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คํานํา 
   

กองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ได
เล็งเห็นความสําคัญและศักยภาพของเยาวชนไทย โดยเฉพาะนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาซึ่งเปนผูมี
ความกระตือรือรนในการทํากิจกรรม มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค สามารถออกแบบกิจกรรมใหเพื่อนๆพี่ๆ
นองๆ ผูปกครอง และคนในชุมชนไดมีสวนรวมในกิจกรรมพัฒนาและสงเสริมพฤติกรรมการบริโภค
ผลิตภัณฑสุขภาพที่ดีได จึงไดจัดทําโครงการ อย.นอย เพื่อนําศักยภาพของนักเรียนเหลานั้นมาใช โดย
เลือกเปาหมายคือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ และใหหนวยงานที่เกี่ยวของของกระทรวง
สาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาคดําเนินกิจกรรมการรณรงคพรอม
กันทั่วประเทศ โดยเปนไปในทิศทางและรูปแบบเดียวกัน เพื่อใหสามารถเผยแพรขอมูลความรู ตลอดจน
ประชาสัมพันธโครงการไดอยางทั่วถึง ซึ่งจะสงผลตอการรับรูของกลุมเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ 

สําหรับการดําเนินโครงการ อย.นอย ป 2553 ไดกําหนดใหมีการวิจัยและประเมินผลโครงการ   
อย.นอยขึ้น โดยเนนการประเมินผลลัพธตามวัตถุประสงคของโครงการ อย.นอย ที่มีเปาหมายใหนักเรียน
มีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่ดี ใชผลิตภัณฑสุขภาพอยางถูกตอง และอานฉลากอาหาร ยา 
เครื่องสําอางกอนใช ใหนักเรียน อย.นอย มีกิจกรรมที่บูรณาการกับโครงการหรือกิจกรรมที่กระทรวง
สาธารณสุขรับผิดชอบและกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการบริโภคอยางปลอดภยัตอส่ิงแวดลอม รวมถงึผลกัดนั
ใหมีการใชหลักสูตร อย.นอย ซึ่งเปนการบูรณาการความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพเขาไปในการจัดการ
เรียนการสอนของครูในโรงเรียน ตลอดจนคนหาสารสนเทศที่ไดจากการวจิยัเพือ่นาํไปใชในการพฒันาและ
สงเสริมพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่ดี ซึ่งเปนกระบวนการที่จะชวยขับเคลื่อนใหโครงการ  
อย.นอย บรรลุเปาหมายตามที่คาดหวังไว 
 ทั้งนี้ คณะทํางานไดเร่ิมดําเนินการโครงการวิจัยและประเมินผลโครงการ อย.นอย ต้ังแตเดือน
เมษายน ถึง เดือนกันยายน 2553 รวมระยะเวลา 6 เดือน โดยมีการวิจัยและประเมินผลจากโรงเรียนที่
ดําเนินกิจกรรม อย.นอย รวมถึงโรงเรียนที่ไมไดดําเนินกิจกรรม อย.นอย ทั่วประเทศ จํานวน 50 โรงเรียน 
ใน 31 จังหวัด กระจายทั่วทั้ง 5 ภูมิภาค ไดแก ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต ภาคกลาง 
และสวนกรุงเทพมหานครอีกหนึ่งภาคสวน ซึ่งไดจัดทําเปน “รายงานโครงการวิจัยและประเมินผล
โครงการ อย.นอย” ดังรายงานฉบับที่ทานกําลังอานอยูนี้ คณะผูวิจัยและประเมินผลโครงการ 
ขอขอบคุณนักเรียน คณะครู ผูบริหารโรงเรียน ผูปกครอง คนในชุมชน และเจาหนาที่สาธารณสุขทุกแหง 
ที่ใหความรวมมืออยางดียิ่งในการวิจัยและประเมินผลโครงการ อย.นอย ที่ผานมา ตลอดจนผูมีสวนรวม
ในการจัดทํารายงานฉบับนี้ใหประสบความสําเร็จดวยดี 
 คณะทํางานหวังเปนอยางยิ่งวา รายงานโครงการวิจัยและประเมินผลโครงการ อย.นอย นี้ จะ
เปนประโยชนในการพัฒนาโครงการ อย.นอย และใชสารสนเทศในการวางนโยบายดานการพัฒนา
ศักยภาพผูบริโภค เพื่อใหทุกคนเปนผูบริโภคที่ดี (Smart Consumer) ตอไป 

ภก.ศุภกาญจน   โภคัย 
หัวหนาคณะทํางานโครงการวิจัยและประเมินผลโครงการ อย.นอย 

30 สิงหาคม 2553 



บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

การวิจัยและประเมินผลโครงการ อย.นอยครั้งนี้ มุงเนนการประเมินผลการดําเนินโครงการ อย.

นอย ในป 2553 ตามตัวชี้วัดของโครงการ มีวัตถุประสงคของการประเมินดังนี้ 1) เพื่อประเมิน

พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพของนักเรียน 2) เพื่อประเมินการจัดกิจกรรม อย.นอย ของ

โรงเรียน 3) เพื่อประเมินคุณภาพการนําคูมือบูรณาการความรูดานผลิตภัณฑสุขภาพสูการเรียนการ

สอนไปใชในโรงเรียน สําหรับวัตถุประสงคของการวิจัยเพื่อศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของกับผลการดําเนินงาน

โครงการ อย.นอย ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงสํารวจเปนแนวทางในการวิจัยเพื่อนําไปใชในการอธิบายผล

การประเมิน 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยและประเมินพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพเปนนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 6 ในสัดสวนใกลเคียงกัน จํานวน 4,340 คน จากโรงเรียนมัธยมศึกษา

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จํานวน 50 แหง กระจายใน 

31 จังหวัดทั่วประเทศ ใชการสุมกลุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) การประเมนิ

การจัดกิจกรรม อย.นอย และการประเมินผลการใชคูมือบูรณาการความรูดานผลิตภัณฑสุขภาพ ใช

กลุมตัวอยางโรงเรียนมัธยมศึกษาที่เขารวมใชคูมือฯทั่วประเทศ จํานวน 420 แหง การเก็บรวบรวม

ขอมูลไดใชหลากหลายวิธีและหลายแหลงขอมูล ไดแก การเก็บขอมูลดวยแบบสอบถาม แบบ

สัมภาษณ แบบสังเกต และการศึกษาเอกสาร 

การวิเคราะหขอมูลเปนการเปรียบเทียบขอมูลที่ไดมากับเกณฑการประเมิน การวิเคราะห

ขอมูลใชสถิติเชิงบรรยาย ประกอบดวย ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห

เนื้อหา (Content Analysis) และการนําเสนอขอมูลในรูปแบบตางๆ เชน แบบบรรยาย ตาราง แผนภูมิ 

สําหรับสถิติเชิงอางอิง ประกอบดวย สถิติทดสอบที (t-test) การวิเคราะหความแปรปรวน (analysis of 

variance) และสถิติทดสอบไคสแควร (χ2-test)  

 

ขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวอยาง 
กลุมตัวอยางสวนใหญเปนนักเรียนหญิงมากกวานักเรียนชาย คิดเปนรอยละ 60.3 และ 39.7 

ตามลําดับ นักเรียนอยูในภาคกลางมากที่สุด คิดเปนรอยละ 28.7 รองลงมาคือ ภาคเหนือ ภาคใต 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คิดเปนรอยละ 18.4 18.1 16.5 และภาคตะวันออกจํานวนนอยที่สุด คิดเปน

รอยละ 6.2 นักเรียนที่ไมไดเปนแกนนํา อย.นอย คิดเปนรอยละ 57.2 สวนนักเรียนที่เปนแกนนํา อย.

นอย คิดเปนรอยละ 28.6 และนักเรียนที่เคยเปนแกนนํา อย.นอย คิดเปนรอยละ 14.2  

กลุมตัวอยางไดเขารวมกิจกรรม อย.นอย ดังนี้ กิจกรรมเผยแพรประชาสัมพันธเกี่ยวกับการ

บริโภคผลิตภัณฑสุขภาพในโรงเรียน พบวา นักเรียนกลุมตัวอยางเขารวมในกิจกรรมจัดปายนิเทศให

ความรู เชน บอรด มากที่สุด คิดเปนรอยละ 39.4 รองลงมาคือ กิจกรรมจัดทําเอกสารเผยแพรคิดเปน



 ข 

รอยละ 23.2 และกิจกรรมพูดหนาเสาธง รอยละ 19.3 ทั้งนี้มีนักเรียนไมไดเขารวมกิจกรรม คิดเปนรอย

ละ 51.2  

กิจกรรมดานการตรวจสอบผลิตภัณฑสุขภาพ พบวา นักเรียนกลุมตัวอยางเขารวมในกิจกรรม

ตรวจสอบฉลากอาหาร มากที่สุด คิดเปนรอยละ 37.3 รองลงมาคือ กิจกรรมตรวจสอบฉลากยา คิด

เปนรอยละ 30.9 และกิจกรรมตรวจสอบน้ําดื่มในโรงเรียน คิดเปนรอยละ 25.9 ทั้งนี้มีนักเรียนไมไดเขา

รวมกิจกรรม คิดเปนรอยละ 48.0  

กิจกรรมรณรงคเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพในโรงเรียน พบวา นักเรียนกลุมตัวอยาง

เขารวมในกิจกรรมเดินรณรงค มากที่สุด คิดเปนรอยละ 33.5 รองลงมาคือ กิจกรรมจัดนิทรรศการ คิด

เปนรอยละ 26.5 และกิจกรรมตรวจสอบความสะอาดของโรงอาหารในโรงเรียน คิดเปนรอยละ 25.2 

ทั้งนี้มีนักเรียนไมไดเขารวมกิจกรรม คิดเปนรอยละ 45.4 

กิจกรรมรณรงคเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพในชุมชน พบวา นักเรียนกลุมตัวอยาง

เขารวมในกิจกรรมเดินรณรงค มากที่สุด คิดเปนรอยละ 30.7 รองลงมาคือ กิจกรรมจัดนิทรรศการ คิด

เปนรอยละ 22.2 และกิจกรรมนําเสนอผลงานของนักเรียนใหกับผูปกครอง คิดเปนรอยละ 18.7 ทั้งนี้มี

นักเรียนไมไดเขารวมกิจกรรม คิดเปนรอยละ 54.7 

กิจกรรมเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่เชื่อมโยงสูการเรียนการสอน พบวา นักเรียน

กลุมตัวอยางเขารวมในกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษามากที่สุด คิดเปนรอยละ 47.0 

รองลงมาคือ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร คิดเปนรอยละ 37.2 และกลุมการงานอาชีพและ

เทคโนโลยี คิดเปนรอยละ 36.9 ทั้งนี้มีนักเรียนไมไดเขารวมกิจกรรม คิดเปนรอยละ 39.7 

การทําโครงงานแบบกําหนดหัวขอและมุงเนนรูปแบบการนําเสนอผลงาน พบวา นักเรียนกลุม

ตัวอยางเขารวมในกิจกรรมโครงงานตอตานยาเสพติด ใกลเคียงกับโครงงานอาหารเพื่อสุขภาพคิดเปน

รอยละ 27.4 และ 27.2 ตามลําดับ รองลงมาคือ โครงงานสิ่งแวดลอม คิดเปนรอยละ 24.4 ทั้งนี้มี

นักเรียนไมไดเขารวมกิจกรรม คิดเปนรอยละ 51.7 

กิจกรรมเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพในบานเรือน พบวา นักเรียนกลุมตัวอยางเขา

รวมในกิจกรรมนําความรูไปใชประโยชนในบานเรือน เชน ใชในการเลือกซื้ออาหาร ใกลเคียงกับ 

กิจกรรมตรวจสอบผลิตภัณฑอาหาร คิดเปนรอยละ 38.8 และ 38.6 ตามลําดับ รองลงมา คือ กิจกรรม

ตรวจสอบผลิตภัณฑยา คิดเปนรอยละ 32.8 ทั้งนี้มีนักเรียนไมไดเขารวมกิจกรรม คิดเปนรอยละ 44.1 

กิจกรรมอื่นๆที่โรงเรียนไดจัดทําขึ้น และเกี่ยวของกับโครงการ อย.นอย พบวา นักเรียนกลุม

ตัวอยางเขารวมในกิจกรรมโรงเรียนสงเสริมสุขภาพมากที่สุด คิดเปนรอยละ 35.3 รองลงมาคือ 

กิจกรรมอาหารปลอดภัย คิดเปนรอยละ 34.7 และกิจกรรม อย.นอย สอนนอง คิดเปนรอยละ 33.8 

ทั้งนี้มีนักเรียนไมไดเขารวมกิจกรรม คิดเปนรอยละ 38.3  

ผลการวิจัยและประเมินผลโครงการ อย.นอย แบงออกเปน 2 สวน ไดแก สรุปผลการประเมิน 

และสรุปผลการวิจัย ตามลําดับดังนี้ 
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สรุปผลการประเมิน 
 1. ผลการประเมินพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพ ผลการประเมิน พบวา 

นักเรียน มีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่ดี ซึ่งประกอบดวยพฤติกรรมไมบริโภคน้ําอัดลม ไม

บริโภคอาหารจานดวน ไมบริโภคขนมขบเคี้ยว บริโภคนม ผัก ผลไม ใชผลิตภัณฑสุขภาพอยางถูกตอง 

และอานฉลากอาหาร ยา เครื่องสําอางกอนใช คิดเปนรอยละ 75.7 ของนักเรียนทั้งหมด ซึ่งบรรลุ

เปาหมายของโครงการที่รอยละ 70 เมื่อจําแนกผลการประเมินตามพฤติกรรมยอย ปรากฏผลดังนี้ 

 1.1 ผลการประเมินพฤติกรรมการบริโภคอาหาร พบวา นักเรียนมีพฤติกรรมการ

บริโภคอาหารที่ดี คิดเปนรอยละ 75.5 จากอาหารทั้งหมด 6 ประเภท นักเรียนมีพฤติกรรมการบริโภค

อาหารผานเกณฑการประเมินในอาหาร 5 ประเภท ไดแก น้ําอัดลม อาหารจานดวน นม ผัก และผลไม 

โดยแบงอาหารไดเปน 2 กลุม ดังนี้ กลุมที่ 1 อาหารที่ไมควรบริโภคหรือบริโภคแตนอย ไดแก น้ําอัดลม 

และอาหารจานดวน ผลการประเมินพบวา จํานวนนักเรียนที่มีพฤติกรรมไมบริโภคถึงบริโภคเปน

บางครั้ง คิดเปนรอยละ 71.2 และ 84.9 ตามลําดับ (เกณฑการประเมินที่กําหนดไวคือ จํานวนนักเรียน

มากกวารอยละ 70 ของนักเรียนทั้งหมด มีพฤติกรรมไมบริโภคถึงบริโภคเปนบางครั้ง) กลุมที่ 2 อาหาร

ที่ควรบริโภค ไดแก นม ผัก และผลไม  ผลการประเมินพบวาจํานวนนักเรียนที่มีพฤติกรรมบริโภคบอย

ถึงเปนประจํา/บริโภคทุกวัน คิดเปนรอยละ 78.2 85.4 และ 80.9 ตามลําดับ (เกณฑการประเมินที่

กําหนดไวคือ จํานวนนักเรียนมากกวารอยละ 70 ของนักเรียนทั้งหมด มีพฤติกรรมบริโภคบอยถึงเปน

ประจํา/บริโภคทุกวัน)สําหรับพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไมผานเกณฑการประเมินคือ พฤติกรรมการ

บริโภคอาหารประเภทขนมขบเคี้ยว คิดเปนรอยละ 52.6 
 1.2 ผลการประเมินพฤติกรรมการใชผลิตภัณฑสุขภาพและอานฉลากกอนใช 

พบวา นักเรียนมีพฤติกรรมการใชผลิตภัณฑสุขภาพที่ถูกตองและอานฉลากกอนใช คิดเปนรอยละ 

75.9 จากพฤติกรรมทั้งหมด 7 พฤติกรรม นักเรียนมีพฤติกรรมที่ผานเกณฑการประเมิน จํานวน 6 

พฤติกรรม (เกณฑการประเมินที่กําหนดไว คือจํานวนนักเรียนมากกวารอยละ 60 ของนักเรียนทั้งหมด 

มีพฤติกรรมที่ทําเปนสวนใหญถึงทําทุกครั้ง) ไดแก พฤติกรรมการดูวันหมดอายุ หรือ เดือนปที่ผลิต ให

เจอกอนเลือกซื้อ หรือ บริโภค คิดเปนรอยละ 80.7 พฤติกรรมการสังเกตภาชนะบรรจุอาหารกอนซื้อวา

สะอาด อยูในสภาพสมบูรณ ไมฉีกขาด ร่ัวซึม บวม หรือบุบบูบ้ี คิดเปนรอยละ 84.4 พฤติกรรมการ

สังเกตสภาพการเก็บรักษาอาหารที่เหมาะสมกับชนิดอาหาร เชน นมพลาสเจอไรซที่เก็บไวในตูแช คิด

เปนรอยละ 77.7 พฤติกรรมการสังเกตสภาพของอาหารที่อยูในภาชนะบรรจุกอนบริโภควาไมมีฟอง 

เมือก ไมมีสี กลิ่นที่เปลี่ยนไปจากเดิม คิดเปนรอยละ 82.5 พฤติกรรมอานฉลากเครื่องสําอาง เชน แปง

ทาตัว โลชั่น กอนจะซื้อหรือ กอนใช คิดเปนรอยละ 75.0 และพฤติกรรมการปฏิบัติตามคําแนะนําที่ระบุ

บนฉลากผลิตภัณฑอยางเครงครัด คิดเปนรอยละ 75.5  สําหรับ 1 พฤติกรรมที่ไมผานเกณฑการ

ประเมิน คือ พฤติกรรมการดูเครื่องหมาย อย.ใหเจอกอนเลือกซื้อผลิตภัณฑอาหาร คิดเปนรอยละ 55.3  
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2. ผลการประเมินการจัดกิจกรรม อย.นอย พบวา การจัดกิจกรรม อย.นอย ในโรงเรียน 

ประกอบดวยกิจกรรมหลัก ดังนี้ การกําหนดโครงสรางชมรม อย.นอย และองคประกอบ การจัด

กิจกรรมเผยแพรประชาสัมพันธในโรงเรียน การจัดกิจกรรมดานการตรวจสอบผลิตภัณฑสุขภาพ การ

จัดกิจกรรมรณรงคในโรงเรียน การจัดกิจกรรมรณรงคในชุมชน การจัดกิจกรรมเชื่อมโยงสูการเรียนการ

สอน การจัดโครงงานแบบกําหนดหัวขอและมุงเนนรูปแบบการนําเสนอผลงาน การจัดกิจกรรมใน

บานเรือน การสนับสนุนกิจกรรม อย.นอย และการจัดกิจกรรม อย.นอย ที่บูรณาการเขากับโครงการ

อ่ืนๆและที่เกี่ยวของกับส่ิงแวดลอม โดยการประเมินกิจกรรมหลักของสถานศึกษาตามระดับผลการ

ประเมินในแตละดาน ปรากฏผลดังนี้ 

2.1 การกําหนดโครงสรางชมรม อย.นอย และองคประกอบ พบวา มีโรงเรียนรอยละ 35.9 

อยูในเกณฑการประเมินดีเยี่ยม รอยละ 13.0 อยูในเกณฑการประเมินดีมาก รอยละ 31.4 อยูในเกณฑ

การประเมินดี และรอยละ 19.7 ไมผานเกณฑการประเมิน  

2.2 การจัดกิจกรรมเผยแพรประชาสัมพันธในโรงเรียน พบวา มีโรงเรียนรอยละ 59.2 อยูใน

เกณฑการประเมินดีเยี่ยม รอยละ 25.6 อยูในเกณฑการประเมินดีมาก รอยละ 11.2 อยูในเกณฑการ

ประเมินดี และรอยละ 4.0 ไมผานเกณฑการประเมิน  

2.3 การจัดกิจกรรมดานการตรวจสอบผลิตภัณฑสุขภาพ พบวา มีโรงเรียนรอยละ 70.4 อยู

ในเกณฑการประเมินดีเยี่ยม รอยละ 15.2 อยูในเกณฑการประเมินดีมาก รอยละ 8.1 อยูในเกณฑการ

ประเมินดี และรอยละ 6.3 ไมผานเกณฑการประเมิน 

2.4 การจัดกิจกรรมรณรงคในโรงเรียน พบวา มีโรงเรียนรอยละ 73.1 อยูในเกณฑการ

ประเมินดีเยี่ยม รอยละ 16.1 อยูในเกณฑการประเมินดีมาก รอยละ 6.3 อยูในเกณฑการประเมินดี 

และรอยละ 4.5 ไมผานเกณฑการประเมิน 

2.5 การจัดกิจกรรมรณรงคในชุมชน พบวา มีโรงเรียนรอยละ 41.3 อยูในเกณฑการประเมนิ

ดีเยี่ยม รอยละ 10.8 อยูในเกณฑการประเมินดีมาก รอยละ 30.0 อยูในเกณฑการประเมินดี และรอย

ละ 17.9 ไมผานเกณฑการประเมิน 

2.6 การจัดกิจกรรมเชื่อมโยงสูการเรียนการสอน พบวา มีโรงเรียนรอยละ 61.9 อยูในเกณฑ

การประเมินดีเยี่ยม รอยละ 13.9 อยูในเกณฑการประเมินดีมาก รอยละ 19.3 อยูในเกณฑการประเมิน

ดี และรอยละ 4.9 ไมผานเกณฑการประเมิน 

2.7 การจัดโครงงานแบบกําหนดหัวขอและมุงเนนรูปแบบการนําเสนอผลงาน พบวา มี

โรงเรียนรอยละ 18.4 อยูในเกณฑการประเมินดีเยี่ยม รอยละ 43.5 อยูในเกณฑการประเมินดีมาก รอย

ละ 21.1 อยูในเกณฑการประเมินดี และรอยละ 17.0 ไมผานเกณฑการประเมิน  

2.8 การจัดกิจกรรมในบานเรือน พบวา มีโรงเรียนรอยละ 45.7 อยูในเกณฑการประเมินดี

เยี่ยม รอยละ 12.1 อยูในเกณฑการประเมินดีมาก รอยละ 26.5 อยูในเกณฑการประเมินดี และรอยละ 

15.7 ไมผานเกณฑการประเมิน 
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2.9 การสนับสนุนกิจกรรม อย.นอย พบวา มีโรงเรียนรอยละ 75.8 อยูในเกณฑการประเมิน

ดีเยี่ยม รอยละ 13.5 อยูในเกณฑการประเมินดีมาก รอยละ 4.5 อยูในเกณฑการประเมินดี และรอยละ 

6.3 ไมผานเกณฑการประเมิน 

2.10 การจัดกิจกรรม อย.นอย ที่บูรณาการเขากับโครงการอื่นๆและที่เกี่ยวของกับ

สิ่งแวดลอม พบวา กิจกรรมที่บูรณาการเขามาในกิจกรรม อย.นอย 3 อันดับแรก คือ โรงเรียนสงเสริม

สุขภาพ คิดเปนรอยละ 85.7 อาหารปลอดภัย คิดเปนรอยละ 76.2 และ อย.นอย สอนนอง คิดเปนรอย

ละ 71.7 

3 ผลการประเมินการใชคูมือบูรณาการความรูดานผลิตภัณฑสุขภาพ พบวา คูมือบูรณา

การความรูดานผลิตภัณฑสุขภาพ หรือ แผนการจัดการเรียนรู อย.นอย มีการเผยแพรออกไปยัง

โรงเรียนตางๆทั่วประเทศไทย จํานวน 420 แหง ในป 2552 จากผลการสํารวจดวยแบบสอบถาม ไดรับ

กลับคืน จํานวน 180 ฉบับ คิดเปนรอยละ 42.85 ภาพรวมของคุณภาพแผนฯตามการรับรูของครูผูใช

แผนอยูในระดับมาก ( x  = 4.14, SD = 0.46, C.V.=11.11%) คะแนนเฉลี่ยคุณภาพอยูระหวาง 3.99 

ถึง 4.31 จากคะแนนเต็ม 5 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูระหวาง 0.56 – 0.70 โดยประเด็นที่แผนมี

การระบุสาระสําคัญ เนื้อหา กิจกรรม และสื่อการเรียนการสอนไวในแผนฯอยางชัดเจนมีคุณภาพมาก

ที่สุด สวนประเด็นที่แผนฯมีเนื้อหาครอบคลุมเร่ืองที่สอนมีคุณภาพนอยที่สุด ผลการสํารวจพฤติกรรม

การใชแผนการจัดการเรียนรู อย.นอย ของครูกลุมตัวอยางที่มีพฤติกรรมทําเปนสวนใหญถึงทําเปน

ประจําในแตละพฤติกรรม พบวา รอยละ 60.6 มีการศึกษาขั้นตอนการใชแผนการจัดการเรียนรูอยาง

ละเอียดกอนนําไปใช รอยละ 68.3 มีการศึกษาสาระสําคัญ เนื้อหา กิจกรรม และสื่อการเรียนการสอน

ภายในแผนการจัดการเรียนรูใหเขาใจกอนนําไปใช รอยละ 59.5 มีการอานและทําความเขาใจเนื้อหา

ในแผนการจัดการเรียนรูอยางสม่ําเสมอ รอยละ 64.4 สามารถใชและปฏิบัติตามแผนการจัดการเรียนรู

ไดดวยตนเอง รอยละ 61.1 สามารถวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจัดการ

เรียนรูได รอยละ 62.2 สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูได และรอยละ 

40.0 มีการบันทึกผลหลังจากการใชแผนการจัดการเรียนรูในแตละครั้ง 
 

 

สรุปผลการวิจัย 
1.  พฤติกรรมสุขภาพของนักเรียน ผลการสํารวจ พบวา นักเรียนแปรงฟนตอนเชาและกอน

เขานอนทุกวัน คิดเปนรอยละ 97.9 และ 91.6 ตามลําดับ นักเรียนลางมือทุกครั้งหลังออกจากหองน้ํา 

คิดเปนรอยละ 93.6 และนักเรียนออกกําลังกายติดตอกัน 15-30 นาที ตอคร้ังอยางนอย 3 คร้ังตอ

สัปดาห คิดเปนรอยละ 44.1 

2.  ความรูเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพของนักเรียน ผลการสํารวจ พบวา 

ภาพรวมนักเรียนรอยละ 81.96 มีความรูเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่ถูกตอง เมื่อพิจารณา

รายขอความรูเพื่อตรวจสอบความเขาใจถูกหรือเขาใจผิดของนักเรียนเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑ
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สุขภาพ พบวา จํานวนนักเรียนที่มีความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร ยา และเครื่องสําอาง 

คิดเปนรอยละอยูระหวาง 45.4 - 93.0  ซึ่งพบวามีความรูอยู 1 เร่ืองที่นักเรียนเขาใจคลาดเคลื่อนเกิน

คร่ึงหนึ่งของนักเรียนทั้งหมด (รอยละ 54.6) คือ แอฟลาทอกซินจากเชื้อราสามารถทําลายใหหมดไปจาก

อาหารที่เรารับประทานไดโดยการหุงตมปกติ มีจํานวนนักเรียนที่เขาใจคลาดเคลื่อนคิดเปนรอยละ 54.6 

3. เจตคติตอการดูแลสุขภาพของตนเอง ผลการสํารวจ พบวา โดยภาพรวมนักเรียนมีเจต

คติไปในทางที่ถูกตองตอการดูแลสุขภาพของตนเองอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 3.87 จาก

คะแนนเต็ม 5 (SD=0.58, CV=13.68%)  
4. สิ่งแวดลอมที่มีผลตอพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเอง 

4.1 พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพของผูปกครอง ผลการสํารวจตามการ

รับรูของนักเรียน พบวา นักเรียนรอยละ 87.8 ไดระบุพฤติกรรมของพอแมหรือผูปกครองเกี่ยวกับการซื้อ

น้ําอัดลมมาดื่มที่บานวาไมเคยเลยถึงบางครั้ง และนักเรียนรอยละ 92.4 ไดระบุพฤติกรรมของพอแม

หรือผูปกครองเกี่ยวกับการรับประทานอาหารจานดวนหรือฟาสตฟูดวาไมเคยเลยถึงบางครั้ง ซึ่งเปน

พฤติกรรมที่ถูกตองและอยูในขายที่ไมกอใหเกิดการบริโภคหรือบริโภคแตไมกอใหเกิดโทษตอรางกาย 

นักเรียนรอยละ 93.5 ไดระบุพฤติกรรมของพอแมหรือผูปกครองเกี่ยวกับการรับประทานผักและผลไม

วาบอยถึงเปนประจํา และนักเรียนรอยละ 81.2 ไดระบุพฤติกรรมของพอแมหรือผูปกครองเกี่ยวกับการ

ดูวันหมดอายุ หรือวันเดือนปที่ผลิตกอนซื้อสินคาวาบอยถึงเปนประจํา ซึ่งเปนพฤติกรรมที่สงเสริมให

นักเรียนมีการบริโภคที่ถูกตอง  

4.2 พฤติกรรมการจัดกิจกรรมของครูและโรงเรียน ผลการสํารวจตามการรับรูของ

นักเรียน พบวา นักเรียนสวนใหญหรือนักเรียนรอยละ 75.9 ไดระบุพฤติกรรมของครูเกี่ยวกับการ

สอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับการบริโภคใหปลอดภัยหรือการอานฉลากกอนซื้อในการเรียนการสอนวาบอย

ถึงเปนประจํา และนักเรียนสวนใหญหรือนักเรียนรอยละ 62.8 ไดระบุถึงระดับพฤติกรรมการจัด

กิจกรรมรณรงคใหความรูเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร ยา และเครื่องสําอางพฤติกรรมของโรงเรียนวา

บอยถึงเปนประจํา ซึ่งเปนพฤติกรรมที่สงเสริมใหนักเรียนมีการบริโภคที่ถูกตอง  

4.3 พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพของเพื่อน ผลการสํารวจตามการรับรู

ของนักเรียน พบวา นักเรียนรอยละ 85.7 ไดระบุพฤติกรรมของเพื่อนเกี่ยวกับการรับประทานอาหาร

ฟาสตฟูดหลังเลิกเรียนหรือในชวงวันหยุดวาไมเคยเลยถึงบางครั้ง นักเรียนรอยละ 49.4 ไดระบุ

พฤติกรรมของเพื่อนเกี่ยวกับการนําขนมขบเคี้ยวกรุบกรอบมารับประทานระหวางชวงพักหรือหลังเลิก

เรียนวาไมเคยเลยถึงบางครั้ง นักเรียนรอยละ 56.4 ไดระบุพฤติกรรมของเพื่อนเกี่ยวกับการซื้อน้ําอัดลม

มาดื่มวาไมเคยเลยถึงบางครั้ง ซึ่งเปนพฤติกรรมที่ถูกตองและอยูในขายไมกอใหเกิดการบริโภคหรือ

บริโภคแตไมกอใหเกิดโทษตอรางกาย นักเรียนรอยละ 53.3 ไดระบุพฤติกรรมของเพื่อนเกี่ยวกับการ

แนะนําใหรับประทานอาหารที่มีประโยชนวาบอยถึงเปนประจํา ซึ่งเปนพฤติกรรมที่สงเสริมใหนักเรียนมี

การบริโภคที่ถูกตอง  
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5. ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรม ความรู และเจตคติ 
5.1 ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ถูกตอง พบวา นักเรียนแกนนํา 

อย.นอย และเคยเปน มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ถูกตองในสัดสวนที่มากกวานักเรียนทั่วไปที่ไมได

เปนแกนนํา อย.นอย ไดแก พฤติกรรมไมบริโภคน้ําอัดลม พฤติกรรมบริโภคนม และพฤติกรรมบริโภค

ผลไม สวนพฤติกรรมการบริโภคขนบขบเคี้ยว อาหารจานดวน และผักมีพฤติกรรมการบริโภคใกลเคียง

กัน สําหรับนักเรียนที่เขารวมกิจกรรม อย.นอย มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ถูกตองในสัดสวนที่

มากกวานักเรียนที่ไมเขารวมกิจกรรม อย.นอย ในเกือบทุกพฤติกรรม 
5.2 ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการใชผลิตภัณฑสุขภาพและอานฉลากกอนใช

พบวา นักเรียนแกนนํา อย.นอย และเคยเปน มีพฤติกรรมการใชผลิตภัณฑสุขภาพที่ถูกตองและอาน

ฉลากกอนใชในสัดสวนที่มากกวานักเรียนทั่วไปที่ไมไดเปนแกนนํา อย.นอย เกือบทุกพฤติกรรม ไดแก 

พฤติกรรมการดูเครื่องหมาย อย.ใหเจอกอนเลือกซื้อผลิตภัณฑอาหาร พฤติกรรมการดูวันหมดอายุ 

หรือ เดือนปที่ผลิต ใหเจอกอนเลือกซื้อ หรือ บริโภค พฤติกรรมการอานชื่อสารอาหารจากขอมูล

โภชนาการบนฉลาก เชน ไขมัน โปรตีน กอนเลือกซื้อ พฤติกรรมการสังเกตภาชนะบรรจุอาหารกอนซื้อ

วาสะอาด อยูในสภาพสมบูรณ ไมฉีกขาด ร่ัวซึม บวม หรือบุบบูบ้ี พฤติกรรมการสังเกตสภาพการเก็บ

รักษาอาหารโดยจะตองเก็บไว  ใหอยูในอุณหภูมิที่เหมาะสมกับชนิดอาหาร พฤติกรรมการสังเกตสภาพ

ของอาหารที่อยูในภาชนะบรรจุกอนบริโภควาไมมีฟอง เมือก ไมมีสี กลิ่นที่เปลี่ยนไปจากเดิม 

พฤติกรรมการปฏิบัติตามคําแนะนําที่ระบุบนฉลาก พฤติกรรมการลางมือหลังออกจากหองน้ํา 

พฤติกรรมการออกกําลังกายติดตอกัน 15-30 นาที ตอคร้ัง อยางนอย 3 คร้ังตอสัปดาห และพฤติกรรม

การรับประทานอาหารใหครบ 5 หมูในหนึ่งวัน ยกเวนพฤติกรรมการอานฉลากยาทุกครั้งกอนจะซื้อหรือ

ใชยา และพฤติกรรมการแปรงฟนตอนเชาและกอนเขานอนที่มีพฤติกรรมใกลเคียงกัน สําหรับนักเรยีนที่

เขารวมกิจกรรม อย.นอย มีพฤติกรรมการใชผลิตภัณฑสุขภาพที่ถูกตองและอานฉลากกอนใชใน

สัดสวนที่มากกวานักเรียนที่ไมเขารวมกิจกรรม อย.นอย ในเกือบทุกพฤติกรรม 

5.3 ผลการเปรียบเทียบความรูเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพ พบวา นักเรียน

ที่เปนแกนนํา อย.นอย เคยเปน และนักเรียนทั่วไปที่ไมไดเปนแกนนํา อย.นอย มีคาเฉลี่ยความความรู

สูงกวานักเรียนทั่วไปที่ไมไดเปนแกนนํา อย.นอย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และนักเรียนที่

เขารวมกิจกรรม อย.นอย มีคาเฉลี่ยความความรูสูงกวานักเรียนที่ไมเขารวมกิจกรรม อย.นอย ในทุก

กิจกรรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

5.4 ผลการเปรียบเทียบเจตคติที่ถูกตองตอการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพ พบวา 

นักเรียนที่เปนแกนนํา อย.นอย เคยเปน และนักเรียนทั่วไปที่ไมไดเปนแกนนํา อย.นอย มีคะแนนเจตคติ

ที่ถูกตองสูงกวานักเรียนทั่วไปที่ไมไดเปนแกนนํา อย.นอย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ

นักเรียนที่เขารวมกิจกรรม อย.นอย มีคะแนนเจตคติที่ถูกตองสูงกวานักเรียนที่ไมเขารวมกิจกรรม อย.

นอย ในทุกกิจกรรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
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จุดเดนของโครงการ 
 1. โครงการมุงสงเสริมและพัฒนาคุณภาพของนักเรียนแกนนํา อย.นอย ทั้งดานความรู 

ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะที่พึงประสงค โดยเฉพาะการจัดทําโครงงานแบบกําหนดหัวขอและ

มุงเนนรูปแบบการนําเสนอผลงาน ไดสงเสริมใหเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห คิดเชิงวิทยาศาสตร เพื่อ

แกปญหาการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพ สําหรับกิจกรรมเผยแพรรณรงคประชาสัมพันธ ไดฝกทักษะ

ความเปนผูนํา ผูตามที่ดี ความกลาแสดงออก และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม  
 2. โครงการมุงสงเสริมสนับสนุนใหเกิดสภาพแวดลอมที่ดีตอการดูแลสุขภาพของ
นักเรียนทั้งในโรงเรียนและชุมชนแวดลอม เกิดเปน “พื้นที่สุขภาพ” เนื่องจากกิจกรรม อย.นอย ใน

โรงเรียน  ไดมีการดําเนินงานในหลายลักษณะในหลายพื้นที่  เชน  การจัดกิจกรรมเผยแพร

ประชาสัมพันธทั้งในโรงเรียนและชุมชน การตรวจสอบผลิตภัณฑสุขภาพทั้งรานคาในโรงเรียน 

บานเรือน และรานคาชุมชน การรณรงคในโรงเรียนและชุมชน การบริโภคอยางปลอดภัยตอ

ส่ิงแวดลอม ซึ่งไดมีการบูรณาการหลายๆกิจกรรมจากโครงการอื่นๆที่เกี่ยวของกับสุขภาพเขามารวม

ดําเนินการ 
 3. โครงการมุงสงเสริมสนับสนุนการเรียนรูดานการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพใน
สถานศึกษา จากความรวมมือกันระหวางสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กับสํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และภาคสวนที่เกี่ยวของ ไดแก เจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ครู อาจารย ผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรและการสอน เภสัชกร เจาหนาที่ 

อย. ผูปกครอง และ นักเรียน ดําเนินโครงการพัฒนาหลักสูตร อย.นอย ทําใหไดคูมือบูรณาการความรู

ดานผลิตภัณฑสุขภาพ หรือ แผนการจัดการเรียนรู อย.นอย ที่มีจุดเดนในการเชื่อมโยงความรูดาน

ผลิตภัณฑสุขภาพสูการเรียนการสอนและมีความสอดคลองกับกลุมสาระการเรียนรูตางๆ ไดแก สังคม

ศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา วิทยาศาสตร การงานอาชีพและเทคโนโลยี ที่จะนําไปใชในการจัดการ

เรียนรูสําหรับผูเรียน 

 4. โครงการมีความสอดคลองเชื่อมโยงและบูรณาการกับกิจกรรมตางๆ ไดแก กิจกรรม

ของโรงเรียน กิจกรรมครอบครัว และชุมชนของนักเรียน กิจกรรม/โครงการของหนวยงานตางๆ เชน 

สํานักงานคุมครองผูบริโภค (สคบ.) หนวยงานในกระทรวงสาธารณสุข โดยสามารถใชกิจกรรม อย.

นอย เปนฐานของการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพของทุกคน ทุกระดับ ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 5. โครงการสามารถสรางกระแสความตระหนักในการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพ ทําให

เกิดกิจกรรมที่หลากหลาย ไมวาจะเปนการตรวจสอบอาหาร ยา และเครื่องสําอาง การเฝาระวัง

อันตรายที่เกิดจากการบริโภค การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ โดยใชศักยภาพของเด็กที่อยูในวัย

เรียน ซึ่งเปนผูที่กระตือรือรนในการทํากิจกรรมที่สรางสรรค และเปนผูที่มีศักยภาพในตัวเอง สามารถ

ชี้นําเพื่อนและผูปกครองใหสนับสนุนการดําเนินงานที่ดีอยางไดผล 
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 ความคาดหวังและความตองการเกี่ยวกับ โครงการ อย.นอย ของนักเรียน 
1. ความตองการที่จะใหสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ทําเกี่ยวกับ

โครงการ อย.นอย สรุปประเด็นสําคัญ จํานวน 7 ประเด็น ดังนี้ (1) ตองการใหสงเสริมสนับสนุน

กิจกรรมเผยแพร ประชาสัมพันธ และรณรงคในโรงเรียนดวยวิธีการที่หลากหลาย ความรูเกี่ยวกับการ

บริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่เหมาะสม และทั่วถึงทุกกลุมเปาหมาย (2) ตองการใหสงเสริมสนับสนุน

กิจกรรมการตรวจสอบผลิตภัณฑสุขภาพในดานความสะอาด ปลอดภัย ไดมาตรฐานทั้งในโรงเรียน

และชุมชน พรอมทั้งสนับสนุนชุดตรวจสอบ และสาธิตวิธีการตรวจสอบ (3) ตองการใหมีการพัฒนา 

ปรับปรุงรูปแบบการจัดกิจกรรม อย.นอย ใหความหลากหลาย เหมาะสม มีความตอเนื่องยั่งยืน (4) 

สงเสริมสนับสนุนใหรางวัลการทํากิจกรรม อย.นอย เชน การสนับสนุนงบประมาณ การจัดไปทัศน

ศึกษา สงเสริมนักเรียนที่ทํากิจกรรม อย.นอย (5) ตองการใหตรวจสอบเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพใน

ชุมชน ใหความรู และรณรงคอยางจริงจัง (6) ตองการใหมีการติดตามประเมินผลการดําเนินกิจกรรม

ในโรงเรียนอยางจริงจริง และ(7) ตองการใหมีมาตรการดูแลการจําหนายสินคาบริเวณหนาโรงเรียนเพื่อ

สรางสภาพแวดลอมที่เหมาะสมในการบริโภคอาหารที่ถูกตองของนักเรียน  

2. ความคาดหวังจากโครงการ อย.นอย สรุปประเด็นสําคัญ จํานวน 7 ประเด็น ดังนี้ (1) 

นักเรียนไดรับความรูเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่ชัดเจน เหมาะสม ไดรับความรูเพิ่มข้ึนจาก

เดิม เกิดความเขาใจที่ถูกตอง เชน ความรูเกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรม อย.นอย ความรูเกี่ยวกับอาหาร 

ยา เครื่องสําอาง การดูแลสุขภาพและรางกาย สิทธิคุมครองผูบริโภค และการเลือกซื้อของบริโภคและ

อุปโภคในครัวเรือน เปนตน (2) นักเรียนมีทักษะที่จําเปนอยางถูกตองในการเปนผูบริโภคที่ดี เชน ดู

ฉลากกอนซื้อ การเลือกซื้อ การเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน การตรวจสอบผลิตภัณฑสุขภาพ 

การเผยแพรความรู การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค (3) นักเรียนไดนําความรูเกี่ยวกับการบริโภค

ผลิตภัณฑสุขภาพไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน และสามารถแนะนําใหกับครอบครัว เพื่อน ชุมชนได 

(4) นักเรียนเกิดเจตคติที่ถูกตองตอการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพ (5) นักเรียนมีสุขภาพรางกายแข็งแรง 

ไดบริโภคอาหารที่มีประโยชน ปลอดภัย (6) การคุมครองผูบริโภคที่มีความเปนธรรม คํานึงถึงสุขภาพ

ของผูบริโภคและเกิดประโยชนสูงสุด และ (7) กิจกรรม อย.นอย ไดดําเนินการตอไป และตอเนื่อง 
 

ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะสําหรับโรงเรียน 

1. จากผลการประเมินพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในชวงสองป

ที่ผานมา (2552 – 2553) พบวา ขนมขบเคี้ยวยังคงเปนอาหารที่นักเรียนมีพฤติกรรมการบริโภคที่ไม

ถูกตองเหมาะสม ประกอบกับผลการสํารวจพื้นที่จริงที่พบการจําหนายทั้งภายในและรานคาภายนอก

โรงเรียน ดังนั้นโรงเรียนควรมีการจัดสภาพสิ่งแวดลอมภายในและบริเวณใกลเคียงกับโรงเรียนใหปลอด

อาหารที่สงผลเสียตอสุขภาพของนักเรียน โดยเฉพาะขนมขบเคี้ยวกรุบกรอบ และควรสงเสริมให
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นักเรียนออกกําลังกาย รวมทั้งรับประทานผักและผลไมในปริมาณที่เหมาะสม นอกจากนี้โรงเรียนควรมี

การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) เพื่อแกไขปญหาพฤติกรรมการบริโภคขนมขบเคี้ยวในเชิง

ลึกวา  นักเรียนแตละคนมีการบริโภคในปริมาณมากนอยเพียง  มีสารอาหารประเภทใดเปน

สวนประกอบ บริโภคมากเกินไปจะสงผลเสียตอรางกายอยางไร แลวจึงออกแบบแนวทาง/วิธีการแกไข

ปญหาพฤติกรรมการบริโภคใหถูกตองเหมาะสม 

2. จากผลการประเมินพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพในพฤติกรรมการดูเครื่องหมาย 

อย. ใหเจอกอนเลือกซื้อผลิตภัณฑอาหาร และอานชื่อสารอาหารจากขอมูลโภชนาการบนฉลากกอน

เลือกซื้อ ยังไมผานเกณฑการประเมิน ดังนั้นโรงเรียนจึงควรหาแนวทางสงเสริม รณรงคใหเห็น

ความสําคัญของการอานฉลากผลิตภัณฑสุขภาพใหกับนักเรียนมากขึ้น เชน ชี้ประโยชนใหรู พาไปดู

ผลเสีย นํากรณีศึกษาที่ไดรับผลเสียจากการไมอานฉลากกอนซื้อหรือกอนใชมาบอกเลาผานกิจกรรมที่

นาสนใจ 

3. จากผลการติดตามและประเมินพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพของนักเรียนทําให

ทราบถึงพฤติกรรมการบริโภคของนักเรียนที่ถูกตองและเหมาะสมอยูในระดับใด และมีแนวโนมไป

ในทางไหน ดังนั้นโรงเรียนจึงควรจัดใหมีหนวยที่ทําหนาที่ตรวจสอบและติดตามพฤติกรรมการบริโภค

ผลิตภัณฑสุขภาพของนักเรียนอยางตอเนื่องทุกปโดยนักเรียนสามารถดําเนินการเปนหนวยปฏิบัติการ

สอดสองดูแลพฤติกรรมของเพื่อนนักเรียนดวยกันเอง ซึ่งสามารถนําผลการตรวจสอบและติดตามนั้น

มาใชในการวางแผนการดําเนินกิจกรรมการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพให

เหมาะสมยิ่งขึ้นได 
  ขอเสนอแนะสําหรบั อย. 
 1. จากผลการประเมินพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพ พบวา พฤติกรรมการไมบริโภค

ขนมขบเคี้ยว พฤติกรรมการอานฉลากกอนซื้อ โดยเฉพาะพฤติกรรมการดูเครื่องหมาย อย.ใหเจอกอน

เลือกซื้อผลิตภัณฑอาหาร และพฤติกรรมการอานชื่อสารอาหารจากขอมูลโภชนาการบนฉลาก เชน 

ไขมัน โปรตีน กอนเลือกซื้อ ยังไมผานเกณฑการประเมินพฤติกรรม ดังนั้น อย. จึงควรสงเสริมให

โรงเรียนและหนวยงานที่เกี่ยวของมีการสงเสริมพัฒนาพฤติกรรมการไมบริโภคขนมขบเคี้ยว พฤติกรรม

การอานฉลากกอนซื้อหรือกอนใชใหมากยิ่งขึ้น 

2. จากการติดตามและประเมินพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพของนักเรียนในชวงป 

(2551 - 2553) ของคณะผูวิจัยทําใหทราบถึงพฤติกรรมการบริโภคของนักเรียนที่ถูกตองและเหมาะสม

ในภาพรวมของประเทศวาอยูในระดับใด และมีแนวโนมไปในทางไหน ดังนั้น อย.จึงควรมีการ

ตรวจสอบและติดตามพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพของนักเรียนรวมกับโรงเรียนและ

หนวยงานสาธารณสุขทองถิ่น เชน ครู นักเรียน อสม. เจาหนาที่อนามัยประจําตําบล สาธารณสุข

อําเภอ/จังหวัด อยางตอเนื่องทุกป โดยอาจดําเนินการผานทางโครงการ/กิจกรรม อย.นอย ในลักษณะ
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ของการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูใหสามารถทําวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา

พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่ถูกตองของนักเรียน 

3. จากการติดตามและลงสํารวจพื้นที่โรงเรียนที่ดําเนินกิจกรรม อย.นอย พบวา ป 2553 ไมมี

การประกวดกิจกรรม อย.นอย จากสวนกลางสงผลใหบรรยากาศการทํากิจกรรม อย.นอย ในแตละ

โรงเรียนไมคึกคักเทาที่ควรเมื่อเปรียบเทียบกับปที่ผานมา เพราะเงื่อนไขความสําเร็จประการหนึ่งของ

กิจกรรม อย.นอย คือ การสรางกระแสการตื่นตัวในการรณรงคดานอาหารและยา ดังนั้น อย. จึงควร

พิจารณากลวิธีในการสรางแรงจูงใจ กระตุนใหเกิดความตื่นตัว การใหรางวัล (Incentive) กับคณะ
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2. ขอมูลที่ไดจากการวิจัยของโครงการมุงเนนที่ผลลัพธที่เปนพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ
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พฤติกรรมการบริโภคของนักเรียน โดยมีจุดมุงหมายที่จะไดสารสนเทศของปจจัยที่จะมาชวยสงเสริม

พัฒนาพฤติกรรมที่ดีเหมาะสม หรือปจจัยเสี่ยงที่ควรควบคุม  

3. การรวบรวมและจัดเก็บขอมูลวิจัยโดยใชแบบสอบถามยังมีขอจํากัดทั้งในดานกําลังคน 

เวลา งบประมาณ ทรัพยากรอื่นๆที่เกี่ยวของ สงผลใหขาดประสิทธิภาพในประมวลผลและรายงานผล 

ดังนั้นจึงควรมีการวิจัยและพัฒนาระบบการรวบรวมขอมูลพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพผาน

ทางอิเล็กทรอนิกส เชน กรอกขอมูลและรายงานผลผานเว็บไซต เปนตน 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
หลักการและเหตุผล 

การคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพ เปนภารกิจหลักของสํานักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา เพื่อคุมครองผูบริโภคใหไดรับความปลอดภัยในการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพ ซึ่งการ

คุมครองผูบริโภคจะประสบความสําเร็จไดจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการเผยแพรประชาสัมพันธ

ขอมูลขาวสารจากหนวยงานที่ เกี่ยวของอยางทั่วถึงและเปนไปในทิศทางเดียวกัน  

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ไดเล็งเห็นความสําคัญของเด็กที่อยูในวัยเรียน ซึ่ง

เปนผูที่กระตือรือรนในการทํากิจกรรมที่สรางสรรค และเปนผูที่มีศักยภาพในตัวเอง สามารถชี้นํา

เพื่อนและผูปกครองใหสนับสนุนการดําเนินงานที่ดีอยางไดผล  จึงไดจัดทําโครงการ อย.นอย เพื่อ

นําศักยภาพของนักเรียนมาใช โดยเลือกเปาหมาย คือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ และ

ใหหนวยงานที่เกี่ยวของของกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งในสวนกลางและ

สวนภูมิภาคดําเนินกิจกรรมการรณรงคพรอมกันทั่วประเทศ โดยเปนไปในทิศทางและรูปแบบ

เดียวกัน เพื่อใหสามารถ เผยแพรขอมูลความรูตลอดจนประชาสัมพันธโครงการไดอยางทั่วถึง ซึ่งจะ

สงผลตอการรับรูของกลุมเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ   

ในปงบประมาณ 2547 – 2552 ไดจัดกิจกรรมคุมครองผูบริโภคของชมรมอาสาสมัครคุมครอง

ผูบริโภคในโรงเรียนที่รูจักกันในชื่อโครงการ อย.นอย จากการประเมินผลของ ผศ.สุนทรี วิทยานารถ

ไพศาล และคณะในป 2548 สรุปวา อย.นอย เปนกิจกรรมที่มีผลลัพธในทางบวก ผูไดรับผลประโยชน

สูงสุดจากกิจกรรม อย.นอย คือ นักเรียนที่เขารวมโครงการ อย.นอย ทั้งในสวนของนักเรียนแกนนํา 

นักเรียนที่เปนสมาชิก นักเรียนในโรงเรียน ครูและผูเกี่ยวของในโรงเรียน ตลอดจนเกิดการขยายผลสู

ชุมชน ซึ่งจุดเดนหรือผลที่เกิดขึ้นหลังดําเนินโครงการ ไดแก (1) เกิดกระบวนความรวมมือระหวาง

กระทรวงสาธารณสุขกับกระทรวงศึกษาธิการ (2) เกิดความสอดคลองกับการเรียนการสอน (3) เกิด

การเปลี่ยนแปลงในนักเรียน ทําใหนักเรียนมีความรู ความเขาใจเรื่องการบริโภคและเกิดการทํางาน

รวมกัน (4) เกิดการเปลี่ยนแปลงในผูคาขายในโรงเรียน ใหมีการปรับปรุงการผลิตและการเลือก

อุปกรณที่ใช และ (5) เกิดการขยายผลสูบานเรือน ชุมชน รวมทั้งจากการศึกษาระดับความสําเร็จ

ของโครงการ อย.นอย ป 2549 ของ รศ.ชะอรสิน สุขศรีวงศ และคณะ เห็นวานักเรียนรอยละ 99 เห็น

ดวยกับการทํากิจกรรม อย.นอย ในโรงเรียน จึงเห็นควรที่จะดําเนินการโครงการนี้ตอไปโดยปรับ

กิจกรรมใหเหมาะสมยิ่งขึ้น 
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การประเมินโครงการ อย.นอย ป 2550 โดยคณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มี

ขอเสนอให สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาสงเสริมใหนักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรม อย.นอย 

อยางกวางขวาง ควรมีการพัฒนาทักษะดานความรู ความสามารถดานการคุมครองผูบริโภคใน

โรงเรียนในวงกวาง และควรมีการจัดการความรูดานสุขภาพในโรงเรียนตอไป และการประเมินผลป 

2551-2552 โดยคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดใหขอเสนอแนะวา ควรใชกลุมนักเรียน 

อย.นอย เปนฐานสําคัญของการพัฒนาและสงเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่ดีทั้งภายในโรงเรียนและ

ชุมชน ควรมีการตรวจสอบและติดตามพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพของนักเรียน แลว

นํามาวางแผนการดําเนินกิจกรรมการบริโภคอยางเหมาะสม สํานักงานคณะกรรมการอาหารและ

ยาควรจะจัดทําฐานขอมูลที่เขมแข็ง และควรตรวจสอบพฤติกรรมการบริโภคของนักเรียนอยาง

ตอเนื่อง  

ดังนั้นจึงไดกําหนดใหวัตถุประสงคของโครงการ อย.นอย ป 2553 มีดังนี้ (1) เพื่อใหกลุม

นักเรียน อย.นอย ไดมีความรูความเขาใจในเรื่องผลิตภัณฑสุขภาพ และสามารถเลือกซื้อ เลือก

บริโภคไดอยางถูกตอง ปลอดภัย รวมทั้งสามารถเผยแพรความรูที่ไดรับไปยังเพื่อนนักเรียน และ

ครอบครัว (2) เพื่อใหนักเรียนนํากิจกรรม อย.นอย ไปพัฒนาหรือแกไขปญหาพฤติกรรมสุขภาพใน

โรงเรียน (3) เพื่อปรับปรุงคูมือแผนการจัดการเรียนรู อย.นอยในสถานศึกษา (4) เพื่อจัดทํา

มาตรฐานโรงเรียน อย.นอย ในสถานศึกษา (5) เพื่อใหมีการเชื่อมโยงเครือขาย แลกเปลี่ยนเรียนรู

การดําเนินกิจกรรม อย.นอย ในโรงเรียน และชุมชนใหมีความเขมแข็ง 

ตัวชี้วัด/เปาหมายของโครงการ อย.นอย ป 2553 แบงเปนเชิงปริมาณและคุณภาพ ดังนี้ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ไดแก (1) รอยละ 70 ของจํานวนโรงเรียนมัธยมศึกษาและขยายโอกาส ดําเนิน

กิจกรรม อย.นอย (2) โรงเรียนประถมศึกษา จํานวน 100 แหง ดําเนินกิจกรรม อย.นอย ตัวชี้วัดเชิง

คุณภาพ ไดแก (1) รอยละ 20 ของจํานวนสถานศึกษาผานเกณฑมาตรฐานการดําเนินกิจกรรม อย.

นอย และ (2) รอยละ 70 ของนักเรียนมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่ดี 

ผลที่คาดวาจะไดรับนั้นคาดวานาจะได  นักเรียน อย.นอย มีความรูเร่ืองผลิตภัณฑสุขภาพ 

นักเรียน อย.นอย มีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่ดี นักเรียน อย.นอย มีทักษะในการทํา

กิจกรรมอันเปนประโยชนตอตนเอง ชุมชน โดยสามารถดูแลตนเอง ดูแลเพื่อนนักเรียน อย.นอย และ

ถายทอดความรูสูเพื่อนนักเรียนดวยกันได และมีโรงเรียนผานเกณฑมาตรฐานโรงเรียน อย.นอย 

จากความเปนมาและความสําคัญดังที่กลาวมาขางตน จึงไดกําหนดใหมีการวิจัยและ

ประเมินผลโครงการ อย.นอย เพื่อใชเปนกระบวนการที่ใหไดขอมูลสารสนเทศที่เปนประโยชนใน

ดานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการ รวมทั้งการตัดสินใจในการปรับปรุงและพัฒนา

โครงการในปตอไป ตลอดจนการสรางองคความรูในการพัฒนาศักยภาพผูบริโภค 
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คําถามการวิจัยและประเมินผล 
คําถามการวจิัย คําถามการประเมินผล 

1) นักเรียนเขารวมกิจกรรม อย.นอย ใดบาง 
และมากนอยเพียงใด 

2) นักเรียนมพีฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ
สุขภาพเปนอยางไร 

3) ความรูเกีย่วกับผลิตภัณฑสุขภาพ และเจต
คติตอการดูแลสุขภาพของนักเรียนทีเ่ขารวม
กิจกรรม อย.นอย อยูในระดับใด  

4) ส่ิงแวดลอมใดบางที่เกี่ยวของกับการดูแล
สุขภาพตนเองของนักเรียน อย.นอย 

5) การจัดกิจกรรม อย.นอย ในโรงเรียนมี
กิจกรรมหลักอะไรบาง 

6) ครูมีความคิดเห็นตอคูมอืบูรณาการความรู
ดานผลิตภัณฑสุขภาพอยางไร มีการนําไปใช
ในการเรียนการสอนในโรงเรยีนอยางไร   

1) นักเรียนมพีฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ
สุขภาพผานเกณฑการประเมินพฤติกรรมของ
โครงการ อย.นอย หรือไม 

2) การจัดกิจกรรม อย.นอย ในโรงเรียนเปนไป
ตามเกณฑการประเมินของโรงเรียน อย.นอย 
หรือไม  

3) คูมือบูรณาการความรูดานผลิตภัณฑสุขภาพ
มีคุณภาพมากนอยเพียงใด และมี
ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
อยางไร 

 
วัตถุประสงคของการวิจัยและประเมินผล  

วัตถุประสงคการวิจัย วัตถุประสงคการประเมินผล 
1) เพื่อสํารวจการเขารวมกิจกรรม อย.นอย ของ

นักเรียน 
2) เพื่อวิเคราะหพฤตกิรรมการบริโภคผลิตภัณฑ

สุขภาพของนกัเรียน 
3) เพื่อวิเคราะหระดับความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑ

สุขภาพ และระดับเจตคติตอการดูแลสุขภาพ
ของนักเรียน 

4) เพื่อศึกษาสิ่งแวดลอมทีเ่กี่ยวของกับการดูแล
สุขภาพตนเองของนักเรียน 

5) เพื่อสํารวจการจัดกิจกรรม อย.นอย ใน
โรงเรียน  

6) เพื่อศึกษาความคิดเหน็ของครตูอคูมือบูรณา
การความรูดานผลิตภัณฑสุขภาพที่มกีาร
นําไปใชในการเรียนการสอนในโรงเรียน 

วัตถุประสงคหลักเพื่อประเมนิผลการดําเนนิ
โครงการอย.นอย ป 2553 ตามตัวชีว้ัด/
เปาหมายของโครงการ โดยมีวัตถุประสงค
เฉพาะตอไปนี ้
1) เพื่อประเมนิพฤตกิรรมการบริโภคผลิตภณัฑ

สุขภาพที่ดีของนกัเรียน  
2) เพื่อประเมนิการจัดกจิกรรม อย.นอย ของ

โรงเรียน 
3) เพื่อประเมนิผลการใชคูมอืบูรณาการความรู

ดานผลิตภัณฑสุขภาพสูการเรียนการสอนใน
โรงเรียน 
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ขอบเขตการวิจัยและประเมินผล 

1. ขอบเขตดานเนื้อหา 
ประเด็นมุงประเมิน คือ ตัวชี้วัดของโครงการ อย.นอย ป 2553 ไดแก (1) พฤติกรรมการ

บริโภคผลิตภัณฑสุขภาพของนักเรียนที่ทํากิจกรรม อย.นอย ในพฤติกรรมหลัก ไดแก ไมบริโภค

น้ําอัดลมหรือบริโภคแตนอย ไมบริโภคอาหารขยะหรือบริโภคแตนอย การบริโภคนม ผัก ผลไม เปน

ประจํา อานฉลากอาหาร ยา เครื่องสําอางกอนการซื้อหรือใช (2) การจัดกิจกรรม อย.นอย ภายใน

โรงเรียน (3) การนําคูมือบูรณาการความรูดานผลิตภัณฑสุขภาพสูการเรียนการสอนไปใชใน

โรงเรียน  

ประเด็นมุงวิจัย ไดแก (1) การเขารวมกิจกรรม อย.นอย (2) ความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑ

สุขภาพ (3) เจตคติตอการดูแลสุขภาพ และ (4) ส่ิงแวดลอมที่สงผลตอการดูแลสุขภาพตนเองของ

นักเรียน อย.นอย 
2. ขอบเขตดานประชากร 
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ในโรงเรียนมัธยมศึกษาทั้งหมด จํานวน 2,589 โรงเรียน สังกัด

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  
3. ขอบเขตดานพื้นที่ 

โครงการ อย.นอย ไดดําเนินการทุกภาคในประเทศ ดังนั้นจึงกําหนดพื้นที่ในการศึกษา 

6 พื้นที่ทั่วประเทศ ดังนี้ 1) ภาคเหนือ 2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3) ภาคใต 4) ภาคกลาง 5) ภาค

ตะวันออก และ 6) กรุงเทพมหานคร 
 4. ขอบเขตดานระยะเวลา 

การดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพของนักเรียน 

ระหวางเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2553 รวมระยะเวลา 2 เดือน 

นิยามศัพทเฉพาะ 

1. โรงเรียน อย.นอย หมายถึง โรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีนักเรียนอาสาสมัครคุมครองผูบริโภค

ที่มีการรวมกลุมกันตั้งเปนชุมนุมอาสาสมัครคุมครองผูบริโภค หรือ ชมรม อย.นอย 

2. แกนนํา อย.นอย หมายถึง นักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษาที่ทําหนาที่เปน

ผูนําอาสาสมัครคุมครองผูบริโภคในโรงเรียน 

3. พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพของนักเรียน หมายถึง การกระทํา การปฏิบัติหรือ

การแสดงออกของนักเรียนในการบริโภค อาหาร ยา และเครื่องสําอาง  

4. น้ําอัดลม หมายถึง เครื่องดื่มที่มีสวนผสมของแกสคารบอนไดออกไซดซึ่งจะทําใหเกิด

ความซาและมีสวนผสมของน้ําตาลในปริมาณสูงซึ่งเปนสาเหตุสําคัญของโรคอวนในนักเรียน  



 5 

5. อาหารขยะ หมายถึง อาหารจานดวนหรืออาหารที่เมื่อรับประทานเขาไปแลวเกินความ

จําเปนของรางกายหรืออาหารที่มีสารอาหารไมครบถวน ไดแก พิซซา แฮมเบอรเกอร แซนดวิช ไสกรอก 

ฮ็อทดอก ไกทอด มันฝร่ังทอด และขนมขบเคี้ยวกรุบกรอบ 

6. การบูรณาการโครงการ หมายถึง การจัดกิจกรรมของนักเรียนที่ไดนําความรูและการปฏบัิติ

จากโครงการที่กระทรวงสาธารณสุขรับผิดชอบ มาผสมผสานกับโครงการ อย.นอย เพื่อใหเกิดกิจกรรม

ที่เปนประโยชนตอการพัฒนาสุขภาพและอนามัยทั้งตอตนเองและผูอ่ืน 

7. การทํากิจกรรมเกี่ยวกับการบริโภคอยางปลอดภัยตอส่ิงแวดลอม หมายถึง การจัดกิจกรรม 

อย.นอยของนักเรียน ที่ไดนําแนวคิดเกี่ยวกับความปลอดภัยและผลกระทบตอส่ิงแวดลอมมา

ประยุกตใชกับกิจกรรม อย.นอย เพื่อใหเกิดกิจกรรมที่เปนประโยชนตอการพัฒนาสุขภาพและอนามัย

ทั้งตอตนเองและผูอ่ืน 

8. คูมือบูรณาการความรูดานผลิตภัณฑสุขภาพ หมายถึง แผนการจัดการเรียนรูที่มีการจัดการ

องคความรูเกี่ยวกับอาหาร ยา และเครื่องสําอาง หรือ แผนการจัดการเรียนรู อย.นอย สอดแทรกเขาไป

ในกลุมสาระการเรียนรูวิชาตางๆ 

 

ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัยและประเมินผล 

 1. ไดทราบถึงผลลัพธของการดําเนินงานโครงการ อย.นอย สภาพพฤติกรรมการบริโภค

ผลิตภัณฑสุขภาพของนักเรียนในปจจุบัน เพื่อนําไปใชในการวางแผนหรือกําหนดนโยบายในการ

พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียนในปตอไป 

2. ไดทราบกระบวนการดําเนินกิจกรรม อย.นอย ในโรงเรียนที่มีการบูรณาการกับโครงการ

ที่กระทรวงสาธารณสุขรับผิดชอบ และการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการบริโภคอยางปลอดภัยตอ

ส่ิงแวดลอม ที่สามารถเปนตนแบบงานดานการสรางเสริมสุขภาพใหกับโรงเรียนหรือหนวยงานอื่น 
 

 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
คณะผูวิจัยไดทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวของกับโครงการ อย.นอย ป 2553 

ประกอบดวย 3 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 โครงการ อย.นอย ป 2553 ตอนที่ 2 เกณฑการจัดกิจกรรม อย.นอย 
ตอนที่ 3 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับโครงการ อย.นอย มีสาระสําคัญตามลําดับดังนี้  
 
ตอนที่ 1 รายละเอียดของโครงการ อย.นอย ป 2553 
  

ตอนนี้นําเสนอรายละเอียดโครงการ อย.นอย ป 2553 ประกอบดวย หลักการและเหตุผล 
วัตถุประสงคของโครงการ ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ ตัวชี้วัด/เปาหมายของโครงการ ส่ิงที่จัดใหกับ
โรงเรียน พรอมกับผลการวิเคราะหโครงการในดานความถูกตอง เหมาะสม และความชัดเจนของ
องคประกอบยอยในโครงการ ดังนี้ 

1. หลักการและเหตุผล 
การคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพ เปนภารกิจหลักของสํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา เพื่อคุมครองผูบริโภคใหไดรับความปลอดภัยในการบริโภคผลิตภัณฑ
สุขภาพ ซึ่งการคุมครองผูบริโภคจะประสบความสําเร็จไดจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการเผยแพร
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารจากหนวยงานที่ เกี่ยวของอยางทั่วถึงและเปนไปในทิศทางเดียวกัน  

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ไดเล็งเห็นความสําคัญของเด็กที่อยูในวัยเรียน 
ซึ่งเปนผูที่กระตือรือรนในการทํากิจกรรมที่สรางสรรค และเปนผูที่มีศักยภาพในตัวเอง สามารถชี้นํา
เพื่อนและผูปกครองใหสนับสนุนการดําเนินงานที่ดีอยางไดผล  จึงไดจัดทําโครงการ อย.นอย เพื่อ
นําศักยภาพของนักเรียนมาใช  โดยเลือกเปาหมาย คือ  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ  และ
เพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของของกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งในสวนกลางและ
สวนภูมิภาคดําเนินกิจกรรมการรณรงคพรอมกันทั่วประเทศ โดยใหดําเนินการไปในทิศทางและ
รูปแบบเดียวกัน ทําใหสามารถเผยแพรขอมูลความรูตลอดจนประชาสัมพันธโครงการไดอยางทั่วถึง 
ซึ่งจะสงผลตอการรับรูของกลุมเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งในปงบประมาณ 2547 – 2552 
ไดจัดกิจกรรมคุมครองผูบริโภคของชมรมอาสาสมัครคุมครองผูบริโภคในโรงเรียนที่รูจักกันในชื่อ
โครงการ อย.นอย  

จากการประเมินผลกิจกรรม อย.นอย ของ ผศ.สุนทรี วิทยานารถไพศาล และคณะ ในป 
2548 สรุปวาเปนกิจกรรมที่มีผลลัพธในทางบวกผูไดรับผลประโยชนสูงสุดจากกิจกรรม อย.นอย คือ 
นักเรียนที่เขารวมโครงการ อย.นอย ทั้งในสวนของนักเรียนแกนนํา นักเรียนที่เปนสมาชิก นักเรียน
ในโรงเรียน ครูและผูเกี่ยวของในโรงเรียน ตลอดจนเกิดการขยายผลสูชุมชน ซึ่งจุดเดนหรือผลที่
เกิดขึ้นหลังดําเนินโครงการ ไดแก (1) เกิดกระบวนความรวมมือระหวางกระทรวงสาธารณสุขกับ
กระทรวงศึกษาธิการ (2) เกิดความสอดคลองกับการเรียนการสอน (3) เกิดการเปลี่ยนแปลงใน
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นักเรียน ทําใหนักเรียนมีความรู ความเขาใจเรื่องการบริโภคและเกิดการทํางานรวมกัน (4) เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในผูคาขายในโรงเรียน ใหมีการปรับปรุงการผลิตและการเลือกอุปกรณที่ใช และ (5) 
เกิดการขยายผลสูบานเรือน ชุมชน ผลการวิจัยเรื่องการศึกษาระดับความสําเร็จของโครงการ อย.
นอย ป 2549 ของ รศ.ดร.ชะอรสิน สุขศรีวงศ และคณะสรุปไดวา นักเรียนทั่วไปรอยละ 99 เห็นดวย
กับการทํากิจกรรม อย.นอย ในโรงเรียน จึงเห็นควรที่จะดําเนินการโครงการนี้ตอไปโดยปรบักจิกรรม
ใหเหมาะสมยิ่งขึ้น 

การประเมินโครงการ อย.นอย ป 2550 โดยคณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย มีขอเสนอใหสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาสงเสริมใหนักเรียนมีสวนรวมใน
กิจกรรม อย.นอย อยางกวางขวาง ควรมีการพัฒนาทักษะดานความรู ความสามารถดานการ
คุมครองผูบริโภคในโรงเรียนในวงกวาง และควรมีการจัดการความรูดานสุขภาพในโรงเรียนตอไป 
และการประเมินผลป 2551 และ 2552 โดยคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดให
ขอเสนอแนะวาควรใชนักเรียน อย.นอย เปนฐานของการพัฒนาและสงเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่
ดีในปตอไป  

2. วัตถุประสงคของโครงการ  
 โครงการ อย.นอย ป 2553 มีวัตถุประสงค ดังนี้ (1) เพื่อใหกลุมนักเรียน อย.นอย 

ไดมีความรูความเขาใจในเรื่องผลิตภัณฑสุขภาพ และสามารถเลือกซื้อ เลือกบริโภคไดอยางถูกตอง 

ปลอดภัย รวมทั้งสามารถเผยแพรความรูที่ไดรับไปยังเพื่อนนักเรียน และครอบครัว (2) เพื่อให

นักเรียนนํากิจกรรม อย.นอย ไปพัฒนาหรือแกไขปญหาพฤติกรรมสุขภาพในโรงเรียน (3) เพื่อ

ปรับปรุงคูมือแผนการจัดการเรียนรู อย.นอยในสถานศึกษา (4) เพื่อจัดทํามาตรฐานโรงเรียน อย.

นอย ในสถานศึกษา (5) เพื่อใหมีการเชื่อมโยงเครือขาย แลกเปลี่ยนเรียนรูการดําเนินกิจกรรม อย.

นอย ในโรงเรียน และชุมชนใหมีความเขมแข็ง 

3.  ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ  

 นักเรียน อย.นอย มีความรูเร่ืองผลิตภัณฑสุขภาพ นักเรียน อย.นอย มีพฤติกรรมการ
บริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่ดี นักเรียน อย.นอย มีทักษะในการทํากิจกรรมอันเปนประโยชนตอตนเอง 
ชุมชน โดยสามารถดูแลตนเอง ดูแลเพื่อนนักเรียน อย.นอย และถายทอดความรูสูเพื่อนนักเรียน
ดวยกันได และมีโรงเรียนผานเกณฑมาตรฐานโรงเรียน อย.นอย 

4. ตัวชี้วัด/ เปาหมายของโครงการ 
4.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ไดแก (1) รอยละ 70 ของจํานวนโรงเรียนมัธยมศึกษาและขยาย

โอกาส ดําเนินกิจกรรม อย.นอย (2) โรงเรียนประถมศึกษา จํานวน 100 แหง ดําเนินกิจกรรม อย.

นอย  

4.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ไดแก (1) รอยละ 20 ของจํานวนสถานศึกษาผานเกณฑ

มาตรฐานการดําเนินกิจกรรม อย.นอย และ (2) รอยละ 70 ของนักเรียนมีพฤติกรรมการบริโภค

ผลิตภัณฑสุขภาพที่ดี 
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5. วิธีดําเนินการโครงการ (Intervention) 

 5.1 การประชาสัมพันธโครงการ  
  - การจัดทํารายการเพื่อเผยแพรกิจกรรม อย.นอย ทางสถานีโทรทัศน และทางเว็บไซต 

 - จัดใหผูบริหารไปเยี่ยมโรงเรียน อย.นอย ที่มีผลงานดีเดน และทําขาวประชาสัมพันธ 

หรือทําเปนสกูปขาวเผยแพรทางโทรทัศน  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 5.2 การผลิตสื่อสนับสนุนการทํากิจกรรม อย.นอย  

- บทความรูเพื่อเผยแพรทางเสียงตามสายในโรงเรียนหรือวิทยุชุมชน  

- แผนพับ/โปสเตอร  

- ส่ือประชาสัมพันธทางเว็บไซต http://www.fda.moph.go.th/fda_fraud _watch 

/youngfda/index.htm ประเภทสปอตทีวี วิทยุ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(สปอตทีวี วิทยุ ที่เผยแพรทางเว็บไซต http://www.fda.moph.go.th/) 
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(บทความรูที่เผยแพรทางเว็บไซต http://www.fda.moph.go.th/) 
  

 5.3 การจัดทําหลักสูตรและคูมือ โดยมีการพัฒนาคูมือบูรณาการความรูดาน

ผลิตภัณฑสุขภาพสูหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานแลวนําไปใชในการดําเนินการเรียนการสอนใน

สถานศึกษาทั่วประเทศ  

 

 

 

 

 

  

 5.4 การสนับสนุนงบประมาณ โดยจัดสรรใหกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดในการ

ทําโครงการ อย.นอย 
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6. แผนการดาํเนินโครงการ 

ป 2552  ป 2553 
รายละเอียดของกิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. สนับสนุนโรงเรียนในสังกัด 
สพฐ. ผาน สสจ.         

    ทํากิจกรรม อย.นอย 
จํานวน 185 เขตพื้นที่
การศึกษา  

            

2. สนับสนุนจังหวัดในการทํา
กิจกรรม อย.นอย  

            

3. สนับสนุนโรงเรียนที่สังกัด 
สพฐ. ใน กทม. 3 เขต,  

   โรงเรียนที่สังกัดสํานัก
การศึกษา และ สช.           

            

    3.1 จัดประชุมครูแกนนํา 
สพฐ. / สช. / กทม. 

            

4. การพัฒนากิจกรรม อย.
นอย ในสถานศึกษา  

            

     4.1 การจัดมาตรฐาน
โรงเรียน / มาตรฐาน
นักเรียน / การจัดทํา
หลักสูตร อย.นอย 
ประถมศึกษา /          
มัธยมศึกษา  

            

     4.2 จัดทําคูมือการตรวจ
ประเมินตามเกณฑ
มาตรฐาน และแจกใหกับ
จังหวัด  

            

     4.3 ตรวจประเมินตาม
เกณฑมาตรฐาน   

            

     4.4 จัดทําคูมือนักเรียน 
อย.นอย / คูมือเจาหนาที่   
ที่รับผิดชอบโครงการ อย.
นอย / คูมือการติดตาม
และประเมินผล พรอม 
CD พิมพและเผยแพร 
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ป 2552  ป 2553 
รายละเอียดของกิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

     4.5 การจัดพิมพหลักสูตร 
อย.นอย ประถมศึกษา / 
มัธยมศึกษา ในชั่วโมง
วิชาพัฒนาผูเรียน   

            

     4.6 จัดทําประกาศนียบัตร 
/ โล    

            

     4.7 จัดทําส่ือ Best 
Practice นักเรียน อย.
นอย   

            

5.  จัดจางเอกชนหรือ อ.
มหาวิทยาลัย ออกแบบ
และพัฒนาฐานขอมูล 
อย.นอย  

            

6.  จัดซื้อชุดทดสอบอาหาร               

7.  จัดทําบทวิทยุ / เอกสาร
เผยแพรความรู  

            

8.  จัดทําส่ือสนับสนุนเพื่อ
นักเรียน อย.นอย  

            

9.  ประเมินผลโครงการ อย.
นอย  

            

10. การทบทวนกิจกรรม อย.
นอย และการขยาย
เครือขาย โดยจัดประชุม
ระดมสมองเพื่อสรางการ
มีสวนรวม และสราง
ความเขมแข็งใหกับ
โครงการ อย.นอย  

            

11. สนับสนุน สสจ.ทํา
กิจกรรม อย.นอย / การ
สรางเครือขายในจังหวัด 
โดยผานเครือขาย
คุมครองผูบริโภค 
สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด (มีคําส่ังแตงตั้ง
ประธานและ
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ป 2552  ป 2553 
รายละเอียดของกิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
คณะทํางาน) 

12. จัดประชุมคณะกรรมการ
ครูแกนนํา อย.นอย 1-2 
ครั้ง   

            

 

7. ผลการวิเคราะหโครงการ ดังรายละเอียดดังตารางที่ 2.1 

ตารางที ่2.1 ผลการวิเคราะหโครงการ อย.นอย ป 2553 

รายการพิจารณา ผลการพิจารณา สภาพ/ลักษณะของรายการทีพิ่จารณา 

1. หลักการและเหตุผล 
    1.1  มีขอมูลยืนยันชัดเจน 

 
 

 

มีขอมูลงานวิจัยของปที่ผานมาสนับสนุนให

ตองมีการวิจัยและประเมินผลโครงการ อย.

นอย ป 2553 

    1.2  ความสอดคลองระหวางปญหากับ

หลักการและเหตุผล 
 

 
มีความสอดคลองระหวางปญหากับหลักการ

และเหตุผล 

    1.3 มีความเปนเหตุเปนผล นาเชื่อถือ  มีผลการประเมินและผลการวิจัยยืนยันความ

นาเชื่อถือของหลักการและเหตุผลทุกปที่

ดําเนินงานผานมา 

2. วัตถุประสงคของโครงการ 
    2.1 มีความชัดเจน เฉพาะเจาะจง 

 
 

    2.2 มีความเปนไปไดในการดําเนินการ  

    2.3 สามารถวัดและประเมินได  

    2.4 มีขอบเขตของเวลาที่แนนอนในการ

ปฏิบัติงาน 

 
 

    2.5 สอดคลองกับนโยบายของหนวย

เหนือ 

 

วัตถุประสงคของโครงการ มีความชัดเจน 

เปนไปได วัดและประเมินได มีขอบเขตของ

เวลาในการปฏิบัติงาน และสอดคลองกับ

นโยบายดังนี้ 

(1) เพื่อใหกลุมนักเรียน อย.นอย ไดมี

ความรูความเขาใจในเรื่องผลิตภัณฑสุขภาพ 

และสามารถเลือกซื้อ เลือกบริโภคไดอยาง

ถูกตอง ปลอดภัย รวมทั้งสามารถเผยแพร

ความรูที่ไดรับไปยังเพื่อนนักเรียน และ

ครอบครัว  

(2) เพื่อใหนักเรียนนํากิจกรรม อย.นอย 

ไปพัฒนาหรือแกไขปญหาพฤติกรรมสุขภาพ

ในโรงเรียน  

(3) เพื่อปรับปรุงคูมือแผนการจัดการ

หมายเหตุ   เหมาะสม     ไมเหมาะสม 
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รายการพิจารณา ผลการพิจารณา สภาพ/ลักษณะของรายการทีพิ่จารณา 

เรียนรู อย.นอยในสถานศึกษา  

(4) เพื่อจัดทํามาตรฐานโรงเรียน อย.นอย 

ในสถานศึกษา  

(5) เพื่อใหมีการเชื่อมโยงเครือขาย 

แลกเปลี่ยนเรียนรูการดําเนินกิจกรรม อย.นอย 

ในโรงเรียน และชุมชนใหมีความเขมแข็ง 

 

3. มีเปาหมายที่ชัดเจน  มีการกําหนดเปาหมายของการพัฒนา ที่

ชัดเจน ดังนี้ 

1) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ไดแก (1) รอยละ 70 

ของจํานวนโรงเรียนมัธยมศึกษาและขยาย

โอกาส ดําเนินกิจกรรม อย.นอย (2) 

โรงเรียนประถมศึกษา จํานวน 100 แหง 

ดําเนินกิจกรรม อย.นอย 

2) ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ไดแก (1) รอยละ 20 

ของจํานวนสถานศึกษาผานเกณฑ

มาตรฐานการดําเนินกิจกรรม อย.นอย 

และ (2) รอยละ 70 ของนักเรียนมี

พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่

ดี 

4. วิธีดําเนินการของโครงการ 
    4.1 สอดคลองกับวัตถุประสงค 

 
 

    4.2 วิธีดําเนินงานชัดเจนและเขาใจงาย  
    4.3 กิจกรรมเปนไปตามทฤษฎีหรือ

หลักการที่เหมาะสม 

 

    4.4 ชวงเวลาในการดําเนินงานมีความ

เหมาะสม 

 

กลวิธีการดําเนินงานของโครงการ มี 4

แนวทาง ดังนี้ 

1) การประชาสัมพันธโครงการ  

- การจัดทํารายการเพื่อเผยแพรกิจกรรม 

อย.นอย ทางสถานีโทรทัศน และทาง

เว็บไซต 

- จัดใหผูบริหารไปเยี่ยมโรงเรียน อย.นอย ที่

มีผลงานดีเดน และทําขาวประชาสัมพันธ 

หรือทําเปนสกูปขาวเผยแพรทางโทรทัศน  

2)  การผลิตส่ือสนับสนุนการทํากิจกรรม อย.

นอย   

- บทความรูเพื่อเผยแพรทางเสียงตาม

สายในโรงเรียนหรือวิทยุชุมชน  

- แผนพับ/โปสเตอร  
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รายการพิจารณา ผลการพิจารณา สภาพ/ลักษณะของรายการทีพิ่จารณา 

- ส่ือประชาสัมพันธทางเว็บไซต 

3)  การจัดทําหลักสูตรและคูมือ โดยมีการ

พัฒนาคูมือบูรณาการความรูดาน

ผลิตภัณฑสุขภาพสูหลักสูตรการศึกษาขั้น

พื้นฐานแลวนําไปใชในการดําเนินการ

เรียนการสอนในสถานศึกษาทั่วประเทศ 

 (4) การสนับสนุนงบประมาณ โดยจัดสรร

ใหกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดในการ

ทําโครงการ อย.นอย 

มีการกําหนดกลวิธีการดําเนินงานที่สอดคลอง

กับวัตถุประสงค มีความชัดเจน และเขาใจ

งาย แตยังขาดทฤษฎีหรือหลักการที่เหมาะสม

ในการสนับสนุนแนวคิด รวมทั้งชวงเวลาใน

การดําเนินงานยังไมชัดเจน และเหมาะสมกับ

การดําเนินงานของสถานศึกษา 

5. แผนการดําเนินงาน 
   - มีแผนการดําเนินงานที่ชัดเจน 

 
 

 

โครงการไดกําหนดแผนการดําเนินงานที่

ชัดเจน โดยจัดทําเปนตารางกิจกรรมและเดือน

ที่ดําเนินการ ทําใหเห็นภาพรวมของการ

ดําเนินงานวาจะทําอะไรชวงใด ระยะเวลามาก

นอยเพียงใด 

6. คาใชจาย 
   - คาใชจายเหมาะสมกับโครงการ 

 

 

 

เนื่องจากการดําเนินงานครอบคลุมทั่วทุก

ภูมิภาคของประเทศ ใชงบประมาณ จํานวน 

18,000,000 บาท (สิบแปดลานบาทถวน) ใน

กิจกรรมตางๆดังนี้ 

1. สนับสนุนสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดในการ
สงเสริมกิจกรรม อย.นอย ในโรงเรียน และการ

คัดเลือกโครงงานดีเดนของจังหวัด 

2. สนับสนุนโครงงานแกไขปญหาดานสุขภาพ
ในโรงเรียน  

3. การประชาสัมพันธกิจกรรม อย.นอย โดย

ดําเนินการตามระเบียบพัสดุ  

4. การผลิตและเผยแพรส่ือสนับสนุนกิจกรรม 
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รายการพิจารณา ผลการพิจารณา สภาพ/ลักษณะของรายการทีพิ่จารณา 

อย.นอย  

5. การจัดประกวดโครงงานแกไขปญหา
สุขภาพในโรงเรียน หรือจัดใหมีการนําเสนอ

ผลงานของเรียน อย.นอย โดยจัดจางเอกชน

ดําเนินการดวย วิธี e-Auction  

6. การประเมินผลโดยจัดจางอาจารยจาก
มหาวิทยาลัยดําเนินการโดยวิธีกรณีพิเศษ 

7. ผูรับผิดชอบ 
   - ผูรับผิดชอบและบุคลากรดําเนินงานมี

ความเหมาะสมและเพียงพอ 

 

 
 

 

กองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค สํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง

สาธารณสุข เปนผูรับผิดชอบโครงการ ซึ่งมี

ความเหมาะสมเพราะเปนหนวยงานที่มีพันธ

กิจในการพัฒนาศักยภาพผูบริโภค 

8. ระบบการติดตามและประเมิน 
     - มีระบบการติดตามและประเมินที่

ชัดเจน 

 
 

 

 

มีระบบการติดตามและประเมินที่ชัดเจน

ระหวางดําเนินโครงการและสิ้นสุดโครงการ 

เพื่อประเมินผลลัพธจากการดําเนินงานของ

โครงการ โดยใชระเบียบวิธีการวิจัยและ

ประเมินผล 

9.  ความสัมพันธเช่ือมโยงภายใน
โครงการ 

     - มีความสัมพันธตอเนื่องกันระหวาง

องคประกอบตางๆของโครงการ 

หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค 

วิธีดําเนินการ ระยะเวลา และ

งบประมาณ 

 

 

 
 

 

 

องคประกอบตางๆของโครงการ ไดแก  

หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค 

วิธีดําเนินการ ระยะเวลา และงบประมาณ มี

ความสัมพันธตอเนื่องกัน  

10. ความเปนประโยชน 
     10.1 เปนประโยชนตอกลุมเปาหมาย

อยางชัดเจน 

      10.2 เปนประโยชนตอประเทศชาติโดย

สวนรวมคุมคาตอการลงทุน 

 
 

 

 
 

      

การดําเนินโครงการเปนประโยชนในการ

สงเสริมและพัฒนาพฤติกรรมการบริโภค

ผลิตภัณฑสุขภาพ ตอกลุมเปาหมายหลัก คือ 

นักเรียน และกลุมเปาหมายรอง ไดแก 

ครูผูสอน ผูบริหารสถานศึกษา ผูปกครอง และ

คนในชุมชน หนวยงานราชการ เชน สํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษา สํานักงานสาธารณสุข
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รายการพิจารณา ผลการพิจารณา สภาพ/ลักษณะของรายการทีพิ่จารณา 

จังหวัด และหนวยงานที่เกี่ยวของอื่นๆ ซึ่งการ

ดําเนินงานโครงการเปนประโยชนตอ

ประเทศชาติโดยสวนรวม และถือวาเปน

โครงการที่มีความคุมคาตอการลงทุน 

12. การแกปญหา 
      - แกปญหาไดอยางชัดเจน 

 
 

 

 

โครงการ อย.นอยสามารถนําไปใชในการ

แกปญหาดานพฤติกรรมการบริโภคและ

พฤติกรรมสุขภาพไดอยางชัดเจน โดยผาน

กิจกรรม อย.นอย ที่นักเรียนแกนนําได

ดําเนินการภายในสถานศึกษา และการขยาย

สูพื้นที่ใกลเคียง  

13. ความสอดคลอง 
      - โครงการมีความสอดคลองกับแผนงาน 

หลักของกรมและกระทรวง 

 
 

 

 

โครงการมีความสอดคลองกับแผนงานหลัก

ของกระทรวงสาธารณสุข  ตลอดจน 

สอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัย

ของชาติ (พ.ศ. 2551-2554) ในยุทธศาสตร

การวิจัยที่ 2 การสรางศักยภาพและ

ความสามารถเพื่อการพัฒนาทางสังคม กล

ยุทธการวิจัยที่ 3 สงเสริมสุขภาพ การปองกัน

โรคอุบัติใหม การรักษาพยาบาล การฟนฟู

สมรรถภาพทางกายและจิตใจ การพึ่งพา

ตนเองดานสุขภาพ รวมถึงการคุมครอง

ผูบริโภค และ แผนงานวิจัยที่ 3.7 การวิจัย

เกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภค 
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ตอนที่ 2 เกณฑการจัดกิจกรรม อย.นอย 

1.  เกณฑการประเมินโรงเรียน อย.นอย 

 การจัดกิจกรรม อย.นอย ในโรงเรียนตางๆเปนการจัดทําดวยความสมัครใจ โรงเรียนแตละ

แหงจะมีความพรอมและศักยภาพในการทํากิจกรรไมเทากัน สํานักงานคณะกรรมการอาหารและ

ยาเห็นควรแบงโรงเรียน อย.นอย เปน 3 ระดับ ไดแก ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม เพื่อที่ทาง

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะสามารถสนับสนุนการทํากิจกรรม อย.นอย ในโรงเรียนแต

ละระดับไดดียิ่งขึ้น โดยใชเกณฑประเมินดังนี้ (ดังตารางที่ 2.2) 

ระดับดี   ตองมีกิจกรรมทุกหัวขอในระดับดี (บางหัวขออาจทํามากกวาระดับดีก็ได) 

ระดับดีมาก  ตองมีกิจกรรมทุกหัวขอในระดับดีมาก (บางหัวขออาจทํามากกวาระดับดีมากก็ได) 

ระดับดีเยี่ยม ตองมีกิจกรรมทุกหัวขอในระดับดีเยี่ยม 

แบบประเมินจัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคใหโรงเรียนที่ทํากิจกรรม อย.นอย เปนผูประเมิน

ตนเองวาโรงเรียนของตนเองมีความพรอมในการทํากิจกรรมระดับไหน ผูประเมินจะตองประเมิน

ตามหัวขอที่กําหนดไวในแบบประเมิน แลวลงนามในแบบประเมิน พรอมลายเซ็นผูอํานวยการเขต

พื้นที่การศึกษา แลวสงใหสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

ตารางที่ 2.2 เกณฑการประเมินโรงเรียน อย.นอย 

ประเด็นหลัก ประเด็นพิจารณา เกณฑการประเมิน 

1 มีโครงสรางชมรม
และองคประกอบ 

1) มีชมรม อย.นอย หรือใชชื่ออื่น แตทํา
กิจกรรม อย.นอย 

2) มีคณะกรรมการชมรม 
3) มีครูที่ปรึกษาชมรม 
4) มีสมาชิกแกนนําอยางนอย 30 คน 
5) มีการประชุมกรรมการปละ 1 ครั้ง 
6) มีสมาชิกอยางนอย 10 คน/ชั้นเรียน 
7) มีการประชุมกรรมการอยางนอยป
ละ 2 ครั้ง และมีรายงานการประชุม 

8) มีแผนงานเปนลายลักษณอักษร 

9) มีแผนผูรับผิดชอบแตละกิจกรรมใน
แผนที่ชัดเจน 

ระดับดี ตองทํากิจกรรมต้ังแตขอ 1 – 5  
ระดับดีมาก ตองทํากิจกรรมตั้งแตขอ 1 – 8 
ระดับดีเยี่ยม ตองทําทุกกิจกรรม 

2. กิจกรรมเผยแพร
ประชาสัมพันธใน
โรงเรียน 

 

1) การพูดหนาเสาธง 
2) การจัดปายนิเทศใหความรู เชน 
บอรด 

3) จัดทําเอกสารเผยแพร 

ระดับดี ตองทํากิจกรรมใหได 1 – 2   
ระดับดีมาก ตองทํากิจกรรมใหได 3 ขอ  
ระดับดีเยี่ยม ตองทํากิจกรรมตั้งแต 4 ขอขึ้นไป  
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ประเด็นหลัก ประเด็นพิจารณา เกณฑการประเมิน 

4) จัดเสียงตามสาย 
5) จัดรายการทีวีวงจรปด 
6) Website 
7) อื่นๆ 

3. กิจกรรมดาน
ผลิตภัณฑสุขภาพ 

 

1) ตรวจสอบฉลากอาหาร 
2) ตรวจสอบคุณภาพอาหารดาน
กายภาพ 

3) ตรวจสอบน้ําดื่มในโรงเรียน 
4) ตรวจสอบฉลากอาหาร 
5) ตรวจสอบคุณภาพยาดานกายภาพ: 
ดูสี กล่ิน  

6) ตรวจสอบฉลากเครื่องสําอาง 
7) ตรวจสอบอาหารโดยใชชุดทดสอบ 
8) ตรวจสอบไอโอดีนในเกลือโดยใชชุด
ทดสอบ 

9) ตรวจสอบสารไฮโดรควิโนนใน
เครื่องสําอาง 

10) อื่นๆ 

ระดับดี ตองทํากิจกรรมใหได 1 – 2 ขอ 
ระดับดีมาก ตองทํากิจกรรมใหได 3 – 4 ขอ  
ระดับดเียี่ยม ตองทํากิจกรรมตั้งแต 5 ขอขึ้นไป 

4. กิจกรรมรณรงคใน
โรงเรียน 

 

1) จัดนิทรรศการ 
2) เดินรณรงค 
3) การจัดแสดงผลงานของนักเรียนที่
เกี่ยวกับกิจกรรม อย.นอย 

4) การสํารวจพฤติกรรมการบริโภคของ
นักเรียน 

5) การจัดกิจกรรมนันทนาการ เชน 
ละครสั้น ดนตรี 

6) การสาธิตและจําหนายอาหารเพื่อ
สุขภาพ 

7) ตรวจสอบความสะอาดของโรง
อาหารในโรงเรียน 

8) ตรวจสอบความสะอาดของหองน้ํา
ในโรงเรียน 

9) อื่นๆ 

ระดับดี ตองทํากิจกรรมใหได 1 – 2   
ระดับดีมาก ตองทํากิจกรรมใหได 3 ขอ  
ระดับดีเยี่ยม ตองทํากิจกรรมตั้งแต 4 ขอขึ้นไป 

5. กิจกรรมรณรงคใน
ชุมชน 

 

1) การเผยแพรความรูในชุมชน เชน 
วิทยุ เคเบิลทีวี 

2) จัดนิทรรศการ 
3) เดินรณรงค 
4) การประมวลผลงานนักเรียนในดาน

ระดับดี ตองทํากิจกรรมใหได 1 – 2   
ระดับดีมาก ตองทํากิจกรรมใหได 3 ขอ  
ระดับดีเยี่ยม ตองทํากิจกรรมตั้งแต 4 ขอขึ้นไป 
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ประเด็นหลัก ประเด็นพิจารณา เกณฑการประเมิน 

ตางๆ 
5) การจัดกิจกรรมนันทนาการ เชน 
ละครสั้น ดนตรี 

6) การสาธิตและจําหนายอาหารเพื่อ
สุขภาพ 

7) การสรางเครือขายในชุมชน 
8) หอกระจายขาว 
9) อื่นๆ 

6. การเชื่อมโยงสูการ
เรียนการสอน 

 

1) นํากิจกรรมไปบูรณาการกับกลุม
สาระตางๆ 

2) กลุมสาระการเรียนรูวิชา
วิทยาศาสตร 

3) กลุมสาระการเรียนรูวิชาการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี 

4) กลุมสาระการเรียนรูวิชาสุขศึกษา
และพลศึกษา 

5) กลุมสาระการเรียนรูวิชาสังคมศึกษา 
6) กลุมสาระการเรียนรูวิชาศิลปะ 
7) กลุมสาระการเรียนรูวิชาภาษาไทย 
8) กลุมสาระการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร 
9) กลุมสาระการเรียนรูวิชา
ภาษาตางประเทศ 

 

ระดับดี ตองทํากิจกรรมใหได 1 – 2   
ระดับดีมาก ตองทํากิจกรรมใหได 3 ขอ  
ระดับดีเยี่ยม ตองทํากิจกรรมตั้งแต 4 ขอขึ้นไป 

7. กิจกรรมใน
บานเรือน 

 

1) ตรวจสอบผลิตภัณฑอาหาร 
2) ตรวจสอบผลิตภัณฑยา 
3) ตรวจสอบผลิตภัณฑเครื่องสําอาง 
 4) ตรวจสอบวัตถุอันตราย เชน ยาฆา
แมลง น้ํายาลางหองน้ํา น้ํายาลางจาน 

5) นําความรูไปใชประโยชนในบานเรือน 
เชน ใชเลือกซื้ออาหาร 

 

ระดับดี ตองทํากิจกรรมใหได 1 – 2   
ระดับดีมาก ตองทํากิจกรรมใหได 3 ขอ  
ระดับดีเยี่ยม ตองทํากิจกรรมตั้งแต 4 ขอขึ้นไป 

8. การสนับสนุน
ชมรม อย.นอย 

 

1) ผูบริหารโรงเรียน 
2) ผูปกครอง 
3) อบต. อบจ. (เจาหนาที่/ผูบริหาร) 
4) โรงพยาบาล/อนามัย (เจาหนาที่/
ผูบริหาร) 

5) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
(เจาหนาที่/ผูบริหาร) 

 

ระดับดี ตองไดรับการสนบัสนุนจากหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ 1 รายการขางตน   
ระดับดีมาก ตองไดรับการสนับสนุนจาก
หนวยงานทีเ่กี่ยวของ 2 รายการขางตน   
ระดับดีเยี่ยม ตองไดรับการสนับสนุนจาก
หนวยงานทีเ่กี่ยวของ 3 รายการขางตนขึ้นไป 
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ประเด็นหลัก ประเด็นพิจารณา เกณฑการประเมิน 

9. กิจกรรมพิเศษอื่นๆ
ที่โรงเรียนจัดทําขึ้น
และเกี่ยวของกับ
โครงการ อย.นอย 

1) การสรางเครือขายในโรงเรียน อย.นอย 
2) อย.นอย สอนนอง 
3) เศรษฐกิจพอเพียง 
4) การปลูกผักปลอดสารพิษ 
5) ผูบริโภครักษาสิทธิ์ ผูผลิตรักษา
คุณธรรม 

6) อื่นๆ 

ระดับดี ตองทํากิจกรรมใหได 1 ขอ 
ระดับดีมาก ตองทํากิจกรรมใหได 2 ขอ  
ระดับดีเยี่ยม ตองทํากิจกรรมตั้งแต 3 ขอขึ้นไป 

   

2. เกณฑการใหคะแนนการประกวด อย.นอย ป 2552 

ประเด็นหลัก ประเด็นพิจารณา คะแนน การจัดทําเอกสาร 
- มีสถานที่ทําการของชมรม 

- มีคณะกรรมการชมรมและครูที่ปรึกษา 

- มีแผนการจัดดําเนินการ 

- มีการประชุมตอเนื่อง 

- ไดรับการสนับสนุนจากผูบริหาร

โรงเรียนและชุมชน 

- มีสมาชิกแกนนําจากแตละหองเรียน 

15 

- มีการจัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง โดยดู

ผลงานจากระยะเวลาการดําเนินงาน

และคุณภาพกิจกรรม 

25 

1. ความยั่งยืนในการ

ทํากิจกรรม 

(เอกสาร)  

   50 คะแนน 

- การเตรียมผูบริหารรุนใหม 

- แผนการดําเนินงานในปตอไป 
10 

ควรมีรายละเอียดดังนี้ 

- แผนการดําเนินงานรายป

หรือแผนตอเนื่อง (ถามี) 

- การประชุมใหระบุวันที่

ประชุม จํานวนครั้งที่ประชุม 

- บรรยายการทํากิจกรรมให

เห็นภาพกิจกรรมวาใครทํา

อะไร ที่ไหน อยางไร 

- อื่นๆที่นาสนใจ 

1) การวิเคราะหปญหาอยางเปนระบบ, 

วิธีการจัดกิจกรรมในการแกไขปญหา, 

การประเมินผลการดําเนินงาน และ

ความสมบูรณของการจัดทําโครงงาน 

15 

2) การดําเนินงานและการมีสวนรวมของ

สมาชิก 
15 

3) การจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน 

ขอเสนอแนะ การพัฒนาปรับปรุง

โครงงาน 

10 

2. โครงงานแกปญหา

ดานสุขภาพ (50 

คะแนน) เชน ไม

บริโภคน้ําอัดลม ไม

บริโภคอาหารขยะ 

บริโภคนม ผัก ผลไม 

การใชผลิตภัณฑ

สุขภาพอยางถูกตอง 

อานฉลากอาหาร ยา 

เครื่องสําอางกอนใช 4) ผลที่ไดรับจากการดําเนินโครงการ 

(Outcome) 
10 

-  จัดทําเอกสารแยกตางหาก

เฉพาะโครงงาน 1 เลม แต

บรรยายใหเห็นผลงานที่

ชัดเจน 
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ประเด็นหลัก ประเด็นพิจารณา คะแนน การจัดทําเอกสาร 
1) มีการเผยแพรความรู/การดําเนิน

กิจกรรมในโรงเรียน บาน และชุมชน 

15 

2) ไดรับการสนับสนุนและความรวมมือ

จากหนวยงานในพื้นที่ 
20 

3. การทํากิจกรรมกับ

โรงเรียนเครือขาย

และชุมชน (50 

คะแนน) 

3) มีการจัดกิจกรรม อย.นอย สอนนอง 

หรือ อย.นอย เครือขาย 
15 

- บรรยายการทํากิจกรรมให

เห็นภาพกิจกรรมวาใครทํา

อะไร ที่ไหน อยางไร 

- อื่นๆที่นาสนใจ 

1) ความตั้งใจและพัฒนาการในการทํา

กิจกรรม อย.นอย ที่ดีขึ้น (จากอดีตสู

ปจจุบัน) 

30 4. พัฒนาการดีเดน ที่

ประชุมใหอยูใน

ดุลยพินิจของ

กรรมการ/ อย.ที่จะ

ตัดสินโดยดูจาก

กรอบการพิจารณา 

ดังนี้ (50 คะแนน) 

2) แนวโนมความยั่งยืนในการทํา

กิจกรรม และทิศทางการดําเนินงาน

ในอนาคต 

20 

- บรรยายใหเห็นถึงการ

พัฒนาการที่ดีขึ้น และแนวโนม

การดําเนินงานที่จะดีขึ้นตอไป

ในอนาคต 

1) มีความคิดริเริ่มสรางสรรค โดยดูจาก

ส่ือหรือกิจกรรมที่คิดคนใหม และ

นํามาใชในกิจกรรม อย.นอย 

20 

2) มีการสอดแทรกเนื้อหาไดอยาง

เหมาะสมถูกตอง 

10 

3) มีความนาสนใจ การสรางการมีสวน

รวม 

10 

5. นวัตกรรมกิจกรรม 

อย.นอย              

(50 คะแนน) 

4) มีผลที่เกิดจากการทํากิจกรรม 10 

 

1) มีเทคนิคการนําเสนอและการใช

ส่ือผสมที่นาสนใจ สรางความ

ประทับใจใหผูชม (การใชเทคโนโลยี 

การใชวัสดุอุปกรณ วิธีการนําเสนอ) 

20 

2) มีการประสานงาน/ความตอเนื่องใน

การนําเสนอ (ความรวมมือ การแบง

หนาที่การประสาน สอดคลอง ล่ืนไหล 

ไมติดขัด) 

20 

3) มีการใชภาษาที่เหมาะสม 5 

6. การนําเสนอ       

(50 คะแนน) 

4) มีการรักษาเวลาในการนําเสนอ 5 
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ประเด็นหลัก ประเด็นพิจารณา คะแนน การจัดทําเอกสาร 
1) ความรูเกี่ยวกับฉลากผลิตภัณฑ

รวมถึงฉลากโภชนาการ 

2) ความรูเกี่ยวกับพิษภัยสารปนเปอนใน

อาหาร วัตถุหามใชในเครื่องสําอาง 

และสเตียรอยด 

3) ความรูเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพที่

เหมาะสม เชน การบริโภคตามหลัก

โภชนาการ การออกกําลังกาย 

7. ความรูดานความ

ปลอดภัยในการ

บริโภค (20 

คะแนน) (ให

นักเรียนชวยกัน

ตอบคําถามที่ตั้งไว) 

4) การเก็บรักษาและใชยาเบื้องตน 

20 

 

 

หมายเหตุ  
1)  ตองไดคะแนนหัวขอที่ 7 ไมนอยกวา 70% จึงจะมีคุณสมบัติรับการพิจารณาเปนโรงเรียนดีเดนดาน

ตางๆ 

2)  การจัดทําเอกสาร ใหทําเอกสารการนําเสนอเพียง 2 เลม (จํานวน 9 ชุด ตามจํานวนคณะกรรมการ) เลม

แรกเปนเอกสารผลงานขอ 1,3,4,5 และ 7 (ถามี) หนาไมเกิน 70 หนา เลมที่ 2 เปนโครงงานแกไขปญหา

สุขภาพ แยกตางหาก 

3) การนําเสนอ นักเรียน 5 คน นําเสนอเวลา 12 นาที หลังจากไดยินเสียงสัญญาณหมดเวลาดังขึ้น ตองทํา

การจบการนําเสนอภายใน 30 วินาที ถาเลยเวลาหลังจากนั้น จะถูกหักคะแนนนาทีละ 1 คะแนนนับ

จากเวลาที่เกิน (เวลาที่เกินหากเกินกวา 30 วินาที นับเปน 1 นาที) 

4)  1 โรงเรียนมีสิทธิ์ไดรับ 1 รางวัล 

 5)  รางวัลในการประกวดมี 6 รางวัล ไดแก  

  5.1) รางวัลดีเดนดานการทํากิจกรรม อย.นอย ตอเนื่อง 

  5.2) รางวัลดีเดนดานโครงงานแกปญหาสุขภาพ 

  5.3) รางวัลดีเดนดานการทํากิจกรรมดีเดนกับโรงเรียนเครือขายและชุมชน 

  5.4) รางวัลดีเดนดานพัฒนาการดีเดน 

  5.5) รางวัลดีเดนดานนวัตกรรม 

  5.6) รางวัลดานการนําเสนอผลงาน 
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ตอนที่ 3 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

สุนทรี วิทยานารถไพศาล และคณะ (2549) ไดดําเนินการประเมินผลกิจกรรม อย.นอย 

ประจําป 2548 ปรากฏผลดังนี้ 

1) ผลลัพธของกระบวนการดําเนินงานของโครงการ เปนกิจกรรมที่มีผลลัพธในทางบวก    

ผูไดรับผลประโยชนสูงสุดจากกิจกรรมอย.นอย คือ นักเรียนที่เขารวมโครงการอย.นอย ทั้งในสวน

ของนักเรียนแกนนํา นักเรียนที่เปนสมาชิก นักเรียนในโรงเรียน ครูและผูเกี่ยวของในโรงเรียน 

ตลอดจนเกิดการขยายผลสูชุมชน ซึ่งจุดเดนหรือผลที่เกิดขึ้นหลังดําเนินโครงการ ไดแก เกิด

กระบวนความรวมมือ เกิดความสอดคลอง เกิดการเปลี่ยนแปลงในนักเรียน เกิดการเปลี่ยนแปลง

ในผูคา และเกิดการขยายผล ดังนี้  

  1.1) เกิดกระบวนความรวมมือ เกิดกระบวนการประสานความรวมมือ 4 ระดับ  ไดแก 

ระดับกระทรวงสาธารณสุขกับกระทรวงศึกษาธิการ ระดับจังหวัดคือสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) กับ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ระดับเครือขายในเขตพื้นที่การศึกษา และระดับโรงเรียน ซึ่ง

ในระดับกระทรวงและจังหวัดนั้นมีการประสานงานตั้งแตเร่ิมตนโครงการอย.นอยในป 2544 และที่จะ

มุงเนน เครือขายอย.นอย ในป 2547 พบวา มีการประสานงานในทุกระดับมากขึ้นโดยเฉพาะระดับ

เครือขายเขตพื้นที่การศึกษาและในระดับโรงเรียน แมจะพบปญหาการประสานงานในดานตางๆ  

เชน การแลกเปลี่ยนเรียนรู การแบงบทบาทหนาที่ การแบงทรัพยากรทั้งในเรื่องของสื่อ อุปกรณ     

ขอมูลขาวสาร ความรู ทักษะและประสบการณ แตก็เปนการเริ่มตนในการทํางานรวมกันการเรียนรู

รวมกัน การตระหนักและมีสวนรวมกันในทุกภาคสวน โดยเฉพาะโรงเรียนเกิดเครือขายในรูปแบบ   

ตางๆและมีการใหความรวมมือชวยเหลือกัน เชน โรงเรียนที่เขมแข็งกวาสอนโรงเรียนที่เร่ิมเรียนรู 

(โรงเรียนพี่สอนโรงเรียนนอง) การแบงบทบาทรวมกันในระดับเครือขายโรงเรียน และการสรางเครือ  

ขายโรงเรียนกับโรงเรียน โรงเรียนกับบาน โรงเรียนกับชุมชน 

 1.2) เกิดความสอดคลอง พบวา จุดเดนหรือขอดีของกิจกรรมอย.นอย ที่สําคัญประการ

หนึ่งคือ มีความสอดคลองกับสวนตางๆที่เกี่ยวของทําใหกิจกรรมไดรับการยอมรับมากแมวาครูจะรู

สึกเปนภาระมากขึ้นแตก็เต็มใจที่จะดําเนินการทั้งนี้เนื่องจากกิจกรรมอย.นอยสอดคลองกับ สวน     

ตางๆ ที่สําคัญที่สุดคือ สอดคลองสาระการเรียนรู สามารถบูรณาการหลักสูตรไดทั้ง 8 สาระ ซึ่งสอด

คลองกับการจัดการเรียนการสอนของครู นักเรียน และกิจกรรมในโรงเรียน สอดคลองกับธรรมชาติ

และวัยของนักเรียนที่เปนวัยแหงการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง การมีสวนรวมโดยตรงและการเรียนรู

อยางตอเนื่อง สอดคลองกับนโยบายดานการสงเสริมสุขภาพ การบริโภคอาหารปลอดภัย สอดคลอง

กับวิถีชีวิตประจําวันในทุกเพศทุกวัยในดานการบริโภคอาหารปลอดภัย ทําใหกิจกรรมอย.นอยไดรับ

การยอมรับ เกิดการขยายกลุมสมาชิก หรือเกิดเครือขายโรงเรียนตอไปได 
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  1.3) เกิดการเปลี่ยนแปลงในนักเรียน ผลการดําเนินกิจกรรมอย.นอย พบวา นักเรียนที่     

เปนแกนนํา สมาชิกอย.นอยเกิดความรู ความเขาใจการบริโภค เรียนรูกระบวนการทํางานอยางมีสวน     

รวม การทํางานเปนทีม การทํางานอยางเปนระบบและรูจักการแกปญหาที่เกิดขึ้น เกิดการแลกเปลี่ยน

เรียนรูการบริโภค การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค เชน ลดการบริโภคอาหารที่ไมปลอดภัย 

ตระหนักและมีสวนรวมในการทํางานเพื่อผูอ่ืน 

  1.4) เกิดการเปลี่ยนแปลงในผูคา/รานคา พบวา โรงเรียนที่มีกิจกรรมอย.นอยอยาง          

เขมแข็ง มีการตรวจสอบและทํางานอยางเปนทีมระหวางครู นักเรียนและรานคาในโรงเรียน จะมีการ

จําหนายอาหารไมปลอดภัยลดลง มีการปรับปรุง หรือปรับเปลี่ยนวิธีการผลิต การเลือกใชอุปกรณที่ไม

เปนอันตราย เนนความสะอาด ปลอดภัยในอาหาร บางโรงเรียนจะมีการอบรมผูประกอบการเพื่อใหเกิด

ความรู ความเขาใจและตระหนักและใหความรวมมือในการประกอบอาหารปลอดภัยใหกับนักเรียน 

  1.5) เกิดการขยายผล เนื่องจากกิจกรรมอย.นอย มีความสอดคลองกับสวนตางๆ       

ดังกลาว และมีการสนับสนุนการดําเนินโครงการทําให เกิดการขยายผลจากนักเรียนสูนักเรียน 

นักเรียนสูบาน โรงเรียนสูโรงเรียน และโรงเรียนสูชุมชน 

2)  ผลตามวัตถุประสงค 

  วัตถุประสงคขอที่ 1 ความตื่นตัวของนักเรียน พบวา นักเรียนที่เขารวมโครงการเครือขาย 

อย.นอย เกิดการรับรู เรียนรู และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูมีความตระหนัก และมีสวนรวมบริโภค

อาหารปลอดภัยของนักเรียนในโรงเรียน 

  วัตถุประสงคขอที่ 2 ประสิทธิภาพของโครงการ เปนโครงการที่สามารถปรับและยืดหยุนตาม

ความเหมาะสมของแตละเครือขาย ตามแตละเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อใหเปนโครงการที่นักเรียนไดมี

บทบาทโดยตรง จากการประเมินผลพบวา โครงการอย.นอย. เปนเสมือนเครื่องชวยหรือส่ือกลางสูการ

เรียนรูอยางเปนรูปธรรมสอดคลองกับธรรมชาติและวัยของนักเรียนที่ตองการแสดงออก ตองการเรียนรู 

ซึ่งเด็กและเยาวชนในวัยนี้เปนวัยที่มีศักยภาพมากหากไดมีการสงเสริมอยางเปนรูปธรรม โดยมุงเนนให

นักเรียนเรียนรูจากการปฏิบัติจริง การไดมีสวนรวมโดยตรง และการเรียนรูอยางตอเนื่อง 

  วัตถุประสงคขอที่ 3 การทํางานเปนเครือขาย เกิดการทํางานรวมกันเปนเครือขาย 

เชื่อมตอระหวางกระทรวงสาธารณสุขกับกระทรวงศึกษาอยางเปนรูปธรรมทั้ง 175 เขตพื้นที่การศึกษา 

และสาธารณสุขจังหวัดทั้ง 75 จังหวัด ทําใหมีการประสานงานระหวางเครือขายโรงเรียนที่อยูในเขตพื้นที่

การศึกษาเดียวกัน และระหวางเครือขายโรงเรียนกับโรงเรียน โรงเรียนกับชุมชน โดยมีกิจกรรม อย.นอย 

เปนสื่อกลางสูการทํางานอยางเปนเครือขาย 

  วัตถุประสงคขอที่ 4 ความยั่งยืน/ความตอเนื่อง พบวาทั้งครูและนักเรียนในทุกโรงเรียน 

ตองการใหมีกิจกรรม อย.นอยดําเนินการอยางตอเนื่อง ทั้งนี้เนื่องจากกิจกรรม อย.นอย สอดคลอง

และสามารถบูรณาการการเรียนการสอน นักเรียนมีสวนรวมเรียนรูจากการปฏิบัติจริง และสอดคลอง



 25 

กับนโยบาย แตขอใหทางกระทรวงสาธารณสุขสนับสนุนงบประมาณโดยเฉพาะชุด กีฬา เมื่อมี

กิจกรรม อย.นอย ซึ่งเกี่ยวของกับสุขภาพก็จะใหความสนใจเปนพิเศษ เชน โรงเรียนวัดยายรม เนน 

“ สุขภาพดี กีฬาเดน เนนคุณธรรม ลํ้าเลิศวิชาการ”  

 

อนุชัย ธีรเรืองไชยศรี และคณะ (2550) ไดทําการประเมินผลการเรียนรูของนักเรียนที่ทํา

กิจกรรม อย.นอย ใน 2 ประเด็นหลัก คือ 1) ประเมินทัศนคติของนักเรียนที่มีตอกิจกรรม อย.นอย 

และ2) ประเมินความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพของนักเรียนที่ทํากิจกรรม อย.นอย ดวยวิธีการ

ประเมินเชิงปริมาณ (Quantitative Evaluation) กับกลุมตัวอยางนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

5 ทั้งหมด 1,850 คน จากโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ จํานวน 40 แหง ใน 11 จังหวัดทั่วประเทศ ใชการสุมกลุมตัวอยางแบบหลาย

ขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) การประเมินไดใชเกณฑประเมิน 2 ลักษณะคือ เกณฑสัมบูรณ 

(Absolute Criteria) และเกณฑสัมพัทธ (Relative Criteria) นอกจากนี้ยังไดใชแนวทางการวิจัยเชิง

คุณภาพ (Qualitative Approach) ในการคนหากระบวนการเรียนรูและยืนยันผลการเรียนรูของ

นักเรียน ดวยวิธีการสัมภาษณนักเรียนแกนนํา อย.นอย ครูที่ปรึกษากิจกรรม รวมทั้งการศึกษา

เอกสาร ผลการประเมินสรุปไดดังนี้ 

1) ผลการประเมินทัศนคติของนักเรียนที่มีตอกิจกรรม อย.นอย พบวา นักเรียนมีทัศนคติ
ตอกิจกรรม อย.นอย อยูในระดับมาก (Mean = 3.97, S.D. = 0.46) ซึ่งผานเกณฑการประเมินทุก
ดาน เมื่อแยกพิจารณาทัศนคติแตละดานแลว พบวา นักเรียนมีทัศนคติในดานการเผยแพรและ
ประชาสัมพันธสูงที่สุด รองลงมาคือ การตรวจสอบและเฝาระวัง ในขณะที่ดานการสงเสริมและ
พัฒนานักเรียนมีทัศคตินอยที่สุด 

2) ผลการประเมินความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพ พบวา นักเรียนมีความรูเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑสุขภาพ ไมนอยกวา 60 % ซึ่งถือวาผานเกณฑการประเมินที่กําหนดไวในโครงการ โดยที่
นักเรียนมีคะแนนความรูอยูระหวาง 6 – 24 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 25 คะแนน) มีคะแนนเฉลี่ย
เทากับ 16.08 คะแนน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.66 คะแนน (คะแนนเฉลี่ย คิดเปน 64.32 % ของ
คะแนนรวมทั้งฉบับ) และเมื่อพิจารณาชวงคะแนนตามเกณฑการประเมิน พบวา รอยละของ
นักเรียนที่มีคะแนนอยูในระดับปานกลางขึ้นไป (ได 15  คะแนนขึ้นไป) คิดเปน 74.0 % ของนักเรียน
ทั้งหมด ซึ่งถือวาผานเกณฑการประเมินที่กําหนดไวในโครงการเชนกัน นอกจากนี้เมื่อพิจารณา
คะแนนความรูรายดาน ไดแก อาหาร ยา และเครื่องสําอาง พบวา นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยผาน
เกณฑการประเมิน 60% ของคะแนนรวมแตละดาน ดังนี้ ดานอาหาร นักเรียนไดคะแนนเฉลี่ย
เทากับ 8.48 คะแนน จากคะแนนเต็ม 13 คะแนน (สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.72 คะแนน) คิดเปน 
65.23 % ของคะแนนเต็มดานเครื่องสําอาง นักเรียนไดคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.60 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 6 คะแนน (สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.15 คะแนน) คิดเปน 60 % ของคะแนนเต็ม ดานยา 
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นักเรียนไดคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.99 คะแนน จากคะแนนเต็ม 6 คะแนน (สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
1.01 คะแนน) คิดเปน 66.5 % ของคะแนนเต็ม 

3) ผลการศึกษากระบวนการเรียนรูของนักเรียนที่ทํากิจกรรม อย.นอย พบวา นักเรียนเกิด
การเรียนรูจากการทํากิจกรรม อย.นอย ส่ิงที่เรียนรูสามารถจัดเปนกลุมความรูได 3 กลุมหลัก คือ 
องคความรูดานผลิตภัณฑสุขภาพ วิธีการทํางาน และแนวทางการจัดกิจกรรม โดยมีวิธีการเรียนรูที่
สําคัญ 3 วิธี คือ การสนับสนุนของครู เรียนรูจากสื่อ และลงมือปฏิบัติ ทําใหเกิดผลการเรียนรูที่
สําคัญ 4 อยาง คือ เกิดองคความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพ เกิดการเปลี่ยนแปลงวิธีการทํางาน 
เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ และเกิดการเปลี่ยนแปลงภายในตนเอง 

 
ศิริเดช สุชีวะ และคณะ (2551) ไดดําเนินการวิจัยและประเมินผลโครงการ อย.นอย ป 2551

โดยใชรูปแบบการประเมินตามวัตถุประสงคของโครงการ (Goal-Based Evaluation) และการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) มีวัตถุประสงคหลัก 5 ขอ ไดแก 1) เพื่อประเมินพฤติกรรมการบริโภค
ผลิตภัณฑสุขภาพของนักเรียน 2) เพื่อประเมินการจัดโครงการ อย.นอย ที่มีการบูรณาการเขากับ
กระทรวงสาธารณสุขรับผิดชอบ 3) เพื่อประเมินการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการบริโภคอยางปลอดภัย
ตอส่ิงแวดลอมของนักเรียน อย.นอย 4) เพื่อประเมินผลการใชคูมือบูรณาการความรูดานผลิตภัณฑ
สุขภาพสูการเรียนการสอนในโรงเรียน และ 5) เพื่อพัฒนาแนวทางการใชโรงเรียน อย.นอย เปนฐานของ
การพัฒนาและสงเสริมพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่ดี  

กลุมตัวอยางที่ใชในการประเมินพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพเปนนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1-6 จํานวน 4,080 คน จากโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จํานวน 40 แหง โดยเปนโรงเรียนที่เขารวมประกวดกิจกรรม 
อย.นอย จํานวน 20 แหง และโรงเรียนทั่วไปที่ไมไดเขารวมประกวด จํานวน 20 แหง ใน 13 จังหวัดทั่ว
ประเทศ ใชการสุมกลุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) สําหรับการประเมินการจัด
กิจกรรม อย.นอย ของนักเรียน ไดเลือกโรงเรียนแบบเจาะจงเปนโรงเรียนมัธยมศึกษาที่จัดกิจกรรม อย.
นอย จํานวน 20 แหง และในการประเมินผลการใชคูมือฯ ไดเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจงเปน
ครูผูสอน จํานวน 43 คน จากโรงเรียนมัธยมศึกษานํารองการใชคูมือฯ จํานวน 10 แหง ผูใหขอมูล
เพิ่มเติม ประกอบดวย ผูปกครอง คนในชุมชน และเจาหนาที่สาธารณสุข การเก็บรวบรวมขอมูลไดใช
หลากหลายวิธีและหลายแหลงขอมูล ไดแก การเก็บขอมูลดวยแบบสอบถาม การสัมภาษณ การสังเกต 
การศึกษาเอกสาร และการจัดกิจกรรมสนทนากลุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  

การวิเคราะหขอมูลเปนการเปรียบเทียบขอมูลที่ไดมากับการประเมินที่เปนเกณฑสัมบูรณ 
(Absolute criteria) สถิติในการวิเคราะหใช 2 ลักษณะ ไดแก สถิติบรรยาย ประกอบดวย ความถี่ 
รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหเอกสาร และการนําเสนอขอมูลในรูปแบบ
ตางๆ เชน แบบบรรยาย ตาราง แผนภูมิ สําหรับสถิติอนุมาน ประกอบดวย สถิติทดสอบที (t-test) 

การวิเคราะหความแปรปรวน (analysis of variance) และสถิติทดสอบไคสแควร (χ2)  
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 ผลการวิจัยและประเมินผลที่สําคัญ 
1. พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพ พบวา นักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่มีอายุ

ระหวาง 12 – 18 ปมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่ดี ซึ่งประกอบดวยพฤติกรรมไม
บริโภคน้ําอัดลม ไมบริโภคอาหารหวานจัด ไมบริโภคอาหารขยะ บริโภคนม ผัก ผลไม ใชผลิตภัณฑ
สุขภาพอยางถูกตอง และอานฉลากอาหาร ยา เครื่องสําอางกอนใช คิดเปนรอยละ 55.49 ซึ่งยังไม
บรรลุเปาหมายของโครงการที่รอยละ 70 ผลการสํารวจความรูและเจตคติที่ถูกตองตอการบริโภค
ผลิตภัณฑสุขภาพของนักเรียน พบวา โดยภาพรวมนักเรียนรอยละ 72.82 มีความรูเกี่ยวกับการ
บริโภคผลิตภัณฑสุขภาพอยางถูกตอง และมีเจตคติที่ถูกตองตอการบริโภคอยูในระดับมาก ( x  = 
3.77, SD =0.56) เมื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพของนักเรียนที่ทํากิจกรรม 
อย.นอย กับนักเรียนทั่วไป และนักเรียนที่อยูในโรงเรียนที่เขารวมประกวด และไมเขารวมประกวด
กิจกรรม อย.นอย พบวา นักเรียนที่ทํากิจกรรม อย.นอย และอยูในโรงเรียนที่เขารวมประกวดกิจกรรม 
อย.นอย มีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่ถูกตองมากกวานักเรียนทั่วไปที่อยูในโรงเรียนที่เขา
รวมและไมไดเขารวมประกวดกิจกรรม อย.นอย ผลการสํารวจปจจัยดานพอแมผูปกครอง การจัด
กิจกรรมของโรงเรียนและครู และเพื่อน มีความเกี่ยวของกับพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพ
ของนักเรียน  

2. การจัดกิจกรรมที่มีการบูรณาการกับโครงการที่กระทรวงสาธารณสุขรับผิดชอบ 
พบวา โรงเรียนกลุมตัวอยางทุกแหง (รอยละ 100) มีการบูรณาการโครงการที่กระทรวงสาธารณสุข
รับผิดชอบกับกิจกรรม อย.นอย โดยที่กลุมนักเรียน อย.นอย มีการดําเนินการอยางนอยที่สุด 1 
โครงการ/กิจกรรม ผลการประเมินบรรลุผลตามเปาหมายของโครงการที่รอยละ 70 การบูรณาการ

โครงการ/กิจกรรมจะเกิดขึ้นไดมาจากปจจัย 5 อยาง ดังนี้ (1) มีความสอดคลองของกิจกรรม อย.
นอย กับกิจกรรมในโครงการที่กระทรวงสาธารณสุขรับผิดชอบ (2) นักเรียนแกนนํา อย.นอย มี
ศักยภาพในทํากิจกรรมไดหลากหลายและมีการทํางานเปนทีม (3) มีอาจารยที่ปรึกษาโครงการ อย.
นอย ที่ทํางานเปนทีม (4) มีการสนับสนุนทางสังคมที่ดี และ (5) มีการประสานงานและความ
รวมมือที่ดี 

3. การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการบริโภคอยางปลอดภัยตอสิ่งแวดลอม พบวา 
โรงเรียนกลุมตัวอยางทุกแหง (รอยละ 100) มีการทํากิจกรรมที่เกี่ยวของกับการบริโภคอยาง
ปลอดภัยตอส่ิงแวดลอม โดยที่กลุมนักเรียน อย.นอย มีการดําเนินการอยางนอยที่สุด 1 โครงการ/
กิจกรรม ผลการประเมินบรรลุผลตามเปาหมายของโครงการที่รอยละ 70 การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวของ
กับการบริโภคอยางปลอดภัยตอส่ิงแวดลอมของนักเรียนไดสอดคลองกับหลักของสุขบัญญัติ

แหงชาติ 10 ประการ ในบัญญัติขอที่ 10 การรักษาและอนุรักษส่ิงแวดลอมเพื่อสรางสรรคสังคม  
4. การใชคูมือบูรณาการความรูดานผลิตภัณฑสุขภาพ พบวา มีการนํารองการใชคูมือ

บูรณาการความรูดานผลิตภัณฑสุขภาพสูการเรียนการสอนในโรงเรียน   20 แหง จาก 4 ภูมิภาคทั่ว
ประเทศ โดยแยกเปนโรงเรียนประถมศึกษา จํานวน 4 แหง และโรงเรียนมัธยมศึกษา จํานวน 16 แหง 
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ผลการประเมินบรรลุผลตามเปาหมายของโครงการ ผลการประเมินคุณภาพของคูมือบูรณาการ
ความรูดานผลิตภัณฑสุขภาพตามการรับรูของครูผูใช พบวา มีคุณภาพอยูในระดับมากที่สุด ครูรอยละ 
90 ข้ึนไป มีพฤติกรรมการใชคูมือบูรณาการฯ โดยทําเปนสวนใหญถึงทําเปนประจํา ไดแก ศึกษา

ข้ันตอนการใชแผน สาระสําคัญ เนื้อหา กิจกรรม และสื่อการเรียนการสอนภายในแผนการจัดการ
เรียนรูใหเขาใจกอนนําไปใช อานและทําความเขาใจเนื้อหาในแผนการจัดการเรียนรูอยางสม่ําเสมอ 
ใชและปฏิบัติตามแผนการจัดการเรียนรูไดดวยตนเอง วางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาม
แผนการจัดการเรียนรูได จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูได และบันทึกผล
หลังจากการใชแผนการจัดการเรียนรูในแตละครั้ง ครูรอยละ 76.7 ใชทุกแผนการจัดการเรียนรูในคูมือ

บูรณาการฯ คูมือบูรณาการความรูดานผลิตภัณฑสุขภาพสามารถนําไปใชไดจริงโดยนักเรียนสามารถ
เรียนรูไดทั้งดวยตนเองและโดยครูเปนผูสอน 

5. แนวทางการใชโรงเรียน อย.นอย เปนฐานของการพัฒนาและสงเสริมพฤติกรรม
การบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่ดี พบวา แนวทางการใชโรงเรียน อย.นอย เปนฐาน ประกอบดวย 4 
องคประกอบหลักที่เกี่ยวของสัมพันธกันในเชิงระบบ ดังนี้  

องคประกอบที่ 1 การกําหนดวิสัยทัศนโรงเรียน อย.นอย ใหเปนโรงเรียนที่มีนักเรียนที่ทํา
หนาที่ อย.นอย หรืออาสาสมัครคุมครองผูบริโภค โดยที่โรงเรียนมีศักยภาพในการเปนหนวยงานแกน
นําของการพัฒนาและสงเสริมพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่ถูกตองของนักเรียนและคน
ในชุมชน มีการบริหารจัดการแบบบูรณาการทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน และการรวมมือรวม
พลังไปสูเปาหมายใหทุกคนเปนผูบริโภคที่ดี  

องคประกอบที่ 2 การกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา ในการดําเนินงาน อย.นอย ใหประสบ
ความสําเร็จจะตองขับเคลื่อนดวยยุทธศาสตรการพัฒนาที่สําคัญ 4 ดาน ไดแก การจัดการเรียนการ
สอนแบบบูรณาการ การจัดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนา การใชเครือขายความรวมมือรวมพลัง และ
การกําหนดนโยบายโรงเรียน  

  องคประกอบที่ 3 การบริหารการพัฒนา เปนการนํายุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ โดยใชการ

บริหารการพัฒนายุทธศาสตรอยางเปนระบบตามกระบวนการคุณภาพ PDCA ไดแก (1) มีการวาง

แผนการดําเนินกิจกรรม อย.นอย ทั้งแผนระยะสั้นและระยะยาว หรือแผนปฏิบัติการประจําเดือน/ภาค

เรียน/ป โดยในแผนจะตองประกอบดวยกิจกรรมที่หลากหลายและสามารถดึงทุกฝายใหเขามามีสวนรวม

ได (2) การนําแผนสูการปฏิบัติ (3) มีการตรวจสอบผลการดําเนินงานอยางสม่ําเสมอ และ (4) มี

การแกไขปรับปรุงกิจกรรม หรืองานที่ตรวจสอบแลววาควรมีการแกไขปรับปรุง 

 องคประกอบที่ 4 การกํากับ ติดตาม และประเมินผล อยางตอเนื่อง เปนกลไกการพัฒนา

คุณภาพของการดําเนินกิจกรรม อย.นอย โดยมีการประเมินผลลัพธหลังจากการจัดโครงการ/

กิจกรรมเปนระยะ เพื่อใหไดสารสนเทศที่เปนประโยชนในการปรับปรุง พัฒนาโครงการ/กิจกรรม 

หรือตัดสินใจที่จะดําเนินการอยางไรในปตอๆไป  
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 ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะสําหรับโรงเรียน 

1) โรงเรียนควรจัดสภาพสิ่งแวดลอมภายในและบริเวณใกลเคียงกับโรงเรยีนใหปลอดอาหารที่
ไมดีตอสุขภาพของนักเรียน เชน น้ําอัดลม อาหารหวานจัด ขนมขบเคี้ยวกรุบกรอบ เปนตน  
 2) ครูผูรับผิดชอบควรมีการตรวจสอบและติดตามพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพ
ของนักเรียนอยางตอเนื่องทุกป 

3) ผูบริหารโรงเรียนและครูควรนําแนวทางการใชโรงเรียน อย.นอย เปนฐานของพัฒนาและ
สงเสริมพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่ดีไปกําหนดเปนแผนปฏิบัติการของโรงเรียน โดยมี
ภาคีหุนสวนสุขภาพระหวางโรงเรียน ครอบครัว และชุมชนรวมมือรวมพลังกัน และมีหนวยงานที่
เกี่ยวของเปนเครือขายสงเสริมสนับสนุน 
  ขอเสนอแนะสําหรบั อย. 
 1) ควรนําตัวชี้วัดและเกณฑการตัดสินพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่ดีที่ไดจาก
งานวิจัยและประเมินผลครั้งนี้ไปพัฒนาเปนมาตรฐานของพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่ดี
ในครั้งตอไป 

2) ควรมีการตรวจสอบและติดตามพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพของนักเรียน
รวมกับโรงเรียนและหนวยงานสาธารณสุขทองถิ่นอยางตอเนื่องทุกป พรอมทั้งใหผลยอนกลับไปยัง
โรงเรียนเพื่อใชเปนขอมูลสําหรับการพัฒนา 

3) ควรมีการจัดการความรูเกี่ยวกับวิธีการ/แนวทางการทํากิจกรรมอย.นอยของนักเรียนแตละ
แหงที่เปนแบบอยางที่ดี (Best Practice) ในรูปของเอกสาร หนังสือ วีซีดี เว็บไซต เพื่อเผยแพรวิธีการ
ใหกับโรงเรียนที่สนใจไดนําวิธีการ/แนวทางไปใชในการดําเนินกิจกรรม อย.นอย ในโรงเรียนและชุมชน 
 4) ควรนําแนวทางการใชโรงเรียน อย.นอย เปนฐานของการพัฒนาและสงเสริมพฤติกรรมการ
บริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่ดีไปกําหนดเปนนโยบายสําหรับการพัฒนาคุณภาพโครงการในปตอไป 

 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัยและประเมินผล 

 

คณะผูวิจัยดําเนินการวิจัยและประเมินผลโดยมุงเนนการประเมินผลการดําเนินงานของ

โครงการ อย.นอย ตามตัวชี้วัดของโครงการ และศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของกับผลการดําเนินงาน

โครงการ อย.นอย ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงสํารวจเปนแนวทางในการวิจัยเพื่อนําไปใชในการอธบิายผล

การประเมิน โดยมีกระบวนการตามลําดับดังนี้  

3.1  กระบวนการดําเนินการวิจัยและประเมินผล 

ข้ันแรกเริ่มดวยการวิเคราะหโครงการ อย.นอย ป 2553 เพื่อสรางความรูความเขาใจที่

ชัดเจนเกี่ยวกับโครงการที่ประเมิน 

ข้ันที่ 2 กําหนดวัตถุประสงคของการวิจัยและประเมินผลโครงการโดยยึดตามตัวชี้วัดของ

โครงการ และการกําหนดประเด็นวิจัยตามความตองการของผูรับผิดชอบโครงการ 

ข้ันที่ 3 ศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อสังเคราะหองคความรูและแนวทางที่เปนไป

ไดที่จะนํามาใชในการกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัยและกรอบการประเมินผลโครงการ ตลอดจน

แนวทางการดําเนินงาน  

ข้ันที่ 4 ออกแบบการดําเนินงาน โดยแบงการดําเนินงานออกเปน 2 สวนที่บูรณาการเขา

ดวยกัน ไดแก การดําเนินงานวิจัย และการดําเนินงานประเมินผลโครงการ ในสวนแรกเปนการ

ดําเนินงานประเมินผลโครงการ โดยการประชุมเพื่อวางกรอบการประเมิน ไดแก การกําหนดตัวชี้วัด

และเกณฑการประเมินรวมกับคณะผูรับผิดชอบโครงการ อย.นอย ป 2553 การกําหนด

กลุมเปาหมายของการประเมิน การสรางและพัฒนาเครื่องมือสําหรับการประเมินผล การกําหนด

แบบแผนการเก็บรวบรวมขอมูล ตลอดจนการวิเคราะหขอมูลและรายงานผลที่เหมาะสม สําหรับ

การดําเนินงานวิจัย ไดกําหนดพื้นที่ดําเนินการวิจัย ผูใหขอมูลสําคัญ เครื่องมือที่ใชในการเก็บ

รวบรวมขอมูล แบบแผนการเก็บรวบรวมขอมูล ตลอดจนการวิเคราะหขอมูลและรายงานผลที่

เหมาะสม ในขั้นของการวิจัยไดใชโรงเรียนที่เปนกลุมเปาหมายในการประเมินผลโครงการ อย.นอย 

มาเปนพื้นที่ดําเนินการวิจัย 

ข้ันที่ 5 ดําเนินงาน คณะนักวิจัยไดดําเนินการวิจัยและประเมินผลในโรงเรียนเปาหมายและ

เก็บรวบรวมขอมูลจากผูใหขอมูลสําคัญแหลงตางๆ เพื่อตอบวัตถุประสงคการวิจัยและประเมินผล

โครงการแตละสวนอยางรัดกุมที่สุด 

ข้ันที่ 6 วิเคราะหและสรุปผล ตามวัตถุประสงคของการวิจัยและประเมินผลโครงการ 

ข้ันที่ 7 รายงานวิจัยและประเมินผลโครงการ  
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ข้ันที่ 8 เผยแพรผลการวิจัยและประเมินผลโครงการ 

โดยสรุป กรอบการวิจัยและประเมินผลโครงการ อย.นอย คร้ังนี้มีวิธีดําเนินการแยกเปน 2 

กิจกรรม1 ดังแผนภาพที่ 3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
แผนภาพที่ 3.1 ข้ันตอนการดําเนินการวจิัย 

 

 

 

 

 

 

1 ปรับปรุงการนําเสนอขั้นตอนการวิจัยและประเมินจาก นงลักษณ วิรัชชัย และคณะ (2551) 

วิเคราะหโครงการ อย.นอย ป 2553 

ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ประชุมและเขารวมกิจกรรมในโครงการ 

กําหนดวัตถุประสงคการวิจัยและประเมิน 

ออกแบบการวิจัย ออกแบบการประเมิน 

การวิจัยพื้นที่ดําเนินกิจกรรม อย.นอย  การประเมินโครงการ อย.นอย  

การเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมเปาหมาย 

1. นักเรียนแกนนํา อย.นอย 

2. ครูที่ปรึกษากิจกรรม อย.นอย 

3. ผูปกครอง /ผูนําชุมชน 

4. เจาหนาที่ดูแลดานสุขภาพ 

5. เอกสารที่เกี่ยวของ 

การเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมเปาหมาย 

1. นักเรียนทั่วไประดับช้ัน ม.1 – 6  

2. นักเรียนแกนนํา อย.นอย 

3. ครูที่ปรึกษากิจกรรม อย.นอย 

4. ครูที่ใชคูมือบูรณาการความรูฯ 

5. เอกสารที่เกี่ยวของ 

วิเคราะหขอมูลและสรุปผล 

รายงานผลการวิจัยและประเมินผล 

เผยแพรผลการวิจัยและประเมินผล 



3.2 กรอบการประเมิน 

คณะผูวิจัยไดกําหนดกรอบการประเมินตามตัวชี้วัดที่กําหนดไวในโครงการ กําหนดแนวทางการวัด และเกณฑการประเมินที่เหมาะสมกับขอมูลที่รวบรวมมา

ได ตามกรอบการประเมินในตารางที่ 3.1 

ตารางที ่3.1 ตัวชี้วัด แนวทางการวัด และแนวทางการประเมิน 

ตัวชี้วัด การเก็บรวบรวมขอมูล เกณฑการประเมิน 

ตัวชี้วัดที่ 1  นักเรียนมีพฤติกรรมการบริโภค

ผลิตภัณฑสุขภาพที่ถูกตอง ประกอบดวย

ตัวชี้วัด 3 ตัว ดังนี้ 
1.1 นักเรียนมพีฤติกรรมการบริโภค

อาหารที่ถูกตอง ซึ่งมีพฤติกรรม ไดแก  

1.1.1 นักเรียนไมบริโภคน้ําอัดลม 

1.1.2 นักเรียนไมบริโภคอาหารขยะ  

1.1.3 นักเรียนบริโภคนม ผัก ผลไม  
1.2 นักเรียนใชผลิตภัณฑสุขภาพอยาง

ถูกตอง 
1.3 นักเรียนอานฉลากอาหาร ยา 

เครื่องสําอางกอนใช 

เครื่องมือที่ใช คือ แบบสอบถาม  

ขอมูลที่ตองการ ดังนี้ 

1. เพศ ระดับการศึกษา ภูมิภาค การเปน

แกนนํา อย.นอย น้ําหนัก ความสูง และผลการ

เรียนเฉลี่ย  

2. พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ

สุขภาพ 

3. เจตคติตอการดูแลสุขภาพของตนเอง 

4. สิ่งแวดลอมที่มีผลตอพฤติกรรมการ

ดูแลสุขภาพของตนเอง 

5. ความรูเกี่ยวกับการบริโภค 

ลักษณะแบบสอบถาม มีลักษณะผสมผสาน 

หลายลักษณะ ไดแก แบบเลือกตอบ แบบเติม

คําตอบ และแบบมาตรประมาณคา (rating 

scale) 5 ระดับ  

ระดับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร  
กินเปนประจํา  หมายถึง      กิน  6 – 7 วันตอสัปดาห 

กินบอย หมายถึง       กิน  3 – 5 วันตอสัปดาห 

กินบางครั้ง  หมายถึง        กิน  1 – 2 วันตอสัปดาห 

กินนานๆครั้ง หมายถึง       กินสัปดาหเวนสัปดาห หรือนอยกวานั้น 

ไมกินเลย หมายถึง    ไมกินเลยตลอดทั้งป 
 
เกณฑการประเมินพฤติกรรมการบริโภคอาหาร 
       พฤติกรรมไมบริโภคน้ําอัดลม และไมบริโภคอาหารขยะ ใชเกณฑตอไปนี้ 

จํานวนนักเรียนมากกวารอยละ 70 ของจํานวนทั้งหมด มีพฤติกรรมไมกินเลยถึงกิน
บางครั้ง ซึ่งถือวาเปนพฤติกรรมที่อยูในขายไมบริโภค หรือบริโภคแตไมกอใหเกิดโทษตอ
รางกาย  
       พฤติกรรมบริโภคนม ผัก ผลไม ใชเกณฑตอไปนี้ 

จํานวนนักเรียนมากกวารอยละ 70 ของจํานวนทั้งหมด มีพฤติกรรมกินบอยถึงกินเปน
ประจํา  
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ตัวชี้วัด การเก็บรวบรวมขอมูล เกณฑการประเมิน 
ระดับพฤติกรรมการใชผลิตภัณฑสุขภาพ และการอานฉลากยา เครื่องสําอางกอนใช  

ทําทุกครั้ง              หรือ พฤติกรรมระดับ 5              
ทําเปนสวนใหญ     หรือ พฤติกรรมระดับ 4              
ทําเปนบางครั้ง       หรือ พฤติกรรมระดับ 3              
ทํานานๆครั้ง          หรือ พฤติกรรมระดับ 2              
ไมทําเลย               หรือ พฤติกรรมระดับ 1              

เกณฑการประเมินพฤติกรรมการใชผลิตภัณฑสุขภาพ และการอานฉลากยา 
เครื่องสําอางกอนใช  
       พฤติกรรมใชผลิตภัณฑสุขภาพอยางถูกตอง และอานฉลากกอนซื้อ/ใช ใชเกณฑตอไปนี้ 

จํานวนนักเรียนมากกวารอยละ 70 ของจํานวนทั้งหมด มีพฤติกรรมทําเปนสวนใหญถึงทํา
ทุกครั้ง (พฤติกรรมระดับ 4 ถึง 5) 
ระดับเจตคติตอการดูแลสุขภาพของตนเอง และการใหคะแนน  
เจตคติทางบวก                                      เจตคติทางลบ  

เห็นดวยอยางยิ่ง        5 คะแนน         เห็นดวยอยางยิ่ง        1 คะแนน 
เห็นดวย                    4 คะแนน         เห็นดวย                    2 คะแนน    
ไมแนใจ                    3 คะแนน         ไมแนใจ                     3 คะแนน 
ไมเห็นดวย                2 คะแนน         ไมเห็นดวย                 4 คะแนน 
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง    1 คะแนน         ไมเห็นดวยอยางยิ่ง     5 คะแนน          

ระดับคุณภาพและการแปลความหมาย ดังนี้ 
      คาเฉลี่ย 4.20 – 5.00 หมายถึง มีเจตคติไปในทางที่ถูกตองอยูในระดับมากที่สุด 

คาเฉลี่ย 3.40 – 4.19 หมายถึง มีเจตคติไปในทางที่ถูกตองอยูในระดับมาก 
คาเฉลี่ย 2.60 – 3.39 หมายถึง มีเจตคติไปในทางที่ถูกตองอยูในระดับปานกลาง 
คาเฉลี่ย 1.80 – 2.59 หมายถึง มีเจตคติไปในทางที่ถูกตองอยูในระดับนอย 
คาเฉลี่ย 1.00 – 1.79 หมายถึง มีเจตคติไปในทางที่ถูกตองอยูในระดับนอยที่สุด 

ระดับการปฏิบัติที่เปนปจจัยตอการบริโภค แบงออกเปน 5 ระดับ ไดแก เปนประจํา บอย 
บางครั้ง นานๆครั้ง และไมเคยเลย  

ตารางที ่3.1 (ตอ) 
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ตัวชี้วัด การเก็บรวบรวมขอมูล เกณฑการประเมิน 

ตัวชี้วัดที่ 2 โรงเรียนมีการทํากิจกรรม  

อย.นอยที่ผานเกณฑมาตรฐาน  

เครื่องมือที่ใช แบบตรวจสอบรายการ  
ประเด็นการวัด  
1) การกําหนดโครงสรางชมรม อย.นอย และ

องคประกอบ 
2) การจัดกิจกรรมเผยแพรประชาสัมพันธใน

โรงเรียน 
3) การจัดกิจกรรมดานการตรวจสอบ

ผลิตภัณฑสุขภาพ 
4) การจัดกิจกรรมรณรงคในโรงเรียน 
5) การจัดกิจกรรมรณรงคในชุมชน 
6) การจัดกิจกรรมเชื่อมโยงสูการเรียนการสอน 
7) การจัดโครงงานแบบกําหนดหัวขอและ

มุงเนนรูปแบบการนําเสนอผลงาน 
8) การจัดกิจกรรมในบานเรือน 
9) การสนับสนุนกิจกรรม อย.นอย 
10)  การจัดกิจกรรม อย.นอย ที่บูรณาการเขา

กับโครงการอื่นๆและที่เกี่ยวของกับ
สิ่งแวดลอม 

ลักษณะเครื่องมือ มีลักษณะผสมผสาน 2 

ลักษณะ ไดแก แบบตรวจสอบรายการ และ

แบบเติมคําตอบ 

 

เกณฑการประเมิน 
(รายละเอียดในบทที่ 2 หนา 17 – 20)  

ตารางที ่3.1 (ตอ) 
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ตัวชี้วัด การเก็บรวบรวมขอมูล เกณฑการประเมิน 

ตัวชี้วัดที่ 3 คูมือบูรณาการความรูดาน

ผลิตภัณฑสุขภาพสูการเรียนการสอนใน

โรงเรียน  (แผนการจัดการเรียนรู อย.นอย) มี

คุณภาพ 

 

เครื่องมือที่ใช    แบบสอบถาม 
ประเด็นการวัด  
1. คุณภาพของคูมือบูรณาการความรูดาน

ผลิตภัณฑสุขภาพ 

2. พฤติกรรมการการใชคูมือฯ (แผน) 

ลักษณะเครื่องมือ มีลักษณะผสมผสาน 2 

ลักษณะ ไดแก แบบตรวจสอบรายการ และ 

แบบเติมคําตอบ 

ระดับคุณภาพของคูมือบูรณาการฯ 
      ระดับ 5  หมายถึง  ดีมาก 

      ระดับ 4  หมายถึง  ดี 

       ระดับ 3  หมายถึง  พอใช 

       ระดับ 2  หมายถึง  ตองปรับปรุง 

       ระดับ 1  หมายถึง  ตองปรับปรุงอยางยิ่ง 
ระดับคุณภาพและการแปลความหมาย ดังนี้ 
      คาเฉลี่ย 4.20 – 5.00 หมายถึง มีคุณภาพอยูในระดับมากที่สุด 

คาเฉลี่ย 3.40 – 4.19 หมายถึง มีคุณภาพอยูในระดับมาก 

คาเฉลี่ย 2.60 – 3.39 หมายถึง มีคุณภาพอยูในระดับปานกลาง 

คาเฉลี่ย 1.80 – 2.59 หมายถึง มีคุณภาพอยูในระดับนอย 

คาเฉลี่ย 1.00 – 1.79 หมายถึง มีคุณภาพอยูในระดับนอยที่สุด 
ระดับพฤติกรรมการใชแผนการจัดการเรียนรู อย.นอย  

ทําทุกครั้ง            หรือ พฤติกรรมระดับ 5              

ทําเปนสวนใหญ   หรือ พฤติกรรมระดับ 4              

ทําเปนบางครั้ง     หรือ พฤติกรรมระดับ 3              

ทํานานๆครั้ง        หรือ พฤติกรรมระดับ 2              

ไมทําเลย             หรือ พฤติกรรมระดับ 1              
เกณฑการประเมินพฤติกรรม  
        ครูมีพฤติกรรมทําเปนสวนใหญ (4) ถึง ทําทุกครั้ง (5) ถือวาเปนพฤติกรรมที่เหมาะสม 

ตารางที ่3.1 (ตอ) 
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3.3 แผนแบบการวิจัย 

คณะผูวิจัยไดกําหนดแผนแบบการวิจัย (Research Design) ตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวในโครงการ ตามตารางที่ 3.2 

ตารางที่ 3.2 แผนแบบการวิจัย จําแนกตามวัตถุประสงค 
 

วัตถุประสงค ขอมูลที่ตองการ การคัดเลือกกลุมตัวอยาง การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล 

เพื่อประเมินพฤติกรรมการ

บริโภคผลิตภัณฑสุขภาพ

ของนักเรียนที่ทํากิจกรรม 

อย.นอย  

พฤติกรรมการบริโภคของ

นักเรียน ในดานตอไปนี้ 

1) การไมบริโภคน้ําอัดลม 

2) การไมบริโภคอาหารขยะ 

3) การบริโภคนม ผัก ผลไม 

4) การใชผลิตภัณฑสุขภาพ

อยางถูกตอง 

5) การอานฉลาก อาหาร ยา 

เครื่องสําอางกอนใช 

ประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวของ ไดแก 

1) เพศ ระดับการศึกษา ภูมิภาค  

2) การเขารวมกิจกรรม อย.นอย 

3) เจตคติตอการดูแลสุขภาพ

ของตนเอง 

4) สิ่งแวดลอมที่มีผลตอพฤติกรรม

การดูแลสุขภาพของตนเอง 

ไดใชการสุมกลุมตัวอยางแบบหลาย
ขั้นตอน (Multi-stage Random 
Sampling) (จากการเปดตารางเลขสุม 
จํานวนประชากรนักเรียนมากกวา 
100,000 คน ไดขนาดกลุมตัวอยาง 
จํานวน 3,600 คน ที่ระดับความ
เชื่อมั่น 99 % และความคลาดเคลื่อน 

±1 % โดยมีการดําเนินการดังนี้ 
     1) ใชการสุมกลุมตัวอยางแบบแบง
พื้นที่ (Cluster Random Sampling) 
ดังนี้ แบงพื้นที่ตามภูมิภาค ได 6 
ภูมิภาค คือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออก
เฉียง เหนือ ภาคกลาง ภาคใต ภาค
ตะวันออก และกรุงเทพมหานคร โดย
แตละภูมิภาคพิจารณาจังหวัดที่มี
โรงเรียนเขารวมโครงการ อย.นอย และ
เปนไปตามเกณฑการคัดเลือกกลุม
ตัวอยาง ไดทั้งหมด 31 จังหวัด  

1. ใชวิธีการสํารวจ โดยแจก

แบบสอบถามใหครูผูประสานงาน

ของแตละโรงเรียนดําเนินการเก็บ

รวบรวมขอมูลจากนักเรียนกลุม

ตัวอยางที่กําหนดไวในแตละระดับ 

2. ใชวิธีการลงพื้นที่ศึกษา (field 

study) โดยใชการสังเกต การ

สัมภาษณ และการศึกษาเอกสาร 

 

1. ใชสถิติเชิงบรรยาย (Descriptive 

Statistic) ในการอธิบายลักษณะ

ขอมูล เชน ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ

กระจายและการแจกแจงของขอมูล 

พรอมนําเสนอดวยกราฟเสนและ

แผนภูมิแทง 

2. ใชสถิติเชิงอางอิง (Inferential 

Statistic) เชน สถิติทดสอบความ

แตกตางของคาเฉลี่ยระหวาง

ประชากร  (t-test) สถิติทดสอบ

ความแปรปรวนของกลุมประชากร 

(F-test)  
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วัตถุประสงค ขอมูลที่ตองการ การคัดเลือกกลุมตัวอยาง การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล 

5) ความรูเกี่ยวกับการบริโภค 

 

     2) ใชการสุมกลุมตัวอยางแบบแบงชั้น 
(Stratified Random Sampling) ดังนี้ 
         2.1) แตละจังหวัด จะสุม
โรงเรียนมัธยมศึกษามา 3-4 แหง จาก
กลุมตัวอยางที่เปนโรงเรียนไดรับ
รางวัลจากการประกวด ป 2552 ไมได
เขารวมประกวด และโรงเรียนที่ไดเขา
รวมใชหลักสูตร อย.นอย จะได
โรงเรียนทั้งหมด 50 แหง 
        2.2) แตละโรงเรียน จะสุม
นักเรียนมา 90 คน ดวยการสุมอยาง
งาย (simple random sampling) โดย
จําแนกเปนนักเรียนตั้งแตชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 – 6 ระดับชั้นละ 15 
คน จะไดนักเรียนทั้งหมด 4,500 คน  

เพื่อประเมินการจัดโครงการ 
อย.นอย ภายในโรงเรียน 

1) การกําหนดโครงสรางชมรม อย.
นอย และองคประกอบ  

2) การจัดกิจกรรมเผยแพร
ประชาสัมพันธในโรงเรียน  

3) การจัดกิจกรรมดานการ
ตรวจสอบผลิตภัณฑสุขภาพ  

4) การจัดกิจกรรมรณรงคใน

1. สุมจากโรงเรียนที่เขารวมใช
หลักสูตร อย.นอย (แผนการจัดการ
เรียนรู อย.นอย) จํานวนทั้งหมด 
420 แหง  

2. ผูใหขอมูลของแตละโรงเรียน ไดแก

ครูที่ปรึกษา อย.นอย  หรือนักเรียน

แกนนํา อย.นอย 

1. ใชวิธีการสํารวจ โดยการแจก

แบบสอบถามใหกับครูที่ปรึกษา

และนักเรียนแกนนํา อย.นอย 

 2. ใชวิธีการลงพื้นที่ศึกษา (field 

study) โดยใชการสังเกต การ

สัมภาษณ และการศึกษาเอกสาร 

 

1. ใชสถิติเชิงบรรยาย (Descriptive 
Statistic) ในการอธิบายลักษณะ
ขอมูล เชน ความถี่ รอยละ และการ
แจกแจงของขอมูล 

2. ใชการวิเคราะหเนื้อหา การจําแนก
ขอมูล ลดทอนขอมูล การเชื่อมโยง
ขอมูล และการสรางขอสรุป 
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วัตถุประสงค ขอมูลที่ตองการ การคัดเลือกกลุมตัวอยาง การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล 
โรงเรียน  

5) การจัดกิจกรรมรณรงคในชุมชน
6) การจัดกิจกรรมเชื่อมโยงสูการ
เรียนการสอน  

7) การจัดโครงงานแบบกําหนด
หัวขอและมุงเนนรูปแบบการ
นําเสนอผลงาน  

8) การจัดกิจกรรมในบานเรือน  
9) การสนับสนุนกิจกรรม อย.นอย 
10) การจัดกิจกรรม อย.นอย ที่
บูรณาการเขากับโครงการอื่นๆ
และที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม  

เพื่อประเมินคุณภาพคูมือ

บูรณาการความรูดาน

ผลิตภัณฑสุขภาพสูการเรียน

การสอนไปใชในโรงเรียน 

1. คุณภาพของคูมือบูรณาการ

ความรูดานผลิตภัณฑสุขภาพ 

2. พฤติกรรมการใชคูมือบูรณา

การความรูดานผลิตภัณฑ

สุขภาพสูการเรียนการสอน

ของครู 

1. สุมจากโรงเรียนที่เขารวมใช
หลักสูตร อย.นอย (แผนการจัดการ
เรียนรู อย.นอย) จํานวนทั้งหมด 
420 แหง  

2. ผูใหขอมูลของแตละโรงเรียน ไดแก

ครูที่ปรึกษา อย.นอย  หรือนักเรียน

แกนนํา อย.นอย 

 1. ใชวิธีการสํารวจจากกลุมโรงเรียนที่

เขารวมใชคูมือบูรณาการความรู

ดานผลิตภัณฑสุขภาพสูการเรียน

การสอนไปใชในโรงเรียน 

1. ใชสถิติเชิงบรรยาย (Descriptive 

Statistic) ในการอธิบายลักษณะ

ขอมูล เชน ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ

กระจายและการแจกแจงของขอมูล 

2. วิเคราะหเนื้อหาการจําแนกขอมูล 

ลดทอนขอมูล การเชื่อมโยงขอมูล 

และการสรางขอสรุป 
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3.4 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

คณะผูวิจัยไดใชเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลทั้งหมด 3 ฉบับ ไดแก แบบสอบถาม
เกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพของนักเรียน แบบสํารวจการจัดกิจกรรม อย.นอย
ของโรงเรียน และแบบประเมินการใชแผนการจัดการเรียนรู อย.นอย (ตัวอยางเครื่องมือแสดงใน
ภาคผนวก ง) ดังนี้ 

3.4.1 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพของนักเรียน    

แบบสอบถามประกอบดวยเนื้อหา 6 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของผูตอบ มีลักษณะใหผูตอบเลือกคําตอบและเขียนคําตอบ 
จํานวน 5 ขอ   

ตอนที่ 2 การเขารวมกิจกรรม อย.นอย มีลักษณะใหผูตอบเลือกตอบไดหลายคําตอบ 
(Checklist)  

ตอนที่ 3 พฤติกรรมการบริโภคอาหาร มีลักษณะใหนักเรียนรายงานพฤติกรรมของ
ตนเองเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร 6 ประเภท ไดแก น้ําอัดลม อาหารจานดวน ขนมขบเคี้ยวกรุบกรอบ 
นม ผัก และผลไม โดยมีระดับพฤติกรรม 5 ระดับ ดังนี้  

กินเปนประจํา  หมายถงึ  กิน  6 – 7 วันตอสัปดาห 
กนิบอย  หมายถงึ  กิน  3 – 5 วันตอสัปดาห 
กินบางครั้ง  หมายถงึ  กิน  1 – 2 วันตอสัปดาห 
กินนานๆครั้ง หมายถงึ  กินสัปดาหเวนสัปดาห หรือนอยกวานั้น 
ไมกินเลย  หมายถงึ  ไมกินเลยตลอดทั้งป 
ตอนที่ 4 พฤติกรรมการเลือกซื้ออาหาร ยา เครื่องสําอาง การอานฉลากกอนใช และ

การดูแลสุขภาพของตนเอง มีลักษณะใหนักเรียนรายงานพฤติกรรมของตนเอง โดยแบงระดับ
พฤติกรรมออกเปน 5 ระดับ ไดแก ทําทุกครั้ง ทําเปนสวนใหญ ทําเปนบางครั้ง ทํานานๆครั้ง และไม
ทําเลย  

ตอนที่ 5 เจตคติตอการดูแลสุขภาพของตนเอง มีลักษณะเปนขอความคิดเห็น
ทางบวกและทางลบ โดยใหนักเรียนอานขอความเหลานั้นแลวมีความคิดเห็นอยางไร โดยแบงระดับ
ความคิดเห็นออกเปน 5 ระดับ ไดแก เห็นดวยอยางยิ่ง เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง 

ตอนที่ 6 ส่ิงแวดลอมที่มีผลตอพฤติกรรมการบริโภคและการดูแลสุขภาพของตนเอง 
มีลักษณะเปนขอความแสดงพฤติกรรมของพอแมผูปกครอง ครู และเพื่อน โดยแบงระดับการ
พฤติกรรม 5 ระดับ ไดแก เปนประจํา บอย บางครั้ง นานๆครั้ง และไมเคยเลย 

ตอนที่ 7 ความรูเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพ มีลักษณะเปนขอความรูที่
ถูกตองและผิด โดยใหนักเรียนเลือกตอบวาขอความเหลานั้นถูกหรือผิดและใหเหตุผล การใหคะแนน
เปนแบบถูกให 1 ผิดให 0 คะแนนเต็ม 10 คะแนน 
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 3.4.2 แบบสํารวจการจัดกิจกรรม อย.นอย ของโรงเรียน  
ผูวิจัยไดใชแบบสํารวจกิจกรรม อย.นอย ที่พัฒนาขึ้นจากโครงการวิจัยประเมินผล

การเรียนรูของนักเรียนที่ทํากิจกรรม อย.นอย (อนุชัย ธีรเรืองไชยศรี และคณะ, 2550) และแบบ
ประเมินโรงเรียน อย.นอย ของกองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
ประกอบดวย การสอบถามเกี่ยวกับกิจกรรมอย.นอยภายในโรงเรียนที่มีการบูรณาการเขากับ
กระทรวงสาธารณสุขรับผิดชอบและการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการบริโภคอยางปลอดภัยตอ
ส่ิงแวดลอมของนักเรียน อย.นอยบูรณาการ และการจัดการสิ่งแวดลอมของนักเรียน อย.นอย  
 3.4.3 แบบประเมินการใชแผนการจัดการเรียนรู อย.นอย 

แบบประเมินประกอบดวยเนื้อหา 6 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของผูตอบ มีลักษณะใหผูตอบเลือกคําตอบและเขียนคําตอบ 
จํานวน 5 ขอ   

ตอนที่ 2 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู อย.นอย มีลักษณะใหครูประเมินคุณภาพ 
แผนฯ โดยแบงระดับคุณภาพออกเปน 5 ระดับ ไดแก ดีมาก ดี พอใช ตองปรับปรุง และตองปรับปรุง
อยางยิ่ง 

ตอนที่ 3 พฤติกรรมการใชแผนการจัดการเรียนรู อย.นอย มีลักษณะใหครูรายงาน
พฤติกรรมของตนเองในการใชแผนฯ โดยแบงระดับพฤติกรรมออกเปน 5 ระดับ ไดแก ทําเปนประจํา 
ทําเปนสวนใหญ ทําเปนบางครั้ง ทํานานๆครั้ง และยังไมเคยทําเลย 

ตอนที่ 4 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม มีลักษณะเปนขอคําถามปลายเปด 
(Open Ended) ตอบไดอยางอิสระ    
   
3.5 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ  

 3.5.1 ความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ใชการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดย
ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 9 ทาน รวมพิจารณาดานความปรนัย ความถูกตองชัดเจนของภาษาที่ใช ไม
กํากวม เพื่อพิจารณาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับนิยามของตัวแปรหรือเนื้อหาที่ตองการวัด
ตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดวยดัชนีความสอดคลองตามวัตถุประสงค (Index Objective 
Congruence) หรือ คา IOC โดยกําหนดให 1 = สอดคลอง 0 = ไมแนใจ และ   -1 = ไมสอดคลอง 
คาดัชนีความสอดคลองตามวัตถุประสงค (IOC) คํานวณไดจากคาสัดสวนหรือรอยละของผูตัดสินที่
เห็นวาสอดคลองเพื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ โดยใชคา IOC มากกวา 0.5 ข้ึนไปถือวาขอคําถาม
ใชได คา IOC คํานวณไดจากสูตร 

N
R

IOC ∑=  

R    คือ ผลรวมของคะแนนความคิดเหน็ของผูเชี่ยวชาญ 
N    คือ จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
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3.5.2 ความเที่ยงแบบความสอดคลองภายใน (Internal Consistency) ใชการทดลอง

กับกลุมตัวอยางนักเรียน นักวิจัยนําเครื่องมือไปทดลองใชกับกลุมนักเรียนโรงเรียนเจาพระยา

วิทยาคม จังหวัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 60 คน ซึ่งมีลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยางจริง โดย

เปนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลายกลุมละ 30 คน แลวนําขอมูลที่รวบรวมไดมา

วิเคราะหความเที่ยง (Reliability) โดยใชคาสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha 

Coefficient) ที่คํานวณดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป (SPSS for Windows) 

  คาความเที่ยง (α) คํานวณไดจากสูตร  

  α = ⎥
⎦
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⎡
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  เมื่อ   k      คือ จํานวนขอในเครื่องมือ 

   2
iσ   คือ ความแปรปรวนของคะแนนแตละขอ 

   2
tσ   คือ ความแปรปรวนของคะแนนของนักเรียนทั้งหมด  

 

3.5.3 คุณภาพของเครื่องมือ 

ตารางที่ 3.3 คุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลแตละชุด   

คาดัชนีคุณภาพของเครื่องมือ ชุดเครื่องมือ 
คาความตรงเชิงเนื้อหา 

(IOC) 
คาความเที่ยงแบบ

สอดคลองภายใน (α) 
ชุดที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพของนักเรียน 

1. พฤติกรรมการบริโภคอาหาร  0.70 – 1.00 0.82 

2. พฤติกรรมการเลือกซื้ออาหาร ยา เครื่องสําอาง 

และการดูแลสุขภาพ 

0.57 – 1.00 0.74 

3. เจคติตอการดูแลสุขภาพของตนเอง  0.57 – 1.00 0.76 

4. ส่ิงแวดลอมที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการบริโภค

และการดูแลสุขภาพของตนเอง 

0.70 – 1.00 0.86 

5. ความรูเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพ  0.85 – 1.00 0.84 

ชุดที่ 2 แบบสํารวจการจัดกิจกรรม อย.นอย ของโรงเรียน 

     ผูวิจัยไดดําเนินการหาคุณภาพเครื่องมือโดยใหผูเชี่ยวชาญ พิจารณาดานความเปนปรนัย ความตรงของขอ

คําถามตามนิยามของตัวแปรและเนื้อหาที่กําหนด ตลอดจนความถูกตองชัดเจนของภาษาที่ใช  
ชุดที่ 3 แบบประเมินการใชแผนการจัดการเรียนรู อย.นอย 

     ผูวิจัยไดดําเนินการหาคุณภาพเครื่องมือโดยใหผูเชี่ยวชาญ พิจารณาดานความเปนปรนัย ความตรงของขอ

คําถามตามนิยามของตัวแปรและเนื้อหาที่กําหนด ตลอดจนความถูกตองชัดเจนของภาษาที่ใช  
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3.6 การเก็บรวบรวมขอมูล 
คณะผูวิจัยประสานงานกับโรงเรียนที่ใชเปนกลุมตัวอยาง โดยคณะผูวิจัยไดชี้แจงทําความ

เขาใจจุดมุงหมายของการวิจัยและประเมินผลครั้งนี้กับครูผูชวยนักวิจัยในโรงเรียนโดยประสานผาน
หนังสือขอความรวมมือจากกระทรวงสาธารณสุข การติดตอทางโทรศัพท และการเขาพบโดยตรง
ทั้งที่โรงเรียนและการเขารวมกิจกรรมกับทาง อย.ของครูบางสวน โดยคณะครูกลุมนี้ไดเคยเขารวม
โครงการ อย.นอย และเปนกลุมตัวอยางในการวิจัยตั้งแตป 2550 ครูกลุมตัวอยางดังกลาวจะทํา
หนาที่เปนผูชวยเก็บรวบรวมขอมูลวิจัย เหตุผลของการคัดเลือกกลุมตัวอยางกลุมนี้ 

1) คณะผูวิจัยไดลงพื้นที่ในทุกโรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง ทําใหมีความเขาใจสภาพบริบทของ
การจัดกิจกรรม สภาพปญหา และแนวทางแกไขของแตละโรงเรียนเปนอยางดี 

2) มีความตองการติดตามผลการดําเนินงานพัฒนากิจกรรม และผลลัพธที่เกิดขึ้นกับผูเรียนใน
ดานพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพ 

การเก็บขอมูลคณะผูวิจัยไดจัดสงแบบสอบถาม พรอมกับของที่ระลึกเปนสมุด ปากกา และ
หนังสือความรูจาก อย.สงไปยังครูผูชวยวิจัยเพื่อจัดเก็บแบบสอบถามใหครอบคลุมตามที่กําหนดไว 
แลวสงกลับมายังคณะผูวิจัยตอไป 
 

3.7 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยไดกําหนดสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลเพื่อตอบวัตถุประสงคของการวิจัยและ
ประเมินผล โดยใชสถิติบรรยายหรือพรรณนา (Descriptive Statistics) และสถิติอนุมาน 
(Inferential Statistics) วิเคราะหและประมวลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป (SPSS for 
Windows) และโปรแกรม Microsoft Excel ใน Windows สถิติแตละแบบมีดังนี้ 

3.7.1 สถิติบรรยายหรือพรรณนา เปนกระบวนการวิเคราะหขอมูลที่มุงเนนการบรรยาย
ลักษณะขอมูลที่มีอยูเทานั้น ไมไดนําผลสรุปขอมูลที่ไดไปอางอิงถึงกลุมประชากร ดังนี้ 
  1) รอยละ (Percentage) คํานวณไดจากสูตร  

     P =   
N
f
×  100 

                             เมื่อ   P   แทน   รอยละ 
 f    แทน   ความถีท่ี่ตองการแปลงเปนรอยละ 
 N    แทน   จํานวนความถี่ทั้งหมด 

        
 

    2) คาเฉลี่ย (Mean หรือ X ) คํานวณไดจากสูตร  

          
N

X
X ∑=  

    เมื่อ  X  แทน   คาเฉลี่ย 
X   แทน   ขอมูลแตละคา 

    N    แทน   จํานวนกลุมตัวอยางนกัเรียน 

    Σ แทน  ผลรวม 
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    3) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) เพื่อหาคาการกระจายของขอมูล 
คํานวณไดจากสูตร 

)1(
)(

..
22

−

−
= ∑ ∑

NN
xxN

DS  

เมื่อ  S.D.      แทน สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
            X          แทน ขอมูลแตละคา 
                        N          แทน จํานวนกลุมตัวอยางนกัเรียน 

                        ∑         แทน ผลรวม 
   4) การนาํเสนอขอมูลในรูปแบบตางๆ ไดแก แบบบรรยาย ตาราง แผนภูมิ  

 3.7.2 สถิติอนุมาน เปนสถิติที่มุงสรุปผลไปถึงคนกลุมใหญ โดยอาศัยขอมูลจากตัวอยาง
ที่สุมมาเทานัน้ ดังนี ้
  1) การทดสอบผลตางคาเฉลี่ยของประชากร 2 กลุม เมื่อประชากรทั้ง 2 กลุมเปนอิสระ
ตอกันใชสถิติทดสอบที (t-test) แบงเปน 2 กรณี ไดแก 
   กรณีที่ 1 เมื่อไมทราบ 2

1σ และ 2
2σ แตสมมติวาเทากัน ที่มีองศาความเปน

อิสระ (Degree of freedom) เทากับ n1+ n2- 2 
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   กรณีที่ 2 เมื่อไมทราบ 2
1σ และ 2

2σ แตสมมติวาไมเทากนั ที่มีองศาความ
เปนอิสระ (Degree of freedom) หรือ υ  เทากับ 
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    (Fruend, 1984 อางถงึใน สุชาดา บวรกิติวงศ, 2548)  
 

  2) การวิเคราะหความแปรปรวน (Analysis of Variance หรือ ANOVA) เปนการ
วิเคราะหเพื่อทดสอบสมมติฐานวาประชากรทั้ง k กลุมมีคาเฉลี่ยแตกตางกันหรือไม โดยใชสถิติ
ทดสอบเอฟ (F-test) ในการวิเคราะหใชหลักการแยกความแปรปรวนตามแหลงที่มาของความ
แปรปรวน ดังนี้ 
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Source of 
variation 

(1) 

Degree of 
freedom 

(2) 

Sum of squares 
 

(3) 

Mean square 
 

(4) 

F 
 

(5) 

Sig. 
 

(6) 
Between Group K – 1 SS(B) MS(B)=SS(B)/K-1 F = MS(B)/MS(W)  

Within Group N – K SS(W) MS(B)=SS(W)/N-K   
Total N – 1 SS(T)  

หมายเหตุ  สัญลักษณที่นิยมใชในตารางมีดังนี้ 
SV   = แหลงของความแปรปรวน (1)  
DF   = คาองศาของความเปนอิสระ (2) 
SS   = คา sum squares หรือผลรวมสวนเบี่ยงเบนกําลังสอง (3)  
MS  = คา mean squares หรือคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนกําลังสอง หรือคาความแปรปรวน  (4) 
F     = คาสถิติทดสอบเอฟ  (5) 

Sig. = คาที่แสดงระดับนัยสําคัญของคาสถิติที่ใชทดสอบ (6) ถาคา Sig ที่ไดตํ่ากวา α ที่กําหนด ถือวาการ 

          ทดสอบมีนัยสําคัญที่ระดับ α นั้น  

3) การทดสอบไคสแควร เปนการทดสอบความเปนเอกพันธของการแจกแจงดวย
ไคสแควร (Chi-square test of Homogeneity of Distributions) (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2550) ดังนี ้

n
FF

E ji
ij

×
=  เมื่อ  ijE = ความถีท่ี่คาดหมายของแถว i คอลัมภ j 

   iF  = ความถี่รวมที่สังเกตไดของแถว i  

iF = ความถี่รวมที่สังเกตไดของคอลัมภ j 
  n = ความถี่รวมทัง้หมด 
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บทที่ 4 
ผลการประเมินพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพ 

  บทนี้นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อตอบวัตถุประสงคของการวิจัยและประเมินขอที่ 1 เพื่อ

ประเมินพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา โดยแบงการนําเสนอ

ออกเปน 6 ตอน ไดแก ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวอยาง ตอนที่ 2 ผลการประเมินพฤติกรรมการ

บริโภคอาหาร ตอนที่ 3 พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ตอนที่ 4 เจตคติตอการดูแลสุขภาพของตนเอง ตอนที่ 5 

ส่ิงแวดลอมที่สงผลตอพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเอง และตอนที่ 6 ความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพ 

ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวอยาง 

  1.1 ภูมิหลังของกลุมตัวอยาง 

ผลการวิ เคราะหคาสถิ ติพื้นฐานของกลุมตัวอยางนักเรียนที่ตอบแบบสอบถาม
ประกอบดวย เพศ ระดับชั้น จังหวัด ภาค และการทําหนาที่เปนแกนนํา อย.นอย พบวา นักเรียนสวน
ใหญเปนนักเรียนหญิงมากกวานักเรียนชาย คิดเปนรอยละ 60.3 และ 39.7 ตามลําดับ เปนนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 มากที่สุด คิดเปนรอยละ 17.9 รองลงมาคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และนกัเรยีน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 คิดเปนรอยละ 17.6 และ 17.4 ตามลําดับ สวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 6 มี
จํานวนนอยที่สุด คิดเปนรอยละ 15.7 นักเรียนที่ตอบแบบสอบถามจากกรุงเทพมหานครมากที่สุด คิด
เปนรอยละ 12.1 สวนจังหวัดที่นอยที่สุด คือ ชุมพร คิดเปนรอยละ 1.7 นักเรียนอยูในภาคกลางมากที่สุด 
คิดเปนรอยละ 28.7 รองลงมาคือ ภาคเหนือ ภาคใต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คิดเปนรอยละ 18.4 18.1 
16.5 และภาคตะวันออกจํานวนนอยที่สุด คิดเปนรอยละ 6.2 นักเรียนสวนใหญเปนนักเรียนที่ไมไดเปน
แกนนํา อย.นอย คิดเปนรอยละ 57.2 สวนนักเรียนที่เปนแกนนํา อย.นอย คิดเปนรอยละ 28.6 และ
นักเรียนที่เคยเปนแกนนํา อย.นอย คิดเปนรอยละ 14.2  รายละเอียดดังตารางที่ 4.1 

ตารางที่ 4.1 ความถี่และรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามตัวแปรภูมิหลัง 

ตัวแปร  ความถี ่ รอยละ 
ชาย 1724 39.7 
หญิง 2612 60.3 

1) เพศ 

รวม 4340 100.0 
ชั้นมัธยมศึกษาปที ่1 763 17.6 
ชั้นมัธยมศึกษาปที ่2 775 17.9 
ชั้นมัธยมศึกษาปที ่3 757 17.4 
ชั้นมัธยมศึกษาปที ่4 682 15.7 
ชั้นมัธยมศึกษาปที ่5 683 15.7 
ชั้นมัธยมศึกษาปที ่6 680 15.7 

2) ระดับชั้น 

รวม 4340 100.0 
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ตัวแปร  ความถี ่ รอยละ 
เชียงใหม 262 6.0 
ลําพนู 90 2.1 
ลําปาง 179 4.1 
พิษณุโลก 180 4.1 
อุตรดิตถ 87 2.0 
ชัยภูมิ 85 2.0 
ขอนแกน 124 2.9 
หนองคาย 150 3.5 
มหาสารคาม 90 2.1 
บุรีรัมย 90 2.1 
ศรีสะเกษ 90 2.1 
ยโสธร 89 2.1 
นครศรีธรรมราช 264 6.1 
สุราษฎรธาน ี 179 4.1 
พังงา 90 2.1 
ชุมพร 72 1.7 
ระนอง 90 2.1 
สตูล 90 2.1 
สมุทรสงคราม 180 4.1 
อางทอง 180 4.1 
ฉะเชิงเทรา 88 2.2 
ชลบุรี 177 4.1 
ระยอง 90 2.1 
สมุทรปราการ 268 6.2 
จันทบุรี 90 2.1 
อุทัยธาน ี 89 2.1 
ชัยนาท 85 2.0 
สิงหบุรี 90 2.1 
ราชบุรี 90 2.1 
ปทุมธาน ี 89 2.1 
กรุงเทพมหานคร 523 12.1 

3) จังหวัด 

รวม 4340 100.0 
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ตัวแปร  ความถี ่ รอยละ 
เหนือ 799 18.4 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 717 16.5 
ใต 786 18.1 
ตะวันออก 270 6.2 
กลาง 1245 28.7 
กรุงเทพมหานคร 523 12.1 

4) ภูมิภาค 

รวม 4340 100.0 
เปน 1241 28.6 
เคยเปน 616 14.2 
ไมไดเปน 2483 57.2 

5) นักเรียน 
แกนนํา อย.นอย 

รวม 4340 100.0 
 

1.2 การเขารวมกิจกรรมของนักเรียนกลุมตัวอยาง 

กิจกรรมเผยแพรประชาสัมพันธเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพในโรงเรียน พบวา 
นักเรียนกลุมตัวอยางเขารวมในกิจกรรมจัดปายนิเทศใหความรู เชน บอรด มากที่สุด คิดเปนรอยละ 
39.4 รองลงมาคือ กิจกรรมจัดทําเอกสารเผยแพรคิดเปนรอยละ 23.2 และกิจกรรมพูดหนาเสาธง รอย
ละ 19.3 ทั้งนี้มีนักเรียนไมไดเขารวมกิจกรรม คิดเปนรอยละ 51.2  

กิจกรรมดานการตรวจสอบผลิตภัณฑสุขภาพ พบวา นักเรียนกลุมตัวอยางเขารวมใน
กิจกรรมตรวจสอบฉลากอาหาร มากที่สุด คิดเปนรอยละ 37.3 รองลงมาคือ กิจกรรมตรวจสอบฉลาก
ยา คิดเปนรอยละ 30.9 และกิจกรรมตรวจสอบน้ําดื่มในโรงเรียน คิดเปนรอยละ 25.9 ทั้งนี้มีนักเรียน
ไมไดเขารวมกิจกรรม คิดเปนรอยละ 48  

กิจกรรมรณรงคเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพในโรงเรียน พบวา นักเรียนกลุม
ตัวอยางเขารวมในกิจกรรมเดินรณรงค มากที่สุด คิดเปนรอยละ 33.5 รองลงมาคือ กิจกรรมจัด
นิทรรศการ คิดเปนรอยละ 26.5 และกิจกรรมตรวจสอบความสะอาดของโรงอาหารในโรงเรียน คิดเปน
รอยละ 25.2 ทั้งนี้มีนักเรียนไมไดเขารวมกิจกรรม คิดเปนรอยละ 45.4 

กิจกรรมรณรงคเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพในชุมชน พบวา นักเรียนกลุม
ตัวอยางเขารวมในกิจกรรมเดินรณรงค มากที่สุด คิดเปนรอยละ 30.7 รองลงมาคือ กิจกรรมจัด
นิทรรศการ คิดเปนรอยละ 22.2 และกิจกรรมนําเสนอผลงานของนักเรียนใหกับผูปกครอง คิดเปนรอย
ละ 18.7 ทั้งนี้มีนักเรียนไมไดเขารวมกิจกรรม คิดเปนรอยละ 54.7 

กิจกรรมเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่เชื่อมโยงสูการเรียนการสอน พบวา 
นักเรียนกลุมตัวอยางเขารวมในกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษามากที่สุด คิดเปนรอยละ 
47.0 รองลงมาคือ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร คิดเปนรอยละ 37.2 และกลุมการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี คิดเปนรอยละ 36.9 ทั้งนี้มีนักเรียนไมไดเขารวมกิจกรรม คิดเปนรอยละ 39.7 
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การทําโครงงานแบบกําหนดหัวขอและมุงเนนรูปแบบการนําเสนอผลงาน พบวา นักเรียน
กลุมตัวอยางเขารวมในกิจกรรมโครงงานตอตานยาเสพติด ใกลเคียงกับโครงงานอาหารเพื่อสุขภาพคิด
เปนรอยละ 27.4 และ 27.2 ตามลําดับ รองลงมาคือ โครงงานสิ่งแวดลอม คิดเปนรอยละ 24.4 ทั้งนี้มี
นักเรียนไมไดเขารวมกิจกรรม คิดเปนรอยละ 51.7 

กิจกรรมเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพในบานเรือน พบวา นักเรียนกลุมตัวอยางเขา
รวมในกิจกรรมนําความรูไปใชประโยชนในบานเรือน เชน ใชในการเลือกซื้ออาหาร ใกลเคียงกับ 
กิจกรรมตรวจสอบผลิตภัณฑอาหาร คิดเปนรอยละ 38.8 และ 38.6 ตามลําดับ รองลงมา คือ กิจกรรม
ตรวจสอบผลิตภัณฑยา คิดเปนรอยละ 32.8 ทั้งนี้มีนักเรียนไมไดเขารวมกิจกรรม คิดเปนรอยละ 44.1 

กิจกรรมอื่นๆที่โรงเรียนไดจัดทําขึ้น และเกี่ยวของกับโครงการ อย.นอย พบวา นักเรียนกลุม
ตัวอยางเขารวมในกิจกรรมโรงเรียนสงเสริมสุขภาพมากที่สุด คิดเปนรอยละ 35.3  รองลงมาคือ 
กิจกรรมอาหารปลอดภัย คิดเปนรอยละ 34.7 และกิจกรรม อย.นอย สอนนอง คิดเปนรอยละ 33.8 
ทั้งนี้มีนักเรียนไมไดเขารวมกิจกรรม คิดเปนรอยละ 38.3 รายละเอียดเพิ่มเติมตามตารางที่ 4.2 

ตารางที่ 4.2 ความถี่และรอยละของนักเรียนกลุมตัวอยางที่เขารวมกิจกรรม อย.นอย 

การเขารวมกจิกรรม รายการดําเนนิการ ความถี ่ รอยละ 
1. กิจกรรมเผยแพร
ประชาสัมพันธเกี่ยวกับ
การบริโภคผลิตภัณฑ

สุขภาพในโรงเรียน 
 

ไมไดเขารวม 
ไดเขารวม ในกิจกรรมตอไปนี้  
1.1) พูดหนาเสาธง 
1.2) จัดปายนเิทศใหความรู เชน บอรด 
1.3) จัดทําเอกสารเผยแพร 
1.4) จัดเสียงตามสาย 

1.5) จัดรายการทีววีงจรปด 
1.6) website  

2224 
 
  836 

1709 
1009 
  751 
   65 

 118 

51.2 
 
19.3 

39.4 
23.2 
17.3 
  1.5 

  2.7 

2. กิจกรรมดานการ
ตรวจสอบผลิตภัณฑ

สุขภาพ 
 

ไมไดเขารวม 
ไดเขารวม ในกิจกรรมตอไปนี ้
2.1) ตรวจสอบฉลากอาหาร 
2.2) ตรวจสอบคุณภาพอาหารดาน

กายภาพ 

2.3) ตรวจสอบน้ําดื่มในโรงเรียน 
2.4) ตรวจสอบฉลากยา 
2.5) ตรวจสอบคุณภาพยาดานกายภาพ 

ดูสี กลิ่น 

2.6) ตรวจสอบฉลากเครื่องสาํอาง 

2084 
 

1619 
  949 
 
1126 

1343 
  837 
 
  969 

48.0 
 

37.3 
21.9 
 
25.9 

30.9 
19.3 
 
22.3 
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การเขารวมกจิกรรม รายการดําเนนิการ ความถี ่ รอยละ 
2.7) ตรวจสอบอาหารโดยใชชุดทดสอบ 
2.8) ตรวจสอบไอโอดีนในเกลือโดยใชชุด

ทดสอบ 

2.9) ตรวจสอบไฮรโดรควิโนนใน
เครื่องสําอาง 

  930 
  615 
 

  321 

21.4 
14.2 
 

 7.4 

3. กิจกรรมรณรงคเกี่ยวกับ
การบริโภคผลิตภัณฑ
สุขภาพในโรงเรียน 

 

ไมไดเขารวม 
ไดเขารวม ในกิจกรรมตอไปนี ้
3.1) จัดนิทรรศการ 
3.2) เดินรณรงค 
3.3) จัดแสดงผลงานของนกัเรียนที่

เกี่ยวกับกิจกรรม อย.นอย 
3.4) สํารวจพฤติกรรมการบริโภคของ

นักเรียน 
3.5) จัดกิจกรรมนนัทนาการ เชน ละคร

ส้ัน ดนตร ี
3.6) สาธิตและจําหนายอาหารเพือ่

สุขภาพ 
3.7) ตรวจสอบความสะอาดของโรง

อาหารในโรงเรียน 
3.8) ตรวจสอบความสะอาดของหองน้ํา

ในโรงเรียน 

1970 
 
1148 
1453 
  966 
 
  896 
 
  567 
 
  531 
 
1093 
 
  941 

45.4 
 
26.5 
33.5 
22.3 
 
20.6 
 
13.1 
 
12.2 
 
25.2 
 
21.7 

4. กิจกรรมรณรงคเกี่ยวกับ
การบริโภคผลิตภัณฑ
สุขภาพในชุมชน 

 

ไมไดเขารวม 
ไดเขารวม ในกิจกรรมตอไปนี ้
4.1) เผยแพรความรูในชุมชน เชน วทิยุ 

เคเบิลทีว ี
4.2) จัดนิทรรศการ 
4.3) เดินรณรงค 
4.4) นําเสนอผลงานของนกัเรียนใหกับ

ผูปกครอง  
4.5) จัดกิจกรรมนนัทนาการ เชน ละคร

ส้ัน ดนตร ี
4.6) สาธิตและจําหนายอาหารเพือ่

สุขภาพ 
4.7) สรางเครือขายในชุมชน 
4.8) พูดหอกระจายขาว 

2375 
 
 410 
 
 962 

    1331 
     813 
 
     452 
 
     570 
 
     513 
     330 

54.7 
 
 9.4 
 

   22.2 
   30.7 
   18.7 
 
   10.4 
 
   13.1 
 
   11.8 
    7.6 
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การเขารวมกจิกรรม รายการดําเนนิการ ความถี ่ รอยละ 
5. กิจกรรมเกีย่วกับการ
บริโภคผลิตภัณฑสุขภาพ
ที่เชื่อมโยงสูการเรียนการ
สอน 

 

ไมไดเขารวม 
ไดเขารวม ในกิจกรรมทีน่ําไปบูรณาการกบั
กลุมสาระตางๆ ในกลุมสาระตอไปนี้ 
5.1) วิทยาศาสตร 
5.2) การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
5.3) สุขศึกษาและพลศึกษา 
5.4) สังคมศึกษา 
5.5) ศิลปะ 
5.6) ภาษาไทย 
5.7) คณิตศาสตร 
5.8) ภาษาตางประเทศ 

1724 
 
 
1616 
1601 
2041 
 879 
 739 
 751 
 599 
 637 

39.7 
 
 
37.2 
36.9 
47.0 
20.3 
17.0 
17.3 
13.8 
14.7 

6. การทําโครงงานแบบ

กําหนดหัวขอและมุงเนน

รูปแบบการนาํเสนอ

ผลงาน 

ไมไดเขารวม 
ไดจัดทํา โดยเปนโครงงานตอไปนี้ 
6.1) โครงงานอาหารเพื่อสุขภาพ 
6.2) โครงงานอาหารและผลิตภัณฑ

สุขภาพ 
6.3) โครงงานสิ่งแวดลอม 
6.4) โครงงานตอตานยาเสพติด 

2243 
 
1181 
 932 
 
1059 
1187 

51.7 
 
27.2 
21.5 
 
24.4 
27.4 

7. กิจกรรมเกีย่วกับการ
บริโภคผลิตภัณฑสุขภาพ
ในบานเรือน 

 

ไมไดเขารวม 
ไดเขารวม ในกิจกรรมตอไปนี ้
7.1) ตรวจสอบผลิตภัณฑอาหาร 
7.2) ตรวจสอบผลิตภัณฑยา 
7.3) ตรวจสอบผลิตภัณฑเครื่องสําอาง 
7.4) ตรวจสอบวัตถุอันตราย เชน ยาฆา

แมลง น้ํายาลางหองน้ํา น้าํยาลาง
จาน 

7.5) นําความรูไปใชประโยชนใน
บานเรือน เชน ใชในการเลือกซื้อ
อาหาร 

1913 
 
1674 
1422 
1117 
1014 
 
 
1686 
 

44.1 
 
38.6 
32.8 
25.7 
23.4 
 
 
38.8 
 
 

8. กิจกรรมอื่นๆที่โรงเรียนได

จัดทําขึ้น และเกี่ยวของกับ
โครงการ อย.นอย  

 

ไมไดเขารวม 
ไดเขารวม ในกิจกรรมตอไปนี ้
8.1) การสรางเครือขายโรงเรียน อย.นอย 
8.2) อย.นอย สอนนอง 

8.3) โรงเรียนสงเสรมิสุขภาพ 

1664 

 
1273 
1469 
1530 

38.3 

 
29.3 
33.8 
35.3 
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การเขารวมกจิกรรม รายการดําเนนิการ ความถี ่ รอยละ 
8.4) โครงการเด็กไทยทําได 
8.5) สุขานาใช 
8.6) เด็กไทยไรพุง 
8.7) เด็กไทยฟนด ี
8.8) อาหารปลอดภัย 
8.9) เศรษฐกิจพอเพียง 
8.10) ปลูกผักปลอดสารพิษ 

8.11) ธนาคารขยะ 
8.12) ผลิตน้ําปุยหมกัชีวภาพ (EM) 

 903 
1122 
1007 

1043 
1508 
1290 
  896 

  984 
  713 

20.8 
25.9 
23.2 

24.0 
34.7 
29.7 
20.6 

22.7 
16.4 

 

ตอนที่ 2 ผลการประเมินพฤติกรรมการบริโภคอาหาร 

  ผลการประเมินพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียน ไดนําเสนอตามประเภทอาหารดังนี้

น้ําอัดลม  อาหารจานดวน ขนมขบเคี้ยว นม ผัก และผลไม โดยผลการประเมินแตละประเภทจะถูก

นําเสนอในภาพรวม พรอมกับการจําแนกพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนตามการเปนแกนนํา 

อย.นอย และการเขารวมกิจกรรม อย.นอย ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

2.1 ผลการประเมินพฤติกรรมการบริโภคน้ําอัดลม 

ตารางที่ 4.3  ผลการประเมินพฤติกรรมการบริโภคน้ําอัดลมของนักเรียนโดยภาพรวม 

ระดับพฤติกรรม  
ไมดื่ม 

เลยตลอดทั้งป 

(1) 

ดื่มสัปดาห

เวนสัปดาห 

(2) 

ดื่ม 1-2 วัน

ตอสัปดาห  

(3) 

ดื่ม 3-5 วัน

ตอสัปดาห 

(4) 

ดื่ม 6-7 วัน

ตอสัปดาห  

(5) 

ความถี่ 113 1405 1561 972 269 

รอยละ 2.6 32.5 36.1 22.5 6.2 

2.6

32.5
36.1

22.5

6.2
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ผลการประเมินภาพรวม : นักเรียนรอยละ 71.2 ของนักเรียนกลุมตัวอยางทั้งหมดมีพฤติกรรมการบริโภค

น้ําอัดลมตั้งแตระดับ (1) ไมดื่มเลยตลอดทั้งป ถึงระดับ (3) ดื่ม 1-2 วันตอสัปดาห  ซึ่งถือวาเปนพฤติกรรมที่อยูใน

ขายไมบริโภคหรือบริโภคแตไมกอใหเกิดโทษตอรางกาย สรุปผลการประเมินไดวา ผานเกณฑ การประเมินตาม

ตัวชี้วัดนักเรียนรอยละ 70 ไมบริโภคน้ําอัดลม 

   

เมื่อพิจารณาพฤติกรรมการไมบริโภคน้ําอัดลมจําแนกตามการเปนนักเรียนแกนนํา อย.นอย 

พบวา นักเรียนที่เปนและเคยเปนแกนนํา อย.นอย มีพฤติกรรมไมบริโภคน้ําอัดลม ในสัดสวนที่มากกวา

1 2 3 4 5 
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นักเรียนทั่วไปที่ไมไดเปน แกนนํา อย.นอย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สําหรับการเขารวม

กิจกรรม อย.นอย พบวา นักเรียนที่ไดเขารวมในกิจกรรม อย.นอย มีพฤติกรรมไมบริโภคน้ําอัดลม ใน

สัดสวนที่มากกวานักเรียนที่ไมไดเขารวมกิจกรรม อย.นอย ในทุกกิจกรรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 รายละเอียดดังตารางที่ 4.4 

ตารางที่ 4.4 พฤติกรรมการบริโภคน้ําอัดลมของนักเรียน โดยจําแนกตามการเปน แกนนํา อย.นอย และ

การเขารวมกิจกรรม อย.นอย 
ระดับพฤติกรรมการบริโภค 

ตัวแปร ไมดื่ม 
เลยตลอดทั้งป 

ดื่มสัปดาหเวน
สัปดาห 

ดื่ม 1-2 วันตอ
สัปดาห  

ดื่ม 3-5 วันตอ
สัปดาห 

ดื่ม 6-7 วันตอ
สัปดาห  

การเปนแกนนาํ อย.นอย 

จํานวน 40 471 430 247 47 
เปน 

รอยละ 3.2% 38.0% 34.6% 19.9% 3.8% 

จํานวน 14 208 217 138 37 
เคยเปน 

รอยละ 2.3% 33.8% 35.2% 22.4% 6.0% 

จํานวน 59 726 914 587 185 
ไมเปน 

รอยละ 2.4% 29.2% 36.8% 23.6% 7.5% 
ผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยใช Chi-Square test พบวา นักเรียนที่เปนแกนนํา และเคยเปนแกนนํามีพฤติกรรมไมบริโภค

น้ําอัดลมในสัดสวนที่มากกวานักเรียนที่ไมไดเปนแกนนําอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (χ2 = 46.73, df= 8,  p-

value = .00 < .05) 
กิจกรรมเผยแพรประชาสัมพันธเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพในโรงเรียน 

จํานวน 41 674 804 524 170 ไมเขา
รวม รอยละ 1.9% 30.5% 36.3% 23.7% 7.7% 

จํานวน 72 731 757 448 99 
เขารวม 

รอยละ 3.4% 34.7% 35.9% 21.3% 4.7% 
ผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยใช Chi-Square test พบวา นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมเผยแพรประชาสัมพันธเกี่ยวกับการบริโภค

ผลิตภัณฑสุขภาพในโรงเรียนมีพฤติกรรมไมบริโภคน้ําอัดลมในสัดสวนที่มากกวานักเรียนที่ไมเขารวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ

นัยสําคัญ 0.05 (χ2 = 34.33, df=4,  p-value = .00 < .05) 
กิจกรรมดานการตรวจสอบผลิตภัณฑสุขภาพ 

จํานวน 35 638 742 495 164 ไมเขา
รวม รอยละ 1.7% 30.8% 35.8% 23.9% 7.9% 

จํานวน 78 767 819 477 105 
เขารวม 

รอยละ 3.5% 34.1% 36.5% 21.2% 4.7% 
ผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยใช Chi-Square test พบวา นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมดานการตรวจสอบผลิตภัณฑสุขภาพมี

พฤติกรรมไมบริโภคน้ําอัดลมในสัดสวนที่มากกวานักเรียนที่ไมเขารวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (χ2 = 38.49, 

df=4,  p-value = .00 < .05) 
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ระดับพฤติกรรมการบริโภค 
ตัวแปร ไมดื่ม 

เลยตลอดทั้งป 
ดื่มสัปดาหเวน

สัปดาห 
ดื่ม 1-2 วันตอ

สัปดาห  
ดื่ม 3-5 วันตอ

สัปดาห 
ดื่ม 6-7 วันตอ

สัปดาห  

กิจกรรมรณรงคเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพในโรงเรียน 

จํานวน 36 601 684 478 159 ไมเขา
รวม รอยละ 1.8% 30.7% 34.9% 24.4% 8.1% 

จํานวน 77 804 877 494 110 
เขารวม 

รอยละ 3.3% 34.0% 37.1% 20.9% 4.7% 
ผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยใช Chi-Square test พบวา นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมรณรงคเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑ

สุขภาพในโรงเรียนมีพฤติกรรมไมบริโภคน้ําอัดลมในสัดสวนที่มากกวานักเรียนที่ไมเขารวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 

0.05 (χ2 = 39.82, df=4,  p-value = .00 < .05) 
 

 

กิจกรรมรณรงคเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพในชุมชน 

จํานวน 43 727 840 566 185 ไมเขา
รวม รอยละ 1.8% 30.8% 35.6% 24.0% 7.8% 

จํานวน 70 678 720 406 84 
เขารวม 

รอยละ 3.6% 34.6% 36.8% 20.7% 4.3% 
ผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยใช Chi-Square test พบวา นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมรณรงคเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑ

สุขภาพในชุมชนมีพฤติกรรมไมบริโภคน้ําอัดลมในสัดสวนที่มากกวานักเรียนที่ไมเขารวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 

0.05 (χ2 = 44.43, df=4,  p-value = .00 < .05) 
 

 

กิจกรรมเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่เช่ือมโยงสูการเรียนการสอน 

จํานวน 36 515 617 407 141 ไมเขา
รวม รอยละ 2.1% 30.0% 36.0% 23.7% 8.2% 

จํานวน 77 890 943 565 128 
เขารวม 

รอยละ 3.0% 34.2% 36.2% 21.7% 4.9% 
ผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยใช Chi-Square test พบวา นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมรณรงคเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑ

สุขภาพที่เช่ือมโยงสูการเรียนการสอนมีพฤติกรรมไมบริโภคน้ําอัดลมในสัดสวนที่มากกวานักเรียนที่ไมเขารวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (χ2 = 28.44, df=4,  p-value = .00 < .05) 
 

 

การทําโครงงานแบบกําหนดหัวขอและมุงเนนรูปแบบการนําเสนอผลงาน 

จํานวน 35 691 826 509 171 ไมเขา
รวม รอยละ 1.6% 31.0% 37.0% 22.8% 7.7% 

จํานวน 78 714 735 463 98 
เขารวม 

รอยละ 3.7% 34.2% 35.2% 22.2% 4.7% 
ผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยใช Chi-Square test พบวา นักเรียนที่เขารวมการทําโครงงานแบบกําหนดหัวขอและมุงเนนรูปแบบ

การนําเสนอผลงานมีพฤติกรรมไมบริโภคน้ําอัดลมในสัดสวนที่มากกวานักเรียนที่ไมเขารวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 

0.05 (χ2 = 39.27, df=4,  p-value = .00 < .05) 
 



 54 

ระดับพฤติกรรมการบริโภค 
ตัวแปร ไมดื่ม 

เลยตลอดทั้งป 
ดื่มสัปดาหเวน

สัปดาห 
ดื่ม 1-2 วันตอ

สัปดาห  
ดื่ม 3-5 วันตอ

สัปดาห 
ดื่ม 6-7 วันตอ

สัปดาห  

กิจกรรมเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพในบานเรือน 

จํานวน 39 572 663 464 159 ไมเขา
รวม รอยละ 2.1% 30.2% 34.9% 24.5% 8.4% 

จํานวน 74 833 898 508 110 
เขารวม 

รอยละ 3.1% 34.4% 37.1% 21.0% 4.5% 
ผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยใช Chi-Square test พบวา นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมรณรงคเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑ

สุขภาพในบานเรือนมีพฤติกรรมไมบริโภคน้ําอัดลมในสัดสวนที่มากกวานักเรียนที่ไมเขารวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 

0.05 (χ2 = 42.20, df=4,  p-value = .00 < .05) 
กิจกรรมอื่นๆที่โรงเรียนไดจดัทําขึ้น และเกี่ยวของกับโครงการ อย.นอย 

จํานวน 32 465 586 417 150 ไมเขา
รวม รอยละ 1.9% 28.2% 35.5% 25.3% 9.1% 

จํานวน 81 940 975 555 119 
เขารวม 

รอยละ 3.0% 35.2% 36.5% 20.8% 4.5% 
ผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยใช Chi-Square test พบวา นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมอื่นๆที่โรงเรียนไดจัดทําขึ้นและเกี่ยวของกับ

โครงการ อย.นอย มีพฤติกรรมไมบริโภคน้ําอัดลมในสัดสวนที่มากกวานักเรียนที่ไมเขารวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 

0.05 (χ2 = 64.71, df=4,  p-value = .00 < .05) 
 
 

2.2 ผลการประเมินพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานดวน 

ตารางที่ 4.5  ผลการประเมินพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานดวนของนักเรียนโดยภาพรวม 

ระดับพฤติกรรม  
ไมกิน 

เลยตลอดทั้งป 
(1) 

กินสัปดาห
เวนสัปดาห 

(2) 

กิน 1-2 วัน
ตอสัปดาห  

(3) 

กิน 3-5 วัน
ตอสัปดาห 

(4) 

กิน 6-7 วัน
ตอสัปดาห  

(5) 

ความถี่ 343 1980 1349 557 91 

รอยละ 7.9 45.8 31.2 12.9 2.1 
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ผลการประเมินภาพรวม : นักเรียนรอยละ 84.9 ของนักเรียนกลุมตัวอยางทั้งหมดมีพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
จานดวนตั้งแตระดับ (1) ไมดื่มเลยตลอดทั้งป ถึงระดับ (3) ดื่ม 1-2 วันตอสัปดาห  ซึ่งถือวาเปนพฤติกรรมที่อยูใน
ขายไมบริโภคหรือบริโภคแตไมกอใหเกิดโทษตอรางกาย สรุปผลการประเมินไดวา ผานเกณฑ การประเมินตาม
ตัวชี้วัดนักเรียนรอยละ 70 ไมบริโภคอาหารจานดวน 

 

เมื่อพิจารณาพฤติกรรมการไมบริโภคอาหารจานดวนจําแนกตามการเปนนักเรียนแกนนํา อย.

นอย พบวา นักเรียนที่เปนแกนนํา อย.นอย เคยเปนแกนนํา อย.นอย และนักเรียนทั่วไปที่ไมไดเปน แกน

นํา อย.นอย มีพฤติกรรมไมบริโภคอาหารจานดวนในสัดสวนที่ไมแตกตางกัน สําหรับการเขารวมกิจกรรม 

1 2 3 4 5 
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อย.นอย พบวา นักเรียนที่ไดเขารวมในกิจกรรม อย.นอย มีพฤติกรรมไมบริโภคอาหารจานดวนในสัดสวน

ที่มากกวานักเรียนที่ไมไดเขารวมกิจกรรม อย.นอย ในทุกกิจกรรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ยกเวนกิจกรรมเผยแพรประชาสัมพันธเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพในโรงเรียนมีสัดสวนที่ไม

แตกตางกัน รายละเอียดดังตารางที่ 4.6 

ตารางที่ 4.6 พฤติกรรมการบริโภคอาหารจานดวนของนักเรียน โดยจําแนกตามการเปน แกนนํา อย.

นอย และการเขารวมกิจกรรม อย.นอย 

ระดับพฤติกรรมการบริโภค 
ตัวแปร ไมกิน 

เลยตลอดทั้งป 
กินสัปดาหเวน

สัปดาห 
กิน 1-2 วันตอ

สัปดาห  
กิน 3-5 วันตอ

สัปดาห 
กิน 6-7 วันตอ

สัปดาห  

การเปนแกนนาํ อย.นอย 

จํานวน 112 558 402 149 14 
เปน 

รอยละ 9.1% 45.2% 32.6% 12.1% 1.1% 

จํานวน 44 292 182 80 16 
เคยเปน 

รอยละ 7.2% 47.6% 29.6% 13.0% 2.6% 

จํานวน 187 1130 765 328 61 
ไมเปน 

รอยละ 7.6% 45.7% 31.0% 13.3% 2.5% 
ผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยใช Chi-Square test พบวา นักเรียนที่เปนแกนนํา เคยเปนแกนนํา และไมไดเปนแกนนํามี

พฤติกรรมไมบริโภคอาหารจานดวนในสัดสวนที่ไมแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (χ2 = 13.39, df= 8,  p-value = .09 > .05) 
 

กิจกรรมเผยแพรประชาสัมพันธเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพในโรงเรียน 

จํานวน 175 1034 652 305 47 ไมเขา
รวม รอยละ 7.9% 46.7% 29.5% 13.8% 2.1% 

จํานวน 168 946 697 252 44 
เขารวม 

รอยละ 8.0% 44.9% 33.1% 12.0% 2.1% 
ผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยใช Chi-Square test พบวา นักเรียนที่เขารวมและไมเขารวมกิจกรรมเผยแพรประชาสัมพันธ

เกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพในโรงเรียนมีพฤติกรรมไมบริโภคอาหารจานดวนในสัดสวนที่ไมแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.05  

(χ2 = 8.10, df=4,  p-value = .08 > .05) 
กิจกรรมดานการตรวจสอบผลิตภัณฑสุขภาพ 

จํานวน 154 1000 588 277 55 ไมเขา
รวม รอยละ 7.4% 48.2% 28.4% 13.4% 2.7% 

จํานวน 189 980 761 280 36 
เขารวม 

รอยละ 8.4% 43.6% 33.9% 12.5% 1.6% 
ผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยใช Chi-Square test พบวา นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมดานการตรวจสอบผลิตภัณฑสุขภาพมี

พฤติกรรมไมบริโภคอาหารจานดวนในสัดสวนที่มากกวานักเรียนที่ไมเขารวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (χ2 = 

23.13, df=4,  p-value = .00 < .05) 
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ระดับพฤติกรรมการบริโภค 
ตัวแปร ไมกิน 

เลยตลอดทั้งป 
กินสัปดาหเวน

สัปดาห 
กิน 1-2 วันตอ

สัปดาห  
กิน 3-5 วันตอ

สัปดาห 
กิน 6-7 วันตอ

สัปดาห  

กิจกรรมรณรงคเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพในโรงเรียน 

จํานวน 142 932 578 253 53 ไมเขา
รวม รอยละ 7.3% 47.6% 29.5% 12.9% 2.7% 

จํานวน 201 1048 771 304 38 
เขารวม 

รอยละ 8.5% 44.4% 32.6% 12.9% 1.6% 
ผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยใช Chi-Square test พบวา นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมรณรงคเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑ

สุขภาพในโรงเรียนมีพฤติกรรมไมบริโภคอาหารจานดวนในสัดสวนที่มากกวานักเรียนที่ไมเขารวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ

นัยสําคัญ 0.05 (χ2 = 14.04, df=4,  p-value = .00 < .05) 
 

 

กิจกรรมรณรงคเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพในชุมชน 

จํานวน 168 1131 682 326 54 ไมเขา
รวม รอยละ 7.1% 47.9% 28.9% 13.8% 2.3% 

จํานวน 175 849 666 231 37 
เขารวม 

รอยละ 8.9% 43.4% 34.0% 11.8% 1.9% 
ผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยใช Chi-Square test พบวา นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมรณรงคเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑ

สุขภาพในชุมชนมีพฤติกรรมไมบริโภคอาหารจานดวนในสัดสวนที่มากกวานักเรียนที่ไมเขารวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ

นัยสําคัญ 0.05 (χ2 = 22.47, df=4,  p-value = .00 < .05) 
 

 

กิจกรรมเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่เช่ือมโยงสูการเรียนการสอน 

จํานวน 141 820 483 223 49 ไมเขา
รวม รอยละ 8.2% 47.8% 28.1% 13.0% 2.9% 

จํานวน 202 1159 866 334 42 
เขารวม 

รอยละ 7.8% 44.5% 33.3% 12.8% 1.6% 
ผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยใช Chi-Square test พบวา นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมรณรงคเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑ

สุขภาพที่เช่ือมโยงสูการเรียนการสอนมีพฤติกรรมไมบริโภคอาหารจานดวนในสัดสวนที่มากกวานักเรียนที่ไมเขารวมอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (χ2 = 18.95, df=4,  p-value = .00 < .05) 
 

 

การทําโครงงานแบบกําหนดหัวขอและมุงเนนรูปแบบการนําเสนอผลงาน 

จํานวน 168 1067 638 309 50 ไมเขา
รวม รอยละ 7.5% 47.8% 28.6% 13.8% 2.2% 

จํานวน 175 913 711 248 41 
เขารวม 

รอยละ 8.4% 43.7% 34.1% 11.9% 2.0% 
ผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยใช Chi-Square test พบวา นักเรียนที่เขารวมการทําโครงงานแบบกําหนดหัวขอและมุงเนนรูปแบบ

การนําเสนอผลงานมีพฤติกรรมไมบริโภคอาหารจานดวนในสัดสวนที่มากกวานักเรียนที่ไมเขารวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ

นัยสําคัญ 0.05 (χ2 = 18.86, df=4,  p-value = .00 < .05) 
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ระดับพฤติกรรมการบริโภค 
ตัวแปร ไมกิน 

เลยตลอดทั้งป 
กินสัปดาหเวน

สัปดาห 
กิน 1-2 วันตอ

สัปดาห  
กิน 3-5 วันตอ

สัปดาห 
กิน 6-7 วันตอ

สัปดาห  

กิจกรรมเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพในบานเรือน 

จํานวน 145 907 535 261 49 ไมเขา
รวม รอยละ 7.6% 47.8% 28.2% 13.8% 2.6% 

จํานวน 198 1073 814 296 42 
เขารวม 

รอยละ 8.2% 44.3% 33.6% 12.2% 1.7% 
ผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยใช Chi-Square test พบวา นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมรณรงคเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑ

สุขภาพในบานเรือนมีพฤติกรรมไมบริโภคอาหารจานดวนในสัดสวนที่มากกวานักเรียนที่ไมเขารวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ

นัยสําคัญ 0.05 (χ2 = 18.78, df=4,  p-value = .00 < .05) 
กิจกรรมอื่นๆที่โรงเรียนไดจดัทําขึ้น และเกี่ยวของกับโครงการ อย.นอย 

จํานวน 121 783 459 238 49 ไมเขา
รวม รอยละ 7.3% 47.5% 27.8% 14.4% 3.0% 

จํานวน 222 1197 890 319 42 
เขารวม 

รอยละ 8.3% 44.8% 33.3% 11.9% 1.6% 
ผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยใช Chi-Square test พบวา นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมอื่นๆที่โรงเรียนไดจัดทําขึ้นและเกี่ยวของกับ

โครงการ อย.นอย มีพฤติกรรมไมบริโภคอาหารจานดวนในสัดสวนที่มากกวานักเรียนที่ไมเขารวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ

นัยสําคัญ 0.05 (χ2 = 26.99, df=4,  p-value = .00 < .05) 

 

2.3 ผลการประเมินพฤติกรรมการบริโภคขนมขบเคี้ยว 

ตารางที่ 4.7 ผลการประเมินพฤติกรรมการบริโภคขนมขบเคี้ยวของนักเรียนโดยภาพรวม 

ระดับพฤติกรรม  
ไมกิน 

เลยตลอดทั้งป 
(1) 

กินสัปดาห
เวนสัปดาห 

(2) 

กิน 1-2 วัน
ตอสัปดาห  

(3) 

กิน 3-5 วัน
ตอสัปดาห 

(4) 

กิน 6-7 วัน
ตอสัปดาห  

(5) 

ความถี่ 70 879 1327 1429 615 

รอยละ 1.6 20.3 30.7 33.1 14.2 
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ผลการประเมินภาพรวม : นักเรียนสวนใหญหรือนักเรียนรอยละ 52.6 ของนักเรียนกลุมตัวอยางทั้งหมดมี
พฤติกรรมการบริโภคขนมขบเคี้ยว เชน มันฝรั่งทอด ขาวโพดอบกรอบ ขาวเกรียบกุง  ฯลฯ ตั้งแตระดับ (1) ไมกิน
เลยตลอดทั้งป ถึงระดับ (3) กิน 1-2 วันตอสัปดาห  ซึ่งถือวาเปนพฤติกรรมที่อยูในขายไมบริโภคหรือบริโภคแตไม
กอใหเกิดโทษตอรางกาย สรุปผลการประเมินไดวา ไมผานเกณฑ การประเมินตามตัวชี้วัดนักเรียนรอยละ 70 ไม
บริโภคขนมขบเคี้ยว 

เมื่อพิจารณาพฤติกรรมการไมบริโภคขนมขบเคี้ยวจําแนกตามการเปนนักเรียนแกนนํา อย.

นอย พบวา นักเรียนที่เปนและเคยเปนแกนนํา อย.นอย มีพฤติกรรมไมบริโภคขนมขบเคี้ยว ในสัดสวนที่

1 2 3 4 5 
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มากกวานักเรียนทั่วไปที่ไมไดเปน แกนนํา อย.นอย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สําหรับการเขา

รวมกิจกรรม อย.นอย พบวา นักเรียนที่ไดเขารวมในกิจกรรม อย.นอย มีพฤติกรรมไมบริโภคขนมขบเคีย้ว 

ในสัดสวนที่มากกวานักเรียนที่ไมไดเขารวมกิจกรรม อย.นอย ในทุกกิจกรรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 ยกเวนกิจกรรมเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่เชื่อมโยงสูการเรียนการสอนมีสัดสวนที่

ไมแตกตางกัน รายละเอียดดังตารางที่ 4.8 

ตารางที่ 4.8 พฤติกรรมการบริโภคขนมขบเคี้ยวของนักเรียน โดยจําแนกตามการเปน แกนนํา อย.นอย 

และการเขารวมกิจกรรม อย.นอย 

ระดับพฤติกรรมการบริโภค 
ตัวแปร ไมกิน 

เลยตลอดทั้งป 
กินสัปดาหเวน

สัปดาห 
กิน 1-2 วันตอ

สัปดาห  
กิน 3-5 วันตอ

สัปดาห 
กิน 6-7 วันตอ

สัปดาห  

การเปนแกนนาํ อย.นอย 

จํานวน 29 307 398 353 148 
เปน 

รอยละ 2.3% 24.9% 32.2% 28.6% 12.0% 

จํานวน 12 125 168 207 102 
เคยเปน 

รอยละ 2.0% 20.4% 27.4% 33.7% 16.6% 

จํานวน 29 447 761 869 365 
ไมเปน 

รอยละ 1.2% 18.1% 30.8% 35.2% 14.8% 
ผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยใช Chi-Square test พบวา นักเรียนที่เปนแกนนํา และเคยเปนแกนนํามีพฤติกรรมไมบริโภคขนมขบเคี้ยวใน

สัดสวนที่มากกวานักเรียนที่ไมไดเปนแกนนําอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (χ2 = 47.43, df= 8,  p-value = .00 < .05) 
กิจกรรมเผยแพรประชาสัมพันธเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพในโรงเรียน 

จํานวน 25 404 678 768 338 ไมเขา
รวม รอยละ 1.1% 18.3% 30.6% 34.7% 15.3% 

จํานวน 45 475 649 661 277 
เขารวม 

รอยละ 2.1% 22.5% 30.8% 31.4% 13.1% 
ผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยใช Chi-Square test พบวา นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมเผยแพรประชาสัมพันธเกี่ยวกับการบริโภค

ผลิตภัณฑสุขภาพในโรงเรียนมีพฤติกรรมไมบริโภคขนมขบเคี้ยวในสัดสวนที่มากกวานักเรียนที่ไมเขารวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับนัยสําคัญ 0.05 (χ2 = 23.56, df=4,  p-value = .00 < .05) 
กิจกรรมดานการตรวจสอบผลิตภัณฑสุขภาพ 

จํานวน 25 370 652 709 318 ไมเขา
รวม รอยละ 1.2% 17.8% 31.4% 34.2% 15.3% 

จํานวน 45 509 675 720 297 
เขารวม 

รอยละ 2.0% 22.7% 30.1% 32.1% 13.2%  
ผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยใช Chi-Square test พบวา นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมดานการตรวจสอบผลิตภัณฑสุขภาพมี

พฤติกรรมไมบริโภคขนมขบเคี้ยวในสัดสวนที่มากกวานักเรียนที่ไมเขารวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (χ2 = 

22.08, df=4,  p-value = .00 < .05) 
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ระดับพฤติกรรมการบริโภค 
ตัวแปร ไมกิน 

เลยตลอดทั้งป 
กินสัปดาหเวน

สัปดาห 
กิน 1-2 วันตอ

สัปดาห  
กิน 3-5 วันตอ

สัปดาห 
กิน 6-7 วันตอ

สัปดาห  

กิจกรรมรณรงคเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพในโรงเรียน 

จํานวน 22 364 587 688 297 ไมเขา
รวม รอยละ 1.1% 18.6% 30.0% 35.1% 15.2% 

จํานวน 48 515 740 741 318 
เขารวม 

รอยละ 2.0% 21.8% 31.3% 31.4% 13.5%  
ผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยใช Chi-Square test พบวา นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมรณรงคเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑ

สุขภาพในโรงเรียนมีพฤติกรรมไมบริโภคขนมขบเคี้ยวในสัดสวนที่มากกวานักเรียนที่ไมเขารวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ

นัยสําคัญ 0.05 (χ2 = 18.29, df=4,  p-value = .00 < .05) 
 

กิจกรรมรณรงคเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพในชุมชน 

จํานวน 29 432 695 836 369 ไมเขา
รวม รอยละ 1.2% 18.3% 29.4% 35.4% 15.6% 

จํานวน 41 447 631 593 246 
เขารวม 

รอยละ 2.1% 22.8% 32.2% 30.3% 12.6% 
ผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยใช Chi-Square test พบวา นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมรณรงคเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑ

สุขภาพในชุมชนมีพฤติกรรมไมบริโภคขนมขบเคี้ยวในสัดสวนที่มากกวานักเรียนที่ไมเขารวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 

0.05 (χ2 = 34.01, df=4,  p-value = .00 < .05) 
 

กิจกรรมเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่เช่ือมโยงสูการเรียนการสอน 

จํานวน 29 327 509 599 252 ไมเขา
รวม รอยละ 1.7% 19.1% 29.7% 34.9% 14.7% 

จํานวน 41 552 818 829 363 
เขารวม 

รอยละ 1.6% 21.2% 31.4% 31.8% 13.9% 
ผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยใช Chi-Square test พบวา นักเรียนที่เขารวมและไมเขารวมกิจกรรมรณรงคเกี่ยวกับการบริโภค

ผลิตภัณฑสุขภาพที่เช่ือมโยงสูการเรียนการสอนมีพฤติกรรมไมบริโภคขนมขบเคี้ยวในสัดสวนที่ไมแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 

(χ2 = 6.80, df=4,  p-value = .15 > .05) 
 

การทําโครงงานแบบกําหนดหัวขอและมุงเนนรูปแบบการนําเสนอผลงาน 

จํานวน 22 419 679 772 340 ไมเขา
รวม รอยละ 1.0% 18.8% 30.4% 34.6% 15.2% 

จํานวน 48 460 648 657 275 
เขารวม 

รอยละ 2.3% 22.0% 31.0% 31.5% 13.2% 
ผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยใช Chi-Square test พบวา นักเรียนที่เขารวมการทําโครงงานแบบกําหนดหัวขอและมุงเนนรูปแบบ

การนําเสนอผลงานมีพฤติกรรมไมบริโภคขนมขบเคี้ยวในสัดสวนที่มากกวานักเรียนที่ไมเขารวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ

นัยสําคัญ 0.05 (χ2 = 23.64, df=4,  p-value = .00 < .05) 
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ระดับพฤติกรรมการบริโภค 
ตัวแปร ไมกิน 

เลยตลอดทั้งป 
กินสัปดาหเวน

สัปดาห 
กิน 1-2 วันตอ

สัปดาห  
กิน 3-5 วันตอ

สัปดาห 
กิน 6-7 วันตอ

สัปดาห  

กิจกรรมเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพในบานเรือน 

จํานวน 24 360 571 644 298 ไมเขา
รวม รอยละ 1.3% 19.0% 30.1% 33.9% 15.7% 

จํานวน 46 519 756 785 317 
เขารวม 

รอยละ 1.9% 21.4% 31.2% 32.4% 13.1% 
ผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยใช Chi-Square test พบวา นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมรณรงคเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑ

สุขภาพในบานเรือนมีพฤติกรรมไมบริโภคขนมขบเคี้ยวในสัดสวนที่มากกวานักเรียนที่ไมเขารวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ

นัยสําคัญ 0.05 (χ2 = 12.10, df=4,  p-value = .02 < .05) 
กิจกรรมอื่นๆที่โรงเรียนไดจดัทําขึ้น และเกี่ยวของกับโครงการ อย.นอย 

จํานวน 22 304 496 559 269 ไมเขา
รวม รอยละ 1.3% 18.4% 30.1% 33.9% 16.3% 

จํานวน 48 575 831 870 346 
เขารวม 

รอยละ 1.8% 21.5% 31.1% 32.6% 13.0% 
ผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยใช Chi-Square test พบวา นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมอื่นๆที่โรงเรียนไดจัดทําขึ้นและเกี่ยวของกับ

โครงการ อย.นอย มีพฤติกรรมไมบริโภคขนมขบเคี้ยวในสัดสวนที่มากกวานักเรียนที่ไมเขารวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ

นัยสําคัญ 0.05 (χ2 = 15.11, df=4,  p-value = .00 < .05) 

 

2.4 ผลการประเมินพฤติกรรมการบริโภคนม 

ตารางที่ 4.9  ผลการประเมินพฤติกรรมการบริโภคนมของนักเรียนโดยภาพรวม 

ระดับพฤติกรรม  
ไมดื่ม 

เลยตลอดทั้งป
(1) 

ดื่มสัปดาห
เวนสัปดาห 

(2) 

ดื่ม 1-2 วัน
ตอสัปดาห  

(3) 

ดื่ม 3-5 วัน
ตอสัปดาห 

(4) 

ดื่ม 6-7 วัน
ตอสัปดาห  

(5) 

ความถี่ 28 231 682 1591 1788 

รอยละ 0.6 5.3 15.8 36.8 41.4 
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ผลการประเมินภาพรวม : นักเรียนสวนใหญหรือนักเรียนรอยละ 78.2 ของนักเรียนกลุมตัวอยางทั้งหมดมี
พฤติกรรมการบริโภคนมบอยถึงเปนประจําหรือบริโภคทุกวัน สรุปผลการประเมินไดวา ผานเกณฑ การประเมิน
ตามตัวชี้วัดนักเรียนมากกวารอยละ 70 บริโภคนม 

 

เมื่อพิจารณาพฤติกรรมการบริโภคนมจําแนกตามการเปนนักเรียนแกนนํา อย.นอย พบวา 

นักเรียนที่เปน และเคยเปนแกนนํา อย.นอย มีพฤติกรรมบริโภคนม ในสัดสวนที่มากกวานักเรียนทั่วไปที่

ไมไดเปน แกนนํา อย.นอย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สําหรับการเขารวมกิจกรรม อย.นอย 

1 2 3 4 5 
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พบวา นักเรียนที่ไดเขารวมในกิจกรรม อย.นอย มีพฤติกรรมบริโภคนมในสัดสวนที่มากกวานักเรียนที่

ไมไดเขารวมกิจกรรม อย.นอย ในกิจกรรมดานการตรวจสอบผลิตภัณฑสุขภาพ กิจกรรมรณรงคเกี่ยวกับ

การบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพในชุมชน กิจกรรมเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่เชื่อมโยงสูการ

เรียนการสอน การทําโครงงานแบบกําหนดหัวขอและมุงเนนรูปแบบการนําเสนอผลงาน อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนกิจกรรมเผยแพรประชาสัมพันธเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพ

ในโรงเรียน กิจกรรมรณรงคเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพในโรงเรียน กิจกรรมเกี่ยวกับการบริโภค

ผลิตภัณฑสุขภาพในบานเรือน กิจกรรมอื่นๆที่โรงเรียนไดจัดทําขึ้น และเกี่ยวของกับโครงการ อย.นอย มี

สัดสวนไมแตกตางกัน รายละเอียดดังตารางที่ 4.10 

ตารางที่ 4.10 พฤติกรรมการบริโภคนมของนักเรียน โดยจําแนกตามการเปน แกนนํา อย.นอย และการ

เขารวมกิจกรรม อย.นอย 

ระดับพฤติกรรมการบริโภค 
ตัวแปร ไมดื่ม 

เลยตลอดทั้งป 
ดื่มสัปดาหเวน

สัปดาห 
ดื่ม 1-2 วันตอ

สัปดาห  
ดื่ม 3-5 วันตอ

สัปดาห 
ดื่ม 6-7 วันตอ

สัปดาห  

การเปนแกนนาํ อย.นอย 

จํานวน 10 57 162 438 568 
เปน 

รอยละ 0.8% 4.6% 13.1% 35.5% 46.0% 

จํานวน 2 32 86 222 272 
เคยเปน 

รอยละ 0.3% 5.2% 14.0% 36.2% 44.3% 

จํานวน 16 142 434 931 948 
ไมเปน 

รอยละ 0.6% 5.7% 17.6% 37.7% 38.4% 

ผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยใช Chi-Square test พบวา นักเรียนที่เปนแกนนํา และเคยเปนแกนนํามีพฤติกรรมบริโภคนมใน

สัดสวนที่มากกวานักเรียนที่ไมไดเปนแกนนําอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (χ2 = 29.45, df= 8,  p-value = .00 < 

.05) 
กิจกรรมเผยแพรประชาสัมพันธเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพในโรงเรียน 

จํานวน 13 121 371 829 879 ไมเขา
รวม รอยละ 0.6% 5.5% 16.8% 37.5% 39.7% 

จํานวน 15 110 311 762 909 
เขารวม 

รอยละ 0.7% 5.2% 14.8% 36.2% 43.1% 

ผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยใช Chi-Square test พบวา นักเรียนที่เขารวมและไมเขารวมกิจกรรมเผยแพรประชาสัมพันธ

เกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพในโรงเรียนมีพฤติกรรมบริโภคนมในสัดสวนที่ไมแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (χ2 = 6.67, 

df=4,  p-value = 15 > .05) 
กิจกรรมดานการตรวจสอบผลิตภัณฑสุขภาพ 

จํานวน 13 132 355 772 802 ไมเขา
รวม รอยละ 0.6% 6.4% 17.1% 37.2% 38.7% 
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ระดับพฤติกรรมการบริโภค 
ตัวแปร ไมดื่ม 

เลยตลอดทั้งป 
ดื่มสัปดาหเวน

สัปดาห 
ดื่ม 1-2 วันตอ

สัปดาห  
ดื่ม 3-5 วันตอ

สัปดาห 
ดื่ม 6-7 วันตอ

สัปดาห  

จํานวน 15 99 327 819 986 
เขารวม 

รอยละ 0.7% 4.4% 14.6% 36.5% 43.9% 

ผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยใช Chi-Square test พบวา นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมดานการตรวจสอบผลิตภัณฑสุขภาพมี

พฤติกรรมบริโภคนมในสัดสวนที่มากกวานักเรียนที่ไมเขารวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (χ2 = 19.50, df=4,  p-

value = .00 < .05) 
กิจกรรมรณรงคเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพในโรงเรียน 

จํานวน 13 112 326 737 770 ไมเขา
รวม รอยละ 0.7% 5.7% 16.6% 37.6% 39.3% 

จํานวน 15 119 356 854 1018 
เขารวม 

รอยละ 0.6% 5.0% 15.1% 36.2% 43.1% 

ผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยใช Chi-Square test พบวา นักเรียนที่เขารวมและไมเขารวมกิจกรรมรณรงคเกี่ยวกับการบริโภค

ผลิตภัณฑสุขภาพในโรงเรียนมีพฤติกรรมบริโภคนมในสัดสวนที่ไมแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (χ2 = 6.95, df=4,  p-value = 

.14 > .05) 
 

 

กิจกรรมรณรงคเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพในชุมชน 

จํานวน 17 143 393 876 932 ไมเขา
รวม รอยละ .7% 6.1% 16.6% 37.1% 39.5% 

จํานวน 11 88 289 715 855 
เขารวม 

รอยละ .6% 4.5% 14.8% 36.5% 43.7% 

ผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยใช Chi-Square test พบวา นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมรณรงคเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑ

สุขภาพในชุมชนมีพฤติกรรมบริโภคนมในสัดสวนที่มากกวานักเรียนที่ไมเขารวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (χ2 = 

12.35, df=4,  p-value = .02 < .05) 
 

 

กิจกรรมเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่เช่ือมโยงสูการเรียนการสอน 

จํานวน 12 111 300 640 653 ไมเขา
รวม รอยละ 0.7% 6.5% 17.5% 37.3% 38.1% 

จํานวน 16 120 382 951 1134 
เขารวม 

รอยละ 0.6% 4.6% 14.7% 36.5% 43.6% 

ผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยใช Chi-Square test พบวา นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมรณรงคเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑ

สุขภาพที่เช่ือมโยงสูการเรียนการสอนมีพฤติกรรมบริโภคนมในสัดสวนที่มากกวานักเรียนที่ไมเขารวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ

นัยสําคัญ 0.05 (χ2 = 19.71, df=4,  p-value = .00 < .05) 
 

 

การทําโครงงานแบบกําหนดหัวขอและมุงเนนรูปแบบการนําเสนอผลงาน 

จํานวน 12 137 377 841 865 ไมเขา
รวม รอยละ 0.5% 6.1% 16.9% 37.7% 38.8% 

เขารวม จํานวน 16 94 305 750 923 
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ระดับพฤติกรรมการบริโภค 
ตัวแปร ไมดื่ม 

เลยตลอดทั้งป 
ดื่มสัปดาหเวน

สัปดาห 
ดื่ม 1-2 วันตอ

สัปดาห  
ดื่ม 3-5 วันตอ

สัปดาห 
ดื่ม 6-7 วันตอ

สัปดาห  

รอยละ 0.8% 4.5% 14.6% 35.9% 44.2% 

ผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยใช Chi-Square test พบวา นักเรียนที่เขารวมการทําโครงงานแบบกําหนดหัวขอและมุงเนนรูปแบบ

การนําเสนอผลงานมีพฤติกรรมบริโภคนมในสัดสวนที่มากกวานักเรียนที่ไมเขารวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (χ2 

= 18.48, df=4,  p-value = .00 < .05) 
กิจกรรมเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพในบานเรือน 

จํานวน 11 111 326 700 749 ไมเขา
รวม รอยละ 0.6% 5.9% 17.2% 36.9% 39.5% 

จํานวน 17 120 356 891 1039 
เขารวม 

รอยละ 0.7% 5.0% 14.7% 36.8% 42.9% 

ผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยใช Chi-Square test พบวา นักเรียนที่เขารวมและไมเขารวมกิจกรรมรณรงคเกี่ยวกับการบริโภค

ผลิตภัณฑสุขภาพในบานเรือนมีพฤติกรรมบริโภคนมในสัดสวนที่ไมแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (χ2 = 9.01, df=4,  p-value = 

.06 > .05) 
กิจกรรมอื่นๆที่โรงเรียนไดจดัทําขึ้น และเกี่ยวของกับโครงการ อย.นอย 

จํานวน 11 98 278 610 653 ไมเขา
รวม รอยละ 0.7% 5.9% 16.8% 37.0% 39.6% 

จํานวน 17 133 404 981 1135 
เขารวม 

รอยละ 0.6% 5.0% 15.1% 36.7% 42.5% 

ผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยใช Chi-Square test พบวา นักเรียนที่เขารวมและไมเขารวมกิจกรรมอื่นๆที่โรงเรียนไดจัดทําขึ้น

และเกี่ยวของกับโครงการ อย.นอย มีพฤติกรรมบริโภคนมในสัดสวนที่ไมแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (χ2 = 5.80, df=4,  p-value 

= .21 > .05) 

 

2.5 ผลการประเมินพฤติกรรมการบริโภคผัก 

ตารางที่ 4.11  ผลการประเมินพฤติกรรมการบริโภคผักของนักเรียนโดยภาพรวม 

ระดับพฤติกรรม  
ไมกิน 

เลยตลอดทั้งป 
(1) 

กินสัปดาห
เวนสัปดาห 

(2) 

กิน 1-2 วัน
ตอสัปดาห  

(3) 

กิน 3-5 วัน
ตอสัปดาห 

(4) 

กิน 6-7 วัน
ตอสัปดาห  

(5) 

ความถี่ 46 126 459 1466 2223 

รอยละ 1.1 2.9 10.6 33.9 51.5 
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ผลการประเมินภาพรวม : นักเรียนสวนใหญหรือนักเรียนรอยละ 85.4 ของนักเรียนกลุมตัวอยางทั้งหมดมี
พฤติกรรมการบริโภคผักบอยถึงเปนประจําหรือบริโภคทุกวัน สรุปผลการประเมินไดวา ผานเกณฑ การประเมินตาม
ตัวชี้วัดนักเรียนมากกวารอยละ 70 บริโภคผัก 

 

1 2 3 4 5 
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เมื่อพิจารณาพฤติกรรมการบริโภคผักจําแนกตามการเปนนักเรียนแกนนํา อย.นอย พบวา 

นักเรียนที่เปนและเคยเปนแกนนํา อย.นอย มีพฤติกรรมบริโภคผัก ในสัดสวนที่มากกวานักเรียนทั่วไปที่

ไมไดเปน แกนนํา อย.นอย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สําหรับการเขารวมกิจกรรม อย.นอย 

พบวา นักเรียนที่ไดเขารวมในกิจกรรม อย.นอย มีพฤติกรรมบริโภคผัก ในสัดสวนที่มากกวานักเรียนที่

ไมไดเขารวมกิจกรรม อย.นอย ในทุกกิจกรรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเวนกิจกรรม

เผยแพรประชาสัมพันธเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพในโรงเรียน และกิจกรรมรณรงคเกี่ยวกับ

การบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพในโรงเรียน มีสัดสวนไมแตกตางกัน รายละเอียดดังตารางที่ 4.12 

ตารางที่ 4.12 พฤติกรรมการบริโภคผักของนักเรียน โดยจําแนกตามการเปน แกนนํา อย.นอย และการ

เขารวมกิจกรรม อย.นอย 

ระดับพฤติกรรมการบริโภค 
ตัวแปร ไมกิน 

เลยตลอดทั้งป 
กินสัปดาหเวน

สัปดาห 
กิน 1-2 วันตอ

สัปดาห  
กิน 3-5 วันตอ

สัปดาห 
กิน 6-7 วันตอ

สัปดาห  

การเปนแกนนาํ อย.นอย 

จํานวน 12 29 113 392 689 
เปน 

รอยละ 1.0% 2.3% 9.1% 31.7% 55.8% 

จํานวน 7 15 54 209 329 
เคยเปน 

รอยละ 1.1% 2.4% 8.8% 34.0% 53.6% 

จํานวน 27 82 292 865 1205 
ไมเปน 

รอยละ 1.1% 3.3% 11.8% 35.0% 48.8% 

ผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยใช Chi-Square test พบวา นักเรียนที่เปนแกนนํา และเคยเปนแกนนํามีพฤติกรรมบริโภคผักใน

สัดสวนที่มากกวานักเรียนที่ไมไดเปนแกนนําอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (χ2 = 22.24, df= 8,  p-value = .00 < 

.05) 
กิจกรรมเผยแพรประชาสัมพันธเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพในโรงเรียน 

จํานวน 26 69 247 781 1090 ไมเขา
รวม รอยละ 1.2% 3.1% 11.2% 35.3% 49.3% 

จํานวน 20 57 212 685 1133 
เขารวม 

รอยละ 0.9% 2.7% 10.1% 32.5% 53.8% 

ผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยใช Chi-Square test พบวา นักเรียนที่เขารวมและไมเขารวมกิจกรรมเผยแพรประชาสัมพันธ

เกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพในโรงเรียนมีพฤติกรรมบริโภคผักในสัดสวนที่ไมแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (χ2 = 9.11, 

df=4,  p-value = .06 > .05) 
กิจกรรมดานการตรวจสอบผลิตภัณฑสุขภาพ 

จํานวน 21 64 257 708 1024 ไมเขา
รวม รอยละ 1.0% 3.1% 12.4% 34.1% 49.4% 

จํานวน 25 62 202 758 1199 
เขารวม 

รอยละ 1.1% 2.8% 9.0% 33.7% 53.4% 
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ระดับพฤติกรรมการบริโภค 
ตัวแปร ไมกิน 

เลยตลอดทั้งป 
กินสัปดาหเวน

สัปดาห 
กิน 1-2 วันตอ

สัปดาห  
กิน 3-5 วันตอ

สัปดาห 
กิน 6-7 วันตอ

สัปดาห  

ผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยใช Chi-Square test พบวา นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมดานการตรวจสอบผลิตภัณฑสุขภาพมี

พฤติกรรมบริโภคผักในสัดสวนที่มากกวานักเรียนที่ไมเขารวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (χ2 = 15.63, df=4,  p-

value = .00 < .05) 
กิจกรรมรณรงคเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพในโรงเรียน 

จํานวน 22 67 225 666 978 ไมเขา
รวม รอยละ 1.1% 3.4% 11.5% 34.0% 49.9% 

จํานวน 24 59 234 800 1245 
เขารวม 

รอยละ 1.0% 2.5% 9.9% 33.9% 52.7% 

ผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยใช Chi-Square test พบวา นักเรียนที่เขารวมและไมเขารวมกิจกรรมรณรงคเกี่ยวกับการบริโภค

ผลิตภัณฑสุขภาพในโรงเรียนมีพฤติกรรมบริโภคผักในสัดสวนที่ไมแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (χ2 = 7.37, df=4,  p-value = .12 

> .05) 

 

กิจกรรมรณรงคเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพในชุมชน 

จํานวน 28 74 278 807 1174 ไมเขา
รวม รอยละ 1.2% 3.1% 11.8% 34.2% 49.7% 

จํานวน 18 52 181 659 1048 
เขารวม 

รอยละ 0.9% 2.7% 9.2% 33.7% 53.5% 

ผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยใช Chi-Square test พบวา นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมรณรงคเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑ

สุขภาพในชุมชนมีพฤติกรรมบริโภคผักในสัดสวนที่มากกวานักเรียนที่ไมเขารวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (χ2 = 

11.09, df=4,  p-value = .03 < .05) 
 

 

กิจกรรมเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่เช่ือมโยงสูการเรียนการสอน 

จํานวน 19 60 213 576 848 ไมเขา
รวม รอยละ 1.1% 3.5% 12.4% 33.6% 49.4% 

จํานวน 27 66 246 890 1374 
เขารวม 

รอยละ 1.0% 2.5% 9.5% 34.2% 52.8% 

ผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยใช Chi-Square test พบวา นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมรณรงคเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑ

สุขภาพที่เช่ือมโยงสูการเรียนการสอนมีพฤติกรรมบริโภคผักในสัดสวนที่มากกวานักเรียนที่ไมเขารวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ

นัยสําคัญ 0.05 (χ2 = 14.26, df=4,  p-value = .00 < .05) 
 

 

การทําโครงงานแบบกําหนดหัวขอและมุงเนนรูปแบบการนําเสนอผลงาน 

จํานวน 25 83 272 755 1097 ไมเขา
รวม รอยละ 1.1% 3.7% 12.2% 33.8% 49.1% 

จํานวน 21 43 187 711 1126 
เขารวม 

รอยละ 1.0% 2.1% 9.0% 34.1% 53.9% 

ผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยใช Chi-Square test พบวา นักเรียนที่เขารวมการทําโครงงานแบบกําหนดหัวขอและมุงเนนรูปแบบ
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ระดับพฤติกรรมการบริโภค 
ตัวแปร ไมกิน 

เลยตลอดทั้งป 
กินสัปดาหเวน

สัปดาห 
กิน 1-2 วันตอ

สัปดาห  
กิน 3-5 วันตอ

สัปดาห 
กิน 6-7 วันตอ

สัปดาห  

การนําเสนอผลงานมีพฤติกรรมบริโภคผักในสัดสวนที่มากกวานักเรียนที่ไมเขารวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (χ2 

= 25.71, df=4,  p-value = .00 < .05) 
กิจกรรมเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพในบานเรือน 

จํานวน 22 68 230 655 922 ไมเขา
รวม รอยละ 1.2% 3.6% 12.1% 34.5% 48.6% 

จํานวน 24 58 229 811 1301 
เขารวม 

รอยละ 1.0% 2.4% 9.5% 33.5% 53.7% 

ผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยใช Chi-Square test พบวา นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมรณรงคเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑ

สุขภาพในบานเรือนมีพฤติกรรมบริโภคผักในสัดสวนที่มากกวานักเรียนที่ไมเขารวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (χ2 

= 18.33, df=4,  p-value = .00 < .05) 
กิจกรรมอื่นๆที่โรงเรียนไดจดัทําขึ้น และเกี่ยวของกับโครงการ อย.นอย 

จํานวน 19 59 208 584 780 ไมเขา
รวม รอยละ 1.2% 3.6% 12.6% 35.4% 47.3% 

จํานวน 27 67 251 882 1443 
เขารวม 

รอยละ 1.0% 2.5% 9.4% 33.0% 54.0% 

ผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยใช Chi-Square test พบวา นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมอื่นๆที่โรงเรียนไดจัดทําขึ้นและเกี่ยวของกับ

โครงการ อย.นอย มีพฤติกรรมบริโภคผักในสัดสวนที่มากกวานักเรียนที่ไมเขารวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (χ2 

= 24.79, df=4,  p-value = .00 < .05) 

 

2.6 ผลการประเมินพฤติกรรมการบริโภคผลไม 

ตารางที่ 4.13  ผลการประเมินพฤติกรรมการบริโภคผลไมของนักเรียนโดยภาพรวม 

ระดับพฤติกรรม  
ไมกิน 

เลยตลอดทั้งป 
(1) 

กินสัปดาห
เวนสัปดาห 

(2) 

กิน 1-2 วัน
ตอสัปดาห  

(3) 

กิน 3-5 วัน
ตอสัปดาห 

(4) 

กิน 6-7 วัน
ตอสัปดาห  

(5) 

ความถี่ 19 142 664 2029 1466 

รอยละ 0.4 3.3 15.4 47.0 33.9 
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ผลการประเมินภาพรวม : นักเรียนสวนใหญหรือนักเรียนรอยละ 80.9 ของนักเรียนกลุมตัวอยางทั้งหมดมี
พฤติกรรมการบริโภคผลไมบอยถึงเปนประจําหรือบริโภคทุกวัน สรุปผลการประเมินไดวา ผานเกณฑ การประเมิน
ตามตัวชี้วัดนักเรียนมากกวารอยละ 70 บริโภคผลไม 

 

เมื่อพิจารณาพฤติกรรมการบริโภคผลไมจําแนกตามการเปนนักเรียนแกนนํา อย.นอย พบวา 

นักเรียนที่เปนและเคยเปนแกนนํา อย.นอย มีพฤติกรรมบริโภคผลไม ในสัดสวนที่มากกวานักเรียนทั่วไป

1 2 3 4 5 
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ที่ไมไดเปนแกนนํา อย.นอย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สําหรับการเขารวมกิจกรรม อย.นอย 

พบวา นักเรียนที่ไดเขารวมในกิจกรรม อย.นอย มีพฤติกรรมบริโภคผลไมในสัดสวนที่มากกวานักเรียนที่

ไมไดเขารวมกิจกรรม อย.นอย ในทุกกิจกรรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 รายละเอียดดัง

ตารางที่ 4.14 

ตารางที่ 4.14 พฤติกรรมการบริโภคผลไมของนักเรียน โดยจําแนกตามการเปน แกนนํา อย.นอย และ

การเขารวมกิจกรรม อย.นอย 

ระดับพฤติกรรมการบริโภค 
ตัวแปร ไมกิน 

เลยตลอดทั้งป 
กินสัปดาหเวน

สัปดาห 
กิน 1-2 วันตอ

สัปดาห  
กิน 3-5 วันตอ

สัปดาห 
กิน 6-7 วันตอ

สัปดาห  

การเปนแกนนาํ อย.นอย 

จํานวน 8 41 143 570 473 
เปน 

รอยละ 0.6% 3.3% 11.6% 46.2% 38.3% 

จํานวน 2 11 94 278 229 
เคยเปน 

รอยละ 0.3% 1.8% 15.3% 45.3% 37.3% 

จํานวน 9 90 427 1181 764 
ไมเปน 

รอยละ 0.4% 3.6% 17.3% 47.8% 30.9% 

ผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยใช Chi-Square test พบวา นักเรียนที่เปนแกนนํา และเคยเปนแกนนํามีพฤติกรรมบริโภคผลไมใน

สัดสวนที่มากกวานักเรียนที่ไมไดเปนแกนนําอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (χ2 = 40.77, df= 8,  p-value = .00 < 

.05) 
กิจกรรมเผยแพรประชาสัมพันธเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพในโรงเรียน 

จํานวน 7 83 391 1057 675 ไมเขา
รวม รอยละ 0.3% 3.8% 17.7% 47.8% 30.5% 

จํานวน 12 59 273 972 791 
เขารวม 

รอยละ 0.6% 2.8% 13.0% 46.1% 37.5% 

ผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยใช Chi-Square test พบวา นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมเผยแพรประชาสัมพันธเกี่ยวกับการบริโภค

ผลิตภัณฑสุขภาพในโรงเรียนมีพฤติกรรมบริโภคผลไมในสัดสวนที่มากกวานักเรียนที่ไมเขารวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ

นัยสําคัญ 0.05 (χ2 = 36.50, df=4,  p-value = .00 < .05) 
กิจกรรมดานการตรวจสอบผลิตภัณฑสุขภาพ 

จํานวน 9 80 367 974 644 ไมเขา
รวม รอยละ 0.4% 3.9% 17.7% 47.0% 31.1% 

จํานวน 10 62 297 1055 822 
เขารวม 

รอยละ 0.4% 2.8% 13.2% 47.0% 36.6% 

ผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยใช Chi-Square test พบวา นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมดานการตรวจสอบผลิตภัณฑสุขภาพมี

พฤติกรรมบริโภคผลไมในสัดสวนที่มากกวานักเรียนที่ไมเขารวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (χ2 = 27.76, df=4,  

p-value = .00 < .05) 
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ระดับพฤติกรรมการบริโภค 
ตัวแปร ไมกิน 

เลยตลอดทั้งป 
กินสัปดาหเวน

สัปดาห 
กิน 1-2 วันตอ

สัปดาห  
กิน 3-5 วันตอ

สัปดาห 
กิน 6-7 วันตอ

สัปดาห  

กิจกรรมรณรงคเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพในโรงเรียน 

จํานวน 7 77 329 934 611 ไมเขา
รวม รอยละ 0.4% 3.9% 16.8% 47.7% 31.2% 

จํานวน 12 65 335 1095 855 
เขารวม 

รอยละ 0.5% 2.8% 14.2% 46.4% 36.2% 

ผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยใช Chi-Square test พบวา นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมรณรงคเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑ

สุขภาพในโรงเรียนมีพฤติกรรมบริโภคผลไมในสัดสวนที่มากกวานักเรียนที่ไมเขารวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 

(χ2 = 18.15, df=4,  p-value = .00 < .05) 
 

 

กิจกรรมรณรงคเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพในชุมชน 

จํานวน 9 87 409 1134 722 ไมเขา
รวม รอยละ 0.4% 3.7% 17.3% 48.0% 30.6% 

จํานวน 10 55 255 895 743 
เขารวม 

รอยละ 0.5% 2.8% 13.0% 45.7% 37.9% 

ผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยใช Chi-Square test พบวา นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมรณรงคเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑ

สุขภาพในชุมชนมีพฤติกรรมบริโภคผลไมในสัดสวนที่มากกวานักเรียนที่ไมเขารวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (χ2 

= 34.13, df=4,  p-value = .00 < .05) 
 

 

กิจกรรมเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่เช่ือมโยงสูการเรียนการสอน 

จํานวน 6 65 294 829 522 ไมเขา
รวม รอยละ 0.3% 3.8% 17.1% 48.3% 30.4% 

จํานวน 13 77 370 1199 944 
เขารวม 

รอยละ 0.5% 3.0% 14.2% 46.1% 36.3% 

ผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยใช Chi-Square test พบวา นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมรณรงคเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑ

สุขภาพที่เช่ือมโยงสูการเรียนการสอนมีพฤติกรรมบริโภคผลไมในสัดสวนที่มากกวานักเรียนที่ไมเขารวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ

นัยสําคัญ 0.05 (χ2 = 19.95, df=4,  p-value = .00 < .05) 
 

 

การทําโครงงานแบบกําหนดหัวขอและมุงเนนรูปแบบการนําเสนอผลงาน 

จํานวน 7 86 375 1063 701 ไมเขา
รวม รอยละ 0.3% 3.9% 16.8% 47.6% 31.4% 

จํานวน 12 56 289 966 765 
เขารวม 

รอยละ 0.6% 2.7% 13.8% 46.3% 36.6% 

ผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยใช Chi-Square test พบวา นักเรียนที่เขารวมการทําโครงงานแบบกําหนดหัวขอและมุงเนนรูปแบบ

การนําเสนอผลงานมีพฤติกรรมบริโภคผลไมในสัดสวนที่มากกวานักเรียนที่ไมเขารวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 

(χ2 = 21.45, df=4,  p-value = .00 < .05) 
กิจกรรมเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพในบานเรือน 
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ระดับพฤติกรรมการบริโภค 
ตัวแปร ไมกิน 

เลยตลอดทั้งป 
กินสัปดาหเวน

สัปดาห 
กิน 1-2 วันตอ

สัปดาห  
กิน 3-5 วันตอ

สัปดาห 
กิน 6-7 วันตอ

สัปดาห  

จํานวน 4 76 327 903 587 ไมเขา
รวม รอยละ 0.2% 4.0% 17.2% 47.6% 30.9% 

จํานวน 15 66 337 1126 879 
เขารวม 

รอยละ 0.6% 2.7% 13.9% 46.5% 36.3% 

ผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยใช Chi-Square test พบวา นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมรณรงคเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑ

สุขภาพในบานเรือนมีพฤติกรรมบริโภคผลไมในสัดสวนที่มากกวานักเรียนที่ไมเขารวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 

(χ2 = 26.24, df=4,  p-value = .00 < .05) 
กิจกรรมอื่นๆที่โรงเรียนไดจดัทําขึ้น และเกี่ยวของกับโครงการ อย.นอย 

จํานวน 4 60 294 802 490 ไมเขา
รวม รอยละ 0.2% 3.6% 17.8% 48.6% 29.7% 

จํานวน 15 82 370 1227 976 
เขารวม 

รอยละ 0.6% 3.1% 13.9% 46.0% 36.6% 

ผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยใช Chi-Square test พบวา นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมอื่นๆที่โรงเรียนไดจัดทําขึ้นและเกี่ยวของกับ

โครงการ อย.นอย มีพฤติกรรมบริโภคผลไมในสัดสวนที่มากกวานักเรียนที่ไมเขารวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 

(χ2 = 29.42, df=4,  p-value = .00 < .05) 

 

ตอนที่ 3 ผลการประเมินพฤติกรรมการเลือกซื้ออาหาร ยา เครื่องสําอาง และการ
ดูแลสุขภาพของตนเอง 

 3.1 ผลการประเมินพฤติกรรมดูเครื่องหมาย อย.ใหเจอกอนซื้อผลิตภัณฑอาหาร 

ตารางที่ 4.15 ผลการประเมินพฤติกรรมดูเครื่องหมาย อย.ใหเจอกอนซื้อผลิตภัณฑอาหารของ
นักเรียนโดยภาพรวม 

ระดับพฤติกรรม  
ไมทํา 
เลย 
(1) 

ทํานานๆ
ครั้ง  
(2) 

ทําเปน
บางครั้ง 

(3) 

ทําเปน
สวนใหญ 

(4) 

ทําทุก
ครั้ง 
(5) 

ความถี่ 85 296 1556 1440 959 

รอยละ 2.0 6.8 35.9 33.2 22.1 
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ผลการประเมินภาพรวม : นักเรียนรอยละ 55.3 ของนักเรียนกลุมตัวอยางทั้งหมดมีพฤติกรรมดูเครื่องหมาย อย.
ใหเจอกอนซื้อผลิตภัณฑอาหารโดยทําเปนสวนใหญถึงทําทุกครั้ง สรุปผลการประเมินไดวา ไมผานเกณฑ การ
ประเมินตามตัวชี้วัดนักเรียนมากกวารอยละ 70 มีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่ถูกตอง 

1 2 3 4 5 
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เมื่อพิจารณาพฤติกรรมดูเครื่องหมาย อย.ใหเจอกอนซื้อผลิตภัณฑอาหารจําแนกตามการเปน

นักเรียนแกนนํา อย.นอย พบวา นักเรียนที่เปนและเคยเปนแกนนํา อย.นอย มีพฤติกรรมดูเครื่องหมาย 

อย.ใหเจอกอนซื้อผลิตภัณฑอาหาร ในสัดสวนที่มากกวานักเรียนทั่วไปที่ไมไดเปน แกนนาํ อย.นอย อยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สําหรับการเขารวมกิจกรรม อย.นอย พบวา นักเรียนที่ไดเขารวมใน

กิจกรรม อย.นอย มีพฤติกรรมดูเครื่องหมาย อย.ใหเจอกอนซื้อผลิตภัณฑอาหารในสัดสวนที่มากกวา

นักเรียนที่ไมไดเขารวมกิจกรรม อย.นอย ในทุกกิจกรรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

รายละเอียดดังตารางที่ 4.16 

ตารางที่ 4.16 พฤติกรรมดูเครื่องหมาย อย.ใหเจอกอนซื้อผลิตภัณฑอาหารของนักเรียน โดยจําแนก

ตามการเปน แกนนํา อย.นอย และการเขารวมกิจกรรม อย.นอย 

ระดับพฤติกรรมการบริโภค ตัวแปร 
ไมทําเลย ทํานานๆครัง้  ทําเปนบางครั้ง ทําเปนสวนใหญ ทําทุกครั้ง 

การเปนแกนนาํ อย.นอย 

จํานวน 13 70 356 441 360 
เปน 

รอยละ 1.0% 5.6% 28.7% 35.6% 29.0% 

จํานวน 14 29 216 225 132 
เคยเปน 

รอยละ 2.3% 4.7% 35.1% 36.5% 21.4% 

จํานวน 58 197 984 774 467 
ไมเปน 

รอยละ 2.3% 7.9% 39.7% 31.2% 18.8% 

ผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยใช Chi-Square test พบวา นักเรียนที่เปนแกนนํา และเคยเปนแกนนํามีพฤติกรรมดูเครื่องหมาย 

อย.ใหเจอกอนซ้ือผลิตภัณฑอาหารในสัดสวนที่มากกวานักเรียนที่ไมไดเปนแกนนําอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (χ2 

= 92.49, df= 8,  p-value = .00 < .05) 
กิจกรรมเผยแพรประชาสัมพันธเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพในโรงเรียน 

จํานวน 58 178 894 696 397 ไมเขา
รวม รอยละ 2.6% 8.0% 40.2% 31.3% 17.9% 

จํานวน 27 118 662 744 562 
เขารวม 

รอยละ 1.3% 5.6% 31.3% 35.2% 26.6% 

ผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยใช Chi-Square test พบวา นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมเผยแพรประชาสัมพันธเกี่ยวกับการบริโภค

ผลิตภัณฑสุขภาพในโรงเรียนมีพฤติกรรมดูเครื่องหมาย อย.ใหเจอกอนซ้ือผลิตภัณฑอาหารในสัดสวนที่มากกวานักเรียนที่ไมเขารวม

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (χ2 = 85.34, df=4,  p-value = .00 < .05) 
กิจกรรมดานการตรวจสอบผลิตภัณฑสุขภาพ 

จํานวน 58 173 824 659 368 ไมเขา
รวม รอยละ 2.8% 8.3% 39.6% 31.7% 17.7% 

จํานวน 27 123 732 781 591 
เขารวม 

รอยละ 1.2% 5.5% 32.5% 34.6% 26.2% 

ผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยใช Chi-Square test พบวา นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมดานการตรวจสอบผลิตภัณฑสุขภาพมี
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ระดับพฤติกรรมการบริโภค ตัวแปร 
ไมทําเลย ทํานานๆครัง้  ทําเปนบางครั้ง ทําเปนสวนใหญ ทําทุกครั้ง 

พฤติกรรมดูเครื่องหมาย อย.ใหเจอกอนซ้ือผลิตภัณฑอาหารในสัดสวนที่มากกวานักเรียนที่ไมเขารวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ

นัยสําคัญ 0.05 (χ2 = 80.68, df=4,  p-value = .00 < .05) 
กิจกรรมรณรงคเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพในโรงเรียน 

จํานวน 53 167 782 619 348 ไมเขา
รวม รอยละ 2.7% 8.5% 39.7% 31.4% 17.7% 

จํานวน 32 129 774 821 611 
เขารวม 

รอยละ 1.4% 5.4% 32.7% 34.7% 25.8% 

ผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยใช Chi-Square test พบวา นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมรณรงคเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑ

สุขภาพในโรงเรียนมีพฤติกรรมดูเครื่องหมาย อย.ใหเจอกอนซ้ือผลิตภัณฑอาหารในสัดสวนที่มากกวานักเรียนที่ไมเขารวมอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (χ2 = 74.67, df=4,  p-value = .00 < .05) 
 

 

กิจกรรมรณรงคเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพในชุมชน 

จํานวน 57 188 951 748 428 ไมเขา
รวม รอยละ 2.4% 7.9% 40.1% 31.5% 18.0% 

จํานวน 28 108 605 692 530 
เขารวม 

รอยละ 1.4% 5.5% 30.8% 35.3% 27.0% 

ผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยใช Chi-Square test พบวา นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมรณรงคเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑ

สุขภาพในชุมชนมีพฤติกรรมดูเครื่องหมาย อย.ใหเจอกอนซ้ือผลิตภัณฑอาหารในสัดสวนที่มากกวานักเรียนที่ไมเขารวมอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (χ2 = 83.65, df=4,  p-value = .00 < .05) 
 

 

กิจกรรมเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่เช่ือมโยงสูการเรียนการสอน 

จํานวน 50 139 690 533 310 ไมเขา
รวม รอยละ 2.9% 8.1% 40.1% 31.0% 18.0% 

จํานวน 35 157 866 906 649 
เขารวม 

รอยละ 1.3% 6.0% 33.1% 34.7% 24.8% 

ผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยใช Chi-Square test พบวา นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมรณรงคเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑ

สุขภาพที่เช่ือมโยงสูการเรียนการสอนมีพฤติกรรมดูเครื่องหมาย อย.ใหเจอกอนซ้ือผลิตภัณฑอาหารในสัดสวนที่มากกวานักเรียนที่ไมเขา

รวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (χ2 = 59.55, df=4,  p-value = .00 < .05) 
 

 

การทําโครงงานแบบกําหนดหัวขอและมุงเนนรูปแบบการนําเสนอผลงาน 

จํานวน 55 170 891 724 401 ไมเขา
รวม รอยละ 2.5% 7.6% 39.8% 32.3% 17.9% 

จํานวน 30 126 665 716 558 
เขารวม 

รอยละ 1.4% 6.0% 31.7% 34.2% 26.6% 

ผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยใช Chi-Square test พบวา นักเรียนที่เขารวมการทําโครงงานแบบกําหนดหัวขอและมุงเนนรูปแบบ

การนําเสนอผลงานมีพฤติกรรมดูเครื่องหมาย อย.ใหเจอกอนซ้ือผลิตภัณฑอาหารในสัดสวนที่มากกวานักเรียนที่ไมเขารวมอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (χ2 = 67.63, df=4,  p-value = .00 < .05) 
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ระดับพฤติกรรมการบริโภค ตัวแปร 
ไมทําเลย ทํานานๆครัง้  ทําเปนบางครั้ง ทําเปนสวนใหญ ทําทุกครั้ง 

กิจกรรมเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพในบานเรือน 

จํานวน 55 166 773 576 341 ไมเขา
รวม รอยละ 2.9% 8.7% 40.5% 30.1% 17.8% 

จํานวน 30 130 783 864 618 
เขารวม 

รอยละ 1.2% 5.4% 32.3% 35.6% 25.5% 

ผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยใช Chi-Square test พบวา นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมรณรงคเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑ

สุขภาพในบานเรือนมีพฤติกรรมดูเครื่องหมาย อย.ใหเจอกอนซ้ือผลิตภัณฑอาหารในสัดสวนที่มากกวานักเรียนที่ไมเขารวมอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (χ2 = 89.74, df=4,  p-value = .00 < .05) 
กิจกรรมอื่นๆที่โรงเรียนไดจดัทําขึ้น และเกี่ยวของกับโครงการ อย.นอย 

จํานวน 52 135 681 494 301 ไมเขา
รวม รอยละ 3.1% 8.1% 41.0% 29.7% 18.1% 

จํานวน 33 161 875 946 658 
เขารวม 

รอยละ 1.2% 6.0% 32.7% 35.4% 24.6% 

ผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยใช Chi-Square test พบวา นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมอื่นๆที่โรงเรียนไดจัดทําขึ้นและเกี่ยวของกับ

โครงการ อย.นอย มีพฤติกรรมดูเครื่องหมาย อย.ใหเจอกอนซ้ือผลิตภัณฑอาหารในสัดสวนที่มากกวานักเรียนที่ไมเขารวมอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (χ2 = 74.26, df=4,  p-value = .00 < .05) 

 

3.2 ผลการประเมินพฤติกรรมดูวันหมดอายุ หรือเดือนปที่ผลิต ใหเจอกอนเลือกซื้อหรือ
บริโภค 

ตารางที่ 4.17  ผลการประเมินพฤติกรรมดูวันหมดอายุ หรือเดือนปที่ผลิต ใหเจอกอนเลือกซื้อหรือ
บริโภคของนักเรียนโดยภาพรวม 
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ผลการประเมินภาพรวม : นักเรียนรอยละ 80.7 ของนักเรียนกลุมตัวอยางทั้งหมดมีพฤติกรรมดูวันหมดอายุ หรือ
เดือนปที่ผลิต ใหเจอกอนเลือกซื้อหรือบริโภคโดยทําเปนสวนใหญถึงทําทุกครั้ง สรุปผลการประเมินไดวา ผานเกณฑ 
การประเมินตามตัวชี้วัดนักเรียนมากกวารอยละ 70 มีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่ถูกตอง 

 

เมื่อพิจารณาพฤติกรรมดูวันหมดอายุ หรือเดือนปที่ผลิต ใหเจอกอนเลือกซื้อหรือบริโภค

จําแนกตามการเปนนักเรียนแกนนํา อย.นอย พบวา นักเรียนที่เปนและเคยเปนแกนนํา อย.นอย มี

1 2 3 4 5 
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พฤติกรรมดูวันหมดอายุ หรือเดือนปที่ผลิต ใหเจอกอนเลือกซื้อหรือบริโภคในสัดสวนที่มากกวานักเรียน

ทั่วไปที่ไมไดเปน แกนนํา อย.นอย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สําหรับการเขารวมกิจกรรม อย.

นอย พบวา นักเรียนที่ไดเขารวมในกิจกรรม อย.นอย มีพฤติกรรมดูวันหมดอายุ หรือเดือนปที่ผลิต ใหเจอ

กอนเลือกซื้อหรือบริโภคในสัดสวนที่มากกวานักเรียนที่ไมไดเขารวมกิจกรรม อย.นอย ในทุกกิจกรรม

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 รายละเอียดดังตารางที่ 4.18 

ตารางที่ 4.18 พฤติกรรมดูวันหมดอายุ หรือเดือนปที่ผลิต ใหเจอกอนเลือกซื้อหรือบริโภคของนักเรียน 

โดยจําแนกตามการเปน แกนนํา อย.นอย และการเขารวมกิจกรรม อย.นอย 

ระดับพฤติกรรมการบริโภค ตัวแปร 
ไมทําเลย ทํานานๆครัง้  ทําเปนบางครั้ง ทําเปนสวนใหญ ทําทุกครั้ง 

การเปนแกนนาํ อย.นอย 

ความถี่ 5 37 161 358 679 
เปน 

รอยละ 0.4% 3.0% 13.0% 28.9% 54.8% 

จํานวน 5 18 87 175 331 
เคยเปน 

รอยละ 0.8% 2.9% 14.1% 28.4% 53.7% 

จํานวน 24 85 415 786 1170 
ไมเปน 

รอยละ 1.0% 3.4% 16.7% 31.7% 47.2% 

ผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยใช Chi-Square test พบวา นักเรียนที่เปนแกนนํา และเคยเปนแกนนํามีพฤติกรรมดูวันหมดอายุ 

หรือเดือนปที่ผลิต ใหเจอกอนเลือกซ้ือหรือบริโภคในสัดสวนที่มากกวานักเรียนที่ไมไดเปนแกนนําอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ

นัยสําคัญ 0.05 (χ2 = 26.59, df= 8,  p-value = .00 < .05) 
กิจกรรมเผยแพรประชาสัมพันธเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพในโรงเรียน 

จํานวน 22 73 380 701 1047 ไมเขา
รวม รอยละ 1.0% 3.3% 17.1% 31.5% 47.1% 

จํานวน 12 67 283 618 1133 
เขารวม 

รอยละ 0.6% 3.2% 13.4% 29.2% 53.6% 

ผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยใช Chi-Square test พบวา นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมเผยแพรประชาสัมพันธเกี่ยวกับการบริโภค

ผลิตภัณฑสุขภาพในโรงเรียนมีพฤติกรรมดูวันหมดอายุ หรือเดือนปที่ผลิต ใหเจอกอนเลือกซ้ือหรือบริโภคในสัดสวนที่มากกวานักเรียนที่

ไมเขารวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (χ2 = 23.23, df=4,  p-value = .00 < .05) 
กิจกรรมดานการตรวจสอบผลิตภัณฑสุขภาพ 

จํานวน 18 71 352 672 969 ไมเขา
รวม รอยละ 0.9% 3.4% 16.9% 32.3% 46.5% 

จํานวน 16 69 311 647 1211 
เขารวม 

รอยละ 0.7% 3.1% 13.8% 28.7% 53.7% 

ผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยใช Chi-Square test พบวา นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมดานการตรวจสอบผลิตภัณฑสุขภาพมี

พฤติกรรมดูวันหมดอายุ หรือเดือนปที่ผลิต ใหเจอกอนเลือกซ้ือหรือบริโภคในสัดสวนที่มากกวานักเรียนที่ไมเขารวมอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (χ2 = 23.23, df=4,  p-value = .00 < .05) 
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ระดับพฤติกรรมการบริโภค ตัวแปร 
ไมทําเลย ทํานานๆครัง้  ทําเปนบางครั้ง ทําเปนสวนใหญ ทําทุกครั้ง 

กิจกรรมรณรงคเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพในโรงเรียน 

จํานวน 18 63 335 644 909 ไมเขา
รวม รอยละ 0.9% 3.2% 17.0% 32.7% 46.2% 

จํานวน 16 77 328 675 1271 
เขารวม 

รอยละ 0.7% 3.3% 13.9% 28.5% 53.7% 

ผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยใช Chi-Square test พบวา นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมรณรงคเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑ

สุขภาพในโรงเรียนมีพฤติกรรมดูวันหมดอายุ หรือเดือนปที่ผลิต ใหเจอกอนเลือกซ้ือหรือบริโภคในสัดสวนที่มากกวานักเรียนที่ไมเขารวม

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (χ2 = 26.12, df=4,  p-value = .00 < .05) 
 

 

กิจกรรมรณรงคเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพในชุมชน 

จํานวน 19 74 384 767 1128 ไมเขา
รวม รอยละ 0.8% 3.1% 16.2% 32.3% 47.6% 

จํานวน 15 66 279 552 1051 
เขารวม 

รอยละ 0.8% 3.4% 14.2% 28.1% 53.5% 

ผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยใช Chi-Square test พบวา นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมรณรงคเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑ

สุขภาพในชุมชนมีพฤติกรรมดูวันหมดอายุ หรือเดือนปที่ผลิต ใหเจอกอนเลือกซ้ือหรือบริโภคในสัดสวนที่มากกวานักเรียนที่ไมเขารวม

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (χ2 = 16.88, df=4,  p-value = .00 < .05) 
 

 

กิจกรรมเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่เช่ือมโยงสูการเรียนการสอน 

จํานวน 16 62 293 544 807 ไมเขา
รวม รอยละ 0.9% 3.6% 17.0% 31.6% 46.9% 

จํานวน 18 78 370 775 1372 
เขารวม 

รอยละ 0.7% 3.0% 14.2% 29.7% 52.5% 

ผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยใช Chi-Square test พบวา นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมรณรงคเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑ

สุขภาพที่เช่ือมโยงสูการเรียนการสอนมีพฤติกรรมดูวันหมดอายุ หรือเดือนปที่ผลิต ใหเจอกอนเลือกซ้ือหรือบริโภคในสัดสวนที่มากกวา

นักเรียนที่ไมเขารวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (χ2 = 15.36, df=4,  p-value = .00 < .05) 
 

 

การทําโครงงานแบบกําหนดหัวขอและมุงเนนรูปแบบการนําเสนอผลงาน 

จํานวน 17 72 388 706 1058 ไมเขา
รวม รอยละ 0.8% 3.2% 17.3% 31.5% 47.2% 

จํานวน 17 68 275 613 1122 
เขารวม 

รอยละ 0.8% 3.2% 13.1% 29.3% 53.6% 

ผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยใช Chi-Square test พบวา นักเรียนที่เขารวมการทําโครงงานแบบกําหนดหัวขอและมุงเนนรูปแบบ

การนําเสนอผลงานมีพฤติกรรมดูวันหมดอายุ หรือเดือนปที่ผลิต ใหเจอกอนเลือกซ้ือหรือบริโภคในสัดสวนที่มากกวานักเรียนที่ไมเขารวม

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (χ2 = 22.92, df=4,  p-value = .00 < .05) 
กิจกรรมเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพในบานเรือน 

ไมเขา จํานวน 18 69 315 621 888 
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ระดับพฤติกรรมการบริโภค ตัวแปร 
ไมทําเลย ทํานานๆครัง้  ทําเปนบางครั้ง ทําเปนสวนใหญ ทําทุกครั้ง 

รวม รอยละ 0.9% 3.6% 16.5% 32.5% 46.5% 

จํานวน 16 71 348 698 1292 
เขารวม 

รอยละ 0.7% 2.9% 14.4% 28.8% 53.3% 

ผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยใช Chi-Square test พบวา นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมรณรงคเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑ

สุขภาพในบานเรือนมีพฤติกรรมดูวันหมดอายุ หรือเดือนปที่ผลิต ใหเจอกอนเลือกซ้ือหรือบริโภคในสัดสวนที่มากกวานักเรียนที่ไมเขารวม

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (χ2 = 20.51, df=4,  p-value = .00 < .05) 
กิจกรรมอื่นๆที่โรงเรียนไดจดัทําขึ้น และเกี่ยวของกับโครงการ อย.นอย 

จํานวน 18 64 280 527 774 ไมเขา
รวม รอยละ 1.1% 3.8% 16.8% 31.7% 46.5% 

จํานวน 16 76 383 792 1406 
เขารวม 

รอยละ 0.6% 2.8% 14.3% 29.6% 52.6% 

ผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยใช Chi-Square test พบวา นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมอื่นๆที่โรงเรียนไดจัดทําขึ้นและเกี่ยวของกับ

โครงการ อย.นอย มีพฤติกรรมดูวันหมดอายุ หรือเดือนปที่ผลิต ใหเจอกอนเลือกซ้ือหรือบริโภคในสัดสวนที่มากกวานักเรียนที่ไมเขารวม

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (χ2 = 19.40, df=4,  p-value = .00 < .05) 

 

3.3 ผลการประเมินพฤติกรรมอานชื่อสารอาหารจากขอมูลโภชนาการบนฉลาก เชน ไขมัน 
โปรตีน กอนเลือกซื้อ 

ตารางที่ 4.19  ผลการประเมินพฤติกรรมอานชื่อสารอาหารจากขอมูลโภชนาการบนฉลาก เชน ไขมัน 
โปรตีน กอนเลือกซื้อของนักเรียนโดยภาพรวม 

ระดับพฤติกรรม  
ไมทํา 
เลย 
(1) 

ทํานานๆ
ครั้ง  
(2) 

ทําเปน
บางครั้ง 

(3) 

ทําเปน
สวนใหญ 

(4) 

ทําทุก
ครั้ง 
(5) 

ความถี่ 129 579 1781 1160 686 

รอยละ 3.0 13.4 41.1 26.8 15.8 
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ผลการประเมินภาพรวม : นักเรียนรอยละ 42.6 ของนักเรียนกลุมตัวอยางทั้งหมดมีพฤติกรรมอานชื่อสารอาหาร
จากขอมูลโภชนาการบนฉลาก เชน ไขมัน โปรตีน กอนเลือกซื้อโดยทําเปนสวนใหญถึงทําทุกครั้ง สรุปผลการ
ประเมินไดวา ไมผานเกณฑ การประเมินตามตัวชี้วัดนักเรียนมากกวารอยละ 70 มีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ
สุขภาพที่ถูกตอง 

 

เมื่อพิจารณาพฤติกรรมอานชื่อสารอาหารจากขอมูลโภชนาการบนฉลาก เชน ไขมัน โปรตีน 

กอนเลือกซื้อจําแนกตามการเปนนักเรียนแกนนํา อย.นอย พบวา นักเรียนที่เปนและเคยเปนแกนนํา อย.

นอย มีพฤติกรรมอานชื่อสารอาหารจากขอมูลโภชนาการบนฉลาก เชน ไขมัน โปรตีน กอนเลือกซื้อใน

1 2 3 4 5 
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สัดสวนที่มากกวานักเรียนทั่วไปที่ไมไดเปน แกนนํา อย.นอย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

สําหรับการเขารวมกิจกรรม อย.นอย พบวา นักเรียนที่ไดเขารวมในกิจกรรม อย.นอย มีพฤติกรรมอานชื่อ

สารอาหารจากขอมูลโภชนาการบนฉลาก เชน ไขมัน โปรตีน กอนเลือกซื้อในสัดสวนที่มากกวานักเรียนที่

ไมไดเขารวมกิจกรรม อย.นอย ในทุกกิจกรรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 รายละเอียดดัง

ตารางที่ 4.20 

ตารางที่ 4.20 พฤติกรรมอานชื่อสารอาหารจากขอมูลโภชนาการบนฉลาก เชน ไขมัน โปรตีน กอนเลือก

ซื้อของนักเรียน โดยจําแนกตามการเปน แกนนํา อย.นอย และการเขารวมกิจกรรม อย.

นอย 

ระดับพฤติกรรมการบริโภค ตัวแปร 
ไมทําเลย ทํานานๆครัง้  ทําเปนบางครั้ง ทําเปนสวนใหญ ทําทุกครั้ง 

การเปนแกนนาํ อย.นอย 

จํานวน 20 134 458 364 264 
เปน 

รอยละ 1.6% 10.8% 36.9% 29.4% 21.3% 

จํานวน 17 62 262 184 91 
เคยเปน 

รอยละ 2.8% 10.1% 42.5% 29.9% 14.8% 

จํานวน 92 383 1061 612 331 
ไมเปน 

รอยละ 3.7% 15.4% 42.8% 24.7% 13.4% 

ผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยใช Chi-Square test พบวา นักเรียนที่เปนแกนนํา และเคยเปนแกนนํามีพฤติกรรมอานช่ือ

สารอาหารจากขอมูลโภชนาการบนฉลาก เชน ไขมัน โปรตีน กอนเลือกซ้ือในสัดสวนที่มากกวานักเรียนที่ไมไดเปนแกนนําอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (χ2 = 81.54, df= 8, p-value = .00 < .05) 
กิจกรรมเผยแพรประชาสัมพันธเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพในโรงเรียน 

จํานวน 86 356 958 547 275 ไมเขา
รวม รอยละ 3.9% 16.0% 43.1% 24.6% 12.4% 

จํานวน 43 223 823 613 411 
เขารวม 

รอยละ 2.0% 10.6% 38.9% 29.0% 19.5% 

ผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยใช Chi-Square test พบวา นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมเผยแพรประชาสัมพันธเกี่ยวกับการบริโภค

ผลิตภัณฑสุขภาพในโรงเรียนมีพฤติกรรมอานชื่อสารอาหารจากขอมูลโภชนาการบนฉลาก เชน ไขมัน โปรตีน กอนเลือกซ้ือในสัดสวนที่

มากกวานักเรียนที่ไมเขารวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (χ2 = 83.15, df=4,  p-value = .00 < .05) 
กิจกรรมดานการตรวจสอบผลิตภัณฑสุขภาพ 

จํานวน 84 350 902 489 256 ไมเขา
รวม รอยละ 4.0% 16.8% 43.3% 23.5% 12.3% 

จํานวน 45 229 879 671 430 
เขารวม 

รอยละ 2.0% 10.2% 39.0% 29.8% 19.1% 

ผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยใช Chi-Square test พบวา นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมดานการตรวจสอบผลิตภัณฑสุขภาพมี

พฤติกรรมอานช่ือสารอาหารจากขอมูลโภชนาการบนฉลาก เชน ไขมัน โปรตีน กอนเลือกซ้ือในสัดสวนที่มากกวานักเรียนที่ไมเขารวม
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ระดับพฤติกรรมการบริโภค ตัวแปร 
ไมทําเลย ทํานานๆครัง้  ทําเปนบางครั้ง ทําเปนสวนใหญ ทําทุกครั้ง 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (χ2 = 103.32, df=4,  p-value = .00 < .05) 
กิจกรรมรณรงคเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพในโรงเรียน 

จํานวน 74 333 861 466 235 ไมเขา
รวม รอยละ 3.8% 16.9% 43.7% 23.7% 11.9% 

จํานวน 55 246 920 694 451 
เขารวม 

รอยละ 2.3% 10.4% 38.9% 29.3% 19.1% 

ผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยใช Chi-Square test พบวา นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมรณรงคเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑ

สุขภาพในโรงเรียนมีพฤติกรรมอานชื่อสารอาหารจากขอมูลโภชนาการบนฉลาก เชน ไขมัน โปรตีน กอนเลือกซ้ือในสัดสวนที่มากกวา

นักเรียนที่ไมเขารวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (χ2 = 95.09, df=4,  p-value = .00 < .05) 
 

 

กิจกรรมรณรงคเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพในชุมชน 

จํานวน 87 387 1051 549 297 ไมเขา
รวม รอยละ 3.7% 16.3% 44.3% 23.2% 12.5% 

จํานวน 42 192 730 610 389 
เขารวม 

รอยละ 2.1% 9.8% 37.2% 31.1% 19.8% 

ผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยใช Chi-Square test พบวา นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมรณรงคเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑ

สุขภาพในชุมชนมีพฤติกรรมอานชื่อสารอาหารจากขอมูลโภชนาการบนฉลาก เชน ไขมัน โปรตีน กอนเลือกซ้ือในสัดสวนที่มากกวา

นักเรียนที่ไมเขารวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (χ2 = 117.41, df=4,  p-value = .00 < .05) 
 

 

กิจกรรมเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่เช่ือมโยงสูการเรียนการสอน 

จํานวน 71 287 748 379 237 ไมเขา
รวม รอยละ 4.1% 16.7% 43.4% 22.0% 13.8% 

จํานวน 58 292 1033 780 449 
เขารวม 

รอยละ 2.2% 11.2% 39.5% 29.9% 17.2% 

ผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยใช Chi-Square test พบวา นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมรณรงคเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑ

สุขภาพที่เช่ือมโยงสูการเรียนการสอนมีพฤติกรรมอานช่ือสารอาหารจากขอมูลโภชนาการบนฉลาก เชน ไขมัน โปรตีน กอนเลือกซ้ือใน

สัดสวนที่มากกวานักเรียนที่ไมเขารวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (χ2 = 71.47, df=4,  p-value = .00 < .05) 
 

 

การทําโครงงานแบบกําหนดหัวขอและมุงเนนรูปแบบการนําเสนอผลงาน 

จํานวน 89 353 961 543 294 ไมเขา
รวม รอยละ 4.0% 15.8% 42.9% 24.2% 13.1% 

จํานวน 40 226 820 617 392 
เขารวม 

รอยละ 1.9% 10.8% 39.1% 29.5% 18.7% 

ผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยใช Chi-Square test พบวา นักเรียนที่เขารวมการทําโครงงานแบบกําหนดหัวขอและมุงเนนรูปแบบ

การนําเสนอผลงานมีพฤติกรรมอานชื่อสารอาหารจากขอมูลโภชนาการบนฉลาก เชน ไขมัน โปรตีน กอนเลือกซ้ือในสัดสวนที่มากกวา

นักเรียนที่ไมเขารวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (χ2 = 71.58, df=4,  p-value = .00 < .05) 
กิจกรรมเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพในบานเรือน 
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ระดับพฤติกรรมการบริโภค ตัวแปร 
ไมทําเลย ทํานานๆครัง้  ทําเปนบางครั้ง ทําเปนสวนใหญ ทําทุกครั้ง 

จํานวน 80 322 819 434 255 ไมเขา
รวม รอยละ 4.2% 16.9% 42.9% 22.7% 13.4% 

จํานวน 49 257 962 726 431 
เขารวม 

รอยละ 2.0% 10.6% 39.7% 29.9% 17.8% 

ผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยใช Chi-Square test พบวา นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมรณรงคเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑ

สุขภาพในบานเรือนมีพฤติกรรมอานชื่อสารอาหารจากขอมูลโภชนาการบนฉลาก เชน ไขมัน โปรตีน กอนเลือกซ้ือในสัดสวนที่มากกวา

นักเรียนที่ไมเขารวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (χ2 = 84.90, df=4,  p-value = .00 < .05) 
กิจกรรมอื่นๆที่โรงเรียนไดจดัทําขึ้น และเกี่ยวของกับโครงการ อย.นอย 

จํานวน 77 278 731 364 212 ไมเขา
รวม รอยละ 4.6% 16.7% 44.0% 21.9% 12.8% 

จํานวน 52 301 1050 796 474 
เขารวม 

รอยละ 1.9% 11.3% 39.3% 29.8% 17.7% 

ผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยใช Chi-Square test พบวา นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมอื่นๆที่โรงเรียนไดจัดทําขึ้นและเกี่ยวของกับ

โครงการ อย.นอย มีพฤติกรรมอานชื่อสารอาหารจากขอมูลโภชนาการบนฉลาก เชน ไขมัน โปรตีน กอนเลือกซ้ือในสัดสวนที่มากกวา

นักเรียนที่ไมเขารวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (χ2 = 93.12, df=4,  p-value = .00 < .05) 

 

3.4 ผลการประเมินพฤติกรรมสังเกตภาชนะบรรจุอาหารกอนซื้อวาสะอาดอยูในสภาพ
สมบูรณ ไมฉีกขาด รั่วซึม บวม หรือบุบบูบ้ี 

ตารางที่ 4.21  ผลการประเมินพฤติกรรมสังเกตภาชนะบรรจุอาหารกอนซื้อวาสะอาดอยูในสภาพ
สมบูรณ ไมฉีกขาด ร่ัวซึม บวม หรือบุบบูบ้ีของนักเรียนโดยภาพรวม 

ระดับพฤติกรรม  
ไมทํา 
เลย 
(1) 

ทํานานๆ
ครั้ง  
(2) 
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ผลการประเมินภาพรวม : นักเรียนรอยละ 84.4 ของนักเรียนกลุมตัวอยางทั้งหมดมีพฤติกรรมสังเกตภาชนะบรรจุ
อาหารกอนซื้อวาสะอาดอยูในสภาพสมบูรณ ไมฉีกขาด ร่ัวซึม บวม หรือบุบบูบี้โดยทําเปนสวนใหญถึงทําทุกครั้ง 
สรุปผลการประเมินไดวา ผานเกณฑ การประเมินตามตัวชี้วัดนักเรียนมากกวารอยละ 70 มีพฤติกรรมการบริโภค
ผลิตภัณฑสุขภาพที่ถูกตอง 

 

เมื่อพิจารณาพฤติกรรมสังเกตภาชนะบรรจุอาหารกอนซื้อวาสะอาดอยูในสภาพสมบูรณ ไม

ฉีกขาด ร่ัวซึม บวม หรือบุบบูบ้ีจําแนกตามการเปนนักเรียนแกนนํา อย.นอย พบวา นักเรียนที่เปนและ

1 2 3 4 5 
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เคยเปนแกนนํา อย.นอย มีพฤติกรรมสังเกตภาชนะบรรจุอาหารกอนซื้อวาสะอาดอยูในสภาพสมบูรณ 

ไมฉีกขาด ร่ัวซึม บวม หรือบุบบูบ้ีในสัดสวนที่มากกวานักเรียนทั่วไปที่ไมไดเปน แกนนํา อย.นอย อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สําหรับการเขารวมกิจกรรม อย.นอย พบวา นักเรียนที่ไดเขารวมใน

กิจกรรม อย.นอย มีพฤติกรรมสังเกตภาชนะบรรจุอาหารกอนซื้อวาสะอาดอยูในสภาพสมบูรณ ไมฉีก

ขาด ร่ัวซึม บวม หรือบุบบูบ้ีในสัดสวนที่มากกวานักเรียนที่ไมไดเขารวมกิจกรรม อย.นอย ในทุกกิจกรรม

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 รายละเอียดดังตารางที่ 4.22 

ตารางที่ 4.22 พฤติกรรมสังเกตภาชนะบรรจุอาหารกอนซื้อวาสะอาดอยูในสภาพสมบูรณ ไมฉีกขาด 

ร่ัวซึม บวม หรือบุบบูบ้ีของนักเรียน โดยจําแนกตามการเปน แกนนํา อย.นอย และการเขา

รวมกิจกรรม อย.นอย 

ระดับพฤติกรรมการบริโภค ตัวแปร 
ไมทําเลย ทํานานๆครัง้  ทําเปนบางครั้ง ทําเปนสวนใหญ ทําทุกครั้ง 

การเปนแกนนาํ อย.นอย 

จํานวน 2 19 117 307 795 
เปน 

รอยละ 0.2% 1.5% 9.4% 24.8% 64.1% 

จํานวน 2 13 71 151 379 
เคยเปน 

รอยละ 0.3% 2.1% 11.5% 24.5% 61.5% 

จํานวน 21 68 362 730 1299 
ไมเปน 

รอยละ 0.8% 2.7% 14.6% 29.4% 52.4% 

ผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยใช Chi-Square test พบวา นักเรียนที่เปนแกนนํา และเคยเปนแกนนํามีพฤติกรรมสังเกตภาชนะ

บรรจุอาหารกอนซ้ือวาสะอาดอยูในสภาพสมบูรณ ไมฉีกขาด ร่ัวซึม บวม หรือบุบบูบ้ีในสัดสวนที่มากกวานักเรียนที่ไมไดเปนแกนนํา

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (χ2 = 62.29, df= 8,  p-value = .00 < .05) 
กิจกรรมเผยแพรประชาสัมพันธเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพในโรงเรียน 

จํานวน 19 59 330 644 1171 ไมเขา
รวม รอยละ 0.9% 2.7% 14.8% 29.0% 52.7% 

จํานวน 6 41 220 544 1302 
เขารวม 

รอยละ 0.3% 1.9% 10.4% 25.7% 61.6% 

ผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยใช Chi-Square test พบวา นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมเผยแพรประชาสัมพันธเกี่ยวกับการบริโภค

ผลิตภัณฑสุขภาพในโรงเรียนมีพฤติกรรมสังเกตภาชนะบรรจุอาหารกอนซ้ือวาสะอาดอยูในสภาพสมบูรณ ไมฉีกขาด ร่ัวซึม บวม หรือบุบ

บูบ้ีในสัดสวนที่มากกวานักเรียนที่ไมเขารวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (χ2 = 44.59, df=4, p-value = .00< .05) 
กิจกรรมดานการตรวจสอบผลิตภัณฑสุขภาพ 

จํานวน 19 50 308 610 1095 ไมเขา
รวม รอยละ 0.9% 2.4% 14.8% 29.3% 52.6% 

จํานวน 6 50 242 578 1378 
เขารวม 

รอยละ 0.3% 2.2% 10.7% 25.6% 61.1% 

ผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยใช Chi-Square test พบวา นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมดานการตรวจสอบผลิตภัณฑสุขภาพมี
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ระดับพฤติกรรมการบริโภค ตัวแปร 
ไมทําเลย ทํานานๆครัง้  ทําเปนบางครั้ง ทําเปนสวนใหญ ทําทุกครั้ง 

พฤติกรรมสังเกตภาชนะบรรจุอาหารกอนซ้ือวาสะอาดอยูในสภาพสมบูรณ ไมฉีกขาด ร่ัวซึม บวม หรือบุบบูบ้ีในสัดสวนที่มากกวา

นักเรียนที่ไมเขารวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (χ2 = 41.17, df=4,  p-value = .00 < .05) 
กิจกรรมรณรงคเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพในโรงเรียน 

จํานวน 19 52 296 587 1015 ไมเขา
รวม รอยละ 1.0% 2.6% 15.0% 29.8% 51.5% 

จํานวน 6 48 254 601 1458 
เขารวม 

รอยละ 0.3% 2.0% 10.7% 25.4% 61.6% 

ผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยใช Chi-Square test พบวา นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมรณรงคเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑ

สุขภาพในโรงเรียนมีพฤติกรรมสังเกตภาชนะบรรจุอาหารกอนซ้ือวาสะอาดอยูในสภาพสมบูรณ ไมฉีกขาด ร่ัวซึม บวม หรือบุบบูบ้ีใน

สัดสวนที่มากกวานักเรียนที่ไมเขารวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (χ2 = 53.57, df=4,  p-value = .00 < .05) 
 

 

กิจกรรมรณรงคเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพในชุมชน 

จํานวน 20 52 357 672 1271 ไมเขา
รวม รอยละ 0.8% 2.2% 15.1% 28.3% 53.6% 

จํานวน 5 48 193 516 1201 
เขารวม 

รอยละ 0.3% 2.4% 9.8% 26.3% 61.2% 

ผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยใช Chi-Square test พบวา นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมรณรงคเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑ

สุขภาพในชุมชนมีพฤติกรรมสังเกตภาชนะบรรจุอาหารกอนซ้ือวาสะอาดอยูในสภาพสมบูรณ ไมฉีกขาด ร่ัวซึม บวม หรือบุบบูบ้ีใน

สัดสวนที่มากกวานักเรียนที่ไมเขารวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (χ2 = 42.32, df=4,  p-value = .00 < .05) 
 

 

กิจกรรมเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่เช่ือมโยงสูการเรียนการสอน 

จํานวน 19 42 268 477 916 ไมเขา
รวม รอยละ 1.1% 2.4% 15.6% 27.7% 53.2% 

จํานวน 6 58 282 710 1557 
เขารวม 

รอยละ 0.2% 2.2% 10.8% 27.2% 59.6% 

ผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยใช Chi-Square test พบวา นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมรณรงคเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่

เช่ือมโยงสูการเรียนการสอนมีพฤติกรรมสังเกตภาชนะบรรจุอาหารกอนซ้ือวาสะอาดอยูในสภาพสมบูรณ ไมฉีกขาด ร่ัวซึม บวม หรือบุบบูบ้ีใน

สัดสวนที่มากกวานักเรียนที่ไมเขารวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (χ2 = 40.12, df=4,  p-value = .00 < .05) 
 

 

การทําโครงงานแบบกําหนดหัวขอและมุงเนนรูปแบบการนําเสนอผลงาน 

จํานวน 21 56 341 630 1193 ไมเขา
รวม รอยละ 0.9% 2.5% 15.2% 28.1% 53.2% 

จํานวน 4 44 209 558 1280 
เขารวม 

รอยละ 0.2% 2.1% 10.0% 26.6% 61.1% 

ผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยใช Chi-Square test พบวา นักเรียนที่เขารวมการทําโครงงานแบบกําหนดหัวขอและมุงเนนรูปแบบ

การนําเสนอผลงานมีพฤติกรรมสังเกตภาชนะบรรจุอาหารกอนซ้ือวาสะอาดอยูในสภาพสมบูรณ ไมฉีกขาด ร่ัวซึม บวม หรือบุบบูบ้ีใน

สัดสวนที่มากกวานักเรียนที่ไมเขารวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (χ2 = 47.24, df=4,  p-value = .00 < .05) 
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ระดับพฤติกรรมการบริโภค ตัวแปร 
ไมทําเลย ทํานานๆครัง้  ทําเปนบางครั้ง ทําเปนสวนใหญ ทําทุกครั้ง 

กิจกรรมเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพในบานเรือน 

จํานวน 20 46 298 565 982 ไมเขา
รวม รอยละ 1.0% 2.4% 15.6% 29.6% 51.4% 

จํานวน 5 54 252 623 1491 
เขารวม 

รอยละ 0.2% 2.2% 10.4% 25.7% 61.5% 

ผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยใช Chi-Square test พบวา นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมรณรงคเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑ

สุขภาพในบานเรือนมีพฤติกรรมสังเกตภาชนะบรรจุอาหารกอนซ้ือวาสะอาดอยูในสภาพสมบูรณ ไมฉีกขาด ร่ัวซึม บวม หรือบุบบูบ้ีใน

สัดสวนที่มากกวานักเรียนที่ไมเขารวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (χ2 = 61.01, df=4,  p-value = .00 < .05) 
กิจกรรมอื่นๆที่โรงเรียนไดจดัทําขึ้น และเกี่ยวของกับโครงการ อย.นอย 

จํานวน 18 47 261 487 850 ไมเขา
รวม รอยละ 1.1% 2.8% 15.7% 29.3% 51.1% 

จํานวน 7 53 289 701 1623 
เขารวม 

รอยละ 0.3% 2.0% 10.8% 26.2% 60.7% 

ผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยใช Chi-Square test พบวา นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมอื่นๆที่โรงเรียนไดจัดทําขึ้นและเกี่ยวของกับ

โครงการ อย.นอย มีพฤติกรรมสังเกตภาชนะบรรจุอาหารกอนซ้ือวาสะอาดอยูในสภาพสมบูรณ ไมฉีกขาด ร่ัวซึม บวม หรือบุบบูบ้ีใน

สัดสวนที่มากกวานักเรียนที่ไมเขารวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (χ2 = 54.49, df=4,  p-value = .00 < .05) 

 

3.5 ผลการประเมินพฤติกรรมสังเกตสภาพการเก็บรักษาอาหารที่เหมาะสมกับชนิดอาหาร
เชน นมพลาสเจอไรซที่เก็บไวในตูแช 

ตารางที่ 4.23  ผลการประเมินพฤติกรรมสังเกตสภาพการเก็บรักษาอาหารที่เหมาะสมกับชนิด
อาหารเชน นมพลาสเจอไรซที่เก็บไวในตูแชของนักเรียนโดยภาพรวม 

ระดับพฤติกรรม  
ไมทํา 
เลย 
(1) 

ทํานานๆ
ครั้ง  
(2) 

ทําเปน
บางครั้ง 

(3) 

ทําเปน
สวนใหญ 

(4) 

ทําทุก
ครั้ง 
(5) 
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ผลการประเมินภาพรวม : นักเรียนรอยละ 77.7 ของนักเรียนกลุมตัวอยางทั้งหมดมีพฤติกรรมสังเกตสภาพการ
เก็บรักษาอาหารที่เหมาะสมกับชนิดอาหารเชน นมพลาสเจอไรซที่เก็บไวในตูแชโดยทําเปนสวนใหญถึงทําทุกครั้ง 
สรุปผลการประเมินไดวา ผานเกณฑ การประเมินตามตัวชี้วัดนักเรียนมากกวารอยละ 70  มีพฤติกรรมการบริโภค
ผลิตภัณฑสุขภาพที่ถูกตอง 

เมื่อพิจารณาพฤติกรรมสังเกตสภาพการเก็บรักษาอาหารที่เหมาะสมกับชนิดอาหารเชน 

นมพลาสเจอไรซที่เก็บไวในตูแชจําแนกตามการเปนนักเรียนแกนนํา อย.นอย พบวา นักเรียนที่เปนและ

1 2 3 4 5 
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เคยเปนแกนนํา อย.นอย มีพฤติกรรมสังเกตสภาพการเก็บรักษาอาหารที่เหมาะสมกับชนิดอาหารเชน 

นมพลาสเจอไรซที่เก็บไวในตูแชในสัดสวนที่มากกวานักเรียนทั่วไปที่ไมไดเปน แกนนํา อย.นอย อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สําหรับการเขารวมกิจกรรม อย.นอย พบวา นักเรียนที่ไดเขารวมใน

กิจกรรม อย.นอย มีพฤติกรรมสังเกตสภาพการเก็บรักษาอาหารที่เหมาะสมกับชนิดอาหารเชน นมพลาส

เจอไรซที่เก็บไวในตูแชในสัดสวนที่มากกวานักเรียนที่ไมไดเขารวมกิจกรรม อย.นอย ในทุกกิจกรรมอยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 รายละเอียดดังตารางที่ 4.24 

ตารางที่ 4.24 พฤติกรรมสังเกตสภาพการเก็บรักษาอาหารที่เหมาะสมกับชนิดอาหารเชน นมพลาสเจอ

ไรซที่เก็บไวในตูแชของนักเรียน โดยจําแนกตามการเปน แกนนํา อย.นอย และการเขารวม

กิจกรรม อย.นอย 

ระดับพฤติกรรมการบริโภค ตัวแปร 
ไมทําเลย ทํานานๆครัง้  ทําเปนบางครั้ง ทําเปนสวนใหญ ทําทุกครั้ง 

การเปนแกนนาํ อย.นอย 

จํานวน 3 33 177 400 627 
เปน 

รอยละ 0.2% 2.7% 14.3% 32.3% 50.6% 

จํานวน 6 11 100 216 283 
เคยเปน 

รอยละ 1.0% 1.8% 16.2% 35.1% 45.9% 

จํานวน 23 110 506 892 949 
ไมเปน 

รอยละ 0.9% 4.4% 20.4% 36.0% 38.3% 

ผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยใช Chi-Square test พบวา นักเรียนที่เปนแกนนํา และเคยเปนแกนนํามีพฤติกรรมสังเกตสภาพ

การเก็บรักษาอาหารที่เหมาะสมกับชนิดอาหารเชน นมพลาสเจอไรซที่เก็บไวในตูแชในสัดสวนที่มากกวานักเรียนที่ไมไดเปนแกนนําอยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (χ2 = 71.98, df= 8,  p-value = .00 < .05) 
กิจกรรมเผยแพรประชาสัมพันธเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพในโรงเรียน 

จํานวน 23 96 464 811 829 ไมเขา
รวม รอยละ 1.0% 4.3% 20.9% 36.5% 37.3% 

จํานวน 9 58 319 697 1030 
เขารวม 

รอยละ 0.4% 2.7% 15.1% 33.0% 48.7% 

ผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยใช Chi-Square test พบวา นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมเผยแพรประชาสัมพันธเกี่ยวกับการบริโภค

ผลิตภัณฑสุขภาพในโรงเรียนมีพฤติกรรมสังเกตสภาพการเก็บรักษาอาหารที่เหมาะสมกับชนิดอาหารเชน นมพลาสเจอไรซที่เก็บไวในตู

แชในสัดสวนที่มากกวานักเรียนที่ไมเขารวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (χ2 = 69.96, df=4,  p-value =.00 < .05) 
กิจกรรมดานการตรวจสอบผลิตภัณฑสุขภาพ 

จํานวน 19 96 433 735 799 ไมเขา
รวม รอยละ 0.9% 4.6% 20.8% 35.3% 38.4% 

จํานวน 13 58 350 773 1060 
เขารวม 

รอยละ 0.6% 2.6% 15.5% 34.3% 47.0% 

ผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยใช Chi-Square test พบวา นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมดานการตรวจสอบผลิตภัณฑสุขภาพมี
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ระดับพฤติกรรมการบริโภค ตัวแปร 
ไมทําเลย ทํานานๆครัง้  ทําเปนบางครั้ง ทําเปนสวนใหญ ทําทุกครั้ง 

พฤติกรรมสังเกตสภาพการเก็บรักษาอาหารที่เหมาะสมกับชนิดอาหารเชน นมพลาสเจอไรซที่เก็บไวในตูแชในสัดสวนที่มากกวานักเรียน

ที่ไมเขารวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (χ2 = 50.16, df=4,  p-value = .00 < .05) 
กิจกรรมรณรงคเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพในโรงเรียน 

จํานวน 21 95 422 705 726 ไมเขา
รวม รอยละ 1.1% 4.8% 21.4% 35.8% 36.9% 

จํานวน 11 59 361 803 1133 
เขารวม 

รอยละ 0.5% 2.5% 15.3% 33.9% 47.9% 

ผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยใช Chi-Square test พบวา นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมรณรงคเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑ

สุขภาพในโรงเรียนมีพฤติกรรมสังเกตสภาพการเก็บรักษาอาหารที่เหมาะสมกับชนิดอาหารเชน นมพลาสเจอไรซที่เก็บไวในตูแชใน

สัดสวนที่มากกวานักเรียนที่ไมเขารวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (χ2 = 75.87, df=4,  p-value = .00 < .05) 
 

กิจกรรมรณรงคเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพในชุมชน 

จํานวน 22 103 490 856 901 ไมเขา
รวม รอยละ 0.9% 4.3% 20.7% 36.1% 38.0% 

จํานวน 10 51 293 652 957 
เขารวม 

รอยละ 0.5% 2.6% 14.9% 33.2% 48.8% 

ผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยใช Chi-Square test พบวา นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมรณรงคเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑ

สุขภาพในชุมชนมีพฤติกรรมสังเกตสภาพการเก็บรักษาอาหารที่เหมาะสมกับชนิดอาหารเชน นมพลาสเจอไรซที่เก็บไวในตูแชในสัดสวน

ที่มากกวานักเรียนที่ไมเขารวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (χ2 = 62.88, df=4,  p-value = .00 < .05) 
 

 

กิจกรรมเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่เช่ือมโยงสูการเรียนการสอน 

จํานวน 19 74 366 628 635 ไมเขา
รวม รอยละ 1.1% 4.3% 21.3% 36.5% 36.9% 

จํานวน 13 80 417 879 1224 
เขารวม 

รอยละ 0.5% 3.1% 16.0% 33.6% 46.8% 

ผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยใช Chi-Square test พบวา นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมรณรงคเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่

เช่ือมโยงสูการเรียนการสอนมีพฤติกรรมสังเกตสภาพการเก็บรักษาอาหารที่เหมาะสมกับชนิดอาหารเชน นมพลาสเจอไรซที่เก็บไวในตูแชใน

สัดสวนที่มากกวานักเรียนที่ไมเขารวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (χ2 = 52.17, df=4,  p-value = .00 < .05) 
 

 

การทําโครงงานแบบกําหนดหัวขอและมุงเนนรูปแบบการนําเสนอผลงาน 

จํานวน 21 92 467 804 857 ไมเขา
รวม รอยละ 0.9% 4.1% 20.8% 35.9% 38.2% 

จํานวน 11 62 316 704 1002 
เขารวม 

รอยละ 0.5% 3.0% 15.1% 33.6% 47.8% 

ผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยใช Chi-Square test พบวา นักเรียนที่เขารวมการทําโครงงานแบบกําหนดหัวขอและมุงเนนรูปแบบ

การนําเสนอผลงานมีพฤติกรรมสังเกตสภาพการเก็บรักษาอาหารที่เหมาะสมกับชนิดอาหารเชน นมพลาสเจอไรซที่เก็บไวในตูแชใน

สัดสวนที่มากกวานักเรียนที่ไมเขารวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (χ2 = 51.17, df=4,  p-value = .00 < .05) 
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ระดับพฤติกรรมการบริโภค ตัวแปร 
ไมทําเลย ทํานานๆครัง้  ทําเปนบางครั้ง ทําเปนสวนใหญ ทําทุกครั้ง 

กิจกรรมเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพในบานเรือน 

จํานวน 20 87 410 673 721 ไมเขา
รวม รอยละ 1.0% 4.6% 21.5% 35.2% 37.7% 

จํานวน 12 67 373 835 1138 
เขารวม 

รอยละ 0.5% 2.8% 15.4% 34.4% 46.9% 

ผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยใช Chi-Square test พบวา นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมรณรงคเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑ

สุขภาพในบานเรือนมีพฤติกรรมสังเกตสภาพการเก็บรักษาอาหารที่เหมาะสมกับชนิดอาหารเชน นมพลาสเจอไรซที่เก็บไวในตูแชใน

สัดสวนที่มากกวานักเรียนที่ไมเขารวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (χ2 = 57.16, df=4,  p-value = .00 < .05) 
กิจกรรมอื่นๆที่โรงเรียนไดจดัทําขึ้น และเกี่ยวของกับโครงการ อย.นอย 

จํานวน 19 79 365 589 611 ไมเขา
รวม รอยละ 1.1% 4.8% 21.9% 35.4% 36.7% 

จํานวน 13 75 418 919 1248 
เขารวม 

รอยละ 0.5% 2.8% 15.6% 34.4% 46.7% 

ผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยใช Chi-Square test พบวา นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมอื่นๆที่โรงเรียนไดจัดทําขึ้นและเกี่ยวของกับ

โครงการ อย.นอย มีพฤติกรรมสังเกตสภาพการเก็บรักษาอาหารที่เหมาะสมกับชนิดอาหารเชน นมพลาสเจอไรซที่เก็บไวในตูแชใน

สัดสวนที่มากกวานักเรียนที่ไมเขารวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (χ2 = 63.47, df=4,  p-value = .00 < .05) 

 

3.6 ผลการประเมินพฤติกรรมสังเกตสภาพของอาหารที่อยูในภาชนะบรรจุกอนบรโิภควาไม
มีฟอง เมือก ไมมีสี กลิ่นที่เปลี่ยนไปจากเดิม 

ตารางที่ 4.25  ผลการประเมินพฤติกรรมสังเกตสภาพของอาหารที่อยูในภาชนะบรรจุกอนบริโภควา
ไมมีฟอง เมือก ไมมีสี กลิ่นที่เปลี่ยนไปจากเดิมของนักเรียนโดยภาพรวม 

ระดับพฤติกรรม  
ไมทํา 
เลย 
(1) 

ทํานานๆ
ครั้ง  
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ทําเปน
บางครั้ง 

(3) 

ทําเปน
สวนใหญ 

(4) 
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ผลการประเมินภาพรวม : นักเรียนรอยละ 82.5 ของนักเรียนกลุมตัวอยางทั้งหมดมีพฤติกรรมการสังเกตสภาพ
ของอาหารที่อยูในภาชนะบรรจุกอนบริโภควาไมมีฟอง เมือก ไมมีสี กล่ินที่เปล่ียนไปจากเดิมโดยทําเปนสวนใหญถึง
ทําทุกครั้ง สรุปผลการประเมินไดวา ผานเกณฑ การประเมินตามตัวชี้วัดนักเรียนมากกวารอยละ 70 มีพฤติกรรม
การบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่ถูกตอง 

 

1 2 3 4 5 
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เมื่อพิจารณาพฤติกรรมสังเกตสภาพของอาหารที่อยูในภาชนะบรรจุกอนบริโภควาไมมีฟอง 

เมือก ไมมีสี กลิ่นที่เปลี่ยนไปจากเดิมจําแนกตามการเปนนักเรียนแกนนํา อย.นอย พบวา นักเรียนที่เปน

และเคยเปนแกนนํา อย.นอย มีพฤติกรรมสังเกตสภาพของอาหารที่อยูในภาชนะบรรจุกอนบริโภควาไมมี

ฟอง เมือก ไมมีสี กลิ่นที่เปลี่ยนไปจากเดิมในสัดสวนที่มากกวานักเรียนทั่วไปที่ไมไดเปน แกนนํา อย.

นอย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สําหรับการเขารวมกิจกรรม อย.นอย พบวา นักเรียนที่ไดเขา

รวมในกิจกรรม อย.นอย มีพฤติกรรมสังเกตสภาพของอาหารที่อยูในภาชนะบรรจุกอนบริโภควาไมมีฟอง 

เมือก ไมมีสี กลิ่นที่เปลี่ยนไปจากเดิมในสัดสวนที่มากกวานักเรียนที่ไมไดเขารวมกิจกรรม อย.นอย ในทุก

กิจกรรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 รายละเอียดดังตารางที่ 4.26 

ตารางที่ 4.26 พฤติกรรมสังเกตสภาพของอาหารที่อยูในภาชนะบรรจุกอนบริโภควาไมมีฟอง เมือก ไมมี

สี กลิ่นที่เปลี่ยนไปจากเดิมของนักเรียน โดยจําแนกตามการเปน แกนนํา อย.นอย และ

การเขารวมกิจกรรม อย.นอย 

ระดับพฤติกรรมการบริโภค ตัวแปร 
ไมทําเลย ทํานานๆครัง้  ทําเปนบางครั้ง ทําเปนสวนใหญ ทําทุกครั้ง 

การเปนแกนนาํ อย.นอย 

จํานวน 4 21 130 355 730 
เปน 

รอยละ 0.3% 1.7% 10.5% 28.6% 58.9% 

จํานวน 2 10 82 173 349 
เคยเปน 

รอยละ 0.3% 1.6% 13.3% 28.1% 56.7% 

จํานวน 26 95 392 771 1195 
ไมเปน 

รอยละ 1.0% 3.8% 15.8% 31.1% 48.2% 

ผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยใช Chi-Square test พบวา นักเรียนที่เปนแกนนํา และเคยเปนแกนนํามีพฤติกรรมสังเกตสภาพ

ของอาหารที่อยูในภาชนะบรรจุกอนบริโภควาไมมีฟอง เมือก ไมมีสี กลิ่นที่เปลี่ยนไปจากเดิมในสัดสวนที่มากกวานักเรียนที่ไมไดเปนแกน

นําอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (χ2 = 64.56, df= 8,  p-value = .00 < .05) 
กิจกรรมเผยแพรประชาสัมพันธเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพในโรงเรียน 

จํานวน 23 88 350 697 1064 ไมเขา
รวม รอยละ 1.0% 4.0% 15.8% 31.4% 47.9% 

จํานวน 9 38 254 602 1210 
เขารวม 

รอยละ 0.4% 1.8% 12.0% 28.5% 57.3% 

ผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยใช Chi-Square test พบวา นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมเผยแพรประชาสัมพันธเกี่ยวกับการบริโภค

ผลิตภัณฑสุขภาพในโรงเรียนมีพฤติกรรมสังเกตสภาพของอาหารที่อยูในภาชนะบรรจุกอนบริโภควาไมมีฟอง เมือก ไมมีสี กลิ่นที่

เปลี่ยนไปจากเดิมในสัดสวนที่มากกวานักเรียนที่ไมเขารวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (χ2 = 54.84, df=4,  p-

value = .00 < .05) 
กิจกรรมดานการตรวจสอบผลิตภัณฑสุขภาพ 

ไมเขา จํานวน 23 74 337 642 1005 
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ระดับพฤติกรรมการบริโภค ตัวแปร 
ไมทําเลย ทํานานๆครัง้  ทําเปนบางครั้ง ทําเปนสวนใหญ ทําทุกครั้ง 

รวม รอยละ 1.1% 3.6% 16.2% 30.9% 48.3% 

จํานวน 9 52 267 657 1269 
เขารวม 

รอยละ 0.4% 2.3% 11.8% 29.1% 56.3% 

ผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยใช Chi-Square test พบวา นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมดานการตรวจสอบผลิตภัณฑสุขภาพมี

พฤติกรรมสังเกตสภาพของอาหารที่อยูในภาชนะบรรจุกอนบริโภควาไมมีฟอง เมือก ไมมีสี กลิ่นที่เปลี่ยนไปจากเดิมในสัดสวนที่มากกวา

นักเรียนที่ไมเขารวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (χ2 = 42.06, df=4,  p-value = .00 < .05) 
กิจกรรมรณรงคเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพในโรงเรียน 

จํานวน 20 74 324 620 931 ไมเขา
รวม รอยละ 1.0% 3.8% 16.5% 31.5% 47.3% 

จํานวน 12 52 280 679 1343 
เขารวม 

รอยละ 0.5% 2.2% 11.8% 28.7% 56.8% 

ผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยใช Chi-Square test พบวา นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมรณรงคเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑ

สุขภาพในโรงเรียนมีพฤติกรรมสังเกตสภาพของอาหารที่อยูในภาชนะบรรจุกอนบริโภควาไมมีฟอง เมือก ไมมีสี กลิ่นที่เปลี่ยนไปจากเดิม

ในสัดสวนที่มากกวานักเรียนที่ไมเขารวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (χ2 = 50.44, df=4,  p-value = .00 < .05) 
 

 

กิจกรรมรณรงคเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพในชุมชน 

จํานวน 26 89 369 756 1131 ไมเขา
รวม รอยละ 1.1% 3.8% 15.6% 31.9% 47.7% 

จํานวน 6 37 235 543 1142 
เขารวม 

รอยละ .3% 1.9% 12.0% 27.7% 58.2% 

ผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยใช Chi-Square test พบวา นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมรณรงคเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑ

สุขภาพในชุมชนมีพฤติกรรมสังเกตสภาพของอาหารที่อยูในภาชนะบรรจุกอนบริโภควาไมมีฟอง เมือก ไมมีสี กลิ่นที่เปลี่ยนไปจากเดิมใน

สัดสวนที่มากกวานักเรียนที่ไมเขารวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (χ2 = 60.79, df=4,  p-value = .00 < .05) 
 

 

กิจกรรมเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่เช่ือมโยงสูการเรียนการสอน 

จํานวน 23 68 272 526 833 ไมเขา
รวม รอยละ 1.3% 3.9% 15.8% 30.5% 48.4% 

จํานวน 9 58 332 772 1441 
เขารวม 

รอยละ 0.3% 2.2% 12.7% 29.6% 55.2% 

ผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยใช Chi-Square test พบวา นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมรณรงคเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่

เช่ือมโยงสูการเรียนการสอนมีพฤติกรรมสังเกตสภาพของอาหารที่อยูในภาชนะบรรจุกอนบริโภควาไมมีฟอง เมือก ไมมีสี กลิ่นที่เปลี่ยนไปจากเดิม

ในสัดสวนที่มากกวานักเรียนที่ไมเขารวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (χ2 = 41.03, df=4,  p-value = .00 < .05) 
 

 

การทําโครงงานแบบกําหนดหัวขอและมุงเนนรูปแบบการนําเสนอผลงาน 

จํานวน 28 78 353 699 1082 ไมเขา
รวม รอยละ 1.3% 3.5% 15.8% 31.2% 48.3% 

เขารวม จํานวน 4 48 251 600 1192 
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ระดับพฤติกรรมการบริโภค ตัวแปร 
ไมทําเลย ทํานานๆครัง้  ทําเปนบางครั้ง ทําเปนสวนใหญ ทําทุกครั้ง 

รอยละ 0.2% 2.3% 12.0% 28.6% 56.9% 

ผลการทดสอบนัยสาํคัญทางสถิติโดยใช Chi-Square test พบวา นักเรียนที่เขารวมการทําโครงงานแบบกําหนดหัวขอและมุงเนนรูปแบบการ

นําเสนอผลงานมีพฤติกรรมสงัเกตสภาพของอาหารทีอ่ยูในภาชนะบรรจุกอนบริโภควาไมมฟีอง เมอืก ไมมีสี กลิ่นที่เปลี่ยนไปจากเดิมใน

สัดสวนที่มากกวานกัเรียนทีไ่มเขารวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (χ2 = 50.44, df=4,  p-value = .00 < .05) 
กิจกรรมเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพในบานเรือน 

จํานวน 24 69 320 599 898 ไมเขา
รวม รอยละ 1.3% 3.6% 16.8% 31.4% 47.0% 

จํานวน 8 57 284 700 1376 
เขารวม 

รอยละ 0.3% 2.4% 11.7% 28.9% 56.7% 

ผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยใช Chi-Square test พบวา นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมรณรงคเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑ

สุขภาพในบานเรือนมีพฤติกรรมสังเกตสภาพของอาหารที่อยูในภาชนะบรรจุกอนบริโภควาไมมีฟอง เมือก ไมมีสี กลิ่นที่เปลี่ยนไปจาก

เดิมในสัดสวนที่มากกวานักเรียนที่ไมเขารวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (χ2 = 59.27,df=4, p-value =.00 < .05) 
กิจกรรมอื่นๆที่โรงเรียนไดจดัทําขึ้น และเกี่ยวของกับโครงการ อย.นอย 

จํานวน 23 67 271 532 769 ไมเขา
รวม รอยละ 1.4% 4.0% 16.3% 32.0% 46.3% 

จํานวน 9 59 333 767 1505 
เขารวม 

รอยละ 0.3% 2.2% 12.5% 28.7% 56.3% 

ผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยใช Chi-Square test พบวา นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมอื่นๆที่โรงเรียนไดจัดทําขึ้นและเกี่ยวของกับ

โครงการ อย.นอย มีพฤติกรรมสังเกตสภาพของอาหารที่อยูในภาชนะบรรจุกอนบริโภควาไมมีฟอง เมือก ไมมีสี กลิ่นที่เปลี่ยนไปจากเดิม

ในสัดสวนที่มากกวานักเรียนที่ไมเขารวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (χ2 = 61.27, df=4,  p-value = .00 < .05) 
 

3.7 ผลการประเมินพฤติกรรมอานฉลากเครื่องสําอาง เชน แปงทาตัว โลชั่น กอนจะซื้อหรือกอนใช 

ตารางที่ 4.27 ผลการประเมินพฤติกรรมอานฉลากเครื่องสําอาง เชน แปงทาตัว โลชั่น กอนจะซื้อ
หรือกอนใชของนักเรียนโดยภาพรวม 

ระดับพฤติกรรม  
ไมทํา 
เลย 
(1) 

ทํานานๆ
ครั้ง  
(2) 

ทําเปน
บางครั้ง 

(3) 

ทําเปน
สวนใหญ 

(4) 

ทําทุก
ครั้ง 
(5) 

ความถี่ 102 178 804 1348 1904 

รอยละ 2.4 4.1 18.5 31.1 43.9 
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ผลการประเมินภาพรวม : นักเรียนรอยละ 75.0 ของนักเรียนกลุมตัวอยางทั้งหมดมีพฤติกรรมอานฉลาก
เครื่องสําอาง เชน แปงทาตัว โลชั่น กอนจะซื้อหรือกอนใชโดยทําเปนสวนใหญถึงทําทุกครั้ง สรุปผลการประเมินได
วา ผานเกณฑ การประเมินตามตัวชี้วัดนักเรียนมากกวารอยละ 70 มีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่
ถูกตอง 

 

1 2 3 4 5 
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เมื่อพิจารณาพฤติกรรมอานฉลากเครื่องสําอาง เชน แปงทาตัว โลชั่น กอนจะซื้อหรือกอนใช

จําแนกตามการเปนนักเรียนแกนนํา อย.นอย พบวา นักเรียนที่เปนและเคยเปนแกนนํา อย.นอย มี

พฤติกรรมอานฉลากเครื่องสําอาง เชน แปงทาตัว โลชั่น กอนจะซื้อหรือกอนใชในสัดสวนที่มากกวา

นักเรียนทั่วไปที่ไมไดเปน แกนนํา อย.นอย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สําหรับการเขารวม

กิจกรรม อย.นอย พบวา นักเรียนที่ไดเขารวมในกิจกรรม อย.นอย มีพฤติกรรมอานฉลากเครื่องสําอาง 

เชน แปงทาตัว โลชั่น กอนจะซื้อหรือกอนใชในสัดสวนที่มากกวานักเรียนที่ไมไดเขารวมกิจกรรม อย.นอย 

ในทุกกิจกรรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 รายละเอียดดังตารางที่ 4.28 

ตารางที่ 4.28 พฤติกรรมอานฉลากเครื่องสําอาง เชน แปงทาตัว โลชั่น กอนจะซื้อหรือกอนใชของ

นักเรียน โดยจําแนกตามการเปน แกนนํา อย.นอย และการเขารวมกิจกรรม อย.นอย 

ระดับพฤติกรรมการบริโภค ตัวแปร 
ไมทําเลย ทํานานๆครัง้  ทําเปนบางครั้ง ทําเปนสวนใหญ ทําทุกครั้ง 

การเปนแกนนาํ อย.นอย 

จํานวน 15 26 223 372 604 
เปน 

รอยละ 1.2% 2.1% 18.0% 30.0% 48.7% 

จํานวน 26 23 89 191 287 
เคยเปน 

รอยละ 4.2% 3.7% 14.4% 31.0% 46.6% 

จํานวน 61 129 492 785 1013 
ไมเปน 

รอยละ 2.5% 5.2% 19.8% 31.7% 40.8% 

ผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยใช Chi-Square test พบวา นักเรียนที่เปนแกนนํา และเคยเปนแกนนํามีพฤติกรรมอานฉลาก

เครื่องสําอาง เชน แปงทาตัว โลช่ัน กอนจะซ้ือหรือกอนใชในสัดสวนที่มากกวานักเรียนที่ไมไดเปนแกนนําอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับนัยสําคัญ 0.05 (χ2 = 57.36, df= 8,  p-value = .00 < .05) 
กิจกรรมเผยแพรประชาสัมพันธเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพในโรงเรียน 

จํานวน 56 119 446 689 913 ไมเขา
รวม รอยละ 2.5% 5.4% 20.1% 31.0% 41.1% 

จํานวน 46 59 358 659 991 
เขารวม 

รอยละ 2.2% 2.8% 16.9% 31.2% 46.9% 

ผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยใช Chi-Square test พบวา นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมเผยแพรประชาสัมพันธเกี่ยวกับการบริโภค

ผลิตภัณฑสุขภาพในโรงเรียนมีพฤติกรรมอานฉลากเครื่องสําอาง เชน แปงทาตัว โลช่ัน กอนจะซ้ือหรือกอนใชในสัดสวนที่มากกวา

นักเรียนที่ไมเขารวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (χ2 = 31.93, df=4,  p-value = .00 < .05) 
กิจกรรมดานการตรวจสอบผลิตภัณฑสุขภาพ 

จํานวน 54 112 418 641 857 ไมเขา
รวม รอยละ 2.6% 5.4% 20.1% 30.8% 41.2% 

จํานวน 48 66 386 707 1047 
เขารวม 

รอยละ 2.1% 2.9% 17.1% 31.4% 46.5% 

ผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยใช Chi-Square test พบวา นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมดานการตรวจสอบผลิตภัณฑสุขภาพมี
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ระดับพฤติกรรมการบริโภค ตัวแปร 
ไมทําเลย ทํานานๆครัง้  ทําเปนบางครั้ง ทําเปนสวนใหญ ทําทุกครั้ง 

พฤติกรรมอานฉลากเครื่องสําอาง เชน แปงทาตัว โลช่ัน กอนจะซ้ือหรือกอนใชในสัดสวนที่มากกวานักเรียนที่ไมเขารวมอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (χ2 = 28.93, df=4,  p-value = .00 < .05) 
กิจกรรมรณรงคเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพในโรงเรียน 

จํานวน 49 106 392 601 821 ไมเขา
รวม รอยละ 2.5% 5.4% 19.9% 30.5% 41.7% 

จํานวน 53 72 412 747 1083 
เขารวม 

รอยละ 2.2% 3.0% 17.4% 31.6% 45.8% 

ผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยใช Chi-Square test พบวา นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมรณรงคเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑ

สุขภาพในโรงเรียนมีพฤติกรรมอานฉลากเครื่องสําอาง เชน แปงทาตัว โลช่ัน กอนจะซ้ือหรือกอนใชในสัดสวนที่มากกวานักเรียนที่ไมเขา

รวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (χ2 = 22.67, df=4,  p-value = .00 < .05) 
 

 

กิจกรรมรณรงคเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพในชุมชน 

จํานวน 59 126 471 729 987 ไมเขา
รวม รอยละ 2.5% 5.3% 19.9% 30.7% 41.6% 

จํานวน 43 52 333 618 917 
เขารวม 

รอยละ 2.2% 2.6% 17.0% 31.5% 46.7% 

ผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยใช Chi-Square test พบวา นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมรณรงคเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑ

สุขภาพในชุมชนมีพฤติกรรมอานฉลากเครื่องสําอาง เชน แปงทาตัว โลช่ัน กอนจะซ้ือหรือกอนใชในสัดสวนที่มากกวานักเรียนที่ไมเขา

รวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (χ2 = 30.36, df=4,  p-value = .00 < .05) 
 

กิจกรรมเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่เช่ือมโยงสูการเรียนการสอน 

จํานวน 51 94 340 505 732 ไมเขา
รวม รอยละ 3.0% 5.5% 19.7% 29.3% 42.5% 

จํานวน 51 84 464 843 1171 
เขารวม 

รอยละ 2.0% 3.2% 17.8% 32.3% 44.8% 

ผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยใช Chi-Square test พบวา นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมรณรงคเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑ

สุขภาพที่เช่ือมโยงสูการเรียนการสอนมีพฤติกรรมอานฉลากเครื่องสําอาง เชน แปงทาตัว โลช่ัน กอนจะซ้ือหรือกอนใชในสัดสวนที่

มากกวานักเรียนที่ไมเขารวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (χ2 = 23.57, df=4,  p-value = .00 < .05) 
 

 

การทําโครงงานแบบกําหนดหัวขอและมุงเนนรูปแบบการนําเสนอผลงาน 

จํานวน 60 120 439 687 935 ไมเขา
รวม รอยละ 2.7% 5.4% 19.6% 30.7% 41.7% 

จํานวน 42 58 365 661 969 
เขารวม 

รอยละ 2.0% 2.8% 17.4% 31.6% 46.3% 

ผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยใช Chi-Square test พบวา นักเรียนที่เขารวมการทําโครงงานแบบกําหนดหัวขอและมุงเนนรูปแบบ

การนําเสนอผลงานมีพฤติกรรมอานฉลากเครื่องสําอาง เชน แปงทาตัว โลช่ัน กอนจะซ้ือหรือกอนใชในสัดสวนทีม่ากกวานักเรียนที่ไมเขา

รวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (χ2 = 27.81, df=4,  p-value = .00 < .05) 
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ระดับพฤติกรรมการบริโภค ตัวแปร 
ไมทําเลย ทํานานๆครัง้  ทําเปนบางครั้ง ทําเปนสวนใหญ ทําทุกครั้ง 

กิจกรรมเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพในบานเรือน 

จํานวน 57 99 391 577 787 ไมเขา
รวม รอยละ 3.0% 5.2% 20.5% 30.2% 41.2% 

จํานวน 45 79 413 771 1117 
เขารวม 

รอยละ 1.9% 3.3% 17.0% 31.8% 46.1% 

ผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยใช Chi-Square test พบวา นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมรณรงคเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑ

สุขภาพในบานเรือนมีพฤติกรรมอานฉลากเครื่องสําอาง เชน แปงทาตัว โลช่ัน กอนจะซ้ือหรือกอนใชในสัดสวนทีม่ากกวานักเรียนที่ไมเขา

รวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (χ2 = 28.85, df=4,  p-value = .00 < .05) 
กิจกรรมอื่นๆที่โรงเรียนไดจดัทําขึ้น และเกี่ยวของกับโครงการ อย.นอย 

จํานวน 52 90 338 500 683 ไมเขา
รวม รอยละ 3.1% 5.4% 20.3% 30.1% 41.1% 

จํานวน 50 88 466 848 1221 
เขารวม 

รอยละ 1.9% 3.3% 17.4% 31.7% 45.7% 

ผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยใช Chi-Square test พบวา นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมอื่นๆที่โรงเรียนไดจัดทําขึ้นและเกี่ยวของกับ

โครงการ อย.นอย มีพฤติกรรมอานฉลากเครื่องสําอาง เชน แปงทาตัว โลช่ัน กอนจะซ้ือหรือกอนใชในสัดสวนที่มากกวานักเรียนที่ไมเขา

รวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (χ2 = 28.58, df=4,  p-value = .00 < .05) 

 

3.8 ผลการประเมินพฤติกรรมปฏิบัติตามคําแนะนําที่ระบุบนฉลากผลิตภัณฑอยางเครงครัด 

ตารางที่ 4.29  ผลการประเมินพฤติกรรมปฏิบัติตามคําแนะนําที่ระบุบนฉลากผลิตภัณฑอยาง
เครงครัดของนักเรียนโดยภาพรวม 
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ความถี่ 29 151 883 1857 1416 
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ผลการประเมินภาพรวม : นักเรียนรอยละ 75.5 ของนักเรียนกลุมตัวอยางทั้งหมดมีพฤติกรรมการปฏิบัติตาม
คําแนะนําที่ระบุบนฉลากผลิตภัณฑอยางเครงครัดโดยทําเปนสวนใหญถึงทําทุกครั้ง สรุปผลการประเมินไดวา ผาน
เกณฑ การประเมินตามตัวชี้วัดนักเรียนมากกวารอยละ 70 มีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่ถูกตอง 

เมื่อพิจารณาพฤติกรรมปฏิบัติตามคําแนะนําที่ระบุบนฉลากผลิตภัณฑอยางเครงครัดจําแนก

ตามการเปนนักเรียนแกนนํา อย.นอย พบวา นักเรียนที่เปนและเคยเปนแกนนํา อย.นอย มีพฤติกรรม

ปฏิบัติตามคําแนะนําที่ระบุบนฉลากผลิตภัณฑอยางเครงครัดในสัดสวนที่มากกวานักเรียนทั่วไปที่ไมได

เปน แกนนํา อย.นอย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สําหรับการเขารวมกิจกรรม อย.นอย พบวา 

1 2 3 4 5 
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นักเรียนที่ไดเขารวมในกิจกรรม อย.นอย มีพฤติกรรมปฏิบัติตามคําแนะนําที่ระบุบนฉลากผลิตภัณฑ

อยางเครงครัดในสัดสวนที่มากกวานักเรียนที่ไมไดเขารวมกิจกรรม อย.นอย ในทุกกิจกรรมอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 รายละเอียดดังตารางที่ 4.30 

ตารางที่ 4.30 พฤติกรรมปฏิบัติตามคําแนะนําที่ระบุบนฉลากผลิตภัณฑอยางเครงครัดของนักเรียน 

โดยจําแนกตามการเปน แกนนํา อย.นอย และการเขารวมกิจกรรม อย.นอย 

ระดับพฤติกรรมการบริโภค ตัวแปร 
ไมทําเลย ทํานานๆครัง้  ทําเปนบางครั้ง ทําเปนสวนใหญ ทําทุกครั้ง 

การเปนแกนนาํ อย.นอย 

จํานวน 5 39 221 493 482 
เปน 

รอยละ 0.4% 3.1% 17.8% 39.8% 38.9% 

จํานวน 2 30 100 268 216 
เคยเปน 

รอยละ 0.3% 4.9% 16.2% 43.5% 35.1% 

จํานวน 22 82 562 1096 718 
ไมเปน 

รอยละ 0.9% 3.3% 22.7% 44.2% 29.0% 

ผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยใช Chi-Square test พบวา นักเรียนที่เปนแกนนํา และเคยเปนแกนนํามีพฤติกรรมปฏิบัติตาม

คําแนะนําที่ระบุบนฉลากผลิตภัณฑอยางเครงครัดในสัดสวนที่มากกวานักเรียนที่ไมไดเปนแกนนําอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ

นัยสําคัญ 0.05 (χ2 = 53.77, df= 8,  p-value = .00 < .05) 
กิจกรรมเผยแพรประชาสัมพันธเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพในโรงเรียน 

จํานวน 16 77 503 976 651 ไมเขา
รวม รอยละ 0.7% 3.5% 22.6% 43.9% 29.3% 

จํานวน 13 74 380 881 765 
เขารวม 

รอยละ 0.6% 3.5% 18.0% 41.7% 36.2% 

ผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยใช Chi-Square test พบวา นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมเผยแพรประชาสัมพันธเกี่ยวกับการบริโภค

ผลิตภัณฑสุขภาพในโรงเรียนมีพฤติกรรมปฏิบัติตามคําแนะนําที่ระบุบนฉลากผลิตภัณฑอยางเครงครัดในสัดสวนที่มากกวานักเรียนที่ไม

เขารวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (χ2 = 28.77, df=4,  p-value = .00 < .05) 
กิจกรรมดานการตรวจสอบผลิตภัณฑสุขภาพ 

จํานวน 18 73 446 952 593 ไมเขา
รวม รอยละ 0.9% 3.5% 21.4% 45.7% 28.5% 

จํานวน 11 78 437 905 823 
เขารวม 

รอยละ 0.5% 3.5% 19.4% 40.2% 36.5% 

ผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยใช Chi-Square test พบวา นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมดานการตรวจสอบผลิตภัณฑสุขภาพมี

พฤติกรรมปฏิบัติตามคําแนะนําที่ระบุบนฉลากผลิตภัณฑอยางเครงครัดในสัดสวนที่มากกวานักเรียนที่ไมเขารวมอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (χ2 = 33.73, df=4,  p-value = .00 < .05) 
กิจกรรมรณรงคเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพในโรงเรียน 

ไมเขา จํานวน 19 72 436 870 572 
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ระดับพฤติกรรมการบริโภค ตัวแปร 
ไมทําเลย ทํานานๆครัง้  ทําเปนบางครั้ง ทําเปนสวนใหญ ทําทุกครั้ง 

รวม รอยละ 1.0% 3.7% 22.1% 44.2% 29.1% 

จํานวน 10 79 447 987 844 
เขารวม 

รอยละ 0.4% 3.3% 18.9% 41.7% 35.7% 

ผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยใช Chi-Square test พบวา นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมรณรงคเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑ

สุขภาพในโรงเรียนมีพฤติกรรมปฏิบัติตามคําแนะนําที่ระบุบนฉลากผลิตภัณฑอยางเครงครัดในสัดสวนที่มากกวานักเรียนที่ไมเขารวม

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (χ2 = 26.57, df=4,  p-value = .00 < .05) 
 

 

กิจกรรมรณรงคเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพในชุมชน 

จํานวน 19 83 533 1073 664 ไมเขา
รวม รอยละ 0.8% 3.5% 22.5% 45.2% 28.0% 

จํานวน 10 68 350 784 751 
เขารวม 

รอยละ 0.5% 3.5% 17.8% 39.9% 38.3% 

ผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยใช Chi-Square test พบวา นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมรณรงคเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑ

สุขภาพในชุมชนมีพฤติกรรมปฏิบัติตามคําแนะนําที่ระบุบนฉลากผลิตภัณฑอยางเครงครัดในสัดสวนที่มากกวานักเรียนที่ไมเขารวม

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (χ2 = 54.43, df=4,  p-value = .00 < .05) 
กิจกรรมเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่เช่ือมโยงสูการเรียนการสอน 

จํานวน 16 64 383 746 513 ไมเขา
รวม รอยละ 0.9% 3.7% 22.2% 43.3% 29.8% 

จํานวน 13 87 500 1111 902 
เขารวม 

รอยละ 0.5% 3.3% 19.1% 42.5% 34.5% 

ผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยใช Chi-Square test พบวา นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมรณรงคเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑ

สุขภาพที่เช่ือมโยงสูการเรียนการสอนมีพฤติกรรมปฏิบัติตามคําแนะนําที่ระบุบนฉลากผลิตภัณฑอยางเครงครัดในสัดสวนที่มากกวา

นักเรียนที่ไมเขารวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (χ2 = 15.52, df=4,  p-value = .00 < .05) 
การทําโครงงานแบบกําหนดหัวขอและมุงเนนรูปแบบการนําเสนอผลงาน 

จํานวน 17 84 486 1004 650 ไมเขา
รวม รอยละ 0.8% 3.7% 21.7% 44.8% 29.0% 

จํานวน 12 67 397 853 766 
เขารวม 

รอยละ 0.6% 3.2% 18.9% 40.7% 36.6% 

ผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยใช Chi-Square test พบวา นักเรียนที่เขารวมการทําโครงงานแบบกําหนดหัวขอและมุงเนนรูปแบบ

การนําเสนอผลงานมีพฤติกรรมปฏิบัติตามคําแนะนําที่ระบุบนฉลากผลิตภัณฑอยางเครงครัดในสัดสวนที่มากกวานักเรียนที่ไมเขารวม

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (χ2 = 28.64, df=4,  p-value = .00 < .05) 
กิจกรรมเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพในบานเรือน 

จํานวน 16 73 437 844 541 ไมเขา
รวม รอยละ 0.8% 3.8% 22.9% 44.2% 28.3% 

จํานวน 13 78 446 1013 875 
เขารวม 

รอยละ 0.5% 3.2% 18.4% 41.8% 36.1% 
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ระดับพฤติกรรมการบริโภค ตัวแปร 
ไมทําเลย ทํานานๆครัง้  ทําเปนบางครั้ง ทําเปนสวนใหญ ทําทุกครั้ง 

ผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยใช Chi-Square test พบวา นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมรณรงคเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑ

สุขภาพในบานเรือนมีพฤติกรรมปฏิบัติตามคําแนะนําที่ระบุบนฉลากผลิตภัณฑอยางเครงครัดในสัดสวนที่มากกวานักเรียนที่ไมเขารวม

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (χ2 = 34.28, df=4,  p-value = .00 < .05) 
กิจกรรมอื่นๆที่โรงเรียนไดจดัทําขึ้น และเกี่ยวของกับโครงการ อย.นอย 

จํานวน 17 70 386 731 459 ไมเขา
รวม รอยละ 1.0% 4.2% 23.2% 44.0% 27.6% 

จํานวน 12 81 497 1126 957 
เขารวม 

รอยละ 0.4% 3.0% 18.6% 42.1% 35.8% 

ผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยใช Chi-Square test พบวา นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมอื่นๆที่โรงเรียนไดจัดทําขึ้นและเกี่ยวของกับ

โครงการ อย.นอย มีพฤติกรรมปฏิบัติตามคําแนะนําที่ระบุบนฉลากผลิตภัณฑอยางเครงครัดในสัดสวนที่มากกวานักเรียนที่ไมเขารวม

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (χ2 = 41.78, df=4,  p-value = .00 < .05) 

 

3.9 ผลการประเมินพฤติกรรมแปรงฟนตอนเชา 

ตารางที่ 4.31  ผลการประเมินพฤติกรรมแปรงฟนตอนเชาของนักเรียนโดยภาพรวม 

ระดับพฤติกรรม  
ไมทํา 
เลย 
(1) 

ทํานานๆ
ครั้ง  
(2) 

ทําเปน
บางครั้ง 

(3) 

ทําเปน
สวนใหญ 

(4) 

ทําทุก
ครั้ง 
(5) 

ความถี่ 7 17 70 124 4118 
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ผลการประเมินภาพรวม : นักเรียนรอยละ 97.9 ของนักเรียนกลุมตัวอยางทั้งหมดมีพฤติกรรมแปรงฟนตอนเชา
โดยทําเปนสวนใหญถึงทําทุกครั้ง สรุปผลการประเมินไดวา ผานเกณฑ การประเมินตามตัวชี้วัดนักเรียนมากกวา
รอยละ 70 มีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกตอง  

 

เมื่อพิจารณาพฤติกรรมแปรงฟนตอนเชาจําแนกตามการเปนนักเรียนแกนนํา อย.นอย พบวา 

นักเรียนที่เปนและเคยเปนแกนนํา อย.นอย มีพฤติกรรมแปรงฟนตอนเชาในสัดสวนที่มากกวานักเรียน

ทั่วไปที่ไมไดเปน แกนนํา อย.นอย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สําหรับการเขารวมกิจกรรม อย.

นอย พบวา นักเรียนที่ไดเขารวมในกิจกรรม อย.นอย มีพฤติกรรมแปรงฟนตอนเชาในสัดสวนที่มากกวา

นักเรียนที่ไมไดเขารวมกิจกรรม อย.นอย ในทุกกิจกรรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเวนใน

กิจกรรมเผยแพรประชาสัมพันธเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพในโรงเรียน รณรงคเกี่ยวกับการ

บริโภคผลิตภัณฑสุขภาพในชุมชน และการทําโครงงานแบบกําหนดหัวขอและมุงเนนรูปแบบการนาํเสนอ

ผลงานไมแตกตางกันทางสถิติ รายละเอียดดังตารางที่ 4.32 

1 2 3 4 5 
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ตารางที่ 4.32 พฤติกรรมแปรงฟนตอนเชาของนักเรียน โดยจําแนกตามการเปน แกนนํา อย.นอย และ

การเขารวมกิจกรรม อย.นอย 

ระดับพฤติกรรมการบริโภค ตัวแปร 
ไมทําเลย ทํานานๆครัง้  ทําเปนบางครั้ง ทําเปนสวนใหญ ทําทุกครั้ง 

การเปนแกนนาํ อย.นอย 

จํานวน 0 2 9 27 1202 
เปน 

รอยละ 0% 0.2% 0.7% 2.2% 96.9% 

จํานวน 0 3 7 11 595 
เคยเปน 

รอยละ 0% 0.5% 1.1% 1.8% 96.6% 

จํานวน 7 12 54 86 2321 
ไมเปน 

รอยละ 0.3% 0.5% 2.2% 3.5% 93.6% 

ผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยใช Chi-Square test พบวา นักเรียนที่เปนแกนนํา และเคยเปนแกนนํามีพฤติกรรมแปรงฟนตอน

เชาในสัดสวนที่มากกวานักเรียนที่ไมไดเปนแกนนําอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (χ2 = 28.28, df= 8,  p-value = 

.00 < .05) 
กิจกรรมเผยแพรประชาสัมพันธเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพในโรงเรียน 

จํานวน 5 9 45 69 2095 ไมเขา
รวม รอยละ 0.2% 0.4% 2.0% 3.1% 94.2% 

จํานวน 2 8 25 55 2023 
เขารวม 

รอยละ 0.1% 0.4% 1.2% 2.6% 95.7% 

ผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยใช Chi-Square test พบวา นักเรียนที่เขารวมและไมเขารวมกิจกรรมเผยแพรประชาสัมพันธ

เกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพในโรงเรียนมีพฤติกรรมแปรงฟนตอนเชาในสัดสวนที่ไมแตกตางกันทางสถิติ (χ2 = 7.11, df=4,  p-

value = .13 > .05) 
กิจกรรมดานการตรวจสอบผลิตภัณฑสุขภาพ 

จํานวน 6 9 43 67 1957 ไมเขา
รวม รอยละ 0.3% 0.4% 2.1% 3.2% 94.0% 

จํานวน 1 8 27 57 2161 
เขารวม 

รอยละ 0% 0.4% 1.2% 2.5% 95.9% 

ผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยใช Chi-Square test พบวา นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมดานการตรวจสอบผลิตภัณฑสุขภาพมี

พฤติกรรมแปรงฟนตอนเชาในสัดสวนที่มากกวานักเรียนที่ไมเขารวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (χ2 = 11.39, 

df=4,  p-value = .02 < .05) 
กิจกรรมรณรงคเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพในโรงเรียน 

จํานวน 6 7 40 69 1847 ไมเขา
รวม รอยละ 0.3% 0.4% 2.0% 3.5% 93.8% 

จํานวน 1 10 30 55 2271 
เขารวม 

รอยละ 0% 0.4% 1.3% 2.3% 95.9% 

ผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยใช Chi-Square test พบวา นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมรณรงคเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑ
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ระดับพฤติกรรมการบริโภค ตัวแปร 
ไมทําเลย ทํานานๆครัง้  ทําเปนบางครั้ง ทําเปนสวนใหญ ทําทุกครั้ง 

สุขภาพในโรงเรียนมีพฤติกรรมแปรงฟนตอนเชาในสัดสวนที่มากกวานักเรียนที่ไมเขารวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 

0.05 (χ2 = 14.35, df=4,  p-value = .00 < .05) 
กิจกรรมรณรงคเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพในชุมชน 

จํานวน 6 9 42 72 2243 ไมเขา
รวม รอยละ 0.3% 0.4% 1.8% 3.0% 94.6% 

จํานวน 1 8 28 52 1874 
เขารวม 

รอยละ 0.1% 0.4% 1.4% 2.6% 95.5% 

ผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยใช Chi-Square test พบวา นักเรียนที่เขารวมและไมเขารวมกิจกรรมรณรงคเกี่ยวกับการบริโภค

ผลิตภัณฑสุขภาพในชุมชนมีพฤติกรรมแปรงฟนตอนเชาในสัดสวนที่ไมแตกตางกันทางสถิติ (χ2 = 4.18, df=4,  p-value = .38 > .05) 
กิจกรรมเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่เช่ือมโยงสูการเรียนการสอน 

จํานวน 5 4 38 59 1616 ไมเขา
รวม รอยละ 0.3% 0.2% 2.2% 3.4% 93.8% 

จํานวน 2 13 32 65 2501 
เขารวม 

รอยละ 0.1% 0.5% 1.2% 2.5% 95.7% 

ผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยใช Chi-Square test พบวา นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมรณรงคเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑ

สุขภาพที่เช่ือมโยงสูการเรียนการสอนมีพฤติกรรมแปรงฟนตอนเชาในสัดสวนที่มากกวานักเรียนที่ไมเขารวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับนัยสําคัญ 0.05 (χ2 = 14.58, df=4,  p-value = .00 < .05) 
การทําโครงงานแบบกําหนดหัวขอและมุงเนนรูปแบบการนําเสนอผลงาน 

จํานวน 5 8 43 75 2110 ไมเขา
รวม รอยละ 0.2% 0.4% 1.9% 3.3% 94.2% 

จํานวน 2 9 27 49 2008 
เขารวม 

รอยละ 0.1% 0.4% 1.3% 2.3% 95.8% 

ผลการทดสอบนัยสาํคัญทางสถิติโดยใช Chi-Square test พบวา นักเรียนที่เขารวมและไมเขารวมการทําโครงงานแบบกําหนดหัวขอและ

มุงเนนรูปแบบการนําเสนอผลงานมีพฤติกรรมแปรงฟนตอนเชาในสัดสวนทีไ่มแตกตางกันทางสถิติ (χ2 = 8.07, df=4,  p-value = .08 > .05) 
กิจกรรมเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพในบานเรือน 

จํานวน 6 9 43 74 1779 ไมเขา
รวม รอยละ 0.3% 0.5% 2.3% 3.9% 93.1% 

จํานวน 1 8 27 50 2339 
เขารวม 

รอยละ 0% 0.3% 1.1% 2.1% 96.5% 

ผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยใช Chi-Square test พบวา นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมรณรงคเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑ

สุขภาพในบานเรือนมีพฤติกรรมแปรงฟนตอนเชาในสัดสวนที่มากกวานักเรียนที่ไมเขารวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 

0.05 (χ2 = 27.54, df=4,  p-value = .00 < .05) 
กิจกรรมอื่นๆที่โรงเรียนไดจดัทําขึ้น และเกี่ยวของกับโครงการ อย.นอย 

จํานวน 6 10 41 62 1544 ไมเขา
รวม รอยละ 0.4% 0.6% 2.5% 3.7% 92.8% 
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ระดับพฤติกรรมการบริโภค ตัวแปร 
ไมทําเลย ทํานานๆครัง้  ทําเปนบางครั้ง ทําเปนสวนใหญ ทําทุกครั้ง 

จํานวน 1 7 29 62 2574 
เขารวม 

รอยละ 0% 0.3% 1.1% 2.3% 96.3% 

ผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยใช Chi-Square test พบวา นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมอื่นๆที่โรงเรียนไดจัดทําขึ้นและเกี่ยวของกับ

โครงการ อย.นอย มีพฤติกรรมแปรงฟนตอนเชาในสัดสวนที่มากกวานักเรียนที่ไมเขารวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 

0.05 (χ2 = 30.16, df=4,  p-value = .00 < .05) 
 

3.10 ผลการประเมินพฤติกรรมแปรงฟนกอนเขานอน 

ตารางที่ 4.33  ผลการประเมินพฤติกรรมแปรงฟนกอนเขานอนของนักเรียนโดยภาพรวม 

ระดับพฤติกรรม  
ไมทํา 
เลย 
(1) 

ทํานานๆ
ครั้ง  
(2) 

ทําเปน
บางครั้ง 

(3) 

ทําเปน
สวนใหญ 

(4) 

ทําทุก
ครั้ง 
(5) 

ความถี่ 15 39 313 840 3129 

รอยละ 0.3 0.9 7.2 19.4 72.2 
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ผลการประเมินภาพรวม : นักเรียนรอยละ 91.6 ของนักเรียนกลุมตัวอยางทั้งหมดมีพฤติกรรมแปรงฟนกอนเขา
นอนโดยทําเปนสวนใหญถึงทําทุกครั้ง สรุปผลการประเมินไดวา ผานเกณฑ การประเมินตามตัวชี้วัดนักเรียน
มากกวารอยละ 70 มีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกตอง  

 

เมื่อพิจารณาพฤติกรรมแปรงฟนกอนเขานอนจําแนกตามการเปนนักเรียนแกนนํา อย.นอย 

พบวา นักเรียนที่เปนและเคยเปนแกนนํา อย.นอย มีพฤติกรรมแปรงฟนกอนเขานอนในสัดสวนทีม่ากกวา

นักเรียนทั่วไปที่ไมไดเปน แกนนํา อย.นอย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สําหรับการเขารวม

กิจกรรม อย.นอย พบวา นักเรียนที่ไดเขารวมในกิจกรรม อย.นอย มีพฤติกรรมแปรงฟนกอนเขานอนใน

สัดสวนที่มากกวานักเรียนที่ไมไดเขารวมกิจกรรม อย.นอย ในทุกกิจกรรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 รายละเอียดดังตารางที่ 4.34 

ตารางที่ 4.34 พฤติกรรมแปรงฟนกอนเขานอนของนักเรียน โดยจําแนกตามการเปน แกนนํา อย.นอย 

และการเขารวมกิจกรรม อย.นอย 

ระดับพฤติกรรมการบริโภค ตัวแปร 
ไมทําเลย ทํานานๆครัง้  ทําเปนบางครั้ง ทําเปนสวนใหญ ทําทุกครั้ง 

การเปนแกนนาํ อย.นอย 

จํานวน 3 7 58 224 948 
เปน 

รอยละ 0.2% 0.6% 4.7% 18.1% 76.5% 

เคยเปน จํานวน 1 3 34 95 483 

1 2 3 4 5 
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ระดับพฤติกรรมการบริโภค ตัวแปร 
ไมทําเลย ทํานานๆครัง้  ทําเปนบางครั้ง ทําเปนสวนใหญ ทําทุกครั้ง 

รอยละ 0.2% 0.5% 5.5% 15.4% 78.4% 

จํานวน 11 29 221 521 1698 
ไมเปน 

รอยละ 0.4% 1.2% 8.9% 21.0% 68.5% 

ผลการทดสอบนัยสาํคัญทางสถิติโดยใช Chi-Square test พบวา นักเรียนที่เปนแกนนํา และเคยเปนแกนนํามีพฤติกรรมแปรงฟนกอนเขานอน

ในสัดสวนที่มากกวานักเรียนทีไ่มไดเปนแกนนําอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (χ2 = 50.46, df= 8,  p-value = .00 < .05) 
กิจกรรมเผยแพรประชาสัมพันธเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพในโรงเรียน 

จํานวน 8 31 195 454 1535 ไมเขา
รวม รอยละ 0.4% 1.4% 8.8% 20.4% 69.1% 

จํานวน 7 8 118 386 1594 
เขารวม 

รอยละ 0.3% 0.4% 5.6% 18.3% 75.4% 

ผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยใช Chi-Square test พบวา นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมเผยแพรประชาสัมพันธเกี่ยวกับการบริโภค

ผลิตภัณฑสุขภาพในโรงเรียนมีพฤติกรรมแปรงฟนกอนเขานอนในสัดสวนที่มากกวานักเรียนที่ไมเขารวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับนัยสําคัญ 0.05 (χ2 = 36.42, df=4,  p-value = .00 < .05) 
กิจกรรมดานการตรวจสอบผลิตภัณฑสุขภาพ 

จํานวน 8 31 177 424 1442 ไมเขา
รวม รอยละ 0.4% 1.5% 8.5% 20.4% 69.3% 

จํานวน 7 8 136 416 1687 
เขารวม 

รอยละ 0.3% 0.4% 6.0% 18.5% 74.8% 

ผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยใช Chi-Square test พบวา นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมดานการตรวจสอบผลิตภัณฑสุขภาพมี

พฤติกรรมแปรงฟนกอนเขานอนในสัดสวนที่มากกวานักเรียนที่ไมเขารวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (χ2 = 31.48, 

df=4,  p-value = .00 < .05) 
กิจกรรมรณรงคเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพในโรงเรียน 

จํานวน 7 28 174 400 1360 ไมเขา
รวม รอยละ 0.4% 1.4% 8.8% 20.3% 69.1% 

จํานวน 8 11 139 440 1769 
เขารวม 

รอยละ 0.3% 0.5% 5.9% 18.6% 74.7% 

ผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยใช Chi-Square test พบวา นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมรณรงคเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑ

สุขภาพในโรงเรียนมีพฤติกรรมแปรงฟนกอนเขานอนในสดัสวนที่มากกวานักเรียนที่ไมเขารวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 

0.05 (χ2 = 30.48, df=4,  p-value = .00 < .05) 
 

 

กิจกรรมรณรงคเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพในชุมชน 

จํานวน 7 29 202 466 1668 ไมเขา
รวม รอยละ 0.3% 1.2% 8.5% 19.6% 70.3% 

จํานวน 8 10 111 374 1460 
เขารวม 

รอยละ 0.4% 0.5% 5.7% 19.1% 74.4% 
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ระดับพฤติกรรมการบริโภค ตัวแปร 
ไมทําเลย ทํานานๆครัง้  ทําเปนบางครั้ง ทําเปนสวนใหญ ทําทุกครั้ง 

ผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยใช Chi-Square test พบวา นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมรณรงคเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑ

สุขภาพในชุมชนมีพฤติกรรมแปรงฟนกอนเขานอนในสัดสวนที่มากกวานักเรียนที่ไมเขารวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 

0.05 (χ2 = 21.28, df=4,  p-value = .00 < .05) 
 

 

กิจกรรมเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่เช่ือมโยงสูการเรียนการสอน 

จํานวน 6 23 154 356 1183 ไมเขา
รวม รอยละ 0.3% 1.3% 8.9% 20.7% 68.7% 

จํานวน 9 16 159 484 1945 
เขารวม 

รอยละ 0.3% 0.6% 6.1% 18.5% 74.4% 

ผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยใช Chi-Square test พบวา นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมรณรงคเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑ

สุขภาพที่เช่ือมโยงสูการเรียนการสอนมีพฤติกรรมแปรงฟนกอนเขานอนในสดัสวนที่มากกวานักเรียนที่ไมเขารวมอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (χ2 = 24.99, df=4,  p-value = .00 < .05) 
 

 

การทําโครงงานแบบกําหนดหัวขอและมุงเนนรูปแบบการนําเสนอผลงาน 

จํานวน 7 28 196 446 1564 ไมเขา
รวม รอยละ 0.3% 1.2% 8.7% 19.9% 69.8% 

จํานวน 8 11 117 394 1565 
เขารวม 

รอยละ 0.4% 0.5% 5.6% 18.8% 74.7% 

ผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยใช Chi-Square test พบวา นักเรียนที่เขารวมการทําโครงงานแบบกําหนดหัวขอและมุงเนนรูปแบบ

การนําเสนอผลงานมีพฤติกรรมแปรงฟนกอนเขานอนในสัดสวนที่มากกวานักเรียนที่ไมเขารวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ

นัยสําคัญ 0.05 (χ2 = 25.75, df=4,  p-value = .00 < .05) 
กิจกรรมเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพในบานเรือน 

จํานวน 6 25 177 404 1299 ไมเขา
รวม รอยละ 0.3% 1.3% 9.3% 21.1% 68.0% 

จํานวน 9 14 136 436 1830 
เขารวม 

รอยละ 0.4% 0.6% 5.6% 18.0% 75.5% 

ผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยใช Chi-Square test พบวา นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมรณรงคเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑ

สุขภาพในบานเรือนมีพฤติกรรมแปรงฟนกอนเขานอนในสัดสวนที่มากกวานักเรียนที่ไมเขารวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ

นัยสําคัญ 0.05 (χ2 = 40.03, df=4,  p-value = .00 < .05) 
กิจกรรมอื่นๆที่โรงเรียนไดจดัทําขึ้น และเกี่ยวของกับโครงการ อย.นอย 

จํานวน 8 27 158 332 1138 ไมเขา
รวม รอยละ 0.5% 1.6% 9.5% 20.0% 68.4% 

จํานวน 7 12 155 508 1991 
เขารวม 

รอยละ 0.3% 0.4% 5.8% 19.0% 74.5% 

ผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยใช Chi-Square test พบวา นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมอื่นๆที่โรงเรียนไดจัดทําขึ้นและเกี่ยวของกับ

โครงการ อย.นอย มีพฤติกรรมแปรงฟนกอนเขานอนในสดัสวนที่มากกวานักเรียนที่ไมเขารวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 
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ระดับพฤติกรรมการบริโภค ตัวแปร 
ไมทําเลย ทํานานๆครัง้  ทําเปนบางครั้ง ทําเปนสวนใหญ ทําทุกครั้ง 

0.05 (χ2 = 42.31, df=4,  p-value = .00 < .05) 

 

3.11 ผลการประเมินพฤติกรรมลางมือหลังจากออกหองน้ํา 

ตารางที่ 4.35  ผลการประเมินพฤติกรรมลางมือหลังจากออกหองน้ําของนักเรียนโดยภาพรวม 

ระดับพฤติกรรม  
ไมทํา 
เลย 
(1) 

ทํานานๆ
ครั้ง  
(2) 

ทําเปน
บางครั้ง 

(3) 

ทําเปน
สวนใหญ 

(4) 

ทําทุก
ครั้ง 
(5) 

ความถี่ 12 35 234 1139 2916 

รอยละ 0.3 0.8 5.4 26.3 67.3 
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ผลการประเมินภาพรวม : นักเรียนรอยละ 93.6 ของนักเรียนกลุมตัวอยางทั้งหมดมีพฤติกรรมลางมือหลังจาก
ออกหองน้ําโดยทําเปนสวนใหญถึงทําทุกครั้ง สรุปผลการประเมินไดวา ผานเกณฑ การประเมินตามตัวชี้วัดนักเรียน
มากกวารอยละ 70 มีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกตอง 

 

เมื่อพิจารณาพฤติกรรมลางมือหลังจากออกหองน้ําจําแนกตามการเปนนักเรียนแกนนํา อย.

นอย พบวา นักเรียนที่เปนและเคยเปนแกนนํา อย.นอย มีพฤติกรรมลางมือหลังจากออกหองน้ําใน

สัดสวนที่มากกวานักเรียนทั่วไปที่ไมไดเปน แกนนํา อย.นอย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

สําหรับการเขารวมกิจกรรม อย.นอย พบวา นักเรียนที่ไดเขารวมในกิจกรรม อย.นอย มีพฤติกรรมลางมือ

หลังจากออกหองน้ําในสัดสวนที่มากกวานักเรียนที่ไมไดเขารวมกิจกรรม อย.นอย ในทุกกิจกรรมอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเวนกิจกรรมการทําโครงงานแบบกําหนดหัวขอและมุงเนนรูปแบบการ

นําเสนอผลงานไมแตกตางกันทางสถิติ รายละเอียดดังตารางที่ 4.36 

ตารางที่ 4.36 พฤติกรรมลางมือหลังจากออกหองน้ําของนักเรียน โดยจําแนกตามการเปน แกนนํา อย.

นอย และการเขารวมกิจกรรม อย.นอย 

ระดับพฤติกรรมการบริโภค ตัวแปร 
ไมทําเลย ทํานานๆครัง้  ทําเปนบางครั้ง ทําเปนสวนใหญ ทําทุกครั้ง 

การเปนแกนนาํ อย.นอย 

จํานวน 1 6 50 265 918 
เปน 

รอยละ 0.1% 0.5% 4.0% 21.4% 74.0% 

จํานวน 3 3 23 171 416 
เคยเปน 

รอยละ 0.5% 0.5% 3.7% 27.8% 67.5% 

ไมเปน จํานวน 8 26 161 703 1582 

1 2 3 4 5 
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ระดับพฤติกรรมการบริโภค ตัวแปร 
ไมทําเลย ทํานานๆครัง้  ทําเปนบางครั้ง ทําเปนสวนใหญ ทําทุกครั้ง 

รอยละ 0.3% 1.0% 6.5% 28.3% 63.8% 

ผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยใช Chi-Square test พบวา นักเรียนที่เปนแกนนํา และเคยเปนแกนนํามีพฤติกรรมลางมือหลังจาก

ออกหองน้ําในสัดสวนที่มากกวานักเรียนที่ไมไดเปนแกนนําอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (χ2 = 48.84, df= 8,  p-

value = .00 < .05) 
กิจกรรมเผยแพรประชาสัมพันธเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพในโรงเรียน 

จํานวน 5 22 141 617 1438 ไมเขา
รวม รอยละ 0.2% 1.0% 6.3% 27.8% 64.7% 

จํานวน 7 13 93 522 1478 
เขารวม 

รอยละ 0.3% 0.6% 4.4% 24.7% 69.9% 

ผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยใช Chi-Square test พบวา นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมเผยแพรประชาสัมพันธเกี่ยวกับการบริโภค

ผลิตภัณฑสุขภาพในโรงเรียนมีพฤติกรรมลางมือหลังจากออกหองน้ําในสัดสวนที่มากกวานักเรียนที่ไมเขารวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (χ2 = 18.18, df=4,  p-value = .00 < .05) 
กิจกรรมดานการตรวจสอบผลิตภัณฑสุขภาพ 

จํานวน 6 23 132 577 1344 ไมเขา
รวม รอยละ 0.3% 1.1% 6.3% 27.7% 64.6% 

จํานวน 6 12 102 562 1572 
เขารวม 

รอยละ 0.3% 0.5% 4.5% 24.9% 69.7% 

ผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยใช Chi-Square test พบวา นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมดานการตรวจสอบผลิตภัณฑสุขภาพมี

พฤติกรรมลางมือหลังจากออกหองน้ําในสัดสวนที่มากกวานักเรียนที่ไมเขารวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (χ2 = 

18.53, df=4,  p-value = .00 < .05) 
กิจกรรมรณรงคเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพในโรงเรียน 

จํานวน 8 22 125 542 1272 ไมเขา
รวม รอยละ 0.4% 1.1% 6.3% 27.5% 64.6% 

จํานวน 4 13 109 597 1644 
เขารวม 

รอยละ 0.2% 0.5% 4.6% 25.2% 69.5% 

ผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยใช Chi-Square test พบวา นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมรณรงคเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑ

สุขภาพในโรงเรียนมีพฤติกรรมลางมือหลังจากออกหองน้าํในสัดสวนที่มากกวานักเรียนที่ไมเขารวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ

นัยสําคัญ 0.05 (χ2 = 18.48, df=4,  p-value = .00 < .05) 
 

 

กิจกรรมรณรงคเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพในชุมชน 

จํานวน 9 22 141 669 1531 ไมเขา
รวม รอยละ 0.4% 0.9% 5.9% 28.2% 64.5% 

จํานวน 3 13 93 470 1384 
เขารวม 

รอยละ 0.2% 0.7% 4.7% 23.9% 70.5% 

ผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยใช Chi-Square test พบวา นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมรณรงคเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑ

สุขภาพในชุมชนมีพฤติกรรมลางมือหลังจากออกหองน้ําในสัดสวนที่มากกวานักเรียนที่ไมเขารวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
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ระดับพฤติกรรมการบริโภค ตัวแปร 
ไมทําเลย ทํานานๆครัง้  ทําเปนบางครั้ง ทําเปนสวนใหญ ทําทุกครั้ง 

นัยสําคัญ 0.05 (χ2 = 18.92, df=4,  p-value = .00 < .05) 
 

 

กิจกรรมเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่เช่ือมโยงสูการเรียนการสอน 

จํานวน 7 19 116 465 1115 ไมเขา
รวม รอยละ 0.4% 1.1% 6.7% 27.0% 64.8% 

จํานวน 5 16 118 674 1800 
เขารวม 

รอยละ 0.2% 0.6% 4.5% 25.8% 68.9% 

ผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยใช Chi-Square test พบวา นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมรณรงคเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑ

สุขภาพที่เช่ือมโยงสูการเรียนการสอนมีพฤติกรรมลางมือหลังจากออกหองน้าํในสัดสวนที่มากกวานักเรียนที่ไมเขารวมอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (χ2 = 17.54, df=4,  p-value = .00 < .05) 
 

 

การทําโครงงานแบบกําหนดหัวขอและมุงเนนรูปแบบการนําเสนอผลงาน 

จํานวน 6 20 138 611 1466 ไมเขา
รวม รอยละ 0.3% 0.9% 6.2% 27.3% 65.4% 

จํานวน 6 15 96 528 1450 
เขารวม 

รอยละ 0.3% 0.7% 4.6% 25.2% 69.2% 

ผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยใช Chi-Square test พบวา นักเรียนที่เขารวมและไมเขารวมการทําโครงงานแบบกําหนดหัวขอและ

มุงเนนรูปแบบการนําเสนอผลงานมีพฤติกรรมลางมือหลังจากออกหองน้ําในสัดสวนที่ไมแตกตางกันทางสถิติ 0.05 (χ2 = 9.48, df=4,  

p-value = .05 > .05) 
กิจกรรมเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพในบานเรือน 

จํานวน 7 19 129 529 1227 ไมเขา
รวม รอยละ 0.4% 1.0% 6.8% 27.7% 64.2% 

จํานวน 5 16 105 610 1689 
เขารวม 

รอยละ 0.2% 0.7% 4.3% 25.2% 69.6% 

ผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยใช Chi-Square test พบวา นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมรณรงคเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑ

สุขภาพในบานเรือนมีพฤติกรรมลางมือหลังจากออกหองน้ําในสัดสวนที่มากกวานักเรียนที่ไมเขารวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ

นัยสําคัญ 0.05 (χ2 = 21.38, df=4,  p-value = .00 < .05) 
กิจกรรมอื่นๆที่โรงเรียนไดจดัทําขึ้น และเกี่ยวของกับโครงการ อย.นอย 

จํานวน 7 18 116 448 1074 ไมเขา
รวม รอยละ 0.4% 1.1% 7.0% 26.9% 64.6% 

จํานวน 5 17 118 691 1842 
เขารวม 

รอยละ 0.2% 0.6% 4.4% 25.9% 68.9% 

ผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยใช Chi-Square test พบวา นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมอื่นๆที่โรงเรียนไดจัดทําขึ้นและเกี่ยวของกับ

โครงการ อย.นอย มีพฤติกรรมลางมือหลังจากออกหองน้าํในสัดสวนที่มากกวานักเรียนที่ไมเขารวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ

นัยสําคัญ 0.05 (χ2 = 20.33, df=4,  p-value = .00 < .05) 

 



 102 

3.12 ผลการประเมินพฤติกรรมออกกําลังกายติดตอกัน 15-30 นาที ตอครั้งอยางนอย 
3 ครั้งตอสัปดาห 

ตารางที่ 4.37  ผลการประเมินพฤติกรรมออกกําลังกายติดตอกัน 15-30 นาที ตอคร้ังอยางนอย 3 คร้ัง
ตอสัปดาหของนักเรียนโดยภาพรวม 

ระดับพฤติกรรม  
ไมทํา 
เลย 
(1) 

ทํานานๆ
ครั้ง  
(2) 

ทําเปน
บางครั้ง 

(3) 

ทําเปน
สวนใหญ 

(4) 

ทําทุก
ครั้ง 
(5) 

ความถี่ 60 604 1759 1110 803 

รอยละ 1.4 13.9 40.6 25.6 18.5 
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ผลการประเมินภาพรวม : นักเรียนรอยละ 44.1 ของนักเรียนกลุมตัวอยางทั้งหมดมีพฤติกรรมออกกําลังกาย
ติดตอกัน 15-30 นาที ตอครั้งอยางนอย 3 ครั้งตอสัปดาหโดยทําเปนสวนใหญถึงทําทุกครั้ง สรุปผลการประเมินได
วา ไมผานเกณฑ การประเมินตามตัวชี้วัดนักเรียนมากกวารอยละ 70 มีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกตอง 

 

เมื่อพิจารณาพฤติกรรมออกกําลังกายติดตอกัน 15-30 นาที ตอคร้ังอยางนอย 3 คร้ังตอ

สัปดาหจําแนกตามการเปนนักเรียนแกนนํา อย.นอย พบวา นักเรียนที่เปนและเคยเปนแกนนํา อย.นอย 

มีพฤติกรรมออกกําลังกายติดตอกัน 15-30 นาที ตอคร้ังอยางนอย 3 คร้ังตอสัปดาหในสัดสวนที่มากกวา

นักเรียนทั่วไปที่ไมไดเปน แกนนํา อย.นอย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สําหรับการเขารวม

กิจกรรม อย.นอย พบวา นักเรียนที่ไดเขารวมในกิจกรรม อย.นอย มีพฤติกรรมออกกําลังกายติดตอกัน 

15-30 นาที ตอคร้ังอยางนอย 3 คร้ังตอสัปดาหในสัดสวนที่มากกวานักเรียนที่ไมไดเขารวมกิจกรรม อย.

นอย ในทุกกิจกรรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 รายละเอียดดังตารางที่ 4.38 

ตารางที่ 4.38 พฤติกรรมออกกําลังกายติดตอกัน 15-30 นาที ตอคร้ังอยางนอย 3 คร้ังตอสัปดาหของ

นักเรียน โดยจําแนกตามการเปน แกนนํา อย.นอย และการเขารวมกิจกรรม อย.นอย 

ระดับพฤติกรรมการบริโภค ตัวแปร 
ไมทําเลย ทํานานๆครัง้  ทําเปนบางครั้ง ทําเปนสวนใหญ ทําทุกครั้ง 

การเปนแกนนาํ อย.นอย 

จํานวน 14 118 479 359 270 
เปน 

รอยละ 1.1% 9.5% 38.6% 29.0% 21.8% 

จํานวน 6 70 261 178 101 
เคยเปน 

รอยละ 1.0% 11.4% 42.4% 28.9% 16.4% 

จํานวน 40 416 1019 573 432 
ไมเปน 

รอยละ 1.6% 16.8% 41.1% 23.1% 17.4% 

ผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยใช Chi-Square test พบวา นักเรียนที่เปนแกนนํา และเคยเปนแกนนํามีพฤติกรรมออกกําลังกาย

1 2 3 4 5 
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ระดับพฤติกรรมการบริโภค ตัวแปร 
ไมทําเลย ทํานานๆครัง้  ทําเปนบางครั้ง ทําเปนสวนใหญ ทําทุกครั้ง 

ติดตอกัน 15-30 นาที ตอครั้งอยางนอย 3 ครั้งตอสัปดาหในสัดสวนที่มากกวานักเรียนที่ไมไดเปนแกนนําอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่

ระดับนัยสําคัญ 0.05 (χ2 = 63.04, df= 8,  p-value = .00 < .05) 
กิจกรรมเผยแพรประชาสัมพันธเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพในโรงเรียน 

จํานวน 34 397 904 496 392 ไมเขา
รวม รอยละ 1.5% 17.9% 40.7% 22.3% 17.6% 

จํานวน 26 207 855 614 411 
เขารวม 

รอยละ 1.2% 9.8% 40.5% 29.1% 19.5% 

ผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยใช Chi-Square test พบวา นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมเผยแพรประชาสัมพันธเกี่ยวกับการบริโภค

ผลิตภัณฑสุขภาพในโรงเรียนมีพฤติกรรมออกกําลังกายติดตอกัน 15-30 นาที ตอครั้งอยางนอย 3 ครั้งตอสัปดาหในสัดสวนที่มากกวา

นักเรียนที่ไมเขารวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (χ2 = 72.45, df=4,  p-value = .00 < .05) 
กิจกรรมดานการตรวจสอบผลิตภัณฑสุขภาพ 

จํานวน 31 386 852 463 350 ไมเขา
รวม รอยละ 1.5% 18.5% 40.9% 22.2% 16.8% 

จํานวน 29 218 907 647 453 
เขารวม 

รอยละ 1.3% 9.7% 40.2% 28.7% 20.1% 

ผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยใช Chi-Square test พบวา นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมดานการตรวจสอบผลิตภัณฑสุขภาพมี

พฤติกรรมออกกําลังกายติดตอกัน 15-30 นาที ตอครั้งอยางนอย 3 ครั้งตอสัปดาหในสัดสวนที่มากกวานักเรียนที่ไมเขารวมอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (χ2 = 85.54, df=4,  p-value = .00 < .05) 
กิจกรรมรณรงคเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพในโรงเรียน 

จํานวน 34 367 799 441 328 ไมเขา
รวม รอยละ 1.7% 18.6% 40.6% 22.4% 16.7% 

จํานวน 26 237 960 669 475 
เขารวม 

รอยละ 1.1% 10.0% 40.6% 28.3% 20.1% 

ผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยใช Chi-Square test พบวา นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมรณรงคเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑ

สุขภาพในโรงเรียนมีพฤติกรรมออกกําลังกายติดตอกัน 15-30 นาที ตอครั้งอยางนอย 3 ครั้งตอสัปดาหในสัดสวนที่มากกวานักเรียนที่ไม

เขารวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (χ2 = 81.68, df=4,  p-value = .00 < .05) 
 

 

กิจกรรมรณรงคเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพในชุมชน 

จํานวน 37 434 975 533 393 ไมเขา
รวม รอยละ 1.6% 18.3% 41.1% 22.5% 16.6% 

จํานวน 23 170 784 577 409 
เขารวม 

รอยละ 1.2% 8.7% 39.9% 29.4% 20.8% 

ผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยใช Chi-Square test พบวา นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมรณรงคเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑ

สุขภาพในชุมชนมีพฤติกรรมออกกําลังกายติดตอกัน 15-30 นาที ตอครั้งอยางนอย 3 ครั้งตอสัปดาหในสัดสวนที่มากกวานักเรียนที่ไม

เขารวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (χ2 = 103.79, df=4,  p-value = .00 < .05) 
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ระดับพฤติกรรมการบริโภค ตัวแปร 
ไมทําเลย ทํานานๆครัง้  ทําเปนบางครั้ง ทําเปนสวนใหญ ทําทุกครั้ง 

กิจกรรมเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่เช่ือมโยงสูการเรียนการสอน 

จํานวน 27 330 685 377 303 ไมเขา
รวม รอยละ 1.6% 19.2% 39.8% 21.9% 17.6% 

จํานวน 33 274 1074 733 499 
เขารวม 

รอยละ 1.3% 10.5% 41.1% 28.1% 19.1% 

ผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยใช Chi-Square test พบวา นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมรณรงคเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑ

สุขภาพที่เช่ือมโยงสูการเรียนการสอนมีพฤติกรรมออกกําลังกายติดตอกัน 15-30 นาที ตอครั้งอยางนอย 3 ครั้งตอสัปดาหในสัดสวนที่

มากกวานักเรียนที่ไมเขารวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (χ2 = 73.88, df=4,  p-value = .00 < .05) 
 

 

การทําโครงงานแบบกําหนดหัวขอและมุงเนนรูปแบบการนําเสนอผลงาน 

จํานวน 34 401 929 491 386 ไมเขา
รวม รอยละ 1.5% 17.9% 41.5% 21.9% 17.2% 

จํานวน 26 203 830 619 417 
เขารวม 

รอยละ 1.2% 9.7% 39.6% 29.5% 19.9% 

ผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยใช Chi-Square test พบวา นักเรียนที่เขารวมการทําโครงงานแบบกําหนดหัวขอและมุงเนนรูปแบบ

การนําเสนอผลงานมีพฤติกรรมออกกําลังกายติดตอกัน 15-30 นาที ตอครั้งอยางนอย 3 ครั้งตอสัปดาหในสัดสวนที่มากกวานักเรียนที่ไม

เขารวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (χ2 = 82.68, df=4,  p-value = .00 < .05) 
กิจกรรมเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพในบานเรือน 

จํานวน 34 352 776 420 329 ไมเขา
รวม รอยละ 1.8% 18.4% 40.6% 22.0% 17.2% 

จํานวน 26 252 983 690 474 
เขารวม 

รอยละ 1.1% 10.4% 40.5% 28.5% 19.5% 

ผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยใช Chi-Square test พบวา นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมรณรงคเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑ

สุขภาพในบานเรือนมีพฤติกรรมออกกําลังกายติดตอกัน 15-30 นาที ตอครั้งอยางนอย 3 ครั้งตอสัปดาหในสัดสวนที่มากกวานักเรียนที่

ไมเขารวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (χ2 = 73.95, df=4,  p-value = .00 < .05) 
กิจกรรมอื่นๆที่โรงเรียนไดจดัทําขึ้น และเกี่ยวของกับโครงการ อย.นอย 

จํานวน 26 310 678 358 291 ไมเขา
รวม รอยละ 1.6% 18.6% 40.8% 21.5% 17.5% 

จํานวน 34 294 1081 752 512 
เขารวม 

รอยละ 1.3% 11.0% 40.4% 28.1% 19.2% 

ผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยใช Chi-Square test พบวา นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมอื่นๆที่โรงเรียนไดจัดทําขึ้นและเกี่ยวของกับ

โครงการ อย.นอย มีพฤติกรรมออกกําลังกายติดตอกัน 15-30 นาที ตอครั้งอยางนอย 3 ครั้งตอสัปดาหในสัดสวนที่มากกวานักเรียนที่ไม

เขารวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (χ2 = 62.63, df=4,  p-value = .00 < .05) 
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3.13 ผลการประเมินพฤติกรรมรับประทานอาหารใหครบ 5 หมูในหนึ่งวัน 

ตารางที่ 4.39 ผลการประเมินพฤติกรรมรับประทานอาหารใหครบ 5 หมูในหนึ่งวันของนักเรียนโดย
ภาพรวม 

ระดับพฤติกรรม  
ไมทํา 
เลย 
(1) 

ทํานานๆ
ครั้ง  
(2) 

ทําเปน
บางครั้ง 

(3) 

ทําเปน
สวนใหญ 

(4) 

ทําทุก
ครั้ง 
(5) 

ความถี่ 33 233 1311 1835 924 

รอยละ 0.8 5.4 30.2 42.3 21.3 
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ผลการประเมินภาพรวม : นักเรียนรอยละ 63.6 ของนักเรียนกลุมตัวอยางทั้งหมดมีพฤติกรรมรับประทานอาหาร
ใหครบ 5 หมูในหนึ่งวันโดยทําเปนสวนใหญถึงทําทุกครั้ง สรุปผลการประเมินไดวา ไมผานเกณฑ การประเมินตาม
ตัวชี้วัดนักเรียนมากกวารอยละ 70 มีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกตอง 

 

เมื่อพิจารณาพฤติกรรมรับประทานอาหารใหครบ 5 หมูในหนึ่งวันจําแนกตามการเปนนักเรียน

แกนนํา อย.นอย พบวา นักเรียนที่เปนและเคยเปนแกนนํา อย.นอย มีพฤติกรรมรับประทานอาหารให

ครบ 5 หมูในหนึ่งวันในสัดสวนที่มากกวานักเรียนทั่วไปที่ไมไดเปน แกนนํา อย.นอย อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 สําหรับการเขารวมกิจกรรม อย.นอย พบวา นักเรียนที่ไดเขารวมในกิจกรรม อย.

นอย มีพฤติกรรมรับประทานอาหารใหครบ 5 หมูในหนึ่งวันในสัดสวนที่มากกวานักเรียนที่ไมไดเขารวม

กิจกรรม อย.นอย ในทุกกิจกรรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 รายละเอียดดังตารางที่ 4.40 

ตารางที่ 4.40 พฤติกรรมรับประทานอาหารใหครบ 5 หมูในหนึ่งวันของนักเรียน โดยจําแนกตามการ

เปน แกนนํา อย.นอย และการเขารวมกิจกรรม อย.นอย 

ระดับพฤติกรรมการบริโภค ตัวแปร 
ไมทําเลย ทํานานๆครัง้  ทําเปนบางครั้ง ทําเปนสวนใหญ ทําทุกครั้ง 

การเปนแกนนาํ อย.นอย 

จํานวน 8 54 327 516 335 
เปน 

รอยละ 0.6% 4.4% 26.4% 41.6% 27.0% 

จํานวน 3 30 152 289 142 
เคยเปน 

รอยละ 0.5% 4.9% 24.7% 46.9% 23.1% 

จํานวน 22 149 832 1030 447 
ไมเปน 

รอยละ 0.9% 6.0% 33.5% 41.5% 18.0% 

ผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยใช Chi-Square test พบวา นักเรียนที่เปนแกนนํา และเคยเปนแกนนํามีพฤติกรรมรับประทาน

อาหารใหครบ 5 หมูในหนึง่วันในสัดสวนที่มากกวานักเรียนที่ไมไดเปนแกนนําอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (χ2 = 

63.28, df= 8,  p-value = .00 < .05) 
กิจกรรมเผยแพรประชาสัมพันธเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพในโรงเรียน 

1 2 3 4 5 



 106 

ระดับพฤติกรรมการบริโภค ตัวแปร 
ไมทําเลย ทํานานๆครัง้  ทําเปนบางครั้ง ทําเปนสวนใหญ ทําทุกครั้ง 

จํานวน 19 126 745 933 400 ไมเขา
รวม รอยละ 0.9% 5.7% 33.5% 42.0% 18.0% 

จํานวน 14 107 566 902 524 
เขารวม 

รอยละ 0.7% 5.1% 26.8% 42.7% 24.8% 

ผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยใช Chi-Square test พบวา นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมเผยแพรประชาสัมพันธเกี่ยวกับการบริโภค

ผลิตภัณฑสุขภาพในโรงเรียนมีพฤติกรรมรับประทานอาหารใหครบ 5 หมูในหนึ่งวันในสัดสวนทีม่ากกวานักเรียนที่ไมเขารวมอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (χ2 = 41.15, df=4,  p-value = .00 < .05) 
กิจกรรมดานการตรวจสอบผลิตภัณฑสุขภาพ 

จํานวน 23 135 695 855 374 ไมเขา
รวม รอยละ 1.1% 6.5% 33.4% 41.1% 18.0% 

จํานวน 10 98 616 980 550 
เขารวม 

รอยละ 0.4% 4.3% 27.3% 43.5% 24.4% 

ผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยใช Chi-Square test พบวา นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมดานการตรวจสอบผลิตภัณฑสุขภาพมี

พฤติกรรมรับประทานอาหารใหครบ 5 หมูในหนึ่งวันในสดัสวนที่มากกวานักเรียนที่ไมเขารวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 

0.05 (χ2 = 51.05, df=4,  p-value = .00 < .05) 
กิจกรรมรณรงคเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพในโรงเรียน 

จํานวน 19 134 651 800 365 ไมเขา
รวม รอยละ 1.0% 6.8% 33.1% 40.6% 18.5% 

จํานวน 14 99 660 1035 559 
เขารวม 

รอยละ 0.6% 4.2% 27.9% 43.7% 23.6% 

ผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยใช Chi-Square test พบวา นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมรณรงคเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑ

สุขภาพในโรงเรียนมีพฤติกรรมรับประทานอาหารใหครบ 5 หมูในหนึง่วันในสัดสวนที่มากกวานักเรียนที่ไมเขารวมอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (χ2 = 40.71, df=4,  p-value = .00 < .05) 
 

 

กิจกรรมรณรงคเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพในชุมชน 

จํานวน 26 159 788 979 420 ไมเขา
รวม รอยละ 1.1% 6.7% 33.2% 41.3% 17.7% 

จํานวน 7 74 523 856 503 
เขารวม 

รอยละ 0.4% 3.8% 26.6% 43.6% 25.6% 

ผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยใช Chi-Square test พบวา นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมรณรงคเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑ

สุขภาพในชุมชนมีพฤติกรรมรับประทานอาหารใหครบ 5 หมูในหนึ่งวันในสดัสวนที่มากกวานักเรียนที่ไมเขารวมอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (χ2 = 73.28, df=4,  p-value = .00 < .05) 
 

 

กิจกรรมเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่เช่ือมโยงสูการเรียนการสอน 

จํานวน 18 120 599 660 325 ไมเขา
รวม รอยละ 1.0% 7.0% 34.8% 38.3% 18.9% 
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ระดับพฤติกรรมการบริโภค ตัวแปร 
ไมทําเลย ทํานานๆครัง้  ทําเปนบางครั้ง ทําเปนสวนใหญ ทําทุกครั้ง 

จํานวน 15 113 712 1174 599 
เขารวม 

รอยละ 0.6% 4.3% 27.2% 44.9% 22.9% 

ผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยใช Chi-Square test พบวา นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมรณรงคเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑ

สุขภาพที่เช่ือมโยงสูการเรียนการสอนมีพฤติกรรมรับประทานอาหารใหครบ 5 หมูในหนึง่วันในสัดสวนที่มากกวานักเรียนที่ไมเขารวม

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (χ2 = 54.71, df=4,  p-value = .00 < .05) 
 

 

การทําโครงงานแบบกําหนดหัวขอและมุงเนนรูปแบบการนําเสนอผลงาน 

จํานวน 19 156 715 935 416 ไมเขา
รวม รอยละ 0.8% 7.0% 31.9% 41.7% 18.6% 

จํานวน 14 77 596 900 508 
เขารวม 

รอยละ 0.7% 3.7% 28.4% 43.0% 24.2% 

ผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยใช Chi-Square test พบวา นักเรียนที่เขารวมการทําโครงงานแบบกําหนดหัวขอและมุงเนนรูปแบบ

การนําเสนอผลงานมีพฤติกรรมรับประทานอาหารใหครบ 5 หมูในหนึง่วันในสัดสวนที่มากกวานักเรียนที่ไมเขารวมอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (χ2 = 43.30, df=4,  p-value = .00 < .05) 
กิจกรรมเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพในบานเรือน 

จํานวน 18 137 640 763 353 ไมเขา
รวม รอยละ 0.9% 7.2% 33.5% 39.9% 18.5% 

จํานวน 15 96 671 1072 571 
เขารวม 

รอยละ 0.6% 4.0% 27.7% 44.2% 23.5% 

ผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยใช Chi-Square test พบวา นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมรณรงคเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑ

สุขภาพในบานเรือนมีพฤติกรรมรับประทานอาหารใหครบ 5 หมูในหนึง่วันในสัดสวนที่มากกวานักเรียนที่ไมเขารวมอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (χ2 = 51.48, df=4,  p-value = .00 < .05) 
กิจกรรมอื่นๆที่โรงเรียนไดจดัทําขึ้น และเกี่ยวของกับโครงการ อย.นอย 

จํานวน 19 121 556 654 313 ไมเขา
รวม รอยละ 1.1% 7.3% 33.4% 39.3% 18.8% 

จํานวน 14 112 755 1181 611 
เขารวม 

รอยละ 0.5% 4.2% 28.2% 44.2% 22.9% 

ผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยใช Chi-Square test พบวา นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมอื่นๆที่โรงเรียนไดจัดทําขึ้นและเกี่ยวของกับ

โครงการ อย.นอย มีพฤติกรรมรับประทานอาหารใหครบ 5 หมูในหนึง่วันในสัดสวนที่มากกวานักเรียนที่ไมเขารวมอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (χ2 = 46.00, df=4,  p-value = .00 < .05) 
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ตารางที่ 4.41 สรุปผลการประเมนิพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพทีถู่กตองของนักเรียน อย.นอย 

พฤติกรรม รอยละ* ผาน 
พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ดี/ที่ถูกตอง 
   (1) ไมบริโภคน้ําอัดลม 71.2 ผาน 

   (2) ไมบริโภคอาหารจานดวน 84.9 ผาน 

   (3) ไมบริโภคขนมขบเคี้ยว 52.6 ไมผาน 

   (4) บริโภคนม 78.2 ผาน 

   (5) บริโภคผัก 85.4 ผาน 

   (6) บริโภคผลไม 80.9 ผาน 
โดยเฉลี่ย  75.5 ผาน 

พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่ดี/ที่ถูกตอง 
   (1) ดูเครื่องหมาย อย.ใหเจอกอนเลือกซื้อผลิตภัณฑอาหาร 55.3 ไมผาน 

   (2) ดูวันหมดอายุ หรือเดือนปที่ผลิต ใหเจอกอนเลือกซื้อหรือบริโภค  80.7 ผาน 

   (3) สังเกตภาชนะบรรจุอาหารกอนซื้อวาสะอาดอยูในสภาพสมบูรณ ไมฉีกขาด 
ร่ัวซึม บวมหรือบุบบูบี้  

84.4 ผาน 

   (4) สังเกตสภาพการเก็บรักษาอาหารที่เหมาะสมกับชนิดอาหาร เชน นมพลาสเจอ
ไรซที่เก็บไวในตูแช  

77.7 ผาน 

   (5) สังเกตสภาพของอาหารที่อยูในภาชนะบรรจุกอนบริโภควาไมมี ฟอง เมือก ไมมี
สี กล่ินที่เปล่ียนไปจากเดิม  

82.5 ผาน 

   (6)  อานฉลากเครื่องสําอาง เชน แปงทาตัว โลชั่น กอนจะซื้อหรือ กอนใช  75.0 ผาน 

   (7) ปฏิบัติตามคําแนะนําที่ระบุบนฉลากผลิตภัณฑอยางเครงครัด  75.5 ผาน 
โดยเฉลี่ย 75.9 ผาน 

พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่ถูกตอง  75.7 ผาน 

หมายเหตุ * รอยละของนักเรียนที่มีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่ถูกตองผานเกณฑการประเมินในแตละ
พฤติกรรม 

 

สรุปผลการประเมินตามตัวช้ีวัดที่ 1  
นักเรียนมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่ถูกตอง 

 

นักเรียนมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่ถูกตอง ซึ่งประกอบดวยพฤติกรรม 
นักเรียนไมบริโภคน้ําอัดลม นักเรียนไมบริโภคอาหารจานดวน นักเรียนบริโภคนม ผัก ผลไม 
นักเรียนใชผลิตภัณฑสุขภาพอยางถูกตอง และนักเรียนอานฉลากอาหาร ยา เครื่องสําอางกอน
ใช โดยคิดคํานวณจากรอยละเฉลี่ยของนักเรียนที่มีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่
ถูกตองแตละพฤติกรรม สรุปผลไดวา นักเรียนมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่ถูกตอง 
คิดเปนรอยละ 75.7 ของนักเรียนทั้งหมด ซึ่งบรรลุเปาหมายของโครงการที่รอยละ 70 ของ
นักเรียนมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่ถูกตอง ดังรายละเอียดสรุปในตารางที่ 4.41 
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ตอนที่ 4 เจตคติตอการดูแลสุขภาพของตนเอง 
  

โดยภาพรวมนักเรียนมีเจตคติตอการดูแลสุขภาพของตนเองเปนไปในทางที่ถูกตองอยูในระดับมาก*  

( x = 3.87, SD=0.53, C.V.=13.68%) รายละเอียดดังตารางที่ 4.42 
 

ตารางที่ 4.42  ระดับเจตคติตอการบริโภคการผลิตภัณฑสุขภาพของนักเรียน 

ขอความ 

เจตคต ิ
ไมถูกตอง (-)           ถูกตอง (+) 

<-------------------------------------> 

คาเฉลี่ย 

( x) 

สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(SD) 

สัมประสิทธิ์

การกระจาย 

(C.V.) 

1. อาหารฟาสตฟูด เชน แฮมเบอรเกอร พิซ

ซา ไกทอด เปนอาหารที่เหมาะสําหรับ

วัยรุน และทันสมัย (-) 

 3.35 0.96 28.81 

2. น้ําอัดลมเปนเครื่องดื่มที่ทันสมัย เหมาะ

สําหรับคนรุนใหม (-) 
 3.58 0.99 27.65 

3. การรับประทานขนมขบเคี้ยว จะชวยใหมี

ความสุขในการทํางานหรือดูทีวี (-) 
 3.15 1.12 35.57 

4. ผักมีรสชาติที่ไมอรอย (-) 

 
 3.67 1.09 29.82 

5. การดื่มนมเปนประจําจะชวยใหรางกาย

แข็งแรง (+) 
 4.72 0.65 13.81 

6. การอานฉลากกอนซื้อทําใหเสียเวลาโดย

ไมจําเปน (-) 
 4.01 1.04 26.05 

7. ขอมูลโภชนาการเปนขอมูลที่อานแลวไม

เขาใจ ทําใหไมอยากอาน (-) 
 3.55 1.05 29.65 

8. การใชเครื่องสําอางที่มีดาราเปนพรีเซน

เตอรจะชวยใหดูดีและทันสมัย  (-) 
 3.46 1.05 30.24 

9. เมื่อเจ็บปวยควรกินยาตามที่แพทยหรือ

เภสัชกรแนะนํา (-) 
 4.58 0.71 15.62 

10. การออกกําลังกายเปนประจําชวยเพิ่ม

ภูมิตานทานโรคได (-) 
 4.69 0.65 13.95 

เฉลี่ย 3.87 0.53 13.68 

หมายเหตุ *   ระดับเจตคติของขอความที่มีทิศทางลบหรือโนมเอียงไปในทางไมถูกตอง ไดถูกกลับมาตรประมาณคา (re-scale) แลว ดูรายละเอียด

เพิ่มเติมในบทที่ 3 

  

นอยที่สุด มากที่สุด 
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4.1 ผลการเปรียบเทียบเจตคติที่ถูกตองตอการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพของนักเรียน
ชายและหญิง  

พบวา นักเรียนชายและนักเรียนหญิงมีคาเฉลี่ยเจตคติที่ถูกตองตอการบริโภคแตกตางกัน 

ซึ่งนักเรียนหญิงมีคาเฉลี่ยเจตคติที่ถูกตองตอการบริโภคสูงกวานักเรียนชายอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ 0.01 รายละเอียดดังตารางที่ 4.43 

ตารางที่ 4.43 คาสถิติพื้นฐานและการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยเจตคติ จําแนกตามเพศของ

นักเรียน 

เพศ จํานวน คะแนนเฉลี่ย 
( x ) 

สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (SD) 

คาต่ําสุด คาสูงสุด คาสถิติทดสอบที 
(t-test) 

ชาย 1713 3.83 0.55 2.00 5.00 
หญิง 2598 3.89 0.51 1.10 5.00 

-3.99** 

** p-value <.01 , df =3473.12 

  
 4.2 ผลการเปรียบเทียบเจตคติที่ถูกตองตอการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพของนักเรียน
ที่อยูในภูมิภาคตางกัน  

พบวา นักเรียนที่อาศัยอยูในภูมิภาคที่แตกตางกันมีคาเฉลี่ยเจตคติที่ถูกตองตอการบริโภค

ผลิตภัณฑสุขภาพแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 รายละเอียดดังตารางที่ 4.44 

ตารางที่ 4.44 คาสถิติพื้นฐานและการวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) ของคาเฉลี่ยเจตคติที่

ถูกตองตอการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพจําแนกตามภูมิภาคของนักเรียน 

ภูมิภาค จํานวน คะแนนเฉลี่ย 
( x ) 

สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (SD) 

คาต่ําสุด คาสูงสุด คาสถิติทดสอบเอฟ 
(F-test) 

เหนือ 794 3.87 0.51 2.20 5.00 
อีสาน 712 3.91 0.50 1.30 5.00 
ใต 779 3.92 0.54 1.10 5.00 

กลาง 1238 3.90 0.51 2.20 5.00 
กรุงเทพ 518 3.69 0.59 1.70 5.00 
ตะวันออก 270 3.88 0.51 2.40 5.00 

15.71** 

** p-value<.01 (Levence Statistic = 3.97, p=0.00) 

หลังจากวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) ของคาเฉลี่ยเจตคติที่ถูกตองตอการบริโภค

ผลิตภัณฑสุขภาพของนักเรียนที่จําแนกตามภูมิภาค ดวยสถิติทดสอบเอฟ (F-test) พรอมกับการ

ทดสอบความเทากันของความแปรปรวนของแตละกลุม (Test of Homogeneity of Variance) ดวย

สถิติทดสอบของ Levene พบวา ความแปรปรวนของแตละภูมิภาคไมเทากัน (Levence Statistics = 
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3.97 และ p-value= 0.00) ดังนั้นจึงไดทําการทดสอบเปรียบเทียบรายคู (Multiple Comparisions) 

ดวยวิธีการของ Dunnett T3 พบวา นักเรียนที่อยูในภาคใตมีคาเฉลี่ยเจตคติที่ถูกตองตอการบริโภค

ผลิตภัณฑสุขภาพสูงที่สุด รองลงมาเปนนักเรียนจากภาคอีสานและภาคกลาง ตามลําดับ สวนนักเรียน

ที่อยูในกรุงเทพมหานครมีคาเฉลี่ยเจตคติที่ถูกตองตอการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพต่ํากวาภาคอื่นๆ

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 รายละเอียดดังภาพที่  4.1 และ ตารางที่ 4.45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
ภาพที่ 4.1 คาเฉลี่ยเจตคตทิี่ถูกตองตอการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพของนักเรียนจาํแนกตามภูมภิาค 

 
ตารางที่ 4.45 ผลการเปรียบเทียบรายคู (Multiple Comparisions) ของคาเฉลี่ยเจตคติที่ถูกตองตอการ

บริโภคผลิตภัณฑสุขภาพของนักเรียนจําแนกตามภูมภิาค 
ภูมิภาค คะแนน

เฉล่ีย 
เหนือ อีสาน ใต กลาง กรุงเทพ ตะวันออก 

เหนือ 3.87  -0.04 -0.05 -0.03 0.18** -0.01 
อีสาน 3.91   -0.01 0.01 0.22** 0.03 
ใต 3.92    0.02 0.23** 0.04 

กลาง 3.90     0.21** 0.02 
กรุงเทพ 3.69      -0.19** 
ตะวันออก 3.88       

** p-value<.01 
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 4.3 ผลการเปรียบเทียบเจตคติที่ถูกตองตอการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพของนักเรียน
ที่อยูในระดับชั้นเรียนตางกัน  

พบวา นักเรียนที่อยูระดับชั้นเรียนตางกันมีคาเฉลี่ยเจตคติที่ถูกตองตอการบริโภค
ผลิตภัณฑสุขภาพแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 รายละเอียดดังตารางที่ 4.46 

 

ตารางที่ 4.46 คาสถิติพื้นฐานและการวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) ของคาเฉลี่ยเจตคตทิีถ่กูตอง
ตอการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพจําแนกตามระดับชั้นของนักเรียน 

ระดับช้ัน จํานวน คะแนน
เฉล่ีย ( x ) 

สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (SD) 

คาต่ําสุด คาสูงสุด คาสถิติทดสอบเอฟ 
(F-test) 

ม.1 759 3.94 0.52 1.70 5.00 
ม.2 771 3.85 0.53 2.20 5.00 
ม.3 754 3.84 0.55 2.20 5.00 
ม.4 678 3.89 0.54 1.10 5.00 
ม.5 675 3.87 0.49 2.50 5.00 
ม.6 674 3.83 0.53 1.30 5.00 

4.92** 

** p-value<.01 (Levence Statistic = 1.32, p=0.25) 
  

 หลังจากวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) ของคาเฉลี่ยเจตคติที่ถูกตองตอการบริโภค
ผลิตภัณฑสุขภาพของนักเรียนที่จําแนกตามระดับชั้นเรียนของนักเรียน ดวยสถิติทดสอบเอฟ (F-test) 
พรอมกับการทดสอบความเทากันของความแปรปรวนของแตละกลุม (Test of Homogeneity of Variance) 
ดวยสถิติทดสอบของ Levence พบวา ความแปรปรวนของแตละระดับชั้นเรียนเทากัน (Levence Statistics 
= 1.32 และ p-value= 0.25) ดังนั้นจึงไดทําการทดสอบเปรียบเทียบรายคู (Multiple Comparisions) ดวย
วิธีการของ Bonferroni พบวา นักเรียนที่อยูในระดับชั้น ม.1 มีคาเฉลี่ยเจตคติที่ถูกตองตอการบริโภค
ผลิตภัณฑสุขภาพสูงที่สุด รองลงมาเปนนักเรียนระดับชั้น ม.4 ชั้น ม.5 ตามลําดับ สวนนักเรียนที่อยูใน
ระดับชั้น ม.2 ชั้น ม.3 และม.6 มีคาเฉลี่ยเจตคติที่ถูกตองตอการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพใกลเคียงกัน
รายละเอียดดังภาพที่ 4.2 และ ตารางที่ 4.47 
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ภาพที่ 4.2 คาเฉลี่ยเจตคตทิี่ถูกตองตอการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพของนักเรียนจาํแนกตามระดบัชั้น 
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ตารางที่ 4.47 ผลการเปรียบเทียบรายคู (Multiple Comparisions) ของคาเฉลี่ยเจตคติที่ถูกตองตอการ

บริโภคผลิตภัณฑสุขภาพของนักเรียนจําแนกตามระดับชั้น 
ระดับช้ัน คะแนน

เฉล่ีย 
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

ม.1 3.94  0.09** 0.10** 0.05 0.07 0.11** 
ม.2 3.85   0.01 -0.04 -0.02 0.02 
ม.3 3.84    -0.05 -0.03 0.01 
ม.4 3.89     0.02 0.06 
ม.5 3.87      0.04 
ม.6 3.83       

* p-value<.01 
 

4.4 ผลการเปรียบเทียบเจตคติที่ถูกตองตอการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพของนักเรียน
แกนนํา อย.นอย และการเขารวมกิจกรรม อย.นอย 

พบวา นักเรียนที่เปนแกนนํา อย.นอย และเคยเปน มีคาเฉลี่ยเจตคติที่ถูกตองตอการ

บริโภคผลิตภัณฑสุขภาพสูงกวานักเรียนทั่วไปที่ไมไดเปนแกนนํา อย.นอย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.01 สําหรับนักเรียนที่เขารวมกิจกรรม อย.นอย มีคาเฉลี่ยเจตคติที่ถูกตองตอการบริโภค

ผลิตภัณฑสุขภาพสูงกวานักเรียนที่ไมเขารวมในทุกกิจกรรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มี

รายละเอียดดังตารางที่ 4.48 

ตารางที่ 4.48 คาสถิติพื้นฐานและการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยเจตคติ จําแนกตามการเปน

แกนนํา อย.นอยของนักเรียน 

คาสถิติ 
ตัวแปร จํานวน คะแนนเฉลี่ย 

( x ) 
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD) 

คาต่ําสุด คาสูงสุด คาสถิติทดสอบ
ที (t-test) 

การเปนแกนนาํ อย.นอย 

เปน 1230 3.97 0.53 1.30 5.00 

เคยเปน 612 3.90 0.49 1.70 5.00 

ไมเคยเปน 2469 3.81 0.53 1.10 5.00 

40.07** 
(คา F-test) 

กิจกรรมเผยแพรประชาสัมพันธเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพในโรงเรียน 

ไมเขารวม 2210 3.80 0.51 1.70 5.00 
เขารวม 2101 3.94 0.54 1.10 5.00 

-8.77** 

กิจกรรมดานการตรวจสอบผลิตภัณฑสุขภาพ 

ไมเขารวม 2067 3.79 0.52 1.70 5.00 
เขารวม 2244 3.94 0.53 1.10 5.00 

-8.86** 

กิจกรรมรณรงคเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพในโรงเรียน 
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คาสถิติ 
ตัวแปร จํานวน คะแนนเฉลี่ย 

( x ) 
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD) 

คาต่ําสุด คาสูงสุด คาสถิติทดสอบ
ที (t-test) 

ไมเขารวม 1956 3.79 0.53 1.70 5.00 
เขารวม 2355 3.94 0.52 1.10 5.00 

-8.71** 

กิจกรรมรณรงคเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพในชุมชน 

ไมเขารวม 2356 3.81 0.51 1.10 5.00 
เขารวม 1954 3.95 0.54 1.30 5.00 

-8.76** 

กิจกรรมเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่เช่ือมโยงสูการเรียนการสอน 

ไมเขารวม 1710 3.79 0.54 1.70 5.00 
เขารวม 2600 3.93 0.51 1.10 5.00 

-8.18** 

การทําโครงงานแบบกําหนดหัวขอและมุงเนนรูปแบบการนําเสนอผลงาน 

ไมเขารวม 2230 3.80 0.52 1.10 5.00 
เขารวม 2081 3.95 0.53 1.30 5.00 

-9.05** 

กิจกรรมเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพในบานเรือน 

ไมเขารวม 1901 3.79 0.54 1.10 5.00 
เขารวม 2410 3.94 0.51 1.30 5.00 

-9.32** 

กิจกรรมอื่นๆที่โรงเรียนไดจดัทําขึ้น และเกี่ยวของกับโครงการ อย.นอย 

ไมเขารวม 1655 3.77 0.53 1.70 5.00 
เขารวม 2656 3.94 0.52 1.10 5.00 

-9.99** 

** p-value <.01 
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ตอนที่ 5 ส่ิงแวดลอมที่มีผลตอพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเอง 
5.1 พฤติกรรมของพอแมหรือผูปกครองซื้อน้ําอัดลมมาดื่มที่บาน 

นักเรียนรอยละ 87.8 ของนักเรียนกลุมตัวอยางทั้งหมดไดระบุถึงพฤติกรรมของพอแมหรือ
ผูปกครองเกี่ยวกับการซื้อน้ําอัดลมมาดื่มที่บานวามีพฤติกรรมไมเคยเลยถึงบางครั้งหรือระดับ 
พฤติกรรม 1 ถึง 3  ซึ่งเปนพฤติกรรมที่ถูกตองและอยูในขายที่ไมกอใหเกิดการบริโภคหรือบริโภคแตไม
กอใหเกิดโทษตอรางกาย ดังตารางที่ 4.49 

ตารางที่ 4.49 ความถี่และรอยละของพฤติกรรมของพอแมหรือผูปกครองซื้อน้ําอัดลมมาดื่มที่บาน 

ระดับพฤติกรรม  
ไมเคย 
เลย 
(1) 

นานๆ
ครั้ง  
(2) 

บางครั้ง 
 

(3) 

บอย 
 

(4) 

เปน
ประจํา 

(5) 

ความถี่ 456 1903 1394 378 143 

รอยละ 10.7 44.5 32.6 8.8 3.3 
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5.2 พฤติกรรมของพอแมหรือผูปกครองรับประทานอาหารจานดวนหรือฟาสตฟูด 

นักเรียนรอยละ 92.4 ของนักเรียนกลุมตัวอยางทั้งหมดไดระบุถึงพฤติกรรมของพอแมหรือ
ผูปกครองเกี่ยวกับการรับประทานอาหารจานดวนหรือฟาสตฟูดวามีพฤติกรรมไมเคยเลยถึงบางครั้ง
หรือระดับพฤติกรรม 1 ถึง 3  ซึ่งเปนพฤติกรรมที่ถูกตองและอยูในขายที่ไมกอใหเกิดการบริโภคหรือ
บริโภคแตไมกอใหเกิดโทษตอรางกาย ดังตารางที่ 4.50 

ตารางที่ 4.50 ความถี่และรอยละของพฤติกรรมของพอแมหรือผูปกครองรับประทานอาหารจานดวน
หรือฟาสตฟูด 

ระดับพฤติกรรม  
ไมเคย 
เลย 
(1) 

นานๆครั้ง 
(2) 

บางครั้ง 
 

(3) 

บอย 
 

(4) 

เปน
ประจํา 

(5) 

ความถี่ 888 1955 1100 271 57 

รอยละ 20.8 45.8 25.8 6.3 1.3 
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5.3 พฤติกรรมของพอแมหรือผูปกครองรับประทานผักและผลไม 

นักเรียนรอยละ 93.5 ของนักเรียนกลุมตัวอยางทั้งหมดไดระบุถึงพฤติกรรมของพอแมหรือ
ผูปกครองเกี่ยวกับการรับประทานผักและผลไมวามีพฤติกรรมบอยถึงเปนประจําหรือระดับพฤติกรรม 
4 ถึง 5 ซึ่งเปนพฤติกรรมที่สงเสริมใหนักเรียนมีการบริโภคที่ถูกตอง ดังตารางที่ 4.51 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
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ตารางที่ 4.51  ความถี่และรอยละของพฤติกรรมของพอแมหรือผูปกครองรับประทานผักและผลไม 

ระดับพฤติกรรม  
ไมเคยเลย 

(1) 

นานๆครัง้  

(2) 

บางครั้ง 

(3) 

บอย 

(4) 

เปนประจํา 

(5) 

ความถี่ 2 40 238 1323 2668 

รอยละ 0.0 0.9 5.6 31.0 62.5 
0
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5.4 พฤติกรรมของพอแมหรือผูปกครองดูวันหมดอายุ หรือวันเดือนปที่ผลิตกอนซื้อ
สินคา 

นักเรียนรอยละ 81.2 ของนักเรียนกลุมตัวอยางทั้งหมดไดระบุถึงพฤติกรรมของพอแมหรือ

ผูปกครองเกี่ยวกับการดูวันหมดอายุ หรือวันเดือนปที่ผลิตกอนซื้อสินคาวามีพฤติกรรมบอยถึงเปน

ประจําหรือระดับพฤติกรรม 4 ถึง 5 ซึ่งเปนพฤติกรรมที่สงเสริมใหนักเรียนมีการบริโภคที่ถูกตอง ดัง

ตารางที่ 4.52 

ตารางที่ 4.52 ความถี่และรอยละของพฤติกรรมของพอแมหรือผูปกครองดูวันหมดอายุ หรือวันเดือนป

ที่ผลิตกอนซื้อสินคา 

ระดับพฤติกรรม  
ไมเคยเลย 

(1) 

นานๆครัง้  

(2) 

บางครั้ง 

(3) 

บอย 

(4) 

เปนประจํา 

(5) 

ความถี่ 32 108 662 1330 2139 

รอยละ 0.7 2.5 15.5 31.1 50.1 
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5.5 พฤติกรรมของครูไดสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับการบริโภคใหปลอดภัยหรือการ
อานฉลากกอนซื้อในการเรียนการสอน 

นักเรียนรอยละ 75.9 ของนักเรียนกลุมตัวอยางทั้งหมดไดระบุถึงพฤติกรรมของครูเกี่ยวกบั

การสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับการบริโภคใหปลอดภัยหรือการอานฉลากกอนซื้อในการเรียนการสอนวา

มีพฤติกรรมบอยถึงเปนประจําหรือระดับพฤติกรรม 4 ถึง 5 ซึ่งเปนพฤติกรรมที่สงเสริมใหนักเรียนมีการ

บริโภคที่ถูกตอง ดังตารางที่ 4.53 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
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ตารางที่ 4.53  ความถี่และรอยละของพฤติกรรมของครูไดสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับการบริโภคให

ปลอดภัยหรือการอานฉลากกอนซื้อในการเรียนการสอน 

ระดับพฤติกรรม  
ไมเคยเลย 

(1) 

นานๆครัง้  

(2) 

บางครั้ง 

(3) 

บอย 

(4) 

เปนประจํา 

(5) 

ความถี่ 33 148 849 1751 1490 

รอยละ 0.8 3.5 19.9 41.0 34.9 
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5.6 โรงเรียนจัดกิจกรรมรณรงคใหความรูเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร ยา และ
เครื่องสําอาง 

นักเรียนรอยละ 62.8 ของนักเรียนกลุมตัวอยางทั้งหมดไดระบุถึงโรงเรียนมีการจัดกิจกรรม

รณรงคใหความรูเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร ยา และเครื่องสําอางวามีการจัดบอยถึงเปนประจําหรือ

ระดับพฤติกรรม 4 ถึง 5 ซึ่งเปนพฤติกรรมที่สงเสริมใหนักเรียนมีการบริโภคที่ถูกตอง ดังตารางที่ 4.54 

ตารางที่ 4.54 ความถี่และรอยละของการเขารวมจัดกิจกรรมรณรงคใหความรูเกี่ยวกับการบริโภค

อาหาร ยา และเครื่องสําอางภายในโรงเรียน 

ระดับพฤติกรรม  
ไมเคยเลย 

(1) 

นานๆครัง้  

(2) 

บางครั้ง 

(3) 

บอย 

(4) 

เปนประจํา 

(5) 

ความถี่ 85 352 1153 1729 951 

รอยละ 2.0 8.2 27.0 40.5 22.3 
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5.7 เพื่อนในกลุมมักจะนัดไปกินอาหารฟาสตฟูดหลังเลิกเรียนหรือในชวงวันหยุด 

นักเรียนรอยละ 85.7 ของนักเรียนกลุมตัวอยางทั้งหมดไดระบุถึงพฤติกรรมของเพื่อน

เกี่ยวกับการรับประทานอาหารฟาสตฟูดหลังเลิกเรียนหรือในชวงวันหยุดวามีพฤติกรรมไมเคยเลยถึง

บางครั้งหรือระดับพฤติกรรม 1 ถึง 3 ซึ่งเปนพฤติกรรมที่ถูกตองและอยูในขายที่ไมกอใหเกิดการบริโภค

หรือบริโภคแตไมกอใหเกิดโทษตอรางกาย ดังตารางที่ 4.55 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
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ตารางที่ 4.55  ความถี่และรอยละของพฤติกรรมเพื่อนในกลุมมักจะนัดไปกินอาหารฟาสตฟูดหลังเลิก

เรียนหรือในชวงวันหยุด 

ระดับพฤติกรรม  
ไมเคยเลย 

(1) 

นานๆครัง้  

(2) 

บางครั้ง 

(3) 

บอย 

(4) 

เปนประจํา 

(5) 

ความถี่ 1102 1434 1121 452 161 

รอยละ 25.8 33.6 26.3 10.6 3.8 
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5.8 เพื่อนในกลุมมักจะแนะนําใหรับประทานอาหารที่มีประโยชน 

นักเรียนรอยละ 53.3 ของนักเรียนกลุมตัวอยางทั้งหมดไดระบุถึงพฤติกรรมของเพื่อนใน

กลุมมักจะแนะนําใหรับประทานอาหารที่มีประโยชนวามีพฤติกรรมบอยถึงเปนประจําหรือระดับ

พฤติกรรม 4 ถึง 5 ซึ่งเปนพฤติกรรมที่สงเสริมใหนักเรียนมีการบริโภคที่ถูกตอง ดังตารางที่ 4.56 

ตารางที่ 4.56  ความถี่และรอยละของพฤติกรรมเพื่อนในกลุมมักจะแนะนําใหรับประทานอาหารที่มี

ประโยชน 

ระดับพฤติกรรม  
ไมเคยเลย 

(1) 

นานๆครัง้  

(2) 

บางครั้ง 

(3) 

บอย 

(4) 

เปนประจํา 

(5) 

ความถี่ 171 317 1506 1551 725 

รอยละ 4.0 7.4 35.5 36.3 17.0 
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5.9 เพื่อนในกลุมมักจะนําขนมขบเคี้ยวกรุบกรอบมาใหกินระหวางชวงพักหรือหลัง
เลิกเรียน 

นักเรียนรอยละ 49.4 ของนักเรียนกลุมตัวอยางทั้งหมดไดระบุถึงพฤติกรรมของเพื่อน

เกี่ยวกับการนําขนมขบเคี้ยวกรุบกรอบมารับประทานระหวางชวงพักหรือหลังเลิกเรียนวามีพฤติกรรม

ไมเคยเลยถึงเปนบางครั้งหรือระดับพฤติกรรม 1 ถึง 3 ซึ่งเปนพฤติกรรมที่ถูกตองและอยูในขายที่ไม

กอใหเกิดการบริโภคหรือบริโภคแตไมกอใหเกิดโทษตอรางกาย ดังตารางที่ 4.57 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
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ตารางที่ 4.57 ความถี่และรอยละของพฤติกรรมเพื่อนในกลุมมักจะนําขนมขบเคี้ยวกรุบกรอบมาใหกิน

ระหวางชวงพักหรือหลังเลิกเรียน 

ระดับพฤติกรรม  
ไมเคยเลย 

(1) 

นานๆครัง้  

(2) 

บางครั้ง 

(3) 

บอย 

(4) 

เปนประจํา 

(5) 

ความถี่ 169 652 1286 1498 665 

รอยละ 4.0 15.3 30.1 35.1 15.6 
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5.10 เพื่อนในกลุมมักจะซื้อน้ําอัดลมมาดื่ม 

 นักเรียนรอยละ 56.4 ของนักเรียนกลุมตัวอยางทั้งหมดไดระบุถึงพฤติกรรมของเพื่อน

เกี่ยวกับการซื้อน้ําอัดลมมาดื่มวามีพฤติกรรมไมเคยเลยถึงเปนบางครั้งหรือระดับพฤติกรรม 1 ถึง 3 ซึ่ง

เปนพฤติกรรมที่ถูกตองและอยูในขายที่ไมกอใหเกิดการบริโภคหรือบริโภคแตไมกอใหเกิดโทษตอ

รางกาย ดังตารางที่ 4.58 

ตารางที่ 4.58 ความถี่และรอยละของพฤติกรรมของเพื่อนในกลุมมักจะซื้อน้ําอัดลมมาดื่ม 

ระดับพฤติกรรม  
ไมเคยเลย 

(1) 

นานๆครัง้  

(2) 

บางครั้ง 

(3) 

บอย 

(4) 

เปนประจํา 

(5) 

ความถี่ 243 830 1337 1274 586 

รอยละ 5.7 19.4 31.3 29.8 13.7 
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ตอนที่ 6 ความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพ 
  

ผลการวัดความรูเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพของนักเรียนโดยภาพรวม พบวา 

นักเรียนรอยละ 81.96 มีความรูเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่ถูกตอง เมื่อพิจารณาราย

ขอความรูเพื่อตรวจสอบความเขาใจถูกหรือเขาใจผิดของนักเรียนเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพ 

พบวา จํานวนนักเรียนที่มีความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร ยา และเครื่องสําอาง คิดเปน

รอยละอยูระหวาง 45.4 - 93.0  ซึ่งพบวามีความรูอยู 1 เร่ืองที่นักเรียนเขาใจคลาดเคลื่อนเกินครึ่งหนึ่ง

ของนักเรียนทั้งหมด (รอยละ 54.6) คือ แอฟลาทอกซินจากเชื้อราสามารถทําลายใหหมดไปจากอาหาร

ที่เรารับประทานไดโดยการหุงตมปกติ (ขอ 6) มีจํานวนนักเรียนที่เขาใจคลาดเคลื่อนคิดเปนรอยละ 

54.6 รายละเอียดดังตารางที่ 4.59 และแผนภาพที่ 4.3 
  

ตารางที่ 4.59 ความถี่และรอยละของคะแนนวัดความรูเกี่ยวกบัการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพของนักเรียน 

ขอความรู 
เขาใจ
ถูก 

เขาใจ
ผิด 

คําอธิบายผล 

ความถี่ 2867 1473 ขอ 1 ผลิตภัณฑเสริมอาหารสามารถ

รักษาโรคได             

(เปนขอความที่ผิด) 
รอยละ 66.1 33.9 

นักเรียนรอยละ 66.1 มีความเขาใจที่

ถูกตองเกี่ยวกับผลิตภัณฑเสริมอาหาร 

ความถี่ 3945 395 ขอ 2 ขนมขบเคี้ยวชวยเสริมใหรางกาย

ไดคุณคาสารอาหารครบถวน  

(เปนขอความที่ผิด) รอยละ 90.0 9.1 

นักเรียนรอยละ 90.0 มีความเขาใจที่

ถูกตองเกี่ยวกับขนมขบเคี้ยว 

ความถี่ 3935 405 ขอ  3 การรับประทานอาหารที่ ไ ม

เหมาะสมอาจกอใหเกิดโรคอวน

ซึ่งเปนสาเหตุใหเกิดโรคตางๆ เชน 

โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง 

และโรคหลอดเลือดหัวใจ 

(เปนขอความที่ถูก) 

รอยละ 90.7 9.3 

นักเรียนรอยละ 90.7 มีความเขาใจที่

ถูกตองเกี่ยวกับอันตรายของโรคอวน 

ความถี่ 4035 305 ขอ 4 ฉลากโภชนาการชวยใหเราทราบ

ปริมาณสารอาหารที่จะไดรับเมื่อ

เราบริโภคอาหารชนิดนั้นๆ 

(เปนขอความที่ถูก) 
รอยละ 93.0 7.0 

นักเรียนรอยละ 93.0 มีความเขาใจที่

ถูกตองเกี่ยวกับฉลากโภชนาการ 

ความถี่ 3851 489 ขอ 5 การกินอาหารที่ใชน้ํามันทอดซ้ํา

อาจกอใหเกิดโรคมะเร็งได 

(เปนขอความที่ถูก) 
รอยละ 88.7 11.3 

นักเรียนรอยละ 88.7 มีความเขาใจที่

ถูกตองเกี่ยวกับอันตรายของน้ํามันทอด

ซ้ํา 
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ตารางที่ 4.59 (ตอ) 

ขอความรู 
เขาใจ
ถูก 

เขาใจ
ผิด 

คําอธิบายผล 

ความถี่ 1969 2371 ขอ 6 แอฟลาทอกซินจากเชื้อราสามารถ
ทําลายใหหมดไปจากอาหารที่เรา
รับประทานไดโดยการหุงตมปกติ 

(เปนขอความที่ผิด) 
รอยละ 45.4 54.6 

นักเรียนรอยละ 45.4 มีความเขาใจที่
ถู กต อง เกี่ ยวกับอันตรายของสาร
แอลฟาทอกซิน 

ความถี่ 3734 606 ขอ 7 การใชยาปฏิชีวนะ เชน อะม็อกซี
ซิลลิน ตองรับประทานตามที่แพทย
ส่ั งหรือ เภสัชกรแนะนําใหครบ
จํานวนที่กําหนด 

(เปนขอความที่ถูก) 

รอยละ 86.0 14.0 

นักเรียนรอยละ 86.0 มีความเขาใจที่
ถูกตองเกี่ยวกับการใชยาปฏิชีวนะ เชน 
อะม็อกซีซิลลิน 

ความถี่ 3717 623 ขอ 8 ยาลดความอวนสวนใหญเปนยาที่
ทําใหไมอยากอาหาร เมื่อใชไปนานๆ
ทําใหเกิดการติดยา และอาการ
ประสาทหลอน 

(เปนขอความที่ถูก) 

รอยละ 85.6 14.4 

นักเรียนรอยละ 85.6 มีความเขาใจที่
ถูกตองเกี่ยวกับอันตรายจากการใชยา
ลดความอวน 

ความถี่ 3575 765 ขอ 9 ไฮโดรควิโนนเปนสารหามใชใน
เครื่องสําอาง     

(เปนขอความที่ถูก) รอยละ 82.4 17.6 

นักเรียนรอยละ 82.4 มีความเขาใจที่
ถู ก ต อ ง เ กี่ ย ว กั บ ส า ร ห า ม ใ ช ใ น
เครื่องสําอาง 

ความถี่ 3979 361 ขอ 10 วันหมดอายุหรือวันส้ินอายุของยา
หรือเครื่องสําอางจะสังเกตไดจาก
ฉลาก โดยมีการแสดงวัน เดือน ป 
ที่หมดอายุ 

(เปนขอความที่ถูก) 

รอยละ 91.7 8.3 

นักเรียนรอยละ 91.7 มีความเขาใจที่
ถูกตองเกี่ยวกับการแสดงวันหมดอายุ
หรือวันส้ินอายุของยาและเครื่องสําอาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที่ 4.3 รอยละของนักเรียนที่มีความเขาใจที่ถูกตองในขอความรูแตละขอ จํานวน 10 ขอ  

ขอที่  

รอยละ

ของ

นักเรียน 66.1
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6.1 ผลการเปรียบเทียบความรูเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพของนักเรียนชาย
และหญิง  

พบวา นักเรียนชายและนักเรียนหญิงมีคาเฉลี่ยคะแนนความรูแตกตางกัน ซึ่งนักเรียนหญิงมี

คาเฉลี่ยคะแนนความรูสูงกวานักเรียนชายอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ดังตารางที่ 4.60 

ตารางที่ 4.60 คาสถิติพื้นฐานและการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยคะแนนความรู จําแนกตาม

เพศของนักเรียน 

เพศ จํานวน คะแนน
เฉล่ีย ( x ) 

สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (SD) 

คาต่ําสุด คาสูงสุด คาสถิติทดสอบที 
(t-test) 

ชาย 1724 8.02 2.31 3 10 
หญิง 2616 8.33 1.96 3 10 

-4.59** 

** p-value <.01 , df =3264.83 
 

6.2 ผลการเปรียบเทียบความรูเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพของนักเรียนทีอ่ยู
ในภูมิภาคตางกัน  

พบวา นักเรียนที่อาศัยอยูในภูมิภาคที่ตางกันมีคาเฉลี่ยคะแนนความรูแตกตางกัน อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ดังตารางที่ 4.61 

 

ตารางที่ 4.61 คาสถิติพื้นฐานและการวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) ของคาเฉลี่ยคะแนน

ความรูจําแนกตามภูมิภาคของนักเรียน 

ภูมิภาค จํานวน คะแนน
เฉล่ีย ( x ) 

สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (SD) 

คาต่ําสุด คาสูงสุด คาสถิติทดสอบเอฟ 
(F-test) 

เหนือ 799 8.29 2.08 4 10 

อีสาน 717 8.19 2.28 4 10 

ใต 786 8.30 1.93 3 10 

กลาง 1245 8.29 2.14 3 10 

กรุงเทพ 523 7.85 2.25 3 10 

ตะวันออก 270 8.00 1.73 3 10 

4.46** 

** p-value < .01 (Levene Statistic = 3.19 , p-value = 0.00) 
 

หลังจากวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) ของคาเฉลี่ยคะแนนความรูของนักเรียนที่

จําแนกตามภูมิภาคของนักเรียน ดวยสถิติทดสอบเอฟ (F-test) พรอมกับการทดสอบความเทากันของ

ความแปรปรวนของแตละกลุม (Test of Homogeneity of Variances) ดวยสถิติทดสอบของ Levene 

พบวา ความแปรปรวนของแตละภูมิภาคไมเทากัน (Levene Statistic = 3.19 และ p-value = 0.00) 

ดังนั้นจึงไดทําการทดสอบเปรียบเทียบรายคู (Multiple Comparisons) ดวยวิธีการของ Dunnett T3 
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พบวา นักเรียนที่อยูในภาคใต กลาง และเหนือมีคาเฉลี่ยคะแนนความรูสูงใกลเคียงกัน รองลงมาคือ 

ภาคอีสาน และภาคตะวันออก ตามลําดับ สวนนักเรียนที่อยูในกรุงเทพมีคาเฉลี่ยคะแนนความรูตํ่ากวา

ภาคอื่นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ดังภาพที่ 4.4 และตารางที่ 4.62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 4.4 คาเฉลี่ยความรูเกี่ยวกับการบรโิภคผลิตภัณฑสุขภาพของนักเรียนจําแนกตามภูมิภาค 

 

ตารางที่ 4.62 ผลการเปรียบเทียบรายคู (Multiple Comparisons) ของคาเฉลี่ยคะแนนความรูของ
นักเรียนจําแนกตามภูมิภาค 

ภูมิภาค คะแนน
เฉล่ีย 

เหนือ อีสาน ใต กลาง กรุงเทพ ตะวันออก 

เหนือ 8.29  0.10 -0.01 0.00 0.44** 0.29 
อีสาน 8.19   -0.11 -0.10 0.34 0.19 
ใต 8.30    0.01 0.45** 0.30 

กลาง 8.29     0.44** 0.29 
กรุงเทพ 7.85      -0.15 
ตะวันออก 8.00       

** p-value < .01  

 
6.3 ผลการเปรียบเทียบความรูเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพของนักเรียนที่อยู

ในระดับชั้นเรียนตางกัน  

พบวา นักเรียนที่อยูระดับชั้นเรียนตางกันมีคาเฉลี่ยคะแนนความรูแตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ดังตารางที่ 4.63 
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ตารางที่ 4.63 คาสถิติพื้นฐานและการวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) ของคาเฉลี่ยคะแนน
ความรูจําแนกตามระดับชั้นของนักเรียน 

ระดับช้ัน จํานวน คะแนน
เฉล่ีย ( x ) 

สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (SD) 

คาต่ําสุด คาสูงสุด คาสถิติทดสอบเอฟ 
(F-test) 

ม.1 763 8.15 1.86 3 10 

ม.2 775 8.11 2.04 3 10 

ม.3 757 7.93 2.49 3 10 

ม.4 682 8.34 2.10 3 10 

ม.5 683 8.48 1.92 4 10 

ม.6 680 8.26 2.16 3 10 

5.91** 

** p-value < .01 (Levene Statistic = 7.77 , p-value = 0.00)  
 

หลังจากวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) ของคาเฉลี่ยคะแนนความรูของนักเรียนที่

จําแนกตามระดับชั้นของนักเรียน ดวยสถิติทดสอบเอฟ (F-test) พรอมกับการทดสอบความเทากันของ

ความแปรปรวนของแตละกลุม (Test of Homogeneity of Variances) ดวยสถิติทดสอบของ Levene 

พบวา ความแปรปรวนของแตละระดับชั้นเรียนไมเทากัน (Levene Statistic = 7.77 และ p-value = 

0.00) ดังนั้นจึงไดทําการทดสอบเปรียบเทียบรายคู (Multiple Comparisons) ดวยวิธีการของ Dunnett 

T3 ตอ พบวา นักเรียนที่กําลังเรียนอยูในระดับชั้น ม.5 มีคาเฉลี่ยคะแนนความรูสูงที่สุด รองลงมาเปน

นักเรียนที่กําลังเรียนอยูในระดับชั้น ม.4 ม.6 ม.1 และม.2 ตามลําดับ สวนนักเรียนที่กําลังเรียนอยูใน

ระดับชั้น ม.3 มีคาเฉลี่ยคะแนนความรูตํ่าที่สุด ดังภาพที่ 4.5 และ ตารางที่ 4.64 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่4.5 คาเฉลี่ยความรูเกี่ยวกับการบรโิภคผลิตภัณฑสุขภาพของนักเรียนจําแนกตามระดับชัน้ 

ม.1                  ม.2                    ม.3         ม.4                    ม.5                   ม.6 
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ตารางที่ 4.64 ผลการเปรียบเทียบรายคู (Multiple Comparisons) ของคาเฉลี่ยคะแนนความรูของ        

 นักเรียนจําแนกตามระดับชั้น 

ระดับช้ัน คะแนน
เฉล่ีย 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

ม.1 8.15  0.04 0.22 -0.19 -0.33** -0.11 
ม.2 8.11   0.18 -0.23 -0.37** -0.15 
ม.3 7.93    -0.41** -0.56** -0.33 
ม.4 8.34     -0.14 -0.08 
ม.5 8.48      0.22 
ม.6 8.26       

** p-value < .01  

 
 

6.4 ผลการเปรียบเทียบความรูเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพของนักเรียนแกน
นํา อย.นอย และการเขารวมกิจกรรม 

พบวา นักเรียนที่เปนแกนนํา อย.นอย เคยเปน มีคาเฉลี่ยคะแนนความรูเกี่ยวกับการบริโภค

ผลิตภัณฑสุขภาพสูงกวานักเรียนทั่วไปที่ไมไดเปนแกนนํา อย.นอย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.01 และนักเรียนที่เขารวมกิจกรรม อย.นอย มีคาเฉลี่ยคะแนนความรูเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑ

สุขภาพสูงกวานักเรียนที่ไมเขารวมกิจกรรมในทุกกิจกรรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

รายละเอียดดังตารางที่ 4.65 

ตารางที่ 4.65 คาสถิติพื้นฐานและการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยคะแนนความรู จําแนกตาม
การเปนแกนนํา อย.นอย และการเขารวมกิจกรรม อย.นอย ของนักเรียน 

คาสถิติ 
ตัวแปร จํานวน คะแนนเฉลี่ย 

( x ) 
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD) 

คาต่ําสุด คาสูงสุด คาสถิติทดสอบท ี
(t-test) 

การเปนแกนนาํ อย.นอย 

เปน 1241 8.39 2.13 4 10 

เคยเปน 616 8.34 2.02 3 10 

ไมเคยเปน 2483 8.08 2.12 3 10 

10.42** 

(คา F-test) 

กิจกรรมเผยแพรประชาสัมพันธเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพในโรงเรียน 

ไมเขารวม 2224 8.06 2.16 3 10 
เขารวม 2116 8.36 2.06 3 10 

-4.67** 

กิจกรรมดานการตรวจสอบผลิตภัณฑสุขภาพ 

ไมเขารวม 2084 8.07 2.15 3 10 
เขารวม 2256 8.33 2.07 4 10 

-4.06** 
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คาสถิติ 
ตัวแปร จํานวน คะแนนเฉลี่ย 

( x ) 
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD) 

คาต่ําสุด คาสูงสุด คาสถิติทดสอบท ี
(t-test) 

กิจกรรมรณรงคเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพในโรงเรียน 

ไมเขารวม 1970 8.01 2.19 3 10 
เขารวม 2370 8.36 2.03 3 10 

-5.49** 

กิจกรรมรณรงคเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพในชุมชน 

ไมเขารวม 2375 8.11 2.12 3 10 
เขารวม 1964 8.32 2.10 3 10 

-3.33** 

กิจกรรมเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่เช่ือมโยงสูการเรียนการสอน 

ไมเขารวม 1723 7.98 2.20 3 10 
เขารวม 2616 8.35 2.04 4 10 

-5.66** 

การทําโครงงานแบบกําหนดหัวขอและมุงเนนรูปแบบการนําเสนอผลงาน 

ไมเขารวม 2243 8.08 2.20 3 10 
เขารวม 2097 8.33 2.01 3 10 

-3.92** 

กิจกรรมเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพในบานเรือน 

ไมเขารวม 1913 7.99 2.19 3 10 
เขารวม 2427 8.37 2.04 3 10 

-5.93** 

กิจกรรมอื่นๆที่โรงเรียนไดจดัทําขึ้น และเกี่ยวของกับโครงการ อย.นอย 

ไมเขารวม 1664 7.94 2.21 3 10 
เขารวม 2676 8.37 2.04 4 10 

-6.64** 

** p-value <.01 
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ตอนที่ 7  ความตองการและความคาดหวงัตอสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
(อย.) เกี่ยวกับโครงการ อย.นอย   

 
7.1 ความตองการที่จะใหสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ทําเกี่ยวกับ

โครงการ อย.นอย มีประเด็นสรุปสําคัญจากการใหความคิดเห็นของกลุมตัวอยางนักเรียนใน

แบบสอบถาม จํานวน 7 ประเด็น ดังนี้ 
1) ตองการใหสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมเผยแพร ประชาสัมพันธ และรณรงคในโรงเรียน

ดวยวิธีการที่หลากหลาย ความรูเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่เหมาะสม และทั่วถึงทุก

กลุมเปาหมาย 

2) ตองการใหสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมการตรวจสอบผลิตภัณฑสุขภาพในดานความ

สะอาด ปลอดภัย ไดมาตรฐานทั้งในโรงเรียนและชุมชน พรอมทั้งสนับสนุนชุดตรวจสอบ และสาธิต

วิธีการตรวจสอบ 

3) ตองการใหมีการพัฒนา ปรับปรุงรูปแบบการจัดกิจกรรม อย.นอย ใหความหลากหลาย 

เหมาะสม มีความตอเนื่องยั่งยืน  

4) สงเสริมสนับสนุนใหรางวัลการทํากิจกรรม อย.นอย เชน การสนับสนุนงบประมาณ 

การจัดไปทัศนศึกษา สงเสริมนักเรียนที่ทํากิจกรรม อย.นอย  

5) ตองการใหตรวจสอบเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพในชุมชน ใหความรู และรณรงคอยาง

จริงจัง  

6) ตองการใหมีการติดตามประเมินผลการดําเนินกิจกรรมในโรงเรียนอยางจริงจริง   

7) ตองการใหมีมาตรการดูแลการจําหนายสินคาบริเวณหนาโรงเรียนเพื่อสราง

สภาพแวดลอมที่เหมาะสมในการบรโิภคอาหารที่ถูกตองของนักเรียน  

รายละเอียดเพิ่มเติมดังตารางที่ 4.66 
 

ตารางที่ 4.66 ความถี่และรอยละของความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับความตองการที่จะใหสํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ทําเกี่ยวกับโครงการ อย.นอย (จํานวนผูใหขอมูล 

147 คน คิดเปนรอยละ 3.65 ของกลุมตัวอยางทั้งหมด) 

ความคิดเห็น ความถี่ 

ตองการใหสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมเผยแพร ประชาสัมพันธ และรณรงคในโรงเรียนดวยวิธีการที่
หลากหลาย ความรูเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่เหมาะสม และทั่วถึงทุกกลุมเปาหมาย 

1) การใหความรูเพิ่มขึ้น  

- การอานฉลากอาหาร ยา และเครื่องสําอาง 37 

- การรับประทานอาหารที่มีประโยชน 30 
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- เครื่องหมาย อย. 25 

- การใชยา ยารักษาโรค และยาที่กอใหเกิดอันตราย  21 

- อาหารปลอดภัยและอาหารเพื่อสุขภาพ 18 

- บทบาทหนาที่ของ อย.นอย 13 

- การใชเครื่องสําอางและสารปนเปอน 11 

- วิธีการเลือกซื้ออาหาร 7 

- สารปนเปอนในอาหาร  5 

- ผลิตภัณฑเสริมอาหาร 4 

- การรักษาสิทธิของผูบริโภคอยางถูกตอง  3 

- ยาลดความอวน ยาสามัญประจําบาน  3 

2) การประชาสัมพันธที่หลากหลาย  

- สงเสริมใหมีการจัดนิทรรศการแนะนําความรูอยางตอเนื่อง  23 

- สงเสริมใหมีการจัดกิจกรรม อย.นอยอยางตอเนื่อง 20 

- ออกเผยแพรความรูตางๆจากโรงเรียนสูภายนอก 12 

- เผยแพรความรูเกี่ยวกับการเขาคายอบรม 11 

- สนับสนุนการจัดปายนิเทศที่มีความนาสนใจ  9 

- พัฒนาวิธีการประชาสัมพันธในระดับตางๆ 8 

- ออกส่ือทางโทรทัศน 5 

- อยากใหมาแนะนําโครงการอย.นอยที่โรงเรียน 5 

- จัดโครงการตอตานการนําอาหารหรือขนมที่หมดอายุมาจําหนาย 3 

- อยากใหแจกเอกสารหรือการตูนที่มีขอมูลเกี่ยวกับสารพิษที่อยูในอาหารและ

เครื่องสําอาง  
4 

- ตองการใหนําอาหารหรือเครื่องดื่มที่ไมปลอดภัยมาใหดูเปนตัวอยาง 2 

- ติดภาพหรือเขียนขอความบนบรรจุภัณฑของน้ําอัดลมเกี่ยวกับอันตรายของ

น้ําอัดลมเหมือนซองบุหรี่ 
1 

3) การรณรงคประเด็นสําคัญอยางทั่วถึงทุกกลุมเปาหมาย  

- จัดโครงการรณรงคใหเด็กไทยรับประทานอาหารใหครบ 5 หมู 43 

- สงเสริมใหมีการรณรงคภายในโรงเรียนอยางสม่ําเสมอ 29 

- รณรงคใหเด็กไทยอานฉลากขอมูลโภชนากอนเลือกซื้อ 22 

- รณรงคใหเด็กไทยหันมาออกกําลังกาย 20 

- การรักษาความสะอาดของตนเอง 17 

- การรับประทานอาหาร และยาที่ถูกตอง 10 

- สุขภาพของคนในชุมชน 10 

- รณรงคการใชเครื่องสําอางในกลุมวัยรุน 8 
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ตองการใหสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมการตรวจสอบผลิตภัณฑสุขภาพในดานความสะอาด ปลอดภัย ได
มาตรฐานทั้งในโรงเรียนและชุมชน พรอมทั้งสนับสนุนชุดตรวจสอบ และสาธิตวิธีการตรวจสอบ 

1) การตรวจสอบอาหาร   67 

2) การตรวจสอบน้ําดื่ม 32 

3) การตรวจสอบโรงอาหาร หองน้ํา 27 

4) การตรวจสอบยา 24 

5) การตรวจสอบเครื่องสําอาง 18 

6) การตรวจสอบวัตถุอันตราย เชน ยาฆาแมลง  3 
ตองการใหมีการพัฒนา ปรับปรุงรูปแบบการจัดกิจกรรม อย.นอย ใหความหลากหลาย เหมาะสม มี
ความตอเนื่องยั่งยืน  

1) จัดกิจกรรม อย.นอย อยางตอเนื่อง  

- ใหสงเสริมกิจกรรมอย.นอยใหจัดอยางตอเนื่องทุกป  52 

- จัดประกวดหรือแขงขันกิจกรรมตางๆเพื่อสงเสริมความสามารถของนักเรียน 29 

- อยากใหจัดกิจกรรม อย.นอย ไปตลอด 11 

- อยากใหจัดโครงการนี้ทุกๆปและ สราง อย.นอย เพิ่มขึ้น 6 

- ใหมีกิจกรรมรวมกันมากขึ้น 4 

- สนับสนุนใหมีโครงการ อย.นอย นานที่สุด 3 

- มีโครงการสงเสริม อย.นอย เปนประจํา เพราะจะทําใหมีความรูและนําไปใชใน

ชีวิตประจําวัน 
2 

2) สรางเครือขาย อย.นอย  

- สรางเครือขายที่ม่ันคงใหกลุม อย.นอย ไดประสานงานกันอยางทั่วถึง 23 

- ใหขยายเครือขายใหครอบคลุม 8 

3) จัดคาย อย.นอย   

- จัดใหมีการเขาคายอบรม อย.นอย เปนรุนๆ 47 

- จัดอบรมคายอย.นอยรุนใหม และพาชมผลงานนอกสถานที่และแลกเปลี่ยนความรู

ในโครงการนอกโรงเรียน 
19 

- ใหหลายๆโรงเรียนสงตัวแทนเขาคายรับความรู 16 

4) จัดโครงการอบรมใหความรูแบบมีสวนรวม ทั่วถึง และตอเนื่อง  

- จัดอบรมใหความรูเพื่อนํามาเผยแพรใหทั่วถึง 25 

- การจัดอบรมทํากิจกรรมรวมกันภายในโรงเรียน 20 

- จัดอบรม อย.นอยบอยๆ 18 

- จัดอบรม อย.นอยเพื่อใหมีความรูเพิ่มมากขึ้น 14 

- อยากให อย.ออกมาใหความรู หรือจัดอบรมตามโรงเรียน 8 

- มาอบรมใหนองๆอย.นอย และพาไปสํารวจตามสถานที่ตางๆ 2 

- มีการมาใหความรูกับนักเรียนบอยๆ 2 
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- จัดกิจกรรมเลมเกมสเพื่อใหนักเรียนไดรวมสนุก 2 

5) ตองการใหสํานักงาน อย. สรางกิจกรรมตานยาเสพติด 2 

6) จัดตั้งศูนยการเรียนรู อย.นอย 5 

7) ตรวจสุขภาพใหกับนักเรียนที่ทํากิจกรรม อย.นอย หรือ นักเรียนทั่วไปในสถานศึกษา 6 

8) จัดกิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพ  

- มีกิจกรรมเพื่อสุขภาพอยางสม่ําเสมอ 14 
สงเสริมสนับสนุนใหรางวัลการทํากิจกรรมอย.นอย เชน การสนับสนุนงบประมาณ การจัดไปทัศนศึกษา 
สงเสริมนักเรียนที่ทํากิจกรรม อย.นอย  

1) พานักเรียนที่ทํากิจกรรม อย.นอย ไปอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ทัศนศึกษา ยังแหลง

ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อนํามาใชในการพัฒนากิจกรรม อย.นอยในสถานศึกษา 

24 

2) สนับสนุนงบประมาณใหโครงการ อย.นอย มากขึ้น 22 

3) สงเสริมนักเรียนที่ดีเดนจากการทํากิจกรรมในโครงการอย.นอย 8 

4) ตองการใหจัดสงชุดตรวจสอบอาหาร ส่ือเผยแพร มาใหสถานศึกษาอยางเพียงพอ 5 
ตองการใหตรวจสอบเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพในชุมชน ใหความรู และรณรงคอยางจริงจัง  

1) อยากให อย.ชวยออกตรวจรานคาสะดวกซื้อ รานขายอาหารตามสั่งที่อยูตามชุมชนวา

มีการขายของที่หมดอายุหรือไม 

16 

2) แนะนําความรูเกี่ยวกับการใชสินคาอุปโภคบริโภคในครัวเรือน 11 

3) ชวยจัดนิทรรศการใหความรูและจัดกิจกรรมรวมกับชุมชน 10 

4) อยากใหจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการใหขอมูลผูปกครองใหมากกวานี้ 9 

5) ใหเขามามาเผยแพรความรูตามหมูบาน / ชุมชนตางๆใหมากขึ้น 2 

6) แจกยาสามัญประจําบาน 2 
ตองการใหมีการติดตามประเมินผลการดําเนินกิจกรรมในโรงเรียนอยางจริงจรงิ   

1) สํารวจวาโรงเรียนไดปฏิบัติตามที่อบรมไปหรือไม 3 
ตองการใหมีมาตรการดูแลการจําหนายสินคาบริเวณหนาโรงเรียนเพื่อสรางสภาพแวดลอมที่เหมาะสม
ในการบริโภคอาหารที่ถูกตองของนักเรียน 

1) ใหมีการตรวจสอบคุณภาพของอาหารและสินคาที่ขายหนาโรงเรียน 3 
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7.2 ความคาดหวังจากโครงการ อย.นอยของนักเรียน มีประเด็นสรุปสําคัญจากการให
ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางนักเรียนในแบบสอบถาม จํานวน 7 ประเด็น ดังนี้ 

1) นักเรียนไดรับความรูเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่ชัดเจน เหมาะสม ไดรับ
ความรูเพิ่มข้ึนจากเดิม เกิดความเขาใจที่ถูกตอง เชน ความรูเกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรม อย.นอย 
ความรูเกี่ยวกับอาหาร ยา เครื่องสําอาง การดูแลสุขภาพและรางกาย สิทธิคุมครองผูบริโภค และการ
เลือกซื้อของบริโภคและอุปโภคในครัวเรือน เปนตน 

2) นักเรียนมีทักษะที่จําเปนอยางถูกตองในการเปนผูบริโภคที่ดี เชน ดูฉลากกอนซื้อ การ
เลือกซื้อ การเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน การตรวจสอบผลิตภัณฑสุขภาพ การเผยแพร
ความรู การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค 

3) นักเรียนไดนําความรูเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพไปใชประโยชนใน
ชีวิตประจําวัน และสามารถแนะนําใหกับครอบครัว เพื่อน ชุมชนได 

4) นักเรียนเกิดเจตคติที่ถูกตองตอการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพ 
5) นักเรียนมีสุขภาพรางกายแข็งแรง ไดบริโภคอาหารที่มีประโยชน ปลอดภัย 
6) การคุมครองผูบริโภคที่มีความเปนธรรม คํานึงถึงสุขภาพของผูบริโภคและเกิด

ประโยชนสูงสุด 
7) กิจกรรม อย.นอย ไดดําเนินการตอไป และตอเนื่อง 
ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.67 

 
ตารางที่ 4.67 ความถี่และรอยละของความคิดเหน็ของนักเรียนเกีย่วกับความคาดหวงัจากโครงการ 

อย.นอย (จํานวนผูใหขอมูล 239 คน คิดเปนรอยละ 5.93 ของกลุมตัวอยางทัง้หมด) 
  

ความคิดเห็น ความถี่ 

นักเรียนไดรับความรูเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่ชัดเจน เหมาะสม ไดรับความรูเพ่ิมขึ้น
จากเดิม เกิดความเขาใจที่ถูกตอง  

1) ความรูเกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรม อย.นอย  
- ความรูตางๆในโครงการอย.นอยทั้งหมด 13 
- บทบาทหนาที่ อย.นอย 7 
- การจัดกิจกรรม อย.นอย 5 

2) ความรูเกี่ยวกับอาหาร  
- การเลือกซื้ออาหาร 32 
- ขอมูลทางโภชนาการ 31 
- การเลือกรับประทานอาหารที่ถูกตองเปนประโยชน 25 
- อาหารหลัก 5 หมู 22 
- การตรวจสอบอาหาร 21 

- สารปนเปอนในอาหาร/ ความปลอดภัยในการรับประทานอาหาร 14 
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- การอานฉลากโภชนาการ 11 

- การเลือกซื้ออาหารและเครื่องดื่ม 11 

- อันตรายของการใชน้ํามันทอดซ้ํา 5 

3) ความรูเกี่ยวกับยา  
- การใชยา 29 
- การอานฉลากยา 27 
- การเลือกซื้อยา 20 
- ประโยชนและโทษของยา 15 
- ความปลอดภัยในการรับประทานยา 10 

3) ความรูเกี่ยวกับเครื่องสําอาง  
- การเลือกซื้อเคร่ืองสําอาง 23 
- การใชเครื่องสําอาง 11 
- สารปนเปอนในเครื่องสําอาง 9 
- อันตราย/โทษของสารเคมีที่ปนเปอนในเครื่องสําอาง 4 

4) ความรูเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและรางกาย  
- การดูแลสุขภาพ 24 
- การสงเสริมสุขภาพ 13 

5) ความรูเกี่ยวกับสิทธิคุมครองผูบริโภค 7 
6) ความรูเกี่ยวกับการเลือกซื้อของบริโภคและอุปโภคในครัวเรือน 8 

นักเรียนมีทักษะที่จําเปนอยางถูกตองในการเปนผูบริโภคที่ด ีเชน การดฉูลากกอนซื้อ การเลือกซื้อ 
การเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน การตรวจสอบผลิตภัณฑสุขภาพ การเผยแพรความรู การ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภค 

1) สามารถดูฉลากกอนซื้ออาหารไดถูกตอง 51 
2) การเลือกซื้ออาหารที่มีประโยชน และปลอดภัย 34 
3) สามารถทําใหสามารถเลือกรับประทานอาหารไดถูกตอง 30 
4) สามารถเผยแพรความรูได 29 
5) มีทักษะในการตรวจสอบอาหารในโรงอาหาร 25 
6) มีความสามารถในการใชชุดตรวจสอบผลิตภัณฑสุขภาพ 21 
7) ปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการรับประทาน 13 
8) นําไปปฏิบัติในการรักษาความสะอาดของการเตรียมอาหาร 12 

นักเรียนไดนําความรูเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน และ
แนะนําใหกับครอบครัว เพ่ือน ชุมชนได 

1) นําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน เชน การเลือกซื้ออาหาร ยา และเครื่องสําอาง การ
เลือกรับประทานอาหาร การอานฉลากกอนซื้อ  

48 

2) ไดนําความรูที่ไดไปแนะนําใหกับคนในครอบครัว เพื่อน ชุมชน  33 
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ความคิดเห็น ความถี่ 

นักเรียนเกิดเจตคติที่ถูกตองตอการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพ 
1) เมื่อซื้อของควรดูฉลาก และ เครื่องหมาย อย. กอนซื้อ 24 

2) ตองใสใจในการเลือกซื้อสินคาอุปโภคบริโภคมากขึ้น 15 

3) เมื่อซื้อของควรซื้อที่มีประโยชน 11 

4) ตองคํานึงถึงความปลอดภัยจากการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพ 11 

5) สนใจในการทํากิจกรรม อย.นอย มากขึ้น 10 

6) อยากใหทุกคนมีสุขภาพดี 7 

7) ตองรับประทานอาหารและเครื่องดื่มที่มีคุณภาพปลอดภัย 5 

8) การกินอาหารตองใหถูกตอง และโภชนาการ 5 

9) อย.นอยเปนกิจกรรมที่จะชวยทําใหคนไทยมีสุขภาพแข็งแรง 5 

10) จะใชเครื่องสําอางที่ดี และกินอาหารที่ปลอดภัย  4 

11) ตองรับประทานขนมขบเคี้ยวนอยลง  3 

12) เด็กไทยตองกินอาหารที่มีประโยชน 3 
นักเรียนมีสุขภาพรางกายแข็งแรง ไดบริโภคอาหารที่มีประโยชน ปลอดภัย  

มีสุขภาพรางกายแข็งแรง 35 

ไดบริโภคอาหารที่มีประโยชนตอรางกาย 34 

ไดรับความปลอดภัยจากการบริโภค 27 
การคุมครองผูบริโภคที่มีความเปนธรรม คํานึงถึงสุขภาพของผูบริโภคและเกิดประโยชนสูงสุด 

อยากใหมีการคุมครองผูบริโภคอยางเปนธรรม  5 
กิจกรรม อย.นอย ไดดําเนินการตอไป และตอเนื่อง  

1) อยากจัดกิจกรรม อย.นอย เปนประจํา 33 

2) อยากใหมีโครงการนี้ไปเรื่อยๆ 25 

3) ตองการใหรณรงคเพื่อใหความรูตอไป 12 

4) สงเสริมโครงการอย.นอยใหมากขึ้น 10 

 



บทที่ 5 
ผลการประเมินการจัดกิจกรรม อย.นอย 

 

บทนี้นําเสนอผลการประเมินเพื่อตอบวัตถุประสงคการวิจัยและประเมินขอที่ 2 เพื่อประเมินการ

จัดกิจกรรม อย.นอย ใน 10 กิจกรรมหลัก ประกอบดวยกิจกรรมตอไปนี้ 

1) การกําหนดโครงสรางชมรม อย.นอย และองคประกอบ 

2) การจัดกิจกรรมเผยแพรประชาสัมพันธในโรงเรียน 

3) การจัดกิจกรรมดานการตรวจสอบผลิตภัณฑสุขภาพ 

4) การจัดกิจกรรมรณรงคในโรงเรียน 

5) การจัดกิจกรรมรณรงคในชุมชน 

6) การจัดกิจกรรมเชื่อมโยงสูการเรียนการสอน 

7) การจัดโครงงานแบบกําหนดหัวขอและมุงเนนรูปแบบการนําเสนอผลงาน 

8) การจัดกิจกรรมในบานเรือน 

9) การสนับสนุนกิจกรรม อย.นอย 

10) การจัดกิจกรรม อย.นอย ที่บูรณาการเขากับโครงการอื่นๆและที่เกี่ยวของกับส่ิงแวดลอม 

แตละกิจกรรมปรากฏผลดังนี้         
 
กิจกรรมที่ 1 การกําหนดโครงสรางชมรม อย.นอย และองคประกอบ 
การกําหนดโครงสรางชมรม อย.นอย และองคประกอบชมรม ประกอบดวย มีชมรม อย.นอย 

หรือใชชื่ออ่ืนแตทํากิจกรรม อย.นอย มีคณะกรรมการชมรม มีครูที่ปรึกษาชมรม มีสมาชิกแกนนําอยาง

นอย 30 คน มีการประชุมกรรมการปละ 1 คร้ัง มีสมาชิกอยางนอย 10 คน/ชั้นเรียน มีการประชุม

กรรมการอยางนอยปละ 2 คร้ัง และมีรายงานการประชุม มีแผนงานเปนลายลักษณอักษร และมี

ผูรับผิดชอบแตละกิจกรรมในแผนที่ชัดเจน จากผลการสํารวจกิจกรรม พบวา โรงเรียนมีการกําหนด

รายการในโครงสรางกิจกรรม อย.นอยใหมีครูที่ปรึกษาชมรม มากที่สุด คิดเปนรอยละ 91.9 รองลงมาคือ 

มีชมรม อย.นอย หรือใชชื่ออ่ืนแตทํากิจกรรม อย.นอย และมีคณะกรรมการชมรม คิดเปนรอยละ 89.2 

และ 82.5 ตามลําดับ โดยที่มีสมาชิกอยางนอย 10/ชั้นเรียนนอยที่สุด คิดเปนรอยละ 51.6 ผลการ

ตรวจสอบรายการกิจกรรม พบวา มีโรงเรียนรอยละ 35.9 อยูในเกณฑการประเมินดีเยี่ยม รอยละ 13.0 

อยูในเกณฑการประเมินดีมาก รอยละ 31.4 อยูในเกณฑการประเมินดี และรอยละ 19.7 ไมผานเกณฑ

การประเมิน ดังตารางที่ 5.1 
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ตารางที่ 5.1 จํานวนและรอยละของโรงเรียนที่มีการกําหนดรายการในโครงสรางกิจกรรม อย.นอย 
รายการ จํานวน รอยละ 

1.1 มีชมรม อย.นอย หรือใชชื่ออื่นแตทํากิจกรรม อย.นอย 199 89.2 

1.2 มีคณะกรรมการชมรม 184 82.5 

1.3 มีครูที่ปรึกษาชมรม 205 91.9 

1.4 มีสมาชิกแกนนําอยางนอย 30 คน 182 81.6 

1.5 มีการประชุมกรรมการปละ 1 ครั้ง 167 74.9 

1.6 มีสมาชิกอยางนอย 10 คน/ชั้นเรียน 115 51.6 

1.7 มีการประชุมกรรมการอยางนอยปละ 2 ครั้ง และมีรายงานการประชุม 133 59.6 

1.8 มีแผนงานเปนลายลักษณอักษร 137 61.4 

1.9 มีผูรับผิดชอบแตละกิจกรรมในแผนที่ชัดเจน 141 63.2 

    เกณฑการประเมิน 

ระดับดี          มีรายการตั้งแตขอ 1.1 –1.5  70 31.4 

ระดับดีมาก   มีรายการตั้งแตขอ 1.1 –1.8  29 13.0 

ระดับดีเยี่ยม  มีทุกรายการ  80 35.9 

ไมผานเกณฑการประเมิน 44 19.7 
 

 

กิจกรรมที่ 2 การจัดกิจกรรมเผยแพรประชาสัมพันธในโรงเรียน 
การจัดกิจกรรมเผยแพรประชาสัมพันธในโรงเรียน ประกอบดวย การพูดหนาเสาธง จัดปายนิเทศ

ใหความรู เชน บอรด จัดทําเอกสารเผยแพร จัดเสียงตามสาย จัดรายการทีวีวงจรปด จัดทํา Website จาก

ผลการสํารวจกิจกรรม พบวา โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมเผยแพรประชาสัมพันธภายในโรงเรียนในลักษณะ

จัดปายนิเทศใหความรู เชน บอรด คิดเปนรอยละ 91.5 รองลงมา คือ การพูดหนาเสาธง และจัดเสียงตาม

สาย คิดเปนรอยละ 86.1 และ 84.3 ตามลําดับ ผลการตรวจสอบรายการกิจกรรม พบวา มีโรงเรียนรอยละ 

59.2 อยูในเกณฑการประเมินดีเยี่ยม รอยละ 25.6 อยูในเกณฑการประเมินดีมาก รอยละ 11.2 อยูใน

เกณฑการประเมินดี และรอยละ 4.0 ไมผานเกณฑการประเมิน ดังตารางที่ 5.2 
 

ตารางที่ 5.2 จํานวนและรอยละของโรงเรียนที่มีการจัดกิจกรรมเผยแพรประชาสัมพันธในโรงเรียน 
รายการ จํานวน รอยละ 

2.1 การพูดหนาเสาธง 192 86.1 

2.2 จัดปายนิเทศใหความรู เชน บอรด 204 91.5 

2.3 จัดทําเอกสารเผยแพร 151 67.7 

2.4 จัดเสียงตามสาย 188 84.3 

2.5 จัดรายการทีวีวงจรปด 11 4.9 

2.6 จัดทํา website 37 16.6 
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รายการ จํานวน รอยละ 
    เกณฑการประเมิน 

ระดับดี          ทํากิจกรรมใหได 1 – 2 ขอ  25 11.2 

ระดับดีมาก   ทํากิจกรรมใหได 3 ขอ 57 25.6 

ระดับดีเยี่ยม  ทํากิจกรรมตั้งแต 4 ขอขึ้นไป 132 59.2 

ไมผานเกณฑการประเมิน 9 4.0 
 

กิจกรรมที่ 3 การจัดกิจกรรมการตรวจสอบผลิตภัณฑสุขภาพ 
การจัดกิจกรรมการตรวจสอบผลิตภัณฑสุขภาพ ประกอบดวย การตรวจสอบฉลากอาหาร

ตรวจสอบคุณภาพอาหารดานกายภาพ ตรวจสอบน้ําดื่มในโรงเรียน ตรวจสอบฉลากยา ตรวจสอบ
คุณภาพยาดานกายภาพ ดูสี กลิ่น ตรวจสอบฉลากเครื่องสําอาง ตรวจสอบอาหารโดยใชชุดทดสอบ
ตรวจสอบไอโอดีนในเกลือโดยใชชุดทดสอบ ตรวจสอบไฮรโดรควิโนนในเครื่องสําอาง จากผลการสํารวจ
กิจกรรม พบวา โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการตรวจสอบผลิตภัณฑสุขภาพ โดยเปนกิจกรรมตรวจสอบ

อาหารโดยใชชุดทดสอบ คิดเปนรอยละ 84.8 รองลงมาคือ กิจกรรมตรวจสอบฉลากอาหาร และตรวจสอบ

คุณภาพอาหารดานกายภาพ คิดเปนรอยละ 83.0 และ 75.8 ตามลําดับ โดยที่กิจกรรมการตรวจสอบไฮร

โดรควิโนนในเครื่องสําอางนอยที่สุด คิดเปนรอยละ 29.1 ผลการตรวจสอบรายการกิจกรรม พบวา มี

โรงเรียนรอยละ 70.4 อยูในเกณฑการประเมินดีเยี่ยม รอยละ 15.2 อยูในเกณฑการประเมินดีมาก รอยละ 

8.1 อยูในเกณฑการประเมินดี และรอยละ 6.3 ไมผานเกณฑการประเมิน ดังตารางที่ 5.3 

ตารางที่ 5.3 จํานวนและรอยละของโรงเรียนที่มีการจัดกิจกรรมการตรวจสอบผลิตภัณฑสุขภาพ 
รายการ จํานวน รอยละ 

3.1 ตรวจสอบฉลากอาหาร 185 83.0 

3.2 ตรวจสอบคุณภาพอาหารดานกายภาพ 169 75.8 

3.3 ตรวจสอบน้ําดื่มในโรงเรียน 145 65.0 

3.4 ตรวจสอบฉลากยา 164 73.5 

3.5 ตรวจสอบคุณภาพยาดานกายภาพ ดูสี กล่ิน 134 60.1 

3.6 ตรวจสอบฉลากเครื่องสําอาง 117 52.5 

3.7 ตรวจสอบอาหารโดยใชชุดทดสอบ 189 84.8 

3.8 ตรวจสอบไอโอดีนในเกลือโดยใชชุดทดสอบ 119 53.4 

3.9 ตรวจสอบไฮรโดรควิโนนในเครื่องสําอาง 65 29.1 

    เกณฑการประเมิน 

ระดับดี          ทํากิจกรรมใหได 1 – 2 ขอ  18 8.1 

ระดับดีมาก   ทํากิจกรรมใหได 3 – 4 ขอ 34 15.2 

ระดับดีเยี่ยม  ทํากิจกรรมตั้งแต 5 ขอขึ้นไป 157 70.4 

ไมผานเกณฑการประเมิน 14 6.3 
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กิจกรรมที่ 4 การจัดกิจกรรมรณรงคในโรงเรียน 
การจัดกิจกรรมรณรงคในโรงเรียน ประกอบดวย การจัดนิทรรศการ เดินรณรงค การจัด

แสดงผลงานของนักเรียนที่เกี่ยวกับกิจกรรม อย.นอย การสํารวจพฤติกรรมการบริโภคของนักเรียน การ

จัดกิจกรรมนันทนาการ เชน ละครสั้น ดนตรี การสาธิตและจําหนายอาหารเพื่อสุขภาพ และการ

ตรวจสอบความสะอาดของหองน้ําในโรงเรียน จากผลการสํารวจกิจกรรม พบวา โรงเรียนมีการจัด

กิจกรรมรณรงคในโรงเรียนโดยเปนกิจกรรมการตรวจสอบความสะอาดของโรงอาหารในโรงเรียนมาก

ที่สุด คิดเปนรอยละ 92.4 รองลงมา คือ ตรวจสอบความสะอาดของหองน้ําในโรงเรียน และจัด

นิทรรศการ คิดเปนรอยละ 83.9 และ 77.1 ตามลําดับโดยที่กิจกรรมการจัดกิจกรรมนันทนาการ เชน 

ละครสั้น ดนตรี นอยที่สุด คิดเปนรอยละ 30.9 ผลการตรวจสอบรายการกิจกรรม พบวา มีโรงเรียนรอย

ละ 73.1 อยูในเกณฑการประเมินดีเยี่ยม รอยละ 16.1 อยูในเกณฑการประเมินดีมาก รอยละ 6.3 อยู

ในเกณฑการประเมินดี และรอยละ 4.5 ไมผานเกณฑการประเมิน ดังตารางที่ 5.4 

ตารางที่ 5.4 จํานวนและรอยละของโรงเรียนที่มีการจัดกิจกรรมรณรงคในโรงเรียน 
รายการ จํานวน รอยละ 

4.1 จัดนิทรรศการ 172 77.1 

4.2 เดินรณรงค 131 58.7 

4.3 การจัดแสดงผลงานของนักเรียนที่เกี่ยวกับกิจกรรม อย.นอย 131 58.7 

4.4 การสํารวจพฤติกรรมการบริโภคของนักเรียน 144 64.6 

4.5 การจัดกิจกรรมนันทนาการ เชน ละครสั้น ดนตรี 69 30.9 

4.6 การสาธิตและจําหนายอาหารเพื่อสุขภาพ 89 39.9 

4.7 ตรวจสอบความสะอาดของโรงอาหารในโรงเรียน 206 92.4 

4.8 ตรวจสอบความสะอาดของหองน้ําในโรงเรียน 187 83.9 

เกณฑการประเมิน 

ระดับดี          ทํากิจกรรมใหได 1 – 2 ขอ  14 6.3 

ระดับดีมาก   ทํากิจกรรมใหได 3 ขอ 36 16.1 

ระดับดีเยี่ยม  ทํากิจกรรมตั้งแต 4 ขอขึ้นไป 163 73.1 

ไมผานเกณฑการประเมิน 10 4.5 
 

 กิจกรรมที่ 5 การจัดกิจกรรมรณรงคในชุมชน 
การจัดกิจกรรมรณรงคในชุมชน ประกอบดวย การเผยแพรความรูในชุมชน เชน วิทยุ เคเบิลทีวีจัด

นิทรรศการ เดินรณรงค การประมวลผลงานนักเรียนในดานตางๆ การจัดกิจกรรมนันทนาการ เชน ละครสั้น 

ดนตรี การสาธิตและจําหนายอาหารเพื่อสุขภาพ การสรางเครือขายในชุมชน และหอกระจายขาว จากผล

การสํารวจกิจกรรม พบวา โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมรณรงคในชุมชนในลักษณะการเดินรณรงคมากที่สุด 

คิดเปนรอยละ 60.1 รองลงมาคือ การสรางเครือขายในชุมชน และจัดนิทรรศการ คิดเปนรอยละ 50.2 และ 
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49.8 ตามลําดับ ผลการตรวจสอบรายการกิจกรรม พบวา มีโรงเรียนรอยละ 41.3 อยูในเกณฑการ

ประเมินดีเยี่ยม รอยละ 10.8 อยูในเกณฑการประเมินดีมาก รอยละ 30.0 อยูในเกณฑการประเมินดี 

และรอยละ 17.9 ไมผานเกณฑการประเมิน ดังตารางที่ 5.5 

ตารางที่ 5.5 จํานวนและรอยละของโรงเรียนที่มีการจัดกิจกรรมรณรงคในชุมชน 
รายการ จํานวน รอยละ 

5.1 การเผยแพรความรูในชุมชน เชน วิทยุ เคเบิลทีวี 83 37.2 

5.2 จัดนิทรรศการ 111 49.8 

5.3 เดินรณรงค 134 60.1 

5.4 การประมวลผลงานนักเรียนในดานตางๆ 64 28.7 

5.5 การจัดกิจกรรมนันทนาการ เชน ละครสั้น ดนตรี 45 20.2 

5.6 การสาธิตและจําหนายอาหารเพื่อสุขภาพ 55 24.7 

5.7 การสรางเครือขายในชุมชน 112 50.2 

5.8 หอกระจายขาว 69 30.9 

    เกณฑการประเมิน 

ระดับดี          ทํากิจกรรมใหได 1 – 2 ขอ  67 30.0 

ระดับดีมาก   ทํากิจกรรมใหได 3 ขอ 24 10.8 

ระดับดีเยี่ยม  ทํากิจกรรมตั้งแต 4 ขอขึ้นไป 92 41.3 

ไมผานเกณฑการประเมิน 40 17.9 
 

กิจกรรมที่ 6 การจัดกิจกรรมเชื่อมโยงสูการเรียนการสอน 
การจัดกิจกรรมเชื่อมโยงสูการเรียนการสอน เปนการเชื่อมโยงสู 8 กลุมสาระการเรียนรู ไดแก 

กลุมสาระวิทยาศาสตร กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี กลุมสาระสุขศึกษาและพลศึกษา กลุม

สาระสังคมศึกษา กลุมสาระศิลปะ กลุมสาระภาษาไทย กลุมสาระคณิตศาสตร และกลุมสาระ

ภาษาตางประเทศ   จากผลการสํารวจกิจกรรม พบวา โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมเชื่อมโยงสูการเรียนการ

สอนในกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษามากที่สุด คิดเปนรอยละ 86.5 รองลงมาคือ กลุมสาระ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร คิดเปนรอยละ 79.8 และ 74.9 ตามลําดับ โดยที่กลุมสาระ

คณิตศาสตรและภาษาตางประเทศนอยที่สุด คิดเปนรอยละ 34.1 ผลการตรวจสอบรายการกิจกรรม พบวา 

มีโรงเรียนรอยละ 61.9 อยูในเกณฑการประเมินดีเยี่ยม รอยละ 13.9 อยูในเกณฑการประเมินดีมาก 

รอยละ 19.3 อยูในเกณฑการประเมินดี และรอยละ 4.9 ไมผานเกณฑการประเมิน ดังตารางที่ 5.6 

ตารางที่ 5.6 จํานวนและรอยละของโรงเรียนที่มีการจัดกิจกรรมเชื่อมโยงสูการเรียนการสอน 
รายการ จํานวน รอยละ 

6.1 นําไปเชื่อมโยงในกลุมสาระวิทยาศาสตร 167 74.9 

6.2 นําไปเชื่อมโยงในกลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 178 79.8 

6.3 นําไปเชื่อมโยงในกลุมสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 193 86.5 
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รายการ จํานวน รอยละ 

6.4 นําไปเชื่อมโยงในกลุมสาระสังคมศึกษา 137 61.4 

6.5 นําไปเชื่อมโยงในกลุมสาระศิลปะ 112 50.2 

6.6 นําไปเชื่อมโยงในกลุมสาระภาษาไทย 109 48.9 

6.7 นําไปเชื่อมโยงในกลุมสาระคณิตศาสตร 76 34.1 

6.8 นําไปเชื่อมโยงในกลุมสาระภาษาตางประเทศ 84 37.7 

    เกณฑการประเมิน 

ระดับดี          ทํากิจกรรมใหได 1 – 2 ขอ  43 19.3 

ระดับดีมาก   ทํากิจกรรมใหได 3 ขอ 31 13.9 

ระดับดีเยี่ยม  ทํากิจกรรมตั้งแต 4 ขอขึ้นไป 138 61.9 

ไมผานเกณฑการประเมิน 11 4.9 
 

กิจกรรมที่ 7 การจัดโครงงานแบบกําหนดหัวขอและมุงเนนรูปแบบการนําเสนอผลงาน 
การจัดโครงงานแบบกําหนดหัวขอและมุงเนนรูปแบบการนําเสนอผลงาน ไดแก โครงการอาหารเพื่อ

สุขภาพ โครงงานอาหารและผลิตภัณฑสุขภาพ โครงงานสิ่งแวดลอม และโครงงานตอตานยาเสพติด จากผล

การสํารวจกิจกรรม พบวา โรงเรียนมีการจัดโครงงานแบบกําหนดหัวขอและมุงเนนรูปแบบการนําเสนอ

ผลงานเกี่ยวกับโครงงานอาหารเพื่อสุขภาพมากที่สุด คิดเปนรอยละ 60.5 รองลงมาคือ โครงงาน

ส่ิงแวดลอม โครงงานตอตานยาเสพติดและโครงงานอาหารและผลิตภัณฑสุขภาพ ตามลําดับ ผลการ

ตรวจสอบรายการกิจกรรม พบวา มีโรงเรียนรอยละ 18.4 อยูในเกณฑการประเมินดีเยี่ยม รอยละ 43.5 

อยูในเกณฑการประเมินดีมาก รอยละ 21.1 อยูในเกณฑการประเมินดี และรอยละ 17.0 ไมผานเกณฑ

การประเมิน ดังตารางที่ 5.7 

ตารางที่ 5.7 จํานวนและรอยละของโรงเรียนที่มีการจัดโครงงานแบบกําหนดหัวขอและมุงเนนรูปแบบ

การนําเสนอผลงาน 
รายการ จํานวน รอยละ 

7.1 โครงงานอาหารเพื่อสุขภาพ 135 60.5 

7.2 โครงงานอาหารและผลิตภัณฑสุขภาพ 93 41.7 

7.3 โครงงานสิ่งแวดลอม 117 52.5 

3.4 โครงงานตอตานยาเสพติด 106 47.5 

เกณฑการประเมิน 

ระดับดี          มีการจัดทําโครงงาน 1 โครงงาน 47 21.1 

ระดับดีมาก   มีการจัดทําโครงงาน 2 – 3 โครงงาน 97 43.5 

ระดับดีเยี่ยม  มีการจัดทําโครงงาน ตั้งแต 4 โครงงานขึ้นไป 41 18.4 

ไมผานเกณฑการประเมิน 38 17.0 
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กิจกรรมที่ 8 การจัดกิจกรรมในบานเรือน 
การจัดกิจกรรมในบานเรือน ประกอบดวย การตรวจสอบผลิตภัณฑอาหาร ตรวจสอบ

ผลิตภัณฑยา ตรวจสอบผลิตภัณฑเครื่องสําอาง ตรวจสอบวัตถุอันตราย เชน ยาฆาแมลง น้ํายาลาง

หองน้ํา น้ํายาลางจาน และนําความรูไปใชประโยชนในบานเรือน เชน ใชในการเลือกซื้ออาหาร จากผล

การสํารวจกิจกรรม พบวา โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมในบานเรือนในลักษณะการนําความรูไปใช

ประโยชนในบานเรือน เชน ใชในการเลือกซื้ออาหาร มากที่สุด คิดเปนรอยละ 80.7 รองลงมาคือ 

ตรวจสอบผลิตภัณฑอาหาร คิดเปนรอยละ 66.8 ผลตรวจสอบรายการกิจกรรม พบวา มีโรงเรียนรอยละ 

45.7 อยูในเกณฑการประเมินดีเยี่ยม รอยละ 12.1 อยูในเกณฑการประเมินดีมาก รอยละ 26.5 อยูใน

เกณฑการประเมินดี และรอยละ 15.7 ไมผานเกณฑการประเมิน ดังตารางที่ 5.8 

ตารางที่ 5.8 จํานวนและรอยละของโรงเรียนที่มีการจัดกิจกรรมในบานเรือน 
รายการ จํานวน รอยละ 

8.1 ตรวจสอบผลิตภัณฑอาหาร 149 66.8 

8.2 ตรวจสอบผลิตภัณฑยา 123 55.2 

8.3 ตรวจสอบผลิตภัณฑเครื่องสําอาง 100 44.8 

8.4 ตรวจสอบวัตถุอันตราย เชน ยาฆาแมลง น้ํายาลางหองน้ํา น้ํายาลางจาน 95 42.6 

8.5 นําความรูไปใชประโยชนในบานเรือน เชน ใชในการเลือกซื้ออาหาร 180 80.7 

    เกณฑการประเมิน 

ระดับดี          ทํากิจกรรมใหได 1 – 2 ขอ  59 26.5 

ระดับดีมาก   ทํากิจกรรมใหได 3 ขอ 27 12.1 

ระดับดีเยี่ยม  ทํากิจกรรมตั้งแต 4 ขอขึ้นไป 102 45.7 

ไมผานเกณฑการประเมิน 35 15.7 
 

กิจกรรมที่ 9 การสนับสนุนกิจกรรม อย.นอย 
การสนับสนุนกิจกรรม อย.นอย มีหลายลักษณะไดแก ไดรับการสนับสนุนจากผูบริหารโรงเรยีน

ไดรับการสนับสนุนจากผูปกครอง ไดรับการสนับสนุนจากอบต./อบจ. (เจาหนาที่ / ผูบริหาร) ไดรับการ

สนับสนุนจากโรงพยาบาล/อนามัย (เจาหนาที่ / ผูบริหาร) และไดรับการสนับสนุนจากสํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัด (เจาหนาที่ ผูบริหาร) จากผลการสํารวจกิจกรรม พบวา โรงเรียนไดรับการสนับสนุน

กิจกรรม อย.นอย จากผูบริหารโรงเรียนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 91.0 รองลงมา คือ โรงพยาบาล/

อนามัย (เจาหนาที่ / ผูบริหาร) และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด (เจาหนาที่ ผูบริหาร) คิดเปนรอยละ 

80.3 และ 78.9 ตามลําดับ โดยที่ไดรับสนับสนุนจากอบต./อบจ. (เจาหนาที่ / ผูบริหาร) คิดเปนรอยละ 

38.1 ผลการตรวจสอบรายการกิจกรรม พบวา มีโรงเรียนรอยละ 75.8 อยูในเกณฑการประเมินดีเยี่ยม 

รอยละ 13.5 อยูในเกณฑการประเมินดีมาก รอยละ 4.5 อยูในเกณฑการประเมินดี และรอยละ 6.3 ไม

ผานเกณฑการประเมิน ดังตารางที่ 5.9 
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ตารางที่ 5.9 จํานวนและรอยละของโรงเรียนที่ไดรับการสนับสนุนกิจกรรม อย.นอย 
รายการ จํานวน รอยละ 

9.1 ไดรับการสนับสนุนจากผูบริหารโรงเรียน 203 91.0 

9.2 ไดรับการสนับสนุนจากผูปกครอง 148 66.4 

9.3 ไดรับการสนับสนุนจากอบต./อบจ. (เจาหนาที่ / ผูบริหาร) 85 38.1 

9.4 ไดรับการสนับสนุนจากโรงพยาบาล/อนามัย (เจาหนาที่ / ผูบริหาร) 179 80.3 

9.5 ไดรับการสนับสนุนจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด (เจาหนาที่ ผูบริหาร)/ 176 78.9 
เกณฑการประเมิน 

ระดับดี           ตองไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ 1 รายการ
ขางตน  10 4.5 

ระดับดีมาก    ตองไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ 2 รายการ
ขางตน 30 13.5 

ระดับดีเยี่ยม  ตองไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานที่เกี่ยวของตั้งแต 3 
รายการขางตนขึ้นไป 169 75.8 

ไมผานเกณฑการประเมิน 14 6.3 
 

กิจกรรมที่ 10 การจัดกิจกรรม อย.นอย ที่บูรณาการเขากับโครงการอื่นๆและที่
เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม 

จากการสํารวจ พบวา กิจกรรมที่บูรณาการเขามาในกิจกรรม อย.นอย 3 อันดับแรก คือ 
โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ คิดเปนรอยละ 85.7 อาหารปลอดภัย คิดเปนรอยละ 76.2 และ อย.นอย สอน
นอง คิดเปนรอยละ 71.7 ดังตารางที่ 5.10 
ตารางที่ 5.10 จํานวนและรอยละของโรงเรียนที่จัดกิจกรรม อย.นอย ที่บูรณาการเขากับโครงการอื่นๆ

และที่เกี่ยวของกับส่ิงแวดลอม 
รายการ จํานวน รอยละ 

1. การสรางเครือขายโรงเรียน อย.นอย 137 61.4 

2. อย.นอย สอนนอง 160 71.7 

3. โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 191 85.7 

4. โครงการเด็กไทยทําได 120 53.8 

5. สุขานาใช 141 63.2 

6. เด็กไทยไรพุง 84 37.7 

7. เด็กไทยฟนดี 114 51.1 

8. อาหารปลอดภัย 170 76.2 

9. เศรษฐกิจพอเพียง 133 59.6 

10. ปลูกผักปลอดสารพิษ 111 49.8 

11. ธนาคารขยะ 109 48.9 

12. ผลิตน้ําปุยหมักชีวภาพ (EM) 109 48.9 
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สรุปผลการประเมินตามตัวช้ีวัดที่ 2 
โรงเรียนมีการทํากจิกรรม อย.นอย ที่ผานเกณฑมาตรฐาน สรุปผลการประเมิน ไดดังนี ้
2.1 การกําหนดโครงสรางชมรม อย.นอย และองคประกอบ พบวา มีโรงเรียนรอยละ 35.9 อยูใน

เกณฑการประเมินดีเยี่ยม รอยละ 13.0 อยูในเกณฑการประเมินดีมาก รอยละ 31.4 อยูในเกณฑการ
ประเมินดี และรอยละ 19.7 ไมผานเกณฑการประเมิน  

2.2 การจัดกิจกรรมเผยแพรประชาสัมพันธในโรงเรียน พบวา มีโรงเรียนรอยละ 59.2 อยูใน
เกณฑการประเมินดีเยี่ยม รอยละ 25.6 อยูในเกณฑการประเมินดีมาก รอยละ 11.2 อยูในเกณฑการ
ประเมินดี และรอยละ 4.0 ไมผานเกณฑการประเมิน  

2.3 การจัดกิจกรรมดานการตรวจสอบผลิตภัณฑสุขภาพ พบวา มีโรงเรียนรอยละ 70.4 อยูใน
เกณฑการประเมินดีเยี่ยม รอยละ 15.2 อยูในเกณฑการประเมินดีมาก รอยละ 8.1 อยูในเกณฑการ
ประเมินดี และรอยละ 6.3 ไมผานเกณฑการประเมิน 

2.4 การจัดกิจกรรมรณรงคในโรงเรียน พบวา มีโรงเรียนรอยละ 73.1 อยูในเกณฑการประเมินดี
เยี่ยม รอยละ 16.1 อยูในเกณฑการประเมินดีมาก รอยละ 6.3 อยูในเกณฑการประเมินดี และรอยละ 
4.5 ไมผานเกณฑการประเมิน 

2.5 การจัดกิจกรรมรณรงคในชุมชน พบวา มีโรงเรียนรอยละ 41.3 อยูในเกณฑการประเมินดี
เยี่ยม รอยละ 10.8 อยูในเกณฑการประเมินดีมาก รอยละ 30.0 อยูในเกณฑการประเมินดี และรอยละ 
17.9 ไมผานเกณฑการประเมิน 

2.6 การจัดกิจกรรมเชื่อมโยงสูการเรียนการสอน พบวา มีโรงเรียนรอยละ 61.9 อยูในเกณฑการ
ประเมินดีเยี่ยม รอยละ 13.9 อยูในเกณฑการประเมินดีมาก รอยละ 19.3 อยูในเกณฑการประเมินดี 
และรอยละ 4.9 ไมผานเกณฑการประเมิน 

2.7 การจัดโครงงานแบบกําหนดหัวขอและมุงเนนรูปแบบการนําเสนอผลงาน พบวา มีโรงเรียน
รอยละ 18.4 อยูในเกณฑการประเมินดีเยี่ยม รอยละ 43.5 อยูในเกณฑการประเมินดีมาก รอยละ 21.1 
อยูในเกณฑการประเมินดี และรอยละ 17.0 ไมผานเกณฑการประเมิน  

2.8 การจัดกิจกรรมในบานเรือน พบวา มีโรงเรียนรอยละ 45.7 อยูในเกณฑการประเมินดีเยี่ยม 
รอยละ 12.1 อยูในเกณฑการประเมินดีมาก รอยละ 26.5 อยูในเกณฑการประเมินดี และรอยละ 15.7 
ไมผานเกณฑการประเมิน 

2.9 การสนับสนุนกิจกรรม อย.นอย พบวา มีโรงเรียนรอยละ 75.8 อยูในเกณฑการประเมินดี
เยี่ยม รอยละ 13.5 อยูในเกณฑการประเมินดีมาก รอยละ 4.5 อยูในเกณฑการประเมินดี และรอยละ 
6.3 ไมผานเกณฑการประเมิน 

2.10 การจัดกิจกรรม อย.นอย ที่บูรณาการเขากับโครงการอื่นๆและที่เกี่ยวของกับส่ิงแวดลอม 
พบวา กิจกรรมที่บูรณาการเขามาในกิจกรรม อย.นอย 3 อันดับแรก คือ โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ คิด
เปนรอยละ 85.7 อาหารปลอดภัย คิดเปนรอยละ 76.2 และ อย.นอย สอนนอง คิดเปนรอยละ 71.7 



 143 

บทที่ 6 
ผลการประเมินการนําคูมือบูรณาการความรูดานผลิตภัณฑสุขภาพ 
(แผนการจัดการเรียนรู อย.นอย) สูการเรียนการสอนในโรงเรียน 

 

บทนี้นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อตอบวัตถุประสงคการวิจัยและประเมินขอที่ 3 โดยแบง

การนําเสนอออกเปน 4 ตอน ไดแก ตอนที่ 1 การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู อย.นอย ตอนที่ 2 ผลการ

ประเมินคุณภาพของคูมือบูรณาการความรูดานผลิตภัณฑสุขภาพ และ ตอนที่ 3 พฤติกรรมการใชคูมือ

บูรณาการความรูดานผลิตภัณฑสุขภาพ และตอนที่ 4 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

คูมือบูรณาการความรูดานผลิตภัณฑสุขภาพ หรือแผนการจัดการเรียนรู อย.นอย แตละตอนมี

รายละเอียดสําคัญ ดังนี้ 
 

ตอนที่ 1 การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู อย.นอย 
 1.1 กระบวนการพัฒนาคูมือบูรณาการความรูดานผลิตภัณฑสุขภาพ 
(แผนการจัดการเรียนรู อย.นอย)  

สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รวมกับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

และภาคสวนที่เกี่ยวของ ไดแก เจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ครู 

อาจารย ผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรและการสอน เภสัชกร เจาหนาที่ อย. ผูปกครอง และ นักเรียน 

ดําเนินโครงการพัฒนาหลักสูตร อย.นอย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อจัดการเรียนรูรวมกันในการทํางาน

โครงการ อย.นอย และพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู อย.นอย ต้ังแตป 2550 โดยมีข้ันตอนการ

ดําเนินงานดังตารางที่ 6.1 

ตารางที่ 6.1 กระบวนการพัฒนาคูมือบูรณาการความรูดานผลิตภัณฑสุขภาพ  
ขั้นตอน/กระบวนการ รายละเอียดกิจกรรม 
ขั้นการสรางหลักสูตร 
(ป 2550) 
 

1) การรวบรวมเนื้อหาและกิจกรรม อย.นอย เปนการหาแนว

ทางการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู อย.นอย ในกลุมสาระการเรียนรู และ

ชวงชั้นที่เหมาะสมจากมุมมองของครู อาจารย และเจาหนาที่ สพฐ. 

ตลอดจนรวบรวมเนื้อหาการรณรงคใหเกิดความปลอดภัยดานอาหารและ

ผลิตภัณฑสุขภาพที่เด็กควรรู จากมุมมองของเจาหนาที่ อย. และเภสัชกร 

2) การวิเคราะหหลักสูตร ผังมโนทัศน พิจารณาความสอดคลอง
กันระหวางเนื้อหา อย. กับสาระและมาตรฐานการเรียนรู และจัดทํา

แผนการจัดการเรียนรู ใน 4 ภาค มีผูเขารวมประชุมภาคละ 20 – 30 คน 

ประกอบดวย ครู อาจารย จาก 4 สาระการเรียนรู เจาหนาที่ สพฐ 

สาธารณสุขจังหวัด และเจาหนาที่ อย. 
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ขั้นตอน/กระบวนการ รายละเอียดกิจกรรม 
3) การพิจารณารางแผนการจัดการเรียนรู อย.นอย ที่ไดจากการ

ประชุมใน 4 ภาค และปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู เร่ือง อย.นอย ใหมี

ความสมบูรณ สอดคลองกับสาระและมาตรฐานการเรียนรูตามหลักสูตร

ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีผูเขารวมประชุมเปนตัวแทนครู อาจารย 

และผูที่เกี่ยวของกับกิจกรรม อย.นอย ในแตละภูมิภาค 
ขั้ น ก า ร ทดลอ ง ใ ช
หลักสูตร (ป 2551) 
 

1) การประชาสัมพันธโครงการกับครู อาจารย และโรงเรียนที่เคย
เขารวมโครงการพัฒนาหลักสูตร อย.นอยในป 2550 พบวา มีโรงเรียน

สนใจเขารวมกิจกรรมเกินกวาจํานวนที่ ต้ังเปาหมายไว จึงพิจารณา

คัดเลือกโรงเรียนที่เขารวมโครงการฯ ใหมีความกระจายในระดับภาค และ

ลักษณะเฉพาะของโรงเรียน เชน โรงเรียนในเขตเมือง – ชนบท โรงเรียน

รัฐบาล – เอกชน 

2) การลงพื้นที่แนะนําแผนการจัดการเรียนรู อย.นอย กับ

ผูบริหารโรงเรียน ครู อาจารยที่จะนําไปทดลองใชเพื่อใหผูบริหารและ

อาจารยผูสอนไดรับทราบที่มา และกระบวนการจัดทํา 

3) การทดลองใชแผนการจัดการเรียนรู อย.นอย ในภาคเรยีนที ่1 

ปการศึกษา 2551 ในสถานศึกษาทั่วประเทศ ภาคละ 5 โรงเรียน รวม 20 

โรงเรียน ตลอดจนรายงานผลการทดลองใชเขามาที่สวนกลาง เพื่อ

วิเคราะห และประเมินผลการทดลองใชแผนการจัดการเรียนรู อย.นอย 
ขั้นปรับปรุงหลักสูตร 
(ป 2551) 

1)  การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อรายงานผลการทดลองใช

แผนการจัดการเรียนรู อย.นอย ตลอดจนรวมปรับปรุง และแกไขแผนการ

จัดการเรียนรู อย.นอย ใหมีความสมบูรณ โดยผูเขารวม ประกอบดวย 

อาจารยผูสอน เจาหนาที่ สพฐ.  

 2) การปรับปรุงเนื้อหาใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยรวมกับครูผูสอน เจาหนาที่ 

สพฐ. เจาหนาที่ อย. และผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรและการสอน ปรับปรุง

หลักสูตร อย.นอย ใหมีความสอดคลองพรอมรับตอการนําไปใชของครู 

อาจารย 
ขั้นนําหลักสูตรไปใช 
(ป 2552) 

การประชาสัมพันธโครงการและลงพื้นที่แนะนําแผนการจัดการเรียนรู อย.

นอย กับผูบริหารโรงเรียน ครู อาจารยที่จะนําไปใชเพื่อใหผูบริหารและ

อาจารยผูสอนไดทราบแนวทางการนําไปใช โดยมีโรงเรียนที่สนใจเขารวม

กิจกรรมจาก 4 ภูมิภาค   
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  1.2 ผลผลิตสําคัญ  
แผนการจัดการเรียนรู อย.นอย มีความครอบคลุมใน 4 กลุมสาระการเรียนรู คือ สุขศึกษา และ

พลศึกษา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วิทยาศาสตร และการงานอาชีพและเทคโนโลย ีในระดบั

การศึกษาที่ 1 – 3 รวมทั้งสิ้น 26 หนวยการเรียนรู มีรายละเอียดดังนี้ 
 กลุมสาระการเรียนรูสุขศกึษาและพลศึกษา 

 ระดับการศึกษาที่ 1  
 ชั้นประถมศกึษาปที ่5 รวม 7 ชั่วโมง 

 หนวยการเรียนรูที่ 1 ผูบริโภคที่ฉลาด จาํนวน 4 ชั่วโมง 

 หนวยการเรียนรูที่ 2 ผูบริโภคปลอดภัย จํานวน 3 ชั่วโมง 
 ระดับการศึกษาที่ 2 
 ชั้นมัธยมศึกษาปที ่1 รวม 6 ชั่วโมง 

 หนวยการเรียนรูที่ 1 ฉลาดคิด ฉลาดบริโภค จํานวน 4 ชั่วโมง 

 ชั้นมัธยมศึกษาปที ่3 รวม 4 ชั่วโมง 

 หนวยการเรียนรูที่ 2 อาหารและยาพาปลอดภัย จํานวน 4 ชั่วโมง 
 ระดับการศึกษาที่ 3 
 ชั้นมัธยมศึกษาปที ่4 – 6 รวม 8 ชั่วโมง 

 หนวยการเรียนรูที่ 1 รูสิทธิ ฉลาดคิดฉลาดบริโภค จํานวน 4 ชั่วโมง 

 หนวยการเรียนรูที่ 2 ยากับชีวิต จํานวน 4 ชั่วโมง 
 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 ระดับการศึกษาที่ 1  
 ชั้นประถมศกึษาปที ่5 รวม 4 ชั่วโมง 

 หนวยการเรียนรูที่ 1 พลเมืองดีตามวถิีประชาธิปไตย จาํนวน 2 ชั่วโมง 

 หนวยการเรียนรูที่ 2 การบริหารจัดการทรพัยากรอยางชาญฉลาด จํานวน 2 ชั่วโมง 
 ระดับการศึกษาที่ 2 
 ชั้นมัธยมศึกษาปที ่1 รวม 3 ชั่วโมง 

 หนวยการเรียนรูที่ 1 เสรีภาพในการเลือกบริโภคกับภูมิปญญาไทย จาํนวน 3 ชั่วโมง 

 ชั้นมัธยมศึกษาปที ่3 รวม 3 ชั่วโมง 

 หนวยการเรียนรูที่ 2 การบริหารจัดการทรพัยากรอยางชาญฉลาด จํานวน 3 ชั่วโมง 
 ระดับการศึกษาที่ 3 
 ชั้นมัธยมศึกษาปที ่4 – 6 รวม 6 ชั่วโมง 

 หนวยการเรียนรูที่ 1 สิทธิและหนาที่ของผูบริโภคในสังคมไทย จาํนวน 3 ชั่วโมง 

 หนวยการเรียนรูที่ 2 การบริหารจัดการทรพัยากรอยางชาญฉลาด จํานวน 3 ชั่วโมง 
 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
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 ระดับการศึกษาที่ 1  
 ชั้นประถมศกึษาปที ่6 รวม 3 ชั่วโมง 

 หนวยการเรียนรูที่ 1 อาหารและสารอาหาร สารเจือปนในอาหาร จาํนวน 3 ชั่วโมง 
 ระดับการศึกษาที่ 2 
 ชั้นมัธยมศึกษาปที ่1 รวม 2 ชั่วโมง 

 หนวยการเรียนรูที่ 1 สารและการเปลี่ยนแปลง (สารในชวีิตประจําวนั) จํานวน 2 ชั่วโมง 

 ชั้นมัธยมศึกษาปที ่2 รวม 3 ชั่วโมง 

 หนวยการเรียนรูที่ 2 อาหารและสารอาหาร ชีวิตปลอดภัยเมื่อไรสารปนเปอน จํานวน 3 ชั่วโมง 
 ระดับการศึกษาที่ 3 
 ชั้นมัธยมศึกษาปที ่4 – 6 รวม 7 ชั่วโมง 

 หนวยการเรียนรูที่ 1 การใชประโยชนและผลจากปฏิกิริยาเคม ีจํานวน 4 ชั่วโมง 

 หนวยการเรียนรูที่ 2 ธรรมชาติของวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี 

 (โครงงานวทิยาศาสตร) จํานวน 3 ชั่วโมง 
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ระดับการศึกษาที่ 1  
ชั้นประถมศกึษาปที ่5 รวม 4 ชั่วโมง 

หนวยการเรียนรูที่ 1 กินดีมปีระโยชน จํานวน 4 ชั่วโมง 
ระดับการศึกษาที่ 2 
ชั้นมัธยมศึกษาปที ่2 รวม 12 ชั่วโมง 

หนวยการเรียนรูที่ 1 อาหารปลอดภัย จํานวน 3 ชั่วโมง 

หนวยการเรียนรูที่ 2 การเลือกซื้อ เลือกใชยา จาํนวน 3 ชั่วโมง 

หนวยการเรียนรูที่ 3 การเลือกซื้อ เลือกใชเครื่องสําอาง จํานวน 3 ชั่วโมง 

หนวยการเรียนรูที่ 4 เลือกได ใชเปน สารเคมี และวัตถุอันตราย จํานวน 3 ชั่วโมง 
ระดับการศึกษาที่ 3 
ชั้นมัธยมศึกษาปที ่4 – 6 รวม 8 ชั่วโมง 

หนวยการเรียนรูที่ 1 ปฏิบัติการ อย.นอย จํานวน 2 ชั่วโมง 

หนวยการเรียนรูที่ 2 ฉลาดสมวัย จํานวน 2 ชั่วโมง 

หนวยการเรียนรูที่ 3 สิทธิผูบริโภค จํานวน 2 ชั่วโมง 

หนวยการเรียนรูที่ 4 ทันเหตุการณกับ อย. จํานวน 2 ชั่วโมง 
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1.3 การนําแผนการจัดการเรียนรู อย.นอย ไปทดลองใช 
การนําแผนการจัดการเรียนรู อย.นอย ไปทดลองใชในโรงเรียน มีการนําไปใชใน 4 ภูมิภาค 

ไดแก ภาคกลาง จํานวน 26 จังหวัด ใน 104 โรงเรียน ภาคเหนือ จํานวน 17 จังหวัด ใน 105 โรงเรียน

ภาคใต จํานวน 14 จังหวัด ใน 106 โรงเรียน และภาคอีสาน จํานวน 19 จังหวัด ใน 105 โรงเรียน รวม 

76 จังหวัด 420 โรงเรียน ดังแผนภาพที่ 6.1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 6.1 การนําแผนการจัดการเรียนรู อย.นอยไปใชในการเรียนการสอนของสถานศกึษา 

 

ตอนที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพของคูมือบูรณาการความรูดานผลิตภัณฑสุขภาพ  
 

จากกลุมตัวอยางครูที่ตอบแบบประเมินการใชแผนการจัดการเรียนรู อย.นอย จํานวน 180  
คน ใน 180 โรงเรียน หรือคิดเปนรอยละ 42.85 ของกลุมตัวอยางโรงเรียนทั้งหมดที่ไดรับและนํา
แผนการจัดการเรียนรู อย.นอยไปใชในการจัดการเรียนการสอน ผลการประเมินพบวา ภาพรวมของ
คุณภาพแผนฯตามการรับรูของครูผูใชแผนอยูในระดับมาก ( x  = 4.14, SD = 0.46, C.V.=11.11%) 
คะแนนเฉลี่ยคุณภาพอยูระหวาง 3.99 ถึง 4.31 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูระหวาง 0.56 – 0.70 
โดยประเด็นแผนมีการระบุสาระสําคัญ เนื้อหา กิจกรรม และสื่อการเรียนการสอนไวในแผนฯอยาง
ชัดเจนมีคุณภาพมากที่สุด สวนประเด็นแผนฯมีเนื้อหาครอบคลุมเร่ืองที่สอนมีคุณภาพนอยที่สุด ดัง
ตารางที่ 6.2 

ตารางที่ 6.2 คุณภาพของคูมือบูรณาการความรูดานผลิตภัณฑสุขภาพหรือแผนการจัดการเรียนรู อย.
นอยในภาพรวม 

ที่ รายการประเมิน คะแนน
เฉล่ีย ( x ) 

สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (SD) 

ระดับ
คุณภาพ 

1 มีคําอธิบายวัตถุประสงคของการใชแผนฯไวอยางชัดเจน 

 
4.19 0.57 มาก 

2 มีคําอธิบายขั้นตอนการใชแผนฯอยางละเอียดและ
ชัดเจน 

4.21 0.57 มาก 
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ที่ รายการประเมิน คะแนน
เฉล่ีย ( x ) 

สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (SD) 

ระดับ
คุณภาพ 

3 มีการระบุสาระสําคัญ เนื้อหา กิจกรรม และส่ือการเรียน 
การสอนไวในแผนฯอยางชัดเจน 

4.31 0.59 มากที่สุด 

4 เนื้อหาแตละหนวยการเรียนรูในแผนฯไดอธิบายและ 
ยกตัวอยางประกอบอยางชัดเจน 

4.11 0.68 มาก 

5 การจัดลําดับเนื้อหาแตละหนวยการเรียนรูตลอด 
การใชแผนฯเปนไปอยางเหมาะสม 

4.05 0.57 มาก 

6 อานแลวสามารถนําไปปฏิบัติไดเลย 

 

4.11 0.62 มาก 

7 แผนฯมีรายละเอียดเพียงพอที่จะนําไปใชในการ 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนได 

4.05 0.68 มาก 

8 แผนฯมีเนื้อหาครอบคลุมเรื่องที่สอน 

 

3.99 0.70 มาก 

9 แผนฯชวยใหครูมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการ   

บูรณาการความรูผลิตภัณฑสุขภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้น 

4.22 0.65 มาก 

10 แผนฯชวยใหครูสามารถถายทอดใหกับนักเรียน 

ไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับการบูรณาการ 

ความรูผลิตภัณฑสุขภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้น  

4.18 0.59 มาก 

รวม 4.14 0.46 มาก 

 
ตอนที่ 3 ผลการประเมินพฤติกรรมการใชคูมือบูรณาการความรูดานผลิตภัณฑสุขภาพ 
  

 3.1 พฤติกรรมการศึกษาขั้นตอนการใชแผนการจัดการเรียนรูอยางละเอียดกอน
นําไปใช พบวา ครูรอยละ 60.6 ของครูกลุมตัวอยางมีการศึกษาขั้นตอนการใชแผนการจัดการเรียนรู

อยางละเอียดกอนนําไปใชโดยทําเปนสวนใหญถึงทําเปนประจํา ดังตารางที่ 6.3  

ตารางที่ 6.3 พฤติกรรมของครูในการศึกษาขั้นตอนการใชแผนอยางละเอียดกอนนําไปใช 

ระดับพฤติกรรม  
ยังไม

เคย 

(1) 

นานๆ

ครั้ง 

(2) 

บางครั้ง 

 

(3) 

เปนสวน

ใหญ 

(4) 

ประจํา 

 

(5) 

ความถี่ 0 0 32 77 32 

รอยละ 0 0 17.8 42.8 17.8 
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1 2 3 4 5 
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3.2 พฤติกรรมการศึกษาสาระสําคัญ เนื้อหา กิจกรรม และสื่อการเรียนการสอน
ภายในแผนการจัดการเรียนรูใหเขาใจกอนนําไปใช พบวา ครูรอยละ 68.3 มีการศึกษา
สาระสําคัญ เนื้อหา กิจกรรม และส่ือการเรียนการสอนภายในแผนการจัดการเรียนรูใหเขาใจกอน
นําไปใชโดยทําเปนสวนใหญถึงทําเปนประจํา ดังตารางที่ 6.4 

ตารางที่ 6.4 พฤติกรรมของครูในการศึกษาสาระสําคัญ เนื้อหา กิจกรรม และสื่อการเรียนการสอน
ภายในแผนใหเขาใจกอนนําไปใช 

ระดับพฤติกรรม  
ยังไม
เคย 
(1) 

นานๆ
ครั้ง 
(2) 

บางครั้ง 
 

(3) 

เปนสวน
ใหญ 
(4) 

ประจํา 
 

(5) 

ความถี่ 0 0 18 79 44 

รอยละ 0 0 10.0 43.9 24.4 
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3.3 พฤติกรรมการอานและทําความเขาใจเนื้อหาในแผนการจัดการเรียนรูอยาง
สม่ําเสมอ พบวา ครูรอยละ 59.5 ของครูกลุมตัวอยางมีการอานและทําความเขาใจเนื้อหาในแผนการ
จัดการเรียนรูอยางสม่ําเสมอโดยทําเปนสวนใหญถึงทําเปนประจํา ดังตารางที่ 6.5 

ตารางที่ 6.5 พฤติกรรมของครูในการอานและทําความเขาใจเนื้อหาในแผนอยางสม่ําเสมอ 

ระดับพฤติกรรม  
ยังไม
เคย 
(1) 

นานๆ
ครั้ง 
(2) 

บางครั้ง 
 

(3) 

เปนสวน
ใหญ 
(4) 

ประจํา 
 

(5) 

ความถี่ 0 0 34 70 37 

รอยละ 0 0 18.9 38.9 20.6 
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3.4 พฤติกรรมการใชและปฏิบัติตามแผนการจัดการเรียนรูไดดวยตนเอง พบวา ครู
รอยละ 64.4 ของครูกลุมตัวอยางสามารถใชและปฏิบัติตามแผนการจัดการเรียนรูไดดวยตนเองโดยทํา
เปนสวนใหญถึงทําเปนประจํา ดังตารางที่ 6.6 

ตารางที่ 6.6 พฤติกรรมของครูในการใชและปฏิบัติตามแผนการจัดการเรียนรูไดดวยตนเอง 

ระดับพฤติกรรม  
ยังไม
เคย 
(1) 

นานๆ
ครั้ง 
(2) 

บางครั้ง 
 

(3) 

เปนสวน
ใหญ 
(4) 

ประจํา 
 

(5) 

ความถี่ 0 1 24 85 31 

รอยละ 0 0.6 13.3 47.2 17.2 
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3.5 พฤติกรรมการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจัดการ
เรียนรูได พบวา ครูรอยละ 61.1 ของครูกลุมตัวอยางสามารถวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนตามแผนการจัดการเรียนรูไดโดยทําเปนสวนใหญถึงทําเปนประจํา ดังตารางที่ 6.7 

ตารางที่ 6.7 พฤติกรรมของครูในการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจัดการ
เรียนรูได 

ระดับพฤติกรรม  
ยังไม
เคย 
(1) 

นานๆ
ครั้ง 
(2) 

บางครั้ง 
 

(3) 

เปนสวน
ใหญ 
(4) 

ประจํา 
 

(5) 

ความถี่ 0 2 29 77 33 

รอยละ 0 1.1 16.1 42.8 18.3 
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3.6 พฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูได พบวา 
ครูรอยละ 62.2 ของครูกลุมตัวอยางสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูได
โดยทําเปนสวนใหญถึงทําเปนประจํา ดังตารางที่ 6.8 

ตารางที่ 6.8 พฤติกรรมของครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูได 
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3.7 พฤติกรรมการบันทึกผลหลังจากการใชแผนการจัดการเรียนรูในแตละครั้ง พบวา 
ครูรอยละ 40.0 ของครูกลุมตัวอยางมีการบันทึกผลหลังจากการใชแผนการจัดการเรียนรูในแตละครั้ง 
โดยทําเปนสวนใหญถึงทําเปนประจํา ดังตารางที่ 6.9 

ตารางที่ 6.9 พฤติกรรมของครูในการบันทึกผลหลังจากการใชแผนการจัดการเรียนรูในแตละครั้ง 
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สรุปผลการประเมินตามตัวช้ีวัดที่ 3 

คุณภาพคูมือบูรณาการความรูดานผลิตภัณฑสขุภาพไปใชในการเรียนการสอนในโรงเรยีน 

คุณภาพของคูมือบูรณาการความรูดานผลิตภัณฑสุขภาพตามการรับรูของครูผูใชมีคุณภาพ

อยูในระดับมาก คูมือบูรณาการความรูดานผลิตภัณฑสุขภาพสามารถนําไปใชไดจริง นักเรียนสามารถ

เรียนรูไดทั้งดวยตนเองและโดยครูเปนผูสอน  

 



บทที่ 7 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
การวิจัยและประเมินผลโครงการ อย.นอยครั้งนี้ มุงเนนการประเมินผลการดําเนินโครงการ 

อย.นอย ในป 2553 ตามตัวชี้วัดของโครงการ มีวัตถุประสงคของการประเมินดังนี้ 1) เพื่อประเมิน

พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพของนักเรียน 2) เพื่อประเมินการจัดกิจกรรม อย.นอย ของ

โรงเรียน 3) เพื่อประเมินคุณภาพการนําคูมือบูรณาการความรูดานผลิตภัณฑสุขภาพสูการเรียน

การสอนไปใชในโรงเรียน สําหรับวัตถุประสงคของการวิจัยเพื่อศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของกับผลการ

ดําเนินงานโครงการ อย.นอย ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงสํารวจเปนแนวทางในการวิจัยเพื่อนําไปใชใน

การอธิบายผลการประเมิน 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยและประเมินพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพเปน

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 6 ในสัดสวนใกลเคียงกัน จํานวน 4,340 คน จากโรงเรียน

มัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จํานวน 50 

แหง กระจายใน 31 จังหวัดทั่วประเทศ ใชการสุมกลุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage 

Sampling) การประเมินการจัดกิจกรรม อย.นอย และการประเมินผลการใชคูมือบูรณาการความรู

ดานผลิตภัณฑสุขภาพ ใชกลุมตัวอยางโรงเรียนมัธยมศึกษาที่เขารวมใชคูมือฯทั่วประเทศ จํานวน 

420 แหง การเก็บรวบรวมขอมูลไดใชหลากหลายวิธีและหลายแหลงขอมูล ไดแก การเก็บขอมูล

ดวยแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ แบบสังเกต และการศึกษาเอกสาร 

การวิเคราะหขอมูลเปนการเปรียบเทียบขอมูลที่ไดมากับเกณฑการประเมิน การวิเคราะห

ขอมูลใชสถิติเชิงบรรยาย ประกอบดวย ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ

วิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) และการนําเสนอขอมูลในรูปแบบตางๆ เชน แบบบรรยาย 

ตาราง แผนภูมิ สําหรับสถิติเชิงอางอิง ประกอบดวย สถิติทดสอบที (t-test) การวิเคราะหความ

แปรปรวน (analysis of variance) และสถิติทดสอบไคสแควร (χ2-test)  

ขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางสวนใหญเปนนักเรียนหญิงมากกวานักเรียนชาย คิดเปนรอยละ 60.3 และ 

39.7 ตามลําดับ นักเรียนอยูในภาคกลางมากที่สุด คิดเปนรอยละ 28.7 รองลงมาคือ ภาคเหนือ 

ภาคใต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คิดเปนรอยละ 18.4 18.1 16.5 และภาคตะวันออกจํานวนนอย

ที่สุด คิดเปนรอยละ 6.2 นักเรียนที่ไมไดเปนแกนนํา อย.นอย คิดเปนรอยละ 57.2 สวนนักเรียนที่

เปนแกนนํา อย.นอย คิดเปนรอยละ 28.6 และนักเรียนที่เคยเปนแกนนํา อย.นอย คิดเปนรอยละ 

14.2  
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กลุมตัวอยางไดเขารวมกิจกรรม อย.นอย ดังนี้ กิจกรรมเผยแพรประชาสัมพันธเกี่ยวกับการ

บริโภคผลิตภัณฑสุขภาพในโรงเรียน พบวา นักเรียนกลุมตัวอยางเขารวมในกิจกรรมจัดปายนิเทศ

ใหความรู เชน บอรด มากที่สุด คิดเปนรอยละ 39.4 รองลงมาคือ กิจกรรมจัดทําเอกสารเผยแพร

คิดเปนรอยละ 23.2 และกิจกรรมพูดหนาเสาธง รอยละ 19.3 ทั้งนี้มีนักเรียนไมไดเขารวมกิจกรรม 

คิดเปนรอยละ 51.2  

กิจกรรมดานการตรวจสอบผลิตภัณฑสุขภาพ พบวา นักเรียนกลุมตัวอยางเขารวมใน

กิจกรรมตรวจสอบฉลากอาหาร มากที่สุด คิดเปนรอยละ 37.3 รองลงมาคือ กิจกรรมตรวจสอบ

ฉลากยา คิดเปนรอยละ 30.9 และกิจกรรมตรวจสอบน้ําดื่มในโรงเรียน คิดเปนรอยละ 25.9 ทั้งนี้มี

นักเรียนไมไดเขารวมกิจกรรม คิดเปนรอยละ 48.0  

กิจกรรมรณรงคเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพในโรงเรียน พบวา นักเรียนกลุม

ตัวอยางเขารวมในกิจกรรมเดินรณรงค มากที่สุด คิดเปนรอยละ 33.5 รองลงมาคือ กิจกรรมจัด

นิทรรศการ คิดเปนรอยละ 26.5 และกิจกรรมตรวจสอบความสะอาดของโรงอาหารในโรงเรียน คิด

เปนรอยละ 25.2 ทั้งนี้มีนักเรียนไมไดเขารวมกิจกรรม คิดเปนรอยละ 45.4 

กิจกรรมรณรงคเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพในชุมชน พบวา นักเรียนกลุม

ตัวอยางเขารวมในกิจกรรมเดินรณรงค มากที่สุด คิดเปนรอยละ 30.7 รองลงมาคือ กิจกรรมจัด

นิทรรศการ คิดเปนรอยละ 22.2 และกิจกรรมนําเสนอผลงานของนักเรียนใหกับผูปกครอง คิดเปน

รอยละ 18.7 ทั้งนี้มีนักเรียนไมไดเขารวมกิจกรรม คิดเปนรอยละ 54.7 

กิจกรรมเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่เชื่อมโยงสูการเรียนการสอน พบวา 

นักเรียนกลุมตัวอยางเขารวมในกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษามากที่สุด คิดเปนรอย

ละ 47.0 รองลงมาคือ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร คิดเปนรอยละ 37.2 และกลุมการงาน

อาชีพและเทคโนโลยี คิดเปนรอยละ 36.9 ทั้งนี้มีนักเรียนไมไดเขารวมกิจกรรม คิดเปนรอยละ 39.7 

การทําโครงงานแบบกําหนดหัวขอและมุงเนนรูปแบบการนําเสนอผลงาน พบวา นักเรียน

กลุมตัวอยางเขารวมในกิจกรรมโครงงานตอตานยาเสพติด ใกลเคียงกับโครงงานอาหารเพื่อ

สุขภาพคิดเปนรอยละ 27.4 และ 27.2 ตามลําดับ รองลงมาคือ โครงงานสิ่งแวดลอม คิดเปนรอย

ละ 24.4 ทั้งนี้มีนักเรียนไมไดเขารวมกิจกรรม คิดเปนรอยละ 51.7 

กิจกรรมเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพในบานเรือน พบวา นักเรียนกลุมตัวอยางเขา

รวมในกิจกรรมนําความรูไปใชประโยชนในบานเรือน เชน ใชในการเลือกซื้ออาหาร ใกลเคียงกับ 

กิจกรรมตรวจสอบผลิตภัณฑอาหาร คิดเปนรอยละ 38.8 และ 38.6 ตามลําดับ รองลงมา คือ 

กิจกรรมตรวจสอบผลิตภัณฑยา คิดเปนรอยละ 32.8 ทั้งนี้มีนักเรียนไมไดเขารวมกิจกรรม คิดเปน

รอยละ 44.1 
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กิจกรรมอื่นๆที่โรงเรียนไดจัดทําขึ้น และเกี่ยวของกับโครงการ อย.นอย พบวา นักเรียนกลุม

ตัวอยางเขารวมในกิจกรรมโรงเรียนสงเสริมสุขภาพมากที่สุด คิดเปนรอยละ 35.3 รองลงมาคือ 

กิจกรรมอาหารปลอดภัย คิดเปนรอยละ 34.7 และกิจกรรม อย.นอย สอนนอง คิดเปนรอยละ 33.8 

ทั้งนี้มีนักเรียนไมไดเขารวมกิจกรรม คิดเปนรอยละ 38.3  

ผลการวิจัยและประเมินผลโครงการ อย.นอย แบงออกเปน 2 สวน ไดแก สรุปผลการ

ประเมิน และสรุปผลการวิจัย ตามลําดับดังนี้ 

สรุปผลการประเมิน 

 1. ผลการประเมินพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพ ผลการประเมิน พบวา 

นักเรียน มีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่ดี ซึ่งประกอบดวยพฤติกรรมไมบริโภคน้ําอัดลม 

ไมบริโภคอาหารจานดวน ไมบริโภคขนมขบเคี้ยว บริโภคนม ผัก ผลไม ใชผลิตภัณฑสุขภาพอยาง

ถูกตอง และอานฉลากอาหาร ยา เครื่องสําอางกอนใช คิดเปนรอยละ 75.7 ของนักเรียนทั้งหมด ซึ่ง

บรรลุเปาหมายของโครงการที่รอยละ 70 เมื่อจําแนกผลการประเมินตามพฤติกรรมยอย ปรากฏผล

ดังนี้ 

 1.1 ผลการประเมินพฤติกรรมการบริโภคอาหาร พบวา นักเรียนมีพฤติกรรมการ

บริโภคอาหารที่ดี คิดเปนรอยละ 75.5 จากอาหารทั้งหมด 6 ประเภท นักเรียนมีพฤติกรรมการ

บริโภคอาหารผานเกณฑการประเมินในอาหาร 5 ประเภท ไดแก น้ําอัดลม อาหารจานดวน นม ผัก 

และผลไม โดยแบงอาหารไดเปน 2 กลุม ดังนี้ กลุมที่ 1 อาหารที่ไมควรบริโภคหรือบริโภคแตนอย 

ไดแก น้ําอัดลม และอาหารจานดวน ผลการประเมินพบวา จํานวนนักเรียนที่มีพฤติกรรมไมบริโภค

ถึงบริโภคเปนบางครั้ง คิดเปนรอยละ 71.2 และ 84.9 ตามลําดับ (เกณฑการประเมินที่กําหนดไว

คือ จํานวนนักเรียนมากกวารอยละ 70 ของนักเรียนทั้งหมด มีพฤติกรรมไมบริโภคถึงบริโภคเปน

บางครั้ง) กลุมที่ 2 อาหารที่ควรบริโภค ไดแก นม ผัก และผลไม  ผลการประเมินพบวาจํานวน

นักเรียนที่มีพฤติกรรมบริโภคบอยถึงเปนประจํา/บริโภคทุกวัน คิดเปนรอยละ 78.2 85.4 และ 80.9 

ตามลําดับ (เกณฑการประเมินที่กําหนดไวคือ จํานวนนักเรียนมากกวารอยละ 70 ของนักเรียน

ทั้งหมด มีพฤติกรรมบริโภคบอยถึงเปนประจํา/บริโภคทุกวัน)สําหรับพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่

ไมผานเกณฑการประเมินคือ พฤติกรรมการบริโภคอาหารประเภทขนมขบเคี้ยว คิดเปนรอยละ 

52.6 
 1.2 ผลการประเมินพฤติกรรมการใชผลิตภัณฑสุขภาพและอานฉลากกอนใช 

พบวา นักเรียนมีพฤติกรรมการใชผลิตภัณฑสุขภาพที่ถูกตองและอานฉลากกอนใช คิดเปนรอยละ 

75.9 จากพฤติกรรมทั้งหมด 7 พฤติกรรม นักเรียนมีพฤติกรรมที่ผานเกณฑการประเมิน จํานวน 6 

พฤติกรรม (เกณฑการประเมินที่กําหนดไว คือจํานวนนักเรียนมากกวารอยละ 60 ของนักเรียน

ทั้งหมด มีพฤติกรรมที่ทําเปนสวนใหญถึงทําทุกครั้ง) ไดแก พฤติกรรมการดูวันหมดอายุ หรือ เดือน



 155 

ปที่ผลิต ใหเจอกอนเลือกซื้อ หรือ บริโภค คิดเปนรอยละ 80.7 พฤติกรรมการสังเกตภาชนะบรรจุ

อาหารกอนซื้อวาสะอาด อยูในสภาพสมบูรณ ไมฉีกขาด ร่ัวซึม บวม หรือบุบบูบ้ี คิดเปนรอยละ 

84.4 พฤติกรรมการสังเกตสภาพการเก็บรักษาอาหารที่เหมาะสมกับชนิดอาหาร เชน นมพลาสเจอ

ไรซที่เก็บไวในตูแช คิดเปนรอยละ 77.7 พฤติกรรมการสังเกตสภาพของอาหารที่อยูในภาชนะบรรจุ

กอนบริโภควาไมมีฟอง เมือก ไมมีสี กลิ่นที่เปลี่ยนไปจากเดิม คิดเปนรอยละ 82.5 พฤติกรรมอาน

ฉลากเครื่องสําอาง เชน แปงทาตัว โลชั่น กอนจะซื้อหรือ กอนใช คิดเปนรอยละ 75.0 และ

พฤติกรรมการปฏิบัติตามคําแนะนําที่ระบุบนฉลากผลิตภัณฑอยางเครงครัด คิดเปนรอยละ 75.5  

สําหรับ 1 พฤติกรรมที่ไมผานเกณฑการประเมิน คือ พฤติกรรมการดูเครื่องหมาย อย.ใหเจอกอน

เลือกซื้อผลิตภัณฑอาหาร คิดเปนรอยละ 55.3  

2. ผลการประเมินการจัดกิจกรรม อย.นอย พบวา การจัดกิจกรรม อย.นอย ใน

โรงเรียน ประกอบดวยกิจกรรมหลัก ดังนี้ การกําหนดโครงสรางชมรม อย.นอย และองคประกอบ 

การจัดกิจกรรมเผยแพรประชาสัมพันธในโรงเรียน การจัดกิจกรรมดานการตรวจสอบผลิตภัณฑ

สุขภาพ การจัดกิจกรรมรณรงคในโรงเรียน การจัดกิจกรรมรณรงคในชุมชน การจัดกิจกรรม

เชื่อมโยงสูการเรียนการสอน การจัดโครงงานแบบกําหนดหัวขอและมุงเนนรูปแบบการนําเสนอ

ผลงาน การจัดกิจกรรมในบานเรือน การสนับสนุนกิจกรรม อย.นอย และการจัดกิจกรรม อย.นอย 

ที่บูรณาการเขากับโครงการอื่นๆและที่เกี่ยวของกับส่ิงแวดลอม โดยการประเมินกิจกรรมหลักของ

สถานศึกษาตามระดับผลการประเมินในแตละดาน ปรากฏผลดังนี้ 

2.1 การกําหนดโครงสรางชมรม อย.นอย และองคประกอบ พบวา มีโรงเรียนรอยละ 

35.9 อยูในเกณฑการประเมินดีเยี่ยม รอยละ 13.0 อยูในเกณฑการประเมินดีมาก รอยละ 31.4 อยู

ในเกณฑการประเมินดี และรอยละ 19.7 ไมผานเกณฑการประเมิน  

2.2 การจัดกิจกรรมเผยแพรประชาสัมพันธในโรงเรียน พบวา มีโรงเรียนรอยละ 59.2 อยู

ในเกณฑการประเมินดีเยี่ยม รอยละ 25.6 อยูในเกณฑการประเมินดีมาก รอยละ 11.2 อยูในเกณฑ

การประเมินดี และรอยละ 4.0 ไมผานเกณฑการประเมิน  

2.3 การจัดกิจกรรมดานการตรวจสอบผลิตภัณฑสุขภาพ พบวา มีโรงเรียนรอยละ 70.4 

อยูในเกณฑการประเมินดีเยี่ยม รอยละ 15.2 อยูในเกณฑการประเมินดีมาก รอยละ 8.1 อยูใน

เกณฑการประเมินดี และรอยละ 6.3 ไมผานเกณฑการประเมิน 

2.4 การจัดกิจกรรมรณรงคในโรงเรียน พบวา มีโรงเรียนรอยละ 73.1 อยูในเกณฑการ

ประเมินดีเยี่ยม รอยละ 16.1 อยูในเกณฑการประเมินดีมาก รอยละ 6.3 อยูในเกณฑการประเมินดี 

และรอยละ 4.5 ไมผานเกณฑการประเมิน 
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2.5 การจัดกิจกรรมรณรงคในชุมชน พบวา มีโรงเรียนรอยละ 41.3 อยูในเกณฑการ

ประเมินดีเยี่ยม รอยละ 10.8 อยูในเกณฑการประเมินดีมาก รอยละ 30.0 อยูในเกณฑการประเมิน

ดี และรอยละ 17.9 ไมผานเกณฑการประเมิน 

2.6 การจัดกิจกรรมเชื่อมโยงสูการเรียนการสอน พบวา มีโรงเรียนรอยละ 61.9 อยูใน

เกณฑการประเมินดีเยี่ยม รอยละ 13.9 อยูในเกณฑการประเมินดีมาก รอยละ 19.3 อยูในเกณฑ

การประเมินดี และรอยละ 4.9 ไมผานเกณฑการประเมิน 

2.7 การจัดโครงงานแบบกําหนดหัวขอและมุงเนนรูปแบบการนําเสนอผลงาน พบวา มี

โรงเรียนรอยละ 18.4 อยูในเกณฑการประเมินดีเยี่ยม รอยละ 43.5 อยูในเกณฑการประเมินดีมาก 

รอยละ 21.1 อยูในเกณฑการประเมินดี และรอยละ 17.0 ไมผานเกณฑการประเมิน  

2.8 การจัดกิจกรรมในบานเรือน พบวา มีโรงเรียนรอยละ 45.7 อยูในเกณฑการประเมิน

ดีเยี่ยม รอยละ 12.1 อยูในเกณฑการประเมินดีมาก รอยละ 26.5 อยูในเกณฑการประเมินดี และ

รอยละ 15.7 ไมผานเกณฑการประเมิน 

2.9 การสนับสนุนกิจกรรม อย.นอย พบวา มีโรงเรียนรอยละ 75.8 อยูในเกณฑการ

ประเมินดีเยี่ยม รอยละ 13.5 อยูในเกณฑการประเมินดีมาก รอยละ 4.5 อยูในเกณฑการประเมินดี 

และรอยละ 6.3 ไมผานเกณฑการประเมิน 

2.10 การจัดกิจกรรม อย.นอย ที่บูรณาการเขากับโครงการอื่นๆและที่เกี่ยวของกับ

ส่ิงแวดลอม พบวา กิจกรรมที่บูรณาการเขามาในกิจกรรม อย.นอย 3 อันดับแรก คือ โรงเรียน

สงเสริมสุขภาพ คิดเปนรอยละ 85.7 อาหารปลอดภัย คิดเปนรอยละ 76.2 และ อย.นอย สอนนอง 

คิดเปนรอยละ 71.7 

3 ผลการประเมินการใชคูมือบูรณาการความรูดานผลิตภัณฑสุขภาพ พบวา คูมือ

บูรณาการความรูดานผลิตภัณฑสุขภาพ หรือ แผนการจัดการเรียนรู อย.นอย มีการเผยแพรออกไป

ยังโรงเรียนตางๆทั่วประเทศไทย จํานวน 420 แหง ในป 2552 จากผลการสํารวจดวยแบบสอบถาม 

ไดรับกลับคืน จํานวน 180 ฉบับ คิดเปนรอยละ 42.85 ภาพรวมของคุณภาพแผนฯตามการรับรูของ

ครูผูใชแผนอยูในระดับมาก ( x  = 4.14, SD = 0.46, C.V.=11.11%) คะแนนเฉลี่ยคุณภาพอยู

ระหวาง 3.99 ถึง 4.31 จากคะแนนเต็ม 5 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูระหวาง 0.56 – 0.70 โดย

ประเด็นที่แผนมีการระบุสาระสําคัญ เนื้อหา กิจกรรม และสื่อการเรียนการสอนไวในแผนฯอยาง

ชัดเจนมีคุณภาพมากที่สุด สวนประเด็นที่แผนฯมีเนื้อหาครอบคลุมเร่ืองที่สอนมีคุณภาพนอยที่สุด 

ผลการสํารวจพฤติกรรมการใชแผนการจัดการเรียนรู อย.นอย ของครูกลุมตัวอยางที่มีพฤติกรรมทํา

เปนสวนใหญถึงทําเปนประจําในแตละพฤติกรรม พบวา รอยละ 60.6 มีการศึกษาขั้นตอนการใช

แผนการจัดการเรียนรูอยางละเอียดกอนนําไปใช รอยละ 68.3 มีการศึกษาสาระสําคัญ เนื้อหา 

กิจกรรม และสื่อการเรียนการสอนภายในแผนการจัดการเรียนรูใหเขาใจกอนนําไปใช รอยละ 59.5 
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มีการอานและทําความเขาใจเนื้อหาในแผนการจัดการเรียนรูอยางสม่ําเสมอ รอยละ 64.4 สามารถ

ใชและปฏิบัติตามแผนการจัดการเรียนรูไดดวยตนเอง รอยละ 61.1 สามารถวางแผนการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูได รอยละ 62.2 สามารถจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนตามแผนการจัดการเรียนรูได และรอยละ 40.0 มีการบันทึกผลหลังจากการใชแผนการ

จัดการเรียนรูในแตละครั้ง 

สรุปผลการวิจัย 

1.  พฤติกรรมสุขภาพของนักเรียน ผลการสํารวจ พบวา นักเรียนแปรงฟนตอนเชาและ

กอนเขานอนทุกวัน คิดเปนรอยละ 97.9 และ 91.6 ตามลําดับ นักเรียนลางมือทุกครั้งหลังออกจาก

หองน้ํา คิดเปนรอยละ 93.6 และนักเรียนออกกําลังกายติดตอกัน 15-30 นาที ตอคร้ังอยางนอย 3 

คร้ังตอสัปดาห คิดเปนรอยละ 44.1 

2.  ความรูเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพของนักเรียน ผลการสํารวจ พบวา 

ภาพรวมนักเรียนรอยละ 81.96 มีความรูเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่ถูกตอง เมื่อ

พิจารณารายขอความรูเพื่อตรวจสอบความเขาใจถูกหรือเขาใจผิดของนักเรียนเกี่ยวกับการบริโภค

ผลิตภัณฑสุขภาพ พบวา จํานวนนักเรียนที่มีความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร ยา และ

เครื่องสําอาง คิดเปนรอยละอยูระหวาง 45.4 - 93.0  ซึ่งพบวามีความรูอยู 1 เร่ืองที่นักเรียนเขาใจ

คลาดเคลื่อนเกินครึ่งหนึ่งของนักเรียนทั้งหมด (รอยละ 54.6) คือ แอฟลาทอกซินจากเชื้อราสามารถ

ทําลายใหหมดไปจากอาหารที่เรารับประทานไดโดยการหุงตมปกติ มีจํานวนนักเรียนที่เขาใจ

คลาดเคลื่อนคิดเปนรอยละ 54.6 

3. เจตคติตอการดูแลสุขภาพของตนเอง ผลการสํารวจ พบวา โดยภาพรวมนักเรียนมี

เจตคติไปในทางที่ถูกตองตอการดูแลสุขภาพของตนเองอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 3.87 

จากคะแนนเต็ม 5 (SD=0.58, CV=13.68%)  
4. สิ่งแวดลอมที่มีผลตอพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเอง 

4.1 พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพของผูปกครอง ผลการสํารวจตาม

การรับรูของนักเรียน พบวา นักเรียนรอยละ 87.8 ไดระบุพฤติกรรมของพอแมหรือผูปกครอง

เกี่ยวกับการซื้อน้ําอัดลมมาด่ืมที่บานวาไมเคยเลยถึงบางครั้ง และนักเรียนรอยละ 92.4 ไดระบุ

พฤติกรรมของพอแมหรือผูปกครองเกี่ยวกับการรับประทานอาหารจานดวนหรือฟาสตฟูดวาไมเคย

เลยถึงบางครั้ง ซึ่งเปนพฤติกรรมที่ถูกตองและอยูในขายที่ไมกอใหเกิดการบริโภคหรือบริโภคแตไม

กอใหเกิดโทษตอรางกาย นักเรียนรอยละ 93.5 ไดระบุพฤติกรรมของพอแมหรือผูปกครองเกี่ยวกับ

การรับประทานผักและผลไมวาบอยถึงเปนประจํา และนักเรียนรอยละ 81.2 ไดระบุพฤติกรรมของ

พอแมหรือผูปกครองเกี่ยวกับการดูวันหมดอายุ หรือวันเดือนปที่ผลิตกอนซื้อสินคาวาบอยถึงเปน

ประจํา ซึ่งเปนพฤติกรรมที่สงเสริมใหนักเรียนมีการบริโภคที่ถูกตอง  
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4.2 พฤติกรรมการจัดกิจกรรมของครูและโรงเรียน ผลการสํารวจตามการรับรูของ

นักเรียน พบวา นักเรียนสวนใหญหรือนักเรียนรอยละ 75.9 ไดระบุพฤติกรรมของครูเกี่ยวกับการ

สอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับการบริโภคใหปลอดภัยหรือการอานฉลากกอนซื้อในการเรียนการสอนวา

บอยถึงเปนประจํา และนักเรียนสวนใหญหรือนักเรียนรอยละ 62.8 ไดระบุถึงระดับพฤติกรรมการ

จัดกิจกรรมรณรงคใหความรูเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร ยา และเครื่องสําอางพฤติกรรมของโรงเรียน

วาบอยถึงเปนประจํา ซึ่งเปนพฤติกรรมที่สงเสริมใหนักเรียนมีการบริโภคที่ถูกตอง  

4.3 พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพของเพื่อน ผลการสํารวจตามการรับรู

ของนักเรียน พบวา นักเรียนรอยละ 85.7 ไดระบุพฤติกรรมของเพื่อนเกี่ยวกับการรับประทานอาหาร

ฟาสตฟูดหลังเลิกเรียนหรือในชวงวันหยุดวาไมเคยเลยถึงบางครั้ง นักเรียนรอยละ 49.4 ไดระบุ

พฤติกรรมของเพื่อนเกี่ยวกับการนําขนมขบเคี้ยวกรุบกรอบมารับประทานระหวางชวงพักหรือหลัง

เลิกเรียนวาไมเคยเลยถึงบางครั้ง นักเรียนรอยละ 56.4 ไดระบุพฤติกรรมของเพื่อนเกี่ยวกับการซื้อ

น้ําอัดลมมาดื่มวาไมเคยเลยถึงบางครั้ง ซึ่งเปนพฤติกรรมที่ถูกตองและอยูในขายไมกอใหเกิดการ

บริโภคหรือบริโภคแตไมกอใหเกิดโทษตอรางกาย นักเรียนรอยละ 53.3 ไดระบุพฤติกรรมของเพื่อน

เกี่ยวกับการแนะนําใหรับประทานอาหารที่มีประโยชนวาบอยถึงเปนประจํา ซึ่งเปนพฤติกรรมที่

สงเสริมใหนักเรียนมีการบริโภคที่ถูกตอง  
5. ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรม ความรู และเจตคติ 

5.1 ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ถูกตอง พบวา นักเรียน

แกนนํา อย.นอย และเคยเปน มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ถูกตองในสัดสวนที่มากกวานักเรียน

ทั่วไปที่ไมไดเปนแกนนํา อย.นอย ไดแก พฤติกรรมไมบริโภคน้ําอัดลม พฤติกรรมบริโภคนม และ

พฤติกรรมบริโภคผลไม สวนพฤติกรรมการบริโภคขนบขบเคี้ยว อาหารจานดวน และผักมีพฤติกรรม

การบริโภคใกลเคียงกัน สําหรับนักเรียนที่เขารวมกิจกรรม อย.นอย มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่

ถูกตองในสัดสวนที่มากกวานักเรียนที่ไมเขารวมกิจกรรม อย.นอย ในเกือบทุกพฤติกรรม 
5.2 ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการใชผลิตภัณฑสุขภาพและอานฉลากกอน

ใชพบวา นักเรียนแกนนํา อย.นอย และเคยเปน มีพฤติกรรมการใชผลิตภัณฑสุขภาพที่ถูกตองและ

อานฉลากกอนใชในสัดสวนที่มากกวานักเรียนทั่วไปที่ไมไดเปนแกนนํา อย.นอย เกือบทุกพฤติกรรม 

ไดแก พฤติกรรมการดูเครื่องหมาย อย.ใหเจอกอนเลือกซื้อผลิตภัณฑอาหาร พฤติกรรมการดูวัน

หมดอายุ หรือ เดือนปที่ผลิต ใหเจอกอนเลือกซื้อ หรือ บริโภค พฤติกรรมการอานชื่อสารอาหารจาก

ขอมูลโภชนาการบนฉลาก เชน ไขมัน โปรตีน กอนเลือกซื้อ พฤติกรรมการสังเกตภาชนะบรรจุ

อาหารกอนซื้อวาสะอาด อยูในสภาพสมบูรณ ไมฉีกขาด ร่ัวซึม บวม หรือบุบบูบ้ี พฤติกรรมการ

สังเกตสภาพการเก็บรักษาอาหารโดยจะตองเก็บไว  ใหอยูในอุณหภูมิที่เหมาะสมกับชนิดอาหาร 

พฤติกรรมการสังเกตสภาพของอาหารที่อยูในภาชนะบรรจุกอนบริโภควาไมมีฟอง เมือก ไมมีสี 



 159 

กลิ่นที่เปลี่ยนไปจากเดิม พฤติกรรมการปฏิบัติตามคําแนะนําที่ระบุบนฉลาก พฤติกรรมการลางมือ

หลังออกจากหองน้ํา พฤติกรรมการออกกําลังกายติดตอกัน 15-30 นาที ตอคร้ัง อยางนอย 3 คร้ัง

ตอสัปดาห และพฤติกรรมการรับประทานอาหารใหครบ 5 หมูในหนึ่งวัน ยกเวนพฤติกรรมการอาน

ฉลากยาทุกครั้งกอนจะซื้อหรือใชยา และพฤติกรรมการแปรงฟนตอนเชาและกอนเขานอนที่มี

พฤติกรรมใกลเคียงกัน สําหรับนักเรียนที่เขารวมกิจกรรม อย.นอย มีพฤติกรรมการใชผลิตภัณฑ

สุขภาพที่ถูกตองและอานฉลากกอนใชในสัดสวนที่มากกวานักเรียนที่ไมเขารวมกิจกรรม อย.นอย 

ในเกือบทุกพฤติกรรม 

5.3 ผลการเปรียบเทียบความรูเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพ พบวา 

นักเรียนที่เปนแกนนํา อย.นอย เคยเปน และนักเรียนทั่วไปที่ไมไดเปนแกนนํา อย.นอย มีคาเฉลี่ย

ความความรูสูงกวานักเรียนทั่วไปที่ไมไดเปนแกนนํา อย.นอย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.01 และนักเรียนที่เขารวมกิจกรรม อย.นอย มีคาเฉลี่ยความความรูสูงกวานักเรียนที่ไมเขารวม

กิจกรรม อย.นอย ในทุกกิจกรรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

5.4 ผลการเปรียบเทียบเจตคติที่ถูกตองตอการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพ พบวา 

นักเรียนที่เปนแกนนํา อย.นอย เคยเปน และนักเรียนทั่วไปที่ไมไดเปนแกนนํา อย.นอย มีคะแนน

เจตคติที่ถูกตองสูงกวานักเรียนทั่วไปที่ไมไดเปนแกนนํา อย.นอย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.01 และนักเรียนที่เขารวมกิจกรรม อย.นอย มีคะแนนเจตคติที่ถูกตองสูงกวานักเรียนที่ไมเขารวม

กิจกรรม อย.นอย ในทุกกิจกรรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

จุดเดนของโครงการ 

 1. โครงการมุงสงเสริมและพัฒนาคุณภาพของนักเรียนแกนนํา อย.นอย ทั้งดาน

ความรู ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะที่พึงประสงค โดยเฉพาะการจัดทําโครงงานแบบ

กําหนดหัวขอและมุงเนนรูปแบบการนําเสนอผลงาน ไดสงเสริมใหเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห คิด

เชิงวิทยาศาสตร เพื่อแกปญหาการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพ สําหรับกิจกรรมเผยแพรรณรงค

ประชาสัมพันธ ไดฝกทักษะความเปนผูนํา ผูตามที่ดี ความกลาแสดงออก และความรับผิดชอบตอ

ตนเองและสังคม  
 2. โครงการมุงสงเสริมสนับสนุนใหเกิดสภาพแวดลอมที่ดีตอการดูแลสุขภาพของ
นักเรียนทั้งในโรงเรียนและชุมชนแวดลอม เกิดเปน “พื้นที่สุขภาพ” เนื่องจากกิจกรรม อย.นอย 

ในโรงเรียน ไดมีการดําเนินงานในหลายลักษณะในหลายพื้นที่ เชน การจัดกิจกรรมเผยแพร

ประชาสัมพันธทั้งในโรงเรียนและชุมชน การตรวจสอบผลิตภัณฑสุขภาพทั้งรานคาในโรงเรียน 

บานเรือน และรานคาชุมชน การรณรงคในโรงเรียนและชุมชน การบริโภคอยางปลอดภัยตอ

ส่ิงแวดลอม ซึ่งไดมีการบูรณาการหลายๆกิจกรรมจากโครงการอื่นๆที่เกี่ยวของกับสุขภาพเขา

มารวมดําเนินการ 
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 3. โครงการมุงสงเสริมสนับสนุนการเรียนรูดานการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพใน
สถานศึกษา จากความรวมมือกันระหวางสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กับ

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และภาคสวนที่เกี่ยวของ ไดแก เจาหนาที่สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ครู อาจารย ผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรและการสอน 

เภสัชกร เจาหนาที่ อย. ผูปกครอง และ นักเรียน ดําเนินโครงการพัฒนาหลักสูตร อย.นอย ทําใหได

คูมือบูรณาการความรูดานผลิตภัณฑสุขภาพ หรือ แผนการจัดการเรียนรู อย.นอย ที่มีจุดเดนในการ

เชื่อมโยงความรูดานผลิตภัณฑสุขภาพสูการเรียนการสอนและมีความสอดคลองกับกลุมสาระการ

เรียนรูตางๆ ไดแก สังคมศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา วิทยาศาสตร การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ที่จะนําไปใชในการจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียน 

 4. โครงการมีความสอดคลองเชื่อมโยงและบูรณาการกับกิจกรรมตางๆ ไดแก 

กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมครอบครัว และชุมชนของนักเรียน กิจกรรม/โครงการของหนวยงาน

ตางๆ เชน สํานักงานคุมครองผูบริโภค (สคบ.) หนวยงานในกระทรวงสาธารณสุข โดยสามารถใช

กิจกรรม อย.นอย เปนฐานของการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพของทุกคน ทุก

ระดับ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 5. โครงการสามารถสรางกระแสความตระหนักในการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพ ทํา

ใหเกิดกิจกรรมที่หลากหลาย ไมวาจะเปนการตรวจสอบอาหาร ยา และเครื่องสําอาง การเฝาระวัง

อันตรายที่เกิดจากการบริโภค การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ โดยใชศักยภาพของเด็กที่อยูในวัย

เรียน ซึ่งเปนผูที่กระตือรือรนในการทํากิจกรรมที่สรางสรรค และเปนผูที่มีศักยภาพในตัวเอง 

สามารถชี้นําเพื่อนและผูปกครองใหสนับสนุนการดําเนินงานที่ดีอยางไดผล 

 ความคาดหวังและความตองการเกี่ยวกับ โครงการ อย.นอย ของนักเรียน 

1. ความตองการที่จะใหสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ทําเกี่ยวกับ
โครงการ อย.นอย สรุปประเด็นสําคัญ จํานวน 7 ประเด็น ดังนี้ (1) ตองการใหสงเสริมสนับสนุน

กิจกรรมเผยแพร ประชาสัมพันธ และรณรงคในโรงเรียนดวยวิธีการที่หลากหลาย ความรูเกี่ยวกับ

การบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่เหมาะสม และทั่วถึงทุกกลุมเปาหมาย (2) ตองการใหสงเสริม

สนับสนุนกิจกรรมการตรวจสอบผลิตภัณฑสุขภาพในดานความสะอาด ปลอดภัย ไดมาตรฐานทั้ง

ในโรงเรียนและชุมชน พรอมทั้งสนับสนุนชุดตรวจสอบ และสาธิตวิธีการตรวจสอบ (3) ตองการใหมี

การพัฒนา ปรับปรุงรูปแบบการจัดกิจกรรม อย.นอย ใหความหลากหลาย เหมาะสม มีความ

ตอเนื่องยั่งยืน (4) สงเสริมสนับสนุนใหรางวัลการทํากิจกรรม อย.นอย เชน การสนับสนุน

งบประมาณ การจัดไปทัศนศึกษา สงเสริมนักเรียนที่ทํากิจกรรม อย.นอย (5) ตองการใหตรวจสอบ

เกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพในชุมชน ใหความรู และรณรงคอยางจริงจัง (6) ตองการใหมีการติดตาม

ประเมินผลการดําเนินกิจกรรมในโรงเรียนอยางจริงจริง และ(7) ตองการใหมีมาตรการดูแลการ
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จําหนายสินคาบริเวณหนาโรงเรียนเพื่อสรางสภาพแวดลอมที่เหมาะสมในการบริโภคอาหารที่

ถูกตองของนักเรียน  

2. ความคาดหวังจากโครงการ อย.นอย สรุปประเด็นสําคัญ จํานวน 7 ประเด็น ดังนี้ 

(1) นักเรียนไดรับความรูเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่ชัดเจน เหมาะสม ไดรับความรู

เพิ่มข้ึนจากเดิม เกิดความเขาใจที่ถูกตอง เชน ความรูเกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรม อย.นอย ความรู

เกี่ยวกับอาหาร ยา เครื่องสําอาง การดูแลสุขภาพและรางกาย สิทธิคุมครองผูบริโภค และการเลือก

ซื้อของบริโภคและอุปโภคในครัวเรือน เปนตน (2) นักเรียนมีทักษะที่จําเปนอยางถูกตองในการเปน

ผูบริโภคที่ดี เชน ดูฉลากกอนซื้อ การเลือกซื้อ การเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน การ

ตรวจสอบผลิตภัณฑสุขภาพ การเผยแพรความรู การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค (3) นักเรียน

ไดนําความรูเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน และสามารถ

แนะนําใหกับครอบครัว เพื่อน ชุมชนได (4) นักเรียนเกิดเจตคติที่ถูกตองตอการบริโภคผลิตภัณฑ

สุขภาพ (5) นักเรียนมีสุขภาพรางกายแข็งแรง ไดบริโภคอาหารที่มีประโยชน ปลอดภัย (6) การ

คุมครองผูบริโภคที่มีความเปนธรรม คํานึงถึงสุขภาพของผูบริโภคและเกิดประโยชนสูงสุด และ (7) 

กิจกรรม อย.นอย ไดดําเนินการตอไป และตอเนื่อง 

อภิปรายผล 

1. ผลวิจัยบงชี้วา นักเรียนแกนนํา อย.นอย มีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ
สุขภาพที่ดี มีความรูที่ถูกตองเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพ และเจตคติที่ถูกตองตอ
การบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพในสัดสวนที่สูงกวานักเรียนทั่วไปที่ไมไดเปนแกนนํา อย.นอย 

ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรม ความรู และเจตคติ ของนักเรียนที่เปนแกนนํา อย.นอย 

เคยเปนแกนนํา อย.นอย กับนักเรียนทั่วไปที่ไมไดเปนแกนนํา อย.นอย บงชี้วานักเรียนที่เปนแกนนํา 

อย.นอย และเคยเปนแกนนํา อย.นอย มีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพ ความรูเกี่ยวกับการ

บริโภคผลิตภัณฑสุขภาพ และเจตคติที่ถูกตองตอการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพในสัดสวนที่สูงกวา

นักเรียนทั่วไป ซึ่งสะทอนใหเห็นความสําเร็จของโครงการ อย.นอย ประการหนึ่งที่สามารถพัฒนาและ

สงเสริมนักเรียนใหเปนผูมีศักยภาพในการผูบริโภคที่ดี (Smart Consumer) รวมทั้งเปนผูนําใหกับ

ครอบครัว ชุมชน และสังคมได ผลการวิจัยครั้งนี้มีความสอดคลองกับผลการศึกษาของ สุนทรี     

วิทยนารถไพศาล และคณะ (2549) ที่อธิบายถึงผลที่เกิดกับนักเรียนวาเกิดการเปลี่ยนแปลงใน

นักเรียน กลาวคือ นักเรียนที่เปนแกนนํา สมาชิกอย.นอย เกิดความรู ความเขาใจการบริโภค เรียนรู

กระบวนการทํางานอยางมีสวนรวมการทํางานเปนทีม การทํางานอยางเปนระบบ และรูจักการแก   

ปญหาที่เกิดขึ้น เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูการบริโภค การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค เชน ลด

การบริโภคอาหารที่ไมปลอดภัย ตระหนักและมีสวนรวมในการทํางานเพื่อผูอ่ืน และสอดคลองกับผล
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การศึกษาของ อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี และคณะ (2550) ที่อธิบายถึงผลการศึกษากระบวนการเรียนรู

ของนักเรียนที่ทํากิจกรรม อย.นอย พบวา นักเรียนเกิดการเรียนรูจากการทํากิจกรรม อย.นอย ส่ิงที่

เรียนรูสามารถจัดเปนกลุมความรูได 3 กลุมหลัก คือ องคความรูดานผลิตภัณฑสุขภาพ วิธีการ

ทํางาน และแนวทางการจัดกิจกรรม โดยมีวิธีการเรียนรูที่สําคัญ 3 วิธี คือ การสนับสนุนของครู เรียนรู

จากสื่อ และลงมือปฏิบัติ ทําใหเกิดผลการเรียนรูที่สําคัญ 4 อยาง คือ เกิดองคความรูเกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑสุขภาพ เกิดการเปลี่ยนแปลงวิธีการทํางาน เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ และเกิด

การเปลี่ยนแปลงภายในตนเอง นอกจากนี้ผลการวิจัยยังสอดคลองกับผลการวิจัยของ ศิริเดช สุชีวะ 

และคณะ (2551;2552) ที่พบวา นักเรียนแกนนํา อย.นอย มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ถูกตอง

มากกวานักเรียนทั่วไป ไดแก พฤติกรรมไมบริโภคน้ําอัดลมและขนมขบเคี้ยวกรุบกรอบ และพฤติกรรม

บริโภคนม ผัก และผลไม นักเรียนแกนนํา อย.นอย มีพฤติกรรมการใชผลิตภัณฑสุขภาพและอาน

ฉลากกอนใชมากกวานักเรียนทั่วไปเกือบทุกพฤติกรรม นักเรียนที่เปนแกนนํา อย.นอยและนักเรียน

ทั่วไปที่ไมไดเปนแกนนํา อย.นอยมีคาเฉลี่ยคะแนนความรูแตกตางกัน ซึ่งนักเรียนแกนนํา อย.นอย มี

คาเฉลี่ยความความรูสูงกวานักเรียนทั่วไปที่ไมไดเปนแกนนํา อย.นอย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 นักเรียนที่เปนแกนนํา อย.นอยและนักเรียนทั่วไปที่ไมไดเปนแกนนาํ อย.นอยมคีาเฉลีย่เจต

คติที่ถูกตองตอการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพแตกตางกัน ซึ่งนักเรียนแกนนํา อย.นอย มีคาเฉลี่ยเจต

คติที่ถูกตองตอการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพสูงกวานักเรียนทั่วไปที่ไมไดเปนแกนนํา อย.นอย อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กลาวโดยสรุปวา ผลจากการดําเนินโครงการ อย.นอย มีสวนสําคัญ

ที่ทําใหนักเรียนที่ทํากิจกรรม อย.นอย และมีบทบาทเปนแกนนํา อย.นอย ไดรับการพัฒนา

ศักยภาพของตนเองที่ชวยสงผลใหมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่ดี มีความรูเกี่ยวกับ

การบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่ถูกตอง รวมทั้งมีเจตคติที่ถูกตองตอการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพ
  

2. ผลการประเมินบงชี้วา พฤติกรรมการบริโภคขนมขบเคี้ยวกรุบกรอบ พฤติกรรม
การดูเครื่องหมาย อย.ใหเจอกอนเลือกซื้อผลิตภัณฑอาหาร ยังไมผานเกณฑการประเมิน
พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ถูกตอง 

จากผลการประเมิน พบวา นักเรียนมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่ดี คิด

เปนรอยละ 75.7 ของนักเรียนทั้งหมดผานเกณฑการประเมินพฤติกรรมการบริโภค (เกณฑการผาน

การประเมินคือ รอยละ 70 ของนักเรียนมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่ดี) โดย

คํานวณจากรอยละเฉลี่ยของนักเรียนที่มีพฤติกรรมไมบริโภคน้ําอัดลม ไมบริโภคอาหารหวานจัด 

ไมบริโภคอาหารขยะ บริโภคนม ผัก ผลไม ใชผลิตภัณฑสุขภาพอยางถูกตอง และอานฉลากอาหาร 

ยา เครื่องสําอางกอนใช ซึ่งถือเปนพฤติกรรมที่ถูกตอง หรือเปนพฤติกรรมบริโภคที่ไมกอใหเกิดโทษ

ตอรางกาย เมื่อพิจารณาเปนรายพฤติกรรมยอยพบวา มีบางพฤติกรรมที่ไมผานเกณฑการประเมิน 
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โดยเฉพาะอยางยิ่งพฤติกรรมการบริโภคขนมขบเคี้ยวกรุบกรอบ ทั้งนี้แมวาบางแหงจะจัด

สภาพแวดลอมภายในสถานศึกษาไมใหมีการจําหนายอาหารประเภทขบเคี้ยวกรุบกรอบแลวก็ตาม 

แตจากการลงสํารวจพื้นที่แลวยังพบวาภายนอกสถานศึกษาตั้งแตบริเวณหนาโรงเรียน และบริเวณ

ชุมชนของนักเรียนเองนั้น มีการจําหนายคอนขางมาก โดยเฉพาะชวงหลังเลิกเรียนระหวางรอกลับ

บาน 

 
3. โรงเรียนที่ดําเนินกิจกรรม อย.นอย ผานเกณฑการประเมินใน 10 กิจกรรมหลัก 

และมีกิจกรรมที่สอดคลองกับโครงการที่กระทรวงสาธารณสุขรับผิดชอบ 

จากผลการประเมิน พบวา การจัดกิจกรรม  อย .นอย  ในโรงเรียนแตละแหงจะ

ประกอบดวยกิจกรรมหลักอยางนอย 1 กิจกรรมใน 10 กิจกรรมหลักตอไปนี้ 1) การกําหนด

โครงสรางชมรม อย.นอย และองคประกอบ 2) การจัดกิจกรรมเผยแพรประชาสัมพันธในโรงเรียน 3) 

การจัดกิจกรรมดานการตรวจสอบผลิตภัณฑสุขภาพ 4) การจัดกิจกรรมรณรงคในโรงเรียน 5) การ

จัดกิจกรรมรณรงคในชุมชน 6) การจัดกิจกรรมเชื่อมโยงสูการเรียนการสอน 7) การจัดโครงงาน

แบบกําหนดหัวขอและมุงเนนรูปแบบการนําเสนอผลงาน 8) การจัดกิจกรรมในบานเรือน 9) การ

สนับสนุนกิจกรรม อย.นอย และ 10) การจัดกิจกรรม อย.นอย ที่บูรณาการเขากับโครงการอื่นๆและ

ที่เกี่ยวของกับส่ิงแวดลอม ทั้งนี้พบวามีกิจกรรมหลัก 4 กิจกรรม ที่ควรสงเสริมเปนพิเศษ เพราะยังมี

โรงเรียนกลุมตัวอยางบางสวนที่ยังไมผานเกณฑการประเมิน ไดแก การกําหนดโครงสรางชมรม อย.

นอย และองคประกอบ (รอยละ 19.7 ไมผานเกณฑการประเมิน) การจัดกิจกรรมรณรงคในชุมชน 

(รอยละ 17.9 ไมผานเกณฑการประเมิน) การจัดโครงงานแบบกําหนดหัวขอและมุงเนนรูปแบบการ

นําเสนอ (รอยละ 17.0 ไมผานเกณฑการประเมิน) และการจัดกิจกรรมในบานเรือน (รอยละ 15.7 

ไมผานเกณฑการประเมิน)  
 

4. คูมือบูรณาการความรูดานผลิตภัณฑสุขภาพหรือ แผนการเรียนรู อย.นอย 
สามารถนําไปขยายผลสูการนําไปใชในการเรียนการสอนไดจริงในสถานศึกษา 

การนําคูมือบูรณาการความรูดานผลิตภัณฑสุขภาพ หรือ แผนการเรียนรู อย.นอย ไปใช

ในสถานศึกษามีการนําไปใชทุกภมูิภาคของประเทศ 76 จังหวัด 420 โรงเรียน ไดบงชี้ถึงคูมือบูรณา

การความรูดานผลิตภัณฑสุขภาพสามารถนําไปขยายผลสูการเรียนการสอนไดจริงในสถานศึกษา 

รวมทั้งมีคุณภาพในระดับมากตามการรับรูของครูกลุมตัวอยางที่ไดมีโอกาสทดลองใช โดยผลลัพธ

ของแผนการเรียนรู อย.นอย ที่สําคัญไดแก สามารถทําใหนักเรียนสามารถเรียนรูจากคูมือบูรณา

การความรูดานผลิตภัณฑสุขภาพไดทั้งดวยตนเองและโดยครูเปนผูสอน แตยังพบวาครูผูใชคูมือ

บูรณาการฯไดใหขอเสนอแนะที่สําคัญเพื่อนําไปปรับปรุงคูมือบูรณาการฯใหประสบความสําเร็จ
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เพิ่มมากขึ้น เชน ควรปรับชวงเวลาในการใชแผนใหมใหสอดคลองกับหลักสูตรของโรงเรียน ควร

ปรับข้ันตอนการจัดกิจกรรม และใหเพียงพอกับเวลาและมีกิจกรรมที่หลากหลายกวาที่กําหนดใน

แผน ควรปรับเนื้อหาใหกระชับและเหมาะสมกับนักเรียน ควรเพิ่มส่ือมัลติมีเดีย เชน ส่ือประเภท 

CD แผนพับ แผนภาพโปสเตอร เปนตน และใหมีส่ือที่หลากหลายเพื่อชวยใหนักเรียนไดเรียนรูดีข้ึน 

ควรจัดเปนรายวิชาหนึ่งในหลักสูตรหรือจัดใหเปนหลักสูตรเพิ่มเติม ตลอดจนควรเชิญผูเกี่ยวของ

รวมประชุมหารือกอนมีการนําแผนไปใช เชน รองผูอํานวยการฝายวิชาการ ครูในกลุมสาระการ

เรียนรู นอกจากนี้ควรจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน เชน คายกิจกรรม อย.นอย ของครูและ

นักเรียน เปนตน ควรมีการขยายเครือขายการนําหลักสูตรไปใชและสงเสริมใหโรงเรียนนําไปใช

อยางจริงจัง 
 

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 ขอเสนอแนะสําหรับโรงเรียน 

1. จากผลการประเมินพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในชวง

สองปที่ผานมา (2552 – 2553) พบวา ขนมขบเคี้ยวยังคงเปนอาหารที่นักเรียนมีพฤติกรรมการ

บริโภคที่ไมถูกตองเหมาะสม ประกอบกับผลการสํารวจพื้นที่จริงที่พบการจําหนายทั้งภายในและ

รานคาภายนอกโรงเรียน ดังนั้นโรงเรียนควรมีการจัดสภาพสิ่งแวดลอมภายในและบริเวณใกลเคียง

กับโรงเรียนใหปลอดอาหารที่สงผลเสียตอสุขภาพของนักเรียน โดยเฉพาะขนมขบเคี้ยวกรุบกรอบ 

และควรสงเสริมใหนักเรียนออกกําลังกาย รวมทั้งรับประทานผักและผลไมในปริมาณที่เหมาะสม 

นอกจากนี้โรงเรียนควรมีการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) เพื่อแกไขปญหาพฤติกรรมการ

บริโภคขนมขบเคี้ยวในเชิงลึกวา นักเรียนแตละคนมีการบริโภคในปริมาณมากนอยเพียง มี

สารอาหารประเภทใดเปนสวนประกอบ บริโภคมากเกินไปจะสงผลเสียตอรางกายอยางไร แลวจึง

ออกแบบแนวทาง/วิธีการแกไขปญหาพฤติกรรมการบริโภคใหถูกตองเหมาะสม 

2. จากผลการประเมินพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพในพฤติกรรมการดู

เครื่องหมาย อย. ใหเจอกอนเลือกซื้อผลิตภัณฑอาหาร และอานชื่อสารอาหารจากขอมูลโภชนาการ

บนฉลากกอนเลือกซื้อ ยังไมผานเกณฑการประเมิน ดังนั้นโรงเรียนจึงควรหาแนวทางสงเสริม 

รณรงคใหเห็นความสําคัญของการอานฉลากผลิตภัณฑสุขภาพใหกับนักเรียนมากขึ้น เชน ชี้

ประโยชนใหรู พาไปดูผลเสีย นํากรณีศึกษาที่ไดรับผลเสียจากการไมอานฉลากกอนซื้อหรือกอนใช

มาบอกเลาผานกิจกรรมที่นาสนใจ 

3. จากผลการติดตามและประเมินพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพของนักเรียนทํา

ใหทราบถึงพฤติกรรมการบริโภคของนักเรียนที่ถูกตองและเหมาะสมอยูในระดับใด และมีแนวโนม

ไปในทางไหน ดังนั้นโรงเรียนจึงควรจัดใหมีหนวยที่ทําหนาที่ตรวจสอบและติดตามพฤติกรรมการ

บริโภคผลิตภัณฑสุขภาพของนักเรียนอยางตอเนื่องทุกปโดยนักเรียนสามารถดําเนินการเปนหนวย
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ปฏิบัติการสอดสองดูแลพฤติกรรมของเพื่อนนักเรียนดวยกันเอง ซึ่งสามารถนําผลการตรวจสอบ

และติดตามนั้นมาใชในการวางแผนการดําเนินกิจกรรมการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ

สุขภาพใหเหมาะสมยิ่งขึ้นได 
   

ขอเสนอแนะสําหรบั อย. 
 1. จากผลการประเมินพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพ พบวา พฤติกรรมการไม

บริโภคขนมขบเคี้ยว พฤติกรรมการอานฉลากกอนซื้อ โดยเฉพาะพฤติกรรมการดูเครื่องหมาย อย.

ใหเจอกอนเลือกซื้อผลิตภัณฑอาหาร และพฤติกรรมการอานชื่อสารอาหารจากขอมูลโภชนาการบน

ฉลาก เชน ไขมัน โปรตีน กอนเลือกซื้อ ยังไมผานเกณฑการประเมินพฤติกรรม ดังนั้น อย. จึงควร

สงเสริมใหโรงเรียนและหนวยงานที่เกี่ยวของมีการสงเสริมพัฒนาพฤติกรรมการไมบริโภคขนมขบ

เคี้ยว พฤติกรรมการอานฉลากกอนซื้อหรือกอนใชใหมากยิ่งขึ้น 

2. จากการติดตามและประเมินพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพของนักเรียนในชวง

ป (2551 - 2553) ของคณะผูวิจัยทําใหทราบถึงพฤติกรรมการบริโภคของนักเรียนที่ถูกตองและ

เหมาะสมในภาพรวมของประเทศวาอยูในระดับใด และมีแนวโนมไปในทางไหน ดังนั้น อย.จึงควรมี

การตรวจสอบและติดตามพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพของนักเรียนรวมกับโรงเรียนและ

หนวยงานสาธารณสุขทองถิ่น เชน ครู นักเรียน อสม. เจาหนาที่อนามัยประจําตําบล สาธารณสุข

อําเภอ/จังหวัด อยางตอเนื่องทุกป โดยอาจดําเนินการผานทางโครงการ/กิจกรรม อย.นอย  

3. จากการติดตามและลงพื้นที่โรงเรียนที่ดําเนินกิจกรรม อย.นอย พบวา ป 2553 ไมมีการ

ประกวดกิจกรรม อย.นอย จากสวนกลางสงผลใหบรรยากาศการทํากิจกรรม อย.นอย ในแตละ

โรงเรียนไมคึกคักเทาที่ควรเมื่อเปรียบเทียบกับปที่ผานมา เพราะเงื่อนไขความสําเร็จประการหนึ่ง

ของกิจกรรม อย.นอย คือ การสรางกระแสการตื่นตัวในการรณรงคดานอาหารและยา ดังนั้น อย. 

จึงควรพิจารณากลวิธีในการสรางแรงจูงใจ กระตุนใหเกิดความตื่นตัว การใหรางวัล (Incentive) กบั

คณะนักเรียนและครูที่ทํากิจกรรม อย.นอย 

4. จากการประเมินการจัดกิจกรรม อย.นอย พบวา กิจกรรม อย.นอย เปนกิจกรรมที่ชวย

พัฒนาศักยภาพนักเรียนที่ทํากิจกรรมทั้งในดานการนําเสนอ สมรรถนะดานการตรวจสอบอาหาร

และยา ความกลาแสดงออก ความเปนผูนํา ความรับผิดชอบ ดังนั้น อย. ควรมีการสงเสริม

สนับสนุนใหนักเรียน อย.นอย ที่ทํากิจกรรมไดรับการรับรอง (Certify) เชน การมอบใบประกาศ/

เกียรติบัตร เพื่อใหนักเรียนสามารถนําไปใชประโยชนในการสมัครเขาเรียนตอในระดับที่สูงขึ้น 

5. จากการประเมินการจัดกิจกรรม อย.นอย พบวา กิจกรรม อย.นอย มีความสอดคลองกบั

กิจกรรม/โครงการอื่นๆของกระทรวงสาธารณสุข และหนวยงานอื่นๆที่เกี่ยวของ เชน โรงเรียน

สงเสริมสุขภาพ ทูบีนัมเบอรวัน งานคุมครองผูบริโภค (สคบ.) เปนตน รวมทั้งวิธีการรณรงคของ อย.
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นอย แตละพื้นที่แตกตางกันไป เชน ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง ภาคใต ดังนั้น อย. ควรมีการ

บริหารจัดการกิจกรรม อย.นอย เชิงพื้นที่แบบบูรณาการใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

6. จากกระบวนการวิจัยและประเมินผลโครงการ อย.นอย โดยอาศัยความรวมมือกับครูใน

โรงเรียนเปนผูชวยรวบรวมขอมูลและรายงานผลกลับมายังผูจัดการโครงการวิจัย พบวา ทําใหทราบ

สารสนเทศของการดําเนินงานและผลลัพธที่เปนเปาหมายของโครงการ อย.นอย อยางชัดเจนแตยัง

ขาดประสิทธิภาพในการเก็บรวบรวมและรายงานผล ดังนั้น อย.จึงควรมีการนําระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเขามาชวยจัดการฐานขอมูลออนไลนในการเก็บรวบรวมและรายงานผลขอมูล

สารสนเทศเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพ พรอมทั้งมีการใหขอมูลยอนกลับไปยัง

โรงเรียนอยางทันทวงทีเพื่อใชเปนขอมูลสารสนเทศสําหรับการวางแผน/ออกแบบกิจกรรมในการ

พัฒนาพฤติกรรมการบริโภคของนักเรียนอยางตอเนื่อง 

 
 ขอเสนอแนะในการวิจยัและประเมนิผลครั้งตอไป 

1.  ขอมูลที่ไดจากการวิจัยของโครงการเนนการสํารวจเปนหลัก ยังขาดขอมูลเชิงลึก

เกี่ยวกับพฤติกรรมของนักเรียนแตละคน ดังนั้นจึงควรมีการวิจัยกรณีศึกษา (Case Study 

Research) ของนักเรียนในพื้นที่ตางๆ ในโรงเรียนที่มีการดําเนินการรณรงคสงเสริมที่แตกตางกัน 

เพื่อรวบรวมขอมูลเชิงลึกในการอธิบายพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่เกิดขึ้นไดอยาง

ชัดเจนมากขึ้น 

2. ขอมูลที่ไดจากการวิจัยของโครงการมุงเนนที่ผลลัพธที่เปนพฤติกรรมการบริโภค

ผลิตภัณฑสุขภาพ ยังขาดสารสนเทศในการอธิบายความเปนเหตุและผลของผลลัพธดังกลาว 

ดังนั้นจึงควรมีการวิจัยเชิงสหสัมพันธ (Correlation Research) หรือการพัฒนาโมเดล

ความสัมพันธเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการบริโภคของนักเรียน โดยมีจุดมุงหมายที่จะไดสารสนเทศ

ของปจจัยที่จะมาชวยสงเสริมพัฒนาพฤติกรรมที่ดีเหมาะสม หรือปจจัยเสี่ยงที่ควรควบคุม  

3. การรวบรวมและจัดเก็บขอมูลวิจัยโดยใชแบบสอบถามยังมีขอจํากัดทั้งในดานกําลังคน 

เวลา งบประมาณ ทรัพยากรอื่นๆที่เกี่ยวของ สงผลใหขาดประสิทธิภาพในประมวลผลและรายงาน

ผล ดังนั้นจึงควรมีการวิจัยและพัฒนาระบบการรวบรวมขอมูลพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ

สุขภาพผานทางอิเล็กทรอนิกส เชน กรอกขอมูลและรายงานผลผานเว็บไซต เปนตน 
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7. นางสาวทิพากร มีใจเย็น นักวชิาการอาหารและยาชํานาญการพิเศษ 

8. นางสาวเสาวนีย เกตุบํารุงพร นักวชิาการอาหารและยาชํานาญการ 

9. ผศ.กรัณฑรตัน บุญชวยธนาสทิธิ ์อาจารยประจาํภาควิชาพลศึกษา คณะศกึษาศาสตร  

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร  

10. อ.จินตนา เทยีมทพิร  อาจารยประจาํสถาบนัการพลศึกษา วทิยาเขตกรุงเทพฯ 
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ภาคผนวก ข 
รายชื่อและทีอ่ยูโรงเรียนกลุมตัวอยาง ครูผูชวยวิจัย



รายชื่อและทีอ่ยูโรงเรียนกลุมตัวอยางทีใ่ชในโครงการวิจัยและประเมินผลโครงการ อย.นอย ป 2553 
 

1. กลุมจังหวดัภาคเหนือ (จํานวน 5 จังหวัด / จาํนวน 9 โรงเรียน) 
 

จังหวัด/รายชือ่โรงเรียน ที่อยู ครูผูชวยวจิัย 

เชียงใหม 
สันปาตองวทิยาคม 

 

หมู 11 ต.ยุหวา อ.สันปาตอง จ.เชียงใหม 50120 

 

อาจารยจนัทรเพ็ญ ศิริแกว 

วัฒโนทยัพายพั 22 ถ.บุญเรืองฤทธิ ์ต.หายยา อ.เมือง จ.เชยีงใหม 50100 อาจารยบัวใบ สมแสง 

หอพระ โรงเรียนหอพระ ถ.สิงหราช อ.เมือง จ.เชียงใหม 50200 อาจารยจนัจิรา คันธววิรณ 

ลําพนู 
จักรคําคณาธร 

 
426 ต.ในเมือง อ. เมือง จ.ลําพนู 51000 

 
อาจารยสุคนธ จินดาหลวง 

ลําปาง 
บุญวาทยวทิยาลัย 

 

230 ถ.พหลโยธิน ต.หวัเวยีง อ.เมือง จ.ลําปาง 52000 

 

อาจารยเกษสริิ มณีผาย 

เกาะคาวทิยาคม โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม อ.เกาะคา จ.ลําปาง 52130 อาจารยสุรียพร ตันอนุชิตติกลุ 

พิษณุโลก 
จานกรอง 

 

23/17 ถ.จานกรอง ต.ในเมอืง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 

 

อาจารยสาฑร เดชพงษ 

บางกระทุมพทิยาคม ต.บางกระทุม อ.บางกระทุม  จ.พิษณุโลก 65110 อาจารยรจนา ลิ้มรุงเรืองยง 

อุตรดิตถ 
อุตรดิตถ 

 

15 ต.ทาอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ 53000 

 
อาจารยอาภรณ  สมสุด 
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2. กลุมจังหวดัภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จํานวน 7 จังหวัด / จาํนวน 9 โรงเรียน) 
 

รายชื่อโรงเรยีน ที่อยู ครูผูชวยวจิัย 
หนองคาย 

บึงกาฬ 
 

โรงเรียนบงึกาฬ ต.บึงกาฬ อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย 43140 

 

อาจารยวรนุช ศรีเขม 

ศรีวิไลวิทยา ต.ศรีวิไล  อ.ศรีวิไล จ.หนองคาย 43120 อาจารยกิตต ิลุนอุบล 
ขอนแกน 

ขามแกนนคร 
 

หมู 13 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแกน 40000 

 

อาจารยประทมุพร หลาบหนองแสง 

หนองเรือวทิยา อ.หนองเรือ จ.ขอนแกน 40210 อาจารยปริยฉตัร รัตนพิบูลยศิริ 

ชัยภูม ิ
ภูเขียว 

 

142 ม.4 ถ.ถูเขียว-ชุมแพ ต.ผักปง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110 

 

อาจารยเสาวลักษณ ปองปาน 

มหาสารคาม 
หนองเหลก็ศึกษา 

 
ต.หนองเหล็กศึกษา อ.โกสมุพิสัย จ.มหาสารคาม 44140 

 
อาจารยเพ็ญวไิล สมานมิตร 

ยโสธร 
คําเขื่อนแกวชนูปถัมภ  

 
อ.คําเขื่อนแกว จ.ยโสธร 35110 

 
อาจารยเบญจพร ตนพรหม 

ศรีสะเกษ 
กําแพง 

 
ต.สําโรงเรียน อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีษะเกษ 33120 

 
อาจารยอรุณี อึ้งไชยพร 

บุรีรัมย 
ตูมใหญวทิยา 

 
หมู 6 ต.ตูมใหญ อ.เมือง จ.บุรีรัมย 31190 

 
อาจารยทิพยา ฉ่ําเมืองปกษ 
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3. กลุมจังหวดัภาคใต (จํานวน 6 จังหวดั / จาํนวน 9 โรงเรยีน) 
 

รายชื่อโรงเรยีน ที่อยู ครูผูชวยวจิัย 
พังงา 

ทุงโพธิว์ิทยา 
ม.12 ถ.เพชรเกษม ต.โคกลอย อ.ตะกั่วทุง จ.พังงา 82140 อาจารยวาสนา เจนการ 

สุราษฎรธาน ี
พุนพินพิทยาคม 

 

125 ม.3 ถ.ธราธิปดี ต.ทาขาม อ.พนุพนิ จ.สุราษฎรธาน ี 84130 

อาจารยจิราพร มีรอง 

สุราษฎรธาน ี2 ต.มะขามเตีย้ อ.เมือง จ.สุราษฎรธาน ี84000 อาจารยพรรณี ศรีแสง 

นครศรีธรรมราช 
ทาศาลาประสทิธิ์ศึกษา 

ต.ทาศาลา อ.ทาศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160 อาจารยอัศนยี บัวสาม 

เบญจมราชูทศิ  ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 อาจารยดุษฎี  กาญจนะ 

นาบอน 7/1 หมู 2 ต.แกวแสน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช 80250 อาจารยสุธาดา ยิง่คํานึง 

สตูล 
สตูลวิทยา 

 
318 หมู 6 ต.คลองขุด อ.เมอืง จ.สตูล 91000 

 
อาจารยวรรณี บุญเพิ่ม 

ระนอง 
นิคมสงเคราะห 

 

2 ม.2 ต.จปร. อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110 
 
อาจารยสิริรัตน ไชยดิษฐ 

ชุมพร 
สะอาดเผดิมวทิยา 

 
196 ถ.พิศิษฐพยาบาล อ.เมอืงจ.ชมุพร 86000 

 
อาจารยสมใจ ปราบผล 
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4. กลุมจังหวดัภาคกลาง (จํานวน 9 จังหวัด / 13  โรงเรียน)  
 

รายชื่อโรงเรยีน ที่อยู ครูผูชวยวจิัย 
อางทอง 

วิเศษไชยชาญ”ตันติวิทยาภมูิ” 
70 ม.6 ต.ไผจาํศีล อ.วิเศษไชยชาญ จ.อางทอง 14110 อาจารยพรรณพัชร เพชรหมื่นไวย 

อางทองปทมโรจนวทิยาคม ถ.โพธิ์พระยาทาเรือ ต.บานอิฐ อ.เมือง จ.อางทอง 14000 อาจารยลักขณา พงษพานชิ 

ฉะเชิงเทรา 
เบญจมราชรังสฤษฏิ์ 2  

111 ม.12 ต.ตีนเปด อ.เมือง จ.ฉะเชงิเทรา 24000 อาจารยอรุณี มั่นทพั 

สมุทรสงคราม 
ศรัทธาสมทุร 

 

122 ม.3 ต.ลาดใหญ อ.เมือง จ.สมทุรสงคราม 75000 

 

อาจารยสุพรรณี ภูสีน้ํา 

อัมพวนัวทิยาลัย 75 ถ.อัมพวันนิเวศน ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม  75110 อาจารยนันธิน ี ธูปแท 

สมุทรปราการ 
บางแกวประชาสรรค 

 48 หมูที่ 2 ถนนหนามแดง-บางพล ี ต. บางแกว  อ. บางพลีสมทุรปราการ 

10540 

อาจารยทัศณี  หวังเจริญทรัพย 

คลองนาเกลือนอย (กลิ่นอยู

อุปถัมภ) 

ต.ในคลองยางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย จ.สมุทรปราการ 10290 อาจารยกนัยารัตน จิตตเกษม 

พูลเจริญวทิยาคม 16/1 ต.บางโฉลง อ.บางพล ีจ.สมุทรปราการ10540 อาจารยญาณศิา ภูมิศาสตร 

ชัยนาท   

หันคาพทิยาคม อ. หันคา จ.ชัยนาท 17130 อาจารยชุลีกร ปนแกว 
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รายชื่อโรงเรยีน ที่อยู ครูผูชวยวจิัย 
อุทัยธาน ี

ตลุกดูวิทยาคม 
39/5 หมูที่ 7 ต.ตลุกดู อ.ทพัทนั จ.อุทยัธาน ี61120 อาจารยสุชาดา หาญสาริกจิ 

สิงหบุร ี
ศรีวินิตวทิยาคม 

 
หมู 8 ต.อินทรบุรี อ.อินทรบุรี จ.สิงหบุรี 16110 

 
อาจารยกฤษณา แปนงาม 

ปทุมธาน ี
ธรรมศาสตรคลองหลวงวิทยาคม

 

69หมู 16 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จังหวัดปทุมธาน ี12120 

 

อาจารยดวงพร  สุขสวัสดิ์ 

ราชบุร ี
เบญจมราชูทศิ ราชบุรี 

 
96 ถ.มนตรีสุริยวงศ  อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 

 
อาจารยชูศรี สุวรรณรัตน 

 
   5. ภาคตะวันออก (จํานวน 3 จังหวดั / 4  โรงเรยีน) 

รายชื่อโรงเรยีน ที่อยู ครูผูชวยวจิัย 
ชลบุร ี

ชลกันยานุกูล แสนสุข 
 

2 ซอย 3 ถนนมิตรสัมพันธ ตําบลแสนสุข อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20130 

อาจารยปรียาพัชญ มาลารตันธนากิจ 

สัตหีบวทิยาคม 181 หมู 9 ต.นาจอมเทยีน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250 อาจารยอรัญญา ประยูรเพช็ร 

ระยอง 
วังจนัทรวิทยา 

 
อ.วังจันทร จ.ระยอง 

 
อาจารยสุนีรัตน เบญจมาศ 

จันทบุร ี
ศรียานุสรณ 

 
1 ต.วัดใหม อ.เมือง จ.จนัทบรุี 22000 

 
อาจารยผองศรี เกลื้อนรัตน 
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6. กรุงเทพมหานคร (6 โรงเรียน) 
รายชื่อโรงเรยีน ที่อยู ครูผูชวยวจิัย 

มัธยมวัดดุสิตาราม 1/13  ถ.สมเดจ็พระปนเกลา เขตบางกอกนอย กทม 10700 อาจารยจรีรัตน พิกุลแยม 

ดอนเมืองจาตรุจินดา 153 หมู 1 ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงสีกนั เขตดอนเมือง กทม  อาจารยทิพวรรณ โชติสิงห 

ราชวินิตบางแคปานขํา 135/3  หมู 4  ซอย 22-7หมูบานเศรษฐกิจ     บางแคเหนือ เขตบางแค 

กรุงเทพมหานคร 10160 

อาจารยรุจิกร เลิศสุลังค 

พุทธจักรวทิยา 728/2 ถ.พระราม 4 เขตบางรัก กทม 10500 อาจารยสันติวรรณ นิยมโชค 

ทวีธาภิเษก 505/5 ซอยอิสรภาพ 42 ถ.อิสรภาพ แขวงวัดญาณ เขตบางกอกใหญ 

กรุงเทพมหานคร 10600 

 
อาจารยชนิดา ไชยศรี 

นนทรีวทิยา 193 ซอยอมร ถ.พระราม 3 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร10120 อาจารยวรวรรณ จงเทียมเทา 
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ภาคผนวก ค 
รายชื่อโรงเรียนที่รับแผนการจัดการเรียนรู อย.นอย และเปนกลุมตัวอยางการประเมิน

กิจกรรม อย.นอย และการประเมินการใช แผนการจัดการเรียนรู อย.นอย 
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ภาคเหนือ 17 จังหวัด จํานวน 105 โรงเรียน 
จังหวัด ลําดับ ช่ือโรงเรียน ที่อยู 

1 รร.สามัคคีวิทยา 159 ถ.บรรพปราการ อ.เมือง จ.เชียงราย  57000 

2 รร.ดํารงราษฎรสงเคราะห 544 ถ.อุตรกิจ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย  57000 

3 รร.ไทยรัฐวิทยา 32 ม. 3 บานสา ต.แมเจดีย อ.เวียงปาเปา จ.เชียงราย  57260 

4 รร.บุญเรืองวิทยาคม ม.10 292 ต.บุญเรือง อ.เชียงของ จ.เชียงราย  57140 

5 รร.แมสายประสิทธศาสตร 97 ถ.พหลโยธิน ต.เวียงพางคํา อ.แมสาย จ.เชียงราย  57130 

1. เชียงราย 
  
  
  
  
  

6 รร.แมต๋ําวิทยาคม 84 หมูที่ 7 ตําบลตาดควัน อ.พญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย 57290  

7 รร.หางฉัตรวิทยา 165 ม.5 ถ.จามเทวี ต.หางฉัตร อ.หางฉัตร จ.ลําปาง  52190 

8 รร.วังเหนือวิทยา ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ จ.ลําปาง  52140 

9 รร.อรุโนทัย  294 ถ.ฉัตรไชย ต.สบตุย อ.เมือง จ.ลําปาง  52100 

10 รร.ประชาราชวิทยา 1 ต.บานรอง อ.งาว จ.ลําปาง  52110 

11 รร.เกาะคาวิทยาคม 1 ม.5 ต.เกาะคา อ.เกาะคา จ.ลําปาง  52130 

2. ลําปาง 
  
  
  
  
  

12 รร.ทุงกวาววิทยาคม 194 ม.4 บานจง ต.ทุงกวาว อ.เมืองปาน จ.ลําปาง  52240 

13 รร.สวนบุญโญปถัมภ ลําพูน 12 ถ.ลําพูน-ปาซาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลําพูน  51000 

14 รร.จักรคําคณาทร   ต.ในเมือง อ.เมืองลําพูน จังหวัดลําพูน รหัสไปรษณีย 51000 

15 รร.เวียงเจดียวิทยา ตําบลลี้  อําเภอลี้  จังหวัดลําพูน  51110 

16 รร.เมธีวุฒิกร 335 ถ.รอบเมืองใน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลําพูน  51000 

17 รร.ธีรกานทบานโฮง 1 ต.บานโฮง อ.บานโฮง จ.ลําพูน  51130 

3. ลําพูน 
  
  
  
  
  

18 รร.บานหนองเกิด อ.ปาซาง จ.ลําพูน  

19 รร.สตรีศรีนาน 226 / 24 ถนนมะโน ตําบลในเวียง อําเภอเมืองนาน จังหวัดนาน 

20 รร.นันทบุรีวิทยา 13 ถ.สุริยะพงษ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.นาน  55000 

21 รร.สามัคคีวิทยาคาร ถ.สุมนเทวราช ต.ในเวียง อ.เมือง จ. นาน 55000 

22 รร.บานหลวง 90 หมู 2 ตําบลปาคาหลวง อําเภอบานหลวง จังหวัดนาน  55190 

23 รร.เชียงกลางประชาพัฒนา ต.เชียงกลาง อ.เชียงกลาง จ.นาน  55160 

4. นาน 
  
  
  
  
  

24 รร.ปว ต.ปว อ.ปว จ.นาน  55120 

25 รร.ขุนยวมวิทยา อ.ขุนยวม จ.แมฮองสอน 58120 

26 รร.เทศบาลเมืองแมฮองสอน 39 ถ.ผดุงมวยตอ ต.จองคํา อ.เมือง จ.แมฮองสอน  58000 

27 รรบานแมปง หมูที่ 4 แมปง ต.แมฮี้  อําเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน  58130      

28 รร.บานกุงไมสักมิตรภาพที่ 98 ถนนกุงไมสัก-ปางตอง  ต.ปางหมู  อ.เมือง  จ. แมฮองสอน  58000 

5. แมฮองสอน 
  
  
  
  
  29 รร.ชุมชนบานเมืองปอน ตําบลเมืองปอน  อําเภอขุนยวม  จังหวัดแมฮองสอน  58140  
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30 รร.แมลานอยดรุณสิกข บานทุงสารภี ต.แมลานอย อ.แมลานอย จ.แมฮองสอน 58120 

31 รร.เชียงงคําวิทยาคม 4 ม.8 ถ.พิศาล ต.หยวน อ.เชียงคํา จ.พะเยา  56110 

32 รร.บานรองจวา 47 ม.5 บ.สวางอารมณ ต.สวางอารมณ อ.ดอกคําใต จ.พะเยา  56120 

33 รร.พะเยาพิทยาคม 97 ถ.ประตูชัย อ.เมือง จ.พะเยา  56000 

34 รร.ภูซางวิทยาคม 318 ม.10 ต.สบบง อ.ภูซาง จ.พะเยา  56110 

35 รร.จุนวิทยาคม 270 ม.7 ต.หวยขาวก่ํา อ.จุน จ.พะเยา 56150 

6. พะเยา 
  
  
  
  
  

36 รร.ขุนควรวิทยาคม 459 ม.8 ตําบลขุนควร อ.ปง อําเภอปง พะเยา 56140 

37 รร.พิริยาลัย 151 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร  54000 

38 รร.บานนาจักร (จักรราษฎรบําร ถ.ชอแฮ อ.เมือง จ.แพร  54000 

39 รร.บานเหลา (รัฐราษฎรบํารุง) ม.2 ต.เวียงคํา อ.ลอง จงแพร  54150 

40 รร.ประชารัฐวิทยาคาร หมูที่ 2 บานทุงแลง ตําบลทุงแลง  อําเภอลอง  จังหวัดแพร  54150 

41 รร.รองกวางอนุสรณ 315 หมู 6 ต.รองเข็ม อ.รองกวาง จ.แพร 54140 

7. แพร 
  
  
  
  
  

42 รร.บานนาหลวง (ประชาพัฒนา บานนาหลวง ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร 54120 

43 รร.ยอแซฟพิจิตร 80 ม.8 ถ.พิจิตร-ตะพานหิน ต.ทาหลวง อ.เมือง จ.พิจิตร  66110 

44 รร.บานวังพราว ม.5 ต.บานวังพราว อ.หวยแกว จ.พิจิตร  66130 

45 รร.บานบึงบัว อ.วิชรบารมี จ.พิจิตร  66140 

46 รร.เนินปกรังนกชนูทิศ อ.สามงาม จ.พิจิตร  66220 

47 รร.วังกรดพิทยาคม 22/2 ถ.คลองคะเชนทร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร 

8. พิจิตร 
  
  
  
  
  

48 รร.ตะพานหิน ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร  66120 

49 รร.ตลุกดูวิทยาคม ม.7 ต.บานหนองถ้ํา อ.ตลุกดู จ.อุทัยธานี  61120 

50 รร.รองตาทีวิทยา 374 ม.10 ต.ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี  61160 

51 รร.บานเขาวง เลขที่ 1 หมู 2 ซ.- ถ.- ต.ปาออ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160    

52 รร.ทัพทันอนุสรณ ต.ทัพทัน อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120 

53 รร.บอยางวิทยา ต.บอยาง อ.สวางอารมณ จ.อุทัยธานี 61150 

9. อุทัยธานี 
  
  
  
  
  

54 รร.บานไรวิทยา ม. ต.บานบึง อ.บานไร จ.อุทัยธานี 61140 

55 รร.กงไกรลาศวิทยา ต.ไกรกลาง อ.กงไกรลาส จ.สุโขทัย 64170 

56 รร.ศรีนครสุโขทัย อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย  64180 

57 รร.ชัยมงคลพิทยา อ.ทุงเสล่ียม จ.สุโขทัย  64230 

58 รร.วังทองวิทยา หมู 4 ตําบลบานนา อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย 64120 

10. สุโขทัย 
  
  
  
  
  

59 รร.หนองปลาหมอวิทยาคม ตําบลคลองกระจง อําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64110 
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60 รร.ทุงเสลี่ยมชนูปถัมภ 219 หมูที่ 1 ตําบลทุงเสล่ียม อําเภอทุงเสลี่ยม จ.สุโขทัย  64150 

61 รร.แสนตอวิทยา ต.แสนตอ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ  53000 

62 รร.ทาปลาประชาอุทิศ ต.ทาปลา อ.ทาปลา จ.อุตรดิตถ 53150 

63 รร.อุตรดิตถวิทยา อ.อุตรดิตถ จ.อุตรดิตถ  53000 

64 รร.พิชัย ตําบลในเมือง  อําเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ  53120 

65 รร.ลับแลพิทยาคม ตําบลฝายหลวง  อําเภอลับแล  จังหวัดอุตรดิตถ  53130 

66 รร.น้ําปาดชนูปถัมภ  อ.น้ําปาด จ.อุตรดิตถ  

11. อุตรดิตถ 
  
  
  
  
  
  

67 รร.เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา ตําบลผาจุก อําเภอเมืองอุตรดิตถ อุตรดิตถ 53000 

68 รร.เพชรบูรณวิทยา ต.น้ํารอน อ.เมือง จ.เพชรบูรณ  67000 

69 รร.บานเขาชะโงก อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ  67150 

70 รร.นาสนุนวิทยาคม ต.นาสนุน อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ  67170 

71 รร.บานทาแดง 1 ต.ทาแดง อ.หนองไผ จ.เพชรบูรณ  67140 

12. เพชรบูรณ 
  
  
  
  

72 รร.หลมเกาพิทยาคม 508 ม.5 อ.หลมเกา จ.เพชรบูรณ  67120 

73 รร.แมจะเราวิทยาคม ต.แมจะเรา อ.แมระมาด จ.ตาก 63140 

74 รร.วังประจบวิทยาคม ต.วังประจบ อ.เมือง จ.ตาก  63000 

75 รร.แมปะวิทยาคม 462 ม.2 ต.แมปะ อ.แมสอด จ.ตาก 63110 

76 รร.ตากพิทยาคม 12 ถนนทาเรือ อําเภอเมือง จังหวัดตาก 63000 

77 รร.พบพระวิทยาคม ตําบลพบพระ อําเภอพบพระ จังหวัดตาก 63160  

13. ตาก 
  
  
  
  
  

78 รร.ทาสองยางวิทยาคม ตําบลแมตาน อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก 63150  

79 รร.อนุชนวัฒนา ต.ปากน้ําโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค  60000 

80 รร.ลาดยาววิทยาคม ม.5 ต.หนองโขมง อ.สระแกว จ.นครสวรรค  60150 

81 รร.โพฒิสารศึกษา ง.38/9 ถ.ดาวดึงส อ.เมือง จ.นครสวรรค  60000 

82 รร.ลาซาลโชติรวี นครสวรรค 18 ถ.โกสีย ต.ปากน้ํา อ.เมือง จ.นครสวรรค  60000 

83 รร.เทพศาลาประชาสรรค  ตําบลศาลเจาไกตอ อําเภอลาดยาว นครสวรรค 60150 

14. นครสวรรค 
  
  
  
  
  

84 รร.วัดประชาสรรค ตําบลสุขสําราญ อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค 60190  

85 รร.นครไตรตรึงษ ต.ไตรตรึงษ อ.เมือง จ.กําแพงเพชร  62000 

86 รร.ขาณุวิทยา 341 ม.2 ต.แสนตอ อ.ขาณุวรลักษบุรี  จ.กําแพงเพชร  62130 

87 รร.มัธยมพัชรกิติยาภา 2  8 ม.3 ต.ประชาสุขสันต อ.ลานกระบือ จ.กําแพงเพชร  62170 

88 รร.พิไกรวิทยา ตําบลคลองพิไกร อําเภอพรานกระตาย จังหวัดกําแพงเพชร 62110  

15.กําแพงเพช
  
  
  
  
  89 รร.วัฒนราษฎรศึกษา ตําบลประชาสุขสันต อําเภอลานกระบือ จ.กําแพงเพชร 62170  
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90 รร.บานลานตาบัว  ตําบลประชาสุขสันต อําเภอลานกระบือ จ.กําแพงเพชร 62170  

91 รร.วัฒโนทัยพายัพ 22 ถ.บุญเรืองฤทธิ์ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม  50000 

92 รร.สันปาตองวิทยาคม ตําบลยุหวา อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม 50120 

93 รร.สันทรายวิทยาคม ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม  50210 

94 รร.แมแจม ตําบลชางเคิ่ง อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม 50270  

95 รร.บานนาบุญโหลงขอด  ตําบลโหลงขอด อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม 50190  

96 รร.ไชยปราการ ตําบลหนองบัว อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม 50320  

97 รร.พุทธิโสภณ  อ.เมือง จ.เชียงใหม  50000 

98 รร.หางดงรัฐราษฎรอุปถัมภ อ.หางดง จ.เชียงใหม  50000 

99 รร.นวมินทรราชูทิศ  อ.แมริม จ.เชียงใหม  50180 

100 รร.ยุพราชวิทยาลัย  อ.เมือง จ.เชียงใหม  50000 

16. เชียงใหม 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

101 รร.บานหนองไคร  อ.สันทราย จ.เชียงใหม  50210 

102 รร.วังทองพิทยาคม ม.3 ถ.พิษณุโลก-หลมสัก ต.ชัยนาม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก  65130 

103 รร.สวนเมี่ยงวิทยา ต.สวนเมี่ยง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก  65170 

104 รร.บางระกําวิทยศึกษา ตําบลบางระกํา อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก 65140  

17. พิษณุโลก 
  
  
  

105 รร.นครไทย ม.4 ต.บานหนองน้ําสราง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120 

 

 

ภาคกลาง 26 จังหวัด จํานวน 104 โรงเรียน 
จังหวัด ลําดับ ช่ือโรงเรียน ที่อยู  

1 รร.หันคาพิทยาคม 668/1 ม.1 อ.หันคา จ.ชัยนาท  17130 

2 รร.ชัยนาทพิทยาคม อ.เมือง จ.ชัยนาท  17000 

1. ชัยนาท 
  
  

3 รร.บุญนาคพิทยาคม อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 

4 รร.ปากเกร็ด ม.3 ถ.สุขาประชาสรรค ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  11120 

5 รร.สตรีนนทบุรี ม.9 ถ.พิบูลสงคราม ต.สวนใหญ อ.เมือง จ.นนทบุรี  11000 

6 รร.เขมาภิรตาราม ถ.พิบูลสงคราม ต.สวนใหญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 

7 รร.ศรีบุณยานนท อ.เมือง จ.นนทบุรี  

2. นนทบุร ี 
  
  
  
  

8 รร.วัดปลายคลองขุนศรี ต.ไทรใหญ อ.ไทรนอย จ.นนทบุรี 11150 

9 รร.ธรรมศาสตรคลองหลวงฯ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี  12120 3. ปทุมธานี 
  

10 รร.มัธยมวัดหัตสารเกษตร  ต.คลองหา อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี  12120 
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  11 รร.ธัญบุรี  พหลโยธิน 94 ต.ประชาธิปตย อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี  12130 

12 รร.เสนา "เสนาประสิทธิ์ศึกษา" 39/13 ถ.วิไลเสนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา  13110 

13 รร.อยุธยาวิทยาลัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 

14 รร.จอมสุรางคอุปถัมภ  ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา  13000 

15 รร.ผักไห "สมุทรประมุข" ต.อมฤต อ.ผักไห จ.พระนครศรีอยุธยา  

4. พระนคร 
   ศรีอยุธยา 
  
  
  
  16 รร.วังนอย(พนมยงควิทยา) ต.ชะแมบ อ.วังนอย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170 

17 รร.วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" 45 ม.4 ต.บางจัก อ.วิเศษชัยชาญ จ.อางทอง  14110 

18 รร.เทศบาล 1 วันตนสน  อ.เมือง จ.อางทอง 14000 

19 รร.วัดมหาดไทย อ.เมือง จ.อางทอง 14000 

5. อางทอง 
  
  
  

20 รร.วัดพิจารณโสภณ  อ.ปาโมก จ.อางทอง 

21 รร.โคกสําโรงวิทยา ต.คลองเกตุ อ.โคกสําโรง จ.ลพบุรี  

22 รร.ขุนรามวิทยา 134 ม.2 ต.หวยขุนราม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 18220 

6. ลพบุรี 
  
  

23 รร.พัฒนานิคม ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี  15140 

24 รร.หนองโดนวิทยา ต.หนองโดน อ.หนองโดน จ.สระบุรี 18190 

25 รร.แกงคอย อ.แกงคอย จ.สระบุรี 18110 

26 รร.เสาไห "วิมลวิทยานุกูล" อ.เสาไห จ.สระบุรี  18160 

7. สระบุรี 
  
  
  

27 รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 

28 รร.ไทยรัฐวิทยา 56 อ.คายบางระจัน จ.สิงหบุรี 

29 รร.ทาชางวิทยาคาร อ.ทาชาง จ.สิงหบุรี 

30 รร.พรหมบุรีรัชดาภิเษก อ.พรหมบุรี จ.สิงหบุรี 

31 รร.ศรีวินิตวิทยาคม อ.อินทรบุรี จ.สิงหบุรี 

8. สิงหบุรี 
  
  
  
  

32 รร.อินทรบุรี อ.อินทรบุรี จ.สิงหบุรี 16110 

33 รร.หวยกระเจาพิทยาคม ถ.หวยกระเจา-เลาขวัญ ต.สระลงเรอื อ.หวยกระเจา จ.กาญจนบุรี  71000 

34 รร.วิสุทธรังษี ถ.แสงชูโต ต.ทาลอ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี  71000 

35 รร.ศรีสวัสดิ์พิทยาคม ต.ทากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 71250 

9. กาญจนบุรี 
  
  
  

36 รร.ประชามงคล ต.สมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี  71220 

37 รร.ภัทรญาณวิทยา ม.3 ต.วัดแค อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม  73120 

38 รร.เทศบาล 2 วัดเสนหา  อ.เมือง จ.นครปฐม  73000 

10. นครปฐม 
  
  

39 รร.บวรธรวิทย ต.สามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 

11. ราชบุรี 40 รร.เบญจมราชูทิศ ราชบุรี  96 ถ.มนตรี สุริยวงศ ต.หนาเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี  70000 
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41 รร.ทามะขามวิทยา อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 

42 รร.บางแพปฐมพิทยา 159 ม.3 ต.บางแพ อ.บางแพ จ.ราชบุรี 70160 

  
  
  

43 รร.หนองโพวิทยา 159 ม.9 ต.หนองโพ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 

44 รร.อูทองศึกษาลัย 1700 ม.6 ต.อูทอง อ.อูทอง จ.สุพรรณบุรี  72160 

45 รร.บรรหารแจมใสวิทยา ต.ดอนเจดีย อ.ดอนเจดีย จ.สุพรรณบุรี  72170 

46 รร.บางปลามา สูงสุมารผดุงวิทย ต.โคกคาม อ.บางปลามา จ.สุพรรณบุรี 72150 

12.สุพรรณบุรี 
  
  
  

47 รร.สามชุกรัตนโภคาราม อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130 

48 รร.อนุบาลกุยบุรี (วัดวังยาว) 503 ม.1 ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ  77150 13. ประจวบ 
     คีรีขันธ 49 รร.อรุณวิทยา ต.แสงอรุณ อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ  77130 

50 รร.บานยางน้ํากลัดใต อ.หนองหญาปลอง จ.เพชรบุรี  76160 

51 รร.ชะอําคุณหญิงเนื่องบุรี 388 ถ.เพชรเกษม อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี 76120 

14. เพชรบุรี 
  
  

52 รร.วัดจันทราวาส             อ.เมือง จ.เพชรบุรี  76000 

53 รร.อัมพวันวิทยาลัย 75 ถ.อัมพวันนิเวศน ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม  75110 

54 รร.ศรัทธาสมุทร ต.ลาดใหญ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม  75000 

15. สมุทรสง 
     คราม 
  

55 รร.ถาวรานุกูล 34/9 ต.แมกลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 

56 รร.สมุทรสาครวิทยาลัย 1200 ถ.เอกชัย ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร  74000 

57 รร.สมุทรสาครบูรณะ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 

58 รร.กระทุมแบนวิเศษสมุทคุณ อ.กระทุมแบน จ.สมุทรสาคร 

16. สมุทรสาคร 
  
  
  

59 รร.วัดธรมมจริยาภิรมย อ.บานแพว จ.สมุทรสาคร 

60 รร.เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 ต.บางตีนเปด อ.เมือง .ฉะเชิงเทรา 24000 17. ฉะเชิงเทรา 

61 รร.มัธยมสิริวัณวรี 3 407 ม.3 ต.คลองตะเกรา อ.ทาตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 24160 

62 รร.นครนายกวิทยาคม ข1-330 ถ.สุวรรณศร อ.เมือง จ.นครนายก 26000 18. นครนายก 
  

63 รร.บานนานายกพิทยาคาร ต.บานนา อ.บานนา จ.นครนายก 26110 

64 รร.ประจันตราษฎรบํารุง ต.ประจันคาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130 

65 รร.มารีวิทยาศรีมโหสถ 99 ม.6 ต.โคกปบ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราขีนบุรี 25190 

19. ปราจีนบุรี 
  
  

66 รร.วัดหนองคุม ม.11 บานหนองคุม ต.คําโตนด อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130 

67 รร.คลองนาเกลือนอย  ม.10 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย จ.สมุทรปราการ  10290 

68 รร.บางแกวประชาสรรค อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ  10540 

69 รร.เซนตโยเซฟบางนา ต.สําโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 

20. สมุทร 
     ปราการ 
  
  
  70 รร.เทพศิรินทรสมุทรปราการ ต.บางเมืองใหม อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
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71 รร.รมเกลาวัฒนานคร ฯ 204 ม.8 ต.หนองตะเคียนบอน อ.วัฒนานคร จ.สระแกว  27160 

72 รร.ซับนกแกววิทยา อ.วัฒนานคร จ.สระแกว  27160 

73 รร.วังไพรวิทยาคม อ.วังสมบูรณ จ.สระแกว  27250 

21. สระแกว  
  
  
  

74 รร.วังน้ําเย็นวิทยาคม อ.วังน้ําเย็น จ.สระแกว  27210 

75 รร.ศรียานุสรณ 1 ถ.ศรียานุสรณ ต.วัดใหม อ.เมือง จ.จันทบุรี  22000 

76 รร.แหลมสิงหวิทยาคม ม.7 ต.พล้ิว อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรี  22190 

77 รร.วัดน้ําขุน กิ่งอําเภอคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี  22210 

22. จันทบุรี 
  
  
  

78 รร.สตรีมารดาพิทักษ 108 ม.5 ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 

79 รร.พนัสพิทยาคาร ม.6 ต.กุฏโงง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี  20140 

80 รร.ธัมมสิริศึกษาสัตหีบ 40/1 ม.3 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี  22180 

23. ชลบุรี 
  
  

81 รร.วัฒนรุณวิทย ต.บานบึง อ.บานบึง จ.ชลบุรี 20170 

82 รร.คลองใหญวิทยาคม ม.7 ต.คลองใหญ อ.คลองใหญ จ.ตราด  23110 

83 รร.ตราษตระการคุณ 494 ถ.เนินตาแมว อ.เมือง จ.ตราด  23000 

84 รร.บอไรวิทยา ต.บอพลาย อ.บอไร จ.ตราด 23140 

24. ตราด 
  
  
  

85 รร.สตรีประเสริฐศิลป ถ.วิวัฒนะ ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000 

86 รร.แกลง "วิทยสถาวร" ถ.พลชางเผือก เทศบาลตําบลทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง  21110 

87 รร.บานคาย อ.บานคาย จ.ระยอง  21120 

88 รร.เฉลิมพระเกียรติฯ 1 ม.4 ต.นาตาขวัญ อ.เมือง จ.ระยอง  21000 

89 รร.ปลวกแดงพิทยาคม ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140 

25. ระยอง 
  
  
  
  

90 รร.ชําฆอพิทยาคม อ.เขาชะเมา จ.ระยอง 21110 

91 รร.เสนานิคม 1242 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.  10900 

92 รร.วัดลานบุญ ซ.ลาดกระบัง 1 ถ.ออนนุช-ลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กทม. 10520 

93 รร.เซนตฟรังซีสซาเวียรคอนแวนต 92 ซ.มิตรคาม ถ.สามเสน เขตดุสิต กทม.  10300 

94 รร.ปราโมชวิทยารามอินทรา 55 ม.3 รามอินทราซอย 7 แขวงอนุสาวรีย เขตบางเขน กทม. 10220 

95 รร.อัสสัมชัญ 26 ถ.เจริญกรุง ซ.40 แขวงบางรัก เขตบางรัก กทม.  10500 

96 รร.พระหฤทัยคอนแวนต 94 ถ.สาทรโกษา เขตคลองเตย กทม.  10110 

97 รร.มัธยมวัดดุสิตาราม ถ.สมเด็จพระปนเกลา แขวงอรุณอัมรินทร เขตบางกอกนอย กทม.10700 

98 รร.ราชวินิตบางแคปานขํา  หมูบานเศรษฐกิจ เขตบางแค กทม.  10160 

99 รร.นนทรีวิทยา 193 ซ.อมร ถ.พระราม 3 เขตยานนาวา กทม.  10120 

26. กทม. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

100 รร.ทวีวัฒนา 136/1 แขวงศาลาแดง เขตทวีวัฒนา กทม.   10170 
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101 รร.บดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) 2 333 ถ.นวมินทร แขวงคลองกุม เขตบึงกุม กทม.  10240 

102 บดินทรเดชา (สิงหสิงหเสนี)1 ถ.รามคําแหง ซ.รามคําแหง 43/1 เขตวังทองหลาง กทม 10310 

103 รร.บดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) 4 ถ.สุวินทวงศ แขวงลําตอยติ่ง เขตหนองจอก กทม. 10530 

  
  

104 รร.วรมงคล ถ.สาธถประดิษฐ ซ.วัดโพธิ์แมน แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กทม.10120 

 

 

ภาคอีสาน 19 จังหวัด จํานวน 105 โรงเรียน 
จังหวัด ลําดับ ช่ือโรงเรียน ที่อยู  

1 รร.บึงกาฬ อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย  43140 

2 รร.โรซารีโอวิทยา อ.เมือง จ.หนองคาย  43000 

3 รร.ชุมพลโพนพิสัย  อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย  43120 

1. หนองคาย 
  
  
  

4 รร.บานนากั้ง ต.นากั้ง อ.ปากคาด จ.หนองคาย 43190 

5 รร.ศรีบุญเรืองวิทยาคาร ต.เมืองใหม อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลําภู  39180 

6 รร.คําแสนวิทยาสรรค อ.นากลาง จ.หนองบัวลําภู  39170 

7 รร.ฝงแดงวิทยาสรรค ม.16 ต.ฝงแดง อ.นากลาง จ.หนองบัวลําภู  39170 

8 รร.เฉลิมพระเกียรติ ฯ ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองบัวลําภู  39000 

9 รร.ภูซางใหญวิทยาคม  อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลําภู 

2. หนองบัว    
    ลําภู 
  
  
  
  
  

10 รร.หนองเรือพิทยาคม  อ.โนนสัง จ.หนองบัวลําภู 

11 รร.เชียงกลมวิทยา 461 ม.1 ต.เชียงกลม อ.ปากชม จ.เลย  42150 

12 รร.เหมืองแบงวิทยาคม ต.หนองหญาปลอง อ.วังสะพุง จ.เลย  42130 

13 รร.เมืองเลย อ.เมือง จ.เลย  42000 

14 รร.ศรีสงครามวิทยา อ.วังสะพุง จ.เลย  42130 

15 รร.เชียงคาน  อ.เชียงคาน จ.เลย  

3. เลย 
  
  
  
  
  

16 รร.ภูหลวงวิทยา  ถนนวังสะพุง-ตาดก ตําบลภูหอ อําเภอภูหลวง เลย 42230 

17 รร.โนนสูงพิทยาคาร  ต.โนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี  41000 

18 รร.หนองแสงวิทยศึกษา ตําบลทับกุง อําเภอหนองแสง อุดรธานี 41340. 

19 รร.ทุงฝนพิทยาคาร ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.อุดรธานี  41310 

20 รร.ภูพานวิทยา อ.กุดจีบ จ.อุดรธานี  41250 

4. อุดรธานี 
  
  
  
  

21 รร.ยูงทองพิทยาคม ต.นายูง อ.นายูง จ.อุดรธานี 41380 

5. ขอนแกน 22 รร.ขามแกนนคร ถ.สิกรทุงสราง ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแกน  40000 
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จังหวัด ลําดับ ช่ือโรงเรียน ที่อยู  

23 รร.ภูเวียงวิทยาคม ต.ภูเวียง อ.ภูเวียง จ.ขอนแกน  40150 

24 รร.นครขอนแกน ต.บานทุม อ.เมือง จ.ขอนแกน  40000 

25 รร.บานไผ ต.ในเมือง อ.บานไผ จ.ขอนแกน  40110 

26 รร.อุบลรัตนพิทยาคม อ.อุบลรัตน จ.ขอนแกน  40250 

  
  
  
  
  

27 รร.หนองขามพิทยาคม  ตําบลโนนสมบูรณ กิ่งอําเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน 

28 รร.เชียงยืนพิทยาคาร  ต.เชียงยืน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม  44160 

29 รร.นาเชือกพิทยาสรรค ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม  44170 

30 รร.ผดุงนารี อ.เมือง จ.มหาสารคาม  44000 

31 รร.เกิ้งวิทยานุกูล ต.เกิ้ง อ.เมือง จ.มหาสารคาม  44000 

32 รร.โกสุมวิทยาสรรค  ตําบลหัวขวาง อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 

6. มหาสาร  
    คาม 
  
  
  
  
  

33 รร.ดงบังพิสัยนวการนุสรณ  อ.นาดูน จ.มหาสารคาม 

34 รร.ไพโรจนวิชชาลัย  ถ.รอยเอ็ด-ดินดํา ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.รอยเอ็ด  45000 

35 รร.รอยเอ็ดวิทยาลัย ถ.เทวาภิบาล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.รอยเอ็ด  45000 

36 รร.สุวรรณภูมิพิทยไพศาล  ถ.ปทมานนท ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.รอยเอ็ด  45130 

37 รร.เสลภูมิพิทยาคม อ.เสลภูมิ จ.รอยเอ็ด  45120 

38 รร.โพนทองพัฒนาวิทยา  206 ม.12 ต.สวาง อําเภอโพนทอง จังหวัดรอยเอ็ด 

7. รอยเอ็ด 
  
  
  
  
  

39 รร.หนองผ้ึงวิทยาคาร ต.หนองแวง อ.เกษตรวิสัย จ.รอยเอ็ด  45150 

40 รร.เหลากลางวิทยาคม ต.เหลากลาง อ.ฆองชัย จ.กาฬสินธุ  46130 

41 รร.บัวขาว อ.กุฉินารายณ จ.กาฬสินธุ  46110 

42 รร.กาฬสินธุพิทยาสรรพ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ  46000 

43 รร.วังล้ินฟาวิทยาคม อ.หวยเม็ก จ.กาฬสินธุ  46170 

44 รร.ยางตลาดวิทยาคาร อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ  46120 

8. กาฬสินธุ 
  
  
  
  
  

45 รร.นามนพิทยาคม  1504 ต.หลักเหลี่ยม อ.นามน จ.กาฬสินธุ  46230 

46 รร.มัธยมพัชรกิติยาภา 1 ตําบลหนองฮี อาํเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 48160 

47 รร.นาแกพิทยาคม ถ.มัธยมจันทร ต.นาแก อ.นาแก จ.นครพนม  48130 

48 รร.โพนสวรรคราษฎรพัฒนา อ.โพนสวรรค จ.นครพนม  48190 

49 รร.นางัวราษฎรรังสรรค ต.นางัว อ.นาหวา จ.นครพนม  48180 

9. นครพนม 
  
  
  
  

50 รร.นาแกสามัคคีวิทยา อ.นาแก จ.นครพนม  48130 

51 รร.คําชะอีวิทยาคาร ม.1 ต.คําชะอี อ.คําชะอี จ.มุกดาหาร  49110 10. มุกดาหาร 
  

52 รร.มุกดาหารวิทยานุกูล ต.บางทรายใหญ อ.เมือง จ.มุกดาหาร  49000 



 187 

จังหวัด ลําดับ ช่ือโรงเรียน ที่อยู  

53 รร.รมเกลาพิทยาสรรค ต.รมเกลา อ.นิคมคําสรอย จ.มุกดาหาร 49130   
  

54 รร.หนองสูงสามัคคีวิทยา ต.หนองสูงเหนือ อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร 49160 

55 รร.สวางแดนดิน ต.สวางแดนดิน อ.สวางแดนดิน จ.สกลนคร  47110 

56 รร.บานนาตงสหราษฎรอุทิศ  ตําบลนาตงวัฒนา อําเภอโพนนาแกว จังหวัดสกลนคร 47230 

57 รร.มัธยมวานรนิวาส  อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร  47120 

58 รร.กุสุมาลยวทยาคม อ.กุสุมาลย จ.สกลนคร  47210 

11. สกลนคร 
  
  
  
  

59 รร.กุดบากพัฒนศึกษา อ.กุดบาก จ.สกลนคร  47180 

60 รร.ภูเขียว ต.ผักปง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ  36110 

61 รร.เพชรพิทยาสรรค อ.บําเหน็จณรงค จ.ชัยภูมิ  36160 

62 รร.จัตุรัสวิทยาคาร อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130 

63 รร.บานหันวิทยา  อ.เกษตรสมบูรณ จ.ชัยภูมิ  36120 

12. ชัยภูมิ 
  
  
  
  

64 รร.บานแทนวิทยา  อ.บานแทน จ.ชัยภูมิ  36190 

65 รร.โนนสูงศรีธานี 163 ถ.ศรีธานี อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา  30160 

66 รร.บานหนองขามนาดี ต.แกงสนามนาง อ.แกงสนามนาง จ.นครราชสีมา 30440    

67 รร.เมืองคง อ.เมืองคง จ.นครราชสีมา  30260 

68 รร.มัธยมดานขุนทด  อ.ดานขุนทด จ.นครราชสีมา  30210 

69 รร.มิตรภาพวิทยา อ.เมือง จ.นครราชสีมา  30000 

13. นครราช 
     สีมา 
  
  
  
  
  

70 รร.วังหมีพิทยาคม อ.วังน้ําเขียว จ.นครราชสีมา  30370 

71 รร.หนองกี่พิทยาคม  ต.ทุงกระตาดพัฒนา อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย  31210 

72 รร.รมยบุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ตําบลบานดาน อําเภอก.บานดาน จังหวัดบุรีรัมย 31000 

73 รร.บานกรวดวิทยาคาร อ.บานกรวด จ.บุรีรัมย  31180 

74 รร.บัวหลวงวิทยาคม อ.เมือง จ.บุรีรัมย  31000 

75 รร.โนนเจริญพิทยาคม อ.บานกรวด จ.บุรีรัมย  31180 

14. บุรีรัมย 
  
  
  
  
  

76 รร.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย 31120 

77 รร.สุรพินทพิทยา ต.ลําดวน อ.ลําดวน จ.สุรินทร  32220 

78 รร.สําโรงทาบวิทยาคม อ.สําโรงทาบ จ.สุรินทร  32170 

79 รร.เชื้อเพลิงวิทยา อ.ประสาท จ.สุรินทร  32140 

80 รร.บานทาศิลา อ.ทาตูม จ.สุรินทร  32120 

15. สุรินทร 
  
  
  
  

81 รร.สุรวิทยาคาร 372 ถ.หลักเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร  32000 

16. ยโสธร 82 รร.ยโสธรพิทยาสรรค ตําบลตาดทอง อําเภอเมืองยโสธร ยโสธร 35000 
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จังหวัด ลําดับ ช่ือโรงเรียน ที่อยู  

83 รร.คําเตยวิทยา ม.1 ต.คําเตย อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร  35120 

84 รร.กุดชุมวิทยาคม ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร  35140 

85 รร.สมเด็จพระญาณสังวร  อ.คําเขื่อนแกว จ.ยโสธร  35180 

86 รร.ทรายมูลวิทยา อ.ทรายมูล จ.ยโสธร  35170 

87 รร.คําเขื่อนแกวชนูปถัมภ อ.คําเขื่อนแกว จ.ยโสธร  35110 

 
 
 
 
 
 

88 รร.บานโนนยาง   อ.กุดชุม จ.ยโสธร 35140 

89 รร.บานสวนกลวย ต.สวนกลวย อ.กันทรลักษ จ.ศรีสะเกษ  33110 

90 รร.ยางชุมนอยพิทยาคม อ.ยางชุมนอย จ.ศรีสะเกษ  33190 

91 รร.ราษีไศล อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ  33160 

92 รร.ราชประชานุเคราะห 29 ตําบลหนองครก อําเภอเมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 33000. 

17. ศรีสะเกษ 
  
  
  
  

93 รร.บานรุง  อ.น้ําเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ  33130 

94 รร.เสนางคนิคม ต.เสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม จ.อํานาจเจริญ  37290 

95 รร.อํานาจเจริญ 26 ถ.ชยางกูร ม.13 ต.บุง อ.เมือง จ.อํานาจเจริญ  34190 

96 รร.พนาศึกษา ม.10 ต.พระเหลา อ.พนา จ.อํานาจเจริญ  37180 

97 รร.ลือวิทยาคม  ม.8 ต.ลือ อ.ปทุมราชวงศา จ.อํานาจเจริญ  37110 

18. อํานาจ 
     เจริญ 
  
  
  

98 รร.ปลาคาววิทยานุสรณ ต.ปลาคาว อ.เมือง จ.อํานาจเจริญ 37000 

99 รร.วิจิตราพิทยา  อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

100 รร.เทศบาล 1 (บานโพธิ์กลาง) ต.พิบูล อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี  34110 

101 รร.เบ็ญจะมะมหาราช ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  34000 

102 รร.ลือคําหาญวารินชําราบ  ต.แสนสุข อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี  34190 

103 รร.นารีนุกูล อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  34000 

104 รร.มัธยมตระการพืชผล อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี  34130 

19. อุบลราช 
     ธานี 
  
  
  
  
  
  

105 รร.ทาโพธิ์ศรีวิทยา อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี  34160 
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ภาคใต 14 จังหวัด จํานวน 106 โรงเรียน 
จังหวัด ลําดับ ช่ือโรงเรียน ที่อยู 

1 โรงเรียนนาบอน ตําบลแกวแสน อําเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80220  

2 โรงเรียนทุงสง ตําบลถ้ําใหญ อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  

3 โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร ตําบลกรุงหยัน อําเภอทุงใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80240  

4 โรงเรียนปากพนัง ตําบลปากพนัง อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80140  

5 โรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา  ตําบลบางจาก อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330 

6 โรงเรียนเกาะขันธประชาภิบาล  ตําบลเกาะขันธ อําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 80180  

7 โรงเรียนสิชลประชาสรรค ตําบลสิชล อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 80120  

8 โรงเรียนโยธินบํารุง ตําบลปากพูน อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000  

9 โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม ตําบลทอนหงส อําเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 80320 

10 โรงเรียนพิปูนสังฆรักษประชาอุทิศ ตําบลเขาพระ อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270  

11 โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา ม.5 ต.ทุงปรัง. อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80120 

12 โรงเรียนทรายขาววิทยา ตําบลทรายขาว อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 80170  

13 โรงเรียนปากพูน อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000  

14 โรงเรียนชะอวดเครงธรรมวิทยา ตําบลเคร็ง อําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 80180  

15 โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค ตําบลขอนหาด อําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 80180  

16 โรงเรียนลานสกาประชาสรรค ตําบลกําโลน อําเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80230  

17 โรงเรียนละอายพิทยานุสรณ ตําบล ละอาย อําเภอ ฉวาง. จังหวัด นครศรีธรรมราช 80250  

18 โรงเรียนทุงสงวิทยา ตําบลควนกรด อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110  

19 โรงเรียนเชียรใหญ  ตําบลแมเจาฯ อําเภอเชียรใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80190 

20 โรงเรียนสตรีปากพนัง  ตําบลปากพนัง อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80140  

21 โรงเรียนเชียรใหญสามัคคีวิทยา ตําบลเสือหึง อําเภอเชียรใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80190  

22 โรงเรียนทองเนียนคณาภิบาล ตําบลทองเนียน อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80210  

23 โรงเรียนทุงสังพิทยาคม ตําบลทุงสัง อําเภอทุงใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80240  

24 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช ตําบลนาทราย อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280  

25 โรงเรียนประสาธนราษฎรบํารุง ตําบลคลองเส อําเภอถ้ําพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260  

26 โรงเรียนเสาธงวิทยา ตําบลเสาธง อําเภอรอนพิบูลย จังหวัดนครศรีธรรมราช 80350  

27 โรงเรียนธัญญาวดีศึกษา ตําบลไสหมาก อําเภอเชียรใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80190  

28 โรงเรียนชางกลางประชานุกูล ตําบลชางกลาง อําเภอชางกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250  

1. นครศรี 
   ธรรมราช 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

29 โรงเรียนทุงสงสหประชาสรรค ตําบลเขาขาว อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110  
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30 โรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ ตําบลคลองเส อําเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260  

31 โรงเรียนแหลมราษฎรบํารุง ตําบลควนชะลิก อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 80170  

32 โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร ตําบลชะอวด อําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 80180  

33 โรงเรียนบานเกาะวิทยา ตําบลทอนหงส อําเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 80320  

34 โรงเรียนบางขันวิทยา ตําบลบานลํานาว อําเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80360  

35 โรงเรียนหัวไทรบํารุงราษฎร ตําบลหัวไทร อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 80170  

36 โรงเรียนโมคลานประชาสรรค ตําบลโมคลาน อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160  

37 โรงเรียนทุงใหญเฉลิมราชฯ ตําบลทุงใหญ อําเภอทุงใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80240  

38 โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม ตําบลกุแหระ อําเภอทุงใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80240  

39 โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม ตําบลขุนทะเล อําเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80230  

40 โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ ตําบลนาพรุ อําเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000  

41 โรงเรียนทาศาลาประสิทธิ์ศึกษา อ.ทาศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160 

  
  
  
  
  
  
  

42 โรงเรียนสระแกวรัตนวิทย  ตําบลสระแกว อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160  

43 โรงเรียนพัทลุง 270 ถ.ราเมศวร ต.คูหาสวรรค อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 

44 โรงเรียนบานดานโลด ม.3 ดานโลด ถ.แมศรี-โหละจันกระ ต.แมศรี ต.แมขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 93160 

45 โรงเรียนอนุบาลบานปาพยอม ตําบลปาพะยอม อําเภอปาพะยอม จังหวัดพัทลุง 93110  

46 โรงเรียนบานทาแค เพชรเกษม ทาแค อ.เมืองพัทลุง พัทลุง 93000 

47 โรงเรียนบานศาลาน้ํา ตําบลบานพราว อําเภอปาพะยอม จังหวัดพัทลุง 93110  

48 โรงเรียนบานทาเชียด ตําบลคลองใหญ อําเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง 93160  

49 โรงเรียนวัดตะโหมด  ม.4 ตะโหมด ตําบลตะโหมด อําเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง 93160  

50 โรงเรียนบานไสกุน ตําบลปาพะยอม อําเภอปาพะยอม จังหวัดพัทลุง 93110  

51 โรงเรียนหวยกรวด ตําบลเกาะเตา อําเภอปาพะยอม จังหวัดพัทลุง 93110  

52 โรงเรียนบานทุงลาน  ตําบลตํานนานน อําเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000  

53 โรงเรียนประภัสสรรังสิต ตําบลนาทอม อําเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000  

54 โรงเรียนบานตนสน ตําบลโคกสัก อําเภอบางแกว จังหวัดพัทลุง 93140  

55 โรงเรียนบานโคกโดน ตําบลโตนดดวน อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93110 

56 โรงเรียนวัดทาสําเภาเหนือ อําเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000  

57 โรงเรียนบานโคกสัก ตําบลโคกสัก อําเภอบางแกว จังหวัดพัทลุง 93140  

58 โรงเรียนบานธรรมเถียร ตําบลพนางตุง อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93150  

2. พัทลุง 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  59 โรงเรียนวัดเขาแดง เขาแดง ถนน- ตําบลพญาขัน อําเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000  
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จังหวัด ลําดับ ช่ือโรงเรียน ที่อยู 

60 โรงเรียนควนกรวด ตําบลปรางหมู อําเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000  

61 โรงเรียนวัดประดูหอม       ตําบลทะเลนอย อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93150  

62 โรงเรียนบานควนพลี  ตําบลควนขนุน อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93110  

63 โรงเรียนวัดควนอินทรนิมิตร  ตําบลทามิหรํา อําเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000  

64 โรงเรียนบานหัวชาง  ตําบลตะโหมด อําเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง 93160  

65 โรงเรียนบานคลองใหญ ตําบลคลองใหญ อําเภอตะโหมด พัทลุง 93160 

66 โรงเรียนบานทุงหนองสิบบาท ตําบลคลองใหญ อําเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง 93160 

  
  
  

67 โรงเรียนอนุบาลปาพะยอม  ตําบลปาพะยอม อําเภอปาพะยอม จังหวัดพัทลุง 93110  

68 โรงเรียนสภาราชินี 142 ถ.วิเศษกุล อ.เมือง จ.ตรัง  92000 3. ตรัง 
  69 โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา  ม.9 ต.บอน้ํารอน อ.กันตัง จ.ตรัง  92110 

70 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 196 ถ.พิศิษฐพยาบาล อ.เมือง จ.ชุมพร  86000 4. ชุมพร 
  71 โรงเรียนสวีวิทยา 597 ม.5 สวี-บอคา ต.นาโพธิ์ อ.สวี จ.ชุมพร  86130 

5. ระนอง 72 โรงเรียนอนุบาลระนอง 2 ถนน ลุวัง ตําบล เขานิเวศน อ.เมือง จ.ระนอง 85000  

73 โรงเรียนอนุบาลระนอง ตําบลเขานิเวศน อําเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000  

74 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ 189 ม.1 ถ.รัตนโกสินทร 200 ป ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต  83000 

6. ภูเก็ต 
  
  

75 โรงเรียนเทศบาลบานบางเหนียว ถ.ภูเก็ต ต.ตลาดใหญ อ.เมือง จ.ภูเก็ต  83000 

76 โรงเรียนทุงโพธิ์วิทยา ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุง จ.พังงา  82140 

77 โรงเรียนวัดเหมืองประชาราม  ม.9 ทายเหมือง ถ.เพชรเกษม ต.ทายเหมือง อ.ทายเหมือง จ.พังงา 82120 

78 โรงเรียนตะกั่วปาคีรีเขต ตําบลบางไทร อําเภอตะกั่วปา จังหวัดพังงา 82110 

79 โรงเรียนบานฝายทา ตําบลทุงมะพราว อําเภอทายเหมือง จังหวัดพังงา 82120  

80 โรงเรียนบานน้ําเค็ม ตําบลบางมวง อําเภอตะกั่วปา จังหวัดพังงา 82190  

81 โรงเรียนบานกะปง ตําบลกะปง อําเภอกะปง จังหวัดพังงา 82170 

82 โรงเรียนบานบางมวง ม.3 ต.บางมวง อ.ตะกั่วปา จ.พังงา 82190 

7. พังงา 
  
  
  
  
  
  
  

83 โรงเรียนเมืองพังงา ถนนเพชรเกษม ตําบลนบปริง อําเภอเมืองพังงา พังงา 82000 

84 โรงเรียนบานยานอุดม ตําบลลําทับ อําเภอลําทับ จังหวัดกระบี่ 81120  8. กระบี่ 
  85 โรงเรียนอํามาตยพานิชนุกุล 10 ถ.กระบี่ ต.ปากน้ํา อ.เมือง จ.กระบี่  81000 

86 โรงเรียนคณะราษฎรบํารุง 125 ถ.พิพิธภักดี ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา  95000 9. ยะลา 
  87 โรงเรียนธีรวิทยา 8 ถ.รวมวิทย ซ.ธีรวิทยา ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา  95110 

88 โรงเรียนอัตตัรกียะหอิสลามียะห ถ.ตรีรัตน ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส  96000 10.นราธิวาส 
  89 โรงเรียนตันหยงมัส ม.1 ถ.ระแงะมรรคา ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส  96130 
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90 โรงเรียนแจงวิทยา 4 รามวิธี ต.บอยาง อ.เมือง จ.สงขลา  90000 

91 โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย2 80 ม.4 กาญจนวนิช ต.บานพรุ อ.หาดใหญ จ.สงขลา  90250 

92 โรงเรียนวชิรานุกูล  ถนนทะเลหลวง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000  

93 โรงเรียนสตรีวชิรานุกูล ถนนรามัญ ตําบลบอยาง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000  

94 โรงเรียนบานหนาวัดโพธิ์ ต.คลองหอยโขง อ.คลองหอยโขง จังหวัดสงขลา 90230  

95 โรงเรียนจุลสมัย ตําบลบอยาง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 

96 โรงเรียนบานคลองนกกระทุง  หมูที่ 4 ตําบลทาชาง อําเภอบางกล่ํา จังหวัดสงขลา 90110 

97 โรงเรียนจะนะวิทยา ตําบลสะกอม อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 90130  

11.สงขลา 
  
  
  
  
  
  
  
  

98 โรงเรียนศิริพงศวิทยา ถนนไทรบุรี ตําบลบอยาง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000  

99 โรงเรียนสตูลวิทยา 318 ม.6 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000 12.สตูล 
  100 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค  ถ.สตูลธานี อ.เมือง จ.สตูล  91000 

101 โรงเรียนจงรักสัตยวิทยา 151 ม.3 ต.ตันหยงโละ อ.เมือง จ.ปตตานี  94000 13.ปตตานี 
  102 โรงเรียนดรุณศาสนวิทยา 265 ถ.ทาเสด็จ ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี จ.ปตตานี  94110 

103 โรงเรียนวัดบางคราม  ตําบลปากฉลุย อําเภอทาฉาง จังหวัดสุราษฎรธานี 84150 

104 โรงเรียนสุราษฎรธานี 2 ตําบลมะขามเตี้ย อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี 84000  

105 โรงเรียนบานคลองจัน  ตําบลเขาตอก อําเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎรธานี 84240 

14.สุราษฎร 
ธานี 

  
  

106 โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ถ.ตลาดใหม อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี 84000  

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 193 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
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ชุดที่ 1 แบบประเมินพฤติกรรมการบริโภค 
  

 
  

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สําหรับนักเรียน 



 195 

 
 
 

ถึงนองๆที่รักทุกคน ขณะนี้ทางพี่ๆจากมหาวิทยาลัยขอนแกนจะขอสอบถามนองๆเกี่ยวกับ
การรับประทานอาหาร การเลือกใชสินคาเพื่อสุขภาพ การดูแลสุขภาพของตนเอง ปจจัย
ที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการบริโภค ตลอดจนการเขารวมกิจกรรม อย.นอยของนองๆทุก
คน เพื่อใชประโยชนในการพัฒนาสุขภาพของนองๆตอไป 

ในแบบสอบถามนี้ความหมายของ “ผลิตภัณฑสุขภาพ” หมายถึง อาหาร  ยา  และ

เครื่องสําอาง  

ขอใหนองทําเครื่องหมาย  ลงในชองที่กําหนด หรือ เติมคําลงในชองวาง โดยขอใหตอบ

แบบสอบถามนี้ตามความเปนจริงของนองทุกประการ คําตอบเหลานี้จะไมมีผลเสียใดๆตอนอง แต

จะนําไปวิเคราะหในภาพรวมของเด็กไทยทั้งประเทศ ขอขอบคุณนองๆเปนอยางยิ่ง สําหรับการให

ขอมูลที่เปนประโยชนในครั้งนี้ 

 

 

 

1. เพศ    ชาย    หญงิ 

2. ระดับชั้น    ม.1    ม.2    ม.3  

  ม.4     ม.5     ม.6 

3. โรงเรียน.............................................................................................................................. 

4. จังหวัด............................................................................................................................... 

5. นองเปนนักเรียนแกนนาํ อย.นอย หรือไม     

  เปน          เคยเปน       ไมไดเปน 

 

 

คําช้ีแจง 

ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐาน 
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ขอใหนองตรวจสอบการทํากิจกรรม อย.นอย ตอไปนี้ ที่นองไดเคยเขารวมกิจกรรมหรือเคยเปนแกนนํา
ในการทํากิจกรรมเหลานี้ซึ่งไดมีการดําเนินงานมาในชวงปการศึกษาที่ผานมา (2552 – 2553) โดยทํา
เครื่องหมาย  ใน  ชองกิจกรรมที่นองไดเคยเขารวมจริง 

 

การเขารวมกจิกรรม รายการดําเนนิการ 
1. กิจกรรมเผยแพร
ประชาสัมพนัธ
เกี่ยวกับการบริโภค
ผลิตภัณฑสขุภาพใน
โรงเรียน 

 

 ไมไดเขารวม 
 ไดเขารวม โดยเขารวมในกิจกรรมใดตอไปนี้ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ

 พูดหนาเสาธง 

 จัดปายนิเทศใหความรู เชน บอรด 
 จัดทาํเอกสารเผยแพร 

 จัดเสียงตามสาย 
 จัดรายการทีวีวงจรปด 

 website  
 อ่ืนๆ โปรดระบุ............................................................................... 

2. กิจกรรมดานการ
ตรวจสอบผลิตภัณฑ
สุขภาพ 

 

 ไมไดเขารวม 
 ไดเขารวม โดยเขารวมในกิจกรรมใดตอไปนี้ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ

 ตรวจสอบฉลากอาหาร 

 ตรวจสอบคุณภาพอาหารดานกายภาพ 
 ตรวจสอบน้ําดื่มในโรงเรยีน 

 ตรวจสอบฉลากยา 
 ตรวจสอบคุณภาพยาดานกายภาพ ดูสี กลิ่น 
 ตรวจสอบฉลากเครื่องสาํอาง 

 ตรวจสอบอาหารโดยใชชุดทดสอบ 
 ตรวจสอบไอโอดีนในเกลือโดยใชชุดทดสอบ 

 ตรวจสอบไฮรโดรควิโนนในเครื่องสําอาง 
 อ่ืนๆ โปรดระบุ............................................................................... 

3. กิจกรรมรณรงค
เกี่ยวกับการบริโภค
ผลิตภัณฑสขุภาพใน
โรงเรียน 

 

 ไมไดเขารวม 
 ไดเขารวม โดยเขารวมในกิจกรรมใดตอไปนี้ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ

 จัดนทิรรศการ 
 เดินรณรงค 
 จัดแสดงผลงานของนกัเรียนที่เกี่ยวกับกิจกรรม อย.นอย 

ตอนที่ 2 การเขารวมกิจกรรม อย.นอย 
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การเขารวมกจิกรรม รายการดําเนนิการ 
 สํารวจพฤติกรรมการบริโภคของนักเรยีน 
 จัดกิจกรรมนันทนาการ เชน ละครสั้น ดนตรี 
 สาธิตและจําหนายอาหารเพื่อสุขภาพ 
 ตรวจสอบความสะอาดของโรงอาหารในโรงเรียน 
 ตรวจสอบความสะอาดของหองน้ําในโรงเรียน 
 อ่ืนๆ โปรดระบุ.............................................................................. 

4. กิจกรรมรณรงค
เกี่ยวกับการบริโภค
ผลิตภัณฑสขุภาพใน
ชุมชน 

 

 ไมไดเขารวม 
 ไดเขารวม โดยเขารวมในกิจกรรมใดตอไปนี้ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ

 เผยแพรความรูในชุมชน เชน วทิย ุเคเบิลทีว ี
 จัดนทิรรศการ 
 เดินรณรงค 
 นําเสนอผลงานของนกัเรียนใหกับผูปกครอง  
 จัดกิจกรรมนันทนาการ เชน ละครสั้น ดนตรี 
 สาธิตและจําหนายอาหารเพื่อสุขภาพ 
 สรางเครือขายในชุมชน 
 พูดหอกระจายขาว 
 อ่ืนๆ โปรดระบุ............................................................................... 

5. กิจกรรมเกี่ยวกับ
การบรโิภค
ผลิตภัณฑสขุภาพที่
เชื่อมโยงสูการเรียน
การสอน 

 

 ไมไดเขารวม 
 ไดเขารวม ในกจิกรรมที่นําไปบูรณาการกบักลุมสาระตางๆ ใน
กลุมสาระใดตอไปนี้ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

 วทิยาศาสตร 
 การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
 สุขศึกษาและพลศึกษา 
 สังคมศึกษา 
 ศิลปะ 
 ภาษาไทย 
 คณติศาสตร 
 ภาษาตางประเทศ 

6. การทําโครงงาน
แบบกําหนดหัวขอ
และมุงเนนรปูแบบ
การนาํเสนอผลงาน 

 ไมไดเขารวม 
 ไดจัดทาํ โดยเปนโครงงานใดตอไปนี้ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

 โครงงานอาหารเพื่อสุขภาพ 
 โครงงานอาหารและผลิตภัณฑสุขภาพ 
 โครงงานสิ่งแวดลอม 
 โครงงานตอตานยาเสพติด 
 อ่ืนๆ โปรดระบุ............................................................................... 
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การเขารวมกจิกรรม รายการดําเนนิการ 
7. กิจกรรมเกี่ยวกับ
การบรโิภค
ผลิตภัณฑสขุภาพใน
บานเรือน 

 

 ไมไดเขารวม 
 ไดเขารวม โดยเขารวมในกจิกรรมใดตอไปนี ้(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

 ตรวจสอบผลิตภัณฑอาหาร 
 ตรวจสอบผลิตภัณฑยา 
 ตรวจสอบผลิตภัณฑเครื่องสาํอาง 
 ตรวจสอบวัตถุอันตราย เชน ยาฆาแมลง น้าํยาลางหองน้าํ น้าํยาลางจาน
 นาํความรูไปใชประโยชนในบานเรือน เชน ใชในการเลือกซื้ออาหาร 
 อ่ืนๆ โปรดระบ.ุ............................................................................. 

8. กิจกรรมอืน่ๆที่
โรงเรียนไดจดัทําขึ้น 
และเกีย่วของกับ
โครงการ อย.นอย  

 

 ไมไดเขารวม 
 ไดเขารวม โดยเปนกจิกรรมใดตอไปนี้ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

 การสรางเครือขายโรงเรยีน อย.นอย 
 อย.นอย สอนนอง 

 โรงเรยีนสงเสริมสุขภาพ 
 โครงการเดก็ไทยทาํได 

 สุขานาใช 
 เด็กไทยไรพุง 
 เด็กไทยฟนด ี

 อาหารปลอดภัย 
 เศรษฐกิจพอเพยีง 

 ปลูกผักปลอดสารพษิ 
 ธนาคารขยะ 

 ผลิตน้ําปุยหมกัชวีภาพ (EM) 
 อ่ืนๆ โปรดระบ.ุ.............................................................................. 

      1……………………………………………………………………. 
      2…………………………………………………………………… 
      3…………………………………………………………………… 
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โดยทั่วไปในแตละสัปดาห นองๆไดรับประทานอาหารตอไปนี้บอยครั้งเพียงใด โดยขอใหนองทํา
เครื่องหมาย  ลงในชอง   พฤติกรรมการบริโภคที่ตรงกับความเปนจริงของนองมากที่สุด 

BEH1. น้ําอัดลม 

     
ดื่ม  6 – 7 วัน 
ตอสัปดาห 

ดื่ม  3 – 5 วัน 
ตอสัปดาห 

ดื่ม  1 – 2 วัน 
ตอสัปดาห 

ดื่มสัปดาหเวน
สัปดาห หรือนอย

กวานั้น 

ไมดื่มเลยตลอดทั้งป 

 

BEH2. อาหารจานดวน เชน พิซซา แฮมเบอรเกอร   ไกทอด ฯลฯ 
     

รับประทาน  6 – 7 วัน 
ตอสัปดาห 

รับประทาน  3 – 5 วัน 
ตอสัปดาห 

รับประทาน  1 – 2 วัน 
ตอสัปดาห 

รับประทานสัปดาห
เวนสัปดาห หรือนอย

กวานั้น 

ไมรับประทานเลย
ตลอดทั้งป 

  

BEH3. ขนมขบเคี้ยว เชน มันฝรั่งทอด ขาวโพดอบกรอบ ขาวเกรียบกุง ฯลฯ 
     

รับประทาน  6 – 7 วัน 
ตอสัปดาห 

รับประทาน  3 – 5 วัน 
ตอสัปดาห 

รับประทาน  1 – 2 วัน 
ตอสัปดาห 

รับประทานสัปดาห
เวนสัปดาห หรือนอย

กวานั้น 

ไมรับประทานเลย
ตลอดทั้งป 

 

BEH4. นม 

     
ดื่ม  6 – 7 วัน 
ตอสัปดาห 

ดื่ม  3 – 5 วัน 
ตอสัปดาห 

ดื่ม  1 – 2 วัน 
ตอสัปดาห 

ดื่มสัปดาหเวน
สัปดาห หรือนอย

กวานั้น 

ไมดื่มเลยตลอดทั้งป 

 

BEH5. ผัก 

     
รับประทาน  6 – 7 วัน 

ตอสัปดาห 
รับประทาน  3 – 5 วัน 

ตอสัปดาห 
รับประทาน  1 – 2 วัน 

ตอสัปดาห 
รับประทานสัปดาห
เวนสัปดาห หรือนอย

กวานั้น 

ไมรับประทานเลย
ตลอดทั้งป 

 

BEH6. ผลไม 

     
รับประทาน  6 – 7 วัน 

ตอสัปดาห 
รับประทาน  3 – 5 วัน 

ตอสัปดาห 
รับประทาน  1 – 2 วัน 

ตอสัปดาห 
รับประทานสัปดาห
เวนสัปดาห หรือนอย

กวานั้น 

ไมรับประทานเลย
ตลอดทั้งป 

ตอนที่ 3 พฤติกรรมการบริโภคอาหาร 



 200 

 
 

ในการเลือกซื้ออาหาร ยา เครื่องสําอาง และดูแลสุขภาพของตนเอง นองทําอยางไรบาง 

SEL1. ดูเครื่องหมาย อย.ใหเจอกอนเลือกซื้อผลิตภัณฑอาหาร 

     
ทําทุกครั้ง ทําเปนสวนใหญ ทําเปนบางครัง้ ทํานานๆครั้ง ไมทําเลย 

SEL2. ดูวันหมดอายุ หรือ เดือนปที่ผลิต ใหเจอกอนเลือกซื้อ หรือ บริโภคอาหาร 

     
ทําทุกครั้ง ทําเปนสวนใหญ ทําเปนบางครัง้ ทํานานๆครั้ง ไมทําเลย 

SEL3. อานชื่อสารอาหารจากขอมูลโภชนาการบนฉลาก เชน ไขมัน โปรตีน กอนเลือกซื้อ 

     
ทําทุกครั้ง ทําเปนสวนใหญ ทําเปนบางครัง้ ทํานานๆครั้ง ไมทําเลย 

SEL4.  สังเกตภาชนะบรรจุอาหารกอนซื้อวาสะอาด อยูในสภาพสมบูรณ ไมฉีกขาด 
รั่วซึม บวม หรือบุบบูบ้ี 

     
ทําทุกครั้ง ทําเปนสวนใหญ ทําเปนบางครัง้ ทํานานๆครั้ง ไมทําเลย 

SEL5.  สังเกตสภาพการเก็บรักษาอาหารที่เหมาะสมกับชนิดอาหาร เชน นมพลาสเจอไรซที่
เก็บไวในตูแช  

     
ทําทุกครั้ง ทําเปนสวนใหญ ทําเปนบางครัง้ ทํานานๆครั้ง ไมทําเลย 

SEL6.  สังเกตสภาพของอาหารที่อยูในภาชนะบรรจุกอนบริโภควาไมมีฟอง เมือก ไมมีสี กลิ่นที่
เปลี่ยนไปจากเดิม 

     
ทําทุกครั้ง ทําเปนสวนใหญ ทําเปนบางครัง้ ทํานานๆครั้ง ไมทําเลย 

SEL7. อานฉลากเครื่องสาํอาง เชน แปงทาตัว โลชั่น กอนจะซือ้หรือกอนใช 

     
ทําทุกครั้ง ทําเปนสวนใหญ ทําเปนบางครัง้ ทํานานๆครั้ง ไมทําเลย 

ตอนที่ 4 การเลือกซื้ออาหาร ยา เครื่องสําอาง และการดูแลสุขภาพของตนเอง 
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SEL8. ปฏิบัติตามคําแนะนําที่ระบุบนฉลากผลิตภัณฑสุขภาพอยางเครงครัด 

     
ทําทุกครั้ง ทําเปนสวนใหญ ทําเปนบางครัง้ ทํานานๆครั้ง ไมทําเลย 

SEL9. แปรงฟนตอนเชา 

     
ทําทุกครั้ง ทําเปนสวนใหญ ทําเปนบางครัง้ ทํานานๆครั้ง ไมทําเลย 

SEL10. แปรงฟนกอนเขานอน 

     
ทําทุกครั้ง ทําเปนสวนใหญ ทําเปนบางครัง้ ทํานานๆครั้ง ไมทําเลย 

SEL11. ลางมือหลังออกจากหองน้ํา 

     
ทําทุกครั้ง ทําเปนสวนใหญ ทําเปนบางครัง้ ทํานานๆครั้ง ไมทําเลย 

SEL12. ออกกําลังกายติดตอกัน 15-30 นาที ตอครั้ง อยางนอย 3 ครั้งตอสัปดาห 

     
ทําทุกครั้ง ทําเปนสวนใหญ ทําเปนบางครัง้ ทํานานๆครั้ง ไมทําเลย 

SEL13. รับประทานอาหารใหครบ 5 หมูในหนึ่งวัน 

     
ทําทุกครั้ง ทําเปนสวนใหญ ทําเปนบางครัง้ ทํานานๆครั้ง ไมทําเลย 
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นองๆคิดอยางไรกับการรับประทานอาหาร การใชผลิตภณัฑสุขภาพตางๆ และการดแูล
สุขภาพของคนเราในปจจุบันนี ้

ATT1. อาหารฟาสตฟูด เชน แฮมเบอรเกอร พิซซา ไกทอด เปนอาหารที่เหมาะสําหรับ
วัยรุน และทนัสมัย 

     
เห็นดวยอยางยิ่ง เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย ไมเห็นดวยอยางยิง่ 

ATT2. น้ําอัดลมเปนเครื่องด่ืมที่ทันสมยั เหมาะสาํหรับ  คนรุนใหม 

     
เห็นดวยอยางยิ่ง เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย ไมเห็นดวยอยางยิง่ 

ATT3. การรบัประทานขนมขบเคี้ยว จะชวยใหมีความสุขในการทํางานหรือดูทีว ี

     
เห็นดวยอยางยิ่ง เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย ไมเห็นดวยอยางยิง่ 

ATT4. ผักมีรสชาติทีไ่มอรอย 

     
เห็นดวยอยางยิ่ง เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย ไมเห็นดวยอยางยิง่ 

ATT5. การด่ืมนมเปนประจําจะชวยใหรางกายแขง็แรง 

     
เห็นดวยอยางยิ่ง เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย ไมเห็นดวยอยางยิง่ 

ATT6. การอานฉลากกอนซื้อทําใหเสยีเวลาโดยไมจําเปน 

     
เห็นดวยอยางยิ่ง เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย ไมเห็นดวยอยางยิง่ 

ATT7. ขอมูลโภชนาการเปนขอมูลที่อานแลวไมเขาใจ   ทําใหไมอยากอาน 

     
เห็นดวยอยางยิ่ง เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย ไมเห็นดวยอยางยิง่ 

ตอนที่ 5 เจตคติตอการบริโภค และการดูแลสุขภาพของตนเอง 
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ATT8. การใชเครื่องสําอางที่มีดาราเปนพรีเซนเตอรจะชวยใหดูดีและทันสมัย 

     
เห็นดวยอยางยิ่ง เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย ไมเห็นดวยอยางยิง่ 

ATT9. เมื่อเจ็บปวยควรกนิยาตามที่แพทยหรือเภสัชกรแนะนํา  

     
เห็นดวยอยางยิ่ง เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย ไมเห็นดวยอยางยิง่ 

ATT10. การออกกําลงักายเปนประจําชวยเพิ่มภูมติานทานโรคได 

     
เห็นดวยอยางยิ่ง เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย ไมเห็นดวยอยางยิง่ 
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ในการเลือกซื้ออาหาร ยา เครื่องสําอาง และการดูแลสุขภาพของตนเอง พอแม ผูปกครอง 

ครู และเพื่อนของนอง ทําอยางไรบาง 

EV1. พอแมหรือผูปกครองซื้อน้ําอัดลมมาดื่มที่บาน 

     
เปนประจาํ บอย บางครั้ง นานๆครั้ง ไมเคยเลย 

EV2. พอแมหรือผูปกครองรับประทานอาหารจานดวน หรือฟาสตฟูด 

     
เปนประจาํ บอย บางครั้ง นานๆครั้ง ไมเคยเลย 

EV3. พอแมหรือผูปกครองรับประทานผักและผลไม 

     
เปนประจาํ บอย บางครั้ง นานๆครั้ง ไมเคยเลย 

EV4. พอแมหรือผูปกครองดูวันหมดอายุ หรือเดือนปที่ผลิตกอนซื้อ 

     
เปนประจาํ บอย บางครั้ง นานๆครั้ง ไมเคยเลย 

EV5.  ครูไดสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับการบริโภคใหปลอดภัยหรือการอานฉลากกอนซื้อใน
การเรียนการสอน 

     
เปนประจาํ บอย บางครั้ง นานๆครั้ง ไมเคยเลย 

EV6. โรงเรียนจัดกิจกรรมรณรงคใหความรู เกี่ยวกับการบริโภคอาหาร  ยา และ
เครื่องสําอาง 

     
เปนประจาํ บอย บางครั้ง นานๆครั้ง ไมเคยเลย 

 

 

ตอนที่ 6 ส่ิงแวดลอมในการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพของนักเรียน 
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EV7. เพื่อนในกลุมนัดไปกินอาหารฟาสตฟูดหลังเลิกเรียนหรือในชวงวันหยุด 

     
เปนประจาํ บอย บางครั้ง นานๆครั้ง ไมเคยเลย 

EV8. เพื่อนในกลุมแนะนําใหรับประทานอาหารที่มีประโยชน 

     
เปนประจาํ บอย บางครั้ง นานๆครั้ง ไมเคยเลย 

EV9. เพื่อนในกลุมนําขนมขบเคี้ยวมาใหรับประทานระหวางชวงพักหรือหลังเลิกเรียน 

     
เปนประจาํ บอย บางครั้ง นานๆครั้ง ไมเคยเลย 

EV10. เพื่อนในกลุมซ้ือน้ําอัดลมมาดื่ม 

     
เปนประจาํ บอย บางครั้ง นานๆครั้ง ไมเคยเลย 
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ใหนองอานขอความตอไปนี้แลวพิจารณาวาขอความดังกลาวถูกหรือผิดเกี่ยวกับการ

บริโภค การเลือกซื้อ อาหาร ยา เครื่องสําอาง โดยทําเครื่องหมาย ลงในชอง  ของแตละขอให

ถูกตองตามหลักการความรูดานการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพ 

 

ขอความ ถูก ผิด 

KN1. ผลิตภัณฑเสริมอาหารสามารถรักษาโรคได 
  

KN 2. ขนมขบเคี้ยวชวยเสริมใหรางกายไดคุณคา

สารอาหารครบถวน 
  

KN 3. การรับประทานอาหารที่ไมเหมาะสมอาจกอใหเกดิโรค

อวนซึง่เปนสาเหตุใหเกดิโรคตางๆ เชน โรคเบาหวาน 

ความดนัโลหิตสูง และโรคหลอดเลือดหวัใจ 

  

KN 4. ฉลากโภชนาการชวยใหเราทราบปรมิาณสารอาหาร

ที่จะไดรับเมื่อเราบริโภคอาหารชนิดนัน้ๆ 
  

KN 5. การกนิอาหารที่ใชน้าํมันทอดซ้าํอาจกอใหเกิด

โรคมะเร็งได 
  

KN 6. แอฟลาทอกซนิจากเชือ้ราสามารถทาํลายใหหมดไป

จากอาหารที่เรารับประทานไดโดยการหงุตมปกติ 
  

KN 7. การใชยาปฏิชีวนะ เชน อะม็อกซีซลิลิน ตอง

รับประทานตามที่แพทยส่ังหรือเภสัชกรแนะนําให

ครบจํานวนทีก่ําหนด 

  

KN 8. ยาลดความอวนสวนใหญเปนยาที่ทาํใหไมอยาก

อาหาร เมื่อใชไปนานๆทาํใหเกิดการติดยา และอาการ

ประสาทหลอน 

  

KN 9. ไฮโดรควิโนนเปนสารหามใชในเครื่องสําอาง 
  

KN 10. วันหมดอายุหรือวนัสิ้นอายุของยาหรือ

เครื่องสําอางจะสังเกตไดจากฉลาก โดยมกีารแสดง

วัน เดือน ป ทีห่มดอาย ุ

  

 

ตอนที่ 7 ความรูเกี่ยวกับการบริโภค การเลือกซื้อ อาหาร ยา เครื่องสําอาง 
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ขอเสนอแนะ 
1. นองๆมีความตองการที่จะให สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ทําอะไรบาง

เกี่ยวกับโครงการ อย.นอย โปรดระบุมาเปนขอๆ 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

2. นองมีความคาดหวงัวาจะไดรับอะไรบางจากโครงการ อย.นอย โปรดระบุมาเปนขอๆ 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 
*****ขอขอบคุณนองๆทุกคนที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม***** 
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สําหรับครู 
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โปรดใหขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรม อย.นอย ที่ทางโรงเรียนไดดําเนินการ ตามที่เกิดขึ้นจริง 

ในชวงปการศึกษา 2552 - 2553 โดยใหทําเครื่องหมาย  ลงในชองที่กําหนด หรือ เติมคําลง
ในชองวาง  ขอมูลที่ ไดจะนําไปใชเปนขอมูลเพื่อปรับปรุงโครงการ อย .นอย ตอไป 
ขอขอบพระคุณ มา ณ โอกาสนี้ 
 
 
 
1. ชื่อโรงเรียน……………………………………………………………จังหวดั............................ 
2. จํานวนนักเรียน..............................คน    จํานวนครู.........................คน 
3. โรงเรียนเขารวมโครงการ อย.นอย มาแลวประมาณ.............................................................ป 
4. โรงเรียนไดเขารวมโครงการ อย.นอย ในลักษณะอยางไรตอไปนี้ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

 เปนโรงเรียนแกนนํากิจกรรม อย.นอย 
 เขารวมประกวดกิจกรรม อย.นอย 
 เปนโรงเรียนนํารองการใชแผนการจัดการเรียนรู อย.นอย /คูมือบูรณาการความรู 

      เกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพ  
 อ่ืนๆ (โปรดระบุ)................................................................................................... 

5. หากเคยเขารวมประกวดกิจกรรม อย.นอย โรงเรียนเคยไดรับรางวัลหรือไม   
 ไมเคย  เคย ไดรับรางวัลอะไรบาง (โปรดระบุ/ปการศึกษา)......................... 

……………………………………………………………………………………………………… 
6. โรงเรียนมีการจําหนายอาหารและสินคาตอไปนี้หรือไม 

6.1 น้ําอัดลม  จําหนาย   ไมจําหนาย 
6.2 อาหารจานดวน  
      เชน พิซซา แฮมเบอรเกอร ไกทอด ฯลฯ   

 จําหนาย   ไมจําหนาย 

6.3 ขนมขบเคี้ยวกรุบกรอบ เชน มันฝร่ังทอด 
      ขาวโพดอบกรอบ ขาวเกรียบกุง ฯลฯ  

 จําหนาย   ไมจําหนาย 

6.3 นม   จําหนาย   ไมจําหนาย 
6.4 ผัก   จําหนาย   ไมจําหนาย 
6.5 ผลไม  จําหนาย   ไมจําหนาย 

 

คําช้ีแจง 

ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐาน 
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ใหคุณครูสํารวจรายการ การดําเนินกิจกรรมตอไปนี้ที่ทางโรงเรียนไดมีการดําเนินงานมาในชวงป

การศึกษา 2552 – 2553 โดยทําเครื่องหมาย  ใน  ที่ตรงกับความเปนจริงของการปฏิบัติของโรงเรียน 
 
กลุมกิจกรรม รายการดําเนินการ 

1. การกําหนดโครงสราง
ชมรม อย.นอย และ
องคประกอบ 

 ไมไดดําเนนิการ 
 ไดดําเนินการ โดยมีองคประกอบใดบาง  (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

 มีชมรม อย.นอย หรือใชชื่ออื่นแตทํากิจกรรม อย.นอย 
 มีคณะกรรมการชมรม 
 มีครูที่ปรึกษาชมรม 
 มีสมาชิกแกนนําอยางนอย 30 คน 
 มีการประชุมกรรมการปละ 1 ครั้ง 
 มีสมาชิกอยางนอย 10 คน/ชั้นเรียน 
 มีการประชุมกรรมการอยางนอยปละ 2 ครั้ง และมีรายงานการประชุม 
 มีแผนงานเปนลายลักษณอักษร 
 มีผูรับผิดชอบแตละกิจกรรมในแผนที่ชัดเจน  
 อื่นๆ โปรดระบุ................................................................................. 

2. การจัดกิจกรรม
เผยแพรประชาสัมพันธ
ในโรงเรียน 

 

 ไมไดดําเนนิการ 
 ไดดําเนินการ โดยเปนกิจกรรมใดตอไปนี้  (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

 การพูดหนาเสาธง 
 จัดปายนิเทศใหความรู เชน บอรด 
 จัดทําเอกสารเผยแพร 
 จัดเสียงตามสาย 
 จัดรายการทีวีวงจรปด 
 website  
 อื่นๆ โปรดระบุ................................................................................. 

3. การจัดกิจกรรมดาน
การตรวจสอบ
ผลิตภัณฑสุขภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ไมไดดําเนนิการ 
 ไดดําเนินการ โดยเปนกิจกรรมใดตอไปนี้  (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

 ตรวจสอบฉลากอาหาร 
 ตรวจสอบคุณภาพอาหารดานกายภาพ 
 ตรวจสอบน้ําดื่มในโรงเรียน 
 ตรวจสอบฉลากยา 
 ตรวจสอบคุณภาพยาดานกายภาพ ดูสี กล่ิน 
 ตรวจสอบฉลากเครื่องสําอาง 
 ตรวจสอบอาหารโดยใชชุดทดสอบ 
 ตรวจสอบไอโอดีนในเกลือโดยใชชุดทดสอบ 

ตอนที่ 2 การดําเนินกิจกรรม อย.นอย  
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กลุมกิจกรรม รายการดําเนินการ 

 ตรวจสอบไฮโดรควิโนนในเครื่องสําอาง 
 อื่นๆ โปรดระบุ................................................................................ 

4. การจัดกิจกรรมรณรงค
ในโรงเรียน 

 

 ไมไดดําเนนิการ 
 ไดดําเนินการ โดยเปนกิจกรรมใดตอไปนี้  (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

 จัดนิทรรศการ 
 เดินรณรงค 
 การจัดแสดงผลงานของนักเรียนที่เกี่ยวกับกิจกรรม อย.นอย 
 การสํารวจพฤติกรรมการบริโภคของนักเรียน 
 การจัดกิจกรรมนันทนาการ เชน ละครสั้น ดนตรี 
 การสาธิตและจําหนายอาหารเพื่อสุขภาพ 
 ตรวจสอบความสะอาดของโรงอาหารในโรงเรียน 
 ตรวจสอบความสะอาดของหองน้ําในโรงเรียน 
 อื่นๆ โปรดระบุ................................................................................. 

5. การจัดกิจกรรมรณรงค
ในชุมชน 

 

 ไมไดดําเนนิการ 
 ไดดําเนินการ โดยเปนกิจกรรมใดตอไปนี้  (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

 การเผยแพรความรูในชุมชน เชน วิทยุ เคเบิลทีวี 
 จัดนิทรรศการ 
 เดินรณรงค 
 การประมวลผลงานนักเรียนในดานตางๆ  
 การจัดกิจกรรมนันทนาการ เชน ละครสั้น ดนตรี 
 การสาธิตและจําหนายอาหารเพื่อสุขภาพ 
 การสรางเครือขายในชุมชน 
 หอกระจายขาว 
 อื่นๆ โปรดระบุ................................................................................. 

6. การจัดกิจกรรม
เช่ือมโยงสูการเรียนการ
สอน 

 

 ไมไดดําเนนิการ 
 ไดดําเนินการ นํากิจกรรมไปบูรณาการกับกลุมสาระตางๆ โดยนําไป
เช่ือมโยงในกลุมสาระใดตอไปนี้  (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

 วิทยาศาสตร 
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 สุขศึกษาและพลศึกษา 
 สังคมศึกษา 
 ศิลปะ 
 ภาษาไทย 
 คณิตศาสตร 
 ภาษาตางประเทศ 

7. การจัดโครงงานแบบ
กําหนดหัวขอและ
มุงเนนรูปแบบการ
นําเสนอผลงาน 

 

 ไมไดดําเนนิการ 
 ไดดําเนินการ โดยเปนโครงงานใดตอไปนี้  (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

 โครงงานอาหารเพื่อสุขภาพ 
 โครงงานอาหารและผลิตภัณฑสุขภาพ 
 โครงงานสิ่งแวดลอม 
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กลุมกิจกรรม รายการดําเนินการ 

 
 

 โครงงานตอตานยาเสพติด 
 อื่นๆ โปรดระบุ......................................................................................... 

8. การจัดกิจกรรมใน
บานเรือน 

 

 ไมไดดําเนนิการ 
 ไดดําเนินการ โดยเปนกิจกรรมใดตอไปนี้  (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

 ตรวจสอบผลิตภัณฑอาหาร 
 ตรวจสอบผลิตภัณฑยา 
 ตรวจสอบผลิตภัณฑเครื่องสําอาง 
 ตรวจสอบวัตถุอันตราย เชน ยาฆาแมลง น้ํายาลางหองน้ํา น้ํายาลางจาน 
 นําความรูไปใชประโยชนในบานเรือน เชน ใชในการเลือกซื้ออาหาร 
 อื่นๆ โปรดระบุ................................................................................. 

9. การสนับสนุนกิจกรรม 
อย.นอย 

 

 ไมไดรับการสนับสนุน 
 ไดรับการสนับสนุน จาก (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

 ผูบริหารโรงเรียน 

 ผูปกครอง 

 อบต./อบจ. (เจาหนาที่ / ผูบริหาร) 

 โรงพยาบาล/อนามัย (เจาหนาที่ / ผูบริหาร) 

 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด (เจาหนาที่ / ผูบริหาร) 

 อื่นๆ โปรดระบุ................................................................................. 
10. กิจกรรมอืน่ๆที่
โรงเรียนไดจัดทําขึ้น 
และเกี่ยวของกับ
โครงการ อย.นอย  

 

 ไมไดดําเนนิการ 
 ไดดําเนินการ โดยเปนกิจกรรมใดตอไปนี้  (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

 การสรางเครือขายโรงเรียน อย.นอย 

 อย.นอย สอนนอง 

 โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 

 โครงการเด็กไทยทําได 

 สุขานาใช 

 เด็กไทยไรพุง 

 เด็กไทยฟนดี 

 อาหารปลอดภัย 

 เศรษฐกิจพอเพียง 

 ปลูกผักปลอดสารพิษ 

 ธนาคารขยะ 

 ผลิตน้ําปุยหมักชีวภาพ (EM) 

 อื่นๆ โปรดระบุ................................................................................. 
      1………………………………………………………………………… 

       2……………………………………………………………………….. 

       3……………………………………………………………………….. 
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ขอเสนอแนะ 
1. คุณครูมีความตองการให สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ทาํอะไรบาง

เกี่ยวกับโครงการ อย.นอย โปรดระบุมาเปนขอๆ 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

2. คุณครูมีความคาดหวังวาจะไดรับอะไรบาง จากโครงการ อย.นอย โปรดระบุมาเปนขอๆ 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 
 

ขอขอบพระคุณทานเปนอยางยิ่งที่ใหขอมูลที่เปนประโยชนสําหรับการพัฒนาสุขภาพของคนไทย 
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สําหรับครู 



 215 

 

 

ตามที่ทานอาจารยไดรับแผนการจัดการเรียนรู อย.นอย เพื่อใชในการเรียนการสอน ขอให

ทานอาจารยโปรดใหขอมูลเกี่ยวกับการใชแผนการจัดการเรียนรูดังกลาว อันจะเปนประโยชนในการ

ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูใหมีคุณภาพยิ่งขึ้นตอไป 
 
 
 

1. เพศ   ชาย    หญิง   

2. วิชาที่สอน..................................................................................................................................... 

3. โรงเรียน........................................................................................................................................ 

4. จังหวัด.......................................................................................................................................... 

5. เขารวมโครงการ อย.นอย มาประมาณ..................................................ป 

6. ไดรับแผนการจัดการเรียนรู อย.นอย ต้ังแตเมื่อใด   

     ป 2552 

 ม.ค.    ก.พ.    มี.ค.    เม.ย.    พ.ค.    มิ.ย. 

 ก.ค.    ส.ค.    ก.ย.    ต.ค.    พ.ย.    ธ.ค. 

     ป 2553 

 ม.ค.    ก.พ.    มี.ค.    เม.ย.    พ.ค.    มิ.ย. 

 ก.ค.    ส.ค.    ก.ย.    ต.ค.    พ.ย.    ธ.ค. 

7. ไดอานทําความเขาใจแผนการจัดการเรยีนรู อย.นอย โดยละเอียดหรือไม 

 อานละเอยีด  อานผานๆ  ยังไมไดอาน 

8. ไดเร่ิมใชแผนการจัดการเรยีนรู อย.นอยประกอบการเรียนการสอนตัง้แตเมื่อไร 

     ป 2552 

 ม.ค.    ก.พ.    มี.ค.    เม.ย.    พ.ค.    มิ.ย. 

 ก.ค.    ส.ค.    ก.ย.    ต.ค.    พ.ย.    ธ.ค. 

     ป 2553 

 ม.ค.    ก.พ.    มี.ค.    เม.ย.    พ.ค.    มิ.ย. 

 ก.ค.    ส.ค.    ก.ย.    ต.ค.    พ.ย.    ธ.ค. 

 ยังไมไดใช   

(ถายังไมไดใชใหขามไปตอบ ตอนที่ 4 ถาไดใชประกอบการเรียนการสอนแลว โปรดแสดง

ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพของแผนในตอนที่ 2 ตอไป) 

ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐาน 

คําช้ีแจง 
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         หลังจากที่ทานอาจารยไดใชแผนการจัดการเรียนรู อย.นอย มาระยะหนึ่งแลว ทานอาจารย

คิดวาแผนการจัดการเรียนรู อย.นอย มีคุณภาพมากนอยเพียงใดในประเด็นตอไปนี้ 

คําชี้แจง  ใหทานอาจารยทําเครื่องหมาย  ลงในชองระดับคุณภาพที่ตรงกับความเปนจริงมากที่สุด 

 
QP1. มีคําอธิบายวัตถุประสงคของการใชแผนฯไวอยางชัดเจน 

     
ดีมาก 

(5) 

ดี 

(4) 

พอใช 

(3) 

ตองปรับปรุง 

(2) 

ตองปรับปรุงอยางยิ่ง 

(1) 

 
QP2. มีคําอธิบายขั้นตอนการใชแผนฯอยางละเอียดและชัดเจน 

     
ดีมาก 

(5) 

ดี 

(4) 

พอใช 

(3) 

ตองปรับปรุง 

(2) 

ตองปรับปรุงอยางยิ่ง 

(1) 

 
QP3. มีการระบุสาระสําคัญ เนื้อหา กิจกรรม และสื่อการเรียนการสอน ไวในแผนฯอยางชัดเจน 

     
ดีมาก 

(5) 

ดี 

(4) 

พอใช 

(3) 

ตองปรับปรุง 

(2) 

ตองปรับปรุงอยางยิ่ง 

(1) 

 
QP4. เนื้อหาแตละหนวยการเรียนรูในแผนฯไดอธิบายและยกตัวอยางประกอบอยางชัดเจน 

     
ดีมาก 

(5) 

ดี 

(4) 

พอใช 

(3) 

ตองปรับปรุง 

(2) 

ตองปรับปรุงอยางยิ่ง 

(1) 

 
QP5. การจัดลําดับเนื้อหาแตละหนวยการเรียนรูตลอดการใชแผนฯเปนไปอยางเหมาะสม 

     
ดีมาก 

(5) 

ดี 

(4) 

พอใช 

(3) 

ตองปรับปรุง 

(2) 

ตองปรับปรุงอยางยิ่ง 

(1) 

ตอนที่ 2 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู อย.นอย 
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QP6. อานแลวสามารถนาํไปปฏิบัติไดเลย 

     
ดีมาก 

(5) 

ดี 

(4) 

พอใช 

(3) 

ตองปรับปรุง 

(2) 

ตองปรับปรุงอยางยิ่ง 

(1) 
 

QP7. แผนฯมีรายละเอียดเพียงพอที่จะนําไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได 

     
ดีมาก 

(5) 

ดี 

(4) 

พอใช 

(3) 

ตองปรับปรุง 

(2) 

ตองปรับปรุงอยางยิ่ง 

(1) 

 
QP8. แผนฯมีเนื้อหาครอบคลุมเรื่องทีส่อน 

     
ดีมาก 

(5) 

ดี 

(4) 

พอใช 

(3) 

ตองปรับปรุง 

(2) 

ตองปรับปรุงอยางยิ่ง 

(1) 

 
QP9. แผนฯชวยใหครูมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการบูรณาการความรูผลิตภัณฑสุขภาพที่

ชัดเจนยิ่งขึ้น 

     
ดีมาก 

(5) 

ดี 

(4) 

พอใช 

(3) 

ตองปรับปรุง 

(2) 

ตองปรับปรุงอยางยิ่ง 

(1) 

 
QP10. แผนฯชวยใหครูสามารถถายทอดใหกับนักเรียนไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

การบูรณาการความรูผลิตภัณฑสุขภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้น 

     
ดีมาก 

(5) 

ดี 

(4) 

พอใช 

(3) 

ตองปรับปรุง 

(2) 

ตองปรับปรุงอยางยิ่ง 

(1) 
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ระหวางที่ทานอาจารยไดนําแผนการจัดการเรียนรู อย.นอย มาประกอบการเรียนการสอน

นั้น ทานอาจารยไดทําสิ่งเหลานี้เพียงใด 

คําชี้แจง ใหทานอาจารยทําเครื่องหมาย  ลงในชองระดับการปฏิบัติที่ตรงกับความเปนจริงมากที่สุด 

UP1.  ศึกษาขั้นตอนการใชแผนฯอยางละเอียดกอนนําไปใช 

     
ประจํา เปนสวนใหญ  บางครั้ง นานๆครั้ง  ยังไมเคย 

 

UP2.  ศึกษาสาระสําคัญ เนื้อหา กิจกรรม และสื่อการเรียนการสอนภายในแผนฯใหเขาใจกอน
นําไปใช 

     
ประจํา เปนสวนใหญ  บางครั้ง นานๆครั้ง  ยังไมเคย 

 

UP3.  อานและทําความเขาใจเนื้อหาในแผนฯอยางสม่ําเสมอ 

     
ประจํา เปนสวนใหญ  บางครั้ง นานๆครั้ง  ยังไมเคย 

 

UP4.  สามารถใชและปฏิบัติตามแผนฯไดดวยตนเอง 

     
ประจํา เปนสวนใหญ  บางครั้ง นานๆครั้ง  ยังไมเคย 

 

UP5.  สามารถวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนฯได 

     
ประจํา เปนสวนใหญ  บางครั้ง นานๆครั้ง  ยังไมเคย 

ตอนที่ 3 การใชแผนการจัดการเรียนรู อย.นอย 
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UP6.  สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนฯได 

     
ประจํา เปนสวนใหญ  บางครั้ง นานๆครั้ง  ยังไมเคย 

 

UP7.  มีการบันทึกผลหลังจากการใชแผนฯในแตละครั้ง 

     
ประจํา เปนสวนใหญ  บางครั้ง นานๆครั้ง  ยังไมเคย 

 

     ทานไดใชแผนการจัดการเรียนรู อย.นอย ทุกแผน หรือไม 
 

       ใชทกุแผน     ไมไดใชทุกแผน     
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1. ทานอาจารยมีความรูสึกอยางไรตอการใชแผนการจดัการเรียนรู อย.นอย คร้ังนี ้

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

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

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

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

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

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

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

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

2. ปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการใชแผนการจัดการเรียนรู อย.นอย เทาทีพ่บ มีอะไรบาง 

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

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

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

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

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

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

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

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

3. ทานอาจารยมีขอเสนอแนะอะไรบางที่จะทําใหการใชแผนการจัดการเรียนรู อย.นอย ในโรงเรียน

ใหประสบความสําเร็จมากขึ้น 

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

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

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………….…………… 
*****ขอขอบคุณอาจารยทุกทานที่สละเวลาใหขอมูล**** 

ตอนที่ 4 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
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คณะนักวิจัยโครงการวิจัยและประเมินผลโครงการ อย.นอย 
 
ที่ปรึกษาวิจยั 
 นางศรีนวล    กรกชกร   

นายนิรัตน         เตียสุวรรณ      
นักวิจยัจากคณะศกึษาศาสตร มหาวิทยาลยัขอนแกน 

อาจารย ดร.จตุภูมิ  เขตจัตุรัส   
นักวิจยัจากสาํนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 

นายกิตติกันตพงศ ศรีบัวนาํ 
นักวิจยัจากสาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสขุ 

ภก.ศุภกาญจน  โภคัย    

นางสนินีาฏ โรจนประดิษฐ   
ผูชวยนักวิจยัจาก อย. 
 นางสาวสุชาดา ถนอมช ู  

   
ครูผูชวยนักวจิัยจากโรงเรยีนมัธยมศกึษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

อาจารยจนัทรเพ็ญ ศิริแกว โรงเรียนสนัปาตองวิทยาคม จ.เชียงใหม 

อาจารยบัวใบ สมแสง โรงเรียนวัฒโนทัยพายพั จ.เชยีงใหม 

อาจารยจนัจิรา คันธววิรณ โรงเรียนหอพระ จ.เชียงใหม 

อาจารยสุคนธ จินดาหลาวง โรงเรียนจกัรคําคณาทร จ.ลําพนู 

อาจารยเกษศริิ มณีผาย โรงเรียนบุญวาทยวทิยาลยั จ.ลําปาง 

อาจารยสุรียพร ตันอนุชิตติกลุ โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม จ.ลําปาง 

อาจารยอาภรณ สมสุด โรงเรียนอุตรดติถ จ.อุตรดิตถ 

อาจารยรจนา ล้ิมรุงยืนยง โรงเรียนบางกระทุมพทิยาคม จ.พิษณุโลก 

อาจารยสาฑร เดชพงษ โรงเรียนจานกรอง จ.พิษณุโลก 

อาจารยประทมุพร หลาบหนองแสง โรงเรียนขามแกนนคร จ.ขอนแกน 

อาจารยปริยฉตัร รัตนพิบูลยศิริ โรงเรียนหนองเรือวิทยา จ.ขอนแกน 

อาจารยเสาวลักษณ ปองปาน โรงเรียนภูเขียว จ.ชัยภูม ิ

อาจารยอรุณี อ้ึงไชยพร โรงเรียนกําแพง  จ.ศรีสะเกษ 

อาจารยเพ็ญวไิล สมานมิตร โรงเรียนหนองเหล็กศึกษา จ.มหาสารคาม 

อาจารยทิพยา ฉํ่าเมืองปกษ โรงเรียนตูมใหญวิทยา จ.บุรีรัมย 
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อาจารยวรนุช ศรีเขม โรงเรียนบงึกาฬ จ.หนองคาย 

อาจารยกิตต ิลุนอุบล โรงเรียนศรีวิไลวิทยา จ.หนองคาย 

อาจารยเบญจพร ตนพรหม โรงเรียนคาํเขือ่นแกวชนูปถมัภ จ.ยโสธร 

อาจารยวาสนา เจนการ โรงเรียนทุงโพธิ์วิทยา จ.พังงา 

อาจารยจิราภรณ มีลอง โรงเรียนพนุพนิพทิยาคม จ.สุราษฎรธาน ี

อาจารยพรรณี ศรีแสง โรงเรียนสุราษฎรธานี 2 จ.สุราษฎรธาน ี

อาจารยวรรณี บุญเพิ่ม โรงเรียนสตูลวทิยา จ.สตูล 

อาจารยสุธาดา ยิ่งคํานึง โรงเรียนนาบอน จ.นครศรีธรรมราช 

อาจารยอัศนยี บัวสาม โรงเรียนทาศาลาประสิทธิ์ศึกษา จ.นครศรีธรรมราช 

อาจารยดุษฎี กาญจนะ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.นครศรีธรรมราช 

อาจารยสิริรัตน ไชยดิษฐ โรงเรียนนิคมสงเคราะห จ.ระนอง 

อาจารยสมใจ ปราบผล โรงเรียนสะอาดเผดิมวิทยา จ.ชุมพร 

อาจารยผองศรี เกลื้อนรัตน โรงเรียนศรียานุสรณ จ.จันทบุรี 

อาจารยสุนีรัตน เบญจมาศ โรงเรียนวังจันทรวิทยา จ.ระยอง 

อาจารยปรียาพัชญ มาลารตันธนากิจ โรงเรียนชลกันยานกุูล แสนสุข จ.ชลบุรี 

อาจารยอรัญญา ประยรูเพช็ร โรงเรียนสัตหบีวิทยาคม จ.ชลบุรี 

อาจารยทัศณี หวงัเจริญทรัพย โรงเรียนบางแกวประชาสรรค จ.สมทุรปราการ 

อาจารยญาณิศา ภูมิศาสตร โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม จ.สมุทรปราการ 

อาจารยกนัยารัตน จิตตเกษม โรงเรียนคลองนาเกลือนอย (กลิ่นอยูอุปถัมภ) จ.สมุทรปราการ 

อาจารยกฤษณา แปนงาม โรงเรียนศรีวนิติวิทยาคม จ.สิงหบุรี 

อาจารยชุลีกร ปนแกว โรงเรียนหนัหาพิทยาคม จ.ชยันาท 

อาจารยพรรณพัชร เพชรหมื่นไวย โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูม”ิ จ.อางทอง 

อาจารยลักขณา พงษพานชิ โรงเรียนอางทองปทมโรจนวทิยาคม จ.อางทอง 

อาจารยดวงพร สุขสวัสด์ิ โรงเรียนธรรมศาสตรคลองหลวงวทิยาคม จ.ปทุมธาน ี

อาจารยอรุณี มั่นทพั โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏ 2 จ.ฉะเชิงเทรา 

อาจารยสุพรรณี ภูสีน้ํา โรงเรียนศรทัธาสมุทร จ.สมทุรสงคราม 

อาจารยนันทนิี ธุปแท โรงเรียนอมัพวนัวทิยาลัย จ.สมุทรสงคราม 

อาจารยสุชาดา หาญสารกิิจ โรงเรียนตลกุดูวิทยาคม จ.อุทัยธาน ี

อาจารยชูศรี สุวรรณรัตน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี จ.ราชบุรี 

อาจารยชนิดา ไชยศรี โรงเรียนทวธีาภิเษก กรุงเทพมหานคร 

อาจารยจรีรัตน พิกุลแยม โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม กรุงเทพมหานคร 
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อาจารยรุจิกร วัฒนศพัท โรงเรียนราชวนิิตบางแคปานขํา กรุงเทพมหานคร 

อาจารยทิพวรรณ โชติสิงห โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจนิดา กรุงเทพมหานคร 

อาจารยสันติวรรณ นิยมโชค โรงเรียนพทุธจกัรวิทยา กรุงเทพมหานคร 

อาจารยวรวรรณ จงเทียมเทา โรงเรียนนนทรวีิทยา กรุงเทพมหานคร 
 


