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ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา  
อาหารเป็นสิ่งสําคัญที่มนุษย์ทุกคนจะต้องใช้ในการดํารงชีวิต จึงต้องจัดหาอาหารท่ีมี

คุณภาพมาเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของร่างกาย เสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรง แต่จากสภาวะ
การเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน ทําให้พฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชาชน
เปลี่ยนแปลงไป จากการปรุงประกอบอาหารเองที่บ้านมาเป็นการบริโภคอาหารนอกบ้าน ซึ่งมีความ
เสี่ยงต่อการได้รับอาหารและน้ําที่ไม่สะอาดหรือมีการปนเป้ือนของเชื้อโรคและสารเคมีที่เป็นพิษ  จน
อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพได้  

จากรายงานโรคอาหารเป็นพิษของประเทศไทยในปี  2556 มี อัตราป่วยสูงถึง 
3,539.78 ต่อแสนประชากร ในภาคกลางมีอัตราป่วย จํานวน 1,422.72 ต่อแสนประชากร (กรม
ควบคุมโรค, 2557) จังหวัดราชบุรีในปี 2553 มีรายงานผู้ป่วยโรคอาหารเป็นพิษ จํานวน 1,028 
ราย อัตราป่วย 124.71 ต่อประชากรแสนคน และมีเหตุการณ์ระบาดของโรคอาหารเป็นพิษ จํานวน 
30 ราย พบเช้ือ Vibrio parahaemolyticus จากตัวอย่าง rectal swab ของผู้ป่วย (กรมควบคุมโรค 
,2553)   

จะเห็นว่าอุบัติการณ์ของการเกิดโรคยังคงมีอยู่ทุกปี ซึ่งอาจมาจากสาเหตุต่าง ๆ หลาย
ด้าน ไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบที่นํามาใช้ กระบวนการปรุงประกอบอาหาร สุขลักษณะของผู้ประกอบปรุง 
การเก็บถนอมอาหาร เป็นต้น จึงจําเป็นที่หน่วยงานที่มีส่วนเก่ียวข้องในการกํากับดูแล โดยเฉพาะผู้
ประกอบกิจการสถานที่จําหน่ายอาหารท่ีจําหน่ายให้กับผู้บริโภคนําไปรับประทานได้ทันที เพ่ือให้มีการ
ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน ป้องกันประชาชนรับความเสี่ยงจากการบริโภคอาหารที่ปนเป้ือน ที่จะเป็น
สาเหตุของการเกิดโรค 

การควบคุมกํากับการประกอบกิจการสถานที่จําหน่ายอาหาร มีความสําคัญที่จะต้อง
ได้รับการควบคุม ตรวจสอบสถานท่ีต้ัง โครงสร้าง อุปกรณ์ เคร่ืองมือ เครื่องใช้การประกอบปรุงอาหาร 
การบริการ การจําหน่าย  รวมทั้งระบบการกําจัดของเสียและสิ่งปฏิกูลมูลฝอย ให้ถูกต้องตาม
สุขลักษณะและหลักวิขาการ เพ่ือเป็นการคุ้มครองประชาชนผู้บริโภค  

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ได้กระจายอํานาจให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นออกข้อกําหนดท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่ เพ่ือกําหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานวิธีการปฏิบัติแก่
ผู้ประกอบการสถานที่จําหน่ายอาหาร รวมทั้งกระบวนการขออนุญาตประกอบกิจการสถานที่จําหน่าย
อาหาร ผู้ประกอบการควรจะต้องรับรู้ข้อกําหนดท้องถิ่น เพ่ือสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

การใช้มาตรการในการควบคุม ต้ังแต่การพิจารณาอนุญาต ตรวจสอบระหว่าง
ประกอบการ บังคับให้เป็นไปตามกฎหมายโดยการแนะนํา ออกคําสั่ง หากฝ่าฝืนก็จะมีบทลงโทษและ
ไม่ต่ออายุใบอนุญาต ในเรื่องน้ีเทศบาลเมืองราชบุรี ได้ออกเทศบัญญัติเทศบาลเมืองราชบุรี เรื่อง การ
ควบคุมสถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารในสถานที่เอกชน พ.ศ.2542  เพ่ือดูแล 
ควบคุมกํากับกิจการสถานที่จําหน่ายอาหาร แต่ยังไม่มีข้อมูลการประเมินการปฏิบัติตามกฎหมายของ
ผู้ประกอบการมาก่อน ดังน้ันผู้วิจัย ซึ่งเป็นหัวหน้างานกฎหมายสาธารณสุขและคุ้มครองผู้บริโภค 
สังกัดศูนย์อนามัยที่ 5 กรมอนามัย ที่มีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุนการดําเนินการตาม



พระราชบัญญัติการสาธารณสุข จึงมีความสนใจที่จะประเมินการควบคุมสถานที่จําหน่ายอาหารในด้าน
การรับรู้ ความรู้ด้านกฎหมาย และการปฏิบัติตามข้อกําหนดท้องถิ่น เพ่ือทราบสถานการณ์การปฏิบัติ  
และการใช้มาตรการด้านกฎหมาย นํามาเป็นแนวทางเสนอแนะเชิงนโยบายในการขับเคลื่อนมาตรการ
ด้านกฎหมาย วางแผนดําเนินงานและลดความเส่ียงของการบริโภคอาหารจากสถานท่ีจําหน่ายอาหาร
ที่ไม่ถูกสุขลักษณะ ทําให้เกิดความปลอดภัยในการบริโภคอาหารของประชาชนในพ้ืนที่ 

วัตถุประสงค์การวิจัย   
1. เพ่ือประเมินการรับรู้ ความรู้ ของผู้ประกอบการสถานท่ีจําหน่ายอาหาร เก่ียวกับ

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และเทศบัญญัติเทศบาลเมืองราชบุรี เรื่อง การควบคุม
สถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารในสถานที่เอกชน พ.ศ. 2542   

2. เพ่ือประเมินการปฏิบัติของผู้ประกอบการสถานที่จําหน่ายอาหาร ตามหลักเกณฑ์ที่
กําหนดไว้ในเทศบัญญัติเทศบาลเมืองราชบุรี เรื่อง การควบคุมสถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่
สะสมอาหารในสถานที่เอกชน พ.ศ. 2542   

ขอบเขตการวิจัย 
การศึกษาครั้งน้ี เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยศึกษาเฉพาะสถานท่ี

จําหน่ายอาหาร ที่มีขนาดไม่เกิน 200 ตารางเมตร ต้ังอยู่ในบริเวณแหล่งรวมสถานที่จําหน่ายอาหารท่ี
มีจํานวนร้านต้ังแต่ 10 ร้านขึ้นไป จํานวน 3 แหล่ง ในเขตเทศบาลเมืองราชบุรี ได้แก่ แหล่งสนาม
หญ้า แหล่งเมืองทอง และแหล่งศรีเมือง  

ทบทวนวรรณกรรม 
การศึกษาสถานการณ์การรับรู้กฎหมายชองผู้ประกอบการ ในพ้ืนที่เทศบาลเมืองราชบุรี 

ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและผลงานวิจัยที่เก่ียวข้อง สรุปประเด็นที่สําคัญเป็น หลักการ
และเจตนารมณ์ของกฎหมายที่เก่ียวข้อง หลักเกณฑ์มาตรฐานเก่ียวกับสถานการณ์ที่จําหน่ายอาหาร 
การประเมินผู้ประกอบการในการรับรู้เทศบัญญัติเทศบาลเมืองราชบุรี ทฤษฎีความรู้และการประเมิน
ความรู้เก่ียวกับข้อกฎหมาย  เครื่องมือประเภทมาตรประมาณค่า (Rating Scale) เพ่ืองานวิจัย และ 
งานวิจัยที่เก่ียวข้อง  

1. หลกัการและเจตนารมณข์องกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และเทศบัญญัติเทศบาลเมืองราชบุรี  เรื่อง 

การควบคุมสถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารในสถานท่ีเอกชน พ.ศ. 2542 เป็น
กฎหมายที่มีเจตนารมณ์ในการคุ้มครองประชาชนให้มีสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมต่อการดํารงชีพ
โดยกระจายอํานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถออกข้อกําหนดท้องถิ่น กําหนดหลักเกณฑ์
บังคับใช้กับผู้ประกอบการสถานท่ีจําหน่ายอาหารในเขตท้องที่ เป็นการควบคุม กํากับให้มีการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ส่วนพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 
พ.ศ. 2558 ซึ่งจะอํานวยความสะดวกในการขออนุญาตของผู้ประกอบการและควบคุมพนักงาน
เจ้าหน้าที่ให้ดําเนินการต่อประชาชนอย่างเที่ยงธรรมตามหลักของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
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และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี พ .ศ . 2546 จึงเป็นกฎหมายที่ เก่ียวข้องโดยตรงกับ
ผู้ประกอบการสถานที่จําหน่ายอาหาร ที่ควรต้องรับรู้ 

2. หลกัเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกบัสถานทีจํ่าหนา่ยอาหาร 
หลักเกณฑ์มาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหาร(กรมอนามัย,2541) ที่กําหนดขึ้นโดยสํานัก

สุขาภิบาลอาหาร กรมอนามัย เป็นหลักวิชาการท่ีกําหนดการปฏิบัติเก่ียวกับการประกอบการสถานท่ี
จําหน่ายอาหาร เพ่ือให้อาหารสะอาด ปลอดภัย ปราศจากเช้ือโรค หลักวิชาการน้ีสามารถนํามา
กําหนดเป็นหลักเกณฑ์ในออกกฎหมายมาบังคับใช้ในการควบคุมผู้ประกอบการสถานที่จําหน่ายอาหาร 
เป็นการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจากการบริโภคอาหารของประชาชน เทียบเคียงกับประเทศอื่น 
ตัวอย่างเช่นประเทศสิงคโปร์ ก็จะมีลักษณะเดียวกัน อาจแตกต่างกันบ้างในเร่ืองขั้นตอนกระบวนการ
ในกําหนดมาตรการควบคุมให้มีประสิทธิภาพ และความเข้มข้นในการบังคับใช้กฎหมาย   

3. การประเมินผูป้ระกอบการในการรับรู้เทศบญัญตัเิทศบาลเมืองราชบุร ี
 กระบวนการประเมิน เป็นการกํากับ ควบคุม เพ่ือติดตามความก้าวหน้าของภารกิจและ

ประเมินว่าภารกิจสําเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้หรือไม่ โดยกําหนดดัชนีการประเมินเป็นเกณฑ์ใน
การวิเคราะห์การบรรลุเป้าหมาย การประเมินช่วยให้ทราบความก้าวหน้าหรือความล้าหลังของการ
ดําเนินการ และวิเคราะห์เพ่ิมเติมให้ทราบเหตุปัจจัยความสําเร็จและความล้มเหลวได้ ซึ่งจะมีหลักการ
ที่ชัดเจน เช่ือถือได้  ส่วนการรับรู้เป็นการรับสัมผัส นํามาแปลความหมายและแสดงอารมณ์ เมื่อนําการ
ประเมินมาใช้วัดเรื่องการรับรู้ก็จะทราบถึงความรู้สึกของผู้รับการประเมินว่าเห็นเป็นอย่างไร การรับรู้
มักจะเลือกรับรู้ในสิ่งที่สนใจ(ชูชัย สมิทธิไกร, 2553)  จัดระเบียบตามความเข้าใจของตนเองและแปล
ความหมายในทางที่ตอบสนองต่อความต้องการ และจะใช้ประสบการณ์เดิมช่วยในการแปล
ความหมาย  จึงเช่ือมโยงกับการประกอบอาชีพที่ทําเป็นประจํา ควรจะมีการรับรู้ในเรื่องที่เก่ียวข้องกับ
การทํางานของตนเอง   

4. ทฤษฎีความรู้และการประเมินความรูเ้กี่ยวกบัข้อกฎหมาย 
จากการศึกษาคําจํากัดความเกี่ยวกับเร่ืองความรู้ ที่บุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธ์ิ (2535) 

Benjamin S.Bloom (1971) และ วิจารณ์   พานิช (2548) กล่าวไว้ สามารถสรุปว่าความรู้ 
หมายถึง การระลึกรู้ในข้อเท็จจริงกฎเกณฑ์  รายละเอียดของการกระทําและเรื่องราวต่าง ๆ   รวมทั้ง
เค้าโครงที่ได้จากการศึกษาหรือประสบการณ์ที่มนุษย์ได้รับและสะสมไว้ และสามารถวัดความรู้ได้โดย
การระลึกถึงสิ่งเหล่าน้ันแล้วแสดงออกมา       

การวัดความรู้เป็นการวัดสมรรถภาพสมองด้านการระลึกของความจํา สามารถสร้าง
คําถามวัดสมรรถภาพด้านน้ีได้หลายลักษณะด้วยกัน แต่มีลักษณะร่วมกันอย่างหน่ึงคือ เป็นคําถามที่ให้
ระลึกถึงประสบการณ์ที่ผ่านมาที่จําได้ไว้ก่อนแล้ว (ชวาล  แพรัตกุล.2526: 201-205) เครื่องมือที่ใช้
วัดความรู้มีหลายชนิด ที่นิยมใช้กันเป็นส่วนใหญ่คือแบบทดสอบ (Test) (พวงรัตน์  ทวีรัตน์.2557) ซึ่ง
เป็นชุดของสิ่งเร้าที่ นําไปใช้กระตุ้นบุคคลให้ตอบสนองออกมา  แบ่งออกเป็น 3 ชนิด ได้แก่ 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ (Achievement Test) แบบทดสอบวัดความถนัด (Aptitude Test) และ
แบบทดสอบวัดความสัมพันธ์ของบุคคลต่อสังคม (Personal – social Test)  



การวัดความรู้เก่ียวกับข้อกําหนดท้องถิ่นของผู้ประกอบการสถานท่ีจําหน่ายอาหาร
เก่ียวข้องกับพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และเทศบัญญัติเทศบัญญัติเทศบาลเมือง
ราชบุรีในเรื่องของสถานท่ีจําหน่ายอาหาร เพ่ือทดสอบถึงวิธีการปฏิบัติในด้านสุขาภิบาลอาหาร สุข
วิทยาส่วนบุคคล และซึ่งถือเป็นกฎหมายที่ผู้ประกอบการสถานที่จําหน่ายอาหารต้องปฏิบัติตาม 

5. เครื่องมือประเภทมาตรประมาณค่า (Rating Scale) เพื่องานวิจัย 
เครื่องมือประเภทมาตรประมาณค่า (Rating Scale) นํามาใช้ในการเก็บข้อมูล ไม่ว่าจะ

นํามาเป็นแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบวัดเจตคติหรือคุณลักษณะต่างๆ โดยบุญชม ศรีสะอาด 
(2539) ได้เขียนความรู้เก่ียวกับการแปลผลเมื่อใช้เครื่องมือรวบรวมข้อมูลแบบมาตรส่วนประมาณค่า 
เน่ืองจากการวิจัยทางการศึกษา สังคมศาสตร์ และ พฤติกรรมศาสตร์ มักจําเป็นต้องใช้เครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) เพ่ือรวบรวมข้อมูลจากประชากร 
และ/หรือกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาและนํามาวิเคราะห์แล้วแปลผลโดยใช้สถิติและเกณฑ์ในการแปลผลได้ใน
หลายลักษณะ เช่น การแปลความถี่เป็นร้อยละ หรือ กําหนดคะแนนแทนน้ําหนักให้แต่ละช่วงของ
ระดับความคิดเห็นแล้วคํานวณค่าเฉลี่ย และนําค่าเฉลี่ยที่ได้ไปเทียบกับเกณฑ์การแปลความหมาย โดย
แบบที่เหมาะสมที่สุดสําหรับ 5 ระดับ คือ 4.51 - 5.00 = มากที่สุด 3.51 - 4.50 = มาก 2.51 - 
3.50 = ปานกลาง 1.51 - 2.50 = น้อย  และ 1.00 - 1.50 = น้อยที่สุด สําหรับ 3 ระดับจะเป็น 
2.51 – 3.00 = มาก 1.51 - 2.50 = ปานกลาง และ 1.00 – 1.50 = น้อย 

6. งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
ในเรื่องของกฎหมายกับสถานที่จําหน่ายอาหาร มีผู้ศึกษาไว้หลายประเด็น สรุปได้ดังน้ี 

นฤมล วีระพันธ์และคณะฯ (2550) พบว่าร้านอาหารในเขตเทศบาลจะปฏิบัติได้มาตรฐานกว่า
ร้านอาหารนอกเขตเทศบาล ปัจจัยสนับสนุนจากกลุ่มชมรม และเจ้าหน้าที่รัฐ จะช่วยให้มีผลต่อการ
ปฏิบัติให้ได้มาตรฐานย่ิงขึ้น อุปสรรคของการพัฒนา คือ เรื่องเงินลงทุน เช่นเดียวกับ จุฑามาศ โกมลศิ
ริสุขและคณะ (2551) ที่พบว่าตัวแปรที่มีอิทธิพล ได้แก่ ทัศนคติ การอบรม และความรู้เก่ียวกับ
หลักการสุขาภิบาลอาหาร จากการศึกษาของ ชัยชาญ รัตนพนาวงษ์ (2554) พบว่าผู้ประกอบการ
และเจ้าหน้าที่ยังไม่ทราบรายละเอียดของเทศบัญญัติฯอย่างเพียงพอ เสนอให้เพ่ิมความถ่ีในการให้
ความรู้และการประชาสัมพันธ์ถึงแนวปฏิบัติให้ผู้ประกอบการทราบอย่างสม่ําเสมอ เพ่ือให้
ผู้ประกอบการทราบและตระหนักถึงการปฏิบัติตามได้ดีย่ิงขึ้น 

ส่วนเรื่องที่เก่ียวข้องกับอาหาร ผดุงศักด์ิ แจ้งดี (2554) พบว่าการปนเป้ือนในอาหาร 
สามารถควบคุมและป้องกันโดยการปรับปรุง ด้านสุขาภิบาลอาหาร ให้ความรู้ผู้สัมผัสอาหาร เพ่ือให้มี
ความรู้ความเข้าใจ ตระหนัก เห็นความสําคัญในการปฏิบัติให้ถูกสุขลักษณะ การใช้อุปกรณ์ช่วยหยิบ
จับอาหาร และการเก็บอาหารต้องเก็บในภาชนะสะอาดมีการปกปิด และเฝ้าระวังอย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือ
ป้องกันโรค  
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วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งน้ี เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ผู้วิจัยได้ศึกษาจากกลุ่ม

ตัวอย่างผู้ประกอบการสถานที่จําหน่ายอาหารโดยศึกษาเฉพาะสถานที่จําหน่ายอาหาร ที่มีขนาดไม่เกิน 
200 ตารางเมตร ต้ังอยู่ในบริเวณแหล่งรวมสถานที่จําหน่ายอาหารที่มีจํานวนร้านต้ังแต่ 10 ร้านขึ้น
ไปจํานวน 3 แหล่ง ในเขตเทศบาลเมืองราชบุรี ได้แก่ แหล่งสนามหญ้า แหล่งเมืองทอง และแหล่งศรี
เมือง โดยได้ทําการศึกษาข้อมูลจากผู้ประกอบการสถานท่ีจําหน่ายอาหาร ด้วยวิธีเลือกทุกรายที่เปิดทํา
การ (Purposive Sampling) ขณะเก็บข้อมูลจากแหล่งต่างๆท่ีกําหนดไว้ จํานวน 97 ราย ใช้เวลาเก็บ
ข้อมูลช่วงเดือนมีนาคมและเมษายน พ.ศ.2559 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม (Questionnaires) และแบบ
สังเกต ที่สร้างขึ้นจากการศึกษาค้นคว้าเอกสาร งานวิจัยที่เก่ียวข้อง  พระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535 และเอกสารเทศบัญญัติเทศบาลเมืองราชบุรี เรื่อง การควบคุมสถานที่จําหน่ายอาหาร
และสถานที่สะสมอาหารในสถานท่ีเอกชน พ.ศ. 2542  ตลอดจนคําแนะนําของอาจารย์ผู้เช่ียวชาญ 
ประกอบด้วยแบบสอบถาม ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป มีลักษณะเป็นแบบคุณลักษณะของ
ผู้ประกอบการสถานท่ีจําหน่ายอาหาร ได้แก่ สถานะของการเป็นผู้ประกอบการ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา และระยะเวลาที่ดําเนินกิจการ จํานวน 5 ข้อ และส่วนที่ 2 แบบสอบถามการรับรู้ โดย
กําหนดคําถามขั้นพ้ืนฐานที่ผู้ประกอบการสถานที่จําหน่ายอาหารควรรับรู้ว่ามีส่วนเก่ียวข้องกับเรื่องใด 
หน่วยงานใด หรือกฎหมายฉบับใดอยู่บ้าง เพ่ือเป็นข้อมูลในการประกอบกิจการ ลักษณะของการตอบ
แบบสอบถามเป็นแบบมาตรวัดประมาณค่า 3 ระดับ (Rating scale) คือ มาก ปานกลาง และน้อย มี
ข้อคําถาม 5 ข้อ สําหรับส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามความรู้ด้านกฎหมายและเทศบัญญัติเมืองราชบุรีที่
เก่ียวกับการประกอบอาชีพผู้ประกอบการสถานท่ีจําหน่ายอาหาร โดยมีแนวทางในการต้ังข้อคําถาม
จากกระบวนการ ขั้นตอนการปฏิบัติ และการเกี่ยวข้องกับหน่วยงานท่ีควบคุมกํากับ ลักษณะของการ
ตอบแบบสอบถามเป็นแบบมาตรวัดประมาณค่า 2 ระดับ (Rating scale) ด้วยคําตอบแบบเลือกถูกผิด 
มีข้อคําถาม 12 ข้อ 

นอกจากน้ัน ผู้ วิจัยยังใช้แบบสังเกต เพ่ือเก็บข้อมูลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ด้าน
สุขลักษณะของการประกอบกิจการสถานที่จําหน่ายอาหาร ตามท่ีเทศบัญญัติเทศบาลเมืองราชบุรี 
เรื่อง การควบคุมสถานที่จําหน่ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหารในสถานท่ีเอกชน พ.ศ. 2542 
กําหนดไว้  โดยลักษณะของการตอบแบบสอบถามเป็นแบบมาตรวัดประมาณค่า 4 ระดับ (Rating 
scale) คือ  ดีมาก ดี พอใช้ และต้องปรับปรุง มีประเด็นสังเกต 12 ข้อ 

การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) คํานวณหาค่า ความถี่ 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เพ่ือประมวลผล ข้อมูลทั่วไป  ข้อมูลการรับรู้และการ
วิเคราะห์ระดับการรับรู้  ข้อมูลความรู้และการวิเคราะห์ระดับความรู้ ด้านกฎหมายและเทศบัญญัติ
เทศบาลเมืองราชบุรี รวมท้ังการวิเคราะห์ข้อมูลการปฏิบัติตามเทศบัญญัติเทศบาลเมืองราชบุรีที่บังคับ
ใช้อยู่ในปัจจุบัน ของผู้ประกอบการสถานที่จําหน่ายอาหาร 

 

 



ผลการวิจัย 
ผู้วิจัยได้ทําการเก็บข้อมูลทั่วไป ข้อมูลการรับรู้ ข้อมูลความรู้ ของผู้ประกอบการสถานท่ี

จําหน่ายอาหาร จํานวน 97 ราย มีผู้ประกอบการจํานวน 82 รายที่ตอบแบบสอบถามและมีจํานวน 
15 รายที่ไม่ตอบแบบสอบถาม  พบว่าผู้ประกอบการสถานท่ีจําหน่ายอาหาร ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
ร้อยละ 68.3 อายุระหว่าง 30-49 ปี ร้อยละ 54.9  การศึกษาระดับมัธยมศึกษามากที่สุดร้อยละ 
42.7  ระยะเวลาที่ดําเนินกิจการช่วง 1-5 ปี มากที่สุดร้อยละ 43.9  

1. ข้อมูลการรบัรูแ้ละระดบัการรบัรูข้องผูป้ระกอบการสถานที่จําหน่ายอาหารดา้น
กฎหมายและเทศบญัญตัเิทศบาลเมืองราชบุร ี

จํานวนและร้อยละของข้อมูลการรับรู้ของผู้ประกอบการสถานท่ีจําหน่ายอาหารด้าน
กฎหมายและเทศบัญญัติเทศบาลเมืองราชบุรี แสดงดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 จํานวนและร้อยละของข้อมูลการรับรู้ของผู้ประกอบการสถานท่ีจําหน่ายอาหารด้าน

กฎหมายและเทศบัญญัติเทศบาลเมืองราชบุรี (n = 82 ) 
 

ข้อ คําถามการรบัรู้ 
ข้อมูลการรบัรู ้

มาก ปานกลาง น้อย 
ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ 

1 ร้านจําหน่ายอาหารที่ดีต้องมีความรู้ด้าน
สุขาภิบาลอาหาร 

63 76.8 18 22.0 1 1.2 

2 การจะต้ังร้านอาหารต้องขออนุญาตกับ
เทศบาล 

37 45.1 25 30.5 20 24.4 

3 กิจการร้านอาหารเก่ียวข้องกับกฎหมาย
สาธารณสุข 

39 47.6 33 40.2 10 12.2 

4 เทศบาลมีอํานาจออกเทศบัญญัติควบคุม
ร้านจําหน่ายอาหาร 

26 31.7 34 41.5 22 26.8 

5 การขออนุญาตต้องไปติดต่อที่กอง
สาธารณสุขของเทศบาล 

17 20.7 33 40.2 32 39.0 

 
ภาพรวมของระดับการรับรู้ด้านกฎหมายและเทศบัญญัติเทศบาลเมืองราชบุรีของ

ผู้ประกอบการสถานที่จําหน่ายอาหารอยู่ในระดับปานกลาง ( = 2.24 S.D.= 0.700)  สําหรับ
ระดับการรับรู้รายข้อ พบว่าส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง ดังตารางที่ 2 

 
 



๘ 

 

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การรับรู้ของผู้ประกอบการสถานที่จําหน่ายอาหาร
ด้านกฎหมายและเทศบัญญัติเทศบาลเมืองราชบุรี จําแนกตามรายประเด็น และโดย
ภาพรวม (n=82) 

 

ข้อที ่ คําถามการรบัรู้ 
ระดบัการรบัรู ้

 S.D. ระดบั 

1 ร้านจําหน่ายอาหารที่ดีต้องมีความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหาร 2.76 0.460 มาก 
2 การจะต้ังร้านอาหารต้องขออนุญาตกับเทศบาล 2.21 0.813 ปานกลาง 
3 กิจการร้านอาหารเก่ียวข้องกับกฎหมายสาธารณสุข 2.35 0.692 ปานกลาง 
4 เทศบาลมีอํานาจออกเทศบัญญัติควบคุมร้านจําหน่าย

อาหาร 
2.05 0.768 ปานกลาง 

5 การขออนุญาตต้องไปติดต่อที่กองสาธารณสุขของเทศบาล 1.82 0.756 ปานกลาง 
รวม 2.24 0.700 ปานกลาง 

2. ข้อมูลความรู้และระดบัความรู้ของผูป้ระกอบการสถานที่จําหน่ายอาหารดา้น
กฎหมายและเทศบญัญตัเิทศบาลเมืองราชบุร ี

พบว่า ผู้ประกอบการสถานที่จําหน่ายอาหาร สามารถตอบคําถามความรู้ด้านกฎหมายได้
ถูกต้องผ่านเกณฑ์ที่กําหนด ( ≥60% ) เพียงร้อยละ 30.5 เท่าน้ัน  ส่วนไม่ผ่านเกณฑ์มีถึงร้อยละ 
69.5 ดังน้ันหน่วยงานท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง จึงควรจะต้องศึกษาหรือพัฒนา สนับสนุนองค์ความรู้ในด้านน้ี
ให้กับผู้ประกอบการสถานที่จําหน่ายอาหารต่อไป ระดับความรู้ด้านกฎหมายและเทศบัญญัติเทศบาล
เมืองราชบุรีของผู้ประกอบการสถานที่จําหน่ายอาหาร ในภาพรวมยังมีความรู้อยู่ในระดับน้อย ( = 
1.48 S.D.= 0.500) สําหรับระดับความรู้รายข้อแสดงดังตารางที่ 3 

 
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการทดสอบความรู้ของผู้ประกอบการสถานท่ี

จําหน่ายอาหารด้านกฎหมายและเทศบัญญัติเทศบาลเมืองราชบุรี จําแนกตามรายประเด็น 
และโดยภาพรวม (n = 82 ) 

 
ข้อ
ที ่

คําถามความรู้ 
ระดบัความรู ้

 S.D. ระดบั 
1 เจ้าพนักงานท้องถิ่น หมายถึง นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี 1.57 0.498 มาก 
2 จะต้ังร้านอาหารต้องแจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่น เมื่อแจ้งแล้วจะได้รับ  

“ใบรับแจ้ง” 
1.49 0.503 น้อย 

3 เมื่อได้รับ “ใบรับแจ้ง” แล้วสามารถต้ังร้านจําหน่ายอาหารได้เลย 1.55 0.501 มาก 
4 เอกสารอนุญาตต้ังร้านอาหาร เรียกว่า “หนังสือรับรองการแจ้ง” 1.51 0.503 มาก 
5 “หนังสือรับรองการแจ้ง” เทศบาลจะต้องออกให้ผู้แจ้ง ภายใน

เวลา 7 วัน 
1.34 0.477 น้อย 



6 “หนังสือรับรองการแจ้ง” ใช้กับร้านเล็กๆ ที่มีพ้ืนที่ไม่เกิน 200 
ตารางเมตร 

1.40 0.493 น้อย 

7 “หนังสือรับรองการแจ้ง” ต้องต่ออายุทุกปี 1.37 0.485 น้อย 
8 ถ้าพ้ืนที่เกิน 200 ตารางเมตร ต้องขอรับเป็น “ใบอนญุาต” 1.55 0.501 มาก 
9 สําหรับ “ใบอนุญาต” ต้องรอจนได้รับอนุญาตก่อน จึงทํากิจการ

ได้ 
1.56 0.499 มาก 

10 ต้องติด “หนังสือรับรองการแจ้ง” ให้เห็นทีร่้านจําหน่ายอาหาร 1.54 0.502 มาก 
11 หากไม่แสดงหนังสือรับรองการแจ้งหรือใบอนุญาต มีโทษปรับ 1.38 0.488 น้อย 
12 หากหนังสือรับรองการแจ้งสูญหาย ต้องขอใหม่ภายใน 7 วัน 1.44 0.499 น้อย 
 รวม 1.48 0.500 น้อย 
 

3. ข้อมูลการปฏิบัติของผู้ประกอบการสถานที่จําหน่ายอาหาร ตามเทศบัญญัติ
เทศบาลเมืองราชบุรีที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน 

เก็บข้อมูลผู้ประกอบการสถานท่ีจําหน่ายอาหาร ในเรื่องของการปฏิบัติตามเทศบัญญัติ
เทศบาลเมืองราชบุรีที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน จํานวน 97 ราย (n=97) โดยใช้แบบสังเกต ซึ่งมีอยู่ 12 
ประเด็นข้อสังเกต สําหรับข้อสังเกตที่ผู้วิจัยนํามากําหนดในแบบสังเกตน้ีมาจากหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้
ในเทศบัญญัติเมืองราชบุรี เรื่อง การควบคุมสถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารในสถานท่ี
เอกชน พ.ศ. 2542  ในการเก็บข้อมูลมี 2 ประเด็นที่ผู้ประกอบการสถานท่ีจําหน่ายอาหารไม่มี
กิจกรรม ได้แก่ การบริการผ้าเช็ดหน้า (n=4)  และการทุบบดนํ้าแข็ง ซึ่งจะมีเฉพาะร้านที่จําหน่าย
เครื่องด่ืมประเภทป่ันเท่าน้ัน (n=14) จึงไม่สามารถนํามาวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
ได้  

โดยภาพรวมผู้ประกอบการสถานท่ีจําหน่ายอาหารสามารถปฏิบัติตามกฎหมายและเทศ
บัญญัติเทศบาลเมืองราชบุรี อยู่ในระดับดีมาก ( = 3.44  S.D.= 0.366) สําหรับระดับการปฏิบัติ
รายประเด็นข้อสังเกต แสดงดังตารางที่ 4 
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ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการปฏิบัติตามกฎหมายและเทศบัญญัติเทศบาล
เมืองราชบุรี ของผู้ประกอบการสถานท่ีจําหน่ายอาหาร ที่พบจากการสังเกต (n = 97 ) 
จําแนกตามรายประเด็นข้อสังเกต และโดยภาพรวม  

 

ข้อที ่ ประเดน็ข้อสังเกต 
ระดบัการปฏบิตั ิ

 S.D. ระดบั 
1 วางเก็บหรือสะสมอาหารในทีส่ะอาด มีการป้องกันสัตว์

หรือพาหะนําโรค (n=97) 
3.54 0.541 ดีมาก 

2 ใช้เครื่องปกปิดอาหาร  ภาชนะ และอุปกรณ์เครื่องใช้
ต่างๆ ที่ใช้ในการทํา ประกอบ ปรุง เก็บอาหาร สะอาด
และใช้การได้ดี (n=97) 

3.41 0.608 ดี 

3 นํ้าแข็งสําหรับใช้บริโภค ต้องจัดเก็บไว้ในภาชนะที่ถูก
สุขลักษณะสามารถป้องกันสิ่งปนเป้ือนได้ (n=81) 

4.00 0.000 ดีมาก 

4 นํ้าแข็งสําหรับใช้บริโภค มีอุปกรณ์ที่มีด้ามสําหรับคีบ
หรือตักโดยเฉพาะ (n=81) 

3.96 0.189 ดีมาก 

5 ไม่นําอาหารหรือสิ่งของอ่ืนใดแช่หรือเก็บรวมไว้กับ
นํ้าแข็งสําหรับบริโภค (n=92) 

3.78 0.643 ดีมาก 

6 การทุบ บดนํ้าแข็ง ปฏิบัติถูกสุขลักษณะและสะอาด มี
การป้องกันมิ ให้มี เสียงอันเป็นเหตุรําคาญแก่ผู้ อ่ืน 
(n=14) 

ไม่มีการวิเคราะห์ทางสถิติ
เน่ืองจากมีจํานวนข้อมูลน้อยมาก

(n=14) 
7 ในกรณีทีม่ีผ้าเช็ดหน้าให้บริการ สะอาดและผ่านความ

ร้อน ฆ่าเช้ือโรคหรือกรรมวิธีอ่ืนใด ให้ถูกต้องด้วย
สุขลักษณะ (n=4) 

ไม่มีการวิเคราะห์ทางสถิติ
เน่ืองจากมีจํานวนข้อมูลน้อยมาก

(n=4) 
8 มีนํ้าสะอาดจัดไว้เพียงพอ (n=97) 3.96 0.200 ดีมาก 
9 ใช้ภาชนะหรือวัตถุที่สะอาดและปลอดภัยสําหรับปรุง ใส่

หรือห่ออาหารหรือนํ้าแข็ง โดยรักษาให้สะอาดอยู่เสมอ 
(n=97) 

3.90 0.306 ดีมาก 

10 ภาชนะที่ใช้แล้ว ล้างและเก็บถูกหลักสขุาภิบาล (n=97) 3.62 0.488 ดีมาก 
11 ผู้จําหน่ายอาหาร ผู้ปรุงอาหาร และผู้ให้บรกิาร แต่งกาย

สะอาดและปฏิบัติถูกต้องด้วยสุขลักษณะส่วนบุคคล 
(n=97) 

3.19 0.682 ดี 

12 มีการแสดงใบอนุญาตให้เห็นเด่นชัด ณ สถาน
ประกอบการ (n=97) 

1.00 0.000 ปรับปรุง 

 รวม 3.44 0.366 ดีมาก 
 



เป็นที่น่าสังเกตว่าผู้ประกอบการสถานท่ีจําหน่ายอาหารไม่มีการปฏิบัติในประเด็นของ
การแสดงใบอนุญาตให้เห็นเด่นชัด ณ สถานประกอบการ แม้แต่รายเดียว ( = 1.00 S.D.= 0.000) 
ถือเป็นสิ่งที่ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขอย่างเร่งด่วน  ควรต้องช้ีแจงให้เข้าใจถึงข้อบังคับตามกฎหมายใน
เรื่องน้ีเป็นพิเศษ 

การอภิปรายผล 
1. ระดบัการรบัรู้ของผูป้ระกอบการสถานที่จําหนา่ยอาหารด้านกฎหมายและเทศ

บญัญตัเิทศบาลเมืองราชบรุ ี
ผู้ประกอบการสถานท่ีจําหน่ายอาหารรับรู้ระดับมาก( = 2.76 S.D.= 0.460)ว่า

ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารเป็นสิ่งจําเป็น แสดงถึงการรับผิดชอบในการประกอบอาชีพของตัวเองที่
จะทําให้ถูกหลักสุขาภิบาลอาหาร ส่วนข้ออ่ืนๆรับรู้ระดับปานกลาง ได้แก่ การดําเนินการขออนุญาต
ประกอบกิจการสถานที่จําหน่ายอาหารของผู้ประกอบการสถานท่ีจําหน่ายอาหารต้องขออนุญาตกับ
เทศบาล( = 2.21 S.D.= 0.813)  กิจการสถานที่จําหน่ายอาหารเก่ียวข้องกับกฎหมายสาธารณสุข 

( = 2.35 S.D.= 0.692) เทศบาลมีอํานาจออกเทศบัญญัติควบคุมร้านจําหน่ายอาหาร( = 2.05 

S.D.= 0.768) และ การขออนุญาตต้องไปติดต่อที่กองสาธารณสุขของเทศบาล( = 1.82 S.D.= 
0.756) ตามลําดับ   แสดงถึงผู้ประกอบการสถานท่ีจําหน่ายอาหารยังไม่ค่อยมีการรับรู้ อาจ
เน่ืองมาจากยังไม่เห็นความสําคัญของเทศบัญญัติ หรือในบางขั้นตอนไม่ได้เป็นผู้ไปดําเนินการเอง 
ดังน้ันผลการประเมินภาพรวมระดับการรับรู้ด้านกฎหมายและเทศบัญญัติเทศบาลเมืองราชบุรี ของ
ผู้ประกอบการสถานที่จําหน่ายอาหาร อยู่ในระดับปานกลาง (  = 2.24 S.D.= 0.700) 

2. ระดบัความรู้ของผูป้ระกอบการสถานที่จําหนา่ยอาหารด้านกฎหมายและเทศ
บญัญตัเิทศบาลเมืองราชบรุ ี
 จากข้อคําถามความรู้ด้านกฎหมาย และเทศบัญญัติที่ บังคับใช้ จํานวน 12 ข้อ มี
ผู้ประกอบการสถานท่ีจําหน่ายอาหาร ตอบถูกต้องผ่านเกณฑ์(≥60%)เพียงร้อยละ 30.5 เท่าน้ัน 
สอดคล้องกับผลการประเมินทางสถิติที่พบว่า ภาพรวมผู้ประกอบการสถานท่ีจําหน่ายอาหารมีความรู้
ด้านกฎหมายและเทศบัญญัติเทศบาลเมืองราชบุรี อยู่ในระดับน้อย (  = 0.48 S.D.= 0.500) จาก
ผลการประเมินดังกล่าว แสดงถึง ช่องว่างของความรู้ด้านกฎหมายระหว่างผู้ประกอบการสถานท่ี
จําหน่ายอาหารกับเทศบัญญัติที่เก่ียวกับการประกอบกิจการสถานที่จําหน่ายอาหาร ซึ่งเป็นกิจการที่มี
อยู่ในการควบคุมกํากับโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เมื่อผู้ประกอบการสถานท่ีจําหน่ายอาหาร
บางส่วนยังมีความรู้ข้อกฎหมายตามที่บัญญัติไว้ในเทศบัญญัติไม่เพียงพอ จึงอาจส่งผลถึงการปฏิบัติไม่
ถูกต้องตามข้ันตอน แนวทางปฏิบัติที่กฎหมายกําหนดไว้ได้อย่างครบถ้วน ทําให้เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย
โดยไม่ได้ต้ังใจ และหากเทศบาลที่มีหน้าที่ควบคุมกํากับให้มีการดําเนินการตามกฎหมาย ไม่ได้
ดําเนินการตามควบคุมหรือลงโทษตามกฎหมายแล้ว ก็อาจเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ได้
เช่นเดียวกัน ดังน้ันจึงอาจจะต้องพิจารณาดําเนินการพัฒนาในส่วนน้ีอย่างเร่งด่วน 
  



๑๒ 

 

3. การปฏิบัติของผู้ประกอบการสถานที่จําหน่ายอาหาร ตามเทศบัญญัติเทศบาล
เมืองราชบุรีที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน  

จากการวิเคราะห์ผลการสังเกตการปฏิบัติตามเทศบัญญัติระหว่างดําเนินกิจการของ
ผู้ประกอบการสถานที่จําหน่ายอาหาร พบว่า ภาพรวมผู้ประกอบการสถานที่จําหน่ายอาหารปฏิบัติได้
ในระดับดีมาก ( = 3.44  S.D.= 0.366) แสดงถึงประสิทธิผลของการบังคับใช้กฎหมาย ที่ทําให้เกิด
การยอมรับและปฏิบัติตามท่ีกฎหมายกําหนด นอกจากน้ันจากการพูดคุยกับผู้ประกอบการส่วนใหญ่ 
ทําให้ทราบว่า เทศบาลและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ได้มาตรวจแนะนําการดําเนินงานอยู่เป็นประจํา  ทํา
ให้ปฏิบัติได้ดีขึ้น สอดคล้องกับการศึกษาของ นฤมล วีระพันธ์และคณะฯ (2550)  ได้ศึกษา ปัจจัยที่มี
ผลต่อสภาวะการสุขาภิบาลอาหารตามหลักเกณฑ์ข้อกําหนดมาตรฐานของร้านอาหารในเขตอําเภอ
เมือง จังหวัดปัตตานี เห็นว่า การสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่รัฐ จะช่วยให้มีผลต่อการปฏิบัติให้ได้
มาตรฐานยิ่งขึ้น    

ส่วนประเด็นที่ผู้ประกอบการสถานท่ีจําหน่ายอาหารไม่แสดงใบอนุญาตให้เห็นเด่นชัด ณ 
สถานประกอบการนั้น ผู้ประกอบการสถานที่จําหน่ายอาหารให้เหตุผลว่า กลัวสูญหายเน่ืองจากมา
เฉพาะเวลาประกอบการขายอาหาร ไม่ใช่ที่พักอาศัยประจํา และบางส่วนไม่ทราบว่าต้องแสดงให้เห็น 
บางส่วนทราบว่าต้องแสดงให้เห็นแต่ไม่มีร้านใดแสดง ถือเป็นสิ่งที่ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขโดยเร่งด่วน 
เน่ืองจากเป็นหลักเกณฑ์ข้อกําหนดด้านกฎหมาย   

กล่าวโดยสรุปคือ การศึกษาการรับรู้ด้านกฎหมายข้อกําหนดท้องถิ่นของผู้ประกอบการ
ตามเทศบัญญัติเทศบาลเมืองราชบุรี เรื่อง การควบคุมสถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
ในสถานที่เอกชน พ.ศ.2542 .ในภาพรวมแล้วพบว่า ด้านการรับรู้ และด้านความรู้ในเรื่องกฎหมาย
และเทศบัญญัติเทศบาลเมืองราชบุรี อยู่ในระดับปานกลางถึงน้อย สําหรับการปฏิบัติตามเทศบัญญัติ
ของผู้ประกอบการสถานที่จําหน่ายอาหาร ด้านสุขาภิบาลอาหารจะทําได้ดีมาก ถูกต้องตามท่ีกําหนดไว้
เป็นหลักเกณฑ์ แต่จะไม่ได้ปฏิบัติในกรณีที่เป็นเง่ือนไขข้อกําหนดด้านกฎหมาย 

ผู้ วิจัยมีข้อคิดเห็นว่า จากลักษณะการประกอบกิจการสถานที่จําหน่ายอาหารที่
ดําเนินการอยู่น้ี ผู้ประกอบการสถานท่ีจําหน่ายอาหารจะมาจากบุคคลท่ีหลากหลาย เน่ืองจากเป็น
อาชีพที่ทุกคนสามารถทําได้  การดําเนินการที่ปรับปรุงพัฒนาส่วนใหญ่เกิดจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
เข้ามาสนับสนุนและให้คําแนะนํา กรณีที่ไม่ได้ให้คําแนะนําช้ีแจงก็จะไม่ได้ดําเนินการ  และการ
ดําเนินการบางเรื่องที่เคยปฏิบัติมา หากไม่ได้กํากับ ติดตามเป็นประจํา ก็จะไม่กระตุ้นให้เกิดการรับรู้
หรือกระทําที่ต่อเน่ือง และจะค่อยๆลดลงจนถึงไม่ได้ดําเนินการเลยในท่ีสุด    ทั้งน้ีเพราะการประกอบ
กิจการสถานท่ีจําหน่ายอาหาร ส่วนใหญ่จะมีการดําเนินการถ่ายทอดต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น จากพ่อแม่
มายังลูกหลาน ทําให้เกิดความคุ้นชิน  อน่ึงจากการที่ผู้วิจัยได้สัมผัสและพูดคุยกับผู้ประกอบการ
สถานที่จําหน่ายอาหารขณะทําการประเมิน  ทําให้ทราบว่าบางแหล่งรวมสถานที่จําหน่ายอาหาร มอบ
ให้ผู้ดูแล ทําการรวบรวมเอกสารหลักฐานไปดําเนินการแจ้งแทนผู้ประกอบการสถานที่จําหน่ายอาหาร 
ทําให้ผู้ประกอบการสถานที่จําหน่ายอาหารไม่ทราบขั้นตอนการดําเนินการตามเทศบัญญัติที่บังคับใช้
ในเรื่องน้ันๆ 

 
 



ปัญหาอุปสรรคการวิจัย 
ปัญหาอุปสรรคของการดําเนินการวิจัยที่พบ คือผู้ประกอบการสถานท่ีจําหน่ายอาหาร

เป็นกลุ่มประชากรที่มีลักษณะเฉพาะ และมีระยะเวลาการทํางานในช่วงเวลาที่จํากัด ต้องเร่งรีบให้ทัน
กับเวลา และในกิจการสถานที่จําหน่ายอาหารรายย่อย  ผู้ประกอบการสถานท่ีจําหน่ายอาหารส่วน
ใหญ่จะทําหน้าที่เป็นผู้ปรุงอาหารไปด้วย จึงไม่มีเวลาในการตอบข้อซักถาม ประกอบกับผู้วิจัยต้อง
คํานึงถึงความยินยอมในการให้ข้อมูลของผู้ประกอบการสถานที่จําหน่ายอาหารด้วย จึงทําให้จํานวน
กลุ่มตัวอย่างของประชากรไม่ได้ตามเป้าหมาย   

ข้อเสนอแนะจากผลการวจิัย 
จากผลการวิจัยการศึกษาสถานการณ์การรับรู้กฎหมายชองผู้ประกอบการ ในพ้ืนที่

เทศบาลเมืองราชบุรี ที่ดําเนินการในคร้ังน้ี ผู้วิจัยขอเสนอแนะความคิดเห็นต่อการดําเนินการ ดังน้ี 
1. เทศบาลควรต้องจัดระบบการควบคุมกํากับอย่างต่อเน่ือง ช้ีแจงเทศบัญญัติให้

ประชาชนทราบเป็นระยะ โดยใช้ช่องทางหรือจังหวะเวลาที่เหมาะสม เพ่ือให้ผู้ประกอบการสถานท่ี
จําหน่ายอาหาร รับรู้เรื่องกฎหมาย และบังคับตามกฎหมายอย่างจริงจัง ก่อนใช้หลักการปกครอง 

2. ควรประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ในเขตเทศบาล ในหลายๆ
ช่องทาง เช่น แผ่นพับ ป้ายประกาศ  เสียงตามสาย หรือผ่านทางเว็บไซต์ ของหน่วยงาน เพ่ือให้
ประชาชนและผู้ประกอบการสถานท่ีจําหน่ายอาหาร เข้าถึงง่าย และสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
รวมถึงการช้ีแจงอธิบายโดยเจ้าหน้าที่เองด้วย นอกจากน้ันควรร่วมกับหน่วยงานสนับสนุนอ่ืนๆ แนะนํา
ความรู้ด้านกฎหมายแก่ผู้ประกอบการสถานที่จําหน่ายอาหารควบคู่ไปกับการเฝ้าระวังด้านสุขาภิบาล
อาหาร 

3. ควรทําการสํารวจสถานที่ประกอบการจําหน่ายอาหารเป็นระยะๆ เพ่ือจัดทํา
ฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน รวมทั้งการตรวจแนะนําตามระบบข้ันตอนของกฎหมาย เพ่ือรักษามาตรฐาน
ไว้  และแนะนําผู้ประกอบการสถานที่จําหน่ายอาหารรายใหม่ ให้รับทราบและปฏิบัติตามเทศบัญญัติ
เทศบาลเมืองราชบุรี  เรื่อง การควบคุมสถานที่จําหน่ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหารในสถานท่ี
เอกชน พ.ศ. 2542ได้อย่างถูกต้อง 

4. การจัดระบบการให้บริการเชิงรุก โดยไปให้บริการในพ้ืนที่ ควรอิงหลักเกณฑ์ขั้นตอน
ตามกระบวนการของกฎหมาย เช่นเดียวกับมาแจ้ง ณ สํานักงานท่ีต้ัง  เพ่ือให้ผู้ประกอบการที่มารับ
บริการได้เรียนรู้และทราบกระบวนการที่เป็นปกติไปด้วย 

5. ควรบังคับใช้กฎหมายให้ครบถ้วนตามท่ีกําหนดในเทศบัญญัติ จะทําให้ผู้ประกอบการ
สถานที่จําหน่ายอาหารมีความต่ืนตัวรับรู้กฎหมายมากข้ึน เช่น การแสดงใบอนุญาตหรือหนังสือรับรอง
การแจ้ง ให้เห็นอย่างเด่นชัด ณ สถานประกอบการ ควรจะต้องมีการบังคับใช้อย่างจริงจัง จะทําให้ผู้ที่
ไม่ได้ดําเนินการหรือไม่มีใบอนุญาตรับทราบและปฏิบัติตามกฎหมายต่อไป 

6. ควรทําการศึกษาทบทวนเทศบัญญัติเทศบาลเมืองราชบุรี เรื่อง การควบคุมสถานท่ี
จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารในสถานที่เอกชน พ.ศ. 2542 เน่ืองจากมีการออกบังคับใช้มา
เป็นระยะเวลามากกว่า 10 ปี เพ่ือปรับให้ทันกับสถานการณ์ปัจจุบันและกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ิมเติมให้
สอดคล้องกับสภาพที่เป็นอยู่ และปรับแนวทางวิธีการดําเนินการตามข้ันตอนให้เหมาะสม 



๑๔ 

 

ข้อเสนอแนะในการทําวิจยัครั้งต่อไป 
1. ควรทําการวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือให้ได้ปัญหาหรือข้อมูลเชิงลึก สามารถนํามาใช้ในการ

วิเคราะห์หาทางแก้ไขปัญหาที่ผู้ประกอบการสถานท่ีจําหน่ายอาหารยังไม่สามารถปฏิบัติได้ เพ่ือเป็น
แนวทางพัฒนาให้เกิดผลสัมฤทธ์ิในการบังคับใช้กฎหมายมากข้ึน 
 2. ควรทําการศึกษาในเรื่องของแนวทางการพัฒนา การยกระดับความรู้ด้านกฎหมายต่อ
ผู้ประกอบการสถานท่ีจําหน่ายอาหาร ให้รับทราบและเข้าใจข้อกฎหมาย เพ่ือการปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้องก่อนดําเนินกิจการสถานที่จําหน่ายอาหาร  


