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ภาคผนวก ก 
 

รายนามผูเชี่ยวชาญ 
 

รองศาสตราจารยประหยัด    สายวิเชียร  อาจารยพิเศษ สาขาวิชาโภชนศาสตรศึกษา 
      บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 
รองศาสตราจารยอุเทน   ปญโญ   สาขาวิชาการบริหารและประเมินโครงการ 
      บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนอรท-เชียงใหม 
 
คุณประสงค   นิลบรรจง    ผูอํานวยการศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 
      จังหวัดเชียงใหม 
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ภาคผนวก ข  
 

ตัวอยางเคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 
 

เลขท่ี.............. 
แบบสอบถาม 

 

เร่ือง   การสรางเสริมสุขภาพโดยการปฏิบัตติามหลักโภชนบัญญัติ 9 ประการและการออกกําลังกาย
ของบุคลากรศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม 

 
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 
คําชี้แจง    ทําเคร่ืองหมาย  ลงใน  หนาขอความ หรือเติมคําลงในชองวาง 
 
1. สถานภาพของทาน    4. รายไดเฉล่ียตอเดือนของทานจัดอยูในชวงใด 

    (1.)  โสด                   (1.)  ตํ่ากวา 10,000 บาท 
     (2.)  สมรส         (2.)  10,000 – 15,000 บาท 
           (3.)  15,001 – 20,000 บาท 
2. อายุของทานอยูในกลุมใด        (4.)  20,001 – 25,000 บาท 

    (1.)  20-29 ป        (5.)  25,001 – 30,000 บาท 
    (2.)  30-39 ป        (6.)  มากกวา 30,001 บาท 
    (3.)  40-49 ป     
    (4.)  50-59 ป    5.  ตําแหนงงานในปจจุบันของทาน คือ 

         (1.)  ขาราชการ 
3. ทานมีการศึกษาสูงสุดอยูในระดับใด       (2.)  ลูกจางประจํา  

    (1.)  ตํ่ากวามัธยมศึกษาตอนปลาย           (3.)  ลูกจางช่ัวคราว    
    (2.)  มัธยมศึกษาตอนปลาย / เทียบเทา    
    (3.)  อนุปริญญา / เทียบเทา           6.  ทานมีโรคประจําตัวหรือไม 
    (4.)  ปริญญาตรี        (1.)  ไมมี 
    (5.)  สูงกวาปริญญาตรี       (2.)  มี    

โปรดระบุ........................... 
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สวนท่ี 2 ขอมูลการสรางเสริมสุขภาพดานการปฏิบัติตามหลักโภชนบญัญัติ 9 ประการ  
2.1 การบริโภคอาหาร  
คําชี้แจง โปรดพิจารณาคําถามตอไปนี้วา ตรงกับความถ่ีการบริโภคอาหารของทานใน

ระดับใด  กรุณาทํา เครื่องหมาย    ลงในชองทางขวามือของแตละขอ เพียงชอง เดียว                            
โดยแตละคําตอบมีความหมาย ดังนี้ 

บริโภคเปนประจํา        หมายถึง            ทานบริโภคอาหารนั้น มากกวา 14  ม้ือ / สัปดาห 
          บริโภคบอยคร้ัง    หมายถึง            ทานบริโภคอาหารนั้น  7 – 14 ม้ือ / สัปดาห 
           บริโภคบางคร้ัง       หมายถึง            ทานบริโภคอาหารนั้น  1 – 6 ม้ือ / สัปดาห 
           ไมเคยบริโภค         หมายถึง            ทานไมเคยบริโภคอาหารนั้นเลย  
 

 
ทานบริโภคอาหาร.......อยางไร  

ความถ่ีการบริโภค 

ไมเคย บาง 
คร้ัง      

บอย 
คร้ัง  

เปน
ประจํา 

1. อาหารครบ 5 หมู     
2. ขาวเปนอาหารหลัก     
3. ขาวกลอง ขาวซอมมือ     
4. ผลิตภัณฑท่ีทําจากขาวตางๆ      
5. อาหารซํ้าๆกันตามท่ีชอบ     
6. ผักใบเขียว เหลือง      
7. ผลไมตามฤดูกาล      
8. ไข     
9. ธัญพืช      
10. นมววั     
11. น้ําเตาหู      
12. นมถ่ัวเหลืองบรรจุสําเร็จ     
13. อาหารที่ปรุงดวยน้ํามันหมู     
14. อาหารที่ปรุงดวยน้ํามันพืช     
15. เนื้อสัตวติดมัน      
16. อาหารทอด     
17. เคร่ืองในสัตว     
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ทานบริโภคอาหาร.......อยางไร 

ความถ่ีการบริโภค 

ไมเคย บาง 
คร้ัง 

บอย 
คร้ัง  

เปน
ประจํา 

18. อาหารจากเนื้อสัตวหมักดอง     

19. ผักและผลไมหมักดอง     

20. อาหารที่มีสวนประกอบของกะทิ     

21. ดื่มชา กาแฟ     
22. ดื่มน้ําอัดลม     

23. เคร่ืองดื่มเกลือแร     
24. เคร่ืองดื่มท่ีมีแอลกอฮอล     

25. บุหร่ี     
26. อาหารใสผงชูรส     
27. อาหารรสหวานจัด      
28. อาหารรสเค็ม     

29. อาหารรสเผ็ด     
30. อาหารรสจืด     
31. อาหารสุกๆ ดิบๆ      
32. อาหารที่ปรุงจากปลาน้ําจืด     

33. อาหารที่ปรุงจากปลาน้ําเค็ม     

34. อาหารทะเล     
35. ขนมกรุบกรอบ      
36. อาหารแตงสี      
37. อาหารที่ปรุงสุกใหมๆ     
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2.2 การปฏิบัติดานอาหาร  
คําชี้แจง โปรดพิจารณาคําถามตอไปนี้วา ตรงกับความถ่ีการปฏิบัติดานอาหารของทาน          

ในระดับใด  กรุณาทําเคร่ืองหมาย    ลงในชองดานขวามือของแตละขอเพียงชองเดียว                     
โดยแตละคําตอบมีความหมาย ดังนี้ 

ปฏิบัติเปนประจํา     หมายถึง     ทานปฏิบัติในเร่ืองนั้น 5-7 คร้ัง / สัปดาห 
ปฏิบัติบอยคร้ัง      หมายถึง  ทานปฏิบัติในเร่ืองนั้น 3-4 คร้ัง / สัปดาห 
ปฏิบัติบางคร้ัง      หมายถึง  ทานปฏิบัติในเร่ืองนั้น 1-2 คร้ัง / สัปดาห 

 ไมเคยปฏิบัติ          หมายถึง  ทานไมเคยปฏิบัติในเร่ืองนั้นเลย 
 

 
การปฏิบัติดานอาหาร  

ความถ่ีการปฏบัิต ิ

ไมเคย บาง 
คร้ัง      

บอย 
คร้ัง  

เปน
ประจํา 

1. ทานรับประทานอาหารม้ือหลักครบ 3 ม้ือ/วัน     
2. ทานรับประทานอาหารเชาจนรูสึกอ่ิมทุกวัน     
3. ทานรับประทานอาหารตรงเวลา หรือเวลาใกลเคียงกันทุกม้ือ     
4. ทานดื่มน้ําวนัละ 6-8 แกว     
5. ทานลางผัก ผลไมทุกคร้ังกอนรับประทาน     
6. ทานเลือกซ้ืออาหารปรุงสุก บรรจุในภาชนะท่ีปดมิดชิด      
7. ทานเลือกซ้ืออาหารที่มีการรับประกันความปลอดภยั เชน 
ระบุเลขทะเบียนอาหารและยา (อย.) 

    

8. ทานอานฉลากอาหารเม่ือซ้ือผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูป     
9. ทานอานฉลากโภชนาการเมื่อซ้ือผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูป     
10. ทานลางมือกอนรับประทานอาหาร     
11. ทานลางมือหลังรับประทานอาหาร     
12. ทานใชชอนกลางตักอาหาร     
13. ทานช่ังน้ําหนัก วัดสวนสูงของรางกาย เพื่อดูผลการ
เปล่ียนแปลงของรางกาย 
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สวนท่ี 3 ขอมูลการสรางเสริมสุขภาพดานการออกกําลังกาย 
คําชี้แจง โปรดพิจารณาคําถามตอไปนี้ วาตรงกับการปฏิบัติดานการออกกําลังกายของทานในระดับ
ใด กรุณาทําเครื่องหมาย   ลงในชองดานขวามือของแตละขอเพียงชองเดียว โดยแตละคําตอบ                
มีความหมาย ดังนี้ 

ปฏิบัติเปนประจํา     หมายถึง     ทานปฏิบัติในเร่ืองนั้น 5-7 คร้ัง / สัปดาห 
ปฏิบัติบอยคร้ัง      หมายถึง  ทานปฏิบัติในเร่ืองนั้น 3-4 คร้ัง / สัปดาห 
ปฏิบัติบางคร้ัง      หมายถึง  ทานปฏิบัติในเร่ืองนั้น 1-2 คร้ัง / สัปดาห 

 ไมเคยปฏิบัติ          หมายถึง  ทานไมเคยปฏิบัติในเร่ืองนั้นเลย  
 

 
ทานปฏิบัตติัวดานการออกกําลังกายอยางไร 

ความถ่ีการปฏบัิต ิ

ไมเคย บาง 
คร้ัง      

บอย 
คร้ัง  

เปน
ประจํา 

1. ออกกําลังกาย     
2. ตองการออกกําลังกาย     
3. ไมปฏิเสธเม่ือถูกชักชวนใหออกกําลังกาย     
4. อบอุนรางกายกอนออกกําลังกายอยางนอย 5 นาที     
5. ออกกําลังกายอยางนอยคร้ังละ 30 นาที     
6. ออกกําลังกายจนรูสึกเหน่ือย     
7. ลดการเคล่ือนไหวรางกายลง เม่ือตองการหยุดออกกําลังกาย     
8. ปฏิบัติตามโปรแกรมการออกกําลังกายท่ีวางแผนไว     
9. ออกกําลังกายตามความชอบของตนเอง     
10. สวมเคร่ืองแตงกาย ท่ีมีน้าํหนักเบา กระชับ พอดีตัว หรือ
หลวมเล็กนอยขณะออกกําลังกาย 

    

11. ใชอุปกรณตางๆในการออกกําลังกาย     
12. ออกกําลังกายหลังรับประทานอาหารประมาณ 1-2 ช่ัวโมง     
13. ออกกําลังกายเวลาเชา โปรดระบุเวลา.............................     
14. ออกกําลังกายเวลาเย็น โปรดระบุเวลา............................     
15. ดื่มน้ําเปลามากเพียงพอหลังการออกกาํลังกาย     
16. ออกกําลังกายแมวาจะรูสึกเหนื่อยจากการทํางาน     
17. ออกกําลังกายเพยีงคนเดยีว     



 61

 
ทานปฏิบัตติัวดานการออกกําลังกายอยางไร 

ความถ่ีการปฏบัิต ิ

ไมเคย บาง 
คร้ัง 

บอย 
คร้ัง 

เปน
ประจํา 

18. ออกกําลังกายรวมกับผูอ่ืน     
19. ออกกําลังกายในบาน     
20. ออกกําลังกายนอกบาน     
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ภาคผนวก ค 
 

หนังสือยินยอม 
 

เร่ือง  ขอความรวมมือ  
  
เรียน บุคลากรศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม 
 ขาพเจา นางสาววราวรรณ  ทองมี เปนนักศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาโภชนศาสตรศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม กําลังทําการคนควาแบบอิสระ (Independent Study) เร่ือง 
“การสรางเสริมสุขภาพโดยการปฏิบัติตามหลักโภชนบัญญัติ 9 ประการ และการออกกําลังกายของ
บุคลากรศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 1 จังหวัดเชียงใหม” 
 ทานเปนผูมีคุณสมบัติในการตอบแบบสอบถามชุดนี้ ดังนั้นจึงใครขอความรวมมือจากทาน
ในการตอบแบบสอบถามคร้ังนี้ โดยกรุณาตอบแบบสอบถามใหครบทุกขอตามความเปนจริงท่ีสุด 
ซ่ึงขอมูลท้ังหมดท่ีไดรับ ขาพเจาจะเก็บเปนความลับและใชประโยชนในการศึกษาเทานั้น        
คําตอบของทานจะมีคาอยางยิ่งตอการนําไปใชประโยชนเปนแนวทางสงเสริมและสนับสนุน       
การสรางเสริมสุขภาพโดยการปฏิบัติตามหลักโภชนบัญญัติ 9 ประการและการออกกําลังกายของ
บุคลากรศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม และเปนแนวทางในการศึกษาตอไป 
 เม่ือทานทราบและยินดีใหความรวมมือ กรุณาลงนามความรวมมือในการศึกษาคร้ังนี้        
ไวดวย 
 ขอขอบพระคุณสําหรับความรวมมือของทานมา ณ โอกาสนี้ 
 
 
   ลายมือช่ือ....................................................ผูเขารวมการศึกษา 
    (....................................................) 
   ลายมือช่ือ....................................................พยาน 
    (....................................................) 

ลายมือช่ือ....................................................ผูศึกษา 
       (นางสาววราวรรณ   ทองมี) 
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ประวัติผูเขียน 
 

ชื่อ-สกุล    นางสาววราวรรณ       ทองมี 
 
วันเดือนป เกิด   12  สิงหาคม  2527 
 
ภูมิลําเนา   จังหวัดเชียงใหม 
 
ประวัติการศึกษา  
   
 พ.ศ. 2543 – 2545 มัธยมศึกษาตอนปลาย 
    โรงเรียนนวมิทราชูทิศพายัพ เชียงใหม 
 พ.ศ. 2546 – 2549 ศิลปศาสตรบัณฑิต 
    มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 
ประสบการณการทํางาน 
 
 พ.ศ. 2550 – ปจจุบัน ตําแหนงนักวิชาการอุตสาหกรรม 
    ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม 
 


