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สรุปผลการวิจัย  
การพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเพื่อลดปัจจัยเสี่ยง 
ต่อโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง(NCDs) โดยภาคีเครือข่ายโรงเรียน อย.น้อยปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยกองพัฒนาศักยภาพ

ผู้บริโภคได้ขยายผลการใช้รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ตอนต้น เพื่อลดปัจจัยเส่ียงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) โดยจัดท าหลักสูตรให้ภาคีเครือข่ายโรงเรียน อย.
น้อย ไปอบรมครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ัวประเทศ และส่งเสริม สนับสนุนให้ครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาได้
น ารูปแบบฯ ไปใช้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อให้ทราบประสิทธิผลของการการขยายผลการใช้
รูปแบบฯ ดังกล่าว จึงได้ด าเนินการวิจัยประเมินผลการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อลดปัจจัยเส่ียงจากการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) โดยภาคีเครือข่ายโรงเรียน 
อย.น้อย เพื่อจะได้น าผลมาปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการด าเนินงานการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภค
อาหารของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อให้เกิดประสิทธิผลอันน าไปสู่การมีพฤติกรรมการบริโภค
อาหารของนักเรียนท่ีเหมาะสมและยั่งยืนต่อไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
เพื่อประเมินประสิทธิผลการด าเนินงานการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อลดปัจจัยเส่ียงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) โดยภาคีเครือข่ายโรงเรียน อย.น้อย 
 

ขอบเขตของการวิจัย  
รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อลดปัจจัยเส่ียงต่อ

โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ท่ีครูโรงเรียน อย.น้อย ใช้ในการจัดกิจกรรมเรียนรู้ ครอบคลุมเนื้อหาการอ่าน
ฉลากอาหาร ฉลากหวาน มัน เค็ม (ฉลาก GDA) ฉลากโภชนาการ สัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือก
สุขภาพ” การใช้ประโยชน์ข้อมูลบนฉลาก การลดและหลีกเล่ียงการบริโภคอาหารไม่ปลอดภัย เพื่อลดปัจจัย
เส่ียงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ประกอบด้วยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 4 แผน และแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2 แผน ด าเนินการในระหวา่งเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม พ.ศ.2562 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลประเมินผลการด าเนินงานการขยายผลการพัฒนาพฤติกรรม

การบริโภคอาหารของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นเพื่อลดปัจจัยเส่ียงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยภาคี
เครือข่ายโรงเรียน อย.น้อย 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรคือ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียน อย.น้อย ของส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ท่ีเข้าร่วมโครงการตามรูปแบบการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อลดปัจจัยเส่ียงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
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 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียน อย.น้อย ของส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ท่ีเข้าร่วมโครงการตามรูปแบบการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อลดปัจจัยเส่ียงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
ได้มาจากโรงเรียน 4 ภาค ๆ ละ 4 จังหวัด ๆ ละ 1 โรงเรียน รวม 16 โรงเรียน รวมนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 
1,280 คน  

 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  
             แบบสอบถาม พฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อลดปัจจัย
เส่ียงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) โดยภาคีเครือข่ายโรงเรียน อย.น้อย 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
   ผู้วิจัยน าข้อมูลมาวิเคราะห์ โดยใช้สถิติเชิงพรรณา ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติอ้างอิงด้วยการทดสอบค่าที (t-test)  
 

สรุปผลการวิจัย 
1. การพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเพื่อลดปัจจัย

เสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง (NCDs) โดยภาคีเครือค่ายโรงเรียนอย.น้อย 
1.1 พฤติกรรมการบริโภคขนมขบเคี้ยว น้ าอัดลม และเคร่ืองด่ืมอื่นๆพบว่า ก่อนการทดลอง

ใช้รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นเพื่อลดปัจจัยเส่ียง
ต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs)นักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุม ส่วนใหญ่บริโภคขนมขบเค้ียว 
น้ าอัดลม และเครื่องด่ืมอื่น ๆ คิดเป็นร้อยละ 95.6 และ  98.5 ตามล าดับ หลังการทดลอง โดยใช้รูปแบบ
ฯ พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองบริโภคขนมขบเค้ียว น้ าอัดลมและเครื่องด่ืมอื่น ๆ คิดเป็นร้อยละ 83.6 ส่วน
นักเรียนกลุ่มควบคุมบริโภคขนมขบเค้ียว น้ าอัดลมและเครื่องด่ืมอื่น ๆ คิดเป็นร้อยละ 91.4  โดยพบว่า 
หลังการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองบริโภคขนมขบเค้ียว น้ าอัดลม และเครื่องด่ืมอื่น ๆ ลดลง คิดเป็นร้อย
ละ 12.0 และนักเรียนควบคุมบริโภคขนมขบเค้ียว น้ าอัดลม และเครื่องด่ืมอื่น ๆ ลดลง คิดเป็นร้อยละ 
7.1 ดังตารางท่ี 1 

ตารางที่ 1 ความถ่ีและร้อยละของการบริโภคขนมขบเค้ียว น้ าอัดลม และเครื่องด่ืมอื่นๆ               
ใน 1 สัปดาห์ ของนักเรียนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง  

การทดสอบ 
พฤติกรรมการ

บริโภค 

กลุ่มทดลอง  กลุ่มควบคุม  รวม 
จ านวน ร้อย

ละ 
จ านวน ร้อย

ละ 
จ านวน ร้อย

ละ 

ก่อนการทดลอง 
ไม่กิน 27 4.4 9 1.5 36 2.9 
กิน 588 95.6 608 98.5 1,196 97.1 

 รวม 615 100.0 617 100.0 1,232 100.0 

หลังการทดลอง 
ไม่กิน 101 16.4 53 8.6 154 12.5 
กิน 514 83.6 564 91.4 1,078 87.5 

 รวม 615 100.0 617 100.0 1,232 100.0 
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1.2 ปัจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง 
(NCDs) 

1.2.1 การเปรียบเทียบปัจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อลดปัจจัย
เสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง (NCDs)ของนักเรียนกลุ่มทดลอง 

จากการทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต้นเพื่อลดปัจจัยเส่ียงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลอง มีปัจจัย
เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อลดปัจจัยเส่ียงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ก่อนและหลัง
การทดลองแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เกือบทุกปัจจัย นั่นคือ หลังการทดลองใช้
รูปแบบฯ นักเรียนกลุ่มทดลองมีปัจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อลดปัจจัยเส่ียงต่อโรค
ไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs)ดีขึ้นกว่าก่อนการทดลองเกือบทุกปัจจัย ยกเว้น ปัจจัยเรื่อง การรับรู้อุปสรรคจาก
การบริโภคอาหารเพื่อลดปัจจัยเส่ียงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs)อีกท้ังมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อ
ลดปัจจัยเส่ียงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ดีขึ้นกว่าก่อนการทดลองดังตารางท่ี 2 

 

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบปัจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการบรโิภคอาหารเพ่ือลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง (NCDs) ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง ของนักเรียนกลุ่มทดลอง 

  
 

ปัจจัยเชิงสาเหตุ  การทดสอบ 
จ านวน 

(N)  ̅ SD. t P 

1. ความรู้เก่ียวกับการบริโภคอาหารเพื่อลดปัจจัย
เสี่ยงต่อ โรคไม่ติดต่อเร้ือรัง (NCDs) 

ก่อนการทดลอง 615 2.94 1.14 
-4.980** .000 หลังการทดลอง 615 3.23 0.98 

2. การรับรู้โอกาสเสี่ยงจากการบริโภคอาหารที่
เสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง (NCDs) 

ก่อนการทดลอง 615 3.83 0.63 
-12.991** .000 

หลังการทดลอง 615 4.25 0.64 
3. การรับรู้ความรุนแรงจากการบริโภคอาหารที่

เสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง (NCDs) 
ก่อนการทดลอง 615 3.68 0.70 

-14.682** .000 
หลังการทดลอง 615 4.18 0.63 

4. การรับรู้ประโยชน์จากการบริโภคอาหารเพื่อลด
ปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง (NCDs) 

ก่อนการทดลอง 615 3.90 0.72 
-9.971** .000 

หลังการทดลอง 615 4.24 0.61 
5.การรับรู้อุปสรรคจากการบริโภคอาหารเพื่อลด

ปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง (NCDs) 
ก่อนการทดลอง 615 2.75 0.89 

0.676 0.499 
หลังการทดลอง 615 2.71 1.13 

6.การมีสิ่งชักน าสู่การปฏิบัติในการบริโภคอาหาร
เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อ โรคไม่ติดต่อเร้ือรัง 
(NCDs) 

ก่อนการทดลอง 615 3.54 0.72 
-7.463** .000 หลังการทดลอง 615 3.81 0.78 

7. ความเชื่อในความสามารถตนเองในการบริโภค
อาหารเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อ
เร้ือรัง (NCDs) 

ก่อนการทดลอง 615 3.32 0.73 
-12.015** .000 หลังการทดลอง 615 3.78 0.80 

8. พฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อลดปัจจัยเสี่ยง
ต่อโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง (NCDs) 

ก่อนการทดลอง 615 2.68 0.44 
-9.815** .000 

หลังการทดลอง 615 3.02 0.78 
*p< .05, **p<.01 
 

1.2.2 การเปรียบเทียบปัจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อลดปัจจัย
เสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง (NCDs) ของระหว่างนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุมหลังการ
ทดลองใช้รูปแบบฯ 
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หลังการทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต้นเพื่อลดปัจจัยเส่ียงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองและ
นักเรียนกลุ่มควบคุม มีปัจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อลดปัจจัยเส่ียงต่อโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง (NCDs) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ทุกปัจจัย นั่นคือ หลังการทดลองใช้
รูปแบบฯ  นักเรียนกลุ่มทดลองมีปัจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อลดปัจจัยเส่ียงต่อ
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ดีขึ้นมากกว่านักเรียนกลุ่มควบคุมทุกปัจจัย อีกท้ังมีพฤติกรรมการบริโภค
อาหารเพื่อลดปัจจัยเส่ียงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) มากกว่านักเรียนกลุ่มควบคุม ดังตารางท่ี 3 

 

ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบปัจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการบรโิภคอาหารเพ่ือลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง (NCDs) ระหว่างนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุม หลงัการทดลอง 

  
 

ปัจจัยเชิงสาเหตุ นักเรียน 
จ านวน 

(N)  ̅ SD. t P 

1. ความรู้เก่ียวกับการบริโภคอาหารเพื่อลดปัจจัย
เสี่ยงต่อ โรคไม่ติดต่อเร้ือรัง (NCDs) 

กลุ่มทดลอง 615 3.23 0.98 
2.905** .000 กลุ่มควบคุม 617 3.04 1.29 

2. การรับรู้โอกาสเสี่ยงจากการบริโภคอาหารที่
เสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง (NCDs) 

กลุ่มทดลอง 615 4.25 0.64 
11.242** .000 

กลุ่มควบคุม 617 3.84 0.66 
3. การรับรู้ความรุนแรงจากการบริโภคอาหารที่

เสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง (NCDs) 
กลุ่มทดลอง 615 4.18 0.63 

10.274** .000 
กลุ่มควบคุม 617 3.76 0.78 

4. การรับรู้ประโยชน์จากการบริโภคอาหารเพื่อลด
ปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง (NCDs) 

กลุ่มทดลอง 615 4.24 0.61 
9.642** .000 

กลุ่มควบคุม 617 3.87 0.78 
5.การรับรู้อุปสรรคจากการบริโภคอาหารเพื่อลด

ปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง (NCDs) 
กลุ่มทดลอง 615 2.71 1.13 

-4.605** .000 
กลุ่มควบคุม 617 2.99 1.01 

6.การมีสิ่งชักน าสู่การปฏิบัติในการบริโภคอาหาร
เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อ โรคไม่ติดต่อเร้ือรัง 
(NCDs) 

กลุ่มทดลอง 615 3.80 0.78 
3.486** .000 กลุ่มควบคุม 

617 
3.63 0.92 

7. ความเชื่อในความสามารถตนเองในการบริโภค
อาหารเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง 
(NCDs) 

กลุ่มทดลอง 615 3.78 0.80 
4.703** .000 กลุ่มควบคุม 617 3.55 0.93 

8. พฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อลดปัจจัยเสี่ยง
ต่อโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง (NCDs) 

กลุ่มทดลอง 615 3.02 0.78 
5.180** .000 

กลุ่มควบคุม 617 2.77 0.87 
*p< .05, **p<.01 
 

1.2.3 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อ
เร้ือรัง (NCDs) พบว่าก่อนการทดลองใช้รูปแบบฯ นักเรียนกลุ่มทดลองมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อ
ลดปัจจัยเส่ียงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ท่ีถูกต้องคิดเป็นร้อยละ 68.9 หลังการทดลองใช้รูปแบบฯ มี
พฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อลดปัจจัยเส่ียงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ท่ีถูกต้อง คิดเป็นร้อยละ 
85.9 นั่นคือ หลังการทดลองใช้รูปแบบฯ นักเรียนกลุ่มทดลองมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อลดปัจจัย
เส่ียงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ท่ีถูกต้องเพิ่มข้ึน คิดเป็นร้อยละ 17.0 ส่วนนักเรียนกลุ่มควบคุม มี
พฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อลดปัจจัยเส่ียงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) เพิ่มข้ึนเพียงร้อยละ 1.1 ดัง
ตารางท่ี 4และแผนภูมิท่ี 1 และ 2  

 



5 
 
ตารางที่  4 ร้อยละของนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุมที่มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพ่ือลด

ปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) 
 

พฤติกรรมการบริโภค
อาหารเพือ่ลดปัจจัย

เสี่ยงฯ  

กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม 
ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง 

จ านวน จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
มีพฤติกรรมฯ ที่ถูกต้อง 424 68.9 528 85.9 404 65.5 411 66.6 
มีพฤติกรรมฯ ที่ไม่ถูกต้อง 191 31.1 87 14.1 213 34.5 206 33.4 

รวม 615 100.0 615 100.0 617 100.0 617 100.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


