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บทสรุปสาํหรับผู้บริหาร 
 
ช่ือโครงการ การสํารวจข้อมลูพฤตกิรรมสขุภาพของนกัเรียน อย.น้อย เชิงปริมาณและเชิงคณุภาพ         

ปี 2556 

ผู้สาํรวจ อาจารย์ ดร.จตภุมูิ เขตจตัรัุส และคณะ 

ปีงบประมาณ  2556  
 
  

การศกึษาครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์ 1) เพ่ือสํารวจข้อมลูพฤตกิรรมสขุภาพ เปรียบเทียบระหวา่งนกัเรียน

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

รวมทัง้เปรียบเทียบความแตกต่างทางประชากรศาสตร์ ในประเด็น ดงันี ้(1) ความรู้เก่ียวกบัการบริโภค 

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

ท่ีมีผลต่อการบริโภคของนกัเรียน 2) เพ่ือสํารวจการดําเนินกิจกรรม อย.น้อย ในโรงเรียน เปรียบเทียบ

ระหว่างโรงเรียนในสงักดัสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.) สํานกังานคณะกรรมการ

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

นกัเรียนท่ีมีตอ่การดําเนินโครงการ อย.น้อย ในโรงเรียน 

วิธีการสํารวจใช้วิธีการเชิงปริมาณและเชิงคณุภาพ โดยมีขอบเขตการสํารวจ ดงันี ้ 

1) ขอบเขตด้านเนือ้หา (1.1) พฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพท่ีดีของนกัเรียน อย.น้อย ใน

พฤติกรรมหลกั ดงันี ้อ่านฉลากอาหาร ยา และเคร่ืองสําอาง ก่อนซือ้หรือใช้ บริโภคนม ผกัและผลไม้เป็น

ประจํา หลีกเล่ียงการซือ้หรือใช้ผลิตภณัฑ์สขุภาพตามโฆษณาชวนเช่ือ หลีกเล่ียงการบริโภคอาหารท่ีใช้

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

ดําเนินโครงการ/กิจกรรม อย.น้อย ท่ีจัดขึน้ในแต่ละโรงเรียน ในด้านบริบท ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ 

ผลผลิต ผลลพัธ์ และผลกระทบ(1.3) ความรู้เก่ียวกบัการบริโภคและการเลือกซือ้ท่ีถกูต้อง ในด้านการอ่าน

ฉลากอาหาร ยา และเคร่ืองสําอาง การซือ้หรือใช้ผลติภณัฑ์สขุภาพ การบริโภคอาหาร(1.4) ทศันคติตอ่การ

บริโภคของนกัเรียน ในด้านการอ่านฉลากอาหาร ยา และเคร่ืองสําอาง การซือ้หรือใช้ผลิตภณัฑ์สขุภาพ 

การบริโภคอาหาร (1.5) อิทธิพลท่ีมีผลตอ่การบริโภคของนกัเรียน ในด้านพ่อแม่ผู้ปกครอง โรงเรียน เพ่ือน 

ส่ือ และสงัคม (1.6) ความคาดหวงัของครูและนกัเรียนท่ีมีต่อการดําเนินโครงการ อย.น้อย ในโรงเรียนใน

ด้านปัจจยันําเข้า กระบวนการ ผลผลติ ผลลพัธ์ และผลกระทบ  

2) ขอบเขตด้านประชากรและตวัอย่าง กลุม่นกัเรียนแบง่เป็นระดบัประถมศกึษาตอนปลาย (ป.4 – 6) 

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

โอกาส และมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.) สํานักงานเขตพืน้ท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) สังกัดสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) สังกัด
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กรุงเทพมหานคร (กทม.) ท่ีเข้าร่วมโครงการ อย.น้อย ซึง่การสํารวจครัง้นีใ้ช้ตวัอยา่งนกัเรียนทัง้หมด 3,675 คน 

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

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

ตวัอยา่งแบบหลายขัน้ตอน (Multistage Random Sampling) 

3) ขอบเขตด้านพืน้ท่ี (3.1) การสํารวจพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพ และการศกึษา

ความคาดหวังของครูและนักเรียนท่ีมีต่อการดําเนินโครงการ อย.น้อย ในโรงเรียน ครอบคลุมพืน้ท่ีใน

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

(5) ภาคตะวนัออก โดยใช้การสุ่มจงัหวดัท่ีเป็นตวัแทนในแต่ละพืน้ท่ี และ (6) กรุงเทพมหานคร และ

ปริมณฑล (3.2) การสํารวจการดําเนินกิจกรรม อย.น้อย ดําเนินการเปรียบเทียบระหว่างโรงเรียนใน สงักดั

สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.) สํานกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

(สช.) และกรุงเทพมหานคร (กทม.) เฉพาะท่ีดําเนินการในกรุงเทพมหานครเท่านัน้  

4) ขอบเขตด้านเวลา เป็นการประเมินพฤตกิรรมของนกัเรียนในช่วงประมาณ 6 เดือนท่ีผ่านมาโดย

เร่ิมตัง้แตเ่ดือนมกราคม ถึง มิถนุายน 2556 สว่นช่วงเวลาดําเนินการสํารวจพฤตกิรรมได้ใช้เวลาประมาณ 3 

เดือน ตัง้แต ่1 มิถนุายน 2556 – 30 สงิหาคม 2556 

เคร่ืองมือการสํารวจ ประกอบด้วย 1) แบบสํารวจพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพของ

นกัเรียน 2) แบบสํารวจการดําเนินกิจกรรม อย.น้อย ของนกัเรียนและครู 3) แบบบนัทึกการประชมุระดม

ความคิดเห็น และ 4) แบบบนัทึกภาคสนาม การเก็บรวบรวมข้อมลู ประกอบด้วย 1) ใช้วิธีการสํารวจและ

ประเมินพฤติกรรม โดยแจกแบบสอบถามให้ครูผู้ประสานงานของแต่ละโรงเรียนดําเนินการเก็บรวบรวม

ข้อมลูจากนกัเรียนกลุ่มตวัอย่างท่ีกําหนดไว้ในแต่ละระดบั และ 2) ใช้วิธีการลงพืน้ท่ีศกึษา (field study) 

โดยใช้การสงัเกต การสมัภาษณ์ ศกึษาเอกสารและการจดัประชมุระดมความคดิเห็น 

การวิเคราะห์ข้อมลู ประกอบด้วย การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงปริมาณ ได้แก่ 1) ใช้สถิติเชิงบรรยาย 

(Descriptive Statistics) ในการอธิบายลกัษณะข้อมูล เช่น ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน การกระจายและการแจกแจงของข้อมลู พร้อมนําเสนอด้วยกราฟเส้นและแผนภมูิแท่ง และ2) ใช้

สถิติเชิงอ้างอิง (Inferential Statistics) ได้แก่ สถิติท่ีใช้พารามิเตอร์ ประกอบด้วย การทดสอบความ

แตกตา่งของคา่เฉล่ียระหว่างประชากร 2 กลุม่ (t-test) การทดสอบความแปรปรวนระหว่างกลุม่ประชากร 

(F-test) สถิติท่ีไม่ใช้พารามิเตอร์ คือ การทดสอบความเป็นอิสระด้วยไคสแควร์ (χ2-test) การวิเคราะห์

ข้อมลูเชิงคณุภาพใช้การวิเคราะห์เอกสาร (Content Analysis) และการสร้างข้อสรุปแบบอปุนยั (Inductive 

Method) 
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ผลการสาํรวจ สรุปได้ดงันี ้

1. ผลการสํารวจข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียน อย.น้อย พบว่า นกัเรียน อย.น้อย มี

พฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพท่ีดีในพฤติกรรมหลกั ดงันี ้อ่านฉลากอาหาร ยา และเคร่ืองสําอาง 

ก่อนซือ้หรือใช้ บริโภคนม ผกัและผลไม้เป็นประจํา หลีกเล่ียงการซือ้หรือใช้ผลิตภณัฑ์สขุภาพตามโฆษณา

ชวนเช่ือ หลีกเล่ียงการบริโภคอาหารท่ีใช้นํา้มนัทอดซํา้ หรือไม่ใช้นํา้มนัทอดซํา้ และหลีกเล่ียงการบริโภค

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

โครงการท่ีร้อยละ 75 ของนกัเรียน อย.น้อย มีพฤตกิรรมการบริโภคผลติภณัฑ์สขุภาพท่ีดี  

1.1 ผลการเปรียบเทียบพฤตกิรรมสุขภาพ ระหว่างนกัเรียนทัว่ไป นกัเรียนท่ีเป็นสมาชิก 

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

ทางประชากรศาสตร์ ในประเด็น ดงันี ้(1) ความรู้เก่ียวกบัการบริโภค และการเลือกซือ้ (2) ทศันคติตอ่การ

บริโภคของนกัเรียน (3) พฤตกิรรมการบริโภคของนกัเรียน (4) อิทธิพลท่ีมีผลตอ่การบริโภคของนกัเรียน 

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

แตกตา่งกนั อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ในทกุพฤติกรรมต่อไปนี  ้กินขนมหวาน เช่นช็อกโกแลต 

ทอฟฟ่ี ลูกกวาด เป็นต้น กินอาหารกระป๋อง อาหารสําเร็จรูป เช่นปลากระป๋อง บะหมีกึ่งสําเร็จรูป โจ๊ก

สําเร็จรูป เป็นต้น กินขนมขบเคีย้ว กรุบกรอบ เช่นมนัฝร่ังทอด ข้าวโพดอบกรอบ ข้าวเกรียบกุ้ ง เป็นต้น ด่ืม

นม กินผกั ผลไม้ โดยพบว่า นกัเรียน อย.น้อย มีแนวโน้มท่ีจะมีพฤติกรรมการบริโภคท่ีดีมากกว่านกัเรียนท่ี

ไมไ่ด้เป็น อย.น้อย 

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

สขุภาพแตกตา่งกนั อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ในทกุพฤติกรรมตอ่ไปนี  ้สงัเกตวนัผลิต หรือวนั

เดือนปีหมดอายกุ่อนซือ้ หรือใช้ผลิตภณัฑ์สขุภาพ  เลือกซือ้หรือใช้ผลิตภณัฑ์อาหารท่ีมีเคร่ืองหมาย อย.  

ก่อนกินยา สังเกตลักษณะของยา เช่น สี กลิ่น และอ่ืนๆ  เลือกซือ้ผลิตภัณฑ์เคร่ืองสําอางท่ีมีฉลาก

ภาษาไทย  ใช้ผลิตภณัฑ์สขุภาพตามคําโฆษณาชวนเช่ือ  ปฏิบตัิตามคําแนะนําท่ีระบุบนฉลากผลิตภณัฑ์

สขุภาพอย่างเคร่งครัด  หลีกเล่ียงการบริโภคอาหารท่ีใช้นํา้มนัทอดซํา้หรือไม่ใช้นํา้มนัทอดซํา้  อ่านข้อมลู

โภชนาการบนฉลาก เช่น ไขมนั โปรตีน ก่อนเลือกซือ้อาหาร โดยพบว่า นกัเรียน อย.น้อย มีแนวโน้มท่ีจะมี

พฤตกิรรมการบริโภคท่ีดีมากกวา่นกัเรียนท่ีไมไ่ด้เป็น อย.น้อย  

1.2 ความรู้เก่ียวกับการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ ภาพรวมจํานวนนักเรียนโดยเฉล่ียท่ีมี

ความรู้ท่ีถูกต้องเก่ียวกับการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ คิดเป็นร้อยละ 76.5 ของนักเรียนทัง้หมด คะแนน 0

เฉล่ียความรู้เท่ากับ 7.09 จากคะแนนเต็ม 10 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.30 0จากข้อมลูพบว่า 

ข้อความรู้ท่ีนกัเรียนรู้ถกูต้องมากท่ีสดุ คิดเป็นร้อยละ 92.7 ซึ่งเป็นความเข้าใจถกู คือ การกินอาหารท่ีใช้

นํา้มนัทอดซํา้ อาจก่อให้เกิดโรคมะเร็งได้ ส่วนข้อความรู้ท่ีนกัเรียนรู้ถกูต้องน้อยท่ีสดุ คิดเป็นร้อยละ 9.7 ซึง่

เป็นความเข้าใจผิด คือ ยาทกุชนิดต้องมีเคร่ืองหมาย อย.บนฉลาก ผลการเปรียบเทียบนกัเรียน อย.น้อย และ
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นกัเรียนท่ีไมไ่ด้เป็น อย.น้อย มีความรู้เก่ียวกบัการบริโภคผลติภณัฑ์สขุภาพแตกตา่งกนัอย่างมีนยัสําคญัทาง

สถิตท่ีิระดบั .01 โดยท่ีนกัเรียน อย.น้อย มีความรู้ความเข้าใจมากกวา่ นกัเรียนท่ีไมเ่ป็น อย.น้อย 

1.3 ทัศนคติที่ดีต่อการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ ภาพรวมทศันคติท่ีดีต่อการบริโภคของ

นกัเรียนอยูใ่นระดบัมาก และคอ่นข้างเป็นไปในทิศทางเดียวกนั โดยมีคะแนนเฉล่ียทศันคติ (Mean) เท่ากบั 

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

เป็น อย.น้อย มีทศันคติท่ีดีตอ่การบริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพแตกตา่งกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

โดยท่ีนกัเรียน อย.น้อย มีทศันคตท่ีิดีตอ่การบริโภคผลติภณัฑ์สขุภาพสงูกวา่นกัเรียนท่ีไมเ่ป็น อย.น้อย  

1.4 อทิธิพลที่ส่งผลต่อการบริโภคผลิตภณัฑ์สุขภาพ นกัเรียนกลุม่ตวัอยา่งมีความคดิเห็น

ว่าอิทธิพลท่ีส่งผลต่อการบริโภคอาหารในแต่ละประเภทต่อไปนี ้ดงันีอ้าหารจําพวกขนมหวาน อิทธิพลท่ี

ส่งผลต่อการบริโภคมากท่ีสดุ คือ เพ่ือนในกลุ่ม รองลงมาเป็นบุคคลในบ้าน อาหารจําพวกขนมขบเคีย้ว 

อิทธิพลท่ีสง่ผลตอ่การบริโภคมากท่ีสดุคือ เพ่ือนในกลุม่ รองลงมาเป็นการโฆษณา การกินผกัผลไม้ อิทธิพล

ท่ีส่งผลต่อการบริโภคมากท่ีสดุคือ บคุคลในบ้าน รองลงมาเป็นครู/โรงเรียน การซือ้เคร่ืองสําอาง อิทธิพลท่ี

สง่ผลตอ่การบริโภคมากท่ีสดุคือ การโฆษณา รองลงมาเป็นบคุคลในบ้าน การซือ้ยา อิทธิพลท่ีสง่ผลตอ่การ

บริโภคมากท่ีสดุคือ บคุคลในบ้าน รองลงมาเป็นครู/โรงเรียน  

2. ผลสํารวจการดําเนินกิจกรรม อย.น้อย ในโรงเรียนกรุงเทพมหานคร เปรียบเทียบ

ระหว่างโรงเรียนในสงักัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) สงักัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

(สพฐ.) และสงักดัสํานกังานคณะกรรมการสง่เสริมการศกึษาเอกชน (สช.) ปรากฏผลดงันี ้

2.1 โรงเรียนสงักดั กทม. มีการดําเนินกิจกรรม อย.น้อย ตามงานนโยบายและงบประมาณท่ี

ได้รับจดัสรรจากสํานกังานเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีอาจารย์ผู้ รับผิดชอบแต่ละงานตามนโยบาย ปัจจยั

ความสําเร็จ ได้แก่ (1) การสนบัสนุนงบประมาณและทรัพยากรจากต้นสงักดั (2) ความสอดคล้องของ

กิจกรรม อย.น้อย กับกิจกรรมของต้นสงักัด โอกาสการพฒันา ได้แก่ (1) การพฒันาศกัยภาพครูและ

นกัเรียนแกนนํา (2) การออกแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกบัปัญหาในพืน้ท่ีโดยกําหนดให้เป็นมาตรการเชิงรุก 

และ (3) การดําเนินงานท่ีตอ่เน่ืองมากยิ่งขึน้ 

2.2 โรงเรียนสงักัด สพฐ. มีการดําเนินกิจกรรม อย.น้อย อยู่ในรูปชุมนุมหรือชมรม ท่ีมี

คณะกรรมการท่ีชัดเจนและมีความเป็นอิสระ ได้รับการจัดสรรงบประมาณภายใต้แผนงานของโรงเรียน 

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

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

ความเช่ียวชาญของครูท่ีปรึกษา (6) ศกัยภาพของนกัเรียนแกนนํา และ (7) ความร่วมมือของชมุชนรอบ

โรงเรียน โอกาสการพฒันา คือ การใช้ศกัยภาพของชมุชนในการร่วมพฒันางาน อย. 

2.3 โรงเรียนสงักดั สช. มีการดําเนินกิจกรรม อย.น้อย ภายใต้มาตรฐานของการบริหารจดัการ

ในโรงเรียนเอกชน คือ มาตรฐานด้านความสะอาดและปลอดภัยของโรงอาหาร ได้รับการจัดสรร
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งบประมาณภายใต้แผนงานของโรงเรียน ปัจจยัความสําเร็จ ได้แก่ (1) ความเป็นมาตรฐานของโรงอาหาร

และระบบการประกอบอาหารท่ีมีประสิทธิภาพ (2) การดําเนินงานอย่างตอ่เน่ืองหลายปี (3) ศกัยภาพของ

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

ศกัยภาพของชมุชนในการร่วมพฒันางาน อย. และ(2) การทํางานวิจยัเพ่ือพฒันาพฤติกรรมสขุภาพของ

นกัเรียน 

3. ความคาดหวังของครูและนักเรียนที่มีต่อการดาํเนินโครงการ อย.น้อย ในโรงเรียน โดย

ภาพรวมความคาดหวงัในการดําเนินกิจกรรม อย.น้อย จากข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคณุภาพของกลุ่ม

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

ประเทศและในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นไปในทิศทางเดียวกันซึ่งเป็นความคาดหวงัในระดบัมาก คือ 

ต้องการให้กิจกรรม อย.น้อย ได้ดําเนินการต่อไป และต่อเน่ือง พร้อมทัง้มีกิจกรรมเผยแพร่ ประชาสมัพนัธ์ 

และรณรงค์อยา่งตอ่เน่ือง  

 

ข้อเสนอแนะในการนําผลการสาํรวจไปใช้ 

1. พฤตกิรรมการบริโภคอาหารที่ยังคงมีปัญหา จากผลการสํารวจบง่ชีว้่า นกัเรียนมีพฤติกรรม

การกินขนมขบเคีย้ว กรุบกรอบ เช่น มนัฝร่ังทอด ข้าวโพดอบกรอบ ข้าวเกรียบกุ้ ง เป็นต้น มีพฤติกรรมไม่กิน

เลยถึงกินบางครัง้ ซึง่ถือวา่เป็นพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีดี ประมาณ ร้อยละ 64 ซึง่ยงัไม่ผ่านเกณฑ์การ

ประเมิน หรือกล่าวอีกนยัหนึ่งว่าในเด็ก 100 คน ยงัมีเด็กถึงประมาณ 40 คนท่ียงัมีพฤติกรรมการบริโภคไม่

ถกูต้อง จากการสํารวจเชิงคณุภาพพบว่า ในหลายโรงเรียนท่ีได้ลงไปสํารวจพบว่า โรงเรียนไม่สามารถจํากดั

การจําหน่ายขนมขบเคีย้ว กรุบกรอบ ได้ รวมไปถึงพฤติกรรมท่ีอยู่ ท่ีบ้านของนักเรียน ดังนัน้จึงให้

ข้อเสนอแนะ ดงันี ้

สําหรับ อย. ควรมีแนวทางการรณรงค์การบริโภคขนมขบเคีย้ว กรุบกรอบอย่างต่อเน่ืองและ

เหมาะสม โดยอาจใช้ตวัแบบวยัรุ่นยคุใหม่ของนกัเรียนมาช่วยชีใ้ห้เห็นโทษของการบริโภคอาหารประเภทนี ้

เกินความต้องการของร่างกาย เพ่ือช่วยสร้างความตระหนักและปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคของ

นกัเรียนไปในทางท่ีดีขึน้ 

สําหรับโรงเรียน (1) ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองในการช่วยกํากับดูแล

พฤตกิรรมการบริโภคอาหารและการออกกําลงักายอยา่งสม่ําเสมอควบคูก่นัไปด้วย และ (2) ควรมีการจดัทํา

โครงงานแก้ไขปัญหาพฤติกรรมการบริโภคขนมขบเคีย้ว กรุบกรอบ พร้อมทัง้เสนอผลกระทบของการบริโภค

เกินความจําเป็นของร่างกาย พร้อมทัง้แนวทางการพฒันาพฤตกิรรมการบริโภคท่ีเหมาะสม 
 

2. พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ ยังคงมีปัญหา จากผลการสํารวจบ่งชีว้่า 

พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ พบว่า มี 3 พฤติกรรมท่ียังไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน คือต้องมี

พฤติกรรมทําเป็นส่วนใหญ่ถึงทําทุกครัง้ ซึ่งถือว่าเป็นพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพท่ีดี ได้แก่ (1) 
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พฤติกรรมสงัเกตวนัผลิต หรือวนัเดือนปีหมดอายกุ่อนซือ้ หรือใช้ผลิตภณัฑ์สขุภาพ 72.9 (2) ปฏิบตัิตาม

คําแนะนําท่ีระบุบนฉลากผลิตภณัฑ์สขุภาพอย่างเคร่งครัด คิดเป็นร้อยละ 72.3 และ (3) หลีกเล่ียงการ

บริโภคอาหารท่ีใช้นํา้มนัทอดซํา้หรือไมใ่ช้นํา้มนัทอดซํา้ คดิเป็นร้อยละ 66.5 ดงันัน้จงึให้ข้อเสนอแนะ ดงันี ้

สาํหรับ อย. (1) ควรพฒันารูปแบบการทํางานเชิงเครือข่ายความร่วมมือด้านพฤติกรรมสขุภาพ 

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

นกัเรียน ส่ือมวลชน ชมรมสขุภาพ ชมรมคุ้มครองผู้บริโภค ในระดบัหน่วยงานจงัหวดั/ท้องถ่ิน ในการร่วมมือ

ทํางานด้านการสง่เสริมพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพ และ (2) ควรเพิ่มมาตรการตรวจสอบนํา้มนั

ทอดซํา้ในโรงเรียนและกําหนดเป็นประเดน็การพฒันาในปีตอ่ไป 

สําหรับโรงเรียน ควรกําหนดมาตรการคมุเข้มการใช้นํา้มนัทอดซํา้กบักลุ่มแม่ค้าในโรงเรียนให้

ชดัเจน จากข้อมลูเชิงคณุภาพพบว่า นกัเรียนไม่สามารถหลีกเล่ียงได้เพราะว่าต้องซือ้อาหารในโรงเรียน

รับประทาน อีกทัง้ขาดการตรวจสอบท่ีชดัเจนวา่นํา้มนัเหลา่นัน้สามารถใช้ทอดซํา้ได้อีกหรือไม่ 
 

3. ความคาดหวังของครูที่ดําเนินกิจกรรม อย.น้อย ในโรงเรียน มีประเด็นเสนอแนะเพ่ือ

พิจารณาดําเนินการในปีตอ่ไป ดงันี ้

3.1 ในสถานการณ์สงัคมปัจจุบนักําลงัก้าวสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน (AEC) ท่ีมีความ

ร่วมมือทัง้ด้านเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรม ท่ีการเคล่ือนตวัของแรงงานจากต่างชาติเข้ามาสู่สงัคมไทย

มากขึน้ รวมถึงประเด็นพฤติกรรมการบริโภคท่ีสําคญัจะต้องขบัเคล่ือน ได้แก่ (1) สิทธิของผู้บริโภคใน

ประชาคมอาเซียน (2) การตรวจสอบคณุภาพอาหารท่ีนําเข้ามาจากต่างประเทศ (3) การปรับปรุงและ

พฒันาหลกัสตูรการเรียนรู้ อย.น้อย (4) การขยายฐานการพฒันาจากกลุ่มโรงเรียนในเมืองสู่โรงเรียนท่ีอยู่

ชายแดนซึ่งมีความเส่ียงท่ีนักเรียนจะมีพฤติกรรมการบริโภคท่ีไม่ถูกต้อง (5) ตลาดนัด แหล่งกระจาย

ผลิตภณัฑ์สขุภาพท่ีหลากหลาย และ (6) การส่งเสริมศกัยภาพของนกัเรียนแกนนําให้มีความรู้ ทกัษะการ

ส่ือสารในประชาคมอาเซียน 

3.2 การสง่เสริมสนบัสนนุกิจกรรม อย.น้อย ในโรงเรียนด้านงบประมาณ ส่ือ ชดุตรวจสอบอาหาร 

ยา เคร่ืองสําอาง อย่างทัว่ถึงทัง้ระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านรูปแบบท่ี

เหมาะสม 

3.3 การสง่เสริมสนบัสนนุครูท่ีปรึกษา อย.น้อย ในลกัษณะของเครือขา่ยโรงเรียนท่ีทํางานร่วมกนั 

โดยครูท่ีมีประสบการณ์และประสบความสําเร็จในการทํางาน อย.น้อย ได้มาทําหน้าท่ีเป็นพ่ีเลีย้ง 

(Coaching) ช่วยเหลือดแูลโรงเรียนท่ีเพิ่งเร่ิมดําเนินการ พร้อมทัง้ให้การสง่เสริมสนบัสนนุการทํางานของครู

พ่ีเลีย้งผา่นรูปแบบท่ีเหมาะสม  

3.4 นักเรียนกลุ่มแกนนําเป็นกลุ่มท่ีมีศกัยภาพในการทํางานสูง ดังนัน้ อย.ควรส่งเสริมในด้าน

การศกึษาตอ่ในระดบัสงูของนกัเรียน เช่น การให้การรับรองประสบการณ์ การสนบัสนนุทนุการศกึษา เป็นต้น 
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4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการดาํเนินกิจกรรม อย.น้อย สาํหรับ อย. จากผลการสํารวจ

เชิงปริมาณและคณุภาพ บ่งชีว้่า การทํางานด้านการส่งเสริมศกัยภาพผู้บริโภคต้องทํางานบนฐานข้อมลูท่ี

น่าเช่ือถือและส่ือสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดงันัน้ อย.ควรจดัให้มีการพฒันาศกัยภาพครูและนกัเรียนด้าน

การทําวิจยัทางพฤติกรรมศาสตร์ (Behavioral Research) และการวิจยัเชิงปฏิบตัิการ (Action Research) 

เพ่ือแก้ไขปัญหาพฤติกรรมการบริโภคภายในโรงเรียน พร้อมทัง้ส่งเสริมให้ใช้ผลการวิจยัเป็นฐานการพฒันา 

(Research-Based Development)  
 

 ข้อเสนอแนะในการสาํรวจครัง้ต่อไป 

1. จากการสํารวจด้วยแบบสอบถามมีลกัษณะให้นกัเรียนประเมินพฤติกรรมของตนเอง (Self Report) 

ซึ่งมีโอกาสท่ีนกัเรียนจะบอกพฤติกรรมของตนเองคลาดเคล่ือนไปจากความเป็นจริงได้ ดงันัน้เพ่ือให้ข้อมลูมี

ความแม่นยํามากขึน้อาจมีการตรวจสอบพฤติกรรมด้วยวิธีการอ่ืนๆร่วมด้วย เช่น ใช้แบบสงัเกตพฤติกรรมโดย

ครูเป็นผู้ประเมิน กําหนดกลุ่มเป้าหมายของนกัเรียนท่ีสงัเกตให้ชดัเจนว่าเป็นกลุ่มท่ีมีพฤติกรรมเส่ียงในการ

บริโภคด้านใด พร้อมทัง้รายงานผลในลกัษณะของงานวิจยั จากนัน้จึงนําผลวิจยัท่ีได้มาทําการสงัเคราะห์เป็น

ภาพรวมของพฤตกิรรมการบริโภคของนกัเรียน 

2. ควรมีการพฒันาชุดเคร่ืองมือสอบถามพฤติกรรมการบริโภคท่ีเป็นมาตรฐานให้กับโรงเรียนหรือ

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้นําไปปรับใช้ให้เป็นแนวทางเดียวกนั 

3. เพิ่มช่องทางการประเมินตนเองในลกัษณะของแบบประเมินพฤตกิรรมการบริโภคออนไลน์ พร้อมทัง้

จดัทําฐานข้อมลูท่ีสามารถรายงานผลได้ทนัที (Real Time) เพ่ือให้เห็นสภาวการณ์ของพฤติกรรมการบริโภค

ผลติภณัฑ์สขุภาพของนกัเรียนไทยในปัจจบุนั 
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