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บทที่ 1 

บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคญั 

การระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไดเ้ร่ิมตน้ข้ึนในเดือนธันวาคม ปี 2562 
โดยพบคร้ังแรกในนครอู่ฮัน่ เมืองหลวงของมณฑลหูเป่ย ์สาธารณรัฐประชาชนจีน ซ่ึงภายหลงัจากพบ

เช้ือชนิดน้ีไม่นาน ส านกังานสาธารณสุขเมืองอู่ฮัน่มณฑลหูเป่ยก์ไ็ดอ้อกมาประกาศอยา่งเป็นทางการวา่ 

พบโรคปอดอกัเสบไม่ทราบสาเหตุ และเน่ืองจากเมืองอู่ฮัน่เป็นเมืองท่ีมีประชากรอยูอ่ยา่งหนาแน่น จึง

ท าให้เกิดการแพร่ระบาดอยา่งรวดเร็วและเป็นวงกวา้ง ภายหลงัจากการระบาดของเช้ือไวรัสสายพนัธ์

ใหม่ในเมืองอู่ฮัน่ องค์การอนามยัโลกไดอ้อกมาระบุว่าไวรัสชนิดดงักล่าว คือ SARS-CoV-2 เรียกว่า 

โควิด-19 (COVID-19) ตามประกาศช่ืออยา่งเป็นทางการท่ีใชเ้รียก จนกระทัง่ในวนัท่ี 12 มกราคม 2563 

พบผูป่้วยหญิงจากเมืองอู่ฮัน่ ติดเช้ือโควิด-19 (COVID-19) ในประเทศไทยเป็นคนแรก และต่อมาไดพ้บ

เช้ือในคนไทยเป็นคนแรกในวนัท่ี 31 มกราคม 2563 (กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2564) 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดท่ีลุกลามไปในหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทย จึงท าใหภ้าครัฐตอ้งใช้

มาตรการล็อกดาวน์  (Lock Down) ซ่ึงเป็นมาตรการควบคุมการเดินทาง การจ ากัดกิจกรรมในพื้นท่ี
สาธารณะ การปิดหา้งสรรพสินคา้และสถานประกอบการอ่ืนๆ และยงัรวมถึงการเวิร์คฟอร์มโฮม (Work 

From Home) การเวน้ระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) โดยมาตรการควบคุมเหล่าน้ีนอกจากเป็น

เคร่ืองมือในการยบัย ั้งไม่ให้เช้ือไวรัสแพร่กระจายแลว้ อีกดา้นหน่ึงก็ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย

อย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ โดยเม่ือปีท่ีแล้ว ภาครัฐได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องท่ีทั่ว

ราชอาณาจกัรตั้งแต่วนัท่ี 26 มีนาคม 2563 และไดมี้การปรับ-สลบัระดบัความเขม้ขน้ของมาตรการตาม

ความรุนแรงของโรคท่ีมีการแพร่ระบาดโดยท่ีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหนา้ได ้ซ่ึงนัน่เป็นสาเหตุท่ีท า

ใหท้ั้งผูป้ระกอบการและผูบ้ริโภคเกิดขอ้จ ากดัในการท ากิจกรรมหรือธุรกิจต่าง ๆ เช่น กลุ่มการบินท่ีถูก

ห้ามท าการบินเข้าสู่ประเทศเป็นการชั่วคราว ส่งผลให้ตลอดการล็อคดาวน์ไม่มีผูโ้ดยสารท่ีเป็น

นักท่องเท่ียวจากชาวต่างชาติเลย ธุรกิจขนส่งผูโ้ดยสารก็ไดรั้บผลกระทบโดยตรงจากมาตรการการ
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จ ากดัการเดินทาง ธุรกิจโรงแรมท่ีอตัราการเขา้พกัช่วงลอ็คดาวน์ลดลงเหลือเพียงร้อยละ 2 – 3.8 ในขณะ

ท่ีช่วงผ่อนคลายมาตรการกลบัมาอยู่ท่ีร้อยละ 25 – 35 และยงัรวมไปถึงธุรกิจในกลุ่มศิลปะและความ

บนัเทิง โดยเฉพาะในยา่นท่องเท่ียวท่ีรายไดล้ดลงมากกวา่ร้อยละ 90 นอกจากน้ีร้านอาหาร ร้านคา้ และ

กลุ่มธุรกิจศูนยก์ารคา้ ก็ไดรั้บผลกระทบจากการสั่งปิดของภาครัฐเช่นเดียวกนั และในปี 2564 หลงัจาก

ท่ีประเทศไทยเขา้สู่เดือนกรกฎาคม จ านวนผูติ้ดเช้ือรายใหม่กไ็ดมี้ระดบัสูงข้ึนถึงหลกัหม่ืนคน และกลุ่ม

ผูป่้วยอาการหนกัก็มีจ านวนเพิ่มมากข้ึน มาตรการลอ็คดาวน์ในระดบัท่ีเขม้ขน้จึงไดถู้กน ากลบัมาใชอี้ก

คร้ัง ส่งผลใหธุ้รกิจท่ีไดรั้บผลกระทบก่อนหนา้น้ี ยิง่ไดรั้บผลกระทบหนกัมากข้ึนกวา่เดิม (ธนาคารแห่ง

ประเทศไทย, 2564) 

การแพร่ระบาดระลอกล่าสุด (ระลอก 3) ท่ีมีผูติ้ดเช้ือเพิ่มข้ึนถึงหลกัหม่ืนคน ไดท้ าให้มีการ

ประกาศใชม้าตรการลอ็คดาวน์ท่ีเขม้ขน้และส่งผลกระทบต่อธุรกิจในภาพรวม ซ่ึงหน่ึงในธุรกิจท่ีไดรั้บ

ผลกระทบหนกัก็คือ ธุรกิจร้านอาหาร เน่ืองจากเป็นธุรกิจท่ีตอ้งปิดไม่ให้บริการในการนัง่รับประทาน

อาหารท่ีร้านทุกคร้ังท่ีตัวเลขผูติ้ดเช้ือเพิ่มข้ึน ซ่ึงส่งผลท าให้รายได้หลักของร้านท่ีมาจากการนั่ง

รับประทานท่ีร้านหายไป เช่น ร้านอาหารบุฟเฟต์ สวนอาหาร ร้านอาหารข้างทาง ร้านอาหารใน

ห้างสรรพสินค้า ซ่ึงมีรายได้มากกว่าร้อยละ 70 จากช่องทางหน้าร้าน และจากขอ้มูลของศูนยว์ิจยั 

กสิกรไทยไดก้ล่าวไวว้่า นอกจากยอดขายหนา้ร้านท่ีลดลงแลว้ ยอดขายผ่านทางช่องทางออนไลน์หรือ

ช่องทางดีลิเวอร่ีกล็ดลงเช่นเดียวกนั โดยผลจากการส ารวจนั้น ยอดขายผา่นช่องทางดีลิเวอร่ีลดเหลือ 40 

ถึง 100 บาทต่อบิล บางร้านมีรายไดเ้พียง 300 ถึง 500 บาท ต่อวนั ซ่ึงไม่เพียงพอต่อตน้ทุนค่าใชจ่้ายของ

ร้านอาหาร ซ่ึงถา้คิดเป็นมูลค่าความเสียหายของธุรกิจร้านอาหารโดยรวมในคร่ึงปีหลงัของปี 2564 แลว้

จะเหลืออยูท่ี่ประมาณ 1.07 ถึง 2.14 แสนลา้นบาท หรือหายไปร้อยละ 22 ถึง 44 ของรายไดร้้านอาหาร

โดยรวมเม่ือเทียบกบัปี 2562 และคาดว่าธุรกิจร้านอาหารในไทยตอ้งใชร้ะยะเวลาในการฟ้ืนตวัอย่าง

น้อย 2 ปี (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย , 2564) และถึงแม้ว่าหลังจากน้ีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค 

โควิด-19 (COVID-19) อาจมีแนวโน้มท่ีดีข้ึนจนสามารถผ่อนคลายมาตรการให้เปิดบริการนั่ง
รับประทานอาหารในร้านได ้แต่ผูป้ระกอบการก็ยงัคงตอ้งเผชิญกบัความเช่ือมัน่ของผูบ้ริโภคท่ียงัคงมี

ความกงัวลเก่ียวกบัความเส่ียงในการรับประทานอาหารท่ีร้าน เพราะอตัราการเกิดการติดเช้ือของโรค
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ชนิดน้ีมีอตัราท่ีสูงมาก ไม่วา่จะเป็นการติดต่อโรคกนัผา่นทางละอองฝอย เช่น การไอ จาม ในระยะ 1 ถึง 

2 เมตร หรือแมแ้ต่การสัมผสัสารคดัหลัง่ของผูป่้วย ไม่ว่าจะเป็นในทางตรงหรือทางออ้ม เช่น น ้ ามูก 

น ้ าลาย ก็มีโอกาสติดเช้ือไดสู้ง (ชยัศิริ ศรีเจริญวิจิตร, 2563) ดงันั้นการรับประทานอาหารท่ีร้านจึงยงัมี

ความเส่ียงท่ีอาจท าใหเ้กิดการติดเช้ือหรือการแพร่ระบาดของโรคไดอ้ยู ่ 

จากปัญหาดา้นความเช่ือมัน่และความเส่ียงดงักล่าว ทางรัฐบาลจึงไดอ้อกมาตรการช่วยเหลือ

ผูป้ระกอบการร้านอาหาร ในการสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัผูบ้ริโภคในดา้นสุขอนามยั โดยการออก

มาตรการในคร้ังน้ี เป็นความร่วมมือกนัของกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาโดยการท่องเท่ียวแห่ง

ประเทศไทย (ททท.) และกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมควบคุมโรค กรมอนามยั กรมสนบัสนุนบริการ

สุขภาพและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว ซ่ึงใชช่ื้อในโครงการว่า Amazing 

Thailand Safety and Health Administration (SHA) โดยมีขอ้มาตรการต่างๆ ให้ผูป้ระกอบการปฏิบติั

ตามและรักษาคุณภาพไว ้เพื่อการันตรีในตราสญัญาลกัษณ์ท่ีการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็น

ผูอ้อกตราสัญลกัษณ์ให้ เพื่อสร้างความมัน่ใจให้กับผูบ้ริโภคว่าร้านอาหารได้รับการรับรองในขอ้

มาตรการของภาค รัฐและ เอกชนท่ีได้ก าหนดร่วมกัน  (Amazing Thailand Safety and Health 

Administration, 2563) และนอกจากมาตรการจากโครงการดงักล่าวแลว้ยงัมีมาตรการคลายลอ็กดาวน์ท่ี

พึ่งประกาศและมีผลบงัคบัใชไ้ปเม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2564 โดยใชช่ื้อภายใตม้าตรการว่า COVID-Free 

Setting ซ่ึ ง เ ป็นข้อมาตรการ ท่ีใกล้เ คี ยงกันกับโครงการ  Amazing Thailand Safety and Health 

Administration (SHA) โดยพูดถึง 3 ข้อปฏิบัติด้วยกันคือ 1. COVID-Free Environment เป็นการจัด

ส่ิงแวดลอ้มใหป้ลอดโควิด เช่น การมีสถานประกอบการท่ีมีการระบายอากาศท่ีดี สถานท่ีมีความสะอาด 

สุขอนามยัเหมาะสม เป็นต้น 2. COVID- Free Personnel หรือพนักงานปลอดโควิด ผูป้ระกอบการ 

ผูใ้ห้บริการ พนักงาน ต้องฉีดวคัซีนครบตามเกณฑ์ และตรวจ ATK ทุกสัปดาห์ 3. COVID-Free 

Customer หรือลูกคา้ปลอดโควิด ผูใ้ชบ้ริการตอ้งมี “บตัรสีเขียว” หมายถึงฉีดวคัซีนครบตามเกณฑห์รือ 

“บตัรสีเหลือง” หมายถึงเคยติดเช้ือโควิด หรือมีผลตรวจ ATK เป็นลบในเวลาท่ีก าหนด (กรมควบคุม

โรค กระทรวงสาธารณสุข, 2564) ซ่ึงขอ้มาตรการต่าง ๆ ท่ีไดมี้การก าหนดข้ึนมาโดยภาครัฐและเอกชน

ไดท้ าใหผู้ป้ระกอบการตอ้งมีการปรับรูปแบบร้านอาหารใหเ้ขา้กบักฎเกณฑด์งักล่าว และผูบ้ริโภคกต็อ้ง
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ปฏิบติัตามขอ้บงัคบัต่าง ๆ อย่างหลีกเล่ียงไม่ได ้โดยนายนราธิป ฟักฤกษ ์ผูบ้ริหารร้านวิวมาเร่ พทัยา 

จงัหวดัชลบุรี ไดก้ล่าวว่าการก าหนดให้มีการเวน้ระยะห่างอาจไม่ตอบโจทยท์ั้งผูป้ระกอบการและ

ผูบ้ริโภค เน่ืองจากลูกคา้ท่ีมารับประทานอาหารส่วนใหญ่นั้นมากนัเป็นกลุ่มครอบครัวและเดินทางมา

ดว้ยกนัอยูแ่ลว้ อีกทั้งผูป้ระกอบการร้านอาหารก็มีการเตรียมความพร้อมรับมือในดา้นการป้องกนัการ

แพร่กระจายของโรคตามมาตรการของภาครัฐ ซ่ึงการผอ่นคลายท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของ

ผูบ้ริโภคไดจ้ริง ๆ คือภาครัฐตอ้งเปิดให้ประชาชนท่ีมารับประทานอาหารมาพกัผ่อนไดอ้ย่างสบายใจ

โดยท่ีไม่รู้สึกกดดนัหรือเร่งรีบ (นราธิป ฟักฤกษ,์ 2564) 

จากปัญหาทางด้านการท าธุรกิจร้านอาหารในภาวะโควิด-19 (COVID-19) และการออก

มาตรการต่าง ๆ จากภาครัฐและเอกชนท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อช่วยให้ผูป้ระกอบการร้านอาหารสามารถ

สร้างความเช่ือมั่นให้กับผูบ้ริโภค ผูว้ิจัยจึงสนใจศึกษา ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการ

ร้านอาหารในภาวะโควิด-19 (COVID-19) เพื่อศึกษาความต้องการของผูบ้ริโภคในภาวะโควิด-19 

(COVID-19) และเพื่อศึกษาความเช่ือมัน่ของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อมาตรการในโครงการ Amazing Thailand 

Safety and Health Administration (SHA) และมาตรการ Covid-Free Setting เพื่อให้ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง

สามารถน างานวิจยัคร้ังน้ีไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขขอ้มาตรการต่าง ๆ เพื่อให้สามารถ

ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดม้ากข้ึนในทางปฏิบติั และเพื่อพฒันาธุรกิจร้านอาหารหรือ

แมแ้ต่ผูป้ระกอบการท่ีก าลงัเร่ิมตน้วางแผนทางธุรกิจก็ตาม เพื่อให้การด าเนินธุรกิจสามารถตอบสนอง

ความตอ้งการของผูบ้ริโภค และช่วยใหธุ้รกิจร้านอาหารของไทยสามารถปรับตวัไปตามสภาวะท่ีมีการ

ระบาดของโรคได ้

1.2 วตัถุประสงค์การวจัิย 

1. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการร้านอาหารในภาวะโควิด-19 (COVID-19) 

2. เพื่อศึกษาขอ้ก าหนดมาตรการต่างๆท่ีส่งผลต่อความเช่ือมัน่ของผูบ้ริโภค  
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1.3 ขอบเขตของการวจิัย 

ขอบเขตดา้นเวลา ระยะเวลาท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีคือเดือน กนัยายน ถึงเดือน พฤศจิกายน 

พ.ศ. 2564 โดยด าเนินการสัมภาษณ์และเก็บรวบรวมแบบสอบถามจากนักศึกษาปริญญาตรีและ

นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลยัสยาม ซ่ึงมีระยะเวลาด าเนินการประมาณ 1 เดือน (ระหว่างวนัท่ี  

15 ตุลาคม ถึงวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2564) 

1.4 ค าถามการวิจัย 

 1. ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการร้านอาหารในภาวะโควิด-19 (COVID-19) 

 2. ความเช่ือมัน่ของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อมาตรการร้านอาหารในภาวะโควิด-19 (COVID-19) 

 3. ความคิดเห็นของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อร้านอาหารในภาวะโควิด-19 (COVID-19) 

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ท าให้ทราบถึงปัจจยัต่างๆท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้บริการร้านอาหารของผูบ้ริโภคในภาวะ 

โควิด-19 (COVID-19) เพื่อให้ผูป้ระกอบการสามารถน าผลการวิจยัไปสร้างหรือปรับแผนกลยุทธ์ใน

การพฒันาธุรกิจใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

2. ท าใหท้ราบถึงความเช่ือมัน่ของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อมาตรการร้านอาหาร เพื่อเป็นแนวทางในการ

ปรับปรุงทั้งในส่วนของผูป้ระกอบการหรือผูอ้อกขอ้ก าหนดมาตรการเอง 

1.6 นิยามศัพท์ 

โรคโควิด-19 (COVID-19) หมายถึง โรคท่ีเกิดจากเช้ือไวรัสโคโรนา ท่ีสามารถติดเช้ือจากคนสู่

คนไดอ้ยา่งง่ายดาย และในปัจจุบนัไดแ้พร่ระบาดไปทัว่โลก 

Work From Home คือการท างานท่ีบา้น ซ่ึงเป็นกระบวนการในรูปแบบใหม่ท่ีมาพร้อมกบั

เทคโนโลยท่ีีพฒันามากข้ึนจนสามารถท าใหผู้ค้นติดต่อส่ือสารกนัไดอ้ยา่งสะดวก รวดเร็ว และมีตน้ทุน

ท่ีนอ้ยลง โดยท่ีไม่ตอ้งเดินทางไปท างานท่ีออฟฟิศ 
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Lockdown หรือการปิดเมือง ซ่ึงเป็นมาตรการท่ีควบคุมและจ ากัดการเดินทาง การยกเลิก

กิจกรรมในพื้นท่ีสาธารณะ ไปจนถึงการกักตัวเองภายในบ้าน เพื่อควบคุมความเคล่ือนไหวของ

ประชาชน และเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสงัคม 

Social Distancing หรือการเวน้ระยะห่างทางสังคม เป็นการสร้างระยะห่างระหว่างบุคคลเพื่อ

ไม่ให้มีการสัมผสัสารคดัหลัง่ต่างๆ ท่ีอาจเกิดจากการไอ จาม น ้ าลาย น ้ ามูก เหง่ือ เพื่อช่วยลดการ

แพร่กระจายของเช้ือไวรัสจนจ านวนผูติ้ดเช้ือมีจ านวนลดลง และสามารถควบคุมได ้

มาตรการ คือวิธีการท่ีถูกก าหนดข้ึนเพื่อใช้เป็นกฎ ระเบียบ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อให้

กระบวนการหรือการด าเนินงานท่ีก าลงัด าเนินการอยูเ่กิดผลส าเร็จและลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 

SHA หมายถึง โครงการ Amazing Thailand Safety & Health Administration ท่ี เป็นผลจาก

ความร่วมมือกนัระหวา่งกระทรวงต่างๆ โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นส่วนหน่ึงของมาตรการป้องกนัโรคของ

ประเทศไทย 

COVID-Free Setting เป็นมาตรการคลายล็อกดาวน์ ในพื้นท่ีสีแดงเข้ม หรือ พื้นท่ีควบคุม

สูงสุดใน 29 จงัหวดั โดยมีผลบงัคบัใชใ้นวนัท่ี 1 ตุลาคม 2564 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4P's) เป็นแนวคิดทางการตลาดท่ีเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับการ

ก าหนดวิธีทางการตลาด ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือท่ีเป็นท่ีนิยมในการน ามาใช้ในดา้นการบริหารธุรกิจ โดย

ประกอบไปดว้ย 4 ดา้น คือ ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) ดา้นราคา (Price) ดา้นการจดัจ าหน่าย (Place) และ

ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
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บทที่ 2 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและผลงานวิจัยที่เกีย่วข้อง 

งานวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการร้านอาหารในภาวะโควิด-19 (COVID-19) 

เป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพ โดยผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงมีรายละเอียด

ดงัต่อไปน้ี 

2.1 แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

 2.2 แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกบัความคิดเห็น 

 2.3 แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกบักระบวนการตดัสินใจ 

 2.4 ความรู้เก่ียวกบั Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA) 

 2.5 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.1 แนวคดิ และทฤษฎเีกีย่วกบัปัจจัยส่วนประสมการตลาด 

2.1.1 ความหมายของส่วนประสมการตลาด 

Kotler and Armstrong (2001) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง 

เคร่ืองมือทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได ้ซ่ึงเป็นหัวใจส าคญัของการบริหารการตลาด เพื่อให้การ

ด าเนินงานของกิจการประสบความส าเร็จ โดยสามารถตอบสนองความตอ้งการและสร้างความพอใจ

ใหแ้ก่กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย  

ชาญชยั อาจินสมาจาร (2551) ไดก้ล่าวว่า ทฤษฎีดา้นส่วนประสมทางการตลาด เป็นปัจจยัทาง

การตลาดเพื่อตอบสนองความตอ้งการและสร้างความพึงพอใจแก่ลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย หรือเพื่อกระตุน้

ใหก้ลุ่มลูกคา้เป้าหมายเกิดความตอ้งการสินคา้และบริการของตน 

ฉัตรยาพร เสมอใจ และฐิตินันท ์วารีวนิช (2551) ไดก้ล่าวว่า ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) 

เป็นเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีธุรกิจน ามาใช้ เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ทางการตลาด เคร่ืองมือทาง

การตลาดน้ีเรียกวา่ 4P’s ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ ์ราคา สถานท่ีจ าหน่าย และการส่งเสริมการขาย 
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2.1.2 ทฤษฎส่ีวนประสมการตลาด 

นิเวศน์ ธรรมะ และคณะ (2552) ไดก้ล่าวไวว้่า ส่วนประสมการตลาด หมายถึง ตวัแปรทาง

การตลาดท่ีควบคุมได ้ซ่ึงบริษทัใช้ร่วมกนัเพื่อสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย ประกอบดว้ย

เคร่ืองมือดงัต่อไปน้ี 

1. ผลิตภณัฑ ์(Product) หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายสู่ตลาดเพื่อความสนใจ การจดัหา การใชห้รือ

การบริโภคท่ีสามารถท าให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจ ประกอบดว้ยส่ิงท่ีสัมผสัได ้และสัมผสัไม่ได ้เช่น 

บรรจุภณัฑ ์สี ราคา คุณภาพ ตราสินคา้ บริการและช่ือเสียงของผูข้าย ผลิตภณัฑอ์าจจะเป็นสินคา้ บริการ 

สถานท่ี บุคคล หรือความคิด ผลิตภณัฑท่ี์เสนอขายอาจจะมีตวัตนหรือไม่มีตวัตนก็ได ้ผลิตภณัฑต์อ้งมี

อรรถประโยชน์ (Utility) มีคุณค่า (Value) ในสายตาของลูกคา้ จึงจะมีผลท าใหผ้ลิตภณัฑส์ามารถขายได ้

การก าหนดกลยทุธ์ดา้นผลิตภณัฑต์อ้งพยายามค านึงถึงปัจจยัต่อไปน้ี 

 1.1 ความแตกต่างของผลิตภณัฑ ์(Product Differentiation) หรือความแตกต่างทางการ

แข่งขนั (Competitive Differentiation)  

1.2 องคป์ระกอบของผลิตภณัฑ ์(Product Component) เช่น ประโยชน์พื้นฐาน รูปร่าง

ลกัษณะ คุณภาพ การบรรจุภณัฑ ์ตราสินคา้ เป็นตน้  

1.3 การก าาหนดต าแหน่งผลิตภณัฑ ์(Product Positioning) เป็นการออกแบบผลิตภณัฑ์

ของบริษทัเพื่อแสดงต าแหน่งท่ีแตกต่าง และมีคุณค่าในจิตใจของลูกคา้เป้าหมาย  

1.4 การพฒันาผลิตภณัฑ ์(Product Development) เพื่อให้ผลิตภณัฑมี์ลกัษณะใหม่และ

ปรับปรุงให้ดีข้ึน (New and Improved) ซ่ึงตอ้งค านึงถึงความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการ

ของลูกคา้ไดดี้ยิง่ข้ึน  

1.5 กลยทุธ์เก่ียวกบัส่วนประสมผลิตภณัฑ ์(Product Mix) และสายผลิตภณัฑ ์(Product 

Line) 
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 2. ราคา (Price) หมายถึง จ านวนท่ีตอ้งจ่ายเพื่อใหไ้ดผ้ลิตภณัฑ/์บริการ หรือเป็นคุณค่าทั้งหมดท่ี

ลูกคา้รับรู้เพื่อให้ไดผ้ลประโยชน์จากการใชผ้ลิตภณัฑ์/บริการคุม้กบัเงินท่ีจ่ายไป หรือ หมายถึง คุณค่า

ผลิตภณัฑใ์นรูปตวัเงิน ราคาเป็น P ตวัท่ีสองท่ีเกิดข้ึนถดัจาก Product ราคาเป็นตน้ทุน (Cost) ของลูกคา้ 

ผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า (Value) ของผลิตภณัฑ์กบัราคา (Price) ของผลิตภณัฑ์นั้น ถา้

คุณค่าสูงกวา่ราคาผูบ้ริโภคจะตดัสินใจซ้ือ ดงันั้น ผูก้  าหนดกลยทุธ์ดา้นราคาตอ้งค านึงถึง  

2.1 คุณค่าท่ีรับรู้ในสายตาของลูกคา้ ซ่ึงตอ้งพิจารณาการยอมรับของลูกคา้ในคุณค่า

ของผลิตภณัฑว์า่สูงกวา่ผลิตภณัฑน์ั้น  

2.2 ตน้ทุนสินคา้และค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้ง  

2.3 การแข่งขนั  

2.4 ปัจจยัอ่ืน ๆ 

 3. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเคร่ืองมือการส่ือสารเพื่อสร้างความพอใจต่อ 

ตราสินคา้หรือบริการ หรือความคิด หรือต่อบุคคล โดยใชจู้งใจใหเ้กิดความตอ้งการหรือเพื่อเตือนความ

ทรงจ า (Remind) ในผลิตภณัฑ ์โดยคาดว่าจะมีอิทธิพลต่อความรู้สึก ความเช่ือ และพฤติกรรมการซ้ือ 

หรือเป็นการติดต่อส่ือสารเก่ียวกบัขอ้มูลระหวา่งผูข้ายกบัผูซ้ื้อ เพื่อสร้างทศันคติ และพฤติกรรมการซ้ือ 

การติดต่อส่ือสารอาจใชพ้นกังานขาย (Personal Selling) ท าการขาย และการติดต่อส่ือสารโดยไม่ใชค้น 

(Non Personal Selling) เคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสารมีหลายประการ องค์กรอาจเลือกใช้หน่ึงหรือ

หลายเคร่ืองมือซ่ึงตอ้งใช้หลกัการเลือกใช้เคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดแบบประสมประสานกัน 

(Integrated Marketing Communication (IMC)) โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกบัลูกคา้ ผลิตภณัฑ์คู่

แข่งขนัโดยบรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกนัได ้เคร่ืองมือการส่งเสริมการตลาดท่ีส าคญั มีดงัน้ี  

3.1 การโฆษณา (Advertising) เป็นกิจกรรมในการเสนอข่าวสารเก่ียวกบัองคก์ร และ

ส่งเสริมการตลาดเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์บริการ หรือความคิดท่ีตอ้งมีการจ่ายเงินโดยผูอุ้ปถมัภร์ายการ กล
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ยทุธ์ในการโฆษณาจะเก่ียวขอ้งกบักลยทุธ์การสร้างสรรคง์านโฆษณา (Create Strategy) และยทุธวิธีการ

โฆษณา (Advertising Tactics) และกลยทุธ์ส่ือ (Media Strategy)  

3.2 การขายโดยใชพ้นกังานขาย (Personal Selling) เป็นการส่ือสาร ระหว่างบุคคลกบั

บุคคลเพื่อพยายามจูงใจผูซ้ื้อท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายให้ซ้ือผลิตภัณฑ์หรือบริการด้วยการ ขายแบบ

เผชิญหนา้โดยตรงหรือใชโ้ทรศพัท ์หรือเป็นการเสนอขายโดยหน่วยงานขายเพื่อให้เกิดการ ขาย และ

สร้างความสัมพนัธ์อนัดีกับลูกค้า งานในข้อน้ีจะเก่ียวข้องกับกลยุทธ์การขายโดยใช้พนักงาน ขาย 

(Personal Selling Strategy) และการบริหารหน่วยงานขาย (Sales Force Management) 

3.3 การใหข่้าวและประชาสมัพนัธ์ (Publicity and Public Relations) มีความหมาย ดงัน้ี  

3.3.1 การใหข่้าวเป็นการเสนอความคิดเก่ียวกบัผลิตภณัฑห์รือบริการ หรือตรา

สินคา้หรือบริษทัท่ีไม่ตอ้งมีการจ่ายเงิน (ในทางปฏิบติัจริงอาจตอ้งมีการจ่ายเงิน) โดยผ่านการกระจาย

เสียงหรือส่ือส่ิงพิมพ ์ 

3.3.2 ประชาสัมพนัธ์ (Public Relations) หมายถึง ความพยายามในการส่ือสาร

ท่ีมีการวางแผนโดยองคก์รหน่ึงเพื่อสร้างทศันคติท่ีดีต่อองคก์ารต่อผลิตภณัฑ ์หรือต่อนโยบายใหเ้กิดกบั

กลุ่มใดกลุ่มหน่ึง มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมหรือป้องกนัภาพพจน์หรือผลิตภณัฑข์องบริษทั  

3.4  การตลาดทางตรง  (Direct Marketing หรือ Direct Response Marketing) การ

โฆษณาเพื่อให้เกิดการตอบสนองโดยตรง (Direct Response Advertising) และการตลาดเช่ือมตรงหรือ

การโฆษณาเช่ือมตรง (Online Advertising) มีความหมายต่างกนัดงัน้ี  

3.4.1 การตลาดทางตรง (Direct Marketing หรือ Direct Response Marketing) 

เป็นการติดต่อส่ือสารกบักลุ่มเป้าหมายเพื่อใหเ้กิดการตอบสนองโดยตรง หรือ หมายถึงวิธีการต่าง ๆ ท่ี

นกัการตลาดใชส่้งเสริมผลิตภณัฑโ์ดยตรงกบัผูซ้ื้อ และท าใหเ้กิดการตอบสนองในทนัที ทั้งน้ีตอ้งอาศยั

ฐานขอ้มูลลูกคา้และใชส่ื้อต่าง ๆ เพื่อส่ือสารโดยตรงกบัลูกคา้ เช่น ใชส่ื้อโฆษณาและแคตตาลอ็ค  
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3.4 .2 การโฆษณาเพื่อให้ เ กิดการตอบสนองโดยตรง (Direct Response 

Advertising) เป็นข่าวสารการโฆษณาซ่ึงถามผูอ่้าน ผูรั้บฟัง หรือผูช้ม ใหเ้กิดการตอบสนองกลบัโดยตรง

ไปยงัผูส่้งข่าวสาร หรือป้ายโฆษณา การตลาดเช่ือมตรงหรือการโฆษณาเช่ือมตรง (Online Advertising) 

หรือการตลาดผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Marketing หรือ E-marketing) เป็นการโฆษณาผ่าน

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์หรืออินเตอร์เน็ต เพื่อส่ือสาร ส่งเสริมและขายผลิตภณัฑ์หรือบริการโดย

มุ่งหวงัผลก าไร และการคา้เคร่ืองมือท่ีส าคญัในขอ้น้ีประกอบดว้ยการขายทางโทรศพัท ์การขายโดยใช้

จดหมายตรง การขายโดยใชแ้คตตาล็อค และการขายทางโทรศพัท ์วิทย ุหรือหนงัสือพิมพ ์ซ่ึงจูงใจให้

ลูกคา้มีกิจกรรมการตอบสนอง 

4. การจัดจ าหน่าย (Place) หมายถึง โครงสร้างของช่องทาง ซ่ึงประกอบด้วยสถาบันและ

กิจกรรมใช ้เพื่อเคล่ือนยา้ยสินคา้และบริการจากองคก์รไปยงัตลาดสถานบนัท่ีน าผลิตภณัฑอ์อกสู่ตลาด

เป้าหมายคือสถาบนัการตลาด ส่วนกิจกรรมท่ีช่วยในการกระจายตวัสินคา้ ประกอบดว้ย การขนส่ง การ

คลงัสินคา้ และการเกบ็รักษาสินคา้คงคลงั การจดัจ าหน่าย จึงประกอบดว้ย 2 ส่วน ดงัน้ี  

4.1 ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Channel Distribution) หมายถึง กลุ่มของบุคคลหรือธุรกิจ

ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัการเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑ์หรือบริการส าหรับการใช้หรือบริโภค หรือหมายถึง 

เส้นทางท่ีผลิตภณัฑ์ และกรรมสิทธ์ิท่ีผลิตภณัฑ์ถูกเปล่ียนมือไปยงัตลาดในระบบช่องทางการจัด

จ าหน่ายจึงประกอบดว้ย ผูผ้ลิต คนกลาง ผูบ้ริโภค หรือผูใ้ชท้างอุตสาหกรรม ซ่ึงอาจจะใชช่้องทางตรง 

(Direct Channel) จากผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภค หรือผูใ้ชท้างอุตสาหกรรม และใชช่้องทางออ้มจากผูผ้ลิต 

ผา่นคนกลางไปยงัผูบ้ริโภค หรือผูใ้ชท้างอุตสาหกรรม 

 4.2 การกระจายตวัสินคา้ หรือการสนับสนุนการกระจายตวัสินคา้สู่ตลาด (Physical 

Distribution หรือ Market Logistics) หมายถึง งานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวางแผน การปฏิบติัการตามแผน 

และการควบคุมการเคล่ือนยา้ยวตัถุดิบ ปัจจยัการผลิต และสินคา้ส าเร็จรูป จากจุดเร่ิมตน้ไปยงัจุดสุดทา้ย

ในการบริโภคเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้โดยมุ่งหวงัก าไร หรือ หมายถึงกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง
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กบัการเคล่ือนยา้ยตวัผลิตภณัฑจ์ากผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภคหรือผูใ้ชท้างอุตสาหกรรม การกระจายตวัสินคา้

ท่ีส าคญัมีดงัน้ี 1) การขนส่ง 2) การเกบ็รักษาสินคา้ และการคลงัสินคา้ และ 3) การบริหารสินคา้คงเหลือ  

สรุปไดว้า่ ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง เคร่ืองมือมือการตลาดท่ีสามารถควบคุมได ้โดย

มีวตัถุประสงคใ์นการใช ้เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคในกลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงประกอบไป

ดว้ย ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) ปัจจยัดา้นราคา (Price) ปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่าย (Place) และปัจจยั

ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) จากค าจ ากัดความเหล่าน้ี ผูว้ิจัยจึงได้น ามาเป็นตัวแปรใน

การศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการร้านอาหารในภาวะโควิด-19 (COVID-19) 

 

2.2 แนวคดิ และทฤษฎเีกีย่วกบัความคดิเห็น 

2.2.1 ความหมายของความคดิเห็น 

Good (1973) ไดใ้ห้นิยามความหมายของความคิดเห็นว่า เป็นความคิด ความรู้สึกท่ีประทบัใจ 

ความเช่ือ และการตดัสินใจเก่ียวกบัส่ิงใดส่ิงหน่ึง ซ่ึงไม่อาจบอกไดว้า่เป็นการถูกตอ้งหรือไม่ถูกตอ้ง 

Wahlmen (1973) ไดใ้หนิ้ยามความหมายของความคิดเห็นวา่ ความคิดเห็นเป็นสภาวะของจิตใจ

ท่ีผ่านประสบการณ์มาแลว้เกิดการรู้และผลกัดนัให้เกิดความคิด ความรู้สึกต่อส่ิงใดต่อส่ิงหน่ึงในช่วง

ระยะเวลาหน่ึง ๆ  

Issak (1981) ไดใ้ห้นิยามความหมายของความคิดเห็นว่า เป็นการแสดงมาจากทางค าพูดหรือ

ค าตอบท่ีบุคคลนั้นไดแ้สดงออกมาต่อสถานการณ์ใดสถานการณ์หน่ึงโดยเฉพาะจากค าถามท่ีไดรั้บมา

ทัว่ ๆ ไป โดยปกติแลว้ความคิดเห็นท่ีต่างจากเจตคติ คือ ความคิดเห็นท่ีจะเก่ียวกบัเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง

โดยเฉพาะ 

จากแนวคิดท่ีได้กล่าวมาสรุปได้ว่า ความคิดเห็น คือ ความคิดท่ีเป็นการแสดงออกมาถึง

ความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนในจิตใจ เพื่อใหบุ้คคลใดบุคคลหน่ึงรับรู้ต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง อาจเป็นผลมาจากการรับรู้

มาหรือประสบการณ์ท่ีบุคคลนั้นไดรั้บมา 
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2.2.2 ทฤษฎีเกีย่วกบัความคดิเห็น 

ปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดความคิดเห็น 

Reeder (1971) อธิบายถึงเหตุผลในการให้ความคิดเห็นของบุคคลว่าข้ึนอยู่กับปัจจัยหลาย

ประการซ่ึงเรียกวา่ ความเช่ือและความไม่เช่ือ โดยไม่มีข้ึนอยูก่บัเพียงปัจจยัใดปัจจยัหน่ึงเท่านั้น เกิดจาก

ปัจจยั 3 ดา้น คือ 

1. ปัจจยัแรงดึงดูด ไดแ้ก่ เป้าประสงค ์ความเช่ือ ค่านิยม นิสยัและขนบธรรมเนียม 

2. ปัจจยัผลกั ไดแ้ก่ ความคาดหวงั ขอ้ผกูพนั และการบงัคบั 

3. ปัจจยัสนบัสนุน ไดแ้ก่ โอกาส ความสามารถ และการสนบัสนุน 

ซ่ึงปัจจยัทั้ง 3 ดา้นน้ี เป็นปัจจยัท่ี รีเดอร์ เช่ือวา่เป็นเหตุผลของการกระท าส่ิงใดส่ิงหน่ึง โดยใน

การกระท าทุกอย่างย่อมมีเหตุผลของการกระท าทั้งส้ิน และเหตุผลดงักล่าวไม่ไดจ้ ากดัแค่เหตุผลใด

เหตุผลหน่ึง อาจประกระกอบไปดว้ยเหตุผลหลายประการในเวลาเดียวกนักไ็ด ้

Foster (1952) ไดก้ล่าวถึงแนวคิดเก่ียวกบัความคิดเห็นวา่ มีเหตุปัจจยั 2 ประการ คือ 

1. ประสบการณ์ของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงของ บุคคล หมู่คณะ เร่ืองราวต่าง ๆ หรือประสบการณ์ท่ี

ตวับุคคลไดเ้คยพบเห็น อาจเป็นประสบการณ์ตรง หรือจากการไดย้ิน ไดฟั้ง ไดเ้ห็นรูปถ่าย โดยไม่ได้

พบเห็นของจริงซ่ึงเป็นประสบการณ์ทางออ้ม 

2. ระบบค่านิยมและการตดัสินค่านิยม เน่ืองจากกลุ่มชนแต่ละกลุ่มมีค่านิยมและการตดัสิน

ค่านิยมท่ีไม่เหมือนกนั คนแต่ละกลุ่มจึงมีความคิดเห็นส่ิงเดียวกนัแตกต่างกนั 

จากค าจ ากดัความต่าง ๆ สรุปไดว้่า ความคิดเห็นเป็นการแสดงออกทางความคิด โดยมีพื้นฐาน

มาจากประสบการณ์ของบุคคลนั้นท่ีไดรั้บมา เช่น ความเช่ือ การตดัสินใจ ความประทบัใจ ซ่ึงอาจแสดง

ออกมาในรูปแบบต่าง ๆ  เช่น การพูด การเขียน โดยในการส ารวจความคิดเห็นนั้นจะเป็นประโยชน์

ส าหรับผูว้ิจยั เพราะสามารถน าความคิดเห็นท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์มาประมวลผล และสรุปเป็นประเดน็

ต่าง ๆ ท่ีอยูใ่นหวัขอ้ท่ีผูว้ิจยัไดท้ าการศึกษา 
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การวดัความคิดเห็น 

สุทธนู ศรีไสย ์และสุพจน์ บุญวิเศษ (2547)  การวดัความคิดเห็น ทศันคติ แรงจูงใจ และค่านิยม 

ไดมี้การสร้างแบบทดสอบส าหรับวดัส่ิงต่าง ๆ ดงักล่าว แต่ก็ยงัไม่สามารถแยกจากกนัไดอ้ยา่งเด็ดขาด 

เพราะมีบางส่วนท่ีซ ้ าซ้อนกนัอยู่ การวดัความคิดเห็นส่วนใหญ่ ยงัไม่มีการแบ่งแยกออกจากทศันคติ

อย่างชดัเจน และมีบ่อยคร้ังท่ีค าสองค าใชส้ลบักนั แต่อย่างไรก็ตามการส ารวจความคิดเห็นมกัจะเป็น

การถามส่ิงท่ีเฉพาะเจาะจง 

 การวดัความคิดเห็นสามารถวดัไดห้ลายแบบแต่จะกล่าวถึงแค่รูปแบบท่ีใกลเ้คียงกบัการวดั

ความคิดเห็นของงานวิจยัช้ินน้ีคือ Questionnaire เป็นการใชแ้บบสอบถามประชากรหรือกลุ่มตวัอยา่งวา่ 

เห็นดว้ยหรือไม่ เห็นดว้ยดี หรือไม่ดี แบ่งการสอบถามออกเป็นได ้2 แบบ คือ 

 1. Fixed-Alternative Questions เป็นค าถามท่ีถามเฉพาะเจาะจงไปแลว้ให้ตอบตามเร่ืองท่ีถาม

เท่านั้น 

 2. Open-Ended Questions เป็นค าถามท่ีเปิดโอกาสให้ผูต้อบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมแลว้น า

ความคิดเห็นหรือความรู้สึกของคนส่วนมากมาจดักลุ่มดูวา่เขาเหล่านัน่มีความรู้สึกอยา่งไร 

2.3 แนวคดิ และทฤษฎเีกีย่วกบักระบวนการตัดสินใจ 

 2.3.1 ความหมายของการตดัสินใจ 

ขนิษฐา วีรวธัน์วณิชย ์(2544) การตดัสินใจ คือ กระบวนการคดัเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุด และให้

ประโยชน์สูงสุดจากทางเลือกท่ีมีอยู่หลายทางเลือกท่ีจะท าให้สามารถบรรลุถึงวตัถุประสงคท่ี์ บุคคล

ผูก้ระท าการตดัสินใจตั้งไว 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์(2546) กระบวนการหรือขั้นตอนการตัดสินใจซ้ือ (Buyer’ s Decision 

Process) เป็นล าดบัขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค ประกอบไปดว้ย การรับรู้ปัญหา การคน้หา

ขอ้มูล การประเมินผลทางเลือก การตดัสินใจซ้ือ และพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ 

Kotler and Keller (2012) กล่าววา่ การตดัสินใจ หมายถึง การเลือกส่ิงใจส่ิงหน่ึงจากหลาย ๆ ส่ิง 

หรือการเลือกปฏิบติัในทางท่ีมีอยู่ โดยวิธีการท่ีเลือกนั้นย่อมไดรั้บการพิจารณาอย่างรอบคอบแลว้ว่า
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เหมาะสมท่ีสุด และตรงกบัเป้าหมายขององคก์รดว้ย ซ่ึงจะแสดงใหเ้ห็นถึงความตอ้งการ และตระหนกั

ว่ามีสินคา้ให้เลือกมากมาย กิจกรรมท่ีมีผูบ้ริโภคเขา้มาเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัขอ้มูลท่ีมีอยู่ หรือขอ้มูลท่ี

ฝ่ายผูผ้ลิตใหม้า และสุดทา้ยคือการประเมินค่าของทางเลือกเหล่านั้น 

2.3.2 ทฤษฎีเกีย่วกบักระบวนการตัดสินใจ 

อดุลย ์จาตุรงคกุล (2543) ไดก้ล่าวไวว้่า กระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคประกอบดว้ย

ขั้นตอนต่าง ๆ 5 ขั้นตอน อนัจะน าไปสู่การตดัสินใจซ้ือ 

1. การตระหนกัถึงความตอ้งการ (Need Recognition) เป็นจุดเร่ิมตน้ของกระบวนการ

ซ้ือ ซ่ึงผูซ้ื้อตระหนกัถึงปัญหา หรือความตอ้งการ ผูซ้ื้อมีความรู้สึกถึงความแตกต่างระหว่างสภาวะท่ีผู ้

ซ้ือ เป็นอยูจ่ริงกบัสภาวะท่ีเขาปรารถนา ความตอ้งการอาจถูกกระตุน้โดยตวักระตุน้จากภายใน (Internal 

Stimuli) กระตุน้ความตอ้งการท่ีมีอยู่ปกติ เช่น ความหิว กระหาย เพศ เป็นตน้ ในระดับสูงพอท่ีจะ

กลายเป็นแรงขบัดนั (Drive) นอกจากนั้นความตอ้งการอาจถูกกระตุน้จากตวักระตุน้ภายนอก (External 

Stimuli)  

2. การเสาะแสวงหาข่าวสาร (Information Search) ผูบ้ริโภคท่ีถูกกระตุน้เร้าอาจจะหรือ

อาจจะไม่เสาะแสวงหาข่าวสารมากข้ึน ถา้แรงผลกัดนัของผูบ้ริโภคแขง็แกร่งและสินคา้ท่ีจะตอบสนอง 

อยูใ่กลแ้ค่เอ้ือม ผูบ้ริโภคมกัจะท าการซ้ือ มิฉะนั้นแลว้ผูบ้ริโภคอาจจะเก็บความตอ้งการนั้นไวใ้นความ

ทรงจ า หรือไม่ก็ท าการเสาะแสวงหาข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งกับความตอ้งการดังกล่าว ผูบ้ริโภคอาจหา

ข่าวสารไดจ้ากหลายแห่ง เช่น 

2.1 แหล่งข่าวสารบุคคล ไดแ้ก่ ครอบครัว เพื่อน เพื่อนบา้น ผูคุ้น้เคย  

2.2 แหล่งพาณิชย ์ไดแ้ก่ โฆษณา พนกังานขาย ตวัแทนจ าหน่าย หีบห่อ การ

ตั้งแสดง สินคา้  

2.3 แหล่งสาธารณะ ไดแ้ก่ส่ือมวลชน องคก์ารเพื่อผูบ้ริโภค  
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2.4 แหล่งท่ีเกิดจากความช านาญ ไดแ้ก่การจบัถือ การตรวจสินคา้และการใช้

บริการ  

3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternative) เราไดเ้ห็นวิธีการท่ีผูบ้ริโภคใช้ 

ข่าวสารเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงชุดของตราท่ีเลือกไวเ้พื่อการพิจารณาตดัสินใจเป็นขั้นสุดทา้ย ผูบ้ริโภคเลือกตรา

ดว้ยวิธีใด นกัการตลาดจะตอ้งรู้เก่ียวกบัการประเมินค่าทางเลือก นัน่ก็คือ วิธีการท่ีผูบ้ริโภคใชข่้าวสาร

เลือกตรายีห่อ้ ในการเลือกใชก้ลยทุธ์การตลาดของนกัการตลาดตอ้งก่ออิทธิพลต่อการตดัสินใจของผูช้ื้อ 

4. การตดัสินใจซ้ือ (Purchase Decision) ในขั้นตอนการประเมินผูบ้ริโภคจะจดัล าดบั 

ความชอบตรายี่ห้อต่างๆ ในแต่ละตวัเลือก และก็จะสร้างความตั้งใจซ้ือข้ึน โดยทัว่ไปการตดัสินใจซ้ือ 

ของผูบ้ริโภคมกัจะท าการซ้ือตราท่ีชอบมากท่ีสุด แต่ทวา่มีปัจจยั 2 ประการ อาจเขา้มา “ขวาง” ระหวา่ง

ความตั้งใจกบัการตดัสินใจซ้ือ 

นอกจากน้ีการตดัสินใจซ้ือ ผูบ้ริโภคอาจตอ้งท าการตดัสินใจยอ่ย 5 ประการ เพื่อการซ้ือสินคา้ 

คือ ตดัสินใจเลือกตรา ตดัสินใจเลือกผูข้าย ตดัสินใจเลือกจ านวน ตดัสินใจเลือกจงัหวะเวลา และการ

ตดัสินใจเก่ียวกบัวิธีการจ่ายเงินอีกดว้ย 

5. พฤติกรรมหลงัซ้ือ (Post Purchase Behavior) งานของนกัการตลาดมิไดจ้บส้ินลงเม่ือ

มีการซ้ือสินคา้ ผูบ้ริโภคจะเกิดความพอใจหรือไม่พอใจ และจะก่อพฤติกรรมหลงัการซ้ือข้ึน ปัญหาอยู่

ท่ีว่าอะไรเป็นตวัก าหนดว่าผูซ้ื้อพอใจหรือไม่พอใจในการซ้ือ ค าตอบก็คือมนัข้ึนอยู่กบัความสัมพนัธ์ 

ระหว่างความคาดหมายของผู ้บริโภค (Consumer’s Expectation) กับการปฏิบัติการของสินค้า 

(Product’s Perceived Performance) ถ้าสินค้าน้อยกว่าความคาดหวงั ผูบ้ริโภคจะผิดหวงั ถ้าตรงกับ

ความหมาย ผูบ้ริโภคจะพอใจ ถา้ดีเกินความคาดหมายผูบ้ริโภคจะปล้ืมปีติยินดีมาก ผูบ้ริโภคอิงความ

คาดหมายไวก้บัข่าวสารท่ีเขาไดรั้บจากผูข้าย เพื่อน ๆ และแหล่งอ่ืน ๆ ถา้ผูข้ายอา้งการปฏิบติังานของ

สินคา้ของเขา “เกินความเป็นจริง” ผลก็คือ ผูบ้ริโภคจะไม่พอใจ ดงันั้นผูข้ายจะตอ้งซ่ือสัตยใ์นการเสนอ

ขอ้อา้งของสินคา้ของเขา 
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สรุปไดว้า่ เป็นกระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคท่ีผา่นการคิด วิเคราะห์วา่ตวัของผูบ้ริโภค

มีปัญหาหรือมีความตอ้งการอยา่งไร ซ่ึงความตอ้งการอาจมาจากแรงกระตุน้ต่าง ๆ เช่น ความหิว จากนั้น

จึงมีการประเมินทางเลือกโดยมีการตดัสินใจว่าชอบร้านอาหารร้านไหนมากกว่ากนัหรืออาจเป็นการ

ประเมินในประเภทของอาหารท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการจะรับประทาน จนน าไปสู่การตดัสินใจเลือกใช้

บริการร้านอาหารท่ีคิดวา่เหมาะสมท่ีสุด  

2.4 ความรู้เกีย่วกบั Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA) 

 เน่ืองจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 (COVID-19) ได้ส่งผลกระทบต่อความเช่ือมัน่ของ

ผูบ้ริโภคในการใชบ้ริการสถานประกอบการต่าง ๆ ซ่ึงท าให้ยอดผูเ้ขา้ใชบ้ริการ และรายไดข้องสถาน

ประกอบการต่างลดลงในช่วงท่ีมีการแพร่ระบาดของโรค ทางภาครัฐและเอกชนจึงไดร่้วมกนัก าหนด

ขอ้มาตรการเพื่อเป็นเกณฑใ์นการควบคุมสุขอนามยัของสถานประกอบการ เพื่อสร้างความมัน่ใจใหก้บั

ผูบ้ริโภคไดก้ลบัมาใชบ้ริการสถานประกอบการต่าง ๆ อีกคร้ัง และจากความร่วมมือกนัของกระทรวง

การท่องเท่ียวและกีฬา โดยการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) และกระทรวงสาธารณสุข โดยกรม

ควบคุมโรค กรมอนามัย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนใน

อุตสาหกรรมท่องเท่ียว จึงท าให้เกิดโครงการ Amazing Thailand Safety and Health Administration 

(SHA) (Amazing Thailand Safety and Health Administration, 2563) 
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ภาพท่ี 2.1 แผนผงัความร่วมมือระหวา่งกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา และกระทรวงสาธารณสุข 

ท่ีมา: Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA) 

การด าเนินโครงการ (SHA) มีวตัถุประสงค์เพื่อให้การท่องเท่ียวเป็นส่วนหน่ึงของมาตรการ

ควบคุมโรค ท าให้นักท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศไดรั้บประสบการณ์ท่ีดี และมัน่ใจใน

ความปลอดภยัดา้นสุขอนามยัจากสินคา้และบริการทางการท่องเท่ียวของประเทศไทย โดยน ามาตรการ

ความปลอดภยัดา้นสาธารณสุขผนวกกบัมาตรฐานการใหบ้ริการท่ีมีคุณภาพของสถานประกอบการ เพื่อ

ลดความเส่ียงและป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 และยกระดบัมาตรฐานสินคา้และ

บริการทางการท่องเท่ียวของไทย  
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ภาพท่ี 2.2 แนวทางปฏิบติัในการด าเนินการ 

ท่ีมา: Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA) 

การรับรอง โดยสภา สมาพนัธ์ และสมาคมต่างๆ ในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว เป็นผูด้  าเนินการ

ตรวจประเมิน Checklist พร้อมรับรองผลการปรับปรุงสถานประกอบการตามมาตรฐาน SHA โดย

แบ่งเป็น 10 ประเภทกิจกรรม ไดแ้ก่  

1. ประเภทภตัตาคาร/ร้านอาหาร 

2. ประเภทโรงแรม/ท่ีพกัและสถานท่ีจดัประชุม 

3. ประเภทนนัทนาการและสถานท่ีท่องเท่ียว 

4. ประเภทยานพาหนะ 

5. ประเภทบริษทัน าเท่ียว 

6. ประเภทสุขภาพและความงาม 

7. ประเภทหา้งสรรพสินคา้และศูนยก์ารคา้ 

8. ประเภทกีฬาเพื่อการท่องเท่ียว 
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9.ประเภทการจดักิจกรรม การจดัประชุม (MICE) โรงละคร โรงมหรสพ 

10. ประเภทร้านคา้ของท่ีระลึกและร้านคา้ อ่ืนๆ 

โดยการออกตราสัญลกัษณ์การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) จะเป็นผูท้  าหน้าท่ีควบคุม

การออกตราสัญลกัษณ์ โดยมีการระบุหมายเลขของตราสัญลกัษณ์ใหแ้ก่ผูป้ระกอบการ เพื่อบนัทึกเป็น

ฐานขอ้มูลรายช่ือผูป้ระกอบการท่ีไดรั้บตราสญัลกัษณ์ ทั้งน้ี ททท. สามารถเพิกถอนตราสญัลกัษณ์ไดใ้น

กรณีผูป้ระกอบการไม่สามารถรักษามาตรฐานใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน 

การประเมิน SHA เป็นมาตรฐานความปลอดภยัดา้นสุขอนามยัเพื่อนักท่องเท่ียว ดงันั้นการ

ตรวจสอบสถานประกอบการ หรือกิจการท่ีไดรั้บการอนุญาตให้เปิดบริการแลว้ การตรวจสอบ (Post 

Audit) จึงใหน้กัท่องเท่ียวหรือผูรั้บบริการมีส่วนร่วมในการใหข้อ้เสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพฒันา

ต่อไป ผ่านระบบออนไลน์ท่ี ททท. จดัท าข้ึน และสุ่มตรวจสถานประกอบการโดยคณะกรรมการตรวจ

ประเมินซ่ึง ประกอบด้วยผูแ้ทนจากกรมอนามัย กรมควบคุมโรค กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

ส านักงานสาธารณสุข จงัหวดั กรมการท่องเท่ียว ททท. และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง (หน่วยงานท่ีสุ่ม

ประเมินข้ึนกบัแต่ละประเภท ของกิจการ) 
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2.5 งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

 นารากร สมประสิทธ์ิ (2564) ไดศึ้กษาเร่ือง กระบวนการตดัสินใจใช้บริการร้านอาหารช่วง 

โควิด ร้านประถม 6 ของคนวยัท างาน ในพื้นท่ีเขต จงัหวดัเชียงใหม่ มีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษา

กระบวนการตดัสินใจในการใช้บริการร้านอาหารช่วงโควิดของ ร้านประถม 6 เขตจงัหวดัเชียงใหม่ 

 2) เพื่อศึกษากระบวนการตดัสินใจใช้บริการร้านอาหารในช่วงโควิดของร้าน ประถม 6 ของคนวยั

ท างาน ท่ี จ าแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์3) เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจใช้ บริการ

ร้านอาหารในช่วงโควิดของร้านประถม 6 ของคนวยัท างาน ท่ี จ าแนกพฤติกรรมการใช้บริการ 

ผลการวิจยัพบว่า ประชากรวยัท างานในเขตพื้นท่ีจงัหวดั เชียงใหม่ ท่ีมี เพศ สถานภาพ ต่างกนั ท าให้

การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหารช่วงโควิดของร้านประถม 6 โดย ภาพรวมไม่ต่างกนั ประชากร

วยัท างานในเขตพื้นท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีมี อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ีย ต่างกนั ท าให้การ

ตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารช่วงโควิดของร้านประถม 6 โดยภาพรวมต่างกัน และผลการ 

วิเคราะห์พฤติกรรมการใชบ้ริการ และกระบวนการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหารช่วงโควิดของ

ร้านประถม 6 ของคนวยัท างาน ในเขตพื้นท่ีจงัหวดัเชียงใหม่สามารถสรุปการวิจยั ไดด้งัน้ี พฤติกรรม

การใชบ้ริการ ดา้นการ 

 ประภาพร ดีสุขแสง และ พนมสิทธ์ิ สอนประจักษ์ (2564) ได้ศึกษาเร่ือง การปรับตัวของ

ร้านอาหารริมบาทวิถี (STREET FOOD) ช่วงสถานการณ์โควิด-19 ต าบลปากน าโพ อ าเภอเมือง

นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ มีว ัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการแบ่งส่วนการตลาด ข้อมูลสถาน

ประกอบการ การรับรู้ ข่าวสารโควิด-19 ปัจจยัสถานการณ์ภายนอก และการปรับตวัของร้านอาหารริม

บาทวิถี ผลการมีจยัพบวา่ 1) การแบ่งส่วนการตลาด ส่วนใหญ่ตั้งอยูบ่ริเวณถนนอารักษเ์ป็นลูกคา้ประจา้ 

และซ้ือวตัถุดิบโดยตรงจากร้านคา้ 2) ขอ้มูลสถานประกอบการ ส่วนใหญ่เป็นอาหารตามสั่ง นัง่ทานท่ี

ร้าน ยอดขายน้อยลง และมีแนวโน้มทรงตวั 3) การรับรู้ข่าวสารโควิด-19 โดยรวมอยู่ในระดบัมาก  

4) ปัจจยัสถานการณ์ภายนอก โดยรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง และ 5) การปรับตวัของร้านอาหารริมบาท

วิถีโดยรวม อยูใ่นระดบันอ้ย ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ 1) การรับรู้ข่าวสารโควิด-19 มีผลต่อการ

ปรับตวัของร้านอาหารริมบาทวิถี 2) สถานการณ์ภายนอกมีผลต่อการปรับตวัของร้านอาหารริมบาทวิถี 
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วฒันะ สุขขวญั (2564) ไดศึ้กษาเร่ือง ทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อร้านอาหารท่ีปรับตวัในช่วง

วิกฤต covid-19 ในเขตกรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) เพื่อศึกษาทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อ

ร้านอาหารท่ีปรับตวัในช่วงวิกฤต covid-19 ในเขตกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาทศันคติของผูบ้ริโภค

ท่ีมีต่อร้านอาหารท่ีปรับตวัในช่วงวิกฤต covid-19 ในเขตกรุงเทพมหานครจ าแนกตามลกัษณะของ

ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 3) เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด และปัจจยัดา้น

ความปลอดภยัท่ีมีผลต่อทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อร้านอาหารท่ีปรับตวัในช่วงวิกฤต covid-19 ในเขต

กรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ปัจจยัลกัษณะของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครท่ี

มีเพศต่างกนั ท าให้ทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อร้านอาหารท่ีปรับตวัในช่วงวิกฤต covid-19 แตกต่างกนั 

และปัจจยัลกัษณะของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมี อาย ุระดบัการศึกษา รายได ้ต่างกนั ท าให้ 

ทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อร้านอาหารท่ีปรับตวัในช่วงวิกฤต covid-19 ไม่แตกต่างกนั ส่วนปัจจยัส่วน

ประสมทาง การตลาด และปัจจยัดา้นความปลอดภยั ประกอบดว้ย ดา้นอาหารและภาชนะ ดา้นการ

จดัการ ดา้น ผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นการจดัจ าหน่าย ไม่มีผลต่อทศันคติ ยกเวน้ ปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาด ดา้นส่งเสริมการขายท่ีมีผลต่อทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อร้านอาหารท่ีปรับตวัในช่วงวิกฤต 

covid-19 

กิตติกร เรืองข า และคณะ (2564) ไดศึ้กษาเร่ือง กลยุทธ์การปรับตวัโดยใชปั้จจยัส่วนประสม

ทางการตลาดภายใต้สถานการณ์ Covid 19 ธุรกิจร้านอาหารริบส์แมน อ าเภอปากช่อง จังหวัด

นครราชสีมา มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษากลยทุธ์การปรับตวัโดยใชปั้จจยัส่วนประสมทางการตลาดภายใต้

สถานการณ์ Covid 19 ธุรกิจร้านอาหารริบส์แมน อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา ผลการวิจยัพบวา่

กลยุทธ์การปรับตวัโดยใชปั้จจยัส่วนประสมทางการตลาดภายใตส้ถานการณ์ Covid 19 ประกอบดว้ย  

1) ดา้นผลิตภณัฑ ์พบว่า ผูป้ระกอบการไดมี้การวิเคราะห์ถึงผลิตภณัฑท่ี์น ามาใชใ้นการผลิตอาหารโดย

การวิเคราะห์พิจารณาถึงตน้ทุน ไดใ้ชว้ิธีการปรับลดปริมาณในการสั่งซ้ือวตัถุดิบ 2) ดา้นราคา พบว่า 

ผูป้ระกอบการไม่ได้มีปรับราคาสินค้าให้กับผูบ้ริโภคแต่จะมีการลดราคาเม่ือลูกค้าสั่งผ่านระบบ

ออนไลน์ 3) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย พบว่า ผูป้ระกอบการใชร้ะบบออนไลน์เป็นช่องทางการจดั

จ าหน่ายผลิตภณัฑ์หรือสินคา้ 4) ดา้นการส่งเสริมการขาย พบว่า ร้านอาหารมีการส่งเสริมการตลาด
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ใหก้บัลูกคา้ท่ีซ้ือผลิตภณัฑห์รือสินคา้ผา่นระบบออนไลน์สามารถรับส่วนลดไดต้ามโปรแกรมต่าง ๆ ท่ี

ทางร้านอาหารก าหนดไว ้5) ดา้นบุคคลหรือพนกังาน พบวา่ ผูป้ระกอบการมีการวิเคราะห์ก าลงัคนโดย

การลดเวลาการท างานลง และให้ความใส่ใจในเร่ืองของสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยของ

พนกังาน 6) ดา้นกายภาพและการน าเสนอ พบวา่ ผูป้ระกอบการไดใ้หค้วามส าคญักบัองคป์ระกอบทาง

กายภาพของร้านอาหารทั้งดา้นสภาพหอ้งอาหาร บรรยากาศ การตกแต่ง และอุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้

ต่าง ๆ 7) ดา้นกระบวนการ พบวา่ ผูป้ระกอบการมีการตรวจสอบคุณภาพดา้นการบริการโดยมีกระบวน

ควบคุมการบริการดว้ยการน าขอ้มูลจากการแสดงความคิดเห็นเห็นของลูกคา้ในรูปแบบออนไลน์ 

 ปัณณพลวชัร์ เพชรวารี และลดัดาวลัย ์เลขมาศ (2564) ไดศึ้กษาเร่ือง การศึกษาส่วนประสม

การตลาดบริการเพื่อเพิ่มยอดขาย อาหารญ่ีปุ่นหลงัสถานการณ์โควิด 19 กรณีศึกษา ร้านอาหารญ่ีปุ่น 

โยชิโนะ ซูชิ มีวตัถุประสงคเ์พื่อ การศึกษาส่วนประสมการตลาดบริการเพื่อเพิ่มยอดขาย อาหารญ่ีปุ่น

หลังสถานการณ์โควิด 19 กรณีศึกษาร้านอาหารญ่ีปุ่นโยชิโนะ ซูชิ น ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 20–30 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพ  พนักงาน

บริษทัเอกชน และมีรายไดต่้อเดือน 20,001–30,000 บาทต่อเดือน การทดสอบดา้น พฤติกรรมผูบ้ริโภค 

พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ทราบขอ้มูลจากช่องทางออนไลน์ เช่น เพจเฟสบุ๊ค ใชบ้ริการร้านอาหาร

ญ่ีปุ่นโยชิโนะ ซูชิ1-2 คร้ังต่อสัปดาห์ซ้ืออาหารญ่ีปุ่นประเภทซูชิ, จ านวน 100- 300 บาทต่อคร้ัง การ

ทดสอบด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการมีความคิดเห็น โดยรวมอยู่ในระดับ มากท่ีสุด เม่ือ

พิจารณารายดา้นพบว่า ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ดา้นพนกังาน อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และการทดสอบ

ดา้นการตดัสินใจซ้ืออาหารญ่ีปุ่น มีความคิดเห็น โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณารายดา้น

พบว่า ลูกค้ามีความพึงพอใจกับการให้บริการอาหารญ่ีปุ่นตามมาตรการป้องกัน โรคระบาด เช่น  

โควิด 19 และเลือกซ้ืออาหารญ่ีปุ่นจากร้านอาหารญ่ีปุ่นโยชิโนะ ซูชิเพราะคุณภาพ ดี สะอาด ปลอดภยั 

อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

 กญัญาณัฐ เทียมทดั และคณะ (2563) ไดศึ้กษาเร่ือง รูปแบบและกลยุทธ์ของร้านโคขุนอินด้ี 

โดนบางค า หวัหิน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษารูปแบบและ

กลยุทธ์ของร้านโคขุนอินด้ี โพนยางค า หัวหิน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส 
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COVID-19 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพ โดยใชว้ิธีวิทยาปรากฎการณ์วิทยา โดยเก็บรวบรวม

ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบไม่มีโครงสร้าง ผลการวิจยัพบว่า ธุรกิจไดมี้การเร่ิมกิจการมา 1 ปี 

ด าเนินกิจการในลกัษณะร้านป้ิงย่างบุฟเฟ่ต์ (Buffet) เกิดจากการได้รับผลกระทบจากเดิมเปิดเป็น

รูปแบบอาหารเป็นจาน (A la carte) ซ่ึงเปล่ียนเป็นรูปแบบบุฟเฟต ์(Buffet) โดยใชแ้นวคิดการวิเคราะห์

ส่วนผสมทางการตลาด (7P’s) มาใชใ้นการด าเนินธุรกิจ สภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนคือการแพร่ระบาดของ

เช้ือไวรัส COVID-19 ส่งผลให้ธุรกิจตอ้งด าเนินการตามพระราชก าหนดฉุกเฉิน แนวทางการแกไ้ข 

ปรับเปล่ียนรูปแบบมาเป็นบุฟเฟ่ต์ (Buffet) เน่ืองจากผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ขาดสภาพคล่องทางการเงิน 

และการใชม้าตรการเวน้ระยะห่างทางสงัคม 
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บทที่ 3 

วธีิด าเนินการวจิัย 

งานวิจยัอิทธิพลท่ีมีต่อการเลือกใช้บริการร้านอาหารในภาวะโควิด-19 (COVID-19) โดยใช้

วิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผา่นการสัมภาษณ์ส่วนบุคคลเชิงลึก (In-depth Interview) 

กบัผูบ้ริโภคท่ีมีประสบการณ์ในการรับประทานอาหารท่ีร้านอาหาร อยา่งกลุ่มนกัศึกษาปริญญาตรีและ

กลุ่มนกัศึกษาปริญญาโท ซ่ึงจะท าให้ทราบถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการร้านอาหาร และ

ความตอ้งการของผูบ้ริโภค โดยไดแ้บ่งวิธีการด าเนินการวิจยัออกเป็นขั้นตอน ดงัน้ี 

3.1 วิธีการวิจยั  

 3.2 ค  าถามงานวิจยั  

 3.3 เคร่ืองมือในการท าวิจยั  

 3.4 การตรวจสอบเคร่ืองมือ  

 3.5 แหล่งขอ้มูลท่ีใชใ้นงานวิจยั  

 3.6 ผูใ้หส้ัมภาษณ์  

 3.7 การวิเคราะห์ขอ้มูล  

 3.8 ระยะเวลาในการเกบ็เอกสาร 

3.1 วิธีการวิจัย 

การวิจัย เ ชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ท าการศึกษา โดยใช้วิ ธีการสัมภาษณ์ส่วนบุคคล 

เชิงลึก (In- Depth Interview) ในการสัมภาษณ์กบักลุ่มเป้าหมายใชก้ารวิเคราะห์แบบตีความ ออกแบบ

จัดการให้มีความยืดหยุ่นซ่ึงจะท าให้ได้ข้อมูลท่ีมาก และครอบคลุมทั้งด้านปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาด 4P’s ท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการร้านอาหารในภาวะโควิด-19 (COVID-19) และความ

เช่ือมัน่ของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อมาตรการร้านอาหารเพื่อท าความเขา้ใจนกัศึกษาในแต่ละประเดน็ 
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3.2 ค าถามงานวจิัย 

1. ชุดค าถามงานวิจยัฉบบัน้ี เน้นค าถามท่ีใช้ในการหามุมมอง (Aspect) รวมถึงทศันคติของ

นกัศึกษาปริญญาตรีและนักศึกษาปริญญาโท ต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 4P’s ท่ีมีอิทธิพลต่อ

การเลือกใชบ้ริการร้าน เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันากลยทุธ์ร้านอาหารใหส้ามารถตอบสนองความ

ตอ้งการของผูบ้ริโภคมากยิง่ข้ึน 

2.ชุดค าถามงานวิจยัฉบบัน้ี เน้นค าถามท่ีใช้ในการหามุมมอง (Aspect) รวมถึงทศันคติของ

นกัศึกษาปริญญาตรีและนกัศึกษาปริญญาโท ต่อความเช่ือมัน่ของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อมาตรการร้านอาหาร 

เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการใชม้าตรการร้านอาหารใหเ้หมาะสมต่อความจ าเป็นและตรงต่อความตอ้งการ

ของผูบ้ริโภคยิง่ข้ึน โดยค าถามดงัต่อไปน้ีเป็นค าถามท่ีเก่ียวกบัทศันคติของกลุ่มนกัศึกษาปริญญาตรีและ

กลุ่มนกัศึกษาปริญญาโท ซ่ึงน ามาสู่ค าถามงานวิจยั 3 ขอ้ไดแ้ก่ 

1. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 4P’s ท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการร้านอาหารในช่วง 

โควิด-19 (COVID-19) 

2. ความเช่ือมัน่ของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อมาตรการร้านอาหารในภาวะโควิด-19 (COVID-19) 

3. ความคิดเห็นเพิ่มเติมของผูบ้ริโภคต่อร้านอาหารในภาวะโควิด-19 (COVID-19) 

โดยสาเหตุท่ีเลือกทั้งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 4P’s ท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการ

ร้านอาหารในภาวะโควิด-19 (COVID-19) และความเช่ือมัน่ของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อมาตรการร้านอาหาร 

เน่ืองจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 (COVID-19)  ส่งผลให้ธุรกิจร้านอาหารจ าเป็นตอ้งปรับเปล่ียน

รูปแบบกลยุทธ์ของธุรกิจ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคและสามารถสร้างความมัน่ใจใน

การใชบ้ริการร้านอาหารในภาวะโควิด-19 (COVID-19) 

3.3 เคร่ืองมือในการวิจัย 

งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อหาขอ้มูลดา้นทศันคติ ความคิดเห็น และมุมมองของกลุ่มนกัศึกษา

ปริญญาตรีและกลุ่มนกัศึกษาปริญญาโท เพือ่หาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 4P’s ท่ีมีอิทธิพลต่อการ
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เลือกใชบ้ริการร้านอาหารในภาวะโควิด-19 (COVID-19) และความเช่ือมัน่ของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อมาตรการ

ร้านอาหาร 

วิธีการในการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีเหมาะสมคือ วิธีการสัมภาษณ์ส่วนบุคคลเชิงลึก (In- Depth 

Interview) การสัมภาษณ์มีก าหนดเกณฑเ์ก่ียวกบัชุดค าถาม แต่จะไม่มีการเรียงล าดบัการสัมภาษณ์ และ

ขั้นตอนการสัมภาษณ์ เพื่อให้ลกัษณะการสัมภาษณ์เป็นไปอยา่งธรรมชาติ เพื่อเป็นการเจาะละเอียดถึง

ทัศนคติ มุมมอง ความเห็น ของแต่ละบุคคลเพื่อเช่ือมโยงไปยงัสาเหตุและแรงจูงใจท่ีก่อให้เกิด

พฤติกรรมบางอยา่งของผูส้มัภาษณ์เอง 

  ขั้ นตอนการสัมภาษณ์เ ชิง ลึก  ( In- Depth Interview) แบบบุคคลต่อบุคคล โดยเ ลือก

กลุ่มเป้าหมายผูใ้ห้สัมภาษณ์จากคนรู้จกั และการอา้งอิงจากคนรู้จกั ท าการนดัหมายทางโทรศพัท ์หรือ

การแชทส่วนตัว โดยนัดสัมภาษณ์ในเวลาท่ีสะดวกของตัวผูใ้ห้สัมภาษณ์ เพื่อให้ผูส้ัมภาษณ์รู้สึก 

ผ่อนคลาย และสะดวกใจในการให้ขอ้มูล โดยเป็นการสร้างแบบไม่มีโครงสร้าง แต่ผูว้ิจยัไดจ้ดักรอบ

เร่ืองท่ีตั้งใจศึกษา เพื่อเรียบเรียงค าถามเป็นแนวทางในการสมัภาษณ์  

3.4 การตรวจสอบเคร่ืองมือ 

การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ โดยผูว้ิจยัใชว้ิธีประเมินคุณภาพของชุดแบบสอบถาม โดย

แบ่งเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี  

 3.4.1 ประเมินโดยทดสอบความเที่ยงตรง (Validity)  

  โดยประเมินจากการขอค าแนะน าจากผูท้รงคุณวุฒิ หรืออาจารยท่ี์ปรึกษา ผูท่ี้เช่ียวชาญ

ดา้นระเบียบวิธีวิจยั และกรรมการการศึกษาวิจยั เพื่อพิจารณาความสัมพนัธ์ครอบคลุมของเน้ือหาท่ี

สอดคลอ้งตามวตัถุประสงคข์องงานวิจยั  

  3.4.2 การทดสอบความน่าเช่ือถือ (Reliability)  

  โดยน าค าแนะน าท่ีไดรั้บการตรวจสอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษามาปรับปรุง และทดลอง

สมัภาษณ์จริง เพื่อน ามาวิเคราะห์ตรวจวดัความเขา้ใจของชุดค าถามในแต่ละส่วนสามารถส่ือความหมาย
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ไดต้รงตามผูว้ิจยั รวมถึงความเหมาะสม และการจดัหมวดหมู่ของกลุ่มค าถาม เพื่อใหไ้ดผ้ลจากการวดัท่ี

มีความน่าเช่ือถือ  

3.5 แหล่งข้อมูลท่ีใช้ในการวจัิย  

3.5.1 แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Source)   

  จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลการวิจยัเชิงคุณภาพดว้ยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In- Depth 

Interview)  

 3.5.2 แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Source) 

จากการคน้ควา้บทความทางวิชาการ และบทความท่ีเก่ียวขอ้งในฐานขอ้มูลออนไลน์ 

เป็นการคน้ควา้ประเด็นท่ีเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการร้านอาหารในภาวะโควิด-19 

(COVID-19) ตลอดจนแนวคิดทฤษฎีต่างๆท่ีใชใ้นการศึกษาประกอบดว้ย งานวิจยั บทความ วิชาการ 

วิทยานิพนธ์ ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัประเดน็ท่ีก าลงัศึกษา 

3.6 ผู้ให้สัมภาษณ์ 

กลุ่มผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่ีใช้ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี เป็นกลุ่มนักศึกษาปริญญาตรีและนักศึกษา

ปริญญาโท จ านวน 30 คน แบ่งตามกลุ่มไดด้งัน้ี  

 1. นกัศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลยัสยาม จ านวน 15 คน  

 2. นกัศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลยัสยาม จ านวน 15 คน 

โดยเป็นกลุ่มเป้าหมายท่ีใช้บริการร้านอาหารในภาวะโควิด-19 (COVID-19) ตั้ ง เป็น

กลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงผูว้ิจยัเลือกกลุ่มคนท่ีจะเขา้มาสัมภาษณ์เฉพาะผูท่ี้มีประสบการณ์ในการใช้บริการ

ร้านอาหาร และผูว้ิจยัไดท้ าการเลือกกลุ่มเป้าหมายอย่างละ 15 คน เน่ืองจากผูว้ิจยัไดมี้การแบ่งกลุ่ม

เป้าหมายดว้ยกนัสองกลุ่มคือ กลุ่มนกัศึกษาปริญญาตรีและกลุ่มนกัศึกษาปริญญาโท จึงไดท้ าการเฉล่ีย

จ านวนผูส้มัภาษณ์ เพื่อง่ายต่อการเปรียบเทียบผลลพัธ์ท่ีไดอ้ยา่งชดัเจน 
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3.6.1 ผู้บริโภคท่ีใช้บริการร้านอาหารโดยสัมภาษณ์เกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

4P’s ที่มีอทิธิพลต่อการเลือกใช้บริการร้านอาหารในภาวะโควดิ-19 (COVID-19)  

โดยท าการวิเคราะห์ถึงปัจจยัต่างๆท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการร้านอาหารใน

ภาวะโควิด-19 (COVID-19) อาทิ ส่วนประสมทางการตลาด ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นการจดั

จ าหน่าย ดา้นก าหนดราคา และดา้นการส่งเสริมการตลาด 

3.6.2 ผู้บริโภคท่ีใช้บริการร้านอาหารโดยสัมภาษณ์เกี่ยวกับความเช่ือม่ันของผู้บริโภคท่ีมีต่อ

มาตรการร้านอาหารในภาวะโควดิ-19 (COVID-19) 

โดยวิเคราะห์ถึงความเช่ือมัน่ของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อมาตรการร้านอาหารในภาวะโควิด-19 

(COVID-19) ณ วนัเวลาสมัภาษณ์ 

 3.6.3 ผู้บริโภคท่ีใช้บริการร้านอาหารโดยสัมภาษณ์เกี่ยวกับความคิดเห็นเพิ่มเติมของผู้บริโภค

ต่อร้านอาหารในภาวะโควดิ-19 (COVID-19) 

  โดยท าการสัมภาษณ์ถึงความคิดเห็นเพิ่มเติมของผูบ้ริโภคต่อร้านอาหารในช่วง 

โควิด-19 (COVID-19) ของแต่ละคน 

3.7 การวเิคราะห์ข้อมูล  

 วิเคราะห์เชิงคุณภาพดว้ยรูปแบบการจ าแนกขอ้มูล (Typological Analysis) โดยหลงัจากท าการ

สมัภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง ผูว้ิจยัน าขอ้มูลมาถอดบทสมัภาษณ์เพื่อสรุปขอ้มูลโดยจ าแนกขอ้มูลระดบัจุลภาค 

เพื่อน ากลุ่มค ามาวิเคราะห์ค าหลกัท่ีแสดงสะทอ้นถึงพฤติกรรมท่ีแสดงหลงัจากไดรั้บประสบการณ์จาก

การรับประทานอาหารท่ีร้านอาหารในภาวะโควิด-19 (COVID-19) 

3.8 ระยะเวลาในการเกบ็เอกสาร 

การวิจัยเ ร่ือง “ปัจจัย ท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการร้านอาหารในภาวะโควิด-19  

(COVID-19)” ผูว้ิจยัไดก้ าหนดระยะเวลาการเก็บเอกสาร 1 เดือน โดยเก็บขอ้มูลตั้งแต่วนัท่ี 15 ตุลาคม 

ถึงวนัท่ี 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 
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บทที่ 4 

ผลการวจิัยและอภิปรายผล 

จากการศึกษาและสมัภาษณ์เชิงลึก (In- depth Interview) โดยใชข้อ้มูลจากทศันคติของนกัศึกษา

มหาวิทยาลยัสยามท่ีมีต่อการเลือกใชบ้ริการร้านอาหารในภาวะโควิด-19 (COVID-19) โดยเน้ือหาแบ่ง

ออกไดด้งัน้ี 

4.1ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 4P’s ท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการร้านอาหารในช่วง 

โควิด-19 (COVID-19) 

4.2 ความเช่ือมัน่ของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อมาตรการร้านอาหารในภาวะโควิด-19 (COVID-19) 

4.3 ความคิดเห็นเพิ่มเติมของผูบ้ริโภคต่อร้านอาหารในภาวะโควิด-19 (COVID-19) 

4.4 สรุปประเดน็จากการสมัภาษณ์ของนกัศึกษามหาวิทยาลยัสยาม 

การน าเสนอผลการสัมภาษณ์ผูว้ิจยัไดส้ัมภาษณ์นกัศึกษามหาวิทยาลยัสยาม เพื่อให้ไดแ้นวคิด

มุมมอง ทศันคติท่ีมีต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภค ผูว้ิจยัสามารถสรุปปัจจยัท่ีมีอิทธิพลและความเช่ือมัน่

ของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อมาตรการร้านอาหาร ดงันั้น ผูศึ้กษาจึงตอ้งการทราบถึงความตอ้งการในการเลือกใช้

บริการร้านอาหาร ไดด้งัน้ี 

4.1 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 4P’s ที่มีอทิธิพลต่อการเลือกใช้บริการร้านอาหารในภาวะโควิด-19 

(COVID-19) 

 ผูว้ิจยัไดจ้ดัการสัมภาษณ์กลุ่มนกัศึกษาปริญญาตรีและนกัศึกษาปริญญาโท จ านวน 30 คนเป็น

การเลือกแบบเฉพาะเจาะจง จากการสัมภาษณ์ ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัเป็นผูท่ี้มีประสบการณ์ในการใชบ้ริการ

ร้านอาหารท่ีไม่ใช่แค่ร้านอาหารท่ีมหาลยัสยาม แต่ยงัรวมไปถึงร้านอาหารในสถานท่ีต่างๆท่ีผูใ้หข้อ้มูล

เคยไปใช้บริการมา โดยผูใ้ห้สัมภาษณ์นั้นก าลงัศึกษาอยู่ท่ีมหาวิทยาลยัสยาม ผลการสัมภาษณ์พบว่า 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 4P’s ท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการร้านอาหารในภาวะโควิด-19 

(COVID-19) ของนกัศึกษามหาวิทยาลยัสยาม สามารถแบ่งไดห้ลกัๆ คือ ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) ดา้น
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ก าหนดราคา (Price) ด้านการจัดจ าหน่าย (Place) ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) โดยผูใ้ห้

สมัภาษณ์ไดใ้หค้วามคิดเห็นไวด้งัน้ี 

4.1.1 ด้านผลติภัณฑ์ (Product) 

ผูใ้ห้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ให้ขอ้มูลว่า รสชาติอาหารมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการร้านอาหารอย่าง

มาก เพราะการท่ีร้านอาหารสามารถท ารสชาติอาหารให้มีความอร่อย และมีความกลมกล่อม ก็จะ

สามารถดึงดูดผูบ้ริโภคให้มารับประทานได้ไม่ว่าจะเป็นผูบ้ริโภครายใหม่หรือรายเก่าก็ตาม และ

นอกจากน้ีถา้ร้านอาหารมีความใส่ใจและมีความพิถีพิถนัในการเลือกวตัถุดิบท่ีน ามาประกอบอาหาร 

โดยพิจารณาถึงความสดใหม่ ความสะอาด และถูกหลกัอนามยัปลอดภยัจากเช้ือโควิด-19 (COVID-19) 

ส่ิงเหล่าน้ีจะเป็นพื้นฐานส าคญัท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการผูบ้ริโภคได ้และยงัช่วยให้ผูบ้ริโภค

เกิดความเช่ือมั่นถึงคุณภาพของอาหารแล้วยงัส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับร้านอาหาร และ

นอกจากน้ีส่วนใหญ่ยงัให้ความเห็นว่าร้านอาหารควรมีรสชาติอาหารคงท่ี เพราะการท่ีผูบ้ริโภค

ตดัสินใจเลือกรับประทานอาหารท่ีร้านใดร้านหน่ึงแลว้ผูบ้ริโภคย่อมมีรสชาติอาหารท่ีคุน้ชิน และมี

ความตอ้งการท่ีจะรับประทานในรสชาติเช่นนั้นต่อไป และในส่วนสุดทา้ยคือกระบวนการท าความ

สะอาดภาชนะต่าง ๆ ด้วยความร้อนสูงเพื่อฆ่าเช้ือก่อนน าไปใช้งาน ผูใ้ห้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ให้

ความเห็นว่าการใชค้วามร้อนสูงในการท าความสะอาดภาชนะ ท าให้มัน่ใจว่ามีความปลอดภยัจากโรค

โควิด-19 (COVID-19) มากข้ึน เพราะภาชนะต่าง ๆ ยงัมีความเส่ียงท่ีอาจเกิดการปนเป้ือนของเช้ือโรค

ในภายหลงัไดห้ลงัการท าความสะอาด 

อยา่งไรกต็าม ผูใ้หส้มัภาษณ์บางคนใหข้อ้มูลวา่ 

“เมนูหลากหลายไม่ค่อยมีผลในการเลือกรับประทานอาหาร เพราะก่อนจะไปทานท่ีร้านไหน

ร้านหน่ึง เรากต็อ้งคิดวา่จะทานอะไรไวก่้อนอยูแ่ลว้ ยกเวน้นานๆทีท่ีไม่รู้จะกินอะไร กจ็ะชอบร้านท่ีมี

เมนูใหเ้ลือกทานเยอะๆ” (สัมภาษณ์คนท่ี 13, 23 ตุลาคม 2564) 

“ส่วนใหญ่เลือกกินร้านท่ีโด่ดเด่นไปในทางใดทางหน่ึงเลยในอาหาร ไม่จ าเป้นตอ้งมีเมนู

เยอะแยะอะไรมากมาย” (สัมภาษณ์คนท่ี 2, 16 ตุลาคม 2564) 
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“ปกติแลว้จะเลือกกินร้านท่ีมีความอร่อยในระดบัหน่ึง ไม่ตอ้งถึงกบัอร่อยมาก แต่ทานแลว้รู้สึก

โอเค ใชไ้ดก้พ็อแลว้” (สัมภาษณ์คนท่ี 9, 21 ตุลาคม 2564) 

“รสชาติมีความส าคญัมากในการเลือกกินร้านๆหน่ึง และก็วตัถุดิบท่ีน ามาประกอบอาหารดว้ย 

ตอ้งเป็นวตัถุดิบจากธรรมชาติ เช่นมะนาวตอ้งเป็นมะนาวแท ้หรือวตัถุดิบตอ้งมีคุณภาพเพราะจะส่งผล

กบัเร่ืองรสชาติดว้ย” (สัมภาษณ์คนท่ี 8, 20 ตุลาคม 2564) 

“รสชาติอาหารมีความส าคญัมากในการท่ีผมจะเลือกทานในร้านใดร้านหน่ึง เพราะถา้ไม่ใช่

รสชาติท่ีเราตอ้งการ เรากจ็ะไม่ซ้ือทานอยูแ่ลว้” (สัมภาษณ์คนท่ี 11, 22 ตุลาคม 2564) 

“รสชาติอาหารมีความจ าเป็นอย่างมากในการเลือกกิน เพราะถา้ไม่อร่อยก็คงไม่ไปกินต่อ” 

(สัมภาษณ์คนท่ี 6, 19 ตุลาคม 2564) 

“ความสดสะอาดก็เป็นส่ิงท่ีส าคญั เพราะท าให้มัน่ใจไดว้่าจะไม่มีการปนเป้ือนของเช้ือโรค

อย่างโควิด-19 และเอาจริง ๆ ความสดสะอาดก็เป็นส่วนหน่ึงของความอร่อยท่ีจะตามมาดว้ยนะ เช่ือ

แบบนั้น” (สัมภาษณ์คนท่ี 7, 20 ตุลาคม 2564) 

“ความสดเป็นส่ิงส าคญัมาก เพราะกินไปแลว้นอกจากมัน่ใจว่าทอ้งจะไม่เสียก็ส่งผลต่อเร่ือง

รสชาติดว้ย” (สัมภาษณ์คนท่ี 4, 16 ตุลาคม 2564) 

“ปริมาณอาหารมีส่วนท่ีจะพิจารณาในบางคร้ัง ถา้วนัไหนเราหิวมากๆหรือตอ้งการทานใหอ่ิ้มๆ

เราก็จะเลือกร้านท่ีใหอ้าหารเยอะๆ ซ่ึงส่วนใหญ่ก็จะมองหาร้านในลกัษณะน้ีบ่อยๆ” (สัมภาษณ์คนท่ี 3, 

16 ตุลาคม 2564) 

“ปริมาณอาหารต้องมีความพอดี ไม่เยอะ ไม่น้อยจนเกินไป ปริมาณคนทั่วไปท่ีทานกัน” 

(สัมภาษณ์คนท่ี 10, 21 ตุลาคม 2564) 

“ไม่ได้มองถึงปริมาณ ถา้มนัอร่อยแลว้ถูกใจเรา เราก็ซ้ือเลยแค่นั้น” (สัมภาษณ์คนท่ี 5, 19 

ตุลาคม 2564) 

“ราคาตอ้งมีความเหมาะสมกบัปริมาณ ตอ้งมีความรู้สึกคุม้ค่าท่ีจะจ่าย” (สัมภาษณ์คนท่ี 12, 23 

ตุลาคม 2564) 
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“รสชาติก็ตอ้งอร่อยเหมือนเดิม คือเราทานร้านๆนั้นเพราะความอร่อย เพราะรสชาติตั้งแต่แรก

อยูแ่ลว้ เป็นความตั้งใจแรกท่ีอยากกินของอร่อย ถา้อร่อยบา้งไม่อร่อยบา้งเป็นเราก็คงไม่ค่อยรู้สึกอยาก

ทานร้านๆนั้นสกัเท่าไหร่” (สัมภาษณ์คนท่ี 1, 16 ตุลาคม 2564) 

“ชอบร้านอาหารท่ีรสชาติแบบเดิม แบบเคยกินรสชาติแบบน้ี พอมาอีกวนักินแลว้ไม่เหมือนเดิม

กค็งไม่ไปกินอีกแลว้” (สัมภาษณ์คนท่ี 17, 28 ตุลาคม 2564) 

“ถา้รสชาติไม่คงท่ีความอยากกินก็คงจะลดลง กลายเป็นว่าเราอยากจะไปกินร้านอ่ืนแทน” 

(สัมภาษณ์คนท่ี 21, 2 พฤศจิกายน 2564) 

“รู้สึกปลอดภยัจากโรคโควิดมากข้ึนนะ ถา้ร้านมีกระบวนการท าความสะอาดพวกจาน ชาม 

ช้อนไดดี้ และถา้ยิ่งมีการฆ่าเช้ือไดด้ว้ยน่ียิ่งรู้สึกอยากใช้บริการท่ีร้านนั้นเลย” (สัมภาษณ์คนท่ี 26, 8 

พฤศจิกายน 2564) 

“ตอ้งอยากกินร้านนั้นอยูแ่ลว้ เพราะท าใหเ้รามัน่ใจมากข้ึนวา่ร้านมีความใส่ใจกบัสุขอนามยัต่อ

ลูกคา้ ยิง่ช่วงน้ีมีพวกโรคโควิดดว้ย” (สัมภาษณ์คนท่ี 22, 2 พฤศจิกายน 2564) 

4.1.2 ด้านราคา (Price) 

ผูใ้ห้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ให้ขอ้มูลว่า ชอบรับประทานร้านอาหารท่ีมีความคุม้ค่าต่อราคาท่ีจ่าย

ไป ทั้งในเร่ืองของปริมาณและคุณภาพของอาหาร เพราะการท่ีผูบ้ริโภคจะเสียเงินซ้ือส่ิงใดส่ิงหน่ึงส่วน

ใหญ่หรือโดยปกติก็เลือกท่ีจะดูความคุม้ค่าเป็นหลกั วา่ส่ิงเหล่านั้นสามารถตอบสนองความตอ้งการกบั

ผูซ้ื้อมากนอ้ยแค่ไหน นอกจากน้ีผูใ้ห้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ยงัให้ความเห็นว่า การท่ีร้านอาหารมีช่องทาง

การช าระเงินท่ีหลากหลายและครอบคลุมทุกรูปแบบการช าระเงินนั้นเป็นส่ิงท่ีร้านอาหารควรให้

ความส าคญั เพราะนอกจากความสะดวกสบายในการช าระเงินของลูกคา้แลว้ยงัช่วยหลีกเล่ียงการสัมผสั

เงินสดท่ีอาจเป็นสาเหตุของการติดเช้ือโควิด-19 (COVID-19) ไดอี้กดว้ย และในส่วนของการระบุราคา

ท่ีชดัเจน ผูใ้ห้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่มองว่า การระบุราคาท่ีชดัเจนนั้นมีความส าคญั เพราะส่วนใหญ่ผูซ้ื้อ
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มกัจะมีการค านวณงบประมาณก่อนท่ีจะเลือกซ้ืออาหาร ถา้ร้านอาหารไม่ระบุราคาให้ชดัเจน ก็อาจท า

ใหเ้กิดขอ้จ ากดัในการรับรู้ของลูกคา้ และอาจเปล่ียนใจท่ีจะไม่มาซ้ือท่ีร้านนั้นอีก 

อยา่งไรกต็าม ผูใ้หส้มัภาษณ์บางคนใหข้อ้มูลวา่ 

“ราคาก็ตอ้งมีความคุม้ค่า ทั้งในส่วนของปริมาณ คุณภาพ และรสชาติ แต่คือถา้ให้วา่ส่วนไหน

ส าคญัสุดก็คิดว่าเป็น คุณภาพท่ีมีในเร่ืองของรสชาติ คุณภาพของวตัถุดิบ รองลงมาก็คงเป็นปริมาณ

อาหาร เพราะคุณภาพอาหารเป็นปัจจยัหลกัท่ีท าใหเ้ราทานลง ถา้ทานไม่ลงแต่แรกเราจะเนน้ปริมาณไป

ท าไม” (สัมภาษณ์คนท่ี 4, 16 ตุลาคม 2564) 

“เวลาจะกินก็จะดูทั้งสองอย่างเลย ทั้งเร่ืองปริมาณแล้วก็คุณภาพ” (สัมภาษณ์คนท่ี 16, 27 

ตุลาคม 2564) 

“มองว่าถา้คุณภาพท่ีได้มาไม่คุม้กบัท่ีจ่ายไป คร้ังหน้าก็อาจไม่เลือกซ้ือ โดยส่วนตวัจะเน้น

คุณภาพมากกวา่กวา่ดูท่ีปริมาณ” (สัมภาษณ์คนท่ี 14, 23 ตุลาคม 2564) 

“คิดวา่ทั้งปริมาณและก็คุณภาพต่างมีความส าคญัพอๆกนัเลย แต่เราจะทานไดม้นักมี็รสชาติท่ีดี

ก่อน ปริมาณก็คือท่ีส่วนลองลงมา ถา้ปริมาณเพียงพอต่อความตอ้งการ เราว่าเน่ียแหละคุม้ค่าแลว้” 

(สัมภาษณ์คนท่ี 18, 28 ตุลาคม 2564) 

“เร่ืองการช าระเงินไม่ใช่เร่ืองท่ีซีเรียสมากนกัส าหรับเรา ถา้ร้านอาหารบริการดีกคื็อจบ เรากจ่็าย

ดว้ยเงินสดได ้แต่ถึงยงัไงการมีช่องทางการจ่ายท่ีหลากหลายเราก็คิดว่าเป็นตวัเลือกท่ีดีส าหรับลูกคา้ 

สามารถท าใหลู้กคา้รู้สึกถึงความสะดวกในการช าระเงินแต่ละคร้ัง” (สัมภาษณ์คนท่ี 29, 10 พฤศจิกายน 

2564) 

“มีความส าคญั เพราะตอ้งมีช่องทางในการช าระเงินท่ีหลากหลาย จะไดส้ะดวกเรา บางวนัไม่มี

เงินสดจะไดส้แกนได”้ (สัมภาษณ์คนท่ี 20, 29 ตุลาคม 2564) 

“มองว่าดีนะถา้มีช่องทางท่ีหลากหลาย เพราะเผื่อบางทีเราเอาเงินสดไปไม่พอจ่าย ถา้มีการจ่าย

ผา่นทางแอพพลิเคชัน่ กจ็ะตอบโจทยค์นรุ่นใหม่ดว้ย” (สัมภาษณ์คนท่ี 15, 27 ตุลาคม 2564) 
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“ควรมีช่องทางการช าระท่ีหลากหลายรูปแบบนะ เพราะเดียวน้ีส่วนใหญ่เขากไ็ม่ค่อยพกเงินสด

กนัแลว้ จะมีแค่ส่วนนอ้ยแหละท่ียงัจ่ายดว้ยเงินสดอยู”่ (สัมภาษณ์คนท่ี 22, 2 พฤศจิกายน 2564) 

“โดยส่วนตวัแลว้จ่ายทั้งทางสองแบบเลย ไม่วา่จะเงินสดหรือพร้อมเพย ์คือแลว้แต่บางวนัวา่จะ

สะดวกจ่ายแบบไหน” (สัมภาษณ์คนท่ี 24, 5 พฤศจิกายน 2564) 

“ถา้พูดถึงวา่ท าใหห้ลีกเล่ียงการสัมผสัเงินสดก็เป็นเร่ืองท่ีดีและควรมี เพราะเช้ือโรคอาจมาจาก

การจบัของใชร่้วมกนัเยอะ ๆ อยา่งพวกเงินสดเน่ียแหละ” (สัมภาษณ์คนท่ี 2, 16 ตุลาคม 2564) 

“เราเห็นดว้ยเลยเร่ืองการแสดงราคาท่ีชดัเจน เพราะจะกินอะไรแต่ละคร้ังเราก็จะมีการค านวณ

งบของเราก่อน ถา้ร้านแสดงราคาไม่ชดัเจนก็จะท าใหเ้กิดความล าบากกบัเราอีก” (สัมภาษณ์คนท่ี 26, 8 

พฤศจิกายน 2564) 

“เราคิดวา่ร้านอาหารตอ้งระบุราคามาใหช้ดัเจนเลยวา่เท่าไหร่ ๆ ไม่งั้นกจ็ะดูไม่ค่อยซ่ือต่อลูกคา้

เท่าไหร่นะ” (สัมภาษณ์คนท่ี 27, 9 พฤศจิกายน 2564) 

“การระบุราคาท่ีชดัเจนมีความส าคญั ถา้ระบุมาเราก็จะสามารถค านวณไดว้่าเราจะสั่งซ้ือใน

จ านวนก่ีอยา่งท่ีพอกบัเงินท่ีเราตอ้งจ่าย ถา้ไม่ระบุเรากไ็ม่สามารถคาดเดาไดว้า่เราสัง่อยา่งหน่ึงอาจจะไม่

พอกบัเงินท่ีเราเอาไป” (สัมภาษณ์คนท่ี 3, 16 ตุลาคม 2564) 

“มีความส าคญัมากนะ เพราะบางร้านท่ีเคยกินมีแต่รูปภาพ แต่พอถึงเวลาจ่ายราคาแพงกวา่ท่ีคิด

ไวเ้ยอะ คราวหลงัเรากไ็ม่อยากมาซ้ืออีกล่ะ” (สัมภาษณ์คนท่ี 19, 29 ตุลาคม 2564) 

4.1.3 ด้านการจัดจ าหน่าย (Place) 

ผูใ้ห้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ให้ขอ้มูลว่า ท าเลท่ีตั้งของร้านอาหารส่งผลต่อการตดัสินใจท่ีจะเลือก

ทานท่ีร้านอาหาร เพราะผูบ้ริโภคจะพิจารณาถึงการเขา้ถึงร้านท่ีง่ายและสะดวกในการเดินทาง ไม่วา่จะ

เป็นการเดินทางโดยใชร้ถสาธารณะ หรือแมแ้ต่การใชร้ถส่วนตวัขบัไปท่ีร้านก็ตาม และในกลุ่มของผู ้

สัมภาษณ์ท่ีใชร้ถส่วนตวัก็ยงัให้ความเห็นว่า การมีพื้นท่ีท่ีจอดรถเพียงพอก็เป็นปัจจยัท่ีส าคญัเช่นกนั 

เพราะถา้หากทางร้านไม่สามารถจดัพื้นท่ีจอดรถให้เพียงพอต่อความตอ้งการของลูกคา้ได ้ลูกคา้ท่ีไม่
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สามารถหาท่ีจอดได้ก็อาจจะต้องขับเลยร้านไปหรือสุดท้ายแล้วก็อาจท่ีจะพิจารณาว่าควรเปล่ียน

ร้านอาหาร และนอกจากน้ีการมีร้านอาหารท่ีมีหลากหลายสาขาให้เลือกทานนั้นผูใ้ห้สัมภาษณ์ยงัให้

ความเห็นวา่เป็นเร่ืองท่ีดี ถา้ในธุรกิจร้านอาหารนั้นสามารถท าสาขาเพิ่มโดยใหเ้ป็นตวัเลือกหรือมีความ

ครอบคลุมได ้เพราะในบางคร้ังผูบ้ริโภคไม่ไดอ้ยูแ่ค่ในเฉพาะพื้นท่ี บางทีตอ้งมีการเคล่ือนยา้ยไปมาใน

แต่ละพื้นท่ีตามแต่ธุระของผูบ้ริโภค ดังนั้นการมีหลากหลายสาขาให้เลือกทานก็จะท าให้เกิดความ

สะดวกสบายต่อการเลือกใช้บริการของผู ้บริโภค และในเร่ืองของการมีอุปกรณ์ป้องกันหรือมี

กระบวนการท่ีช่วยส่งเสริมสุขอนามยัตามมาตรการของภาครัฐ  ผูใ้หส้ัมภาษณ์ส่วนใหญ่ใหค้วามเห็นวา่

มีความส าคญั เพราะมองวา่ร้านอาหารมีความใส่ใจกบัความปลอดภยัของผูบ้ริโภคในภาวะท่ีมีการแพร่

ระบาดของเช้ือโควิด-19 (COVID-19) ท าให้มีความมัน่ใจท่ีจะใชบ้ริการมากข้ึน และในส่วนของการท่ี

ร้านอาหารมีระบบการสั่งอาหารผ่านทางช่องทางออนไลน์ ผูใ้ห้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่มองว่าเป็นอีก

ช่องทางหน่ึงท่ีท าให้มีตวัเลือกเพิ่มมากข้ึน ไม่ว่าจะเป็นการสั่งอาหารก่อนแลว้ค่อยไปรับท่ีร้านอาหาร 

หรือการสัง่จองก่อนเพื่อไวไ้ปรับประทานท่ีร้าน ระบบการสัง่อาหารเหล่าน้ีต่างสร้างความสะดวกสบาย

ให้แก่ผูบ้ริโภค และยงัช่วยให้ร้านมีความแออดัน้อยลงซ่ึงสามารถลดความเส่ียงในภาวะท่ีมีการแพร่

ระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19) และนอกจากน้ีการสั่งอาหารทางออนไลน์แบบเดลิเวอร่ี 

(Delivery) ผูใ้หส้ัมภาษณ์มองวา่เป็นตวัเลือกหรือช่องทางการขายท่ีดี เพราะยงัมีคนบางกลุ่มท่ีไม่มีเวลา

ออกมาซ้ืออาหารหรือไม่ตอ้งการเดินทางเพราะมีความกงัวลเก่ียวกบัโรคโควิด-19 (Covid-19) การมี

ช่องทางแบบเดลิเวอร่ี (Delivery) รองรับกส็ามารถสร้างความสะดวกสบายใหก้บัผูบ้ริโภคไดดี้เช่นกนั 

อยา่งไรกต็าม ผูใ้หส้มัภาษณ์บางคนใหข้อ้มูลวา่ 

“โดยปกติท่ีเราทาน เราก็ไม่ค่อยดูเร่ืองการเดินทางเท่าไหร่ เพราะเราใชร้ถส่วนตวัไปทานร้าน

แถวบา้นอยูแ่ลว้ แต่ถา้ไปเท่ียวดว้ยรถสาธารณะแลว้แวะทานร้านอาหาร อนัน้ีก็น่าจะส่งผล เพราะเราก็

จะเลือกร้านอาหารท่ีเขา้ถึงไดง่้าย ลงจากรถตรงไหน ก็หาอะไรทานแถวนั้นเลย” (สัมภาษณ์คนท่ี 30, 10 

พฤศจิกายน 2564) 
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“มนัแน่นอนอยูแ่ลว้ โดยส่วนตวัไม่มีรถส่วนตวั การท่ีมีรถผา่นร้านก็เป็นเร่ืองส าคญั แต่ถา้มีรถ

ส่วนตวัก็จะเป็นอีกมุมมองหน่ึง แบบตอ้งมีท่ีจอดรถดว้ยท่ีร้าน ถา้ขบัรถไปร้านแลว้ไม่มีท่ีจอดมนัก็ตอ้ง

ผา่นร้านนั้นไป” (สัมภาษณ์คนท่ี 11, 22 ตุลาคม 2564) 

“สถานท่ีตั้งมีความส าคญั คือถา้อร่อยแลว้ไปดว้ยความล าบาก ไม่มีรถผา่นหรือถึงไปได ้มนัก็ดู

ไม่ค่อยคุม้ท่ีจะเสียเวลาเดินทางไปกิน” (สัมภาษณ์คนท่ี 21, 2 พฤศจิกายน 2564) 

“ชอบใหร้้านมีโต๊ะบริการท่ีเพียงพอ เวลาท่ีคนเยอะๆเราก็จะไดย้งัมีโต๊ะไวน้ัง่รอรับประทานได้

อยู”่ (สัมภาษณ์คนท่ี 14, 23 ตุลาคม 2564) 

  “พื้นท่ีเพียงพอมีความส าคัญ แบบต้องมีความกวา้งขวางท่ีมากพอ ไม่แอดอัดจนเกินไป” 

(สัมภาษณ์คนท่ี 8, 20 ตุลาคม 2564) 

“มีความจ าเป็น เพราะถา้ไม่มีท่ีจอดรถ เราก็ไม่รู้จะจอดท่ีไหนก็คงเลยไปกินร้านอ่ืนแทน ร้านท่ี

มีท่ีจอด” (สัมภาษณ์คนท่ี 7, 20 ตุลาคม 2564) 

“ท่ีจอดรถมีความจ าเป็นอยา่งมาก เพราะถา้ร้านท่ีเราก าลงัจะไปกินต่อให้อร่อยมากแค่ไหนถา้

ไม่มีท่ีจอดเรากค็งไม่รอ เพราะอารมณ์คนหิว” (สัมภาษณ์คนท่ี 22, 2 พฤศจิกายน 2564) 

“ชอบรับประทานร้านท่ีมีการตกแต่งร้าน เพราะท าให้รู้สึกดีไปด้วยระหว่างนั่งรออาหาร” 

(สัมภาษณ์คนท่ี 6, 19 ตุลาคม 2564) 

“ชอบร้านอาหารท่ีมีความปลอดโปร่ง ไม่จ าเป็นตอ้งมีเคร่ืองปรับอากาศ ไม่มีความจ าเป็นตอ้ง

ตกแต่งร้านใหส้วยงามอะไร ขอแบบสบายๆตา มีตน้ไมด้ว้ยอะไรดว้ยกดี็” (สัมภาษณ์คนท่ี 5, 19 ตุลาคม 

2564) 

“การตกแต่งร้านมีความจ าเป็นเพราะถา้ร้านรู้สึกวา่น่านัง่ น่าผอ่นคลายเรากจ็ะนัง่ไดน้านข้ึน เรา

กอ็ยากทานอะไรไดอี้กเร่ือย ๆ ถา้ยงัไม่อ่ิมนะ” (สัมภาษณ์คนท่ี 29, 10 พฤศจิกายน 2564) 

“ชอบใหมี้หลายสาขา เวลาไม่ไดอ้ยูแ่ถวสาขานั้น ๆ จะไดกิ้นสาขาอ่ืนได”้ (สัมภาษณ์คนท่ี 1, 16 

ตุลาคม 2564) 
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“หลากหลายสาขากดี็ บางทีอยูอี่กท่ีแลว้มีสาขาอ่ืนใหเ้ลือกกดี็ แต่ตอ้งมีรถชาติท่ีเหมือนกนัดว้ย” 

(สัมภาษณ์คนท่ี 23, 4 พฤศจิกายน 2564) 

“การมีสาขาท่ีหลากหลายกดี็ เราก็สามารถไปในสาขาท่ีใกลบ้า้นเราได ้จะไดไ้ม่ตอ้งเขา้ตวัเมือง

หรือตอ้งไปไกลๆ” (สัมภาษณ์คนท่ี 16, 27 ตุลาคม 2564) 

“ร้านตั้งอยูใ่กลย้า่นธุรกิจคงไม่ไดมี้ความจ าเป็นขนาดนั้น เพราะยงัไงก็เลือกกินร้านๆนั้นเพราะ

รสชาติอยูแ่ลว้” (สัมภาษณ์คนท่ี 12, 23 ตุลาคม 2564) 

“ถา้ร้านอยู่ตามห้างก็ดีอยู่หรอก แต่ถา้อยู่ตามขา้งทางหรือใกล ้ๆ ถนนมนัก็อาจจะมีฝุ่ นเยอะ” 

(สัมภาษณ์คนท่ี 14, 23 ตุลาคม 2564) 

“รู้สึกดีท่ีจะรับกินร้าน ๆ นั้น เพราะก็มัน่ใจไดใ้นระดบัหน่ึงว่าเขามีมาตรการป้องกนัต่าง ๆ ก็

คืออาจจะเส่ียงอยูแ่ต่กน็อ้ยลงแหละ” (สัมภาษณ์คนท่ี 2, 16 ตุลาคม 2564) 

“รู้สึกสนใจ เพราะดูใส่ใจความปลอดภยัของลูกคา้ดี ถา้ถามวา่ท าใหอ้ยากทานท่ีร้านนั้นเลยไหม 

กคิ็ดวา่มีส่วนเลย” (สัมภาษณ์คนท่ี 21, 2 พฤศจิกายน 2564) 

“มนักดี็นะ แต่จริง ๆ ในบา้งมาตรการเราวา่มนักไ็ม่ไดช่้วยอะไรมากเท่าไหร่ แต่โดยรวมแลว้คือ

มนักท็ าใหเ้รามัน่ใจมากข้ึน และอยากใชบ้ริการ” (สัมภาษณ์คนท่ี 15, 27 ตุลาคม 2564) 

“คิดวา่การมีระบบสัง่อาหารผา่นทางออนไลน์ควรมีนะยิง่ในยคุน้ีดว้ย เพราะอยา่วา่แต่โควิดเลย 

ในสถานการณ์ปกติก็คิดว่าควรจะมี เพราะช่วยตอบโจทยลู์กคา้ท่ีข้ีเกียจออกจากบา้นดว้ย แต่คือถา้ยิ่ง

ช่วงน้ีกต็อบโจทยก์บัคนท่ียงักลวัโควิดไดเ้หมือนกนั เพราะไม่กลา้เดินทางเยอะ” (สัมภาษณ์คนท่ี 11, 22 

ตุลาคม 2564) 

“เป็นอีกช่องทางขายท่ีคิดว่าสามารถเพิ่มยอดขายได ้เพราะตอบโจทยค์วามตอ้งการของอีกคน

กลุ่มหน่ึงซ่ึงก็คือเราเอง เพราะเป็นคนท่ีไม่ชอบรอท่ีร้าน อยากไปถึงร้านแลว้ไดข้องเลย” (สัมภาษณ์คน

ท่ี 9, 21 ตุลาคม 2564) 
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“คิดว่าชอบเลยนะ ถา้มีการสั่งออนไลน์ได ้เพราะถา้เราอยูแ่ถวนั้นพอดีก็สั่งออนไลน์ไปเลยจะ

ไดไ้ม่ตอ้งไปยืนรออาหารไม่แออดัและก็เส่ียงอีกดว้ย ไดแ้ลว้ก็ไปรับเลยหรือถา้ยิ่งในช่วงน้ีถา้ข้ีเกียจ ๆ 

หน่อยกส็ัง่ออนไลน์ใหเ้ขามาส่งเลยสะดวกดี” (สัมภาษณ์คนท่ี 28, 9 พฤศจิกายน 2564) 

4.1.4 ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

 ผูใ้หส้มัภาษณ์ส่วนใหญ่ใหข้อ้มูลวา่ ไม่วา่จะเป็นการโฆษณา การจดัโปรโมชัน่ลดราคา การเขา้

ร่วมโครงการคนละคร่ึง และการท่ีร้านมีระบบสมาชิกเพิ่มส่วนลด ในทุกๆส่วนลว้นมีความส าคญัและ

สามารถดึงดูดลูกคา้ได ้เช่นในการโฆษณา ผูใ้หส้ัมภาษณ์ส่วนใหญ่กล่าววา่ การโฆษณาร้านอาหารเป็น

ส่วนท่ีส าคญัในยคุสมยัน้ีท่ีทุกคนต่างเขา้ถึงโซเชียลมีเดียจากโทรศพัทมื์อถือได ้ถา้ร้านอาหารมีการท า

โฆษณาท่ีน่าสนใจก็จะสามารถดึงดูดใหผู้บ้ริโภคอยากลองไปรับประทาน ส่วนในการจดัโปรโมชัน่ลด

ราคา การเขา้ร่วมโครงการคนละคร่ึง และการมีระบบสมาชิกนั้น ผูใ้หส้ัมภาษณ์ส่วนใหญ่ต่างกล่าววา่มี

ความน่าสนใจ และเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีร้านตอ้งท ากิจกรรมเหล่าน้ี เพื่อช่วยลดภาระหรือช่วยประหยดัเงิน

ของลูกคา้ เน่ืองจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19) ท าใหเ้ศรษฐกิจช่วงท่ีผา่นมามีความ

ยากล าบากมากข้ึนในเร่ืองของการหารายได ้และนอกจากน้ียงัช่วยท าให้ลูกคา้เกิดความรู้สึกคุม้ค่ามาก

ข้ึนกบัเงินท่ีเสียไป ซ่ึงท าให้อยากกลบัมารับประทานอีกเม่ือมีโปรโมชัน่ หรือโครงการต่าง ๆ จากทาง

รัฐบาล และการมีโปรโมชั่นลดราคาเม่ือผูบ้ริโภคเลือกทานท่ีร้าน ส่วนใหญ่ให้ความสนใจท่ีจะมา

รับประทานท่ีร้านเพราะเหตุผลเช่นเดียวกนั คือรู้สึกมีความประหยดั และมีความคุม้ค่ามากข้ึน  

อยา่งไรกต็าม ผูใ้หส้มัภาษณ์บางคนใหข้อ้มูลวา่ 

“ก็ข้ึนอยู่กบัเน้ือหาในโฆษณาดว้ยนะ ว่าท าออกมาในลกัษณะไหน มีความหนา้สนใจพอไหม 

ท าใหเ้ราอยากท่ีจะไปลองไดจ้ริงๆไหม” (สัมภาษณ์คนท่ี 20, 29 ตุลาคม 2564) 

“รู้สึกมีความสนใจ ท าให้เกิดการรับรู้ว่ามีร้านอาหารแบบน้ีอยู่ ถา้โฆษณาร้านอาหารท าได้

น่าสนใจกท็ าใหอ้ยากไปรับประทาน” (สัมภาษณ์คนท่ี 5, 19 ตุลาคม 2564) 
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“มีส่วนนะ เพราะถา้เราเล่นมือถือแลว้เราเล่ือนผ่านเจอร้านๆนึงท่ีมีความหนา้สนใจและมีคน

แชร์เยอะ เราก็อยากจะไปล้ิมลองวา่มนัตรงตามท่ีเขารีวิวหรือเปล่า” (สัมภาษณ์คนท่ี 29, 10 พฤศจิกายน 

2564)  

“ก็ดีนะ เพราะบางร้านแบบเราไม่เคยรู้จะ พอมีคนมารีวิวหรืออะไรเราจะไดล้องไปกินตามเขา

ดู” (สัมภาษณ์คนท่ี 7, 20 ตุลาคม 2564) 

“อยากใหมี้เพราะใหเ้ราประหยดัค่าใชจ่้ายไปไดอี้ก” (สัมภาษณ์คนท่ี 22, 2 พฤศจิกายน 2564) 

“โปรโมชั่นมีผล เพราะจะคาดหวงัว่าร้านจะมีการจดัโปรโมชัน่ต่อไปเร่ือย ๆ เราก็จะมากิน 

เร่ือย ๆ” (สัมภาษณ์คนท่ี 10, 21 ตุลาคม 2564) 

“มองว่าการลดราคาเป็นส่วนหน่ึงท่ีน่าสนใจ แต่ก็ไม่ทั้งหมดเราตอ้งการ เพราะถา้เราอยากกิน

จริงๆต่อใหไ้ม่มีโปรโมชัน่เรากจ็ะซ้ือ” (สัมภาษณ์คนท่ี 14, 23 ตุลาคม 2564) 

“การลดราคาช่วยดึงดูดนะ เพราะโควิดท าใหเ้ศรษฐกิจแยเ่ลยช่วงน้ี เราก็อยากท่ีจะประหยดัเงิน

แต่ในขณะเดียวกนักย็งัอยากไดกิ้นของดีๆ” (สัมภาษณ์คนท่ี 21, 2 พฤศจิกายน 2564) 

“ชอบร้านท่ีเข้าร่วมโครงการคนละคร่ึง เพราะประหยดัค่าใช้จ่าย” (สัมภาษณ์คนท่ี 26, 8 

พฤศจิกายน 2564) 

“มีความจ าเป็นท่ีร้านตอ้งเขา้ร่วมโครงการคนละคร้ัง เพราะถา้เรามีสิทธ์ิต่างๆมนัก็ใชช่้วยแบ่ง

เบาภาระเราไปดว้ย เป็นการดึงดูดดว้ยวา่มีสิทธ์ิท่ีเราสามารถใชไ้ดด้ว้ยกบัร้านๆน้ี” (สัมภาษณ์คนท่ี 27, 9 

พฤศจิกายน 2564) 

“การมีคนละคร่ึงก็ช่วยดึงดูดลูกค้านะ เพราะเป็นทางเลือกในการจ่ายราคาท่ีลดลงท าให้

ประหยดัไปไดอี้ก ยิง่ช่วงน้ีเงินกไ็ม่ไดห้าไดง่้ายๆแลว้” (สัมภาษณ์คนท่ี 28, 9 พฤศจิกายน 2564) 

“ดีนะ ถา้ร้านมีระบบสมาชิก เพราะจะช่วยประหยดัเงินไปไดอี้กส่วนหน่ึง และกจ็ะท าใหเ้ราซ้ือ

ซ ้าดว้ยเพื่อสะสมแตม้” (สัมภาษณ์คนท่ี 30, 10 พฤศจิกายน 2564) 
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“คิดว่าน่าสนใจ แบบถา้เราซ้ือสินคา้ร้านนั้นบ่อยแลว้เรามีสมาชิก เราก็จะไดรั้บส่วนลดอะไร

เพิ่มเติมอีก” (สัมภาษณ์คนท่ี 23, 4 พฤศจิกายน 2564) 

“มีความสนใจสิ ถา้เราสมคัรแลว้เราไดส่้วนลดมาสัก 5 เปอร์เซ็นต ์หรืออาจจะ 10 เปอร์เซ็นตก์็

ยงัดี หรืออาจจะไดสิ้ทธิพิเศษท่ีน่าสนใจเพิ่มเติมอีกกไ็ด”้ (สัมภาษณ์คนท่ี 24, 5 พฤศจิกายน 2564) 

“รู้สึกสนใจนะ เพราะมีส่วนลดดว้ยเลยท าให้ประหยดัค่าใชจ่้ายไดส่้วนหน่ึง” (สัมภาษณ์คนท่ี 

2, 16 ตุลาคม 2564) 

“ท าให้อยากไปกินท่ีร้านมากข้ึน ถา้กินท่ีร้านแลว้ถูกกว่าสั่งกลบับา้น” (สัมภาษณ์คนท่ี 9, 21 

ตุลาคม 2564) 

4.2 ความเช่ือม่ันของผู้บริโภคท่ีมีต่อมาตรการร้านอาหารในภาวะโควดิ-19 (COVID-19) 

 ผูใ้ห้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ให้ขอ้มูลว่า มีเพียงไม่ก่ีมาตรการท่ีผูบ้ริโภคเห็นว่าในทางปฏิบติัแลว้

สามารถช่วยป้องกนัหรือช่วยยบัย ั้งการแพร่ระบาดไดจ้ริง เช่น การสวมหนา้กากอนามยัขณะท่ีใชบ้ริการ 

ผูใ้หส้ัมภาษณ์ส่วนใหญ่ใหค้วามเห็นวา่ส่งผลถึงความเช่ือมัน่ เพราะผูบ้ริโภคไม่สามารถทราบไดว้า่ใคร

คือผูท่ี้ติดเช้ือ ดงันั้นการก าหนดใหผู้บ้ริโภคสวมใส่หนา้กากอนามยัทุกคนกจ็ะช่วยเร่ืองการแพร่กระจาย

ของเช้ือได้ในระดับหน่ึง และในส่วนของการจ ากัดจ านวนคนเขา้ร้าน และการเวน้ระยะห่าง ผูใ้ห้

สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่าส่งผลถึงความเช่ือมัน่ เพราะช่วยลดความแออดัภายในร้านได ้และ

ลดโอกาสท่ีจะไดรั้บเช้ือจากคนรอบขา้งได ้ส่วนในเร่ืองการท าความสะอาดร้าน ผูใ้ห้สัมภาษณ์ส่วน

ใหญ่ให้ความเห็นว่าส่งผลถึงความเช่ือมัน่ เพราะช่วยให้ผูบ้ริโภคมัน่ใจไดว้่าจะไม่มีเช้ือไวรัสท่ีอาจ

หลงเหลืออยู่ภายในร้าน ถา้หากคนท่ีเขา้มาใชบ้ริการก่อนหนา้น้ีไดท้ าให้เกิดการปนเป้ือนในจุดต่าง ๆ 

ส่วนในเร่ืองของการระบายอากาศผูใ้ห้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่าส่งผลถึงความเช่ือมัน่ เพราะ

การแพร่ระบาดส่วนใหญ่มกัมาจากการติดเช้ือผ่านทางระบบหายใจท่ีคนติดเช้ือไดสู้ดละอองของเช้ือ

โรคเขา้สู่ร่างกาย ดงันั้นการมีระบบระบายอากาศท่ีดีก็จะช่วยลดอตัราการติดเช้ือและการแพร่ระบาดได ้

และในส่วนสุดทา้ยคือการอนุญาติให้เฉพาะผูท่ี้ฉีดวคัซีนครบโดสแลว้เท่านั้นให้ใช้บริการได ้ผูใ้ห้

สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่าส่งผลถึงความเช่ือมัน่ เพราะการมีภูมิคุม้กนัในหมู่ของผูใ้ชบ้ริการ
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ยอ่มมีความเส่ียงท่ีต ่ากวา่ท่ีจะเกิดการติดเช่ือ และถึงแมจ้ะมีการติดเช้ือเกิดข้ึนกจ็ะมีระดบัความรุนแรงท่ี

นอ้ยกวา่ผูท่ี้ยงัไม่ไดรั้บวคัซีน 

 นอกจากน้ีมาตรการท่ีผูใ้ห้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ให้ความเห็นวา่อาจไม่มีความจ าเป็นหรือในทาง

ปฏิบติัแลว้ท าได้ยากก็คือ การคดักรองและตรวจวดัอุณหภูมิ เพราะในปัจจุบนักระบวนการเหล่าน้ี

ค่อนขา้งมีความหละหลวม ผูบ้ริโภคบา้งรายอาจไม่ไดมี้การคดักรองก่อนเขา้ร้าน หรือถา้มีการคดักรอง

ผลท่ีไดก้อ็าจไม่ไดมี้ความน่าเช่ือถือแต่อยา่งใด และในการจดัใหมี้เจลแอลกอฮอลใ์หค้รอบคลุมร้านผูใ้ห้

สัมภาษณ์ส่วนใหญ่มองว่าอาจเกินความจ าเป็นเกินไป เพราะส่วนใหญ่ไดมี้การพกติดตวักนัมาอยูแ่ลว้ 

หรือถา้จะมีการจดัเจลแอลกอฮอลไ์วบ้ริการควรมีเพียงแค่บางจุด โดยเป็นจุดท่ีสามารถสงัเกตเห็นไดง่้าย 

และในดา้นการรองรับการช าระเงินผ่านระบบออนไลน์ ผูใ้ห้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่มองว่ามีความส าคญั 

เพราะช่วยลดการสมัผสัได ้แต่ไม่ไดท้ าใหผู้บ้ริโภครู้สึกมัน่ใจข้ึนแต่อยา่งใด เพราะมองวา่เป็นระบบการ

ช าระเงินท่ีร้านอาหารควรมีอยู่แลว้ และในส่วนของมาตรการเร่ืองการใช้เสียงผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ให้

ความเห็นวา่อาจไม่ไดมี้นยัยะส าคญัแต่อยา่งใดท่ีจะช่วยป้องกนัการแพร่ระบาดได ้แต่กลบักนัอาจสร้าง

ความไม่สะดวกในการส่ือสารของกลุ่มลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการ และมาตรการสุดทา้ยท่ีผูบ้ริโภคส่วน

ใหญ่มองว่าไม่ไดท้ าให้มีความมัน่ใจมากข้ึนแต่อย่างใดก็คือ การก าหนดระยะเวลาในการรับประทาน

อาหาร เพราะผูบ้ริโภคมองวา่ระยะเวลาในการใชบ้ริการไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งกบัโอกาสท่ีจะเกิดการติดเช้ือข้ึน

ในร้าน และส่วนใหญ่อยากมีอิสระในเร่ืองของเวลาการรับประทานอาหาร 

อยา่งไรกต็าม ผูใ้หส้มัภาษณ์บางคนใหข้อ้มูลวา่ 

“ไม่รู้สึกมัน่ใจในขอ้น้ี เพราะมีค่อนขา้งมีความหละหลวม ไม่มีความเขม้ขน้พอ แบบเวลาไปท่ี

ไหนจะสแกนหรือไม่สแกนก็ได ้ท าให้ไม่มีความเช่ือมัน่ละ เหมือนแค่ไวต้ั้งโชวเ์ฉยๆ หรือต่อให้วดั

อุณหภูมิไดจ้ริงกว็ดัไม่ไดห้ลอกวา่เป็นไม่เป็น” (สัมภาษณ์คนท่ี 20, 29 ตุลาคม 2564) 

“มองวา่เสียเวลามากกวา่ถา้จะใหม้าวดัอุณหภูมิหรือสแกนอะไร เพราะไม่มีความมัน่ใจ รู้สึกวา่

มนัไม่ไดช่้วยอะไร คือมนัไม่สามารถบอกไดว้่าใครเป็นหรือไม่เป็น” (สัมภาษณ์คนท่ี 5, 19 ตุลาคม 

2564) 
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“การวดัอุณหภูมิมนัไม่ไดช่้วยอะไรเลยสกัอยา่ง สแกนกไ็ดไ้ม่ไดช่้วยอะไรเลย คือเราวา่มนัไม่มี

ประโยชน์ เพราะบางคนถา้เป็นโรคจริงแต่ก็อาจจะไม่มีไขไ้ง หรือบางคนไปตากแดดมาตวัมนัก็ร้อน ก็

วดัอะไรไม่ไดอ้ยูแ่ลว้เปล่า” (สัมภาษณ์คนท่ี 11, 22 ตุลาคม 2564) 

“กโ็อเคแหละ ใหเ้ปิดเฉพาะตอนกิน แต่ระหวา่งนั้นกปิ็ด” (สัมภาษณ์คนท่ี 16, 27 ตุลาคม 2564) 

“รู้สึกเปลืองงบประมาณ แทนท่ีเราจะตั้งแค่จุดเดียวจุดท่ีคนผ่านไปเลย เพราะถา้คนจะใชเ้ขาก็

จะใชเ้อง บางคนกไ็ม่ไดก้ดใชอ้ยูแ่ลว้” (สัมภาษณ์คนท่ี 21, 2 พฤศจิกายน 2564) 

“เจล ไม่มีความจ าเป็นขนาดนั้น รู้สึกวา่เอาแค่หนา้ร้านกพ็อ ถา้วางทุกโต๊ะขนาดนั้นมนัก็เปลือง

เปล่า ถา้คนจะใชเ้ขาก็หามาใชเ้องแหละ แอลกอฮอร์ก็ใช่ว่าจะดีนะใชบ่้อยๆ” (สัมภาษณ์คนท่ี 14, 23 

ตุลาคม 2564) 

“เห็นดว้ยว่าตอ้งมีการจ ากดัจ านวนคนเขา้ร้าน จะไดไ้ม่แออดัเกินไป” (สัมภาษณ์คนท่ี 2, 16 

ตุลาคม 2564) 

“การจ ากดัคนเขา้ร้านท าให้รู้สึกดีข้ึนมาบา้ง เพราะจะไดไ้ม่แออดัเกินไปและก็ท าให้สามารถ

เดินไดส้ะดวกกวา่” (สัมภาษณ์คนท่ี 3, 16 ตุลาคม 2564) 

“เวน้ระยะห่าง กโ็อเคนะ แต่ถา้คนตอ้งรอท่ีหนา้ร้านแลว้ยนืออกนัมนัจะไปมีประโยชน์อะไร แต่ในกรณี

ท่ีจ านวนคนในร้านอยู่ในเกณฑ์และคนท่ียืนรอท่ีหน้าร้านไม่ออกนัอนัน้ีก็ท าให้มัน่ใจไดร้ะดบัหน่ึง” 

(สัมภาษณ์คนท่ี 1, 16 ตุลาคม 2564) 

“รู้สึกมัน่ใจนะ ถา้ร้านมีการท าความสะอาดอยู่ตลอด ดีเลย รู้สึกปลอดภยัมากข้ึน แลว้ก็รู้สึก

เรียกความมัน่ใจของเราได”้ (สัมภาษณ์คนท่ี 4, 16 ตุลาคม 2564) 

“รู้สึกมัน่ใจ เพราะอยา่งนอ้ยกส็ะอาดในทุกๆคร้ังท่ีเราใชบ้ริการ” (สัมภาษณ์คนท่ี 6, 19 ตุลาคม 

2564) 
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“ท าความสะอาดตลอดอนัน้ีดี ควรมี เห็นดว้ย เพราะคนเขา้ออกร้านแลว้มีการท าความสะอาด

ตลอด มนัก็ท าให้เรามัน่ใจไดร้ะดบัหน่ึงเลยแหละว่าจะไม่มีแบบอะไรปนเป้ือนในร้าน หรือมีเช้ือท่ีคน

ใชก่้อนๆเขาท้ิงไว”้ (สัมภาษณ์คนท่ี 7, 20 ตุลาคม 2564) 

“คาดหวงัแค่วา่ร้านตอ้งมีความปลอดโปร่งมากกวา่” (สัมภาษณ์คนท่ี 8, 20 ตุลาคม 2564) 

“ดีในระดบัหน่ึงท่ีอากาศถ่ายเทไดส้ะดวก แต่ก็ไม่ไดดี้เสมอไปเพราะอาจจะมีพวกฝุ่ นท่ีตามมา

ดว้ย” (สัมภาษณ์คนท่ี 13, 23 ตุลาคม 2564) 

“การระบายอากาศ ท าใหม้ัน่ใจไดน้ะ เพราะการระบายอากาศมนัช่วยใหอ้ากาศไหลเวียน บางที

เราก็ไม่รู้ว่าอากาศภายในร้านมนัมีเช้ือล่องลอยอยูห่รือเปล่า การระบายอากาศก็ช่วยไดใ้นระดบันึงเลย

นะเราวา่” (สัมภาษณ์คนท่ี 9, 21 ตุลาคม 2564) 

“เห็นดว้ยวา่ควรมีการสแกนเม่ือตอ้งจ่ายเงิน เพื่อความปลอดภยั” (สัมภาษณ์คนท่ี 10, 21 ตุลาคม 

2564) 

“การช าระเงิน รู้สึกว่าไม่ไดช่้วยให้มนัใจอะไรข้ึนนะ เพราะการช าระเงินดว้ยออนไลน์หรือ 

คิวอาร์โคด้มนัมีมาตั้งนานแลว้ เป็นปกติท่ีสมควรมีการรองรับการช าระเงินอยู่แลว้ แต่ถา้ถามว่าเก่ียว

ไหมท่ีช่วยลดการสัมผสัเก่ียวแน่นอนมนัก็ช่วย แต่ก็ไม่ไดท้ าให้รู้สึกมัน่ใจอะไรมากข้ึนเพราะอย่างท่ี

บอกมนัเป็นส่ิงท่ีควรมีอยูแ่ลว้” (สัมภาษณ์คนท่ี 22, 2 พฤศจิกายน 2564) 

“ดีเลย เป็นทางเลือกให้กบักลุ่มลูกคา้ ท าให้ตวัเองมัน่ใจข้ึนดว้ยว่าไม่ตอ้งจบัเงินกบัใครท่ีไหน 

เราสามารถจ่ายดว้ยโทรศพัทท่ี์เราถือเอง” (สัมภาษณ์คนท่ี 12, 23 ตุลาคม 2564) 

“คือยงัอยากให้ใชเ้สียงในร้านไดอ้ยูน่ะ แต่แค่ห้ามให้ไม่พูดเสียงดงัก็พอ” (สัมภาษณ์คนท่ี 15, 

27 ตุลาคม 2564) 

“การลดเสียงคิดวา่ไม่เวิร์ค ไม่มัน่ใจดว้ยเพราะจะลดเสียงท าไม ร้านอาหารกต็อ้งมีการพดูคุยกนั

ไม่ใช่เหรอ ยงัไงกต็อ้งถอดแมสอยูแ่ลว้ ต่อใหพ้ดูหรือไม่พดูกมี็ค่าเท่ากนั และอาจจะท าใหลู้กคา้ไม่อยาก

เขา้ร้านดว้ยถา้ร้านอาหารมีขอ้ปฏิบติัแบบน้ี” (สัมภาษณ์คนท่ี 17, 28 ตุลาคม 2564) 
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“เสียง รู้สึกวา่ไม่ไดมี้ประโยชน์มากอะไรขนาดนั้น แค่ใชเ้สียงเฉย ๆ แลว้เรากต็อ้งคุยกนัอยูแ่ลว้ 

และกรู้็สึกเป็นการบงัคบัดว้ย กค็นเขาอยากจะพดู” (สัมภาษณ์คนท่ี 18, 28 ตุลาคม 2564) 

“โอเคนะถา้ใหท้านคนละไม่เกิน 1 ชัว่โมง แต่ถา้ถามวา่ท าใหม้ัน่ใจข้ึนไหม กค็งไม่” (สัมภาษณ์

คนท่ี 26, 8 พฤศจิกายน 2564) 

“ไม่โอเค เพราะรู้สึกอยากนัง่กินไดเ้ร่ือย ๆ แบบไม่มีกรอบเวลา คิดว่าไม่มีผลต่อความเช่ือมัน่

นะในขอ้น้ี” (สัมภาษณ์คนท่ี 19, 29 ตุลาคม 2564) 

“ระยะเวลา ไม่ไดช่้วยอะไรเปล่า คือสุดทา้ยก็ตอ้งกินอยูแ่ลว้ ถา้คนท่ีเป็นเขา้มาในร้านยงัไงไม่

ตอ้งถึง 1 ชัว่โมงมนักเ็ส่ียงอยูดี่” (สัมภาษณ์คนท่ี 29, 10 พฤศจิกายน 2564) 

“มีความมัน่ใจวา่ลูกคา้ท่ีเขา้ร้านจะตอ้งเป็นลูกคา้ท่ีไดรั้บวคัซีนแลว้เท่านั้น และคิดวา่ขอ้น้ีท าให้

มัน่ใจไดม้ากท่ีสุดดว้ย” (สัมภาษณ์คนท่ี 25, 5 พฤศจิกายน 2564) 

“รู้สึกมัน่ใจข้ึนนะขอ้น้ี เพราะถา้ทุกคนท่ีมาใชบ้ริการมีภูมิคุม้กนั เราก็มัน่ใจไดว้่าโอกาสท่ีเขา

จะเป็นมนัก็มีนอ้ยลงเพราะเขามีภูมิแลว้ หรือต่อใหเ้ขาเป็น การแพร่เช้ือก็อาจไม่มีความรุนแรงหรืออาจ

นอ้ยกวา่คนท่ียงัไม่ไดฉี้ด” (สัมภาษณ์คนท่ี 27, 9 พฤศจิกายน 2564) 

4.3 ความคดิเห็นเพิม่เติมของผู้บริโภคต่อร้านอาหารในภาวะโควดิ-19 (COVID-19) 

 ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นเพิ่มเติมอยา่งไร ไดแ้ก่  

1. อยากใหร้้านอาหารกลบัมาเปิดใหบ้ริการแบบเตม็รูปแบบหรือไม่  

2. อยากให้มีการใช้มาตรการบางส่วนต่อไปหรือไม่ถึงแมว้่าการแพร่ระบาดของโรคจะไม่มี

ความรุนแรงแลว้  

3. ผูบ้ริโภครู้สึกอยา่งไรเม่ือตอ้งปฏิบติัตามขอ้มาตรการต่างๆ  

4. ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นหรืออยากใหข้อ้มูลเพิ่มเติมอะไร 
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ผูใ้ห้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ให้ข้อมูลว่าในช่วงแรกท่ีได้มีการใช้ข้อมาตรการต่าง ๆ ผูบ้ริโภค

ส่วนมากยงัไม่มีความคุน้ชินต่อการปฏิบติั และมีความรู้สึกอึดอดัในบางคร้ังเม่ือตอ้งปฏิบติัตาม เพราะ

ไม่ทราบถึงความจ าเป็นในการปฏิบติัและไม่มีความมัน่ใจในขอ้มาตรการบางขอ้ แต่พอปฏิบติัตามไป

ไดส้กัระยะจึงเกิดความคุน้ชิน และไม่รู้สึกอึดอดัแต่อยา่งใด แต่ยงัคงมีขอ้กงัขาในขอ้มาตรการบางขอ้อยู ่

และในบางส่วนยงัให้ความเห็นว่า ถา้การระบาดไม่ไดมี้ความรุนแรงแลว้ก็ยงัอยากให้คงมาตรการใน

ส่วนท่ีจ าเป็นไวแ้ละสามารถหวงัผลลพัธ์ไดจ้ริง เพื่อไม่ให้เป็นการประมาทเพราะอาจมีโอกาสกลบัมา

ระบาดซ ้ าไดอี้ก พร้อมทั้งอยากใหรั้ฐบาลเร่งด าเนินการแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ท่ีนอกเหนือจากการกระตุน้

เศรษฐกิจในโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการคนละคร่ึง เพราะเห็นวา่ในระยะยาวนั้นยงัไม่ใช่การแกปั้ญหา

เศรษฐกิจท่ีย ัง่ยืน โดยอยากให้ทางรัฐบาลให้ความสนใจกบัการแกไ้ขปัญหาท่ีสามารถเห็นผลลพัธ์ได ้

เช่น เร่ืองวคัซีน เพราะเช่ือวา่เป็นการแกไ้ขปัญหาท่ีไดผ้ลลพัธ์มากท่ีสุด สามารถท าใหทุ้กคนกลบัมาท า

กิจกรรมต่าง ๆ ได้เช่นเดิม เพื่อให้เศรษฐกิจสามารถกลบัมาพฒันาไดอี้กคร้ัง และนั่นก็จะส่งผลให้

ร้านอาหาร สามารถกลบัมาเปิดใหบ้ริการแบบเตม็รูปแบบไดอี้กคร้ัง 

อยา่งไรกต็าม ผูใ้หส้มัภาษณ์บางคนใหข้อ้มูลวา่ 

 “รัฐบาลควรมีมาตรการท่ีช่วยผูป้ระกอบการไดจ้ริง และควรใชว้คัซีนท่ีมีคุณภาพ และเร่งฉีด

ใหก้บัประชาชน ใหภู้มิคุม้กนัเพิ่มข้ึน เพื่อเกิดเป็นภูมิคุม้กนัหมู่ไวๆ ประชาชนจะไดก้ลบัมาท ามาหากิน

ไดแ้บบเตม็ท่ีสักที” (สัมภาษณ์คนท่ี 15, 27 ตุลาคม 2564) 

 “รู้สึกในช่วงแรกนะท่ีแบบท าไมมนัเยอะจงั ตอ้งมาสแกนนู่นน่ีนัน่ เอาจริงๆก็มีหงุดหงิดบา้ง

แหละ แต่พอช่วงหลงัๆก็เร่ิมชินละ ท าไปทุกวนัๆจนเป็นเร่ืองปกติไปละ แต่ถ้าถามว่าอยากให้คง

มาตรการไวไ้หม ก็อยากให้คงแค่บางส่วนท่ีใชไ้ดจ้ริงๆในทางปฏิบติันะ ไม่ใช่ว่ายงัใชม้าตรการนู่นน่ี

นัน่เตม็ไปหมดแบบเดิมแต่กไ็ม่ไดช่้วยอะไร” (สัมภาษณ์คนท่ี 9, 21 ตุลาคม 2564) 

 “โครงการคนละคร่ึง หรือพวกโครงการต่าง ๆ คือถามว่าช่วยกระตุน้ไดไ้หม เราคิดว่าไดเ้ลย

แหละ แต่แล้วยงัไงในระยะยาวมนัไม่ได้ย ัง่ยืนนะ เขาควรมีการเร่งแก้ไขปัญหาให้เร็วและตรงจุด

มากกวา่น้ี” (สัมภาษณ์คนท่ี 2, 16 ตุลาคม 2564) 
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 “ไม่ไดรู้้สึกวา่มนัดูยุง่ยากหรืออะไรขนาดนั้นนะ เพราะพวกมาตรการมนักพ็อช่วยไดร้ะดบัหน่ึง

แหละ มนักเ็พื่อตวัเราเองดว้ย” (สัมภาษณ์คนท่ี 17, 28 ตุลาคม 2564) 

 “อยากให้คงมาตรการไวบ้างส่วน อะไรท่ียงัจ าเป็นอยูก่็อาจจะคงไวก่้อน เช่นการเวน้ระยะห่าง 

การใส่แมส รอให้การระบาดของโรคดีข้ึนมาในระดบัหน่ึงก่อนค่อยยกเลิกมาตรการต่างๆ” (สัมภาษณ์

คนท่ี 20, 29 ตุลาคม 2564) 

 “รู้สึกวา่การมีขอ้ปฏิบติันั้นดีกวา่ไม่มีขอ้ปฏิบติั ก็ท าเพื่อตวัเองและคนอ่ืนๆ” (สัมภาษณ์คนท่ี 7, 

20 ตุลาคม 2564)  

 “ไม่ได้รู้สึกอัดอัดอะไรนะท่ีต้องปฏิบัติตาม มันก็ท าเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเอง” 

(สัมภาษณ์คนท่ี 26, 8 พฤศจิกายน 2564) 

 “มาตรการท่ีมีอยู่ตอนน้ีมนัเป็นการแกไ้ขท่ีปลายเหตุเราว่านะ ส่ิงท่ีส าคญัมากๆเลยตอนน้ีคือ

วคัซีน วคัซีนท่ีมีคุณภาพและสามารถป้องกนัไดม้ากกวา่น้ี” (สัมภาษณ์คนท่ี 22, 2 พฤศจิกายน 2564) 

 “อยากใหก้ลบัมาเปิดแบบเตม็รูปแบบเหมือนกนันะ เราวา่มนัไดบ้รรยากาศท่ีดูคึกคกักวา่น้ีเยอะ

เลย และยิง่เศรษฐกิจเป็นแบบน้ีอีกกย็ิง่แยก่นัเขา้ไปใหญ่ อยากใหรั้ฐบาลเร่งแกไ้ขปัญหาเหล่าน้ีใหไ้ดส้ัก

ที คือแค่ท าให้มนัดีข้ึนแค่ในจุดท่ีทุกคนรับได ้อาจจะเช่นเร่ืองวคัซีน ควรหาวคัซีนท่ีดี ๆ ท่ีหลากหลาย

มาให้ประชาชนเลือกฉีดเองได้ ไม่ใช่มีแค่ไม่ก่ีตัวและประสิทธิภาพก็ไม่มี” (สัมภาษณ์คนท่ี 6, 19 

ตุลาคม 2564) 

 “อยากเพิ่มเติมคือ อยากให้รัฐบาลเรียนรู้จากขอ้ผิดพลาด และเร่งแกไ้ขในส่ิงท่ียงัพอแกไ้ขได ้

อาจจะไม่ใช่เร่ืองมาตรการหรอก มาตรการมนัช่วยไดแ้ค่ในระดบัหน่ึง อยากใหใ้ส่ใจเร่ืองภูมิคุม้กนัของ

ประชาชนมากกวา่วา่จะท าอยา่งไรให้ประชาชนมีภูมิคุม้กนัท่ีสูงกวา่ท่ีเป็นอยูต่อนน้ี ก็คือเนน้ท่ีคุณภาพ

ดว้ย” (สัมภาษณ์คนท่ี 11, 22 ตุลาคม 2564)  
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4.4 สรุปประเดน็จากการสัมภาษณ์ของนักศึกษามหาวทิยาลยัสยาม 

 การบริโภคอาหารท่ีร้านอาหารนั้นยงัคงเป็นส่วนหน่ึงของผูบ้ริโภคทั้งในอดีตและปัจจุบนั แต่

การมาของโรคอุบติัใหม่ส่งผลท าให้เกิดกฎเกณฑ์และขอ้บงัคบัต่าง ๆ ต่อร้านอาหารซ่ึงท าให้ความ

ตอ้งการของผูบ้ริโภคเปล่ียนแปลงไป และความตอ้งการท่ีเปล่ียนไปยงัรวมถึงความมัน่ใจต่อมาตรการ

ร้านอาหารท่ีผูบ้ริโภคไดน้ ามาพิจารณาร่วมดว้ย โดยมีปัจจยัต่าง ๆ ไดแ้ก่ 

 1. ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) โดยผูบ้ริโภคไดใ้หค้วามส าคญัต่อรสชาติอาหารเป็นหลกั ซ่ึง

รสชาติอาหารจะตอ้งมีความอร่อย กลมกล่อม และวตัถุดิบท่ีจะน ามาประกอบอาหารจะต้องมีการ 

คดัสรรอยา่งดี ตอ้งมีความสด ใหม่ และถูกหลกัอนามยัปลอดภยัจากเช้ือโควิด-19 (COVID-19) รสชาติ

อาหารตอ้งมีความคงท่ีไม่เปล่ียนแปลงบ่อย และภาชนะท่ีใส่อาหารตอ้งมีการฆ่าเช้ือดว้ยความร้อนสูง

ก่อนน ามาใช้งาน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผูบ้ริโภคท่ีมีความกังวลเก่ียวกับเช้ือโรคโควิด-19  

(COVID-19) 

 2. ปัจจยัดา้นราคา (Price) การก าหนดราคาอาหารใหมี้ความเหมาะสมใหผู้บ้ริโภครู้สึกคุม้ค่ากบั

ปริมาณและคุณภาพเป็นส่ิงท่ีผูบ้ริโภคพิจารณาเป็นหลกัในปัจจยัดา้นราคา และนอกจากน้ีการมีช่องทาง

ช าระเงินท่ีหลากหลายก็เป็นส่ิงท่ีเพิ่มความสะดวกสบายใหก้บัผูบ้ริโภค และยงัช่วยหลีกเล่ียงการสัมผสั

เงินสดท่ีเป็นอาจสาเหตุของการติดเช้ือโควิด-19 (COVID-19) และในการระบุราคาท่ีชดัเจนก็เป็นส่ิง

ส าคญัท่ีช่วยใหผู้บ้ริโภคสามารถค านวณงบประมาณท่ีมีอยูไ่ด ้

 3. ปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่าย (Place) ท าเลท่ีตั้งของร้านอาหารควรเป็นพื้นท่ีท่ีเขา้ถึงไดง่้าย โดย

อยูติ่ดกบัเส้นทางรถขนส่งสาธารณะ เพื่อให้สะดวกกบัผูบ้ริโภคท่ีเดินทางโดยรถขนส่งสาธารณะ และ

สถานท่ีร้านอาหารควรมีท่ีจอดรถท่ีเพียงพอต่อผูบ้ริโภคท่ีใช้รถส่วนตวัในการไปรับประทานท่ีร้าน  

และหากร้านอาหารมีหลากหลายสาขาก็จะเป็นตวัเลือกท่ีดีในการเลือกใชบ้ริการส าหรับผูบ้ริโภค และ

ถา้ร้านมีอุปกรณ์ป้องกนัหรือมีการใชม้าตรการของภาครัฐก็จะช่วยสร้างความมัน่ใจในการป้องกนัการ

ติดเช้ือของโควิด-19 (COVID-19) ให้กับผูบ้ริโภคได้ และนอกจากน้ีการมีระบบสั่งอาหารผ่านทาง
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ออนไลน์ก็เป็นการเพิ่มทางเลือกท่ีมากข้ึนใหก้บัผูบ้ริโภค เพราะผูบ้ริโภคสามารถหลีกเล่ียงความเส่ียงท่ี

ตอ้งออกจากบา้นได ้

 4. ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) การโฆษณาร้านผา่นโซเชียลมีเดียเป็นการเพิ่ม

ช่องทางการรับรู้ของผูบ้ริโภค รวมทั้งตอ้งมีเน้ือหาท่ีน่าสนใจดว้ยเช่นกนั และเน่ืองจากการแพร่ระบาด

ของโรคโควิด-19 (COVID-19) ไดท้ าใหมี้ภาวะเศรษฐกิจซบเซา ผูบ้ริโภคจึงมีการประหยดังบประมาณ

ในการใชจ่้ายมากข้ึน ซ่ึงในการจดัโปรโมชัน่ลดราคา การเขา้ร่วมโครงการภาครัฐ การมีระบบสมาชิก 

และการลดราคาส าหรับผูท่ี้นัง่ทานท่ีร้านเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีช่วยดึงดูดให้ผูบ้ริโภคกลบัมาใชบ้ริการท่ีร้าน

มากข้ึน เพราะเป็นช่องทางในการปรับหยดังบประมาณท่ีผูบ้ริโภคสามารถเขา้ถึงได ้ 

 5. ปัจจยัดา้นมาตรการร้านอาหารในภาวะโควิด-19 (COVID-19) แสดงใหเ้ห็นวา่ผูบ้ริโภคส่วน

ใหญ่มองว่ามาตรการร้านอาหารท่ีสามารถท าให้ผูบ้ริโภคเกิดความมัน่ใจเพิ่มมากข้ึนนั้นไม่ไดมี้ทุกขอ้ 

โดยขอ้มาตรการท่ีผูบ้ริโภคมองวา่สามารถปฏิบติัไดจ้ริงและช่วยป้องกนัไดจ้ริงคือ  

1. การสวมใส่หนา้กากอนามยัขณะท่ีใชบ้ริการ 

2. การจ ากดัจ านวนคนเขา้ร้าน และมีการเวน้ระยะห่าง 

3. การท าความสะอาดร้านอย่างสม ่าเสมอทั้งก่อนและหลงัใช้บริการ รวมถึงการท า

ความสะอาดพื้นผวิสมัผสัร่วมของสถานท่ีทุกๆ 2 ชัว่โมง 

4. การมีระบบระบายอากาศท่ีเหมาะสม 

5. อนุญาตใหผู้เ้ขา้ใชบ้ริการเฉพาะผูท่ี้ฉีดวคัซีนครบโดสแลว้เท่านั้น 

ในส่วนของมาตรการท่ีผูบ้ริโภคมองวา่ในทางปฏิบติันั้นท าไดย้ากหรืออาจไม่ช่วยป้องกนัแต่อยา่งใดคือ 

  1. การจดัใหมี้การคดักรองลูกคา้และตรวจวดัอุณหภูมิ 

  2. การจดัใหมี้เจลแอลกอฮอลท่ี์ครอบคลุมทุกโต๊ะในร้านอาหาร 

  3. การช าระเงินผา่นระบบออนไลน์ 
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  4. การก าหนดการใชเ้สียง โดยใหมี้การลดเสียงภายในร้าน 

  5. การก าหนดระยะเวลาในการรับประทานอาหารในร้าน 
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บทที ่5 

สรุปผลการวจัิยอภิปรายและข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิจยัท่ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการร้านอาหารในภาวะ 

โควิด-19 (COVID-19) โดยไดก้ าหนดประเด็นส าคญัท่ีไดท้ าการศึกษาเพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการวางแผน

กลยทุธ์ในการพฒันาธุรกิจใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค และน าเสนอถึงขอ้จ ากดังานวิจยั

ส าหรับการต่อยอดการศึกษาในคร้ังต่อไป เพื่อตอบต่อวตัถุประสงคข์องงานวิจยั ไดแ้ก่ 

ค าถามงานวิจยัท่ี 1 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 4P’s ท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการ

ร้านอาหารในภาวะโควิด-19 (COVID-19) 

ค าถามงานวิจยัท่ี 2 ความเช่ือมัน่ของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อมาตรการร้านอาหารในภาวะโควิด-19 

(COVID-19) 

ค าถามงานวิจัยท่ี 3 ความคิดเห็นเพิ่มเติมของผู ้บริโภคต่อร้านอาหารในภาวะโควิด-19  

(COVID-19) 

5.1 สรุปผลงานวิจยั  

 5.2 อภิปรายผลงานวิจยั  

 5.3 ขอ้จ ากดังานวิจยั  

 5.4 ขอ้เสนอแนะในการศึกษาคร้ังน้ี  

 5.5 ขอ้เสนอแนะส าหรับผูท่ี้สนใจศึกษา 

5.1 สรุปผลงานวจัิย 

 จากการสัมภาษณ์กลุ่มนกัศึกษาปริญญาตรีและนกัศึกษาปริญญาโทท่ีเคยใชบ้ริการร้านอาหาร

ในภาวะโควิด-19 (COVID-19) จ านวน 30 คน ซ่ึงนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม โดยได้เ ล่าถึง

ประสบการณ์ มุมมองความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการร้านอาหารในภาวะ 

โควิด-19 (COVID-19) และความเช่ือมัน่ของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อมาตรการร้านอาหารในภาวะโควิด-19 
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(COVID-19) ดว้ยเคร่ืองมือการสัมภาษณ์ส่วนบุคคลเชิงลึก (In- depth Interview) ผูว้ิจยัจดัท าสรุปผลได้

ดงัน้ี 

5.1.1 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 4P’s ที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการร้านอาหารใน

ภาวะโควดิ-19 (COVID-19)  

  ผลการวิจัยพบว่าในการเลือกใช้บริการร้านอาหารในภาวะโควิด-19 (COVID-19) 

ผูบ้ริโภคยงัคงพิจารณาในปัจจยัต่าง ๆ ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) ปัจจยัดา้นราคา (Price) 

ปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่าย (Place) ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นตน้ 

 5.1.1.1 ด้านผลติภัณฑ์ (Product)  

  ในดา้นผลิตภณัฑ์จะเห็นไดว้่าผูบ้ริโภคนั้นค่อนขา้งให้ความส าคญักบัเร่ือง

รสชาติอาหาร เพราะรสชาตินั้นเป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าให้ผูบ้ริโภคอยากรับประทานอาหารท่ีร้านนั้น ๆ 

และส่งผลท าให้เกิดการซ้ือซ ้ าเร่ือย ๆ เพราะผูบ้ริโภครู้สึกติดใจในรสชาติอาหาร และในการจะท าให้

รสชาติอาหารมีความอร่อยได ้นอกจากทกัษะและฝีมือของผูป้ระกอบอาหารแลว้ยงัคงตอ้งอาศยัใน

คุณภาพของวตัถุดิบ ซ่ึงถา้วตัถุดิบท่ีน ามาประกอบอาหารผา่นการคดัสรรอยา่งพิถีพิถนัก็จะช่วยส่งเสริม

รสชาติอาหารให้ไดมิ้ติท่ีมากกว่าความอร่อย นั้นก็คือความสดใหม่ ความสะอาด และถูกหลกัอนามยั

โดยปราศจากเช้ือโรคอยา่งโควิด-19 (COVID-19) และนอกจากรสชาติอร่อยท่ีมีคุณภาพแลว้ การรักษา

ระดบัรสชาติอาหารก็เป็นเร่ืองท่ีส าคญัเช่นกนั เพราะผูบ้ริโภคส่วนมากมกัมีความตอ้งการในรสชาติ

แบบเดิมท่ีเคยไดรั้บประทาน หากรสมือของผูป้ระกอบอาหารมีความเปล่ียนแปลงบ่อย ก็อาจมีความ

เส่ียงท่ีจะสูญเสียลูกคา้ไปจ านวนหน่ึง และนอกจากน้ีผูป้ระกอบการตอ้งค านึงถึงความสะอาดของ

ภาชนะตอ้งมีการฆ่าเช้ือดว้ยความร้อน เพื่อสร้างความมัน่ใจในดา้นสุขอนามยัให้กบัผูบ้ริโภคท่ีมีความ

กงัวลเก่ียวกบัเช้ือโรคโควิด-19 (COVID-19) 
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5.1.1.2 ด้านราคา (Price) 

  ในการก าหนดราคาอาหารของผูป้ระกอบการนั้นตอ้งค านึงถึงความคุม้ค่าทั้ง

ในเชิงปริมาณและคุณภาพของอาหาร เพราะปัจจยัในดา้นความคุม้ค่าผูบ้ริโภคมกัใหค้วามส าคญัในการ

ตดัสินใจเลือกร้านท่ีจะรับประทาน ถา้เป็นผูบ้ริโภคท่ีพึ่งเคยมารับประทานกอ็าจยอมท่ีจะจ่ายในม้ือแรก

ของร้านนั้น แต่หลงัจากนั้นผูบ้ริโภคก็อาจไม่เลือกท่ีจะรับประทานท่ีร้านอาหารร้านนั้นอีกเม่ือรับรู้ถึง

ความคุม้ค่าต่อม้ืออาหารท่ีไดท้านไปก่อนหน้า ส่วนดา้นช่องทางการช าระเงินร้านอาหารควรมีการ

รองรับรูปแบบการจ่ายท่ีหลากหลาย เพื่อความสะดวกสบายและเป็นทางเลือกการช าระเงินกบัผูบ้ริโภค

ท่ีลืมพกเงินสดติดตวั หรือปกติอาจไม่ไดพ้กเงินสดอยู่แลว้ เพราะมีผูใ้ห้สัมภาษณ์บางส่วนท่ีไม่ไดพ้ก

เงินสดแลว้ และนอกจากน้ียงัช่วยหลีกเล่ียงการสัมผสัเงินสดท่ีอาจเป็นสาเหตุของการติดเช้ือโควิด-19 

(COVID-19) ได ้และในส่วนของการระบุราคาตอ้งมีความชดัเจน เพราะผูบ้ริโภคส่วนใหญ่นั้นมกัจะมี

การค านวณงบประมาณก่อนการเลือกซ้ืออาหาร ถา้ร้านอาหารไม่ระบุราคาใหมี้ความชดัเจน กอ็าจท าให้

เกิดขอ้จ ากดัในการรับรู้ของลูกคา้ และอาจเปล่ียนใจท่ีจะไม่มาซ้ือท่ีร้านนั้นอีก 

 5.1.1.3 ด้านการจัดจ าหน่าย (Place) 

  ในปัจจัยท าเลท่ีตั้ งของร้านอาหารมีผลต่อการตัดสินใจเลือกรับประทาน 

เพราะร้านอาหารท่ีผูบ้ริโภคเลือกรับประทานส่วนใหญ่นั้นตอ้งมีความง่ายต่อการเดินทาง ไม่ว่าจะเป็น

การเดินทางโดยใชร้ถยนตส์าธารณะ หรือใชร้ถส่วนตวัของผูบ้ริโภคเอง ซ่ึงการมีท าเลท่ีติดกบัรถประจ า

ทางจะช่วยใหผู้บ้ริโภคท่ีไม่มีรถยนตส่์วนเดินทางไปท่ีร้านไดส้ะดวกข้ึน และในส่วนของการมีท่ีจอดรถ

ท่ีเพียงพอนั้นกเ็ป็นส่วนท่ีส าคญัเช่นกนั เพราะถา้หากพื้นท่ีจอดรถของร้านอาหารไม่สามารถรองรับตาม

ความตอ้งการของผูบ้ริโภคได ้กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมาหลงัจากท่ีจอดรถเต็ม ก็อาจไม่เลือกท่ีจะรอและอาจ

พิจารณาเลือกรับประทานร้านอาหารท่ีร้านอ่ืนแทน และนอกจากน้ีการท่ีร้านอาหารมีหลากหลายสาขา

ให้เลือกทาน ก็จะเป็นประโยชน์และเป็นตวัเลือกท่ีดีต่อผูบ้ริโภค เพราะผูบ้ริโภคอาจไม่ไดอ้ยูแ่ค่เฉพาะ

ในพื้นท่ีเดียว โดยผูบ้ริโภคอาจมีความสะดวกท่ีเปล่ียนแปลงไปตามแต่ธุระของผูบ้ริโภค ดงันั้นการมี

หลากหลายสาขาใหเ้ลือกทานก็จะท าใหเ้กิดความสะดวกสบายต่อการเลือกใชบ้ริการของผูบ้ริโภค และ

ในเร่ืองของการมีอุปกรณ์ป้องกนัหรือมีมาตรการร้านอาหารในภาวะโควิด-19 (COVID-19) ก็เป็นส่วน
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ส าคัญท่ีท าให้ผูบ้ริโภคเกิดความมัน่ใจในสุขอนามัย และการมีบริการสั่งอาหารผ่านทางช่องทาง

ออนไลน์ ยงัเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กบัผูบ้ริโภค เพื่อให้เกิดความสะดวกสบาย และไม่แออดัท่ีร้าน

จนเกินไป 

 5.1.1.4 ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

  การโฆษณาร้านอาหารผ่านทางโซเชียลมีเดียเป็นส่วนส าคญัท่ีสามารถดึงดูด

ผูบ้ริโภคใหม้ารับประทานอาหารท่ีร้านได ้เพราะในยคุสมยัน้ีทุกคนต่างเขา้ถึงโซเชียลมีเดียลและรับชม

ข่าวสารหรือคอนเทนตต่์าง ๆ ผ่านโทรศพัทมื์อถือ การโฆษณาผ่านช่องทางเหล่าน้ีจะสามารถช่วยเพิ่ม

การรับรู้ของผูบ้ริโภคได ้และถา้ผูป้ระกอบการสามารถท าโฆษณาใหมี้ความน่าสนใจ ดึงดูดผูบ้ริโภคได้

ก็จะสามารถเพิ่มลูกคา้รายใหม่ให้อยากมาลองรับประทานท่ีร้าน และนอกจากการโฆษณาแลว้ การมี

โปรโมชัน่ส่วนลดราคา การเขา้ร่วมโครงการคนละคร่ึง การมีระบบสมาชิก และการมีโปรโมชัน่ลด

ราคาเม่ือผูบ้ริโภคเลือกทานท่ีร้านก็เป็นส่ิงจ าเป็นท่ีร้านตอ้งท ากิจกรรมเหล่าน้ี เพราะเน่ืองจากการแพร่

ระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19) ท าใหเ้ศรษฐกิจในปัจจุบนัมีความซบเซา ผูบ้ริโภคมีก าลงัซ้ือท่ีลด

น้อยลง ท าให้การใช้จ่ายของผูบ้ริโภคในแต่ละคร้ังนั้นจะมีการพิจารณามากกว่าเดิม ดังนั้นการมี

กิจกรรมลดราคาหรือมีการเขา้ร่วมโครงการคนละคร่ึง ก็จะสามารถดึงดูดและช่วยประหยดัค่าใชจ่้าย

ให้กบัผูบ้ริโภคได ้และในการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลต่าง ๆ ให้ผูบ้ริโภคทราบเก่ียวกบัร้านอาหารหรือ

มาตรการร้านอาหารนั้นเป็นส่ิงท่ีท าใหผู้บ้ริโภคเกิดความมัน่ใจมากข้ึนได ้

5.1.2 ความเช่ือมั่นของผู้บริโภคท่ีมีต่อมาตรการร้านอาหารในภาวะโควดิ-19 (COVID-19) 

 ในการก าหนดมาตรร้านอาหารจะเห็นไดว้า่ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ไม่ไดรู้้สึกมีความมัน่ใจ

ในทุก ๆ มาตรการท่ีไดมี้การประกาศใช ้ส่วนใหญ่แลว้ผูบ้ริโภคมองว่ามีเพียงไม่ก่ีมาตรการท่ีสามารถ

ช่วยในการยบัย ั้งการแพร่ระบาดและปฏิบติัไดจ้ริง เช่น การสวมหนา้กากอนามยัขณะท่ีใชบ้ริการ เพราะ

มาตรการขอ้น้ีส่งผลโดยตรงต่อการแพร่เช้ือผ่านทางน ้าลาย ไม่ว่าจะเป็นการไอ จาม หรือแมแ้ต่ละออง

น ้ าลายท่ีมาจากการพูดคุย การสวมใส่แมสจะสามารถช่วยป้องกนัสารคดัหลัง่จากน ้ าลายไดใ้นระดบั

หน่ึง และในการจ ากดัจ านวนคนเขา้ร้าน และการเวน้ระยะห่าง ก็สามารถช่วยลดความแออดัภายในร้าน 

และลดโอกาสท่ีจะไดรั้บเช้ือจากคนรอบขา้งได ้ส่วนเร่ืองการท าความสะอาดร้านในทุก ๆ คร้ังทั้งก่อน
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และหลงัใชบ้ริการ และการท าความสะอาดในบริเวณท่ีเป็นจุดสัมผสัร่วมอย่างสม ่าเสมอ เช่น ลูกบิด

หรือท่ีจบัประตู ราวบนัได ก็เป็นส่ิงส าคญัท่ีสามารถสร้างความมัน่ใจใหก้บัผูบ้ริโภคไดว้า่การสัมผสัส่ิง

ต่าง ๆ ในร้านทั้งท่ีตั้งใจและไม่ไดต้ั้งใจ จะยงัคงมีความปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค และในการระบายอากาศ

ของร้าน ควรมีระบบระบายอากาศท่ีมีความเหมาะสมต่อสถานท่ี เช่น ถา้เป็นร้านท่ีมีเคร่ืองปรับอากาศ ก็

ควรพิจารณาให้มีช่องทางระบายอากาศ หรือใชพ้ดัลมเพื่อการหมุนเวียนอากาศท่ีเพียงพอ และในส่วน

สุดทา้ยควรอนุญาตใหเ้ฉพาะผูท่ี้ฉีดวคัซีนครบโดสแลว้เท่านั้นใหใ้ชบ้ริการได ้เพราะการมีภูมิคุม้กนัใน

หมู่ของผูใ้ชบ้ริการยอ่มมีความเส่ียงท่ีต ่ากว่าท่ีจะเกิดการติดเช่ือ และถึงแมจ้ะมีการติดเช้ือเกิดข้ึนก็จะมี

ระดบัความรุนแรงท่ีนอ้ยกว่าผูท่ี้ยงัไม่ไดรั้บวคัซีน นอกจากน้ีมาตรการท่ีผูบ้ริโภคส่วนใหญ่คิดว่าไม่มี

ความจ าเป็นหรือในทางปฏิบัติท าได้ยากก็คือ การคดักรองและตรวจวดัอุณหภูมิ เพราะยงัมีความ

หละหลวม และผลท่ีไดย้งัไม่มีความหนา้เช่ือถือ การจดัให้มีเจลแอลกอฮอลท่ี์ครอบคลุมอาจเกินความ

จ าเป็นเกินไป ในดา้นการช าระเงินผา่นระบบออนไลน์นั้นมีความส าคญัเพราะช่วยลดการสัมผสัเงินสด

ได ้แต่ไม่ไดท้ าให้ผูบ้ริโภครู้สึกมัน่ใจมากข้ึน เพราะมองว่าเป็นระบบท่ีร้านอาหารควรมีอยู่แลว้ และ

นอกจากน้ีในมาตรการการใชเ้สียงอาจไม่ไดมี้ความจ าเป็น เพราะนอกจากไม่ไดช่้วยป้องกนัในแง่ของ

มาตรการแลว้อาจสร้างความไม่สะดวกในการส่ือสารกลุ่มลูกคา้ได ้ และในการก าหนดระยะเวลาในการ

รับประทานอาจไม่เก่ียวข้องกับโอกาสท่ีจะเกิดการติดเช้ือ และยงัส่งผลถึงความอิสระในการ

รับประทานอาหาร 

5.1.3 ความคดิเห็นเพิม่เติมของผู้บริโภคต่อร้านอาหารในภาวะโควดิ-19 (COVID-19) 

 ผูใ้ห้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ไดใ้ห้ความเห็นว่าการปรับตวัในช่วงแรกนั้นยงัมีความไม่คุน้

ชินในขอ้มาตรการต่าง ๆ ท่ีตอ้งปฏิบติัตาม แต่พอไดใ้ชชี้วิตในแบบวิถีปกติใหม่ไปสักระยะหน่ึงก็เร่ิมมี

การปรับตวัได ้และไม่รู้สึกหงุดหงิดกบัมาตรการเท่าไหร่นกัเม่ือเทียบกบัช่วงแรก เพราะทุกคนต่างอยาก

ให้การแพร่ระบาดนั้นส้ินสุดลงในเร็ววนั และอยากให้ร้านอาหารต่าง ๆ กลบัมาเปิดให้ใชบ้ริการอย่าง

เตม็รูปแบบไม่วา่จะเป็นในเร่ืองของระยะเวลาการเปิดใหบ้ริการหรือการจ ากดัจ านวนคนเขา้ร้านท่ีท าให้

ไม่สามารถรองรับคนไดเ้หมือนแต่ก่อนซ่ึงท าให้ตอ้งรอคิวท่ีนานกว่าเดิม แต่ในอนาคตถา้สามารถ 

ผ่อนปรนมาตรการเหล่าน้ีไดก้็ยงัคงขอให้มีมาตรการบางส่วนท่ียงัจ าเป็นไวก่้อน จนกว่าจะสามารถหา
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วคัซีนท่ีมีคุณภาพพอท่ีจะสามารถป้องกนัการติดเช้ือไดอ้ย่างสมบูรณ์แบบ และนอกจากน้ียงัมีความ

คิดเห็นเพิ่มเติมบางส่วนโดยอยากใหรั้ฐบาลมีความเขม้งวดและจริงจงักบัการแกไ้ขปัญหาต่างๆ ไม่วา่จะ

เป็นปัญหาทางด้านเศรษฐกิจในเร่ืองปากท้องของประชาชน หรือปัญหาการน าเข้าวคัซีน เพื่อให้

ประเทศสามารถขบัเคล่ือนไปขา้งหนา้ได ้

5.2 อภิปรายผลการวิจัย  

 5.2.1 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 4P’s ท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการร้านอาหารใน

ภาวะโควิด-19 (COVID-19) 

  5.2.1.1 ด้านผลติภัณฑ์ (Product) 

ผูใ้หส้ัมภาษณ์ไดใ้หมุ้มมองดา้นผลิตภณัฑว์า่เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้

บริการร้านอาหารในภาวะโควิด-19 (COVID-19) โดยในเร่ืองของรสชาติของอาหารนั้นตอ้งมีรสชาติท่ี

ความอร่อย กลมกล่อม เพื่อดึงดูดผูบ้ริโภคให้มารับประทาน และตอ้งมีความพิถีพิถนัในการคดัสรร

วตัถุดิบท่ีน ามาประกอบอาหาร โดยจะตอ้งมีความสะอาด สดใหม่ และถูกหลกัอนามยัปลอดภยัจากเช้ือ

โควิด-19 (COVID-19) และรสชาติอาหารตอ้งมีรสชาติท่ีคงท่ี ไม่เปล่ียนแปลงบ่อย และภาชนะตอ้งมี

ความสะอาดจากการฆ่าเช้ือดว้ยความร้อนสูงเพื่อปราศจากเช้ือโควิด-19 (COVID-19) ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของ กญัญาณัฐ เทียมทดั และคณะ (2563) รูปแบบและกลยทุธ์ของร้านโคขนุอินด้ี โดนบางค า 

หัวหิน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 เม่ือพิจารณาปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์จะพบว่า 

ผูป้ระกอบการไดใ้ห้ความส าคญัเร่ืองความสะอาดสดใหม่และรสชาติของเน้ือววั เพราะเล็งเห็นถึง

ความส าคญัของรสชาติท่ีผูบ้ริโภคจะไดรั้บ ถือเป็นส่ิงส าคญัท่ีส่งผลให้ผูป้ระกอบการพิถีพิถนัในการ

คดัเลือกวตัถุดิบท่ีมีคุณภาพดี 

  5.2.1.2 ด้านราคา (Price) 

   ผูใ้ห้สัมภาษณ์ได้ให้มุมมองด้านราคาว่าเป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้

บริการร้านอาหารในภาวะโควิด-19 (COVID-19) โดยในเร่ืองของความคุม้ค่านั้น ราคาอาหารตอ้งมี

ความคุม้ค่าทั้งปริมาณและคุณภาพ และช่องทางการช าระเงินตอ้งมีหลากหลายช่องทางเพื่อให้รองรับ

ความตอ้งการของผูบ้ริโภค และหลีกเล่ียงการสัมผสัเงินสดท่ีอาจเป็นสาเหตุของการติดเช้ือโควิด-19 
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(COVID-19) และในการระบุราคาอาหารต้องมีความชัดเจน ซ่ึงสอดคลอ้งกับงานวิจยัของ กิตติกร  

เรืองข า และคณะ (2564) กลยทุธ์การปรับตวัโดยใชปั้จจยัส่วนประสมทางการตลาดภายใตส้ถานการณ์ 

Covid-19 ธุรกิจร้านอาหารริบส์แมน อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา เม่ือพิจารณาปัจจยัดา้นราคา

แลว้จะพบว่า การก าหนดราคาอาหารท่ีมีความเหมาะสมท าให้ลูกคา้รู้สึกคุม้ค่ากบัเงินท่ีจ่ายในการซ้ือ

สินคา้และการบริการท่ีไดรั้บ เน่ืองจากร้านอาหารมีการเลือกใช้วตัถุดิบในการประกอบอาหารท่ีมี

คุณภาพ 

  5.2.1.3 ด้านการจัดจ าหน่าย (Place) 

   ผูใ้ห้สัมภาษณ์ไดใ้ห้มุมมองดา้นการจดัจ าหน่ายว่าเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการ

เลือกใชบ้ริการร้านอาหารในภาวะโควิด-19 (COVID-19) โดยในเร่ืองของท าเลท่ีตั้งของร้านอาหาร ตอ้ง

มีความง่าย และสะดวกสบายต่อการเดินทาง ทั้งการเดินทางโดยรถประจ าทางและการเดินทางโดย

รถยนตส่์วนตวั และร้านอาหารควรมีพื้นท่ีจอดรถท่ีเพียงพอ เพื่อสามารถรองรับปริมาณรถยนตส่์วนตวั

ของผูบ้ริโภค และนอกจากน้ีการมีร้านอาหารท่ีมีหลากหลายสาขาให้บริการก็เป็นตัวเลือกท่ีดีแก่

ผู ้บริโภค และร้านควรมีอุปกรณ์ป้องกันหรือมีการใช้มาตรการร้านอาหารในภาวะโควิด-19  

(COVID-19) และควรมีระบบการสั่งอาหารผ่านทางช่องทางออนไลน์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 

ประภาพร ดีสุขแสง และพนมสิทธ์ิ  สอนประจักษ์ (2564) การปรับตัวของร้านอาหารริมบาทวิถี 

(STREET FOOD) ช่วงสถานการณ์โควิด-19 ต าบลปากน ้ าโพ อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัด

นครสวรรค ์ไดก้ล่าวว่า ดา้นช่องทางจดัจ าหน่ายในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้

พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ ท าเลท่ีตั้งท่ีมีความปลอดภยั รองลงมาคือ ท าเลท่ีตั้งสามารถเดินทาง

สะดวก และการเพิ่มช่องทางการขาย โดยมีการจดัส่งอาหาร (Food Delivery)  

5.2.1.4 ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

   ผูใ้หส้ัมภาษณ์ไดใ้หมุ้มมองดา้นการส่งเสริมการตลาดวา่เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อ

การเลือกใช้บริการร้านอาหารในภาวะโควิด-19 (COVID-19) โดยร้านอาหารควรมีการโฆษณา เพื่อ

ดึงดูดลูกคา้ใหล้องไปรับประทาน และควรมีการจดัโปรโมชัน่ลดราคา มีการเขา้ร่วมโครงการคนละคร่ึง 

และมีระบบสมาชิกเพื่อเพิ่มส่วนลด หรือไดรั้บของสมนาคุณต่าง ๆ เพราะเน่ืองจากการแพร่ระบาดของ
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โรคโควิด-19 (COVID-19) ท าใหผู้บ้ริโภคมีก าลงัซ้ือท่ีลดนอ้ยลง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นารากร 

สมประสิทธ์ิ (2564) กระบวนการตดัสินใจใช้บริการร้านอาหารช่วงโควิด ร้านประถม 6 ของคนวยั

ท างาน ในพื้นท่ีเขต จังหวดัเชียงใหม่ กล่าวว่าเม่ือพิจารณาปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดพบว่า

กระบวนการตดัสินใจใชบ้ริการร้านอาหารช่วงโควิดของร้านประถม 6 โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดย

ส่วนใหญ่มีความเห็นว่า ร้านอาหารมีการขายโปรโมชัน่อาหาร เช่น อาหารเป็นชุด 5 อย่าง จากปกติ 

1,000 บาท ลดเหลือ 800 บาท 

 5.2.2 ความเช่ือม่ันของผู้บริโภคท่ีมีต่อมาตรการร้านอาหารในภาวะโควดิ-19 (COVID-19) 

  ผู ้ให้สัมภาษณ์ได้ให้มุมมองเก่ียวกับความเช่ือมั่นของผู ้บริโภคท่ีมีต่อมาตรการ

ร้านอาหารในภาวะโควิด-19 (COVID-19) วา่มาตรการในบางส่วนสามารถป้องกนัการแพร่ระบาดของ

เช้ือโรคและช่วยสร้างความมัน่ใจให้กบัผูบ้ริโภคได ้โดยมาตรการท่ีสร้างความมัน่ใจให้กบัผูบ้ริโภค

ส่วนใหญ่นั้นไดแ้ก่  การสวมใส่หนา้กากอนามยัขณะท่ีใชบ้ริการ เพราะสามารถลดการแพร่กระจายของ

เช้ือโรคได ้เช่น จากการไอ จาม หรือการพดุคุย และในการจ ากดัจ านวนคนเขา้ร้านและการเวน้ระยะห่าง 

ก็ช่วยลดความแออกัภายในร้านอาหาร ซ่ึงสามารถลดโอกาสท่ีจะไดรั้บเช้ือจากคนรอบขา้งได ้ส่วนใน

เร่ืองของความสะอาด ถา้ร้านอาหารสามารถรักษาความสะอาดภายในร้านโดยมีการท าความสะอาด

อย่างสม ่าเสมอทั้งก่อนและหลงัการใช้บริการของผูบ้ริโภค ก็จะสามารถสร้างความเช่ือมัน่ให้กับ

ผูบ้ริโภคได ้และนอกจากเร่ืองความสะอาดผูป้ระกอบการยงัคงตอ้งใส่ใจในเร่ืองของระบบระบาย

อากาศภายในร้าน เพราะการแพร่ระบาดส่วนใหญ่มกัเกิดจากการติดเช้ือผา่นทางระบบหายใจ ดงันั้นการ

มีระบบระบายอากาศท่ีดีจะช่วยลดอตัราการติดเช้ือและการแพร่ระบาดได ้และในขอ้มาตรการสุดทา้ย 

ผูป้ระกอบการควรมีข้อก าหนดให้อนุญาตผูเ้ข้าใช้บริการเฉพาะผูท่ี้ฉีดวคัซีนครบโดสแล้วเท่านั้น  

เพื่อสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัผูบ้ริโภครายอ่ืน ๆ และเพื่อลดโอกาสการติดเช้ือทั้งพนักงานและลูกคา้  

ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ปัณณพลวชัร์ เพชรวารี และลดัดาวลัย ์เลขมาศ (2564) การศึกษาส่วน

ประสมการตลาดบริการเพื่อเพิ่มยอดขายอาหารญ่ีปุ่น หลงัสถานการณ์โควิด-19 กรณีศึกษา ร้านอาหาร

ญ่ีปุ่นโยชิโนะ ซูชิ ได้กล่าวว่า การตัดสินใจซ้ืออาหารญ่ีปุ่น ร้านอาหารญ่ีปุ่นโยชิโนะ ซูชิ ช่วง

สถานการณ์โควิด-19 ดา้นปัจจยัเก่ียวกบัมาตรการป้องกนัโรค (โควิด-19) ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
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พบว่า ผูต้อบแบบสัมภาษณ์ส่วนใหญ่ให้ความส าคญั ไดแ้ก่ร้านมีการป้องกนัโรคระบาดตามมาตรการ

ป้องกนัโรค มัน่ใจในคุณภาพและความปลอดภยัของอาหารญ่ีปุ่น และสะดวกในการใช้บริการ ดา้น

ความพึงพอใจกบัมาตรการป้องกนัในช่วงสถานการณ์โรคระบาด (โควิด-19) พบวา่ส่วนใหญ่ค่อนขา้งมี

ความพอใจในการป้องกนัโควิดตามาตรการป้องกนัโรคระบาด (โควิด-19) 

5.3 ข้อจ ากดังานวจิัย 

 งานวิจัยช้ินน้ีได้ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาปริญญาตรีจ านวน 15 คน และนักศึกษา

ปริญญาโทจ านวน 15 คน รวมทั้งหมดเป็น 30 คน ท่ีก าลงัศึกษาท่ีมหาวิทยาลยัสยาม ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึง

ของผูท่ี้เคยใชบ้ริการร้านอาหารในภาวะโควิด-19 (COVID-19) กลุ่มตวัอยา่งอาจไม่กระจายตวัเพียงพอ 

ซ่ึงท าให้ผลของการวิเคราะห์อาจเป็นข้อจ ากัดไม่สามารถอธิบายผลการวิเคราะห์ได้ทั้ งหมด โดย

ระยะเวลาในการท าวิจยัท่ีจ ากดั ซ่ึงมีระยะเวลาในการเกบ็ขอ้มูลประมาณ 1 เดือน (15 ตุลาคม ถึงวนัท่ี 15 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2564) จึงอาจส่งผลให้งานวิจยัมีโอกาสคลาดเคล่ือนในการน าไปอา้งอิง ผูท่ี้ตอ้งการ

ศึกษาเพิ่มเติม หรือน าขอ้มูลวิจยัไปพฒันาควรระมดัระวงัการเปล่ียนแปลงตามขอ้มูลการเวลา อีกทั้ง ณ 

ปัจจุบนั การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (Covid-19) ยงัคงมีการระบาดอยู่ และมาตรการร้านอาหาร

ยงัคงมีการเปล่ียนแปลงไปตามระดบัความรุนแรงของโรคระบาด 

5.4 ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังนี ้

 จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการร้านอาหารในภาวะโควิด-19 

(Covid-19) ในส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) คือปัจจยัดา้นผลิตภณัฑใ์นดา้นรสชาติอาหารท่ีมีความ

อร่อย เน่ืองจากเป็นส่ิงส าคญัท่ีผูบ้ริโภคจะพิจารณาเป็นล าดับต้น ๆ ในการเลือกรับประทาน และ

สามารถดึงดูดใหผู้บ้ริโภคมารับประทานไดเ้ร่ือย ๆ ไม่วา่จะเป็นผูบ้ริโภครายเก่าหรือรายใหม่ก็ตาม และ

ในส่วนปัจจยัดา้นอ่ืน ๆ นั้นก็มีความส าคญัเช่นเดียวกนัท่ีผูป้ระกอบการตอ้งใหค้วามส าคญัและปรับใช้

ให้เหมาะสมกับธุรกิจร้านอาหาร และนอกจากน้ีปัจจัยด้านมาตรการร้านอาหารท่ีผู ้บริโภคให้

ความส าคญั หรือสามารถสร้างความมัน่ใจให้กบัผูบ้ริโภคไดม้ากท่ีสุดคือ การให้บริการเฉพาะผูท่ี้ฉีด

วคัซีนครบโดสแลว้เท่านั้น เพราะการมีภูมิคุม้กนัจะสามารถท าให้โอกาสท่ีจะเกิดการติดเช้ือมีนอ้ยลง 

และสามารถป้องกนัอาการป่วยท่ีรุนแรงได ้ซ่ึงเป็นปัจจยัหลกัท่ีจะท าใหก้ารประกาศใชม้าตรการต่าง ๆ 
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ถูกยติุลงไดเ้ม่ือยอดผูป่้วยมีจ านวนลดนอ้ยลงจากการท่ีผูค้นมีภูมิคุม้กนัอยูใ่นระดบัท่ีสามารถตา้นทาน

ต่อโรคได ้และปัจจยัในดา้นดงักล่าวยงัสอดคลอ้งกบัความคิดเห็นเพิ่มเติมของผูใ้หส้ัมภาษณ์วา่ ในเร่ือง

ของวคัซีนนั้นรัฐบาลควรเร่งด าเนินการแกไ้ขในการจดัหาวคัซีนท่ีมีประสิทธิภาพในการต่อตา้นโรค 

และควรมีการพิจารณาอยา่งถ่ีถว้นถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนถา้ยงัไม่สามารถควบคุมโรคดงักล่าวไวไ้ด ้

เพื่อเตรียมหาวิธีรับมือและใหเ้กิดผลกระทบต่อทุกภาคส่วนนอ้ยท่ีสุด 

5.5 ข้อเสนอแนะส าหรับผู้ท่ีสนใจศึกษา 

 1. การวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัใชก้ารวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ท าใหอ้าจขาดรายละเอียด

ในตวัปัจจยั ต่าง ๆ เพิ่มเติม ท่ีอาจส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการร้านอาหาร ดงันั้นควรท าการศึกษาดว้ยการ

วิจยัแบบเชิงปริมาณท่ีมุ่งหาขอ้เท็จจริง และขอ้สรุปเชิงปริมาณ เพื่อเนน้การใชข้อ้มูลท่ีเป็นตวัเลขเป็น

หลกัฐานยนืยนั ความถูกตอ้งของขอ้คน้พบ และสรุปต่างๆ มีการใชเ้คร่ืองมือท่ีมีความเป็นปรนยัในการ

เก็บรวบรวมขอ้มูล เช่น แบบสอบถาม แบบทดสอบ การสังเกต และการสัมภาษณ์ในแต่ละประเด็นให้

มากข้ึน 

2. ควรมีการศึกษาประเดน็อ่ืนเพิ่มเติมนอกเหนือจากงานวิจยัเร่ืองน้ี เช่น พฤติกรรมการเลือกใช้

บริการร้านอาหารท่ีเปล่ียนไปของผูบ้ริโภคหลงัเกิดโรคโควิด-19 (COVID-19) หรือ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อ

การปรับตวัของผูป้ระกอบการร้านอาหารในภาวะโควิด-19 (COVID-19) เป็นตน้ 

3. เพิ่มการศึกษาในปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 7P’s เพื่อให้ทราบถึงปัจจยัดา้นการบริการ 

ท่ีมีเพิ่มอีก 3 องค์ประกอบ คือ บุคลากร (People) กระบวนการ (Process) องค์ประกอบทางกายภาพ 

(Physical Evidence) เพื่อน ามาปรับปรุง และพฒันาธุรกิจร้านอาหารให้ตรงความตอ้งการของผูบ้ริโภค

ไดม้ากท่ีสุด 
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ภาคผนวก ก 
Guideline Question 

(แนวค าถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์) 

งานวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการร้านอาหารในภาวะโควิด-19 (COVID-19) 
เป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพ ผูว้ิจยัจึงเลือกใชแ้นวค าถามปลายเปิดในการสมัภาษณ์ ดงัน้ี 
แนวค าถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลกั 
1. ประวตัิของผู้ให้สัมภาษณ์ 

ขอ้มูลทัว่ไป ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได ้
2. ปัจจัยส่วนประสมการตลาด 
     2.1 ด้านผลติภัณฑ์  

2.1.1 โดยส่วนมากผูบ้ริโภคเลือกรับประทานร้านอาหารท่ีมีเมนูอาหารให้เลือกหลากหลาย
ประเภทหรือไม่ 

2.1.2 ผูบ้ริโภคชอบรับประทานร้านอาหารท่ีมีรสชาติอร่อย ถูกปากหรือไม่ 
 2.1.3 ผูบ้ริโภคชอบรับประทานร้านอาหารท่ีมีความสด สะอาด ถูกหลกัอนามยัหรือไม่ 

2.1.4 ผูบ้ริโภคชอบรับประทานร้านอาหารท่ีใช้วตัถุดิบท่ีมีคุณภาพในการประกอบอาหาร
หรือไม่ 

2.1.5 ผูบ้ริโภคชอบรับประทานร้านอาหารท่ีให้ปริมาณอาหารเพียงพอต่อความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภคหรือไม่ 

2.1.6 ผูบ้ริโภคชอบรับประทานร้านอาหารท่ีมีรสชาติคงท่ี ไม่เปล่ียนแปลงหรือไม่ 
2.1.7 ผูบ้ริโภคชอบรับประทานร้านอาหารท่ีมีกระบวนการท าความสะอาดภาชนะต่าง ๆ ดว้ย

ความร้อนสูงเพื่อฆ่าเช้ือก่อนน าไปใชง้านหรือไม่ 
     2.2 ด้านก าหนดราคา  

2.3.1 ผูบ้ริโภคชอบรับประทานร้านอาหารท่ีมีราคาคุม้ค่าทั้งปริมาณและคุณภาพหรือไม่ 
2.3.2 ผูบ้ริโภคชอบร้านอาหารท่ีมีบริการช าระเงินท่ีหลากหลาย เช่น การสแกน QR Code เพื่อ

ช าระเงินหรือไม่ 
2.3.3 ผูบ้ริโภคชอบร้านอาหารท่ีมีการระบุราคาสินคา้ท่ีชดัเจนหรือไม่ เช่น ในทุกๆเมนูมีราคา

อาหารก ากบัอยา่งชดัเจน 
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     2.3 ด้านการจัดจ าหน่าย  
2.2.1 ผูบ้ริโภคชอบรับประทานร้านอาหารท่ีมีท าเลท่ีตั้งง่ายต่อการเดินทางหรือไม่ เช่นร้านอยู่

ติดกบัขนส่งมวลชนสาธารณะ (รถประจ าทางสาธารณะ รถไฟฟ้า) 
2.2.2 ผูบ้ริโภคชอบรับประทานร้านอาหารท่ีมีพื้นท่ีใหบ้ริการเพียงพอต่อความตอ้งการหรือไม่ 

เช่น มีโต๊ะเพียงพอในการใหบ้ริการในช่วงเวลาท่ีลูกคา้ใชบ้ริการเยอะ 
2.2.3 ผูบ้ริโภคชอบรับประทานร้านอาหารท่ีมีท่ีจอดรถเพียงพอต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภค

หรือไม่ 
2.2.4 ผูบ้ริโภคชอบรับประทานร้านอาหารท่ีมีบรรยากาศร้านท่ีดีหรือไม่ เช่น มีตน้ไมป้ระดบั

ภายในร้านและนอกร้าน มีเคร่ืองปรับอากาศภายในร้าน 
2.2.5 ผูบ้ริโภคชอบรับประทานร้านอาหารท่ีมีหลากหลายสาขาใหเ้ลือกใชบ้ริการหรือไม่ 
2.2.6 ผูบ้ริโภคชอบรับประทานร้านอาหารท่ีอยู่ใกล้กับย่านธุรกิจหรือไม่ เช่น อยู่ใกล้กับ

หา้งสรรพสินคา้ ร้านคา้ปลีก สถานีรถไฟฟ้า 
2.2.7 ผูบ้ริโภคชอบรับประทานร้านอาหารท่ีมีการใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัหรือมีกระบวนการท่ีช่วย

ส่งเสริมสุขอนามยัตามมาตรการของภาครัฐหรือไม่ เช่น มีฉากกั้นโต๊ะ มีเจลแอลกอฮอลล์า้งมือ มีการ
จ ากดัจ านวนคนเขา้ร้าน และอ่ืนๆ 

2.2.8 ผูบ้ริโภคชอบรับประทานร้านอาหารท่ีมีระบบการสั่งอาหารผ่านทางออนไลน์หรือไม่ 
เช่น สั่งออนไลน์เพื่อมารับอาหารท่ีร้านเอง การสั่งจองเพื่อมาทานท่ีร้าน และการสั่งออนไลน์เพื่อใช้
บริการเดลิเวอร่ี (Delivery) 
     2.4 ด้านการส่งเสริมการตลาด 

2.4.1 ผูบ้ริโภครู้สึกสนใจอยากลองรับประทานร้านอาหารท่ีมีโฆษณาประชาสัมพันธ์ท่ี
น่าสนใจในส่ือต่างๆหรือไม่ เช่น โฆษณาผ่านทางโทรทศัน์หรือผ่านส่ือออนไลน์ในแพลตฟอร์มต่างๆ 
(Facebook Instagram Twitter) 

2.4.2 ผูบ้ริโภครู้สึกสนใจเม่ือร้านอาหารจัดโปรโมชั่นตามเทศกาลต่างๆหรือไม่ เช่น จัด
โปรโมชัน่ลดราคาพิเศษเม่ือทานอาหารครบจ านวนชามหรือจ านวนราคาท่ีร้านก าหนด 

2.4.3 ผูบ้ริโภคชอบรับประทานร้านอาหารท่ีเขา้ร่วมโครงการภาครัฐหรือไม่ เช่น โครงการคน
ละคร่ึง เพิ่มก าลงัซ้ือ 

2.4.4 ผูบ้ริโภคชอบรับประทานร้านอาหารท่ีมีระบบสมาชิกและมีส่วนลดพิเศษส าหรับผูท่ี้
สมคัรเป็นสมาชิกกบัทางร้านหรือไม่ 
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2.4.5 ผูบ้ริโภครู้สึกสนใจหรือไม่เม่ือร้านอาหารจดัโปรโมชัน่โดยเม่ือลูกคา้รับประทานอาหาร
ท่ีร้านอาหารนั้นจะไดรั้บส่วนลดพิเศษทนัที 

2.4.6 ผูบ้ริโภครู้สึกสนใจร้านอาหารท่ีมีการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลต่าง ๆ ผ่านทางช่องทาง
ออนไลน์อย่างสม ่าเสมอหรือไม่ เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบัร้านอาหาร ขอ้มูลเก่ียวกบัเมนูอาหาร และขอ้มูล
เก่ียวกบัมาตรการร้านอาหารตามสถานการณ์ปัจจุบนั 
3. ความเช่ือม่ันของผู้บริโภคท่ีมีต่อมาตรการร้านอาหารในภาวะโควดิ-19 (COVID-19) 
 3.1 ผูบ้ริโภครู้สึกมัน่ใจหรือไม่ อย่างไร ในการใชบ้ริการร้านอาหารท่ีจดัให้มีทางเขา้ออกร้าน
ทางเดียวเพื่อการคดักรองลูกคา้ท่ีครอบคลุม 

3.2 ผูบ้ริโภครู้สึกมัน่ใจหรือไม่ อย่างไร ในการใช้บริการร้านอาหารท่ีจดัให้มีการตรวจวดั
อุณหภูมิของพนกังานและผูรั้บบริการทุกคร้ัง 

3.3 ผูบ้ริโภครู้สึกมัน่ใจหรือไม่ อยา่งไร ในการใชบ้ริการร้านอาหารท่ีอนุญาตใหเ้ฉพาะผูท่ี้สวม
หนา้กากอนามยัเขา้ใชบ้ริการเท่านั้น 

3.4 ผูบ้ริโภครู้สึกมัน่ใจหรือไม่ อย่างไร ในการใชบ้ริการร้านอาหารท่ีจดัให้มีเจลแอลกอฮอล์
ครอบคลุมทุกโต๊ะในร้านอาหาร 

3.5 ผูบ้ริโภครู้สึกมัน่ใจหรือไม่ อยา่งไร ในการใชบ้ริการร้านอาหารท่ีจ ากดัจ านวนคนเขา้ร้าน 
และมีการเวน้ระยะห่างระหวา่งบุคคลอยา่งนอ้ย 1 เมตร 

3.6 ผูบ้ริโภครู้สึกมัน่ใจหรือไม่ อยา่งไร ในการใชบ้ริการร้านอาหารท่ีมีการท าความสะอาดดว้ย
น ้ายาทุกคร้ังก่อนและหลงัการใชบ้ริการ  

3.7 ผูบ้ริโภครู้สึกมัน่ใจหรือไม่ อยา่งไร ในการใชบ้ริการร้านอาหารท่ีมีการท าความสะอาดพื้น
ผิวสัมผสัของสถานท่ีและพื้นท่ีจุดสมัผสัร่วมดว้ยน ้ายาท าความสะอาด เช่น ลูกบิดประตู ปุ่มกดลิฟท ์ราว
จบับนัได อยา่งนอ้ยทุก 2 ชัว่โมง 

3.8 ผูบ้ริโภครู้สึกมัน่ใจหรือไม่ อย่างไร ในการใชบ้ริการร้านอาหารท่ีมีระบบหรือการระบาย
อากาศท่ีเหมาะสม เช่น ใช้พดัลมระบายอากาศ หรือกรณีใช้เคร่ืองปรับอากาศ ตอ้งมีช่องทางระบาย
อากาศเพื่อการหมุนเวียนอากาศท่ีเพียงพอ 

3.9 ผูบ้ริโภครู้สึกมัน่ใจหรือไม่ อยา่งไร ในการใชบ้ริการร้านอาหารท่ีรองรับการช าระเงินผา่น
ระบบออนไลน์ (e-Payment) หรือ QR Code ผา่นแอปพลิเคชนั 

3.10 ผูบ้ริโภครู้สึกมัน่ใจหรือไม่ อย่างไร ในการใชบ้ริการร้านอาหารท่ีมีขอ้ก าหนดในการใช้
เสียง เช่น ลดการใชเ้สียงภายในภตัตาคาร/ร้านอาหาร 
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3.11 ผูบ้ริโภครู้สึกมัน่ใจหรือไม่ อยา่งไร ในการใชบ้ริการร้านอาหารท่ีก าหนดระยะเวลาในการ
รับประทานอาหารในร้าน วา่ไม่ควรเกิน 1 ชัว่โมง 

3.12 ผูบ้ริโภครู้สึกมัน่ใจหรือไม่ อย่างไร ในการใช้บริการร้านอาหารท่ีอนุญาติให้ผูเ้ขา้ใช้
บริการเฉพาะผูท่ี้ฉีดวคัซีนครบโดสแลว้เท่านั้น 
4. ความคดิเห็นเพิม่เติมของผู้บริโภคต่อร้านอาหารในช่วงโควดิ-19 (COVID-19) 

ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นต่อร้านอาหารอย่างไร เช่น อยากให้ร้านอาหารกลบัมาเปิดให้บริการ
แบบเต็มรูปแบบ อยากให้มีการใชม้าตรการบางส่วนต่อไปถึงแมก้ารแพร่ระบาดของโรคจะไม่รุนแรง
แลว้ ผูบ้ริโภคมีความรู้สึกอย่างไรเม่ือตอ้งปฏิบติัตามขอ้มาตรการต่างๆ ผูบ้ริโภคอยากแสดงความ
คิดเห็นหรือใหข้อ้มูลอะไรเพิ่มเติม 
หมายเหตุ: ค าถามในการสัมภาษณ์พบว่าผูส้ัมภาษณ์สะดวกท่ีจะให้ขอ้มูลบางส่วน ค าอธิบายบางส่วน
อาจไม่ครอบคลุมเน้ือหาของชุดค าถามทั้งหมด เพื่อให้ไดป้ระโยชน์ในแง่ธุรกิจผูส้ัมภาษณ์จะเน้นท่ี
ค าถามท่ีมีความส าคญัสอดคลอ้งกบัแนวคิดทฤษฎีท่ีผูว้ิจยัไดศึ้กษา 
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ภาคผนวก ข 

ข้อก าหนดมาตรฐาน SHA ส าหรับธุรกจิประเภท ภัตตาคาร/ร้านอาหาร 

ขอ้ก าหนดมาตรฐานในส่วนของผูป้ระกอบการ 

1. จดัใหมี้ทางเขา้-ออกทางเดียว ส าหรับผูรั้บบริการ ในกรณีท่ีมีทางเขา้-ออก หลายทางตอ้งมีจุด
คดักรองทุกเส้นทาง 

2. จดัใหมี้การตรวจวดัอุณหภูมิของพนกังานและผูรั้บบริการทุกคร้ัง และท า สัญลกัษณ์ใหก้บัผู ้
ท่ีผา่นการคดักรอง 

3. บนัทึกประวติัพนกังาน และประวติัการเดินทาง 

4. อนุญาตใหเ้ฉพาะผูรั้บบริการท่ีสวมหนา้กากผา้หรือหนา้กากอนามยัเขา้ใช้ บริการเท่านั้น 

5. จดัให้มีท่ีลา้งมือดว้ยน ้ าและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ส าหรับท าความ สะอาดมือในบริเวณ
ก่อนเขา้ร้านอาหาร/จุดช าระเงิน 

6. จ ากดัจ านวนคนเขา้ร้าน และจดัพื้นท่ีรอคิวแยกจากส่วนท่ีนัง่รับประทาน อาหาร และตอ้งมี
ระยะห่างระหวา่งบุคคลอยา่งนอ้ย 1 เมตร 

7. ท าความสะอาดจุดนัง่รับประทานอาหาร เช่น โต๊ะ เกา้อ้ี เมนูอาหาร ดว้ยน ้ายาท าความสะอาด 
ทุกคร้ังก่อนและหลงัการใหบ้ริการ 

8. ท าความสะอาดพื้นผิวสัมผสัของสถานท่ีและพื้นท่ีจุดสัมผสัร่วม เช่น ถาด รับเงิน ท่ีจบัหรือ
ลูกบิดประตู ปุ่มกดลิฟท ์ราวจบั ราวบนัได รวมทั้งสถานท่ีปรุงประกอบอาหารดว้ยน ้ายาท าความสะอาด
อยา่งนอ้ยทุก 2 ชัว่โมง 

9. ส าหรับอาหารปรุงส าเร็จให้มีการปกปิดอาหาร ใช้อุปกรณ์ส าหรับหยิบจบัหรือตกัอาหาร 
เช่น ชอ้น ท่ีคีบ เป็นตน้ 

10. จดัให้มีถงัขยะท่ีมีฝาปิดมิดชิดเพื่อรวบรวมขยะต่างๆโดยคดัแยกขยะอย่างน้อยเป็นขยะ
ทัว่ไป ขยะรีไซเคิล และแยกเศษอาหารออกจากขยะประเภทอ่ืน มดัปากถุงให้แน่นและเก็บรวบรวมไว้
ยงัท่ีพกัขยะอย่างถูก สุขลกัษณะป้องกนัสัตวแ์ละแมลงพาหะน าโรค รอหน่วยงานท่ีรับผิดชอบน าไป
ก าจดัอยา่งถูกตอ้ง 
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11. จดัให้มีการระบายอากาศท่ีเพียงพอ กรณีใช้เคร่ืองปรับอากาศอาจพิจารณาให้มีช่องทาง
ระบายอากาศ หรือใชพ้ดัลมระบายอากาศเพื่อการหมุนเวียนอากาศท่ีเพียงพอ รวมทั้งภายในและบริเวณ
หอ้งสุขา เพื่อไม่ใหเ้ป็นแหล่งสะสมเช้ือโรค 

12. จดัให้มีการช าระเงินค่าบริการผ่านระบบออนไลน์ (e-Payment) หรือ QR Code ผ่านแอป
พลิเคชนั หากช าระดว้ยเงินสดตอ้งไม่สมัผสัมือโดยตรง เช่น การมีถาดรับเงินหรือบตัรเครดิต และตอ้งมี
การลา้งมือดว้ยน ้าและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอลบ่์อยคร้ัง 

13. จดัใหมี้การส่ือสาร/ประชาสัมพนัธ์ สร้างความรู้ความเขา้ใจ และแนะน าแนวทางการปฏิบติั
ตามมาตรการป้องกนัควบคุมโรคผ่านส่ือประชาสัมพนัธ์รูปแบบต่างๆ เช่น ป้ายประชาสัมพนัธ์ เสียง
ประชาสัมพนัธ ์พร้อมทั้งมีการอบรมพนกังาน เพื่อใหผู้ใ้ชบ้ริการและพนกังานปฏิบติัตาม อยา่งเคร่งครัด 

14. ลดการใชเ้สียงภายในภตัตาคาร/ร้านอาหาร 

ขอ้ก าหนดมาตรฐานในส่วนของผูใ้หบ้ริการ 

1. ผูป้รุงอาหารทุกคน ให้สวมผา้กนัเป้ือน หมวกคลุมผมตลอดการท าอาหาร รวมทั้งพิจารณา
สวมหนา้กากผา้หรือหนา้กากอนามยั ถุงมือ และอุปกรณ์  ป้องกนัละอองฝอยน ้ าลายใส่อาหาร และให้
ลา้งมือทุกคร้ังก่อนปรุงอาหาร รวมทั้งท าความสะอาดครัวอยูเ่สมอ 

2. ลา้งมือดว้ยน ้าและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอลอ์ยา่งสม ่าเสมอ 

3. หากมีอาการไข ้ไอ จาม มีน ้ามูกหรือเหน่ือยหอบ ใหห้ยดุปฏิบติังานและ ไปพบแพทยท์นัที 

4. เวน้ระยะห่างระหวา่งบุคคลอยา่งนอ้ย 1 เมตร 

5. พนกังานผูท้  าหนา้ท่ีจดัการขยะ จะตอ้งลา้งมือทนัทีหลงัเสร็จงาน กระดาษ ช าระและหนา้กาก
ผา้หรือหนา้กากอนามยัท่ีใชแ้ลว้ ตอ้งมีการจดัการท่ี เหมาะสมก่อนท้ิงลงถงัขยะ 

6. หลีกเล่ียงการรับเงินโดยการสัมผสักบัมือโดยตรง อาจสวมถุงมือ หรือมี ถาดส าหรับรับเงิน 
และควรท าความสะอาดท่ีรับเงินอยา่งสม ่าเสมอ 
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ขอ้ก าหนดมาตรฐานในส่วนของผูรั้บบริการ 

1. ใหค้วามร่วมมือในการตรวจวดัอุณหภูมิร่างกาย และสวมหนา้กากผา้หรือหนา้กากอนามยั 

2. เวน้ระยะห่างระหวา่งบุคคลอยา่งนอ้ย 1 เมตร 

3. ลา้งมือก่อนใชบ้ริการและหลงัใชบ้ริการดว้ยน ้าและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล ์

4. หลกัเล่ียงการช าระเงินดว้ยเงินสดเพื่อลดการสัมผสัระหวา่งกนั เช่น การช าระเงินผ่านระบบ
โอนเงิน หรือ พร้อมเพย ์เป็นตน้ 

5. ระยะเวลาในการรับประทานอาหารในร้านไม่ควรเกิน 1 ชัว่โมง 

6. ลดการใชเ้สียงภายในภตัตาคาร/ร้านอาหาร  
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ประวตัิผู้วจัิย 
 

ช่ือ – สกุล  นายพรพิทกัษ ์เติมเกียรติไพบูลย ์
วนั เดือน ปี  12 มีนาคม 2540 
ประวติัการศึกษา  ปริญญาตรี  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
    สาขาคณิตศาสตร์ประยกุต ์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 
    ปีการส าเร็จการศึกษา พ.ศ 2563 
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