
การบริหารจดัการด้านมาตรการป้องกนัโรคระบาดของร้านคาเฟ่ Camping 
Calling Slow Bar Cafe ในสถานการณ์โควิด 19 ท่ีมีคณุภาพ ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการเลือกใช้บริการของผู้บริโภควยัท างานท่ีมีประสิทธิผล             

เขตอ าเภอเมือง จงัหวดัสโุขทยั 

Management of epidemic prevention measures of Camping Calling Slow 
Bar Cafe cafe in the situation of COVID-19 with quality affecting service 

selection behavior with effective for working-age consumers Muang 
District Sukhothai Province. 

 

บทคดัย่อ 

การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงค ์1) เพือ่ศกึษาการบรหิารจดัการดา้นมาตรการป้องกนัโรค
ระบาด ในสถานการณ์โควดิ 19 ทีม่คีุณภาพ สง่ผลต่อพฤตกิรรมการเลอืกใชบ้รกิารทีม่ี
ประสทิธผิล ของรา้นคาเฟ่ Camping Calling Slow Bar Café  ในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดัสุโขทยั
2) เพือ่ศกึษาปัจจยัสว่นบุคคลไดแ้ก่ เพศ อาย ุรายได ้ระดบัการศกึษา อาชพี สถานภาพของ
ผูบ้รโิภควยัท างาน ทีส่ง่ผลต่อพฤตกิรรมการเลอืกใชบ้รกิารทีม่ปีระสทิธผิลของรา้นคาเฟ่ 
Camping Calling Slow Bar Café  ในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดัสุโขทยั 3) เพือ่ศกึษาขอ้เสนอแนะ
เกีย่วกบัการบรหิารจดัการดา้นมาตรการป้องกนัโรคระบาดในสถานการณ์โควดิ 19 ทีม่คีุณภาพ 
สง่ผลต่อพฤตกิรรมการเลอืกใชบ้รกิารของผูบ้รโิภควยัท างานทีม่ปีระสทิธผิล เขตอ าเภอเมอืง 
จงัหวดัสุโขทยั 

ประชากรทีใ่ชใ้นการเกบ็ตวัอย่างครัง้นี้ไดแ้ก่ กลุ่มตวัอย่างผูบ้รโิภควยัท างาน ตัง้แต่อายุ 
15 ถงึไม่เกนิอายุ 59 ปี ในเขตอ ำเภอเมอืง จงัหวดัสุโขทยั จ านวน 400 คน จากวธิกีารสุ่มแบบมี
จุดมุ่งหมาย โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู สถติทิีใ่ชใ้นการ
วเิคราะหข์อ้มลู ประกอบดว้ย ค่าความถี ่ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน ทดสอบ
สมมตฐิานดว้ยสถติกิารทดสอบแบบ t-test แบบสถติคิวามแปรปรวนทางเดยีว (One -Way 
ANOVA) หากพบความแตกต่างจะเปรยีบเทยีบเป็นรายคู่ โดยใชว้ธิ ีLSD และทดสอบสมมตฐิาน
เพือ่หาความสมัพนัธ์ โดยใชค้่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธแ์บบเพยีรส์นั ทีร่ะดบันยัส าคญั 0.05 

ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่าการบรหิารจดัการดา้นมาตรการป้องกนัโรคระบาด ใน
สถานการณ์โควดิ 19 ทีม่คีุณภาพ และพฤตกิรรมดา้นจ านวนครัง้ทีท่่านกลบัมาใชบ้รกิารรา้นคา



เฟ่ Camping Calling Slow Bar Café  มคีวามสมัพนัธก์นัในเชงิบวกอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั .01 โดยมคี่าระดบัความสมัพนัธใ์นระดบัต ่ามาก ในสว่นของการบรหิารจดัการดา้น
มาตรการป้องกนัโรคระบาด ในสถานการณ์โควดิ 19 ทีม่คีุณภาพ และพฤตกิรรมดา้นการ
แนะน าใหค้นรูจ้กัมาใชบ้รกิารรา้นคาเฟ่ Camping Calling Slow Bar Café  ไม่มคีวามสมัพนัธ์
กนัในเชงิบวก โดยมคี่าระดบัความสมัพนัธใ์นระดบัปานกลาง และกลุ่มตวัอย่างทีม่เีพศ อายุ 
สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี แตกต่างกนั ไม่สง่ผลต่อพฤตกิรรมการเลอืกเขา้ใชบ้รกิารทีม่ี
ประสทิธผิล ของรา้นคาเฟ่ Camping Calling Slow Bar Café  ไม่แตกต่างกนั จงึปฏเิสธ
สมมตฐิานการวจิยั ยกแวน้กลุ่มตวัอย่างทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน สง่ผลตอ่พฤตกิรรมการเลอืก
เขา้ใชบ้รกิารทีม่ปีระสทิธผิล ของรา้นคาเฟ่ Camping Calling Slow Bar Café  แตกต่างกนั จงึ
ยอมรบัสมมตฐิานการวจิยั และเมื่อเปรียบเทียบรายคู่  พบความแตกต่างที่ระดับนัยยะส าคญั 
0.05 จ านวน 1 คู่ ได้แก่รายได้เฉลี่ยต่อเดือน น้อยกว่า 10,000 บาท  กับรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน 10,001 - 20,000 บาท หมายความว่ารายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนน้อยกว่า 10,000 สง่ผลต่อ
พฤตกิรรมการเลอืกเขา้ใชบ้รกิารทีม่ปีระสทิธผิล ของรา้นคาเฟ่ Camping Calling Slow Bar 
Café  แตกต่างรายไดต้่อเดอืน 10,001-20,000 บาท  

 

ค าส าคญั : การบรหิารจดัการดา้นมาตรการป้องกนัโรคระบาดของรา้นคาเฟ่ ในสถานการณ์โค
วดิ 19 ทีม่คีุณภาพ, พฤตกิรรมการเลอืกใชบ้รกิารทีม่ปีระสทิธผิล 

 

Abstract 

The objectives of this research were 1) to study the management of epidemic 
prevention measures. In the situation of COVID-19 with quality affecting service 
selection behavior with effective for working-age consumers of Camping Calling Slow 
Bar Cafe cafe in Muang District Sukhothai Province 2) to study personal factors such 
as sex, age, income, educational level, occupation, and status affecting service 
selection behavior with effective for working-age consumers of Camping Calling Slow 
Bar Cafe cafe in Muang District Sukhothai Province 3) to study the recommendations 
on management of epidemic prevention measures of Camping Calling Slow Bar Cafe 
cafe in the situation of COVID-19 with quality affecting service selection behavior with 
effective for working-age consumers Muang District Sukhothai Province        

The sample group in this research consisted of working-age consumers aged 
15-59 years in Muang District Sukhothai Province, 400 people by purposive sampling 
method. by using questionnaires as a tool to collect data The statistics used in the data 



analysis consisted of frequency, percentage, mean, standard deviation. The hypothesis 
was tested by statistical t-test using One-Way ANOVA statistical t-test. If differences 
were found, the pairs were compared by LSD method and the hypothesis was tested to 
find correlation. using Pearson's correlation coefficient. at a significance level of 0.05  

The hypothesis testing results showed that the management of epidemic 
prevention measures In the situation of COVID-19 with quality and behavior in the 
number of times you returned to use the Camping Calling Slow Bar Café  cafe were 
significantly positively correlated at the .01 level. very low level. There was no positive 
correlation between the management of epidemic prevention measures In the COVID-
19 situation with quality and recommended their acquaintances to use the Camping 
Calling Slow Bar Cafe cafe. with a moderate level of correlation And the sample group 
with different sex, age, status, education level, occupation did not affect service 
selection behavior with effective of the Camping Calling Slow Bar Café  cafe was not 
different. therefore reject the research hypothesis except for the sample with average 
monthly income The effect on service selection behavior with effective of the Camping 
Calling Slow Bar Café  cafe was different. Therefore, the research hypothesis was 
accepted. and when comparing the pairs The difference was found at the significance 
level of 0.05 for 1 pair include the average monthly income is less than 10,000 baht and 
the average monthly income is 10,001 - 20,000 baht, meaning that the average monthly 
income is less than 10,000 baht. per month 10,001-20,000 baht 

 
Keywords : management of epidemic prevention measures of cafe in the situation of 
COVID-19 with quality , service selection behavior with effective 

 
บทน า 

ความเป็นมา และความส าคญัของปัญหา  

ในระยะแรกของการเริม่ธุรกจิในช่วงทีก่ารระบาดแพร่ระบาดของโควดิ 19 ในเขตอ าเภอ
เมอืงจงัหวดัสุโขทยั มจี านวนผูต้ดิเชือ้ค่อนขา้งน้อย ประชาชนด าเนินชวีติปกต ิผูม้าใชบ้รกิาร
เป็นจ านวนมาก ธุรกจิด าเนินไปไดด้ว้ยด ีแต่หลงัจากมกีารระบาดมากขึน้ และมผีูต้ดิเชือ้จ านวน
มาก โดยเฉพาะอย่างยิง่หมู่บา้นเอือ้อาทรทีม่ทีีต่ ัง้อยู่ในระยะใกลร้า้น ท าผูบ้รโิภคมคีวามตื่น
ตระหนกและตื่นกลวัอย่างมาก สง่ผลใหย้อดขายของธุรกจิทีล่ดลงตลอดจนในบางวนัไม่มี
ยอดขาย และไม่มลีูกคา้มาใชบ้รกิารทีร่า้น ธุรกจิขาดรายไดห้ลกั 



หลงัจากเกดิการระบาดของโควดิ 19 ผูบ้รโิภคหนัมาใหค้วามสนใจในสุขภาพและความ
ปลอดภยัเป็นล าดบัตน้ มาตรการดา้นสุขภาพและความปลอดภยัทีเ่ขม้งวดขึน้ในช่วงการแพร่
ระบาด เช่น การจ ากดัจ านวนผูบ้รโิภคทีใ่ชบ้รกิารภายในรา้น การท าความสะอาดฆ่าเชือ้เป็น
ประจ า หรอืใหบ้รกิารเจลลา้งมอื กลายเป็นปัจจยัทีผู่บ้รโิภคชาวไทยให้ความส าคญัทีสุ่ดเมื่อตอ้ง
ซือ้สนิคา้จากหน้ารา้น โดยผลส ารวของบรษิทั PWC (ชาญชยั ชยัประสทิธิ,์ 2564) ระบุว่า 29% 
ของผูบ้รโิภคค านึงถงึการปฏบิตัติามมาตรการในการป้องกนัโควดิ-19 ของรา้นคา้เป็นส าคญั  

ดงันัน้จากความเป็นมา และความส าคญัของปัญหาขา้งตน้ เพือ่ศกึษามาตรการหรอื
แนวทางปฏบิตัเิพือ่ป้องการโรคระบาดของรา้นคาเฟ่ ผูศ้กึษาจงึมคีวามสนใจทีจ่ะท าการศกึษา
การบรหิารจดัการดา้นมาตรการป้องกนัโรคระบาดของรา้นคาเฟ่ Camping Calling Slow Bar 
Cafe ในสถานการณ์โควดิ 19 ทีม่คีุณภาพ สง่ผลต่อพฤตกิรรมการเลอืกใชบ้รกิารของผูบ้รโิภค
วยัท างานทีม่ปีระสทิธผิล เขตอ าเภอเมอืง จงัหวดัสุโขทยั เพือ่เป็นแนวทางในการบรหิารจดัการ
รา้นทีส่ง่ผลใหผู้บ้รโิภคเกดิความมัน่ใจในดา้นความปลอดภยัจากโรคระบาด และกลบัมาใช้
บรกิารปกต ิรวมถงึยงัสามารถเป็นแนวทางใหก้บัผูป้ระกอบการรา้นคาเฟ่ ทีก่ าลงัประสบปัญหา
เดยีวกนั สามารถน าขอ้มลูเบื่องตน้ไปพฒันาหรอืปรบัปรุงใหเ้กดิประโยชน์กบัธุรกจิของตนเอง
ต่อไป 

วตัถปุระสงค ์
1. เพือ่ศกึษาการบรหิารจดัการดา้นมาตรการป้องกนัโรคระบาด ในสถานการณ์โควดิ 19 ที่

มคีุณภาพ สง่ผลต่อพฤตกิรรมการเลอืกใชบ้รกิารทีม่ปีระสทิธผิล ของรา้นคาเฟ่ 
Camping Calling Slow Bar Café  ในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดัสุโขทยั 

2. เพือ่ศกึษาปัจจยัสว่นบุคคลไดแ้ก่  เพศ  อาย ุ รายได ้ระดบัการศกึษา อาชพี สถานภาพ
ของผูบ้รโิภควยัท างาน ทีส่ง่ผลต่อพฤตกิรรมการเลอืกใชบ้รกิารทีม่ปีระสทิธผิลของ       
รา้นคาเฟ่ Camping Calling Slow Bar Café  ในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดัสุโขทยั 

3. เพือ่ศกึษาขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัการบรหิารจดัการดา้นมาตรการป้องกนัโรคระบาดใน
สถานการณ์โควดิ 19 ทีม่คีุณภาพ สง่ผลต่อพฤตกิรรมการเลอืกใชบ้รกิารของผูบ้รโิภค
วยัท างานทีม่ปีระสทิธผิล เขตอ าเภอเมอืง จงัหวดัสุโขทยั 

สมมติฐานการวิจยั 

1. การบรหิารจดัการดา้นมาตรการป้องกนัโรคระบาด ในสถานการณ์โควดิ 19 ทีม่คีุณภาพ 
สง่ผลทางบวกต่อพฤตกิรรมการเลอืกใชบ้รกิารทีม่ปีระสทิธผิล ของรา้นคาเฟ่ Camping 
Calling Slow Bar Café  ในทศิทางเดยีวกนั 

2. ผูบ้รโิภควยัท ำงำนในอ ำเภอเมอืง จงัหวดัสุโขทยัทีม่ลีกัษณะสว่นบุคคลทีแ่ตกต่ำงกนั 
จะมพีฤตกิรรมกำรเลอืกใชบ้รกิำรทีม่ปีระสทิธผิล ของรา้นคาเฟ่ Camping Calling Slow 
Bar Café  ทีแ่ตกต่ำงกนั 

 



ขอบเขตการวิจยั 
1. ขอบเขตดำ้นเนื้อหำ 

กำรศกึษำครัง้นี้มุ่งศกึษำกำรตดัสนิใจเลอืกเขำ้ใชบ้รกิำรรำ้นคำเฟ่ Camping Calling 
Slow Bar Café  ของผูบ้รโิภค วยัท ำงำน ในอ ำเภอเมอืง จงัหวดัสุโขทยั โดยมปัีจจยัทีส่ง่ผลต่อ
พฤตกิรรมการเลอืกใชบ้รกิารทีม่ปีระสทิธผิล ทัง้หมด 2 ดา้น ไดแ้ก่ ปัจจยัการบรหิารจดัการดา้น
มาตรการป้องกนัโรคระบาด ในสถานการณ์โควดิ 19 ทีม่คีุณภาพ และ ปัจจยัสว่นบุคคลของ
ผูบ้รโิภค  

2. ขอบเขตดำ้นประชำกร 
ประชากรทีใ่ชใ้นการเกบ็ตวัอย่างครัง้นี้ไดแ้ก่ กลุ่มตวัอย่างผูบ้รโิภควยัท างาน ตัง้แต่อายุ 

15 ปี ถงึไม่เกนิอายุ 59 ปี ในเขตอ ำเภอเมอืงสุโขทยั จ านวน 57,742 คน (สถติปิระชากร
ทางการทะเบยีนราษฎร ส านกับรหิารการทะเบยีนกรมการปกครอง, พฤศจกิายน 2564) 
โดยกำรสุม่กลุ่มตวัอย่ำงประชำกร จ ำนวน 400 คน  

3. ขอบเขตสถานทีเ่กบ็ขอ้มลู 
งานวจิยัน้ีเกบ็ขอ้มลูจากประชาชนในอ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั ประกอบดว้ย 

จ านวน 10 ต าบล ไดแ้ก่ ต าบลธาน ีต าบลบา้นกลว้ย ต าบลบา้นสวน ต าบลตาลเตีย้ ต าบลบา้น
หลุม ต าบลปากแคว ต าบลปากพระ ต าบลเมอืงเก่า ต าบลยางซา้ย และต าบลวงัทองแดง 

4. ขอบเขตดำ้นระยะเวลำ 
ท ำกำรเกบ็ขอ้มลูในเดอืน ธนัวาคม 2564 

 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

แนวปฏิบติัด้านสาธารณสุขส าหรบัผู้ประกอบกิจการเพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ส าหรบัร้านอาหาร กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข  

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ทีร่ะบาดในประเทศ
ไทยตัง้แต่ปลายปี 2562 และต่อเนื่องมาถงึปัจจุบนั ท าใหก้รมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข 
จ าเป็นตอ้งออกมาตรการและแนวทางในการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 
2019  

โดยสอดคลอ้งกบัแนวคดิแรงจงูใจในการป้องกนัโรคของ Rogers (1986 อา้งถงึใน 
อวชัฎา เหมทานนท, 2564) ทีก่ล่าวว่า เมื่อประชาชนทุกคนมคีวามเขา้ใจรบัรู ้ความรุนแรง 
ความเสีย่ง ของโรคระบาด จะเกดิการเปลีย่นแปลงทศันคตแิละการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม เกดิ
การคดิคน้มาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดโรคออกมาเพือ่ป้องกนัตนเองและ รบัผดิชอบต่อ
สงัคม เพือ่ใหป้ระชาชนสามารถด าเนินชวีติและประกอบธุรกจิของตนเองได ้สอดคลอ้งกบั
มาตรการทางสาธารณสุข กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข (2564) 

 



แนวคิด และ ทฤษฎี เก่ียวกบัพฤติกรรมของผู้บริโภค 

ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค และปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคใน
สถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 

พฤตกิรรมผูบ้รโิภคหมายถงึ กระบวนการ หรอื พฤตกิรรมการตดัสนิใจ การซือ้การใช ้
และการประเมนิผลการใชส้นิคา้หรอืบรกิารของบุคคล (ศุภรานนัท ์กาญจนกุล, 2560) เป็นการ
กระท าหรอือาการทีแ่สดงออกทางกลา้มเนื้อ ความคดิ และความรูส้กึเพือ่ตอบสนองสิง่เรา้  เพือ่
ตอบสนองความพงึพอใจของบุคคลนัน้ ๆ (วุฒ ิสุขเจรญิ,2559) เป็นพฤตกิรรมที ่ผูบ้รโิภค
แสดงออกไม่ว่าจะเป็นการเสาะหา ซือ้ ใช ้ประเมนิผล หรอืการบรโิภคผลติภณัฑ ์บรกิาร และ 
แนวคดิต่างๆ ซึง่ผูบ้รโิภคคาดว่าจะสามารถตอบสนองความตอ้งการของตนได ้(ชุตวิฒัน์ ไว
มาลา, 2562)  

เมื่อเกดิโรค โควดิ-19 ทัง้ประชาชนและภาคธุรกจิจ าเป็นตอ้งปรบัตวัอย่างมากเพือ่รบัมอื
กบัการระบาดของโรค โดยพฤตกิรรมการปรบัตวัต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้ในช่วงภาวะผดิปกตนิี้เกดิจาก
การทีผู่ค้นใหคุ้ณค่ามากขึน้โดยเฉพาะอย่างยิง่คุณค่าต่อความไวว้างใจ (Value for Trust) 
เกีย่วกบัเรื่องความปลอดภยัเนื่องจากเชือ้โรคไม่สามารถ มองเหน็ไดด้ว้ยตาเปล่าผูบ้รโิภคจงึไม่
สามารถมัน่ใจไดเ้ตม็ทีว่่าขา้วของเครื่องใชต้่าง ๆ สะอาดปลอดภยัพอหรอืไม่ (ปัญจพฒัน์ 
ประสทิธิเ์ดชสกุล, 2563) 

ทฤษฎีความตัง้ใจซ้ือหรือใช้บริการซ า้  

การซือ้ซ ้าหรอืการใชบ้รกิารซ ้า หมายถงึ ความพงึพอใจ และความไม่พอใจของผูบ้รโิภค
ที ่เคยไดร้บัจาการซือ้สนิคา้ ซือ้ผลติภณัฑ ์หรอืการใช้ บรกิารในครัง้แรก ซึง่น้าไปสูพ่ฤตกิรรม
การซือ้ซ ้า ในครัง้ต่อๆ ไป (อวชัฎา เหมทานนท,2564)  

ความตัง้ใจใชบ้รกิารซ ้า (Repeat Service Intention) หมายถงึ พฤตกิรรมหรอืทศันคติ
ของลูกคา้ทีม่กีารแสดงออกว่าลูกคา้มคีวามรูส้กึชอบทา้ใหลู้กคา้เกดิความตัง้ใจ ทีจ่ะเลอืกซือ้หรอื
ใชบ้รกิารซ ้าาและลูกคา้มคีวามตัง้ใจทีจ่ะบอกต่อหรอืแนะน าใหก้บัผูอ้ื่นไดร้บัรูใ้นสนิคา้ และ
บรกิารของธุรกจินัน้ๆ (ชนากานต ์ทองศกัด,ิ2562) คอื การรบัรู ้คุณภาพของสนิคา้และการรบัรู้
คุณภาพของราคาทียุ่ตธิรรมรวมถงึความพงึพอใจของลูกคา้ ผูป้ระกอบการสามารถพจิารณา
สถานการณ์ปัจจุบนัและสถานการณ์ทีเ่ป็นไปไดท้ีลู่กคา้อาจกลบัมาซือ้ สนิคา้หรอืบรกิารกบั
บรษิทัซ ้า ๆ ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัประสบการณ์ของสนิคา้และบรกิารทีลู่กค้าไดร้บัก่อน หน้านัน้ 
(Prasetya & Sianturi, 2562) 

 



2.3 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัประชากรศาสตร ์ 

ความเชื่อพืน้ฐานของแนวคดิประชากรศาสตรน์ัน้ มแีนวคดิทีว่่า บุคคลทีม่ลีกัษณะทาง 
ประชากรศาสตรท์ีแ่ตกต่างกนั ย่อมมพีฤตกิรรมทีแ่ตกต่างกนัออกไปดว้ย นกัการตลาดจงึใช้
แนวคดิ เกีย่วกบัประชากรศาสตร ์เพือ่แบ่งสว่นตลาด และเป็นแนวทางในการออกแบบหรอื
ก าหนดสนิคา้ หรอืบรกิาร ใหค้รอบคลุมต่อความตอ้งการหรอืความพงึพอใจของผูบ้รโิภคที่
แตกต่างกนั (กณิศา อุปพงศ,์ 2563)  

อาย ุเพศ วงจรชวีติ ครอบครวั การศกึษา รายได ้ลกัษณะดงักล่าวมคีวามส าคญัต่อ
นกัการตลาด เพราะเกีย่วพนักบัอุปสงค ์ในตวัสนิคา้ทัง้หลาย (ทศันะ สุขสวสัดิ,์ 2564) 
ประชากรศาสตรป์ระกอบไปดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี รายได ้สถานภาพ ซึง่
ลกัษณะเหล่านี้มคีวามแตกต่างกนัไปตามแต่ละบุคคล ท าใหค้วามตอ้งการทีจ่ะไดร้บั การบรกิาร
หรอืพฤตกิรรมแตกต่างกนัออกไป ซึง่เป็นสิง่ทีส่ามารถน ามาใชใ้นการก าหนดกลยุทธ ์เพือ่ใช้
สรา้งใหเ้กดิพฤตกิรรมความตอ้งการใหต้รงตามกลุ่ม (วนัชยั แซ่ซู, 2561) 

2.4 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

อวชัฎา เหมทานนท (2564) ไดศ้กึษา คุณภาพบรกิาร มาตรการป้องกนัการระบาดของ
โรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 ความพงึพอใจ และ ความเชื่อถอืไวว้างใจ ทีส่ง่ผลต่อความตัง้ใจ
ไปซ ้าศูนยก์ารคา้ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร ผลลพัธข์องการศกึษาวจิยัทางดา้น
สมมุตฐิานของงานวจิยัดงักล่าวทีส่อดคลอ้งกบังานวจิยัของผูว้จิยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม
สว่นใหญ่เป็น เพศหญงิ จ านวน 256 คน มอีายุ 18-25 ปี จ านวน 192 คน ระดบัการศกึษาเป็น
ระดบัปรญิญาตร/ีเทยีบเท่า จ านวน 312 คน มลีูกจา้งเอกชน จ านวน 145 คน มรีายไดต้่อเดอืน 
10,001-20,000 บาท จ านวน 204 คน พบว่า คุณภาพบรกิารดา้นการตอบสนองต่อผูบ้รโิภค 
มาตรการป้องกนัการระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 ของ ศูนยก์ารคา้ดา้นของการ
ควบคุมจา้นวนผูใ้ชบ้รกิาร การสวมหน้ากากอนามยั ดา้นการท าความ สะอาดฆา่เชื้อรอบบรเิวณ
พืน้ที ่และสงัคมไรส้มัผสัสง่ผลทางบวกต่อความพงึพอใจ และคุณภาพ บรกิารดา้นการ
ตอบสนองต่อผูบ้รโิภคและมาตรการป้องกนัการระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 ของ
ศูนยก์ารคา้ดา้นการเวน้ระยะห่าง 1 เมตร ดา้นการควบคุมจ านวนผูใ้ชบ้รกิาร และ ดา้นสงัคมไร ้
สมัผสั สง่ผลทางบวกต่อความเชื่อถอืไวว้างใจต่อศูนยก์ารคา้ของผูบ้รโิภค และพบว่าความพงึ
พอใจ และความเชื่อถอืไวว้างใจต่อศูนยก์ารคา้สง่ผลทางบวกต่อความตัง้ใจไปซ ้าของผูบ้รโิภค  

  Firend & Abadi (2014) ไดศ้กึษา ผลกระทบของคุณภาพการบรกิาร ความไวว้างใจ 
และคุณค่าทีร่บัรูต้่อลูกคา้ความภกัดใีนอุตสาหกรรมการบรกิารของมาเลเซยี ผลลพัธข์องการ
ศกึษาวจิยัทางดา้นสมมุตฐิานของงานวจิยัดงักล่าวทีส่อดคลอ้งกบังานวจิยัของผูว้จิยัพบว่า



ส าหรบัสายงานบรกิารคุณภาพบรกิารมผีลอย่างมากกบัความน่าเชื่อถอืไวว้างใจและยงัสามารถ
น าไปสูค่วามจงรกัภกัดหีรอืการกลบัมาใชบ้รกิารในอนาคต และมาตรการการป้องกนักย็งัถอืเป็น
การตอบสนองต่อสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้ ซึง่สามารถสง่ผลต่อความเชื่อถอืไวว้างใจของผูบ้รโิภค 
 

วิธีด าเนินการวิธีวิจยั 

การศกึษาวจิยัเรื่อง “การบรหิารจดัการดา้นมาตรการป้องกนัโรคระบาดของรา้นคาเฟ่     
Camping Calling Slow Bar Cafe ในสถานการณ์โควดิ 19 ทีม่คีุณภาพ สง่ผลต่อพฤตกิรรมการ
เลอืกใชบ้รกิารของผูบ้รโิภควยัท างานทีม่ปีระสทิธผิล เขตอ าเภอเมอืง จงัหวดัสุโขทยั” เป็นการ
วจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative Research) โดยมรีูปแบบการวจิยัเชงิส ารวจ (Survey Research) 
ซึง่จะท าการเกบ็รวบรวมขอ้มลูดว้ยแบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมอืในการเกบ็
ขอ้มลู และท าการวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยวธิกีารสถติิ เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูการ
วจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัจะเกบ็รวบรวมขอ้มลูผ่านแบบสอบถามรูปแบบอเิลก็ทรอนิกสก์ูเกิ้ลฟอรม์ 
(Google form) ซึง่ประกอบดว้ยชุดค าถามชนิดปลายปิด (Closed-ended Questionnaire) และ
ชุดค าถามชนิดปลายเปิด (Open-ended Questionnaire) และค าถามแบบมาตราส่วนประเมนิค่า 
(Rating Scale) 5 ระดบั แบบสอบถามมกีารออกแบบใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ ตวัแปรที่
ศกึษา กรอบแนวคดิการวจิยัทีก่ าหนดไว ้ซึง่ผูว้จิยัได้ ก าหนดชุดค าถามในแบบสอบถามได ้ดงันี้ 

สว่นที ่1  ค าถามคดักรองเกีย่วกบัผูท้ีเ่คยใชบ้รกิารรา้นคาเฟ่ Camping Calling Slow 
Bar Café   และอาศยัอยู่ในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดัสุโขทยั เป็นแบบส ารวจรายการ (Checklist)  

สว่นที ่2  แบบสอบถามเกี่ยวกบัลกัษณะประชากรศาสตร ์เป็นแบบส ารวจรายการ
(Checklist) ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี รายได ้และสถานะภาพ 

สว่นที ่3 แบบสอบถามเกีย่วกบัการบรหิารจดัการดา้นมาตรการป้องกนัโรคระบาดของ
รา้นคาเฟ่ Camping Calling Slow Bar Cafe ในสถานการณ์โควดิ 19 ทีม่คีุณภาพ มลีกัษณะขอ้
ค าถามแบบปลายปิด (Closed Ended Question) แบบมตีวัเลอืกใหเ้ลอืกตอบ (Check list)    

สว่นที ่4 พฤตกิรรมการเลอืกใชบ้รกิารของผูบ้รโิภควยัท างานทีม่ปีระสทิธผิลของรา้นคา
เฟ่ Camping Calling Slow Bar Cafe ไดแ้ก่ จ านวนครัง้การกลบัมาใชบ้รกิาร และ การแนะน า
ใหค้นรูจ้กัใชบ้รกิารรา้นคาเฟ่ ลกัษณะขอ้ค าถามแบบปลายปิด (Closed Ended Question) แบบ
มตีวัเลอืกใหเ้ลอืกตอบ (Check list)  และลกัษณะขอ้ค าถามแบบปลายเปิด (Open Ended 
Question) 

 

 



เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล 

การวเิคราะหข์อ้มลูจากแบบสอบถาม ในการวเิคราะหข์อ้มลูจะวเิคราะหต์าม 
วตัถุประสงคแ์ละสมมตฐิานดงันี้ แบบสอบถามสว่นที ่1-4 จะท าการอธบิายโดยใช ้สถติเิชงิ
พรรณนา ไดแ้ก่ จ านวน รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน โดยแสดงผลการวเิคราะหใ์น
รปูแบบตารางประกอบค าอธบิาย 

ทดสอบสมมตฐิานที ่1 โดยใชส้ถติเิชงิอา้งองิ เพือ่หาความสมัพนัธข์องตวัแปรสองตวัที่
อสิระต่อกนั หรอืหาค่าความสมัพนัธร์ะหว่างขอ้มลู 2 ชุด ไดแ้ก่ การวเิคราะหส์ถิตคิ่าสมัประสทิธิ ์
สหสมัพนัธข์องเพยีรส์นั  (Pearson’s product moment correlation coefficient) 

ทดสอบสมมตฐิานที ่2 โดยใชส้ถติเิชงิอา้งองิเปรยีบเทยีบ ความแตกต่างของลกัษณะ
สว่นบุคคลของประชากร  โดยการใชส้ถติ ิt-test แบบสถติคิวามแปรปรวนทางเดยีว (One -Way 
ANOVA) ก าหนดนัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  เมื่อพบความแตกต่างอย่างมนียัส าคญัทาง
สถติ ิจงึท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ดว้ยวธิ ีLSD 

สรปุผลการวิจยั 

การศกึษาเรื่อง การบรหิารจดัการดา้นมาตรการป้องกนัโรคระบาดของรา้นคาเฟ่ Camping 
Calling Slow Bar Cafe ในสถานการณ์โควดิ 19 ทีม่คีุณภาพ สง่ผลต่อพฤตกิรรมการเลอืกใช้
บรกิารของผูบ้รโิภควยัท างานทีม่ปีระสทิธผิล เขตอ าเภอเมอืง จงัหวดัสุโขทยั สามารถสรุปผล
การศกึษาวจิยัไดด้งันี้ 
 1. ผลการวเิคราะหเ์กีย่วกบัการบรหิารจดัการดา้นมาตรการป้องกนัโรคระบาดของรา้น
คาเฟ่ Camping Calling Slow Bar Cafe ในสถานการณ์โควดิ 19 ทีม่คีุณภาพ พบว่ากลุ่ม
ตวัอย่างมรีะดบัการเลอืกใชบ้รกิารในขอ้ค าถามทัง้ 23 ขอ้ อยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ มจุีดตรวจ
อุณหภูมริ่างกายก่อนเขา้ใชบ้รกิารรา้น (ค่าเฉลีย่ = 4.08, S.D. = 0.690) มกีารจ ากดัโต๊ะทีน่ัง่ใน
บรเิวณหอ้งทีม่บีรกิารเครื่องปรบัอากาศ (ค่าเฉลีย่ = 4.03, S.D. = 0.684) โต๊ะทีน่ัง่มกีารเวน้
ระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร ในบรเิวณหอ้งบรกิารเครื่องปรบัอากาศ (ค่าเฉลีย่ = 4.06, S.D. = 
0.673) มจุีดบรกิารเจลแอลกอฮอลบ์รเิวณห้องบรกิารเครื่องปรบัอากาศ (ค่าเฉลีย่ = 4.06, S.D. 
= 0.689) มจุีดบรกิารอ่างลา้งมอื และน ้ายาลา้งมอืบรเิวณนอกตวัรา้น (ค่าเฉลีย่ = 4.07, S.D. = 
0.690) เป็นต้น 

2. ผลการวเิคราะหข์อ้มลูเกี่ยวกบัพฤตกิรรมการเลอืกใชบ้รกิารของผูบ้รโิภควยัท างานที่
มปีระสทิธผิล พบว่า กลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่กลบัมาใชบ้รกิารรา้นคาเฟ่ Camping Calling Slow 
Bar Café  จ านวน 3 ครัง้ สว่นใหญ่แนะน าใหค้นรูจ้กัใชบ้รกิารรา้นคาเฟ่ Camping Calling Slow 
Bar Café  เนื่องจากมลีกัษณะทางกายภาพและสิง่แวดลอ้ม ไดแ้ก่ บรรยากาศด ีสะอาด มแีต่ของ
อร่อย พนกังานบรกิารดเีป็นกนัเอง  



3. การทดสอบสมมตฐิานที ่1 การบรหิารจดัการดา้นมาตรการป้องกนัโรคระบาด ใน
สถานการณ์โควดิ 19 ทีม่คีุณภาพ สง่ผลทางบวกต่อพฤตกิรรมการเลอืกใชบ้รกิารทีม่ี
ประสทิธผิล ของรา้นคาเฟ่ Camping Calling Slow Bar Café  ในทศิทางเดยีวกนั 
  การบรหิารจดัการดา้นมาตรการป้องกนัโรคระบาด ในสถานการณ์โควดิ 19 ทีม่คีุณภาพ 
และพฤตกิรรมดา้นจ านวนครัง้ทีท่่านกลบัมาใชบ้รกิารรา้นคาเฟ่ Camping Calling Slow Bar 
Café  มคีวามสมัพนัธก์นัในเชงิบวกอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดยมคี่าระดบั
ความสมัพนัธใ์นระดบัต ่ามาก กล่าวคอืหากการบรกิารจดัการดา้นมาตรการป้องกนัโรคระบาดใน
สถานการณ์โควดิ 19 ทีม่คีุณภาพทีด่ขีึน้ กจ็ะสง่ผลใหผู้ใ้ชบ้รกิารกลบัมาใชบ้รกิารร้านคาเฟ่ 
Camping Calling Slow Bar Café จ านวนหลายครัง้มากยิง่ขึน้ 
  การบรหิารจดัการดา้นมาตรการป้องกนัโรคระบาด ในสถานการณ์โควดิ 19 ทีม่คีุณภาพ 
และพฤตกิรรมดา้นการแนะน าใหค้นรูจ้กัใชบ้รกิารรา้นคาเฟ่ Camping Calling Slow Bar Café  
ไม่มคีวามสมัพนัธก์นัในเชงิบวก โดยมคี่าระดบัความสมัพนัธใ์นระดบัปานกลาง กล่าวคอืการ
บรกิารจดัการดา้นมาตรการป้องกนัโรคระบาดในสถานการณ์โควดิ 19 ทีม่คีุณภาพไม่สง่ผลต่อ
การแนะน าใหค้นรูจ้กัใชบ้รกิารรา้นคาเฟ่ Camping Calling Slow Bar Café  
  สมมตฐิานขอ้ที ่2 ปัจจยัสว่นบุคคลของผูใ้ชบ้รกิารรา้นคาเฟ่ Camping Calling Slow 
Bar Café  ทีแ่ตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการเลอืกใชบ้รกิารทีม่ปีระสทิธผิล ของรา้นคาเฟ่ Camping 
Calling Slow Bar Café  ทีแ่ตกต่างกนั 

 กลุ่มตวัอย่างทีม่เีพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี แตกต่างกนั ไม่สง่ผลต่อ
พฤตกิรรมการเลอืกใชบ้รกิารทีม่ปีระสทิธผิล ของรา้นคาเฟ่ Camping Calling Slow Bar Café  
ไม่แตกต่างกนั จงึปฏเิสธสมมตฐิานการวจิยั อาจเป็นเพราะมปัีจจยัอื่นๆเขา้มาเกีย่วขอ้งไดแ้ก่
ปัจจยัดา้นรา้นคาเฟ่มทีีต่ ัง้อยู่ใกลบ้รเิวณบา้น หรอืทีท่ างานของผูบ้รโิภค จงึสะดวกทีจ่ะมาใช้
บรกิาร 
  กลุ่มตวัอย่างทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ส่งผลตอ่พฤตกิรรมการเลอืกใชบ้รกิารทีม่ี
ประสทิธผิลของรา้นคาเฟ่ Camping Calling Slow Bar Café  แตกต่างกนั จงึยอมรบัสมมตฐิาน
การวจิยั และเปรียบเทียบรายคู่ พบความแตกต่างที่ระดบันัยยะส าคญั 0.05 จ านวน 1 คู่ 
ได้แก่รายได้เฉลี่ยต่อเดือน น้อยกว่า 10,000 บาท กับรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 - 
20,000 บาท หมายความว่ารายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนน้อยกว่า 10,000 สง่ผลต่อพฤตกิรรมการ
เลอืกใชบ้รกิารทีม่ปีระสทิธผิล ของรา้นคาเฟ่ Camping Calling Slow Bar Café  แตกต่างกบั
รายไดต้่อเดอืน 10,001-20,000 บาท 
 
ข้อเสนอแนะเก่ียวกบัการบริหารจดัการด้านมาตรการป้องกนัโรคระบาดในสถานการณ์
โควิด 19 ท่ีมีคณุภาพ 

ขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัการบรหิารจดัการดา้นมาตรการป้องกนัโรคระบาดในสถานการณ์
โควดิ 19 ทีม่คีุณภาพ กลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่มขีอ้เสนอแนะดงันี้ ตอ้งการใหผู้ใ้ชบ้รกิารสวมใสผ่า้



ปิดจมกูตลอดเวลา ควรมกีารเวน้ระยะห่างในการช าระเงนิ ควรจ ากดัจ านวนการเขา้รบับรกิาร
และพนกังานควรสวมถุงมอื 

ข้อเสนอแนะในการวิจยัต่อไป 

  1. ควรศกึษาถงึปัจจยัอื่น ๆ  อาท ิความเรว็ในการใหบ้รกิารของรา้นคาเฟ่ ความ
หลากหลายของอาหารเครื่องดื่ม คาเฟ่ทีม่อีาหารบรกิารเปรยีบเทยีบกบัคาเฟ่ทีไ่ม่มอีาหาร
บรกิาร ความจงรกัภกัดขีองผูใ้ชบ้รกิาร ความประทบัใจของผูใ้ชบ้รกิารเป็นตน้ เพือ่จะไดท้ราบ
ระดบัความคดิเหน็ของปัจจยัอื่น ๆ และสามารถน าผลทีไ่ดม้าใชเ้ป็นแนวทางในการแกไ้ขปัญหา
เพือ่ใหส้ามารถตอบสนองต่อความตอ้งการและสรา้งความมัน่ใจใหแ้ก่ผูใ้ชบ้รกิารเพิม่มากขึน้  

 2. ควรเพิม่เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการศกึษาวจิยั เช่น การสมัภาษณ์เชงิลกึ ร่วมกบัการใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) และแบบสอบถามออนไลน์ เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพและความ
เทีย่งตรงของขอ้มลู 
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