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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 

เร่ือง การรับรูขอมูลขาวสารผานส่ือเก่ียวกับโครงการอาหารปลอดภัยของผูบริโภคในอําเภอเมือง 

 จังหวัดเชียงใหม 

 แบบสอบถามนี้เปนสวนหนึง่ของการทําวทิยานิพนธระดับปริญญามหาบัณฑติ สาขาการ

จัดการอุตสาหกรรมเกษตร คณะบริหารศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ผูจัดทําใครขอความรวมมือ

จากทานในการตอบแบบสอบถามทุกขอใหตรงตามความเปนจริง เพื่อเปนประโยชนตอการศึกษา

ในครั้งนี้ และผูจัดทําขอขอบพระคุณทานในความรวมมืออยางดียิ่งมา ณ โอกาสนี ้

     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

สวนท่ี 1   คําถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบคุคลของผูตอบแบบสอบถาม 

คําช้ีแจง  กรุณาตอบคําถามโดยใสเคร่ืองหมาย √ ในชองวาง □ ท่ีตรงกับตัวทานเพียงขอเดียว และ 

 ใหครบทุกขอ 

1. เพศ 

         ชาย    หญิง 

2. อายุ 

         12 – 18     19 - 25  

       26 – 35    36 – 45 

       46 – 55    56 ปข้ึนไป 

3. ระดับการศึกษา 

     ประถมศึกษา   มัธยมศึกษา 

       อาชีวศึกษา   ปริญญาตรี 

    สูงกวาปริญญาตรี   อ่ืน ๆ โปรดระบุ............ 

4. อาชีพ 

 นักเรียน    นิสิต/นักศึกษา 

 รับราชการ / รัฐวิสาหกจิ  พนักงานบริษทัเอกชน 

 รับจาง / คาขาย   กิจการสวนตัว 

 แมบาน / พอบาน   อ่ืนๆ โปรดระบุ............. 
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5. รายไดตอเดือน 

        นอยกวา 5,000 บาท  5,001 – 10,000 บาท 

     10,001 – 15,000 บาท  15,001 – 20,000 บาท 

     20,001 – 25,000 บาท  25,001 – 30,000 บาท 

     มากกวา 30,000 บาทข้ึนไป  อ่ืนๆโปรดระบุ................. 

7.   ทานนิยมซ้ืออาหารประเภทใดบอยท่ีสุด 

         อาหารปรุงสําเร็จ 

              อาหารสด ท่ีนํามาปรุงเองท่ีบาน 

              อาหารกึ่งสําเร็จรูป 

8.   สถานท่ีท่ีทานนิยมเลือกซ้ืออาหารสด และผลไมมากท่ีสุด 

            ตลาดสด 

             ซุปเปอรมาเก็ต / รานสะดวกซ้ือ 

            รานคาโครงการหลวง หรือรานคาท่ีมีตราสัญลักษณอาหารปลอดภัย 

 พฤติกรรมการเปดรับส่ือโดยท่ัวไป 

1. ทานรับขาวสารจากส่ือประเภทใดบอยทีสุ่ด 

            โทรทัศน           หนังสือพิมพ            อินเทอรเนต 

            วิทย ุ            นิตยสาร             อ่ืนๆ.................... 

2. จากคําตอบขางตน ทานรับส่ือประเภทนี้บอยแคไหน 

     เปนประจํา (ทุกวนั)              บอย (5-6 วัน/สัปดาห) 

 พอสมควร (3-4วัน/สัปดาห)             นานๆคร้ัง (1-2วัน/สัปดาห) 

3. ส่ือใดท่ีทานไมเคยรับขาวสารเลย หรือรับนอยมาก 

     โทรทัศน                       หนังสือพิมพ             อินเทอรเนต 

             วิทย ุ              นิตยสาร              อ่ืนๆ.................... 
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สวนท่ี2 การเปดรับขาวสารเก่ียวกับโครงการอาหารปลอดภัย ของกระทรวงสาธารณสุข 

คําช้ีแจง กรุณาตอบคําถามโดยใสเคร่ืองหมาย √ ในชองวาง □ ท่ีตรงกับตัวทานเพียงขอเดียว และ 

 ใหครบทุกขอ 

1. ทานรูจักโครงการอาหารปลอดภัยในจังหวัดเชียงใหมหรือไม 

 รูจัก                ไมรูจัก 

2. ทานเคยรับขาวสารเกี่ยวกบัโครงการอาหารปลอดภัยจากส่ือประเภทใดมากท่ีสุด 

โทรทัศน            หนังสือพิมพ   อินเทอรเนต 

วิทย ุ             นิตยสาร                อ่ืนๆ.................... 

3. ทานเคยไดรับขาวสารเกี่ยวกับอาหารปลอดภัยจากเจาหนาท่ีกระทรวงสาธารณสุขหรือไม 

  เคยไดรับ    ไมเคยไดรับ 

4. ทานเคยไดรับขาวสารเกี่ยวกับอาหารปลอดภัยจาก อย.นอย หรือเยาวชนท่ีเปนอาสาสมัคร

คุมครอง ผูบริโภคในโรงเรียนและบริเวณใกลโรงเรียนหรือไม 

  เคยไดรับ    ไมเคยไดรับ 

5. ทานเคยไดรับขาวสารเกี่ยวกับโครงการอาหารปลอดภัยจากแผนพับ ใบปลิว หรือปายโฆษณา

หรือไม 

 เคยไดรับ    ไมเคยไดรับ 

6. ทานตองการใหมีการนําเสนอขาวสารเกี่ยวกับอาหารปลอดภัยผานทางส่ือใดมากท่ีสุด 

โทรทัศน           หนังสือพิมพ        อินเทอรเนต 

วิทย ุ            นิตยสาร                     ปายประชาสัมพนัธ 

7. เม่ือทานไดทราบขาวสารตางๆแลวทานไดนําความรูไปใชประโยชนในการเลือกซ้ือเลือกบริโภค

อาหารในชีวิตประจําวนัหรือไม 

 ใชประจํา   ใชบางคร้ัง         ไมใช 

8. ทานจดจําสัญลักษณท่ีกระทรวงสาธารณสุขรับรองความปลอดภัยของอาหารไดหรือไม 

  จําได                 ไมแนใจ          จําไมได 
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สวนท่ี3 ความรูจากการเปดรับขอมูลขาวสารโครงการอาหารปลอดภยั 

คําช้ีแจง กรุณาตอบคําถามโดยใสเคร่ืองหมาย √ ในชองวาง □ ท่ีตรงกับตัวทานเพียงขอเดียว และ

ใหครบทุกขอ 

ขอความ ใช ไมใช 

 
1.ตราสัญลักษณนี้  แสดงถึงสัญลักษณแหงความปลอดภยั

ของ“อาหารสด” ในตลาดหรือซุปเปอรมาเก็ต ท่ีไดรับรอง

จากกระทรวงสาธารณสุข 

  

เฉลย:ขอความนี้เปนความรูท่ีถูกตอง   

                                
2.ตราสัญลักษณนี้แสดงถึงสัญลักษณแหงความปลอดภัยของ

“อาหารปรุงสําเร็จ” ท่ีไดรับการรับรองจากกระทรวง

สาธารณสุข 

  

เฉลย: ขอความน้ีเปนความรูท่ีถูกตอง   

                              

        

3.ตราสัญลักษณนี้แสดงถึงสัญลักษณแหงความปลอดภัยของ  

“อาหารแปรรูป” ท่ีมีกระบวนการผลิตอยูภายใตมาตราฐานท่ี

ดี (GMP) และไดรับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข 

  

เฉลย: ขอความน้ีเปนความรูท่ีถูกตอง   

4. เนื้อหมูท่ีไมมีการใชสารเรงเนื้อแดง จะมีสีแดงเขมและมี

มันนอย 
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ตาราง(ตอ)   

เฉลย: ขอความน้ีเปนขอความท่ีผิด เพราะเนื้อหมูท่ีไมใชสาร

เรงเนื้อแดง จะมีสีขาวอมชมพูไมใชมีสีแดง 

  

5. ผูผลิตนิยมนําสารบอแรกซมาใชผลิตอาหารประเภทลูกช้ิน 

ไสกรอก และผักผลไมดอง เนื่องจากทําใหอาหารมีลักษณะ

หยุน กรอบ นารับประทาน 

  

เฉลย: ขอความน้ีเปนความรูท่ีถูกตอง ปจจบัุนผูผลิตมักนิยม

นําสารบอแรกซมาใชในอาหารเพ่ือใหมีความหยุน กรอบ นา

รับประทานยิ่งข้ึน 

  

6. หากอาหารจําพวก ถ่ัวงอก ขิงฝอย ยอดมะพราว มีสีขาวใส 

แมตากลมกย็ังไมคลํ้า แสดงวามีการนําสารฟอกขาวมาใช 

  

เฉลย: ขอความน้ีเปนความรูท่ีถูกตอง   

7. ฟอรมาลิน จะชวยใหอาหารคงความสด ไมเนาเสียงาย 

และไมเปนอันตรายตอผูบริโภค แมคาจึงนยิมแชในเน้ือสัตว 

อาหารทะเล และผัก 

  

เฉลย: ขอความน้ีเปนความรูท่ีผิด เพราะฟอรมาลินเปน

อันตรายตอผูบริโภค 

  

8. ผักและผลไมท่ีปลอดภัย ควรมีสีสดและไมควรมีรูพรุน

จากการกดัเจาะของแมลง 

  

เฉลย: ขอความน้ีเปนความรูท่ีผิด ผักและผลไมท่ีปลอดภยั 

ควรมีสีสดและมีรูจากการกดัเจาะของแมลงบาง 

  

9. สารกันราหรือสารกันบูด มักนํามาใสในอาหารแหง และ

ผักผลไมดอง เพื่อปองกันการเกิดเชื้อราและทําใหอาหารคง

สภาพเดิม นารับประทาน 
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ตาราง(ตอ)   

เฉลย: ขอความน้ีเปนความรูท่ีถูกตอง ปจจบัุนมักจะมีการนํา

สารกันราหรือสารกันบูด มาใชในอาหารแหง และผักผลไม

ดอง เพื่อปองกันการเกิดเช้ือราและยืดอายกุารเก็บรักษา 

  

10. การบริโภคอาหารท่ีมีสารปนเปอน ไมไดเปนสาเหตุหนึ่ง

ท่ีทําใหเกิดโรคมะเร็ง โรคหัวใจและ หลอดเลือด 

  

เฉลย: ขอความน้ีเปนความรูท่ีผิด การบริโภคสารปนเปอน 

อาจเปนสาเหตุท่ีทําใหเกิดโรคมะเร็ง หัวใจและหลอดเลือดได 
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สวนท่ี 4 ความตระหนักในการเลือกบริโภคอาหารท่ีปลอดภัย 

คําช้ีแจง กรุณาตอบคําถามโดยใสเคร่ืองหมาย √ ในชองวาง □ ท่ีตรงกับตัวทานเพียงขอเดียว และ 

 ใหครบทุกขอ 

ทานมีความคดิเห็นตอเร่ืองนี้อยางไร เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย 

1.การเลือกซ้ือ “อาหารสด” ท่ีปลอดภัยจากสารปนเปอน 

ควรเลือกท่ีมีตราสัญลักษณ 

   จากกระทรวงสาธารณสุข 

   

2.การเลือกซ้ือ “อาหารปรุงสําเร็จ” ท่ีสะอาด ปลอดภัย 

ควรเลือกซ้ือจากรานคาท่ีท่ีมีตราสัญลักษณ 

      จากกระทรวงสาธารณสุข 

   

3.การเลือกซ้ือ “อาหารแปรรูป” ท่ีผานกระบวนการผลิต

ท่ีไดมาตราฐานควรเลือกซ้ืออาหารแปรรูปท่ีมี

เคร่ืองหมาย 
          

จากกระทรวงสาธารณสุข 

   

4.อาหารที่มีตราสัญลักษณรับรองจากกระทรวง

สาธารณสุข ทําใหทานเช่ือม่ันวาอาหารเหลานี้ปลอดภัย

มากกวาอาหารที่ไมมีตรารับรอง 

   

5 ทานคํานึงถึงความปลอดภยัของอาหารสดท่ีปราศจาก

สารปนเปอนมากกวารูปลักษณและสีสันท่ีสวยงาม 
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ตาราง(ตอ)    

ทานมีความคดิเห็นตอเร่ืองนี้อยางไร เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย 

6.การรณรงคใหประชาชนมีความรูและเลือกบริโภค

อาหารที่ปลอดภัย ทําใหทานมีความเขาใจและให

ความสําคัญในการเลือกซ้ืออาหารที่ปลอดภัยมากข้ึน 

   

7 สาเหตุสวนหน่ึงของการเกิดโรคมะเร็ง โรคหัวใจและ

หลอดเลือด มาจากการบริโภคอาหารท่ีมีสารปนเปอน 

เชน สารเรงเนือ้แดง,ฟอรมาลิน เปนตน 

   

8.ทานคํานึงถึงรสชาติของอาหารปรุงสําเร็จมากกวา

ความสะอาดของอาหาร 

   

9. อาหารแปรรูปท่ีปลอดภัยตองมีเคร่ืองหมายรับรอง

มาตรฐาน(อย.) และท่ีระบุวนั/เดือน/ป ท่ีผลิต และวัน

หมดอายุบนฉลาก 

   

10. การรณรงคใหความรูเกีย่วกับการบริโภคอาหารท่ี

ปลอดภัยควรปลูกฝงความรูท่ีถูกตองต้ังแตเด็กๆ 
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สวนท่ี 5 พฤตกิรรมการเลือกซ้ือ เลือกบริโภคอาหารท่ีปลอดภัย 

คําช้ีแจง   กรุณาตอบคําถามโดยใสเคร่ืองหมาย √ ในชองวาง □ ท่ีตรงกับตัวทานเพียงขอเดียว และ 

 ใหครบทุกขอ 

ทานปฏิบัติอยางไร เปนประจํา บางคร้ัง ไมเคย 

1.ทานเลือกซ้ืออาหารสดท่ีมีตราสัญลักษณ 

                   
จากกระทรวงสาธารณสุข 

   

2.ทานเลือกซ้ืออาหารปรุงสําเร็จท่ีมีตราสัญลักษณ 

                          
จากกระทรวงสาธารณสุข 

   

3.ทานเลือกซ้ืออาหารแปรรูปท่ีมีตราสัญลักษณ 

จากกระทรวงสาธารณสุข 

 

   

4.ทานเลือกซ้ือเนื้อหมูท่ีมีสีแดงเขม    มีมันนอย    

5.ทานเลือกซ้ือผักและผลไมท่ีมีสีสด รูปลักษณ

สวยงาม ไมมีรูพรุนจากการกัดเจาะของแมลง 

   

6.ทานเลือกบริโภคผัก ผลไมสด มากกวาเลือกบริโภค

ผักผลไมดอง 

   

7.ทานเลือกซ้ืออาหารที่มีรสชาติอรอยมากกวาเลือก

ซ้ืออาหารที่มีความสะอาด 

   

8.ทานสังเกตวนัท่ีผลิต/วันหมดอายุของอาหารแปรรูป 

บนฉลาก  บรรจุภัณฑ 
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9.ทานชักชวนใหคนในครอบครัวหรือคนรูจัก เลือก

ซ้ืออาหารที่มีตรารับรองความปลอดภัยจากกระทรวง

สาธารณสุข 

   

10.การเผยแพรความรูเกี่ยวกบัอันตรายของสาร

ปนเปอนในอาหาร ทําใหทานระมัดระวังในการเลือก

ซ้ือ เลือกบริโภคอาหารท่ีปลอดภัยมากข้ึน 

   

*****ขอขอบพระคุณท่ีใหความรวมือในการตอบแบบสอบถาม**** 
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ประวัติผูเขียน 

 

ชื่อ – สกุล  นางสาวกมลทพิย  ปาลิยะสิทธ์ิ 

วันเดือนปเกิด  24 มิถุนายน 2527 

ประวัติการศึกษา  พ.ศ. 2544 มัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม 

   พ.ศ. 2548 ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร สาขาสังคมวิทยา 

   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

ประวัติการทํางาน พ.ศ. 2551- 2553 สถานีวิทยแุละโทรทัศนแหงประเทศไทย (NBT)  

   ตําแหนง ผูส่ือขาวศิลปวัฒนธรรมและบันเทิง  

 

 

 


