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บทคัดย่อ

	 	 การวิจัยครัง้น้ีเป็นการวิจัยเชิงสำารวจเพือ่ประเมินระดบัการมีสว่นรว่ม	และศึกษาปัจจัยท่ีสมัพนัธ์

กับการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการตลาดในการดำาเนินงานด้านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร	

กลุ่มตัวอย่างคือ	 ผู้ประกอบการตลาดท่ีมีหน้าท่ีหลักในการดูแลควบคุมกิจการของตลาด	 เป็นเจ้าของ

ตลาดหรือผู้จัดการตลาดหรือผู้ดูแลควบคุมกิจการของตลาดท่ีได้รับมอบหมายจากเจ้าของตลาด	 

ในตลาดท่ีได้รับใบอนุญาตให้ดำาเนินกิจการตลาดของสำานักงานเขตในพื้นท่ีของกรุงเทพมหานคร 

จำานวน 189 ราย โดยใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูล	ระหวา่งวันท่ี	24	มีนาคม	2557	ถงึ	24	พฤษภาคม	

2557 แบบสอบถามมีความสมบูรณ์และสามารถนำามาวิเคราะห์ได	้187	ฉบับ	(ร้อยละ	98.9) สถิติที่ใช ้

ในการวิเคราะห์คือ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-Test One-way ANOVA  

Pearson product moment correlation และการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน 

ผลการวิจัยพบว่า	 กลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วมในการดำาเนินงานด้านอาหารปลอดภัยในภาพรวมอยู่ใน 

วีร์สุดา  เผ่าภูธร, วท.ม. สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาเอกการบริหารสาธารณสุข

มหาวิทยาลัยมหิดล

บทวิจัย

การมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการตลาดในการ
ดำ�เนินง�นด้�นอ�ห�รปลอดภัยของกรุงเทพมห�นคร
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ระดับมาก  (X
_

 = 3.69)	 วิเคราะห์แยกรายด้าน	 พบว่าการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมากทุกด้านโดยเรียง 

ตามลำาดับค่าเฉลี่ยดังนี	้ด้านการปฏิบัติการ	(X
_

 = 3.83)	ด้านการรับผลประโยชน์	(X
_

 = 3.73)	ด้านการ

ติดตามและการประเมินผล	(X
_

 =	3.62)	และด้านการตัดสินใจ	(X
_

 =	3.58)	โดย	ระยะเวลาในการดำาเนิน

กิจการ	 อายุการจัดต้ังตลาด	 มีความสัมพันธ์เชิงลบระดับต่ำากับการมีส่วนร่วมอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ	

(อายุ	r	=	-	0.171	ระยะเวลาในการดำาเนินกิจการ r	=	-	0.238	อายุการจัดตั้งตลาด  r	=	-	0.239 

p	<0.05)	และความรู้	ทัศนคติ	แรงจูงใจมีความสัมพันธ์เชิงบวกระดับปานกลางกับการมีส่วนร่วมในการ

ดำาเนินงานด้านอาหารปลอดภัย	อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิต	ิ (ความรู้	 r	=	0.556	ทัศนคต	ิ r	=	0.596	 

แรงจูงใจ r = 0.694 p <0.001) ซึ่งแรงจูงใจในการดำาเนินงานด้านอาหารปลอดภัย ความรู้ในการ 

ดำาเนินงานด้านอาหารปลอดภัย อายุการจัดต้ังตลาด สามารถร่วมทำานายการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบ

การตลาดในการดำาเนินงานด้านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครได้ร้อยละ	 58.3 (R2
 = 0.583)  

ดังน้ันผู้บริหารหรือเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องของกรุงเทพมหานคร ควรมีนโยบายส่งเสริมด้านความรู้ 

สร้างแรงจูงใจสร้างความตระหนักด้านอาหารปลอดภัย พัฒนาปรับปรุงการประชาสัมพันธ์งานในการ 

ดำาเนินงานด้านอาหารปลอดภัย รวมท้ังสนับสนุนเงิน วัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนาปรับปรุงตลาดเพื่อ 

ให้การดำาเนินงานด้านอาหารปลอดภัยประสบความสำาเร็จและได้รับการพัฒนางานด้านอาหารปลอดภัย

อย่างต่อเนื่องต่อไป

คำ�สำ�คัญ: 	การมีส่วนร่วม	ความรู้	ทัศนคติ	แรงจูงใจ	ผู้ประกอบการตลาด	การดำาเนินงาน

	 	 		 ด้านอาหารปลอดภัย

Abstract

  This study was survey research with the objective of evaluating the level of 

participation and factors associated with the participation of market establishment 

entrepreneurs in implementing the food safety program of the Bangkok Metropolitan 

Administration. The studied sample consisted of 189 persons who were market  

entrepreneurs whose major responsibilities were monitoring and controlling of the 

market business the market owners or market managers or persons who had 

been assigned to manage the market by the owner. Those markets studied were  

granted permission from Bangkok Metropolitan Administration to operate their  

business	in	the	Bangkok	Metropolitan	Area.	Data	were	collected	by	using a questionnaire  
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during	24th
 March - 24th	May,	2014.	There	were	187	sets	of	completed	and	returned	 

questionnaires	 (98.9%).	 The	data	were	analyzed	by	percentage,	mean,	 standard	 

deviation t-test one-way ANOVA Pearson’s	 Product-Moment	Correlation	Coefficient	

and	stepwise	multiple	regression	analysis.	This	study found that the studied sample 

had a score for overall participation in the implementation of the food safety 

program at a high level (X
_

 = 3.69).	Analysis showed that the participation was at a high 

level for all aspects as can be seen from a higher average score to a lower average

score consecutively: operation (X
_

 = 3.83) receiving benefit (X
_

 = 3.73) monitoring and 

evaluation (X
_

 =	3.62) and decision making (X
_

 = 3.58).	The study found that the mean  

age of the sample duration of operating the market and age of the market had  

negative associations at low levels with the participation in the implementation of  

the	food	safety	program	with	statistical	significance (age	of	sample r	=	-	0.171	duration	 

in operating	the	market	r	=	-	0.238 and age of the market r	=	-0.239	p-value < 0.05).

Knowledge attitude and motivation had a medium level of positive association with

the participation in the implementation of the food safety program with statistical 

significance	(knowledge	r	=	0.556	attitude	r	=	0.596	and	motivation	r	=	0.694	p-value 

< 0.001). The motivation regarding the implementation of the food safety program 

knowledge relating to participation of entrepreneurs in implementing the food safety 

program and	age	of	the	market	had	58.3%	co-predictability	power	for	the	participation 

of entrepreneurs in implementing the food safety program of the Bangkok  

Metropolitan Administration (R2
 = 0.583).

	 	 Thus	the	concerned	officials	of	BMA	should	implement	a	more	effective policy 

for promoting knowledge motivation awareness about food safety and improve public 

relations relating to participation of entrepreneurs in implementing the food safety 

program.	The	administration	should	also	support	more	funds	and	supply equipment for 

improving the markets to facilitate the success and sustainability of the implementation 

of	the	food	safety	program.

Key Words:    Participation Knowledge Attitude Motivation Market Establishment

        Entrepreneurs Implementation Of Food Safety Program
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บทนำ�
	 	 การดำาเนินงานของสว่นราชการจะสำาเรจ็

ได้ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนตาม

กรอบรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.	2550 

ว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน และการ

บริหารราชการแบบมีส่วนร่วมกำาหนดให้ส่วน

ราชการจะต้องจัดหาหรือสนับสนุน กลไก ในการ 

เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการ

บริหารงานของภาครัฐมากข้ึน และในมาตรา 87	

กำาหนดให้รัฐต้องดำาเนินการตามแนวนโยบาย

ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยต้อง 

ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในเรื่องต่างๆ 

อย่างครบวงจรเริ่มต้ังแต่การกำาหนดนโยบาย 

การตัดสินใจ จนถึงการติดตามตรวจสอบ และ

กรุงเทพมหานครได้กำาหนดยุทธศาสตร์กรุงเทพฯ

เมืองอาหารปลอดภัยเพื่อคุ้มครองผู้บริ โภค 

ด้านอาหาร โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนได้บริโภค

อาหารท่ีสะอาด ปลอดภัย โดยการดำาเนินงาน

ด้านอาหารปลอดภัยของกรุง เทพมหานคร 

ในสถานประกอบการประ เภทตลาดของ

กรุงเทพมหานคร ผู้ประกอบการตลาดต้องมี

ส่วนร่วมในการดำาเนินงานด้านอาหารปลอดภัย

ในด้านการดำาเนินกิจการตลาด การบำารุงรักษา

ตลาดและการควบคุมกำากับดูแลผู้ขายของ 

และผู้ ช่ วยขายของในตลาดให้ปฏิ บั ติตาม 

กฎระเบียบท่ีเก่ียวกับสุขลักษณะของตลาดและ 

การสุขาภิบาลอาหารอีกท้ังต้องดำาเนินงานตลาด 

ให้ผ่านหลักเกณฑ์การพัฒนาตลาดตามหลัก

สุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานครทั้ง 3 ด้าน 

ได้แก่  ด้านการสุขาภิบาลสิ่ งแวดล้อมด้าน 

ความปลอดภัยของอาหาร	และด้านการคุ้มครอง 

ผู้บริโภค (สำานักอนามัย	กรุงเทพมหานคร 2555)	

ปัจจุบันตลาดในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร มีจำานวน

ทัง้หมด 333 แห่ง	แบ่งเป็นตลาดประเภท	1	จำานวน	

141 แห่ง	และตลาดประเภท	2	จำานวน	192	แห่ง	

ได้รับปา้ยรับรองตลาดสะอาดได้มาตรฐานอาหาร

ปลอดภัย	จำานวน	205		แห่ง	(ร้อยละ	61.6)	โดย 

ผู้ประกอบการตลาดต้องพัฒนาตลาดให้ผ่านเกณฑ์

การพัฒนาตลาดทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ การสุขาภิบาล 

สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาหารและ

ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคจากข้อมูลการได้รับ 

ป้ายรับรองฯ จำานวนตลาดท่ีได้ป้ายรับรองตลาด

สะอาดได้มาตรฐานอาหารปลอดภัยยังไม่บรรลุ

ตามเป้าหมายท่ีกรุงเทพมหานครกำาหนดไว้การ

ปฏิบัติตามหลักการสุขาภิบาลอาหารในตลาด

ยังไม่ถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์ กฎระเบียบท่ี

กฎหมายกำาหนด ส่วนหนึ่งที่ทำาให้การดำาเนินงาน

ด้านอาหารปลอดภัยยังไม่ประสบผลสำาเร็จ 

เท่าท่ีควร ซึ่งตลาดในกรุงเทพมหานครยังมี 

ตลาดท่ีไม่ได้รับป้ายรับรองตลาดสะอาดได้

มาตรฐานอาหารปลอดภัย อาจมีสาเหตุมาจาก

การท่ีผู้ประกอบการตลาดบางส่วนยังขาดการมี

ส่วนร่วมในการดำาเนินงานด้านอาหารปลอดภัย	

จากข้อมูลดังกล่าวอาจทำาให้เกิดปัญหาด้าน

สุขภาพตามมาไม่ว่าจะเป็นโรคท่ีเกิดจากอาหาร 

ท่ีไม่สะอาดปลอดภยั	โรคจากหนูและพาหะนำาโรค

ในตลาดทีไ่ม่ถูกสุขลักษณะ	ทำาให้เกิดโรคทอ้งร่วง	

หรืออาหารเป็นพิษ	เป็นต้น	
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	 	 จะเห็นว่าการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการ 

ตลาดจึงมีความสำาคัญกับการพัฒนางานด้าน

อาหารปลอดภัยเป็นอย่างมาก ซึ่งการวิจัยครั้งน้ี

ได้ศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการ

ตลาด ปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วม ปัญหา	

อุปสรรคและข้อเสนอแนะของการมีส่วนร่วมของ

ผูป้ระกอบการตลาดในการดำาเนินงานดา้นอาหาร

ปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร เพื่อนำาข้อมูล 

ดงักลา่วมาเป็นแนวทางในการปรบัปรงุและพฒันา

งานด้านอาหารปลอดภัยต่อไป	

วัตถุประสงค์ ของก�รวิจัย
  วัตถุประสงค์ทั่วไป

	 	 เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบ

การตลาด	ในการดำาเนินงานด้านอาหารปลอดภยั

ของกรุงเทพมหานคร

  วัตถุประสงค์เฉพ�ะ

	 	 1.	 เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของ 

ผูป้ระกอบการตลาดในการดำาเนินงานดา้นอาหาร

ปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร

	 	 2.	 เพื่ออธิบายลักษณะท่ัวไป สภาพ

แวดลอ้มกายภาพของตลาด	ความรู้	ทศันคติ	และ

แรงจูงใจในการดำาเนินงานด้านอาหารปลอดภัย

	 	 3.	 เพือ่หาความสมัพนัธร์ะหว่างลกัษณะ

ทั่วไป สภาพแวดล้อมกายภาพของตลาด ความรู้ 

ทัศนคติ และแรงจูงใจในการดำาเนินงานด้าน 

อาหารปลอดภัย	กับการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการ 

ตลาดในการดำาเนินงานด้านอาหารปลอดภัยของ

กรุงเทพมหานคร

	 	 4.	 เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรคการมี 

ส่วนร่วมของผู้ประกอบการตลาดในการดำาเนินงาน

ด้านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร

วิธีดำ�เนินก�รวิจัย
	 	 การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงสำารวจ	

(Survey research) เพื่อประเมินระดับการ 

มีส่วนร่วม และศึกษาปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับการ 

มีส่วนร่วมของผู้ประกอบการตลาดในการ 

ดำ า เ นิ น ง า น ด้ า น อ า ห า ร ป ล อ ด ภั ย ข อ ง

กรุ ง เทพมหานคร  ประชากรท่ีใ ช้ ศึกษาคือ 

ผู้ประกอบการตลาดท่ีมีหน้าท่ีหลักในการดูแล

ควบคุมกิจการของตลาดเป็นเจ้าของตลาด 

หรือผู้ จัดการตลาดหรือผู้ ดูแลควบคุมกิจการ 

ของตลาดท่ีได้รับมอบหมายจากเจ้าของตลาด 

ในตลาดท่ีได้รับใบอนุญาตให้ดำาเนินกิจการ 

ตลาดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	จำานวน	333 ราย 

ขนาดตัวอย่างท่ีได้จากการคำานวณ จำานวน 

189 ราย ใช้สูตรการคำานวณจากสูตรคำานวณ 

กลุ่ มประชากร ท่ี รู้ จำ านวนประชากร  สูตร  

Cochran W.G., 1977 โดยใช้แบบสอบถาม

เก็บรวบรวมข้อมูล แบบสอบถามท่ีส่งกลับทาง

ไปรษณย์ีมีความสมบูรณ ์187 ฉบับ (รอ้ยละ	98.9) 

ซึง่ผูวิ้จัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติในการวิเคราะห์

คือ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน t-Test      

One-way ANOVA และการวิเคราะห์ความ

ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน	
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ผลก�รวิจัย
	 	 การมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการตลาด

ในการดำาเนินงานด้านอาหารปลอดภัยของ

กรุงเทพมหานครในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

(X
_

 =	 3.69) แยกรายด้านพบว่า การมีส่วนร่วม 

อยู่ในระดับมากทุกด้านโดยด้านการปฏิบัติการ

มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด	(X
_ 
=	3.83)	ดังตารางที่	1

ต�ร�งที่ 1	 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดับการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการตลาดในการ 

	 	 		 ดำาเนินงานด้านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร

 ก�รมีส่วนร่วม Mean S.D. ระดับ

การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ	 3.83	 0.87	 มาก

การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์	 3.73	 0.82	 มาก

การมีส่วนร่วมในการติดตามและการประเมินผล	 3.62	 0.85	 มาก

การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ	 3.58	 0.92	 มาก

 รวม 3.69 0.87 ม�ก

  ลักษณะท่ัวไปของผู้ประกอบการตลาด

ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง	

(ร้อยละ 52.9) มีอายุระหว่าง	41 - 50	ปี	(ร้อยละ 

30.5)	 และอายุ 51 - 60 ปี (ร้อยละ 30.5) 

โดยมีอายุเฉลี่ย	49.0 ป ีสถานภาพสมรสส่วนใหญ่ 

มีสถานะคู ่(รอ้ยละ 69.5) จบการศึกษาอยู่ในระดับ

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า	(ร้อยละ 47.6)	มีรายได้

เฉลีย่ต่อเดือนท่ี 10,000 - 20,000	บาท	(รอ้ยละ	47.8) 

ดำารงตำาแหน่งเป็นเจ้าของตลาด (ร้อยละ 39.0)		

ระยะเวลาดำาเนินกิจการเฉลี่ยอยู่ท่ี 9.2 ปี ได้รับ 

การอบรม สัมมนา ดูงานด้านอาหารปลอดภัย	

(ร้อยละ 63.6) โดยมีจำานวนครั้งการเข้าอบรม	

สัมมนา ดูงานด้านอาหารปลอดภัยเฉลี่ย	2.6	ครั้ง

	 	 สภาพแวดล้อมกายภาพของตลาด 

ท่ีเข้าร่วมดำาเนินงานด้านอาหารปลอดภัยของ 

กรุงเทพมหานครส่วนใหญ่เป็นตลาดประเภท 2 

(ร้อยละ 56.1)	และเป็นตลาดที่ต้ังในพื้นท่ีเอกชน 

(ร้อยละ	90.4)	ส่วนใหญ	่ตลาดมีอาย	ุ6 - 10 ป ี

(ร้อยละ	27.8)	มีจำานวนแผงค้าในตลาด จำานวน 

31 - 80 แผง (ร้อยละ 32.6) และมีจำานวน 

แผงจำาหน่ายอาหารในตลาด จำานวนน้อยกว่า	 

30	แผง	(ร้อยละ	54.6)	

	 	 ความรู้ในการดำาเนินงานด้านอาหาร

ปลอดภัยภาพรวมพบว่า ผู้ประกอบการตลาด

ของกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่มีความรู้ระดับสูง	

(ร้อยละ 58.3) รองลงมามีความรู้ระดับปานกลาง 
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(รอ้ยละ 25.1) และมีความรูร้ะดับต่ำา (รอ้ยละ	16.6) 

และเม่ือพิจารณาความรู้รายด้านพบว่า ผู้ประกอบ 

การตลาดของกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่มีความรู้ 

ในด้านการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีในระดับสูง	

(ร้อยละ 72.7) ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล

ข่าวสารมีความรู้ในระดับสูง (ร้อยละ 74.9)	 

ด้านการใช้มาตรการลงโทษในการไม่ปฏิบัติตาม

การสุขาภิบาลอาหารในตลาด ส่วนใหญ่มีความรู้ 

ในระดับสูง (ร้อยละ 49.2) และด้านนโยบาย	

กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับระดับปานกลาง 

(ร้อยละ	48.3)		

	 	 ทัศนคติในการดำาเนินงานด้านอาหาร 

ปลอดภัยในภาพรวมอยู่ในระดับค่อนข้างดี 

(X
_

 = 4.01) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า	ทัศนคติ

ด้านนโยบาย  กฎหมาย  ระเบียบข้อบังคับ 

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีในการดำาเนินงาน

ด้านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร และ

ดา้นการใช้มาตรการลงโทษอยูใ่นระดบัค่อนขา้งด ี

ยก เ ว้นด้ านการปฏิ บั ติ ง านของ เ จ้ าห น้า ท่ี 

ในการดำาเนินงานด้านอาหารปลอดภัยของ 

ก รุ ง เ ท พมห า นค ร ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ต ล า ด 

มีทัศนคติอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉล่ียสูงกว่า 

ข้ออ่ืนๆ	(X
_

 =	4.29)	และด้านท่ีมีคา่เฉล่ียน้อยท่ีสดุ

คือ	การใช้มาตรการลงโทษ	(X
_

  =  3.69)	

	 	 แรงจูงใจในการดำาเนินงานด้านอาหาร

ปลอดภัยในภาพรวมอยู่ในระดับมาก	(X
_

 =	3.87)	

เม่ือพจิารณารายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก	ดา้น

ประโยชน์ท่ีได้รับจากการดำาเนินงานด้านอาหาร

ปลอดภัย	(X
_

 =	3.91)	มีค่าเฉลี่ยสูงสุดรองลงมา 

คือ ด้านการสนับสนุนด้านวิชาการ/อุปกรณ์ 

การตรวจสอบด้านอาหารปลอดภัย	(X
_

 =	3.82)

	 	 สมมติฐานท่ี 1 ลักษณะท่ัวไปมีความสัมพันธ์ 

กับการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการตลาดในการ 

ดำ า เ นิ น ง า น ด้ า น อ า ห า ร ป ล อ ด ภั ย ข อ ง

กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่าอายุของ 

ผู้ประกอบการตลาด และระยะเวลาในการ 

ดำาเนินกิจการมีความสัมพันธ์เชิงลบระดับต่ำา 

กับการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการตลาด 

ในการดำาเนินงานด้านอาหารปลอดภัยของ

กรุงเทพมหานครอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ	 

(อาย	ุ	r	=	-	0.171	ระยะเวลาในการดำาเนินกิจการ		

r	=	-	0.238	p-value	<0.05)	ส่วนตัวแปรเพศ 

สถานภาพสมรส  ระดับการศึกษา  ตำาแหน่ง 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และการเข้าอบรม/สัมมนา

ดูงานด้านอาหารปลอดภัยไม่มีความสัมพันธ์ 

กับการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการตลาด 

ในการดำาเนินงานด้านอาหารปลอดภัยของ 

กรุงเทพมหานคร

	 	 สมมติฐานที	่2	สภาพแวดล้อมกายภาพ

ของตลาด  ประกอบด้วยประเภทของตลาด 

ลักษณะพื้นท่ีต้ังของตลาด อายุการจัดต้ังตลาด	

จำานวนแผงในตลาด  ผลการวิจัยพบว่าอายุ 

การจัดต้ังตลาดมีความสัมพันธ์เชิงลบระดับ

ต่ำากับการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการตลาด

ในการดำาเนินงานด้านอาหารปลอดภัยของ

กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ 

(r	 = - 0.239 p-value <0.05) ส่วนประเภท 

ของตลาด ลักษณะพื้นท่ีต้ังของตลาด จำานวน 
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แผงค้าและจำานวนแผงจำาหน่ายอาหารใน 

ตลาดไม่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของ 

ผู้ประกอบการตลาดในการดำาเนินงานด้าน 

อาหารปลอดภัย	ของกรุงเทพมหานคร

	 	 สมมติฐานที ่3 ความรู้ในการดำาเนินงาน 

ด้านอาหารปลอดภัย มีความสัมพันธ์กับการ 

มีส่วนร่วมของผู้ประกอบการตลาดในการ 

ดำาเนินงานด้านอาหารปลอดภัย ผลการวิจัย 

พบว่าความรู้ ในการดำาเนินงานด้านอาหาร 

ปลอดภัยในภาพรวมมีความสัมพันธ์กับการมี

ส่วนร่วมเชิงบวกระดับปานกลาง (r = 0.556 

p-value <0.001) และเม่ือแยกรายด้าน พบว่า

ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับด้าน 

การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร	ด้านการปฏิบัติ

งานของเจ้าหน้าท่ี และด้านการใช้มาตรการ

ลงโทษ ทุกด้านมีความสัมพันธ์เชิงบวกระดับ

ปานกลางกับการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการ

ตลาดในการดำาเนินงานด้านอาหารปลอดภัย 

ของกรงุเทพมหานครในภาพรวม	อย่างมีนัยสำาคญั

ทางสถิติ	(p-value	<0.001)

	 	 สมมติฐานท่ี	4		ทศันคติในการดำาเนินงาน 

ด้านอาหารปลอดภัย มีความสัมพันธ์กับการมี 

ส่วนร่วมของผู้ประกอบการตลาดในการดำาเนินงาน 

ด้านอาหารปลอดภัย ผลการวิจัยพบว่าทัศนคติ 

ในการดำา เนินงานด้านอาหารปลอดภัยใน 

ภาพรวมมีความสัมพันธ์เชิงบวกระดับปานกลาง 

กับการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการตลาด 

ในการดำาเนินงานด้านอาหารปลอดภัยของ

กรุงเทพมหานคร	(r	=	0.596	p-value	<0.001)	

และเมือ่แยกรายด้าน	พบว่าดา้นนโยบาย	กฎหมาย	

ระเบียบข้อบังคับ ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล

ข่าวสาร  ด้านการปฏิ บั ติงานของเจ้าหน้าท่ี   

และด้านการใช้มาตรการลงโทษ  ทุกด้านมี 

ความสัมพันธ์เชิงบวกระดับปานกลางกับการ 

มีส่วนร่วมในการดำาเนินงานด้านอาหารปลอดภัย

ของกรุงเทพมหานครในภาพรวมอยา่งมนียัสำาคัญ

ทางสถิต	ิ(p-value <0.001)

	 	 สมมติฐานท่ี	5 แรงจูงใจในการดำาเนินงาน 

ด้านอาหารปลอดภัยมีความสัมพันธ์กับการมี 

ส่วนร่วมของผู้ประกอบการตลาดในการดำาเนินงาน

ด้านอาหารปลอดภัย ผลการวิจัยพบว่าแรงจูงใจ 

ในการดำาเนินงานดา้นอาหารปลอดภยัในภาพรวม

มีความสัมพันธ์เชิงบวกระดับปานกลางกับการมี

ส่วนร่วมของผู้ประกอบการตลาดในการดำาเนิน

งานด้านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร 

(r = 0.694 p-value <0.001) และเม่ือแยก 

รายด้าน พบว่าด้านประโยชน์ท่ีได้รับจากการ

ดำาเนินงานด้านอาหารปลอดภัยแรงจูงใจและ 

ด้ านการส นับส นุนด้ าน วิชาการ / อุปกรณ์ 

การตรวจสอบด้านอาหารปลอดภัย มีความ 

สัมพันธ์ เ ชิ งบวกระ ดับปานกลาง กับการ มี 

ส่วนร่วมในการดำาเนินงานด้านอาหารปลอดภัย 

ของกรงุเทพมหานครในภาพรวม	อย่างมีนัยสำาคญั

ทางสถิต	ิ(p-value <0.001)		

	 	 การวิเคราะห์ความสามารถในการทำานาย

การมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการตลาดในการ

ดำาเนินงานด้านอาหารปลอดภัย พบว่า แรงจูงใจ

ในการดำาเนินงานด้านอาหารปลอดภัย ความรู้
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ในการดำาเนินงานด้านอาหารปลอดภัย	 อายุการ 

จัดต้ังตลาด สามารถร่วมทำานายการมีส่วนร่วม 

ของผู้ประกอบการตลาดในการดำาเนินงาน 

ด้านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครได้ 

ร้อยละ 58.3	 (R2
 = 0.583) เม่ือวิเคราะห์ปัจจัย

รายด้าน พบว่าแรงจูงใจในการดำาเนินงานด้าน

อาหารปลอดภัยด้านประโยชน์ท่ีได้รับจากการ

ดำาเนินงานด้านอาหารปลอดภัย แรงจูงใจในการ

ดำาเนินงานด้านอาหารปลอดภยัดา้นการสนับสนุน

ด้านวิชาการ/อุปกรณ์การตรวจสอบด้านอาหาร

ปลอดภัย	 ความรู้ในการดำาเนินงานด้านอาหาร

ปลอดภยัดา้นนโยบาย	กฎหมาย	ระเบยีบข้อบังคบั	

ความรู้ในการดำาเนินงานด้านอาหารปลอดภัย

ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร	 ทัศนคติ

ในการดำาเนินงานด้านอาหารปลอดภัยด้านการ

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและอายุการจัดต้ัง 

ตลาด  สามารถทำานายการมีส่ วนร่ วมของ 

ผูป้ระกอบการตลาดในการดำาเนินงานดา้นอาหาร

ปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ได้ร้อยละ 60.10		

(R2	=	0.601)	

	 	 ความคดิเห็นท้ังด้านปัญหา	และอุปสรรค

ในการเข้ามามีส่วนร่วมและข้อเสนอแนะจาก 

ผู้ประกอบการตลาดในการศึกษาครั้งน้ี พบว่า 

ผู้ประกอบการตลาดอยากเข้ามามีส่วนร่วม 

ในการดำาเนินงานด้านอาหารปลอดภัยและ 

ต้องการให้ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง 

ดำาเนินการในเรื่องการส่งเสริมด้านความรู้ 	 

การสร้างแรงจูงใจ สร้างความตระหนักด้าน 

อาหารปลอดภัย  การพัฒนาปรับปรุ งการ

ประชาสัมพันธ์งานในการดำาเนินงานด้านอาหาร

ปลอดภัย รวมท้ังต้องการได้รับการสนับสนุนเงิน	

วัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนาปรับปรุงตลาด

อภิปร�ยผล
	 	 จะเห็นว่าการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการ 

ตลาดในการดำาเนินงานด้านอาหารปลอดภัย 

อยู่ในระดับมาก อีกท้ังผู้ประกอบการตลาดมี 

ความรู	้ทัศนคติ และแรงจูงใจท่ีดีในการดำาเนินงาน 

ด้านอาหารปลอดภัย ซึ่งถือว่าเป็นข้อดี ดังนั้น 

เพื่อรักษาข้อดีดังกล่าวและนำามาพัฒนาการมี

ส่วนร่วมของผู้ประกอบการตลาดให้ดีย่ิงข้ึนได้ 

จะต้องส่งเสริมปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการมี 

ส่วนร่วมของผู้ประกอบการตลาดในการดำาเนินงาน

ด้านอาหารปลอดภยัของกรงุเทพมหานคร		ซึง่พบว่า 

ปัจจัยด้านความรู้ ทัศนคติ แรงจูงใจในการ

ดำาเนินงานด้านอาหารปลอดภัยมีความสัมพันธ์

เชิงบวกระดับปานกลางกับการมีส่วนร่วมของ 

ผู้ประกอบการตลาด ในการดำาเนินงานด้าน

อาหารปลอดภัย เน่ืองจากผู้ประกอบการตลาด 

มีความสนใจด้านอาหารปลอดภัย ทำาให้มีความรู้	

ทัศนคติ และแรงจูงใจท่ีดีในการดำาเนินงานด้าน

อาหารปลอดภัยส่งผลให้มีความต้องการเข้ามามี

ส่วนร่วมในการดำาเนินงานด้านอาหารปลอดภัย	

สอดคลอ้งกับ	วลิาสนีิ		กิง่แก้ว	(2549)	ทีไ่ด้ศึกษา 

เรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนท้องถ่ินในการ

อนุรกัษส์ิง่แวดล้อมศิลปกรรม กรณศึีกษาเมืองเก่า

ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย พบว่าความรู้ในการ

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม เป็นปัจจัยท่ีมีผล 

ต่อการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ศิลปกรรม และสอดคล้องกับการศึกษาของ
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ประเสริฐ สกุลนิยม (2548) ท่ีได้ศึกษาเรื่อง 

ความร่วมมือในการปฏิบัติตามนโยบายอาหาร

ปลอดภัยของผู้จำาหน่ายอาหารในตลาดจันทบุรี	

ผลการวิจัยพบว่าความรู้นโยบายอาหารปลอดภัย

ของผู้จำาหน่ายอาหารมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ

ทัศนคติต่อป้ายอาหารปลอดภัย การตรวจสอบ

อาหารปลอดภัยและมาตรการลงโทษ	สถานภาพ

สมรส ระยะเวลาในการประกอบอาชีพ ระดับ

ความรู้นโยบายอาหารปลอดภัย ระดับทัศนคติ

ต่อการตรวจสอบของเจ้าหน้าท่ีรัฐ ระดับทัศนคติ

ต่อมาตรการลงโทษมีความสัมพันธ์กับความ 

ร่วมมือของผู้จำาหน่ายอาหารในตลาดจันทบุรี 

อีกท้ังยังสอดคล้องกับการศึกษาของซอเบียริ 

(Shobeiri, 2007)	 ท่ีได้ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อ 

การมีส่วนร่วมของสมาชกิในองค์กรพัฒนาเอกชน

ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพบว่าปัจจัยท่ีมีผล 

ต่อการมีส่วนร่วมของสมาชิกในองค์กรพัฒนา

เอกชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม คือ ลักษณะ 

ของแต่ละวัฒนธรรมในการให้ข้อมูลการบริหาร 

จัดการสังคมเศรษฐกิจ และแรงจูงใจมีความ 

แตกต่างอย่างมีนัยสำาคญัทางสถิติ	และสอดคลอ้ง

กับแนวคดิของ ปกรณ ์ปรยีากร (2545) ท่ีได้อธบิาย

ถึงการมีสว่นรว่มของประชาชนไว้ว่าการมีสว่นรว่ม

ของประชาชนโครงการใดโครงการหน่ึงเป็นปัจจัย

ท่ีสำาคญัในการทำาให้การดำาเนินงานดงักลา่วบรรลุ

ตามเป้าหมายท่ีวางไว้ โดยอ้างถึงการนำาเสนอ

ตัวแบบของศาสตราจารย์มอร์ริสว่าด้วยกลยุทธ์

สำาหรับการจัดการโครงการขนาดใหญ่ต้องอาศัย

ปัจจัยที่สำาคัญ 4 ด้าน คือ 1) ปัจจัยด้านการรับ

รู้สาระสำาคัญของโครงการ 2) ปัจจัยภายนอก 

การเงิน และระยะเวลา 3) ปัจจัยด้านทัศนคติ

ของบุคคล และ 4) ปัจจัยด้านการดำาเนินงาน	

ส่วนปัจจัยด้านอาย	ุ และระยะเวลาในการดำาเนิน

กิจการ อายุการจัดต้ังตลาด มีความสมัพนัธเ์ชิงลบ 

ระดับต่ำากับการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการ

ตลาดในการดำาเนินงานด้านอาหารปลอดภัยของ

กรุงเทพมหานคร เน่ืองจากผู้ประกอบการตลาด

ท่ีมีอายุน้อย และระยะเวลาในการดำาเนินกิจการ

น้อยจะให้ความสนใจและอยากเข้ามามีส่วนร่วม

ในการดำาเนินงานด้านอาหารปลอดภัยมากกว่า	

และหากตลาดท่ีมีอายุมากๆ เม่ือมีการปรับปรุง	

จะต้องใช้งบประมาณเป็นจำานวนมาก	อกีท้ังสภาพ

อาคารท่ีชำารุดและเสื่อมโทรมทำาให้การดูแลพื้นท่ี

เพื่อให้สะอาดและเป็นไปตามสุขลักษณะทำาได้

ยาก ดงัน้ันจึงควรให้ความสำาคญักับผูป้ระกอบการ 

ตลาดกลุ่มดังกล่าวเป็นพิเศษโดยต้องเข้าไป 

ส่งเสริมกระตุ้นผู้ประกอบการตลาดกลุ่มดังกล่าว

ให้มีส่วนร่วมโดยการไปเสริมความรู้ สร้างแรง

จูงใจ	และทำาให้ผูป้ระกอบการตลาดเห็นประโยชน์

ของการมีส่วนร่วม ตลอดจนปรับทัศนคติให้ 

ผู้ประกอบการตลาดกลุ่มดังกล่าวให้เข้ามามี 

ส่วนร่วมในการดำาเนินงานด้านอาหารปลอดภัย

และดำา เ นินการส่ง เสริมให้ มีส่วนร่วมอย่าง

สม่ำาเสมอ ท้ังน้ีหากในอนาคตมีผู้ประกอบการ

ตลาดรายใหม่ที่อายุน้อย	เริ่มดำาเนินกิจการจัดตั้ง

ตลาดใหม่	กรุงเทพมหานครควรจะเข้าไปกระตุ้น

ให้มีสว่นรว่มต้ังแต่แรกเริม่และดำาเนินการสง่เสรมิ

ให้มีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง	
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ข้อเสนอแนะ
	 	 ผู้ บ ริ ห า รหรื อห น่ วยง าน ท่ี เ ก่ี ย ว ข้ อ ง 

ด้ า น การดำ า เ นินงานอาหารปลอดภัยของ

กรุงเทพมหานคร	ควรดำาเนินการดังนี้

	 	 1)	ส่งเสริมนโยบายสร้างแรงจูงใจในการ

ดำาเนินงานด้านอาหารปลอดภัยด้านประโยชน์ 

ท่ีได้รับจากการดำาเนินงานด้านอาหารปลอดภัย	

เช่น การให้รางวัล การจัดการประกวด การให้ 

ป้ายรับรองตลาดสะอาดได้มาตรฐานอาหาร 

ปลอดภัย การสนับสนุนด้านวิชาการ  เ งิน 

วัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนาปรับปรุงตลาดในการ 

ดำาเนินงานด้านอาหารปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง

	 	 2)	ประชาสมัพันธข้์อมูลข่าวสาร	ประโยชน์

ของการดำาเนินงานด้านอาหารปลอดภัย

ตลอดจนข่าวสารด้านอาหารปลอดภัย และ

ปรับปรุงการประชาสัมพันธ์ข่าวสารงานด้าน 

อ าห า รปลอดภั ย  โ ด ย เ พิ่ ม ช่ อ ง ท า ง ก า ร

ประชาสัมพันธ์ให้หลากหลายรูปแบบ เช่น สื่อ

โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ การจัดกิจกรรม

การรณรงค์ เพื่อกระตุ้นจิตสำานึก เรื่องอาหาร

ปลอดภัยอย่างต่อเน่ือง ตลอดจนแจกเอกสาร 

สื่อประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น

	 	 3)	สร้างความตระหนัก และให้ผู้ประกอบการ 

ตลาดเห็นความสำาคัญเรื่องอาหารปลอดภัย โดย

สร้างความรู้และทัศนคติท่ีดีแก่ผู้ประกอบการ

ตลาด เช่น จัดอบรมเพิม่ความรูด้้านการดำาเนินงาน 

ด้านอาหารปลอดภัยในทุกด้าน โดยเฉพาะด้าน

นโยบาย	กฎหมาย	ระเบยีบข้อบังคบัและมาตรการ

ลงโทษ	เพ่ือให้ผูป้ระกอบการทราบถึงวิธกีารปฏบัิติ

ท่ีถูกต้องตามกฎหมายและเกรงกลวัโทษท่ีจะได้รบั 

หากทำาผิดกฎหมาย ทำาให้เกิดการมีส่วนร่วม

ของผู้ประกอบการในการดำาเนินงานด้านอาหาร

ปลอดภัยได้ดียิ่งขึ้น

	 	 4)	ควรให้ความสำาคัญกับผู้ประกอบการ 

ตลาดท่ีมีอายุมาก ผู้ประกอบการท่ีดำาเ นิน

กิจการท่ีมีระยะเวลาในการดำาเนินกิจการมานาน	

และตลาดท่ีมีอายุมาก โดยต้องเข้าไปกระตุ้น 

ผู้ประกอบการตลาดกลุ่มดังกล่าวให้มีส่วนร่วม

โดยการไปเสริมความรู	้สร้างแรงจูงใจ	และทำาให้

ผู้ประกอบการตลาดเห็นประโยชน์ของการมี 

ส่วนร่วมเป็นพิเศษและดำาเนินการส่งเสริมให้มี 

ส่วนร่วมอย่างสม่ำ า เสมอ  หากในอนาคตมี 

ผู้ประกอบการตลาดรายใหม่ท่ีอายุน้อย เริ่ม 

ดำาเนินกิจการจัดต้ังตลาดใหม่ กรุงเทพมหานคร

ควรจะเข้าไปกระตุ้นให้ผูป้ระกอบการกลุม่ดงักลา่ว

เข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่แรกเริ่ม
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บ ท วิ จั ย
ก�รมีส่วนร่วมของผู้ประกอบก�รตล�ดในก�รดำ�เนินง�นด้�นอ�ห�รปลอดภัยของกรุงเทพมห�นคร
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