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บทคัดย่ อ

วันที่รับบทความ : 03/09/2561
วันแก้ไขบทความ : 09/10/2561
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การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อสร้างเครื่ องมือวัดพฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอางอย่าง
ปลอดภัยสําหรั บนักเรี ยนมัธยมศึ กษาตอนปลาย กลุ่มตัวอย่างสําหรั บ ทดลองใช้เพื่อหาความเชื่ อมัน่ ของ
เครื่ องมือเป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาตอนปลาย จํานวน 100 คน สุ่ มอย่างง่าย และกลุ่มตัวอย่างสําหรั บ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิ งยืนยันเป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
จํานวน 500 คน สุ่ มแบบหลายขั้นตอน วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยตรวจสอบความตรงเชิ งเนื้ อหา ความตรงเชิ ง
โครงสร้าง ความเชื่อมัน่ และค่าอํานาจจําแนกรายข้อ
ผลการวิจยั พบว่า เครื่ องมือวัดพฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอางอย่างปลอดภัยสําหรับ
นักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็ นแบบสอบถาม จํานวน 29 ข้อ รวม 4 ด้านคือ 1) การอ่านฉลาก 8 ข้อ
2) การใช้ขอ้ มูลบนฉลาก 9 ข้อ 3) การตรวจสอบสื่ อโฆษณา 3 ข้อ และ 4) การสังเกตอาการผิดปกติจากการ
ใช้ผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอาง 9 ข้อ ผลการตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือ พบว่ามีความตรงเชิ งเนื้ อหา IOC อยู่
ระหว่าง 0.60-1.00 ความเชื่ อมัน่ เท่ากับ 0.94 อํานาจจําแนกรายข้อมีค่า t-test อยูร่ ะหว่าง 3.93- 9.56 ซึ่ งมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิ งยืนยันพบว่าโมเดลมีความสอดคล้อง
กลมกลืนกับข้อมูลเชิ งประจักษ์ (χ2= 2.419, df = 1, p = 0.119, CFI = 0.996, TLI = 0.973, RMSEA = 0.053,
SRMR = 0.012) เครื่ องมือที่ได้จากการวิจยั นี้ผเู ้ กี่ยวข้องสามารถนําไปใช้ได้ตามบริ บทที่สอดคล้อง
คําสํ าคัญ: พฤติกรรมการบริ โภค ผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอาง การสร้างเครื่ องมือวัดพฤติกรรม
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Construction of a consumer cosmetic consumption safety behavior scale
for high school students
Abstract

Siwara Thiarawiboon* Karuntharat Boonchuaythanasit**

This study aimed to construct a consumer cosmetic consumption safety behavior scale for high
school students. The sample group for trying out the scale were 100 high school students selected by
simple random sampling. The sample group for Confirmatory Factor Analysis were 500 high school
students in Bangkok Metropolitan Region selected by multi-stage sampling. The analyses performed
through the content and construct validity, reliability and discrimination power.
A questionnaire was applied including a 29-item behavior scale. Questions were organized
around four subdomains, namely: 1) reading the label (8 items), 2) using product claims on the label
(9 items), 3) checking cosmetic advertising media (3items), and 4) observing adverse effects of cosmetics
(9 items). The results revealed that the index of item-objective congruence (IOC) was between 0.60 – 1.00
with our excellent internal consistency (Cronbach alpha = 0.94). The discrimination power of item on the
basis of t-test ranged from 3.93 to 9.56 (p<0.05). The Confirmatory Factor Analysis showed that the
model was consistent with empirical data (χ2= 2.419, df = 1, p = 0.119, CFI = 0.996, TLI = 0.973,
RMSEA = 0.053, SRMR = 0.012). Therefore, other researchers are encouraged to use or adapt this scale
for their specific needs.
Keywords: consumption behavior, cosmetic products, construction of behavior scale
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บทนํา

การบริ โภคผลิ ตภั ณ ฑ์ เ ครื่ องสํ า อาง
เพื่ อ แก้ ปั ญ หาสิ ว ฝ้ า และทํา ให้ ผิ ว ขาว เป็ นที่
แพร่ หลายในกลุ่ ม วัย รุ่ นตามกระแสนิ ย ม 1 ซี่ ง มี
บุ คคลที่ มีชื่ อเสี ยง ดารา นักร้ อง หรื อเน็ ทไอดอล
เป็ นแรงบัน ดาลใจ 2 โดยซื้ อตามคํา โฆษณาที่
บางอย่ า งมี ก ารอวดอ้า งเกิ น จริ งให้ ห ลงเชื่ อ ใน
สรรพคุ ณ3 หรื อได้รับการบอกต่อจากเพื่ อนเพื่ อ
นํามาใช้และบางรายมีการทดลองทําเพื่อใช้เองจาก
การซื้ อครี มที่ ไม่ มีฉลากมาผสมเพื่ อเพิ่ มความขาว
ของผิว3 ซึ่ งเครื่ องสําอางดังกล่าวอาจมีส่วนผสมของ
สารอันตรายที่ผิดกฎหมาย ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุ ข4-5 ได้แก่ สารปรอท สารไฮโดรควิโนน
และกรดเรทิโนอิกหรื อกรดวิตามินเอ ดังนั้นวัยรุ่ น
จึงเป็ นกลุ่มเสี่ ยงสู งที่ จะได้รับอันตรายต่อสุ ขภาพ
จากการใช้เครื่ องสําอางที่ ไม่ปลอดภัย6-8 จากการ
ทบทวนวรรณกรรมโดยการสื บค้นบนฐานข้อมูล
วารสารอิเลคทรอนิ กส์ในปี พ.ศ. 2550 - 2560 จํานวน
7 ฐานข้อมูล ได้แก่ Science Direct, PubMed,
Springer Link, Wiley, Sage Journals, Google
Scholar และ ThaiLIS พบบทความเกี่ยวกับพฤติกรรม
การบริ โภคผลิ ตภัณฑ์เครื่ องสําอางอย่างปลอดภัย
เผยแพร่ จาํ นวน 10 เรื่ อง แต่มีเพียง 2 เรื่ องเท่านั้นที่
พบเครื่ องมือวิจยั ที่เกี่ ยวข้องซึ่ งมีองค์ประกอบของ
เนื้ อหาไม่ ค รอบคลุ ม ขอบเขตของงานวิ จ ัย จึ ง มี
ความจําเป็ นในการสร้างเครื่ องมือวัดพฤติกรรมการ
บริ โภคผลิ ต ภัณ ฑ์ เ ครื่ องสํ า อางอย่ า งปลอดภัย
สํ าหรั บนักเรี ยนมัธยมศึ กษาตอนปลาย เพื่ อที่ จะ
นํา ไปใช้ เ ป็ นแนวทางในการดํา เนิ น งานพัฒนา
พฤติ ก รรมนั ก เรี ยนด้ า นการบริ โภคผลิ ต ภัณ ฑ์
เครื่ องสํ าอาง ตลอดจนนํามาใช้ประโยชน์ ในการ

ดําเนิ นงานสาธารณสุ ขด้ านการพัฒนาศักยภาพ
ผูบ้ ริ โภคต่อไป
วัตถุประสงค์ การวิจัย
เพื่อสร้างเครื่ องมือวัดพฤติกรรมการบริ โภค
ผลิ ต ภัณ ฑ์ เ ครื่ องสํ า อางอย่ า งปลอดภัย สํ า หรั บ
นักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลาย
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิ จ ัย ครั้ งนี้ เป็ นการวิ จ ัย แบบบรรยาย
แบ่งเป็ น 2 ระยะดังนี้
ระยะที่ 1 มี ว ัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ กํา หนด
องค์ ป ระกอบ ตัว ชี้ วัด สร้ า งแบบสอบถามวัด
พฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอางอย่าง
ปลอดภัยสําหรั บนักเรี ยนมัธยมศึ กษาตอนปลาย
ตรวจสอบความตรงเชิ งเนื้ อหา ความเชื่ อมัน่ และค่า
อํานาจจําแนกรายข้อของแบบสอบถาม
กลุ่ มตั วอย่ างที่ ใช้ ในการหาค่ าความเชื่ อมั่ น
ของเครื่ องมื อ คื อนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาตอน
ปลายในกรุ งเทพฯ และปริ มณฑล จํานวน 100 คน
โดยสุ่ มอย่างง่าย
เครื่ องมือในการวิจัย คือ แบบสอบถามตาม
ประเด็นตัวชี้วดั ขององค์ประกอบที่สังเคราะห์ได้
ขั้นตอนการสร้ างแบบสอบถามประกอบด้ วย
6 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาเอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
จากฐานข้ อ มู ล วารสารอิ เ ลคทรอนิ ก ส์ ได้ แ ก่
Science Direct, PubMed, SpringerLink, Wiley,
Sage Journals, Google Scholar และ ThaiLis โดย
กําหนดคําสําคัญในการสื บค้น คือ Safety Cosmetic
Consumption, Bleaching Cream, Whitening
Cream, ครี มผิวขาว และการใช้เครื่ องสําอางอย่าง
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ปลอดภัย คัดเข้าที่ชื่อเรื่ อง จํานวน 173 บทความ คัด
ออกบทความที่ ไม่เกี่ ยวข้องกับการศึ กษาทางด้าน
สุ ขภาพและพฤติกรรมศาสตร์ จาํ นวน 120 บทความ
และเมื่ อพิจารณาเนื้ อหาบทคัดย่อของงานวิจยั โดย
ละเอี ย ด พบเอกสารที่ เกี่ ย วข้อ งครอบคลุ ม ตาม
วัตถุประสงค์ของการศึกษา จํานวน 10 เรื่ อง นํามา
วิ เ คร าะ ห์ สั ง เค รา ะ ห์ ตั ว แ ปร กํ า หน ดเ ป็ น
องค์ประกอบและตัวบ่งชี้
ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบความถู กต้องของ
องค์ประกอบที่ ได้จากขั้นตอนที่ 1 โดยการตรวจ
สอบสามเส้ าด้านแหล่ งข้อมู ล (Methodological
Triangulation: Multiple source of data)9 ผูว้ ิจยั

- แนวคิดการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
- แนวคิดพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
- แนวคิดการรู ้เท่าทันสื่ อโฆษณา

สอบถามผู ้ที่ เกี่ ยวข้องกับ การบริ โภคผลิ ตภัณฑ์
เครื่ องสําอางอย่างปลอดภัย ได้แก่ แพทย์ผเู ้ ชี่ ยวชาญ
ด้านผิวหนัง เภสั ชกรผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการพัฒนา
ศั ก ยภาพผู ้ บ ริ โภค และผู ้ ที่ บ ริ โภคผลิ ต ภั ณ ฑ์
เครื่ องสําอาง ได้แก่ นักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลาย
รวม 3 คน ซึ่ งได้องค์ประกอบการบริ โภคผลิตภัณฑ์
เครื่ องสําอางอย่างปลอดภัย 4 ด้าน ได้แก่ 1) การ
อ่านฉลาก 2) การใช้ขอ้ มูลบนฉลาก 3) การตรวจสอบ
สื่ อโฆษณา และ 4) การสังเกตอาการผิดปกติจากการ
ใช้ผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอาง
จากขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2 จึงได้
กรอบแนวคิดของการวิจยั ดังแสดงในแผนภาพที่ 1

องค์ ประกอบพฤติกรรมการบริโภค
ผลิตภัณฑ์ เครื่องสําอางอย่ างปลอดภัย
การอ่านฉลาก
การใช้ขอ้ มูลบนฉลาก
การตรวจสอบสื่ อโฆษณา
การสังเกตอาการผิดปกติจาก
การใช้ผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอาง

เครื่ องมือวัดพฤติกรรม
การบริ โภคผลิตภัณฑ์
เครื่ องสําอางอย่างปลอดภัย

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
ขั้นตอนที่ 3 กําหนดนิ ยามเชิ งปฏิบตั ิการ
(Operational definition) จากตัวแปรที่สังเคราะห์
ได้ ดังนี้
พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร บ ริ โ ภ ค ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
เครื่องสํ าอางอย่ างปลอดภัย หมายถึง การปฏิบตั ิของ
นักเรี ยนในการใช้ผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอาง 4 ด้าน
ประกอบด้วย 1) การอ่านฉลาก 2) การใช้ขอ้ มูลบน

ฉลาก 3) การตรวจสอบสื่ อโฆษณา และ 4) การสังเกต
อาการผิดปกติจากการใช้ผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอาง
การอ่ านฉลาก หมายถึ ง การรั บรู ้ และแปล
ความหมายของข้ อ มู ลบนฉลากผลิ ตภั ณ ฑ์
เครื่ องสํ าอาง ประกอบด้ วย วัน เดื อน ปี ที่ ผลิ ต/
หมดอายุ วิธีใช้ ชื่อสารที่เป็ นส่ วนผสม คําเตือน และ
คํากล่าวบรรยายสรรพคุณ
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การใช้ ข้อมูลบนฉลาก หมายถึง การปฏิบตั ิ
ตามวิ ธี แ ละคํา แนะนํา ของข้อ มู ล ที่ ป รากฏบน
ฉลากผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอาง ประกอบด้วย เวลา/
ระยะเวลาในการใช้ บริ เวณของร่ า งกายที่ ใ ช้
ปริ มาณที่กาํ หนดใช้ และการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์
เครื่ องสําอาง
การตรวจสอบสื่ อ โฆษณา หมายถึ ง การ
พิจารณาและเสาะหาข้อมูลเพื่อยืนยันข้อเท็จจริ ง
ของข้อความที่โฆษณาอวดอ้างสรรพคุ ณเกิ นจริ ง
เกี่ ย วกับ ผลิ ต ภัณ ฑ์ เ ครื่ อ งสํ า อาง ประกอบด้ว ย
ข้อความที่อา้ งสรรพคุณทางยา ข้อความที่อา้ งในการ
บําบัดโรค ข้อความที่ อ้างผลต่ อการเปลี่ ยนแปลง
โครงสร้ างของร่ างกาย ข้อความที่รับรองเห็ นผลใน
ระยะเวลาอันรวดเร็ ว
การสั งเกตอาการผิ ด ปกติ จ ากการใช้
ผลิตภัณฑ์ เครื่ องสํ าอาง หมายถึง การเฝ้ าดูอาการ
ผิดปกติ ที่ เป็ นปฏิ กิ ริย าที่ เกิ ดขึ้นกับ ร่ า งกาย จาก
การใช้ผลิ ตภัณฑ์เครื่ องสําอาง และการปฏิ บตั ิตน
เมื่อพบอาการผิดปกติน้ นั
ขั้นตอนที่ 4 ร่ างแบบสอบถามวัดพฤติกรรม
การบริ โภคผลิ ตภัณฑ์เครื่ องสําอางอย่างปลอดภัย
สําหรับนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลาย
ขั้นตอนที่ 5 นําแบบสอบถามไปให้นกั เรี ยน
มัธ ยมศึ ก ษาตอนปลายที่ มี คุ ณสมบัติ เหมื อนกับ
กลุ่มตัวอย่าง 3 คน อ่านและทดลองทําแบบสอบถาม
เพื่อตรวจสอบความชัดเจนของภาษา
ขั้นตอนที่ 6 ตรวจสอบความตรงเชิ งเนื้ อหา
เพื่อพิจารณาความสอดคล้องของข้อคําถามแต่ละ
ข้อกับวัตถุ ประสงค์ (Index of item-objective
congruence: IOC) โดยผูเ้ ชี่ ยวชาญ 5 ท่าน ข้อที่มี
IOC ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไปจึงถือว่าใช้ได้10-11

ขั้นตอนที่ 7 นําแบบสอบถามไปทดลองใช้
กับนักเรี ยนที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างที่
จะนําแบบสอบถามไปใช้จริ ง เพื่อตรวจสอบความ
เชื่อมัน่ และค่าอํานาจจําแนกรายข้อ
หลังจากขั้นตอนระยะที่ 1 แล้วได้แบบสอบถาม
เพื่อนําไปตรวจสอบคุ ณภาพของเครื่ องมือต่อไป
ในระยะที่ 2
ระยะที่ 2 มี จุ ดประสงค์เ พื่ อตรวจสอบ
คุณภาพของเครื่ องมือวิจยั ที่สร้างขึ้นในด้านความ
ตรงเชิ งโครงสร้าง (Construct Validity) ว่าโมเดล
การวัดมี ความสอดคล้องกลมกลื นกับข้อมู ลเชิ ง
ประจักษ์หรื อไม่โดยการวิเคราะห์ องค์ประกอบ
เชิ งยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA)
ซึ่ งมีเกณฑ์การพิจารณาจาก ค่าไคสแควร์ (χ2) ไม่
มีนยั สําคัญทางสถิติ (p>0.05), ค่าดัชนี วดั ระดับ
ความสอดคล้ อ งความกลมกลื น เปรี ยบเที ย บ
(CFI) > 0.90 , ค่าดัชนี Tucker Lewis Index (TLI)
> 0.90, ค่ารากของค่าเฉลี่ ยกําลังสองของความ
คลาดเคลื่อนโดยประมาณ (RMSEA)<0.05 และ
ค่ารากของค่าเฉลี่ยกําลังสองของเศษเหลื อในรู ป
คะแนนมาตรฐาน (SRMR)< 0.0512
กลุ่มตัวอย่ าง คือนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอน
ปลายในกรุ งเทพฯและปริ มณฑล จํานวน 500 คน
เลื อกตัวอย่างโดยการสุ่ ม หลายขั้นตอน กํา หนด
ขนาดตัวอย่างตามเกณฑ์ของ Comrey and Lee13
ที่ ขน าด ตั ว อ ย่ า งที่ ดี สํ า หรั บ ก า รวิ เ คร าะ ห์
องค์ประกอบควรใช้ขนาดตัวอย่างจํานวน 500 คน
เครื่ อ งมือ ในการวิจั ย คื อ แบบสอบถาม
พฤติ ก รรมการบริ โ ภคผลิ ต ภัณ ฑ์ เ ครื่ อ งสํ า อาง
อย่า งปลอดภัยสํา หรั บนักเรี ย นมัธ ยมศึ ก ษาตอน
ปลายได้จากการวิจยั ในระยะที่ 1 และได้ผา่ นการ
ปรับปรุ งแก้ไขแล้ว
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ข้ อพิจารณาด้ านจริยธรรม
ก า ร วิ จั ย ค รั้ ง นี้ ไ ด้ รั บ ก า ร อ นุ มั ติ
โครงการวิ จ ั ย จากคณะกรรมการพิ จ ารณา
จริ ย ธรรมการวิ จ ัย มหาวิ ท ยาลัย เกษตรศาสตร์
เลขที่ COA61/030 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561

วิเคราะห์ความเชื่ อมัน่ ด้วยค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟา
ครอนบาค วิเคราะห์ อาํ นาจจําแนกด้วยสถิ ติ t-test
ส่ วนในระยะที่ 2 วิเคราะห์องค์ประกอบเชิ งยืนยัน
เพื่อตรวจสอบความตรงเชิ งโครงสร้างของโมเดล
ด้วยโปรแกรมสําเร็ จรู ป

วิธีเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยทํา
หนั ง สื อขอความอนุ เคราะ ห์ เ ก็ บ ข้ อ มู ล ถึ ง
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนที่ ผวู ้ ิจยั จะเข้าไปเก็บข้อมูล
จากนั้นจึ งแนะนําตัว พร้ อมทั้งชี้ แจงรายละเอี ยด
และวัตถุประสงค์ของการทําวิจยั กับกลุ่มตัวอย่าง
ก่อนแจกแบบสอบถาม เมื่อได้ขอ้ มูลแล้วทําการ
ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลก่อน
นําไปวิเคราะห์

ผลการวิจัย
แบ่งออกเป็ น 2 ระยะ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ระยะที่ 1 องค์ประกอบและตัวชี้ วดั พฤติกรรม
การบริ โภคผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอางอย่างปลอดภัย
สําหรับนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลายมี 4 ด้านคือ
1) ด้านการอ่านฉลาก และ 2) ด้านการใช้ขอ้ มูลบน
ฉลาก 3) ด้านการตรวจสอบสื่ อโฆษณา และ 4) ด้าน
การสั ง เกตอาการผิ ดปกติ จากการใช้ ผ ลิ ตภัณฑ์
เครื่ องสํ าอาง ซึ่ งผู ้วิ จ ัยได้สร้ างแบบสอบถามใน
ประเด็นตามตัวชี้วดั ประกอบด้วยข้อคําถามทั้งสิ้ น
29 ข้อ ดังแสดงในตารางที่ 1

การวิเคราะห์ ข้อมูล
ระยะที่ 1 วิเคราะห์ ความตรงเชิ งเนื้ อหา
(Content Validity) ด้วยค่าดัชนีความตรง (IOC)

ตารางที่ 1 คุณลักษณะและพฤติกรรมบ่ งชี้การบริโภคผลิตภัณฑ์ เครื่องสํ าอางอย่ างปลอดภัย
คุณลักษณะ
พฤติกรรมบ่ งชี้
1. การอ่านฉลาก

2. การใช้ขอ้ มูล
บนฉลาก

ก่อนใช้ผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอาง นักเรี ยนได้อ่านฉลากดังต่อไปนี้
1.1 ประเภทหรื อชนิดของเครื่ องสําอาง 1.5 ชื่อที่ต้งั ผูผ้ ลิตหรื อผูน้ าํ เข้า
1.2 ชื่อสารที่ใช้เป็ นส่ วนผสม
1.6 ปริ มาณสุ ทธิ
1.3 วิธีใช้
1.7 วัน เดือน ปี ที่ผลิต/วันหมดอายุ
1.4 คําเตือน
1.8 เลขที่ใบรับแจ้ง
นักเรี ยนปฏิบตั ิตามคําแนะนําบนฉลากเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอาง ดังนี้
2.1 นักเรี ยนไม่ใช้ผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอางก่อนนอนในกรณี ที่มีขอ้ ความที่ฉลากว่าใช้
สําหรับตอนกลางวัน
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ตารางที่ 1 คุณลักษณะและพฤติกรรมบ่งชี้การบริ โภคผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอางอย่างปลอดภัย (ต่อ)
คุณลักษณะ
พฤติกรรมบ่ งชี้
2.2 เครื่ องสําอางที่มีคาํ เตือนว่าควรหลีกเลี่ยงการโดนแสงแดดนักเรี ยนใช้เฉพาะในเวลากลางคืน
เท่านั้น
2.3 เครื่ องสําอางที่ระบุวา่ ห้ามใช้ติดต่อกันเกิน 1 เดือน เมื่อใช้ครบ 1 เดือน นักเรี ยนหยุดใช้ทนั ที
2.4 เครื่ องสําอางที่ระบุวา่ ใช้สาํ หรับผิวกาย นักเรี ยนไม่นาํ มาใช้ปะปนกับผิวหน้า
2.5 เครื่ องสําอางที่ระบุวา่ หลีกเลี่ยงไม่ใช้บริ เวณดวงตา นักเรี ยนจะระมัดระวังไม่ให้เข้าตา
2.6 นักเรี ยนจะใช้ผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอางเพียงวันละครั้งเท่านั้นในกรณี ที่วธิ ี การใช้ใน
ฉลากระบุวา่ ให้ใช้วนั ละครั้ง
2.7 นักเรี ยนใช้เครื่ องสําอางในปริ มาณที่กาํ หนดในฉลากผลิตภัณฑ์เท่านั้น
2.8 นักเรี ยนเก็บรักษาเครื่ องสําอางในตูเ้ ย็นเมื่อฉลากเครื่ องสําอางนั้นมีคาํ เตือนว่าควรเก็บ
ไว้ในที่อุณหภูมิ 20°C
2.9 เครื่ องสําอางที่ระบุวา่ ควรปิ ดฝาให้สนิท นักเรี ยนจะไม่ปิดฝาแบบหลวมๆ หรื อเปิ ดฝา
ทิง้ ไว้หลังการใช้
3. การตรวจสอบ เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอาง นักเรี ยนได้มีการตรวจสอบโฆษณาดังนี้
สื่ อโฆษณา
3.1 เนื้อหาของโฆษณาตรงกับชนิดของผลิตภัณฑ์ เช่น ผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดดต้องไม่
มีคาํ โฆษณาในทางรักษาสิ วฝ้ า เนื่องจากเครื่ องสําอางไม่ใช่ยา
3.2 เนื้อหาโฆษณามีการโอ้อวดสรรพคุณเกินจริ ง เช่น เห็นผลเพียงข้ามคืน
3.3 นักเรี ยนสอบถาม หรื อหาข้อมูลผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอางนั้นในกรณี ที่สงสัยในคําโฆษณา
4. การสังเกต เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอาง นักเรี ยนปฏิบตั ิดงั นี้
อาการผิดปกติ 4.1 สังเกตอาการคันบริ เวณที่ใช้เครื่ องสําอาง
4.2 สังเกตผืน่ ขึ้นบริ เวณที่ใช้เครื่ องสําอาง
4.3 สังเกตผิวหนังเปลี่ยนสี ซ่ ึ งไม่ได้เกิดจากสี ของเครื่ องสําอางนั้นในบริ เวณที่ใช้เครื่ องสําอาง
4.4 สังเกตผิวหนังมีอาการแสบร้อนบริ เวณที่ใช้เครื่ องสําอาง
4.5 สังเกตอาการบวมที่ผวิ หนังบริ เวณที่ใช้เครื่ องสําอาง
4.6 เมื่อมีอาการผิดปกตินกั เรี ยนยังคงใช้เครื่ องสําอางนั้นต่อไปสักระยะหนึ่งก่อน
4.7 เมื่อมีอาการผิดปกตินกั เรี ยนหยุดใช้เครื่ องสําอางนั้นชัว่ คราว หลังอาการทุเลาค่อยกลับไปใช้ใหม่
4.8 เมื่อมีอาการผิดปกตินกั เรี ยนหยุดใช้เครื่ องสําอางนั้นทันที แล้วไม่ใช้เครื่ องสําอางนั้นอีกเลย
4.9 เมื่อมีอาการผิดปกตินกั เรี ยนไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษา

วารสารวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ สุขภาพ ปี ที่ 13 ฉบับที่ 1: มกราคม – มิถุนายน 2562  47
นอกจากนี้ ผู ้วิ จ ัย ได้ ต รวจสอบคุ ณ ภาพ
ของเครื่ องมื อ พบว่า 1) เครื่ องมื อที่ สร้ างขึ้นมี
ความตรงเชิ งเนื้ อหา (Validity) ได้ค่าดัชนี ความ
สอดคล้องรายข้อ (IOC) ของเครื่ องมือจํานวน 29
ข้อ ระหว่าง 0.60-1.00 ผูว้ ิจยั คงจํานวนข้อคําถาม
ดัง เดิ ม แต่ได้แก้ไขข้อความบางส่ วนให้กระชับ
และสื่ อความหมายให้ชดั เจนขึ้นตามที่ผเู ้ ชี่ ยวชาญ
แนะนํา 2) ความเชื่ อมัน่ (Reliability) ทั้งฉบับผล
การวิเคราะห์ เท่ากับ 0.94 เมื่อแยกเป็ นรายด้าน
พบว่า ด้านการอ่านฉลาก ด้านการใช้ขอ้ มูลบน
ฉลาก ด้านการตรวจสอบสื่ อโฆษณา และ ด้าน
การสั ง เกตอาการผิด ปกติ จ ากการใช้ผ ลิ ต ภัณ ฑ์
เครื่ องสํ า อาง มี ค่ า ความเชื่ อ มั่น เท่ า กับ 0.939
0.937 0.938 0.937 ตามลําดับ และ 3) ค่าอํานาจ
จําแนก (Discrimination Power) ข้อคําถามทุกข้อ
มีค่าอํานาจจําแนกรายข้อ โดยมีค่าสถิ ติ t ตั้งแต่
3.93 – 9.56 ซึ่ งมีนยั สําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05
ระยะที่ 2 ผลการตรวจสอบคุ ณภาพของ
เครื่ องมื อ วัด พฤติ ก รรมการบริ โ ภคผลิ ต ภัณ ฑ์
เครื่ องสํ า อางอย่ า งปลอดภัย สํ า หรั บ นั ก เรี ยน
มัธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย ด้า นความตรงเชิ ง โครง
สร้ า งพบว่า ได้ค่ า ความสอดคล้องกลมกลื นกับ
ข้อมูลเชิ งประจักษ์ (CFA) X2= 2.419, df = 1, p =
0.119, CFI = 0.996, TLI = 0.973, RMSEA =
0.053, SRMR = 0.012
อภิปรายผล
จากผลการวิ จ ัย มี ป ระเด็ น สํ า คัญ ที่ นํา มา
อภิปรายผลได้ดงั นี้
1. องค์ ประกอบของพฤติกรรมการบริ โภค
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ครื่ อ งสํ า อางอย่ า งปลอดภั ย สํ า หรั บ
นั ก เรี ยนมัธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย มี 4 ด้า น คื อ

1) ด้านการอ่านฉลาก 2) ด้านการใช้ขอ้ มูลบน
ฉลาก 3) ด้า นการตรวจสอบสื่ อโฆษณา และ
4) ด้านการสังเกตอาการผิดปกติจากการใช้ผลิ ต
ภัณฑ์เครื่ องสําอาง จากการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิ ง ยื น ยัน พบว่ า ได้ข ้อ คํา ถามที่ มี ค วามตรงเชิ ง
โครงสร้ างตามองค์ประกอบที่กาํ หนดไว้ทุกด้าน
ทั้ งนี้ เพราะได้ มี ก ารศึ ก ษารายละเอี ย ดของ
องค์ประกอบและตัวชี้ วัดจากการทบทวนวรรณ
กรรมอย่างเป็ นระบบ นอกจากนี้ ยัง ได้มี ก ารนํา
วิ ธี การตรวจสอบสามเส้ า ด้ า นแหล่ ง ข้ อ มู ล
(Methodological Triangulation: Multiple source of
data) มาประยุกต์ใช้เพื่อยืนยันความถู กต้องของ
องค์ประกอบที่ ช่ วยให้ได้รายละเอี ยดของข้อมู ล
เพิ่ ม ขึ้ น โดยเฉพาะในประเด็ น ที่ เ ป็ นตั ว แปร
นามธรรมซึ่ งสังเกตเห็ นได้ยาก เช่ น ความรู ้ สึกนึ ก
คิด ประสบการณ์ในการใช้ครี มผิวขาว หรื อ การได้
เคยเห็ นผูท้ ี่ได้รับผลข้างเคี ยง วิธีการดังกล่าวนี้ ทาํ
ให้ ผู ้วิ จ ัยได้ส ารสนเทศที่ ค รอบคลุ มนํามาสู่ การ
นิยามตัวแปรที่ชดั เจนดังที่ พิสณุ ฟองศรี 11 ได้เสนอ
ไว้ใ นเทคนิ ค ขั้นตอนการสร้ า งเครื่ องมื อวิ จ ัย ว่า
ผูว้ ิจยั ควรจะได้ศึกษาเนื้ อหาเกี่ยวกับพฤติกรรมตัว
แปร ตัวชี้วดั อย่างละเอียดจะทําให้ได้เครื่ องมือวิจยั
ที่ สอดคล้องกัน นอกจากนี้ แบบสอบถามที่ ได้จาก
การวิ จ ัยครั้ งนี้ ยังมี ความสอดคล้องกับแบบสอบ
ถามพฤติ ก รรมการใช้ เ ครื่ องสํ า อางอั น ตราย
ของวัยรุ่ นหญิ ง ของรุ่ งนภา กงวงษ์ และวิ บู ลย์
วัฒนนามกุ ล14 ที่ มี ข ้อคําถามเกี่ ยวกับพฤติ กรรม
ทั้ง 4 ด้าน เช่นกัน แต่งานวิจยั ดังกล่าว มิได้แยกข้อ
คําถามเป็ นรายด้าน ส่ วนการศึกษาครั้งนี้ ผวู ้ ิจยั ได้มี
การแยกข้อคํา ถามที่ ส ร้ า งขึ้ นเป็ นรายด้า นตาม
องค์ ป ระกอบที่ ก ํา หนดอย่ า งชั ดเจน โดยจะได้
อภิปรายตามองค์ประกอบในแต่ละด้าน ดังนี้
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1.1 การอ่านฉลาก เป็ นพฤติกรรมแสดงถึงการ
รับรู ้ ของผูบ้ ริ โภคในการใช้ขอ้ มูลที่อยู่ใกล้ตวั ช่วย
ตั ด สิ นใจ เลื อ กซื้ อ เลื อ กใช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ และ
หลี ก เลี่ ย งผลเสี ย ที่ จ ะตามมา ซึ่ งจะนํา ไปสู่ ก าร
ปฏิบตั ิเพื่อความปลอดภัยในการบริ โภค14
1.2 การใช้ขอ้ มูลบนฉลาก เป็ นพฤติ กรรม
ภายหลังจากการอ่านฉลากและได้มี การพิ จารณา
ไตร่ ตรองนําข้อมู ลนั้นมาปฏิ บ ตั ิ ดังที่ Elghblawi2
ได้แนะนําผูบ้ ริ โภคให้ตระหนักถึ งการปฏิ บตั ิ ตาม
คํ า แนะนํ า บนฉลากและอั น ตรายจากการใช้
ผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอางอย่างไม่ถูกต้อง
1.3 การตรวจสอบสื่ อโฆษณา เป็ นพฤติกรรม
ค้นหาข้อมูลเพื่อยืนยันข้อเท็จจริ ง ความถูกต้องของ
สื่ อโฆษณาเพื่อที่ ผูบ้ ริ โภคจะได้ไม่ หลงเชื่ อในคํา
โฆษณาเกินจริ งและเสี ยโอกาสในการรักษา ซึ่ งเป็ น
ประเด็นสําคัญในการเพิ่มพูนศักยภาพผูบ้ ริ โภคเพื่อ
ป้ องกันการตกเป็ นเหยือ่ โฆษณาหลอกลวง3,8
1.4 การสั งเกตอาการผิ ดปกติ จากการใช้
ผลิ ตภัณฑ์เครื่ องสําอาง เป็ นพฤติ กรรมการสั งเกต
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับร่ างกายและจัดการกับ
ตนเอง เพื่ อลดโอกาสเสี่ ย งอัน ตรายจากการใช้
ผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอาง ซึ่ งสอดคล้องกับ Street et
al.7 ได้กล่ าวไว้ว่าเป็ นหนึ่ งในมาตรการในการ
ป้ องกันและลดโอกาสเสี่ ย งการบาดเจ็บ รุ นแรง
ของผิวหนังจากการใช้ผลิ ตภัณฑ์เครื่ องสําอางใน
ระดับบุคคล
ดั ง นั้ นพฤติ กรรมทั้ งสี่ ด้ า นนี้ จึ งเป็ น
องค์ ป ระกอบของการมี พ ฤติ ก รรมการบริ โภค
ผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอางอย่างปลอดภัย
2. คุ ณภาพของเครื่ อ งมื อ วิ จั ย ผู ้วิ จ ัย ได้
ตรวจสอบคุ ณภาพเครื่ องมื อโดยมี ก ระบวนการ
หลายขั้นตอนตามระเบียบวิธีวจิ ยั ดังนี้คือ

2.1 การหาค่ าดัชนี ความตรงเชิ งเนื้ อหา
(IOC) โดยผูเ้ ชี่ ยวชาญ 5 ท่าน ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่มีคุณวุฒิ
และประสบการณ์เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมที่ตอ้ งการ
วั ด อาทิ ผู ้ เ ชี่ ยวชาญด้ า นพฤติ ก รรมศาสตร์
ผู ้ เ ชี่ ยวชาญด้ า นการคุ ้ ม ครองผู ้ บ ริ โภคด้ า น
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ครื่ องสํ า อาง และผู ้เ ชี่ ย วชาญด้ า น
พฤติ ก รรมนั ก เรี ยน มี ผ ลให้ ก ารตรวจสอบ
แบบสอบถามรายข้อได้ค่าดัชนี ระหว่าง 0.60-1.00
ซึ่ งมากกว่า 0.50 ข้อคําถามของเครื่ องมือวิจยั ที่สร้าง
ขึ้นจึ งมี ความตรงและสอดคล้องกับวัตถุ ประสงค์
การวิจยั สามารถวัดได้ในสิ่ งที่ตอ้ งการวัด
2.2 การหาความตรงเชิ งโครงสร้างโดย
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า โมเดล
การวัดมี ความสอดคล้องกลมกลื นกับข้อมู ลเชิ ง
ประจัก ษ์ ทั้ง นี้ เป็ นเพราะมี ก ารนิ ย ามตัว แปรที่
ชัดเจนและครอบคลุ มเครื่ องมือวิจยั นี้ จึงสามารถ
วัดได้ตามโครงสร้ า งของทฤษฎี ที่ ใ ช้เ ป็ นกรอบ
แนวคิดการวิจยั นี้
2.3 การหาค่าความเชื่ อมัน่ ของแบบสอบ
ถาม ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟาครอน
บาคทั้งฉบับเท่ากับ 0.94 ซึ่ งเป็ นค่าที่ ค่อนข้างสู ง
เข้าใกล้ 1.00 อันเป็ นผลมาจากการที่ ได้มีการนํา
เครื่ องมื อไปสอบถามกับนักเรี ยนรายบุ คคลแล้ว
นํามาปรั บแก้ไขก่ อนส่ งให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญ ซึ่ งพิ สณุ
ฟองศรี 11 ได้กล่าวไว้วา่ ความชัดเจนด้านภาษาและ
จํานวนข้อคําถามที่เหมาะสม เป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อ
ความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม
2.4 การหาค่า อํา นาจจําแนก โดยการ
เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ ยระหว่างกลุ่มคะแนนสู งและ
กลุ่ ม คะแนนตํ่า ด้วยสถิ ติ t-test พบว่า ตัวบ่ง ชี้
พฤติกรรมทั้ง 29 ข้อมีผลการเปรี ยบเทียบระหว่าง
กลุ่มอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ 0.05 เนื่ องจากได้
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มีการปรับแก้ไขข้อคําถามถึงสามครั้งคือ หลังจาก
ที่ ไ ด้ นํ า ไปทดสอบกับ นัก เรี ยน หลัง ผ่ า นการ
ตรวจสอบจากผูเ้ ชี่ ย วชาญและนํา ไปทดลองใช้
เป็ นผลให้ เ ครื่ องมื อ นี้ มี ป ระสิ ทธิ ภ าพในการ
จํา แนกกลุ่ ม นัก เรี ย นที่ มี พ ฤติ ก รรมการปฎิ บ ตั ิ ที่
แตกต่างกันออกจากกันได้
3. การตรวจสอบความชั ด เจนของภาษา
โดยนํา ร่ า งแบบสอบถามไปให้นัก เรี ย นที่ มี คุ ณ
สมบัติเหมือนกับผูท้ ี่จะตอบจริ งอ่าน และทดลอง
ทําจากนั้นจึงนํามาปรั บแก้ก่อนที่ จะส่ งให้ผเู้ ชี่ ยว
ชาญตรวจสอบส่ ง ผลให้ไ ด้ข ้อ คํา ถามที่ มี ค วาม
กระชับ ชัดเจนและเข้าใจง่าย
สรุป

ผลจากการวิจยั ครั้ งนี้ ทาํ ให้ได้เครื่ องมื อวัด
พฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอางอย่าง
ปลอดภัยสําหรับนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลายซึ่ ง
เป็ นเครื่ องมือที่สร้ างขึ้นใหม่มีกระบวนการในการ
นิ ยามตัวแปร การกําหนดองค์ประกอบและตัวบ่งชี้
อย่ า งเป็ นขั้น ตอนจากการทบทวนวรรณกรรม
การตรวจสอบสามเส้ าด้านแหล่ งข้อมู ลรวมทั้งมี
การยืน ยันความเหมาะสมขององค์ประกอบ และ
ตรวจ สอบคุ ณภาพของเครื่ องมื อด้วยวิธี การทาง
สถิ ติ ท ํา ให้ ไ ด้ เ ครื่ องมื อ ที่ มี คุ ณ ภาพตามเกณฑ์
สามารถนํา ไปใช้ได้ตามวัตถุ ประสงค์และบริ บท
ของผูท้ ี่ตอ้ ง การนําไปใช้
ข้ อเสนอแนะ
1. ผูส้ นใจการสร้างเครื่ องมือวิจยั สามารถ
นํ า แนวทางในการสร้ า งและการตรวจสอบ
คุณภาพเครื่ องมือวิจยั ฉบับนี้ไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาเครื่ องมือวิจยั ของตนเองได้

2. สามารถนํา เครื่ องมื อ นี้ ไปใช้ ใ นการ
ประเมิ นพฤติ ก รรมการบริ โภคผลิ ตภัณฑ์เครื่ อง
สําอางอย่างปลอดภัยในบริ บทที่คล้ายคลึงกันได้
3. ค ว ร ศึ ก ษ า พั ฒ น า รู ป แ บ บ ก า ร
ปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมการบริ โภคผลิ ต ภัณ ฑ์
เครื่ องสํ า อางอย่ า งปลอดภัย สํ า หรั บ นั ก เรี ยน
มัธยมศึกษาตอนปลาย ตามองค์ประกอบที่พบเพื่อ
ส่ งเส ริ มพ ฤ ติ ก รรมก ารบริ โภคผลิ ตภั ณ ฑ์
เครื่ องสําอางอย่างปลอดภัย
ข้ อจํากัดในการนําเครื่องมือวิจัยไปใช้
เครื่ องมือวิจยั ฉบับนี้ ถูกสร้างขึ้นมาในบริ บท
เฉพาะที่ใช้กบั ผลิ ตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่ องสําอาง
โดยเน้ นที่ เครื่ องสํ าอางผิ วขาว ทาสิ ว ทาฝ้ า และ
กลุ่มเป้ าหมายที่เป็ นนักเรี ยนมัธยมศึกษาเท่านั้น การ
จะนําไปใช้ในผลิตภัณฑ์สุขภาพเครื่ องสําอางหมวด
อื่นๆ และกลุ่มเป้ าหมายอื่นอาจจะต้องมีการปรับข้อ
คําถามให้เข้ากับบริ บทที่จะนําไปใช้
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