การบริ หารจัดการด้านมาตรการป้ องกันโรคระบาดของร้านคาเฟ่ Camping
Calling Slow Bar Cafe ในสถานการณ์โควิ ด 19 ที่มีคณ
ุ ภาพ ส่งผลต่อ
พฤติ กรรมการเลือกใช้บริ การของผู้บริ โภควัยทางานที่มีประสิ ทธิ ผล
เขตอาเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
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.

บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์ 1) เพือ่ ศึกษาการบริหารจัดการด้านมาตรการป้ องกันโรค
ระบาด ในสถานการณ์โควิด 19 ทีม่ คี ุณภาพ ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการทีม่ ี
ประสิทธิผล ของร้านคาเฟ่ Camping Calling Slow Bar Café ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
2) เพือ่ ศึกษาปั จจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ รายได้ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพของ
ผูบ้ ริโภควัยทางาน ทีส่ ง่ ผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการทีม่ ปี ระสิทธิผลของร้านคาเฟ่
Camping Calling Slow Bar Café ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 3) เพือ่ ศึกษาข้อเสนอแนะ
เกีย่ วกับการบริหารจัดการด้านมาตรการป้ องกันโรคระบาดในสถานการณ์โควิด 19 ทีม่ คี ุณภาพ
ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการของผูบ้ ริโภควัยทางานทีม่ ปี ระสิทธิผล เขตอาเภอเมือง
จังหวัดสุโขทัย
ประชากรทีใ่ ช้ในการเก็บตัวอย่างครัง้ นี้ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างผูบ้ ริโภควัยทางาน ตัง้ แต่อายุ
15 ถึงไม่เกินอายุ 59 ปี ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย จานวน 400 คน จากวิธกี ารสุ่มแบบมี
จุดมุ่งหมาย โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิตทิ ใ่ี ช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล ประกอบด้วย ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ทดสอบ
สมมติฐานด้วยสถิตกิ ารทดสอบแบบ t-test แบบสถิตคิ วามแปรปรวนทางเดียว (One -Way
ANOVA) หากพบความแตกต่างจะเปรียบเทียบเป็ นรายคู่ โดยใช้วธิ ี LSD และทดสอบสมมติฐาน
เพือ่ หาความสัมพันธ์ โดยใช้ค่าสัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์แบบเพียร์สนั ทีร่ ะดับนัยสาคัญ 0.05
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าการบริหารจัดการด้านมาตรการป้ องกันโรคระบาด ใน
สถานการณ์โควิด 19 ทีม่ คี ุณภาพ และพฤติกรรมด้านจานวนครัง้ ทีท่ ่านกลับมาใช้บริการร้านคา

เฟ่ Camping Calling Slow Bar Café มีความสัมพันธ์กนั ในเชิงบวกอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ี
ระดับ .01 โดยมีค่าระดับความสัมพันธ์ในระดับต่ามาก ในส่วนของการบริหารจัดการด้าน
มาตรการป้ องกันโรคระบาด ในสถานการณ์โควิด 19 ทีม่ คี ุณภาพ และพฤติกรรมด้านการ
แนะนาให้คนรูจ้ กั มาใช้บริการร้านคาเฟ่ Camping Calling Slow Bar Café ไม่มคี วามสัมพันธ์
กันในเชิงบวก โดยมีค่าระดับความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง และกลุ่มตัวอย่างทีม่ เี พศ อายุ
สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ แตกต่างกัน ไม่สง่ ผลต่อพฤติกรรมการเลือกเข้าใช้บริการทีม่ ี
ประสิทธิผล ของร้านคาเฟ่ Camping Calling Slow Bar Café ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธ
สมมติฐานการวิจยั ยกแว้นกลุ่มตัวอย่างทีม่ รี ายได้เฉลีย่ ต่อเดือน ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือก
เข้าใช้บริการทีม่ ปี ระสิทธิผล ของร้านคาเฟ่ Camping Calling Slow Bar Café แตกต่างกัน จึง
ยอมรับสมมติฐานการวิจยั และเมื่อ เปรียบเทีย บรายคู่ พบความแตกต่ างที่ร ะดับ นัย ยะสาคัญ
0.05 จานวน 1 คู่ ได้แ ก่ ร ายได้เ ฉลี่ยต่อ เดือ น น้ อ ยกว่า 10,000 บาท กับรายได้เ ฉลี่ยต่อ
เดือ น 10,001 - 20,000 บาท หมายความว่ารายได้เฉลีย่ ต่อเดือนน้อยกว่า 10,000 ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการเลือกเข้าใช้บริการทีม่ ปี ระสิทธิผล ของร้านคาเฟ่ Camping Calling Slow Bar
Café แตกต่างรายได้ต่อเดือน 10,001-20,000 บาท
คาสาคัญ : การบริหารจัดการด้านมาตรการป้ องกันโรคระบาดของร้านคาเฟ่ ในสถานการณ์โค
วิด 19 ทีม่ คี ุณภาพ, พฤติกรรมการเลือกใช้บริการทีม่ ปี ระสิทธิผล
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 COVID19 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

บทนา
ความเป็ นมา และความสาคัญของปัญหา
ในระยะแรกของการเริม่ ธุรกิจในช่วงทีก่ ารระบาดแพร่ระบาดของโควิด 19 ในเขตอาเภอ
เมืองจังหวัดสุโขทัย มีจานวนผูต้ ดิ เชือ้ ค่อนข้างน้อย ประชาชนดาเนินชีวติ ปกติ ผูม้ าใช้บริการ
เป็ นจานวนมาก ธุรกิจดาเนินไปได้ดว้ ยดี แต่หลังจากมีการระบาดมากขึน้ และมีผตู้ ดิ เชือ้ จานวน
มาก โดยเฉพาะอย่างยิง่ หมู่บา้ นเอือ้ อาทรทีม่ ที ต่ี งั ้ อยู่ในระยะใกล้รา้ น ทาผูบ้ ริโภคมีความตื่น
ตระหนกและตื่นกลัวอย่างมาก ส่งผลให้ยอดขายของธุรกิจทีล่ ดลงตลอดจนในบางวันไม่มี
ยอดขาย และไม่มลี ูกค้ามาใช้บริการทีร่ า้ น ธุรกิจขาดรายได้หลัก

หลังจากเกิดการระบาดของโควิด 19 ผูบ้ ริโภคหันมาให้ความสนใจในสุขภาพและความ
ปลอดภัยเป็ นลาดับต้น มาตรการด้านสุขภาพและความปลอดภัยทีเ่ ข้มงวดขึน้ ในช่วงการแพร่
ระบาด เช่น การจากัดจานวนผูบ้ ริโภคทีใ่ ช้บริการภายในร้าน การทาความสะอาดฆ่าเชือ้ เป็ น
ประจา หรือให้บริการเจลล้างมือ กลายเป็ นปั จจัยทีผ่ บู้ ริโภคชาวไทยให้ความสาคัญทีส่ ุดเมื่อต้อง
ซือ้ สินค้าจากหน้าร้าน โดยผลสารวของบริษทั PWC (ชาญชัย ชัยประสิทธิ,์ 2564) ระบุว่า 29%
ของผูบ้ ริโภคคานึงถึงการปฏิบตั ติ ามมาตรการในการป้ องกันโควิด-19 ของร้านค้าเป็ นสาคัญ
ดังนัน้ จากความเป็ นมา และความสาคัญของปั ญหาข้างต้น เพือ่ ศึกษามาตรการหรือ
แนวทางปฏิบตั เิ พือ่ ป้ องการโรคระบาดของร้านคาเฟ่ ผูศ้ กึ ษาจึงมีความสนใจทีจ่ ะทาการศึกษา
การบริหารจัดการด้านมาตรการป้ องกันโรคระบาดของร้านคาเฟ่ Camping Calling Slow Bar
Cafe ในสถานการณ์โควิด 19 ทีม่ คี ุณภาพ ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการของผูบ้ ริโภค
วัยทางานทีม่ ปี ระสิทธิผล เขตอาเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย เพือ่ เป็ นแนวทางในการบริหารจัดการ
ร้านทีส่ ง่ ผลให้ผบู้ ริโภคเกิดความมันใจในด้
่
านความปลอดภัยจากโรคระบาด และกลับมาใช้
บริการปกติ รวมถึงยังสามารถเป็ นแนวทางให้กบั ผูป้ ระกอบการร้านคาเฟ่ ทีก่ าลังประสบปั ญหา
เดียวกัน สามารถนาข้อมูลเบื่องต้นไปพัฒนาหรือปรับปรุงให้เกิดประโยชน์กบั ธุรกิจของตนเอง
ต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ศึกษาการบริหารจัดการด้านมาตรการป้ องกันโรคระบาด ในสถานการณ์โควิด 19 ที่
มีคุณภาพ ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการทีม่ ปี ระสิทธิผล ของร้านคาเฟ่
Camping Calling Slow Bar Café ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
2. เพือ่ ศึกษาปั จจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ รายได้ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพ
ของผูบ้ ริโภควัยทางาน ทีส่ ง่ ผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการทีม่ ปี ระสิทธิผลของ
ร้านคาเฟ่ Camping Calling Slow Bar Café ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
3. เพือ่ ศึกษาข้อเสนอแนะเกีย่ วกับการบริหารจัดการด้านมาตรการป้ องกันโรคระบาดใน
สถานการณ์โควิด 19 ทีม่ คี ุณภาพ ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการของผูบ้ ริโภค
วัยทางานทีม่ ปี ระสิทธิผล เขตอาเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
สมมติ ฐานการวิ จยั
1. การบริหารจัดการด้านมาตรการป้ องกันโรคระบาด ในสถานการณ์โควิด 19 ทีม่ คี ุณภาพ
ส่งผลทางบวกต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการทีม่ ปี ระสิทธิผล ของร้านคาเฟ่ Camping
Calling Slow Bar Café ในทิศทางเดียวกัน
2. ผูบ้ ริโภควัยทำงำนในอำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัยทีม่ ลี กั ษณะส่วนบุคคลทีแ่ ตกต่ำงกัน
จะมีพฤติกรรมกำรเลือกใช้บริกำรทีม่ ปี ระสิทธิผล ของร้านคาเฟ่ Camping Calling Slow
Bar Café ทีแ่ ตกต่ำงกัน

ขอบเขตการวิ จยั
1. ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ
กำรศึกษำครัง้ นี้มุ่งศึกษำกำรตัดสินใจเลือกเข้ำใช้บริกำรร้ำนคำเฟ่ Camping Calling
Slow Bar Café ของผูบ้ ริโภค วัยทำงำน ในอำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย โดยมีปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อ
พฤติกรรมการเลือกใช้บริการทีม่ ปี ระสิทธิผล ทัง้ หมด 2 ด้าน ได้แก่ ปั จจัยการบริหารจัดการด้าน
มาตรการป้ องกันโรคระบาด ในสถานการณ์โควิด 19 ทีม่ คี ุณภาพ และ ปั จจัยส่วนบุคคลของ
ผูบ้ ริโภค
2. ขอบเขตด้ำนประชำกร
ประชากรทีใ่ ช้ในการเก็บตัวอย่างครัง้ นี้ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างผูบ้ ริโภควัยทางาน ตัง้ แต่อายุ
15 ปี ถึงไม่เกินอายุ 59 ปี ในเขตอำเภอเมืองสุโขทัย จานวน 57,742 คน (สถิตปิ ระชากร
ทางการทะเบียนราษฎร สานักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง, พฤศจิกายน 2564)
โดยกำรสุม่ กลุ่มตัวอย่ำงประชำกร จำนวน 400 คน
3. ขอบเขตสถานทีเ่ ก็บข้อมูล
งานวิจยั นี้เก็บข้อมูลจากประชาชนในอาเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ประกอบด้วย
จานวน 10 ตาบล ได้แก่ ตาบลธานี ตาบลบ้านกล้วย ตาบลบ้านสวน ตาบลตาลเตีย้ ตาบลบ้าน
หลุม ตาบลปากแคว ตาบลปากพระ ตาบลเมืองเก่า ตาบลยางซ้าย และตาบลวังทองแดง
4. ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ
ทำกำรเก็บข้อมูลในเดือน ธันวาคม 2564
แนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
แนวปฏิ บตั ิ ด้านสาธารณสุขสาหรับผู้ประกอบกิ จการเพื่อป้ องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สาหรับร้านอาหาร กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 ทีร่ ะบาดในประเทศ
ไทยตัง้ แต่ปลายปี 2562 และต่อเนื่องมาถึงปั จจุบนั ทาให้กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
จาเป็ นต้องออกมาตรการและแนวทางในการป้ องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา
2019
โดยสอดคล้องกับแนวคิดแรงจูงใจในการป้ องกันโรคของ Rogers (1986 อ้างถึงใน
อวัชฎา เหมทานนท, 2564) ทีก่ ล่าวว่า เมื่อประชาชนทุกคนมีความเข้าใจรับรู้ ความรุนแรง
ความเสีย่ ง ของโรคระบาด จะเกิดการเปลีย่ นแปลงทัศนคติและการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม เกิด
การคิดค้นมาตรการป้ องกันการแพร่ระบาดโรคออกมาเพือ่ ป้ องกันตนเองและ รับผิดชอบต่อ
สังคม เพือ่ ให้ประชาชนสามารถดาเนินชีวติ และประกอบธุรกิจของตนเองได้ สอดคล้องกับ
มาตรการทางสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (2564)

แนวคิ ด และ ทฤษฎี เกี่ยวกับพฤติ กรรมของผู้บริ โภค
ความหมายของพฤติ กรรมผู้บริ โภค และปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติ กรรมผู้บริ โภคใน
สถานการณ์โรคระบาดโควิ ด 19
พฤติกรรมผูบ้ ริโภคหมายถึง กระบวนการ หรือ พฤติกรรมการตัดสินใจ การซือ้ การใช้
และการประเมินผลการใช้สนิ ค้าหรือบริการของบุคคล (ศุภรานันท์ กาญจนกุล, 2560) เป็ นการ
กระทาหรืออาการทีแ่ สดงออกทางกล้ามเนื้อ ความคิด และความรูส้ กึ เพือ่ ตอบสนองสิง่ เร้า เพือ่
ตอบสนองความพึงพอใจของบุคคลนัน้ ๆ (วุฒิ สุขเจริญ,2559) เป็ นพฤติกรรมที่ ผูบ้ ริโภค
แสดงออกไม่ว่าจะเป็ นการเสาะหา ซือ้ ใช้ ประเมินผล หรือการบริโภคผลิตภัณฑ์ บริการ และ
แนวคิดต่างๆ ซึง่ ผูบ้ ริโภคคาดว่าจะสามารถตอบสนองความต้องการของตนได้ (ชุตวิ ฒ
ั น์ ไว
มาลา, 2562)
เมื่อเกิดโรค โควิด-19 ทัง้ ประชาชนและภาคธุรกิจจาเป็ นต้องปรับตัวอย่างมากเพือ่ รับมือ
กับการระบาดของโรค โดยพฤติกรรมการปรับตัวต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในช่วงภาวะผิดปกติน้เี กิดจาก
การทีผ่ คู้ นให้คุณค่ามากขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ คุณค่าต่อความไว้วางใจ (Value for Trust)
เกีย่ วกับเรื่องความปลอดภัยเนื่องจากเชือ้ โรคไม่สามารถ มองเห็นได้ดว้ ยตาเปล่าผูบ้ ริโภคจึงไม่
สามารถมันใจได้
่
เต็มทีว่ ่าข้าวของเครื่องใช้ต่าง ๆ สะอาดปลอดภัยพอหรือไม่ (ปั ญจพัฒน์
ประสิทธิเดชสกุ
์
ล, 2563)
ทฤษฎีความตัง้ ใจซื้อหรือใช้บริ การซา้
การซือ้ ซ้าหรือการใช้บริการซ้า หมายถึง ความพึงพอใจ และความไม่พอใจของผูบ้ ริโภค
ที่ เคยได้รบั จาการซือ้ สินค้า ซือ้ ผลิตภัณฑ์ หรือการใช้ บริการในครัง้ แรก ซึง่ น้าไปสูพ่ ฤติกรรม
การซือ้ ซ้า ในครัง้ ต่อๆ ไป (อวัชฎา เหมทานนท,2564)
ความตัง้ ใจใช้บริการซ้า (Repeat Service Intention) หมายถึง พฤติกรรมหรือทัศนคติ
ของลูกค้าทีม่ กี ารแสดงออกว่าลูกค้ามีความรูส้ กึ ชอบท้าให้ลูกค้าเกิดความตัง้ ใจ ทีจ่ ะเลือกซือ้ หรือ
ใช้บริการซ้าาและลูกค้ามีความตัง้ ใจทีจ่ ะบอกต่อหรือแนะนาให้กบั ผูอ้ ่นื ได้รบั รูใ้ นสินค้า และ
บริการของธุรกิจนัน้ ๆ (ชนากานต์ ทองศักดิ,2562) คือ การรับรู้ คุณภาพของสินค้าและการรับรู้
คุณภาพของราคาทีย่ ุตธิ รรมรวมถึงความพึงพอใจของลูกค้า ผูป้ ระกอบการสามารถพิจารณา
สถานการณ์ปัจจุบนั และสถานการณ์ทเ่ี ป็ นไปได้ทล่ี ูกค้าอาจกลับมาซือ้ สินค้าหรือบริการกับ
บริษทั ซ้า ๆ ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ประสบการณ์ของสินค้าและบริการทีล่ ูกค้าได้รบั ก่อน หน้านัน้
(Prasetya & Sianturi, 2562)

2.3 แนวคิ ดและทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรศาสตร์
ความเชื่อพืน้ ฐานของแนวคิดประชากรศาสตร์นนั ้ มีแนวคิดทีว่ ่า บุคคลทีม่ ลี กั ษณะทาง
ประชากรศาสตร์ทแ่ี ตกต่างกัน ย่อมมีพฤติกรรมทีแ่ ตกต่างกันออกไปด้วย นักการตลาดจึงใช้
แนวคิด เกีย่ วกับประชากรศาสตร์ เพือ่ แบ่งส่วนตลาด และเป็ นแนวทางในการออกแบบหรือ
กาหนดสินค้า หรือบริการ ให้ครอบคลุมต่อความต้องการหรือความพึงพอใจของผูบ้ ริโภคที่
แตกต่างกัน (กณิศา อุปพงศ์, 2563)
อายุ เพศ วงจรชีวติ ครอบครัว การศึกษา รายได้ ลักษณะดังกล่าวมีความสาคัญต่อ
นักการตลาด เพราะเกีย่ วพันกับอุปสงค์ ในตัวสินค้าทัง้ หลาย (ทัศนะ สุขสวัสดิ ์, 2564)
ประชากรศาสตร์ประกอบไปด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ สถานภาพ ซึง่
ลักษณะเหล่านี้มคี วามแตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคล ทาให้ความต้องการทีจ่ ะได้รบั การบริการ
หรือพฤติกรรมแตกต่างกันออกไป ซึง่ เป็ นสิง่ ทีส่ ามารถนามาใช้ในการกาหนดกลยุทธ์ เพือ่ ใช้
สร้างให้เกิดพฤติกรรมความต้องการให้ตรงตามกลุ่ม (วันชัย แซ่ซู, 2561)
2.4 งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
อวัชฎา เหมทานนท (2564) ได้ศกึ ษา คุณภาพบริการ มาตรการป้ องกันการระบาดของ
โรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรน่า 2019 ความพึงพอใจ และ ความเชื่อถือไว้วางใจ ทีส่ ง่ ผลต่อความตัง้ ใจ
ไปซ้าศูนย์การค้าของผูบ้ ริโภคในกรุงเทพมหานคร ผลลัพธ์ของการศึกษาวิจยั ทางด้าน
สมมุตฐิ านของงานวิจยั ดังกล่าวทีส่ อดคล้องกับงานวิจยั ของผูว้ จิ ยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็ น เพศหญิง จานวน 256 คน มีอายุ 18-25 ปี จานวน 192 คน ระดับการศึกษาเป็ น
ระดับปริญญาตรี/เทียบเท่า จานวน 312 คน มีลูกจ้างเอกชน จานวน 145 คน มีรายได้ต่อเดือน
10,001-20,000 บาท จานวน 204 คน พบว่า คุณภาพบริการด้านการตอบสนองต่อผูบ้ ริโภค
มาตรการป้ องกันการระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรน่า 2019 ของ ศูนย์การค้าด้านของการ
ควบคุมจ้านวนผูใ้ ช้บริการ การสวมหน้ากากอนามัย ด้านการทาความ สะอาดฆ่าเชื้อรอบบริเวณ
พืน้ ที่ และสังคมไร้สมั ผัสส่งผลทางบวกต่อความพึงพอใจ และคุณภาพ บริการด้านการ
ตอบสนองต่อผูบ้ ริโภคและมาตรการป้ องกันการระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรน่า 2019 ของ
ศูนย์การค้าด้านการเว้นระยะห่าง 1 เมตร ด้านการควบคุมจานวนผูใ้ ช้บริการ และ ด้านสังคมไร้
สัมผัส ส่งผลทางบวกต่อความเชื่อถือไว้วางใจต่อศูนย์การค้าของผูบ้ ริโภค และพบว่าความพึง
พอใจ และความเชื่อถือไว้วางใจต่อศูนย์การค้าส่งผลทางบวกต่อความตัง้ ใจไปซ้าของผูบ้ ริโภค
Firend & Abadi (2014) ได้ศกึ ษา ผลกระทบของคุณภาพการบริการ ความไว้วางใจ
และคุณค่าทีร่ บั รูต้ ่อลูกค้าความภักดีในอุตสาหกรรมการบริการของมาเลเซีย ผลลัพธ์ของการ
ศึกษาวิจยั ทางด้านสมมุตฐิ านของงานวิจยั ดังกล่าวทีส่ อดคล้องกับงานวิจยั ของผูว้ จิ ยั พบว่า

สาหรับสายงานบริการคุณภาพบริการมีผลอย่างมากกับความน่าเชื่อถือไว้วางใจและยังสามารถ
นาไปสูค่ วามจงรักภักดีหรือการกลับมาใช้บริการในอนาคต และมาตรการการป้ องกันก็ยงั ถือเป็ น
การตอบสนองต่อสถานการณ์ทเ่ี กิดขึน้ ซึง่ สามารถส่งผลต่อความเชื่อถือไว้วางใจของผูบ้ ริโภค
วิ ธีดาเนิ นการวิ ธีวิจยั
การศึกษาวิจยั เรื่อง “การบริหารจัดการด้านมาตรการป้ องกันโรคระบาดของร้านคาเฟ่
Camping Calling Slow Bar Cafe ในสถานการณ์โควิด 19 ทีม่ คี ุณภาพ ส่งผลต่อพฤติกรรมการ
เลือกใช้บริการของผูบ้ ริโภควัยทางานทีม่ ปี ระสิทธิผล เขตอาเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย” เป็ นการ
วิจยั เชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมีรูปแบบการวิจยั เชิงสารวจ (Survey Research)
ซึง่ จะทาการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่องมือในการเก็บ
ข้อมูล และทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยวิธกี ารสถิติ เครื่องมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการ
วิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั จะเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านแบบสอบถามรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์กูเกิ้ลฟอร์ม
(Google form) ซึง่ ประกอบด้วยชุดคาถามชนิดปลายปิ ด (Closed-ended Questionnaire) และ
ชุดคาถามชนิดปลายเปิ ด (Open-ended Questionnaire) และคาถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า
(Rating Scale) 5 ระดับ แบบสอบถามมีการออกแบบให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ตัวแปรที่
ศึกษา กรอบแนวคิดการวิจยั ทีก่ าหนดไว้ ซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้ กาหนดชุดคาถามในแบบสอบถามได้ ดังนี้
ส่วนที่ 1 คาถามคัดกรองเกีย่ วกับผูท้ เ่ี คยใช้บริการร้านคาเฟ่ Camping Calling Slow
Bar Café และอาศัยอยู่ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย เป็ นแบบสารวจรายการ (Checklist)
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ เป็ นแบบสารวจรายการ
(Checklist) ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และสถานะภาพ
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกีย่ วกับการบริหารจัดการด้านมาตรการป้ องกันโรคระบาดของ
ร้านคาเฟ่ Camping Calling Slow Bar Cafe ในสถานการณ์โควิด 19 ทีม่ คี ุณภาพ มีลกั ษณะข้อ
คาถามแบบปลายปิ ด (Closed Ended Question) แบบมีตวั เลือกให้เลือกตอบ (Check list)
ส่วนที่ 4 พฤติกรรมการเลือกใช้บริการของผูบ้ ริโภควัยทางานทีม่ ปี ระสิทธิผลของร้านคา
เฟ่ Camping Calling Slow Bar Cafe ได้แก่ จานวนครัง้ การกลับมาใช้บริการ และ การแนะนา
ให้คนรูจ้ กั ใช้บริการร้านคาเฟ่ ลักษณะข้อคาถามแบบปลายปิ ด (Closed Ended Question) แบบ
มีตวั เลือกให้เลือกตอบ (Check list) และลักษณะข้อคาถามแบบปลายเปิ ด (Open Ended
Question)

เทคนิ คการวิ เคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบสอบถาม ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลจะวิเคราะห์ตาม
วัตถุประสงค์และสมมติฐานดังนี้ แบบสอบถามส่วนที่ 1-4 จะทาการอธิบายโดยใช้ สถิตเิ ชิง
พรรณนา ได้แก่ จานวน ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน โดยแสดงผลการวิเคราะห์ใน
รูปแบบตารางประกอบคาอธิบาย
ทดสอบสมมติฐานที่ 1 โดยใช้สถิตเิ ชิงอ้างอิง เพือ่ หาความสัมพันธ์ของตัวแปรสองตัวที่
อิสระต่อกัน หรือหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล 2 ชุด ได้แก่ การวิเคราะห์สถิตคิ ่าสัมประสิทธิ ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์สนั (Pearson’s product moment correlation coefficient)
ทดสอบสมมติฐานที่ 2 โดยใช้สถิตเิ ชิงอ้างอิงเปรียบเทียบ ความแตกต่างของลักษณะ
ส่วนบุคคลของประชากร โดยการใช้สถิติ t-test แบบสถิตคิ วามแปรปรวนทางเดียว (One -Way
ANOVA) กาหนดนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 เมื่อพบความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติ จึงทาการทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่ดว้ ยวิธี LSD
สรุปผลการวิ จยั
การศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการด้านมาตรการป้ องกันโรคระบาดของร้านคาเฟ่ Camping
Calling Slow Bar Cafe ในสถานการณ์โควิด 19 ทีม่ คี ุณภาพ ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้
บริการของผูบ้ ริโภควัยทางานทีม่ ปี ระสิทธิผล เขตอาเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย สามารถสรุปผล
การศึกษาวิจยั ได้ดงั นี้
1. ผลการวิเคราะห์เกีย่ วกับการบริหารจัดการด้านมาตรการป้ องกันโรคระบาดของร้าน
คาเฟ่ Camping Calling Slow Bar Cafe ในสถานการณ์โควิด 19 ทีม่ คี ุณภาพ พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างมีระดับการเลือกใช้บริการในข้อคาถามทัง้ 23 ข้อ อยู่ในระดับ มาก ได้แก่ มีจุดตรวจ
อุณหภูมริ ่างกายก่อนเข้าใช้บริการร้าน (ค่าเฉลีย่ = 4.08, S.D. = 0.690) มีการจากัดโต๊ะทีน่ งใน
ั่
บริเวณห้องทีม่ บี ริการเครื่องปรับอากาศ (ค่าเฉลีย่ = 4.03, S.D. = 0.684) โต๊ะทีน่ งมี
ั ่ การเว้น
ระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร ในบริเวณห้องบริการเครื่องปรับอากาศ (ค่าเฉลีย่ = 4.06, S.D. =
0.673) มีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์บริเวณห้องบริการเครื่องปรับอากาศ (ค่าเฉลีย่ = 4.06, S.D.
= 0.689) มีจุดบริการอ่างล้างมือ และน้ายาล้างมือบริเวณนอกตัวร้าน (ค่าเฉลีย่ = 4.07, S.D. =
0.690) เป็ นต้น
2. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกใช้บริการของผูบ้ ริโภควัยทางานที่
มีประสิทธิผล พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่กลับมาใช้บริการร้านคาเฟ่ Camping Calling Slow
Bar Café จานวน 3 ครัง้ ส่วนใหญ่แนะนาให้คนรูจ้ กั ใช้บริการร้านคาเฟ่ Camping Calling Slow
Bar Café เนื่องจากมีลกั ษณะทางกายภาพและสิง่ แวดล้อม ได้แก่ บรรยากาศดี สะอาด มีแต่ของ
อร่อย พนักงานบริการดีเป็ นกันเอง

3. การทดสอบสมมติฐานที่ 1 การบริหารจัดการด้านมาตรการป้ องกันโรคระบาด ใน
สถานการณ์โควิด 19 ทีม่ คี ุณภาพ ส่งผลทางบวกต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการทีม่ ี
ประสิทธิผล ของร้านคาเฟ่ Camping Calling Slow Bar Café ในทิศทางเดียวกัน
การบริหารจัดการด้านมาตรการป้ องกันโรคระบาด ในสถานการณ์โควิด 19 ทีม่ คี ุณภาพ
และพฤติกรรมด้านจานวนครัง้ ทีท่ ่านกลับมาใช้บริการร้านคาเฟ่ Camping Calling Slow Bar
Café มีความสัมพันธ์กนั ในเชิงบวกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 โดยมีค่าระดับ
ความสัมพันธ์ในระดับต่ามาก กล่าวคือหากการบริการจัดการด้านมาตรการป้ องกันโรคระบาดใน
สถานการณ์โควิด 19 ทีม่ คี ุณภาพทีด่ ขี น้ึ ก็จะส่งผลให้ผใู้ ช้บริการกลับมาใช้บริการร้านคาเฟ่
Camping Calling Slow Bar Café จานวนหลายครัง้ มากยิง่ ขึน้
การบริหารจัดการด้านมาตรการป้ องกันโรคระบาด ในสถานการณ์โควิด 19 ทีม่ คี ุณภาพ
และพฤติกรรมด้านการแนะนาให้คนรูจ้ กั ใช้บริการร้านคาเฟ่ Camping Calling Slow Bar Café
ไม่มคี วามสัมพันธ์กนั ในเชิงบวก โดยมีค่าระดับความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง กล่าวคือการ
บริการจัดการด้านมาตรการป้ องกันโรคระบาดในสถานการณ์โควิด 19 ทีม่ คี ุณภาพไม่สง่ ผลต่อ
การแนะนาให้คนรูจ้ กั ใช้บริการร้านคาเฟ่ Camping Calling Slow Bar Café
สมมติฐานข้อที่ 2 ปั จจัยส่วนบุคคลของผูใ้ ช้บริการร้านคาเฟ่ Camping Calling Slow
Bar Café ทีแ่ ตกต่างกัน มีพฤติกรรมการเลือกใช้บริการทีม่ ปี ระสิทธิผล ของร้านคาเฟ่ Camping
Calling Slow Bar Café ทีแ่ ตกต่างกัน
กลุ่มตัวอย่างทีม่ เี พศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ แตกต่างกัน ไม่สง่ ผลต่อ
พฤติกรรมการเลือกใช้บริการทีม่ ปี ระสิทธิผล ของร้านคาเฟ่ Camping Calling Slow Bar Café
ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจยั อาจเป็ นเพราะมีปัจจัยอื่นๆเข้ามาเกีย่ วข้องได้แก่
ปั จจัยด้านร้านคาเฟ่ มที ต่ี งั ้ อยู่ใกล้บริเวณบ้าน หรือทีท่ างานของผูบ้ ริโภค จึงสะดวกทีจ่ ะมาใช้
บริการ
กลุ่มตัวอย่างทีม่ รี ายได้เฉลีย่ ต่อเดือน ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการทีม่ ี
ประสิทธิผลของร้านคาเฟ่ Camping Calling Slow Bar Café แตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐาน
การวิจยั และเปรีย บเทีย บรายคู่ พบความแตกต่ างที่ร ะดับ นัยยะสาคัญ 0 .05 จานวน 1 คู่
ได้แ ก่ ร ายได้เ ฉลี่ยต่อ เดือ น น้ อ ยกว่า 10,000 บาท กับรายได้เ ฉลี่ยต่อ เดือ น 10,001 20,000 บาท หมายความว่ารายได้เฉลีย่ ต่อเดือนน้อยกว่า 10,000 ส่งผลต่อพฤติกรรมการ
เลือกใช้บริการทีม่ ปี ระสิทธิผล ของร้านคาเฟ่ Camping Calling Slow Bar Café แตกต่างกับ
รายได้ต่อเดือน 10,001-20,000 บาท
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริ หารจัดการด้านมาตรการป้ องกันโรคระบาดในสถานการณ์
โควิ ด 19 ที่มีคณ
ุ ภาพ
ข้อเสนอแนะเกีย่ วกับการบริหารจัดการด้านมาตรการป้ องกันโรคระบาดในสถานการณ์
โควิด 19 ทีม่ คี ุณภาพ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มขี อ้ เสนอแนะดังนี้ ต้องการให้ผใู้ ช้บริการสวมใส่ผา้

ปิ ดจมูกตลอดเวลา ควรมีการเว้นระยะห่างในการชาระเงิน ควรจากัดจานวนการเข้ารับบริการ
และพนักงานควรสวมถุงมือ
ข้อเสนอแนะในการวิ จยั ต่อไป
1. ควรศึกษาถึงปั จจัยอื่น ๆ อาทิ ความเร็วในการให้บริการของร้านคาเฟ่ ความ
หลากหลายของอาหารเครื่องดื่ม คาเฟ่ ทม่ี อี าหารบริการเปรียบเทียบกับคาเฟ่ ทไ่ี ม่มอี าหาร
บริการ ความจงรักภักดีของผูใ้ ช้บริการ ความประทับใจของผูใ้ ช้บริการเป็ นต้น เพือ่ จะได้ทราบ
ระดับความคิดเห็นของปั จจัยอื่น ๆ และสามารถนาผลทีไ่ ด้มาใช้เป็ นแนวทางในการแก้ไขปั ญหา
เพือ่ ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการและสร้างความมันใจให้
่
แก่ผใู้ ช้บริการเพิม่ มากขึน้
2. ควรเพิม่ เครื่องมือทีใ่ ช้ในการศึกษาวิจยั เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึก ร่วมกับการใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) และแบบสอบถามออนไลน์ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพและความ
เทีย่ งตรงของข้อมูล
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