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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินระดับความพึงพอใจ และศึกษาปจจัยที่
สัมพันธกับความพึงพอใจของผูประกอบการรานอาหารตอการดําเนินงานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร   
เก็บขอมูลในชวงเดือนธันวาคม 2553 – กุมภาพันธ 2554 โดยใชแบบสอบถาม กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ 
เจาของหรือผูชวยประกอบกิจการรวมถึงผูดูแลควบคุมที่ไดรับมอบหมายจากเจาของรานอาหารซึ่งมีพื้นที่ตั้งแต         
25 ตารางเมตรขึ้นไป จาก สํานักงานเขต50 เขตของกรุงเทพมหานคร จํานวน 270 ราย (รอยละ 90.0) วิเคราะหขอมูล
โดยใชโดยใชสถิติ t-Test หรือ One –Way ANOVA และ Pearson product moment correlation 
  ผลการวิจัย พบวา ระดับความพึงพอใจโดยรวมตอการดําเนินงานดานอาหารปลอดภัยอยูในระดับสูง ( X = 2.38)  
เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานการกํากับดูแลใหเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับงานอาหารปลอดภัย และ      
ดานการตรวจสอบเฝาระวังทางการสุขาภิบาลอาหารอยูในระดับสูง ( X =2.52 และ X = 2.48) องคประกอบปจจัย     
ที่มีผลตอความพึงพอใจดานลักษณะสวนบุคคล พบวา อายุ มีความสัมพันธกับความพึงพอใจตอการดําเนินงาน
อาหารปลอดภัยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.001) ดานลักษณะของสถานประกอบการ  และคุณลักษณะ              
การใหบริการมีความสัมพันธกับความพึงพอใจตอการดําเนินงานอาหารปลอดภัยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.001) 
 ขอเสนอแนะจากการวิจัย ควรมีการจัดเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานใหเพียงพอตอการใหบริการ เพื่อใหสามารถ
ดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และครอบคลุมทุกกลุมเปาหมายพรอมใหบริการอยูเสมอ กําหนดแนวทาง และ
ขั้นตอนการดําเนินงานอาหารปลอดภัยที่เปนระบบชัดเจน สงเสริมและพัฒนางานอาหารปลอดภัยอยางตอเนื่อง 
ปรับปรุงหลักเกณฑ กฎระเบียบตาง ๆ และมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารใหมีความชัดเจน และจัดทําขอมูลความรู 
จดหมายขาวดานอาหารปลอดภัยที่พรอมใชงานอยูเสมอ เพื่อใหผูประกอบการรานอาหารสามารถเขาถึงแหลงขอมูล
ตาง ๆ  โดยจัดสงเอกสารขอมูลความรู และจดหมายขาวดานอาหารทุก ๆ  เดือน เพื่อใหผูประกอบการรานอาหารไดรับทราบ
ขอมูลเกี่ยวกับงานอาหารปลอดภัย  
 

คําสําคัญ: ความพึงพอใจ / ผูประกอบการรานอาหาร / อาหารปลอดภัย 
 
* นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาเอกบริหารสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
**รองศาสตราจารย, ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
***รองศาสตราจารย, ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฎวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 



 
ABSTRACT 

 
This survey research aimed at the evaluating and exploring the factors related to the satisfaction of food 

establishment entrepreneurs with the food safety program. The data was collected between December 2010 and 
February 2011 by using a questionaire. The sample for this research includes 270 owners (90%) or assistant 
managers of restaurants of 25 square meters or over, in 50 districts in Bangkok. The data was analyzed by using 
t-Test or One-way ANOVA and Pearson product moment correlation.  

The results showed that the overall satisfaction level of the food safety program was high ( X  = 2.38). 
Considering each factor, the satisfaction level of law enforcement and food sanitation monitoring were high         
( X = 2.52 and X  =2.48, respectively). The relationship between satisfaction of food safety program and age group 
was demonstrated to be significant (p<0.001). Moreover, it was found that the relationship between satisfaction of 
the food safety program and the establishment and service characteristics was statistically significant as well 
(p<0.001).  

The research findings suggested that government officers should be sufficiently provided with 
information for the service in order to operate effectively and cover all aspects. The methods and procedures for 
the food safety program should be delineated clearly. The food safety program should be supported and 
developed continually. Ordinances and standards related to food sanitation should be adjusted to make them 
clearer. Information and a newsletter about food safety should be convenient for the food establishment 
entrepreneur to access. These documents should be sent to food establishment entrepreneurs monthly. 
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ความสําคัญและที่มาของการศึกษา 
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 กลาววาการดําเนินการ   

ทุกอยางของสวนราชการเพื่อตองการใหเกิดประโยชนสุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจภาครัฐ             
เกิดประสิทธิภาพและเกิดการคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การปรับปรุงภารกิจของ        
สวนราชการใหทันสมัยตอสถานการณ การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน รวมทั้ง
การประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหการปฏิบัติงานของสวนราชการตอบสนองตอการพัฒนา
ประเทศและใหบริการแกประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (อักขราทร  จุฬารัตน, 2547: 704)                     
งานดานการสาธารณสุข ประกอบดวย 4 ดานคือ การปองกัน การสงเสริม การรักษา และการฟนฟู ในปจจุบันได
ดําเนินการสรางเสริมสุขภาพเชิงรุกซึ่งเปนงานหนึ่งที่ทํา คือการลดอัตราปวยดวยโรคอุจจาระรวงเฉียบพลันซ่ึงมาจาก
หลายสาเหตุแตสาเหตุหลักนาจะมาจากความไมปลอดภัยของอาหาร  แนวคิดการสรางสุขภาพเชิงรุก                     
ไดเร่ิมดําเนินการตั้งแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) เพื่อลดอัตราปวยดวยโรคอุจจาระ
รวงเฉียบพลันใหเหลือไมเกิน 1,000 ตอแสนประชากรจนถึงป พ.ศ. 2551 ยังไมสามารถบรรลุเปาหมายได จากผลสรุป



รายงานการเฝาระวังโรคของสํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ในชวง 5 ปหลังสุดอัตราปวย
ดวยโรคอุจจาระรวงเฉียบพลันในประเทศไทย ยังอยูในระดับที่สูงกวาเปาหมาย คืออัตราปวยดวยโรคอุจจาระรวง
เฉียบพลันไมเกิน1,000 ตอแสนประชากรและมีแนวโนมที่สูงขึ้นใน 2 ปหลังสุดแสดงใหเห็นถึงปญหา              
ความไมปลอดภัยของอาหารที่สงผลกระทบตอสุขภาพของคนไทย และตอเศรษฐกิจของชาติไมทางตรง และ
ทางออม (สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข) 

สําหรับในกรุงเทพมหานครนั้นจากขอมูลกองควบคุมโรคติดตอ สํานักอนามัย กรุงเทพมหานครในรอบ     
2 ป พบวาโรคติดตอทางอาหารและน้ํา ไดแก โรคอุจจาระรวงเฉียบพลัน และโรคอาหารเปนพิษ ยังคงเปนปญหาสาํคญั
และมีแนวโนมสูงขึ้น ซ่ึงเห็นไดวาไดอัตราปวยของโรคอุจจาระรวงเฉียบพลัน และโรคติดตอทางอาหารและน้ํายังคง
เปนปญหาสําคัญทั้งในระดับประเทศ (กองควบคุมโรคติดตอ สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร, 2551) และในสวนของ
กรุงเทพมหานครซึ่งเปนเมืองหลวงของประเทศไทย กรุงเทพมหานครเล็งเห็นถึงความสําคัญของการบริโภคอาหารที่
ปลอดภัย และไดกําหนดยุทธศาสตร “กรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย” ขึ้น โดยมีเปาหมายหลักเพื่อใหประชาชนมี
สุขภาพดี บริโภคอาหารปลอดภัย โดยมีมาตรการปองกัน เฝาระวัง ดวยวิธีตรวจหาอาหารที่ปนเปอนเชื้อโรคและ
สารพิษ พัฒนาคุณภาพระบบงานสุขาภิบาลอาหารใหไดมาตรฐานสากล  พัฒนากฎหมาย  ขอบัญญัติของ
กรุงเทพมหานครใหเหมาะสม และสรางระบบบังคับใชกฎหมายที่เขมแข็ง และ การพัฒนาความรูความเขาใจ 
จิตสํานึก และความรวมมือขององคกรเอกชน ผูประกอบการและประชาชนทั่วไป ในเร่ืองอาหารปลอดภัย ซ่ึงการ
ดําเนินการตามยุทธศาสตรกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย ตั้งแต ป 2548 เปนตนมานั้น กองสุขาภิบาลอาหาร            
สํานักอนามัย กรุงเทพมหานครเปนหนวยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานดานอาหารปลอดภัยและดําเนินงาน          
ตามยุทธศาสตรฯดังกลาว  

กลุมงานสถานที่จํ าหนายอาหารเปนหนวยงานหนึ่ งในสังกัดกองสุขาภิบาลอาหารที่มีหนาที่                         
ในการตรวจสอบเฝาระวังทางการสุขาภิบาลอาหารในสถานที่ปรุง ประกอบ และจําหนายอาหารในรานอาหาร 
รานอาหารในสถานศึกษา และรานอาหารในสถานที่ราชการ ซ่ึงจากขอมูลของผูประกอบรานอาหารเมื่อป 2553        
พบวามีจํานวนผูประกอบการทั้งสิ้น 12,710 ราย และจากการรวบรวมจํานวนผูที่ไดรับปายรับรองมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัยตั้งแตป 2548 จนถึงปจจุบันพบวามีจํานวนทั้งส้ิน 4,617 ราย (รอยละ36.3) (กองสุขาภิบาลอาหาร, 2553)           
ซ่ึงจะเห็นไดวาจํานวนรานอาหารที่ไดปายรับรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยเมื่อเปรียบเทียบกับจํานวนของ
ผูประกอบการรานอาหารทั้งหมดนั้นยังมีจํานวนไมมากนัก โดยมีเพียง 1 ใน 3 เทานั้น ซ่ึงอาจจะมาจาก                
การดําเนินงานดานอาหารปลอดภัยยังไมครอบคลุม เชน การตรวจสอบเฝาระวังทางสุขาภิบาลอาหารที่จัดไว         
ไมเพียงพอ ไมวาจะเปนในเรื่องอุปกรณในการตรวจสอบเฝาระวังดานเคมี และจุลชีววิทยา จํานวนเจาหนาที่          
รถในการออกตรวจ เปนตน บางครั้งผูประกอบการรานอาหารไมไดรับขอมูลขาวสารดานอาหารปลอดภัยท่ีครบถวน     
ทําใหเกิดการปฏิบัติที่ไมถูกตอง จึงทําใหผูประกอบการรานอาหารรูสึกวาไมพึงพอใจในการดําเนินงาน นอกจากนี้
คุณลักษณะทางดานประชากร เศรษฐกิจ และสังคมวิทยา เชน เพศ อายุ ระดับการศึกษา และลักษณะของสถาน
ประกอบการที่แตกตางกันอาจจะมีผลตอความพึงพอใจในการไดรับบริการ และสงผลตอการดําเนินดานอาหาร
ปลอดภัยได  
 ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปจจัยที่มีสัมพันธกับความพึงพอใจของผูประกอบการรานอาหาร 
เพื่อทราบความคิดเห็น ความพึงพอใจ และความไมพึงพอใจในสวนตาง ๆ ของการบริการที่สงผลตอการดําเนินงาน 
ยังมีปญหาอะไรบางที่ควรนํามาแกไขเพื่อนํามาปรับปรุงพัฒนาระบบการใหบริการในดานตาง ๆ คุณภาพมากยิ่งขึ้น 
นอกจากนี้ยัง เปนขอมูลพื้นฐานที่ใชประกอบการสงเสริมใหผูประกอบการรานอาหารสามารถพัฒนา                  



ดานการสุขาภิบาลอาหารเพื่อใหไดรับปายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยและการปฏิบัติที่ถูกตองตามหลักการ
สุขาภิบาลอาหารเปนการสรางความมั่นใจใหกับผูบริโภคที่จะบริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัย  

วัตถุประสงคการวิจัย   
1. เพื่อประเมินระดับความพึงพอใจของผูประกอบการรานอาหารตอการดําเนินงานอาหารปลอดภัยของ

กรุงเทพมหานครใน 3 ดาน ไดแก ดานขอมูลที่ไดรับจากการประชาสัมพันธ ดานการตรวจสอบเฝาระวังทางการ
สุขาภิบาลอาหาร ดานการกํากับดูแลใหเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับงานอาหารปลอดภัย 

2. เพื่ออธิบายลักษณะสวนบุคคล ลักษณะของสถานประกอบการ คุณลักษณะการใหบริการ
3. เพื่อหาความสัมพันธระหวางลักษณะสวนบุคคล ลักษณะของสถานประกอบการคุณลักษณะการใหบริการ

กับความพึงพอใจดานการดําเนินงานอาหารปลอดภัยของผูประกอบการรานอาหาร 

สมมติฐานการวิจัย 
 1. ลักษณะสวนบุคคลมีความสัมพันธกับความพึงพอใจดานการดําเนินงานอาหารปลอดภัยของ
ผูประกอบการรานอาหาร 
 2. ลักษณะของสถานประกอบการมีความสัมพันธกับความพึงพอใจดานการดําเนินงานอาหารปลอดภัยของ
ผูประกอบการรานอาหาร 
 3. คุณลักษณะการใหบริการมีความสัมพันธกับความพึงพอใจดานการดําเนินงานอาหารปลอดภัยของ
ผูประกอบการรานอาหาร 

วิธีการศึกษา 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 เปนเจาของหรือผูชวยประกอบกิจการรวมถึงผูดูแลควบคุมที่ไดรับมอบหมายจากเจาของรานอาหารซึ่งมี
พื้นที่ตั้งแต 25 ตารางเมตรขึ้นไป จากสํานักงานเขต 50 เขต จํานวน 270 ราย ขนาดของกลุมตัวอยาง ใชวิธีคํานวณ
กลุมตัวอยางจากสูตรของคอคแครน (Cochran, 1977) คัดเลือกกลุมดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบจัดชั้นภูมิ (Stratified 
Sampling) จาก 6 กลุมเขตของกรุงเทพมหานคร และทําการสุมตัวอยางแบบงาย ไดจํานวนกลุมตัวอยาง 270 คน 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม ประกอบดวย 4 สวนคือ 

สวนที่ 1 คําถามปลายปด และปลายเปดเกี่ยวกับลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
  สวนที่ 2 เปนคําถามลักษณะของสถานประกอบการและคุณลักษณะการใหบริการตอความ          
พึงพอใจดานการดําเนินงานอาหารปลอดภัยของผูประกอบการรานอาหาร ประกอบดวยปจจัยที่มีผลตอความ         
พึงพอใจดานการดําเนินงานอาหารปลอดภัย ดังนี้ 1.ลักษณะของสถานประกอบการ ไดแก ประเภทของรานอาหาร
ลักษณะของอาหารที่จําหนาย เขตพื้นที่ตั้งของรานอาหาร ลักษณะตัวอาคารของรานอาหาร 2.คุณลักษณะ             
การใหบริการไดแก นโยบาย ชองทาง และวิธีการ 
  สวนที่ 3 เปนคําถามระดับความพึงพอใจ ประกอบดวยความพึงพอใจในดานตาง ๆ ไดแก          
ดานขอมูลที่ไดรับจากการประชาสัมพันธ ดานการตรวจสอบเฝาระวังทางการสุขาภิบาลอาหาร ดานการกํากับดูแล
ใหเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับงานอาหารปลอดภัย 
  สวนที่ 4 ความคิดเห็นขอเสนอแนะอื่น ๆ แบบสอบถามเปนแบบปลายเปด 



 แบบสอบถามผานการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาโดยผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ทาน นําไป
ทดลองใช (Try out) กับกลุมตัวอยางที่มีลักษณะคลายคลึงกับประชากรที่ศึกษา ทดสอบความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามโดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Coefficient of Alpha) ไดคาความเชื่อมั่น
ของแบบสอบถาม 0.90 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
 สํารวจรายชื่อผูประกอบการรานอาหารที่มีพื้นที่ตั้งแต 25 ตารางเมตรขึ้นไป ในสํานักงานเขต 50 เขต      
ของกรุงเทพมหานคร จากกองสุขาภิบาลอาหาร สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร เพื่อเปนขอมูลเบื้องตน ประสาน
ฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล จากสํานักงานเขต 50 เขตของกรุงเทพมหานคร  ในการเก็บรวบรวมขอมูล
แบบสอบถามจากกลุมตัวอยาง เมื่อกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถามเรียบรอยเจาหนาที่ฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภบิาล
จะเปนผูดําเนินการไปรับแบบสอบถาม และนําสงทางไปรษณียกลับมายัง กองสุขาภิบาลอาหาร สํานักอนามัย 
กรุงเทพมหานคร ตั้งแตวันที่ 15 ธันวาคม 2553 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ 2554 ไดรับแบบสอบถามที่ตอบครบถวน
สมบูรณครบถวน 270 ฉบับ คิดเปนรอยละ 90 

การวิเคราะหขอมูล 
 วิเคราะหขอมูลสวนบุคคล ระดับความพึงพอใจโดยรวม ปจจัยที่สัมพันธกับความพึงพอใจของผูประกอบ
รานอาหารโดยการแจกแจงความถี่ รอยละ คํานวณคารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และของตัวแปรตาง ๆ 
และการวิเคราะหความสัมพันธระหวางลักษณะสวนบุคคล ลักษณะของสถานประกอบการ และคุณลักษณะการ
ใหบริการกับความพึงพอใจของผูประกอบการรานอาหารตอการดําเนินงานอาหารปลอดภัยโดยการวิเคราะหใช
สถิติ t-Test หรือ One – Way ANOVA และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson ,s Product Moment 
Correlation) กําหนดระดับความเชื่อมั่นที่นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

ผลการศึกษา 
 กลุมตัวอยาง 270 คน พบวา สวนใหญเปนเพศหญิงรอยละ57.8 มีชวงอายุระหวาง 41 -50 ป รอยละ 34.4 
โดยมีอายุเฉลี่ย 39.57 ป สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี รอยละ 38.9 สถานภาพสมรส รอยละ 63.7 มีรายได
เฉล่ียตอเดือนมากกวา 10,000 -20,000 บาท รอยละ 37.4 เคยอบรมเรื่องการสุขาภิบาลอาหารรอยละ 80 โดยจํานวนครั้ง
ของการอบรมเรื่องการสุขาภิบาลอาหาร 1- 5 คร้ัง รอยละ 77 

ความพึงพอใจโดยรวมตอการดําเนินงานอาหารปลอดภัยพบวาระดับความพึงพอใจโดยรวมตอ               
การดําเนินงานดานอาหารปลอดภัยอยูในระดับสูง มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.38 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.39 
เมื่อพิจารณาระดับความพึงพอใจรายดาน พบวาผูประกอบการรานอาหารของกรุงเทพมหานคร มีความพึงพอใจ
เกี่ยวกับดานการกํากับดูแลใหเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับงานอาหารปลอดภัย และดานการตรวจสอบเฝา
ระวังทางการสุขาภิบาลอาหารอยูในระดับสูงโดยความพึงพอใจดานการกํากับดูแลใหเปนไปตามกฎหมาย               
ที่เกี่ยวของกับงานอาหารปลอดภัยมีคาเฉลี่ยสูงกวาดานอื่น(คาเฉลี่ยเทากับ 2.52 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.50) 
ดังตารางที่ 1 
 
 
 
 



ตารางที่ 1 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจตอการดําเนินงานอาหารปลอดภัยของ 
              กรุงเทพมหานครจําแนกตามรายดานและโดยรวม (n=270) 

องคประกอบความพึงพอใจ Mean S.D. Minimum-
Maximum 

ระดับ 

1. ดานขอมูลที่ไดรับจากการประชาสัมพันธ 2.16 0.41 1.00 - 3.00 ปานกลาง 
2. ดานการตรวจสอบเฝาระวังทางการสุขาภิบาล

อาหาร 
2.48 0.43 1.10 - 3.00 สูง 

3. ดานการกํากับดูแลใหเปนไปตามกฎหมายที่
เกี่ยวของกับงานอาหารปลอดภัย 

2.52 0.50 1.00 - 3.00 สูง 
 

รวม 2.38 0.39 1.20 – 3.00 สูง 

 
ปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจตอการดําเนินงานอาหารปลอดภัยพบวา ระดับความคิดเห็นโดยรวมตอการ

ดําเนินงานอาหารปลอดภัยอยูในระดับสูง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.96 เมื่อพิจารณาระดับความคิดเห็นรายดาน พบวา
ผูประกอบการรานอาหารของกรุงเทพมหานคร มีความคิดเห็นคุณลักษณะการใหบริการดานนโยบายมีคาเฉลี่ยสูง
กวาดานอื่นมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.02 โดยมีความคิดเห็นดานนโยบายในเรื่องควรมีการสงเสริมงานอาหารปลอดภัยเพิ่ม
มากขึ้น ระดับเห็นดวยอยางยิ่งรอยละ 29.3 ความคิดเห็นลักษณะสถานประกอบการอยูในระดับสูง โดยมีความ
คิดเห็นในเรื่องอาหารที่จําหนายมีผลตอการดําเนินงานอาหารปลอดภัย ระดับความเห็นดวยอยางยิ่งรอยละ 25.6 
ความคิดเห็นคุณลักษณะการใหบริการดานวิธีการอยูในระดับสูง โดยมีความคิดเห็นในเรื่องความความจําเปน        
ในการกําหนดใหมีการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร ระดับความคิดเห็นดวยอยางยิ่ง รอยละ 25.2 และ     
ความคิดเห็นคุณลักษณะการใหบริการดานชองทางอยูในระดับสูง โดยมีความคิดเห็นในเรื่องเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน
พูดจาไพเราะ และสุภาพทุกครั้งที่ปฏิบัติงาน ระดับความคิดเห็นดวยอยางยิ่ง รอยละ 25.2  ดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และความคิดเห็นขององคประกอบปจจัยของผูประกอบการรานอาหารตอ 

การดําเนินงานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครจําแนกตามรายดาน และโดยรวม (n=270) 
 

องคประกอบปจจัย Mean S.D. Minimum - Maximum ระดับ 
1. ลักษณะสถานประกอบการ 4.01 0.59 1.80 – 5.00 สูง 
2. คุณลักษณะการใหบริการ     
    - ดานนโยบาย 4.02 0.46 2.00 – 5.00 สูง 
    - ดานชองทาง 3.86 0.48 2.57 – 5.00 สูง 
    - ดานวิธีการ 3.95 0.47 2.29 – 5.00 สูง 
รวม 3.96 0.38 2.87 – 5.00 สูง 

 
  
 



ความสัมพันธระหวางลักษณะสวนบุคคล กับความพึงพอใจตอการดําเนินงานอาหารปลอดภัยของผูประกอบการ
รานอาหาร พบวา เพศ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส รายได และการอบรมดานการสุขาภิบาลอาหาร ไมมี
ความสัมพันธกับความพึงพอใจตอการดําเนินงานอาหารปลอดภัยของผูประกอบการรานอาหาร (p>0.05) และพบวา 
อายุ มีความสัมพันธกับความพึงพอใจตอการดําเนินงานอาหารปลอดภัยของผูประกอบการรานอาหารอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p<0.001) สวนความสัมพันธระหวางลักษณะสถานประกอบการ คุณลักษณะการใหบริการดานนโยบาย 
ชองทาง และวิธีการ กับความพึงพอใจตอการดําเนินงานอาหารปลอดภัยของผูประกอบการรานอาหาร พบวา มี
ความสัมพันธกับความพึงพอใจตอการดําเนินงานอาหารปลอดภัยของผูประกอบการรานอาหารอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (p<0.001)  ดังตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 ความสัมพันธระหวางคะแนนของลักษณะสวนบุคคล  ในเรื ่อง  อายุ ลักษณะของ                 

สถานประกอบการ คุณลักษณะการใหบริการกับความพึงพอใจตอการดําเนินงานอาหารปลอดภัย
ของกรุงเทพมหานคร (n=270) 

 
ตัวแปร สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (r) p-value ระดับความสัมพันธ 

ลักษณะสวนบุคคล    
   - อายุ 0.09 < 0.001       ระดับต่ํา 
ลักษณะของสถานประกอบการ 0.27 < 0.001 ระดับคอนขางต่ํา 
คุณลักษณะการใหบริการ    
  - นโยบาย 0.30 < 0.001 ระดับคอนขางต่ํา 
  - ชองทาง 0.36 < 0.001 ระดับคอนขางต่ํา 
  - วิธีการ 0.40 < 0.001       ระดับปานกลาง 

 

อภิปรายผล 
ปจจัยที่สัมพันธกับความพึงพอใจของผูประกอบการรานอาหารตอการดําเนินงานอาหารปลอดภัยของ

กรุงเทพมหานคร  โดยมีวัตถุประสงค เพื่อประเมินระดับความพึงพอใจของผูประกอบการรานอาหาร                      
ตอการดําเนินงานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร และศึกษาองคประกอบลักษณะสวนบุคคล ลักษณะของ
สถานประกอบการ คุณลักษณะการใหบริการตอความพึงพอใจดานการดําเนินงานอาหารปลอดภัยของผูประกอบการ
รานอาหาร ซ่ึงอภิปรายผลการไดวิจัยดังนี้ 

ระดับความพึงพอใจโดยรวมของผูประกอบการรานอาหารตอการดําเนินงานอาหารปลอดภัยอยูใน
ระดับสูง ( X = 2.38) เนื่องมาจากงานดานอาหารปลอดภัยมีการกําหนดนโยบาย ชองทาง วิธีการที่ชัดเจน              
คลอบคลุมในทุกพื้นที่ และใหความสําคัญกับผูประกอบการรานอาหารทําใหผูประกอบการรานอาหาร                 
เกิดความพึงพอใจตอการดําเนินงานอาหารปลอดภัยซ่ึงสอดคลองกับการวิจัยของประเสริฐ  สกุลนิยม (2548)           
ซ่ึงเมื่อพิจารณาระดับความพึงพอใจ รายดานพบวาดานการกํากับดูแลใหเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับงาน
อาหารปลอดภัย พบวาผูประกอบการรานอาหารมีระดับความพึงพอใจอยูในระดับสูง ( X = 2.52) โดยมี            
ความพึงพอใจมากจากการไดรับการตรวจสอบและควบคุมจากเจาหนาที่อยางสม่ําเสมอ และเจาหนาที่ปฏิบัติตอ



ผูประกอบการรานอาหารอยางเทาเทียมกันในทุก ๆ รานอาหาร ดานการตรวจสอบเฝาระวังทางการสุขาภิบาล
อาหาร พบวาผูประกอบการรานอาหารมีระดับความพึงพอใจอยูในระดับสูง ( X = 2.48) โดยมีความพึงพอมากจาก
ไดรับการเอาใจใสจากเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน ดวยความกระตือรือรน เต็มใจ ในการใหบริการ ไดรับขอมูลที่ถูกตอง 
รวดเร็ว ทั้งนี้เนื่องจากเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานอาหารปลอดภัยมีจํานวนที่จํากัด โดยเจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานอาหาร
ปลอดภัยจะเปนเจาหนาที่ประจําไมมีการหมุนเวียน ทําใหเกิดสัมพันธภาพที่ดีตอกันระหวางเจาหนาที่ และ
ผูประกอบการรานอาหาร เปนที่ยอมรับ เกิดความรวมมือในการดําเนินงานในดานตางๆ ซ่ึงสอดคลองกับทฤษฎี
สองปจจัยของเฟรดเดอริค  เฮิรซเบิรก (Frederick Herzberg,  1959) กลาววาการยอมรับนับถือเปนปจจัยกระตุนที่ทํา
ใหบุคคลเกิดความพึงพอใจ และนําไปสูทัศนคติดานบวกเกิดความชอบในงานและรักงาน 
 สําหรับดานการประชาสัมพันธ พบวาผูประกอบการรานอาหารมีระดับความพึงพอใจอยูในระดับ          
ปานกลาง ( X  = 2.16)โดยมีความพึงพอใจมากในเรื่องการไดรับการอธิบายการปฏิบัติตนใหถูกตองตามหลักการ
สุขาภิบาลอาหาร และเมื่อมีขอสงสัยเจาหนาที่สามารถแนะนํา และตอบขอซักถามได และมีความพึงพอใจนอยจาก
การไดประชาสัมพันธขอมูลขาวสารอาหารปลอดภัยและการไดรับจดหมายขาวอาหารปลอดภัยทุก ๆ 3 เดือน      
( X = 1.98, X = 1.62) ทั้งนี้เนื่องจากการขาดความตอเนื่องของการประชาสัมพันธงานอาหารปลอดภัย จึงควรมีการ
ปรับปรุงโดยมีการวางแผน กําหนดแนวทาง และจัดสรรงบประมาณดานการประชาสัมพันธที่ชัดเจน ประสาน
ความรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชนเพิ่มมากขึ้น เพื่อเปนการประชาสัมพันธงานอาหารปลอดภัย 
ซ่ึงจะสงผลใหซ่ึงผูประกอบการรานอาหารไดรับทราบขอมูลขาวสารที่ครบถวน ถูกตองสงผลตอการพัฒนางาน
อาหารปลอดภัย (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2539) ความพึงพอใจของผูรับบริการเกิดขึ้นจากการไดยินขอมูล
ขาวสารหรือบุคคลอื่นกลาวขานถึงคุณภาพการบริการไปในทางบวกซึ่งหากตรงกับความเชื่อถือท่ีมีก็จะมีความรูสึก
กับบริการดังกลาวอันเปนแรงจูงใจผลักดันใหมีความตองการบริการตามมาได 
 ในดานปจจัยลักษณะสวนบุคคลของผูประกอบการรานอาหาร จากผลการวิจัยพบวา ผูประกอบการ
รานอาหารสวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 57.8) มีอายุอยูในชวง 41 – 50 ป (รอยละ 34.4) สวนใหญจบการศึกษา
ระดับปริญญาตรี (รอยละ 38.9) สถานภาพการสมรสคู (รอยละ 63.7) ไดรับการอบรมเรื่องการสุขาภิบาลอาหาร 
(รอยละ 80.0) โดยไดรับการอบรมระหวาง 1-5 ครั้ง (รอยละ 77) อาจเนื่องมาจากเพศหญิง  มีความสนใจดานการ
ประกอบและปรุงอาหารมากกวาเพศชาย จึงทําใหมีจํานวนผูประกอบการรานอาหารสวนใหญมากกวา จากการ
วิเคราะหความสัมพันธของลักษณะสวนบุคคลไดแก เพศ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส รายได การอบรมเรื่อง
การสุขาภิบาลอาหารกับความพึงพอใจดานการดําเนินงานอาหารปลอดภัย พบวา เพศ ระดับการศึกษา สถานภาพ
สมรส รายได การอบรมเรื่องการสุขาภิบาลอาหารไมมีความสัมพันธกับความพึงพอใจของผูประกอบการ
รานอาหารตอการดําเนินงานอาหารปลอดภัย ซ่ึงสอดคลองกับการวิจัยของวิชัย  ชูจิต (2551) ที่พบวา เพศ ระดับ
การศึกษา รายได ความรูดานการสุขาภิบาลอาหาร ไมมีความสัมพันธตอการปฏิบัติตามมาตรฐานดานการสุขาภิบาล
อาหารของผูสัมผัสอาหารรานอาหาร จังหวัดพังงา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณาปจจัย
ลักษณะสวนบุคคล  ในเรื่อง อายุ พบวา อายุมีความสัมพันธกับความพึงพอใจของผูประกอบการรานอาหารตอการ
ดําเนินงานอาหารปลอดภัย เนื่องจากกลุมผูประกอบการรานอาหารมีชวงอายุที่หลากหลาย ซ่ึงอาจมีความแตกตาง
กันคอนขางมากในแตละชวงอายุ จึงทําใหผูประกอบการรานอาหารมีความพึงพอใจตอการดําเนินงานอาหาร
ปลอดภัยที่แตกตางกันซ่ึงสอดคลองกับการวิจัยของรัชดาพร  ล้ิมเจริญ (2547) พบวา กลุมอายุ และสุขลักษณะของ
สถานที่จําหนายอาหาร กับความรูของผูประกอบการแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) 



ระดับความคิดเห็นตอการดําเนินงานอาหารปลอดภัยโดยรวมอยูในระดับระดับสูง ( X  = 3.96) ทั้งนี้
เนื่องมาจากผูประกอบการรานอาหารไดรับการบริการที่สะดวก รวดเร็วสอดคลองกับ นฤมล ตอวิเชียร (2553) 
ความพึงพอใจในการบริการมีความสําคัญตอการดําเนินงานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  

เมื่อพิจารณารายดานพบวาดานลักษณะสถานประกอบการมีคาเฉลี่ยอยูในระดับสูง ( X  = 4.01)              
โดยขอคะแนนที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือเรื่อง อาหารที่จําหนายมีผลตอการดําเนินงานอาหารปลอดภัยรอยละ 25.6 
เนื่องจากผูประกอบการรานอาหารมีความชํานาญในการปรุงประกอบอาหารซึ่งทําเปนประจําและสม่ําเสมอ          
จึงตระหนักถึงการพัฒนาและปรับปรุงอาหารและรานอาหารเพื่อใหไดมาตรฐานที่สะอาด ปลอดภัย  

ผลการศึกษาลักษณะสถานประกอบการมีความสัมพันธ กับความพึงพอใจดานการดําเนินงานอาหาร
ปลอดภัยของผูประกอบการรานอาหาร พบวา ลักษณะของสถานประกอบการมีความสัมพันธระดับสูง                   
กับความพึงพอใจตอการดําเนินงานอาหารปลอดภัยของผูประกอบการรานอาหารอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(p<0.001) ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของดารุณี สุดาอิ้ง (2548) พบวา ผูประกอบการรานอาหาร และแผงลอยเขต
เมืองเขาใจความหมายและเห็นความสําคัญของปายอาหารสะอาดรสชาติอรอยมากกวาผูประกอบการรานอาหาร
และแผงลอยในชนบท  

เมื่อพิจารณาคุณลักษณะการใหบริการ คือ นโยบาย ชองทาง และวิธีการ กับความพึงพอใจดานการ
ดําเนินงานอาหารปลอดภัย โดยดานนโยบายมีคาเฉลี่ยอยูในระดับสูง ( X = 4.02) ขอคะแนนที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ 
เร่ืองควรมีการสงเสริมงานอาหารปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น รอยละ 29.3 อธิบายไดวาผูประกอบการรานอาหารตระหนัก 
และเห็นความสําคัญของงานอาหารปลอดภัยจึงควรมีการสงเสริม และแนะนําใหผูประกอบการรานอาหาร ไดรับ
ทราบขอมูลข าวสารงานอาหารปลอดภั ยผ านสื่ อประชาสัมพันธ  และชองทางต า ง  ๆ  เพิ่ มมากขึ้น 
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2539) การสงเสริม แนะนําบริการความพึงพอใจของผูรับบริการเกิดขึ้นไดจาก
การไดยินขอมูลขาวสาร สวนดานวิธีการมีคาเฉลี่ยอยูในระดับสูง ( X  = 3.95) ขอคะแนนที่คาเฉลี่ยสูงสุด คือ           
มีความจําเปนในการกําหนดใหมีการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร รอยละ 25.2 อธิบายไดวาผูประกอบการ
รานอาหารเห็นความสําคัญของการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารเนื่องจากตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
เร่ือง สถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2545 ไดกําหนดผูจําหนายอาหารผูจําหนายอาหารผูปรุง
อาหาร และ ผูใหบริการตองแตงกายใหสะอาดและปฏิบัติตนใหถูกตองดวยสุขลักษณะสวนบุคคล โดยผานการ
ฝกอบรมตามหลักสูตรที่กรุงเทพมหานครกําหนด สําหรับดานชองทางมีคาเฉลี่ยอยูในระดับสูง ( X  = 3.86)         
ขอคะแนนที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานพูดจาไพเราะ และสุภาพทุกครั้งที่ปฏิบัติงาน รอยละ 25.2 และ
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานมีความกระตือรือรนและเต็มใจในการใหบริการ รอยละ 23.7 อธิบายไดวาผูประกอบการ
รานอาหารเห็นวาการใหบริการของเจาหนาที่ตรงตอเวลา และมีการใหบริการอยางเสมอภาค จอนน ดี มิลเลท (John 
D. Millet,1954) กลาววา การใหบริการอยางเสมอภาค เทาเทียมกันโดยไมมีการแบงแยกกีดกันในการใหบริการ 
และการใหบริการที่ตรงตอเวลา เต็มใจในการใหบริการจะสรางความพึงพอใจใหกับผูรับบริการ 

เมื่อศึกษาคุณลักษณะการใหบริการคือนโยบาย ชองทาง และวิธีการมีความสัมพันธกับความพึงพอใจดาน
การดําเนินงานอาหารปลอดภัยของผูประกอบการรานอาหาร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.001) ซ่ึงสอดคลองกับ
งานวิจัยของประเสริฐ สกุลนิยม (2548) พบวาความรูนโยบายอาหารปลอดภัยของผูจําหนายอาหารมีความสัมพันธ
ทางบวกกับทัศนคติตอปายอาหารปลอดภัยการตรวจสอบอาหารปลอดภัย และมาตรการลงโทษอยางมีนัยสําคัญที่
ระดับ 0.05 เนื่องจากการไดรับทราบขอมูลความรูนโยบายอาหารปลอดภัยมีความสําคัญ และสงผลตอความสําเร็จ
ของการดําเนินงานอาหารปลอดภัย จากผลการศึกษาผูบริหารจึงควรมีการกําหนดนโยบาย แนวทาง และขั้นตอน



ดําเนินงานอาหารปลอดภัยที่เปนระบบชัดเจน สงเสริม พัฒนางานอาหารปลอดภัยอยางตอเนื่อง จัดเจาหนาที่
ผูปฏิบัติงานใหเพียงพอตอการใหบริการ และพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง ประชาสัมพันธ
งานอาหารปลอดภัยผานสื่อตาง ๆ เพิ่มมากขึ้น ทําใหผูประกอบการรานอาหารไดรับทราบนโยบาย ขอมูลขาวสาร
งานอาหารปลอดภัย และไดรับการบริการที่สะดวก รวดเร็วจากเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน สงผลใหเกิดความพึงพอใจ   
ตอการดําเนินงานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้น และทําใหผูประกอบการรานอาหารเกิดการพัฒนา 
ปรับปรุงรานอาหารใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน สรางความมั่นใจใหกับผูบริโภคในการบริโภคอาหารที่สะอาด และ
ปลอดภัย 

ขอเสนอแนะจากการวิจัย 
 เพื่อใหการพัฒนางานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครมีความตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ ผูวิจัยมี
ขอเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. คุณลักษณะการใหบริการดานชองทาง  

    1.1 จัดเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานใหเพียงพอตอการใหบริการ เพื่อใหสามารถดําเนินงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย พรอมใหบริการอยูเสมอ 
      2. คุณลักษณะการใหบริการดานนโยบาย 
     2.1 ควรกําหนดแนวทางและขั้นตอนการดําเนินงานอาหารปลอดภัยที่เปนระบบชัดเจน สงเสริมและ
พัฒนางานอาหารปลอดภัยอยางตอเนื่อง เพื่อใหผูประกอบการรานอาหารไดทราบขอมูลตางๆ ที่ถูกตองเกี่ยวกับงาน
อาหารปลอดภัย 
 3. คุณลักษณะการใหบริการดานวิธีการ  
     3.1 ปรับปรุงหลักเกณฑ กฎระเบียบตางๆและมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารใหมีชัดเจนเพื่อให
ผูประกอบการรานอาหารสามารถปฏิบัติได 
     3.2 จัดทําขอมูลความรู จดหมายขาวดานอาหารปลอดภัยที่พรอมใชงานอยูเสมอ เพื่อใหผูประกอบการ
รานอาหารสามารถเขาถึงแหลงขอมูลตาง ๆ โดยจัดสงเอกสารขอมูลความรู และจดหมายขาวดานอาหารทุกๆเดือน 
เพื่อใหผูประกอบการรานอาหารไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับงานอาหารปลอดภัย  

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
  1. ควรมีการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการดําเนินงานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครโดยครอบคลุมทุก
กลุมเปาหมายไดแก ตลาด บาทวิถี ซูเปอรมารเก็ต 
 2. ควรมีการศึกษาปจจัยดานอื่น ๆ ที่มีผลตอการดําเนินงานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร เชน
การติดตอส่ือสาร การมีสวนรวมของประชาชน ส่ิงแวดลอม เปนตน 
 3. ควรมีการศึกษาผลการดําเนินงานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครโดยศึกษาผลการดําเนินงาน
ของเจาหนาที่ และวัดความพึงพอใจของประชาชนตอการดําเนินงานอาหารปลอดภัย 
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