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(ข) 
 

ไวรัสโคโรนา 2019 ไปปฏิบติัในกรณีธุรกิจร้านอาหาร ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยัดา้น

ความรู้และความเขา้ใจ X2 สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการน านโยบายการป้องกันและควบคุม

การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ไปปฏิบติัในกรณีธุรกิจร้านอาหาร 

 ขอ้เสนอแนะในการวิจยัคร้ังน้ีประกอบดว้ย (1) ภาครัฐควรมีการปรับปรุง และปรับเปล่ียน

นโยบายให้สอดคลอ้งต่อสถานการณ์ปัจจุบนัท่ีเปล่ียนไปตลอดเวลา (2) ภาครัฐควรให้ประชาชนมี

ส่วนร่วม และรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในการก าหนดนโยบาย เพื่อร่วมกนัแกปั้ญหาและหา

ทางออกของสภาพเศรษฐกิจท่ีผูป้ระกอบการร้านอาหารไดเ้ผชิญอยู่ในปัจจุบนั (3) ภาครัฐควรมีการ

จดัการท าคู่มือเก่ียวกับความรู้และความเขา้ใจของนโยบายการป้องกัน  และการควบคุมการแพร่

ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อสร้างความรู้และความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งต่ออนัตรายของ

โรคติดเช้ือน้ี และควรมอบหมายให้หน่วยงานในพื้นท่ีต่างๆสร้างความรู้และความเข้าใจให้แก่

ประชาชนในพื้นท่ี ส าหรับขอ้เสนอแนะในการท าวิจยัคร้ังต่อไป ควรมีการศึกษาปัจจยัอ่ืนๆท่ีมีผล

ต่อความส าเร็จในการน านโยบายของภาครัฐไปปฏิบติั 

 
 
ค าส าคัญ: ประสิทธิผล, นโยบายการป้องกนั และ ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโร

นา 2019, ธุรกิจร้านอาหาร 
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The objectives of this research u,ere: I ) to study the implenrcntation olpolicies and the

implementation of govemment rreasures in the adjustment of restaut'ant business services during

the Covid l9 pandernic; 2) to study the lactors of eft-ectiveness in implernenting grrvernrnenr

policies and t'neasures in the adjustment ol-restaurant business scrvices duling the Covid l9

pandcmic; 3) to propose development guidelincs that would increase the level of compliance wilh

govelxment policies. and mcasures to implement the adjustment o1-restaurant business services

during thc C,'r id l9 pandcrrric.

This rcsearch was a quatitative research and the rescarch population was the customen ol-

restaurants in Watlana district, lbcusing on the area of soi Sukumvit 55 ( fhonglor) and Ekkiimai,

which was unknor'l'n population and research sample r.vas ,100 sets. The research cmployed the

questionnaire as a tool o1-collecting intbrmation. Descriptive statistics utilized in the study was

the iiequency, percentage, mcan and standard deviation. and inlerential statistics *,as Pearson's
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4.14 เมทริกซ์สหสัมพนัธ์ระหวา่งประสิทธิผลการป้องกนั และควบคุมการแพร่ระบาดของโรค

 ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ไปปฏิบติัในกรณีธุรกิจร้านอาหาร ทั้ง 4 ปัจจยั   39 
4.15 ค่าสัมประสิทธ์ิและค่าสถิติทดสอบประสิทธิผลการป้องกนั และควบคุมการแพร่ระบาด

 ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ไปปฏิบติัในกรณีธุรกิจร้านอาหาร   40



บทที ่1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 
(COVID-19) ซ่ึงองค์การอนามยัโลกประกาศให้การระบาดของโรคโควิด 19 เป็นการระบาดใหญ่ 
และกระทรวงสาธารณสุขไดป้ระกาศให้โรคโควิด 19 เป็นโรคติดต่ออนัตรายตามพระราชบญัญติั
โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  จึงให้ประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตทัว่ทอ้งท่ีราชอาณาจกัร โดยมีมติใหปิ้ดสถานท่ีท่ีมีความเส่ียงสูงในการ
แพร่ระบาดของเช้ือ ทั้งน้ีการระบาดไม่ไดจ้บเพียงแค่เดือนใดเดือนหน่ึงแต่เป็นการระบาดติดต่อกนั
อย่างต่อเน่ืองโดยยงัไม่สามารถก าหนดระยะเวลาท่ีปลอดภยั และคืนความสงบเรียบร้อยดงัเดิมได้ 
ทางนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีจึงได้มีการเห็นชอบในการขยายระยะเวลาการประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตทอ้งท่ีทัว่ราชอาณาจกัรตามสถานการณ์และปัจจยัท่ีเกิดขึ้นต่อออกไป
เป็นคราว โดยจนถึงปัจจุบนั พฤษภาคม 2564 มีการประกาศขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉินในทุกเขตทอ้งท่ีทัว่ราชอาณาจกัรทั้งหมด 11 คราวดว้ยกนั (ศูนยบ์ริหารสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานการณ์ฉุกเฉิน, 2563) 

 คราวท่ี 1 ตามการประกาศ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ตั้งแต่วนัท่ี 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 จนถึงวนัท่ี 30 
เมษายน พ.ศ. 2563 และต่อมาไดมี้ประกาศขยายระยะเวลาการบงัคบัใชป้ระกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
ในทุกเขตทอ้งท่ีทัว่ราชอาณาจกัร ออกไปจนถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2563 เน่ืองจากโรคยงัคงระบาด
อย่างรุนแรงในหลายประเทศรวมถึงการเดินทางเขา้มาในราชอาณาจกัร ถึงแมว้่าจะมีการควบคุมไว้
ไดใ้นระดบัหน่ึงก็ตาม  คราวท่ี 2 ตั้ งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ.2563 จนถึง 30 มิถุนายน 2563 
เน่ืองจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ทัว่โลกรวมทั้งประเทศไทยยงัไม่ส้ินสุดและยงัคง
มีจ านวนผูติ้ดเช้ือในระดบัสูง  

 คราวท่ี 3 ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 จนถึง 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ในคราวน้ีมี
แนวโน้มในการควบคุมการระบาดท่ีดีขึ้นแต่เม่ือมีการผ่อนกลายมาตรการลงกลบัปรากฏว่ามีการ
ระบาดระลอกใหม่เกิดขึ้นอยา่งรุนแรง รวมถึงยา และวคัซีนยงัคงอยู่ในระหว่างการศึกษา วิจยั และ
ทดลอง อีกทั้งสถานการณ์การระบาดของโรคดงักล่างวทัว่โลกยงัคงมีความรุนแรงจึงท าให้ตอ้งมี
การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินต่อไปอีก  
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 คราวท่ี 4 ตั้งแต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2563 จนถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 เน่ืองจากมีคนไทยใน
ต่างประเทศรวมถึงคนต่างชาติไดแ้สดงความประสงค์ในการขอเดินทางกลบัประเทศไทย หรือมี
ความจ าเป็นในการเขา้มาเพื่อการด าเนินธุรกิจ การคา้พาณิชย ์แรงงาน และการศึกษา เพื่อเป็นการ
ปกป้องความมัน่คงและความปลอดภยัทางดา้นสาธารณสุขของประเทศ รวมถึงเพื่อเป็นการป้องกนั
มิให้เกิดการระบาดระลอกใหม่ขึ้ นอีกคร้ัง รัฐบาลจึงมีความจ าเป็นในการขยายระยะเวลาการ
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินต่อไปอีก 

 คราวที่ 5 ตามประกาศผอ่นคลายมาตรการควบคุมการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด 19 
โดยท่ีบรรดาสถานท่ี กิจการ หรือกิจกรรมท่ีอาจมีความเส่ียงสูง สามารถเปิดด าเนินการได้ ท าให้
ประชาชนจ านวนมากขาดความระมดัระวงัตวัเช่นท่ีเคยปฏิบติัมานั้น ส่งผลให้เกิดความเส่ียงเป็น
อย่างมากในการท่ีจะเกิดการติดเช้ือแบบกลุ่มกอ้นจนกลายเป็นการระบาดในวงกวา้ง ดงันั้นรัฐบาล
จึงไดป้ระกาศขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพิ่มขึ้นตั้งแต่วนัท่ี 1 กันยายน 2563 
จนถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2563  

 คราวท่ี 6 จากสถานการณ์การระบาดท่ีผ่านมานั้นประเทศไทยประสบความส าเร็จในการ
ควบคุมการระบาดของโรคติดเช้ือโควิด 19 จนเป็นท่ียอมรับทัว่โลก รวมถึงการผ่อนคลายมาตรการ
ก็เป็นไปดว้ยดี แต่ถึงกระนั้นยงัมีปัจจยัท่ียงัไม่สามารถควบคุมไดท้ั้งหมด โดยเฉพาะการลกัลอบเดิน
ทางเขา้มาท างานในราชอาณาจกัรโดยมิไดรั้บอนุญาตผ่านช่องทางธรรมชาติท่ีไม่ไดผ้่านช่องทาง
ด่านตรวจคนเขา้เมืองท่ีถูกตอ้ง ส่งผลให้สามารถเกิดเป็นความเส่ียงในการติดเช้ือแบบกลุ่มกอ้นโดย
ไม่ทราบแหล่งท่ีมาได้ ดังนั้นเพื่อให้การแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวมีประสิทธิภาพ และ
รวดเร็วทนัต่อสถานการณ์จึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการขยายระยะเวลาการใชป้ระกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
ต่อไปอีกตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2563 จนถึงวนัท่ี 31 ตุลาคม 2563   

 คราวท่ี 7 การประกาศคร้ังน้ีมาจากการระบาดของโรคโควิด 19 อย่างรุนแรงท่ีไม่สามารถ
ควบคุมไดใ้นหลายประเทศท่ีมีพรมแดนติดกบัประเทศไทย ส่งผลให้เกิดการลกัลอบเดินทางเขา้มา
ในราชอาณาจกัรโดยผิดกฎหมายผ่านช่อทางธรรมชาติ จึงส่งผลให้เกิดการระบาดอย่างรุนแรงในย
ประเทศไทยขึ้นอีกคร้ัง ประกอบกบัปัจจยัหลายปัจจยั เช่น เช้ือโรคไดก้ลายพนัธุ์เป็นหลายสายพนัธุ์ 
การผลิตวคัซีนและยาเพื่อการป้องกนัและรักษาโรคยงัไม่ประสบผลส าเร็จ จากปัจจยัเหล่าน้ีจึงท าให้
สถานการณ์ดงักล่าวยงัคงเป็นภยัอนัตรายต่อความสงบเรียบร้อยและความปลอดภยัของประชาชน 
จึงจ าเป็นตอ้งมีการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตทอ้งท่ีทัว่ราชอาณาจกัร 
ตั้งแต่วนัท่ี  1 พฤศจิกายน 2563 จนถึงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563  
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 คราวท่ี 8 นายกรัฐมนตรีได้มีการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขต
ทอ้งท่ีทัว่ราชอาณาจกัรต่อเน่ืองอีกทั้งตั้งแต่วนัท่ี 1 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 จนถึงวนัท่ี 15 มกราคม พ.ศ.
2564 สืบเน่ืองจากในเดือนน้ียงัมีการลกัลอบเขา้เมืองโดยผิดกฎหมายผ่านช่องทางธรรมชาติอย่าง
ต่อเน่ือง ประกอบกบัประเทศไทยเขา้สู่ฤดูหนาวท่ีเป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าให้การป้องกนัและควบคุม
โรคท่ีระบาดน้ีท าไดย้ากมากขึ้น รวมถึงเขา้สู่เทศกาลปีใหม่ซ่ึงจะเกิดการเดินทางของนักท่องเท่ียว
ชาวไทยและชาวต่างชาติในจ านวนมาก อีกทั้งประเทศไทยยงัไดรั้บเกียรติในการเป็นเจา้ภาพในการ
จดัการแข่งขนักีฬาระดบันานาชาติหลายรายการ เพื่อให้ประเทศไทยคงไวสู่้ประสิทธิภาพในการ
ป้องกนัความปลอดภยัในดา้นสุขภาพของประชาชน 

 คราวท่ี 9 การประกาศขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตทอ้งท่ีทัว่
ราชอาณาจกัรในคร้ังน้ีสาเหตุเกิดจากมีการคน้หาคดักรองเชิงรุกของรัฐในกลุ่มแรงงานต่างประเทศ 
ท าใหพ้บผูติ้ดเช้ือจากแรงงานต่างประเทศเป็นจ านวนมาก อีกทั้งอาการของผูติ้ดเช้ือในคร้ังน้ีนั้นต่าง
จากเดิมเน่ืองจากอาการของโรคจะไม่แสดงทันทีส่งผลให้มีระยะเวลาการแพร่เช้ือโดยไม่รู้ตัว
ยาวนานขึ้นจึงท าให้ตอ้งมีการประกาศขยายระยะเวลาไปอีกตั้งแต่ 16 มกราคม 2564 จนถึง 28 
กุมภาพนัธ์ 25654 

 คราวที่ 10 จากการคน้หาคดักรองเชิงรุกท่ีด าเนินอยา่งต่อเน่ืองนั้น ส่งผลใหพ้บผูป่้วยติดเช้ือ
กระจายในหลายจงัหวดัและเป็นผูติ้ดเช้ือจ านวนมากท่ีไม่แสดงอาการของโรค และถึงแมจ้ะเร่ิมมี
การน าวคัซีนป้องกนัโรคเขา้มาในประเทศ และมีแผนการฉีดวคัซีนท่ีชดัเจนแลว้ก็ตาม แต่ถึงอย่าง
นั้นก็ยงัมีจ านวนน้อยไม่สามารถครอบคลุมประชาชนทัว่ประเทศได้ ซ่ึงสถานการณ์เช่นน้ีนั้นจึง
ยงัคงมองว่าเป็นภัยคุกคามความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยของประชาชน  ทั้ งทางด้าน
สาธารณสุข ระบบเศรษฐกิจ และสังคมโดยรวม จึงได้มีการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉินในทุกเขตทอ้งท่ีทั่วราชอาณาจกัรต่อไปอีก ตั้ งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2564 จนถึง 31 มีนาคม 
2564 

 คราวท่ี  11 การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องท่ีทั่ว
ราชอาณาจกัร ตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2564 จนถึงวนัท่ี 31พฤษภาคม 2564 การขยายระยะเวลาในคร้ัง
น้ีเกิดขึ้นจากหลายปัจจยั โดยปัจจยัหลกันั้นเกิดจากเช้ือสายพนัธุ์ใหม่ท่ีระบาดได้ง่ายและการไม่
แสดงอาการของการติดเช้ือโรคโควิด 19 ประกอบกบัในช่วงเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคมท่ีได้
มีวนัหยุดต่อเน่ืองหลายช่วง ซ่ึงประชาชนส่วนใหญ่ไดอ้าศยัช่วงเวลาน้ีในการเดือนทางท่องเท่ียว 
หรือเดินทางกลบัภูมิล าเนา จึงท าใหเ้กิดการแพร่เช้ือกระจายอยา่งรวดเร็ว  
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 ทั้งน้ีไดมี้การผ่อนคลายการบงัคบัใช้บางมาตรการในการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรค
โควิด 19 ตามล าดับ ขั้นตอนการควบคุมโอกาสเส่ียงของบุคคล สถานท่ี ประเภทกิจการ และ
กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง โดยยงัคงให้ปฏิบติัตามมาตรการป้องกันโรค และค าแนะน าของทางราชการ 
โดยศูนยบ์ริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ไดแ้บ่งกลุ่มจดั
มาตรการผ่อนปรนเป็น 4 กลุ่มหลกั และมาตรการการผ่อนปรนประเภทกิจการและกิจกรรมเพื่อ
ป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แบ่งออกเป็น 5 ระยะ 

 มาตรการผอ่นปรนแบ่งเป็น 4 กลุ่มหลกัไดแ้ก่ 
 1. กลุ่มธุรกิจสีขาว คือ  กิจการหรือกิจกรรมท่ีมีความเส่ียงต่อการแพร่ระบาดของโรคไปใน
หลายพื้นท่ีและการแพร่เช้ือในสถานท่ีอยู่ในเกณฑต์ ่า และมีความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต และส่งผล
กระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมอยู่ในเกณฑ์สูง นั่นคือ ธุรกิจท่ีจ าเป็นต่อชีวิตประจ าวนั เช่น ร้านคา้
ขนาดเลก็ ร้านอาหารท่ีเปิดในพื้นท่ีโล่งแจง้ และสวนสาธารณะ 
 2. กลุ่มธุรกิจสีเขียว คือ กิจการหรือกิจกรรมท่ีมีความเส่ียงต่อการแพร่ระบาดของโรคไปใน
หลายพื้นท่ีและการแพร่เช้ือในสถานท่ีอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง และมีความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต 
และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมอยู่ในเกณฑสู์ง ไดแ้ก่ ร้านขนาดเลก็ติดแอร์พื้นท่ีไม่มาก มี
มาตรการควบคุม และสนามออกก าลงักายกลางแจง้  

 3.กลุ่มธุรกิจสีเหลือง คือ กิจการ หรือกิจกรรมท่ีมีความเส่ียงต่อการแพร่ระบาดของโรคไป
ในหลายพื้นท่ีและการแพร่เช้ือในสถานท่ีอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงสูง และมีความจ าเป็นต่อการ
ด ารงชีวิต และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมอยู่ในเกณฑป์านกลาง ไดแ้ก่ กิจการท่ีมีพื้นท่ีปิด
มีขนาดใหญ่ และคนใชบ้ริการจ านวนมาก 

 4. กลุ่มธุรกิจสีแดง คือ กิจการ หรือกิจกรรมท่ีมีความเส่ียงต่อการแพร่ระบาดของโรคไปใน
หลายพื้นท่ีและการแพร่เช้ือในสถานท่ีอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงสูง และมีความจ าเป็นต่อการ
ด ารงชีวิต และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง กิจการท่ีมีความเส่ียงสูง 
เช่น สนามมวย และสถานบนัเทิง ซ่ึงจะมีการทยอยผอ่นปรนเป็นระยะ และมีการก ากบั ติดตาม และ
ประเมินผลโดยหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งอย่างเขม้ขน้ โดยก าหนดมาตรการผ่อนปรนให้เป็นมาตรฐาน
กลางของแต่ละกิจการและกิจกรรม ใหทุ้กพื้นท่ียดึถือปฏิบติั  

 มาตรการการผ่อนปรนประเภทกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคโค
วิด-19 แบ่งออกเป็น 5 ระยะ ไดแ้ก่  
 ระยะท่ี 1 แบ่งเป็น 6 กลุ่ม ไดแ้ก่ 
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  1. ตลาด 
 ตลาดสด  
 ตลาดนดั  
 ตลาดน ้า  
 ตลาดชุมชน  
 ถนนคนเดิน  
 แผงลอย 

  2. ร้านจ าหน่ายอาหาร 
 ร้านอาหารทัว่ไป  
 ร้านเคร่ืองด่ืม  
 ขนมหวาน ไอศรีม (นอกหา้ง)  
 ร้านอาหารริมทาง (รถเขน็)  และ หาบเร่  

  3. กิจการคา้ ปลีก – ส่ง 
 ซุปเปอร์มาร์เก็ต  
 ร้านสะดวกซ้ือบริเวณพื้นท่ีนัง่/ยนืรับประทาน 
 รถเร่หรือรถว่ิงขายสินคา้อุปโภคบริโภค 
 ร้านคา้ปลีกขนาดยอ่ม/ร้านคา้ปลีกชุมชน 
 ร้านขายปลีกธุรกิจส่ือสารโทรคมนาคม 

  4. กีฬา สันทนาการ 
 กิจกรรมในสวนสาธารณะ ไดแ้ก่ เดินร าไทเก๊ก 
 สนามกีฬากลางแจง้ท่ีเป็นการออกก าลงักายโดยไม่ไดเ้ล่นเป็นทีมและไม่มี

การแข่งขนั ไดแ้ก่ เทนนิส ยงิปืน ยงิธนู จกัรยาน กอลฟ์และสนามซอ้ม 
  5. ร้านตดัผม เสริมสวย 

 ร้านตดัผม เฉพาะตดั สระ ไดร์ผม 
  6. อ่ืน ๆ 

 ร้านตดัขนสัตว ์และ ร้านรับเล้ียงรับฝากสัตว ์
 ระยะท่ี 2 แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ 
  1. อาคารโรงเรียน – อนุญาตให้ใช้อาคารของโรงเรียน หรือสถาบนัการศึกษา เพื่อ
ท ากิจกรรมอนัเป็นประโยชน์สาธารณะ แต่ยงัใหง้ดเวน้การจดัการเรียนการสอน 
  2. กิจการ/กิจกรรมท่ีผอ่นปรน 
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 ศูนย์อาหาร ภัตตาคาร และร้านอาหารทั่วไป ทั้ งน้ีให้งดเว้นการด่ืม
เคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล ์และ ไม่รวมผบั และบาร์ 

 ร้านคา้ปลีก-ส่ง หรือตลาดคา้ส่ง 
 สถานสงเคราะห์ (เฉพาะพกัคา้งคืน) 
 สวนพฤกษศาสตร์ สวนดอกไม ้
 พิพิธภณัฑ ์ 
 ศูนยก์ารเรียนรู้ 
 หอ้งสมุดสาธารณะ  
 โบราณสถาน 
 ห้างสรรพสินคา้ ศูนยก์ารคา้ คอมมูนิต้ีมอลล ์รวมถึงร้านอาหาร และร้าน

เสริมสวย ทั้งน้ีให้งดเวน้การด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล ์ห้ามจดักิจกรรม
ส่งเสริมการขาย และใหเ้ปิดบริการไดถึ้งเวลา 20.00 น.  

 รวมถึงใหย้กเวน้การเปิดบริการของ โรงภาพยนตร์ คาราโอเกะ ฟิตเนต สวนสนุก สวนสัตว ์
ร้านเกมส์ เคร่ืองเล่นหยอดเหรียญ นวดแผนไทย สถานบนักวดวิชา และ สนามพระเคร่ือง 
 
 ทั้งน้ีธุรกิจอาหารเป็นหน่ึงในธุรกิจท่ีมีความอ่อนไหวต่อการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นในยุคท่ีมี
การแพร่ระบาดโควิด 19 น้ีเน่ืองมาจากธุรกิจน้ีจดัอยู่ในธุรกิจท่ีมีความเส่ียงต่อการแพร่ระบาดของ
เช้ือโรคจากผูใ้ช้บริการ และถือเป็นธุรกิจอันดับตน้ ๆ ท่ีต้องมีการปรับตวัเป็นอย่างมากต่อการ
ด าเนินธุรกิจ โดยเฉพาะปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจท่ีชะลอตวัอนัเป็นผลมาจากการท่ีภาคธุรกิจต่าง  ๆ 
ไดปิ้ดตวัลงชัว่คราวและถาวร รวมถึงการชะลอตวัของนกัท่องเท่ียวทั้งไทยและต่างชาติท่ีลดลงอยา่ง
หนัก อีกทั้งธุรกิจร้านอาหารยงัตอ้งเผชิญขอ้จ ากัดอย่างมากมายท่ีส่งผลกระทบต่อการฟ้ืนตวัหลงั
การระบาดของโควิด-19 ซ่ึงถึงแมจ้ะมีมาตรการผ่อนปรนแต่ผูบ้ริโภคยงัมีความหวาดกลวัต่อการเขา้
ใช้บริการในร้านอาหาร เน่ืองจากการเปิดให้บริการนั่งรับประทานอาหารท่ีร้านนั้นสามารถเป็น
สถานท่ีสุ่มเส่ียงต่อการแพร่กระจาย และการติดเช้ือเป็นอยา่งมากทั้งทางตรงและทางออ้ม  
 จากเหตุผลดังกล่าวผูว้ิจัยจึงมีความสนใจในการท าการศึกษาถึงการน านโยบายและ
มาตรการภาครัฐมาปฏิบติัเพื่อปรับตวัต่อสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นของการบริการธุรกิจอาหารในช่วง
วิกฤติโควิด ในการศึกษาถึงแนวทางการตั้งรับและการปรับตวัของผูป้ระกอบการธุรกิจอาหาร และ
การปรับตัวต่อการใช้บริการธุรกิจร้านอาหารของผูบ้ริโภค เพื่อเป็นแนวทางให้ธุรกิจอาหารได้
ก าหนดมาตรการต่าง ๆ ท่ีจะช่วยให้ผูเ้ขา้ใช้บริการไดรั้บรู้ถึงความปลอดภยัและความมัน่ใจในการ
เขา้รับการบริการร้านอาหาร 
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1.2 โจทย์การวิจัย 
 โจทยก์ารวิจยัประกอบดว้ย 
 1. การน านโยบายของภาครัฐไปปฏิบติัของสถานประกอบการร้านอาหารมีปัจจยัอะไรบา้ง 
 
1.3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาการปฏิบติัตามนโยบายและการน ามาตรการภาครัฐไปปฏิบติัในการปรับตวั
ของการบริการธุรกิจร้านอาหารในช่วงวิกฤติโควิด 19 
 2. เพื่อศึกษาปัจจยัของประสิทธิผลการน านโยบายและมาตรการภาครัฐไปปฏิบติัในการ
ปรับตวัของการบริการธุรกิจร้านอาหารในช่วงวิกฤติโควิด 
 3. เพื่อเสนอแนวทางการพฒันาท่ีจะเพิ่มระดบัการปฏิบติัตามนโยบายและมาตรการภาครัฐ
ไปปฏิบติัในการปรับตวัของการบริการธุรกิจร้านอาหารในช่วงวิกฤติโควิด 
 
1.4 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 การศึกษาคร้ังน้ีผูวิ้จยัคาดว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ 2 ประการ ทั้งประโยชน์ทางวิชาการ 
และประโยชน์ต่อการน าไปประยกุตใ์ชข้องผูป้ระกอบการร้านอาหาร ดงัน้ี 
 1. ใช้เป็นข้อมูลส าหรับผูป้ระกอบการร้านอาหารในการจดัท านโยบาย  และมาตรการ
ป้องกนัผูเ้ขา้ใชบ้ริการ 
 2. ใช้เป็นข้อมูลส าหรับการเตรียมความพร้อมในการรับมือต่อรูปแบบการให้บริการท่ี
เปล่ียนไป 
 
1.5 ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจยัน้ีมุ่งเนน้การศึกษานโยบายและแนวทางการปฏิบติัของมาตรการรัฐท่ีไดก้ าหนดไว ้
โดยมีขอบเขตการศึกษาดงัน้ี 
 1.4.1 ขอบเขตดา้นพื้นท่ี 
 การศึกษาน้ีศึกษาธุรกิจร้านอาหารในซอยสุขมุวิท 55 (ซอยทองหล่อ) และ เอกมยั เท่านั้น 
 1.4.2 ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
 งานวิจยัน้ีศึกษา และวิเคราะห์นโยบายในการปรับตวัของการบริการธุรกิจร้านอาหาร
ในช่วงวิกฤติโควิด และแนวทางการปฏิบติัของผูเ้ขา้รับการบริการธุรกิจร้านอาหารจากสถาน
ประกอบการยา่นทองหล่อ และเอกมยั 
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 1.4.3 ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 ประชากรการวิจยั คือ ผูเ้ขา้ใชบ้ริการธุรกิจร้านอาหารในพื้นท่ีเขตวฒันา โดยก าหนดพื้นท่ี
ศึกษา คือ ซอยสุขมุวิท 55 (ซอยทองหล่อ) และ เอกมยั ซ่ึงผูว้ิจยัไม่สามารถทราบจ านวนประชากรท่ี
แน่นอนของผูเ้ขา้ใชบ้ริการ โดยเฉล่ียในแต่ละปีได ้ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงระบุประชากรเป็นผูเ้ขา้ใชบ้ริการ
ธุรกิจร้านอาหารในพื้นท่ีย่านทองหล่อและเอกมัย โดยท่ีไม่ทราบจ านวนท่ีชัดเจน. เน่ืองจาก
ประชากรมีขนาดใหญ่และไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน ดงันั้นขนาดกลุ่มประชากรตวัอย่าง
สามารถค านวนไดจ้ากสูตรไม่ทราบขนาดประชากรตวัอยา่งของ Cochran (1953) โดยก าหนดระดบั
ค่าความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และระดับค่าความคาดเคล่ือนร้อยละ 5 ซ่ึงสูตรท่ีใช้ในการค านวณใน
การศึกษาคร้ังน้ี คือ 

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 
 ดงันั้นงานวิจยัน้ีใชข้นาดตวัอยา่งอยา่งนอ้ย 384 คน จึงจะสามารถประมานค่าร้อยละ โดยมี
ความผิดพลาดไม่เกินร้อยละ 5 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 เพื่อความสะดวกในการประเมินผล 
และการวิเคราะห์ขอ้มูลนั้น ผูวิ้จยัจึงก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด 400 ตวัอยา่ง ซ่ึงถือไดว้า่ผา่น
เกณฑต์ามท่ีการค านวณไดก้ าหนด คือไม่นอ้ยกวา่ 384 ตวัอยา่ง 
 
 4) ขอบเขตด้านระยะเวลา 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีระยะเวลาในการด าเนินการ ตั้ งแต่เดือน พฤษภาคม ถึงเดือน กรกฎาคม 
พ.ศ. 2564 
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1.6 นิยามศัพท์ท่ัวไป 
 
ค านิยามศพัทมี์ดงัต่อไปน้ี 
 การน านโยบายไปปฏิบัติ   หมายถึง  การน านโยบายมาปฏิบติัในการรับมือ
       กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
       โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-
       19) ของผู ้ประกอบการในการรักษา
       ความปลอดภัยต่อผูเ้ข้ารับการบริการ
       ในร้านอาหาร 
 ผู้ประกอบการร้านอาหาร  หมายถึง  ร้านอาหารท่ีใหบ้ริการแก่ลูกคา้ในการ
       นัง่รับประทานอาหารภายในร้านยา่น
       ทองหล่อ และเอกมยั 
 ผู้เข้าใช้บริการ    หมายถึง  ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการนัง่รับประทาน
       อาหารท่ีร้านอาหาร 
 โรคระบาด    หมายถึง     โรคซ่ึงติดต่อแพร่ถึงกนัอยา่งรวดเร็ว 
 โรคโควิด 19   หมายถึง  โรคติดต่อซ่ึงเกิดจากไวรัสโคโรนา
       ชนิดท่ีมีการคน้พบล่าสุดเป็นไวรัสและ
       โรคอุบติัใหม่ท่ียงัไม่เป็นท่ีรู้จกัมาก่อน 
       จากการระบาดในเมืองอู่ฮัน่ประเทศจีน
       เดือนธนัวาคม ปีพ.ศ.2562 
 แอปพิเคชนั   หมายถึง  โปรแกรมประยกุตท่ี์แต่ละบริษทัได้
       สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นทางเลือก และ 
       ช่องทางในการสั่งอาหารแบบเดลิเวอร่ี 



บทที ่2 
แนวคดิ ทฤษฎี และงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

 
 การศึกษาเร่ือง “ประสิทธิผลการป้องกนั และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 ไปปฏิบติัในกรณีธุรกิจร้านอาหาร” ผูว้ิจยัไดท้บทวนวรรณกรรม และงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง ซ่ึงประกอบดว้ย 
 2.1 แนวคิด ทฤษฎี หลกัการ และเหตุผล (The Rational – Comprehensive Theory) 
 2.2  แนวคิดและทฤษ ฎี ท่ี เก่ี ยวกับการน านโยบายสาธารณะไปป ฏิบั ติ  (Po licy 
 Implementation) 
 2.3 แนวคิดในการป้องกนัควบคุมโรค 
 2.4 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 2.5 กรอบแนวคิดการวิจยั 
 2.6 สมมติฐานการวิจยั 
 2.7 ค าอธิบายสมมติฐาน 
 
2.1 แนวคิด ทฤษฎี หลกัการ และเหตุผล (The Rational – Comprehensive Theory) 
 ธนวฒัน์ พิมลจินดา (2563) ทฤษฎีน้ีมีพื้นฐานมาจากแนวคิดทางด้านเศรษฐศาสตร์และ
วิทยาการจดัการท่ีน ามาใช้เพื่อการวิเคราะห์ทางเลือกในการตดัสินใจของบุคคลและองค์การ  เพื่อ
การบรรลุเป้าประสงคห์รือจุดมุ่งหมายสูงสุด ซ่ึงทฤษฎี หลกัการ และเหตุผลมีองคป์ระกอบท่ีส าคญั
ดงัน้ี  
 1. ผูมี้อ  านาจในการตดัสินใจจะตอ้งสามารถจ าแนกปัญหาหน่ึง ออกจากปัญหาอ่ืนๆได ้
หรืออยา่งนอ้ยสามารถท่ีจะเปรียบเทียบกบัปัญหาอ่ืน ๆ ไดอ้ยา่งมีเหตุผล 
 2. ผูมี้อ  านาจในการตดัสินใจตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัเป้าประสงค์  (Goals) ค่านิยม 
(Values) หรือ วตัถุประสงค์ (Objective) เพื่อท่ีจะท าให้สามารถพิจารณาปัญหาให้มีความชัดเจน
มากยิง่ขึ้น 
 3. ตอ้งมีการตรวจสอบทางเลือกต่าง ๆ ในการแกไ้ขปัญหาอยา่งชดัเจน 
 4. ต้องมีการตรวจสอบผลลัพธ์ทางด้านการลงทุน (Cost) ผลประโยชน์ (Benefits) ข้อ
ไดเ้ปรียบ และขอ้เสียเปรียบท่ีอาจเกิดขึ้นจากการตดัสินใจในการเลือกทางเลือกใดทางเลือกหน่ึง 
 5. ตอ้งมีการเปรียบเทียบผลลพัธ์ท่ีอาจจะเกิดขึ้นของทางเลือกในแต่ละทางเลือก 
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 6. ผูมี้อ  านาจจะตอ้งท าการตดัสินใจเลือกทางเลือก และผลลพัธ์ท่ีดีท่ีสุดท่ีจะตอบสนอง
เป้าประสงคค์่านิยม หรือวตัถุประสงคสู์งสุดขององคก์าร ตลอดจนสามารถผลกัดนัให้เกิดผลในการ
ปฏิบติัไดอ้ยา่งแทจ้ริง 
โดยการตดัสินใจน้ีตั้งอยูบ่นสมมติฐาน อยา่งนอ้ย 3 ประการ คือ 
 1. การมีขอ้มูลท่ีเพียงพอและถูกตอ้ง 
 2. การตดัสินใจของแต่ละบุคคลท่ีมีลกัษณะเป็นอิสระต่อกนั 
 3. การตดัสินใจจ าเป็นตอ้งตั้งอยูบ่นมุมมองท่ีเป็นปัจเจกบุคคลมิใช่มุมมองของสังคม 
 
 ซ่ึงผลจากการด าเนินกระบวนการตดัสินใจตามทฤษฎีหลกัการและเหตุผล ส่งผลให้การ
ตดัสินใจไดรั้บประโยชน์สูงสุดและมีความเป็นไปได้มากท่ีสุด และมีความเหมาะสมกับเร่ืองท่ีมี
ความสลับซับซ้อน โดยทฤษฎีดังกล่าวแม้จะมีองค์กรประกอบท่ีน่าสนใจในหลายประการท่ีมี
ประโยชน์ต่อการตดัสินใจเลือกนโยบาย แต่ในขณะเดียวกนัก็มีขอ้จ ากดัและอุปสรรคหลายประการ 
เช่น ความยากล าบากในการท่ีจะท าให้ผูต้ดัสินใจไดข้อ้มูลท่ีจ าเป็นตอ้งทราบและมีความแม่นตรง
และน่าเช่ือถือ อีกทั้งในการวิเคราะห์ขอ้มูลนั้นมีความสลบัซับซ้อนในการตีความตามหลกัเหตุผล
และตอ้งใชเ้วลามากในการตดัสินใจ ซ่ึงในความเป็นจริงปัญหาบางอย่างนั้นตอ้งการการแกไ้ขอย่าง
รวดเร็ว 
 
2.2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่วกบัการน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ (Policy Implementation) 
 อุทัย เลาหวิเชียร (2554) ได้กล่าวไวว้่า การน านโยบายไปปฏิบัติ หมายถึงขั้นตอนการ
วิเคราะห์ทางเลือกเพื่อให้ได้มาของนโยบายสาธารณะเพื่อน าไปสู่การปฏิบติัขั้นตอนของการน า
นโยบายไปปฏิบัติซ่ึงเป็นขั้นท่ีมีความส าคัญเป็นอย่างมากท่ีสุด เพราะนโยบายสาธารณะคือ
แผน่กระดาษท่ีจะเป็นจริงไดก้็ต่อเม่ือมีการน าไปปฏิบติัให้เกิดผลส าเร็จตามเป้าหมายท่ีไดก้ าหนดไว ้
 
 วรเดช จนัทรศร (2531) กล่าวว่า การน านโยบายไปปฏิบัติ หมายถึงองค์กรท่ีรับผิดชอบ 
และสามารถน าไปกระตุ้นให้ทรัพยากรทางการบริหารตลอดจนกลไกท่ีส าคัญทั้งหมดสามารถ
ปฏิบติังานให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายท่ีระบุไวไ้ดห้รือไม่ แค่ไหน เพียงใด กล่าวคือ ในส่วนน้ี
จะเป็นเร่ืองท่ีนกัวิเคราะห์นโยบายสาธารณะมุ่งให้ความสนใจไปท่ีปัญหาหรือส่ิงท่ีเช่ือมโยงระหวา่ง
ความส าเร็จ และความลม้เลวของการน านโยบาย แผนงาน และโครงการให้ลึกซ้ึงและมีความถ่อง
แทม้ากยิง่ขึ้น 
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 Thomas R. Dye (1998) การน านโยบายไปปฏิบติั หมายถึงความต่อเน่ืองทางการเมือง ซ่ึง
การก าหนดนโยบายไม่ไดจ้บลงท่ีการออกเป็นกฎหมาย หากแต่จะตอ้งน านโยบายไปสู่หน่วยงาน
ของระบบราชการ เพื่อให้ราชการไดป้ฏิบติัตามนโยบายนั้นๆ ซ่ึงการน านโยบายไปปฏิบติัมีความ
เก่ียวเน่ืองกับทุกกิจกรรม เช่น การจดัองค์กรแนวใหม่ การมีหน่วยงานหรือตัวแทนรับผิดชอบ
เพื่อให้สามารถด าเนินการตามนโยบายท่ีได้ก าหนดไว้ นอกจากน้ีการน านโยบายไปปฏิบติันั้นยงั
ตอ้งมีรูปแบบและกฎระเบียบเพื่อใหข้า้ราชการถือปฏิบติัดว้ย 
 
 Dunn (1994) ไดก้ล่าวถึงการน านโยบายไปปฏิบติัไวว้า่ เม่ือนโยบายไดรั้บการตดัสินใจ จะ
น าไปสู่การปฏิบติัโดยมีหน่วยงานในการปฏิบติัตามนโยบายนั้น ซ่ึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งระดมทรัพยากร
มนุษยแ์ละเงินทุนเพื่อน าไปใชใ้นการปฏิบติัตามนโยบาย 
 
 Eugene Bardach (1980) กล่าวไวว้า่การน านโยบายไปปฏิบติั หมายถึงกระบวนการของกล
ยุทธ์ท่ีแสดงการปฏิสัมพนัธ์ของกลุ่มผลประโยชน์ทั้งหลายต่อการท่ีจะต่อสู่เพื่อให้ได้มาซ่ึงการ
บรรลุเป้าหมายของกลุ่มตน ซ่ึงการเกิดขึ้นของเป้าหมายเหล่าน้ีอาจสอดคลอ้งหรือไม่สอดคลอ้งตาม
อาณติั (Mandate) ของนโยบาย 
 
 Donal S. Van Meter and Carl E. Van Horn (1975) กล่าวไวว้่า การน านโยบายไปปฏิบติั 
หมายถึง การด าเนินการโดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลทั้งจากภาครัฐและเอกชน ซ่ึงในการด าเนินการ
ดงักล่าวมุ่งท่ีจะก่อให้เกิดความส าเร็จโดยตรงตามวตัถุประสงค์ของนโยบายท่ีไดต้ดัสินกระท าไว้
ก่อนหนา้นั้นแลว้ 
 
2.3 แนวคิดในการป้องกนัควบคุมโรค 
 กรมควบคุมโรค (2560) ได้ให้แนวคิดการป้องกันควบคุมโรค แบ่งองค์ประกอบเป็น 2 
ส่วน ไดแ้ก่  
 1. การป้องกนัโรค (Prevention) ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า มาตรการและกิจกรรมท่ีด าเนินการ
ก่อนท่ีจะเกิดโรคหรือภยั และเพื่อไม่ใหเ้กิดโรคหรือภยัดงักล่าว  

 2. การควบคุมโรค (Control) หมายถึง มาตรการและกิจกรรมท่ีด าเนินการหลงัจากท่ีไดเ้กิด
โรคภัยขึ้นเรียบร้อยแลว้ ซ่ึงวตัถุประสงค์นั้นเพื่อให้โรคหรือภัยนั้นได้สงบลงโดยเร็ว ก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อชีวิตและความเป็นอยูข่องมนุษยไ์ดน้อ้ยท่ีสุด (เช่น ความเจ็บป่วย, ความพิการ, การ
ตาย, ความสูญเสียทางเศรษฐกิจ และความสูญเสียทางสังคม)  และเพื่อไม่ใหเ้กิดขึ้นอีก แต่หากมีการ
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เกิดขึ้ นอีกนั้ นก็จะสามารถรับมือได้อย่างมีประสิทธิผล (Effectively) และประสิทธิภาพ 
(Efficiently) ไดม้ากขึ้น 

 การนิยามความหมายของ “การป้องกนัโรค” ในบางคร้ังไดค้รอบคลุมถึงความหมายของ 
“การควบคุมโรค” ไปดว้ยเช่นกนั โดยนิยามกิจกรรมการป้องกนัโรคไดก้ าหนดครอบคลุมไวต้ั้งแต่ 
กิจกรรมท่ีได้ด าเนินก่อนการเกิดโรค (Primary Prevention) การเกิดโรคแลว้แต่ยงัไม่เกิดอาการ 
(Secondary Prevention) และเกิดอาการแลว้  (Tertiary Prevention) โดยแต่ละช่วงจะมีวตัถุประสงค์
ท่ีแตกต่างกนั ดงัน้ี 

 กจิกรรมที่ได้ด าเนินก่อนการเกดิโรค (Primary Prevention)  กิจกรรมท่ีส าคญั ประกอบไป
ดว้ย การส่งเสริมให้ส่ิงแวดลอ้มมีความเอ้ือต่อสุขภาพของประชาชน (Healthy Environment) การ
ส่งเสริมให้ร่างกายมีความตา้นทานต่อโรคภยัต่างๆ รวมถึงการส่งเสริมให้ประชาชนมีพฤติกรรม
และสุขภาพท่ีเหมาะสม (Healthy Behaviors) ทั้ งน้ีส่ิงแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อสุขภาพของประชาชน 
หมายถึง การสุขาภิบาลพื้นฐาน คุณภาพของส่ิงแวดลอ้มท่ีปราศจากมลพิษ และส่ิงแวดลอ้มทาง
สังคม ทั้งท่ีบา้น ชุมชนท่ีอยู่อาศยั ท่ีท างาน และสังคมโดยรวม และ Healthy Behaviors หมายถึง 
การส่งเสริมให้ประชาชนมีพฤติกรรมดา้นต่าง ๆอย่างเหมาะสม โดยให้ประชาชนเป็นผูเ้สริมสร้าง
สุขภาพของตนเอง (Health Promotion) จากท่ีกล่าวมาจะเห็นไดว้า่ Health Promotion เป็นส่วนหน่ึง
ของ Primary Prevention นัน่เอง  

 เกดิโรคแล้วแต่ยังไม่เกิดอาการ (Secondary Prevention) เป็นการป้องกนัโรคในระยะท่ีได้
เกิดขึ้นแลว้ โดยวตัถุประสงค์ท่ีส าคญัของการป้องกันโรคในระยะน้ี คือ การระงบักระบวนการ
ด าเนินของโรค และ การป้องกนัการแพร่เช้ือ รวมถึงการระบาดของโรคไปยงับุคคลอ่ืน หรือชุมชน
อ่ืน ทั้งน้ีจะมุ่งเนน้ถึงการคดักรองโรคเพื่อให้ตรวจพบโรคอยา่งเร็วท่ีสุดก่อรท่ีจะมีอาการ และให้ท า
การรักษาโดยทนัที โดยเช่ือวา่ การตรวจพบโรคในระยะแรกให้การรักษาไดอ้ย่างทนัท่วงทีนั้นจะมี
ผลการรักษาท่ีดีกวา่ 

 ทั้งน้ีโรคท่ีสามารถด าเนินการคดักรองไดน้ั้นจะตอ้งเป็นโรคท่ีมีระยะเวลาก่อนแสดงอาการ
ของโรคท่ีสามารถตรวจพบได้นานพอสมควร (Detectable Preclinical Phase) หรือเป็นโรคท่ีมี 
Asymptomatic Carrier Stage รวมถึงการมีเคร่ืองมือท่ีเหมาะสม เป็นท่ียอมรับ โดยการคดักรองโรค
ดงักล่าว เช่น โรคมะเร็ง ภาวะความดนัโลหิตสูง และโรคเบาหวาน เป็นตน้ 

 เกิดอาการแล้ว  (Tertiary Prevention) โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อป้องกันความสูญเสียจาก
โรคท่ีเกิดขึ้นนั้น เช่น ป้องกนัความพิการ หรอการสูญเสียชีวิตก่อนวยัอนัควร การป้องกนัการเกิด
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โรคซ ้ า (Recurrence) ตวัอย่างเช่น ผูป่้วยท่ีมี Acute Myocardial Infarction การป้องกนั Recurrent 
Infarction ซ่ึงถือเป็น Tertiary Prevention ประการหน่ึง 

 ในกรณีท่ีมีการแบ่งการป้องกันออกเป็น 2 ระดบั คือ ระดับกิจกรรมท่ีได้ด าเนินก่อนการ
เกิดโรค (Primary Prevention)  และ ระดับการเกิดโรคแล้วแต่ย ังไม่ เกิดอาการ (Secondary 
Prevention) ในกรณีเช่นน้ี Primary Prevention จะหมายถึง กิจกรรมท่ีด าเนินการก่อนเกิดโรค ส่วน 
Secondary Prevention จะหมายถึง กิจกรรมท่ีด าเนินการหลงัจากเกิดโรคแลว้ ซ่ึงจะมีความหมาย
รวมถึงกิจกรรมท่ีเคยไดถู้กจดัวา่เป็น การเกิดอาการแลว้  (Tertiary Prevention) ไวด้ว้ยเช่นกนั 
 
2.4 งานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง และงานวิจัยต่างประเทศ 
 สุรศกัด์ิ ชะมารัมย ์(2559) ไดศึ้กษาถึง แนวความคิด ตวัแบบ และทฤษฎีนโยบายสาธารณะ 
ไวว้่า แนวทาง กิจกรรม หรือการกระท าท่ีรัฐบาลใชใ้นการด าเนินงานเพื่อส่งมอบบริการสาธารณะ
ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งดา้นการศึกษา ดา้นการสาธารสุข และดา้นการสังคมสงเคราะห์ เป็นตน้ เพื่อให้
ไปสู่ประชาชนและบรรลุเป้าหมายท่ีได้ก าหนดไว้ ในท่ีน้ีเรียกได้ว่า นโยบายสาธารณะ (Public 
Policy) จะตอ้งมีการวางแผนการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ มีการจดัสรรทรัพยากรบุคคล มีการ
จดัท าโครงการ และจดัสรรงบประมานในการด าเนินงาน รวมถึงมีกระบวนการในการด าเนินงาน
เพื่อให้บรรลุผลตามวตัถุประสงค์ในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงดว้ยวิธีปฏิบติังานท่ีมีความสอดคลอ้ง  และมี
ความเหมาะสมกบัสภาพความเป็นจริง ตลอดจนความตอ้งการของประชาชนในแต่ละเร่ืองตามแต่
ละพื้นท่ี ดงันั้นนโยบายสาธารณะจึงเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการบริหารงานของรัฐบาล ผลการวิจยั
พบว่า นโยบายสาธารณะ (Public Policy) คือ อะไรก็ตามท่ีมาจากการตดัสินใจของรัฐบาลในการ
เลือกจะกระท าหรือไม่กระท า ซ่ึงมาจากการพิจารณาในแง่มุมถึงความส าคญัของการด าเนินการ
นโยบายนั้น  และนโยบายนั้นจะสร้างความแตกต่างอะไร ทั้งน้ี เพราะรัฐบาลมีหนา้ท่ีตอ้งท าหลาย
อย่าง ซ่ึงการท าความเข้าใจเก่ียวกับนโยบายสาธารณะจ า เป็นต้องอาศัยทั้งศิลป์และศาสตร์ท่ีจะ
สามารถท าความเข้าใจผ่านตัวแบบต่างๆได้แก่ ตัวแบบสถาบัน (Institutional Model) ตัวแบบ
กระบวนการ (Process Model) ตวัแบบกลุ่ม (Group Model) ตวัแบบผูน้ า (Elite Model) ตวัแบบท่ียึด
หลกัเหตุผล (Rational Model) ตวัแบบส่วนเพิ่ม (Incremental Model) ตวัแบบทฤษฎีเกม (Game 
theory Model) ตวัแบบระบบ (System Model) แนวทางการศึกษากระบวนการนโยบายสาธารณะ
แบบขั้นตอน (Stages Approach to Policy Process) รวมไปถึงกรอบความคิดและทฤษฎีเก่ียวกับ
กระบวนการของนโยบายสาธารณะร่วมสมยั (Contemporary Theories of the Policy Process) ไดแ้ก่ 
กรอบแนวคิดเครือข่ายพนัธมิตรนโยบาย กรอบแนวคิดการวิเคราะห์เชิงสถาบนัและพฒันา และ
กรอบแนวคิดการประกอบสร้างทางสังคม เป็นต้น ทั้ งน้ีในแง่ของแนวทางการตัดสินใจใน
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กระบวนการของนโยบายสาธารณะอาจใช้ตวัแบบแห่งการผสมผสาน และตวัแบบการตดัสินใจ
แบบถงัขยะ ซ่ึงจะท าให้การศึกษานโยบายสาธารณะท่ีในปัจจุบันเป็นเร่ืองมีความสลบัซับซ้อน
ค่อนขา้งมาก สามารถเห็นชดัเจนเป็นรูปธรรมมากยิง่ขึ้น 

 จรรรงค์ สีสุรพงศ์ (2553) ได้ศึกษาถึง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการด าเนินงานป้องกัน ควบคุม
โรคติดต่อขององคก์ารบริหารส่วนต าบล ไวว้า่ การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาระดบัความรู้การ
เฝ้าระวงัป้องกนัควบคุมโรคติดต่อ ซ่ึงไดศึ้กษาระดบัการด าเนินงานป้องกนัควบคุมโรคติดต่อและ
ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการด าเนินงานป้องกนัควบคุมโรคติดต่อขององคก์ารบริหารส่วนต าบล ท าการ
เก็บขอ้มูลโดยการใชแ้บบสอบถามเพื่อท าการเก็บขอ้มูล ผลการศึกษาพบว่า ระดบัความรู้ในการเฝ้า
ระวงัการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออยู่ในระดับมาก ร้อยละ 85.7 ระดับการด าเนินงานป้องกัน
ควบคุมโรคติดต่อ คะแนนเฉล่ียทั้ง 3 ดา้นนั้นอยูใ่นระดบัปานกลางท่ี (�̅� = 3.05, SD. = 0.86) รวมถึง
การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการด าเนินงานป้องกนัควบคุมโรคติดต่อขององค์การบริหารส่วนต าบล 
การวิจยัพบว่า ปัจจยัดา้น เพศ อาย ุระยะเวลาปฏิบติังาน วุฒิการศึกษาและระดบัความรู้การเฝ้าระวงั
ป้องกนัควบคุมโรคติดต่อ ไม่มีผลต่อการด าเนินงานป้องกนัควบคุมโรคติดต่อขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล ทั้งน้ีงานวิจยัน้ียงัให้ขอ้แนะน าไวว้่า บุคคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) 
ควรมีการพฒันาทกัษะดา้นส่งเสริมสุขภาพ และสร้างความตระหนกัของการมีส่วนร่วมต่อการดูแล
สุขภาพอย่างแท้จริง รวมถึงการผลักดันการใช้นโยบายส่งเสริมสุขภาพพร้อมทั้ งด าเนินการจัด
กิจกรรมการเฝ้าระวงัในการป้องกนัและควบคุมโรคโดยมี อบต. เป็นผูข้บัเคล่ือน 
 
งานวิจัยต่างประเทศ  
 Rebecca and Scoth (2001)  ได้ศึกษาการระบาดของโรคติดต่อจากเช้ือเซลโมแนลลาท่ี 
(Salmonella Typhimurium) เก่ียวขอ้งกบัผูป้ระกอบการอาหารในเมืองแอดีเลด ประเทศออสเตรเลีย 
พบว่า พบผูป่้วยจ านวน 28 คน ท่ีมีอาการของโรคในระบบของล าไส้  และกระเพาะ หลังจาก
รับประทานอาหารเย็นท่ีร้านอาหารเกาหลี  ผลการศึกษาพบว่า โรคดังกล่าวน่าจะเกิดจากการ
รับประทานพุดด้ิงมะม่วง และไก่ ทั้งน้ีไดท้ าการตรวจสอบตวัอย่างพุดด้ิง และไก่ เทียบกบัตวัอย่าง
อุจจาระของผูป่้วย และผูเ้ตรียมอาหาร ซ่ึงไดพ้บเช้ือเซลโมแนลลาเช่นเดียวกนัปนเป้ือนอยู่ในพุดด้ิง
มะม่วงและไก่ หลงัจากการตรวจสอบนั้นไดพ้บเช้ือท่ีร้านอาหารท่ีน่าจะมาจากการสัมผสัเช้ือของผู ้
เตรียมอาหารท่ีมีอาการของโรคดงักล่าวจากการมีการเตรียมอาหารจากภายนอกครัวของร้านอาหาร 
การสอบสวนในคร้ังน้ีไดแ้สดงให้เห็นว่า ผูเ้ตรียมอาหารมีความส าคญัในการป้องกนัเช้ือโรคต่างๆ 
ดงันั้นผูป้ระกอบการร้านอาหารจ าเป็นตอ้งมีการใหค้วามรู้ และขอ้มูลแก่ผูเ้ตรียมอาหารอยา่งถูกตอ้ง 
เพื่อเป็นการป้องกนัโรค 
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2.5 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 ประสิทธิผลการน านโยบายการป้องกนั และ ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019ไปปฏิบติัในกรณีธุรกิจร้านอาหาร ผูว้ิจยัไดก้ าหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

รูปภาพท่ี 2 แสดงกรอบแนวความคิดในการศึกษา (Conceptual Framework) 
ท่ีมา : ผูว้ิจยั 

 

 

ตัวแปรต้น 

ลักษณะประชากรศาสตร์ 
- เพศ 
- อาย ุ
- ระดบัการศึกษา 
- อาชีพ 
- สถานภาพ 
- รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 

 

ตวัแปรตาม 
ปัจจัยในการตัดสินใจเข้าใช้บริการร้านอาหาร 

- ความพร้อมในการคดักรองตรวจสอบดา้นสุขอนามยั
ของร้านอาหาร 
- ความพร้อมในดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกดา้น
สุขอนามยัภายในร้านอาหาร 
- ความพร้อมในการใหบ้ริการตามมาตรฐานสุขอนามยั
ของร้านอาหาร 

ปัจจัยด้านความรู้เกี่ยวกับมาตรการภาครัฐ 
- ความเขา้ใจในมาตรการของภาครัฐ 
- ความเขา้ใจต่อขอ้ปฏิบติัในการเขา้ใชบ้ริการ 

ปัจจัยด้านจิตส านึกต่อส่วนรวมในการเข้าใช้บริการ
ร้านอาหาร 

- มารยาทในการเขา้ใชบ้ริการร้านอาหาร 
- การปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของร้านอาหาร 

ประสิทธิผลการปฏิบตัิตามนโยบายโควิด

ของธุรกิจร้านอาหาร 
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2.6 สมมติฐานในการวิจัย 

 1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการน านโยบายและการน ามาตรการภาครัฐไป
ปฏิบติัอยา่งแตกต่างกนั 
 2. ปัจจัยด้านนโยบาย มีผลต่อประสิทธิผลของการน านโยบายและมาตรการภาครัฐไป
ปฏิบติัในการปรับตวัของการบริการธุรกิจร้านอาหารในช่วงวิกฤติโควิด 
 3. ปัจจยัดา้นความพร้อม การรับมือ และการปรับตวัของร้านอาหารในยุคโควิดท่ีมีผลต่อ
การน านโยบายและมาตรการจากภาครัฐไปปฏิบติั 
 4. ปัจจยัด้านความรู้และความเขา้ใจมีผลต่อการน านโยบายและมาตรการของภาครัฐไป
ปฏิบติั 
 5. ปัจจยัด้านจิตส านึกของประชาชน ลูกคา้ และเจ้าของร้านมีผลต่อการน านโยบายและ
มาตรการของภาครัฐไปปฏิบติั 
 
2.7 ค าอธิบายสมมติฐาน 
 สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการน านโยบายและการน ามาตรการ
ภาครัฐไปปฏิบติัอยา่งแตกต่างกนั 
 ความหมาย ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล ประกอบด้วย   เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา   
สถานภาพสมรส  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  และอาชีพ ท่ีมีความแตกต่างกนัส่งผลให้ การน านโยบาย
และมาตรการของภาครัฐไปปฏิบติัท่ีแตกต่างกนั 
 เหตุผลเชิงแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีมาสนับสนุน ศิริวรรณ เสรีรัตน (2549) กล่าวว่า 
ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย เพศ อายุ ขนาดครอบครัว สถานภาพครอบครัว รายได ้
อาชีพ การศึกษา ปัจจัยเหล่าน้ีเป็นเกณฑ์ท่ีนิยมใช้ในการแบ่งส่วนตลาด อีกทั้ งลักษณะด้าน
ประชากรศาสตร์ยงัเป็นลกัษณะท่ีส าคญั เป็นสถิติท่ีวดัได้ของประชากรท่ีช่วยก าหนดเป้าหมาย 
ขณะท่ีลกัษณะดา้นจิตวิทยา สังคม และวฒันธรรมสามารถช่วยอธิบายความคิดและความรู้สึกของ
กลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงขอ้มูลด้านประชากรศาสตร์จะสามารถเขา้ถึงประสิทธิผลต่อการก าหนดตลาด
เป้าหมายรวม 
 
 สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัดา้นนโยบาย มีผลต่อประสิทธิผลของการน านโยบายและมาตรการ
ของภาครัฐไปปฏิบติัท่ีแตกต่างกนั 
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 ความหมาย ปัจจยัดา้นนโยบายประกอบดว้ย การส่ือสาร ลกัษณะของสถานประกอบการ 
ความชดัเจนและความสอดคลอ้ง  เง่ือนไขทางเศรษฐกิจ และสังคม รวมถึง ทศันคติและจุดยืนของ
ผูน้ านโยบายไปปฏิบติั 
 เหตุผลเชิงแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีมาสนับสนุน วรเดช จนัทรศร (2531) กล่าวว่าการ
น านโยบายไปปฏิบติั หมายถึงองคก์รท่ีรับผิดชอบ และสามารถน าไปกระตุน้ให้ทรัพยากรทางการ
บริหารตลอดจนกลไกท่ีส าคญัทั้งหมดสามารถปฏิบติังานให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายท่ีระบุไว้
โดยมุ่งใหค้วามสนใจไปท่ีปัญหาหรือส่ิงท่ีเช่ือมโยงระหวา่งความส าเร็จ และความลม้เลวของการน า
นโยบาย แผนงาน และโครงการให้ลึกซ้ึงและมีความถ่องแท้มากยิ่งขึ้น อีกทั้ง อุทัย เลาหวิเชียร 
(2554) ไดก้ล่าวไวว้่า การน านโยบายไปปฏิบติั หมายถึงขั้นตอนการวิเคราะห์ทางเลือกเพื่อใหไ้ดม้า
ของนโยบายสาธารณะเพื่อน าไปสู่การปฏิบติัขั้นตอนของการน านโยบายไปปฏิบติัซ่ึงเป็นขั้นท่ีมี
ความส าคญัเป็นอย่างมากท่ีสุด รวมถึง Donal S. Van Meter and Carl E. Van Horn (1975) กล่าวไว้
ว่า การน านโยบายไปปฏิบติั หมายถึง การด าเนินการโดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลทั้งจากภาครัฐและ
เอกชน ซ่ึงในการด าเนินการดังกล่าวมุ่งท่ีจะก่อให้เกิดความส าเร็จโดยตรงตามวตัถุประสงค์ของ
นโยบายท่ีไดต้ดัสินกระท าไวก่้อนหนา้นั้นแลว้ 
 
 สมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัดา้นความพร้อมของร้านอาหารมีผลต่อการน านโยบายและมาตรการ
จากภาครัฐไปปฏิบติั 
 ความหมาย ปัจจยัดา้นความพร้อมในการปรับตวัในยุคโควิดของร้านอาหาร ประกอบไป
ดว้ย ทุนทรัพยใ์นการปรับปรุงร้านตามมาตรการ และนโยบายของภาครัฐ นโยบายของเจา้ของธุรกิจ 
แนวคิดในการจดัการพื้นท่ี และแนวทางท่ีจะสามารถท าให้ผูเ้ขา้ใชบ้ริการรู้สึกปลอดภยั  รวมถึงการ
ปรับตวัของแนวทางธุรกิจและการคิดโมเดลการท าธุรกิจแนวใหม่ท่ีจะสามรถท าให้ธุรกิจยงัด าเนิน
ต่อไปได ้
 เหตุผลเชิงแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีมาสนับสนุน ดร.กฤษฎา เสกตระกูล, (2563) ได้
กล่าวว่า พฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อร้านอาหารจะเกิดการเปล่ียนแปลง ซ่ึงการเปล่ียนแปลงของ
ผูบ้ริโภคนั้นประกอบไปดว้ย 4 การเปล่ียนแปลงหลกัๆ ไดแ้ก่ 1.ลูกคา้จะใชบ้ริการสั่งอาหารให้ส่ง
ถึงท่ีมากขึ้น 2.ลูกคา้จะใส่ใจเร่ืองความปลอดภยัของอาหารเป็นพิษ 3.ลูกคา้จะนิยมมารับอาหารและ
กลบัไปบริโภคท่ีบา้นมากขึ้น 4.ลูกคา้จะตอ้งการบรรจุภณัฑ์อาหารท่ีมีคุณภาพมากขึ้น จากท่ีกล่าว
มานั้ นน ามาสู่การเตรียมตัวและการรับมือของผูป้ระกอบการในการเปล่ียนแปลงคร้ังน้ีใน 4 
แนวทางหลัก อันได้แก่ 1.ลดขนาดของธุรกิจ 2.การสร้างมาตรฐานการปฏิบัติการใหม่เก่ียวกับ
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สุขอนามยั 3.การใชคู้่คา้ในประเทศ หรือในทอ้งถ่ินท่ีมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 4.การลงทุนในระบบงาน
เพื่อรองรับธุรกิจบริการส่งถึงท่ี  
 
 สมมติฐานท่ี 4  ปัจจยัดา้นความรู้และความเขา้ใจมีผลต่อการน านโยบายและมาตรการของ
ภาครัฐไปปฏิบติั 
 ความหมาย ปัจจยัดา้นความรู้และความเขา้ใจ คือ ความรู้และความเขา้ใจถึงปัจจยัท่ีท าให้
เกิดโรคระบาดโควิด และการปัจจยัท่ีสามารถเกิดการแพร่เช้ือ รวมถึงการป้องกนัต่อพนักงานและ
ลูกคา้ภายในร้านใหป้ลอดภยั 
 เหตุผลเชิงแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีมาสนับสนุน กองสุขาภิบาลอาหาร (2542) กล่าวว่า 
การสุขาภิบาลอาหาร (Food Sanitation) หมายถึง การบริหารจดัการและควบคุมส่ิงแวดลอ้มรวมทั้ง
บุคลากรท่ีเก่ียวข้องกับกิจกรรมอาหารเพื่อความสะอาด ปลอดภัย ปราศจากเช้ือโรค และส่ิง
แปลกปลอมต่าง ๆ รวมถึงสารเคมีท่ีเป็นอนัตรายต่อร่างกายมนุษย์ ทั้งน้ีการจดัการและการควบคุม
อาหารให้สะอาดนั้นสามารถท าได้โดยการจดัการและการควบคุมปัจจยัทั้งภายในและภายนอกท่ี
สามารถเป็นสาเหตุอนัท าให้อาหารสกปรก รวมถึง กรมควบคุมโรค (2560) ได้ให้แนวคิดการ
ป้องกันควบคุมโรค แบ่งองค์ประกอบเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1. การป้องกันโรค (Prevention) ได้ให้
ความหมายไวว้่า มาตรการและกิจกรรมท่ีด าเนินการก่อนท่ีจะเกิดโรคหรือภยั และเพื่อไม่ใหเ้กิดโรค
หรือภยัดงักล่าว 2. การควบคุมโรค (Control) หมายถึง มาตรการและกิจกรรมท่ีด าเนินการหลงัจาก
ท่ีได้เกิดโรคภัยขึ้นเรียบร้อยแล้ว ซ่ึงวตัถุประสงค์นั้ นเพื่อให้โรคหรือภัยนั้ นได้สงบลงโดยเร็ว 
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของมนุษยไ์ดน้้อยท่ีสุด (เช่น ความเจ็บป่วย, ความ
พิการ, การตาย, ความสูญเสียทางเศรษฐกิจ และความสูญเสียทางสังคม)  และเพื่อไม่ให้เกิดขึ้นอีก 
แต่หากมีการเกิดขึ้นอีกนั้นก็จะสามารถรับมือไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล (Effectively) และประสิทธิภาพ 
(Efficiently) ไดม้ากขึ้น 
 
 สมมติฐานท่ี 5 ปัจจยัด้านจิตส านึกของประชาชน ลูกคา้ และเจา้ของร้านมีผลต่อการน า
นโยบายและมาตรการของภาครัฐไปปฏิบติั 
 ความหมาย ปัจจยัดา้นจิตส านึกของประชาชน ลูกคา้ และเจา้ของร้าน หมายถึง การปฏิบติั
ตามนโยบายและมาตรการการป้องกนัจากภาครัฐ ดา้นผูป้ระกอบการร้านอาหาร ประกอบดว้ย การ
เวน้ระยะห่างระหว่างโต๊ะอาหาร การท าความสะอาด และการพ่น/เช็ดดว้ยน ้ ายาฆ่าเช้ือ รวมถึงการ
ตรวจวดัอุณหภูมิ และการประเมินความพร้อมของร้านอาหาร และบุคลากร ด้านผูเ้ขา้ใช้บริการ 
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ประกอบไปดว้ย การตรวจวดัอุณหภูมิร่างกาย การลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอล์ รวมถึงการเช็คอินเขา้
สถานท่ี 
 เหตุผลเชิงแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีมาสนับสนุน ยุวดี ศรีภุมมา, (2563) ไดก้ล่าวไวว้่า 
การมาเยือนของโรคโควิด 19 จะท าให้กลุ่มธุรกิจทุกธุรกิจเปล่ียนไปซ่ึงหน่ึงในนั้นคือร้านอาหาร 
การเปิดร้านอาหารในยุคโควิด 19 หรือหลงัจากท่ีเช้ือโรคไดห้มดไปนั้น ธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม
ท่ีมีหน้าร้านควรปรับตัวเพื่อดึงดูดลูกค้าเพื่อเพิ่มความเช่ือมั่นให้ลูกค้าได้กลับมาใช้บริการได้
ตามปกติ ในดา้นของผูป้ระกอบการนั้น 3 ปัจจยัหลกั 1.การดูแลรักษาความสะอาดเป็นปัจจยัหลกั
และเป็นเร่ืองจ าเป็นอย่างยิ่งของธุรกิจอาหาร ซ่ึงเร่ืองน้ีเป็นเร่ืองส าคญัอนัดับหน่ึงท่ีผูบ้ริโภคให้
ความส าคญั เช่น การสวมใส่ถุงมือ สวมใส่หน้ากากอนามยั และการแต่งกายท่ีดูสะอาดเรียบร้อย    
2.การรักษาระยะห่าง (Social Distancing) ภายในร้าน ซ่ึงจะตอ้งมีการปรับแผนผงัการจดัท่ีนั่งของ
ร้านใหม่  เพื่อลดความแออดั มีอากาศถ่ายเทสะดวก รวมถึงการตั้งจุดคดักรองหนา้ประตูทางเขา้ร้าน 
3.การปรับเปล่ียนการให้บริการภายในร้านเพื่อลดการส่ือสาร หรือการใกลชิ้ดกบัพนักงานให้น้อย
ท่ีสุด โดยการเสริมเคร่ืองมือดิจิทลับนโต๊ะอาหาร ในการสั่งอาหารดว้ยตนเอง หรือแมก้ระทัง่การ
จ่ายเงินเพื่อลดการสัมผสัเงินสดหรือบตัรเครดิต   



บทที ่3 
วธีิด าเนินการวจิัย 

 
 ในการศึกษาเร่ือง ประสิทธิผลการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 ไปปฏิบติัในกรณีธุรกิจร้านอาหาร โดยมีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อศึกษาการปฏิบติั 
ปัจจัย และแนวทางในการน านโยบายภาครัฐไปปฏิบัติต่อการปรับตัวของการบริการธุรกิจ
ร้านอาหารในช่วงวิกฤติโควิด 19 ผูว้ิจยัไดก้  าหนดโจทยห์ลกัของการวิจยัน้ีไวว้่า “การน านโยบาย
ภาครัฐไปเป็นแนวทางในปฏิบติัต่อการปรับตวัของการบริการธุรกิจร้านอาหารในช่วงวิกฤติโควิด
ท าอย่างไร” ซ่ึงการวิจัยคร้ังน้ีจะเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลส าหรับงานวิจยัในคร้ังน้ี 
และผูว้ิจยัท าการศึกษาทบทวนวรรณกรรมของผลงานท่ีเก่ียวขอ้งในธุรกิจร้านอาหารและน ามาเป็น
แนวทางเพื่อใหง้านวิจยัมีความสมบูรณ์มากยิง่ขึ้น โดยมีการด าเนินการตามขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 

  3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
  3.2 การออกแบบการวิจยั 
  3.3 การสร้างและการตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
  3.4 การเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีใชใ้นการจดัท า 
  3.5 การวิเคราะห์ขอ้มูล 
 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรการวิจยั คือ ผูเ้ขา้ใชบ้ริการธุรกิจร้านอาหารในพื้นท่ีเขตวฒันา โดยก าหนดพื้นท่ี
ศึกษา คือ ซอยสุขมุวิท 55 (ซอยทองหล่อ) และ เอกมยั ซ่ึงผูว้ิจยัไม่สามารถทราบจ านวนประชากรท่ี
แน่นอนของผูเ้ขา้ใชบ้ริการ โดยเฉล่ียในแต่ละปีได ้ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงระบุประชากรเป็นผูเ้ขา้ใชบ้ริการ
ธุรกิจร้านอาหารในพื้นท่ีย่านทองหล่อและเอกมัย โดยท่ีไม่ทราบจ านวนท่ีชัดเจน เน่ืองจาก
ประชากรมีขนาดใหญ่และไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน ดงันั้นขนาดกลุ่มประชากรตวัอย่าง
สามารถค านวนไดจ้ากสูตรไม่ทราบขนาดประชากรตวัอยา่งของ Cochran (1953) โดยก าหนดระดบั
ค่าความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และระดบัค่าความคาดเคล่ือนร้อยละ 5 จะไดจ้ านวนประชากรท่ีตอ้งท า
การเก็บแบบสอบถามจ านวน 400 คน 
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3.2 การออกแบบการวิจัย 
 ในการศึกษาการรับรู้ถึงการน านโยบายและการน ามาตรการภาครัฐมาปฏิบติัต่อการปรับตวั
ในการรักษาความปลอดภยัการแพร่ระบาดของเช้ือโรคโควิด 19 ของผูป้ระกอบการท่ีก าหนดแก่ผู ้
เขา้ใชบ้ริการธุรกิจร้านอาหารในช่วงโควิด 19 จะพิจารณาส่วนรูปแบบของการศึกษาและส่วนของ
การเก็บขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 

 3.2.1 รูปแบบของการวิจัย 

 การวิจยัในคร้ังน้ีผูวิ้จยัท าการศึกษาการรับรู้ถึงการน านโยบายและการน ามาตรการภาครัฐ
มาปฏิบัติต่อการปรับตัวในการรักษาความปลอดภัยการแพร่ระบาดของเช้ือโรคโควิด 19 ของ
ผูป้ระกอบการท่ีก าหนดแก่ผูเ้ขา้ใชบ้ริการธุรกิจร้านอาหารในช่วงโควิด 19 ซ่ึงการวิจยัคร้ังน้ีจะเป็น
การวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือใน
การเก็บรวบรวมขอ้มูลส าหรับงานวิจยัในคร้ังน้ี 

  3.2.2 ขั้นตอนการวิจัย 

 การวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัก าหนดขั้นตอนการวิจยัเป็นขั้นตอนดงัน้ี 

ขั้นตอนที่ 1  ศึกษาขอ้มูลจากหนังสือ บทความ งานวิจยั เอกสารต่าง ๆ และสืบคน้ขอ้มูลผ่าน
 อินเตอร์เน็ตท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจร้านอาหาร นโยบายภาครัฐ และมาตรการภาครัฐท่ี
 เก่ียวกบัโควิด 19 

ขั้นตอนที่ 2  ก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย เพื่อน ามาปรับใช้เป็นแนวทางในการจัดท า
 แบบสอบถามเชิงปริมาณ 

ขั้นตอนที่ 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 
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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 
 
3.3 การสร้างและการตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

การวิจยัในคร้ังน้ี จะใชเ้คร่ืองมือในการวิจยั คือ แบบสอบถาม (Questionnaires) โดยแบ่ง
แบบสอบถาม ออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 เป็นค าถามในลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูเ้ขา้ใชบ้ริการ
ร้านอาหาร จงัหวดักรุงเทพฯ ในซอยสุขุมวิท 55 (ซอยทองหล่อ) และ เอกมยั ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบั
การศึกษา อาชีพสถานภาพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ส่วนท่ี 2 เป็นค าถามแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยในการตัดสินใจเข้าใช้บริการ
ร้านอาหาร จงัหวดักรุงเทพฯ ในยา่นทองหล่อ และเอกมยั เป็นการสอบถามเก่ียวกบั  

 - ความพร้อมในการคดักรองตรวจสอบดา้นสุขอนามยัของร้านอาหาร ไดแ้ก่ การตรวจวดั
อุณหภูมิร่างกาย การจดัเตรียมเจลแอลกอฮอลส์ าหรับลา้งมือ และแอพพลิเคชัน่ หรือจุดลงทะเบียน
ในการเช็คอินเขา้ใชบ้ริการร้านอาหาร 

 - ความพร้อมในดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกดา้นสุขอนามยัภายในร้านอาหาร ไดแ้ก่ ถุงมือ
พลาสติกเพื่อใช้ในการหยิบจบัอาหาร ความอนามยัของอุปกรณ์ทานอาหาร และ เจลแอลกอฮอล์
ส าหรับลา้งมือ 

 - ความพร้อมในการให้บริการตามมาตรฐานสุขอนามัยของร้านอาหาร ได้แก่ การเวน้
ระยะห่างของโต๊ะ และท่ีนัง่ในการรับประทานอาหาร การสวมใส่หนา้กากอนามยั และ ถุงมือ ของ
พนกังานและพ่อครัวหรือแม่ครัวท่ีใหบ้ริการ 
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ส่วนท่ี 3 เป็นค าถามแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นความรู้เก่ียวกบัมาตรการภาครัฐ
ในการเขา้ใช้บริการร้านอาหาร จงัหวดักรุงเทพฯ ในย่านทองหล่อ และเอกมยั เป็นการสอบถาม
เก่ียวกบั  

- ความเขา้ใจในมาตรการของภาครัฐ ไดแ้ก่ การเวน้ระยะห่างของท่ีนัง่รับประทานอาหาร 
การจ ากดัช่วงเวลาในการนั่งรับประทานอาหารท่ีร้านอาหาร การงดขายแอลกอฮอล์ และ การซ้ือ
อาหารกลบัไปรับประทานท่ีบา้น 

- ความเขา้ใจต่อขอ้ปฏิบติัในการเขา้ใชบ้ริการ ไดแ้ก่ การตรวจวดัอุณหภูมิ การลา้งมือดว้ย
เจลแอลกอฮอล ์และลงทะเบียนเขา้ร้านอาหาร 

 ส่วนท่ี 4 เป็นค าถามแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นจิตส านึกต่อส่วนรวมในการเขา้ใช้
บริการร้านอาหาร จงัหวดักรุงเทพฯ ในยา่นทองหล่อ และเอกมยั เป็นการสอบถามเก่ียวกบั  

 - มารยาทในการเข้าใช้บริการร้านอาหาร ได้แก่ การรักษาระยะห่างจากบุคคลอ่ืน การ
ตรวจสอบสภาพร่างกายตนเองก่อนเขา้ใช้บริการในส่วนรวม การสวมใส่หน้ากากอนามยัเม่ือลุก
ออกจากโต๊ะของตนเอง  

 - การปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของร้านอาหาร ไดแ้ก่ การลงแอพพลิเคชัน่ต่าง ๆท่ีทางภาครัฐ
ก าหนด การลงทะเบียนเขา้ร้านอาหารท่ีเขา้ใช้บริการ การสวมหน้ากากทุกคร้ังท่ีลุกออกจากโต๊ะ
อาหาร การสวมถุงมือพลาสติกในการจบัส่ิงของส่วนรวม การต่อคิวเขา้ใช้บริการ และ การเวน้
ระยะห่างทางสังคม 

 ส่วนท่ี 5 ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมอ่ืนๆ 
 
 การตรวจสอบเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ในการตรวจสอบเคร่ืองมือผูวิ้จยัไดด้ าเนินการดงัน้ี 

1. ตรวจสอบโดยการน าแบบสอบถามท่ีสร้างเสร็จ น าส่งอาจารย์ท่ีปรึกษาพิจารณา
ตรวจสอบความถูกตอ้ง เพื่อให้เกิดความเขา้ใจแก่ผูต้อบแบบสอบถาม และเหมาะสม ซ่ึงให้ตรงกบั
วตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการท าวิจยัในคร้ังน้ี 

2. การทดสอบหาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม โดยการน าแบบสอบถามท่ีผ่านการ
ทดสอบมาหาค่าความเช่ือมัน่ โดยการใชค้่าค านวณค่าสัมประสิทธ์ิ (Cronbach’s Alpha Coefficient) 
(α- Coefficient) โดยใช้ สู ตรของครอนบัค  (Cronbach, 1990, p. 204) เป็นการทดสอบโดย
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ประมวลผลผ่านโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ  วิ ธีการทดสอบกระท าโดยการทดลอง น า
แบบสอบถามไปเก็บขอ้มูลจากผู ้เข้าใช้บริการร้านอาหาร ในเขตปริมณฑล จ านวน 30 ตวัอย่าง 
หลงัจากนั้นจึงน าแบบสอบถามท่ีทดลองท าแลว้ ไปตรวจสอบค าตอบในแบบสอบวิเคราะห์ความ
เช่ือมั่นโดยใช้สถิติ  และพิจารณาจากค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา ครอนบาค (Cronbach’s Alpha 
Coefficient) ของค าถามในแต่ละดา้น  

เกณฑ์การพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค  (α) มีค่าอยู่ระหว่าง 0 < α 
ความเช่ือมัน่ส าหรับงานวิจยัประเภทต่างๆ โดย Nunnally (1978) เสนอวา่  

- ค่า (α) มากกว่า และเท่ ากับ  0.7 ส าหรับงานวิจัยเชิงส ารวจ (Exploratory 
Research)  

- ค่า (α) มากกวา่ และเท่ากบั 0.8 ส าหรับงานวิจยัพื้นฐาน (Basic Research)  
- ค่า (α) มากกวา่ และเท่ากบั 0.9 ส าหรับการตดัสินใจ (Important Research) 

 
3.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูลท่ีใช้ในการจัดท า 
 การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากลุ่มตวัอยา่งในงานวิจยัน้ี โดยใชร้ะยะเวลาในการเก็บขอ้มูล 7 วนั 
โดยผูวิ้จัยน าแบบสอบถามไปท าการแจกและท าการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างในเขตพื้นท่ี
การศึกษาท่ีก าหนดไว ้ในท่ีน้ีคือ ซอยสุขมุวิท 55 (ซอยทองหล่อ) และ เอกมยั จ านวน 400 คน โดยมี
วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลดงัน้ี  

 1. จดัเตรียมแบบสอบถามท่ีจะใชใ้นการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง 
 2. ลงพื้นท่ีเก็บขอ้มูลในขอบเขตพื้นท่ีท่ีไดก้  าหนดไว ้ไดแ้ก่ผูเ้ขา้ใชบ้ริการร้านอาหารยา่น
ทองหล่อ และเอกมยั 
 3. เก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามมาตรวจสอบความถูกตอ้ง เพื่อใชใ้นการ
วิเคราะห์ขอ้มูลในขั้นตอนต่อไป 
 
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ภายหลงัจากการด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลและตรวจสอบความเท่ียงตรง และความ
น่าเช่ือถือของแบบสอบถามจึงน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปวิเคราะห์ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป เพื่อหาค่าทางสถิติ 
ดงัน้ี 

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เป็นสถิติท่ีใชใ้นการสรุปบรรยายซ่ึงค่าสถิติท่ี
ใช้ในการศึกษา ได้แก่ การแจกแจงความถ่ี  (Frequencies Distribution) ค่าร้อยละ (Percentage) 
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ค่าเฉล่ียเลขคณิต (Mean) ค่าความถ่ี (Frequencies) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
เพื่ออธิบายลกัษณะประชากรศาสตร์ของผูเ้ขา้ใชบ้ริการร้านอาหาร และประสิทธิผลการน านโยบาย
ภาครัฐไปปฏิบติัในการปรับตวัของการบริการธุรกิจร้านอาหารในช่วงวิกฤติโควิด 19 

2. การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Interferential Statistics) โดยการวิเคราะห์แบบถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ในการพิสูจน์สมมติฐานท่ีได้ก าหนดไว้ เพื่อเป็นการ
วิเคราะห์เพื่อหาความสัมพนัธ์ระหว่างชุดของตัวแปรตวัเดียว  กับ ตัวแปรหลายตัว ซ่ึงในท่ีน้ีคือ 
ปัจจยัของสถานประกอบการร้านอาหารในการน านโยบาของภาครัฐไปปฏิบติัมีปัจจยัอะไรบา้งใน
ยุคโควิด 19 ประกอบดว้ย ปัจจยัในการตดัสินใจเขา้ใช้บริการ ปัจจยัดา้นความรู้เก่ียวกบัมาตรการ
ภาครัฐ และ ปัจจยัดา้นจิตส านึกต่อส่วนรวมในการเขา้ใชบ้ริการร้านอาหาร กบั ตวัแปรตาม คือการ
ปรับตัวของการบริการธุรกิจร้านอาหารในช่วงโควิด  19 ตามนโยบายภาครัฐ เพื่อสร้างสมการ
ท านายท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ โดยมีรูปแบบของสมการ ดงัน้ี 

Y = a+ b1X1+b2X2+…+bkXk 
Y = ตวัแปรตาม (การปรับตวัของการบริการธุรกิจร้านอาหารในช่วงโควิด 19 ตามนโยบาย
ภาครัฐ) 
X = ตวัแปรอิสระ (ตวัพยากรณ์) ตวัท่ี 1 ถึงตวัท่ี k ตามล าดบั 
X1 = ปัจจยัในการตดัสินใจ 
X2 = ปัจจยัดา้นความรู้เก่ียวกบัมาตรการภาครัฐ 
X3 = ปัจจยัดา้นจิตส านึกต่อส่วนรวมในการเขา้ใชบ้ริการร้านอาหาร 
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 = ค่าสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน เก่ียวกบัค่าเฉล่ียของสมการแต่ละค่าท่ีอยูใ่น
สมการ



บทที ่4 
ผลการวจิัย 

 
 การวิจยัเร่ืองประสิทธิผลการป้องกนั และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโค
โรนา 2019 ไปปฏิบติัในกรณีธุรกิจร้านอาหารคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ เพื่อศึกษา การปฏิบติั 
ประสิทธิผล และแนวทางการพัฒนาในการน านโยบายและมาตรการภาครัฐไปปฏิบัติในการ
ปรับตวัของการบริการธุรกิจร้านอาหารในช่วงวิกฤติโควิด โดยการศึกษาในคร้ังน้ีประกอบไปดว้ย 
3 ปัจจยัได้แก่ ปัจจยัดา้นความพร้อมของกลุ่มเป้าหมาย (X1) ปัจจยัด้านความรู้เก่ียวกับมาตรการ
ภาครัฐ (X2) และปัจจัยด้านจิตส านึกต่อส่วนรวมในการเข้าใช้บริการร้านอาหาร  (X3) โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล จากผูเ้ขา้ใช้บริการธุรกิจร้านอาหารในพื้นท่ี
เขตวฒันา โดยก าหนดพื้นท่ีศึกษา คือ ซอยสุขมุวิท 55 (ซอยทองหล่อ) และเอกมยั 

  4.1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล 
  4.2 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัท่ีเก่ียวกบัประสิทธิผลการป้องกนั และ
  ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ไปปฏิบติัในกรณีธุรกิจ
  ร้านอาหาร 
  4.3 ผลการวิเคราะห์เก่ียวกบัระดบัประสิทธิผลการน านโยบายการป้องกนั และ
  ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ไปปฏิบติัในกรณีธุรกิจ
  ร้านอาหาร 
  4.4 ผลการวิเคราะห์และทดสอบสมมุติฐาน 
 
สัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลของการวิจยัในคร้ังน้ี 
n คือ จ านวนตวักลุ่มตวัอยา่ง 
x̅  คือ ค่าเฉล่ีย (mean) 
S.D. คือ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
* คือ ความมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
Sig คือ ค่าสถิติแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 
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4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจัยส่วนบุคคล 

 ขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ได้แก่ เพศ อายุ ภูมิล าเนา 
ระดบัการศึกษา สถานภาพ รายได ้อาชีพ และความถ่ีในการเขา้ใชบ้ริการธุรกิจร้านอาหารในวิกฤต
การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 และ วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้จ านวน และร้อยละ ดงั
แสดงในตารางท่ี 4.1 ถึง ตารางท่ี 4.8 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง 
 ผลการวิจยัของขอ้มูลทัว่ไปของแบบสอบถามงานวิจยัน้ีพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 58.0 อายุระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 38.1 มีอาชีพลูกจ้าง
บริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ 53.2 และความถี่ในการเขา้ร้านอาหารคือ อาทิตยล์ะคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 
38.6 ตามล าดบั  

ตารางท่ี 4.1 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งโดยจ าแนกตามเพศ 

เพศ                                                                จ านวน ร้อยละ 
ชาย 
หญิง 

  169 
233 

42.0 
58.0 

รวม   402 100 

 จากตารางท่ี 4.1 พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 233 คน คิดเป็นร้อยละ 
58.0 รองลงมาคือเพศชาย 169 คน คิดเป็นร้อยละ 42.0 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 

  11 
73 
153 
111 
40 
10 

2.7 
18.2 
38.1 
27.6 
10.9 
2.5 

รวม   402 100.0 
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จากตารางท่ี 4.2 พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหวา่ง 31-40 ปี จ านวน 153 คน คิด
เป็นร้อยละ 38.1 รองลงมาคืออายรุะหวา่ง 41-50 ปี จ านวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 27.6 อายรุะหวา่ง 
21-30 ปี จ านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 18.2 และอายรุะหว่าง 51-60 ปี จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 
10.9 อายรุะหว่าง 16-20 ปีขึ้นไป จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 2.7 ตามล าดบั และ อายุ 61 ปีขึ้นไป 
จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 4.3 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามภูมิล าเนา 
ภูมิล าเนา                                                          จ านวน ร้อยละ 
ภาคกลาง 
ภาคเหนือ 
ภาคอีสาน 
ภาคใต ้

  279 
44 
58 
21 

69.4 
10.9 
14.4 
5.2 

รวม   402 100 

จากตารางท่ี 4.3 พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ภูมิล าเนาอยู่ภาคกลาง จ านวน 279 คน คิด
เป็นร้อยละ 69.4 ภาคอีสาน จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 14.4 ภาคเหนือ จ านวน 44 คน คิดเป็น
ร้อยละ 10.9 และภาคใต ้21 คน คิดเป็นร้อยละ 5.2 ตามล าดบั 

 
ตารางท่ี 4.4 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
ระดับการศึกษา   จ านวน ร้อยละ 
ประถมศึกษา 
มธัยมศึกษา 
ปวช/ปวส 
ปริญญาตรี 
สูงกว่าปริญญาตรี 
อื่น 

  4 
27 
56 
180 
134 
1 

1.0 
6.7 
13.9 
44.8 
33.3 
0.2 

รวม   402 100 

จากตารางท่ี 4.4 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรีมากท่ีสุด จ านวน 180 
คน คิดเป็นร้อยละ 44.8 รองลงมาคือ สูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 134 คิดเป็นร้อยละ 33.3 ปวช./ปวส. 
จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 13.9  มธัยมศึกษา จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 6.7 ประถมศึกษา 
จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.0 และอ่ืนๆ จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.2 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.5 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 

สถานภาพสมรส   จ านวน ร้อยละ 
โสด 
สมรส 
หมา้ย/หยา่ร้าง 

  202 
171 
29 

50.2 
42.5 
7.2 

รวม   402 100 

จากตารางท่ี 4.5 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีสถานภาพ โสด จ านวน 202 คน คิดเป็นร้อยละ 
50.5 รองลงมามีสถานภาพ สมรส จ านวน 181 คน คิดเป็นร้อยละ 45.3 หมา้ย จ านวน 17 คน คิดเป็น
ร้อยละ 4.3 ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 4.6 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากว่า15,000บาทต่อเดือน 44 10.9 
15,001-25,000บาทต่อเดือน 101 25.1 
25,001-35,000บาทต่อเดือน 91 22.6 
35,001-45,000บาทต่อเดือน 41 10.2 
45,001-60,000บาทต่อเดือน 44 10.9 
60,001บาทขึ้นไป 81 20.1 

รวม 402 100.0 

จากตารางท่ี 4.6 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยู่ระหว่าง 15,001-25,000
บาทจ านวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 25.1 รองลงมาคือรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 25,001-35,000
บาทจ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 22.6 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 60,001 บาทขึ้นไป จ านวน 81 
คน คิดเป็นร้อยละ 20.1 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่ากว่า15,000บาท จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 10.9 
เท่ากนักบั รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหวา่ง 45,001-60,000 บาท จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 10.9 และ 
35,001-45,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 10.2 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.7 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามอาชีพ 
อาชีพ      จ านวน ร้อยละ 
ขา้ราชการ 
พนกังานรัฐวิสาหกิจ 
ลูกจา้งบริษทัเอกชน 
คา้ขาย 
เจา้ของธุรกิจส่วนตวั 
อื่นๆ 

     22 
31 
214 
45 
53 
37 

5.5 
7.7 
53.2 
11.2 
13.2 
9.2 

รวม      402 100.0 

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 ์
มากกว่า 7 คร้ัง/อาทิตย ์

     155 
131 
67 
19 
30 

38.6 
32.6 
16.7 
4.7 
7.5 

รวม      402 100.0 

 จากตารางท่ี 4.8 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ เขา้ใชบ้ริการร้านอาหารอาทิตยล์ะคร้ัง จ านวน 155 
คน คิดเป็นร้อยละ 38.6 ความถี่ในการเขา้ใชบ้ริการ 2-3 คร้ัง/อาทิตย ์จ านวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 
32.6 ความถี่ในการเขา้ใชบ้ริการ 4-5 คร้ัง/อาทิตย ์จ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 16.7 ความถี่ในการ
เขา้ใชบ้ริการ 6-7 คร้ัง/อาทิตย ์จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 4.7 และ มากกว่า 7 คร้ัง/อาทิตย ์30 คน 
คิดเป็นร้อยละ 7.5 
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4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยท่ีเกี่ยวกับประสิทธิผลการป้องกัน และควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ไปปฏิบัติในกรณีธุรกจิร้านอาหาร 
  ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิผลการป้องกนั และควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ไปปฏิบติัในกรณีธุรกิจร้านอาหาร ในงานวิจยัน้ี แบ่ง
ออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยด้านความพร้อมของกลุ่มเป้าหมาย X1  ปัจจัยด้านความรู้เก่ียวกับ
มาตรการภาครัฐ X2 และปัจจยัด้านจิตส านึกต่อส่วนร่วมในการเข้าใช้บริการร้านอาหาร X3 ซ่ึง
แบบสอบถามมีลกัษณะเป็นอนัตรภาคชั้น 5 ระดบั โดยการวิเคราะห์หาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานดงัแสดงในตารางท่ี 4.8 ถึงตารางท่ี 4.12 ซ่ึงก 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 ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อ

ประสิทธิผลการป้องกนั และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ไปปฏิบติั
ในกรณีธุรกิจร้านอาหารในดา้นปัจจยัในการตดัสินใจเขา้ใชบ้ริการร้านอาหาร n=402 

รายการ 
ประเมินผล 

ความหมาย 
�̅� S.D. 

1. ปัจจัยในการตัดสินใจเข้าใช้บริการร้านอาหาร 4.18 .781 เห็นด้วยมาก 

1.1 การลงทุนด้านส่ิงแวดล้อม    
1.1.1 ร้านอาหารมีจุดตรวจวดัอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าใช้บริการของ
ร้านอาหาร 

4.25 1.04 เห็นดว้ยมาก 

1.1.2 ร้านอาหารมีจุดลงทะเบียนหรือแอปพลิเคชนัก่อนเขา้และออกจาก
ร้านอาหาร ในการแสดงการเขา้ใชบ้ริการ 

4.12 1.09 เห็นดว้ยมาก 

1.1.3 ร้านอาหารมีการท าสัญลักษณ์ในการคัดกรอง  เช่น การติด
สต๊ิกเกอร์ท่ีหนา้อก หรือบริเวณท่ีสามารถเห็นอยา่งชดัเจน 

3.86 1.22 เห็นดว้ยมาก 

1.2 ความพร้อมในด้านส่ิงอ านวยความสะดวกด้านสุขอนามัยภายในร้านอาหาร    
1.2.1 ร้านอาหารมีการท าสัญลักษณ์เว้นระยะห่างของจุดบริการใน
ร้านอาหาร เช่น การก าหนดจุดระยะห่างระหว่างกนั 1 เมตร และ การตั้ง
โต๊ะแบบเวน้ระยะ 

4.17 1.00 เห็นดว้ยมาก 
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รายการ 
ประเมินผล 

ความหมาย 
�̅� S.D. 

1.2.2 ร้านอาหารมีจุดบริการแอลกอฮอล์ล้างมือ หรือน ้ ายาฆ่าเช้ือโรค 
ก่อนการเขา้ใชบ้ริการร้านอาหาร 

4.47 .839 เห็นดว้ยมาก 

1.2.3 ร้านอาหารมีการจดัเตรียมภาชนะและอุปกรณ์ในการรับประทาน
ส่วนบุคคลให้กบัลูกคา้ และไม่ใชอุ้ปกรณ์ร่วมกนั 

4.29 .992 เห็นดว้ยมาก 

1.3 ความพร้อมในการให้บริการตามมาตรฐานสุขอนามัยของร้านอาหาร  
1.3.1 ร้านอาหารมีการระบายอากาศ หรือช่องทางระบายอากาศท่ีเพียงพอ 
เพื่อการหมุนเวียนอากาศอยา่งเหมาะสม 

4.21 .976 เห็นดว้ยมาก 

1.3.2 ร้านอาหารมีการจัดท าฉากกั้ น  (Counter Shield) ระหว่างผู ้
รับประทานอาหาร และระหว่างเคาเตอร์กบัผูใ้ชบ้ริการ 

4.09 1.02 เห็นดว้ยมาก 

1.3.3 ร้านอาหารมีการท าความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆรวมทั้งพ้ืนท่ีด้วย
น ้ายาฆ่าเช้ือ หรือน ้ายาท่ีมีแอลกอฮอลผ์สมอยู ่

4.25 .972 เห็นดว้ยมาก 

 จากตารางท่ี 4.9 พบวา่ ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจัยในการตัดสินใจเข้าใช้บริการร้านอาหารท่ี
ส่งผลต่อประสิทธิผลการป้องกนั และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
ไปปฏิบติัในกรณีธุรกิจร้านอาหาร ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.18 คะแนน อยู่ในระดบัเห็นดว้ยมาก เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้พบวา่  
 ความคิดเห็นเก่ียวกบัการลงทุนด้านส่ิงแวดล้อม เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าความคิดเห็น
อยูใ่นระดบัท่ีเห็นดว้ยมาก ค่าเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 3.86-4.25 คะแนน 
 ความคิดเห็นเก่ียวกับความพร้อมในด้านส่ิงอ านวยความสะดวกด้านสุขอนามัยภายใน
ร้านอาหาร เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ความคิดเห็นอยู่ในยระดับท่ี เห็นด้วยมาก ค่าเฉล่ียอยู่
ระหวา่ง 4.17-4.47 คะแนน 
 ความคิดเห็นเก่ียวกับความพร้อมในการให้บริการตามมาตรฐานสุขอนามัยของ
ร้านอาหาร  ร้านอาหาร เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ความคิดเห็นอยู่ในยระดับท่ีเห็นด้วยมาก 
ค่าเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 4.09-4.25 คะแนน 
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ตารางท่ี 4.10 ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อ
ประสิทธิผลการป้องกนั และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ไปปฏิบติั
ในกรณีธุรกิจร้านอาหารในดา้นปัจจยัดา้นความรู้เก่ียวกบัมาตรการภาครัฐ n=402 

รายการ 
ประเมินผล 

ความหมาย 
�̅� S.D. 

2. ปัจจัยด้านความรู้เกี่ยวกับมาตรการภาครัฐ 4.35 .739 เห็นดว้ยมาก 
2.1 ความเข้าใจในมาตรการของภาครัฐ    
2.1.1 ท่านทราบว่ามีการจ ากดัจ านวนคนเขา้ใชบ้ริการ โดยการคิดเกณฑ์
พ้ืนท่ีส าหรับการให้บริการนัง่รับประทานอาหาร  
(2 ตรม. ต่อผูใ้ชบ้ริการ 1 คน) 

3.85 1.11 เห็นดว้ยมาก 

2.1.2 ท่านทราบว่าพนักงานบริการทุกคนต้องสวมหน้ากากผ้าหรือ
หน้ากากอนามยั ถุงมือ Face Shield และอุปกรณ์ป้องกนัละอองฝอยจาก
น ้าลายใส่อาหาร ในระหว่างปฏิบติังาน 

4.36 .956 เห็นดว้ยมาก 

2.1.3 ท่านทราบว่าร้านอาหารมีการงดการจ าหน่ายสุราหรือเคร่ืองด่ืมท่ีมี
แอลกอฮอลใ์นสถานท่ีจ าหน่ายอาหารในช่วงเวลาท่ีมีการออกกฎควบคุม 

4.25 1.02 เห็นดว้ยมาก 

2.2 ความเข้าใจต่อข้อปฏิบัติในการเข้าใช้บริการ    
2.2.1 ท่านทราบว่าท่านจ าเป็นตอ้งมีการลงทะเบียนเขา้ใชบ้ริการจากการ
สแกน QR Code รวมทั้งท าการสแกนออกหลงัจากการใชบ้ริการ 

4.18 1.00 เห็นดว้ยมาก 

2.2.2 ท่านทราบว่ามีขอ้ก าหนดให้งดการตกัอาหารดว้ยตนเองแบบบุป
เฟ่ต ์เพ่ือลดความเส่ียงต่อการติดเช้ือจากอุปกรณ์ท่ีใชร่้วมกนั 

4.24 .956 เห็นดว้ยมาก 

2.2.3 ท่านทราบว่าท่านสามารถแจง้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบได้ หากพบว่า
การให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรการป้องกนัควบคุมโรค 

4.09 1.06 เห็นดว้ยมาก 

 

 จากตารางท่ี 4.10 พบว่า ความคิดเห็นเก่ียวกบั ปัจจัยด้านความรู้เกี่ยวกับมาตรการภาครัฐ 
ส่งผลต่อประสิทธิผลการป้องกนั และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
ไปปฏิบติัในกรณีธุรกิจร้านอาหารค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.35 คะแนน อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก  เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้พบวา่  
 ความคิดเห็นเก่ียวกบัความเข้าใจในมาตรการของภาครัฐเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ความ
คิดเห็นอยูใ่นยระดบัท่ีเห็นดว้ยมาก ค่าเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 3.85-4.36 คะแนน 

 ความคิดเห็นเก่ียวกบัความเข้าใจต่อข้อปฏิบัติในการเข้าใช้บริการ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้
พบวา่ ความคิดเห็นอยูใ่นยระดบัท่ีเห็นด้วยมาก ค่าเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 4.09-4.24 คะแนน 
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ตารางท่ี 4.11 ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อ
ประสิทธิผลการป้องกนั และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ไปปฏิบติั
ในกรณีธุรกิจร้านอาหารในดา้นปัจจยัดา้นจิตส านึกต่อส่วนรวมในการเขา้ใชบ้ริการร้านอาหาร  
                 n=402 

รายการ 
ประเมินผล 

ความหมาย 
�̅� S.D. 

3. ปัจจัยด้านจิตส านึกต่อส่วนรวมในการเข้าใช้บริการร้านอาหาร 
2.63 .447 

เห็นดว้ยปาน
กลาง 

3.1 มารยาทในการเข้าใช้บริการร้านอาหาร    
3.1.1 ท่านทราบถึงกฎขอ้ก าหนดว่าหากผูใ้ชบ้ริการมีอาการไข้ ไอ หอบ
เหน่ือย เป็นหวดั ให้งดการไปใชบ้ริการ 

4.38 1.00 เห็นดว้ยมาก 

3.1.2 ท่านเห็นดว้ยว่าผูเ้ขา้ใช้บริการควรพูดโดยใช้ระดบัเสียงปกติ ไม่
ควรตะโกน เพ่ือลดการแพร่เช้ือ 

4.40 .886 เห็นดว้ยมาก 

3.1.3 ท่านเห็นดว้ยว่าเพ่ือลดการสัมผสัผูเ้ขา้ใชบ้ริการไม่ควรทิ้งกระดาษ
ช าระท่ีมีการใชแ้ลว้ลงในจานอาหารหรือบนโต๊ะ แต่ควรทิ้งในถงัท่ีจดัไว้
ให้เท่านั้น 

4.49 .815 เห็นดว้ยมาก 

3.2 การปฏิบัติตามข้อก าหนดของร้านอาหาร    
3.2.1 ท่านทราบว่าร้านอาหารจะตอ้งมีการท าความสะอาดพ้ืน, พ้ืนผิวท่ีมี
การสัมผสับ่อยๆ ทั้งก่อนและหลงัการให้บริการ และตอ้งก าจดัขยะมูล
ฝอยทุกวนั 

4.39 .920 เห็นดว้ยมาก 

3.2.2 ท่านทราบว่าท่านจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการสวมถุงมือทุกคร้ังท่ีมีการ
หยิบจบัภาชนะและอุปกรณ์ส่วนกลาง 

4.21 .997 เห็นดว้ยมาก 

3.2.3 ท่ านทราบ ว่าตามมาตรการลดความแออัดของการบ ริการ
ร้านอาหาร ผู ้ประกอบการต้องมีการก าหนดจ านวนคนต่อพ้ืนท่ีการ
ให้บริการ ก าหนดระยะเวลาลูกคา้ท่ีใชบ้ริการ ไม่จดักิจกรรมหรือบริการ
ท่ีท าให้เกิดการรวมกลุ่ม 

4.28 .934 เห็นดว้ยมาก 

 

 จากตารางท่ี 4.11 พบว่า ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจัยด้านจิตส านึกต่อส่วนรวมในการเข้าใช้
บริการร้านอาหาร ท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการป้องกนั และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 ไปปฏิบติัในกรณีธุรกิจร้านอาหาร ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 2.63 คะแนน อยู่ในระดบัเห็น
ดว้ยปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่  
 ความคิดเห็นเก่ียวกบัมารยาทในการเข้าใช้บริการร้านอาหารเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า
ความคิดเห็นอยูใ่นยระดบัท่ีเห็นดว้ยมาก ค่าเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 4.38-4.49 คะแนน 
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 ความคิดเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามข้อก าหนดของร้านอาหารเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ
พบวา่ ความคิดเห็นอยูใ่นยระดบัท่ีเห็นด้วยมาก ค่าเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 4.21-4.39 คะแนน 
 
4.3 ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับระดับปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิผลการน านโยบายการป้องกัน และ
ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ไปปฏิบัติในกรณีธุรกจิร้านอาหาร 
 

ตารางท่ี 4.12 ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเก่ียวกับ ปัจจัยท่ีมีผลต่อ
ประสิทธิผลการป้องกนั และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ไปปฏิบติั
ในกรณีธุรกิจร้านอาหารในด้านประสิทธิผลการปฏิบัติตามนโยบายโควิดของธุรกิจร้านอาหาร 
n=402 

รายการ 
ประเมินผล 

ความหมาย 
�̅� S.D. 

4.1 ประสิทธิผลการปฏบิัติตามนโยบายโควิดของธุรกิจร้านอาหาร 3.82 .776 เห็นดว้ยมาก 
4.1.1 ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการธุรกิจร้านอาหารในการ
ด าเนินการตามมาตรการคดักรองผูเ้ขา้ใชบ้ริการนัง่รับประทานอาหารท่ี
ร้านอาหารในช่วงวิกฤติโควิด 19 

3.91 1.01 เห็นดว้ยมาก 

4.1.2 ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของธุรกิจร้านอาหารในการ
ด าเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดในการให้บริการส่ง
อาหารตามการส่ังซ้ือออนไลน์ในช่วงวิกฤติโควิด19 

4.14 .899 เห็นดว้ยมาก 

4.1.3 ท่านมีความมัน่ใจในการเขา้ใชบ้ริการนัง่รับประทานในร้านอาหาร
ในช่วงวิกฤติโควิด 19 

3.53 1.19 เห็นดว้ยมาก 

4.1.4 ท่านมีความมั่นใจในการส่ังอาหารในช่องทางออนไลน์ของ
ร้านอาหารในช่วงวิกฤติโควิด 19 

3.98 1.00 เห็นดว้ยมาก 

4.1.5 ท่านได้แนะน าเพ่ือนหรือคนในครอบครัวในการใช้บริการนั่ง
รับประทานอาหารในร้านอาหารในช่วงวิกฤติโควิด 19 

3.39 1.32 เห็นดว้ยมาก 

4.1.6 ท่านได้แนะน าเพ่ือนหรือคนในครอบครัวในการใช้บริการส่ัง
อาหารในช่องทางออนไลน์ในช่วงวิกฤติโควิด 19 

3.98 1.04 เห็นดว้ยมาก 

 จากตารางท่ี 4.12 พบว่า ความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิผลการปฏิบัติตามนโยบายโควิดของ
ธุรกิจร้านอาหาร ท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการป้องกนั และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 ไปปฏิบติัในกรณีธุรกิจร้านอาหาร เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ความคิดเห็น
อยูใ่นยระดบัท่ีเห็นดว้ยมาก ค่าเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 3.39-4.14 คะแนน 
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4.4 ผลการวิเคราะห์และทดสอบสมมุติฐาน 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็น 

 การปฏิบัติตามนโยบายโควิดของธุรกิจร้านอาหาร จากความคิดเห็นโดยรวมของกลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 402 ตัวอย่างท่ีมีต่อการปฏิบัติตามนโยบายโควิดของธุรกิจร้านอาหาร พบว่า 
ค่าเฉล่ียรวมอยู่ในระดบัเห็นดว้ยมากและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานรวมเท่ากบั .424 หมายความว่า กลุ่ม
ตวัอยา่งมีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกนั (แสดงดงัตารางท่ี 2) 
 
ตารางท่ี 4.13 ระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเก่ียวกับประสิทธิผลและปัจจัยท่ีมีผลต่อ
ประสิทธิผลการน านโยบายการป้องกนั และ ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019ไปปฏิบติัในกรณีธุรกิจร้านอาหาร 

รายการ ประเมินผล 
ความหมาย 

 x̅    S.D. 
X1 ปัจจยัส่วนบุคคล  2.63     .447 เห็นดว้ย 

ปานกลาง 
X2 ปัจจยัดา้นความพร้อมของกลุ่มเป้าหมาย 4.18     .781 เห็นดว้ยมาก 
X3 ปัจจยัดา้นความรู้เก่ียวกบัมาตรการภาครัฐ 4.35     .739 เห็นดว้ยมาก 
X4 ปัจจยัดา้นจิตส านึกต่อส่วนรวมในการเขา้ใชบ้ริการร้านอาหาร 2.63     .447 เห็นดว้ย 

ปานกลาง 
Y  ประสิทธิผลการปฏิบติัตามนโยบายโควิดของธุรกิจร้านอาหาร 3.82     .776 เห็นดว้ยมาก 

 ปัจจัยส่วนบุคคล ภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยปานกลาง ( x̅ = 4.18) 
 ปัจจัยด้านความพร้อมของกลุ่มเป้าหมาย ภาพรวมอยู่ในระดบัเห็นดว้ยมาก ( x̅ = 4.18) ใน
ขอ้ค าถาม ร้านอาหารมีจุดบริการแอลกอฮอล์ลา้งมือ หรือน ้ ายาฆ่าเช้ือโรค ก่อนการเขา้ใช้บริการ
ร้านอาหาร ( x̅ = 4.47) รองลงมาคือ ร้านอาหารมีการจัดเตรียมภาชนะและอุปกรณ์ในการ
รับประทานส่วนบุคคลให้กบัลูกคา้ และไม่ใชอุ้ปกรณ์ร่วมกนั ( x̅ = 4.29) ตามมาดว้ย ร้านอาหารมี
จุดตรวจวดัอุณหภูมิร่างกายก่อนเขา้ใชบ้ริการของร้านอาหาร และร้านอาหารมีการท าความสะอาด
อุปกรณ์ต่างๆรวมทั้งพื้นท่ีดว้ยน ้ายาฆ่าเช้ือ หรือน ้ายาท่ีมีแอลกอฮอลผ์สมอยู ่( x̅ = 4.25) ตามล าดบั 

ปัจจัยด้านความรู้เกีย่วกบัมาตรการภาครัฐ  ภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ( x̅ = 4.35) 
ในขอ้ค าถาม ท่านทราบว่าพนักงานบริการทุกคนตอ้งสวมหน้ากากผา้หรือหน้ากากอนามยั ถุงมือ 
Face Shield และอุปกรณ์ป้องกนัละอองฝอยจากน ้าลายใส่อาหาร ในระหว่างปฏิบติังาน ( x̅ = 4.36) 
ตามมาด้วย ท่านทราบว่าร้านอาหารมีการงดการจ าหน่ายสุราหรือเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ใน
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สถานท่ีจ าหน่ายอาหารในช่วงเวลาท่ีมีการออกกฎควบคุม  ( x̅ = 4.25) และ ท่านทราบว่ามี
ขอ้ก าหนดให้งดการตกัอาหารดว้ยตนเองแบบบุปเฟ่ต์ เพื่อลดความเส่ียงต่อการติดเช้ือจากอุปกรณ์ท่ี
ใชร่้วมกนั ( x̅ = 4.24) ตามล าดบั 

ปัจจัยด้านจิตส านึกต่อส่วนรวมในการเข้าใช้บริการร้านอาหาร ภาพรวมอยู่ในระดับเห็น
ด้วยมาก ( x̅ = 2.63) ในข้อค าถาม ท่านเห็นด้วยว่าเพื่อลดการสัมผสัผูเ้ข้าใช้บริการไม่ควรทิ้ง
กระดาษช าระท่ีมีการใช้แลว้ลงในจานอาหารหรือบนโต๊ะ แต่ควรทิ้งในถงัท่ีจดัไวใ้ห้เท่านั้น ( x̅ = 
4.49) ตามมาดว้ยท่านเห็นดว้ยว่าผูเ้ขา้ใช้บริการควรพูดโดยใช้ระดบัเสียงปกติ ไม่ควรตะโกน เพื่อ
ลดการแพร่เช้ือ ( x̅ = 4.40) และท่านทราบวา่ร้านอาหารจะตอ้งมีการท าความสะอาดพื้น, พื้นผิวท่ีมี
การสัมผสับ่อยๆ ทั้ งก่อนและหลังการให้บริการ และต้องก าจัดขยะมูลฝอยทุกวนั ( x̅ = 4.35) 
ตามล าดบั  

ประสิทธิผลการน านโยบายการป้องกนั และ ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโค
โรนา 2019ไปปฏิบัติในกรณีธุรกจิร้านอาหาร ภาพรวมในดา้นประสิทธิผลอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก ( 
x̅ = 3.82) ในข้อค าถาม ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของธุรกิจร้านอาหารในการ
ด าเนินการตามมาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดในการให้บริการส่งอาหารตามการสั่งซ้ือออนไลน์
ในช่วงวิกฤติโควิด19 ( x̅ = 4.14) ตามมาด้วย ท่านมีความมั่นใจในการสั่งอาหารในช่องทาง
ออนไลน์ของร้านอาหารในช่วงวิกฤติโควิด 19 และ ท่านไดแ้นะน าเพื่อนหรือคนในครอบครัวใน
การใชบ้ริการสั่งอาหารในช่องทางออนไลน์ในช่วงวิกฤติโควิด 19 ( x̅ = 3.98) ตามล าดบั 

 
ผลการทดสอบสมมติฐาน  
 ผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิผลการปฏิบติัตามนโยบายโควิดของธุรกิจร้านอาหาร 
มีตวัแปรอิสระในการวิเคราะห์ 3 ตวั ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นความพร้อมของกลุ่มเป้าหมาย (ร้านอาหาร) 
ปัจจยัดา้นความรู้เก่ียวกบัมาตรการภาครัฐ และ ปัจจยัดา้นจิตส านึกต่อส่วนรวมในการเขา้ใชบ้ริการ
ร้านอาหาร พบวา่ 

 สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัดา้นความพร้อมของกลุ่มเป้าหมาย (ร้านอาหาร) มีผลต่อประสิทธิผล
การน านโยบายการป้องกัน และ ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019ไป
ปฏิบัติในกรณีธุรกิจร้านอาหาร ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า  ปัจจัยด้านความพร้อมของ
กลุ่มเป้าหมาย (ร้านอาหาร) มีผลเชิงบวกต่อประสิทธิผลการน านโยบายการป้องกนั และ ควบคุม
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019ไปปฏิบัติในกรณีธุรกิจร้านอาหารอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ โดยค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ของเพียรสัน มีค่าเท่ากบั .336 ค่า Sig เท่ากบั .01 
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 สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัด้านความรู้และความเขา้ใจมีผลต่อประสิทธิผลการน านโยบายการ
ป้องกัน และ ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019ไปปฏิบัติในกรณีธุรกิจ
ร้านอาหาร ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยด้านความรู้และความเข้าใจมีผลเชิงบวกต่อ
ประสิทธิผลการน านโยบายการป้องกนั และ ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019ไปปฏิบติัในกรณีธุรกิจร้านอาหารอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ โดยค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์
ของเพียรสัน มีค่าเท่ากบั .424 ค่า Sig เท่ากบั .01 

 สมมติฐานท่ี  3  ปัจจัยด้านจิตส านึกของประชาชน ลูกค้า และเจ้าของร้านมีผลต่อ
ประสิทธิผลการน านโยบายการป้องกนั และ ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019ไปปฏิบติัในกรณีธุรกิจร้านอาหาร ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจยัดา้นจิตส านึกของ
ประชาชน ลูกค้า และเจ้าของร้านมีผลเชิงบวกต่อประสิทธิผลการน านโยบายการป้องกัน  และ 
ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019ไปปฏิบติัในกรณีธุรกิจร้านอาหารอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ โดยค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ของเพียรสัน มีค่าเท่ากบั ค่า .365 Sig เท่ากบั .01 
 
การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุ 
 การตรวจสอบปัญหาเส้นตรงร่วมพหุ (Multicollinearity) ผูว้ิจยัได้วิเคราะห์ความสัมพนัธ์
ระหว่างตวัแปรตน้เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์กนัเองของตวัแปร ซ่ึงเรียกว่า Multicollinearityโดยใช้
วิธีการ Correlation Analysis ระหว่างตวัแปรอิสระ คือ ประสิทธิผลการป้องกัน และควบคุมการ
แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ไปปฏิบติัในกรณีธุรกิจร้านอาหาร ทั้ง 4 ปัจจยั ดงั
ตารางท่ี 4.13 
ตารางท่ี 4.14 เมทริกซ์สหสัมพนัธ์ระหวา่งประสิทธิผลการป้องกนั และควบคุมการแพร่ระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ไปปฏิบติัในกรณีธุรกิจร้านอาหาร ทั้ง 4 ปัจจยั 
ประสิทธิผลการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ไปปฏิบัติ ในกรณี ธุรกิจ
ร้านอาหาร 

(X1) (X2) (X3) (X4) 

ปัจจยัส่วนบุคคล (X1) 1 -.048 .025* 1.00** 
ปัจจยัดา้นความพร้อมของกลุ่มเป้าหมาย (X2)  1 .639** -0.48 
ปัจจยัดา้นความรู้เก่ียวกบัมาตรการภาครัฐ (X3)   1 .025 
ปัจจยัดา้นจิตส านึกต่อส่วนรวมในการเขา้ใชบ้ริการ
ร้านอาหาร (X4) 

   1 

หมายเหต ุ* อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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จากตารางท่ี 4.14 ผลการวิจยัพบว่าตวัแปรต้นหรือตัวแปรอิสระทั้ งหมดไม่ปรากฏว่ามี
ความสัมพนัธ์คู่ใดท่ีมีค่าความสัมพนัธ์เกินกว่า 0.85 ณ ระดบันัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.05  จึงถือว่าตวั
แปรตน้ทั้งหมดไม่มีปัญหาความสัมพนัธ์กนัเองหรือไม่มีปัญหา Multicollinearity จึงสามารถศึกษา
วิเคราะห์ตัวแปรต้นทั้ งหมดท่ีส่งผลต่อตัวแปรตามด้วยเทคนิคการวิเคราะห์สมการพหุถดถอย 
(Multiple Regression Analysis) เพื่อศึกษาอิทธิพลของตวัแปรตน้ท่ีมีต่อตวัแปรตามได ้
 ในการทดสอบสมมติฐานตัวแปรอิสระทั้ ง  3 ตัวคือ  ปัจจัยด้านความพ ร้อมของ
กลุ่มเป้าหมาย (X1) ปัจจยัด้านความรู้เก่ียวกับมาตรการภาครัฐ(X2) และปัจจัยด้านจิตส านึกต่อ
ส่วนรวมในการเขา้ใชบ้ริการร้านอาหาร(X3) มีปัจจยัตวัใดตวัหน่ึงสามารถน ามาท านายประสิทธิผล
การป้องกนั และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ไปปฏิบติัในกรณีธุรกิจ
ร้านอาหาร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05 โดยการวิเคราะห์ถดถอยพหุ  (Multiple 
Regression) ดว้ยวิธีการ Stepwise 
 
ตารางท่ี 4.15 ค่าสัมประสิทธ์ิและค่าสถิติทดสอบประสิทธิผลการป้องกัน และควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ไปปฏิบติัในกรณีธุรกิจร้านอาหาร 
ประสิท ธิผลการป้องกัน  และ
ควบคุมการแพร่ระบาดของโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ไป
ปฏิบติัในกรณีธุรกิจร้านอาหาร 

Unstandarddized 
Coefficients 

Standarddized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

ค่าคงท่ี 2.066 .191  10.816 .000 

ปัจจยัดา้นความพร้อมของกลุ่มเป้าหมาย 
(ร้านอาหาร) (X2) 

.422 .045 .424 9.355 .000 

 R = .424 R2 = .180 SEest =  ± .704 F = 87.514 Sig. = .000 

R แทนค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ 

R
2
แทนค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ 

SEest แทนความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของการพยากรณ์ 
F แทนสถิติท่ีใชเ้ปรียบกบัค่าวิกฤตจากการแจกแจงแบบเอฟเพื่อทราบนยัส าคญัของ R  
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 จากตาราง 4.15 พบว่า ตัวแปรอิสระ ด้านปัจจัยด้านความพร้อมของกลุ่มเป้าหมาย 
(ร้านอาหาร)(X2) เป็นเพียงปัจจยัเดียวท่ีสามารถร่วมกนัพยากรณ์ ประสิทธิผลการน านโยบายการ
ป้องกัน และ ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019ไปปฏิบัติในกรณีธุรกิจ
ร้านอาหารพบว่าเป็นไปตามสมมติฐานท่ีวางไว้ โดยปัจจัยทั้ง 3 ค่า R =  .424 มีค่าเข้าใกล้ 1.00 
แสดงว่ามีความสัมพนัธ์สูง สามารถน าตวัแปรตน้พยาการณ์ตวัแปรตามได้ดี และสามารถอธิบาย
ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิผลการป้องกนั และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 ไปปฏิบัติในกรณีธุรกิจร้านอาหาร (R2) ได้ร้อยละ 18.0 และมีค่าความคาดเคล่ือนในการ
พยากรณ์ (SE

est
) เท่ากบั 70.40 ไดอ้ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยมี 

สมการในรูปแบบคะแนนดิบ  
 Y = 2.06+.42X2  

 สมการในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน   
  Y =.42X2 
 

 



บทที ่5 
สรุปผลการวจัิย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การศึกษาวิจยัเร่ือง “ประสิทธิผลการป้องกนั และควบคุมการแพร่ระบาดของโรค

ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ไปปฏิบติัในกรณีธุรกิจร้านอาหาร” เป็นการวิจยัเชิงส ารวจ เพื่อศึกษา
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการป้องกนั และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 ไปปฏิบติัในกรณีธุรกิจร้านอาหาร และเพื่อศึกษาระดบัของประสิทธิผลการน านโยบายการ
ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ไปปฏิบัติในกรณีธุรกิจ
ร้านอาหาร เพื่อน าไปสู่การท างานท่ีมีประสิทธิภาพก่อใหเ้กิดความเช่ือมัน่ และก่อใหเ้กิดการท างาน
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากท่ีสุด โดยมีการน าเสนอตามล าดบัดงัน้ี 
 
 5.1 สรุปผลการวิจยั 
 5.2 อภิปรายผลการวิจยั 
 5.3 ขอ้เสนอแนะ 
 5.4 ขอ้คน้พบงานวิจยั 
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาประสิทธิผลการป้องกนั และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโค
โรนา 2019 ไปปฏิบติัในกรณีธุรกิจร้านอาหาร สามารถสรุปผลการวิจยัได ้ดงัน้ี 

5.1.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล 

จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  จ านวน 233 คน คิดเป็นร้อยละ 
58.0 รองลงมาเป็นเพศชาย จ านวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ 42.0 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31-40 ปี 
มากท่ีสุด จ านวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 38.1 ภูมิล าเนาอยูใ่นภาคกลาง จ านวน 279 คน คิดเป็นร้อย
ละ 69.4 ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มากท่ีสุด จ านวน 180 คน คิดเป็นร้อยละ 44.8 ส่วน
ใหญ่มีสถานภาพโสด มากท่ีสุด จ านวน 202 คน คิดเป็นร้อยละ 50.2 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,000-
25,000 บาท มากท่ีสุด จ านวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 25.1 มีอาชีพ ลูกจา้งบริษทัเอกชน มากท่ีสุด 
จ านวน 214 คน คิดเป็นร้อยละ 53.2 และ ความถ่ีในการเขา้ใช้บริการร้านอาหาร อาทิตยล์ะคร้ัง 
จ านวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 38.6 
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5.1.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อ ประสิทธิผล
การป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ไปปฏิบัติในกรณีธุรกิจ
ร้านอาหาร 

จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยท่ีส่งผลต่อ ประสิทธิผลการป้องกัน และควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ไปปฏิบติัในกรณีธุรกิจร้านอาหารในภาพรวมอยู่ใน
ระดบัท่ีมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายปัจจยั พบว่า ปัจจยัดา้นจิตส านึกต่อส่วนรวมในการเขา้ใชบ้ริการ
ร้านอาหารอยู่ในล าดับท่ีได้รับคะแนนมากท่ีสุด  รองลงมาเป็น ปัจจัยด้านความพร้อมของ
กลุ่มเป้าหมาย และตามมาดว้ย ปัจจยัดา้นความรู้เก่ียวกบัมาตรการภาครัฐ และเม่ือพิจารณาเป็นราย
ขอ้ในแต่ละปัจจยัพบว่า 

 
5.1.2.1 ปัจจัยในการตัดสินใจเข้าใช้บ ริการร้านอาหารในด้านความพร้อมของ

กลุ่มเป้าหมาย พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นท่ีสูงสุดในค าถาม ร้านอาหารมีจุดตรวจวดัอุณหภูมิ
ร่างกายก่อนเขา้ใชบ้ริการของร้านอาหาร รองลงมาคือ ร้านอาหารมีจุดลงทะเบียนหรือแอปพลิเคชนั
ก่อนเขา้และออกจากร้านอาหาร ในการแสดงการเขา้ใช้บริการ และร้านอาหารมีการท าสัญลกัษณ์
ในการคดักรอง เช่น การติดสต๊ิกเกอร์ท่ีหนา้อก หรือบริเวณท่ีสามารถเห็นอยา่งชดัเจน 

 
5.1.2.2 ปัจจัยในการตัดสินใจเข้าใช้บริการร้านอาหารในด้านความพร้อมในด้านส่ิง

อ านวยความสะดวกดา้นสุขอนามยัภายในร้านอาหาร พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นท่ีสูงสุดใน
ค าถาม ร้านอาหารมีจุดบริการแอลกอฮอล์ล้างมือ หรือน ้ ายาฆ่าเช้ือโรค ก่อนการเข้าใช้บริการ
ร้านอาหาร รองลงมาคือ ร้านอาหารมีการจดัเตรียมภาชนะและอุปกรณ์ในการรับประทานส่วน
บุคคลให้กบัลูกคา้ และไม่ใชอุ้ปกรณ์ร่วมกนั และ ร้านอาหารมีการท าสัญลกัษณ์เวน้ระยะห่างของ
จุดบริการในร้านอาหาร เช่น การก าหนดจุดระยะห่างระหว่างกนั 1 เมตร และ การตั้งโต๊ะแบบเวน้
ระยะ 

 
5.1.2.3 ปัจจยัในการตดัสินใจเขา้ใชบ้ริการร้านอาหารในดา้นความพร้อมในการใหบ้ริการ

ตามมาตรฐานสุขอนามัยของร้านอาหาร  พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นท่ีสูงสุดในค าถาม 
ร้านอาหารมีการท าความสะอาดอุปกรณ์ต่าง  ๆ รวมทั้ งพื้นท่ีด้วยน ้ ายาฆ่าเช้ือ หรือน ้ ายาท่ีมี
แอลกอฮอล์ผสมอยู่ รองลงมาคือ ร้านอาหารมีการระบายอากาศ หรือช่องทางระบายอากาศท่ี
เพียงพอ เพื่อการหมุนเวียนอากาศอย่างเหมาะสม ตามมาด้วย ร้านอาหารมีการจัดท าฉากกั้น 
(Counter Shield) ระหวา่งผูรั้บประทานอาหาร และระหวา่งเคาร์เตอร์กบัผูใ้ชบ้ริการ 
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5.1.2.4 ปัจจยัด้านความรู้เก่ียวกับมาตรการภาครัฐในด้านความเขา้ใจในมาตรการของ
ภาครัฐ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นท่ีสูงสุดในค าถาม ท่านทราบว่าพนกังานบริการทุกคนตอ้ง
สวมหนา้กากผา้หรือหนา้กากอนามยั ถุงมือ Face Shield และอุปกรณ์ป้องกนัละอองฝอยจากน ้าลาย
ใส่อาหาร ในระหวา่งปฏิบติังาน รองลงมาคือ ท่านทราบวา่ร้านอาหารมีการงดการจ าหน่ายสุราหรือ
เคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ในสถานท่ีจ าหน่ายอาหารในช่วงเวลาท่ีมีการออกกฎควบคุม  ตามมาดว้ย 
ท่านทราบว่ามีการจ ากัดจ านวนคนเขา้ใช้บริการ โดยการคิดเกณฑ์พื้นท่ีส าหรับการให้บริการนั่ง
รับประทานอาหาร (2 ตรม. ต่อผูใ้ชบ้ริการ 1 คน) 

 
5.1.2.5 ปัจจยัดา้นความรู้เก่ียวกบัมาตรการภาครัฐในดา้นความเขา้ใจต่อขอ้ปฏิบติัในการ

เขา้ใช้บริการ พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นท่ีสูงสุดในค าถาม ท่านทราบว่ามีขอ้ก าหนดให้งด
การตักอาหารด้วยตนเองแบบบุปเฟ่ต์ เพื่อลดความเส่ียงต่อการติดเช้ือจากอุปกรณ์ท่ีใช้ร่วมกัน 
รองลงมาคือ ท่านทราบว่าท่านจ าเป็นตอ้งมีการลงทะเบียนเขา้ใช้บริการจากการสแกน QR Code 
รวมทั้งท าการสแกนออกหลงัจากการใช้บริการ และ ท่านทราบว่าท่านสามารถแจ้งหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบได ้หากพบวา่การใหบ้ริการไม่เป็นไปตามมาตรการป้องกนัควบคุมโรค 

 
5.1.2.6 ปัจจยัดา้นจิตส านึกต่อส่วนรวมในการเขา้ใชบ้ริการร้านอาหารในดา้นมารยาทใน

การเขา้ใช้บริการร้านอาหาร พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นท่ีสูงสุดในค าถาม ท่านเห็นดว้ยว่า
เพื่อลดการสัมผสัผูเ้ขา้ใชบ้ริการไม่ควรทิ้งกระดาษช าระท่ีมีการใชแ้ลว้ลงในจานอาหารหรือบนโต๊ะ 
แต่ควรทิ้งในถงัท่ีจดัไวใ้ห้เท่านั้น รองลงมาคือท่านเห็นดว้ยว่าผูเ้ขา้ใช้บริการควรพูดโดยใช้ระดบั
เสียงปกติ ไม่ควรตะโกน เพื่อลดการแพร่เช้ือ และ ท่านทราบถึงกฎขอ้ก าหนดว่าหากผูใ้ชบ้ริการมี
อาการไข ้ไอ หอบเหน่ือย เป็นหวดั ใหง้ดการไปใชบ้ริการ 

 
5.1.2.7 ปัจจยัดา้นจิตส านึกต่อส่วนรวมในการเขา้ใชบ้ริการร้านอาหารในดา้นการปฏิบติั

ตามขอ้ก าหนดของร้านอาหาร พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นท่ีสูงสุดในค าถามท่านทราบว่า
ร้านอาหารจะต้องมีการท าความสะอาดพื้น, พื้นผิวท่ีมีการสัมผสับ่อยๆ ทั้ งก่อนและหลังการ
ให้บริการ และตอ้งก าจดัขยะมูลฝอยทุกวนั รองลงมาคือ ท่านทราบว่าตามมาตรการลดความแออดั
ของการบริการร้านอาหาร ผูป้ระกอบการต้องมีการก าหนดจ านวนคนต่อพื้นท่ีการให้บริการ 
ก าหนดระยะเวลาลูกคา้ท่ีใช้บริการ ไม่จดักิจกรรมหรือบริการท่ีท าให้เกิดการรวมกลุ่ม ตามมาดว้ย 
ท่านทราบว่าท่านจ าเป็นท่ีจะต้องมีการสวมถุงมือทุกคร้ังท่ีมีการหยิบจับภาชนะและอุปกรณ์
ส่วนกลาง 
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5.1.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับประสิทธิผลการป้องกัน 
และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ไปปฏิบัติในกรณีธุรกจิร้านอาหาร 

จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกับระดับประสิทธิผลการป้องกัน 
และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ไปปฏิบติัในกรณีธุรกิจร้านอาหาร 
ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยกลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นสูงสุดคือ ท่านมีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการของธุรกิจร้านอาหารในการด าเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดในการ
ให้บริการส่งอาหารตามการสั่งซ้ือออนไลน์ในช่วงวิกฤติโควิด19 รองลงมาท่ีความคิดเห็นท่ีเท่ากนั
คือท่านมีความมัน่ใจในการสั่งอาหารในช่องทางออนไลน์ของร้านอาหารในช่วงวิกฤติโควิด 19 
ตามมาด้วย และท่านไดแ้นะน าเพื่อนหรือคนในครอบครัวในการใช้บริการสั่งอาหารในช่องทาง
ออนไลน์ในช่วงวิกฤติโควิด 19 ต่อดว้ย ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการธุรกิจร้านอาหารใน
การด าเนินการตามมาตรการคดักรองผูเ้ขา้ใชบ้ริการนัง่รับประทานอาหารท่ีร้านอาหารในช่วงวิกฤติ
โควิด 19 ท่านมีความมัน่ใจในการเขา้ใช้บริการนัง่รับประทานในร้านอาหารในช่วงวิกฤติโควิด 19 
และสุดทา้ยคือ ท่านไดแ้นะน าเพื่อนหรือคนในครอบครัวในการใชบ้ริการนัง่รับประทานอาหารใน
ร้านอาหารในช่วงวิกฤติโควิด 19 

 
5.1.4 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

  5.1.4.1 ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 ปัจจัยส่วนบุคคล 
  ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั ท าให้ประสิทธิผลการป้องกนั และควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ไปปฏิบติัในกรณีธุรกิจร้านอาหารแตกต่างกนั ผลการ
ทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกันมีเพียงปัจจัยด้านอาชีพ ท่ีส่งผลท าให้
ประสิทธิผลการป้องกนั และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ไปปฏิบติั
ในกรณีธุรกิจร้านอาหาร แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
  5.1.4.2 ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2-4  
  ทดสอบสมมติฐานโดยใชก้ารวิเคราะห์สหสัมพนัธ์เพียร์สัน พบวา่ ปัจจยัดา้นความ
พร้อมของกลุ่มเป้าหมาย (ร้านอาหาร) ปัจจยัดา้นความรู้และความเขา้ใจ และปัจจยัดา้นจิตส านึกของ
ประชาชน ลูกคา้ และเจา้ของร้าน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
  5.1.4.5 ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 5  
  ทดสอบสมมติฐานท่ี 5 โดยใชก้ารวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุ (Multiple 
Regression) ตวัแปรอิสระ คือ ปัจจยัดา้นความรู้และความเขา้ใจ X2 สามารถพยากรณ์ ตวัแปรตาม
ประสิทธิผลการน านโยบายการป้องกนั และ ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
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2019ไปปฏิบติัในกรณีธุรกิจร้านอาหาร โดยมีสมการในรูปแบบคะแนนดิบ คือ สมการในรูปแบบ
คะแนนดิบ คือ Y = 2.06+.42X2 และ สมการในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน คือ Y =.42X2 
 
5.2 อภิปรายผล 

จากการศึกษา ประสิทธิผลการป้องกนั และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโค
โรนา 2019 ไปปฏิบติัในกรณีธุรกิจร้านอาหาร ท่ีพบว่า ปัจจยัด้านความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกับ
มาตรการภาครัฐเพียงปัจจยัเดียวท่ีสามารถน ามาพยากรณ์ประสิทธิผลการน านโยบายการป้องกัน 
และ ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019ไปปฏิบติัในกรณีธุรกิจร้านอาหาร 
สะทอ้นให้เห็นว่า การมีความรู้และความเขา้ใจของกลุ่มเป้าหมายมีผลอย่างยิ่งต่อการปฏิบติัตาม
นโยบายของภาครัฐไดอ้ยา่งเคร่งครัดและรัดกุม ผูว้ิจยัอภิปรายผลดงัต่อไปน้ี 

ปัจจัยส่วนบุคคล วรรณา วนัหมัด (2558) ศึกษาเก่ียวกับ ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อ
พฤติกรรมในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ทางอินเตอร์เน็ต ผลการศึกษาพบว่า อาชีพ มีความสัมพนัธ์กนั
ในด้านปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ทางอินเทอร์เน็ต เน่ืองจากในปัจจุบันผูบ้ริโภคมี
ทางเลือกท่ีหลากหลายในการคน้หา ซ้ือ ใช ้ประเมิณ และการจดัการกบัส่ิงเหลือใช ้สินคา้และการ
บริการซ่ึงผูบ้ริโภคมีความคาดหวงัวา่จะสามารถตอบสนองความตอ้งการดา้นร่างกายและจิตใจ และ
สอดคลอ้งกับงานวิจยัต่างประเทศของ Robin Hambleton (2008) ท่ีได้ศึกษาแนวคิดเก่ียวกับการ
วางแผนนโยบายและการปฏิบติังานของหน่วยงานภาครัฐ ผลการศึกษาดงักล่าวไดเ้สนอปัจจัยดา้น
มุมมองและอุดมคติของผูป้ฏิบติัเป็นปัจจยัท่ีเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัของกระบวนการน านโยบาย
ไปปฏิบติั 

ปัจจยัดา้นการมีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัมาตรการภาครัฐมีผลอย่างยิ่งต่อการปฏิบติั
ตามนโยบายของภาครัฐได้อย่างเคร่งครัดและรัดกุม สอดคลอ้งกับงานวิจยัของ วชิร คูณทวีเทพ 
และณัฐวุฒิ คูวฒันเธียรชัย (2020) ศึกษาเก่ียวกับ การเข้าถึงนโยบายและมาตรการรัฐบาลของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย ผลการศึกษาพบว่า ผูป้ระกอบการท่ีไม่ได้เข้าร่วม
นโยบายหรือมาตรการของภาครัฐ ซ่ึงโดยส่วนใหญ่เป็นโครงการใหค้วามรู้แก่ผูป้ระกอบการ สาเหตุ
หลักมาจากการท่ีไม่ได้รับข้อมูล  หรือหน่วยงานในท้องถ่ินไม่ทราบถึงนโยบายช่วยเหลือ
ผูป้ระกอบการ SMEs ต่างๆ  ส่งผลให้ผูป้ระกอบการไม่สามารถเขา้ร่วมนโยบาย ร่วมถึงมาตรการ
ต่าง ๆท่ีภาครัฐมีได ้เน่ืองจากการท่ีภาครัฐไม่ไดส่้งเสริมในเร่ืองเบ้ียเล้ียงหรือค่าเดินทางอ่ืนๆในการ
เดินทางไปเขา้ร่วมโครงการต่างๆท่ีภาครัฐไดจ้ดัขึ้นในสถานท่ีห่างไกลจากสถานประกอบการ ท า
ให้ผูป้ระกอบการ SMEs ท่ีเป็นผูป้ระกอบการขนาดเล็กไม่สามารถหยุดด าเนินกิจธุรกิจการเพื่อไป
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เขา้ร่วมโครงการภาครัฐได้ เน่ืองจากผูป้ระกอบการจะเสียรายได้วนัดังกล่าวเพื่อไปเขา้ร่วม และ
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศกัรินทร์ เสาร์พูน และประพนธ์ สหพฒันา (2562) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อความส าเร็จในการน านโยบายไปปฏิบัติในพื้นท่ี  จังหวัดนราธิวาส: กรณีศึกษา 
แผนปฏิบติัการ การแกไ้ขปัญหาและพฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2558-2560 ผลวิจยัพบว่า 
หากประชาชนในพื้นท่ีมีความเขา้ใจแนวทางการด าเนินงานของภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งกับการแก้ไข
ปัญหาการก่อความไม่สงบและความเดือดร้อนของประชาชนท่ีเกิดขึ้นในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
ประชาชนก็พร้อมท่ีจะให้ความร่วมมือ สนับสนุน และเข้าร่วมกิจกรรม โครงการต่างๆท่ีทาง
หน่วยงานภาครัฐไดจ้ดัขึ้น  
 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาประสิทธิผลการป้องกนั และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโค
โรนา 2019 ไปปฏิบติัในกรณีธุรกิจร้านอาหาร ผูวิ้จยัมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
 
5.3.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 5.3.1.1 ภาครัฐควรมีการลงพื้นท่ีในการวิเคราะห์ถึงสภาพปัญหา และการน านโยบาย
ภาครัฐไปปฏิบติัของผูป้ระกอบการร้านอาหารต่อนโยบายของภาครัฐท่ีไดก้ าหนดมา 
 5.3.1.2. ภาครัฐควรมีการปรับปรุง และปรับเปล่ียนนโยบายให้สอดคลอ้งต่อสถานการณ์
ปัจจุบนัท่ีเปล่ียนไปตลอดเวลา 
 
5.3.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
 5.3.2.1 ภาครัฐควรให้ประชาชนมีส่วนร่วม และรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในการ
ก าหนดนโยบาย เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาและหาทางออกของสภาพเศรษฐกิจท่ีผู ้ประกอบการ
ร้านอาหารไดเ้ผชิญอยูใ่นปัจจุบนั 

5.3.2.2 ภาครัฐควรมีการจดัการท าคู่มือเก่ียวกบัความรู้และความเขา้ใจของนโยบายการ
ป้องกนั และการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อสร้างความรู้และ
ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งต่ออนัตรายของโรคติดเช้ือน้ี และควรมอบหมายให้หน่วยงานในพื้นท่ีต่างๆ
สร้างความรู้และความเขา้ใจใหแ้ก่ประชาชนในพื้นท่ี 
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5.3.3 ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยคร้ังต่อไป 
5.3.3.1 การศึกษาคร้ังต่อไปควรมีการศึกษาปัจจยัอ่ืนๆท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการน า

นโยบายของภาครัฐไปปฏิบติั 
5.3.3.2 ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลให้การขายอาหารผ่านแอปพลิเคชัน่ต่าง ๆประสบความส าเร็จ 

เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดม้าไปใชใ้นการพฒันา ปรับปรุงใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์มากท่ีสุด 
5.3.3.3 ศึกษาความคิดเห็นของผู ้บริโภคเก่ียวกับความมั่นใจในการซ้ืออาหารผ่าน

แอปพลิเคชั่นต่าง ๆเพื่อให้ผูป้ระกอบการได้ศึกษา ถึงปัญหาและสาเหตุ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการ
ตดัสินใจและความตอ้งการในการสั่งอาหารทางแอปพลิเคชัน่ต่าง ๆ 
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ส่วนท่ี 2 ปัจจยัในการน ามาตรการภาครัฐไปปฏิบติัของการบริการธุรกิจร้านอาหารในช่วงวิกฤติโค
วิด 

โดย ระดบัความคิดเห็นของประชาชนซ่ึงมีการจ าแนกออกเป็น 5 ระดบั โดย  
 1 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 
 2 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ย 
 3 หมายถึง เห็นดว้ยปานกลาง 
 4 หมายถึง เห็นดว้ยมาก 
 5 หมายถึง เห็นดว้ยมากท่ีสุด 
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ส่วนท่ี 3 ระดับความพงึพอใจในการปรับตัวของการบริการธุรกจิร้านอาหารในช่วงวิกฤติโควิด 19 
ตามนโยบายภาครัฐ 

โดย ระดบัความพึงพอใจประชาชนซ่ึงมีการจ าแนกออกเป็น 5 ระดบั โดย  
 1 หมายถึง มีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 
 2 หมายถึง มีความพึงพอใจนอ้ย 
 3 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง 
 4 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก 
 5 หมายถึง มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

 
 
ส่วนท่ี 4 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลการปฏิบัติตามนโยบายโควิด

ของธุรกจิร้านอาหาร 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

ขอบพระคุณท่ีกรุณาตอบแบบสอบถาม 
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