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 บทที่ 4 
ผลการศึกษา 

 
 การศึกษาเร่ืองการรับรูขอมูลขาวสารผานส่ือเกี่ยวกับโครงการอาหารปลอดภัยของ
ผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม ผูศึกษาไดแบงวิเคราะหและแปลความหมายของ
ขอมูลออกเปน 5 สวน ดังนี้ 
 สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปเกีย่วกบัผูตอบแบบสอบถาม 
 สวนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับโครงการอาหารปลอดภัย ของ กระทรวง
สาธารณสุข  
 สวนท่ี 3 ขอมูลเกี่ยวกับความรูของผูตอบแบบสอบถามจากการเปดรับขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับโครงการอาหารปลอดภัย 
 สวนท่ี  4 ขอมูลเกี่ยวกับความตระหนักในการเลือกบริโภคอาหารท่ีปลอดภัย 
 สวนท่ี   5 ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกบริโภคอาหารท่ีปลอดภัยของผูตอบ
แบบสอบถาม 
 
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม 
 
ตารางท่ี 1 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามเพศ 
 

เพศ จํานวน  (คน) รอยละ 
ชาย 130 32.50 
หญิง 270 67.50 

รวม 400 100.00 
 
 จากตารางท่ี 1 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 67.50 และเพศชาย 
รอยละ 32.50 
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ตารางท่ี 2 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามอายุ 
 

อายุ จํานวน (คน) รอยละ 
12 – 18  ป 6 1.50 
19 – 25  ป 70 17.50 
26 – 35  ป 122 30.50 
36 – 45  ป 119 29.70 
46 – 55  ป 77 19.30 
56 ปข้ึนไป 6 1.50 

รวม 400 100.00 
    

 จากตารางท่ี 2 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุระหวาง 26 – 35 ป คิดเปนรอยละ 30.50 
รองลงมาคือ อายุระหวาง 36 – 45 ป คิดเปนรอยละ 29.70 ซ่ึงมีจํานวนใกลเคียงกับกลุมตัวอยางท่ีมี
อายุ 46 – 55 ป คิดเปนรอยละ 19.30 นอกจากนี้ กลุมตัวอยางท่ีมีอายุระหวาง 19 – 25 ป คิดเปนรอย
ละ 17.50 กลุมตัวอยางท่ีมีจํานวนนอยสุด คือ กลุมตัวอยางท่ีมีอายุ 12 – 18 ป และกลุมตัวอยางท่ีมี
อายุ 56 ปข้ึนไป มีคารอยละท่ีเทากัน คิดเปนรอยละ 1.50 
 
ตารางท่ี 3 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จํานวน (คน) รอยละ 
ประถมศึกษา 18 4.50 
มัธยมศึกษา 17 4.30 
อาชีวศึกษา 40 10.00 
ปริญญาตรี 284 71.00 
สูงกวาปริญญาตรี 41 10.20 

รวม 400 100.00 
 
 จากตารางท่ี 3 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีการศึกษาในระดับปริญญาตรี คือ รอยละ 71.00 
รองลงมาคือ ระดับสูงกวาปริญญาตรี รอยละ 10.20 และระดับมัธยมศึกษานอยท่ีสุด คือรอยละ 4.30 
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ตารางท่ี 4 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ จํานวน (คน) รอยละ 
นักเรียน 6 1.50 
นิสิต/นักศึกษา 29 7.20 
รับราชการ / รัฐวิสาหกจิ 164 41.00 
พนักงานบริษทัเอกชน 72 18.00 
รับจาง / คาขาย  51 12.80 
กิจการสวนตัว 48 12.00 
แมบาน / พอบาน 30 7.50 

รวม 400 100.00 
 
 จากตารางท่ี 4 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ รอยละ 41.00 
รองลงมาคือ พนักงานบริษัทเอกชน รอยละ 18.00 และมีอาชีพนักเรียน จํานวนนอยท่ีสุด คือรอยละ 
1.50 
 
ตารางท่ี 5 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามรายไดตอเดอืน 
 

รายไดตอเดือน จํานวน (คน) รอยละ 
นอยกวา 5,000 บาท 5 1.20 
5,001 – 10,000 บาท 59 14.70 
10,001 – 15,000 บาท  46 11.50 
15,001 – 20,000 บาท 70 17.50 
20,001 – 25,000 บาท  57 14.30 
25,001 – 30,000 บาท 76 19.00 
มากกวา 30,000 บาทข้ึนไป 87 21.80 

รวม 400 100.00 
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 จากตารางท่ี 5 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ มีรายไดตอเดือนมากกวา 30,000 บาทข้ึนไป คิด
เปนรอยละ 21.80 รองลงมาคือ มีรายไดระหวาง 25,001 – 30,000 บาท คิดเปนรอยละ 19.00 และรายได
นอยกวา 5,000 บาท มีจํานวนนอยที่สุด คือรอยละ 1.20 
 
ตารางท่ี 6 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามอาหารประเภทท่ีนิยมซ้ือบอยท่ีสุด 
 

อาหารประเภทที่นิยมซ้ือบอยท่ีสุด จํานวน (คน) รอยละ 
อาหารปรุงสําเร็จ 127 31.80 
อาหารสด ท่ีนาํมาปรุงเองท่ีบาน 238 59.50 
อาหารกึ่งสําเร็จรูป 35 8.70 

รวม 400 100.00 

 
 จากตารางท่ี 6 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ นิยมซ้ืออาหารประเภทอาหารสดท่ีนํามาปรุงเอง
ท่ีบานบอยท่ีสุด คิดเปนรอยละ 59.50 รองลงมาคือ นิยมซ้ืออาหารประเภทอาหารปรุงสําเร็จ คิดเปน
รอยละ 31.80 และนิยมซ้ืออาหารประเภท อาหารกึ่งสําเร็จรูป มีจํานวนนอยท่ีสุด คือรอยละ 8.70 
 
ตารางท่ี 7 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามสถานท่ีท่ีนิยมเลือกซ้ืออาหารสด และ
ผลไมมากท่ีสุด 
 
สถานท่ีท่ีนิยมเลือกซ้ืออาหารสด และผลไมมากท่ีสุด จํานวน (คน) รอยละ 
ตลาดสด 225 56.20 
ซุปเปอรมาเก็ต / รานสะดวกซ้ือ 128 32.00 
รานคาโครงการหลวง หรือรานคาท่ีมีตราสัญลักษณ
อาหารปลอดภยั 47 11.80 

รวม 400   100.00 
 

จากตารางท่ี 7 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ สถานท่ีท่ีนิยมเลือกซ้ืออาหารสด และผลไมมาก
ท่ีสุด คือ ตลาดสด คิดเปนรอยละ 56.20 รองลงมาคือ ซุปเปอรมาเก็ต / รานสะดวกซ้ือ คิดเปนรอยละ 
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32.00 และรานคาโครงการหลวง หรือรานคาท่ีมีตราสัญลักษณอาหารปลอดภัย มีจํานวนนอยที่สุด 
คือรอยละ 11.80  
 
พฤติกรรมการเปดรับส่ือโดยท่ัวไป 
ตารางที่ 8 จํานวนและรอยละของพฤติกรรมการเปดรับส่ือโดยท่ัวไป จําแนกตามการรับขาวสาร
จากส่ือประเภทใดบอยท่ีสุด 
 
การรับขาวสารจากส่ือประเภทใดบอยท่ีสุด จํานวน (คน) รอยละ 
โทรทัศน 258 64.50 
หนังสือพิมพ  58 14.50 
อินเทอรเนต 44 11.00 
วิทย ุ 34 8.50 
นิตยสาร 6 1.50 

รวม 400 100.00 
 
 จากตารางท่ี 8 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ มีพฤติกรรมการเปดรับส่ือโดยท่ัวไป มีการรับรู
ขาวสารจากส่ือประเภทโทรทัศนบอยที่สุด คิดเปนรอยละ 64.50 รองลงมาคือ หนังสือพิมพ คิดเปน
รอยละ 14.50 และนิตยสาร มีจํานวนนอยท่ีสุด คือรอยละ 1.50 

 
ตารางท่ี 9 จํานวนและรอยละของพฤติกรรมการเปดรับส่ือโดยท่ัวไป จําแนกตามความถ่ีของการรับ
ส่ือประเภทท่ีไดรับบอยท่ีสุด 
 

การไดรับส่ือประเภทนี้บอยแคไหน จํานวน (คน) รอยละ 
เปนประจํา (ทุกวัน) 354 88.50 
บอย (5-6 วัน/สัปดาห) 29 7.30 
พอสมควร (3-4วัน/สัปดาห) 11 2.70 
นานๆคร้ัง (1-2วัน/สัปดาห) 6 1.50 

รวม 400 100.00 
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 จากตารางท่ี 9 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ มีพฤติกรรมการเปดรับส่ือโดยท่ัวไป มีการรับรู
ขาวสารจากส่ือประเภทโทรทัศนบอยท่ีสุด คิดเปนรอยละ 64.50 รองลงมาคือ หนังสือพิมพ คิดเปน
รอยละ 14.50 และนิตยสาร มีจํานวนนอยท่ีสุด คือรอยละ 1.50 
 
ตารางท่ี 10 จํานวนและรอยละของพฤติกรรมการเปดรับส่ือโดยท่ัวไป จําแนกตามสื่อท่ีไมเคยไดรับ
ขาวสารเลย หรือรับนอยมาก 
 

ส่ือใดท่ีไมเคยไดรับขาวสารเลย หรือรับนอยมาก จํานวน (คน) รอยละ 
โทรทัศน 5 1.20 
หนังสือพิมพ 58 14.50 
อินเทอรเนต 98 24.50 
วิทย ุ 99 24.80 
นิตยสาร 140 35.00 

รวม 400 100.00 
 
 จากตารางท่ี 10 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ มีพฤติกรรมการเปดรับส่ือโดยท่ัวไป ส่ือท่ีไม
เคยไดรับขาวสารเลย หรือรับนอยมาก คือ นิตยสาร คิดเปนรอยละ 35.00 รองลงมาคือ วิทยุ คิดเปน
รอยละ 24.80 และโทรทัศน มีจํานวนนอยท่ีสุด คือรอยละ 1.20 
  
สวนท่ี 2 การเปดรับขาวสารเก่ียวกับโครงการอาหารปลอดภัย ของกระทรวงสาธารณสุข 
ตารางท่ี 11 จํานวนและรอยละของการเปดรับขาวสาร จําแนกตามความรูจักโครงการอาหาร
ปลอดภัยในจังหวัดเชียงใหม 
 
การรูจักโครงการอาหารปลอดภัยในจังหวัดเชียงใหม จํานวน (คน) รอยละ 
รูจัก  240 60.00 
ไมรูจัก 160 40.00 

รวม 400 100.00 
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 จากตารางท่ี 11 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ รูจักโครงการอาหารปลอดภัยในจังหวัด
เชียงใหม คิดเปนรอยละ 60.00 และกลุมตัวอยางจํานวนนอยท่ีไมรูจักโครงการอาหารปลอดภัยใน
จังหวัดเชียงใหม คือรอยละ 40.00 
 
ตารางท่ี 12 จํานวนและรอยละของการเปดรับขาวสาร จําแนกตามส่ือท่ีเคยไดรับขาวสารเกี่ยวกับ
โครงการอาหารปลอดภัย  
 
ขาวสารท่ีเคยรับเก่ียวกับโครงการอาหารปลอดภยัจาก

ส่ือประเภท 
จํานวน (คน) รอยละ 

โทรทัศน 231 57.80 
หนังสือพิมพ 74 18.50 
อินเทอรเนต 18 4.50 
วิทย ุ 77 19.20 
นิตยสาร - - 

รวม 400 100.00 
 
 จากตารางท่ี 12 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ มีการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับโครงการอาหาร
ปลอดภัย จากส่ือประเภทโทรทัศนมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 57.80 รองลงมาคือ วิทยุ คิดเปนรอยละ 
19.20 และอินเทอรเนต มีจํานวนนอยท่ีสุด คือรอยละ 4.50 
 
ตารางท่ี 13 จํานวนและรอยละของการเปดรับขาวสาร จําแนกตามการเคยไดรับขาวสารเกี่ยวกับ
อาหารปลอดภัยจากเจาหนาท่ีกระทรวงสาธารณสุข 
 

การเคยไดรับขาวสารเก่ียวกับอาหารปลอดภัยจาก
เจาหนาท่ีกระทรวงสาธารณสุข 

จํานวน (คน) รอยละ 

เคยไดรับ 196 49.00 
ไมเคยไดรับ 204 51.00 

รวม 400 100.00 
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 จากตารางท่ี 13 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ เคยไดรับขาวสารเกี่ยวกับอาหารปลอดภัยจาก
เจาหนาท่ีกระทรวงสาธารณสุข คิดเปนรอยละ 51.00 และกลุมตัวอยางจํานวนนอยท่ีไมเคยไดรับ
ขาวสารเกี่ยวกับอาหารปลอดภัยจากเจาหนาท่ีกระทรวงสาธารณสุข คือรอยละ 49.00 
 
ตารางท่ี 14 จํานวนและรอยละของการเปดรับขาวสาร จําแนกตามการเคยไดรับขาวสารเกี่ยวกับ
อาหารปลอดภัยจาก อย.นอย หรือเยาวชนท่ีเปนอาสาสมัครคุมครอง ผูบริโภคในโรงเรียนและ
บริเวณใกลโรงเรียน 
 
การเคยไดรับขาวสารเก่ียวกับอาหารปลอดภัยจาก อย.
นอย หรือเยาวชนท่ีเปนอาสาสมัครคุมครอง ผูบริโภค

ในโรงเรียนและบริเวณใกลโรงเรียน 

จํานวน (คน) รอยละ 

เคยไดรับ   57 14.30 
ไมเคยไดรับ 343 85.80 

รวม 400 100.00 
 
 จากตารางท่ี 14 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ ไมเคยไดรับขาวสารเกี่ยวกับอาหารปลอดภัย
จาก อย.นอย หรือเยาวชนท่ีเปนอาสาสมัครคุมครอง ผูบริโภคในโรงเรียนและบริเวณใกลโรงเรียน 
คิดเปนรอยละ 85.80 และกลุมตัวอยางจํานวนนอยท่ีเคยไดรับขาวสารเกี่ยวกับอาหารปลอดภัยจาก 
อย.นอย หรือเยาวชนท่ีเปนอาสาสมัครคุมครอง ผูบริโภคในโรงเรียนและบริเวณใกลโรงเรียน คือ
รอยละ 14.30 
 
ตารางท่ี 15 จํานวนและรอยละของการเปดรับขาวสาร จําแนกตามการเคยไดรับขาวสารเกี่ยวกับ
โครงการอาหารปลอดภัยจากแผนพับ ใบปลิว หรือปายโฆษณา 
 
การเคยไดรับขาวสารเก่ียวกับโครงการอาหารปลอดภยั

จากแผนพับ ใบปลิว หรือปายโฆษณา 
จํานวน (คน) รอยละ 

เคยไดรับ   238 59.50 
ไมเคยไดรับ 162 40.50 

รวม 400 100.00 
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จากตารางท่ี 15 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ เคยไดรับขาวสารเกี่ยวกับโครงการอาหารปลอดภัย
จากแผนพับ ใบปลิว หรือปายโฆษณา คิดเปนรอยละ 59.50 และกลุมตัวอยางจํานวนนอยท่ีไมเคยไดรับ
ขาวสารเกี่ยวกับโครงการอาหารปลอดภัยจากแผนพับ ใบปลิว หรือปายโฆษณา คือรอยละ 40.50 
 
ตารางท่ี 16 จํานวนและรอยละของการเปดรับขาวสาร จําแนกตามความตองการใหมีการนําเสนอ
ขาวสารเกี่ยวกับอาหารปลอดภัยผานทางส่ือ 
 

ความตองการใหมีการนําเสนอขาวสารเก่ียวกับอาหาร
ปลอดภยัผานทางส่ือ 

จํานวน (คน) รอยละ 

โทรทัศน 229 57.20 
หนังสือพิมพ 18 4.50 
อินเทอรเนต 29 7.30 
วิทย ุ 12 3.00 
นิตยสาร 12 3.00 
ปายประชาสัมพันธ 125 25.00 

รวม 400 100.00 
  

จากตารางท่ี 16 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ ตองการใหมีการนําเสนอขาวสารเกี่ยวกับอาหาร
ปลอดภัยผานทางส่ือโทรทัศนมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 57.20 รองลงมาคือ ปายประชาสัมพันธ คิดเปน
รอยละ 25.00 และพบวา วิทยุและนิตยสารมีจํานวนท่ีเทากัน มีจํานวนนอยท่ีสุด คือรอยละ 3.00 
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ตารางท่ี 17 จํานวนและรอยละของการเปดรับขาวสาร จําแนกตามการไดทราบขาวสารตางๆแลวได
นําความรูไปใชประโยชนในการเลือกซ้ือเลือกบริโภคอาหารในชีวิตประจําวัน 
 
การไดทราบขาวสารตางๆแลวไดนําความรูไปใชประโยชน

ในการเลือกซ้ือเลือกบริโภคอาหารในชีวติประจําวัน 
จํานวน (คน) รอยละ 

ใชประจํา   231 57.80 
ใชบางคร้ัง 169 42.20 
ไมใช - - 

รวม 400 100.00 
 
 จากตารางท่ี 17 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ ไดทราบขาวสารตางๆแลวไดนําความรูไปใช
ประโยชนในการเลือกซ้ือเลือกบริโภคอาหารในชีวิตประจําวัน เปนประจํา คิดเปนรอยละ 57.80 
และกลุมตัวอยางจํานวนนอยท่ีไดทราบขาวสารตางๆแลวไดนําความรูไปใชประโยชนในการเลือก
ซ้ือเลือกบริโภคอาหารในชีวิตประจําวัน เปนประจํา ใชบางคร้ัง คือรอยละ 40.20 
 
ตารางท่ี 18 จํานวนและรอยละของการเปดรับขาวสาร จําแนกตามการจดจําสัญลักษณท่ีกระทรวง
สาธารณสุขรับรองความปลอดภัยของอาหาร 

 
  จากตารางท่ี 18 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ ไมแนใจ ในเร่ือง การจดจําสัญลักษณท่ีกระทรวง
สาธารณสุขรับรองความปลอดภัยของอาหาร คิดเปนรอยละ 45.00 รองลงมาคือ จดจําสัญลักษณท่ี
กระทรวงสาธารณสุขรับรองความปลอดภัยของอาหาร คิดเปนรอยละ 41.00 และจดจําสัญลักษณท่ี
กระทรวงสาธารณสุขรับรองความปลอดภัยของอาหารไมได มีจํานวนนอยท่ีสุด คือรอยละ 14.00 

การจดจําสัญลักษณท่ีกระทรวงสาธารณสุขรับรองความ
ปลอดภยัของอาหาร 

จํานวน (คน) รอยละ 

จําได   164 41.00 
ไมแนใจ 180 45.00 
จําไมได 56 14.00 

รวม 400 100.00 
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สวนท่ี 3 ขอมูลเก่ียวกับความรูของผูตอบแบบสอบถามจากการเปดรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับ
โครงการอาหารปลอดภัย 
ตารางท่ี 19 จํานวนและรอยละของความรูเกี่ยวกับโครงการอาหารปลอดภัย  

ขอความ 
ใช ไมใช 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

                  
1.ตราสัญลักษณนี้  แสดงถึงสัญลักษณแหงความ
ปลอดภัยของ“อาหารสด” ในตลาดหรือซุปเปอรมาเก็ต 
ท่ีไดรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข 

366 91.50 34 8.50 

เฉลย:ขอความนี้เปนความรูท่ีถูกตอง 
ตอบถูก
336คน 

รอยละ
91.50 

ตอบผิด
34 คน 

รอยละ 
8.5 

                            
2.ตราสัญลักษณนี้แสดงถึงสัญลักษณแหงความ
ปลอดภัยของ“อาหารปรุงสําเร็จ” ท่ีไดรับการรับรอง
จากกระทรวงสาธารณสุข 

394 98.50 6 1.50 

เฉลย: ขอความน้ีเปนความรูท่ีถูกตอง 
ตอบถูก 
394 คน 

รอยละ 
98.50 

ตอบผิด 
6 คน 

รอยละ 
1.50 

 
 

3.ตราสัญลักษณนี้แสดงถึงสัญลักษณแหงความ
ปลอดภัยของ “อาหารแปรรูป” ท่ีมีกระบวนการผลิต  
และไดรับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข 

361 90.30 39 9.70 
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ตารางท่ี 19 (ตอ)   

  ขอความ 
ใช ไมใช 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
เฉลย: ขอความน้ีเปนความรูท่ีถูกตอง 361 90.30 39 9.70 
4. อาหารที่มีตราสัญลักษณรับรองจากกระทรวง
สาธารณสุข ทําใหทานเช่ือม่ันวาอาหารเหลานี้
ปลอดภัยมากกวาอาหารท่ีไมมีตรารับรอง 

99 24.80 301 75.20 

เฉลย: ขอความน้ีเปนขอความท่ีผิด เพราะเนื้อหมูท่ีไม
ใชสารเรงเนื้อแดง จะมีสีขาวอมชมพูไมใชมีสีแดง 

ตอบถูก 
99 คน 

รอยละ 
24.80 

ตอบผิด 
301 คน 

รอยละ 
75.20 

5. ผูผลิตนิยมนําสารบอแรกซมาใชผลิตอาหารประเภท
ลูกชิ้น ไสกรอก และผักผลไมดอง เนื่องจากทําให
อาหารมีลักษณะหยุน กรอบ นารับประทาน 

347 86.80 53 13.20 

เฉลย: ขอความน้ีเปนความรูท่ีถูกตอง ปจจบัุนผูผลิตมัก
นิยมนําสารบอแรกซมาใชในอาหารเพ่ือใหมีความ
หยุน กรอบ นารับประทานยิง่ข้ึน 

ตอบถูก 
347 คน 

รอยละ 
86.8 

ตอบผิด 
53 คน 

รอยละ 
13.20 

6. หากอาหารจําพวก ถ่ัวงอก ขิงฝอย ยอดมะพราว มีสี
ขาวใส แมตากลมก็ยังไมคลํ้า แสดงวามีการนําสาร
ฟอกขาวมาใช 

347 86.80 53 13.20 

เฉลย: ขอความน้ีเปนความรูท่ีถูกตอง 
ตอบถูก 
347 คน 

รอยละ 
86.8 

ตอบผิด 
53 คน 

รอยละ 
13.20 

7. ฟอรมาลิน จะชวยใหอาหารคงความสด ไมเนาเสีย
งาย และไมเปนอันตรายตอผูบริโภค แมคาจึงนิยมแช
ในเนื้อสัตว อาหารทะเล และผัก 

110 27.50 290 72.50 

เฉลย: ขอความน้ีเปนความรูท่ีผิด เพราะฟอรมาลินเปน
อันตรายตอผูบริโภค 

ตอบถูก 
110 คน 

รอยละ 
27.50 

ตอบผิด 
290 คน 

รอยละ 
72.50 

8. ผักและผลไมท่ีปลอดภัย ควรมีสีสดและไมควรมีรู
พรุนจากการกดัเจาะของแมลง 

38 9.50 362 90.50 
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จากตารางท่ี 19 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ มีความรูเกี่ยวกับขอมูลขาวสารของโครงการ

อาหารปลอดภัยในระดับดี ศึกษาไดจากท่ีมีผูตอบแบบสอบถามมีความรูความเขาใจในเร่ืองโครงการ
อาหารปลอดภัยระดับสูงมาก คืออยูในชวง รอยละ 90-98 ในเร่ืองของ ตราสัญลักษณท่ีแสดงถึง 
สัญลักษณแหงความปลอดภัยของ “อาหารสด” ในตลาดหรือซุปเปอรมาเก็ตท่ีไดรับรองจากกระทรวง
สาธารณสุขถึงรอยละ 91.5 มีความรูเกี่ยวกับตราสัญลักษณท่ีแสดงถึงความปลอดภัยของ “อาหารปรุง
สําเร็จ” ท่ีไดรับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข รอยละ 98.5 มีความรูเกี่ยวกับตราสัญลักษณแหง
ความปลอดภัยของ “อาหารแปรรูป” ท่ีมีกระบวนการผลิตอยูภายใตมาตรฐานท่ีดี (GMP) และไดรับการ

ตารางท่ี 19 (ตอ)     

  ขอความ 
ใช ไมใช 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
เฉลย: ขอความน้ีเปนความรูท่ีผิด ผักและผลไมท่ี
ปลอดภัย ควรมีสีสดและมีรูจากการกดัเจาะของแมลง
บาง 

ตอบถูก 
38 คน 

รอยละ 
9.50 

ตอบผิด 
362 คน 

รอยละ 
90.50 

9. สารกันราหรือสารกันบูด มักนํามาใสในอาหารแหง 
และผักผลไมดอง เพื่อปองกันการเกิดเช้ือราและทําให
อาหารคงสภาพเดิม นารับประทาน 

207 51.80 193 48.20 

เฉลย: ขอความน้ีเปนความรูท่ีถูกตอง ปจจบัุนมักจะมี
การนําสารกันราหรือสารกันบูด มาใชในอาหารแหง 
และผักผลไมดอง เพื่อปองกันการเกิดเช้ือราและยืด
อายุการเก็บรักษา 

ตอบถูก 
207 คน 

รอยละ 
51.80 

ตอบผิด 
193 คน 

รอยละ 
48.20 

10. การบริโภคอาหารท่ีมีสารปนเปอน ไมไดเปน
สาเหตุหนึ่งท่ีทําใหเกิดโรคมะเร็ง โรคหัวใจและ 
หลอดเลือด 

117 29.30 283 70.70 

เฉลย: ขอความน้ีเปนความรูท่ีผิด การบริโภคสาร
ปนเปอน อาจเปนสาเหตุท่ีทําใหเกิดโรคมะเร็ง หวัใจ
และหลอดเลือดได 

ตอบถูก 
117 คน 

รอยละ 
29.30 

ตอบผิด 
283 คน 

รอยละ 
70.70 
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รับรองจากกระทรวงสาธารณสุข รอยละ 90.3 และมีความรูความเขาใจวาผักและผลไมท่ีปลอดภัย ควรมี
สีสดและไมควรมีรูพรุนจากการกัดเจาะของแมลงถึงรอยละ 90.5  
 รองลงมามีความรูเกี่ยวกับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับโครงการอาหารปลอดภัยในระดับสูง คืออยู
ในชวงรอยละ 80-89 เขาใจวาผูผลิตนิยมนําสารบอแรกซมาใชผลิตอาหารประเภทลูกช้ิน ไสกรอก และ
ผักผลไมดอง เนื่องจากทําใหอาหารมีลัษณะหยุน กรอบ นารับประทาน และเขาใจในเร่ืองของอาหาร
จําพวก ถ่ัวงอก ขิงฝอย ยอดมะพราว มีสีขาวใส แมตากลมก็ยังไมคลํ้า แสดงวามีการนําสารฟอกขาวมา
ใช ในปริมาณเทากันคือ รอยละ 86.8  
   สวนผูท่ีมีความรูปานกลาง คืออยูในชวง รอยละ 70-79 นั้นควรมีการประชาสัมพันธทางส่ือ
ตางๆเพ่ิมเติมในระดับปานกลาง คือความรูความเขาใจในเร่ืองของลักษณะเนื้อหมูท่ีผูตอบแบบสอบถาม
มีความเขาใจผิดคิดวาเนื้อหมูท่ีไมมีการใชสารเรงเนื้อแดง จะมีสีเขมและมีมันนอย มีรอยละ 75.2 และ
ความรูในเร่ืองการบริโภคอาหารที่มีสารปนเปอน เปนสาเหตุหนึ่งท่ีทําใหเกิดโรคมะเร็ง โรคหัวใจ และ 
หลอดเลือดรอยละ 70.7  
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับโครงการอาหารปลอดภัยในระดับตํ่า คือ อยู
ในชวง รอยละ 50-59   คือความรูความเขาใจในเร่ืองของสารกันรา หรือสารกันบูด มักนํามาใสใน
อาหารแหง และผักผลไมดอง เพ่ือปองกันการติดเช้ือรา และทําใหอาหารคงสภาพเดิม นารับประทาน
นั้น มีผูท่ีมีความรูความเขาใจเพียง รอยละ 50.8   
 สวนขอท่ีควรเพิ่มความรูใหมากท่ีสุดเปนความรูในเร่ือง ฟอรมาลิน ท่ีจะชวยใหอาหารคงความ
สด ไมเนาเสียงาย และเปนอันตรายตอผูบริโภคนั้น ผูตอบแบบสอบถามท่ีคิดวาเม่ือบริโภคสารตกคาง
ประเภทฟอรมาลินเขาไปจะไมกอใหเกิดอันตรายตอรางกายมีความรูความเขาใจเพียง รอยละ 27.5 ซ่ึงจัด
วามีความรูในระดับต่ํามาก  
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สวนท่ี 4 ขอมูลเก่ียวกับความตระหนักในการเลือกบริโภคอาหารท่ีปลอดภัย 
ตารางท่ี 20 จํานวนและรอยละของความตระหนักในการเลือกบริโภคอาหารท่ีปลอดภัย 
   

ขอความ 
เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย คาเฉล่ีย S.D ระดับ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

1.การเลือกซื้อ “อาหารสด” ที่ปลอดภัย
จากสารปนเปอน ควรเลือกที่มีตรา
สัญลักษณอาหารปลอดภัย                 
จากกระทรวงสาธารณสุข 

360 90.00 40 10.00 - - 2.10 0.55 
ปาน
กลาง 

2.การเลือกซื้อ “อาหารปรุงสําเร็จ” ที่
สะอาด ปลอดภัย ควรเลือกซื้อจาก
รานคาที่ที่มีสัญลักษณแหงความ
ปลอดภัยของ“อาหารปรุงสําเร็จ” 
จากกระทรวงสาธารณสุข 

383 95.80 17 4.20 - - 2.40 0.58 
ปาน
กลาง 

3.การเลือกซื้อ “อาหารแปรรูป” ที่ผาน
กระบวนการผลิตที่ไดมาตรฐานควร
เลือกซื้ออาหารแปรรูปที่มีเครื่องหมาย
อ.ย.  จากกระทรวงสาธารณะสุข 

388 97.00 12 3.00 1.50 - 2.03 0.57 
ปาน
กลาง 

4.อาหารที่มีตราสัญลักษณรับรองจาก
กระทรวงสาธารณสุข ทําใหทานเช่ือมั่น
วาอาหารเหลาน้ีปลอดภัยมากกวาอาหาร
ที่ไมมีตรารับรอง 

347 86.80 47 11.70 6 1.50 1.15 0.39 นอย 

5. การคํานึงถึงความปลอดภัยของอาหาร
สดที่ปราศจากสารปนเปอนมากกวา
รูปลักษณและสีสันที่สวยงาม 

359 89.80 29 7.20 12 3.00 2.13 0.52 
ปาน
กลาง 

6.การรณรงคใหประชาชนมีความรูและ
เลือกบริโภคอาหารที่ปลอดภัย ทําให
ทานมีความเขาใจและใหความสําคัญใน
การเลือกซื้ออาหารท่ีปลอดภัยมากขึ้น 

388 97.00 12 3.00 - - 2.53 0.89 มาก 
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ตารางท่ี 20 (ตอ)    

ขอความ 
เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย คาเฉล่ีย S.D ระดับ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
7. สาเหตุสวนหนึ่งของการเกิดโรคมะเร็ง 
โรคหัวใจและหลอดเลือด มาจากการ
บริโภคอาหารที่มีสารปนเปอน เชน สาร
เรงเน้ือแดง ฟอรมาลิน เปนตน 

376 94.00 24 6.00 - - 2.06 0.64 
ปาน
กลาง 

8.คํานึงถึงรสชาติของอาหารปรุงสําเร็จ
มากกวาความสะอาดของอาหาร 75 18.80 133 33.20 192 48.00 2.29 0.76 

ปาน
กลาง 

9. อาหารแปรรูปที่ปลอดภัยตองมี
เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน(อย.) และที่
ระบุวัน/เดือน/ป ที่ผลิต และวันหมดอายุ
บนฉลาก 

388 97.00 12 3.00 - - 2.03 0.67 
ปาน
กลาง 

10. การรณรงคใหความรูเก่ียวกับการ
บริโภคอาหารที่ปลอดภัยควรปลูกฝง
ความรูที่ถูกตองต้ังแตเด็กๆ 

388 97.00 12 3.00 - - 2.06 0.68 
ปาน
กลาง 

 
จากตารางท่ี 20 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ มีความตระหนักเกี่ยวกับการเลือกบริโภคอาหาร

ปลอดภัยในระดับปานกลาง ศึกษาไดจากท่ีมีผูตอบแบบสอบถามสวนใหญจะมีความตระหนักในระดับ
ปานกลางเกือบทุกขอ มีขอท่ีผูตอบแบบสอบถามมีความตระหนักมากท่ีสุดคือระดับคาเฉล่ีย 2.50 – 
3.00 ถึงรอยละ 97 คือความตระหนักในเรื่องการรณรงคใหประชาชนมีความรูและเลือกบริโภคอาหารท่ี
ปลอดภัย ทําใหมีความเขาใจและใหความสําคัญในการเลือกซ้ืออาหารที่ปลอดภัยมากข้ึน 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญจะมีความตระหนักในระดับปานกลางคืออยูในชวงระดับ
คาเฉล่ีย 1.50 – 2.49 คือความตระหนักในเร่ืองของการเลือกซ้ือ “อาหารปรุงสําเร็จ” ท่ีสะอาด ปลอดภัย 
ควรเลือกซ้ือจากรานคาท่ีมีสัญลักษณแหงความปลอดภัยของ “อาหารปรุงสําเร็จ” จากกระทรวง
สาธารณสุข มีคาเฉล่ีย  2.4  ความตระหนักในเร่ืองของการคํานึงถึงรสชาติของอาหารปรุงสําเร็จมากกวา
ความสะอาดของอาหาร มีคาเฉล่ีย 2.29 ความตระหนักในเร่ืองของการคํานึงถึงความปลอดภัยของอาหาร
สดท่ีปราศจากสารปนเปอนมากกวารูปลักษณและสีสันที่สวยงาม มีคาเฉล่ีย 2.13 ความตระหนักในเร่ือง
ของการเลือกซ้ือ “อาหารสด” ท่ีปลอดภัยจากสารปนเปอน ควรเลือกท่ีมีตราสัญลักษณอาหารปลอดภัย 
จากกระทรวงสาธารณสุข มีคาเฉล่ีย  2.10 ความตระหนักในเร่ืองของสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็ง 
โรคหัวใจและหลอดเลือด มาจากการบริโภคอาหารที่มีสารปนเปอน เชน สารเรงเนื้อแดง ฟอรมาลิน 
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เปนตน และความตระหนักในเร่ืองของการรณรงคใหความรูเกี่ยวกับการบริโภคอาหารที่ปลอดภัย ควร
ปลูกฝงความรูท่ีถูกตองต้ังแตเด็กๆ มีคาเฉล่ียเทากัน คือ 2.06 สวนความตระหนักในเร่ืองของการเลือก
ซ้ือ “อาหารแปรรูป” ท่ีผานกระบวนการผลิตท่ีไดมาตรฐาน ควรเลือกซ้ืออาหารแปรรูปท่ีมีเคร่ืองหมาย 
อย. จากกระทรวงสาธารณสุข และความตระหนักในเร่ืองอาหารแปรรูปท่ีปลอดภัย ตองมีเคร่ืองหมาย
รับรองมาตรฐาน (อย.) และท่ีระบุวัน/เดือน/ป ท่ีผลิตและวันหมดอายุบนฉลาก มีคาเฉล่ียเทากันคือ 2.03 

และท่ีจะตองเพิ่มเติมในสวนการประชาสัมพันธผานส่ือมากท่ีสุด คือเร่ืองของความตระหนัก
เกี่ยวกับอาหารท่ีมีตราสัญลักษณรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข ทําใหมีความเช่ือม่ันวาอาหารเหลานี้
มีความปลอดภัยมากกวาอาหารท่ีไมมีตรารับรองนั้น ผูตอบแบบสอบถามมีความเห็นดวยนอยท่ีสุด คือ
มีคาเฉล่ียเพียง 1.15  
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สวนท่ี 5 ขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการเลือกบริโภคอาหารท่ีปลอดภัยของผูตอบแบบสอบถาม 
ตารางท่ี 21 จํานวนและรอยละเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกบริโภคอาหารที่ปลอดภัยของผูตอบ
แบบสอบถาม 
 

ขอความ 
เปนประจํา บางคร้ัง ไมเคย 

คาเฉล่ีย S.D. ระดับ 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1. การเลือกซื้ออาหารสดที่มีตราสัญลักษณ 
อาหารปลอดภัยจากกระทรวงสาธารณสุข 93 23.30 254 63.50 53 13.20 1.90 0.59 ปาน

กลาง 
2. การเลือกซื้ออาหารปรุงสําเร็จที่มีตรา
สัญลักษณสัญลักษณ Clean food Good 
taste  จากกระทรวงสาธารณสุข 

44 11.00 344 86.00 12 3.00 1.92 0.66 ปาน
กลาง 

3. การเลือกซื้ออาหารแปรรูปที่มีตรา
สัญลักษณที่มีเครื่องหมาย อ.ย. จาก
กระทรวงสาธารณสุข 

344 83.50 60 15.00 6 2.50 2.18 0.72 ปาน
กลาง 

4. การเลือกซื้อเน้ือหมูที่มีสีแดงเขม มีมันนอย 
30 7.50 174 43.50 196 49.00 2.42 0.78 

ปาน
กลาง 

5. การเลือกซื้อผักและผลไมที่มีสีสด 
รูปลักษณสวยงาม ไมมีรูพรุนจากการกัด
เจาะของแมลง 

54 13.50 268 67.00 78 19.50 2.06 0.57 ปาน
กลาง 

6. การเลือกบริโภคผัก ผลไมสด มากกวา
เลือกบริโภคผักผลไมดอง 

279 69.70 109 27.30 12 3.00 2.33 0.73 
ปาน
กลาง 

7. การเลือกซื้ออาหารที่มีรสชาติอรอย
มากกวาเลือกซื้ออาหารที่มีความสะอาด 

63 15.80 202 50.50 135 33.70 2.55 0.98 มาก 

8. การสังเกตวันที่ผลิต/วันหมดอายุของ
อาหารแปรรูป บนฉลาก  บรรจุภัณฑ 

342 85.50 58 14.50 - - 2.51 0.95 มาก 
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ตารางท่ี 21 (ตอ)    

ขอความ 
เปนประจํา บางครั้ง ไมเคย 

คาเฉล่ีย S.D. ระดับ 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ  จํานวน รอยละ 

9. การชักชวนใหคนในครอบครัวหรือคน
รูจัก เลือกซื้ออาหารที่มีตรารับรองความ
ปลอดภัยจากกระทรวงสาธารณสุข 

256 64.00 120 30.00 24 6.00 1.53 0.60 
ปาน
กลาง 

10.การเผยแพรความรูเก่ียวกับอันตรายของ
สารปนเปอนในอาหาร ทําใหระมัดระวังใน
การเลือกซื้อ เลือกบริโภคอาหารที่ปลอดภัย
มากขึ้น 

331 82.80 57 14.20 12 3.00 2.20 0.77 
ปาน
กลาง 

 

 จากตารางท่ี 21 พบวา   กลุมตัวอยางสวนใหญมีพฤติกรรมการเลือกบริโภคอาหารท่ีมีความ
ปลอดภัยในระดับปานกลางเกือบทุกขอ แตมีคาเฉล่ียในระดับมากในเร่ืองของพฤติกรรมการเลือกซ้ือ
อาหารท่ีมีรสชาติอรอยมากกวาเลือกซ้ืออาหารที่มีความสะอาด ซ่ึงเปนพฤติกรรมท่ีควรจะตองลดลง มี
คาเฉล่ียในระดับมากถึง 2.55 และพฤติกรรมการเลือกบริโภคอาหารดวยการสังเกตวันท่ีผลิต/วัน
หมดอายุของอาหารแปรรูป บนฉลากบรรจุภัณฑ เปนพฤติกรรมท่ีควรจะตองเพิ่มข้ึน มีคาเฉล่ียในระดับ
มาก คือ 2.51 พฤติกรรมดังกลาวควรจะตองมีการเพ่ิมเติมในสวนการประชาสัมพันธผานส่ือในระดับสูง
เพื่อท่ีจะทําใหประชาชนมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคใหปลอดภัยยิ่งข้ึน 
 สวนพฤติกรรมการเลือกบริโภคอาหารปลอดภัยท่ีมีคาเฉล่ียระดับปานกลาง มีพฤติกรรมท่ีควร
จะตองลดลงในเรื่องของพฤติกรรมการเลือกบริโภคเลือกซ้ือเนื้อหมูท่ีมีสีแดงเขม มีมันนอย และการ
เลือกซ้ือผักผลไมท่ีมีสีสด รูปลักษณสวยงาม ไมมีรูพรุนจากการกัดเจาะของแมลง ซ่ึงท้ังสองพฤติกรรม
ท่ีกลาวมานี้มีคาเฉล่ียในระดับปานกลาง คือ 2.42 และ 2.06 ตามลําดับ ดังนั้นควรจะตองมีการเพิ่มเติมใน
เร่ืองของการประชาสัมพันธแกผูบริโภคใหมากข้ึน เพ่ือลดพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงคในการบริโภค
อาหารปลอดภัยลง 
 และพฤติกรรมการเลือกบริโภคอาหารท่ีปลอดภัยท่ีอยูในคาเฉล่ียระดับปานกลาง และเปน
พฤติกรรมท่ีควรปฏิบัติคือ การเลือกบริโภคผัก ผลไมสด มากกวา เลือกบริโภคผัก ผลไมดอง มีคาเฉล่ีย 
2.33 พฤติกรรมท่ีมีการเผยแพรความรูเกี่ยวกับอันตรายของสารปนเปอนในอาหาร ทําใหระมัดระวังใน
การเลือกซ้ือ เลือกบริโภคอาหารที่ปลอดภัยมากข้ึน ม่ีคาเฉล่ีย 2.20 พฤติกรรมการเลือกซ้ืออาหารแปรรูป
ท่ีมีตราสัญลักษณท่ีมีเคร่ืองหมาย อย. จากกระทรวงสาธารณสุข มีคาเฉล่ีย 2.18 พฤติกรรมการเลือกซ้ือ
อาหารปรุงสําเร็จท่ีมีตราสัญลักษณ Clean Food Good Taste จากกระทรวงสาธารณสุข มีคาเฉล่ีย 1.92 
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พฤติกรรมการเลือกซ้ืออาหารสดที่มีตราสัญลักษณอาหารปลอดภัยจากกระทรวงสาธารณสุข มีคาเฉล่ีย 
1.90 และพฤติกรรมที่มีการชักชวนใหคนในครอบครัว หรือคนรูจักเลือกซ้ืออาหารที่มีตรารับรองความ
ปลอดภัยจากกระทรวงสาธารณสุข มีคาเฉล่ีย 1.53 ซ่ึงพฤติกรรมท่ีกลาวมาในระดับคาเฉล่ียปานกลาง  
 


