
บทสรปุสําหรบัผูบริหาร (Executive Summary) 
รายงานการวิจัยเรื่อง  

การเสริมสรางความรอบรูทางสุขภาพ (Health Literacy) ทัศนคติ และพฤติกรรมการบริโภค 
ผลิตภัณฑอาหารอยางปลอดภัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 

โครงการ "เด็กไทยบริโภคปลอดภัย หางไกลโรค NCDs (อย.นอย) ปงบประมาณ 2563" 
 
 

บทนํา 
 

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  โดยกองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค  มีการดําเนินภารกิจ
สําคัญดานการปกปองและคุมครองสุขภาพของเยาวชนไทยในสถานศึกษาผานการดําเนินกิจกรรมของ
นักเรียน ซึ่งรูจักกันในนาม “อย.นอย” ทั้งน้ีไดเริ่มดําเนินการมาต้ังแตป พ.ศ. 2545 จนถึงปจจุบัน มี
วัตถุประสงคเพื่อปลูกฝงให อย.นอย มีความรูและทัศนคติที่เอื้อตอการสรางสุขภาพที่ดี ตลอดจนมี
พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่เหมาะสม คุมคา ปลอดภัย นอกจากน้ียังมุงให อย.นอย  เปน
แกนนําสําคัญในการถายทอดความรูที่เปนประโยชนตอการมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่
เหมาะสมไปยังเพื่อน ครอบครัว ชุมชน และโรงเรียนอื่นๆ โดยนักเรียน อย.นอย จะดําเนินกิจกรรมอยูใน
รูปแบบของชุมนุม/ชมรม อย.นอย ของโรงเรียน และมีครู อย.นอย เปนที่ปรึกษา   

 

ตลอดระยะเวลา 17 ปที่ผานมาโครงการ อย. นอย ถือเปนหน่ึงในโครงการที่มีการดําเนินงาน
อยางตอเน่ืองในกลุมเปาหมายที่เปนเยาวชน ครอบคลุมทั้งมิติดานสุขภาพและสิ่งแวดลอม  โดยในแตละป
มีประเด็นสําคัญในการดําเนินงานเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพแตกตางกันข้ึนอยูกับสถานการณปญหาดาน
การบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพของเยาวชนในเวลาน้ัน รวมกับนําขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจาก
คณะกรรมการครูแกนนํา อย.นอย และเครือขาย ซึ่งเปนกลไกรวมในการขับเคลื่อนงานดานสุขภาพใน
โรงเรียน มาพิจารณากําหนดแนวทาง โดยการดําเนินงานที่ผานมามีผลงานเปนที่ประจักษถึงประโยชนที่
เกิดแกกลุมเปาหมาย ซึ่งจากการวิจัยประเมินผลการดําเนินโครงการฯ พบวา การดําเนินโครงการสามารถ
สนับสนุนใหเยาวชนมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการบริโภคและการเลือกซื้อผลิตภัณฑสุขภาพ และคงไว
ซึ่งทัศนคติที่ถูกตองตอการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพตามเปาหมายที่กําหนดไว ซึ่งทั้ง 2 ปจจัยดังกลาว
นําไปสูการมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่เอื้อตอการสรางสุขภาพที่ดี ปลอดภัย โดยในป พ.ศ.
2562นักเรียน อย.นอย มีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่เหมาะสมถึงรอยละ 85.9เพิ่มข้ึนกวา
รอยละ 10 ในชวง 5 ปที่ผานมา (รอยละ 75.5  ในปพ.ศ.2558) และผลการศึกษายังแสดงใหเห็นวา
นักเรียนกลุมที่เปนสมาชิก อย.นอย มีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่ถูกตองและสูงกวานักเรียน
ที่ไมไดเปนสมาชิก อย.นอย แตอยางไรก็ตามแนวโนมพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่ถูกตอง
ยังคงเพิ่มข้ึนในทั้ง 2 กลุม ซึ่งเปนผลมาจากการดําเนินโครงการอยางตอเน่ือง รวมถึงการพัฒนาสื่อที่งาย
ตอการเขาถึงและรูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสม ตัวอยางกิจกรรมที่ดําเนินงานภายใตโครงการ อย.นอย  เชน  
บูรณาการความรูดานการบริโภคผลิตภัณฑอาหารที่ปลอดภัย เหมาะสม ในช่ัวโมงการเรียนการสอน เพื่อ
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ลดโรคไมติดตอเรื้อรังในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน ผานชุดรูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภค
อาหารฯ ซึ่งนักเรียนไดเรียนรูแบบมีสวนรวม  นอกจากน้ีนักเรียน อย.นอย ยังไดฝกทักษะที่จําเปนตอการ
ดําเนินกิจกรรมสรางความปลอดภัยในการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพ เชน การเก็บตัวอยางอาหารเพื่อ
ตรวจสอบสารปนเปอนในอาหารโดยใชชุดทดสอบเบื้องตน (Test kit)  การใหความรูเกี่ยวกับการบริโภค
ผลิตภัณฑสุขภาพผานกิจกรรมและสื่อของโรงเรียน และการขยายความรูไปยังโรงเรียนเครือขาย  โดยจะมี 
อย.นอย หมุนเวียนกันดําเนินกิจกรรมปละกวา 340,000 คน 
 

ในชวงทศวรรษที่ผานมาโรคไมติดตอเรื้อรัง(NCDs) ถือเปนภัยคุกคามตอคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนอยางมาก ดังน้ันการปองกันกอนการเกิดโรคที่มุงเนนจัดการปจจัยเสี่ยงซึ่งเปนสาเหตุหลักของ
การเกิดโรค ดวยการมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม ถือเปนการลดความรุนแรงและผลกระทบจากโรค                
ไมติดตอเรื้อรัง (NCDs) ที่มีประสิทธิภาพ และเปนที่ทราบดีวาการสงเสริมการมีพฤติกรรมสุขภาพที่
เหมาะสมควรดําเนินการต้ังแตในวัยเด็ก เน่ืองจากรูปแบบพฤติกรรมน้ันจะสืบเน่ืองไปจนถึงวัยผูใหญ 
โดยเฉพาะพฤติกรรมการบริโภค ดังน้ันเพื่อตอบสนองตอสถานการณปญหาดังกลาว การดําเนินงานใน
โครงการ อย.นอย ต้ังแตป พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2562 จึงมีเปาหมายสําคัญ คือ การลดโรคไมติดตอเรื้อรัง 
(NCDs) และไดมีการพัฒนาเครื่องมือสําคัญในการดําเนินการ คือ ชุดรูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตนเพื่อลดปจจัยเสี่ยงตอโรคไมติดตอเรื้อรัง (NCDs) 
ประกอบดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรู และ การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เพื่อมุงปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การบริโภคอาหารตามปจจัยเชิงสาเหตุในกลุมเด็กและเยาวชน จากผลการทบทวนวรรณกรรมและ
การศึกษาเบื้องตน (Preliminary study) ในประเด็นดังกลาว 

 

ในการดํารงชีวิตในยุค 4.0 เพื่อสรางเสริมสุขภาวะอยางย่ังยืน นอกจากการเสริมสรางทักษะดาน
ความรู (Hard Skills) ใหแกบุคคลและชุมชนแลว การเสริมสรางทักษะทางสังคม หรือ ทักษะทางอารมณ 
(Soft Skills) นับวาเปนสิ่งสําคัญ  ความรอบรูทางสุขภาพ (Health Literacy) นับวาไดรับการยอมรับ
อยางกวางขวางในวงวิชาการการศึกษา และการสาธารณสุขวาเปนชุดทักษะที่มุงสรางกระบวนการทาง
ปญญา และทักษะทางสังคมตาง ๆ ที่กอเกิดแรงจูงใจและความสามารถของปจเจกบุคคลที่จะเขาถึง 
เขาใจและใชขอมูลขาวสารเพื่อนําไปสูการตัดสินใจที่เหมาะสมนําไปสูการมีสุขภาวะ (well-being)  ดังน้ัน
ในปงบประมาณ พ.ศ.2563 กองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา จึง
ดําเนินการพัฒนากิจกรรมที่สงเสริมใหนักเรียนลดการบริโภคผลิตภัณฑอาหารที่ไมเปนผลดีตอสุขภาพ
เหมือนเชนปที่ผานมา โดยออกแบบชุดกิจกรรมการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) ที่มุงเนนกิจกรรมที่
เสริมสรางความรอบรูทางสุขภาพ รวมกับการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่มีการใชนวัตกรรม และ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยฯ เพื่อใหนักเรียนในโรงเรียน อย.นอย มีสมรรถนะในการเขาถึง เขาใจ ปรับใชขอมูล
ความรู สามารถตัดสินใจ และมีพฤติกรรมการเลือกซื้อ เลือกบริโภคอาหารอยางเหมาะสม ทั้งน้ีเพื่อให
สถานศึกษา ครู นักเรียน ทั้งในสวนของนักเรียนแกนนํา อย.นอย นักเรียนที่เปนสมาชิก อย.นอย นําไป
ขยายตอใหกับนักเรียนในโรงเรียน ครอบครัว ชุมชน และสังคมใหมีความรูและทักษะ รวมถึงมีพฤติกรรม
การบริโภคอาหารที่เหมาะสม ซึ่งการดําเนินงานดังกลาวสอดคลองกับเปาประสงค (goal) กับแผนพัฒนา
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สุขภาพแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ประการหน่ึงที่กําหนดไววา “ประชาชน ชุมชน ทองถ่ิน 
และภาคีเครือขายมีความรอบรูดานสุขภาพ มากข้ึนสงผลใหการเจ็บปวยและตายจากโรคที่ปองกันได
ลดลง” ซึ่งการรณรงคในประเด็นดังกลาวจะชวยใหเด็กและเยาวชน รวมทั้งประชาชนมีพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารอยางปลอดภัย ชวยลดปจจัยเสี่ยงจากการเกิดโรคไมติดตอเรื้อรัง (NCDs) อันจะสงผลทําให
คนไทยมีสุขภาพดีไดอยางย่ังยืนมากข้ึน 

 
 

วัตถุประสงค 
 

เพื่อประเมินความรอบรูทางสุขภาพ (Health Literacy) ทัศนคติและพฤติกรรมการบริโภค
ผลิตภัณฑอาหารอยางปลอดภัยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน 
 

ขอบเขตของการวิจัย  
 

การวิจัยครั้งน้ีมุงประเมินประสิทธิผลการดําเนินงานเสริมสรางความรอบรูทางสุขภาพ (Health 
Literacy) ดานอาหาร ทัศนคติและพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑอาหารอยางปลอดภัย ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนตน ตามโครงการเด็กไทยบริโภคปลอดภัย หางไกลโรค NCDs (อย.นอย) ปงบประมาณ 
พ.ศ.2563  
 
 

ประโยชนท่ีไดรับจากการวิจัย 
 

1. ทราบผลของการดําเนินงานจัดกิจกรรมเสริมสรางความรอบรูทางสุขภาพ (Health Literacy) 
ดานอาหารตามโครงการเด็กไทยบริโภคปลอดภัย หางไกลโรค NCDs (อย.นอย) ในการพัฒนานักเรียน 
อย. นอย ความรอบรูทางสุขภาพ (Health Literacy) ดานอาหาร  

2. ไดแนวทางการดําเนินงานพัฒนาใหนักเรียน อย.นอย มีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑอาหาร
อยางปลอดภัย โดยการสงเสริม ขับเคลื่อนและผลักดันการดําเนินงานโครงการ อย.นอย อยางมีสวนรวม  
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

1. วิธีดําเนินการ 
 

1.1 ผูวิจัยดําเนินการพัฒนาชุดกิจกรรรมการเรียนรูที่สนับสนุนการเสริมสรางความรอบรูทาง
สุขภาพ (Health Literacy) ทัศนคติและพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑอาหารอยางปลอดภัย 

1.2 ผูวิจัยจัดทําคูมือครู และอบรมครูผูนําชุดกิจกรรมการเสริมสรางความรอบรูทางสุขภาพ 
(Health Literacy) ทัศนคติ และพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑอาหารอยางปลอดภัยของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนตน 

1.3 ครูจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแผนจัดการเรียนรูของชุดกิจกรรมการเสริมสรางความรอบรู
ทางสุขภาพฯ กับนักเรียนในโรงเรียนของตนเอง 
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1.4 ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลประเมินผลการดําเนินงานจัดการเรียนรูตามชุด
กิจกรรมการเสริมสรางความรอบรูทางสุขภาพฯ 

 

2. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 

ประชากรคือ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน ในโรงเรียน อย.นอย ของสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน ในโรงเรียน อย.นอย ของสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ไดมาจากโรงเรียน 4 ภาค ๆ ละ 2 จังหวัด ๆ ละ 1 โรงเรียน รวม 8 
โรงเรียน 1 โรงเรียน ประกอบดวย กลุมทดลองและกลุมควบคุม กลุมละไมนอยกวา 30 คน  รวมนักเรียน
กลุมตัวอยาง 559 คน  
 

3. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 

3.1 แบบสอบถามการวิจัยเรื่อง การเสรมิสรางความรอบรูทางสุขภาพ (Health Literacy) 
ทัศนคติ และพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑอาหารอยางปลอดภัยของนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน 

3.2 แบบประเมินความพงึพอใจในการเขารวมกจิกรรมโครงการวิจัยเรื่องการเสริมสรางความ
รอบรูทางสุขภาพ (Health Literacy) ทัศนคติ และพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑอาหารอยางปลอดภัย
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน 

3.3 แบบสัมภาษณการดําเนินงานการใชชุดกิจกรรมการเสริมสรางความรอบรูทางสุขภาพ 
(Health Literacy) ทัศนคติ และพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑอาหารอยางปลอดภัยของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนตน 

 

          การหาคุณภาพเครื่องมือ 
 

 ในการสรางเครื่องมือมีการศึกษาองคความรูจากเอกสาร และจัดสรางใหสอดคลองกับ
วัตถุประสงคการวิจัย และมีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือในดาน 1) ตรวจสอบความเที่ยงตรงตาม
เน้ือหา (Content Validity) 2) หาคาอํานาจจําแนก (Discrimination Power) 3) หาคาความเช่ือมั่น 
(Reliability) ของแบบสอบถามการเสริมสรางความรอบรูทางสุขภาพ (Health Literacy) ทัศนคติ และ
พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑอาหารอยางปลอดภัยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน ดวยการหาความ

คงที่ภายใน (Internal Consistency) ซึ่งพิจารณาจากคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (- Coefficient) ผลการ
หาคุณภาพเครื่องมืออยูในเกณฑที่ยอมรับได 
 

การวิเคราะหขอมูล 
 

ผูวิจัยนําขอมลูมาวิเคราะห ดังน้ี 
 

1. การหาประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเสริมสรางความรอบรูทางสุขภาพ (Health Literacy) 
ทัศนคติ และพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑอาหารอยางปลอดภัยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน 
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โดยการเปรียบเทียบความรอบรูทางสุขภาพ (Health Literacy) ทัศนคติและพฤติกรรมการบริโภค
ผลิตภัณฑอาหารอยางปลอดภัยของนักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุมกอนและหลังการทดลองดวย
การเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ย โดยสถิติ t (t-test) การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพที่ไดจาก
การสัมภาษณ โดยการวิเคราะหเน้ือหา (Content analysis) 

2. การประเมินความพึงพอใจของผูเรียน วิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ย (mean) และคาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 
 

สรุปผลการวิจัย 
 

ผลการวิจัยเรื่อง การเสริมสรางความรอบรูทางสุขภาพ (Health Literacy) ทัศนคติ และ
พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑอาหารอยางปลอดภัยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน ดังน้ี 

 

1. ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง 
 

กลุมตัวอยางที่เปนนักเรียนกลุมทดลองมีจํานวนมากกวานักเรียนกลุมควบคุมเล็กนอย คือ 
นักเรียนกลุมทดลองมีจํานวน 296 คน (รอยละ 53.0) นักเรียนกลุมควบคุมมีจํานวน 263 คน (รอยละ 
47.0) กลุมตัวอยางเปนเพศหญิงมากกวาเพศชายเล็กนอย คือ เปนเพศหญิง จํานวน 292 คน (รอยละ 
52.2) เปนเพศชาย จํานวน 267 คน (รอยละ 47.8) สวนใหญเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 
507 คน (รอยละ 90.7) มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.51 – 4.00 จํานวน 138 คน (รอยละ 24.7)  กลุมตัวอยาง
สวนใหญ (รอยละ 96.1) มีอุปกรณอิเล็กทรอนิกส เชน สมารทโฟน คอมพิวเตอร ที่สามารถเช่ือมตอกับ
อินเทอรเน็ตและนักเรียนสามารถนํามาใชงานได และสวนใหญ (รอยละ 57.5) มีชองทางการที่รับขอมูล
ขาวสารทางอินเตอรเน็ตเปนอันดับแรก รองลงคือ ทางสื่อโทรทัศน (รอยละ 33.5) 

 
 

2. ความรอบรูดานสุขภาพ 
 

2.1 การเขาถึงขอมูลสุขภาพ พบวา กอนการทดลองใชชุดกิจกรรมการเสริมสรางความรอบรู
ทางสุขภาพฯ นักเรียนกลุมทดลองและนักเรียนกลุมควบคุมมีการเขาถึงขอมูลสุขภาพอยูในระดับพอใช     
( X = 3.29 SD.= 0.55 ,X = 3.31 SD.= 0.70 ตามลําดับ) แตหลังการทดลองใชชุดกิจกรรมฯ นักเรียน
กลุมทดลองมีการเขาถึงขอมูลสุขภาพในระดับดี ( X = 3.72 SD.= 0.65 ) สวนนักเรียนกลุมควบคุมมีการ
เขาถึงขอมูลสุขภาพอยูในระดับพอใช (X = 3.29 SD.= 0.59) เชนเดิม รายการที่นักเรียนกลุมทดลอง
เขาถึงขอมูลสุภาพอันดับแรกคือเมื่อตองการขอมูลเกี่ยวกับอาหารเสี่ยงโรค นักเรียนสืบคนหรือสอบถาม
จากแหลงขอมูลหลายแหลง สวนนักเรียนกลุมควบคุมคือ นักเรียนเลือกสรรขอมูลเกี่ยวกับการบริโภค
อาหารปลอดภัย จนเช่ือวาขอมูลน้ันนาเช่ือถือได 

2.2 ความรู ความเขาใจเก่ียวกับการบริโภคอาหารอยางปลอดภัย พบวา กอนการทดลอง
ใชชุดกิจกรรมฯ นักเรียนกลุมทดลองมีความรูความเขาใจในการบริโภคอาหารอยางปลอดภัยอยูในระดับ
พอใช (รอยละ 66.8) สวนนักเรียนกลุมควบคุมมีความรู ความเขาใจในการบริโภคอาหารอยางปลอดภัย
อยูในระดับควรปรับปรุง (เปนรอยละ 58.4)  สวนหลังการทดลองใชชุดกิจกรรมฯ นักเรียนกลุมทดลองมี
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ความรูความเขาใจฯ อยูในระดับดี (รอยละ 73.6) สวนนักเรียนกลุมควบคุมมีความรู ความเขาใจฯ อยูใน
ระดับควรปรับปรุง (รอยละ 53.2) เชนเดิม รายการความรู ความเขาใจฯ ที่นักเรียนกลุมทดลองและ
นักเรียนกลุมควบคุมตอบถูกมากที่สุดคือ การแปลความหมายของวันหมดอายุบนฉลากผลิตภัณฑอาหาร 

2.3 การโตตอบซักถามในการบริโภคอาหารอยางปลอดภัยพบวา กอนการทดลองใชชุด
กิจกรรมฯ นักเรียนกลุมทดลองและนักเรียนกลุมควบคุมมีการโตตอบซักถามในการบริโภคอาหารอยาง
ปลอดภัยอยูในระดับพอใช ( X= 2.83 SD.= 0.89 , X = 2.92 SD.= 0.83 ตามลําดับ) สวนหลังการ
ทดลองใชชุดกิจกรรมฯ นักเรียนกลุมทดลองและนักเรียนกลุมควบคุมมีการโตตอบซักถามในการบริโภค
อาหารอยางปลอดภัยอยูในระดับพอใช (X = 3.27 SD.= 0.72) , X = 3.07 SD.= 0.66 ตามลําดับ) 
เชนเดิม รายการที่นักเรียนกลุมทดลองมีการโตตอบซักถามในการบริโภคอาหารอยางปลอดภัยอันดับแรก
คือนักเรียนไมน่ิงเฉยเมื่ออานเอกสารเกี่ยวกับการปฏิบัติตนเพื่อลด/งด การบริโภคอาหารที่ไมปลอดภัยที่
ครูแจกใหแลวพบวาไมคอยเขาใจและนักเรียนสอบถามบุคคลใกลชิดเมื่อไมเขาใจความหมายของ
สัญลักษณที่ปรากฏบนฉลากอาหาร สวนนักเรียนกลุมควบคุมคือ นักเรียนมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกับเพื่อน ครู หรือบุคคลในครอบครัว เกี่ยวกับปญหาการเกิดโรคไมติดตอเรื้อรัง (NCDs) ที่เกิดจาก
การบริโภคอาหารไมเหมาะสม 

2.4 การตัดสินใจในการบริโภคอาหารอยางปลอดภัยพบวากอนการทดลองใชชุด
กิจกรรมฯ นักเรียนกลุมทดลองและนักเรียนกลุมควบคุมมีการตัดสินใจในการบริโภคอาหารอยางปลอดภัย
อยูในระดับควรปรับปรุง (รอยละ 59.1 และ 51.8 ตามลําดับ) แตหลังการทดลองใชชุดกิจกรรมฯ 
นักเรียนกลุมทดลองมีการตัดสินใจในการบริโภคอาหารอยางปลอดภัยอยูในระดับดี (รอยละ 73.4) สวน
นักเรียนกลุมควบคุมมีการตัดสินใจในการบริโภคอาหารอยางปลอดภัยอยูในระดับควรปรับปรุง (รอยละ 
51.2) เชนเดิม รายการที่นักเรียนกลุมทดลองมีการตัดสินใจในการบริโภคอาหารอยางปลอดภัยอันดับแรก
คือการตัดสินใจเลือกปฏิบัติเมื่อเพื่อนชักชวนนักเรียนใหซื้ออาหารประเภทปง ยาง และนักเรียนกลุม
ควบคุมคือ การตัดสินใจเลือกปฏิบัติเมื่อนักเรียนกําลังเลือกซื้อขนมกรุบกรอบ และกําลังเปรียบเทียบดูวา
จะเลือกขนมซองไหนที่ใหพลังงานนอยที่สุด เน่ืองจากนักเรียนมีนํ้าหนักเกินเกณฑ แตเพื่อนเรงใหนักเรียน
รีบซื้อไมตองอานขอมูล 

 

ผลสรุปดังตารางที่ 1  
 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินความรอบรูทางสุขภาพ กอนและหลังการทดลองใชชุดกิจกรรมเสริมสรางความรอบรูทาง
สุขภาพฯ ของนักเรียนกลุมทดลองและนักเรียนกลุมควบคุม 
 

ความรอบรูทางสุขภาพ 
นักเรียนกลุมทดลอง  นักเรียนกลุมควบคุม 

กอนการทดลอง หลังการทดลอง กอนการทดลอง หลังการทดลอง 
1. การเขาถึงขอมูลสุขภาพ พอใช ดี พอใช พอใช 
2. ความรู ความเขาใจเก่ียวกับการบริโภคอาหารอยางปลอดภัย พอใช ดี ควรปรับปรุง ควรปรับปรุง 
3. การโตตอบซักถามในการบริโภคอาหารอยางปลอดภัย พอใช พอใช พอใช พอใช 
4. การตัดสินใจในการบริโภคอาหารอยางปลอดภัย ควรปรับปรุง ดี ควรปรับปรุง ควรปรับปรุง 
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3. การเปรียบเทียบความรอบรูทางสุขภาพ  
3.1 การเปรียบเทียบการเขาถึงขอมูลสุขภาพ กอนและหลังการทดลองของนักเรียนกลุม

ทดลองและนักเรียนกลุมควบคุมพบวา หลังการทดลองใชชุดกิจกรรมฯ นักเรียนกลุมทดลองมีความรอบรู
ทางสุขภาพ (การเขาถึงขอมูลสุขภาพความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการบริโภคอาหารอยางปลอดภัยการ
โตตอบซักถามในการบริโภคอาหารอยางปลอดภัยและการตัดสินใจในการบริโภคอาหารอยางปลอดภัย) 

มากกวากอนการทดลองใชชุดกิจกรรมฯ สวนนักเรียนกลุมควบคุมไมพบความแตกตางดังตารางที่ 2 และ 
3  

 
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบความรอบรูทางสุขภาพ (Health Literacy) กอนและหลังการทดลอง ของนักเรียนกลุม

ทดลอง 
 

ตัวแปรความรอบรูทางสขุภาพ  การทดสอบ 
จํานวน 

(N) 
X SD. t P 

1. การเขาถึงขอมูลสุขภาพ กอนการทดลอง 296 3.29 0.55 
-9.991 .000* 

หลังการทดลอง 296 3.72 0.65 

2. ความรู ความเขาใจเก่ียวกับการบริโภคอาหาร
อยางปลอดภัย 

กอนการทดลอง 296 5.33 1.52 
-5.087 .000* 

หลังการทดลอง 296 5.88 1.39 
3. การโตตอบซักถามในการบริโภคอาหารอยาง

ปลอดภัย 
กอนการทดลอง 296 2.89 0.89 

-6.129 .000* 
หลังการทดลอง 296 3.27 0.72 

4. การตัดสินใจในการบริโภคอาหารอยางปลอดภัย กอนการทดลอง 296 2.95 1.34 
-7.745 .000* 

หลังการทดลอง 296 3.67 1.25 
*p ≤ .05 
 

ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบความรอบรูทางสุขภาพ (Health Literacy) กอนและหลังการทดลองของนักเรียนกลุม
ควบคุม 

 

ตัวแปรความรอบรูทางสขุภาพ  การทดสอบ 
จํานวน 

(N) 
X SD. t P 

1. การเขาถึงขอมูลสุขภาพ กอนการทดลอง 263 3.31 0.70 
0.390 0.697 

หลังการทดลอง 263 3.29 0.59 

2. ความรู ความเขาใจเก่ียวกับการบริโภคอาหาร
อยางปลอดภัย 

กอนการทดลอง 263 4.36 1.61 
0.770 0.442 

หลังการทดลอง 263 4.25 1.85 
3. การโตตอบซักถามในการบริโภคอาหารอยาง

ปลอดภัย 
กอนการทดลอง 263 2.97 0.83 

-1.802 0.073 
หลังการทดลอง 263 3.07 0.66 

4. การตัดสินใจในการบริโภคอาหารอยางปลอดภัย กอนการทดลอง 263 2.58 1.34 
0.301 0.764 

หลังการทดลอง 263 2.55 1.45 

*p ≤ .05 
 

3.2 การเปรียบเทียบความรอบรูทางสุขภาพระหวางนักเรียนกลุมทดลองกับนักเรียนกลุม
ควบคุมพบวา หลังการทดลองใชชุดกิจกรรมฯ นักเรียนกลุมทดลองมีความรอบรูทางสุขภาพ การเขาถึง
ขอมูลสุขภาพความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการบริโภคอาหารอยางปลอดภัยการโตตอบซักถามในการ
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บริโภคอาหารอยางปลอดภัยและการตัดสินใจในการบริโภคอาหารอยางปลอดภัย) มากกวานักเรียนกลุม
ควบคุม 

 

เน่ืองจากกอนการทดลอง กลุมทดลองและกลุมควบคุม มีความรอบรูทางสุขภาพ ใน
ประเด็นความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการบริโภคอาหารอยางปลอดภัย และการตัดสินใจในการบริโภค
อาหารอยางปลอดภัยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ผูวิจัยจึงทําการหาผลตางของคะแนนเฉลี่ย
ระหวางกอนและหลังการทดลองของตัวแปรดังกลาวภายในกลุม (D) กอนนํามาเปรียบเทียบระหวางกลุม 

ดังตารางที่ 4 
 

ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบความรอบรูทางสุขภาพ (Health Literacy) ระหวางนักเรียนกลุมทดลองและนักเรียน
กลุมควบคุม           

 

ตัวแปรความรอบรูทางสขุภาพ การทดลอง นักเรียน 
จํานวน 

(N) 
X/D SD. t P 

1. การเขาถึงขอมูลสุขภาพ กอนการ
ทดลอง 

กลุมทดลอง 296 3.29 0.55 
-0.449 0.654 

กลุมควบคุม 263 3.31 0.70 
 รวม 559     

หลังการ
ทดลอง 

กลุมทดลอง 296 3.72 0.65 
8.048 0.000* 

กลุมควบคุม 263 3.29 0.59 

  รวม 559     
2. ความรู ความเขาใจเก่ียวกับการ

บริโภคอาหารอยางปลอดภัย 
กอนการ
ทดลอง 

กลุมทดลอง 296 5.33 1.52 
7.306 0.000* 

กลุมควบคุม 263 4.36 1.61 

 รวม 559     

หลังการ
ทดลอง 

กลุมทดลอง 296 0.55 1.86 
3.730 0.000* 

กลุมควบคุม 263 -0.11 2.32 
  รวม 559     

3. การโตตอบซักถามในการบริโภค
อาหารอยางปลอดภัย 

กอนการ
ทดลอง 

กลุมทดลอง 296 2.89 0.89 
-0.945 0.343 

กลุมควบคุม 263 2.97 0.83 
 รวม 559     

หลังการ
ทดลอง 

กลุมทดลอง 296 3.27 0.72 
3.473 0.000* 

กลุมควบคุม 263 3.07 0.66 
 รวม 559     

4. การตัดสินใจในการบริโภคอาหาร
อยางปลอดภัย 

กอนการ
ทดลอง 

กลุมทดลอง 296 2.95 1.34 
3.189 0.000* 

กลุมควบคุม 263 2.58 1.34 
 รวม 559     

หลังการ
ทดลอง 

กลุมทดลอง 296 0.71 1.59 
5.472 0.000* 

กลุมควบคุม 263 -0.03 1.63 
รวม  รวม 559     

*p ≤ .05 
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3. ทัศนคติในการบริโภคอาหารอยางปลอดภัย พบวา 
3.1 กอนการทดลองใชชุดกิจกรรมฯ นักเรียนกลุมทดลองและนักเรียนกลุมควบคุมมีทัศนคติ

ในการบริโภคอาหารอยางปลอดภัยอยูในระดับพอใช ( X = 3.36 SD.= 0.76,X = 3.36 SD.= 0.83 
ตามลําดับ) สวนหลังการทดลองใชชุดกิจกรรมฯ พบวา นักเรียนกลุมทดลองมีทัศนคติในการบริโภคอาหาร
อยางปลอดภัยอยูในระดับดี ( X = 3.99 SD.= 0.72) สวนนักเรียนกลุมควบคุมมีทัศนคติในการบริโภค
อาหารอยางปลอดภัยอยูในระดับพอใช (X = 3.46 SD.= 0.63) เชนเดิม รายการที่นักเรียนกลุมทดลอง
และนักเรียนกลุมควบคุมมีทัศนคติในการบริโภคอาหารอยางปลอดภัยอันดับแรกคือ การอานขอมูลบน
ฉลากโภชนาการเปนสิ่งจําเปน ดังตารางที่ 5 

 

ตารางที่ 5 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนคติในการบริโภคอาหารอยางปลอดภัยของนักเรียน
กลุมทดลองและนักเรียนกลุมควบคุม     

 

 
การทดลอง 

กลุมทดลอง กลุมควบคุม 

X SD. 
ผลการ
ประเมิน 

X SD. ผลการประเมิน 

กอนการทดลอง 3.36 0.76 พอใช 3.36 0.83 พอใช 
หลังการทดลอง 3.99 0.72 ดี 3.46 0.63 พอใช 

 

3.2 การเปรียบเทียบทัศนคติในการบริโภคอาหารอยางปลอดภัยกอนและหลังการทดลองของ
นักเรียนกลุมทดลองและนักเรียนกลุมควบคุม พบวา หลังการทดลองใชชุดกิจกรรมฯ นักเรียนกลุมทดลอง
มีทัศนคติในการบริโภคอาหารอยางปลอดภัยดีกอนการทดลองสวนนักเรียนกลุมควบคุมไมพบความ
แตกตาง ดังตารางที่ 6 

 

ตารางที ่6 
 

การเปรียบเทียบทัศนคติในการบริโภคอาหารอยางปลอดภัยกอนและหลังการทดลองของนักเรียน
กลุมทดลองและนักเรียนกลุมควบคุม  

  

นักเรียน  การทดสอบ จํานวน (N) X SD. t p 

กลุมทดลอง 
กอนการทดลอง 296 3.36 0.76 

-11.125 0.000* 
หลังการทดลอง 296 3.99 0.72 

กลุมควบคุม 
กอนการทดลอง 263 3.36 0.83 

-1.798 0.073 
หลังการทดลอง 263 3.46 0.63 

*p ≤ .05 
 

3.3 การเปรียบเทียบทัศนคติในการบริโภคอาหารอยางปลอดภัย ระหวางนักเรียนกลุมทดลอง
กับนักเรียนกลุมควบคุม พบวา กอนการทดลองใชชุดกิจกรรรมฯ นักเรียนกลุมทดลองและนักเรียนกลุม
ควบคุมมทีัศนคติในการบริโภคอาหารอยางปลอดภัยไมแตกตางกัน แตหลังการทดลองใชชุดกิจกรรมฯ
นักเรียนกลุมทดลองมีทัศนคติในการบริโภคอาหารอยางปลอดภัยดีกวานักเรียนกลุมควบคุมดังตารางที่ 7 
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ตารางที่ 7 การเปรียบเทียบทัศนคติในการบริโภคอาหารอยางปลอดภัย ระหวางนักเรียนกลุมทดลองกับ
นักเรียนกลุมควบคุม  

  

การทดลอง  นักเรียน จํานวน (N) X SD. t p 

กอนการทดลอง 
กลุมทดลอง 296 3.36 0.76 

-0.010 0.992 
กลุมควบคุม 263 3.36 0.83 

 รวม 559     

หลังการทดลอง 
กลุมทดลอง 296 3.99 0.72 

9.200 0.000* 
กลุมควบคุม 263 3.46 0.63 

 รวม 559     

*p ≤ .05 
 

3.4 การศึกษารอยละของนักเรียนกลุมทดลองและนักเรียนกลุมควบคุมที่มีทัศนคติในการบริโภค
อาหารอยางปลอดภัย พบวา  กอนการทดลองใชชุดกิจกรรมฯ นักเรียนกลุมทดลองมีทัศนคติในการ
บริโภคอาหารอยางปลอดภัย คิดเปนรอยละ 73.0 หลังการทดลองใชชุดกิจกรรมฯ มีทัศนคติในการบริโภค
อาหารอยางปลอดภัย คิดเปนรอยละ 91.5 น่ันคือ หลังการทดลองใชชุดกิจกรรมฯ นักเรียนกลุมทดลองมี
ทัศนคติในการบริโภคอาหารอยางปลอดภัยเพิ่มข้ึน คิดเปนรอยละ 18.5 เมื่อเปรียบเทียบระหวางกลุม 
พบวา หลังการทดลองใชชุดกิจกรรมฯ นักเรียนกลุมทดลองมีทัศนคติในการบริโภคอาหารอยางปลอดภัย
มากกวานักเรียนกลุมควบคุม คิดเปนรอยละ 12.8 ดังตารางที่ 8 และแผนภูมิที่ 1  

 

ตารางที่ 8 รอยละของนักเรียนกลุมทดลองและนักเรียนกลุมควบคุมที่มีทัศนคติในการบริโภคอาหารอยางปลอดภัย      
 
 

 

 

 

ทัศนคติในการบริโภคอาหาร
อยางปลอดภัย      

กลุมทดลอง กลุมควบคุม 

กอนการทดลอง หลังการทดลอง กอนการทดลอง หลังการทดลอง 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

มีทัศนคติฯ 216 73.0 271 91.5 190 72.2 207 78.7 
ไมมีทัศนคตฯิ 80 27.0 25 8.5 73 27.8 56 21.3 

รวม 296 100.0 296 100.0 263 100.0 263 100.0 
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4. พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑอาหารอยางปลอดภัย 
 

4.1 กอนการทดลองใชชุดกิจกรรมฯ นักเรียนกลุมทดลองและนักเรียนกลุมควบคุมมี
พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑอาหารอยางปลอดภัยอยูในระดับพอใช ( X = 3.14 SD.= 0.84 , X = 
3.17 SD.= 0.92 ตามลําดับ) แตหลังการทดลองใชชุดกิจกรรมฯ นักเรียนกลุมทดลองมีพฤติกรรมการ
บริโภคผลิตภัณฑอาหารอยางปลอดภัยอยูในระดับดี ( X = 3.66 SD.= 0.73 ) สวนนักเรียนกลุมควบคุมมี
พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑอาหารอยางปลอดภัยอยูในระดับพอใช (X = 3.24 SD.= 0.57) เชนเดิม
ดังตารางที่ 9 รายการที่นักเรียนกลุมทดลองมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑอาหารอยางปลอดภัยอันดับ
แรกคือนักเรียนเก็บรักษาอาหารตามคําแนะนําที่ระบุบนฉลากอาหาร และนักเรียนกลุมควบคุมคือ 
นักเรียนอานฉลากอาหารกอนเลือกซื้ออาหารสําเร็จรูปหรือเครื่องด่ืมในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท 

 
ตารางที่ 9 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑอาหารอยางปลอดภัยของ

นักเรียนกลุมทดลองและนักเรียนกลุมควบคุม   
 

การทดลอง 
กลุมทดลอง กลุมควบคุม 

X SD. ผลการประเมิน X SD. ผลการประเมิน 
กอนการทดลอง 3.14 0.84 พอใช 3.17 0.92 พอใช 
หลังการทดลอง 3.66 0.73 ดี 3.24 0.57 พอใช 

 

4.2 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑอาหารอยางปลอดภัย กอนและหลังการ
ทดลองของนักเรียนกลุมทดลองและนักเรียนกลุมควบคุม พบวา หลังการทดลองใชชุดกิจกรรมฯ นักเรียน
กลุมทดลองมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑอาหารอยางปลอดภัยมากกวากอนการทดลองสวนนักเรียน
กลุมควบคุมไมพบความแตกตางกัน ดังตารางที่ 10 

 

ตารางที ่10 
 

การเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑอาหารอยางปลอดภัยกอนและหลังการทดลองของ
นักเรียนกลุมทดลองและนักเรียนกลุมควบคุม  

  

นักเรียน  การทดสอบ จํานวน (N) X SD. t p 

กลุมทดลอง 
กอนการทดลอง 296 3.22 0.84 

-7.549 0.000* 
หลังการทดลอง 296 3.66 0.73 

กลุมควบคุม 
กอนการทดลอง 263 3.17 0.92 

-1.162 0.246 
หลังการทดลอง 263 3.24 0.57 

*p ≤ .05 
 
 

4.3 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑอาหารอยางปลอดภัย ระหวางนักเรียน
กลุมทดลองกับนักเรียนกลุมควบคุมพบวา กอนการทดลองใชชุดกิจกรรม นักเรียนกลุมทดลองและนักเรียน
กลุมควบคุมมพีฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑอาหารอยางปลอดภัยไมแตกตางกัน แตหลังการทดลองใช
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ชุดกิจกรรมฯ นักเรียนกลุมทดลองมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑอาหารอยางปลอดภัยมากกวานักเรยีน
กลุมควบคุม ดังตารางที่ 11 

 
ตารางที่ 11 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑอาหารอยางปลอดภัยระหวางนักเรียนกลุมทดลอง

กับนักเรียนกลุมควบคุม 
  

การทดลอง นักเรียน จํานวน (N) X SD. t p 

กอนการทดลอง 
กลุมทดลอง 296 3.22 0.84 

0.548 0.584 
กลุมควบคุม 263 3.17 0.92 

 รวม 559     

หลังการทดลอง 
กลุมทดลอง 296 3.66 0.73 

7.501 0.000* 
กลุมควบคุม 263 3.24 0.57 

 รวม 559     

*p ≤ .05 
 

3.4 การศึกษารอยละของนักเรียนกลุมทดลองและนักเรียนกลุมควบคุมที่มีพฤติกรรมการบริโภค
ผลิตภัณฑอาหารอยางปลอดภัย พบวา กอนการทดลองใชชุดกิจกรรมฯ นักเรียนกลุมทดลองมีพฤติกรรม
การบริโภคผลิตภัณฑอาหารอยางปลอดภัย คิดเปนรอยละ  62.5 หลังการทดลองใชชุดกิจกรรมฯ มี
พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑอาหารอยางปลอดภัย คิดเปนรอยละ 82.5 น่ันคือ หลังการทดลองใชชุด
กิจกรรมฯ นักเรียนกลุมทดลองมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑอาหารอยางปลอดภัยเพิ่มข้ึน คิดเปนรอย
ละ 20.0 เมื่อเปรียบเทียบระหวางกลุม พบวา หลังการทดลองใชชุดกิจกรรมฯ นักเรียนกลุมทดลองมี
พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑอาหารอยางปลอดภัยมากกวานักเรียนกลุมควบคุม คิดเปนรอยละ 10.3 
ดังตารางที่ 12 และแผนภูมิที่ 2 

 

ตารางที่  12 รอยละของนักเรียนกลุมทดลองและนักเรียนกลุมควบคุมที่มีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ
อาหารอยางปลอดภัย 

  

พฤตกิรรมการบริโภค
ผลิตภัณฑอาหารอยาง

ปลอดภัย 

กลุมทดลอง กลุมควบคุม 

กอนการทดลอง หลังการทดลอง กอนการทดลอง หลังการทดลอง 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

มีพฤติกรรมบริโภคผลิตภัณฑ
อาหารอยางปลอดภัย 

155 62.5 244 82.5 152 57.8 190 72.2 

ไมมีพฤติกรรมบริโภคผลิตภัณฑ
อาหารอยางปลอดภัย 

111 37.5 52 17.6 111 42.2 73 27.8 

รวม 296 100.0 296 100.0 263 100.0 263 100.0 
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