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บทคัดยอ 
 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาความรูและการปฏิบัติตัวตามหลักสุขาภิบาล
อาหาร  และ  ความสัมพันธ ระหว างความรู และการปฏิบัติ ตามหลักสุขาภิบาลอาหาร                       
ของผูสัมผัสอาหารในแผงลอยจําหนายอาหาร ที่ตลาดอุยทา เทศบาลตําบลตนเปา อําเภอสันกําแพง           
จังหวัดเชียงใหม ประชากรที่ใชในการศึกษาจํานวน 25 คน เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม                       
ซ่ึงแบบสอบถามความรูตามหลักสุขาภิบาลอาหารมีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.74   และแบบสอบถาม
การปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหาร มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.79  วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย 
รอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และหาความสัมพันธโดยใชสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน 
 ผลการศึกษาพบวา ผูสัมผัสอาหารมีคะแนนเฉลี่ยโดยรวมของความรูตามหลักสุขาภิบาล   
อาหารอยูในเกณฑดีมาก (80.80±9.01) เมื่อพิจารณา ความรูตามหลักสุขาภิบาลอาหารเปนรายดาน 
พบวา  ความรูดานอาหารและสารปรุงแตง  ความรูดานการปนเปอนในอาหาร  และความรูดาน  
สุขวิทยาสวนบุคคล อยูในเกณฑดีมาก  ในขณะที่ ความรูดานสถานที่ประกอบและจําหนายอาหาร 
และ ความรู ในดานภาชนะอุปกรณ อยูในเกณฑดี และปานกลาง ตามลําดับ ผูสัมผัสอาหาร            
มีคะแนนเฉลี่ยโดยรวมของการปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหารอยูในเกณฑดี (1.67±0.15)        
สวนความสัมพันธระหวางความรูและการปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหารของผูสัมผัสอาหาร              
ในแผงลอยจําหนายอาหารพบวา มีความสัมพันธกันต่ํามาก 
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ABSTRACT 
 

The purposes of this study were to investigate knowledge and practice in food sanitation and the 
relationship between knowledge and practice in food sanitation of food handlers at food stands,  
at Aui – Tha market, Ton-Pao municipality, Sankamphang district, Chiang Mai province.          
The population of this study was 25 persons. Data were collected using questionnaires which the 
reliability of food sanitation knowledge questionnaire was 0.74 and the reliability of food 
sanitation practice questionnaire was 0.79. The data were analyzed using mean, standard 
deviation and Pearson  product- moment correlation coefficient. 
 The results of the study indicated that the subjects had overall mean score of 
knowledge in food sanitation at very good level (80.80±9.01). When each part of food sanitation 
knowledge was considered, it was found that the knowledge in food and flavoring agents, food 
contamination and personal hygiene were at very good levels whereas the knowledge in cooking 
and selling  places, and utensils and equipments were at  good  and  moderate levels respectively. 
The subjects had overall mean score of practice in food sanitation at good level (1.67±0.15). 
Regarding the relationship between knowledge and practice in food sanitation of food handlers at 
food stands, it was found that there was very low relationship. 
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