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ผลการศึกษาพบว่า ระดบัการน านโยบายการป้องกนั และ ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติด

เช้ือไวรัสโคโรนา 2019ไปปฏิบติัในกรณีสถานบนัเทิงบนถนนขา้วสาร อยู่ในระดับปานกลาง และ 

ปัจจยันโยบาย ปัจจยัผูใ้ช้บริการสถานบริการ และปัจจยัสภาพแวดลอ้ม ส่งผลเชิงบวก และ สามารถ

ร่วมกนัพยากรณ์การน านโยบายการจดัระเบียบสถานบริการไปปฏิบติัของสถานบนัเทิงบนถนนขา้วสาร

อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 

 ขอ้เสนอแนะในการวิจยัคร้ังน้ี ประกอบดว้ย  (1)รัฐบาลควรช่วยเหลือผูป้ระกอบการโดยมีแผน
ฟ้ืนฟูสถานประกอบการท่ีไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19  (2) รัฐบาลควร
สร้างความรู้ความเขา้ใจแก่ผูใ้ห้บริการสถานบนัเทิงถนนขา้วสารในเร่ืองผลจากการปฏิบติัตามนโยบายจดั
ระเบียบสถานบริการภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 (3)  รัฐบาลควรก าหนดระดับ
ความเขม้งวดของมาตรการนโยบายการจัดระเบียบสถานบริการให้สอดคลอ้งกับสถานการณ์การแพร่
ระบาดของไวรัสโควิด 19 ท่ีไดมี้การเปล่ียนไปตามสถานการณ์ต่างๆ และ ขอ้เสนอแนะในการวิจยัคร้ัง
ต่อไป ควรศึกษาการน านโยบายการป้องกัน และ ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019ไปปฏิบติัในกรณีสถานบนัเทิงบนถนนขา้วสารโดยใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ หรือ ระเบียบวิธีวิจยั
แบบผสานวิธีโดยเก็บขอ้มูลจากผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัท่ีเป็นเจา้หน้าท่ีภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง ผูป้ระกอบการ และ 
ผูใ้ชบ้ริการ   
 
ค าส าคัญ: การน านโนบายไปปฏิบติั,การป้องกนั และ ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโร

นา 2019 ,สถานบนัเทิง 
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The study aimed at studying the level of implementing the prevention and control of the

Coronavirus disease 2019 policy in the case of entertainment places on Khaosan Road, examining

factors affecting implementing the prevention and control of the Coronavirus disease 2019 policy in the

case of entertainment places on Khaosan Road, and developing suggestions for improving

inrplementation of the prevention and control of the Coronavirus disease 2019 policy in the case of

entefiainment places on Khaosan Road.

This research was a quantitative research. The research population was the customers of

entertainment places on Khaosan Road which was unknown population and research sample was 400

sets. The research employed the questionnaire as a tool to collect data. Descriptive statistics utilized in

the study was frequency, percentage, mean and standard deviation, and inferential statistics was

Pearson's correlation coefficient analysis and multiple regression (Stepwise).

The study found that the level of implementing the prevention and control of the coronavirus

disease 20 19 policy in the case of entertainment places on Khaosan Road was at a high level, and policy



({)

factor, custorrer factor and context factors had positive effect and could jointly predict implementing

the prevention and control of the coronavirus disease 2019 policy in the case of enteftainment places

on Khaosan Road.

The suggestions of the research were as follows: (l) The government should fonnulate

reconstruction of business atfected from the coronavirus drseasc 20 l9 pandemic; (2)The govet'nllent

should infotm entrepreneurs of entertainment places about irnpacts of implementation the prevention

and control of the Coronavirus disease2019 policy in the case of enterlainment places on Khaosan

Road; and (3) The govemlxent should fomulate strictness level of rneasures of the prevention and

control of the Coronavirus disease 2019 policy in the case of entefiainment places which were adapted

in accordance with the coronavirus disease 2019 pandemic situation. Further research should utilize

qualitative or mixed research method, where key informants should be state officials, business

entrepreneurs and customers.

Keyword: Policy implementation, prevention and control of the Coronavirus disease 2019 policy,

entefiainment places
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บทที ่1 

บทนํา 

 

1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา  

 ถนนขา้วสาร เป็นถนนท่ีสร้างขึ้นใน พ.ศ. 2435 รัชกาลท่ี 5 ช่ือถนนขา้วสารสืบเน่ืองมาจาก

ในสมยัรัชกาลท่ี 6 เป็นตรอกท่ีขายขา้วสาร เป็นแหล่งคา้ขายขา้วสารท่ีใหญ่ท่ีสุดของเขตพระนครซ่ึง

ข้าวสารจาํนวนมากจะถูกขนส่งมาจากฉางขา้วหลวง ลงเรือจากคลองหลอดเลียบมาตามแม่นํ้ า

เจา้พระยาขึ้นท่ีท่าเรือบางลาํพูเพื่อนาํขา้วมาขายใหแ้ก่ชาวบา้นในชุมชนต่างๆ ท่ีอาศยัอยูใ่นบริเวณน้ี

จากการคา้ขายขา้วสารเป็นจาํนวนมากจึงเรียกว่าตรอกขา้วสาร ต่อมาจึงเปล่ียนเป็นถนนขา้วสาร 

หลังจากนั้ นก็เร่ิมเกิดชุมชนขึ้ น ต่อมาเร่ิมมีร้านขายของมากขึ้ น เม่ือกรุงเทพมหานครมีความ

เจริญเติบโตมากขึ้น มีการขยายถนน ชุมชน ทาํใหวิ้ถีชีวิตความเป็นอยูข่องชุมชนแห่งน้ีเร่ิมเปล่ียนไป

อีกทั้ งเม่ือมีนักท่องเท่ียวต่างประเทศเข้ามาในช่วงปี พ.ศ. 2525 ซ่ึงเป็นปีแห่งการเฉลิมฉลอง

กรุงเทพมหานครครบรอบ 200 ปีไดเ้ขา้มาเช่าห้องพกัอาศยัเพื่อเท่ียวชมเมืองหลวงของไทยในช่วง

เทศกาลสาํคญัน้ีและเร่ิมมีชาวต่างประเทศเขา้มามาถา่ยทาํภาพยนตร์เป็นจาํนวนมาก ทาํใหเ้กิดความ

ตอ้งการในการเขา้มาท่องเท่ียวและพกัอาศยัระยะสั้นในรูปแบบห้องเช่าราคาประหยดั ซ่ึงเรียกว่า 

“เกสตเ์ฮา้ส์” (ปรารถนา รัตนะสิทธ์ิ, 2550) และต่อมานอกจากการเป็นสถานท่ีพกัราคาประหยดัแลว้ 

พื้นท่ีน้ียงัได้รับความสนใจในเชิงการท่องเท่ียวในช่วงกลางคืนจากการเปิดให้บริการของสถาน

บนัเทิง เช่น ร้านอาหาร ร้านจาํหน่ายสุราและมีการแสดงดนตรี รวมทั้งการเตน้รําซ่ึงได้รับความ

สนใจจากนกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ  

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ สถานบนัเทิงบนถนนขา้วสาร เป็นพื้นท่ีท่ีมีความสาํคญัทางเศรษฐกิจ

การบริการการท่องเท่ียวซ่ึงไดรั้บความนิยมจากนกัท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศ อย่างไร  

ก็ดีนับตั้งแต่เกิดสถานการณ์การระบาดทัว่ของโควิด-19 ในประเทศไทย ซ่ึงประเทศไทยก็เป็น

ประเทศแรกๆท่ีมีผู ้ป่วยโควิด-19 นอกประเทศจีน  และได้มีการตรวจพบผู ้ติดเช้ือจากการ

แพร่กระจายในประเทศตั้งแต่วนัท่ี 31 มกราคม พ.ศ. 2563 ซ่ึงมีจาํนวนเพิ่มขึ้นอยา่งต่อเน่ือง รวมทั้ง

มีการพบผูติ้ดเช้ือในลกัษณะกลุ่มการแพร่เช้ือ อาทิ กลุ่มการแข่งขนัชกมวยไทย ณ สนามมวยเวที

ลุมพินี เม่ือวนัท่ี 6 มีนาคม พ.ศ. 2563 โดยท่ีภาครัฐไดมี้นโยบายในการคดักรองและการติดตามการ

สัมผสั   มีการคดักรองโควิดตามท่าอากาศยานนานาชาติ ตลอดจนท่ีโรงพยาบาลสําหรับผูป่้วยท่ีมี

ประวติัเดินทางหรือสัมผสั มีการสอบสวนโรคกรณีท่ีเกิดกลุ่มการระบาด กระทรวงศึกษาธิการเนน้

การเฝ้าระวงัตนเอง การรักษาความสะอาดโดยเฉพาะการล้างมือ และการเล่ียงฝูงชน (หรือใส่

หนา้กากอนามยัแทน) แมบุ้คคลท่ีเดินทางมาจากประเทศเส่ียงสูงจะไดรั้บคาํแนะนาํใหก้กัตนเอง แต่
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ยงัไม่มีคาํสั่งจาํกัดการเดินทางจนวนัท่ี 5 มีนาคม พ.ศ. 2563 และวนัท่ี 19 มีนาคม พ.ศ. 2563               

มีประกาศเพิ่มเติมให้ตอ้งมีเอกสารการแพทยรั์บรองการเดินทางระหว่างประเทศและคนต่างด้าว

ตอ้งมีประกนัสุขภาพ (ไทยรัฐออนไลน์, 2563) ปลายเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 สถานท่ีสาธารณะและ

ธุรกิจห้างร้านไดรั้บคาํสั่งให้ปิดในกรุงเทพมหานคร และอีกหลายจงัหวดั นายกรัฐมนตรีประยุทธ์ 

จันทร์โอชา ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน มีผลวันท่ี 26 มีนาคม  2563 (The Standard, 2563)              

และมีประกาศห้ามออกนอกเคหะสถานยามวิกาล ตั้งแต่คืนวนัท่ี 3 เมษายน พ.ศ. 2563 พระราช

กาํหนดสถานการณ์ฉุกเฉินยงัสั่งงดจาํหน่ายสุราชัว่คราว และให้ประชาชนชะลอการเดินทางขา้ม

จงัหวดั ซ่ึงยกเลิกเป็นส่วนใหญ่ในเดือนกรกฎาคม และเปิดสถานศึกษาในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 

อย่างไรก็ดีรัฐบาลยงัไม่ยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉิน ต่อมาพบการระบาดของโรครอบใหม่ในจงัหวดั

สมุทรสาครประมาณกลางเดือนธันวาคม 2563 ซ่ึงมาจากแรงงานต่างด้าวท่ีมีการลกัลอบพาเข้า

ประเทศ ทาํให้ยอดผูติ้ดเช้ือในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง และต่อมา พบการระบาดใหม่โดยมี

กลุ่มแพร่กระจายเช้ือท่ีทองหล่อ การแพร่กระจายเช้ือในกลุ่มผูต้อ้งขงั จงัหวดันราธิวาส เป็นตน้ 

แมว้่ารัฐบาลจะมีแนวทางในการเร่งรัดวคัซีนให้กบัประชาชนในครอบคลุมทัว่ประเทศโดยเฉพาะ

เมืองใหญ่     แต่ก็กล่าวไดว้่า สถานการณ์ของการแพร่ระบาดโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครก็ยงัอยู ่

ในสถานการณ์วิกฤติ ซ่ึงมีการแพร่ระบาดของสายพนัธุ์ใหม่ๆ เช่น องักฤษ อินเดีย และอาจนาํไปสู่

ปัญหาทรัพยากรทางการแพทยใ์นการดูแลผูป่้วยวิกฤติไม่เพียงพอกบัความรุนแรงของสถานการณ์ 

(ทีเอน็เอน็ออนไลน์, 2564)  

จากผลกระทบสถานการณ์การระบาดท่ีเกิดขึ้นการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 

2019 ท่ีส่งผลให้ ศบค. ประกาศปิดสถานบันเทิงแบบไม่มีกําหนดทาํให้ผูป้ระกอบการได้รับ

ผลกระทบทางเศรษฐกิจซ่ึงส่งผลต่อภาพรวมของเศรษฐกิจการท่องเท่ียว ในขณะเดียวกนัการปฏิบติั

ตามนโยบาย การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 กับกรณีสถานบันเทิงก็มี

ความสําคัญต่อการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดในกรุงเทพมหานครและทั้ งประเทศ              

ในภาพรวม ดว้ยเหตุน้ีผูวิ้จยัจึงมีความสนใจในการทาํการศึกษา การนาํนโยบายการป้องกัน และ 

ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019ไปปฏิบติัในกรณีสถานบนัเทิงบนถนน

ขา้วสาร เพื่อให้ทราบถึงระดบัการนาํนโยบายการป้องกนั และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติด

เช้ือไวรัสโคโรนา 2019ไปปฏิบติัในกรณีสถานบนัเทิงบนถนนขา้วสารและปัจจยัท่ีมีผลต่อการนาํ

นโยบายการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019ไปปฏิบติั          

ในกรณีสถานบนัเทิงบนถนนขา้วสาร 
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1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาระดบัการนาํนโยบายการป้องกนั และ ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรนา 2019ไปปฏิบติัในกรณีสถานบนัเทิงบนถนนขา้วสาร 

 2. เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการนํานโยบายการป้องกัน และ ควบคุมการแพร่ระบาด       

ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019ไปปฏิบติัในกรณีสถานบนัเทิงบนถนนขา้วสาร 

 

1.3 ขอบเขตการวิจัย 

 การวิจยัน้ีมุ่งเนน้การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการนาํนโยบายการป้องกนั และควบคุมการแพร่

ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ไปปฏิบัติในกรณีสถานบันเทิงบนถนนข้าวสาร              

โดยขอบเขตการศึกษาดงัน้ี 

ขอบเขตดา้นพื้นท่ีการศึกษาน้ีศึกษาเฉพาะสถานบนัเทิงยา่นถนนขา้วสาร เท่านั้น 

ขอบเขตดา้นเน้ือหา ศึกษาและวิเคราะห์การนาํนโยบายการป้องกนั และควบคุมการแพร่

ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019ไปปฏิบติัในกรณีสถานบนัเทิงบนถนนขา้วสาร 

ขอบเขตดา้นประชาชนและกลุ่มตวัอย่าง ประชากรการวิจยั คือ ผูใ้ช้บริการสถานบนัเทิง    

บนถนนขา้วสาร ซ่ึงไม่ทราบจาํนวนท่ีแน่นอน ดงันั้นขนาดกลุ่มประชากรตวัอย่างสามารถคาํนวน

ได้จากสูตรไม่ทราบขนาดประชากรตัวอย่างของ Cochran โดยกําหนดระดับค่าความเช่ือมั่น          

ร้อยละ 95 และระดบัค่าความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5 ทาํใหไ้ดจ้าํนวนตวัอยา่งทั้งส้ิน 400 คน 

 

1.4 ประโยชน์ท่ีได้รับ 

1. ทราบระดบัการนาํนโยบายการป้องกนั และ ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส

โคโรนา 2019ไปปฏิบติัในกรณีสถานบนัเทิงบนถนนขา้วสาร 

2. ทราบปัจจยัท่ีมีผลต่อการนาํนโยบายการป้องกนั และ ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติด

เช้ือไวรัสโคโรนา 2019ไปปฏิบติัในกรณีสถานบนัเทิงบนถนนขา้วสาร 

 

1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ 

 สถานบนัเทิง หมายถึง สถานท่ีท่ีมีอาหาร สุรา นํ้าชา หรือ เคร่ืองด่ืมอยา่งอ่ืนจาํหน่าย มีดนตรี 

การแสดงดนตรี หรือการแสดงอ่ืนใดเพื่อการบนัเทิง ซ่ึงตั้งอยูบ่นถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร 

 นโยบายการป้องกนัและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา2019 หมายถึง 

คาํสั่ง มาตรการ นโยบาย ของรัฐท่ีเก่ียวขอ้งกบัการป้องกนั และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติด

เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ซ่ึงมีการกาํหนดและประกาศใชต้ั้งแต่เดือนมกราคม ปี 2564 
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การนาํนโยบายการป้องกนั และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019

ไปปฏิบติัในกรณีสถานบนัเทิงบนถนนขา้วสาร หมายถึง การนาํคาํสั่ง มาตรการ นโยบายของรัฐ        

ท่ีเก่ียวขอ้งกับการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ซ่ึงมี     

การกาํหนด และประกาศใช้ตั้งแต่เดือนมกราคม ปี 2564ไปปฏิบติัในกรณีการประกอบการธุรกิจ        

สถานบนัเทิงท่ีตั้งอยูบ่นถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร  

 

 

 



 

 

บทที ่2 
แนวคดิทฤษฎีและงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

 
การศึกษาเร่ือง “การน านโยบายการป้องกนั และ ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรนา 2019 ไปปฏิบติัในกรณีสถานบนัเทิงบนถนนขา้วสาร” ผูว้ิจยัไดท้บทวนวรรณกรรม
จากหนงัสือ ต ารา งานวิจยั วิทยานิพนธ์ ฐานขอ้มูลสารสนเทศเพื่อศึกษาของหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชนและสถาบนัทางการศึกษา ซ่ึงสามารถรวบรวมแนวคิด ทฤษฏี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึง
มีรายดงัต่อไปน้ี 

2.1 แนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง การน านโยบายสาธารณะไปปฏิบติั 
2.2 แนวคิดเก่ียวกบัสถานบริการและนโยบายรัฐบาลท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.3 มาตรการการป้อน และควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ส าหรับประชาชน

ทัว่ไป 
2.4 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  
2.5 กรอบแนวคิดการวิจยั 
2.6 สมมติฐานการวิจยั 
2.7 นิยมศพัทป์ฏิบติัการ 

 
2.1 แนวคิด และทฤษฎีที่เกีย่วข้อง การน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ (Policy Implementation) 

เม่ือมีการก าหนดนโยบายแลว้ จะตอ้งมีการน านโยบายเหล่านั้นไปปฏิบติัใหบ้งัเกิดผลตาม
เจตนารมณ์ท่ีไดก้ าหนด  ซ่ึงนกัวิชาการหลายท่าน ไดใ้หค้วามหมายไว ้ดงัน้ี 

ความหมายของการน านโยบายสาธารณะไปปฏิบติั 
วรเดช จนัทรศร (2554 : 16) กล่าวว่า การน านโยบายไปปฏิบติัเป็นการศึกษาว่าองค์การท่ี

รับผิดชอบสามารถน าและกระตุน้ใหท้รัพยากรทางการบริหารตลอดจนกลไกท่ีส าคญัทั้ง 
มวลปฏิบัติงานให้บรรลุตามนโยบายท่ีระบุไว้หรือไม่แค่ไหน เพียงใดหรืออีกนัยหนึ่ึงการน า
นโยบายไปปฏิบติัจะใหค้วามสนใจเก่ียวกบัเร่ืองของความสามารถท่ีจะผลกัดนัใหก้ารท างานของ 
กลไกทั้งหมดสามารถบรรลุผลลพัธ์ท่ีไดต้ั้งเป้าหมายเอาไว ้

สมบติั ธ ารงธญัวงศ ์(2554 : 42) ใหค้วามหมายของ นโยบายสาธารณะไวว้า่ หมายถึง 
กิจกรรมของรัฐบาลท่ีเลือกจะกระท าหรือไม่กระท าก็โดยมุ่งถึงค่านิยมและผลประโยชน์ของสังคม 
ส่วนรวมเป็นส าคญั โดยเป็นขอ้บญัญติัท่ีชอบดว้ยกฎหมาย 

สมพร เฟ่ืองจนัทร์ (2552 : 9) ใหค้วามหมายของ นโยบายสาธารณะไวว้า่ หมายถึง 
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นโยบายสาธารณะเป็นผลรวมของการตัดสินใจเง่ือนไขและการกระท าท่ีบุคคลท่ีอยู่ในต าแหน่ง
ต่างๆของระบบรัฐบาลกระท า เพื่อประโยชน์ของผูถู้กกระทบ โดยนโยบายนั้นๆ จึงเป็นเง่ือนไข
หลกั 

Pressman & Wildavsky (1973) ไดก้ล่าวว่า การน านโยบายไปปฏิบติัหมายถึง กระบวนการ
ของปฏิสัมพนัธ์ระหว่างเป้าหมายหรือวตถัุประสงค์ท่ีมีการก าหนดไวก่้อนหน้านั้นแลว้ กับการ
กระท า หรือปฏิบติัการทั้งหลายท่ีมุ่งใหบ้งัเกิดผลไปตามน้นั หรือจะกล่าวอีกนยัหน่ึง การน านโยบาย
ไปปฏิบติัคือความสามารถในการจดัการและประสานส่ิงท่ีจะกระท าให้บงัเกิดผลในลกษัณะท่ีเป็น
ลูกโซ่ความสัมพนธั์เชิงเหตุและผล 
 1.ตวัแบบท่ียึดหลกัเหตุผล (rational model)ตวัแบบน้ีเน้นท่ีประสิทธิ ภาพของระบบการ 
วางแผน และการควบคุมผลงาน (planning & controlling system) กล่าวคือ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
บริหารนโยบายจะตอ้งมีการก าหนดภารกิจวตัถุประสงค์กลยุทธ์และเป้าหมายในการปฏิบติังานท่ี
ชดัเจน พร้อมทั้งท าการมอบหมายงานแก่ฝ่ายต่างๆ ดงัภาพท่ี1 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี1 การน านโยบายไปปฏิบติัท่ีเนน้ดา้นการยดึหลกัเหตุผล 

วตัถปุระสงคข์องนโยบาย 

การก าหนดภารกจิ 

และการมอบหมายงาน 

มาตรฐานใน 

การปฎิบตัิงาน 

การวางแผนและ

การควมคมุ 

ระบบการวดัผล 

ผลของการน านโยบายไปปฏิบตัิ 

มาตรการในการใหค้ณุใหโ้ทษ 
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 2. ตัวแบบทางด้านการจัดการ (management model) ตัวแบบน้ีเน้นขีดสมรรถนะภายใน 
(internal capacity) ของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบบริหารวามีจุดอ่อน และจุดแข็งในด่านต่างๆ หรือไม่ 
อย่างไร เช่นโครงสร้างองค์การ บุคลากร งบประมาณ สถานท่ีวสัดุอุปกรณ์และส่ิงอ านวยความ
สะดวกตลอดจนเทคโนโลยีสมยัใหม่ หน่วยงานท่ีมีขีดสมรรถนะภายในค่อนขา้งต ่าจะส่งผลให้การ
น านโยบายไปปฏิบติัไม่ประสบความส าเร็จดงัภาพท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ภาพท่ี 2 การน านโยบายไปปฏิบติัใชท่ี้เนน้ดา้นการจดัการ 
 
 3.ตวัแบบเชิงบูรณาการ เป็นตวัแบบท่ีรวบรวมแนวคิด โดยมุ่งแสวงหาผลกระทบของตวั
แปรต่างๆ ท่ีมีต่อการน านโยบายไปปฏิบติัท่ีประสบความส าเร็จ ดงัท่ีแสดงไวด้งัภาพท่ี3 ซ่ึงแบ่งการ
พิจารณาออกเป็น 3 มิติ ดว้ยกนั หน่ึงวดัความส าเร็จละความลม้เหลว สองวดัผลกระทบนโยบาย 
สาม วดัผลของนโยบายนั้นสามารถส่งประโยชน์ต่อประเทศโดยรวมหรือไม่  ตวัแปรอิสระท่ีน ามา
พิจารณา มี4 ปัจจยัดว้ยกนั คือ สมรรถนะขององคก์ร ประสิทธิภาพในการวางแผนและการควบคุม  
ภาวะผูน้ าและความร่วมมือ และการเมืองและการบริหารสภาพแวดลอ้มภายนอก 

 
 
 
 

โครงสรา้ง 

บคุลากร 

สถานท่ี 

งบประมาณ 

วสัดอุปุกรณแ์ละ

เครื่องมือเครื่องใช ้

สมรรถนะของ

องคก์าร ผลของการน า 

นโยบายไปปฏิบตัิ 
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ภาพท่ี 3 การน านโยบายไปปฏิบติัใชท่ี้เนน้ดา้นเชิงบูรณา 
  
2.2 นโยบายรัฐบาลที่เกีย่วข้องกบัสถานบริการ   
 ในการศึกษา การน านโยบายการป้องกนั และ ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019ไปปฏิบัติในกรณีสถานบันเทิงบนถนนข้าวสาร ผูว้ิจัยได้ศึกษาทบทวนเก่ียวกับ
นโยบายรัฐบาลท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานบริการ  และกฎหมายพระราชบญัญติ สถานบริการ งานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัสถานบริการ ดงัน้ี 
 การท่ีไดป้ระกาศใชพ้ระราชบญัญติัสถานบริการ พ.ศ.2509 เน่ืองจากในสมยันั้นไดมี้บุคคล
ประกอบกิจการสถานบริการบางประเภทซ่ึงอาจด าเนินการไปในทางกระทบกระเทือนต่อความ
สงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมของประชาชน และจดัให้มีการแสดงเพื่อความบนัเทิงในสถานบริการ
นั้นๆ ไม่เหมาะสม เป็นเหตุให้เยาวชนเอาเยี่ยงอย่างจนประพฤติตวัเส่ือมทรามลง จึงสมควรท่ีจะ
ออกกฎหมายควบคุมสถานบริการนั้นๆ รวมทั้งการแสดงด้วย ทั้ งน้ี เพื่อรักษาไวซ่ึ้งความสงบ
เรียบร้อย ศีลธรรม วฒันธรรม และประเพณีอนัดีของชาติต่อมาในปี พ.ศ.2515 ไดมี้ประกาศของ
คณะปฏิวติั ฉบบัท่ี 47 ลงวนัท่ี 17 มกราคม พ.ศ. 2515 ความว่าโดยท่ีคณะปฏิวติัไดพ้ิจารณาเห็นว่า 
สถานบริการตามกฎหมายวา่ดว้ยสถานบริการ อาทิเช่น สถานเตน้ร า ร าวงท่ีมีหญิงพาตเนอร์บริการ 
สถานจ าหน่ายสุรา น ้าชาหรือเคร่ืองด่ืมอยา่งอ่ืนโดยมีหญิงส าหรับปรนนิบติัลูกคา้หรือสถานอาบน ้ า 

ประสิทธิภาพในการ 

วางแผนและควบคมุ 

ภาวะผูน้  าและ 

ความรว่มมือ 

การเมืองและการบรหิาร

สภาพแวดลอ้มภายนอก 

สมรรถนะ 

ขององคก์ร 

ความส าเรจ็ของ 

การน านโยบาย 

ไปปฏิบตัิ 

มิติที่ 1 

มิติที่ 2 

มิติที่ 3 
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นวด หรืออบตวั ซ่ึงมีหญิงบริการให้แก่ลูกคา้ชาย เป็นสถานท่ีท่ีไม่ควรให้เยาวชนเขา้ไปใช้บริการ
หรือใช้เป็นท่ีมัว่สุม สมควรแก้ไขกฎหมายท่ีใช้อยู่ในปัจจุบนัจ ากัดมิให้ผูซ่ึ้งมีอายุต ่ากว่ายี่สิบปี
บริบูรณ์เขา้ไปในสถานบริการ ต่อมาในปี พ.ศ. 2521 ไดมี้การแกไ้ขความใน พระราชบญัญติัสถาน
บริการ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2521 ความว่า เพื่อประโยชน์แห่งความสงบเรียบร้อย ศีลธรรมอนัดีและ
สวสัดิภาพของประชาชน สมควรก าหนดให้สถานบริการตามมาตรา 3 (4) แห่งพระราชบญัญติั
สถานบริการ พ.ศ. 2509 ซ่ึงมีลกัษณะเป็นสถานท่ีท่ีมีอาหาร สุรา หรือเคร่ืองด่ืมอย่างอ่ืนจ าหน่าย
หรือใหบ้ริการ โดยมีรูปแบบอยา่งหน่ึงอยา่งใด ดงัต่อไปน้ี 

(ก) มีดนตรี การแสดงดนตรี หรือการแสดงอ่ืนใดเพื่อการบนัเทิงและยินยอมหรือปล่อย
ปละละเลยใหน้กัร้อง นกัแสดง หรือพนกังานอ่ืนใดนัง่กบัลูกคา้ 

(ข) มีการจดัอุปกรณ์การร้องเพลงประกอบดนตรีให้แก่ลูกคา้ โดยจดัให้มีผูบ้ริการขบัร้อง
เพลงกบัลูกคา้ หรือยนิยอมหรือปล่อยปละละเลยใหพ้นกังานอ่ืนใดนัง่กบัลูกคา้ 

(ค) มีการเตน้หรือยินยอมให้มีการเตน้ หรือจดัให้มีการแสดงเตน้ เช่น การเตน้บนเวทีหรือ
การเตน้บริเวณโต๊ะอาหารหรือเคร่ืองด่ืม 

(ง) มีลักษณะของสถานท่ี การจัดแสงหรือเสียง หรืออุปกรณ์อ่ืนใดตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวงเป็นสถานบริการท่ีจะตั้งขึ้นไดก้็ต่อเม่ือไดรั้บใบอนุญาตจากเจา้พนกังานเช่นเดียวกบั 
สถานบริการอ่ืนในมาตราเดียวกนั 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2525 ไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติมในกฎหมายฉบบัดงักล่าว คือพระราชบญัญติั
สถานบริการ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2525 ซ่ึงมีความดงัน้ีคือ เน่ืองจากพระราชบญัญติัสถานบริการ (ฉบบั
ท่ี 2) พ.ศ.2521 มาตรา 3 (4) ไดส้ร้างความยุ่งยากให้แก่ผูป้ระกอบอาชีพสุจริต ทั้งผูต้ ั้งสถานบริการ
และผูมี้อาชีพเป็นนกัร้อง นกัดนตรี นกัแสดงตลก ศิลปินและมายากลฯ เป็นการจ ากดัอาชีพและไม่
ส่งเสริมความสามารถพิเศษของบุคคลทางดา้นศิลปการดนตรีและการแสดงซ่ึงเป็นการสวนทางกบั
ความตอ้งการของรัฐบาลท่ีจะส่งเสริมให้เยาวชนต่ืนตวัสนใจศิลปท่ีละเอียดอ่อน และสามารถใช้
ความรู้น้ีประกอบอาชีพได้ในอนาคต สร้างความอ่อนโยนในจิตใจให้แก่เยาวชน ลดปัญหา
อาชญากรรมให้น้อยลงหรือหมดไป และเพื่อให้การแสดงดนตรีกระท าได้โดยสะดวกแต่ทาง
ราชการยงัสามารถควบคุมได ้จึงจ าเป็นตอ้งแกไ้ขพระราชบญัญติัฉบบัดงักล่าว 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2546 ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในกฎหมายฉบับดังกล่าวอีกคร้ัง คือ 
พระราชบญัญติัสถานบริการ (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2546 ความว่า โดยท่ีพระราชบญัญติัสถานบริการ 
พ.ศ. 2509 ใชบ้งัคบัมาเป็นเวลานาน และมีบทบญัญติับางประการท่ีไม่เหมาะสมกบัสภาพการณ์ใน
ปัจจุบนั สมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบญัญติัดังกล่าว โดยเฉพาะในเร่ืองบทนิยามของสถานบริการ
เพื่อใหมี้ความหมายท่ีชดัเจนเฉพาะการประกอบกิจการท่ีอาจด าเนินการไปในทางกระทบกระเทือน
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ต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชนอนั เป็นสถานท่ีท่ีไม่ควรให้เยาวชนเขา้ไป
ใช้บริการหรือใช้เป็นท่ีมัว่สุม โดยมิไดมี้เจตนารมณ์จะให้มีความหมายครอบคลุมไปถึงสถานท่ีท่ี
ไม่ไดด้ าเนินกิจการไปในลกัษณะดงักล่าว เช่น สถานท่ีท่ีมีวตัถุประสงคด์า้นการศึกษาหรือกีฬา 
นอกจากน้ีไดแ้กไ้ขวิธีการจดัตั้งสถานบริการบางประเภทเฉพาะท่ีปรากฏชดัเจนในขณะน้ีว่าอาจ
ด าเนินการไปในทางกระทบกระเทือนต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน ซ่ึง
ในปัจจุบนัเพียงแต่แจง้แลว้ก็ประกอบการได้เลยท าให้การควบคุมตรวจสอบกระท าไดไ้ม่ทัว่ถึง 
และบางคร้ังก่อให้เกิดปัญหากับสังคม โดยเปล่ียนมาเป็นต้องได้รับใบอนุญาตก่อนจึงจะ
ประกอบการได ้เพื่อให้การควบคุมตรวจสอบท าไดอ้ย่างเขม้งวดพร้อมทั้งก าหนดมาตรการต่าง ๆ 
เพื่อใชบ้งัคบักบัสถานบริการทุกประเภท เพื่อใหส้ถานบริการไม่เป็นแหล่งมัว่สุมเป็นสถานท่ีปลอด
จากการกระท าความผิดเก่ียวกบัยาเสพติด และเป็นสถานท่ีท่ีปลอดภยัของผูใ้ชบ้ริการ โดยก าหนด
หน้าท่ีให้ผู ้รับอนุญาตตั้ งสถานบริการและผู ้ใช้สถานบริการปฏิบัติ รวมทั้ งปรับปรุงอัตรา
ค่าธรรมเนียมทา้ยพระราชบญัญติั จึงจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติัน้ี 

นิยามศพัท ์
“สถานบริการ” หมายความว่า สถานท่ีท่ีตั้งขึ้นเพื่อให้บริการโดยหวงัประโยชน์ในทาง

การคา้ดงัต่อไปน้ี 
(1) สถานเตน้ร า ร าวง หรือรองเง็ง เป็นปกติธุระประเภทท่ีมีและประเภทท่ีไม่มีคู่

บริการ 
(2) สถานท่ีท่ีมีอาหาร สุรา น ้าชา หรือเคร่ืองด่ืมอยา่งอ่ืนจ าหน่ายและบริการ โดยมี

ผูบ้  าเรอส าหรับปรนนิบติัลูกคา้ 
(3) สถานอาบน ้า นวด หรืออบตวั ซ่ึงมีผูบ้ริการใหแ้ก่ลูกคา้ เวน้แต่ 

(ก) สถานท่ีซ่ึงผูบ้ริการไดข้ึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบ
โรคศิลปะสาขาการแพทยแ์ผนไทยประเภทการนวดไทยตามกฎหมายว่าดว้ยการ
ประกอบโรคศิลปะ หรือไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู ้
ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทยแ์ผนไทยประเภทการนวดไทยตามกฎหมาย
ดงักล่าว หรือสถานพยาบาลตามกฎหมายวา่ดว้ยสถานพยาบาล 

(ข) สถานท่ีเพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมสวยท่ีกระทรวงสาธารณสุขประกาศ
ก าหนดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ซ่ึงจะตอ้งมี
ลกัษณะของสถานท่ี การบริการหรือผูใ้ห้บริการเป็นไปตามมาตรฐานท่ีกระทรวง
สาธารณสุขประกาศก า หนดโดยความ เ ห็นชอบของ รัฐมนต รีว่ า ก า ร
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กระทรวงมหาดไทยด้วย ประกาศดังกล่าวจะก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
ตรวจสอบเพื่อการรับรองใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานนั้นดว้ยก็ได ้หรือ 

(ค) สถานท่ีอ่ืนตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
(4) สถานท่ีท่ีมีอาหาร สุรา หรือเคร่ืองด่ืมอยา่งอ่ืนจ าหน่ายหรือใหบ้ริการ โดยมีรูป

แบบอยา่งหน่ึงอยา่งใด ดงัต่อไปน้ี 
(ก) มีดนตรี การแสดงดนตรี หรือการแสดงอ่ืนใดเพื่อการบนัเทิงและ

ยนิยอมหรือปล่อยปละละเลยใหน้กัร้อง นกัแสดง หรือพนกังานอ่ืนใดนัง่กบัลูกคา้ 
(ข) มีการจดัอุปกรณ์การร้องเพลงประกอบดนตรีให้แก่ลูกคา้ โดยจดัให้มี

ผูบ้ริการขบัร้องเพลงกบัลูกคา้ หรือยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้พนกังานอ่ืน
ใดนัง่กบัลูกคา้ 

(ค) มีการเตน้หรือยินยอมให้มีการเตน้ หรือจดัให้มีการแสดงเตน้ เช่น 
การเตน้บนเวทีหรือการเตน้บริเวณโต๊ะอาหารหรือเคร่ืองด่ืม 

(ง) มีลกัษณะของสถานท่ี การจดัแสงหรือเสียง หรืออุปกรณ์อ่ืนใดตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง 
(5) สถานท่ีท่ีมีอาหาร สุรา หรือเคร่ืองด่ืมอย่างอ่ืนจ าหน่าย โดยจดัให้มีการแสดง

ดนตรีหรือการแสดงอ่ืนใดเพื่อการบนัเทิง ซ่ึงปิดท าการหลงัเวลา 24.00 นาฬิกา 
(6) สถานท่ีอ่ืนตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง“ความผิดเก่ียวกับยาเสพติด” 

หมายความว่า ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษกฎหมายว่าดว้ยวตัถุท่ีออก
ฤทธ์ิต่อจิตและประสาท กฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัการใชส้ารระเหย และกฎหมายวา่ดว้ย
มาตรการในการปราบปรามผูก้ระท าความผิดเก่ียวกับยาเสพติด“พนักงานเจ้าหน้าท่ี” 
ส าหรับกรุงเทพมหานคร หมายความถึง ผู ้บัญชาการต า รวจนครบาลในจังหวัดอ่ืน 
หมายความถึง ผูว้า่ราชการจงัหวดั 

ผูข้ออนุญาตตั้งสถานบริการ 
ผูข้ออนุญาตตั้งสถานบริการตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี 
(1) อายไุม่ต ่ากวา่ยีสิ่บปีบริบูรณ์ 
(2) ไม่เป็นผูมี้ความประพฤติเส่ือมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรม 
(3) ไม่เป็นผูวิ้กลจริต หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 
(4) ไม่เป็นผูเ้จ็บป่วยดว้ยโรคติดต่ออนัเป็นท่ีรังเกียจแก่สังคม โรคพิษสุราเร้ือรัง

หรือโรคยาเสพติดใหโ้ทษอยา่งร้ายแรง 
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(5) ไม่เป็นผูเ้คยตอ้งรับโทษในความผิดเก่ียวกบัเพศ ตามประมวลกฎหมายอาญา 
ในความผิดตามกฎหมายว่าดว้ยการคา้หญิงและเด็กหญิง ตามกฎหมายวา่ดว้ยการปรามการ
ท าใหแ้พร่หลายและการคา้วตัถุอนัลามก หรือตามกฎหมายวา่ดว้ยการปรามการคา้ประเวณี 

ในกรณีท่ีนิติบุคคลเป็นผูข้ออนุญาตตั้งสถานบริการ ผูแ้ทนของนิติบุคคลนั้นตอ้งมี
คุณสมบติัตามความในวรรคก่อน 

ขอ้ก าหนดของอาคารหรือสถานท่ี 
อาคาร หรือสถานท่ีท่ีขออนุญาตตั้งเป็นสถานบริการ จะตอ้ง 
(1) ไม่อยูใ่กลชิ้ดวดั สถานท่ีส าหรับปฏิบติัพิธีกรรมทางศาสนา โรงเรียนหรือสถานศึกษา 

โรงพยาบาล สถานพยาบาลท่ีรับผูป่้วยไวค้า้งคืน สโมสรเยาวชน หรือหอพกัตามกฎหมายว่าดว้ย
หอพกั ในขนาดท่ีเห็นไดว้า่จะก่อความเดือดร้อนร าคาญแก่สถานท่ีดงักล่าวแลว้ 

(2) ไม่อยู่ในย่านท่ีประชาชนอยู่อาศยั อนัจะก่อความเดือดร้อนร าคาญแก่ประชาชนผูอ้ยู่
อาศยัใกลเ้คียง 

(3) มีทางถ่ายเทอากาศสะดวก 
ถา้อาคารหรือสถานท่ีท่ีขออนุญาตตั้งสถานบริการนั้นเป็นของผูอ่ื้น ผูข้ออนุญาตตอ้งมี

หนงัสือแสดงวา่ไดรั้บความยนิยอมจากเจา้ของอาคารหรือสถานท่ีนั้น 
ขอ้ก าหนดในเร่ืองการเปิดเวลาท าการของสถานบริการ 

- สถานบริการท่ีเป็นสถานเตน้ร า ร าวง หรือรองเง็ง เป็นปกติธุระประเภทท่ีมีและ
ประเภทท่ีไม่มีคู่บริการ จะจดัให้มีสุรา น ้ าชา หรือเคร่ืองด่ืมอย่างอ่ืนจ าหน่าย หรือจดัให้มี
การแสดงดนตรีหรือการแสดงอ่ืนใดเพื่อการบนัเทิงดว้ยก็ได ้ใหเ้ปิดท าการได ้ดงัน้ี 
(1) ระหวา่งเวลา 21.00 นาฬิกา ถึง 02.00 นาฬิกา ของวนัรุ่งขึ้น ส าหรับสถานบริการท่ีตั้งอยู่

ในเขตพื้นท่ีเพื่อการอนุญาตใหต้ั้งสถานบริการตามท่ีก าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 
(2) ระหวา่งเวลา 21.00 นาฬิกา ถึง 24.00 นาฬิกา ของวนัเดียวกนั ส าหรับสถานบริการ 

ท่ีตั้งอยู่นอกเขตพื้นท่ีเพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการหรือสถานบริการท่ีตั้งอยู่ในเขตทอ้งท่ีงด
อนุญาตให้ตั้งสถานบริการตามท่ีพระราชกฤษฎีกาก าหนดทอ้งท่ีเพื่อการอนุญาตหรืองดอนุญาตให้
ตั้งสถานบริการไดผ้อ่นผนัให ้

- สถานบริการท่ีเป็นสถานท่ีท่ีมีอาหาร สุรา น ้ าชา หรือเคร่ืองด่ืมอย่างอ่ืนจ าหน่ายและ
บริการโดยมีผูบ้  าเรอส าหรับปรนนิบติัลูกคา้ให้เปิดท าการไดร้ะหว่างเวลา 11.00 นาฬิกา ถึง 14.00 
นาฬิกา และระหวา่งเวลา 18.00 นาฬิกา ถึง 24.00 นาฬิกา ของวนัเดียวกนั 

- สถานบริการท่ีเป็นสถานอาบน ้า นวด หรืออบตวั ซ่ึงมีผูบ้ริการใหแ้ก่ลูกคา้ เวน้แต่ 
(ก) สถานท่ีซ่ึงผูบ้ริการไดข้ึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบโรคศิลปะ 
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สาขาการแพทยแ์ผนไทยประเภทการนวดไทยตามกฎหมายว่าดว้ยการประกอบโรคศิลปะ หรือ
ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทยแ์ผน
ไทยประเภทการนวดไทยตามกฎหมายดังกล่าว หรือสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาล 

(ข) สถานท่ีเพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมสวยท่ีกระทรวงสาธารณสุขประกาศก าหนด 
ใหเ้ปิดท าการได ้ดงัน้ี 

(1) ระหว่างเวลา 12.00 นาฬิกา ถึง 24.00 นาฬิกา ของวนัเดียวกนั ส าหรับสถาน
บริการท่ีตั้งอยู่ในเขตพื้นท่ีเพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการตามท่ีก าหนดโดยพระราช
กฤษฎีกา 

(2) ระหวา่งเวลา 18.00 นาฬิกา ถึง 24.00 นาฬิกา ของวนัเดียวกนั ส าหรับ 
สถานบริการท่ีตั้งอยู่นอกเขตพื้นท่ีเพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการหรือสถานบริการท่ีตั้งอยู่ใน
เขตทอ้งท่ีงดอนุญาตให้ตั้งสถานบริการตามท่ีพระราชกฤษฎีกาก าหนดทอ้งท่ีเพื่อการอนุญาตหรือ
งดอนุญาตใหต้ั้งสถานบริการไดผ้อ่นผนัให ้

- สถานบริการท่ีเป็นสถานท่ีท่ีมีอาหาร สุรา หรือเคร่ืองด่ืมอย่างอ่ืนจ าหน่ายหรือ
ใหบ้ริการ โดยมีรูปแบบอยา่งหน่ึงอยา่งใด ดงัต่อไปน้ี 

(ก) มีดนตรี การแสดงดนตรี หรือการแสดงอ่ืนใดเพื่อการบนัเทิงและยินยอม
หรือปล่อยปละละเลยใหน้กัร้อง นกัแสดง หรือพนกังานอ่ืนใดนัง่กบัลูกคา้ 

(ข) มีการจดัอุปกรณ์การร้องเพลงประกอบดนตรีให้แก่ลูกคา้ โดยจดัให้มีผู ้
บริการขบัร้องเพลงกบัลูกคา้ หรือยนิยอมหรือปล่อยปละละเลยใหพ้นกังานอ่ืนใดนัง่กบัลูกคา้ 

(ค) มีการเตน้หรือยินยอมให้มีการเตน้ หรือจดัให้มีการแสดงเตน้ เช่น การเตน้
บนเวทีหรือการเตน้บริเวณโต๊ะอาหารหรือเคร่ืองด่ืม 

(ง) มีลักษณะของสถานท่ี การจัดแสงหรือเสียง หรืออุปกรณ์อ่ืนใดตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง 

ใหเ้ปิดท าการได ้ดงัน้ี 
(1) ระหว่างเวลา 18.00 นาฬิกา ถึง 01.00 นาฬิกา ของวนัรุ่งขึ้น ส าหรับสถาน

บริการท่ีตั้งอยูใ่นเขตพื้นท่ีเพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการตามท่ีก าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 
(2) ระหวา่งเวลา 18.00 นาฬิกา ถึง 24.00 นาฬิกา ของวนัเดียวกนั ส าหรับสถาน

บริการท่ีตั้งอยู่นอกเขตพื้นท่ีเพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการหรือสถานบริการท่ีตั้งอยู่ในเขต
ทอ้งท่ีงดอนุญาตให้ตั้งสถานบริการตามท่ีพระราชกฤษฎีกาก าหนดทอ้งท่ีเพื่อการอนุญาตหรืองด
อนุญาตใหต้ั้งสถานบริการไดผ้อ่นผนัให ้
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- สถานบริการท่ีเป็นสถานท่ีท่ีมีอาหาร สุรา หรือเคร่ืองด่ืมอย่างอ่ืนจ าหน่าย 
โดยจดัใหมี้การแสดงดนตรีหรือการแสดงอ่ืนใดเพื่อการบนัเทิง ซ่ึงปิดท าการหลงัเวลา 24.00นาฬิกา 
ใหเ้ปิดท าการไดร้ะหวา่งเวลา 18.00 นาฬิกา ถึง 01.00 นาฬิกา ของวนัรุ่งขึ้น 

การก าหนดเวลาเปิดท าการของสถานบริการต่างๆนั้น ถา้วนัรุ่งขึ้นเป็นวนัท่ี 1 
มกราคม จะเปิดท าการต่อไปจนถึงเวลา 06.00 นาฬิกา ของวนัรุ่งขึ้นนั้นก็ได ้
การจดัสถานท่ีภายนอกและภายในของสถานบริการ 

การจดัสถานท่ีภายนอกและภายในของสถานบริการตอ้งมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
(1) มีแนวเขตของสถานบริการท่ีชดัเจน 
(2) มีหอ้งสุขาเพียงพอส าหรับบริการลูกคา้ โดยแยกหอ้งสุขาชายและหญิงออก

จากกนั 
(3) มีการรักษาความสะอาดเรียบร้อยเป็นอยา่งดี 
(4) ใชโ้คมไฟใหมี้แสงสวา่งเพียงพอท่ีจะมองเห็นและจ าหนา้กนัไดใ้นระยะไม่

นอ้ยกวา่ 1.50 เมตร 
(5) สถานบริการท่ีมีห้องบริการเฉพาะ ตอ้งมีหมายเลขเป็นตวัเลขอารบิคสีขาว 

ขนาดสูงอยา่งนอ้ย 5 เซนติเมตร ติดท่ีหนา้ประตูหอ้งบริการทุกห้องเรียงตามล าดบั ถา้ประตูเขา้ออก
มีบานปิดทึบแสงให้มีช่องส่ีเหล่ียมโปร่งแสงสามารถมองเขา้ไปเห็นภายในห้อง ขนาด 5 x 20 
เซนติเมตรขึ้นไป ท่ีบานประตูเหนือพื้นห้อง 1.70 เมตร และสามารถเปิดเข้าไปตรวจสอบได้
ตลอดเวลา 

(6) ติดใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการไวใ้นท่ีเปิดเผยและเห็นไดช้ดัเจนบริเวณ
ทางเขา้สถานบริการ 

(7) ในสถานบริการท่ีจดัให้มีดนตรี หรือการแสดงอ่ืนใดตอ้งมีวสัดุท่ีป้องกัน
เสียงและความสั่นสะเทือนไม่ให้เกิดค่าระดบัเสียงรบกวนตามท่ีกฎหมายว่าดว้ยการส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติก าหนดไว ้

(8) สถานบริการตอ้งใช้ป้ายช่ือให้ตรงกบัช่ือในใบอนุญาตทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศในกรณีท่ีมี โดยจะตอ้งติดตั้งป้ายช่ือไวด้า้นหน้าสถานบริการให้มองเห็นอย่าง
ชดัเจน 

ทั้งน้ีผูรั้บอนุญาตตั้งสถานบริการตอ้งจดัให้พนกังาน ลูกจา้ง คู่บริการ ผูบ้  าเรอ 
ผูบ้ริการอาบน ้ า นวด หรืออบตวั และคนรับใชข้องสถานบริการติดหมายเลขประจ าตวัซ่ึงตรงกบั
หมายเลขประจ าตวัในบตัรประวติัของบุคคลนั้นไวท่ี้อกเส้ือดา้นขวามือในขณะปฏิบติังานในสถาน
บริการ 
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ป้ายหมายเลขประจ าตวันั้น ให้ท าเป็นรูปวงกลมขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลางไม่นอ้ย
กวา่ 5 เซนติเมตรพื้นสีแดงส าหรับคู่บริการ ผูบ้  าเรอ และผูบ้ริการอาบน ้า นวด หรืออบตวั และพื้นสี
น ้าเงิน ส าหรับพนกังาน ลูกจา้งและคนรับใช ้โดยหมายเลขประจ าตวัใหใ้ชเ้ลขอารบิคสีขาว และใต้
ตวัเลขใหมี้อกัษรย่อหรือช่ือเตม็ของสถานบริการขนาดพอสมควร 
 
2.3 มาตรการการป้อน และควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ส าหรับประชาชนท่ัวไป 

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 เป็นโรคไวรัสท่ีเกิดขึ้นใหม่ (ไม่เคยพบผูติ้ดเช้ือมา
ก่อน)  โดยเกิดขึ้นคร้ังแรกท่ีมณฑลหูเป่ย สาธารณรัฐประชาชนจีน และแพร่ระบาดไปทัว่โลกตั้งแต่
ปลายปี พ.ศ. 2562-ปัจจุบนั (พ.ศ. 2564)  ซ่ึงโรคดงักล่าวจะแพร่จากคนสู่คนหลายทาง คือ การไอ 
จาม สารคดัหลัง่ต่าง ๆ ดงัเช่น น ้ามูก เสมหะ เป็นตน้ อีกทั้งโรคดงักล่าวเม่ือติดเช้ือแลว้จะมีอาการไข ้
เหน่ือยหอบ ไอ จมูกกบัลิ้นไม่ไดก้ล่ิน และรส จากสถาณการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโค
โรนา 2019 นั้นท าให้ทุกประเทศทัว่โลกตอ้งก าหนดมาตรการเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมการติดเช้ือ
ไวรัส  โคโรนา 2019 ส่วนประเทศไทยโดยส านักส่ือสารความเส่ียง และพฒันาพฤติกรรมสุขภาพ 
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (2563) ไดอ้อกคู่มือการป้องกนั และควบคุมโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 ส าหรับประชาชนทัว่ไป โดยมีวิธีการป้องกนัโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ดงัน้ี 

 1. การล้างมืออย่างเป็นนิจหรือบ่อย ๆ แบ่งเป็น 2 วิธี  
  1.1 ลา้งมือดว้ยสบู่เหลวหรือสบู่กอ้น กล่าวคือ หมัน่ลา้งมือให้บ่อย ๆ ดว้ยสบู่เหลว
หรือสบู่กอ้น เพื่อขจดัเช้ือโรค และส่ิงสกปรกท่ีอยูบ่นมือ ทั้งน้ีตอ้งฟอกมือประมาณ 15-20 นาที   
ตามหลกัท่ีถูกตอ้ง 7 ขั้นตอน ไดแ้ก่  ฝ่ามือถูกบัฝ่ามือ  ฝ่ามือถูกบัหลงัมือและน้ิวถูกบัน้ิว  ฝ่ามือ
ถูกบัฝ่ามือและน้ิวถูกบัน้ิว  หลงัน้ิวมือถูกบัฝ่ามือ   ถูกบัน้ิวหวัแม่มือโดยรอบ ๆ ฝ่ามือ  ปลายน้ิว
ถูขวาง  ฝ่ามือ  ถูรอบขอ้มือ หลงัจากนั้นลา้งออกดว้ยน ้าสะอาด 
  1.2 ลา้งมือด้วยสเปรยแ์อลกอฮอล์หรือเจลลา้งมือท่ีมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ 
75% กล่าวคือ เป็นการลา้งมือในกรณีเร่งรีบมิอาจหาสบู่เหลวหรือสบู่กอ้นไดใ้นขณะนั้น ซ่ึงการ   
ลา้งมือดว้ยวิธีน้ีไม่ตอ้งลา้งมือซ ้าดว้ยน ้าสะอาด และไม่ตอ้งเช็ดดว้ยผา้เช็ดมือ 
 2. การสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า กล่าวคือ เป็นการป้องกนัโรคของระบบทางเดิน
หายใจจากมลพิษทางอากาศ เช้ือโชคต่าง ๆ รวมถึงเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีระบาดอยู่ ณ 
ปัจจุบนัน้ี ซ่ึงหนา้กากอนามยันั้นมีอยูห่ลายประเภท และวิธีการใชแ้ตกต่างกนั ดงัเช่น หนา้กาก
กรองอากาศ ประเภท N95 เหมาะส าหรับบุคลากรทางการแพทย์ท่ีมีการใกล้ชิดกับผูป่้วย 
หน้ากากผา้ ใช้กรณีตอ้งเขา้ไปในพื้นท่ีเส่ียงต่อการติดเช้ือต่าง ๆ ขึ้นรถสาธารณะท่ีมีคนเป็น
จ านวนมาก 
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 3. ควรให้หลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นท่ีท่ีมีคนหนาแน่น  กล่าวคือ หากไม่มีความจ าเป็นท่ี
จะตอ้งเขา้ไปในพื้นท่ีท่ีคนจ านวนมากควรหลีกเล่ียง หรือถา้มีความจ าเป็นควรต้องป้องกัน
ตนเองโดยการสวมหนา้กากอนามยั และหมัน่ลา้งมือดว้ยดว้ยสเปรยแ์อลกอฮอลห์รือเจลลา้งมือ
ท่ีมีส่วนผสมของแอลกอฮอล ์75% 
 4. การเว้นระยะห่างจากผู้อ่ืน และคนใกล้ชิดหรือการเพิ่มระยะห่างทางสังคม กล่าวคือ ทุก
คร้ังท่ีมีการพบปะหรือตอ้งใช้ชีวิตประจ าวนัอยู่ในสังคม ควรมีการเวน้ระยะห่างระหว่างกนั
อยา่งนอ้ย 1-3 เมตร เพื่อเป็นการป้องกนัการติดเช้ือต่าง ๆ 
 5. ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสระหว่างกัน  กล่าวคือ การใช้ชีวิตประจ าวนัภายในสังคมให้
หลีกเล่ียงการสัมผสัตวับุคคลโดยไม่จ าเป็น รวมถึงการสัมผสับริเวณตา จมูก และปาก ถา้จะตอ้ง
สัมผสักบัอวยัวะดงักล่าวควรท าความสะอาดมือดว้ยสบู่เหลว สบู่กอ้น สเปรยแ์อลกอฮอล์หรือ        
เจลลา้งมือท่ีมีส่วนผสมของแอลกอฮอล ์75% ก่อนทุกคร้ังท่ีจะมีการสัมผสั 
 6. รักษาสุขภาพอนามัยในแข็งแรงอยู่เสมอ กล่าวคือ ประชาชนทุกคนในสังคมควรหมัน่
ออกก าลงักาย พกัผ่อนให้เพียงพอ ทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ พร้อมปรุงสุกใหม่ ๆ เพื่อเป็นการ
ป้องกนัดูแลร่างกายใหแ้ขง็แรง และเป็นการสร้างภูมิคุม้กนัจากการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
 7. ควรใช้ชีวิตประจ าวันให้ถูกสุขลกัษณะท่ีดี  กล่าวคือ ทุกคร้ังท่ีมีการไอ จามตอ้งใชมื้อหรือ
กระดาษทิชชูหรือขอ้พบัแขนปิดปาก โดยทนัทีท่ีมีอาการดงักล่าว เม่ือมีความจ าเป็นตอ้งออก
จากท่ีพกัอาศยัควรสวมหนา้กากอนามยัทุกคร้ัง งดการใชส่ิ้งของร่วมกบัผูอ่ื้น หมัน่ตรวจสุขภาพ
ร่างกายของตนองอยา่งสม ่าเสมอ ดงัเช่น ตรวจเช็คระดบัน ้าตาลในเลือด ตรวจวดัความดนัโลหิต 
 8. ต้องมีการรับผิดชอบต่อสังคม กล่าวคือ หากมีการเดินทางกลบัจากพื้นท่ีเส่ียงต่อการติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือมีประวติัใกลชิ้ดกบัผูป่้วย เม่ือกลบัมาถึงท่ีพกัอาศยัให้เดินทางไป
พบแพทยเ์พื่อตรวจหาเช้ือดังกล่าว และกลบัมาอยู่ในท่ีพกัอาศยั 14 วนั พร้อมทั้งคอยสังเกต
อาการตนเองตลอดระยะเวลา 14 วนั เช่น วดัไขต้นองอย่างสม ่าเสมอ (อุณหภูมิร่างกายห้ามเกิน 
37.5 องศา ถา้เกินตอ้งรีบพบแพทย)์ สังเกตการไดรั้บรสชาติจากลิ้น และกล่ินจากจมูก หลงัจาก
ครบ 14 วนั      ใหเ้ดินทางไปพบแพทยเ์พื่อตรวจหาเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 อีกคร้ัง ถา้ผลออกมา
ไม่พบติดเช้ือสามารถออกไปใชชี้วิตประจ าวนัไดต้ามปกติ แตถ้า้ผลพบวา่ติดเช้ือตอ้งเขา้รับการ
รักษา และปฏิบติัตนตามท่ีแพทยส์ั่งในทนัที 
 
 
 
 



17 
 

 

2.4 งานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 
ในส่วนงานวิจัยท่ีเ ก่ียวข้องน้ี ได้ท าการศึกษาผลงานท่ีมีความเก่ียวข้องทั้ งในและ

ต่างประเทศ และใกลเ้คียงกบัการศึกษาวิจยัเร่ืองการน านโยบายการป้องกนั และ ควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019ไปปฏิบติัในกรณีสถานบนัเทิงบนถนนขา้วสาร ดงัน้ี 

ณฎัฐวรรณ ค าแสน (2564) การวิจยัเชิงส ารวจน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาระดบัของความรู้ 
ทศันคติ และพฤติกรรมการป้องกนัตนเองจากการติดเช้ือไวรัสโควิด-19 ตลอดจนความสัมพนัธ์กบั
ปัจจยัส่วนบุคคลของประชาชนในอ าเภออู่ทองจงัหวดัสุพรรณบุรี ในช่วงการระบาดของไวรัสโค
วิด-19 กลุ่มตวัอย่างเป็นประชาชน 445 คน เก็บขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถามความรู้ ทศันคติ และ
พฤติกรรมการป้องกนัตนเองจากการติดเช้ือไวรัสโควิด-19 ผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ ซ่ึงมีค่าความ
เช่ือมัน่เท่ากบั .81 วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและสหสัมพนัธ์เพียร์สัน ผลการศึกษา
พบวา่ 

1. ประชาชนในอ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 30 -49 ปี 
การศึกษาระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 46.07 มีความรู้เก่ียวกบัโรคติดเช้ือโควิด-19 ในระดบัมาก ร้อยละ 
80.70 เช่ือมัน่วา่ประเทศไทย จะเอาชนะโรคติดเช้ือไวรัสโควิด-19 ได ้และร้อยละ 83.40 มัน่ใจวา่ใน
ท่ีสุดโรคติดเช้ือไวรัสโควิด-19 จะถูกควบคุมได ้กลุ่มตวัอยา่งร้อยละ 99.80 สวมหนา้กากอนามยัเม่ือ
ออกจากบา้น 

2. ระดบัการศึกษา ความรู้ และทศันคติมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัพฤติกรรมการป้องกนั
ตนเองจากการติดเช้ือไวรัสโควิด-19 อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (r = .10, .18, และ .16 
ตามล าดบั) 

บุคลากรทางสุขภาพสามารถน าผลการศึกษาไปใชเ้พื่อส่งเสริมประชาชนใหมี้ความรู้ และ
ป้องกนัตนเองจากการติดเช้ือไวรัสโควิด-19 ได ้

 
สอยฤทยั เกล้ียงนิล(2563) การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษานโยบายและแนวทางของรัฐ

ในการจดัการภยัพิบติัโรคไวรัสโควิด 19 (โควิด - 19) พื้นท่ีถนนขา้วสาร ศึกษากระบวนการน า
นโยบายและแนวทางของรัฐไปปฏิบติั รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการจดัการโควิด - 19 ใชก้าร
วิจยัเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั จ านวน 15 คน ผลการวิจยัพบว่า (1) นโยบายและ
แนวทางของรัฐในการจดัการโควิด - 19 ในพื้นท่ีถนนขา้วสารมีความชดัเจน เหมาะสมและเพียงพอ
ต่อการป้องกนั ควบคุมโรค อีกทั้งมีการปรับมาตรการให้เขา้กบัสถานการณ์อย่างต่อเน่ือง เพื่อลด
ผลกระทบให้กบัประชาชนในพื้นท่ีไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ (2) กระบวนการจดัการโควิด - 19 ใน
พื้นท่ี ถนนขา้วสาร มีการด าเนินการร่วมกบัหน่วยงานราชการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ส านกังานเขต
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พระนคร ทหาร ต ารวจ ศูนยบ์ริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย ซ่ึงมีบทบาทอย่างมากทั้งในการ
ด าเนินงานดา้นการแนะน าใหค้วามรู้ การบริหารจดัการ การมีส่วนร่วมของประชาชน การช่วยเหลือ
ประชาชน และการติดตามผล (3) การจดัการโควิด - 19 มีปัญหาและอุปสรรคหลายประการ ไดแ้ก่ 
ด้านบุคลากร มีการขาดแคลนเจ้าหน้าท่ีผู ้มีความรู้ เฉพาะด้าน ด้านงบประมาณ ขาดแคลน
งบประมาณในการจดัซ้ือเคร่ืองมือ อุปกรณ์ ในการป้องกันโรครวมถึงค่าตอบแทนบุคลากรชุด
ปฏิบติังานนอกเวลาราชการ ด้านวสัดุอุปกรณ์ ขาดแคลนเคร่ืองมืออุปกรณ์ ในการลงพื้นท่ีของ
เจ้าหน้าท่ี ท าให้อาจเส่ียงต่อการติดเช้ือได้ และด้านส่ือประชาสัมพนัธ์ ท่ีมีไม่เพียงพอ ขาดความ
น่าสนใจ 

ประชุมพร นิรัติศยกุ และอติพร เกิดเรือง (2563) บทความน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาทฤษฎี
การน านโยบายสาธารณะไปปฏิบติั ปัญหาและขอ้จ ากดั น าเสนอแนะแนวทางในการพฒันาทฤษฎี
การน านโยบายการจดัการมลพิษทางน ้ าเน่ืองจากน ้ ามนัของประเทศไทยไปสู่การปฏิบติั โดยใชว้ิธี
วิจยัแบบผสานวิธี (Mixed method research) ซ่ึงเป็นการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณในท า
การวิเคราะห์และอภิปรายผลร่วมกนั เพื่อใหข้อ้คน้พบท่ีมีความสมบูรณ์ยิง่ขึ้น จากขอ้มูลทุติยภูมิโดย
การส ารวจขอ้มูลเอกสาร รายงานต่าง ๆ และขอ้มูลปฐมภูมิจากการส ารวจขอ้มูลของกลุ่มตวัอย่างใน
ประชากร 4 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการด าเนินนโยบาย 2) กลุ่มผูป้ระกอบการท่ี
ก่อใหเ้กิดมลพิษ 3) กลุ่มผูน้ าชุมชนในพื้นท่ีไดรั้บผลกระทบ และ 4) กลุ่มประชาชนในพื้นท่ีท่ีไดรั้บ
ผลกระทบ 
 

ระนอง เกตุดาว และคณะ (2563) ศึกษาวิจยัการพฒันารูปแบบการเฝ้าระวงั ป้องกนัและ
ควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จงัหวดัอุดรธานี -Udon 
Model COVID-19 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัและพฒันา มีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันารูปแบบการเฝ้า
ระวงั ป้องกนั และควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จงัหวดั
อุดรธานี Udon Model COVID-19 2) และประเมินรูปแบบการเฝ้าระวงั ป้องกัน ควบคุมโรคฯ 
รวมทั้งประเมินความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบการเฝ้าระวงั ป้องกนัควบคุมโรคฯ รวบรวมขอ้มูล
โดยการสนทนากลุ่ม คณะกรรมการพฒันาคุณภาพชีวิตอ าเภอ 28 คน และแบบสอบถามความรู้และ
ความพึงพอใจของบุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 280 คน วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณใช้
สถิติเชิงพรรณนาได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติ Paired t- test 
ขอ้มูลเชิงคุณภาพวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงเน้ือหา ผลการศึกษาพบว่ารูปแบบการเฝ้าระวงั ป้องกนั และ
ควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จงัหวดัอุดรธานี (Udon 
Model COVID-19) ประกอบด้วย (1) การบริหารจัดการเฝ้าระวงั คัดกรอง สอบสวน ควบคุม 
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ป้องกนัโรคมีประสิทธิภาพ (2) การพฒันาศกัยภาพเจา้หน้าท่ีและการประชาสัมพนัธ์ให้ความรู้แก่ 
อาสาสมคัรสาธารณสุข ภาคีเครือข่ายและประชาชนอยา่งถูกตอ้ง รวดเร็ว (3) การมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง การประเมินผลหลงัการน ารูปแบบไปใชพ้บว่า ความรู้เจา้หนา้ท่ีโรงพยาบาล-
ส่งเสริมสุขภาพต าบลก่อนและหลงัพฒันามีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) ผล
การประเมินความพึงพอใจต่อการน ารูปแบบไปใช้ กลุ่มตวัอย่างพึงพอใจอยู่ในระดบัมากท่ีสุดทุก
ดา้น ปัจจยัแห่งความส าเร็จ คือ การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการพฒันาคุณภาพชีวิตอ าเภอและภาคี
เครือข่ายอยา่งเขม้แขง็ ภายใต ้“คนอุดรไม่ทอดทิ้ง กนัฝ่าฟันโควิด” โดยส่ือสารขอ้มูล ความรู้รวดเร็ว
ดว้ยเทคโนโลยทีนัสมยั ขอ้เสนอแนะสามารถน ารูปแบบดงักล่าวไปประยกุตใ์ชต้ามบริบทพื้นท่ีโดย
การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
 
 ธนภทัร โพธ์ิศรี (2563) การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จ การ
จดัการภาวะวิกฤติของธุรกิจร้านอาหารในกรุงเทพมหานคร ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ซ่ึงเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ เก็บขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์ เชิงลึกจาก
ผูป้ระกอบการร้านอาหารประชากรกลุ่มตวัอยา่งในกรุงเทพมหานครจานวน 18 ราย และผูเ้ช่ียวชาญ
ด้านธุรกิจร้านอาหาร เช่น นายกสมาคมผู ้ประกอบการ ร้านอาหาร นักการตลาดด้านธุรกิจ
ร้านอาหาร จ านวน 3 รายผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จ การจดัการภาวะวิกฤติ ของ
ธุรกิจร้านอาหารในกรุงเทพมหานคร ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ ไวรัสโคโรนา 
2019 ประกอบดว้ย 1) การวางแผนการจดัหาแหล่งวตัถุดิบท่ีสด ใหม่ สะอาด ปลอดภยั 2) มีการ
จดัการบุคลากรให้เหมาะสมกบัต าแหน่งหน้าท่ี จดัหาวตัถุดิบ ท่ีมีคุณภาพ การจดัสถานท่ีเพื่อเวน้
ระยะห่างเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเช้ือโรค พฒันาช่องทางทางเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย 3) 
ผูป้ระกอบการตอ้งสร้างความเช่ือมัน่ให้กับผูรั้บบริการและบุคลากรสร้างความสัมพนัธ์เหมือน
ครอบครัวเดียวกนั 4)ผูป้ระกอบการตอ้งควบคุมคุณภาพทั้งในดา้นความสะอาด สุขาภิบาลอาหาร 
รสชาติใหค้งท่ี 
 

สัญญา เคณาภูมิและคณะ (2562) ศึกษาเร่ืองตวัแบบทฤษฎีการน านโยบายสาธารณะไปสู่
การปฏิบติั นโยบายสาธารณะเป็นแนวทางท่ีรัฐจะกระท าหรือจะไม่กระทาเพื่อแกปั้ญหาสาธารณะ
และพฒันาองคร์วมของประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองทั้งน้ีมุ่งสนองตอบหรือแกปั้ญหาคุณภาพชีวิต
ของพลเมืองในรัฐให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น การศึกษาในโยบายสาธารณะมีหลายมิติไม่ว่าจะ
เป็นการศึกษาเน้ือหาสาระของนโยบาย การศึกษาวิเคราะห์กระบวนการนโยบายสาธารณะ 
การศึกษาการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ ทุกกระบวนการของการศึกษานโยบายสาธารณะมี
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ความส าคญัในตวัของมนัเอง ส าหรับการศึกษาการน านโยบายสาธารณะไปสู่การปฏิบติัก็มีความ
สาคญัเป็นอย่างยิ่งกล่าวคือเป็นการท าความเขา้ใจเก่ียวกบัความสามารถท่ีจะผลกัดนัให้กลไกการ
ปฏิบติังานซ่ึงครอบคลุมกิจกรรมปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มบุคคลทั้งท่ีอยู่ในระบบราชการหรือเอกชน 
การทรัพยากร ความพยายามกระตุน้การปฏิบติังาน สมรรถนะขององคก์าร โดยกระท าเป็นรูปธรรม
ผ่านแผนงาน โครงการ และกิจกรรมไปปฏิบติัให้บรรลุผลส า เร็จตามวตัถุประสงค์ของนโยบาย 
ส าหรับตวัแบบทฤษฎีการน านโยบายสาธารณะไปปฏิบติั จ าแนกออกเป็น 3 กลุ่มทฤษฎี ดงัน้ี (1) 
ทฤษฎีการน านโยบายไปปฏิบติัจากบนลงล่าง ไดแ้ก่ ตวัแบบกระบวนการน านโยบายไปปฏิบติัของ
แวนมีเตอร์และแวนฮอร์น ตวัแบบการวิเคราะห์กระบวนการน านโยบายไปปฏิบติัของซาบาเตียร์
และแมซมาเนียน และ ตวัแบบทางการเมือง (2) ทฤษฎีการน านโยบายไปปฏิบติัจากล่างขึ้นบน 
ไดแ้ก่ ตวัแบบทางกระบวนการของระบบราชการของลิปสกี ตวัแบบการวิเคราะห์หน่วยงานใน
ระดับล่างและขา้ราชการระดับพื้นฐาน และ ตวัแบบการวิเคราะห์โครงสร้าง (3) ทฤษฎีการน า
นโยบายไปปฏิบติัแบบผสม ไดแ้ก่ ตวัแบบปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยั ตวัแบบการกระจายอานาจ ตวั
แบบยึดหลักเหตุผล ตัวแบบทางด้านการจัดการ ตัวแบบทางด้านการพัฒนาองค์การ ตัวแบบ
กระบวนการ ตวัแบบเชิงบูรณาการ และ ทฤษฎีเชิงบูรณาการของการน านโยบายสาธารณะไป
ปฏิบติั 
 
 ศิรินนัท ์หล่อตระกูลและคณะ(2561) การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาระดบัปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อความส าเร็จ และความส าเร็จในการน านโยบายไปปฏิบติัขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั
กาฬสินธุ์รวมถึงขอ้เสนอแนะ ต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการน านโยบายไปปฏิบติั พร้อมทั้ง
ศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จและเพื่อให้ได้รูปแบบปัจจัยท่ีส่งผลต่ อ
ความส าเร็จในการน านโยบายไปปฏิบติัขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดักาฬสินธุ์ กลุ่มเป้าหมายการ
วิจยัเชิงปริมาณ ไดแ้ก่ บุคลากรท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการน านโยบายไปปฏิบติัขององค์การบริหาร
ส่วนจงัหวดักาฬสินธุ์ จ านวน174 คน  โดยใช้วิธีสุ่มแบบกลุ่ม(Cluster) และกลุ่มเป้าหมายการวิจยั
เชิงคุณภาพ ไดแ้ก่ ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการน านโยบายไปปฏิบติัขององค์การบริหารส่วนจังหวดั
กาฬสินธุ์ จ านวน 18  คน โดยใช้วิธี สุ่มแบบกลุ่ม เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณเป็น
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั .91  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั
เชิงคุณภาพ เป็นแบบสัมภาษณ์ และสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) สถิติท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์
สัน และการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression)  โดยวิธี  Enter ท่ีระดบันยัส าคญัทาง
สถิติ ท่ีระดบั .01  ผลการวิจยั  พบวา่ 
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1.ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการน านโยบายไปปฏิบติัขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั
กาฬสินธุ์โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือจ าแนกเป็นรายดา้น พบว่าอยู่ในระดบัมาก 6 ดา้น เรียงล าดบั
จากค่าเฉล่ียมากไปน้อยได้แก่ ด้านสภาพแวดล้อมภายนอก (การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ
เทคโนโลยี) ด้านการให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน ด้านวตัถุประสงค์ของนโยบาย   ด้าน
มาตรการการควบคุมประเมินผล   ด้านลักษณะของหน่วยงานท่ีน านโยบายไปปฏิบัติ และด้าน
สมรรถนะขององคก์าร                 

2. ความส าเร็จในการน านโยบายไปปฏิบติัขององค์การบริหารส่วนจงัหวดักาฬสินธุ์โดย
รวมอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือจ าแนกเป็นรายดา้น   พบว่าอยู่ในระดบัมาก 1 ดา้น อยู่ในระดบัปาน
กลาง 5 ดา้น  เรียงล าดบัจากค่าเฉล่ียมากไปนอ้ย ไดแ้ก่ ดา้นการพฒันาคนและสังคม ดา้นการพฒันา
เศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเท่ียว ดา้นการส่งเสริมพฒันาเกษตรกรรม และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ดา้น
การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการพฒันาองค์กรและพฒันาการศึกษาท้องถ่ิน และด้านการ
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 
 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษากระบวนการน านโยบายโฉนดชุมชนไปปฏิบติั 
2) ศึกษาเง่ือนไขท่ีมีอิทธิพลต่อผลผลิตของนโยบายโฉนดชุมชนและเง่ือนไขท่ีส่งผลให้ชุมชน
สหกรณ์บา้นคลองโยงจ ากดัและสหกรณ์การเกษตรโฉนดชุมชนบา้นป่าซางจ ากดัไดรั้บโฉนดชุมชน 
ผูศึ้กษาใช้รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึกจากผูใ้ห้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเช่ือถือของ
ขอ้มูลโดยการวิเคราะห์ขอ้มูลแบบสามเส้า วิเคราะห์ขอ้มูลทั้งเฉพาะส่วนและภาพรวมโดยการสร้าง
ขอ้สรุปแบบอุปนยั และใชก้ารวิเคราะห์สาเหตุของ Mill 
 

จุฑาทิพย์ พรมวงศ์ อโณทัย งามวิชัยกิจ และยุทธนา ธรรมเจริญ (2561) ศึกษาเร่ือง
พฤติกรรมการใช้บริการผบัและสถานบนัเทิงรอบสถานศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลยั ในเขต
กรุงเทพมหานคร การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงสารวจมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมี
ผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการผบัและสถานบันเทิงรอบสถานศึกษาของนักศึกษา 2) ศึกษา
พฤติกรรมการใช้บริการผบัและสถานบนัเทิงรอบสถานศึกษา 3) ศึกษาปัจจยัจิตวิทยาท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมการใชบ้ริการผบัและสถานบนัเทิงรอบสถานศึกษา และ 4) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของ
ปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยจิตวิทยาท่ีมีต่อพฤติกรรมการใช้บริการผบัและสถานบันเทิงรอบ
สถานศึกษา กลุ่มตวัอย่างคือ นักศึกษาท่ีใช้บริการผบัและสถานบันเทิงรอบสถานศึกษาในเขต
กรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน ไดม้าโดยการสุ่มกลุ่มตวัอย่างแบบหลายขั้นตอน ใชสู้ตรคานวณ
กลุ่มตวัอย่างแบบไม่ทราบจานวนของคอแครน ประกอบดว้ยนกัศึกษามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
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มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
มหาวิทยาลยัละ 100 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัไดแ้ก่ แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์
ขอ้มูลคือการแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐาน
ไดแ้ก่ ไคสแควร์และสหสัมพนัธ์ของสเปียร์แมน ผลการวิจยั พบว่า 1) ปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่ม
ตวัอยา่งส่วนใหญ่ เป็นเพศชายมีภูมิลาเนาอยูใ่นกรุงเทพมหานคร ศึกษาอยูค่ณะนิติศาสตร์ ชั้นปีท่ี 1 
พกัอาศยัอยูก่บัพ่อแม่หรือผูป้กครอง รายไดข้องนักศึกษาเดือนละ 5,000–10,000 บาท 2) พฤติกรรม
การใชบ้ริการ ส่วนใหญ่นิยมใชบ้ริการคาราโอเกะ ในวนัใดพรุ่งน้ีไม่มีเรียน ใชบ้ริการนอ้ยกว่าหน่ึง
คร้ังต่อเดือนและไปกบัเพื่อน เฉล่ียต่อคร้ังประมาณ 2-3 ชัว่โมง ตั้งแต่ 20.01-22.00 น. ใชบ้ริการเพื่อ
ผ่อนคลาย และบรรยากาศของสถานบนัเทิง 3) ปัจจยัจิตวิทยาท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ 
ไดแ้ก่ แรงจูงใจ นอกนั้นแสดงความคิดเห็นในระดบั ไม่แน่ใจ ไดแ้ก่ ทศันคติ การเรียนรู้ และการ
รับรู้ข่าวสาร 4) เพศ คณะวิชา ชั้นปีท่ีศึกษา มีความสัมพนัธ์กบัความถ่ีในการใชบ้ริการ ส่วนคณะ
วิชาและชั้นปีท่ีศึกษามีความสัมพนัธ์กบัช่วงเวลาท่ีเร่ิมใชบ้ริการและค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการ อยา่ง
มีนัยสาคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ด้านปัจจยัจิตวิทยา พบว่า ด้านแรงจูงใจ การรับรู้ข่าวสาร การ
เรียนรู้ และทศันคติ มีความสัมพนัธ์กบั ช่วงเวลาท่ีเร่ิมใชบ้ริการและค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการ อยา่ง
มีนยัสาคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

นางสาวณหทยั กูลณรงค์(2559) ศึกษาเร่ือง ประสิทธิผลของการน านโยบายแกไ้ขปัญหา
สลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคารัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชา มาปฏิบติั  มีวตัถุประสงค ์เพื่อ 1.
ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของการน านโยบายแกไ้ขปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคามา
ปฏิบติั 2. ศึกษาประสิทธิผลของการด าเนินงานตามนโยบายการแกไ้ขปัญหาการจ าหน่ายสลากกิน
แบ่งรัฐบาล โดยการศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดย
การศึกษาขอ้มูลจากเอกสาร เก็บขอ้มูลโดยใชว้ิธีการสังเกตและการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากผูใ้ห้
ข้อมูลสาคัญ(Key Informants) เพื่อให้ได้มุมมองของผูท่ี้เก่ียวข้องกับการการน านโยบายแก้ไข
ปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคารัฐบาลของพลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชามาปฏิบติั โดยเคร่ืองมือ
ในการศึกษาประชากรกลุ่มตวัอย่าง และวิธีสุ่มตวัอย่าง ผูศึ้กษาไดเ้ลือกกลุ่มตวัอย่างในการศึกษา
โดยการก าหนดจ านวนขึ้นมา (Quota Sampling) เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่ชัด ซ่ึง
เป็นผูท่ี้นานโยบายไปปฏิบติัไดแ้ก่เจา้หน้าท่ีผูมี้อ  านาจบงัคบัใช้กฎหมาย และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย
จากการนานโยบายไปปฏิบัติ ได้แก่ ผูค้ ้าและผูซ้ื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยก าหนดขึ้นมาเป็น
ตัวแทนของแต่ละเขตพื้นท่ี ตามเขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร โดยน าข้อมูลท่ีได้มา
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วิเคราะห์ขอ้มูลและการแปลความขอ้มูลในเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) เพื่อวิเคราะห์และ
ประมวลผลขอ้มูล โดยผลการศึกษามีดงัน้ี 

ประสิทธิผลของการน านโยบายการแกไ้ขปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคาของรัฐบาล
พลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชา สามารถแกไ้ขปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคาไดใ้นระดบัหน่ึง 
ผลจากการสัมภาษณ์ทั้งจากผูค้า้และผูซ้ื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล พบว่า หลงัรัฐบาลประกาศนโยบาย
แผงคา้สลากมีการติดปูายราคาชดัเจน โดยผูซ้ื้อส่วนใหญ่ซ้ือสลากไดข้ายในราคา 80 บาท เม่ือเทียบ 
กับก่อนท่ีรัฐบาลพอเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชา จะเขา้มา ท่ีผูค้า้และผูซ้ื้อส่วนใหญ่ระบุว่า เคยซ้ือ
สลากเฉล่ียอยู่ท่ีราคา 90-110 บาท แต่ยงัพบการขายเกินราคาในกรณีสลากรวมชุด ท่ีขายต่อชุด
ประมาณ450-500 บาทต่อ 5 ฉบบัคู่ เฉล่ียราคาใบละ 90-100 บาท ส่วนในดา้นความพึงพอใจของผู ้
ซ้ือ พบว่าส่วนใหญ่ระบุว่า มีความพึงพอใจ เน่ืองจากได้ซ้ือสลากในราคาสลากถูกลง จึงได้รับ
ประโยชน์จากนโยบาย แต่พบว่าผูค้า้สลากบางส่วนยงัไม่มีความพึงพอใจ เน่ืองจากไดก้าไรไม่มาก
เหมือนสมยัก่อนเพราะตอ้งในราคา 80 บาทราคาเดียวเท่านั้น แต่ผูค้า้มีการปรับตวัและหารายได้
เสริม โดยการวางกล่องทิปท่ีบริเวณแผงคา้สลากกินแบ่งรัฐบาล เพื่อให้ผู ้ซ้ือไดใ้ส่เงินลงในกล่อง
ทิปตามความพึงพอใจ  

โดยปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จและความลม้เหลวในการน านโยบายการแก้ไขปัญหา
สลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคาของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชา มาปฏิบติั ประกอบด้วย 
ปัจจยัดา้นความสามารถในการบริหารจดัการของสานกังานสลากกินแบ่งรัฐบาล,ปัจจยัดา้นความ
เข้มงวดกวดขันของเจ้าหน้าท่ีผู ้มีอ  านาจบังคับใช้กฎหมาย , ปัจจัยด้านความเข้มงวดในการ
ปฏิบัติการระดับพื้นท่ี และปัจจัยด้านการเข้าถึงช่องทางการติดต่อรับเร่ืองร้องทุกข์ โดยมี
ขอ้เสนอแนะคือ ส านกังานสลากกินแบ่งรัฐบาลควร เพิ่มผลิตภณัฑใ์หม่ รวมทั้งกาหนดรูปแบบและ
วิธีการจ าหน่ายต่างๆ เช่นรัฐบาลจดัสลากรวมชุดขึ้นมาเอง หรือการก าหนดราคาสลากรวมชุดขึ้นมา
เฉพาะ เพื่อให้ผูค้า้ไดรั้บการจดัสรรสลากรวมชุดจากส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยตรง ไม่
ผ่านพ่อคา้คนกลาง ซ่ึงเป็นตน้เหตุปัญหาสลากรวมชุดท่ีขายเกิน และควรควรเพิ่มช่องทางร้องทุกข์
หรือรับเร่ืองร้องเรียนณ จุดซ้ือ-ขายสลากกินแบ่งรัฐบาล เพื่อเปิดให้ประชาชนท่ีไดรั้บผลกระทบ
หรือไดรั้บเบาะแสการจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคาร้องเรียนไดโ้ดยตรง และเขา้ถึงบริการ
ของส านกังานสลากกินแบ่งรัฐบาลมากขึ้น ขณะเดียวกนัควรตั้งรางวลันาจบัให้รางวลัแก่ประชาชน
ท่ีให้ข้อมูลหรือเบาะแสต่อเจ้าหน้าท่ี จนน าไปสู่การจับกุมได้ เพื่อนาไปสู่ความส าเร็จในการ
แกปั้ญหาสลากเกินราคาอยา่งย ัง่ยนื 
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     กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (2556) ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาและ
ขอ้จ ากดัท่ีส าคญัในการน านโยบายการป้องกนัและขจดัมลพิษทางน ้ าเน่ืองจากน ้ ามนัของประเทศ
ไทยไปสู่การปฏิบติัในกรณีศึกษาเหตุการณ์น ้ ามนัร่ัวไหลบริเวณอ่าวพร้าวคร้ังน้ี คือ ขาดพลงัในการ
ขบัเคล่ือนนโยบายอย่างเต็มประสิทธิภาพ ถึงแมห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการด าเนินนโยบาย จะ
ด าเนินการตามขั้นตอนท่ีก าหนดไวใ้นแผนป้องกนัและขจดัมลพิษเน่ืองจากน ้ามนัแห่งชาติ รวมทั้งมี
ปัญหาอุปสรรคและขอ้จ ากดัในการน านโยบายไปปฏิบติัจากปัจจยัต่าง ๆ ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นนโยบาย 
ปัจจยัดา้นผูบ้ริหารและผูก้  าหนดนโยบาย ซ่ึงมิไดก้ าหนดความส าคญัในเร่ืองปัจจยัดา้นสภาพพื้นท่ีท่ี
ไดรั้บผลกระทบกรณีท่ีมีความอ่อนไหวทางดา้นส่ิงแวดลอ้มสูงไวเ้ป็นการเฉพาะ ประกอบกบัการ
ด าเนินนโยบายมีความซับซ้อนของการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างหน่วยงานด าเนินนโยบายมาก ส่งผลให้
เกิดความล่าช้าในการด าเนินการในบางขั้นตอน ท าให้การน านโยบายการป้องกนัและขจดัมลพิษ
ทางน ้ าเน่ืองจากน ้ ามนัแห่งชาติไปสู่การปฏิบติั ในกรณีน ้ ามนัร่ัวไหลบริเวณหาดอ่าวพร้าว จงัหวดั
ระยอง ยงัไม่ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายและวตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไว ้เม่ือพิจารณาในด้าน
ของผลผลิต ผลลพัธ์และผลลพัธ์บั้นปลาย    
 
            ธนัภทัร โคตรสิงห์ (2556) ศึกษาเร่ืองกระบวนการน านโยบายโฉนดชุมชนไปปฏิบติัสรุปได้
เป็น 5 ขั้นตอนหลกัไดแ้ก่ การก าหนดผูรั้บผิดชอบนโยบาย การแปลงนโยบายสู่การปฏิบติั การสร้าง
การยอมรับในนโยบาย การด าเนินงานเพื่อจดัให้มีโฉนดชุมชน และการสร้างความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงาน โดยพบว่ามีเง่ือนไขหลกัท่ีมีอิทธิพลต่อผลผลิตของนโยบายไดแ้ก่ ความไม่ชดัเจนของ
เน้ือหาสาระของนโยบาย  การขาดกฎหมายรองรับอ านาจในการด าเนินงานนโยบาย การขาดความ
ร่วมมือทางการเมืองจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง พฤติกรรมของผูป้ฏิบัติงานในลักษณะไม่ตั้ งใจ
ปฏิบัติงาน หลีกเล่ียง ถ่วงเวลา ยึดถือกฎหมายแบบกัดคัมภีร์เป็นต้น และลักษณะของชุมชน
กลุ่มเป้าหมายท่ีมีความหลากหลาย ส่วนเง่ือนไขท่ีส่งผลให้ทั้งสองชุมชนกลุ่มเป้าหมายไดรั้บโฉนด
ชุมชนมี 5 เง่ือนไขหลกัได้แก่ การต่อสู้มาอย่างยาวนานเร่ืองสิทธิในท่ีดิน การมีสมาชิกชุมชนท่ี
เขม้แข็ง การเขา้ร่วมกบัเครือข่ายปฏิรูปท่ีดินแห่งประเทศไทย การมีกฎหมายรองรับสิทธิในท่ีดิน
ของหน่วยงาน และการไดรั้บการหนุนช่วยจากนกัวิชาการ 
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2.5 กรอบแนวคิดการวิจัย 
การศึกษาเร่ืองการน านโยบายการป้องกนั และ ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส

โคโรนา 2019ไปปฏิบติัในกรณีสถานบนัเทิงบนถนนขา้วสาร ผูศึ้กษาไดก้ าหนดกรอบแนวคิดใน
การวิจยั ดงัน้ี 

 ตัวแปรต้น      ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                รูปภาพท่ี 4 กรอบแนวคิดการวิจยั 
 
2.5 นิยามศัพท์ปฏิบัติการ 

 
 

2.6 สมมติฐานการวิจัย 
สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยันโยบาย มีผลต่อการน านโยบายการป้องกนั และ ควบคุมการแพร่ 

ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019ไปปฏิบติัในกรณีสถานบนัเทิงบนถนนขา้วสาร 

การน านโยบายการป้องกนั และ ควบคุม
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโร
นา 2019ไปปฏิบัติในกรณีสถานบันเทิงบน

ถนนข้าวสาร (Y) 

• การยอมรับปฏิบติัตามนโยบาย
ของภาครัฐ 

• ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมี
ต่อนโยบาย 

• ความเช่ือมัน่ของประชาชนท่ีมีต่อ
นโยบาย 

ปัจจัยนโยบาย (X1) 

• นโยบายสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
กลุ่มเป้าหมาย 

• ศกัยภาพของนโยบายท่ีน าไปใชป้ฏิบติั 
• ความชดัเจนของวตัถุประสงคเ์ป้าหมาย

นโยบาย 
 

ปัจจัยผู้ใช้บริการสถานบริการ 

• ทศันคติของประชาชนต่อนโยบาย 
• ความตอ้งกาความปลอดภยัในการใช้

บริการ 
• ความเขา้ใจในผลท่ีอาจเกิดขึ้น 
 

ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก(X3) 

• ผลกะทบจากสภาพเศรษฐกิจ  
• ผลกระทบจากการต่อตา้นโนบายจากฝ่าย

ต่างๆ 
• การสนบัสนุนจากหน่วยงานภาครัฐท่ี

เก่ียวขอ้ง 
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สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัผูใ้ช้บริการสถานบริการ มีผลต่อการน านโยบายการป้องกัน และ 
ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019ไปปฏิบติัในกรณีสถานบนัเทิงบนถนน
ขา้วสาร 

สมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัสภาพแวดลอ้มมีผลต่อการน านโยบายการป้องกนั และ ควบคุมการ
แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019ไปปฏิบติัในกรณีสถานบนัเทิงบนถนนขา้วสาร 

สมมติฐานท่ี 4 ปัจจยันโยบาย ปัจจยัผูใ้ช้บริการสถานบริการ และปัจจยัสภาพแวดลอ้ม 
สามารถร่วมกนัพยากรณ์การน านโยบายการป้องกนั และ ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019ไปปฏิบติัในกรณีสถานบนัเทิงบนถนนขา้วสาร 

 
2.7 นิยามศัพท์ปฏิบัติการ         

ปัจจัยนโยบาย หมายถึง ส่ิงท่ีก าหนดไวห้รือความเขา้ใจร่วมกนั ท่ีใชเ้ป็นกรอบหรือแนวทาง
ในการตัดสินใจเพื่อปฏิบติัในภารกิจต่างๆ ของผูบ้ริหาร และหน่วยงาน เก่ียวกับนโยบายการจดั
ระเบียบสถานบริการไปปฏิบติักรณีสถานบนัเทิงยามค ่าคืนถนนขา้วสาร ซ่ึงประกอบดว้ย 

1. นโยบายสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย 
2. ศกัยภาพของนโยบายท่ีน าไปใชป้ฏิบติั 
3. ความชดัเจนของวตัถุประสงคเ์ป้าหมาย 
ปัจจัยผู้ใช้บริการสถานบริการ หมายถึง บุคคคท่ีได้เขา้ไปใช้บริการในสถานบนัเทิงถนน

ข้าวสาร และได้ปฏิบัติตามข้อก าหนดนโยบายของรัฐท่ีทางสถานบริการได้น ามาใช้ขณะเปิด
ใหบ้ริการ ซ่ึงประกอบดว้ย 

1. ทศันคติของประชาชนต่อนโยบาย 
2. ความตอ้งการความปลอดภยัในการใชบ้ริการ 
3. ความเขา้ใจในผลท่ีอาจเกิดขึ้น 
ปัจจัยสภาพแวดล้อม หมายถึง ปัจจยัภายนอกหรือสภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีเกิดขึ้นแลว้จะ

ส่งผลต่อส่ิงต่าง ๆ มากมาย ทั้ งทางบวก ทางลบ เช่น ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ การเมือง สังคม 
ขอ้ก าหนดนโยบายของรัฐในการจดัระเบียบสถานบนัเทิง เป็นตน้ ซ่ึงประกอบดว้ย 

1. ผลกะทบจากสภาพเศรษฐกิจ  
2. ผลกระทบจากการต่อตา้นโนบายจากฝ่ายต่างๆ 
3. การสนบัสนุนจากหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง 
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การน านโยบายการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019ไป
ปฏิบัติในกรณีสถานบันเทิงบนถนนข้าวสาร หมายถึง การป้องกนั และควบคุมการแพร่ระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019ไปปฏิบติัในกรณีสถานบนัเทิงบนถนนขา้วสาร ให้ส าเร็จลุล่วงตาม
เป้าหมายนโยบาย ซ่ึงประกอบดว้ย 

1. การยอมรับปฏิบติัตามนโยบายของภาครัฐ 
2. ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อนโยบาย 
3. ความเช่ือมัน่ของประชาชนท่ีมีต่อนโยบาย 

 



 

 

บทที่3 
วธีิการด าเนินการศึกษาค้นคว้า 

 
ในท ำกำรศึกษำกำรน ำนโยบำยกำรป้องกนั และ ควบคุมกำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรนำ 2019ไปปฏิบติัในกรณีสถำนบนัเทิงบนถนนขำ้วสำร โดยมีวตัถุประสงค์หลกัเพื่อ
ศึกษำกำรปฏิบัติ ปัจจัย และแนวทำงกำรน ำนโยบำยของภำครัฐไปปฏิบัติต่อกำรปรับตัวของ
สถำบนัเทิงบนถนนขำ้วสำรในช่วงวิกฤติโควิค 19  ซ่ึงกำรวิจยัคร้ังน้ีจะเป็นกำรวิจยัเชิงปริมำณ 
(Quantitative Research) และใช้แบบสอบถำม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในกำรเก็บรวบรวม
ขอ้มูลส ำหรับงำนวิจยัในคร้ังน้ี โดยมีกำรด ำเนินกำรตำมขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 

3.1 ประชำกรและกลุ่มตวัอยำ่ง 
  3.2 กำรออกแบบกำรวิจยั 

3.3 กำรสร้ำงและกำรตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใชใ้นกำรวิจยั 
3.4 กำรเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีใชใ้นกำรจดัท ำ 
3.5 กำรวิเครำะห์ขอ้มูล 
 

3.1ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชำกร 
ผูว้ิจยัไม่สำมำรถทรำบจ ำนวนประชำกรท่ีแน่นอนของผูใ้ช้บริกำรสถำนบริกำร ในสถำน

บริกำรยำมค ่ำคืนถนนขำ้วสำรได ้ดงันั้น ผูวิ้จยัจึงระบุประชำกรเป็นผูผู้ใ้ช้บริกำรสถำนบริกำร ใน

สถำนบริกำรยำมค ่ำคืนถนนขำ้วสำร ซ่ึงไม่ทรำบจ ำนวนท่ีแน่นอน  

กลุ่มตวัอยำ่ง 

กลุ่มตวัอยำ่งท่ีใชใ้นกำรวิจยัคร้ังน้ี  ผูวิ้จยัไดก้ ำหนดขนำดกลุ่มตวัอยำ่งแบบไม่ทรำบจ ำนวน

ประชำกรซ่ึงกำรศึกษำคร้ังน้ีไดก้ ำหนดระดบัควำมเช่ือมัน่ท่ี 95% และยอมให้เกิดควำมคลำดเคล่ือน

ไดไ้ม่เกิน 5% จึงใชส้มกำรค ำนวณหำขนำดกลุ่มตวัอย่ำงประชำกร(Sample Size for estimating the 

populationproportion) กลัยำ วำนิชยบ์ญัชำ(2556)ดงัน้ี 
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n    =            Z2 

      4e2 

เม่ือ   n = ขนำดกลุ่มตวัอยำ่ง (Sample Size) 

         Z = ค่ำระดบัควำมเช่ือมัน่มำตรฐำนท่ีนิยมใช ้95% 

        e = ค่ำควำมคลำดเคล่ือนท่ียอมใหเ้กิดขึ้นไดร้้อยละ 0.05(The Allowable error) 

ดังนั้ น z จะเท่ำกับ 1 .96 (The standard normal value corresponding to the selected level 

of confidence)  

แทนค่ำในสูตร 

n    =   1.962= 384.16 

 4*(0.05)2 

จำกสูตรกำรค ำนวณจ ำนวนกลุ่มตวัอยำ่งท่ีมีค่ำเท่ำกบั 385 คน  

การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

ผูว้ิจยัด ำเนินกำรเลือกกลุ่มตวัอยำ่งแบบหลำยขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) คือ  

ขั้นตอนท่ี 1 ใช้วิธีกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบง่ำย (Simple Random Sampling) โดยเลือกจำก

ผูใ้ช้บริกำรตำมสถำนบริกำรยำมค ่ำคืน ในบริเวณ ถนนขำ้วสำร ผูว้ิจยักระจำยตำมพื้นท่ีเก็บขอ้มูล 

และจ ำนวนตวัอยำ่งท่ีตอ้งกำรเก็บขอ้มูล 

ขั้นตอนท่ี 2ใชว้ิธีกำรสุ่มแบบสะดวก(Convenience Random Sampling) เป็นกำรเก็บกลุ่ม

ตวัอย่ำงท่ีผูใ้ช้บริกำรตำมสถำนบริกำรยำมค ่ำคืน ในบริเวณ ถนนขำ้วสำรตำมแต่ละพื้นท่ีและตำม

จ ำนวนท่ีไดก้ ำหนดไว ้

 

3.2 การออกแบบการวิจัย 
 ในกำรศึกำษกำรวิจยัถึงกำรน ำนโยบำยและกำรน ำนโยบำยของภำครัฐมำปฎิบติั
ต่อกำรปรับตัวในกำรรักษำควำมปลอดภัยกำรแพร่ระบำดของโรคโควิค 19 ของ
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ผูป้ระกอบกำรท่ีก ำหนดแก่ผูเ้ขำ้ใชบ้ริกำรสถำบนัเทิงในช่วงโควิค 19 จะพิจำรณำส่วน
ของกำรเก็บขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 
  
 

3.2.1 รูปแบบของกำรวิจยั 
 กำรวิจยัในคร้ังน้ีผูวิ้จยัท ำกำรศึกษำกำรกำรน ำนโยบำยกำรป้องกัน และ ควบคุมกำรแพร่

ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019ไปปฏิบติัในกรณีสถำนบนัเทิงบนถนนขำ้วสำรซ่ึงกำร

วิจยัคร้ังน้ีจะเป็นกำรวิจยัเชิงปริมำณ (Quantitative Research) และใชแ้บบสอบถำม (Questionnaire) 

เป็นเคร่ืองมือในกำรเก็บรวบรวมขอ้มูลส ำหรับงำนวิจยัในคร้ังน้ี 

 3.2.2 ขั้นตอนกำรวิจยั 

 กำรวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัก ำหนดขั้นตอนกำรวิจยัเป็นขั้นตอนดงัน้ี  

ขั้นตอนท่ี1  ศึกษำขอ้มูลจำกหนังสือ บทควำม งำนวิจยั เอกสำรต่ำงๆ และสืบคน้ขอ้มูลผ่ำน

อินเตอร์เน็ตท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจร้ำนอำหำร นโยบำยภำครัฐ และมำตรกำรภำครัฐท่ี

เก่ียวกบัโควิด 19 

ขั้นตอนท่ี 2 ก ำหนดกรอบแนวคิดกำรวิจัย เพื่อน ำมำปรับใช้เป็นแนวทำงในกำรจัดท ำ

แบบสอบถำมเชิงปริมำณ 

ขั้นตอนท่ี 3 ผูวิ้จยัท ำกำรแจกแบบสอบถำมให้แก่กลุ่มเป้ำหมำยในพื้นท่ี ท่ีไดก้  ำหนดไวโ้ดยใช้

ชุดสัมภำษณ์ก่ึงโครงสร้ำง จำกกรอบแนวคิดกำรวิจยัเบ้ืองตน้เก่ียวกบักำรปรับตวั

ของกำรบริกำรสถำบนัเทิงในช่วงวิกฤติ โควิค 19 ตำมนโยบำยภำครัฐ ตวัแปรหลกั

ท่ีใชใ้นคร้ังน้ีประกอบดว้ย 4 กรอบ ไดแ้ก่ (1) ลกัษณะประชำกรศำสตร์ (2) ปัจจยั

ท่ีส่งผลต่อนโยบำยกำรจดัระเบียบสถำนบริกำรไปปฏิบติั:กรณีสถำนบนัเทิงยำมค ่ำ

คืนถนนขำ้วสำร (3) ประสิทธิผลกำรน ำนโยบำยกำรจดัระเบียบสถำนบริกำรไป

ปฏิบติั:กรณีสถำนบนัเทิงถนนขำ้วสำร (4) ควำมคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถำม

เก่ียวกบัน ำนโยบำยกำรจดัระเบียบสถำนบริกำรไปปฏิบติั:กรณีสถำนบนัเทิงยำมค ่ำ

คืนถนนขำ้วสำร 
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ขั้นตอนท่ี 4 ขอ้มูลจำกกำรเก็บแบบสอบถำม ตำมขั้นตอนท่ี 3 น ำมำวิเครำะห์และกลัน่กรอง

ขอ้มูล ท่ีไดรั้บค ำตอบมำ 

ขั้นตอนท่ี 5 รวบรวมขอ้มูลจำกขั้นตอนท่ี 4 น ำมำวิเครำะห์เพื่อตอบวตัถุประสงคข์องงำนวิจยัท่ี

ไดก้ ำหนดไว ้

ขั้นตอนท่ี 6 น ำขอ้มูลท่ีไดจ้ำกขั้นตอนท่ี 5 มำเขียนขอ้คน้พบในกำรวิจยั ซ่ึงมีกำรตรวจสอบจำก

กำรน ำนโยบำยของภำครัฐมำใชก้บัสถำนบนัเทิงถนนขำ้วสำร เพื่อพิจำรณำควำม

ถูกตอ้ง ควำมเหมำะสม เพื่อให้ทรำบถึงกำรปรับตัวต่อนโยบำยของภำครัฐในกำร

ประกอบธุรกิจสถำบนัเทิงในช่วงโควิค 19  

ขั้นตอนท่ี 7 จดัท ำรำยงำนวิจยัฉบบัสมบูรณ์ 

 

3.3 การสร้างและการตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

กำรวิจยัในคร้ังน้ี จะใชเ้คร่ืองมือในกำรวิจยั คือ แบบสอบถำม (Questionnaires) โดยแบ่ง

แบบสอบถำม ออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 เป็นค ำถำมในลกัษณะประชำกรศำสตร์ท่ีเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูเ้ขำ้ใชบ้ริกำร

สถำบนัเทิง จงัหวดักรุงเทพฯ ในย่ำนถนนขำ้วสำร ไดแ้ก่ เพศ อำยุ ระดบักำรศึกษำ อำชีพสถำนภำพ 

รำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และควำมถี่ในกำรใชบ้ริกำรต่อเดือน 

ส่วนท่ี 2 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อนโยบำยกำรจัดระเบียบสถำนบริกำรไปปฏิบัติ:กรณีสถำน

บนัเทิงยำมค ่ำคืนถนนขำ้วสำร 

-ปัจจยันโยบำย  

-ปัจจยักลุ่มเป้ำหมำย  

-ปัจจยัสภำพแวดลอ้มภำยนอก 

ส่วนท่ี 3 ประสิทธิผลกำรน ำนโยบำยกำรจดัระเบียบสถำนบริกำรไปปฏิบัติ:กรณีสถำน

บนัเทิงถนนขำ้วสำร  

-ผูใ้ห้บริกำรสถำนบนัเทิงกรณีถนนขำ้วสำรยอมรับปฏิบติัตำมมำตรกำรนโยบำยกำรจดั

ระเบียบสถำนบริกำรในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด19 
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-ท่ำนในฐำนะผูใ้ช้บริกำรสถำนบันเทิงกรณีถนนขำ้วสำรยอมรับปฏิบัติตำมมำตรกำร

นโยบำยกำรจดัระเบียบสถำนบริกำรในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด19 

-ผูใ้ห้บริกำรสถำนบนัเทิงกรณีถนนขำ้วสำรมีควำมพึงพอใจต่อมำตรกำรนโยบำยกำรจดั

ระเบียบสถำนบริกำรในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด19 

-ท่ำนในฐำนะผูใ้ช้บริกำรสถำนบนัเทิงกรณีถนนขำ้วสำรมีควำมพึงพอใจต่อมำตรกำร

นโยบำยกำรจดัระเบียบสถำนบริกำรในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด19 

-ผูใ้ห้บริกำรสถำนบนัเทิงกรณีถนนขำ้วสำรมีควำมเช่ือมัน่ต่อมำตรกำรนโยบำยกำรจดั

ระเบียบสถำนบริกำรในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด19 

-ท่ำนในฐำนะผูใ้ช้บริกำรสถำนบันเทิงกรณีถนนข้ำวสำรมีควำมเช่ือมั่นต่อมำตรกำร

นโยบำยกำรจดัระเบียบสถำนบริกำรในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด19 

ส่วนท่ี 4 ควำมคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถำมเก่ียวกบัน ำนโยบำยกำรจดัระเบียบสถำน

บริกำรไปปฏิบติั:กรณีสถำนบนัเทิงยำมค ่ำคืนถนนขำ้วสำร 

การตรวจสอบเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

ในกำรตรวจสอบเคร่ืองมือผูวิ้จยัไดด้ ำเนินกำรดงัน้ี 

1. ตรวจสอบโดยกำรน ำแบบสอบถำมท่ีสร้ำงเสร็จ น ำส่งอำจำรย์ท่ีปรึกษำพิจำรณำ

ตรวจสอบควำมถูกตอ้ง เพื่อให้เกิดควำมเขำ้ใจแก่ผูต้อบแบบสอบถำม และเหมำะสม ซ่ึงให้ตรงกบั

วตัถุประสงคท่ี์ตอ้งกำรท ำวิจยัในคร้ังน้ี 

2. กำรทดสอบหำควำมเช่ือมัน่ของแบบสอบถำม โดยกำรน ำแบบสอบถำมท่ีผ่ำนกำร

ทดสอบมำหำค่ำควำมเช่ือมัน่ โดยกำรใชค้่ำค ำนวณค่ำสัมประสิทธ์ิ (Cronbach’s Alpha Coefficient) 

(α- Coefficient) โดยใช้ สูตรของครอนบัค  (Cronbach, 1990, p. 204) เ ป็นกำรทดสอบโดย

ประมวลผลผ่ำนโปรแกรมส ำเ ร็จรูปทำงสถิติ วิ ธีกำรทดสอบกระท ำโดยกำรทดลอง น ำ

แบบสอบถำมไปเก็บข้อมูลจำกผูข้ ับขี่รถจักรยำนยนต์ ในจังหวดัปทุมธำนี จ ำนวน 30 ตัวอย่ำง 

หลงัจำกนั้นจึงน ำแบบสอบถำมท่ีทดลองท ำแลว้ ไปตรวจสอบค ำตอบในแบบสอบวิเครำะห์ควำม

เช่ือมั่นโดยใช้สถิติ  และพิจำรณำจำกค่ำสัมประสิทธ์ิแอลฟำ  ครอนบำค (Cronbach’s Alpha 

Coefficient) ของค ำถำมในแต่ละดำ้น  
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เกณฑก์ำรพิจำรณำค่ำสัมประสิทธ์ิแอลฟำของครอนบำค (α) มีค่ำอยูร่ะหวำ่ง 0 < α ควำม

เช่ือมัน่ส ำหรับงำนวิจยัประเภทต่ำงๆ โดย Nunnally (1978) เสนอวำ่  

- ค่ำ (α) มำกกว่ำ และเท่ำกับ 0.7 ส ำหรับงำนวิจัย เชิงส ำรวจ (Exploratory 
Research)  

- ค่ำ (α) มำกกวำ่ และเท่ำกบั 0.8 ส ำหรับงำนวิจยัพื้นฐำน (Basic Research)  
- ค่ำ (α) มำกกวำ่ และเท่ำกบั 0.9 ส ำหรับกำรตดัสินใจ (Important Research) 

 
3.4การเกบ็รวบรวมข้อมูบท่ีใช้ในการจัดท า 

กำรเก็บรวบรวมขอ้มูลจำกลุ่มตวัอยำ่งในงำนวิจยัน้ี โดยใชร้ะยะเวลำในกำรเก็บขอ้มูล...วนั โดย

ผูวิ้จยัน ำแบบสอบถำมไปท ำกำรแจกและท ำกำรเก็บขอ้มูลจำกกลุ่มตวัอยำ่งในเขตพื้นท่ีกำรศึกษำท่ี

ก ำหนดไว ้ในท่ีน้ีคือ ยำ่นถนนขำ้วสำร จ ำนวน 400 คน โดยมีวิธีกำรเก็บรวบรวมขอ้มูลดงัน้ี  

 1. จดัเตรียมแบบสอบถำมท่ีจะใชใ้นกำรเก็บขอ้มูลจำกกลุ่มตวัอยำ่ง 

 2. ลงพื้นท่ีเก็บขอ้มูลในขอบเขตพื้นท่ีท่ีไดก้  ำหนดไว ้ไดแ้ก่ผูเ้ขำ้ใชบ้ริกำรร้ำนอำหำรยำ่น

ทองหล่อ และเอกมยั 

 3. เก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีไดจ้ำกแบบสอบถำมมำตรวจสอบควำมถูกตอ้ง เพื่อใชใ้นกำร

วิเครำะห์ขอ้มูลในขั้นตอนต่อไป 

 

3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ภำยหลงัจำกกำรด ำเนินกำรเก็บรวบรวมขอ้มูลและตรวจสอบควำมเท่ียงตรง และควำม

น่ำเช่ือถือของแบบสอบถำมจึงน ำขอ้มูลท่ีไดไ้ปวิเครำะห์ดว้ยโปรแกรมส ำเร็จรูป เพื่อหำค่ำทำงสถิติ 

ดงัน้ี 

1. สถิติเชิงพรรณนำ (Descriptive Statistic) เป็นสถิติท่ีใชใ้นกำรสรุปบรรยำยซ่ึงค่ำสถิติท่ี

ใช้ในกำรศึกษำ ได้แก่ กำรแจกแจงควำมถ่ี (Frequencies Distribution) ค่ำร้อยละ (Percentage) 

ค่ำเฉล่ียเลขคณิต (Mean) ค่ำควำมถ่ี (Frequencies) ส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน (Standard Deviation) 

เพื่ออธิบำยลกัษณะประชำกรศำสตร์ของผูเ้ขำ้ใชบ้ริกำรสถำนบนันเทิง และประสิทธิผลกำรกำรน ำ

นโยบำยกำรป้องกนั และ ควบคุมกำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019ไปปฏิบติัใน

กรณีสถำนบนัเทิงบนถนนขำ้วสำร 
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2. กำรวิเครำะห์สถิติเชิงอนุมำน (Interferential Statistics) โดยกำรวิเครำะห์แบบถดถอย

พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ในกำรพิสูจน์สมมติฐำนท่ีได้ก ำหนดไว้ เพื่อเป็นกำร

วิเครำะห์เพื่อหำควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงชุดของตัวแปรตัวเดียว กับ ตวัแปรหลำยตวั  ซ่ึงในท่ีน้ีคือ 

ปัจจยัของสถำนประกอบกำรร้ำนอำหำรในกำรน ำนโยบำของภำครัฐไปปฏิบติัมีปัจจยัอะไรบำ้ง ใน

ยุคโควิด 19 ประกอบดว้ย ปัจจยัในกำรตดัสินใจเขำ้ใช้บริกำร ปัจจยัดำ้นควำมรู้เก่ียวกบัมำตรกำร

ภำครัฐ และ ปัจจยัดำ้นจิตส ำนึกต่อส่วนรวมในกำรเขำ้ใชบ้ริกำรสถำบนัเทิง กบั ตวัแปรตำม คือกำร

ปรับตวัของกำรบริกำรธุรกิจสถำบันเทิงในช่วงโควิด 19 ตำมนโยบำยภำครัฐ เพื่อสร้ำงสมกำร

ท ำนำยท่ีระดบันยัส ำคญัทำงสถิติ โดยมีรูปแบบของสมกำร ดงัน้ี 

Y = a+ b1X1+b2X2+…+bkXk 

Y = ตวัแปรตำม (กำรปรับตวัของกำรบริกำรสถำบนัเทิงในช่วงโควิด 19 ตำมนโยบำย
ภำครัฐ) 
X = ตวัแปรอิสระ (ตวัพยำกรณ์) ตวัท่ี 1 ถึงตวัท่ี k ตำมล ำดบั 
X1 = ปัจจยัในกำรตดัสินใจ 
X2 = ปัจจยัดำ้นควำมรู้เก่ียวกบัมำตรกำรภำครัฐ 
X3 = ปัจจยัดำ้นจิตส ำนึกต่อส่วนรวมในกำรเขำ้ใชบ้ริกำรสถำนบนัเทิง 
k = จ ำนวนตวัแปรอิสระ   
a = Constant ควำมคงท่ีของตวัแปร 
b = Beta ค่ำสัมประสิทธ์ิกำรถดถอยของตวัแปรอิสระ (ตวัพยำกรณ์) ในแบบคะแนนดิบ 
 = Beta ค่ำสัมประสิทธ์ิกำรถดถอยของตวัแปรอิสระ (ตวัพยำกรณ์) ในแบบคะแนน
มำตรฐำน 
S.E. = ค่ำเบ่ียงเบนมำตรฐำน 
Sig. = ระดบันยัส ำคญัของแต่ละตวัแปร 
R2 = ค่ำสัมประสิทธ์ิซ่ึงแสดงถึงประสิทธิภำพในกำรพยำกรณ์สมกำร 
T = ค่ำสถิติท่ีใชใ้นกำรทดสอบสมมติฐำน เก่ียวกบัค่ำเฉล่ียของสมกำรแต่ละค่ำท่ีอยูใ่น
สมกำร 

 



 

 

บทที ่4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
การวิจยัเร่ืองการน านโยบายการป้องกนั และ ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโค

โรนา 2019ไปปฏิบติัในกรณีสถานบนัเทิงบนถนนขา้วสารคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ เพื่อศึกษา การ
ปฏิบติัประสิทธิผล และแนวทางการพฒันาในการน านโยบายและมาตรการภาครัฐไปปฏิบติัในการ
ปรับตวัของการบริการสถานบนัเทิงในช่วงวิกฤติโควิค โดยการศึกษาในคร้ังน้ีประกอบไปดว้ย 3 ปัจจยั
ได้แก่ ปัจจัยนโยบาย (X1) ปัจจยักลุ่มเป้าหมาย (X2) และปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายนอก(X3) โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล จากผูเ้ขา้ใชบ้ริการสถานบนัเทิง โดยก าหนดพื้นท่ี
ศึกษา คือสถานบนัเทิงบนถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร ซ่ึงผูว้ิจยัสามารถน าเสนอผลการวิเคราะห์
ขอ้มูล ตามล าดบัหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

4.1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล 
  4.2 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัท่ีเก่ียวกบัประสิทธิผลการป้องกนั และควบคุม
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ไปปฏิบติัในกรณีสถานบนัเทิงบนถนนขา้วสาร 
  4.3 ผลการวิเคราะห์และทดสอบสมมุติฐาน 
  4.4 การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุ 
 

ผลการวิจัย 
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 
 ขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ เพศ อายุ ภูมิล าเนา ระดบั
การศึกษา สถานภาพ รายได ้อาชีพ และความถี่ในการเขา้ใชบ้ริการสถานบนัเทิงในวิกฤตการระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 และ วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชจ้ านวน และร้อยละ ดงัแสดงในตารางท่ี 4.1 
ถึง ตารางท่ี 4.8 
   
ตารางท่ี4.1 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งโดยจ าแนกตามเพศ 
เพศ     จ านวน  ร้อยละ 
ชาย        279   69.8  
หญิง        121                30.2  
รวม        400                100.0 

 
จากตารางท่ี 4.1 พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 279 คน คิดเป็นร้อยละ 69.8 

รองลงมาคือเพศหญิง 121 คน คิดเป็นร้อยละ 30.2 ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 4.2 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามอายุ 
อายุ   จ านวน ร้อยละ 
20-30 ปี 
31-40 ปี 
41-50 ปี 
61 ปีขึ้นไป 

  190 
30 
124 
56 

47.5 
7.5 
31 
14 

รวม   400 100.0 
จากตารางท่ี 4.2 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีอายรุะหวา่ง 20-30 ปี จ านวน 190 คน คิดเป็น

ร้อยละ 47.5 รองลงมาคืออายุระหวา่ง 41-50 ปี จ านวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 31.0 อายรุะหวา่ง 61 ปี
ขั้นไป  จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 14 และอายรุะหวา่ง 31-40 ปี จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 7.5 
ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.3 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
ระดับการศึกษา   จ านวน ร้อยละ 
ประถมศึกษา 
มธัยมศึกษา 
ปวช/ปวส 
ปริญญาตรี 
สูงกวา่ปริญญาตรี 
อ่ืน 

  2 
27 
32 
246 
90 
3 

0.5 
6.8 
8.0 
61.5 
22.5 
0.8 

รวม   400 100 
จากตารางท่ี 4.3 กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัคร้ังน้ี ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 

246 คน คิดเป็นร้อยละ 61.5 รองลงมาระดับสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 22.5 
รองลงมาระดบัปวช/ปวส จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 8  รองลงมาระดบัมธัยมศึกษา จ านวน 27 คน 
คิดเป็นร้อยละ 6.8 รองลงมาอ่ืนๆ จ านวน 3คน คิดเป็นร้อยละ 0.8 และน้อยท่ีสุดจบการศึกษาระดบั
ประถมศึกษา 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.5  ตามล าดบั 
ตารางท่ี 4.4 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 
ระดับการศึกษา   จ านวน ร้อยละ 
โสด 
สมรส 
หมา้ย/หยา่ร้าง 

  236 
150 
14 

59.0 
37.5 
3.5 

รวม   400 100 
จากตารางท่ี 4.4 กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัคร้ังน้ี สถานภาพส่วนใหญ่โสด จ านวน 236 คน คิดเป็น

ร้อย 59  รองลงมาสถานภาพสมรส จ านวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 37.5 สถานภาพน้อยท่ีสุดหมา้ย 
จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 3.5 ตามล าดบั 
ตารางท่ี 4.5 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากวา่15,000บาทต่อเดือน 74 18.5 
15,001-25,000บาทต่อเดือน 102 25.5 
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25,001-35,000บาทต่อเดือน 62 15.5 
35,001-45,000บาทต่อเดือน 60 15.0 
45,001-60,000บาทต่อเดือน 26 6.5 
60,001บาทขึ้นไป 76 19.0 

รวม 400 100.0 
 

จากตารางที่ 4.5 กลุ่มตวัอย่างในการวจิยัครัง้นี ้ส่วนใหญ่รายไดต้อ่เดือน 15,000-25,000 บาท จ านวน 102 
คน คิดเป็นรอ้ยละ25.5 รองลงมามีรายไดต้่อเดือน 60,001บาทขึน้ไป จ านวน 76 คน คิดเป็นรอ้ยละ 19  รองลงมามี
รายไดต้่อเดือน ต ่ากวา่ 15,000 บาท จ านวน 74 คน คดิเป็นรอ้ยละ 18.5 รองลงมามีรายไดต้่อเดอืน 25,000-35,000 
บาทต่อเดือน จ านวน 62 คน คิดเป็นรอ้ยละ 15.5 รองลงมามีรายไดต้่อเดือน 35,000-45,000 บาทต่อเดือน จ านวน 
60 คน คิดเป็นรอ้ยละ 15  และนอ้ยที่สดุมีรายไดต้่อเดือน 45,000-60,000 บาทต่อเดือน จ านวน 26 คน คิดเป็นรอ้ย
ละ 6.5 ตามล าดบั 

ตารางท่ี 4.6 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามอาชีพ 
อาชีพ      จ านวน ร้อยละ 
ขา้ราชการ 
พนกังานรัฐวิสาหกิจ 
ลูกจา้งบริษทัเอกชน 
คา้ขาย 
เจา้ของธุรกิจส่วนตวั 
อ่ืนๆ 

     69 
17 
123 
30 
71 
90 

17.2 
4.2 
30.8 
7.5 
17.8 
22.5 

รวม      400 100.0 
จากตารางท่ี 4.6กลุ่มตวัอย่างในการวิจยัคร้ังน้ี ส่วนใหญ่อาชีพลูกจา้งบริษทัเอกชน จ านวน 123 

คน คิดเป็นร้อยละ 30.8  รองลงมาอาชีพอ่ืนๆ จ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 22.5 รองลงมาอาชีพ ธุรกิจ
ส่วนตวั จ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 17.8 รองลงมาอาชีพขา้ราชการ จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 
17.2 รองลงมาอาชีพคา้ขาย จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 7.5 และนอ้ยท่ีสุดอาชีพพนกังานรัฐวิสาหกิจ 
จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 4.2 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.7 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามความถี่ในการเขา้ใชบ้ริการ 
ความถี่      จ านวน ร้อยละ 
นอ้ยกวา่คร้ังต่อสัปดาห์ 
1-3 คร้ังต่อเดือน 
4-6 คร้ังต่อเดือน 
7-12 คร้ังต่อเดือน 
13-15 คร้ังต่อเดือน 
มากกวา่ 16 คร้ังขึ้นไปต่อเดือน 

     250 
102 
27 
8 
4 
9 

62.5 
25.5 
6.8 
2 
1 
2.2 

รวม      400 100.0 
 จากตารางท่ี 4.7 
กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัคร้ังน้ี  ส่วนใหญ่ใชบ้ริการนอ้ยกวา่คร้ังต่อเดือน จ านวน 250 คน คิดเป็น

ร้อยละ 62.5 รองลงมาใช้บริการ 1-3 คร้ังต่อเดือน จ านวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 25.5 รองลงมาใช้
บริการ4-6 คร้ังต่อเดือน จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 6.8 รองลงมาใชบ้ริการ7-12 คร้ังต่อเดือน จ านวน 
8 คน คิดเป็นร้อยละ 2 รองลงมาใชบ้ริการ13-15 คร้ังต่อเดือน จ านวน 4 คน  คิดเป็นร้อยละ 1 และนอ้ย
ท่ีสุดรองลงมาใชบ้ริการมากกวา่ 16 คร้ังต่อเดือน จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.2 ตามล าดบั 
 
4.2 ผลการวิเคราะหข์้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยทีเ่กี่ยวกับประสิทธิผลการป้องกัน และควบคุมการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 ไปปฏิบัติในกรณีสถานบันเทงิบนถนนข้าวสาร 

ผลการวิเคราะหค์วามคิดเห็นเก่ียวกบัผลการวิเคราะหข์อ้มลูเก่ียวกบัปัจจยัที่เก่ียวกบั
ประสิทธิผลการปอ้งกนั และควบคมุการแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ไปปฏิบติัในกรณี
สถานบนัเทิงบนถนนขา้วสาร ในงานวิจยันี ้แบ่งออกเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ ปัจจยันโยบาย (X1) ปัจจยั
กลุม่เปา้หมาย (X2) ปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายนอก(X3) ซึ่งแบบสอบถามมีลกัษณะเป็นอนัตรภาคชัน้ 5 
ระดบั โดยการวิเคราะหห์าค่าเฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานดงัแสดงในตารางที่ 4.8 ซึ่งก าหนด
เกณฑก์ารใหค้ะแนนค่าเฉลี่ยดงันี ้ 

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

ตารางท่ี 4.8 ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิผลการป้องกัน และ
ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ไปปฏิบัติในกรณีสถานบันเทิงบนถนน
ขา้วสาร ในดา้นปัจจยัในการตดัสินใจเขา้ใชบ้ริการร้านอาหาร n=400 

ปัจจัย 
ค่าเฉลี่ย S.D. 

ระดับ
ความเห็น 

1.ปัจจัยนโยบาย (X1)    
1.1 นโยบายการจดัระเบียบสถานบริการไปปฏิบติั:กรณีสถานบนัเทิง
ยามค ่าคืนถนนขา้วสารสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ห้บริการ
สถานบนัเทิง 

3.14 1.185 ปานกลาง 

1.2 นโยบายการจดัระเบียบสถานบริการไปปฏิบติั:กรณีสถาบนัเทิง
ยามค ่าคืนถนนขา้วสารสอดคลอ้งกับความตอ้งการของผูใ้ช้บริการ
สถานบนัเทิง 

3.18 1.135 ปานกลาง 

1.3 มาตรการนโยบายการจดัระเบียบสถานบริการ กรณีสถานบนัเทิง 
สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19ใน
ปัจจุบนั 

3.45 1.256 มาก 

1.4 นโยบายการจดัระเบียบสถานบริการ กรณีสถานบนัเทิงมีการระบุ
วตัถุประสงคเ์ป้าหมายนโยบายอยา่งชดัเจน 

3.38 1.226 ปานกลาง 

1.5 นโยบายการจดัระเบียบสถานบริการ กรณีสถานบนัเทิงมีการระบุ
วตัถุประสงคเ์ป้าหมายนโยบายอยา่งชดัเจน 

3.45 1.226 มาก 

1.6นโยบายการจัดระเบียบสถานบริการ กรณีสถานบันเทิงมีการ
ก าหนดตวัช้ีวดัท่ีชดัเจนในการบรรลุวตัถุประสงคเ์ป้าหมาย 

3.34 1.180 ปานกลาง 

 3.32 .98 เห็นด้วย 
ปานกลาง 

2.ปัจจัยกลุ่มเป้าหมาย (X2)    

2.1ผูใ้หบ้ริการสถานบนัเทิงถนนขา้วสารเห็นดว้ยกบัมาตรการ
นโยบายจดัระเบียบสถานบริการ 

      3.18    1.185 ปานกลาง 
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2.2ท่านในฐานะผูใ้ช้บริการสถานบนัเทิงถนนขา้วสารเห็นด้วยกบั
มาตรการนโยบายจดัระเบียบสถานบริการ 

3.54 1.192 มาก 

2.3 ผูใ้ห้บริการสถานบันเทิงถนนข้าวสารมีความต้องการความ
ปลอดภยัในการให้บริการภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของ
ไวรัสโควิด19 

3.81 1.163 มาก 

2.4ท่านในฐานะผู ้ใช้บริการสถานบันเทิงถนนข้าวสารมีความ
ตอ้งการความปลอดภยัในการให้บริการภายใตส้ถานการณ์การแพร่
ระบาดของไวรัสโควิด19 

3.98 1.139 มาก 

2.5  ผูใ้ห้บริการสถานบนัเทิงถนนขา้วสารมีความเขา้ใจในผลท่ีอาจ
เกิดขึ้นจากการปฏิบติัตามนโยบายจดัระเบียบสถานบริการภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 

3.64 1.074 มาก 

2.6  ท่านในฐานะผูใ้ชบ้ริการสถานบนัเทิงถนนขา้วสารมีความเขา้ใจ
ในผลท่ีอาจเกิดขึ้ นจากการปฏิบัติตามนโยบายจัดระเบียบสถาน
บริการภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 

3.80 1.075 มาก 

 3.65 .94 เห็นด้วย
มาก 

ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก(X3) 
3.1สภาพเศรษฐกิจในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโค
วิด19ไม่เอ้ืออ านวยต่อผูป้ระกอบการสถานบนัเทิงถนนขา้วสารใน
การปฏิบติัตามมาตรการนโยบายจดัระเบียบสถานบริการ 

3.74 1.139 มาก 

3.2  ผูป้ระกอบการสถานบนัเทิงถนนขา้วสารท่ีไดรั้บผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 มีความยากล าบากใน
การปฏิบัติตามมาตรการนโยบายจัดระเบียบสถานบริการอย่าง
เคร่งครัด 

3.78 1.142 มาก 

3.3 ฝ่ายผูป้ระกอบการร้านอาหารไม่เห็นด้วยกับมาตรนโยบายจัด
ระเบียบสถานบริการภายใตส้ถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด
19 รอบท่ี 2 

3.38 1.142 ปานกลาง 
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3.4ประชาชนหลายภาคส่วนไม่เห็นดว้ยกบัมาตรนโยบายจดัระเบียบ
สถานบริการภายใตส้ถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 รอบท่ี 
2 

3.26 1.131 ปานกลาง 

3.5 รัฐบาลได้ออกมาตรการเยียวยาผูป้ระกอบการสถานบันเทิงท่ี
ไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 

3.01 1.309 ปานกลาง 

3.6รัฐบาลไดอ้อกมาตรการช่วยเหลือผูป้ระกอบการสถานบนัเทิงท่ี
ไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 

2.95 1.327 ปานกลาง 

 3.35 .81 เห็นดว้ย
ปานกลาง 

 

จากตารางท่ี 4.8 พบวา่ ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัในการตดัสินใจเขา้ใชบ้ริการร้านอาหารท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิผลการน านโยบายการป้องกนั และ ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019
ไปปฏิบติัในกรณีสถานบนัเทิงบนถนนขา้วสารเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่  
 ความคิดเห็นเก่ียวกบัดา้นปัจจยันโยบาย เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ความคิดเห็นอยู่ในย
ระดบัท่ีเห็นดว้ยมาก ค่าเฉล่ียอยู่ระหวา่ง 3.86-4.25 คะแนน 
 ความคิดเห็นเก่ียวกบัดา้นปัจจยักลุ่มเป้าหมาย เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ความคิดเห็นอยู่
ในยระดบัท่ีเห็นดว้ยมาก ค่าเฉล่ียอยู่ระหวา่ง 4.17-4.47 คะแนน 
 ความคิดเห็นเก่ียวกบัดา้นปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายนอก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ความ
คิดเห็นอยูใ่นยระดบัท่ีเห็นดว้ยมาก ค่าเฉล่ียอยู่ระหวา่ง 4.09-4.25 คะแนน 
4.3 ผลการวิเคราะหเ์ก่ียวกบัระดบัประสิทธิผลการน านโยบายการป้องกนั และควบคมุการแพรร่ะบาด
ของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ไปปฏิบติัในกรณีสถานบนัเทิงบนถนนขา้วสาร 

ตารางท่ี 4.9 ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิผลการปฏิบัติตาม
นโยบายโควิดของธุรกิจสถานบนัเทิง        n=400 

รายการ 
ประเมินผล 

ความหมาย 
�̅� S.D. 

3.1 ผูใ้หบ้ริการสถานบนัเทิงกรณีถนนขา้วสารยอมรับปฏิบติัตาม
มาตรการนโยบายการจดัระเบียบสถานบริการในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 

3.58 
1.04
4 

เห็นดว้ยมาก 
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3.2 ท่านในฐานะผูใ้ชบ้ริการสถานบนัเทิงกรณีถนนขา้วสารยอมรับ
ปฏิบัติตามมาตรการนโยบายการจัดระเบียบสถานบริการใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 

3.76 1.09
3 

เห็นดว้ยมาก 

3.3 ผูใ้ห้บริการสถานบนัเทิงกรณีถนนขา้วสารมีความพึงพอใจต่อ
มาตรการนโยบายการจดัระเบียบสถานบริการในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 

3.21 1.13
3 

เห็นดว้ย 
ปานกลาง 

3.4 ในฐานะผูใ้ช้บริการสถานบนัเทิงกรณีถนนขา้วสารมีความพึง
พอใจต่อมาตรการนโยบายการจัดระเบียบสถานบริการใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 

3.40 1.15
7 

เห็นดว้ย 
ปานกลาง 

3.5 ผูใ้ห้บริการสถานบนัเทิงกรณีถนนขา้วสารมีความเช่ือมัน่ต่อ
มาตรการนโยบายการจดัระเบียบสถานบริการในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 

3.21 1.17
4 

เห็นดว้ย 
ปานกลาง 

 

3.6 ท่านในฐานะผูใ้ชบ้ริการสถานบนัเทิงกรณีถนนขา้วสารมีความ
เช่ือมั่นต่อมาตรการนโยบายการจัดระเบียบสถานบริการใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 

3.30 1.18
7 

เห็นดว้ย 
ปานกลาง 

 3.41 .95 เห็นด้วย
มาก 

 
จากตารางท่ี 4.9 พบวา่ ความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิผลการน านโยบายการป้องกนั และควบคุมการ
แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ไปปฏิบัติในกรณีสถานบันเทิงบนถนนข้าวสาร ท่ีส่งผล
ต่อประสิทธิผลการป้องกนั และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ไปปฏิบติัใน
กรณีธุรกิจสถาบนัเทิง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ความคิดเห็นอยูใ่นยระดบัท่ีเห็นดว้ยมาก ค่าเฉล่ีย
อยูร่ะหวา่ง 3.86-4.25 คะแนน 
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4.3 ผลการวิเคราะห์และทดสอบสมมุติฐาน 
ตารางท่ี 4.10 ระดบัความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่างเก่ียวกบัประสิทธิผลการน านโยบายการป้องกนั และ
ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ไปปฏิบติัในกรณีสถานบนัเทิงบนถนน
ขา้วสาร 

รายการ 
    ผลวิเคราะห์ 

ความหมาย 
x̅ S.D. 

X1 ปัจจยันโยบาย  3.32 .98 เห็นดว้ยมาก 
X2 ปัจจยักลุ่มเป้าหมาย  3.65 .94 เห็นดว้ยมาก 
X3 ปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายนอก 3.35 .81 เห็นดว้ยมาก 
Y ประสิทธิผลการปฏิบติัตามนโยบายโควิดของธุรกิจสถานบนัเทิง 3.40 .95 เห็นดว้ยมาก 

 

จากตารางท่ี 4.10 จะเห็นไดว้่า ตวัแปรตน้ทั้ง 3 ปัจจยั คือ ปัจจยันโยบาย  ปัจจยักลุ่มเป้าหมาย 
และ ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก โดยมีค่าเฉลีย  3.32  3.65 และ 3.35 
ตามล าดบั ขณะท่ี ตวัแปรตาม คือ ประสิทธิผลการปฏิบติัตามนโยบายโควิดของธุรกิจสถานบนัเทิง มี
ค่าเฉล่ีย 3.40 อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก  
 

ผลการทดสอบสมมติฐาน ผลการศึกษาประสิทธิผลการปฏิบติัตามนโยบายโควิดของธุรกิจ
ร้านอาหาร มีตัวแปรในการวิเคราะห์ 3 ตัว ได้แก่ ปัจจัยนโยบาย ปัจจัยกลุ่มเป้าหมาย และ ปัจจัย
สภาพแวดลอ้มภายนอก พบวา่ 
 สมมติฐานท่ี 1 ปัจจัยด้านนโยบาย มีผลต่อประสิทธิผลการน านโยบายการป้องกนั และควบคุม
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ไปปฏิบติัในกรณีสถานบนัเทิงบนถนนขา้วสาร ผล
การทดสอบสมมติฐานพบวา่ ปัจจยัดา้นนโยบาย มีผลเชิงบวกต่อประสิทธิผลการน านโยบายการป้องกนั 
และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ไปปฏิบติัในกรณีสถานบนัเทิงบนถนน
ขา้วสาร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ โดยค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ของเพียรสัน มีค่าเท่ากบั .69 ค่า Sig 
เท่ากบั .00 
 สมมติฐานท่ี 2 ปัจจัยกลุ่มเป้าหมาย มีผลต่อประสิทธิผลการน านโยบายการป้องกัน และ
ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ไปปฏิบติัในกรณีสถานบนัเทิงบนถนน
ข้าวสาร ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า  ปัจจัยกลุ่มเป้าหมายมีผลเชิงบวกต่อประสิทธิผลการน า
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นโยบายการป้องกนั และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ไปปฏิบติัในกรณี
สถานบนัเทิงบนถนนขา้วสาร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ โดยค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ของเพียรสัน มี
ค่าเท่ากบั .76ค่า Sig เท่ากบั .00 
 สมมติฐานท่ี 3  ปัจจยัดา้นปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายนอกมีผลต่อประสิทธิผลการน านโยบายการ
ป้องกนั และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ไปปฏิบติัในกรณีสถานบนัเทิง
บนถนนขา้วสาร ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจยัดา้นปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายนอกมีผลเชิงบวก
ต่อประสิทธิผลการน านโยบายการป้องกนั และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 ไปปฏิบติัในกรณีสถานบนัเทิงบนถนนขา้วสาร อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ โดยค่าสัมประสิทธิ
สหสัมพนัธ์ของเพียรสัน มีค่าเท่ากบั ค่า .54 Sig เท่ากบั .00 
 
4.4 การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุ 
 การตรวจสอบปัญหาเส้นตรงร่วมพหุ (Multicollinearity) ผูว้ิจัยได้วิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างตวัแปรตน้เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์กนัเองของตวัแปร ซ่ึงเรียกว่า Multicollinearityโดยใชว้ิธีการ 
Corelation Analysis ระหว่างตวัแปรอิสระ คือ ประสิทธิผลการน านโยบายการป้องกนั และควบคุมการ
แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ไปปฏิบติัในกรณีสถานบนัเทิงบนถนนขา้วสาร ทั้ง 4 
ปัจจยั ดงัตารางท่ี 4.11 
 
ตารางท่ี 4.11 เมทริกซ์สหสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิผลการน านโยบายการป้องกนั และ
ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ไปปฏิบติัในกรณีสถานบนัเทิงบนถนน
ขา้วสาร ทั้ง 3 ปัจจยั 

ตัวแปรต้น (X1) (X2) (X3) 

ปัจจยันโยบาย (X1) 1 .727* .450 

ปัจจยักลุ่มเป้าหมาย (X2)  1 .529* 

ปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายนอก(X3)   1 

หมายเหตุ * อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
จากตารางท่ี  4.11 ผลการวิจัยพบว่าตัวแปรต้นหรือตัวแปรอิสระทั้ งหมดไม่ปรากฏว่ามี

ความสัมพนัธ์คู่ใดท่ีมีค่าความสัมพนัธ์เกินกว่า 0.85 ณ ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05  จึงถือว่าตวัแปร
ตน้ทั้งหมดไม่มีปัญหาความสัมพนัธ์กนัเองหรือไม่มีปัญหา Multicollinearity จึงสามารถศึกษาวิเคราะห์
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ตัวแปรต้นทั้ งหมดท่ีส่งผลต่อตัวแปรตามด้วยเทคนิคการวิเคราะห์สมการพหุถดถอย  (Multiple 
Regression Analysis) เพื่อศึกษาอิทธิพลของตวัแปรตน้ท่ีมีต่อตวัแปรตามได ้
 ในการทดสอบสมมติฐานตวัแปรอิสระทั้ง 3 ตวัคือ ปัจจยันโยบาย (X1)ปัจจยักลุ่มเป้าหมาย (X2) 
และปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายนอก(X3)มีประสิทธิผลการน านโยบายการป้องกนั และควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ไปปฏิบติัในกรณีสถานบนัเทิงบนถนนข้าวสาร อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยการวิเคราะห์ถดถอยพหุ (Multiple Regression) ดว้ยวิธีการ Stepwise 
  
ตารางท่ี 4.12 ค่าสัมประสิทธ์ิและค่าสถิติทดสอบประสิทธิผลการน านโยบายการป้องกนั และควบคุม
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ไปปฏิบติัในกรณีสถานบนัเทิงบนถนนขา้วสาร 

ตัวแบบ 
Unstandarddized 

Coefficients 
Standarddized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 
ค่าคงท่ี .08 .13  .59 .00 
ปัจจยันโยบาย (X1) .23 .04 .23 5.43  
ปัจจยักลุ่มเป้าหมาย (X2)  .50 .04 .50 10.81 .00 
ปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายนอก
(X3) 

.20 .04 .17 4.96  

 R =  .80 R2  =  .64 SEest  =  ± .57 F = 238.35 Sig. =  .00 
R แทนค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ 

R
2
แทนค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ 

SEest แทนความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของการพยากรณ์ 
F แทนสถิติท่ีใชเ้ปรียบกบัค่าวิกฤตจากการแจกแจงแบบเอฟเพื่อทราบนยัส าคญัของ R  
 

 จากตาราง 4.12 พบว่า ปัจจยันโยบาย (X1) ปัจจยักลุ่มเป้าหมาย (X2)และ ปัจจยัสภาพแวดลอ้ม
ภายนอก(X3) ร่วมกนัพยากรณ์ ประสิทธิผลการน านโยบายการป้องกนั และ ประสิทธิผลการน านโยบาย
การป้องกนั และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ไปปฏิบติัในกรณีสถาน
บันเทิงบนถนนข้าวสารพบว่าเป็นไปตามสมมติฐานท่ีวางไว้ โดยปัจจัยนโยบาย (X1) ปัจจัย
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กลุ่มเป้าหมาย (X2)และ ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก(X3) ร่วมกันพยากรณ์ ประสิทธิผลการน า
นโยบายการป้องกนั และ ประสิทธิผลการน านโยบายการป้องกนั และควบคุมการแพร่ระบาดของโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ไปปฏิบติัในกรณีสถานบนัเทิงบนถนนขา้วสาร  ค่า R =  .80 มีค่าเขา้ใกล ้
1.00 แสดงว่ามีความสัมพนัธ์สูง สามารถน าตวัแปรตน้พยาการณ์ตวัแปรตามไดดี้ และสามารถอธิบาย
ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิผลการป้องกนั และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
ไปปฏิบติัในกรณีธุรกิจร้านอาหาร (R2) ไดร้้อยละ 64  และมีค่าความคาดเคล่ือนในการพยากรณ์ (SE

est
) 

เท่ากบั .57 ไดอ้ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยมี 
สมการในรูปแบบคะแนนดิบ  
 Y = .08+.23X1+.50X2+.20X3 

 สมการในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน   
  Y =.23X1+.50X2+.17X3 

 
 



 

 

บทที ่5 
สรุปผลการวจัิย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การศึกษาวิจยัเร่ือง “การน านโยบายการป้องกนั และ ควบคุมการแพร่ระบาดของ 
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019ไปปฏิบติัในกรณีสถานบนัเทิงบนถนนขา้วสาร” เป็นการวิจยั

เชิงส ารวจ เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการป้องกนั และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ไปปฏิบัติในกรณีสถานบันเทิงบนถนนข้าวสาร และเพื่อศึกษาระดับของ
ประสิทธิผลการน านโยบายการป้องกนั และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
ไปปฏิบติัในกรณีสถานบนัเทิงบนถนนขา้วสาร เพื่อน าไปสู่การท างานท่ีมีประสิทธิภาพก่อใหเ้กิดความ
เช่ือมัน่ และก่อให้เกิดการท างานท่ีเป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากท่ีสุด โดยมีการน าเสนอตามล าดบั
ดงัน้ี 
 
 5.1 สรุปผลการวิจยั 
 5.2 อภิปรายผลการวิจยั 
 5.3 ขอ้เสนอแนะ 
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 

จากการศกึษาการน านโยบายการปอ้งกนั และ ควบคมุการแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโค
โรนา 2019ไปปฏิบติัในกรณีสถานบนัเทิงบนถนนขา้วสาร  สามารถสรุปผลการวิจยัได ้ดงันี ้

 
5.1.1 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูสว่นบุคคล 

จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 279 คน คิดเป็นร้อยละ 69.8 
รองลงมาเป็นเพศหญิง จ านวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 30.2 ส่วนใหญ่มีอาย ุ20-30 ปี จ านวน 190 คน คิด
เป็นร้อยละ 47.5 ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 246 คน คิดเป็นร้อยละ 61.5 ส่วนใหญ่
โสด จ านวน 236 คน คิดเป็นร้อย 59  ส่วนใหญ่รายไดต้่อเดือน 15,000-25,000 บาท จ านวน 102 คน คิด
เป็นร้อยละ25.5  ส่วนใหญ่อาชีพลูกจา้งบริษทัเอกชน จ านวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 30.8  ส่วนใหญ่ใช้
บริการนอ้ยกวา่คร้ังต่อเดือน จ านวน 250 คน คิดเป็นร้อยละ 62.5  
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5.1.2 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อ ประสิทธิผลการ
ป้องกนั และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ไปปฏิบติัในกรณีสถานบนัเทิง
บนถนนขา้วสาร 

จากการศึกษาพบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อ ประสิทธิผลการป้องกนั และควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ไปปฏิบติัในกรณีสถาบนัเทิงบนถนนขา้วสารในภาพรวมอยู่ใน
ระดบัเห็นดว้ยมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายปัจจยั พบว่า ปัจจยักลุ่มเป้าหมาย อยู่ในล าดบัท่ีเห็นดว้ยมาก 
รองลงมาเป็น ประสิทธิผลการปฏิบติัตามนโยบายโควิดของธุรกิจสถานบนัเทิง อยู่ในล าดบัท่ีเห็นดว้ย
มาก รองลงมาเป็น ปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายนอก อยู่ในล าดับท่ีเห็นด้วยมาก และตามมาด้วย ปัจจยั
นโยบาย และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ในแต่ละปัจจยัพบวา่ 

5.1.2.1 ปัจจยันโยบาย พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นสูงสุดเร่ือง มาตรการนโยบายการจดั

ระเบียบสถานบริการ กรณีสถานบนัเทิง สอดคลอ้งกบัสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19ใน

ปัจจุบนั และนโยบายการจดัระเบียบสถานบริการ กรณีสถานบนัเทิงมีการระบุวตัถุประสงคเ์ป้าหมาย

นโยบายอยา่งชดัเจน  ล าดบัท่ีสองรองลงมา คือ นโยบายการจดัระเบียบสถานบริการ กรณีสถานบนัเทิง

มีการระบุวตัถุประสงคเ์ป้าหมายนโยบายอยา่งชดัเจน  ล าดบัท่ีสาม คือ นโยบายการจดัระเบียบสถาน

บริการ กรณีสถานบนัเทิงมีการก าหนด ตวัช้ีวดัท่ีชดัเจนในการบรรลุวตัถุประสงคเ์ป้าหมาย อนัดบัท่ีส่ี 

คือ นโยบายการจดัระเบียบสถานบริการไปปฏิบติั:กรณีสถาบนัเทิงยามค ่าคืนถนนขา้วสารสอดคลอ้งกบั

ความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการสถานบนัเทิง  และล าดบัสุดทา้ย คือ นโยบายการจดัระเบียบสถานบริการ

ไปปฏิบติั:กรณีสถานบนัเทิงยามค ่าคืนถนนขา้วสารสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้หบ้ริการสถาน

บนัเทิง 

5.1.2.2 ปัจจยัปัจจยักลุ่มเป้าหมาย  พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นสูงสุดเร่ือง ฐานะ
ผูใ้ชบ้ริการสถานบนัเทิงถนนขา้วสารมีความตอ้งการความปลอดภยัในการใหบ้ริการภายใตส้ถานการณ์
การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19  อนัดบัท่ีสองรองลงมา ผูใ้หบ้ริการสถานบนัเทิงถนนขา้วสารมีความ
ตอ้งการความปลอดภยัในการใหบ้ริการภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 อนัดบัท่ี
สามรองลงมา ท่านในฐานะผูใ้ชบ้ริการสถานบนัเทิงถนนขา้วสารมีความเขา้ใจในผลท่ีอาจเกิดขึ้นจาก
การปฏิบติัตามนโยบายจดัระเบียบสถานบริการภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 
อนัดบัท่ีส่ีรองลงมา ผูใ้หบ้ริการสถานบนัเทิงถนนขา้วสารมีความเขา้ใจในผลท่ีอาจเกิดขึ้นจากการ
ปฏิบติัตามนโยบายจดัระเบียบสถานบริการภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 อนัดบั
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ท่ีหา้รองลงมา ในฐานะผูใ้ชบ้ริการสถานบนัเทิงถนนขา้วสารเห็นดว้ยกบัมาตรการนโยบายจดัระเบียบ
สถานบริการ อนัดบัท่ีหก ผูใ้หบ้ริการสถานบนัเทิงถนนขา้วสารเห็นดว้ยกบัมาตรการนโยบายจดั
ระเบียบสถานบริการ 

5.1.2.3 ปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายนอก พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นสูงสุดเร่ือง 
ผูป้ระกอบการสถานบนัเทิงถนนขา้วสารท่ีไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโค
วิด19 มีความยากล าบากในการปฏิบติัตามมาตรการนโยบายจดัระเบียบสถานบริการอย่างเคร่งครัด 
อนัดบัท่ีสองรองลงมา สภาพเศรษฐกิจในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19ไม่
เอ้ืออ านวยต่อผูป้ระกอบการสถานบนัเทิงถนนขา้วสารในการปฏิบติัตามมาตรการนโยบายจดัระเบียบ
สถานบริการ อนัดบัท่ีสามรองลงมา ฝ่ายผูป้ระกอบการร้านอาหารไม่เห็นดว้ยกบัมาตรนโยบายจดั
ระเบียบสถานบริการภายใตส้ถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 รอบท่ี 2 อนัดบัท่ีส่ีรองลงมา 
ประชาชนหลายภาคส่วนไม่เห็นดว้ยกบัมาตรนโยบายจดัระเบียบสถานบริการภายใตส้ถานการณ์แพร่
ระบาดของไวรัสโควิด19 รอบท่ี 2 อนัดบัท่ีหา้รองลงมา รัฐบาลไดอ้อกมาตรการเยยีวยาผูป้ระกอบการ
สถานบนัเทิงท่ีไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 และอนัดบัสุดทา้ย 
คือ รัฐบาลไดอ้อกมาตรการช่วยเหลือผูป้ระกอบการสถานบนัเทิงท่ีไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 

 
5.1.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับประสิทธิผลการน านโยบาย

การป้องกนั และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019ไปปฏิบัติในกรณีสถานบันเทิง
บนถนนข้าวสาร 

จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกบัระดบัประสิทธิผลการป้องกนั และ
ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ไปปฏิบติัในกรณีสถานบนัเทิงบนถนน
ขา้วสาร โดยกลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นสูงสุด คือ ในฐานะผูใ้ชบ้ริการสถานบนัเทิงกรณีถนนขา้วสาร
ยอมรับปฏิบติัตามมาตรการนโยบายการจดัระเบียบสถานบริการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
ไวรัสโควิด19 อนัดับท่ีสองรองลงมา ผูใ้ห้บริการสถานบนัเทิงกรณีถนนขา้วสารยอมรับปฏิบติัตาม
มาตรการนโยบายการจดัระเบียบสถานบริการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 อนัดบัท่ี
สามรองลงมา ฐานะผูใ้ชบ้ริการสถานบนัเทิงกรณีถนนขา้วสารมีความพึงพอใจต่อมาตรการนโยบายการ
จดัระเบียบสถานบริการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 อนัดบัท่ีส่ีรองลงมา ในฐานะ
ผูใ้ช้บริการสถานบนัเทิงกรณีถนนขา้วสารมีความเช่ือมัน่ต่อมาตรการนโยบายการจดัระเบียบสถาน
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บริการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 และอนัดบัสุดทา้ย ผูใ้ห้บริการสถานบนัเทิง
กรณีถนนขา้วสารมีความเช่ือมัน่ต่อมาตรการนโยบายการจดัระเบียบสถานบริการในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของไวรัสโควิด19และผูใ้ห้บริการสถานบันเทิงกรณีถนนข้าวสารมีความพึงพอใจต่อ
มาตรการนโยบายการจดัระเบียบสถานบริการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 
 

5.1.4 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
5.1.4.1. ผลทดสอบสมมติฐานท่ี 1 ปัจจยันโยบาย มีผลเชิงบวกต่อการน านโยบายการ

ป้องกนั และ ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019ไปปฏิบติัในกรณีสถาน
บนัเทิงบนถนนขา้วสาร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน = .69 ค่าsig เท่ากบั .00 

5.1.4.2 ผลทดสอบสมมติฐานท่ี 2 ปัจจัยกลุ่มเป้าหมาย มีผลเชิงบวกต่อการน านโยบาย
การป้องกนั และ ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019ไปปฏิบติัในกรณี
สถานบนัเทิงบนถนนขา้วสารอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน
ท่ีตั้งไวโ้ดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน = .76 ค่าsig =เท่ากบั.00 
3. ผลสอบสมมติฐานท่ี 3  ปัจจัยด้านปัจจัยสภาพแวดลอ้มภายนอกมีผลเชิงบวกต่อการน า

นโยบายการป้องกนั และ ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019ไปปฏิบติัในกรณี
สถานบนัเทิงบนถนนขา้วสารอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน = .54 ค่าsig เท่ากบั .00 

4. ผลการทดสอบสมมติฐานกล่าวคือ ปัจจยันโยบาย ปัจจยักลุ่มเป้าหมาย และปัจจยัดา้นปัจจยั
สภาพแวดลอ้มภายนอกสามารถร่วมกันพยากรณ์การน านโยบายการป้องกัน และ ควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019ไปปฏิบติัในกรณีสถานบนัเทิงบนถนนขา้วสาร ซ่ึงเป็นไป
ตามสมมติฐานท่ี 1     และ 3 ทั้งน้ี ผูวิ้จยัใชก้ารวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) ตวั
แปรอิสระ คือ ปัจจยันโยบาย X1 ปัจจยักลุ่มเป้าหมาย X2  สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการน านโยบาย
การป้องกนั และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ไปปฏิบติัในกรณีสถาน
บนัเทิงบนถนนขา้วสาร โดยมีสมการในรูปแบบคะแนนดิบ คือ Y = .08+.23X1+.50X2+.20X3 และ
สมการในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน คือ Y =.23X1+.50X2+.17X3 
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5.2 อภิปรายผลการวิจัย 
จากการศึกษา ประสิทธิผลการน านโยบายการป้องกนั และ ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติด

เช้ือไวรัสโคโรนา 2019ไปปฏิบัติในกรณีสถานบันเทิงถนนข้าวสาร ท่ีพบว่า ปัจจัยนโยบาย ปัจจัย
ผูใ้ชบ้ริการสถานบริการ และปัจจยัสภาพแวดลอ้ม ท่ีสามารถน ามาพยากรณ์ประสิทธิผลการน านโยบาย
การป้องกนั และ ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019ไปปฏิบติัในกรณีสถาน
บันเทิงถนนข้าวสาร สะท้อนให้เห็นว่า    ความชัดเจนของนโยบายของรัฐบาลเหมาะสมกับ
สภาพแวดลอ้มเศรษฐกิจ  การส่งเสริมสนบัสนุนจากหน่วยงานรัฐ และปัจจยัผูใ้ชบ้ริการสถานบริการท่ี
ปฏิบติัตามระเบียบและนโยบายท่ีเหมาะสมถูกตอ้งย่อมไปสู่การน านโยบายการจดัระเบียบสถานบริการ
ไปปฏิบัติของสถานบันเทิงบนถนนข้าวสาร เป็นไปตามแนวคิดของวรเดช จันทรศร (2554) และ 
สอดคลอ้งกบั ผลการศึกษาวิจยัของศิรินนัท ์หล่อตระกูล วชัรินทร์ สุทธิศยั (2561) ไดศึ้กษารูปแบบการ
น านโยบายไปปฏิบติัขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดักาฬสินธุ์ พบว่า  ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จใน
การน านโยบายไปปฏิบติัขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดักาฬสินธุ์โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือจ าแนก
เป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นสภาพแวดลอ้มภายนอก (การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี) ดา้นการให้
ความร่วมมือในการปฏิบติังาน ดา้นวตัถุประสงค์ของนโยบาย   และรูปแบบการน านโยบายไปปฏิบติั
ขององค์การบริหารส่วนจงัหวดักาฬสินธุ์ คือ 1) ดา้นวตัถุประสงค์ของนโยบาย  2) ดา้นลกัษณะของ
หน่วยงานท่ีน านโยบายไปปฏิบติั  3) ดา้นสมรรถนะขององคก์าร  และ 4) ดา้นการติดตาม ควบคุม และ
ประเมินผล และ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ธันภทัร โคตรสิงห์ (2556) ท่ีศึกษาเร่ือง การน านโยบาย
โฉนดชุมชนไปปฏิบติั ท่ีพบว่า มีปัจจยัหลายประการท่ีมีผลต่อการน านโยบายโฉนดชุมชนไปปฏิบติั 
รวมถึง ปัจจยันโยบาย ซ่ึงจะตอ้งมีความชดัเจนในเน้ือหานโยบาย และปัจจยักลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงจะตอ้งมี
ความพร้อม และมีส่วนร่วมของชุมชนซ่ึงเป็นกลุ่มเป้าหมายนโยบาย นอกจากนั้นผลการศึกษาคร้ังน้ียงั
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เมธา ยุทธนาโยธิน (2550) ท่ีศึกษาเร่ือง การน านโยบายการก าจดัขยะมูลฝอย
ไปปฎิบติั : ศึกษาเฉพาะกรณีเขตสัมพนัธวงศ์กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการน านโยบายการก าจดัขยะมูลฝอยไปปฏิบติั มีหลายปัจจยั ประกอบดว้ย ปัจจยัความ
ชดัเจนของนโยบาย ปัจจยัลกัษณะของหน่วยงาน ปัจจยัผูน้ านโยบายไปปฏิบติั ปัจจยัทรัพยากร และ
ปัจจยักลุ่มเป้าหมาย และ สอดคลอ้งกับงานวิจยัของ มูฮ ามดั พลี (2560) ศึกษาเร่ือง สภาพแวดลอ้ม
ภายนอกพบว่า สภาพแวดล้อมภายนอกด้านสังคมและวฒันธรรมส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของ 

ผูใ้ช้บริการในเขตการคา้ชายแดน พฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคชาวมาเลเซียจะเลือกซ้ือ
สินคา้ประเภทอาหาร เคร่ืองด่ืม สินคา้ใชภ้ายในบา้น เพื่อน าไปใชใ้นครัวเรือน ส่วนระดบัความพึงพอใจ
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ของผู ้บริโภคชาวมาเลเซียท่ีมีต่อราคาสินค้า ช่องทางการจ าหน่ายและการส่งเสริมการขาย ดังนั้ น 

ผูป้ระกอบการตอ้งพยายามรักษาคุณภาพของการประกอบธุรกิจเพื่อสร้างรายได้ให้กบัตนเองและประเทศชาติ
ต่อไป  

 
5.3 ข้อเสนอแนะ 

5.3.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. รัฐบาลควรช่วยเหลือผูป้ระกอบการโดยมีแผนฟ้ืนฟูสถานประกอบการท่ีไดรั้บผลกระทบ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19  
 2. รัฐบาลควรสร้างความรู้ความเขา้ใจแก่ผูใ้หบ้ริการสถานบนัเทิงถนนขา้วสารในเร่ืองผลจาก

การปฏิบติัตามนโยบายจดัระเบียบสถานบริการภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 
 3. รัฐบาลควรก าหนดระดบัความเขม้งวดของมาตรการนโยบายการจดัระเบียบสถานบริการ

ให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ท่ีไดมี้การเปล่ียนไปตามสถานการณ์
ต่างๆ 

5.3.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
ในการวิจยัคร้ังต่อไป ควรศึกษาการน านโยบายการป้องกนั และ ควบคุมการแพร่ระบาดของ

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019ไปปฏิบติัในกรณีสถานบนัเทิงบนถนนขา้วสารโดยใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิง
คุณภาพ หรือ ระเบียบวิธีวิจยัแบบผสานวิธีโดยเก็บขอ้มูลจากผู ้ให้ขอ้มูลส าคญัท่ีเป็นเจา้หนา้ท่ีภาครัฐท่ี
เก่ียวขอ้ง ผูป้ระกอบการ และ ผูใ้ชบ้ริการ   
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แบบสอบถามงานวิจัย 
เร่ือง “การน านโยบายการป้องกนั และ ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019ไป

ปฏิบัติในกรณีสถานบันเทิงบนถนนข้าวสาร” 
 

ค าชี้แจง แบบสอบถามฉบับน้ีเป็นการเก็บข้อมูลส าหรับสารนิพนธ์ในหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลยัสยาม คณะผูวิ้จยัขอขอบคุณทุกท่านท่ีใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ี 
  
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 
 โปรดกาเคร่ืองหมาย “X” ลงในช่องส่ีเหล่ียมท่ีตรงกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านมากท่ีสุด 
1) เพศ 

□1) ชาย □2) หญิง 
2) อายุ 

□1) 20-30 ปี □2) 31-40 ปี □3) 41-50 ปี 
□4) 51-60 ปี  □5) 61 ปีขึ้นไป 

3) ระดบัการศึกษา 
□1) ประถมศึกษา □2) มธัยมศึกษา □3) ปวช/ปวส   
□4) ปริญญาตรี  □5) สูงกวา่ปริญญาตรี □6) อ่ืนๆ 
………………………… 

4) สถานภาพ 
□1) โสด □2) สมรส □3) หมา้ย  

5) รายได ้
□1) ต ่ากวา่ 15,000บาทต่อเดือน □2) 15,000- 25,000 บาทต่อเดือน □3) 25,001- 35,000บาทต่อ
เดือน 
□4) 35,001- 45,000บาทต่อเดือน □5) 45,001- 60,000บาทต่อเดือน □6) 60,001ขึ้นไป 

6) อาชีพ 
□1) ขา้ราชการ □2) พนกังานรัฐวิสาหกิจ □3) ลูกจา้งบริษทัเอกชน 
□4) คา้ขาย □5) เจา้ของธุรกิจส่วนตวั □6) อ่ืนๆ 
………………………… 

7) ความถ่ีในการเขา้รับบริการสถาบนัเทิง 
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 □1) นอ้ยกวา่คร้ังต่อเดือน □2) 1-3 คร้ังต่อเดือน □3) 4-6 คร้ังต่อเดือน 
 □4) 7-12 คร้ังต่อเดือน □5) 13-15คร้ังต่อเดือน □6) 16 คร้ังขึ้นไปต่อเดือน 
 
ส่วนท่ี 2 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อนโยบายการจัดระเบียบสถานบริการไปปฏิบัติ:กรณีสถานบันเทิงยามค ่าคืนถนน
ข้าวสาร 
ค าชี้แจง 1 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 2 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ย  
 3 หมายถึง เห็นดว้ยปานกลาง 4 หมายถึง เห็นดว้ยมาก  
 5 หมายถึง เห็นดว้ยมากท่ีสุด 

ค าถาม 
ระดับความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 

ปัจจัยนโยบาย (X1)      
1.1 นโยบายการจดัระเบียบสถานบริการไปปฏิบติั:กรณีสถานบนัเทิงยามค ่าคืนถนน 
ขา้วสารสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้หบ้ริการสถานบนัเทิง 

     

1.2 นโยบายการจดัระเบียบสถานบริการไปปฏิบติั:กรณีสถานบนัเทิงยามค ่าคืน 
ถนนขา้วสารสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการสถานบนัเทิง 

     

1.3 มาตรการนโยบายการจดัระเบียบสถานบริการ กรณีสถานบนัเทิง สอดคลอ้งกบั 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19ในปัจจุบนั 

     

1.4 มาตรการนโยบายการจดัระเบียบสถานบริการ กรณีสถานบนัเทิง สามารถน าไป 
ปฏิบัติในการจัดระเบียบสถานบันเทิงกรณีสถานบันเทิงถนนข้าวสารภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19ในปัจจุบนั 

     

1.5 นโยบายการจดัระเบียบสถานบริการ กรณีสถานบนัเทิงมีการระบุวตัถุประสงค ์
เป้าหมายนโยบายอยา่งชดัเจน 

     

1.6 นโยบายการจดัระเบียบสถานบริการ กรณีสถานบนัเทิงมีการก าหนดตวัช้ีวดัท่ี 
ชดัเจนในการบรรลุวตัถุประสงคเ์ป้าหมาย 

     

ปัจจัยกลุ่มเป้าหมาย (X2)      
2.1 ผูใ้หบ้ริการสถานบนัเทิงถนนขา้วสารเห็นดว้ยกบัมาตรการนโยบายจดัระเบียบ 
สถานบริการ 

     

2.2 ท่านในฐานะผูใ้ชบ้ริการสถานบนัเทิงถนนขา้วสารเห็นดว้ยกบัมาตรการนโยบาย
จดัระเบียบสถานบริการ 
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ค าถาม 
ระดับความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 
2.3 ผูใ้หบ้ริการสถานบนัเทิงถนนขา้วสารมีความตอ้งการความปลอดภยัในการ 
ใหบ้ริการภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 

     

2.4 ท่านในฐานะผู ้ใช้บริการสถานบันเทิงถนนข้าวสารมีความต้องการความ
ปลอดภยัในการใหบ้ริการภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 

     

2.5  ผูใ้หบ้ริการสถานบนัเทิงถนนขา้วสารมีความเขา้ใจในผลท่ีอาจเกิดขึ้นจากการ 
ปฏิบติัตามนโยบายจดัระเบียบสถานบริการภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
ไวรัสโควิด19  

     

2.6  ท่านในฐานะผูใ้ช้บริการสถานบันเทิงถนนข้าวสารมีความเข้าใจในผลท่ีอาจ
เกิดขึ้นจากการปฏิบติัตามนโยบายจดัระเบียบสถานบริการภายใตส้ถานการณ์
การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 

     

ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก(X3)      
3.1 สภาพเศรษฐกิจในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19ไม่ 
เอ้ืออ านวยต่อผูป้ระกอบการสถานบนัเทิงถนนขา้วสารในการปฏิบติัตามมาตรการ 
นโยบายจดัระเบียบสถานบริการ 

     

3.2  ผูป้ระกอบการสถานบนัเทิงถนนขา้วสารท่ีไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์การ 
แพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 มีความยากล าบากในการปฏิบติัตามมาตรการนโยบาย 
จดัระเบียบสถานบริการอยา่งเคร่งครัด  

     

3.3 ฝ่ายผูป้ระกอบการร้านอาหารไม่เห็นดว้ยกบัมาตรนโยบายจดัระเบียบสถาน 
บริการภายใตส้ถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 รอบท่ี 2  

     

3.4 ประชาชนหลายภาคส่วนไม่เห็นดว้ยกบัมาตรนโยบายจดัระเบียบสถาน 
บริการภายใตส้ถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 รอบท่ี 2 

     

3.5 รัฐบาลไดอ้อกมาตรการเยยีวยาผูป้ระกอบการสถานบนัเทิงท่ีไดรั้บผลกระทบจาก 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19  

     

3.6 รัฐบาลไดอ้อกมาตรการช่วยเหลือผูป้ระกอบการสถานบนัเทิงท่ีไดรั้บผลกระทบ 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 
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ส่วนท่ี 3 ประสิทธิผลการน านโยบายการจัดระเบียบสถานบริการไปปฏิบัติ:กรณีสถานบันเทิงถนนข้าวสาร (Y) 
ค าชี้แจง 1 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 2 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ย  
 3 หมายถึง เห็นดว้ยปานกลาง 4 หมายถึง เห็นดว้ยมาก  
 5 หมายถึง เห็นดว้ยมากท่ีสุด 

 
ส่วนท่ี 4 ความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัน านโยบายการจดัระเบียบสถานบริการไปปฏิบติั :กรณี
สถานบนัเทิงยามค ่าคืนถนนขา้วสาร 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

ขอบพระคุณท่ีกรุณาตอบแบบสอบถาม 
 

ค าถาม 
ระดับความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 
1. ผูใ้หบ้ริการสถานบนัเทิงกรณีถนนขา้วสารยอมรับปฏิบติัตามมาตรการนโยบายการ
จดัระเบียบสถานบริการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 

     

2. ท่านในฐานะผู ้ใช้บริการสถานบันเทิงกรณีถนนข้าวสารยอมรับปฏิบัติตาม
มาตรการนโยบายการจดัระเบียบสถานบริการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
ไวรัสโควิด19 

     

3. ผูใ้ห้บริการสถานบนัเทิงกรณีถนนขา้วสารมีความพึงพอใจต่อมาตรการนโยบาย
การจดัระเบียบสถานบริการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 

     

4. ท่านในฐานะผู ้ใช้บริการสถานบันเทิงกรณีถนนข้าวสารมีความพึงพอใจต่อ
มาตรการนโยบายการจดัระเบียบสถานบริการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
ไวรัสโควิด19 

     

5. ผูใ้ห้บริการสถานบนัเทิงกรณีถนนขา้วสารมีความเช่ือมัน่ต่อมาตรการนโยบายการ
จดัระเบียบสถานบริการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 

     

6. ท่านในฐานะผูใ้ชบ้ริการสถานบนัเทิงกรณีถนนขา้วสารมีความเช่ือมัน่ต่อมาตรการ
นโยบายการจดัระเบียบสถานบริการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 
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