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บทคัดย่อ 

การวิจัยเรื่อง รูปแบบการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัยของนักเรียน            
ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรูปแบบการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น และเพื่อศึกษาผลการทดลองใช้รูปแบบการปรับเปล่ียนพฤติกรรม
การบริโภคอาหารของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) สรุปผลการด าเนินงาน ดังนี ้

1. การสร้างและพัฒนาสื่อ/กิจกรรม ที่จะเป็น Model  ต้นแบบ และพัฒนารูปแบบการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัยของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 

   น าผลการศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์เอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับปัจจัยเชิงสาเหตุ  และ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น มาเป็นแนวทางในการสร้างรูปแบบ
การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ท าการ
ตรวจสอบคุณภาพของ (ร่าง) รูปแบบการปรับเปล่ียนพฤติกรรมฯ และเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล  โดยท าการหาคุณภาพด้านความเท่ียงตรง (Validity) โดยผู้ทรงคุณวุฒิ โดยหาค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (IOC) และท าการปรับปรุง/แก้ไข ส่ือ/กิจกรรมต้นแบบให้มีความเหมาะสม จนได้
(ร่าง) รูปแบบการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ตอนต้นประกอบด้วยแผนการจัดเรียนรู้ จ านวน 9 แผน ๆ ละ 50 นาที  

2. ผลการทดลองใช้รูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัยของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

 น ารูปแบบไปท าการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียน
ต้นแบบ 4 โรงเรียนๆ ละ 2 ห้องเรียน เป็นกลุ่มทดลอง 1 ห้อง กลุ่มควบคุม 1 ห้อง โดยกลุ่มทดลอง 
เข้าร่วมในกิจกรรมตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 9 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ครั้งละ 50 นาที กลุ่ม
ควบคุมไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมท่ีผู้วิจัยจัดให้ แต่เข้าร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนท่ีโรงเรียนจัดให้ตามปกติ การประเมินผลเพื่อเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงปัจจัยเชิง
สาเหตุ และพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัยก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรม ผลการวิจัยวิจัย 
พบว่า ก่อนการทดลอง นักเรียนกลุ่มทดลองกินขนมขบเค้ียว น้ าอัดลม และเครื่องด่ืมอื่น ๆ คิดเป็น
ร้อยละ 97.8 แต่หลังการทดลอง พบว่า บริโภคลดลงเหลือร้อยละ 89.6 ส่วนนักเรียนกลุ่มควบคุมก่อน
การทดลองบริโภคขนมขบเค้ียว น้ าอัดลม และเครื่องด่ืมอื่น ๆ คิดเป็นร้อยละ 94.9 แต่หลังการ
ทดลองก็ยังบริโภคในปริมาณใกล้เคียงกับก่อนการทดลอง คือ ร้อยละ 92.0  และพบว่า ภายหลังการ
ทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัยมากกว่าก่อนการทดลองอย่างมี
นัยส าคัญ ส่วนนักเรียนกลุ่มควบคุมมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัยก่อนและหลังการทดลอง
ไม่แตกต่างกัน 
 ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสนทนากลุ่มสัมภาษณ์เชิงลึกกับครูประจ าช้ัน  ครูผู้
ประสานงานโครงการ ผู้ปกครองนักเรียน เพื่อยืนยันความสอดคล้องของผลการวิจัยเชิงปริมาณ พบว่า 
นักเรียนมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัยมากขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องการอ่านฉลากก่อนการ
เลือกซื้ออาหาร การอ่านฉลากหวาน มัน เค็ม (GDA) การลดการบริโภคอาหารที่ไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพ 
แต่ยังไม่ค่อยมีการปกป้องสิทธิเพื่อการบริโภคอาหารปลอดภัย ตลอดจนมีการน าความรู้ท่ีได้ไป
เผยแพร่แก่บุคคลใกล้ชิด   



ข 
 

2. รูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัยของนักเรียน              
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น    

จากการทดลองใช้รูปแบบการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต้น และจากการประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  ผลจาการวิพากษ์รูปแบบ ได้ข้อสรุป
เกี่ยวกับรูปแบบ ดังนี้ 

2.1 ลักษณะของรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น เป็นรูปแบบการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต้นซึ่งมุ่งเน้นการบูรณาการเข้าสู่กิจกรรมการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มี
ความสอดคล้องกับเนื้อหา เช่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระการงานพื้นฐาน
อาชีพ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซึ่งสามารถเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ รูปแบบการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นนี้ ประกอบด้วยแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ จ านวน 6 แผน และแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จ านวน 3 แผน  แผนละ 50 นาที   

2.2 จุดมุ่งหมายของรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีดังนี ้

1) เพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมการอ่านฉลากผลิตภัณฑ์อาหารที่ อย. ดูแล ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 

2) เพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมการอ่านฉลากหวาน มัน เค็ม (ฉลาก GDA) บนฉลาก
ซองขนมขบเค้ียวของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 

3) เพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลบนฉลากหวาน มัน เค็ม 
(ฉลาก GDA) ในการลดการบริโภคหวาน มัน เค็ม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 

4) เพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารที่ไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพ  
(ผลิตภัณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องกับ อย. เช่น ขนมขบเค้ียว น้ าอัดลม) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 

5) เพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมการปกป้องสิทธิ์เพื่อการบริโภคอาหารอย่างปลอดภัย
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 

2.3 เนื้อหาสาระของรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น รูปแบบการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นนี้ประยุกต์ใช้แบบแผนความเช่ือด้านสุขภาพเป็นกรอบแนวคิดหลัก 
โดยเน้นการเสริมสร้างปัจจัยเชิงสาเหตุดังกล่าวด้วยกระบวนการสุขศึกษา โดยเน้นการเสริมสร้าง
ปัจจัยเชิงสาเหตุตามแบบแผนความเช่ือทางด้านสุขภาพ    

2.4 กิจกรรมที่ใช้ในรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ใช้กิจกรรมท่ีหลากหลาย อาทิ เกมทางการศึกษา  การบรรยายประกอบส่ือ 
การใช้ตัวแบบ สถานการณ์จ าลอง การแสดงบทบาทสมมติ การส่ือสารผ่านส่ือสังคมออนไลน์ การฝึก
ปฏิบัติจริง การจัดนิทรรศการ การกิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ การระดมสมอง การท างานกลุ่ม 
การฝึกทักษะ เป็นต้น 
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นักเรียนกลุ่มควบคุม 71 
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ฌ 
 

สารบัญแผนภาพ 

  หน้า 
แผนภาพที่ 1  กรอบแนวคิดในการด าเนินการวิจัย 3 
แผนภาพที่ 2 แบบแผนความเช่ือด้านสุขภาพส าหรับใช้ท านายพฤติกรรมการ

ป้องกันโรค 29 
แผนภาพที่ 3 แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างการรับรู้ความสามารถของ

ตนเองและความคาดหวังผลท่ีจะเกิดขึ้น 32 
แผนภาพที่ 4 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถของตนเองและ

ความคาดหวังในผลลัพธ์   32 
แผนภาพที่ 5 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถของตนเองและ

ความคาดหวังผลท่ีจะเกิดขึ้น 34 
 



บทท่ี 1 

บทน า 

ความส าคัญและท่ีมาของการวิจัย 

 เด็กและเยาวชนนับเป็นทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศในทุกมิติ   
การมีสุขภาพดีส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีคุณค่าของ
ประเทศในปัจจุบัน ด้วยสภาพการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ท าให้พฤติกรรมสุขภาพของเด็ก
และเยาวชนมีความเปล่ียนแปลงไปจากอดีต  แบบแผนการใช้ชีวิต พฤติกรรม ค่านิยม วัฒนธรรม
ต่างชาติ กระแสการบริโภคนิยมส่งผลต่อพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนอย่างมากอันเนื่องมาจาก
ปัจจัยหลายประการ โดยเฉพาะความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วท าให้เกิดส่ือใหม่ ๆ 
มากมาย  ซึ่งส่ือต่าง ๆ ได้พัฒนารูปแบบการน าเสนอโดยมีเป้าหมายในเชิงพาณิชย์มากยิ่งขึ้น 
เนื่องจากการแข่งขันทางการตลาดท่ีสูง จึงท าให้ผู้ผลิตและผู้จ าหน่ายใช้การโฆษณาและกลยุทธ์ทาง
การตลาดเพื่อจูงใจผู้บริโภคซื้อสินค้าและบริการของตน โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์อาหารซึ่งสร้างรายได้
มหาศาลให้แก่ผู้ประกอบการ และมีการพัฒนาการด าเนินการดังกล่าวอย่างไม่หยุดยั้ง ท าให้เด็กและ
เยาวชนมีความเส่ียงต่อปัญหาสุขภาพ เนื่องจากการบริโภคอาหารที่ไม่มีคุณค่าทางโภชนาการ เช่น 
ขนมกรุบกรอบ น้ าอัดลม เครื่องด่ืมผสมน้ าตาลมากเกินความต้องการของร่างกาย ซึ่งส่งผลเสียต่อ
สุขภาพทั้งปัจจุบันและในช่วงวัยต่อไปของชีวิต  กล่าวคือ ท าให้เด็กขาดสารอาหาร และมีภาวะ
โภชนาการเกิน การเจริญเติบโตช้า เจ็บป่วยบ่อย ขาดความสามารถในการเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์ในการ
เรียนต่ า รวมท้ังมีสมรรถภาพในการท ากิจกรรมและการเล่นกีฬาต่ า (ส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ, 2557) และในอนาคตอาจเกิดผลกระทบตามมาในด้านการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
เช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง และโรคไต เป็นต้น เนื่องจากอาหารดังกล่าวมี
สัดส่วนของแป้ง น้ าตาล ไขมันและโซเดียมสูง จากการศึกษาวิจัยหลายช้ินแสดงผลท่ีสอดคล้องกันว่า
เด็กและเยาวชนมีการบริโภคขนมขบเค้ียว ประเภทขนมกรุบกรอบ น้ าอัดลม เครื่องด่ืมผสมน้ าตาลใน
สัดส่วนท่ีสูง ดังผลการศึกษาของ วีระชัย นลวชัย และคณะ (2559) พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ตอนต้นส่วนใหญ่ ร้อยละ 62.2 บริโภคขนมขบเค้ียว น้ าอัดลม และเครื่องด่ืมผสมน้ าตาล ซึ่งสอดคล้อง
กับผลการศึกษาของ ณรงฤทธิ์ วุฒิพงศ์ตระกูล (2550) ท่ีพบว่า นักเรียน ร้อยละ 45.8 รับประทาน
ขนมขบเค้ียวทุกวัน และผลการส ารวจของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ท่ีพบว่า เด็กทุกกลุ่มอายุมี
ภาวะน้ าหนักเกินและอ้วนสูงกว่าภาวะผอม ท าให้พบปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเพิ่มข้ึนท้ังในเด็กและ
ผู้ใหญ่ ปัจจัยดังกล่าวเป็นการบั่นทอนคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ ดังนั้น การพัฒนาและดูแล
พฤติกรรมการบริโภคในเด็กนอกจากจะเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นแล้ว  
ยังเป็นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความพร้อมท้ังด้านร่างกาย จิตใจ และความสามารถ ซึ่งจะ
น าไปสู่การพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าในอนาคตอีกด้วย (ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ, 2557)  
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 ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข โดยกองพัฒนาศักยภาพ
ผู้บริโภค มีแผนการด าเนินงานปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหาร (ในประเด็นท่ี
เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าท่ีและภารกิจของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา) ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต้นเพื่อลดการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารที่ไม่เหมาะสม โดยมุ่งหารูปแบบ (model)            
ท่ีเหมาะสมในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียน โดยมุ่งเน้นพฤติกรรมการอ่าน
ฉลากอาหาร ฉลากหวาน มัน เค็ม การใช้ประโยชน์จากข้อมูลบนฉลาก การหลีกเล่ียง /ลดการบริโภค
อาหารที่ไม่ปลอดภัย และการมีพฤติกรรมการปกป้องสิทธิ์ จึงได้จัดให้มีแผนการด าเนินงานวิจัยเรื่อง
รูปแบบการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมี
จุดประสงค์ท่ีจะท าการสร้าง ทดลองใช้ ประเมินผลและปรับปรุงรูปแบบฯ เพื่อหารูปแบบท่ีมี
ประสิทธิผลในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สามารถน าไป
ขยายผลในการใช้ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคอาหารในโรงเรียนมัธยมศึกษาอื่น ๆ ต่อไป 

 
ในการด าเนินการสร้างรูปแบบการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคอาหารดังกล่าว เพื่อให้ได้

รูปแบบท่ีสอดคล้องกับปัจจัยเชิงสาเหตุของการเกิดพฤติกรรม คณะผู้วิจัยจึงได้ท าการทบทวน
วรรณกรรม และส ารวจพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนและปัจจัยต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการ
บริโภคอาหาร โดยใช้แนวคิดของแบบแผนความเช่ือทางด้านสุขภาพ (Health Belief Model) เป็น
กรอบแนวคิดในการส ารวจ ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักเรียน 2,400 คน จากนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ใน
ภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ ผลการวิจัยพบว่า ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร การรับรู้
โอกาสเส่ียงจากการมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม่ปลอดภัย การรับรู้ความรุนแรงจากการมี
พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม่ปลอดภัย การรับรู้ประโยชน์จากการมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่
ปลอดภัย การรับรู้อุปสรรคจากการมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ปลอดภัย การมีส่ิงชักน าให้เกิด
การปฏิบัติในการบริโภคอาหารที่ปลอดภัย และการรับรู้ความสามารถของตนเองในการบริโภคอาหาร
ท่ีปลอดภัยมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ
พบว่า การรับรู้โอกาสเส่ียงฯ การมีส่ิงชักน าสู่การปฏิบัติฯ และการรับรู้ในความสามารถของตนเองฯ 
สามารถร่วมกันท านายพฤติกรรมการบริโภคอาหารได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมี
อ านาจการท านายร้อยละ 34.2 ผู้วิจัยได้น าผลการส ารวจดังกล่าวมาใช้เป็นแนวทางการสร้างรูปแบบ
การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียน และจะน ารูปแบบไปทดลองใช้กับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ท่ีศึกษาอยู่ในโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีผ่านการคัดเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่างในการ
ทดลองใช้รูปแบบฯ ซึ่งผลจากการทดลองใช้รูปแบบจะได้ข้อมูลการด าเนินงานการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อจะได้น ามาปรับปรุง
และพัฒนารูปแบบให้มีประสิทธิผล มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ เพื่อจะได้น าไปขยายผลในการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคอาหารให้นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นมีพฤติกรรมการบริโภค
อาหารที่เหมาะสมต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

1. เพื่อสร้างรูปแบบการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ตอนต้น 

2. เพื่อศึกษาผลการทดลองใช้รูปแบบการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 

 

ขอบเขตของการวิจัย 
  

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตในการวิจัย ดังต่อไปนี้ 
 

1. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 

รูปแบบการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
มุ่งเน้นการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นใน 5 ประเด็น คือ 1) การอ่าน
ฉลากผลิตภัณฑ์อาหาร 2) การอ่านฉลากหวาน มัน เค็ม (ฉลาก GDA) 3) การใช้ประโยชน์จากข้อมูล
บนฉลากหวาน มัน เค็ม (ฉลาก GDA) ในการลดการบริโภคอาหารหวาน มัน เค็ม 4) ลดการบริโภค
ผลิตภัณฑ์อาหารที่ไม่ปลอดภัยต่อสุขภาพ (เน้นเฉพาะขนมขบเค้ียวประเภทกรุบกรอบ น้ าอัดลม 
เครื่องด่ืมผสมน้ าตาล อาหารใส่สี และอาหารทอดซ้ า และ  5) การปกป้องสิทธิ์ผู้บริโภค 

 

2. ขอบเขตด้านประชากร 

ขอบเขตด้านพื้นท่ีการทดลองใช้รูปแบบการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น  ได้แก่ โรงเรียนน าร่อง จ านวน 4 โรงเรียน จาก 4 ภูมิภาค ท่ีเป็น
เครือข่ายการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้แก่ 1) โรงเรียนสันป่าตอง
วิทยาคม  จังหวัดเชียงใหม่ 2) โรงเรียนภูเขียววิทยาคม  จังหวัดชัยภูมิ 3) โรงเรียนอ ามาตย์พานิชกุล 
วิทยาคม  จังหวัดกระบี่ 4) โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” วิทยาคม จังหวัดระยอง  

 
3 ขอบเขตด้านเวลา 

 

ระยะเวลาในการด าเนินงานครั้งนี ้ต้ังแต่วันท่ี 1 มิถุนายน – 31 สิงหาคม พ.ศ.2558   
  

นิยามศัพท์ท่ีใช้ในการวิจัย 

พฤติกรรมการบริโภคอาหาร หมายถึง การแสดงออกของบุคคลท้ังค าพูด กิริยา ท่าทางและการ
กระท าท่ีผู้อื่นเห็นได้ในการเลือกซื้อ การบริโภคอาหาร เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อสุขภาพ โดยการอ่าน
ฉลากอาหาร การอ่านฉลากหวาน มัน เค็ม การใช้ประโยชน์จากข้อมูลบนฉลาก การหลีกเล่ียง /ลด 
พฤติกรรมการบริโภคอาหารไม่ปลอดภัย และการมีพฤติกรรมปกป้องสิทธิ์ผู้บริโภค 
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รูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร หมายถึง ต้นแบบ ตัวแบบ หรือ
แบบจ าลอง ของความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ ท่ีก าหนดขึ้น ท่ีล้วนส่งผลต่อความคิด 
ความรู้สึกและพฤติกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพของนักเรียนในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภค
อาหารให้ปลอดภัยในด้านการอ่านฉลากอาหาร และฉลากหวาน มัน เค็ม การใช้ประโยชน์จากข้อมูล
บนฉลาก การหลีกเล่ียง/ลดพฤติกรรมการบริโภคอาหารไม่ปลอดภัย และการมีพฤติกรรมปกป้องสิทธิ์ 
มากขึ้น 

ความรู้เก่ียวกับการบริโภคอาหาร หมายถึง ความสามารถในการระลึก จดจ า ข้อมูลความรู้
เกี่ยวกับการอ่านฉลากอาหาร การอ่านฉลากหวาน มัน เค็ม  การใช้ประโยชน์จากข้อมูลบนฉลาก การ
หลีกเล่ียง/ลดพฤติกรรมการบริโภคอาหารไม่ปลอดภัย และการมีพฤติกรรมปกป้องสิทธิ์ผู้บริโภค 

การรับรู้โอกาสเสี่ยงจากการบริโภคอาหารที่ไม่ปลอดภัย หมายถึง การประเมินการรับรู้ 
หรือการคาดคะเน ถึงโอกาสเส่ียงต่อการเกิดโรคต่าง ๆ การเจ็บป่วย หรือผลเสียท่ีเกิดจากการไมอ่่าน
ฉลากอาหาร ไม่อ่านฉลากหวาน มัน เค็ม ไม่ใช้ประโยชน์จากข้อมูลบนฉลาก ไม่หลีกเล่ียง /ลด
พฤติกรรมการบริโภคอาหารไม่ปลอดภัย และการไม่มีพฤติกรรมปกป้องสิทธิ์ผู้บริโภค 

การรับรู้ความรุนแรงจากการบริโภคอาหารที่ไม่ปลอดภัย หมายถึง การประเมินการรับรู้ 
หรือการคาดคะเนถึงความรุนแรง อันตรายหรือผลกระทบท่ีได้รับจากการไม่อ่านฉลากอาหาร ไม่อ่าน
ฉลากหวาน มัน เค็ม ไม่ใช้ประโยชน์จากข้อมูลบนฉลาก ไม่ไม่หลีกเล่ียง/ลดพฤติกรรมการบริโภค
อาหารไม่ปลอดภัย และการไม่มีพฤติกรรมปกป้องสิทธิ์ผู้บริโภค 

การรับรู้ประโยชน์จากการบริโภคอาหารที่ปลอดภัย หมายถึง การประเมินการรับรู้ หรือ
การคาดคะเนของบุคคลถึงการปฏิบัติ หรือการกระท าท่ีดีมีประโยชน์และเหมาะสมจากการอ่านฉลาก
อาหาร การอ่านฉลากหวาน มัน เค็ม การใช้ประโยชน์จากข้อมูลบนฉลาก การไม่หลีกเล่ียง/ลด
พฤติกรรมการบริโภคอาหารไม่ปลอดภัย และการมีพฤติกรรมปกป้องสิทธิ์ผู้บริโภค 

การรับรู้อุปสรรคจากการบริโภคอาหารที่ปลอดภัย หมายถึง การประเมินการรับรู้ หรือการ
คาดการณ์ของบุคคลต่อส่ิงท่ีขัดขวาง หรือส่ิงท่ีเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติพฤติกรรมการอ่านฉลาก
อาหาร การอ่านฉลากหวาน มัน เค็ม การใช้ประโยชน์จากข้อมูลบนฉลาก การไม่หลีกเล่ียง/ลด
พฤติกรรมการบริโภคอาหารไม่ปลอดภัย และการมีพฤติกรรมปกป้องสิทธิ์ผู้บริโภค 

การมีสิ่งชักน าให้เกิดการปฏิบัติในการบริโภคอาหารปลอดภัย หมายถึง การมีปัจจัยหรือ 
ส่ิงท่ีออกมากระตุ้นบุคคลให้แสดงพฤติกรรมการอ่านฉลากอาหาร การอ่านฉลากหวาน มัน เค็ม การ
ใช้ประโยชน์จากข้อมูลบนฉลาก การไม่หลีกเล่ียง/ลดพฤติกรรมการบริโภคอาหารไม่ปลอดภัย และ
การมีพฤติกรรมปกป้องสิทธิ์ผู้บริโภค 

 
การรับรู้ความสามารถของตนเองในการบริโภคอาหารปลอดภัย หมายถึง การประเมินการ

รับรู้ หรือการคาดคะเนความสามารถในการตัดสินใจของบุคคลว่าสามารถท่ีจะปฏิบัติตนเพื่อ ให้มี
พฤติกรรมการอ่านฉลากอาหาร การอ่านฉลากหวาน มัน เค็ม  การใช้ประโยชน์จากข้อมูลบนฉลาก 
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การไม่หลีกเล่ียง/ลดพฤติกรรมการบริโภคอาหารไม่ปลอดภัย และการมีพฤติกรรมปกป้องสิทธิ์
ผู้บริโภค 

 
กรอบแนวคิดในการด าเนินการวิจัย 
                  ตัวแปรต้น      ตัวแปรตาม 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการด าเนินการวิจัย                                    

รูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

 
เนื้อหา ประกอบด้วย การอ่านฉลากผลิตภัณฑ์อาหาร 
การอ่านฉลากหวาน มัน เค็ม (ฉลาก GDA)  การใช้
ประโยชน์จากข้อมูลบนฉลากหวาน มัน เค็ม (ฉลาก 
GDA) ในการลดการบริโภคอาหารหวาน มัน เค็ม ลดการ
บริโภคผลิตภัณฑ์อาหารที่ไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพ และการ
ปกป้องสิทธิ์ผู้บริโภค 
 
รูปแบบกิจกรรม ออกแบบโดยประยุกต์ใช้แนวคิดแบบ
แผนความเชื่อด้านสุขภาพ (Health Belief Model) เพื่อ
สร้างเสริมปัจจัยในด้าน 1) ความรู้เก่ียวกับการบริโภค
อาหารปลอดภัย 2) การรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเกิดโรค
จากการบริโภคอาหารที่ไม่ปลอดภัย 3) การรับรู้ความ
รุนแรงของอันตรายจากการการบริโภคอาหารที่ไม่
ปลอดภัย 4) การรับรู้ประโยชน์ที่จะได้รับจากการบริโภค
อาหารที่ปลอดภัย 5) การลดการรับรู้อุปสรรคจากการ
บริโภคอาหารที่ปลอดภัย 6) การมีสิ่งชักน าให้เกิดการ
ปฏิบัติในการบริโภคอาหารปลอดภัย และ 6) การรับรู้
ความสามารถของตนเองในการบริโภคอาหารปลอดภัย 
 
ลักษณะกิจกรรม การบรรยายประกอบสื่อวีดิทัศน์ 
สถานการณ์จริงผสม Info graphic เกมการศึกษา การใช้
ตัวแบบ สถานการณ์จ าลอง การแสดงบทบาทสมมติ  
การสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ การฝึกปฏิบัติจริง  
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การระดมสมอง            
การท างานกลุ่ม การฝึกทักษะ 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
 

 อายุ    เพศ 
 น้ าหนัก    ส่วนสูง              
 คะแนนเฉลี่ยสะสม 

พฤติกรรมการบริโภคอาหาร 

 การอ่านฉลากผลิตภัณฑ์อาหาร  
 การอ่านฉลากหวาน มัน เค็ม (ฉลาก GDA)   
 การใช้ประโยชน์จากข้อมูลบนฉลากหวาน มัน 

เค็ม (ฉลาก GDA) ในการลดการบริโภคอาหาร
หวาน มัน เค็ม  

 ลดการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารที่ไม่เป็นผลดี
ต่อสุขภาพ 

 การปกป้องสิทธิ์ผู้บริโภค 
 

 

ปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร  

 ความรู้เก่ียวกับการบริโภคอาหารปลอดภัย  
 การรับรู้โอกาสเสี่ยงจากการมีการบริโภคอาหารที่ไม่

ปลอดภัย 
 การรับรู้ความรุนแรงจากการบริโภคอาหารที่ไม่

ปลอดภัย 
 การรับรู้ประโยชน์จากการบริโภคอาหารที่ปลอดภัย 
 การลดการรับรู้อุปสรรคจากการบริโภคอาหารที่

ปลอดภัย 
 การมีสิ่งชักน าให้เกิดการปฏิบัติในการบริโภคอาหาร

ปลอดภัย 
 การรับรู้ความสามารถของตนเองในการบริโภคอาหาร

ปลอดภัย 
 

ตัวแปรอธิบาย 
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ประโยชน์ท่ีได้รับจากการวิจัย 

 รูปแบบการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น
ก่อให้เกิดประโยชน์ ดังนี้ 

1. ได้รูปแบบในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ตอนต้นท่ีมีคุณภาพ 

2. เป็นแนวทางให้โรงเรียน บุคลากรหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องสามารถน ารูปแบบการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ไปประยุกต์ใช้ได้ 
 



บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 งานวิจัย เรื่อง รูปแบบการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัยของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต๎น  ภายใต๎โครงการอาหารปลอดภัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 คณะผ๎ูวิจัยได๎ศึกษา
ค๎นคว๎าตํารา  และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข๎อง เพื่อกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยและเป็นพื้นฐานขององค์
ความรู๎ในการวิจัย ซึ่งมีสาระสําคัญดังตํอไปนี้ 
 

ตอนท่ี 1 นโยบายและแนวคิดอาหารปลอดภัย 
 ตอนท่ี 2 พฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัย 
 ตอนท่ี 3 แนวคิดทฤษฏีท่ีเกี่ยวข๎อง 

ตอนท่ี 4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข๎อง  
 
ตอนท่ี 1 นโยบายและแนวคิดอาหารปลอดภัย 
 

1. นโยบายด้านอาหารปลอดภัย 
 

จากสถานการณ์ของสังคมโลกท่ีเปล่ียนแปลงไปอยํางรวดเร็ว การกําหนดนโยบายและ
ยุทธศาสตร์จึงมีความสําคัญอยํางยิ่ง โดยเฉพาะปัญหาท่ีสํงผลกระทบตํอสังคมในระดับสูง  ดังนั้น จึงมี
การตราพระราชบัญญัติคณะกรรมการอาหารแหํงชาติ พ.ศ. 2551 เพื่อให๎มีคณะกรรมการอาหาร
แหํงชาติเป็นองค์กรหลักในการดําเนินการหรือจัดการด๎านอาหารในทุกมิติให๎เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล โดยให๎มีอํานาจหน๎าท่ีในการเสนอนโยบายและยุทธศาสตร์  4 ด๎าน ประกอบด๎วย ด๎าน
คุณภาพอาหารความปลอดภัย ด๎านอาหารความมั่นคง ด๎านอาหาร และด๎านอาหารศึกษาเสนอตํอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให๎ความเห็นชอบและมอบหมายหนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎องดําเนินการตาม
อํานาจหน๎าท่ีอันจะทําให๎การบริหารจัดการด๎านอาหารในภาพรวมของประเทศให๎มีความเป็นเอกภาพ
ตํอไป (คณะกรรมการอาหารแหํงชาติ, 2556) อาทิ เชํน ยุทธศาสตร์ด๎านอาหารมีหลักการ คือ เน๎น
กระบวนการสํงเสริมพัฒนาและวิจัย เพื่อให๎เกิดความรู๎ความตระหนักในการใช๎ทรัพยากร เพื่อผลิตและ
กระจายอาหารในหํวงโซํอาหาร ตลอดจนพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ในการบริโภคอาหาร โดยมีกลยุทธ์ 
คือ สํงเสริมพฤติกรรมการบริโภคท่ีเหมาะสมของบุคคล และชุมชนเปูาหมาย คือ บุคคลมีความรู๎ความ
เข๎าใจในการเป็นผ๎ูผลิตอาหารที่มีคุณภาพปลอดภัย  และเป็นผ๎ูเลือกซื้อเลือกบริโภคอาหารที่เหมาะสม
ตามวัยและสภาวะตํางๆ และชุมชนมีภาวะแวดล๎อมท่ีเกื้อหนุนการบริโภคอาหารที่ดี 
 

กระทรวงสาธารณสุขได๎ดําเนินการให๎สอดคล๎องกับพระราชบัญญัติดังกลําวกําหนดกรอบ
ยุทธศาสตร์ด๎านความปลอดภัยอาหารและโภชนาการเพื่อความมั่นคงทางอาหารด๎านสาธารณสุข 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2559 ขึ้น โดยนําประเด็นในสํวนท่ีเกี่ยวข๎องและเป็นพันธกิจของ
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กระทรวงสาธารณสุขดังกลําวมากําหนดเปูาประสงค์ คือ “ภาวะโรคจากอาหารและโภชนาการลดลง” 
โดยมียุทธศาสตร์สํูการปฏิบัติ ๖ ยุทธศาสตร์ (กระทรวงสาธารณสุข , 2554)ประกอบด๎วย  

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสํงเสริมการจัดการความรู๎ด๎านอาหารและโภชนาการ(Food and 

Nutrition Education) และการส่ือสารสาธารณะ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและระบบงานด๎านความปลอดภัยอาหารและโภชนาการของ

ภาครัฐและท๎องถิ่นอยํางเป็นระบบ  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนากฎหมาย และข๎อกําหนด/มาตรฐานด๎านความปลอดภัยอาหาร

และโภชนาการให๎ครอบคลุม ทันสมัยและเป็นสากล 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสํงเสริม สนับสนุนให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมีขีดความสามารถใน

การค๎ุมครองด๎านความปลอดภัยอาหารและโภชนาการแกํประชาชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาห๎องปฏิบัติการด๎านอาหารและโภชนาการตามมาตรฐานสากล

และการประเมินความเส่ียงด๎านความปลอดภัยอาหาร 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาและเช่ือมโยงระบบข๎อมูลด๎านความปลอดภัยอาหารและข๎อมูลความ

เส่ียงภัยอาหารทั้งกรณีจงใจและไมํจงใจ (Food Safety and Food Defense) ระหวํางหนํวยงาน
ภายในประเทศและระหวํางประเทศ 

“ผลท่ีต้องการเห็นจากการด าเนินงานตามกรอบยุทธศาสตร์นี้คือ อาหารที่จ าหน่ายในประเทศ
ไทยมีความปลอดภัย (Food Safety) มีคุณค่าทางโภชนาการ (Nutritious Food) พอเพียงต่อการ
บริโภค (sufficient consumption) และป้องกันการก่อการร้ายทางอาหาร (Food Defense) เพื่อให้
ภาระโรคจากอาหารและโภชนาการของคนไทยลดลงและสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคในประเทศ
และต่างประเทศ รวมท้ังนักท่องเท่ียว” 

 
กระทรวงสาธารณสุขจึงมุํงมั่นท่ีจะดําเนินโครงการอาหารปลอดภัยอยํางจริงจังและตํอเนื่อง

เพื่อให๎คนไทยท้ังประเทศได๎บริโภคอาหารปราศจากสารปนเป้ือนท่ีอาจเป็นอันตรายตํอสุขภาพ  ท้ังนี้
เพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทยทุกคนผ๎ูบริโภคจึงเป็นกลไกสําคัญในการขับเคล่ือนให๎เกิดการผลิตอาหารที่มี
ความปลอดภัยและมีคุณคําทางโภชนาการ โดยใช๎ระบบการตลาดในการขับเคล่ือนการผลิต ท้ังนี้ 
ผ๎ูบริโภคต๎องมีความรู๎ ความตระหนัก และไมํละเลยท่ีจะเลือกซื้ออาหารที่มีความปลอดภัยและมีคุณคํา
ทางโภชนาการ รวมทั้งการปกปูองสิทธิของตนเองด๎านอาหาร (กระทรวงสาธารณสุข , 2554) ท้ังนี้
นโยบายความปลอดภัยด๎านอาหารได๎ดําเนินการตํอเนื่องมาต้ังแตํปี 2544 และกําหนดให๎ปี 2547  
เป็น“ปีแห่งความปลอดภัยด้านอาหาร (Food Safety)” เพื่อทําให๎อาหารที่ผลิตและบริโภคมีความ
ปลอดภัยได๎มาตรฐานทัดเทียมสากล นําครัวไทยไปสํูการเป็นครัวโลกหนึ่งในยุทธศาสตร์ที่สําคัญในปี
แหํงความปลอดภัยด๎านอาหาร คือ การพัฒนาศักยภาพผ๎ูบริโภคซึ่งผ๎ูบริโภคจะเป็นกําลังสําคัญในการ
ผลักดันการดําเนินงานความปลอดภัยด๎านอาหาร ด๎วยการพิทักษ์สิทธิของตนเองรวมท้ังชํวยภาครัฐใน
การเฝูาระวังอยํางมีประสิทธิภาพ กลําวคือ สามารถครอบคลุมและเข๎าถึงท่ัวทุกพื้นท่ี ดังนั้น จึงมี
โครงการรณรงค์เผยแพรํประชาสัมพันธ์ให๎ผ๎ูบริโภคมีความรู๎ มีพฤติกรรมท่ีถูกต๎องในการเลือกซื้อ
อาหารที่วางจําหนํายในร๎านค๎าและการบริโภคอาหารอยํางปลอดภัย 
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2. แนวคิดอาหารปลอดภัย 
  

อาหารเป็นหนึ่งในปัจจัยส่ีท่ีมีความจําเป็นอยํางยิ่งตํอการดํารงชีวิตของมนุษย์ ซึ่งอาหารที่
มีคุณภาพและความปลอดภัยนั้นจะสํงผลตํอสุขภาวะท่ีดีของมนุษย์ด๎วย  ตามนิยามขององค์การ
มาตรฐานอาหารระหวํางประเทศ (Codex, 2003) กลําววํา ความปลอดภัยของอาหาร (Food 
Safety) หมายถึง อาหารนั้นจะต๎องปลอดจากสารพิษและไมํกํอให๎เกิดอันตรายแกํผ๎ูบริโภค อันตราย
เหลํานี้กํอให๎เกิดผลกระทบตํอสุขภาพผ๎ูบริโภคในระดับตํางกัน  เชํน ในระยะส้ันอาจทําให๎เกิดอาการ
เจ็บปุวยเล็กน๎อยไมํรุนแรงหายได๎เองโดยไมํต๎องพบแพทย์หรืออาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได๎ เชํน การ
ได๎รับสารพิษ Botulinum ดังกรณีหนํอไม๎ปี๊บท่ีทําให๎ผ๎ูบริโภคได๎รับอันตรายถึงขั้นเสียชีวิต นอกจากนี้
ในระยะยาวอาจทําให๎เกิดปัญหาสารพิษสะสมท่ีมีผลตํอรํางกาย เชํน การสะสมของสารพิษจากเช้ือรา
แอฟลาทอกซินในรํางกายกระต๎ุนการกํอให๎เกิดมะเร็งในตับหรืออาหารที่ไมํมีคุณคําทางโภชนาการ
กํอให๎เกิดโรคเรื้อรัง เป็นต๎น ดังนั้นถ๎าอาหารที่รับประทานไมํปลอดภัยหรือไมํมีคุณคําทางโภชนาการ
จะมีผลตํอสุขภาพได๎ โดยเฉพาะอยํางยิ่งในกลํุมเด็กและเยาวชน ท่ีมีความเส่ียงตํอปัญหาสุขภาพสูง
เนื่องจากรับประทานอาหารที่ไมํมีคุณคําทางโภชนาการ เชํน ขนมกรุบกรอบ เครื่องด่ืมผสมน้ําตาล
มากเกินความต๎องการของรํางกาย ทําให๎เกิดผลเสียตํอสุขภาพในปัจจุบัน เชํน ภาวะขาดสารอาหาร 
หรือภาวะโภชนาการเกิน นอกจากนี้ยังสํงผลถึงภาวะสุขภาพในอนาคตด๎วยเชํนกัน  โดยเฉพาะอยําง
ยิ่งโรคเรื้อรัง เชํน โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคไต โรคหัวใจ เป็นต๎น ดังคํากลําวที่วํา          
“คุณกินอะไรเข๎าไป คุณก็เป็นอยํางนั้น” (You are what you eat) ดังนั้น ความปลอดภัยของอาหาร
ท่ีบริโภคจึงมีความสําคัญเนื่องจากสํงผลตํอภาวะสุขภาพโดยตรง  
 

ในปัจจุบัน พบวํา พฤติกรรมทางสุขภาพของเด็กไทยในวัยเรียนมีแนวโน๎มนําเป็นหํวง 
เนื่องจากเด็กสํวนใหญํมีพฤติกรรมการซื้อและบริโภคอาหารและเครื่องด่ืมท่ีเส่ียงตํอปัญหาสุขภาพ 
การรับชมโฆษณามากมีผลตํอการจดจํายี่ห๎อของผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องด่ืม  โดยเฉพาะในกลํุมเด็ก
ท่ีมีภาวะน้ําหนักเกินอยูํแล๎ว ซึ่งสะท๎อนให๎เห็นถึงความรุนแรงของกลยุทธ์การส่ือสารทางการตลาดของ
อาหารและเครื่องด่ืม ปัจจัยด๎านสถานท่ีต้ังของร๎านสะดวกซื้อท่ีงํายตํอการเข๎าถึงของเด็กและการ
พัฒนารสชาติของอาหารและเครื่องด่ืมท่ีถูกปากเด็ก ประกอบกับปัจจัยด๎านครอบครัวล๎วนมีอิทธิพล
สําคัญสํงผลตํอพฤติกรรมการซื้ออาหารและเครื่องด่ืมของเด็กในวัยเรียน ขณะนี้ประเทศไทยกําลัง
เผชิญปัญหาทุพโภชนาการในเด็กไทย ซึ่งปัจจุบัน พบวํา มีภาวะโภชนาการเกินและเป็นโรคอ๎วนมาก
ขึ้นดังเห็นได๎จากรายงานการสํารวจสุขภาพประชาชนไทย พบวํา เด็กท่ีมีน้ําหนักมากกวําเกณฑ์มีอัตรา
สูงเพิ่มข้ึน พบวํา จากเด็กจํานวน 4-5 คน จะพบเด็กท่ีมีน้ําหนักมากกวําเกณฑ์ 1 คนและเห็นได๎
ชัดเจนในโรงเรียนท่ีอยูํในเขตเมือง จากการสํารวจภาวะโภชนาการเด็กอายุ 4–12 ปี ใน
กรุงเทพมหานคร (สมาคมโภชนาการแหํงประเทศไทยและศูนย์วิจัย, 2553) 

 
ดังนั้นการท่ีเด็กไทยต๎องเผชิญกับภัยคุกคามด๎านอาหาร สํงผลตํออนาคตการเกิดโรคไมํติดตํอ

เรื้อรัง โดยเฉพาะโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งมีแนวโน๎มเพิ่มข้ึนอยําง
รวดเร็ว สํงผลตํอคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ สาเหตุสําคัญมาจากการมีพฤติกรรม
สุขภาพไมํเหมาะสมตามหลัก 3อ. 2ส. (อาหาร ออกกําลังกาย อารมณ์ สูบบุหรี่ และสุรา) ใน
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ปีงบประมาณ 2557 กระทรวงสาธารณสุขจึงมีเปูาประสงค์ให๎ประชาชนทุกกลํุมวัยมีสุขภาพดีมี
พฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต๎องอยูํในสภาพแวดล๎อมท่ีเหมาะสมและได๎รับการค๎ุมครองผ๎ูบริโภคด๎านสุขภาพ
ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นไมํเพียงแตํทําให๎สังคมไทยเกิดความอํอนแอจากปัญหาสุขภาพของคนในสังคม 
ในทางเศรษฐกิจ ประเทศไทยยังต๎องสูญเสียเงินจํานวนมหาศาลในการรักษาผ๎ูปุวยจากโรคท่ีมี
ความสัมพันธ์มาจากการบริโภคและการใช๎ชีวิตท่ีไมํเหมาะสม 

 
จากการศึกษา พบวํา เรื่องอาหารปลอดภัยมีความหมายกว๎าง ขึ้นอยูํกับสภาพและบริบทท่ี

ต๎องการศึกษา ซึ่งในการศึกษาเรื่องอาหารปลอดภัยในครั้งนี้ ผ๎ูวิจัยหมายถึง การเลือกซื้อ การบริโภค
อาหาร เพื่อให๎เกิดความปลอดภัยตํอสุขภาพ ประกอบด๎วย 1) การอํานฉลากผลิตภัณฑ์อาหาร                
2) การอํานฉลากหวาน มัน เค็ม (ฉลาก GDA) 3) การใช๎ประโยชน์จากข๎อมูลบนฉลากหวาน มัน เค็ม 
(ฉลาก GDA) ในการลดการบริโภคอาหารหวาน มัน เค็ม 4) ลดการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารที่ไมํ
ปลอดภัยตํอสุขภาพ (เน๎นเฉพาะขนมขบเค้ียวประเภทกรุบกรอบ น้ําอัดลม เครื่องด่ืมผสมน้ําตาล 
อาหารใสํสี และอาหารทอดซ้ํา) และ 5) การปกปูองสิทธิ์ผ๎ูบริโภค 

 
ตอนท่ี 2 พฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัย 
 

1. แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร 
 

พฤติกรรมการบริโภคเปล่ียนไปตามกระแสใหมํของโลก พฤติกรรมการบริโภคอาหารของ
บุคคลมีปัจจัยท่ีเกี่ยวข๎องหลายปัจจัย เชํน ปัจจัยด๎านเศรษฐกิจ ปัจจัยด๎านสังคม วัฒนธรรม และปัจจัย
ด๎านตัวผ๎ูบริโภคเอง เป็นต๎น โดยปัจจัยด๎านเศรษฐกิจนั้นรวมไปถึงรายได๎ของบุคคลหรือของครอบครัว
ด๎วย กลําวได๎วํา ผ๎ูท่ีมีฐานะทางการเงินดียํอมสามารถซื้อหาอาหารที่มีคุณภาพดีได๎มากกวําผ๎ูท่ีมีฐานะ
ยากจน อยํางไรก็ตามถึงแม๎วําจะมีเงินหรือมีรายได๎มากแตํไมํรู๎จักเลือกซื้ออาหารกินก็อาจจะทําให๎
เกิดผลเสียตํอสุขภาพได๎ สํวนปัจจัยท่ีเกี่ยวข๎องกับสังคม วัฒนธรรมนั้น จะรวมไปถึงขนาดของ
ครอบครัวการศึกษาอาชีพ การนับถือศาสนา ตลอดจนความเช่ือ คํานิยมตํางๆ ของสังคม การอบรม
ขัดเกลาทางสังคม โดยเฉพาะอยํางยิ่งการอบรมเรื่องการกินของครอบครัวต้ังแตํวัยเด็กจะมีผลตํอ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของบุคคลด๎วยเชํนกัน พฤติกรรมการบริโภค มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
ผ๎ูบริโภค ท้ังนี้ จึงมีนักวิชาการหลายทํานท่ีได๎ให๎ความหมายของพฤติกรรมผ๎ูบริโภค และพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารดังนี้ 
  
 เพ็ญศรี โชติพันธ์  (2551) กลําววํา ผ๎ูบริโภค (Consumers) หมายถึง บุคคลหนึ่ง หรือหลายคน 
ท่ีแสดงออกซึ่งสิทธิที่จะต๎องการ และบริโภคผลิตภัณฑ์ท่ีเสนอขายในตลาด โดยองค์ประกอบของ 
ผ๎ูบริโภคท่ีเป็นกลํุมเปูาหมาย มีลักษณะ 4 ประการ คือ 1) ผ๎ูบริโภคต๎องเป็นผ๎ูท่ีมีความต๎องการ 
(Need) 2) ผ๎ูบริโภคต๎องมีอํานาจการซื้อ (Purchasing  Power) 3) ผ๎ูบริโภคต๎องเป็นผ๎ูท่ีมีพฤติกรรม
การซื้อ (Purchasing behavior) และ 4) ผ๎ูบริโภคต๎องเป็นผ๎ูท่ีมีพฤติกรรมการบริโภค 
(Consumption behavior ) โดยพฤติกรรมผ๎ูบริโภค (Consumer behavior) เป็นกิจกรรมท่ีบุคคล 
ตระหนักถึงความต๎องการ ต๎องเอาใจใสํในการหาข๎อมูลเพื่อทําการเลือก การซื้อและการใช๎ผลิตภัณฑ์ท่ี
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สนองความพอใจและความต๎องการ กิจกรรมเหลํานี้จะเกี่ยวข๎องกับกระบวนการภายในจิตใจและ
อารมณ์  ท้ังนี้ เพ็ญศิริ โชติพันธ์ (2551)  ยังกลําวถึง พฤติกรรมผ๎ูบริโภค (Consumer Behavior) วํา
เป็นกิจกรรมท่ีบุคคลตระหนักถึงความต๎องการ ต๎องเอาใจใสํในการหาข๎อมูลเพื่อทําการเลือก  การซื้อ
และการใช๎ผลิตภัณฑ์ท่ีสนองความพอใจ และความต๎องการ กิจกรรมเหลํานี้เกี่ยวข๎องกับกระบวนการ
ภายในจิตใจและอารมณ์ ซึ่งพฤติกรรมผ๎ูโภคมีลักษณะสําคัญ 7 ประการ (ปริญ ลักษิตานนท์, 2544) 
คือ 1) พฤติกรรมผ๎ูบริโภคเกิดมาจากแรงจูงใจ  2) พฤติกรรมผ๎ูบริโภคเกี่ยวข๎องกับกิจกรรมหลายอยําง            
3) พฤติกรรมผ๎ูบริโภคเป็นกระบวนการ 4) พฤติกรรมผ๎ูบริโภคจะมีการเปล่ียนแปลงตามระยะเวลา
และเหตุผลหลายประการ เชํน รสนิยม หรือรายได๎ 5) พฤติกรรมผ๎ูบริโภคเกี่ยวข๎องกับบทบาทหลาย
บทบาท เชํน ผ๎ูมีอิทธิพล ผ๎ูซื้อ และผ๎ูใช๎  6) พฤติกรรมผ๎ูบริโภคได๎รับอิทธิพลจากปัจจัยภายนอกและ 
7) พฤติกรรมผ๎ูบริโภคแตํละคนจะแตกตํางกัน  
 
 ดังนั้น  ผ๎ูบริโภคจึงเป็นบุคคลท่ีตระหนักถึงความต๎องการ การเอาใจใสํในการหาข๎อมูลเพื่อทํา
การเลือก การซื้อและการใช๎ผลิตภัณฑ์ท่ีสนองความพอใจ และความต๎องการ ซึ่งเป็นพฤติกรรมท่ีมอง
ในภาพกว๎าง  แตํถ๎ากลําวถึงพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ก็จะมีความเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น โดยมี
นักวิชาการได๎ให๎ความหมายของพฤติกรรมการบริโภคอาหารไว๎ ดังนี้ 
 

กัลยา ศรีมหันต์ (2541) กลําววํา การบริโภคอาหาร หมายถึง การปฏิบัติหรือการแสดงออก
เกี่ยวกับการกินท่ีบุคคลกระทําเป็นประจํา เป็นการแสดงท้ังทางด๎านการกระทําและความคิดความรู๎สึก
ตํางๆ ตํอการบริโภคอาหาร ถ๎าบุคคลได๎ปฏิบัติถูกต๎องตามหลักโภชนาการแล๎ว ก็จะสํงผลให๎บุคคลมี
ภาวะโภชนาการท่ีดี ในทางตรงข๎ามถ๎าปฏิบัติไมํถูกต๎องจะสํงผลให๎เกิดปัญหาทางโภชนาการตามมา  
 
 ชญานิษฐ์ ธรรมธิษฐาน (2543) ได๎กลําวถึง พฤติกรรมการบริโภคอาหารวํา ผ๎ูบริโภคสามารถ
เลือกและรับประทานอาหาร โดยแสดงออกในด๎านการปฏิบัติหลายข้ันตอนต้ังแตํการเลือกอาหารเพื่อ
การรับประทาน เป็นกระบวนการนําไปสํูอาหารอรํอย สะอาด มีประโยชน์ตํอรํางกาย และปลอดจาก
สารเคมี 
  

พุทธชาด นิรุติธรรมธารา (2546) กลําวถึง พฤติกรรมการบริโภคอาหารไว๎วํา พฤติกรรม       
การบริโภคอาหารเป็นการแสดงออกของบุคคลท่ีสามารถสังเกตได๎ และสังเกตไมํได๎เกี่ยวกับการ
รับประทานอาหาร โดยมีความสัมพันธ์กับส่ิงอื่นๆ ได๎แกํ ความเช่ือในการบริโภคอาหาร ข๎อห๎ามในเรื่อง
อาหารความนิยมในเรื่องอาหาร และนิสัยการบริโภคอาหาร ล๎วนมีผลตํอพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ท้ังส้ิน 
 

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

 
1. พฤติกรรมภายใน (Covert Behavior) หมายถึง พฤติกรรมการบริโภคท่ีไมํสามารถสังเกต

ได๎ เชํน ความรู๎ความเข๎าใจ ความรู๎สึก ความเช่ือ คํานิยม ความต้ังใจ ซึ่งเป็นพฤติกรรมภายในตัวบุคคล
ท่ีสังเกตโดยตรงไมํได๎ หากต๎องการทราบวําบุคคลมีการแสดงออกอยํางไร จําเป็นต๎องมีเครื่องมือมา
ชํวย เชํน แบบทดสอบความรู๎ แบบวัดความรู๎สึก เป็นต๎น ซึ่งวิธีวัดอาจให๎บุคคลตอบเองหรือสัมภาษณ์ 

2. พฤติกรรมภายนอก (Invert Behavior) หมายถึง พฤติกรรมการบริโภคท่ีบุคคลแสดงออก
โดยผ๎ูอื่นสามารถสังเกตได๎ เชํน ประเภทอาหารที่รับประทาน ปริมาณอาหารในแตํละมื้อ บริโภค
อาหารวันละกี่มื้อ เป็นต๎น การวัดพฤติกรรมในลักษณะนี้สามารถใช๎วิธีการสังเกตได๎โดยตรง 

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

 
 สุวัฒนา ล้ิมยุํนทรง  (2550) กลําววํา พฤติกรรมการบริโภคอาหาร หมายถึง การแสดงออกทั้ง
ด๎านการกระทํา ความคิด ความรู๎สึก โดยเริ่มต้ังแตํการเลือกซื้ออาหาร การปรุงอาหาร การรับประทาน
อาหาร ซึ่งเป็นกระบวนการท่ีนําไปสํูการได๎อาหารอรํอย สะอาด และมีประโยชน์ตํอรํางกาย 
 
 ประไพ ศรีศิริจักรวาล และ อุมาพร สุทัศน์วรวุฒิ (2555) กลําววํา การบริโภคอาหารเพื่อให๎
ประชาชนมีสุขภาพที่ดีเป็นนโยบายของภาครัฐในประเทศตํางๆ ท่ัวโลกไมํใชํเฉพาะเพื่อให๎ได๎
สารอาหารครบถ๎วน เพื่อปูองกันภาวะขาดสารอาหารเพียงอยํางเดียว แตํเพื่อรณรงค์ให๎มีการบริโภค
อาหารที่มีคุณคําทางโภชนาการ เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นและหลีกเล่ียงการบริโภคอาหารที่เพิ่มความเส่ียงตํอ
ภาวะโรคไมํติดตํอเรื้อรัง (chronic non-communicable diseases) ด๎วย 

 
พัชรา ภัณฑ์ไชยสังข์ และคณะ (2557) กลําววํา พฤติกรรมการบริโภคอาหาร หมายถึง การ

แสดงออก การกระทําหรือกิจกรรมท่ีนักเรียนปฏิบัติเกี่ยวกับการบริโภคอาหารที่เส่ียงตํอภาวะน้ําหนัก
เกินเกณฑ์ ซึ่งประเมินได๎จากปัจจัยนํา (Predisposing factors) ได๎แกํ ความรู๎เกี่ยวกับการบริโภค
อาหาร ทัศนคติเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร ปัจจัยเอื้อ (Enabling factors) ได๎แกํ ลักษณะท่ัวไปในการ
รับประทานอาหารของครอบครัว และปัจจัยเสริม (Reinforcing factors) การได๎รับรางวัลและข๎อมูล
ปูอนกลับ (feedback) จากบุคคล ซึ่งมีผลตํอพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ได๎แกํ การได๎รับอิทธิพลจาก
ส่ือโฆษณาและการรับรู๎จากส่ือบุคคล 
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องค์การอนามัยโลก (WHO) ได๎ให๎คําจํากัดความของพฤติกรรมการบริโภคอาหารไว๎วํา
หมายถึง การปฏิบัติท่ีเคยชินจนเป็นนิสัยในการรับประทานอาหาร ซึ่งครอบคลุมถึงประเภทอาหาร
ชนิดของอาหารที่รับประทาน วิธีการรับประทาน ความถ่ีในการรับประทานอาหารและอุปกรณ์ท่ีต๎อง
ใช๎รวมท้ังสุขนิสัยในการรับประทานอาหารด๎วย 
 

ดังนั้น จะเห็นได๎วําพฤติกรรมการบริโภคใดๆ ล๎วนถูกกําหนดโดยความเอื้ออํานวยของ
ทรัพยากรอาหารในพื้นท่ี (Behavior Setting) นั้นๆ  พฤติกรรมการบริโภคของแตํละกลํุมวัยตํางก็มี
ความแตกตํางกัน ขึ้นอยูํกับความเช่ือ ทัศนคติ คํานิยม และประสบการณ์สะสมเป็นเกณฑ์กํากับ
วัฒนธรรมการบริโภคของแตํละสังคมหนึ่งท่ีมีส่ิงแวดล๎อมตํางกัน นอกจากนี้พฤติกรรมการบริโภคของ
บุคคลยังขึ้นอยูํกับอุปนิสัยความชอบและการตอบสนองของรํางกาย พฤติกรรมท่ีเกี่ยวข๎องกับการ
รับประทานอาหาร ไมํวําจะเป็นพฤติกรรมภายนอกท่ีแสดงออกให๎เห็น เชํน นิสัยการบริโภค การเลือก
บริโภคอาหาร การปรุงหรือการประกอบอาหาร ความชอบ ความถ่ีบํอยในการบริโภคอาหารชนิดตํางๆ
หรือพฤติกรรมภายในเชํน ความคิด ความรู๎สึก ความเช่ือ ตลอดจนทัศนคติท่ีมีตํออาหารชนิดตํางๆ
พฤติกรรมการบริโภคของแตํละบุคคลจะมีสํวนให๎บุคคลมีสุขภาพแตกตํางกัน  พฤติกรรมการบริโภคท่ีดี
ก็จะสํงเสริมให๎บุคคลมีสุขภาพที่ดีได๎ ดังนั้น พฤติกรรมการบริโภคอาหารจึงเป็นปัจจัยท่ีจะมีผลตํอ
ภาวะโภชนาการของบุคคล ครอบครัวและชุมชน 

 
จากการศึกษา ความหมายของพฤติกรรมการบริโภคอาหารข๎างต๎นสรุปได๎วํา พฤติกรรมการ

บริโภคอาหาร หมายถึง การแสดงออกของบุคคลท้ังคําพูด กิริยา ทําทางและการกระทําท่ีผ๎ูอื่นเห็นได๎
ในการเลือกซื้อ การบริโภคอาหาร เพื่อให๎เกิดความปลอดภัยตํอสุขภาพ  

 
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข โดยกองพัฒนาศักยภาพ

ผ๎ูบริโภค มีแผนการดําเนินงานปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหาร (ในประเด็นท่ี
เกี่ยวข๎องกับบทบาทหน๎าท่ีและภารกิจของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา) ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต๎น เพื่อลดการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารที่ไมํเหมาะสม โดยประเด็นอาหารปลอดภัย
นั้น มุํงเน๎นพฤติกรรมการอํานฉลากอาหาร ฉลากหวาน มัน เค็ม การใช๎ประโยชน์จากข๎อมูลบนฉลาก 
การหลีกเล่ียง/ลดการบริโภคอาหารที่ไมํปลอดภัย และการมีพฤติกรรมการปกปูองสิทธิ์ โดย
กระบวนการดังกลําว มุํงปลูกฝังพฤติกรรมสุขภาพด๎านการบริโภคให๎ถูกต๎องและยั่งยืน ด๎วยการ
สํงเสริมการพัฒนาความรอบรู๎ด๎านสุขภาพ ควบคํูกับการสร๎างเสริมพฤติกรรมสุขภาพตํางๆ อยําง
ตํอเนื่อง 

 
ดังนั้นพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัย หมายถึง การแสดงออกของบุคคล ท้ังคําพูด

กิริยา ทําทาง และการกระทําท่ีผ๎ูอื่นเห็นได๎ในการเลือกซื้อ การบริโภคอาหาร เพื่อให๎เกิดความ
ปลอดภัยตํอสุขภาพ โดยการอํานฉลากอาหาร การอํานฉลาก หวาน มัน เค็ม  การใช๎ประโยชน์จาก
ข๎อมูลบนฉลาก การหลีกเล่ียงและหรือลด พฤติกรรมการบริโภคอาหารไมํปลอดภัย และการมี
พฤติกรรมการปกปูองสิทธิ์ผ๎ูบริโภค 
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1.1 องค์ประกอบการบริโภคอาหารปลอดภัย 
  

ในการดําเนินการวิจัยในครั้งนี้ศึกษาในนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต๎น ในโรงเรียน
มัธยมศึกษา เนื่องจากผลการวิจัยหลายๆ ผลงาน พบวํา ปัญหาท่ีเกิดจากพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ไมํปลอดภัยเกิดข้ึนสูงมาก ดังนั้น ในการศึกษาครั้งนี้ องค์ประกอบของพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ปลอดภัย จึงประกอบด๎วย 3 ประเด็น ดังนี้ 1) ความรู๎เกี่ยวกับฉลากอาหารและฉลากโภชนาการ 2) การ
อํานฉลากอาหาร ฉลากหวาน มัน เค็ม และ 3) การปกปูองสิทธิ์ผ๎ูบริโภค  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

  
1.1.1 ความรู้เก่ียวกับฉลากอาหารและฉลากโภชนาการ 

 

        ฉลากอาหารและฉลากโภชนาการ เกิดข้ึนจาก พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 
2522  เกี่ยวกับการควบคุมอาหาร กลําวถึง อาหารที่จําหนํายตํอผ๎ูบริโภคจะต๎องมีความปลอดภัยใน
การบริโภค มีคุณภาพมาตรฐานตามท่ีกฎหมายกําหนด  ไมํหลอกลวงหรือพยายามให๎เข๎าใจผิดในเรื่อง
คุณภาพ ปริมาณ ความค๎ุมคํา สมประโยชน์ ผํานการแสดงฉลากหรือการโฆษณาผํานส่ือตํางๆ  โดย
กระทรวงสาธารณสุขมีประกาศเกี่ยวกับฉลากอาหารหลายฉบับ ซึ่งบางฉบับได๎ยกเลิกแล๎ว ในปัจจุบัน
พบวํา มีประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 367) พ.ศ. 2557 เรื่องการแสดงฉลากของอาหารใน
ภาชนะบรรจุเป็นฉบับลําสุด ในประกาศฉบับนี้ได๎ให๎ความหมาย ของคําตํางๆ ท่ีสําคัญ เพื่อประโยชน์
ในการเรียนรู๎สําหรับผ๎ูบริโภค ดังนี้  

“อาหารในภาชนะบรรจ”ุ หมายถึง อาหารที่มีภาชนะหุ๎มหํอเพื่อจําหนําย 
“หมดอายุ” หมายความวํา วันท่ีซึ่งแสดงการส้ินสุดของคุณภาพของอาหารภายใต๎เงื่อนไข

การเก็บรักษาท่ีระบุไว๎และหลังจากวันท่ีระบุไว๎นั้นอาหารนั้นวางจําหนํายไมํได๎ 
“ควรบริโภคก่อน” หมายความวํา วันท่ีซึ่งแสดงการส้ินสุดของชํวงเวลาท่ีอาหารนั้นยังคง

คุณภาพดีภายใต๎เงื่อนไขการเก็บรักษาท่ีระบุไว๎ และหลังจากวันท่ีระบุไว๎นั้นอาหารนั้นวางจําหนําย
ไมํได๎ 

“แบ่งบรรจุ” หมายความวํา การนําอาหารจากภาชนะบรรจุเดิมมาแบํงบรรจุในภาชนะบรรจุ
ยํอย ซึ่งไมํรวมการทําผสมปรุงแตํงอาหารดังกลําว 

“สารก่อภูมิแพ”้ หมายถึง สารที่เข๎าสํูรํางกายแล๎วทําให๎รํางกายมีปฏิกิริยาผิดปรกติท้ังท่ีตาม
ธรรมดาสารนั้นเมื่อเข๎าสํูรํางกายคนท่ัวๆ ไปแล๎วจะไมํมีอันตรายใดๆ จะมีอันตรายก็เฉพาะในคนบาง
คนท่ีแพ๎สารนั้นเทํานั้นและให๎หมายความรวมถึงสารที่กํอภาวะภูมิไวเกิน 

 
จากประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 367) พ.ศ. 2557 เรื่องการแสดงฉลากของอาหาร

ในภาชนะบรรจุ นั้น สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โดยกองพัฒนาศักยภาพผ๎ูบริโภค 
(2557) ได๎แนะนําส่ิงจําเป็นท่ีต๎องมีในฉลากอาหารที่จําหนํายตํอผ๎ูบริโภคโดยตรงต๎องแสดงข๎อความ
เป็นภาษาไทย อาจจะมีภาษาตํางประเทศด๎วยก็ได๎ ซึ่งฉลากอาหารดังกลําวจะต๎องแสดงรายละเอียด
ดังตํอไปนี้ เว๎นแตํจะได๎รับการยกเว๎นไมํให๎ระบ ุ
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1) ช่ืออาหาร 
2) เลขสารบบอาหารในเครื่องหมาย อย. ด๎วยตัวเลขท่ีมีสีตัดกับสีพื้นของกรอบและมี

ขนาดไมํเล็กกวํา 2 มิลลิเมตร สีของกรอบตัดกับสีพื้นของฉลาก 
3) ช่ือและท่ีต้ังของผ๎ูผลิต หรือผ๎ูแบํงบรรจุ เพื่อจําหนํายแล๎วแตํกรณีโดยมีคําวํา            

"ผลิตโดย" หรือ "ผลิต-แบํงบรรจุโดย" กํากับสําหรับอาหารที่ผลิตภายในประเทศอาจแสดงสํานักงาน
ใหญํของผ๎ูผลิตหรือของผ๎ูแบํงบรรจุก็ได๎ ในกรณีท่ีเป็นอาหารนําเข๎าให๎แสดงช่ือและท่ีต้ังของผ๎ูนําเข๎า
และประเทศผ๎ูผลิตด๎วย 

4) ปริมาณสุทธิของอาหารเป็นระบบเมตริก 
5) สํวนประกอบท่ีสําคัญเป็นร๎อยละของน้ําหนักโดยประมาณ โดยแสดงจาก

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

ปรุงแตํงท่ีใช๎) เชํน กรณีท่ีเป็นโมโนโซเดียมกลูตาเมทให๎แสดงข๎อความวํา "ใช๎โมโนโซเดียมกลูตาเมท
เป็นวัตถุปรุงแตํงรสอาหาร"  

9) ข๎อความวํา "ใช๎ ….. เป็นวัตถุท่ีให๎ความหวานแทนน้ําตาล" (ความท่ีเว๎นไว๎ให๎ระบุ
ชนิดของวัตถุท่ีให๎ความหวานแทนน้ําตาลท่ีใช๎ )  

10) ข๎อความวํา "แตํงกล่ินธรรมชาติ", "แตํงกล่ินเลียนธรรมชาติ", "แตํงกล่ิน
สังเคราะห์","แตํงรสธรรมชาติ" หรือ "แตํงรสเลียนธรรมชาติ" แล๎วแตํกรณีถ๎ามีการใช๎ 

11) แสดงวันเดือนปีท่ีผลิต หรือหมดอายุการใช๎หรือควรบริโภคกํอนโดยมีคําวํา 
"ผลิต" หรือ "หมดอาย"ุ หรือ "ควรบริโภคกํอน" กํากับแล๎วแตํกรณี ดังตํอไปนี้ 

ก. อาหารที่เก็บได๎ไมํเกิน 90 วัน ให๎แสดงวันเดือนปีท่ีผลิตหรือหมดอายุหรือ
ควรบริโภคกํอน 

ข. อาหารที่เก็บได๎เกิน 90 วัน ให๎แสดงเดือนปีท่ีผลิตหรือวันเดือนปีท่ีหมดอายุ
หรือวันเดือนปีท่ีควรบริโภคกํอน 

ค. อาหารที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศกําหนดให๎แสดงวัน
เดือนปีท่ีหมดอายุ เชํน นมเปรี้ยว นมพาสเจอร์ไรส์ ขนมปัง 

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

อํอนหรือบุคคลกลํุมใดใช๎โดยเฉพาะ 
15) ข๎อความท่ีสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยากําหนด 

 
ดังนั้น ถ๎าต๎องการจะเป็นคนฉลาดซื้อ ฉลาดใช๎ ไมํถูกหลอกลวงต๎องหัดอํานฉลากผลิตภัณฑ์จน

เป็นนิสัยเพราะฉลากเป็นท่ีบอกข๎อมูลท่ีจําเป็นตํอการตัดสินใจ ซึ่ง อย. ได๎กําหนดส่ิงท่ีผ๎ูผลิตต๎องแสดง



16 

 

ในฉลากอาหารดังท่ีได๎กลําวมาแล๎วข๎างต๎น แตํสําหรับผ๎ูบริโภคมีหลักงํายๆ ในการอํานข๎อมูลฉลาก
ผลิตภัณฑ์อาหาร ดังนี้ 

1) อํานช่ือผลิตภัณฑ์และประเภทผลิตภัณฑ์เพื่อให๎แนํใจวําผลิตภัณฑ์นั้นๆใช๎สําหรับ
อะไรและให๎ประโยชน์ใดๆ ตํอรํางกาย 

2) อํานดูวันเดือนปีท่ีผลิตหมดอายุหรือควรบริโภคกํอนเพื่อให๎ได๎ผลิตภัณฑ์ท่ีมี
คุณภาพดีไมํเกําเก็บไมํหมดอายุ 

3) อํานสํวนประกอบเพื่อเปรียบเทียบคุณคําและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ประเภท
เดียวกันและหลีกเล่ียงสํวนประกอบท่ีไมํต๎องการ 

4) อํานสรรพคุณหรือประโยชน์ดูวําตรงตามท่ีต๎องการหรือไมํหากมีการโฆษณาขาย
ผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณสมบัติท่ีนําจะเหลือเช่ือเกินจริงให๎กลับมาอํานตรงสรรพคุณและเช่ือเฉพาะข๎อมูลท่ี
ระบุบนฉลากผลิตภัณฑ์เทํานั้นข๎อมูลอื่นๆนอกเหนือจากนั้นอาจเป็นการโฆษณาโอ๎อวดเกินจริง 

5) นอกจากนี้ยังมีข๎อมูลอื่นๆอีกที่สําคัญเชํนสถานท่ีผลิตวําผลิตท่ีใดหรือใครเป็นผ๎ูจัด
จําหนํายเวลาท่ีเกิดปัญหาทางสุขภาพเราสามารถทราบแหลํงท่ีผลิตและแหลํงท่ีมาได๎  

6) อํานดูวํามีปริมาณสุทธิเทําใดเพื่อค๎ุมคํากับเงินท่ีต๎องเสียไปในการซื้อผลิตภัณฑ์
นั้นๆ 

7) เครื่องหมายรับรองคุณภาพมาตรฐานเชํนเครื่องหมายอย. มอก. เป็นต๎น 
 

นอกจากนี้ยังมีประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 182 ) พ.ศ.2541 เร่ืองฉลาก
โภชนาการท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อให๎ข๎อมูลและความรู๎ด๎านคุณคําทางโภชนาการของอาหารแกํประชาชน
อันเป็นการค๎ุมครองผ๎ูบริโภคทางด๎านอาหารและโภชนาการโดยมีรายละเอียดท่ีสําคัญ อาทิ เชํน
รูปแบบของกรอบข๎อมูลโภชนาการต๎องมีลักษณะอยํางหนึ่งอยํางใดดังตํอไปนี้โดยมีการแสดงกรอบ
ข๎อมูลโภชนาการแบบเต็มดังภาพที่ 1 (ภาพที่ 1) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ สํวนท่ี 1 คือ  ปริมาณท่ี
ผ๎ูผลิตแนะนําให๎กินแตํละครั้ง (2 รายการ) สํวนท่ี 2 ปริมาณสารอาหารที่ได๎รับจากการกินในปริมาณท่ี
ผ๎ูผลิตแนะนํา (13 รายการ) และสํวนท่ี 3 อาหารที่คนไทยควรได๎รับในหนึ่งวัน 
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ภาพที่ 1 แสดงกรอบข๎อมูลโภชนาการแบบเต็มรูปแบบมาตรฐาน  
หมายเหตุ ให๎เติมข๎อมูลในชํองวําง “…………” ให๎สมบูรณ์ตามรูปแบบของกรอบ 
 ซึ่งการกําหนดปริมาณอาหารหนึ่งหนํวยบริโภคกับจํานวนหนํวยบริโภคตํอภาชนะบรรจุ ใน
ประกาศฉบับนี้ได๎ให๎ความหมาย ของคําตํางๆ  ท่ีสําคัญ เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู๎สําหรับผ๎ูบริโภค 
ดังนี ้
 “หนึ่งหน่วยบริโภค” หมายถึง ปริมาณอาหารที่คนไทยปกติท่ัวไปรับประทานได๎หมดใน 1 
ครั้ง ปริมาณอาหารหนึ่งหนํวยบริโภคท่ีระบุในฉลากโภชนาการเป็นปริมาณอาหารที่ผ๎ูผลิตแนะนําให๎
ผ๎ูบริโภครับประทานผลิตภัณฑ์นั้นๆ ในแตํละครั้งหรือเรียกวํา “กินครั้งละ” นั่นเอง ปริมาณอาหาร
หนึ่งหนํวยบริโภคนี้กําหนดได๎จากปริมาณ “หนึ่งหนํวยบริโภคอ๎างอิง” ซึ่งเป็นคําปริมาณอาหารโดย
น้ําหนักหรือปริมาตรของการรับประทานแตํละครั้งท่ีประมวลได๎จากการสํารวจพฤติกรรมการบริโภค
และข๎อมูลจากผ๎ูผลิตเป็นเกณฑ์ ท้ังนี้ปริมาณอาหารหนึ่งหนํวยบริโภคดังกลําวอาจไมํเทํากับปริมาณ
หนึ่งหนํวยบริโภคอ๎างอิงก็ได๎ แตํจะต๎องเป็นคําท่ีใกล๎เคียงตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนด 

“จ านวนหน่วยบริโภคต่อภาชนะบรรจุ” หมายถึง จํานวนครั้งของการบริโภคอาหารนั้นท่ีมี
อยูํในหนึ่งหนํวยภาชนะบรรจุ 
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 ตํอมามี การประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 305) พ.ศ. 2550  เรื่องการแสดงฉลากของ
อาหารสําเร็จรูปท่ีพร๎อมบริโภคทันทีบางชนิด เพื่อให๎ข๎อมูลด๎านโภชนาการแกํผ๎ูบริโภคและสนับสนุน
มาตรการปูองกันปัญหาด๎านโภชนาการอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6(10) แหํง
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 รัฐมนตรีวําการกระทรวงสาธารณสุข โดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการอาหารออกประกาศไว๎ ดังตํอไปนี ้

ข๎อ 1 ให๎อาหารสําเร็จรูปท่ีพร๎อมบริโภคทันทีบางชนิดในภาชนะบรรจุพร๎อมจําหนํายตํอ
ผ๎ูบริโภค ดังตํอไปนี้ เป็นอาหารที่ต๎องแสดงฉลากโภชนาการ 

(1) มันฝรั่งทอดหรืออบกรอบ 
(2) ข๎าวโพดค่ัวทอดหรืออบกรอบ 
(3) ข๎าวเกรียบหรืออาหารขบเค้ียวชนิดอบพอง (Extruded snack) 
(4) ขนมปังกรอบหรือแครกเกอร์หรือบิสกิต 
(5) เวเฟอร์สอดไส๎ 

ข๎อ 2 การแสดงฉลากของอาหารตามข๎อ 1 ต๎องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวํา
ด๎วยเรื่องฉลากและฉลากเฉพาะสําหรับอาหารนั้นและต๎องปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ด๎วย  

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

และเงื่อนไขการแสดงกรอบข๎อมูลโภชนาการตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวําด๎วยเรื่องฉลาก
โภชนาการหรือ 

(2) แสดงกรอบข๎อมูลโภชนาการแบบยํอตามรูปแบบของข๎อ 1.2 ของบัญชีหมายเลข 
1 รูปแบบและเงื่อนไขของการแสดงฉลากกรอบข๎อมูลโภชนาการของประกาศกระทรวงสาธารณสุขวํา
ด๎วยเรื่องฉลากโภชนาการ สําหรับข๎อมูลโภชนาการให๎แสดงเฉพาะพลังงานท้ังหมด ไขมันท้ังหมด
โปรตีนคาร์โบไฮเดรตท้ังหมด น้ําตาลโซเดียม และแสดงปริมาณโคเลสเตอรอลเพิ่มเติม หากอาหาร
ดังกลําวมีปริมาณโคเลสเตอรอลตํอปริมาณหนึ่งหนํวยบริโภค ต้ังแตํ 2 มิลลิกรัมข้ึนไป กรณีท่ีฉลาก
ของอาหารตามข๎อ 3(2) แสดงข๎อความการกลําวอ๎างทางโภชนาการมีการใช๎คุณคําในการสํงเสริมการ
ขายหรือระบุกลํุมผ๎ูบริโภค ในการสํงเสริมการขายต๎องแสดงกรอบข๎อมูลโภชนาการแบบเต็มตามข๎อ 
1.1 ของบัญชีหมายเลข 1 รูปแบบและเงื่อนไขของการแสดงฉลากกรอบข๎อมูลโภชนาการของประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขวําด๎วยเรื่องฉลากโภชนาการ 

ข๎อ 4 การแสดงฉลากของอาหารตามข๎อ 1 ต๎องแสดงข๎อความวํา “บริโภคแต่น้อยและออก
ก าลังกายเพื่อสุขภาพ” ด๎วยตัวอักษรหนาทึบเห็นได๎ชัดเจน สีของตัวอักษรตัดกับสีพื้นของกรอบและสี
ของกรอบตัดกับสีพื้นฉลาก 

ข๎อ 5 ให๎ผ๎ูผลิตหรือนําเข๎าอาหารตามข๎อ 1 อยูํกํอนวันท่ีประกาศฉบับนี้ใช๎บังคับปฏิบัติให๎
เป็นไปตามประกาศฉบับนี้ภายในหนึ่งปีนับแตํวันท่ีประกาศนี้ใช๎บังคับ และให๎ใช๎ฉลากเดิมท่ีเหลืออยูํ
ตํอไปได๎ แตํไมํเกินหนึ่งปีนับแตํวันท่ีประกาศนี้ใช๎บังคับข๎อ 6 ประกาศฉบับนี้ให๎ใช๎บังคับเมื่อพ๎นกําหนด
เก๎าสิบวันนับแตํวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต๎นไป ประกาศ ณ วันท่ี 30 สิงหาคม
พ.ศ.2550 
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1.1.2 การอ่านฉลากอาหาร “ฉลากหวาน มัน เค็ม” 
 

กระทรวงสาธารณสุขได๎ตระหนักถึงปัญหาสุขภาพของประชาชน จากภาวะ
โภชนาการเกินและโรคไมํติดตํอ โดยเฉพาะโรคอ๎วน โรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูงเป็นปัญหาใน
ระดับประเทศ ประกอบกับกระทรวงสาธารณสุขได๎มีนโยบายลดหวาน มันเค็ม สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาจึงได๎พัฒนาหรือตํอยอดการแสดงฉลากโภชนาการจากรูปแบบปัจจุบัน
โดยให๎แสดงคําพลังงานไขมันน้ําตาลและโซเดียมแบบ GDA (Guideline Daily Amounts) ตํอหนึ่ง
หนํวยบรรจุภัณฑ์บนฉลากด๎านหน๎า เพื่อให๎ผ๎ูบริโภคมีความเข๎าใจได๎งํายข้ึน และสามารถนําข๎อมูลมา
แปรผลเพื่อตัดสินใจเลือกซื้อให๎เหมาะสม โดยประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเรื่อง          
คําช้ีแจงประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง การแสดงฉลากของอาหารสําเร็จรูปท่ีพร๎อมบริโภคทันที
บางชนิดลงวันท่ี 7 พฤษภาคม พ.ศ.2554 ซึ่งมีสาระสําคัญสรุปได๎ดังนี้ 

ข๎อ 1 ให๎อาหารสําเร็จรูปท่ีพร๎อมบริโภคทันทีบางชนิดตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับท่ี 305) พ.ศ.2550 ประกาศ ณ วันท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ.2550 ซึ่งได๎แก ํมันฝรั่งทอด
หรืออบกรอบ ข๎าวโพดค่ัวทอดหรืออบกรอบ ข๎าวเกรียบหรืออาหารขบเค้ียวชนิดอบพอง (Extruded 
snack) ขนมปังกรอบหรือแครกเกอร์หรือบิสกิตและเวเฟอร์สอดไส๎ เป็นอาหารที่ต๎องแสดงคําพลังงาน
น้ําตาลไขมันและโซเดียมตามแบบ GDA (Guideline Daily Amounts) 

ข๎อ 2 การแสดงคําพลังงานน้ําตาลไขมันและโซเดียมตามข๎อ 1 ให๎เป็นคําตํอ
หนึ่งหนํวยบรรจุภัณฑ์ โดยให๎เป็นไปตามรูปแบบและเงื่อนไขตามบัญชีแนบท๎ายประกาศ อนึ่งเพื่อ
ความชัดเจนในการปฏิบัติตามข๎อ 2 นี้ จึงขอช้ีแจงรายละเอียดและยกตัวอยํางประกอบแล๎วแตํกรณี
ดังนี ้

 
กรณีที่ 1 อาหารที่มีหนึ่งหนํวยบรรจุภัณฑ์ มีปริมาณเทํากับหนึ่งหนํวยบริโภค หรือน๎อยกวํา

หนึ่งหนํวยบริโภค หรือกินได๎ 1 ครั้งให๎แสดงข๎อความ “คุณคําทางโภชนาการตํอ.....” (ความท่ีเว๎นไว๎ให๎
แสดงปริมาณท่ีเข๎าใจได๎งํายของหนึ่งหนํวยบรรจุภัณฑ์นั้น เชํน 1 แทํง 1 ซอง 1 ถุง 1 กลํอง 
ตัวอยํางเชํน 

 
 
 
 
 
 
 
 
กรณีที่ 2 อาหารที่มีหนึ่งหนํวยบรรจุภัณฑ์ มีปริมาณมากกวําหนึ่งหนํวยบริโภค หรือกินได๎

มากกวํา 1 ครั้งให๎แสดง “คุณคําทางโภชนาการตํอ.....” (ความท่ีเว๎นไว๎ให๎แสดงปริมาณท่ีเข๎าใจได๎งําย
ของหนึ่งหนํวยบรรจุภัณฑ ์เชํน 1 แทํง 1 ซอง 1 ถุง 1 กลํอง 1 กระป๋อง) และข๎อความ “ควรแบํงกิน…
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ครั้ง” (ความท่ีเว๎นไว๎ให๎แสดงจํานวนครั้งท่ีแนะนําให๎กิน ท่ีคํานวณได๎จากปริมาณหนึ่งหนํวยบรรจุภัณฑ์
หารด๎วยปริมาณหนึ่งหนํวยบริโภค) ไว๎ใต๎ข๎อความ “คุณคําทางโภชนาการตํอ......” ด๎วยตัวอยํางเชํน 

 
 
กรณีที่ 3 อาหารที่เป็นไปตามกรณีท่ี 1 และกรณีท่ี 2 หากถูกจัดรวมไว๎ในบรรจุภัณฑ์ขนาด

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

 
 
หรือกรณีซองยํอยกินได๎มากกวํา 1 ครั้งให๎ระบ ุ
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ท้ังนี้ ตัวเลขท่ีแสดงคําพลังงานน้ําตาลไขมันและโซเดียมในรูปทรงกระบอกหัวท๎ายมนนั้น ให๎
ใช๎ตามหลักเกณฑ์การปัดตัวเลขของการแสดงคําปริมาณสารอาหารบนฉลากโภชนาการ  เชํนเดียวกับ
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 182) พ.ศ.2541 เรื่องฉลากโภชนาการ 

 
การแสดงฉลากโภชนาการจากรูปแบบปัจจุบันโดยให๎แสดงคําพลังงาน  ไขมัน น้ําตาลและ

โซเดียมแบบ GDA (Guideline Daily Amounts) หรือท่ีเรียกวํา ฉลาก หวาน มัน เค็ม คือ ฉลากท่ี
แสดงคําพลังงาน (กิโลแคลอรี่) น้ําตาล (กรัม) ไขมัน (กรัม) และโซเดียม (มิลลิกรัม) ซึ่งจะชํวยให๎เรา
สามารถเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารให๎เหมาะสมกับความต๎องการได๎ เชํน หากกําลังควบคุมน้ําหนัก
ควรเลือกผลิตภัณฑ์ท่ีมีพลังงานน๎อย ๆ เป็นต๎น หรือหลีกเล่ียงสารอาหารที่ไมํต๎องการ หรือท่ีต๎องจํากัด
การบริโภค และสามารถเปรียบเทียบเพื่อเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารชนิดเดียวกัน  โดยเลือกยี่ห๎อท่ีมี
คุณคําทางโภชนาการดีกวําได๎ 

สํานักอาหาร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข (2554) ได๎จัดทํา
คํูมือรณรงค์ให๎ความรู๎เรื่อง ฉลากโภชนาการแบบจีดีเอ ฉบับ อย.น๎อย เพื่อเป็นเครื่องมือท่ีชํวยผ๎ูบริโภค
ในการวางแผนการบริโภคอาหารอยํางสมดุล  โดยได๎อธิบายการใช๎ฉลากดังกลําว ดังภาพที่ 2 
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ภาพที่ 2 แสดง ฉลากโภชนาการแบบจีดีเอ 
ท่ีมา : สํานักอาหาร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข (2554) 

 
วิธีการอ่านฉลากโภชนาการแบบ จีดีเอ มีดังนี ้
1. ดูท่ีจํานวนหนํวยบริโภคตํอถุง  เพื่อดูวําถุงนี้ควรแบํงกินกี่ครั้ง 
2. ดูวําหากรับประทานท้ังหมดถึงนี้จะได๎รับพลังงาน น้ําตาล ไขมัน และโซเดียมในปริมาณ

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

ปริมาณอาหารที่ควรบริโภคในแตํละวัน 
 

ดังนั้น เมื่อรู๎จักใช๎ข๎อมูลบนฉลากให๎เป็นประโยชน์กํอนการพิจารณาตัดสินใจซื้อ ไมํหลงเช่ือคํา
โฆษณาท่ีกลําวอ๎างสรรพคุณ หากเราปฏิบัติได๎ดังกลําวมาแล๎วตามหลักข๎างต๎นให๎เป็นนิสัยจะทําให๎เรา
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ได๎รับประโยชน์จากอาหารนั้นอยํางค๎ุมคํากับเงินท่ีต๎องเสียไป เทํานี้ทํานก็จะเป็นคนท่ีฉลาดซื้อ ฉลาดใช๎
ไมํถูกหลอกลวง ซึ่งประโยชน์ของฉลาก จึงมีประโยชน์ตํอผ๎ูบริโภคเป็นอยํางยิ่ง 

 
1.1.3 แนวคิดเก่ียวกับสิทธิผู้บริโภค  

  

สําหรับความหมายของคําวํา “สิทธ”ิ มีความเห็นอยูํ 2 ประการ (นลินี ตันจิต
ติวัฒน,์ 2540) คือ  

ประการท่ี 1  “สิทธ”ิหมายถึง  “อํานาจท่ีกฎหมายให๎แกํบุคคลในอันท่ีจะมี
เจตจํานง”  เชํน  ในการท่ีบุคคลใดมีกรรมสิทธิ์เหนือทรัพย์  บุคคลนั้นยํอมมีอํานาจท่ีจะมีเจตจํานงท่ีจะ
ครอบครอง ท่ีจะใช๎สอย หรือจําหนํายทรัพย์นั้น  โดยเขาจะใช๎อํานาจนั้นหรือไมํก็ได๎  หรือจะใช๎อํานาจ
ดังกลําวเพียงบางประการก็ได๎แล๎วแตํเจตจํานงของผ๎ูเป็นเจ๎าของสิทธิ  สาระสําคัญของสิทธิที่ได๎กลําวนี้            
ก็คือ อํานาจ นั่นเอง 

ประการท่ี 2 “สิทธ”ิหมายถึง  “ประโยชน์ท่ีกฎหมายค๎ุมครองให”๎  สาระสําคัญ
ของสิทธิตามความหมายนี้ก็ คือ  ความมุํงหมายของสิทธิ  กลําวคือ  การท่ีกฎหมายให๎อํานาจแกํบุคคลท่ี
จะมีเจตจํานงก็เพื่อประโยชน์อยํางใดอยํางหนึ่งซึ่งบุคคลต๎องการ  ดังนั้นจึงควรจะถือวํา  สิทธิเป็น
ประโยชน์ท่ีกฎหมายค๎ุมครองมากกวําท่ีจะเป็นอํานาจ 

 
ดังนั้น  “สิทธ”ิ  หมายความวํา  “ประโยชน์ท่ีกฎหมายรับรองและค๎ุมครองให๎”  ซึ่งหมายความวํา  

เป็นประโยชน์ท่ีกฎหมาย “รับรอง”  วํามีอยูํและเป็นประโยชน์ท่ีกฎหมาย “ค๎ุมครอง”  คือ ค๎ุมครองมิให๎
ถูกละเมิดสิทธิ  รวมท้ังบังคับให๎เป็นตามสิทธิในกรณีท่ีมีการละเมิดสิทธิด๎วย  ถ๎าจะพิจารณาในแงํ 
“ประโยชน”์ ผ๎ูบริโภคมีประโยชน์ท่ีกฎหมายรับรองและค๎ุมครองให๎แล๎ว  ผ๎ูบริโภคทุกคนก็มี “หน๎าท่ี” ท่ีจะ
ปฏิบัติให๎เป็นไปตามประโยชน์นั้น ๆ โดยนัยนี้สิทธิและหน๎าท่ีจึงเป็นของคํูกัน โดยหน๎าท่ียํอมจะต๎องผูกพัน
อยูํกับสิทธิเสมอ  ขณะเดียวกันผ๎ูท่ีใช๎สิทธิยํอมมีหน๎าท่ีจะต๎องใช๎สิทธิอยํางสุจริต และไมํให๎เกิดความ
เสียหาย 

 
ความหมายของค าว่า “ผู้บริโภค” 
 

ธงชัย สันติวงศ์ และฉายศิลป์ เช่ียวชาญพิพัฒน์ (2524) ได๎ให๎ความหมายของผ๎ูบริโภควํา หมายถึง  
ใครก็ตามท่ีใช๎จํายเงินเพื่อซื้อสินค๎าและบริการมาเพื่ออุปโภคบริโภค ตอบสนองความต๎องการของตน  ท้ังท่ี
เป็นความต๎องการทางรํางกายและเพื่อความพึงพอใจตําง ๆ  

 
ศุภร เสรีรัตน์ (2540) ให๎ความหมายของผ๎ูบริโภควํา หมายถึง บุคคลหลายคนท่ีแตํละคนจะต๎องมี

การกระทําท่ีเป็นสํวนหนึ่งของกระบวนการบริโภค  หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งท่ีเกี่ยวข๎องกับกิจกรรม 3 
ประการ คือ การกําหนดความต๎องการของบุคคลหรือของกลํุมการแสวงหาและซื้อผลิตภัณฑ์ และการใช๎
ผลิตภัณฑ์นั้นเพื่อผลประโยชน์ท่ีต๎องการจากผลิตภัณฑ์ 

ธีรวัฒน ์จันทรสมบูรณ์  (2544)  ให๎คําจํากัดความของคําวํา ผ๎ูบริโภคตามมาตรา 3 แหํง
พระราชบัญญัติค๎ุมครองผ๎ูบริโภค พ.ศ.2522  ซึ่งแก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติค๎ุมครองผ๎ูบริโภค  (ฉบับ
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ท่ี  ๒)  พ.ศ.2541 วําหมายถึง  ผ๎ูซื้อหรือผ๎ูได๎รับบริการจากผ๎ูประกอบธุรกิจหรือผ๎ูซึ่งได๎รับการเสนอหรือ
การชักชวนจากผ๎ูประกอบธุรกิจเพื่อให๎ซื้อสินค๎าหรือรับบริการ  และหมายความรวมถึงผ๎ูใช๎สินค๎าหรือผ๎ู
ได๎รับบริการจากผ๎ูประกอบธุรกิจโดยชอบแม๎มิได๎เป็นผ๎ูเสียคําตอบแทนก็ตาม 

 
ผ๎ูบริโภค  หมายความวํา  ผ๎ูซื้อหรือได๎รับบริการจากผ๎ูประกอบธุรกิจ  หรือผ๎ูซื้อได๎รับการเสนอ 

หรือการชักชวนจากผ๎ูประกอบธุรกิจเพื่อให๎ซื้อสินค๎าหรือรับบริการและหมายความรวมถึงผ๎ูใช๎สินค๎า  หรือ
ผ๎ูได๎รับบริการจากผ๎ูประกอบธุรกิจโดยชอบ แม๎มิได๎เป็นผ๎ูเสียคําตอบแทนก็ตาม (พระราชบัญญัติค๎ุมครอง
ผ๎ูบริโภค ฉบับท่ี 2, 2541)  

 
กลําวโดยสรุป ผ๎ูบริโภค  หมายความวํา  ผ๎ูซื้อหรือผ๎ูได๎รับบริการจากผ๎ูประกอบธุรกิจ ในการ

แสวงหาซื้อผลิตภัณฑ์และใช๎ผลิตภัณฑ์นั้นเพื่อผลประโยชน์ท่ีต๎องการจากผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความ
ต๎องการของตนเอง 

 
สิทธิของผู้บริโภค 
 

พระราชบัญญัติค๎ุมครองผ๎ูบริโภค พ.ศ. 2522 ซึ่งแก๎ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติค๎ุมครอง
ผ๎ูบริโภค (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2541 ได๎บัญญัติสิทธิของผ๎ูบริโภคท่ีจะได๎รับความค๎ุมครองตามกฎหมาย 5 
ประการ ดังนี้ (สํานักงานคณะกรรมการค๎ุมครองผ๎ูบริโภค, 2543) 

1.  สิทธิที่จะได๎รับขําวสารรวมทั้งคําพรรณนาคุณภาพที่ถูกต๎องและเพียงพอเกี่ยวกับสินค๎าหรือ
บริการ ได๎แกํ สิทธิที่จะได๎รับการโฆษณาหรือการแสดงฉลากตามความเป็นจริง และปราศจากพิษภัยแกํ
ผ๎ูบริโภค  รวมตลอดถึงสิทธิที่จะได๎รับทราบข๎อมูลเกี่ยวกับสินค๎าหรือบริการอยํางถูกต๎อง และเพียงพอท่ีจะ
ไมํหลงผิดในการซื้อสินค๎า หรือรับบริการโดยไมํเป็นธรรม 

2.  สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค๎า หรือบริการ ได๎แกํ สิทธิที่จะเลือกซื้อสินค๎า หรือรับ
บริการโดยความสมัครใจของผ๎ูบริโภค และปราศจากการชักจูงใจอันไมํเป็นธรรม 

3.  สิทธิที่จะได๎รับความปลอดภัยจากการใช๎สินค๎า หรือบริการ  ได๎แกํ  สิทธิที่ จะได๎รับสินค๎า 
หรือบริการที่ปลอดภัย มีสภาพและคุณภาพได๎มาตรฐานเหมาะสมแกํการใช๎ ไมํกํอให๎เกิดอันตรายตํอชีวิต  
รํางกาย หรือทรัพย์สิน ในกรณีใช๎ตามคําแนะนํา หรือระมัดระวังตามสภาพของสินค๎าหรือบริการนั้นแล๎ว 

4.  สิทธิที่จะได๎รับความเป็นธรรมในการทําสัญญา  ได๎แกํ  สิทธิที่จะได๎รับข๎อสัญญาโดยไมํถูกเอา
รัดเอาเปรียบจากผ๎ูประกอบธุรกิจ 

5.  สิทธิที่จะได๎รับการพิจารณา และชดเชยความเสียหาย ได๎แกํ สิทธิที่จะได๎รับ การค๎ุมครอง และ
ชดใช๎คําเสียหายเมื่อมีการละเมิดสิทธิของผ๎ูบริโภคตามข๎อ 1, 2 ,3 และ 4 ดังกลําว 

สิทธิของผ๎ูบริโภคท้ัง 5 ประการ ตามท่ีกฎหมายได๎บัญญัติไว๎จะได๎รับผลเต็มท่ีตํอเมื่อผ๎ูบริโภคได๎
ปฏิบัติตามคําแนะนํา ดังตํอไปนี้ 

 
1. ข้อควรปฏิบัติก่อนเข้าท าการซ้ือสินค้าหรือบริการ 

1.1 ผ๎ูบริโภคควรใช๎ความระมัดระวังตามสมควร  ในการซื้อสินค๎าและรับบริการ เป็นต๎นวํา
ตรวจสอบการแสดงฉลาก ปริมาณ และราคา  วํายุติธรรมหรือไมํ อยําเช่ือถือข๎อความโฆษณาโดยไมํ
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พิจารณาให๎รอบคอบ และหาข๎อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณภาพ  แหลํงกําเนิดและลักษณะของสินค๎าวําเป็น
ความจริงตามท่ีได๎โฆษณาไว๎หรือไมํ  ถ๎ามีข๎อสงสัยหรือไมํแนํใจ  ควรพิจารณาให๎ดีเสียกํอน 

1.2 การเข๎าทําสัญญาผูกพันกันตามกฎหมายโดยการลงลายมือช่ือนั้น ผ๎ูบริโภคต๎องตรวจสอบ
ความชัดเจนของภาษาท่ีใช๎วํารัดกุม และให๎สิทธิแกํผ๎ูบริโภคครบถ๎วนหรือไมํตามท่ีได๎เจรจากันไว๎ และ
สัญญามีเงื่อนไขข๎อใดบ๎างท่ีไมํเป็นธรรมตํอผ๎ูบริโภค ถ๎าสงสัยในข๎อกฎหมายใด  หรือไมํแนํใจในความ
ชัดเจนของสัญญาก็ควรปรึกษาผ๎ูท่ีมีความรู๎ให๎แนํชัดเสียกํอน 

1.3 ข๎อตกลงตําง ๆ ท่ีต๎องการให๎มีผลบังคับ ควรทําเป็นหนังสือ และลงลายมือช่ือผ๎ูประกอบ
ธุรกิจด๎วย 

 
2. ข้อควรปฏิบัติหลังท าสัญญาแล้ว 

2.1 ผ๎ูบริโภคมีหน๎าท่ีในการเก็บรักษาพยานหลักฐานตํางๆ ท่ีแสดงถึงการละเมิดสิทธิของ
ผ๎ูบริโภคไว๎  เพื่อทําการเรียกร๎องตามสิทธิของตน  พยานหลักฐานดังกลําวอาจจะเป็นสินค๎าท่ีแสดงให๎เห็น
วํามีปริมาณหรือคุณภาพไมํเป็นไปตามมาตรฐานท่ีระบุไว๎ในฉลาก  มีความสกปรกหรือเป็นพิษอาจเกิด
อันตรายจากการใช๎สินค๎าหรือบริการนั้นได๎  ควรจดจําสถานท่ีซื้อสินค๎าหรือรับบริการนั้นไว๎เพื่อ
ประกอบการร๎องเรียนด๎วย 

2.2 ในกรณีท่ีมีการทําสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรกับผ๎ูประกอบธุรกิจต๎องเก็บเอกสารสัญญา
ตําง ๆ รวมทั้งเอกสารโฆษณาและใบเสร็จรับเงินไว๎ด๎วย 

2.3 เมื่อมีการละเมิดสิทธิของผ๎ูบริโภค  ผ๎ูบริโภคมีหน๎าท่ีในการดําเนินการร๎องเรียนตามสิทธิ
ของตนตามท่ีกลําวมาแล๎ว 

 
องค์กรของรัฐตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 
 

พระราชบัญญัติค๎ุมครองผ๎ูบริโภค พ.ศ. 2522  ถือได๎วําเป็นกฎหมายฉบับแรกของประเทศไทยท่ีมี
การจัดต้ังองค์กรของรัฐข้ึนเพื่อค๎ุมครองสิทธิของผ๎ูบริโภคทางอ๎อม  ผ๎ูบริโภคไมํสามารถใช๎สิทธิในการ
ฟูองร๎องผ๎ูประกอบธุรกิจทางอาญาตํอศาลด๎วยตนเองได๎  ยกเว๎นแตํเป็นผ๎ูเสียหายตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา สํวนการดําเนินการทางแพํงก็เป็นภาระ และเสียคําใช๎จํายมาก  ซึ่งผ๎ูบริโภคสํวนใหญํ
ยังไมํอยูํในฐานะท่ีจะดําเนินคดีด๎วยตนเองได๎ (สํานักงานคณะกรรมการค๎ุมครองผ๎ูบริโภค, 2543) 

วิธีดําเนินการตามพระราชบัญญัติค๎ุมครองผ๎ูบริโภค พ.ศ. 2522  ได๎บัญญัติให๎องค์กรของรัฐมี
อํานาจหน๎าท่ีในการกํากับดูแลผ๎ูประกอบธุรกิจมิให๎ประกอบธุรกิจท่ีเป็นการละเมิดสิทธิผ๎ูบริโภค และ
ประสานการปฏิบัติงานของสํวนราชการตําง ๆ เพื่อให๎ความค๎ุมครองผ๎ูบริโภครวมท้ังเป็นหนํวยงานท่ีให๎
ผ๎ูบริโภคได๎ใช๎สิทธิร๎องเรียน  เพื่อขอให๎ได๎รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย  เมื่อถูกผ๎ูประกอบ
ธุรกิจละเมิดสิทธ ิ

องค์กรของรัฐท่ีจัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติค๎ุมครองผ๎ูบริโภค พ.ศ. 2522 ซึ่งแก๎ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติค๎ุมครองผ๎ูบริโภค  (ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ. 2541  เพื่อค๎ุมครองสิทธิของผ๎ูบริโภคดังกลําว  ได๎แกํ 

1. คณะกรรมการค๎ุมครองผ๎ูบริโภค  
2. คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง  ได๎แกํ 

2.1 คณะกรรมการวําด๎วยการโฆษณา  
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2.2 คณะกรรมการวําด๎วยฉลาก  
2.3 คณะกรรมการวําด๎วยสัญญา  

3.  คณะอนุกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการค๎ุมครองผ๎ูบริโภคและคณะกรรมการเฉพาะเรื่องแตํงต้ัง  
ได๎แก ํ

3.1 คณะอนุกรรมการฝุายกฎหมาย 
3.2 คณะอนุกรรมการพิจารณากล่ันกรองเรื่องราวร๎องทุกข์จากผ๎ูบริโภค 
3.3 คณะอนุกรรมการฝุายเผยแพรํและประชาสัมพันธ์ 
3.4 คณะอนุกรรมการสํารวจคุณภาพสินค๎าและปริมาณเพื่อการค๎ุมครองสิทธิผ๎ูบริโภค 
3.5 คณะอนุกรรมการติดตามสอดสํองและวินิจฉัยการโฆษณา 

4.  สํานักงานคณะกรรมการค๎ุมครองผ๎ูบริโภค  
เนื่องจากพระราชบัญญัติค๎ุมครองผ๎ูบริโภค พ.ศ. 2522  และฉบับแก๎ไขเพิ่มเติม  (ฉบับท่ี 

2) พ.ศ. 2541  เป็นกฎหมายท่ีมีผลบังคับใช๎ท่ัวราชอาณาจักร  ในแตํละจังหวัดจะมีองค์กรท่ีแตํงต้ังโดย
คณะกรรมการค๎ุมครองผ๎ูบริโภค  เพื่อทําหน๎าท่ีในการค๎ุมครองผ๎ูบริโภคตามพระราชบัญญัติค๎ุมครอง
ผ๎ูบริโภคดังกลําว รวม 2 องค์กร  ได๎แก ํ

1. คณะอนุกรรมการค๎ุมครองผ๎ูบริโภคประจําจังหวัด (75 จังหวัด) 
2.คณะอนุกรรมการผ๎ูมีอํานาจเปรียบเทียบความผิดท่ีเกิดขึ้นในจังหวัดอื่นนอกจาก 

กรุงเทพมหานคร 
 
การด าเนินการด้านสิทธิผู้บริโภค 
 

เมื่อเกิดการละเมิดสิทธิผ๎ูบริโภคท้ังตํอตนเองและผ๎ูอื่น  ผ๎ูบริโภคสามารถเรียกร๎องสิทธิของตนแกํ
หนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎อง ดังนี้  
 1.  สํานักงานคณะกรรมการค๎ุมครองผ๎ูบริโภค 

- ในสํวนกลางสามารถติดตํอได๎ท่ี  สํานักงานคณะกรรมการค๎ุมครองผ๎ูบริโภค  ตึกแดง 3 
ทําเนียบรัฐบาล ถนนราชดําเนินนอก  เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 

- การร๎องเรียนขอความเป็นธรรมท่ีถูกผ๎ูประกอบธุรกิจละเมิดสิทธิ ท่ีสํวนค๎ุมครองผ๎ูบริโภคด๎าน
ฉลาก  หมายเลขโทรศัพท์0 2281 3229 

- สํวนค๎ุมครองผ๎ูบริโภคด๎านโฆษณา หมายเลขโทรศัพท์ 0 2282 4523  
- หมายเลขโทรศัพท์สายดํวน (Hotline) 1166  
- ร๎องขอทางจดหมาย โดยสํงท่ีต๎ู ปณ.99 ทําเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร 10302  
- ร๎องเรียนด๎วยตนเองท่ีสํานักงานคณะกรรมการค๎ุมครองผ๎ูบริโภค 

2. สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา จัดให๎มีหนํวยรับเรื่องร๎องเรียนเพื่อให๎ประชาชนท่ีพบ
การกระทําฝุาฝืน หรือไมํได๎รับความเป็นธรรมเกี่ยวกับการใช๎ผลิตภัณฑ์สุขภาพ  ได๎ร๎องเรียน หรือแจ๎ง
รายละเอียดเกี่ยวกับความผิด ท้ังนี้ การร๎องเรียนอาจร๎องเรียนด๎วยตนเอง จดหมาย โทรศัพท์หรือโทรสาร 
ตามชํองทาง ดังนี ้

 - ศูนย์เฝูาระวังและรับเรื่องร๎องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพ(ศรร.)  สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา  กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000  
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 - โทรศัพท์หมายเลข 0 2590 7354-5 
 - โทรสาร หมายเลข 0 2590 1556 
 - ต๎ู ปณ.1556 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข 11004  
 - สายดํวน อย.1556 ตลอด 24 ช่ัวโมง เพียงผ๎ูใช๎บริการกดหมายเลข 1556 จากนั้นรอ

เสียงตอบรับ และปฏิบัติตามข้ันตอนคําอธิบายจากโทรศัพท์ ซึ่งในเวลาราชการจะมีเจ๎าหน๎าท่ีรับสาย โดย
เปิดให๎บริการรับสายเรื่องร๎องเรียน จํานวน 5 สาย สําหรับนอกเวลาราชการระบบจะให๎ฝากข๎อความ
ร๎องเรียน  

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีเงินสินบนเป็นรางวัลสําหรับผ๎ูแจ๎งความนําจับจํานวน
ร๎อยละ 15 - 20 ของคําปรับ  โดยสามารถติดตํอด๎วยตนเองท่ีกลํุมกฎหมายอาหารและยา  สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข หรือโทรแจ๎งความนําจับในกรณีเรํงดํวนท่ีหมายเลข
โทรศัพท์ 0 2590 7092 ซึ่งช่ือ ท่ีอยูํของผ๎ูแจ๎งความนําจับ จะถูกเก็บรักษา เป็นความลับ   

3. กรมการค๎าภายใน กรณีท่ีพบผ๎ูค๎ารายใดจําหนํายสินค๎าราคาสูงเกินสมควร  หรือปฏิเสธการ
จําหนําย  สามารถแจ๎งไปยังศูนย์รับเรื่องราวร๎องเรียนกรมการค๎าภายใน กระทรวงพาณิชย์  Hotline 1569 
หรือหมายเลขโทรศัพท์ 0 2222 6982, 0 2222 5139,  0 2223 1870 โทรสาร 0 2222 5238 

4. แจ๎งเรื่องร๎องเรียนได๎ท่ีสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
5. แจ๎งเรื่องท่ีได๎รับความไมํเป็นธรรมแกํองค์กรพัฒนาเอกชน  ได๎แกํ  สภาสตรีแหํงชาติ  สมาคม

พิทักษ์สิทธิผ๎ูบริโภคแหํงประเทศไทย  สมาคมค๎ุมครองผ๎ูบริโภค  มูลนิธิเพื่อผ๎ูบริโภค  สถาบันวิชาการเพื่อ
การค๎ุมครองผ๎ูบริโภค  และคณะกรรมการประสานงานองค์การเอกชนเพื่อการสาธารณสุขมูลฐาน เป็นต๎น 

6. ร๎องเรียนโดยแจ๎งเหตุการณ์ท่ีประสบเมื่อถูกละเมิดสิทธิผ๎ูบริโภคแกํ ส่ือมวลชน 
  
ตอนท่ี 3 แนวคิดทฤษฏีท่ีเกี่ยวข้อง 
 

แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ (Health Belief Model) 
 

พฤติกรรมผ๎ูบริโภค เป็นพฤติกรรมท่ีเกิดขึ้นจากการเรียนรู๎ รสนิยม คํานิยม ความเช่ือ ความ
พึงพอใจและอุปนิสัยของผ๎ูบริโภค ซึ่งล๎วนแล๎วแตํมีอิทธิพลอยํางมากตํอการจับจํายซื้อสินค๎า 
พฤติกรรมการบริโภคเป็นผลมาจากการรับรู๎ขําวสารข๎อมูล และ การเรียนรู๎จากประสบการณ์ ดังนั้น 
การศึกษาพฤติกรรมการบริโภค จึงต๎องทําความเข๎าใจเรื่อง ความเช่ือ ซึ่งเป็นพื้นฐานท่ีจําเป็นใน
การศึกษาพฤติกรรมการบริโภค ท้ังนี้คณะวิจัยได๎นําแบบแผนความเช่ือด๎านสุขภาพ(Health Belief 
Model) มาเป็นแนวทางในการศึกษาและอธิบายพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัย ในนักเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาระดับต๎น ได๎ดังนี ้

 
ในการศึกษาพฤติกรรมบุคคล จึงต๎องพิจารณาถึงการรับรู๎อันเป็นกระบวนการในการแปล

ความหมายข๎อมูลของบุคคล และความเช่ือด๎านสุขภาพ ซึ่งจะมีแนวโน๎มให๎บุคคลมีการปฏิบัติตาม
ความเข๎าใจหรือการรับรู๎นั้นในชํวงศตวรรษที่ 20 นักวิชาการได๎หันมาสนใจพฤติกรรมของมนุษย์มาก
ขึ้น เนื่องจากมีความเช่ือวําพฤติกรรมของมนุษย์เป็นส่ิงท่ีสามารถศึกษา ทําความเข๎าใจและทําการ
ควบคุมโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์พฤติกรรมสุขภาพ จึงได๎รับความสนใจศึกษากันมากในชํวงปี ค.ศ. 
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1950 – 1960 ถือเป็นชํวงแรกของการพัฒนาแบบแผนความเช่ือด๎านสุขภาพเนื่องจากในระยะนั้นการ
จัดบริการด๎านสาธารณสุขท่ีเน๎นด๎านการปูองกันโรคมากกวําการรักษาพยาบาล ไมํได๎รับความสนใจ
จากประชาชน ดังนั้น นักพฤติกรรมศาสตร์ และนักสาธารณสุขจึงสนใจจะทําความเข๎าใจวําอะไรเป็น
สาเหตุ และสภาวการณ์ใดท่ีเหมาะสมท่ีจะทําให๎บุคคลมีการปฏิบัติตนในการปูองกันโรค  

 
แบบแผนความเช่ือด๎านสุขภาพ(Health Belief Model) เริ่มต๎นโดยนักจิตวิทยา Kurt Lewin 

ซึ่งมีสมมติฐานวําบุคคลจะหันเหตนเองไปสํูพื้นท่ีท่ีบุคคลให๎คํานิยมเชิงบวกและขณะเดียวกันจะ
หลีกเล่ียงจากพื้นท่ีท่ีมีคํานิยมเชิงลบ อธิบายได๎วํา บุคคลจะแสวงหาแนวทางเพื่อจะปฏิบัติตาม
คําแนะนํา เพื่อการปูองกันโรคนั้นบุคคลจะต๎องมีความรู๎สึกกลัวตํอโรคหรือรู๎สึกวําโรคคุกคามตน และ
จะต๎องมีความรู๎สึกวําตนเองมีพลังท่ีจะตํอต๎านโรคได๎ความเช่ือด๎านสุขภาพ เป็นความรู๎สึก ความเข๎าใจ 
และการรับรู๎ของบุคคลท่ีมีตํอโรค อาจจะมีหรือไมํมีเหตุผลก็ได๎ และจะมีแนวโน๎มให๎ปฏิบัติตามความ
เข๎าใจนั้นๆ ความเช่ือจึงมีอิทธิพลโดยตรงตํอพฤติกรรมทางสุขภาพอนามัย แม๎วําบุคคลจะประสบ
เหตุการณ์ในชีวิตเหมือนกัน เชํน การผําตัดหรือการเจ็บปุวย แตํการยอมรับเหตุการณ์หรือการปฏิบัติ
ตนเพื่อการดํารงไว๎ซึ่งสภาวะสุขภาพจะแตกตํางกันออกไปตามความคิด ประสบการณ์และความเช่ือ
ของบุคคล (Beaker and Maiman, 1975) 

 
 การวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพในระยะตํอมาได๎พบวํา องค์ประกอบด๎านความเช่ือหรือ
การรับรู๎ ยังมีปัจจัยตัวอื่นท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพ Beaker and Maiman (1975) ได๎
ปรับปรุง แบบแผนความเช่ือด๎านสุขภาพ โดยเพิ่มปัจจัยแรงจูงใจด๎านสุขภาพ (Health Motivation) 
และปัจจัยอื่นๆ ท่ีจัดอยูํในปัจจัยรํวมและปัจจัยสนับสนุน (Modifying and Enabling factor) รวมท้ัง
ส่ิงชักนําสํูการปฏิบัติ (Cure to Action) มาใช๎ในการอธิบายและทํานายพฤติกรรมของผ๎ูปุวย (Sick 
role behavior) โดยได๎เพิ่มปัจจัยรํวมและส่ิงชักนําสํูการปฏิบัติ ซึ่งเป็นปัจจัยอื่นนอกเหนือจากการ
รับรู๎ของบุคคลท่ีพบวํา มีอิทธิพลตํอการปฏิบัติในการปูองกันโรค ดังแผนภาพที่ 2 
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 การรับรู้ของบุคคล        ปัจจัยร่วม  พฤติกรรมที่ควรแสดง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพที่ 2 แบบแผนความเช่ือด๎านสุขภาพสําหรับใช๎ทํานายพฤติกรรมการปูองกันโรค 
(ท่ีมา Beaker at al, 1974) 
 
 นอกจากปัจจัยท่ีกลําวมานี้ ในปี ค.ศ.1997Bandura ได๎เสนอวํา Self efficacy (การรับรู๎
ความสามารถของตนเอง) นําจะเป็นองค์ประกอบหนึ่งของแบบแผนความเช่ือทางด๎านสุขภาพด๎วย 
(Becker and Maiman, 1975 ; Glanz et al., 1997) 
 

องค์ประกอบส าคัญตามแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ 
 

องค์ประกอบสําคัญของแบบแผนความเช่ือด๎านสุขภาพที่ใช๎อธิบายพฤติกรรมของบุคคลใน
การท่ีจะปฏิบัติเพื่อการปูองกันโรค สรุปมีดังนี้ (Beaker and Maiman,1975,Bandura, 1997) 

 

ตัวแปรด๎านตัวประชากร 
(อายุ เพศ เผําพันธุ์) 
ตัวแปรด๎านสังคมจิตวิทยา 
(บุคลิกภาพ สถานภาพทาง
สังคม เพื่อนฝูง ฯลฯ) 
ตัวแปรทางด๎านโครงสร๎าง 
(ความรู๎เรื่องโรค 
ประสบการณ์เกี่ยวกับโรค 
ฯลฯ) 

การรับรู๎ถึงผลประโยชน์ของการ
ปฏิบัติเพื่อปูองกันโรค 

การรับรู๎ถึงอุปสรรคของการ
ปฏิบัติเพื่อปูองกันโรค 

การปฏิบัติตามคําแนะนํา 

เพื่อปูองกันโรค 

การรับรู๎โอกาสเส่ียงของการ
เป็นโรค และการรับรู๎ถึงความ
รุนแรงของโรค 

การรับรู๎ตํอภาวะคุกคามของ
โรค 

ส่ิงชักนําสํูการปฏิบัติ 
การรณรงค์ทางส่ือมวลชน 
คําแนะนําจากเพื่อน บัตรนัด
จากเจ๎าหน๎าท่ี การปุวยของ
สมาชิกในครอบครัว 
หนังสือพิมพ์ วารสาร 
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1. การรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเกิดโรค (Perceived Susceptibility) เป็นความเช่ือของ
บุคคลวําตนมีโอกาสเกิดโรค แตํละบุคคลจะมีการรับรู๎โอกาสเส่ียงตํอการเกิดโรคแตกตํางกันออกไป
บางคนเช่ือวําตนจะเส่ียงตํอการเกิดโรค บางคนไมํเช่ือวําตนจะเส่ียงตํอการเกิดโรค การท่ีบุคคลจะ
หลีกเล่ียงภาวะท่ีเกิดโรคดังกลําว จําเป็นต๎องมีการปฏิบัติตัวเพื่อปูองกันโรคและรับรู๎วําตนเองมีโอกาส
เส่ียงตํอการเกิดโรคนั้นๆ ได๎ ซึ่งพฤติกรรมการปูองกันโรคนี้จะแตกตํางกันออกไปตามการรับรู๎โอกาส
เส่ียงของการเกิดโรค  

 

2. การรับรู้ความรุนแรงของโรค (Perceived Severity) เป็นความเช่ือท่ีบุคคลเป็นผ๎ูประเมิน
เองในด๎านความรุนแรงของโรคท่ีมีตํอรํางกาย การรับรู๎ความรุนแรงของการเกิดโรคตํางๆ มี
ความสําคัญท่ีชํวยให๎บุคคลได๎ตัดสินใจวํา ควรมีพฤติกรรมสุขภาพเพื่อปูองกันโรคหรือไมํ แบบแผน
ความเช่ือด๎านสุขภาพ กลําววํา แม๎บุคคลมีความเช่ือวํา  ความเจ็บปุวยที่เกิดข้ึนมีผลกระทบท่ีรุนแรงตํอ
รํางกาย จิตใจและสัมพันธภาพในครอบครัว ความสามารถในการทํางาน และบทบาททางสังคมของ
เขาด๎วย จึงจะเป็นแรงสนับสนุนให๎มีพฤติกรรมเพื่อปูองกันโรคได๎ดีขึ้น 
  การรับรู๎โอกาสเส่ียงของการเป็นโรค รํวมกับการรับรู๎ความรุนแรงของโรค จะทําให๎
บุคคลรับรู๎ถึงภาวะคุกคาม (Perceived threat) ของโรควํามีมากน๎อยเพียงใด ซึ่งภาวะคุกคามนี้เป็น
สํวนท่ีบุคคลไมํปรารถนา และมีความโน๎มเอียงท่ีจะหลีกเล่ียง 
 

3. การรับรู้ประโยชน์ที่จะได้รับ (Perceived Benefits) เมื่อบุคคลมีความเช่ือตํอโอกาสเส่ียง
ของการเป็นโรคและมีความเช่ือวําโรคนั้นมีความรุนแรงหรือกํอให๎เกิดผลเสียตํอตนเองแล๎วยังรวมถึง 
เวลา ความไมํสะดวกสบาย ความอาย ความเส่ียงตํอความไมํปลอดภัย และอาการแทรกซ๎อนด๎วย
บุคคลจะพยายามหลักเล่ียงจากภาวะคุกคามนั้น โดยการแสวงหาการปูองกันหรือการรักษาโรค แตํ
การท่ีบุคคลจะยอมรับและปฏิบัติในส่ิงใดนั้น จะเป็นผลจากความเช่ือวําวิธีการนั้นๆ เป็นทางออกที่ดี
กํอให๎เกิดผลดี มีประโยชน์และเหมาะสมท่ีสุดจะทําให๎ไมํเป็นเป็นโรค หรือหายจากโรคนั้น ใน
ขณะเดียวกันบุคคลจะต๎องมีความเช่ือวําคําใช๎จํายเป็นข๎อเสีย หรืออุปสรรคของการปฏิบัติในการ
ปูองกันและการรักษาโรคจะต๎องมีน๎อยกวําเมื่อเปรียบเทียบกับประโยชน์ท่ีจะได๎รับ 

 

4. การรับรู้อุปสรรคของการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพ (Perceived Barrier) การรับรู๎
อุปสรรคเป็นการคาดการณ์ลํวงหน๎าของบุคคลตํอการปฏิบัติพฤติกรรมท่ีเกี่ยวข๎องกับสุขภาพอนามัย
ของบุคคลในทางลบ ได๎แกํ การรับรู๎ความไมํสะดวก คําใช๎จํายแพง ความอาย เป็นต๎น ดังนั้น การจัด
สินใจท่ีจะปฏิบัติในส่ิงท่ีแพทย์แนะนําหรือไมํนั้น จะขึ้นอยูํกับการชั่งน้ําหนักระหวํางข๎อดี และข๎อเสีย
ของพฤติกรรมดังกลําว โดยบุคคลจะเลือกปฏิบัติในส่ิงท่ีเช่ือวํามีผลดีมากกวําผลเสีย การท่ีบุคคลรับรู๎
ประโยชน์หรือโทษซึ่งเกิดการตัดสินใจเลือกกระทําแล๎ววําดีกวําวิธีอื่นทําให๎บุคคลนั้น ตัดสินใจดูแล
ตนเองเมื่อมีภาวะเบ่ียงเบนทางสุขภาพ 

 

5. สิ่งชักน าให้เกิดการปฏิบัติ (Cues to action) ส่ิงชักนําให๎เกิดการปฏิบัติเป็นเหตุการณ์
หรือส่ิงท่ีมากระต๎ุนบุคคลให๎เกิดพฤติกรรมท่ีต๎องการออกมา ซึ่ง Becker and Maiman (1975) ได๎
กลําววําเพื่อให๎แบบแผนความเช่ือมีความสมบูรณ์นั้นจะต๎องพิจารณาถึงส่ิงชักนําให๎เกิดการปฏิบัติ ซึ่งมี 
2 ด๎าน คือ ส่ิงชักนําภายในหรือส่ิงกระต๎ุนภายใน (Internal Cues) ได๎แกํ การรับรู๎สภาวะรํางกาย
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ตนเอง เชํน อาการของโรค หรือการเจ็บปุวย สํวนส่ิงชักนําภายนอกหรือส่ิงกระต๎ุนภายนอก 
(External Cues) ได๎แกํ การให๎ขําวสารผํานทางส่ือมวลชนหรือการเตือนจากบุคคลท่ีเป็นท่ีรักนับถือ 
เชํน สามี ภรรยา บิดา มารดา เป็นต๎น 

5.1 ปัจจัยรํวม (Modifying factors) เป็นปัจจัยท่ีไมํมีผลโดยตรงตํอพฤติกรรมสุขภาพ แตํ
เป็นปัจจัยพื้นฐานท่ีจะสํงผลไปถึงการรับรู๎และการปฏิบัติ ได๎แกํ 

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

กลํุมอ๎างอิง มีความเกี่ยวข๎องกับบรรทัดฐานทางสังคม คํานิยมทางวัฒนธรรมซึ่งเป็นพื้นฐานทําให๎เกิด
การปฏิบัติเพื่อปูองกันโรคท่ีแตกตํางกัน 

5.1.3 ปัจจัยโครงสร๎างพื้นฐาน เชํน ความรู๎เรื่องโรค ประสบการณ์เกี่ยวกับโรค          
เป็นต๎น 

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

 

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

เสนอแนวคิดของความคาดหวังในความสามารถของตนเอง (Efficacy Expectation) โดยให๎
ความหมายวํา เป็นความคาดหวังท่ีเกี่ยวข๎องกับความสามารถของตน ในลักษณะท่ีเฉพาะเจาะจงและ
ความคาดหวังนี้เป็นตัวกําหนดการแสดงออกของพฤติกรรม (Bandura, 1977) แตํตํอมา Bandura  
ได๎ใช๎คําวํา การรับรู๎ความสามารถของตนเอง (PerceivedSelf Efficacy) โดยให๎ความจํากัดความวํา 
เป็นการท่ีบุคคลตัดสินใจเกี่ยวกับความสามารถของตนเองท่ีจะจัดการและดําเนินการกระทําพฤติกรรม
ให๎บรรลุเปูาหมายท่ีกําหนดไว๎ โดยท่ี Bandura นั้นไมํได๎กลําวถึงความคาดหวังอีกเลย 
 

Bandura มีความเช่ือวํา การรับรู๎ความสามารถของตนเองนั้น มีผลตํอการกระทําของ
บุคคล 2 บุคคล อาจมีความสามารถไมํตํางกัน แตํอาจแสดงออกในคุณภาพที่แตกตํางกันได๎ ถ๎าพบวํา
คน 2 คนนี้มีการรับรู๎ความสามารถของตนเองแตกตํางกัน ในคนคนเดียวก็เชํนกัน ถ๎ารับรู๎ความ 
สามารถของตนเองในแตํละสภาพการณ์แตกตํางกัน ก็อาจจะแสดงพฤติกรรมออกมาได๎แตกตํางกัน
เชํนกัน Bandura เห็นวํา ความสามารถของคนเรานั้นไมํตายตัว หากแตํยืดหยุํนตามสถานการณ์ 
ดังนั้นส่ิงท่ีกําหนดประสิทธิภาพของการแสดงออก จึงขึ้นอยูํกับการรับรู๎ความสามารถของตนเองใน
สภาวการณ์นั้นๆ นั่นเอง นั่นคือถ๎าเรามีความเช่ือวําเรามีความสามารถ เราก็จะแสดงออกถึง
ความสามารถนั้นออกมา คนท่ีเช่ือวําตนเองมีความสามารถจะมีความอดทน อุตสาหะ ไมํท๎อถอยงําย 
และจะประสบความสําเร็จในท่ีสุด (Evans, 1989) 

มักมีคําถามวํา การรับรู๎ความสามารถของตนเองนั้น เกี่ยวข๎องหรือแตกตํางอยํางไรกับความ
คาดหวังในผลท่ีจะเกิดขึ้น (Outcome Expectation) เพื่อให๎เข๎าใจและชัดเจน Bandura (1977) ได๎
เสนอภาพแสดงความแตกตํางระหวํางการรับรู๎เกี่ยวกับความสามารถของตนเอง และความคาดหวังผล
ท่ีจะเกิดขึ้น ดังภาพ 
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  บุคคล       พฤติกรรม      ผลท่ีเกิดขึ้น 
 
 
 
 
 
แผนภาพที่ 3 แสดงให๎เห็นถึงความแตกตําง ระหวํางการรับรู๎ความสามารถของตนเองและความ

คาดหวังผลท่ีจะเกิดขึ้น (ท่ีมา Becker, 1977) 
การรับรู๎ความสามารถของตนเอง เป็นการตัดสินความสามารถของตนเองวําจะสามารถ

ทํางานได๎ในระดับใด ในขณะท่ีความคาดหวังเกี่ยวกับผลท่ีจะเกิดขึ้นนั้น เป็นการตัดสินวําผลกรรมใด
จะเกิดขึ้นจากการกระทําพฤติกรรมดังกลําว การรับรู๎ความสามารถของตนเองและความคาดหวังผลท่ี
จะเกิดขึ้นนั้น มีความสัมพันธ์กันมาก โดยท่ีความสัมพันธ์ระหวํางตัวแปรท้ังสองนี้มีผลตํอการตัดสินใจ 
ท่ีจะกระทําพฤติกรรมของบุคคลนั้นๆ ซึ่งจะเห็นได๎จากแผนภาพ 
 

ความคาดหวังเกี่ยวกับผลท่ีจะเกิดขึ้นดังกลําวแนํนอน แตํถ๎ามีเพียงด๎านใดสูงหรือต่ํา บุคคล
นั้นจะมีแนวโน๎มจะไมํแสดงพฤติกรรม 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพที่ 4 แสดงความสัมพันธ์ระหวํางการรับรู๎ความสามารถของตนเองและความคาดหวังใน

ผลลัพธ์  Bandura (1988) 
 

ตามแนวคิดของ Bandura การรับรู๎ความสามารถตนเอง จะมีการเปล่ียนแปลงได๎ 
องค์ประกอบจะมีสํวนสําคัญตํอการปฏิบัติงาน 3 องค์ประกอบ คือ (กองสุขศึกษา,2542) 

การรับรู ๎

ความสามารถของตนเอง 

ความคาดหวังผล 

ที่จะเกิดข้ึน 

บุคคล พฤติกรรม ผลที่จะเกิดข้ึน 

การรับรู้ความสามารถของตนเอง 
Perceived self efficacy 

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

 

ความคาดหวังผลที่จะเกิดขึ้น 
Outcome  expectation 

แหล่งข้อมูลการเรียนรู้ (Information source) 
1. ประสบการณ์ที่ประสบความสําเร็จ (mastery experience) 
2. การใช๎ตัวแบบ (modeling) 
3. การได๎รับคําแนะนํา หรือการพูดชักจูง (verbal persuasion) 
4. การกระต๎ุนทางอารมณ์ (emotional  arousal) 
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1. Magnitude หมายถึง ระดับความยากของงานท่ีทํา บุคคลท่ีมีความหวังในความสามารถ
ตนเองตํ่า หรือมีขีดความสามารถจํากัด จะทํางานได๎เฉพาะเรื่องงํายๆ  ถ๎ามอบหมายงานท่ียากเกิน
ความสามารถทําให๎ล๎มเหลว  

2. Strength หมายถึง ความสามารถท่ีพิจารณาตัดสิน ความเป็นไปได๎ในความสามารถของ
บุคคลท่ีจะปฏิบัติงาน โดยใช๎กระบวนการ 2 ขั้นตอน คือ ประการแรก การมอบหมายงานหรือ
กิจกรรมท่ีจะปฏิบัติซึ่งจะสะท๎อนให๎มองเห็นระดับความยากงํายแตํละกิจกรรม ประการท่ี 2 ใช๎ซักถาม
แนวทาง รูปแบบกิจกรรมเหลํานั้น ความเช่ือมั่นในการปฏิบัติงาน ให๎ประสบผลสําเร็จตามเวลา  ในแตํ
ละงานจะกําหนดหรือประมาณคําของ Strength วํามีความเช่ือระดับใด การประเมินคําอยูํในชํวง 1 – 
10 หรือ 10 – 100 

3. Generality ประสบการณ์บางอยํางจะกํอให๎เกิดความสามารถท่ีจะนําไปปฏิบัติงานอื่นๆ 
ในสภาพที่คล๎ายกัน ตัวอยํางเชํน ความเช่ือของผ๎ูปุวยโรคหัวใจท่ีต๎องทดสอบความคงทนของ
สมรรถภาพของรํางกายตํอการออกกําลังกายตํอการออกกําลังกายภายใต๎การดูแลของแพทย์ และ
ความเช่ือของผ๎ูปุวยสามารถทําได๎เมื่อกลับไปอยูํท่ีบ๎าน  
 

ปัจจัยท่ีเกี่ยวข๎องกับการรับรู๎ความสามารถของตนเอง  Bandura เสนอวํามีอยูํ  4  ปัจจัยคือ  
(สมโภชน์  เอี่ยมสุภาษิต,2539) 

1. ประสบการณ์ท่ีประสบความสําเร็จ (Mastery  Experiences)  ซึ่ง Bandura เช่ือวํา
วิธีการท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดในการพัฒนาการรับรู๎  ความสามารถตนเอง  เนื่องจากวําเป็น  
ประสบการณ์โดยตรงความสําเร็จทําให๎เพิ่มความสามารถตนเอง  บุคคลเช่ือวําเขาสามารถทําได๎   
ดังนั้น ในการท่ีจะพัฒนาการรับรู๎ความสามารถของตนเองนั้น  จําเป็นจะต๎องฝึกให๎เขามีทักษะเพียง
พอท่ีจะประสบความสําเร็จได๎พร๎อมๆ กับการทําให๎เขารับรู๎วํา  เขามีความสามารถจะกระทําเชํนนั้นจะ
ทําให๎เขาใช๎ทักษะท่ีได๎รับการฝึกได๎อยํางมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด  บุคคลท่ีรับรู๎วําตนเองมี
ความสามารถนั้น จะไมํยอมแพ๎อะไรงํายๆ แตํจะพยายามทํางานตํางๆ เพื่อบรรลุถึงเปูาหมายท่ี
ต๎องการ 

2. การใช๎ตัวแบบ (Modeling) การท่ีได๎สังเกตตัวแบบแสดงพฤติกรรมท่ีมีความซับซ๎อนและ
ได๎รับผลกรรมท่ีพึงพอใจ  ก็จะทําให๎ผ๎ูท่ีสังเกตฝึกความรู๎สึกวําเขาสามารถท่ีจะประสบความสําเร็จได๎  
ถ๎าเขาพยายามจริงและไมํยํอท๎อ  ลักษณะของการใช๎ตัวแบบท่ีสํงผลตํอความรู๎สึกวําเขามีความสามารถ
ท่ีจะกระทําได๎นั้น  ได๎แกํ การแก๎ปัญหาของบุคคลท่ีมีความกลัวตํอส่ิงตํางๆ  โดยให๎ดูตัวแบบท่ีมี
ลักษณะคล๎ายกับตัวเอง ก็จะสามารถทําให๎ลดความกลัวตํางๆ  เหลํานั้นได๎ 

3. การใช๎คําพูดชักจูง (Verbal Persuasion)  เป็นการบอกวําบุคคลนั้นมีความสามารถจะ
ประสบความสําเร็จได๎  Bandura ได๎กลําววํา การใช๎คําพูดชักจูงนั้นไมํคํอยจะได๎ผลนักในการท่ีจะทํา
ให๎คนเราสามารถท่ีจะพัฒนาการรับรู๎ความสามารถของตนเอง  ซึ่งถ๎าจะให๎ได๎ผลควรจะใช๎รํวมกับการ
ทําให๎บุคคลมีประสบการณ์ของ ความสําเร็จซึ่งอาจจะต๎องคํอยๆสร๎างความสามารถให๎กับบุคคลอยําง
คํอยเป็นคํอยไปและให๎เกิดความสําเร็จตามลําดับข้ันตอนพร๎อมท้ังการใช๎คําพูดชักจูงใจรํวมกัน  ก็ยํอม
ท่ีจะได๎ผลดีในการพัฒนาการรับรู๎ความสามารถของตนเอง 

4. การกระต๎ุนทางอารมณ์ (Emotional Arousal)  การกระต๎ุนทางอารมณ์มีผลตํอการับรู๎ 
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ความสามารถของตนเอง  บุคคลท่ีจะถูกกระต๎ุนอารมณ์ทางลบ เชํน การอยูํในสภาพที่ถูกขํมขํูจะทําให๎
เกิดความวิตกกังวล และความเครียด  นอกจากนี้อาจจะทําให๎เกิดความกลัว  และจะนําไปสํูการรับรู๎
ความสามารถของตนเองตํ่าลง  ถ๎าอารมณ์ลักษณะดังกลําวเกิดมากขึ้นก็จะทําให๎บุคคลไมํสามารถท่ีจะ
แสดงออกได๎ดีอันจะนําไปสํูประสบการณ์ท่ีล๎มเหลว  ซึ่งจะทําให๎การรับรู๎เกี่ยวกับความสามารถของ
ตนเองตํ่าลงไปอีก  แตํถ๎าบุคคลสามารถลดหรือระงับการถูกกระต๎ุนทางอารมณ์ได๎  จะทําให๎การรับรู๎
ความสามารถของตนเองดีขึ้น  อันจะทําให๎การแสดงออกถึงความสามารถดีขึ้นด๎วย  
   

ดังนั้น การรับรู๎ความสามารถของตนเอง และความคาดหวังท่ีจะเกิดขึ้นมีความสัมพันธ์กันมาก 
โดยท่ีความสัมพันธ์ระหวํางตัวแปรท้ังสองนี้ มีผลตํอการตัดสินใจ ท่ีจะกระทําพฤติกรรมของบุคคล
นั้นๆ ซึ่งจะเห็นได๎จากแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหวํางการรับรู๎ความสามารถของตนเองและความ
คาดหวังในผลท่ีจะเกิดขึ้น บุคคลท่ีมีการรับรู๎ความสามารถของตนเองและความคาดหวังในผลท่ีจะ
เกิดขึ้นสูง มีแนวโน๎มท่ีจะกระทําอยํางแนํนอน แตํถ๎ามีเพียงด๎านใดด๎านหนึ่งตํ่า บุคคลนั้นมีแนวโน๎มท่ี
จะไมํกระทํา ดังแผนภาพที่ 5 
 

 
       สูง            ตํ่า 

 
สูง 
 
ตํ่า 

  
 
แผนภาพที่ 5 แสดงความสัมพันธ์ระหวํางการรับรู๎ความสามารถของตนเอง และความคาดหวังผลท่ีจะ  

เกิดขึ้น Bandura (1977) 
 
 กลําวโดยสรุป จากการศึกษาทฤษฎีแบบแผนความเช่ือทางสุขภาพ พบวํา ถ๎าบุคคลมีการรับรู๎
โอกาสเส่ียงของการเกิดโรค การรับรู๎ความรุนแรงของโรค การรับรู๎ประโยชน์ของพฤติกรรมในการ
ปูองกันโรค มีส่ิงชักนําสํูการปฏิบัติ และความเช่ือในความสามารถของตนเอง พร๎อมกันนั้นลดการรับรู๎
อุปสรรคของพฤติกรรมในการปูองกันโรค บุคคลนั้นก็จะมีแนวโน๎มในการปรับเปล่ียนพฤติกรรม 
 
ตอนท่ี 4  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 
เจริญศรี จันทร (2548) ได๎ศึกษาภาวะโภชนาการ พฤติกรรมการบริโภคอาหารและปัจจัยท่ี

เกี่ยวข๎องกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยใช๎รูปแบบการศึกษาเป็น
แบบเชิงพรรณนา ณ จุดเวลาใดเวลาหนึ่ง กลํุมตัวอยํางคือ นักเรียนชายหญิงท่ีศึกษาอยูํในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต๎น ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยใช๎แบบสอบถาม เครื่องช่ังน้ําหนักและวัดสํวนสูง 

Outcome  Expectation 

 

มีแนวโน๎มทําแนํนอน 

 

มีแนวโน๎มท่ีจะไมํทํา 

 มีแนวโน๎มท่ีจะไมํทํา 

 

มีแนวโน๎มไมํทําแนํนอน 

 

P. Self Efficacy 
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รวมท้ังตารางมาตรฐานน้ําหนักสํวนสูง และเครื่องช้ีวัดทางโภชนาการของประชาชนไทยอายุ 1 วัน - 
19 ปี ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2542 โดยมีกลํุมตัวอยําง จํานวนท้ังส้ิน 1,832 คน 
เข๎ารํวมการศึกษาในครั้งนี้ (ชาย 734 คน หญิง 1,089 คน) ผลการศึกษาพบวํา 1. นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต๎น ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี สํวนใหญํมีภาวะโภชนาการคํอนข๎างน๎อยและน๎อยกวํา
เกณฑ์ ร๎อยละ 46.7 รองลงมาคือ ภาวะโภชนาการตามเกณฑ์ ร๎อยละ 45.2 และภาวะโภชนาการ
คํอนข๎างมากและมากเกินเกณฑ์ ร๎อยละ 6.6, 1.5 ตามลําดับ 2. พฤติกรรมการบริโภคอาหารอยูํใน
ระดับปานกลาง โดยนักเรียนมีความรู๎เกี่ยวกับการบริโภคอาหารอยูํในระดับดีและปานกลาง (ร๎อยละ 
68.2) มีคําเฉล่ียคะแนนความรู๎อยูํในระดับปานกลาง ในสํวนของบริโภคนิสัยในการบริโภคอาหารอยูํใน
ระดับดี (ร๎อยละ 84.3) มีคําเฉล่ียคะแนนบริโภคนิสัยอยูํในระดับดี 3. ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ p < 0.05 คือ ความรู๎ด๎านโภชนาการ 
บริโภคนิสัยในการบริโภคอาหาร ระดับการศึกษาสูงสุดของบิดามารดาและผ๎ูปกครอง การสนับสนุน
ทางสังคม อิทธิพลจากส่ือเขตพื้นท่ีการศึกษาเขตพื้นท่ีการปกครอง สังกัดการศึกษา ปัจจัยท่ีมี
ความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ p < 0.05 คือ เพศ การศึกษาของ
มารดา รายได๎รายจํายของครอบครัว ภาวะโภชนาการของบิดามารดา เขตพื้นท่ีการศึกษาและเขต
พื้นท่ีการปกครอง ซึ่งนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต๎นสํวนใหญํอาศัยอยูํกับบิดามารดาเป็นครอบครัว
เด่ียว ระดับการศึกษาของบิดา มารดา สํวนใหญํมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น และมีอาชีพ
ค๎าขายและรับราชการ รายได๎และรายจํายสํวนใหญํน๎อยกวํา 10,000 บาทตํอเดือน ลักษณะอาหารที่
นักเรียนรับประทานในครอบครัวสํวนใหญํจะประกอบอาหารโดยการปรุงอาหารรับประทานเองทุกมื้อ 
ร๎อยละ 66.8 และอาหารกลางวันท่ีนักเรียนมักจะรับประทาน จะซื้อจากแมํค๎าในโรงเรียนโดยสํวนใหญํ
อาหารมื้อเช๎ามักจะเป็นข๎าวต๎ม ข๎าวแกงและนมกับขนมปัง (ร๎อย 28.7, 28.4, 22.1 ตามลําดับ) มื้อ
กลางวันจะเป็นข๎าวแกง ก๋วยเต๋ียว ขนมจีน (ร๎อยละ 35.0,25.8, 21.6 ตามลําดับ) มื้อเย็น นักเรียน
มักจะรับประทาน ข๎าวแกง ก๋วยเต๋ียว ผลไม๎ นม ประเภทของอาหารที่นักเรียนรับประทานใน 1 
สัปดาห์ พบวํา อาหารที่นักเรียนรับประทานเป็นประจํา คือ ปลา , ผลไม๎ เชํน มังคุด มะมํวง ทุเรียน, 
นมสด /โยเกิร์ตแบบกระป๋อง, ไขํไกํ ไขํเป็ด  

 
วีระชัย นลวชัยและคณะ (2558)  ทําการสํารวจพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียน

มัธยมศึกษาตอนต๎น โดยใช๎ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสม (Mix Research) ท้ังการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ  
กลํุมตัวอยํางในการวิจัยเชิงปริมาณ คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาช้ันปีท่ี 1- 3 ในโรงเรียนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จํานวนรวม 2,400 คนเก็บรวบรวมข๎อมูลโดยใช๎วิธีการ
สํารวจ กลํุมตัวอยํางในการวิจัยเชิงคุณภาพ คือ ผ๎ูบริหารโรงเรียน ครู ผ๎ูนํานักเรียน จํานวน 40 คน 
เก็บรวบรวมข๎อมูลโดยการสนทนากลํุม (Focus group discussion) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-
depth interview)  

ผลการวิจัยพบวํา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต๎นสํวนใหญํบริโภคขนมขบเค้ียว น้ําอัดลม และ
เครื่องด่ืมอื่น ๆ คิดเป็นร๎อยละ 62.2 ในจํานวนนักเรียนท่ีบริโภคอาหารดังกลําว ร๎อยละ 61.4 บริโภค
ขนมขบเค้ียวประเภท มันฝรั่งทอดกรอบ  นักเรียนมีความรู๎เกี่ยวกับการบริโภคอาหารปลอดภัยในระดับ
ดี มีการรับรู๎โอกาสเส่ียงจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารไมํปลอดภัย รับรู๎ความรุนแรงจากพฤติกรรมการ
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บริโภคอาหารไมํปลอดภัย รับรู๎ประโยชน์จากการมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัย มีส่ิงชักนําสํูการ
ปฏิบัติในการมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัย  และมีความเช่ือมั่นในความสามารถตนเองในการมี
พฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัยในระดับมาก มีการรับรู๎อุปสรรคในการมีพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ปลอดภัย  และมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัย ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์
ระหวํางปัจจัยเชิงสาเหตุดังกลําวกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัย พบวํา ทุกปัจจัยมีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัยอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  และพบวํา การรับรู๎โอกาส
เส่ียงจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารไมํปลอดภัย  ส่ิงชักนําสํูการปฏิบัติในการมีพฤติกรรมการบริโภค
อาหารปลอดภัย และความเช่ือมั่นในความสามารถตนเองในการมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัย
สามารถทํานายพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัยได๎อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยมีอํานาจการทํานาย
ร๎อยละ 34.2 

 
ณรงฤทธิ์ วุฒิพงศ์ตระกูล (2550) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาการลดพฤติกรรมการบริโภคขนม         

ขบเค้ียวของนักเรียนชํวงช้ันท่ี 2 โรงเรียนวัดโคกงาม อําเภอบ๎านหมอ จังหวัดสระบุรี เป็นการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีสํวนรํวม ประชากรกลํุมเปูาหมาย คือ นักเรียนชํวงช้ันท่ี 2 โรงเรียนวัดโคกงาม 
อําเภอบ๎านหมอ จังหวัดสระบุรี จํานวน 24 คน การวิจัยแบํงออกเป็น 3 ระยะ ได๎แกํ ระยะท่ี 1 ศึกษา
สภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต๎องการพัฒนา ระยะท่ี 2  แสวงหาแนวทางและวิธีการพัฒนาและ
กําหนดดัชนีความสําเร็จในการพัฒนา ระยะท่ี 3 พัฒนาการลดพฤติกรรมการบริโภคขนมขบเค้ียวของ
นักเรียน ผลการวิจัยพบวํา 1) สภาพปัจจุบันของการบริโภคขนมขบเค้ียวของนักเรียนคือ รับประทาน
ขนมขบเค้ียวทุกวัน ร๎อยละ 45.8 สํวนมากมีระดับความรู๎เกี่ยวกับขนมขบเค้ียวระดับตํ่า มีระดับเจตคติ
ตํอการบริโภคขนมขบเค้ียวในระดับคํอนข๎างดี พฤติกรรมการบริโภคขนมขบเค้ียวที่เป็นปัญหาเกิดจาก 
การขาดความรู๎ความเข๎าท่ีถูกต๎องเกี่ยวกับผลกระทบท่ีเกิดจากการการบริโภคขนมขบเค้ียวมาก              
2) แนวทางและวิธีการพัฒนาใช๎ยุทธศาสตร์เสริมสร๎างความรู๎ความเข๎าใจและเสริมสร๎างเจตคติท่ีดีตํอ
ขนมขบเค้ียวและยุทธศาสตร์ความรํวมมือจากผ๎ูปกครองและครู 3) จากการรับประทานขนมขบเค้ียว
มากเกินไปจากผ๎ูเช่ียวชาญด๎านโภชนาการ ให๎ความรู๎เกี่ยวกับอันตรายจากขนมขบเค้ียวโดยเสียงตาม
สายของโรงเรียนชํวงพักรับประทานอาหารกลางวัน เมื่อส้ินสุดกระบวนการพัฒนา พบวํา นักเรียนมี
ระดับความรู๎เกี่ยวกับขนมขบเค้ียวระดับสูง คําเฉล่ียเจตคติตํอการบริโภคขนมขบเค้ียวอยูํในระดับดี    
มีร๎อยละของพฤติกรรมการบริโภคขนมขบเค้ียวด๎านบวกเพิ่มขึ้น มีร๎อยละของพฤติกรรมการบริโภค
ขนมขบเค้ียวด๎านลบลดลง ตามดัชนีวัดความสําเร็จของการพัฒนา  

 
วัลภา โบราณมูล. (2551). ศึกษาเรื่อง ประสิทธิผลของการประยุกต์ใช๎ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อ

ปูองกันโรครํวมกับแรงสนับสนุนทางสังคมเพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคขนมขบเค้ียวที่
เหมาะสมในนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครขอนแกํน จังหวัดขอนแกํน 
กลํุมตัวอยํางประกอบด๎วยนักเรียน 60 คนแบํงเป็นกลํุมทดลองและกลํุมเปรียบเทียบกลํุมละ 30 คน 
กลํุมทดลองได๎รับโปรแกรมสุขศึกษา โดยการประยุกต์ใช๎ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อปูองกันโรครํวมกับแรง
สนับสนุนทางสังคม ดําเนินการใช๎เวลา 6 สัปดาห์ ผลการวิจัยพบวํา ภายหลังการทดลอง กลํุมทดลอง
มีคะแนนเฉล่ียด๎านความรู๎เกี่ยวกับขนมขบเค้ียว การรับรู๎ความรุนแรงเมื่อเป็นโรคท่ีเป็นผลมาจากการ
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รับประทานขนมขบเค้ียว การรับรู๎โอกาสเส่ียงตํอการเกิดโรคท่ีเป็นผลมาจากการรับประทานขนม         
ขบเค้ียว ความคาดหวังในความสามารถของตนเองตํอการลดพฤติกรรมการบริโภคขนมขบเค้ียว ความ
คาดหวังในประสิทธิผลของการตอบสนองตํอการลดพฤติกรรมการบริโภคขนมขบเค้ียว ความต้ังใจใน
การลดพฤติกรรมการบริโภคขนมขบเค้ียว การปฏิบัติตนในการลดพฤติกรรมการบริโภคขนมขบเค้ียว 
หลังการทดลองสูงกวํากํอนการทดลอง และสูงกวํากลํุมเปรียบเทียบอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติ                  
(p-value < 0.001) 

 
อุมาพร  งามมีฤทธิ์ (2551) ศึกษาเรื่อง ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาตํอพฤติกรรม          

การบริโภคขนมขบเค้ียวของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง            
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาตํอพฤติกรรมการบริโภคขนมขบเค้ียว  
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง กลํุมตัวอยํางเป็นนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2550 จํานวน 80 คน ทําการคัดเลือกกลํุมตัวอยํางโดยวิธีการสํุม
อยํางงําย แบํงเป็นกลํุมทดลอง จํานวน 40 คน กลํุมเปรียบเทียบจํานวน 40 คน กลํุมทดลองได๎รับ
โปรแกรมสุขศึกษา ซึ่งประกอบด๎วย การบรรยายศูนย์การเรียน บทบาทสมมติ การระดมสมอง การใช๎
เกม และการแจกจดหมายและเอกสารถึงผ๎ูปกครอง เป็นเวลา 6 สัปดาห์ สํวนกลํุมเปรียบเทียบไมํได๎
รับโปรแกรมสุขศึกษา เครื่องมือท่ีใช๎ในการรวบรวมข๎อมูล คือ แบบสอบถามท่ีผ๎ูวิจัยสร๎างขึ้น วิเคราะห์
ข๎อมูลโดยการหาคําร๎อยละ คําเฉล่ีย คําสํวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คําสถิติที (Paired-samples t-test 
และ Independent-sample t-test) 
 ผลการวิจัย พบวํา ภายหลังการทดลอง กลํุมทดลองมีความรู๎ด๎านโภชนาการและโทษของการ
บริโภคขนมขบเค้ียว เจตคติในการบริโภคขนมขบเค้ียว ความคาดหวังในความสามารถของตนเองใน
การควบคุมพฤติกรรมการบริโภคขนมขบเค้ียว ความคาดหวังในผลลัพธ์ของการปฏิบัติตนในการ
ควบคุมพฤติกรรมการบริโภคขนมขบเค้ียว แรงสนับสนุนทางสังคมตํอพฤติกรรมการบริโภคขนมขบ
เค้ียว และพฤติกรรมการบริโภคขนบขบเค้ียวดีกวํากํอนการทดลอง และดีกวํากลํุมเปรียบเทียบ อยําง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 จากผลการวิจัยแสดงให๎เห็นวํา การจัดโปรแกรมสุขศึกษามีผลทําให๎
พฤติกรรมการบริโภคขนมขบเค้ียวของนักเรียนลดลง ดังนั้น สามารถนําโปรแกรมสุขศึกษานี้ไประยุกต์
กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนสาธิตแหํงมหาวิทยาลัยรามคําแหง ได๎อยํางมีประสิทธิผล 
 

ภารณี  นิลกรณ์ (2554) ศึกษาเรื่อง ผลของโปรแกรมการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภค
อาหารโดยประยุกต์ทฤษฎีการรับรู๎ความสามารถตนเองรํวมกับแรงสนับสนุนทางสังคมของนักเรียน   
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 – 6 อําเภอบ๎านหมอ จังหวัดสระบุรี การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง            
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 – 6 อําเภอบ๎านหมอ จังหวัดสระบุรี โดยประยุกต์ทฤษฎีการรับรู๎ความสามารถ
ตนเองรํวมกับแรงสนับสนุนทางสังคม กลํุมตัวอยํางเป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 – 6 จํานวน  
60 คน แบํงเป็นกลํุมทดลอง 30 คน และกลํุมควบคุม 30 คน โดยกลํุมทดลองเป็นกลํุมท่ีได๎รับ
โปรแกรมการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ประกอบด๎วย การจัดการเรียนรู๎แบบมีสํวนรํวม 
การอภิปรายกลํุม และการนําเสนอตัวแบบ เพื่อให๎เด็กได๎พูดคุยแลกเปล่ียนประสบการณ์ ความรู๎ 
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ความคิดเห็น และให๎รางวัล พร๎อมท้ังด๎านแรงสนับสนุนทางสังคมท่ีผ๎ูวิจัยสร๎างขึ้น วัดผลกํอน และหลัง
การทดลอง โดยใช๎แบบสอบถาม ได๎แกํ ข๎อมูลท่ัวไปของนักเรียน ความรู๎เรื่องการบริโภคอาหาร การ
รับรู๎ความสามารถตนเองในการบริโภคอาหาร ความคาดหวังในผลลัพธ์ของการบริโภคอาหาร การ
ได๎รับแรงสนับสนุนทางสังคมในการบริโภคอาหาร และพฤติกรรมการบริโภคอาหาร โดยใช๎สถิติการ
วิเคราะห์แจกแจงความถ่ี ร๎อยละ คําเฉล่ีย สํวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน paired Samples t-test และ 
Independent Sample t-test ผลการวิจัยนี้ พบวํา กลํุมทดลองมีความรู๎เรื่องการบริโภคอาหาร การ
รับรู๎ความสามารถตนเองในการบริโภคอาหาร ความคาดหวังในผลลัพธ์ของการบริโภคอาหาร การ
ได๎รับแรงสนับสนุนทางสังคมในการบริโภคอาหาร และพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพิ่มขึ้นกวํากลํุม
ควบคุมอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ข๎อเสนอแนะจากโปรแกรมการปรับเปล่ียนพฤติกรรม
การบริโภคอาหารควรนําไปประยุกต์ใช๎กับนักเรียนกลํุมอื่น ๆ ตํอไป 
 

วรกานต์  พุํมนุํม(2555) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมีผลตํอพฤติกรรมและความรู๎การบริโภคอาหาร
ปลอดภัยของนักเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6 โรงเรียนบางแค (เนื่องสังวาลอนุสรณ์) 
สํานักงานเขตบางแค กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการบริโภคอาหาร
ปลอดภัยของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6 โรงเรียนบางแค (เนื่องสังวาลอนุสรณ์) 
สํานักงานเขตบางแค กรุงเทพมหานคร เปรียบเทียบความรู๎ในการบริโภคอาหารปลอดภัยของนักเรียน
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6 โรงเรียนบางแค (เนื่องสังวาลอนุสรณ์) สํานักงานเขตบางแค 
กรุงเทพมหานคร จําแนกตามเพศของนักเรียน ขนาดของครอบครัว ระดับการศึกษาของผ๎ูปกครอง 
อาชีพของผ๎ูปกครอง รายได๎ของผ๎ูปกครอง และแหลํงข๎อมูลขําวสารที่นักเรียนได๎รับ และ เพื่อหา
ความสัมพันธ์ระหวํางแหลํงข๎อมูลขําวสารกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัยกลํุมตัวอยํางท่ีใช๎ใน
การวิจัยครั้งนี้ ได๎แกํ นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6 โรงเรียนบางแค (เนื่องสังวาลย์อนุสรณ์) 
ในสังกัดสํานักงานเขตบางแค กรุงเทพมหานคร จํานวนนักเรียน 250 คน โดยใช๎ตาราง Yamane ใช๎
วิธีการสํุมแบบแบํงช้ันภูมิ (Stratified random sampling) เครื่องมือท่ีใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ เป็น
แบบสอบถามจํานวน 1 ชุด ท่ีผํานการทดสอบหาคําความเช่ือมั่น ( reliability) ด๎วยการหาคํา
สัมประสิทธิ์แอลฟุาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ได๎คําความเช่ือมั่น 0.658  
สถิติท่ีใช๎ในการวิเคราะห์ข๎อมูล คือ คําร๎อยละ คําเฉล่ีย สํวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบด๎วยคําที 
(t test) การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (one-way analysis of variance) หรือทดสอบ                  
คําเอฟ (F test) ทดสอบความแตกตํางเป็นรายคํูโดยใช๎วิธีของ LSD และการทดสอบคําไคสแควร์                      
(chi-square) 

ผลการวิจัย พบวํา 1) นักเรียนมีความรู๎ในการบริโภคอาหารปลอดภัยอยูํในระดับสูง และมี
พฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัยอยูํในระดับท่ีนักเรียนปฏิบัติเป็นประจํา 2) นักเรียนท่ีมีเพศ 
ขนาดของครอบครัว การศึกษาของผ๎ูปกครอง อาชีพของผ๎ูปกครอง และรายได๎ของผ๎ูปกครองแตกตําง
กันมีความรู๎ในการบริโภคอาหารปลอดภัยไมํแตกตํางกัน 3) นักเรียนท่ีได๎รับข๎อมูลขําวสารแตกตํางกัน
มีความรู๎ในการบริโภคอาหารปลอดภัยแตกตํางกันและ 4) ความสัมพันธ์ระหวํางพฤติกรรมและ
แหลํงข๎อมูลขําวสารเกี่ยวกับการบริโภคอาหารปลอดภัยของนักเรียน พบวํา พฤติกรรมการบริโภค
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อาหารปลอดภัยมีความสัมพันธ์กับแหลํงข๎อมูลขําวสารเกี่ยวกับการบริโภคอาหารปลอดภัยอยํางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

สุธิรา บัวทอง (2550) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคขนม        
ขบเค้ียวและเครื่องมือท่ีมีรสหวานในเด็กนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 และ 6 ของโรงเรียนในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาแบบบรรยายเพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ 
โดยศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคขนมขบเค้ียวและเครื่องด่ืมท่ีมีรสหวานของ
เด็กนักเรียนประถมศึกษาปีท่ี 5 และ 6 ของโรงเรียนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม กลํุมตัวอยําง
เป็นเด็กนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 และ 6 จํานวน 124 และผ๎ูปกครอง จํานวน 124 คน คัดเลือก
กลํุมตัวอยํางด๎วยการสํุมแบบหลายช้ัน เก็บข๎อมูลในชํวงเดือนกันยายน พ.ศ. 2549 วิเคราะห์ข๎อมูล
ด๎วยสถิติบรรยาย การทดสอบสหสัมพันธ์แบบเพียร์สันแบบสเปียร์แมนและไคสแควร์  
 ผลการศึกษา  พบวํา กลํุมตัวอยํางนักเรียนเพียงร๎อยละ 44.35 มีพฤติกรรมการบริโภคขนม 
ขบเค้ียวและเครื่องด่ืมท่ีมีรสหวานโดยรวมเหมาะสม โดยมีคะแนนมากกวําคําเฉล่ีย (mean) ผลการ
ประเมินภาวะโภชนาการ พบวํา กลํุมตัวอยํางท่ีมีภาวะโภชนาการอยูํในเกณฑ์ปกติ (สมสํวน ท๎วม และ
คํอนข๎างผอม) คิดเป็นร๎อยละ 80.6 และมีภาวะโภชนาการเกินเกณฑ์ (เริ่มอ๎วนและอ๎วน) และภาวะ
โภชนการต่ํากวําเกณฑ์ (ผอม) คิดเป็นร๎อยละ 17 และ 2.4 ตามลําดับ สําหรับปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการบริโภคขนมขบเค้ียวและเครื่องด่ืมท่ีมีรสหวานของเด็กนักเรียน ได๎แกํ ทัศนคติตํอการ
บริโภคขนมขบเค้ียวและเครื่องด่ืมท่ีมีรสหวานของเด็กนักเรียน (r = .193, p = .033) จํานวนร๎านขาย
ขนมและเครื่องด่ืมใกล๎บ๎านและโรงเรียน (r = .284, p = .002) และพฤติกรรมการบริโภคขนมขบ
เค้ียวและเครื่องด่ืมท่ีมีรสหวานของผ๎ูปกครอง (r = .371, p = .000) อยํางไรก็ตามปัจจัยท่ีไมํมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคขนมขบเค้ียวและเครื่องด่ืมท่ีมีรสชาติหวานของเด็กนักเรียน
ได๎แกํ เพศ ความรู๎เกี่ยวกับการบริโภคขนมขบเค้ียวและเครื่องด่ืมท่ีมีรสหวานของเด็กนักเรียน อาชีพ
ของผ๎ูปกครอง ระดับการศึกษาของผ๎ูปกครอง ขนาดของครอบครัว รายได๎ของครอบครัว จํานวนเงิน  
ท่ีเด็กได๎รับไปโรงเรียน และการได๎รับข๎อมูลขําวสาร นอกจากนี้ยังพบวํา พฤติกรรมการบริโภคขนม        
ขบเค้ียวและเครื่องด่ืมท่ีมีรสหวานของเด็กนักเรียน ไมํมีความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการของเด็ก
นักเรียน 

 



บทท่ี 3 

วิธีด าเนินการวิจัย 

การด าเนินการวิจัย เรื่อง รูปแบบการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัยของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) และเชิงคุณภาพ 
(Qualitative research) มีการด าเนินการ 3 ระยะดังนี ้

ระยะท่ี 1 การสร้างและพัฒนาส่ือ/กิจกรรม ท่ีจะเป็น Model  ต้นแบบ และพัฒนารูปแบบ
การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัยของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 

ระยะท่ี 2 การทดลองใช้รูปแบบการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น 

ระยะท่ี 3 การปรับปรุงรูปแบบการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียน 
 

ระยะที่ 1   การสร้างและพัฒนาสื่อ/กิจกรรม ที่จะเป็น Model  ต้นแบบ และพัฒนารูปแบบการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัยของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 

 
ในระยะท่ี 1 เป็นขั้นตอนเตรียมการเพื่อสร้างและพัฒนาส่ือต้นแบบปรับเปล่ียนพฤติกรรมการ

บริโภคอาหารปลอดภัยของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ผู้วิจัยท าการศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์
เอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับปัจจัยเชิงสาเหตุ และพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต้นเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างรูปแบบการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภค
ผลิตภัณฑ์อาหารของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อน ามาสร้างรูปแบบการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น มีการด าเนินการตาม
ขั้นตอน ดังนี้   

 
ขั้นตอนที่ 1 สร้าง (ร่าง) รูปแบบการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารของ

นักเรียน และเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการ ดังนี้ 
1) ทบทวนวรรณกรรม สร้างรูปแบบการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์

อาหารของนักเรียน ประกอบด้วย เครื่องมือท่ีใช้ในการทดลอง ได้แก่ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
เพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 9 แผน และ
เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล จ านวน 5 ชุด ได้แก่ แบบสอบถามพฤติกรรมการบริโภค
ผลิตภัณฑ์อาหาร แบบสังเกตพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหาร แนวค าถามการสนทนากลุ่มแนว
ค าถามการสัมภาษณ์เชิงลึก และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน แล้วปรับปรุงรูปแบบตาม
ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ (ร่าง) รูปแบบการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น    
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2) จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องโดยเชิญผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้เช่ียวชาญ ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าท่ี
สาธารณสุขในพื้นท่ี เจ้าหน้าท่ีส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มาให้ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ องค์ประกอบ และรายละเอียดของ (ร่าง) รูปแบบการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการ
บริโภคผลิตภัณฑ์อาหาร เช่น จ านวนกิจกรรม วิธีการจัดกิจกรรม ระยะเวลา และจ านวนกิจกรรมการ
เรียนรู้ การวัดและประเมินผล เป็นต้น โดยค านึงความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย และความเป็นไปได้
ในทางปฏิบัติ 

 
ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบคุณภาพของ (ร่าง) รูปแบบการปรับเปล่ียนพฤติกรรมฯ และเครื่องมือ

ท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล มีการด าเนินการ ดังนี้ 
 

           1) น า (ร่าง) รูปแบบการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต้นไปประเมินเพื่อหาประสิทธิภาพ โดยผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการศึกษา ด้านพฤติกรรม
สุขภาพ ด้านอาหาร และด้านนิเทศศาสตร์เพื่อหาคุณภาพด้านความเท่ียงตรง (Validity) โดยหาค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (IOC) 

2) น าเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล  จ านวน 5 ชุด ได้แก่ แบบสอบถามพฤติกรรมการ
บริโภคผลิตภัณฑ์อาหาร แบบสังเกตพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหาร แนวค าถามการสนทนากลุ่ม 
และแนวค าถามการสัมภาษณ์เชิงลึก และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตรวจสอบความเท่ียงตรง ปรับปรุง แก้ไขเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลตามข้อเสนอแนะของ
ผู้ทรงคุณวุฒิและน าไปทดสอบกับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นท่ีไม่ใช่กลุ่มเดียวกับกลุ่มตัวอย่าง
ในการวิจัยอย่างน้อย 60 คน หาคุณภาพของเครื่องมือในด้านค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination) และ
ความเช่ือมั่น (Reliability) ของเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล  

3) ปรับปรุง/แก้ไขคัดเลือกข้อค าถามท่ีมีคุณภาพ ไว้ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย 
 
ขั้นตอนที่ 3 สร้างส่ือ/ต้นแบบ ผู้วิจัยด าเนินการดังนี้ 
1) น า (ร่าง) ส่ือ/กิจกรรม ต้นแบบท่ีผลิตขึ้น ได้แก่  

- หนังสือเสริมสร้างพฤติกรรมการบริโภค  ชุดนิทรรศการ 
    - ละครส้ัน/สารคดีส้ัน  

- สถานการณ์จ าลอง 
- คลิปวีดิทัศน์ เรื่อง “บริโภคอย่างนี้ ดีหรือเปล่า” 
- คลิปวีดิทัศน์ เรื่อง “เมื่อสุขภาพเสียไป” 

    - คลิปวีดิทัศน์ เรื่อง “ความส าคัญของการมีสุขภาพดี” 

- คลิปวีดิทัศน์ เรื่อง “มันมากับอาหาร” 
- สไลด์ประกอบการบรรยาย ชุด “การสร้างส่ือเพื่อชักน าสู่การอ่านฉลาก” 
- สไลด์ประกอบการบรรยาย ชุด “การปกป้องสิทธิผู้บริโภค” 

 
ผู้วิจัย ท าการหาคุณภาพด้านความเท่ียงตรง ( Validity) โดยผู้ทรงคุณวุฒิ โดยหาค่าดัชนี

ความสอดคล้อง (IOC) และท าการปรับปรุง/แก้ไข ส่ือ/กิจกรรม ต้นแบบให้มีความเหมาะสม (ในกรณี
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ท่ีผลการประเมินต่ าว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด) ได้ (ร่าง) รูปแบบการปรับเปล่ียนพฤติกรรม การบริโภคอาหาร
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ประกอบด้วยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จ านวน 9 แผน   

 
ระยะที่ 2  การทดลองใช้รูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียน

มัธยมศึกษาตอนต้น  
 

หลังจากท่ีผู้วิจัยได้(ร่าง) รูปแบบการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารของ
นักเรียน ส่ือ แผนการจัดการเรียนรู้ และเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้ว ผู้วิจัยด าเนินการ
ทดลองใช้รูปแบบการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารของนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนต้น (1 มิถุนายน –31 กรกฎาคม 2558) โดยน ารูปแบบท่ีหาคุณภาพแล้วไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาช้ันปีท่ี 1 ในโรงเรียนท่ีเป็นเครือข่ายโรงเรียน อย.น้อย ของส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา จ านวน 4 โรงเรียนอย่างน้อย โรงเรียนละ 60 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุม อย่างน้อยกลุ่มละ 30 คนรวมนักเรียนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 240 คน การ
ด าเนินการทดลองเป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi – Experimental Research) โดยใช้รูปแบบการ
วิจัยแบบ Pretest-Posttest Control Group Design โดยกลุ่มทดลอง เข้าร่วมในกิจกรรมตาม
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 9 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ครั้งละ 50 นาที กลุ่มควบคุมไม่ได้เข้าร่วม
กิจกรรมท่ีผู้วิจัยจัดให้ แต่เข้าร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีโรงเรียน
จัดให้ตามปกติ มีการประเมินผลเพื่อเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงปัจจัยเชิงสาเหตุ และพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารปลอดภัยก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรม โดยใช้แบบสอบถาม  

 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการทดลองใช้รูปแบบการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการ

บริโภคอาหารของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น มีรายละเอียด ดังนี้  
ประชากร คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาช้ันปีท่ี 1- 3 ในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น            

ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในปีการศึกษา 2558 
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ช้ันปีท่ี 1 ในโรงเรียนมัธยมศึกษา

ตอนต้น ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในปีการศึกษา 
2558  จ านวนไม่น้อยกว่า 240 คน ได้จากการสุ่มแบบหลายข้ันตอน (Multi Stages Sampling) โดย
มีเกณฑ์การคัดเลือก ดังนี้ 

การคัดเลือกโรงเรียน 
1) เป็นโรงเรียนท่ีเป็นเครือข่าย โรงเรียน อย.น้อย ของส านักงานคณะกรรมการอาหาร

และยา 
2) สมัครใจเข้าร่วมเป็นโรงเรียนต้นแบบในการวิจัย 
3) ให้ความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรม ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

อย่างต่อเนื่อง 
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การคัดเลือกนักเรียน  
เลือกนักเรียนท่ีศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนท่ีเป็นเครือข่าย โรงเรียน 

อย.น้อย ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาท่ีถูกคัดเลือกให้เป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ตาม
เกณฑ์ท่ีได้กล่าวมาแล้วข้างต้นและท าการสุ่มแบบหลายข้ันตอน (Multistage Sampling) ดังนี ้

1) สุ่มแบบแบ่งช้ัน (Stratified Random Sampling) โดยแบ่งนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ตอนต้นตามระดับช้ัน คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาช้ันปีท่ี 1 2 และ 3  

2) สุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยการจับฉลากเลือกระดับช้ันนักเรียน 
ได้นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  

3) สุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยการจับฉลาก ได้นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 2 ห้อง  

4) สุ่มนักเรียนจ านวน 2 ห้อง (Randomized controlled trial) เป็นกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุม 

 
เครื่องมือท่ีใช้ในการทดลอง ใช้รูปแบบประกอบด้วยแผนการจัดกิจกรรมในการปรับเปล่ียน

พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น  จ านวน 9 สัปดาห์ 
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ครั้งละ 50 นาที 

 

เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินประสิทธิผลของการทดลองใช้รูปแบบ 
ประกอบด้วยเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ 

เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ  ประกอบด้วย 
1) แบบสอบถามพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ใช้เก็บ

รวบรวมข้อมูลก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างทุกคนท้ังในกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุม 

2)  แบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลภายหลังการ
เข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างกลุ่มทดลอง 

 
เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ ประกอบด้วย 
1) แบบสังเกตพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ใช้

เก็บรวบรวมข้อมูลกับนักเรียนกลุ่มทดลองท่ีได้รับการเลือกเป็นกลุ่มเป้าหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เชิงคุณภาพ จ านวน 5 คน (คัดเลือกโดยการเลือกแบบเจาะจงจากนักเรียนท่ีมีภูมิล าเนาเดียวกับ
นักเรียน อย.น้อย ซึ่งมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติในการสังเกตพฤติกรรม) ท าการสังเกตพฤติกรรม
การบริโภคอาหารโดยนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีเป็นนักเรียนแกนน าชมรม อย.น้อย รวม 3
ครั้ง คือ สัปดาห์ก่อนเริ่มด าเนินการทดลองใช้รูปแบบ สัปดาห์ท่ี 5 ของการใช้รูปแบบ และเมื่อส้ินสุด
การทดลองใช้รูปแบบ 

2)  แนวค าถามการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เก็บรวบรวมข้อมูลจากครู
และผู้ปกครองของนักเรียนท่ีเป็นกลุ่มทดลอง จากโรงเรียนท่ีท าการทดลองใช้รูปแบบ โรงเรียนละ           
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6 – 8 คน รวม 24 – 32 คน  โดยการเลือกแบบเจาะจง จากครูประจ าช้ัน หรือครูผู้สอน และ
ผู้ปกครองของนักเรียนเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ เกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารของนักเรียนกลุ่มทดลอง เก็บรวบรวมข้อมูลเมื่อเสร็จส้ินการทดลอง 

3) แนวค าถามการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth-interview) เก็บรวบรวมข้อมูลจากครูและ
ผู้ปกครองของนักเรียนท่ีเป็นกลุ่มทดลอง ท่ีสามารถให้ข้อมูลส าคัญ (Key informants) จากโรงเรียนท่ี
ท าการทดลองใช้รูปแบบ  โรงเรียนละ 1– 2 คน รวม 4 – 8 คน  เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ 
เกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนกลุ่มทดลอง เก็บรวบรวมข้อมูลเมื่อ
เสร็จส้ินการทดลอง 

 
การวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยน าข้อมูลจากการประเมินต่าง ๆ มาวิเคราะห์ ดังนี้ 
 
 การหาประสิทธิผลของรูปแบบ ในเชิงปริมาณโดยการเปรียบเทียบคะแนนปัจจัย ท่ี

เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร และพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุมก่อนและหลังการทดลองด้วยการทดสอบค่าที (t-test) ข้อมูลประเมินความพึงพอใจ
ของผู้เรียน วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉล่ีย (mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard 
deviation) วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพท่ีได้จากการสนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์ชิงลึกโดยการ
วิเคราะห์เนื้อหา(Content analysis) 

ก่อนและระหว่างการด าเนินการทดลองใช้รูปแบบ คณะผู้วิจัยท าการติดตามประเมินการ
ด าเนินงานการทดลองใช้รูปแบบแต่ละโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง ต้ังแต่การลงพื้นท่ีส ารวจ การประสาน 
งานโรงเรียนและครูที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมาย  

 

ระยะที่ 3 การปรับปรุงรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียน              

หลังจากการน ารูปแบบไปทดลองใช้ และได้ประเมินผลการทดลองรูปแบบแล้ว ผู้วิจัย  
ท าการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ท าการสัมมนา
กลุ่มและสัมภาษณ์เชิงลึก วิเคราะห์ผลการใช้รูปแบบการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อน าข้อเสนอแนะไปใช้ในการปรับปรุงรูปแบบให้สมบูรณ์ เหมาะสม
กับการน าไปใช้ต่อไป 
 



บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

ผลการวิจัยเรื่อง รูปแบบการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัยของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ผู้วิจัยนําเสนอเป็น 5 ตอน คือ  

 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง  
ตอนท่ี 2 ปัจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการบริโภคอาหาร 
ตอนท่ี 3 พฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัย   
ตอนท่ี 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ  
ตอนท่ี 5 รูปแบบการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัยของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาตอนต้น    
 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลพ้ืนฐานของกลุ่มตัวอย่าง 
 

ตารางที่ 1  ความถ่ีและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามประเภทของกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการ
วิจัย 

 

ตัวแปร จ านวน ร้อยละ 

กลุ่มทดลอง 182 51.0 
กลุ่มควบคุม 175 49.0 

รวม 357 100.0 
 

 จากตารางท่ี 1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุม              
มีจํานวนใกล้เคียงกัน คือ นักเรียนกลุ่มทดลอง คิดเป็นร้อยละ 51.0 นักเรียนกลุ่มควบคุม คิดเป็น           
ร้อยละ 49.0 
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ตารางที่ 2 ความถ่ีและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามลักษณะทางชีวสังคม  
 

ตัวแปร  กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม รวม 
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

โรงเรียน โรงเรียนอํามาตย์พานิชกุล             
จ.กระบี่ 

45 24.7  43 24.6 88 24.6 

โรงเรียนภูเขียว จ.ชัยภูมิ  47 25.8 46 26.3 93 26.1 

โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” 
จ.ระยอง 

50 27.5 47 26.9 97 27.2 

โรงเรียนสันปุาตองวิทยาคม 
จ.เชียงใหม่ 

40 22.0 39 22.2 79 22.1 

 รวม 182 100.0 175 100.0 357 100.0 
เพศ ชาย 62 34.1 64 36.6 126 35.3 

หญิง 120 65.9 111 63.4 231 64.7 
 รวม 182 100.0 175 100.0 357 100.0 
อายุ 11 ปี 2 1.1 3 1.7 5 1.4 

12 ปี 111 61.0 132 75.4 243 68.1 
13 ปี 68 37.4 40 22.9 108 30.3 
14 ปี 1 0.5 - - 1 0.2 

 รวม 182 100.0 175 100.0 357 100.0 
น้ าหนัก 21-30 กิโลกรัม 5 2.8 10 5.7 15 4.2 

31-40 กิโลกรัม 51 28.0 52 29.7 103 28.9 
41-50 กิโลกรัม 63 34.6 68 38.9 131 36.7 
51-60 กิโลกรัม 33 18.1 19 10.9 52 14.5 
61-70 กิโลกรัม 17 9.3 16 9.1 33 9.2 
71-80 กิโลกรัม 8 4.4 4 2.3 12 3.4 
81-90 กิโลกรัม 5 2.8 5 2.9 10 2.8 
มากกว่า 90 กิโลกรัม - - 1 0.5 1 0.3 

 รวม 182 100.0 175 100.0 357 100.0 

ส่วนสูง 131-140 เซนติเมตร 2 1.1 9 5.1 11 3.1 
 141-150 เซนติเมตร 44 24.2 54 30.9 98 27.5 

151-160 เซนติเมตร 99 54.4 80 45.7 179 50.1 
161-170 เซนติเมตร 34 18.7 25 14.3 59 16.5 
171-180 เซนติเมตร 3 1.6 5 2.9 8 2.2 
181-190 เซนติเมตร - - 2 1.1 2 0.6 

 รวม 182 100.0 175 100.0 357 100.0 
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ตัวแปร  กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม รวม 
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

ผลการ
เรียนเฉลี่ย 

1.00-2.00 - - 3 1.7 3 0.8 
2.01-3.00 11 6.0 23 13.1 34 9.5 
3.01-4.00 153 84.1 140 80.1 293 82.1 
ไม่ทราบ 18 8.9 9 5.1 27 7.6 

 รวม 182 100.0 175 100.0 357 100.0 

 
 จากตารางท่ี 2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมาจากโรงเรียนท้ัง 4 โรงเรียนจํานวนใกล้เคียงกัน คิดเป็น
ร้อยละ 22.1 – 27.2 นักเรียนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างท้ังกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง คิดเป็นร้อยละ 65.9 และร้อยละ 63.4 ตามลําดับ ส่วนใหญ่มีอายุ 12 ปี  คิดเป็นร้อยละ 61.0 
และ 75.4 มีน้ําหนัก 41-50 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 34.6 และ 38.9 ส่วนสูง 151-160 เซนติเมตร 
คิดเป็นร้อยละ 54.4 และ 45.7 มีผลการเรียนเฉล่ีย 3.01-4.00 คิดเป็นร้อยละ 84.1 และ 80.1  

 ตารางที่ 3 ความถ่ีและร้อยละของการบริโภคขนมขบเค้ียว น้ําอัดลม และเครื่องด่ืมอื่นๆ               
ใน 1 สัปดาห์ ของนักเรียนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง 

 

การทดสอบ พฤติกรรมการบริโภค กลุ่มทดลอง  กลุ่มควบคุม  รวม 
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

ก่อนการทดลอง 
ไม่กิน 4 2.2 9 5.1 13 3.6 
กิน 178 97.8 166 94.9 344 96.4 
ไม่ตอบ - - - - - - 

 รวม 182 100.0 175 100.0 357 100.0 

หลังการทดลอง 
ไม่กิน 19 10.4 14 8.0 33 9.2 
กิน 163 89.6 161 92.0 324 90.8 
ไม่ตอบ - - - - - - 

 รวม 182 100.0 175 100.0 357 100.0 

 
จากตารางท่ี 3 พบว่า ก่อนการทดลอง นักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุม             

ส่วนใหญ่บริโภคขนมขบเค้ียว น้ําอัดลม และเครื่องด่ืมอื่น ๆ คิดเป็นร้อยละ 97.8 และ 94.9 หลังการ
ทดลอง พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองบริโภคขนมขบเค้ียว น้ําอัดลมและเครื่องด่ืมอื่น ๆ คิดเป็นร้อยละ 
89.6 ส่วนนักเรียนกลุ่มควบคุม คิดเป็นร้อยละ 92.0 โดยหลังการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองบริโภค
ขนมขบเค้ียว น้ําอัดลม และเครื่องด่ืมอื่น ๆ ลดลง คิดเป็นร้อยละ 8.2 ส่วนนักเรียนกลุ่มควบคุม
บริโภคลดลงเพียงร้อยละ 2.9 

 
 

ตารางท่ี 2 (ต่อ) 
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ตารางที่ 4 ความถ่ีและร้อยละของการบริโภคขนมขบเค้ียวของนักเรียนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง
จําแนกตามประเภทของขนมขบเค้ียว ก่อนการทดลอง 

 

ขนมขบเคี้ยว/ประเภท ยี่ห้อ 
กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม รวม 

ความถ่ี ร้อยละ ความถ่ี ร้อยละ ความถ่ี ร้อยละ 

มันฝรั่งทอดกรอบ เลย์ 122 62.9 118 62.4 240 62.7 

มันฝรั่งทอดกรอบ เทสโต 14 7.3 10 5.3 24 6.3 

มันฝรั่งทอดกรอบ โปเต้ - - 2 1.1 2 0.5 

มันฝรั่งทอดกรอบ ปาปิก้า - - 2 1.1 2 0.5 

มันฝรั่งทอดกรอบ ตะวัน 11 5.7 4 2.2 15 3.9 

ปลาเส้น ทาโร่ 5 2.6 - - 5 1.3 

สาหร่ายทอด เถ้าแก่น้อย 9 4.7 14 7.4 23 6.0 

ปลาหมึกอบทรงเครื่อง เบนโตะ - - 5 2.6 5 1.3 

ขนมทอดกรอบ ปูไทย 2 1.0 6 3.2 8 2.1 

ขนมปัง วอยซ ์ 3 1.5 1 0.5 4 1.0 

ขนมปัง ฟันโอ 5 2.6 2 1.1 7 1.8 

ขนมปัง โอริโอ้ 5 2.6 1 0.5 6 1.5 

เวเฟอร์ ทิวลี 2 1.0 2 1.1 4 1.0 

ธัญญาหารกรอบ ซันไบรท์ - - 2 1.1 2 0.5 

ข้าวเกรียบกุ้งทอด ฮานามิ 4 2.1 - - 4 1.0 

ขนมขาไก่ โลตัส 2 1.0 2 1.1 4 1.0 

ขนมปังแท่ง กูลิโกะ ป็อกกี้ 2 1.0 - - 2 0.5 

เยลล่ี ปีโปู 1 0.5 4 2.2 5 1.3 

ขนมปังกรอบ ผ้ึงน้อย 3 1.5 3 1.5 6 1.5 

บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป ม่าม่า ไวไว  - - 3 1.5 3 0.8 
ช็อกโกแลต เฮอร์ช่ี 1 0.5 - - 1 0.5 

ขนมอบกรอบ ปาร์ตี้ - - 3 1.5 3 0.8 

ขนมอบกรอบ ไดโนพาร์ค 1 0.5 - - 1 0.5 

ขนมปัง ฟาร์มเฮาส์ 2 1.0 5 2.6 7 1.7 
รวม 

 
194 100.0 189 100.0 383 100.0 
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 จากตารางท่ี 4 พบว่า ก่อนการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุมส่วนใหญ่
บริโภคขนมขบเค้ียวประเภทมันฝรั่งทอดกรอบมากมี่สุด คิดเป็นร้อยละ 75.9 และ 72.1  โดยนิยม
บริโภค ยี่ห้อเลย์ คิดเป็นร้อยละ 62.9 และ 62.4 นอกนั้นบริโภคในจํานวนใกล้เคียงกัน 
 
ตารางที่ 5 ความถ่ีและร้อยละของการบริโภคขนมขบเค้ียวของนักเรียนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง 

จําแนกตามประเภทของขนมขบเค้ียว หลังการทดลอง 
 

ขนมขบเคี้ยว/ประเภท ยี่ห้อ 
กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม รวม 

ความถ่ี ร้อยละ ความถ่ี ร้อยละ ความถ่ี ร้อยละ 

มันฝรั่งทอดกรอบ เลย์ 99 69.2 107 62.5 206 65.6 

มันฝรั่งทอดกรอบ เทสโต 15 10.5 6 3.5 21 6.6 

มันฝรั่งทอดกรอบ โปเต้ - - 6 3.5 6 1.9 

มันฝรั่งทอดกรอบ โปเตโต้ 4 2.8 - - 4 1.3 

มันฝรั่งทอดกรอบ ตะวัน 3 2.1 3 1.8 6 1.9 

ปลาเส้น ทาโร่ 1 0.7 7 4.0 8 2.5 

สาหร่ายทอด มาชิตะ - - 4 2.4 4 1.3 

สาหร่ายทอด เถ้าแก่น้อย 1 0.7 10 5.8 11 3.5 

ปลาหมึกอบทรงเครื่อง เบนโตะ - - 3 1.8 3 1.0 

ขนมทอดกรอบ ปูไทย 1 0.7 4 2.4 5 1.6 

ขนมปัง วอยซ ์ 3 2.1 - - 3 1.0 

ขนมปัง ฟันโอ 6 4.2 8 4.5 14 4.5 

ขนมปัง โอริโอ้ 1 0.7 2 1.2 3 1.0 

เวเฟอร์ ทิวลี 3 2.1 - - 3 1.0 

ขนมขาไก่ โลตัส - - 1 0.6 1 0.3 

ขนมปังแท่ง กูลิโกะ ป็อกกี้ - - 2 1.2 2 0.6 

ขนมปังกรอบ ผ้ึงน้อย 2 1.4 2 1.2 4 1.2 

ขนมอบกรอบ ปาร์ตี้ 2 1.4 - - 2 0.6 

ขนมอบกรอบ ปันปัน - - 3 1.8 3 1.0 

ขนมอบกรอบ สแน็คแจ็ค - - 3 1.8 3 1.0 

ขนมปัง ฟาร์มเฮาส์ 2 1.4 - - 2 0.6 
รวม 

 
143 100.0 171 100.0 314 100.0 
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 จากตารางท่ี 5 พบว่า หลังการทดลอง นักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุมท้ังสอง
กลุ่มส่วนใหญ่บริโภคขนมขบเค้ียวประเภท มันฝรั่งทอดกรอบมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 84.6 และ 71.3 
โดยนิยมบริโภคขนมขบเค้ียวยี่ห้อเลย์  คิดเป็นร้อยละ 69.2 และ 62.5 นอกนั้นบริโภคในจํานวน
ใกล้เคียงกัน 
 
ตารางที่ 6  ความถ่ีและร้อยละของการบริโภคน้ําอัดลมของนักเรียนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตาม

ประเภทของน้ําอัดลม ก่อนการทดลอง 
 

ชนิดน้ าอัดลม ยี่ห้อ 
กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม รวม 

ความถ่ี ร้อยละ ความถ่ี ร้อยละ ความถ่ี ร้อยละ 
โคล่า โค้ก 72 32.0 71 38.6 143 35.0 

 
เปฺบซี่ 39 17.3 10 5.4 49 12.0 

 เอส 21 9.3 31 16.9 52 12.7 

น้ําอัดลมสี แฟนต้า 78 34.7 55 29.9 133 32.5 

 สไปรท์ - - 1 0.5 1 0.2 

 อื่น ๆ 15 6.7 16 8.7 31 7.6 
รวม  225 100.0 184 100.0 409 100.0 

 
จากตารางท่ี 6 พบว่า ก่อนการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุมส่วนใหญ่

บริโภคน้ําอัดลมประเภทโคล่ามากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 58.6 และ 60.9 โดยนิยมด่ืมยี่ห้อโค้ก คิดเป็น
ร้อยละ 32.0 และ 38.6 รองลงมาคือ ประเภทน้ําอัดลมสี ยี่ห้อแฟนต้า คิดเป็นร้อยละ 34.7 และ 
29.9  
   
ตารางที่ 7 ความถ่ีและร้อยละของการบริโภคน้ําอัดลมของนักเรียนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตาม

ประเภทของน้ําอัดลม หลังการทดลอง 
 

ชนิดน้ าอัดลม ยี่ห้อ 
กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม รวม 

ความถ่ี ร้อยละ ความถ่ี ร้อยละ ความถ่ี ร้อยละ 
โคล่า โค้ก 48 47.5 76 51.4 124 49.8 

 
เปฺบซี่ 8 7.9 - - 8 3.2 

 เอส 8 7.9 15 10.1 23 9.2 

น้ําอัดลมสี แฟนต้า 37 36.7 57 38.5 94 37.8 
รวม  101 100.0 148 100.0 249 100.0 
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จากตารางท่ี 7 พบว่า หลังการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุมส่วนใหญ่
บริโภคน้ําอัดลมประเภทโคล่ามากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 63.3 และ 61.5 โดยนิยมด่ืมยี่ห้อโค้ก คิดเป็น
ร้อยละ 47.5 และ 51.4 รองลงมาคือ ประเภทน้ําอัดลมสี ยี่ห้อแฟนต้า คิดเป็นร้อยละ 36.7 และ 
38.5    

 

ตารางที่ 8 ความถ่ีและร้อยละของการบริโภคน้ําด่ืมอื่นๆ ของนักเรียนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตาม
ประเภทของน้ําด่ืม ก่อนการทดลอง 

 

น้ าด่ืมอื่นๆ ยี่ห้อ 
กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม รวม 

ความถ่ี ร้อยละ ความถ่ี ร้อยละ ความถ่ี ร้อยละ 

ชาเขียว อิชิตัน 20 13.2 19 21.3 39 16.3 

ชาเขียว โออิชิ 14 9.3 33 37.1 47 19.5 

นม โฟโมสต์ 33 21.9 3 3.4 36 15.0 

นม โอวัลติน 8 5.3 - - 8 3.3 

นม ดีไลค์ - - 2 2.3 2 0.8 

นม หนองโพ 9 6.0 4 4.5 13 5.4 

นมถ่ัวเหลือง ไวตามิคล์ 2 1.3 - - 2 0.8 

นมเปรี้ยว ดัชมิล 7 4.6 2 2.3 9 3.8 

น้ําสมุนไพร เย็น เย็น 3 2.0 - - 3 1.3 

น้ําผลไม้ น้ําผลไม้ 23 15.2 1 1.1 24 10.0 

น้ําผลไม้ มาลี 5 3.3 - - 5 2.1 

น้ําผลไม้ ยูนิฟ - - 5 5.5 5 2.1 

น้ําผลไม้ กาโตะ 9 6.0 2 2.3 11 4.6 

ชาเย็น  5 3.3 6 6.7 11 4.6 

โกโก้  13 8.6 10 11.2 23 9.6 

น้ําเก็กฮวย  - - 2 2.3 2 0.8 
รวม  151 100.0 89 100.0 240 100.0 

 
จากตารางท่ี 8 พบว่า ก่อนการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองส่วนใหญ่ด่ืมนมยี่ห้อโฟโมสต์                

คิดเป็นร้อยละ 21.9 ส่วนนักเรียนกลุ่มควบคุมส่วนใหญ่ด่ืมชาเขียว ยี่ห้อโออิชิ คิดเป็นร้อยละ 37.1 
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ตารางที่ 9 ความถ่ีและร้อยละของการบริโภคน้ําด่ืมอื่นๆ ของนักเรียนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตาม
ประเภทของน้ําด่ืม หลังการทดลอง 

 

น้ าด่ืมอื่นๆ ยี่ห้อ 
กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม รวม 

ความถ่ี ร้อยละ ความถ่ี ร้อยละ ความถ่ี ร้อยละ 

ชาเขียว อิชิตัน 10 12.2 13 19.7 23 15.5 

ชาเขียว โออิชิ 23 28.1 18 27.3 41 27.7 

นม โฟโมสต์ 13 15.9 11 16.7 24 16.2 

นม โอวัลติน 2 2.4 - - 2 1.4 

นม ดีไลท์ - - 4 6.1 4 2.7 

นมถ่ัวเหลือง ไวตามิคล์ 6 7.3 - - 6 4.1 

นมเปรี้ยว ดัชมิล 16 19.5 3 4.5 19 12.8 

น้ําสมุนไพร เย็ย เย็น - - 3 4.5 3 2.0 

น้ําผลไม้ น้ําผลไม้ - - 7 10.6 7 4.7 

น้ําผลไม้ มาลี 8 9.8 - - 8 5.5 

น้ําผลไม้ กาโตะ - - 3 4.5 3 2.0 

น้ําผลไม้ ทิปโก ้ - - 4 6.1 4 2.7 

ชาเย็น  3 3.6 - - 3 2.0 

ชา เพียวริคุ 1 1.2 - - 1 0.7 
รวม  82 100.0 66 100.0 148 100.0 

 
จากตารางท่ี 9 พบว่า หลังการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุมส่วนใหญ่

ด่ืมน้ําด่ืมประเภทชาเขียวคิดเป็นร้อยละ 40.3 และ 47.0 โดยนิยมด่ืมยี่ห้อโออิชิ คิดเป็นร้อยละ 28.1 
และ 27.3 รองลงมาคือ นักเรียนกลุ่มทดลองด่ืมนมเปรี้ยว ยี่ห้อดัชมิล คิดเป็นร้อยละ 19.5 และ
นักเรียนกลุ่มควบคุมด่ืมน้ําด่ืมประเภทชาเขียว ยี่ห้ออิชิตัน คิดเป็นร้อยละ 19.7  
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ตารางที่ 10 ความถ่ีและร้อยละของพฤติกรรมการบริโภคขนมขบเค้ียว ใน 1 สัปดาห์ ของนักเรียนท่ี
เป็นกลุ่มตัวอย่าง ก่อนการทดลอง 

 

การบริโภค ความถ่ี 
กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม รวม 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 
ราคา 1-10 บาท 124 68.1 96 54.8 220 61.6 
 11-20 บาท 50 27.5 44 25.2 94 26.3 
 21-30 บาท 7 3.9 1 0.6 8 2.2 
 31-40 บาท 1 0.5 - - 1 0.3 
 ไม่ตอบ - - 34 19.4 34 9.6 
 รวม 182 100.0 175 100.0 357 100.0 
จํานวนครั้งต่อสัปดาห์ 1 ครั้ง 85 46.7 61 34.9 146 40.9 
 2 ครั้ง 35 19.2 44 25.1 79 22.1 
 3 ครั้ง 15 8.3 14 8.0 29 8.1 
 4 ครั้ง 1 0.5 7 4.0 8 2.- 
 5 ครั้ง 4 2.2 9 5.1 13 3.6 
 6 ครั้ง 1 0.5 - - 1 0.3 
 7 ครั้ง - - - - - - 
 8 ครั้ง - - 1 0.6 1 0.3 
 9 ครั้ง - - - - - - 
 10 ครั้ง - - 5 2.9 5 1.4 
 ไม่ตอบ 41 22.6 34 19.4 75 21.0 
 รวม 182 100.0 175 100.0 357 100.0 
ปริมาณท่ีกินต่อครั้ง 1 112 61.5 96 54.9 208 58.3 
 2 24 13.2 32 18.3 56 15.7 

 3 4 2.2 6 3.4 10 2.8 
 4 1 0.5 2 1.1 3 0.8 
 5 - - 3 1.7 3 0.8 
 6 - - - - - - 
 7 - - 1 0.6 1 0.3 

 8 - - - - - - 
 9 - - - - - - 
 มากกว่า 10 - - 1 0.6 1 0.3 
 ไม่ตอบ 41 22.6 34 19.4 75 21.0 
 รวม 182 100.0 175 100.0 357 100.0 
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จากตารางท่ี 10 พบว่า ก่อนการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุม               
ส่วนใหญ่เลือกซื้อขนมขบเค้ียว ราคา 1-10 บาท คิดเป็นร้อยละ 68.1 และ 54.8 โดยส่วนใหญ่บริโภค
ขนมขบเค้ียวจํานวน 1 ครั้ง/สัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 46.7 และ 34.9 ปริมาณท่ีกินต่อครั้ง คือ 1 ซอง/
กล่อง คิดเป็นร้อยละ 61.5 และ 54.9 

 
ตารางที่ 11 ความถ่ีและร้อยละของพฤติกรรมการบริโภคขนมขบเค้ียว ใน 1 สัปดาห์ ของนักเรียนท่ี

เป็นกลุ่มตัวอย่าง  หลังการทดลอง 
 

การบริโภค ความถ่ี 
กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม รวม 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 
ราคา 1-10 บาท 148 81.3 82 46.8 230 64.4 
 11-20 บาท 34 18.7 57 32.6 91 25.5 
 ไม่ตอบ -  36 20.6 36 10.1 
 รวม 182 100.0 175 100.0 357 100.0 
จํานวนครั้งต่อสัปดาห์ 1 ครั้ง 83 45.6 77 44.0 160 44.8 
 2 ครั้ง 28 15.4 33 18.9 61 17.1 
 3 ครั้ง 10 5.6 12 6.9 22 6.2 
 4 ครั้ง 2 1.1 9 5.1 11 3.1 
 5 ครั้ง 1 0.5 3 1.7 4 1.1 
 6 ครั้ง - - - - - - 
 7 ครั้ง - - 1 0.5 1 0.3 
 8 ครั้ง - - 1 0.5 1 0.3 
 10 ครั้ง - - 3 1.8 3 0.8 
 มากกว่า 10 ครั้ง 1 0.5 - - 1 0.3 
 ไม่ตอบ 57 31.3 36 20.6 93 26.0 
 รวม 182 100.0 175 100.0 357 100.0 
ปริมาณท่ีกินต่อครั้ง 1 111 61.0 101 57.8 212 59.4 
 2 13 7.2 27 15.5 40 11.2 

 3 1 0.5 7 4.0 8 2.2 
 4 - - 2 1.1 2 0.6 
 5 - - 1 0.5 1 0.3 

 10 - - 1 0.5 1 0.3 
 ไม่ตอบ 57 31.3 36 20.6 93 26.0 
 รวม 182 100.0 175 100.0 357 100.0 
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จากตารางท่ี 11 พบว่า หลังการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุม                  
ส่วนใหญ่เลือกซื้อขนมขบเค้ียว ราคา 1-10 บาท คิดเป็นร้อยละ 81.3 และ 46.8 โดยส่วนใหญ่บริโภค
ขนมขบเค้ียวจํานวน 1 ครั้ง/สัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 45.6 และ 44.0 ปริมาณท่ีบริโภคต่อครั้งคือ 1 
ซอง/กล่อง คิดเป็นร้อยละ 61.0 และ 57.8 

 
ตารางที่ 12 ความถ่ีและร้อยละของของพฤติกรรมการบริโภคน้ําอัดลมใน 1 สัปดาห์ ของ

นักเรียนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง ก่อนการทดลอง 
 

การบริโภค 
 กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม รวม 

ความถ่ี ร้อยละ ความถ่ี ร้อยละ ความถ่ี ร้อยละ 
ราคา 1-10 บาท 80 56.3 79 60.3 159 58.2 
 11-20 บาท 59 41.6 48 36.6 107 39.2 
 21-30 บาท 3 2.1 4 3.1 7 2.6 
 รวม 142 100.0 131 100.0 273 100.0 
จํานวนครั้งต่อสัปดาห์ 1 ครั้ง 90 63.4 57 43.6 147 53.8 
 2 ครั้ง 26 18.4 40 30.6 66 24.1 
 3 ครั้ง 11 7.7 13 9.9 24 8.7 
 4 ครั้ง 4 2.8 8 6.2 12 4.3 
 5 ครั้ง 7 4.9 8 6.2 15 5.5 
 6 ครั้ง 1 0.7 1 0.7 2 0.8 
 7 ครั้ง 1 0.7 - - 1 0.4 
 8 ครั้ง - - - - - - 
 9 ครั้ง - - 1 0.7 1 0.4 
 10 ครั้ง 2 1.4 2 1.4 4 1.6 
 มากกว่า 10 ครั้ง - - 1 0.7 1 0.4 
 รวม 142 100.0 131 100.0 273 100.0 
ปริมาณท่ีกินต่อครั้ง 1 125 88.0 106 80.9 231 84.6 
 2 9 6.4 15 11.6 24 8.8 

 3 4 2.8 3 2.3 7 2.6 
 4 4 2.8 1 0.7 5 1.8 
 5 - - 2 1.5 2 0.7 
 6 - - 1 0.7 1 0.4 

 มากกว่า 10 - - 3 2.3 3 1.1 
  รวม 142 100.0 131 100.0 273 100.0 
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จากตารางท่ี 12 พบว่า ก่อนการทดลอง นักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุม          
ส่วนใหญ่เลือกบริโภคน้ําอัดลม ราคา 1-10 บาท คิดเป็นร้อยละ 56.3 และ 60.3 โดยส่วนใหญ่ด่ืม
น้ําอัดลม 1 ครั้ง/สัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 63.4 และ 43.6 และด่ืมครั้งละ 1 ขวด/กระปอง คิดเป็น 
ร้อยละ 88.0 และ 80.9  

 
ตารางที่ 13 ความถ่ีและร้อยละของพฤติกรรมการบริโภคน้ําอัดลมใน 1 สัปดาห์ ของนักเรียน

ท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง หลังการทดลอง 
 

การบริโภค 
 กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม รวม 

ความถ่ี ร้อยละ ความถ่ี ร้อยละ ความถ่ี ร้อยละ 
ราคา 1-10 บาท 57 56.4 76 58.5 133 57.6 
 11-20 บาท 43 42.6 48 36.9 91 39.4 
 21-30 บาท 1 1.0 6 4.6 7 3.0 
 รวม 101 100.0 130 100.0 231 100.0 
จํานวนครั้งต่อสัปดาห์ 1 ครั้ง 71 70.3 76 58.5 147 63.6 
 2 ครั้ง 21 20.8 33 25.4 54 23.4 
 3 ครั้ง 6 5.9 7 5.4 13 5.7 
 4 ครั้ง - - 3 2.2 3 1.3 
 5 ครั้ง 1 1.0 6 4.6 7 3.0 
 6 ครั้ง 1 1.0 1 0.8 2 0.9 
 7 ครั้ง - - 1 0.8 1 0.4 
 8 ครั้ง - - 2 1.5 2 0.9 
 10 ครั้ง 1 1.0 - - 1 0.4 
 มากกว่า 10 ครั้ง - - 1 0.8 1 0.4 
 รวม 101 100.0 130 100.0 231 100.0 
ปริมาณท่ีกินต่อครั้ง 1 84 83.2 104 80.0 188 81.4 
 2 14 13.8 17 13.0 31 13.4 

 3 3 3.0 4 3.1 7 3.1 
 4 - - 1 0.8 1 0.4 
 5 - - 1 0.8 1 0.4 

 มากกว่า 10 - - 3 2.3 3 1.3 
  รวม 101 100.0 130 100.0 231 100.0 

 
จากตารางท่ี 13 พบว่า หลังการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุม            

ส่วนใหญ่เลือกบริโภคน้ําอัดลม ราคา 1-10 บาท คิดเป็นร้อยละ 56.4 และ 58.5 โดยส่วนใหญ่ด่ืม
น้ําอัดลม 1 ครั้ง/สัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 70.3 และ 58.5 และด่ืมครั้งละ 1 ขวด/กระปอง คิดเป็น 
ร้อยละ 83.2 และ 80.0  
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ตารางที่ 14 ความถ่ีและร้อยละของพฤติกรรมการบริโภคเครื่องด่ืมอื่น ๆ ใน 1 สัปดาห์ ของ
นักเรียนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง ก่อนการทดลอง 

 

การบริโภค 
 กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม รวม 

ความถ่ี ร้อยละ ความถ่ี ร้อยละ ความถ่ี ร้อยละ 
ราคา 1-10 บาท 56 47.1 42 44.7 98 46.0 
 11-20 บาท 58 48.7 44 46.8 102 47.9 
 21-30 บาท 5 4.2 6 6.4 11 5.2 
 31-40 บาท - - 2 2.1 2 0.9 
 รวม 119 100.0 94 100.0 213 100.0 
จํานวนครั้งต่อสัปดาห์ 1 ครั้ง 69 58.0 49 52.1 118 55.4 
 2 ครั้ง 23 19.3 17 18.0 40 18.8 
 3 ครั้ง 10 8.4 14 14.9 24 11.3 
 4 ครั้ง 5 4.2 3 3.2 8 3.8 
 5 ครั้ง 5 4.2 6 6.4 11 5.2 
 6 ครั้ง 4 3.4 3 3.2 7 3.3 
 7 ครั้ง - - 1 1.1 1 0.4 
 8 ครั้ง - - - - - - 
 9 ครั้ง 1 0.8 - - 1 0.4 
 10 ครั้ง 2 1.7 1 1.1 3 1.4 
 รวม 119 100.0 94 100.0 213 100.0 
ปริมาณท่ีกินต่อครั้ง 1 94 79.0 77 81.9 171 80.3 

 2 18 15.1 11 11.8 29 13.6 
 3 4 3.4 4 4.3 8 3.8 
 4 - - 1 1.0 1 0.5 
 5 3 2.5 1 1.0 4 1.8 

  รวม 119 100.0 94 100.0 213 100.0 

 
จากตารางท่ี 14 พบว่า ก่อนการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุม            

ส่วนใหญ่เลือกบริโภคเครื่องด่ืมอื่น ๆ ราคา 1-10 บาท คิดเป็นร้อยละ 47.1 และ 44.7 โดยส่วนใหญ่ 
บริโภคเครื่องด่ืมอื่น ๆ 1 ครั้ง/สัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 58.0 และ 52.1 โดยบริโภคครั้งละ 1 ขวด/
กระปอง/กล่อง คิดเป็นร้อยละ 79.0 และ 81.9 
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ตารางที่ 15 ความถ่ีและร้อยละของพฤติกรรมการบริโภคเครื่องด่ืมอื่น ๆ ใน 1 สัปดาห์ ของ
นักเรียนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง หลังการทดลอง 

 

การบริโภค 
 กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม รวม 

ความถ่ี ร้อยละ ความถ่ี ร้อยละ ความถ่ี ร้อยละ 
ราคา 1-10 บาท 50 55.6 66 67.3 116 61.7 
 11-20 บาท 38 42.2 31 31.7 69 36.7 
 21-30 บาท 2 2.2 1 1.0 3 1.6 
 รวม 90 100.0 98 100.0 188 100.0 
จํานวนครั้งต่อสัปดาห์ 1 ครั้ง 63 70.0 49 50.0 112 59.6 
 2 ครั้ง 17 18.9 27 27.6 44 23.4 
 3 ครั้ง 4 4.5 8 8.2 12 6.4 
 4 ครั้ง 3 3.3 2 2.0 5 2.6 
 5 ครั้ง 1 1.1 8 8.2 9 4.8 
 6 ครั้ง - - - - - - 
 7 ครั้ง 1 1.1 1 1.0 2 1.1 
 8 ครั้ง - - 1 1.0 1 0.5 
 10 ครั้ง - - 1 1.0 1 0.5 
 มากกว่า 10 ครั้ง 1 1.1 1 1.0 2 1.1 
 ไม่ตอบ - - - - - - 
 รวม 90 100.0 98 100.0 188 100.0 
ปริมาณท่ีกินต่อครั้ง 1 77 85.6 70 71.5 147 78.2 

 2 10 11.1 20 20.4 30 16.0 
 3 3 3.3 4 4.1 7 3.8 
 4 - - - - - - 
 5 - - 1 1.0 1 0.5 
 6 - - 1 1.0 1 0.5 

 7 - - - - - - 
 8 - - 1 1.0 1 0.5 
 10 - - 1 1.0 1 0.5 

  รวม 90 100.0 98 100.0 188 100.0 

 
จากตารางท่ี 15 พบว่า หลังการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุม               

ส่วนใหญ่เลือกบริโภคเครื่องด่ืมอื่น ๆ ราคา 1 – 10 บาท คิดเป็นร้อยละ 55.6 และ 67.3 โดย             
ส่วนใหญ่บริโภคเครื่องด่ืมอื่น ๆ 1 ครั้ง/สัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 70.0 และ 50.0 โดยบริโภคครั้งละ              
1 ขวด/กระปอง/กล่อง คิดเป็นร้อยละ 85.6 และ 71.5 
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ตารางที่ 16 ความถ่ีและร้อยละของลักษณะการใช้ชีวิตประจําวันของนักเรียนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง 
ก่อนการทดลอง 

 
การใช้ชีวิตประจ าวัน  กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม รวม 

ความถ่ี ร้อยละ ความถ่ี ร้อยละ ความถ่ี ร้อยละ 
นอน (ชั่วโมง)       
2 2 1.1 1 0.6 3 0.8 
3 - - 1 0.6 1 0.3 
4 - - - - - - 
5 3 1.7 5 2.9 8 2.2 
6 10 5.5 8 4.6 18 5.0 
7 32 17.6 26 14.9 58 16.4 
8 81 44.5 93 53.2 174 48.8 
9 32 17.6 21 12.0 53 15.0 
10 17 9.4 16 9.1 33 9.2 
11 1 0.5 1 0.6 2 0.6 
12 - - 2 1.1 2 0.6 
13 1 0.5 - - 1 0.3 
ไม่ตอบ 3 1.6 1 0.6 3 0.8 

รวม 182 100.0 175 100.0 157 100.0 
อ่านหนังสือ (ชั่วโมง)       
1 98 53.9 109 62.3 207 58.1 
2 52 28.6 44 25.1 96 26.9 
3 12 6.6 11 6.3 23 6.4 
4 1 0.5 3 1.7 4 1.1 
5 4 2.2 - - 4 1.1 
6 2 1.1 1 0.6 3 0.8 
7 - - - - - - 
8 1 0.5 - - 1 0.3 
ไม่ตอบ 12 6.6 7 4.0 19 5.3 

รวม 182 100.0 175 100.0 357 100.0 

 
จากตารางท่ี 16 พบว่า ก่อนการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุม            

ส่วนใหญ่นอนวันละ 8 ช่ัวโมง คิดเป็นร้อยละ 44.5 และ 53.2 อ่านหนังสือวันละ 1 ช่ัวโมง คิดเป็น 
ร้อยละ 53.9 และ 62.3 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 17 ความถ่ีและร้อยละของลักษณะการใช้ชีวิตประจําวันของนักเรียนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง 
หลังการทดลอง 

 

ปริมาณการเล่น 
กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม รวม 

ความถ่ี ร้อยละ ความถ่ี ร้อยละ ความถ่ี ร้อยละ 
นอน (ชั่วโมง)       
2 - - 1 0.6 1 0.3 
3 - - - - - - 
4 - - - - - - 
5 2 1.1 6 3.4 8 2.2 
6 10 5.5 11 6.3 21 6.0 
7 33 18.2 36 20.6 69 19.3 
8 86 47.3 76 43.4 162 45.3 
9 33 18.1 26 14.9 59 16.4 
10 13 7.2 9 5.1 22 6.2 
11 1 0.5 3 1.7 4 1.1 
12 1 0.5 4 2.3 5 1.4 
ไม่ตอบ 3 1.6 3 1.7 6 1.8 

รวม  182 100.0 175 100.0 357 100.0 
อ่านหนังสือ (ชั่วโมง)       
1 96 52.8 92 52.6 188 52.6 
2 58 31.9 58 33.1 116 32.4 
3 17 9.4 11 6.3 28 7.8 
4 4 2.2 2 1.1 6 1.8 
5 - - 2 1.1 2 0.6 
6 1 0.5 - - 1 0.3 
7 1 0.5 - - 1 0.3 
มากกว่า 10 ช่ัวโมง - - 2 1.2 2 0.6 
ไม่ตอบ 5 2.7 8 4.6 13 3.6 

รวม 182 100.0 175 100.0 357 100.0 

 
จากตารางท่ี 17 พบว่า หลังการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุม          

ส่วนใหญ่นอนวันละ 8 ช่ัวโมง คิดเป็นร้อยละ 47.3 และ 43.4 ตามลําดับ อ่านหนังสือวันละ 1 ช่ัวโมง 
คิดเป็น ร้อยละ 52.8 และ 52.6 ตามลําดับ 

 
 
 
 



61 
 

ตารางที่ 18 ความถ่ีและร้อยละของปริมาณการเล่นเกม/เล่นอินเทอร์เน็ต/มือถือของนักเรียนท่ี
เป็นกลุ่มตัวอย่าง ก่อนการทดลอง 

 

ปริมาณการเล่น 
กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม รวม 

ความถ่ี ร้อยละ ความถ่ี ร้อยละ ความถ่ี ร้อยละ 
จํานวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์       
 1-10 112 61.5 109 62.3 221 61.9 
 11-20 45 24.7 18 10.3 63 17.6 
 21-30 14 7.7 21 12.0 35 9.8 
 31-40 4 2.2 2 1.1 6 1.6 
 41-50 1 0.6 10 5.6 11 3.1 
 51-60  2 1.1 - - 2 0.6 
 61-70  - - 1 0.6 1 0.3 
 70 ช่ัวโมงข้ึนไป - - 1 0.6 1 0.3 
 ไม่เล่น - - 5 2.9 5 1.4 
 ไม่ตอบ 4 2.2 8 4.6 12 3.4 

รวม 182 100.0 175 100.0 357 100.0 

 
จากตารางท่ี 18 พบว่า ก่อนการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุม            

ส่วนใหญ่เล่นเกม/เล่นอินเทอร์เน็ต/มือถือ สัปดาห์ละ 1-10 ช่ัวโมง คิดเป็นร้อยละ 61.5 และ 62.3  
 

ตารางที่ 19 ความถ่ีและร้อยละของปริมาณการเล่นเกม/เล่นอินเทอร์เน็ต/มือถือของนักเรียนท่ี
เป็นกลุ่มตัวอย่าง หลังการทดลอง 

 

ปริมาณการเล่น 
กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม รวม 

ความถ่ี ร้อยละ ความถ่ี ร้อยละ ความถ่ี ร้อยละ 
จํานวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์       
 1-10 139 76.4 139 79.4 278 77.8 
 11-20 31 17.1 14 8.0 45 12.5 
 21-30 10 5.5 6 3.4 16 4.5 
 31-40 1 0.5 - - 1 0.3 
 41-50 1 0.5 1 0.6 2 0.6 
50 ช่ัวโมงข้ึนไป - - 2 1.1 2 0.6 
ไม่เล่น - - 12 6.9 12 3.4 
ไม่ตอบ - - 1 0.6 1 0.3 

รวม 182 100.0 175 100.0 357 100.0 
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จากตารางท่ี 19 พบว่า หลังการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุม            
ส่วนใหญ่เล่นเกม/เล่นอินเทอร์เน็ต/มือถือ สัปดาห์ละ 1-10 ช่ัวโมง คิดเป็นร้อยละ 76.4 และ 79.4  

 
ตารางที่ 20 ความถ่ีและร้อยละของปริมาณการออกกําลังกายต่อสัปดาห์ของนักเรียนท่ีเป็น          

กลุ่มตัวอย่าง ก่อนการทดลอง 
 

ปริมาณการออกก าลังกาย 
กลุ่มทดลอง กลุ่มทดลอง รวม 

ความถ่ี ร้อยละ ความถ่ี ร้อยละ ความถ่ี ร้อยละ 
จํานวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์       

 1-10 154  84.7 132 75.5 286 80.1 
 11-20 17 9.4 24 13.7 41 11.5 
 21-30 4 2.2 6 3.4 10 2.8 
 31-40 1 0.5 1 0.6 2 0.6 
ไม่ออกกําลังกาย 2 1.0 6 3.4 8 2.2 
ไม่ตอบ 4 2.2 6 3.4 10 2.8 

รวม 182 100.0 175 100.0 357 100.0 

 
จากตารางท่ี 20 พบว่า ก่อนการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุม               

ส่วนใหญ่ออกกําลังกาย สัปดาห์ละ 1-10 ช่ัวโมง/สัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 84.7 และ 75.5 
 

ตารางที่ 21 ความถ่ีและร้อยละของปริมาณการออกกําลังกายต่อสัปดาห์ของนักเรียนท่ีเป็น           
กลุ่มตัวอย่าง หลังการทดลอง 

 

ปริมาณการออกก าลังกาย 
กลุ่มทดลอง กลุ่มทดลอง รวม 

ความถ่ี ร้อยละ ความถ่ี ร้อยละ ความถ่ี ร้อยละ 
จํานวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์       
 1-10 153 84.1 143 81.7 296 82.9 
 11-20 11 6.1 10 5.7 21 5.9 
 21-30 3 1.7 6 3.4 9 2.5 
 31-40 1 0.5 1 0.6 2 0.6 
 41-50 1 0.5 - - 1 0.3 
ไม่ออกกําลังกาย 11 6.1 15 8.6 26 7.2 
ไม่ตอบ 2 1.0 - - 2 0.6 

รวม 182 100.0 175 100.0 357 100.0 
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จากตารางท่ี 21 พบว่า หลังการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุม                
ส่วนใหญ่ออกกําลังกายสัปดาห์ละ  1-10 ช่ัวโมง คิดเป็นร้อยละ 84.1 และ 81.7 ตามลําดับ 
 

ตอนท่ี 2 ปัจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการบริโภคอาหาร  
 

ตารางที่ 22 ความถ่ีและร้อยละของความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารปลอดภัยของนักเรียน          
กลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุม ก่อนการทดลอง 

 

ล าดับ
ท่ี 

รายการ 
กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม 

จํานวน
คนที่

ตอบถูก 
ร้อยละ ผลการ

ประเมิน 

จํานวน
คนที่

ตอบถูก 
ร้อยละ ผลการ

ประเมิน 

1. จากตัวอย่างข้อความบนฉลากผลิตภัณฑ์อาหาร
ต่อไปน้ี  
“Exp.15/12/16” หมายถึง ควรกินอาหารน้ี
ภายในวันที่ 15 เดือนธันวาคม ค.ศ.2016 
(พ.ศ.2559) 

118 64.8 พอใช้  114 65.1 พอใช้ 

2. ข้อความจากข้อมูลฉลากโภชนาการที่แสดง
ต่อไปน้ีหมายความว่า อาหารน้ีหน่ึงซองมีนํ้าหนัก 
30 กรัม และควรกินครั้งละ 3 ซอง 
 
 
 
 

96 52.7 ผ่าน
เกณฑ์ 

82 46.9 ตํ่ากว่า
เกณฑ์ 

3. 
 

ข้อความจากข้อมูลบนฉลากหวาน มัน เค็ม           
(ฉลาก GDA) น้ีหมายความว่า ถ้านักเรียนกิน   
ขนมกรุบกรอบที่แสดงฉลากน้ีหมดในครั้งเดียว  
นักเรียนจะได้รับนํ้าตาล คิดเป็นร้อยละ 14 ของ
ปริมาณท่ีควรได้รับในแต่ละวัน 
 
 
 
 
 
 

39 21.4 ตํ่ากว่า
เกณฑ์ 

46 26.3 ตํ่ากว่า
เกณฑ์ 

4. อาหารปิ้งย่างที่ไหม้เกรียม เช่น ไก่ย่าง ลูกชิ้นปิ้ง 
หมูปิ้ง ไม่ควรกิน เพราะมีสารก่อมะเร็ง 

154 84.6 ดีมาก 158 90.3 ดีมาก 

5. อาหารที่มีสีสันฉูดฉาด เช่น ลูกชิ้นใส่สี ลูกอม
หลากสี ไก่ย่างใส่สี ควรหลีกเลี่ยง เพราะอาจใช้สี
ที่ห้ามใช้ ทําให้ได้รับอันตรายจากโลหะหนักในสีที่
ผสมน้ัน 

127 69.8 พอใช้ 128 73.1 ดี 

ข้อมูลโภชนาการ 

หน่ึงหน่วยบริโภค  : 1/3 ซอง (30 กรัม) 

จํานวนหน่วยบริโภคต่อซอง : 3 
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ตารางที่ 22 (ต่อ) 
 

ล าดับ
ท่ี 

รายการ 
กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม 

จํานวน
คนที่

ตอบถูก 
ร้อยละ ผลการ

ประเมิน 

จํานวน
คนที่

ตอบถูก 
ร้อยละ ผลการ

ประเมิน 

6. ลูกชิ้นเด้งหรือผลไม้ดอง อาจมีผงกรอบหรือ          
บอแรกซ์เป็นส่วนผสม สารเหล่าน้ี  ถ้าเข้าสู่
ร่างกาย จะทําให้เกิดอาการระคายเคือง เป็น
อันตรายต่อระบบทางเดินอาหาร 

107 58.8 ผ่าน
เกณฑ์ 

92 52.6 ผ่าน
เกณฑ์ 

7. ลูกชิ้นทอด ไส้กรอกทอด กล้วยทอด ไก่ทอด ท่ีใช้
นํ้ามันทอดซ้ํา อาจจะก่อให้เกิดความเป็นพิษต่อ
ร่างกาย เช่น ทําให้เกิดโรคมะเร็งปอด มะเร็งตับ  

99 54.4 ผ่าน
เกณฑ์ 

114 65.1 พอใช้ 

8. หากนักเรียนได้รับอันตรายจากการกินผลิตภัณฑ์
อาหาร หรือได้รับผลิตภัณฑ์ ท่ีไม่ได้คุณภาพตามท่ี
โฆษณา นักเรียนสามารถปกปูองสิทธิของตนเอง  
โดยการร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

135 74.2 ดี 124 70.9 ดี 

 เฉลี่ยร้อยละ   60.1 พอใช ้  61.3 พอใช ้

 
จากตารางท่ี 22 พบว่า ก่อนการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุมมีความรู้

เกี่ยวกับการบริโภคอาหารปลอดภัยโดยภาพรวมอยู่ในระดับพอใช ้คิดเป็นร้อยละ 60.1 และ 61.3 
ตามลําดับ 

 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุมมีความรู้ฯ ใน

ระดับดีมาก ในเรื่องพิษภัยของอาหารปิ้งย่าง คือ “อาหารปิ้งย่างท่ีไหม้เกรียม เช่น ไก่ย่าง ลูกช้ินปิ้ง 
หมูป้ิง ไม่ควรกินเพราะมีสารก่อมะเร็ง” คิดเป็นร้อยละ 84.6 และ 90.3 ตามลําดับ และมีความรู้ฯ  
ในระดับดี คือ “หากนักเรียนได้รับอันตรายจากการกินผลิตภัณฑ์อาหาร หรือได้รับผลิตภัณฑ์ ท่ีไม่ได้
คุณภาพตามท่ีโฆษณา นักเรียนสามารถปกปูองสิทธิของตนเอง  โดยการร้องเรียนไปยังหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง” คิดเป็นร้อยละ 74.2 และ 70.9 ตามลําดับ   
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ตารางที่ 23 ความถ่ีและร้อยละของความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารปลอดภัยของนักเรียน              
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม หลังการทดลอง 

 

ล าดับ
ท่ี 

รายการ 
กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม 

จํานวน
คนที่

ตอบถูก 
ร้อยละ ผลการ

ประเมิน 

จํานวน
คนที่

ตอบถูก 
ร้อยละ ผลการ

ประเมิน 

1. จากตัวอย่างข้อความบนฉลากผลิตภัณฑ์อาหาร
ต่อไปน้ี  
“Exp.15/12/16” หมายถึง ควรกินอาหารน้ี
ภายในวันที่ 15 เดือนธันวาคม ค.ศ.2016 
(พ.ศ.2559) 

137 75.3 ดี 147 84.0 ดีมาก 

2. ข้อความจากข้อมูลฉลากโภชนาการที่แสดง
ต่อไปน้ีหมายความว่า อาหารน้ีหน่ึงซองมีนํ้าหนัก 
30 กรัม และควรกินครั้งละ 3 ซอง 
 
 
 
 

92 50.5 ผ่าน
เกณฑ์ 

69 39.4 ตํ่ากว่า
เกณฑ์ 

3. 
 

ข้อความจากข้อมูลบนฉลากหวาน มัน เค็ม   
(ฉลาก GDA) น้ีหมายความว่า ถ้านักเรียนกินขนม
กรุบกรอบที่แสดงฉลากน้ีหมดในครั้งเดียว  
นักเรียนจะได้รับนํ้าตาล คิดเป็นร้อยละ 14 ของ
ปริมาณท่ีควรได้รับในแต่ละวัน 

 
 
 
 
 
 
 

100 54.9 ผ่าน
เกณฑ์ 

19 10.9 ตํ่ากว่า
เกณฑ์ 

4. อาหารปิ้งย่างที่ไหม้เกรียม เช่น ไก่ย่าง ลูกชิ้นปิ้ง 
หมูปิ้ง ไม่ควรกิน เพราะมีสารก่อมะเร็ง 

177 97.3 ดีมาก 160 91.4 ดีมาก 

5. อาหารที่มีสีสันฉูดฉาด เช่น ลูกชิ้นใส่สี ลูกอม
หลากสี ไก่ย่างใส่สี ควรหลีกเลี่ยง เพราะอาจใช้สี
ที่ห้ามใช้ ทําให้ได้รับอันตรายจากโลหะหนักในสีที่
ผสมน้ัน 

167 91.8 ดีมาก 143 81.7 ดีมาก 

6. ลูกชิ้นเด้งหรือผลไม้ดอง อาจมีผงกรอบหรือ             
บอแรกซ์เป็นส่วนผสม สารเหล่าน้ี  ถ้าเข้าสู่
ร่างกาย จะทําให้เกิดอาการระคายเคือง เป็น
อันตรายต่อระบบทางเดินอาหาร 

163 89.6 ดีมาก 106 60.6 พอใช้ 

ข้อมูลโภชนาการ 

หน่ึงหน่วยบริโภค  : 1/3 ซอง (30 กรัม) 

จํานวนหน่วยบริโภคต่อซอง : 3 
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ตารางที่ 23 (ต่อ) 
 

ล าดับ
ท่ี 

รายการ 
กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม 

จํานวน
คนที่

ตอบถูก 
ร้อยละ ผลการ

ประเมิน 

จํานวน
คนที่

ตอบถูก 
ร้อยละ ผลการ

ประเมิน 

7. ลูกชิ้นทอด ไส้กรอกทอด กล้วยทอด ไก่ทอด ท่ีใช้
นํ้ามันทอดซ้ํา อาจจะก่อให้เกิดความเป็นพิษต่อ
ร่างกาย เช่น ทําให้เกิดโรคมะเร็งปอด มะเร็งตับ  

150 82.4 ดีมาก 132 75.4 ดี 

8. หากนักเรียนได้รับอันตรายจากการกินผลิตภัณฑ์
อาหาร หรือได้รับผลิตภัณฑ์ ท่ีไม่ได้คุณภาพตามท่ี
โฆษณา นักเรียนสามารถปกปูองสิทธิของตนเอง  
โดยการร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

180 98.9 ดีมาก 130 74.3 ดี 

 เฉลี่ยร้อยละ   81.1 ดีมาก  64.7 พอใช ้

 
จากตารางท่ี 23 พบว่า หลังการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองมีความรู้เกี่ยวกับการบริโภค

อาหารปลอดภัย โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 81.1 ส่วนนักเรียนกลุ่มควบคุมมี
ความรู้ฯ อยู่ในระดับพอใช้ คิดเป็นร้อยละ 64.7 โดยหลังการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองมีความรู้ฯ
มากกว่านักเรียนกลุ่มควบคุม คิดเป็นร้อยละ 16.4 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักเรียนกลุ่ม
ทดลองมีความรู้ฯ ในระดับดีมาก อันดับแรกในเรื่อง การปกปูองสิทธิ์ คือ “หากนักเรียนได้รับอันตราย
จากการกินผลิตภัณฑ์อาหาร หรือได้รับผลิตภัณฑ์ท่ีไม่ได้คุณภาพตามท่ีโฆษณา นักเรียนสามารถ
ปกปูองสิทธิของตนเอง โดยการร้องเรียนไปยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง” คิดเป็นร้อยละ 98.9 รองลงมา
คือ “อาหารปิ้งย่างท่ีไหม้เกรียม เช่น ไก่ย่าง ลูกช้ินปิ้ง หมูป้ิง ไม่ควรกิน เพราะมีสารก่อมะเร็ง” คิด
เป็นร้อยละ 97.3 ส่วนนักเรียนกลุ่มควบคุม มีความรู้ฯ ในระดับดีมาก อันดับแรกคือ “อาหารปิ้งย่างท่ี
ไหม้เกรียม เช่น ไก่ย่าง ลูกช้ินปิ้ง หมูป้ิง ไม่ควรกิน เพราะมีสารก่อมะเร็ง” คิดเป็นร้อยละ 91.4 
รองลงมาคือ “ข้อความบนฉลากผลิตภัณฑ์อาหารต่อไปนี้ “Exp.15/12/16” หมายถึง ควรกินอาหาร
นี้ภายในวันท่ี 15 เดือนธันวาคม ค.ศ.2016 (พ.ศ.2559)” คิดเป็นร้อยละ 84.0   

 
หมายเหตุ เกณฑ์การประเมินความรู้เก่ียวกับการบริโภคอาหารปลอดภัย 

ตอบถูกต้องร้อยละ 80 ข้ึนไป หมายถึง มีความรู้ฯ ในระดับดีมาก 
ตอบถูกต้องร้อยละ 70 - 79   หมายถึง มีความรูฯ้ ในระดับดี 
ตอบถูกต้องร้อยละ 60 - 69   หมายถึง มีความรูฯ้ ในระดับพอใช้ 
ตอบถูกต้องร้อยละ 50 – 59  หมายถึง มีความรู้ฯ ในระดับผ่านเกณฑ์ 
ตอบถูกต้องตํ่ากว่าร้อยละ 50 หมายถึง มีความรู้ฯ ในระดับตํ่ากว่าเกณฑ์ 
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ตารางที่ 24 การเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารปลอดภัยก่อนการทดลองและหลัง
การทดลอง ของนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุม 

  

นักเรียน  การทดสอบ จ านวน (N) X   SD. t 

กลุ่มการทดลอง 
ก่อนการทดลอง 182 4.80 1.52 

-11.830* 
หลังการทดลอง 182 6.40 1.12 

กลุ่มควบคุม 
ก่อนการทดลอง 175 4.90 1.65 

-1.859 
หลังการทดลอง 175 5.17 1.50 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 
 

จากตารางท่ี 24 พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองมีความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารปลอดภัย 
ก่อนและหลังการทดลอง แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 นั่นคือ หลังการทดลอง 
นักเรียนกลุ่มทดลองมีความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารปลอดภัยมากกว่าก่อนการทดลอง (X  = 6.40 , 
SD. = 1.12  และ X  = 4.80 , SD. = 1.52 ตามลําดับ) ส่วนนักเรียนกลุ่มควบคุมก่อนและหลังการ
ทดลองมีความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารปลอดภัยแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 นั่นคือ นักเรียนกลุ่มควบคุมมีความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารก่อนและหลังการทดลองไม่
แตกต่างกัน   

 
ตารางที่  25 การเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารปลอดภัยระหว่างนักเรียน           

กลุ่มทดลองกับนักเรียนกลุ่มควบคุม 
  

การทดลอง  นักเรียน จ านวน (N) X   SD. t 
ก่อนการทดลอง กลุ่มทดลอง 182 4.80 1.52 

-0.565  กลุ่มควบคุม 175 4.90 1.65 
 รวม 357    
หลังการทดลอง กลุ่มทดลอง 182 6.40 1.12 

8.777* 
 กลุ่มควบคุม 175 5.17 1.50 

 รวม 357    
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 
 

จากตารางท่ี 25 พบว่า ก่อนการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุมมี
ความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารปลอดภัยแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 นั่นคือ 
ก่อนการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุมมีความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหาร
ปลอดภัยไม่แตกต่างกัน 

หลังการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุม มีความรู้เกี่ยวกับการบริโภค
อาหารปลอดภัยแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 นั่นคือ หลังการทดลองนักเรียน 
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กลุ่มทดลองมีความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารปลอดภัยมากกว่านักเรียนกลุ่มควบคุม  (X  = 6.40 , 
SD. = 1.12  และ X  = 5.17, SD. = 1.50 ตามลําดับ)   

ตารางที่ 26 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการรับรู้โอกาสเส่ียงจากการบริโภคอาหาร          
ไม่ปลอดภัยของนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุม ก่อนการทดลอง 

 

ล าดับ
ที่ 

รายการ 
กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม 

X  SD. ผลการ
ประเมิน 

X  SD. ผลการ
ประเมิน 

1. ถ้านักเรียนไม่อ่านฉลากโภชนาการอาจจะ
มีโอกาสเสี่ยงท่ีจะได้รับสารอาหาร
บางอย่าง เช่น โซเดียม  ไขมัน พลังงาน
เกินกว่าความต้องการของร่างกาย 

4.25 0.81 มาก 4.21 0.77 มาก 

2. การกินอาหารโดยไม่อ่านฉลาก มีโอกาส
เสี่ยงได้รับอาหารหมดอายุ 

4.45 0.87 มาก 4.63 0.62 มาก
ที่สุด 

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

3.98 0.94 มาก 3.98 0.73 มาก 

4. การไม่ใช้ประโยชน์จากข้อมูลโภชนาการ
บนฉลากอาหาร  ทําให้มีโอกาสเสี่ยงจาก
การได้รับสารอาหารเกินความต้องการของ
ร่างกาย 

3.98 0.99 มาก 3.92 0.88 มาก 

5. การกินอาหารท่ีไม่ได้เก็บรักษาตาม
คําแนะนําบนฉลากเสี่ยงต่อการได้รับ
อันตรายจากการท่ีอาหารน้ันเสียหรือ
หมดอายุก่อนเวลาท่ีระบุไว้บนฉลาก 

3.47 1.29 ปาน
กลาง 

4.27 0.79 มาก 

6. การกินอาหารพวกปิ้งย่าง เช่น ไก่ย่าง 
ลูกช้ินปิ้ง หมูปิ้ง มีโอกาสเสี่ยงท่ีจะเป็น
โรคมะเร็ง 

4.00 1.04 มาก 4.21 0.86 มาก 

7. การกินอาหารกึ่งสําเร็จรูป เช่น บะหมี่กึ่ง
สําเร็จรูปเป็นประจํา มีโอกาสเสี่ยงท่ี
ร่างกายจะได้รับโซเดียมเกินความต้องการ
ของร่างกาย 

3.95 1.00 มาก 3.83 0.92 มาก 

8. การท่ีนักเรียนบอกข้อมูลการเจ็บปุวยท่ีเกิด
จากการกินขนมกรุบกรอบท่ีไม่มีฉลากต่อ
เพื่อน จะช่วยลดความเสี่ยงท่ีเพื่อนจะ
ได้รับอันตราย 

4.03 1.01 มาก 3.95 0.99 มาก 

 รวม 3.58 0.58 มาก 4.11 0.40 มาก 
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จากตารางท่ี 26 พบว่า ก่อนการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุมมีการ

รับรู้โอกาสเส่ียงจากการบริโภคอาหารไม่ปลอดภัย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X  = 3.58, SD. = 
0.58 และ X  = 4.11, SD. = 0.40) เมื่อพิจารณาในรายข้อพบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองมีการรับรู้
โอกาสเส่ียงฯ อยู่ในระดับมากเกือบทุกรายการ โดยอันดับแรกคือ “การกินอาหารโดยไม่อ่านฉลาก มี
โอกาสเส่ียงฯได้รับอาหารหมดอายุ” รองลงมาคือ “ถ้านักเรียนไม่อ่านฉลากโภชนาการ อาจจะมี
โอกาสเส่ียงท่ีจะได้รับสารอาหารบางอย่าง เช่น โซเดียม  ไขมัน พลังงานเกินกว่าความต้องการของ
ร่างกาย” ส่วนนักเรียนกลุ่มควบคุมมีการรับรู้โอกาสเส่ียงฯ ในระดับมากท่ีสุด คือ “การกินอาหารโดย
ไม่อ่านฉลาก มีโอกาสเส่ียงได้รับอาหารหมดอายุ” และในระดับมาก อันดับแรกคือ “การกินอาหารที่
ไม่ได้เก็บรักษาตามคําแนะนําบนฉลากเส่ียงต่อการได้รับอันตรายจากการที่อาหารนั้นเสียหรือหมดอายุ
ก่อนเวลาท่ีระบุไว้บนฉลาก” รองลงมาคือ “ถ้านักเรียนไม่อ่านฉลากโภชนาการอาจจะมีโอกาสเส่ียงท่ี
จะได้รับสารอาหารบางอย่าง เช่น โซเดียม  ไขมัน พลังงานเกินกว่าความต้องการของร่างกาย” และ 
“การกินอาหารพวกปิ้งย่าง เช่น ไก่ย่าง ลูกช้ินปิ้ง หมูป้ิง มีโอกาสเส่ียงท่ีจะเป็นโรคมะเร็ง” 

 
ตารางที่ 27 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการรับรู้โอกาสเส่ียงจากการบริโภคอาหาร              

ไม่ปลอดภัยของนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุม หลังการทดลอง 
 

ล าดับ
ที่ 

รายการ 
กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม 

X  SD. ผลการ
ประเมิน 

X  SD. ผลการ
ประเมิน 

1. ถ้านักเรียนไม่อ่านฉลากโภชนาการอาจจะ
มีโอกาสเสี่ยงท่ีจะได้รับสารอาหาร
บางอย่าง เช่น โซเดียม  ไขมัน พลังงาน
เกินกว่าความต้องการของร่างกาย 

4.83 0.37 มากท่ีสุด 4.38 0.65 มาก 

2. การกินอาหารโดยไม่อ่านฉลาก มีโอกาส
เสี่ยงได้รับอาหารหมดอายุ 

4.69 0.62 มากท่ีสุด 4.69 0.54 มากท่ีสุด 

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

4.75 0.44 มากท่ีสุด 4.09 0.77 มาก 

4. การไม่ใช้ประโยชน์จากข้อมูลโภชนาการ
บนฉลากอาหาร  ทําให้มีโอกาสเสี่ยงจาก
การได้รับสารอาหารเกินความต้องการของ
ร่างกาย 

4.61 0.61 มากท่ีสุด 4.11 0.73 มาก 

5. การกินอาหารท่ีไม่ได้เก็บรักษาตาม
คําแนะนําบนฉลากเสี่ยงต่อการได้รับ
อันตรายจากการท่ีอาหารน้ันเสียหรือ
หมดอายุก่อนเวลาท่ีระบุไว้บนฉลาก 

4.64 0.58 มากท่ีสุด 4.29 0.82 มาก 
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ตารางที่ 27 (ต่อ) 
 

ล าดับ
ที่ 

รายการ 
กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม 

X  SD. ผลการ
ประเมิน 

X  SD. ผลการ
ประเมิน 

6. การกินอาหารพวกปิ้งย่าง เช่น ไก่ย่าง 
ลูกช้ินปิ้ง หมูปิ้ง มีโอกาสเสี่ยงท่ีจะเป็น
โรคมะเร็ง 

4.65 0.59 มากท่ีสุด 4.43 0.84 มาก 

7. การกินอาหารกึ่งสําเร็จรูป เช่น บะหมี่กึ่ง
สําเร็จรูปเป็นประจํา มีโอกาสเสี่ยงท่ี
ร่างกายจะได้รับโซเดียมเกินความต้องการ
ของร่างกาย 

4.60 0.57 มากท่ีสุด 4.09 0.83 มาก 

8. การท่ีนักเรียนบอกข้อมูลการเจ็บปุวยท่ีเกิด
จากการกินขนมกรุบกรอบท่ีไม่มีฉลากต่อ
เพื่อน จะช่วยลดความเสี่ยงท่ีเพื่อนจะ
ได้รับอันตราย 

4.57 0.64 มากท่ีสุด 4.01 1.03 มาก 

 รวม 4.66 0.31 มากที่สุด 4.26 0.46 มาก 
 

จากตารางท่ี 27 พบว่า หลังการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองมีการรับรู้โอกาสเส่ียงจากการ
บริโภคอาหารไม่ปลอดภัย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.66, SD. = 0.31) ส่วนนักเรียน
กลุ่มควบคุมมีการรับรู้โอกาสเส่ียงฯ ในระดับมาก (X  = 4.26, SD. = 0.46) เมื่อพิจารณาในรายข้อ
พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองมีการรับรู้โอกาสเส่ียงฯ ในระดับมากท่ีสุดทุกรายการ โดยอันดับแรกคือ 
“ถ้านักเรียนไม่อ่านฉลากโภชนาการอาจจะมีโอกาสเส่ียงท่ีจะได้รับสารอาหารบางอย่าง เช่น โซเดียม  
ไขมัน พลังงานเกินกว่าความต้องการของร่างกาย” รองลงมาคือ “การกินขนมกรุบกรอบโดยไม่อ่าน
ฉลากหวาน มัน เค็ม (ฉลาก GDA) มีโอกาสเส่ียงต่อการได้รับโซเดียมเกินปริมาณท่ีร่างกายควรได้รับ
ในแต่ละวัน” ส่วนนักเรียนกลุ่มควบคุมมีการรับรู้โอกาสเส่ียงฯ ในระดับมากท่ีสุด คือ “การกินอาหาร
โดยไม่อ่านฉลาก  มีโอกาสเส่ียงได้รับอาหารหมดอายุ” และในระดับมาก อันดับแรกคือ “การกิน
อาหารพวกปิ้งย่าง เช่น ไก่ย่าง ลูกช้ินปิ้ง หมูป้ิง มีโอกาสเส่ียงท่ีจะเป็นโรคมะเร็ง” รองลงมาคือ          
“ถ้านักเรียนไม่อ่านฉลากโภชนาการอาจจะมีโอกาสเส่ียงท่ีจะได้รับสารอาหารบางอย่าง เช่น โซเดียม  
ไขมัน พลังงานเกินกว่าความต้องการของร่างกาย”  

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



71 
 

ตารางที่ 28 การเปรียบเทียบการรับรู้โอกาสเส่ียงจากการบริโภคอาหารไม่ปลอดภัยก่อนการทดลอง
และหลังการทดลองของนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุม 

  
นักเรียน  การทดสอบ จ านวน (N) X   SD. t 

กลุ่มการทดลอง 
ก่อนการทดลอง 182 3.58 0.58 

-27.208* 
หลังการทดลอง 182 4.66 0.32 

กลุ่มควบคุม 
ก่อนการทดลอง 175 4.12 0.40 

-3.255* 
หลังการทดลอง 175 4.26 0.46 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 
 

จากตารางท่ี 28 พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุมมีการรับรู้โอกาสเส่ียง
จากการบริโภคอาหารไม่ปลอดภัย ก่อนและหลังการทดลองแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 นั่นคือ หลังการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุมมีการรับรู้โอกาสเส่ียง
จากการบริโภคอาหารไม่ปลอดภัยมากกว่าก่อนการทดลอง (นักเรียนกลุ่มทดลอง (X  = 4.66,                
SD. = 0.32 และ X  = 3.58 , SD. = 0.58 ตามลําดับ นักเรียนกลุ่มควบคุม X  = 4.26, SD. = 0.46 
และ X  = 4.12 , SD. = 0.40 ตามลําดับ)   

 
ตารางที่ 29 การเปรียบเทียบการรับรู้โอกาสเส่ียงจากการบริโภคอาหารไม่ปลอดภัยระหว่าง

นักเรียนกลุ่มทดลองกับนักเรียนกลุ่มควบคุม 
  

การทดลอง  นักเรียน จ านวน (N) X  SD. t 
ก่อนการทดลอง กลุ่มทดลอง 182 3.58 0.57 

-10.158*  กลุ่มควบคุม 175 4.11 0.46 
 รวม 357    
หลังการทดลอง กลุ่มทดลอง 182 1.08 0.53 

20.725* 
 กลุ่มควบคุม 175 -0.14 0.58 
 รวม 357    

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 
 

หมายแหตุ   เน่ืองจากก่อนการทดลองพบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุมมีการรับรู้โอกาสเสี่ยงจาก
บริโภคอาหารไม่ปลอดภัย ก่อนและหลังการทดลองแตกต่างกัน ดังน้ันการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยหลังการ
ทดลอง จึงทําการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยความแตกต่างของการรับรู้โอกาสเสี่ยงฯ ก่อนและหลังการทดลอง 

 

จากตารางท่ี 29 พบว่า ก่อนการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุมมีการ
รับรู้โอกาสเส่ียงจากการบริโภคอาหารไม่ปลอดภัยแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
นั่นคือ ก่อนการทดลองนักเรียนกลุ่มควบคุมมีการรับรู้โอกาสเส่ียงจากการบริโภคอาหารไม่ปลอดภัย
มากกว่านักเรียนกลุ่มทดลอง (X  = 4.11, SD. = 0.46 และ X  = 3.58, SD. = 0.57 ตามลําดับ) หลัง
การทดลอง พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุมมีการรับรู้โอกาสเส่ียงจากการบริโภค
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อาหารไม่ปลอดภัยแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 นั่นคือ หลังการทดลอง นักเรียน
กลุ่มทดลองมีการรับรู้โอกาสเส่ียงจากการบริโภคอาหารไม่ปลอดภัยมากกว่านักเรียนกลุ่มควบคุม    
(X  = 1.08, SD. = 0.53 และ X  = -0.14, SD. = 0.58 ตามลําดับ) 

 

ตารางที่ 30 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการรับรู้ความรุนแรงจากการบริโภคอาหาร          
ไม่ปลอดภัยของนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุม ก่อนการทดลอง 

 

ล าดับ
ท่ี 

รายการ 
กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม 

X  SD. ผลการ
ประเมิน X  SD. ผลการ

ประเมิน 

1. การไม่อ่านข้อมูลโภชนาการก่อนกินอาหาร
อาจทําให้ได้รับไขมันมากเกินความต้องการ
ของร่างกายเป็นประจําเกิดภาวะไขมันอุดตัน
ในหลอดเลือดและหลอดเลือดเล้ียงหัวใจ  
เป็นอันตรายถึงชีวิตได้ 

4.06 0.86 มาก 4.18 0.77 มาก 

2. การกินอาหารโดยไม่อ่านฉลากอาจทําให้เสีย
เงินมาก ไม่คุ้มกับประโยชน์ท่ีได้รับ 

3.76 1.04 มาก 3.56 1.00 มาก 

3. การไม่ใช้ประโยชน์จากข้อมูลบนฉลากอาหาร 
ก่อนกินอาหารอาจได้รับโซเดียมเกินความ
ต้องการของร่างกาย ทําให้ปุวยเป็นโรคไต
และเกิดภาวะไตวายได้ 

3.76 1.03 มาก 3.83 0.89 มาก 

4. การไม่ใช้ประโยชน์จากข้อมูลบนฉลาก             
หวาน มัน เค็ม (ฉลาก GDA) ก่อนกินอาหาร 
อาจได้รับน้ําตาลเกินความต้องการของ
ร่างกาย ทําให้ปุวยเป็นโรคเบาหวาน              
เกิดภาวะแทรกซ้อนตาบอดได้ 

3.88 1.00 มาก 3.93 0.88 มาก 

5. การดื่มน้ําอัดลมเป็นประจํา อาจทําให้น้ําหนัก
เกิน หรือเป็นโรคอ้วน เนื่องจากได้รับน้ําตาล
จํานวนมาก 

4.45 0.84 มาก 4.59 0.66 มากท่ีสุด 

6. การกินขนมขบเค้ียวเป็นประจํา อาจทําให้
เป็นโรคอ้วนได้ 

4.26 0.94 มาก 4.42 0.70 มาก 

7. การกินอาหารกึ่งสําเร็จรูป เช่น บะหมี่กึ่ง
สําเร็จรูปเป็นประจํา อาจทําให้ขาดสารอาหาร
ท่ีจําเป็นต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย 

4.07 1.01 มาก 4.21 0.83 มาก 

8. การท่ีนักเรียนเพิกเฉยเมื่อถูกผู้ขายเอาเปรียบ 
จะทําให้ผู้ขายได้ใจ ไปหลอกลวงคนอื่นให้
ได้รับ ความเสียหายได้อีกมาก 

3.81 1.30 มาก 4.11 1.06 มาก 

 รวม 4.00 0.66 มาก 4.10 0.47 มาก 
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จากตารางท่ี 30 พบว่า ก่อนการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุมมีการ
รับรู้ความรุนแรงจากการบริโภคอาหารไม่ปลอดภัย ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X  = 4.00,             
SD. = 0.66 และ X  = 4.10, SD. = 0.47 ตามลําดับ) เมื่อพิจารณาในรายข้อพบว่า นักเรียนกลุ่ม
ทดลองมีการรับรู้ความรุนแรงฯ ในระดับมากทุกรายการ โดยอันดับแรกคือ “การดื่มน้ําอัดลมเป็น
ประจํา อาจทําให้น้ําหนักเกิน หรือเป็นโรคอ้วน เนื่องจากได้รับน้ําตาลจํานวนมาก” รองลงมาคือ 
“การกินขนม ขบเค้ียวเป็นประจํา อาจทําให้เป็นโรคอ้วนได้” ส่วนนักเรียนกลุ่มควบคุม มีการรับรู้
ความรุนแรงฯ   ในระดับมากท่ีสุด คือ “การดื่มน้ําอัดลมเป็นประจํา อาจทําให้น้ําหนักเกิน หรือเป็น
โรคอ้วน เนื่องจากได้รับน้ําตาลจํานวนมาก” ส่วนในระดับมากคือ “การกินขนมขบเค้ียวเป็นประจํา 
อาจทําให้เป็นโรคอ้วนได้” รองลงมาคือ “การกินอาหารกึ่งสําเร็จรูป เช่น บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปเป็น
ประจํา อาจทําให้ขาดสารอาหารที่จําเป็นต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย” 

 
ตารางที่ 31 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการรับรู้ความรุนแรงจากการบริโภคอาหาร             

ไม่ปลอดภัยของนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุม หลังการทดลอง 
 

ล าดับ
ท่ี 

รายการ 
กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม 

X  SD. ผลการ
ประเมิน X  SD. ผลการ

ประเมิน 

1. การไม่อ่านข้อมูลโภชนาการก่อนกินอาหาร
อาจทําให้ได้รับไขมันมากเกินความต้องการ
ของร่างกายเป็นประจําเกิดภาวะไขมันอุดตัน
ในหลอดเลือดและหลอดเลือดเล้ียงหัวใจ  
เป็นอันตรายถึงชีวิตได้ 

4.59 0.59 มากท่ีสุด 4.29 0.78 มาก 

2. การกินอาหารโดยไม่อ่านฉลากอาจทําให้เสีย
เงินมาก ไม่คุ้มกับประโยชน์ท่ีได้รับ 

3.96 0.96 มาก 3.81 0.98 มาก 

3. การไม่ใช้ประโยชน์จากข้อมูลบนฉลากอาหาร 
ก่อนกินอาหารอาจได้รับโซเดียมเกินความ
ต้องการของร่างกาย ทําให้ปุวยเป็นโรคไต
และเกิดภาวะไตวายได้ 

4.54 0.62 มากท่ีสุด 3.95 0.85 มาก 

4. การไม่ใช้ประโยชน์จากข้อมูลบนฉลาก         
หวาน มัน เค็ม (ฉลาก GDA) ก่อนกินอาหาร 
อาจได้รับน้ําตาลเกินความต้องการของ
ร่างกาย ทําให้ปุวยเป็นโรคเบาหวาน เกิด
ภาวะแทรกซ้อน ตาบอดได้ 

4.54 0.61 มากท่ีสุด 4.05 0.85 มาก 

5. การดื่มน้ําอัดลมเป็นประจํา อาจทําให้น้ําหนัก
เกิน หรือเป็นโรคอ้วน เนื่องจากได้รับน้ําตาล
จํานวนมาก 

4.76 0.45 มากท่ีสุด 4.51 0.74 มากท่ีสุด 
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ตารางที่ 31 (ต่อ) 
 

ล าดับ
ท่ี 

รายการ 
กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม 

X  SD. ผลการ
ประเมิน X  SD. ผลการ

ประเมิน 

6. การกินขนมขบเค้ียวเป็นประจํา อาจทําให้
เป็นโรคอ้วนได้ 

4.67 0.52 มากท่ีสุด 4.32 0.83 มาก 

7. การกินอาหารกึ่งสําเร็จรูป เช่น บะหมี่กึ่ง
สําเร็จรูปเป็นประจํา อาจทําให้ขาดสารอาหาร
ท่ีจําเป็นต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย 

4.59 0.62 มากท่ีสุด 4.27 0.78 มาก 

8. การท่ีนักเรียนเพิกเฉยเมื่อถูกผู้ขายเอาเปรียบ 
จะทําให้ผู้ขายได้ใจ ไปหลอกลวงคนอื่นให้
ได้รับ ความเสียหายได้อีกมาก 

4.13 1.28 มาก 4.32 0.88 มาก 

 รวม 4.47 0.39 มาก 4.19 0.49 มาก 

 
จากตารางท่ี 31 พบว่า หลังการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุม              

มีการรับรู้ความรุนแรงจากการบริโภคอาหารไม่ปลอดภัยในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X  = 4.47,            
SD. = 0.39 และ X  = 4.19, SD. = 0.49 ตามลําดับ) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักเรียนกลุ่ม
ทดลองมีการรับรู้ความรุนแรงฯ ในระดับมากท่ีสุด อันดับแรกคือ “การดื่มน้ําอัดลมเป็นประจํา อาจทํา
ให้น้ําหนักเกินหรือเป็นโรคอ้วน เนื่องจากได้รับน้ําตาลจํานวนมาก” รองลงมาคือ “การกินขนมขบ
เค้ียวเป็นประจํา อาจทําให้เป็นโรคอ้วนได้” ในระดับมาก อันดับแรกคือ “การท่ีนักเรียนเพิกเฉยเมื่อ
ถูกผู้ขายเอาเปรียบ จะทําให้ผู้ขายได้ใจ ไปหลอกลวงคนอื่นให้ได้รับความเสียหายได้อีกมาก” 
รองลงมาคือ “การกินอาหารโดยไม่อ่านฉลากอาจทําให้เสียเงินมาก ไม่คุ้มกับประโยชน์ท่ีได้รับ”        
ส่วนนักเรียนกลุ่มควบคุมมีการรับรู้ความรุนแรงฯในระดับมากท่ีสุดคือ “การดื่มน้ําอัดลมเป็นประจํา 
อาจทําให้น้ําหนักเกิน หรือเป็นโรคอ้วน เนื่องจากได้รับน้ําตาลจํานวนมาก” ส่วนในระดับมาก อันดับ
แรกคือ “การกินขนมขบเค้ียวเป็นประจํา อาจทําให้เป็นโรคอ้วนได้” และ “การท่ีนักเรียนเพิกเฉยเมื่อ
ถูกผู้ขายเอาเปรียบ จะทําให้ผู้ขายได้ใจ ไปหลอกลวงคนอื่นให้ได้รับความเสียหายได้อีกมาก” 
รองลงมาคือ “การไม่อ่านข้อมูลโภชนาการก่อนกินอาหารอาจทําให้ได้รับไขมันมากเกินความต้องการ
ของร่างกายเป็นประจํา เกิดภาวะไขมันอุดตันในหลอดเลือดและหลอดเลือดเล้ียงหัวใจ เป็นอันตราย
ถึงชีวิตได้” 

 
หมายเหตุ  เกณฑ์การประเมิน 
4.50 - 5.00 หมายถึง มีการรับรู้ความรุนแรงฯ อยู่ในระดับมากที่สุด 
3.50 – 4.49 หมายถึง มีการรับรู้ความรุนแรงฯ อยู่ในระดับมาก 
2.50 – 3.49 หมายถึง มีการรับรู้ความรุนแรงฯ อยู่ในระดับปานกลาง 
1.50 – 2.49 หมายถึง มีการรับรู้ความรุนแรงฯ อยู่ในระดับน้อย 
1.00 –1.49 หมายถึง มีการรับรู้ความรุนแรงฯ อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
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ตารางที่ 32 การเปรียบเทียบการรับรู้ความรุนแรงจากการบริโภคอาหารไม่ปลอดภัยก่อนการ
ทดลองและหลังการทดลอง ของนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุม 

  

นักเรียน  การทดสอบ จ านวน (N) X  SD. t 

กลุ่มการทดลอง 
ก่อนการทดลอง 182 4.00 0.67 

-9.597* 
หลังการทดลอง 182 4.47 0.40 

กลุ่มควบคุม 
ก่อนการทดลอง 175 4.10 0.47 

-1.718 
หลังการทดลอง 175 4.19 0.49 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 
 

จากตารางท่ี 32 พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองมีการรับรู้ความรุนแรงจากการบริโภคอาหารไม่
ปลอดภัย ก่อนและหลังการทดลอง แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 นั่นคือ หลังการ
ทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองมีการรับรู้ความรุนแรงจากการบริโภคอาหารไม่ปลอดภัยมากกว่าก่อนการ
ทดลอง  (X  = 4.47 , SD. = 0.40  และ X  = 4.00 , SD. =0,67 ตามลําดับ) นักเรียนกลุ่มควบคุมมี
การรับรู้ความรุนแรงจากการบริโภคอาหารไม่ปลอดภัย ก่อนและหลังการทดลองแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 นั่นคือ นักเรียนกลุ่มควบคุมมีการรับรู้ความรุนแรงจากการบริโภค
อาหารไม่ปลอดภัย ก่อนและหลังการทดลองไม่แตกต่างกัน 

 

ตารางที่ 33 การเปรียบเทียบการรับรู้ความรุนแรงจากการมีพฤติกรรมการบริโภคอาหาร             
ไม่ปลอดภัย ระหว่างนักเรียนกลุ่มทดลองกับนักเรียนกลุ่มควบคุม 

 

การทดลอง  นักเรียน จ านวน (N) X  SD. t 
ก่อนการทดลอง กลุ่มทดลอง 182 4.00 0.66 

-1.642  กลุ่มควบคุม 175 4.10 0.47 
 รวม 357    
หลังการทดลอง กลุ่มทดลอง 182 4.47 0.39 

5.907* 
 กลุ่มควบคุม 175 4.19 0.49 
 รวม 357    

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 
 

จากตารางท่ี 33 พบว่า ก่อนการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุม             
มีการรับรู้ความรุนแรงจากการบริโภคอาหารไม่ปลอดภัยแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 นั่นคือ ก่อนการทดลอง นักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุมมีการรับรู้ความ
รุนแรงจากการบริโภคอาหารไม่ปลอดภัยไม่แตกต่างกัน 

 หลังการทดลอง พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุมมีการรับรู้ความ         
รุนแรงจากการบริโภคอาหารไม่ปลอดภัยแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 นั่นคือ  
หลังการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองมีการรับรู้ความรุนแรงจากการบริโภคอาหารไม่ปลอดภัยมากกว่า
นักเรียนกลุ่มควบคุม (X  = 4.47 , SD. = 0.39  และ X  = 4.19 , SD. =0.49 ตามลําดับ) 



76 
 

ตารางที่ 34 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการรับรู้ประโยชน์จากการบริโภคอาหาร
ปลอดภัยของนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุม ก่อนการทดลอง 

 

ล าดับ
ท่ี 

รายการ 
กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม 

X  SD. ผลการ
ประเมิน X  SD. ผลการ

ประเมิน 

1. การอ่านฉลากอาหารจะทําให้ได้รับ
ผลิตภัณฑ์ท่ีตรงตามความต้องการ 

4.31 0.83 มาก 4.43 0.73 มาก 

2. การสังเกตลักษณะท่ัวไปของอาหาร 
เช่น สีสันของอาหารก่อนกินอาหาร 
ทําให้ลดอันตรายท่ีจะได้รับ จาก
อาหารที่ไม่ปลอดภัย 

3.91 1.00 มาก 3.98 0.90 มาก 

3. การอ่านฉลากก่อนซื้อทําให้ไม่ซื้อ
อาหารที่หมดอายุ 

4.31 0.93 มาก 4.48 0.71 มาก 

4. การอ่านฉลากโภชนาการก่อนกิน
อาหารทําให้เลือกกินอาหารได้
เหมาะสมกับโรคท่ีเป็นอยู่เช่น โรคอ้วน 
โรคเบาหวาน โรคไต โรคหัวใจ 

4.12 0.93 มาก 4.14 0.88 มาก 

5. การอ่านฉลากหวาน มัน เค็ม               
(ฉลาก GDA) ก่อนซื้อทุกครั้ง ทําให้
ทราบข้อมูลทางโภชนาการท่ีช่วยใน
การตัดสินใจเลือกซื้ออาหาร 

4.29 0.87 มาก 4.36 0.68 มาก 

6. ข้อมูลบนฉลากหวาน มัน เค็ม  
(ฉลาก GDA) ช่วยให้นักเรียนคํานวณ
ปริมาณน้ําตาล เกลือ หรือพลังงาน             
ท่ีได้จากการกินได้ 

4.19 0.77 มาก 4.18 0.74 มาก 

7. การควบคุมการกินอย่างเหมาะสมและ
การออกกําลังกายสม่ําเสมอ ทําให้
ร่างกายแข็งแรง 

4.41 0.84 มาก 4.62 0.68 มากท่ีสุด 

8. การปกปูองสิทธิเมื่อได้รับอันตรายจาก
การกินอาหารจะทําให้ผู้ผลิต / ผู้ขาย
ระมัดระวังในการผลิตและจําหน่าย
สินค้าท่ีมีคุณภาพมากขึ้น 

4.07 1.00 มาก 4.27 0.72 มาก 

 รวม 4.20 0.63 มาก 4.30 0.48 มาก 

จากตารางท่ี 34 พบว่า ก่อนการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุมมีการ
รับรู้ประโยชน์จากการบริโภคอาหารปลอดภัย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  (X  = 4.20, SD. = 0.63 
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และ X  = 4.30, SD. = 0.48 ตามลําดับ) เมื่อพิจารณาในรายข้อพบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองมีการรับรู้
ประโยชน์ฯ ในระดับมากทุกรายการ โดยอันดับแรกคือ “การควบคุมการกินอย่างเหมาะสมและการ
ออกกําลังกายสม่ําเสมอ ทําให้ร่างกายแข็งแรง” รองลงมาคือ “การอ่านฉลากอาหารจะทําให้ได้รับ
ผลิตภัณฑ์ท่ีตรงตามความต้องการ” และ “การอ่านฉลากก่อนซื้อทําให้ไม่ซื้ออาหารที่หมดอายุ” ส่วน
นักเรียนกลุ่มควบคุม มีการรับรู้ประโยชน์ฯ ในระดับมากท่ีสุดคือ “การควบคุมการกินอย่างเหมาะสม
และการออกกําลังกายสม่ําเสมอ ทําให้ร่างกายแข็งแรง” ส่วนการรับรู้ประโยชน์ฯ ในระดับมาก อันดับ
แรกคือ “การอ่านฉลากก่อนซื้อทําให้ไม่ซื้ออาหารที่หมดอายุ รองลงมาคือ การอ่านฉลากอาหารจะทํา
ให้ได้รับผลิตภัณฑ์ท่ีตรงตามความต้องการ” 

 
ตารางที่ 35 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการรับรู้ประโยชน์จากการบริโภคอาหาร

ปลอดภัยของนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม หลังการทดลอง 
 

ล าดับ
ท่ี 

รายการ 
กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม 

X  SD. ผลการ
ประเมิน X  SD. ผลการ

ประเมิน 

1. การอ่านฉลากอาหารจะทําให้ได้รับ
ผลิตภัณฑ์ท่ีตรงตามความต้องการ 

4.65 0.55 มากท่ีสุด 4.43 0.77 มาก 

2. การสังเกตลักษณะท่ัวไปของอาหาร 
เช่น สีสันของอาหารก่อนกินอาหาร 
ทําให้ลดอันตรายท่ีจะได้รับ จาก
อาหารที่ไม่ปลอดภัย 

4.60 0.66 มากท่ีสุด 4.22 0.83 มาก 

3. การอ่านฉลากก่อนซื้อทําให้ไม่ซื้อ
อาหารที่หมดอายุ 

4.68 0.57 มากท่ีสุด 4.52 0.73 มากท่ีสุด 

4. การอ่านฉลากโภชนาการก่อนกิน
อาหารทําให้เลือกกินอาหารได้
เหมาะสมกับโรคท่ีเป็นอยู่เช่น โรคอ้วน 
โรคเบาหวาน โรคไต โรคหัวใจ 

4.59 0.70 มากท่ีสุด 4.20 0.87 มาก 

5. การอ่านฉลากหวาน มัน เค็ม              
(ฉลาก GDA) ก่อนซื้อทุกครั้ง ทําให้
ทราบข้อมูลทางโภชนาการท่ีช่วยใน
การตัดสินใจเลือกซื้ออาหาร 

4.71 0.46 มาก 4.37 0.83 มาก 
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ตารางที่ 35 (ต่อ) 
 

ล าดับ
ท่ี 

รายการ 
กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม 

X  SD. ผลการ
ประเมิน X  SD. ผลการ

ประเมิน 

6. ข้อมูลบนฉลากหวาน มัน เค็ม  
(ฉลาก GDA) ช่วยให้นักเรียนคํานวณ
ปริมาณน้ําตาล เกลือ หรือพลังงาน             
ท่ีได้จากการกินได้ 

4.72 0.47 มากท่ีสุด 4.19 0.77 มาก 

7. การควบคุมการกินอย่างเหมาะสมและ
การออกกําลังกายสม่ําเสมอ ทําให้
ร่างกายแข็งแรง 

4.79 0.42 มากท่ีสุด 4.54 0.66 มากท่ีสุด 

8. การปกปูองสิทธิเมื่อได้รับอันตรายจาก
การกินอาหารจะทําให้ผู้ผลิต / ผู้ขาย
ระมัดระวังในการผลิตและจําหน่าย
สินค้าท่ีมีคุณภาพมากขึ้น 

4.69 0.59 มากท่ีสุด 4.30 0.81 มาก 

 รวม 4.68 0.34 มากที่สุด 4.34 0.50 มาก 

 
จากตารางท่ี 35 พบว่า หลังการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองมีการรับรู้ประโยชน์จากการ

บริโภคอาหารปลอดภัย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X  = 4.68, SD. = 0.34) นักเรียนกลุ่ม
ควบคุมมีการรับรู้ฯอยู่ในระดับมาก (X  = 4.34, SD. = 0.50) เมื่อพิจารณาในรายข้อ พบว่า นักเรียน
กลุ่มทดลองมีการรับรู้ประโยชน์ฯ ในระดับมากท่ีสุดทุกรายการ โดยอันดับแรกคือ “การควบคุมการ
กินอย่างเหมาะสมและการออกกําลังกายสม่ําเสมอ ทําให้ร่างกายแข็งแรง” รองลงมาคือ “ข้อมูลบน
ฉลากหวาน มัน เค็ม (ฉลาก GDA) ช่วยให้นักเรียนคํานวณปริมาณน้ําตาล เกลือ หรือพลังงาน ท่ีได้
จากการกินได้” ส่วนนักเรียนกลุ่มควบคุม มีการรับรู้ประโยชน์ฯ ในระดับมากท่ีสุด อันดับแรกคือ 
“การควบคุมการกินอย่างเหมาะสมและการออกกําลังกายสม่ําเสมอ ทําให้ร่างกายแข็งแรง” รองลงมา
คือ “การอ่านฉลากก่อนซื้อทําให้ไม่ซื้ออาหารที่หมดอายุ” ในระดับมากอันดับแรกคือ “การอ่านฉลาก
อาหารจะทําให้ได้รับผลิตภัณฑ์ท่ีตรงตามความต้องการ” รองลงมาคือ “การอ่านฉลากหวาน มัน เค็ม 
(ฉลาก GDA) ก่อนซื้อทุกครั้ง ทําให้ทราบข้อมูลทางโภชนาการท่ีช่วยในการตัดสินใจเลือกซื้ออาหาร” 

 
หมายเหตุ  เกณฑ์การประเมิน 
4.50 - 5.00 หมายถึง มีการรับรู้ประโยชน์ฯ อยู่ในระดับมากที่สุด 
3.50 – 4.49 หมายถึง มีการรับรู้ประโยชน์ฯ อยู่ในระดับมาก 
2.50 – 3.49 หมายถึง มีการรับรู้ประโยชน์ฯ อยู่ในระดับปานกลาง 
1.50 – 2.49 หมายถึง มีการรับรู้ประโยชน์ฯ อยู่ในระดับน้อย 
1.00 –1.49 หมายถึง มีการรับรู้ประโยชน์ฯ อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
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ตารางที่ 36 การเปรียบเทียบการรับรู้ประโยชน์จากการบริโภคอาหารปลอดภัยก่อนการทดลอง
และหลังการทดลอง ของนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุม 

 
นักเรียน  การทดสอบ จ านวน (N) X  SD. t 

กลุ่มการทดลอง 
ก่อนการทดลอง 182 4.20 0.64 

-11.288* 
หลังการทดลอง 182 4.68 0.35 

กลุ่มควบคุม 
ก่อนการทดลอง 175 4.30 0.48 

-0.831 
หลังการทดลอง 175 4.34 0.51 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 
 

จากตารางท่ี 36 พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองมีการรับรู้ประโยชน์จากการบริโภคอาหาร
ปลอดภัยก่อนและหลังการทดลองแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 นั่นคือ หลังการ
ทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองมีการรับรู้ประโยชน์จากการบริโภคอาหารปลอดภัยมากกว่าก่อนการ
ทดลอง (X  = 4.68, SD. = 0.35  และ X  = 4.20, SD. = 0.64 ตามลําดับ) ส่วนนักเรียนกลุ่มควบคุม 
มีการรับรู้ประโยชน์จากการบริโภคอาหารปลอดภัย ก่อนและหลังการทดลองแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 นั่นคือ นักเรียนกลุ่มควบคุมมีการรับรู้ประโยชน์จากการบริโภคอาหาร
ปลอดภัยก่อนและหลังการทดลองไม่แตกต่างกัน 

 
ตารางที่ 37 การเปรียบเทียบการรับรู้ประโยชน์จากการบริโภคอาหารปลอดภัยระหว่างนักเรียน

กลุ่มทดลองกับนักเรียนกลุ่มควบคุม 
 

การทดลอง  นักเรียน จ านวน (N) X  SD. t 
ก่อนการทดลอง กลุ่มทดลอง 182 4.20 0.63 

-1.756  กลุ่มควบคุม 175 4.30 0.48 
 รวม 357    
หลังการทดลอง กลุ่มทดลอง 182 4.68 0.34 

7.291* 
 กลุ่มควบคุม 175 4.34 0.50 
 รวม 357    

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 
 

จากตารางท่ี 37 พบว่า ก่อนการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุมมีการ
รับรู้ประโยชน์จากการบริโภคอาหารปลอดภัยแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05         
นั่นคือ ก่อนการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีการรับรู้ประโยชน์จากการบริโภค
อาหารปลอดภัยไม่แตกต่างกัน 

 หลังการทดลอง พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุมมีการรับรู้ประโยชน์จาก
การบริโภคอาหารปลอดภัยแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 นั่นคือ หลังการทดลอง
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นักเรียนกลุ่มทดลองมีการรับรู้ประโยชน์จากการบริโภคอาหารปลอดภัยมากกว่านักเรียนกลุ่มควบคุม 
(X  =  4.68, SD. = 0.34 และ X  = 4.34, SD. = 0.50 ตามลําดับ) 
 

ตารางที่ 38 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการรับรู้อุปสรรคจากการบริโภคอาหาร
ปลอดภัยของนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุม ก่อนการทดลอง 

 

ล าดับ
ท่ี 

รายการ 
กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม 

X  SD. ผลการ
ประเมิน X  SD. ผลการ

ประเมิน 

1. การอ่านฉลากอาหาร ทําให้ต้อง
เสียเวลาในการเลือกซื้ออาหาร 

2.40 1.29 น้อย 2.43 1.28 น้อย 

2. การอ่านฉลากโภชนาการก่อนซื้อ
อาหารทําให้ถูกมองว่าเป็นคนเรื่องมาก 

2.30 1.21 น้อย 2.28 1.27 น้อย 

3. บ่อยครั้งท่ีนักเรียนเร่งรีบจึงไม่มีเวลา
เพียงพอท่ีจะอ่านข้อมูลบนฉลาก   
หวาน มัน เค็ม (ฉลาก GDA) ของ           
ขนมขบเค้ียวก่อนซื้อ 

3.25 1.18 ปานกลาง 3.46 1.14 ปานกลาง 

4. การใช้ประโยชน์จากข้อมูลบนฉลาก
อาหาร เป็นเรื่องท่ียุ่งยากในการ
นําไปใช้ในชีวิตจริง 

2.34 1.22 น้อย 2.44 1.26 น้อย 

5. การหาซื้ออาหารที่ปลอดภัยมากินเป็น
เรื่องทําได้ยาก เพราะไม่มีขายรอบ ๆ 
โรงเรียน หรือแถวบ้าน 

3.00 1.25 ปานกลาง 3.10 1.22 ปานกลาง 

6. การหลีกเล่ียงไม่กินบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป 
เป็นส่ิงท่ีทําได้ลําบาก เพราะอาหาร
ดังกล่าว ราคาถูก กินได้รวดเร็ว และ
รสชาติอร่อย  

2.99 1.18 ปานกลาง 3.15 1.12 ปานกลาง 

7. การร้องเรียนเพื่อปกปูองสิทธิของ
ตนเอง เมื่อได้รับอันตรายจากการกิน
อาหารเป็นเรื่องยุ่งยาก 

2.70 1.26 ปานกลาง 2.86 1.18 ปานกลาง 

8. แม้นักเรียนทราบถึงโทษของการดื่ม
น้ําอัดลม แต่จะให้เลิกดื่มเป็นเรื่อง
ลําบาก เพราะติดใจในรสชาติ 

3.21 1.23 ปานกลาง 3.28 1.14 ปานกลาง 

 รวม 2.77 0.85 ปานกลาง 2.87 0.84 ปานกลาง 
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จากตารางท่ี 38 พบว่า ก่อนการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุม            
มีการรับรู้อุปสรรคจากการบริโภคอาหารปลอดภัย ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (X = 2.77,           
SD. = 0.85 และ X  = 2.87, SD. = 0.84 ตามลําดับ) เมื่อพิจารณาในรายข้อ พบว่า นักเรียนกลุ่ม
ทดลองมีการรับรู้อุปสรรคฯในระดับปานกลาง อันดับแรกคือ “บ่อยครั้งท่ีนักเรียนเร่งรีบจึงไม่มีเวลา
เพียงพอท่ีจะอ่านข้อมูลบนฉลากหวาน มัน เค็ม (ฉลาก GDA) ของขนมขบเค้ียวก่อนซื้อ” รองลงมาคือ          
“แม้นักเรียนทราบถึงโทษของการดื่มน้ําอัดลม แต่จะให้เลิกดื่มเป็นเรื่องลําบาก เพราะติดใจใน
รสชาติ” ในระดับน้อย อันดับแรกคือ “การอ่านฉลากอาหาร ทําให้ต้องเสียเวลาในการเลือกซื้อ
อาหาร” รองลงมาคือ “การอ่านฉลากโภชนาการก่อนซื้ออาหารทําให้ถูกมองว่าเป็นคนเรื่องมาก” 
ส่วนนักเรียนกลุ่มควบคุม มีการรับรู้อุปสรรคฯ ในระดับปานกลางอันดับแรกคือ “บ่อยครั้งท่ีนักเรียน
เร่งรีบจึงไม่มีเวลาเพียงพอท่ีจะอ่านข้อมูลบนฉลาก หวาน มัน เค็ม (ฉลาก GDA) ของขนมขบเค้ียว
ก่อนซื้อ” รองลงมาคือ “แม้นักเรียนทราบถึงโทษของการดื่มน้ําอัดลม แต่จะให้เลิกดื่มเป็นเรื่องลําบาก 
เพราะติดใจในรสชาติ” ในระดับน้อย อันดับแรกคือ “การใช้ประโยชน์จากข้อมูลบนฉลากอาหาร เป็น
เรื่องท่ียุ่งยากในการนําไปใช้ในชีวิตจริง” รองลงมาคือ “การอ่านฉลากอาหาร ทําให้ต้องเสียเวลาใน
การเลือกซื้ออาหาร” 

 

ตารางที่ 39 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการรับรู้อุปสรรคจากการบริโภคอาหาร
ปลอดภัยของนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุม หลังการทดลอง 

 

ล าดับ
ท่ี 

รายการ 
กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม 

X  SD. ผลการ
ประเมิน X  SD. ผลการ

ประเมิน 

1. การอ่านฉลากอาหาร ทําให้ต้อง
เสียเวลาในการเลือกซื้ออาหาร 

1.60 0.85 น้อย 2.21 1.30 น้อย 

2. การอ่านฉลากโภชนาการก่อนซื้อ
อาหารทําให้ถูกมองว่าเป็นคนเรื่องมาก 

1.59 0.81 น้อย 2.20 1.21 น้อย 

3. บ่อยครั้งท่ีนักเรียนเร่งรีบจึงไม่มีเวลา
เพียงพอท่ีจะอ่านข้อมูลบนฉลาก  
หวาน มัน เค็ม (ฉลาก GDA) ของ           
ขนมขบเค้ียวก่อนซื้อ 

3.10 1.15 ปานกลาง 3.41 1.18 ปานกลาง 

4. การใช้ประโยชน์จากข้อมูลบนฉลาก
อาหาร เป็นเรื่องท่ียุ่งยากในการ
นําไปใช้ในชีวิตจริง 

1.69 0.86 น้อย 2.66 1.32 ปานกลาง 

5. การหาซื้ออาหารที่ปลอดภัยมากินเป็น
เรื่องทําได้ยาก เพราะไม่มีขายรอบ ๆ 
โรงเรียน หรือแถวบ้าน 

2.09 1.13 น้อย 2.77 1.28 ปานกลาง 
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ตารางที่ 39 (ต่อ) 
 

ล าดับ
ท่ี 

รายการ 
กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม 

X  SD. ผลการ
ประเมิน X  SD. ผลการ

ประเมิน 

6. การหลีกเล่ียงไม่กินบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป 
เป็นส่ิงท่ีทําได้ลําบาก เพราะอาหาร
ดังกล่าว ราคาถูก กินได้รวดเร็ว และ
รสชาติอร่อย  

2.04 1.06 น้อย 3.02 1.22 ปานกลาง 

7. การร้องเรียนเพื่อปกปูองสิทธิของ
ตนเอง เมื่อได้รับอันตรายจากการกิน
อาหารเป็นเรื่องยุ่งยาก 

1.80 0.93 น้อย 2.79 1.39 ปานกลาง 

8. แม้นักเรียนทราบถึงโทษของการดื่ม
น้ําอัดลม แต่จะให้เลิกดื่มเป็นเรื่อง
ลําบาก เพราะติดใจในรสชาติ 

2.38 1.13 น้อย 3.14 1.23 ปานกลาง 

 รวม 2.03 0.67 น้อย 2.77 0.94 ปานกลาง 
 

 จากตารางท่ี 39 พบว่า หลังการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองมีการรับรู้อุปสรรคจากการ
บริโภคอาหารปลอดภัย ในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย  (X = 2.03, SD. = 0.67) ส่วนนักเรียนกลุ่ม
ควบคุมมีการรับรู้อุปสรรคฯในระดับปานกลาง (X = 2.77, SD. = 0.94) เมื่อพิจารณาในรายข้อ พบว่า 
นักเรียนกลุ่มทดลองมีการรับรู้อุปสรรคฯ ในระดับปานกลาง คือ “บ่อยครั้ง ท่ีนักเรียนเร่งรีบจึงไม่มี
เวลาเพียงพอท่ีจะอ่านข้อมูลบนฉลาก หวาน มัน เค็ม (ฉลาก GDA) ของขนมขบเค้ียวก่อนซื้อ” 
รองลงมาคือ “การอ่านฉลากอาหาร ทําให้ต้องเสียเวลาในการเลือกซื้ออาหาร” ในระดับน้อย อันดับ
แรก คือ “แม้นักเรียนทราบถึงโทษของการดื่มน้ําอัดลม แต่จะให้เลิกดื่มเป็นเรื่องลําบาก เพราะติดใจ
ในรสชาติ” รองลงมาคือ “การหาซื้ออาหารที่ปลอดภัยมากินเป็นเรื่องทําได้ยาก เพราะไม่มีขายรอบ ๆ 
โรงเรียน หรือแถวบ้าน” ส่วนนักเรียนกลุ่มควบคุมมีการรับรู้ควบคุมฯในระดับปานกลาง อันดับแรก
คือ “บ่อยครั้งท่ีนักเรียนเร่งรีบจึงไม่มีเวลาเพียงพอท่ีจะอ่านข้อมูลบนฉลาก  หวาน มัน เค็ม (ฉลาก 
GDA) ของขนมขบเค้ียวก่อนซื้อ” รองลงมาคือ “แม้นักเรียนทราบถึงโทษของการดื่มน้ําอัดลม แต่จะ
ให้เลิกดื่มเป็นเรื่องลําบาก เพราะติดใจในรสชาติ” และในระดับน้อย อันดับแรกคือ “การอ่านฉลาก
อาหาร ทําให้ต้องเสียเวลาในการเลือกซื้ออาหาร” รองลงมาคือ “การอ่านฉลากโภชนาการก่อนซื้อ
อาหารทําให้ถูกมองว่าเป็นคนเรื่องมาก”    
 

หมายเหตุ  เกณฑ์การประเมิน 
4.50 - 5.00 หมายถึง มีการรับรู้อุปสรรคฯ อยู่ในระดับมากที่สุด 
3.50 – 4.49 หมายถึง มีการรับรู้อุปสรรคฯ อยู่ในระดับมาก 
2.50 – 3.49 หมายถึง มีการรับรู้อุปสรรคฯ อยู่ในระดับปานกลาง 
1.50 – 2.49 หมายถึง มีการรับรู้อุปสรรคฯ อยู่ในระดับน้อย 
1.00 –1.49 หมายถึง มีการรับรู้อุปสรรคฯ อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
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ตารางที่ 40 การเปรียบเทียบการรับรู้อุปสรรคจากการบริโภคอาหารปลอดภัยก่อนการทดลองและ
หลังการทดลอง ของนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุม 

 
นักเรียน  การทดสอบ จ านวน (N) X  SD. t 

กลุ่มทดลอง 
ก่อนการทดลอง 182 2.77 0.85 

11.167* 
หลังการทดลอง 182 2.03 0.67 

กลุ่มควบคุม 
ก่อนการทดลอง 175 2.87 0.83 

1.227 
หลังการทดลอง 175 2.77 0.94 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 
 

จากตารางท่ี 40 พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองมีการรับรู้อุปสรรค์จากการบริโภคอาหาร
ปลอดภัยก่อนและหลังการทดลองแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 นั่นคือ หลังการ
ทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองมีการรับรู้อุปสรรคจากการบริโภคอาหารปลอดภัยน้อยกว่าก่อนการ
ทดลอง (X  = 2.03 , SD. = 0.67  และ X  = 2.77 , SD. = 0.85 ตามลําดับ) ส่วนนักเรียนกลุ่ม
ควบคุม มีการรับรู้อุปสรรคจากการบริโภคอาหารปลอดภัยก่อนและหลังการทดลองแตกต่างกันอย่าง
ไม่มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 นั่นคือ นักเรียนกลุ่มควบคุมมีการรับรู้อุปสรรคจากการบริโภค
อาหารปลอดภัยก่อนและหลังการทดลองไม่แตกต่างกัน 

 

ตารางที่ 41 การเปรียบเทียบการรับรู้อุปสรรคจากการบริโภคอาหารปลอดภัย ระหว่างนักเรียน
กลุ่มทดลองกับนักเรียนกลุ่มควบคุม 

 
การทดลอง  นักเรียน จ านวน (N) X  SD. t 

ก่อนการทดลอง กลุ่มทดลอง 182 2.77 0.85 
-1.129  กลุ่มควบคุม 175 2.87 0.83 

 รวม 357     
หลังการทดลอง กลุ่มทดลอง 182 2.03 0.67 

-8.536* 
 กลุ่มควบคุม 175 2.77 0.94 
 รวม 357    

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 
 

จากตารางท่ี 41  พบว่า ก่อนการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุมมีการ
รับรู้อุปสรรคจากการบริโภคอาหารปลอดภัยแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 นั่น
คือ ก่อนการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุมมีการรับรู้อุปสรรคจากการบริโภค
อาหารปลอดภัยไม่แตกต่างกัน 

หลังการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุมมีการรับรู้อุปสรรคฯ แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 นั่นคือ หลังการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองมีการรับรู้
อุปสรรคจากการบริโภคอาหารปลอดภัยน้อยกว่ากลุ่มควบคุม (X  =2.03 , SD. =0.67 และ                                 
 X  = 2.77, SD. = 0.94 ตามลําดับ) 
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ตารางที่ 42 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของส่ิงชักนําสู่การปฏิบัติในการบริโภคอาหาร
ปลอดภัยของนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุม ก่อนการทดลอง 

 

ล าดับ
ท่ี 

รายการ 
กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม 

X  SD. ผลการ
ประเมิน X  SD. ผลการ

ประเมิน 

1. นักเรียนได้รับคําแนะนําเรื่องการเลือกซื้อ 
และเลือกกินอาหารจาก เพื่อน อย.น้อย 
ในโรงเรียน  

4.12 0.83 มาก 4.06 0.83 มาก 

2. การรณรงค์ของ อย. ตามส่ือต่างๆ  ทําให้
นักเรียนอ่านฉลากก่อนซื้ออาหารมากิน 

4.06 0.92 มาก 4.15 0.79 มาก 

3. คําแนะนําจากเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข อสม. 
ทําให้นักเรียนอ่านข้อมูลบนฉลาก
ผลิตภัณฑ์อาหารทุกครั้งก่อนกิน 

3.96 0.91 มาก 4.08 0.82 มาก 

4. เมื่อเห็นอาการของผู้ปุวยท่ีเกิดจากการกิน
มากเกินความจําเป็นของร่างกาย ทําให้
นักเรียนเห็นความสําคัญของการอ่าน
ฉลากก่อนเลือกซื้อ 

4.07 0.95 มาก 4.09 0.89 มาก 

5. ผู้ปกครองแนะนําให้นักเรียนสังเกตสีสัน
ของอาหาร และหลีกเล่ียงการบริโภค  
หากสีสันของอาหารสดใสผิดธรรมชาติ 

4.18 0.90 มาก 4.18 0.80 มาก 

6. การรณรงค์เรื่องการอ่านฉลากเป็น
แรงจูงใจให้นักเรียนอ่านและใช้ประโยชน์
จากข้อมูลบนฉลากอาหาร  

4.15 0.84 มาก 4.25 0.68 มาก 

7. ครูผู้สอนได้แนะนํานักเรียนและเพื่อนๆ 
ในห้องเรียนให้เลือกดื่มน้ําเปล่าเมื่อรู้สึก
กระหายแทนการซื้อน้ําอัดลมมาด่ืม 

4.16 0.97 มาก 4.30 0.78 มาก 

8. การร้องเรียนทางส่ือออนไลน์ทําให้มีความ
สะดวกในการปกปูองสิทธิ์จากการถูก            
เอารัดเอาเปรียบจากการบริโภค 

3.72 1.04 มาก 3.69 0.93 มาก 

 รวม 4.05 0.66 มาก 4.10 0.50 มาก 

 

จากตารางท่ี 42 พบว่า ก่อนการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุมมี           
ส่ิงชักนําสู่การปฏิบัติในการบริโภคอาหารปลอดภัย ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X  = 4.05,               
SD. =  0.66 และ X  = 4.10, SD. = 0.50 ตามลําดับ) เมื่อพิจารณาในรายข้อพบว่า นักเรียนกลุ่ม
ทดลองมีส่ิงชักนําสู่การปฏิบัติฯ อยู่ในระดับมาก อันดับแรกคือ “ผู้ปกครองแนะนําให้นักเรียนสังเกต
สีสันของอาหาร และหลีกเล่ียงการบริโภค หากสีสันของอาหารสดใสผิดธรรมชาติ” รองลงมาคือ 
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“ครูผู้สอนได้แนะนํานักเรียนและเพื่อนๆ ในห้องเรียนให้เลือกดื่มน้ําเปล่าเมื่อรู้สึกกระหายแทนการซื้อ
น้ําอัดลมมาด่ืม” ส่วนนักเรียนกลุ่มควบคุมมีส่ิงชักนําสู่การปฏิบัติฯ ในระดับมาก อันดับแรกคือ 
“ครูผู้สอนได้แนะนํานักเรียนและเพื่อนๆ ในห้องเรียนให้เลือกดื่มน้ําเปล่าเมื่อรู้สึกกระหายแทนการซื้อ
น้ําอัดลมมาด่ืม” รองลงมาคือ “การรณรงค์เรื่องการอ่านฉลากเป็นแรงจูงใจให้นักเรียนอ่านและใช้
ประโยชน์จากข้อมูลบนฉลากอาหาร” 
 

ตารางที่ 43 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของส่ิงชักนําสู่การปฏิบัติในการบริโภคอาหาร
ปลอดภัยของนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุม หลังการทดลอง 

 

ล าดับ
ท่ี 

รายการ 
กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม 

X  SD. ผลการ
ประเมิน X  SD. ผลการ

ประเมิน 

1. นักเรียนได้รับคําแนะนําเรื่องการเลือก
ซื้อ และเลือกกินอาหารจาก เพื่อน             
อย.น้อย ในโรงเรียน  

4.52 0.57 มากท่ีสุด 4.23 0.72 มาก 

2. การรณรงค์ของ อย. ตามส่ือต่างๆ ทําให้
นักเรียนอ่านฉลากก่อนซื้ออาหารมากิน 

4.62 0.53 มากท่ีสุด 4.21 0.70 มาก 

3. คําแนะนําจากเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข           
อสม. ทําให้นักเรียนอ่านข้อมูลบนฉลาก
ผลิตภัณฑ์อาหารทุกครั้งก่อนกิน 

4.43 0.64 มาก 4.09 0.83 มาก 

4. เมื่อเห็นอาการของผู้ปุวยท่ีเกิดจากการ
กินมากเกินความจําเป็นของร่างกาย ทํา
ให้นักเรียนเห็นความสําคัญของการอ่าน
ฉลากก่อนเลือกซื้อ 

4.67 0.55 มากท่ีสุด 4.26 0.78 มาก 

5. ผู้ปกครองแนะนําให้นักเรียนสังเกตสีสัน
ของอาหาร และหลีกเล่ียงการบริโภค  
หากสีสันของอาหารสดใสผิดธรรมชาติ 

4.54 0.58 มากท่ีสุด 4.26 0.78 มาก 

6. การรณรงค์เรื่องการอ่านฉลากเป็น
แรงจูงใจให้นักเรียนอ่านและใช้
ประโยชน์จากข้อมูลบนฉลากอาหาร  

4.60 0.55 มากท่ีสุด 4.25 0.76 มาก 

7. ครูผู้สอนได้แนะนํานักเรียนและเพื่อนๆ 
ในห้องเรียนให้เลือกดื่มน้ําเปล่าเมื่อรู้สึก
กระหายแทนการซื้อน้ําอัดลมมาด่ืม 

4.71 0.52 มากท่ีสุด 4.32 0.75 มาก 

8. การร้องเรียนทางส่ือออนไลน์ทําให้มี
ความสะดวกในการปกปูองสิทธิ์จากการ
ถูกเอารัดเอาเปรียบจากการบริโภค 

4.23 0.82 มาก 3.90 0.98 มาก 

 รวม 4.54 0.38 มากที่สุด 4.19 0.51 มาก 
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 จากตารางท่ี 43 พบว่า หลังการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองมีส่ิงชักนําสู่การการปฏิบัติในการ
บริโภคอาหารปลอดภัยในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  (X  = 4.54, SD. = 0.38) นักเรียนกลุ่ม
ควบคุมมีส่ิงชักนําสู่การปฏิบัติฯ ในระดับมาก (X  = 4.19, SD. = 0.51) เมื่อพิจารณาในรายข้อ พบว่า 
นักเรียนกลุ่มทดลองมีส่ิงชักนําสู่การปฏิบัติฯ ในระดับมากท่ีสุด อันดับแรกคือ “ครูผู้สอนได้แนะนํา
นักเรียนและเพื่อนๆ ในห้องเรียนให้เลือกดื่มน้ําเปล่าเมื่อรู้สึกกระหายแทนการซื้อน้ําอัดลมมาด่ืม” 
รองลงมาคือ “เมื่อเห็นอาการของผู้ปุวยท่ีเกิดจากการกินมากเกินความจําเป็นของร่างกาย ทําให้
นักเรียนเห็นความสําคัญของการอ่านฉลากก่อนเลือกซื้อ” ในระดับมากอันดับแรกคือ “คําแนะนําจาก
เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข อสม. ทําให้นักเรียนอ่านข้อมูลบนฉลากผลิตภัณฑ์อาหารทุกครั้งก่อนกิน” 
รองลงมาคือ “การร้องเรียนทางส่ือออนไลน์ทําให้มีความสะดวกในการปกปูองสิทธิ์จากการถูกเอารัด
เอาเปรียบจากการบริโภค” ส่วนนักเรียนกลุ่มควบคุมมีส่ิงชักนําสู่การปฏิบัติฯ ในระดับมากอันดับแรก
คือ “ครูผู้สอนได้แนะนํานักเรียนและเพื่อนๆ ในห้องเรียนให้เลือกดื่มน้ําเปล่าเมื่อรู้สึกกระหายแทนการ
ซื้อน้ําอัดลมมาด่ืม” รองลงมาคือ “เมื่อเห็นอาการของผู้ปุวยท่ีเกิดจากการกินมากเกินความจําเป็นของ
ร่างกาย ทําให้นักเรียนเห็นความสําคัญของการอ่านฉลากก่อนเลือกซื้อ” และ“ผู้ปกครองแนะนําให้
นักเรียนสังเกตสีสันของอาหาร และหลีกเล่ียงการบริโภค  หากสีสันของอาหารสดใสผิดธรรมชาติ”    
 
 

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

 
 

ตารางที่ 44 การเปรียบเทียบส่ิงชักนําสู่การปฏิบัติในการบริโภคอาหารปลอดภัยก่อนการทดลอง
และหลังการทดลอง ของนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุม 

 

นักเรียน  การทดสอบ จ านวน (N) X  SD. t 

กลุ่มการทดลอง 
ก่อนการทดลอง 182 4.05 0.67 

-9.717* 
หลังการทดลอง 182 4.54 0.38 

กลุ่มควบคุม 
ก่อนการทดลอง 175 4.10 0.50 

-1.779 
หลังการทดลอง 175 4.19 0.51 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 
 

จากตารางท่ี 44 พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองมีส่ิงชักนําสู่การปฏิบัติในการบริโภคอาหาร
ปลอดภัยก่อนและหลังการทดลองแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 นั่นคือ หลังการ
ทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองมีส่ิงชักนําสู่การปฏิบัติในการบริโภคอาหารปลอดภัยมากกว่าก่อนการ
ทดลอง (X  = 4.54, SD. =0.38  และ X  = 4.05, SD. = 0.67 ตามลําดับ) ส่วนนักเรียนกลุ่มควบคุมมี
ส่ิงชักนําสู่การปฏิบัติในการบริโภคอาหารปลอดภัย ก่อนและหลังการทดลองแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 นั่นคือ ก่อนและหลังการทดลองนักเรียนกลุ่มควบคุม มีส่ิงชักนําสู่การ
ปฏิบัติในการบริโภคอาหารปลอดภัยไม่แตกต่างกัน 
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ตารางที่ 45 การเปรียบเทียบส่ิงชักนําสู่การปฏิบัติในการบริโภคอาหารปลอดภัยระหว่างนักเรียน
กลุ่มทดลองกับนักเรียนกลุ่มควบคุม 

 

การทดลอง  นักเรียน จ านวน (N) X  SD. t 
ก่อนการทดลอง กลุ่มทดลอง 182 4.05 0.66 

-0.732  กลุ่มควบคุม 175 4.10 0.50 
 รวม 357    

หลังการทดลอง กลุ่มทดลอง 182 4.54 0.38 
7.328* 

 กลุ่มควบคุม 175 4.19 0.15 
 รวม 357    

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 
 
จากตารางท่ี 45 พบว่า ก่อนการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุมมีส่ิง            

ชักนําสู่การปฏิบัติในการบริโภคอาหารปลอดภัย แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
นั่นคือ ก่อนการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุมมีส่ิงชักนําสู่การปฏิบัติในการ
บริโภคอาหารปลอดภัยไม่แตกต่างกัน  

หลังการทดลอง พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุมมีส่ิงชักนําสู่การปฏิบัติ
ในการบริโภคอาหารปลอดภัยแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 นั่นคือ หลังการ
ทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองมีส่ิงชักนําสู่การปฏิบัติในการบริโภคอาหารปลอดภัยมากกว่ากลุ่มควบคุม  

(X  = 4.54 , SD. = 0.38  และ X  = 4.19, SD. =0.15 ตามลําดับ) 
 

ตารางที่ 46 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความเช่ือมั่นในความสามารถตนเองในการ
บริโภคอาหารปลอดภัยของนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุม ก่อนการ
ทดลอง 

 

ล าดับ
ท่ี 

รายการ 
กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม 

X  SD. ผลการ
ประเมิน X  SD. ผลการ

ประเมิน 

1. นักเรียนมั่นใจว่า นักเรียนจะอ่านฉลากอาหาร
ก่อนซื้อทุกครั้ง 

3.83 0.89 มาก 3.82 0.84 มาก 

2. นักเรียนมีความเช่ือมั่นว่า นักเรียนสามารถทํา
ความเข้าใจข้อมูลท่ีปรากฏบนฉลากอาหารได้ 

4.00 0.80 มาก 4.00 0.73 มาก 

3. เมื่อมีคนนําขนมขบเค้ียวมาแจกฟรี นักเรียน
มั่นใจว่าจะอ่านฉลากอาหารน้ันก่อนกินเพื่อ
ความปลอดภัยในการกินอาหาร 

3.90 0.98 มาก 3.93 0.90 มาก 

4.  แม้ว่านักเรียนจะเร่งรีบขนาดไหน นักเรียนก็
มั่นใจว่าจะไม่ซื้อขนมขบเค้ียวมากินโดย
เด็ดขาด ถ้าหากยังไม่ได้อ่านฉลากหวาน มัน 

3.71 0.92 มาก 3.61 0.90 มาก 
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ล าดับ
ท่ี 

รายการ 
กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม 

X  SD. ผลการ
ประเมิน X  SD. ผลการ

ประเมิน 

เค็ม (ฉลาก GDA) 
5. นักเรียนมีความเช่ือมั่นว่า นักเรียนสามารถท่ี

จะเป็นเด็กหรือเยาวชนท่ีเป็นแบบอย่างที่ดีใน
การอ่านและใช้ประโยชน์จากข้อมูลบนฉลาก
หวาน มัน เค็ม (ฉลาก GDA) 

3.83 0.99 มาก 3.97 0.87 มาก 

6. นักเรียนเช่ือมั่นว่า นักเรียนสามารถใช้
ประโยชน์จากข้อมูลบนฉลากอาหารเพื่อการ
ตัดสินใจในการกินอาหารได้ 

4.21 0.86 มาก 4.28 0.70 มาก 

7. นักเรียนเช่ือมั่นว่า นักเรียนสามารถคํานวณ
ปริมาณสารอาหารของ  ขนมขบเค้ียวจาก
ข้อมูลบนฉลากโภชนาการเพื่อให้เกิดประโยชน์
ต่อร่างกาย 

3.76 0.94 มาก 3.97 0.82 มาก 

8. นักเรียนเช่ือมั่นว่า การปกปูองสิทธิ์ของตนเอง
จากการกินอาหารท่ีอันตรายต่อสุขภาพจะเป็น
ประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม ถึงแม้การ
ร้องเรียนจะมีหลายข้ันตอน  

4.02 0.94 มาก 3.90 0.85 มาก 

9. นักเรียนเช่ือมั่นว่า นักเรียนสามารถแจ้งผู้ใหญ่
ให้ทราบ หากมีร้านค้าเอาขนมขบเค้ียวท่ีไม่มี 
อย. หรือไม่ปลอดภัย มาจําหน่าย เพื่อผู้ใหญ่
จะได้ห้ามการจําหน่ายอาหารน้ัน 

3.93 1.00 มาก 4.05 0.92 มาก 

 รวม 3.91 0.68 มาก 3.94 0.49 มาก 
 

จากตารางท่ี 46 พบว่า ก่อนการทดทลองนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุมมี
ความเช่ือมั่นในความสามารถตนเองในการบริโภคอาหารปลอดภัยในภาพรวมอยู่ในระดับมาก         
(X  = 3.91, SD. = 0.68 และ X  = 3.94, SD. = 0.49 ตามลําดับ) เมื่อพิจารณาในรายข้อ พบว่า 
นักเรียนกลุ่มทดลองมีความเช่ือมั่นในความสามารถตนเองฯ ในระดับมาก อันดับแรกคือ “นักเรียน
เช่ือมั่นว่า นักเรียนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลบนฉลากอาหารเพื่อการตัดสินใจในการกินอาหาร
ได้” รองลงมาคือ “นักเรียนเช่ือมั่นว่า การปกปูองสิทธิ์ของตนเองจากการกินอาหารที่อันตรายต่อ
สุขภาพจะเป็นประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม ถึงแม้การร้องเรียนจะมีหลายข้ันตอน” ส่วนนักเรียน
กลุ่มควบคุมมีความเช่ือมั่นในความสามารถของตนเองฯ ในระดับมากอันดับแรกคือ “นักเรียนเช่ือมั่น
ว่า นักเรียนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลบนฉลากอาหารเพื่อการตัดสินใจในการกินอาหารได้” 
รองลงมาคือ “นักเรียนเช่ือมั่นว่า นักเรียนสามารถแจ้งผู้ใหญ่ให้ทราบ หากมีร้านค้าเอาขนมขบเค้ียวที่
ไม่มี อย. หรือไม่ปลอดภัยมาจําหน่าย เพื่อผู้ใหญ่จะได้ห้ามการจําหน่ายอาหารนั้น” 

 
 

ตารางท่ี 46 (ต่อ) 
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ตารางที่ 47 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความเช่ือมั่นในความสามารถตนเองในการ

บริโภคอาหารปลอดภัยของนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุม หลังการ
ทดลอง 

 

ล าดับ
ท่ี 

รายการ 
กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม 

X  SD. ผลการ
ประเมิน X  SD. ผลการ

ประเมิน 

1. นักเรียนมั่นใจว่า นักเรียนจะอ่านฉลากอาหาร
ก่อนซื้อทุกครั้ง 

3.98 0.72 มาก 3.78 0.89 มาก 

2. นักเรียนมีความเช่ือมั่นว่า นักเรียนสามารถทํา
ความเข้าใจข้อมูลท่ีปรากฏบนฉลากอาหารได้ 

4.41 0.59 มาก 4.04 0.81 มาก 

3. เมื่อมีคนนําขนมขบเค้ียวมาแจกฟรี นักเรียน
มั่นใจว่าจะอ่านฉลากอาหารน้ันก่อนกินเพื่อ
ความปลอดภัยในการกินอาหาร 

4.39 0.88 มาก 3.93 0.98 มาก 

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

4.06 0.75 มาก 3.82 0.97 มาก 

5. นักเรียนมีความเช่ือมั่นว่า นักเรียนสามารถท่ี
จะเป็นเด็กหรือเยาวชนท่ีเป็นแบบอย่างที่ดีใน
การอ่านและใช้ประโยชน์จากข้อมูลบนฉลาก
หวาน มัน เค็ม (ฉลาก GDA) 

4.45 0.59 มาก 3.97 0.86 มาก 

6. นักเรียนเช่ือมั่นว่า นักเรียนสามารถใช้
ประโยชน์จากข้อมูลบนฉลากอาหารเพื่อการ
ตัดสินใจในการกินอาหารได้ 

4.50 0.60 มากท่ีสุด 4.13 0.82 มาก 

7. นักเรียนเช่ือมั่นว่า นักเรียนสามารถคํานวณ
ปริมาณสารอาหารของ  ขนมขบเค้ียวจาก
ข้อมูลบนฉลากโภชนาการเพื่อให้เกิดประโยชน์
ต่อร่างกาย 

4.37 0.67 มาก 4.01 0.85 มาก 

8. นักเรียนเช่ือมั่นว่า การปกปูองสิทธิ์ของตนเอง
จากการกินอาหารท่ีอันตรายต่อสุขภาพจะเป็น
ประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม ถึงแม้การ
ร้องเรียนจะมีหลายข้ันตอน  

4.37 0.70 มาก 4.15 0.85 มาก 

9. นักเรียนเช่ือมั่นว่า นักเรียนสามารถแจ้งผู้ใหญ่
ให้ทราบ หากมีร้านค้าเอาขนมขบเค้ียวท่ีไม่มี 
อย. หรือไม่ปลอดภัย มาจําหน่าย เพื่อผู้ใหญ่
จะได้ห้ามการจําหน่ายอาหารน้ัน 

4.42 0.73 มาก 4.13 0.83 มาก 

 รวม 4.32 0.45 มาก 3.99 0.58 มาก 
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 จากตารางท่ี 47 พบว่า หลังการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุม มีความ
เช่ือในความสามารถตนเองในการบริโภคอาหารปลอดภัย ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X  = 4.32, 
SD. = 0.45 และ X  = 3.99, SD. = 0.58 ตามลําดับ) เมื่อพิจารณาในรายข้อ พบว่า นักเรียนกลุ่ม
ทดลองมีความเช่ือมั่นในความสามารถตนเองฯ ในระดับมากท่ีสุด คือ “นักเรียนเช่ือมั่นว่า นักเรียน
สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลบนฉลากอาหารเพื่อการตัดสินใจในการกินอาหารได้” ในระดับมาก
อันดับแรกคือ “นักเรียนมีความเช่ือมั่นว่า นักเรียนสามารถท่ีจะเป็นเด็กหรือเยาวชนที่เป็นแบบอย่างท่ี
ดีในการอ่านและใช้ประโยชน์จากข้อมูลบนฉลากหวาน มัน เค็ม (ฉลาก GDA)” รองลงมาคือ 
“นักเรียนเช่ือมั่นว่า นักเรียนสามารถแจ้งผู้ใหญ่ให้ทราบ หากมีร้านค้าเอาขนมขบเค้ียวที่ไม่มี อย. 
หรือไม่ปลอดภัย มาจําหน่าย เพื่อผู้ใหญ่จะได้ห้ามการจําหน่ายอาหารนั้น” ส่วนนักเรียนกลุ่มควบคุมมี
ความเช่ือมั่นในความสามารถตนเองฯในระดับมาก อันดับแรกคือ “นักเรียนเช่ือมั่นว่า การปกปูองสิทธิ์
ของตนเองจากการกินอาหารที่อันตรายต่อสุขภาพจะเป็นประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม ถึงแม้การ
ร้องเรียนจะมีหลายข้ันตอน” รองลงมาคือ “นักเรียนเช่ือมั่นว่า นักเรียนสามารถใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลบนฉลากอาหารเพื่อการตัดสินใจในการกินอาหารได้” และ “นักเรียนเช่ือมั่นว่า นักเรียน
สามารถแจ้งผู้ใหญ่ให้ทราบ หากมีร้านค้าเอาขนมขบเค้ียวที่ไม่มี อย. หรือไม่ปลอดภัย มาจําหน่าย 
เพื่อผู้ใหญ่จะได้ห้ามการจําหน่ายอาหารนั้น” 
 

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

 
ตารางที่ 48 การเปรียบเทียบความเช่ือมั่นในความสามารถตนเองในการบริโภคอาหารปลอดภัย 

ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง ของนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุม 
 

นักเรียน  การทดสอบ จ านวน (N) X  SD. t 

กลุ่มการทดลอง 
ก่อนการทดลอง 182 3.91 0.69 

-8.835* 
หลังการทดลอง 182 4.32 0.45 

กลุ่มควบคุม 
ก่อนการทดลอง 175 3.94 0.49 

-0.905 
หลังการทดลอง 175 3.99 0.58 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 
 

จากตารางท่ี 48 พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองมีความเช่ือมั่นในความสามารถตนเองในการ
บริโภคอาหารปลอดภัยก่อนและหลังการทดลองแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   
นั่นคือ หลังการทดลองนักเรียน กลุ่มทดลองมีความเช่ือมั่นในความสามารถของตนเองในการบริโภค
อาหารปลอดภัยมากกว่าก่อนการทดลอง (X  = 4.32 , SD. = 0.45   และ X  = 3.91, SD. = 0.69 
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ตามลําดับ) ส่วนนักเรียนกลุ่มควบคุม พบว่า ก่อนและหลังการทดลอง นักเรียนกลุ่มควบคุมมีความ
เช่ือมั่นในความสามารถตนเองในการมีบริโภคอาหารปลอดภัยแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .05 นั่นคือ ก่อนและหลังการทดลอง นักเรียนกลุ่มควบคุมมีความเช่ือมั่นในความสามารถของ
ตนเองในการบริโภคอาหารปลอดภัยไม่แตกต่างกัน 

 
ตารางที่ 49 การเปรียบเทียบความเช่ือมั่นในความสามารถตนเองในการบริโภคอาหารปลอดภัย 

ระหว่างนักเรียนกลุ่มทดลองกับนักเรียนกลุ่มควบคุม 
 

การทดลอง  นักเรียน จ านวน (N) X  SD. t 
ก่อนการทดลอง กลุ่มทดลอง 182 3.91 0.68 

-0.544  กลุ่มควบคุม 175 3.94 0.49 
 รวม 357    

หลังการทดลอง กลุ่มทดลอง 182 4.32 0.45 
5.999* 

 กลุ่มควบคุม 175 3.99 0.58 
 รวม 357    

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 
 

จากตารางท่ี 49 พบว่า ก่อนการทดลอง นักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุมมีความ
เช่ือในความสามารถตนเองในการบริโภคอาหารปลอดภัยแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 นั่นคือ ก่อนและหลังการทดลอง นักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุมมีความ
เช่ือมั่นในความสามารถตนเองในการมีบริโภคอาหารปลอดภัยไม่แตกต่างกัน 

หลังการทดลอง พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุม มีความเช่ือมั่นใน
ความสามารถตนเองในการบริโภคอาหารปลอดภัยแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
นั่นคือ หลังการทดลอง นักเรียนกลุ่มทดลองมีความเช่ือมั่นในความสามารถตนเองในการบริโภค
อาหารปลอดภัยมากกว่านักเรียนกลุ่มควบคุม (X  = 4.32, SD. = 0,45  และ X  = 3.99 , SD. =0.58 
ตามลําดับ) 
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ตอนท่ี 3 พฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัย   
 

ตารางที่ 50 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการเลือกบริโภคอาหารปลอดภัยของ
นักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุม ก่อนการทดลอง 

 

ล าดับ
ที่ 

รายการ 
กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม 

X  SD. ผลการ
ประเมิน 

X  SD. ผลการ
ประเมิน 

1. นักเรียนไม่ซื้อขนมขบเค้ียวท่ีไม่มีฉลาก 2.54 1.08 ปานกลาง 2.44 1.09 ปานกลาง 
2. นักเรียนเก็บรักษาอาหารตามคําแนะนําท่ีระบุ

บนฉลากอาหาร 
3.02 0.82 มาก 3.17 0.82 มาก 

3. นักเรียนอ่านฉลากอาหารก่อนเลือกซื้ออาหาร
สําเร็จรูป เครื่องด่ืมในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท 

3.07 0.84 มาก 3.05 0.80 มาก 

4. นักเรียนกินอาหารมื้อหลักตามเวลา และไม่กิน
ขนมขบเค้ียวจุบจิบ 

2.72 0.95 ปานกลาง 2.70 0.84 ปานกลาง 

5. นักเรียนอ่านฉลากหวาน มัน เค็ม (ฉลาก GDA) 
ของขนมขบเค้ียวก่อนเลือกซื้อ และเลือกกิน 

2.67 0.89 ปานกลาง 2.73 0.81 ปานกลาง 

6. นักเรียนแบ่งจํานวนครั้งในการกินอาหารตาม
ข้อมูลบนฉลากหวาน มัน เค็ม (ฉลาก GDA) 

2.61 0.94 ปานกลาง 2.53 0.82 ปานกลาง 

7. นักเรียนใช้ประโยชน์จากข้อมูลบนฉลากขนม  
ขบเค้ียวมาคํานวณหาปริมาณสารอาหารก่อน
กิน 

2.47 0.92 ปานกลาง 2.39 0.87 ปานกลาง 

8. ก่อนซื้ออาหารประเภททอด นักเรียนสังเกตสี
และลักษณะของนํ้ามันท่ีผู้ขายใช้ทอดอาหาร 

2.90 0.91 มาก 3.05 0.85 มาก  

9* นักเรียนกินอาหารท่ีมีสีสันฉูดฉาด เช่น ลูกช้ิน
ใส่สี ไส้กรอกใส่สี  ไก่ย่างใส่สี  

2.94 0.83 มาก 3.01 0.81 มาก 

10. หากนักเรียนพบว่า มีผู้ขายอาหาร ขนมกรุบ
กรอบ ท่ีเสื่อมคุณภาพ หรือหมดอายุนักเรียน
จะคืนอาหารหรือเปลี่ยนอาหารน้ันแก่ผู้ขาย
ตามสิทธิผู้บริโภค 

2.81 1.03 มาก 2.61 1.05 ปานกลาง 

11. หากนักเรียนพบว่า ฉลากบนถุงหรือซองขนม
น้ันไม่ถูกต้อง หรือกินแล้วไม่เป็นผลดีต่อ
สุขภาพ นักเรียนจะเตือนเพื่อนไม่ให้กินขนมน้ัน 

2.77 0.92 ปานกลาง 2.85 0.88 มาก 

12. เมื่อต้องการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
อาหารเพิ่มเติมนักเรียนค้นหาข้อมูลทาง
อินเทอร์เน็ต 

2.73 0.97 ปานกลาง 2.75 0.94 ปานกลาง 

 รวม 2.74 0.56  ปานกลาง 2.77 0.43 ปานกลาง 

*ข้อความทางลบ 
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จากตารางท่ี 50 พบว่า ก่อนการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุม               
มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัยในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (X  = 2.74, SD. = 0.56   
และ X  = 2.77, SD. = 0.43 ตามลําดับ) เมื่อพิจารณาในรายข้อพบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองมี
พฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัยในระดับมาก อันดับแรกคือ “นักเรียนอ่านฉลากอาหารก่อน
เลือกซื้ออาหารสําเร็จรูป เครื่องด่ืมในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท” รองลงมาคือ “นักเรียนเก็บรักษา
อาหารตามคําแนะนําท่ีระบุบนฉลากอาหาร” ในระดับปานกลางอันดับแรกคือ “นักเรียนกินอาหารที่
มีสีสันฉูดฉาด เช่น ลูกช้ินใส่สี ไส้กรอกใส่สี  ไก่ย่างใส่สี” รองลงมาคือ “ก่อนซื้ออาหารประเภททอด 
นักเรียนสังเกตสีและลักษณะของน้ํามันท่ีผู้ขายใช้ทอดอาหาร” ส่วนนักเรียนกลุ่มควบคุมมีพฤติกรรม
การบริโภคอาหารปลอดภัยในระดับมาก อันดับแรกคือ “นักเรียนเก็บรักษาอาหารตามคําแนะนําท่ี
ระบุบนฉลากอาหาร” รองลงมาคือ “นักเรียนอ่านฉลากอาหารก่อนเลือกซื้ออาหารสําเร็จรูป 
เครื่องด่ืมในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท” และ “ก่อนซื้ออาหารประเภททอด นักเรียนสังเกตสีและลักษณะ
ของน้ํามันท่ีผู้ขายใช้ทอดอาหาร” ในระดับปานกลางอันดับแรกคือ “เมื่อต้องการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์อาหารเพิ่มเติมนักเรียนค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต” รองลงมาคือ “นักเรียนอ่านฉลากหวาน มัน 
เค็ม (ฉลาก GDA) ของขนมขบเค้ียวก่อนเลือกซื้อ และเลือกกิน”  

 

ตารางที่ 51 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัยของ
นักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุม หลังการทดลอง 

 

ล าดับ
ที่ 

รายการ 
กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม 

X  SD. ผลการ
ประเมิน 

X  SD. ผลการ
ประเมิน 

1. นักเรียนไม่ซื้อขนมขบเค้ียวท่ีไม่มีฉลาก 2.90 1.06 มาก 2.54 1.11 ปานกลาง 
2. นักเรียนเก็บรักษาอาหารตามคําแนะนําท่ี

ระบุบนฉลากอาหาร 
3.16 0.75 มาก 3.21 0.79 มาก 

3. นักเรียนอ่านฉลากอาหารก่อนเลือกซื้อ
อาหารสําเร็จรูป เครื่องด่ืมในภาชนะบรรจุท่ี
ปิดสนิท 

3.25 0.74 มาก 3.01 0.84 มาก 

4. นักเรียนกินอาหารมื้อหลักตามเวลา และไม่
กินขนมขบเค้ียวจุบจิบ 

2.95 0.77 มาก 2.74 0.79 ปานกลาง 

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

3.24 0.63 มาก 2.74 0.92 ปานกลาง 

6. นักเรียนแบ่งจํานวนครั้งในการกินอาหารตาม
ข้อมูลบนฉลากหวาน มัน เค็ม (ฉลาก GDA) 

2.90 0.81 มาก 2.72 0.84 ปานกลาง 

7. นักเรียนใช้ประโยชน์จากข้อมูลบนฉลากขนม
ขบเค้ียวมาคํานวณหาปริมาณสารอาหาร
ก่อนกิน 

2.85 0.85 มาก 2.62 0.91 ปานกลาง 

8. ก่อนซื้ออาหารประเภททอด นักเรียนสังเกตสี
และลักษณะของนํ้ามันท่ีผู้ขายใช้ทอดอาหาร 

3.25 0.75 มาก 3.06 0.83 มาก 
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ล าดับ
ที่ 

รายการ 
กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม 

X  SD. ผลการ
ประเมิน 

X  SD. ผลการ
ประเมิน 

9* นักเรียนกินอาหารท่ีมีสีสันฉูดฉาด เช่น 
ลูกช้ินใส่สี ไส้กรอกใส่สี  ไก่ย่างใส่สี  

2.74 0.87 ปานกลาง 2.83 0.86 มาก 

10. หากนักเรียนพบว่า มีผู้ขายอาหาร ขนมกรุบ
กรอบ ท่ีเสื่อมคุณภาพ หรือหมดอายุนักเรียน
จะคืนอาหารหรือเปลี่ยนอาหารน้ันแก่ผู้ขาย
ตามสิทธิผู้บริโภค 

2.96 0.88 มาก 2.73 0.99 ปานกลาง 

11. หากนักเรียนพบว่า ฉลากบนถุงหรือซองขนม
น้ันไม่ถูกต้อง หรือกินแล้วไม่เป็นผลดีต่อ
สุขภาพ นักเรียนจะเตือนเพื่อนไม่ให้กินขนม
น้ัน 

3.15 0.70 มาก 2.93 0.93 มาก 

12. เมื่อต้องการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
อาหารเพิ่มเติมนักเรียนค้นหาข้อมูลทาง
อินเทอร์เน็ต 

2.92 0.83 มาก 2.91 0.85 มาก 

 รวม 3.02 0.43 มาก 2.83 0.49 ปานกลาง 
 

 จากตารางท่ี 51 พบว่า หลังการทดลอง นักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุมมี
พฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัยในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X  = 3.02, SD. = 0.43 และ          
 X  = 2.83, SD. = 0.49 ตามลําดับ) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองมีพฤติกรรม
การบริโภคอาหารปลอดภัยในระดับมาก อันดับแรก คือ “นักเรียนอ่านฉลากอาหารก่อนเลือกซื้อ
อาหารสําเร็จรูป เครื่องด่ืมในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท” และ “ก่อนซื้ออาหารประเภททอด นักเรียน
สังเกตสีและลักษณะของน้ํามันท่ีผู้ขายใช้ทอดอาหาร” รองลงมาคือ “นักเรียนอ่านฉลากหวาน มัน 
เค็ม (ฉลาก GDA) ของขนมขบเค้ียวก่อนเลือกซื้อ และเลือกกิน” ในระดับปานกลางคือ “นักเรียนกิน
อาหารท่ีมีสีสันฉูดฉาด เช่น ลูกช้ินใส่สี ไส้กรอกใส่สี  ไก่ย่างใส่สี” ส่วนนักเรียนกลุ่มควบคุมมีพฤติกรรม
การบริโภคอาหารปลอดภัยในระดับมาก อันดับแรกคือ “นักเรียนเก็บรักษาอาหารตามคําแนะนําท่ี
ระบุบนฉลากอาหาร” รองลงมาคือ “ก่อนซื้ออาหารประเภททอด นักเรียนสังเกตสีและลักษณะของ
น้ํามันท่ีผู้ขายใช้ทอดอาหาร” ในระดับปานกลางคือ “นักเรียนกินอาหารมื้อหลักตามเวลา และไม่กิน
ขนมขบเค้ียวจุบจิบ” และ “นักเรียนอ่านฉลากหวาน มัน เค็ม (ฉลาก GDA) ของขนมขบเค้ียวก่อน
เลือกซื้อ และเลือกกิน” รองลงมาคือ “หากนักเรียนพบว่า มีผู้ขายอาหาร ขนมกรุบกรอบ ท่ีเส่ือม
คุณภาพ หรือหมดอายุนักเรียนจะคืนอาหารหรือเปล่ียนอาหารนั้นแก่ผู้ขายตามสิทธิผู้บริโภค” 
 

หมายเหตุ เกณฑ์การประเมิน 
 

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

ตารางท่ี 51 (ต่อ) 
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ตารางที่ 52 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัยก่อนการทดลองและหลังการ
ทดลองของนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุม 

  
นักเรียน  การทดสอบ จ านวน (N) X  SD. t 

กลุ่มการทดลอง 
ก่อนการทดลอง 182 2.74 0.56 

-7.054* 
หลังการทดลอง 182 3.02 0.43 

กลุ่มควบคุม 
ก่อนการทดลอง 175 2.77 0.43 

-1.289 
หลังการทดลอง 175 2.83 0.49 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 
 

จากตารางท่ี 52 พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารก่อนและหลังการ
ทดลองแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 นั่นคือ หลังการทดลอง นักเรียนกลุ่มทดลอง
มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัยมากกว่าก่อนการทดลอง (X  = 3.02, SD. =  0.43 และ         
X  =2.74, SD. = 0.56 ตามลําดับ) ส่วนนักเรียนกลุ่มควบคุม ก่อนและหลังการทดลองมีพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารปลอดภัย แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 นั่นคือ นักเรียนกลุ่ม
ควบคุมมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัยก่อนและหลังการทดลองไม่แตกต่างกัน 

 
ตารางที่ 53 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัยระหว่างนักเรียนกลุ่มทดลองกับ

นักเรียนกลุ่มควบคุม 
 

การทดลอง  นักเรียน จ านวน (N) X  SD. t 
ก่อนการทดลอง กลุ่มทดลอง 182 2.74 0.56 

-0.558  กลุ่มควบคุม 175 2.77 0.43 
 รวม 357    

หลังการทดลอง กลุ่มทดลอง 182 3.02 0.43 
3.708* 

 กลุ่มควบคุม 175 2.83 0.49 
 รวม 357    

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 
 

จากตารางท่ี 53 พบว่า ก่อนการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุมมี
พฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัยแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 นั่นคือ  
ก่อนการทดลอง นักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุมมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัย
ไม่แตกต่างกัน 

หลังการทดลอง นักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุม มีพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ปลอดภัยแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 นั่นคือ หลังการทดลองนักเรียนกลุ่ม
ทดลองมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัยมากกว่านักเรียนกลุ่มควบคุม (X  = 3.02, SD. = 0.43 
และ X  = 2.83, SD. = 0.49 ตามลําดับ)  
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ตอนท่ี 4 ผลการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ 
 

จากการสนทนากลุ่ม (focus group discussion) และสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth 
interview) เพื่อค้นหาข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภค
อาหารของนักเรียน โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการสนทนากลุ่ม (focus group discussion) คือ 
ผู้บริหารโรงเรียน ครู ผู้นํานักเรียน ผู้ปกครอง พ่อค้าแม่ค้าในโรงเรียน จากโรงเรียนต้นแบบ 4 
โรงเรียน เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขประจําจังหวัด  โดยผลการสนทนากลุ่ม สามารถสรุปผลได้เป็น 4 
ประเด็น ดังนี ้

 
1. การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัย 
2. ประสิทธิผลของของรูปแบบการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัย 
3. ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงรูปแบบการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร

ปลอดภัย 
4. การขยายผลของรูปแบบการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัย 
 

1. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัย 
การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัยของนักเรียนหลังจากท่ีเข้าร่วม

โครงการวิจัยเรื่อง รูปแบบการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัย ตามแผนการสอนท้ัง 
9 แผน  พบว่า นักเรียนมีพฤติกรรมการอ่านฉลากผลิตภัณฑ์อาหารก่อนเลือกซื้อเลือกใช้ อ่านฉลาก  
หวานมัน เค็ม (ฉลากฉลาก GDA) บนฉลากขนมขบเค้ียว ลดและหลีกเล่ียงการบริโภคอาหารที่ไม่เป็น
ผลดีต่อสุขภาพ เช่น น้ําอัดลม ขนมกรุบกรอบ และยังไม่ค่อยมีการปกปูองสิทธิเพื่อการบริโภคอาหาร
ปลอดภัย ตลอดจนมีการนําความรู้ท่ีได้ไปเผยแพร่แก่บุคคลใกล้ชิด  พบจากคํากล่าว ของผู้เข้าร่วม
สนทนากลุ่มและผู้ถูกสัมภาษณ์ต่างๆ ดังนี้  

 

1.1 พฤติกรรมการอ่านฉลากผลิตภัณฑ์อาหารก่อนเลือกซ้ือเลือกใช้ พบว่า หลังจาก
เข้าร่วมกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตามแผนการสอนท้ัง 9 แผน นักเรียนมีพฤติกรรมการอ่านฉลาก
อาหารมากขึ้น ดังนี้ 

“อ่านฉลาก ดูวันเดือนปีท่ีหมดอายุ” 

“นักเรียนรู้จักสังเกตท่ีจะเลือกบริโภค ดูฉลาก ดูขนมท่ีไม่มีฉลาก นักเรียนจะไม่
เลือก”  

“นักเรียนไม่หยิบน้ําอัดลม จะหยิบขนมดูว่ามีฉลาก อย. หรือไม่” 

“นักเรียนไปตลาดด้วยกัน หยิบของจะดูฉลากว่าหมดอายุหรือไม่” 

 “พฤติกรรมท่ีเห็นชัด คือ การเลือกฉลากผลิตภัณฑ์ท่ีสามารถบริโภค ท่ีเห็นชัดจาก
การสัมภาษณ์นักเรียนตอนเข้าร่วมกิจกรรมปาร์ตี้พี่ใจดี และจะให้นักเรียนชุมนุม อย.น้อย สานต่อโดย
จัดกิจกรรมหน้าเสาธง” 

“อ่านฉลากมากข้ึน เห็นชัดว่าปรับเปล่ียนมากขึ้น ไม่กินไม่ด่ืมโออิชิ” 
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“ช่วงแรก ๆ เด็กจะหยิบขนมตามใจชอบ แต่ช่วงหลัง ๆ เด็กจะอ่านฉลากก่อนซื้อ” 

“การเลือกซื้ออาหาร การอ่านฉลาก เลือกซื้อขนมที่มีประโยชน์ แต่นักเรียนท่ัวไป
ยังหิ้วขนม ด่ืมน้ําอัดลม” 

“อ่านฉลาก แล้วก็ไม่เอา เปล่ียนขนม บางทีไม่เอาเลย” 
 

1.2  พฤติกรรมการอ่านฉลาก หวาน มัน เค็ม (ฉลาก GDA) บนฉลากของขนม         
ขบเค้ียว และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลบนฉลาก พบว่า นักเรียนมีพฤติกรรมการอ่านฉลากหวาน มัน 
เค็ม (ฉลาก GDA) มากขึ้น ดังนี้ 

“นักเรียนเริ่มดูวันท่ีหมดอายุ แล้วดูฉลาก GDA ต่อ” 
“นักเรียนดูว่าต้องแบ่งกินกี่ครั้ง” 
“จะดูว่าในขนมมีปริมาณน้ําตาลเท่าใด มีปริมาณแปูงเท่าใด”  
“ภาพรวมจะเป็นเน้นเรื่องการอ่านฉลากมาก เน้นข้อมูล GDA พวกนี้เขาจะรู้เยอะ  

จะสังเกตว่าเด็กจะเลือกซื้ออาหารที่เป็นประโยชน์” 
 

1.3 พฤติกรรมการลดและหลีกเลี่ยงการบริโภคอาหารที่ไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพ เช่น 
อาหารปิ้งย่าง อาหารที่ใช้น้ํามันทอดซ้ํา น้ําอัดลม ขนมใส่สี พบว่า นักเรียนมีพฤติกรรมลดและ
หลีกเล่ียงการบริโภคอาหารที่ไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพ ดังนี้ 

“ลดอย่างเห็นชัด จากเดิมท่ีกินขนมกรุบกรอบ น้ําอัดลม แต่ตอนนี้ไม่กิน กิน
น้ําเปล่า ด่ืมนม” 

“ลดอาหารที่ไม่มีประโยชน์ เช่น จากเดิมเคยด่ืมน้ําอัดลมจะลดลงจากเมื่อก่อนท่ี
เวลาหิวจะกินน้ําอัดลม ซื้อตามเพื่อน ท่ีเซเว่น แต่ปัจจุบันลดลง และไม่กินเลย” 

“นักเรียนเมื่อก่อนกินอะไรไม่คิด กินไม่เลือก แต่เด๋ียวนี้เลือก” 

“ขนมเด๋ียวนี้ไม่ค่อยหยิบ ขนมกรุบกรอบท่ีแม่นักเรียนซื้อมายังไม่แกะกิน” 

“หลังจากมีโครงการนักเรียนเกือบท้ังหมด จะถามคุณครูว่าอาหารที่ซื้อมาถูกต้อง
ทานได้หรือไม่ ไม่ค่อยเห็นซื้อน้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําชาเขียว มีการบริโภคขนมกรุบกรอบอยู่บ้าง 
นักเรียนบอกว่าอยากทาน เห็นพฤติกรรมท่ีเปล่ียนไปค่อนข้างมาก (เฉพาะนักเรียนห้องท่ีเข้าร่วม
โครงการ)”  

“มีการเปล่ียนแปลง ปกติก็เลือกกิน นักเรียนยังกับมาสอนยายด้วยว่าต้องดูฉลาก
อาหารว่าหมดอายุหรือยัง  เมื่อก่อนนักเรียนกินขนมหวาน น้ําอัดลม ขนมกรุบกรอบ แต่เมื่อเข้าร่วม
โครงการแล้วพฤติกรรมนักเรียนเปล่ียนแปลงไป เช่น เมื่อก่อนเคยกินน้ําแข็งใส น้ําอัดลม ปัจจุบัน
น้ําหนักลดลง 2 กิโลกรัม” 

“ก่อนเข้าร่วมโครงการ นักเรียนมักซื้อมันฝรั่งทอด โรยผงชูรส แต่หลังเข้าร่วม
กิจกรรมในโครงการ นักเรียนกลุ่มทดลองซื้อน้อยลง” 

“กินน้ําขวด น้ําอัดลมลดน้อยลง” 
“เห็นการเปล่ียนแปลงท่ีชัด คือ การอ่านฉลาก รู้จักการเลือกซื้อ เลือกรับประทาน

ว่าอะไรที่มีประโยชน์ มีคุณค่าเขาก็จะเลือก อะไรที่ไม่มีประโยชน์ไม่มีคุณค่าเขาก็จะมองข้ามไป
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ยกตัวอย่างง่าย ๆ คือ น้ําอัดลม ธรรมดาเมื่อเลิกเรียนแล้วจะวิ่งไปซื้อท่ีเซเว่นท์ก่อน ไปด่ืมน้ําอัดลม 
อย่างน้อยๆ ก็คนละแก้ว แต่ตอนนี้จากการสังเกตพฤติกรรมจากท่ีเด็กได้ความรู้ไปเขาจะด่ืมน้ําเปล่า” 

“ขนมกรุบกรอบเดิมทีเดียวจะถือถุงใหญ่ๆ แล้วมาทานคนเดียว แต่พอได้ร่วม
กิจกรรม รู้สึกว่าจะมองข้ามแทบไม่ได้มองเลย ถ้าอยากจริง ๆ จากการที่ได้คุยกับเด็กก็จะซื้อซองเล็กๆ 
ถ้าอยากกินจริงๆ” 

“เห็นชัดว่า เมื่อก่อนกลับบ้านต้องกินน้ําอัดลม ไส้กรอก แต่เด๋ียวนี้ไม่กินเลย        
กินน้ําเปล่า” 

“ยังด่ืมอยู่แต่น้อยลง ประมาณ 50% คิดว่าจะลดลง แต่ค่อย ๆ ลด” 
“มีกินน้ําอัดลม ขนมกรุบกรอบน้อยลง” 
 

1.4 พฤติกรรมปกป้องสิทธิ์ 

“เรื่องการปกปูองสิทธิ์ไม่เห็นเปล่ียนแปลงมากนัก เห็นว่าหมดอายุจะไปฟูอง
สหกรณ์ อาหารบูดมาฟูอง ซึ่งเป็นนักเรียนท่ัวๆ ไป ส่วนนักเรียนห้องนี้คุยกันเวลาซื้อขนม มีการ
ถกเถียงกันเรื่องการอ่านฉลาก” 

“เรื่องปกปูองสิทธิ์ตอนนี้ยังไม่ค่อยมี เพราะเด็กไม่รู้ว่าจะฟูองเรื่องอะไร แต่คิดว่า
สัปดาห์ต่อไปเด็กอาจคิดเรื่องนี้ และจะสังเกตต่อๆ ไป” 

 
2. ประสิทธิผลของรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัย   

จากการทดลองใช้รูปแบบการปรับเปล่ียนพฤติกรรมอาหารปลอดภัย พบว่า การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการสอนท้ัง 9 แผน ประสบความสําเร็จในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารปลอดภัย โดยปรับเปล่ียนปัจจัยเชิงสาเหตุและพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัย  
พบจากคํากล่าว ของผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มและผู้ถูกสัมภาษณ์ต่างๆ ดังนี้  

 

   2.1 ความรู้เก่ียวกับการบริโภคอาหารปลอดภัย พบว่า ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มและผู้ถูก
สัมภาษณ์ กล่าวว่า 

“นักเรียนบอกว่า อาหารไหนท่ีไม่มี อย. ไม่ควรกิน” 
“นักเรียนมาสอน เรื่องการกินเค็ม การอ่านฉลาก การปกปูองสิทธิ์ นักเรียนชอบ

กิจกรรมท่ีจัดมาก นักเรียนได้รับความรู้ ตระหนักว่าไม่ควรกินอาหารหวาน มัน เค็ม น้ําปั่น น้ําแข็งใส 
นักเรียนกินลดลงหลังเข้าร่วมกิจกรรม นักเรียนจะแยกแยะว่าอาหารไหนใส่สี อาหารใดไม่ใส่สี ขนม
กรุบกรอบนักเรียนไม่ชอบอยู่แล้ว” 

“นําความรู้ไปบอก เช่น เคยกินน้ําอัดลมทุกวัน นักเรียนบอกว่าอย่ากินมากเพราะ
จะอ้วน และอาจเป็นโรคเบาหวานได้” 

“บอกว่าแม่อย่ากินหวานไป อย่ากินเค็มเกินไป” 
 

2.2 การรับรู้โอกาสเสี่ยงจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารไม่ปลอดภัย พบว่า ผู้เข้าร่วม
สนทนากลุ่มและผู้ถูกสัมภาษณ์ กล่าวว่า 
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“นักเรียนไม่กินขนมกรุบกรอบเพราะเริ่มกลัวอ้วน” 
“นําความรู้ไปบอก เช่น เคยกินน้ําอัดลมทุกวัน นักเรียนบอกว่าอย่ากินมากเพราะจะ

อ้วน และอาจเป็นโรคเบาหวานได้” 
 
2.3 การรับรู้ความรุนแรงจากการมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารไม่ปลอดภัย  พบว่า      

ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มและผู้ถูกสัมภาษณ์ กล่าวว่า 
“นักเรียนอ่านฉลากก่อนเลือกซื้ออาหาร ต้องดูว่ามี อย.หรือไม่ ถ้าไม่อ่านอาจมี

อันตรายถึงตายได้” 
“นักเรียนเล่าถึงอันตรายและความรุนแรงจากการบริโภคอาหารไม่ปลอดภัย” 

   “เรื่องอ่านฉลากก่อนซื้อ การกินหวานมากจะเป็นเบาหวาน กินเค็มจะเป็นโรคไต” 
2.4 การรับรู้ประโยชน์ของการมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัย พบว่า 

ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มและผู้ถูกสัมภาษณ์ กล่าวว่า 
“นักเรียนเริ่มรู้จักดูแลตัวเองมากขึ้น ทานขนมน้อยลง” 

2.6 สิ่งชักน าสู่การปฏิบัติในการมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัย พบว่า 
ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มและผู้ถูกสัมภาษณ์ กล่าวว่า 

“ทราบว่านักเรียนเข้ารับการอบรม เข้าร่วมกิจกรรมโครงการอาหารปลอดภัย
ประมาณ 2 เดือน นักเรียนจะมีการบอกต่อเพื่อน เตือนเพื่อน ๆ ท่ีไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม สังเกตว่ามี
ขยะในห้องเรียนลดลง (นักเรียนท่ัวไปท่ีไม่ได้เข้าร่วมโครงการ)” 

“พ่อ แม่ ให้ความสําคัญต่อการกินน้ําอัดลม มีการตักเตือนนักเรียน ให้ด่ืมแต่น้อย           
ก็ห้ามนักเรียนไม่ให้ทานมาก” 

  นอกจากนั้น ยังพบว่านักเรียนมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมดังนี้  

“นักเรียนจะสังเกต แยกแยะได้ว่าอาหารใดควรกินอาหารใดไม่ควรกิน” 
“ในด้านการเรียนด้วย นักเรียนกลุ่มทดลองเป็นแกนนําในด้านการเลือกซื้อ รู้จักเลือกซื้อ

อาหาร เวลามีกิจกรรม นักเรียนกลุ่มทดลองจะกล้าแสดงออกมากขึ้น” 
“ได้สัมผัสกับโครงการ รู้จักเด็ก ศักยภาพเด็กเพิ่มขึ้นมาก การแสดงออก นําความรู้มา

ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน ช้ินงานของนักเรียนท่ีได้มีการนําความรู้ด้าน ICT มาใช้ในการสร้างส่ือ 
นักเรียนมีความรู้ สร้างสรรค์ แนะนําคนอื่น ในช่วงวันท่ีมีกิจกรรมปาร์ตี้ จะเห็นว่า นักเรียนกลุ่ม
ทดลองแตกต่างอย่างเห็นชัดกว่ากลุ่มควบคุม นักเรียนกลุ่มทดลองเลือกกินผลไม้  น้ําเปล่า นักเรียนนํา
องค์ความรู้ไปใช้จริง การวิจัยประสบความสําเร็จ การนํานวัตกรรมการสอนไปใช้แล้วสามารถเปล่ียน
พฤติกรรมนักเรียนได้” 

“90% ของนักเรียนรู้จักเลือกซื้ออาหารที่มีประโยชน์ มีประมาณ 10% ไม่ยอม
ปรับเปล่ียน ปรับเปล่ียนเพียงเล็กน้อย นอกจากนี้ยังถ่ายทอดความรู้ให้กับเพื่อนและครอบครัวเขาได้ 
จากการที่เห็นการผลิตส่ือ และถ่ายทอดให้คนอื่นได้” 

 “คิดว่าความรู้ได้มาจากกิจกรรมในโครงการอาหารปลอดภัย 100% เต็มเลย” 
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3. ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงรูปแบบ 
จากการทดลองใช้รูปแบบการปรับเปล่ียนพฤติกรรมอาหารปลอดภัย ผู้เกี่ยวข้องได้ให้

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงรูปแบบ และการขยายผล  พบจากคํากล่าว ของผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม
และผู้ถูกสัมภาษณ์ต่างๆ ดังนี้ 

 
3.1  กิจกรรมที่นักเรียนให้ความสนใจ  

“กิจกรรมปาร์ตี้” 

“ผลิตคลิปวิดีโอ ท่ีนักเรียนสร้างเอง ท่ีลงในเฟสบุค” 

“กิจกรรมปาร์ตี้ จําลองสถานการณ์จริง นักเรียนได้นําความรู้ไปใช้จริง” 

“โรงหนังปลอดภัยก็โอเค” 

“ส่ือวีดิทัศน์ ท่ีถ่ายในโรงพยาบาลภูเขียว ทําให้นักเรียนเกิดความตระหนัก” 
“กิจกรรมฐานต่าง ๆ ในห้องประชุม นักเรียนมีความรู้สึกตื่นเต้น” 

“น่าจะ Tablet ตอบคําถามคําตอบ ปาร์ตี้ก็สนใจมาก”  
“ส่ือวีดิทัศน์ Info graphic  กิจกรรมท่ีให้เด็กทําเอง” 
“กิจกรรม Tablet ท่ีตอบคําถาม” 
“คลิปวีดีโอท่ีถ่ายทําจากสถานการณ์จริงของผู้ปุวย หรือให้ผู้ปุวยมาบอกเล่าอาการ

จากการกินอาหารที่ไม่ปลอดภัย  (ตามส่ือวิดีโอ ท่ีถ่ายทําท่ีโรงพยาบาลภูเขียว) จะทําให้น่าสนใจและ
สร้างความตระหนักกลัวแก่นักเรียนมากกว่าการบอกเล่าหรือการสอนตามปกติ” 

“รูปแบบกิจกรรมท่ีมีอาจารย์สอนนักเรียน เนื้อหาปรับได้เหมาะสม วีดีโอ ท่ีถ่ายทํา
จากสถานการณ์จริง สามารถทําให้นักเรียนสนใจ กระตุ้น สร้างความตระหนักให้นักเรียนได้มากขึ้น 
ส่ือตัวนี้สามารถทํากับนักเรียน” 

“แผนการสอน กิจกรรมการสอน เป็นความต่อเนื่อง สอดรับกัน ถ้ามีการเรียนอย่าง
เดียว ไม่มีกิจกรรม ไม่มีสถานการณ์จําลอง เรียนแล้วเอาความรู้ไปทําจริง เอาไปปฏิบัติจริงใน
ชีวิตประจําวัน มีความสอดคล้องกันท้ัง 3 ประการ” 

 
จะเห็นได้ว่านักเรียนให้ความสนใจกับกิจกรรมการเรียนการสอน และส่ือใช้แผนการสอน

ท้ัง 9 แผน ได้แก่ กิจกรรมปาร์ตี้ กิจกรรมโรงหนังปลอดภัย กิจกรรม Tablet ส่ือท่ีนักเรียนให้ความ
สนใจ ได้แก่ วีดิทัศน์ถ่ายทําจากสถานการณ์จริง Infographic  และส่ือท่ีนักเรียนสร้างเอง ได้แก่ คลิป
วิดีโอท่ีนักเรียนสร้างเองลงใน Facebook 

3.2 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอาหาร
ปลอดภัย 

 

“อยากให้เพิ่มเติมการสอนเรื่องอาหารที่มีไขมัน กินแล้วไม่เกิดประโยชน์ สารอาหาร
เป็นพิษ เช่น สารบอแรกซ์ ต้องขอบคุณคุณครูทั้งสอง ทีมวิจัยท่ีดึงโครงการอาหารปลอดภัยมาจัดท่ี
โรงเรียนให้กับนักเรียน ควรจะมีการดําเนินการต่อเนื่องต่อไป จากเดิมนักเรียนกินมูมมาม ได้ลด
ปริมาณการกินไปมาก เมื่อก่อนผู้ปกครองไม่ทราบ ไม่มีความรู้ ก็เลยให้ลูกหลานทานอาหารไม่เลือก” 
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“บางกิจกรรมมากเกินไป เนื่องจากเวลาเรียน 1 คาบ เพียง 50 นาที” 

“กิจกรรมปาร์ตี้ก็ทําได้ แต่ทําเป็นกิจกรรมเล็ก ๆ หิ้วขนมใส่ตะกร้า ให้เด็กในช้ัน
เรียน” 

“จะประยุกต์ตามสาระอื่น ๆ ปรับเปล่ียนกิจกรรม อาจปรับเข้ากับกิจกรรมท่ีทาง
โรงเรียนมีกิจกรรมอยู่แล้ว สอดแทรกในสาระอื่น ๆ ดึงประเด็นท่ีจําเป็นประยุกต์เข้าหากัน บูรณาการ
กับสาระอื่น” 

“กิจกรรมปาร์ตี้ ใช้คนค่อนข้างเยอะ ทางโรงเรียนมีการประยุกต์ น่าจะนําไปใช้ใน
ช่ัวโมงชุมนุม ประยุกต์หลายอย่าง อุปกรณ์อาจให้นักเรียนนํามาบ้าง” 

“การจัดกิจกรรมในโครงการอาหารปลอดภัย จะสามารถประสานงานกับ สสจ.            
ให้ สสจ. ช่วยด้านการเป็นวิทยากร ส่ือ เอกสาร” 

“หากมีส่ือ 1 ชุดในโครงการ ถ้าให้โรงเรียนต่าง ๆ ได้ใช้กันอย่างท่ัวถึง ทุกโรงเรียน 
ควรจัดเก็บเอาไว้ที่ สสจ. เป็นศูนย์รวม ส่ือต้นแบบไว้ที่ สสจ.” 

“ยุบรวมหลักสูตรทั้งหมด เนื่องจากไม่มีเวลามาก เหมือน อย.มาลงกิจกรรม ยุบให้
กระชับเหมาะสม เหลือประมาณ 1 วัน  9 แผน 1 วัน” 

“ในเวลาการเรียนการสอนจริง กิจกรรม Shopping เป็นไปได้ กิจกรรมโรงหนัง
ปลอดภัยต้องไปใช้ในห้องคอมพิวเตอร์ ต้องขอความร่วมมือห้องคอมพิวเตอร์ ฐานกิจกรรมโรงหนัง
ปลอดภัยต้องทําในห้องท่ีเงียบ อาจต้องปรับบ้าง” 

“น่าจะเสริมกิจกรรมเพิ่มข้ึนมาอีก แต่ท่ีโรงเรียนอาจมีวิธีการช่วยเสริมต่อยอด
โครงการนี้ อันดับแรกได้รับคําแนะนําจากผู้อํานวยการให้ช่ังน้ําหนักเด็กทุกคนเลย กลุ่มทดลองนี้  
แล้วดูพฤติกรรมหรืออาจมีการสอดส่องจากรุ่นพี่ดูพฤติกรรมน้องชุดนี้ แล้วชั่งน้ําหนัก ว่าน้ําหนักมีการ
เปล่ียนแปลงไหม”  

“อยากให้ประมวลจากงานวิจัยว่าให้ความรู้นักเรียน แล้วนักเรียนมีการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมอย่างไรบ้าง เป็นพฤติกรรมนักเรียนแข่งขันการส่ือโฆษณา อาจให้ครูริต้าให้ความรู้ แล้ว
นักเรียนมีการปรับเปล่ียน ขอให้ทําเป็นสปอร์ตโฆษณาขนม หรือทําแล้วนํามาฝากไว้ที่โรงเรียน
เผยแพร่” 

“กิจกรรมฐานต่าง ๆ ในห้องประชุม นักเรียนมีความรู้สึกตื่นเต้น ระยะเวลาในแต่ละ
ฐานกิจกรรม 40 นาที นานเกินไป น่าจะประมาณ 20-30 นาที” 

 
4. การขยายผลของรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัย 

เนื่องจากการดําเนินโครงการวิจัย ได้ทดลองรูปแบบในโรงเรียนต้นแบบเพียง 4 โรงเรียน 
จึงได้ขอข้อคิดเห็นหากต้องขยายผลโครงการนี้ออกไปสู่โรงเรียนต่าง ๆ ท่ัวประเทศ และเพื่อนํา
ข้อเสนอแนะมาปรับปรุงรูปแบบให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น  พบจากคํากล่าว ของผู้เข้าร่วมสนทนา
กลุ่มและผู้ถูกสัมภาษณ์ต่างๆ ดังนี้ 

“จัดกิจกรรมพี่สอนน้อง โดยให้กลุ่มทดลองเป็นแกนนํา ขยายเครือข่ายไปโรงเรียน
อื่น ๆ” 
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“อีกแนวทางหนึ่งก็คือ จะเชิญอาจารย์ที่สอนในแต่ละระดับช้ันท่ีเป็นครูสอน         
สุขศึกษา อาจต้องเสนอแนะกิจกรรมในโครงการ เพื่อไปสอนสอดแทรกในเนื้อหาในรายวิชาอื่น ๆ” 

“ช้ินงานของนักเรียน จะเผยแพร่ในโรงเรียน” 

“โรงเรียนต้นแบบจะมีการส่ือสาร หรือเผยแพร่ให้กับโรงเรียนอื่น ๆ หรือชุมชน             
จัดอบรมเครือข่ายซึ่งทางโรงเรียนก็เคยทํามาแล้ว ขยายในระดับโรงเรียนและชุมชน มีการเดินรณรงค์ 
การจัดตลาดนัด จัดกิจกรรมในชุมชน นํานักเรียนกลุ่มทดลองไปเป็นแกนนําในชุมชน” 

“การทําให้พฤติกรรมของนักเรียนยั่งยืน โดยดึงนักเรียนกลุ่มทดลองมาเป็นแกนนํา 
ขยายเครือข่าย จัดเสียงตามสาย จัดอบรม จัดปูายนิเทศ แจกแผ่นพับ ใบปลิว  จัดต่อเนื่องไปเรื่อย ๆ 
ให้นักเรียนแกนนําไปช่วยขยาย นําส่ือท่ี อย. ให้ไปใช้ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์” 

“จะนําไปขยายผลเครือข่ายผู้ปกครองในช้ันเรียน (ผู้ปกครองเป็นประธาน
คณะกรรมการผู้ปกครองนักเรียนช้ัน ม.1 ท่ีเป็นกลุ่มทดลอง) นําไปเล่าให้ผู้ปกครองฟังและให้ช่วย
สอดส่องดูแลพฤติกรรมนักเรียน คณะกรรมการในห้องเรียนร่วมมือกันสอดส่องดูแลนักเรียน” 

 “ ม.1  ม.2 ม.3 จะตามพฤติกรรม ติดตามโดยให้นักเรียน ม.1 กลุ่มทดลองเป็นแกน
นํา เป็นแม่ไก่” 

“นอกจากจัดกิจกรรมให้นักเรียน ม.1 แล้ว ให้มีทีมงานมาตามนักเรียน ม.1 ท่ีขึ้นช้ัน
ไป เพื่อจะได้รู้ว่าองค์ความรู้ท่ีนักเรียนมีอยู่ยังได้ใช้ต่อเนื่องหรือไม่ การติดตามผล อาจจะไม่เป็น
รูปแบบการใช้แบบสอบถาม อาจจะเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ การประชุมกลุ่มย่อย 4-5 คน ให้นักเรียน 
4-5 คนมาสัมภาษณ์ อาจจะไม่ต้องทําเป็นทางการ แต่ให้ติดตามให้ตลอด เพื่อดูติดตามผล ถ้าไม่มี
อะไรไปกระตุ้นเตือนพฤติกรรม อาจทําให้นักเรียนกลุ่มทดลองถูกนักเรียนกลุ่มอื่นกลืน” 

“สสจ. มีส่วนในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมนักเรียนในการจัดกิจกรรม โดยนํา
แผนการสอนขยายในโรงเรียนอื่น ๆ ท่ีสนใจ เทคนิคการสอนก็มีส่วนสําคัญ โดยเน้นเฉพาะผู้สอน” 

“รูปแบบการสอน ส่ือ สสจ. สามารถนําไปขยายผลสอนในโรงเรียนอื่น ๆ  โดย
ประยุกต์บางส่วน ถ้าหยิบไปท้ังหมดต้องใช้เวลามาก ในการสอนแต่ละคาบ ในหลายส่ือน่าสนใจ            
ส่ือวีดีทัศน์ สถานการณ์จริง info graphic  น่าสนใจมาก สามารนําไปสานต่อ Rollup ก็จะนําไฟล์ท่ี
ได้ไป print ทําต่อ” 

“กิจกรรมดีแล้ว จัดต่อไป ขยายผลต่อไป จัดกิจกรรมใหญ่ (ฐานกิจกรรม) แล้วจึง
สอนสอดแทรกลงในทุกกลุ่มสาระ ขยายผลในแต่ละช้ัน” 

 

“รูปแบบของโรงเรียนภูเขียว อาจจะทําโดยอบรมครูในโรงเรียนให้เข้าใจแผนการ
สอน จัดเดือนละ 2 แผน เลือกส่ือและเครื่องมือเฉพาะ เก็บข้อมูลคุณครูที่ไปสอนตามแผนการสอน
ด้วย” 

“ทําโดยเอาพี่สอนน้อง” 

“ทําได้โดยเชิญแกนนํา จะให้นักเรียนเลือกตามเสรี หรือตามสมัครใจ ว่าจะเป็น
นักเรียนแกนนําหรือไม่ แล้วนําเนื้อหาตามแผนการสอนท่ีผู้วิจัยสร้างนี้ไปประชาสัมพันธ์ขยายผล” 

“จะเสนอโครงการ และให้นักเรียนกลุ่มทดลองเป็นนักเรียนแกนนํา ซึ่งโรงเรียนมี
ชมรมคุ้มครองผู้บริโภค ขอให้นักเรียนกลุ่มทดลองมาเป็นสมาชิก  จัดนิทรรศการ เสียงตามสาย 
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ทดสอบสารปนเป้ือน แผ่นพับให้ความรู้ พาไปพูดรณรงค์ในตลาดสด ส่ือท่ีได้จากโครงการนํามาจัด
กิจกรรม พอนักเรียนกลุ่มทดลองขึ้นช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ก็จะขยายเครือข่ายนอกโรงเรียน” 

“ทําได้โดยเชิญแกนนํา จะให้นักเรียนเลือกตามเสรี หรือตามสมัครใจ ว่าจะเป็น
นักเรียนแกนนําหรือไม่ แล้วนําเนื้อหาตามแผนการสอนท่ีผู้วิจัยสร้างนี้ไปประชาสัมพันธ์ขยายผล” 

“แผนการสอนท้ัง 9 แผน ดีแล้ว สามารถนําไปปรับเองได้ ครูอาจดูเองตามเวลาท่ีมี 
อาจไม่เรียงตามแผน” 

“ถ้ามีส่ือ โปสเตอร์ มาท่ีติดท่ี รพสต. กระจายออกไปไม่ใช่ท่ีโรงเรียนอย่างเดียว จะ
ได้ออกไปชุมชนได้ด้วย ให้นักเรียน ต่อเนื่องจัดกิจกรรมเดือนละครั้ง” 

“หากทาง อย. ได้ให้ส่ือ อุปกรณ์ต่าง ๆ แล้วถ้ามีโรงเรียนต้องการทําตามกิจกรรมนี้
ควรให้ไปไว้เป็นศูนย์ท่ี สสจ. จังหวัด เนื่องจาก สสจ. รู้จักโรงเรียน รู้จัก อย.น้อย” 

“ ถ้าจะให้โครงการนี้ยั่งยืนในโรงเรียน  อยากได้ส่ือจากโครงการมาให้ครูจะต่อยอด
เด็กชุดนี้ โดยการให้เด็กแบ่งกลุ่มแบบท่ีเด็กได้รับการเรียนรู้มาแล้ว ไปพูดหน้าเสาธงบาง อาจจะเป็น
สัปดาห์ละวัน อาจเป็นส่ือท่ีเขาทําเอง  ออกส่ือแล้วจะไปฉายท่ีกล้องวงจรปิดของโรงเรียน ท่ีโรงอาหาร
มีโทรทัศน์วงจรจะขยายผลให้ความรู้มากขึ้น” 

  

จากการสนทนากลุ่มและสัมภาษณ์ การขยายผลของรูปแบบการปรับเปล่ียนพฤติกรรม
การบริโภคอาหารปลอดภัยดําเนินการ โดย 

1) จัดกิจกรรมพี่สอนน้อง จัดให้มีแกนนําโดยให้กลุ่มทดลองเป็นแกนนํา ในชุมชน             
จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ จัดตลาดนัด จัดเสียงตามสาย จัดอบรม จัดปูายนิเทศ แจกแผ่นพับ ใบปลิว  
จัดต่อเนื่องไปเรื่อย ๆ ให้นักเรียนแกนนําไปช่วยขยาย นําส่ือท่ี อย. ให้ไปใช้ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์  
จัดกิจกรรมในชุมชน ขยายเครือข่ายไปยังโรงเรียนอื่น ๆ 

2) การติดตามผลนักเรียนท่ีผ่านการเรียนรู้แล้ว โดยจัดให้มีทีมงานมาตามนักเรียน ม.1 
ท่ีขึ้นช้ันไป เพื่อจะได้รู้ว่าองค์ความรู้ท่ีนักเรียนมีอยู่ยังได้ใช้ต่อเนื่องหรือไม่ การติดตามผล อาจจะไม่
เป็นรูปแบบการใช้แบบสอบถาม อาจจะเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ การประชุมกลุ่มย่อย 4-5 คน ให้
นักเรียน 4-5 คนมาสัมภาษณ์ เพื่อดูติดตามผล   

3) ร่วมมือกับครูในกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา และกลุ่มสาระท่ีเกี่ยวข้องเช่น  
กลุ่มสาระการงานและอาชีพ จัดอบรม ทําความเข้าใจกับกิจกรรมและแผนการสอน แล้วให้ครูสอน
สอดแทรกในเนื้อหาในรายวิชาอื่น ๆ 

4) อาจขยายผลโดยอบรมครูในโรงเรียนให้เข้าใจแผนการสอน จัดเดือนละ 2 แผน 
เลือกส่ือและเครื่องมือเฉพาะ เก็บข้อมูลคุณครูที่ไปสอนตามแผนการสอน  

5) ร่วมมือกับสสจ. ในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมนักเรียนในการจัดกิจกรรม โดยนํา
แผนการสอนขยายในโรงเรียนอื่น ๆ ท่ีสนใจ  รูปแบบการสอน ส่ือ สสจ. สามารถนําไปขยายผลสอน
ในโรงเรียนอื่น ๆ โดยประยุกต์บางส่วน โดยส่ือการสอนหลักเก็บไว้ที่ สสจ. แล้วให้ สสจ.ออกเวียน
สอนตามโรงเรียนต่าง ๆ 

5. การด าเนินการสังเกตพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารของนักเรียน  
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การดําเนินการสังเกตพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารของนักเรียนกลุ่มทดลอง  
จํานวน 20 คน (คัดเลือกโดยการเลือกแบบเจาะจงจากนักเรียนท่ีมีภูมิลําเนาเดียวกับนักเรียน อย.น้อย 
ซึ่งมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติในการสังเกตพฤติกรรม)  ทําการสังเกตพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
โดยนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีเป็นนักเรียนแกนนําชมรม อย.น้อยรวม 3 ครั้ง คือ สัปดาห์
ก่อนเริ่มดําเนินการทดลองใช้รูปแบบ สัปดาห์ท่ี 5 ของการใช้รูปแบบ และเมื่อส้ินสุดการทดลองใช้
รูปแบบ ผลการสังเกตสรุปได้ดังนี้ 

5.1 พฤติกรรมการอ่านฉลากผลิตภัณฑ์อาหารก่อนเลือกซ้ือเลือกใช้    
ผลจากการสังเกตพบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองมีแนวโน้มอ่านฉลากผลิตภัณฑ์อาหาร

ก่อนเลือกซื้อเลือกใช้เพิ่มมากขึ้น โดยจากการสังเกตครั้งท่ี 1 (ก่อนการทดลอง) นักเรียนกลุ่มทดลอง
ท้ังส้ิน 20 คน พบว่า นักเรียนอ่านฉลากผลิตภัณฑ์อาหารเพียง 4 คน ผลการสังเกตครั้งท่ี 2 (สัปดาห์ท่ี 
5 ของการใช้รูปแบบ) นักเรียนอ่านฉลากผลิตภัณฑ์อาหาร 10 คน และเมื่อส้ินสุดการทดลองใช้
รูปแบบ นักเรียนกลุ่มทดลองอ่านฉลากผลิตภัณฑ์อาหาร 17 คน โดยส่วนใหญ่ (10 คน) อ่านข้อมูลวัน
เดือนปีท่ีหมดอายุ ในฉลากผลิตภัณฑ์อาหาร และดูข้อมูลฉลากโภชนาการบ้าง (4 คน) นอกนั้นจาก
การสังเกตนักเรียนเพียงอ่านฉลากผลิตภัณฑ์อาหารแบบผ่านๆ อาจอ่านยี่ห้อ ราคา รสชาติของขนม  

5.2 พฤติกรรมการอ่านฉลากหวาน มัน เค็ม (GDA) บนฉลากขนมกรุบกรอบ  
ผลจากการสังเกตพบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองกว่าครึ่งมีแนวโน้มอ่านฉลากหวาน มัน 

เค็ม (GDA) บนฉลากขนมกรุบกรอบก่อนเลือกซื้อเลือกใช้เพิ่มมากขึ้น โดยจากการสังเกตครั้งท่ี 1 
นักเรียนกลุ่มทดลองท้ังส้ิน 20 คน พบว่า นักเรียนไม่อ่านฉลากหวาน มัน เค็ม (GDA) เลย ผลการ
สังเกตครั้งท่ี 2 นักเรียนอ่านฉลากหวาน มัน เค็ม (GDA) 5 คน และเมื่อส้ินสุดการทดลองใช้รูปแบบ 
นักเรียนกลุ่มทดลองอ่าน ฉลากหวาน มัน เค็ม (GDA) 11 คน จากท่ีสังเกตท่ีพบเห็นนักเรียนฉลาก
หวาน มัน เค็ม (GDA) คือ นักเรียนอ่านให้เพื่อนฟัง หรืออ่านแล้วปรึกษาหารือกับเพื่อน ๆ โดยข้อมูลท่ี
อ่านคือ จํานวนครั้งในการกินอาหารตามข้อมูลบนฉลากหวาน มัน เค็ม (GDA)  

5.3 พฤติกรรมกินขนมกรุบกรอบ  
ผลจากการสังเกตพบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองมีแนวโน้มกินขนมกรุบกรอบลดลง  

โดยจากการสังเกตครั้งท่ี 1 นักเรียนกลุ่มทดลองท้ังส้ิน 20 คน พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ (16 คน) กิน
ขนมกรุบกรอบ  ผลการสังเกตครั้งท่ี 2 นักเรียนกินขนมกรุบกรอบ  14 คน และเมื่อส้ินสุดการทดลอง
ใช้รูปแบบ นักเรียนกลุ่มทดลองกินขนมกรุบกรอบลดลงเหลือ 9 คน จากท่ีสังเกตท่ีพบ นักเรียนส่วน
ใหญ่กินขนมกรุบกรอบยี่ห้อเลย์ รองลงมาคือ ฮานามิ  โดยซื้อซองขนาดกินครั้งเดียวหมด แต่หากซื้อ
ซองใหญ่ ก็แบ่งกินกับเพื่อนๆ  

5.4 พฤติกรรมกินอาหารประเภททอด 
ผลจากการสังเกตพบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองมีแนวโน้มกินอาหารประเภททอดลดลง  

โดยจากการสังเกตครั้งท่ี 1 นักเรียนกลุ่มทดลองท้ังส้ิน 20 คน พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ (15 คน) กิน
อาหารประเภททอด  ผลการสังเกตครั้งท่ี 2 นักเรียนกินอาหารประเภททอด 12 คน และเมื่อส้ินสุด
การทดลองใช้รูปแบบ นักเรียนกลุ่มทดลองกินอาหารประเภททอด 10 คน จากท่ีสังเกตพบนักเรียน
ส่วนใหญ่กินไก่ทอด ลูกช้ินทอด ไส้กรอกทอด โดยกินในปริมาณค่อนข้างมากเกือบเท่าอาหารมื้อหลัก 
โดยกินในลักษณะเกือบทดแทนอาหารมื้อหลัก 
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5.5 พฤติกรรมกินอาหารปิ้งย่าง 
ผลจากการสังเกตพบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองมีแนวโน้มกินอาหารประเภทปิ้ง ย่าง 

ลดลง   โดยจากการสังเกตครั้งท่ี 1 นักเรียนกลุ่มทดลองท้ังส้ิน 20 คน พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ (14 
คน) กินอาหารประเภทปิ้ง ย่าง  ผลการสังเกตครั้งท่ี 2 นักเรียนกินอาหารประเภทปิ้ง ย่าง 11 คน 
และเมื่อส้ินสุดการทดลองใช้รูปแบบ นักเรียนกลุ่มทดลองกินอาหารปิ้ง ย่าง 8 คน จากท่ีสังเกตท่ีพบ 
นักเรียนส่วนใหญ่กินไก่ย่าง หมูย่าง ลูกช้ินย่าง ไส้กรอกย่าง ปลาหมึกย่าง ในปริมาณ 2-3 ไม้ 

5.6 พฤติกรรมด่ืมน้ าอัดลม 
ผลจากการสังเกตพบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองมีแนวโน้มด่ืมน้ําอัดลมลดลงอย่างเห็น

ได้ชัด   โดยจากการสังเกตครั้งท่ี 1 นักเรียนกลุ่มทดลองท้ังส้ิน 20 คน พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ (18 
คน) ด่ืมน้ําอัดลม  ผลการสังเกตครั้งท่ี 2 นักเรียนด่ืมน้ําอัดลม 9 คน และเมื่อส้ินสุดการทดลองใช้
รูปแบบ นักเรียนกลุ่มทดลองด่ืมน้ําอัดลม 6 คน จากท่ีสังเกตท่ีพบ นักเรียนส่วนใหญ่ด่ืมน้ําอัดลม
ประเภทโคล่า โดยด่ืมในปริมาณ 1-2 แก้ว  

5.7 พฤติกรรมด่ืมน้ าหวาน 
ผลจากการสังเกตพบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองมีแนวโน้มด่ืมน้ําหวานลดลง โดยจาก

การสังเกตครั้งท่ี 1 นักเรียนกลุ่มทดลองท้ังส้ิน 20 คน พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ (12 คน) ด่ืมน้ําหวาน   
ผลการสังเกตครั้งท่ี 2 นักเรียนด่ืมน้ําหวาน 8 คน และเมื่อส้ินสุดการทดลองใช้รูปแบบ นักเรียนกลุ่ม
ทดลองด่ืมน้ําหวาน 5 คน จากท่ีสังเกตท่ีพบ นักเรียนส่วนใหญ่ด่ืมน้ําหวานท่ีมีขนาดด่ืมครั้งเดียวหมด 

5.8 พฤติกรรมด่ืมชาเขียว ชาขาว 
ผลจากการสังเกตพบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองมีแนวโน้มด่ืมชาเขียว ชาขาว ลดลง  

โดยจากการสังเกตครั้งท่ี 1 นักเรียนกลุ่มทดลองท้ังส้ิน 20 คน พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ (11 คน) ด่ืม
ชาเขียว ชาขาว ผลการสังเกตครั้งท่ี 2 นักเรียนด่ืมชาเขียว ชาขาว 7 คน และเมื่อส้ินสุดการทดลองใช้
รูปแบบ นักเรียนกลุ่มทดลองด่ืมชาเขียว ชาขาว 4 คน จากท่ีสังเกตท่ีพบ นักเรียนส่วนใหญ่ด่ืมชาเขียว 
ชาขาวที่มีขนาดด่ืมครั้งเดียวหมด โดยส่วนใหญ่ด่ืมเครื่องด่ืมชาเชียว ยี่ห้อ โออิชิ  

 
ตอนท่ี 5 รูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัยของนักเรียน              

ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น    
 

จากการทดลองใช้รูปแบบการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต้น โครงการ “อาหารปลอดภัย” ปีประมาณ พ.ศ.2558 และจากการประชุม
ผู้เกี่ยวข้องได้แก่ นักวิชาการ ครู เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข เจ้าหน้าท่ีสํานักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา เพื่อวิพากษ์รูปแบบในประเด็นของความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ในการนําไปใช้ ผลจากการ
วิพากษ์รูปแบบได้มีการปรับแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากเดิม 9 แผน ให้มีการแยกกิจกรรม
ออกมาเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3 กิจกรรม ดังนั้น ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับรูปแบบ ดังนี้ 
 
 1. ลักษณะของรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น 
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เป็นรูปแบบการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ตอนต้น ซึ่งมุ่งเน้นการบูรณาการเข้าสู่กิจกรรมการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีความ
สอดคล้องกับเนื้อหา เช่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระการงานพื้นฐานอาชีพ  
และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซึ่งสามารถนําไปใช้ได้ในทางปฏิบัติ รูปแบบการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นนี้ ประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ จํานวน 6 
แผน และแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จํานวน 3 แผน  แผนละ 50 นาที  ประกอบด้วย 

1) แผนการจัดการเรียนรู้ จํานวน  6  แผน  ได้แก่ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1  ภาพแห่งอนาคต 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2  อาหารไม่มีฉลาก ภัยร้ายใกล้ตัว 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3  ส่ือสารให้กับคนท่ีคุณรัก 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4  อาหารไม่ปลอดภัย ใส่ใจปกปูองสิทธิ์ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5  อ่าน  งด  ลด ทํา 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6  ส่งต่อสุขภาพดี 

2) แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จํานวน  3  แผน ได้แก่ 
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ี 1  โรงหนังปลอดภัย 
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ี 2  คนฉลาด รู้จักเลือกบริโภค 
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ี 3  ช็อปป้ิง ฉลาดคิด 

 
2. จุดมุ่งหมายของรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมพฤติกรรมการบริโภคอาหาร

ปลอดภัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
 
รูปแบบการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ตอนต้นมีจุดมุ่งหมายท่ีสําคัญ ดังนี้ 
1) เพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมการอ่านฉลากผลิตภัณฑ์อาหารที่ อย. ดูแล ของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
2) เพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมการอ่านฉลากหวาน มัน เค็ม (ฉลาก GDA) บนฉลาก

ซองขนมขบเค้ียวของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
3) เพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลบนฉลากหวาน มัน เค็ม 

(ฉลาก GDA) ในการลดการบริโภคหวาน มัน เค็ม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
4) เพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารที่ไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพ  

(ผลิตภัณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องกับ อย. เช่น ขนมขบเค้ียว น้ําอัดลม) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
5) เพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมการปกปูองสิทธิ์เพื่อการบริโภคอาหารอย่างปลอดภัย

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
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3. เนื้อหาสาระของรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ปลอดภัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

 
รูปแบบการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ตอนต้นนี้ประยุกต์ใช้แบบแผนความเช่ือด้านสุขภาพเป็นกรอบแนวคิดหลัก โดยเน้นการเสริมสร้าง
ปัจจัยเชิงสาเหตุดังกล่าวด้วยกระบวนการสุขศึกษา โดยเน้นการเสริมสร้างปัจจัยเชิงสาเหตุตามแบบ
แผนความเช่ือทางด้านสุขภาพ ได้แก่ การรับรู้โอกาสเส่ียง การรับรู้ความรุนแรง การรับรู้ประโยชน์ 
การลดการรับรู้อุปสรรคของการปฏิบัติพฤติกรรม ส่ิงชักนําสู่การปฏิบัติ และความเช่ือในความสามารถ
ของตนเองในการปฏิบัติ พฤติกรรมในการอ่านฉลากอาหาร อ่านฉลากหวาน มัน เค็ม การลด/
หลีกเล่ียงพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารที่ไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพ และพฤติกรรมการปกปูอง
สิทธิโดยเนื้อหาสาระท่ีใช้ในกระบวนการเรียนรู้ประกอบด้วย ความหมายและความสําคัญของสุขภาพ 
ปัจจัยกําหนดสุขภาพ ผลเสียและผลกระทบของการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม ฉลากอาหาร 
ฉลากโภชนาการ ฉลาก หวาน มัน เค็ม (ฉลาก GDA) การใช้ประโยชน์จากฉลาก ขนมกรุบกรอบ 
อาหารใส่สี สิทธิผู้บริโภค วิธีการปกปูองสิทธิ์ผู้บริโภค ช่องทางการร้องเรียนเพื่อปกปูองสิทธิผู้บริโภค 
และการสร้างส่ือเพื่อชักนําสู่การปฏิบัติพฤติกรรม 
 

4. กิจกรรมที่ใช้ในรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น 

 
กิจกรรมในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 

ตอนต้นใช้กิจกรรมท่ีหลากหลาย อาทิ เกมทางการศึกษา  การบรรยายประกอบส่ือ การใช้ตัวแบบ 
สถานการณ์จําลอง การแสดงบทบาทสมมติ การส่ือสารผ่านส่ือสังคมออนไลน์ การฝึกปฏิบัติจริง การ
จัดนิทรรศการ การจัดกิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ การระดมสมอง การทํางานกลุ่ม การฝึกทักษะ  
เป็นต้น 
 

5. แนวทางการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค
อาหารปลอดภัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

 
การประเมินประสิทธิผลของรูปแบบฯ มี 2 ลักษณะ คือ 
 
1) การประเมินผลลัพธ์เชิงกระบวนการ หมายถึง กระบวนการการดําเนินการเพื่อการ 

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น โดยประเมินจากใบงาน 
และการประเมินผลงานของนักเรียนในระหว่างกระบวนการจัดการเรียนรู ้

2) การประเมินผลลัพธ์สุดท้าย หมายถึง ผลสัมฤทธิ์สูงสุดท่ีคาดหวัง หรือท่ีต้องการให้  
เกิดขึ้นอันได้แก่ การประเมินท้ังปัจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรม การประเมินพฤติกรรมการบริโภค
อาหารปลอดภัยโดยใช้วิธีการประเมินท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ การประเมินเชิงปริมาณโดยใช้การ
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สํารวจพฤติกรรมของนักเรียนและการประเมินเชิงคุณภาพโดยใช้การสนทนากลุ่ม (Focus Group 
Discussion) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ครู ผู้ปกครอง และ/หรือ ผู้ใกล้ชิด
นักเรียน และการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน 
 

 การจะนําแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนไปใช้  ครูควรจะได้ศึกษา
คู่มือ รายละเอียดของแผนการจัดการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตลอดจนส่ือประกอบการจัด
กิจกรรมและเครื่องมือวัดและประเมินผลให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ เพื่อให้การจัดกิจกรรมเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 
 



บทท่ี 5 
 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การวิจัยเรื่อง รูปแบบการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัยของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต้น มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรูปแบบการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น และเพื่อศึกษาผลการทดลองใช้รูปแบบการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
research) และเชิงคุณภาพ (Qualitative research)  มีการด าเนินการ เป็น 3 ระยะ ดังนี ้

ระยะท่ี 1 การสร้างและพัฒนาส่ือ/กิจกรรม ท่ีจะเป็น Model  ต้นแบบ และพัฒนารูปแบบ
การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัยของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 

ระยะท่ี 2 การทดลองใช้รูปแบบการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น 

ระยะท่ี 3 การปรับปรุงรูปแบบการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียน 
 

สรุปผลการด าเนินงานวิจัย   

 ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัยตามระยะการด าเนินงาน ดังนี้  

ระยะที่ 1   การสร้างและพัฒนาสื่อ/กิจกรรม ที่จะเป็น Model  ต้นแบบ และพัฒนารูปแบบการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัยของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 

 
ในระยะท่ี 1 เป็นขั้นตอนเตรียมการเพื่อสร้างและพัฒนาส่ือต้นแบบปรับเปล่ียนพฤติกรรมการ

บริโภคอาหารปลอดภัยของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ผู้วิจัยท าการศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์
เอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับปัจจัยเชิงสาเหตุ และพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต้นเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างรูปแบบการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภค
ผลิตภัณฑ์อาหารของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อน ามาสร้างรูปแบบการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น มีการด าเนินการตาม
ขั้นตอน ดังนี้   

 
ขั้นตอนที่ 1 สร้าง (ร่าง) รูปแบบการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารของ

นักเรียน และเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการ ดังนี้ 
1) ทบทวนวรรณกรรม สร้างรูปแบบการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์

อาหารของนักเรียน ประกอบด้วย เครื่องมือท่ีใช้ในการทดลอง ได้แก่ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
เพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 9 แผน และ
เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล จ านวน 5 ชุด ได้แก่ แบบสอบถามพฤติกรรมการบริโภค
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ผลิตภัณฑ์อาหาร แบบสังเกตพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหาร แนวค าถามการสนทนากลุ่มแนว
ค าถามการสัมภาษณ์เชิงลึก และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน 

2) จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องโดยเชิญผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้เช่ียวชาญ ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าท่ี
สาธารณสุขในพื้นท่ี เจ้าหน้าท่ีส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มาให้ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ องค์ประกอบ และรายละเอียดของ (ร่าง) รูปแบบการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการ
บริโภคผลิตภัณฑ์อาหาร เช่น จ านวนกิจกรรม วิธีการจัดกิจกรรม ระยะเวลา และจ านวนกิจกรรมการ
เรียนรู้ การวัดและประเมินผล เป็นต้น โดยค านึงความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย และความเป็นไปได้
ในทางปฏิบัติ 

 
ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบคุณภาพของ (ร่าง) รูปแบบการปรับเปล่ียนพฤติกรรมฯ และเครื่องมือ

ท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล มีการด าเนินการ ดังนี้ 
 

           1) น า (ร่าง) รูปแบบการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต้นไปประเมินเพื่อหาประสิทธิภาพ โดยผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการศึกษา ด้านพฤติกรรม
สุขภาพ ด้านอาหาร และด้านนิเทศศาสตร์เพื่อหาคุณภาพด้านความเท่ียงตรง (Validity) โดยหาค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (IOC)  (ร่าง) รูปแบบการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต้น  

2) น าเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล  จ านวน 5 ชุด ได้แก่ แบบสอบถามพฤติกรรมการ
บริโภคผลิตภัณฑ์อาหาร แบบสังเกตพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหาร แนวค าถามการสนทนากลุ่ม 
และแนวค าถามการสัมภาษณ์เชิงลึก และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตรวจสอบความเท่ียงตรง ปรับปรุง แก้ไขเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลตามข้อเสนอแนะของ
ผู้ทรงคุณวุฒิและน าไปทดสอบกับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นท่ีไม่ใช่กลุ่มเดียวกับกลุ่มตัวอย่าง
ในการวิจัยอย่างน้อย 60 คน หาคุณภาพของเครื่องมือในด้านค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination) และ
ความเช่ือมั่น (Reliability) ของเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล  

3) ปรับปรุง/แก้ไขคัดเลือกข้อค าถามท่ีมีคุณภาพ ไว้ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย 
 
ขั้นตอนที่ 3 สร้างส่ือ/ต้นแบบ ผู้วิจัยด าเนินการดังนี้ 
1) น า (ร่าง) ส่ือ/กิจกรรม ต้นแบบท่ีผลิตขึ้น ได้แก่  

- หนังสือเสริมสร้างพฤติกรรมการบริโภค  ชุดนิทรรศการ 
    - ละครส้ัน/สารคดีส้ัน  

- สถานการณ์จ าลอง 
- คลิปวีดิทัศน์ เรื่อง “บริโภคอย่างนี้ ดีหรือเปล่า” 
- คลิปวีดิทัศน์ เรื่อง “เมื่อสุขภาพเสียไป” 

    - คลิปวีดิทัศน์ เรื่อง “ความส าคัญของการมีสุขภาพดี” 

- คลิปวีดิทัศน์ เรื่อง “มันมากับอาหาร” 
- สไลด์ประกอบการบรรยาย ชุด “การสร้างส่ือเพื่อชักน าสู่การอ่านฉลาก” 
- สไลด์ประกอบการบรรยาย ชุด “การปกป้องสิทธิผู้บริโภค” 
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ผู้วิจัย ท าการหาคุณภาพด้านความเท่ียงตรง (Validity) โดยผู้ทรงคุณวุฒิ โดยหาค่าดัชนีความ

สอดคล้อง (IOC) และท าการปรับปรุง/แก้ไข ส่ือ/กิจกรรม ต้นแบบให้มีความเหมาะสม (ในกรณีท่ีผล
การประเมินต่ าว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด) ได้(ร่าง) รูปแบบการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์
อาหารของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ประกอบด้วยแผนการจัดเรียนรู้ จ านวน 9 แผน ๆ ละ 50 
นาที  
 
ระยะที่ 2  การทดลองใช้รูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียน 

มัธยมศึกษาตอนต้น ระยะด าเนินการ (มิถุนายน – สิงหาคม  2558) 
 

หลังจากท่ีผู้วิจัยได้(ร่าง) รูปแบบการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารของ
นักเรียน ส่ือ แผนการจัดการเรียนรู้ และเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้ว ผู้วิจัยด าเนินการ
ทดลองใช้รูปแบบการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารของนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนต้น (1 มิถุนายน –31 กรกฎาคม 2558) โดยน ารูปแบบท่ีหาคุณภาพแล้วไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาช้ันปีท่ี 1 ในโรงเรียนท่ีเป็นเครือข่ายโรงเรียน อย.น้อย ของส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา จ านวน 4 โรงเรียนอย่างน้อย โรงเรียนละ 60 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุม อย่างน้อยกลุ่มละ 30 คนรวมนักเรียนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 240 คน การ
ด าเนินการทดลองเป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi – Experimental Research) โดยใช้รูปแบบการ
วิจัยแบบ Pretest-Posttest Control Group Design โดยกลุ่มทดลอง เข้าร่วมในกิจกรรมตาม
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 9 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ครั้งละ 50 นาที กลุ่มควบคุมไม่ได้เข้าร่วม
กิจกรรมท่ีผู้วิจัยจัดให้ แต่เข้าร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีโรงเรียน
จัดให้ตามปกติ มีการประเมินผลเพื่อเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงปัจจัยเชิงสาเหตุ และพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารปลอดภัยก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรม โดยใช้แบบสอบถาม  มีการด าเนินดังนี ้

 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการทดลองใช้รูปแบบการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น มีรายละเอียด ดังนี้  

ประชากร คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาช้ันปีท่ี 1- 3 ในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น            
ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในปีการศึกษา 2558 

กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ช้ันปีท่ี 1 ในโรงเรียนมัธยมศึกษา
ตอนต้น ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในปีการศึกษา 
2558  จ านวนไม่น้อยกว่า 240 คน ได้จากการสุ่มแบบหลายข้ันตอน (Multi Stages Sampling)  

2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย  
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2.1 เคร่ืองมือที่ใช้ในการทดลอง ใช้รูปแบบประกอบด้วยแผนการจัดกิจกรรมในการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น  จ านวน 9 
สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ครั้งละ 50 นาที 

 

2.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อประเมินประสิทธิผลของการทดลองใช้
รูปแบบ ประกอบด้วยเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ 

 
 เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ  ประกอบด้วย 

1) แบบสอบถามรูปแบบการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต้น ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง
ทุกคนท้ังในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 

2) แบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลภายหลัง
การเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างกลุ่มทดลอง 

 
เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ ประกอบด้วย 
1) แบบสังเกตพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ตอนต้น ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลกับนักเรียนกลุ่มทดลองท่ีได้รับการเลือกเป็นกลุ่มเป้าหมายในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ จ านวน 5 คน (คัดเลือกโดยการเลือกแบบเจาะจงจากนักเรียนท่ีมีภูมิล าเนา
เดียวกับนักเรียน อย.น้อย ซึ่งมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติในการสังเกตพฤติกรรม) ท าการสังเกต
พฤติกรรมการบริโภคอาหารโดยนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีเป็นนักเรียนแกนน าชมรม อย.
น้อย รวม 3ครั้ง คือ สัปดาห์ก่อนเริ่มด าเนินการทดลองใช้รูปแบบ สัปดาห์ท่ี 5 ของการใช้รูปแบบ 
และเมื่อส้ินสุดการทดลองใช้รูปแบบ 

2)  แนวค าถามการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เก็บรวบรวมข้อมูลจาก
ครูและผู้ปกครองของนักเรียนท่ีเป็นกลุ่มทดลอง จากโรงเรียนท่ีท าการทดลองใช้รูปแบบ โรงเรียนละ           
6 – 8 คน รวม 24 – 32 คน  โดยการเลือกแบบเจาะจง จากครูประจ าช้ัน หรือครูผู้สอน และ
ผู้ปกครองของนักเรียนเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ เกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารของนักเรียนกลุ่มทดลอง เก็บรวบรวมข้อมูลเมื่อเสร็จส้ินการทดลอง 

3) แนวค าถามการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth-interview) เก็บรวบรวมข้อมูลจากครู
และผู้ปกครองของนักเรียนท่ีเป็นกลุ่มทดลอง ท่ีสามารถให้ข้อมูลส าคัญ (Key informants) จาก
โรงเรียนท่ีท าการทดลองใช้รูปแบบ  โรงเรียนละ 1– 2 คน รวม 4 – 8 คน  เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเชิง
คุณภาพ เกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนกลุ่มทดลอง เก็บรวบรวม
ข้อมูลเมื่อเสร็จส้ินการทดลอง 

 
2.3 การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยน าข้อมูลจากการประเมินต่าง ๆ มาวิเคราะห์ ดังนี้ 

การหาประสิทธิผลของรูปแบบ ในเชิงปริมาณโดยการเปรียบเทียบคะแนนปัจจัยท่ี
เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร และพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุมก่อนและหลังการทดลองด้วยการทดสอบค่าที (t-test) ข้อมูลประเมินความพึงพอใจ
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ของผู้เรียน วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉล่ีย (mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard 
deviation) วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพท่ีได้จากการสนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์ชิงลึกโดยการ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) 

ก่อนและระหว่างการด าเนินการทดลองใช้รูปแบบ คณะผู้วิจัยท าการติดตามประเมิน
การด าเนินงานการทดลองใช้รูปแบบแต่ละโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง ต้ังแต่การลงพื้นท่ีส ารวจ การ
ประสาน งานโรงเรียนและครูที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมาย  

 

2.4 ผลการทดลองใช้รูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัย
ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 

ผลการวิจัย พบว่า  
 2.4.1 พฤติกรรมการบริโภคขนมขบเคี้ยวและเคร่ืองด่ืมของนักเรียน ก่อนการ

ทดลอง นักเรียนกลุ่มทดลองกินขนมขบเค้ียว น้ าอัดลม และเครื่องด่ืมอื่น ๆ คิดเป็นร้อยละ 97.8 แต่
หลังการทดลอง พบว่า บริโภคลดลงเหลือ ร้อยละ 89.6 ส่วนนักเรียนกลุ่มควบคุมก่อนการทดลอง
บริโภคขนมขบเค้ียว น้ าอัดลม และเครื่องด่ืมอื่น ๆ คิดเป็นร้อยละ  94.9 แต่หลังการทดลองก็ยัง
บริโภคในปริมาณใกล้เคียงกับก่อนการทดลอง คือ ร้อยละ 92.0 

2.4.2 การศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัย 
พบว่า ภายหลังการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองการเปล่ียนแปลงเชิงสาเหตุท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารปลอดภัยในทิศทางท่ีดีขึ้นทุกปัจจัย และมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัยมากกว่า
ก่อนการทดลอง ส่วนนักเรียนกลุ่มควบคุมไม่มีการเปล่ียนแปลงเชิงสาเหตุท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการ
เลือกบริโภคอาหารปลอดภัย อีกท้ังมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัย ก่อนและหลังการทดลอง
ไม่แตกต่างกัน  

1) ปัจจัยด้านความรู้เก่ียวกับการบริโภคอาหารปลอดภัย พบว่า ก่อนการ
ทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองมีความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารปลอดภัยอยู่ในระดับพอใช้ (คิดเป็น
ร้อยละ 60.1) แต่หลังการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองมีความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารปลอดภัยอยู่
ในระดับดีมาก (คิดเป็นร้อยละ 81.1) โดยมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.0 ส่วนนักเรียนกลุ่มควบคุมก่อน
การทดลองและหลังการทดลองมีความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารปลอดภัยอยู่ในระดับพอใช้ (คิดเป็น
ร้อยละ 61.3 และ 64.7 ตามล าดับ) มีความรู้เพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 3.4 ผลการทดสอบเชิงสถิติ พบว่า 
หลังการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองมีความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารปลอดภัยมากกว่าก่อนการ
ทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (X  = 6.40 , SD. = 1.12  และ X  = 4.80 , SD. = 1.52 ตามล าดับ) 
ส่วนนักเรียนกลุ่มควบคุมมีความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารปลอดภัยก่อนและหลังการทดลองไม่
แตกต่างกัน และพบว่า ก่อนการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุมมีความรู้เกี่ยวกับ
การบริโภคอาหารปลอดภัยไม่แตกต่างกัน แต่หลังการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองมีความรู้เกี่ยวกับ
การบริโภคอาหารปลอดภัยมากกว่านักเรียนกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (X  = 6.40 ,        
SD. = 1.12 และ X  = 5.17, SD. = 1.50 ตามล าดับ)   

2) ปัจจัยด้านการรับรู้โอกาสเสี่ยงจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารไม่ปลอดภัย 
พบว่า ก่อนการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองมีการรับรู้โอกาสเส่ียงจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารไม่
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ปลอดภัยอยู่ในระดับมาก (คิดเป็นร้อยละ 71.6) หลังการทดลองมีการรับรู้โอกาสเส่ียงฯ ในระดับมาก
ท่ีสุด (คิดเป็นร้อยละ 93.2) มีการรับรู้โอกาสเส่ียงฯ เพิ่มข้ึนถึงร้อยละ 21.6  ส่วนนักเรียนกลุ่มควบคุม
มีการรับรู้โอกาสเส่ียงฯ อยู่ในระดับมาก (คิดเป็นร้อยละ 82.2 และ 85.2 ตามล าดับ) มีการรับรู้โอกาส
เส่ียงฯ เพิ่มข้ึนเพียงร้อยละ 3.00 ผลการทดสอบเชิงสถิติ พบว่า หลังการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลอง
และนักเรียนกลุ่มควบคุมมีการรับรู้โอกาสเส่ียงจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารไม่ปลอดภัยมากกว่า
ก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (นักเรียนกลุ่มทดลอง X  = 4.66, SD. = 0.32 และ X  = 
3.58 , SD. = 0.58 ตามล าดับ นักเรียนกลุ่มควบคุม X  = 4.26, SD. = 0.46 และ X  = 4.12 , SD. = 
0.40 ตามล าดับ) และพบว่า ก่อนการทดลองนักเรียนกลุ่มควบคุมมีการรับรู้โอกาสเส่ียงจากการ
บริโภคอาหารไม่ปลอดภัยมากกว่านักเรียนกลุ่มทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (X  = 4.11, SD. = 
0.46 และ X  = 3.58, SD. = 0.57 ตามล าดับ) แต่หลังการทดลอง นักเรียนกลุ่มทดลองกลับมีการรับรู้
โอกาสเส่ียงจากการบริโภคอาหารไม่ปลอดภัยมากกว่านักเรียนกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(X  = 1.08, SD. = 0.53 และ X  = -0.14, SD. = 0.58 ตามล าดับ)  

3) ปัจจัยด้านการรับรู้ความรุนแรงจากการบริโภคอาหารไม่ปลอดภัย พบว่า 
ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง นักเรียนกลุ่มทดลองมีการรับรู้ความรุนแรงจากการบริโภคอาหาร
ไม่ปลอดภัยอยู่ในระดับมาก โดยก่อนการทดลองมีการรับรู้ความรุนแรงฯ คิดเป็นร้อยละ 80.0 หลัง
การทดลองมีการรับรู้ความรุนแรง คิดเป็นร้อยละ 89.4 โดยมีการรับรู้ความรุนแรงฯ เพิ่มข้ึนร้อยละ 
9.4 ส่วนนักเรียนกลุ่มควบคุมก่อนการทดลองและหลังการทดลอง มีการรับรู้ความรุนฯ ในระดับมาก 
(คิดเป็นร้อยละ 82.0 และ 83.8 ตามล าดับ) มีการรับรู้ความรุนแรงฯ เพิ่มข้ึนเพียงร้อยละ 1.8 ผลการ
ทดสอบเชิงสถิติ พบว่า หลังการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองมีการรับรู้ความรุนแรงจากการบริโภค
อาหารไม่ปลอดภัยมากกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (X  = 4.47, SD. = 0.40  และ   
X  = 4.00 , SD. = 0.67 ตามล าดับ) ส่วนนักเรียนกลุ่มควบคุมมีการรับรู้ความรุนแรงฯ ก่อนและหลัง
การทดลองไม่แตกต่างกัน และพบว่า ก่อนการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุมมี
มีการรับรู้ความรุนแรงจากการบริโภคอาหารไม่ปลอดภัยไม่แตกต่างกัน แต่หลังการทดลองนักเรียน
กลุ่มทดลองมีการรับรู้ความรุนแรงจากการบริโภคอาหารไม่ปลอดภัยมากกว่านักเรียนกลุ่มควบคุม
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (X  = 4.47 , SD. = 0.39  และ X  = 4.19 , SD. =0.49 ตามล าดับ)   

4) ปัจจัยด้านการรับรู้ประโยชน์จากการบริโภคอาหารปลอดภัย พบว่า ก่อน
การทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองมีการรับรู้ประโยชน์จากการบริโภคอาหารปลอดภัยอยู่ในระดับมาก 
(คิดเป็นร้อยละ 84.0) หลังการทดลองมีการรับรู้ประโยชน์ฯ ในระดับมากท่ีสุด (คิดเป็นร้อยละ 93.6) 
โดยมีการรับรู้ประโยชน์ฯ เพิ่มมากขึ้นร้อยละ 9.6 ส่วนนักเรียนกลุ่มควบคุมก่อนการทดลองและหลัง
การทดลองมีการรับรู้ประโยชน์ฯ ในระดับมาก (คิดเป็นร้อยละ 86.0 และ 86.8 ตามล าดับ) มีการรับรู้
ประโยชน์ฯ เพิ่มข้ึนเพียงร้อยละ 0.8 ผลการทดสอบเชิงสถิติพบว่า หลังการทดลองนักเรียนกลุ่ม
ทดลองมีการรับรู้ประโยชน์ฯ มากกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (X  = 4.68, SD. = 
0.35  และ X  = 4.20, SD. = 0.64 ตามล าดับ) ส่วนนักเรียนกลุ่มควบคุมมีการรับรู้ประโยชน์ฯ ก่อน
และหลังการทดลองไม่แตกต่างกัน และพบว่า ก่อนการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่ม
ควบคุมมีการรับรู้ประโยชน์จากการบริโภคอาหารไม่ปลอดภัยไม่แตกต่างกัน แต่หลังการทดลอง
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นักเรียนกลุ่มทดลองมีการรับรู้ประโยชน์จากการบริโภคอาหารปลอดภัยมากกว่านักเรียนกลุ่มควบคุม
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (X  =  4.68, SD. = 0.34 และ X  = 4.34  , SD. = 0.50 ตามล าดับ)   

5) ปัจจัยด้านการรับรู้อุปสรรคจากการบริโภคอาหารปลอดภัยพบว่า ก่อนการ
ทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองมีการรับรู้อุปสรรคจากการบริโภคอาหารปลอดภัยอยู่ในระดับปานกลาง 
(คิดเป็นร้อยละ 55.4) หลังการทดลองมีการรับรู้อุปสรรคฯ ในระดับน้อย  (คิดเป็นร้อยละ 40.6) โดยมี
การรับรู้อุปสรรคฯ ลดลงร้อยละ 14.8 ส่วนนักเรียนกลุ่มควบคุมมีการรับรู้อุปสรรคฯ ในระดับปาน
กลางท้ังก่อนการทดลองและหลังการทดลอง (คิดเป็นร้อยละ 57.4 และ 55.4 ตามล าดับ) มีการรับรู้
อุปสรรคฯ ลดลงเพียงร้อยละ 2.00 ผลการทดสอบเชิงสถิติ พบว่า หลังการทดลองนักเรียนกลุ่ม
ทดลองมีการรับรู้อุปสรรคฯ น้อยกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ   (X  = 2.03 , SD. = 
0.67  และ X  = 2.77 , SD. = 0.85 ตามล าดับ) ส่วนนักเรียนกลุ่มควบคุมมีการรับรู้อุปสรรคฯ ก่อน
และหลังการทดลองไม่แตกต่างกัน และพบว่า ก่อนการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่ม
ควบคุมมีการรับรู้อุปสรรคฯ จากการบริโภคอาหารปลอดภัยไม่แตกต่างกัน แต่หลังการทดลอง
นักเรียนกลุ่มทดลองมีการรับรู้อุปสรรคจากการบริโภคอาหารปลอดภัยน้อยกว่านักเรียนกลุ่มควบคุม
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (X  =2.03 , SD. =0.67 และ  X  = 2.77, SD. = 0.94 ตามล าดับ) 

6) ปัจจัยด้านสิ่งชักน าสู่การปฏิบัติในการบริโภคอาหารปลอดภัย พบว่า ก่อน
การทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองมีส่ิงชักน าสู่การปฏิบัติในการบริโภคอาหารปลอดภัยอยู่ในระดับมาก 
(คิดเป็น  ร้อยละ 81.0) หลังการทดลองมีส่ิงชักน าสู่การปฏิบัติฯ อยู่ในระดับมากท่ีสุด (คิดเป็นร้อยละ 
90.8) โดยมีส่ิงชักน าสู่การปฏิบัติฯ เพิ่มมากขึ้นร้อยละ 9.8 ส่วนนักเรียนกลุ่มควบคุมมีส่ิงชักน าสู่การ
ปฏิบัติฯ อยู่ในระดับมากท้ังก่อนการทดลองและหลังการทดลอง (คิดเป็นร้อยละ 82.0 และ 83.8 
ตามล าดับ) มีส่ิงชักน าสู่การปฏิบัติฯ เพิ่มข้ึนเพียงร้อยละ 1.8  ผลการทดสอบเชิงสถิติพบว่า หลังการ
ทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองมีส่ิงชักน าสู่การปฏิบัติฯ มากกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(X  = 4.54, SD. =0.38  และ X  = 4.05, SD. = 0.67 ตามล าดับ) ส่วนนักเรียนกลุ่มควบคุม พบว่า 
ก่อนและหลังการทดลอง นักเรียนมีส่ิงชักน าสู่การปฏิบัติฯ ไม่แตกต่างกัน  และพบว่า ก่อนการทดลอง
นักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุมมีส่ิงชักน าสู่การปฏิบัติในการบริโภคอาหารปลอดภัยไม่
แตกต่างกัน  แต่หลังการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองมีส่ิงชักน าสู่การปฏิบัติในการบริโภคอาหาร
ปลอดภัยมากกว่านักเรียนกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (X  = 4.54, SD. = 0.38  และ        
X  = 4.19, SD. =0.15 ตามล าดับ) 

7) ปัจจัยด้านความเชื่อม่ันในความสามารถตนเองในการบริโภคอาหาร
ปลอดภัย พบว่า ก่อนการทดทลองและหลังการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองมีความเช่ือมั่นใน
ความสามารถตนเองในการบริโภคอาหารปลอดภัยอยู่ในระดับมาก  โดยก่อนการทดลองมีความ
เช่ือมั่นในความสามารถตนเองฯ คิดเป็นร้อยละ 78.2 หลังการทดลอง มีความเช่ือมั่นในความสามารถ
ตนเองฯ คิดเป็นร้อยละ 86.4 โดยมีความเช่ือมั่นในความสามารถตนเองฯ เพิ่มข้ึนร้อยละ 8.2 ส่วน
นักเรียนกลุ่มควบคุมมีความเช่ือมั่นในความสามารถตนเองฯ ท้ังก่อนและหลังการทดลองอยู่มนระดับ
มาก (คิดเป็นร้อยละ 78.8 และ 79.8 ตามล าดับ) มีความเช่ือมั่นในความสามารถตนเองฯเพิ่มข้ึน   
เพียงร้อยละ 1.0 ผลการทดสอบเชิงสถิติ พบว่า หลังการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองมีความเช่ือมั่นใน
ความสามารถของตนเองฯ มากกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (X  = 4.32 ,SD. = 0.45   
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และ X  = 3.91, SD. = 0.69 ตามล าดับ) ส่วนนักเรียนกลุ่มควบคุมพบว่า ก่อนและหลังการทดลอง
นักเรียนกลุ่มควบคุมมีความเช่ือมั่นในความสามารถของตนเองฯ ไม่แตกต่างกัน และพบว่า ก่อนการ
ทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุมมีความเช่ือมั่นในความสามารถตนเองในการ
บริโภคอาหารปลอดภัยไม่แตกต่างกัน แต่หลังการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองมีความเช่ือมั่นใน
ความสามารถตนเองในการบริโภคอาหารปลอดภัยมากกว่านักเรียนกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ (X  = 4.32, SD. = 0,45  และ X  = 3.99 , SD. =0.58 ตามล าดับ) 

2.4.3 พฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัย พบว่า พบว่า ก่อนการทดลองนักเรียน
กลุ่มทดลองมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัยอยู่ในระดับปานกลาง (คิดเป็นร้อยละ 68.5) หลัง
การทดลองมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัยอยู่ในระดับมาก (คิดเป็นร้อยละ 75.5) โดยมี
พฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัยเพิ่มข้ึนร้อยละ 7.00 ส่วนนักเรียนกลุ่มควบคุม พบว่า  ก่อนและ
หลังการทดลองมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัยอยู่ในระดับปานกลาง (คิดเป็นร้อยละ 69.2 
และ 70.7 ตามล าดับ) มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัยเพิ่มข้ึนพียงร้อยละ 1.5 ผลการทดสอบ
เชิงสถิติ พบว่า หลังการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัยมากกว่า
ก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (X  = 3.02, SD. =  0.43 และ X  =2.74, SD. = 0.56 
ตามล าดับ) ส่วนนักเรียนกลุ่มควบคุมมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัย ก่อนและหลังการทดลอง
ไม่แตกต่างกัน และพบว่า ก่อนการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุมมีพฤติกรรม
การบริโภคอาหารปลอดภัยไม่แตกต่างกัน แต่หลังการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองมีพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารปลอดภัยมากกว่านักเรียนกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (X  = 3.02,           
SD. = 0.43 และ X  = 2.83, SD. = 0.49 ตามล าดับ) 

โดยสรุปคือ หลังการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองมีการเปล่ียนแปลงปัจจัยเชิงสาเหตุของปัจจัย
ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัยในทางท่ีดีขึ้น และมีพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ปลอดภัยมากกว่าก่อนการทดลอง 

 

ระยะที่ 3 การปรับปรุงรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียน              

หลังจากการน ารูปแบบไปทดลองใช้ และได้ประเมินผลการทดลองรูปแบบแล้ว ผู้วิจัย  
ท าการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียครูประจ าช้ัน 
คุณครูผู้ประสานงานโครงการ ผู้ปกครองนักเรียน เพื่อยืนยันความสอดคล้องของผลการวิจัยเชิง
ปริมาณ ท าการสัมมนากลุ่มและสัมภาษณ์เชิงลึก วิเคราะห์ผลการใช้รูปแบบการปรับเปล่ียนพฤติกรรม
การบริโภคอาหารของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อน าข้อเสนอแนะไปใช้ในการปรับปรุง
รูปแบบให้สมบูรณ์ เหมาะสมกับการน าไปใช้ต่อไป ประเด็นดังนี ้

 

1. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัย 
การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัยของนักเรียนหลังจากท่ีเข้าร่วม

โครงการวิจัยเรื่อง รูปแบบการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัย ตามแผนการสอนท้ัง 
9 แผน  พบว่า นักเรียนมีพฤติกรรมการอ่านฉลากผลิตภัณฑ์อาหารก่อนเลือกซื้อเลือกใช้ อ่านฉลาก  
หวานมัน เค็ม (ฉลากฉลาก GDA) บนฉลากขนมขบเค้ียว ลดและหลีกเล่ียงการบริโภคอาหารที่ไม่เป็น
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ผลดีต่อสุขภาพ เช่น น้ าอัดลม ขนมกรุบกรอบ แต่พฤติกรรมการการปกป้องสิทธิ์เพื่อการบริโภค
อาหารปลอดภัยยังไม่ค่อยเห็นการเปล่ียนแปลงเด่นชัด แต่หากมีพฤติกรรมการน าความรู้ท่ีได้ไป
เผยแพร่แก่บุคคลใกล้ชิดบ้าง  

2. ประสิทธิผลของรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัย   
จากการทดลองใช้รูปแบบการปรับเปล่ียนพฤติกรรมอาหารปลอดภัย พบว่า การจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการสอนท้ัง 9 แผน ประสบความส าเร็จในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารปลอดภัย โดยสามารถปรับเปล่ียนปัจจัยเชิงสาเหตุและพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ปลอดภัย   

3. ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ปลอดภัย   

จากการทดลองใช้รูปแบบการปรับเปล่ียนพฤติกรรมอาหารปลอดภัย ผู้มีเกี่ยวข้องได้ให้
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงรูปแบบ และการขยายผลรูปแบบ ดังนี้   

3.1 นักเรียนให้ความสนใจกับ กิจกรรมการจัดการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
และส่ือใช้ในแผนการจัดการเรียนรู้ท้ัง 9 แผน ควรจะแยกกิจกรรมต่าง ๆ  ได้แก่  “โรงหนังปลอดภัย” 
“คนฉลาด รู้จักเลือกบริโภค” และ “ช็อปป้ิง ฉลาดคิด” .ให้เป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

3.2 ควรเพิ่มเติมการสอนเรื่องอาหารที่มีไขมัน กินแล้วไม่เกิดประโยชน์ สารอาหารเป็น
พิษ เช่น สารบอแรกซ์ บางกิจกรรมมากเกินไป เนื่องจากเวลาเรียน 1 คาบ เพียง 50 นาที กิจกรรม
ปาร์ตี้อาจปรับท าเป็นกิจกรรมเล็ก ๆ หิ้วขนมใส่ตะกร้า ให้เด็กในช้ันเรียน อาจน าไปใช้ในช่ัวโมงชุมนุม 
ประยุกต์หลายอย่าง อุปกรณ์อาจให้นักเรียนน ามาบ้าง อาจประยุกต์ตามสาระอื่น ๆ ปรับเปล่ียน
กิจกรรม อาจปรับเข้ากับกิจกรรมท่ีทางโรงเรียนมีกิจกรรมอยู่แล้ว การจัดกิจกรรมในโครงการอาหาร
ปลอดภัย จะสามารถประสานงานกับ สสจ. ให้ สสจ. ช่วยด้านการเป็นวิทยากร ส่ือ เอกสาร หากมีส่ือ 
1 ชุดในโครงการ ถ้าให้โรงเรียนต่าง ๆ ได้ใช้กันอย่างท่ัวถึง ทุกโรงเรียน ควรจัดเก็บเอาไว้ที่ สสจ. เป็น
ศูนย์รวม ส่ือต้นแบบไว้ที่ สสจ. อาจยุบรวมหลักสูตรทั้งหมด เนื่องจากไม่มีเวลามาก เหมือน อย.มาลง
กิจกรรม ยุบให้กระชับเหมาะสม เหลือประมาณ 1 วัน  9 แผน 1 วัน”   

3.3 การขยายผลของรูปแบบการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัย 
   การขยายผลโครงการนี้ออกไปสู่โรงเรียนต่าง ๆ ท่ัวประเทศ และเพื่อน าข้อเสนอแนะ

มาปรับปรุงรูปแบบให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น สามารถด าเนินการ ดังนี้  
3.31 จัดให้มีการการติดตามผลนักเรียนท่ีผ่านการเรียนรู้แล้ว โดยจัดให้มีทีมงานมา

ตามนักเรียน ม.1 ท่ีขึ้นช้ันไป เพื่อจะได้รู้ว่าองค์ความรู้ท่ีนักเรียนมีอยู่ยังได้ใช้ต่อเนื่องหรือไม่ การ
ติดตามผล โดยการติดตามผลเป็นระยะ ๆ หากมีแนวโน้มมีพฤติกรรมอาหารปลอดภัยลดลง อาจ
ด าเนินการจัดกิจกรรมกระตุ้นเตือน แล้วติดตามผลต่อเนื่องต่อสักระยะ    

3.3.1 จัดกิจกรรมพี่สอนน้อง จัดให้มีแกนน าโดยให้กลุ่มทดลองเป็นแกนน า ในชุมชน             
จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ จัดตลาดนัด จัดเสียงตามสาย จัดอบรม จัดป้ายนิเทศ แจกแผ่นพับ ใบปลิว    
ให้นักเรียนแกนน าไปช่วยขยาย น าส่ือท่ี อย. ให้ไปใช้ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์  จัดกิจกรรมในชุมชน 
ขยายเครือข่ายไปยังโรงเรียนอื่น ๆ 
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3.3.3 ร่วมมือกับครูในกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา และกลุ่มสาระท่ีเกี่ยวข้องเช่น  
กลุ่มสาระการงานและอาชีพ จัดอบรม ท าความเข้าใจกับกิจกรรมและแผนการสอน แล้วให้ครูสอน
สอดแทรกในเนื้อหาในรายวิชาอื่น ๆ 

3.3.4 อาจขยายผลโดยอบรมครูในโรงเรียนให้เข้าใจแผนการสอน จัดเดือนละ 2 แผน 
เลือกส่ือและเครื่องมือเฉพาะ เก็บข้อมูลคุณครูที่ไปสอนตามแผนการสอน  

3.3.5 ร่วมมือกับสสจ. ในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมนักเรียนในการจัดกิจกรรม โดยน า
แผนการสอนขยายในโรงเรียนอื่น ๆ ท่ีสนใจ  รูปแบบการสอน ส่ือ สสจ. สามารถน าไปขยายผลสอน
ในโรงเรียนอื่น ๆ โดยประยุกต์บางส่วน โดยส่ือการสอนหลักเก็บไว้ที่ สสจ. แล้วให้ สสจ.ออกเวียน
สอนตามโรงเรียนต่าง ๆ 

4. รูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัยของนักเรียน              
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น    

จากการทดลองใช้รูปแบบการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต้น และจากการประชุมผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ นักวิชาการ ครู เจ้าหน้าท่ี
สาธารณสุข เจ้าหน้าท่ีส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพื่อวิพากษ์รูปแบบในประเด็นของความ
เหมาะสม ความเป็นไปได้ ในการน าไปใช้ ผลจากการวิพากษ์รูปแบบได้มีการปรับแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้จากเดิม 9 แผน ให้มีการแยกกิจกรรมออกมาเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3 กิจกรรม ดังนั้น 
ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับรูปแบบ ดังนี้ 

4.1 ลักษณะของรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น 
  เป็นรูปแบบการปรับเปล่ียนพฤติกรรม การบริโภคอาหารของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ตอนต้นซึ่งมุ่งเน้นการบูรณาการเข้าสู่กิจกรรมการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีความ
สอดคล้องกับเนื้อหา เช่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระการงานพื้นฐานอาชีพ  
และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซึ่งสามารถเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ รูปแบบการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นนี้ ประกอบด้วยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
จ านวน 6 แผน และแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จ านวน 3 แผน  แผนละ 50 นาที   

4.2 จุดมุ่งหมายของรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

รูปแบบการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ตอนต้นมีจุดมุ่งหมายท่ีส าคัญ ดังนี้ 

1) เพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมการอ่านฉลากผลิตภัณฑ์อาหารที่ อย. ดูแล ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 

2) เพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมการอ่านฉลากหวาน มัน เค็ม (ฉลาก GDA) บนฉลาก
ซองขนมขบเค้ียวของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 

3) เพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลบนฉลากหวาน มัน เค็ม 
(ฉลาก GDA) ในการลดการบริโภคหวาน มัน เค็ม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 

4) เพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารที่ไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพ  
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(ผลิตภัณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องกับ อย. เช่น ขนมขบเค้ียว น้ าอัดลม) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
5) เพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมการปกป้องสิทธิ์เพื่อการบริโภคอาหารอย่างปลอดภัย

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
4.3 เนื้อหาสาระของรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมพฤติกรรมการบริโภคอาหาร

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
รูปแบบการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ตอนต้นนี้ประยุกต์ใช้แบบแผนความเช่ือด้านสุขภาพเป็นกรอบแนวคิดหลัก โดยเน้นการเสริมสร้าง
ปัจจัยเชิงสาเหตุดังกล่าวด้วยกระบวนการสุขศึกษา โดยเน้นการเสริมสร้างปัจจัยเชิงสาเหตุตามแบบ
แผนความเช่ือทางด้านสุขภาพ    

4.4 กิจกรรมที่ใช้ในรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

กิจกรรมในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ตอนต้นใช้กิจกรรมท่ีหลากหลาย อาทิ เกมทางการศึกษา  การบรรยายประกอบส่ือ การใช้ตัวแบบ 
สถานการณ์จ าลอง การแสดงบทบาทสมมติ การส่ือสารผ่านส่ือสังคมออนไลน์ การฝึกปฏิบัติจริง การ
จัดนิทรรศการ การกิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ การระดมสมอง การท างานกลุ่ม การฝึกทักษะ  
เป็นต้น 

4.5 แนวทางการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค
อาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

การประเมินประสิทธิผลของรูปแบบ มี 2 ลักษณะ คือ 
1) การประเมินผลลัพธ์เชิงกระบวนการ หมายถึง กระบวนการการด าเนินการเพื่อ

การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น โดยประเมินจากใบ
งาน และการประเมินผลงานของนักเรียนในระหว่างกระบวนการจัดการเรียนรู้ 

2) การประเมินผลลัพธ์สุดท้าย หมายถึง ผลสัมฤทธิ์สูงสุดท่ีคาดหวัง หรือท่ีต้องการ
ให้เกิดข้ึนอันได้แก่ การประเมินท้ังปัจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรม การประเมินพฤติกรรมการบริโภค
อาหารปลอดภัยโดยใช้วิธีการประเมินท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพการประเมินเชิงปริมาณโดยใช้การ
ส ารวจพฤติกรรมของนักเรียนและการประเมินเชิงคุณภาพโดยใช้การสนทนากลุ่ม (Focus Group 
Discussion) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ครู ผู้ปกครอง และ/หรือ ผู้ใกล้ชิด
นักเรียน และการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน 
 

 การจะน าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนไปใช้  ครูควรจะได้ศึกษา
คู่มือ รายละเอียดของแผนการจัดการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตลอดจนส่ือประกอบการจัด
กิจกรรมและเครื่องมือวัดและประเมินผลให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ เพื่อให้การจัดกิจกรรมเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 
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อภิปรายผลการวิจัย 
  

 จากผลการวิจัยพบว่า ภายหลังการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองมีการเปล่ียนแปลงปัจจัยเชิง
สาเหตุท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัยในทิศทางท่ีดีขึ้นทุกปัจจัย อันได้แก่ ปัจจัยด้าน
ความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารปลอดภัย การรับรู้โอกาสเส่ียงจากการบริโภคอาหารไม่ปลอดภัย 
การรับรู้ประโยชน์จากการบริโภคอาหารปลอดภัย การรับรู้อุปสรรคจากการบริโภคอาหารปลอดภัย 
ส่ิงชักน าสู่การปฏิบัติในการบริโภคอาหารปลอดภัย ความเช่ือมั่นในความสามารถตนเองในการบริโภค
อาหารปลอดภัย รวมท้ังนักเรียนกลุ่มทดลองมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัยมากกว่าก่อนการ
ทดลองและมากกว่านักเรียนกลุ่มควบคุม ท้ังนี้ อาจเนื่องมาจาก รูปแบบการปรับเปล่ียนพฤติกรรม
การบริโภคอาหารปลอดภัยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น ได้ผ่านกระบวนการ
ขั้นตอนในการจัดท าอย่างเป็นระบบตามข้ันตอนท่ีเหมาะสม โดยในระยะก่อนการสร้างรูปแบบฯ 
ผู้วิจัยได้ท าการศึกษา ทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องเพื่อศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารปลอดภัยของเด็กและเยาวชน เพื่อน ามาใช้เป็นแนวทางในการสร้างเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลปัจจัยเชิงสาเหตุของการมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัยของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งในการเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวผู้วิจัยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลท้ังเชิง
ปริมาณและคุณภาพเพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีครอบคลุมและลุ่มลึก และน าปัจจัยเชิงสาเหตุดังกล่าวมา
วิเคราะห์หาความสัมพันธ์และหาอ านาจการท านายของพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัยของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น รวมท้ังใช้ข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการออกแบบวางแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ให้เหมาะสมกับความจ าเป็นและความต้องการของนักเรียน โดยเน้นในการปรับเปล่ียน
ปัจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัย ซึ่งในการด าเนินการดังกล่าวผู้วิจัยได้สร้าง
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ เครื่องมือในการทดลอง คือ แผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 9 แผน 
และเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม แนวค าถามของแบบสัมภาษณ์เชิงลึก  
และการสนทนากลุ่มย่อย ซึ่งเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยดังกล่าว ได้ผ่านการตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ อันประกอบด้วย ผู้เช่ียวชาญด้านการส่งเสริมสุขภาพ ผู้เช่ียวชาญด้าน
พฤติกรรมศาสตร์ ผู้เช่ียวชาญด้านอาหารและยา โดยแผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 9 แผน ท่ีผู้วิจัย
สร้างขึ้นจะเน้นกิจกรรมการเรียนรู้ ท่ีสร้างการมีส่วนร่วมของนักเรียน เช่น การใช้เกมทางการศึกษา 
การใช้ส่ือสังคมออนไลน์ การสร้างส่ือเพื่อใช้ในการส่ือสาร การแสดงบทบาทสมมติ การส ารวจ
สถานการณ์จริง การฝึกปฏิบัติ การอภิปราย ร่วมกับการใช้ส่ือการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย ท้ัง 
สารคดีส้ัน วีดิทัศน์ประกอบอินโฟกราฟฟิค ส่ือการเรียนการสอน offline บรรจุไว้ใน Tablet  ชุด
นิทรรศการ และหนังสือเสริมสร้างพฤติกรรมการบริโภค และน าเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ไปทดลองใช้ (try out) กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นท่ีอยู่ในโรงเรียนท่ีมีบริบทคล้ายคลึง
กับโรงเรียนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ด้วยการด าเนินงานท่ีมีการวางแผนและด าเนินการเป็น
ขั้นตอนอย่างเป็นระบบจึงท าให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีการปรับเปล่ียนปัจจัยเชิงสาเหตุและพฤติกรร
รมการบริโภคอาหารปลอดภัยได้ภายหลังเข้าร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัยท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น ซึ่งผลการวิจัยในครั้งนี้สอดคล้องกับผลการวิจัย
ของ อุมาพร  งามมีฤทธิ์ (2551) ท่ีท าการศึกษาเรื่อง ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาต่อพฤติกรรม
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การบริโภคขนมขบเค้ียวของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาต่อพฤติกรรมการบริโภคขนมขบเค้ียว ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง  กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2550 จ านวน 80 คน ท าการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มอย่าง
ง่าย แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง จ านวน 40 คน กลุ่มเปรียบเทียบจ านวน 40 คน กลุ่มทดลองได้รับโปรแกรม
สุขศึกษาซึ่งประกอบด้วย การบรรยาย ศูนย์การเรียน บทบาทสมมติ การระดมสมอง การใช้เกม และ
การแจกจดหมายและเอกสารถึงผู้ปกครอง เป็นเวลา 6 สัปดาห์ ส่วนกลุ่มเปรียบเทียบไม่ได้รับ
โปรแกรมสุขศึกษา ผลการวิจัยพบว่า ภายหลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีความรู้ด้านโภชนาการและ
โทษของการบริโภคขนมขบเค้ียว เจตคติในการบริโภคขนมขบเค้ียว ความคาดหวังในความสามารถ
ของตนเองในการควบคุมพฤติกรรมการบริโภคขนมขบเค้ียว ความคาดหวังในผลลัพธ์ของการปฏิบัติ
ตนในการควบคุมพฤติกรรมการบริโภคขนมขบเค้ียว แรงสนับสนุนทางสังคมต่อพฤติกรรมการบริโภค
ขนมขบเค้ียว และพฤติกรรมการบริโภคขนมขบเค้ียวดีกว่าก่อนการทดลองและดีกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ภารณี  นิลกรณ์ (2554) ท่ี
ท าการศึกษาเรื่อง ผลของโปรแกรมการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคอาหารโดยประยุกต์ทฤษฎี
การรับรู้ความสามารถตนเองร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 – 6 
อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 – 6 จ านวน 60 คน 
แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 30 คน และกลุ่มควบคุม 30 คน โดยกลุ่มทดลองเป็นกลุ่มท่ีได้รับโปรแกรมการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ประกอบด้วย การจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม การอภิปราย
กลุ่ม และการน าเสนอตัวแบบ เพื่อให้เด็กได้พูดคุยแลกเปล่ียนประสบการณ์ ความรู้ ความคิดเห็น 
และให้รางวัล พร้อมท้ังด้านแรงสนับสนุนทางสังคมท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น ท าการวัดผลก่อนและหลังการ
ทดลอง โดยใช้แบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มทดลองมีความรู้เรื่องการบริโภคอาหาร การรับรู้
ความสามารถตนเองในการบริโภคอาหาร ความคาดหวังในผลลัพธ์ของการบริโภคอาหาร การได้รับ
แรงสนับสนุนทางสังคมในการบริโภคอาหาร และพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพิ่มขึ้นกว่ากลุ่มควบคุม
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 
 1. ผลจากการวิจัยท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพให้ผลท่ีสอดคล้องกันว่า รูปแบบการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นมีความ
เหมาะสมและสามารถน าไปใช้ในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัยของนักเรียนได้
อย่างมีประสิทธิผล ดังนั้นส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงควรน ารูปแบบฯ ดังกล่าว ไปขยาย
ผลโดยน าไปใช้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนในพื้นท่ีท่ีมีบริบทใกล้เคียงกับโรงเรียนท่ี
ท าการทดลองใช้รูปแบบเพื่อยืนยันผลการใช้รูปแบบฯ ดังกล่าว   
 นอกจากนี้โรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีจัดโครงการหรือมีกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องในการพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพของนักเรียนด้านการบริโภคอาหาร สามารถน ารูปแบบฯ ไปใช้ได้ แต่จากการ          
วิพากย์รูปแบบฯ  ผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ ครูผู้สอนได้ต้ังข้อสังเกตว่าบางโรงเรียนอาจมีข้อจ ากัดในด้านเวลา
เพื่อจัดกิจกรรมตามรูปแบบฯ ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ได้ ดังนั้นโรงเรียนท่ีประสบปัญหาข้อจ ากัดดังกล่าว 
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อาจน าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับจุดประสงค์ของโครงการและ
บริบทของโรงเรียน หรือตามพฤติกรรมการบริโภคท่ีเป็นปัญหาของนักเรียนท่ีต้องกาพัฒนา เช่น 
นักเรียนมีพฤติกรรมไม่อ่านฉลากอาหาร ไม่มีพฤติกรรมการปกป้องสิทธิ์ หรือมีพฤติกรรมการบริโภค
ขนบกรุบกรอบมาก โรงเรียนสามารถน าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บางส่วนไปใช้ โดยดูจาก
วัตถุประสงค์ เนื้อหาสาระ และแนวคิดในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมตามท่ีก าหนดในแผนการจัดการ
เรียนรู้แต่ละแผน ซึ่งได้ก าหนดปัจจัยเชิงสาเหตุและพฤติกรรมท่ีต้องการพัฒนาไว้อย่างชัดเจน 
 2. ควรมีการติดตามผลนักเรียนกลุ่มทดลองท่ีผ่านการเรียนรู้ตามแผนกิจกรรมการเรียนรู้แล้ว 
เป็นระยะ ๆ เพื่อดูความคงทนของพฤติกรรม หากนักเรียนมีแนวโน้มพฤติกรรมอาหารปลอดภัยลดลง 
โรงเรียนอาจด าเนินการจัดกิจกรรมกระตุ้นเตือนในลักษณะต่าง ๆ เช่น การรณรงค์ สร้างกระแส 
กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความตระหนัก มีการติดตามเฝ้าระวังพฤติกรรมการบริโภคของเด็กนักเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง และมีการประเมินผลพฤติกรรมตามท่ีก าหนด 

 3. เพื่อให้เกิดความคงทนของพฤติกรรม ผู้เกี่ยวข้องสามารถน ากิจกรรมตามแผนการจัดการ
เรียนรู้ชองรูปแบบฯ ไปบูรณาการกับการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ ท้ัง 8 กลุ่มสาระ 
เช่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ครูสามารถจัดกิจกรรมสอดแทรก เช่น มอบหมายให้นักเรียนจัด
ประกวดค าขวัญ หรือแต่งกลอนเชิญชวนให้บริโภคอาหารปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ให้นักเรียนค านวณพลังงานอาหารที่บริโภค ค านวณรายจ่ายท่ีใช้ไปกับการบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ให้นักเรียนส ารวจ และบันทึกวิถีการบริโภค
อาหาร/ขนมขบเค้ียวของบุคคลในครอบครัว ในชุมชน หรือในสังคมท่ีนักเรียนอาศัยอยู่ ว่ามีพฤติกรรม
การบริโภคท่ีเหมาะสมหรือไม่อย่างไร กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ให้น าภาชนะ/บรรจุ
ภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ขนมขบเค้ียว ขนมกรุบกรอบ มาประดิษฐ์เป็นช้ินงาน เพื่อให้ใช้การรณรงค์ 
ถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนในโรงเรียนและในชุมชน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ให้นักเรียนวาด
ภาพเชิญชวนบริโภคอาหารปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ให้นักเรียนทดสอบอาหาร
ปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ให้นักเรียนเขียนผังความคิดโรคท่ีมากับการ
บริโภคอาหารไม่ปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ให้นักเรียนเขียนค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้อง
กับการบริโภคอาหารปลอดภัยและการปกป้องสิทธิ์ เป็นต้น โดยควรมีการจัดประชุมครูก่อนการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างความเข้าใจท่ีถูกต้องตรงกัน และร่วมกันวางแผนการจัดการเรียนรู้ก่อน
เปิดภาคการศึกษา 
 4. ผลจากการวิจัยพบว่า นักเรียนมีพฤติกรรมการอ่านฉลากอาหาร ใช้ข้อมูลบนฉลาก 
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคขนมกรุบกรอบ แต่มีพฤติกรรมการปกป้องสิทธิเพื่อการบริโภค
อาหารปลอดภัยน้อย ดังนั้นครูผู้สอนและครูผู้รับผิดชอบงานพัฒนาสุขภาพในโรงเรียน ควรจัดกิจกรรม
เสริมเพื่อให้นักเรียนเกิดความตระหนักและเห็นความส าคัญของการมีพฤติกรรมการปกป้องสิทธิ์ 
ตลอดจนจัดส่ิงแวดล้อมท่ีเอื้ออ านวยต่อการมีพฤติกรรมการปกป้องสิทธิ์ของนักเรียน เช่น สร้างกลุ่ม
ในส่ือสังคมออนไลน์ในการเฝ้าระวัง รณรงค์ ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปกป้องสิทธิ์  จัดต้ังกลุ่ม /

ชมรม พิทักษ์ปกป้องสิทธิ์ จัดกล่องรับฟังความคิดเห็น/ข้อร้องเรียนของการถูกละเมิดสิทธิผู้บริโภค
สิทธิ์ เพื่อเป็นการชักน าให้นักเรียนเห็นความส าคัญของการปกป้องสิทธิ์ให้มากขึ้น                                                 
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 
 1. ท าการศึกษาติดตามผลการด าเนินงานปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัย 
โดยศึกษาผลลัพธ์และผลกระทบของการด าเนินงานในระยะยาว (Longitudinal Study) 
 2. พัฒนากิจกรรมกระตุ้นเพื่อให้เกิดความคงทนของพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัย 
และทดสอบประสิทธิผลของกิจกรรมดังกล่าว 
 3. พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัย โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย เป็นนิยมของเด็กและเยาวชนที่มีต้นทุนต่ าและสามารถน าไปใช้ได้ใน
โรงเรียนท่ีมีบริบทแตกต่างกันและท าการทดสอบประสิทธิผลของนวัตกรรมดังกล่าว 
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ภาคผนวก  ก  
 

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
รูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
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แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
รูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค  ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
กระทรวงสาธารณสุข 

พ.ศ. 2558 
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โครงสร้างแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้

รูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ ชื่อแผนการจัดการเรียนรู้ เวลา 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 ภาพแห่งอนาคต เวลา 50 นาที 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 อาหารไม่มีฉลาก ภัยร้ายใกล้ตัว เวลา 50 นาที 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 ส่ือสารให้กับคนท่ีคุณรัก เวลา 50 นาที 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 อาหารไม่ปลอดภัย ใส่ใจปกป้องสิทธิ์ เวลา 50 นาที 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 อ่าน งด ลด ท า เวลา 50 นาที 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 ส่งต่อสุขภาพดี เวลา 50 นาที 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



134 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ขอบเขตของสาระการเรียนรู้ของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
รูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  

 
หน่วยการเรียนรู้ รายละเอียดสาระการเรียนรู้ 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 
“ภาพแห่งอนาคต” 

1. ความหมายและความส าคัญของการมีสุขภาพดี 
2. ปัจจัยก าหนดสุขภาพ 
3. ผลเสียและผลกระทบของการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 
“อาหารไม่มีฉลาก  
ภัยร้ายใกล้ตัว” 

1. ลักษณะของฉลากอาหาร ฉลากโภชนการและฉลากหวาน มัน เค็ม  
(ฉลาก GDA) 
2. ส่วนประกอบและความหมายของฉลากอาหาร ฉลากโภชนาการและ 
ฉลากหวาน มัน เค็ม (ฉลาก GDA) 
3. ประโยชน์ของการอ่านฉลากอาหาร ฉลาดโภชนาการและฉลากหวาน  
มัน เค็ม (ฉลาก GDA) 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 
“ส่ือสารให้กับ 
คนท่ีคุณรัก” 

1. การสร้างส่ือเพื่อชักน าสู่การปฏิบัติในการอ่านฉลากอาหาร ฉลากโภชนาการ 
และฉลากหวาน มัน เค็ม (ฉลาก GDA) 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 
“อาหารไม่ปลอดภัย 
ใส่ใจปกป้องสิทธิ์” 

1. ประเภท/ลักษณะของขนมกรุบกรอบ อาหารใส่สี 
2. พิษภัยที่เกิดจากการบริโภคขนมกรุบกรอบ อาหารใส่สี 
3. การบริโภคขนมกรุบกรอบ อาหารใส่มีท่ีปลอดภัย 
4. ทักษะการปฏิเสธ/การต่อรองเพื่อหลีกเล่ียงการบริโคอาหารที่ไม่ปลอดภัย 
5. สิทธิผู้บริโภค 
6. วิธีการปกป้องสิทธิ์ผู้บริโภค 
7. ช่องทางการร้องเรียนเพื่อปกป้องสิทธิ์ผู้บริโภค 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 
“อ่าน งด ลด ท า” 

1. ฉลากอาหารฉลากโภชนาการ 
2. ฉลากหวาน มัน เค็ม (ฉลาก GDA) 
3. การใช้ประโยชน์จากการอ่านฉลากอาหารโภชนาการและฉลากหวาน มัน  
เค็ม (ฉลาก GDA) 
4. การหลีกเล่ียงการบริโภคอาหารที่ไม่ปลอดภัย 
5. การปกป้องสิทธิ์ผู้บริโภค 
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หน่วยการเรียนรู้ รายละเอียดสาระการเรียนรู้ 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 
“ส่งต่อสุขภาพดี” 

1. ฉลากอาหารฉลากโภชนาการ 
2. ฉลากหวาน มัน เค็ม (ฉลาก GDA) 
3. การใช้ประโยชน์จากการอ่านฉลากอาหาร ฉลากโภชนาการและฉลากหวาน 
มัน เค็ม (ฉลาก GDA) 
4. การหลีกเล่ียงการบริโภคอาหารที่ไม่ปลอดภัย 
5. การปกป้องสิทธิ์ผู้บริโภค 
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แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
รูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เร่ือง “ภาพแห่งอนาคต” เวลา 50 นาที 
 
 

สาระส าคัญ 
 สุ ขภาพมีความส าคัญและเป็นพื้นฐานของการอยู่ดีมีสุข (Well-being) การท่ีบุคคลจะมีสุขภาพดี
ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ได้แก่ ปัจจัยด้านส่ิงแวดล้อม ระบบบริการสุขภาพ และปัจจัยส่วนบุคคล 
ปัจจัยก าหนดสุขภาพดังกล่าว พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลโดยเฉพาะพฤติกรรมสุขภาพเป็นส่วนส าคัญท่ีสุดต่อ
การมีสุขภาพดี การมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีจะช่วยในการสร้างเสริมสุขภาพ การตระหนักและให้ความส าคัญ
ในการปฏิบัติตนให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม โดยเฉพาะพฤติกรรมการบริโภคเป็นส่ิงส าคัญเนื่องจาก
พฤติกรรมดังกล่าวมีผลกระทบท่ีจะส่งผลให้บุคคลมีสุขภาพแข็งแรง ไม่เจ็บป่วยและเสียชีวิตก่อนวัยอันควร 
และไม่เป็นภาระต่อครอบครัวและสังคมต่อไป 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 เพื่อให้ผู้เรียน  

1. รับรู้โอกาสเส่ียงในการเกิดโรค หากมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม 
2. รับรู้ความรุนแรงของโรค เมื่อเจ็บป่วยด้วยการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม 
3. เช่ือมั่นในความสามารถของตนเองในการปฏิบัติตนให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม 
4. มีส่ิงชักน าสู่การปฏิบัติเพื่อน าไปสู่การมีพฤติกรรมการสุขภาพที่เหมาะสม 

 

สาระการเรียนรู้ 
1. ความหมายและความส าคัญของการมีสุขภาพดี 
2.ปัจจัยก าหนดสุขภาพ 
3. ผลเสียและผลกระทบของการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม 

 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
1. ครูให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนการทดลอง (Pre-test) 
2. ครูให้นักเรียนชมสารคดีส้ันเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง “เมื่อสุขภาพเสียไป” โดยมีเนื้อหาสาระ 

เกี่ยวกับการสูญเสียภาวะสุขภาพอันเนื่องมาจากการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม 
3. ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับความคิดเห็นและความรู้สึกของนักเรียนท่ีได้ชมคลิปวีดิทัศน์ 

ดังกล่าวและเช่ือมโยงไปสู่ความหมายและความส าคัญของสุขภาพ 
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ขั้นกิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ครูให้นักเรียนชมคลิปวีดิทัศน์เรื่อง “ความส าคัญของการมีสุขภาพดี” ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับปัจจัย 

ท่ีก าหนดสุขภาพ พร้อมผลเสียและผลกระทบต่อการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสมซึ่งในช่วงวัยต่อไป
ของชีวิตจะเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ และผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นตามมา (โดยใช้ส่ือเรื่องราวจริงผสม 
Infographic ท่ีน าเสนอโดยใช้ตัวแบบสัญลักษณ์ท่ีได้รับผลกรรมท่ีแตกต่างกัน) 

2. ครูสนทนากับนักเรียนเพื่อทบทวนเกี่ยวกับวีดิทัศน์เกี่ยวกับความส าคัญของการมีสุขภาพดี 
3. ครูแจกใบงาน “ภาพแห่งอนาคต” ให้นักเรียนส ารวจพฤติกรรมการด าเนินชีวิตท่ีไม่เหมาะสม 

ของตนเอง และวาดภาพของนักเรียนในช่วงวัยต่อไปของชีวิต ว่าหากนักเรียนไม่ปรับเปล่ียนพฤติกรรม
สุขภาพดังกล่าว นักเรียนจะป่วย หรือประสบปัญหาสุขภาพอย่างไรบ้าง  

4. ครูแจกกระดาษใบงาน “มาปรับเปล่ียนพฤติกรรมกันเถอะ”ให้นักเรียนเขียนพฤติกรรมการ 
บริโภคท่ีนักเรียนปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม เพื่อท าให้ตนเองมีสุขภาพดีลงในกระดาษรูปหัวใจและเขียน
พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่นักเรียนจะเลิกปฏิบัติ เพราะส่งผลเสียต่อสุขภาพ ลงในกระดาษรูปถังขยะ
และไปติดไว้ในกระดานท่ีครูเตรียมไว้ 

 

ขั้นสรุป 
1. ครูและนักเรียนร่วมสรุปข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับความส าคัญของสุขภาพ และปัจจัยท่ีท าให้สุขภาพดี 
2. ครูให้นักเรียนน าใบงาน “ภาพแห่งอนาคต” และใบงาน “มาปรับเปล่ียนพฤติกรรมกันเถอะ”ท่ี 

ยังไม่แล้วเสร็จกลับไปท าเป็นการบ้านพร้อมตกแต่งให้สวยงาม พร้อมท้ัง ให้ก าลังใจนักเรียนทุกคนในส่ิงท่ี
นักเรียนต้ังใจปฏิบัติ เพื่อจะได้มีสุขภาพที่ดีในอนาคต 
 
สื่อ – อุปกรณ์  

1. สารคดีส้ันเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง “เมื่อสุขภาพเสียไป” 
2. คลิปวีดิทัศน์ เรื่อง “ความส าคัญของการมีสุขภาพดี” 
3. ใบงาน“ภาพแห่งอนาคต” 
4. ใบงาน“มาปรับเปล่ียนพฤติกรรมกันเถอะ” 
5. หนังสือเสริมสร้างพฤติกรรมการบริโภค 
6. ดินสอสี 

 

การวัดและประเมินผล 
 วิธีการวัดและประเมินผล 

1. สังเกตจากความต้ังใจในการเรียน 
2. ตรวจผลงาน 
 

เครื่องมือวัดและประเมินผล 
1. แบบประเมินความต้ังใจในการเรียน 
2. แบบประเมินผลงาน 
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แบบประเมินความตั้งใจในการเรียน 
 

 

เลขท่ี ช่ือ - สกุล 

พฤติกรรม 
ความ

ร่วมมือใน
การเรียน 

(4) 

 ความ
กระตือ 
รือร้นใน
การเรียน 

(4) 

 สงสัย
และ

ซักถาม
ในสาระ

การ
เรียนรู ้

(4) 

 การมี
ส่วนร่วม
อภิปราย

และ
แสดง
ความ
คิดเห็น 

(4) 

ความ
รับผิดชอบ

ในการ
ติดตาม

เนื้อหาและ
กิจกรรม
การเรียน
การสอน 

(4) 

รวม
คะแนน 
(20) 

1        
2        
3        
:        
:        
:        

 
      ลงช่ือผู้ประเมิน……………………………………………………. 

       (……………………………………………………) 
        …………/…………………/…………….. 
 

 

 

 

 
เกณฑ์การประเมินผล 
 16 – 20  คะแนน  ระดับดีมาก  
 11 -  15  คะแนน  ระดับดี  
  6 – 10  คะแนน  ระดับพอใช้  
 1 – 5 คะแนน   ระดับควรปรับปรุง  
 
 

เกณฑ์การประเมิน 
 4 = ดีมาก 
 3 = ดี 
 2 = พอใช้ 
 1 = ควรปรับปรุง 
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แบบประเมินผลงาน 
 

 
ชื่อกลุ่ม............................................................................................ชั้น..................................... 
 

 

ล าดับ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 
1. รูปแบบ      
2. กลวิธีการน าเสนอ      
3. เนื้อหา      
4. เวลา      
5. ภาษาท่ีใช้      

รวม      
 
      ลงช่ือผู้ประเมิน……………………………………………………. 

 (……………………………………………………) 
        …………/…………………/…………….. 
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รายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนนแบบประเมินผลงาน 

ประเด็นการ
ประเมิน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
5 4 3 2 1 

1.รูปแบบผลงาน/
ช้ินงาน 

- รูปแบบผลงาน/ชิ้นงาน 
ถูกต้องตามที่ก าหนด 
-สื่อความหมายได้ 
ชัดเจน 
-รูปแบบน่าสนใจ 

- มีขนาดเหมาะสม 
- มีสีสันสวยงาม 

- ขาด
ส่วนประกอบ 1 
ข้อ 

- ขาดส่วนประกอบ 
2 ข้อ 

- ขาดส่วนประกอบ 
3 ข้อ 

- ขาดส่วนประกอบ 
4 ข้อ 

2.กลวิธีการ
น าเสนอ 

- มีการน าเข้าสู่เน้ือ
เร่ือง 

- วิธีการน าเสนอ
น่าสนใจ 

- ใช้สื่อเหมาะสมกับ
เน้ือหา 

- น าเสนอความโดดเด่น
ของผลงาน  

- มีการสรุปการ
น าเสนอ 

- ขาด
ส่วนประกอบ 1 
ข้อ 

- ขาดส่วนประกอบ 
2 ข้อ 

- ขาดส่วนประกอบ 
3 ข้อ 

- ขาดส่วนประกอบ 
4 ข้อ 

3.เนื้อหา - เน้ือหาถูกต้อง 
- เน้ือหาตรงตามหัว

เร่ือง 
- เน้ือหาเป็นไปตามที่

ก าหนด 
- รายละเอียด

ครอบคลุม 
- เน้ือหาสอดคล้อง 

- ขาด
ส่วนประกอบ 1 
ข้อ 

- ขาดส่วนประกอบ 
2 ข้อ 

- ขาดส่วนประกอบ 
3 ข้อ 

- ขาดส่วนประกอบ 
4 ข้อ 

4.เวลา - ส่งผลงานในเวลาที่
ก าหนด 

- ส่งผลงานช้า
กว่าที่ก าหนด 
1 วัน 

- ส่งผลงานช้า
กว่าที่ก าหนด 2  
วัน 

- ส่งผลงานช้า
กว่าที่ก าหนด 3 
วัน 

- ส่งผลงานช้า
กว่าที่ก าหนด 3 
วัน ขึ้นไป 

5.ภาษาท่ีใช้ - ใช้ถ้อยค า และภาษา
ในการน าเสนอ 
สละสลวยดีมาก 

- ใช้ถ้อยค า และ
ภาษาในการ
น าเสนอ 
สละสลวยดี 

- ใช้ถ้อยค า และ
ภาษาในการ
น าเสนอ 
สละสลวยพอใช้ 

- ใช้ถ้อยค า และ
ภาษาในการ
น าเสนอ 
สละสลวยที่ต้อง
ปรับปรุงบ้าง 

- ใช้ถ้อยค า และ
ภาษาในการ
น าเสนอ ยังไม่
ถูกต้อง 

 
เกณฑ์การประเมินผล 
 16 – 20  คะแนน  ระดับดีมาก  
 11 - 15  คะแนน  ระดับดี  
 6 – 10 คะแนน   ระดับพอใช้  
 1 – 5 คะแนน   ระดับควรปรับปรุง  
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แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  

รูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  2เร่ือง “อาหารไม่มีฉลาก ภัยร้ายใกล้ตัว”    เวลา 50 นาที 
 
 

สาระส าคัญ 
 ปัจจุบันเยาวชนไทยมีการบริโภคขนมกรุบกรอบและน้ าหวานใส่สีในชีวิตประจ าวันอย่างแพร่หลาย 
ซึ่งอาหารดังกล่าวมีจ านวนมากท่ีไม่แสดงฉลากอาหาร หรือแม้อาหารบางประเภทอาจจะแสดงฉลากอาหาร
หรือฉลากหวาน มัน เค็ม (ฉลากGDA) แต่ผู้บริโภคจ านวนมากไม่ได้ให้ความสนใจกับข้อมูลส่วนนี้ ดังนั้นจึง
มีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งในการให้เยาวชนเห็นความส าคัญของการอ่านฉลากอาหารและการอ่าน
ฉลากหวาน มัน เค็ม (ฉลาก GDA) เพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจท่ีถูกต้องและสามารถน าข้อมูลจาก
ฉลากหวาน มัน เค็ม (ฉลาก GDA) มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองรวมท้ังหลีกเล่ียงการบริโภคอาหารที่ไม่มี
ฉลากเพื่อความปลอดภัยและลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดกับสุขภาพ 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 เพื่อให้ผู้เรียน 

1. มีความรู้เกี่ยวกับการอ่านฉลากอาหาร ฉลากโภชนาการและฉลากหวาน มัน เค็ม (ฉลาก GDA) 
2. สามารถใช้ประโยชน์จากส่วนประกอบต่างๆของฉลากอาหาร ฉลากโภชนาการ และ 

ฉลากหวาน มัน เค็ม (ฉลาก GDA)  
 

สาระการเรียนรู้ 
1. ลักษณะของฉลากอาหาร ฉลากโภชนาการและฉลากหวาน มัน เค็ม (ฉลาก GDA) 
2. ส่วนประกอบและความหมายของฉลากอาหาร ฉลากโภชนาการและฉลากหวาน มัน เค็ม  

(ฉลาก GDA) 
3. ประโยชน์ของการอ่านฉลากอาหาร ฉลากโภชนาการและฉลากหวาน มัน เค็ม (ฉลาก GDA) 

 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
1. ครูสุ่มการบ้านในสัปดาห์ท่ี 1 ในใบงาน “ภาพแห่งอนาคต” และใบงาน “มาปรับเปล่ียน 

พฤติกรรมกันเถอะ” เพื่อพูดคุยและเช่ือมโยงไปสู่พฤติกรรมการบริโภคท่ีเป็นสาเหตุของการเกิดโรคต่างๆ 
2. ครูน าภาพฉลากอาหาร ฉลากโภชนาการและฉลากหวาน มัน เค็ม (ฉลาก GDA) ท่ีปรากฏบน 

ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ให้นักเรียนดู 
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3. ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับการอ่านฉลาก และการใช้ประโยชน์ข้อมูลจากฉลากของนักเรียน 
ว่านักเรียนได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร 

 

ขั้นกิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ครูอธิบายลักษณะส่วนประกอบความหมายของฉลากอาหาร ฉลากโภชนาการและฉลากหวาน  

มัน เค็ม (ฉลาก GDA) โดยใช้สไลด์ประกอบการบรรยายชุด “ฉลากอาหาร อ่านสักนิด พิชิตสุขภาพดี” 
2. ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับประโยชน์ของการน าข้อมูลบนฉลากอาหาร ฉลากโภชนาการ 

และฉลากหวาน มัน เค็ม (ฉลาก GDA) ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  
3. ครูทดสอบความรู้นักเรียนโดยการเล่นเกมส์ทางการศึกษา (Lab กริ๊ง) เพื่อเป็นการตรวจสอบ 

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับฉลากอาหาร ฉลากโภชนาการและฉลากหวาน มัน เค็ม (ฉลาก GDA) พร้อมท้ัง
เฉลย โดยใช้สไลด์การทดสอบความรู้ ชุด “Lab กริ๊ง ฉลากอาหาร” 
 

ขั้นสรุป 
1. ครูและนักเรียนร่วมสรุปข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับฉลากอาหาร ฉลากโภชนาการและฉลากหวาน  

มัน เค็ม(ฉลาก GDA) 
 

สื่อ – อุปกรณ์  
1. สไลด์ประกอบการบรรยายชุด “ฉลากอาหาร อ่านสักนิด พิชิตสุขภาพดี” 
2.สไลด์การทดสอบความรู้ ชุด “Lab กริ๊ง ฉลากอาหาร” 
3. กระดาษค าตอบ ชุด “Lab กริ๊ง ฉลากอาหาร” 
4.หนังสือเสริมสร้างพฤติกรรมการบริโภค 

 

การวัดและประเมินผล 
 วิธีการวัดและประเมินผล 

ทดสอบความรู้เรื่องการอ่านฉลากอาหาร  ฉลากโภชนาการ และฉลากหวานมัน เค็ม (ฉลาก GDA)
จากเกมส์ทางการศึกษา ชุด “Lab กริ๊งฉลากอาหาร” 

 

เครื่องมือวัดและประเมินผล 
แบบทดสอบความรู้เรื่อง การอ่านฉลากอาหาร  ฉลากโภชนาการ และฉลากหวานมัน เค็ม (ฉลาก 

GDA)จากเกมส์ทางการศึกษา ชุด “Lab กริ๊ง ฉลากอาหาร” 
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กระดาษค าตอบ ชุด “Lab กร๊ิง ฉลากอาหาร” 
 

ค าสั่ง  ให้นักเรียนดูค าถามที่ครูฉายใน สไลด์ ชุด “Lab กริ๊ง ฉลากอาหาร” โดยครูจะ 
         ให้สัญญาณ “กริ๊ง” แสดงว่าหมดเวลาเพื่อให้นักเรียนข้ามไปท าค าถามข้อใหม่ จบครบ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อที่ 3  ตอบ .................................................................................................................. 

 

ข้อที่ 1  ตอบ .................................................................................................................. 

 

ข้อที่ 2  ตอบ .................................................................................................................. 

 

ข้อที่ 4  ตอบ .................................................................................................................. 

 

ข้อที่ 5  ตอบ .................................................................................................................. 

 

ข้อที่ 6  ตอบ .................................................................................................................. 

 

ข้อที่ 7  ตอบ .................................................................................................................. 

 

ข้อที่ 8  ตอบ .................................................................................................................. 

 

ข้อที่ 9  ตอบ .................................................................................................................. 

 

ข้อที่ 10ตอบ ................................................................................................................. 
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แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
รูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3เร่ือง “สื่อสารให้กับคนที่คุณรัก”    เวลา 50 นาที 
 
 

สาระส าคัญ 
 ปัจจุบันพบว่าการส่ือสารผ่าน Social Media ในกลุ่มเยาวชนนั้นเกิดการแพร่หลายและสามารถ
ส่ือสารได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นหากนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาในประเด็นต่างๆ ในเรื่องการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภค และยังมีความสามารถในการออกแบบส่ือท่ีใช้ในการส่ือสารผ่านส่ือสังคม
ออนไลน์(Social Media)โดยน าเนื้อหาท่ีนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจน าไปสู่การส่ือสาร ก็จะเป็นส่ิงชักน าสู่
การปฏิบัติให้เพื่อนนักเรียนคนอื่นๆ มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่พึงประสงค์ต่อไป 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 เพื่อให้ผู้เรียน 

มีส่ิงชักน าสู่การปฏิบัติในการอ่านฉลากอาหาร ฉลากโภชนาการและฉลากหวาน มัน เค็ม  
(ฉลาก GDA) 

 

สาระการเรียนรู้ 
การสร้างส่ือเพื่อชักน าสู่การปฏิบัติในการอ่านฉลากอาหาร ฉลากโภชนาการและฉลากหวาน  
มัน เค็ม (ฉลาก GDA) 
 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
1. ครูซักถามนักเรียนเกี่ยวกับส่ือสังคมออนไลน์ท่ีนักเรียนรู้จัก ในประเด็นและชนิดของส่ือท่ี 

นักเรียนใช้เป็นประจ า และระยะเวลาท่ีใช้ พร้อมท้ังประโยชน์ท่ีได้จากการใช้ส่ือดังกล่าว 
2. ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับการใช้ส่ือสังคมออนไลน์เพื่อส่ือสารให้กับเพื่อนๆ ท่ีนักเรียนรัก  

ว่าจะสามารถด าเนินการได้หรือไม่ อย่างไร 
 

ขั้นกิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ครูสาธิตวิธีการสร้างส่ือเพื่อใช้ในการส่ือสารโดยการบรรยายประกอบสไลด์ และแบ่งกลุ่ม 

นักเรียนออกเป็นกลุ่มๆ ได้แก่ 
กลุ่มท่ี 1 กลุ่ม คลิป วีดิทัศน์ 

   กลุ่มท่ี 2 กลุ่ม สต๊ิกเกอร์ ไลน์ 
   กลุ่มท่ี 3 กลุ่ม โปสเตอร์ 
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   กลุ่มท่ี 4 กลุ่ม ค าขวัญ ค าคม ค ารณรงค์ 
2. ครูก าหนดเวลาให้นักเรียนท าส่ือเพื่อใช้ในการส่ือสารหัวข้อ “อ่านฉลากสักนิด เพื่อพิชิต 

สุขภาพ” 
3. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลงานในกลุ่มท่ีด าเนินการเสร็จส้ิน และเสนอแนวคิดส าหรับ 

กลุ่มท่ียังไม่สามารถด าเนินการให้เสร็จส้ินได้  
 

ขั้นสรุป 
1. ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละคนสร้างส่ือให้เพื่อนเห็นความส าคัญของการอ่านฉลากและใช้ 

ประโยชน์จากข้อมูลบนฉลากอาหาร ฉลากโภชนาการและฉลากหวาน มัน เค็ม (ฉลาก GDA) และเผยแพร่
ในช่องทางท่ีนักเรียนใช้ในการส่ือสารกับเพื่อน 

2. ครูชี้แจงให้นักเรียนทราบว่านักเรียนแต่ละคนจะมีการสร้างส่ือเพื่อส่ือสารกับเพื่อนเป็นประจ า 
ทุกสัปดาห์ โดยเนื้อหาในการส่ือสารจะเปล่ียนไปตามประเด็นท่ีได้เรียน และมีรางวัลมอบให้แก่กลุ่มท่ีเพื่อน
ให้คะแนนสูงสุดในแต่ละสัปดาห์ และกลุ่มท่ีมีคะแนนรวมสูงสุดเมื่อเสร็จส้ินโครงการ  
 

สื่อ – อุปกรณ์  
1.สไลด์ประกอบการบรรยาย ชุด “การพัฒนาส่ือสู่ Social Network” 
2.หนังสือเสริมสร้างพฤติกรรมการบริโภค 

 

การวัดและประเมินผล 
 วิธีการวัดและประเมินผล 

1. ผลงานการสร้างส่ือชุด “อ่านฉลากสักนิด เพื่อพิชิตสุขภาพ” 
 

เครื่องมือวัดและประเมินผล 
1. แบบประเมินผลงานการสร้างส่ือชุด “อ่านฉลากสักนิด เพื่อพิชิตสุขภาพ” 
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แบบประเมินผลงาน 
 

 
ชื่อกลุ่ม............................................................................................ชั้น..................................... 
 

 

ล าดับ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 
1. รูปแบบ      
2. กลวิธีการน าเสนอ      
3. เนื้อหา      
4. เวลา      
5. ภาษาท่ีใช้      

รวม      
 
      ลงช่ือผู้ประเมิน……………………………………………………. 

 (……………………………………………………) 
        …………/…………………/…………….. 
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รายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนนแบบประเมินผลงาน 

ประเด็นการ
ประเมิน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
5 4 3 2 1 

1.รูปแบบผลงาน/
ช้ินงาน 

- รูปแบบผลงาน/ชิ้นงาน 
ถูกต้องตามที่ก าหนด 
-สื่อความหมายได้ 
ชัดเจน 
-รูปแบบน่าสนใจ 

- มีขนาดเหมาะสม 
- มีสีสันสวยงาม 

- ขาด
ส่วนประกอบ 1 
ข้อ 

- ขาดส่วนประกอบ 
2 ข้อ 

- ขาดส่วนประกอบ 
3 ข้อ 

- ขาดส่วนประกอบ 
4 ข้อ 

2.กลวิธีการ
น าเสนอ 

- มีการน าเข้าสู่เน้ือ
เร่ือง 

- วิธีการน าเสนอ
น่าสนใจ 

- ใช้สื่อเหมาะสมกับ
เน้ือหา 

- น าเสนอความโดดเด่น
ของผลงาน  

- มีการสรุปการ
น าเสนอ 

- ขาด
ส่วนประกอบ 1 
ข้อ 

- ขาดส่วนประกอบ 
2 ข้อ 

- ขาดส่วนประกอบ 
3 ข้อ 

- ขาดส่วนประกอบ 
4 ข้อ 

3.เนื้อหา - เน้ือหาถูกต้อง 
- เน้ือหาตรงตามหัว

เร่ือง 
- เน้ือหาเป็นไปตามที่

ก าหนด 
- รายละเอียด

ครอบคลุม 
- เน้ือหาสอดคล้อง 

- ขาด
ส่วนประกอบ 1 
ข้อ 

- ขาดส่วนประกอบ 
2 ข้อ 

- ขาดส่วนประกอบ 
3 ข้อ 

- ขาดส่วนประกอบ 
4 ข้อ 

4.เวลา - ส่งผลงานในเวลาที่
ก าหนด 

- ส่งผลงานช้า
กว่าที่ก าหนด 
1 วัน 

- ส่งผลงานช้า
กว่าที่ก าหนด 2  
วัน 

- ส่งผลงานช้า
กว่าที่ก าหนด 3 
วัน 

- ส่งผลงานช้า
กว่าที่ก าหนด 3 
วัน ขึ้นไป 

5.ภาษาท่ีใช้ - ใช้ถ้อยค า และภาษา
ในการน าเสนอ 
สละสลวยดีมาก 

- ใช้ถ้อยค า และ
ภาษาในการ
น าเสนอ 
สละสลวยดี 

- ใช้ถ้อยค า และ
ภาษาในการ
น าเสนอ 
สละสลวยพอใช้ 

- ใช้ถ้อยค า และ
ภาษาในการ
น าเสนอ 
สละสลวยที่ต้อง
ปรับปรุงบ้าง 

- ใช้ถ้อยค า และ
ภาษาในการ
น าเสนอ ยังไม่
ถูกต้อง 

 
เกณฑ์การประเมินผล 
 16 – 20  คะแนน  ระดับดีมาก  
 11 - 15  คะแนน  ระดับดี  
 6 – 10 คะแนน   ระดับพอใช้  
 1 – 5 คะแนน   ระดับควรปรับปรุง  
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แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
รูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่4เร่ือง “อาหารไม่ปลอดภัย ใส่ใจปกป้องสิทธิ”์ เวลา 50 นาที 
 
 

สาระส าคัญ 
 ปัจจุบันเด็กและเยาวชนมีการบริโภคขนมกรุบกรอบ อาหารใส่สี ในปริมาณมากเพราะอาหาร
ดังกล่าวมีรสชาติอร่อย และมีการโฆษณาท่ีชักจูงใจ ซึ่งอาหารประเภทนี้มักมีส่วนประกอบจ าพวกแป้ง 
เกลือ และไขมันสูง ซึ่งการบริโภคอาหารดังกล่าวเป็นประจ าจะส่งผลเสียท้ังในปัจจุบัน เช่น ท าให้เกิดโรค
อ้วนในเด็กและเยาวชน และในช่วงวัยต่อไปของชีวิตโดยเป็นโรคเรื้อรังต่าง ๆ เช่น โรคเบาหวาน โรค    
ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคไต การสร้างความตระหนักให้นักเรียนเห็นพิษภัยจากการบริโภคอาหาร
ดังกล่าว จะช่วยป้องกันอันตรายท่ีเกิดจากการบริโภคท่ีไม่เหมาะสม พร้อมท้ังปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์อาหารที่
วางจ าหน่ายในท้องตลาดมากมาย ด้วยการแข่งขันสูงจึงมีผู้ผลิตและ  ผู้จ าหน่ายบางรายท่ีขาดจริยธรรมมุ่ง
หาประโยชน์เชิงธุรกิจและผลก าไรโดยไม่ค านึงถึงสุขภาพของผู้บริโภค ผู้บริโภคจึงต้องรู้เท่าทันและไม่
เพิกเฉยเมื่อถูกละเมิดสิทธิ์เพื่อจะได้รับสินค้าท่ีสมราคาและคุ้มประโยชน์ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ จากผู้ผลิต
และผู้จ าหน่ายการละเลยเพิกเฉยเมื่อถูกละเมิดสิทธินอกจากจะท าให้ผู้บริโภคเสียประโยชน์และอาจได้รับ
อันตรายต่อสุขภาพ 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
เพื่อให้ผู้เรียน 
1. รับรู้โอกาสเส่ียงของการบริโภคขนมกรุบกรอบ อาหารใส่สี  
2. รับรู้ความรุนแรงของการบริโภคขนมกรุบกรอบ อาหารใส่สี  
3. ลดการรับรู้อุปสรรคจาการบริโภคขนมกรุบกรอบและอาหารใส่สี  
4. เช่ือมั่นในความสามารถของตนเองในการลดการบริโภคขนมกรุบกรอบและอาหารใส่สี 
5. รับรู้ประโยชน์ของการมีพฤติกรรมปกป้องสิทธิ์ผู้บริโภค 
6. ลดการรับรู้อุปสรรคของการมีพฤติกรรมปกป้องสิทธิ์ผู้บริโภค 
7. มีส่ิงชักน าสู่การปฏิบัติในการปกป้องสิทธิ์ผู้บริโภค 
8. เช่ือมั่นในความสามารถของตนเองในการปกป้องสิทธิ์ผู้บริโภค 

 

สาระการเรียนรู้ 
1. ประเภท/ลักษณะของขนมกรุบกรอบ อาหารใส่สี 
2. พิษภัยที่เกิดจากการบริโภคขนมกรุบกรอบ อาหารใส่สี 
3. การบริโภคขนมกรุบกรอบ อาหารใส่สีให้ปลอดภัย 
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4. ทักษะการปฏิเสธ/การต่อรองเพื่อหลีกเล่ียงการบริโภคอาหารที่ไม่ปลอดภัย 
5. สิทธิผู้บริโภค 
6. วิธีการปกป้องสิทธิ์ผู้บริโภค 
7. ช่องทางการร้องเรียนเพื่อปกป้องสิทธิ์ผู้บริโภค 
 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
1. ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับส่ือท่ีนักเรียนพัฒนาขึ้นและการส่ือสารในช่องทางต่าง ๆ ใน 

ประเด็นของการเปิดรับส่ือและข้อมูลป้อนกลับจากเพื่อนในสัปดาห์ท่ีผ่านมาและร่วมกับนักเรียนในการให้
คะแนนกลุ่มท่ีส่ือสารยอดเย่ียม 

2. ครูให้นักเรียนดูคลิปวีดิทัศน์ เรื่อง “มันมากับอาหาร” (แสดงถึงพิษภัยและอันตรายต่อสุขภาพ 
ท่ีได้จากการบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสม)และสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับสถานการณ์ท่ีเห็นในคลิปวีดิทัศน์
ว่าโอกาสท่ีนักเรียนจะบริโภคอาหารที่ไม่ได้มาตรฐานดังกล่าวมีหรือไม่อย่างไร 

 

ขั้นกิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ครูบรรยายประกอบสไลด์ชุด “ฉลาดบริโภค โรคไม่ถามหา” ท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับพิษภัยท่ีมาจาก 

ขนมกรุบกรอบและอาหารใส่สี ว่านอกเหนือจากอันตรายท่ีมาจากมาตรฐานการผลิตต่ าแล้ว ยังมีผลด้าน
คุณค่าทางโภชนาการของอาหารดังกล่าว และผลเสียของการบริโภคขนมกรุบกรอบท่ีมีรสหวาน มัน เค็ม 
และอาหารใส่สีสังเคราะห์เป็นประจ า  

2. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มแสดงบทบาทสมมติเกี่ยวกับการบริโภคขนมกรุบกรอบหรืออาหารใส่สี   
ตามสถานการณ์ท่ีครูก าหนดให้  

3. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายถึงการแสดงของแต่ละกลุ่ม ในการหลีกเล่ียง/ปฏิเสธ/ลด การ
บริโภคขนมกรุบกรอบหรืออาหารใส่สี 

4. ครูแจกกระดาษ Post It ให้นักเรียนแต่ละคน เขียนประสบการณ์ของตนเองท่ีได้รับอันตราย
จากการบริโภคอาหารไม่ปลอดภัย หรือถูกละเมิดสิทธิ์ และการปฏิบัติของนักเรียนเมื่อพบกับเรื่องดังกล่าว 
พร้อมน าไปติดบนกระดานด า  

5. ครูและนักเรียนอ่านกระดาษ Post It ท่ีติดไว้และสนทนาเกี่ยวกับการปฏิบัติตนของนักเรียนท่ี
ผ่านมาเมื่อได้รับอันตรายจากการบริโภคอาหารไม่ปลอดภัย ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 

6. ครูบรรยาย ประกอบสไลด์ชุด “สิทธิผู้บริโภค” ท่ีมี ประเด็นส าคัญเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคและ
ประโยชน์ของการปกป้องสิทธิ์ผู้บริโภคพร้อมท้ังช่องทางร้องเรียนท่ีเกี่ยวข้องกับการปกป้องสิทธิ์ผู้บริโภค 

7. ครูมอบหมายให้นักเรียนเข้ากลุ่มระดมสมองและคิดหาวิธีการ /กิจกรรม ตามใบงาน “ การ
ปกป้องสิทธิ์ คิดฉลาด” เพื่อป้องกันไม่ให้ตนเองและผู้อื่นได้รับอันตรายตามปัญหาท่ีสมาชิกในกลุ่มของตน
เคยได้รับ และสุ่มนักเรียน1 กลุ่มออกมาน าเสนอผลงานการระดมสมอง 

 

ขั้นสรุป 
1. ครูและนักเรียนร่วมสรุปข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับพิษภัยท่ีมาจากการบริโภคขนมกรุบกรอบและ 

อาหารใส่สีและการปกป้องสิทธิ์ 
2. ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกแบบและจัดท า “สุสานขนมกรุบกรอบ และอาหารใส่ 
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สี”โดยให้นักเรียนท าการส ารวจขนมขบเค้ียวและอาหารใส่สีท่ีมีวางจ าหน่ายในชุมชนท่ีนักเรียนอาศัยอยู่
และบริเวณโรงเรียนท่ีนักเรียนคิดว่าไม่มีมาตรฐาน เช่น ไม่มีฉลาก สีสันผิดธรรมชาติ อาหารหมดอายุ ฯลฯ 
และน ามาไว้ใน “สุสานขนมกรุบกรอบ และอาหารใส่สี”  ท่ีนักเรียนออกแบบและน ามาแสดงในในช้ันเรียน
ในครั้งต่อไป 

3. ครูมอบหมายให้นักเรียนน าขนมท่ีชอบรับประทานมา 1 ชนิด เพื่อมารับประทานในการจัด 
กิจกรรม “งานเล้ียง” ในครั้งต่อไป 
 
สื่อ – อุปกรณ์  

1. วีดิทัศน์ชุด “มันมากับอาหาร” 
2. สไลด์ประกอบการบรรยาย เรื่อง “ฉลาดบริโภค โรคไม่ถามหา” 
3.บทสถานการณ์เพื่อแสดงบทบาทสมมติ 
4. สไลด์ประกอบการบรรยาย เรื่อง “สิทธิผู้บริโภค” 
5. กระดาษ Post It 
6. ใบงานเรื่อง “การปกป้องสิทธิ์คิดฉลาด” 
7. หนังสือเสริมสร้างพฤติกรรมการบริโภค 

 

การวัดและประเมินผล 
วิธีการวัดและประเมินผล 
1. สังเกตจากการท างานกลุ่ม  
2. ความต้ังใจในการเรียน 
3. การตรวจผลงาน  

 

เครื่องมือวัดและประเมินผล 
1. แบบประเมินการท างานกลุ่ม 
2. แบบประเมินความต้ังใจในการเรียน 
3. แบบประเมินผลงาน 
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บทสถานการณ์เพื่อแสดงบทบาทสมมติ 

สถานการณ์ 
 

1. นักเรียนและเพื่อนมีความสนใจและมีงานอดิเรกเหมือนกันคือ ชอบสะสมตัวการ์ตูนดัง
ของประเทศญี่ปุ่น มีอยู่วันหนึ่งเพื่อนของนักเรียนโทรมาบอกว่า วันนี้ได้ดูโฆษณาทาง
โทรทัศน์ มีมันฝรั่งทอดกรอบยี่ห้อหนึ่งภายในซองจะมีของแถมเป็นตัวการ์ตูนที่นักเรียน
และเพื่อนชอบ และมีหลายรูปแบบให้สะสม นักเรียนและเพื่อนจึงได้ชักชวนกันไปหา
ซื้อมันฝรั่งทอดกรอบยี่ห้อดังกล่าว และเมื่อดูแล้วก็พบว่า เป็นขนมที่ฉลากหวาน มัน 
เค็ม แสดงปริมาณ พลังงาน น้ าตาล ไขมัน และโซเดียมสูงมาก นักเรียนจะบอกเพื่อน
อย่างไร 

 

2. สมศักดิ์มีรูปร่างอ้วน ไม่สมส่วน ชอบรับประทานขนมหวานมากๆ ทุกวันหลังเลิกเรียน
สมศักดิ์จะออกไปซื้อขนมหวานที่ร้านหน้าโรงเรียนอยู่เป็นประจ า แต่วันนี้ร้านประจ า
ของสมศักดิ์ปิดกิจการ สมศักดิ์จึงชวนนักเรียนให้ไปหาซื้อเป็นเพ่ือน นักเรียนมองเห็นว่า
พฤติกรรมชอบทานขนมหวานแบบนี้ของสมศักดิ์ไม่ดีต่อสุขภาพ นักเรียนจะมีวิธีจูงใจ
สมศักดิ์อย่างไรให้เลิกพฤติกรรมการรับประทานขนมดังกล่าว 

 

3. สมคงมักจะชวนนักเรียนไปดูหนังที่โรงหนังทุกๆสัปดาห์ที่มีเวลาว่าง และทุกครั้งก็มักจะ
ซื้อป๊อปคอร์นและน้ าอัดลมเข้ามาในโรงหนังด้วยเสมอ ป๊อบคอร์นที่ซื้อก็ส่ังแบบใส่ผง
เกลือเพ่ือความเค็ม น้ าอัดลมก็จะสั่งเป็นรสโคล่าแก้วใหญ่ และขณะที่ก าลังจะซื้อสมคงก็
มักจะชวนให้นักเรียนทานเป็นเพ่ือน นักเรียนไม่ชอบรับประทาน นักเรียนจะปฏิเสธ
อย่างไร 
 

4. วันนี้คุณป้าร้านไส้กรอกทอดได้ติดป้ายหน้าร้านว่า “ซื้อทุกๆ 10 ชิ้นจะแถมอีก 1 ชิ้น” 
เมื่อนักเรียนเดินไปถึงที่ร้านก็พบว่า ไส้กรอกมีสีแดงสดกว่าปกติ อีกทั้งในกระทะที่ทอด
ก็มีน้ ามันเก่า ซึ่งสังเกตได้จากน้ ามันมีสีด าและมีตะกอนไหม้ๆอยู่เต็มกระทะ คุณป้าท่าน
นี้เป็นคุณป้าที่นักเรียนเคารพ และได้ชักชวนให้นักเรียนซื้อไส้กรอก นักเรียนจะท า
อย่างไร 

 

5. นักเรียนและครอบครัวไปเที่ยวต่างจังหวัด เมื่อถึงเวลาเที่ยงก็แวะรับประทานอาหารที่
ร้านอาหารในปั๊มน้ ามันแห่งหนึ่ง เมื่อสั่งอาหารเสร็จเรียบร้อย พนักงานงานจึงถามว่า 
“จะรับเครื่องดื่มอะไรดีค่ะ” คุณแม่และคุณพ่อของนักเรียนรู้สึกกระหายน้ ามาก จึงส่ัง
น้ าอัดลมและน้ าแข็งเปล่า  3 แก้ว แต่นักเรียนไม่อยากดื่มน้ าอัดลม พร้อมทั้งอยากให้
คุณพ่อและคุณแม่เปล่ียนพฤติกรรมดังกล่าว นักเรียนจะแก้ไขสถานการณ์นี้อย่างไร  
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ใบงานเร่ือง “การปกป้องสิทธิ์ คิดฉลาด” 
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แบบประเมินการท างานกลุ่ม 
กลุ่ม ..........................................................................................................  

สมาชิกในกลุ่ม 1. ......................................................................  2.......................................................................  
   3. ......................................................................  4.......................................................................  
   5 . ......................................................................  6.......................................................................  

 

พฤติกรรมที่สังเกต 
คะแนน 

3 2 1 

1. ความร่วมมือในการท างาน    
2. ความต้ังใจในการท างาน    
3. ความรับผิดชอบ    

รวม  
 

 

รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 
1. ความร่วมมือในการท างาน สมาชิกภายในกลุ่มให้ความ

ร่วมมือในการท างานดีมาก 
สมาชิกภายในกลุ่มให้ความ
ร่วมมือในการท างานปาน
กลาง 

สมาชิกภายในกลุ่มให้
ความร่วมมือในการ
ท างานน้อย 

2. ความต้ังใจในการท างาน สมาชิกในกลุ่มมีการ
วางแผนในการท างาน
ร่วมกัน และปฏิบัติตามแผน
ท่ีวางไว้ได้ครบถ้วน 

สมาชิกในกลุ่มมีการวางแผน
ในการท างานร่วมกัน และ
ปฏิบัติตามแผนท่ีวางไว้แต่ไม่
ครบถ้วน 

สมาชิกในกลุ่มไม่มีการ
วางแผนในการท างาน
ร่วมกัน  

3. ความรับผิดชอบ มีการแบ่งหน้าท่ีของสมาชิก
ภายในกลุ่มอย่างชัดเจน 
และปฏิบัติตามหน้าท่ีท่ี
ได้รับมอบหมาย 

มีการแบ่งหน้าท่ีของสมาชิก
ภายในกลุ่มแต่ไม่ชัดเจน 
หรือสมาชิกไม่ได้ปฏิบัติตาม
หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย 

ไม่มีการแบ่งหน้าท่ีของ
สมาชิกภายในกลุ่มอย่าง
ชัดเจน และสมาชิกส่วน
ใหญ่ไม่ปฏิบัติงาน 

รวม  
 
เกณฑ์การประเมิน 

9 - 7 คะแนน  ดี 
6 - 4 คะแนน  พอใช้ 
3 - 1 คะแนน  ปรับปรุง 
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แบบประเมินความตั้งใจในการเรียน 

 

เลขท่ี ช่ือ - สกุล 

พฤติกรรม 
ความ

ร่วมมือใน
การเรียน 

(4) 

 ความ
กระตือ 
รือร้นใน
การเรียน 

(4) 

 สงสัย
และ

ซักถาม
ในสาระ

การ
เรียนรู ้

(4) 

 การมี
ส่วนร่วม
อภิปราย

และ
แสดง
ความ
คิดเห็น 

(4) 

ความ
รับผิดชอบ

ในการ
ติดตาม

เนื้อหาและ
กิจกรรม
การเรียน
การสอน 

(4) 

รวม
คะแนน 
(20) 

1        
2        
3        
:        
:        
:        

 
      ลงช่ือผู้ประเมิน……………………………………………………. 

       (……………………………………………………) 
        …………/…………………/…………….. 
 

 

 

 

 
เกณฑ์การประเมินผล 
 16 – 20  คะแนน  ระดับดีมาก  
 11 - 15  คะแนน  ระดับดี  
 6 – 10 คะแนน   ระดับพอใช้  
 1 – 5 คะแนน   ระดับควรปรับปรุง  
 

เกณฑ์การประเมิน 
 4 = ดีมาก 
 3 = ดี 
 2 = พอใช้ 
 1 = ควรปรับปรุง 
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แบบประเมินผลงาน 
 

 
ชื่อกลุ่ม............................................................................................ชั้น..................................... 
 

 

ล าดับ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 
1. รูปแบบ      
2. กลวิธีการน าเสนอ      
3. เนื้อหา      
4. เวลา      
5. ภาษาท่ีใช้      

รวม      
 
      ลงช่ือผู้ประเมิน……………………………………………………. 

 (……………………………………………………) 
        …………/…………………/…………….. 
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รายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนนแบบประเมินผลงาน 

ประเด็นการ
ประเมิน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
5 4 3 2 1 

1. รูปแบบ
ผลงาน/ช้ินงาน 

- รูปแบบผลงาน/ชิ้นงาน 
ถูกต้องตามที่ก าหนด 
-สื่อความหมายได้ 
ชัดเจน 
-รูปแบบน่าสนใจ 

- มีขนาดเหมาะสม 
- มีสีสันสวยงาม 

- ขาด
ส่วนประกอบ 1 
ข้อ 

- ขาดส่วนประกอบ 
2 ข้อ 

- ขาดส่วนประกอบ 
3 ข้อ 

- ขาดส่วนประกอบ 
4 ข้อ 

2. กลวิธีการ
น าเสนอ 

- มีการน าเข้าสู่เน้ือ
เร่ือง 

- วิธีการน าเสนอ
น่าสนใจ 

- ใช้สื่อเหมาะสมกับ
เน้ือหา 

- น าเสนอความโดดเด่น
ของผลงาน  

- มีการสรุปการ
น าเสนอ 

- ขาด
ส่วนประกอบ 1 
ข้อ 

- ขาดส่วนประกอบ 
2 ข้อ 

- ขาดส่วนประกอบ 
3 ข้อ 

- ขาดส่วนประกอบ 
4 ข้อ 

3. เนื้อหา - เน้ือหาถูกต้อง 
- เน้ือหาตรงตามหัว

เร่ือง 
- เน้ือหาเป็นไปตามที่

ก าหนด 
- รายละเอียด

ครอบคลุม 
- เน้ือหาสอดคล้อง 

- ขาด
ส่วนประกอบ 1 
ข้อ 

- ขาดส่วนประกอบ 
2 ข้อ 

- ขาดส่วนประกอบ 
3 ข้อ 

- ขาดส่วนประกอบ 
4 ข้อ 

4. เวลา - ส่งผลงานในเวลาที่
ก าหนด 

- ส่งผลงานช้า
กว่าที่ก าหนด 
1 วัน 

- ส่งผลงานช้า
กว่าที่ก าหนด 2  
วัน 

- ส่งผลงานช้า
กว่าที่ก าหนด 3 
วัน 

- ส่งผลงานช้า
กว่าที่ก าหนด 3 
วัน ขึ้นไป 

5. ภาษาท่ีใช้ - ใช้ถ้อยค า และภาษา
ในการน าเสนอ 
สละสลวยดีมาก 

- ใช้ถ้อยค า และ
ภาษาในการ
น าเสนอ 
สละสลวยดี 

- ใช้ถ้อยค า และ
ภาษาในการ
น าเสนอ 
สละสลวยพอใช้ 

- ใช้ถ้อยค า และ
ภาษาในการ
น าเสนอ 
สละสลวยที่ต้อง
ปรับปรุงบ้าง 

- ใช้ถ้อยค า และ
ภาษาในการ
น าเสนอ ยังไม่
ถูกต้อง 

 
เกณฑ์การประเมินผล 
 16 – 20  คะแนน  ระดับดีมาก  
 11 - 15  คะแนน  ระดับดี  
 6 – 10 คะแนน   ระดับพอใช้  
 1 – 5 คะแนน   ระดับควรปรับปรุง  
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แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
รูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เร่ือง “อ่าน งด ลด ท า” เวลา 50 นาที 
 
 

สาระส าคัญ 
 การอ่านฉลากอาหาร ฉลากโภชนาการ และฉลากหวาน มัน เค็ม (ฉลาก GDA) การหลีกเล่ียงและ
ลดการบริโภคอาหารที่ไม่ปลอดภัย รวมท้ังการมีพฤติกรรมปกป้องสิทธิ์เมื่อถูกละเมิด เป็นพฤติกรรมท่ีพึง
ประสงค์ท่ีน าไปสู่การบริโภคอาหารที่ปลอดภัยดังนั้นการตระหนักถึงความส าคัญของการมีพฤติกรรม
ดังกล่าวจะช่วยลดความเส่ียงจากอันตรายท่ีได้รับจากการบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสม และเป็นปัจจัยส่วน
หนึ่งท่ีน าไปสู่การมีสุขภาพดี 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  เพื่อให้ผู้เรียน 

1. มีพฤติกรรมการอ่านฉลากอาหาร ฉลากโภชนาการและฉลากหวาน มัน เค็ม (ฉลาก GDA) 
2. มีพฤติกรรมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลบนฉลากอาหาร ฉลากโภชนาการและฉลากหวาน มัน 

เค็ม (ฉลาก GDA) 
3.มีพฤติกรรมการหลีกเล่ียงหรือลดการบริโภคอาหารที่ไม่ปลอดภัย 
4. มีพฤติกรรมการปกป้องสิทธิ์ 
 

สาระการเรียนรู้ 
1. ฉลากอาหารฉลากโภชนาการ 
2. ฉลากหวาน มัน เค็ม (ฉลาก GDA)  
3. การใช้ประโยชน์จากการอ่านฉลากอาหาร ฉลากโภชนาการและฉลากหวาน มัน เค็ม  

(ฉลาก GDA)  
4. การหลีกเล่ียงการบริโภคอาหารที่ไม่ปลอดภัย  
5. การปกป้องสิทธิ์ผู้บริโภค 

 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
1. ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับส่ือท่ีนักเรียนพัฒนาขึ้นและการส่ือสารในช่องทางต่าง ๆ  ใน  

ประเด็นของการเปิดรับส่ือและข้อมูลป้อนกลับจากเพื่อนในสัปดาห์ท่ีผ่านมา และร่วมกับนักเรียนในการให้
คะแนนกลุ่มท่ีส่ือสารยอดเย่ียม 
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2. ครูมอบรางวัลให้แก่กลุ่มท่ีได้รับคะแนนโหวตสูงสุด พร้อมสนทนากับนักเรียนถึงเหตุผลท่ีกลุ่ม 
ดังกล่าวได้รับความนิยมสูงสุด 

3. ครูให้นักเรียนน าขนมท่ีมาจากบ้านมาวางแยกไว้ตามประเภทของอาหาร (ขนม เครื่องด่ืม) ตาม 
โต๊ะท่ีครูจัดไว้ให้บริเวณด้านหน้ามุมห้องเรียน โดยครูน าขนม เครื่องด่ืม มาสมทบ  

 

ขั้นกิจกรรมการเรียนการสอน 
1. นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลงาน “สุสานขนมกรุบกรอบ และอาหารใส่สี” ท่ีแต่ละกลุ่มได้ 

จัดท าตามท่ีได้รับมอบหมายไว้ 
2. ครูได้น าอาหาร (ขนม และเครื่องด่ืม) เพิ่มเติมให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม พร้อมท้ังให้นักเรียนแต่ละ 

กลุ่มระดมสมองพิจารณาอาหารแต่ละชนิดว่า อาหารชนิดใดท่ีไม่ควรรับประทาน อาทิเช่น ไม่มีฉลาก 
อาหารหมดอายุ อยู่ในชุมชน ซึ่งควรน าลงไปอยู่ในสุสาน ส่วนอาหารที่ไม่อยู่ในสุสานนั้นให้แบ่งออกเป็น 2 
ประเภท คือ อาหารที่มีประโยชน์รับประทานได้ และอาหารที่ควร “ลด” การบริโภค เช่น ขนมกรุบกรอบ 
เป็นต้น 

3. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มผลัดกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอาหารที่เพื่อนน าไปไว้ในสุสานขนม 
กรุบกรอบและอาหารใส่สี 

4. ครูอธิบายและให้รายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อสร้างความชัดเจนเกี่ยวกับเหตุผลท่ีนักเรียนแสดง  
ความคิดเห็น 

ขั้นสรุป 
1. ครูสรุปแนวคิดโดยการบรรยายประกอบสไลด์ชุด “อ่าน งด ลด ท า” 
2. ครูกล่าวชมเชยนักเรียนท่ีมีความต้ังใจในการเรียนท่ีผ่านมา และกล่าวถึงประโยชน์ในการเลือก 

บริโภคอาหารที่ถูกต้อง 
3. ครูกล่าวชมเชยนักเรียนในการปฏิบัติพฤติกรรมท่ีถูกต้องและให้ก าลังใจนักเรียนให้ปฏิบัติต่อไป 

 
 

สื่อ – อุปกรณ์  
1. อาหาร (ขนม และเครื่องด่ืม) เพื่อใช้ในกิจกรรมสุสานขนมกรุบกรอบและอาหารใส่สี 
2. สไลด์ประกอบการบรรยายชุด “อ่าน งด ลด ท า” 
3. หนังสือเสริมสร้างพฤติกรรมการบริโภค 
 

การวัดและประเมินผล  
วิธีการวัดและประเมินผล 
1. สังเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรม 
2. ความต้ังใจในการเรียน 
3. การตรวจผลงาน  

 

เครื่องมือวัดและประเมินผล 
1. แบบประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม 
2. แบบประเมินความต้ังใจในการเรียน 
3. แบบประเมินผลงาน 
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แบบประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม 
 

เลขท่ี ช่ือ - สกุล 

พฤติกรรม 
ความ

ร่วมมือใน
การปฏิบัติ
กิจกรรม  

(4) 

 ความ
กระตือ 
รือร้นใน

การปฏิบัติ
กิจกรรม 

(4) 

 สงสัย
และ

ซักถาม
ในสาระ

การ
เรียนรู ้

(4) 

 การมี
ส่วนร่วม
อภิปราย

และ
แสดง
ความ
คิดเห็น 

(4) 

ความ
รับผิดชอบ

ในการ
ติดตาม

เนื้อหาและ
กิจกรรม
การเรียน
การสอน 

(4) 

รวม
คะแนน 
(20) 

1        
2        
3        
:        
:        
:        

 
      ลงช่ือผู้ประเมิน……………………………………………………. 

       (……………………………………………………) 
        …………/…………………/…………….. 
 

 

 

 

 
เกณฑ์การประเมินผล 
 16 – 20  คะแนน  ระดับดีมาก  
 11 - 15  คะแนน  ระดับดี  
 6 – 10 คะแนน   ระดับพอใช้  
 1 – 5 คะแนน   ระดับควรปรับปรุง  
 

เกณฑ์การประเมิน 
 4 = ดีมาก 
 3 = ดี 
 2 = พอใช้ 
 1 = ควรปรับปรุง 
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แบบประเมินความตั้งใจในการเรียน 
 

เลขท่ี ช่ือ - สกุล 

พฤติกรรม 
ความ

ร่วมมือใน
การเรียน 

(4) 

 ความ
กระตือ 
รือร้นใน
การเรียน 

(4) 

 สงสัย
และ

ซักถาม
ในสาระ

การ
เรียนรู ้

(4) 

 การมี
ส่วนร่วม
อภิปราย

และ
แสดง
ความ
คิดเห็น 

(4) 

ความ
รับผิดชอบ

ในการ
ติดตาม

เนื้อหาและ
กิจกรรม
การเรียน
การสอน 

(4) 

รวม
คะแนน 
(20) 

1        
2        
3        
:        
:        
:        

 
      ลงช่ือผู้ประเมิน……………………………………………………. 

       (……………………………………………………) 
        …………/…………………/…………….. 
 

 

 

 

เกณฑ์การประเมินผล 
 16 – 20  คะแนน  ระดับดีมาก  
 11 - 15  คะแนน  ระดับดี  
 6 – 10 คะแนน   ระดับพอใช้  
 1 – 5 คะแนน   ระดับควรปรับปรุง  
 
 
 

เกณฑ์การประเมิน 
 4 = ดีมาก 
 3 = ดี 
 2 = พอใช้ 
 1 = ควรปรับปรุง 
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แบบประเมินผลงาน 
 

 
ชื่อกลุ่ม............................................................................................ชั้น..................................... 
 

 

ล าดับ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 
1. รูปแบบ      
2. กลวิธีการน าเสนอ      
3. เนื้อหา      
4. เวลา      
5. ภาษาท่ีใช้      

รวม      
 
      ลงช่ือผู้ประเมิน……………………………………………………. 

 (……………………………………………………) 
        …………/…………………/…………….. 
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รายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนนแบบประเมินผลงาน 

ประเด็นการ
ประเมิน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
5 4 3 2 1 

1.รูปแบบผลงาน/
ช้ินงาน 

- รูปแบบผลงาน/ชิ้นงาน 
ถูกต้องตามที่ก าหนด 
-สื่อความหมายได้ 
ชัดเจน 
-รูปแบบน่าสนใจ 

- มีขนาดเหมาะสม 
- มีสีสันสวยงาม 

- ขาด
ส่วนประกอบ 1 
ข้อ 

- ขาดส่วนประกอบ 
2 ข้อ 

- ขาดส่วนประกอบ 
3 ข้อ 

- ขาดส่วนประกอบ 
4 ข้อ 

2.กลวิธีการ
น าเสนอ 

- มีการน าเข้าสู่เน้ือ
เร่ือง 

- วิธีการน าเสนอ
น่าสนใจ 

- ใช้สื่อเหมาะสมกับ
เน้ือหา 

- น าเสนอความโดดเด่น
ของผลงาน  

- มีการสรุปการ
น าเสนอ 

- ขาด
ส่วนประกอบ 1 
ข้อ 

- ขาดส่วนประกอบ 
2 ข้อ 

- ขาดส่วนประกอบ 
3 ข้อ 

- ขาดส่วนประกอบ 
4 ข้อ 

3.เนื้อหา - เน้ือหาถูกต้อง 
- เน้ือหาตรงตามหัว

เร่ือง 
- เน้ือหาเป็นไปตามที่

ก าหนด 
- รายละเอียด

ครอบคลุม 
- เน้ือหาสอดคล้อง 

- ขาด
ส่วนประกอบ 1 
ข้อ 

- ขาดส่วนประกอบ 
2 ข้อ 

- ขาดส่วนประกอบ 
3 ข้อ 

- ขาดส่วนประกอบ 
4 ข้อ 

4. เวลา - ส่งผลงานในเวลาที่
ก าหนด 

- ส่งผลงานช้า
กว่าที่ก าหนด 
1 วัน 

- ส่งผลงานช้า
กว่าที่ก าหนด 2  
วัน 

- ส่งผลงานช้า
กว่าที่ก าหนด 3 
วัน 

- ส่งผลงานช้า
กว่าที่ก าหนด 3 
วัน ขึ้นไป 

5. ภาษาท่ีใช้ - ใช้ถ้อยค า และภาษา
ในการน าเสนอ 
สละสลวยดีมาก 

- ใช้ถ้อยค า และ
ภาษาในการ
น าเสนอ 
สละสลวยดี 

- ใช้ถ้อยค า และ
ภาษาในการ
น าเสนอ 
สละสลวยพอใช้ 

- ใช้ถ้อยค า และ
ภาษาในการ
น าเสนอ 
สละสลวยที่ต้อง
ปรับปรุงบ้าง 

- ใช้ถ้อยค า และ
ภาษาในการ
น าเสนอ ยังไม่
ถูกต้อง 

 
เกณฑ์การประเมินผล 
 16 – 20  คะแนน  ระดับดีมาก  
 11 - 15  คะแนน  ระดับดี  
 6 – 10 คะแนน   ระดับพอใช้  
 1 – 5 คะแนน   ระดับควรปรับปรุง  
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แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
รูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เร่ือง “ส่งต่อสุขภาพดี”    เวลา 50 นาที 
 
 

สาระส าคัญ 
 การมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารอย่างเหมาะสม ปลอดภัย เป็น พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ท่ีน าไปสู่
การมีสุขภาพดี ความ ตระหนักถึงความส าคัญของการมีพฤติกรรมดังกล่าว  และมีความต้ังใจในการปฏิบัติ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารอย่างเหมาะสม จะเป็นปัจจัยก าหนดสุขภาพที่ส าคัญในการ ช่วยลดความเส่ียง
จากอันตรายท่ีจะได้รับจากการบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสม ซึ่งน ามาสู่การเกิดโรคเรื้อรังท่ีจะเกิดขึ้นในช่วง
วัยต่อไปของชีวิต 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  เพื่อให้ผู้เรียน 

1. มีการรับรู้ประโยชน์ของการอ่านฉลากอาหาร ฉลากโภชนาการและฉลากหวาน มัน เค็ม  
(ฉลาก GDA) 

2. มีพฤติกรรมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลบนฉลากอาหาร ฉลากโภชนาการและฉลากหวาน มัน  
เค็ม(ฉลาก GDA) 

3. มีพฤติกรรมการหลีกเล่ียงหรือลดการบริโภคอาหารที่ไม่ปลอดภัย 
4. มีพฤติกรรมการปกป้องสิทธิ์ 
 

สาระการเรียนรู้ 
1. ฉลากอาหารฉลากโภชนาการ 
2. ฉลากหวาน มัน เค็ม (ฉลาก GDA)  
3. การใช้ประโยชน์จากการอ่านฉลากอาหาร ฉลากโภชนาการและฉลากหวาน มัน เค็ม  

(ฉลาก GDA)  
4. การหลีกเล่ียงการบริโภคอาหารที่ไม่ปลอดภัย  
5. การปกป้องสิทธิ์ผู้บริโภค 

 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
1. นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอกิจกรรมเพื่อส่ือสารให้เพื่อนตระหนักถึงความส าคัญของการ 
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การมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เหมาะสม ปลอดภัย ตามหัวข้อท่ีกลุ่มจับฉลากได้ (แต่งเพลงประกอบ
ท่าเต้น ออกแบบและจัดท าโปสเตอร์  ข้อความรณรงค์ ค าขวัญเตือนใจ) 

2. ครูมอบรางวัลให้แก่กลุ่มท่ีได้รับคะแนนโหวตสูงสุด พร้อมสนทนากับนักเรียนถึงเหตุผลท่ีกลุ่ม 
ดังกล่าวได้รับความนิยมสูงสุด 

 

ขั้นกิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ครูให้นักเรียนชมวีดิทัศน์ เรื่อง “บริโภคอย่างนี้สิดีต่อสุขภาพ” โดยมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับ 

พฤติกรรมการบริโภคขนมกรุบกรอบและอาหารใส่สีของเด็กและเยาวชน  
2. ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคท่ีเหมาะสมท่ีปรากฏในคลิปวีดิทัศน์ 

ดังกล่าวว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร  
3. ครูสนทนากับนักเรียนสรุปแนวคิดท่ีได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมท่ีนักเรียนสามารถน าไปปฏิบัติ 

ได้ในชีวิตประจ าวันในเรื่องต่อไปนี้ 
1) ฉลากอาหารฉลากโภชนาการ 
2) ฉลากหวาน มัน เค็ม (ฉลาก GDA)  
3) การใช้ประโยชน์จากการอ่านฉลากอาหาร ฉลากโภชนาการและฉลากหวาน มัน  

เค็ม (ฉลาก GDA) 
4) การหลีกเล่ียงการบริโภคอาหารที่ไม่ปลอดภัย  
5) การปกป้องสิทธิ์ผู้บริโภค 

4. ครูเพิ่มเติมข้อมูลให้มีความสมบูรณ์ ครอบคลุมประเด็นส าคัญครบถ้วนด้วยการบรรยาย 
ประกอบสไลด์ชุด “บริโภคอย่างนี้สิ  ดีต่อสุขภาพ” 

 

ขั้นสรุป 
1. ครูแจกกระดาษใบงานให้นักเรียนแต่ละคนเขียนความประทับใจท่ีได้รับตลอดการเข้าร่วม 

กิจกรรมและขออาสาสมัครนักเรียนจ านวน 3 คน เล่าประโยชน์และความประทับใจท่ีนักเรียนเขียน 
2. ครูขอบคุณและให้ก าลังใจนักเรียนในการปฏิบัติพฤติกรรมท่ีดีต่อไปพร้อมท้ังมอบรางวัลกลุ่มท่ีมี 

คะแนนรวมยอดเย่ียม 
3. ให้นักเรียนท าแบบสอบถามหลังการเข้าร่วมกิจกรรม (Post-test) และแบบประเมินความ 

พึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 
 
สื่อ – อุปกรณ์  

1. วีดิทัศน์ เรื่อง “บริโภคอย่างนี้สิ ดีต่อสุขภาพ” 
2. สไดล์ประกอบการบรรยายชุด “บริโภคอย่างนี้สิ ดีต่อสุขภาพ” 
3. ใบงาน “ความประทับใจ” 
4. หนังสือเสริมสร้างพฤติกรรมการบริโภค 
 

การวัดและประเมินผล  
วิธีการวัดและประเมินผล 
1. การตรวจผลงาน  
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2. การประเมินพฤติกรรม 
3. การประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 

 
 

เครื่องมือวัดและประเมินผล 
1. แบบประเมินผลงาน 
2. แบบประเมินพฤติกรรม 
3. แบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 
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ใบงาน “ความประทับใจ” 
ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค 

 
สิ่งที่ฉันประทับใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สิ่งที่ฉันอยากจะบอกถึงคุณครู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 
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แบบประเมินผลงาน 
 

 
ชื่อกลุ่ม............................................................................................ชั้น..................................... 
 

 

ล าดับ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 
1. รูปแบบ      
2. กลวิธีการน าเสนอ      
3. เนื้อหา      
4. เวลา      
5. ภาษาท่ีใช้      

รวม      
 
      ลงช่ือผู้ประเมิน……………………………………………………. 

 (……………………………………………………) 
        …………/…………………/…………….. 
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รายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนนแบบประเมินผลงาน 

ประเด็นการ
ประเมิน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
5 4 3 2 1 

1. รูปแบบ
ผลงาน/ช้ินงาน 

- รูปแบบผลงาน/ชิ้นงาน 
ถูกต้องตามที่ก าหนด 
-สื่อความหมายได้ 
ชัดเจน 
-รูปแบบน่าสนใจ 

- มีขนาดเหมาะสม 
- มีสีสันสวยงาม 

- ขาด
ส่วนประกอบ 1 
ข้อ 

- ขาดส่วนประกอบ 
2 ข้อ 

- ขาดส่วนประกอบ 
3 ข้อ 

- ขาดส่วนประกอบ 
4 ข้อ 

2. กลวิธีการ
น าเสนอ 

- มีการน าเข้าสู่เน้ือ
เร่ือง 

- วิธีการน าเสนอ
น่าสนใจ 

- ใช้สื่อเหมาะสมกับ
เน้ือหา 

- น าเสนอความโดดเด่น
ของผลงาน  

- มีการสรุปการ
น าเสนอ 

- ขาด
ส่วนประกอบ 1 
ข้อ 

- ขาดส่วนประกอบ 
2 ข้อ 

- ขาดส่วนประกอบ 
3 ข้อ 

- ขาดส่วนประกอบ 
4 ข้อ 

3. เนื้อหา - เน้ือหาถูกต้อง 
- เน้ือหาตรงตามหัว

เร่ือง 
- เน้ือหาเป็นไปตามที่

ก าหนด 
- รายละเอียด

ครอบคลุม 
- เน้ือหาสอดคล้อง 

- ขาด
ส่วนประกอบ 1 
ข้อ 

- ขาดส่วนประกอบ 
2 ข้อ 

- ขาดส่วนประกอบ 
3 ข้อ 

- ขาดส่วนประกอบ 
4 ข้อ 

4. เวลา - ส่งผลงานในเวลาที่
ก าหนด 

- ส่งผลงานช้า
กว่าที่ก าหนด 
1 วัน 

- ส่งผลงานช้า
กว่าที่ก าหนด 2  
วัน 

- ส่งผลงานช้า
กว่าที่ก าหนด 3 
วัน 

- ส่งผลงานช้า
กว่าที่ก าหนด 3 
วัน ขึ้นไป 

5. ภาษาท่ีใช้ - ใช้ถ้อยค า และภาษา
ในการน าเสนอ 
สละสลวยดีมาก 

- ใช้ถ้อยค า และ
ภาษาในการ
น าเสนอ 
สละสลวยดี 

- ใช้ถ้อยค า และ
ภาษาในการ
น าเสนอ 
สละสลวยพอใช้ 

- ใช้ถ้อยค า และ
ภาษาในการ
น าเสนอ 
สละสลวยที่ต้อง
ปรับปรุงบ้าง 

- ใช้ถ้อยค า และ
ภาษาในการ
น าเสนอ ยังไม่
ถูกต้อง 

 
เกณฑ์การประเมินผล 
 16 – 20  คะแนน  ระดับดีมาก  
 11 - 15  คะแนน  ระดับดี  
 6 – 10 คะแนน   ระดับพอใช้  
 1 – 5 คะแนน   ระดับควรปรับปรุง  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ข 
 

แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

รูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
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แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สุขภาพดีเราเลือกได ้
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โครงสร้างแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

รูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
 
 

ฐานการเรียนรู้ ชื่อฐานกิจกรรม เวลา 
ฐานกิจกรรมท่ี 1 โรงหนังปลอดภัย เวลา 50 นาที 
ฐานกิจกรรมท่ี 2 คนฉลาด รู้จักเลือกบริโภค เวลา 50 นาที 
ฐานกิจกรรมท่ี 3 ช็อปป้ิง ฉลาดคิด เวลา 50 นาที 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



174 
 

 
 
 

 
 

 
 

ขอบเขตของสาระการเรียนรู้ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
รูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  

 
ฐานการเรียนรู้ รายละเอียดสาระการเรียนรู้ 
ฐานกิจกรรมท่ี 1 

“โรงหนังปลอดภัย” 
1. การอ่านฉลากหวาน มัน เค็ม เพื่อควบคุมน้้าหนักและป้องกันโรคอ้วน 
2. การอ่านฉลากหวาน มัน เค็ม กับการป้องกันโรค 
3. ผลเสียของการดื่มน้้าอัดลมชาเขียว และเครื่องด่ืมผสมน้้าตาลบรรจุขวด 
4. อันตรายจากอาหารใส่สี 
5. อันตรายจากอาหารหน้าโรงเรียน 

ฐานกิจกรรมท่ี 2 
“คนฉลาด  

รู้จักเลือกบริโภค” 

1. วิธีการอ่านฉลากหวาน มัน เค็ม (ฉลาก GDA)ฉลากโภชนาการแบบเต็ม 
   และแบบย่อ 
2. การบริโภคขนมกรุบกรอบ การบริโภคน้้าอัดลม การบริโภคอาหารปิ้ง 
   ทอด/ย่าง ให้ปลอดภัย 

ฐานกิจกรรมท่ี 3 
“ช็อปป้ิง ฉลาดคิด” 

1. การเลือกบริโภคอาหารอย่างเหมาะสม  
2. การค้านวณปริมาณสารอาหารจากฉลากหวาน มัน เค็ม(ฉลาก GDA)  
   และฉลากโภชนาการแบบย่อ 
3. โรคท่ีมากับอาหารกรุบกรอบ 
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แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
รูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  

 
ฐานกิจกรรมที่ 1                           “โรงหนังปลอดภัย”    เวลา 50 นาที  
 
 
สาระส าคัญ 
 พฤติกรรมการอ่านฉลากอาหารและฉลากหวาน มัน เค็ม (ฉลาก GDA) ตลอดจนการหลีกเล่ียงหรือ
ลดการบริโภคอาหารไม่ปลอดภัยเป็นปัจจัยส้าคัญท่ีส่งผลต่อการมีสุขภาพดี การตระหนักถึงผลดีของการ
อ่านฉลากหวาน มัน เค็ม (ฉลาก GDA) การลดหรือหลีกเล่ียงการบริโภคอาหารที่ไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพจะ
ช่วยลดความเส่ียงและความรุนแรงต่อสุขภาพได้ 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

เพื่อให้ผู้เรียน 
1. รับรู้ประโยชน์ของการอ่านฉลากหวาน มัน เค็ม (ฉลาก GDA)  
2. รับรู้ความรุนแรงของการมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม่ปลอดภัย 

 
สาระการเรียนรู้ 

1. การอ่านฉลากหวาน มัน เค็ม เพื่อควบคุมน้้าหนักและป้องกันโรคอ้วน 
2. การอ่านฉลากหวาน มัน เค็ม กับการป้องกันโรค 
3. ผลเสียของการดื่มน้้าอัดลมชาเขียว และเครื่องด่ืมผสมน้้าตาลบรรจุขวด 
4. อันตรายจากอาหารใส่สี 
5. อันตรายจากอาหารหน้าโรงเรียน 

 
สื่อ - อุปกรณ ์

1. สารคดีโทรทัศน์เชิงโต้ตอบ(Interactive 1 แผ่น จ้านวน  5 ตอน) 
2. แบบจ้าลองถุงขนม 2 ถุง (ใช้ประกอบการถาม-ตอบค้าถามของสารคดีโทรทัศน์ ตอนท่ี 1) 
3. คู่มือแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน “โรงหนังปลอดภัย” 
4. ใบค้าถามส้าหรับนักเรียน (อยู่ในคู่มือการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 
5. ใบเฉลยค้าตอบส้าหรับผู้จัดกิจกรรม (อยู่ในคู่มือการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 
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การด าเนินกิจกรรม  
1. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มแนะน้าช่ือกลุ่ม และค้าขวัญประจ้ากลุ่ม 
2. แจ้งนักเรียนถึงเกณฑ์การให้คะแนน 
3. แจกใบค้าถามส้าหรับนักเรียน 
4. เปิดสารคดีโทรทัศน์เชิงโต้ตอบ จ้านวน 5 ตอน ซึ่งจะมีค้าถามแทรกอยู่ในแต่ละเรื่อง ดังนี้ 

 
ชื่อตอน จ านวนนาที/ตอน จ านวนข้อค าถาม 

ตอนท่ี 1 หุ่นดีได้ ถ้าอ่านฉลากหวาน มัน เค็ม 6.37นาที 7 ข้อ 
ตอนท่ี 2 อ่านฉลากหวานมันเค็ม ป้องกันโรค 5.43นาที 6 ข้อ 
ตอนท่ี 3 น้้าอัดลม น้้าชาเขียว ตัวการท้าลายหุ่น 3.29นาที 2 ข้อ 
ตอนท่ี 4 อันตรายจากอาหารใส่สี 4.35นาที 2 ข้อ 
ตอนท่ี 5 ภัยร้ายอาหารหน้าโรงเรียน 3.33นาที 2 ข้อ 

รวม 5 ตอน รวม 22.77นาที = 19 ข้อ 
 

5. ต้ังค้าถามตามประเด็นท่ีสารคดีโทรทัศน์น้าเสนอทีละเรื่อง ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันตอบ 
ค้าถาม 

6. เฉลยค้าตอบในแต่ละข้อ (ดูค้าเฉลยในใบเฉลยค้าตอบ) และอธิบายเพิ่มเติมในประเด็นท่ี 
นักเรียนมีความเข้าใจคลาดเคล่ือน 

7. มอบรางวัลให้กับนักเรียนกลุ่มท่ีตอบค้าถามได้คะแนนสูงสุด 
 
การวัดและประเมินผล  
 วิธีการวัดและประเมินผล 

การตอบค้าถาม 
 

เครื่องมือวัดและประเมินผล 
การตรวจใบค้าตอบ 
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แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
รูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  

 
ฐานกิจกรรมที่  2          “คนฉลาด รู้จักเลือกบริโภค”   เวลา 50 นาที  
 
 
สาระส าคัญ 

วิธีท่ีฉลาดบริโภคประการหนึ่ง คือ การอ่านและใช้ประโยชน์จากฉลากโภชนาการรูปแบบต่าง ๆ ท่ี
แสดงอยู่บนฉลาก  เช่น ฉลากหวาน มัน เค็ม (ฉลาก GDA)  ซึ่งแสดงค่าพลังงาน น้้าตาล ไขมัน โซเดียม ท่ี
จะได้รับเมื่อบริโภคอาหารนั้นหมดท้ังบรรจุภัณฑ์  รวมท้ังฉลากโภชนาการแบบเต็ม และฉลากโภชนาการ
แบบย่อ ซึ่งแสดงค่าปริมาณพลังงาน และสารอาหารชนิดต่าง ๆ ท่ีจะได้รับเมื่อบริโภคอาหารนั้นตาม
ปริมาณท่ีระบุไว้ในหนึ่งหน่วยบริโภค  สามารถน้ามาใช้ประโยชน์เพื่อป้องกันโรคท่ีเกิดจากการบริโภคหวาน 
มัน เค็ม มากเกินไปได้  ดังนั้น การมีทักษะในการอ่าน ฉลากโภชนาการรูปแบบต่าง ๆ  ตลอดจน ความรู้
ความเข้าใจในการบริโภคขนมกรุบกรอบ น้้าอัดลม อาหารปิ้ง ทอด/ย่าง อย่างปลอดภัย  ล้วนมีความส้าคัญ
ต่อการเลือกซื้อ เลือกบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารอย่างฉลาดได้ 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  เพื่อให้ผู้เรียน 

1. มีความเช่ือมั่นในความสามารถของตนเองในการอ่านฉลากโภชนาการ ได้แก่ ฉลากหวาน มัน  
เค็ม (ฉลาก GDA) และฉลากโภชนาการแบบเต็ม และแบบย่อ 

2. สามารถใช้ประโยชน์จากฉลากโภชนาการ ได้แก่ฉลากหวาน มัน เค็ม (ฉลาก GDA) และฉลาก 
โภชนาการแบบเต็ม และแบบย่อในการเลือกซื้อและเลือกบริโภค 

3. รับรู้โอกาสเส่ียงของการมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม่ปลอดภัย 
4. มีส่ิงชักน้าสู่การปฏิบัติในการมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ปลอดภัย 

 
สาระการเรียนรู้ 

1. วิธีการอ่านฉลากหวาน มัน เค็ม (ฉลาก GDA)ฉลากโภชนาการแบบเต็ม และแบบย่อ 
2. การบริโภคขนมกรุบกรอบ การบริโภคน้้าอัดลม การบริโภคอาหารปิ้ง ทอด/ย่าง ให้ปลอดภัย 
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สื่อ – อุปกรณ์  

1. แท็บแล็ต (Tablet)  ซึ่งบรรจุแอพพลิเคช่ัน เกมตอบค้าถามผ่านร้านค้าในเกม ในรูปแบบ 
Interactive 

2. คู่มือแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน “คนฉลาด รู้จักเลือกบริโภค” 
3. คู่มือการใช้งานแท็บแล็ต (อยู่ในคู่มือแผนการจัดกิจกรรม) 
4. ชุดนิทรรศการ (Roll up) 

 
การด าเนินกิจกรรม  

1. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม แนะน้ากติกา และอธิบายการเล่น 
2. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม ศึกษาความรู้จากชุดนิทรรศการเกี่ยวกับฉลากหวาน มัน เค็ม 

(ฉลาก GDA) และพฤติกรรมการบริโภคอาหารอย่างปลอดภัยจากชุดนิทรรศการท่ีจัดแสดงไว้ 
3. เตรียมแท็บแล็ต (Tablet) ในกรณีต้องการเช่ือมต่อแท็บแล็ตเข้ากับโทรทัศน์ สามารถกระท้าได้  

เพื่อใหน้ักเรียนในช้ันเรียนเห็นข้อมูลพร้อมกัน จะได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล เพื่อการตัดสินใจของนักเรียน
ท่ีเล่น 

4. ให้นักเรียนเลือกร้านค้าในเกมจากท้ังหมด 3 ร้าน  (ร้านขนมกรุบกรอบ / ร้านน้้าหวาน น้้าอัดลม / 
และร้านอาหารทอด ปิ้ง / ย่าง)  ซึ่งระบบจะท้าการสุ่มค้าถามจากชุดค้าถามให้ผู้เล่นตอบ โดยข้อใดท่ีนักเรียน
ตอบผิดจะมีค้าเฉลยอธิบายให้เข้าใจมากขึ้น 

5. มอบรางวัลให้แก่กลุ่มท่ีมีคะแนนสูงสุด 
 
การวัดและประเมินผล  

วิธีการวัดและประเมินผล 
การตอบค้าถาม 

 
เครื่องมือวัดและประเมินผล 

การตรวจใบค้าตอบ 
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แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
รูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  

 
ฐานกิจกรรมที่ 3                      เร่ือง “ช็อปปิ้ง ฉลาดคิด”                   เวลา 50 นาที 
 
 
สาระส าคัญ 
 การบริโภคอาหาร อย่าง ไม่เหมาะสม จะส่งผลเสียและเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  การกระตุ้นให้
นักเรียนตระหนักและฉุกใจคิดทุกครั้งท่ีเลือกซื้อขนมกรุบกรอบ และ เครื่องด่ืมท่ีมีน้้าตาลเป็นส่วนประกอบ
ว่าเมื่อบริโภคเข้าไปอาจได้รับพลังงานและสารอาหารต่าง ๆ เช่น ไขมัน โซเดียม น้้าตาล ในปริมาณท่ีมาก
จนคาดไม่ถึง การรู้จักค้านวณปริมาณสารอาหารท่ีจะได้รับเมื่อซื้ออาหารเหล่านี้มาบริโภค จะท้าให้สามารถ
เลือกบริโภคอาหารได้ตรงตามความต้องการของร่างกาย และเลือกบริโภคได้อย่างเหมาะสม รวมถึงลดการ
บริโภคอาหารที่เกินจ้าเป็นลงได้ 
  
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  เพื่อให้ผู้เรียน 

1. รับรู้โอกาสเส่ียงของการมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม่ปลอดภัย 
2. รับรู้ความรุนแรงของการมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม่ปลอดภัย 
3. รับรู้ประโยชน์ของการมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ปลอดภัย 
4. เช่ือมั่นในความสามารถของตนเองในการมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ปลอดภัย 

 
สาระการเรียนรู้ 

1. การเลือกบริโภคอาหารอย่างเหมาะสม  
2. การค้านวณปริมาณสารอาหารจากฉลากหวาน มัน เค็ม (ฉลาก GDA) และฉลากโภชนาการ 

แบบย่อ 
3. โรคท่ีมากับอาหารกรุบกรอบ 

 
สื่อ – อุปกรณ์  

1. แบบจ้าลอง ขนม และเครื่องด่ืม ต่าง ๆ 
2. คู่มือแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน “ช็อปป้ิง ฉลาดคิด” 
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3. ตารางเปรียบเทียบปริมาณสารอาหารสูงสุดท่ีแนะน้าให้บริโภคต่อวัน (อยู่ในคู่มือ) 
4. ชุดนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับโรค 
5. ใบงานการค้านวณปริมาณสารอาหาร(อยู่ในคู่มือ) 

 
วิธีการด าเนินกิจกรรม  

1. ให้นักเรียนส่งตัวแทนมาเลือกขนมกรุบกรอบ และเครื่องด่ืม ท่ีตนชอบจากภาพจ้าลองขนม 
กรุบกรอบ และ เครื่องด่ืมท่ีเตรียมไว้ให้ 

2. ให้นักเรียนค้านวณปริมาณพลังงาน น้้าตาล ไขมัน และโซเดียม ท่ีจะได้รับเมื่อบริโภคขนมกรุบกรอบท่ี 
เลือกไว้  โดยใช้ข้อมูลจากฉลากหวาน มัน เค็ม (ฉลาก  GDA) ท่ีอยู่บนซองขนมเป็นข้อมูลในการ  ค้านวณ  
รวมถึงค้านวณปริมาณน้้าตาล และพลังงานท่ีจะได้รับจากเครื่องด่ืมท่ีเลือก  

3. ใหน้ักเรียนเปรียบเทียบปริมาณพลังงาน น้้าตาล ไขมัน และโซเดียม ท่ีนักเรียนค้านวณได้ กับ 
ปริมาณสารอาหารสูงสุดท่ีแนะน้าให้บริโภคต่อวัน  

4. ให้นักเรียนในกลุ่มคิดวิเคราะห์ว่าหากนักเรียนบริโภคขนมและเครื่องด่ืมดังกล่าวในปริมาณท่ี 
ค้านวณได้นักเรียนมีโอกาสเส่ียงในการเกิดโรคหรือไม่ อย่างไร โดยมีการแสดงชุดนิทรรศการให้ความรู้ใน
เรื่องดังกล่าวรอบ ๆ ห้องเรียน 

5. อธิบายเพิ่มเติมในประเด็นท่ีนักเรียนยังไม่เข้าใจ หรือมีความเข้าใจคลาดเคล่ือน  
 
การวัดและประเมินผล  

วิธีการวัดและประเมินผล 
การฝึกค้านวณค่าปริมาณพลังงาน น้้าตาล ไขมัน และโซเดียม 

 
เครื่องมือวัดและประเมินผล 

แบบประเมินใบงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก ค 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวมข้อมูล 
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แนวค าถามการประชุมกลุ่มย่อย 
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แนวค าถามการจัดการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 
รูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร 

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
 

การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 
1.วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือศึกษาความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของครู ผู้ปกครอง นักเรียน และผู้มีส่วนเก่ียวข้อง ในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  

2) เพ่ือการปรับปรุงรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนประสิทธิผลและมีความ
เหมาะสมต่อการน าไปใช้ 

 

2. ผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่ม 
1) คร ู
2) ผู้ปกครอง 

 

3. วัน เวลา สถานที ่
23 -29 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมโรงเรียนน าร่อง 

4. ระยะเวลาด าเนินการ 
ประมาณ 60 – 90 นาที 
 

5. ผู้ด าเนินการสนทนากลุ่ม 
1) ผู้ด าเนินการสนทนา (Moderator) ผศ.ดร.กรัณฑรัตน์  บุญช่วยธนาสิทธ์ิหรือคณะผู้วิจัย 
2) ผู้ช่วยบันทึกข้อมูล (Note taker) ผศ.จินตนา เทียมทิพร หรือคณะผู้วิจัย 
3) ผู้อ านวยความสะดวก (Facilitator) นางสาวสุภาภรณ์ คุ้มแก้ว หรือผู้ช่วยวิจัย 

 
 

6. แนวทางการสนทนากลุ่ม 
1) ผู้ด าเนินการสนทนาแนะน าตัวเอง ผู้ช่วยบันทึกข้อมูล และผู้อ านวยความสะดวก เริ่มต้นสนทนาจากการ

พูดคุยเรื่องทั่ว ๆ ไป รวมทั้งขออนุญาตบันทึกเสียงพร้อมทั้งให้ความมั่นใจว่าจะไม่มีการน าเทปบันทึกเสียงไปใช้ในทางที่จะ
เกิดความเสียหายแก่ผู้เข้าร่วมการสนทนา 

2) ผู้ด าเนินการสนทนาเริ่มต้นจากการอธิบายจุดมุ่งหมายในการจัดกลุ่มสนทนา  บอกวิธีการด าเนินการสนทนา 
และให้ผู้เข้าร่วมสนทนาแนะน าตัวเอง 

3) เริ่มต้นด าเนินการสนทนาตามประเด็นที่ได้ก าหนดไว้ตามแนวค าถามดังน้ี  
3.1) หลังจากการเข้าร่วมโครงการฯ ในช่วงสองเดือนที่ผ่านมานักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงปัจจัยเหล่าน้ี

หรือไม่ อย่างไร 
 ความรู้เก่ียวกับอาหารปลอดภัย 
 การรับรู้ความเสี่ยงจากการมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม่ปลอดภัย  
 การรับรู้ความรุนแรงจากการมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม่ปลอดภัย  
 การรับรู้ประโยชน์จากการมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารทีป่ลอดภัย  

ส ำหรับนักเรียน 
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 การรับรู้อุปสรรคจากการมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ปลอดภัย 
 การมีสิ่งชักน าให้เกิดการปฏิบัติในการบริโภคอาหารที่ปลอดภัย 
 การรับรู้ความสามารถของตนเองในการบริโภคอาหารที่ปลอดภัย 

3.2) หลังจากการเข้าร่วมโครงการฯ ในช่วงสองเดือนที่ผ่านมานักเรียนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารเหล่าน้ีดีข้ึนหรือไม่เพียงใด พฤติกรรมบริโภคอาหารปลอดภัยใดที่ไม่ดีข้ึน คาดว่าเป็นเพราะเหตุใด  

 การอ่านฉลากผลิตภัณฑ์ก่อนเลือกซื้อเลือกบริโภค 
 การอ่านฉลากอาหารหวาน มัน เค็ม (ฉลาก GDA ) บนฉลากของขนมกรุบกรอบ 
 การใช้ประโยชน์จากการอ่านฉลากหวาน มัน เค็ม ( ฉลาก GDA ) 
 การลดและการหลีกเลี่ยงการบริโภคอาหารที่ไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพ เช่น อาหารปิ้งย่าง อาหารที่ใช้

น้ ามันทอดซ้ า น้ าอัดลม ขนมใส่สี  
 การปกป้องสิทธ์ิเพ่ือการบริโภคอาหารปลอดภัย 

3.3) โดยรวมท่านคิดว่ารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
มีประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด ควรมีการปรับปรุงหรือพัฒนาในเรื่องใดบ้างหรือไม่ อย่างไร 

3.4) กิจกรรมที่จัดในรูปแบบฯ กิจกรรมใดที่นักเรียนให้ความสนใจมากท่ีสุด แต่ละกิจกรรมมีส่วน
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนมากน้อยเพียงใดกิจกรรมที่จัดมีความเหมาะสมกับระยะเวลาหรือไม่
เพียงใด 

 สารคดีสั้นเพ่ือการเรียนรู ้
 การสร้างสถานการณ์จ าลอง 
 กิจกรรมรณรงค ์

3.5) ผู้ด าเนินการสนทนาสรุปประเด็นส าคัญจากการสนทนา ขอบคุณผู้เก่ียวข้องและผู้เข้าร่วม และกล่าว
ปิดการสนทนา 
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แนวค าถามการสัมภาษณ์เชิงลึก 
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แนวค าถามการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth-interview) 
รูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร 

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
----------------------------------------------------------------------- 

การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth - interview) 
 

1.วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือศึกษาความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของครู และผู้มีส่วนเก่ียวข้อง ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ

บริโภคอาหารนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
2) เพ่ือการปรับปรุงรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนประสิทธิผลและมีความ

เหมาะสมต่อการน าไปใช้ 
 

2. ผู้ถูกสัมภาษณ์ 
ครู  ผู้ปกครองนักเรียน 

3. วัน เวลา สถานที ่
23 -29 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมโรงเรียนน าร่อง 

4. ระยะเวลาด าเนินการ 
ประมาณ 30 – 45 นาที 

 

5. แนวทางการสัมภาษณ์เชิงลึก 
1) ผู้ด าเนินการสนทนาแนะน าตัวเอง ผู้ช่วยบันทึกข้อมูล และผู้อ านวยความสะดวก เริ่มต้น

สนทนาจากการพูดคุยเรื่องท่ัว ๆ ไป รวมท้ังขออนุญาตบันทึกเสียงพร้อมท้ังให้ความมั่นใจว่าจะไม่มีการน า
เทปบันทึกเสียงไปใช้ในทางท่ีจะเกิดความเสียหายแก่ผู้เข้าร่วมการสนทนา  

2) ผู้ด าเนินการสนทนาเริ่มต้นจากการอธิบายจุดมุ่งหมายในการสัมภาษณ์เชิงลึก บอกวิธีการ
ด าเนินการ และให้ผู้เข้าร่วมสนทนาแนะน าตัวเอง 

3) เริ่มต้นด าเนินการสัมภาษณ์เชิงลึกตามประเด็นท่ีได้ก าหนดไว้ตามแนวค าถามดังนี้ 
3.1 หลังจากการเข้าร่วมโครงการฯ ในช่วงสองเดือนท่ีผ่านมานักเรียนมีการเปล่ียนแปลง 

ปัจจัยเหล่านี้หรือไม่ อย่างไร 
 ความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารปลอดภัย 
 การรับรู้ความเส่ียงจากการมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม่ปลอดภัย  
 การรับรู้ความรุนแรงจากการมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม่ปลอดภัย  
 การรับรู้ประโยชน์จากการมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ปลอดภัย  
 การรับรู้อุปสรรคจากการมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ปลอดภัย 
 การมีส่ิงชักน าให้เกิดการปฏิบัติในการบริโภคอาหารที่ปลอดภัย 
 การรับรู้ความสามารถของตนเองในการบริโภคอาหารที่ปลอดภัย 
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3.2 หลังจากการเข้าร่วมโครงการฯ ในช่วงสองเดือนท่ีผ่านมานักเรียนมีการปรับเปล่ียน 
พฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัยเหล่านี้ดีขึ้นหรือไม่เพียงใด พฤติกรรมบริโภค 

อาหารปลอดภัยใดท่ีไม่ดีขึ้น คาดว่าเป็นเพราะเหตุใด  
 การอ่านฉลากผลิตภัณฑ์อาหารก่อนเลือกซื้อเลือกบริโภค 
 การอ่านฉลากหวานมันเค็ม (ฉลาก GDA ) บนฉลากของขนมกรุบกรอบ 
 การใช้ประโยชน์จากการอ่านฉลากหวาน มัน เค็ม ( ฉลากGDA ) 
 การลดและการหลีกเล่ียงการบริโภคอาหารที่ไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพ เช่น อาหารปิ้งย่าง 

อาหารที่ใช้น้ ามันทอดซ้ า น้ าอัดลม ขนมใส่สี  
 การปกป้องสิทธิ์เพื่อการบริโภคอาหารปลอดภัย 

3.3 โดยรวมท่านคิดว่ารูปแบบการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียน 

มัธยมศึกษาตอนต้นมี ประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด ควรมีการปรับปรุงหรือพัฒนาใน 
เรื่องใดบ้างหรือไม่ อย่างไร 
3.4 กิจกรรมท่ีจัดในรูปแบบฯ กิจกรรมใดท่ีนักเรียนให้ความสนใจมากท่ีสุด แต่ละกิจกรรม  
มีส่วนปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนมากน้อยเพียงใดและ 
กิจกรรมท่ีจัดมีความเหมาะสมกับระยะเวลาหรือไม่เพียงใด 

 สารคดีส้ันเพื่อการเรียนรู้ 
 การสร้างสถานการณ์จ าลอง 
 กิจกรรมรณรงค์ 

    3.5ส่ือต่างๆ ท่ีใช้ในโครงการฯ มีความเหมาะสมเพียงใด ควรปรับปรุงเนื้อหา รูปแบบ  
หรือไม่ อย่างไรบ้าง 

 ส่ือประกอบการสอน 
 หนังสือเสริมสร้างพฤติกรรมการบริโภค 
 ชุดนิทรรศการ 

3.6 ผู้สัมภาษณ์กล่าวขอบคุณผู้เกี่ยวข้องและผู้เข้าร่วม และปิดการสัมภาษณ์  
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แบบสังเกตพฤติกรรม 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
รูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 

  

วันที่................ เดือน ....................................พ.ศ..........................เวลา.................................. 
 

ค าช้ีแจง ให้ผู้สังเกตท าการสังเกตพฤติกรรมการเลือกซื้อเลือกกินอาหารของนักเรียนท่ีถูกสังเกต หากผู้ถูกสังเกตมีพฤติกรรมเลือกซื้อ/กิน อาหารใดต่อไปนี้ ให้ผู้สังเกต
บันทึกพฤติกรรมดังกล่าว ลงในแบบบันทึกนี้โดยให้ท าเครื่องหมาย  ลงในช่องปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติในพฤติกรรมแต่ละข้อ ถ้าพบผู้ถูกสังเกตปฏิบัติพฤติกรรม
ใดให้บันทึกรายละเอียดของพฤติกรรมนั้น 

 

ล าดับ
ท่ี 

พฤติกรรมการบริโภคอาหาร 
ไม่

ปฏิบัติ 
ปฏิบัติ รายละเอียดของพฤติกรรม ข้อสังเกตเพิ่มเติม 

1 อ่านฉลากผลิตภัณฑ์อาหารก่อนเลือกซื้อ
เลือกใช้ 

         ดูวันเดือนปีท่ีหมดอายุ 
       ดูข้อมูลฉลากโภชนาการ 

 

           อ่ืนๆ โปรดระบุ........................................   

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

2. อ่านฉลากหวานมันเค็ม (ฉลาก GDA) 
บนฉลากของขนมกรุบกรอบ 

         แบ่งจ านวนครั้งในการกินอาหารตามข้อมลู
บนฉลากหวาน มัน เค็ม (ฉลาก GDA) 

 

           อื่นๆ โปรดระบุ................ .......................   

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

 

3. กินขนมกรุบกรอบ   ย่ีห้อที่กิน................................................  
ปริมาณท่ีกิน............................ซอง/กล่อง  
ขนาดปริมาณของขนมต้องกิน..............ครั้ง  

 

            แบ่งกิน                 กินหมดครั้งเดียว  

            อ่านฉลากก่อนซื้ออ่าน         ไม่อา่น   
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ล าดับ
ท่ี 

พฤติกรรมการบริโภคอาหาร 
ไม่

ปฏิบัติ 
ปฏิบัติ รายละเอียดของพฤติกรรม ข้อสังเกตเพิ่มเติม 

4. กินอาหารประเภททอด   อาหารที่กินคือ. ................................................  
ปริมาณท่ีกิน........................... .......................... 
สังเกตน้ ามันที่ทอด          สังเกต 
                                ไม่สงัเกต 

 

5. กินอาหารปิ้งย่าง   อาหารที่กินคือ. ................................................  
ปริมาณท่ีกิน........................... .......................... 
สังเกตว่ามีสีสันฉูดฉาดสังเกต 
                                   ไม่สงัเกต 

 

6. ด่ืมน้ าอัดลม   ย่ีห้อที่ด่ืม............................................... ........... 
ปริมาณท่ีด่ืม...................................................  
ขนาดปริมาณของเครื่องด่ืมต้องแบ่งด่ืม........ครั้ง. 
        แบ่งด่ืม              ด่ืมหมดครั้งเดียว 
 อ่านฉลากก่อนซื้อ         อ่าน          ไม่อ่าน  

 

7. ด่ืมน้ าหวาน   ย่ีห้อที่ด่ืม............................................... ........... 
ปริมาณท่ีด่ืม...................................................  
ขนาดปริมาณของเครื่องด่ืมต้องแบ่งด่ืม........ครั้ง. 
       แบ่งด่ืม              ด่ืมหมดครั้งเดียว 
อ่านฉลากก่อนซื้อ        อ่าน         ไม่อ่าน  

 

8. ด่ืมเครื่องด่ืม ชาเขียว ชาขาว   ย่ีห้อที่ด่ืม............................................... ........... 
ปริมาณท่ีด่ืม...................................................  
ขนาดปริมาณของเครื่องด่ืมต้องแบ่งด่ืม........ครั้ง. 
       แบ่งด่ืม              ด่ืมหมดครั้งเดียว 
อ่านฉลากก่อนซื้อ         อ่าน         ไม่อ่าน  
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ล าดับ
ท่ี 

พฤติกรรมการบริโภคอาหาร 
ไม่

ปฏิบัติ 
ปฏิบัติ รายละเอียดของพฤติกรรม ข้อสังเกตเพิ่มเติม 

10. ขนม/เครื่องด่ืม อื่น ๆ ระบุ..........................   ย่ีห้อที่ด่ืม............................................... ........... 
ปริมาณท่ีด่ืม...................................................  
ขนาดปริมาณของเครื่องด่ืมต้องแบ่งด่ืม........ครั้ง. 
       แบ่งด่ืม                ด่ืมหมดครั้งเดียว  
อ่านฉลากก่อนซื้อ        อ่าน         ไม่อ่าน  

 

11. ขนม/เครื่องด่ืม อื่น ๆ ระบุ..........................   ย่ีห้อที่ด่ืม............................................... ........... 
ปริมาณท่ีด่ืม...................................................  
ขนาดปริมาณของเครื่องด่ืมต้องแบ่งด่ืม........ครั้ง. 
       แบ่งด่ืม                ด่ืมหมดครั้งเดียว  
อ่านฉลากก่อนซื้อ        อ่าน         ไม่อ่าน  

 

 
10. เมื่อนักเรียนพบว่า ขนมไม่อร่อย  รสชาติไม่ดี  เช่น มีกล่ินหืน เหนียว  ขนมหมดอายุ  ได้มีการบอกเพื่อนต่อ  บอกครู หรือบอกใครไหม  

ไม่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น 
มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น   คือ (โปรดระบุลักษณะเหตุการณ์ท่ีพบ .....................................................................................................…………………….. 
..........................................................................................…………….…….........................................................................................…………………… 
มีการแจ้ง(โปรดระบุว่าแจ้งใคร)  ........................................................................................................................…………………................ 

ไม่แจ้ง 
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บันทึกเหตุการณ์อื่น ๆ ท่ีพบ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ลงช่ือ...................................................................................ผู้สังเกต 
(.........................................................................) 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ค 
 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

รูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
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แบบสอบถาม 
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แบบสอบถาม 
รูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

 
 

 

ค าช้ีแจง 1.  แบบสอบถามฉบับนี้จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส ารวจพฤติกรรมการบริโภคอาหารของ  
นักเรียนในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในปี 2558 

2. แบบสอบถามนี้มี 9 ตอน คือ 
ตอนท่ี 1 แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียน 
ตอนท่ี 2 แบบวัดความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารปลอดภัย 
ตอนท่ี 3 แบบวัดการรับรู้โอกาสเส่ียงจากการมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารไม่ปลอดภัย 
ตอนท่ี 4 แบบวัดการรับรู้ความรุนแรงจากการมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารไม่ปลอดภัย 
ตอนท่ี 5 แบบวัดการรับรู้ประโยชน์ของการมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ปลอดภัย 
ตอนท่ี 6 แบบวัดการรับรู้อุปสรรคของการมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ปลอดภัย 
ตอนท่ี 7 แบบวัดส่ิงชักน าสู่การปฏิบัติในการมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ปลอดภัย 
ตอนท่ี 8 แบบวัดความเช่ือมั่นในความสามารถตนเองในการมีพฤติกรรมการบริโภคอาหาร 
           ท่ีปลอดภยั 
ตอนท่ี 9 แบบวัดพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัย 
 

 
 
ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลเก่ียวกับนักเรียน 
ค าช้ีแจง โปรดท าเครื่องหมาย  ลงใน หน้าข้อความเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 

ท่ีตรงกับความเป็นจริง 

1. เพศ 

1.1ชาย                       1.2 หญิง 
 

2. ปัจจุบันนักเรียนอายุ..................ปี 
 

3. นักเรียนมีน้ าหนัก.......................กิโลกรัม   ส่วนสูง.......................................เซนติเมตร 
 

4. คะแนนเฉล่ียในภาคเรียนท่ีผ่านมาของนักเรียน.......................... 
5. ในช่วง 1 สัปดาห์ท่ีผ่านมา นักเรียนกินขนมขบเค้ียว ด่ืมน้ าอัดลม  

หรือดื่มเครื่องด่ืมท่ีมีน้ าตาลเป็นส่วนผสมหรือไม่ 
5.1  ไม่กิน / ไม่ด่ืม(ข้ามไปตอบข้อ 7) 
5.2  กิน / ด่ืม (ตอบข้อต่อไป สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  

 

gen 

ส าหรับเจ้าหน้าที ่

weig 

heig 

gpa 

age 

S1_price 

S1_fre 

S1_qua 
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    โดยเฉล่ียนักเรียนกินขนมกรุบกรอบหรือด่ืมเครื่องด่ืมท่ีมีน ้ำตำลเป็นส่วนผสมวันละเท่ำใด 
 ขนมขบเคี้ยว 

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

 

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

 น้ าอัดลม 

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

 

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

 

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

 

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

6. ลักษณะการใช้ชีวิตของนักเรียนในแต่ละวัน (นอกจากเรียนหนังสือหรือเรียนพลศึกษาในช่ัวโมงเรียน)  
 6.1  นอนวันละ ....... ช่ัวโมง 

6.2  อ่านหนังสือ  วันละ.......... ช่ัวโมง 

 

6.3 เล่นเกม/เล่นอินเทอร์เน็ต/มือถือ  
ปฏิบัติ   อาทิตย์ละ ...........  ช่ัวโมง (โดยประมาณ) 
 ไม่ปฏิบัติ   

6.4 เล่นกีฬา/ออกก าลังกาย  
ปฏิบัติอาทิตย์ละ ...........  ช่ัวโมง (โดยประมาณ) 
ไม่ปฏิบัติ   

 
 
 
 
 
 

d1_price 

d1_fre 

d1_qua 

w1_price 

w1_fre 

w1_qua 

sleep 

read 

game 

g-day 

g-week 

sport 

s-day 

s-week 

S2_price 

S2_fre 

S2_qua 

d2_price 

d2_fre 

d2_qua 

w2_price 

w2_fre 

w2_qua 
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ส าหรับ
เจ้าหน้าท่ี 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามความรู้เก่ียวกับการบริโภคอาหารปลอดภัย 
ค าช้ีแจง  แบบวัดนี้ใช้สอบถามความรู้เกี่ยวกับเลือกซื้อเลือกกินอาหาร ให้นักเรียนท าเครื่องหมาย  

ลงในช่องท่ีเห็นว่า “ถูก”หรือ “ผิด”หรือ“ไม่แน่ใจ”ในค าตอบนั้น 
 

ล าดับ
ที่ 

รายการ ถูก ผิด 
ไม่

แน่ใจ 

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

   

K1  

2. ข้อความจากข้อมูลฉลากโภชนาการท่ีแสดงต่อไปน้ีหมายความว่า อาหารน้ี
หน่ึงซองมีน้ าหนัก 30 กรัม และควรกินครั้งละ 3 ซอง 
 
 
 
 

   

K2  

3. 

 

ข้อความจากข้อมูลบนฉลากหวาน มัน เค็ม (ฉลาก GDA) น้ีหมายความว่า ถ้า
นักเรียนกินขนมกรุบกรอบท่ีแสดงฉลากน้ี
หมดในครั้งเดียว  นักเรียนจะได้รับ
น้ าตาลคิดเป็นร้อยละ 14ของปริมาณท่ี 
ควรได้รับในแต่ละวัน 

   

K3  

4. อาหารป้ิงย่างที่ไหม้เกรียม เช่น ไก่ย่าง ลูกช้ินปิ้ง หมูปิ้งไม่ควรกิน  เพราะมี
สารก่อมะเร็ง 

   
K4  

5. อาหารท่ีมีสีสันฉูดฉาด เช่น ลูกช้ินใส่สี ลูกอมหลากสี ไก่ย่างใส่สีควร
หลีกเลี่ยง เพราะอาจใช้สีท่ีห้ามใช้ ท าให้ได้รับอันตรายจากโลหะหนักในสีท่ี
ผสมน้ัน 

   

K5  

6. ลูกช้ินเด้งหรือผลไม้ดอง อาจมีผงกรอบหรือบอแรกซ์เป็นส่วนผสม สาร
เหล่าน้ีถ้าเข้าสู่ร่างกาย จะท าให้เกิดอาการระคายเคือง เป็นอันตรายต่อระบบ
ทางเดินอาหาร 

   

K6  

7. ลูกช้ินทอด ไส้กรอกทอด กล้วยทอด ไก่ทอด ท่ีใช้น้ ามันทอดซ้ าอาจจะ
ก่อให้เกิดความเป็นพิษต่อร่างกาย เช่น ท าให้เกิดโรคมะเร็งปอด มะเร็งตับ  

   
K7  

8. หากนักเรียนได้รับอันตรายจากการกินผลิตภัณฑ์อาหาร หรือได้รับผลิตภัณฑ์
ท่ีไม่ได้คุณภาพตามท่ีโฆษณา นักเรียนสามารถปกป้องสิทธิของตนเอง โดย
การร้องเรียนไปยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  

   

K8  

 
 
 
 
 
 

ข้อมูลโภชนาการ 
หน่ึงหน่วยบริโภค  : 1/3 ซอง (30 กรัม) 
จ านวนหน่วยบริโภคต่อซอง : 3 
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ตอนที่ 3 แบบสอบถามการรับรู้โอกาสเสี่ยงจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม่ปลอดภัย 
ค าช้ีแจง ให้นักเรียนพิจารณาว่านักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรในการเลือกซื้อ/กินอาหาร  โดยท า

เครื่องหมาย  ลงในช่องท่ีตรงกับความรู้สึกของนักเรียน 
 

ล าดับ
ท่ี 

รายการ 

 เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

เห็น
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

ส าหรับ
เจ้าหน้าท่ี 

1. ถ้านักเรียนไม่อ่านฉลากโภชนาการอาจจะมีโอกาส
เส่ียงท่ีจะได้รับสารอาหารบางอย่าง เช่น โซเดียม  
ไขมัน พลังงานเกินกว่าความต้องการของร่างกาย 

    
 SU1 

 

 

2. การกินอาหารโดยไม่อ่านฉลาก มีโอกาสเส่ียงได้รับ
อาหารหมดอายุ 

     SU2  

3. การกินขนมกรุบกรอบโดยไม่อ่านฉลากหวาน มัน 
เค็ม (ฉลาก GDA) มีโอกาสเส่ียงต่อการได้รับโซเดียม
เกินปริมาณท่ีร่างกายควรได้รับในแต่ละวัน 

    
 

SU3 
 

4 การไม่ใช้ประโยชน์จากข้อมูลโภชนาการบนฉลาก
อาหาร ท าให้มีโอกาสเส่ียงจากการได้รับสารอาหาร
เกินความต้องการของร่างกาย 

    
 

SU4 
 

5. การกินอาหารที่ไม่ได้เก็บรักษาตามค าแนะน าบน
ฉลากเส่ียงต่อการได้รับอันตรายจากการที่อาหารนั้น
เสีย หรือหมดอายุก่อนเวลาท่ีระบุไว้บนฉลาก 

    
 

 
 

6. การกินอาหารพวกปิ้งย่าง เช่น ไก่ย่าง ลูกช้ินปิ้ง หมู
ปิ้งมีโอกาสเส่ียงท่ีจะเป็นโรคมะเร็ง 

     SU6  

7. การกินอาหารกึ่งส าเร็จรูป เช่น บะหมี่กึ่งส าเร็จรูป
เป็นประจ า มีโอกาสเส่ียงท่ีร่างกายจะได้รับโซเดียม
เกินความต้องการของร่างกาย 

    
 

SU7 
 

8. การท่ีนักเรียนบอกข้อมูลการเจ็บป่วยที่เกิดจากการ
กินขนมกรุบกรอบท่ีไม่มีฉลากต่อเพื่อน จะช่วยลด
ความเส่ียงท่ีเพื่อนจะได้รับอันตราย 

    
 

SU8 
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ตอนที่ 4 แบบสอบถามการรับรู้ความรุนแรงจากการมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม่ปลอดภัย  
ค าช้ีแจง ให้นักเรียนพิจารณาว่านักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรในการเลือกซื้อ/กินอาหาร  โดยท า 

เครื่องหมาย  ลงในช่องท่ีตรงกับความรู้สึกของนักเรียน 
 

ล าดับ
ท่ี 

รายการ 

 เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

เห็น
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

ส าหรับ
เจ้าหน้าท่ี 

1. การไม่อ่านข้อมูลโภชนาการก่อนกินอาหารอาจท าให้
ได้รับไขมันมากเกินความต้องการของร่างกายเกิด
ภาวะไขมันอุดตันในหลอดเลือดและหลอดเลือดเล้ียง
หัวใจ เป็นอันตรายถึงชีวิตได้ 

    

 

SE1 

 

2. การกินอาหารโดยไม่อ่านฉลากอาจท าให้เสียเงินมาก 
ไม่คุ้มกับประโยชน์ท่ีได้รับ 

     SE2  

3. การไม่ใช้ประโยชน์จากข้อมูลบนฉลากอาหาร ก่อน
กินอาหารอาจได้รับโซเดียมเกินความต้องการของ
ร่างกาย ท าให้ป่วยเป็นโรคไตและเกิดภาวะไตวายได้ 

    
 

SE3 
 

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

    

 

SE4 

 

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

     SE5  

6. การกินขนมกรุบกรอบเป็นประจ า อาจท าให้เป็นโรค
อ้วนได้ 

     SE6  

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

    
 

SE7 
 

8. การท่ีนักเรียนเพิกเฉยเมื่อถูกผู้ขายเอาเปรียบ จะท า
ให้ผู้ขายได้ใจ ไปหลอกลวงคนอื่นให้ได้รับความ
เสียหายได้อีกมาก 

    
 

SE8 
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ตอนที่ 5 แบบสอบถามจากการรับรู้ประโยชน์จากการมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ปลอดภัย 
ค าช้ีแจง ให้นักเรียนพิจารณาว่านักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรในการเลือกซื้อ/กินอาหาร  โดยท า 
            เครือ่งหมาย  ลงในช่องท่ีตรงกับความรู้สึกของนักเรียน 
 

ล าดับ
ท่ี 

รายการ 

 เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

เห็น
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

ส าหรับ
เจ้าหน้าท่ี 

1. การอ่านฉลากอาหารจะท าให้ได้รับผลิตภัณฑ์ท่ีตรง
ตามความต้องการ 

     BE1  

2. การสังเกตลักษณะท่ัวไปของอาหาร เช่น สีสันของ
อาหารก่อนกินอาหาร ท าให้ลดอันตรายท่ีจะได้รับจาก
อาหารที่ไม่ปลอดภัย 

    
 

BE2 
 

3. การอ่านฉลากก่อนซื้อท าให้ไม่ซื้ออาหารที่หมดอายุ      BE3  

4. การอ่านฉลากโภชนาการก่อนกินอาหารท าให้เลือกกิน
อาหารได้เหมาะสมกับโรคท่ีเป็นอยู่เช่น โรคอ้วน 
โรคเบาหวาน โรคไต โรคหัวใจ 

    
 

BE4 
 

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

    
 

BE5 
 

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

    
 

BE6 
 

7. การควบคุมการกินอย่างเหมาะสมและการออกก าลัง
กายสม่ าเสมอ ท าให้ร่างกายแข็งแรง 

     BE7  

8. การปกป้องสิทธิ์เมื่อได้รับอันตรายจากการกินอาหาร
จะท าให้ผู้ผลิต / ผู้ขายระมัดระวังในการผลิตและ
จ าหน่ายสินค้าท่ีมีคุณภาพมากขึ้น 

    
 

BE8 
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ตอนที่ 6 แบบสอบถามการรับรู้อุปสรรคจากการมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ปลอดภัย 
ค าช้ีแจง ให้นักเรียนพิจารณาว่านักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรในการเลือกซื้อ/กินอาหาร  โดยท า

เครื่องหมาย  ลงในช่องท่ีตรงกับความรู้สึกของนักเรียน 
 

ล าดับ
ท่ี 

รายการ 

 เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

เห็น
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

ส าหรับ
เจ้าหน้าท่ี 

1. การอ่านฉลากอาหาร ท าให้ต้องเสียเวลาในการเลือก
ซื้ออาหาร 

     BA1  

2. การอ่านฉลากโภชนาการก่อนซื้ออาหารท าให้ถูกมอง
ว่าเป็นคนเรื่องมาก 

     BA2  

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

    
 BA3 

 

 

4.  การใช้ประโยชน์จากข้อมูลบนฉลากอาหาร เป็นเรื่องท่ี
ยุ่งยากในการน าไปใช้ในชีวิตจริง 

     BA4  

5. การหาซื้ออาหารที่ปลอดภัยมากินเป็นเรื่องท าได้ยาก 
เพราะไม่มีขายรอบ ๆ โรงเรียน หรือแถวบ้าน 

     BA5  

6. การหลีกเล่ียงไม่กินบะหมี่กึ่งส าเร็จรูป เป็นส่ิงท่ีท าได้
ล าบาก เพราะอาหารดังกล่าว ราคาถูก กินได้รวดเร็ว 
และรสชาติอร่อย  

    
 

BA6 
 

7. การร้องเรียนเพื่อปกป้องสิทธิ์ของตนเอง เมื่อได้รับ
อันตรายจากการกินอาหารเป็นเรื่องยุ่งยาก 

     BA7  

8. แม้นักเรียนทราบถึงโทษของการดื่มน้ าอัดลม แต่จะให้
เลิกดื่มเป็นเรื่องล าบาก เพราะติดใจในรสชาติ 

     BA8  
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ตอนที่ 7 แบบสอบถามการมีสิ่งชักน าให้เกิดการปฏิบัติ ในการมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ปลอดภัย 
ค าช้ีแจง ให้นักเรียนพิจารณาว่านักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรในการเลือกซื้อ/กินอาหาร  โดยท า   

เครื่องหมาย  ลงในช่องท่ีตรงกับความรู้สึกของนักเรียน 
 

ล าดับ
ท่ี 

รายการ 

 เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

เห็น
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

ส าหรับ
เจ้าหน้าท่ี 

1. นักเรียนได้รับค าแนะน าเรื่องการเลือกซื้อ และเลือกกิน
อาหารจากเพื่อน อย.น้อยในโรงเรียน  

     CU1  

2. การรณรงค์ของ อย. ตามส่ือต่างๆ  ท าให้นักเรียนอ่านฉลาก
ก่อนซื้ออาหารมากิน 

     CU2  

3. ค าแนะน าจากเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข อสม. ท าให้นักเรียน
อ่านข้อมูลบนฉลากผลิตภัณฑ์อาหารทุกครั้งก่อนกิน 

     CU3  

4. เมื่อเห็นอาการของผู้ป่วยท่ีเกิดจากการกินมากเกินความ
จ าเป็นของร่างกาย ท าให้นักเรียนเห็นความส าคัญของการ
อ่านฉลากก่อนเลือกซื้อ 

    
 

CU4 
 

5. ผู้ปกครองแนะน าให้นักเรียนสังเกตสีสันของอาหาร และ
หลีกเล่ียงการบริโภค หากสีสันของอาหารสดใสผิดธรรมชาติ 

     CU5  

6. การรณรงค์เรื่องการอ่านฉลากเป็นแรงจูงใจให้นักเรียนอ่าน
และใช้ประโยชน์จากข้อมูลบนฉลากอาหาร  

     CU6  

7. ครูผู้สอนได้แนะน านักเรียนและเพื่อนๆในห้องเรียนให้เลือก
ด่ืมน้ าเปล่าเมื่อรู้สึกกระหายแทนการซื้อน้ าอัดลมมาด่ืม 

     CU7  

8. การร้องเรียนทางส่ือออนไลน์ท าให้มีความสะดวกในการ
ปกป้องสิทธิ์จากการถูกเอารัดเอาเปรียบจากการบริโภค 

     CU8  
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ตอนที่ 8 แบบสอบถามการรับรู้ความสามารถตนเองในการบริโภคอาหารที่ปลอดภัย 
ค าช้ีแจง ให้นักเรียนพิจารณาว่านักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรในการเลือกซื้อ/กินอาหาร  โดยท า 

เครื่องหมาย  ลงในช่องท่ีตรงกับความรู้สึกของนักเรียน 
 

ล าดับ
ท่ี 

รายการ 

 เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

เห็น
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

ส าหรับ
เจ้าหน้าท่ี 

1. นักเรียนมั่นใจว่า นักเรียนจะอ่านฉลากอาหารก่อนซื้อทุกครั้ง      SEL1  

2. นักเรียนมีความเช่ือมั่นว่า นักเรียนสามารถท าความเข้าใจ
ข้อมูลท่ีปรากฏบนฉลากอาหารได้ 

     SEL2  

3. เมื่อมีคนน าขนมกรุบกรอบมาแจกฟรี นักเรียนมั่นใจว่าจะอ่าน
ฉลากอาหารนั้นก่อนกินเพื่อความปลอดภัยในการกินอาหาร 

     SEL3  

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

    
 

SEL4 
 

5. นักเรียนมีความเช่ือมั่นว่า นักเรียนสามารถท่ีจะเป็นเด็กหรือ
เยาวชนที่เป็นแบบอย่างท่ีดีในการอ่านและใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลบนฉลากหวาน มัน เค็ม (ฉลาก GDA) 

    
 

SEL5 
 

6. นักเรียนเช่ือมั่นว่า นักเรียนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลบน
ฉลากอาหารเพื่อการตัดสินใจในการกินอาหารได้ 

     SEL6  

7. นักเรียนเช่ือมั่นว่า นักเรียนสามารถค านวณปริมาณ
สารอาหารของขนมกรุบกรอบจากข้อมูลบนฉลากโภชนาการ
เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกาย 

    
 

SEL7 
 

8. นักเรียนเช่ือมั่นว่าการปกป้องสิทธิ์ของตนเองจากการกิน
อาหารที่อันตรายต่อสุขภาพจะเป็นประโยชน์ต่อตนเองและ
ส่วนรวม ถึงแม้การร้องเรียนจะมีหลายข้ันตอน  

    
 

SEL8 
 

9. นักเรียนเช่ือมั่นว่า นักเรียนสามารถแจ้งผู้ใหญ่ให้ทราบ หากมี
ร้านค้าเอาขนมกรุบกรอบท่ีไม่มี อย.หรือไม่ปลอดภัยมา
จ าหน่าย เพื่อผู้ใหญ่จะได้ห้ามการจ าหน่ายอาหารนั้น 

    
 

SEL9 
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ตอนที่ 9 แบบสอบถามพฤติกรรมการบริโภคอาหาร 
ค าช้ีแจง ให้นักเรียนพิจารณาว่านักเรียนมีการปฏิบัติตนอย่างไรในการเลือกซื้อ/กินอาหาร โดยท า

เครื่องหมาย  ลงในช่องท่ีตรงกับการปฏิบัติของนักเรียน 
 

ล าดับ
ที ่

รายการ 

ปฏิบัติ ไม่เก่ียว 
ข้องกับ
พฤติ 

กรรมน้ัน 

เป็น
ประจ า 

บ่อย นานๆ
ครั้ง 

ไม่เคย 
ปฏิบัติ 

1. นักเรียนไม่ซื้อขนมกรุบกรอบท่ีไม่มีฉลาก       BO1  

2. นักเรียนเก็บรักษาอาหารตามค าแนะน าท่ีระบุบนฉลากอาหาร      BO2  

3. นักเรียนอ่านฉลากอาหารก่อนเลือกซื้ออาหารส าเร็จรูป เครื่องด่ืมใน
ภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท 

     BO3 
 

4. นักเรียนกินอาหารมื้อหลักตามเวลา และไม่กินขนมกรุบกรอบ
จุบจิบ 

     BO4 
 

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

     BO5 
 

6. นักเรียนแบ่งจ านวนครั้งในการกินอาหารตามข้อมูลบน             
ฉลากหวาน มัน เค็ม (ฉลาก GDA) 

     BO6 
 

7. นักเรียนใช้ประโยชน์จากข้อมูลบนฉลากขนมกรุบกรอบมา
ค านวณหาปริมาณสารอาหารก่อนกิน 

     BO7 
 

8. ก่อนซื้ออาหารประเภททอด นักเรียนสังเกตสีและลักษณะของ
น้ ามันท่ีผู้ขายใช้ทอดอาหาร 

     BO8 
 

9. นักเรียนกินอาหารท่ีมีสีสันฉูดฉาด เช่น ลูกช้ินใส่สี ไส้กรอกใส่สี    
ไก่ย่างใส่สี  

     BO9 
 

10. หากนักเรียนพบว่า มีผู้ขายอาหาร ขนมกรุบกรอบ ท่ีเสื่อมคุณภาพ 
หรือหมดอายุนักเรียนจะคืนอาหารหรือเปลี่ยนอาหารน้ันแก่ผู้ขาย
ตามสิทธิ์ผู้บริโภค 

     BO10 

 

11. หากนักเรียนพบว่า ฉลากบนถุงหรือซองขนมน้ันไม่ถูกต้อง หรือกิน
แล้วไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพ นักเรียนจะเตือนเพื่อนไม่ให้กินขนมน้ัน 

     BO11 
 

12. เมื่อต้องการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารเพิ่มเติมนักเรียน
ค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 

     BO12 
 

 

 
 
 

ส ำหรับ 

เจ้ำหน้ำที่ 
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แนวค าถามการจัดการสนทนากลุ่ม 
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แนวค าถามการจัดการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 
รูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร 

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
 

การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 
1.วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือศึกษาความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของครู ผู้ปกครอง นักเรียน และผู้มีส่วนเก่ียวข้อง ในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  

2) เพ่ือการปรับปรุงรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนประสิทธิผลและมีความ
เหมาะสมต่อการน าไปใช้ 

 

2. ผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่ม 
1) คร ู
2) ผู้ปกครอง 

 

3. วัน เวลา สถานที ่
23 -29 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมโรงเรียนน าร่อง 

4. ระยะเวลาด าเนินการ 
ประมาณ 60 – 90 นาที 
 

5. ผู้ด าเนินการสนทนากลุ่ม 
1) ผู้ด าเนินการสนทนา (Moderator) ผศ.ดร.กรัณฑรัตน์  บุญช่วยธนาสิทธ์ิ หรือคณะผู้วิจัย 
2) ผู้ช่วยบันทึกข้อมูล (Note taker) ผศ.จินตนา เทียมทิพร หรือคณะผู้วิจัย 
3) ผู้อ านวยความสะดวก (Facilitator) นางสาวสุภาภรณ์ คุ้มแก้ว หรือผู้ช่วยวิจัย 

 
 

6. แนวทางการสนทนากลุ่ม 
1) ผู้ด าเนินการสนทนาแนะน าตัวเอง ผู้ช่วยบันทึกข้อมูล และผู้อ านวยความสะดวก เริ่มต้นสนทนาจากการ

พูดคุยเรื่องทั่ว ๆ ไป รวมทั้งขออนุญาตบันทึกเสียงพร้อมทั้งให้ความมั่นใจว่าจะไม่มีการน าเทปบันทึกเสียงไปใช้ในทางที่จะ
เกิดความเสียหายแก่ผู้เข้าร่วมการสนทนา 

2) ผู้ด าเนินการสนทนาเริ่มต้นจากการอธิบายจุดมุ่งหมายในการจัดกลุ่มสนทนา  บอกวิธีการด าเนินการสนทนา 
และให้ผู้เข้าร่วมสนทนาแนะน าตัวเอง 

3) เริ่มต้นด าเนินการสนทนาตามประเด็นที่ได้ก าหนดไว้ตามแนวค าถามดังน้ี  
3.1) หลังจากการเข้าร่วมโครงการฯ ในช่วงสองเดือนที่ผ่านมานักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงปัจจัยเหล่าน้ี

หรือไม่ อย่างไร 
 ความรู้เก่ียวกับการบริโภคอาหารปลอดภัย 
 การรับรู้ความเสี่ยงจากการมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม่ปลอดภัย  
 การรับรู้ความรุนแรงจากการมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม่ปลอดภัย  
 การรับรู้ประโยชน์จากการมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารทีป่ลอดภัย  

ส ำหรับนักเรียน 
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 การรับรู้อุปสรรคจากการมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ปลอดภัย 
 การมีสิ่งชักน าให้เกิดการปฏิบัติในการบริโภคอาหารที่ปลอดภัย 
 การรับรู้ความสามารถของตนเองในการบริโภคอาหารที่ปลอดภัย 

3.2) หลังจากการเข้าร่วมโครงการฯ ในช่วงสองเดือนที่ผ่านมานักเรียนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารเหล่าน้ีดีข้ึนหรือไม่เพียงใด พฤติกรรมบริโภคอาหารปลอดภัยใดที่ไม่ดีข้ึน คาดว่าเป็นเพราะเหตุใด  

 การอ่านฉลากผลิตภัณฑ์ก่อนเลือกซื้อเลือกบริโภค 
 การอ่านฉลากอาหารหวาน มัน เค็ม (ฉลาก GDA ) บนฉลากของขนมกรุบกรอบ 
 การใช้ประโยชน์จากการอ่านฉลากหวาน มัน เค็ม ( ฉลาก GDA ) 
 การลดและการหลีกเลี่ยงการบริโภคอาหารที่ไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพ เช่น อาหารปิ้งย่าง อาหารที่ใช้

น้ ามันทอดซ้ า น้ าอัดลม ขนมใส่สี  
 การปกป้องสิทธ์ิเพ่ือการบริโภคอาหารปลอดภัย 

3.3) โดยรวมท่านคิดว่ารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
มีประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด ควรมีการปรับปรุงหรือพัฒนาในเรื่องใดบ้างหรือไม่ อย่างไร 

3.4) กิจกรรมที่จัดในรูปแบบฯ กิจกรรมใดที่นักเรียนให้ความสนใจมากท่ีสุด แต่ละกิจกรรมมีส่วน
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนมากน้อยเพียงใดกิจกรรมที่จัดมีความเหมาะสมกับระยะเวลาหรือไม่
เพียงใด 

 สารคดีสั้นเพ่ือการเรียนรู ้
 การสร้างสถานการณ์จ าลอง 
 กิจกรรมรณรงค ์

3.5) ผู้ด าเนินการสนทนาสรุปประเด็นส าคัญจากการสนทนา ขอบคุณผู้เก่ียวข้องและผู้เข้าร่วม และกล่าว
ปิดการสนทนา 
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แนวค าถามการสัมภาษณ์เชิงลึก 
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แนวค าถามการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth-interview) 
รูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร 

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
----------------------------------------------------------------------- 

การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth - interview) 
 

1.วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือศึกษาความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของครู และผู้มีส่วนเก่ียวข้อง ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ

บริโภคอาหารนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
2) เพ่ือการปรับปรุงรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนประสิทธิผลและมีความ

เหมาะสมต่อการน าไปใช้ 
 

2. ผู้ถูกสัมภาษณ์ 
ครู  ผู้ปกครองนักเรียน 

3. วัน เวลา สถานที ่
23 -29 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมโรงเรียนน าร่อง 

4. ระยะเวลาด าเนินการ 
ประมาณ 30 – 45 นาที 

 

5. แนวทางการสัมภาษณ์เชิงลึก 
1) ผู้ด าเนินการสนทนาแนะน าตัวเอง ผู้ช่วยบันทึกข้อมูล และผู้อ านวยความสะดวก เริ่มต้น

สนทนาจากการพูดคุยเรื่องท่ัว ๆ ไป รวมท้ังขออนุญาตบันทึกเสียงพร้อมท้ังให้ความมั่นใจว่าจะไม่มีการน า
เทปบันทึกเสียงไปใช้ในทางท่ีจะเกิดความเสียหายแก่ผู้เข้าร่วมการสนทนา  

2) ผู้ด าเนินการสนทนาเริ่มต้นจากการอธิบายจุดมุ่งหมายในการสัมภาษณ์เชิงลึก บอกวิธีการ
ด าเนินการ และให้ผู้เข้าร่วมสนทนาแนะน าตัวเอง 

3) เริ่มต้นด าเนินการสัมภาษณ์เชิงลึกตามประเด็นท่ีได้ก าหนดไว้ตามแนวค าถามดังนี้ 
3.1 หลังจากการเข้าร่วมโครงการฯ ในช่วงสองเดือนท่ีผ่านมานักเรียนมีการเปล่ียนแปลง 

ปัจจัยเหล่านี้หรือไม่ อย่างไร 
 ความรู้เกี่ยวกับอาหารปลอดภัย 
 การรับรู้ความเส่ียงจากการมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม่ปลอดภัย  
 การรับรู้ความรุนแรงจากการมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม่ปลอดภัย  
 การรับรู้ประโยชน์จากการมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ปลอดภัย  
 การรับรู้อุปสรรคจากการมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ปลอดภัย 
 การมีส่ิงชักน าให้เกิดการปฏิบัติในการบริโภคอาหารที่ปลอดภัย 
 การรับรู้ความสามารถของตนเองในการบริโภคอาหารที่ปลอดภัย 

3.2 หลังจากการเข้าร่วมโครงการฯ ในช่วงสองเดือนท่ีผ่านมานักเรียนมีการปรับเปล่ียน 
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พฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัยเหล่านี้ดีขึ้นหรือไม่เพียงใด พฤติกรรมบริโภคอาหารปลอดภัยใดท่ีไม่ดี
ขึ้น คาดว่าเป็นเพราะเหตุใด  

 การอ่านฉลากผลิตภัณฑ์อาหารก่อนเลือกซื้อเลือกบริโภค 
 การอ่านฉลากหวานมันเค็ม (ฉลาก GDA ) บนฉลากของขนมกรุบกรอบ 
 การใช้ประโยชน์จากการอ่านฉลากหวาน มัน เค็ม ( ฉลากGDA ) 
 การลดและการหลีกเล่ียงการบริโภคอาหารที่ไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพ เช่น อาหารปิ้งย่าง 

อาหารที่ใช้น้ ามันทอดซ้ า น้ าอัดลม ขนมใส่สี  
 การปกป้องสิทธิ์เพื่อการบริโภคอาหารปลอดภัย 

3.3 โดยรวมท่านคิดว่ารูปแบบการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้นมี ประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด ควรมีการปรับปรุงหรือพัฒนาในเรื่องใดบ้างหรือไม่ 
อย่างไร 

3.4 กิจกรรมท่ีจัดในรูปแบบฯ กิจกรรมใดท่ีนักเรียนให้ความสนใจมากท่ีสุด แต่ละกิจกรรม  
มีส่วนปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนมากน้อยเพียงใดและกิจกรรมท่ีจัดมีความ
เหมาะสมกับระยะเวลาหรือไม่เพียงใด 

 สารคดีส้ันเพื่อการเรียนรู้ 
 การสร้างสถานการณ์จ าลอง 
 กิจกรรมรณรงค์ 

    3.5 ส่ือต่างๆ ท่ีใช้ในโครงการฯ มีความเหมาะสมเพียงใด ควรปรับปรุงเนื้อหา รูปแบบ  
หรือไม่ อย่างไรบ้าง 

 ส่ือประกอบการสอน 
 หนังสือเสริมสร้างพฤติกรรมการบริโภค 
 ชุดนิทรรศการ 

3.6 ผู้สัมภาษณ์กล่าวขอบคุณผู้เกี่ยวข้องและผู้เข้าร่วม และปิดการสัมภาษณ์  
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แบบสังเกตพฤติกรรม 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
รูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 

  

วันที่................ เดือน ....................................พ.ศ..........................เวลา.................................. 
 

ค าช้ีแจง ให้ผู้สังเกตท าการสังเกตพฤติกรรมการเลือกซื้อเลือกกินอาหารของนักเรียนท่ีถูกสังเกต หากผู้ถูกสังเกตมีพฤติกรรมเลือกซื้อ/กิน อาหารใดต่อไปนี้ ให้ผู้สังเกต
บันทึกพฤติกรรมดังกล่าว ลงในแบบบันทึกนี้โดยให้ท าเครื่องหมาย  ลงในช่องปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติในพฤติกรรมแต่ละข้อ ถ้าพบผู้ถูกสังเกตปฏิบัติพฤติกรรม
ใดให้บันทึกรายละเอียดของพฤติกรรมนั้น 

 

ล าดับ
ท่ี 

พฤติกรรมการบริโภคอาหาร 
ไม่

ปฏิบัติ 
ปฏิบัติ รายละเอียดของพฤติกรรม ข้อสังเกตเพิ่มเติม 

1 อ่านฉลากผลิตภัณฑ์อาหารก่อนเลือกซื้อ
เลือกใช้ 

         ดูวันเดือนปีท่ีหมดอายุ 
       ดูข้อมูลฉลากโภชนาการ 

 

           อ่ืนๆ โปรดระบุ........................................   

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

2. อ่านฉลากหวานมันเค็ม (ฉลาก GDA)บน
ฉลากของขนมกรุบกรอบ 

         แบ่งจ านวนครั้งในการกินอาหารตามข้อมลู
บนฉลากหวาน มัน เค็ม (ฉลาก GDA) 

 

           อ่ืนๆ โปรดระบุ................ .......................   

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

 

3. กินขนมกรุบกรอบ   ย่ีห้อที่กิน................................................  
ปริมาณท่ีกิน............................ซอง/กล่อง  
ขนาดปริมาณของขนมต้องกิน..............ครั้ง  

 

            แบ่งกิน                 กินหมดครั้งเดียว  

            อ่านฉลากก่อนซื้ออ่าน         ไม่อา่น   
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ล าดับ
ท่ี 

พฤติกรรมการบริโภคอาหาร 
ไม่

ปฏิบัติ 
ปฏิบัติ รายละเอียดของพฤติกรรม ข้อสังเกตเพิ่มเติม 

4. กินอาหารประเภททอด   อาหารที่กินคือ. ................................................  
ปริมาณท่ีกิน........................... .......................... 
สังเกตน้ ามันที่ทอด          สังเกต 
                                ไม่สงัเกต 

 

5. กินอาหารปิ้งย่าง   อาหารที่กินคือ. ................................................  
ปริมาณท่ีกิน........................... .......................... 
สังเกตว่ามีสีสันฉูดฉาดสังเกต 
                                   ไม่สงัเกต 

 

6. ด่ืมน้ าอัดลม   ย่ีห้อที่ด่ืม............................................... ........... 
ปริมาณท่ีด่ืม...................................................  
ขนาดปริมาณของเครื่องด่ืมต้องแบ่งด่ืม........ครั้ง. 
        แบ่งด่ืม              ด่ืมหมดครั้งเดียว 
 อ่านฉลากก่อนซื้อ         อ่าน          ไม่อ่าน  

 

7. ด่ืมน้ าหวาน   ย่ีห้อที่ด่ืม............................................... ........... 
ปริมาณท่ีด่ืม...................................................  
ขนาดปริมาณของเครื่องด่ืมต้องแบ่งด่ืม........ครั้ง. 
       แบ่งด่ืม              ด่ืมหมดครั้งเดียว 
อ่านฉลากก่อนซื้อ        อ่าน         ไม่อ่าน  

 

8. ด่ืมเครื่องด่ืม ชาเขียว ชาขาว   ย่ีห้อที่ด่ืม............................................... ........... 
ปริมาณท่ีด่ืม...................................................  
ขนาดปริมาณของเครื่องด่ืมต้องแบ่งด่ืม........ครั้ง. 
       แบ่งด่ืม              ด่ืมหมดครั้งเดียว 
อ่านฉลากก่อนซื้อ         อ่าน         ไม่อ่าน  
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ล าดับ
ท่ี 

พฤติกรรมการบริโภคอาหาร 
ไม่

ปฏิบัติ 
ปฏิบัติ รายละเอียดของพฤติกรรม ข้อสังเกตเพิ่มเติม 

9. ด่ืมน้ าด่ืมอื่น ๆ   ย่ีห้อที่ด่ืม............................................... ........... 
ปริมาณท่ีด่ืม...................................................  
ขนาดปริมาณของเครื่องด่ืมต้องแบ่งด่ืม........ครั้ง. 
       แบ่งด่ืม                ด่ืมหมดครั้งเดียว  
อ่านฉลากก่อนซื้อ        อ่าน         ไม่อ่าน  

 

10. ขนม/เครื่องด่ืม อื่น ๆ ระบุ..........................   ย่ีห้อที่ด่ืม............................................... ........... 
ปริมาณท่ีด่ืม...................................................  
ขนาดปริมาณของเครื่องด่ืมต้องแบ่งด่ืม........ครั้ง. 
       แบ่งด่ืม                ด่ืมหมดครั้งเดียว  
อ่านฉลากก่อนซื้อ        อ่าน         ไม่อ่าน  

 

11. ขนม/เครื่องด่ืม อื่น ๆ ระบุ..........................   ย่ีห้อที่ด่ืม............................................... ........... 
ปริมาณท่ีด่ืม...................................................  
ขนาดปริมาณของเครื่องด่ืมต้องแบ่งด่ืม........ครั้ง. 
       แบ่งด่ืม                ด่ืมหมดครั้งเดียว  
อ่านฉลากก่อนซื้อ        อ่าน         ไม่อ่าน  

 

 
10. เมื่อนักเรียนพบว่า ขนมไม่อร่อย  รสชาติไม่ดี  เช่น มีกล่ินหืน เหนียว  ขนมหมดอายุ  ได้มีการบอกเพื่อนต่อ  บอกครู หรือบอกใครไหม  

ไม่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น 
มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น   คือ (โปรดระบุลักษณะเหตุการณ์ท่ีพบ .....................................................................................................…………………….. 
..........................................................................................…………….…….........................................................................................…………………… 
มีการแจ้ง(โปรดระบุว่าแจ้งใคร)  ........................................................................................................................…………………................ 

ไม่แจ้ง 
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บันทึกเหตุการณ์อื่น ๆ ท่ีพบ  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ลงช่ือ...................................................................................ผู้สังเกต 
(.........................................................................) 
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แบบสอบถาม 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



194 

 

 
 

 
แบบสอบถามงานวิจัยเรื่อง  

รูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
 
ค าช้ีแจง 1. แบบสอบถามฉบับนี้จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส ารวจพฤติกรรมการบริโภคอาหารของ 
นักเรียนในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในปี 2558 

2. แบบสอบถามนี้มี 9 ตอน คือ 
ตอนท่ี 1 แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียน 
ตอนท่ี 2 แบบวัดความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัย 
ตอนท่ี 3 แบบวัดการรับรู้โอกาสเส่ียงจากการมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารไม่ปลอดภัย 
ตอนท่ี 4 แบบวัดการรับรู้ความรุนแรงจากการมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารไม่ปลอดภัย 
ตอนท่ี 5 แบบวัดการรับรู้ประโยชน์ของการมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ปลอดภัย 
ตอนท่ี 6 แบบวัดการรับรู้อุปสรรคของการมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ปลอดภัย 
ตอนท่ี 7 แบบวัดส่ิงชักน าสู่การปฏิบัติในการมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ปลอดภัย 
ตอนท่ี 8 แบบวัดความเช่ือมั่นในความสามารถตนเองในการมีพฤติกรรมการบริโภคอาหาร  

           ท่ีปลอดภยั 
ตอนท่ี 9 แบบวัดพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัย 
 

ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลเก่ียวกับนักเรียน 
ค าช้ีแจง โปรดท าเครื่องหมาย  ลงใน หน้าข้อความเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 

ท่ีตรงกับความเป็นจริง 

1. เพศ 

1.1ชาย                       1.2 หญิง           
 

2. ปัจจุบันนักเรียนอายุ..................ปี 
 
3. นักเรียนมีน้ าหนัก.......................กิโลกรัม   ส่วนสูง.......................................เซนติเมตร 
 
4. คะแนนเฉล่ียในภาคเรียนท่ีผ่านมาของนักเรียน.......................... 
 
5. ในช่วง 1 สัปดาห์ท่ีผ่านมา นักเรียนกินขนมขบเค้ียว ด่ืมน้ าอัดลม หรือดื่มเครื่องด่ืมท่ีมีน้ าตาล  
   เป็นส่วนผสมหรือไม่ 

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

 

gen 

ส าหรับเจ้าหน้าที ่

weig 

heig 

gpa 

age 

eat 
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    โดยเฉล่ียนักเรียนกินขนมกรุบกรอบหรือด่ืมเครื่องด่ืมท่ีมีน ้ำตำลเป็นส่วนผสมวันละเท่ำใด 
 ขนมขบเคี้ยว 

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

 

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

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

              จ านวนคร้ัง .............................ปริมาณการกินต่อครั้ง ...........ขวด/กล่อง/กระป๋อง 
 

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

 

เคร่ืองด่ืมอื่น ๆ  
 ได้แก่ ……………………………ยี่ห้อ ............................................ราคา..........บาท     
    จ านวนครั้ง ........................ปริมาณการกินต่อครั้ง ................ขวด/แก้ว/กระป๋อง 

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

6. ลักษณะการใช้ชีวิตของนักเรียนในแต่ละวัน (นอกจากเรียนหนังสือหรือเรียนพลศึกษาในช่ัวโมงเรียน)  
 6.1  นอนวันละ ....... ช่ัวโมง 

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

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

d1_price 

d1_fre 

d1_qua 

w1_price 

w1_fre 

w1_qua 

sleep 

read 

game 

g-day 

g-week 

sport 

s-day 

s-week 

S1_price 

S1_fre 

S1_qua 

d2_price 

d2_fre 

d2_qua 

w2_price 

w2_fre 

w2_qua 

S2_price 

S2_fre 

S2_qua 
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ตอนที่ 2แบบสอบถามความรู้เก่ียวกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัย 
ค าช้ีแจง  แบบวัดนี้ใช้สอบถามความรู้เกี่ยวกับเลือกซื้อเลือกกินอาหาร ใหน้ักเรียนท าเครื่องหมาย  

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

ล าดับ
ที่ 

รายการ ถูก ผิด 
ไม่

แน่ใจ 

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

   
K1  

2. ข้อความจากข้อมูลฉลากโภชนาการท่ีแสดงต่อไปน้ีหมายความว่า อาหารน้ี
หน่ึงซองมีน้ าหนัก 30 กรัม และควรกินครั้งละ 3 ซอง 
 
 
 
 

   

K2  

3. 

 

ข้อความจากข้อมูลบนฉลากหวาน มัน เค็ม (ฉลาก GDA) น้ีหมายความว่า ถ้า
นักเรียนกินขนมกรุบกรอบท่ีแสดงฉลากน้ี
หมดในครั้งเดียว  นักเรียนจะได้รับ
น้ าตาลคิดเป็นร้อยละ 14ของปริมาณท่ี 
ควรได้รับในแต่ละวัน 

 

   

K3  

4. อาหารป้ิงย่างท่ีไหม้เกรียม เช่น ไก่ย่าง ลูกช้ินปิ้ง หมูปิ้งไม่ควรกิน  เพราะมี
สารก่อมะเร็ง 

   K4  

5. อาหารท่ีมีสีสันฉูดฉาด เช่น ลูกช้ินใส่สี ลูกอมหลากสี ไก่ย่างใส่สีควร
หลีกเลี่ยง เพราะอาจใช้สีท่ีห้ามใช้ ท าให้ได้รับอันตรายจากโลหะหนักในสีท่ี
ผสมน้ัน 

   
K5  

6. ลูกช้ินเด้งหรือผลไม้ดอง อาจมีผงกรอบหรือบอแรกซ์เป็นส่วนผสม สาร
เหล่าน้ีถ้าเข้าสู่ร่างกาย จะท าให้เกิดอาการระคายเคือง เป็นอันตรายต่อระบบ
ทางเดินอาหาร 

   
K6  

7. ลูกช้ินทอด ไส้กรอกทอด กล้วยทอด ไก่ทอด ท่ีใช้น้ ามันทอดซ้ าอาจจะ
ก่อให้เกิดความเป็นพิษต่อร่างกาย เช่น ท าให้เกิดโรคมะเร็งปอด มะเร็งตับ  

   K7  

8. หากนักเรียนได้รับอันตรายจากการกินผลิตภัณฑ์อาหาร หรือได้รับผลิตภัณฑ์
ท่ีไม่ได้คุณภาพตามท่ีโฆษณา นักเรียนสามารถปกป้องสิทธิของตนเอง โดย
การร้องเรียนไปยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  

   
K8  

 

 
 
 

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

ส าหรับ
เจ้าหน้าท่ี 
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ตอนที่ 3 แบบสอบถามการรับรู้โอกาสเสี่ยงจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม่ปลอดภัย 
ค าช้ีแจง ให้นักเรียนพิจารณาว่านักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรในการเลือกซื้อ/กินอาหาร  โดยท า

เครื่องหมาย  ลงในช่องท่ีตรงกับความรู้สึกของนักเรียน 
 

ล าดับ
ท่ี 

รายการ 

 เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

เห็น
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

ส าหรับ
เจ้าหน้าท่ี 

1. ถ้านักเรียนไม่อ่านฉลากโภชนาการอาจจะมีโอกาส
เส่ียงท่ีจะได้รับสารอาหารบางอย่าง เช่น โซเดียม  
ไขมัน พลังงานเกินกว่าความต้องการของร่างกาย 

    
 

SU1 
 

 

2. การกินอาหารโดยไม่อ่านฉลาก มีโอกาสเส่ียงได้รับ
อาหารหมดอายุ 

    
 SU2 

 
 

3. การกินขนมกรุบกรอบโดยไม่อ่านฉลากหวาน มัน 
เค็ม (ฉลาก GDA) มีโอกาสเส่ียงต่อการได้รับโซเดียม
เกินปริมาณท่ีร่างกายควรได้รับในแต่ละวัน 

    
 

SU3 
 

4 การไม่ใช้ประโยชน์จากข้อมูลโภชนาการบนฉลาก
อาหาร ท าให้มีโอกาสเส่ียงจากการได้รับสารอาหาร
เกินความต้องการของร่างกาย 

    
 

SU4 
 

5. การกินอาหารที่ไม่ได้เก็บรักษาตามค าแนะน าบน
ฉลากเส่ียงต่อการได้รับอันตรายจากการที่อาหารนั้น
เสียหรือหมดอายุก่อนเวลาท่ีระบุไว้บนฉลาก 

    
 

SU5 
 

6. การกินอาหารพวกปิ้งย่าง เช่น ไก่ย่าง ลูกช้ินปิ้ง หมู
ปิ้งมีโอกาสเส่ียงท่ีจะเป็นโรคมะเร็ง 

    
 

SU6 
 

7. การกินอาหารกึ่งส าเร็จรูป เช่น บะหมี่กึ่งส าเร็จรูป
เป็นประจ า มีโอกาสเส่ียงท่ีร่างกายจะได้รับโซเดียม
เกินความต้องการของร่างกาย 

    
 

SU7 
 

8. การท่ีนักเรียนบอกข้อมูลการเจ็บป่วยที่เกิดจากการ
กินขนมกรุบกรอบท่ีไม่มีฉลากต่อเพื่อน จะช่วยลด
ความเส่ียงท่ีเพื่อนจะได้รับอันตราย 

    
 

SU8 
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ตอนที่ 4 แบบสอบถามการรับรู้ความรุนแรงจากการมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม่ปลอดภัย  

ค าช้ีแจง ให้นักเรียนพิจารณาว่านักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรในการเลือกซื้อ/กินอาหาร  โดยท า 
            เครือ่งหมาย  ลงในช่องท่ีตรงกับความรู้สึกของนักเรียน 
 

ล าดับ
ท่ี 

รายการ 

 เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

เห็น
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

ส าหรับ
เจ้าหน้าท่ี 

1. การไม่อ่านข้อมูลโภชนาการก่อนกินอาหารอาจท าให้
ได้รับไขมันมากเกินความต้องการของร่างกายเกิด
ภาวะไขมันอุดตันในหลอดเลือดและหลอดเลือดเล้ียง
หัวใจ เป็นอันตรายถึงชีวิตได้ 

    

 

SE1 

 

2. การกินอาหารโดยไม่อ่านฉลากอาจท าให้เสียเงินมาก 
ไม่คุ้มกับประโยชน์ท่ีได้รับ 

    
 

SE2 
 

3. การไม่ใช้ประโยชน์จากข้อมูลบนฉลากอาหาร ก่อน
กินอาหารอาจได้รับโซเดียมเกินความต้องการของ
ร่างกาย ท าให้ป่วยเป็นโรคไตและเกิดภาวะไตวายได้ 

    
 

SE3 
 

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

    

 

SE4 

 

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

    
 

SE5 
 

6. การกินขนมกรุบกรอบเป็นประจ า อาจท าให้เป็นโรค
อ้วนได้ 

    
 

SE6 
 

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

    
 

SE7 
 

8. การท่ีนักเรียนเพิกเฉยเมื่อถูกผู้ขายเอาเปรียบ จะท า
ให้ผู้ขายได้ใจ ไปหลอกลวงคนอื่นให้ได้รับความ
เสียหายได้อีกมาก 

    
 

SE8 
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ตอนที่ 5 แบบสอบถามจากการรับรู้ประโยชน์จากการมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ปลอดภัย 
ค าช้ีแจง ให้นักเรียนพิจารณาว่านักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรในการเลือกซื้อ/กินอาหาร  โดยท า 
           เครือ่งหมาย  ลงในช่องท่ีตรงกับความรู้สึกของนักเรียน 
 

ล าดับ
ท่ี 

รายการ 

 เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

เห็น
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

ส าหรับ
เจ้าหน้าท่ี 

1. การอ่านฉลากอาหารจะท าให้ได้รับผลิตภัณฑ์ท่ีตรง
ตามความต้องการ 

    
 BE1 

 
 

2. การสังเกตลักษณะท่ัวไปของอาหาร เช่น สีสันของ
อาหารก่อนกินอาหาร ท าให้ลดอันตรายท่ีจะได้รับจาก
อาหารที่ไม่ปลอดภัย 

    
 

BE2 
 

3. การอ่านฉลากก่อนซื้อท าให้ไม่ซื้ออาหารที่หมดอายุ      BE3  

4. การอ่านฉลากโภชนาการก่อนกินอาหารท าให้เลือกกิน
อาหารได้เหมาะสมกับโรคท่ีเป็นอยู่เช่น โรคอ้วน 
โรคเบาหวาน โรคไต โรคหัวใจ 

    
 

BE4 
 

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

    
 

BE5 
 

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

    
 

BE6 
 

7. การควบคุมการกินอย่างเหมาะสมและการออกก าลัง
กายสม่ าเสมอ ท าให้ร่างกายแข็งแรง 

    
 

BE7 
 

8. การปกป้องสิทธิ์เมื่อได้รับอันตรายจากการกินอาหาร
จะท าให้ผู้ผลิต / ผู้ขายระมัดระวังในการผลิตและ
จ าหน่ายสินค้าท่ีมีคุณภาพมากขึ้น 

    
 

BE8 
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ตอนที่ 6 แบบสอบถามการรับรู้อุปสรรคจากการมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ปลอดภัย 
ค าช้ีแจง ให้นักเรียนพิจารณาว่านักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรในการเลือกซื้อ/กินอาหาร  โดยท า  

เครื่องหมาย  ลงในช่องท่ีตรงกับความรู้สึกของนักเรียน 
 

ล าดับ
ท่ี 

รายการ 

 เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

เห็น
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

ส าหรับ
เจ้าหน้าท่ี 

1. การอ่านฉลากอาหาร ท าให้ต้องเสียเวลาในการเลือก
ซื้ออาหาร 

    
 BA1 

 
 

2. การอ่านฉลากโภชนาการก่อนซื้ออาหารท าให้ถูกมอง
ว่าเป็นคนเรื่องมาก 

    
 BA2 

 
 

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

    
 

BA3 
 

 

4.  การใช้ประโยชน์จากข้อมูลบนฉลากอาหาร เป็นเรื่องท่ี
ยุ่งยากในการน าไปใช้ในชีวิตจริง 

    
 

BA4 
 

5. การหาซื้ออาหารที่ปลอดภัยมากินเป็นเรื่องท าได้ยาก 
เพราะไม่มีขายรอบ ๆ โรงเรียน หรือแถวบ้าน 

    
 

BA5 
 

6. การหลีกเล่ียงไม่กินบะหมี่กึ่งส าเร็จรูป เป็นส่ิงท่ีท าได้
ล าบาก เพราะอาหารดังกล่าว ราคาถูก กินได้รวดเร็ว 
และรสชาติอร่อย  

    
 

BA6 
 

7. การร้องเรียนเพื่อปกป้องสิทธิ์ของตนเอง เมื่อได้รับ
อันตรายจากการกินอาหารเป็นเรื่องยุ่งยาก 

    
 

BA7 
 

8. แม้นักเรียนทราบถึงโทษของการดื่มน้ าอัดลม แต่จะให้
เลิกดื่มเป็นเรื่องล าบาก เพราะติดใจในรสชาติ 

    
 

BA8 
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ตอนที่ 7 แบบสอบถามการมีสิ่งชักน าให้เกิดการปฏิบัติ ในการมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ปลอดภัย 
ค าช้ีแจง ให้นักเรียนพิจารณาว่านักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรในการเลือกซื้อ/กินอาหาร  โดยท า 
เครื่องหมาย  ลงในช่องท่ีตรงกับความรู้สึกของนักเรียน 
 

ล าดับ
ท่ี 

รายการ 

 เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

เห็น
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

ส าหรับ
เจ้าหน้าท่ี 

1. นักเรียนได้รับค าแนะน าเรื่องการเลือกซื้อ และเลือกกิน
อาหารจากเพื่อน อย.น้อยในโรงเรียน  

    
 CU1 

 
 

2. การรณรงค์ของ อย. ตามส่ือต่างๆ  ท าให้นักเรียนอ่านฉลาก
ก่อนซื้ออาหารมากิน 

    
 

CU2 
 

3. ค าแนะน าจากเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข อสม. ท าให้นักเรียน
อ่านข้อมูลบนฉลากผลิตภัณฑ์อาหารทุกครั้งก่อนกิน 

    
 

CU3 
 

4. เมื่อเห็นอาการของผู้ป่วยท่ีเกิดจากการกินมากเกินความ
จ าเป็นของร่างกาย ท าให้นักเรียนเห็นความส าคัญของการ
อ่านฉลากก่อนเลือกซื้อ 

    
 

CU4 
 

5. ผู้ปกครองแนะน าใหน้ักเรียนสังเกตสีสันของอาหาร และ
หลีกเล่ียงการบริโภค หากสีสันของอาหารสดใสผิดธรรมชาติ     

 
CU5 

 

6. การรณรงค์เรื่องการอ่านฉลากเป็นแรงจูงใจให้นักเรียนอ่าน
และใช้ประโยชน์จากข้อมูลบนฉลากอาหาร  

    
 

CU6 
 

7. ครูผู้สอนได้แนะน านักเรียนและเพื่อนๆในห้องเรียนให้เลือก
ด่ืมน้ าเปล่าเมื่อรู้สึกกระหายแทนการซื้อน้ าอัดลมมาด่ืม 

    
 

CU7 
 

8. การร้องเรียนทางส่ือออนไลน์ท าให้มีความสะดวกในการ
ปกป้องสิทธิ์จากการถูกเอารัดเอาเปรียบจากการบริโภค 

    
 

CU8 
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ตอนที่ 8 แบบสอบถามการรับรู้ความสามารถตนเองในการบริโภคอาหารที่ปลอดภัย 
ค าช้ีแจง ให้นักเรียนพิจารณาว่านักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรในการเลือกซื้อ/กินอาหาร  โดยท า 

เครื่องหมาย  ลงในช่องท่ีตรงกับความรู้สึกของนักเรียน 
 

ล าดับ
ท่ี 

รายการ 

 เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

เห็น
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

ส าหรับ
เจ้าหน้าท่ี 

1. นักเรียนมั่นใจว่า นักเรียนจะอ่านฉลากอาหารก่อนซื้อทุกครั้ง      SEL1  

2. นักเรียนมีความเช่ือมั่นว่า นักเรียนสามารถท าความเข้าใจ
ข้อมูลท่ีปรากฏบนฉลากอาหารได้ 

    
 

SEL2 
 

3. เมื่อมีคนน าขนมกรุบกรอบมาแจกฟรี นักเรียนมั่นใจว่าจะอ่าน
ฉลากอาหารนั้นก่อนกินเพื่อความปลอดภัยในการกินอาหาร 

    
 

SEL3 
 

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

    
 

SEL4 
 

5. นักเรียนมีความเช่ือมั่นว่า นักเรียนสามารถท่ีจะเป็นเด็กหรือ
เยาวชนท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีในการอ่านและใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลบนฉลากหวาน มัน เค็ม (ฉลาก GDA) 

    
 

SEL5 
 

6. นักเรียนเช่ือมั่นว่า นักเรียนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลบน
ฉลากอาหารเพื่อการตัดสินใจในการกินอาหารได้ 

    
 

SEL6 
 

7. นักเรียนเช่ือมั่นว่า นักเรียนสามารถค านวณปริมาณ
สารอาหารของขนมกรุบกรอบจากข้อมูลบนฉลากโภชนาการ
เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกาย 

    
 

SEL7 
 

8. นักเรียนเช่ือมั่นว่าการปกป้องสิทธิ์ของตนเองจากการกิน
อาหารที่อันตรายต่อสุขภาพจะเป็นประโยชน์ต่อตนเองและ
ส่วนรวม ถึงแม้การร้องเรียนจะมีหลายข้ันตอน  

    
 

SEL8 
 

9. นักเรียนเช่ือมั่นว่า นักเรียนสามารถแจ้งผู้ใหญ่ให้ทราบ หากมี
ร้านค้าเอาขนมกรุบกรอบท่ีไม่มีอย.หรือไม่ปลอดภัยมา
จ าหน่าย เพื่อผู้ใหญ่จะได้ห้ามการจ าหน่ายอาหารนั้น 

    
 

SEL9 

 

 
 
 
 
 
 



203 

 

 
 

ตอนที่ 9 แบบสอบถามพฤติกรรมการบริโภคอาหาร 
ค าช้ีแจง ให้นักเรียนพิจารณาว่านักเรียนมีการปฏิบัติตนอย่างไรในการเลือกซื้อ/กินอาหาร โดยท า

เครื่องหมาย  ลงในช่องท่ีตรงกับการปฏิบัติของนักเรียน 

ล าดับ
ที ่

รายการ 

ปฏิบัติ ไม่เก่ียว 
ข้องกับ
พฤติ 

กรรมน้ัน 

เป็น
ประจ า 

บ่อย นานๆ
ครั้ง 

ไม่เคย 
ปฏิบัติ 

1. นักเรียนไม่ซื้อขนมกรุบกรอบท่ีไม่มีฉลาก       BO1  

2. นักเรียนเก็บรักษาอาหารตามค าแนะน าท่ีระบุบนฉลากอาหาร      BO2  

3. นักเรียนอ่านฉลากอาหารก่อนเลือกซื้ออาหารส าเร็จรูป เครื่องด่ืมใน
ภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท 

     BO3 
 

4. นักเรียนกินอาหารมื้อหลักตามเวลา และไม่กินขนมกรุบกรอบ
จุบจิบ 

     BO4 
 

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

     BO5 
 

6. นักเรียนแบ่งจ านวนครั้งในการกินอาหารตามข้อมูลบน             
ฉลากหวาน มัน เค็ม (ฉลาก GDA) 

     BO6 
 

7. นักเรียนใช้ประโยชน์จากข้อมูลบนฉลากขนมกรุบกรอบมา
ค านวณหาปริมาณสารอาหารก่อนกิน 

     BO7 
 

8. ก่อนซื้ออาหารประเภททอด นักเรียนสังเกตสีและลักษณะของ
น้ ามันท่ีผู้ขายใช้ทอดอาหาร 

     BO8 
 

9. นักเรียนกินอาหารท่ีมีสีสันฉูดฉาด เช่น ลูกช้ินใส่สี ไส้กรอกใส่สี    
ไก่ย่างใส่สี  

     BO9 
 

10. หากนักเรียนพบว่า มีผู้ขายอาหาร ขนมกรุบกรอบ ท่ีเสื่อมคุณภาพ 
หรือหมดอายุนักเรียนจะคืนอาหารหรือเปลี่ยนอาหารน้ันแก่ผู้ขาย
ตามสิทธิ์ผู้บริโภค 

     BO 
10  

11. หากนักเรียนพบว่า ฉลากบนถุงหรือซองขนมน้ันไม่ถูกต้อง หรือกิน
แล้วไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพ นักเรียนจะเตือนเพื่อนไม่ให้กินขนมน้ัน 

     BO 
11  

12. เมื่อต้องการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารเพิ่มเติมนักเรียน
ค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 

     BO 
12  

 

ส ำหรับ 

เจ้ำหน้ำที่ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ง 
 

ประมวลภาพกิจกรรมตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
รูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



205 
 

ประมวลภาพกิจกรรมตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
รูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 

 

กิจกรรมทดสอบก่อนเรียน 

 

 

 

 

 

ช้ีแจงแนวทางการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนแก่นักเรียนผู้สังเกตพฤติกรรม 

 

 



206 
 

กิจกรรมกิจกรรมการเรียนการสอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ 



207 
 

กิจกรรมกิจกรรมการเรียนการสอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ 



208 
 

กิจกรรมกิจกรรมการเรียนการสอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ 



209 
 

กิจกรรมกิจกรรมการเรียนการสอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลงานนักเรียน 

ผลงานนักเรียน 



210 
 

กิจกรรมกิจกรรมการเรียนการสอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลงานนักเรียน 

ผลงานนักเรียน 



211 
 

กิจกรรมกิจกรรมการเรียนการสอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลงานนักเรียน 

ผลงานนักเรียน 



212 
 

กิจกรรมกิจกรรมการเรียนการสอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลงานนักเรียน 

ผลงานนักเรียน 



213 
 

กิจกรรมกิจกรรมการเรียนการสอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลงานนักเรียน 

ผลงานนักเรียน 



214 
 

กิจกรรมกิจกรรมการเรียนการสอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ 
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กิจกรรมกิจกรรมการเรียนการสอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ 
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การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน “กิจกรรมโรงหนังปลอดภัย” 
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การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน “กิจกรรมช้อบปิ้งฉลาดคิด” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



218 
 

การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  “กิจกรรมคนฉลาดรู้จักเลือก” 
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ประชุมกลุ่มย่อยและสัมภาษณ์เชิงลึก 
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ทดสอบหลังเรียน  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  จ 
 

หนังสืออนุญาตให้ท าการศึกษาวิจัยในคน 
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แบบสอบถาม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แบบสอบถาม 

รูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
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ค าช้ีแจง 1.  แบบสอบถามฉบับนี้จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส ารวจพฤติกรรมการบริโภคอาหารของ  
นักเรียนในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในปี 2558 

2. แบบสอบถามนี้มี 9 ตอน คือ 
ตอนท่ี 1 แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียน 
ตอนท่ี 2 แบบวัดความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารปลอดภัย 
ตอนท่ี 3 แบบวัดการรับรู้โอกาสเส่ียงจากการมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารไม่ปลอดภัย 
ตอนท่ี 4 แบบวัดการรับรู้ความรุนแรงจากการมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารไม่ปลอดภัย 
ตอนท่ี 5 แบบวัดการรับรู้ประโยชน์ของการมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ปลอดภัย 
ตอนท่ี 6 แบบวัดการรับรู้อุปสรรคของการมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ปลอดภัย 
ตอนท่ี 7 แบบวัดส่ิงชักน าสู่การปฏิบัติในการมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ปลอดภัย 
ตอนท่ี 8 แบบวัดความเช่ือมั่นในความสามารถตนเองในการมีพฤติกรรมการบริโภคอาหาร 
           ท่ีปลอดภยั 
ตอนท่ี 9 แบบวัดพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัย 
 

 
 
ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลเก่ียวกับนักเรียน 
ค าช้ีแจง โปรดท าเครื่องหมาย  ลงใน หน้าข้อความเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 

ท่ีตรงกับความเป็นจริง 

1. เพศ 

1.1ชาย                       1.2 หญิง 
 

2. ปัจจุบันนักเรียนอายุ..................ปี 
 

3. นักเรียนมีน้ าหนัก.......................กิโลกรัม   ส่วนสูง.......................................เซนติเมตร 
 

4. คะแนนเฉล่ียในภาคเรียนท่ีผ่านมาของนักเรียน.......................... 
5. ในช่วง 1 สัปดาห์ท่ีผ่านมา นักเรียนกินขนมขบเค้ียว ด่ืมน้ าอัดลม  

หรือดื่มเครื่องด่ืมท่ีมีน้ าตาลเป็นส่วนผสมหรือไม่ 
5.1  ไม่กิน / ไม่ด่ืม(ข้ามไปตอบข้อ 7) 
5.2  กิน / ด่ืม (ตอบข้อต่อไป สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  

 

    โดยเฉล่ียนักเรียนกินขนมกรุบกรอบหรือด่ืมเครื่องด่ืมท่ีมีน ้ำตำลเป็นส่วนผสมวันละเท่ำใด 
 ขนมขบเคี้ยว 

ได้แก่ ……………………………..ยี่ห้อ ................................................ 

gen 

ส าหรับเจ้าหน้าที ่

weig 

heig 

gpa 

age 

S1_price 

S1_fre 

S1_qua 

S2_price 

S2_fre 

S2_qua 
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ส าหรับ
เจ้าหน้าท่ี 

              ราคา ............บาท จ านวนครั้ง ...............ปริมาณการกินต่อครั้ง ................ซอง  
 

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

 น้ าอัดลม 

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

 

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

 

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

 

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

6. ลักษณะการใช้ชีวิตของนักเรียนในแต่ละวัน (นอกจากเรียนหนังสือหรือเรียนพลศึกษาในช่ัวโมงเรียน)  
 6.1  นอนวันละ ....... ช่ัวโมง 

6.2  อ่านหนังสือ  วันละ.......... ช่ัวโมง 

 

6.3 เล่นเกม/เล่นอินเทอร์เน็ต/มือถือ  
ปฏิบัติ   อาทิตย์ละ ...........  ช่ัวโมง (โดยประมาณ) 
 ไม่ปฏิบัติ   

6.4 เล่นกีฬา/ออกก าลังกาย  
ปฏิบัติอาทิตย์ละ ...........  ช่ัวโมง (โดยประมาณ) 
ไม่ปฏิบัติ   

 
 
 
 
 
 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามความรู้เก่ียวกับการบริโภคอาหารปลอดภัย 
ค าช้ีแจง  แบบวัดนี้ใช้สอบถามความรู้เกี่ยวกับเลือกซื้อเลือกกินอาหาร ให้นักเรียนท าเครื่องหมาย  

ลงในช่องท่ีเห็นว่า “ถูก”หรือ “ผิด”หรือ“ไม่แน่ใจ”ในค าตอบนั้น 
 

d1_price 

d1_fre 

d1_qua 

w1_price 

w1_fre 

w1_qua 

sleep 

read 

game 

g-day 

g-week 

sport 

s-day 

s-week 

d2_price 

d2_fre 

d2_qua 

w2_price 

w2_fre 

w2_qua 
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ล าดับ
ที่ 

รายการ ถูก ผิด 
ไม่

แน่ใจ 

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

   

K1  

2. ข้อความจากข้อมูลฉลากโภชนาการท่ีแสดงต่อไปน้ีหมายความว่า อาหารน้ี
หน่ึงซองมีน้ าหนัก 30 กรัม และควรกินครั้งละ 3 ซอง 
 
 
 
 

   

K2  

3. 

 

ข้อความจากข้อมูลบนฉลากหวาน มัน เค็ม (ฉลาก GDA) น้ีหมายความว่า ถ้า
นักเรียนกินขนมกรุบกรอบท่ีแสดงฉลากน้ี
หมดในครั้งเดียว  นักเรียนจะได้รับ
น้ าตาลคิดเป็นร้อยละ 14ของปริมาณท่ี 
ควรได้รับในแต่ละวัน 

   

K3  

4. อาหารป้ิงย่างที่ไหม้เกรียม เช่น ไก่ย่าง ลูกช้ินปิ้ง หมูปิ้งไม่ควรกิน  เพราะมี
สารก่อมะเร็ง 

   
K4  

5. อาหารท่ีมีสีสันฉูดฉาด เช่น ลูกช้ินใส่สี ลูกอมหลากสี ไก่ย่างใส่สีควร
หลีกเลี่ยง เพราะอาจใช้สีท่ีห้ามใช้ ท าให้ได้รับอันตรายจากโลหะหนักในสีท่ี
ผสมน้ัน 

   

K5  

6. ลูกช้ินเด้งหรือผลไม้ดอง อาจมีผงกรอบหรือบอแรกซ์เป็นส่วนผสม สาร
เหล่าน้ีถ้าเข้าสู่ร่างกาย จะท าให้เกิดอาการระคายเคือง เป็นอันตรายต่อระบบ
ทางเดินอาหาร 

   

K6  

7. ลูกช้ินทอด ไส้กรอกทอด กล้วยทอด ไก่ทอด ท่ีใช้น้ ามันทอดซ้ าอาจจะ
ก่อให้เกิดความเป็นพิษต่อร่างกาย เช่น ท าให้เกิดโรคมะเร็งปอด มะเร็งตับ  

   
K7  

8. หากนักเรียนได้รับอันตรายจากการกินผลิตภัณฑ์อาหาร หรือได้รับผลิตภัณฑ์
ท่ีไม่ได้คุณภาพตามท่ีโฆษณา นักเรียนสามารถปกป้องสิทธิของตนเอง โดย
การร้องเรียนไปยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  

   

K8  

 
 
 
 
 
 

ตอนที่ 3 แบบสอบถามการรับรู้โอกาสเสี่ยงจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม่ปลอดภัย 
ค าช้ีแจง ให้นักเรียนพิจารณาว่านักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรในการเลือกซื้อ/กินอาหาร  โดยท า

เครื่องหมาย  ลงในช่องท่ีตรงกับความรู้สึกของนักเรียน 
 

ข้อมูลโภชนาการ 
หน่ึงหน่วยบริโภค  : 1/3 ซอง (30 กรัม) 
จ านวนหน่วยบริโภคต่อซอง : 3 
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ล าดับ
ท่ี 

รายการ 

 เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

เห็น
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

ส าหรับ
เจ้าหน้าท่ี 

1. ถ้านักเรียนไม่อ่านฉลากโภชนาการอาจจะมีโอกาส
เส่ียงท่ีจะได้รับสารอาหารบางอย่าง เช่น โซเดียม  
ไขมัน พลังงานเกินกว่าความต้องการของร่างกาย 

    
 SU1 

 

 

2. การกินอาหารโดยไม่อ่านฉลาก มีโอกาสเส่ียงได้รับ
อาหารหมดอายุ 

     SU2  

3. การกินขนมกรุบกรอบโดยไม่อ่านฉลากหวาน มัน 
เค็ม (ฉลาก GDA) มีโอกาสเส่ียงต่อการได้รับโซเดียม
เกินปริมาณท่ีร่างกายควรได้รับในแต่ละวัน 

    
 

SU3 
 

4 การไม่ใช้ประโยชน์จากข้อมูลโภชนาการบนฉลาก
อาหาร ท าให้มีโอกาสเส่ียงจากการได้รับสารอาหาร
เกินความต้องการของร่างกาย 

    
 

SU4 
 

5. การกินอาหารที่ไม่ได้เก็บรักษาตามค าแนะน าบน
ฉลากเส่ียงต่อการได้รับอันตรายจากการที่อาหารนั้น
เสีย หรือหมดอายุก่อนเวลาท่ีระบุไว้บนฉลาก 

    
 

 
 

6. การกินอาหารพวกปิ้งย่าง เช่น ไก่ย่าง ลูกช้ินปิ้ง หมู
ปิ้งมีโอกาสเส่ียงท่ีจะเป็นโรคมะเร็ง 

     SU6  

7. การกินอาหารกึ่งส าเร็จรูป เช่น บะหมี่กึ่งส าเร็จรูป
เป็นประจ า มีโอกาสเส่ียงท่ีร่างกายจะได้รับโซเดียม
เกินความต้องการของร่างกาย 

    
 

SU7 
 

8. การท่ีนักเรียนบอกข้อมูลการเจ็บป่วยที่เกิดจากการ
กินขนมกรุบกรอบท่ีไม่มีฉลากต่อเพื่อน จะช่วยลด
ความเส่ียงท่ีเพื่อนจะได้รับอันตราย 

    
 

SU8 
 

 

 

 

ตอนที่ 4 แบบสอบถามการรับรู้ความรุนแรงจากการมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม่ปลอดภัย  
ค าช้ีแจง ให้นักเรียนพิจารณาว่านักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรในการเลือกซื้อ/กินอาหาร  โดยท า 

เครื่องหมาย  ลงในช่องท่ีตรงกับความรู้สึกของนักเรียน 
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ล าดับ
ท่ี 

รายการ 

 เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

เห็น
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

ส าหรับ
เจ้าหน้าท่ี 

1. การไม่อ่านข้อมูลโภชนาการก่อนกินอาหารอาจท าให้
ได้รับไขมันมากเกินความต้องการของร่างกายเกิด
ภาวะไขมันอุดตันในหลอดเลือดและหลอดเลือดเล้ียง
หัวใจ เป็นอันตรายถึงชีวิตได้ 

    

 

SE1 

 

2. การกินอาหารโดยไม่อ่านฉลากอาจท าให้เสียเงินมาก 
ไม่คุ้มกับประโยชน์ท่ีได้รับ 

     SE2  

3. การไม่ใช้ประโยชน์จากข้อมูลบนฉลากอาหาร ก่อน
กินอาหารอาจได้รับโซเดียมเกินความต้องการของ
ร่างกาย ท าให้ป่วยเป็นโรคไตและเกิดภาวะไตวายได้ 

    
 

SE3 
 

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

    

 

SE4 

 

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

     SE5  

6. การกินขนมกรุบกรอบเป็นประจ า อาจท าให้เป็นโรค
อ้วนได้ 

     SE6  

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

    
 

SE7 
 

8. การท่ีนักเรียนเพิกเฉยเมื่อถูกผู้ขายเอาเปรียบ จะท า
ให้ผู้ขายได้ใจ ไปหลอกลวงคนอื่นให้ได้รับความ
เสียหายได้อีกมาก 

    
 

SE8 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตอนที่ 5 แบบสอบถามจากการรับรู้ประโยชน์จากการมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ปลอดภัย 
ค าช้ีแจง ให้นักเรียนพิจารณาว่านักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรในการเลือกซื้อ/กินอาหาร  โดยท า 
            เครือ่งหมาย  ลงในช่องท่ีตรงกับความรู้สึกของนักเรียน 
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ล าดับ
ท่ี 

รายการ 

 เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

เห็น
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

ส าหรับ
เจ้าหน้าท่ี 

1. การอ่านฉลากอาหารจะท าให้ได้รับผลิตภัณฑ์ท่ีตรง
ตามความต้องการ 

     BE1  

2. การสังเกตลักษณะท่ัวไปของอาหาร เช่น สีสันของ
อาหารก่อนกินอาหาร ท าให้ลดอันตรายท่ีจะได้รับจาก
อาหารที่ไม่ปลอดภัย 

    
 

BE2 
 

3. การอ่านฉลากก่อนซื้อท าให้ไม่ซื้ออาหารที่หมดอายุ      BE3  

4. การอ่านฉลากโภชนาการก่อนกินอาหารท าให้เลือกกิน
อาหารได้เหมาะสมกับโรคท่ีเป็นอยู่เช่น โรคอ้วน 
โรคเบาหวาน โรคไต โรคหัวใจ 

    
 

BE4 
 

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

    
 

BE5 
 

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

    
 

BE6 
 

7. การควบคุมการกินอย่างเหมาะสมและการออกก าลัง
กายสม่ าเสมอ ท าให้ร่างกายแข็งแรง 

     BE7  

8. การปกป้องสิทธิ์เมื่อได้รับอันตรายจากการกินอาหาร
จะท าให้ผู้ผลิต / ผู้ขายระมัดระวังในการผลิตและ
จ าหน่ายสินค้าท่ีมีคุณภาพมากขึ้น 

    
 

BE8 
 

 

 

 

 

ตอนที่ 6 แบบสอบถามการรับรู้อุปสรรคจากการมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ปลอดภัย 
ค าช้ีแจง ให้นักเรียนพิจารณาว่านักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรในการเลือกซื้อ/กินอาหาร  โดยท า

เครื่องหมาย  ลงในช่องท่ีตรงกับความรู้สึกของนักเรียน 
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ล าดับ
ท่ี 

รายการ 

 เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

เห็น
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

ส าหรับ
เจ้าหน้าท่ี 

1. การอ่านฉลากอาหาร ท าให้ต้องเสียเวลาในการเลือก
ซื้ออาหาร 

     BA1  

2. การอ่านฉลากโภชนาการก่อนซื้ออาหารท าให้ถูกมอง
ว่าเป็นคนเรื่องมาก 

     BA2  

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

    
 BA3 

 

 

4.  การใช้ประโยชน์จากข้อมูลบนฉลากอาหาร เป็นเรื่องท่ี
ยุ่งยากในการน าไปใช้ในชีวิตจริง 

     BA4  

5. การหาซื้ออาหารที่ปลอดภัยมากินเป็นเรื่องท าได้ยาก 
เพราะไม่มีขายรอบ ๆ โรงเรียน หรือแถวบ้าน 

     BA5  

6. การหลีกเล่ียงไม่กินบะหมี่กึ่งส าเร็จรูป เป็นส่ิงท่ีท าได้
ล าบาก เพราะอาหารดังกล่าว ราคาถูก กินได้รวดเร็ว 
และรสชาติอร่อย  

    
 

BA6 
 

7. การร้องเรียนเพื่อปกป้องสิทธิ์ของตนเอง เมื่อได้รับ
อันตรายจากการกินอาหารเป็นเรื่องยุ่งยาก 

     BA7  

8. แม้นักเรียนทราบถึงโทษของการดื่มน้ าอัดลม แต่จะให้
เลิกดื่มเป็นเรื่องล าบาก เพราะติดใจในรสชาติ 

     BA8  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ตอนที่ 7 แบบสอบถามการมีสิ่งชักน าให้เกิดการปฏิบัติ ในการมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ปลอดภัย 
ค าช้ีแจง ให้นักเรียนพิจารณาว่านักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรในการเลือกซื้อ/กินอาหาร  โดยท า   

เครื่องหมาย  ลงในช่องท่ีตรงกับความรู้สึกของนักเรียน 
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ล าดับ
ท่ี 

รายการ 

 เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

เห็น
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

ส าหรับ
เจ้าหน้าท่ี 

1. นักเรียนได้รับค าแนะน าเรื่องการเลือกซื้อ และเลือกกิน
อาหารจากเพื่อน อย.น้อยในโรงเรียน  

     CU1  

2. การรณรงค์ของ อย. ตามส่ือต่างๆ  ท าให้นักเรียนอ่านฉลาก
ก่อนซื้ออาหารมากิน 

     CU2  

3. ค าแนะน าจากเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข อสม. ท าให้นักเรียน
อ่านข้อมูลบนฉลากผลิตภัณฑ์อาหารทุกครั้งก่อนกิน 

     CU3  

4. เมื่อเห็นอาการของผู้ป่วยท่ีเกิดจากการกินมากเกินความ
จ าเป็นของร่างกาย ท าให้นักเรียนเห็นความส าคัญของการ
อ่านฉลากก่อนเลือกซื้อ 

    
 

CU4 
 

5. ผู้ปกครองแนะน าให้นักเรียนสังเกตสีสันของอาหาร และ
หลีกเล่ียงการบริโภค หากสีสันของอาหารสดใสผิดธรรมชาติ 

     CU5  

6. การรณรงค์เรื่องการอ่านฉลากเป็นแรงจูงใจให้นักเรียนอ่าน
และใช้ประโยชน์จากข้อมูลบนฉลากอาหาร  

     CU6  

7. ครูผู้สอนได้แนะน านักเรียนและเพื่อนๆในห้องเรียนให้เลือก
ด่ืมน้ าเปล่าเมื่อรู้สึกกระหายแทนการซื้อน้ าอัดลมมาด่ืม 

     CU7  

8. การร้องเรียนทางส่ือออนไลน์ท าให้มีความสะดวกในการ
ปกป้องสิทธิ์จากการถูกเอารัดเอาเปรียบจากการบริโภค 

     CU8  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตอนที่ 8 แบบสอบถามการรับรู้ความสามารถตนเองในการบริโภคอาหารที่ปลอดภัย 
ค าช้ีแจง ให้นักเรียนพิจารณาว่านักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรในการเลือกซื้อ/กินอาหาร  โดยท า 

เครื่องหมาย  ลงในช่องท่ีตรงกับความรู้สึกของนักเรียน 
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ล าดับ
ท่ี 

รายการ 

 เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

เห็น
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

ส าหรับ
เจ้าหน้าท่ี 

1. นักเรียนมั่นใจว่า นักเรียนจะอ่านฉลากอาหารก่อนซื้อทุกครั้ง      SEL1  

2. นักเรียนมีความเช่ือมั่นว่า นักเรียนสามารถท าความเข้าใจ
ข้อมูลท่ีปรากฏบนฉลากอาหารได้ 

     SEL2  

3. เมื่อมีคนน าขนมกรุบกรอบมาแจกฟรี นักเรียนมั่นใจว่าจะอ่าน
ฉลากอาหารนั้นก่อนกินเพื่อความปลอดภัยในการกินอาหาร 

     SEL3  

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

    
 

SEL4 
 

5. นักเรียนมีความเช่ือมั่นว่า นักเรียนสามารถท่ีจะเป็นเด็กหรือ
เยาวชนที่เป็นแบบอย่างท่ีดีในการอ่านและใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลบนฉลากหวาน มัน เค็ม (ฉลาก GDA) 

    
 

SEL5 
 

6. นักเรียนเช่ือมั่นว่า นักเรียนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลบน
ฉลากอาหารเพื่อการตัดสินใจในการกินอาหารได้ 

     SEL6  

7. นักเรียนเช่ือมั่นว่า นักเรียนสามารถค านวณปริมาณ
สารอาหารของขนมกรุบกรอบจากข้อมูลบนฉลากโภชนาการ
เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกาย 

    
 

SEL7 
 

8. นักเรียนเช่ือมั่นว่าการปกป้องสิทธิ์ของตนเองจากการกิน
อาหารที่อันตรายต่อสุขภาพจะเป็นประโยชน์ต่อตนเองและ
ส่วนรวม ถึงแม้การร้องเรียนจะมีหลายข้ันตอน  

    
 

SEL8 
 

9. นักเรียนเช่ือมั่นว่า นักเรียนสามารถแจ้งผู้ใหญ่ให้ทราบ หากมี
ร้านค้าเอาขนมกรุบกรอบท่ีไม่มี อย.หรือไม่ปลอดภัยมา
จ าหน่าย เพื่อผู้ใหญ่จะได้ห้ามการจ าหน่ายอาหารนั้น 

    
 

SEL9 
 

 
 
 
 
 
 
 

ตอนที่ 9 แบบสอบถามพฤติกรรมการบริโภคอาหาร 
ค าช้ีแจง ให้นักเรียนพิจารณาว่านักเรียนมีการปฏิบัติตนอย่างไรในการเลือกซื้อ/กินอาหาร โดยท า

เครื่องหมาย  ลงในช่องท่ีตรงกับการปฏิบัติของนักเรียน 
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ล าดับ
ที ่

รายการ 

ปฏิบัติ ไม่เก่ียว 
ข้องกับ
พฤติ 

กรรมน้ัน 

เป็น
ประจ า 

บ่อย นานๆ
ครั้ง 

ไม่เคย 
ปฏิบัติ 

1. นักเรียนไม่ซื้อขนมกรุบกรอบท่ีไม่มีฉลาก       BO1  

2. นักเรียนเก็บรักษาอาหารตามค าแนะน าท่ีระบุบนฉลากอาหาร      BO2  

3. นักเรียนอ่านฉลากอาหารก่อนเลือกซื้ออาหารส าเร็จรูป เครื่องด่ืมใน
ภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท 

     BO3 
 

4. นักเรียนกินอาหารมื้อหลักตามเวลา และไม่กินขนมกรุบกรอบ
จุบจิบ 

     BO4 
 

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

     BO5 
 

6. นักเรียนแบ่งจ านวนครั้งในการกินอาหารตามข้อมูลบน             
ฉลากหวาน มัน เค็ม (ฉลาก GDA) 

     BO6 
 

7. นักเรียนใช้ประโยชน์จากข้อมูลบนฉลากขนมกรุบกรอบมา
ค านวณหาปริมาณสารอาหารก่อนกิน 

     BO7 
 

8. ก่อนซื้ออาหารประเภททอด นักเรียนสังเกตสีและลักษณะของ
น้ ามันท่ีผู้ขายใช้ทอดอาหาร 

     BO8 
 

9. นักเรียนกินอาหารท่ีมีสีสันฉูดฉาด เช่น ลูกช้ินใส่สี ไส้กรอกใส่สี    
ไก่ย่างใส่สี  

     BO9 
 

10. หากนักเรียนพบว่า มีผู้ขายอาหาร ขนมกรุบกรอบ ท่ีเสื่อมคุณภาพ 
หรือหมดอายุนักเรียนจะคืนอาหารหรือเปลี่ยนอาหารน้ันแก่ผู้ขาย
ตามสิทธิ์ผู้บริโภค 

     BO10 

 

11. หากนักเรียนพบว่า ฉลากบนถุงหรือซองขนมน้ันไม่ถูกต้อง หรือกิน
แล้วไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพ นักเรียนจะเตือนเพื่อนไม่ให้กินขนมน้ัน 

     BO11 
 

12. เมื่อต้องการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารเพิ่มเติมนักเรียน
ค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 

     BO12 
 

 

 
 
 

 
 

ส ำหรับ 

เจ้ำหน้ำที่ 
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แนวค าถามการจัดการสนทนากลุ่ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แนวค าถามการจัดการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 
รูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร 

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 

ส ำหรับนักเรียน 
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การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 
1.วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือศึกษาความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของครู ผู้ปกครอง นักเรียน และผู้มีส่วนเก่ียวข้อง ในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  

2) เพ่ือการปรับปรุงรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนประสิทธิผลและมีความ
เหมาะสมต่อการน าไปใช้ 

 

2. ผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่ม 
1) คร ู
2) ผู้ปกครอง 

 

3. วัน เวลา สถานที ่
23 -29 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมโรงเรียนน าร่อง 

4. ระยะเวลาด าเนินการ 
ประมาณ 60 – 90 นาที 
 

5. ผู้ด าเนินการสนทนากลุ่ม 
1) ผู้ด าเนินการสนทนา (Moderator) ผศ.ดร.กรัณฑรัตน์  บุญช่วยธนาสิทธ์ิ หรือคณะผู้วิจัย 
2) ผู้ช่วยบันทึกข้อมูล (Note taker) ผศ.จินตนา เทียมทิพร หรือคณะผู้วิจัย 
3) ผู้อ านวยความสะดวก (Facilitator) นางสาวสุภาภรณ์ คุ้มแก้ว หรือผู้ช่วยวิจัย 

 
 

6. แนวทางการสนทนากลุ่ม 
1) ผู้ด าเนินการสนทนาแนะน าตัวเอง ผู้ช่วยบันทึกข้อมูล และผู้อ านวยความสะดวก เริ่มต้นสนทนาจากการ

พูดคุยเรื่องทั่ว ๆ ไป รวมทั้งขออนุญาตบันทึกเสียงพร้อมทั้งให้ความมั่นใจว่าจะไม่มีการน าเทปบันทึกเสียงไปใช้ในทางที่จะ
เกิดความเสียหายแก่ผู้เข้าร่วมการสนทนา 

2) ผู้ด าเนินการสนทนาเริ่มต้นจากการอธิบายจุดมุ่งหมายในการจัดกลุ่มสนทนา  บอกวิธีการด าเนินการสนทนา 
และให้ผู้เข้าร่วมสนทนาแนะน าตัวเอง 

3) เริ่มต้นด าเนินการสนทนาตามประเด็นที่ได้ก าหนดไว้ตามแนวค าถามดังน้ี  
3.1) หลังจากการเข้าร่วมโครงการฯ ในช่วงสองเดือนที่ผ่านมานักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงปัจจัยเหล่าน้ี

หรือไม่ อย่างไร 
 ความรู้เก่ียวกับการบริโภคอาหารปลอดภัย 
 การรับรู้ความเสี่ยงจากการมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม่ปลอดภัย  
 การรับรู้ความรุนแรงจากการมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม่ปลอดภัย  
 การรับรู้ประโยชน์จากการมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารทีป่ลอดภัย  
 การรับรู้อุปสรรคจากการมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ปลอดภัย 
 การมีสิ่งชักน าให้เกิดการปฏิบัติในการบริโภคอาหารที่ปลอดภัย 
 การรับรู้ความสามารถของตนเองในการบริโภคอาหารที่ปลอดภัย 
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3.2) หลังจากการเข้าร่วมโครงการฯ ในช่วงสองเดือนที่ผ่านมานักเรียนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารเหล่าน้ีดีข้ึนหรือไม่เพียงใด พฤติกรรมบริโภคอาหารปลอดภัยใดที่ไม่ดีข้ึน คาดว่าเป็นเพราะเหตุใด  

 การอ่านฉลากผลิตภัณฑ์ก่อนเลือกซื้อเลือกบริโภค 
 การอ่านฉลากอาหารหวาน มัน เค็ม (ฉลาก GDA ) บนฉลากของขนมกรุบกรอบ 
 การใช้ประโยชน์จากการอ่านฉลากหวาน มัน เค็ม ( ฉลาก GDA ) 
 การลดและการหลีกเลี่ยงการบริโภคอาหารที่ไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพ เช่น อาหารปิ้งย่าง อาหารที่ใช้

น้ ามันทอดซ้ า น้ าอัดลม ขนมใส่สี  
 การปกป้องสิทธ์ิเพ่ือการบริโภคอาหารปลอดภัย 

3.3) โดยรวมท่านคิดว่ารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
มีประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด ควรมีการปรับปรุงหรือพัฒนาในเรื่องใดบ้างหรือไม่ อย่างไร 

3.4) กิจกรรมที่จัดในรูปแบบฯ กิจกรรมใดที่นักเรียนให้ความสนใจมากท่ีสุด แต่ละกิจกรรมมีส่วน
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนมากน้อยเพียงใดกิจกรรมที่จัดมีความเหมาะสมกับระยะเวลาหรือไม่
เพียงใด 

 สารคดีสั้นเพ่ือการเรียนรู ้
 การสร้างสถานการณ์จ าลอง 
 กิจกรรมรณรงค ์

3.5) ผู้ด าเนินการสนทนาสรุปประเด็นส าคัญจากการสนทนา ขอบคุณผู้เก่ียวข้องและผู้เข้าร่วม และกล่าว
ปิดการสนทนา 
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แนวค าถามการสัมภาษณ์เชิงลึก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวค าถามการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth-interview) 
รูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร 

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
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----------------------------------------------------------------------- 
การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth - interview) 
 

1.วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือศึกษาความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของครู และผู้มีส่วนเก่ียวข้อง ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ

บริโภคอาหารนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
2) เพ่ือการปรับปรุงรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนประสิทธิผลและมีความ

เหมาะสมต่อการน าไปใช้ 
 

2. ผู้ถูกสัมภาษณ์ 
ครู  ผู้ปกครองนักเรียน 

3. วัน เวลา สถานที ่
23 -29 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมโรงเรียนน าร่อง 

4. ระยะเวลาด าเนินการ 
ประมาณ 30 – 45 นาที 

 

5. แนวทางการสัมภาษณ์เชิงลึก 
1) ผู้ด าเนินการสนทนาแนะน าตัวเอง ผู้ช่วยบันทึกข้อมูล และผู้อ านวยความสะดวก เริ่มต้น

สนทนาจากการพูดคุยเรื่องท่ัว ๆ ไป รวมท้ังขออนุญาตบันทึกเสียงพร้อมท้ังให้ความมั่นใจว่าจะไม่มีการน า
เทปบันทึกเสียงไปใช้ในทางท่ีจะเกิดความเสียหายแก่ผู้เข้าร่วมการสนทนา  

2) ผู้ด าเนินการสนทนาเริ่มต้นจากการอธิบายจุดมุ่งหมายในการสัมภาษณ์เชิงลึก บอกวิธีการ
ด าเนินการ และให้ผู้เข้าร่วมสนทนาแนะน าตัวเอง 

3) เริ่มต้นด าเนินการสัมภาษณ์เชิงลึกตามประเด็นท่ีได้ก าหนดไว้ตามแนวค าถามดังนี้ 
3.1 หลังจากการเข้าร่วมโครงการฯ ในช่วงสองเดือนท่ีผ่านมานักเรียนมีการเปล่ียนแปลง 

ปัจจัยเหล่านี้หรือไม่ อย่างไร 
 ความรู้เกี่ยวกับอาหารปลอดภัย 
 การรับรู้ความเส่ียงจากการมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม่ปลอดภัย  
 การรับรู้ความรุนแรงจากการมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม่ปลอดภัย  
 การรับรู้ประโยชน์จากการมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ปลอดภัย  
 การรับรู้อุปสรรคจากการมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ปลอดภัย 
 การมีส่ิงชักน าให้เกิดการปฏิบัติในการบริโภคอาหารที่ปลอดภัย 
 การรับรู้ความสามารถของตนเองในการบริโภคอาหารที่ปลอดภัย 

3.2 หลังจากการเข้าร่วมโครงการฯ ในช่วงสองเดือนท่ีผ่านมานักเรียนมีการปรับเปล่ียน 
พฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัยเหล่านี้ดีขึ้นหรือไม่เพียงใด พฤติกรรมบริโภคอาหารปลอดภัยใดท่ีไม่ดี
ขึ้น คาดว่าเป็นเพราะเหตุใด  

 การอ่านฉลากผลิตภัณฑ์อาหารก่อนเลือกซื้อเลือกบริโภค 
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 การอ่านฉลากหวานมันเค็ม (ฉลาก GDA ) บนฉลากของขนมกรุบกรอบ 
 การใช้ประโยชน์จากการอ่านฉลากหวาน มัน เค็ม ( ฉลากGDA ) 
 การลดและการหลีกเล่ียงการบริโภคอาหารที่ไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพ เช่น อาหารปิ้งย่าง 

อาหารที่ใช้น้ ามันทอดซ้ า น้ าอัดลม ขนมใส่สี  
 การปกป้องสิทธิ์เพื่อการบริโภคอาหารปลอดภัย 

3.3 โดยรวมท่านคิดว่ารูปแบบการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้นมี ประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด ควรมีการปรับปรุงหรือพัฒนาในเรื่องใดบ้างหรือไม่ 
อย่างไร 

3.4 กิจกรรมท่ีจัดในรูปแบบฯ กิจกรรมใดท่ีนักเรียนให้ความสนใจมากท่ีสุด แต่ละกิจกรรม  
มีส่วนปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนมากน้อยเพียงใดและกิจกรรมท่ีจัดมีความ
เหมาะสมกับระยะเวลาหรือไม่เพียงใด 

 สารคดีส้ันเพื่อการเรียนรู้ 
 การสร้างสถานการณ์จ าลอง 
 กิจกรรมรณรงค์ 

    3.5 ส่ือต่างๆ ท่ีใช้ในโครงการฯ มีความเหมาะสมเพียงใด ควรปรับปรุงเนื้อหา รูปแบบ  
หรือไม่ อย่างไรบ้าง 

 ส่ือประกอบการสอน 
 หนังสือเสริมสร้างพฤติกรรมการบริโภค 
 ชุดนิทรรศการ 

3.6 ผู้สัมภาษณ์กล่าวขอบคุณผู้เกี่ยวข้องและผู้เข้าร่วม และปิดการสัมภาษณ์  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



168 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

แบบสังเกตพฤติกรรม 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
รูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 

  

วันที่................ เดือน ....................................พ.ศ..........................เวลา.................................. 
 

ค าช้ีแจง ให้ผู้สังเกตท าการสังเกตพฤติกรรมการเลือกซื้อเลือกกินอาหารของนักเรียนท่ีถูกสังเกต หากผู้ถูกสังเกตมีพฤติกรรมเลือกซื้อ/กิน อาหารใดต่อไปนี้ ให้ผู้สังเกต
บันทึกพฤติกรรมดังกล่าว ลงในแบบบันทึกนี้โดยให้ท าเครื่องหมาย  ลงในช่องปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติในพฤติกรรมแต่ละข้อ ถ้าพบผู้ถูกสังเกตปฏิบัติพฤติกรรม
ใดให้บันทึกรายละเอียดของพฤติกรรมนั้น 

 

ล าดับ
ท่ี 

พฤติกรรมการบริโภคอาหาร 
ไม่

ปฏิบัติ 
ปฏิบัติ รายละเอียดของพฤติกรรม ข้อสังเกตเพิ่มเติม 

1 อ่านฉลากผลิตภัณฑ์อาหารก่อนเลือกซื้อ
เลือกใช้ 

         ดูวันเดือนปีท่ีหมดอายุ 
       ดูข้อมูลฉลากโภชนาการ 

 

           อ่ืนๆ โปรดระบุ........................................   

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

2. อ่านฉลากหวานมันเค็ม (ฉลาก GDA)บน
ฉลากของขนมกรุบกรอบ 

         แบ่งจ านวนครั้งในการกินอาหารตามข้อมลู
บนฉลากหวาน มัน เค็ม (ฉลาก GDA) 

 

           อ่ืนๆ โปรดระบุ................ .......................   

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

 

3. กินขนมกรุบกรอบ   ย่ีห้อที่กิน................................................  
ปริมาณท่ีกิน............................ซอง/กล่อง  
ขนาดปริมาณของขนมต้องกิน..............ครั้ง  

 

            แบ่งกิน                 กินหมดครั้งเดียว  

            อ่านฉลากก่อนซื้ออ่าน         ไม่อา่น   
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ล าดับ
ท่ี 

พฤติกรรมการบริโภคอาหาร 
ไม่

ปฏิบัติ 
ปฏิบัติ รายละเอียดของพฤติกรรม ข้อสังเกตเพิ่มเติม 

4. กินอาหารประเภททอด   อาหารที่กินคือ. ................................................  
ปริมาณท่ีกิน........................... .......................... 
สังเกตน้ ามันที่ทอด          สังเกต 
                                ไม่สงัเกต 

 

5. กินอาหารปิ้งย่าง   อาหารที่กินคือ. ................................................  
ปริมาณท่ีกิน........................... .......................... 
สังเกตว่ามีสีสันฉูดฉาดสังเกต 
                                   ไม่สงัเกต 

 

6. ด่ืมน้ าอัดลม   ย่ีห้อที่ด่ืม............................................... ........... 
ปริมาณท่ีด่ืม...................................................  
ขนาดปริมาณของเครื่องด่ืมต้องแบ่งด่ืม........ครั้ง. 
        แบ่งด่ืม              ด่ืมหมดครั้งเดียว 
 อ่านฉลากก่อนซื้อ         อ่าน          ไม่อ่าน  

 

7. ด่ืมน้ าหวาน   ย่ีห้อที่ด่ืม............................................... ........... 
ปริมาณท่ีด่ืม...................................................  
ขนาดปริมาณของเครื่องด่ืมต้องแบ่งด่ืม........ครั้ง. 
       แบ่งด่ืม              ด่ืมหมดครั้งเดียว 
อ่านฉลากก่อนซื้อ        อ่าน         ไม่อ่าน  

 

8. ด่ืมเครื่องด่ืม ชาเขียว ชาขาว   ย่ีห้อที่ด่ืม............................................... ........... 
ปริมาณท่ีด่ืม...................................................  
ขนาดปริมาณของเครื่องด่ืมต้องแบ่งด่ืม........ครั้ง. 
       แบ่งด่ืม              ด่ืมหมดครั้งเดียว 
อ่านฉลากก่อนซื้อ         อ่าน         ไม่อ่าน  
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ล าดับ
ท่ี 

พฤติกรรมการบริโภคอาหาร 
ไม่

ปฏิบัติ 
ปฏิบัติ รายละเอียดของพฤติกรรม ข้อสังเกตเพิ่มเติม 

9. ด่ืมน้ าด่ืมอื่น ๆ   ย่ีห้อที่ด่ืม............................................... ........... 
ปริมาณท่ีด่ืม...................................................  
ขนาดปริมาณของเครื่องด่ืมต้องแบ่งด่ืม........ครั้ง. 
       แบ่งด่ืม                ด่ืมหมดครั้งเดียว  
อ่านฉลากก่อนซื้อ        อ่าน         ไม่อ่าน  

 

10. ขนม/เครื่องด่ืม อื่น ๆ ระบุ..........................   ย่ีห้อที่ด่ืม............................................... ........... 
ปริมาณท่ีด่ืม...................................................  
ขนาดปริมาณของเครื่องด่ืมต้องแบ่งด่ืม........ครั้ง. 
       แบ่งด่ืม                ด่ืมหมดครั้งเดียว  
อ่านฉลากก่อนซื้อ        อ่าน         ไม่อ่าน  

 

11. ขนม/เครื่องด่ืม อื่น ๆ ระบุ..........................   ย่ีห้อที่ด่ืม............................................... ........... 
ปริมาณท่ีด่ืม...................................................  
ขนาดปริมาณของเครื่องด่ืมต้องแบ่งด่ืม........ครั้ง. 
       แบ่งด่ืม                ด่ืมหมดครั้งเดียว  
อ่านฉลากก่อนซื้อ        อ่าน         ไม่อ่าน  

 

 
10. เมื่อนักเรียนพบว่า ขนมไม่อร่อย  รสชาติไม่ดี  เช่น มีกล่ินหืน เหนียว  ขนมหมดอายุ  ได้มีการบอกเพื่อนต่อ  บอกครู หรือบอกใครไหม  

ไม่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น 
มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น   คือ (โปรดระบุลักษณะเหตุการณ์ท่ีพบ .....................................................................................................…………………….. 
..........................................................................................…………….…….........................................................................................…………………… 
มีการแจ้ง(โปรดระบุว่าแจ้งใคร)  ........................................................................................................................…………………................ 

ไม่แจ้ง 
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บันทึกเหตุการณ์อื่น ๆ ท่ีพบ  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ลงช่ือ...................................................................................ผู้สังเกต 
(.........................................................................) 
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