
บทที่ 1 
บทนํา 

 

หลักการและเหตุผล 
  

 สํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา ได้เล็งเห็นความสําคญัของเด็กท่ีอยู่ในวยัเรียน ซึง่เป็นผู้ ท่ี

กระตือรือร้นในการทํากิจกรรมท่ีสร้างสรรค์และเป็นผู้ ท่ีมีศกัยภาพในตวัเอง สามารถชีนํ้าเพ่ือนและ

ผู้ปกครองให้สนบัสนนุการดําเนินงานได้ จึงได้ริเร่ิมจดัทําโครงการ อย.น้อย ปี 2546 เพ่ือนําศกัยภาพของ

นกัเรียนมาใช้ เป้าหมาย คือ นกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาทัว่ประเทศ โดยมุ่งหวงัให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องของ

กระทรวงสาธารณสขุและกระทรวงศกึษาธิการ ทัง้ในสว่นกลางและสว่นภมูิภาค ดําเนินกิจกรรมการรณรงค์

พร้อมกันทัว่ประเทศ ในทิศทางและรูปแบบเดียวกัน เพ่ือให้สามารถเผยแพร่ข้อมลูความรู้ตลอดจน

ประชาสมัพนัธ์โครงการได้อยา่งทัว่ถึง สง่ผลตอ่การรับรู้ของกลุม่เป้าหมายอยา่งมีประสทิธิภาพ   

จากการประเมินผลกิจกรรม อย.น้อย ปี 2548 ของ ผศ.สนุทรี วิทยานารถไพศาล และคณะ สรุปว่า

เป็นกิจกรรมท่ีมีผลลพัธ์ในทางบวก ผู้ ได้รับผลประโยชน์สงูสดุจากกิจกรรม อย.น้อย คือ นกัเรียนท่ีเข้าร่วม

โครงการ อย.น้อย ทัง้ในส่วนของนกัเรียนแกนนํา นกัเรียนท่ีเป็นสมาชิก นกัเรียนในโรงเรียน ครูและ

ผู้ เก่ียวข้องในโรงเรียน ตลอดจนเกิดการขยายผลสู่ชุมชน ซึ่งจุดเด่นหรือผลท่ีเกิดขึน้หลงัดําเนินโครงการ 

ได้แก่ เกิดกระบวนความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสขุกบักระทรวงศกึษาธิการ เกิดความสอดคล้อง

กบัการเรียนการสอน เกิดการเปล่ียนแปลงในนกัเรียน ทําให้นกัเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเร่ืองการบริโภค

และเกิดการทํางานร่วมกนั เกิดการเปล่ียนแปลงในผู้ ค้าขายในโรงเรียน ให้มีการปรับปรุงการผลิตและการ

เลือกอปุกรณ์ท่ีใช้ และเกิดการขยายผลสูบ้่านเรือน ชมุชน 

 ผลการวิจยัเร่ืองการศกึษาระดบัความสําเร็จของโครงการ อย.น้อย ปี  2549  ของ รศ.ดร.ชะอรสิน 

สขุศรีวงศ์ และคณะสรุปได้วา่ นกัเรียนทัว่ไปร้อยละ 99 เห็นด้วยกบัการทํากิจกรรม อย.น้อย ในโรงเรียน จึง

เห็นควรท่ีจะดําเนินการโครงการนีต้อ่ไปโดยปรับกิจกรรมให้เหมาะสมยิ่งขึน้  

 การประเมินโครงการ อย.น้อย ปี 2550 โดยคณะเภสชัศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั มีข้อเสนอ

ให้สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม อย.น้อย อย่าง

กว้างขวาง ควรมีการพฒันาทกัษะด้านความรู้ ความสามารถด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในโรงเรียนในวง

กว้าง และควรมีการจดัการความรู้ด้านสขุภาพในโรงเรียนตอ่ไป 

 การประเมินผลปี 2551-2552 โดยคณะครุศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ได้ให้ข้อเสนอแนะใน

ทํานองเดียวกนัว่า ควรใช้นกัเรียน อย.น้อย เป็นฐานของการพฒันาและส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคท่ีดี 

ควรมีการตรวจสอบและติดตามพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพของนักเรียน และนํามาวาง

แผนการดําเนินกิจกรรมการบริโภคอย่างเหมาะสม สํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา ควรจะจดัทํา

ฐานข้อมลูท่ีเข้มแข็ง และควรตรวจสอบพฤตกิรรมการบริโภคของนกัเรียนอยา่งตอ่เน่ือง  
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 การประเมินผลปี 2553 โดยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น แนะนําให้สํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยาทํากิจกรรม อย.น้อย ต่อเน่ือง และหาแนวทางส่งเสริมและกระตุ้นให้โรงเรียน 

รวมทัง้นกัเรียนทํากิจกรรมอยา่งตอ่เน่ือง และเข้มแข็ง   

ในปี 2555 ได้มีการสํารวจและวิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพของนกัเรียนท่ีเข้า

ร่วมโครงการ อย.น้อย  พบว่า   นกัเรียนมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพท่ีถกูต้อง ร้อยละ 75.32 

และในภาพรวมนกัเรียนมีความพงึพอใจตอ่กิจกรรม อย.น้อย ในระดบัมากท่ีสดุ ในขณะท่ีกลุม่ของครูแกน

นํา อย.น้อย เห็นว่าโครงการ อย.น้อย ทําให้ทัง้ครูและผู้ปกครองตระหนกัในการบริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพ

มากขึน้  ทําให้นกัเรียนมีจิตสํานึกในการบริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพ  ส่งผลให้นกัเรียนสามารถนําความรู้ไป

ประยกุต์ใช้ในชีวิตประจําวนัของตนเอง และให้ความรู้กบัคนในครอบครัวได้ 

ปี 2556 นี  ้สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้ดําเนินโครงการ อย.น้อย ต่อเน่ือง โดย 

มุ่งเน้นขยายการดําเนินงานอนัเกิดจากความร่วมมือจากสมาชิก อย.น้อย ทัว่ประเทศในการเพิ่มจํานวน

โรงเรียนท่ีจัดตัง้ศูนย์รับแจ้งข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพ และ/หรือพัฒนาเพ่ือให้เกิดความเข้มแข็งในการ

ดําเนินงานของศนูย์รับแจ้งผลิตภณัฑ์สขุภาพในโรงเรียน รวมถึงให้นกัเรียน อย.น้อย มีความรู้ความเข้าใจ

ในเร่ืองผลิตภณัฑ์สขุภาพ สามารถเลือกซือ้ เลือกบริโภคได้อย่างถกูต้อง ปลอดภยั และมีการทํากิจกรรม 

อย.น้อย อยา่งตอ่เน่ือง สามารถขยายเครือขา่ย กระจายความรู้ นําพาไปสูว่ิถีการสร้างสขุภาพท่ีดีตอ่ไป  

จากหลกัการและเหตผุลท่ีกลา่วไปแล้วข้างต้น จงึได้กําหนดให้มีการสํารวจข้อมลูพฤตกิรรมสขุภาพ

ของนกัเรียน อย.น้อย เชิงปริมาณและเชิงคณุภาพ เพ่ือใช้เป็นกระบวนการท่ีให้ได้ข้อมลูสารสนเทศท่ีเป็น

ประโยชน์ในด้านประสทิธิภาพและประสทิธิผลของโครงการ รวมทัง้การตดัสินใจในการปรับปรุงและพฒันา

โครงการในปีตอ่ไป ตลอดจนการสร้างองค์ความรู้ในการพฒันาศกัยภาพผู้บริโภคอีกด้วย 
 

วัตถุประสงค์ของการสาํรวจ 
 1) เพ่ือสํารวจข้อมลูพฤติกรรมสขุภาพ เปรียบเทียบระหว่างนกัเรียนทัว่ไป นกัเรียนท่ีเป็นสมาชิก 

อย.น้อย นกัเรียนแกนนํา อย.น้อย และเคยเป็นนกัเรียนแกนนํา อย.น้อย รวมทัง้เปรียบเทียบความแตกตา่ง

ทางประชากรศาสตร์ ในประเดน็ ดงันี ้ 

(1) ความรู้เก่ียวกบัการบริโภค และการเลือกซือ้  

(2) ทศันคตติอ่การบริโภคของนกัเรียน  

(3) พฤตกิรรมการบริโภคของนกัเรียน  

(4) อิทธิพลท่ีมีผลตอ่การบริโภคของนกัเรียน 

2) เพ่ือสํารวจการดําเนินกิจกรรม อย.น้อย ในโรงเรียน เปรียบเทียบระหว่างโรงเรียนในสังกัด

สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.) สํานกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

(สช.) กรุงเทพมหานคร (กทม.) และอ่ืน ๆ  

3) เพ่ือศกึษาความคาดหวงัของครูและนกัเรียนท่ีมีตอ่การดําเนินโครงการ อย.น้อย ในโรงเรียน 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 

1) พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีดี หมายถึง นักเรียน อย.น้อย ต้องมีการปฏิบัต ิ

ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1.1) อา่นฉลากอาหาร ยา และเคร่ืองสําอาง ก่อนซือ้หรือใช้  

(1.2) บริโภคนม ผกัและผลไม้เป็นประจํา  

(1.3) หลีกเล่ียงการซือ้หรือใช้ผลติภณัฑ์สขุภาพตามโฆษณาชวนเช่ือ 

(1.4) หลีกเล่ียงการบริโภคอาหารท่ีใช้นํา้มนัทอดซํา้ หรือไมใ่ช้นํา้มนัทอดซํา้  

(1.5) หลีกเล่ียงการบริโภคอาหารรสจดั (หวาน มนั เคม็) 

2) โครงการ อย.น้อย หมายถึง กิจกรรมต่างๆท่ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาพฤติกรรมการบริโภค

ผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีดีของนักเรียนท่ีมีการดําเนินการโดยนักเรียน อย.น้อย ภายในโรงเรียนระดับ

ประถมศกึษา ประถมศกึษาขยายโอกาส และมธัยมศกึษา 

3)  นกัเรียน อย.น้อย หมายถึง นกัเรียนระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษาท่ีเป็นและเคยเป็นแกน

นําการดําเนินกิจกรรม อย.น้อย และ/หรือเป็นสมาชิก อย.น้อย ในโรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ อย.น้อย 

ประจําปี 2556 

ขอบเขตการสาํรวจ 
1) ขอบเขตด้านเนือ้หา 

(1.1) พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ดีของนักเรียน อย.น้อย ใน

พฤติกรรมหลกั ดงันี ้อ่านฉลากอาหาร ยา และเคร่ืองสําอาง ก่อนซือ้หรือใช้ บริโภคนม ผกัและผลไม้เป็น

ประจํา หลีกเล่ียงการซือ้หรือใช้ผลิตภณัฑ์สขุภาพตามโฆษณาชวนเช่ือ หลีกเล่ียงการบริโภคอาหารท่ีใช้

นํา้มนัทอดซํา้ หรือไมใ่ช้นํา้มนัทอดซํา้ และหลีกเล่ียงการบริโภคอาหารรสจดั (หวาน มนั เคม็) 

(1.2)  การดําเนินโครงการ/กิจกรรม อย.น้อย ที่จัดขึน้ในแต่ละโรงเรียน ในด้าน

บริบท ปัจจยันําเข้า กระบวนการ ผลผลติ ผลลพัธ์ และผลกระทบ 

(1.3)  ความรู้เก่ียวกับการบริโภคและการเลือกซือ้ที่ถูกต้อง ในด้านการอ่านฉลาก

อาหาร ยา และเคร่ืองสําอาง การซือ้หรือใช้ผลติภณัฑ์สขุภาพ การบริโภคอาหาร 

(1.4)  ทัศนคติต่อการบริโภคของนักเรียน ในด้านการอ่านฉลากอาหาร ยา และ

เคร่ืองสําอาง การซือ้หรือใช้ผลติภณัฑ์สขุภาพ การบริโภคอาหาร 

(1.5)  อิทธิพลที่ มีผลต่อการบริโภคของนักเรียน ในด้านพ่อแม่ผู้ปกครอง โรงเรียน 

เพ่ือน ส่ือ และสงัคม 

(1.6)  ความคาดหวังของครูและนักเรียน ท่ีมีต่อการดําเนินโครงการ อย.น้อย ใน

โรงเรียนในด้านปัจจยันําเข้า กระบวนการ ผลผลติ ผลลพัธ์ และผลกระทบ 
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 2) ขอบเขตด้านประชากร  

กลุม่นกัเรียนแบง่เป็นระดบัประถมศกึษาตอนปลาย (ป.4 – 6) มธัยมศกึษาตอนต้น (ม.1 – 3) 

มธัยมศกึษาตอนปลาย (ม.4 – 6) ในโรงเรียนประถมศกึษา โรงเรียนขยายโอกาส และโรงเรียนมธัยมศกึษา

สงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา (สพป.) สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา (สพม.) 

สงักดัสํานกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) สงักดักรุงเทพมหานคร (กทม.) ท่ีเข้าร่วม

โครงการ อย.น้อย 

  3) ขอบเขตด้านพืน้ที่  

(3.1) การสํารวจพฤตกิรรมการบริโภคผลติภณัฑ์สขุภาพ และการศกึษาความคาดหวงัของ

ครูและนกัเรียนท่ีมีต่อการดําเนินโครงการ อย.น้อย ในโรงเรียน ครอบคลมุพืน้ท่ีในการศึกษา 6 พืน้ท่ี ทัว่

ประเทศ ดงันี ้(1) ภาคเหนือ (2) ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (3) ภาคใต้ (4) ภาคกลาง (5) ภาคตะวนัออก 

โดยใช้การสุม่จงัหวดัท่ีเป็นตวัแทนในแตล่ะพืน้ท่ี และ (6) กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

(3.2) การสํารวจการดําเนินกิจกรรม อย.น้อย ดําเนินการเปรียบเทียบระหว่างโรงเรียนใน 

สงักัดสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.) สํานกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา

เอกชน (สช.) และกรุงเทพมหานคร (กทม.) เฉพาะท่ีดําเนินการในกรุงเทพมหานครเท่านัน้ 

4) ขอบเขตด้านเวลา  

เป็นการสอบถามข้อมลูพฤติกรรมของนกัเรียนในช่วงประมาณ 6 เดือนท่ีผ่านมา โดยเร่ิม

ตัง้แต่เดือนมกราคม ถึง มิถนุายน  2556 ส่วนช่วงเวลาดําเนินการสํารวจพฤติกรรมได้ใช้เวลาประมาณ 3 

เดือน ตัง้แต ่1 มิถนุายน 2556 – 30 สงิหาคม 2556 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 ผลจากการสํารวจ จะเป็นประโยชน์ให้คณะกรรมการกองพัฒนาศกัยภาพผู้บริโภค สํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ได้ทราบถึงระดับพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์

สขุภาพท่ีดีของนกัเรียน อย.น้อย ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินกิจกรรมโครงการ อย.น้อย 

อีกทัง้ผลการประเมินจะใช้เป็นข้อมลูในการตดัสินใจเก่ียวกับการบริหารโครงการและกิจกรรมต่างๆท่ีจะ

ดําเนินการในปีตอ่ไป 
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บทที่ 2 

กรอบแนวคดิการสาํรวจ 

 

กรอบแนวคดิการสาํรวจ 

คณะผู้ สํารวจได้วางกรอบแนวคิดเชิงเหตแุละผล (Cause and Effect Model) ของความสมัพนัธ์

ระหว่างตวัแปรตา่งๆ เพ่ือให้สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของการดําเนินงานโครงการ อย.น้อย ซึง่ครอบคลมุ

บริบท ปัจจยันําเข้า กระบวนการ ผลผลติ ผลลพัธ์ และผลกระทบ ดงันี ้

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคดิของการสํารวจ 
 

 จากแผนภาพกรอบแนวคิดของการสํารวจข้อมูลได้มุ่งศึกษาการดําเนินกิจกรรม อย.น้อย ใน

โรงเรียนในด้านบริบท ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ ท่ีทําให้เกิดการ

เปล่ียนแปลงในด้านพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพ ความรู้ และทศันคติต่อการบริโภค พร้อมทัง้

ศกึษาอิทธิพลท่ีมีผลต่อการบริโภค ตลอดจนความคาดหวงัของครูและนกัเรียนท่ีมีต่อการดําเนินโครงการ 

อย.น้อย ในโรงเรียน   

ความคาดหวงัของครู

และนกัเรียนท่ีมีตอ่การ

ดําเนินโครงการ  

อย.น้อย ในโรงเรียน 

การดําเนินกิจกรรม อย.

น้อย ในโรงเรียน  

- บริบท 

- ปัจจยันําเข้า 

- กระบวนการ 

- ผลผลิต 

- ผลลพัธ์ 

- ผลกระทบ 

1. ความรู้เก่ียวกบัการบริโภค 

และการเลือกซือ้ 

2. ทศันคตติอ่การบริโภคของ

นกัเรียน 

3. พฤตกิรรมการบริโภคของ

นกัเรียน 

 

อิทธิพลท่ีมีผลตอ่การบริโภค

ของนกัเรียน 

 



 6 

กรอบการประเมินพฤตกิรรม 

คณะผู้ สํารวจได้กําหนดกรอบการประเมินตามตวัชีว้ดัท่ีกําหนดไว้ในโครงการ กําหนดแนวทางการวดั และเกณฑ์การประเมินท่ีเหมาะสมกบัข้อมลูท่ีรวบรวม

มาได้ ตามกรอบการประเมินในตารางท่ี 1 

ตารางที่ 1 ตวัชีว้ดั แนวทางการวดั และแนวทางการประเมิน 

ตัวชีวั้ด แนวทางการวัด แนวทางการประเมนิ 

ตัวชีวั้ดหลัก  

นกัเรียนมีพฤติกรรมการบริโภคผลติภณัฑ์

สขุภาพท่ีดี  

ตัวชีวั้ดย่อย 5 ตวัชีว้ดั ดงันี ้

1) อ่ า น ฉ ล า ก อ า ห า ร  ย า  แ ล ะ

เคร่ืองสําอาง ก่อนซือ้หรือใช้  

2) บริโภคนม ผกัและผลไม้เป็นประจํา 

3) หลีกเล่ียงการซือ้หรือใช้ผลิตภัณฑ์

สขุภาพตามโฆษณาชวนเช่ือ  

4) หลีกเล่ียงการบริโภคอาหารท่ีใช้

นํา้มนัทอดซํา้ หรือไม่ใช้นํา้มนัทอด

ซํา้  

5) หลีกเล่ียงการบริโภคอาหารรสจัด 

(หวาน มนั เคม็) 

 

เคร่ืองมือที่ใช้ คือ แบบประเมินพฤติกรรม 

ลักษณะเคร่ืองมือ  

1) เป็นการสอบถามพฤติกรรมท่ีเกิดขึน้

ภายในระยะเวลา 6 เดือนท่ีผา่นมา 

2) มีลกัษณะเป็นการรายงานประเมิน

พฤติกรรมของตนเอง (self report)

ชนิดแบบเลือกตอบ แบบเติม

คําตอบ และแบบมาตรประมาณคา่ 

(rating scale) 5 ระดบั  

ตัวชีวั้ดย่อยที่ 2 และ 5 พฤติกรรมการบริโภคอาหาร 

ระดับพฤตกิรรมการบริโภคอาหาร  

กินเป็นประจํา หมายถงึ กินทกุวนั หรือ 6-7 วนั/สปัดาห์               หรือพฤติกรรมระดบั 5  

กินบอ่ย           หมายถงึ กินเกือบทกุวนั หรือ 3-5 วนั/สปัดาห์      หรือพฤติกรรมระดบั 4  

กินบางครัง้      หมายถงึ กิน 1-2 วนั/สปัดาห์                              หรือพฤติกรรมระดบั 3  

กินนานๆครัง้   หมายถงึ กินสปัดาห์เว้นสปัดาห์ หรือน้อยกวา่นัน้  หรือพฤติกรรมระดบั 2 

ไมกิ่นเลย        หมายถงึ ไม่กินเลยตลอด 6 เดือนท่ีผา่นมา           หรือพฤติกรรมระดบั 1

เกณฑ์การประเมนิพฤตกิรรมการบริโภคอาหาร 

       1) สําหรับตวัชีว้ดัย่อยท่ี 2 บริโภคนม ผกั ผลไม้ ใช้เกณฑ์ ดงันี ้จํานวนนกัเรียนมากกวา่

ร้อยละ 75 ของจํานวนทัง้หมด มีพฤติกรรมตัง้แต่ระดบั 4 ถงึระดบั 5 หรือพฤติกรรรมกินบอ่ย

ถงึกินเป็นประจําหรือกินทกุวนั ซึง่ถือวา่เป็นพฤติกรรมท่ีอยู่ในข่ายบริโภค หรือบริโภคแล้วเกิด

ประโยชน์ตอ่ร่างกาย  

       2) สําหรับตวัชีว้ดัย่อยท่ี 5 บริโภคขนมหวาน อาหารกระป๋อง อาหารสําเร็จรูป ขนมขบ

เคีย้วกรุบกรอบ ใช้เกณฑ์ดงันี ้จํานวนนกัเรียนมากกวา่ร้อยละ 75 ของจํานวนทัง้หมด มี

พฤติกรรมตัง้แต่ระดบั 1 ถงึระดบั 3 หรือพฤติกรรรมไมกิ่นเลยถงึกินบางครัง้ ซึง่ถือวา่เป็น

พฤติกรรมท่ีอยู่ในข่ายไมบ่ริโภค หลีกเล่ียง หรือบริโภคแล้วไมเ่กิดโทษตอ่ร่างกาย 

6 



 7 

ตัวชีวั้ด แนวทางการวัด แนวทางการประเมนิ 

ตัวชีวั้ดย่อยที่ 1, 3 , 4  ระดบัพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพ การอ่านฉลากยา 

เคร่ืองสําอางก่อนใช้ การหลีกเล่ียงการซือ้หรือใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพตามโฆษณาชวนเช่ือ 

หลีกเล่ียงการบริโภคอาหารท่ีใช้นํา้มนัทอดซํา้ หรือไมใ่ช้นํา้มนัทอดซํา้  

ระดับพฤตกิรรมการบริโภคผลติภัณฑ์สุขภาพ 

ทําทกุครัง้              หรือ พฤติกรรมระดบั 5              

ทําเป็นสว่นใหญ่     หรือ พฤติกรรมระดบั 4              

ทําเป็นบางครัง้       หรือ พฤติกรรมระดบั 3              

ทํานานๆครัง้          หรือ พฤติกรรมระดบั 2              

ไมทํ่าเลย               หรือ พฤติกรรมระดบั 1              

เกณฑ์การประเมนิพฤตกิรรมการบริโภคผลติภัณฑ์สุขภาพ 

       จํานวนนกัเรียนมากกว่าร้อยละ 75 ของจํานวนทัง้หมด มีพฤติกรรมตัง้แต่ระดบั 4 ถงึ

ระดบั 5 หรือพฤติกรรรมทําเป็นสว่นใหญ่ถึงทําทกุครัง้  

 

ตารางที่ 1 (ตอ่) 

7 
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บทที่ 3 
วธีิดาํเนินการสาํรวจ 

 

ระเบยีบวธีิการสาํรวจ 

 การศกึษาครัง้นีใ้ช้ระเบียบวิธีการสํารวจแบบผสมผสานวิธี (Mixed Method) ในแบบแผนเชิง

อธิบาย (Explanatory Design) โดยเร่ิมจากการสํารวจเชิงปริมาณ ได้แก่ วิธีการสํารวจและประเมิน

พฤติกรรมของนกัเรียน การสํารวจและประเมินผลการดําเนินกิจกรรมของโครงการ อย.น้อย ในโรงเรียนท่ี

เข้าร่วมโครงการ แล้วใช้ข้อมลูเชิงคณุภาพประกอบการอธิบายผลการประเมิน ได้แก่ การสมัภาษณ์ การ

สงัเกต และการประชมุระดมความคดิเห็น 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
1) แนวคดิการคัดเลือกกลุ่มตวัอย่าง  

 โรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ อย.น้อย ได้กระจายอยู่ทัว่ทกุภมูิภาคของประเทศ และได้รับการ

สนบัสนุนด้านงบประมาณ ส่ือ จากโครงการให้ดําเนินกิจกรรมท่ีเป็นการพฒันารณรงค์สร้างความรู้ ความ

เข้าใจในเร่ืองผลติภณัฑ์สขุภาพ สามารถเลือกซือ้ เลือกบริโภคได้อยา่งถกูต้อง ปลอดภยั และมีการทํากิจกรรม 

อย.น้อย อยา่งตอ่เน่ือง สามารถขยายเครือขา่ย กระจายความรู้ นําพาไปสูว่ิถีการสร้างสขุภาพท่ีดีตอ่ไป  

 ในการออกแบบการสุ่มกลุ่มตวัอย่างเพ่ือสํารวจพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพ

และศกึษาความคาดหวงัตอ่กิจกรรม อย.น้อย มุ่งท่ีจะให้ได้ความครอบคลมุ ทัว่ถึงของประชากรในภมูิภาค 

จงัหวดั เขตพืน้ท่ี สงักัด และโรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ เพ่ือให้ได้ความเป็นตวัแทนของประชากรทัง้หมด 

สว่นการสํารวจการดําเนินกิจกรรม อย.น้อย ศกึษาเฉพาะพืน้ท่ีกรุงเทพมหานครเท่านัน้ 

2) เกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มตวัอย่าง 

(2.1) เพ่ือตอบวตัถปุระสงค์การสํารวจพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพและศกึษา

ความคาดหวงักิจกรรม อย.น้อย ใช้เกณฑ์การคดัเลือกดงันี ้

(2.1.1) เป็นนกัเรียนท่ีกําลงัศกึษาอยู่ในโรงเรียนประถมศกึษา โรงเรียนขยายโอกาส 

และโรงเรียนมธัยมศกึษา ในสงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา (สพป.) และสํานกังานเขต

พืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา (สพม.) 

(2.1.2) เป็นนกัเรียนทัว่ไป นกัเรียนท่ีเป็นสมาชิก อย.น้อย นกัเรียนแกนนํา อย.น้อย 

และเคยเป็นนกัเรียนแกนนํา อย.น้อย 

(2.1.3) เป็นโรงเรียนประถมศกึษา โรงเรียนขยายโอกาส และโรงเรียนมธัยมศกึษาท่ี

เข้าร่วมโครงการ อย.น้อย ท่ีมีครูแกนนํา อย.น้อย โดยแยกเป็นโรงเรียนกลุม่ท่ีผา่นเกณฑ์มาตรฐาน อย.น้อย 

ในระดบั “ดี” ขึน้ไป และกลุม่ท่ียงัไมไ่ด้รับการรับรอง 
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(2.2) เพ่ือตอบวตัถปุระสงค์การสํารวจการดําเนินกิจกรรม อย.น้อย และความคาดหวงัตอ่

การทํากิจกรรม อย.น้อย ในโรงเรียน 

(2.2.1)  เป็นนกัเรียนท่ีทํากิจกรรม อย.น้อย และครูท่ีปรึกษา อย.น้อย ในโรงเรียน

ประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาส และโรงเรียนมธัยมศึกษา ในสงักัดสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษา

ประถมศกึษา (สพป.) และสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา (สพม.) 

(2.2.2) เป็นนกัเรียนท่ีทํากิจกรรม อย.น้อย และครูท่ีปรึกษา อย.น้อย โรงเรียนใน

เขตกรุงเทพมหานครแยกเป็น 3 สงักัด ได้แก่ สงักัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.) 

สํานกังานคณะกรรมการสง่เสริมการศกึษาเอกชน (สช.) และกรุงเทพมหานคร (กทม.) 

3) การกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่าง  

(3.1) เพ่ือตอบวตัถปุระสงค์การสํารวจพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพและศกึษา

ความคาดหวงักิจกรรม อย.น้อย ได้ใช้การสุ่มกลุ่มตวัอย่างแบบหลายขัน้ตอน (Multi-stage Random 

Sampling) จากการเปิดตารางเลขสุ่ม  (ศิริชยั กาญจนวาสี และคณะ, 2554) จํานวนประชากรนกัเรียน

มากกว่า  100,000 คน ได้ขนาดกลุ่มตวัอย่าง จํานวน  3,600 คน ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 99 % และ

ความคลาดเคล่ือน ±1 % โดยมีขัน้ตอนการดําเนินการดงันี ้

(3.1.1) ใช้การสุ่มกลุ่มตวัอย่างแบบแบ่งพืน้ท่ี (Cluster Random Sampling) ดงันี ้

แบง่พืน้ท่ีตามภมิูภาค ได้ 6 พืน้ท่ี คือ ภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวนัออก ภาคใต้ 

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยแต่ละพืน้ท่ีพิจารณาจงัหวดัท่ีมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ อย.น้อย และ

เป็นไปตามเกณฑ์การคดัเลือกกลุม่ตวัอยา่ง ได้ทัง้หมด 19 จงัหวดั ดงันี ้ 

ตารางที่ 2 พืน้ท่ีและจงัหวดัท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู 

พืน้ที่ จังหวัดที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

1) ภาคเหนือ  ได้แก่ เชียงใหม ่ลําปาง นครสวรรค์ และพิษณโุลก 

2) ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  ได้แก่ อบุลราชธานี ขอนแก่น และหนองคาย 

3) ภาคกลาง  ได้แก่ อา่งทอง นครปฐม และชยันาท 

4) ภาคใต้  ได้แก่ พงังา ภเูก็ต และสงขลา 

5) ภาคตะวนัออก ได้แก่ ระยอง สระแก้ว และจนัทบรีุ 

6) กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบรีุและสมทุรปราการ 

(3.1.2) ใช้การสุม่กลุม่ตวัอย่างแบบแบง่ชัน้ (Stratified Random Sampling) ดงันี ้

แตล่ะจงัหวดัได้สุม่โรงเรียนประถมศกึษา โรงเรียนขยายโอกาส และโรงเรียนมธัยมศกึษา มา 1 – 4 แห่ง ได้

โรงเรียนทัง้หมด 43 แห่ง รายละเอียดตามภาคผนวก ข. สําหรับโรงเรียนประถมศึกษาได้สุ่มนกัเรียน

ระดบัชัน้ประถมศกึษาตอนปลาย (ป.4-6) โรงเรียนขยายโอกาสได้สุ่มนกัเรียนระดบัชัน้ประถมศกึษาตอน

ปลาย (ป.4-6) มธัยมศกึษาตอนต้น (ม.1-3) และโรงเรียนมธัยมศกึษาได้สุม่นกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษา 

(ม.1-6) ซึง่ในแตล่ะโรงเรียนได้ทําการสุม่นกัเรียนระดบัชัน้ละประมาณ 20 คน โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย 
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(simple random sampling) ได้กลุม่ตวัอย่างรวมทัง้หมด 3,675 คน ซึง่เป็นไปตามเกณฑ์ของการกําหนด

ขนาดกลุม่ตวัอยา่งท่ีจํานวนเท่ากบั 3,600 คน ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 99 % และความคลาดเคล่ือน ±1 %  

3.2) เพ่ือตอบวตัถปุระสงค์การสํารวจการดําเนินกิจกรรม อย.น้อย และศกึษาความคาดหวงั

ตอ่การดําเนินกิจกรรม อย.น้อย ในโรงเรียน ได้แบง่กลุม่ตวัอย่างท่ีให้ข้อมลูเป็น 2 กลุม่ ดงันี ้กลุม่ท่ี 1 สํารวจ

การดําเนินกิจกรรม อย.น้อย ทัว่ประเทศ มีผู้ ให้ข้อมลูประกอบด้วยนกัเรียนแกนนํา อย.น้อย จํานวน 515 คน 

และครูท่ีปรึกษา อย.น้อย จํานวน 48 คน ในโรงเรียนกลุม่ตวัอยา่งจากการสํารวจเชิงปริมาณ 43 แห่ง กลุม่ท่ี 2 

สํารวจการดําเนินกิจกรรม อย.น้อย ในเขตกรุงเทพมหานคร มีผู้ให้ข้อมลูประกอบด้วยนกัเรียนแกนนํา อย.น้อย 

จํานวน 104 คน และครูท่ีปรึกษา อย.น้อย จํานวน 10 คน ในโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานครแยกตามสงักดั

สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาขัน้พืน้ฐาน จํานวน 5 โรงเรียน สงักดัสํานกังานคณะกรรมการสง่เสริมการศกึษา

เอกชน (สช.) จํานวน 3 โรงเรียน และสงักดักรุงเทพมหานคร (กทม.) จํานวน 3 โรงเรียน รวมทัง้หมด 11 

โรงเรียน รายละเอียดตามภาคผนวก ข.  
 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการสาํรวจข้อมูล 
เคร่ืองมือสาํรวจข้อมูลเชิงปริมาณ ประกอบด้วย เคร่ืองมือดงัตอ่ไปนี ้

1) แบบสํารวจพฤตกิรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพของนักเรียน ประกอบด้วยประเด็น

สอบถามดงันี ้(1) ข้อมลูพืน้ฐาน (2) พฤติกรรมการบริโภคอาหาร (3) พฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์

สขุภาพ (4) ทศันคติต่อการบริโภค (5) อิทธิพลท่ีส่งผลต่อการบริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพของนกัเรียน (6) 

ความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์สขุภาพ และ (7) ความคาดหวงัในการดําเนินโครงการ อย.น้อย ในการจดัทํา

แบบสอบถามนีไ้ด้ใช้ช่ือแบบสอบถามว่า “มาสํารวจตวัเองกนัเถอะ” รายละเอียดตามภาคผนวก ก เพ่ือ

สร้างความรู้สึกเป็นกันเอง(friendly) กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างได้ให้ข้อมูลตามความเป็นจริง และ

ตรงไปตรงมามากท่ีสดุ  

2) แบบสาํรวจการดาํเนินกิจกรรม อย.น้อย ในโรงเรียน ประกอบด้วย 2 ชดุ ได้แก่ ชดุสําหรับ

นกัเรียน ประเดน็สอบถามดงันี ้(1) ข้อมลูพืน้ฐาน (2) การเข้าร่วมกิจกรรม อย.น้อย และ (3) ความคาดหวงั

ในการดําเนินโครงการ อย.น้อย และชดุสําหรับครู ประเด็นสอบถามดงันี ้(1) ข้อมลูพืน้ฐาน (2) การดําเนิน

กิจกรรม อย.น้อย ในโรงเรียน (3) ผลผลิต ผลลพัธ์ และผลกระทบของกิจกรรม อย.น้อย และ (4) ความ

คาดหวงัในการดําเนินโครงการ อย.น้อย ในการจดัทําแบบสอบถามนีไ้ด้ใช้ช่ือแบบสอบถามว่า “มาสํารวจ

กิจกรรม อย.น้อย กนัเถอะ” 

เคร่ืองมือสํารวจข้อมูลเชิงคุณภาพ ประกอบด้วย (1) แบบบนัทึกภาคสนาม ซึง่ใช้การศกึษา

เอกสาร การสมัภาษณ์ และการสงัเกต (2) แบบบนัทึกความเห็นจากการประชุมระดมความคิดเห็น

โครงการสํารวจข้อมลูพฤติกรรมสขุภาพของนกัเรียน อย.น้อย เชิงปริมาณและเชิงคณุภาพ รายละเอียดใน

ภาคผนวก ก 

การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ เคร่ืองมือแตล่ะชดุได้นําเข้าท่ีประชมุกลุม่ผู้ เช่ียวชาญของ

กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุขได้
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พิจารณาตรวจสอบความตรงตามเนือ้หา (Content Validity) ได้คา่ IOC ไม่ต่ํากว่า 0.5 ทกุประเด็น พร้อม

ทัง้ตรวจสอบความถกูต้องของภาษา และได้ปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมก่อนนําไปใช้จริง 
 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
การเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้วิธีการสํารวจและประเมินพฤติกรรม โดยจดัสง่ชดุเคร่ืองมือพร้อม

คําชีแ้จงการเก็บรวบรวมข้อมลูให้กบัครูผู้ประสานงานของแต่ละโรงเรียนได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมลู

จากนกัเรียนกลุ่มตวัอย่างท่ีกําหนดไว้ในแต่ละระดบั แล้วนําข้อมลูทัง้หมดมาจดัทําระบบฐานข้อมลูเพ่ือ

วิเคราะห์รายงานผลตอ่ไป 

การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการดงันี ้(1) ลงพืน้ท่ีศกึษาข้อมลูภาคสนาม (field study) ใน

โรงเรียนกลุม่เป้าหมาย โดยคณะผู้ สํารวจได้ใช้การสงัเกต การสมัภาษณ์ และศกึษาเอกสาร  (2) การจดัประชมุ

ระดมความคิดเห็นภายใต้โครงการสํารวจข้อมลูพฤติกรรมสขุภาพของนกัเรียน อย.น้อย เชิงปริมาณและเชิง

คุณภาพ โดยมีผู้ เก่ียวข้องหลายฝ่ายเข้าร่วม ได้แก่ คณะครูท่ีปรึกษา อย.น้อย นักเรียนแกนนํา อย.น้อย 

ผู้ปกครองนกัเรียน แม่ค้า ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคระดบัจงัหวดั สาธารณสขุจงัหวดั นกัวิชาการ และ (3) คณะ

ผู้ สํารวจเข้าร่วมในงานประชมุครูและนกัเรียนแกนนํา อย.น้อย เพ่ือเย่ียมชมนิทรรศการของโรงเรียนท่ีเข้าร่วม 

พร้อมสมัภาษณ์ครูและสงัเคราะห์ความคดิเห็นจากแบบสอบถามท่ีแจกให้กบัครูแกนนํา อย.น้อย 
 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
ข้อมูลเชิงปริมาณ  

1) ใช้สถิติเชิงบรรยาย (Descriptive Statistics) ในการอธิบายลกัษณะข้อมลู ได้แก่ ความถ่ี ร้อย

ละ คา่เฉล่ีย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน การกระจายและการแจกแจงของข้อมลู พร้อมนําเสนอด้วยกราฟเส้น

และแผนภมูิแท่ง 

2) ใช้สถิตเิชิงอ้างอิง (Inferential Statistics) ได้แก่ สถิตท่ีิใช้พารามิเตอร์ ประกอบด้วย การทดสอบ

ความแตกต่างของค่าเฉล่ียระหว่างประชากร 2 กลุ่ม (t-test) การทดสอบความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม

ประชากร (F-test) สถิตท่ีิไมใ่ช้พารามิเตอร์ คือ การทดสอบความเป็นอิสระด้วยไคสแควร์ (χ2-test) 

 ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

 ข้อมลูความคิดเห็นใช้การวิเคราะห์เนือ้หา (Content Analysis) เพ่ือจดักลุม่ข้อมลู จําแนกประเภท

แล้วนําไปสรุปเป็นข้อความท่ีมีนยัทัว่ไป โดยใช้หลกัการสรุปแบบอปุนยั (Inductive Method) 
 

การแปลความหมายของระดบัคะแนน 
 คะแนนเฉล่ีย   ความหมาย 

 4.51 – 5.00   อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 

 3.51 – 4.50   อยูใ่นระดบัมาก 

 2.51 – 3.50   อยูใ่นระดบัปานกลาง 

 1.51 – 2.50   อยูใ่นระดบัน้อย 

 1.00 – 1.50   อยูใ่นระดบัน้อยท่ีสดุ 



ตารางที่ 3 แผนการดาํเนินโครงการสาํรวจข้อมูลพฤตกิรรมสุขภาพของนักเรียน อย.น้อย เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
แผนการดาํเนินการ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มถุินายน กรกฎาคม สงิหาคม 

1. จดัทําข้อเสนอโครงการ เซน็สญัญาโครงการ และเสนอแผนการทํางาน       

2. สร้างและพฒันาแบบประเมิน       

3. ทดลองใช้แบบประเมินและปรับปรุงคณุภาพ       

4. สร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูอ่ืนๆ ได้แก่ แบบสมัภาษณ์ และคูมื่อ 

    การจดัสมัมนาระดมความคิดเหน็ 

      

5. ผลติแบบประเมิน       

6. จดัทําหนงัสือขอความร่วมมือโรงเรียนพร้อมติดตอ่ประสานงาน       

7. เตรียมและซกัซ้อมความเข้าใจกบัทีมเก็บข้อมลูในพืน้ท่ี       

8. วางแผนการเก็บรวบรวมข้อมลู       

9. เก็บข้อมลูในพืน้ท่ี         

10. วิเคราะห์และประมวลผล         

11. เขียนรายงานผล       

12. ปรับปรุงรายงานและนําเสนอ        



บทที่ 4 
ผลการสาํรวจ 

  

 ผลการสํารวจข้อมลูพฤติกรรมสขุภาพของนกัเรียน อย.น้อย นําเสนอ 3 ตอน ตามลําดบัดงันี ้ตอน

ท่ี 1 ข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียน ตอนท่ี 2 การดําเนินกิจกรรม อย.น้อยในโรงเรียนเขต

กรุงเทพมหานคร และตอนท่ี 3 ความคาดหวงัในการดําเนินโครงการ อย.น้อยของนกัเรียน และครู ดงั

รายละเอียดแตล่ะตอนดงันี ้
 

ตอนที่ 1 ข้อมูลพฤตกิรรมสุขภาพของนักเรียน 

การสํารวจข้อมลูพฤติกรรมสขุภาพของนกัเรียน อย.น้อย ลําดบัการนําเสนอ ดงันี ้(1) พฤติกรรม

การบริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพของนกัเรียน (2) ความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์สขุภาพ (3) ทศันคติท่ีดีต่อการ

บริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพ (4) อิทธิพลท่ีสง่ผลตอ่การบริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพของนกัเรียน ดงัรายละเอียด

ตามลําดบัตอ่ไปนี ้

1. พฤตกิรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์สุขภาพของนักเรียน 

1.1 ข้อมูลพืน้ฐานของตวัอย่าง 

ตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 65.28 ศึกษาในระดบัชัน้ประถมศึกษาตอน

ปลาย มธัยมศึกษาตอนต้น และมธัยมศึกษาตอนปลายในสดัส่วนใกล้เคียงกัน และผู้ตอบแบบสอบถาม

มากกว่าคร่ึงหนึ่งเป็นนกัเรียน อย.น้อย ซึง่มีสถานภาพเป็นสมาชิก อย.น้อย หรือเป็นแกนนํา อย.น้อย หรือ

เคยเป็นแกนนํา อย.น้อย ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 4 

ตารางที่ 4 ความถ่ีและร้อยละของข้อมลูทัว่ไปของตวัอยา่งนกัเรียนท่ีให้ข้อมลูในการสํารวจครัง้นี ้ 

ข้อมูลทั่วไป ความถ่ี ร้อยละ 
เพศ 

• ชาย 1,276 34.72 

• หญิง 2,399 65.28 

ระดับชัน้ 

• ประถมศกึษาตอนปลาย (ป.4-6) 1,181 32.14 

• มธัยมศกึษาตอนต้น (ม.1-3) 1,302 35.43 

• มธัยมศกึษาตอนปลาย (ม.4-6) 1,192 32.43 

การเป็นนักเรียน อย.น้อย 

• ไมไ่ด้เป็น 1,777 48.07 

• เป็นสมาชิก อย.น้อย 1,176 31.81 

• เป็นแกนนํา อย.น้อย 449 12.14 

• เคยเป็นแกนนํา อย.น้อย 273 7.38 

หมายเหตุ ตวัอยา่งนกัเรียนทัง้หมด 3,675 คน จากตวัอยา่งโรงเรียน 43 แหง่ 
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1.2 พฤตกิรรมการบริโภคอาหาร 
พฤติกรรมของกลุ่มตวัอย่างมีการกินขนมหวาน อาหารกระป๋อง และ ขนมขบเคีย้ว ในระดบั

กินบอ่ยถึงกินเป็นประจํา ประมาณร้อยละ 30 สว่นพฤติกรรมการด่ืมนม และกินผกั ผลไม้ ในระดบักินบอ่ย

ถึงกินเป็นประจํามากกวา่ร้อยละ 70 ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 5 

ตารางที่ 5 ความถ่ีและร้อยละของระดบัพฤตกิรรมการบริโภคอาหาร 

รายการ 

ระดับพฤตกิรรมการบริโภคอาหาร 
ไม่กินเลย นานๆครัง้ กินบางครัง้ กินบอ่ย กินเป็นประจํา 

ความถ่ี % ความถ่ี % ความถ่ี % ความถ่ี % ความถ่ี % 

1. กินขนมหวาน เช่นช็อกโกแลต ทอฟฟ่ี 

ลกูกวาด เป็นต้น 

132 3.60 1,051 28.40 1,714 46.40 565 15.30 235 6.40 

2. กินอาหารกระป๋อง อาหารสําเร็จรูป 

เช่นปลากระป๋อง บะหมีกึ่งสําเร็จรูป 

โจ๊กสําเร็จรูป เป็นต้น  

103 2.80 1,161 31.40 1,604 43.40 636 17.20 193 5.20 

3. กินขนมขบเคีย้ว กรุบกรอบ เช่นมนั

ฝร่ังทอด ข้าวโพดอบกรอบ ข้าว

เกรียบกุ้ง เป็นต้น 

105 2.80 730 19.70 1,341 36.30 1,088 29.40 433 11.70 

4. ด่ืมนม 33 0.90 193 5.20 654 17.70 1,123 30.40 1,694 45.80 

5. กินผกั ผลไม้ 34 0.90 157 4.20 662 17.90 1,291 34.90 1,553 42.00 
 

1.3 พฤตกิรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์สุขภาพ 

พฤติกรรมของกลุม่ตวัอย่างท่ีมีร้อยละของพฤติกรรมทําเป็นสว่นใหญ่หรือทําทกุครัง้สงูสดุคือ 

มีการเลือกซือ้หรือใช้ผลิตภณัฑ์อาหารท่ีมีเคร่ืองหมาย อย. คิดเป็นร้อยละ 78.1 สว่นการเลือกใช้ผลิตภณัฑ์

สขุภาพตามคําโฆษณาชวนเช่ือ มีร้อยละของพฤติกรรมทําเป็นสว่นใหญ่หรือทําทกุครัง้ต่ําท่ีสดุ คิดเป็นร้อย

ละ 18.00 ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 6 

ตารางที่ 6 ความถ่ีและร้อยละของระดบัพฤตกิรรมการบริโภคผลติภณัฑ์สขุภาพ 

รายการ 

ระดับพฤตกิรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์สุขภาพ 
ไม่ทําเลย ทํานานๆครัง้ ทําเป็นบางครัง้ ทําเป็นสว่นใหญ่ ทําทกุครัง้ 

ความถ่ี % ความถ่ี % ความถ่ี % ความถ่ี % ความถ่ี % 

1. สงัเกตวนัผลิต หรือวนัเดือนปีหมดอายุ

ก่อนซือ้ หรือใช้ผลิตภณัฑ์สขุภาพ 

85 2.30 178 4.80 892 24.10 1,176 31.80 1,366 36.90 

2. เลือกซือ้หรือใช้ผลิตภณัฑ์อาหารท่ีมี

เคร่ืองหมาย อย. 

65 1.80 152 4.10 595 16.10 1,270 34.40 1,615 43.70 

3. ก่อนกินยา สงัเกตลกัษณะของยา เช่น 

สี กลิ่น และอ่ืนๆ 

83 2.20 160 4.30 729 19.70 1,117 30.20 1,608 43.50 

4. เลือกซือ้ผลิตภณัฑ์เคร่ืองสําอางท่ีมี

ฉลากภาษาไทย 

238 6.40 333 9.00 879 23.80 1,272 34.40 975 26.40 

5. ใช้ผลิตภณัฑ์สขุภาพตามคําโฆษณา

ชวนเช่ือ 

817 22.10 1,102 29.80 1,114 30.10 450 12.20 214 5.80 

6. ปฏิบติัตามคําแนะนําท่ีระบบุนฉลาก

ผลิตภณัฑ์สขุภาพอย่างเคร่งครัด 

65 1.80 283 7.70 799 21.60 1,294 35.00 1,256 34.00 

7. หลีกเลี่ยงการบริโภคอาหารท่ีใช้นํา้มนั

ทอดซํา้หรือไม่ใช้นํา้มนัทอดซํา้ 

209 5.70 535 14.50 612 16.60 1,579 42.70 762 20.60 

8. อ่านข้อมลูโภชนาการบนฉลาก เช่น 

ไขมนั โปรตีน ก่อนเลือกซือ้อาหาร 

147 4.00 467 12.60 1,137 30.80 1,114 30.10 832 22.50 
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1.4  สรุปผลประเมินด้านพฤตกิรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์สุขภาพ 

ผลการประเมินพฤตกิรรมจากตวัชีว้ดัสําคญั 5 ตวั ของโครงการฯ ได้แก่ (1) อ่านฉลากอาหาร ยา 

และเคร่ืองสําอาง ก่อนซือ้หรือใช้ (2) บริโภคนม ผักและผลไม้เป็นประจํา (3) หลีกเล่ียงการซือ้หรือใช้

ผลิตภณัฑ์สขุภาพตามโฆษณาชวนเช่ือ (4) หลีกเล่ียงการบริโภคอาหารท่ีใช้นํา้มนัทอดซํา้ หรือไม่ใช้นํา้มนั

ทอดซํา้ และ (5) หลีกเล่ียงการบริโภคอาหารรสจดั (หวาน มนั เคม็) ในแตล่ะกลุม่นกัเรียน เป็นดงันี ้

1.4.1 กลุ่มนักเรียนทัง้หมด ผลการประเมิน พบว่า นกัเรียนมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์

สขุภาพท่ีดี คิดเป็นร้อยละ 73.7 ของนกัเรียนทัง้หมด ซึง่ไม่บรรลเุป้าหมายของโครงการท่ีร้อยละ 75 ของ

นกัเรียน มีพฤตกิรรมการบริโภคผลติภณัฑ์สขุภาพท่ีดี ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 7 

ตารางที่ 7  ร้อยละและการผ่านเกณฑ์การประเมินพฤติกรรมของนกัเรียนทัง้หมดท่ีมีพฤติกรรมการบริโภค

ผลติภณัฑ์สขุภาพท่ีดี 

พฤตกิรรม ร้อยละ ผ่าน 

กลุ่มพฤตกิรรมที่ 1  พฤตกิรรมการบริโภคอาหารที่ดี/ที่ถูกต้อง 

1. กินขนมหวาน เช่นช็อกโกแลต ทอฟฟ่ี ลกูกวาด เป็นต้น 78.5 ผ่าน 

2. กินอาหารกระป๋อง อาหารสําเร็จรูป เช่นปลากระป๋อง บะหมีกึง่สําเร็จรูป โจ๊กสําเร็จรูป เป็นต้น  77.7 ผ่าน 

3. กินขนมขบเคีย้ว กรุบกรอบ เช่นมนัฝร่ังทอด ข้าวโพดอบกรอบ ข้าวเกรียบกุ้ง เป็นต้น 59.0 ไม่ผ่าน 

4. ด่ืมนม 76.2 ผ่าน 

5. กินผกั ผลไม้ 76.9 ผ่าน 

ร้อยละของพฤตกิรรมเฉล่ีย 74.7 ไม่ผ่าน 

เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมข้อ 1-3  : นกัเรียนมีพฤติกรรมไม่กินเลยถึงกินบางครัง้ ร้อยละ 75 ขึน้ไป  

เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมข้อ 4-5 : นกัเรียนมีพฤติกรรมกินบอ่ยถึงกินเป็นประจํา ร้อยละ 75 ขึน้ไป  

กลุ่มพฤตกิรรมที่ 2 พฤตกิรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ดี/ที่ถูกต้อง 

1. สงัเกตวนัผลิต หรือวนัเดือนปีหมดอายกุ่อนซือ้ หรือใช้ผลติภณัฑ์สขุภาพ 68.8 ไม่ผ่าน 

2. เลือกซือ้หรือใช้ผลติภณัฑ์อาหารท่ีมีเคร่ืองหมาย อย. 78.2 ผ่าน 

3. ก่อนกินยา สงัเกตลกัษณะของยา เช่น สี กลิ่น และอ่ืนๆ 73.9 ไม่ผ่าน 

4. ใช้ผลติภณัฑ์สขุภาพตามคําโฆษณาชวนเช่ือ 82.1 ผ่าน 

5. ปฏิบติัตามคําแนะนําท่ีระบบุนฉลากผลิตภณัฑ์สขุภาพอยา่งเคร่งครัด 69.1 ไม่ผ่าน 

6. หลีกเล่ียงการบริโภคอาหารท่ีใช้นํา้มนัทอดซํา้หรือไมใ่ช้นํา้มนัทอดซํา้ 63.5 ไม่ผ่าน 

ร้อยละของพฤตกิรรมเฉล่ีย 72.6 ไม่ผ่าน 

เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมทกุข้อ ยกเว้นข้อ 4 : นกัเรียนมีพฤติกรรมทําเป็นสว่นใหญ่ถึงทําทกุครัง้ ร้อยละ 75 ขึน้ไป 

เกณฑ์การประเมินพฤติกรรม ข้อ 4 : นกัเรียนมีพฤติกรรมไม่ทําเลยถึงทําบางครัง้ ร้อยละ 75 ขึน้ไป 

พฤตกิรรมการบริโภคผลติภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง  (เฉล่ียกลุ่มพฤตกิรรมที่ 1 และ 2) 73.7 ไม่ผ่าน 
หมายเหตุ  

1)  ร้อยละ (%) ของนกัเรียนท่ีมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพท่ีดีผ่านเกณฑ์การประเมินในแตล่ะพฤติกรรม 

2)  ข้อมลูจากโรงเรียน จํานวน 43 แห่ง นกัเรียน จํานวนตวัอย่างทัง้หมด 3,675 คน  
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  1.4.1.1 กลุ่มนักเรียนระดับประถมศึกษาทัง้หมด ผลการประเมิน พบว่า นกัเรียนมี

พฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพท่ีดี คิดเป็นร้อยละ 76.9 ของนกัเรียนทัง้หมด ซึง่บรรลเุป้าหมายของ

โครงการท่ีร้อยละ 75 ของนกัเรียน มีพฤตกิรรมการบริโภคผลติภณัฑ์สขุภาพท่ีดี ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 8 

ตารางที่ 8 ร้อยละและการผ่านเกณฑ์การประเมินพฤติกรรมของนักเรียน ระดับชัน้ประถมศึกษา ท่ีมี

พฤตกิรรมการบริโภคผลติภณัฑ์สขุภาพท่ีดี  

พฤตกิรรม ร้อยละ ผ่าน 

กลุ่มพฤตกิรรมที่ 1  พฤตกิรรมการบริโภคอาหารที่ดี/ที่ถูกต้อง 

1. กินขนมหวาน เช่นช็อกโกแลต ทอฟฟ่ี ลกูกวาด เป็นต้น 88.6 ผา่น 

2. กินอาหารกระป๋อง อาหารสําเร็จรูป เช่นปลากระป๋อง บะหม่ีกึง่สําเร็จรูป โจ๊กสําเร็จรูป เป็นต้น  81.6 ผา่น 

3. กินขนมขบเคีย้ว กรุบกรอบ เช่นมนัฝร่ังทอด ข้าวโพดอบกรอบ ข้าวเกรียบกุ้ง เป็นต้น 65.4 ไม่ผ่าน 

4. ด่ืมนม 87.9 ผา่น 

5. กินผกั ผลไม้ 82.4 ผา่น 

ร้อยละของพฤตกิรรมเฉล่ีย 81.2 ผ่าน 

เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมข้อ 1-3  : นกัเรียนมีพฤติกรรมไม่กินเลยถึงกินบางครัง้ ร้อยละ 75 ขึน้ไป  

เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมข้อ 4-5 : นกัเรียนมีพฤติกรรมกินบอ่ยถึงกินเป็นประจํา ร้อยละ 75 ขึน้ไป  

กลุ่มพฤตกิรรมที่ 2 พฤตกิรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ดี/ที่ถูกต้อง 

1. สงัเกตวนัผลิต หรือวนัเดือนปีหมดอายกุ่อนซือ้ หรือใช้ผลติภณัฑ์สขุภาพ 69.4 ไม่ผ่าน 

2. เลือกซือ้หรือใช้ผลติภณัฑ์อาหารท่ีมีเคร่ืองหมาย อย. 77.2 ผา่น 

3. ก่อนกินยา สงัเกตลกัษณะของยา เช่น สี กลิ่น และอ่ืนๆ 74.4 ไม่ผ่าน 

4. ใช้ผลติภณัฑ์สขุภาพตามคําโฆษณาชวนเช่ือ 86.7 ผา่น 

5. ปฏิบติัตามคําแนะนําท่ีระบบุนฉลากผลิตภณัฑ์สขุภาพอยา่งเคร่งครัด 67.2 ไม่ผ่าน 

6. หลีกเล่ียงการบริโภคอาหารท่ีใช้นํา้มนัทอดซํา้หรือไมใ่ช้นํา้มนัทอดซํา้ 60.6 ไม่ผ่าน 

ร้อยละของพฤตกิรรมเฉล่ีย 72.6 ไม่ผ่าน 

เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมทกุข้อ ยกเว้นข้อ 4 : นกัเรียนมีพฤติกรรมทําเป็นสว่นใหญ่ถึงทําทกุครัง้ ร้อยละ 75 ขึน้ไป 

เกณฑ์การประเมินพฤติกรรม ข้อ 4 : นกัเรียนมีพฤติกรรมไม่ทําเลยถึงทําบางครัง้ ร้อยละ 75 ขึน้ไป 

พฤตกิรรมการบริโภคผลติภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง  (เฉล่ียกลุ่มพฤตกิรรมที่ 1 และ 2) 76.9 ผ่าน 
หมายเหตุ  

1)  ร้อยละ (%) ของนกัเรียนท่ีมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพท่ีดีผ่านเกณฑ์การประเมินในแตล่ะพฤติกรรม 

2)  ข้อมลูจากโรงเรียน จํานวน 43 แห่ง นกัเรียน ระดบัชัน้ประถมศกึษา รวม 1,181 คิดเป็นร้อยละ 32.1 ของจํานวนตวัอย่างทัง้หมด 3,675 คน  
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  1.4.1.2 กลุ่มนักเรียนระดบัมัธยมศกึษาตอนต้นทัง้หมด ผลการประเมิน พบวา่ นกัเรียนมี

พฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพท่ีดี คิดเป็นร้อยละ 70.7 ของนกัเรียนทัง้หมด ซึง่ไม่บรรลเุป้าหมายของ

โครงการท่ีร้อยละ 75 ของนกัเรียน มีพฤตกิรรมการบริโภคผลติภณัฑ์สขุภาพท่ีดี ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 9 

ตารางที่ 9  ร้อยละและการผา่นเกณฑ์การประเมินพฤตกิรรมของนกัเรียน มธัยมศกึษาตอนต้น ท่ีมีพฤตกิรรม

การบริโภคผลติภณัฑ์สขุภาพท่ีดี  

พฤตกิรรม ร้อยละ ผ่าน 

กลุ่มพฤตกิรรมที่ 1  พฤตกิรรมการบริโภคอาหารที่ดี/ที่ถูกต้อง 

1. กินขนมหวาน เช่นช็อกโกแลต ทอฟฟ่ี ลกูกวาด เป็นต้น 75.3 ผา่น 

2. กินอาหารกระป๋อง อาหารสําเร็จรูป เช่นปลากระป๋อง บะหม่ีกึง่สําเร็จรูป โจ๊กสําเร็จรูป เป็นต้น  75.6 ผา่น 

3. กินขนมขบเคีย้ว กรุบกรอบ เช่นมนัฝร่ังทอด ข้าวโพดอบกรอบ ข้าวเกรียบกุ้ง เป็นต้น 55.9 ไม่ผ่าน 

4. ด่ืมนม 71.4 ไม่ผ่าน 

5. กินผกั ผลไม้ 73.6 ไม่ผ่าน 

ร้อยละของพฤตกิรรมเฉล่ีย 70.4 ไม่ผ่าน 

เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมข้อ 1-3  : นกัเรียนมีพฤติกรรมไม่กินเลยถึงกินบางครัง้ ร้อยละ 75 ขึน้ไป  

เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมข้อ 4-5 : นกัเรียนมีพฤติกรรมกินบอ่ยถึงกินเป็นประจํา ร้อยละ 75 ขึน้ไป  

กลุ่มพฤตกิรรมที่ 2 พฤตกิรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ดี/ที่ถูกต้อง 

1. สงัเกตวนัผลิต หรือวนัเดือนปีหมดอายกุ่อนซือ้ หรือใช้ผลติภณัฑ์สขุภาพ 67.0 ไม่ผ่าน 

2. เลือกซือ้หรือใช้ผลติภณัฑ์อาหารท่ีมีเคร่ืองหมาย อย. 78.2 ผา่น 

3. ก่อนกินยา สงัเกตลกัษณะของยา เช่น สี กลิ่น และอ่ืนๆ 72.3 ไม่ผ่าน 

4. ใช้ผลติภณัฑ์สขุภาพตามคําโฆษณาชวนเช่ือ 78.7 ผา่น 

5. ปฏิบติัตามคําแนะนําท่ีระบบุนฉลากผลิตภณัฑ์สขุภาพอยา่งเคร่งครัด 68.0 ไม่ผ่าน 

6. หลีกเล่ียงการบริโภคอาหารท่ีใช้นํา้มนัทอดซํา้หรือไมใ่ช้นํา้มนัทอดซํา้ 61.0 ไม่ผ่าน 

ร้อยละของพฤตกิรรมเฉล่ีย 70.9 ไม่ผ่าน 

เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมทกุข้อ ยกเว้นข้อ 4 : นกัเรียนมีพฤติกรรมทําเป็นสว่นใหญ่ถึงทําทกุครัง้ ร้อยละ 75 ขึน้ไป 

เกณฑ์การประเมินพฤติกรรม ข้อ 4 : นกัเรียนมีพฤติกรรมไม่ทําเลยถึงทําบางครัง้ ร้อยละ 75 ขึน้ไป 

พฤตกิรรมการบริโภคผลติภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง  (เฉล่ียกลุ่มพฤตกิรรมที่ 1 และ 2) 70.7 ไม่ผ่าน 
หมายเหตุ  

1)  ร้อยละ (%) ของนกัเรียนท่ีมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพท่ีดีผ่านเกณฑ์การประเมินในแตล่ะพฤติกรรม 

2)  ข้อมลูจากโรงเรียน จํานวน 43 แห่ง เป็นนกัเรียน มธัยมศกึษาตอนต้น รวม 1,302 คน คิดเป็นร้อยละ 35.4 ของจํานวนตวัอย่างทัง้หมด 3,675 คน 
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  1.4.1.3 กลุ่มนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทัง้หมด ผลการประเมิน พบว่า 

นกัเรียนมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพท่ีดี คิดเป็นร้อยละ 72.2 ของนกัเรียนทัง้หมด ซึง่ไม่บรรลุ

เป้าหมายของโครงการท่ีร้อยละ 75 ของนักเรียน มีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์สุขภาพท่ีดี ดงั

รายละเอียดในตารางท่ี 10 

ตารางที่ 10  ร้อยละและการผ่านเกณฑ์การประเมินพฤติกรรมของนักเรียน มัธยมศึกษาตอนปลาย ท่ีมี

พฤตกิรรมการบริโภคผลติภณัฑ์สขุภาพท่ีดี  

พฤตกิรรม ร้อยละ ผ่าน 

กลุ่มพฤตกิรรมที่ 1  พฤตกิรรมการบริโภคอาหารที่ดี/ที่ถูกต้อง 

1. กินขนมหวาน เช่นช็อกโกแลต ทอฟฟ่ี ลกูกวาด เป็นต้น 71.9 ไม่ผ่าน 

2. กินอาหารกระป๋อง อาหารสําเร็จรูป เช่นปลากระป๋อง บะหม่ีกึง่สําเร็จรูป โจ๊กสําเร็จรูป เป็นต้น  76.2 ผา่น 

3. กินขนมขบเคีย้ว กรุบกรอบ เช่นมนัฝร่ังทอด ข้าวโพดอบกรอบ ข้าวเกรียบกุ้ง เป็นต้น 56.0 ไม่ผ่าน 

4. ด่ืมนม 69.7 ไม่ผ่าน 

5. กินผกั ผลไม้ 75.2 ผา่น 

ร้อยละของพฤตกิรรมเฉล่ีย 69.8 ไม่ผ่าน 

เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมข้อ 1-3  : นกัเรียนมีพฤติกรรมไม่กินเลยถึงกินบางครัง้ ร้อยละ 75 ขึน้ไป  

เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมข้อ 4-5 : นกัเรียนมีพฤติกรรมกินบอ่ยถึงกินเป็นประจํา ร้อยละ 75 ขึน้ไป  

กลุ่มพฤตกิรรมที่ 2 พฤตกิรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ดี/ที่ถูกต้อง 

1. สงัเกตวนัผลิต หรือวนัเดือนปีหมดอายกุ่อนซือ้ หรือใช้ผลติภณัฑ์สขุภาพ 70.3 ไม่ผ่าน 

2. เลือกซือ้หรือใช้ผลติภณัฑ์อาหารท่ีมีเคร่ืองหมาย อย. 79.1 ผ่าน 

3. ก่อนกินยา สงัเกตลกัษณะของยา เช่น สี กลิ่น และอ่ืนๆ 75.1 ผ่าน 

4. ใช้ผลติภณัฑ์สขุภาพตามคําโฆษณาชวนเช่ือ 81.4 ผ่าน 

5. ปฏิบติัตามคําแนะนําท่ีระบบุนฉลากผลิตภณัฑ์สขุภาพอยา่งเคร่งครัด 72.1 ไม่ผ่าน 

6. หลีกเล่ียงการบริโภคอาหารท่ีใช้นํา้มนัทอดซํา้หรือไมใ่ช้นํา้มนัทอดซํา้ 69.0 ไม่ผ่าน 

ร้อยละของพฤตกิรรมเฉล่ีย 74.5 ไม่ผ่าน 

เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมทกุข้อ ยกเว้นข้อ 4 : นกัเรียนมีพฤติกรรมทําเป็นสว่นใหญ่ถึงทําทกุครัง้ ร้อยละ 75 ขึน้ไป 

เกณฑ์การประเมินพฤติกรรม ข้อ 4 : นกัเรียนมีพฤติกรรมไม่ทําเลยถึงทําบางครัง้ ร้อยละ 75 ขึน้ไป 

พฤตกิรรมการบริโภคผลติภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง  (เฉล่ียกลุ่มพฤตกิรรมที่ 1 และ 2) 72.2 ไม่ผ่าน 
หมายเหตุ  

1)  ร้อยละ (%) ของนกัเรียนท่ีมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพท่ีดีผ่านเกณฑ์การประเมินในแตล่ะพฤติกรรม 

2)  ข้อมลูจากโรงเรียน จํานวน 43 แห่ง เป็นนกัเรียนมธัยมศกึษาตอนปลาย รวม 1,192  คน คิดเป็นร้อยละ 32.4   ของจํานวนตวัอย่างทัง้หมด 

3,675 คน 

 

 

 

 
 



 19 

1.4.2 กลุ่มนักเรียน อย.น้อย ผลการประเมิน พบว่า นกัเรียน อย.น้อย มีพฤติกรรมการบริโภค

ผลิตภณัฑ์สขุภาพท่ีดี คิดเป็นร้อยละ 76.1 ของนกัเรียน อย.น้อย ทัง้หมด ซึง่บรรลเุป้าหมายของโครงการท่ี

ร้อยละ 75 ของนกัเรียน อย.น้อย มีพฤตกิรรมการบริโภคผลติภณัฑ์สขุภาพท่ีดี ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 11 

ตารางที่ 11  ร้อยละและการผ่านเกณฑ์การประเมินพฤติกรรมของนกัเรียน อย.น้อย ท่ีมีพฤติกรรมการบริโภค

ผลติภณัฑ์สขุภาพท่ีดี 

พฤตกิรรม ร้อยละ ผ่าน 

กลุ่มพฤตกิรรมที่ 1  พฤตกิรรมการบริโภคอาหารที่ดี/ที่ถูกต้อง 

1. กินขนมหวาน เช่นช็อกโกแลต ทอฟฟ่ี ลกูกวาด เป็นต้น 82.1 ผ่าน 

2. กินอาหารกระป๋อง อาหารสําเร็จรูป เช่นปลากระป๋อง บะหม่ีกึง่สําเร็จรูป โจ๊กสําเร็จรูป เป็นต้น  80.0 ผ่าน 

3. กินขนมขบเคีย้ว กรุบกรอบ เช่นมนัฝร่ังทอด ข้าวโพดอบกรอบ ข้าวเกรียบกุ้ง เป็นต้น 63.9 ไม่ผ่าน 

4. ด่ืมนม 78.5 ผ่าน 

5. กินผกั ผลไม้ 80.1 ผ่าน 

ร้อยละของพฤตกิรรมเฉล่ีย 76.9 ผ่าน 

เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมข้อ 1-3  : นกัเรียนมีพฤติกรรมไม่กินเลยถึงกินบางครัง้ ร้อยละ 75 ขึน้ไป  

เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมข้อ 4-5 : นกัเรียนมีพฤติกรรมกินบอ่ยถึงกินเป็นประจํา ร้อยละ 75 ขึน้ไป  

กลุ่มพฤตกิรรมที่ 2 พฤตกิรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ดี/ที่ถูกต้อง 

1. สงัเกตวนัผลิต หรือวนัเดือนปีหมดอายกุ่อนซือ้ หรือใช้ผลติภณัฑ์สขุภาพ 72.9 ไม่ผ่าน 

2. เลือกซือ้หรือใช้ผลติภณัฑ์อาหารท่ีมีเคร่ืองหมาย อย. 81.5 ผ่าน 

3. ก่อนกินยา สงัเกตลกัษณะของยา เช่น สี กลิ่น และอ่ืนๆ 77.3 ผา่น 

4. ใช้ผลติภณัฑ์สขุภาพตามคําโฆษณาชวนเช่ือ 82.5 ผ่าน 

5. ปฏิบติัตามคําแนะนําท่ีระบบุนฉลากผลิตภณัฑ์สขุภาพอยา่งเคร่งครัด 72.3 ไม่ผ่าน 

6. หลีกเล่ียงการบริโภคอาหารท่ีใช้นํา้มนัทอดซํา้หรือไมใ่ช้นํา้มนัทอดซํา้ 66.5 ไม่ผ่าน 

ร้อยละของพฤตกิรรมเฉล่ีย 75.5 ผ่าน 

เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมทกุข้อ ยกเว้นข้อ 4 : นกัเรียนมีพฤติกรรมทําเป็นสว่นใหญ่ถึงทําทกุครัง้ ร้อยละ 75 ขึน้ไป 

เกณฑ์การประเมินพฤติกรรม ข้อ 4 : นกัเรียนมีพฤติกรรมไม่ทําเลยถึงทําบางครัง้ ร้อยละ 75 ขึน้ไป 

พฤตกิรรมการบริโภคผลติภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง  (เฉล่ียกลุ่มพฤตกิรรมที่ 1 และ 2) 76.1 ผ่าน 
หมายเหตุ  

1)  ร้อยละ (%) ของนกัเรียนท่ีมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพท่ีดีผ่านเกณฑ์การประเมินในแตล่ะพฤติกรรม 

2)  ข้อมลูจากโรงเรียน จํานวน 43 แห่ง นกัเรียน อย.น้อย รวม 1,898 คน (แกนนํา สมาชิก เคยเป็นแกนนํา) คิดเป็นร้อยละ 51.6 ของจํานวน

ตวัอย่างทัง้หมด 3,675 คน 
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1.4.2.1 กลุ่มนักเรียน อย.น้อย ระดับประถมศึกษา ผลการประเมิน พบว่า นกัเรียน 

อย.น้อย ระดบัประถมศกึษา มีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพท่ีดี คิดเป็นร้อยละ 79.9 ของนกัเรียน 

อย.น้อย ทัง้หมด ซึง่บรรลเุป้าหมายของโครงการท่ีร้อยละ 75 ของนกัเรียน อย.น้อย มีพฤติกรรมการบริโภค

ผลติภณัฑ์สขุภาพท่ีดี ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 12 

ตารางที่ 12  ร้อยละและการผ่านเกณฑ์การประเมินพฤติกรรมของนกัเรียน อย.น้อย ระดบัประถมศึกษา ท่ีมี

พฤตกิรรมการบริโภคผลติภณัฑ์สขุภาพท่ีดี 

พฤตกิรรม ร้อยละ ผ่าน 

กลุ่มพฤตกิรรมที่ 1  พฤตกิรรมการบริโภคอาหารที่ดี/ที่ถูกต้อง 

1. กินขนมหวาน เช่นช็อกโกแลต ทอฟฟ่ี ลกูกวาด เป็นต้น 91.0 ผ่าน 

2. กินอาหารกระป๋อง อาหารสําเร็จรูป เช่นปลากระป๋อง บะหม่ีกึง่สําเร็จรูป โจ๊กสําเร็จรูป  เป็นต้น  82.6 ผ่าน 

3. กินขนมขบเคีย้ว กรุบกรอบ เช่นมนัฝร่ังทอด ข้าวโพดอบกรอบ ข้าวเกรียบกุ้ง เป็นต้น 68.2 ไม่ผ่าน 

4. ด่ืมนม 87.6 ผ่าน 

5. กินผกั ผลไม้ 84.8 ผ่าน 

ร้อยละของพฤตกิรรมเฉล่ีย 82.8 ผ่าน 

เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมข้อ 1-3  : นกัเรียนมีพฤติกรรมไม่กินเลยถึงกินบางครัง้ ร้อยละ 75 ขึน้ไป  

เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมข้อ 4-5 : นกัเรียนมีพฤติกรรมกินบอ่ยถึงกินเป็นประจํา ร้อยละ 75 ขึน้ไป  

กลุ่มพฤตกิรรมที่ 2 พฤตกิรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ดี/ที่ถูกต้อง 

1. สงัเกตวนัผลิต หรือวนัเดือนปีหมดอายกุ่อนซือ้ หรือใช้ผลติภณัฑ์สขุภาพ 75.2 ผ่าน 

2. เลือกซือ้หรือใช้ผลติภณัฑ์อาหารท่ีมีเคร่ืองหมาย อย. 82.3 ผ่าน 

3. ก่อนกินยา สงัเกตลกัษณะของยา เช่น สี กลิ่น และอ่ืนๆ 80.2 ผา่น 

4. ใช้ผลติภณัฑ์สขุภาพตามคําโฆษณาชวนเช่ือ 86.3 ผ่าน 

5. ปฏิบติัตามคําแนะนําท่ีระบบุนฉลากผลิตภณัฑ์สขุภาพอยา่งเคร่งครัด 72.4 ไม่ผ่าน 

6. หลีกเล่ียงการบริโภคอาหารท่ีใช้นํา้มนัทอดซํา้หรือไมใ่ช้นํา้มนัทอดซํา้ 64.7 ไม่ผ่าน 

ร้อยละของพฤตกิรรมเฉล่ีย 76.9 ผ่าน 

เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมทกุข้อ ยกเว้นข้อ 4 : นกัเรียนมีพฤติกรรมทําเป็นสว่นใหญ่ถึงทําทกุครัง้ ร้อยละ 75 ขึน้ไป 

เกณฑ์การประเมินพฤติกรรม ข้อ 4 : นกัเรียนมีพฤติกรรมไม่ทําเลยถึงทําบางครัง้ ร้อยละ 75 ขึน้ไป 

พฤตกิรรมการบริโภคผลติภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง  (โดยสรุป AและB) 79.9 ผ่าน 
หมายเหตุ  

1)  ร้อยละ (%) ของนกัเรียนท่ีมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพท่ีดีผ่านเกณฑ์การประเมินในแตล่ะพฤติกรรม 

2)  ข้อมลูจากโรงเรียน จํานวน 43 แห่ง นกัเรียนจํานวน  758  คน จากตวัอย่าง อย.น้อย ทัง้หมด 1,898 คน 
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1.4.2.2 กลุ่มนักเรียน อย.น้อย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ผลการประเมิน พบว่า 

นกัเรียน อย.น้อย ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น มีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์สุขภาพท่ีดี คิดเป็นร้อยละ 

72.3 ของนกัเรียน อย.น้อย ทัง้หมด ซึง่ไม่บรรลเุป้าหมายของโครงการท่ีร้อยละ 75 ของนกัเรียน อย.น้อย มี

พฤตกิรรมการบริโภคผลติภณัฑ์สขุภาพท่ีดี ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 13 

ตารางที่ 13  ร้อยละและการผา่นเกณฑ์การประเมินพฤติกรรมของนกัเรียน อย.น้อย ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น 

ท่ีมีพฤตกิรรมการบริโภคผลติภณัฑ์สขุภาพท่ีดี 

พฤตกิรรม ร้อยละ ผ่าน 

กลุ่มพฤตกิรรมที่ 1  พฤตกิรรมการบริโภคอาหารที่ดี/ที่ถูกต้อง 

1. กินขนมหวาน เช่นช็อกโกแลต ทอฟฟ่ี ลกูกวาด เป็นต้น 78.5 ผ่าน 

2. กินอาหารกระป๋อง อาหารสําเร็จรูป เช่นปลากระป๋อง บะหม่ีกึง่สําเร็จรูป โจ๊กสําเร็จรูป เป็นต้น  77.6 ผ่าน 

3. กินขนมขบเคีย้ว กรุบกรอบ เช่นมนัฝร่ังทอด ข้าวโพดอบกรอบ ข้าวเกรียบกุ้ง เป็นต้น 61.4 ไม่ผ่าน 

4. ด่ืมนม 71.1 ไม่ผ่าน 

5. กินผกั ผลไม้ 75.1 ผ่าน 

ร้อยละของพฤตกิรรมเฉล่ีย 72.7 ไม่ผ่าน 

เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมข้อ 1-3  : นกัเรียนมีพฤติกรรมไม่กินเลยถึงกินบางครัง้ ร้อยละ 75 ขึน้ไป  

เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมข้อ 4-5 : นกัเรียนมีพฤติกรรมกินบอ่ยถึงกินเป็นประจํา ร้อยละ 75 ขึน้ไป  

กลุ่มพฤตกิรรมที่ 2 พฤตกิรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ดี/ที่ถูกต้อง 

1. สงัเกตวนัผลิต หรือวนัเดือนปีหมดอายกุ่อนซือ้ หรือใช้ผลติภณัฑ์สขุภาพ 68.3 ไม่ผ่าน 

2. เลือกซือ้หรือใช้ผลติภณัฑ์อาหารท่ีมีเคร่ืองหมาย อย. 79.9 ผ่าน 

3. ก่อนกินยา สงัเกตลกัษณะของยา เช่น สี กลิ่น และอ่ืนๆ 73.1 ไม่ผ่าน 

4. ใช้ผลติภณัฑ์สขุภาพตามคําโฆษณาชวนเช่ือ 80.7 ผ่าน 

5. ปฏิบติัตามคําแนะนําท่ีระบบุนฉลากผลิตภณัฑ์สขุภาพอยา่งเคร่งครัด 68.4 ไม่ผ่าน 

6. หลีกเล่ียงการบริโภคอาหารท่ีใช้นํา้มนัทอดซํา้หรือไมใ่ช้นํา้มนัทอดซํา้ 61.2 ไม่ผ่าน 

ร้อยละของพฤตกิรรมเฉล่ีย 71.9 ไม่ผ่าน 

เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมทกุข้อ ยกเว้นข้อ 4 : นกัเรียนมีพฤติกรรมทําเป็นสว่นใหญ่ถึงทําทกุครัง้ ร้อยละ 75 ขึน้ไป 

เกณฑ์การประเมินพฤติกรรม ข้อ 4 : นกัเรียนมีพฤติกรรมไม่ทําเลยถึงทําบางครัง้ ร้อยละ 75 ขึน้ไป 

พฤตกิรรมการบริโภคผลติภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง  (โดยสรุป AและB) 72.3 ไม่ผ่าน 
หมายเหตุ  

1)  ร้อยละ (%) ของนกัเรียนท่ีมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพท่ีดีผ่านเกณฑ์การประเมินในแตล่ะพฤติกรรม 

2)  ข้อมลูจากโรงเรียน จํานวน 43 แห่ง นกัเรียนจํานวน  647  คน จากตวัอย่าง อย.น้อย ทัง้หมด 1,898 คน 
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1.4.2.3 กลุ่มนักเรียน อย.น้อย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผลการประเมิน พบว่า 

นกัเรียน อย.น้อย ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย มีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพท่ีดี คิดเป็นร้อยละ 

76.1 ของนกัเรียน อย.น้อย ทัง้หมด ซึง่บรรลเุป้าหมายของโครงการท่ีร้อยละ 75 ของนกัเรียน อย.น้อย มี

พฤตกิรรมการบริโภคผลติภณัฑ์สขุภาพท่ีดี ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 14 

ตารางที่ 14  ร้อยละและการผ่านเกณฑ์การประเมินพฤติกรรมของนักเรียน อย.น้อย ระดบัมธัยมศึกษาตอน

ปลายท่ีมีพฤตกิรรมการบริโภคผลติภณัฑ์สขุภาพท่ีดี 

พฤตกิรรม ร้อยละ ผ่าน 

กลุ่มพฤตกิรรมที่ 1  พฤตกิรรมการบริโภคอาหารที่ดี/ที่ถูกต้อง 

1. กินขนมหวาน เช่นช็อกโกแลต ทอฟฟ่ี ลกูกวาด เป็นต้น 75.5 ผ่าน 

2. กินอาหารกระป๋อง อาหารสําเร็จรูป เช่นปลากระป๋อง บะหม่ีกึง่สําเร็จรูป โจ๊กสําเร็จรูป   เป็น

ต้น  

79.5 ผ่าน 

3. กินขนมขบเคีย้ว กรุบกรอบ เช่นมนัฝร่ังทอด ข้าวโพดอบกรอบ ข้าวเกรียบกุ้ง เป็นต้น 61.1 ไม่ผ่าน 

4. ด่ืมนม 75.0 ผ่าน 

5. กินผกั ผลไม้ 78.9 ผ่าน 

ร้อยละของพฤตกิรรมเฉล่ีย 74.0 ไม่ผ่าน 

เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมข้อ 1-3  : นกัเรียนมีพฤติกรรมไม่กินเลยถึงกินบางครัง้ ร้อยละ 75 ขึน้ไป  

เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมข้อ 4-5 : นกัเรียนมีพฤติกรรมกินบอ่ยถึงกินเป็นประจํา ร้อยละ 75 ขึน้ไป  

กลุ่มพฤตกิรรมที่ 2 พฤตกิรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ดี/ที่ถูกต้อง 

1. สงัเกตวนัผลิต หรือวนัเดือนปีหมดอายกุ่อนซือ้ หรือใช้ผลติภณัฑ์สขุภาพ 73.4 ผ่าน 

2. เลือกซือ้หรือใช้ผลติภณัฑ์อาหารท่ีมีเคร่ืองหมาย อย. 82.7 ผ่าน 

3. ก่อนกินยา สงัเกตลกัษณะของยา เช่น สี กลิ่น และอ่ืนๆ 77.7 ผา่น 

4. ใช้ผลติภณัฑ์สขุภาพตามคําโฆษณาชวนเช่ือ 81.3 ผ่าน 

5. ปฏิบติัตามคําแนะนําท่ีระบบุนฉลากผลิตภณัฑ์สขุภาพอยา่งเคร่งครัด 75.6 ผ่าน 

6. หลีกเล่ียงการบริโภคอาหารท่ีใช้นํา้มนัทอดซํา้หรือไมใ่ช้นํา้มนัทอดซํา้ 77.7 ผ่าน 

ร้อยละของพฤตกิรรมเฉล่ีย 78.1 ผ่าน 

เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมทกุข้อ ยกเว้นข้อ 4 : นกัเรียนมีพฤติกรรมทําเป็นสว่นใหญ่ถึงทําทกุครัง้ ร้อยละ 75 ขึน้ไป 

เกณฑ์การประเมินพฤติกรรม ข้อ 4 : นกัเรียนมีพฤติกรรมไม่ทําเลยถึงทําบางครัง้ ร้อยละ 75 ขึน้ไป 

พฤตกิรรมการบริโภคผลติภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง  (โดยสรุป AและB) 76.1 ผ่าน 
หมายเหตุ  

1)  ร้อยละ (%) ของนกัเรียนท่ีมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพท่ีดีผ่านเกณฑ์การประเมินในแตล่ะพฤติกรรม 

2)  ข้อมลูจากโรงเรียน จํานวน 43 แห่ง นกัเรียนจํานวน 493  คน จากตวัอย่าง อย.น้อย ทัง้หมด 1,898 คน 
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1.4.3 กลุ่มนักเรียนไม่ได้เป็น อย.น้อย ผลการประเมิน พบว่า นกัเรียนไม่ได้เป็น อย.น้อย มี

พฤตกิรรมการบริโภคผลติภณัฑ์สขุภาพท่ีดี คิดเป็นร้อยละ 69.8 ของนกัเรียนท่ีไม่ได้เป็น อย.น้อยทัง้หมด ซึง่

ไมบ่รรลเุป้าหมายของโครงการท่ีร้อยละ 75 ของนกัเรียน มีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพท่ีดี ดงั

รายละเอียดในตารางท่ี 15 

ตารางที่ 15  ร้อยละและการผ่านเกณฑ์การประเมินพฤติกรรมของนกัเรียนท่ีไม่ได้เป็น อย.น้อย ท่ีมีพฤติกรรม

การบริโภคผลติภณัฑ์สขุภาพท่ีดี 

พฤตกิรรม ร้อยละ ผ่าน 

กลุ่มพฤตกิรรมที่ 1  พฤตกิรรมการบริโภคอาหารที่ดี/ที่ถูกต้อง 

1. กินขนมหวาน เช่นช็อกโกแลต ทอฟฟ่ี ลกูกวาด เป็นต้น 73.9 ไม่ผ่าน 

2. กินอาหารกระป๋อง อาหารสําเร็จรูป เช่นปลากระป๋อง บะหม่ีกึง่สําเร็จรูป โจ๊กสําเร็จรูป เป็นต้น  75.2 ผ่าน 

3. กินขนมขบเคีย้ว กรุบกรอบ เช่นมนัฝร่ังทอด ข้าวโพดอบกรอบ ข้าวเกรียบกุ้ง เป็นต้น 53.6 ไม่ผ่าน 

4. ด่ืมนม 73.4 ไม่ผ่าน 

5. กินผกั ผลไม้ 73.7 ไม่ผ่าน 

ร้อยละของพฤตกิรรมเฉล่ีย 70.0 ไม่ผ่าน 

เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมข้อ 1-3  : นกัเรียนมีพฤติกรรมไม่กินเลยถึงกินบางครัง้ ร้อยละ 75 ขึน้ไป  

เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมข้อ 4-5 : นกัเรียนมีพฤติกรรมกินบอ่ยถึงกินเป็นประจํา ร้อยละ 75 ขึน้ไป  

กลุ่มพฤตกิรรมที่ 2 พฤตกิรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ดี/ที่ถูกต้อง 

1. สงัเกตวนัผลิต หรือวนัเดือนปีหมดอายกุ่อนซือ้ หรือใช้ผลติภณัฑ์สขุภาพ 65.0 ไม่ผ่าน 

2. เลือกซือ้หรือใช้ผลติภณัฑ์อาหารท่ีมีเคร่ืองหมาย อย. 74.4 ไม่ผ่าน 

3. ก่อนกินยา สงัเกตลกัษณะของยา เช่น สี กลิ่น และอ่ืนๆ 70.4 ไม่ผ่าน 

4. ใช้ผลติภณัฑ์สขุภาพตามคําโฆษณาชวนเช่ือ 81.1 ผ่าน 

5. ปฏิบติัตามคําแนะนําท่ีระบบุนฉลากผลิตภณัฑ์สขุภาพอยา่งเคร่งครัด 66.0 ไม่ผ่าน 

6. หลีกเล่ียงการบริโภคอาหารท่ีใช้นํา้มนัทอดซํา้หรือไมใ่ช้นํา้มนัทอดซํา้ 59.9 ไม่ผ่าน 

ร้อยละของพฤตกิรรมเฉล่ีย 69.5 ไม่ผ่าน 

เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมทกุข้อ ยกเว้นข้อ 4 : นกัเรียนมีพฤติกรรมทําเป็นสว่นใหญ่ถึงทําทกุครัง้ ร้อยละ 75 ขึน้ไป 

เกณฑ์การประเมินพฤติกรรม ข้อ 4 : นกัเรียนมีพฤติกรรมไม่ทําเลยถึงทําบางครัง้ ร้อยละ 75 ขึน้ไป 

พฤตกิรรมการบริโภคผลติภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง  (เฉล่ียกลุ่มพฤตกิรรมที่ 1 และ 2) 69.8 ไม่ผ่าน 
หมายเหตุ  

1)  ร้อยละ (%) ของนกัเรียนท่ีมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพท่ีดีผ่านเกณฑ์การประเมินในแตล่ะพฤติกรรม 

2)  ข้อมลูจากโรงเรียน จํานวน 43 แห่ง นกัเรียนท่ีไม่ได้เป็นนกัเรียน อย.น้อย รวม 1,777 คน คิดเป็นร้อยละ 48.4 ของจํานวนตวัอย่างทัง้หมด 

3,675 คน  
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1.4.3.1 กลุ่มนักเรียนไม่ได้เป็น อย.น้อย ระดับประถมศึกษา ผลการประเมิน พบว่า 

นกัเรียน อย.น้อย ระดบัประถมศกึษา มีพฤตกิรรมการบริโภคผลติภณัฑ์สขุภาพท่ีดี คิดเป็นร้อยละ 71.6 ของ

นกัเรียนท่ีไม่ได้เป็น อย.น้อย ทัง้หมด ซึ่งไม่บรรลเุป้าหมายของโครงการท่ีร้อยละ 75 ของนกัเรียน มี

พฤตกิรรมการบริโภคผลติภณัฑ์สขุภาพท่ีดี ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 16 

ตารางที่ 16  ร้อยละและการผ่านเกณฑ์การประเมินพฤติกรรมของนักเรียนท่ีไม่ได้เป็น อย.น้อย ระดับ

ประถมศกึษา ท่ีมีพฤตกิรรมการบริโภคผลติภณัฑ์สขุภาพท่ีดี 

พฤตกิรรม ร้อยละ ผ่าน 

กลุ่มพฤตกิรรมที่ 1  พฤตกิรรมการบริโภคอาหารที่ดี/ที่ถูกต้อง 

1. กินขนมหวาน เช่นช็อกโกแลต ทอฟฟ่ี ลกูกวาด เป็นต้น 84.2 ผ่าน 

2. กินอาหารกระป๋อง อาหารสําเร็จรูป เช่นปลากระป๋อง บะหม่ีกึง่สําเร็จรูป โจ๊กสําเร็จรูป  เป็นต้น  79.9 ผ่าน 

3. กินขนมขบเคีย้ว กรุบกรอบ เช่นมนัฝร่ังทอด ข้าวโพดอบกรอบ ข้าวเกรียบกุ้ง เป็นต้น 60.3 ไม่ผ่าน 

4. ด่ืมนม 88.4 ผ่าน 

5. กินผกั ผลไม้ 78.0 ผ่าน 

ร้อยละของพฤตกิรรมเฉล่ีย 78.2 ผ่าน 

เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมข้อ 1-3  : นกัเรียนมีพฤติกรรมไม่กินเลยถึงกินบางครัง้ ร้อยละ 75 ขึน้ไป  

เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมข้อ 4-5 : นกัเรียนมีพฤติกรรมกินบอ่ยถึงกินเป็นประจํา ร้อยละ 75 ขึน้ไป  

กลุ่มพฤตกิรรมที่ 2 พฤตกิรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ดี/ที่ถูกต้อง 

1. สงัเกตวนัผลิต หรือวนัเดือนปีหมดอายกุ่อนซือ้ หรือใช้ผลติภณัฑ์สขุภาพ 58.9 ไม่ผ่าน 

2. เลือกซือ้หรือใช้ผลติภณัฑ์อาหารท่ีมีเคร่ืองหมาย อย. 68.1 ไม่ผ่าน 

3. ก่อนกินยา สงัเกตลกัษณะของยา เช่น สี กลิ่น และอ่ืนๆ 64.1 ผา่น 

4. ใช้ผลติภณัฑ์สขุภาพตามคําโฆษณาชวนเช่ือ 87.5 ผ่าน 

5. ปฏิบติัตามคําแนะนําท่ีระบบุนฉลากผลิตภณัฑ์สขุภาพอยา่งเคร่งครัด 58.0 ไม่ผ่าน 

6. หลีกเล่ียงการบริโภคอาหารท่ีใช้นํา้มนัทอดซํา้หรือไมใ่ช้นํา้มนัทอดซํา้ 53.4 ไม่ผ่าน 

ร้อยละของพฤตกิรรมเฉล่ีย 65.0 ผ่าน 

เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมทกุข้อ ยกเว้นข้อ 4 : นกัเรียนมีพฤติกรรมทําเป็นสว่นใหญ่ถึงทําทกุครัง้ ร้อยละ 75 ขึน้ไป 

เกณฑ์การประเมินพฤติกรรม ข้อ 4 : นกัเรียนมีพฤติกรรมไม่ทําเลยถึงทําบางครัง้ ร้อยละ 75 ขึน้ไป 

พฤตกิรรมการบริโภคผลติภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง  (โดยสรุป AและB) 71.6 ไม่ผ่าน 
หมายเหตุ  

1)  ร้อยละ (%) ของนกัเรียนท่ีมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพท่ีดีผ่านเกณฑ์การประเมินในแตล่ะพฤติกรรม 

2)  ข้อมลูจากโรงเรียน จํานวน 43 แห่ง นกัเรียนจํานวน  423  คน จากตวัอย่าง อย.น้อย ทัง้หมด 1,777 คน 
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1.4.3.2 กลุ่มนักเรียนไม่ได้เป็น อย.น้อย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ผลการประเมิน 

พบวา่ นกัเรียน อย.น้อย ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น มีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพท่ีดี คิดเป็นร้อย

ละ 68.9 ของนกัเรียนท่ีไม่ได้เป็น อย.น้อย ทัง้หมด ซึ่งไม่บรรลเุป้าหมายของโครงการท่ีร้อยละ 75 ของ

นกัเรียน มีพฤตกิรรมการบริโภคผลติภณัฑ์สขุภาพท่ีดี ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 17 

ตารางที่ 17  ร้อยละและการผ่านเกณฑ์การประเมินพฤติกรรมของนักเรียนท่ีไม่ได้เป็น อย.น้อย ระดับ

มธัยมศกึษาตอนต้น ท่ีมีพฤตกิรรมการบริโภคผลติภณัฑ์สขุภาพท่ีดี 

พฤตกิรรม ร้อยละ ผ่าน 

กลุ่มพฤตกิรรมที่ 1  พฤตกิรรมการบริโภคอาหารที่ดี/ที่ถูกต้อง 

1. กินขนมหวาน เช่นช็อกโกแลต ทอฟฟ่ี ลกูกวาด เป็นต้น 72.2 ไม่ผ่าน 

2. กินอาหารกระป๋อง อาหารสําเร็จรูป เช่นปลากระป๋อง บะหม่ีกึง่สําเร็จรูป โจ๊กสําเร็จรูป เป็นต้น  73.6 ไม่ผ่าน 

3. กินขนมขบเคีย้ว กรุบกรอบ เช่นมนัฝร่ังทอด ข้าวโพดอบกรอบ ข้าวเกรียบกุ้ง เป็นต้น 50.5 ไม่ผ่าน 

4. ด่ืมนม 71.7 ไม่ผ่าน 

5. กินผกั ผลไม้ 71.9 ไม่ผ่าน 

ร้อยละของพฤตกิรรมเฉล่ีย 68.0 ไม่ผ่าน 

เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมข้อ 1-3  : นกัเรียนมีพฤติกรรมไม่กินเลยถึงกินบางครัง้ ร้อยละ 75 ขึน้ไป  

เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมข้อ 4-5 : นกัเรียนมีพฤติกรรมกินบอ่ยถึงกินเป็นประจํา ร้อยละ 75 ขึน้ไป  

กลุ่มพฤตกิรรมที่ 2 พฤตกิรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ดี/ที่ถูกต้อง 

1. สงัเกตวนัผลิต หรือวนัเดือนปีหมดอายกุ่อนซือ้ หรือใช้ผลติภณัฑ์สขุภาพ 65.7 ไม่ผ่าน 

2. เลือกซือ้หรือใช้ผลติภณัฑ์อาหารท่ีมีเคร่ืองหมาย อย. 76.5 ผ่าน 

3. ก่อนกินยา สงัเกตลกัษณะของยา เช่น สี กลิ่น และอ่ืนๆ 71.4 ไม่ผ่าน 

4. ใช้ผลติภณัฑ์สขุภาพตามคําโฆษณาชวนเช่ือ 76.8 ผ่าน 

5. ปฏิบติัตามคําแนะนําท่ีระบบุนฉลากผลิตภณัฑ์สขุภาพอยา่งเคร่งครัด 67.4 ไม่ผ่าน 

6. หลีกเล่ียงการบริโภคอาหารท่ีใช้นํา้มนัทอดซํา้หรือไมใ่ช้นํา้มนัทอดซํา้ 60.7 ไม่ผ่าน 

ร้อยละของพฤตกิรรมเฉล่ีย 69.8 ไม่ผ่าน 

เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมทกุข้อ ยกเว้นข้อ 4 : นกัเรียนมีพฤติกรรมทําเป็นสว่นใหญ่ถึงทําทกุครัง้ ร้อยละ 75 ขึน้ไป 

เกณฑ์การประเมินพฤติกรรม ข้อ 4 : นกัเรียนมีพฤติกรรมไม่ทําเลยถึงทําบางครัง้ ร้อยละ 75 ขึน้ไป 

พฤตกิรรมการบริโภคผลติภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง  (โดยสรุป AและB) 68.9 ไม่ผ่าน 
หมายเหตุ  

1)  ร้อยละ (%) ของนกัเรียนท่ีมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพท่ีดีผ่านเกณฑ์การประเมินในแตล่ะพฤติกรรม 

2)  ข้อมลูจากโรงเรียน จํานวน 43 แห่ง นกัเรียนจํานวน  655  คน จากตวัอย่าง อย.น้อย ทัง้หมด 1,777 คน 
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1.4.3.3 กลุ่มนักเรียนไม่ได้เป็น อย.น้อย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผลการ

ประเมิน พบว่า นกัเรียน อย.น้อย ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย มีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพท่ีดี 

คิดเป็นร้อยละ 69.4 ของนกัเรียนท่ีไม่ได้เป็น อย.น้อย ทัง้หมด ซึง่ไม่บรรลเุป้าหมายของโครงการท่ีร้อยละ 75 

ของนกัเรียน มีพฤตกิรรมการบริโภคผลติภณัฑ์สขุภาพท่ีดี ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 18 

ตารางที่ 18  ร้อยละและการผ่านเกณฑ์การประเมินพฤติกรรมของนักเรียนท่ีไม่ได้เป็น อย.น้อย ระดับ

มธัยมศกึษาตอนปลายท่ีมีพฤตกิรรมการบริโภคผลติภณัฑ์สขุภาพท่ีดี 

พฤตกิรรม ร้อยละ ผ่าน 

กลุ่มพฤตกิรรมที่ 1  พฤตกิรรมการบริโภคอาหารที่ดี/ที่ถูกต้อง 

1. กินขนมหวาน เช่นช็อกโกแลต ทอฟฟ่ี ลกูกวาด เป็นต้น 69.4 ไม่ผ่าน 

2. กินอาหารกระป๋อง อาหารสําเร็จรูป เช่นปลากระป๋อง บะหม่ีกึง่สําเร็จรูป โจ๊กสําเร็จรูป   เป็น

ต้น  

73.8 ไม่ผ่าน 

3. กินขนมขบเคีย้ว กรุบกรอบ เช่นมนัฝร่ังทอด ข้าวโพดอบกรอบ ข้าวเกรียบกุ้ง เป็นต้น 52.4 ไม่ผ่าน 

4. ด่ืมนม 66.0 ไม่ผ่าน 

5. กินผกั ผลไม้ 72.6 ไม่ผ่าน 

ร้อยละของพฤตกิรรมเฉล่ีย 66.8 ไม่ผ่าน 

เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมข้อ 1-3  : นกัเรียนมีพฤติกรรมไม่กินเลยถึงกินบางครัง้ ร้อยละ 75 ขึน้ไป  

เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมข้อ 4-5 : นกัเรียนมีพฤติกรรมกินบอ่ยถึงกินเป็นประจํา ร้อยละ 75 ขึน้ไป  

กลุ่มพฤตกิรรมที่ 2 พฤตกิรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ดี/ที่ถูกต้อง 

1. สงัเกตวนัผลิต หรือวนัเดือนปีหมดอายกุ่อนซือ้ หรือใช้ผลติภณัฑ์สขุภาพ 68.1 ไม่ผ่าน 

2. เลือกซือ้หรือใช้ผลติภณัฑ์อาหารท่ีมีเคร่ืองหมาย อย. 76.4 ผ่าน 

3. ก่อนกินยา สงัเกตลกัษณะของยา เช่น สี กลิ่น และอ่ืนๆ 73.3 ไม่ผ่าน 

4. ใช้ผลติภณัฑ์สขุภาพตามคําโฆษณาชวนเช่ือ 81.4 ผ่าน 

5. ปฏิบติัตามคําแนะนําท่ีระบบุนฉลากผลิตภณัฑ์สขุภาพอยา่งเคร่งครัด 69.6 ไม่ผ่าน 

6. หลีกเล่ียงการบริโภคอาหารท่ีใช้นํา้มนัทอดซํา้หรือไมใ่ช้นํา้มนัทอดซํา้ 62.9 ไม่ผ่าน 

ร้อยละของพฤตกิรรมเฉล่ีย 72.0 ไม่ผ่าน 

เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมทกุข้อ ยกเว้นข้อ 4 : นกัเรียนมีพฤติกรรมทําเป็นสว่นใหญ่ถึงทําทกุครัง้ ร้อยละ 75 ขึน้ไป 

เกณฑ์การประเมินพฤติกรรม ข้อ 4 : นกัเรียนมีพฤติกรรมไม่ทําเลยถึงทําบางครัง้ ร้อยละ 75 ขึน้ไป 

พฤตกิรรมการบริโภคผลติภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง  (โดยสรุป AและB) 69.4 ไม่ผ่าน 
หมายเหตุ  

1)  ร้อยละ (%) ของนกัเรียนท่ีมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพท่ีดีผ่านเกณฑ์การประเมินในแตล่ะพฤติกรรม 

2)  ข้อมลูจากโรงเรียน จํานวน 43 แห่ง นกัเรียนจํานวน 699 คน จากตวัอย่าง อย.น้อย ทัง้หมด 1,777 คน 
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1.5 ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนกลุ่ม
ต่างๆ ด้วยสถติ ิChi-Square test 

จากผลการทดสอบ พบว่า นกัเรียน อย.น้อย และนกัเรียนท่ีไม่ได้เป็น อย.น้อย มีพฤติกรรม

การบริโภคอาหารแตกตา่งกนั อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ในทกุพฤติกรรมตอ่ไปนี ้กินขนมหวาน 

เช่นช็อกโกแลต ทอฟฟ่ี ลกูกวาด เป็นต้น กินอาหารกระป๋อง อาหารสําเร็จรูป เช่นปลากระป๋อง บะหมีกึ่ง

สําเร็จรูป โจ๊กสําเร็จรูป เป็นต้น กินขนมขบเคีย้ว กรุบกรอบ เช่นมนัฝร่ังทอด ข้าวโพดอบกรอบ ข้าวเกรียบกุ้ง 

เป็นต้น ด่ืมนม กินผกั ผลไม้ โดยพบวา่ นกัเรียน อย.น้อย มีแนวโน้มท่ีจะมีพฤตกิรรมการบริโภคท่ีดีมากกว่า

นกัเรียนท่ีไมไ่ด้เป็น อย.น้อย ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 19 

ตารางที่ 19  ผลการทดสอบความแตกตา่งระหวา่งพฤตกิรรมการบริโภคอาหารของนกัเรียนกลุม่ตา่งๆ ด้วย

สถิต ิChi-Square test 

รายการ 

ระดับพฤตกิรรม (ความถี่/ร้อยละ) 

χ2 P value ไม่กิน

เลย 

นานๆครัง้ กินบางครัง้ กินบอ่ย กินเป็น

ประจํา 

1. กนิขนมหวาน เช่นช็อกโกแลต ทอฟฟ่ี ลูกกวาด เป็นต้น 

• ไม่ได้เป็น 39(2.19) 403(22.68) 872(49.07) 327(18.4) 136(7.65) 131.4 <0.001 

• เป็นสมาชิก อย.น้อย 37(3.15) 412(35.03) 528(44.9) 144(12.24) 55(4.68) 

• เป็นแกนนํา อย.น้อย 32(7.13) 153(34.08) 190(42.32) 53(11.8) 21(4.68) 

• เคยเป็นแกนนํา อย.น้อย 24(8.79) 82(30.04) 112(41.03) 41(15.02) 14(5.13) 

2.กนิอาหารกระป๋อง อาหารสาํเร็จรูป เช่นปลากระป๋อง บะหมีกึ่งสาํเร็จรูป โจ๊กสาํเร็จรูป เป็นต้น  

• ไม่ได้เป็น 30(1.69) 504(28.36) 802(45.13) 334(18.8) 107(6.02) 60.084 <0.001 

• เป็นสมาชิก อย.น้อย 25(2.13) 409(34.78) 495(42.09) 194(16.5) 53(4.51) 

• เป็นแกนนํา อย.น้อย 25(5.57) 151(33.63) 193(42.98) 66(14.7) 14(3.12) 

• เคยเป็นแกนนํา อย.น้อย 16(5.86) 96(35.16) 110(40.29) 40(14.65) 11(4.03) 

3. กนิขนมขบเคีย้ว กรุบกรอบ เช่นมันฝร่ังทอด ข้าวโพดอบกรอบ ข้าวเกรียบกุ้ง เป็นต้น 

• ไม่ได้เป็น 29(1.63) 278(15.64) 645(36.3) 587(33.03) 238(13.39) 100.800 <0.001 

• เป็นสมาชิก อย.น้อย 29(2.47) 268(22.79) 441(37.5) 311(26.45) 127(10.8) 

• เป็นแกนนํา อย.น้อย 29(6.46) 111(24.72) 157(34.97) 120(26.73) 32(7.13) 

• เคยเป็นแกนนํา อย.น้อย 16(5.86) 70(25.64) 94(34.43) 67(24.54) 26(9.52) 

4. ดื่มนม 

• ไม่ได้เป็น 22(1.24) 110(6.19) 340(19.13) 570(32.08) 735(41.36) 51.369 <0.001 

• เป็นสมาชิก อย.น้อย 7(0.6) 47(4) 204(17.35) 334(28.4) 584(49.66) 

• เป็นแกนนํา อย.น้อย 0(0) 25(5.57) 67(14.92) 114(25.39) 243(54.12) 

• เคยเป็นแกนนํา อย.น้อย 3(1.1) 11(4.03) 40(14.65) 103(37.73) 116(42.49) 

5. กนิผัก ผลไม้ 

• ไม่ได้เป็น 17(0.96) 94(5.29) 357(20.09) 663(37.31) 646(36.35) 58.420 <0.001 

• เป็นสมาชิก อย.น้อย 9(0.77) 37(3.15) 200(17.01) 387(32.91) 543(46.17) 

• เป็นแกนนํา อย.น้อย 5(1.11) 12(2.67) 55(12.25) 149(33.18) 228(50.78) 

• เคยเป็นแกนนํา อย.น้อย 1(0.37) 14(5.13) 46(16.85) 88(32.23) 124(45.42) 
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1.6 ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพของ

นักเรียนกลุ่มต่างๆ ด้วยสถติ ิChi-Square test  

จากผลการทดสอบ พบว่า นกัเรียน อย.น้อย และนกัเรียนท่ีไม่ได้เป็น อย.น้อย มีพฤติกรรม

การบริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพแตกต่างกนั อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ในทกุพฤติกรรมต่อไปนี ้

สงัเกตวนัผลติ หรือวนัเดือนปีหมดอายกุ่อนซือ้ หรือใช้ผลิตภณัฑ์สขุภาพ เลือกซือ้หรือใช้ผลิตภณัฑ์อาหารท่ี

มีเคร่ืองหมาย อย. ก่อนกินยา สงัเกตลกัษณะของยา เช่น สี กลิ่น และอ่ืนๆ เลือกซือ้ผลิตภณัฑ์เคร่ืองสําอาง

ท่ีมีฉลากภาษาไทย ใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพตามคําโฆษณาชวนเช่ือ ปฏิบตัิตามคําแนะนําท่ีระบุบนฉลาก

ผลติภณัฑ์สขุภาพอยา่งเคร่งครัด หลีกเล่ียงการบริโภคอาหารท่ีใช้นํา้มนัทอดซํา้หรือไมใ่ช้นํา้มนัทอดซํา้ อ่าน

ข้อมลูโภชนาการบนฉลาก เช่น ไขมนั โปรตีน ก่อนเลือกซือ้อาหาร โดยพบวา่ นกัเรียน อย.น้อย มีแนวโน้มท่ี

จะมีพฤตกิรรมการบริโภคท่ีดีมากกวา่นกัเรียนท่ีไมไ่ด้เป็น อย.น้อย ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 20 

ตารางที่ 20  ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์สุขภาพของนักเรียน

กลุม่ตา่งๆ ด้วยสถิต ิChi-Square test 

รายการ 

ระดับพฤตกิรรม (จาํนวนคน/ร้อยละ) 

χ2 P value ไม่ทําเลย ทํานานๆ

ครัง้ 

ทําเป็น

บางครัง้ 

ทําเป็นสว่น

ใหญ่ 

ทําทกุครัง้ 

1. สังเกตวันผลติ หรือวันเดือนปีหมดอายุก่อนซือ้ หรือใช้ผลติภณัฑ์สุขภาพ 

• ไม่ได้เป็น 56(3.15) 105(5.91) 461(25.94) 551(31.01) 604(33.99) 46.671 <0.001 

• เป็นสมาชิก อย.น้อย 22(1.87) 45(3.83) 281(23.89) 392(33.33) 436(37.07) 

• เป็นแกนนํา อย.น้อย 3(0.67) 16(3.56) 89(19.82) 142(31.63) 199(44.32) 

• เคยเป็นแกนนํา อย.น้อย 1(0.37) 10(3.66) 57(20.88) 91(33.33) 114(41.76) 

2. เลือกซือ้หรือใช้ผลิตภณัฑ์อาหารที่มีเคร่ืองหมาย อย. 

• ไม่ได้เป็น 43(2.42) 84(4.73) 327(18.4) 618(34.78) 705(39.67) 47.559 <0.001 

• เป็นสมาชิก อย.น้อย 15(1.28) 50(4.25) 170(14.46) 406(34.52) 535(45.49) 

• เป็นแกนนํา อย.น้อย 2(0.45) 9(2) 60(13.36) 159(35.41) 219(48.78) 

• เคยเป็นแกนนํา อย.น้อย 3(1.1) 9(3.3) 31(11.36) 87(31.87) 143(52.38) 

3. ก่อนกนิยา สังเกตลักษณะของยา เช่น สี กลิ่น และอ่ืนๆ 

• ไม่ได้เป็น 45(2.53) 93(5.23) 388(21.83) 559(31.46) 692(38.94) 49.577 <0.001 

• เป็นสมาชิก อย.น้อย 21(1.79) 42(3.57) 233(19.81) 324(27.55) 556(47.28) 

• เป็นแกนนํา อย.น้อย 8(1.78) 14(3.12) 58(12.92) 140(31.18) 229(51) 

• เคยเป็นแกนนํา อย.น้อย 5(1.83) 7(2.56) 46(16.85) 91(33.33) 124(45.42) 

4. เลือกซือ้ผลิตภณัฑ์เคร่ืองสาํอางที่มีฉลากภาษาไทย 

• ไม่ได้เป็น 141(7.93) 173(9.74) 443(24.93) 600(33.76) 420(23.64) 43.534 <0.001 

• เป็นสมาชิก อย.น้อย 63(5.36) 114(9.69) 275(23.38) 404(34.35) 320(27.21) 

• เป็นแกนนํา อย.น้อย 18(4.01) 26(5.79) 101(22.49) 154(34.3) 150(33.41) 

• เคยเป็นแกนนํา อย.น้อย 13(4.76) 19(6.96) 52(19.05) 112(41.03) 77(28.21) 

5. ใช้ผลิตภณัฑ์สุขภาพตามคาํโฆษณาชวนเช่ือ 

• ไม่ได้เป็น 320(18.01) 514(28.93) 608(34.21) 231(13) 104(5.85) 66.460 <0.001 

• เป็นสมาชิก อย.น้อย 293(24.91) 348(29.59) 314(26.7) 150(12.76) 71(6.04) 



 29 

รายการ 

ระดับพฤตกิรรม (จาํนวนคน/ร้อยละ) 

χ2 P value ไม่ทําเลย ทํานานๆ

ครัง้ 

ทําเป็น

บางครัง้ 

ทําเป็นสว่น

ใหญ่ 

ทําทกุครัง้ 

• เป็นแกนนํา อย.น้อย 119(26.5) 161(35.86) 112(24.94) 45(10.02) 12(2.67) 

• เคยเป็นแกนนํา อย.น้อย 77(28.21) 78(28.57) 75(27.47) 23(8.42) 20(7.33) 

6. ปฏบิตัติามคาํแนะนําที่ระบุบนฉลากผลิตภณัฑ์สุขภาพอย่างเคร่งครัด 

• ไม่ได้เป็น 39(2.19) 139(7.82) 426(23.97) 617(34.72) 556(31.29) 25.993 0.011 

• เป็นสมาชิก อย.น้อย 12(1.02) 87(7.4) 241(20.49) 422(35.88) 414(35.2) 

• เป็นแกนนํา อย.น้อย 8(1.78) 35(7.8) 79(17.59) 152(33.85) 175(38.98) 

• เคยเป็นแกนนํา อย.น้อย 5(1.83) 17(6.23) 49(17.95) 100(36.63) 102(37.36) 

7. หลีกเล่ียงการบริโภคอาหารที่ใช้นํา้มันทอดซํา้หรือไม่ใช้นํา้มันทอดซํา้ 

• ไม่ได้เป็น 97(5.46) 289(16.26) 327(18.4) 715(40.24) 349(19.64) 46.563 <0.001 

• เป็นสมาชิก อย.น้อย 73(6.21) 166(14.12) 196(16.67) 516(43.88) 225(19.13) 

• เป็นแกนนํา อย.น้อย 18(4.01) 52(11.58) 51(11.36) 216(48.11) 112(24.94) 

• เคยเป็นแกนนํา อย.น้อย 14(5.13) 22(8.06) 37(13.55) 131(47.99) 69(25.27) 

8. อ่านข้อมูลโภชนาการบนฉลาก เช่น ไขมัน โปรตนี ก่อนเลือกซือ้อาหาร 

• ไม่ได้เป็น 90(5.06) 265(14.91) 553(31.12) 502(28.25) 367(20.65) 41.254 <0.001 

• เป็นสมาชิก อย.น้อย 31(2.64) 134(11.39) 359(30.53) 385(32.74) 267(22.7) 

• เป็นแกนนํา อย.น้อย 13(2.9) 49(10.91) 137(30.51) 140(31.18) 110(24.5) 

• เคยเป็นแกนนํา อย.น้อย 9(3.3) 18(6.59) 86(31.5) 86(31.5) 74(27.11) 
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2. ความรู้เก่ียวกับการบริโภคผลิตภณัฑ์สุขภาพ 
 2.1 ความรู้ที่ถูกต้องเก่ียวกับการบริโภคผลิตภณัฑ์สุขภาพของนักเรียน 

ภาพรวมจํานวนนกัเรียนโดยเฉล่ียท่ีมีความรู้ท่ีถกูต้องเก่ียวกบัการบริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพ 

คิดเป็นร้อยละ 76.5 ของนกัเรียนทัง้หมด คะแนนเฉล่ียความรู้เท่ากับ 7.09 จากคะแนนเต็ม 10 ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.30 จากข้อมูลพบว่า ข้อความรู้ท่ีนกัเรียนรู้ถูกต้องมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 

92.7 ซึง่เป็นความเข้าใจถกู คือ การกินอาหารท่ีใช้นํา้มนัทอดซํา้ อาจก่อให้เกิดโรคมะเร็งได้ สว่นข้อความรู้

ท่ีนกัเรียนรู้ถกูต้องน้อยท่ีสดุ คดิเป็นร้อยละ 9.7 ซึง่เป็นความเข้าใจผิด คือ ยาทกุชนิดต้องมีเคร่ืองหมาย อย.

บนฉลาก ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 21 

ตารางที่ 21 ความถ่ีและร้อยละของนกัเรียนท่ีมีความรู้เก่ียวกบัการบริโภคผลติภณัฑ์สขุภาพ 

ข้อความ 
ความ

เข้าใจ 

รู้ถูก รู้ผิด 

ความถ่ี ร้อยละ ความถ่ี ร้อยละ 

1. ผลติภณัฑ์เสริมอาหารสามารถโฆษณารักษาโรคได้ ผิด 2,880 77.90 817 22.10 

2. อาหารประเภทขบเคีย้วกรุบกรอบให้สารอาหารท่ีมี

ประโยชน์ตอ่ร่างกาย 

ผิด 3,417 92.40 280 7.60 

3. ฉลากหวาน มนั เคม็ (ฉลากโฆษณาแบบ GDA)ช่วยให้เรา

ทราบปริมาณพลงังาน ไขมนั นํา้ตาล และโซเดียมท่ีจะได้รับ

จากอาหารนัน้ 

ถกู 3,322 89.90 375 10.10 

4. นํา้มนัท่ีทอดอาหารแล้ว ถ้านํามากรองจนใสก็สามารถ

นํามาใช้ได้เร่ือยๆ 

ผิด 3,020 81.70 677 18.30 

5. การกินอาหารท่ีใช้นํา้มนัทอดซํา้ อาจก่อให้เกิดโรคมะเร็งได้ ถกู 3,428 92.70 269 7.30 

6. การใช้ยาปฏิชีวนะ ต้องรับประทานตามท่ีแพทย์สัง่ตาม

ปริมาณท่ีถกูต้องและกินให้ครบมือ้ ครบจํานวนท่ีกําหนด 

ถกู 

 

3,421 92.50 276 7.50 

7. ไฮโดรควิโนน เป็นสารห้ามใช้ในเคร่ืองสําอาง ถกู 2,825 76.40 872 23.60 

8. ยาทกุชนิดต้องมีเคร่ืองหมาย อย.บนฉลาก ผิด 357 9.70 3,340 90.30 

9. นมพาสเจอร์ไรส์สามารถเก็บโดยไมต้่องแช่เยน็ ผิด 2,315 62.60 1,382 37.40 

10. เคร่ืองสําอางช่วยให้ผิวขาวขึน้ได้อยา่งถาวร ผิด 3,297 89.20 400 10.80 

ร้อยละเฉล่ีย 76.50  23.50 

คะแนนเฉล่ียความรู้ (Mean) เท่ากับ  7.09  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ 1.30 
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2.2 ผลการทดสอบคะแนนเฉล่ียความรู้เก่ียวกับการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพของนักเรียน 

อย.น้อย ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวน (One-way ANOVA) 
จากผลการทดสอบ พบว่า นักเรียน อย.น้อย และนักเรียนท่ีไม่ได้เป็น อย.น้อย มีความรู้

เก่ียวกบัการบริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพแตกตา่งกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยท่ีนกัเรียน อย.

น้อย มีความรู้ความเข้าใจมากกวา่ นกัเรียนท่ีไมเ่ป็น อย.น้อย ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 22  

ตารางที่ 22 ผลการเปรียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียความรู้เก่ียวกับการบริโภคผลิตภณัฑ์สุขภาพของ

นกัเรียน อย.น้อย 

สถานภาพนกัเรียน n Mean SD p value 

ความแตกตา่งของคา่เฉล่ีย  

(Mean Difference) 

เป็นสมาชิก อย.

น้อย 

เป็นแกนนํา อย.

น้อย 

เคยเป็นแกน

นํา อย.น้อย 

ไมไ่ด้เป็น 1,777 7.01 1.34 <0.001 -0.14* -0.27* -0.15 

เป็นสมาชิก อย.น้อย 1,176 7.15 1.24   -0.14 -0.01 

เป็นแกนนํา อย.น้อย 449 7.29 1.18    0.12 

เคยเป็นแกนนํา อย.น้อย 273 7.16 1.25     

หมายเหตุ * มีคะแนนเฉลี่ยแตกตา่งกนัอย่างมีนยัสําคญัท่ีระดบั 0.05 
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3. ทศันคตทิี่ดต่ีอการบริโภคผลิตภณัฑ์สุขภาพ 
 3.1 ทศันคตทิี่ดต่ีอการบริโภคผลิตภณัฑ์สุขภาพ  

ภาพรวมทศันคตท่ีิดีตอ่การบริโภคของนกัเรียนอยู่ในระดบัมาก และคอ่นข้างเป็นไปในทิศทาง

เดียวกนั โดยมีคะแนนเฉล่ียทศันคติ (Mean) เท่ากบั 3.79 สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากบั 0.54 ดงั

รายละเอียดในตารางท่ี 23 

ตารางที่ 23 ความถ่ีและร้อยละของระดบัความคดิเห็นตอ่การบริโภคผลติภณัฑ์สขุภาพ 

รายการ 
ระดับความคดิเหน็ต่อการบริโภค 

ไมเ่หน็ด้วยอยา่งย่ิง ไมเ่หน็ด้วย ไมแ่น่ใจ เหน็ด้วย เหน็ด้วยอยา่งย่ิง 
ความถ่ี % ความถ่ี % ความถ่ี % ความถ่ี % ความถ่ี % 

1. ควรกินขนมหวานเป็นประจํา

หลงัจากกินข้าว 

645 17.40 1,349 36.50 1,089 29.50 400 10.80 214 5.80 

2. การใช้เคร่ืองสําอางทาหน้า

ขาวช่วยทําให้ผิวหน้าขาวขึน้

กวา่สีผิวธรรมชาติได้อยา่งถาวร 

839 22.70 1,332 36.00 1,073 29.00 352 9.50 101 2.70 

3. อาหารประเภททอด อาทิ ไก่

ทอด หมทูอด กินได้ทกุมือ้ ไมมี่

ผลเสียตอ่ร่างกาย 

828 22.40 1,390 37.60 824 22.30 452 12.20 203 5.50 

4. ควรอา่นฉลากก่อนซือ้อาหาร/

ยา/เคร่ืองสําอาง เพ่ือดวูนัเดือน

ปีท่ีผลติและวนัหมดอาย ุ

44 1.20 105 2.80 281 7.60 892 24.10 2,375 64.20 

5. ข้อมลูโภชนาการเป็นข้อมลูท่ี

อา่นแล้วเข้าใจยาก จงึทําให้ไม่

อยากอา่น 

538 14.60 1,062 28.70 1,037 28.00 717 19.40 343 9.30 

6. ก่อนใช้ยา ควรอา่นฉลากและ

เอกสารกํากบัยาให้เข้าใจ หาก

สงสยัให้สอบถามแพทย์หรือ

เภสชักรก่อนใช้ยา 

60 1.60 108 2.90 308 8.30 1,030 27.90 2,191 59.30 

7. อาหารกระป๋อง อาหาร

สําเร็จรูป เป็นอาหารท่ีเหมาะ

กบัยคุสมยัและยงัคงคณุคา่

เหมือนเดิม 

472 12.80 913 24.70 1,458 39.40 644 17.40 210 5.70 

8. การกินผกั ผลไม้เป็นประจําจะ

ทําให้สขุภาพดี ลดอาการ

ท้องผกู 

51 1.40 79 2.10 228 6.20 676 18.30 2,663 72.00 

9.คําโฆษณามีอิทธิพลตอ่การ

ตดัสนิใจเลือกซือ้ผลติภณัฑ์

สขุภาพ 

213 5.80 512 13.80 1,166 31.50 1,259 34.10 547 14.80 

10.ขนมขบเคีย้วสว่นใหญ่มี

ประโยชน์ตอ่ร่างกาย สามารถ

กินได้ตลอดเวลา 

1,306 35.30 1,283 34.70 643 17.40 285 7.70 180 4.90 

คะแนนเฉล่ียทัศนคต ิ(Mean) เท่ากับ  3.79 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ 0.54 
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3.2 ผลการทดสอบคะแนนเฉล่ียระดับทัศนคติต่อการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพกับ
นักเรียน อย.น้อย ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวน (One-way ANOVA) 

จากผลการทดสอบ พบว่า นกัเรียน อย.น้อย และนกัเรียนท่ีไม่ได้เป็น อย.น้อย มีทศันคติท่ีดีต่อ

การบริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยท่ีนกัเรียน อย.น้อย มี

ทศันคตท่ีิดีตอ่การบริโภคผลติภณัฑ์สขุภาพสงูกวา่นกัเรียนท่ีไมเ่ป็น อย.น้อย ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 24 

 

ตารางที่ 24 การเปรียบความแตกตา่งของคา่เฉล่ียระดบัความคดิเห็นตอ่การบริโภคกบันกัเรียน อย. 

นกัเรียน อย. n Mean SD p value 

ความแตกตา่งของคา่เฉล่ีย (Mean 

Difference) 

เป็นสมาชิก อย.

น้อย 

เป็นแกนนํา อย.

น้อย 

เคยเป็นแกน

นํา อย.น้อย 

ไมไ่ด้เป็น 1,777 3.72 0.52 <0.001 -.11* -.23* -.17* 

เป็นสมาชิก อย.น้อย 1,176 3.82 0.52   -.12* -.07 

เป็นแกนนํา อย.น้อย 449 3.94 0.54    .05 

เคยเป็นแกนนํา อย.น้อย 273 3.89 0.56     

หมายเหตุ * มีคะแนนเฉลี่ยแตกตา่งกนัอย่างมีนยัสําคญัท่ีระดบั 0.05 
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4. อทิธิพลที่ส่งผลต่อการบริโภคผลิตภณัฑ์สุขภาพของนักเรียน 

นักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าอิทธิพลท่ีส่งผลต่อการบริโภคอาหารในแต่ละประเภท

ตอ่ไปนี ้ดงันี ้

4.1 อาหารจําพวกขนมหวาน อิทธิพลท่ีส่งผลต่อการบริโภคมากท่ีสุด คือ เพ่ือนในกลุ่ม ( X

=3.43 ,SD.=1.00) รองลงมาเป็นบคุคลในบ้าน ( X =3.00 ,SD.=1.04)   

4.2  อาหารจําพวกขนมขบเคีย้ว อิทธิพลท่ีส่งผลต่อการบริโภคมากท่ีสดุคือ เพ่ือนในกลุ่ม ( X

=3.62 ,SD.=1.01) รองลงมาเป็นการโฆษณา ( X =3.17 ,SD.=1.23)  

4.3  การกินผักผลไม้ อิทธิพลท่ีส่งผลต่อการบริโภคมากท่ีสุดคือ บุคคลในบ้าน ( X =4.36 

,SD.=0.80) รองลงมาเป็นครู/โรงเรียน ( X =3.90 ,SD.=1.05)   

4.4  การซือ้เคร่ืองสําอาง อิทธิพลท่ีส่งผลต่อการบริโภคมากท่ีสุดคือ การโฆษณา ( X =3.19 

,SD.=1.32) รองลงมาเป็นบคุคลในบ้าน ( X =2.98 ,SD.=1.22)   

4.5  การซือ้ยา อิทธิพลท่ีสง่ผลต่อการบริโภคมากท่ีสดุคือ บคุคลในบ้าน ( X =3.69 ,SD.=1.09) 

รองลงมาเป็นครู/โรงเรียน   ( X =3.08 ,SD.=1.24)  

ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 25 

ตารางที่ 25 ความถ่ีและร้อยละของอิทธิพลท่ีสง่ผลตอ่การบริโภคผลติภณัฑ์สขุภาพของนกัเรียน 

รายการ 

ระดับความคดิเหน็ต่อการบริโภค 

Mean SD แปลผล น้อยท่ีสดุ น้อย ปานกลาง มาก มากท่ีสดุ 

ความถ่ี % ความถ่ี % ความถ่ี % ความถ่ี % ความถ่ี % 

1. กนิอาหารจาํพวกขนมหวาน    

1.1บคุคลในบ้าน 140 6.7 563 27 852 40.9 368 17.7 159 7.64 3.00 1.04 ปานกลาง 

1.2เพ่ือนในกลุม่ 78 3.7 282 13.5 687 33 768 36.9 267 12.82 3.43 1.00 ปานกลาง 

1.3ครู/โรงเรียน 344 16.5 620 29.8 730 35.1 258 12.4 130 6.24 2.66 1.09 ปานกลาง 

1.4โฆษณา 281 13.5 402 19.3 668 32.1 462 22.2 269 12.92 3.11 1.23 ปานกลาง 

2.กนิอาหารจาํพวกขนมขบเคีย้ว    

2.1บคุคลในบ้าน 245 11.8 507 24.4 725 34.8 416 20 189 9.08 2.94 1.13 ปานกลาง 

2.2เพ่ือนในกลุม่ 66 3.2 217 10.4 585 28.1 803 38.6 411 19.74 3.62 1.01 มาก 

2.3ครู/โรงเรียน 378 18.2 609 29.3 678 32.6 289 13.9 128 6.15 2.60 1.12 ปานกลาง 

2.4โฆษณา 245 11.8 397 19.1 635 30.5 475 22.8 330 15.85 3.17 1.23 ปานกลาง 

3.กนิผักผลไม้    

3.1บคุคลในบ้าน 14 0.7 49 2.4 187 9 685 32.9 1147 55.09 4.36 0.80 มาก 

3.2เพ่ือนในกลุม่ 47 2.3 256 12.3 669 32.1 673 32.3 437 20.99 3.55 1.01 มาก 

3.3ครู/โรงเรียน 73 3.5 137 6.6 414 19.9 726 34.9 732 35.16 3.90 1.05 มาก 

3.4โฆษณา 188 9 319 15.3 621 29.8 505 24.3 449 21.57 3.35 1.21 ปานกลาง 

4.ซือ้เคร่ืองสาํอาง    

4.1บคุคลในบ้าน 266 12.8 501 24.1 603 29 434 20.8 278 13.35 2.98 1.22 ปานกลาง 

4.2เพ่ือนในกลุม่ 385 18.5 438 21 567 27.2 460 22.1 232 11.14 2.88 1.27 ปานกลาง 
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รายการ 

ระดับความคดิเหน็ต่อการบริโภค 

Mean SD แปลผล น้อยท่ีสดุ น้อย ปานกลาง มาก มากท่ีสดุ 

ความถ่ี % ความถ่ี % ความถ่ี % ความถ่ี % ความถ่ี % 

4.3ครู/โรงเรียน 321 15.4 413 19.8 641 30.8 464 22.3 243 11.67 2.96 1.20 ปานกลาง 

4.4โฆษณา 312 15 364 17.5 544 26.1 451 21.7 411 19.74 3.19 1.32 ปานกลาง 

5.ซือ้ยา    

5.1บคุคลในบ้าน 79 3.8 197 9.5 624 30 609 29.3 573 27.52 3.69 1.09 มาก 

5.2เพ่ือนในกลุม่ 224 10.8 528 25.4 774 37.2 369 17.7 187 8.98 2.92 1.11 ปานกลาง 

5.3ครู/โรงเรียน 164 7.9 375 18 678 32.6 537 25.8 328 15.75 3.22 1.15 ปานกลาง 

5.4โฆษณา 306 14.7 400 19.2 674 32.4 410 19.7 292 14.02 3.08 1.24 ปานกลาง 
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ตอนที่ 2 การดาํเนินกจิกรรม อย.น้อย ของโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร 

การดําเนินงาน อย.น้อย ของโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร นําเสนอแยกตามสงักัดดงันี ้(1) 

สงักดักรุงเทพมหานคร (กทม.) (2) สงักดัสํานกังานคณะกรรมการการศกึษาเอกชน (สช.) และ (3) สงักดั

สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.) การดําเนินงานแตล่ะสงักดัสรุปผลท่ีสําคญัได้ดงันี ้

1. โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร (กทม.)   

1.1 การเข้าร่วมกิจกรรม อย.น้อยของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

นกัเรียนในสงักัดกรุงเทพมหานคร ได้เข้าร่วมกิจกรรมเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์เก่ียวกับ

ผลติภณัฑ์สขุภาพ/การดแูลรักษาสขุภาพในโรงเรียน ท่ีนกัเรียนเข้าร่วมมากท่ีสดุคือ จดัป้ายนิเทศให้ความรู้ 

เช่น บอร์ด คิดเป็นร้อยละ 76.70, กิจกรรมการตรวจสอบผลิตภณัฑ์สขุภาพ นกัเรียนเข้าร่วมมากท่ีสดุคือ 

ตรวจสอบฉลากอาหาร คิดเป็นร้อยละ 56.70 กิจกรรมรณรงค์เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์สขุภาพ/การดแูลรักษา

สุขภาพในโรงเรียน ท่ีนักเรียนเข้าร่วมมากท่ีสุดคือ จัดนิทรรศการ คิดเป็นร้อยละ76.70 กิจกรรมรณรงค์

เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์สขุภาพ/ การดแูลรักษาสขุภาพ ในชมุชน ท่ีนกัเรียนเข้าร่วมมากท่ีสดุคือ  จดันิทรรศการ 

คิดเป็นร้อยละ 56.70 ในการเรียนการสอน ครูนําเนือ้หาเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์สขุภาพ/การดแูลรักษาสขุภาพ 

มาใช้ในการเรียนการสอน วิชาวิทยาศาสตร์ มากท่ีสดุ คิดเป็นร้อยละ 86.70,  การทําโครงงานแบบกําหนด

หวัข้อและมุ่งเน้นรูปแบบการนําเสนอผลงาน นกัเรียนเข้าร่วมมากท่ีสดุคือ  โครงงานอาหารเพ่ือสขุภาพ, 

โครงงานอาหารและผลติภณัฑ์สขุภาพ, โครงงานสิง่แวดล้อม และโครงงานตอ่ต้านยาเสพติด  คิดเป็นอย่าง

ร้อยละ 20.50, กิจกรรมเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์สขุภาพ/การดแูลรักษาสขุภาพ ในบ้านเรือน โดยนําความรู้ไปใช้

ประโยชน์ในบ้านเรือน เช่น ใช้ในการเลือกซือ้อาหารมากท่ีสดุคิดเป็นร้อยละ 76.70 และ กิจกรรมอ่ืนๆท่ี

โรงเรียนได้จดัทําขึน้ และเก่ียวข้องกบัโครงการ อย.น้อย ท่ีน้องๆ ได้ทําหรือเข้าร่วม  ท่ีนกัเรียนเข้าร่วมมาก

ท่ีสดุคือ  เดก็ไทยไร้พงุ คดิเป็นร้อยละ 90.00 ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 26 

ตารางที่ 26 ความถ่ีและร้อยละของการเข้าร่วมกิจกรรม อย.น้อย ของนกัเรียนในโรงเรียนสงักดั กทม. 

รายการ ความถ่ี ร้อยละ 

1. กจิกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เก่ียวกับผลติภัณฑ์สุขภาพ/การดูแลรักษาสุขภาพ  ในโรงเรียน 

 ไม่ได้ทาํ/ไม่ได้เข้าร่วม 3 10.00 

 ได้ทาํ/เข้าร่วม โดยเป็นกจิกรรมใดต่อไปนี ้ 27 90.00 

• การพดูหน้าเสาธง 20 66.70 

• จดัป้ายนิเทศให้ความรู้ เช่น บอร์ด 23 76.70 

• จดัทําเอกสารเผยแพร่ 2 6.70 

• จดัเสียงตามสาย 12 40.00 

2. กจิกรรมการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

 ไม่ได้ทาํ/ไม่ได้เข้าร่วม 5 16.7 

 ได้ทาํ/เข้าร่วม โดยเป็นกจิกรรมใดต่อไปนี ้ 25 83.3 
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รายการ ความถ่ี ร้อยละ 

• ตรวจสอบฉลากอาหาร 17 56.70 

• ตรวจสอบคณุภาพอาหารด้านกายภาพ 7 23.30 

• ตรวจสอบนํา้ด่ืมในโรงเรียน  6 20.00 

• ตรวจสอบฉลากยา 12 40.00 

• ตรวจสอบคณุภาพยาด้านกายภาพ ดสีู กลิน่ 11 36.70 

• ตรวจสอบฉลากเคร่ืองสําอาง 6 20.00 

• ตรวจสอบอาหารโดยใช้ชดุทดสอบ 12 40.00 

• ตรวจสอบไอโอดีนในเกลือโดยใช้ชดุทดสอบ 1 3.30 

3. กจิกรรมรณรงค์เก่ียวกับผลติภัณฑ์สุขภาพ/การดูแลรักษาสุขภาพในโรงเรียน 

 ไม่ได้ทาํ/ไม่ได้เข้าร่วม 5 16.7 

 ได้ทาํ/เข้าร่วม โดยเป็นกจิกรรมใดต่อไปนี ้ 25 83.3 

• จดันิทรรศการ 23 76.70 

• เดินรณรงค์ 6 20.00 

• การจดัแสดงผลงานของนกัเรียนท่ีเก่ียวกบักิจกรรม อย.น้อย 15 50.00 

• การสํารวจพฤติกรรมการบริโภคของนกัเรียน 11 36.70 

• การจดักิจกรรมนนัทนาการ เช่น ละครสัน้ ดนตรี 6 20.00 

• การสาธิตและจําหน่ายอาหารเพ่ือสขุภาพ 6 20.00 

• ตรวจสอบความสะอาดของโรงอาหารในโรงเรียน 9 30.00 

• ตรวจสอบความสะอาดของห้องนํา้ในโรงเรียน 6 20.00 

• อ่ืนๆ โปรดระบ ุ 3 10.00 

4. กจิกรรมรณรงค์เก่ียวกับผลติภัณฑ์สุขภาพ/ การดูแลรักษาสุขภาพ ในชุมชน 

 ไม่ได้ทาํ/ไม่ได้เข้าร่วม 13 43.30 

 ได้ทาํ/เข้าร่วม โดยเป็นกจิกรรมใดต่อไปนี ้ 17 56.70 

• การเผยแพร่ความรู้ในชมุชน เช่น วิทย ุเคเบิลทีวี 3 10.00 

• จดันิทรรศการ 17 56.70 

• เดินรณรงค์ 6 20.00 

• การประมวลผลงานนกัเรียนในด้านตา่งๆ 6 20.00 

• การจดักิจกรรมนนัทนาการ เช่น ละครสัน้ ดนตรี 10 33.30 

• การสาธิตและจําหน่ายอาหารเพ่ือสขุภาพ 1 3.30 

• การสร้างเครือข่ายในชมุชน 5 16.70 

5. ในการเรียนการสอน ครูนําเนือ้หาเก่ียวกับผลติภัณฑ์สุขภาพ/การดูแลรักษาสุขภาพ มาใช้ในการเรียนการ

สอน 
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รายการ ความถ่ี ร้อยละ 

 ไม่ได้ดาํเนินการ 3 10.00 

 ได้ดาํเนินการ โดยนํามาบูรณาการกับกลุ่มสาระใดบ้าง 27 90.00 

• วิทยาศาสตร์ 26 86.70 

• การงานอาชีพและเทคโนโลยี 15 50.00 

• สขุศกึษาและพลศกึษา 24 80.00 

• ภาษาไทย 1 3.30 

6. การทาํโครงงานแบบกาํหนดหัวข้อและมุ่งเน้นรูปแบบการนําเสนอผลงาน 

 ไม่ได้ทาํ/ไม่ได้เข้าร่วม 24 80.00 

 ได้ทาํ/เข้าร่วม โดยเป็นโครงงานใดต่อไปนี ้ 6 20.00 

• โครงงานอาหารเพ่ือสขุภาพ 6 20.00 

• โครงงานอาหารและผลติภณัฑ์สขุภาพ 6 20.00 

• โครงงานสิง่แวดล้อม 6 20.00 

• โครงงานตอ่ต้านยาเสพติด 6 20.00 

7. กจิกรรมเก่ียวกับผลติภัณฑ์สุขภาพ/การดูแลรักษาสุขภาพ ในบ้านเรือน 

 ไม่ได้ดาํเนินการ 2 6.7 

 ได้ดาํเนินการ โดยเป็นกจิกรรมใดต่อไปนี ้ 28 93.3 

• ตรวจสอบผลติภณัฑ์อาหาร 7 23.30 

• ตรวจสอบผลติภณัฑ์ยา 16 53.30 

• ตรวจสอบผลติภณัฑ์เคร่ืองสําอาง 3 10.00 

• ตรวจสอบวตัถอุนัตราย เช่น สารกําจดัแมลง ผลิตภณัฑ์ล้างห้องนํา้  3 10.00 

• นําความรู้ไปใช้ประโยชน์ในบ้านเรือน เช่น ใช้ในการเลือกซือ้อาหาร 23 76.70 

8. กจิกรรมอ่ืนๆที่โรงเรียนได้จัดทาํขึน้ และเก่ียวข้องกับโครงการ อย.น้อย ที่น้องๆ ได้ทาํหรือเข้าร่วม 

 ไม่ได้ทาํ/ไม่ได้เข้าร่วม 2 6.70 

 ได้ทาํ/เข้าร่วม โดยเป็นกจิกรรมใดต่อไปนี ้ 28 93.30 

• การสร้างเครือข่ายโรงเรียน อย.น้อย 5 16.70 

• อย.น้อย สอนน้อง 6 20.00 

• โรงเรียนสง่เสริมสขุภาพ 10 33.30 

• โครงการเดก็ไทยทําได้ 3 10.00 

• สขุาน่าใช้ 1 3.30 

• เดก็ไทยไร้พงุ 27 90.00 

• เดก็ไทยฟันดี 14 46.70 

• อาหารปลอดภยั 12 40.00 
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รายการ ความถ่ี ร้อยละ 

• เศรษฐกิจพอเพียง 10 33.30 

• ปลกูผกัปลอดสารพิษ 14 46.70 

• ธนาคารขยะ 20 66.70 

• ผลตินํา้ปุ๋ ยหมกัชีวภาพ (EM) 8 26.70 

 

1.2 การดาํเนินงาน อย.น้อย ในโรงเรียน 

จากการสํารวจข้อมลูการดําเนินกิจกรรม อย.น้อย ในโรงเรียน จํานวน 2 แห่ง ผลการ

สํารวจเป็นดงันี ้

ตารางที่ 27 ความถ่ีและร้อยละของการดําเนินงาน อย.น้อย ในโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร 

รายการกจิกรรมที่ได้ดาํเนินการของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 

1. โครงสร้างชมรม/ชุมนุม และองค์ประกอบ ประกอบด้วย 

1.1 มีชมรม/ชมุนมุ อย.น้อย 

1.2 มีแกนนําและสมาชิกอยา่งน้อย 25 คนตอ่โรงเรียน โดยมาจากทกุระดบัชัน้ (กรณีโรงเรียนท่ีมีนกัเรียนไมถ่งึ 200 คน 

ให้มีสมาชิกอยา่งน้อย 10 คน) 

1.3 มีคณะกรรมการชมรม และมีครูท่ีปรึกษาชมรม/ชมุนมุ 

1.4 มีแผนงานเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

2. กจิกรรมเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และรณรงค์ ได้แก่ กิจกรรมตอ่ไปนี ้

2.1 การพดูหน้าเสาธง (ดําเนินการ อยา่งน้อยภาคเรียนละ 3 ครัง้) 

2.2 จดัเสียงตามสาย (ดําเนินการ อยา่งน้อยภาคเรียนละ 3ครัง้) 

2.3 จดัป้ายนิเทศให้ความรู้ เช่น บอร์ด (ดําเนินการ อยา่งน้อยภาคเรียนละ 1ครัง้) 

3. กจิกรรมด้านการตรวจสอบ ได้แก่ กิจกรรมตอ่ไปนี ้

3.1 ตรวจสอบฉลาก ภาชนะบรรจ ุและการเก็บรักษาอาหาร 

3.2 ตรวจสอบฉลาก ภาชนะบรรจ ุและการเก็บรักษายา 

3.3 ตรวจสอบฉลาก ภาชนะบรรจ ุและการเก็บรักษาเคร่ืองสําอาง 

3.4 ตรวจสอบฉลาก ภาชนะบรรจ ุและการเก็บรักษาวตัถอุนัตราย 

3.5 ตรวจสอบคณุภาพอาหารด้านกายภาพ 

3.6 ตรวจสอบคณุภาพยาด้านกายภาพ 

3.7 ตรวจสอบโดยใช้ชดุทดสอบ เช่น อาหาร ไอโอดีนในเกลือ สารไฮโดรควิโนน  ในเคร่ืองสําอาง 
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รายการกจิกรรมที่ได้ดาํเนินการของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 

4. กจิกรรมส่งเสริมสุขภาพ ได้แก่ กิจกรรมตอ่ไปนี ้

4.1 สํารวจพฤติกรรมการบริโภคของนกัเรียน 

4.2 ตรวจสอบสขุาภิบาลอาหารในโรงเรียน 

4.3 ตรวจสอบความสะอาดของห้องนํา้ ห้องส้วมในโรงเรียน 

4.4 ตรวจสอบสภาพห้องพยาบาล และตู้ยา 

4.5 ตรวจสอบคณุภาพนํา้ด่ืมในโรงเรียน 

4.6 สง่เสริมให้มีอาหารเพ่ือสขุภาพ 

4.7 สง่เสริมการจดัทําโครงงานแก้ไขปัญหาสขุภาพในโรงเรียน 

4.8 สํารวจ และดแูลสขุอนามยันกัเรียน 

5. กจิกรรมบูรณาการสู่การเรียนการสอน ครูผู้สอนได้มีการบรูณาการกิจกรรมสูก่ารเรียนการสอนในกลุม่สาระการ

เรียนรู้ตอ่ไปนี ้

5.1 กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

5.2 กลุม่สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี 

5.3 กลุม่สาระการเรียนรู้สขุศกึษา และพลศกึษา 

6. การสนับสนุนชมรม/ชุมนุม อย.น้อย ได้รับการสนบัสนนุจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องตอ่ไปนี ้

6.1 ผู้บริหารโรงเรียน 

6.2 หน่วยงานต้นสงักดัของโรงเรียน 

6.5 หน่วยงานสาธารณสขุ 

6.6 ผู้ประกอบการ 

7. กจิกรรมพเิศษอ่ืนๆ โรงเรียนได้ดําเนินกิจกรรมอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องกบั กิจกรรม อย.น้อย ตอ่ไปนี ้

7.3 กิจกรรม อย.น้อย สอนน้อง 

7.4 กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง 

7.5 กิจกรรมรักษาสิง่แวดล้อม 

7.6 กิจกรรมเกษตรปลอดสารพิษ 

 

2. โรงเรียนในสังกัดสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.) 

2.1 การเข้าร่วมกิจกรรม อย.น้อย 

นักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ได้เข้าร่วมกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เก่ียวกับ

ผลิตภัณฑ์สุขภาพ/การดูแลรักษาสุขภาพ  ในโรงเรียน ท่ีนักเรียนเข้าร่วมมากท่ีสุดคือ จัดป้ายนิเทศให้

ความรู้ เช่น บอร์ด คิดเป็นร้อยละ 68.3 กิจกรรมการตรวจสอบผลิตภณัฑ์สขุภาพ นกัเรียนเข้าร่วมมากท่ีสดุ

คือ ตรวจสอบอาหารโดยใช้ชดุทดสอบ คดิเป็นร้อยละ 52.4 กิจกรรมรณรงค์เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์สขุภาพ/การ

ดแูลรักษาสขุภาพในโรงเรียน ท่ีนกัเรียนเข้าร่วมมากท่ีสดุคือจดันิทรรศการ คิดเป็นร้อยละ 68.3, กิจกรรม

รณรงค์เก่ียวกับผลิตภณัฑ์สุขภาพ/ การดูแลรักษาสุขภาพ ในชุมชน ท่ีนักเรียนเข้าร่วมมากท่ีสุด คือ จัด
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นิทรรศการ คิดเป็นร้อยละ 34.9 ในการเรียนการสอน ครูนําเนือ้หาเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์สขุภาพ/การดแูล

รักษาสขุภาพ มาใช้ในการเรียนการสอน วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  มากท่ีสดุ คิดเป็นร้อยละ 61.9,  

การทําโครงงานแบบกําหนดหัวข้อและมุ่งเน้นรูปแบบการนําเสนอผลงาน นักเรียนเข้าร่วมมากท่ีสุดคือ  

โครงงานอาหารเพ่ือสขุภาพ คิดเป็นร้อยละ 44.9  กิจกรรมเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์สขุภาพ/การดแูลรักษา

สขุภาพ ในบ้านเรือน โดยนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ในบ้านเรือน เช่น ใช้ในการเลือกซือ้อาหาร มากท่ีสดุคิด

เป็นร้อยละ 52.4 และ กิจกรรมอ่ืนๆท่ีโรงเรียนได้จดัทําขึน้ และเก่ียวข้องกบัโครงการ อย.น้อย ท่ีน้องๆ ได้ทํา

หรือเข้าร่วม  ท่ีนกัเรียนเข้าร่วมมากท่ีสดุคือ  อาหารปลอดภยั คิดเป็นร้อยละ 46.0 ดงัรายละเอียดในตาราง

ท่ี 28 

ตารางที่ 28 ความถ่ีและร้อยละของการเข้าร่วมกิจกรรม อย.น้อย ของนกัเรียนในโรงเรียนสงักดั สพฐ. 

รายการ ความถ่ี ร้อยละ 

1. กจิกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เก่ียวกับผลติภัณฑ์สุขภาพ/การดูแลรักษาสุขภาพ  ในโรงเรียน 

 ไม่ได้ทาํ/ไม่ได้เข้าร่วม 7 11.1 

 ได้ทาํ/เข้าร่วม โดยเป็นกจิกรรมใดต่อไปนี ้ 56 88.9 

• การพดูหน้าเสาธง 28 44.4 

• จดัป้ายนิเทศให้ความรู้ เช่น บอร์ด 43 68.3 

• จดัทําเอกสารเผยแพร่ 26 41.3 

• จดัเสียงตามสาย 16 25.4 

• จดัรายการทีวีวงจรปิด 10 15.9 

• website  14 22.2 

2. กจิกรรมการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

 ไม่ได้ทาํ/ไม่ได้เข้าร่วม 18 28.6 

 ได้ทาํ/เข้าร่วม โดยเป็นกจิกรรมใดต่อไปนี ้ 45 71.4 

• ตรวจสอบฉลากอาหาร 30 47.6 

• ตรวจสอบคณุภาพอาหารด้านกายภาพ 26 41.3 

• ตรวจสอบนํา้ด่ืมในโรงเรียน  24 38.1 

• ตรวจสอบฉลากยา 30 47.6 

• ตรวจสอบคณุภาพยาด้านกายภาพ ดสีู กลิน่ 18 28.6 

• ตรวจสอบฉลากเคร่ืองสําอาง 17 27 

• ตรวจสอบอาหารโดยใช้ชดุทดสอบ 33 52.4 

• ตรวจสอบไอโอดีนในเกลือโดยใช้ชดุทดสอบ 13 20.6 

• ตรวจสอบไฮโดรควิโนนในเคร่ืองสําอาง 10 15.9 

• อ่ืนๆ โปรดระบ ุ 1 1.6 

3. กจิกรรมรณรงค์เก่ียวกับผลติภัณฑ์สุขภาพ/การดูแลรักษาสุขภาพในโรงเรียน 

 ไม่ได้ทาํ/ไม่ได้เข้าร่วม 8 12.7 



 42 

รายการ ความถ่ี ร้อยละ 

 ได้ทาํ/เข้าร่วม โดยเป็นกจิกรรมใดต่อไปนี ้ 55 87.3 

• จดันิทรรศการ 43 68.3 

• เดินรณรงค์ 39 61.9 

• การจดัแสดงผลงานของนกัเรียนท่ีเก่ียวกบักิจกรรม อย.น้อย 22 34.9 

• การสํารวจพฤติกรรมการบริโภคของนกัเรียน 21 33.3 

• การจดักิจกรรมนนัทนาการ เช่น ละครสัน้ ดนตรี 16 25.4 

• การสาธิตและจําหน่ายอาหารเพ่ือสขุภาพ 18 28.6 

• ตรวจสอบความสะอาดของโรงอาหารในโรงเรียน 27 42.9 

• ตรวจสอบความสะอาดของห้องนํา้ในโรงเรียน 16 25.4 

• อ่ืนๆ โปรดระบ ุ 8 12.7 

4. กจิกรรมรณรงค์เก่ียวกับผลติภัณฑ์สุขภาพ/ การดูแลรักษาสุขภาพ ในชุมชน 

 ไม่ได้ทาํ/ไม่ได้เข้าร่วม 35 55.6 

 ได้ทาํ/เข้าร่วม โดยเป็นกจิกรรมใดต่อไปนี ้ 28 44.4 

• การเผยแพร่ความรู้ในชมุชน เช่น วิทย ุเคเบิลทีวี 16 25.4 

• จดันิทรรศการ 22 34.9 

• เดินรณรงค์ 20 31.7 

• การประมวลผลงานนกัเรียนในด้านตา่งๆ 12 19 

• การจดักิจกรรมนนัทนาการ เช่น ละครสัน้ ดนตรี 15 23.8 

• การสาธิตและจําหน่ายอาหารเพ่ือสขุภาพ 15 23.8 

• การสร้างเครือข่ายในชมุชน 14 22.2 

• หอกระจายข่าว 13 20.6 

5. ในการเรียนการสอน ครูนําเนือ้หาเก่ียวกับผลติภัณฑ์สุขภาพ/การดูแลรักษาสุขภาพ มาใช้ในการเรียนการ

สอน 

 ไม่ได้ดาํเนินการ 11 17.5 

 ได้ดาํเนินการ โดยนํามาบูรณาการกับกลุ่มสาระใดบ้าง 52 82.5 

• วิทยาศาสตร์ 34 54 

• การงานอาชีพและเทคโนโลยี 39 61.9 

• สขุศกึษาและพลศกึษา 38 60.3 

• สงัคมศกึษา 15 23.8 

• ศิลปะ 18 28.6 

• ภาษาไทย 14 22.2 

• คณิตศาสตร์ 4 6.3 

• ภาษาตา่งประเทศ 14 22.2 

6. การทาํโครงงานแบบกาํหนดหัวข้อและมุ่งเน้นรูปแบบการนําเสนอผลงาน 
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รายการ ความถ่ี ร้อยละ 

 ไม่ได้ทาํ/ไม่ได้เข้าร่วม 16 25.4 

 ได้ทาํ/เข้าร่วม โดยเป็นโครงงานใดต่อไปนี ้ 47 74.6 

• โครงงานอาหารเพ่ือสขุภาพ 28 44.4 

• โครงงานอาหารและผลติภณัฑ์สขุภาพ 20 31.7 

• โครงงานสิง่แวดล้อม 19 30.2 

• โครงงานตอ่ต้านยาเสพติด 26 41.3 

• อ่ืนๆ โปรดระบ.ุ...... 2 3.2 

7. กจิกรรมเก่ียวกับผลติภัณฑ์สุขภาพ/การดูแลรักษาสุขภาพ ในบ้านเรือน 

 ไม่ได้ดาํเนินการ 23 36.5 

 ได้ดาํเนินการ โดยเป็นกจิกรรมใดต่อไปนี ้ 40 63.5 

• ตรวจสอบผลติภณัฑ์อาหาร 25 39.7 

• ตรวจสอบผลติภณัฑ์ยา 17 27.0 

• ตรวจสอบผลติภณัฑ์เคร่ืองสําอาง 14 22.2 

• ตรวจสอบวตัถอุนัตราย เช่น สารกําจดัแมลง ผลิตภณัฑ์ล้างห้องนํา้  19 30.2 

• นําความรู้ไปใช้ประโยชน์ในบ้านเรือน เช่น ใช้ในการเลือกซือ้อาหาร 33 52.4 

• อ่ืนๆ โปรดระบ.ุ............................................................... 4 6.3 

8. กจิกรรมอ่ืนๆที่โรงเรียนได้จัดทาํขึน้ และเก่ียวข้องกับโครงการ อย.น้อย ที่น้องๆ ได้ทาํหรือเข้าร่วม 

 ไม่ได้ทาํ/ไม่ได้เข้าร่วม 14 22.2 

 ได้ทาํ/เข้าร่วม โดยเป็นกจิกรรมใดต่อไปนี ้ 49 77.8 

• การสร้างเครือข่ายโรงเรียน อย.น้อย 20 31.7 

• อย.น้อย สอนน้อง 18 28.6 

• โรงเรียนสง่เสริมสขุภาพ 14 22.2 

• โครงการเดก็ไทยทําได้ 11 17.5 

• สขุาน่าใช้ 14 22.2 

• เดก็ไทยไร้พงุ 13 20.6 

• เดก็ไทยฟันดี 14 22.2 

• อาหารปลอดภยั 29 46.0 

• เศรษฐกิจพอเพียง 26 41.3 

• ปลกูผกัปลอดสารพิษ 16 25.4 

• ธนาคารขยะ 18 28.6 

• ผลตินํา้ปุ๋ ยหมกัชีวภาพ (EM) 21 33.3 

 

 

 



 44 

2.2 การดาํเนินงาน อย.น้อย ในโรงเรียน 

จากการสํารวจข้อมลูการดําเนินกิจกรรม อย.น้อย ในโรงเรียน จํานวน 7 แห่ง ผลการ

สํารวจเป็นดงันี ้

ตารางที่ 29 ความถ่ีและร้อยละของการดําเนินงาน อย.น้อย ในโรงเรียนสงักดั สพฐ. 

รายการกจิกรรมที่ได้ดาํเนินการของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 
1. โครงสร้างชมรม/ชุมนุม และองค์ประกอบ ประกอบด้วย 

1.1 มีชมรม/ชมุนมุ อย.น้อย 

1.2 มีแกนนําและสมาชิกอยา่งน้อย 25 คนตอ่โรงเรียน โดยมาจากทกุระดบัชัน้ (กรณีโรงเรียนท่ีมีนกัเรียนไมถ่งึ 200 

คน ให้มีสมาชิกอยา่งน้อย 10 คน) 

1.3 มีคณะกรรมการชมรม และมีครูท่ีปรึกษาชมรม/ชมุนมุ 

1.4 มีแผนงานเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

1.5 สมาชิกชมรม อย.น้อย มีสว่นร่วมในการวางแผนจดักิจกรรมและมีผู้ รับผิดชอบ แตล่ะกิจกรรมในแผนท่ีชดัเจน 

1.6 มีการประชมุกรรมการ อยา่งน้อยปีละ 2 ครัง้ และมีรายงานการประชมุ 

1.7 มีการสรุปรายงานผลการดําเนินงานในแตล่ะกิจกรรม 

2. กจิกรรมเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และรณรงค์ ได้แก่ กิจกรรมตอ่ไปนี ้

2.1 การพดูหน้าเสาธง (ดําเนินการ อยา่งน้อยภาคเรียนละ 3 ครัง้) 

2.2 จดัเสียงตามสาย (ดําเนินการ อยา่งน้อยภาคเรียนละ 3ครัง้) 

2.3 จดัป้ายนิเทศให้ความรู้ เช่น บอร์ด (ดําเนินการ อยา่งน้อยภาคเรียนละ 1ครัง้) 

2.4 จดัทําเอกสารเผยแพร่ (ดําเนินการอยา่งน้อยภาคเรียนละ1 ครัง้) 

2.5 จดันิทรรศการ และแสดงผลงานนกัเรียน อย.น้อย คุ้มครองผู้บริโภค  (ดําเนินการ อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้) 

2.6 เดินรณรงค์ (ดําเนินการ อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้) 

2.7 จดัรายการทีวีวงจรปิด 

2.8 เผยแพร่ ประชาสมัพนัธ์ทาง Website 

3. กจิกรรมด้านการตรวจสอบ ได้แก่ กิจกรรมตอ่ไปนี ้

3.1 ตรวจสอบฉลาก ภาชนะบรรจ ุและการเก็บรักษาอาหาร 

3.2 ตรวจสอบฉลาก ภาชนะบรรจ ุและการเก็บรักษายา 

3.3 ตรวจสอบฉลาก ภาชนะบรรจ ุและการเก็บรักษาเคร่ืองสําอาง 

3.4 ตรวจสอบฉลาก ภาชนะบรรจ ุและการเก็บรักษาวตัถอุนัตราย 

3.5 ตรวจสอบคณุภาพอาหารด้านกายภาพ 

3.6 ตรวจสอบคณุภาพยาด้านกายภาพ 

3.7 ตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองสําอางด้านกายภาพ 

3.8 ตรวจสอบโฆษณาผลิตภณัฑ์สขุภาพ 

3.9 ตรวจสอบโดยใช้ชดุทดสอบ เช่น อาหาร ไอโอดีนในเกลือ สารไฮโดรควิโนน  ในเคร่ืองสําอาง 

4. กจิกรรมส่งเสริมสุขภาพ ได้แก่ กิจกรรมตอ่ไปนี ้

4.1 สํารวจพฤติกรรมการบริโภคของนกัเรียน 

4.2 ตรวจสอบสขุาภิบาลอาหารในโรงเรียน 
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รายการกจิกรรมที่ได้ดาํเนินการของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 
4.3 ตรวจสอบความสะอาดของห้องนํา้ ห้องส้วมในโรงเรียน 

4.4 ตรวจสอบสภาพห้องพยาบาล และตู้ยา 

4.5 ตรวจสอบคณุภาพนํา้ด่ืมในโรงเรียน 

4.6 สง่เสริมให้มีอาหารเพ่ือสขุภาพ 

4.7 สง่เสริมการจดัทําโครงงานแก้ไขปัญหาสขุภาพในโรงเรียน 

4.8 สํารวจ และดแูลสขุอนามยันกัเรียน 

5. กจิกรรมบูรณาการสู่การเรียนการสอน ครูผู้สอนได้มีการบรูณาการกิจกรรมสูก่ารเรียนการสอนในกลุม่สาระการ

เรียนรู้ ตอ่ไปนี ้

5.1 กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

5.2 กลุม่สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี 

5.3 กลุม่สาระการเรียนรู้สขุศกึษา และพลศกึษา 

5.4 กลุม่สาระการเรียนรู้สงัคมศกึษา 

5.5 กลุม่สาระการเรียนรู้ศิลปะ 

5.6 กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

5.7 กลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

5.8 กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

5.9 กิจกรรมพฒันาผู้ เรียน 

6. การสนับสนุนชมรม/ชุมนุม อย.น้อย ได้รับการสนบัสนนุจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ตอ่ไปนี ้

6.1 ผู้บริหารโรงเรียน 

6.2 หน่วยงานต้นสงักดัของโรงเรียน 

6.3 ผู้ปกครอง/ชมุชน 

6.4 องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 

6.5 หน่วยงานสาธารณสขุ 

6.6 ผู้ประกอบการ 

7. กจิกรรมพเิศษอ่ืนๆ โรงเรียนได้ดําเนินกิจกรรมอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องกบั กิจกรรม อย.น้อย ตอ่ไปนี ้

7.1 การสร้างเครือข่ายโรงเรียน อย.น้อย 

7.2 การขยายผลสูช่มุชน 

7.3 กิจกรรม อย.น้อย สอนน้อง 

7.4 กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง 

7.5 กิจกรรมรักษาสิง่แวดล้อม 

7.6 กิจกรรมเกษตรปลอดสารพิษ 

7.7 กิจกรรมคุ้มครองสทิธิผู้บริโภค 

7.8 การสนบัสนนุผู้ประกอบการในโรงอาหารเช่น การให้ป้ายรางวลั 

7.9 กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ในประเดน็สขุภาพ 
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3. โรงเรียนในสังกัดสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) 

 3.1 การเข้าร่วมกจิกรรม อย.น้อย 

นักเรียนในโรงเรียนสงักัดเอกชน ได้เข้าร่วมกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เก่ียวกับ

ผลิตภัณฑ์สุขภาพ/การดูแลรักษาสุขภาพ  ในโรงเรียน ท่ีนักเรียนเข้าร่วมมากท่ีสุดคือ จัดป้ายนิเทศให้

ความรู้ เช่น บอร์ด คิดเป็นร้อยละ 58.30 กิจกรรมการตรวจสอบผลิตภณัฑ์สขุภาพ นกัเรียนเข้าร่วมมาก

ท่ีสดุคือ ตรวจสอบฉลากอาหาร คิดเป็นร้อยละ 75.00 กิจกรรมรณรงค์เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์สขุภาพ/การดแูล

รักษาสขุภาพในโรงเรียน ท่ีนกัเรียนเข้าร่วมมากท่ีสดุคือเดินรณรงค์ เป็นร้อยละ 54.20 กิจกรรมรณรงค์

เก่ียวกบัผลติภณัฑ์สขุภาพ/ การดแูลรักษาสขุภาพ ในชมุชน ท่ีนกัเรียนเข้าร่วมมากท่ีสดุคือ  เดินรณรงค์ คิด

เป็นร้อยละ 45.80 ในการเรียนการสอน ครูนําเนือ้หาเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์สขุภาพ/การดแูลรักษาสขุภาพ มา

ใช้ในการเรียนการสอน วิชาสขุศึกษาและพลศกึษา มากท่ีสดุ คิดเป็นร้อยละ 75.00  การทําโครงงานแบบ

กําหนดหวัข้อและมุ่งเน้นรูปแบบการนําเสนอผลงาน นกัเรียนเข้าร่วมมากท่ีสดุคือ  โครงงานอาหารและ

ผลิตภณัฑ์สขุภาพ คิดเป็นร้อยละ 83.30 กิจกรรมเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์สขุภาพ/การดแูลรักษาสขุภาพ ใน

บ้านเรือน โดยนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ในบ้านเรือน เช่น ใช้ในการเลือกซือ้อาหารมากท่ีสดุคิดเป็นร้อยละ 

62.50 และ กิจกรรมอ่ืนๆท่ีโรงเรียนได้จดัทําขึน้ และเก่ียวข้องกบัโครงการ อย.น้อย ท่ีน้องๆ ได้ทําหรือเข้า

ร่วม  ท่ีนักเรียนเข้าร่วมมากท่ีสุดคือ  การสร้างเครือข่ายโรงเรียน อย.น้อย คิดเป็นร้อยละ 54.20 ดงั

รายละเอียดในตารางท่ี 30 

ตารางที่ 30 ความถ่ีและร้อยละของการเข้าร่วมกิจกรรม อย.น้อย ของนกัเรียนในสงักดั สช. 

รายการ ความถ่ี ร้อยละ 

1. กจิกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เก่ียวกับผลติภัณฑ์สุขภาพ/การดูแลรักษาสุขภาพ  ในโรงเรียน 

 ไม่ได้ทาํ/ไม่ได้เข้าร่วม 5 20.80 

 ได้ทาํ/เข้าร่วม โดยเป็นกจิกรรมใดต่อไปนี ้ 19 79.20 

• การพดูหน้าเสาธง 5 20.80 

• จดัป้ายนิเทศให้ความรู้ เช่น บอร์ด 14 58.30 

• จดัทําเอกสารเผยแพร่ 8 33.30 

• จดัเสียงตามสาย 1 4.20 

• website  2 8.30 

2. กจิกรรมการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

 ไม่ได้ทาํ/ไม่ได้เข้าร่วม 2 8.3 

 ได้ทาํ/เข้าร่วม โดยเป็นกจิกรรมใดต่อไปนี ้ 22 91.7 

• ตรวจสอบฉลากอาหาร 18 75.00 

• ตรวจสอบคณุภาพอาหารด้านกายภาพ 11 45.80 

• ตรวจสอบนํา้ด่ืมในโรงเรียน  8 33.30 
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รายการ ความถ่ี ร้อยละ 

• ตรวจสอบฉลากยา 11 45.80 

• ตรวจสอบคณุภาพยาด้านกายภาพ ดสีู กลิน่ 6 25.00 

• ตรวจสอบฉลากเคร่ืองสําอาง 7 29.20 

• ตรวจสอบอาหารโดยใช้ชดุทดสอบ 9 37.50 

• ตรวจสอบไอโอดีนในเกลือโดยใช้ชดุทดสอบ 3 12.50 

3. กจิกรรมรณรงค์เก่ียวกับผลติภัณฑ์สุขภาพ/การดูแลรักษาสุขภาพในโรงเรียน 

 ไม่ได้ทาํ/ไม่ได้เข้าร่วม 6 25.0 

 ได้ทาํ/เข้าร่วม โดยเป็นกจิกรรมใดต่อไปนี ้ 18 75.0 

• จดันิทรรศการ 6 25.00 

• เดินรณรงค์ 13 54.20 

• การจดัแสดงผลงานของนกัเรียนท่ีเก่ียวกบักิจกรรม อย.น้อย 9 37.50 

• การสํารวจพฤติกรรมการบริโภคของนกัเรียน 7 29.20 

• การจดักิจกรรมนนัทนาการ เช่น ละครสัน้ ดนตรี 9 37.50 

• การสาธิตและจําหน่ายอาหารเพ่ือสขุภาพ 6 25.00 

• ตรวจสอบความสะอาดของโรงอาหารในโรงเรียน 9 37.50 

• ตรวจสอบความสะอาดของห้องนํา้ในโรงเรียน 6 25.00 

4. กจิกรรมรณรงค์เก่ียวกับผลติภัณฑ์สุขภาพ/ การดูแลรักษาสุขภาพ ในชุมชน 

 ไม่ได้ทาํ/ไม่ได้เข้าร่วม 11 45.80 

 ได้ทาํ/เข้าร่วม โดยเป็นกจิกรรมใดต่อไปนี ้ 13 54.20 

• การเผยแพร่ความรู้ในชมุชน เช่น วิทย ุเคเบิลทีวี 4 16.70 

• จดันิทรรศการ 4 16.70 

• เดินรณรงค์ 11 45.80 

• การประมวลผลงานนกัเรียนในด้านตา่งๆ 5 20.80 

• การจดักิจกรรมนนัทนาการ เช่น ละครสัน้ ดนตรี 8 33.30 

• การสาธิตและจําหน่ายอาหารเพ่ือสขุภาพ 2 8.30 

• การสร้างเครือข่ายในชมุชน 1 4.20 

5. ในการเรียนการสอน ครูนําเนือ้หาเก่ียวกับผลติภัณฑ์สุขภาพ/การดูแลรักษาสุขภาพ มาใช้ในการเรียนการ

สอน 

 ไม่ได้ดาํเนินการ 1 4.2 

 ได้ดาํเนินการ โดยนํามาบูรณาการกับกลุ่มสาระใดบ้าง 23 95.8 

• วิทยาศาสตร์ 10 41.70 

• การงานอาชีพและเทคโนโลยี 16 66.70 
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รายการ ความถ่ี ร้อยละ 

• สขุศกึษาและพลศกึษา 18 75.00 

• สงัคมศกึษา 4 16.70 

• ศิลปะ 5 20.80 

• ภาษาไทย 4 16.70 

• คณิตศาสตร์ 3 12.50 

• ภาษาตา่งประเทศ 5 20.80 

6. การทาํโครงงานแบบกาํหนดหัวข้อและมุ่งเน้นรูปแบบการนําเสนอผลงาน 

 ไม่ได้ทาํ/ไม่ได้เข้าร่วม 2 8.3 

 ได้ทาํ/เข้าร่วม โดยเป็นโครงงานใดต่อไปนี ้ 22 91.7 

• โครงงานอาหารเพ่ือสขุภาพ 18 75.00 

• โครงงานอาหารและผลติภณัฑ์สขุภาพ 20 83.30 

• โครงงานสิง่แวดล้อม 8 33.30 

• โครงงานตอ่ต้านยาเสพติด 11 45.80 

7. กจิกรรมเก่ียวกับผลติภัณฑ์สุขภาพ/การดูแลรักษาสุขภาพ ในบ้านเรือน 

 ไม่ได้ดาํเนินการ 5 20.8 

 ได้ดาํเนินการ โดยเป็นกจิกรรมใดต่อไปนี ้ 19 79.2 

• ตรวจสอบผลติภณัฑ์อาหาร 13 54.20 

• ตรวจสอบผลติภณัฑ์ยา 10 41.70 

• ตรวจสอบผลติภณัฑ์เคร่ืองสําอาง 7 29.20 

• ตรวจสอบวตัถอุนัตราย เช่น สารกําจดัแมลง ผลิตภณัฑ์ล้างห้องนํา้  2 8.30 

• นําความรู้ไปใช้ประโยชน์ในบ้านเรือน เช่น ใช้ในการเลือกซือ้อาหาร 15 62.50 

8. กจิกรรมอ่ืนๆที่โรงเรียนได้จัดทาํขึน้ และเก่ียวข้องกับโครงการ อย.น้อย ที่น้องๆ ได้ทาํหรือเข้าร่วม 

 ไม่ได้ทาํ/ไม่ได้เข้าร่วม 2 8.30 

 ได้ทาํ/เข้าร่วม โดยเป็นกจิกรรมใดต่อไปนี ้ 22 91.70 

• การสร้างเครือข่ายโรงเรียน อย.น้อย 13 54.20 

• อย.น้อย สอนน้อง 9 37.50 

• โรงเรียนสง่เสริมสขุภาพ 2 8.30 

• โครงการเดก็ไทยทําได้ 3 12.50 

• สขุาน่าใช้ 7 29.20 

• เดก็ไทยไร้พงุ 1 4.20 

• เดก็ไทยฟันดี 11 45.80 

• อาหารปลอดภยั 10 41.70 
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รายการ ความถ่ี ร้อยละ 

• เศรษฐกิจพอเพียง 4 16.70 

• ปลกูผกัปลอดสารพิษ 6 25.00 

• ธนาคารขยะ 1 4.20 

 

3.2 การดาํเนินงาน อย.น้อย ในโรงเรียน 

จากการสํารวจข้อมลูการดําเนินกิจกรรม อย.น้อย ในโรงเรียน จํานวน 3 แห่ง ผลการ

สํารวจเป็นดงันี ้

ตารางที่ 31 ความถ่ีและร้อยละของการดําเนินงาน อย.น้อย ในโรงเรียนสงักดั สช. 

รายการกจิกรรมที่ได้ดาํเนินการของโรงเรียนในสังกัด สช. 

1. โครงสร้างชมรม/ชุมนุม และองค์ประกอบ ประกอบด้วย 

1.1 มีชมรม/ชมุนมุ อย.น้อย 

1.2 มีแกนนําและสมาชิกอยา่งน้อย 25 คนตอ่โรงเรียน โดยมาจากทกุระดบัชัน้ (กรณีโรงเรียนท่ีมีนกัเรียนไมถ่งึ 200 

คน ให้มีสมาชิกอยา่งน้อย 10 คน) 

1.3 มีคณะกรรมการชมรม และมีครูท่ีปรึกษาชมรม/ชมุนมุ 

1.4 มีแผนงานเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

1.5 สมาชิกชมรม อย.น้อย มีสว่นร่วมในการวางแผนจดักิจกรรมและมีผู้ รับผิดชอบ แตล่ะกิจกรรมในแผนท่ีชดัเจน 

1.6 มีการประชมุกรรมการ อยา่งน้อยปีละ 2 ครัง้ และมีรายงานการประชมุ 

1.7 มีการสรุปรายงานผลการดําเนินงานในแตล่ะกิจกรรม 

2. กจิกรรมเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และรณรงค์ ประกอบด้วยกิจกรรมตอ่ไปนี ้

2.1 การพดูหน้าเสาธง (ดําเนินการ อยา่งน้อยภาคเรียนละ 3 ครัง้) 

2.2 จดัเสียงตามสาย (ดําเนินการ อยา่งน้อยภาคเรียนละ 3ครัง้) 

2.3 จดัป้ายนิเทศให้ความรู้ เช่น บอร์ด (ดําเนินการ อยา่งน้อยภาคเรียนละ 1ครัง้) 

2.4 จดัทําเอกสารเผยแพร่ (ดําเนินการอยา่งน้อยภาคเรียนละ1 ครัง้) 

2.5 จดันิทรรศการ และแสดงผลงานนกัเรียน อย.น้อย คุ้มครองผู้บริโภค  (ดําเนินการ อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้) 

2.6 เดินรณรงค์ (ดําเนินการ อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้) 

2.7 จดัรายการทีวีวงจรปิด 

2.8 เผยแพร่ ประชาสมัพนัธ์ทาง Website 

3. กจิกรรมด้านการตรวจสอบ ประกอบด้วยกิจกรรมตอ่ไปนี ้

3.1 ตรวจสอบฉลาก ภาชนะบรรจ ุและการเก็บรักษาอาหาร 

3.2 ตรวจสอบฉลาก ภาชนะบรรจ ุและการเก็บรักษายา 

3.3 ตรวจสอบฉลาก ภาชนะบรรจ ุและการเก็บรักษาเคร่ืองสําอาง 

3.4 ตรวจสอบฉลาก ภาชนะบรรจ ุและการเก็บรักษาวตัถอุนัตราย 

3.5 ตรวจสอบคณุภาพอาหารด้านกายภาพ 
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รายการกจิกรรมที่ได้ดาํเนินการของโรงเรียนในสังกัด สช. 

3.6 ตรวจสอบคณุภาพยาด้านกายภาพ 

3.7 ตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองสําอางด้านกายภาพ 

3.8 ตรวจสอบโฆษณาผลิตภณัฑ์สขุภาพ 

3.9 ตรวจสอบโดยใช้ชดุทดสอบ เช่น อาหาร ไอโอดีนในเกลือ สารไฮโดรควิโนน  ในเคร่ือง 

4. กจิกรรมส่งเสริมสุขภาพ ประกอบด้วยกิจกรรมตอ่ไปนี ้

4.1 สํารวจพฤติกรรมการบริโภคของนกัเรียน 

4.2 ตรวจสอบสขุาภิบาลอาหารในโรงเรียน 

4.3 ตรวจสอบความสะอาดของห้องนํา้ ห้องส้วมในโรงเรียน 

4.4 ตรวจสอบสภาพห้องพยาบาล และตู้ยา 

4.5 ตรวจสอบคณุภาพนํา้ด่ืมในโรงเรียน 

4.6 สง่เสริมให้มีอาหารเพ่ือสขุภาพ 

4.7 สง่เสริมการจดัทําโครงงานแก้ไขปัญหาสขุภาพในโรงเรียน 

4.8 สํารวจ และดแูลสขุอนามยันกัเรียน 

5. กจิกรรมบูรณาการสู่การเรียนการสอน ครูผู้สอนได้มีการบรูณาการกิจกรรมสูก่ารเรียนการสอนในกลุม่สาระการ

เรียนรู้ ตอ่ไปนี ้

5.1 กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

5.2 กลุม่สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี 

5.3 กลุม่สาระการเรียนรู้สขุศกึษา และพลศกึษา 

5.4 กลุม่สาระการเรียนรู้สงัคมศกึษา 

5.5 กลุม่สาระการเรียนรู้ศิลปะ 

5.6 กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

5.7 กลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

5.8 กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

5.9 กิจกรรมพฒันาผู้ เรียน 

6. การสนับสนุนชมรม/ชุมนุม อย.น้อย ได้รับการสนบัสนนุจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องตอ่ไปนี ้

6.1 ผู้บริหารโรงเรียน 

6.2 หน่วยงานต้นสงักดัของโรงเรียน 

6.3 ผู้ปกครอง/ชมุชน 

6.4 องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 

6.5 หน่วยงานสาธารณสขุ 

6.6 ผู้ประกอบการ 

7. กจิกรรมพเิศษอ่ืนๆ โรงเรียนได้ดําเนินกิจกรรมอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องกบั กิจกรรม อย.น้อย ตอ่ไปนี ้

7.1 การสร้างเครือข่ายโรงเรียน อย.น้อย 

7.2 การขยายผลสูช่มุชน 
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รายการกจิกรรมที่ได้ดาํเนินการของโรงเรียนในสังกัด สช. 

7.3 กิจกรรม อย.น้อย สอนน้อง 

7.4 กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง 

7.5 กิจกรรมรักษาสิง่แวดล้อม 

7.6 กิจกรรมเกษตรปลอดสารพิษ 

7.7 กิจกรรมคุ้มครองสทิธิผู้บริโภค 

7.8 การสนบัสนนุผู้ประกอบการในโรงอาหารเช่น การให้ป้ายรางวลั 

7.9 กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ในประเดน็สขุภาพ 

 

 

4. ผลการเปรียบเทยีบการดาํเนินงานของโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร  

ตารางที่ 32 การเปรียบเทียบการดําเนินงานของโรงเรียนสงักดั กทม. สพฐ. และสช. ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ประเดน็ สังกัด กรุงเทพมหานคร สังกัด สพฐ. สังกัด สช. 

บริบท 
 
 

การดําเนินกิจกรรม อย.น้อย 
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
(กทม.) ทํางานตามนโยบายและ

กา รจัดส รร งบ ปร ะ ม าณ ข อ ง

สํานักงานเขตกรุงเทพมหานคร 

โดยมีอาจารย์ผู้ รับผิดชอบแต่ละ

งานตามนโยบาย 

การดําเนินกิจกรรม อย.น้อย 
โรงเรียนสงักดั สพฐ.ทํางานอยู่ใน

รู ป ชุ ม นุ ม ห รื อ ช ม ร ม  ท่ี มี

คณะกรรมการท่ีชัดเจนและมี

ความเป็นอิสระ ได้รับการจัดสรร

งบประมาณภายใต้แผนงานของ

โรงเรียน 

การดําเนินกิจกรรม อย.น้อย 
โรงเ รียนสังกัด  สช.  ทํางาน

ภ า ย ใ ต้ ม า ต ร ฐ า น ข อ ง ก า ร

บ ริ ห า ร จัด ก า ร ใ น โ ร ง เ รี ย น

เอกชน คือ  มาตรฐานด้าน

ความสะอาดและปลอดภยัของ

โรงอาหาร  ได้ รับการจัดสรร

งบประมาณภายใต้แผนงาน

ของโรงเรียน 
ปัจจัยนําเข้า 
 
 

1) ครูผู้ รับผิดชอบงาน และ

นกัเรียนแกนนํา 

2) งบประมาณ 

3) วสัดอุปุกรณ์ ส่ือ 

4) กิจกรรมตามแผนงาน/

นโยบาย 

1) คณะกรรมการชมุนมุ/ชมรม 

อย.น้อย 

2) งบประมาณ 

3) วสัดอุปุกรณ์ ส่ือ 

4) มาตรฐานโรงเรียน อย.น้อย 

5) กิจกรรม อย.น้อย 

1) คณะกรรมการชมุนมุ/ชมรม 

อย.น้อย 

2) งบประมาณ 

3) วสัดอุปุกรณ์ ส่ือ 

4) มาตรฐานด้านความสะอาด

และปลอดภยั 
5) กิจกรรม อย.น้อย 

กระบวนการ 
 
 

กิจกรรมดําเนินตามแผนปฏิบัติ

การประจําปี และนโยบายจาก

ต้นสังกัด โดยมีครูผู้ รับผิดชอบ

งานเป็นผู้ ดําเนินกิจกรรมหลัก

และให้นักเรียนเข้าร่วม โดยจะมี

กลุ่มนักเรียนท่ีเป็นแกนนํา แต่

กิจกรรมดําเนินอย่างต่อเ น่ือง 

แ ก น นํ า  อ ย . น้ อ ย  ล ง พื ้น ท่ี

ดําเนินการแก้ปัญหาอย่างจริงจงั 

โดยมีผู้ บริหารสนับสนุนอย่าง

เต็มท่ี ครูท่ีปรึกษาท่ีทํางาน อย.

น้อย มาอย่างต่อเน่ือง ชมุชนรอบ

กิจกรรมดําเนินอย่างต่อเน่ือง 

โดยมีมาตรฐานด้านความ

สะอาดและปลอดภัยของโรง

อาหารเอกชน นักเรียนแกนนํา

ทํางานร่วมกันอย่างเป็นระบบ 

นักเ รียนใช้ศักยภาพในการ
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ประเดน็ สังกัด กรุงเทพมหานคร สังกัด สพฐ. สังกัด สช. 

ปัญหาท่ีพบคือ ขาดนกัเรียนท่ีจะ

เข้ามาทําหน้าท่ีเป็นแกนนําและ

สง่ตอ่งานไปในแตล่ะรุ่น 

โรงเรียนให้ความร่วมมือในการ

ดําเนินกิจกรรมต่างๆ นักเรียน

แกนนํามีศักยภาพและส่งมอบ

งานในแต่ละรุ่นอย่างเป็นระบบ 

และมีการบูรณาการกิจกรรม

อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทัง้

โ ร ง เ รี ย น ไ ด้ ดํ า เ นิ น ก า ร ต า ม

มาตรฐานโรงเรียน อย.น้อย 

อ อ ก แ บ บ กิ จ ก ร ร ม เ ชิ ง

สร้างสรรค์ประชาสัมพันธ์งาน

ด้ า น พ ฤ ติ ก ร ร ม สุข ภ า พ ทั ง้

ภายในโรง เ รียนและชุมชน

โดยรอบโรงเรียน  

ผลที่เกดิขึน้ 
 

1) ผลท่ีเกิดขึน้กับนักเรียน 

นกัเรียนได้รับการพฒันาตาม

จุดเน้นของโรงเรียน และได้

รั บ ป ร ะ ท า น อ า ห า ร เ ช้ า -

ก ล า ง วั น ฟ รี  ซึ่ ง เ ป็ น

งบประมาณสนบัสนนุรายหวั

จ า ก ต้ น สั ง กัด ใ ห้ กับ ท า ง

โรงเรียน    

 

 

1) ผลท่ีเกิดขึน้กับนักเรียน 

นัก เ รียนมีพฤติกรรมการ

บริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพท่ีดี 

และได้ทํากิจกรรมพัฒนา

ตนเองอยา่งตอ่เน่ือง 

2) ผลท่ีเกิดขึน้กบัครูและผู้บริหาร 

โรงเ รียนได้ รับการ รับรอง

มาตรฐานโรงเรียน อย.น้อย 

และผ่านเกณฑ์การประเมิน

ด้านท่ีเก่ียวข้องกับสุขภาพ

ของนกัเรียน 

3) ผลท่ีเกิดขึน้กบัชมุชน ชมุชน

โดยรอบโรงเรียนได้รับความรู้

ท่ีถูกต้องเก่ียวกบัการบริโภค

ผลิตภัณฑ์สุขภาพจากการ

ประชาสมัพันธ์ผ่านกิจกรรม

ตา่งๆของนกัเรียน 

1) ผลท่ีเกิดขึน้กับนักเรียน

นักเรียนมีพฤติกรรมการ

บริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพท่ี

ดี  แ ล ะ ไ ด้ ทํ า กิ จ ก ร ร ม

พฒันาตนเองอยา่งตอ่เน่ือง 

2) ผลท่ีเกิดขึน้กบัชมุชน ชมุชน

โดยรอบโรง เ รียนไ ด้ รับ

ความรู้ท่ีถูกต้องเก่ียวกับ

ก า ร บ ริ โ ภ ค ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์

สุ ข ภ า พ จ า ก ก า ร

ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ ผ่ า น

กิจกรรมตา่งๆของนกัเรียน 

3) ผลท่ีเกิดขึน้กบั

ผู้ประกอบการร้านค้า/

อาหาร มีพฤติกรรมการ

เตรียมและประกอบอาหาร

ท่ีได้มาตรฐานทัง้ความ

สะอาดและความปลอดภยั 
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กิจกรรม อย.น้อย สังกัด กรุงเทพมหานคร 

ปัจจยัความสําเร็จ : 

1) การสนบัสนนุงบประมาณและทรัพยากรจากต้นสงักดั 

2) ความสอดคล้องของกิจกรรม อย.น้อย กบักิจกรรมของ

ต้นสงักดั 

โอกาสการพฒันา : 

1) การพฒันาศกัยภาพครูและนกัเรียนแกนนํา 

2) การออกแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกบัปัญหาในพืน้ท่ี

โดยกําหนดให้เป็นมาตรการเชิงรุก 

3) การดําเนินงานท่ีตอ่เน่ืองมากย่ิงขึน้ 

 

กิจกรรม อย.น้อย สังกัด สพฐ. 

ปัจจยัความสําเร็จ : 

1) การดําเนินงานตามมาตรฐานโรงเรียน อย.น้อย 

2) การดําเนินกิจกรรมอยา่งตอ่เน่ืองหลายปี 

3) การบรูณาการกิจกรรมอยา่งมีประสทิธิภาพ 

4) การสนบัสนนุจากผู้บริหาร  

5) ความรู้ความเช่ียวชาญของครูท่ีปรึกษา 

6) ศกัยภาพของนกัเรียนแกนนํา 

7) ความร่วมมือของชมุชนรอบโรงเรียน 

โอกาสการพฒันา : 

1) การใช้ศกัยภาพของชมุชนในการร่วมพฒันางาน อย. 

กิจกรรม อย.น้อย สังกัด สช. 

ปัจจยัความสําเร็จ : 

1) ความเป็นมาตรฐานของโรงอาหารและระบบการ

ประกอบอาหารท่ีมีประสทิธิภาพ 

2) การดําเนินงานอยา่งตอ่เน่ืองหลายปี 

3) ศกัยภาพของนกัเรียนแกนนํา 

4) ความรู้ความเช่ียวชาญของครูท่ีปรึกษา 

โอกาสการพฒันา : 

1) การใช้ศกัยภาพของชมุชนในการร่วมพฒันางาน อย. 

2) การทํางานวิจยัเพ่ือพฒันาพฤติกรรมสขุภาพของ

นกัเรียน 

ปัจจัยความสาํเร็จและโอกาสการพัฒนาของการดาํเนินกิจกรรม อย.น้อย  

ของโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ตอนที่ 3 ความคาดหวังในการดาํเนินโครงการ อย.น้อย 
1. ความคาดหวังในการดาํเนินโครงการ อย.น้อยของนักเรียนทัง้หมดที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 

พบว่า ระดบัความคาดหวงัต่อกิจกรรม อย.น้อย ได้ดําเนินการต่อไป และต่อเน่ือง มีระดบัความคาดหวงั

มากท่ีสดุ ( X = 4.29 ,SD.=0.92) รองลงมาคือ มีกิจกรรมเผยแพร่ ประชาสมัพนัธ์ และรณรงค์อยา่งตอ่เน่ือง

( X = 4.13 ,SD.=0.91) ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 33 

ตารางที่ 33 ความถ่ีและร้อยละของระดบัความคาดหวงัในการดําเนินโครงการ อย.น้อย 

รายการ 
ระดับความคาดหวัง 

X  SD 
แปล
ผล 

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
ความถ่ี % ความถ่ี % ความถ่ี % ความถ่ี % ความถ่ี % 

1. มีกิจกรรมเผยแพร่ 

ประชาสมัพนัธ์ และ

รณรงค์อยา่งตอ่เน่ือง 

56 1.50 125 3.40 616 16.70 1,399 37.80 1,501 40.60 4.13 0.91 มาก 

2. ได้รับการสนบัสนนุชดุ

ทดสอบ และสาธิต

วิธีการตรวจสอบ 

94 2.50 132 3.60 767 20.70 1,466 39.70 1,238 33.50 3.98 0.96 มาก 

3. ให้รางวลัสนบัสนนุการ

ทํากิจกรรม อย.น้อย 

51 1.40 158 4.30 687 18.60 1,279 34.60 1,522 41.20 4.10 0.94 มาก 

4. มีกิจกรรมพฒันา

ความสามารถของ

นกัเรียน อย.น้อย 

54 1.50 147 4.00 634 17.10 1,355 36.70 1,507 40.80 4.11 0.93 มาก 

5. กิจกรรม อย.น้อย ได้

ดําเนินการตอ่ไป และ

ตอ่เน่ือง 

69 1.90 98 2.70 486 13.10 1,068 28.90 1,976 53.40 4.29 0.92 มาก 

 

2. ความคาดหวังในการดําเนินโครงการ อย.น้อยของนักเรียนแกนนํา พบว่า ระดบัความ

คาดหวงัตอ่กิจกรรม อย.น้อย ได้ดําเนินการตอ่ไป และตอ่เน่ือง มีระดบัความคาดหวงัมากท่ีสดุ ( X = 4.36 

,SD.=0.83)รองลงมาคือ มีกิจกรรมเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และรณรงค์อย่างต่อเน่ือง ( X = 4.23 

,SD.=0.83) ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 34 

ตารางที่ 34 ความถ่ีและร้อยละของระดบัความคาดหวงัในการดําเนินโครงการ อย.น้อย 

รายการ 
ระดับความคาดหวัง 

X  SD 
แปล
ผล 

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
ความถ่ี % ความถ่ี % ความถ่ี % ความถ่ี % ความถ่ี % 

1. มีกิจกรรมเผยแพร่ 

ประชาสมัพนัธ์ และ

รณรงค์อยา่งตอ่เน่ือง 

6 1.17 5 0.97 81 15.73 197 38.25 226 43.88 4.23 0.83 มาก 

2. ได้รับการสนบัสนนุชดุ

ทดสอบ และสาธิต

วิธีการตรวจสอบ 

11 2.14 12 2.33 100 19.42 198 38.45 194 37.67 4.07 0.92 มาก 

3. ให้รางวลัสนบัสนนุการ 6 1.17 14 2.72 94 18.25 202 39.22 199 38.64 4.11 0.88 มาก 
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รายการ 
ระดับความคาดหวัง 

X  SD 
แปล
ผล 

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
ความถ่ี % ความถ่ี % ความถ่ี % ความถ่ี % ความถ่ี % 

ทํากิจกรรม อย.น้อย 

4. มีกิจกรรมพฒันา

ความสามารถของ

นกัเรียน อย.น้อย 

6 1.17 11 2.14 78 15.15 195 37.86 225 43.69 4.21 0.86 มาก 

5. กิจกรรม อย.น้อย ได้

ดําเนินการตอ่ไป และ

ตอ่เน่ือง 

7 1.36 6 1.17 58 11.26 169 32.82 275 53.40 4.36 0.83 มาก 

 

3. ความคาดหวังในการดาํเนินโครงการ อย.น้อย ของนักเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร 

3.1 ความคาดหวังในการดาํเนินโครงการ อย.น้อย ของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานคร มีความคาดหวงัในการดําเนินโครงการ อย.น้อย ระดบัมากท่ีสดุคือ กิจกรรมพฒันา

ความสามารถของนกัเรียน อย.น้อย และกิจกรรม อย.น้อย ได้ดําเนินการตอ่ไป และตอ่เน่ือง คิดเป็นร้อยละ 

63.30 ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 35 

ตารางที่ 35  ความถ่ีและร้อยละของความคาดหวงัในการดําเนินโครงการ อย.น้อย ของนกัเรียนในโรงเรียนสงักดั กทม. 

รายการ 

ระดับความคาดหวัง 

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

ความถ่ี ร้อยละ ความถ่ี ร้อยละ ความถ่ี ร้อยละ ความถ่ี ร้อยละ ความถ่ี ร้อยละ 

1.  มีกิจกรรมเผยแพร่ 

ประชาสมัพนัธ์ และ

รณรงค์อยา่งตอ่เน่ือง 

0 - 1 3.30 2 6.70 10 33.30 17 56.70 

2.  ได้รับการสนบัสนนุ

ชดุทดสอบ และ

สาธิตวิธีการ

ตรวจสอบ 

0 - 1 3.30 2 6.70 11 36.70 16 53.30 

3.  ให้รางวลัสนบัสนนุ

การทํากิจกรรม อย.

น้อย 

0 - 1 3.30 4 13.30 11 36.70 14 46.70 

4.  มีกิจกรรมพฒันา

ความสามารถของ

นกัเรียน อย.น้อย 

0 - 2 6.70 0 - 9 30.00 19 63.30 

5.  กิจกรรม อย.น้อย 

ได้ดําเนินการตอ่ไป 

และตอ่เน่ือง 

1 3.30 2 6.70 1 3.30 7 23.30 19 63.30 
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3.2 ความคาดหวังในการดาํเนินโครงการ อย.น้อย ของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด

สพฐ. มีความคาดหวงัในการดําเนินโครงการ อย.น้อย ระดบัมากท่ีสดุคือ กิจกรรม อย.น้อย ได้ดําเนินการ

ต่อไป และต่อเน่ือง คิดเป็นร้อยละ 34.9 รองลงมาคือ ความคาดหวังเก่ียวกับ มีกิจกรรมเผยแพร่ 

ประชาสมัพนัธ์ และรณรงค์อยา่งตอ่เน่ืองและ มีกิจกรรมพฒันาความสามารถของนกัเรียน อย.น้อย คดิเป็น

ร้อยละ 28.6 ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 36 

ตารางที่ 36 ความถ่ีและร้อยละของความคาดหวงัในการดําเนินโครงการ อย.น้อย ของนกัเรียนในสงักดั สพฐ. 

 รายการ 

ระดับความคาดหวัง 

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

ความถ่ี ร้อยละ ความถ่ี ร้อยละ ความถ่ี ร้อยละ ความถ่ี ร้อยละ ความถ่ี ร้อยละ 

1.มีกิจกรรมเผยแพร่ 

ประชาสมัพนัธ์ และ

รณรงค์อยา่งตอ่เน่ือง 

4 6.3 0 0 27 42.9 14 22.2 18 28.6 

2.ได้รับการสนบัสนนุชดุ

ทดสอบ และสาธิต

วิธีการตรวจสอบ 

1 1.6 5 7.9 18 28.6 24 38.1 15 23.8 

3.ให้รางวลัสนบัสนนุการ

ทํากิจกรรม อย.น้อย 

4 6.3 2 3.2 20 31.7 22 34.9 15 23.8 

4.มีกิจกรรมพฒันา

ความสามารถของ

นกัเรียน อย.น้อย 

5 7.9 1 1.6 17 27 22 34.9 18 28.6 

5.กิจกรรม อย.น้อย ได้

ดําเนินการตอ่ไป 

และตอ่เน่ือง 

4 6.3 1 1.6 13 20.6 23 36.5 22 34.9 

 

3.3 ความคาดหวังในการดาํเนินโครงการ อย.น้อย ของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สช. 

มีความคาดหวงัในการดําเนินโครงการ อย.น้อย ระดบัมากท่ีสดุคือ กิจกรรม อย.น้อย ได้ดําเนินการตอ่ไป 

และตอ่เน่ือง คิดเป็นร้อยละ 62.50 รองลงมาคือ ความคาดหวงัเก่ียวกบั มีกิจกรรมเผยแพร่ ประชาสมัพนัธ์ 

และรณรงค์อย่างตอ่เน่ืองและ มีกิจกรรมพฒันาความสามารถของนกัเรียน อย.น้อย คิดเป็นร้อยละ 37.50 

ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 37 

ตารางที่ 37 ความถ่ีและร้อยละของความคาดหวงัในการดําเนินโครงการ อย.น้อย ของนกัเรียนในสงักดั สช. 

 รายการ 

ระดับความคาดหวัง 

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

ความถ่ี ร้อยละ ความถ่ี ร้อยละ ความถ่ี ร้อยละ ความถ่ี ร้อยละ ความถ่ี ร้อยละ 

1.มีกิจกรรมเผยแพร่ 

ประชาสมัพนัธ์ และ

รณรงค์อยา่งตอ่เน่ือง 

0 - 0 - 6 25.00 12 50.00 6 25.00 
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 รายการ 

ระดับความคาดหวัง 

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

ความถ่ี ร้อยละ ความถ่ี ร้อยละ ความถ่ี ร้อยละ ความถ่ี ร้อยละ ความถ่ี ร้อยละ 

2.ได้รับการสนบัสนนุชดุ

ทดสอบ และสาธิต

วิธีการตรวจสอบ 

0 - 2 8.30 5 20.80 12 50.00 5 20.80 

3.ให้รางวลัสนบัสนนุการ

ทํากิจกรรม อย.น้อย 

0 - 1 4.20 4 16.70 14 58.30 5 20.80 

4.มีกิจกรรมพฒันา

ความสามารถของ

นกัเรียน อย.น้อย 

0 - 1 4.20 5 20.80 9 37.50 9 37.50 

5.กิจกรรม อย.น้อย ได้

ดําเนินการตอ่ไป 

และตอ่เน่ือง 

0 - 0 - 4 16.70 5 20.80 15 62.50 

 

4. ความคาดหวังในการดาํเนินโครงการ อย.น้อยของครู พบว่า ระดบัความคาดหวงัต่อ

กิจกรรม อย.น้อย ได้ดําเนินการตอ่ไป และตอ่เน่ือง มีระดบัความคาดหวงัมากท่ีสดุ ( X = 4.35 ,SD.=1.06)

รองลงมาคือ มีกิจกรรมเผยแพร่ ประชาสมัพนัธ์ และรณรงค์อย่างต่อเน่ือง ( X = 4.13 ,SD.=1.08) ดงั

รายละเอียดในตารางท่ี 38 

ตารางที่ 38 ความถ่ีและร้อยละของระดบัความคาดหวงัในการดําเนินโครงการ อย.น้อย 

รายการ 
ระดับความคาดหวัง 

X  SD 
แปล
ผล 

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
ความถ่ี % ความถ่ี % ความถ่ี % ความถ่ี % ความถ่ี % 

1. มีกิจกรรมเผยแพร่ 

ประชาสมัพนัธ์ และ

รณรงค์อยา่งตอ่เน่ือง 

3 6.25 0 - 7 14.58 16 33.33 22 45.83 4.13 1.08 มาก 

2. ได้รับการสนบัสนนุชดุ

ทดสอบ และสาธิต

วิธีการตรวจสอบ 

3 6.25 3 6.25 7 14.58 16 33.33 19 39.58 3.94 1.17 มาก 

3. ให้รางวลัสนบัสนนุการ

ทํากิจกรรม อย.น้อย 

4 8.33 2 4.17 6 12.50 21 43.75 15 31.25 3.85 1.17 มาก 

4. มีกิจกรรมพฒันา

ความสามารถของ

นกัเรียน อย.น้อย 

2 4.17 1 2.08 7 14.58 18 37.50 20 41.67 4.10 1.02 มาก 

5. กิจกรรม อย.น้อย ได้

ดําเนินการตอ่ไป และ

ตอ่เน่ือง 

2 4.17 2 4.17 3 6.25 11 22.92 30 62.50 4.35 1.06 มาก 
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โดยสรุปภาพรวมความคาดหวงัในการดําเนินกิจกรรม อย.น้อย จากข้อมลูเชิงปริมาณของกลุ่ม

นกัเรียนทัว่ไป นกัเรียนแกนนํา อย.น้อย และครูแกนนํา อย.น้อย/ครูท่ีปรึกษากิจกรรม เป็นไปในทิศทาง

เดียวกนัซึง่เป็นความคาดหวงัอยู่ในระดบัมาก คือ ต้องการให้กิจกรรม อย.น้อย ได้ดําเนินการต่อไป และ

ตอ่เน่ือง  พร้อมทัง้มีกิจกรรมเผยแพร่ ประชาสมัพนัธ์ และรณรงค์อยา่งตอ่เน่ือง  

 

ตอนที่ 4 ผลการสาํรวจเชิงคุณภาพ 

ผลการวิเคราะห์เนือ้หา (Content Analysis) จากข้อมลูการศึกษาเอกสาร การสงัเกต และการ

สมัภาษณ์เก่ียวกบัการดําเนินกิจกรรม อย.น้อย ในโรงเรียนจากการให้ข้อมลูของครูท่ีปรึกษา/รับผิดชอบ

กิจกรรม อย.น้อย และนกัเรียนแกนนํา อย.น้อย ผลสรุปได้ดงันี ้

1. สภาพแวดล้อมการดําเนินกิจกรรม อย.น้อย พบว่า ร้านอาหารภายในโรงเรียนมีความ

สะอาด ได้รับการประเมิน/ตรวจสขุาภิบาลอาหาร และผ่านการประเมิน  โดยท่ีผู้ประกอบการอาหารแต่ง

กายตามระเบียบท่ีโรงเรียนกําหนด  สภาพภายนอกโรงเรียน ยงัพบว่า มีแม่ค้ามาจําหน่ายอาหารหลงัเรียน 

เช่น ลกูชิน้ปิง้  ปลาหมกึยา่ง ไส้กรอก  นํา้ผลไม้ นํา้อดัลม ขนมกรุบกรอบ รายละเอียดดงัตารางท่ี 39 

ตารางที่ 39 ผลการสํารวจสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกโรงเรียน 

สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน ความถ่ี 

 ร้านอาหารสะอาด ได้รับการประเมิน/ตรวจสขุาภิบาลอาหาร และผา่นการประเมิน  

 ผู้ประกอบการอาหารแตง่กายตามระเบียบท่ีโรงเรียนกําหนด  

 โรงอาหารปลอดภยัจากขนมกรุบกรอบ ลกูอม และนํา้อดัลม  

 นกัเรียนนิยมรับประทานขนม นํา้อดัลม  

 นกัเรียนไมช่อบกินผกั เลือกกินอาหารประเภทเนือ้มากกวา่  

 นกัเรียนสว่นมากบริโภคอาหารท่ีมีประโยชน์  

 หลงัรับประทานอาหาร เดก็จะจดัเก็บภาชนะสง่ร้านค้าหรือวางตามท่ีจดัไว้ให้  

 เดก็มีภาวะโภชนาการเกิน  

 มีโครงการอาหารกลางวนั(ไมมี่ร้านจําหน่ายอาหาร)  

33 

21 

8 

7 

6 

6  

5  

2 

1 

สภาพแวดล้อมภายนอกโรงเรียน ความถ่ี 

 มีแมค้่ามาจําหน่ายอาหารหลงัเรียน (ลกูชิน้ปิง้  ปลาหมกึยา่ง ไส้กรอก  นํา้ผลไม้ นํา้อดัลม 

ขนมกรุบกรอบ)  

 ร้านค้าให้ความร่วมมือกบันกัเรียน อย.น้อย เป็นอยา่งดี  

 ทําให้เกิดปัญหาขยะ ทิง้ไมเ่ป็นท่ี  

 ร้านอาหารไมมี่การจําหน่ายอาหารท่ีสง่ผลเสียตอ่สขุภาพ  

18 

 

9 

5 

5 
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2. การดาํเนินกิจกรรม อย.น้อย ในโรงเรียน พบว่า โรงเรียนสว่นใหญ่มีนโยบาย/แผนงานของ

โรงเรียนท่ีเก่ียวข้องกับกิจกรรม อย.น้อย โดยได้กําหนดกิจกรรม อย.น้อยไว้ในแผนงานโรงเรียนทุกปี  

สําหรับการได้รับสนับสนุนกิจกรรม อย.น้อย จากหน่วยงานอ่ืนนัน้หน่วยงานท่ีให้การสนบัสนุนหลกั คือ 

สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดั/อําเภอ ซึง่สิง่ท่ีให้การสนบัสนนุ ได้แก่ วิทยากร/ยา เวชภณัฑ์ และงบประมาณ

บางสว่น ในส่วนของกระบวนการดําเนินกิจกรรม อย.น้อย ทางโรงเรียนได้มีการดําเนินการวางแผนดําเนิน

กิจกรรม อย.น้อย ด้วยการตัง้คณะทํางาน และครูทกุคนมีส่วนร่วม และกิจกรรมท่ีต้องวางแผนในทุกภาค

เรียน คือ การตรวจสอบอาหาร ผลการดําเนินงาน อย.น้อยท่ีโดดเดน่ ได้แก่ การตรวจสารปนเปือ้นในอาหาร 

และออกติดตามโรงเรียนในเครือข่ายทกุโรง รวมถึงการขยายเครือข่ายกิจกรรม อย.น้อย ซึง่มีการกําหนด

เป้าหมายและสร้างเครือขา่ยเพิ่มในเขตพืน้ท่ีใกล้เคียง รวมทัง้ขยายเครือขา่ยสูช่มุชน บ้าน และ วดั โรงเรียน

บางแห่งได้มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการทํางานกิจกรรม อย.น้อย ด้วยการสรุปผลการ

ดําเนินงานทุกปี และนําเสนอต่อผู้บริหาร  ตลอดจนมีการประเมินความพึงพอใจผู้ ร่วมกิจกรรมเพ่ือนํามา

ปรับปรุงกิจกรรมในปีตอ่ๆไป รายละเอียดดงัตารางท่ี 40 
ตารางที่ 40 ผลการสํารวจการดําเนินกิจกรรม อย.น้อย ในโรงเรียน 

รายละเอียดการดาํเนินงาน ความถ่ี 

1. นโยบาย/แผนงานของโรงเรียนที่เก่ียวข้องกับกจิกรรม อย.น้อย 

 โรงเรียนกําหนดกิจกรรม อย.น้อยไว้ในแผนงานโรงเรียนทกุปี  

 แผนงานคุ้มครองผู้บริโภค  

 โครงการโรงเรียนสง่เสริมสขุภาพ  

 แผนพฒันาผู้ เรียน งาน อย.น้อย  

 โครงการอา่นฉลากยา พาเพลนิ  

 โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคหวาน มนั เค็ม  

 

34 

19 

10 

9 

1 

1 

2. การได้รับสนับสนุนกจิกรรม อย.น้อย จากหน่วยงานอ่ืน 

      2.1 หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน 

 สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดั/อําเภอ  

 โรงพยาบาลชมุชน/โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพ  

 องค์การบริหารสว่นตําบล  

 เทศบาล  

 สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา  

 ศนูย์อนามยั  

 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  

     2.2 สิ่งที่ให้การสนับสนุน 

 วิทยากร/ยา เวชภณัฑ์  

 งบประมาณ  

 ชดุทดสอบสารปนเปือ้นในอาหาร  

 โปสเตอร์/แผน่พบั  

 

 

47 

12 

8 

8 

2 

1 

1 
 

10 

13 

9 

5 
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รายละเอียดการดาํเนินงาน ความถ่ี 

3. การวางแผนดาํเนินกจิกรรม อย.น้อย 

 ตัง้คณะทํางาน และครูทกุคนมีสว่นร่วม  

 ตรวจสอบอาหาร  

 จดัอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการอาหาร  

 จดัอบรมให้ความรู้แก่นกัเรียน  

 ตัง้ชมรม อย.น้อย  

 

37 

12 

7 

6 

4 

4. การดาํเนินงาน อย.น้อยที่โดดเด่น 

 ตรวจสารปนเปือ้นในอาหาร  

 ออกติดตามโรงเรียนในเครือข่ายทกุโรง  

 อบรม แกนนําและสมาชิก อย.น้อยทกุปี  

 โครงการรณรงค์ลดการใช้นํา้มนัทอดซํา้ 

 จดันิทรรศการทกุปี 

 มีแผนการจดัการเรียนรู้ อย.น้อย  

 โครงการ “ฉลาดคิด ฉลาดบริโภค”  

 จดัรายการวิทย ุ 

 โครงการรณรงค์การใช้เคร่ืองสําอาง  

 กิจกรรมไข่แลกนํา้มนัทอดซํา้  

 ศนูย์รับแจ้งข้อมลูผลติภณัฑ์สขุภาพ  

 จดัตัง้ชมรม อย.น้อย  

 โครงการรณรงค์ด่ืมนํา้เปลา่  

 กิจกรรมวอล์คแรลล่ี  

 โครงการวยัใส ไร้พงุ  

 กิจกรรม “อย.น้อยสญัจร”  

 โครงงาน “คณุยายพงุโต ออ่นหวาน มนั เคม็ ด้วยฉลากโภชนาการ”  

 โครงการรณรงค์ด่ืมนํา้เปลา่ในโรงเรียน  

 สขุภาพดีด้วย 4ข (ลดความอ้วน)  

 ปลกูผกัปลอดสารพิษ  

 

14 

7 

5 

4 

4 

3 

3 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

5. การขยายเครือข่ายกจิกรรม อย.น้อย  

 กําหนดเป้าหมายและสร้างเครือข่ายเพิ่มในเขตพืน้ท่ีใกล้เคียง  

 ขยายเครือข่ายสูช่มุชน บ้าน และ วดั  

 จดักิจกรรม อย.สอนน้อง ไปสูโ่รงเรียนใกล้เคียง  

 แกนนํา อย.น้อย แตล่ะคนหาสมาชิกสมทบเพิ่ม ไมน้่อยกวา่ 10 คน  

 

24 

6 

16 

3 



 61 

รายละเอียดการดาํเนินงาน ความถ่ี 

6. การตดิตาม ตรวจสอบ ประเมนิผลการทาํงานกจิกรรม อย.น้อย 

 มีการสรุปผลการดําเนินงานทกุปีและนําเสนอต่อผู้บริหาร  

 มีการประเมินความพงึพอใจผู้ ร่วมกิจกรรม  

 การรายงานผลการดําเนินงานหน้าเสาธง  

 สงัเกตพฤติกรรมท่ีเปล่ียนไปของนกัเรียน 

 การจดัทําแฟ้มสะสมงาน 

 ให้โรงเรียนเครือข่ายเข้าคา่ยและร่วมจดันิทรรศการ  

 

39 

17 

9 

3 

2 

1 

 

3.  ความคาดหวังในทศิทางการดาํเนินกิจกรรม อย.น้อย 

จากการวิเคราะห์ความคิดเห็นของครูแกนนํา อย.น้อย ถึงความคาดหวงัในทิศทางการดําเนิน

กิจกรรม อย.น้อย ได้ผลสรุปในประเดน็ท่ีสอดคล้องกบัข้อมลูเชิงปริมาณ คือ ต้องการให้การดําเนินกิจกรรม

อยา่งตอ่เน่ือง และลงสูค่รอบครัวและชมุชนมากขึน้ ดงัรายละเอียดในตารางท่ี  41 

ตารางที่ 41 ความถ่ีความคดิเห็นของครูแกนนํา อย.น้อย ตอ่การดําเนินกิจกรรม อย.น้อย 

ประเดน็ ความถ่ี 

 ดําเนินกิจกรรมอยา่งตอ่เน่ือง ลงสูค่รอบครัวและชมุชนมากขึน้  

 มีเครือข่ายท่ีเข้มแข็งมากขึน้  

 ขยายกิจกรรม อย.น้อยครอบคลมุโรงเรียนประถมศกึษาทัว่ประเทศ  

 เปิดกว้างสูอ่าเซียน  

 อยากให้มีการกําหนดรางวลัระดบัประเทศหรือระดบัชาติ ท่ีสามารถนําไปสง่ผลงานได้  

 ดําเนินกิจกรรมให้สอดคล้องกบันโยบายรัฐบาลและองค์กรท่ีเก่ียวข้อง  

 จดักิจกรรมแข่งขนัโครงงานเพ่ือสขุภาพ  

 ให้มีการประเมินกิจกรรม อย.น้อยและการประกวดโครงงาน อย.น้อย 

26 

15 

7 

3  

1 

1 

1 

1 

 

4.  ทศิทางการดาํเนินกิจกรรม อย.น้อย  

ผลการจากการจัดประชุมสมัมนา ท่ีประชุมได้ร่วมสรุปสาระสําคัญเก่ียวกับทิศทางการดําเนิน

กิจกรรม อย.น้อย ดงันี ้

4.1 ในสถานการณ์สงัคมปัจจบุนักําลงัก้าวสูค่วามเป็นประชาคมอาเซียน (AEC) ท่ีมีความร่วมมือทัง้

ด้านเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรม ท่ีการเคล่ือนตวัของแรงงานจากต่างชาติเข้ามาสู่สงัคมไทยมากขึน้ รวมถึง

ประเดน็พฤตกิรรมการบริโภคท่ีสําคญัจะต้องขบัเคล่ือน ได้แก่  

(1) สทิธิของผู้บริโภคในประชาคมอาเซียน ท่ีควรได้รับการทบทวนความรู้เก่ียวกบัสิทธิของผู้บริโภค

ในประเทศต่อความเปล่ียนแปลงด้านการค้าและเศรษฐกิจในประเทศของกลุ่มอาเซียน และการทําความเข้าใจ

และสทิธิของผู้บริโภคในประเทศตา่งๆในประเทศของกลุม่อาเซียนเช่นกนั 
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(2) การตรวจสอบคณุภาพอาหารท่ีนําเข้ามาจากต่างประเทศ โดยเฉพาะสินค้าจากประเทศจีนซึง่

นําเข้ามาจําหนา่ยเป็นจํานวนมากและราคาไมส่งูมากนกั ทัง้ยงัไมมี่การรับรองคณุภาพจาก อย. ดงันัน้อนัตรายท่ี

จะเกิดจากการบริโภคผลติภณัฑ์เหลา่นัน้จงึมีความเส่ียงอยา่งมาก 

(3) การปรับปรุงและพฒันาหลกัสตูรการเรียนรู้ อย.น้อย เน่ืองจากการปรับหลกัสตูรการศกึษาใน

ภาพรวมของระบบการศกึษาของประเทศและการเปล่ียนแปลงทางสงัคม จึงมีความจําเป็นท่ีจะต้องทบทวนเพ่ือ

ปรับปรุงและพฒันาหลกัสตูรการเรียนรู้ อย.น้อย ให้มีความทนัสมยัและเหมาะสมกบัผู้ เรียนมากยิ่งขึน้ 

(4) การขยายฐานการพฒันาจากกลุ่มโรงเรียนในเมืองสู่โรงเรียนท่ีอยู่ชายแดนซึ่งมีความเส่ียงท่ี

นักเรียนจะมีพฤติกรรมการบริโภคท่ีไม่ถูกต้อง เน่ืองจากการพัฒนากิจกรรม อย.น้อย ในโรงเรียนท่ีประสบ

ความสําเร็จสว่นใหญ่จะอยู่พืน้ท่ีในเขตเมือง แตเ่น่ืองจากพฤติกรรมการบริโภคของนกัเรียนนัน้สว่นหนึ่งเกิดจาก

พฤตกิรรมการบริโภคของผู้ปกครองและในพืน้ท่ีชายแดนและห่างไกลท่ียงัขาดความรู้หรือมีความเช่ือเก่ียวกบัการ

บริโภคท่ีไมถ่กูต้อง ดงันัน้ควรเปิดและขยายพืน้ท่ีการพฒันาในกลุม่โรงเรียนท่ีอยูห่่างไกลหรือชายแดน มากยิ่งขึน้ 

(5) ตลาดนดั เป็นพืน้ท่ีหนึ่งท่ีมีความสําคญัอย่างมากในการจําหน่ายผลิตภณัฑ์สขุภาพ ทัง้อาหาร 

ยา และเคร่ืองสําอาง ท่ีหลากหลาย ทัง้ท่ีมีและไมมี่การตรวจสอบ รับรองจาก อย. อีกทัง้ราคายอ่มเยา ไมแ่พงมาก 

ผู้บริโภคมีกําลงัซือ้ ดงันัน้จึงเป็นจุดเส่ียงอีกแห่งหนึ่งท่ีควรเฝ้าระวงั ติดตาม และมีมาตรการท่ีชดัเจนในการให้

ความรู้ สง่เสริม และป้องกนั ตลอดจนการรณรงค์เก่ียวกบัสนิค้าในตลาดนดัมากขึน้ 

(6) การส่งเสริมศกัยภาพของนกัเรียนแกนนําให้มีความรู้ ทกัษะการส่ือสารในประชาคมอาเซียน 

จากความเปล่ียนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สงัคมและวฒันธรรม นกัเรียนท่ีต้องมาทําหน้าท่ีเป็นแกนนําจําเป็น

อย่างยิ่งท่ีจะต้องมีทักษะการส่ือสาร การใช้ภาษา และทักษะในการจัดกิจกรรมท่ีสร้างสื่อสารความรู้ไปยัง

กลุ่มเป้าหมายได้อย่างถูกต้องและตรงไปตรงมามากท่ีสุด ดงันัน้จึงควรมีหลกัสูตรการส่งเสริมศกัยภาพของ

นกัเรียนแกนนํา อย.น้อย และมาตรการสนบัสนนุกลุม่นกัเรียนเหลา่นีไ้ด้รับโอกาสในการศกึษาระดบัท่ีสงูขึน้ 

4.2 การสง่เสริมสนบัสนนุกิจกรรม อย.น้อย ในโรงเรียนด้านงบประมาณ ส่ือ ชดุตรวจสอบอาหาร ยา 

เคร่ืองสําอาง อยา่งทัว่ถึงทัง้ระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษา อยา่งมีประสทิธิภาพ ผา่นรูปแบบท่ีเหมาะสม 

4.3 การส่งเสริมสนบัสนุนครูท่ีปรึกษา อย.น้อย ในลกัษณะของเครือข่ายโรงเรียนท่ีทํางานร่วมกนั 

โดยครูท่ีมีประสบการณ์และประสบความสําเร็จในการทํางาน อย.น้อย ได้มาทําหน้าท่ีเป็นพ่ีเลีย้ง (Coaching) 

ช่วยเหลือดูแลโรงเรียนท่ีเพิ่งเร่ิมดําเนินการ พร้อมทัง้ให้การส่งเสริมสนับสนุนการทํางานของครูพ่ีเลีย้งผ่าน

รูปแบบท่ีเหมาะสม  

4.4 นักเรียนกลุ่มแกนนําเป็นกลุ่มท่ีมีศักยภาพในการทํางานสูง ดังนัน้ อย.ควรส่งเสริมในด้าน

การศกึษาตอ่ในระดบัสงูของนกัเรียน เช่น การให้การรับรองประสบการณ์ การสนบัสนนุทนุการศกึษา เป็นต้น 
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บทที่ 5 
สรุปผลการสาํรวจ และข้อเสนอแนะ 

 

การศกึษาครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์ 1) เพ่ือสํารวจข้อมลูพฤตกิรรมสขุภาพ เปรียบเทียบระหวา่งนกัเรียน

ทั่วไป นักเรียนท่ีเป็นสมาชิก อย.น้อย นักเรียนแกนนํา อย.น้อย และเคยเป็นนักเรียนแกนนํา อย.น้อย 

รวมทัง้เปรียบเทียบความแตกต่างทางประชากรศาสตร์ ในประเด็น ดงันี ้(1) ความรู้เก่ียวกบัการบริโภค 

และการเลือกซือ้ (2) ทศันคติตอ่การบริโภคของนกัเรียน (3) พฤติกรรมการบริโภคของนกัเรียน (4) อิทธิพล

ท่ีมีผลต่อการบริโภคของนกัเรียน 2) เพ่ือสํารวจการดําเนินกิจกรรม อย.น้อย ในโรงเรียน เปรียบเทียบ

ระหว่างโรงเรียนในสงักดัสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.) สํานกังานคณะกรรมการ

สง่เสริมการศกึษาเอกชน (สช.) กรุงเทพมหานคร (กทม.) และอ่ืน ๆ 3) เพ่ือศกึษาความคาดหวงัของครูและ

นกัเรียนท่ีมีตอ่การดําเนินโครงการ อย.น้อย ในโรงเรียน 

วิธีการสํารวจใช้วิธีการเชิงปริมาณและเชิงคณุภาพ โดยมีขอบเขตการสํารวจ ดงันี ้ 

1) ขอบเขตด้านเนือ้หา (1.1) พฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพท่ีดีของนกัเรียน อย.น้อย ใน

พฤติกรรมหลกั ดงันี ้อ่านฉลากอาหาร ยา และเคร่ืองสําอาง ก่อนซือ้หรือใช้ บริโภคนม ผกัและผลไม้เป็น

ประจํา หลีกเล่ียงการซือ้หรือใช้ผลิตภณัฑ์สขุภาพตามโฆษณาชวนเช่ือ หลีกเล่ียงการบริโภคอาหารท่ีใช้

นํา้มนัทอดซํา้ หรือไม่ใช้นํา้มนัทอดซํา้ และหลีกเล่ียงการบริโภคอาหารรสจดั (หวาน มนั เค็ม)(1.2) การ

ดําเนินโครงการ/กิจกรรม อย.น้อย ท่ีจัดขึน้ในแต่ละโรงเรียน ในด้านบริบท ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ 

ผลผลิต ผลลพัธ์ และผลกระทบ(1.3) ความรู้เก่ียวกบัการบริโภคและการเลือกซือ้ท่ีถกูต้อง ในด้านการอ่าน

ฉลากอาหาร ยา และเคร่ืองสําอาง การซือ้หรือใช้ผลติภณัฑ์สขุภาพ การบริโภคอาหาร(1.4) ทศันคติตอ่การ

บริโภคของนกัเรียน ในด้านการอ่านฉลากอาหาร ยา และเคร่ืองสําอาง การซือ้หรือใช้ผลิตภณัฑ์สขุภาพ 

การบริโภคอาหาร (1.5) อิทธิพลท่ีมีผลตอ่การบริโภคของนกัเรียน ในด้านพ่อแม่ผู้ปกครอง โรงเรียน เพ่ือน 

ส่ือ และสงัคม (1.6) ความคาดหวงัของครูและนกัเรียนท่ีมีต่อการดําเนินโครงการ อย.น้อย ในโรงเรียนใน

ด้านปัจจยันําเข้า กระบวนการ ผลผลติ ผลลพัธ์ และผลกระทบ  

2) ขอบเขตด้านประชากรและตวัอย่าง กลุม่นกัเรียนแบง่เป็นระดบัประถมศกึษาตอนปลาย (ป.4 – 6) 

มธัยมศกึษาตอนต้น (ม.1 – 3) มธัยมศกึษาตอนปลาย (ม.4 – 6) ในโรงเรียนประถมศกึษา ประถมศกึษาขยาย

โอกาส และมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.) สํานักงานเขตพืน้ท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) สังกัดสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) สังกัด

กรุงเทพมหานคร (กทม.) ท่ีเข้าร่วมโครงการ อย.น้อย ซึง่การสํารวจครัง้นีใ้ช้ตวัอย่างนกัเรียนทัง้หมด 3,675   

คน จําแนกเป็นกลุม่นกัเรียนแบง่เป็นระดบัประถมศกึษาตอนปลาย (ป.4 – 6) จํานวน 1,181  คน มธัยมศกึษา

ตอนต้น (ม.1 – 3) จํานวน 1,302  คน มธัยมศกึษาตอนปลาย (ม.4 – 6) จํานวน 1,192  คน โดยใช้วิธีการสุม่

ตวัอยา่งแบบหลายขัน้ตอน (Multistage Random Sampling) 
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3) ขอบเขตด้านพืน้ท่ี (3.1) การสํารวจพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพ และการศกึษา

ความคาดหวังของครูและนักเรียนท่ีมีต่อการดําเนินโครงการ อย.น้อย ในโรงเรียน ครอบคลุมพืน้ท่ีใน

การศกึษา 6 พืน้ท่ี ทัว่ประเทศ ดงันี ้(1) ภาคเหนือ (2) ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (3) ภาคใต้ (4) ภาคกลาง 

(5) ภาคตะวนัออก โดยใช้การสุ่มจงัหวดัท่ีเป็นตวัแทนในแต่ละพืน้ท่ี และ (6) กรุงเทพมหานคร และ

ปริมณฑล (3.2) การสํารวจการดําเนินกิจกรรม อย.น้อย ดําเนินการเปรียบเทียบระหว่างโรงเรียนใน สงักดั

สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.) สํานกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

(สช.) และกรุงเทพมหานคร (กทม.) เฉพาะท่ีดําเนินการในกรุงเทพมหานครเท่านัน้ 

4) ขอบเขตด้านเวลา เป็นการประเมินพฤตกิรรมของนกัเรียนในช่วงประมาณ 6 เดือนท่ีผ่านมาโดย

เร่ิมตัง้แตเ่ดือนมกราคม ถึง มิถนุายน 2556 สว่นช่วงเวลาดําเนินการสํารวจพฤตกิรรมได้ใช้เวลาประมาณ 3 

เดือน ตัง้แต ่1 มิถนุายน 2556 – 30 สงิหาคม 2556 

การเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 1) ใช้วิธีการสํารวจและประเมินพฤติกรรม โดยแจก

แบบสอบถามให้ครูผู้ประสานงานของแตล่ะโรงเรียนดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูจากนกัเรียนกลุม่ตวัอยา่ง

ท่ีกําหนดไว้ในแตล่ะระดบั และ 2) ใช้วิธีการลงพืน้ท่ีศกึษา (field study) โดยใช้การสงัเกต การสมัภาษณ์ 

ศกึษาเอกสาร และการจดัประชมุระดมความคดิเห็น 

การวิเคราะห์ข้อมลู ประกอบด้วย การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงปริมาณ ได้แก่ 1) ใช้สถิติเชิงบรรยาย 

(Descriptive Statistics) ในการอธิบายลกัษณะข้อมูล เช่น ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน การกระจายและการแจกแจงของข้อมลู พร้อมนําเสนอด้วยกราฟเส้นและแผนภมูิแท่ง และ2) ใช้

สถิติเชิงอ้างอิง (Inferential Statistics) ได้แก่ สถิติท่ีใช้พารามิเตอร์ ประกอบด้วย การทดสอบความ

แตกตา่งของคา่เฉล่ียระหว่างประชากร 2 กลุม่ (t-test) การทดสอบความแปรปรวนระหว่างกลุม่ประชากร 

(F-test) สถิตท่ีิไมใ่ช้พารามิเตอร์ คือ การทดสอบความเป็นอิสระด้วยไคสแควร์ (χ2-test) 

 การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงคณุภาพใช้การวิเคราะห์เอกสาร (Content Analysis) และการสร้างข้อสรุป

แบบอปุนยั (Inductive Method) 

ผลการสาํรวจ สรุปได้ดงันี ้

1. ผลการสํารวจข้อมูลพฤตกิรรมสุขภาพของนักเรียน อย.น้อย พบว่า นกัเรียน อย.น้อย มี

พฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพท่ีดีในพฤติกรรมหลกั ดงันี ้อ่านฉลากอาหาร ยา และเคร่ืองสําอาง 

ก่อนซือ้หรือใช้ บริโภคนม ผกัและผลไม้เป็นประจํา หลีกเล่ียงการซือ้หรือใช้ผลิตภณัฑ์สขุภาพตามโฆษณา

ชวนเช่ือ หลีกเล่ียงการบริโภคอาหารท่ีใช้นํา้มนัทอดซํา้ หรือไม่ใช้นํา้มนัทอดซํา้ และหลีกเล่ียงการบริโภค

อาหารรสจดั (หวาน มนั เค็ม) คิดเป็นร้อยละ 76.1 ของนกัเรียน อย.น้อย ทัง้หมด ซึง่บรรลเุป้าหมายของ

โครงการท่ีร้อยละ 75 ของนกัเรียน อย.น้อย มีพฤตกิรรมการบริโภคผลติภณัฑ์สขุภาพท่ีดี  

1.1 ผลการเปรียบเทียบพฤตกิรรมสุขภาพ ระหว่างนกัเรียนทัว่ไป นกัเรียนท่ีเป็นสมาชิก 

อย.น้อย นกัเรียนแกนนํา อย.น้อย และเคยเป็นนกัเรียนแกนนํา อย.น้อย รวมทัง้เปรียบเทียบความแตกตา่ง
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ทางประชากรศาสตร์ ในประเด็น ดงันี ้(1) ความรู้เก่ียวกบัการบริโภค และการเลือกซือ้ (2) ทศันคติตอ่การ

บริโภคของนกัเรียน (3) พฤตกิรรมการบริโภคของนกัเรียน (4) อิทธิพลท่ีมีผลตอ่การบริโภคของนกัเรียน 

(1) นกัเรียน อย.น้อย และนกัเรียนท่ีไม่ได้เป็น อย.น้อย มีพฤติกรรมการบริโภคอาหาร

แตกต่างกนั อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ในทกุพฤติกรรมตอ่ไปนี ้กินขนมหวาน เช่นช็อกโกแลต 

ทอฟฟ่ี ลูกกวาด เป็นต้น กินอาหารกระป๋อง อาหารสําเร็จรูป เช่นปลากระป๋อง บะหมีกึ่งสําเร็จรูป โจ๊ก

สําเร็จรูป เป็นต้น กินขนมขบเคีย้ว กรุบกรอบ เช่นมนัฝร่ังทอด ข้าวโพดอบกรอบ ข้าวเกรียบกุ้ ง เป็นต้น ด่ืม

นม กินผกั ผลไม้ โดยพบว่า นกัเรียน อย.น้อย มีแนวโน้มท่ีจะมีพฤติกรรมการบริโภคท่ีดีมากกว่านกัเรียนท่ี

ไมไ่ด้เป็น อย.น้อย 

(2) นกัเรียน อย.น้อย และนกัเรียนท่ีไมไ่ด้เป็น อย.น้อย มีพฤตกิรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์

สขุภาพแตกต่างกนั อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ในทกุพฤติกรรมต่อไปนี ้สงัเกตวนัผลิต หรือวนั

เดือนปีหมดอายุก่อนซือ้ หรือใช้ผลิตภณัฑ์สขุภาพ เลือกซือ้หรือใช้ผลิตภณัฑ์อาหารท่ีมีเคร่ืองหมาย อย. 

ก่อนกินยา สงัเกตลกัษณะของยา เช่น สี กลิน่ และอ่ืนๆ เลือกซือ้ผลติภณัฑ์เคร่ืองสําอางท่ีมีฉลากภาษาไทย 

ใช้ผลิตภณัฑ์สขุภาพตามคําโฆษณาชวนเช่ือ ปฏิบตัิตามคําแนะนําท่ีระบบุนฉลากผลิตภณัฑ์สขุภาพอย่าง

เคร่งครัด หลีกเล่ียงการบริโภคอาหารท่ีใช้นํา้มนัทอดซํา้หรือไม่ใช้นํา้มนัทอดซํา้ อ่านข้อมลูโภชนาการบน

ฉลาก เช่น ไขมนั โปรตีน ก่อนเลือกซือ้อาหาร โดยพบว่า นกัเรียน อย.น้อย มีแนวโน้มท่ีจะมีพฤติกรรมการ

บริโภคท่ีดีมากกวา่นกัเรียนท่ีไมไ่ด้เป็น อย.น้อย  

1.2 ความรู้เก่ียวกับการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ ภาพรวมจํานวนนกัเรียนโดยเฉล่ียท่ีมี

ความรู้ท่ีถูกต้องเก่ียวกับการบริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพ คิดเป็นร้อยละ 76.5 ของนกัเรียนทัง้หมด คะแนน

เฉล่ียความรู้เท่ากบั 7.09 จากคะแนนเต็ม 10 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.30 จากข้อมลูพบว่า 

ข้อความรู้ท่ีนกัเรียนรู้ถกูต้องมากท่ีสดุ คิดเป็นร้อยละ 92.7 ซึง่เป็นความเข้าใจถกู คือ การกินอาหารท่ีใช้

นํา้มนัทอดซํา้ อาจก่อให้เกิดโรคมะเร็งได้ สว่นข้อความรู้ท่ีนกัเรียนรู้ถกูต้องน้อยท่ีสดุ คิดเป็นร้อยละ 9.7 ซึง่

เป็นความเข้าใจผิด คือ ยาทุกชนิดต้องมีเคร่ืองหมาย อย.บนฉลาก ผลการเปรียบเทียบนกัเรียน อย.น้อย 

และนักเรียนท่ีไม่ได้เป็น อย.น้อย มีความรู้เก่ียวกับการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพแตกต่างกันอย่างมี

นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยท่ีนกัเรียน อย.น้อย มีความรู้ความเข้าใจมากกว่า นกัเรียนท่ีไม่เป็น อย.

น้อย 

1.3 ทัศนคติที่ดีต่อการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ ภาพรวมทศันคติท่ีดีต่อการบริโภคของ

นกัเรียนอยูใ่นระดบัมาก และคอ่นข้างเป็นไปในทิศทางเดียวกนั โดยมีคะแนนเฉล่ียทศันคติ (Mean) เท่ากบั 

3.79 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากบั 0.54  ผลการเปรียบเทียบนกัเรียน อย.น้อย และนกัเรียนท่ีไม่ได้

เป็น อย.น้อย มีทศันคติท่ีดีตอ่การบริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพแตกตา่งกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

โดยท่ีนกัเรียน อย.น้อย มีทศันคตท่ีิดีตอ่การบริโภคผลติภณัฑ์สขุภาพสงูกวา่นกัเรียนท่ีไมเ่ป็น อย.น้อย  
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1.4 อทิธิพลที่ส่งผลต่อการบริโภคอาหาร นกัเรียนกลุม่ตวัอยา่งมีความคิดเห็นว่าอิทธิพลท่ี

ส่งผลต่อการบริโภคอาหารในแต่ละประเภทต่อไปนี ้ดงันีอ้าหารจําพวกขนมหวาน อิทธิพลท่ีส่งผลต่อการ

บริโภคมากท่ีสดุ คือ เพ่ือนในกลุ่ม รองลงมาเป็นบคุคลในบ้าน อาหารจําพวกขนมขบเคีย้ว อิทธิพลท่ีสง่ผล

ตอ่การบริโภคมากท่ีสดุคือ เพ่ือนในกลุม่ รองลงมาเป็นการโฆษณา การกินผกัผลไม้ อิทธิพลท่ีสง่ผลตอ่การ

บริโภคมากท่ีสดุคือ บุคคลในบ้าน รองลงมาเป็นครู/โรงเรียน การซือ้เคร่ืองสําอาง อิทธิพลท่ีส่งผลต่อการ

บริโภคมากท่ีสดุคือ การโฆษณา รองลงมาเป็นบคุคลในบ้าน การซือ้ยา อิทธิพลท่ีส่งผลต่อการบริโภคมาก

ท่ีสดุคือ บคุคลในบ้าน รองลงมาเป็นครู/โรงเรียน  

2. ผลสํารวจการดําเนินกิจกรรม อย.น้อย ในโรงเรียนกรุงเทพมหานคร เปรียบเทียบ

ระหว่างโรงเรียนในสงักัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) สงักัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

(สพฐ.) และสงักดัสํานกังานคณะกรรมการสง่เสริมการศกึษาเอกชน (สช.) ปรากฏผลดงันี ้

2.1 โรงเรียนสงักดั กทม. มีการดําเนินกิจกรรม อย.น้อย ตามงานนโยบายและงบประมาณท่ี

ได้รับจดัสรรจากสํานกังานเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีอาจารย์ผู้ รับผิดชอบแต่ละงานตามนโยบาย ปัจจยั

ความสําเร็จ ได้แก่ (1) การสนบัสนุนงบประมาณและทรัพยากรจากต้นสงักดั (2) ความสอดคล้องของ

กิจกรรม อย.น้อย กับกิจกรรมของต้นสงักัด โอกาสการพฒันา ได้แก่ (1) การพฒันาศกัยภาพครูและ

นกัเรียนแกนนํา (2) การออกแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกบัปัญหาในพืน้ท่ีโดยกําหนดให้เป็นมาตรการเชิงรุก 

และ (3) การดําเนินงานท่ีตอ่เน่ืองมากยิ่งขึน้ 

2.2 โรงเรียนสงักัด สพฐ. มีการดําเนินกิจกรรม อย.น้อย อยู่ในรูปชุมนุมหรือชมรม ท่ีมี

คณะกรรมการท่ีชัดเจนและมีความเป็นอิสระ ได้รับการจัดสรรงบประมาณภายใต้แผนงานของโรงเรียน 

ปัจจยัความสําเร็จ ได้แก่ (1) การดําเนินงานตามมาตรฐานโรงเรียน อย.น้อย (2) การดําเนินกิจกรรมอย่าง

ตอ่เน่ืองหลายปี (3) การบรูณาการกิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ (4) การสนบัสนนุจากผู้บริหาร (5) ความรู้

ความเช่ียวชาญของครูท่ีปรึกษา (6) ศกัยภาพของนกัเรียนแกนนํา และ (7) ความร่วมมือของชมุชนรอบ

โรงเรียน โอกาสการพฒันา คือ การใช้ศกัยภาพของชมุชนในการร่วมพฒันางาน อย. 

2.3 โรงเรียนสงักดั สช. มีการดําเนินกิจกรรม อย.น้อย ภายใต้มาตรฐานของการบริหารจดัการ

ในโรงเรียนเอกชน คือ มาตรฐานด้านความสะอาดและปลอดภัยของโรงอาหาร ได้รับการจัดสรร

งบประมาณภายใต้แผนงานของโรงเรียน ปัจจยัความสําเร็จ ได้แก่ (1) ความเป็นมาตรฐานของโรงอาหาร

และระบบการประกอบอาหารท่ีมีประสิทธิภาพ (2) การดําเนินงานอย่างตอ่เน่ืองหลายปี (3) ศกัยภาพของ

นกัเรียนแกนนํา และ(4) ความรู้ความเช่ียวชาญของครูท่ีปรึกษา โอกาสการพฒันา ได้แก่ (1) การใช้

ศกัยภาพของชมุชนในการร่วมพฒันางาน อย. และ(2) การทํางานวิจยัเพ่ือพฒันาพฤติกรรมสขุภาพของ

นกัเรียน 
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3. ความคาดหวังของครูและนักเรียนที่มีต่อการดาํเนินโครงการ อย.น้อย ในโรงเรียน โดย

ภาพรวมความคาดหวงัในการดําเนินกิจกรรม อย.น้อย จากข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคณุภาพของกลุ่ม

นกัเรียนทัว่ไป นกัเรียนแกนนํา อย.น้อย และครูแกนนํา อย.น้อย/ครูท่ีปรึกษากิจกรรม ทัง้ในภาพรวมของ

ประเทศและในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นไปในทิศทางเดียวกันซึ่งเป็นความคาดหวงัในระดบัมาก คือ 

ต้องการให้กิจกรรม อย.น้อย ได้ดําเนินการตอ่ไป และตอ่เน่ือง  พร้อมทัง้มีกิจกรรมเผยแพร่ ประชาสมัพนัธ์ 

และรณรงค์อยา่งตอ่เน่ือง  

 

ข้อเสนอแนะในการนําผลการสาํรวจไปใช้ 

1. พฤตกิรรมการบริโภคอาหารที่ยังคงมีปัญหา จากผลการสํารวจบง่ชีว้่า นกัเรียนมีพฤติกรรม

การกินขนมขบเคีย้ว กรุบกรอบ เช่น มนัฝร่ังทอด ข้าวโพดอบกรอบ ข้าวเกรียบกุ้ ง เป็นต้น มีพฤติกรรมไม่กิน

เลยถึงกินบางครัง้ ซึง่ถือวา่เป็นพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีดี ประมาณ ร้อยละ 64 ซึง่ยงัไม่ผ่านเกณฑ์การ

ประเมิน หรือกล่าวอีกนยัหนึ่งว่าในเด็ก 100 คน ยงัมีเด็กถึงประมาณ 40 คนท่ียงัมีพฤติกรรมการบริโภคไม่

ถกูต้อง จากการสํารวจเชิงคณุภาพพบว่า ในหลายโรงเรียนท่ีได้ลงไปสํารวจพบว่า โรงเรียนไม่สามารถจํากดั

การจําหน่ายขนมขบเคีย้ว กรุบกรอบ ได้ รวมไปถึงพฤติกรรมท่ีอยู่ ท่ีบ้านของนักเรียน ดังนัน้จึงให้

ข้อเสนอแนะ ดงันี ้

สําหรับ อย. ควรมีแนวทางการรณรงค์การบริโภคขนมขบเคีย้ว กรุบกรอบอย่างต่อเน่ืองและ

เหมาะสม โดยอาจใช้ตวัแบบวยัรุ่นยคุใหม่ของนกัเรียนมาช่วยชีใ้ห้เห็นโทษของการบริโภคอาหารประเภทนี ้

เกินความต้องการของร่างกาย เพ่ือช่วยสร้างความตระหนักและปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคของ

นกัเรียนไปในทางท่ีดีขึน้ 

สําหรับโรงเรียน (1) ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองในการช่วยกํากับดูแล

พฤตกิรรมการบริโภคอาหารและการออกกําลงักายอยา่งสม่ําเสมอควบคูก่นัไปด้วย และ (2) ควรมีการจดัทํา

โครงงานแก้ไขปัญหาพฤติกรรมการบริโภคขนมขบเคีย้ว กรุบกรอบ พร้อมทัง้เสนอผลกระทบของการบริโภค

เกินความจําเป็นของร่างกาย พร้อมทัง้แนวทางการพฒันาพฤตกิรรมการบริโภคท่ีเหมาะสม 

 

2. พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ ยังคงมีปัญหา จากผลการสํารวจบ่งชีว้่า 

พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ พบว่า มี 3 พฤติกรรมท่ียังไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน คือต้องมี

พฤติกรรมทําเป็นส่วนใหญ่ถึงทําทุกครัง้ ซึ่งถือว่าเป็นพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพท่ีดี ได้แก่ (1) 

พฤติกรรมสงัเกตวนัผลิต หรือวนัเดือนปีหมดอายกุ่อนซือ้ หรือใช้ผลิตภณัฑ์สขุภาพ 72.9 (2) ปฏิบตัิตาม

คําแนะนําท่ีระบุบนฉลากผลิตภณัฑ์สขุภาพอย่างเคร่งครัด คิดเป็นร้อยละ 72.3 และ (3) หลีกเล่ียงการ

บริโภคอาหารท่ีใช้นํา้มนัทอดซํา้หรือไมใ่ช้นํา้มนัทอดซํา้ คดิเป็นร้อยละ 66.5 ดงันัน้จงึให้ข้อเสนอแนะ ดงันี ้
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สาํหรับ อย. (1) ควรพฒันารูปแบบการทํางานเชิงเครือข่ายความร่วมมือด้านพฤติกรรมสขุภาพ 

ได้แก่ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) ผู้ ปกครอง

นกัเรียน ส่ือมวลชน ชมรมสขุภาพ ชมรมคุ้มครองผู้บริโภค ในระดบัหน่วยงานจงัหวดั/ท้องถ่ิน ในการร่วมมือ

ทํางานด้านการสง่เสริมพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพ และ (2) ควรเพิ่มมาตรการตรวจสอบนํา้มนั

ทอดซํา้ในโรงเรียนและกําหนดเป็นประเดน็การพฒันาในปีตอ่ไป 

สําหรับโรงเรียน ควรกําหนดมาตรการคมุเข้มการใช้นํา้มนัทอดซํา้กบักลุ่มแม่ค้าในโรงเรียนให้

ชดัเจน จากข้อมลูเชิงคณุภาพพบว่า นกัเรียนไม่สามารถหลีกเล่ียงได้เพราะว่าต้องซือ้อาหารในโรงเรียน

รับประทาน อีกทัง้ขาดการตรวจสอบท่ีชดัเจนวา่นํา้มนัเหลา่นัน้สามารถใช้ทอดซํา้ได้อีกหรือไม่ 

 

3. ความคาดหวังของครูที่ดําเนินกิจกรรม อย.น้อย ในโรงเรียน มีประเด็นเสนอแนะเพ่ือ

พิจารณาดําเนินการในปีตอ่ไป ดงันี ้

3.1 ในสถานการณ์สงัคมปัจจุบนักําลงัก้าวสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน (AEC) ท่ีมีความ

ร่วมมือทัง้ด้านเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรม ท่ีการเคล่ือนตวัของแรงงานจากต่างชาติเข้ามาสู่สงัคมไทย

มากขึน้ รวมถึงประเด็นพฤติกรรมการบริโภคท่ีสําคญัจะต้องขบัเคล่ือน ได้แก่ (1) สิทธิของผู้บริโภคใน

ประชาคมอาเซียน (2) การตรวจสอบคณุภาพอาหารท่ีนําเข้ามาจากต่างประเทศ (3) การปรับปรุงและ

พฒันาหลกัสตูรการเรียนรู้ อย.น้อย (4) การขยายฐานการพฒันาจากกลุ่มโรงเรียนในเมืองสู่โรงเรียนท่ีอยู่

ชายแดนซึ่งมีความเส่ียงท่ีนักเรียนจะมีพฤติกรรมการบริโภคท่ีไม่ถูกต้อง (5) ตลาดนัด แหล่งกระจาย

ผลิตภณัฑ์สขุภาพท่ีหลากหลาย และ (6) การส่งเสริมศกัยภาพของนกัเรียนแกนนําให้มีความรู้ ทกัษะการ

ส่ือสารในประชาคมอาเซียน 

3.2 การสง่เสริมสนบัสนนุกิจกรรม อย.น้อย ในโรงเรียนด้านงบประมาณ ส่ือ ชดุตรวจสอบอาหาร 

ยา เคร่ืองสําอาง อย่างทัว่ถึงทัง้ระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านรูปแบบท่ี

เหมาะสม 

3.3 การสง่เสริมสนบัสนนุครูท่ีปรึกษา อย.น้อย ในลกัษณะของเครือขา่ยโรงเรียนท่ีทํางานร่วมกนั 

โดยครูท่ีมีประสบการณ์และประสบความสําเร็จในการทํางาน อย.น้อย ได้มาทําหน้าท่ีเป็นพ่ีเลีย้ง 

(Coaching) ช่วยเหลือดแูลโรงเรียนท่ีเพิ่งเร่ิมดําเนินการ พร้อมทัง้ให้การสง่เสริมสนบัสนนุการทํางานของครู

พ่ีเลีย้งผา่นรูปแบบท่ีเหมาะสม  

3.4 นักเรียนกลุ่มแกนนําเป็นกลุ่มท่ีมีศกัยภาพในการทํางานสูง ดังนัน้ อย.ควรส่งเสริมในด้าน

การศกึษาตอ่ในระดบัสงูของนกัเรียน เช่น การให้การรับรองประสบการณ์ การสนบัสนนุทนุการศกึษา เป็นต้น 

 

4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการดาํเนินกิจกรรม อย.น้อย สาํหรับ อย. จากผลการสํารวจ

เชิงปริมาณและคณุภาพ บ่งชีว้่า การทํางานด้านการส่งเสริมศกัยภาพผู้บริโภคต้องทํางานบนฐานข้อมลูท่ี
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น่าเช่ือถือและส่ือสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดงันัน้ อย.ควรจดัให้มีการพฒันาศกัยภาพครูและนกัเรียนด้าน

การทําวิจยัทางพฤติกรรมศาสตร์ (Behavioral Research) และการวิจยัเชิงปฏิบตัิการ (Action Research) 

เพ่ือแก้ไขปัญหาพฤติกรรมการบริโภคภายในโรงเรียน พร้อมทัง้ส่งเสริมให้ใช้ผลการวิจยัเป็นฐานการพฒันา 

(Research-Based Development)  

 

 ข้อเสนอแนะในการสาํรวจครัง้ต่อไป 

1. จากการสํารวจด้วยแบบสอบถามมีลกัษณะให้นกัเรียนประเมินพฤติกรรมของตนเอง (Self Report) 

ซึ่งมีโอกาสท่ีนกัเรียนจะบอกพฤติกรรมของตนเองคลาดเคล่ือนไปจากความเป็นจริงได้ ดงันัน้เพ่ือให้ข้อมลูมี

ความแม่นยํามากขึน้อาจมีการตรวจสอบพฤติกรรมด้วยวิธีการอ่ืนๆร่วมด้วย เช่น ใช้แบบสงัเกตพฤติกรรมโดย

ครูเป็นผู้ประเมิน กําหนดกลุ่มเป้าหมายของนกัเรียนท่ีสงัเกตให้ชดัเจนว่าเป็นกลุ่มท่ีมีพฤติกรรมเส่ียงในการ

บริโภคด้านใด พร้อมทัง้รายงานผลในลกัษณะของงานวิจยั จากนัน้จึงนําผลวิจยัท่ีได้มาทําการสงัเคราะห์เป็น

ภาพรวมของพฤตกิรรมการบริโภคของนกัเรียน 

2. ควรมีการพฒันาชุดเคร่ืองมือสอบถามพฤติกรรมการบริโภคท่ีเป็นมาตรฐานให้กับโรงเรียนหรือ

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้นําไปปรับใช้ให้เป็นแนวทางเดียวกนั 

3. เพิ่มช่องทางการประเมินตนเองในลกัษณะของแบบประเมินพฤตกิรรมการบริโภคออนไลน์ พร้อมทัง้

จดัทําฐานข้อมลูท่ีสามารถรายงานผลได้ทนัที (Real Time) เพ่ือให้เห็นสภาวการณ์ของพฤติกรรมการบริโภค

ผลติภณัฑ์สขุภาพของนกัเรียนไทยในปัจจบุนั 
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บรรณานุกรม 

 

ศริิชยั กาญจนวาสี. (2554). สถิติประยกุต์เพือ่การวิจยั. (พิมพ์ครัง้ท่ี 5) กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์แห่ง 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 
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ภาคผนวก ก 

ชุดเคร่ืองมือที่ใช้ในการสาํรวจ 
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ตามท่ีน้องๆได้เข้าร่วมกิจกรรม อย.น้อย ขอให้น้องๆได้ให้ข้อมลูเก่ียวกบักิจกรรมท่ีน้องๆได้ร่วมดําเนินการ 

ตามที่เกิดขึน้จริง โดยให้น้องๆทําเคร่ืองหมาย  ลงในช่องท่ีกําหนด หรือ เติมคําลงในช่องว่าง คําตอบ

ของน้องๆจะไมส่ง่ผลเสียใดๆกลบัมา แตจ่ะใช้เป็นข้อมูลเพื่อปรับปรุงโครงการ อย.น้อย ต่อไปเท่านัน้ 

ขอขอบคณุน้องๆท่ีสละเวลาให้ข้อมลู 

 

 

1. เพศ    ชาย    หญิง 

2. ระดบัชัน้  ประถมศกึษาปีท่ี  

  ป.4     ป.5     ป.6 

มธัยมศกึษาปีท่ี  

  ม.1    ม.2    ม.3   

  ม.4     ม.5     ม.6 

3. น้องเป็นนกัเรียน อย.น้อย หรือไม ่    

      ไมไ่ด้เป็น    เป็นสมาชิก อย.น้อย  

 เป็นแกนนํา อย.น้อย   เคยเป็นแกนนํา อย.น้อย   

คาํชีแ้จง 

ตอนที่ 1 ข้อมูลพืน้ฐาน 

 

สาํหรับนักเรียน 



 77 

  

น้องๆเข้าร่วมกิจกรรม อย.น้อย ใดบ้างตอ่ไปนี ้   

กลุ่มกิจกรรม รายการดาํเนินการ 

1. กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

เก่ียวกับผลิตภณัฑ์สุขภาพ/การดแูล

รักษาสุขภาพ ในโรงเรียน 

 

 ไม่ได้ทาํ/ไม่ได้เข้าร่วม 

 ได้ทาํ/เข้าร่วม โดยเป็นกิจกรรมใดต่อไปนี ้ 

 การพดูหน้าเสาธง 

 จดัป้ายนิเทศให้ความรู้ เช่น บอร์ด 

 จดัทําเอกสารเผยแพร่ 

 จดัเสียงตามสาย 

 จดัรายการทีวีวงจรปิด 

 website  

 อ่ืนๆ โปรดระบ.ุ.................................................... 

2. กิจกรรมการตรวจสอบผลิตภณัฑ์

สุขภาพ 

 

 ไม่ได้ทาํ/ไม่ได้เข้าร่วม 

 ได้ทาํ/เข้าร่วม โดยเป็นกิจกรรมใดต่อไปนี ้ 

 ตรวจสอบฉลากอาหาร 

 ตรวจสอบคณุภาพอาหารด้านกายภาพ 

 ตรวจสอบนํา้ด่ืมในโรงเรียน 

 ตรวจสอบฉลากยา 

 ตรวจสอบคณุภาพยาด้านกายภาพ ดสีู กลิน่ 

 ตรวจสอบฉลากเคร่ืองสําอาง 

 ตรวจสอบอาหารโดยใช้ชดุทดสอบ 

 ตรวจสอบไอโอดีนในเกลือโดยใช้ชดุทดสอบ 

 ตรวจสอบไฮโดรควิโนนในเคร่ืองสําอาง 

 อ่ืนๆ โปรดระบ.ุ................................................... 

3. กิจกรรมรณรงค์เก่ียวกับผลิตภณัฑ์

สุขภาพ/การดแูลรักษาสุขภาพ         ใน

โรงเรียน 

 

 ไม่ได้ทาํ/ไม่ได้เข้าร่วม 

 ได้ทาํ/เข้าร่วม โดยเป็นกิจกรรมใดต่อไปนี ้ 

 จดันิทรรศการ 

 เดนิรณรงค์ 

 การจดัแสดงผลงานของนกัเรียนท่ีเก่ียวกบักิจกรรม 

อย.น้อย 

 การสํารวจพฤตกิรรมการบริโภคของนกัเรียน 

ตอนที่ 2 การเข้าร่วมกิจกรรม อย.น้อย 
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กลุ่มกิจกรรม รายการดาํเนินการ 

 การจดักิจกรรมนนัทนาการ เชน่ ละครสัน้ ดนตรี 

 การสาธิตและจําหน่ายอาหารเพ่ือสขุภาพ 

 ตรวจสอบความสะอาดของโรงอาหารในโรงเรียน 

 ตรวจสอบความสะอาดของห้องนํา้ในโรงเรียน 

 อ่ืนๆ โปรดระบ.ุ................................................... 

5. กิจกรรมรณรงค์เก่ียวกับผลิตภณัฑ์

สุขภาพ/ การดแูลรักษาสุขภาพ ใน

ชุมชน 

 

 ไม่ได้ทาํ/ไม่ได้เข้าร่วม 

 ได้ทาํ/เข้าร่วม โดยเป็นกิจกรรมใดต่อไปนี ้ 

 การเผยแพร่ความรู้ในชมุชน เช่น วทิย ุเคเบลิทีวี 

 จดันิทรรศการ 

 เดนิรณรงค์ 

 การประมวลผลงานนกัเรียนในด้านตา่งๆ  

 การจดักิจกรรมนนัทนาการ เชน่ ละครสัน้ ดนตรี 

 การสาธิตและจําหน่ายอาหารเพ่ือสขุภาพ 

 การสร้างเครือขา่ยในชมุชน 

 หอกระจายขา่ว 

 อ่ืนๆ โปรดระบ.ุ................................................... 

6. ในการเรียนการสอน ครูนําเนือ้หา

เก่ียวกับผลิตภณัฑ์สุขภาพ/การดแูล

รักษาสุขภาพ มาใช้ในการเรียนการสอน 

 

 ไม่ได้ดาํเนินการ 

 ได้ดาํเนินการ โดยนํามาบูรณาการกับกลุ่ม

สาระใดบ้าง 

 วทิยาศาสตร์ 

 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

 สขุศกึษาและพลศกึษา 

 สงัคมศกึษา 

 ศลิปะ 

 ภาษาไทย 

 คณิตศาสตร์ 

 ภาษาตา่งประเทศ 

7. การทาํโครงงานแบบกาํหนดหวัข้อ

และมุ่งเน้นรูปแบบการนําเสนอผลงาน 

 ไม่ได้ทาํ/ไม่ได้เข้าร่วม 

 ได้ทาํ/เข้าร่วม โดยเป็นโครงงานใดต่อไปนี ้ 

 โครงงานอาหารเพ่ือสขุภาพ 
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กลุ่มกิจกรรม รายการดาํเนินการ 

 โครงงานอาหารและผลติภณัฑ์สขุภาพ 

 โครงงานสิง่แวดล้อม 

 โครงงานตอ่ต้านยาเสพตดิ 

 อ่ืนๆ โปรดระบ.ุ.................................................... 

8. กิจกรรมเก่ียวกับผลิตภณัฑ์สุขภาพ/

การดแูลรักษาสุขภาพ ในบ้านเรือน 

 

 ไม่ได้ดาํเนินการ 

 ได้ดาํเนินการ โดยเป็นกิจกรรมใดต่อไปนี ้ 

 ตรวจสอบผลติภณัฑ์อาหาร 

 ตรวจสอบผลติภณัฑ์ยา 

 ตรวจสอบผลติภณัฑ์เคร่ืองสําอาง 

 ตรวจสอบวตัถอุนัตราย เช่น สารกําจดัแมลง 

ผลติภณัฑ์ล้างห้องนํา้  

 นําความรู้ไปใช้ประโยชน์ในบ้านเรือน เช่น ใช้ในการ

เลือกซือ้อาหาร 

 อ่ืนๆ โปรดระบ.ุ.................................................... 

10. กิจกรรมอ่ืนๆที่โรงเรียนได้จัดทาํขึน้ 

และเก่ียวข้องกับโครงการ อย.น้อย ที่

น้องๆได้ทาํหรือเข้าร่วม 

 

 ไม่ได้ทาํ/ไม่ได้เข้าร่วม 

 ได้ทาํ/เข้าร่วม โดยเป็นกิจกรรมใดต่อไปนี ้ 

 การสร้างเครือขา่ยโรงเรียน อย.น้อย 

 อย.น้อย สอนน้อง 

 โรงเรียนสง่เสริมสขุภาพ 

 โครงการเดก็ไทยทําได้ 

 สขุาน่าใช้ 

 เดก็ไทยไร้พงุ 

 เดก็ไทยฟันดี 

 อาหารปลอดภยั 

 เศรษฐกิจพอเพียง 

 ปลกูผกัปลอดสารพิษ 

 ธนาคารขยะ 

 ผลตินํา้ปุ๋ ยหมกัชีวภาพ (EM) 

 อ่ืนๆ โปรดระบุ

................................................................................. 
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น้องๆมีความคาดหวงัจากการดําเนินโครงการ อย.น้อย ในโรงเรียน ตามประเด็นต่อไปนีม้ากน้อยเพียงใด 

[5=มากทีส่ดุ 4=มาก 3=ปานกลาง 2=นอ้ย 1=นอ้ยทีส่ดุ] 

ข้อ ความคาดหวงั ระดบัความคาดหวงั 

5 4 3 2 1 

1 มีกิจกรรมเผยแพร่ ประชาสมัพนัธ์ และรณรงค์อยา่งตอ่เน่ือง      

2 ได้รับการสนบัสนนุชดุทดสอบ และสาธิตวธีิการตรวจสอบ      

3 ให้รางวลัสนบัสนนุการทํากิจกรรม อย.น้อย      

4 มีกิจกรรมพฒันาความสามารถของนกัเรียน อย.น้อย      

5 กิจกรรม อย.น้อย ได้ดําเนินการตอ่ไป และตอ่เน่ือง       

 

สิง่ท่ีน้องๆต้องการบอกไปยงั  อย. 

 

 

 

 

 

 

*****ขอขอบคุณน้องๆทุกคนทีใ่ห้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม***** 

ตอนที่ 3 ความคาดหวังในการดาํเนินโครงการ อย.น้อย 

 

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

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

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

......................................................................................................................................................
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ตามท่ีอาจารย์ได้มีส่วนเก่ียวข้องกบักิจกรรม อย.น้อย ขอให้อาจารย์ได้ให้ข้อมลูเก่ียวกบักิจกรรม อย.น้อย 

ภายในโรงเรียนตามที่เกิดขึน้จริง โดยให้อาจารย์ทําเคร่ืองหมาย  ลงในช่องท่ีกําหนด หรือ เติมคําลงใน

ช่องว่าง คําตอบของอาจารย์จะไม่ส่งผลเสียใดๆกลบัมา แต่จะใช้เป็นข้อมูลเพื่อปรับปรุงโครงการ อย.

น้อย ต่อไปเท่านัน้ ขอขอบคณุอาจารย์ท่ีสละเวลาให้ข้อมลู 

 

 

1. เพศ   ชาย    หญิง 

2. โรงเรียน........................................................................ 

3 ระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการ อย.น้อย.........................ปี 

4. มีการประเมินเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียน อย.น้อย หรือไม ่

   ไมมี่ 

   มี  อยูใ่นระดบั  

 พอใช้     ดี     

 ดีมาก     ดีเย่ียม 

คาํชีแ้จง 

ตอนที่ 1 ข้อมูลพืน้ฐาน 

 

สาํหรับครู 
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ขอให้ท่านอาจารย์ได้สํารวจองค์ประกอบ/กิจกรรมท่ีได้ดําเนินการภายในโรงเรียนและชมุชน ในชว่งภาค

การศกึษาปัจจบุนั โดยทาํเคร่ืองหมาย ในประเดน็ที่มีการดาํเนินงานใน  ต่อไปนี ้

การดาํเนินงาน รายการดาํเนินการ 

1. โครงสร้าง

ชมรม/ชุมนุม และ

องค์ประกอบ 

 

 1.1 มีชมรม/ชมุนมุ อย.น้อย 

 1.2 มีแกนนําและสมาชิกอยา่งน้อย 25 คนตอ่โรงเรียน โดยมาจากทกุระดบัชัน้   

           (กรณีโรงเรียนท่ีมีนกัเรียนไมถ่งึ 200 คน ให้มีสมาชิกอยา่งน้อย 10 คน) 

 1.3 มีคณะกรรมการชมรม และมีครูท่ีปรึกษาชมรม/ชมุนมุ 

 1.4 มีแผนงานเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

 1.5 สมาชิกชมรม อย.น้อย มีสว่นร่วมในการวางแผนจดักิจกรรมและมี 

            ผู้ รับผิดชอบ แตล่ะกิจกรรมในแผนท่ีชดัเจน 

 1.6 มีการประชมุกรรมการ อยา่งน้อยปีละ 2 ครัง้ และมีรายงานการประชมุ 

 1.7 มีการสรุปรายงานผลการดําเนินงานในแตล่ะกิจกรรม 

 อ่ืนๆ โปรดระบ.ุ................................................................... 

2. กิจกรรม

เผยแพร่ 

ประชาสัมพนัธ์ 

และรณรงค์ 

 

 2.1 การพดูหน้าเสาธง (ดําเนินการ อยา่งน้อยภาคเรียนละ 3 ครัง้) 

 2.2 จดัเสียงตามสาย (ดําเนินการ อยา่งน้อยภาคเรียนละ 3 ครัง้) 

 2.3 จดัป้ายนิเทศให้ความรู้ เช่น บอร์ด (ดําเนินการ อยา่งน้อยภาคเรียนละ 1ครัง้) 

 2.4 จดัทําเอกสารเผยแพร่ (ดําเนินการ อยา่งน้อยภาคเรียนละ1 ครัง้) 

 2.5 จดันิทรรศการ และแสดงผลงานนกัเรียน อย.น้อย คุ้มครองผู้บริโภค  

            (ดําเนินการ อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้) 

 2.6 เดนิรณรงค์ (ดําเนินการ อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้) 

 2.7 จดัรายการทีวีวงจรปิด 

 2.8 เผยแพร่ ประชาสมัพนัธ์ทาง Website 

 อ่ืนๆ โปรดระบ.ุ................................................................... 

3. กิจกรรมด้าน

การตรวจสอบ 

 

 3.1 ตรวจสอบฉลาก ภาชนะบรรจ ุและการเก็บรักษาอาหาร 

 3.2 ตรวจสอบฉลาก ภาชนะบรรจ ุและการเก็บรักษายา 

 3.3 ตรวจสอบฉลาก ภาชนะบรรจ ุและการเก็บรักษาเคร่ืองสําอาง 

 3.4 ตรวจสอบฉลาก ภาชนะบรรจ ุและการเก็บรักษาวตัถอุนัตราย 

 3.5 ตรวจสอบคณุภาพอาหารด้านกายภาพ 

 3.6 ตรวจสอบคณุภาพยาด้านกายภาพ 

 3.7 ตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองสําอางด้านกายภาพ 

ตอนที่ 2 การดาํเนินงาน อย.น้อย ในโรงเรียน 

 



 83 

การดาํเนินงาน รายการดาํเนินการ 

 3.8 ตรวจสอบโฆษณาผลติภณัฑ์สขุภาพ 

 3.9 ตรวจสอบโดยใช้ชดุทดสอบ เช่น อาหาร ไอโอดีนในเกลือ สารไฮโดรควิโนน   

            ในเคร่ืองสําอาง 

 อ่ืนๆ โปรดระบ.ุ................................................................... 

4. กิจกรรม

ส่งเสริมสุขภาพ 

 

 4.1 สํารวจพฤตกิรรมการบริโภคของนกัเรียน 

 4.2 ตรวจสอบสขุาภิบาลอาหารในโรงเรียน 

 4.3 ตรวจสอบความสะอาดของห้องนํา้ ห้องส้วมในโรงเรียน 

 4.4 ตรวจสอบสภาพห้องพยาบาล และตู้ยา 

 4.5 ตรวจสอบคณุภาพนํา้ด่ืมในโรงเรียน 

 4.6 สง่เสริมให้มีอาหารเพ่ือสขุภาพ 

 4.7 สง่เสริมการจดัทําโครงงานแก้ไขปัญหาสขุภาพในโรงเรียน 

 4.8 สํารวจ และดแูลสขุอนามยันกัเรียน 

 อ่ืนๆ โปรดระบ.ุ................................................................... 

5. กิจกรรมบูรณา

การสู่การเรียนการ

สอน 

 

ครูผู้สอนได้มีการบรูณาการกิจกรรมสูก่ารเรียนการสอนในกลุม่สาระการเรียนรู้

ใดบ้าง 

 5.1 กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

 5.2 กลุม่สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี 

 5.3 กลุม่สาระการเรียนรู้สขุศกึษา และพลศกึษา 

 5.4 กลุม่สาระการเรียนรู้สงัคมศกึษา 

 5.5 กลุม่สาระการเรียนรู้ศลิปะ 

 5.6 กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 5.7 กลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 5.8 กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ 

 5.9 กิจกรรมพฒันาผู้ เรียน 

 อ่ืนๆ โปรดระบ.ุ................................................................... 

6. การสนับสนุน

ชมรม/ชุมนุม อย.

น้อย 

ได้รับการสนบัสนนุจากหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องใดบ้างตอ่ไปนี ้

 6.1 ผู้บริหารโรงเรียน 

 6.2 หนว่ยงานต้นสงักดัของโรงเรียน 

 6.3 ผู้ปกครอง/ชมุชน 

 6.4 องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 
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การดาํเนินงาน รายการดาํเนินการ 

 6.5 หนว่ยงานสาธารณสขุ 

 6.6 ผู้ประกอบการ 

 อ่ืนๆ โปรดระบ.ุ................................................................... 

7. กิจกรรมพเิศษ

อ่ืนๆ 

โรงเรียนได้ดําเนินกิจกรรมอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องกบั กิจกรรม อย.น้อย ใดบ้าง 

 7.1 การสร้างเครือขา่ยโรงเรียน อย.น้อย 

 7.2 การขยายผลสูช่มุชน 

 7.3 กิจกรรม อย.น้อย สอนน้อง 

 7.4 กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง 

 7.5 กิจกรรมรักษาสิง่แวดล้อม 

 7.6 กิจกรรมเกษตรปลอดสารพิษ 

 7.7 กิจกรรมคุ้มครองสทิธิผู้บริโภค 

 7.8 การสนบัสนนุผู้ประกอบการในโรงอาหาร เช่น การให้ป้ายรางวลั 

 7.9 กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ในประเดน็สขุภาพ 

 อ่ืนๆ โปรดระบ.ุ................................................................... 

 

 

 

3.1 ผลผลิต (Product) ที่ได้จากกจิกรรม อย.น้อย ได้แก่ อะไรบ้าง (ผลผลติท่ีเป็นรูปธรรม เชน่ 

นวตักรรม หนงัสือ คูมื่อ แผนงาน โครงงาน ฯลฯ) โปรดระบเุป็นข้อๆ 

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

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

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

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

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

3.2 ผลลัพธ์ (Outcome) ที่เกิดจากกิจกรรม อย.น้อย  

 นกัเรียนมีพฤตกิรรมการบริโภคผลติภณัฑ์สขุภาพท่ีถกูต้อง เพิ่มมากขึน้ 

 ปัญหาพฤตกิรรมการบริโภคผลติภณัฑ์สขุภาพของนกัเรียน ลดน้อยลง 

 เกิดเครือขา่ย อย.น้อย 

 อ่ืนๆ โปรดระบ.ุ............................................................................................................................. 

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

ตอนที่ 3 ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบของกจิกรรม อย.น้อย 
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3.3 ผลกระทบ (Impact) ของกิจกรรม อย.น้อย 

 โรงเรียนได้รับการยอมรับ/มีช่ือเสียงจาก กิจกรรม อย.น้อย 

 พอ่แม/่ผู้ปกครองมีพฤตกิรรมการบริโภคผลติภณัฑ์สขุภาพท่ีถกูต้อง เพิ่มมากขึน้ 

 ปัญหาพฤตกิรรมการบริโภคผลติภณัฑ์สขุภาพในชมุชน ลดน้อยลง 

 เกิดพืน้ท่ีสขุภาพทัง้ในและนอกโรงเรียน 

 อ่ืนๆ โปรดระบ.ุ.............................................................................................................................. 

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

 

 

 

อาจารย์มีความคาดหวงัจากการดําเนินโครงการ อย.น้อย ในโรงเรียน ตามประเดน็ตอ่ไปนีม้ากน้อยเพียงใด  

[5=มากทีส่ดุ 4=มาก 3=ปานกลาง 2=นอ้ย 1=นอ้ยทีส่ดุ] 

ข้อ ความคาดหวงั ระดบัความคาดหวงั 

5 4 3 2 1 

1 มีกิจกรรมเผยแพร่ ประชาสมัพนัธ์ และรณรงค์อยา่งตอ่เน่ือง      

2 ได้รับการสนบัสนนุชดุทดสอบ และสาธิตวธีิการตรวจสอบ      

3 ให้รางวลัสนบัสนนุการทํากิจกรรม อย.น้อย      

4 มีกิจกรรมพฒันาความสามารถของนกัเรียน อย.น้อย      

5 กิจกรรม อย.น้อย ได้ดําเนินการตอ่ไป และตอ่เน่ือง       

 

สิง่ท่ีอาจารย์ต้องการบอกไปยงั  อย. 

 

 

 

 

 

 

****ขอขอบคุณอาจารย์ทกุท่านทีใ่ห้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม**** 

 

  

ตอนที่ 4 ความคาดหวังในการดาํเนินโครงการ อย.น้อย 

 

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

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

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

......................................................................................................................................................
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แบบบนัทกึข้อมูลภาคสนาม 
โครงการสาํรวจข้อมูลพฤตกิรรมสุขภาพของนักเรียน อย.น้อย เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

 

วัตถุประสงค์ของเคร่ืองมือ1) เพ่ือใช้บนัทกึข้อมลูการสมัภาษณ์และการศกึษาเอกสารเก่ียวกบัการดําเนิน

กิจกรรม อย.น้อย ภายในโรงเรียนและ2) เพ่ือใช้บนัทกึข้อมลูสมัภาษณ์เก่ียวกบัความคาดหวงัตอ่การดําเนิน

โครงการ อย.น้อย ในโรงเรียนของนกัเรียนและครู  

 ผู้ ทําการศึกษาจะใช้แบบบันทึกข้อมูลภาคสนามนีร้ะหว่างลงพืน้ท่ีเป้าหมาย โดยใช้วิธีการ

สมัภาษณ์ สงัเกต และศกึษาเอกสาร ร่วมกนั  

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพืน้ฐานของโรงเรียนที่ศึกษา 

1. ช่ือโรงเรียน………………………………………………………….จงัหวดั…………………… 

2. จํานวนนกัเรียนทัง้หมด……………………… คน จํานวนนกัเรียนแกนนํา..............คน 

3. จํานวนครูทัง้หมด………………………คน  จํานวนครูท่ีปรึกษา อย.น้อย…….คน 

4. จํานวนปีท่ีได้เข้าร่วมโครงการ อย.น้อย.............ปี 

5. รางวลัท่ีเคยได้รับท่ีเก่ียวข้องกบัโครงการ อย.น้อย................................................................ 

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

6. โรงเรียนได้รับการรับรองให้เป็นโรงเรียน อย.น้อย  ยงัไมรั่บรอง   รับรอง  ระดบั……… 

7. อธิบายสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน(สงัเกตโรงอาหาร ร้านค้า พฤติกรรมการบริโภคของ

นกัเรียน)………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

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

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

8. อธิบายสภาพแวดล้อมโดยรอบของโรงเรียน(สงัเกตหน้าโรงเรียน บริเวณโดยรอบโรงเรียน 

ร้านค้า สภาพชมุชน ฯลฯ)……………………………………………………………………… 

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

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

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

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



 87 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเก่ียวกับการดาํเนินกิจกรรม อย.น้อย 

 ประเด็นการศึกษาเป็นคําถามท่ีต่อเน่ือง สอบถามผู้บริหารและครูแกนนําท่ีปรึกษากิจกรรม อย.

น้อย โปรดทําเคร่ืองหมาย  เพ่ือแสดงว่าได้ใช้วิธีการศกึษาใดบ้างในการหาคําตอบ แล้วบนัทึกผลในช่อง

ผลสรุปจากการศกึษา 

ประเดน็การศกึษา วิธีการศกึษา ผลสรุป 

จากการศกึษา สมัภาษณ์ สงัเกต เอกสาร 

1. โรงเ รียนมีนโยบาย/แผนงาน อะไรบ้าง ท่ี

เ ก่ียวข้องกับกิจกรรม อย.น้อยเ ก่ียวข้อง

อ ย่ า ง ไ ร  ก า ร ดํ า เ นิ น กิ จ ก ร ร ม  อ ย . น้ อ ย 

สอดคล้องกบันโยบายเหลา่นัน้หรือไม ่

    

2. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนกิจกรรม อย.น้อย 

จากหน่วยงานใดบ้าง มีการสนับสนุนอย่างไร

เพียงพอหรือไม ่ 

    

3. โรงเรียนมีจดุเดน่ จดุด้อย โอกาส และอปุสรรค 

อะไรบ้าง  

    

4. โรงเรียนมีการวางแผนการดําเนินกิจกรรม อย.

น้อย อยา่งไรบ้างมีคณะทํางานอยา่งไร  

    

5. การดําเนินงาน อย.น้อย ท่ีโดดเด่น เห็นผลได้

อย่างชดัเจนมีอะไรบ้าง อะไรท่ีเป็นแบบอย่าง

ให้ท่ีอ่ืนได้ศกึษาดงูานได้ 

    

6. ท่านมีการขยายเครือข่ายกิจกรรม อย.น้อย ไป

อยา่งไร มีเป้าหมายหรือไม ่

    

7. ท่านมีเครือข่ายการทํางานของกิจกรรม อย.

น้อย หรือไม่ ถ้ามีเครือข่ายใดบ้าง มีความ

เข้มแข็งมากน้อยเพียงใด 

    

8. ท่านมีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการ

ทํางาน กิจกรรม อย.น้อย อยา่งไร 

    

9. ท่านคิดว่า กิจกรรม อย.น้อย ภายในโรงเรียน

ของทา่นประสบผลสําเร็จแล้วหรือไม่ ถ้าสําเร็จ

แล้วเป็นเพราะอะไร ถ้ายงัไม่สําเร็จเป็นเพราะ

อะไร 

    

10. ท่านคาดหวงัท่ีจะให้กิจกรรม อย.น้อย เป็นไป

ในทิศทางใด  
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ประเดน็การประชุมระดมความคดิเหน็ 
โครงการสาํรวจข้อมูลพฤตกิรรมสุขภาพของนักเรียน อย.น้อย เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

 

วัตถุประสงค์ของการประชุมระดมความคดิเหน็ เพ่ือรวบรวมความคิดเห็นท่ีตอ่การดําเนินกิจกรรม อย.

น้อย ในปี 2556 และความคาดหวงัตอ่การดําเนินโครงการ อย.น้อย ในโรงเรียนของนกัเรียนและครู  

กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ตวัแทนนกัเรียน ครู ผู้ปกครอง และเครือขา่ยท่ีเก่ียวข้อง 

ระยะเวลา  ใช้เวลาประมาณ 2 ชัว่โมง 

ผู้เข้าร่วม กลุม่เป้าหมายหลกั ประกอบด้วย (1) คณะครูท่ีปรึกษา อย.น้อย (2) นกัเรียนแกนนํา อย. 

น้อย (3) ผู้ปกครองนกัเรียน (4) แมค้่า (5) ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคระดบัจงัหวดั  

(6) สาธารณสขุจงัหวดั และ (7) นกัวิชาการ 

ผู้ ดําเนินรายการ ผู้จดบนัทกึ และผู้ อํานวยความสะดวก 

 

ประเดน็สาํคัญ 

1. บทบาทและความเก่ียวข้องในกิจกรรม อย.น้อย 

2. กระบวนการดําเนินกิจกรรม อย.น้อย ภายในโรงเรียนเป็นอยา่งไร 

a. ด้านการวางแผน  

b. ด้านการดําเนินการ มีกิจกรรมใดบ้าง 

c. ด้านการตดิตามตรวจสอบ ประเมินผล 

d. ด้านการสะท้อนผลการดําเนินงานเพ่ือการปรับปรุงแก้ไข 

3. ปัญหาและอปุสรรคของการดําเนินกิจกรรม อย.น้อย(คน งบประมาณ การจดัการ วสัดอุปุกรณ์) 

4. ประโยชน์ของการดําเนินกิจกรรม อย.น้อย ภายในโรงเรียน 

a. ผลผลติตามเป้าหมาย(ท่ีเห็นเป็นรูปธรรม จบัต้องได้) 

b. ผลลพัธ์ตามเป้าหมาย 

c. ผลกระทบด้านบวก และผลกระทบด้านลบ 

5. ความคาดหวงัตอ่การดําเนินโครงการ อย.น้อย ในโรงเรียน 
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ภาคผนวก ข. 
ข้อมูลโรงเรียนที่ใช้ในการดาํเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 
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กลุ่มตวัอย่างส่วนที่ 1 การสาํรวจข้อมูลเชิงปริมาณ  
ข้อมูลโรงเรียนกลุ่มตวัอย่างที่ใช้สาํรวจพฤตกิรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์สุขภาพของนักเรียน อย.

น้อย และการดาํเนินกจิกรรม อย.น้อย ในโรงเรียน 

ภูมภิาค จังหวัด ประเภท ช่ือโรงเรียน 

การดาํเนินกจิกรรม  

อย.น้อย 
จาํนวน

นักเรียนกลุ่ม

ตัวอย่าง ครูที่ปรึกษา นร.แกนนํา 

เหนือ 

  

  

  

  

  

  

  

เชียงใหม่ 

  

  

  

ประถมศึกษา บ้านเชิงดอยสเุทพ 1 10 60 

ประถมศึกษา บ้านแมเ่หียะสามคัคี 1 10 50 

มธัยมศกึษา สนัป่าตองวิทยาคม  1 10 119 

มธัยมศกึษา วฒัโนทยัพายพั  1 9 109 

ลําปาง 

  

ประถมศึกษา เทศบาล 3 (บญุทวงศ์อนกุลู) 1 10 60 

มธัยมศกึษา แมเ่มาะวิทยา  1 10  119  

นครสวรรค์ ประถมศกึษา วดัประชาสรรค์ 1 10 32 

พิษณโุลก มธัยมศกึษา โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม  1 10 120 

ตะวันออก 

เฉียงเหนือ 

  

  

  

  

  

  

  

   

อบุลราชธานี 

  

  

  

ประถมศึกษา บ้านปลาดกุ 1 10 60 

ประถมศึกษา บ้านดอนกลาง  (ราษฎร์สงเคราะห์) - - 58 

มธัยมศกึษา เบญ็จะมะมหาราช  1 10 120 

มธัยมศกึษา โนนกงุวิทยาคม 1 10 120 

ขอนแก่น 

  

  

ประถมศึกษา เทศบาลบ้านสามเหล่ียม 1 10 60 

ประถมศึกษา อนบุาลขอนแก่น 1 10 55 

มธัยมศกึษา ขามแก่นนคร 1 10 118 

หนองคาย มธัยมศกึษา นาหนงัพฒันศกึษา 1 10 90 

มธัยมศกึษา ปทมุเทพวิทยาคาร 1 10 110 

กลาง 

  

  

  

อา่งทอง 

  

  

ประถมศึกษา บ้านนํา้ผึง้ 1 10 53 

มธัยมศกึษา ชมุชนวดัปราสาท (นรสิงห์ประชาสร    1 10 114 

มธัยมศกึษา วิเศษไชยชาญ "ตนัติวิทยาคม" - 10 120 

นครปฐม มธัยมศกึษา ภทัรญาณวิทยา 1 10 118 

ชยันาท ประถมศกึษา อนบุาลชยันาท 1 10 60 

 มธัยมศกึษา หนัคาพิทยาคม 1 10 118 

ใต้ 

  

  

  

  

  

พงังา 

  

ประถมศึกษา บ้านในไร่  1 10 54 

มธัยมศกึษา ทุง่โพธ์ิวิทยา  1 10 114 

ภเูก็ต 

  

ประถมศึกษา เทศบาลบ้านบางเหนียว  1 10 60 

มธัยมศกึษา สตรีภเูก็ต 1 10 119 

สงขลา 

  

ประถมศึกษา วดัแหลมพ้อ 1 10 11 

มธัยมศกึษา หาดใหญ่วิทยาลยั 2 1 10 86 
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ภูมภิาค จังหวัด ประเภท ช่ือโรงเรียน 

การดาํเนินกจิกรรม  

อย.น้อย 
จาํนวน

นักเรียนกลุ่ม

ตัวอย่าง ครูที่ปรึกษา นร.แกนนํา 

ตะวันออก 

  

  

  

  

  

  

สระแก้ว 

  

ประถมศึกษา ชมุชนบ้านใหม่หนองไทร 1 10 41 

มธัยมศกึษา สระแก้ว 1 10 119 

ระยอง 

  

ประถมศึกษา โรงเรียนวดัคีรีภาวนาราม  - 9 60 

ประถมศึกษา โรงเรียนเกาะแก้วพิศดาร 1 10 40 

จนัทบรีุ 

  

  

ประถมศกึษา บ้านคลองบอน 1 10 60 

มธัยมศกึษา ศรียานสุรณ์ 1 10 120 

มธัยมศกึษา เบญจมราชทูิศ  1 10 120 

กทม.และ

ปริมณฑล 

  

  

 

กรุงเทพฯ 

  

มธัยมศกึษา นนทรีวิทยา 1 9 118 

มธัยมศกึษา ราชวินิตบางแคปานขํา 1 10 120 

นนทบรีุ 

  

  

ประถมศกึษา เทศบาลปลายบางวดัส้มเกลีย้ง 1 8 58 

มธัยมศกึษา ปากเกร็ด 0 6 60 

มธัยมศกึษา สตรีนนทบรีุ  1 10 115 

สมทุรปราการ ประถมศึกษา คลองนาเกลือน้อย (กลิน่อยูอ่ปุถั  1 10 60 

รวม 38 421 3,675 

 



กลุ่มตวัอย่างส่วนที่ 2 การสาํรวจข้อมูลเชิงคุณภาพ 
 

ข้อมูลโรงเรียนกลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการสาํรวจการดาํเนินกจิกรรม อย.น้อย  

ในโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร 

สังกัด ช่ือโรงเรียน 

การดาํเนินกจิกรรม  

อย.น้อย 

ครูที่

รับผิดชอบ 

นร.แกนนํา 

อย.น้อย 

สํานกังานคณะกรรมการ

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

(สพฐ.) 

สนัติราษฎร์วิทยาลยั 1 10 

มธัยมวดัดสุติาราม 1 10 

วดับวรนิเวศ 1 10 

โพสารพิทยากร - 10 

มธัยมวดัธาตทุอง 1 10 

สํานกังานคณะกรรมการ

การศกึษาเอกชน (สช.) 

อสัสมัชญั 1 10 

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลยั 1 4 

สีตบตุรบํารุง 1 10  

สํานกังานเขต

กรุงเทพมหานคร (กทม.) 

ปทมุวนาราม 1 10 

วดัเศวตฉตัร 1 10 

บางเขน(ไว้สาลีอนสุรณ์) 1 10 

รวม 10 104 

 

 



ข้อมูลพืน้ฐานของโรงเรียนที่เข้าร่วมประชุมครูและนักเรียนแกนนํา  

ที่ใช้ในการสาํรวจข้อมูลเชิงคุณภาพในด้านการดาํเนินกิจกรรม อย.น้อย ภายในโรงเรียน 

ช่ือโรงเรียน  จังหวัด 

จาํนวน

นักเรียน

ทัง้หมด 

จาํนวน

นักเรียน

แกนนํา 

จาํนวน

ครู

ทัง้หมด 

จาํนวนครู

ที่ปรึกษา 

อย.น้อย 

จาํนวนปี

ที่เข้าร่วม

โครงการ 

อย.น้อย 

รางวัลที่ได้รับ 

โรงเรียนได้รับการ

รับรองให้เป็น โรงเรียน  

อย.น้อย 

1. สบปราบพิทยาคม ลําปาง    1,063 45 65 1 11 โลร่างวลั อย.น้อยยอดเย่ียม ยอดเย่ียม 

2. นวมินทร์ราชทูิศ นครสวรรค์  2511 65 128 4 9 กิจกรรม อย.น้อย ระดบัดีเย่ียม ระดบัดีเย่ียม 

3. ลือคําหาญวารินชําราบ อบุลราชธานี  3,000 120 160 5 8 ชนะเลศิระดบัภาค ยงัไมรั่บรอง 

4. มญัจาศกึษา ขอนแก่น  2,400 160 150 12 8 ระดบัจงัหวดั ดีเย่ียม 

5. นาหนงัพฒันศกึษา หนองคาย  856 205 33 1 10 รองชนะเลศิเครือข่ายบริการท่ี 8 ได้รับการรับรอง ระดบั

เขตตรวจราชการ 

6. สตรีนนทบรีุ  นนทบรีุ  2,884 50 120 10 ไมร่ะบ ุ ไมร่ะบ ุ ดีเย่ียม 

7. หนัคาราษฎร์รังสฤษด์ิ ชยันาท  594 15 36 1 6 ไมร่ะบ ุ ดี 

8. ทุง่โพธ์ิวิทยา  พงังา  610 75 52 6 10 ชนะเลศิระดบัประเทศ ดีเย่ียม 

9. เทศบาลบ้านบางเหนียว  ภเูก็ต 1,998 480 84 2 8 รางวลัชมเชยระดบัเครือข่าย ดีเย่ียม* 

10. หาดใหญ่วิทยาลยั 2 สงขลา 3,200 100 160 1 10 ชมเชยระดบัประเทศ ดีเย่ียม 

11. ชมุชนบ้านใหม่หนองไทร สระแก้ว  102 15 9 1 5 รร.สง่เสริมสขุภาพระดบัเพชร ระดบัดีเย่ียม 

12. แกลง “วิทยสถาวร” ระยอง  2,837 187 127 2 10 ชนะเลศิระดบัจงัหวดั/ชนะเลิศ

ระดบัภาค และรางวลัชมเชย

ระดบัประเทศ 

ไมร่ะบ ุ

13. ศรียานสุรณ์ จนัทบรีุ  3,688 150 154 2 10 ชนะเลศิระดบัประเทศ ไมร่ะบ ุ

14. ทีปังกรวิทยาพฒัน์(ทวี กรุงเทพมหานคร   1,700 88 83 3 14 ชนะเลศิระดบัเขตพืน้ท่ี ระดบัดี 
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ช่ือโรงเรียน  จังหวัด 

จาํนวน

นักเรียน

ทัง้หมด 

จาํนวน

นักเรียน

แกนนํา 

จาํนวน

ครู

ทัง้หมด 

จาํนวนครู

ที่ปรึกษา 

อย.น้อย 

จาํนวนปี

ที่เข้าร่วม

โครงการ 

อย.น้อย 

รางวัลที่ได้รับ 

โรงเรียนได้รับการ

รับรองให้เป็น โรงเรียน  

อย.น้อย 

วฒันา)ในพระราชปูถมัภ์ฯ  

15. นาหลวง กรุงเทพมหานคร   2}265 5 107 2 2 ไมร่ะบ ุ ยงัไมรั่บรอง 

16. ภทัรญาณวิทยา นครปฐม  1,277 89 61 4 10 รองชนะเลศิระดบัจงัหวดั ระดบัดีมาก 

17. คลองนาเกลือน้อย (กลิน่อยู่

อปุถมัภ์) 

สมทุรปราการ  580 30 40 1  รองชนะเลศิ ดีเย่ียม 

18. เสนางคนิคม อํานาจเจริญ 860 24 57 3 6 โครงงานเก่ียวกบัสขุภาพระดบั

จงัหวดั 

ได้รับการรับรอง ระดบั

เขตตรวจราชการ 

19. เมืองคง นครราชสีมา 3,035 315 100 50 8 ชนะเลศิระดบัจงัหวดัและระดบั

เขตพืน้ท่ี 

ระดบัดีเย่ียม 

20. คําแสนวิทยาสรรค์ หนองบวัลําภ ู 3,500 35 110  4 ชนะเลศิระดบัจงัหวดั รับรองระดบัต้นแบบ 

21. บางแพปฐมพิทยา ราชบรีุ 1,100 49  5  ชนะเลศิระดบัจงัหวดั รับรองระดบัดีเย่ียม 

22. ประชามงคล กาญจนบรีุ 1,256 41 72 2 10 ชนะเลศิระดบัจงัหวดั 

รองชนะเลศิระดบัภาค 

ไมร่ะบ ุ

23. โนนสงูพิทยาคาร อดุรธานี 1,032 40 65 5 10 ชนะเลศิระดบัจงัหวดั/รอง

ชนะเลศิระดบัเขตตรวจราชการ

ท่ี10-12 

ระดบัดีเย่ียม 

24. สตรีศรีน่าน น่าน 2,998 120 141 2 6 ไมร่ะบ ุ ไมร่ะบ ุ

25. เทศบาลประตลีู ้ ลําพนู 1,009 68 59 1 6 รองชนะเลศิระดบัเขตพืน้ท่ี ระดบัยอดเย่ียม 

26. สภาราชินี ตรัง 2,602 18 154 1 10  ระดบัดี 
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ช่ือโรงเรียน  จังหวัด 

จาํนวน

นักเรียน

ทัง้หมด 

จาํนวน

นักเรียน

แกนนํา 

จาํนวน

ครู

ทัง้หมด 

จาํนวนครู

ที่ปรึกษา 

อย.น้อย 

จาํนวนปี

ที่เข้าร่วม

โครงการ 

อย.น้อย 

รางวัลที่ได้รับ 

โรงเรียนได้รับการ

รับรองให้เป็น โรงเรียน  

อย.น้อย 

27. เรณนูครวิทยานกุลู นครพนม 2,370 64 115 7 10 การจดักิจกรรมดีเย่ียมระดบั

จงัหวดั 

ไมร่ะบ ุ

28. พนสัพิทยาคาร ชลบรีุ 3,200 200 132 1 8 ดีเดน่ระดบัเขต ระดบัดีเย่ียม 

29. คําเข่ือนแก้วอปุถมัภ์ ยโสธร 2,695 120 125 3 5 รองชนะเลศินวตักรรมดีเดน่

ระดบัประเทศ 

ระดีดีเย่ียม 

30. เบญจมราชรังสฤษฏ์ 2 ฉะเชิงเทรา 2,236 587 109 2 9 ชนะเลศิระดบัจงัหวดั/รอง

ชนะเลศิระดบัเขต/ชมเชย

ระดบัประเทศ 

ระดบัดีมาก 

31. สมทุรสาครวิทยาลยั สมทุรสาคร 3,033 30 154 2 10 ชนะเลศิระดบัเขต 6-7 ระดบัดีเย่ียม 

32. บวัขาว กาฬสนิธุ์ 2,919 68 138 5 9 ชนะเลศิระดบัภาค/รางวลั

ชมเชยระดบัประเทศ 

ระดบัดีเย่ียม 

33. ผดงุนารี มหาสารคาม 4,040 320 179 6 10  ระดบัดีเย่ียม 

34. เบญจมเทพอทุิศ เพชรบรีุ 3,040 87 159 2 9 รร.อย.น้อยระดบัดีเย่ียม ระดบัดีเย่ียม 

35. นครไตรตรึงห์ กําแพงเพชร 659 79 35 2 9 รร.อย.ดีเดน่/รางวลัชมเชยระดบั

ภาค 

ไมร่ะบ ุ

36. โพธ์ิไทรงามวิทยาคม พิจิตร 159 23 13 1 12  ยงัไมรั่บรอง 

37. สริินธร สริุนทร์ 3,500 72 210 2 4 รองชนะเลศิโครงการแก้ปัญหา

สขุภาพในโรงเรียน 

ไมร่ะบ ุ

38. เมืองปอน แมฮ่่องสอน 2,009 60 18 2 8 ไมร่ะบ ุ ระดบัดีเย่ียม 
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ช่ือโรงเรียน  จังหวัด 

จาํนวน

นักเรียน

ทัง้หมด 

จาํนวน

นักเรียน

แกนนํา 

จาํนวน

ครู

ทัง้หมด 

จาํนวนครู

ที่ปรึกษา 

อย.น้อย 

จาํนวนปี

ที่เข้าร่วม

โครงการ 

อย.น้อย 

รางวัลที่ได้รับ 

โรงเรียนได้รับการ

รับรองให้เป็น โรงเรียน  

อย.น้อย 

39. อูท่องศกึษาลยั สพุรรณบรีุ 1,050 25 50 3 7 ชนะเลศิระดบัจงัหวดั/รอง

ชนะเลศิระดบัภาคกลาง 

ยงัไมรั่บรอง 

40. บงึโขงหลงวิทยาคม บงึกาฬ 990 30 56 1 20 รองชนะเลศิระดบัจงัหวดั ดีเย่ียม 

41. เบญจมราชทูิศ นครศรีธรรมราช 3,500 95 200 5 10 รองชนะเลศิระดบัประเทศ  

42. ธีรวิทยา ยะลา 1,295 50 48 6  ชมเชยระดบัเขต/ภาค ดีเย่ียม 

43. อนบุาลระนอง ระนอง 1,277 35 62  10 ไมร่ะบ ุ ไมร่ะบ ุ

44. แมป่ะวิทยาคม ตาก 420 25 24 2 6 ไมร่ะบ ุ ดีเย่ียม 

45. โคกสําโรงวิทยา ลพบรีุ 1,920 92 150 5 11 ชนะเลศิระดบัจงัหวดั ดีเย่ียม 

46. คลองจนั สรุาษฎร์ธานี 113 43 15 4 10 ชนะเลศิระดบัจงัหวดั/รอง

ชนะเลศิระดบัภาค 

ดีเย่ียม 

47. บ้านเขาชะโงก เพชรบรูณ์ 441 25 22 3 7 ยอดเย่ียมระดบัจงัหวดั ยงัไมรั่บรอง 

48. หานโพธ์ิพิทยาคม พทัลงุ 243 50 18 1 8 รองชนะเลศิระดบัเครือข่าย ดีเย่ียม 

49. พะเยาพิทยาคม พะเยา 3,700 60 230 2 10 ดีเดน่/ดีเย่ียม ไมร่ะบ ุ

50. แก่งคอย สระบรีุ 2,847 44 146 2 13 ไมร่ะบ ุ จงัหวดั 

51. ธรรมศาสตร์คลองหลวง

วิทยาคม 

ปทมุธานี 4,197 68 155 3 10 ชนะเลศิระดบัประเทศ ดีมาก 

52. ศรีวินิตวิทยาคม สงิห์บรีุ 176 15 16 3 10 นวตักรรมดีเดน่ระดบัประเทศ ดีเย่ียม 

53. อนบุาลกยุบรีุ(วดัอ้อบาง) ประจวบคีรีขนัธ์ 1,050 32 56 2 9 ชนะเลศิระดบัเขต6,7/ชมเชย

ระดบัประเทศ 

ดีเย่ียม 
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ช่ือโรงเรียน  จังหวัด 

จาํนวน

นักเรียน

ทัง้หมด 

จาํนวน

นักเรียน

แกนนํา 

จาํนวน

ครู

ทัง้หมด 

จาํนวนครู

ที่ปรึกษา 

อย.น้อย 

จาํนวนปี

ที่เข้าร่วม

โครงการ 

อย.น้อย 

รางวัลที่ได้รับ 

โรงเรียนได้รับการ

รับรองให้เป็น โรงเรียน  

อย.น้อย 

54. บ้านไร่วิทยา อทุยัธานี 1,407 100 65 2 10 ดีเดน่ระดบัจงัหวดั ดีเย่ียม 

55. บ้านสวนกล้วย ศรีสะเกษ 244 60 16 10 10 รองชนะเลศิระดบัเขต ยงัไมรั่บรอง 

 

  



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 
ผลการสาํรวจเพิ่มเตมิเก่ียวกับการดาํเนินกิจกรรม อย.น้อย  

ในโรงเรียนภาพรวมทั่วประเทศ 
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1. การดาํเนินกิจกรรม อย.น้อย ของนักเรียนแกนนํา 

1.1 ข้อมูลพืน้ฐานของนักเรียนแกนนํา อย.น้อย 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 69.71 เรียนระดบัชัน้

มธัยมศึกษามากท่ีสดุคิดเป็นร้อยละ 59.03 และผู้ตอบแบบสอบถามประมาณร้อยละ 90 ท่ีเคยเป็น

สมาชิก อย.น้อยหรือเป็นแกนนํา อย.น้อย ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 21 

ตารางที่ 21 ข้อมลูพืน้ฐานของนกัเรียนแกนนํา อย.น้อย 

ข้อมูลทั่วไป ความถ่ี ร้อยละ 

เพศ   

• ชาย 156 30.29 

• หญิง 359 69.71 

ระดับชัน้   

• ประถมศกึษา 211 40.97 

• มธัยมศกึษา 304 59.03 

เป็นนักเรียน อย.หรือไม่   

• ไมไ่ด้เป็น 48 9.32 

• เป็นสมาชิก อย.น้อย 190 36.89 

• เป็นแกนนํา อย.น้อย 257 49.90 

• เคยเป็นแกนนํา อย.น้อย 20 3.88 

 

1.2 การดาํเนินกิจกรรม อย.น้อย ของนักเรียน 

กิจกรรมเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์สขุภาพ/การดแูลรักษาสขุภาพ  ใน

โรงเรียน ท่ีนกัเรียนเข้าร่วมมากท่ีสดุคือ จดัป้ายนิเทศให้ความรู้ เช่น บอร์ด คิดเป็นร้อยละ 79.69, กิจกรรม

การตรวจสอบผลิตภณัฑ์สขุภาพ นกัเรียนเข้าร่วมมากท่ีสดุคือ การตรวจสอบฉลากอาหาร คิดเป็นร้อยละ 

78.62, กิจกรรมรณรงค์เก่ียวกบัผลติภณัฑ์สขุภาพ/การดแูลรักษาสขุภาพในโรงเรียน ท่ีนกัเรียนเข้าร่วมมาก

ท่ีสดุคือ การรณรงค์ คิดเป็นร้อยละ 68.59, กิจกรรมรณรงค์เก่ียวกับผลิตภณัฑ์สขุภาพ/ การดแูลรักษา

สขุภาพ ในชมุชน ท่ีนกัเรียนเข้าร่วมมากท่ีสดุคือ  เดินรณรงค์ คิดเป็นร้อยละ 76.78, ในการเรียนการสอน 

ครูนําเนือ้หาเก่ียวกบัผลติภณัฑ์สขุภาพ/การดแูลรักษาสขุภาพ มาใช้ในการเรียนการสอน วิชาสขุศกึษาและ

พลศึกษา มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 87.28,  การทําโครงงานแบบกําหนดหัวข้อและมุ่งเน้นรูปแบบการ

นําเสนอผลงาน นกัเรียนเข้าร่วมมากท่ีสดุคือ  โครงงานอาหารเพ่ือสขุภาพ คิดเป็นร้อยละ 75.47,  กิจกรรม

เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์สขุภาพ/การดแูลรักษาสขุภาพ ในบ้านเรือน โดยนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ในบ้านเรือน 

เช่น ใช้ในการเลือกซือ้อาหาร มากท่ีสดุคิดเป็นร้อยละ 84.91 และ กิจกรรมอ่ืนๆท่ีโรงเรียนได้จดัทําขึน้ และ
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เก่ียวข้องกบัโครงการ อย.น้อย ท่ีน้องๆ ได้ทําหรือเข้าร่วม  ท่ีนกัเรียนเข้าร่วมมากท่ีสดุคือ  อาหารปลอดภยั 

คดิเป็นร้อยละ 67.60 ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 22 

ตารางที่ 22 ความถ่ีและร้อยละของนกัเรียนแกนนําท่ีดําเนินกิจกรรม อย.น้อย  

รายการ ความถ่ี ร้อยละ 

1. กจิกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เก่ียวกับผลติภัณฑ์สุขภาพ/การดูแลรักษาสุขภาพในโรงเรียน 

 ไม่ได้ทาํ/ไม่ได้เข้าร่วม 57 11.07 

 ได้ทาํ/เข้าร่วม โดยเป็นกจิกรรมใดต่อไปนี ้ 458 88.93 

• จดัป้ายนิเทศให้ความรู้ เช่น บอร์ด 365 79.69 

• การพดูหน้าเสาธง 291 63.54 

• จดัเสียงตามสาย 241 52.62 

• จดัทําเอกสารเผยแพร่ 229 50.00 

• website  71 15.50 

• จดัรายการทีวีวงจรปิด 35 7.64 

• อ่ืนๆ 25 5.46 

2. กจิกรรมการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพ   

 ไม่ได้ทาํ/ไม่ได้เข้าร่วม 66 12.82 

 ได้ทาํ/เข้าร่วม โดยเป็นกจิกรรมใดต่อไปนี ้ 449 87.18 

• ตรวจสอบฉลากอาหาร 353 78.62 

• ตรวจสอบฉลากยา 293 65.26 

• ตรวจสอบคณุภาพอาหารด้านกายภาพ 285 63.47 

• ตรวจสอบนํา้ด่ืมในโรงเรียน  262 58.35 

• ตรวจสอบคณุภาพยาด้านกายภาพ ดสีู กลิน่ 239 53.23 

• ตรวจสอบอาหารโดยใช้ชดุทดสอบ 236 52.56 

• ตรวจสอบฉลากเคร่ืองสําอาง 189 42.09 

• ตรวจสอบไอโอดีนในเกลือโดยใช้ชดุทดสอบ 146 32.52 

• ตรวจสอบไฮโดรควิโนนในเคร่ืองสําอาง 68 15.14 

• อ่ืนๆ 6 1.34 

3. กจิกรรมรณรงค์เก่ียวกับผลติภัณฑ์สุขภาพ/การดูแลรักษาสุขภาพในโรงเรียน   

 ไม่ได้ทาํ/ไม่ได้เข้าร่วม 63 12.23 

 ได้ทาํ/เข้าร่วม โดยเป็นกจิกรรมใดต่อไปนี ้ 452 87.77 

• เดินรณรงค์ 310 68.58 

• ตรวจสอบความสะอาดของโรงอาหารในโรงเรียน 292 64.60 

• จดันิทรรศการ 264 58.41 
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รายการ ความถ่ี ร้อยละ 

• ตรวจสอบความสะอาดของห้องนํา้ในโรงเรียน 240 53.10 

• การสํารวจพฤติกรรมการบริโภคของนกัเรียน 239 52.88 

• การจดัแสดงผลงานของนกัเรียนท่ีเก่ียวกบักิจกรรม อย.น้อย 235 51.99 

• การสาธิตและจําหน่ายอาหารเพ่ือสขุภาพ 170 37.61 

• การจดักิจกรรมนนัทนาการ เช่น ละครสัน้ ดนตรี 139 30.75 

• อ่ืนๆ  18 3.98 

4. กจิกรรมรณรงค์เก่ียวกับผลติภัณฑ์สุขภาพ/ การดูแลรักษาสุขภาพในชุมชน   

 ไม่ได้ทาํ/ไม่ได้เข้าร่วม 136 26.41 

 ได้ทาํ/เข้าร่วม โดยเป็นกจิกรรมใดต่อไปนี ้ 379 73.59 

• เดินรณรงค์ 291 76.78 

• จดันิทรรศการ 199 52.51 

• การประมวลผลงานนกัเรียนในด้านตา่งๆ 158 41.69 

• การสร้างเครือข่ายในชมุชน 146 38.52 

• การสาธิตและจําหน่ายอาหารเพ่ือสขุภาพ 142 37.47 

• การจดักิจกรรมนนัทนาการ เช่น ละครสัน้ ดนตรี 120 31.66 

• การเผยแพร่ความรู้ในชมุชน เช่น วิทย ุเคเบิลทีวี 111 29.29 

• หอกระจายข่าว 73 19.26 

5. ในการเรียนการสอน ครูนําเนือ้หาเก่ียวกับผลติภัณฑ์สุขภาพ/การดูแลรักษาสุขภาพ 

มาใช้ในการเรียนการสอน 
  

 ไม่ได้ดาํเนินการ 51 9.90 

 ได้ดาํเนินการ โดยนํามาบูรณาการกับกลุ่มสาระใดบ้าง 464 90.10 

• สขุศกึษาและพลศกึษา 405 87.28 

• การงานอาชีพและเทคโนโลยี 363 78.23 

• วิทยาศาสตร์ 318 68.53 

• สงัคมศกึษา 205 44.18 

• ภาษาไทย 168 36.21 

• ศิลปะ 164 35.34 

• ภาษาตา่งประเทศ 154 33.19 

• คณิตศาสตร์ 128 27.59 

6. การทาํโครงงานแบบกาํหนดหัวข้อและมุ่งเน้นรูปแบบการนําเสนอผลงาน   

 ไม่ได้ทาํ/ไม่ได้เข้าร่วม 140 27.18 

 ได้ทาํ/เข้าร่วม โดยเป็นโครงงานใดต่อไปนี ้ 375 72.82 
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รายการ ความถ่ี ร้อยละ 

• โครงงานอาหารเพ่ือสขุภาพ 283 75.47 

• โครงงานอาหารและผลติภณัฑ์สขุภาพ 242 64.53 

• โครงงานตอ่ต้านยาเสพติด 244 65.07 

• โครงงานสิง่แวดล้อม 190 50.67 

• อ่ืนๆ  13 3.47 

7. กจิกรรมเก่ียวกับผลติภัณฑ์สุขภาพ/การดูแลรักษาสุขภาพในบ้านเรือน   

 ไม่ได้ดาํเนินการ 71 13.79 

 ได้ดาํเนินการ โดยเป็นกจิกรรมใดต่อไปนี ้ 444 86.21 

• นําความรู้ไปใช้ประโยชน์ในบ้านเรือน เช่น ใช้ในการเลือกซือ้อาหาร 377 84.91 

• ตรวจสอบผลติภณัฑ์อาหาร 324 72.97 

• ตรวจสอบผลติภณัฑ์ยา 280 63.06 

• ตรวจสอบวตัถอุนัตราย เช่น สารกําจดัแมลง ผลิตภณัฑ์ล้างห้องนํา้  208 46.85 

• ตรวจสอบผลติภณัฑ์เคร่ืองสําอาง 181 40.77 

• อ่ืนๆ  14 3.15 

8. กจิกรรมอ่ืนๆที่โรงเรียนได้จัดทาํขึน้ และเก่ียวข้องกับโครงการ อย.น้อย ที่น้องๆ ได้

ทาํหรือเข้าร่วม 
  

 ไม่ได้ทาํ/ไม่ได้เข้าร่วม 49 9.51 

 ได้ทาํ/เข้าร่วม โดยเป็นกจิกรรมใดต่อไปนี ้ 466 90.49 

• อาหารปลอดภยั 315 67.60 

• อย.น้อย สอนน้อง 314 67.38 

• โรงเรียนสง่เสริมสขุภาพ 310 66.52 

• เศรษฐกิจพอเพียง 289 62.02 

• ปลกูผกัปลอดสารพิษ 248 53.22 

• การสร้างเครือข่ายโรงเรียน อย.น้อย 238 51.07 

• ธนาคารขยะ 234 50.21 

• เดก็ไทยฟันดี 218 46.78 

• สขุาน่าใช้ 217 46.57 

• ผลตินํา้ปุ๋ ยหมกัชีวภาพ (EM) 196 42.06 

• เดก็ไทยไร้พงุ 182 39.06 

• โครงการเดก็ไทยทําได้ 160 34.33 
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2. การดาํเนินงาน อย.น้อย ในโรงเรียนทั่วประเทศ 

     2.1 ผลการสาํรวจเชิงปริมาณ 

(1) ข้อมูลพืน้ฐานของครูที่เป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรม อย.น้อย ในโรงเรียน 

ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญิง คดิเป็นร้อยละ 87.50 สว่นใหญ่โรงเรียน

จะได้รับการประเมินเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียน อย.น้อย คดิเป็น ร้อยละ 79.17 และมีผลการประเมิน อยูใ่น

ระดบัดีเย่ียม มากท่ีสดุ คดิเป็นร้อยละ   57.89 ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 23 

ตารางที่ 23 ความถ่ีและร้อยละของข้อมลูทัว่ไปสําหรับผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไป ความถ่ี ร้อยละ 

เพศ   

• ชาย 6 12.50 

• หญิง 42 87.50 

มีการประเมนิเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียน อย.น้อย    

• ไมมี่ 10 20.83 

• มี 38 79.17 

 พอใช้     3 7.89 

 ดี   9 23.68 

 ดีมาก    2 5.26 

 ดีเย่ียม 22 57.89 

 ไมไ่ด้ระบ ุ 2 5.26 

 

(2) การดาํเนินงาน อย.น้อย ในโรงเรียนทั่วประเทศ 

การดําเนินงาน อย.น้อย ในโรงเรียนในด้าน โครงสร้างชมรม/ชุมนุม และ

องค์ประกอบ  พบว่า มีคณะกรรมการชมรม และมีครูท่ีปรึกษาชมรม/ชมุนมุ และ มีคณะกรรมการชมรม 

และมีครูท่ีปรึกษาชมรม/ชมุนมุ คดิเป็นร้อยละ 89.60  กิจกรรมเผยแพร่ ประชาสมัพนัธ์ และรณรงค์ มีการ

จดัป้ายนิเทศให้ความรู้ เช่น บอร์ด (ดําเนินการ อย่างน้อยภาคเรียนละ 1ครัง้) คิดเป็นร้อยละ 95.80  

กิจกรรมด้านการตรวจสอบ มีการ ตรวจสอบฉลาก ภาชนะบรรจุ และการเก็บรักษาอาหาร มากท่ีสดุคิด

เป็นร้อยละ 87.50 กิจกรรมสง่เสริมสขุภาพ มีการตรวจสอบสขุาภิบาลอาหารในโรงเรียน มากท่ีสดุคิดเป็น

ร้อยละ 93.80  กิจกรรมบรูณาการสูก่ารเรียนการสอน ครูผู้สอนได้มีการบรูณาการกิจกรรมสูก่ารเรียนการ

สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยีมากท่ีสดุ คิดเป็นร้อยละ 95.80, การสนบัสนนุ

ชมรม/ชมุนมุ อย.น้อย โรงเรียนได้รับการสนบัสนนุจากผู้บริหารโรงเรียน และหน่วยงานสาธารณสขุ มาก

ท่ีสดุคิดเป็นร้อยละ 91.70 ส่วนกิจกรรมอ่ืนๆท่ีโรงเรียนมีการดําเนินการ สว่นใหญ่เป็นกิจกรรม  อย.น้อย 

สอนน้องคิดเป็นร้อยละ 81.20 รองลงมาเป็นกิจกรรมรักษาสิ่งแวดล้อม คิดเป็นร้อยละ 79.20 ดัง

รายละเอียดในตารางท่ี 24 
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ตารางที่ 24 ความถ่ีและร้อยละของการดําเนินงาน อย.น้อย ในโรงเรียน 

รายการ 
ไม่มีการดาํเนินงาน มีการดาํเนินงาน 

ความถ่ี ร้อยละ ความถ่ี ร้อยละ 

1. โครงสร้างชมรม/ชุมนุม และองค์ประกอบ 

1.1 มีชมรม/ชมุนมุ อย.น้อย 5 10.40 43 89.60 

1.2 มีแกนนําและสมาชิกอยา่งน้อย 25 คนตอ่โรงเรียน โดยมา

จากทกุระดบัชัน้ (กรณีโรงเรียนท่ีมีนกัเรียนไม่ถงึ 200 คน ให้

มีสมาชิกอยา่งน้อย 10 คน) 

7 14.60 41 85.40 

1.3 มีคณะกรรมการชมรม และมีครูท่ีปรึกษาชมรม/ชมุนมุ 5 10.40 43 89.60 

1.4 มีแผนงานเป็นลายลกัษณ์อกัษร 11 22.90 37 77.10 

1.5 สมาชิกชมรม อย.น้อย มีสว่นร่วมในการวางแผนจดักิจกรรม

และมีผู้ รับผิดชอบ แตล่ะกิจกรรมในแผนท่ีชดัเจน 

10 20.80 38 79.20 

1.6 มีการประชมุกรรมการ อยา่งน้อยปีละ 2 ครัง้ และมีรายงาน

การประชมุ 

13 27.10 35 72.90 

1.7 มีการสรุปรายงานผลการดําเนินงานในแตล่ะกิจกรรม 18 37.50 30 62.50 

2. กจิกรรมเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และรณรงค์ 

2.1 การพดูหน้าเสาธง (ดําเนินการ อยา่งน้อยภาคเรียนละ 3 ครัง้) 8 16.70 40 83.30 

2.2 จดัเสียงตามสาย (ดําเนินการ อยา่งน้อยภาคเรียนละ 3ครัง้) 7 14.60 41 85.40 

2.3 จดัป้ายนิเทศให้ความรู้ เช่น บอร์ด (ดําเนินการ อยา่งน้อยภาค

เรียนละ 1ครัง้) 

2 4.20 46 95.80 

2.4 จดัทําเอกสารเผยแพร่ (ดําเนินการอยา่งน้อยภาคเรียนละ1 ครัง้) 17 35.40 31 64.60 

2.5 จดันิทรรศการ และแสดงผลงานนกัเรียน อย.น้อย คุ้มครอง

ผู้บริโภค  (ดําเนินการ อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้) 

13 27.10 35 72.90 

2.6 เดินรณรงค์ (ดําเนินการ อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้) 15 31.20 33 68.80 

2.7 จดัรายการทีวีวงจรปิด 38 79.20 10 20.80 

2.8 เผยแพร่ ประชาสมัพนัธ์ทาง Website 32 66.70 16 33.30 

3. กจิกรรมด้านการตรวจสอบ 

3.1 ตรวจสอบฉลาก ภาชนะบรรจ ุและการเก็บรักษาอาหาร 6 12.50 42 87.50 

3.2 ตรวจสอบฉลาก ภาชนะบรรจ ุและการเก็บรักษายา 8 16.70 40 83.30 

3.3 ตรวจสอบฉลาก ภาชนะบรรจ ุและการเก็บรักษาเคร่ืองสําอาง 18 37.50 30 62.50 

3.4 ตรวจสอบฉลาก ภาชนะบรรจ ุและการเก็บรักษาวตัถุ

อนัตราย 

20 41.70 28 58.30 

3.5 ตรวจสอบคณุภาพอาหารด้านกายภาพ 7 14.60 41 85.40 

3.6 ตรวจสอบคณุภาพยาด้านกายภาพ 17 35.40 31 64.60 

3.7 ตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองสําอางด้านกายภาพ 25 52.10 23 47.90 

3.8 ตรวจสอบโฆษณาผลิตภณัฑ์สขุภาพ 18 37.50 30 62.50 

3.9 ตรวจสอบโดยใช้ชดุทดสอบ เช่น อาหาร ไอโอดีนในเกลือ 19 39.60 29 60.40 
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รายการ 
ไม่มีการดาํเนินงาน มีการดาํเนินงาน 

ความถ่ี ร้อยละ ความถ่ี ร้อยละ 

สารไฮโดรควิโนน  ในเคร่ือง 

4. กจิกรรมส่งเสริมสุขภาพ 

4.1 สํารวจพฤติกรรมการบริโภคของนกัเรียน 6 12.50 42 87.50 

4.2 ตรวจสอบสขุาภิบาลอาหารในโรงเรียน 3 6.20 45 93.80 

4.3 ตรวจสอบความสะอาดของห้องนํา้ ห้องส้วมในโรงเรียน 7 14.60 41 85.40 

4.4 ตรวจสอบสภาพห้องพยาบาล และตู้ยา 10 20.80 38 79.20 

4.5 ตรวจสอบคณุภาพนํา้ด่ืมในโรงเรียน 12 25.00 36 75.00 

4.6 สง่เสริมให้มีอาหารเพ่ือสขุภาพ 13 27.10 35 72.90 

4.7 สง่เสริมการจดัทําโครงงานแก้ไขปัญหาสขุภาพในโรงเรียน 21 43.80 27 56.20 

4.8 สํารวจ และดแูลสขุอนามยันกัเรียน 6 12.50 42 87.50 

5. กจิกรรมบูรณาการสู่การเรียนการสอน 

     ครูผู้สอนได้มีการบรูณาการกิจกรรมสูก่ารเรียนการสอนในกลุม่สาระการเรียนรู้ใดบ้าง 

5.1 กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 4 8.30 44 91.70 

5.2 กลุม่สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี 2 4.20 46 95.80 

5.3 กลุม่สาระการเรียนรู้สขุศกึษา และพลศกึษา 3 6.20 45 93.80 

5.4 กลุม่สาระการเรียนรู้สงัคมศกึษา 12 25.00 36 75.00 

5.5 กลุม่สาระการเรียนรู้ศิลปะ 16 33.30 32 66.70 

5.6 กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 21 43.80 27 56.20 

5.7 กลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 19 39.60 29 60.40 

5.8 กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 20 41.70 28 58.30 

5.9 กิจกรรมพฒันาผู้ เรียน 13 27.10 35 72.90 

6. การสนับสนุนชมรม/ชุมนุม อย.น้อย 

    ได้รับการสนบัสนนุจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องใดบ้างตอ่ไปนี ้

6.1 ผู้บริหารโรงเรียน 4 8.30 44 91.70 

6.2 หน่วยงานต้นสงักดัของโรงเรียน 14 29.20 34 70.80 

6.3 ผู้ปกครอง/ชมุชน 17 35.40 31 64.60 

6.4 องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 21 43.80 27 56.20 

6.5 หน่วยงานสาธารณสขุ 4 8.30 44 91.70 

6.6 ผู้ประกอบการ 20 41.70 28 58.30 

7. กจิกรรมพเิศษอ่ืนๆ 

    โรงเรียนได้ดําเนินกิจกรรมอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องกบั กิจกรรม อย.น้อย ใดบ้าง 

7.1 การสร้างเครือข่ายโรงเรียน อย.น้อย 19 39.60 29 60.40 

7.2 การขยายผลสูช่มุชน 18 37.50 30 62.50 

7.3 กิจกรรม อย.น้อย สอนน้อง 9 18.80 39 81.20 

7.4 กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง 13 27.10 35 72.90 
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รายการ 
ไม่มีการดาํเนินงาน มีการดาํเนินงาน 

ความถ่ี ร้อยละ ความถ่ี ร้อยละ 

7.5 กิจกรรมรักษาสิง่แวดล้อม 10 20.80 38 79.20 

7.6 กิจกรรมเกษตรปลอดสารพิษ 17 35.40 31 64.60 

7.7 กิจกรรมคุ้มครองสทิธิผู้บริโภค 15 31.20 33 68.80 

7.8 การสนบัสนนุผู้ประกอบการในโรงอาหารเช่น การให้ป้ายรางวลั 25 52.10 23 47.90 

7.9 กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ในประเดน็สขุภาพ 24 50.00 24 50.00 

 

3. ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบของกจิกรรม อย.น้อย 

3.1 ผลผลิตที่สําคัญของกิจกรรม อย.น้อย พบว่า โรงเรียนได้ผลผลิตของการดําเนินกิจกรรม 

อย.น้อย ในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ แผนงาน/โครงการ โครงงาน เอกสาร/คู่มือ รูปแบบการประชาสมัพนัธ์ 

กิจกรรมการตรวจสอบผลติภณัฑ์สขุภาพ รูปแบบการเรียนการสอน ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 36 

ตารางที่ 36 ผลผลติท่ีสําคญัของกิจกรรม อย.น้อย 

ที่ ตวัอย่างผลผลิต 

1 แผนงาน/โครงการ  

เช่น โรงเรียนสง่เสริมสขุภาพ สภาอาสา งานสภานกัเรียนประถมฯ กิจกรรมพฒันาผู้ เรียน  

2 โครงงาน  

เช่น อาหารปลอดภยั ทํานํา้ยาล้างจาน ปลกูพืชสมนุไพร ภารกิจพิชิตใจหา่งไกลโรค  

3 เอกสาร/คู่มือ  

เช่น คูมื่อ อย.น้อย แผน่พบักิจกรรม อย.น้อย-ความปลอดภยัในการบริโภคอาหารสขุภาพ/นํา้มนัทอดซํา้ 

4 รูปแบบการประชาสัมพันธ์  

เช่น จดับอร์ดผลการดําเนินงาน อย.น้อย ออกรายการโทรทศัน์ เช่น เยาวชนจิตอาสา ต้นกล้าความดี เป็นต้น 

5 กจิกรรมการตรวจสอบผลติภัณฑ์สุขภาพ 

เช่น การตรวจสอบยาหมดอาย ุในโรงเรียน การตรวจสอบฉลาก อย.ในร้านจําหน่ายอาหารในโรงเรียน 

6 รูปแบบการเรียนการสอน  

เช่น บอ่หมกัก๊าซชีวภาพจากเศษอาหารท่ีเหลือจากโรงอาหารในโรงเรียน โดยนําก๊าซมาประกอบการเรียนการ

สอน 

 

3.2 ผลลัพธ์ และผลกระทบของกิจกรรม อย.น้อย 

3.2.1 ข้อมูลเชิงปริมาณ ผลลพัธ์จากการดําเนินกิจกรรม อย.น้อย คือ นกัเรียนมีพฤติกรรม

การบริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพท่ีถกูต้อง เพิ่มมากขึน้ คิดเป็นร้อยละ 91.67 รองลงมาคือ ปัญหาพฤติกรรม

การบริโภคผลิตภณัฑ์สุขภาพของนกัเรียน ลดน้อยลง คิดเป็นร้อยละ 62.50 ส่วนผลกระทบเน่ืองจาก

กิจกรรม อย.น้อยได้แก่ พ่อแม่/ผู้ปกครองมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพท่ีถกูต้อง เพิ่มมากขึน้ 
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คิดเป็นร้อยละ 79.17 และ ปัญหาพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพในชมุชน ลดน้อยลง คิดเป็นร้อย

ละ 64.58 ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 37 

ตารางที่ 37 ความถ่ีและร้อยละของ ผลลพัธ์ และผลกระทบของกิจกรรม อย.น้อย (n=48) 

ผลลัพธ์ และผลกระทบ ความถ่ี ร้อยละ 

ผลลัพธ์   

 นกัเรียนมีพฤติกรรมการบริโภคผลติภณัฑ์สขุภาพท่ีถกูต้อง เพิ่มมากขึน้ 44 91.67 

 ปัญหาพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพของนกัเรียน ลดน้อยลง 30 62.50 

 เกิดเครือข่าย อย.น้อย 26 54.17 

ผลกระทบ   

 โรงเรียนได้รับการยอมรับ/มีช่ือเสียงจาก กิจกรรม อย.น้อย 32 66.67 

 พอ่แม/่ผู้ปกครองมีพฤติกรรมการบริโภคผลติภณัฑ์สขุภาพท่ีถกูต้อง เพิ่มมากขึน้ 38 79.17 

 ปัญหาพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพในชมุชน ลดน้อยลง 31 64.58 

 เกิดพืน้ท่ีสขุภาพทัง้ในและนอกโรงเรียน 26 54.17 

 

3.2.2 ข้อมูลเชิงคุณภาพ พบว่า ผลกระทบท่ีสําคญั คือ การเกิดเครือข่ายการทํางานของ

กิจกรรม อย.น้อย เช่น มีเครือขา่ยโรงเรียนในพืน้ท่ีและดําเนินการอยา่งตอ่เน่ือง สําหรับความสําเร็จของการ

ดําเนินกิจกรรม อย.น้อย ครูแกนนํา อย.น้อย มองว่ามีสาเหตมุาจาก นกัเรียนมีสว่นร่วมในกิจกรรม และนํา

ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในครอบครัว/ชมุชน และมีจิตสาธารณะ ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 38 

ตารางที่ 38  ผลกระทบและปัจจยัความสําเร็จของกิจกรรม อย.น้อย 

ประเดน็ ความถ่ี 

1. ความเข้มแขง็ของเครือข่าย อย.น้อย 

 มีเครือข่ายโรงเรียนในพืน้ท่ีและดําเนินการตอ่เน่ือง  

 มีเครือข่ายภาคประชาชนท่ีร่วมดําเนินการอยา่งตอ่เน่ือง  

 มีเครือข่ายการทํางานร่วมกบั โรงพยาบาล/เทศบาล อบต.  และสํานกังานสาธารณสขุ    

(ชมุนมุคุ้มครองผู้บริโภค)  

2. ความสาํเร็จของการดาํเนินกจิกรรม อย.น้อย 

2.1 มีความสาํเร็จ เพราะ 

 นกัเรียนมีสว่นร่วมในกิจกรรม นําความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในครอบครัว/ชมุชน และ          

มีจิตสาธารณะ   

 ครูแกนนํามีความตัง้ใจ  

 มีการเฝ้าระวงัและติดตามอยา่งตอ่เน่ือง  

 ฝ่ายบริหารสนบัสนนุการทํางานอยา่งเตม็ท่ี  

 ชมุชนให้ความร่วมมือ  

 

25 

7 

6 

 

 

 

29 

 

17 

16 

13 

4 



 108 

ประเดน็ ความถ่ี 

2.2 ยังไม่สาํเร็จ เพราะ 

 การสนบัสนนุงบประมาณไมพ่อเพียงและไมต่อ่เน่ือง  

 อาจารย์ท่ีรับผิดชอบ อย.น้อย มีการย้าย  การทํางานไมต่อ่เน่ือง  

 ครูให้ความร่วมมือไมม่ากเทา่ท่ีควร  

 

 

6 

2 

1 

 

3.3 จุดเด่น จุดด้อย โอกาส และอุปสรรค ในการดาํเนินกิจกรรม อย.น้อย พบว่า จดุเดน่ท่ี

สําคญั คือ นักเรียนสนใจในทุกกิจกรรมและเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง แต่จุดด้อยท่ีสําคญัคือ มี

งบประมาณไม่พอเพียง และอปุสรรคการดําเนินกิจกรรม อย.น้อย คือ โรงเรียนมีกิจกรรมมากในแตล่ะภาค

เรียน ทัง้นีโ้อกาสท่ีสามารถนํามาใช้พฒันาได้คือ ชมุชนให้การสนบัสนนุ ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 39 

ตารางที่ 39 จดุเดน่ จดุด้อย โอกาส และอปุสรรค ในการดําเนินกิจกรรม อย.น้อย 

จุดเด่น ความถ่ี จุดด้อย ความถ่ี 

 นกัเรียนสนใจในทกุกิจกรรมและเข้าร่วม

กิจกรรมอยา่งต่อเน่ือง  

 เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ มีงบประมาณท่ี

เพียงพอ  

 ครู อย.น้อยมีความเสียสละและทุม่เทงาน

อยา่งเตม็ท่ี  

 ชมุชนให้ความร่วมมือเป็นอยา่งดี  

 เปิดเวบ็ไซต์ อย.น้อย และจดัตัง้ศนูย์รับ

เร่ืองราวร้องทกุข์  

 มีโครงการอาหารกลางวนั สามารถควบคมุ

รายการอาหารและความสะอาด  

 มีความพร้อมด้าน IT  

 นร.ด่ืมนํา้เปลา่ร้อยละ  100  

 

17  

 

5 

 

4 

 

3 

1 

 

1 

 

1 

1 

 มีงบประมาณไมพ่อเพียง  

 เป็น รร.ขนาดเลก็  

 ร้านอาหารในโรงเรียนขายอาหารขยะ

เยอะเกินไป  

 ผู้บริหารไมใ่ห้ความสําคญั  

 อาจารย์ท่ีรับผิดชอบ อย.น้อย มีการย้าย  

การทํางานไมต่่อเน่ือง  

 เป็นโรงเรียนหญิงล้วน ไมค่อ่ยออกกําลงั

กาย  

 

9 

2 

2 

 

2 

1 

 

1 

โอกาส ความถ่ี อุปสรรค ความถ่ี 

 ชมุชนให้การสนบัสนนุ  

 ใช้เวลาในวนัหยดุราชการดําเนินกิจกรรม

เสริม  

 ได้รับการสนบัสนนุจากหน่วยงานอ่ืนๆ  

 

2 

1 

1 

 โรงเรียนมีกิจกรรมมากในแต่ละภาค

เรียน  

 ขาดการประสานงานจากหน่วยงาน

ระดบัสงู  

 

6 

1 
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