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บทคัดยอ 
การวิจัยคร้ังน้ีเปนวิจัยแบบพรรณนา มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา ระดับความรู ทัศนคติและการปฏิบัติ

เก่ียวกับสุขาภิบาลอาหาร และความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับความรู ทัศนคติและการปฏิบัติเก่ียวกับ
สุขาภิบาลอาหาร กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ผูสัมผัสอาหารของรานอาหารในอําเภอควนขนุน จังหวัด
พัทลุง จํานวน 160 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคือแบบสอบถามท่ีผูวิจัยพัฒนาขึ้น สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
คือ คาเฉลีย่ สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คารอยละ ทดสอบความสัมพันธโดยใชไควสแคว  

ผลการวิจัยพบวา ผูสัมผัสอาหารสวนใหญมีความรูเกี่ยวกับสุขาภิบาลอาหารอยูในระดับปานกลาง ระดับ
ทัศนคติเกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหารอยูในระดับมาก และการปฏิบัติเก่ียวกับสุขาภิบาลอาหารอยูในระดับสูง ระดับ
ความรูเกี่ยวกับสุขาภิบาลอาหารมีความสัมพันธกับระดับการศึกษาและการไดรับการอบรมเก่ียวกับสุขาภิบาลอาหาร
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.01 ทัศนคติเก่ียวกับสุขาภิบาลอาหารมีความสัมพันธกับอายุอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 และทัศนคติเก่ียวกับสุขาภิบาลอาหารมีความสัมพันธกับระยะเวลาในการปฏิบัติงานอยางมีนัยสําคัญ      
ทางสถิติท่ีระดับ 0.01 การปฏิบัติเก่ียวกับสุขาภิบาลอาหารมีความสัมพันธกับอายุอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.01 และการปฏิบัติเก่ียวกับสุขาภิบาลอาหารมีความสัมพันธกับการอบรมเก่ียวกับสุขาภิบาลอาหารอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
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Abstract  
 This research was descriptive and aimed to study the level of knowledge and the 
attitudes and practical guidelines of food sanitation of the food professionals at restaurant in 
Khuankhanoon district, Phatthalung province. The research examined the relationship between 
the personal knowledge and  the attitudes and practical guidelines of food sanitation. The 
people were interviewed for this study through a questionnaire developed by the researcher. The 
Data were analyzed by using average, standard deviation, percentage, Chi-Square. 
 The results showed that : food professionals’ knowledge of food sanitation was at an 
average level. The average level of attitudes towards food sanitation was high. Practical 
guidelines of food sanitation was at a high average level. Furthermore, the knowledge was in 
correlation with the level of education and training of food the  professionals at a significant level 
of 0.01 . The attitudes were in correlation with the age at a significant level of 0.05 . The attitudes 
were also related to the working experience at a significant level of 0.01 . The practical guidelines 
of food sanitation was related to the age significantly at a level of 0.01 . The practical guidelines 
of food sanitation was related to the professionals training significantly at a level of 0.05  
 

บทนํา 
 โครงการสุขาภิบาลอาหารเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียว สนับสนุนเศรษฐกิจไทย Clean Food Good Taste 
หรือใชชื่อวา โครงการอาหารสะอาด รสชาติอรอย เกิดขึ้นโดยรัฐบาลกําหนดใหทุกหนวยงานราชการสนับสนุนการ
ทองเท่ียว กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมอนามัยซ่ึงเปนหนวยงานท่ีมีหนาท่ีกํากับดูแลการบริการอาหารของสถานท่ี
จําหนายอาหารใหสะอาดและไดมาตรฐาน รวมมือกับการทองเท่ียวแหงประเทศไทยและกรมปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย พรอมดวยภาคเอกชน ไดมีการรณรงคเชิญชวนใหผูประกอบการรานอาหาร แผงลอยจําหนาย
อาหาร เพ่ือใหเห็นความสําคัญเร่ืองการสุขาภิบาลอาหาร สําหรับรานอาหารและแผงลอยจําหนายอาหารท่ีเขารวม
โครงการ หากผานเกณฑมาตรฐานจะไดปายสัญลักษณอาหารสะอาด รสชาติอรอย (Clean Food Good Taste) 
ซ่ึงมีอายุการรับรอง 1 ป และใชเปนตัวบงชี้วารานอาหารและแผงลอยจําหนายอาหารแหงน้ันไดมาตรฐานการ
สุขาภิบาล มีความสะอาดและปลอดภัย ลูกคาสามารถบริโภคไดดวยความสบายใจ (สํานักสุขาภิบาลอาหารและนํ้า, 
2555) 
 ทุกวันน้ีเมื่อนึกถึงแหลงทองเท่ียวในจังหวัดพัทลงุ แหลงทองเท่ียวท่ีนักทองเท่ียวนิยมมากท่ีสุด คือ อุทยาน
นกน้ําทะเลนอย ซ่ึงต้ังอยูในอําเภอควนขนุน เปนอุทยานนกนํ้าท่ีใหญท่ีสุดในประเทศไทยและเปนเขตพ้ืนท่ีชุมนํ้าโลก
หรือ Ramsar Site แหงแรกในเมืองไทย ทําใหนักทองเท่ียวเดินทางมาเปนจํานวนมากในแตละป (กระทรวงการ
ทองเท่ียวและกีฬา, 2555) นอกจากน้ีการเดินทางมาทองเท่ียวในสถานท่ีตางๆ สิ่งท่ีขาดไมไดสําหรับนักทองเท่ียว 
คือ การเลือกซ้ืออาหารรับประทาน สําหรับอําเภอควนขนุนมีรานตั้งแตขนาดใหญจนไปถึงรถเข็นตามทางเดินไว
สําหรับบริการนักทองเท่ียว โดยรานขายอาหารสวนใหญมกัต้ังเปนแผงลอย ลักษณะการขายอาหารของแผงลอยจะ
ไมมีตูหรืออุปกรณสําหรับเก็บอาหารใหมิดชิดเพ่ือปองกันการปนเปอนของฝุนละอองและแมลงวันไตตอม           
และถาอาหารท่ีจัดไวบริการไมสะอาด ไมปลอดภัยแลวก็อาจทําใหเกิดการระบาดของโรคได เพ่ือเปนการสงเสริมการ
ทองเท่ียวหนวยงานราชการท่ีเก่ียวของไดมีการจัดใหรานอาหารและแผงลอยจําหนายอาหาร จํานวน 120 รานเขา
รวมโครงการอาหารสะอาด รสชาติอรอย โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือลดความเสี่ยงอันเกิดจากการบริโภคอาหารท่ีไม
สะอาด ปรากฏวามีรานอาหารและแผงลอยจําหนายอาหารผานเกณฑมาตรฐานจํานวน 109 ราน คิดเปน 90.83 
(สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง, 2555) จาการตรวจประเมินซํ้ารานอาหารและแผงลอยจําหนายอาหารของ
เจาหนาท่ีสาธารณสุขรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอควนขนุน ในแตละป ยังพบวารานอาหารท่ีผาน
เกณฑโครงการอาหารสะอาด รสชาติอรอย และไดปายรับรองมาตรฐานไปแลว ไมไดรักษาคุณภาพมาตรฐานตาม
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เกณฑกระทรวงสาธารณสุขหลายแหง ทําใหผูบริโภคไมมั่นใจในการเลือกซื้อรับประทานอาหาร สงผลกระทบตอ
ประชาชนผูบริโภค ทําใหมีอัตราปวยดวยโรคระบบทางเดินอาหารสูงเปนอันดับ 1 คือ 2,141.84 ตอแสนประชากร
(สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง, 2555)  ปญหาสวนใหญอาจเกิดจากความรู ทัศนคติและการปฏิบัติของผูสัมผัส
อาหาร ยังขาดองคความรู ทัศคติท่ีไมดีตามหลักการสุขาภิบาลอาหารซ่ึงจะนําไปสูการปฏิบัติตามมา เพราะฉะน้ัน    
ผูสัมผัสอาหารซ่ึงเปนผูใกลชิดกับผูบริโภคมากท่ีสุด ตองมีจิตสํานึกท่ีดีรับผิดชอบตอตนเองและสังคมโดยรวม       
งานพัฒนาสถานท่ีจําหนายอาหารของจังหวัดพัทลุงจึงไดดําเนินงานอยางจริงจังตามแผนงานดานอาหารปลอดภัย
ระดับประเทศและแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเท่ียวจังหวัดพัทลุง ซึ่งมีเปาประสงคใหสถานประกอบการ
ดานอาหารมีคุณภาพไดมาตรฐานและเปนท่ีประทับใจของนักทองเท่ียว 
 แนวคิดเกี่ยวกับความรู ทัศนคติ และการปฏิบัติ (KAP) เปนแนวคิดหลักของการศึกษาการปฏิบัติเก่ียวกับ
สุขาภิบาลอาหาร ดวยความเชื่อท่ีวาการใหความรูจะทําใหบุคคลมีทัศนคติท่ีถูกตองเก่ียวกับการปฏิบัติเกี่ยวกับ
สุขาภิบาลอาหารท่ีถูกตองแลว บุคคลน้ันจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนอยางเหมาะสมตามความคาดหวังของ
สังคมได (บังอร เทพเทียน และคณะ, 2550) 
 ในการศึกษาคร้ังน้ีเพ่ือใหทราบความรู ทัศนคติเกี่ยวกับสุขาภิบาลอาหารของผูสัมผัสอาหาร ดังน้ัน จึงได
ทําการศึกษาความรู ทัศนคติของผูสัมผัสอาหารเก่ียวกับสุขาภิบาลรานอาหารในอําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 
เพ่ือท่ีจะนําผลการศึกษาท่ีไดไปเปนแนวทางในการวางแผนแกไขปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานใหมีความ
เหมาะสม เพราะผูสัมผัสอาหารเปนตัวการสําคัญในการขับเคลื่อนใหรานอาหารผานเกณฑมาตรฐาน ทําให
ประชาชนไดรับบริการท่ีดี บริโภคอาหารท่ีสะอาด ปลอดภัย อันจะสงผลตอสุขภาพอนามัยท่ีดีของผูบริโภคในระยะ
ยาวตอไป 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาระดับความรู  ทัศนคติ  การปฏิบัติเกี่ยวกับสขุาภิบาลอาหารของผูสมัผสัอาหารของ

รานอาหารในอําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 
2. เพ่ือหาความสัมพันธระหวางขอมูลสวนบุคคลกับความรู ทัศนคติ และการปฏิบัติเก่ียวกับสุขาภิบาล

อาหารของผูสมัผสัอาหารของรานอาหารในอําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 

วิธีดําเนินการวิจัย 
ในการวิจัยคร้ังน้ีผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปน้ี 
ประชากร/กลุมตัวอยาง 
1. การกําหนดประชากรและเลือกกลุมตัวอยาง 
1.1 ประชากรเปาหมาย ประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ี ไดแก ผูสัมผัสอาหารท่ีปฏิบัติงานอยูใน

รานอาหารและเปดดําเนินการการจนถึงวันท่ีลงเก็บขอมูลในอําเภอควนขนุน  โดยใชเกณฑในการคัดเลือกเขาคือผูท่ี
ทําหนาท่ีมามากกวา 6 เดือน ไดประชากรเปาหมายท้ังสิ้น 265 คน  

1.2 กลุมตัวอยางเชิงปริมาณ จากคุณสมบัติของประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ี ไดแก ผูสัมผัสอาหารท่ี
ปฏิบัติงานอยูในรานอาหารและเปดดําเนินการการจนถึงวันท่ีลงเก็บขอมูลในอําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง จํานวน 
160 คน 

2. สรางเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
2.1 การหาความเท่ียงตรงดานเน้ือหา (Validity) ของเคร่ืองมือวัดความรู และเคร่ืองมือวัดการปฏิบัติตัว ผู

ศึกษาไดนําแบบสอบถามไปใหผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทาน เพ่ือตรวจสอบความครอบคลุมของเน้ือหา รวมท้ังแกไข
สํานวนภาษา 

2.2 นําแบบทดสอบความรูเก่ียวกับสุขาภิบาลอาหารไปทดสอบกับกลุมตัวอยางท่ีมีลักษณะใกลเคียงกับ
กลุมตัวอยางจริง จํานวน 30 คน เพ่ือหาความเชื่อมั่น (Reliability) ใชวิธีของ Kuder – Richardson (KR-20) 
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2.3 นําแบบสอบถามทัศคติและการปฏิบัติไปทดสอบกับกลุมตัวอยางท่ีมีลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง
จริง จํานวน 30 คน เพ่ือหาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใชสัมประสิทธิ์แอลฟา (alpha-coefficient)        
ของครอนบาค (Cronbach) และคาท่ียอมรับไดควรจะมีคาความเชื่อมั่นท่ี 0.71 ขึ้นไป 

3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
การศึกษาความรูเกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหาร ทัศนคติและการปฏิบัติของผูสัมผัสอาหารของรานอาหาร

ในอําเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุง ดังขั้นตอนตอไปน้ี 
 3.1 ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ถึงสาธารณสุขอําเภอควนขนุนเพ่ือ

ขอความรวมมือ และขออนุญาตเก็บขอมูลกับผูสัมผัสอาหารในอําเภอควนขนุน 
 3.2  ดําเนินการเก็บขอมูลตามแบบสอบถาม โดยการแนะนําตนเอง ชี้แจงวัตถุประสงคของ

การศึกษา และขอความรวมมือพรอมท้ังชี้แจงรายละเอียดในการศึกษา 
 3.3  รวบรวมแบบสอบถาม พรอมท้ังตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของขอมูลจนครบตามจํานวนท่ี

กําหนดไว 

การวิเคราะหขอมูล 
 วิเคราะหขอมูลโดยวิธีทางสถิติ ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป ดังน้ี 
  1. ศึกษาระดับความรู ทัศนคติ การปฏิบัติเก่ียวกับสุขาภิบาลอาหารโดยใชวิธีพรรณนาประกอบตาราง
นํามาวิเคราะหแจกแจงความถี่ คาเฉลี่ย และคารอยละ 
 2. หาความสัมพันธระหวางขอมูลสวนบุคคลกับความรู ทัศนคติ และการปฏิบัติเก่ียวกับสุขาภิบาลอาหาร 

สรุปผลการวิจัย 

 การวิจัยคร้ังน้ี พบวา ผูสัมผัสอาหารมีระดับความรูเก่ียวกับสุขาภิบาลอาหารอยูในระดับปานกลาง มี
คาเฉลี่ยเทากับ 0.70 (SD.=0.43) ระดับทัศนคติเก่ียวกับการสุขาภิบาลอาหาร พบวา ผูสัมผัสอาหาร มีระดับทัศนคติ
ท่ีดีเก่ียวกับสุขาภิบาลอาหารอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.26 (SD.=0.64) และระดับการปฏิบัติเก่ียวกับ
สุขาภิบาลอาหารของผูสัมผัสอาหารอยูในระดับสูง มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.52 (SD.=0.41)           
 ความสัมพันธระหวางขอมูลสวนบุคคลกับความรู พบวา ระดับความรูไมมีความสัมพันธเพศ อายุ และ
ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงาน แตระดับความรูมีความสัมพันธกับระดับการศึกษาและการไดรับการอบรมเกี่ยวกับสุขาภิบาล
อาหารอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.01 
 ความสัมพันธระหวางขอมูลสวนบุคคลกับทัศนคติ พบวา ทัศนคติไมมีความสัมพันธกับเพศ ระดับ
การศึกษา ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงาน แตทัศนคติเก่ียวกับสุขาภิบาลอาหารมีความสัมพันธกับอายุอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.05  และทัศนคติเก่ียวกับสุขาภิบาลอาหารมีความสัมพันธกับระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.01 ความสัมพันธระหวางขอมูลสวนบุคคลกับการปฏิบัติ พบวา การปฏิบัติไมมีความสัมพันธกับเพศ 
ระดับการศึกษา ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงาน แตการปฏิบัติเกี่ยวกับสุขาภิบาลอาหารมีความสัมพันธกับอายุอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และการปฏิบัติเก่ียวกับสุขาภิบาลอาหารมีความสัมพันธกับการอบรมเก่ียวกับสุขาภิบาลอาหาร
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

อภิปรายผลการวิจัย 
การศึกษาระดับความรู ทัศนคติ และการปฏิบัติเก่ียวกับสุขาภิบาลอาหารของผูสัมผัสอาหารของ

รานอาหารในอําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง  
ความรูเก่ียวกับสุขาภิบาลอาหาร การศึกษาคร้ังน้ี พบวา ผูสัมผัสอาหารสวนใหญมีระดับคะแนนความรู

เก่ียวกับการสุขาภิบาลอาหารอยูระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 0.70 (SD.=0.43) ซ่ึงสอดคลองกับวีรวัฒน        
ภูกันดาน (2553) ไดศึกษาความรู ทัศนคติ เก่ียวกับการสุขาภิบาลอาหารของผูสัมผัสอาหารในเทศบาลเมือง
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กาฬสินธุ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ พบวา ผูสัมผัสอาหารมีระดับคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง รอยละ 
51.80 
 ทัศนคติเก่ียวกับการสุขาภิบาลอาหาร การศึกษาคร้ังน้ี พบวา ผูสัมผัสอาหารสวนใหญมีระดับทัศนคติท่ีดี
เก่ียวกับการสุขาภิบาลอาหารโดยเฉลี่ยอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.26 (SD.=0.64) ซึ่งสอดคลองกับผล
การศึกษาของ บุญสง ศรีลาวัณย (2549) ไดศึกษาเร่ืองความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมเก่ียวกับสุขาภิบาลอาหารของ
ผูประกอบการจําหนายอาหารในรานอาหารและแผงลอย อําเภอกุมภวาป จังหวัดอุดรธานี ผลการศึกษาพบวา กลุม
ตัวอยางมีทัศนคติอยูในระดับสูง                                          

การปฏิบัติเก่ียวกับสุขาภิบาลอาหาร การศึกษาคร้ังน้ี พบวา ผูสัมผัสอาหารสวนใหญมีระดับการปฏิบัติ
เก่ียวกับการสุขาภิบาลอาหารโดยเฉลี่ยอยูในระดับสูง มีคาเฉลี่ย 2.52 (SD.=0.41) ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของ 
ชอทิพย สุดเลิศ (2555) ไดศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการปฏิบัติของผูคาอาหารริมบาทวิถีดานสุขาภิบาลอาหารใน
พ้ืนท่ีเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีการปฏิบัติดานสุขาภิบาลอาหารใน
การจําหนายอาหารริมบาทวิถีในระดับดี มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.33 (SD.=0.46)  

ความสัมพันธระหวางขอมูลสวนบุคคลกับความรู พบวา ระดับความรูไมมีความสัมพันธเพศ อายุ และ
ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงาน แตระดับความรูมีความสัมพันธกับระดับการศึกษาและการไดรับการอบรมเก่ียวกับสุขาภิบาล
อาหารอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.01 ซ่ึงสอดคลองกับพรชัย พุทธรักษ (2552) ไดศึกษาความรู ทัศนคติ 
และพฤติกรรมการสุขาภิบาลอาหารของผูประกอบอาหารในโรงแรม จังหวัดภูเก็ต พบวา ผูประกอบอาหารใน
โรงแรมท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน มีความรูเร่ืองการสุขาภิบาลอาหารโดยรวมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.01 

ความสัมพันธระหวางขอมูลสวนบุคคลกับทัศนคติ พบวา ทัศนคติไมมีความสัมพันธกับเพศ ระดับ
การศึกษา และการอบรมเก่ียวกับสุขาภิบาล แตทัศนคติเก่ียวกับสุขาภิบาลอาหารมีความสัมพันธกับอายุอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สวนทัศนคติเก่ียวกับสุขาภิบาลอาหารมีความสมัพันธกับระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับกับ วีรวัฒน ภูกันดาน (2553) ไดศึกษาความรู ทัศนคติ เก่ียวกับ
การสุขาภิบาลอาหารของผูสัมผัสอาหารในเทศบาลเมืองกาฬสินธุ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ พบวา ระยะเวลา
ประกอบการแผงลอยจําหนายอาหารในเทศบาลเมืองกาฬสินธุ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ มีความสัมพันธกับ
ความรูดานการสุขาภิบาลอาหาร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.01 

ความสัมพันธระหวางขอมูลสวนบุคคลกับการปฏิบัติ พบวา การปฏิบัติไมมีความสัมพันธกับเพศ ระดับ
การศึกษา ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงาน แตการปฏิบัติเก่ียวกับสุขาภิบาลอาหารมีความสัมพันธกับอายุอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และการปฏิบัติเกี่ยวกับสุขาภิบาลอาหารมีความสัมพันธกับการอบรมเก่ียวกับสุขาภิบาล
อาหารอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของ ชอทิพย สุดเลิศ (2555) ไดศึกษา
ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการปฏิบัติของผูคาอาหารริมบาทวิถีดานสุขาภิบาลอาหารในพ้ืนท่ีเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 
ผลการศึกษาพบวา ตัวแปรปจจัยดานชีวสังคม ซ่ึงประกอบดวยเพศ การศึกษา ไมมีความสัมพันธกับการปฏิบัติของ
ผูคาอาหารริมบาทวิถีดานการสุขาภิบาลอาหารในพ้ืนท่ีเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร สวนการไดรับการอบรมเร่ือง
การสุขาภิบาลอาหารมีความสัมพันธกับการปฏิบัติของผูคาอาหารริมบาทวิถีดานการสุขาภิบาลอาหารอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

ขอเสนอแนะและการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 
 นําผลท่ีไดไปประยุกตใชเพ่ือปรับปรุงสุขาภิบาลอาหารกับกลุมผูประกอบการอื่นๆ เชน ผูประกอบการ
แผงลอยจําหนายอาหาร สถานศึกษาตางๆ อีกท้ังยังเปนแนวทางในการพัฒนาใหผูสัมผัสอาหารมีความรู ทัศนคติท่ีดี 
รวมถึงการปฏิบัติดานสุขาภิบาลอาหารท่ีถูกตอง เพ่ิมความปลอดภัยใหกับผูบริโภคเก่ียวกับการรับประทานอาหาร 
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