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สารบัญ 
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โชคชัย หมัน่แสวงทรัพย์   พิมพ์สุรางค์ เตชะบญุเสริมศักด์ิ 
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วเิคราะห์ปัจจัยสู่ความสําเร็จในการนํานโยบายอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ปี 2556 ไปปฏิบัติ 
 

ประภาพร จีนมะเริง1   ปิยธิดา ตรีเดช2   สุคนธา ศิริ3   ชาญวทิย์ ตรีเดช4 
 

1 นกัศึกษาหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวชิาเอกบริหารสาธารณสุข  คณะสาธารณสุขศาสตร์  และ 
บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัมหิดล 
2 ภาควชิาบริหารงานสาธารณสุข  คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวทิยาลยัมหิดล 
3 ภาควชิาระบาดวทิยา  คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวทิยาลยัมหิดล 
4 สาํนกังานปลดักระทรวง  กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

บทคดัย่อ 
ภูมิหลัง: กรุงเทพมหานครมีนโยบายดาํเนินงานอาหารปลอดภยั ตั้งแต่ ปี 2548 โดยมีเป้าหมายหลกัเพื่อให้ประชาชนไดบ้ริโภคอาหารท่ีสะอาด 
ปราศจากเช้ือโรคอาหารเป็นพิษ หรือปนเป้ือนจากเช้ือโรคทางเดินอาหารและสารเคมี ซ่ึงผลการดาํเนินงานตามนโยบายอาหารปลอดภยัของ
กรุงเทพมหานคร ท่ีผา่นมามีแนวโนม้ประสบความสาํเร็จมากข้ึน แต่ในขณะเดียวกนัก็พบวา่ผลการดาํเนินงานของสาํนกังานเขตบางแห่งมีผลการ
ดาํเนินงานท่ีโดดเด่นเป็นอยา่งมาก แต่บางแห่งมีผลการดาํเนินงานเพียงผา่นเกณฑต์ามตวัช้ีวดัท่ีกาํหนด  เพียงเลก็นอ้ยเท่านั้น ซ่ึงการดาํเนินการ
ตามนโยบายอาหารปลอดภยัของกรุงเทพมหานครใหป้ระสบความสาํเร็จไดน้ั้น ตอ้งมีองคป์ระกอบของกิจกรรมในการดาํเนินงานตามนโยบาย
หลายประการ มีปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งหลายดา้น  
วัตถุประสงค์: ในการวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อวิเคราะห์ปัจจยัสู่ความสาํเร็จทั้งในดา้นเน้ือเน้ือหาสาระ ของนโยบาย (Policy content) และปัจจยั
ทางดา้นสภาพแวดลอ้มของนโยบาย (Policy) ในการนาํนโยบายอาหารปลอดภยัของกรุงเทพมหานคร ปี 2556 ไปปฏิบติั และเพื่ออธิบายปัญหา/
อุปสรรค และแนวทางการแกไ้ขปัญหา ในการนาํนโยบายอาหารปลอดภยัของกรุงเทพมหานคร ปี 2556 ไปปฏิบติั 
 วิธีการศึกษา: โดยใชก้ารวิจยัเชิงคุณภาพ ศึกษาโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกเจา้หนา้ท่ีของฝ่ายส่ิงแวดลอ้มและสุขาภิบาล ของสาํนกังานเขต 
สังกดักรุงเทพมหานคร ท่ีไดรั้บมอบหมายให้เป็นผูรั้บผิดชอบหลกัในงาน ดา้นอาหารปลอดภยั จาํนวน 12 คน วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้วิธีการ
วเิคราะห์ขอ้มูลเชิงเน้ือหา 
ผลการศึกษา: ผลการวิจยั พบว่า ปัจจยัสู่ความสาํเร็จในการนาํนโยบายอาหารปลอดภยัของกรุงเทพมหานคร ปี 2556 ไปปฏิบติั มีหลายปัจจยั 
ปัจจยัท่ีมีความสําคญัท่ีสุด ได้แก่ ปัจจยัด้านลกัษณะและประเภทของหน่วยงาน ปัจจยัท่ีมีความสําคญัรองลงมา ได้แก่ ความเพียงพอของ
ทรัพยากร วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของนโยบาย ทศันคติของผูน้าํนโยบายไปปฏิบติั สภาพเศรษฐกิจสังคมและการเมือง การติดต่อส่ือสาร    
และการสนบัสนุนจากฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง และประสบการณ์ ในการนาํนโยบายไปปฏิบติั ปัญหาอุปสรรคในการดาํเนินงาน ไดแ้ก่ ผูป้ระกอบการ
บางรายไม่เห็นความสาํคญัและไม่ให้ความร่วมมือในการดาํเนินการตามนโยบาย เจา้หนา้ท่ีขาดความต่อเน่ืองในการติดตามผลการดาํเนินงาน 
และปัญหาดา้นการส่ือสารกบัผูส้มัผสัอาหารท่ีเป็นแรงงานต่างดา้ว 
ข้อเสนอแนะ: โดยทุกปัจจยัดงักล่าวขา้งตน้มีส่วนช่วยส่งเสริมให้การดาํเนินงานตามนโยบายอาหารปลอดภยัของกรุงเทพมหานครประสบ
ความสาํเร็จ ซ่ึงทุกเขต มีผลการดาํเนินงานผ่านเกณฑต์ามเป้าหมายตวัช้ีวดัท่ีกาํหนด โดยผูบ้ริหารในสายบงัคบับญัชาหรือหัวหนา้ฝ่ายควรให้
ความสาํคญักบัการดาํเนินงาน ดา้นอาหารปลอดภยั ควรบริหารจดัการทรัพยากรบุคคลใหเ้หมาะสม เนน้การทาํงานเป็นทีม มีการประชาสมัพนัธ์
นโยบายอาหารปลอดภยัในภาพรวม ผ่านส่ือประชาสัมพนัธ์ต่างๆ ใหม้ากข้ึน ควรมีมาตรการควบคุมผูป้ระกอบการท่ีมีลูกจา้ง เป็นแรงงานต่าง
ดา้วใหป้ฏิบติัไดถู้กตอ้งตามหลกัสุขาภิบาลอาหารและหลกัสุขวทิยาส่วนบุคคล 
 
คาํสําคญั: นโยบายอาหารปลอดภยั, ปัจจยัสู่ความสาํเร็จ, กรุงเทพมหานคร 
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บทนํา 
กรุงเทพมหานครมีนโยบายในการดาํเนินงานอาหาร

ปลอดภยั ตั้ งแต่ ปี 2548 โดยกาํหนดเป็นยุทธศาสตร์กรุงเทพฯ 
เมืองอาหารปลอดภยั มีเป้าหมายหลกัเพ่ือใหป้ระชาชนมีสุขภาพดี 
บริโภคอาหารท่ีสะอาดปลอดภยัโดยมีมาตรการป้องกนั เฝ้า
ระวงั ด้วยวิธีตรวจหาเช้ือโรคและสารพิษท่ีปนเป้ือนอยู่ใน
อาหาร  พัฒนาคุณภาพระบบงานสุขาภิบาลอาหาร ให้ได้
มาตรฐานสากล พฒันากฎหมาย ขอ้บญัญติัของกรุงเทพมหานคร     
ให้เหมาะสม และสร้างระบบบงัคบัใชก้ฎหมายท่ีเขม้แข็ง พร้อม
ทั้ งพฒันาความรู้ความเขา้ใจ จิตสํานึกและความร่วมมือของ
ผูป้ระกอบการและประชาชนทัว่ไปในเร่ืองอาหารปลอดภยั ซ่ึง
ภาพรวมในปัจจุบนัของกรุงเทพมหานคร พบว่าสถานการณ์ 
ความเส่ียงดา้นอาหารมีแนวโน้มลดลง ตามสถิติการปนเป้ือน
ของสารเคมีอันตรายและเช้ือโรคท่ีก่อให้เกิดโรคในระบบ
ทางเดินอาหาร ลดลงจากร้อยละ 8 ในปี 2551  เหลือร้อยละ 4.8 , 
2.9, 2.9 และ 2.6 ในปี 2552 - 2555 ตามลาํดบั การปนเป้ือน
เช้ือจุลินทรียใ์นอาหารนั้นสาเหตุหลกัมาจากการขาดหลกัสุข
วิทยาส่วนบุคคลของผูส้ัมผสัอาหาร จึงตอ้งมีการส่งเสริม การ
ให้ความรู้ การเปล่ียนทศันคติ เพ่ือก่อให้เกิดการปรับเปล่ียน
พฤติกรรม ในการจาํหน่ายอาหารใหถ้กูตอ้ง1 

นอกจ าก น้ี ก รุ ง เ ทพมหานครได้จั ดทํา ร ะบบ
หลักประกันความปลอดภัยด้านอาหารเพ่ือความมั่นใจของ
ผูบ้ริโภค ดว้ยการออกป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภยั 
สาํหรับผูป้ระกอบการอาหารท่ีผา่นเกณฑข์องกรุงเทพมหานคร
โดยผู ้ประกอบการท่ีได้รับป้ายรับรองต้องผ่านเกณฑ์ของ
กรุงเทพมหานคร   ซ่ึงประกอบดว้ย 1) การไดรั้บใบอนุญาต
หรือหนังสือรับรองการแจ้งในการประกอบกิจการตาม
กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข  2)  การผ่านเกณฑ์ด้าน
สุขลกัษณะของสถานประกอบการ 3) การผ่านเกณฑ์คุณภาพ
อาหารทั้งดา้นจุลินทรียแ์ละเคมี และ 4) การผ่านการอบรมดา้น
การสุขาภิบาลอาหารหรือการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองตาม
หลักสูตรท่ีกรุงเทพมหานครกาํหนด โดยท่ีผ่านมาตั้ งแต่ ปี 
2551-2555 มีสถานประกอบการอาหารที่ผ ่านเกณฑ์อาหาร
ปลอดภยัของกรุงเทพมหานคร ในภาพรวมคิดเป็น ร้อยละ 

21.9, 24.7, 35.6, 54.4 และ 61.3 ตามลาํดบั ซ่ึงถือวา่เป็นไป
ตามตวัช้ีวดัท่ีกาํหนด1 

จากข้อมูลสถานประกอบการอาหารท่ีได้รับการ
รับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย ในปีท่ีผ่านๆมา พบว่ามี
จํานวนเ พ่ิมมากข้ึนทุกปีสอดคล้องกับการตรวจพบการ
ปนเป้ือนในอาหารทั้งดา้นเคมี    และจุลินทรียท่ี์ลดลง แสดงว่า
การดําเนินงานด้านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครมี
แนวโนม้ดีข้ึน ประสบความสําเร็จมากข้ึน แต่ในขณะเดียวกนัก็
พบว่าผลการดาํเนินงานของสํานักงานเขตบางแห่งมีผลการ
ดําเนินงานท่ีโดดเด่นเป็นอย่างมาก  แต่บางแห่งมีผลการ
ดาํเนินงานเพียงผ่านเกณฑ์ตามตวัช้ีวดัท่ีกาํหนดเพียงเล็กน้อย
เท่านั้ น ซ่ึงการดาํเนินการตามนโยบายอาหารปลอดภัยของ
กรุง เทพมหานครให้ประสบความสํา เ ร็จได้นั้ น  ต้อง มี
องคป์ระกอบของกิจกรรมในการดาํเนินงานตามนโยบายหลาย
ประการ มีปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง   หลายดา้น ทั้งในดา้นเน้ือเน้ือหา
สาระของนโยบาย (Policy Content) และปัจจยัทางดา้น
สภาพแวดลอ้ม    ของนโยบาย (Policy Context) จึงทาํให้ผูว้ิจยั
สนใจศึกษาปัจจยัสู่ความสาํเร็จในการนาํนโยบายอาหารปลอดภยั
ของกรุงเทพมหานคร ปี 2556 ไปปฏิบติั และปัญหาอุปสรรคใน
การนํานโยบายไปปฏิบัติ  เ พ่ือนําไปเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงหรือพฒันาการปฏิบติังานให้ดีข้ึนเพ่ิมจาํนวนสถาน
ประกอบการท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย
เพ่ิมข้ึน สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน 
ผูป้ระกอบการและเป็นการสร้างความมัน่ใจให้กบัประชาชนท่ี
จะได้บริโภคอาหารท่ีปลอดภัย ไม่มีการปนเป้ือนสารเคมี
อนัตรายและเช้ือโรค 
วตัถุประสงค์การศึกษา 

เพ่ือวเิคราะห์ปัจจยัสู่ความสาํเร็จในการนาํนโยบายอาหาร
ปลอดภยั ของกรุงเทพมหานคร  ปี 2556 ไปปฏิบัติ ใน 2 ด้าน 
ไดแ้ก่ ปัจจยัทางดา้นเน้ือหาสาระของนโยบาย (Policy Content) 
และปัจจัยทางด้านสภาพแวดล้อมของนโยบาย  (Policy 
Context) และเพ่ืออธิบายปัญหา / อุปสรรค ในการนาํนโยบาย
อาหารปลอดภยัของกรุงเทพมหานคร ปี 2556 ไปปฏิบติั และ
แนวทางการแกไ้ขปัญหา 
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วธีิการศึกษา 
การศึกษาวิจัยคร้ังน้ี  ผู ้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิง

คุณภาพ (Qualitative Research) ในการศึกษาเพ่ือให้ไดข้อ้มูล
รายละเอียดในเชิงลึก เก่ียวกบัปัจจยัสู่ความสําเร็จของการนาํ
นโยบายอาหารปลอดภยัไปปฏิบติั และปัญหาอุปสรรคในการ
ดาํเนินงานตามนโยบายอาหารปลอดภยัของกรุงเทพมหานคร          
กลุ่มตวัอยา่ง คือ เจา้หนา้ท่ีของฝ่ายส่ิงแวดลอ้มและสุขาภิบาล ท่ี
รับมอบหมายเป็นผูรั้บผิดชอบหลกัในงานดา้นอาหารปลอดภยั 
ปีงบประมาณ 2556 จากสํานักงานเขตของกรุงเทพมหานคร 
จาํนวน 12 คน เก็บขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มตวัอยา่ง 
โดยใช้แนวคาํถามในการสัมภาษณ์ ซ่ึงถูกจัดทาํข้ึนจากการ
ทบทวนวรรณกรรมท่ีเ ก่ียวข้อง  และผ่านการตรวจสอบ
เคร่ืองมือโดยผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน ซ่ึงเป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นนโยบาย
อาหารปลอดภยัของกรุงเทพมหานคร  

การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
เน้ือหา (Content Analysis) ผ่านการรับรองให้ดาํเนินการวิจยั
จากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจยัในมนุษย  ์คณะ
สาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล  รหัสโครงการ 
147/2557 เอกสารรับรองเลขท่ี MUPH 2014-199 
ผลการศึกษา 
1. ข้อมูลทัว่ไป 

ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของเจ้าหน้าท่ี ของฝ่าย
ส่ิ งแวดล้อมและสุขา ภิบาล  ท่ี ได้ รับมอบหมายให้ เ ป็น
ผูรั้บผิดชอบหลกัในงานดา้นอาหารปลอดภยัของสาํนกังานเขต 
ในการดํา เ นินง านตามนโยบายอาหารปลอดภัยของ
กรุงเทพมหานคร จาํนวน 12 คน จาก 6 กลุ่มเขตพ้ืนท่ี
รับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร ท่ีมีผลการดาํเนินงานตาม
นโยบายอาหารปลอดภยั โดดเด่นท่ีสุดและผลการดาํเนินงานไม่
โดดเด่นในแต่ละกลุ่มเขต พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุ
ระหว่าง 30-39 ปี  เป็นข้าราชการในตําแหน่งนกัว ิชาการ
สุขาภิบาลปฏิบติัการ สาํเร็จการศึกษาสูงสุดในระดบัปริญญา
ตรี มีอายุราชการ 5-10 ปี  และปฏิบติังานในฝ่ายส่ิงแวดลอ้ม
และสุขาภิบาล ของสํานักงานเขต เป็นระยะเวลา 5-10 ปี และ
ระยะเวลา 11-20 ปี เท่ากนั 
2. ผลสําเร็จในการดําเนินงานตามนโยบายอาหารปลอดภัยของ
กรุงเทพมหานคร ปี 2556 

2.1 ผลการดาํเนินงานตามนโยบายอาหารปลอดภยั
ของกรุงเทพมหานครภาพรวม 

เจา้หน้าท่ีของฝ่ายส่ิงแวดลอ้มและสุขาภิบาล ท่ีไดรั้บ
มอบหมายให้เป็นผูรั้บผิดชอบหลกัในงานดา้นอาหารปลอดภยั
ของสาํนกังานเขตของกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่คิดวา่ผลการ
ดาํเนินงานด้านอาหารปลอดภัยในพ้ืนท่ีเขตของตนประสบ
ความสําเร็จในระดับดีถึงดีมาก เป็นท่ีน่าพอใจ เป็นไปตาม
เป้าหมาย ผา่นเกณฑต์วัช้ีวดัท่ีกรุงเทพมหานครกาํหนด โดยใน
แต่ละสํานักงานเขตมีแนวทาง   ในการดาํเนินงานให้ประสบ
ความสําเร็จแตกต่างกนัไป เช่น การมุ่งเน้นในการตรวจสอบ
สุขลกัษณะสถานประกอบการและการตรวจหาการปนเป้ือนใน
อาหาร มีความเคร่งครัดในการต่อใบอนุญาตประกอบการ     
ซ่ึงตอ้งแนบเอกสารการผา่นการอบรมผูส้ัมผสัอาหาร มีเป้าหมาย
ท่ีจะพฒันาผูป้ระกอบการท่ียงัไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานให้ผ่าน
เกณฑแ์ละไดรั้บป้ายรับรองฯ เป็นตน้ 

2.2 ผลการดาํเนินการบงัคบัใชก้ฎหมายและขอ้บญัญติั
กรุงเทพมหานครท่ีเก่ียวขอ้งพบว่า ทุกสํานักงานเขตดาํเนินการ
ตามแนวทางท่ีกาํหนด กรณีตรวจพบขอ้บกพร่องหรือตรวจพบ
การปนเป้ือนในอาหาร ใชก้ารแนะนาํให้ปรับปรุงแกไ้ข มีทั้ ง
แนะนาํโดยวาจา และแนะนาํโดยออกเป็นหนังสือแบบตรวจ
แนะนาํของเจา้พนกังานตามพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ.
2535 ซ่ึ งหลังจากนั้ นจะดําเนินการติดตามผล  ส่วนใหญ่
ผูป้ระกอบการแกไ้ขและปฏิบัติตาม แต่หากไม่แกไ้ขและไม่
ปฏิบติัตามจะออกเป็นคาํสั่งเจา้พนักงานทอ้งถ่ินให้ปรับปรุง
แกไ้ขต่อไป ซ่ึงพบว่าหลงัจากออกคาํสั่งจะปรับปรุงและแกไ้ข
ทุกราย ซ่ึงทาํใหไ้ม่ตอ้งส่งดาํเนินคดี 
3. ปัจจัยสู่ความสําเร็จในการนํานโยบายอาหารปลอดภัยของ
กรุงเทพมหานคร ในปี 2556 ไปปฏิบัต ิ

3.1 ปัจจยัทางดา้นเน้ือหาสาระของนโยบาย (Policy 
Content) ประกอบดว้ย ลกัษณะของนโยบาย และวตัถุประสงค์
ของนโยบาย โดยหมายรวมถึง ตัวช้ีว ัดและความต่อเน่ือง                  
ของนโยบายด้วย  พบว่าเจ้าหน้าท่ีฯ  ท่ีได้รับมอบหมายฯ 
ทั้งหมดคิดว่าวตัถุประสงค์และเป้าหมายของนโยบายอาหาร
ปลอดภยัของกรุงเทพมหานครมีความชัดเจนดี เป็นรูปธรรม 
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายผู ้ปฏิบัติสามารถทราบได้ว่า 
นโยบายต้องการให้ดาํเนินการไปในทิศทางใด ถึงจะประสบ
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ผลสํ า เ ร็ จ  ตัว ช้ี ว ัดของนโยบายอ าหารปลอดภัย ของ
กรุงเทพมหานครมีความชัดเจนวัดได้ง่ ายมีขั้ นตอนและ
กระบวนการในการสําเร็จตามตัวช้ีวดัชัดเจน เป็นรูปธรรม
นโยบายมีการดาํเนินงานต่อเน่ืองมาตั้งแต่ปี 2548 และมีการ
พัฒนามาเร่ือยๆ จนถึงปัจจุบัน ซ่ึงเจ้าหน้าท่ีฯทุกคน คิดว่า
นโยบายอาหารปลอดภยัของกรุงเทพมหานครเป็นนโยบายท่ีดี    
และควรมีตลอดไป เพราะเป็นการคุม้ครองผูบ้ริโภคและช่วยให้
ประชาชนไดบ้ริโภคอาหารท่ีปลอดภยั 

3.2 ปัจจัยทางด้านสภาพแวดล้อมของนโยบาย 
(Policy Context)  

การติดต่อ ส่ือสารและการสนับสนุนจากฝ่าย ท่ี
เก่ียวข้อง  

พบว่าสํานักงานเขตมีการประชุมหารือ  ช้ีแจง
วตัถุประสงคเ์ป้าหมายของการดาํเนินงานอาหารปลอดภยัของ
กรุงเทพมหานครกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งอย่างต่อเน่ืองมีการ
ส่ือสารประสานความร่วมมือ และขอรับการสนบัสนุนในดา้น
ต่างๆ จากหน่วยงานทั้ งในและนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร 
รวมทั้งมีกิจกรรมต่างๆ ท่ีสนบัสนุนการดาํเนินงานดา้นอาหาร
ปลอดภยั  

สภาพเศรษฐกิจสังคมและการเมือง 
ในด้านสภาพเศรษฐกิจสังคม ผูป้ระกอบการส่วน

ใหญ่ให้ความร่วมมือในการดาํเนินการตามนโยบายดา้นอาหาร
ปลอดภยั และประชาชนบางส่วนมีการรับรู้การดาํเนินงานดา้น
อาหารปลอดภยัของเจา้หนา้ท่ีและมีส่วนช่วยในการแจง้ขอ้มูล
ข่าวสารกรณีพบสถานประกอบการท่ีไม่ถูกสุขลกัษณะดว้ย แต่
ในส่วนของด้านการเมืองไม่มีผลต่อความสําเ ร็จในการ
ดาํเนินงานตามนโยบายอาหารปลอดภยัของกรุงเทพมหานคร 

ลกัษณะและประเภทของหน่วยงาน 
ผู ้บ ริหาร เขตระดับผู ้อ ํานวยการเขตหรือผู ้ช่วย

ผู ้อ ํานวยการเขต  ให้ความสําคัญ    ในการดําเนินงานตาม
นโยบายอาหารปลอดภัย เ ป็นอย่างมาก  แต่หัวหน้า ฝ่าย
ส่ิงแวดลอ้มและสุขาภิบาล      ในกลุ่มเขตท่ีมีผลการดาํเนินงาน
โดดเด่นท่ีสุด พบวา่หวัหนา้ฝ่ายใหค้าํปรึกษา ความช่วยเหลือใน
ทุกด้าน    ทุกกิจกรรมและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา 
อุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในการดําเนินงานอาหารปลอดภัยของ
กรุงเทพมหานครเป็นอย่างดี ทาํให้การดาํเนินงานสําเร็จได้

โดยง่าย เจา้หนา้ท่ีมีกาํลงัใจในการปฏิบติังาน มากข้ึน และไม่มี
ความกงัวลใจในการปฏิบติังาน แต่ในส่วนของกลุ่มเขตท่ีมีผล
การดาํเนินงานไม่โดดเด่น พบว่าหัวหน้าฝ่ายไม่ให้คาํปรึกษา
หรือความช่วยเหลือใดๆ ในการดาํเนินงานอาหารปลอดภยัของ
เจา้หนา้ท่ี ทาํให้เจา้หนา้ท่ีรู้สึกตอ้งแบกรับภาระในการแกไ้ข
ปัญหาอุปสรรคต่างๆ ไม่มีกาํลงัใจในการปฏิบติังาน     

ความเพียงพอของทรัพยากร 
จะเห็นได้ว่า เจ้าหน้า ท่ีผู ้ป ฏิบัติงานด้านอาหาร

ปลอดภัยของสํานักงานเขตมีความรู้ในด้านการสุขาภิบาล
อาหารและผ่านการอบรมหลกัสูตรดา้นการสุขาภิบาลอาหาร
ทุกคน ไดรั้บงบประมาณในการดาํเนินการเพียงพอเหมาะสม มี
คู่มือการดาํเนินงานเพียงเหมาะสม ชดัเจนอ่านเขา้ใจง่าย วสัดุ 
อุปกรณ์ เคร่ืองมือ ชุดทดสอบเพียงพอ ในส่วนของบุคลากรใน
การปฏิบติังานพบวา่ในกลุ่มสาํนกังานเขตท่ีมีผลการดาํเนินงาน
ตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร ในปี 2556 โดดเด่นท่ีสุด มี
เจ้าหน้าท่ีในการดาํเนินงานด้านอาหารปลอดภยัเพียงพอ แต่
ก ลุ่มสํานักงานเขต ท่ี มีผลการดํา เ นินงานตามนโยบาย               
ของกรุงเทพมหานคร ในปี 2556 ไม่โดดเด่น มีเจา้หนา้ท่ีในการ
ดาํเนินงานดา้นอาหารปลอดภยัไม่เพียงพอ 

ทัศนคติของผู้นาํนโยบายไปปฏิบัติ 
เจ้าหน้าท่ีฯ ทุกคนมีความเต็มใจและภาคภูมิใจท่ีได้

ปฏิบติังานดา้นอาหารปลอดภยั และส่วนใหญ่คิดว่างานดา้น
อาหารปลอดภยัยุ่งยาก ซับซ้อนกว่างานดา้นอ่ืนและตอ้งมีการ
ติดตามให้มีการดํา เนินงานอย่างต่อเ น่ือง  อย่างไรก็ตาม 
เจา้หนา้ท่ีส่วนใหญ่คิดว่างานดา้นอาหารปลอดภยัสําคญั    เท่า
เทียมกบังานอ่ืน 

ประสบการณ์ในการนาํนโยบายไปปฏิบัติ 
เ จ้ า หน้ า ท่ี ฯ  ส่ วน ให ญ่ คิ ด ว่ า เ จ้ า หน้ า ท่ี ฯ  ท่ี มี

ประสบการณ์ในการดาํเนินงานดา้นอาหารปลอดภยัมากกว่า 
สามารถขบัเคล่ือน ผลกัดนั งานดา้นอาหารปลอดภยัใหส้ามารถ
บรรลุผลสาํเร็จไดง่้ายกวา่ผูมี้ประสบการณ์นอ้ย 
4. ปัญหา / อุปสรรคในการนํานโยบายอาหารปลอดภัยของ
กรุงเทพมหานคร ปี 2556 ไปปฏิบัติ แนวทางการแก้ไขปัญหา 
และข้อเสนอแนะ 
 4.1 ปัญหา / อุปสรรคในการนาํนโยบายอาหารปลอดภยั
ของกรุงเทพมหานคร ปี 2556 ไปปฏิบติัและแนวทางในการแก ้
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ไขปัญหา 
                 4.1.1 ผูป้ระกอบการบางส่วนยงัไม่ตระหนัก ไม่เห็น
ความสําคัญและไม่ให้ความร่วมมือในการดําเนินการตาม
นโยบายอาหารปลอดภยัของกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเจา้หน้าท่ีฯ 
ได้เสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา โดยการเขา้ไปแนะนํา 
โน้มน้าว ขอความร่วมมือให้บ่อยข้ึนในรายท่ีไม่ให้ความ
ร่วมมือ ดาํเนินการออกตรวจประเมินดา้นสุขลกัษณะ การตรวจ
วเิคราะห์คุณภาพอาหาร อยา่งต่อเน่ืองทัว่ถึง และอาจตอ้งบงัคบั
ใชม้าตรการทางกฎหมาย กรณีท่ีไม่ปฏิบติัตาม 

4.1.2 ขาดความต่อเน่ืองในการติดตามผูป้ระกอบการ
รายเดิมท่ีเคยไดรั้บป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภยัของ
กรุงเทพมหานคร เน่ืองจากมุ่งเน้นในการเพ่ิมจาํนวนผูไ้ดรั้บ
ป้ายฯ รายใหม่เพ่ิมข้ึนทุกปี ทาํให้ในปีต่อไป ผูป้ระกอบการราย
เดิมท่ีคิดว่าตนเองไดรั้บป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภยั
ของกรุงเทพมหานครแล้ว  ไม่มีการพัฒนาและคงไว้ซ่ึง
มาตรฐานของตน 

4.1.3 ผูส้ัมผสัอาหารบางส่วนเป็นแรงงานต่างดา้ว ซ่ึง
เม่ือเจ้าหน้าท่ีให้คาํแนะนําในด้านต่างๆ จะไม่เขา้ใจและไม่
สามารถปฏิบติัตามได ้เน่ืองจากส่ือสารกนัคนละภาษา 
อภิปรายผล    

ผลการวิจัย พบว่า ผลสําเร็จในการดําเนินงานตาม
นโยบายอาหารปลอดภัย ของกรุงเทพมหานคร  ปี 2556 ทุก
สํานักงานเขตของกรุงเทพมหานครมีผลการดาํเนินงานผ่าน
เกณฑต์ามเป้าหมายตวัช้ีวดัท่ีกาํหนด ซ่ึงถือวา่ประสบผลสาํเร็จ
ทุกสาํนกังานเขต ซ่ึงสามารถอภิปรายผลการวจิยัไดด้งัน้ี 

ปัจจยัสู่ความสาํเร็จในการนาํนโยบายอาหารปลอดภยั
ของกรุงเทพมหานคร ปี 2556 ไปปฏิบติั มีหลายปัจจยั ปัจจยัท่ีมี
ความสําคญัท่ีสุด ได้แก่ ปัจจัยด้านลกัษณะและประเภทของ
หน่วยงาน  เน่ืองจากทาํให้เกิดความแตกต่างของเจ้าหน้าท่ี
ผูป้ฏิบัติงานและผลการดาํเนินงานด้านอาหารปลอดภยัของ
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงพบว่า ทุกสํานักงานเขตมีการมอบหมาย
งานใหรั้บผดิชอบดาํเนินการดา้นอาหารปลอดภยัและดา้นต่างๆ 
อย่างชดัเจน เป็นคาํสั่งมอบหมายงาน โดยผูบ้ริหารเขตระดบั
ผู ้อ ํานวยการเขต  หรือผู ้ช่วยผู ้อ ํานวยการเขต ส่วนใหญ่ให้
ความสําคญัในการดาํเนินงานตามนโยบายอาหารปลอดภยัเป็น
อย่างมาก พบว่า ในกลุ่มสํานักงานเขตท่ีมีผลการดาํเนินงานตาม

นโยบายอาหารปลอดภยัของกรุงเทพมหานครในปี 2556 โดดเด่น
ท่ีสุด ผูบ้ริหารในสายการบังคบับัญชา ได้แก่ หัวหน้าฝ่าย ให้
คาํปรึกษา ความช่วยเหลือในทุกดา้น   ทุกกิจกรรม และมีส่วน
ร่วมในการแก้ไขปัญหา อุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในการดาํเนินงาน
อาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครเป็นอย่างดี ทําให้การ
ดํา เนินงานสําเ ร็จได้โดยง่าย  เจ้าหน้า ท่ี มีกําลังใจในการ
ปฏิบติังานมากข้ึน และไม่มีความกงัวลใจในการปฏิบติังาน แต่
ในกลุ่มท่ีมีผลการดาํเนินงานไม่โดดเด่น พบวา่ หวัหนา้ฝ่ายไม่ให้
คาํปรึกษาหรือความช่วยเหลือใดๆ ในการดาํเนินงานอาหาร
ปลอดภยัของเจา้หน้าท่ีเลย ภาระในการดาํเนินงานและแกไ้ข
ปัญหาอุปสรรคต่างๆ ตกอยู่ท่ีเจ้าหน้าท่ีผูป้ฏิบัติงาน ทาํให้
เจ้าหน้าท่ีรู้สึกตอ้งแบกรับภาระในการแกไ้ขปัญหาอุปสรรค
ต่างๆ  ไม่มีกําลังใจในการปฏิบัติงาน  ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า
ผูบ้ริหารในสายการบงัคบับญัชามีผลต่อระดบัความสําเร็จใน
การดาํเนินงานฯ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของพาสนา ชมกล่ิน2  
ท่ีศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการนาํนโยบายความปลอดภยัดา้นอาหาร
ไปปฏิบติั ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน : กรณีศึกษาจังหวดั
ตรัง ซ่ึงผลจากการวิจยัพบวา่ทศันคติและพฤติกรรมการปฏิบติัของ
ผู ้บริหารและผู ้รับผิดชอบงานเป็นปัจจัยสําคัญท่ีสนับสนุน
กระบวนการนาํนโยบายไปปฏิบติัให้ประสบความสาํเร็จ อยา่ง
มีประสิทธิภาพและยัง่ยนื  

ปัจจยัท่ีมีความสําคญัรองลงมา ไดแ้ก่ ความเพียงพอ
ของทรัพยากร พบวา่ ทุกสาํนกังานเขตไดรั้บงบประมาณในการ
ดาํเนินงานดา้นอาหารปลอดภยัเพียงพอ เหมาะสมกบัภารกิจท่ี
มอบหมาย วสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ ชุดทดสอบมีเพียงพอ ไดรั้บ
การสนับสนุนจากกองสุขาภิบาลอาหาร คู่มือการปฏิบติังานมี
เพียงพอ ชดัเจน สามารถเขา้ใจไดง่้าย แต่ในส่วนของบุคลากร
ผูป้ฏิบติังานพบว่าในกลุ่มสํานักงานเขตท่ีมีผลการดาํเนินงาน
ตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร ในปี 2556 โดดเด่นท่ีสุด 
ส่วนใหญ่จะมีเจา้หนา้ท่ี  ในการดาํเนินงานดา้นอาหารปลอดภยั
เพียงพอ ตามนโยบายอาหารปลอดภยัดว้ย แต่ในกลุ่มสาํนกังาน
เขตท่ีมีผลการดาํเนินงานฯ ไม่โดดเด่น พบว่า มีเจ้าหน้าท่ีไม่
เพียงพอในการดาํเนินงาน จะเห็นไดว้า่ปัจจยัดา้นความเพียงพอ
ของทรัพยากร มีส่วนช่วยส่งเสริมใหก้ารดาํเนินงานตามนโยบาย
อาหารปลอดภยัของกรุงเทพมหานครประสบความสําเร็จซ่ึง
ความเพียงพอของทรัพยากรบุคคลส่งผลต่อระดบัความสําเร็จ
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ของการดาํเนินงานฯดว้ย สอดคลอ้งกบัฮอกวูดและกนัน์3 วร
เดช  จันทรศร 4 และธันยวัฒน์  รัตนสัค 5 ซ่ึ งให้ความเห็น
สอดคลอ้งกนัว่า การผสมผสานของทรัพยากรอนั ไดแ้ก่ เงิน 
กาํลังคน ท่ีดิน เคร่ืองมือ อาคารสถานท่ี เวลา เป็นต้น ต้อง
เป็นไปตามท่ีพึงปรารถนาหรือเป็นท่ีตอ้งการ คือมีมากพอต่อ
การนาํนโยบายไปสู่การปฏิบติัท่ีสัมฤทธิผล 

ปัจจัย ท่ี มีความสําคัญในการนํานโยบายอาหาร
ปลอดภัยของก รุ ง เทพมหานคร  อี ก ปัจจัยห น่ึ ง  ได้แ ก่ 
วตัถุประสงค์และเป้าหมายของนโยบาย พบว่า วตัถุประสงค์
เป้าหมายของนโยบายอาหารปลอดภยั  ของกรุงเทพมหานครมี
ความชดัเจน เป็นรูปธรรม ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ตวัช้ีวดั
มีความชดัเจน สามารถวดัไดง่้าย มีขั้นตอนและกระบวนการใน
การสําเร็จตามตวัช้ีวดัชดัเจน เป็นรูปธรรมและนโยบาย มีการ
ดาํเนินงานต่อเน่ืองมาตั้งแต่ปี 2548 และมีการพฒันามาอย่าง
ต่อเน่ือง จนถึงปัจจุบนั สอดคลอ้งกบั ซาบาเตียร์และแมซมา
เนียน6 ซ่ึงเห็นวา่วตัถุประสงคช์ดัเจนและแน่นอนและจดัลาํดบั
ความสาํคญัของวตัถุประสงคข์องนโยบายไวอ้ยา่งดี ซ่ึงจะช่วย
เป็นแนวให้เจ้าหน้าท่ีผูด้าํเนินการไดย้ึดถือปฏิบติัตรงกัน จะ
เห็นไดว้่าปัจจัยทางดา้นเน้ือหาสาระของนโยบายมีส่วนช่วย
ส่งเสริมให้การดาํเนินงานตามนโยบายอาหารปลอดภยัของ
กรุงเทพมหานครประสบความสาํเร็จ 

ปัจจยัดา้นทศันคติของผูน้าํนโยบายไปปฏิบติั ก็เป็น
ปัจจัยหน่ึงท่ีมีความสําคญัเช่นกนั  ซ่ึงพบว่าเจ้าหน้าท่ีฯ ส่วน
ใหญ่คิดว่าภารกิจในการดําเนินงานอาหารปลอดภัยท่ีให้
สํานักงานเขตปฏิบติั มีความเหมาะสมกบับทบาทหน้าท่ีของ
สาํนกังานเขต ซ่ึงเจา้หนา้ท่ีทุกคนมีส่วนร่วมในการดาํเนินงาน
อาหารปลอดภยัของกรุงเทพมหานครให้ประสบความสําเร็จ 
ตั้งแต่เร่ิมโครงการจนถึงส้ินสุดโครงการ แต่เจา้หนา้ท่ีส่วนใหญ่
คิดว่า การดาํเนินงานดา้นอาหารปลอดภยัไม่ยุ่งยาก สามารถ
ดาํเนินการให้ประสบผลสําเร็จได ้ ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกบังาน
อ่ืนๆ ตามหน้าท่ีรับผิดชอบ ส่วนใหญ่คิดว่า นโยบายอาหาร
ปลอดภยัสาํคญัมากเท่าๆ กบังานดา้นอ่ืนจะเห็นไดว้า่ ปัจจยัดา้น
ทศันคติของผูน้าํนโยบายไปปฏิบติั มีส่วนช่วยส่งเสริมให้การ
ดาํเนินงานตามนโยบายอาหารปลอดภยัของกรุงเทพมหานคร
ประสบความสาํเร็จ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั เอด็เวิร์ดและชาร์คานสก้ึ7 

เห็นว่า ผูน้าํนโยบายไปปฏิบติัไม่เพียงแต่จะตอ้งมีความรู้ความ

เขา้ใจเก่ียวกบันโยบายท่ีจะตอ้งปฏิบติัเท่านั้นแต่จะตอ้งเป็นผูมี้
ทศันคติท่ีจะนาํนโยบายนั้นไปปฏิบติัใหบ้รรลุผลดว้ย โดยปกติ
ผูน้าํนโยบายไปปฏิบติัมกัจะถูกครอบงาํดว้ยความคิดท่ีว่าตวั
นโยบายจะมีผลกบัหน่วยงานและจะให้ผลประโยชน์ส่วนตวั
มากน้อยเพียงใด ดงันั้นผูป้ฏิบติัจะไม่ต่อตา้นหากเขามีส่วนร่วม
หรือรับรู้นโยบายตั้งแต่แรก 

ปัจจยัดา้นสภาพเศรษฐกิจสังคมและการเมือง ก็เป็น
ปัจจยัท่ีมีความสาํคญัเช่นกนั ในดา้นสภาพเศรษฐกิจสังคม จาก
การสัมภาษณ์พบวา่ผูป้ระกอบการอาหารในพ้ืนท่ีเขตแต่ละเขต
ส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือในการดาํเนินตามนโยบายอาหาร
ปลอดภัยเป็นอย่างดี แต่ยงัมีผู ้ประกอบการบางส่วนยงัไม่
ตระหนัก ไม่เห็นความสําคญัและไม่ให้ความร่วมมือในการ
ดาํเนินการตามนโยบายอาหารปลอดภยัของกรุงเทพมหานคร 
เน่ืองจากคิดว่าเป็นภาระในการปรับปรุงแกไ้ขตามท่ีเจา้หนา้ท่ี
แนะนาํ ไม่เห็นประโยชน์ของการปรับปรุงแกไ้ข บางรายอา้งวา่
ถึงไม่ได้รับป้าย รับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของ
กรุงเทพมหานครก็ยงัขายดีเหมือนเดิม และผูป้ระกอบการราย
เ ดิม ท่ี เคยได้ รับ ป้ าย รับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย             
ของกรุงเทพมหานครบางราย ไม่มีการพฒันาและคงไวซ่ึ้ง
มาตรฐานของตนเอง ส่งผลให้ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในปีถดั
มา ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของรัฐกร กล่ินอุบล8 ท่ีศึกษา
ปัจจยัท่ีมีผลต่อความสาํเร็จในการนาํนโยบายการบริหารกิจการ
บา้นเมืองท่ีดี ไปปฏิบติั : กรณีศึกษาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลใน
ภาคกลาง พบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อความสําเร็จในการนาํนโยบาย
การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีไปสู่การปฏิบติั ประกอบดว้ย 5 
ปัจจัย ได้แก่ วตัถุประสงค์และมาตรฐานของนโยบาย การ
ส่ือสารระหว่างองค์กรต่างๆ  คุณสมบัติของหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ เศรษฐกิจสังคมและการเมือง และคุณสมบติัของ
บุคลากรท่ีรับผดิชอบ 

ปัจจัยด้านการติดต่อส่ือสารและการสนับสนุนจาก
ฝ่ายท่ีเก่ียวข้องก็เป็นปัจจัยท่ีมีความสําคัญเช่นกัน เน่ืองจาก
พบว่ามีการประชุมหารือหรือช้ีแจงวตัถุประสงคเ์ป้าหมายของ
การดําเนินงานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครกับ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งต่อเน่ือง มีการส่ือสาร ประสานความ
ร่วมมือ และขอรับการสนบัสนุนในดา้นต่างๆ จากหน่วยงานทั้ง
ในและนอกสังกดักรุงเทพมหานคร รวมทั้ง มีกิจกรรมต่างๆ ท่ี
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สนบัสนุนการดาํเนินงานดา้นอาหารปลอดภยั สอดคลอ้ง ธนัยวฒัน์ 
รัตนสัค5 สรุปว่า  ในการช้ีแจงให้หน่วยปฏิบัติทราบ ควรจะ
ช้ีแจงให้กระจ่างชัด  โดยอาจจะเรียกประชุมหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งมารับฟังนโยบาย และเปิดโอกาสให้หน่วยปฏิบติัไดมี้
โอกาสซกัถามก่อนท่ีจะลงมือปฏิบติั และในกระบวนการของการ
ปฏิบติันั้น หากหน่วยปฏิบติัมีปัญหาหรือไม่แน่ใจใดๆ ควรจะ
สอบถามหน่วยงานท่ีมอบหมายนโยบายทนัที จะเห็นไดว้า่การ
ติดต่อส่ือสารและการสนบัสนุนจากฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งมีส่วนช่วย
ส่งเสริมให้การดาํเนินงานตามนโยบายอาหารปลอดภยัของ
กรุงเทพมหานครประสบความสาํเร็จ  

ปัจจยัดา้นประสบการณ์ในการนาํนโยบายไปปฏิบติั 
ถือว่าเป็นปัจจยัสุดทา้ยท่ีมีความสําคญัในการนาํนโยบายอาหาร
ปลอดภยัของกรุงเทพมหานคร ไปปฏิบติั ซ่ึงพบวา่ เจา้หนา้ท่ีส่วน
ใหญ่มีประสบการณ์ในการดาํเนินงานดา้นอาหารปลอดภยัไม่
น้อยกว่า  5 ปี  ซ่ึงเจ้าหน้าท่ีทุกคน  มีประสบการณ์ในการ
ปฏิบติังานดา้นอาหารปลอดภยัของกรุงเทพมหานครคลา้ยคลึง
กนั คือ ทาํทุกอย่างตั้ งแต่เร่ิมโครงการจนส้ินสุดโครงการใน  
แต่ละปีตามนโยบายอาหารปลอดภัย  โดยเจ้าหน้า ท่ี ท่ี มี
ประสบการณ์ในการดาํเนินงานดา้นอาหารปลอดภยัมากกวา่จะ
สามารถขบัเคล่ือน ผลกัดนั งานดา้นอาหารปลอดภยัให้สามารถ
บรรลุผลสําเร็จไดง่้ายกว่า ผูมี้ประสบการณ์นอ้ย อาจเน่ืองมาก
จากเจ้าหน้าท่ีท่ีมีประสบการณ์มากกว่าจะมีความสามารถใน
การบริหารจัดการได้ดี  มี เทคนิควิธีการเฉพาะตัวในการ
ดาํเนินงานและการแกไ้ขปัญหา รวมถึงมีความสามารถในการ 
ชกัจูงหรือจูงใจผูป้ระกอบการให้เขา้ร่วมโครงการไดดี้กว่าผูมี้
ประสบการณ์นอ้ย จะเห็นไดว้า่ปัจจยัดา้นประสบการณ์ในการ
นาํนโยบายไปปฏิบติัมีส่วนช่วยส่งเสริมให้การดาํเนินงานตาม
นโยบายอาหารปลอดภัยของกรุง เทพมหานครประสบ
ความสําเร็จ สอดคลอ้งกบัการศึกษาของจาํรูญ จะโรครัมย์9 ท่ี
ศึกษาความสําเร็จของการนาํนโยบายกระทรวงพฒันาสังคม
และความมั่นคงของมนุษยไ์ปปฏิบัติ : ศึกษากรณีสํานักงาน
พฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษยภ์าคเหนือตอนบนและ
ภาคเหนือตอนล่าง ซ่ึงผลการวิจยัพบวา่ ประสบการณ์ในการนาํ
นโยบายไปปฏิบติั เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการนาํนโยบายไปปฏิบติั  
 
 

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
              ในการศึกษาเร่ือง การวิเคราะห์ปัจจยัสู่ความสําเร็จใน
การนาํนโยบายอาหารปลอดภยัของกรุงเทพมหานคร ปี 2556 
ไปปฏิบติั ของเจา้หนา้ท่ีของฝ่ายส่ิงแวดลอ้มและสุขาภิบาล ท่ี
ได้รับมอบหมายให้เป็นผูรั้บผิดชอบหลักในงานด้านอาหาร
ปลอดภัย  ปี งบประมาณ  2556 จากสํ านั ก ง าน เขตของ
กรุงเทพมหานคร ผลการวิเคราะห์ปัจจยัสู่ความสําเร็จในการนาํ
นโยบายอาหารปลอดภยัของกรุงเทพมหานคร ปี 2556 ไปปฏิบติั 
ทั้ง 2 ดา้น ไดแ้ก่ 1. ปัจจยัทางดา้นเน้ือหาสาระของนโยบาย 
(Policy content) ประกอบดว้ย ลกัษณะของนโยบาย และ
วตัถุประสงค์ของนโยบาย 2. ปัจจยัทางดา้นสภาพแวดลอ้ม         
ของนโยบาย (Policy context) ประกอบดว้ย การติดต่อส่ือสาร 
การสนับสนุนจากฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง สภาพเศรษฐกิจสังคม และ
การเมือง ประเภทของหน่วยงาน ความเพียงพอของทรัพยากร 
ทศันคติของผูน้าํนโยบายไปปฏิบติั และประสบการณ์ของผูน้าํ
นโยบายไปปฏิบติั ผลการวิจยัพบวา่ ทุกปัจจยัดงักล่าวขา้งตน้มี
ส่วนช่วยส่งเสริมให้การดํา เนินงานตามนโยบายอาหาร
ปลอดภยัของกรุงเทพมหานครประสบความสาํเร็จ                 
ข้อเสนอแนะจากการวจิัย 

1. ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย 
1.1 ควร มีก ารจัดประ ชุม ช้ีแจง  มอบนโยบาย 

วตัถุประสงค ์เป้าหมายให้กบัผูบ้ริหารในสายบงัคบับญัชาหรือ
หัวหน้าฝ่ายทราบโดยตรง เพ่ือให้เห็นความสําคญัและมีส่วน
ร่วมในการผลกัดนัซ่ึงจะส่งผลให้การดาํเนินงานดา้นอาหาร
ปลอดภยัของกรุงเทพมหานครประสบความสาํเร็จ  

1.2 ควรมีการประชาสัมพนัธ์นโยบายอาหารปลอดภยั
ในภาพรวม ผ่านส่ือประชาสัมพนัธ์ต่างๆ ให้มากข้ึน เช่น วิทย ุ
โทรทศัน์ หนังสือพิมพ์ เพ่ือให้สังคมรับทราบและเขา้ใจเกิด
เป็นกระแสสังคมให้ประชาชนรับรู้ว่ามีการดาํเนินงานด้าน
อาหารปลอดภยัของกรุงเทพมหานคร  

1.3 ควรหาแนวทางในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
แรงงานต่างด้าว  ท่ี เข้ามาเป็นผู ้สัมผัสอาหาร  ลูกจ้างตาม
ร้านอาหารต่างๆ เพราะไม่มีความรู้ดา้นการสุขาภิบาลอาหารซ่ึง
อาจมีปัญหาดา้นสุขวิทยาส่วนบุคคลอาจทาํใหเ้กิดการปนเป้ือน
ในอาหารและส่งผลต่อผูบ้ริโภคได ้และควรมีมาตรการควบคุม
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ผูป้ระกอบการท่ีมีลูกจ้างเป็นแรงงานต่างด้าวให้ปฏิบัติได้
ถกูตอ้งตามหลกัสุขาภิบาลอาหารและหลกัสุขวทิยาส่วนบุคคล 

1.4 ผูบ้ริหารในสายบงัคบับญัชาหรือหวัหนา้ฝ่าย ควร
บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้เหมาะสม กระจายงานให้
เหมาะสมกับเจ้าหน้าท่ีเน้นการทาํงานเป็นทีมเพ่ือให้ทุกคน
สามารถปฏิบติังานทดแทนกนัได ้

2. ขอ้เสนอแนะเชิงปฏิบติัการ 
 เจา้หนา้ท่ีของฝ่ายส่ิงแวดลอ้มและสุขาภิบาล ท่ีไดรั้บ
มอบหมายให้เป็นผูรั้บผิดชอบหลกัในงานดา้นอาหารปลอดภยั 
ควรมีการวางแผนการดาํเนินการ ตรวจสอบ กวดขันสถาน
ประกอบการอาหาร ท่ียงัไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานและยงัไม่ได้
รับป้ายรับรองให้พฒันาให้ผา่นเกณฑม์าตรฐาน รวมทั้งติดตาม
ตรวจสอบสถานประกอบการอาหารท่ีไดรั้บป้ายรับรองผ่าน
เกณฑ์ม าตรฐานอาหารปลอดภัย ให้ ต่ อ เ น่ื อ ง  เ พ่ื อ ให้
ผูป้ระกอบการเขา้ใจถึงความสาํคญัของการพฒันาและคงไวซ่ึ้ง
มาตรฐาน เน่ืองจากการได้รับป้ายรับรองมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัยของกรุงเทพมหานครมีผลปีต่อปี  หากการตรวจ
ประเมินในปีต่อไปไม่ผา่นมาตรฐานกจ็ะไม่ไดรั้บป้ายรับรองฯ 
 3. ขอ้เสนอแนะในการทาํงานวจิยัคร้ังต่อไป 

3.1 ควรมีการศึกษาวิเคราะห์ปัจจยัสู่ความสําเร็จใน
การนาํนโยบายอาหารปลอดภยัของกรุงเทพมหานครไปปฏิบติั
ในกลุ่มเป้าหมายอ่ืนบา้ง เช่น ผูป้ระกอบการ ประชาชนทัว่ไป 
เป็นตน้  

3.2 ควรมีการศึกษาวิเคราะห์ปัจจยัสู่ความสําเร็จใน
การนาํนโยบายอาหารปลอดภยัของกรุงเทพมหานครไปปฏิบติั
เปรียบเทียบกบัจงัหวดัอ่ืนๆ 

3.3 ควรมีการศึกษาวิเคราะห์ปัจจยัสู่ความสําเร็จใน
การนาํนโยบายอ่ืนของกรุงเทพมหานครไปปฏิบติัดว้ย 
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ABSTRACT 
 

Background: The Bangkok Metropolitan Administration (BMA) has carried out food safety policies 
from 2005 with the main goal of ensuring clean food consumption to ensure food must be free from 
toxic food diseases or contamination from gastrointestinal diseases and chemicals. Performance under 
the BMA’s food safety operations has improved trends with more success. Regardless, some district 
offices have had outstanding performance while others have barely passed the criteria based on set 
indicators. Successful compliance with BMA food safety policies requires multiple components in 
activities to operate in line with policies and related factors in many areas, including policy content and 
context. 
Objectives: This study analyzed the factors leading to success in BMA food safety policy 
implementation in 2013 and explained the problems/barriers encountered and corrective guidelines. 
Materials and Methods: This study was based on a qualitative research design and conducted by 
holding indepth interviews with 12 staff members of the Environment and Sanitation Departments of 
district offices under the BMA assigned primary responsibilities in food safety. Data were analyzed 
using content analysis. 
Results: Several factors led to success in BMA food safety policy implementation in 2013. The most 
important factors were the characteristics and types of agencies. Factors of less importance were 
resource adequacy, policy objectives and goals, attitudes of individuals implementing polices, socio-
economic and political conditions, communication and support from related parties and experience in 
implementing policies. The obstacles in operation included some entrepreneurs did not see the 
importance and would not cooperate in the implementation of the policy, lack of continuity in follow-
up and miscommunication with food handlers comprising foreign workers. 
Conclusion: All of the aforementioned factors contributed to success in working in compliance with 
the BMA’s food safety policies. Every district had performance meeting the criteria based on set goals 
and indicators. In addition, executives in the chain of command or department chairs should manage 
human resources appropriately and properly delegate staff work emphasizing teamwork to enable every 
individual to perform work in place of one another. Public relations should be performed on food safety 
policies using more public relations media in addition to seeking guidelines to prevent and solve 
problems involving foreign laborers who come into contact with food as hired workers at restaurants. 
Furthermore, measures to control entrepreneurs employing foreign laborers should be created to ensure 
proper practice in line with food sanitation and personal hygiene principles. 
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