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(ข) 
 

ประสิทธิผลการน านโยบายการป้องกนั และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 ไปปฏิบติัในกรณีธุรกิจร้านอาหารในหา้งสรรพสินคา้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 
 ขอ้เสนอแนะในการวิจยัคร้ังน้ีประกอบด้วย (1) ภาครัฐควรมีการก าหนด นโยบายการ
ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 อย่างชัดเจน และทัน
สถานการณ์ตลอดเวลา (2) ภาครัฐควรมีการศึกษาถึงผลกระทบต่อมาตรการท่ีผูป้ระกอบตอ้งปฏิบติั 
และควรมีการปรับแก้ หรือมีมาตรการชดเชย เพื่อให้สถานประกอบการมีผลกระทบนอ้ยท่ีสุด และ
ยงัคงสามารถรักษากิจการไวไ้ด ้(3) ผูป้ระกอบการร้านอาหารควรสร้างความเช่ือมัน่และความมัน่ใจ
ในสุขลกัษณะใหแ้ก่ผูเ้ขา้ใชบ้ริการร้านอาหาร เช่น ความสะอาดภายในพื้นท่ีร้านอาหาร อุปกรณ์การ
รับประทานอาหาร รวมถึงการอบรมบุคลากรของทางร้านให้มีมาตรฐานและความสะอาด ส าหรับ
ขอ้เสนอในการท าวิจยัคร้ังต่อไปควรศึกษาเก่ียวกบัองค์ประกอบดา้นอ่ืนๆ ท่ีสามารถจะส่งผลต่อ
ประสิทธิผลการน านโยบายการป้องกนั และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 ไปปฏิบติัในกรณีธุรกิจร้านอาหารในห้างสรรพสินคา้ เพื่อให้งานวิจยัมีความสมบูรณ์มากขึ้น
กวา่เดิม 
 
 
ค าส าคัญ: ประสิทธิผล, นโยบายการป้องกนั และ ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโร
นา 2019, ธุรกิจร้านอาหารในหา้งสรรพสินคา้ 
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Effectivcness of Irlplementing the Prevcntion and Control of the

Coronavirus Desease 20 I 9 Policy in the case of Restaurants Businesses

in Shopping Malls

N utkul isara Sawongtrakool

Master's degree of Political Science (Govemment)

Political Science (Govemment)

Dr. Jidapa Thirasirikul)

Thc objectives of this research were: l) to study effectivencss of implenienting the

prcvention and control ofthe Coronavirus desease 2019 policy'in the case ofrestaurants

businesses in shopping mails; 2) to study the factors affecting effectiveness of implementing the

prevention and conttol ofthe Coronavirus desease 2019 policy in the case ofrestaurants businesses

in shopping malls; 3) to propose development guideiines that will iocrease the level of effective ness

of policy implementation in organizing the restaurant businesses in shopping malls.

This research was quantitative research and the research population was the customers of

restaurants in shopping malls in Ratchaprasong. Ratchadamri and Pathumwan areas. According to

unknown nurnber of population, the sample was 400 people and collected data by using a

qucstionnairc. Descriptive statistics utilized in the study u,as frequency, perccntage. mean and

standard deviation, and infcrential statistics was Pearson's correlation coefficient analvsis and

multiple regression (Stepwise).

The results showed that the lcvel of effectiveness of implemerting the prevention and

control of the Coronavirus descase 2019 policy in the case of x:staurants businesses in shopping

rnalls was at a high level and factors effectiveness of implementing the prevention and control of

the Cotonavirus desease 20igpolicy in thc case of restaurants businesses in shopping malls were

the target group ofsen'ice users and governmcnt tronitoring factors had positive effect and could

jointly predicted effectiveness of implementing the prevention and control of the Coronavirus
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บทที ่1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  
 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 
(COVID-19) ซ่ึงองคก์ารอนามยัโลกประกาศให้การระบาดของโรคโควิด 19 เป็นการระบาดใหญ่ 
และกระทรวงสาธารณสุขไดป้ระกาศให้โรคโควิด 19 เป็นโรคติดต่ออนัตรายตามพระราชบญัญติั
โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงให้มีประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตทัว่ทอ้งท่ีราชอาณาจกัร และมีการขยายระยะเวลาอย่างต่อเน่ือง โดยมี
มติให้ปิดสถานท่ีท่ีมีความเส่ียงสูงในการแพร่ระบาดของเช้ือ ตั้งแต่วนัท่ี 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 
เร่ือยมาจวบจนถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม พ.ศ.2564 และคาดการณ์ว่าจะมีการขยายระยะเวลาต่อไป 
เน่ืองจากสถานการณ์ยงัไม่กลบัสู่สถานการณ์ปกติและสงบสุขของประเทศชาติ และประเทศทัว่โลก 
โดยให้มีการผ่อนคลายการบงัคบัใช้บางมาตรการในการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคโควิด  19 
ตามล าดบั กรมอนามยั (2563) 
 สถานการณ์ของโควิด 19 ในประเทศไทยนั้นไดเ้ร่ิมตน้จากมีผูท่ี้เดินทางมาจากหรือเป็นผูท่ี้
พ  านกัอยูใ่นประเทศจีนท่ีไดเ้ดินทางมายงัประเทศไทยแทบทั้งส้ิน จนเม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2563 ได้
มีรายงานในการพบผูป่้วยท่ีติดเช้ือมาจากาการแพร่เช้ือในประเทศเป็นคร้ังแรก จากสถาณการณ์ท่ี
เกิดขึ้นนั้นโดยท่ีประเทศไทยยงัไม่ไดมี้การตั้งตวัในการรับมือแต่อย่างใดท าให้เกิดคลสัเตอร์แรกท่ี
เป็นการแพร่เช้ือโรคโควิด 19 ขึ้น เม่ือวนัท่ี 6 มีนาคม 2563 จนปัจจุบนัเช้ือโรคโควิด 19 ในประเทศ
ไทยนั้นไดเ้กิดขึ้นเป็น  3 ระลอกใหญ่ ท่ีเกิดขึ้นการคลสัเตอร์ท่ีคลา้ยคลึงกนั ไดแ้ก่ คลสัเตอร์สนาม
มวย สถานบนัเทิง และคลสัเตอร์ท่ีเกิดจากการตรวจหาเช้ือเชิงรุกจากแรงงานต่างดา้วโดยคลสัเตอร์ 
3 ระลอกท่ีเกิดขึ้นนั้นเกิดจากสถานบนัเทิงย่านทองหล่อและ เอกมยั โรคโควิด 19 นับเป็น 1 ใน 3 
ของการระบาดหนกัท่ีเกิดขึ้น ข่าวไทยพีบีเอส (2564) 
 ระลอกที่ 1 เม่ือวนัท่ี 6 มีนาคม 2563 เกิดจากสนามมวย โดยมีผูท่ี้ติดเช้ือจากต่างประเทศเขา้
มาชมการชกมวยกบัคนจ านวนมาก จึงท าให้เกิดการแพร่กระจายอย่างหนกั ต่อมาวนัท่ี 17 มีนาคม 
รัฐบาบมีนโยบายใหปิ้ดสถานท่ีๆมีคนมารวมตวั เช่น โรงมหรสพ สถานบนัการศึกษา สถานบนัเทิง 
ผบั  สถานบริการนวดแผนโบราณ ทั้งในกรุงเทพและปริมณฑล โดนใหปิ้ดตั้งแต่ 18-31 มีนาคม  งด
ให้มีการจดักิจกรรมการรวมคนจ านวนมากเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค  ทั้งน้ีสนามมวย 
สนามมา้และสนามกีฬา ไดมี้การปิดทนัทีจนกวา่สถานการณ์จะคลี่คลาย 
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 ระลอกที่ 2 วนัท่ี 19 ธนัวาคม 2563 พบการระบาดคลสัเตอร์ใหม่ในจงัหวดัสมุทราสาคร ซ่ึง
เป็นแรงงานเขา้เมืองจากประเทศพม่า พบผูติ้ดเช้ือกว่า 1,300 คนใน 27 จงัหวดัท่ีเช่ือมโยงกบัคลสั
เตอร์น้ี และเม่ือวนัท่ี 20 ธันวาคม  มีการพบผูติ้ดเช้ือใหม่ 576 คน โดยเป็นยอดผูติ้ดเช้ือท่ีสูงท่ีสุด
ของการเกิดการระบาด  และปลายเดือนธันวาคมไดมี้การพบคลสเตอร์การะบาดอีกท่ี คือจงัหวดั
ระยอง โดยเช่ือมโยงกบับ่อนการพนนั  
 ระลอกที่ 3 เกิดขึ้นเม่ือตน้เดือนเมษายน พบคลสัเตอร์การระบาดใหม่จากคริสตสัผบั  สถาน
บนัเทิงย่านทองหล่อ-เอกมยั โดยพบว่ามีนักการเมืองและศิลปิน-ดารา หลายคนเป็นกลุ่มสุ่มเส่ียง
และขอกกัตวั  และนอกจากน้ียงัพบคลสัเตอร์อีกแห่งหน่ึงท่ีเรือนจ านราธิวาส   
  ทั้งน้ีการเกิดการระบาดในทุกระลอกนั้นส่งผลกระทบต่อธุรกิจห้างสรรพสินคา้ในทุก
ระลอก เน่ืองจากห้างสรรพสินคา้นั้นเป็นสถานท่ีท่ีคนใช้บริการเป็นจ านวนมาก อีกทั้งยงัสามารถ
เป็นจุดนดัพบคนไดใ้นจ านวนมาก รวมถึงเป็นสถานท่ีสังสรรคท์ั้งในเชิงธุรกิจ ครอบครัว คู่รัก หรือ
กลุ่มเพื่อน ท่ีเขา้ถึงไดง้่าย สะดวก และมีตวัเลือกท่ีหลากหลาย ถึงแมว้่าจะมีมาตรการณ์และขั้นตอน
การควบคุมท่ีรัดกุม แต่ก็ยงัมีโอกาสเส่ียงจากบุคคล สถานท่ี ประเภทกิจการ และกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 
เพื่อให้การแกไ้ขสถานการณ์ฉุกเฉินดงักล่าวเป็นไปโดยมีเอกภาพ มีประสิทธิภาพ รวดเร็วทนัต่อ
สถานการณ์ และมีความปลอดภยัทางดา้นสุขภาพและชีวิตของประชาชน ดงันั้นไม่วา่จะเป็นกิจการ 
กิจกรรม หรือบุคคลใดพึงปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัโรค และค าแนะน าของทางราชการ โดยจะ
แบ่งกิจการและกิจกรรมออกเป็น 4 กลุ่ม ซ่ึงจะมีการทยอยผ่อนปรนเป็นระยะ และมีการก ากับ 
ติดตาม และประเมินผลโดยหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งอย่างเขม้ขน้ โดยก าหนดมาตรการผ่อนปรนให้
เป็นมาตรฐานกลางของแต่ละกิจการและกิจกรรม ให้ทุกพื้นท่ียึดถือปฏิบติั ดงัน้ี ประชาชาติธุรกิจ 
(2563) 

1.กลุ่มสีขาว (ได้รับข้อยกเว้น) สถานประกอบการขนาดเล็ก ไม่ต้องลงทะเบียนและ
ด าเนินการออนไลน์ หรือไม่มีหนา้ร้านเป็นหลกัแหล่ง เช่น หาบเร่ แผงลอย เป็นตน้ 

2.กลุ่มสีเขียว (ความเส่ียงต ่า) สถานประกอบการขนาดเลก็ ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ 
สถานประกอบการขนาดเล็กติดแอร์หรือไม่ติดแอร์ ไม่มีการสัมผสัตัว เช่น ร้านขายของทั่วไป 
สวนสาธารณะ เป็นตน้ 

3.กลุ่มสีเหลือง(ความเส่ียงกลาง) สถานประกอบการท่ีเป็นพื้นท่ีปิดมีทั้งขนาดเลก็และใหญ่
และมีคนใชบ้ริการจ านวนมาก เช่น ตลาดอาหาร ห้างสรรพสินคา้ คลินิกความงาม สระว่ายน ้ า เป็น
ตน้ 

4.กลุ่มสีแดง (ความเส่ียงสูง) สถานประกอบการท่ีผูใ้ชบ้ริการตอ้งนัง่อยู่เป็นเวลานานหรือ 
มีการชุมนุมเป็นจ านวนมาก เช่น ร้านเกมส์ ศูนยป์ระชุม สนามกีฬา ผบั บาร์ เป็นตน้ 
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 ทั้ งน้ีธุรกิจร้านอาหารในห้างสรรพสินค้าเป็นหน่ึงในธุรกิจท่ีมีผูค้นมารวมตัวกันเพื่อ
รับประทานอาหาร ท ากิจกรรม สังสรรค์ เป็นจ านวนมาก และในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 การบงัคบัใชป้ระกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ห้างสรรพสินคา้จึงไดรั้บ
ผลกระทบจากวิกฤตในคร้ังน้ีอย่างรุนแรง ซ่ึงห้างสรรพสินค้าเป็นธุรกิจท่ีอันดับต้นๆท่ีได้รับ
ผลกระทบ และมาตรการการผอ่นปรนกิจการและกิจกรรมท่ีทางภาครัฐไดอ้อกมานั้น ยงัไม่สามารถ
ท าใหธุ้รกิจร้านอาหารท่ีอยูใ่นหา้งสรรพสินคา้นั้นฟ้ืนตวัได ้เน่ืองจากผูเ้ขา้ใชบ้ริการนั้นยงัขาดความ
เช่ือมัน่ในดา้นสุขอนามยั ความปลอดภยัในการเขา้ใชบ้ริการร้านอาหารในหา้งสรรพสินคา้  
ทั้ งน้ีเม่ือมีการจัดระเบียบร้านอาหารในห้างสรรพสินค้าในช่วงวิกฤติโควิดส่งผลกระทบให้
หา้งสรรพสินคา้มีการปรับเปล่ียนเวลาเปิดปิดตามเวลาท่ีก าหนด  
 จากเหตุผลดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจในการท าการศึกษาถึงมาตรการภาครัฐในการจดั
ระเบียบร้านอาหารในห้างสรรพสินคา้ในยุคโควิดน้ี เพื่อศึกษาพฤติกรรมการรับรู้ของผูใ้ช้บริการ
ร้านอาหารในห้างสรรพสินคา้ถึงมาตรการป้องกนั และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ท่ี
ทางภาครัฐไดก้ าหนดไว ้เพื่อเป็นการก าหนดมาตรการต่างๆ ท่ีจะช่วยผลกัดนัให้ผูเ้ขา้ใชบ้ริการได้
เห็นถึงความส าคญัของมาตรการท่ีทางภาครัฐได้ก าหนดไวเ้พื่อรักษาความปลอดภยัของผูเ้ขา้ใช้
บริการของร้านอาหารในห้างสรรพสินคา้และผลลพัธ์ท่ีไดร้้านอาหารในห้างสรรพสินคา้สามารถ
น าไปประยุกต์ใช้เพื่อให้สถานประกอบการได้มีความปลอดภยัต่อผูเ้ขา้ใช้บริการ และเป็นการ
ปฏิบติัตามมาตรการของภาครัฐไดอ้ยา่งครบถว้น 
 
1.2 โจทย์การวิจัย 
 มีปัจจยัอะไรบา้งท่ีมีผลต่อประสิทธิผลการปฏิบติัตามนโยบายโควิดของธุรกิจร้านอาหาร
ในหา้งสรรพสินคา้ 
 
1.3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาประสิทธิผลการน านโยบายการป้องกนั และควบคุมการแพร่ระบาดของโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ไปปฏิบติัในกรณีธุรกิจร้านอาหารในหา้งสรรพสินคา้ 
 2. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิผลการน านโยบายการป้องกนั และควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ไปปฏิบติัในกรณีธุรกิจร้านอาหารในหา้งสรรพสินคา้ 
 3. เพื่อเสนอแนวทางการพฒันาท่ีจะเพิ่มระดบัประสิทธิผลการน านโยบายการป้องกนั และ
ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ไปปฏิบติัในกรณีธุรกิจร้านอาหารใน
หา้งสรรพสินคา้ 
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1.4 ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจยัน้ีมุ่งเนน้การศึกษานโยบายและแนวทางการปฏิบติัของมาตรการรัฐท่ีไดก้ าหนดไว ้
โดยมีขอบเขตการศึกษาดงัน้ี  
 1.4.1 ขอบเขตดา้นพื้นท่ี 
 การศึกษาน้ีศึกษาเฉพาะหา้งสรรพสินคา้ยา่นราชประสงค ์ราชด าริ และปทุมวนั 
 1.4.2 ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
 งานวิจยัน้ีศึกษา และวิเคราะห์นโยบาย ของแนวทางการปฏิบติัของผูเ้ขา้ใชบ้ริการ
ร้านอาหารในหา้งสรรพสินคา้  ยา่นราชประสงค ์ราชด าริ และปทุมวนั 
 1.4.3 ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 ประชากรการวิจยั คือ ผูเ้ขา้ใชบ้ริการร้านอาหารในหา้งสรรพสินคา้ โดยก าหนดพื้นท่ีศึกษา 
คือ หา้งสรรพสินคา้ยา่นราชประสงค ์ราชด าริ และปทุมวนั 
 1.4.4 ขอบเขตดา้นระยะเวลา  
 การวิจยัคร้ังน้ีมีระยะเวลาในการด าเนินการ ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม ถึงเดือน กรกฎาคม  
พ.ศ. 2564 
 
1.5 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 การศึกษาคร้ังน้ีผูวิ้จยัคาดวา่จะก่อใหเ้กิดประโยชน์ทั้งทางวิชาการ และการน าไป
ประยกุตใ์ชโ้ดยผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ดงัน้ี  
 1. ท าใหท้ราบถึงระดบัประสิทธิผลการน านโยบายการป้องกนั และควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ไปปฏิบติัในกรณีธุรกิจร้านอาหารในหา้งสรรพสินคา้ 
 2. ท าให้ทราบปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิผลการน านโยบายการป้องกนั และควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ไปปฏิบติัในกรณีธุรกิจร้านอาหารในหา้งสรรพสินคา้ 
 3. ขอ้มูลท่ีไดรั้บจากงานวิจยัสามารถน ามาใชพ้ฒันาขอ้เสนอแนวในการเพิ่มระดบั
ประสิทธิผลการน านโยบายการป้องกนั และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 ไปปฏิบติัในกรณีธุรกิจร้านอาหารในหา้งสรรพสินคา้ 
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1.6 นิยามปฏิบัติการ  
ห้างสรรพสินค้า  หมายถึง  ร้านคา้ปลีกขนาดใหญ่ท่ีมีสินคา้ไวบ้ริการแก่

      ลูกคา้จ านวนมาก โดยการจดัวางสินคา้จะแบ่ง
      ออกเป็นแผนกอยา่งชดัเจน และมีพนกังาน 
      ประจ าคอยแนะน า 

นโยบาย   หมายถึง  แนวทางหรือวิธีการปฏิบติัท่ีรัฐบาล, สถาบนั, 
      กลุ่ม หรือบุคคล เลือกจากหลายๆทางแลว้ 
      น ามาใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติั ซ่ึงสามารถ
      สะทอ้นใหเ้ห็นถึงการตดัสินใจในปัจจุบนัและ
      การแกปั้ญหาใหมี้ประสิทธิผลเพื่ออนาคตท่ี
      ดีกวา่ 

ร้านอาหาร  หมายถึง  อาคารหรือสถานท่ีท่ีจดัไวเ้พื่อประกอบอาหาร
      หรือปรุงอาหาร ส าเร็จและจ าหน่าย โดยผูซ้ื้อ
      สามารถบริโภคไดท้นัที อีกทั้งยงัเป็นร้านท่ีคอย
      ใหบ้ริการอาหารตามความตอ้วหารของลูกคา้  

ผู้เข้ารับการบริการ หมายถึง  ประชาชนผูท่ี้เขา้มาใชบ้ริการใน  
      หา้งสรรพสินคา้ 

นโยบายภาครัฐ  หมายถึง  นโยบาย และ มาตรการท่ีเก่ียวขอ้งในการดูแล
      ป้องกนัและรับมือกบัร้านอาหารใน 
      หา้งสรรพสินคา้ในช่วงโควิค 19 (COVOD-19) 

การจัดระเบียบ  หมายถึง  การจดัระเบียบและระบบต่างๆ ของร้านอาหาร
      ในหา้งสรรพสินคา้ในช่วงโควิค (COVID-19) 
 

 
 
 
 
 



บทที ่2 
แนวคดิ ทฤษฎี และงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

 
การศึกษาเร่ือง “ประสิทธิผลการน านโยบายการป้องกนั และควบคุมการแพร่ระบาดของ

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ไปปฏิบติัในกรณีธุรกิจร้านอาหารในห้างสรรพสินคา้” ผูว้ิจยัได้
ทบทวนทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงประกอบดว้ย 

2.1 แนวคิดในการป้องกนัโรคติดต่อ และนโยบายมาตรการของรัฐในการป้องกนัโรค 
โควิด19 
2.2 แนวคิดนโยบายสาธารณะ และ การน านโยบายไปปฏิบติั 
2.3 แนวคิดเก่ียวกบัประสิทธิผลการน านโยบายไปปฏิบติั 
2.4 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการน านโยบายไปปฏิบติัเก่ียวกบัธุรกิจร้านอาหารใน
หา้งสรรพสินคา้ 
2.5 กรอบแนวคิดการวิจยั สมมุติฐานการวิจยั และ ค าอธิบายสมมติฐาน 

 
2.1 แนวคิดในการป้องกนัโรคติดต่อ และนโยบายมาตรการของรัฐในการป้องกนัโรคโควิด19 
 แนวคิดในการป้องกนัโรคติดต่อ และนโยบายมาตรการของรัฐในการป้องกนัโรคโควิด19 
มีนกัวิชาการหลายท่านไดเ้สนอแนวทางในการอธิบายแนวความคิดไวห้ลากหลาย ซ่ึงผูว้ิจยัไดน้ ามา
ประยกุตใ์ชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ดงัต่อไปน้ี 
 สุชาดา เจียมศิริ และคณะ (2016) ไดใ้หแ้นวคิดเก่ียวกบั การป้องกนัโรค (Prevention) ไวว้่า 
การป้องกันโรคติดต่อคือการควบคุมสาเหตุและปัจจยัเส่ียงของของการเกิดโรค  เพื่อช่วยในการ
ไม่ใหบุ้คคลคนสัมผสัเช้ือโดยตรง และหากสัมผสัเช้ือก็สามารถตา้นโรคไดด้ว้ยตนเอง  
การป้องกนัโรค แบ่งออกเป็น 3 ระดบัดงัน้ี 
 1.การป้องกนัระดบัปฐมภูมิ หมายถึง การป้องกนัไม่ให้ร่างกายไดรั้บเช้ือหรือติดเช้ือ โดย
การ สวมหนา้กากอนามยั ลา้งมือ กินชอ้นกลาง รวมทั้งการฉีดวคัซีนป้องกนัโรค 
 2.การะป้องกนัระดบัทุติยภูมิ หมายถึง การป้องกนัไม่ใหป่้วยเป็นโรคหลงัสัมผสัเช้ือ  
 3.การป้องกนัแบบตติยภูมิ หมายถึง การป้องกนัไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนท่ีเกิดจากความ
เจ็บป่วย โดยมีการใหว้ิตามิน  
  กระทรวงสาธารณสุข (2563) ไดก้ล่าวถึงแนวคิดในการป้องกนัโรคติดต่อซ่ึงเป็น
ขอ้ปฏิบติัมีดงัน้ี 
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1. การเขา้และออกสถานประกอบการจะตอ้งมีการลงทะเบียนก่อนเขา้และออกจาก
สถานท่ีนั้นๆ เพื่อประโยชน์ต่อการติดตามกรณีพบผูป่้วยและผูท่ี้สัมผสัผูป่้วยท่ีเขา้
มาใชบ้ริการสถานประกอบการในพื้นท่ีต่างๆ 

2. จดัใหมี้จุดคดักรองอาการส าหรับพนกังานและผูใ้ชบ้ริการทุกคนก่อนเขา้ใชบ้ริการ
สถานท่ีต่างๆ 

3. จดัให้มีการลา้งมือดว้ยสบู่ แอลกอฮอล์เจล 70% หรือน ้ ายาฆ่าเช้ือโรค ในบริเวณ
ต่างๆ   

 ศบค.ศูนยบ์ริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (2564) 
กล่าวว่าในปัจจุบนัสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ยงัพบผูติ้ดเช้ือและผูป่้วยเพิ่มขึ้น
อยา่งต่อเน่ือง ไดเ้กิดการกระจายไปทุกจงัหวดัอยา่งรวดเร็ว ดงันั้นเพื่อเป็นการควบคุม และลดการ
ระบาดของโรคโควิด 19 กระทรวงสาธารณสุขจึงไดก้ าหนดมาตรการในการป้องกนัโรคโควิด 19 
ไวด้งัน้ี  

1.) หา้มจดักิจกรรมท่ีรวมกลุ่มกนัเกิน 20 คน 
2.) ศูนยก์ารคา้ คอมมูนิต้ีมอลล ์ห้างสรรพสินคา้ หรือสถานท่ีประกอบการอ่ืนท่ีมี
ลกัษณะคลา้ยกนั สามารถเปิดให้บริการตามปกติ ถึงเวลา 21.00 ยกเวน้ ร้านเกม 
สวนสนุกเคร่ืองเล่นและตูเ้กม 
3.) งดออกเดินทางนอกพื้นท่ีโดยไม่มีเหตุจ าเป็น โดยรัฐบาลขอความร่วมมือจาก
ประชาชนเพื่อหลีกเล่ียงการแพร่ระบาดของโรค 
4.) ร้านสะดวกซ้ือ สามารถเปิดบริการไดต้ามปกติ แต่ไม่เกินเวลา 23.00 น. และ
เปิดใหบ้ริการหลงั 04.00 น. 

 กล่าวโดยสรุป แนวคิดในการป้องกันโรคติดต่อ และนโยบายมาตรการของรัฐในการ
ป้องกนัโรคโควิด19 คือการป้องกนั และควบคุม ปัจจยัต่างๆท่ีสามารถก่อใหเ้กิดการแพร่กระจายไป
ในวงกวา้ง ทั้งน้ีนโยบายมาตรการของรัฐจดัท าขึ้นเพื่อเป็นการป้องกนัการแพร่เช้ือของโรคติดต่อ 
รวมถึงเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชน เศรษฐกิจ และสังคม ทั้งทางตรงและทางออ้ม 
 
2.2 แนวคิดนโยบายสาธารณะ และการน านโยบายไปปฏิบัติ  
 แนวคิดนโยบายสาธารณะ และการน านโยบายไปปฏิบติั พบวา่ นกัวิชาการหลายท่านไดใ้ห้
ความหมายหรือนิยามถึง ค าวา่ “นโยบายสาธารณะ”  หรือ “นโยบายภาครัฐ” มาจากค าว่า “Public 
Policy” ซ่ึงสามารถสรุปไดว้่า นโยบายสาธารณะ หรือ นโยบายภาครัฐ หมายถึงการตดัสินใจของ
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รัฐบาล รวมถึงกลไกภาครัฐในการเลือกท่ีจ าด าเนินการหรือไม่ด าเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ อนัเป็น
ประโยชน์ต่อสาธารณชนโดยรวม  
 คณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน (2021) ไดก้ล่าวถึง นโยบายสาธารณะ หมายถึง ส่ิงท่ี
รัฐบาลเลือกจะกระท าหรือไม่กระท า โดยนึกถึงผลประโยชน์ของสังคมเป็นหลกั มีการวางแผน การ
จดักิจกรรม หรือบริหารงานให้บรรลุเป้าหมายดว้ยวิธีท่ีถูกตอ้งและตอบสนองความตอ้งการของ
ประชาชน  
 Pressman and Widavsky (1973 อา้งใน มยุรี อนุมานราชธน, 2549 : 218) กล่าวว่า การน า
นโยบายไปปฏิบติั หมายถึง กระบวนการด าเนินงานของรัฐบาลท่ีมีการตั้งนโยบายเพื่อน าไปปฏิบติั
เพื่อใหเ้กิดผลลพัธ์ขึ้น  
 Cheema and Rondinelli (1983 : 16 อา้งใน สมบติั ธ ารงธัญวงศ์, 2549 : 406) กล่าวว่า การ
น านโยบายไปปฏิบติั หมายถึงการน านโยบายหรือแผนงานไปปฏิบติัในบรรลุผล โดยมีจุดมุ่งหมาย
ท่ีส าคัญและมีความชัดเจนกว่า รวมถึงการปฏิบัติให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายหรือ
วตัถุประสงคข์องนโยบาย  
 Lineberry (1983) กล่าวว่า นโยบายสาธารณะคือ แนวคิดของการกระท าเพื่อแกไ้ขปัญหา
เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย โดยเน้นในการแกไ้ขปัญหาสังคมและเห็นถึงความส าคญัของแกไ้ขสังคม 
โดยตอ้งมีการวางแผนท่ีชดัเจนเพื่อจะสามารถท าใหก้ารปฏิบติัไปตามเป้าหมายท่ีตอ้งการ 
 Easton (1960) กล่าววา่ นโยบายสาธารณะ คือ การแจกแจงและจดัสรรคุณค่าต่างๆ เพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม 
 Anderson (1944) กล่าววา่ นโยบายสาธารณะ คือ ส่ิงท่ีรัฐบาลกระท า ส่ิงใดส่ิงหน่ึง โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อแกไ้ขหรือพฒันาปัญหาท่ีเกิดขึ้นในสังคม  
  
 ความส าคัญของนโยบายสาธารณะ 
 นโยบายสาธารณะมีความส าคญั ต่อประเทศชาติและสังคมประชาชนเป็นอย่างมาก โดย
นโยบายสาธารณะ ตอ้งเป็นส่ิงท่ีสร้างผลประโยชน์และตอบสนองความตอ้งการของประชาชน 
ประกอบไปดว้ย 2 ประการไดแ้ก่ 
 ประการแรก ความส าคญัต่อผูก้  าหนดนโยบาย คือ รัฐบาลตอ้งก าหนดนโยบายโดยการเห็น
ความส าคญัของประชาชนเป็นหลกั  
 ประการท่ีสอง ความส าคัญต่อประชาชน นโยบายต้องตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 
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หากนโยบายท าให้ประชาชนพอใจ ท าให้ประชากรด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ ผลลพัธ์เป็นไปตามท่ี
พอใจ จะท าให้ประชาชนเช่ือมัน่ในการบริหารงานของรัฐบาล ในทางกลบักัน หากผลลพัธ์ไม่
เป็นไปตามท่ีพอใจ ประชาชนมีชีวิตล าบากประชาชนขาดความเช่ือมัน่ในตวัรัฐบาล ดงันั้น รัฐบาล
จะตอ้งท าการแกไ้ขและปรับเปล่ียนนโยบายเพื่อน าไปพฒันาการด ารงชีวิตและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 
 นโยบายสาธารณะเนน้การป้องกนัและใชชี้วิตแบบ new normal ส าหรับการใชบ้ริการธุรกิจ
ร้านอาหารในหา้งสรรพสินคา้ โดยการน านโยบายไปปฏิบติัประกอบดว้ย 
 1.มีการจ ากดัจ านวนผูเ้ขา้ใชบ้ริการ  
 2.คดักรองอุณหภูมิพนกังานและลูกคา้ ก่อนเขา้ใชส้ถานบริการ 
 3.ตอ้งมีการท าความสะอาดสุขาทุก 30-60 นาที  
 4.มีการบริการเจลแอลกอฮอลต์ามจุดต่างๆ 
 
 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการน านโยบายไปปฏิบัติ  
 จากการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการน านโยบายไปปฏิบัติ พบว่า ความส าคญัของการน า
นโยบายไปสู่การปฏิบติั  
 ประการแรก คือ การน านโยบายไปสู่การปฏิบติัซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการนโยบาย 
โดยท าใหก้ระบวนการนโยบายด าเนินไปอยา่งสมบูรณ์ครบถว้น 
 ประการท่ีสอง คือ การก าหนดนโยบาย ซ่ึงจุดมุ่งหมายท่ีส าคญัในการก าหนดนโยบาย คือ 
ความตอ้งการ หรือความปรารถนาท่ีจะให้นโยบายมีความถูกตอ้ง สมเหตุสมผล อีกทั้งยงัสามารถ
บรรลุผลส าเร็จได ้
 ประการท่ีสาม  เป้าหมายหลักของการน านโยบายไปสู่การปฏิบติั คือ ท าอย่างไรจึงจะ
สามารถท าให้นโยบายนั้นๆบรรลุผลส าเร็จ  เพื่อให้ผลประโยชน์ทั้งปวงตกต่อประชาชนและ
ประเทศชาติ ดงันั้นทุกระเทศจึงพยายามพฒันาปรับปรุงระบบและวิธีการน านโยบายไปสู่การปฏิบติั
ใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุด (จุมพล หนิมพานิช. 2547) 
 การน านโยบายไปสู่การปฏิบติั  มีลกัษณะท่ีส าคญั กล่าวคือ ประการท่ีหน่ึง มีผูเ้ก่ียวขอ้งท่ี
ส าคัญมาก อาทิ คณะรัฐมนตรี คณะกรรมการ ข้าราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถ่ิน 
ภาคเอกชน องค์กรประชาชน   ประการท่ีสอง ผูท่ี้เก่ียวข้องมักมีวตัถุประสงค์หรือเป้าหมายท่ี
หลากหลาย และมีความแตกต่างกนั  ประการท่ีสาม ในการขยายตวัของรัฐบาลและโครงการรัฐ
ต่างๆ จากภารกิจท่ีมากขึ้นจนท าให้โครงการต่างๆตลอดจนอ านาจของขา้ราชการและงบประมาณ
เพิ่มมากขึ้น โดยโครงการต่างๆจึงมกัจะมีขนาดใหญ่ และมีกลไกการท างานจ านวนมาก ประการท่ีส่ี 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างหน่วยงานจากหลายกระทรวงในหลายระดบั และประการท่ีห้า ปัจจยัท่ีอยู่
นอกเหนือการควบคุม ซ่ึงการน านโยบายไปสู่การปฏิบติัมกัจะตอ้งมีการเผชิญเสมอ ท าใหก้ารแปลง
นโยบายไปสู่ภาคปฏิบัติมีความสลับซับซ้อนละเปล่ียนแปลงไปมากขึ้ น (หนิมพานิช, การน า
นโยบายไปสู่การปฏิบัติ มุมมองในทศันะทางรัฐศาสตร์การเมือง และรัฐประศาสนศาสตร์การ
บริหาร และกรณีศึกษาของไทย, 2554) 
 เง่ือนไขหรือปัจจยัในการน านโยบายไปปฏิบติัให้ประสบความส าเร็จมีนักวิชาการหลาย
ท่านได้ พัฒนากรอบปัจจัย  หรือ ตัวแบบในการน านโยบายไปปฏิบัติ  เ ช่น ในทรรศนะ
ของ  Gunn เสนอเง่ือนไขหรือปัจจยัในการน านโยบายไปปฏิบติั ดงัน้ี (จุมพล หนิมพานิช.2547)   

1. ปัจจยัท่ีอยูเ่หนือการควบคุมของผูบ้ริหาร อาทิ ปัจจยัทางกายภาพ ปัจจยัทางการเมือง 

2. ทรัพยากรและเวลาท่ีพอเพียง 

3. การผสมผสานของทรัพยากร ซ่ึงไดแ้ก่ เงิน ก าลงัคน ท่ีดิน เคร่ืองมือ อาคารสถานท่ี การ
ผสมผสานทรัพยากรเหล่าน้ีตอ้งเป็นไปตามท่ีพึงปารถนาหรือเป็นท่ีตอ้งการ คือ มีมากพอ
ต่อการน านโยบายไปสู่การปฏิบติัท่ีสัมฤทธ์ิผล ในทางปฏิบติัปัจจยัน้ีก่อให้เกิดปัญหาคอ
ขวด 

4. นโยบายท่ีจะน าไปสู่การปฏิบติัในหลกัการควรตั้งอยู่บนรากฐานของทฤษฎี สาเหตุและ
ผลท่ีเพียงพอเช่ือถือได้ ท่ีลม้เหลวเพราะไม่ไดต้ั้งอยู่บนรากฐานของการเขา้ใจปัญหาท่ีจะ
แกไ้ขอยา่งเพียงพอ 

5. ความสัมพนัธ์ของสาเหตุและผลของนโยบายท่ียาวนาน   ยิ่งท าให้มีแนวโน้มลม้เหลว 
เพราะท าใหค้วามสัมพนัธ์เชิงตอบแทนซ่ึงกนัและกนั ระหวา่งการเช่ือมโยงต่างๆ ยิง่มีความ
สลบัซบัซอ้น 

6. ความสัมพนัธ์เชิงพึ่งพาควรมีนอ้ย ไม่จ าเป็นตอ้งพึ่งพาตวัแทน การน านโยบายไปสู่การ
ปฏิบติัมากนกั ควรมีจ านวนนอ้ยและมีเฉพาะท่ีส าคญั 

7. ความเข้าใจและเห็นด้วยในวตัถุประสงค์ เป้าหมาย ควรน ามาจ ากัดความให้ชัดเจน 
เจาะจง เป็นท่ีเข้าใจ และได้รับการเห็นด้วย  ทั้ ง น้ีถ้าทุกคนเข้าใจและเห็นด้วยใน
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายเหล่านั้น การทีจะท าให ้การน านโยบายไปสู่การปฏิบติับรรลุผล
ท่ีดีหรือท่ีสมบูรณ์ท าไดไ้ม่ยาก 

8. งานท่ีไดรั้บการระบุออกมา จะตอ้งมีรายละเอียด รวมทั้งผลท่ีเกิดขึ้นตามมา ซ่ึงผูท่ี้จะระบุ
รายละเอียด ไดแ้ก่ผูท่ี้มีส่วนร่วมในการน านโยบายไปสู่การปฏิบติั 
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9. การส่ือสารและการประสานงาน Hood ตั้งขอ้สังเกตว่า การน านโยบายไปสู่การปฏิบติัที
ดีท่ีสมบูรณ์ท่ีสามารถท าใหบ้รรลุผลไดจ้ะตอ้งมีระบบบริหารแผนแบบหน่ึงเดียว 

10. การปราศจากการต่อตา้นค าสั่ง Hood ใชว้ลีวา่ “การเช่ือฟังท่ีดี” 

 

 จากแนวคิดของ Van Meter & Van Horn ไดน้ าเสนอผลงานช่ือ “The Policy Implementation 
Process” โดยมองว่าการน านโยบายไปปฏิบติัเป็นกระบวนการกระท าท่ีสามารถเกิดขึ้นไดท้ั้งจาก
ภาครัฐและภาคเอกชน โดยคณะบุคคลหรือปัจเจกบุคคล เพื่อบรรลุวตัถุประสงคต์ามท่ีไดก้ าหนดไว้
เป็นกระบวนการต่อเน่ือง  ระหว่างนโยบายกับการปฏิบัติ (Meter & Horn, 1975) ซ่ึงทั้ งสองได้
น า เสนอตัวแบบ  กระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ  (A Model of the Policy Implementation 
Process) โดยให้ความสนใจ ความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีมีผลต่อการปฏิบติัตามนโยบาย ประกอบไป
ดว้ย ตวัแปรภายนอก (External Variables) 2 ตวัแปร ไดแ้ก่ มาตรฐานและวตัถุประสงคข์องนโยบาย 
และทรัพยากร ตวัแปรภายใน (Internal Variables) 4 ตวัแปร ไดแ้ก่ การส่ือสารระหว่างองคก์ารและ
การบงัคบัใชก้ฎหมาย ลกัษณะ หน่วยงานท่ีน านโยบายไปปฏิบติั เง่ือนไขทางเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมือง รวมถึงทศันคติของผูป้ฏิบติัโดย ทั้งน้ีได้มีค  าอธิบายตวัแบบ ไวด้ังน้ี (Meter and Horn, 
1975)  

 1) มาตรฐานและวัตถุประสงค์ของนโยบาย  (Policy Standards and Objectives) คือ 
มาตรฐานของนโยบายท่ีมีความส าคญัในการน าไปก าหนดแนวทางปฏิบติั โดยท่ีนโยบายจะตอ้งมี
วตัถุประสงคท่ี์ชดัเจน  

 2) ทรัพยากรนโยบาย (Policy Resource) คือ ความเพียงพอของทรัพยากรมีความส าคญั ต่อ 
ความส าเร็จในการน านโยบายไปปฏิบติัโดยทรัพยากรหมายรวมทง้งับประมาณและส่ิงอ านวยความ
สะดวกต่างๆ 

 3) การ ส่ือสารระหว่ างองค์การและการบังคับใช้กฎหมาย  ( Inter-Organizational 
Communication and Enforcement Activities) คือ การติดต่อส่ือสารระหว่างองค์การท่ีน ามาเป็น
ปัจจยัท่ีมีความส าคญั ต่อการน านโยบายไปปฏิบติัช่วยให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการน านโยบายไปปฏิบติั  
ทั้ งน้ีผูป้ฏิบัติจ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในความมุ่งหวงัของนโยบายท่ีตรงกัน เพื่อให้การ
ก าหนดแนวทางปฏิบติัมีความชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกัน อีกทั้งในส่วนของการบงัคบัใช้
กฎหมายในการน านโยบายไปปฏิบติัใหป้ระสบความส าเร็จจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีกลไกและกระบวนการ
เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีระดับรัฐบาลกลางและระดับท้องถ่ินน าไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
นโยบาย 
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 4) ลักษณะของหน่วยงานท่ีน านโยบายไปปฏิบัติ (Characteristics of the Implementing 
Agencies) หมายถึง ศกัยภาพของหน่วยงานท่ีน านโยบายไปปฏิบติัโดยเป็นปัจจยัส าคญัปัจจยัหน่ึงท่ี
มีผลต่อความส าเร็จ ซ่ึงศกัยภาพของหน่วยงานมีองคป์ระกอบในหลายประการ ไดแ้ก่ ความสามารถ
ของผูป้ฏิบัติหรือทีมงาน  โครงสร้างองค์การความเพียงพอของทรัพยากร และความร่วมมือ
สนบัสนุนจากฝ่ายต่างๆ  
 5) เง่ือนไขทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เป็นตัวแปรทางด้านสภาพแวดลอ้มของ
องคก์ารท่ีมีผลต่อการน านโยบายไปปฏิบติั (Economic, Social, and Political Conditions)  

 6) ทศันคติของผูป้ฏิบติัท่ีมีต่อนโยบายมีผลต่อการน านโยบายไปปฏิบัติ โดยมีปัจจยัและ
ความสัมพนัธ์ในปัจจยัต่างๆ ตามตวัแบบของ Van Meter & Van Horn จากตวัแบบดงักล่าว สมบติั 
ธ ารงธัญวงศ์ (2550) ได้วิเคราะห์ไว้ว่าเป็นตัวแบบสหองค์การในการน านโยบายไปปฏิบัติ  
(Intergovernmental Policy Implementation Model) เ น่ืองจากให้ความสนใจต่อ  ความสัมพันธ์
ระหวา่งองคก์ารของรัฐท่ีมีผลต่อการนา นโยบายไปปฏิบติั 

 กล่าวโดยสรุป จากแนวคิดตวัแบบการน านโยบายไปปฏิบติั ผูว้ิจยัไดน้ าปัจจยัส าคญัท่ี เป็น
เง่ือนไขต่อความส าเร็จในการน านโยบายไปปฏิบติั คือ ปัจจยักลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงในงานวิจยัน้ี คือ 
ผูป้ระกอบการร้านอาหารในห้างสรรพสินคา้และผูใ้ช้บริการร้านอาหารในห้างสรรพสินคา้ และ
ปัจจยัการติดตามผลของหน่วยงานภาครัฐท่ีน านโยบายไปปฏิบติั ซ่ึงในงานวิจยัน้ีคือ หน่วยงานดา้น
สาธารณสุข 
 
2.3 แนวคิดเกีย่วกบัประสิทธิผลการน านโยบายไปปฏิบัติ 
 จากการศึกษาเอกสารทางดา้นการน านโยบายไปปฏิบติั พบวา่มีนกัวิชาการหลายท่านไดใ้ห้
นิยามถึงการน านโยบายไปปฏิบัติไวว้่า นโยบายท่ีดีต้องสามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลท าให้ประชาชนมีชีวิตท่ีดีขึ้ น ทั้ ง น้ี
ประสิทธิภาพถือเป็นเคร่ืองมือในการบ่งช้ีของการบริหารของรัฐหรือหน่วยงานวา่สามารถท างานได้
มีประสิทธิภาพ หรือ ส าเร็จตามเป้าหมายไดม้ากนอ้ยเพียงใด 
 ธงชยั สันติวงษ ์(2537) ไดใ้หค้วามหมายวา่ ประสิทธิผล เป็นการท างานท่ีสามารถวดัผลได ้
โดยสามารถวดัผลงานได้จากความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีได้ตั้ ง  และแสดงถึงการท างานท่ีมี
ประสิทธิผล 
  รุ่ง แกว้แดง และชยัณรงค ์ สุวรรณสาร (2536 : 169) กล่าวว่า ประสิทธิผล คือความส าเร็จ 
ของผลการปฏิบติังานท่ีเป็นไปโดยบรรลุเป้าหมายและวตัถุประสงคข์ององคก์ร 
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 กิบสัน และคณะ (Gibson Others 1982 : 812) ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า ประสิทธิผลเป็นเร่ือง
ของการกระท าใดๆ โดยมีความมุ่งหมายจะไดรั้บผลอะไรสักอย่างให้เกิดขึ้น ซ่ึงการกระท าหรือ
ความพยายามจะมีประสิทธิผลสูงต ่าเพียงใดนั้น ขึ้นอยูก่บัผลท่ีไดรั้บ 
 วิทยา ด่านธ ารงกูล (2546 : 27) กล่าวว่า ประสิทธิผล หมายถึงความสามารถในการเลือก
เป้าหมายท่ีเหมาะสมและบรรลุเป้าหมายนั้นๆ โดยประสิทธิผลนั้นวดักนัท่ีองคก์ารสามารถสนอง
ผูบ้ริโภคหรือบริการท่ีเป็นตอ้งการหรือไม่ อีกทั้งยงัสามารถบรรลุในส่ิงท่ีพยายามจะท ามากน้อย
เพียงใด 
 ไพรส  (Price, 1963 : 318 cited in Lawiess, 1979 : 33) กล่ า วว่ า  ประ สิท ธิผล  คื อ 
ความสามารถในการด าเนินการให้เกิดผลตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ซ่ึงมีตวับ่งช้ีความมีประสิทธิผลของ
องคก์าร 5 อยา่งคือ ความสามารถในการผลิต ขวญั การปฏิบติัตามแบบอยา่ง การปรับตวั และความ
เป็นปึกแผน่ขององคก์าร 
 ติน ปรัชญพฤทธ์ิ (2536 : 130) ได้ให้ความหมายว่า  คือ ระดับท่ีคนงานนั้ นสามารถ
ปฏิบติังานใหบ้รรลุเป้าหมายมากนอ้ยเพียงใด 
 Gibson and Others (1982), ไดนิ้ยามถึงค าว่าประสิทธิผลนั้นเป็นเร่ืองของการกระท า โดยมี
จุดประสงคส์ าหรับผลลพัธ์ท่ีเกิดขึ้น ซ่ึงการกระท า หรือความพยายามจะมีประสิทธิผลท่ีสูงหรือต ่า
เพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กบัว่าผลท่ีไดรั้บนั้น ถูกตอ้ง ครบถว้น ทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ รวมถึง
ใช้พลงังานมากน้องเพียงใด อีกทั้งไดใ้ห้ความหมายของประสิทธิผลไวว้่า การท่ีองค์การใดๆท่ีได้
ด าเนินงานโดยผ่านการใชท้รัพยากรต่างๆ จนเกิดผลส าเร็จและบรรลุตามเป้าหมายท่ีไดต้ั้งไว ้โดย
ความหมายของประสิทธิผลตามทฤษฎีองคก์ารสามารถแบ่งได ้3 ลกัษณะ ดงัน้ี (Zamuto,1982) 
 1. ความหมายท่ีใช้ในแนวทางเป้าหมาย (Goal-based Approach) เป็นการพิจารณาถึงการ
ด าเนินงานวา่สามารถบรรลุตามเป้าหมายท่ีไดต้ั้งไวห้รือไม่ 
 2. ความหมายท่ีใช้แนวทางระบบ (System-based Approach) เป็นการพิจารณาถึงองค์การ
สามารถน าทรัพยากรท่ีมีมาใชใ้หต้่อองคก์ารและสามารถบรรลุเป้าหมายขององคก์าร 
 3. ความหมายท่ีใชแ้นวทางกลุ่มผูท่ี้เก่ียวขอ้ง (Multiple–Constituencies Approach) เป็นการ
พิจารณาขององคก์ารถึงความสามารถในการสร้างความพึงพอใจหรือตอบสนองของกลุ่มท่ีเก่ียวขอ้ง
ได ้
 จากนิยามท่ียกมาขา้งตน้ สรุปไดว้่า ประสิทธิผลการน านโยบายการป้องกนั และควบคุม
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ไปปฏิบัติในกรณีธุรกิจร้านอาหารใน
ห้างสรรพสินคา้ทั้งน้ีเม่ือน าแนวคิดประสิทธิผลนโยบายมาปรับใชใ้นการศึกษาการน านโยบายไป
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ปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัระเบียบธุรกิจร้านอาหารในห้างสรรพสินค้า  ซ่ึงจะตอ้งพิจารณาการปฏิบติั
ตามนโยบายและมาตรการท่ีเก่ียวขอ้ง จะสามารถพิจารณาไดจ้าก  
 1.กรณีจ าหน่ายอาหารบุฟเฟ่ต์ จดัให้มีการปรับรูปแบบการให้บริการ โดยงดใช้อุปกรณ์
ร่วมกนั หรือ มีการงดเวน้การตกัอาหารส่วนกลางดว้ยตนเอง  
 2.งดการบริโภคเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกฮอลใ์นสถานท่ีจ าหน่ายอาการ 
 3.หากพบพนกังานบริการ หรือผูใ้ชบ้ริการท่ีมีไข ้ไอ น ้ ามูก หายใจล าบาก หรือมีอุณหภูมิ
ร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป ใหร้ายงานหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  
 ขณะเดียวกันแนวทางการปฏิบัติส าหรับผูป้ระกอบการ จะต้องมีการด าเนินการตาม
มาตรการและนโยบายท่ีเก่ียวขอ้ง กล่าวคือ 
 1.การเตรียมสถานท่ีและอุปกรณ์ป้องกนัโรค 
  1.1 จดัให้มีการลงทะเบียนเพื่อเปิดกิจการ จดักิจกรรม โดยมีการให้ค  าแนะน าและ
ช้ีแจ้งกับผู ้ให้บริการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจสกสถานท่ีตามมาตรากรผ่อนปรนทาง
แอพพลิเคชัน่เคล่ือนท่ีตามท่ีทางราชการก าหนด  
  1.2 มีการตั้งจุดคัดกรองอาการไข้ ไอ หวดั หอบเหน่ือย ส าหรับพนักงานและ
ผูใ้ชบ้ริการทุกคนก่อนเขา้ใชส้ถานบริการ 
  1.3 มีการจดัจุดบริการแอลกฮอลเ์จล น ้ายาฆ่าเช้ือโรค ในบริเวณต่างๆ 
  1.4 มีจุดบริการหรือจ าหน่ายหนา้กากอนามยัหรือหนา้กากผา้   
 2.การเตรียมความพร้อมในการใหบ้ริการ 
 2.1 มาตรการคดักรองอาการป่วย 
  2.1.1 จัดให้มีการตรวจคัดกรองอาการไข้ ไอ เป็นหวดั หอบเหน่ือย ส าหรับ
พนักงานและผูใ้ช้บริการทุกคนก่อนเขา้สถานท่ี อุณหภูมิร่างกายไม่ควรเกิน 37.5 องศาเซลเซียส 
พร้อมทั้งมีการติดสัญลกัษณ์แสดงการคดักรอง   
  2.1.2 มีการจดัท าแบบสอบถามประวติัเส่ียง  
 2.2 มาตรการในการป้องกนัโรค 
  2.2.1 มีการจ ากดัจ านวนผูเ้ขา้ใชบ้ริการ 
  2.2.2 จดัใหมี้นโยบายการเหล่ือมเวลาการท างานเพื่อลดการแออดัในการใชบ้ริการ
ขนส่งสาธารณะ 
  2.2.3 มีการจดัใหมี้นโยบายส่งเสริม Social Distance โดยอาจะมีการจดัโปรโมชัน่ 
 2.3 มาตการท าความสะอาด 
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  2.3.1 จดัให้มีการท าความสะอาดจุดนั่งรับประทานอาหาร ทุกคร้ังก่อนและหลงั
ใหบ้ริการ โดยใช ้น ้ายาท าความสะอาด 
  2.3.2พนักงานท าความสะอาด ตอ้งมีการสวมชุดป้องกัน เช่น หน้ากากอนามัย 
หนา้กากผา้ Face Shield หมวกคลุมผมและถุงมือ 
 กล่าวโดยสรุปในการวิจยัคร้ังน้ี ประสิทธิผลการน านโยบายการป้องกนั และควบคุมการ
แพร่ระบาดของโรคติดเ ช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ไปปฏิบัติในกรณีธุรกิจร้านอาหารใน
ห้างสรรพสินคา้หมายถึง การบรรลุการปฏิบติัตามมาตรการและนโยบายการป้องกนั และควบคุม
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีเก่ียวขอ้งกับการด าเนินการในกรณีธุรกิจ
ร้านอาหารในหา้งสรรพสินคา้ในกรุงเทพมหานคร เขตราชประสงค ์เขตราชด าริ และ เขตปทุมวนั 
 
2.4 งานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 
 งานวิจยัคร้ังน้ีผูวิ้จยัไดท้บทวนวรรณกรรมงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเนน้ท่ีการศึกษาเก่ียวกบั
การน านโยบายไปปฏิบติั การควบคุมโรค และ การใชบ้ริการร้านอาหาร ซ่ึงมีสาระส าคญัโดยสรุป
ดงัน้ี  
 งานวิจัยในประเทศ 
 เปมิกา เจริญศิลป์ (2558) ได้ศึกษาถึงปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ
ร้านอาหารญ่ีปุ่ นในห้างสรรพสินคา้เกตเวยข์องผูบ้ริโภค ไวว้่า การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา
ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจ าหน่าย ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคล ดา้นลักษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการทางการจดัจ าหน่าย
บริการร้านอาหารญ่ีปุ่ นในห้างสรรพสินคา้เกตเวยข์องผูบ้ริโภค โดยใช้แบบสอบถามเป็นการเก็บ
ขอ้มูล  
 บุญเกียรติ การะเวกพนัธุ์ (2562) กล่าวไวว้่า  ปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการน านโยบาย
ไปปฏิบติั  ดงัน้ี 1) ภาวะผูน้ าจากการศึกษาในภาพรวมพบว่าผูน้ าสูงสุดของเขตบางกะปิมีภาวะผูน้ า
ในระดบัท่ีดี โดยสามารถแกไ้ขปัญหาอีกทั้งยงัเปิดโอกาสให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาร่วมและประสานงาน
หน่วยงานภายนอกร่วมในการแกไ้ขปัญหา 2) แหล่งท่ีมาของนโยบาย จดัว่ามีความชดัเจนจากการ
เวียนนโยบายเพื่อให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบทราบและสามารถปฏิบติัไดท้นัที 3) นโยบายมีความ
ชัดเจนเป็นไปตามสถานการณ์การแพร่ระบาด 4) การสนับสนุนนโยบายได้รับความร่วมมือจาก
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในพื้นท่ีการควบคุมและป้องกนัการแพร่ระบาดระช่วยเหลือ
ผูไ้ด้รับผลกระทบ 5) ความซับซ้อนในการบริหารงานพบว่ามีสายบังคับบัญชาการท่ีสั้ น โดย
ผูอ้  านวยการเขตสั่งการหรือมอบหมายงานให้หัวหน้า  ฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง   พร้อมทั้ งมอบหมาย
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หน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งน าโยบายไปปฏิบติั 6) ส่ิงจูงใจของผูป้ฏิบติัพบวา่     ผูป้ฏิบติังานท าตาม
หนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายเท่านั้น ไม่ไดมี้การสร้างแรงจูงใจ เช่น การเล่ือนขั้น หรือ การใหเ้งินรางวลั 
7)  การจดัสรรทรัพยากรพบวา่ในส่วนของงบประมาณและบุคลากรมีจ ากดั    ดงันั้นการมอบอ านาจ
ในการปฏิบติังานยงัจ ากดัอยู่ท่ีผูอ้  านวยการเขตเพียงผูเ้ดียวไม่สามารถมอบให้ผูใ้ดปฏิบติัแทนได้ 
ทั้งน้ีอาจก่อให้เกิดการล่าชา้ ในการปฏิบติังานและบริการประชาชน อย่างไรก็ตามการยอมรับและ
การให้ความร่วมมือจากประชาชนในพื้นท่ีบางส่วนยงัให้ความร่วมมือน้อย   เน่ืองจากมาตรการ 
บางอยา่งส่งผลกระทบต่อการหารายไดแ้ละการด าเนินชีวิตของประชาชน    ดงันั้นน่ีจึงเป็นความทา้
ทายของการน านโยบายไปสู่การปฏิบติั    ทั้งน้ีหากผูน้ าสามารถ สร้างความเขา้ใจและยอมรับ   ความ
ไวใ้จ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีก็จะสามารถท าให้ การจดัการโรคระบาด ประสบ
ความส าเร็จไดเ้ร็วมากขึ้น  
 ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ (2563) ไดศึ้กษาถึงมาตรการการเฝ้าระวงั ป้องกนั และควบคุมโรค 
การแพร่ระบาดของโควิด -19 ไวว้่า การปฏิบติัอย่างเคร่งครัดเป็นการเฝ้าระวงัและป้องกนัการแพร่
ระบาดของโรค Covid-19 ดงันั้น กระทรวงสาธารณสุขไดใ้ห้แนวทางท่ีส าคญัดงัน้ี 1.การป้องกัน 
โดยจดัให้มีหนา้กากอนามยั จดัหาแอลกฮอลช์นิดน ้ าและเจลให้เพียงพอ พร้อมทั้งยงัมีการตรวจคดั
กรองวดัอุณหภูมิของร่างการซ่ึงตอ้งไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส 2.  จดัให้มีการสร้างระยะห่างทาง
สังคมโดยงดการประชุมอบรม, สัมมนา หรือกิจกรรมอ่ืนท่ีมีการรวมกนัของผูค้น โดยให้น าระบบ
ออนไลน์มาใช้แทน การจดัเกา้อ้ีให้มีระยะห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร โดยมีการก าหนดจุดท่ีนั่งให้
ชดัเจน 3.ในกรณีพบบุคลากรในสังกดัเป็นโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 จะมีการปิดส าหนักงาน 
เน่ืองจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 เป็นโรคติดต่อไดง้่ายและเป็นอนัตรายถึงชีวิต ดงันั้นจึงมี
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตทอ้งท่ีทัว่ราชอาณาจกัรไทย  
 ณัธภชัร เฉลิมแดน (2563) ไดศึ้กษาถึงพฤติกรรมและความพร้อมในการเปล่ียนแปลงวิถี
ชีวิต (New Normal) ของผูป้ระกอบการบริเวณชายแดนไทยในช่วงการระบาดของ COVID-19 ไวว้า่ 
พฤติกรรมของผูบ้ริโภคก่อนวิกฤต Covid-19 ส่วนใหญ่จะซ้ือสินคา้ท่ีร้านคา้ โดยเป็นลูกคา้ท่ีอยู่
ภายในจงัหวดั นกัท่องเท่ียวชาวไทยและชาวกมัพูชา การใชจ่้ายของลูกคา้มียอดท่ีสูงกวา่ในช่วงก่อน
เกิดโรคระบาด เดินทางโดยรถยนต ์และรถจกัรยานยนต ์รถรับจา้งส่วนตวัมาใชบ้ริการ  ซ่ึงการช าระ
เงินใชก้ารช าระเงินดว้ยเงินสด มีการส่งเสริมการตลาดหลากหลายรูปแบบ ในช่วงของการเกิดโรค
ระบาดและช่วงมาตรการผ่อนคลายของทางภาครัฐ พบวา่ พฤติกรรมของผูบ้ริโภคเปล่ียนเป็นสั่งซ้ือ
สินคา้ออนไลน์มากขึ้น โดยลูกคา้ส่วนใหญ่เป็นลูกคา้ภายในจงัหวดั นักท่องเท่ียวลดลง การช าระ
เงินใชก้ารช าระเงินดว้ยเงินสด หรือผ่าน e-banking มากขึ้น ในดา้นความพร้อมของผูป้ระกอบการ
นั้น พบว่า ในช่วงของวิกฤต Covid-19 ผูป้ระกอบการมีการปรับลดค่าใชจ่้ายลง ลดการสต๊อกสินคา้ 
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ลดการจา้งพนกังาน ลดชัว่โมงการท างานของพนกังาน พนกังานลาออกไม่มีการจา้งงานเพิ่ม แต่ใช้
แรงงานภายในครอบครัวแทน อีกทั้งยงัลดการส่งเสริมทางการตลาด มีการเตรียมความพร้อมตาม
มาตรการท่ีทางรัฐบาลก าหนดในการควบคุมการระบาดของโรคติดต่อ ส าหรับในช่วงมาตรการ
ผ่อนคลาย พบว่า ผูป้ระกอบการยงัคงลดค่าใชจ่้ายในดา้นต่าง ๆ ทั้งทางดา้นของตน้ทุนสินคา้ และ
ตน้ทุนพนกังาน (นฤภร ไซร์สุวรรณ, 2563) 
 ปาริชาติ คุณปล้ืม (2563) ไดศึ้กษาถึงการปรับตวัของธุรกิจยุค Covid-19 ไวว้่า แนวปฏิบติั
ใหม่ (New Normal) เพื่อป้องกนัการระบาดของ COVID - 19 ท่ีคนทัว่โลกตอ้งปรับ สามารถเปล่ียน
พฤติกรรมหลายอย่างพอสรุปไดค้ือ คนนิยมใส่หนา้กากอนามยั (Mask) พกแอลกอฮอลส์เปรย ์หรือ
แอลกอฮอล์เจล อีกทั้งคนกลบัมารักษาสุขภาพโดยการออกก าลงักายกันมากขึ้น พฤติกรรมการ
ท างานท่ีบา้น (Work from Home) การเรียนออนไลน์ การประชุมออนไลน์ หรือการมีระยะห่างทาง
สังคม (Social Distancing) พฤติกรรมการท่องเท่ียวในต่างประเทศจะลดลง การใช้รถสาธารณะ
ลดลง พฤติกรรมการซ้ือของออนไลน์เพิ่มขึ้น และการใช้เทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ 
โทรศพัทมื์อถือมากขึ้น จากแนวปฏิบติัใหม่ ท่ีเปล่ียนไปของมนุษยห์ลงัจากท่ี COVID - 19 ไดอุ้บติั
ขึ้นส่งผลกระทบต่อธุรกิจหลายธุรกิจ คนจะมีพฤติกรรมการออมเงินมากขึ้น จากประสบการณ์ท่ี
ได้รับจากการระบาดของ COVID - 19 ทั้ งน้ีผูค้นจะเกิดเรียนรู้ท่ีจะปรับตัวเป็นแนวปฏิบัติใหม่ 
เพื่อใหส้ามารถด ารงอยูไ่ดใ้นปัจจุบนัและในอนาคต (ปาริชาติ คุณปล้ืม, 2563)  
 ศิริกญัญา อินทร์ข าวงค์ (2562) ไดศึ้กษาถึงการตดัสินใจของผูบ้ริโภคท่ีเลือกใชบ้ริการส่ง
อาหารแบบเดลิเวอร่ีในเขตพื้นท่ีปากเกร็ด จังหวดันนทบุรี ในด้านส่วนประสมทางการตลาด 
ผลการวิจยัพบว่า ระดบัการศึกษา ส่งผลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภคท่ีเลือกใช้บริการส่งอาหาร
แบบเดลิเวอร่ีในเขตพื้นท่ีปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี อีกทั้งในส่วน รายได ้และอาชีพ ท่ีแตกต่างกนั
ส่งผลต่อการตดัสินใจท่ีต่างกนัเช่นกนั เน่ืองจาก ในแต่ละอาชีพมีค่าใชจ่้าย ระยะเวลาในการพกัเพื่อ
รับประทานอาหาร รวมถึงความสะดวกสบายในการรับประทานอาหารท่ีแตกต่างกนั 
 กาญจนา มีศิลปะวิกกยั (2562) ไดศึ้กษาเก่ียวกบั ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและการ
ตัดสินใจสั่งซ้ืออาหาร ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของการใช้งานแอปพลิเคชันไลน์แมน ในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัส่งผลใหค้วามพึงพอใจต่อการใช้
งานแอปพลิเคชั้นไลน์แมน โดยรวมท่ีแตกต่างกนั  
 ไกรณเชษฐ์ เกตุเจริญวฒัน์ (2563) ได้ศึกษาเก่ียวกับ ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดในช่วงการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส Covid-19 
ผลการวิจยัพบว่า เพศ อายุ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และประสบการณ์ท างาน ร้านอาหารท่ีแตกต่างกนั 
ส่งผลต่อประสิทธิผลของการปฏิบติังานของพนกังานท่ีแตกต่างกนั 
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 เอราวณั ฤกษช์ยั (2563) ไดศึ้กษาเก่ียวกบั การน านโยบายป้องกนัโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด 19) ไปปฏิบติักรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวงัน้อง จงัหวดั
พระนครศรีอยุธยา ผลการวิจยัพบว่า ภาครัฐควรมีการให้ความรู้และความเขา้ใจแก่ประชาชน ใน
เร่ืองของความเขา้ใจในความอนัตรายของเช้ือโรค และความรู้ในเร่ืองของการด ารงชีพ และการพึง
พาตนเองจากผลกระทบต่าง ๆ  
 วิวฒัน์ หิรัญรักษ์ (2560) ได้ศึกษาเก่ียวกบั การน านโยบายสาธารณสุขมูลฐานไปปฏิบติั 
กรณีศึกษาอ าเภอโกรกพระ จงัหวดันครสวรรค์ ผลการวิจยัพบว่า การขาดความรู้และความเขา้ใจ
ของเจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังานนั้นส่งผลต่อการปฏิบติังานอย่างเห็นไดช้ดัในเร่ืองของการมองเห็นถึง
ความส าคญัของงานดา้นสาธารณสุขมูลฐาน อีกทั้งในกรณีของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 นั้น
พบว่าประชาชนทอ้งถ่ินยงัขาดความรู้ความเขา้ใจในการรับมือกบัการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 
อีกทั้งผลการวิจยัยงัพบว่า เคร่ืองมือท่ีใช้ในการปฏิบติังานไม่เพียงพอส่งผลต่อการด าเนินงานตาม
นโยบายท่ีไดรั้บมอบหมาย  
 พระมหาอรุณ ปญฺญารุโณ กัญจิรา วิจิตรวชัรารักษ์สุทธิพจน์ สุทฺธิวจโน สุพตัรา สันติ
รุ่งโรจน์ (2563) ศึกษาเก่ียวกบั การบริหารจดัการภาครัฐในวิกฤตการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 ผลการวิจยัพบวา่ มาตรการรับมือของรัฐบาลท่ีมีการมอบให้แก่หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อน าไป
ปฏิบติันั้น เป็นการท าหนา้ท่ีของภาครัฐตามรัฐธรรมนูญ ซ่ึงสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของ
ประชาชนและผูท่ี้ตอ้งการความช่วยเหลือท่ีไดรั้บผลกระทบจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ได้
เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะมาตรการทางเศรษฐกิจ ท่ียงัคงเป็นท่ีถกเถียงในเร่ืองของการแก้ไข
มาตรการของรัฐในหลายโครงการท่ียงัไม่สามารถบรรลุตามวตัถุประสงค์ของการท าหน้าท่ีของ
ภาครัฐในการบ าบดัทุกข ์บ ารุงสุขแก่ประชาชนในยามวิกฤตได ้
 สุมาลี จุทอง (2562) ได้ศึกษาเก่ียวกับ การจดัการภยัพิบติัโรคระบาดโควิด 19 ในพื้นท่ี
ชุมชนริมคลองหัวหมากนอ้ย ส านกังานเขตบางกะปิ ผลการศึกษาพบว่า นโยบายและแนวทางของ
รัฐในการควบคุมและป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จะส าเร็จผลได้นั้นตอ้งอาศยัการ
ก าหนดนโยบายในรูปแบบของกฎหมาย ได้แก่ ประกาศ และข้อก าหนด ซ่ึงหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และประชาชนตอ้งถือปฏิบติัอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งจ าเป็นท่ีตอ้งมีหน่วยงานในสังกดั 
และหน่วยงานส่วนราชการท่ีเก่ียวข้องร่วมเป็นคณะท างานเพื่อให้การด าเนินงานตามนโยบาย
ประสบผลส าเร็จ  
 สุชาติ อ านาจวิภาวี ศิริวฒัน์ เปล่ียนบางยาง เพ็ญศรี ฉิรินัง และจิระพนัธ์ สกุณา (2563) 
ศึกษาเก่ียวกบั นโยบายของภาครัฐในการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เกิดความ
ยัง่ยืน ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุดในการสร้างความเขม้แข็งให้กบัผูป้ระกอบการ SMEs
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ไทย ท่ีสามารถช่วยให้ธุรกิจของผูป้ระกอบการสามารถขยายและเติบโตไดม้ากขึ้น ปัจจยันั้นไดแ้ก่ 
นโยบายของภาครัฐ ซ่ึงภาครัฐสามารถช่วยได้โดยการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ รวมถึงสถาบนัทางการเงิน เพื่อให้ผูป้ระกอบกสนไดข้
ยายกิจการใหมี้ความเติบโตและมีความมัน่คง  
 สอยฤทยั เกล้ียงนิล (2562) ศึกษาเก่ียวกบั รัฐ-ชุมชนกบัการจดัการภยัพิบติัโรคไวรัสโควิด  
พื้นท่ีถนนขา้วสาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า เม่ือภาครัฐก าหนดนโยบาย
แกไ้ขการแพร่ระบาดโคดวิด-19 ออกมา และส านกังานเขตในแต่ละเขตมีการรับนโยบายเพื่อน าไป
ปฏิบติัในพื้นท่ีของตนเอง ร่วมถึงมีการปฏิบติังานร่วมกนัของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งรวมถึงประชาชน
ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ซ่ึงถือไดว้่าผูเ้ก่ียวขอ้งในการน านโยบายไปปฏิบติัน้ี มีส่วนส าคญัเป็น
อยา่งมากในการขบัเคล่ือนใหน้โยบายประสบความส าเร็จได ้
 ทวีรัชต ์คงรชต (2561) ศึกษาเก่ียวกบั ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อพฤติกรรม
การซ้ือสินคา้ผ่านระบบออนไลน์ของคนวยัท างานในจงัหวดันนทบุรี ผลการศึกษาพบว่า คนส่วน
ใหญ่เลือกซ้ือเส้ือผา้/เคร่ืองแต่งกาย/เคร่ืองนุ่งห่ม โดยช่องทางท่ีนิยมเขา้ไปซ้ือสินคา้ผ่านร้านคา้
ออนไลน์ (Online Store)  และเหตุผลท่ีส าคญัในการเลือกซ้ือสินคา้ผ่านระบบออนไลน์คือ  มีความ
สะดวกสบายในการซ้ือสินคา้ 
 ณัฎฐวรรณ ค าแสน (2564) ศึกษาเก่ียวกบั ความรู้ ทศันคติ และพฤติกรรมในการป้องกนั
ตนเองจากการติดเช้ือไวรัสโควิด-19 ของประชาชนในเขตอ าเภออู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี ผล
การศึกษาพบว่า ความรู้และความเขา้ใจเป็นส่ิงส าคญัในการป้องกนัโรคระบาดซ่ึงหากประชาชนยงั
ขาดความรู้และความเขา้ใจในอนัตรายของโรคติดต่อน้ีอาจส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกนัการติด
เช้ือไวรัสโควิด-19 และส่งผลให้เกิดการแพร่ระบาดไดม้ากยิง่ขึ้น ดงันั้นภาครัฐควรมีการรณรงคใ์ห้
ความรู้แก่ประชาชนและมีการเนน้ย  ้าในประเด็นเหล่าน้ีใหม้ากยิง่ขึ้น 
 สุพตัรา รุ่งรัตน์ ซูลฟีกอร์ มาโซ และ ยุทธนา กาเด็ม (2563) ศึกษาเก่ียวกบั ผลกระทบทาง
เศรษฐกิจและสังคมจากสถานการณ์โควิด-19 ของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองยะลา จงัหวดัยะลา 
ผลการวิจยัพบว่า ประชาชนอยากให้ภาครัฐเขา้มาช่วยเหลือในการให้ความรู้แก่ประชาชน เก่ียวกบั
การป้องกนัตนเองในการรับมือกบัสถานการณ์โควิด รวมถึงมีการเสนอว่าภาครัฐควรมีการเพิ่มการ
ป้องกนัควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงสาธารณสุข 
 ศิรินันท์ หล่อตระกูล และ วชัรินทร์ สุทธิศัย (2561) ได้ศึกษาเก่ียวกับ รูปแบบการน า
นโยบายไปปฏิบติัขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดักาฬสินธุ์  พบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จใน
การน านโยบายไปปฏิบติัขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดักาฬสินธุ์คือดา้นมาตรการควบคุมและการ
ประเมินผล 
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 ธนัภทัร โคตรสิงห์ (2556) ไดศึ้กษาเร่ือง การน านโยบายโฉนดชุมชนไปปฏิบติั ท่ีไดก้ล่าว
ไวว้่ากระบวนการน านโยบายโฉนดชุมชนไปปฏิบติั มีเง่ือนไขท่ีมีอิทธิพลต่อผลผลิตของนโยบาย
โฉนดชุมชนคือกลุ่มเป้าหมายของนโยบายท่ีน าไปปฏิบัติเพื่อจะสามารถด าเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
งานวิจัยต่างประเทศ 
 Al-Hanawi et al (2020) ศึกษาเก่ียวกับ การศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพนัธ์ทางบวกกับ
พฤติกรรมในการป้องกนัตนเองจากการติดเช้ือไวรัสโควิด-19 ของประชาชนชาวซาอุดิอาระเบีย 
ผลการวิจยัพบว่า ความรู้ ทศันคติ และพฤติกรรมเป็นกระบวนการท่ีเช่ือมโยงสัมพนัธ์กนัอย่างเป็น
ขั้นตอน โดยการมีความรู้ท่ีดี รวมถึงการมีทศันคติเชิงบวกของตวับุคคลนั้นส่งผลไปสู่พฤติกรรม
และการปฏิบติัท่ีดีได ้
 Mario Rapaccini and other (2020) งานวิจัยเร่ือง Navigating disruptive crises through 
service-led growth: The impact of COVID-19 on italian manufacturing firms. ผลการวิจยัพบวา่ 1.
การระบาดของไวรัสโคโรนา 19 ส่งผลกระทบต่อรายไดข้องธุรกิจผลิตภณัฑ์ และธุรกิจการบริการ 
ผลมาจากมาตรการกกักนั และมาตรการปิดสถานท่ี ซ่ึงส่งผลกระทบต่ออุปสงคแ์ละอุปทานท่ีลดลง 
2.จากผลกระทบของมาตรการต่าง ๆ ธุรกิจจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการปรับเปล่ียนรูปแบบการบริการ
รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพของสินคา้และการบริการท่ีมีอยู่ และเป็นการช่วยลดผลกระทบการ
บริการแบบขั้นสูง (Servitization) หรือการให้บริการท่ีมีขนาดใหญ่ เช่นการบริการแบบ Pay-Per-
Use และ Full-Risk Service โดยการบริการเหล่าน้ีจะสามารถช่วยสร้างเสถียรภาพส าหรับการชะลอ
ตวัเน่ืองมาจากการเปปล่ียนแปลงดา้นส่ิงแวดลอ้มได ้3.การส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานดา้นการ
บริการ 4.จากการระบาดของ COVID-19 มีความเป็นไปไดท่ี้ภาคธุรกิจจะเกิดการปรับเปล่ียนจาก
ด าเนินธุรกิจใหเ้กิดเป็นดิจิทลั และการใหบ้ริการแบบดิจิทลั 
 Mohamed Buheji, Dunya Ahmed (2020) งานวจิยัเร่ือง Foresight of Coronavirus (COVID-
19) Opportunities for a Better World. ผลการวิจยัพบว่าจากวิกฤตโควิด 19 ท่ีเกิดขึ้นโอกาสของ
สังคม และเศรษฐกิจ เช่น ความกา้วหนา้ของเทคโนโลยี (Beyond Technology Advancement), การ
เพิ่มขึ้นของความปลอดภยัต่อผูป้ระกอบการ (Rise of Safety-Entrepreneurship), รูปแบบการส่ือสาร 
(Communication Model) โอกาสท่ีซ้อนอยู่ เช่น การควบคุมและการสร้างสมดุลของโมเดลการ
เติบโต (Controlling & Balancing the Growth Model), การควบคุมการเปล่ียนทิศทางการพฒันา
เศรษฐกิจและสังคม (Controlling Diverting Socio-economic Development), การเสริมสร้าง
เศรษฐกิจแห่งการแบ่งปัน (Enhancing Sharing Economy). ความเส่ียงท่ีมองไม่เห็น เช่น การเพิ่มขึ้น
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ของการติดเช้ือ (Rise of Cross-infections), การมุ่งสู่การใช้ AI ในขณะท่ีเช้ือโรคก าลังมีความ
ซบัซอ้น (Being busy with AI while Pathogens are getting sophisticated).  
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2.5 กรอบแนวคิด 
 จากการทบทวนแนวคิดทฤษฎี เอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งท่ียกมาขา้งตน้ ผูว้ิจยัไดน้ า
แนวคิดดงักล่าวมาใชใ้นการก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจยัคร้ังน้ี ไดต้ามรูปภาพท่ี 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพท่ี 1 แสดงกรอบแนวคิดในการศึกษา (Conceptual Framework) 
ท่ีมา : ผูว้ิจยั

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. รายได ้
4. ความถ่ีในการเขา้ใชบ้ริการ 
5. สถานท่ีในการเขา้ใชบ้ริการ 

ความรู้ความเข้าใจของผู้ใช้บริการ 

1. ความรู้ความเขา้ใจของผูใ้ชบ้ริการเก่ียวกบั
มาตรการป้องกนัจากภาครัฐ 
2. การยอมรับปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัสถานท่ีท่ี
ให้บริการ 
3. มาตรการการคดักรองผูเ้ขา้ใชบ้ริการ 
4.การก าหนดเวลาเปิดปิด 

ประสิทธิผลการน านโยบายการ

ป้องกนั และควบคุมการแพร่

ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโร

นา 2019 ไปปฏิบติัในกรณีธุรกิจ

ร้านอาหารในหา้งสรรพสินคา้ 

การติดตามผลของภาครัฐ 

1. การติดตามการด าเนินการตามมาตราการ 
2.การปฏิบติัตามกฎการจดัระเบียบ 
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2.6 สมมติฐานในการวิจัย 
 1.ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการน านโยบายและการน ามาตรการภาครัฐไป
ปฏิบติัอยา่งแตกต่างกนั 
 2.ปัจจยัดา้นความรู้ความเขา้ใจของผูใ้ชบ้ริการส่งผลต่อการน านโยบายและการน ามาตรการ
ภาครัฐไปปฏิบติัอยา่งแตกต่างกนั 
 3.ปัจจยัการติดตามผลของภาครัฐส่งผลต่อการน านโยบายและการน ามาตรการภาครัฐไป
ปฏิบติัอยา่งแตกต่างกนั 
 4.ปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจของผูใ้ช้บริการ และ ปัจจัยการติดตามผลของภาครัฐ 
สามารถร่วมกับพยากรณ์ ประสิทธิผลของารน านโยบายและมาตรการภาครัฐไปปฏิบติัในการ
ปรับตวัของการบริการธุรกิจร้านอาหารใน หา้งสรรพสินคา้ในช่วงวิกฤตโควิด 
 
2.7 ค าอธิบายสมมติฐาน 
 สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการน านโยบายและการน ามาตรการ
ภาครัฐไปปฏิบติัอยา่งแตกต่างกนั 
 ความหมาย ลกัษณะส่วนบุคคล ประกอบด้วย  เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา   สถานภาพ
สมรส  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  และอาชีพ ท่ีมีความแตกต่างกนัส่งผลให้การน านโยบายและการน า
มาตรการภาครัฐไปปฏิบติัอยา่งแตกต่างกนั 
 เหตุผลเชิงแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีมาสนับสนุน ศิริกัญญา อินทร์ข าวงค์ (2562) ได้
กล่าวว่า การตดัสินใจของผูบ้ริโภคท่ีเลือกใช้บริการส่งอาหารแบบเดลิเวอร่ีในเขตพื้นท่ีปากเกร็ด 
จงัหวดันนทบุรี ในดา้นส่วนประสมทางการตลาด ผลการวิจยัพบว่า ระดบัการศึกษา ส่งผลต่อการ
ตดัสินใจของผูบ้ริโภคท่ีเลือกใชบ้ริการส่งอาหารแบบเดลิเวอร่ีในเขตพื้นท่ีปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 
อีกทั้งในส่วน รายได ้และอาชีพ ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจท่ีต่างกนัเช่นกนั เน่ืองจาก ใน
แต่ละอาชีพมีค่าใชจ่้าย ระยะเวลาในการพกัเพื่อรับประทานอาหาร รวมถึงความสะดวกสบายในการ
รับประทานอาหารท่ีแตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบั กาญจนา มีศิลปะวิกกยั (2562) ศึกษาเก่ียวกบั 
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและการตดัสินใจสั่งซ้ืออาหาร ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของการใช้
งานแอปพลิเคชนัไลน์แมน ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่าง
กันส่งผลให้ความพึงพอใจต่อการใช้งานแอปพลิเคชั้นไลน์แมน โดยรวมท่ีแตกต่างกัน รวมถึง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ไกรณเชษฐ์ เกตุเจริญวฒัน์ (2563) ศึกษาเก่ียวกับ ปัจจัยท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิผลการปฏิบติังานของพนกังานร้านอาหารฟาสตฟ์ู้ดในช่วงการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส 
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Covid-19 ผลการวิจยัพบว่า เพศ อายุ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และประสบการณ์ท างาน ร้านอาหารท่ี
แตกต่างกนั ส่งผลต่อประสิทธิผลของการปฏิบติังานของพนกังานท่ีแตกต่างกนั 
 สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัดา้นความรู้ความเขา้ใจของผูใ้ช้บริการส่งผลต่อการน านโยบายและ
การน ามาตรการภาครัฐไปปฏิบติัอยา่งแตกต่างกนั 

 ความหมาย ความรู้และความเขา้ใจของผูใ้ช้บริการและการยอมรับปฏิบติัตามขอ้ก าหนด
ของภาครัฐส่งผลโดยตรงต่อการปฏิบติัตามมาตรการ และนโยบายท่ีภาครัฐไดก้ าหนดไว ้
 เหตุผลเชิงแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีมาสนับสนุน เอราวณั ฤกษช์ยั (2563) กล่าวว่า การ
น านโยบายป้องกนัโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ไปปฏิบติักรณีศึกษา องคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวงัน้อง จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจยัพบว่า ภาครัฐควรมีการให้
ความรู้และความเขา้ใจแก่ประชาชน ในเร่ืองของความเขา้ใจในความอนัตรายของเช้ือโรค และ
ความรู้ในเร่ืองของการด ารงชีพ และการพึงพาตนเองจากผลกระทบต่าง ๆ และสอดคล้องกับ
งานวจิยัของ วิวฒัน์ หิรัญรักษ ์(2560) ไดศึ้กษาเก่ียวกบั การน านโยบายสาธารณสุขมูลฐานไปปฏิบติั 
กรณีศึกษาอ าเภอโกรกพระ จงัหวดันครสวรรค์ ผลการวิจยัพบว่า การขาดความรู้และความเขา้ใจ
ของเจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังานนั้นส่งผลต่อการปฏิบติังานอย่างเห็นไดช้ดัในเร่ืองของการมองเห็นถึง
ความส าคญัของงานดา้นสาธารณสุขมูลฐาน อีกทั้งในกรณีของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 นั้น
พบว่าประชาชนทอ้งถ่ินยงัขาดความรู้ความเขา้ใจในการรับมือกบัการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 
รวมถึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัต่างประเทศของ Al-Hanawi et al (2020) ศึกษาเก่ียวกับ การศึกษา
ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัพฤติกรรมในการป้องกนัตนเองจากการติดเช้ือไวรัสโควิด-19 
ของประชาชนชาวซาอุดิอาระเบีย ผลการวิจยัพบวา่ ความรู้ ทศันคติ และพฤติกรรมเป็นกระบวนการ
ท่ีเช่ือมโยงสัมพนัธ์กนัอย่างเป็นขั้นตอน โดยการมีความรู้ท่ีดี รวมถึงการมีทศันคติเชิงบวกของตวั
บุคคลนั้นส่งผลไปสู่พฤติกรรมและการปฏิบติัท่ีดีได ้
 สมมตติฐานท่ี 3 ปัจจัยการติดตามผลของภาครัฐส่งผลต่อการน านโยบายและการน า
มาตรการภาครัฐไปปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด 
 ความหมาย การติดตามการด าเนินการตามมาตรการภาครัฐรวมถึงการปฏิบติัตามกฎการจดั
ระเบียบของผูป้ระกอบการและผูเ้ขา้ใชบ้ริการร้านอาหารในหา้งสรรพสินคา้ 
 เหตุผลเชิงแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีมาสนับสนุน วิวฒัน์ หิรัญรักษ์ (2560) ไดก้ล่าวว่า 
การน านโยบายสาธารณสุขมูลฐานไปปฏิบัติ  กรณีศึกษาอ าเภอโกรกพระ จังหวดันครสวรรค์ 
ผลการวิจยัพบว่า เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการปฏิบติังานไม่เพียงพอส่งผลต่อการด าเนินงานตามนโยบายท่ี
ไดรั้บมอบหมาย และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พระมหาอรุณ ปญฺญารุโณ กญัจิรา วิจิตรวชัรารักษ์
สุทธิพจน์ สุทฺธิวจโน สุพตัรา สันติรุ่งโรจน์ (2020) ศึกษาเก่ียวกับ การบริหารจดัการภาครัฐใน
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วิกฤตการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ผลการวิจยัพบว่า มาตรการรับมือของรัฐบาลท่ีมีการ
มอบให้แก่หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อน าไปปฏิบติันั้น เป็นการท าหนา้ท่ีของภาครัฐตามรัฐธรรมนูญ 
ซ่ึงสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและผูท่ี้ต้องการความช่วยเหลือท่ีได้รับ
ผลกระทบจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ไดเ้ป็นอยา่งมาก โดยเฉพาะมาตรการทางเศรษฐกิจ ท่ี
ยงัคงเป็นท่ีถกเถียงในเร่ืองของการแกไ้ขมาตรการของรัฐในหลายโครงการท่ียงัไม่สามารถบรรลุ
ตามวตัถุประสงคข์องการท าหนา้ท่ีของภาครัฐในการบ าบดัทุกข์ บ ารุงสุขแก่ประชาชนในยามวิกฤต
ได ้
 สมมตติฐานท่ี 4 ปัจจยัดา้นนโยบายมีผลต่อประสิทธิผลของการน านโยบายและมาตรการ
ภาครัฐไปปฏิบติัในการปรับตวัของการบริการธุรกิจร้านอาหารในหา้งสรรพสินคา้ในช่วงวิกฤตโค
วิด 
 ความหมาย นโยบายท่ีส่งผลต่อการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุผลในนโยบายท่ีได้ก าหนด 
ประกอบไปดว้ย เง่ือนไขทางเศรษฐกิจ และสังคม รวมถึง ทศันคติและจุดยืนของผูน้ านโยบายไป
ปฏิบติั 
 เหตุผลเชิงแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีมาสนับสนุน สุมาลี จุทอง (2562) ไดก้ล่าวไวว้า่ การ
จดัการภยัพิบติัโรคระบาดโควิด 19 ในพื้นท่ีชุมชนริมคลองหวัหมากนอ้ย ส านกังานเขตบางกะปิ ผล
การศึกษาพบว่า นโยบายและแนวทางของรัฐในการควบคุมและป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคโค
วิด 19 จะส าเร็จผลไดน้ั้นตอ้งอาศยัการก าหนดนโยบายในรูปแบบของกฎหมาย ไดแ้ก่ ประกาศ และ
ขอ้ก าหนด ซ่ึงหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนตอ้งถือปฏิบติัอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้ง
จ าเป็นท่ีตอ้งมีหน่วยงานในสังกดั และหน่วยงานส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้งร่วมเป็นคณะท างานเพื่อให้
การด าเนินงานตามนโยบายประสบผลส าเร็จ และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุชาติ อ านาจวิภาวี ศิ
ริวฒัน์ เปล่ียนบางยาง เพญ็ศรี ฉิรินงั และจิระพนัธ์ สกุณา (2020) ศึกษาเก่ียวกบั นโยบายของภาครัฐ
ในการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มใหเ้กิดความยัง่ยนื ผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยัท่ีส าคญั
ท่ีสุดในการสร้างความเข้มแข็งให้กับผูป้ระกอบการ SMEsไทย ท่ีสามารถช่วยให้ธุรกิจของ
ผูป้ระกอบการสามารถขยายและเติบโตไดม้ากขึ้น ปัจจยันั้นไดแ้ก่ นโยบายของภาครัฐ ซ่ึงภาครัฐ
สามารถช่วยไดโ้ดยการบูรณาการความร่วมมือระหวา่งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวขอ้ รวมถึงสถาบนัทางการเงิน เพื่อให้ผูป้ระกอบกสนไดข้ยายกิจการให้มีความเติบโตและมี
ความมัน่คง รวมถึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สอยฤทยั เกล้ียงนิล (2562) ศึกษาเก่ียวกบั รัฐ-ชุมชน
กับการจัดการภัยพิบัติโรคไวรัสโควิด   พื้นท่ีถนนข้าวสาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจยัพบวา่ เม่ือภาครัฐก าหนดนโยบายแกไ้ขการแพร่ระบาดโคดวิด-19 ออกมา และส านกังาน
เขตในแต่ละเขตมีการรับนโยบายเพื่อน าไปปฏิบัติในพื้นท่ีของตนเอง ร่วมถึงมีการปฏิบัติงาน
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ร่วมกนัของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งรวมถึงประชาชนใหค้วามร่วมมือเป็นอยา่งดี ซ่ึงถือไดว้า่ผูเ้ก่ียวขอ้งใน
การน านโยบายไปปฏิบัติน้ี มีส่วนส าคัญเป็นอย่างมากในการขับเคล่ือนให้นโยบายประสบ
ความส าเร็จได ้
 
 
 



 
 

บทที ่3 
วธีิด าเนินการวจิัย 

 
การออกแบบการวิจัย 
 ในการศึกษาประสิทธิผลการน านโยบายการป้องกนั และควบคุมการแพร่ระบาดของโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ไปปฏิบติัในกรณีธุรกิจร้านอาหารในห้างสรรพสินคา้  โดยมีวิธีการ
ด าเนินการวิจยัดงัน้ี 
 
  3.1 วิธีการด าเนินการวิจยั 
  3.2 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
  3.3 การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
  3.4 การทดสอบความเท่ียงตรงและความน่าเช่ือถือของเคร่ืองมือการวิจยั 
  3.5 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
  3.6 การใชส้ถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูล 
 
3.1 วิธีการด าเนินการวิจัย 
 ในการวิจัยในคร้ังน้ี ผูว้ิจัยท าการศึกษาการรับรู้ถึงมาตรการด้านความปลอดภัยและ
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเช้ือโรคโควิด 19 ของผูป้ระกอบการท่ีก าหนดแก่ผูเ้ข้าใช้
ร้านอาหารในห้างสรรพสินคา้ ซ่ึงการวิจยัคร้ังน้ีจะเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research)
และใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล เพื่อใชใ้นการศึกษา
เก่ียวกบัการรับรู้ถึงมาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดของเช้ือโรคโควิด 19 ท่ีสถานประกอบการได้
ก าหนดไว ้ 
  3.1.1 ขั้นตอนการวิจัย 

 การวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัก าหนดขั้นตอนการวิจยัเป็นขั้นตอนดงัน้ี 

ขั้นตอนที่ 1  ศึกษาขอ้มูลจากหนังสือ บทความ งานวิจยั เอกสารต่าง ๆ และสืบคน้ขอ้มูลผ่าน
 อินเตอร์เน็ตท่ีเก่ียวขอ้งกับธุรกิจร้านอาหารในห้างสรรพสินคา้ นโยบายภาครัฐ 
 และมาตรการภาครัฐท่ีเก่ียวกบัโควิด 19 
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ขั้นตอนที่ 2  ก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย เพื่อน ามาปรับใช้เป็นแนวทางในการจัดท า
 แบบสอบถามเชิงปริมาณ 

ขั้นตอนที ่3   ผูวิ้จยัท าการแจกแบบสอบถามให้แก่กลุ่มเป้าหมายในพื้นท่ี ท่ีไดก้ าหนดไว ้โดยใช้
  ชุดสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง จากกรอบแนวคิดการวิจยัเบ้ืองตน้เก่ียวกบัการปรับตวั
  ของการบริการธุรกิจร้านอาหารในช่วงวิกฤติโควิด 19 ตามนโยบายภาครัฐ ตวัแปร
  หลกัท่ีใช้ในคร้ังน้ีประกอบดว้ย 4 กรอบ ไดแ้ก่ (1) ลกัษณะประชากรศาสตร์ (2) 
  ปัจจยัในการตดัสินใจเขา้ใชบ้ริการร้านอาหาร (3) ปัจจยัดา้นความรู้เก่ียวกบั 
  มาตรการรัฐ (4) ปัจจยัดา้นจิตส านึกต่อส่วนรวมในการเขา้ใชบ้ริการร้านอาหาร ตวั
  แปรตาม คือ การปรับตวัของการบริการธุรกิจร้านอาหารในช่วงวิกฤติโควิด 19 
  ตามนโยบายภาครัฐ 
ขั้นตอนที่ 4  ขอ้มูลจากการเก็บแบบสอบถาม ตามขั้นตอนท่ี 3 น ามาวิเคราะห์และกลัน่กรอง

 ขอ้มูลท่ีไดรั้บค าตอบมา 
ขั้นตอนที่ 5  รวบรวมขอ้มูลจากขั้นตอนท่ี 4 น ามาวิเคราะห์เพื่อตอบวตัถุประสงคข์องงานวิจยัท่ี

 ไดก้ าหนดไว ้
ขั้นตอนที่ 6  น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากขั้นตอนท่ี 5 มาเขียนขอ้คน้พบในการวิจยั ซ่ึงมีการตรวจสอบจาก

 แนวคิดทฤษฎี งานวิจยั เพื่อพิจารณาความถูกตอ้ง ความเหมาะสม เพื่อให้ทราบถึง
 การปรับตวัต่อนโยบายของร้านอาหารในการบริการธุรกิจร้านอาหารในช่วงวิกฤต
 โควิด 19 

ขั้นตอนที่ 7  จดัท ารายงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์ 
 
3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรการวิจยั คือ ผูเ้ขา้ใชบ้ริการร้านอาหารในหา้งสรรพสินคา้ โดยก าหนดพื้นท่ีศึกษา 
ย่านราชประสงค์ ราชด าริ และปทุมวนั ซ่ึงผูว้ิจยัไม่สามารถทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอนของผู ้
เขา้ใชบ้ริการ โดยเฉล่ียในแต่ละปีได ้ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงระบุประชากรเป็นผูเ้ขา้ใชบ้ริการร้านอาหารใน
ห้างสรรพสินคา้ ย่านราชประสงค์ ราชด าริ และปทุมวนัโดยท่ีไม่ทราบจ านวนท่ีชดัเจน  เน่ืองจาก
ประชากรมีขนาดใหญ่และไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน ดงันั้นขนาดกลุ่มประชากรตวัอย่าง
สามารถค านวนไดจ้ากสูตรไม่ทราบขนาดประชากรตวัอย่างของ W.G. Cochran โดยก าหนดระดบั
ค่าความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และระดบัค่าความคาดเคล่ือนร้อยละ 5 ซ่ึงสูตรท่ีใช้ในการค านวณใน
การศึกษาคร้ังน้ี คือ 
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สูตร  n = P(1 - P)Z2 

              E2 
 เม่ือ n แทน ขนาดตวัอยา่ง 
  P แทน สัดส่วนประชากรท่ีผูว้ิจยัก าลงัสุ่ม .50 
  Z แทน ระดบัความเช่ือมัน่ท่ีผูวิ้จยัก าหนดไว ้z มีค่าเท่ากบั 1.96 ท่ีระดบัความ
เช่ือมัน่ ร้อยละ 95  
  (ระดบั .05) 
  E  แทน ค่าความผิดพลาดสูงสุดท่ีเกิดขึ้น =.05  

แทนค่า n = (.50)(1 – .50)1.962 

                   (.05)2 

= 384.16 
 ดงันั้นงานวิจยัน้ีใชข้นาดตวัอย่างอย่างนอ้ย 384 คน จึงจะสามารถประมานค่าร้อยละ โดยมี
ความผิดพลาดไม่เกินร้อยละ 5 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 เพื่อความสะดวกในการประเมินผล 
และการวิเคราะห์ขอ้มูลนั้น ผูวิ้จยัจึงก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 400 ตวัอยา่ง ซ่ึงถือไดว้า่ผา่น
เกณฑต์ามท่ีการค านวณไดก้ าหนด คือไม่นอ้ยกวา่ 384 ตวัอยา่งการวิจยัคร้ังน้ี ใชก้ารสุ่มตวัอยา่งจาก
ผูเ้ขา้ใช้บริการห้างสรรพสินคา้ในพื้นท่ี ย่านราชประสงค์ ราชด าริ และปทุมวนั โดยแบ่งออกเป็น 
พื้นท่ี 200 ตวัอยา่ง และ พื้นท่ี 200 ตวัอยา่ง 
 
3.3 การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 การวิจยัในคร้ังน้ี จะใชเ้คร่ืองมือในการวิจยั คือ แบบสอบถาม (Questionnaires) โดยแบ่ง
แบบสอบถาม ออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1 เป็นค าถามแสดงความคิดเก่ียวกบัผูใ้ชบ้ริการร้านอาหารในห้างสรรพสินคา้  ย่าน
ราชประสงค ์ราชด าริ และปทุมวนั ไดแ้ก่  เพศ อาย ุอาชีพ และความถี่ในการเขา้ใชบ้ริการร้านอาหาร
ในหา้งสรรพสินคา้ ต่อเดือน 
 ส่วนท่ี 2 เป็นค าถามแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการรับรู้ถึงมาตรการการป้องกนัการแพร่
ระบาดของเช้ือโรคโควิด 19 

- ความต่ืนตัวต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด 19 ประกอบด้วย
มาตรการของภาครัฐ มาตรการของทางสถานประกอบการ 

- การเตรียมตัวเม่ือจะเข้าใช้บริการร้านอาหารในห้างสรรพสินค้า ประกอบด้วย 
การศึกษาถึงมาตรการของร้านอาหารในหา้งสรรพสินคา้ ท่ีจะเขา้ใชบ้ริการ 
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- การป้องกันตนเองเม่ือมาใช้บริการร้านอาหารในห้างสรรพสินค้า ประกอบด้วย 
อุปกรณ์การป้องกนัตนเอง เช่น หนา้กากอนามยั Face Shield และเจลลา้งมือ ฯลฯ 

- การปฏิบติัตามมาตรการการคัดกรองผูเ้ขา้ใช้บริการร้านอาหารในห้างสรรพสินค้า 
ประกอบดว้ย การตรวจวดัอุณหภูมิ การใช้เจลลา้งมือก่อนเขา้รับการบริการ และการ
สวมใส่หนา้กาก และ Face Shield ในระหวา่งการเขา้รับบริการ 

 ส่วนท่ี 3 เป็นค าถามแสดงความคิดเห็นปลายเปิด เพื่อเป็นการเก็บขอ้มูลนอกเหนือจากน้ีใน
เพื่อใหส้ถานประกอบการน าไปปรับใชเ้พิ่มเติมได ้
 
3.4 การทดสอบความเท่ียงตรงและความน่าเช่ือถือของเคร่ืองมือการวิจัย 
 ในการศึกษาประสิทธิผลการน านโยบายการป้องกนั และควบคุมการแพร่ระบาดของโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ไปปฏิบติัในกรณีธุรกิจร้านอาหารในห้างสรรพสินคา้ ซ่ึงไดเ้คร่ืองมือท่ี
น ามาใช้เก็บขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม ท่ีเน้นค าถามชนิดปลายปิด และก าหนดรูปแบบของค าถาม
แบ่งเป็น 3 ส่วน 
 ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามความคิดเห็นปัจจัยกลุ่ม เป้าหมาย โดยค าถามท่ีให้ผู ้ตอบ
แบบสอบถามแสดงถึงความคิดเห็นแบ่งเป็น 5 ระดบั ดงัน้ี 
  5 หมายถึง ระดบัความเห็นมากท่ีสุด 
  4 หมายถึง ระดบัความเห็นมาก 
  3 หมายถึง ระดบัความเห็นปานกลาง 
  2 หมายถึง ระดบัความเห็นนอ้ย 
  1 หมายถึง ระดบัความเห็นนอ้ยท่ีสุด 
 ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามความคิดเห็นปัจจยัการก ากบัติดตามของภาครัฐ  โดยค าถามท่ีให้
ผูต้อบแบบสอบถามแสดงถึงความคิดเห็นแบ่งเป็น 5 ระดบั ดงัน้ี 
  5 หมายถึง ระดบัความเห็นมากท่ีสุด 
  4 หมายถึง ระดบัความเห็นมาก 
  3 หมายถึง ระดบัความเห็นปานกลาง 
  2 หมายถึง ระดบัความเห็นนอ้ย 
  1 หมายถึง ระดบัความเห็นนอ้ยท่ีสุด 
 ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามความคิดเห็นประสิทธิผลการปฏิบติัตามนโยบายโควิดของธุรกิจ
ร้านอาหารในห้างสรรพสินคา้ ในช่วงวิกฤติโควิด โดยค าถามท่ีให้ผูต้อบแบบสอบถามแสดงถึง
ระดบัความพึงพอใจแบ่งเป็น 5 ระดบั ดงัน้ี 
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  5 หมายถึง ระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด 
  4 หมายถึง ระดบัความพึงพอใจมาก 
  3 หมายถึง ระดบัความพึงพอใจปานกลาง 
  2 หมายถึง ระดบัความพึงพอใจนอ้ย 
  1 หมายถึง ระดบัความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 
 
3.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยคร้ังน้ี เป็นข้อมูลแบ่งเป็นชั้นภูมิ โดยข้อมูลท่ีรวบรวมจาก
แบบสอบถามมีขอ้มูลขั้นตอนการด าเนินการดงัน้ี 
 1.ผูว้ิจยัจดัเตรียมแบบสอบถามในการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง 
 2.ผูวิ้จยัลงพื้นท่ีเก็บขอ้มูลในพื้นท่ีท่ีก าหนด ไดแ้ก่ ผูเ้ขา้ใช้ร้านอาหารในห้างสรรพสินคา้ 
ยา่นราชประสงค ์ราชด าริ และปทุมวนั 
 3.ผูวิ้จยัเก็บรวบรวมขอ้มูลทั้งหมดมาวิเคราะห์แลว้น าใชใ้นขั้นตอนต่อไป 
 

3.6 การใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 เม่ือท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลและตรวจสอบความเรียบร้อยแลว้ จึงน าขอ้มูลไดไ้ปวิเคราะห์
ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป เพื่อหาค่าทางสถิติ ดงัน้ี 
 1.สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เป็นสถิติท่ีใชใ้นการสรุปบรรยายซ่ึงค่าสถิติท่ีใช้
ในการศึกษา ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี (Frequencies Distribution) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย
เลขคณิต (Mean) ค่าความถี่ (Frequencies) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่ออธิบาย
ลักษณะประชากรศาสตร์ของผู ้เข้าใช้บ ริการร้านประชาชนท่ีใช้บ ริการร้านอาหารใน
ห้างสรรพสินคา้อาหาร และประสิทธิผลการปฏิบัติตามนโยบายโควิดของธุรกิจร้านอาหารใน
หา้งสรรพสินคา้ในช่วงวิกฤติโควิด 

 2.การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Interferential Statistics) โดยการวิเคราะห์แบบ
ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ในการพิสูจน์สมมติฐานท่ีไดก้ าหนดไว ้เพื่อเป็นการ
วิเคราะห์เพื่อหาความสัมพนัธ์ระหว่างชุดของตวัแปรตวัเดียว กบั ตวัแปรหลายตวั ซ่ึงปัจจยัในท่ีน้ี
คือประสิทธิผลการปฏิบติัตามนโยบายโควิดของธุรกิจร้านอาหารในห้างสรรพสินคา้ ประกอบดว้ย 
ปัจจัยความรู้ความเข้าใจของผูใ้ช้บริการ และ การติดตามผลของภาครัฐ กับตัวแปรตาม คือ 
ประสิทธิผลของนโยบายภาครัฐในทางปฏิบติั เพื่อสร้างสมการท านายท่ีระดบันัยส าคญัทางสถิติ 
โดยมีรูปแบบของสมการ ดงัน้ี 
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Y = a+ b1X1+b2X2+…+bkXk 
Y = ตวัแปรตาม (ประสิทธิผลของนโยบายภาครัฐในทางปฏิบติั) 
X = ตวัแปรอิสระ  
X1 = ปัจจยัความรู้ความเขา้ใจของผูใ้ชบ้ริการ 
X2 = การติดตามผลของภาครัฐ 
k = จ านวนตวัแปรอิสระ   
a = Constant ความคงท่ีของตวัแปร 
b = Beta ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยของตวัแปรอิสระ (ตวัพยากรณ์) ในแบบคะแนนดิบ 
 = Beta ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยของตัวแปรอิสระ (ตัวพยากรณ์) ในแบบคะแนน
มาตรฐาน 
S.E. = ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
Sig. = ระดบันยัส าคญัของแต่ละตวัแปร 
R2 = ค่าสัมประสิทธ์ิซ่ึงแสดงถึงประสิทธิภาพในการพยากรณ์สมการ 
T = ค่าสถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน เก่ียวกับค่าเฉล่ียของสมการแต่ละค่าท่ีอยู่ใน
สมการ 



 
 

บทที ่4 
ผลการวจิัย 

 
 การวิจยัเร่ือง ประสิทธิผลการน านโยบายการป้องกนั และควบคุมการแพร่ระบาดของโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ไปปฏิบติัในกรณีธุรกิจร้านอาหารในหา้งสรรพสินคา้คร้ังน้ี เป็นการวิจยั
เชิงปริมาณ เพื่อศึกษา การปฏิบติั ประสิทธิผล โดยการศึกษาคร้ังน้ีประกอบไปดว้ย 2 ปัจจยั ไดแ้ก่ 
ปัจจยัความรู้ความเขา้ใจของผูใ้ช้บริการ (X1) และ ปัจจยัการติดตามผลของภาครัฐ (X2) โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในกีเก็บขอ้มูล ของผูเ้ขา้ใช้บริการร้านอาหารในห้างสรรพสินคา้ย่าน
ราชประสงค ์ราชด าริ และปทุมวนั 
 
  4.1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล 
  4.2 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัท่ีเก่ียวกบัประสิทธิผลการน านโยบายการ
  ป้องกนั และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ไปปฏิบติั
  ในกรณีธุรกิจร้านอาหารในหา้งสรรพสินคา้ 
  4.3 ผลการวิเคราะห์เก่ียวกับระดับประสิทธิผลการน านโยบายการป้องกัน  และ
  ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ไปปฏิบติัในกรณีธุรกิจ
  ร้านอาหารในหา้งสรรพสินคา้ 
  4.4 ผลการวิเคราะห์และทดสอบสมมุติฐาน 
 
สัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลของการวิจยัในคร้ังน้ี 
n  คือ จ านวนตวัอยา่ง 
x̅ คือ ค่าเฉล่ีย (mean) 
SD คือ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
* คือ ความมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
Sig คือ ค่าสถิติแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 
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4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัข้อมูลส่วนบุคคล 
 ข้อมูลส่วนตัวอย่างท่ีน ามาวิเคราะห์ในงานวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ เพศ อายุ ภูมิล าเนา ระดับ
การศึกษา สถานภาพ รายได ้อาชีพ และความถี่ในการเขา้ใชบ้ริการร้านอาหารในหา้งสรรพสินคา้ใน
วิกฤตการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 และ วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชจ้ านวน และร้อยละ 
ดงัแสดงในตารางท่ี 4.1 ถึง ตารางท่ี 4.8 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง 
 ผลการวิจยัของขอ้มูลทัว่ไปของแบบสอบถามงานวิจยัน้ีพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 61.8 อายุระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 35.0 มีอาชีพลูกจ้าง
บริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ 34.3 และความถี่ในการเขา้ร้านอาหารคือ อาทิตยล์ะคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 
34.5 ตามล าดบั  
ตารางท่ี 4.1 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งโดยจ าแนกตามเพศ 
เพศ                                                                จ านวน ร้อยละ 
ชาย 
หญิง 

  153 
247 

38.3 
61.8 

รวม   400 100 
จากตารางท่ี 4.1 พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 247 คน คิดเป็นร้อยละ 61.8 
รองลงมาคือเพศชาย 153 คน คิดเป็นร้อยละ 38.3 ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 4.2 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามอาย ุ
อายุ   จ านวน ร้อยละ 
16-20 ปี 
21-30 ปี 
31-40 ปี 
41-50 ปี 
51-60 ปี 
61 ปีขึ้นไป 

  24 
79 
140 
75 
45 
37 

6.0 
19.8 
35.0 
18.8 
11.3 
9.3 

รวม   400 100.0 
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จากตารางท่ี 4.2 พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31-40 ปี จ านวน 140 คน คิด
เป็นร้อยละ 35.0รองลงมาคืออายุระหว่าง 21-30 ปี จ านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 19.8 อายุระหว่าง 
41-50 ปี จ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 18.8 และอายรุะหวา่ง 51-60 ปี จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 
11.3 อายุระหว่าง 61 ปีขึ้นไป จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 9.3 ตามล าดบั และ อายุ 16-20 ปีขึ้นไป 
จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 6.0 ตามล าดบั 

 
ตารางท่ี 4.3 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามภูมิล าเนา 
เพศ                                                                จ านวน ร้อยละ 
ภาคกลาง 
ภาคเหนือ 
ภาคอีสาน 
ภาคใต ้

  177 
52 
103 
68 

44.3 
13.0 
25.8 
17.0 

รวม   400 100 
จากตารางท่ี 4.3 พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ภูมิล าเนาอยู่ภาคกลาง จ านวน 177 คน คิด

เป็นร้อยละ 44.3 ภาคอีสาน จ านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 25.8 ภาคใต ้จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อย
ละ 17.0 และภาคเหนือ 52 คน คิดเป็นร้อยละ 13.0 ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 4.4 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
ระดับการศึกษา   จ านวน ร้อยละ 
ประถมศึกษา 
มธัยมศึกษา 
ปวช/ปวส 
ปริญญาตรี 
สูงกวา่ปริญญาตรี 
อ่ืน 

  18 
40 
57 
178 
81 
26 

4.5 
10.0 
14.2 
44.5 
20.3 
6.5 

รวม   400 100 
จากตารางท่ี 4.4 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรีมากท่ีสุด จ านวน 178 

คน คิดเป็นร้อยละ 44.5 รองลงมาคือ สูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 81 คิดเป็นร้อยละ 20.3 ปวช./ปวส. 
จ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 14.2  มธัยมศึกษา จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 10.0 อ่ืนๆ จ านวน 26 
คน คิดเป็นร้อยละ 6.5 และประถมศึกษาจ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 4.5 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.5 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 
ระดับการศึกษา   จ านวน ร้อยละ 
โสด 
สมรส 
หมา้ย/หยา่ร้าง 

  195 
143 
62 

48.8 
35.8 
15.5 

รวม   400 100 
จากตารางท่ี 4.5 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีสถานภาพ โสด จ านวน 195 คน คิดเป็นร้อยละ 

48.8 รองลงมามีสถานภาพ สมรส จ านวน 143 คน คิดเป็นร้อยละ 35.8 หมา้ย จ านวน 62 คน คิดเป็น
ร้อยละ 15.5 ตามล าดบั 

 
ตารางท่ี 4.6 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
รายได้เฉลีย่ต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากวา่15,000บาทต่อเดือน 52 13.0 
15,001-25,000บาทต่อเดือน 128 32.0 
25,001-35,000บาทต่อเดือน 96 24.0 
35,001-45,000บาทต่อเดือน 66 16.5 
45,001-60,000บาทต่อเดือน 32 8.0 
60,001บาทขึ้นไป 26 6.5 
รวม 400 100.0 

จากตารางท่ี 4.6 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยู่ระหว่าง 15,001-25,000
บาทจ านวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 32.0 รองลงมาคือรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 25,001-35,000
บาทจ านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 24.0 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหว่าง35,001-45,000บาทต่อเดือน 
จ านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 16.5 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่ากว่า15,000บาท จ านวน 52 คน คิดเป็น
ร้อยละ 13.0 เท่ากนักบั รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหวา่ง 45,001-60,000 บาท จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อย
ละ 8.0 และ 60,001บาทขึ้นไป  จ านวน 26 คิดเป็นร้อยละ 6.5 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.7 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามอาชีพ 
อาชีพ      จ านวน ร้อยละ 
ขา้ราชการ 
พนกังานรัฐวิสาหกิจ 
ลูกจา้งบริษทัเอกชน 
คา้ขาย 
เจา้ของธุรกิจส่วนตวั 
 อ่ืนๆ 

     37 
36 
137 
53 
45 
92 

9.3 
9.0 
34.3 
13.3 
11.3 
23.0 

รวม      400 100.0 
จากตารางท่ี 4.7 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นลูกจา้งเอกชน จ านวน 214 คน คิดเป็นร้อยละ 

53.2 รองลงมาคือเจา้ของธุรกิจส่วนตวั จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 13.2 อาชีพคา้ขาย จ านวน 45 
คน คิดเป็นร้อยละ 11.2 อ่ืนๆ จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 9.2 พนกังานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 31 คน
คิดเป็นร้อยละ 7.7 ตามล าดบั 

 
ตารางท่ี 4.8 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามความถี่ในการเขา้ใชบ้ริการร้านอาหาร 
ความถี่      จ านวน ร้อยละ 
อาทิตยล์ะคร้ัง 
2-3 คร้ัง/อาทิตย ์
4-5 คร้ัง/อาทิตย ์
6-7 คร้ัง/อาทิตย ์
มากกวา่ 7 คร้ัง/อาทิตย ์

     138 
118 
80 
45 
19 

34.5 
29.5 
20.0 
11.3 
4.8 

รวม      400 100.0 
 จากตารางท่ี 4.8 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ เขา้ใชบ้ริการร้านอาหารอาทิตยล์ะคร้ัง จ านวน 138 
คน คิดเป็นร้อยละ 34.5 ความถี่ในการเขา้ใชบ้ริการ 2-3 คร้ัง/อาทิตย ์จ านวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 
29.5 ความถี่ในการเขา้ใชบ้ริการ 4-5 คร้ัง/อาทิตย ์จ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 20.0 ความถี่ในการ
เขา้ใชบ้ริการ 6-7 คร้ัง/อาทิตย ์จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 11.3 และ มากกว่า 7 คร้ัง/อาทิตย ์19 
คน คิดเป็นร้อยละ 4.8 
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4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยท่ีเกี่ยวกับประสิทธิผลการน านโยบายการป้องกัน และ
ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ไปปฏิบัติในกรณีธุรกิจร้านอาหารใน
ห้างสรรพสินค้า 
 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกบัผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิผลการ
น านโยบายป้องกนั และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ไปปฏิบติัใน
กรณีธุรกิจร้านอาหารในห้างสรรพสินคา้ ในงานวิจยัน้ี แบ่งออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ ปัจจยัความรู้
ความเขา้ใจของผูใ้ชบ้ริการ X1  และ ปัจจยัการติดตามผลของภาครัฐ X2 ซ่ึงแบบสอบถามมีลกัษณะ
เป็นอนัตรภาคชั้น 5 ระดบั โดยการวิเคราะห์หาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานดงัแสดงใน ซ่ึง
ก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนค่าเฉล่ียดงัน้ี 

ค่าเฉล่ีย 4.21-5.00 กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ีย 3.41-4.20 กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความคิดเห็นมาก 
ค่าเฉล่ีย 2.61-3.40 กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความคิดเห็นปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย 1.81-2.60 กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความคิดเห็นนอ้ย 
ค่าเฉล่ีย 1.00-1.80 กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความคิดเห็นนอ้ยท่ีสุด 
 

ตารางท่ี 4.9 ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิผล
การน านโยบายการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ไป
ปฏิบติัในกรณีธุรกิจร้านอาหารในห้างสรรพสินคา้ในดา้นปัจจยัความรู้ความเขา้ใจของผูใ้ชบ้ริการ 
n=400 

รายการ 
ประเมินผล 

ความหมาย �̅� S.D. 

1. ปัจจัยด้านกลุ่มเป้าหมาย  4.07 .743 เห็นดว้ยมาก 
1.1 ความรู้ความเขา้ใจของผูใ้ชบ้ริการเก่ียวกบัมาตรการป้องกนัจากภาครัฐ 
1.1.1 ท่านทราบว่ามีมาตรการในการป้องกนัของร้านอาหาร โดยการจ ากดั
จ านวนคนเข้าใช้บริการ โดยการคิดเกณฑ์พ้ืนท่ีส าหรับการให้บริการนั่ง
รับประทานอาหาร (2 ตรม. ต่อผูใ้ชบ้ริการ 1 คน) 

 3.85 1.00 เห็นดว้ยมาก 

1.1.2 ท่านเขา้ใจว่าขณะรอคิวใชบ้ริการ ช าระเงิน และนัง่รับประทานอาหาร 
ควรมีการเวน้ระยะห่าง ตามสัญลกัษณ์หรือตามจุดของสถานท่ีท่ีไดก้ าหนด
ไว ้

 4.01 .905 เห็นดว้ยมาก 
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รายการ 
ประเมินผล 

ความหมาย 
�̅� S.D. 

1.1.3 ท่านเขา้ใจว่าควรสวมหนา้กากอนามยัก่อนและหลงัรับประทานอาหาร 
โดยทานสามารถเปิดออกเม่ือจ าเป็น เช่น ขณะรับประทานอาหาร 

 4.13 .947 เห็นดว้ยมาก 

1.2 ด้านการยอมรับปฏิบัติตามมาตรการป้องกันสถานที่ท่ีให้บริการ    
1.2.1 ร้านอาหารในห้างสรรพสินคา้มีจุดตรวจวดัอุณหภูมิร่างกายก่อนเขา้ใช้
บริการของร้านอาหาร 

 4.11 .952 เห็นดว้ยมาก 

1.2.2 ร้านอาหารในห้างสรรพสินคา้มีจุดลงทะเบียนเข้าใช้บริการจากการ
สแกน QR Code ไทยชนะ รวมทั้งท าการสแกนออกหลงัจากการใชบ้ริการ 

 4.09 .895 เห็นดว้ยมาก 

1 . 2 . 3ห้ า งสรรพสินค้า มี จุ ดบ ริ กา รคัดกรองผู ้ เ ข้ า ใ ช้บ ริ กา รของ
ห้างสรรพสินคา้บริเวณทางเขา้ห้างสรรพสินคา้ 

 4.26 .804 เห็นดว้ยมาก 

 จากตารางท่ี 4.9 พบวา่ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นกลุ่มเป้าหมายท่ีส่งผลต่อประสิทธิผล
การน านโยบายการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส โคโรนา 2019 ไป
ปฏิบติัในกรณีธุรกิจร้านอาหารในหา้งสรรพสินคา้ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ 

ความคิดเห็นเก่ียวกับความรู้ความเขา้ใจของผูใ้ช้บริการเก่ียวกับมาตรการป้องกันจาก
ภาครัฐ พบวา่ ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัท่ีเห็นดว้ยมาก ค่าเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 3.85-4.13 คะแนน 

ความคิดเห็นเก่ียวกบัการยอมรับปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัสถานท่ีท่ีให้บริการ พบว่า
ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัท่ีเห็นดว้ยมาก ค่าเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 4.09-4.26 

 
ตารางท่ี 4.10 ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็น เก่ียวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อ
ประสิทธิผลการน านโยบายการป้องกนั และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 ไปปฏิบติัในกรณีธุรกิจร้านอาหารในห้างสรรพสินคา้ ในดา้นปัจจยัปัจจยัการติดตามผลของ
ภาครัฐ n=400 

รายการ 
ประเมินผล 

ความหมาย 
�̅� S.D. 

2. ปัจจัยการก ากับติดตามของภาครัฐ 3.96 .757 เห็นดว้ยมาก 
2.1 การติดตามการปฏิบัติตามนโยบายของกลุ่มเป้าหมาย    
2.1.1 ท่านเห็นว่าภาครัฐโดยหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมีการตรวจสอบ
ร้านอาหารในห้างสรรพสินคา้เก่ียวกบัการปฏิบติัตามนโยบายป้องกัน
การแพร่ระบาดของโควิดในกรณีการนัง่รับประทานในร้านอาหาร 

3.83 .934 เห็นดว้ยมาก 
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รายการ 
ประเมินผล 

ความหมาย 
�̅� S.D. 

2.1.2  ท่านเห็นว่าภาครัฐโดยหน่วยงานท่ีเ ก่ียวข้องมีการตรวจสอบ
ผูใ้ช้บริการในร้านอาหารในห้างสรรพสินค้าเก่ียวกับการปฏิบัติตาม
นโยบายป้องกนัการแพร่ระบาดของโควิดในกรณีการนัง่รับประทานใน
ร้านอาหาร 

 3.85 .959 เห็นดว้ยมาก 

2.1.3 ท่านเห็นว่าภาครัฐโดยหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมีการตรวจสอบ
ร้านอาหารในห้างสรรพสินคา้เก่ียวกบัการปฏิบติัตามนโยบายป้องกัน
การแพร่ระบาดของโควิดในกรณีการส่ังอาหารไปรับประทานท่ีบา้น  
(เดลิเวอร่ี) 

 3.89 .943 เห็นดว้ยมาก 

2.2 การบังคับใช้มาตรการตามนโยบายกับกลุ่มเป้าหมาย    
2.2.1 ท่านได้ทราบว่าในกรณีท่ีพบผูติ้ดเช้ือโควิด19 ผู ้ประกอบการ
ร้านอาหารในห้างสรรพสินค้าได้ด าเนินการปิดการประกอบการเพื่อ
ด าเนินการฆ่าเช้ือในบริเวณสถานประกอบการ 

 4.03 .928 เห็นดว้ยมาก 

2.2.2 ท่านได้ทราบว่าในกรณีท่ีพบผูติ้ดเช้ือโควิด19ซ่ึงปฏิบัติงานใน
ห้างสรรพสินค้ารวมทั้ งร้านค้าร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้าจะต้อง
ด าเนินการปิดการประกอบการเพ่ือด าเนินการฆ่าเช้ือในพ้ืนท่ี 

 4.12 .885 เห็นดว้ยมาก 

2.2.3 ท่านได้ทราบว่าหากสถานประกอบการรวมทั้ งร้านอาหารใน
ห้างสรรพสินค้าไม่ปฏิบัติตามมาตรการนโยบาย  คณะกรรมการ
โรคติดต่อกรุงเทพมหานครสามารถออกค าส่ังให้ปิดสถานท่ีเป็นการ
ชัว่คราวเพ่ือเป็นการควบคุมการแพร่ระบาด 

 4.07 .960 เห็นดว้ยมาก 

 จากตารางท่ี 4.10 พบว่าความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัการก ากบัติดตามของภาครัฐท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิผลการน านโยบายการป้องกนั และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส โคโรนา 
2019 ไปปฏิบติัในกรณีธุรกิจร้านอาหารในหา้งสรรพสินคา้ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ 
 ดา้นความคิดเห็นเก่ียวกบัการติดตามการปฏิบติัตามนโยบายของกลุ่มเป้าหมาย พบวา่ ความ
คิดเห็นอยูใ่นระดบัท่ีเห็นดว้ยมาก ค่าเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 3.83-3.89 
 ดา้นความคิดเห็นเก่ียวกบัการบงัคบัใชม้าตรการตามนโยบายกบักลุ่มเป้าหมาย พบว่าความ
คิดเห็นอยูใ่นระดบัท่ีเห็นดว้ยมาก ค่าเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 4.03-4.12 
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ตารางท่ี 4.11 ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิผลการน า
นโยบายการป้องกนัและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ไปปฏิบติัใน
กรณีธุรกิจร้านอาหารในหา้งสรรพสินคา้                       n=400 

รายการ 
ประเมินผล ความหมาย 
�̅� S.D.  

3. ประสิทธิผลการปฏิบัติตามนโยบายโควิดของธุรกิจร้านอาหารใน
ห้างสรรพสินค้า 

   3.91 .788 เห็นดว้ยมาก 

3 .1  ท่ านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการธุรกิจ ร้านอาหารใน
ห้างสรรพสินคา้ในการด าเนินการตามมาตรการคดักรองผูเ้ขา้ใชบ้ริการ
นัง่รับประทานอาหารท่ีร้านอาหารในช่วงวิกฤติโควิด 19 

   3.95 .959 เห็นดว้ยมาก 

3.2 ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของธุรกิจร้านอาหารใน
ห้างสรรพสินคา้การด าเนินการตามมาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดใน
การให้บริการส่งอาหารตามการส่ังซ้ือออนไลน์ในช่วงวิกฤติโควิด19 

   3.95 .874 เห็นดว้ยมาก 

3.3 ท่านมีความมัน่ใจในการเขา้ใชบ้ริการนัง่รับประทานในร้านอาหารใน
ห้างสรรพสินคา้ช่วงวิกฤติโควิด 19 

  3.80 1.05 เห็นดว้ยมาก 

3.4 ท่านมีความมั่นใจในการส่ังอาหารในช่องทางออนไลน์ของ
ร้านอาหารในห้างสรรพสินคา้ในช่วงวิกฤติโควิด 19 

   4.00 .916 เห็นดว้ยมาก 

3.5 ท่านได้แนะน าเพ่ือนหรือคนในครอบครัวในการใช้บริการนั่ง
รับประทานอาหารในร้านอาหารในห้างสรรพสินคา้ในช่วงวิกฤติโควิด 
19 

   3.79 1.11 เห็นดว้ยมาก 

3.6 ท่านไดแ้นะน าเพ่ือนหรือคนในครอบครัวในการใชบ้ริการส่ังอาหาร
จากร้านอาหารในห้างสรรพสินคา้ผ่านช่องทางออนไลน์ในช่วงวิกฤติโค
วิด 19 

   4.03 .960 เห็นดว้ยมาก 

จากตารางท่ี 4.11 พบว่าความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิผลการปฏิบติัตามนโยบายโควิด
ของธุรกิจร้านอาหารในห้างสรรพสินคา้ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ความคิดเห็นอยู่ในระดับท่ี
เห็นดว้ยมาก ค่าเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 3.79-4.03  
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4.3 ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับระดับประสิทธิผลการน านโยบายการป้องกัน  และควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ไปปฏิบัติในกรณีธุรกจิร้านอาหารในห้างสรรพสินค้า 
 
ตารางท่ี 4.12 ระดบัความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่างเก่ียวกบัประสิทธิผลการน านโยบายการป้องกนั  
และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ไปปฏิบติัในกรณีธุรกิจร้านอาหาร
ในหา้งสรรพสินคา้ 

รายการ 
ประเมินผล 

ความหมาย 
�̅� S.D. 

X1 ปัจจยักลุ่มเป้าหมาย    4.07 .743 เห็นดว้ยมาก 
X2 ปัจจยัการก ากบัติดตามของภาครัฐ     3.96 .757 เห็นดว้ยมาก 
Y ประสิทธิผลการปฏิบัติตามนโยบายโควิดของธุรกิจร้านอาหารใน
ห้างสรรพสินคา้  

   3.91 .788 เห็นดว้ยมาก 

 
 ปัจจัยกลุ่ม เป้าหมาย  ภาพรวมอยู่ในระดับเ ห็นด้วยมาก   (x = 4.07) ในข้อค าถาม 
ห้างสรรพสินคา้มีจุดคดักรอง (x = 4.26)  รองลงมาคือ ท่านเขา้ใจว่าควรสวมหน้ากากอนามยัก่อน
และหลงัรับประทานอาหารก าหนดไว ้(x = 4.13) ตามมาดว้ย ร้านอาหารในหา้งสรรพสินคา้มีจุดวดั
อุณหภูมิร่างกายก่อนใชบ้ริการของ(x = 4.11) ตามล าดบั 
 ปัจจยัการก ากับติดตามของภาครัฐ ภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก  (x = 3.96) ในขอ้
ค าถาม ท่านไดท้ราบว่าในกรณีท่ีพบผูติ้ดเช้ือโควิด19 ในห้างสรรพสินคา้ไดมี้การปิดฆ่าเช้ือ (x = 
4.12) รองลงมาคือ ท่านไดท้ราบวา่หากสถานประกอบการรวมทั้งร้านอาหารไม่ปฏิบติัตามนโยบาย
สามารถโดนสั่งปิด (x = 4.07) ตามมาดว้ย ท่านไดท้ราบวา่ในกรณีท่ีพบผูติ้ดเช้ือโควิด19 ร้านอาหาร
ไดมี้การปิดฆ่าเช้ือ (x = 4.03) ตามล าดบั 
 ประสิทธิผลการปฏิบติัตามนโยบายโควิดของธุรกิจร้านอาหารในหา้งสรรพสินคา้ ภาพรวม
อยู่ในระดบัเห็นดว้ยมาก  (x = 3.91) ในค าถาม ท่านไดแ้นะน าเพื่อนหรือคนในครอบครัวสั่งอาหาร
ทางช่องทางออนไลน์หา้งสรรพสินคา้  (x = 4.03) รองลงมาคือ ท่านมีความมั่นใจในการสั่ง
อาหารช่องทางออนไลน์ของร้านอาหารในห้างสรรพสินคา้ (x = 4.00) ตามมาดว้ย ท่านมีความพึง
พอใจต่อการให้บริการธุรกิจร้านอาหารในห้างสรรพสินค้า   และท่านมีความพึงพอใจต่อการ
ใหบ้ริการของธุรกิจร้านอาหารในหา้งสรรพสินคา้ในช่องทางออนไลน์(x = 3.95) ตามล าดบั 
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4.4 ผลการวิเคราะห์และทดสอบสมมติฐาน 
 
ผลการวิเคราะห์ 
 ผลการศึกษาประสิทธิผลการน านโยบายการป้องกนั และควบคุมการแพร่ระบาดของโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ไปปฏิบติัในกรณีธุรกิจร้านอาหารในห้างสรรพสินคา้ มีตวัแปรในการ
วิเคราะห ์2 ตวั ไดแ้ก่ ปัจจยักลุ่มเป้าหมาย และ ปัจจยัการก ากบัติดตามของภาครัฐ พบวา่ 
 สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัดา้นกลุ่มเป้าหมายของผูใ้ชบ้ริการมีผลต่อประสิทธิผลการน านโยบาย
การป้องกนั และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ไปปฏิบติัในกรณีธุรกิจ
ร้านอาหารในห้างสรรพสินค้า ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยด้านกลุ่มเป้าหมายของ
ผูใ้ช้บริการ มีผลเชิงบวกต่อ ประสิทธิผลการน านโยบายการป้องกนั และควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ไปปฏิบติัในกรณีธุรกิจร้านอาหารในห้างสรรพสินคา้ มีค่า
เท่ากบั .529 ค่า sig เท่ากบั .01 
 สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัดา้นการติดตามผลของภาครัฐมีผลต่อประสิทธิผลการน านโยบายการ
ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ไปปฏิบติัในกรณีธุรกิจ
ร้านอาหารในหา้งสรรพสินคา้ ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่  ปัจจยัดา้นการติดตามผลของภาครัฐ 
มีผลเชิงบวกต่อประสิทธิผลการน านโยบายการป้องกนั และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 ไปปฏิบติัในกรณีธุรกิจร้านอาหารในห้างสรรพสินคา้ มีค่าเท่ากบั .699 ค่า sig 
เท่ากบั .01 
 
การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุ 
 การตรวจสอบปัญหาเส้นตรงร่วมพหุ (Multicollinearity) ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์ความสัมพนัธ์
ระหว่างตวัแปรตน้เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์กนัเองของตวัแปร ซ่ึงเรียกว่า Multicollinearityโดยใช้
วิธีการ Correlation Analysis ระหวา่งตวัแปรอิสระ คือ ประสิทธิผลการน านโยบายการป้องกนั และ
ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ไปปฏิบติัในกรณีธุรกิจร้านอาหารใน
หา้งสรรพสินคา้ ทั้ง 2 ปัจจยั  
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ตารางท่ี 4.13 เมทริกซ์สหสัมพนัธ์ระหว่างตารางท่ี 4.13 เมทริกซ์สหสัมพนัธ์ระหว่างประสิทธิผล
การป้องกนั และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ไปปฏิบติัในกรณีธุรกิจ
ร้านอาหารในหา้งสรรพสินคา้ ทั้ง 2 ปัจจยั 
 
ประสิทธิผลการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 ไปปฏิบัติในกรณีธุรกิจร้านอาหารในห้างสรรพสินค้า 

(X1) (X2)  

ปัจจยักลุ่มเป้าหมาย (X1)       1 .685*  
ปัจจยัการก ากบัติดตามของภาครัฐ(X2)  1  

จากตารางท่ี 4.13 ผลการวิจยัพบว่าพบว่าตวัแปรตน้หรือตวัแปรอิสระทั้งหมดไม่ปรากฏวา่
มีความสัมพนัธ์คู่ใดท่ีมีค่าความสัมพนัธ์เกินกวา่ 0.85 ณ ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05  จึงถือว่าตวั
แปรตน้ทั้งหมดไม่มีปัญหาความสัมพนัธ์กนัเองหรือไม่มีปัญหา Multicollinearity จึงสามารถศึกษา
วิเคราะห์ตัวแปรต้นทั้งหมดท่ีส่งผลต่อตัวแปรตามด้วยเทคนิคการวิเคราะห์สมการพหุถดถอย 
(Multiple Regression Analysis) เพื่อศึกษาอิทธิพลของตวัแปรตน้ท่ีมีต่อตวัแปรตามได ้
 ในการทดสอบสมมติฐานตวัแปรอิสระทั้ง 2 ตวัคือ ปัจจยักลุ่มเป้าหมาย (X1) และปัจจยัการ
ก ากบัติดตามของภาครัฐ(X2) มีปัจจยัตวัใดตวัหน่ึงสามารถน ามาท านายประสิทธิผลการป้องกัน 
และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ไปปฏิบติัในกรณีธุรกิจร้านอาหาร
ในห้างสรรพสินคา้ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยการวิเคราะห์ถดถอยพหุ (Multiple 
Regression) ดว้ยวิธีการ Stepwise 
 
ตารางท่ี 4.14 ค่าสัมประสิทธ์ิและค่าสถิติทดสอบประสิทธิผลการป้องกัน และควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ไปปฏิบติัในกรณีธุรกิจร้านอาหารในหา้งสรรพสินคา้ 
ประ สิท ธิผลการ ป้องกัน  และ
ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ไปปฏิบติั
ใ น ก ร ณี ธุ ร กิ จ ร้ า น อ าห า ร ใ น
ห้างสรรพสินคา้ 

Unstandarddized 
Coefficients 

Standarddized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

ค่าคงท่ี 
ปัจจยักลุ่มเป้าหมาย (X1) 

.813 

.141 
.168 
.049 

 
.133 

4.841 
2.858 

.000 

.004 
ปัจจยัดา้นความรู้เก่ียวกบัมาตรการ
ภาครัฐ (X2) 

.638 .048 .613 13.189 .000 

 R =  .706 R2  =  .499 SEest  =  ± .559 F = 197.801 Sig. =  .000 
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R แทนค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ 

R
2
แทนค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ 

SEest แทนความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของการพยากรณ์ 
F แทนสถิติท่ีใชเ้ปรียบกบัค่าวิกฤตจากการแจกแจงแบบเอฟเพื่อทราบนยัส าคญัของ R  
 

จากตารางท่ี 4.14 พบวา่ ตวัแปรอิสระ 2 ตวัแปร คือ ปัจจยักลุ่มเป้าหมาย (X1) และปัจจยัดา้นความรู้
เก่ียวกบัมาตรการภาครัฐ (X2) สามารถร่วมกนัพยากรณ์ ประสิทธิผลการป้องกนั และควบคุมการ
แพร่ระบาดของโรคติดเ ช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ไปปฏิบัติในกรณีธุรกิจร้านอาหารใน
หา้งสรรพสินคา้ พบวา่ปัจจยัทั้ง 2 ปัจจยัเป็นไปตามสมมติฐานท่ีวางไว ้โดย ปัจจยัทั้ง 2 ค่า R = .706 
มีค่าเขา้ใกล ้1.00 แสดงว่ามีความสัมพนัธ์สูง สามารถน าตวัแปรตน้พยาการณ์ตวัแปรตามไดดี้ และ
สามารถอธิบายประสิทธิผลการป้องกนั และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 ไปปฏิบติัในกรณีธุรกิจร้านอาหารในหา้งสรรพสินคา้ (R2) ไดร้้อยละ 49.90 และมีค่าความคาด
เคล่ือนในการพยากรณ์ (SE

est
) เท่ากบั 55.90 ไดอ้ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยมี 

สมการในรูปแบบคะแนนดิบ  
 Y = .81+.14X1+.63X2 

 สมการในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน   
  Y =.13X1+.61X 



 
 

บทที ่5 
สรุปผลการวจัิย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การศึกษาวิจยัเร่ือง “ประสิทธิผลการน าโยบายการป้องกนั และควบคุมการแพร่ระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ไปปฏิบติัในกรณีธุรกิจร้านอาหารในห้างสรรพสินคา้” เป็นการวิจยั
เชิงส ารวจ เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการป้องกนั และควบคุมการแพร่ระบาดของโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ไปปฏิบติัในกรณีธุรกิจร้านอาหารในห้างสรรพสินคา้  และเพื่อศึกษา
ระดบัของประสิทธิผลการน านโยบายการป้องกนั และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 ไปปฏิบติัในกรณีธุรกิจร้านอาหารในห้างสรรพสินคา้  เพื่อน าไปสู่การท างานท่ีมี
ประสิทธิภาพก่อให้เกิดความเช่ือมัน่ และก่อให้เกิดการท างานท่ีเป็นประโยชน์ต่อประชาชนมาก
ท่ีสุด โดยมีการน าเสนอตามล าดบัดงัน้ี 
 
  5.1 สรุปผลการวิจยั 
  5.2 อภิปรายผลการวิจยั 
  5.3 ขอ้เสนอแนะ 
  5.4 ขอ้คน้พบงานวิจยั 
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาประสิทธิผลการน านโยบายการป้องกนั และควบคุมการแพร่ระบาดของโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ไปปฏิบติัในกรณีธุรกิจร้านอาหารในห้างสรรพสินคา้ สามารถสรุป
ผลการวิจยัได ้ดงัน้ี 
 
 5.1.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล 
 จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 247 คน คิดเป็นร้อยละ 
61.8 รองลงมาเป็นเพศชาย จ านวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 38.3 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31-40 ปี 
มากท่ีสุด จ านวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 35.0 ภูมิล าเนาอยูใ่นภาคกลาง จ านวน 177 คน คิดเป็นร้อย
ละ 44.3 ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มากท่ีสุด จ านวน 178 คน คิดเป็นร้อยละ 44.5 ส่วน
ใหญ่มีสถานภาพโสด มากท่ีสุด จ านวน 195 คน คิดเป็นร้อยละ 48.8 ส่วนใหญ่มีรายได้เฉล่ียต่อ
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เดือน 15,000-25,000 บาท มากท่ีสุด จ านวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 32.0 ส่วนใหญ่มีอาชีพ พนกังาน
บริษทัเอกชน มากท่ีสุด จ านวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 34.3 
 
 5.1.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัความคิดเห็นเกีย่วกบัปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการ
น านโยบายการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ไปปฏิบัติใน
กรณีธุรกจิร้านอาหารในห้างสรรพสินค้า 
 จากการศึกษาพบว่า พบว่าความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการน า
นโยบายการป้องกนั และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ไปปฏิบติัใน
กรณีธุรกิจร้านอาหารในห้างสรรพสินคา้ ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายปัจจยั 
พบว่าปัจจัยด้านกลุ่มเป้าหมายอยู่ในล าดับมากท่ีสุด รองลงมาเป็น ปัจจัยการก ากับติดตามของ
ภาครัฐ และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ในแต่ละปัจจยัพบวา่ 
 
 5.1.2.1 ปัจจยัดา้นกลุ่มเป้าหมายในดา้นความรู้ความเขา้ใจของผูใ้ชบ้ริการเก่ียวกบัมาตรการ
ป้องกันจากภาครัฐ พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นท่ีสูงสุดในค าถาม ท่านเขา้ใจว่าควรสวม
หนา้กากอนามยัก่อนและหลงัรับประทานอาหาร โดยทานสามารถเปิดออกเม่ือจ าเป็น รองลงมาคือ 
ท่านเขา้ใจว่าขณะรอคิวใชบ้ริการ ช าระเงิน และนัง่รับประทานอาหาร ควรมีการเวน้ระยะห่าง ตาม
สัญลกัษณ์หรือตามจุดของสถานท่ีท่ีไดก้ าหนดไว้ และท่านทราบว่ามีมาตรการในการป้องกนัของ
ร้านอาหาร โดยการจ ากดัจ านวนคนเขา้ใชบ้ริการ โดยการคิดเกณฑพ์ื้นท่ีส าหรับการให้บริการนัง่
รับประทานอาหาร (2 ตรม. ต่อผูใ้ชบ้ริการ 1 คน) 
 5.1.2.2. ปัจจยัดา้นกลุ่มเป้าหมายในดา้นการยอมรับปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัสถานท่ีท่ี
ให้บริการ พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นท่ีสูงสุดในค าถาม ห้างสรรพสินคา้มีจุดบริการคดักรอง
ผูเ้ขา้ใช้บริการของห้างสรรพสินคา้บริเวณทางเข้าห้างสรรพสินค้า รองลงมาคือ ร้านอาหารใน
ห้างสรรพสินคา้มีจุดตรวจวดัอุณหภูมิร่างกายก่อนเขา้ใชบ้ริการของร้านอาหาร และร้านอาหารใน
ห้างสรรพสินคา้มีจุดลงทะเบียนเขา้ใช้บริการจากการสแกน QR Code ไทยชนะ รวมทั้งท าการ
สแกนออกหลงัจากการใชบ้ริการ 
 5.1.2.3 ปัจจยัการก ากบัติดตามของภาครัฐในดา้นการติดตามการปฏิบติัตามนโยบายของ
กลุ่มเป้าหมาย พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นท่ีสูงสุดในค าถาม ท่านเห็นวา่ภาครัฐโดยหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวขอ้งมีการตรวจสอบร้านอาหารในห้างสรรพสินคา้เก่ียวกบัการปฏิบติัตามนโยบายป้องกนั
การแพร่ระบาดของโควิดในกรณีการสั่งอาหารไปรับประทานท่ีบา้น (เดลิเวอร่ี) รองลงมาคือ ท่าน
เห็นวา่ภาครัฐโดยหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งมีการตรวจสอบผูใ้ชบ้ริการในร้านอาหารในห้างสรรพสินคา้
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เก่ียวกับการปฏิบติัตามนโยบายป้องกันการแพร่ระบาดของโควิดในกรณีการนั่งรับประทานใน
ร้านอาหาร และ ท่านเห็นว่าภาครัฐโดยหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมีการตรวจสอบร้านอาหารใน
ห้างสรรพสินคา้เก่ียวกบัการปฏิบติัตามนโยบายป้องกนัการแพร่ระบาดของโควิดในกรณีการนั่ง
รับประทานในร้านอาหาร 
 5.1.2.4 ปัจจยัการก ากบัติดตามของภาครัฐในดา้นการบงัคบัใช้มาตรการตามนโยบายกับ
กลุ่มเป้าหมาย พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นท่ีสูงสุดในค าถาม ท่านไดท้ราบว่าในกรณีท่ีพบผู ้
ติดเช้ือโควิด19ซ่ึงปฏิบติังานในห้างสรรพสินคา้รวมทั้งร้านคา้ร้านอาหาร ห้างสรรพสินคา้จะตอ้ง
ด าเนินการปิดการประกอบการเพื่อด าเนินการฆ่าเช้ือในพื้นท่ี รองลงมาคือ ท่านได้ทราบว่าหาก
สถานประกอบการรวมทั้ งร้านอาหารในห้างสรรพสินค้าไม่ปฏิบัติตามมาตรการนโยบาย 
คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครสามารถออกค าสั่งใหปิ้ดสถานท่ีเป็นการชัว่คราวเพื่อเป็น
การควบคุมการแพร่ระบาด และท่านได้ทราบว่าในกรณีท่ีพบผูติ้ดเช้ือโควิด19 ผูป้ระกอบการ
ร้านอาหารในห้างสรรพสินคา้ไดด้ าเนินการปิดการประกอบการเพื่อด าเนินการฆ่าเช้ือในบริเวณ
สถานประกอบการ 
 
 5.1.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกบัความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับประสิทธิผลการปฏิบัติตาม
นโยบายโควิดของธุรกจิร้านอาหารในห้างสรรพสินค้า 
 จากกการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกบัระดบัประสิทธิผลการปฏิบติัตาม
นโยบายโควิดของธุรกิจร้านอาหารในห้างสรรพสินค้า  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  โดยกลุ่ม
ตัวอย่างมีความคิดเห็นสูงสุดคือท่านได้แนะน าเพื่อนหรือคนในครอบครัวในการใช้บริการสั่ง
อาหารจากร้านอาหารในห้างสรรพสินคา้ผ่านช่องทางออนไลน์ในช่วงวิกฤติโควิด  19 รองลงมาคือ 
ท่านมีความมัน่ใจในการสั่งอาหารในช่องทางออนไลน์ของร้านอาหารในห้างสรรพสินคา้ในช่วง
วิกฤติโควิด 19 ต่อดว้ยความคิดเห็นท่ีเท่ากนั ท่านมีความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการธุรกิจร้านอาหาร
ในห้างสรรพสินคา้ในการด าเนินการตามมาตรการคดักรองผูเ้ขา้ใชบ้ริการนัง่รับประทานอาหารท่ี
ร้านอาหารในช่วงวิกฤติโควิด 19 และ ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของธุรกิจร้านอาหาร
ในห้างสรรพสินคา้การด าเนินการตามมาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดในการให้บริการส่งอาหาร
ตามการสั่งซ้ือออนไลน์ในช่วงวิกฤติโควิด19 ท่านมีความมัน่ใจในการเขา้ใชบ้ริการนัง่รับประทาน
ในร้านอาหารในหา้งสรรพสินคา้ช่วงวิกฤติโควิด 19 และสุดทา้ยคือ ท่านไดแ้นะน าเพื่อนหรือคนใน
ครอบครัวในการใชบ้ริการนัง่รับประทานอาหารในร้านอาหารในห้างสรรพสินคา้ในช่วงวิกฤติโค
วิด 19 
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 5.1.4 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
  5.1.4.1 ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคล 
  ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั ท าให้ประสิทธิผลการน านโยบายการป้องกนั และ
ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ไปปฏิบติัในกรณีธุรกิจร้านอาหารใน
หา้งสรรพสินคา้แตกต่างกนั 
  5.1.4.2  ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2-3 
 ทดสอบสมมติฐานโดยใชก้ารวิเคราะห์สหสัมพนัธ์เพียร์สัน พบวา่ ปัจจยัดา้นกลุ่มเป้าหมาย
ของผูใ้ช้บริการ และปัจจัยด้านการติดตามผลของภาครัฐ มีผลเชิงบวกต่อประสิทธิผลการน า
นโยบายการป้องกนัและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา2019ไปปฎิบติัในกรณี
ธุรกิจร้านอาหารในหา้งสรรพสินคา้ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
  5.1.4.3 ผลการทดสอบสมมตติฐานท่ี 4 
 ทดสอบสมมติฐานท่ี 4  โดยใชก้ารวิเคราะห์ สมการถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) 
ตวัแปรอิสระ คือ  ปัจจยักลุ่มเป้าหมาย (X1) และ ปัจจยัการก ากบัติดตามของภาครัฐ(X2) สามารถ
พยากรณ์ ประสิทธิผลการน านโยบายการป้องกนั และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 ไปปฏิบัติในกรณีธุรกิจร้านอาหารในห้างสรรพสินค้า  โดยมีสมการในรูปแบบ
คะแนนดิบคือ  
 
5.2 อภิปรายผล 
 จากการศึกษา “ประสิทธิผลการน านโยบายการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัส โคโรนา 2019 ไปปฏิบติัในกรณีธุรกิจร้านอาหารในห้างสรรพสินคา้” ท่ีพบว่า 
ปัจจยัด้านกลุ่มเป้าหมายของผูใ้ช้บริการ  และปัจจยัด้านการติดตามผลของภาครัฐสามารถน ามา
พยากรณ์ประสิทธิผลการน านโยบายการป้องกนั และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 ไปปฏิบัติในกรณีธุรกิจร้านอาหารในห้างสรรพสินค้า  สะท้อนให้เห็นว่า 
กลุ่มเป้าหมายของผูใ้ชบ้ริการ และ การติดตามผลของภาครัฐมีผลอยา่งยิง่ต่อการปฏิบติัตามนโยบาย
ของภาครัฐไดอ้ยา่งเคร่งครัดและรัดกุม ผูว้ิจยัอภิปรายผลดงัต่อไปน้ี 
 ปัจจยัส่วนบุคคล ผลการศึกษาคร้ังน้ีสอดคลอ้งกบั  ทวีรัชต์ คงรชต (2561) ศึกษาเก่ียวกบั 
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ผ่านระบบออนไลน์ของคนวยั
ท างานในจังหวัดนนทบุรี  ผลการศึกษาพบว่า คนส่วนใหญ่เลือกซ้ือเส้ือผ้า/เคร่ืองแต่งกาย/
เคร่ืองนุ่งห่ม โดยช่องทางท่ีนิยมเขา้ไปซ้ือสินคา้ผ่านร้านคา้ออนไลน์ (Online Store)  และเหตุผลท่ี
ส าคญัในการเลือกซ้ือสินคา้ผา่นระบบออนไลน์คือ  มีความสะดวกสบายในการซ้ือสินคา้ สอดคลอ้ง
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กับงานวิจัยต่างประเทศของ Cheema and Rondinelli (1983, p. 16) ให้ความหมายของการน า
นโยบายไปปฏิบติัเป็นการน านโยบายหรือแผนงานไปปฏิบติัใหบ้รรลุผลส าเร็จ โดยสะทอ้นให้เห็น
ถึงแนวความคิดเก่ียวกบั ความสัมพนัธ์ระหว่างการก าหนดนโยบาย และการน านโยบายไปปฏิบติั
อย่างชัดเจน  ซ่ึงมีจุดมุ่งหมายส าคัญของการน านโยบายไปปฏิบัติ  คือ การปฏิบัติให้ประสบ
ความส าเร็จตาม วตัถุประสงคข์องนโยบายท่ีตั้งไว ้ 
 ปัจจยักลุ่มเป้าหมายดา้นความรู้ความเขา้ใจของผูใ้ช้บริการเก่ียวกบัมาตรการป้องกันจาก
ภาครัฐ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ณัฎฐวรรณ ค าแสน (2564) ศึกษาเก่ียวกบั ความรู้ ทศันคติ และ
พฤติกรรมในการป้องกนัตนเองจากการติดเช้ือไวรัสโควิด-19 ของประชาชนในเขตอ าเภออู่ทอง 
จงัหวดัสุพรรณบุรี ผลการศึกษาพบว่า ความรู้และความเขา้ใจเป็นส่ิงส าคัญในการป้องกันโรค
ระบาดซ่ึงหากประชาชนยงัขาดความรู้และความเขา้ใจในอนัตรายของโรคติดต่อน้ีอาจส่งผลต่อ
พฤติกรรมการป้องกันการติดเช้ือไวรัสโควิด-19 และส่งผลให้เกิดการแพร่ระบาดได้มากยิ่งขึ้น 
ดงันั้นภาครัฐควรมีการรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนและมีการเน้นย  ้าในประเด็นเหล่าน้ีให้มาก
ยิ่งขึ้น และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  สุพตัรา รุ่งรัตน์ ซูลฟีกอร์ มาโซ และ ยุทธนา กาเด็ม (2563) 
ศึกษาเก่ียวกบั ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากสถานการณ์โควิด-19 ของประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองยะลา จงัหวดัยะลา ผลการวิจยัพบว่า ประชาชนอยากให้ภาครัฐเขา้มาช่วยเหลือในการ
ให้ความรู้แก่ประชาชน เก่ียวกบัการป้องกนัตนเองในการรับมือกบัสถานการณ์โควิด รวมถึงมีการ
เสนอว่าภาครัฐควรมีการเพิ่มการป้องกันควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวง
สาธารณสุข 
 ปัจจยัดา้นการติดตามผลของภาครัฐ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศิรินนัท ์หล่อตระกูล และ 
วชัรินทร์ สุทธิศยั (2018) ไดศึ้กษาเก่ียวกบั รูปแบบการน านโยบายไปปฏิบติัขององค์การบริหาร
ส่วนจงัหวดักาฬสินธุ์ พบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการน านโยบายไปปฏิบติัขององค์การ
บริหารส่วนจังหวดักาฬสินธุ์คือด้านมาตรการควบคุมและการประเมินผล  และสอดคล้องกับ
งานวิจยัของ ธนัภทัร โคตรสิงห์ (2556) ไดศึ้กษาเร่ือง การน านโยบายโฉนดชุมชนไปปฏิบติั ท่ีได้
กล่าวไวว้่ากระบวนการน านโยบายโฉนดชุมชนไปปฏิบัติ  มีเง่ือนไขท่ีมีอิทธิพลต่อผลผลิตของ
นโยบายโฉนดชุมชนคือกลุ่มเป้าหมายของนโยบายท่ีน าไปปฏิบติัเพื่อจะสามารถด าเนินการไดอ้ย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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5.3 ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาประสิทธิผลการน านโยบายการป้องกนั และควบคุมการแพร่ระบาดของโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ไปปฏิบัติในกรณีธุรกิจร้านอาหารในห้างสรรพสินค้า  ผู ้วิจัยมี
ขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
 
 5.3.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 5.3.1.1 ภาครัฐควรมีการก าหนด นโยบายการป้องกนั และควบคุมการแพร่ระบาดของโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 อยา่งชดัเจน และทนัสถานการณ์ตลอดเวลา 
 5.3.1.2 ภาครัฐควรมีการศึกษาถึงผลกระทบต่อมาตรการท่ีผูป้ระกอบตอ้งปฏิบติั และควรมี
การปรับแก้ หรือมีมาตรการชดเชย เพื่อให้สถานประกอบการมีผลกระทบน้อยท่ีสุด และยงัคง
สามารถรักษากิจการไวไ้ด ้
 
 5.3.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
 5.3.2.1 ภาครัฐควรมั่นตรวจเช็คมาตรการควบคุมท่ีได้มีการออกนโยบายไปแก่
ผูป้ระกอบการอยา่งสม ่าเสมอเพื่อสร้างความมัน่ใจใหแ้ก่ผูเ้ขา้ใชบ้ริการ 
 5.3.2.2 ผูป้ระกอบการร้านอาหารควรสร้างความเช่ือมัน่และความมั่นใจในสุขลักษณะ
ให้แก่ผูเ้ขา้ใชบ้ริการร้านอาหาร เช่น ความสะอาดภายในพื้นท่ีร้านอาหาร อุปกรณ์การรับประทาน
อาหาร รวมถึงการอบรมบุคลากรของทางร้านใหมี้มาตรฐานและความสะอาด  
 
 5.3.3 ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยคร้ังต่อไป 
 5.3.3.1 ควรมีการศึกษาเก่ียวกบัผูป้ระกอบการร้านอาหารในสร้างความเช่ือมัน่และความ
มั่นใจในสุขลักษณะให้แก่ผูเ้ข้าใช้บริการร้านอาหาร เช่น ความสะอาดภายในพื้นท่ีร้านอาหาร 
อุปกรณ์การรับประทานอาหาร รวมถึงการอบรมบุคลากรของทางร้านให้มีมาตรฐานและความ
สะอาด  
 5.3.3.2 ควรมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับองค์ประกอบด้านอ่ืนๆ  ท่ีสามารถจะส่งผลต่อ
ประสิทธิผลการน านโยบายการป้องกนั และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 ไปปฏิบติัในกรณีธุรกิจร้านอาหารในห้างสรรพสินคา้ เพื่อให้งานวิจยัมีความสมบูรณ์มากขึ้น
กวา่เดิม 
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ระดบัปริญญาโท  : ร.ม. บณัฑิตวิทยาลยั สาขารัฐศาสตร์ 
    มหาวิทยาลยัสยาม  ปีการศึกษา 2563 
      
 

ต าแหน่งและสถานท่ีท างานปัจจุบัน 
ต าแหน่ง   : พนกังานขาย 
สถานท่ีท างาน  : บริษทั ซูมิโตโม มิตซุย ออโต ้ลิสซ่ิง แอนด ์เซอร์วิส (ไทยแลนด)์ 
     จ ากดั 
 

การน าเสนองานวิจัย 
 
ณัฐกุลิสรา สวงษ์ตระกูล และ จิดาภา ถิรศิริกุล. ประสิทธิผลการน านโยบายการป้องกนั และการ

ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ไปปฏิบัติในกรณีธุรกิจ
ร้านอาหารในห้างสรรพสินคา้. การประชุมวิชาการระดับชาติคร้ังท่ี 2 การเมืองกับการ
บริหารเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืนในประชาคมโลก คร้ังท่ี 2/2564. วนัท่ี 2 กรกฎาคม 2564 
มหาวิทยาลยัสยาม, กรุงเทพฯ. 
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