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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร (Executive Summary) 
รายงานการวิจัยเรื่อง  

ประสิทธิผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรกุ (Active Learning)  
ในการส่งเสริมพฤติกรรมเพ่ือลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง(NCDs) 

 
 
บทน า 

เด็กและเยาวชนนับเป็นทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศในทุกมิติ การมี
สุขภาพดีส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีคุณค่าของประเทศใน
ปัจจุบันด้วยสภาพการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ท าให้พฤติกรรมสุขภาพของเด็กและเยาวชนมี
ความเปล่ียนแปลงไปจากอดีต  แบบแผนการใช้ชีวิต พฤติกรรม ค่านิยม วัฒนธรรมต่างชาติ กระแสการ
บริโภคนิยมส่งผลต่อพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนอย่างมาก โดยเฉพาะความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
อย่างรวดเร็วท าให้เกิดส่ือใหม่ ๆ มากมาย ซึ่งส่ือต่าง ๆ ได้พัฒนารูปแบบการน าเสนอโดยมีเป้าหมายในเชิง
พาณิชย์มากยิ่งขึ้น เนื่องจากการแข่งขันทางการตลาดท่ีสูงจึงท าให้ผู้ผลิตและผู้จ าหน่ายใช้การโฆษณาและ
กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อ จูงใจผู้บริโภคซื้อสินค้าและบริการของตน โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์อาหารซึ่งสร้าง
รายได้มหาศาลให้แก่ผู้ประกอบการ ซึ่งมีการพัฒนาการด าเนินการดังกล่าวอย่างไม่หยุดยั้ง ท าให้เด็กและ
เยาวชนมีความเส่ียงต่อปัญหาสุขภาพ เนื่องจากการบริโภคอาหารท่ีไม่มีคุณค่าทางโภชนาการ เช่น ขนม
กรุบกรอบ น้ าอัดลม เครื่องด่ืมผสมน้ าตาลมากเกินความต้องการของร่างกาย ซึ่งส่งผลเสียต่อสุขภาพท้ัง
ปัจจุบันและในช่วงวัยต่อไปของชีวิต กล่าวคืออาจท าให้เด็กขาดสารอาหาร และมีภาวะโภชนาการเกิน 
การเจริญเติบโตช้า เจ็บป่วยบ่อย ขาดความสามารถในการเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนต่ า รวมท้ังมี
สมรรถภาพในการท ากิจกรรมและการเล่นกีฬาต่ า (ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ , 
2557) และในอนาคตอาจเกิดผลกระทบตามมาในด้านการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเช่น โรคเบาหวาน 
โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง และโรคไต เป็นต้น เนื่องจากอาหารดังกล่าวมีสัดส่วนของแป้ง น้ าตาล 
ไขมัน และโซเดียมสูง จากการศึกษาวิจัยหลายช้ินแสดงถึงผลท่ีสอดคล้องกันว่า เด็กและเยาวชนมีการ
บริโภคขนมขบเค้ียวประเภทขนมกรุบกรอบ น้ าอัดลม เครื่องด่ืมผสมน้ าตาลในสัดส่วนท่ีสูง ดังผล
การศึกษาของวีระชัยและคณะ (2558) พบว่านักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นส่วนใหญ่ร้อยละ 62.2 
บริโภคขนมขบเค้ียว น้ าอัดลม และเครื่องด่ืมผสมน้ าตาล ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ณรงฤทธิ์ 
(2550) ท่ีพบว่า นักเรียนร้อยละ 45.8 รับประทานขนมขบเค้ียวทุกวัน และผลการส ารวจของกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ ท่ีพบว่า เด็กทุกกลุ่มอายุมีภาวะน้ าหนักเกินและอ้วนสูงกว่าภาวะผอม ท าให้พบ
ปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเพิ่มขึ้น ท้ังในเด็กและผู้ใหญ่ ปัจจัยดังกล่าวเป็นการบั่นทอนคุณภาพของ
ทรัพยากรมนุษย์ ดังนั้นการพัฒนาและดูแลพฤติกรรมการบริโภคในเด็กนอกจากจะเป็นการส่งเสริมให้เด็ก
และเยาวชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นแล้วยังเป็นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความพร้อมท้ังด้านร่างกาย
จิตใจและความสามารถ ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าในอนาคตอีกด้วย (ส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2557)  
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 ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข โดยกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค 
มีแผนการด าเนินงานปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร (ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าท่ี
และภารกิจของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นเพื่อลดการ
บริโภคอาหารท่ีไม่เหมาะสม โดยมุ่งหารูปแบบ (model) และกิจกรรมท่ีเหมาะสมในการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียน โดยมุ่งเน้นพฤติกรรมการอ่านฉลากอาหาร ฉลากหวาน มัน เค็ม 
(ฉลาก GDA) การใช้ประโยชน์จากข้อมูลบนฉลาก และการหลีกเล่ียง/ลด การบริโภคอาหารท่ีไม่ปลอดภัย 
จึงได้จัดให้มีแผนการด าเนินงานวิจัยเรื่องรูปแบบการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมีจุดประสงค์ท่ีจะท าการสร้าง ทดลองใช้ ประเมินผลรูปแบบฯ และกิจกรรม
เพื่อหารูปแบบฯ และกิจกรรมท่ีมีประสิทธิผลในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งสามารถน าไปขยายผลในการใช้ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคอาหารใน
โรงเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นอื่น ๆ อย่างกว้างขวางต่อไป 
 

ในการด าเนินการสร้างรูปแบบการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคอาหารดังกล่าว เพื่อให้ได้
รูปแบบท่ีสอดคล้องกับปัจจัยเชิงสาเหตุของการเกิดพฤติกรรม ในปี 2558 คณะผู้วิจัยจึงได้ท าการทบทวน
วรรณกรรม และท าการส ารวจพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนและปัจจัยต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ
การบริโภคอาหาร โดยใช้แนวคิดของแบบแผนความเช่ือทางด้านสุขภาพ (Health Belief Model) เป็น
กรอบแนวคิดในการส ารวจ ซึ่งท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักเรียน 2 ,400 คน จากนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภูมิภาค
ต่าง ๆ ของประเทศ ผลการวิจัยพบว่า ความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารปลอดภัย การรับรู้โอกาสเส่ียง
จากการบริโภคอาหารไม่ปลอดภัย การรับรู้ความรุนแรงจากการบริโภคอาหารไม่ปลอดภัย การรับรู้
ประโยชน์จากการบริโภคอาหารปลอดภัย การรับรู้อุปสรรคจากการบริโภคอาหารปลอดภัย การมีส่ิงชัก
น าสู่การปฏิบัติในการบริโภคอาหารปลอดภัย และความเช่ือมั่นในความสามารถตนเองในการบริโภค
อาหารปลอดภัย มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ
พบว่า การรับรู้โอกาสเส่ียงฯ การรับรู้อุปสรรคฯ การมีส่ิงชักน าสู่การปฏิบัติฯ และความเช่ือมั่นใน
ความสามารถตนเอง ฯ สามารถร่วมกันท านายพฤติกรรมการบริโภคอาหารได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 โดยมีอ านาจการท านายร้อยละ 34.2 (วีระชัย และคณะ, 2558) ผู้วิจัยได้น าผลจากการทบทวน
วรรณกรรมและผลการส ารวจดังกล่าวมาใช้เป็นแนวทางการสร้างรูปแบบการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารของนักเรียน และได้น ารูปแบบไปทดลองใช้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ท่ีศึกษาอยู่
ในโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีผ่านการคัดเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่างในการทดลองใช้รูปแบบฯ จากภูมิภาคต่างๆ ใน
ประเทศไทยได้แก่ ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งผลจากการทดลองใช้
รูปแบบฯ พบว่า การด าเนินงานตามองค์ประกอบของรูปแบบสามารถปรับเปล่ียนปัจจัยเชิงสาเหตุและ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนฯ ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05 (วีระชัย และคณะ, 
2558) ในปี 2559 คณะผู้วิจัยได้น าปรับปรุงรูปแบบฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการน าไปปฏิบัติมากยิ่งขึ้นและ
น ารูปแบบฯ ดังกล่าวไปทดลองขยายผลโดยให้ครูผู้สอนในโรงเรียนเรียนเป็นผู้ด าเนินการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้วยตนเอง และในปี 2560 ได้ด าเนินการพัฒนา ปรับปรุง รายละเอียด
ของการจัดกิจกรรมตามข้อเสนอแนะของครูผู้ใช้รูปแบบเพื่อให้มีความสะดวกในการใช้เพิ่มยิ่งขึ้น และ
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พบว่า การด าเนินงานตามองค์ประกอบของรูปแบบสามารถปรับเปล่ียนปัจจัยเชิงสาเหตุและพฤติกรรม
การบริโภคอาหารของนักเรียนฯ ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05 (ศิริกุล และคณะ, 2560) 

ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 การด าเนินโครงการ อย.น้อย มีจุดมุ่งหมายในการขยายผล
การด าเนินงานพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เหมาะสมให้แก่นักเรียน อย.น้อย โดยใช้กิจกรรมการ
เรียนรู้ในเชิงรุก (Active Learning) รวมท้ังการพัฒนาและทดลองใช้กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความคงทน
ของพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียน ตลอดจนการพัฒนาชุดกิจกรรมสร้างเสริมพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารเพื่อลดปัจจัยเส่ียงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ภายใต้แนวคิด Education 4.0 โดยการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง สามารถเรียนรู้ได้
เอง รวมท้ังคิดและประยุกต์ใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์ในการเลือกบริโภคอาหารได้เหมาะสมกับตนเองและ
สังคมตามสถานการณ์ ซึ่งการพัฒนารูปแบบฯ กิจกรรมท่ีมีความหลากหลายท าให้ครูผู้สอนสามารถ
เลือกใช้กิจกรรมให้สอดคล้องกับความพร้อมของโรงเรียน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภค
อาหารโดยการปรับเปล่ียนปัจจัยเชิงสาเหตุ และน ามาใช้ในการอบรมครูผู้สอนในโรงเรียน อย.น้อย เพื่อให้
น าไปถ่ายทอดสู่นักเรียน อย.น้อย ให้มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีเหมาะสม น าพาไปสู่วิถีการสร้าง
สุขภาพที่ดีและขยายผลไปสู่ครอบครัว ชุมชน และสังคมต่อไป ท้ังนี้ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา โดยกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค เห็นควรด าเนินการวิจัยประเมินผลการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภค
อาหารของนักเรียนในโรงเรียน อย.น้อย เพื่อลดปัจจัยเส่ียงจากการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) เพื่อจะได้
น าผลมาปรับปรุงและพัฒนารูปแบบฯ และกิจกรรมให้มีประสิทธิผล มีความยั่งยืนคงทน สอดคล้องกับ
บริบทของโรงเรียน เพื่อจะเป็นทางเลือกของโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ัวประเทศในการน ารูปแบบฯ และ
กิจกรรมไปใช้ในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อให้
นักเรียนมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีเหมาะสมอันจะเป็นการลดปัจจัยเส่ียงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรังอันจะเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและในช่วงวัยต่อไปของชีวิต 

ขอบเขตของการวิจัย  
การวิจัยครั้งนี้ท าการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อลดปัจจัยเส่ียงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 

(NCDs) ในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ปีงบประมาณ 2560 โดยใช้รูปแบบฯ และกิจกรรมการพัฒนา 3 
รูปแบบ   ดังนี้ 

1. การขยายผลการใช้รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
เพื่อลดปัจจัยเส่ียงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ประกอบด้วยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 4 แผน และ
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2 แผน 

2. การจัดกิจกรรมสร้างเสริมความคงทนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ตอนต้น เพื่อลดปัจจัยเส่ียงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs)ประกอบด้วยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 3 แผน 

3. ชุดกิจกรรมสร้างเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารของ ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อลดปัจจัย
เส่ียงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs)ประกอบด้วยชุดกิจกรรม จ านวน 4 ชุด  
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วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 
  1.การศึกษาผลการด าเนินงานการขยายผลการใช้รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภค

อาหารเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง (NCDs)  
1.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรคือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนอย. น้อย ท่ีไม่เคยเป็นกลุ่มตัวอย่าง
ในโครงการวิจัยรูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นเพื่อลด
ปัจจัยเส่ียงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) 

กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนอย. น้อย ท่ีไม่เคยเป็นกลุ่ม
ตัวอย่างในโครงการวิจัยรูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ตอนต้นเพื่อลดปัจจัยเส่ียงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) จาก 4 ภูมิภาคท่ัวประเทศ ภาคละ 2 จังหวัด 
จังหวัดละ 1โรงเรียน รวม 8 โรงเรียน โรงเรียนละอย่างน้อย 60คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 30 คน กลุ่ม
ควบคุม 30คน รวมจ านวนนักเรียนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างไม่น้อยกว่า 480 คน 

 
1.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

1.2.1 เคร่ืองมือที่ใช้ในการทดลอง แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนา
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อลดปัจจัยเส่ียงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) 
จ านวน 4 แผน ๆ ละ 50 นาที และแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จ านวน 2 แผน ๆ ละ 50 นาที 

1.2.2เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถามปัจจัยเชิงสาเหตุและ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อลดปัจจัยเส่ียงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs)  

 

2. การศึกษาประสิทธิผลของสร้างเสริมความคงทนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง (NCDs) 

2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรคือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยการใช้

รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนในโรงเรียน อย.น้อย เพื่อลดปัจจัยเส่ียงต่อโรค
ไม่ติดต่อเรื้อรัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยการใช้
รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนในโรงเรียน อย.น้อย เพื่อลดปัจจัยเส่ียงต่อโรค
ไม่ติดต่อเรื้อรัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จาก 4 ภูมิภาคท่ัวประเทศ ภาคละ 2 จังหวัด จังหวัดละ      
1 โรงเรียน รวม 8 โรงเรียน โรงเรียนละอย่างน้อย 60 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 30 คน กลุ่มควบคุม 30 คน  
รวมจ านวนนักเรียนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างไม่น้อยกว่า 480 คน 
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2.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
2.2.1 เคร่ืองมือที่ใช้ในการทดลอง ประกอบด้วยแผนการจัดกิจกรรมกระตุ้นพฤติกรรม

เพื่อเสริมสร้างความคงทนในการบริโภคอาหารของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อลดปัจจัยเส่ียงต่อ
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) จ านวน 3 แผน ๆ ละ 50 นาที 

2.2.2เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถามปัจจัยเชิงสาเหตุและ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อลดปัจจัยเส่ียงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs)  

 

3. การศึกษาประสิทธิผลของชุดกิจกรรมสร้างเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง (NCDs)  

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรคือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียน อย.น้อย ท่ีไม่เคยเป็นกลุ่มตัวอย่าง

ในโครงการวิจัยรูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นเพื่อลด
ปัจจัยเส่ียงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) 

กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียน อย.น้อย ท่ีไม่เคยเป็นกลุ่ม
ตัวอย่างในการวิจัยการใช้รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนในโรงเรียน อย.น้อย 
เพื่อลดปัจจัยเส่ียงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs)  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จาก 4 ภูมิภาคท่ัวประเทศ 
ภาคละ 2 จังหวัด จังหวัดละ 1 โรงเรียน รวม 8 โรงเรียน โรงเรียนละอย่างน้อย 60 คน แบ่งเป็นกลุ่ม
ทดลอง 30 คน กลุ่มควบคุม 30 คน รวมจ านวนนักเรียนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างไม่น้อยกว่า 480 คน 

 

3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
3.2.1 เคร่ืองมือที่ใช้ในการทดลอง ประกอบด้วยชุดกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมการ

บริโภคอาหารของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อลดปัจจัยเส่ียงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ท่ีใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ จ านวน 4 ชุด   

3.2.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถามปัจจัยเชิงสาเหตุท่ี
เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของ ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อลดปัจจัยเส่ียงต่อโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง (NCDs)  

 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยน าข้อมูลจากการประเมินต่าง ๆ มาวิเคราะห์ โดยการเปรียบเทียบคะแนนปัจจัยเชิงสาเหตุ

ท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร และพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนกลุ่มทดลองและ
นักเรียนกลุ่มควบคุมก่อนและหลังการทดลองด้วยการทดสอบค่าที (t-test)  
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สรุปผลการวิจัย 
 

1. ผลการวิจัยเร่ือง การพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง (NCDs) (กลุ่มขยายผล) 

1.1 พฤติกรรมการบริโภคขนมขบเคี้ยว น้ าอัดลม และเคร่ืองด่ืมอื่นๆพบว่า ก่อนการทดลอง
ใช้รูปแบบฯ นักเรียนกลุ่มทดลอง ส่วนใหญ่บริโภคขนมขบเค้ียว น้ าอัดลม และเครื่องด่ืมอื่น ๆ คิดเป็น  
ร้อยละ 98.3 หลังการทดลอง โดยใช้รูปแบบฯ พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองบริโภคขนมขบเค้ียว น้ าอัดลม
และเครื่องด่ืมอื่น ๆ คิดเป็นร้อยละ 80.8 โดยพบว่า หลังการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองบริโภคขนมขบ
เค้ียว น้ าอัดลม และเครื่องด่ืมอื่น ๆ ลดลง คิดเป็นร้อยละ 17.5 ดังตารางท่ี 1 
 

ตารางที่ 1 ความถ่ีและร้อยละของการบริโภคขนมขบเคี้ยว น้ าอัดลม และเครื่องด่ืมอื่นๆ ใน 1 สัปดาห์ ของ
นักเรียนกลุ่มทดลอง 

 

การทดสอบ พฤติกรรมการบริโภค 
กลุ่มทดลอง  

จ านวน  ร้อยละ  
ก่อนการทดลอง ไม่กิน 5  1.7  
 กิน 287  98.3  

 รวม 292  100.0  

หลังการทดลอง 
ไม่กิน 56  19.2  
กิน 236  80.8  

 รวม 292  100.0  
 
1.2 ปัจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง 

(NCDs) 
1.2.1 การเปรียบเทียบปัจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อลดปัจจัย

เสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง (NCDs) ของนักเรียนกลุ่มทดลอง 
จากการทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาตอนต้นเพื่อลดปัจจัยเส่ียงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลอง มีปัจจัย
เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อลดปัจจัยเส่ียงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ก่อนและหลัง
การทดลองแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ทุกปัจจัย นั่นคือ หลังการทดลอง นักเรียน
กลุ่มทดลองมีปัจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อลดปัจจัยเส่ียงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
(NCDs) ดีขึ้นกว่าก่อนการทดลองทุกปัจจัย อีกท้ังมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อลดปัจจัยเส่ียงต่อโรค
ไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) มากกว่าก่อนการทดลองดังตารางท่ี 2 
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ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบปัจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการบรโิภคอาหารเพ่ือลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง (NCDs) ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง ของนักเรียนกลุ่มทดลอง 

  
 

ปัจจัยเชิงสาเหตุ  การทดสอบ 
จ านวน 

(N)  ̅ SD. t P 

1. ความรู้เก่ียวกับการบริโภคอาหารเพื่อลดปัจจัย
เสี่ยงต่อ โรคไม่ติดต่อเร้ือรัง (NCDs) 

ก่อนการทดลอง 292 3.19 1.10 
-8.387** .000 หลังการทดลอง 292 3.89 1.15 

2. การรับรู้โอกาสเสี่ยงจากการบริโภคอาหารที่
เสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง (NCDs) 

ก่อนการทดลอง 292 3.98 0.59 
-8.387** .000 

หลังการทดลอง 292 4.50 0.60 
3. การรับรู้ความรุนแรงจากการบริโภคอาหารที่
เสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง (NCDs) 

ก่อนการทดลอง 292 3.79 0.63 
-13.804** .000 

หลังการทดลอง 292 4.39 0.87 
4. การรับรู้ประโยชน์จากการบริโภคอหารเพื่อลด
ปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง (NCDs) 

ก่อนการทดลอง 292 4.06 0.60 
-11.953** .000 

หลังการทดลอง 292 4.52 0.57 
5.การรับรู้อุปสรรคจากการบริโภคอาหารเพื่อลด
ปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง (NCDs) 

ก่อนการทดลอง 292 2.77 0.88 
5.110** .000 

หลังการทดลอง 292 2.35 1.31 
6.การมีสิ่งชักน าสู่การปฏิบัติในการบริโภคอาหาร
เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อ โรคไม่ติดต่อเร้ือรัง (NCDs) 

ก่อนการทดลอง 292 3.72 0.73 -8.166** .000 
หลังการทดลอง 292 4.15 0.74 

7. ความเชื่อในความสามารถตนเองในการบริโภค
อาหารเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง 
(NCDs) 

ก่อนการทดลอง 292 3.44 0.77 
-14.265** .000 หลังการทดลอง 292 4.24 0.81 

8. พฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อลดปัจจัยเสี่ยง
ต่อโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง (NCDs) 

ก่อนการทดลอง 292 2.79 0.46 
-10.338** .000 

หลังการทดลอง 292 3.15 0.55 
*p< .05, **p<.01 
 

1.2.2 พฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อลดปัจจัยเส่ียงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) พบว่า
ว่าก่อนการทดลองใช้รูปแบบฯ นักเรียนกลุ่มทดลองมีพฤติกรรมการบริโภคอาหาร เพื่อลดปัจจัยเส่ียงต่อ
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ท่ีถูกต้องคิดเป็นร้อยละ 71.9 หลังการทดลองใช้รูปแบบฯ มีพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารเพื่อลดปัจจัยเส่ียงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ท่ีถูกต้อง คิดเป็นร้อยละ 85.6 นั่นคือ หลัง
การทดลองใช้รูปแบบฯ นักเรียนกลุ่มทดลองมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อลดปัจจัยเส่ียงต่อโรคไม่
ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ท่ีถูกต้องเพิ่มข้ึน คิดเป็นร้อยละ 13.7 ดังตารางท่ี 3 และแผนภูมิท่ี 1  

 
ตารางที่  3 ร้อยละของนักเรียนกลุ่มทดลองที่มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพ่ือลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อ

เรื้อรัง (NCDs) 
 

พฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อลด 
ปัจจัยเสี่ยงฯ  

กลุ่มทดลอง 

ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

มีพฤติกรรมฯ ท่ีถูกต้อง 210 71.9 250 85.6 
มีพฤติกรรมฯ ท่ีไม่ถูกต้อง 82 28.1 42 14.4 

รวม 292 100.0 292 100.0 
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2. การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมสร้างเสริมความคงทนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง (NCDs) (กิจกรรม booster)  
2.1 พฤติกรรมการบริโภคขนมขบเคี้ยว น้ าอัดลม และเคร่ืองด่ืมอื่นๆ พบว่า ก่อนการ

ทดลองใช้รูปแบบฯ นักเรียนกลุ่มทดลอง ส่วนใหญ่บริโภคขนมขบเค้ียว น้ าอัดลม และเครื่องด่ืมอื่น ๆ คิด
เป็นร้อยละ 93.2 หลังการทดลอง โดยใช้รูปแบบฯ พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองบริโภคขนมขบเค้ียว 
น้ าอัดลมและเครื่องด่ืมอื่น ๆ คิดเป็นร้อยละ 71.2 โดยพบว่า หลังการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองบริโภค
ขนมขบเค้ียว น้ าอัดลม และเครื่องด่ืมอื่น ๆ ลดลง คิดเป็นร้อยละ 22.0 ดังตารางท่ี 4 
 
ตารางที่ 4 ความถ่ีและร้อยละของการบริโภคขนมขบเคี้ยว น้ าอัดลม และเครื่องด่ืมอื่นๆ  ใน 1 สัปดาห์ ของ

นักเรียนกลุ่มทดลอง 
 

การทดสอบ พฤติกรรมการบริโภค จ านวน ร้อยละ  

ก่อนการทดลอง 
ไม่กิน 20  6.8  
กิน 269  93.2  

 รวม 289  100.0  

หลังการทดลอง 
ไม่กิน 83  28.8  
กิน 206  71.2  

 รวม 289  100.0  
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2.2 ปัจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง 
(NCDs) 

2.2.1 การเปรียบเทียบปัจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อลดปัจจัย
เสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง (NCDs) ของนักเรียนกลุ่มทดลอง 

จากการทดลองใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมสร้างเสริมความคงทนพฤติกรรมการบริโภค
อาหารของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อลดปัจจัยเส่ียงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) พบว่า 
นักเรียนกลุ่มทดลอง มีปัจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อลดปัจจัยเส่ียงต่อโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง (NCDs) ก่อนและหลังการทดลองแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เกือบทุกปัจจัย 
นั่นคือ หลังการทดลอง นักเรียนกลุ่มทดลองมีปัจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อลด
ปัจจัยเส่ียงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ดีขึ้นกว่าก่อนการทดลองเกือบทุกปัจจัย ยกเว้น ปัจจัยเรื่อง 
ความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารฯ และการรับรู้อุปสรรคจากการบริโภคอาหารฯ ส่วนพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารเพื่อลดปัจจัยเส่ียงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) หลังการทดลองดีกว่าก่อนการทดลองอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ดังตารางท่ี 5 

 
 

ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบปัจจัยเชิงสาเหตุ และพฤติกรรมการบรโิภคอาหารเพ่ือลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง (NCDs) และก่อนการทดลองและหลังการทดลอง ของนักเรียนกลุ่มทดลอง 

  

นนน 

ปัจจัยเชิงสาเหตุ  การทดสอบ 
จ านวน 

(N)  ̅ SD. t P 

1. ความรู้เก่ียวกับการบริโภคอาหารเพื่อลดปัจจัย
เสี่ยงต่อ โรคไม่ติดต่อเร้ือรัง (NCDs) 

ก่อนการทดลอง 289 3.34 1.10 
1.419 .157 

หลังการทดลอง 289 3.45 0.90 
2. การรับรู้โอกาสเสี่ยงจากการบริโภคอาหารที่
เสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง (NCDs) 

ก่อนการทดลอง 289 4.15 0.51 
-2.294* .004 

หลังการทดลอง 289 4.27 0.63 
3. การรับรู้ความรุนแรงจากการบริโภคอาหารที่
เสี่ยงต่อ  โรคไม่ติดต่อเร้ือรัง (NCDs) 

ก่อนการทดลอง 289 4.00 0.59 
-3.480** .001 

หลังการทดลอง 289 4.14 0.61 
4. การรับรู้ประโยชน์จากการบริโภคอาหารเพื่อลด
ปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง (NCD 

ก่อนการทดลอง 289 4.22 0.57 
-3.172** .002 

หลังการทดลอง 289 4.33 0.53 
5.การรับรู้อุปสรรคจากการบริโภคอาหารเพื่ออลด
ปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง (NCDs) 

ก่อนการทดลอง 289 2.88 0.91 
-0.304 .761 

หลังการทดลอง 289 2.90 1.08 
6.การมีสิ่งชักน าสู่การปฏิบัติในการบริโภคอาหาร
เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง (NCDs) 

ก่อนการทดลอง 289 3.73 0.70 
-7.166** .000 

หลังการทดลอง 289 4.02 0.69 
7. ความเชื่อในความสามารถตนเองในการบริโภค
อาหารเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง 
(NCDs) 

ก่อนการทดลอง 289 3.58 0.70 
-7.749** .000 หลังการทดลอง 

 
289 3.90 0.66 

8. พฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อลดปัจจัยเสี่ยง
ต่อ โรคไม่ติดต่อเร้ือรัง (NCDs) 

ก่อนการทดลอง 289 2.85 0.44 
-5.878** .000 

หลังการทดลอง 289 3.03 0.49 
 
2.2.2 พฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อลดปัจจัยเส่ียงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) พบว่าก่อน

การทดลองใช้รูปแบบฯ นักเรียนกลุ่มทดลองมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อลดปัจจัยเส่ียงต่อโรคไม่
ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ท่ีถูกต้องคิดเป็นร้อยละ 82.7 หลังการทดลองใช้รูปแบบฯ มีพฤติกรรมการบริโภค
อาหารเพื่อลดปัจจัยเส่ียงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ท่ีถูกต้อง คิดเป็นร้อยละ 85.8 นั่นคือ หลังการ
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ทดลองใช้รูปแบบฯ นักเรียนกลุ่มทดลองมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อลดปัจจัยเส่ียงต่อโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง (NCDs) ท่ีถูกต้องเพิ่มข้ึน คิดเป็นร้อยละ 3.1 ดังตารางท่ี 6 และแผนภูมิท่ี 2  

 
ตารางที่  6 ร้อยละของนักเรียนกลุ่มทดลองที่มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพ่ือลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อ

เรื้อรัง (NCDs) 
 

พฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อลด 
ปัจจัยเสี่ยงฯ  

กลุ่มทดลอง 

ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง 
จ านวน จ านวน ร้อยละ จ านวน 

มีพฤติกรรมฯ ท่ีถูกต้อง 239 82.7 248 85.8 
มีพฤติกรรมฯ ท่ีไม่ถูกต้อง 50 17.3 41 14.2 

รวม 289 100.0 289 100.0 
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ก่อนการทดลอง  หลังการทดลอง 
มีพฤติกรรมฯ ท่ีถูกต้อง 82.7 85.8

มีพฤติกรรมฯ ท่ีไม่ถูกต้อง 17.3 14.2

82.7 85.8 

17.3 14.2 

แผนภูมิที่ 2 แสดงร้อยละของนักเรียนกลุ่มทดลองที่มีพฤติกรรมการบริโภค
อาหารเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) (กิจกรรมบูสเตอร์) 

มีพฤติกรรมฯ ที่ถูกต้อง มีพฤติกรรมฯ ที่ไม่ถูกต้อง 
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3. ผลการวิจัยเร่ือง การพัฒนาชุดกิจกรรมสร้างเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง (NCDs) (กิจกรรมโมดูล) 

 
3.1 พฤติกรรมการบริโภคขนมขบเคี้ยว น้ าอัดลม และเคร่ืองด่ืมอื่นๆ  พบว่า ก่อนการ

ทดลองใช้รูปแบบฯ นักเรียนกลุ่มทดลองส่วนใหญ่บริโภคขนมขบเค้ียว น้ าอัดลม และเครื่องด่ืมอื่น ๆ คิดเป็น
ร้อยละ 96.3 หลังการทดลอง โดยใช้รูปแบบฯ พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองบริโภคขนมขบเค้ียว น้ าอัดลม
และเครื่องด่ืมอื่น ๆ คิดเป็นร้อยละ 88.3 โดยพบว่าหลังการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองบริโภคขนมขบ
เค้ียว น้ าอัดลม และเครื่องด่ืมอื่น ๆ ลดลง คิดเป็นร้อยละ 8.0 ดังตารางท่ี 7 

 
 

ตารางที่ 7 ความถ่ีและร้อยละของการบริโภคขนมขบเคี้ยว น้ าอัดลม และเครื่องด่ืมอื่นๆ  ใน 1 สัปดาห์ ของ
นักเรียนกลุ่มทดลอง 

 

การทดสอบ พฤติกรรมการบริโภคฯ 
กลุ่มทดลอง  

จ านวน  ร้อยละ  
ก่อนการทดลอง 

ไม่กิน 11  3.7  
กิน 287  96.3  

 รวม 298  100.0  

หลังการทดลอง 
ไม่กิน 35  11.7  
กิน 263  88.3  

 รวม 298  100.0  
 

 
3.2 ปัจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง 

(NCDs) 
3.2.1 การเปรียบเทียบปัจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อลดปัจจัย

เสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง (NCDs) ของนักเรียนกลุ่มทดลอง 
จากการทดลองใช้ชุดกิจกรรมการสร้างเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อลดปัจจัยเส่ียงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลอง มี
ปัจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อลดปัจจัยเส่ียงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ก่อน
และหลังการทดลองแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เกือบทุกปัจจัย ยกเว้น ปัจจัยเรื่อง
การรับรู้อุปสรรคฯ ท่ีไม่พบความแตกต่าง ส่วนพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อลดปัจจัยเส่ียงต่อโรคไม่
ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ดีกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ดังตารางที 8 
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*p< .05, **p<.01 
 

ตารางที่  8 การเปรียบเทียบปัจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการบรโิภคอาหารเพ่ือลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง (NCDs) ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง ของนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุม 

 

ปัจจัยเชิงสาเหตุ  การทดสอบ 
จ านวน 

(N) 
 ̅ SD. t P 

1. ความรู้เก่ียวกับการบริโภคอาหารเพื่อลดปัจจัย
เสี่ยงต่อ โรคไม่ติต่อเร้ือรัง (NCDs) 

ก่อนการทดลอง 298 3.12 1.05 
-3.082** .002 

หลังการทดลอง 298 3.36 0.94 
2. การรับรู้โอกาสเสี่ยงจากการบริโภคอาหารที่
เสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง (NCDs) 

ก่อนการทดลอง 298 4.10 0.59 
-4.294** .000 

หลังการทดลอง 298 4.29 0.62 
3. การรับรู้ความรุนแรงจากการบริโภคอาหารที่
เสี่ยงต่อ  โรคไม่ติดต่อเร้ือรัง (NCDs) 

ก่อนการทดลอง 298 3.91 0.65 
-4.710** .000 

หลังการทดลอง 298 4.13 0.65 
4. การรับรู้ประโยชน์จากการบริโภคอาหารเพื่อลด
ปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง (NCDs) 

ก่อนการทดลอง 298 4.15 0.60 
-4.626** .000 

หลังการทดลอง 298 4.35 0.58 
5.การรับรู้อุปสรรคจากการบริโภคอาหารเพื่ออลด
ปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง (NCDs) 

ก่อนการทดลอง 298 2.77 0.95 
0.108 .914 

หลังการทดลอง 298 2.76 1.02 
6.การมีสิ่งชักน าสู่การปฏิบัติในการบริโภคอาหาร
เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง (NCDs) 

ก่อนการทดลอง 298 3.68 0.78 
-2.984** .003 

หลังการทดลอง 298 3.82 0.73 
7. ความเชื่อในความสามารถตนเองในการบริโภค
อาหารเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง 
(NCDs) 

ก่อนการทดลอง 298 3.59 0.71 
-3.661** .000 หลังการทดลอง 298 3.77 0.68 

8. พฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อลดปัจจัยเสี่ยง
ต่อ โรคไม่ติดต่อเร้ือรัง (NCDs) 

ก่อนการทดลอง 298 2.82 0.41 
-4.061** .000 

หลังการทดลอง 298 2.94 0.46 

 
3.2.2 พฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อลดปัจจัยเส่ียงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) พบว่า ก่อน

การทดลองใช้รูปแบบฯ นักเรียนกลุ่มทดลองมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อลดปัจจัยเส่ียงต่อโรคไม่
ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ท่ีถูกต้องคิดเป็นร้อยละ 81.5 หลังการทดลองใช้รูปแบบฯ นักเรียนกลุ่มทดลอง มี
พฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อลดปัจจัยเส่ียงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  (NCDs) ท่ีถูกต้อง คิดเป็นร้อยละ 
83.6 นั่นคือ หลังการทดลองใช้รูปแบบฯ นักเรียนกลุ่มทดลองมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อลดปัจจัย
เส่ียงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ท่ีถูกต้องเพิ่มข้ึน คิดเป็นร้อยละ 2.1 ดังตารางท่ี 9 

 
ตารางที9่ ร้อยละของนักเรียนกลุ่มทดลองที่มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพ่ือลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อ

เรื้อรัง (NCDs) 
 

พฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อลด 
ปัจจัยเสี่ยงฯ  

กลุ่มทดลอง 

ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง 
จ านวน จ านวน ร้อยละ จ านวน 

มีพฤติกรรมฯ ท่ีถูกต้อง 243 81.5 249 83.6 
มีพฤติกรรมฯ ท่ีไม่ถูกต้อง 55 18.5 49 16.4 

รวม 298 100.0 298 100.0 
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ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
 

 1.  จากผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต้นเพื่อลดปัจจัยเส่ียงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) (กลุ่มขยายผล) สามารถเปล่ียนแปลง
ปัจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ได้ในทางท่ีดีขึ้นทุกปัจจัย และสามารถเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนไปในทางท่ีดีขึ้น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  รวมท้ัง
พบว่าภายหลังการเข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบฯ นักเรียนกลุ่มทดลองบริโภคขนมขบเค้ียว น้ าอัดลม และ
เครื่องด่ืมอื่น ๆ ลดลง ร้อยละ 17.5 และมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อลดปัจจัยเส่ียงต่อโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง (NCDs) ท่ีถูกต้องเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 13.7 แสดงให้เห็นว่ารูปแบบฯ ดังกล่าวมีประสิทธิผล 
เนื่องจากได้ผ่านการทดลองใช้และพัฒนามาโดยล าดับ จนตกผลึก มีผลการวิจัยยืนยันสอดคล้องกันมา
ต่อเนื่อง นับต้ังแต่ปี 2558  ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงควรขยายผลการด าเนินงานการใช้
รูปแบบฯ โดยบูรณาการกับงานประจ าของภาคีเครือข่าย โดยให้กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคส านัก งาน
สาธารณสุขจังหวัด และครูแกนน า อย.น้อย ซึ่งเคยผ่านการอบรมการใช้รูปแบบฯ และครูโรงเรียน อย.น้อย   
ท่ีเคยใช้รูปแบบฯ ดังกล่าว เป็นผู้ขยายความรู้และเป็นพี่เล้ียงให้กับครูโรงเรียน อย.น้อย อื่น ๆ ในการน า
รูปแบบฯ ไปใช้ ซึ่งนับว่าเป็นการขยายการเพาะปลูกเมล็ดพันธุ์ ในการสร้างเสริมพฤติกรรมการบริโภค
อาหารแก่เยาวชนในวงกว้างท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศ ซึ่งรูปแบบฯ ดังกล่าวมีความพร้อมในการใช้งานสูง 
เนื่องจากมีการพัฒนาคู่มือการใช้งาน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป และส่ือต้นแบบในทุกกิจกรรม เป็น
ท่ีเรียบร้อยแล้ว การขยายผลการใช้รูปแบบฯ ดังกล่าว จึงนับว่าเป็นการลงทุนท่ีต้นทุนต่ าแต่มีประสิทฺธิภาพสูง
ในการปลูกฝังพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์แก่เด็กและเยาวชน  
 

2. จากผลการวิจัยพบว่ารูปแบบการจัดกิจกรรมสร้างเสริมความคงทนพฤติกรรมการบริโภค
อาหารของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อลดปัจจัยเส่ียงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) (กิจกรรม 
booster) สามารถเปล่ียนแปลงปัจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ได้ในทางท่ีดีขึ้นเกือบทุก
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ปัจจัย ยกเว้นปัจจัยด้านความรู้และการรับรู้อุปสรรคฯ และสามารถเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการบริโภค
อาหารของนักเรียนไปในทางท่ีดีขึ้น แม้ว่าสัดส่วนของการเปล่ียนแปลงจะเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 3.1 (ก่อน
การทดลองร้อยละ 82.7 หลังการทดลองร้อยละ 85.8) แต่เนื่องจากรูปแบบฯ ดังกล่าวมีจุดประสงค์เพียง
เพื่อกระตุ้นเตือน และสร้างเสริมความคงทนของพฤติกรรมในนักเรียนท่ีเคยเข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบการ
พัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นเพื่อลดปัจจัยเส่ียงต่อโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง (NCDs) มาก่อนในปีการศึกษาท่ีผ่านมา ดังนั้นกิจกรรมท่ีใช้ในรูปแบบฯ จึงเป็นเพียงการย้ าเตือน
ประเด็นท่ีส าคัญในการอ่านฉลาก ใช้ประโยชน์จากข้อมูลบนฉลาก และการลด หลีกเล่ียงการบริโภค
อาหารเส่ียงโรค ผ่านการใช้เกมทางการศึกษา ซึ่งกระตุ้นการมีส่วนร่วม ในการท างานร่วมกันเป็นกลุ่มและ
สร้างความสนุกสนานเพื่อให้ผู้เรียนไม่เบื่อหน่าย และกิจกรรมดังกล่าวใช้เวลาเพียง 3 คาบ (คาบละ 50 
นาที) ซึ่งโรงเรียนสามารถจัดเป็นฐานกิจกรรมในครั้งเดียว หรือแยกจัดรายคาบได้ตามความเหมาะสมกับ
บริบทของโรงเรียน ซึ่งส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา สามารถให้การสนับสนุนการน ากิจกรรม
กระตุ้นความคงทนของพฤติกรรมดังกล่าวไปใช้ โดยการท าส าเนาส่ือต้นแบบท้ังในรูปของ Hard Copy 
หรือ เป็นแผ่น DVD มอบให้แก่งานคุ้มครองผู้บริโภค ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด เพื่อให้โรงเรียน อย.
น้อยท่ีประสงค์จะจัดกิจกรรมดังกล่าวได้น าไปหมุนเวียนใช้ หรืออาจน า file ส่ือต้นแบบ upload บน 
เว็บไซต์ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา และประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบและน าส่ือ
ดังกล่าวไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

3. จากผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาชุดกิจกรรมสร้างเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อลดปัจจัยเส่ียงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) (กิจกรรมโมดูล) สามารถ
เปล่ียนแปลงปัจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ได้ในทางท่ีดีขึ้นเกือบทุกปัจจัยยกเว้นปัจจัย
ด้านการรับรู้อุปสรรคฯ และสามารถเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนไปในทางท่ีดีขึ้น 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 รวมท้ังพบว่าภายหลังการเข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบฯ นักเรียนกลุ่ม
ทดลองบริโภคขนมขบเค้ียว น้ าอัดลม และเครื่องด่ืมอื่น ๆ ลดลง ร้อยละ 8.0 และมีพฤติกรรมการบริโภค
อาหารเพื่อลดปัจจัยเส่ียงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ท่ีถูกต้องเพิ่มข้ึน คิดเป็นร้อยละ 2.1 อย่างไรก็ตาม
เนื่องจากการพัฒนาชุดกิจกรรมการสร้างเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนฯ ดังกล่าว เป็น
การเน้นการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย เพื่อให้นักเรียนสามารถค้นหาความรู้และเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเอง เช่น เทคโนโลยีโลกเสมือน (Virtual Reality) เทคโนโลยีเสมือนจริง (Augmented Reality) การ
ใช้แอฟพลิเคช่ันผ่านโทรศัพท์มือถือ (Mobile Application) เกมออนไลน์ (Online Game) แบบทดสอบ
ภาพเคล่ือนไหว (Animation Quiz) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) และการใช้ส่ือสังคม (Social 
Media) ซึ่งชุดกิจกรรมดังกล่าวมีความสอดคล้องกับแนวคิดของ Education 4.0 ท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้
แสวงหาความรู้และเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถต่อยอดและบูรณาการความรู้ให้เข้ากับสถานการณ์ในชีวิต
จริง ซึ่งชุดกิจกรรมดังกล่าวมีจุดเด่นหลายประการรวมท้ังในด้านสอดคล้องกับความสนใจของนักเรียนซึ่ง
เป็นคน Gen Z แต่การใช้ชุดกิจกรรมดังกล่าวก็มีข้อจ ากัดในด้านจ าเป็นต้องอาศัยอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง จึงมี
ความเหมาะสมกับโรงเรียนท่ีมีความพร้อมทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน และอุปกรณ์อ านวยความสะดวก 
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากชุดกิจกรรมดังกล่าวได้ถูกพัฒนาและทดลองใช้ในปีแรก กิจกรรมบางอย่างจึงมี
ประเด็นท่ีควรได้รับการพัฒนาต่อยอด ให้มีความสะดวกและง่ายต่อการน าไปปฏิบัติมากยิ่งขึ้น แต่ ส่ือและ
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กิจกรรมหลายชนิดก็สามารถน าไปใช้ได้ทันที เช่น หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เกมออนไลน์ ซึ่งส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาสามารถเผยแพร่ส่ือต้นแบบดังกล่าวไปยังส านักงานสาธารณสุขจังหวัด และ
โรงเรียนในเครือข่าย อย.น้อย ได้ เพื่อใหเ้ป็นทางเลือกในการน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
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