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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร (Executive Summary) 
รายงานการวิจัยเร่ือง  

การเสริมสร้างความรอบรู้ทางสุขภาพ (Health Literacy) ทัศนคติ และพฤติกรรมการบริโภค 
ผลิตภัณฑ์ยาอย่างปลอดภัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

โครงการ "เด็กไทยบริโภคปลอดภัย ห่างไกลโรค NCDs (อย.น้อย) ปีงบประมาณ 2563" 
 
 

บทน า 
 

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค มีการด าเนินภารกิจ
ส าคัญด้านการปกป้องและคุ้มครองสุขภาพของเยาวชนไทยในสถานศึกษาผ่านการด าเนินกิจกรรมของ
นักเรียน ซึ่งรู้จักกันในนาม “อย.น้อย” ท้ังนี้ได้เริ่มด าเนินการมาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2545 จนถึงปัจจุบัน มี
วัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังให้ อย.น้อย มีความรู้และทัศนคติท่ีเอื้อต่อการสร้างสุขภาพท่ีดี ตลอดจนมี
พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีเหมาะสม คุ้มค่า ปลอดภัย นอกจากนี้ยังมุ่งให้ อย.น้อย  เป็น
แกนน าส าคัญในการถ่ายทอดความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ี
เหมาะสมไปยังเพื่อน ครอบครัว ชุมชน และโรงเรียนอื่นๆ โดยนักเรียน อย.น้อย จะด าเนินกิจกรรมอยู่ใน
รูปแบบของชุมนุม/ชมรม อย.น้อย ของโรงเรียน และมีครู อย.น้อย เป็นที่ปรึกษา   

 
 

ในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง(NCDs) ถือเป็นภัยคุกคามต่อคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนอย่างมาก ดังนั้นการป้องกันก่อนการเกิดโรคท่ีมุ่งเน้นจัดการปัจจัยเส่ียงซึ่งเป็นสาเหตุหลักของ
การเกิดโรค ด้วยการมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีเหมาะสม ถือเป็นการลดความรุนแรงและผลกระทบจากโรค                
ไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ท่ีมีประสิทธิภาพ และเป็นท่ีทราบดีว่าการส่งเสริมการมีพฤติกรรมสุขภาพท่ี
เหมาะสมควรด าเนินการต้ังแต่ในวัยเด็ก เนื่องจากรูปแบบพฤติกรรมนั้นจะ สืบเนื่องไปจนถึงวัยผู้ใหญ่ 
โดยเฉพาะพฤติกรรมการบริโภค ดังนั้นเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ปัญหาดังกล่าว การด าเนินงานใน
โครงการ อย.น้อย ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2562 จึงมีเป้าหมายส าคัญ คือ การลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
(NCDs) และได้มีการพัฒนาเครื่องมือส าคัญในการด าเนินการ คือ ชุดรูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นเพื่อลดปัจจัยเส่ียงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง( NCDs) 
ประกอบด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และ การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อมุ่งปรับเปล่ียนพฤติกรรม
การบริโภคอาหารตามปัจจัยเชิงสาเหตุในกลุ่มเด็กและเยาวชน จากผลการทบทวนวรรณกรรมและ
การศึกษาเบื้องต้น (Preliminary study) ในประเด็นดังกล่าว 

นอกจากประเด็นเรื่องการลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยการสร้างพฤติกรรมสุขภาพท่ีเหมาะสมแล้ว 
ปัญหาเช้ือด้ือยาจากการใช้ยาปฏิชีวนะไม่สมเหตุผล  นับว่าเป็นอีกหนึ่งปัญหาของงานด้านสาธารณสุขของ
ประเทศ โดยพบว่ามีจ านวนการเกิดเช้ือด้ือยาสูงถึงกว่า 1 แสนคนต่อปีซึ่งมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการใช้
ยาปฏิชีวนะไม่สมเหตุผล เพิ่มโอกาสในการกลายพันธุ์เป็นเช้ือด้ือยา ท าให้ไม่สามารถใช้ยาปฏิชีวนะท่ัวไป
ในการรักษาได้ ต้องปรับเปล่ียนไปใช้ยาปฏิชีวนะท่ีมีฤทธิ์รุนแรงขึ้น ซึ่งมีราคาสูงขึ้นตามไปด้วย ท าให้เสีย
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ค่าใช้จ่ายในการรักษาเพิ่มขึ้น และท่ีส าคัญอาจท าให้เกิดอาการอันไม่พึงประสงค์อื่นตามมาอีกด้วย ซึ่ง
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในฐานะคณะท างานด้านยุทธศาสตร์การส่งเสริมความรู้ด้านเช้ือด้ือ
ยาและความตระหนักด้านการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างเหมาะสม ตระหนักถึงความส าคัญในการส่ือสารเพื่อ
สร้างความรู้ ความเข้าใจ และมีพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างเหมาะสมดังกล่าว จึงควรมีการส่งเสริม
ความรู้ด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลให้แก่เยาวชน  

 

การสร้างเสริมสุขภาวะอย่างยั่งยืน มีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการสร้างพลังและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในชุมชนเพื่อให้มีสมรรถนะในการด ารงชีวิต ซึ่งสามารถท าได้โดยการเสริมสร้างทักษะด้าน
ความรู้ (Hard Skills) ร่วมกับการเสริมสร้างทักษะทางสังคม หรือ ทักษะทางอารมณ์ (Soft Skills) ซึ่ง
ความรอบรู้ทางสุขภาพ (Health Literacy) จัดว่าเป็นชุดทักษะท่ีมุ่งสร้างกระบวนการทางปัญญา และ
ทักษะทางสังคมต่าง ๆ ท่ีก่อเกิดแรงจูงใจและความสามารถของปัจเจกบุคคลท่ีจะเข้าถึง เข้าใจและใช้
ข้อมูลข่าวสารเพื่อน าไปสู่การตัดสินใจท่ีเหมาะสมน าไปสู่การมีสุขภาวะ (well-being)  ดังนั้นใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา นอกจาก
จะด าเนินกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้นักเรียนลดการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารท่ีไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพลงเหมือน
เช่นปีท่ีผ่านมาแล้ว จึงได้ขยายประเด็นในการรณรงค์ให้เยาวชนใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างเหมาะสม โดย
มุ่งเน้นในผลิตภัณฑ์ยา ซึ่งนับเป็นหนึ่งในปัจจัยส่ีท่ีส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันของเด็ก เยาวชน 
และประชาชน  โดยออกแบบชุดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรอบรู้ทางสุขภาพ โดยใช้การเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learning) ท่ีมุ่งเน้นกิจกรรมท่ีให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติด้วยตนเอง ได้พัฒนาความคิด
ขั้นสูง (Higher-Order Thinking) และเรียนรู้ด้วยความกระตือรือร้น โดยมีการพัฒนาส่ือการเรียนการ
สอนท่ีมีการใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยีท่ีทันสมัยฯ สอดคล้องกับความต้องการและความสนใจของ
นักเรียนในยุค 4.0 เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียน อย.น้อย มีสมรรถนะในการเข้าถึง เข้าใจ ปรับใช้ข้อมูล
ความรู้ สามารถตัดสินใจ และมีพฤติกรรมการเลือกซื้อ เลือกบริโภคผลิตภัณฑ์ยาอย่างปลอดภัย ท้ังนี้
เพื่อให้สถานศึกษา ครู นักเรียน ท้ังในส่วนของนักเรียนแกนน า อย .น้อย นักเรียนท่ีเป็นสมาชิก อย.น้อย 
น าไปขยายต่อให้กับนักเรียนในโรงเรียน ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้มีความรู้และทักษะในประเด็น
ดังกล่าวอย่างกว้างขวาง อันจะส่งผลท าให้ประชาชนมีความปลอดภัย ลดความเส่ียงและอันตรายต่อ
สุขภาพอันจะเกิดจากการใช้ยาไม่สมเหตุผลต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ 
 

เพื่อประเมินความรอบรู้ทางสุขภาพ (Health Literacy) ทัศนคติและพฤติกรรมการบริโภค
ผลิตภัณฑ์ยาอย่างปลอดภัยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
 

ขอบเขตของการวิจัย  
 

การวิจัยครั้งนี้มุ่งประเมินประสิทธิผลการด าเนินงานเสริมสร้างความรอบรู้ทางสุขภาพ  (Health 
Literacy) ด้านอาหาร ทัศนคติและพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาอย่างปลอดภัย ของนักเรียนช้ัน
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มัธยมศึกษาตอนต้น ตามโครงการเด็กไทยบริโภคปลอดภัย ห่างไกลโรค NCDs (อย.น้อย) ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563  
 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 
 

1. ทราบผลของการด าเนินงานจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรอบรู้ทางสุขภาพ (Health Literacy) 
ด้านยาตามโครงการเด็กไทยบริโภคปลอดภัย ห่างไกลโรค NCDs (อย.น้อย)ในการพัฒนานักเรียน อย. 
น้อย ความรอบรู้ทางสุขภาพ (Health Literacy) ด้านยา  

2.  ได้แนวทางการด าเนินงานพัฒนาให้นักเรียน อย.น้อย มีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์ยา
อย่างปลอดภัย โดยการส่งเสริม ขับเคล่ือนและผลักดันการด าเนินงานโครงการ อย.น้อย อย่างมีส่วนร่วม  
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 

1. วิธีด าเนินการ 
 

1.1 ผู้วิจัยด าเนินการพัฒนาชุดกิจกรรรมการเรียนรู้ท่ีสนับสนุนการเสริมสร้างความรอบรู้ทาง
สุขภาพ (Health Literacy) ทัศนคติและพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาอย่างปลอดภัย 

1.2 ผู้วิจัยจัดท าคู่มือครู และจัดการอบรมครูผู้น าชุดกิจกรรมการเสริมสร้างความรอบรู้ทาง
สุขภาพ (Health Literacy) ทัศนคติ และพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาอย่างปลอดภัยของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต้น 

1.3 ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนจัดการเรียนรู้ของชุดกิจกรรมการเสริมสร้างความรอบรู้
ทางสุขภาพฯ ด้านยา กับนักเรียนในโรงเรียนของตนเอง 

1.4 ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลประเมินผลการด าเนินงาน จัดการเรียนรู้ตามชุด
กิจกรรมการเสริมสร้างความรอบรู้ทางสุขภาพฯ ด้านยา 

 

2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

ประชากรคือ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียน อย.น้อย ของส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียน อย.น้อย ของส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ได้มาจากโรงเรียน 4 ภาค ๆ ละ 2 จังหวัด ๆ ละ 1 โรงเรียน รวม 8 
โรงเรียน 1 โรงเรียน ประกอบด้วย กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละไม่น้อยกว่า 30 คน  รวมนักเรียน
กลุ่มตัวอย่าง 666 คน  
 

3. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 

3.1 แบบสอบถามการวิจัยเรื่อง การเสริมสร้างความรอบรู้ทางสุขภาพ (Health Literacy) 
ทัศนคติ และพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาอย่างปลอดภัยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
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3.2 แบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการวิจัยเรื่องการเสริมสร้างความ
รอบรู้ทางสุขภาพ (Health Literacy) ทัศนคติ และพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาอย่างปลอดภัยของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 

3.3 แบบสัมภาษณ์การด าเนินงานพัฒนาชุดกิจกรรมการเสริมสร้างความรอบรู้ทางสุขภาพ 
(Health Literacy) ทัศนคติ และพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาอย่างปลอดภัยของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต้น 

 

          การหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
 

 ในการสร้างเครื่องมือมีการศึกษาองค์ความรู้จากเอกสาร และจัดสร้างให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์การวิจัย และมีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 1) ตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเนื้อหา 
(Content Validity) 2) หาค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination Power) 3)หาค่าความเช่ือมั่น 
(Reliability) ของแบบสอบถามการเสริมสร้างความรอบรู้ทางสุขภาพ (Health Literacy) ทัศนคติ และ
พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาอย่างปลอดภัยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ด้วยการหาความคงท่ี
ภายใน (Internal Consistency) ซึ่งพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (- Coefficient) ผลการหา
คุณภาพเครื่องมืออยู่ในเกณฑ์ท่ียอมรับได้ 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

ผู้วิจัยน าข้อมูลมาวิเคราะห์ ดังนี้ 
 

1. การหาประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเสริมสร้างความรอบรู้ทางสุขภาพ (Health Literacy) 
ทัศนคติ และพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาอย่างปลอดภัยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น โดย
การเปรียบเทียบความรอบรู้ทางสุขภาพ (Health Literacy) ทัศนคติและพฤติกรรมการบริโภค
ผลิตภัณฑ์ยาอย่างปลอดภัยของนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมก่อนและหลังการทดลองด้วยการ
เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย โดยสถิติ t (t-test) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพท่ีได้จากการ
สัมภาษณ์ โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) 

2. การประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉล่ีย (mean) และค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 
 

สรุปผลการวิจัย 
 

ผลการวิจัยเรื่อง การเสริมสร้างความรอบรู้ทางสุขภาพ (Health Literacy) ทัศนคติ และ
พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาอย่างปลอดภัยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ดังนี้ 

1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
 

กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุมมีจ านวนใกล้เคียงกัน                  
คือ นักเรียนกลุ่มทดลองมีจ านวน 336 คน (ร้อยละ 50.5) นักเรียนกลุ่มควบคุม มีจ านวน 330 คน (ร้อย
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ละ 49.5) กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย คือ เป็นเพศหญิง จ านวน 426 คน (ร้อยละ 64.0) 
เป็นเพศชาย จ านวน 240 คน (ร้อยละ 36.0) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
จ านวน 608 คน (ร้อยละ 91.3) มีคะแนนเฉล่ียสะสม 3.51 – 4.00 จ านวน 273 คน (ร้อยละ 41.0) กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ (ร้อยละ 98.5) มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น สมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์ ท่ีสามารถ
เช่ือมต่อกับอินเทอร์เน็ตและนักเรียนสามารถน ามาใช้งานได้ และส่วนใหญ่ (ร้อยละ 64.9) มีช่องทางการ
รับข้อมูลข่าวสารทางอินเตอร์เน็ตเป็นอันดับแรก รองลงมาคือ ทางส่ือโทรทัศน์ (ร้อยละ 33.8) 

 

2. ความรอบรู้ทางสุขภาพ 
 

2.1 การเข้าถึงข้อมูลสุขภาพ พบว่า ก่อนการทดลองใช้ชุดกิจกรรมฯ นักเรียนกลุ่มทดลอง
และนักเรียนกลุ่มควบคุมมีการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพอยู่ในระดับดี (  ̅ = 3.65 SD.= 0.62,  ̅ = 3.51 SD.= 
0.63 ตามล าดับ) หลังการทดลองใช้ชุดกิจกรรมฯ นักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุมมีการ
เข้าถึงข้อมูลสุขภาพอยู่ในระดับดี (  ̅= 3.95 SD.= 0.52, ̅ = 3.57 SD.= 0.54 ตามล าดับ) รายการท่ี
นักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุมเข้าถึงข้อมูลสุภาพอันดับแรกคือ เมื่อต้องการรู้เรื่องการใช้ยา
อย่างปลอดภัย นักเรียนสามารถค้นหาข้อมูลได้ เช่น ค้นจากอินเทอร์เน็ต สอบถามผู้รู้ ดูจากส่ือ อ่าน
หนังสือ  

2.2 ความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการใช้ยาอย่างปลอดภัย พบว่า ก่อนการทดลองใช้ชุด
กิจกรรมฯ นักเรียนกลุ่มทดลองมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ยาอย่างปลอดภัยอยู่ในระดับพอใช้ (ร้อยละ 
60.5) ส่วนนักเรียนกลุ่มควบคุมมีความรู้ ความเข้าใจในการใช้ยาอย่างปลอดภัยอยู่ในระดับควรปรับปรุง 
(ร้อยละ 57.0) หลังการทดลองใช้ชุดกิจกรรมฯ นักเรียนกลุ่มทดลองมีความรู้ ความเข้าใจในการใช้ยาอย่าง
ปลอดภัยอยู่ในระดับดี (ร้อยละ 71.0) ส่วนนักเรียนกลุ่มควบคุมมีความรู้ ความเข้าใจในการใช้ยาอย่าง
ปลอดภัยอยู่ในระดับควรปรับปรุง (ร้อยละ 55.7) เช่นเดิม รายการท่ีนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่ม
ควบคุมมีความรู้ ความเข้าใจฯ อันดับแรกคือ การปฏิบัติอันดับแรกก่อนการใช้ยาทุกครั้ง 

2.3 การโต้ตอบซักถามเก่ียวกับการใช้อย่างปลอดภัย พบว่า ก่อนการทดลองใช้ชุดกิจกรรมฯ
นักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุมมีการโต้ตอบซักถามเกี่ยวกับการใช้ยาอย่างปลอดภัยอยู่ใน
ระดับพอใช้ (  ̅= 3.49 SD.= 0.82 ,  ̅ = 3.34 SD.= 0.68 ตามล าดับ) หลังการทดลองใช้ชุดกิจกรรมฯ 
นักเรียนกลุ่มทดลองมีการโต้ตอบซักถามเกี่ยวกับการใช้ยาอย่างปลอดภัยอยู่ในระดับดี ( ̅ = 3.89  SD.= 
0.61 ) ส่วนนักเรียนกลุ่มควบคุมมีการโต้ตอบซักถามเกี่ยวกับการใช้ยาอย่างปลอดภัยอยู่ในระดับพอใช้  
( ̅ = 3.42 SD.= 0.57) เช่นเดิม รายการท่ีนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุมมีการโต้ตอบ
ซักถามเกี่ยวกับการใช้ยาอย่างปลอดภัย อันดับแรกคือ เมื่อนักเรียนมีความจ าเป็นต้องใช้ยาจากห้อง
พยาบาล นักเรียนสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับยาและการใช้กับพยาบาล/ครู/เจ้าหน้าท่ีประจ าห้องพยาบาล
ของโรงเรียน 

2.4 การตัดสินใจในการใช้ยาอย่างปลอดภัย พบว่า ก่อนการทดลองใช้ชุดกิจกรรมฯ 
นักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุมมีการตัดสินใจในการใช้ยาอย่างปลอดภัยอยู่ในระดับดีมาก 
(ร้อยละ 85.6 และ 81.6 ตามล าดับ) หลังการทดลองใช้ชุดกิจกรรมฯ นักเรียนกลุ่มทดลองมีการตัดสินใจ
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ในการใช้ยาอย่างปลอดภัยอยู่ในระดับดีมาก (ร้อยละ 87.2) ส่วนนักเรียนกลุ่มควบคุมมีการตัดสินใจในการ
ใช้ยาอย่างปลอดภัย อยู่ในระดับดี (ร้อยละ 79.4) ดังตารางท่ี 1 รายการท่ีนักเรียนกลุ่มทดลองและ
นักเรียนกลุ่มควบคุมมีการการตัดสินใจในการใช้ยาอย่างปลอดภัยอันดับแรกคือ การตัดสินใจเลือกปฏิบัติ 
เมื่อนักเรียนพบว่า ยาท่ีนักเรียนก าลังจะรับประทานเพิ่งหมดอายุได้ไม่นาน และการตัดสินใจเลือกปฏิบัติ 
เมื่อนักเรียนป่วยเป็นไข้สูง กินยาแล้วยังไม่หาย เพื่อนแนะน าให้รับประทานยาลดไข้เป็นสองเท่า 

 

ผลสรุปดังตารางท่ี 1  
 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินความรอบรู้ทางสุขภาพ ก่อนและหลังการทดลองใช้ชุดกิจกรรมเสริมสร้างความรอบรู้ทาง
สุขภาพฯ ของนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุม 
 

ความรอบรู้ทางสุขภาพ 
นักเรียนกลุ่มทดลอง  นักเรียนกลุ่มควบคุม 

ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง 
1. การเข้าถึงข้อมูลสุขภาพ ดี ดี ดี ดี 
2. ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ยาอย่าง

ปลอดภัย 
พอใช ้ ดี ควรปรับปรุง ควรปรับปรุง 

3. การโต้ตอบซักถามเก่ียวกับการใช้ยาอย่างปลอดภัย พอใช ้ ดี พอใช ้ พอใช ้
4. การตัดสินใจในการใช้ยาอย่างปลอดภัย ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี 

 

3. การเปรียบเทียบความรอบรู้ทางสุขภาพ  
3.1 การเปรียบเทียบการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพ ก่อนและหลังการทดลองของนักเรียนกลุ่ม

ทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุมพบว่า หลังการทดลองใช้ชุดกิจกรรมฯ นักเรียนกลุ่มทดลองมีความรอบรู้
ทางสุขภาพ (การเข้าถึงข้อมูลสุขภาพความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ยาอย่างปลอดภัยการโต้ตอบ
ซักถามเกี่ยวกับการใช้ยาอย่างปลอดภัยและการตัดสินใจในการบริโภคยาอย่างปลอดภัย) มากกว่าก่อน
การทดลองใช้ชุดกิจกรรมฯ ส่วนนักเรียนกลุ่มควบคุมไม่พบความแตกต่างดังตารางท่ี 2 และ 3  

 

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบความรอบรู้ทางสุขภาพ (Health Literacy) ก่อนและหลังการทดลอง ของนักเรียน         
กลุ่มทดลอง 

 

ตัวแปรความรอบรู้ทางสุขภาพ  การทดสอบ 
จ านวน 

(N)  ̅ SD. t P 

1. การเข้าถึงข้อมูลสุขภาพ ก่อนการทดลอง 336 3.65 0.62 
-7.213 0.000* หลังการทดลอง 336 3.95 0.52 

2. ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ยาอย่าง
ปลอดภัย 

ก่อนการทดลอง 336 4.83 1.31 
-9.549 0.000* 

หลังการทดลอง 336 5.68 1.42 
3. การโต้ตอบซักถามเก่ียวกับการใช้ยาอย่าง

ปลอดภัย 
ก่อนการทดลอง 336 3.49 0.82 

-7.975 0.000* 
หลังการทดลอง 336 3.89 0.61 

4. การตัดสินใจในการใช้ยาอย่างปลอดภัย ก่อนการทดลอง 336 4.27 0.89 
-3.467 0.000* 

หลังการทดลอง 336 4.47 0.72 
*p ≤ .05 
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ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบความรอบรู้ทางสุขภาพ (Health Literacy) ก่อนและหลังการทดลองของนักเรียน             
กลุ่มควบคุม 

 

ตัวแปรความรอบรู้ทางสุขภาพ  การทดสอบ 
จ านวน 

(N)  ̅ SD. t P 

1. การเข้าถึงข้อมูลสุขภาพ ก่อนการทดลอง 330 3.51 0.63 
-1.822  0.069 หลังการทดลอง 330 3.57 0.54 

2. ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ยาอย่าง
ปลอดภัย 

ก่อนการทดลอง 330 4.56 1.43 
1.104 0.270 

หลังการทดลอง 330 4.45 1.35 
3. การโต้ตอบซักถามเก่ียวกับการใช้ยาอย่าง

ปลอดภัย 
ก่อนการทดลอง 330 3.34 0.68 

-1.950 0.052 
หลังการทดลอง 330 3.42 0.57 

4. การตัดสินใจในการใช้ยาอย่างปลอดภัย ก่อนการทดลอง 330 4.07 1.15 
1.348 0.179 

หลังการทดลอง 330 3.96 1.21 
*p ≤ .05 

 

3.2 การเปรียบเทียบความรอบรู้ทางสุขภาพระหว่างนักเรียนกลุ่มทดลองกับนักเรียนกลุ่ม
ควบคุมพบว่า หลังการทดลองใช้ชุดกิจกรรมฯ นักเรียนกลุ่มทดลองมีความรอบรู้ทางสุขภาพ (การเข้าถึง
ข้อมูลสุขภาพความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ยาอย่างปลอดภัยการโต้ตอบซักถามเกี่ยวกับการใช้ยา
อย่างปลอดภัยและการตัดสินใจในการบริโภคยาอย่างปลอดภัย) มากกว่านักเรียนกลุ่มควบคุม 

 

เนื่องจากก่อนการทดลอง กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม มีความรอบรู้ทางสุขภาพ ในทุก
ประเด็น (การเข้าถึงข้อมูลสุขภาพความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ยาอย่างปลอดภัย การโต้ตอบซักถาม
เกี่ยวกับการใช้ยาอย่างปลอดภัยและการตัดสินใจในการบริโภคยาอย่างปลอดภัย) แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ ผู้วิจัยจึงท าการหาผลต่างของคะแนนเฉล่ียระหว่างก่อนและหลังการทดลองของตัวแปร
ดังกล่าวภายในกลุ่ม (D) ก่อนน ามาเปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม ดังตารางท่ี 4 

 
 

ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบความรอบรู้ทางสุขภาพ (Health Literacy) ระหว่างนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียน
กลุ่มควบคุม           

 

ตัวแปรความรอบรู้ทางสุขภาพ การทดลอง นักเรียน 
จ านวน 

(N) 
 ̅/ D SD. t P 

1. การเข้าถึงข้อมูลสุขภาพ ก่อนการ
ทดลอง 

กลุ่มทดลอง 336 3.65 0.62 
3.016  0.000* 

กลุ่มควบคุม 330 3.51 0.63 
 รวม 666     

หลังการ
ทดลอง 

กลุ่มทดลอง 336 0.29 0.75 
4.087 0.000* กลุ่มควบคุม 330 0.06 0.68 

  รวม 666     
2. ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ยา

อย่างปลอดภัย 
ก่อนการ
ทดลอง 

กลุ่มทดลอง 336 4.83 1.31 
2.591  0.000* กลุ่มควบคุม 330 4.56 1.43 

 รวม 666     
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ตัวแปรความรอบรู้ทางสุขภาพ การทดลอง นักเรียน จ านวน 
(N) 

 ̅/ D SD. t P 

หลังการ
ทดลอง 

กลุ่มทดลอง 336 0.85 1.62 
7.284 0.000* 

กลุ่มควบคุม 330 -0.11 1.74 
  รวม 666     

3. การโต้ตอบซักถามเก่ียวกับการใช้ยา
อย่างปลอดภัย 

ก่อนการ
ทดลอง 

กลุ่มทดลอง 336 3.49 0.82 
2.455 0.000* 

กลุ่มควบคุม 330 3.34 0.68 
 รวม 666     

หลังการ
ทดลอง 

กลุ่มทดลอง 336 0.41 0.93 
5.019 0.000* 

กลุ่มควบคุม 330 0.08 0.73 
 รวม 666     

4. การตัดสินใจในการใช้ยาอย่าง
ปลอดภัย 

ก่อนการ
ทดลอง 

กลุ่มทดลอง 336 4.27 0.89 
2.594 0.000* 

กลุ่มควบคุม 330 4.07 1.15 
 รวม 666     

หลังการ
ทดลอง 

กลุ่มทดลอง 336 0.19 1.02 
3.141 0.000* 

กลุ่มควบคุม 330 -0.10 1.38 
รวม  รวม 666     

*p ≤ .05 
 

3. ทัศนคติในการใช้ยาอย่างปลอดภัย พบว่า 
 

3.1 ก่อนการทดลองใช้ชุดกิจกรรมการเสริมสร้างความรอบรู้ทางสุขภาพฯกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็น
นักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุมมีทัศนคติในการใช้ยาอย่างปลอดภัยอยู่ในระดับดี ( ̅= 4.08, 
SD.= 0.92 ,  ̅= 4.02 SD.= 0.66 ตามล าดับ) หลังการทดลองใช้ชุดกิจกรรมการเสริมสร้างความรอบรู้
ทางสุขภาพฯ นักเรียนกลุ่มทดลองมีทัศนคติในการใช้ยาอย่างปลอดภัยอยู่ในระดับดีมาก( ̅= 4.53, SD.= 
0.67) และนักเรียนกลุ่มควบคุมมีทัศนคติในการใช้ยาอย่างปลอดภัย ในระดับดี( ̅ = 4.11 SD.= 0.71)  
ดังตารางท่ี 5  รายการทัศนคติในการใช้ยาอย่างปลอดภัยของนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่ม
ควบคุมอันดับแรกคือการท้ิงยาท่ีหมดอายุแม้ว่าจะยังมีสภาพดี  

 

ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนคติในการใช้ยาอย่างปลอดภัยของนักเรียนกลุ่มทดลอง
และนักเรียนกลุ่มควบคุม 

 

 
การทดลอง 

กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม 
 ̅ SD. ผลการประเมิน  ̅ SD. ผลการประเมิน 

ก่อนการทดลอง  4.11 0.68 ดี 4.02 0.66 ดี 
หลังการทดลอง 4.53 0.67 ดีมาก 4.11 0.71 ดี 

 

3.2 การเปรียบเทียบทัศนคติในการใช้ยาอย่างปลอดภัยก่อนและหลังการทดลองของนักเรียน
กลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุม พบว่า หลังการทดลองใช้ชุดกิจกรรมฯ นักเรียนกลุ่มทดลองมี
ทัศนคติในการใช้ยาอย่างปลอดภัยมากกว่าก่อนการทดลองส่วนนักเรียนกลุ่มควบคุมไม่พบความแตกต่าง
ดังตารางท่ี 6 
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ตารางที่ 6 
 

การเปรียบเทียบทัศนคติในการใช้ยาอย่างปลอดภัย ก่อนการทดลองและหลังการทดลองของนักเรียน
กลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุม 

  

นักเรียน  การทดสอบ จ านวน (N)  ̅ SD. t p 

กลุ่มทดลอง 
ก่อนการทดลอง 336 4.11 0.68 

-9.085 0.000* 
หลังการทดลอง 336 4.53 0.67 

กลุ่มควบคุม 
ก่อนการทดลอง 330 4.02 0.66 

-1.821 0.069 
หลังการทดลอง 330 4.11 0.71 

*p ≤ .05 
 

3.3 การเปรียบเทียบทัศนคติในการใช้ยาอย่างปลอดภัย ระหว่างนักเรียนกลุ่มทดลองกับ
นักเรียนกลุ่มควบคุม พบว่า ก่อนการทดลองใช้ชุดกิจกรรรมฯ นักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุม
มีทัศนคติในการใช้ยาอย่างปลอดภัย ไม่แตกต่างกัน แต่หลังการทดลองใช้ชุดกิจกรรมฯนักเรียนกลุ่ม
ทดลองมีทัศนคติในการใช้ยาอย่างปลอดภัยมากกว่านักเรียนกลุ่มควบคุม ดังตารางท่ี 7 

 
 

ตารางที่ 7 การเปรียบเทียบทัศนคติในการใช้ยาอย่างปลอดภัย ระหว่างนักเรียนกลุ่มทดลองกับนักเรียน กลุ่มควบคุม 
  

การทดลอง  นักเรียน จ านวน (N)  ̅ SD. t p 

ก่อนการทดลอง 
กลุ่มทดลอง 336 4.11 0.68 

1.634 0.103 
กลุ่มควบคุม 330 4.02 0.66 

 รวม 666     

หลังการทดลอง 
กลุ่มทดลอง 336 4.53 0.67 

7.715 0.000* 
กลุ่มควบคุม 330 4.11 0.71 

 รวม 666     
*p ≤ .05 
 

3.4 ก่อนการทดลองใช้ชุดกิจกรรมฯ นักเรียนกลุ่มทดลองมีทัศนคติในการใช้ยาอย่างปลอดภัย    
คิดเป็นร้อยละ 92.3 หลังการทดลองใช้ชุดกิจกรรมฯ มีทัศนคติในการใช้ยาอย่างปลอดภัย คิดเป็นร้อยละ 
94.9 นั่นคือ หลังการทดลองใช้ชุดกิจกรรมฯ นักเรียนกลุ่มทดลองมีทัศนคติในการใช้ยาอย่างปลอดภัย
เพิ่มข้ึน คิดเป็นร้อยละ 2.6 เมื่อเปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม พบว่า หลังการทดลองใช้ชุดกิจกรรมฯ นักเรียน
กลุ่มทดลองมีทัศนคติในการใช้ยาอย่างปลอดภัยมากกว่านักเรียนกลุ่มควบคุม คิดเป็นร้อยละ 2.5                  
ดังตารางท่ี 8 และแผนภูมิท่ี 1  

 

ตารางที่ 8 ร้อยละของนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุมที่มีทัศนคติในการใช้ยาอย่างปลอดภัย      
 
 
 
 
 

ทัศนคติในการใช้ยา 
อย่างปลอดภัย      

กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม 
ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
มีทัศนคติฯ 310 92.3 319 94.9 297 90.0 305 92.4 
ไม่มีทัศนคติฯ 26 7.7 17 5.1 33 10.0 25 7.6 

รวม 336 100. 336 100.0 330 100.0 330 100.0 
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4. พฤติกรรมการใช้ยาอย่างปลอดภัย พบว่า 
  

 
 
 
4.1 ก่อนการทดลองใช้ชุดกิจกรรมฯ นักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุมมี

พฤติกรรมการใช้ยาอย่างปลอดภัยอยู่ในระดับดี ( ̅ = 3.95, SD.= 0.65,  ̅ = 3.82, SD.= 0.66 ตามล าดับ) 
หลังการทดลองใช้ชุดกิจกรรมการเสริมสร้างความรอบรู้ทางสุขภาพฯ นักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียน
กลุ่มควบคุมมีพฤติกรรมการใช้ยาอย่างอยู่ในระดับดี( ̅= 4.30, SD.= 0.58 ,  ̅ = 3.88, SD.= 0.53) 
รายการพฤติกรรมในการใช้ยาอย่างปลอดภัยของนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุม ปฏิบัติ
อันดับแรกคือนักเรียนปฏิบัติตามวิธีการใช้ยา ท่ีแสดงไว้ในฉลากยา/เอกสารก ากับยา เช่น ยากิน ยาทา
ภายนอก หยอดยา พ่นจมูก เหน็บทวาร 
 

ตารางที่ 9 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการใช้ยาอย่างปลอดภัยของนักเรียนกลุ่มทดลอง
และนักเรียนกลุ่มควบคุม 

 

การทดลอง 
กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม 

 ̅ SD. ผลการประเมิน  ̅ SD. ผลการประเมิน 
ก่อนการทดลอง 3.95 0.66 ดี 3.82 0.66 ดี 
หลังการทดลอง 4.30 0.58 ดี 3.88 0.53 ดี 

 

4.2 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้ยาอย่างปลอดภัย ก่อนและหลังการทดลองของนักเรียน
กลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุม พบว่า หลังการทดลองใช้ชุดกิจกรรมฯ นักเรียนกลุ่มทดลองมี
พฤติกรรมการใช้ยาอย่างปลอดภัยมากกว่าก่อนการทดลอง ส่วนนักเรียนกลุ่มควบคุมไม่พบความแตกต่าง
ดังตารางท่ี 10 
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ตารางที ่10 
 

การเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้ยาอย่างปลอดภัยก่อนและหลังการทดลองของนักเรียนกลุ่มทดลอง
และนักเรียนกลุ่มควบคุม  

  

นักเรียน  การทดสอบ จ านวน (N)  ̅ SD. t p 

กลุ่มทดลอง 
ก่อนการทดลอง 336 3.95 0.66 

7.658 0.000* 
หลังการทดลอง 336 4.30 0.58 

กลุ่มควบคุม 
ก่อนการทดลอง 330 3.82 0.66 

1.531 0.127 
หลังการทดลอง 330 3.88 0.53 

*p ≤ .05 
 

4.3 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้ยาอย่างปลอดภัย ระหว่างนักเรียนกลุ่มทดลองกับ
นักเรียนกลุ่มควบคุมพบว่า ก่อนการทดลองใช้ชุดกิจกรรมฯนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุมมี
พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาอย่างปลอดภัยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ จึงท าการวิเคราะห์
โดยน าค่าเฉล่ียความแตกต่างของพฤติกรรมการใช้ยาอย่างปลอดภัย ก่อนและหลังการทดลองของแต่ละ
กลุ่มมาเปรียบเทียบกัน พบว่า หลังการทดลองใช้ชุดกิจกรรมฯ นักเรียนกลุ่มทดลองมีพฤติกรรมการ
บริโภคผลิตภัณฑ์ยาอย่างปลอดภัยมากกว่านักเรียนกลุ่มควบคุมดังตารางท่ี 11 

 

ตารางที่ 11 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้ยาอย่างปลอดภัยระหว่างนักเรียนกลุ่มทดลองกับนักเรียน               
กลุ่มควบคุม 

  

การทดลอง นักเรียน จ านวน (N)  ̅/ D SD. t p 

ก่อนการทดลอง 
กลุ่มทดลอง 336 3.95 0.66 

2.542 0.000* 
กลุ่มควบคุม 330 4.30 0.58 

 รวม 666     

หลังการทดลอง 
กลุ่มทดลอง 336 0.34 0.82 

4.716 0.000* 
กลุ่มควบคุม 330 0.06 0.72 

 รวม 666     
*p ≤ .05 
 

3.4 การศึกษาร้อยละของนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุมท่ีมีพฤติกรรมการใช้ยา
อย่างปลอดภัย พบว่า ก่อนการทดลองใช้ชุดกิจกรรมฯ นักเรียนกลุ่มทดลองมีพฤติกรรมการใช้ยาอย่าง
ปลอดภัย คิดเป็นร้อยละ 86.6 หลังการทดลองใช้ชุดกิจกรรมฯ มีพฤติกรรมการใช้ยาอย่างปลอดภัยคิด
เป็นร้อยละ 98.5 นั่นคือ หลังการทดลองใช้ชุดกิจกรรมฯ นักเรียนกลุ่มทดลองมีพฤติกรรมการใช้ยาอย่าง
ปลอดภัย เพิ่มข้ึน คิดเป็นร้อยละ 11.9 เมื่อเปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม พบว่า หลังการทดลองใช้ชุดกิจกรรม
ฯ นักเรียนกลุ่มทดลองมีพฤติกรรมการใช้ยาอย่างปลอดภัย มากกว่านักเรียนกลุ่มควบคุม คิดเป็นร้อยละ 
3.1 ดังตารางท่ี 12 และแผนภูมิท่ี 2 
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ตารางที่  12 ร้อยละของนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุมที่มีพฤติกรรมการใช้ยาอย่างปลอดภัย 
  

พฤติกรรมการบริโภค 
การใช้ยาอย่างปลอดภัย 

กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม 

ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

มีพฤติกรรมการใช้ยาอย่าง
ปลอดภัย 

291 86.6 331 98.5 292 88.5 315 95.4 

ไม่มีพฤติกรรมการใช้ยา        
อย่างปลอดภัย 

45 13.4 5 1.5 38 11.5 15 4.6 

รวม 336 100.0 336 100.0 330 100.0 330 100.0 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


