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การคนควาแบบอิสระน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาถึงการรับรูขอมูลขาวสารผานส่ือเกี่ยวกับ

โครงการอาหารปลอดภัย  โดยศึกษาจากการการรับขาวสาร ความรู ความตระหนัก และพฤติกรรม

ในการเลือกบริโภคอาหารปลอดภัย กลุมตัวอยางของการศึกษาคร้ังนี้ คือ ประชากรที่อาศัยอยูใน

อําเภอเมือง และนิยมซ้ือผัก ผลไม และเนื้อสัตวเพื่อทําอาหารรับประทานเองจํานวนท้ังส้ิน 400 คน 

เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือ แบบสอบถาม ขอมูลท่ีไดรับถูกนํามาประมวลผลเพื่อ

วิเคราะหคาความถ่ี รอยละ และคาเฉลี่ย โดยแปรผลตามมาตราวัดแบบประมาณคา ซ่ึงสามารถ

สรุปผลการศึกษาแบงเปน 5 สวน ดังนี้ 

 ผลการวิจัยพบวาการรับรูขอมูลขาวสารผานส่ือเกี่ยวกับโครงการอาหารปลอดภัยของ

ผูบริโภคในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมกลุมผูใหขอมูลสวนใหญเปนเพศหญิงมีอายุอยูระหวาง  26 

– 35 ป  มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีรายไดตอเดือนมากกวา 30,000 

บาทข้ึนไปนิยมซ้ืออาหารประเภทอาหารสด ท่ีนํามาปรุงเองท่ีบานบอยท่ีสุดสถานท่ีท่ีนิยมเลือกซ้ือ

อาหารสด และผลไมมากท่ีสุดคือ ตลาดสด มีพฤติกรรมการเปดรับส่ือโดยท่ัวไปมีการรับรูขาวสาร

จากส่ือประเภทโทรทัศนบอยท่ีสุดมีพฤติกรรมการเปดรับส่ือโดยท่ัวไปมีการรับรูขาวสารจากส่ือ

ประเภทโทรทัศนบอยท่ีสุดและมีพฤติกรรมการเปดรับส่ือโดยท่ัวไปส่ือท่ีไมเคยไดรับขาวสารเลย 

หรือรับนอยมากคือ นิตยสาร 
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 ขอมูลเกี่ยวกับการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับโครงการอาหารปลอดภัย ของ กระทรวง

สาธารณสุขผลการวิจัยพบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีความรูจากการเปดรับขอมูลขาวสารผานส่ือ

เกี่ยวกับโครงการอาหารปลอดภัยสวนใหญมีความรูคอนขางสูง ในเร่ืองของตราสัญลักษณท้ัง 3 ตรา 

คือ สัญลักษณแหงความปลอดภัยของ “อาหารสด”สัญลักษณแหงความปลอดภัยของ “อาหารปรุง

สําเร็จ”และสัญลักษณแหงความปลอดภัยของ “อาหารแปรรูป”รวมถึงมีความรูในเร่ืองของการเลือก

บริโภคผัก และผลไมท่ีปลอดภัยในระดับสูง ขณะท่ีความรูเกี่ยวกับการใชสารกันรา หรือสารกันบูด

ในอาหารแหง และผักผลไมดอง มีในระดับตํ่า ควรเพิ่มความรูโดยผานส่ือในการรณรงคใหมาก

ท่ีสุด เพื่อท่ีประชาชนจะไดมีความรูในการเลือกบริโภคอาหารปลอดภัยเพ่ิมมากข้ึน 

ขอมูลเกี่ยวกับความตระหนักในการเลือกบริโภคอาหารท่ีปลอดภัย  ซ่ึงมีคาเฉล่ียอยูใน

ระดับปานกลาง เกือบท้ังหมด  ยกเวนอาหารท่ีมีตราสัญลักษณรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข ทํา

ใหผูบริโภคเช่ือม่ันวาอาหารเหลานี้ปลอดภัยมากกวาอาหารท่ีไมมีตรารับรองซ่ึงมีคาเฉล่ียอยูใน

ระดับนอย 

 และขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกบริโภคอาหารที่ปลอดภัยของผูตอบแบบสอบถาม

ผลการวิจัยพบวาการเลือกซ้ืออาหารสดท่ีมีตราสัญลักษณจากกระทรวงสาธารณสุขซ่ึงมีคาเฉล่ีย

สวนใหญอยูในระดับปานกลาง  
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ABSTRACT 

The purpose of this study was to study Perception of Media wise Information About 

Food Safety Project of Consumers in Mueang Chiang Mai District. The sample of this study was 

400 people who lived in Mueang ChiangMai District and liked to buy vegetables, fruits and meat 

for consumption. The data collecting instrument was questionnaire. The data obtained was 

analyzed by using frequency, percentage and mean. The findings were divided into 5 parts as 

follows: 

It was found that most of the respondents were Bachelor's degree, female, aged 26 – 35 

years, worked in the government service/ state enterprise and earned over 30,000 baht. They often   

buy fresh food and the most popular place for buying fresh food and fruits was fresh market. 

Normally, they received  news from television but hardly got the news from magazine. 

For the information about receiving the news about the food safety of Ministry of Public 

Health of Thailand, most of the respondents had quite high knowledge from receiving information 

of the food safety from public media. In general they knew 3 food safety signs;  a safety sign for 

“fresh food,” a safety sign for “delicatessen or instant food,” and a safety sign for “processed 

food.” In addition, they also had high-level of knowledge in selecting safe vegetables and fruits 

for consumption. However, they had low-level of knowledge about using preservative in dried 
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food and preserved food. The campaign should provide more knowledge about selecting food 

safety for consumption via media to. 

Almost all of the entire result consumers for the data about awareness in selecting food 

safety for consumption was at moderate level, except food with safety signs of Ministry of Public 

Health of Thailand which assured that the food was safer than food without safety signs. It had 

low-level average. 

It was found that the average level of respondents’ purchases of fresh food with safety 

signs of Ministry of Public Health of Thailand was at moderate level, according to the data about 

the samples’ behavior in selecting food safety for consumption. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


