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ความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมสุขาภิบาลอาหารตามเกณฑมาตรฐานอาหารสะอาด
รสชาติอรอยของผูบริการอาหารในแผงลอยจําหนายอาหารจังหวัดนครปฐม
Attitudes and Food Sanitation Behaviors of Venders in Food Stalls in Nakhon Pathom
ณรัชรินทร ชัยกิจสินธรณ1
Narutcharin Chaikitsinthorn1

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา (1) ความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมสุขาภิบาลอาหาร
ตามเกณฑมาตรฐานอาหารสะอาดรสชาติอรอยของผูบริการอาหารในแผงลอยจําหนายอาหาร อําเภอ
บางเลน จังหวัดนครปฐม (2) ความสัมพันธระหวางความรูกับทัศนคติตอสุขาภิบาลอาหารตามเกณฑ
มาตรฐานอาหารสะอาดรสชาติอรอยของผูบริการอาหารในแผงลอยจําหนายอาหารในอําเภอบางเลน
จังหวัดนครปฐม (3) ความสัมพันธระหวางทัศนคติกับพฤติกรรมสุขาภิบาลอาหารตามเกณฑมาตรฐาน
อาหารสะอาดรสชาติอรอยของผูบริการอาหารในแผงลอยจําหนายอาหารในอําเภอบางเลน จังหวัด
นครปฐม
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูบริการอาหารในแผงลอยจําหนายอาหารที่ขึ้นทะเบียน
ตามโครงการอาหารสะอาดรสชาติอรอยในอําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ปงบประมาณ 2551 จํานวน
350 ราย เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คารอยละ และทดสอบความสัมพันธดวยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
แบบ เพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation)
ผลการวิจัย พบวา (1) ผูบริการอาหารในแผงลอยจําหนายอาหารสวนใหญมีความรูเกี่ยวกับ
สุขาภิบาลอาหารในระดับสูง มีทัศนคติตอสุขาภิบาลอาหารตามเกณฑมาตรฐานอาหารสะอาดรสชาติ
อรอยในระดับสูง และมีพฤติกรรมสุขาภิบาลอาหารตามเกณฑมาตรฐานอาหารสะอาดรสชาติอรอย
อยูในระดับสูง (2) ความรูเกี่ยวกับสุขาภิบาลอาหารของผูบริการอาหารในแผงลอยจําหนายอาหาร
ไมมีค วามสัมพั นธกั บทัศนคติ ตอ สุ ขาภิ บาลอาหารตามเกณฑม าตรฐานอาหารสะอาดรสชาติ อรอ ย
(3) ทัศนคติตอสุขาภิบาลอาหารตามเกณฑมาตรฐานอาหารสะอาดรสชาติอรอยมีความสัมพันธระดับ
ปานกลางในทางบวกกับพฤติกรรมสุขาภิบาลอาหารตามเกณฑมาตรฐานอาหารสะอาดรสชาติอรอย
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
คําสําคัญ : สุขาภิบาลอาหาร เกณฑมาตรฐาน
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ABSTRACT
The objectives of this research were to study (1) the knowledge, attitudes and food
sanitation behaviors of venders in food stalls in Nakhon Pathom Province towards Clean Food
Good Taste standard, (2) the relationship between knowledge and attitudes of venders
towards Clean Food Good Taste standard, (3) the relationship between attitudes and food
sanitation behaviors of venders towards Clean Food Good Taste standard
The sample size of 350 persons were selected from venders in food stalls
participating in Clean Food Good Taste project in Nakhon Pathom Province. Data were
collected by using questionnaires and analyzed by a computer program. Statistical tools
employed for data analysis were percentage, mean, standard deviation and Pearson’s
product moment correlation.
The findings were as follows : (1) the knowledge of most venders in food stalls about
food sanitation was at a moderate level and their attitudes and behaviors towards Clean Food
Good Taste standard were also at a high level, (2) the knowledge about food sanitation did not
significantly affect their attitudes towards Clean Food Good Taste standard, (3) attitudes
towards Clean Food Good Taste standard were moderately related to behaviors at the .01
level of significance (r = .357).
Keywords : Food Sanitary Standard
E-mail : mail20052005@hotmail.com

คํานํา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (2550-2554) มุงพัฒนาไปสูสังคมอยูเย็น
เปนสุข (Green and Happiness Society) โดยมียุทธศาสตรการเสริมสรางสุขภาวะคนไทยใหมีสุขภาพ
แข็งแรงทั้งดานรางกายและจิตใจ คุมครองชีวิตและสุขภาพ ทั้งดานความปลอดภัยและความมั่นคงของ
ระบบอาหาร ดานการคุมครองผูบริโภคและดานการปองกันควบคุมโรค นโยบายรัฐบาลตั้งแต ป 2547 ได
ดําเนินการอาหารปลอดภัย (Food Safety) โดยมีเปาหมายอาหารสด อาหารแปรรูป อาหารปรุงจําหนาย
ใหมีความสะอาดปลอดภัยและมีคุณคาทางโภชนาการ พัฒนาสถานที่ปรุง ประกอบ จําหนายอาหาร
ไดแก รานอาหาร แผงลอยจําหนายอาหาร ใหไดรับการรับรองเปนรานอาหารสะอาดรสชาติอรอย (Clean
Food Good Taste) อันจะสงผลใหประชาชนไดบริโภคอาหารจากแหลงอาหารที่ถูกหลักสุขาภิบาล
อาหารและเปนการดําเนินงานปองกันและควบคุมใหอาหารสะอาดปลอดภัยจากเชื้อโรค พยาธิ และ
สารเคมีอันตรายตางๆ
ปจจุบันประชาชนสวนใหญมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารนอกบาน (กรมอนามัย, 2543 อางถึง
วิไลลักษณ แสงคุณ, 2533) นอกจากนี้ยังพบขอมูลเกี่ยวกับการระบาดของโรคที่เกิดจากอาหารและน้ํา
เปนสื่อที่มีสาเหตุจากผูบริการอาหาร สวนมากเกิดจากผูบริการอาหารในสถานประกอบการดานจําหนาย
อาหารมากกวาพบจากครัวเรือน (กรมอนามัย, 2549) ฉะนั้นความสะอาดปลอดภัยของอาหารจึงขึ้นอยู
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กับสุขาภิบาลอาหารของผูบริการอาหารในสถานประกอบการดานจําหนายอาหารนั้นเปนสําคัญ เชน
การปรุงอาหาร การลางภาชนะอุปกรณ การเลือกซื้อวัตถุดิบ การเก็บอาหารใหปลอดภัยจากสัตวและ
แมลงนําโรคตางๆ เปนตน
สถานการณโรคที่ตองเฝาระวังทางระบาดวิทยา พบวา กลุมโรคติดตอระบบทางเดินอาหารและ
น้ํายังเปนปญหาสําคัญของประเทศ ในป พ.ศ.2549 ประเทศไทยมีอัตราปวยโรคอาหารเปนพิษ 216.47
ตอประชากรแสนคน และพบอัตราปวยโรคอุจจาระรวงเฉียบพลัน 1,988.11 ตอประชากรแสนคน ซึ่ง
แนวโน ม ของการป ว ยด ว ยโรคอาหารเป น พิ ษ และโรคอุ จ จาระร ว งเฉี ย บพลั น ในช ว ง 10 ป ที่ ผ า นมา
มีแนวโนมสูงขึ้น (กรมควบคุมโรค, 2550) สวนในจังหวัดนครปฐม พบวา อัตราปวยโรคอุจจาระรวง
เฉียบพลันและอาหารเปนพิษติด 1 ใน 10 อันดับของโรคที่ตองเฝาระวังทางระบาดวิทยาทุกป โดยพบวา
ในป พ.ศ. 2550 มีอัตราปวยโรคอุจจาระรวงเฉียบพลัน 2,735.49 ตอประชากรแสนคน อัตราปวยโรค
อาหารเปนพิษ 172.54 ตอประชากรแสนคน ตามลําดับ (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม, 2551)
จากสถานการณดังกลาวแสดงใหเห็นวาการสุขาภิบาลอาหารของผูบริการอาหารในแผงลอย
จําหนายอาหาร มีผลตออัตราการปวยดวยโรคที่มีอาหารและน้ําเปนสื่อ ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา
เกี่ยวกับความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมสุขาภิบาลอาหารตามเกณฑมาตรฐานอาหารสะอาดรสชาติอรอย
ของผูบริการอาหารในแผงลอยจําหนายอาหารในจังหวัดนครปฐม
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษาระดับความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมสุขาภิบาล
อาหารตามเกณฑมาตรฐานอาหารสะอาดรสชาติอรอยของผูบริการอาหารในแผงลอยจําหนายอาหาร
จั ง หวั ด นครปฐม (2) หาความสั ม พั น ธ ร ะหว า งความรู กั บ ทั ศ นคติ ต อ สุ ข าภิ บ าลอาหารตามเกณฑ
มาตรฐานอาหารสะอาดรสชาติอรอยของผูบริการอาหารในแผงลอยจําหนายอาหารในจังหวัดนครปฐม
(3) หาความสัมพันธระหวางทัศนคติกับพฤติกรรมสุขาภิบาลอาหารตามเกณฑมาตรฐานอาหารสะอาด
รสชาติอรอยของผูบริการอาหารในแผงลอยจําหนายอาหารในจังหวัดนครปฐม

อุปกรณและวิธีการ
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูบริการอาหารในแผงลอยจําหนายอาหารที่ขึ้นทะเบียน
ตามโครงการอาหารสะอาดรสชาติอ รอยในจังหวัดนครปฐม ปงบประมาณ 2551 จํานวน 350 ราย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คารอยละ และทดสอบความสัมพันธดวยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบ
เพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation)

ผลการศึกษาและวิจารณ
ผลการวิจัย พบวา (1) ผูบริการอาหารในแผงลอยจําหนายอาหารสวนใหญมีความรูเกี่ยวกับ
สุขาภิบาลอาหารในระดับสูง มีทัศนคติตอสุขาภิบาลอาหารตามเกณฑมาตรฐานอาหารสะอาดรสชาติ
อรอยในระดับสูง และมีพฤติกรรมสุขาภิบาลอาหารตามเกณฑมาตรฐานอาหารสะอาดรสชาติอรอย
อยูในระดับสูง (2) ความรูเกี่ยวกับสุขาภิบาลอาหารของผูบริการอาหารในแผงลอยจําหนายอาหารไมมี
ความสั ม พั น ธ กั บ ทั ศ นคติ ต อ สุ ข าภิ บ าลอาหารตามเกณฑ ม าตรฐานอาหารสะอาดรสชาติ อ ร อ ย
(3) ทัศนคติตอสุขาภิบาลอาหารตามเกณฑมาตรฐานอาหารสะอาดรสชาติอรอยมีความสัมพันธระดับ
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ปานกลางในทางบวกกับพฤติกรรมสุขาภิบาลอาหารตามเกณฑมาตรฐานอาหารสะอาดรสชาติอรอย
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ผูบริการอาหารในแผงลอยจําหนายอาหารในจังหวัดนครปฐม สวนใหญมีความรูเกี่ยวกับการ
สุขาภิบาลอาหารอยูในระดับสูง มีทัศนคติและพฤติกรรมการสุขาภิบาลอาหารตามเกณฑมาตรฐาน
อาหารสะอาดรสชาติอรอยอยูในระดับสูง แสดงใหเห็นวาผูบริการอาหารในแผงลอยจําหนายอาหาร
ในจังหวัดนครปฐม มีความรูเกี่ยวกับสุขาภิบาลอาหารเปนอยางดี ทั้งยังมีทัศนคติและพฤติกรรมในระดับ
สูงดวย ทําใหประชาชนผูบริโภคมีโอกาสไดรับอาหารจากแหลงแผงลอยจําหนายอาหารที่ไดมาตรฐาน
มีคุณภาพ สะอาดและปลอดภัย
ความรูเกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหารของผูบริการอาหารในแผงลอยจําหนายอาหารในจังหวัด
นครปฐม ไมมีความสัมพันธกับทัศนคติตอสุขาภิบาลอาหารตามเกณฑมาตรฐานอาหารสะอาดรสชาติ
อรอย ทั้งนี้อาจจะเปนเพราะการประชาสัมพันธความรูเกี่ยวกับสุขาภิบาลอาหารมีหลายชองทาง ทําให
ผูบริการอาหารมีความรูที่ถูกตองในระดับสูง แตการดําเนินงานตามมาตรฐานอาหารสะอาดรสชาติอรอย
ในแผงลอยจําหนายอาหารมีขอกําหนดที่ผูบริการอาหารตองปฏิบัติตามบางขอที่ทําใหผูบริการอาหาร
ตองมีภาระตนทุนในการประกอบการเพิ่มขึ้น หรือตองมีความระมัดระวังในการประกอบอาหารมากขึ้น
จึงทําใหผูบริการอาหารอาจมีความรูสึก หรือทัศนคติที่ไมดี ตอการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน
ดังกลาว
ทัศนคติของผูบริการอาหารในแผงลอยจําหนายอาหารในจังหวัดนครปฐม มีความสัมพันธระดับ
ปานกลางในทางบวกกับพฤติกรรมสุขาภิบาลอาหารตามเกณฑมาตรฐานอาหารสะอาดรสชาติอรอย
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ดังนั้นหากผูบริการอาหารในแผงลอยจําหนายอาหารไดรับ
กระบวนการเรียนรู การเพิ่มพูนประสบการณสวนตัว และมีถายทอดทัศนคติในดานบวกเกี่ยวกับการ
สุขาภิบาลอาหารตามเกณฑมาตรฐานอาหารสะอาดรสชาติอรอยก็จะเกิดการเลียนแบบพฤติกรรมที่
ถูกตอง ซึ่งจะมีอิทธิพลตอกลุมผูจําหนายอาหารในแผงลอย ทําใหเกิดการพัฒนาคุณภาพแหลงใหบริการ
อย า งต อ เนื่ อ งและจริ ง จั ง ส ง ผลให ป ระชาชนได รั บ การบริโ ภคอาหารจากแหลง จํ า หน า ยอาหารที่ มี
มาตรฐานและอาหารที่ปลอดภัยไมกอใหเกิดโรคระบบทางเดินอาหารและน้ํารวมถึงโรคที่มีอาหารและน้ํา
เปนสื่อดวย นอกจากนี้ภาครัฐควรมีการสรางทัศนคติของประชนดานบวกในการเลือกบริโภคอาหารจาก
แหลงจําหนายอาหารที่มีคุณภาพและไดมาตรฐาน เพื่อใหผูบริการในแผงลอยจําหนายอาหารพัฒนา
และรักษามาตรฐานแผงลอยจําหนายอาหารตอไป

สรุปผลและเสนอแนะ
ผูบริการอาหารในแผงลอยจําหนายอาหารในจังหวัดนครปฐม สวนใหญมีความรูเกี่ยวกับการ
สุขาภิบาลอาหารอยูในระดับสูง มีทัศนคติและพฤติกรรมการสุขาภิบาลอาหารตามเกณฑมาตรฐาน
อาหารสะอาดรสชาติอรอยอยูในระดับสูง แสดงใหเห็นวาผูบริการอาหารในแผงลอยจําหนายอาหารใน
จังหวัดนครปฐม มีความรูเกี่ยวกับสุขาภิบาลอาหารเปนอยางดี ทั้งยังมีทัศนคติและพฤติกรรมในระดับ
สูงดวย ทําใหประชาชนผูบริโภคมีโอกาสไดรับอาหารจากแหลงแผงลอยจําหนายอาหารที่ไดมาตรฐาน
มีคุณภาพ สะอาดและปลอดภัย
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ความรูเกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหารของผูบริการอาหารในแผงลอยจําหนายอาหารในจังหวัด
นครปฐม ไมมีความสัมพันธกับทัศนคติตอสุขาภิบาลอาหารตามเกณฑมาตรฐานอาหารสะอาดรสชาติ
อรอย ทั้งนี้อาจจะเปนเพราะการประชาสัมพันธความรูเกี่ยวกับสุขาภิบาลอาหารมีหลายชองทางทําให
ผูบริการอาหารมีความรูที่ถูกตองในระดับสูง แตการดําเนินงานตามมาตรฐานอาหารสะอาดรสชาติอรอย
ในแผงลอยจําหนายอาหารมีขอกําหนดที่ผูบริการอาหารตองปฏิบัติตามบางขอที่ทําใหผูบริการอาหาร
ตองมีภาระตนทุนในการประกอบการเพิ่มขึ้น หรือตองมีความระมัดระวังในการประกอบอาหารมากขึ้น
จึงทําใหผูบริการอาหารอาจมีความรูสึก หรือทัศนคติที่ไมดี ตอการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน
ดังกลาว
ทัศนคติของผูบริการอาหารในแผงลอยจําหนายอาหารในจังหวัดนครปฐม มีความสัมพันธระดับ
ปานกลางในทางบวกกับพฤติกรรมสุขาภิบาลอาหารตามเกณฑมาตรฐานอาหารสะอาดรสชาติอรอย
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ดังนั้นหากผูบริการอาหารในแผงลอยจําหนายอาหารไดรับ
กระบวนการเรียนรู การเพิ่มพูนประสบการณสวนตัว และมีถายทอดทัศนคติในดานบวกเกี่ยวกับการ
สุขาภิบาลอาหารตามเกณฑมาตรฐานอาหารสะอาดรสชาติอรอยก็จะเกิดการเลียนแบบพฤติกรรมที่
ถู ก ต อ ง ซึ่ ง จะมี อิ ท ธิ พ ลต อ กลุ ม ผู จํ า หน า ยอาหารในแผงลอย ทํ า ให เ กิ ด การพั ฒ นาคุ ณ ภาพแหล ง
ใหบริการอยางตอเนื่องและจริงจัง สงผลใหประชาชนไดรับการบริโภคอาหารจากแหลงจําหนายอาหาร
ที่มีมาตรฐานและอาหารที่ปลอดภัยไมกอใหเกิดโรคระบบทางเดินอาหารและน้ํารวมถึงโรคที่มีอาหาร
และน้ําเปนสื่อดวย นอกจากนี้ภาครัฐควรมีการสรางทัศนคติของประชนดานบวกในการเลือกบริโภค
อาหารจากแหลงจําหนายอาหารที่มีคุณภาพและไดมาตรฐาน เพื่อใหผูบริการในแผงลอยจําหนายอาหาร
พัฒนาและรักษามาตรฐานแผงลอยจําหนายอาหารตอไป
ขอเสนอแนะ
1. ผลการวิจัย ทําใหทราบถึงระดับความรู ระดับทัศนคติและระดับพฤติกรรมสุขาภิบาลอาหาร
ตามเกณฑมาตรฐานอาหารสะอาดรสชาติอรอยของผูบริการอาหารในแผงลอยจําหนายอาหารในจังหวัด
นครปฐม วาอยูในระดับสูง จากขอมูลเหลานี้หนวยงานที่เกี่ยวของสามารถใชเปนขอมูลพื้นฐานในการ
สงเสริมดานสุขาภิบาลอาหารตามเกณฑมาตรฐานอาหารสะอาดรสชาติอรอยใหดียิ่งขึ้น
2. ผลการวิจัยครั้งนี้ พบวา ความรูของผูบริการอาหารในแผงลอยจําหนายอาหารในจังหวัด
นครปฐม ไมมีความสัมพันธกับทัศนคติตอสุขาภิบาลอาหารตามเกณฑมาตรฐานอาหารสะอาดรสชาติ
อรอย ดังนั้น การสรางทัศนคติที่ถูกตองตอสุขาภิบาลอาหารตามเกณฑมาตรฐานอาหารสะอาดรสชาติ
อรอยไมใชการรณรงคใหความรูเพียงอยางเดียวแตตองมีการพัฒนาทัศนคติ พรอมกับการปลูกฝงคานิยม
เกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหารตามเกณฑมาตรฐานอาหารสะอาดรสชาติอรอยในทางที่ถูกตอง เชน สราง
กระบวนการเรียนรูของกลุมสังคมถึงความสําคัญของการประกอบอาหารที่สะอาด และสถานที่ประกอบ
อาหารไดมาตรฐาน สรางคานิยมรวมของกลุมผูประกอบการซึ่งจะมีอิทธิพลตอกลุมสังคม ทําใหมีทัศนคติ
คลอยตามกลุมสังคมที่ตนอาศัยอยู
3. ผลการวิจัยครั้งนี้ พบวา ทัศนคติของผูบริการอาหารในแผงลอยจําหนายอาหารในจังหวัด
นครปฐม มีความสัมพันธระดับปานกลางในทางบวกกับพฤติกรรมสุขาภิบาลอาหารตามเกณฑมาตรฐาน
อาหารสะอาดรสชาติอรอย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ดังนั้น การสรางทัศนคติที่ถูกตองตอ
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สุขาภิบาลอาหารตามเกณฑมาตรฐานอาหารสะอาดรสชาติอรอย จะสงผลใหพฤติกรรมสุขาภิบาล
อาหารตามเกณฑมาตรฐานอาหารสะอาดรสชาติอรอยของผูบริการอาหารในแผงลอยจําหนายอาหาร
มีแนวโนมไปในทิศทางที่ถูกตองสูงขึ้นตามไปดวย โดยพฤติกรรมที่ควรไดรับการปรับเปลี่ยนอยางเรงดวน
นั่นคือ การใชเขียงหั่นอาหารดิบและอาหารสุกรวมกัน ซึ่งเปนพฤติกรรมที่ผูบริการอาหารปฏิบัติไมถูกตอง
มากที่สุด เพราะสาเหตุดังกลาวเปนปจจัยเสี่ยงของผูบริโภคตอการเกิดโรคระบบทางเดินอาหารและน้ําได
เนื่องจากเกิดการปนเปอนเชื้อโรคจากอาหารสดสูอาหารพรอมบริโภคไดทันที

เอกสารอางอิง
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. 2550. สรุปรายงานการเฝาระวังโรคประจําป 2549.
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพองคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ.
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. 2548. คูมือการดําเนินงานโครงการสุขาภิบาลอาหารสงเสริมการ
ทองเที่ยวสนับสนุนเศรษฐกิจไทย (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 4). พิมพครั้งที่ 2กรุงเทพมหานคร:
โรงพิมพองคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ.
บุญดี บุญญากิจและคณะ. 2547. การจัดการความรูจากทฤษฎีสูการปฏิบัติ. กรุงเทพมหานคร:
บริษัท จิรวัฒน เอ็กซเพรส จํากัด.
ประภาเพ็ญ สุวรรณ และ สวิง สุวรรณ. 2532. ความหมายของทัศนคติ: การวัดการเปลี่ยนแปลงและ
พฤติกรรมอนามัย. คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล.
สมโภชน เอี่ยมสุภาษิต. 2543. ทฤษฎีและเทคนิคการปรับพฤติกรรม. พิมพครั้งที่ 4. กรุงเทพมหานคร:
โรงพิมพจฬุ าลงกรณมหาวิทยาลัย.

1225

