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บทท่ี 5 
สรุปผล อภปิรายผล และขอเสนอแนะ 

       
5.1 สรุปผลการศึกษา 
 

การศึกษาหัวขอเร่ือง “การรับรูขอมูลขาวสารผานส่ือเกี่ยวกับโครงการอาหารปลอดภัยของ
ผูบริโภคในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม” มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาถึงการรับรูขอมูลขาวสารผาน
ส่ือเกี่ยวกับ “โครงการอาหารปลอดภัย” ของผูบริโภคในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม  รวมถึงความ
เขาใจ ความตระหนักและพฤตกรรมในการเลือกบริโภคอาหารปลอดภัย  เพื่อนําไปใชเปนแนวทาง
ในการวางแผนเผยแพรความรูผานส่ือและกิจกรรมตางๆของหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน เพื่อให
ผูบริโภคเกิดความตระหนักและมีพฤติกรรมการบริโภคท่ีเหมาะสม 

การศึกษาในคร้ังนี้ผูศึกษาไดรวบรวมทฤษฎี แนวคิด และวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของมาศึกษา
และเปนกรอบในการวิเคราะห ซ่ึงประกอบดวยแนวคิดเกี่ยวกับการเปดรับขาวสาร รูปแบบวิธีการ
รับขาวสาร  แนวคิดเกี่ยวกับอาหารปลอดภัยของอาหารและแนวคิดการทําใหอาหารปลอดภัยแบบ
องครวม เปนตน 

สําหรับระเบียบวิธีศึกษา ผูศึกษาไดใชการวิจัยเชิงสํารวจแบบวัดผลคร้ังเดียว (One Shot 
Case Study) โดยสุมตัวอยางกลุมผูซ้ืออาหารสด ในเขตอําเภอเมืองเชียงใหม รวมจํานวน 400 คน 
โดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) คารอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(SD) เพ่ืออธิบายลักษณะทางประชากรศาสตร การเปดรับขอมูลขาวสารผานส่ือ ความตระหนักใน
การรับรูขาวสาร และพฤติกรรมการเลือกบริโภคอาหารปลอดภัย สรุปไดดังนี้  
  
สวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม 
 ผลการศึกษาพบวา การรับรูขอมูลขาวสารผานส่ือเกี่ยวกับโครงการอาหารปลอดภัยของ
ผูบริโภคในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม กลุมผูใหขอมูลสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 
67.50  ซ่ึงมีอายุอยูระหวาง 26 – 35 ป คิดเปนรอยละ 30.50 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอย
ละ 71.00  มีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ คิดเปนรอยละ 41.00 มีรายไดตอเดือนมากกวา  30,000  บาท
ข้ึนไป   คิดเปนรอยละ 21.80  นิยมซ้ืออาหารประเภทอาหารสด  ท่ีนํามาปรุงเองท่ีบานบอยท่ีสุด คิด
เปนรอยละ 59.50 สถานท่ีท่ีนิยมเลือกซ้ืออาหารสด และผลไมมากท่ีสุด คือ ตลาดสด คิดเปนรอยละ 
56.20 มีพฤติกรรมการเปดรับส่ือโดยท่ัวไป  มีการรับรูขาวสารจากส่ือประเภทโทรทัศนบอยท่ีสุด 
คิดเปนรอยละ 64.50 มีพฤติกรรมการเปดรับส่ือโดยทั่วไป มีการรับรูขาวสารจากส่ือประเภท
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โทรทัศนบอยที่สุด คิดเปนรอยละ 64.50 ส่ือท่ีไมเคยไดรับขาวสารเลย หรือรับนอยมาก คือ นิตยสาร 
คิดเปนรอยละ 35.00 
 
สวนท่ี 2 ขอมูลเก่ียวกับการเปดรับขาวสารเก่ียวกับโครงการอาหารปลอดภัย ของกระทรวง
สาธารณสุข 
 ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ รูจักโครงการอาหารปลอดภัยในจังหวัดเชียงใหม 
คิดเปนรอยละ 60.00 มีการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับโครงการอาหารปลอดภัย จากส่ือประเภท
โทรทัศนมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 57.80 เคยไดรับขาวสารเกี่ยวกับอาหารปลอดภัยจากเจาหนาท่ี
กระทรวงสาธารณสุข คิดเปนรอยละ 51.00 ไมเคยไดรับขาวสารเกี่ยวกับอาหารปลอดภัยจาก อย.
นอย หรือเยาวชนท่ีเปนอาสาสมัครคุมครอง ผูบริโภคในโรงเรียนและบริเวณใกลโรงเรียน คิดเปน
รอยละ 85.80 เคยไดรับขาวสารเกี่ยวกับโครงการอาหารปลอดภัยจากแผนพับ ใบปลิว หรือปาย
โฆษณา คิดเปนรอยละ 59.50 ตองการใหมีการนําเสนอขาวสารเกี่ยวกับอาหารปลอดภัยผานทางส่ือ
โทรทัศนมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 57.20 ไดทราบขาวสารตางๆแลวไดนําความรูไปใชประโยชนใน
การเลือกซ้ือเลือกบริโภคอาหารในชีวิตประจําวัน เปนประจํา คิดเปนรอยละ 57.80 และมีการจดจํา
สัญลักษณท่ีกระทรวงสาธารณสุขรับรองความปลอดภัยของอาหาร คิดเปนรอยละ 45.00 

 
สวนท่ี 3 ขอมูลเก่ียวกับความรูของผูตอบแบบสอบถามจากการเปดรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับ
โครงการอาหารปลอดภัย 
 ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีความรูจากการเปดรับขอมูลขาวสารผานส่ือ
เกี่ยวกับโครงการอาหารปลอดภัยสวนใหญมีความรูคอนขางสูง ในเร่ืองของตราสัญลักษณท้ัง 3 ตรา 
คือ สัญลักษณแหงความปลอดภัยของ “อาหารปรุงสําเร็จ” ท่ีไดรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข มี
ผูตอบถูกถึง 394 คน คิดเปนรอยละ 98.50 สัญลักษณแหงความปลอดภัยของ “อาหารสด” ในตลาด 
หรือซุปเปอรมาเก็ตท่ีไดรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข มีผูตอบถูก 366 คนคิดเปนรอยละ 91.50 
และสัญลักษณแหงความปลอดภัยของ “อาหารแปรรูป” ท่ีมีกระบวนการผลิตอยูภายใตมาตรฐานท่ี
ดี (GMP) และไดรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข มีผูตอบถูก 361 คนคิดเปนรอยละรอยละ 90.30 
รวมถึงมีความรูในเร่ืองของการเลือกบริโภคผัก และผลไมท่ีปลอดภัยนั้น ควรเลือกบริโภคผักและ
ผลไมท่ีมีรอยกัดเจาะของแมลงบาง เพราะรอยกัดเจาะของแมลงน้ันสามารถบงบอกไดวา ผักผลไม
นั้นปลอดภัยไรสารพิษ มีผูตอบถูก 362 คนคิดเปนรอยละรอยละ 90.50 
 สวนความรูในเรื่องการนําสารบอแรกซมาใชในการผลิตอาหารประเภท ลูกช้ิน ไสกรอก 
และผักผลไมดอง เพื่อใหเกิดความหยุน กรอบ นารับประทาน และการใชสารฟอกสีในอาหาร
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จําพวก ถ่ัวงอก ขิงฝอย ยอดมะพราวใหมีสีใส แมตากลมก็ยังไมคลํ้านั้น ผูตอบแบบสอบถามสวน
ใหญตอบถูกจํานวน 247 คน จัดอยูในระดับท่ีมีความรูสูงคิดเปนรอยละ 86.8 เทากัน 
 ขณะเดียวกัน ยังพบวาควรตองมีการใหความรูผานส่ือเพิ่มมากข้ึนในเร่ืองของความรู
เกี่ยวกับการใชสารเรงเนื้อแดงในเนื้อหมู ท่ีทําใหมีสีเขมและมีมันนอย ผูตอบแบบสอบถามตอบถูก
จํานวน 301 คนคิดเปนรอยละ 75.2 และความรูเร่ืองการบริโภคอาหารท่ีมีสารปนเปอน ท่ีอาจจะเปน
สาเหตุหนึ่งท่ีทําใหเกิดโรคมะเร็ง โรคหัวใจ และหลอดเลือด มีผูตอบถูก 283 คนคิดเปนรอยละรอย
ละ 70.7   

สวนท่ีสําคัญและจําเปนมากท่ีสุดท่ียังตองเพิ่มความรูและรณรงคผานทางส่ือประชาสัมพันธ
ตางๆในระดับสูงมาก คือ เร่ืองของสารกันรา หรือสารกันบูด ท่ีมักนํามาใสในอาหารแหง และผัก
ผลไมดอง เพื่อปองกันการเกิดเช้ือรา และทําใหอาหารคงสภาพเดิม ผูตอบแบบสอบถามมีความรูเพียง
คร่ึงเดียว คือรอยละ 51.8 และความรูในเร่ืองของการใชสารฟอรมาลิน ท่ีทําใหอาหารสด ไมเนาเสีย
งาย นิยมแชในเน้ือสัตว อาหารทะเล และผัก มีตอบถูกเพียง 110 คนคิดเปนรอยละ 27.50 ในขณะท่ี
ความรูดานอ่ืนมีสูงกวามาก แสดงใหเหน็วาสวนใหญไมทราบวาอาหารแหง และผักผลไมดองใน
ปจจุบันไดมีการนําสารกันราหรือสารกันบูดใสในอาหาร เพื่อถนอมอาหารใหมีอายุการเก็บมากข้ึน 
อีกทั้งในเร่ืองของฟอรมาลิน ท่ีผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไมทราบวาเม่ือบริโภคสารฟอรมาลินเขา
ไป สามารถกอใหเกิดอันตรายตอรางกายได จึงมีความจําเปนตองใชส่ือเพ่ือเพ่ิมความรูความเขาใจ 
และสรางความตระหนักในการเลือกบริโภคอาหารปลอดภัยใหถึงประชาชนมากข้ึน 
   
สวนท่ี 4 ขอมูลเก่ียวกับความตระหนักในการเลือกบริโภคอาหารท่ีปลอดภัย 
 ผลการศึกษาพบวา กลุมผูตอบแบบสอบถามมีความตระหนักเกี่ยวกับการเลือกบริโภคอาหาร
ปลอดภัย อยูในระดับปานกลางเกือบท้ังหมด และอยูในระดับสูงเพียงเร่ืองเดียว คือ ผูตอบแบบสอบถาม
มีความตระหนังสูงเกี่ยวกับการรณรงคใหประชาชนมีความรูและเลือกบริโภคอาหารที่ปลอดภัย จะทํา
ใหมีความเขาใจและจะใหความสําคัญในการเลือกซ้ืออาหารท่ีปลอดภัยมากข้ึน ซ่ึงเปนเร่ืองท่ีควร
ตระหนัก 
 สวนความตระหนักท่ีอยูในระดับปานกลาง ซ่ึงเปนระดับท่ีมีมากในการศึกษาในหัวขอความ
ตระหนักนี้ อันไดแกความตระหนักในเร่ืองการเลือกซ้ือ “อาหารแปรรูป” ท่ีผานกระบวนการผลิตที่ได
มาตรฐานควรเลือกซ้ืออาหารแปรรูปท่ีมีเคร่ืองหมาย อ.ย. จากกระทรวงสาธารณสุข รอยละ 97  
ความตระหนักในเร่ืองอาหารแปรรูปท่ีปลอดภัยตองมีเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐาน  (อย.) และท่ีระบุวัน/
เดือน/ป ท่ีผลิต และวันหมดอายุบนฉลาก รอยละ 97 ความตระหนักเร่ืองการรณรงคใหความรูเกี่ยวกับ
การบริโภคอาหารท่ีปลอดภัยควรปลูกฝงความรูท่ีถูกตองต้ังแตเด็กๆ รอยละ 97 ความตระหนักในการ
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เลือกซ้ือ “อาหารปรุงสําเร็จ” ท่ีสะอาด ปลอดภัย ควรเลือกซ้ือจากรานคาท่ีมีสัญลักษณแหงความ
ปลอดภัยของอาหารปรุงสําเร็จจากกระทรวงสาธารณสุข รอยละ 95.8 ความตระหนักวาสาเหตุสวนหนึ่ง
ของการเกิดโรคมะเร็ง โรคหัวใจ และหลอดเลือด มาจากการบริโภคอาหารท่ีมีสารปนเปอน เชน สารเรง
เนื้อแดง ฟอรมาลิน เปนตน รอยละ 94 ความตระหนักในการซ้ือ “อาหารสด” ท่ีปลอดภัยจากสาร
ปนเปอน ควรเลือกที่มีตราสัญลักษณอาหารปลอดภัยจากกระทรวงสาธารณสุข รอยละ 90 ความ
ตระหนักเร่ืองการคํานึงถึงความปลอดภัยของอาหารสดท่ีปราศจากสารปนเปอนมากกวารูปลักษณและ
สีสันที่สวยงาม รอยละ89.8 

และความตระหนักในเร่ืองการบริโภคอาหารท่ีมีตราสัญลักษณรับรองจากกระทรวง
สาธารณสุข ทําใหเช่ือม่ันไดวาอาหารเหลานั้นปลอดภัยมากกวาท่ีไมมีตรารับรองนั้น อยูในระดับนอย 
จําเปนอยางยิ่งท่ีตองเพิ่มการประชาสัมพันธผานส่ือเพื่อใหประชาชนมีความตระหนักสูงในเร่ืองของ
การบริโภคอาหารปลอดภัย และเลือกปฏิบัติในทางที่เหมาะสม 

ขณะเดียวกันกับความตระหนักในเร่ืองของการคํานึงถึงรสชาติของอาหารปรุงสําเร็จมากกวา
ความสะอาดของอาหาร ท่ีมีคาเฉล่ียระดับปานกลาง แต มีผูตอบแบบสอบถามเพียงรอยละ  48   เทานั้นท่ี
ไมเห็นดวยกับขอความนี้ จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีท้ังภาครัฐฯและเอกชนตองทําการประชาสัมพันธ ให
ความรูความเขาใจ เพื่อท่ีจะทําใหประชาชนสวนใหญมีความตระหนัก ถึงความสะอาดของอาหาร และมี
พฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีเหมาะสม อีกท้ังควรใหความรูความเขาใจและสนับสนุนเจาของ
กิจการ หรือผูผลิตเขารวมกิจกรรมเกี่ยวกับโครงการอาหารปลอดภัย เพื่อที่จะทําใหเกิดพฤติกรรมและ
เกิดความตระหนักท่ีเหมาะสมตอท้ังผูผลิตและผูบริโภค 
  
 สวนท่ี 5 ขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการเลือกบริโภคอาหารท่ีปลอดภัยของผูตอบแบบสอบถาม 
 ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีพฤติกรรมการเลือกบริโภคอาหารท่ีมีความ
ปลอดภัยในระดับคาเฉล่ียปานกลางเกือบทุกขอ ท้ังในสวนท่ีควรปฏิบัติ และไมควรปฏิบัติ  

ในสวนท่ีเปนพฤติกรรมท่ีควรปฏิบัติ ประชาชนสวนใหญมีพฤติกรรมเลือกบริโภคในระดับสูง
คือเร่ืองของการสังเกตวันท่ีผลิต/วันหมดอายุของอาหารแปรรูปบนฉลาก บรรจุภัณฑ รอยละ  85.5 
พฤติกรรมการเลือกซ้ืออาหารแปรรูปท่ีมีตราสัญลักษณท่ีมีเคร่ืองหมาย  อย. จากกระทรวงสาธารณสุข 
รอยละ 83.5 และพฤติกรรมการเผยแพรความรูเกี่ยวกับอันตรายของสารปนเปอนในอาหาร รอยละ 82.8 
เหลานี้เปนพฤติกรรมท่ีควรปฏิบัติตอไป และอาจตองการสื่อประชาสัมพันธการรณรงคใหความรู
เกี่ยวกับการบริโภคอาหารปลอดภัยท่ีตอเนื่องกันเพื่อรักษาระดับ หรือเพิ่มระดับพฤติกรรมท่ีถูกตองให
เปนพฤติกรรมท่ีประชาชนปฏิบัติในการเลือกบิโภคอาหารปลอดภัยในระดับสูงตอไป 
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พฤติกรรมท่ีควรปฏิบัติ และอยูในระดับปานกลาง คือเร่ืองของการเลือกบริโภคผักผลไมสด 
มากกวาเลือกบริโภคผักผลไมดอง รอยละ 69.7 และพฤติกรรมท่ีมีการชักชวนใหคนรูจัก หรือคนใน
ครอบครัวเลือกซ้ืออาหารที่มีตรารับรองความปลอดภัยจากกระทรวงสาธารณสุข รอยละ 64.0 

สวนในเร่ืองของพฤติกรรมการเลือกซ้ืออาหารท่ีมีรสชาติอรอยมากกวาเลือกซ้ืออาหารท่ีมี
ความสะอาดมีคาเฉล่ียในระดับมากในขณะท่ีคาความตระหนักในการเลือกบริโภคอาหารนั้น ประชาชน
มีความตระหนักในระดับปานกลาง แตการเลือกบริโภคกลับอยูในระดับตํ่า  ซ่ึงเปนพฤติกรรมท่ีควร
จะตองลดลง และสมควรจะตองมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมใหเกิดการบริโภคท่ีปลอดภัย และ
คํานึงถึงความสะอาดเพ่ิมมากข้ึน ดังนั้น ควรตองเพิ่มการประชาสัมพันธผานส่ือใหท้ังผูบริโภค และ
ผูประกอบการใหมากท่ีสุดเพื่อใหเกิดความตระหนักเพิ่มมากข้ึนและเกิดพฤติกรรมท่ีลดลง 
 สวนพฤติกรรมการเลือกบริโภคเนื้อหมูท่ีมีสีแดงเขม มีมันนอย และการเลือกซ้ือผักผลไมท่ีมีสี
สด รูปลักษณสวยงาม ไมมีรูพรุนจากการกัดเจาะของแมลง ซ่ึงท้ังสองพฤติกรรมท่ีกลาวมานี้เปน
พฤติกรรมท่ีควรตองปรับเปล่ียนเปนการบริโภคเนื้อหมูท่ีมีสีขาวอมชมพู ซ่ึงแสดงใหเห็นวาเนื้อหมูไม
มีสารเรง และควรเลือกบริโภคผัก ผลไมท่ีมีรอยกัดเจาะของแมลงบาง ยังคงตองการการเพิ่มการ
ประชาสัมพันธผานส่ือเชนเดียวกัน 
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5.2 อภิปรายผลการศึกษา 
 

 ผลการศึกษาการรับรูขอมูลขาวสารผานส่ือเกี่ยวกับโครงการอาหารปลอดภัยของผูบริโภค
ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม  คร้ังนี้ สามารถนําผลการศึกษามาอภิปรายผลไดดังนี้ 
 จากผลการศึกษา การรับรูขอมูลขาวสารผานส่ือเกี่ยวกับโครงการอาหารปลอดภัยของ
ผูบริโภคในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม  ทําใหทราบไดวา ผูบริโภคในอําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม  รูจักโครงการอาหารปลอดภัยในจังหวัดเชียงใหม และมีการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับ
โครงการอาหารปลอดภัย จากส่ือประเภทโทรทัศนมากท่ีสุด เคยไดรับขาวสารเกี่ยวกับอาหาร
ปลอดภัยจากเจาหนาท่ีกระทรวงสาธารณสุข แตไมเคยไดรับขาวสารเกี่ยวกับอาหารปลอดภัยจาก 
อย.นอย หรือเยาวชนท่ีเปนอาสาสมัครคุมครอง ผูบริโภคในโรงเรียนและบริเวณใกลโรงเรียนเลย 
เคยไดรับขาวสารเกี่ยวกับโครงการอาหารปลอดภัยจากแผนพับ ใบปลิว หรือปายโฆษณา และ
ตองการใหมีการนําเสนอขาวสารเกี่ยวกับอาหารปลอดภัยผานทางสื่อโทรทัศนมากท่ีสุด ผูบริโภค
ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม  มีการไดรับทราบขอมูลขาวสารตางๆแลวไดนําความรูไปใช
ประโยชนในการเลือกซ้ือเลือกบริโภคอาหารในชีวิตประจําวัน เปนประจํา และผลการศึกษาทําให
ไดทราบอีกวา ผูบริโภคในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม  มีการจดจําสัญลักษณท่ีกระทรวงสาธารณสุข
รับรองความปลอดภัยของอาหารไดเปนอยางดี ซ่ึงสอดคลองกับ งานวิจัยของสนธยา ชูไพร (2550)  
ศึกษาถึง ความตระหนักและการรับรูขาวสารความปลอดภัยในการทํางานของผูใชแรงงานใน
โรงงานอุตสาหกรรมเคร่ืองกระปอง พบวาพนักงานสวนใหญในโรงงานไดรับขาวสารจากหัวหนา
งาน และเพื่อนรวมงาน รองลงมาคือปายเตือน ปายประกาศและเจาหนาท่ีความปลอดภัยในการ
ทํางาน ทางดานความถ่ีเกี่ยวกับการเปดรับขอมูลขาวสารความปลอดภัย ท่ีกลุมตัวอยางมักเปดรับ
มากท่ีสุดคือการพูดคุยกับเพื่อนรวมงานเปนประจําทุกวัน สวนอินเทอรเน็ตเปนส่ือท่ีเปดรับใน
ความถ่ีนอยท่ีสุด สวนความตระหนักจัดอยูในระดับปานกลางเกือบท้ังหมด และมีพฤติกรรมความ
ปลอดภัยอยูในระดับคอนขางสูง สอดคลองกับแนวคิดทฤษฏีการเปล่ียนแปลงทัศนคติและ
พฤติกรรมท่ีกลาววา  “เม่ือผูรับสารไดขาวสารเกี่ยวกับเร่ืองหน่ึงเร่ืองใด  ก็จะเกิดความรูความเขาใจ
ในเร่ืองนั้นๆ  และความรูความเขาใจนี้จะทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงจะมีผลทําใหเกิดทัศนคติ
เกี่ยวกับเร่ืองนี้  และ  ข้ันสุดทายก็จะกอใหเกิดพฤติกรรมท่ีกระทําตอเร่ืองนั้นๆ  ตามมา    
 ดานความตระหนักเกี่ยวกับอาหารปลอดภัยนั้น กลุมตัวอยางสวนใหญมีความตระหนักใน
ระดับปานกลาง โดยสามารถตระหนักไดวาการเลือกซ้ืออาหารสด อาหารแปรรูป และอาหารปรุง
สําเร็จ ควรเลือกซ้ืออาหารที่มีตรารับรองจากกระทรวงสาธารณสุขกํากับอยูดวย และควรคํานึงถึง
สารปนเปอนท่ีมีในอาหารอันจะกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพรางกายเม่ือไดรับสารตกคางเขาไปใน
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รางกาย รวมถึงมีความตระหนักในเร่ืองการรณรงคใหความรูเกี่ยวกับอาหารปลอดภัยควรปลูกฝง
ความรูท่ีถูกตองต้ังแตเด็กๆ 
 และดานพฤติกรรมในการบริโภคอาหารปลอดภัยนั้นถึงแมกลุมตัวอยางสวนใหญจะมี
พฤติกรรมการเลือกบริโภคอาหารปลอดภัยในระดับปานกลาง แตก็ยังตองมีการประชาสัมพันธให
ความรูความเขาใจแกท้ังผูผลิตและผูบริโภคในเร่ืองสารตกคางท่ีมักจะเจือปนกับอาหาร โดยเฉพาะ
อาหารแหง และอาหารหมักดอง รวมถึงสารตกคางท่ีมีอยูในเนื้อหมูท่ีใชสารเรงเนื้อแดง เพราะยังมี
บางสวนท่ีมีพฤติกรรมเลือกบริโภคส่ิงเหลานี้อยูคอนขางมาก 
  
5.3 ขอเสนอแนะ 
 
 จากผลการศึกษาการรับรูขอมูลขาวสารผานส่ือเกี่ยวกับโครงการอาหารปลอดภัยของ
ผูบริโภคในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ผูศึกษาจึงมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ภาครัฐ ภาคเอกชน และหนวยงานที่เกี่ยวของควรเพิ่มส่ือประชาสัมพันธใหพอเพียง  
จากผลการศึกษาพบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีพฤติกรรมการเปดรับขาวอยูในระดับปานกลาง ซ่ึง
พบวามีการประชาสัมพันธไมเพียงพอ  เชน มีส่ือประชาสัมพันธนอย  กระจายไมท่ัวถึงจึงยังไม
ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย  และการรับรูของประชาชนไมเพียงพอ  ดังนั้นเราควรตองเพ่ิมการให
ความรูจากส่ือประชาสัมพันธใหมากข้ึนเพื่อประชาชนจะไดมีความรูเกี่ยวกับโครงการอาหาร
ปลอดภัยของผูบริโภคไดมากข้ึน 

2. ควรจัดทําตราสัญญาลักษณ 3 ตรา ใหเดนชัด จากการศึกษาถึงการประชาสัมพันธใน
เร่ืองของการจดจําและการสังเกตตราสัญญาลักษณ 3 ตราท่ีไดรับการรับรองความปลอดภัยจาก
กระทรวงสาธารณสุข กอนการเลือกซ้ือบริโภคอาหารนั้น พบวากลุมตัวอยางสวนใหญไมแนใจใน
สัญลักษณวาเปนสัญลักษณแหงความปลอดภัยของอาหารประเภทใด พรอมกับควรเพิ่มความรูใน
เร่ืองตราสัญลักษณใหประชาชนไดทราบ และจดจําตราท้ัง 3 ชนิดไดมากข้ึน 

 3. ควรมีการรณรงคโครงการอยางตอเนื่อง  ผูศึกษาเห็นวาทางสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.) ควรมีการประเมินผลการรณรงคโครงการอยางตอเนื่อง  นับต้ังแตความการ
ประเมินในระหวางการรณรงคนั้นเพื่อดูวาประชาชนไดรับขอมูลขาวสารของโครงการที่ส่ือ
ออกไปเพียงพอหรือไมและตองการใหมีการประชาสัมพันธในรูปแบบใด  เพื่อท่ีทาง อย. จะได
ปรับปรุงไดทันทวงทีเพื่อใหขอมูลขาวสารของโครงการเขาถึงประชาชนไดมากท่ีสุด  และควรมี
การประเมินผลหลังจากการดําเนินการเสร็จส้ินไปแลว  เพื่อสํารวจดูวาหลังจากประชาชนไดรับ
ขาวสารของโครงการแลวนั้น ประชาชนมีพฤติกรรมการเลือกซ้ือ เลือกบริโภคอาหารเปล่ียนแปลง
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ไปตามเปาประสงคของโครงการหรือไม  ซ่ึงนับวาเปนการวัดประสิทธิผลของการประชาสัมพันธ
โครงการไดทางหนึ่ง  ดังนั้นจึงควรมีการประเมินผลการรณรงคโครงการอยางตอเนื่อง เนื่องจาก
โครงการรงคณรงคอาหารปลอดภัยนี้ยังดําเนินการอยู  เพื่อสามารถประเมินความสําเร็จหรือความ
ผิดพลาดในการรณรงคในชวงเวลาตางๆ  ไดอีกท้ังยังสามารถนําผลจากการประเมินเหลานั้นมาหา
แนวทางแกไขปรับปรุง  เพื่อใหเกิดประสิทธิผลในการรณรงคโครงการไดมากท่ีสุด 

4.ควรมีการนําเสนอขาวสารเกี่ยวกับการรณรงคอาหารปลอดภัยผานส่ือโทรทัศนใหมาก
ข้ึน เพราะจากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญตองการใหมีการนําเสนอขาวสาร
เกี่ยวกับโครงการอาหารปลอดภัยผานทางส่ือโทรทัศนมากท่ีสุด พรอมกันนี้ควรจัดทําปาย
ประชาสัมพันธการรณรงคเพื่อเพิ่มขาวสารใหประชาชนมีความรูความเขาใจในการบริโภคอาหาร
ปลอดภัยมากข้ึน  

5.ควรมีหนวยงานทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน คอยใหความรูความเขาใจ และสงเสริม
สนับสนุนเจาของกิจการ หรือผูผลิตใหคํานึงถึงความสะอาดปลอดภัยของอาหารกอนถึงมือ
ผูบริโภค พรอมกันนี้ควรมีการตรวจสอบและติดตามผลอยางเปนประจําและตอเนื่อง 

 
ขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังตอไป 
 

1. ควรมีการศึกษากลยุทธการประชาสัมพันธและประสิทธิผลของโครงการรณรงคใน
ลักษณะเดียวกันของหนวยงานอ่ืนๆ  โดยอาจนําเนื้อหาและส่ือท่ีใชในการประชาสัมพันธมาศึกษา
เปรียบเทียบ  เพื่อใชเปนขอเสนอแนะสําหรับการวางแผนการรณรงคโครงการอาหารปลอดภัยใน
ระยะตอไป  เนื่องจากโครงการยังไมส้ินสุด 

2. ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพ เจาะลึกในเร่ืองของ  “เนื้อหาสาระ”  ท่ีใชในโครงการเพ่ือจะ
ไดทราบถึงประสิทธิผลของโครงการวากลุมเปาหมายสามารถตีความและมีความเขาใจไดตรงตาม
วัตถุประสงคของโครงการหรือไม  เพื่อนําไปใชประโยชนในการออกแบบเนื้อหาใหเหมาะสมกับ
ผูรับสารเปาหมายของโครงการในการรณรงคคร้ังตอไป 

3. ควรมีการศึกษากับกลุมตัวอยางในแตละภู มิภาค  อาทิ  ภาคเหนือ  ภาคใต  ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เปนตน เพื่อศึกษาถึงการเปดรับขาวสาร ความรูและพฤติกรรมในการเลือก
บริโภคอาหารท่ีปลอดภัย  ซ่ึงอาจแตกตางจากประชากรในจังหวัดเชียงใหม  เนื่องจากความแตกตาง
กันทางดานสังคม  ดานเศรษฐกิจและรูปแบบการดําเนินชีวิต 

 
 


