างความตระหนักในเรื่องดงักล่าวอย่างเขม้ขน้ยิง่ขึน้ โดยใช้การสื่อสาร
ประชาสมัพนัธแ์ละจดักจิกรรมทีห่ลากหลายเพือ่ใหเ้ขา้ถงึกลุ่มเยาวชนไดอ้ยา่งทัว่ถงึ 
 3. เมือ่พจิารณาผลการสาํรวจความรูเ้กีย่วกบัการบรโิภคและการเลอืกซือ้ผลติภณัฑส์ุขภาพ
ในแต่ละหมวด พบว่า นักเรยีนมคีวามรูใ้นหมวดเครื่องสําอางน้อยกว่าหมวดอื่น โดยเฉพาะอย่างยิง่ใน
ประเด็นที่ว่าเครื่องสําอางนําเข้าจากต่างประเทศต้องมีฉลากภาษาไทยกํากบั ซึ่งปจัจุบนัมเียาวชน
จาํนวนไมน้่อยทีนิ่ยมซือ้เครื่องสาํอางนําเขา้จากต่างประเทศ โดยผา่นช่องทางสื่อออนไลน์ ดงันัน้ การใช้
เครื่องสําอางโดยไม่ไดอ้่านฉลากใหเ้ขา้ใจอย่างถูกต้องชดัเจน อาจส่งผลเสยีต่อสุขภาพของเยาวชนได ้
ส่วนในหมวดอาหารนัน้ นักเรยีนจํานวนมากยงัมคีวามเขา้ใจผดิว่าน้ํามนัที่ทอดอาหารแล้ว เมื่อนํามา
กรองจนใสก็สามารถนํากลบัมาใชใ้หม่ไดอ้ย่างปลอดภยั ซึ่งความเขา้ใจผดิดงักล่าวอาจส่งผลใหม้กีาร
เลอืกซื้ออาหารทอดที่ไม่ปลอดภยัมาบรโิภค ดงันัน้ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจงึควรเน้น
การให้ความรู้ความเขา้ใจในสองประเด็นข้างต้นให้มากยิง่ขึ้น โดยใช้กลุ่มอ้างองิเป็นบุคคลในบ้านที่
นกัเรยีนระบุวา่ มอีทิธพิลต่อการเลอืกซือ้ผลติภณัฑด์งักล่าวขา้งตน้มากกวา่บุคคลกลุ่มอื่น 

 4. สาํหรบัทศันคตต่ิอการบรโิภคนัน้ ผลสาํรวจพบว่า นกัเรยีนจาํนวนมากคดิว่าอาหารเสรมิ
มสีารอาหารครบถว้น สามารถกนิทดแทนอาหารหลกั 5 หมู่ได ้ซึง่เรื่องดงักล่าวนับเป็นประเดน็ทีส่าํนัก
คณะกรรมการอาหารและยาควรดาํเนินการชีแ้จงขอ้เทจ็จรงิและแกไ้ขความเขา้ใจผดิในกลุ่มเยาวชนโดย
เร่งด่วน เน่ืองจากเยาวชนในปจัจุบนัมคี่านิยมเรื่องการลดความอว้น และบางส่วนหนัมากนิอาหารเสรมิ
โดยเขา้ใจวา่จะสามารถทดแทนอาหารหลกั 5 หมูไ่ด ้ซึง่จะเป็นอนัตรายต่อสขุภาพในระยะยาว 

 5. ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการบรโิภคผลติภณัฑส์ุขภาพของนกัเรยีน ผลสาํรวจพบว่า ปจัจยัที่
มอีทิธพิลต่อการบรโิภคผลติภณัฑส์ุขภาพของนกัเรยีนมคีวามแตกต่างกนัไปในผลติภณัฑแ์ต่ละประเภท 
เชน่ เพือ่นมอีทิธพิลน้อยต่อการเลอืกซือ้/เลอืกกนิยาและอาหารเสรมิ แต่มอีทิธพิลปานกลางต่อการเลอืก
ซือ้/เลอืกกนิขนมขบเคีย้วและน้ําอดัลม ขณะทีบุ่คคลในบา้นมอีทิธพิลมากต่อการบรโิภคยา แต่มอีทิธพิล
ปานกลางต่อการบรโิภคอาหารเสรมิ ขนมขบเคีย้ว น้ําอดัลม และการเลอืกเครื่องสําอาง ดงันัน้ ในการ
สื่อสารรณรงค์แต่ละครัง้ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงควรพิจารณาและเลือกปจัจยัที่มี
อิทธิพลต่อการบริโภคของนักเรียนเหล่าน้ีมาใช้เป็นเครื่องมือโน้มน้าวใจเยาวชนให้เหมาะสมกับ
ผลติภณัฑแ์ต่ละประเภท 

 6. สําหรบัรูปแบบของกจิกรรมในโครงการ อย.น้อย ผลสํารวจพบว่า การจดัค่ายกจิกรรม
โดยแบ่งเป็นฐานต่างๆ เป็นกจิกรรมที่นักเรยีนต้องการใหจ้ดัมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกบัผลการสนทนา
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กลุ่มที่นักเรียนต้องการให้มีการจัดค่ายกิจกรรมเป็นฐานต่างๆ แบบเดียวกับการจัดที่ว ังรีรีสอร์ท          
จ.นครนายก ดงันัน้ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจงึควรจดัโครงการในรูปแบบค่ายกจิกรรม 
อย.น้อยต่อไป โดยอาจจดัเวยีนไปตามจงัหวดัต่างๆ ทัง้น้ี ในการจดัค่ายกจิกรรมแต่ละครัง้ควรมศีลิปินที่
มชีื่อเสยีงมาช่วยดงึดูดความสนใจของนักเรยีน และมกีารแจกของรางวลัใหน้ักเรยีนอย่างทัว่ถงึโดยไม่
จาํเป็นตอ้งเป็นของทีม่มีลูค่าสงู ตวัอยา่งเช่น เสือ้ยดืทีม่ลีายเซน็ของศลิปินทีเ่ยาวชนชื่นชอบ นอกจากน้ี 
ยงัควรจดักจิกรรมในลกัษณะการประกวดแฟ้มผลงาน ประกวดสื่อประชาสมัพนัธห์รอืประกวดแต่งเพลง 
รอ้งเพลงที่มเีน้ือหาเกี่ยวกบัโครงการ อย.น้อย โดยคดัเลือกจากระดบัจงัหวดัไปสู่ระดบัภูมภิาค และ
ระดบัประเทศคลา้ยกบัการประกวดนกัรอ้งเดอะสตาร ์หรอืเอเอฟ  

 7. สาํหรบัเน้ือหาของกจิกรรมนัน้ ผลสาํรวจพบว่า นกัเรยีนตอ้งการใหโ้ครงการ อย.น้อย มี
การใหค้วามรูใ้นประเดน็ทีท่นัสมยัและใกล้ตวัมากยิง่ขึน้ ดงันัน้ เน้ือหาที่โครงการ อย.น้อยควรเน้นให้
มากขึน้ คอื เรื่องราวที่ใกล้ตวั ทนัต่อเหตุการณ์ และอยู่ในกระแสความสนใจของเยาวชน เช่น ความรู้
เรื่องสารปนเป้ือนในอาหารว่ามสีารชื่ออะไรบ้าง ความรูเ้กี่ยวกบัอาหารเสรมิและยาลดความอว้น และ
ความรูเ้กีย่วกบัการทดสอบเครือ่งสาํอางทีผ่สมสารปรอทและสารกลตูาไธโอน เป็นตน้  

 นอกจากน้ี สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยายงัควรปรบัปรุงเน้ือหาในคู่มอืต่างๆ ใหม้ี
ความสัน้กระชบั ลดปรมิาณเน้ือหาที่เป็นตวัหนังสอืใหน้้อยลง แล้วเพิม่รูปภาพประกอบหรอืการต์ูนให้
มากขึน้เพื่อสรา้งความน่าสนใจและสอดคลอ้งกบัพฤตกิรรมการรบัขา่วสารของเยาวชนรุ่นใหม่ทีไ่ม่นิยม
อา่นเน้ือหาทีเ่ป็นขอ้ความยาวๆ 

 8. ในส่วนของข้อเสนอแนะอื่นๆ จากนักเรียนเกี่ยวกับการจัดทําโครงการ อย.น้อยที่
น่าสนใจ ทางสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาควรนําไปใช้เป็นแนวทางปรบัปรุงการดําเนินงาน
โครงการ อย.น้อยใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ ไดแ้ก่ การโทรศพัทเ์ขา้สายดว่น อย.น้อยนัน้ ผูโ้ทรไมค่วร
ตอ้งเสยีค่าโทรศพัทค์รัง้ละ 3 บาท แต่ควรใหโ้ทรไดฟ้รจีงึจะดงึดูดใหค้นสนใจมาใชบ้รกิารสายด่วนมาก
ยิง่ขึน้ อนัจะชว่ยใหส้ายดว่นเป็นชอ่งทางทีเ่ยาวชนและประชาชนทัว่ไปสามารถใชใ้นการขอคาํปรกึษาฟร ี
โดยได้รบัขอ้มูลความรูท้ี่ถูกต้องโดยตรงจาก อย. และยงัเป็นช่องทางในการสะทอ้นปญัหาที่พบมายงั
สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยาไดอ้ยา่งทนัท่วงทโีดยผูบ้รโิภคไมต่อ้งเป็นผูแ้บกรบัภาระค่าใชจ้่าย
ในการโทร 

 
ข้อเสนอแนะจากการสาํรวจ 

 1. การสํารวจขอ้มูลครัง้น้ีพบปญัหาในเรื่องรายชื่อครูที่รบัผดิชอบโครงการ อย. น้อย ใน
โรงเรยีนหลายแหง่ไมต่รงกบัฐานขอ้มลูของสาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา  เช่น ครยูา้ยโรงเรยีน 
ลาออก เกษียณ เบอร์โทรศัพท์ที่ปรากฏในฐานข้อมูลไม่สามารถติดต่อได้ ดังนั ้น สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาจงึควรสาํรวจสถานภาพการดาํเนินงานโครงการ อย.น้อยของโรงเรยีนทีเ่ป็น
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เครือข่ายให้เป็นปจัจุบันเพื่อจดัทําฐานข้อมูลโรงเรียน อย.น้อย รวมถึงรายชื่อครูผู้รบัผิดชอบดูแล
โครงการ อย.น้อยของแต่ละโรงเรยีนใหถู้กตอ้งครบถว้น อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผน ตดิตามงาน 
และตดัสนิใจในการดาํเนินโครงการต่างๆ ใหเ้หมาะสมกบัสภาพทีเ่ป็นอยูจ่รงิ ตลอดจนเพื่อใหส้ามารถใช้
ประโยชน์จากฐานขอ้มลูทีม่อียู่ไดอ้ย่างเตม็ที ่เช่น ใชใ้นการประเมนิประสทิธผิลของโครงการ การขยาย
เครอืขา่ย และการประสานงานต่างๆ เป็นตน้ 
 นอกจากน้ี ครูในบางโรงเรยีนยงัเข้าใจว่าผู้รบัผดิชอบและดําเนินโครงการ อย.น้อย คือ
สาธารณสขุจงัหวดัหรอืสาธารณสุขอาํเภอ ไมใ่ช่สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา ดงันัน้ สาํนกังาน
คณะกรรมการอาหารและยาจงึควรมกีารประสานงานกบัคร ูอย.น้อย รวมทัง้ควรมกีารตดิตามช่วยเหลอื
ครู อย.น้อย ในโรงเรยีนต่างๆ อย่างต่อเน่ือง เช่น จดัส่งเอกสารประชาสมัพนัธ์อย่างสมํ่าเสมอ ทัง้น้ี 
เพื่อใหก้ารดําเนินงานมคีวามต่อเน่ืองและเพื่อไม่ใหค้รถูอยห่างจากกจิกรรมของโครงการ อย.น้อย แลว้
หนัไปทุม่เททาํกจิกรรมประเภทอื่นแทน เชน่ กจิกรรมในโครงการอาหารกลางวนั เป็นตน้ 

 2. ชว่งเวลาในการสาํรวจขอ้มลูจากนกัเรยีน อย.น้อย ไมค่วรเป็นช่วงปิดภาคการศกึษาหรอื
ช่วงที่เพิง่เริม่เปิดภาคการศกึษาใหม่ ซึ่งหากเป็นช่วงปิดภาคการศกึษาจะทําให้ประสบปญัหาในการ
ตดิต่อประสานงานกบัครผููร้บัผดิชอบดแูลโครงการ อย.น้อยและการนํานกัเรยีนมาใหข้อ้มลูแก่ทมีสาํรวจ                     
ส่วนการสํารวจในครัง้น้ีที่เป็นช่วงเพิ่งเริ่มเปิดภาคการศึกษาใหม่นัน้จะประสบปญัหาในลักษณะที่
โรงเรยีนหลายแห่งยงัไม่พร้อมให้ทีมวิจยัเข้าไปดําเนินการสํารวจข้อมูลเน่ืองจากยงัไม่ได้เริม่ต้นทํา
กจิกรรมชมรม อย.น้อย และเป็นช่วงที่นักเรยีนที่เป็นสมาชกิ อย.น้อย และนักเรยีนแกนนํา อย.น้อย
บางส่วนเพิง่จบการศกึษาออกไป และโรงเรยีนยงัไม่ไดจ้ดัทมีใหมใ่หเ้ขา้มาทําหน้าทีแ่ทนอย่างครบถว้น
โดยส่วนใหญ่นักเรยีนที่เป็นแกนนํามกัจะอยู่ในระดบัชัน้ ป.5, ป.6, ม.5 และม.6 ซึ่งการสํารวจในช่วง
ดงักล่าวจะทาํใหน้กัเรยีนกลุ่มน้ีไมอ่ยูร่ว่มใหข้อ้มลูในการสาํรวจ 
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คณะผูด้าํเนินการ 

การสาํรวจข้อมลูพฤติกรรมสขุภาพของนักเรียน อย.น้อย  
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 
 

1. นายวรีะชยั นลวชยั  ผูอ้าํนวยการกองพฒันาศกัยภาพผูบ้รโิภค 

2. นางศริกุิล อาํพนธ ์  เภสชักรชาํนาญการพเิศษ 

3. ผศ.สนิุสา ประวชิยั  หวัหน้าโครงการสาํรวจ 

4. นางสนีินาฎ โรจนประดษิฐ  นกัวชิาการเผยแพรช่าํนาญการพเิศษ 

5. ภก.ภมูพิฒัน์  อรณุากรู  เภสชักรชาํนาญการ 

 
 
 
 
 

  



	

                 หน้า 87   

 

บรรณานุกรม 

 

จตุภมู ิเขตจตุัรสั. (2556). รายงานผลการสาํรวจพฤติกรรมสขุภาพของนักเรียน อย.น้อย เชิง

ปริมาณและเชิงคณุภาพ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2556. กองพฒันาศกัยภาพผูบ้รโิภค 

สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา. 
ศริเิดช สชุวีะ และคณะ. (2551). รายงานวิจยัและประเมินผลโครงการ อย.น้อย ปี 2551. 

โครงการวจิยัรว่มมอืระหวา่งสาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสขุกบั

คณะครศุาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.  

ศริเิดช สชุวีะ และคณะ. (2552). รายงานวิจยัและประเมินผลโครงการ อย.น้อย ปี 2552. 

โครงการวจิยัรว่มมอืระหวา่งสาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสขุกบั

คณะครศุาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. (อดัสาํเนา)  

ศุภกาญจน์ โภคยั และคณะ. (2553). รายงานวิจยัและประเมินผลโครงการ อย.น้อย ปี 2553. 

โครงการวจิยัรว่มมอืระหวา่งสาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสขุกบั

คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแก่น. 
สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา. (2558). ประวตัแิละวตัถุประสงคโ์ครงการ อย.น้อย (ออนไลน์). 

แหล่งทีม่า :http://www.oryornoi.com. 31 สงิหาคม 2558. 

สนุทร ีวทิยานารถไพศาล และคณะ. (2548). รายงานประเมินผลกิจกรรม อย.น้อย. หน่วยปฏบิตักิาร

วจิยัเภสชัศาสตรส์งัคม (วจภส.) คณะเภสชัศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ไดร้บัทุนสนบัสนุน

จาก สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการสรา้งเสรมิสขุภาพ (สสส.). กรงุเทพมหานคร: อุษาการพมิพ.์ 
อนุชยั ธรีเรอืงไชยศร ีและคณะ. (2550). รายงานประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนท่ีทาํกิจกรรม 

อย.น้อย. โครงการวจิยัรว่มมอืระหวา่งสาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง

สาธารณสขุกบัคณะเภสชัศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

 
  



	

                 หน้า 88   

 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

แบบสอบถามท่ีใช้ในการสาํรวจ 
ประเดน็คาํถามการสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
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สถานทีเ่กบ็ขอ้มลู โรงเรยีน.............................................  แบบสอบถามเลขที.่.............. 

จงัหวดั........................................................... 

 

 

 

 

 ถงึน้องๆ นกัเรยีนทีร่กัทุกคน ขณะน้ีพี่ๆ  ซึง่เป็นตวัแทนของสาํนกังานคณะกรรมการอาหาร
และยา (อย.) จะขอความรว่มมอืในการตอบคาํถามเกีย่วกบัพฤตกิรรมสขุภาพของน้องๆ รวมถงึความรู้
ความเขา้ใจเกีย่วกบัการบรโิภคและการเลอืกซือ้ผลติภณัฑส์ขุภาพ ตลอดจนความคดิเหน็ในบางประเดน็
ทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่นําขอ้มลูไปใชป้ระโยชน์ในการพฒันาสขุภาพของน้องๆ ต่อไป 

 แบบสอบถามน้ี คาํวา่ “ผลติภณัฑส์ขุภาพ” หมายถงึ อาหาร ยา และเครือ่งสาํอาง 

 ขอให้น้องทําเครื่องหมาย ลงในช่องที่กําหนดหรอืเติมคําลงในช่องว่างโดยขอให้ตอบ
แบบสอบถามตามความเป็นจรงิทุกประการ  คําตอบเหล่าน้ีจะไม่มผีลเสยีใดๆ ต่อน้อง แต่จะนําไป
วเิคราะหใ์นภาพรวมของเดก็ไทยทัง้ประเทศ ขอขอบคุณน้องๆ เป็นอย่างยิง่ สาํหรบัการใหข้อ้มูลทีเ่ป็น
ประโยชน์ในครัง้น้ี 

 

 

1. เพศ    ชาย   หญงิ 

 

2. ระดบัชัน้ ประถมศกึษา ปีที ่   

 ป. 4       ป. 5       ป. 6 

  มธัยมศกึษา ปีที ่  

 ม. 1      ม. 2       ม. 3       ม. 4        ม. 5        ม. 6 

3. น้องเป็นสมาชกิ อย. น้อย หรอืไม ่        

เป็นแกนนํา อย. น้อย  เป็นสมาชกิ อย. น้อย    ไมไ่ดเ้ป็นสมาชกิ อย. น้อย 

 

  

คาํช้ีแจง 

แบบสาํรวจพฤติกรรมสขุภาพของนักเรียน 

ตอนท่ี 1 : ข้อมลูพืน้ฐาน 
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 ใหน้้องอา่นขอ้ความต่อไปน้ีแลว้พจิารณาวา่ขอ้ความดงักล่าวถูกหรอืผดิ โดยทาํเครือ่งหมาย
 ลงในชอ่งทีเ่ป็นคาํตอบของแต่ละขอ้ 
 

ข้อ ประเดน็ ถกู ผิด 
1 ผลติภณัฑเ์สรมิอาหาร (เชน่ น้ํามนัตบัปลา โปรตนีแคปซลู เป็นตน้) ไมใ่ชย่า 

จงึรกัษาโรคไมไ่ด ้  
  

2 น้ํามนัทีท่อดอาหารแลว้ ถา้นํามากรองจนใสกส็ามารถนํากลบัมาใชใ้หมไ่ด้
อยา่งปลอดภยั 

  

3 ฉลากโภชนาการชว่ยใหเ้ราทราบปรมิาณสารอาหารทีจ่ะไดร้บัเมือ่เราบรโิภค
อาหารชนิดนัน้ๆ 

  

4 การกนิยาชุดหรอืยาลกูกลอนทีโ่ฆษณาวา่มสีรรพคุณรกัษาโรคหลายโรคได้
อยา่งรวดเรว็ มคีวามเสีย่งสงูทีจ่ะไดร้บัอนัตรายจากสารสเตยีรอยด ์

  

5 การเกบ็รกัษายาทีด่ ีควรเกบ็ใหพ้น้จากแสงแดด และพน้มอืเดก็    

6 การซือ้ยาจากรถเร ่แผงลอย มคีวามเสีย่งสงูทีจ่ะไดย้าปลอม หรอืยาไมไ่ด้
มาตรฐาน 

  

7.  การซือ้เครือ่งสาํอาง เชน่ แป้ง ครมีบาํรงุผวิ ครมีกนัแดด น้ําหอม น้ํายาระงบั
กลิน่กายทีถู่กตอ้งควรซือ้จากอนิเทอรเ์น็ต ตลาดนดั เพราะราคาถูกคณุภาพด ี
และปลอดภยั 

  

8. ไฮโดรควโินน ปรอทแอมโมเนีย กรดวติามนิเอ เป็นสารหา้มใชใ้น
เครือ่งสาํอาง  

  

9 เครือ่งสาํอางทีนํ่าเขา้จากต่างประเทศไมจ่าํเป็นตอ้งมฉีลากภาษาไทย   

10 การโฆษณาผลติภณัฑส์ขุภาพทีร่ะบุวา่กนิ/ใชแ้ลว้รกัษาไดทุ้กโรคและหายได้
อยา่งรวดเรว็เชื่อถอืได ้

  

 

 

 

 

ตอนท่ี 2 : ความรูเ้ก่ียวกบัการบริโภคและการเลือกซ้ือผลิตภณัฑส์ขุภาพ 
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 น้องๆคดิอย่างไรกบัการรบัประทานอาหาร การกนิยา และการดูแลสุขภาพของคนเราใน
ปจัจุบนัน้ี โดยทาํเครือ่งหมาย ลงในชอ่งทีต่รงกบัความคดิเหน็ของน้องมากทีส่ดุ 
 

ลาํดบั
ท่ี 

ประเดน็ เหน็ด้วย
อย่างย่ิง 

เหน็ด้วย ไม่แน่ใจ ไม่ 
เหน็ด้วย 

ไม่เหน็ด้วย
อย่างย่ิง 

1 ขนมขบเคีย้วมปีระโยชน์ชว่ยเสรมิให้
รา่งกายไดคุ้ณคา่สารอาหารครบถว้น 

     

2 อาหารเสรมิ (เชน่ ซุปไก่สกดั แคปซลู หรอื 
สารสกดัจากผลไมห้รอืผกั เป็นตน้)มี
สารอาหารครบถว้น สามารถกนิทดแทน
อาหารหลกั 5 หมูไ่ด ้

     

3 ขอ้มลูโภชนาการเป็นขอ้มลูทีอ่า่นแลว้เขา้ใจ
ยาก จงึทาํใหไ้มอ่ยากอา่น 

     

4 การซือ้ยาทางอนิเทอรเ์น็ตเป็นวธิกีารที่
สะดวก รวดเรว็ และปลอดภยั 

     

5 ยาทีค่นอื่นกนิแลว้ไดผ้ลด ีแสดงวา่เรากนิ
แลว้ยอ่มไดผ้ลดเีชน่กนั 

     

6 เมือ่เจบ็ปว่ยควรกนิยาตามทีแ่พทยห์รอื
เภสชักรแนะนํา 

     

7 โฆษณาเครือ่งสาํอางทีม่ดีาราเป็นพรเีซน็
เตอรส์ามารถเชื่อถอืไดว้า่ใชแ้ลว้จะไดผ้ล
และปลอดภยั 

     

8 การใชค้รมีทาหน้าขาว หรอืยาฉีดผวิขาวก
ลตูาไทโอนจะชว่ยใหผ้วิขาวขึน้ไดอ้ยา่ง
ถาวร 

     

9 การอา่นฉลากก่อนซือ้ทาํใหเ้สยีเวลาโดยไม่
จาํเป็น 

     

10 ผลติภณัฑท์ีผ่า่นการรบัรอง จาก อย. 
สามารถเชื่อถอืได ้      

 
 

ตอนท่ี 3 : ทศันคติต่อการบริโภคผลิตภณัฑส์ขุภาพ 
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 ใหน้้องๆ ทาํเครือ่งหมาย ลงในชอ่งทีต่รงกบัความเป็นจรงิของตนเองมากทีส่ดุ 
 
 

ข้อ 

 
 

พฤติกรรม 

ระดบัความบอ่ยครัง้ 
กิน/ทาํ 
ทุกครัง้ 

กิน/ทาํ  
เกือบทุก
ครัง้ 

กิน/ทาํ 
บางครัง้ 

กิน/ทาํ  
นานๆ 
ครัง้ 

ไม่กิน/ 
ไม่ทาํ 
เลย 

1 กนิอาหารทอดทีน้ํ่ามนัมสีดีาํขน้หนืด        
2 เลอืกซือ้ผลติภณัฑอ์าหารทีม่เีครือ่งหมาย อย. 

 

     

3 อา่นขอ้มลูโภชนาการ เชน่ ปรมิาณไขมนั น้ําตาล 
หรอืโปรตนี บนฉลากหวาน มนั เคม็ (ฉลาก GDA) 
ก่อนเลอืกซือ้อาหาร 

 

     

4 เมือ่เจบ็ปว่ยน้องไปพบแพทย ์หรอืซือ้ยาจากรา้น
ขายยาทีม่ใีบอนุญาต 

     

5 ซือ้ยาจากรถเร ่ ตลาดนดั  แผงลอย      
6 ก่อนกนิยาสงัเกตลกัษณะของยา เชน่ ส ีกลิน่ และ

บรรจุภณัฑ ์
     

7 เลอืกซือ้เครือ่งสาํอางทีม่ฉีลากภาษาไทยและบน
ฉลากมรีายละเอยีดทีจ่าํเป็น เชน่ สารทีเ่ป็นสว่นผสม 
และผูผ้ลติ 

     

8 ซือ้หรอืใชผ้ลติภณัฑส์ขุภาพตามทีม่โีฆษณาสรรพคณุ
จงูใจเชน่ กนิแลว้ฉลาด  กนิแลว้ขาว  กนิแลว้ผอม  

     

9 อา่นฉลากเพือ่ด ูวนัผลติ วนัหมดอาย ุสว่นผสม หรอื 
วธิใีช ้ก่อนซือ้หรอืใชผ้ลติภณัฑส์ขุภาพ 

     

10 ปฏบิตัติามคาํแนะนําทีร่ะบุบนฉลากผลติภณัฑ์
อาหาร ยา และเครือ่งสาํอางอยา่งเครง่ครดั 

     

 

ตอนท่ี 4 : พฤติกรรมการบริโภคและการเลือกซ้ือผลิตภณัฑส์ขุภาพ 
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 ใหน้้องพจิารณาว่า ในการเลอืกซื้อ เลอืกใช ้และเลอืกกนิอาหาร ยา และเครื่องสาํอางของ
น้อง ปจัจยัต่างๆ ไดแ้ก่ บุคคลในบา้น เพื่อน คร/ูโรงเรยีน โฆษณา และการลดแลกแจกแถม มอีทิธพิล
มากน้อยเพยีงใด โดยทาํเครือ่งหมาย  ลงในชอ่งของแต่ละขอ้ทีต่รงกบัความเป็นจรงิมากทีส่ดุ 

 ในกรณีทีน้่องไม่ไดม้พีฤตกิรรมการกนิ /ซื้อ/ หรอืใชผ้ลติภณัฑใ์นขอ้ใด ใหท้ําเครื่องหมาย 
 ลงในชอ่ง “ไมเ่คยกนิ/ ไมเ่คยซือ้/ ไมเ่คยใช”้ ดา้นขวามอืสดุ 

 
ข้อ 

 
ประเดน็ 

หากเคยกิน/เคยซ้ือ/เคยใช้ 
โปรดระบรุะดบัความสาํคญัของปัจจยัท่ีมีอิทธิพล 

ไม่เคยกิน/ 
ไม่เคยซ้ือ/ 
ไม่เคยใช้ 

มีอิทธิพล
มากท่ีสดุ 

มีอิทธิพล
มาก 

มีอิทธิพล
ปานกลาง 

มีอิทธิพล
น้อย 

มีอิทธิพล
น้อยท่ีสดุ 

1. การกนิอาหารเสรมิ เพือ่บาํรงุสมอง เพิม่ความจาํ ลดความอว้น ชว่ยใหผ้วิขาว  
1.1 บุคคลในบา้น      

1.2 เพือ่น      

1.3 คร/ูโรงเรยีน      

1.4 โฆษณา      

1.5 การลด แลก แจก แถม      

2. การกนิขนมขบเคีย้วแฮมเบอรเ์กอร ์พซิซ่า บะหมีก่ึง่สาํเรจ็รปู  
2.1 บุคคลในบา้น      

2.2 เพือ่น      

2.3 คร/ูโรงเรยีน      

2.4 โฆษณา      

2.5 การลด แลก แจก แถม      

3. น้ําอดัลม  เครือ่งดื่มรสหวาน    
3.1 บุคคลในบา้น      

3.2 เพือ่น      

3.3 คร/ูโรงเรยีน      

3.4 โฆษณา      

3.5 การลด แลก แจก แถม      

ตอนท่ี 5: ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการบริโภคผลิตภณัฑส์ขุภาพ 
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ข้อ 

 
ประเดน็ 

หากเคยกิน/เคยซ้ือ/เคยใช้ 
โปรดระบรุะดบัความสาํคญัของปัจจยัท่ีมีอิทธิพล 

ไม่เคยกิน/ 
ไม่เคยซ้ือ/ 
ไม่เคยใช้ 

มีอิทธิพล
มากท่ีสดุ 

มีอิทธิพล
มาก 

มีอิทธิพล
ปานกลาง 

มีอิทธิพล
น้อย 

มีอิทธิพล
น้อยท่ีสดุ 

4. การซือ้ยา/กนิยา   
4.1 บุคคลในบา้น      

4.2 เพือ่น      

4.3 คร/ูโรงเรยีน      

4.4 โฆษณา      

4.5 การลด แลก แจก แถม      

5. การซือ้/ใชเ้ครือ่งสาํอางเชน่ แป้ง ครมีบาํรงุผวิ ครมีกนัแดด น้ําหอม น้ํายาระงบักลิน่กาย  
5.1 บุคคลในบา้น      

5.2 เพือ่น      

5.3 คร/ูโรงเรยีน      

5.4 โฆษณา      

5.5 การลด แลก แจก แถม      

 

  

 น้องๆ คดิวา่กจิกรรมในโครงการ อย. น้อยทีน่่าสนใจและดงึดดูใหน้้องๆ อยากเขา้รว่ม ควร
มรีปูแบบอยา่งไร (ใหน้้องเลอืกเพยีง 2 กจิกรรม) โดยใส่เลข 1 หน้าข้อกิจกรรมท่ีน้องอยากให้จดั
มากท่ีสดุ และใส่เลข 2 หน้าข้อกิจกรรมท่ีน้องอยากให้จดัเป็นลาํดบัรองลงมาและโปรดระบุ
รายละเอยีด/หวัขอ้/หรอืตวัอยา่งเฉพาะของกจิกรรมทีน้่องเลอืกดว้ย  
 ................ คา่ยกจิกรรมเชน่………………………………………………………………………… 
 ............... ประกวด ยอ /โตว้าทเีชน่……………………………………………………………….… 
 ............... ประกวดแต่ง / รอ้งเพลงเชน่………………………………………………..…………… 
 ............... ประกวดดเีจ (จดัรายการทางวทิย)ุเชน่…………………………………………………. 
 ............... ประกวดคลปิวดีโีอเชน่……………………...……………………………………...…… 
 ................ประกวดทอลก์โชวเ์ชน่ ……………………………………………….…………………. 
 ................ประกวดสือ่ประชาสมัพนัธโ์ครงการ อย.น้อย เชน่.....…………..……………………..... 
 ...............อื่นๆ  โปรดระบุ เชน่.................................................................................................. 

ขอขอบคณุน้องๆ ทุกคน สาํหรบัความร่วมมือในการตอบแบบสาํรวจครัง้น้ี 

ตอนท่ี 6: ข้อเสนอแนะ 
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ประเดน็คาํถามการสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
โครงการสาํรวจข้อมลูพฤติกรรมสขุภาพของนักเรียน อย. น้อย ปี 2558 

วนัท่ี 25 พฤษภาคม 2558 เวลา 16.30-17.30 น.  ณ วงัรีรีสอรท์ จ. นครนายก 

สวสัดีค่ะ น้องๆ แกนนํา ทุกคน 

 วนัน้ีครูมาทําหน้าที่เป็นตัวแทนของ อย. พูดคุยกบัน้องๆ เพื่อรบัฟงัความคิดเห็น และ
ขอ้เสนอแนะจากน้องๆ เกีย่วกบัรปูแบบของกจิกรรม อย. น้อย รวบรวมให ้อย. ไดใ้ชเ้ป็นขอ้มลูสาํหรบั
นําไปใชป้รบัปรุงการจดัโครงการ อย. น้อยใหเ้หมาะสมและดงึดูดความสนใจจากน้องๆ นักเรยีนมาก
ยิง่ขึน้  
 น้องสามารถนําเสนอความคิดเห็นได้อย่างเลยนะคะ  น้องคนไหนที่อยากจะนําเสนอ
ความเหน็รบกวนชว่ยยกมอืไดเ้ลยนะคะ 
 สําหรบัโครงการ อย. น้อย น้ี สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้จดัทําขึ้น
เพื่อใหน้ักเรยีนไดม้คีวามรูแ้ละมพีฤตกิรรมดา้นการบรโิภคทีเ่หมาะสมและปลอดภยั โดยเน้นใหเ้รยีนรู้
จากการปฏบิตัจิรงิ และยงัมโีอกาสไดช้่วยเหลอืเพื่อน ๆ ครอบครวั และชุมชน ดว้ยการใหค้วามรูด้า้น
การบรโิภคอยา่งเหมาะสม  โดยทีผ่า่นมา อย. ไดด้าํเนินโครงการผา่นกจิกรรมหลกั 3 รปูแบบ ไดแ้ก่ 
 1. การให้ความรู้ เช่น  บอร์ดความรู้ เสียงตามสาย พูดหน้าเสาธง กิจกรรมการแสดง 
รายการทางโทรทศัน์-วงจรปิด การรณรงค์ให้ความรู้ในชุมชน เช่น การเดนิรณรงค์ การแจกเอกสาร
ความรู ้การใหค้วามรูท้างหอกระจายขา่วหรอืวทิยชุุมชน และการบูรณาการความรูด้า้นอาหารและยาเขา้
ไปกบัหลกัสตูรการเรยีนการสอน 
 2. การสนับสนุนสื่อเผยแพร่ประชาสมัพนัธ ์เช่น แผน่พบั จดหมายขา่ว อย. น้อย และคู่มอื 
อย. น้อย 
 3. การจดักจิกรรมสรา้งสมัพนัธร์ะหว่างนกัเรยีน เช่น การใหน้กัเรยีนแกนนํา อย. น้อยของ
โรงเรยีนหน่ึงไปใหค้วามรูแ้ละวธิกีารตรวจสอบอาหารแก่นักเรยีนแกนนํา อย. น้อยของโรงเรยีน ระดบั
ประถมศกึษาทีอ่ยูใ่กลเ้คยีงในลกัษณะ “พ่ีสอนน้อง” และการจดัคา่ยกจิกรรม อยา่งเชน่ในวนัน้ี  

 

 ประเดน็ท่ีจะขอซกัถามน้องๆ คือ 

 1. นอกเหนือจากกจิกรรม 3 รปูแบบทีก่ล่าวมา ไมท่ราบวา่น้องตอ้งการให ้อย. จดัทาํ
กจิกรรมในรปูแบบอื่นอกีหรอืไม ่
 2. หากตอ้งการใหม้ ีน้องคดิวา่ควรเป็นกจิกรรมในรปูแบบใด 
  2.1 เน้ือหากจิกรรม ควรเน้นเน้ือหาอะไรเป็นหลกั เชน่ อาหาร ยา เครือ่งสาํอาง 
  2.2 รปูแบบกจิกรรม ควรเป็นรปูแบบใด เชน่ คา่ยกจิกรรม การจดัประกวด หรอือื่นๆ 
  2.3 สถานทีใ่นการจดักจิกรรม ควรเป็นทีไ่หน ภายในโรงเรยีน หรอืนอกโรงเรยีน 
 3. ประเดน็อื่นๆ ทีอ่ยากนําเสนอเกีย่วกบักจิกรรม อย. น้อย 


