
บทคัดยอการวิจัยและประเมินผลโครงการ อย.นอย ป 2551 

  รองศาสตราจารย ดร.ศิริเดช สุชีวะ และคณะ1 

การวิจัยและประเมินผลโครงการ อย.นอย ป 2551 ไดใชรูปแบบการประเมินตามวัตถุประสงคของโครงการ 
(Goal-Based Evaluation) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีวัตถุประสงคหลัก 5 ขอ ไดแก 1) เพื่อ
ประเมินพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพของนักเรียน 2) เพื่อประเมินการจัดโครงการ อย.นอย ที่มีการบูรณาการเขา
กับกระทรวงสาธารณสุขรับผิดชอบ 3) เพื่อประเมินการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการบริโภคอยางปลอดภัยตอส่ิงแวดลอม
ของนักเรียน อย.นอย 4) เพื่อประเมินผลการใชคูมือบูรณาการความรูดานผลิตภัณฑสุขภาพสูการเรียนการสอนในโรงเรียน 
และ 5) เพื่อพัฒนาแนวทางการใชโรงเรียน อย.นอย เปนฐานของการพัฒนาและสงเสริมพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ
สุขภาพที่ดี  

กลุมตัวอยางที่ใชในการประเมินพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพเปนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-
6 จํานวน 4,080 คน จากโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
จํานวน 40 แหง โดยเปนโรงเรียนที่เขารวมประกวดกิจกรรม อย.นอย จํานวน 20 แหง และโรงเรียนทั่วไปที่ไมไดเขารวม
ประกวด จํานวน 20 แหง ใน 13 จังหวัดทั่วประเทศ ใชการสุมกลุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) 
สําหรับการประเมินการจัดกิจกรรม อย.นอย ของนักเรียน ไดเลือกโรงเรียนแบบเจาะจงเปนโรงเรียนมัธยมศึกษาที่จัด
กิจกรรม อย.นอย จํานวน 20 แหง และในการประเมินผลการใชคูมือฯ ไดเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจงเปนครูผูสอน 
จํานวน 43 คน จากโรงเรียนมัธยมศึกษานํารองการใชคูมือฯ จํานวน 10 แหง ผูใหขอมูลเพิ่มเติม ประกอบดวย ผูปกครอง 
คนในชุมชน และเจาหนาที่สาธารณสุข การเก็บรวบรวมขอมูลไดใชหลากหลายวิธีและหลายแหลงขอมูล ไดแก การเก็บ
ขอมูลดวยแบบสอบถาม การสัมภาษณ การสังเกต การศึกษาเอกสาร และการจัดกิจกรรมสนทนากลุมแลกเปลี่ยนความ
คิดเหน็  

การวิเคราะหขอมูลเปนการเปรียบเทียบขอมูลที่ไดมากับการประเมินที่เปนเกณฑสัมบูรณ (Absolute criteria) 
สถิติในการวิเคราะหใช 2 ลักษณะ ไดแก สถิติบรรยาย ประกอบดวย ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
วิเคราะหเอกสาร และการนําเสนอขอมูลในรูปแบบตางๆ เชน แบบบรรยาย ตาราง แผนภูมิ สําหรับสถิติอนุมาน 

ประกอบดวย สถิติทดสอบที (t-test) การวิเคราะหความแปรปรวน (analysis of variance) และสถิติทดสอบไคสแควร (χ2)  
  
ผลการวิจัยและประเมินผลที่สําคัญ 

1. พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพ พบวา นักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่มีอายุระหวาง 12 – 18 ป
มีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่ดี ซึ่งประกอบดวยพฤติกรรมไมบริโภคน้ําอัดลม ไมบริโภคอาหารหวานจัด 
ไมบริโภคอาหารขยะ บริโภคนม ผัก ผลไม ใชผลิตภัณฑสุขภาพอยางถูกตอง และอานฉลากอาหาร ยา เครื่องสําอาง
กอนใช คิดเปนรอยละ 55.49 ซึ่งยังไมบรรลุเปาหมายของโครงการที่รอยละ 70 ผลการสํารวจความรูและเจตคติที่
ถูกตองตอการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพของนักเรียน พบวา โดยภาพรวมนักเรียนรอยละ 72.82 มีความรูเกี่ยวกับการ

บริโภคผลิตภัณฑสุขภาพอยางถูกตอง และมีเจตคติที่ถูกตองตอการบริโภคอยูในระดับมาก ( x  = 3.77, SD =0.56) เมื่อ
เปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพของนักเรียนที่ทํากิจกรรม อย.นอย กับนักเรียนทั่วไป และนักเรียนที่อยู
ในโรงเรียนที่เขารวมประกวด และไมเขารวมประกวดกิจกรรม อย.นอย พบวา นักเรียนที่ทํากิจกรรม อย.นอย และอยูใน

                                                 
1 หัวหนาโครงการวิจัย รศ.ดร.ศิริเดช สุชีวะ คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย นักวิจัย อ.ดร.จตุภูมิ เขตจัตุรัส คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

   นักวิจัยรวมจาก อย. 1) ภญ.นิภาภรณ  จัยวัฒน 2) นายนิรัตน เตียสุวรรณ 3) ภก.ศุภกาญจน  โภคัย 4) นางสินีนาฏ โรจนประดิษฐ   
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โรงเรียนที่เขารวมประกวดกิจกรรม อย.นอย มีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่ถูกตองมากกวานักเรียนทั่วไปที่อยู
ในโรงเรียนที่เขารวมและไมไดเขารวมประกวดกิจกรรม อย.นอย ผลการสํารวจปจจัยดานพอแมผูปกครอง การจัด
กิจกรรมของโรงเรียนและครู และเพื่อน มีความเกี่ยวของกับพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพของนักเรียน  

2. การจัดกิจกรรมที่มีการบูรณาการกับโครงการที่กระทรวงสาธารณสุขรับผิดชอบ พบวา โรงเรียน

กลุมตัวอยางทุกแหง (รอยละ 100) มีการบูรณาการโครงการที่กระทรวงสาธารณสุขรับผิดชอบกับกิจกรรม อย.นอย 

โดยที่กลุมนักเรียน อย.นอย มีการดําเนินการอยางนอยที่สุด 1 โครงการ/กิจกรรม ผลการประเมินบรรลุผลตาม

เปาหมายของโครงการที่รอยละ 70 การบูรณาการโครงการ/กิจกรรมจะเกิดขึ้นไดมาจากปจจัย 5 อยาง ดังนี้ (1) มี

ความสอดคลองของกิจกรรม อย.นอย กับกิจกรรมในโครงการที่กระทรวงสาธารณสุขรับผิดชอบ (2) นักเรียนแกนนํา 

อย.นอย มีศักยภาพในทํากิจกรรมไดหลากหลายและมีการทํางานเปนทีม (3) มีอาจารยที่ปรึกษาโครงการ อย.นอย ที่

ทํางานเปนทีม (4) มีการสนับสนุนทางสังคมที่ดี และ (5) มีการประสานงานและความรวมมือที่ดี 

3. การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการบริโภคอยางปลอดภัยตอส่ิงแวดลอม พบวา โรงเรียนกลุมตัวอยางทุก

แหง (รอยละ 100) มีการทํากิจกรรมที่เกี่ยวของกับการบริโภคอยางปลอดภัยตอส่ิงแวดลอม โดยที่กลุมนักเรียน อย.

นอย มีการดําเนินการอยางนอยที่สุด 1 โครงการ/กิจกรรม ผลการประเมินบรรลุผลตามเปาหมายของโครงการที่รอยละ 

70 การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการบริโภคอยางปลอดภัยตอส่ิงแวดลอมของนักเรียนไดสอดคลองกับหลักของสุข

บัญญัติแหงชาติ 10 ประการ ในบัญญัติขอที่ 10 การรักษาและอนุรักษส่ิงแวดลอมเพื่อสรางสรรคสังคม  

4. การใชคูมือบูรณาการความรูดานผลิตภัณฑสุขภาพ พบวา มีการนํารองการใชคูมือบูรณาการความรู

ดานผลิตภัณฑสุขภาพสูการเรียนการสอนในโรงเรียน   20 แหง จาก 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ โดยแยกเปนโรงเรียน

ประถมศึกษา จํานวน 4 แหง และโรงเรียนมัธยมศึกษา จํานวน 16 แหง ผลการประเมินบรรลุผลตามเปาหมายของ

โครงการ ผลการประเมินคุณภาพของคูมือบูรณาการความรูดานผลิตภัณฑสุขภาพตามการรับรูของครูผูใช พบวา มี

คุณภาพอยูในระดับมากที่สุด ครูรอยละ 90 ขึ้นไป มีพฤติกรรมการใชคูมือบูรณาการฯ โดยทําเปนสวนใหญถึงทําเปน

ประจํา ไดแก ศึกษาขั้นตอนการใชแผน สาระสําคัญ เนื้อหา กิจกรรม และส่ือการเรียนการสอนภายในแผนการจัดการ

เรียนรูใหเขาใจกอนนําไปใช อานและทําความเขาใจเนื้อหาในแผนการจัดการเรียนรูอยางสม่ําเสมอ ใชและปฏิบัติตาม

แผนการจัดการเรียนรูไดดวยตนเอง วางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูได จัดกิจกรรม

การเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูได และบันทึกผลหลังจากการใชแผนการจัดการเรียนรูในแตละครั้ง ครูรอยละ 

76.7 ใชทุกแผนการจัดการเรียนรูในคูมือบูรณาการฯ คูมือบรูณาการความรูดานผลิตภัณฑสุขภาพสามารถนําไปใชไดจริง

โดยนักเรียนสามารถเรียนรูไดทั้งดวยตนเองและโดยครูเปนผูสอน 

5. แนวทางการใชโรงเรียน อย.นอย เปนฐานของการพัฒนาและสงเสริมพฤติกรรมการบริโภค
ผลิตภัณฑสุขภาพที่ดี พบวา แนวทางการใชโรงเรียน อย.นอย เปนฐาน ประกอบดวย 4 องคประกอบหลักที่เกี่ยวของ
สัมพนัธกันในเชิงระบบ ดังนี้  

องคประกอบที่ 1 การกําหนดวิสัยทัศนโรงเรียน อย.นอย ใหเปนโรงเรียนที่มีนักเรียนที่ทําหนาที่ อย.นอย หรือ
อาสาสมัครคุมครองผูบริโภค โดยที่โรงเรียนมีศักยภาพในการเปนหนวยงานแกนนําของการพัฒนาและสงเสริม
พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่ถูกตองของนักเรียนและคนในชุมชน มีการบริหารจัดการแบบบูรณาการทั้ง
ภายในและภายนอกหนวยงาน และการรวมมือรวมพลังไปสูเปาหมายใหทุกคนเปนผูบริโภคที่ดี  

องคประกอบที่ 2 การกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา ในการดําเนินงาน อย.นอย ใหประสบความสําเร็จจะตอง
ขับเคลื่อนดวยยุทธศาสตรการพัฒนาที่สําคัญ 4 ดาน ไดแก การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ การจัดกิจกรรม
สงเสริมและพัฒนา การใชเครือขายความรวมมือรวมพลัง และการกําหนดนโยบายโรงเรียน  
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  องคประกอบที่ 3 การบริหารการพัฒนา เปนการนํายุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ โดยใชการบริหารการพัฒนา

ยุทธศาสตรอยางเปนระบบตามกระบวนการคุณภาพ PDCA ไดแก (1) มีการวางแผนการดําเนินกิจกรรม อย.นอย ทั้งแผน

ระยะสั้นและระยะยาว หรือแผนปฏิบัติการประจําเดือน/ภาคเรียน/ป โดยในแผนจะตองประกอบดวยกิจกรรมที่หลากหลายและ

สามารถดึงทุกฝายใหเขามามีสวนรวมได (2) การนําแผนสูการปฏิบัติ (3) มีการตรวจสอบผลการดําเนินงานอยาง

สมํ่าเสมอ และ (4) มีการแกไขปรับปรุงกิจกรรม หรืองานที่ตรวจสอบแลววาควรมีการแกไขปรับปรุง 

 องคประกอบที่ 4 การกํากับ ติดตาม และประเมินผล อยางตอเนื่อง เปนกลไกการพัฒนาคุณภาพของการ

ดําเนินกิจกรรม อย.นอย โดยมีการประเมินผลลัพธหลังจากการจัดโครงการ/กิจกรรมเปนระยะ เพื่อใหไดสารสนเทศที่

เปนประโยชนในการปรับปรุง พัฒนาโครงการ/กิจกรรม หรือตัดสินใจที่จะดําเนินการอยางไรในปตอๆไป  

  
ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะสําหรับโรงเรียน 

  1) โรงเรียนควรจัดสภาพสิ่งแวดลอมภายในและบริเวณใกลเคียงกับโรงเรียนใหปลอดอาหารที่ไมดีตอ
สุขภาพของนักเรียน เชน น้ําอัดลม อาหารหวานจัด ขนมขบเคี้ยวกรุบกรอบ เปนตน      

  2) ครูผูรับผิดชอบควรมีการตรวจสอบและติดตามพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพของ
นักเรียนอยางตอเนื่องทุกป 
   3) ผูบริหารโรงเรียนและครูควรนําแนวทางการใชโรงเรียน อย.นอย เปนฐานของพัฒนาและสงเสริม
พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่ดีไปกําหนดเปนแผนปฏิบัติการของโรงเรียน โดยมีภาคีหุนสวนสุขภาพระหวาง
โรงเรียน ครอบครัว และชุมชนรวมมือรวมพลังกัน และมีหนวยงานที่เกี่ยวของเปนเครือขายสงเสริมสนับสนุน 
 
  ขอเสนอแนะสําหรับ อย. 
   1) ควรนําตัวชี้วัดและเกณฑการตัดสินพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่ดีที่ไดจากงานวิจัย
และประเมินผลครั้งนี้ไปพัฒนาเปนมาตรฐานของพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่ดีในครั้งตอไป 

  2) ควรมีการตรวจสอบและติดตามพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพของนักเรียนรวมกับ
โรงเรียนและหนวยงานสาธารณสุขทองถิ่นอยางตอเนื่องทุกป พรอมทั้งใหผลยอนกลับไปยังโรงเรียนเพื่อใชเปนขอมูล
สําหรับการพัฒนา 

  3) ควรมีการจัดการความรูเกี่ยวกับวิธีการ/แนวทางการทํากิจกรรมอย.นอยของนักเรียนแตละแหงที่
เปนแบบอยางที่ดี (Best Practice) ในรูปของเอกสาร หนังสือ วีซีดี เว็บไซต เพื่อเผยแพรวิธีการใหกับโรงเรียนที่สนใจไดนํา
วิธีการ/แนวทางไปใชในการดําเนินกิจกรรม อย.นอย ในโรงเรียนและชุมชน 
   4) ควรนําแนวทางการใชโรงเรียน อย.นอย เปนฐานของการพัฒนาและสงเสริมพฤติกรรมการบริโภค
ผลิตภัณฑสุขภาพที่ดีไปกําหนดเปนนโยบายสําหรับการพัฒนาคุณภาพโครงการในปตอไป 


