
 

  

ความพงึพอใจต่อการปรบัตวัศนูยอ์าหารในมมุมองผูบ้รโิภคช่วงสถานการณ ์โควิด-19 

ศกึษาเฉพาะกรณี ธุรกิจการคา้ในจงัหวดัพษิณโุลก 
 

พรรณราย อินทรุตัน ์ 

วิทยานิพนธเ์สนอบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยันเรศวร 

เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของการศกึษา หลกัสตูรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต 
สาขาวิชา- 

ปีการศกึษา 2563 
ลิขสิทธ์ิเป็นของมหาวิทยาลยันเรศวร  

 

 



 

ความพงึพอใจต่อการปรบัตวัศนูยอ์าหารในมมุมองผูบ้รโิภคช่วงสถานการณ ์โควิด-19 

ศกึษาเฉพาะกรณี ธุรกิจการคา้ในจงัหวดัพษิณโุลก 
 

พรรณราย อินทรุตัน ์ 

วิทยานิพนธเ์สนอบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยันเรศวร 

เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของการศกึษา หลกัสตูรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต 
สาขาวิชา- 

ปีการศกึษา 2563 
ลิขสิทธ์ิเป็นของมหาวิทยาลยันเรศวร  

 

 



 

วิทยานิพนธ ์เรื่อง "ความพงึพอใจตอ่การปรบัตวัศนูยอ์าหารในมมุมองผูบ้ริโภคชว่งสถานการณ์ โค
วิด-19 ศกึษาเฉพาะกรณี ธุรกิจการคา้ในจงัหวดัพิษณโุลก" 

ของ พรรณราย อินทรุตัน ์
ไดร้บัการพิจารณาใหน้บัเป็นสว่นหนึ่งของการศกึษาตามหลกัสตูร 

ปรญิญาบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชา- 
  

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ ์

  
(ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.ธมัมะทินนา ศรีสพุรรณ)  

ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ ์

  
(ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.พนมสิทธ์ิ สอนประจกัษ)์  

ประธานท่ีปรกึษาวิทยานิพนธ ์

  
(ดร.สกิุจ ขอเชือ้กลาง)  

กรรมการผูท้รงคณุวฒุิภายใน 

  
  

  อนุมัติ 

    
(ศาสตราจารย ์ดร.ไพศาล มณีุสวา่ง) 

 
คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั  

 

  



 ค 

บทคดั ย่อภาษาไทย  

ชื่อเร่ือง ความพงึพอใจตอ่การปรบัตวัศนูยอ์าหารในมมุมองผูบ้ริโภคชว่ง
สถานการณ ์โควิด-19 ศกึษาเฉพาะกรณี ธุรกิจการคา้ในจงัหวดั
พิษณโุลก 

ผู้วิจัย พรรณราย อินทรุตัน ์
ประธานทีป่รึกษา ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร. พนมสิทธ์ิ สอนประจกัษ ์ 
  
ประเภทสารนิพนธ ์ วิทยานิพนธ ์บธ.ม. สาขาวิชา-, มหาวิทยาลยันเรศวร, 2563 
ค าส าคัญ ความพงึพอใจ, ธุรกิจการคา้, การปรบัตวั, ศนูยอ์าหาร, สถานการณ ์

โควิด-19 
  

บทคัดย่อ 
  

              การวิจัยในครัง้นีมี้วัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาการปรบัตวัศูนยอ์าหารช่วง
สถานการณ ์ โควิด-19 ท่ีธุรกิจการคา้ในจงัหวดัพิษณุโลก เพ่ือศกึษาปัจจยัส่วนบคุคลท่ีมีผลต่อ
ความพึงพอใจต่อการปรบัตวัศนูยอ์าหารในมุมมองผูบ้ริโภคช่วงสถานการณ์ โควิด-19 ท่ีธุรกิจ
การคา้ในจังหวัดพิษณุโลก เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อความพึงพอใจต่อการ
ปรบัตวัศนูยอ์าหารในมมุมองผูบ้รโิภคชว่งสถานการณ ์โควิด-19 ท่ีธุรกิจการคา้ในจงัหวดัพิษณุโลก 
และเพ่ือศกึษาคณุภาพการใหบ้ริการท่ีมีผลตอ่ความพึงพอใจตอ่การปรบัตวัศนูยอ์าหารในมมุมอง
ผูบ้ริโภค ช่วงสถานการณ ์ โควิด-19 ท่ีธุรกิจการคา้ในจงัหวดัพิษณุโลก โดยผูว้ิจยัดาํเนินการวิจยั
แบบผสมผสาน(Mixed Methods) ทัง้การวิจยัเชิงคณุภาพ คือ การสมัภาษณเ์ชิงลึกผูจ้ดัการศนูย์
อาหาร 4 ท่าน ท่ีธุรกิจการคา้ในจงัหวดัพิษณุโลก เเละการวิจยัเชิงปริมาณ คือ การเก็บ
แบบสอบถามจาํนวน 385 ชดุ จากผูบ้ริโภคศนูยอ์าหารช่วงสถานการณโ์ควิด-19 ท่ีธุรกิจการคา้ใน
จงัหวดัพิษณุโลก โดยสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ คา่ความถ่ี คา่รอ้ยละ คา่เฉล่ีย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตราฐาน และการวิเคราะหข์อ้มลูดว้ยตวัแบบเชิงเสน้ทั่วไป(General Linear Model : 
GLM) สถิติไคสแควร(์Chi Square Test) และสมการถดถอยพหุคณู(Multiple Regression 
Analysis) 

              ผลการวิจยัสรุปไดด้งันี ้

              1.การปรบัตวัศนูยอ์าหารช่วงสถานการณ์ โควิด-19 ท่ีธุรกิจการคา้ในจงัหวดั



 ง 

พิษณุโลก มีการปรบัตวัตามหลกัระยะห่างทางสงัคม(Social Distancing) เเละชีวิตวิถีใหม่(New 
normal) ไดอ้ย่างมีมาตราฐาน โดยใหค้วามสาํคญักบัความสะอาด ความปลอดภยัและรวมไปถึง
การพฒันาบคุลากร เพ่ือใหผู้บ้รโิภคเกิดความเช่ือมั่นตอ่คณุภาพการใหบ้ริการและมีความพึงพอใจ
สงูสดุตอ่การใชบ้รกิารศนูยอ์าหาร ชว่งสถานการณ ์โควิด-19 ท่ีธุรกิจการคา้ในจงัหวดัพิษณโุลก 

              2.ปัจจยัส่วนบคุคล เพศ อาย ุการศกึษา และอาชีพมีอิทธิพลรว่มกนัมีผลตอ่
ความพึงพอใจต่อการปรบัตวัศนูยอ์าหารในมุมมองผูบ้ริโภคช่วงสถานการณ์ โควิด-19 ท่ีธุรกิจ
การคา้ในจงัหวดัพิษณโุลก อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

              3.พฤติกรรมของผูบ้ริโภค ดา้นช่วงเวลาท่ีใชใ้นการบริโภคมีความสมัพนัธ์
ความพึงพอใจต่อการปรบัตวัศนูยอ์าหารในมุมมองผูบ้ริโภคช่วงสถานการณ์ โควิด-19 ท่ีธุรกิจ
การคา้ในจงัหวดัพิษณโุลก อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  0.05 

              4.คณุภาพการใหบ้ริการ ดา้นความน่าเช่ือถือไวว้างใจ ดา้นการตอบสนอง
ความตอ้งการผูบ้ริโภค ดา้นการใหค้วามเช่ือมั่นตอ่ผูบ้ริโภค และดา้นการรูจ้กัและเขา้ใจผูบ้ริโภค
ส่งผลตอ่ความพึงพอใจตอ่การปรบัตวัศนูยอ์าหารในมมุมองผูบ้ริโภคช่วงสถานการณ์ โควิด-19 ท่ี
ธุรกิจการคา้ในจงัหวดัพิษณโุลก อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  0.05 

นอกจากนีไ้ดจ้าํแนกศนูยอ์าหารท่ีธุรกิจการคา้ในจงัหวดัพิษณุโลกออกเป็น  4 แห่ง 
ผลการวิจยัสรุปไดด้งันี ้

             ศนูยอ์าหาร แม็คโคร พิษณโุลก 

              1.ปัจจยัเรื่อง อาชีพและรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน มีอิทธิพลรว่มกนัมีผลตอ่ความ
พงึพอใจตอ่การปรบัตวัศนูยอ์าหารในมมุมองผูบ้ริโภคช่วงสถานการณ์ โควิด-19  อย่างมีนยัสาํคญั
ทางสถิต ิ 0.05. 

              2.ปัจจยัเรื่อง การศกึษาและอาชีพ มีอิทธิพลรว่มกนัมีผลตอ่ความพึงพอใจตอ่
การปรบัตวัศนูยอ์าหารในมมุมองผูบ้ริโภคช่วงสถานการณ์ โควิด-19 อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
0.05 

              3.ปัจจยัเรื่อง อายแุละรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน มีอิทธิพลรว่มกนัมีผลตอ่ความพึง



 จ 

พอใจต่อการปรบัตวัศนูยอ์าหารในมุมมองผูบ้ริโภคช่วงสถานการณ์ โควิด-19 อย่างมีนยัสาํคญั
ทางสถิต ิ0.05. 

              4.ปัจจยัเรื่อง เพศและรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน มีอิทธิพลรว่มกนัมีผลตอ่ความพึง
พอใจต่อการปรบัตวัศนูยอ์าหารในมุมมองผูบ้ริโภคช่วงสถานการณ์ โควิด-19 อย่างมีนยัสาํคญั
ทางสถิต ิ0.05. 

              5.คณุภาพการใหบ้ริการ  ดา้นความเป็นรูปธรรม ดา้นการรูจ้กัและเขา้ใจ
ผูบ้ริโภค ส่งผลตอ่ความพึงพอใจตอ่การปรบัตวัศนูยอ์าหารในมมุมองผูบ้ริโภคช่วงสถานการณ์ โค
วิด-19 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05. 

             ศนูยอ์าหาร บิก๊ซี ซูเปอรเ์ซ็นเตอร ์พิษณโุลก 

              1.พฤติกรรมของผูบ้ริโภค ดา้นช่วงเวลาท่ีใชใ้นการบริโภค มีความสมัพนัธก์บั
ความพึงพอใจต่อการปรบัตวัศนูยอ์าหารในมุมมองผูบ้ริโภคช่วงสถานการณ์ โควิด-19 อย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิต ิ0.05. 

             ศนูยอ์าหาร เทสโก ้โลตสั พิษณโุลก สาขาโคกชา้ง 

              1.คณุภาพการใหบ้ริการ ดา้นการตอบสนองความตอ้งการผูบ้ริโภค ดา้น
ความเป็นรูปธรรม ส่งผลต่อความพึงพอใจต่อการปรับตวัศูนยอ์าหารในมุมมองผูบ้ริโภคช่วง
สถานการณ ์โควิด-19 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

             ศนูยอ์าหาร เซ็นทรลั พลาซา่ พิษณโุลก 

              1.คณุภาพการใหบ้ริการ ดา้นการใหค้วามเช่ือมั่นตอ่ผูบ้ริโภค ส่งผลตอ่ความ
พงึพอใจตอ่การปรบัตวัศนูยอ์าหารในมมุมองผูบ้ริโภคช่วงสถานการณ์ โควิด-19  อย่างมีนยัสาํคญั
ทางสถิต ิ0.05 
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ABSTRACT 
  

            The objectives of this research were to investigate the adaptation of 
food courts in Phitsanulok Province during the COVID-19 situation, to study personal 
factors affecting the satisfaction towards adaptation of food courts in Phitsanulok 
Province in the consumers’ perspective during the COVID-19 situation, to study 
consumers’ behavior affecting their satisfaction towards adaptation of food courts in 
Phitsanulok Province in the consumers’ perspective, and to study the service quality 
affecting the satisfaction towards food court adaptation in the consumers’ perspective 
during the COVID-19 situation by focusing on exploring businesses in Phitsanulok 
Province. This study used mixed methods research. For the qualitative research, data 
were collected using in-depth interviews with four managers of food courts in 
Phitsanulok Province. For the quantitative research, 385 copies of the questionnaires 
were used to collect data from food court consumers in Phitsanulok Province during the 
COVID-19 situation. Data were analyzed using statistics to determine the frequency, 
percentage, mean, standard deviation, General Linear Model (GLM), Chi-Square Test, 
and Multiple Regression Analysis. 



 ช 

The results of the research could be summarized as follows: 

1. Adaptation of food courts in Phitsanulok Province during the COVID-19 
situation was characterized by standard adjustments according to the social distancing 
and new normal with an emphasis on cleanliness, safety as well as human resources 
development to enhance consumer confidence in service quality and to maximize the 
satisfaction with the use of food court services during the COVID-19 situation in 
Phitsanulok Province. 

2. Personal factors, including gender, age, educational level, and occupation 
jointly influenced the satisfaction towards adaptation of food courts in Phitsanulok 
Province in the consumers’ perspective with a statistical significance level of 0.05. 

3. In terms of consumer behavior, the timing of consumption was related to 
the satisfaction towards adaptation of food courts in Phitsanulok Province in the 
consumers’ perspective with a statistical significance level of 0.05. 

4. Service quality dimensions in terms of reliability, responsiveness, 
assurance, and empathy influenced the satisfaction towards adaptation of food courts in 
Phitsanulok Province in the consumers’ perspective with a statistical significance level of 
0.05. 

In addition, they selected four food courts on trading business in Phitsanulok 
Province 

The results of the research could be summarized as follows: 

            Food Court at Makro Phitsanulok: 

            1. Personal factors, including occupation and income per month, 
jointly influenced the satisfaction towards adaptation of food courts in Phitsanulok 
Province in the consumers’ perspective with a statistical significance level of 0.05. 



 ซ 

            2. Personal factors, including educational level and occupation, jointly 
influenced the satisfaction towards adaptation of food courts in Phitsanulok Province in 
the consumers’ perspective with a statistical significance level of 0.05. 

            3. Personal factors, including age and income per month, jointly 
influenced the satisfaction towards adaptation of food courts in Phitsanulok Province in 
the consumers’ perspective with a statistical significance level of 0.05. 

            4. Personal factors, including gender and income per month, jointly 
influenced the satisfaction towards adaptation of food courts in Phitsanulok Province in 
the consumers’ perspective with a statistical significance level of 0.05. 

            5. Service quality dimensions in terms of tangibility and empathy 
influenced the satisfaction towards adaptation of food courts in Phitsanulok Province in 
the consumers’ perspective with a statistical significance level of 0.05. 

Food Court at Big C Phitsanulok: 

            1. In terms of consumer behavior, the timing of consumption was 
related to the satisfaction towards adaptation of food courts in Phitsanulok Province in 
the consumers’ perspective with a statistical significance level of 0.05. 

Food Court at Tesco lotus Phitsanulok: 

            1. Service quality dimensions in terms of responsiveness and 
tangibility influenced the satisfaction towards adaptation of food courts in Phitsanulok 
Province in the consumers’ perspective with a statistical significance level of 0.05. 

Food Court at Central plaza Phitsanulok : 

            1. Service quality dimensions in terms of assurance influenced the 
satisfaction towards adaptation of food courts in Phitsanulok Province in the consumers’ 



 ฌ 

perspective with a statistical significance level of 0.05. 
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ประกาศคณุูป การ 
 

ประกาศคุณูปการ 
  

รายงานการศกึษาคน้ควา้ดว้ยตวัเองปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต เรื่อง ความพึงพอใจ
ตอ่การปรบัตวัศนูยอ์าหารในมุมมองผูบ้ริโภคช่วงสถานการณ์ โควิด-19 ศึกษาเฉพาะกรณี ธุรกิจ
การคา้ในจงัหวดัพิษณโุลก  สามารถสาํเรจ็สมบรูณไ์ดด้ว้ยความกรุณาอยา่งยิ่งจาก 
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บทที ่1 
 

บทน า 
 

ทีม่าและความส าคัญของปัญหา 
 ปีพ.ศ.2563 เกิดวิกฤตในทั่วโลกและประเทศไทย อันเน่ืองมาจากการเผชิญปัญหาการ
แพรร่ะบาดของเชือ้ COVID-19 ซึ่งเกิดจากไวรสัโคโรนาชนิดท่ีมีการคน้พบล่าสดุ ไวรสัและโรคอบุตัิ
ใหม่นีไ้ม่เป็นท่ีรูจ้กั ก่อนท่ีจะมีการระบาดในเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีนในเดือนธันวาคมปี 2562  โดย
อาการทั่วไปของโรคโควิด 19 พ่ีพบมากท่ีสดุคือ ไข ้ไอ และอ่อนเพลีย ส่วนอาการท่ีพบนอ้ยกว่าแต่
อาจมีผลต่อผูป่้วยบางราย คือ ปวดเม่ือย คดัจมูก นํา้มูกไหล เจ็บคอ ทอ้งเสีย ลิน้ไม่รบัรส จมูก
ไม่ไดก้ลิ่น หรือผ่ืนตามผิวหนงั หรือสีผิวเปล่ียนตามนิว้มือนิว้เทา้ อาการเหล่านีม้กัจะไม่รุนแรงนกั
และค่อยๆเริ่มทีละน้อย ซึ่งบางรายติดเชือ้แต่มีอาการไม่รุนแรง และผู้ป่วยส่วนมาก (80% )        
หายป่วยไดโ้ดยไม่ตอ้งเขา้รักษาในโรงพยาบาล แต่ผู้ป่วยส่วนน้อย (20%)  มีอาการหนักและ
หายใจลาํบาก มักจะเกิดขึน้กับผู้สูงอายุและมีโรคประจาํตัวเช่น ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ 
โรคเบาหวาน หรือมะเร็ง จะมีแนวโนม้ท่ีจะมีอาการป่วยรุนแรงกว่ากลุ่มคนอ่ืนๆ  อย่างไรก็ต าม
ขณะนีโ้รคโควิด-19 มีการระบาดใหญ่ไปทั่วโลกและส่งผลกระทบแก่หลายประเทศทั่วโลกอย่างไม่
ทนัตัง้ตวั (World Health Organization, 2020) 
 กลุ่มธุรกิจในประเทศไทยไดร้บัผลกระทบอันดบัแรก คือ ธุรกิจการท่องเท่ียว เเละภาค
ธุรกิจบริการท่ีเ ก่ียวข้องกับการท่องเ ท่ียวต่างก็ได้รับผลกระทบตามไปด้วย ไม่ว่าจะเป็น            
ธุรกิจโรงแรมท่ีพกั การคา้ปลีก ภัตตาคาร รา้นอาหาร การขนส่งทางบก หรือการขนส่งทางอากาศ 
อตุสาหกรรมต่างๆ(กรุงศรกูรู, 2563) และจากกรณีของธุรกิจรา้นอาหาร พบว่า ทัง้ปี พ.ศ.2563 
ธุรกิจร้านอาหารหดตัวร้อยละ 6.0 หรือมีมูลค่า 4.05 แสนล้านบาท โดยเป็นระดับท่ีตํ่ากว่า
ศกัยภาพ  ซึ่งตา่งจากช่วงปี พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ.2562 ท่ีธุรกิจรา้นอาหารในประเทศไทยมีแนวโนม้
เติบโตต่อเน่ือง มียอดขายธุรกิจบริการอาหารของประเทศไทยเติบโตไดต้่อเน่ืองรอ้ยละ4.0 ต่อปี 
มูลค่า 8.8 แสนล้านบาท และการเติบโตดังกล่าวมีผลจากสภาวะสังคมท่ีเปล่ียนแปลง เช่น 
ความเร่งรีบในชีวิตประจาํวัน ความไม่สะดวกในการประกอบอาหารทาํเอง ทาํให้พฤติกรรม
ผูบ้รโิภคมีการเปล่ียนแปลงตามและหนัมาใชบ้ริการธุรกิจรา้นอาหารนอกบา้นมากขึน้(โพสตท์เูดย,์ 
2564)  
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 สาํหรบัจงัหวดัพิษณุโลก ถือเป็นจงัหวดัท่ีไดร้บัการส่งเสริมใหเ้ป็นศนูยก์ลางความเจริญ
ดา้นเศรษฐกิจและพานิชยกรรมท่ีสาํคญัระดบัภาคเหนือตอนล่าง ทาํใหจ้งัหวดัพิษณุโลก เกิดธุรกิจ
ดา้นต่างๆ เขา้มาลงทุนขึน้มาก รวมไปถึงธุรกิจรา้นอาหาร (โพสตท์เูดย,์ 2558) โดยเฉพาะธุรกิจ
รา้นอาหารท่ีอยู่ในธุรกิจการคา้หรือเรียกว่า ศนูยอ์าหาร ท่ีผูบ้ริโภคในจงัหวดัใหค้วามสนใจออกมา
รบัประทานอาหารตามธุรกิจการคา้ เน่ืองจากเป็นสถานท่ีทางเลือกสาํหรบัผูบ้ริโภคท่ีเนน้ความ
สะดวกสบายและความสะอาด และมีสิ่งอาํนวยความสะดวกหรือเทคโนโลยีมารองรบัการใชง้าน
ผูบ้ริโภคไดเ้ป็นอย่างดี ซึ่งสรา้งความประทบัใจแก่ผู้บริโภคท่ีการใชบ้ริการไดเ้ป็นอย่างมาก และ
ศนูยอ์าหารในธุรกิจการคา้จังหวัดพิษณุโลกมีทัง้หมด 6 แห่ง  (วิกิพีเดีย, 2560) ท่ีไดมี้การเปิด
ใหบ้รกิารผูบ้ริโภคอย่างครบวงจร มีผลทาํใหผู้บ้ริโภคท่ีมากใชบ้ริการในศนูยอ์าหารมีจาํนวนสงูขึน้
เรื่อยๆ และยังทาํให้ผู้ประกอบการร้านคา้ภายนอกต่างให้ความสนใจต่อการลงทุนเช่าพืน้ท่ี        
ศนูยอ์าหารในธุรกิจการคา้ จงัหวดัพิษณโุลกเพิ่มมากขึน้เชน่กนั  
 แต่จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้โควิด -19 ช่วงเดือนเมษายน พ.ศ.2563    
จงัหวัดพิษณุโลก พบผูต้ิดเชือ้โควิด-19 จาํนวน 6 ราย ซึ่งผูต้ิดเชือ้โควิด-19ส่วนหนึ่งมีการมาใช้
บริการในธุรกิจการคา้ จงัหวดัพิษณุโลก (สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัพิษณุโลก, 2563) ทาํให้
ผูบ้รโิภคในจงัหวดัพิษณโุลกเกิดความกงัวลตอ่ใชบ้รกิารท่ีธุรกิจการคา้และสง่ผลตอ่การตดัสินใจใช้
บรกิารของผูบ้รโิภคศนูยอ์าหาร และเห็นไดว้่าการปรบัตวัของศนูยอ์าหารช่วงสถานการณโ์ควิด-19
เป็นสิ่งสาํคัญในการบริการ ศูนยอ์าหารตอ้งมีการเตรียมความพรอ้มการใหบ้ริการ มีการสรา้ง
มาตราฐานการใหม่เก่ียวกับสุขอนามัย โดยปฏิบตัิตามมาตราการป้องกันควบคุมโรคโควิด -19 
กาํหนด เช่น การเวน้ระยะห่างทางสงัคม Social Distancing การปฏิบตัิตวัตามวิถีชีวิตใหม่ New 
normal ฯลฯ (กรมควบคมุโรค, 2564) เพ่ือท่ีจะสรา้งความเช่ือมั่นและสรา้งความพึงพอใจใหแ้ก่
ผูบ้รโิภคทกุครัง้ท่ีเขา้ใชบ้รกิาร 

จากการศึกษาพบว่า งานวิจยัท่ีผ่านมามีการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจในการใชบ้ริการ
ของผูบ้ริโภคศนูยอ์าหารซึ่งเป็นการเก็บขอ้มูลในเชิงปริมาณ แต่ยงัไม่มีงานวิจยัใดท่ีศึกษาในเชิง
คณุภาพ การสมัภาษณเ์ชิงลึกควบคู่ไปกับการศึกษาเชิงปริมาณในปัญหาดา้นสาธารณสุข ช่วง
สถานการณก์ารแพร่ระบาดของเชือ้โควิด-19 ท่ีมีผลต่อการปรบัตวัของศูนยอ์าหาร ดงันัน้ผูว้ิจัย    
จึงตอ้งการทราบความพึงพอใจต่อการปรับตัวศูนยอ์าหารในมุมมองผู้บริโภคช่วงสถานการณ ์      
โควิด-19 ศกึษาเฉพาะกรณี ธุรกิจการคา้ในจงัหวดัพิษณโุลก เพ่ือในอนาคตสามารถพฒันารูปแบบ
การใหบ้ริการเพ่ือตอบสนองความพึงพอใจของผูบ้ริโภคไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและมาตราฐาน
มากยิ่งขึน้ 
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วัตถุประสงคก์ารวิจัย 
 1.เพ่ือศึกษาการปรบัตวัศนูยอ์าหารช่วงสถานการณ ์โควิด-19 ท่ีธุรกิจการคา้ในจงัหวัด
พิษณโุลก 
 2.เพ่ือศกึษาปัจจยัสว่นบคุคลท่ีมีผลตอ่ความพงึพอใจตอ่การปรบัตวัศนูยอ์าหารในมมุมอง
ผูบ้รโิภคชว่งสถานการณ ์โควิด-19 ท่ีธุรกิจการคา้ในจงัหวดัพิษณโุลก  
 3.เพ่ือศกึษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อความพึงพอใจตอ่การปรบัตวัศนูยอ์าหารใน
มมุมองผูบ้รโิภคชว่งสถานการณ ์โควิด-19 ท่ีธุรกิจการคา้ในจงัหวดัพิษณโุลก 
 4.เพ่ือศึกษาคณุภาพการใหบ้ริการท่ีมีผลต่อความพึงพอใจตอ่การปรบัตวัศนูยอ์าหารใน
มมุมองผูบ้รโิภคชว่งสถานการณ ์โควิด-19 ท่ีธุรกิจการคา้ในจงัหวดัพิษณโุลก 
 
สมมตฐิานการวิจัย 
 1.ปัจจยัส่วนบคุคลท่ีมีผลต่อความพึงพอใจต่อการปรบัตวัศนูยอ์าหารในมุมมองผูบ้ริโภค
ชว่งสถานการณ ์โควิด-19 ท่ีธุรกิจการคา้ในจงัหวดัพิษณโุลก 
 2.พฤติกรรมของผูบ้ริโภคมีความสมัพนัธก์ับความพึงพอใจต่อการปรบัตวัศนูยอ์าหารใน
มมุมองผูบ้รโิภคชว่งสถานการณ ์โควิด-19 ท่ีธุรกิจการคา้ในจงัหวดัพิษณโุลก 
 3.คุณภาพการให้บริการส่งผลต่อความพึงพอใจต่อการปรับตัวศูนยอ์าหารในมุมมอง
ผูบ้รโิภคชว่งสถานการณ ์โควิด-19 ท่ีธุรกิจการคา้ในจงัหวดัพิษณโุลก 
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ขอบเขตของการวิจัย 
ผูว้ิจยัออกแบบการวิจยัเป็นการวิจยัแบบผสมผสานระหว่างเชิงคณุภาพและเชิงปริมาณ

(Mixed Methods) โดยมีรายละเอียดของขอบเขตการวิจยั ดงันี ้

ข้ันตอนที1่ การวิจัยเชิงคุณภาพ  

การวิจัยเชิงคุณภาพใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก( In-depth interview) เพ่ือศึกษาการ
ปรบัตวัศนูยอ์าหารช่วงสถานการณ ์โควิด-19 ท่ีธุรกิจการคา้ในจงัหวดัพิษณุโลก โดยมีคณุสมบตัิ
ดงันี ้

1. ประสบการณก์ารทาํงานไมต่ ํ่ากวา่ 10 ปี 
2. เป็นผูป้ฏิบตังิานในศนูยอ์าหารอยา่งตอ่เน่ืองไมต่ ํ่ากวา่ 5 ปี  

 โดยผูว้ิจยัจะเลือกกลุ่มอาสาสมคัรผูจ้ดัการศนูยอ์าหารท่ีธุรกิจการคา้ในจงัหวดัพิษณุโลก 
4 แหง่ จาํนวน 4 ทา่น ไดแ้ก่  

1. รองผูจ้ดัการพืน้ท่ีเชา่ เทสโก ้โลตสั พิษณโุลก สาขาโคกชา้ง 
2. ผูจ้ดัการฝ่ายพลาซา่ บิก๊ซี ซูเปอรเ์ซ็นเตอร ์พิษณโุลก 
3. หวัหนา้ศนูยอ์าหาร เซ็นทรลั พลาซา่ พิษณโุลก 
4. หวัหนา้งาน (Supervisor) แม็กโคร พิษณโุลก 

 
ข้ันตอนที2่ การวิจัยเชิงปริมาณ 

 ประชาการและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร คือ ประชากรท่ีอาศยัอยู่ในจังหวัดพิษณุโลกและไดม้าใชบ้ริการศนูยอ์าหาร 
ชว่งสถานการณ ์โควิด-19 ท่ีธุรกิจการคา้ในจงัหวดัพิษณโุลก 
 กลุ่มตัวอย่างที่ คือ ผูบ้ริโภคท่ีมาใชบ้ริการศนูยอ์าหารช่วงสถานการณ ์โควิด-19 ท่ีธุรกิจ
การคา้ในจังหวัดพิษณุโลกโดยไม่ทราบจาํนวนประชากรท่ีแน่ชัด จึงเลือกใชสู้ตรของคอแครน
(Cochran) เก็บแบบสอบถามจาํนวน 385 ชดุ 
 
 ขอบเขตด้านเนือ้หา 

1.ตัวแปรอิสระ (Independent variables) ไดแ้ก่  
 1.1ปัจจยัสว่นบคุคล  
  1.1.1 เพศ  
  1.1.2 อาย ุ 
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  1.1.3 สถานภาพ  
  1.1.4 การศกึษา  
  1.1.5 อาชีพ  
  1.1.6 รายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน 
 1.2 พฤติกรรมของผูบ้ริโภคศนูยอ์าหาร ช่วงสถานการณ ์โควิด-19 ท่ีธุรกิจการคา้

ในจงัหวดัพิษณโุลก   
  1.2.1 ประเภทอาหารท่ีเลือกรบัประทาน 
  1.2.2 เหตผุลท่ีสาํคญัในการบรโิภค 
  1.2.3 ชว่งเวลาท่ีใชใ้นการบรโิภค 
  1.2.4 จาํนวนเงินท่ีใชใ้นการบรโิภคตอ่ครัง้ 
  1.2.5 ความถ่ีในการบรโิภค 
  1.2.6 บคุคลท่ีมีสว่นรว่มในการบรโิภค 
 1.3 คณุภาพการใหบ้ริการศนูยอ์าหาร ช่วงสถานการณ ์โควิด-19 ท่ีธุรกิจการคา้

ในจงัหวดัพิษณโุลก   
  1.3.1 ความเป็นรูปธรรม 
  1.3.2 ความนา่เช่ือถือไวว้างใจ 
  1.3.3 การตอบสนองความตอ้งการผูบ้รโิภค 
  1.3.4 การใหค้วามเช่ือมั่นตอ่ผูบ้รโิภค 
  1.3.5 การรูจ้กัและเขา้ใจผูบ้รโิภค 
2.ตัวแปรตาม (Dependent variables) ไดแ้ก่  
 2.1 ความพึงพอใจตอ่การปรบัตวัศนูยอ์าหารในมมุมองผูบ้ริโภคช่วงสถานการณ ์

โควิด-19 ท่ีธุรกิจการคา้ในจงัหวดัพิษณโุลกแบง่ออกเป็น 7 ดา้น (พิมานมาศ ลีเลิศวงศภ์กัดี,2552) 
  2.1.1 ความพงึพอใจในดา้นคณุภาพอาหาร  
  2.1.2 ความพงึพอใจดา้นราคาอาหาร  
  2.1.3 ความพงึพอใจดา้นสถานท่ี  
  2.1.4 ความพงึพอใจดา้นพนกังานใหบ้รกิาร  
  2.1.5 ความพงึพอใจดา้นการสง่เสรมิการขาย 
  2.1.6 ความพงึพอใจดา้นกระบวนการและอปุกรณ ์ 
  2.1.7 ความพงึพอใจดา้นสขุอนามยัและความสะอาด  
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ขอบเขตด้านระยะเวลา  
ระยะเวลาการสาํรวจและเก็บรวบรวมแบบสอบถามสาํหรบังานวิจัยในครัง้นี ้อยู่ในช่วง

เดือนธนัวาคม 2563 ถึง เดือนมกราคม เป็นระยะเวลา 2 เดือน  
 

นิยามศัพท ์
การปรับตัวศูนยอ์าหาร หมายถึง การปรบัเปล่ียนวิธีการบริหารงานของศนูยอ์าหารให้

สอดคลอ้งกบัสภาวะท่ีเปล่ียนไป ซึ่งทาํใหกิ้จการสามารถอยูไ่ดใ้นสภาวะวิฤต 
 ศูนยอ์าหาร (Food center)  หมายถึง สถานท่ีหรือบริเวณใดๆท่ี ท่ีจดัไวเ้พ่ือบริการ

อาหาร ประกอบดว้ย รา้นอาหารย่อยหลายรา้น มีการใชส้าธารณูปโภคตา่งๆรว่มกนัและใชค้ปูอง
แทนเงินในการซือ้ขาย เป็นสถานท่ีท่ีมีการรวบรวมประเภทของอาหารท่ีหลากหลาย เป็นอาหารท่ี
คนไทยรบัประทานกนั มาจาํหนา่ยโดยศนูยอ์าหารและจะตัง้ตามศนูยก์ารคา้ 

ผู้บริโภค หมายถึง บคุคลท่ีเขา้มาใชบ้ริการรา้นอาหารช่วงสถานการณ ์โควิด-19 ท่ีธุรกิจ
การคา้ ในจงัหวดัพิษณโุลก 

ธุรกิจการค้า หมายถึง ศนูยก์ารคา้และหา้งสรรพสินคา้ ท่ีมีการใหบ้ริการแบบครบวงจร มี
สินคา้แทบทกุชนิดท่ีใชใ้นชีวิตประจาํวนั ท่ีบรกิารในจงัหวดัพิษณโุลก 

พฤติกรรมของผู้บริโภค หมายถึง กระบวนการตดัสินใจและการกระทาํเก่ียวกบัการซือ้
และการใช้บริการของผูบ้ริโภคศูนยอ์าหาร ช่วงสถานการณ ์โควิด -19 ท่ีธุรกิจการคา้ในจังหวัด
พิษณุโลก ไดแ้ก่ ประเภทอาหารท่ีเลือกรบัประทาน เหตผุลท่ีสาํคญัในการบริโภค ช่วงเวลาท่ีใชใ้น
การบริโภค จาํนวนเงินท่ีใชใ้นการบริโภคต่อครัง้ บุคคลท่ีมีส่วนร่วมในการบริโภค ความถ่ีในการ
บรโิภค 

คุณภาพการให้บริการ หมายถึง ความสามารถในการใหบ้ริการของศนูยอ์าหาร ท่ีจะ
สรา้งความแตกต่างของธุรกิจให้เหนือกว่าคู่แข่งขันได ้ไดแ้ก่ ความเป็นรูปธรรมของการบริการ
(Tangibles) ความน่าเช่ือถือไวว้างใจในการบริการ(Reliability) การตอบสนองต่อผูร้บับริการ 
(Responsiveness) การให้ความมั่นใจแก่ผู้ร ับบริการ(Assurance)และความเห็นอกเห็นใจ
(Empathy) 

 ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูส้ึกท่ีดีของบุคคลท่ีมีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือปัจจยัต่างๆท่ี
เก่ียวขอ้ง ความรูส้กึพอใจหรือทศันคติท่ีดีจะเกิดขึน้เม่ือไดใ้ชบ้ริการ ซึ่งความพึงพอใจของผูบ้ริโภค
ท่ีใชบ้ริการศูนยอ์าหารจะมีความรูส้ึกในทางบวกต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือปัจจัยท่ีเก่ียวขอ้งกับศูนย์
อาหารในดา้นตา่งๆ 7 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นคณุภาพอาหาร ดา้นราคาอาหาร ดา้นสถานท่ี ดา้นพนกังาน
ใหบ้รกิาร ดา้นสขุอนามยัและความสะอาด ดา้นการสง่เสรมิการขาย ดา้นอปุกรณ ์ 
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โควิด-19 หมายถึง เชือ้ไวรสัท่ีสามารถก่อใหเ้กิดโรคทางเดินหายใจในคน ซึ่งไวร้สัในกลุ่ม
นีมี้หลายสายพนัธุ ์สว่นใหญ่ทาํใหเ้กิดอาการท่ีไมรุ่นแรง คือ เป็นไขห้วดัธรรมดา ในขณะท่ีบางสาย
พนัธุอ์าจก่อใหเ้กิดอาการรุนแรงจนเป็นปอดอกัเสบได ้เช่น โรคติดเชือ้ไวรสัทางเดินหายใจ และเชือ้
สามารถแพร่กระจายเชือ้ไปสู่ผูอ่ื้นในวงกวา้ง เป็นโรคภัยหรือความเจ็บป่วยท่ีเกิดขึน้ในสงัคมส่ง
ผลกระทบตอ่ผูค้นจาํนวนมาก 

 
ประโยชนท์ีไ่ด้รับ 

1.เพ่ือทราบถึงการปรบัตวัศนูยอ์าหารในมมุมองผูบ้ริโภคช่วงสถานการณโ์ควิด-19 ท่ีธุรกิจ
การคา้ในจงัหวดัพิษณโุลก  

2.เพ่ือทราบถึงพฤตกิรรมของผูบ้ริโภคศนูยอ์าหารช่วงสถานการณโ์ควิด-19 ท่ีธุรกิจการคา้
ในจงัหวดัพิษณโุลก 

3.เพ่ือทราบถึงคณุภาพการใหบ้ริการศนูยอ์าหารช่วงสถานการณโ์ควิด-19 ท่ีธุรกิจการคา้
ในจงัหวดัพิษณโุลก 

4.เพ่ือทราบถึงระดับความพึงพอใจต่อการปรับตัวศูนยอ์าหารในมุมมองผู้บริโภคช่วง
สถานการณโ์ควิด-19 ท่ีธุรกิจการคา้ในจงัหวดัพิษณโุลก 
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บทที ่2 
 

แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่กีย่วข้อง 
 
 ในการวิจัยครัง้นี ้ผู้วิจัยไดท้าํการศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลท่ีเป็น เอกสารในส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการศกึษาความพงึพอใจตอ่การปรบัตวัศนูยอ์าหารในมมุมองผูบ้ริโภคช่วงสถานการณ ์
โควิด-19 ศึกษาเฉพาะกรณี ธุรกิจการคา้ในจงัหวดัพิษณุโลก โดยมีแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง ดงันี ้
  บรบิทศนูยอ์าหารในธุรกิจการคา้ในจงัหวดัพิษณุโลก 
 แนวคิดทฤษฎีทีใ่ช้ในการท าวิจัยเชิงคุณภาพ 
  แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัการปรบัตวั 
  แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัสว่นประสมทางการตลาดบริการ 
  แนวคิดการบรหิารเชิงสถานการณ ์(Contingency Theory) 
  แนวคิดเก่ียวกบัระยะหา่งทางสงัคม (Social distancing) 
  แนวคิดเก่ียวกบัชีวิตวิถีใหม ่(New normal) 
  แนวคิดเก่ียวกบัการพฒันาบคุลกร 
  แนวคิดเก่ียวกบัวิเคราะหศ์กัยภาพ (SWOT Analysis) 
 แนวคิดทฤษฎีใช้ในการท าการวิจัยเชิงปริมาณ 
  แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภค 
  แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัคณุภาพการใหบ้รกิาร 
  แนวคิดเก่ียวกบัการตลาดธุรกิจบรกิาร (Service Marketing) 
  แนวคิดเก่ียวกบัความคาดหวงั 
  แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัความพงึพอใจ 
 งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
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บริบทศูนยอ์าหารในธุรกิจการค้าในจังหวัดพษิณุโลก 
 บริบทศูนยอ์าหาร 
 ศูนยอ์าหารเป็นองคป์ระกอบของธุรกิจการคา้ ซึ่งศูนยอ์าหารโดยทั่วไปจะมีรา้นคา้ท่ีมี
อาหารหลายหลายระดับ มีการจัดพืน้ท่ีให้นั่ งรับประทานอาหาร โดยขอ้แตกต่างระหว่างศูนย์
อาหารและรา้นอาหาร คือ ศนูยอ์าหารจะเป็นหลายๆรา้นขายในพืน้ท่ีเดียวกนั โดยใชภ้าชนะและ
พืน้ท่ีรบัประทานอาหารร่วมกันกับรา้นคา้อ่ืนๆท่ีทางธุรกิจการคา้ไดจ้ดัเตรียมไว ้และในกรณีของ
กลุ่มรา้นอาหารมีการจัดพืน้ท่ีในลักษณะท่ีคลา้ยกันแต่การใชภ้าชนะและพืน้ท่ีจะเป็นของแต่ละ
รา้นคา้ ไม่ไดใ้ชพื้น้ท่ีร่วมกัน ทัง้นีร้าคาอาหารในศูนยอ์าหารโดยมากจะมีราคาเฉล่ียเท่ากับหรือ
มากกว่าทอ้งตลาดเล็กนอ้ย(วิกิพีเดีย, 2560) จึงทาํใหศ้นูยอ์าหารเป็นสถานท่ีท่ีไดร้บัความนิยม
สาํหรับผู้บริโภคท่ีตอ้งการใช้เวลานานในธุรกิจการคา้ เน่ืองจากศูนย์อาหารสรา้งรูปแบบการ
ใหบ้รกิารท่ีหลากหลายและนา่ดงึดดูใหผู้บ้รโิภคเขา้มาใชบ้ริการอยู่เสมอ และใหเ้ห็นว่าศนูยอ์าหาร
มียอดขายแนวโนม้ท่ีจะเพิ่มขึน้อยา่งมีนยัสาํคญั(เน็ตอินเเบก, 2554) 

 
 บริบทธุรกิจการค้าในจังหวัดพษิณุโลก  
 ธุรกิจการคา้ในจงัหวดัพิษณโุลก แบง่ออกเป็น 2 ประเภท 
 ประเภทท่ีหนึ่ง หา้งสรรพสินคา้ (Department store) รา้นคา้ขายปลีกขนาดใหญ่ซึ่งมี
สินคา้หลากหลายประเภทแยกตามแผนก โดยไม่มีการขายผ่านตวัแทนจาํหน่าย (หา้งเป็นผูน้าํ
สินคา้มาขายเอง) หา้งสรรพสินคา้มกัขายผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวกบัเสือ้ผา้ เครื่องเรือน เครื่องใชใ้นบา้น 
เครื่องใชไ้ฟฟ้า รวมไปถึงสายผลิตภัณฑอ่ื์นๆ อย่างเช่น ฮารด์แวร ์สุขภัณฑ ์เครื่องสาํอาง เครื่อง
เพชรพลอย เครื่องเขียน ของเล่น อุปกรณกี์ฬา เป็นตน้ หา้งสรรพสินคา้บางแห่งอาจขายเฉพาะ
สินคา้ลดราคา และมีพืน้ท่ีชาํระเงินเป็นศูนยก์ลาง ซึ่งโดยทั่วไปจะอยู่บริเวณดา้นหนา้ของหา้ง 
ห้างสรรพสินค้ามักเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มของรา้นค้าย่อยท่ีอยู่ภายใตบ้ริษัทเดียวกันกับพืน้ท่ี
ใกลเ้คียง (โอเคเนชั่น, 2556) ไดแ้ก่ 
 
 บิ๊กซี ซูเปอรเ์ซ็นเตอร ์พษิณุโลก 
 ท่ีอยู่ 939  ถนนพิชัยสงคราม ตาํบลในเมือง  อาํเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 
65000บิก๊ซี ซูเปอรเ์ซ็นเตอร ์ดาํเนินธุรกิจในรูปของ "ไฮเปอรม์ารเ์ก็ต" หรือ "ซูเปอรเ์ซ็นเตอร"์ ธุรกิจ
ค้าปลีกสมัยใหม่ ภายใต้การบริหารงานโดย บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร ์จาํกัด (มหาชน)            
มุง่จบัลกูคา้ระดบักลางถึงลา่ง โดยมุง่เนน้ท่ีการนาํเสนอสินคา้หลากหลายท่ีประหยดั และใหค้วาม
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คุ้มค่าสูงสุด รวมถึงบริการท่ีประทับใจ พร้อมด้วยสภาพแวดล้อมในร้านค้าท่ีสะอาดและมี
ประสิทธิภาพสงูท่ีสดุ พรอ้มดว้ยพืน้ท่ีรา้นเชา่(บรษิัท บิก๊ซี ซูเปอรเ์ซ็นเตอร ์จาํกดั (มหาชน), 2563) 
 

 
 

ภาพที ่1 บิ๊กซี ซูเปอรเ์ซ็นเตอร ์สาขาพษิณุโลก 
ทีม่า พรรณราย อินทรุตัน ์11 มิถนุายน 2563 

 

 
 

ภาพที ่2 ศูนยอ์าหารบิ๊กซี ซูเปอรเ์ซ็นเตอร ์สาขาพษิณุโลก 
ทีม่า พรรณราย อินทรุตัน ์11 มิถนุายน 2563 
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 เทสโก้ โลตัส พษิณุโลก สาขาโคกช้าง 
 ท่ีอยู่909 หมู่10 ถนนพิษณุโลก -หล่มสัก ตําบลอรัญญิก อําเภอเมืองพิษณุโลก         

จงัหวัดพิษณุโลก 65000 เทสโก ้โลตสั ดาํเนินธุรกิจคา้ปลีกในประเทศไทย ดว้ยนโยบายในการ

จําหน่ายสินค้าคุณภาพสูงในราคาท่ีเ อื ้อมถึงได้ พร้อมๆ ไปกับการทําสิ่ ง ท่ี ดีเ พ่ือลูกค้า             

เพ่ือนพนกังาน และชมุชน(เทสโกโ้ลตสั, 2559) 

 
 

ภาพที ่3 เทสโก้ โลตัส พษิณุโลก สาขาโคกช้าง 
ทีม่า พรรณราย อินทรุตัน ์24 พฤษภาคม 2563 

 

 
 

ภาพที ่4 ศูนยอ์าหารเทสโก้ โลตัส พษิณุโลก สาขาโคกช้าง 
ทีม่า พรรณราย อินทรุตัน ์24 พฤษภาคม 2563 
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 แม็คโคร พษิณุโลก 
 ท่ีอยู ่1199 ถ.บรมไตรโลกนารถ ตาํบล วดัจนัทร ์อาํเภอเมือง จงัหวดัพิษณโุลก 65000 
ดําเนินธุร กิจจําหน่ายสินค้าแบบขายส่งแก่ผู้ประกอบการ ทั่ วประเทศ ซึ่ งประกอบด้วย             
กลุ่มผู้ค้าปลีกรายย่อย กลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหาร โรงแรม และธุรกิจจัดเลี ้ยง รวมถึง            
กลุ่มผูป้ระกอบธุรกิจบริการ ไดแ้ก่ หน่วยงานภาครฐั หรือสถาบนัการศึกษาและธุรกิจอ่ืน ๆ(เเม็ก
โครคูค่ดิธุรกิจคณุ, 2559) 

 
 

ภาพที ่5 แม็คโคร พษิณุโลก 
ทีม่า พรรณราย อินทรุตัน ์18 เมษายน 2564 

 

 
 

ภาพที ่6 ศูนยอ์าหารเทสโก้แม็คโคร พษิณุโลก 
ทีม่า พรรณราย อินทรุตัน ์18 เมษายน 2564 
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 ประเภทท่ีสอง ศนูยก์ารคา้ (Shopping Center/Shopping Mall) เป็นอาคารท่ีขายสินคา้
แบบขายปลีก ของท่ีขายจะไม่ได้ถูกจัดเป็นแผนกๆ แต่จะเป็นการเช่าพื ้นท่ีเป็นล็อคตามท่ี
ศนูยก์ารคา้จดัสรรไวใ้ห ้ดงันัน้เราจะไดเ้ห็น รา้นหนงัสือตัง้อยู่ขา้งรา้นทาํผม หรือรา้นอุปกรณ ์ IT 
อยู่ขา้งรา้นรองเทา้ เป็นตน้ และศนูยก์ารคา้มักมีขนาดใหญ่พอท่ีจะมีสินคา้และบริการครบวงจร 
เช่น โรงภาพยนต ,์ ศูนยอ์าหาร เป็นตน้ สาํหรบักระบวนการนาํสินคา้มาขายนั้น ศูนยก์ารคา้        
จะไมไ่ดเ้ป็นผูไ้ปหาสินคา้มาวางขาย แตศ่นูยก์ารคา้จะเป็นผูต้ิดตอ่ “ผูเ้ช่า” ใหม้าเช่าพืน้ท่ีขายแทน 
โดยการทาํสญัญาและเก็บคา่เชา่ตามระยะเวลาท่ีกาํหนด (เทรร์า่เบเคเค,2558) ไดแ้ก่  
 
 เซ็นทรัล พลาซ่า พษิณุโลก 
 ท่ีอยู่ : เลขท่ี 9/99 หมู่ท่ี 5 ตาํบลพลายชุมพล เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000ดาํเนิน
ธุรกิจธุรกิจคา้ปลีกและบริการทัง้ในประเทศไทย และต่างประเทศ ครบวงจรท่ีรวมความทนัสมัย
แ ล ะ ค ว า ม ส ม บู ร ณ์แ บ บ ไ ว้อ ย่ า ง ค ร บ ค รัน  มี ดํา เ นิ น ธุ ร กิ จ ห ล า ก ห ล า ย แ ข น ง  อ า ทิ                        
ธุรกิจหา้งสรรพสินคา้, ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรพัย ,์ ธุรกิจบริหารและการตลาดสินคา้แฟชั่น,   
ธุรกิจโรงแรมและ รีสอรท์, ธุรกิจรา้นอาหาร รวมไปถึงธุรกิจดจิิทลัไลฟ์สไตล(์เซ็นทรลัพฒันา, 2554) 
 

 
 

ภาพที ่7 เซ็นทรัล พลาซ่า พษิณุโลก 
ทีม่า พรรณราย อินทรุตัน ์26 กนัยายน 2563 
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ภาพที ่8 ศูนยอ์าหารเซ็นทรัล พลาซ่า พษิณุโลก 
ทีม่า พรรณราย อินทรุตัน ์26 กนัยายน 2563 

 
แนวคิดทฤษฎีทีใ่ช้ในการท าวิจัยเชิงคุณภาพ 

 

แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กี่ยวกับการปรับตัว 
 ความหมายการปรับตัว  
 จักราวารธี์ (Chakravarthy, 1982) ไดก้ล่าวว่า ผูป้ระกอบการสามารถอยู่รอดใน
สภาพแวดลอ้มตา่งๆ ไดด้ว้ยการปรบัตวัท่ีมีประสิทธิภาพ  
 เรยม์อนด ์ไมลแ์ละชารล์ส ์สโนว  ์ (Miles, Snow, Meyer, & Coleman, 1978, pp. 546-
562) กลา่ววา่ เม่ือสภาพแวดลอ้มเป็นอปุสรรคตอ่การทาํธุรกิจ ผูป้ระกอบการจาํเป็นตอ้งมีการปรบั
กลยุทธใ์หมี้ความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึน้ โดยเฉพาะเรื่องโครงสรา้งขององคก์รท่ีมีความ
เฉ่ือยชา สลบัซบัซอ้น จาํเป็นตอ้งเปล่ียนใหมี้ความคลอ่งตวัในการบรหิารมากขึน้ 
 มิน้สเบิรก์ (Mintzberg, 1979, pp. 67-86) ความอยู่รอดของผูป้ระกอบการขึน้อยู่กับ
ความสามารถในการปรบัตวัให้เข้ากับสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ นอกจากนั้นการปรับตวัท่ีดีทาํให้
ผูป้ระกอบการเขา้ใจสภาพแวดลอ้มไดดี้ขึน้ สง่ผลใหส้ามารถเขา้ถึงทรพัยากรหรือขอ้มลูตา่ง ๆ ไดดี้
ขึน้ อีกทัง้ทาํใหส้ามารถเรียนรูก้ารเปล่ียนแปลงตา่ง ๆ ดีขึน้  
 
 ทฤษฎีทีเ่กี่ยวกับการปรับตัว 
 รอย (Roy, 2009, unpaged) การปรบัตวัและการใหค้วามช่วยเหลือบคุคลท่ีมีปัญหาใน
การปรับตัว เม่ือมีเหตุการณ์หรือการเปล่ียนแปลงเข้ามาในชีวิต การปรับตัวกระบวนการและ
ผลลพัธ์ท่ีเกิดขึน้จากการท่ีบุคคลมีความคิดและความรูส้ึกจากการใชค้วามตระหนกัทางปัญญา
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และสรา้งสรรคใ์นการบรูณาการระหว่างบคุคลกบัสิ่งแวดลอ้มใหก้ลมกลืน นอกจากนีท้ฤษฎีนีเ้ช่ือ
ว่า บุคคลเป็นระบบการปรบัตวัเป็นองคร์วม(Holistic Adaptive system) ประกอบดว้ยร่างกาย 
จิตใจ อารมณ ์สงัคม ส่ือสารมีปฏิสมัพนัธก์บัสิ่งแวดลม้ โดยรบั สิ่งนาํเขา้( Input) จากสิ่งแวดลอ้ม 
ซึ่งสิ่งนาํเขา้นีส้ง่ผลใหเ้กิดจากเปล่ียนแปลง ในระบบทาํใหเ้กิด กระบวนการเผชิญปัญหา (Coping 
process) สง่ผลใหเ้กิดผลลพัธ ์สิ่งนาํออก(Output) เป็นการตอบสนองของบคุคลเรียกว่าพฤติกรรม
การปรบัตวัซึ่งเป็นการแสดงออกของบุคคลในลักษณะต่างๆและพฤติกรรมการปรบัตวันีเ้ป็นตวั
ปอ้นกลบั(Feedback process) เขา้สู่ระบบอีกครัง้หนึ่ง แตล่ะส่วนนีจ้ะทาํงานสมัพนัธก์ันเพราะ
บคุคลเป็นระบบเปิด มีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลาและสิ่งแวดลอ้มก็เปรียบเสมือนสิ่งเรา้เป็นสิ่งท่ี
กระตุน้ใหบุ้คคลตอบสนองเกิดการปรบัตวัสิ่งเรา้เหล่านี ้อาจมาจากสิ่งแวดลอ้มท่ีอยู่ภายนอกตวั
บคุคลหรือภายในตวับคุคล ซึ่งมีผลกระทบทาํใหบ้คุคลเกิดกระบวนการปรบัตวั 
 แม็กคีและพลตูนิกและพีซีโกดา้ (McKee, Plutnick, & Przygoda, 1989, pp. 748-756) 
การปรบัตวัในบริบทของผูป้ระกอบการนัน้ คือ กระบวนการท่ีผูป้ระกอบการใชใ้นการประมวล
ขอ้มลูตา่ง ๆ จากสภาพแวดลอ้มภายนอก และใชข้อ้มลูดงักล่าวเพ่ือปรบัตวั  การปรบัตวัมีความ
เก่ียวขอ้งกบัการปรบัเปล่ียนกลยทุธก์ารแขง่ขนั และการวางกลยทุธใ์หเ้หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้ม
ต่าง ๆ ไม่มีผู้ประกอบการใดท่ีสามารถอยู่รอดได้ตลอดโดยไม่มีการปรับตัว ผู้ประกอบการ
จาํเป็นตอ้งปรบัตวัใหเ้ขา้กับสภาพแวดลอ้มทางสังคม ซึ่งระดับของการปรบัตวัขึน้อยู่กับปัจจัย
แวดลอ้มต่าง ๆ การปรบัตวัมีความเก่ียวขอ้งกับธุรกิจในหลาย ๆมิติ เช่น การผลิตสินคา้ บริการ 
การตลาด ช่องทางการจัดจําหน่าย บุคลากร การเงิน และสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ 
นอกจากนั้นการปรับตัวนํามาซึ่งการเปล่ียนแปลงอย่างต่อเน่ืองของกิจการ ในบริบทของ
ผู้ประกอบการขนาดเล็กแล้ว การปรับตัวขึน้อยู่กับความเปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อม ซึ่ง
ผูป้ระกอบการจาํเป็นตอ้งเปล่ียนแปลงการจดัการหลาย ๆ อยา่ง เชน่ กลยทุธก์ารแข่งขนั โครงสรา้ง
องคก์ร 
 สาํนักส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ (2552) แนวคิดเก่ียวกับการปรับตัวเพ่ือพัฒนาธุรกิจ
รา้นอาหารไดเ้สนอวิธีการปรบัตวัผูป้ระกอบการรา้นอาหารเพ่ือธุรกิจอยู่รอด ไวด้งัตอ่ไปนี ้
  1. คณุภาพและความคุม้คา่ผูป้ระกอบการจาํเป็นตอ้งใหค้วามสาํคญักบัคณุภาพ
อาหารและความคุม้คา่ในการบริโภคมากขึน้ใหเ้หมาะสมกบัภาวะเศรษฐกิจท่ีมีการแขง่ขนัสงู 
  2. การสรา้งนวตักรรมผูป้ระกอบการในธุรกิจรา้นอาหารตอ้งคิดกลยุทธท่ี์ลึกซึง้
และเขา้ใจความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของลูกคา้เพ่ือตอบสนองความตอ้งการไดอ้ย่างตรงจดุและเสนอ
บรกิารรูปแบบอาหารใหมใ่หมท่ี่สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการไดดี้ขึน้ 



 16 

  3. การรกัษาฐานลูกคา้ผูป้ระกอบการธุรกิจรา้นอาหารตอ้งพยายามรกัษาฐาน
ลูกคา้ทัง้เก่าและใหม่ดว้ยวิธีต่างๆเพ่ือใหลู้กคา้นึกถึงรา้นอาหารของตนเองก่อนรา้นอ่ืนอยู่เสมอ 
โดยการใหบ้รกิารท่ีดีและเป็นกนัเองกบัผูม้าใชบ้ริการ 
  4. การซือ้กิจการหรือแบรนดใ์หม่ การซือ้กิจการหรือซือ้แบรนดใ์หม่นัน้ยงัเป็นช่อง
ทางการขยายตลาดของธุรกิจรา้นอาหารโดยเนน้สรา้งความหลากหลายของประเภทอาหารเพ่ือ
เพิ่มทางเลือกใหก้บัผูบ้รโิภคและชอ่งทางรายไดข้องผูป้ระกอบการ 
  5. ดา้นคณุภาพเป็นปัจจยัท่ีมีผลในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการของลูกคา้ในการ
รบัประทานอาหารนอกบา้นแทน การประกอบอาหารเองในบา้นไดแ้ก่คณุภาพของอาหารและการ
บริการท่ีคาดว่าจะไดร้บัจากรา้น ดงันัน้ ผูป้ระกอบการจะตอ้งเอาใจใส่คุณภาพของอาหารและ
บรกิารเพ่ือใหล้กูคา้รูส้กึประทบัใจในการใชบ้รกิารสง่ผลทาํใหก้ลบัมาใชบ้รกิารอีกครัง้ 
  6. ระบบการบริหารจดัการการจดัการภายในองคก์รและการใหบ้ริการอย่างเป็น
ระบบถือวา่เป็นจดุสาํคญัในการสรา้งความเช่ือมั่นในคณุภาพของการบริการ 
  7. ใหค้วามสาํคญักับการสรรหาและฝึกอบรมพฒันาบุคลากรและใหพ้นกังานมี
สว่นรว่มในการบรหิารหรือเสนอความคิดเห็นเพ่ือสรา้งความรกัและภกัดีตอ่องคก์ร 
 ดังนั้นจากสถานการณ์ โควิด-19 การปรับตัวของรา้นอาหารเริ่มต่ืนตัวกับกับวิกฤต         
โควิด-19 ท่ีรุนแรงขึน้ในทกุๆ วนั ซึ่งมีผลกระทบกบัรา้นอาหารไปแลว้ไมม่ากก็นอ้ย ผลกระทบท่ีเห็น
เป็นรูปธรรมมากท่ีสดุคือ ลกูคา้ออกมาหาซือ้ของกนันอ้ยลง เพราะกลวัความเส่ียงตอ่การติดเชือ้ใน
ท่ีสาธารณะ ดังนั้นการปรับตัวจึงเป็นแนวทางสําคัญ ในการรับมือกับการแพร่ระบาดไวรัส           
โควิด-19 ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และประคบัประคองสภาพคลอ่งทางการเงินของศนูยอ์าหารไวไ้ด ้
 จากท่ีกล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่าแนวคิดและทฤษฎีการปรับตัว เป็นการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมของตวัเองใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้ม ซึ่งสามารถนาํมาอธิบายในงานวิจยัไดว้่า ผูจ้ดัการ
ศนูยอ์าหารตอ้งมีการปรบัตวัศนูยอ์าหารใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณท่ี์เปล่ียนแปลงไปและความ
ตรงการของผูบ้รโิภคเพ่ือใหเ้กิดความพงึพอใจของผูบ้รโิภค 
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แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
 ฟิลลิป คอตเลอร ์(Kotler, 1997, p. 92) ไดอ้ธิบายว่า ส่วนประสมทางการตลาด 
(Marketing Mix) เป็นแนวคิดท่ีสาํคญัทางการตลาดสมยัใหม่ ท่ีสามารถควบคุมไดซ้ึ่งใชร้วมกัน
เพ่ือตอบสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย เม่ือนาํเครื่องมือมาใช้ถือว่าเป็นการรวมการ
ตัดสินใจทางการตลาดทั้งหมด ส่วนผสมทางการตลาดแบ่งออกเป็น 7 กลุ่มดังนี ้ผลิตภัณฑ์
(Product) ราคา (Price) ช่องทางการจัดจาํหน่าย(Place) การส่งเสริมการตลาด(Promotion) 
บคุคล(People) ลษัณะทางกายภาพ(Physical Environment) และกระบวนการ(Process) 
 เสรี วงษม์ณฑา (2542, หนา้ 11)ไดอ้ธิบายว่า ส่วนประสมทางการตลาด(Marketing Mix) 
หมายถึง การมีสินค้าท่ีมีการตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย โดยขายในราคาท่ี
ผูบ้รโิภครบัไดแ้ละยินดีท่ีจะจ่าย เพราะคุม้ รวมไปถึงมีการกระจายสินคา้ใหส้อดคลอ้งกบัผูบ้ริโภค
ดว้ยความพยายามจงูใจใหเ้กิดความชอบในสินคา้และเกิดพฤติกรรมอยา่งถกูตอ้ง 
 วาเลอรี ซธามล และ แมรี่ โจ บิทเนอร ์(Zeithaml & Bitner, 2000, pp. 18-20) ไดเ้พิ่ม
ส่วนประสมทางการตลาดสาํหรบัธุรกิจการบริการเพิ่มขึน้3Ps ซึ่งประกอบไปดว้ย บุคลากร 
(People) กระบวนการใหบ้ริการ (Process) และลกัษณะทางกายภาพ(Physical Evidence) เพ่ือ
สรา้งความไดเ้ปรียบในการดาํเนินธุรกิจบรกิารตามกลยทุธ ์ท่ีไดว้างไว ้ซึ่งมีรายละเอียด  7Ps ดงันี ้ 
 1.ผลิตภณัฑ ์(Product) เป็นสิ่งท่ีตอ้งพิจารณาออกแบบหรือพฒันาขึน้มาใหต้รงกบัความ
ตอ้งการของตลาดและลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย ผลิตภัณฑ ์ประกอบดว้ย สินคา้และ/หรือบริการและ
ส่วนสาํคญัท่ีสุดของผลิตภัณฑ ์คือ สินคา้และบริการนัน้ตอ้งมีความสามารถในการตอบสนอง 
ความตอ้งการของลูกคา้และทาํให ้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจเรื่องผลิตภัณฑน์ัน้ ควรมีการพฒันา
สินคา้ตวัใหมแ่ละมีการจดัการกบัระบบการผลิตสินคา้ทัง้หมด 
 2. ราคา (Price) เป็นสิ่งท่ีกาํหนดมลูคา่ในการแลกเปล่ียนสินคา้/บริการในรูปของเงินตรา 
ซึ่งผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบระหว่างคณุคา่ของผลิตภณัฑก์บัราคา ถา้คณุคา่สงูกว่าราคาผูบ้ริโภคก็
จะตดัสินใจซือ้หรือใช่บริการ ฉะนัน้ตอ้งมีการกาํหนดใหถ้กูตอ้งเหมาะสม เพราะราคาเป็นกลไก ท่ี
สาํคญัทางการตลาด มีความยืดหยุน่สงูมาก และเป็นปัจจยัท่ีสามารถดงึดดูใหเ้กิดความสนใจ ของ
ผูบ้รโิภค ดงันัน้การกาํหนดราคาจะตอ้งมีการพิจารณาคาํนงึถึงดงันี ้
  2.1 คณุคา่ท่ีลกูคา้ไดร้บัจากการซือ้หรือใช่บรกิาร 
  2.2 ตน้ทนุสินคา้และคา่ใชจ้า่ยท่ีเก่ียวขอ้ง 
  2.3 การแขง่ขนั 
  2.4 ปัจจยัอ่ืน ๆ เชน่ ภาวะเศรษฐกิจ นโยบายของภาครฐั 
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 3. ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) เป็นการนาํผลิตภณัฑไ์ปสู่ตลาดเปา้หมายกล่าวคือ 
ผลิตภณัฑจ์ะตอ้งสามารถมีไวใ้หบ้ริการแก่ลกูคา้ ณ ท่ีใดท่ีหนึ่งท่ีมีความเหมาะสม และสนองตอบ 
ความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ย่างสะดวกสบายและรวดเร็วรวมถึงมีการกาํหนดช่องทางในการ 
กระจายสินคา้ใหค้รอบคลมุและเหมาะสม เพ่ือใหบ้รกิารแก่ลกูคา้อยา่งทั่วถึง 
 4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นการติดต่อส่ือสารไปยงัลกูคา้กลุ่มเปา้หมาย 
เพ่ือแจง้ข่าวสาร จูงใจ เตือนความทรงจาํของลูกคา้ตอ่ผลิตภณัฑแ์ละ/หรือบริการ และยงัเป็นการ
ขายความคิดความเข้าใจเก่ียวกับผลิตภัณฑ/์บริการ ให้แก่ลูกคา้ในตลาดเป้าหมายให้ไดร้ับรู ้       
ซึ่งการสง่เสรมิ การตลาดมีอิทธิพลตอ่ทศันคตแิละพฤตกิรรมของผูบ้อกนอกจากนีย้งัทาํใหล้กูคา้ใน
กลุม่เปา้หมาย มีความมั่นใจวา่ ผูข้ายสินคา้และ/หรือบรกิารท่ีลกูคา้ตอ้งการ การส่งเสริมการตลาด 
ประกอบดว้ย 
  4.1 การขายโดยใช้พนักงานขาย (Personal Selling) เป็นรูปแบบการ
ติดต่อส่ือสารจากผูส้่งข่าวสารไปยังผูร้บัข่าวสารโดยตรง หรืออาจเรียกว่าเป็นการติดต่อส่ือสาร
ระหว่างบุคคล ผู้ส่งข่าวจะสามารถรับรูแ้ละประเมินผลจากผูร้บัข่าวสารไดท้ันที พนักงานขาย
สามารถแนะนาํ ชกัชวนใหผู้ใ้ชบ้ริการซือ้สินคา้และบริการ และรวมถึงกระตุน้ใหเ้พิ่มการใชส้าํหรบั
ลกูคา้เดมิ 
  4.2 การสง่เสรมิการขาย (Sales Promotion) เป็นงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสรา้ง การ
นาํไปใช้ การเผยแพร่วัสดุและเทคนิคต่าง ๆ โดยใชเ้สริมกับการโฆษณาและช่วยเสริมการขาย     
ซึ่งกระทาํไดห้ลายวิธี เชน่ แคต็ตาล็อก แผน่พบั จดหมาย เป็นตน้ 
  4.3 การใหข้่าว (Publicity) เป็นการเสนอความคิดเห็นเก่ียวกบัสินคา้บริการ หรือ 
นโยบายของบริษัท โดยผ่านส่ือหลายประเภท การใหข้่าวเป็นกิจกรรมหนึ่งของการประชาสมัพนัธ์  
  4.4 การประชาสมัพนัธ ์(Public Relation) เป็นความพยายามในการส่ือสาร เพ่ือ
สรา้งทัศนคติท่ีดีต่อบริการหรือผลิตภัณฑ ์เพ่ือสรา้งความสัมพันธ์ท่ีดีกับชุมชนต่าง ๆ หรือเพ่ือ 
เผยแพรข่า่วสารท่ีดีการสรา้งภาพลกัษณท่ี์ดี โดยการสรา้งเหตกุารณห์รือเรื่องราวท่ีดี เครื่องมือ ใน
การประชาสัมพันธ์ท่ีนิยมใช้ เช่น การประกาศในท่ีชุมชน การแจกสิ่งพิมพ์เผยแพร่ การเป็น 
ผูส้นบัสนนุกิจกรรมตา่ง ๆ รายงานประจาํ เป็นตน้ 
  4.5 การโฆษณา (Advertising) เป็นกิจกรรมอีกรูปแบบหนึ่งของการติดตอ่ส่ือสาร 
ท่ีนิยมมากในธุรกิจเพ่ือสรา้งการรบัรูค้วามเขา้ใจในบริการท่ีผูใ้หบ้ริการจดัเตรียมไว ้และเพ่ือจงูใจ 
ให้ผู้ท่ีคาดว่าจะเป็นลูกคา้รูแ้ละอยากท่ีจะใช้บริการดังนั้นการโฆษณาองคก์รตอ้งตระหนักถึง 
ความสาํคญัของวตัถปุระสงคแ์ละมีการกาํหนดงบประมาณท่ีชดัเจน 
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  4.6 การบอกกล่าวแบบปากตอ่ปาก (Word of Mouth) มีบทบาทสาํคญัอย่างยิ่ง
กบั ธุรกิจเพราะผูท่ี้เคยหรือผ่านการใชบ้ริการจะสามารถถ่ายทอดสิ่งเหล่านัน้ไปยงัผูท่ี้จะใชบ้ริการ
ได ้ในอนาคตจากประสบการณท่ี์ตนเองไดร้บั 
 5. บุคลากร (People) คือ ผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับการบริการทั้งหมดของกิจการซึ่ง
หมายความ รวมทั้งลูกคา้และบุคลากรท่ีคอยให้บริการจะต้องเป็นผู้มีความรู ้ความสามารถ         
มีทกัษะ มีทศันคต ิท่ีดีมีความคดิรเิริ่มสามารถในการแกไ้ขปัญหา ซึ่งสิ่งเหลา่นีมี้อิทธิพลตอ่การรบัรู ้
ของผูร้บับริการ ฉะนัน้คณุภาพการบริการทัง้หมดตอ้งอาศยัการคดัเลือก การฝึกอบรม การจูงใจ 
เพ่ือใหส้ามารถสรา้งความพึงพอใจใหก้ับลูกคา้ไดแ้ตกต่างเหนือจากคู่แข่งขนั อีกทัง้ยังสามารถ
ตอบสนองตอ่ความ ตอ้งการลกูคา้ได ้และสามารถสรา้งคา่นิยมใหก้บัธุรกิจหา้งสรรพสินคา้อีกดว้ย 
 6. กระบวนการใหบ้ริการ (Process) คือ ระเบียบวิธีปฏิบตัิหรือขัน้ตอนคณุภาพใหบ้ริการ 
ท่ีสง่มอบการใหบ้รกิารกบัลกูคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็วและประทบัใจลกูคา้ ซึ่งจะพิจารณา 2 ดา้น คือ 
  6.1 ความซบัซอ้น (Complexity) จะตอ้งพิจารณาถึงขัน้ตอนและความตอ่เน่ือง 
ของงานในกระบวนการใหบ้ริการ เช่น ความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการ ระยะเวลาในการ     
รบับรกิาร 
  6.2 ความหลากหลาย (Divergence) ตอ้งพิจารณาถึงความมีอิสระความยืดหยุ่น 
และความสามารถท่ีจะเปล่ียนแปลงขัน้ตอนหรือลาํดบัของการทาํงาน 
 7. ลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) ไดแ้กส้ภาพแวดลอ้มของสถานท่ีใหบ้ริการ 
การออกแบบตกแต่งและแบ่งส่วนหรือแผนกของพืน้ท่ีในอาคารและลักษณะทางกายภาพอ่ืนๆ      
ท่ีสามารถดงึดดูลกูคา้และทาํใหม้องเห็นภาพลกัษณะของการบรกิารอยา่งชดัเจนรวมไปถึงอปุกรณ ์
เครื่องมือเครื่องใชต้า่ง ๆ ท่ีมีไวใ้หเบริการดเวย ซึ่งสิ่งเหล่านีส้ามารถสะทอ้นใหเ้ห็นถึงคณุภาพของ
การบรกิารได ้
 จากท่ีกล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยนําแนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมการตลาดบริการ 
(Marketing Mix Service) มาศกึษาเชิงคณุภาพ โดยจะอยู่ในการคาํถามการสมัภาษณด์า้นการ
บรกิารผูบ้รโิภค และในเชิงปรมิาณ จะใชศ้กึษาความพึงพอใจตอ่การปรบัตวัศนูยอ์าหารในมมุมอง
ผูบ้รโิภคชว่งสถานการณ ์โควิด-19 ท่ีธุรกิจการคา้ในจงัหวดัพิษณโุลก โดยจะใชแ้นวคิดส่วนประสม
การตลาดบรกิาร 7 ดา้น มาเป็นตวัแปร ในการสรา้งกรอบแนวคดิ เน่ืองจากแนวคิดดงักล่าวมีความ
เก่ียวขอ้งธุรกิจรา้นอาหารหรือบริการ ดงันัน้การศึกษาตวัแปรนีส้ามารถทาํใหเ้ห็นการบริการของ
ศนูยอ์าหารในสถานการณโ์ควิด-19 ชดัเจนมากขึน้ 
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แนวคิดการบริหารเชิงสถานการณ ์(Contingency Theory) 
 ปีเตอรแ์ละฮารท์กีแ้ละโปหล์แมน (Peters, Hartke, & Pohlmann, 1985, p. 274)การ
บริหารเชิงสถานการณ(์Contingency Theory) เป็นทฤษฎีการบริหารท่ีขึน้อยู่กบั สภาพขอ้เท็จจริง
ดว้ยแนวคิดท่ีว่าการเลือกทางออกท่ีจะไปสู่การแกปั้ญหาทางการบริหารถือว่าไม่มีวิธีใดท่ีดีท่ีสุด 
หากแต่สถานการณ์ต่างหากท่ีจะเป็นตัวกําหนดว่าควรจะหยิบใช้วิธีการ บริหารแบบใดใน
สภาวการณน์ัน้ๆ หลกัคิดง่ายๆ ของการบริหารเชิงสถานการณน์ัน้  ถือว่าการบริหารจะดีหรือไม่
ขึน้อยูก่บัสถานการณ ์ สถานการณจ์ะเป็นตวักาํหนดการตดัสินใจ ในการเลือกรูปแบบการบริหารท่ี
เหมาะสม ผูบ้ริหารจะตอ้งพยายามวิเคราะหส์ถานการณใ์หดี้ท่ีสดุ โดยเป็นการผสมผสานแนวคิด
ระหว่างระบบปิดและระบบเปิด ยอมรับหลักการของทฤษฎีระบบว่าทุกส่วนของระบบจะตอ้ง
สมัพนัธ ์ มีผลกระทบซึ่งกนัและกนั คือมุง่เนน้ความสมัพนัธร์ะหว่างองคก์ารกบัสภาพแวดลอ้มของ
องคก์าร สถานการณบ์างครัง้จะตอ้งใชก้ารตดัสินใจอยา่งเฉียบขาด บางสถานการณต์อ้งอาศยัการ
มีส่วนรว่มในการตดัสินใจ บางครัง้ก็ตอ้งคาํนึงถึงหลกัมนษุยแ์ละแรงจงูใจ บางครัง้ก็ตอ้งคาํนึงถึง
เป้าหมายหรือผลผลิตขององคก์รเป็นหลกั การบริหารจึงตอ้งอาศยัสถานการณเ์ป็นตวักาํหนดใน
การตดัสินใจ 
 การบริหารเชิงสถานการณส์ามารถใชทุ้กทฤษฎีมาประกอบกับประสบการณ ์เพ่ือทาํให้
การตดัสินใจดีท่ีสุด โดยเฉพาะในยุคท่ีมีการเปล่ียนแปลงและการแข่งขนัสูงเช่นปัจจุบนั นับเป็น
ความทา้ทายและโอกาสในการใชก้ารบรหิารเชิงสถานการณใ์นมมุของผูบ้ริหารท่ีจะพลิกวิกฤติเป็น
โอกาสใหไ้ด ้เป็นการใชค้วามรูค้วามสามารถทัง้ศาสตรแ์ละศิลป์ต่างๆท่ีมีอยู่ในตวัผูน้าํท่านนัน้ ให้
ประจกัษอ์อกมาใชไ้ดอ้ย่างเต็มสมรรถภาพจริงๆท่ีเขามีอยู่ เพราะสถานการณแ์ตล่ะอย่างแตกตา่ง
กนั ทฤษฎีกบับางสถานการณก็์แตกตา่งกนั แลว้แตผู่น้าํแตล่ะท่านจะเลือกใช ้ดงันัน้การบริหารเชิง
สถานการณ ์นา่จะเป็นการใชค้วามรูค้วามสามารถทัง้ศาสตรแ์ละศลิป์ 
 ทฤษฎีของ Fiedler มาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่ งทฤษฎีนี ้ได้กล่าวไว ้             
มี 2 ลกัษณะดงันี ้(ชยัยนต ์เพาพาน, 2559, หนา้ 1-9) 
 1. การศึกษารูปแบบของผูน้าํท่ีมุ่งความสมัพนัธ ์(Relationship-oriented leader) เป็น
ผูน้าํท่ีมุง่ความสมัพนัธก์บัเพ่ือนรว่มงาน ผูน้าํจะสรา้งความไวว้างใจ ความเคารพนบัถือ และรบัฟัง
ความตอ้งการของพนกังาน เป็นผูน้าํท่ีคาํนงึถึงผูอ่ื้นเป็นหลกั (Consideration) 
 2.  ผูน้าํท่ีมุ่งงาน (Task -oriented leader) เป็นผูน้าํท่ีมุ่งความสาํเร็จในงาน ซึ่งจะกาํหนด
ทิศทางและมาตรฐานในการทาํงานไวอ้ย่างชดัเจน มีลกัษณะคลา้ยกบัผูน้าํแบบท่ีคาํนึงถึงตวัเอง
เป็นหลกั (Initiating structure style) 
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 สรุปแนวคิดทางการบริหารเชิงสถานการณ ์เป็นแนวคิดท่ีเนน้ผูบ้ริหารใหค้วามสนใจกับ
สภาพแวดล้อมในสถานการณ์ต่างๆขององคก์าร ตวัวแปรต่าง ๆในแต่ละสถานการณท์างการ
บริหารมีความแตกตา่งกนัไปในแต่ละองคก์าร ดงันัน้ผูบ้ริหารควรคาํนึงถึงความเหมาะสมในการ
ตดัสินใจดาํเนินงานภายใตส้ถานการณเ์หล่านีใ้หส้อดคล้องกับความตอ้งการขององคก์ารและ
ความพึงพอใจของพนกังาน กล่าวคือ แนวคิดการบริหารเชิงสถานการณย์่อมมีวิถีทางท่ีดีท่ีสดุใน
สภาพแวดลอ้มทางการบรหิารท่ีเหมาะสมกบัแตล่ะองคก์ารไม่มีวิธีแกปั้ญหาไดดี้ท่ีสดุวิธีเดียว หรือ
แกปั้ญหาดว้ยวิธีเดียวกนัหากแตมี่หลากหลายวิธีในการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดขึน้ในองคก์าร 
 
แนวคิดเกี่ยวกับ Social distancing  
 อีโมรี เอส โบกาเดส (Bogardus, 1925, pp. 216-226) ความรูส้ึกถึงระยะห่างของสมาชิก
ทัง้สองกลุ่ม ในการศึกษาระยะห่างทางสังคมนัน้จุดสนใจอยู่ตรงความรูส้ึกการตอบสนองของ
บคุคลตอ่บคุคลอ่ืนหรือบคุคลกลุม่อ่ืน  
 เรจินลั เมอเรย ์วิลเล่ียม (Williams, 1964, unpaged) ความรูส้ึกของสมาชิกในกลุ่มไม่เต็ม
ใจในการยอมรบัระดบัความใกลช้ิดในการปฏิสมัพนัธก์บัสมาชิกนอกกลุม่ 
 อลิริซ่า  อรีนลิอูและดาสเมียร ์เบอรซ์ูลล่ีและฮาสคคูา เอส เอ็ม (Arenliu, Berxulli, & 
Haskuka, 2013, pp. 293-305) ระยะห่างทางสงัคม (Social distancing) ตามความหมายของ
พจนานุกรมจิตวิทยา หมายถึง ระดบัท่ีบุคคลเวน้ระยะไวจ้ากสมาชิกอ่ืนท่ีมาจากสงัคมท่ีมีความ
แตกตา่งกนัซึ่งสะทอ้นถึงการยอมรบัภมูิหลงัเชือ้ชาติทางสงัคมตอ่สมาชิกอ่ืน  
 เบธเลเฮม (Bethlehem, 2015, unpaged) ระยะห่างทางสงัคมมีผลมาจากเจดคติทางลบ
หรืออคติจากสมาชิกกลุ่ม แต่หากไม่ใช่การต่อตา้นจากสมาชิกกลุ่มอาจไม่ไดห้มายความถึงอคติ
หรือเจ็ดคติทางลบก็ได ้ไม่เพียงเท่านัน้ระยะห่างทางสงัคมยงั หมายความถึง การขาดความพรอ้ม
ในการเปิดรบัความสมัพนัธก์ับผูอ่ื้นก็ไดห้รือแมก้ระทั่งเป็นการอา้งอิงถึงขอบเขตการเขา้ใจกลุ่ม
บคุคลอ่ืนซึ่งเป็นลกัษณะของการปฏิสมัพนัธแ์บบกึ่งมีส่วนรว่ม (ปฏิสมัพนัธท่ี์เกิดขึน้เพียงครัง้เดียว
โดยท่ีอีกฝ่ายไมไ่ดมี้ปฏิสมัพนัธต์อบสนอง) และความสมัพนัธใ์นสงัคม  
 มิริลีน เบอว ์(Brewer, 1968, pp. 279-289) ระยะห่างทางสงัคมมีความสมัพนัธท์างลบ
กับการรับรูถ้ึงความคล้ายคลึงกัน (ยิ่งคล้ายกันมากระยะห่างทางสังคมยิ่งนอ้ย) รองลงมาคือ
ระยะห่างทางสงัคมระหว่างกลุ่ม (ยิ่งใกลก้บัคนกลุ่มนอกมากระยะห่างทางสงัคมยิ่งนอ้ย) และอีก
ดา้นหนึ่งคือความกา้วหนา้ของความสมัพนัธร์ะหว่างกลุ่ม (ยิ่งมีความกา้วหนา้มากระยะห่างทาง
สงัคมยิ่งนอ้ย) 
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 ชนินทร ์สาริกภูต (2563) การเวน้ระยะห่างทางสงัคม หรือ Social distancing คือ การลด
ปฏิสมัพนัธใ์กลช้ิดระหว่างตวัเรากบับุคคลอ่ืน หรือลดการแพรร่ะบาดของเชือ้ท่ีติดต่อทางละออง
ฝอยหรือการสมัผสั โดยการยืนหรือนั่งห่างกนัอย่างนอ้ย 2 เมตร หรือการการอยู่ในสถานท่ีท่ีมีคน
อยูห่นาแนน่ เชน่ สถานบนัเทิง โรงเรียน โรงภาพยนตร ์งดกิจกรรมท่ีมีการชมุนมุตัง้แต ่50 คนขึน้ไป 
รวมถึงหลีกเล่ียงการสมัผสักับผูอ่ื้น เช่น การจบัมือ หรือโอบกอด การเวน้ระยะห่าทางสังคมเป็น
การชว่ยปอ้งกนัตนเองใหป้ลอดภยัจากการติดเชือ้และลดปรมิาณผูต้ิดเชือ้ในสงัคม 
 จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ สรุปไดว้่าแนวคิดและทฤษฎี Social distancing เป็นการลดการ
ปฏิสมัพนัธใ์กลช้ิดระหว่างตวัเรากับบุคคลอ่ืนและ ในสถานการณโ์ควิด-19 คือการเวน้ระยะห่าง
ทางสงัคม เป็นการเวน้ระยะหา่งจากผูอ่ื้นเป็นการชว่ยใหต้นเองสามารถปลอดภยัจากการติดเชือ้ใน
สังคมและลดปริมาณผู้ติดเชือ้ในสังคมได ้ซึ่งศูนยอ์าหาร มีการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์       
โควิด-19 อย่างเขม้งวด เพ่ือใหผู้บ้ริโภคท่ีมาใชบ้ริการสามารถเช่ือมนัในการบริการและห่างไกล
จากการแพรร่ะบาดของเชือ้โควิด-19 
  
แนวคิดเกี่ยวกับ New normal 
 มาลี บุญศิริพันธ์ (2563) ไดใ้หค้าํนิยาม New Normal หมายถึง สถานการณห์รือ
ปรากฏการณท่ี์แต่เดิมเป็นสิ่งท่ีไม่ปกติ ผูค้นไม่คุน้เคย ไม่ใช่มาตรฐาน ต่อมามีเหตหุรือเกิดวิกฤติ
บางอยา่ง จงึมีการเปล่ียนแปลงทาํใหส้ถานการณห์รือปรากฏการณน์ัน้กลายเป็นสิ่งท่ีปกติและเป็น
มาตรฐาน 
 มาลี บุญศิริพนัธ ์(2563) ราชบณัฑิตยสภาไดบ้ญัญัติศพัท ์New Normal ว่า ความปกติ
ใหม่ หรือฐานวิถีชีวิตใหม่ หมายถึง รูปแบบการดาํเนินชีวิตอย่างใหม่ท่ีแตกต่างจากอดีต อัน
เน่ืองจากมีบางสิ่งมากระทบ จนแบบแผนและแนวทางปฏิบตัิท่ีคนในสงัคมคุน้เคยอย่างเป็นปกต ิ
และเคยคาดหมายล่วงหนา้ไดน้ัน้ ตอ้งเปล่ียนแปลงไปสู่วิถีใหม่ภายใตห้ลักมาตรฐานใหม่ท่ีไม่
คุน้เคย 
 จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ สรุปไดว้่าแนวคิด New normal คือความปกติใหม่ ทาํใหค้นใน
สงัคมปรบัเปล่ียนการกระทาํบา้งอย่างท่ีไม่คนุเคยใหเ้ป็นปกติ จากสถานการณ ์โควิด -19 ทาํให้
พฤตกิรรมผูบ้รโิภคเปล่ียนแปลงไป มีการระมดัระวงัการใชชี้วิตมากขึน้ ดงันัน้ ธุรกิจตา่งๆตอ้งมีการ
ปรบัตวัใหเ้ขา้กบัวิถีใหมใ่หคุ้น้เคย เชน่ ศนูยอ์าหาร ตอ้งมีการปรบัช่องทางการจดัจาํหน่าย การเวน้
ระยะหา่งทางสงัคม ใหเ้ขา้กบัสถานการณท่ี์เกิดขึน้ เพ่ือสรา้งความปลอดภัยใหผู้บ้ริโภคในทกุๆครัง้
ท่ีมาใชบ้รกิาร  
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แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลกร 
 แนดเลอรและวิก (Nadler & Wiggs, 1989, unpaged) ไดอ้ธิบายว่า การพัฒนา
ทรพัยากรมนุษยเ์ป็นกระบวนการวางแผนอย่างเป็นระบบเพ่ือพฒันาศกัยภาพในการปฏิบตัิงาน
ของพนกังานและปรบัปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานขององคก์รใหส้งูขึน้ โดยวิธีการฝึกอบรม 
การใหก้ารศึกษา และการพฒันา ขอบเขตของการพฒันาทรพัยากรมนุษยจ์ึงครอบคลุม 3 เรื่อง
ดว้ยกนั คือ 
  1. การฝึกอบรม (Training) เป็นกระบวนการท่ีจดัขึน้เพ่ือการเรียนรูส้าํหรบังาน
ปัจจุบัน   มุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนาํความรูไ้ปใชใ้นการปฏิบตัิงานไดท้ันทีหรือมี
พฤติกรรมการทาํงานท่ีเปล่ียนแปลงไปตามความตอ้งการขององคก์าร การฝึกอบรมมีความเส่ียง
อยูบ่า้ง ท่ีผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมไมอ่าจทาํงานไดต้ามความมุ่งหวงัขององคก์ร อาจเป็นเพราะการจดั
หลักสูตรยังไม่เหมาะสมกับความเปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ ขั้นตอนการทาํงาน เทคโนโลยี 
เครื่องมือเครื่องใช ้หรือสภาพการแขง่ขนัผนัแปรไปจากท่ีไดค้าดคะเนไว ้
  2. การศกึษา (Education) เป็นกระบวนการท่ีจดัขึน้ เพ่ือเตรียมบคุคลใหมี้ความ
พรอ้มท่ีจะทาํงานตามความตอ้งการขององคก์รในอนาคต  การศกึษายงัคงตอ้งเก่ียวกบัการทาํงาน
อยู่ แต่จะแตกต่างไปจากการฝึกอบรม เน่ืองจากเป็นการเตรียมเรื่องงานในอนาคตท่ีแตกต่างไป
จากงานปัจจบุนั การศกึษาจึงเป็นการเตรียมบคุลากรเพ่ือการเล่ือนขัน้ตาํแหน่ง (Promotion) หรือ
ใหท้าํงานในหนา้ท่ีใหม ่
  3. การพฒันา (Development) เป็นกระบวนการท่ีจดัขึน้เพ่ือใหเ้กิดการเรียนรูแ้ละ
ประสบการณแ์ก่บคุลากรขององคก์ร เป็นการชว่ยเตรียมความพรอ้มของบคุลากรสาํหรบัการเรียนรู้
สิ่งตา่งๆ ท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคตและจดุหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบับคุลากรขององคก์าร ช่วยใหบ้คุลากร
ขององคก์ารไดเ้พิ่มพนูความรู ้ ไดแ้สดงขีดความสามารถของตน ไดแ้สดงความคิดเห็นรวมทัง้เป็น
การเปิดโอกาสใหบ้คุลากรไดแ้สดงความสามารถ ศกัยภาพท่ีซอ่นเรน้อยูภ่ายในออกมา   
 
 สรุิยา มนตรีภกัดิ ์(2550, หนา้ 70) ใหค้วามหมายการพฒันาบคุลากรในองคก์รไวว้่า การ
พฒันาบคุลากร หมายถึง การดาํเนินการเก่ียวกบัการส่งเสริมใหบ้คุลากรมีความรูค้วามสามารถ มี
ทักษะในการ ทาํงานดีขึน้ตลอดจนมีทัศนคติท่ีดีในการทาํงานอันจะเป็นผลใหก้ารปฏิบตัิงานมี
ประสิทธิภาพดียิ่งขึน้ หรืออีกนยัหนึ่งการพฒันาบคุลากรเป็นกระบวนการท่ีจะส่งเสริมเปล่ียนแปลง
ผูป้ฏิบตังิานในดา้นตา่งๆ เชน่ ความรูค้วามสามารถ ทกัษะ อปุนิสยั และวิธีการในการทาํงานอนัจะ
นาํไปสูป่ระสิทธิภาพในการทาํงาน 
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 กล่าวโดยสรุป การพัฒนาบุคลากรเป็นกระบวนการท่ีมุ่งเปล่ียนแปลงวิธีการทาํงาน 
ความรู ้ความสามารถทกัษะและทศันคติของบคุลากร ใหเ้ป็นไปในทางท่ีดีขึน้เพ่ือใหบ้คุลากรไดร้บั
การพัฒนา และสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงคข์องหน่วยงานหรือธุรกิจอย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งบคุลากรท่ีปฏิบตัิงานในงานบริการประเภทรา้นอาหารควรมีการพฒันา ฝึกอบรม 
เพิ่มความรูแ้ละความสามารถในการบรกิาร เพ่ือใหผู้บ้รโิภคท่ีมาใชบ้รกิารเกิดความประทบัใจ 
 
แนวคิด SWOT Analysis 
 ณรงคว์ิทย ์แสนทอง (2551, หนา้ 22-23) กล่าวว่า SWOT Analysis ถูกคิดคน้ในช่วง
ทศวรรษท่ี 1960 – 1970 โดยศาสตราจารย ์อลัเบอรต์ ฮมัฟรีย(์Albert Humphrey) เป็นการ
วิเคราะหส์ภาพองคก์าร หรือหน่วยงานในปัจจบุนั เพ่ือคน้หาจดุแข็ง จดุเดน่ จดุดอ้ย หรือสิ่งท่อีาจ
เป็นปัญหาสาํคญัในการดาํเนินงานสู่สภาพท่ีตอ้งการในอนาคต SWOT เป็นตวั ย่อของขอ้ความท่ี
มีความหมายดงันี ้
 Strengths หมายถึง จดุแข็งหรือขอ้ไดเ้ปรียบ 
 Weaknesses หมายถึงจดุออ่นหรือขอ้เสียเปรียบ 
 Opportunities หมายถึงโอกาสท่ีจะดาเนินการได ้
 Threats หมายถึง อปุสรรค ขอ้จากดั หรือปัจจยัท่ีคกุคามการดาํเนินงานขององคก์าร  
 
 1. หลกัการสาํคญัของ SWOT ก็คือการวิเคราะหโ์ดยการสาํรวจสภาพแวดลอ้ม2ดา้น 
สภาพแวดลอ้มภายในและสภาพแวดลอ้มภายนอก ซึ่งเป็นการวิเคราะหจ์ุดแข็งจุดอ่อน เพ่ือใหรู้ ้
ตนเอง (รูเ้รา) รูจ้กัสภาพแวดลอ้ม (รูเ้ขา) ชดัเจน และวิเคราะหโ์อกาส-อปุสรรค การวิเคราะหปั์จจยั
ตา่งๆทัง้ภายนอกและภายในองคก์ร ซึ่งจะชว่ยใหผู้บ้รหิารขององคก์รทราบถึงการเปล่ียนแปลงตา่ง 
ๆ ท่ีเกิดขึน้ภายนอกองคก์ร ทัง้สิ่งท่ีไดเ้กิดขึน้แลว้และแนวโนม้การเปล่ียนแปลงในอนาคต รวมท้ัง
ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงเหล่านีท่ี้จะมีผลตอ่องคก์ร และจดุแข็ง จดุอ่อน และความสามารถ
ดา้นตา่ง ๆ ท่ีองคก์รมีอยู่ ซึ่งขอ้มูลเหล่านีจ้ะเป็นประโยชนอ์ย่างมากต่อการกาํหนดวิสยัทศัน ์การ
กาํหนดกลยทุธแ์ละกิจกรรมดาํเนินการขององคก์รท่ีเหมาะสมตอ่ไป 
 2. ประโยชนข์องการวิเคราะห ์SWOT จะชว่ยใหเ้ขา้ใจไดว้า่มีอิทธิพลตอ่ผลการดาํเนินงาน
ของ องคก์รอย่างไร จดุแข็งขององคก์รจะเป็นความสามารถภายในท่ถีกูใชป้ระโยชนเ์พ่ือการบรรลุ
เป้าหมาย ในขณะ ท่ีจุดอ่อนขององคก์รจะเป็นคุณลักษณะภายใน ท่ีอาจจะทาํลายผลการ
ดาํเนินงาน โอกาสทางสภาพแวดล้อมจะเป็นสถานการณ์ท่ีใหโ้อกาสเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย
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องคก์รในทางกลบักนัอปุสรรคทางสภาพแวดลอ้มจะเป็นสถานการณท์่ขีดัขวางการบรรลเุปา้หมาย
ขององคก์ร ผลจากการวิเคราะห ์SWOT นี ้จะใชเ้ป็นแนวทางในการกาํหนดวิสยัทศัน ์การกาํหนด
กลยทุธ ์เพ่ือใหอ้งคก์รเกิดการพฒันาไปในทางท่ี เหมาะสม 
 3. ขัน้ตอนวิธีการดาํเนินการทาํ SWOT Analysis การวิเคราะห ์SWOT จะครอบคลุม
ขอบเขตของ ปัจจยัท่ีกวา้ง ดว้ยการระบุจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคขององคก์ร ทาํใหมี้
ขอ้มูลในการกาํหนด ทิศทางหรือเป้าหมายท่ีจะถกูสรา้งขึน้มาบนจุดแข็งขององคก์รและแสวงหา
ประโยชนจ์ากโอกาสทาง สภาพแวดลอ้ม และสามารถกาํหนดกลยุทธท์่ีมุ่งเอาชนะอุปสรรคทาง
สภาพแวดลอ้มหรือลดจดุออ่นขององคก์รใหมี้นอ้ยท่ีสดุได ้ภายใตก้ารวิเคราะห ์SWOT น้นั จะตอ้ง
วิเคราะหท์้งัสภาพแวดลอ้มภายในและ ภายนอก องคก์ร โดยมีขัน้ตอนดงัน้ี 
  3.1 การประเมินสภาพแวดล้อมภายในองค์กรจะเก่ียวกับการวิเคราะห์และ
พิจารณาทรพัยากรและความสามารถภายในองคก์รทกุๆดา้น เพ่ือท่ีจะระบจุดุแข็งและจดุอ่อนของ
องคก์รแหล่งท่ีมาเบือ้งตน้ของ ขอ้มูลเพ่ือการประเมินสภาพแวดลอ้มภายใน คือ ระบบขอ้มูลเพ่ือ
การบริหารท่ีครอบคลมุทุกดา้น ทัง้ในดา้น โครงสรา้ง ระบบ ระเบียบ วิธีปฏิบตัิงาน บรรยากาศใน
การทางาน และทรพัยากร (คน เงิน วสัด ุการจดัการ) ค่านิยมองคก์ร รวมถึงการพิจารณาผลการ
ดาํเนินงานท่ีผ่านมาขององคก์ร เพ่ือท่ีจะเขา้ใจสถานการณแ์ละผล ของวิธีการดาํเนินการก่อน
หนา้น้ีดว้ย 
   3.1.1 จดุแข็งขององคก์ร (S-Strengths) เป็นการวิเคราะหปั์จจยัภายใน
จากมมุมองของผูท้่อียูภ่ายใน องคก์รนัน้เองวา่ปัจจยัใดภายในองคก์รท่ีเป็นขอ้ไดเ้ปรียบหรือจดุเดน่
ขององคก์รท่ีองคก์รควรนามาใชใ้นการ พฒันาองคก์รได ้และควรดาํรงไวเ้พ่ือการเสริมสรา้งความ
เข็มแข็งขององคก์ร 
   3.1.2 จุดอ่อนขององคก์ร (W-Weaknesses) เป็นการวิเคราะห ์ปัจจยั
ภายในจากมุมมองของผูท่ี้อยู่ ภายในจากมุมมอง ของผู้ท่ีอยู่ภายในองคก์รนัน้ ๆ เองว่าปัจจัย
ภายในองคก์รท่ีเป็นจดุดอ้ย ขอ้เสียเปรียบของ องคก์รท่คีวรปรบัปรุงใหดี้ขึน้หรือขจดัใหห้มดไป อนั
จะเป็นประโยชนต์อ่องคก์ร 
  3.2 การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก โดยพิจารณาโอกาสและอุปสรรค
ทางการดาํเนินงาน ขององคก์รท่ีจะไดร้บัผลกระทบจากสภาพแวดลอ้มตา่งๆ ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้ม
ทางเศรษฐกิจท้งัในและระหวา่งประเทศท่เีก่ียวกบัการดาํเนินงานขององคก์ร  
  สภาพแวดลอ้มทางสงัคม  สภาพแวดล้อมทางการเมือง สภาพแวดล้อมทาง
เทคโนโลยี สถานะสขุภาพ สภาพแวดลอ้มทางสิ่งแวดลอ้ม    
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   3.2.1 โอกาสทางสภาพแวดลอ้ม (O-Opportunities) เป็นการวิเคราะห์
ว่าปัจจยัภายนอกองคก์ร ปัจจยัใดท่ีสามารถส่งผลกระทบประโยชน ์ทัง้ทางตรงและทางออ้มต่อ
การดาํเนินการขององคก์รในระดบัมหาภาค และองคก์รสามารถฉกฉวยขอ้ดีเหล่านีม้าเสริมสรา้ง
ใหห้นว่ยงานเข็มแข็งข้ึนได ้
   3.2.2 อุปสรรคท์างสภาพแวดลอ้ม (T-Threats) เป็นการวิเคราะหว์่า
ปัจจยัภายนอกองคก์รปัจจยัใดท่ ีสามารถสง่ผลกระทบในระดบัมหภาคในทางท่จีะก่อใหเ้กิดความ
เสียหายท้ังทางตรงและทางอ้อม ซึ่งองคก์รจะตอ้งหลีกเล่ียงหรือปรับสภาพองคก์รให้มีความ
แข็งแกรง่พรอ้มท่จีะเผชิญแรงกระทบดงักลา่วได ้
 4. จาํลองสถานการณ ์โดยระบสุถานการณจ์ากการประเมินสภาพแวดลอ้มจากขอ้มลูท่ีได ้
เก่ียวกบั จดุแข็ง-จดุอ่อน โอกาส-อปุสรรค จากการวิเคราะหปั์จจยัภายในและปัจจยัภายนอกดว้ย
การประเมิน สภาพแวดลอ้มภายในและสภาพแวดลอ้มภายนอกแลว้ใหน้าํจุดแข็ง -จดุอ่อนภายใน
มาเปรียบเทียบ กับโอกาส-อุปสรรคจากภายนอกเพ่ือดูว่าองคก์รกาํลังเผชิญสถานการณเ์ช่นใด
และภายใตส้ถานการณเ์ช่นนัน้ องคก์รควรจะทาอย่างไร จุดแข็งท่ีมีสรา้งโอกาสในระยะยาวดา้น
อ่ีนๆแทน 
 5. ขอ้ควรคาํนงึถึงในการวิเคราะห ์SWOT มีดงันี ้
  5.1 การวิเคราะหแ์ยกแยะควรทาํอยา่งลึกซึง้อยู่บนพืน้ฐานของขอ้มลูเชิงประจกัษ ์
เพ่ือใหไ้ดปั้จจยัท่ีมีความสาํคญัจรงิ ๆ เป็นสาเหตหุลกั ๆ ของปัญหาท่ีแทจ้ริง กล่าวคือ เป็นปัจจยัท่ี

มีประโยชนใ์นการนาํไปกาํหนดเป็นนโยบาย ตลอดจนสามารถนาํไปกาํหนดกลยุทธ์ท่ีจะทาํให้
องคก์าร/ชมุชนบรรลเุปา้หมายท่ีเป็นผลลพัธข์ัน้สดุทา้ย (Final result) ไดจ้รงิ 
  5.2 การกําหนดปัจจัยต่าง ๆ ไม่ควรกําหนดให้มีความหมายคาบเก่ียวกัน 
ความหมายของปัจจยั ตา่ง ๆ ไม่ว่าจะเป็น จุดอ่อน (W) หรือ จุดแข็ง (S) หรือ โอกาส (O) หรือ 
อปุสรรค (T) จาํเป็นอย่างย่ิงท่จีะตอ้ง ตดัสินใจ และชีช้ดัว่าปัจจยัท่ีกาํหนดข้ึนมาน้นัเป็นปัจจยัใน
กลุ่มใด ทัง้นีเ้น่ืองจากปัจจัยท่ีอยู่ต่างกลุ่มกัน ก็ตอ้ง สมควรท่ีจะนาํไปกาํหนดกลยุทธ์ท่ีต่างกัน
ออกไป 
 สรุปไดว้่าการวิเคราะห ์SWOT ไม่ใช่เพียงแค่การคน้หาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส หรือ
อปุสรรคเท่านัน้ แต่ท่ีสาํคญัจะตอ้งตระหนกัว่า สิ่งใดท่ีเป็นจุดแข็ง ตอ้งรกัษาไวใ้หไ้ด ้สิ่งใดท่ีเป็น
จดุออ่นตอ้งมีการแกไ้ขโดยเรง่ดว่น สิ่งใดท่ีเป็นโอกาสตอ้งพยายามท่ีจแสวงหาใหเ้กิดแก่ธุรกิจของ
ตน และสิ่งใดท่ีคาดการณว์า่จะเป็นอปุสรรคตอ้งหาแนวทางปอ้งกนัหรือบรรเทาปัญหานัน้ ๆ ใหไ้ด ้  
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แนวคิดทฤษฎีใช้ในการท าการวิจัยเชิงปริมาณ 

 

แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กี่ยวกับพฤตกิรรมผู้บริโภค 
 การศกึษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคจะทาํใหส้ามารถสรา้งกลยทุธท์างการตลาดท่ีสรา้งความพึง
พอใจใหแ้ก่ผูบ้ริโภคและความสามารถในการคน้หาทางแกไ้ข พฤติกรรมในการตดัสินใจซือ้สินคา้
ของผูบ้ริโภคในสงัคมไดถู้กตอ้งและสอดคลอ้งกับความสามารถในการตอบสนองของธุรกิจมาก
ยิ่งขึน้ ท่ีสาํคญัจะช่วยในการพัฒนาตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑใ์หดี้ขึน้ ในตลาดปัจจุบนัถือว่า
ผูบ้ริโภคเป็นใหญ่และมีความสาํคัญท่ีสุดของนักธุรกิจ จึงจาํเป็นอย่างยิ่งท่ีผู้บริหารการตลาด
จะตอ้งศกึษากลุ่มผูบ้ริโภคใหล้ะเอียด ถึงสาเหตขุองการซือ้ การเปล่ียนแปลงการซือ้ การตดัสินใจ
ซือ้ ฯลฯ จะช่วยใหผู้บ้ริหารทายใจหรือเดาใจกลุ่มผูบ้ริโภคของกิจการไดถู้กตอ้งว่ากลุ่มผูบ้ริโภค
เหล่านัน้ตอ้งการอะไร มีพฤติกรรมการซือ้อย่างไร แรงจงูใจในการซือ้เกิดจากอะไร แหล่งขอ้มูลท่ี
ผู้บริโภคนํามาตัดสินใจซือ้คืออะไร รวมทั้งกระบวนการตัดสินใจซือ้ข้อมูลต่างๆ เหล่านีเ้ป็น
ประโยชนต์อ่การวางแผนทางการตลาด ซึ่งจะขอกลา่วเป็นตอน ๆ ดงันี ้
 ฟิลลิป คอตเลอร ์(Kotler, 1997, p. 171) การวิเคราะหพ์ฤติกรรมผูบ้ริโภค เป็นการคิดคน้
พฤติกรรมการซือ้ของผูบ้ริโภคเพ่ือท่ีจะทราบถึงลกัษณะความตอ้งการของผูบ้ริโภค โดยตัง้คาํถาม
และคาํตอบท่ีจะไดช้่วยใหน้ักการตลาดสามารถจัดกลยุทธ์ทางการตลาดท่ีสามารถตอบสนอง
ความพึงพอใจผูบ้ริโภคไดอ้ย่างเหมาะสม คาํถามท่ีใชเ้พ่ือคน้หาลกัษณะพฤติกรรมผูบ้ริโภคคือ 
6WS และ 1H ซึ่งประกอบไปดว้ยWho What Why When Where Whom และ How เพ่ือหา
คาํตอบเจ็ดประการหรือ 7Os ประกอบไปดว้ย Occupants Object Objectives Organizations 
Occasions Outlets และ Operations  
 ลีออน ซิฟแมน และ เลสล่ี คานุค (Schiffman & Kanuk, 2000, p. 98) อธิบายว่า
การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior)คือการศึกษาการตดัสินใจของผูบ้ริโภคต่อ
การใช้เวลา(Time) เงิน(Money) และความพยายาม(Effort) ในการบริโภคสิ่งต่างๆ ซึ่งเป็น
การศกึษาวา่ผูบ้รโิภคซือ้อะไร(What) ซือ้ทาํไม(When) ซือ้ท่ีไหน(Where) ซือ้อย่างไร(How) ซือ้บอ่ย
แค่ไหน(How often they buy) เป็นตน้ ดงันัน้ พืน้ฐานในการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภค คือ 
การศกึษากระบวนการในการตดสินใจของผูบ้รโิภค(Consumer Decision Making  Process) 
 โลเกอร ์แบลคเวล และพอล มินิการด์ และเจม แองเจิล (Blackwell, Miniard, & Engle, 
2001, p. 1)กล่าวว่า พฤติกรรมผูบ้ริโภคหมายถึง กิจกรรมท่ีบุคคลดาํเนินการเม่ือไดร้บัเม่ือได้
บริโภค และเม่ือจับจ่ายใช้สอยซึ่งสินคา้และบริการ หรืออีกนัยหนึ่งคือ พฤติกรรมผู้บริโภคถูก
กล่าวถึงในเเง่ว่า เป็นการศึกษาว่าทาํไมคนถึงซือ้ เม่ือนักการตลาดทราบถึงเหตุผลว่า ทาํไม
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ผูบ้ริโภคถึงซือ้ผลิตภัณฑห์รือตราสินคา้นัน้(ย่ีหอ้)นัน้ นกัการตลาดสามารถนาํเหตุเเละผลนัน้ไป
เป็นหลกัในการพฒันาและวางกลยทุธท่ีสามารถมีอิทธิพลตอ่ผูบ้รโิภคภายภาคหนา้ 
 ธนกฤต วนัต๊ะเมล ์ธนกฤต วนัต๊ะเมล ์(2554, หนา้ 19-34) พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง 
พฤติกรรมการแสดงออกในการคน้หา การซือ้ การใช้ การประเมิน และการกาํจัดทิง้ซึ่งสินคา้ 
บรกิาร และแนวคดิตา่ง ๆ ของผูบ้รโิภค 
 ชูชัย สมิทธิไกร (2554, หนา้ 6) พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง การกระทาํของบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเลือก (Select) การซือ้ (Purchase) การใช ้(Use) และการกาํจดัส่วนท่ี
เหลือ(Dispose) ของสินคา้หรือบรกิารตา่ง ๆ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของตน 
 กัลยกร วรกุลลัฏฐานียเ์เละ พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช (2553 , หน้า 90) ได้อธิบายถึง 
พฤติกรรมผู้บริโภคว่า หมายถึง กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับความคิดและความรู้สึกท่ีผู้บริโภคมี            
3 รูปแบบ 
  1.พฤติกรรมผูบ้ริโภคแปรเปล่ียนได(้Dynamic) เน่ืองจากความเปล่ียนแปลง ของ
สภาพแวดลอ้มภายนอก เช่น การส่ือสาร เทคโนโลยี สงัคม ฯลฯ ทาํใหมี้ผลกระทบต่อปัจจยัดา้น
ความคดิ ความรูส้กึของผูบ้รโิภคดว้ย และพฤติกรรมผูบ้ริโภค ไดร้บัผลกระทบมาจากปัจจยัภายใน 
และภายนอก จึงทาํให้พฤติกรรมผู้บริโภคไม่หยุดนิ่งอยู่เหมือนเดิม แต่อาจมีการเปล่ียนแปลง
เคล่ือนไหวไดต้ลอดเวลา 
  2.พฤติกรรมผูบ้ริโภคเก่ียวขอ้งกับปฏิสัมพันธ์(Interaction) ระหว่างความคิด
ความรูส้ึกและการกระทาํ กับสิ่งแวดลอ้มภายนอก ดงันัน้ ความเขา้ใจพฤติกรรมผูบ้ริโภคจึงตอ้ง
ศกึษาทัง้ปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกว่า ผูบ้ริโภคตดัสินใจซือ้สินคา้/บริการอะไร อย่างไร และ
ทาํไม 
  3.พฤติกรรมบริโภคเก่ียวขอ้งกับการแลกเปล่ียน(Exchanges) หมายความว่า 
ผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมเพ่ือแลกเปล่ียนคุณค่าบางอย่างกับบางคน ในกรณีนีคื้อการแลกเปล่ียน
ระหวา่งผูซื้อ้(ผูบ้รโิภค) กบัผูข้าย(เจา้ของสินคา้) เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของตนเอง 

 จากความหมายดงักล่าวขา้งตน้ พอสรุปไดว้่า พฤติกรรมผูบ้ริโภค คือ “การแสดงอาการท่ี
เป็นกระบวนการเก่ียวกบัพฤติกรรมการซือ้ การใช ้การประเมินผลสินคา้หรือบริการ จากการไดม้า
ตามความตอ้งการและคาดหวงัของผูบ้รโิภค 
 ธงชัย สันติวงษ์ (2554, หนา้ 17) กล่าวว่า การวิเคราะหพ์ฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง      
การวิเคราะหเ์พ่ือใหท้ราบถึงสาเหตทุัง้ปวงท่ีมีอิทธิพลทาํใหผู้บ้ริโภคปัจจยัซือ้สินคา้และบริการ ซึ่ง
โดยการเขา้ใจถึงสาเหตตุา่งๆท่ีมีผลจงูใจหรือกาํกบัการตดัสินใจซือ้ของผูบ้ริโภคลกัษณะนีเ้องท่ีจะ
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ทาํใหน้กัการตลาดสามารถตอบสนองผูบ้ริโภคไดส้าํเร็จผลดว้ยการชกันาํและหว่านลอ้มใหลู้กคา้
ซือ้สินคา้และมีความจงรกัภกัดีท่ีจะซือ้ซ ํา้ครัง้ตอ่ไปเรื่อยๆ ดงันัน้การวิเคราะหพ์ฤติกรรมผูบ้ริโภคจึง
เป็นเรื่องของการศกึษาการตดัสินใจของผูบ้ริโภคว่าเกิดจากปัจจยัอิทธิพลอะไรเป็นตวักาํหนดหรือ
เป็นสาเหตท่ีุทาํใหมี้การตดัสินใจซือ้ดงักลา่วพฤตกิรรมการในขณะทาํการซือ้จึงเป็นขัน้ตอนสดุทา้ย
ของกระบวนการตัดสินใจซือ้และในการตัดสินใจซือ้จะประกอบไปดว้ยปัจจัยต่างๆเช่นความ
ตอ้งการการเรียนรูค้วามเขา้ใจ ฯลฯ ปัจจยัตา่งๆนีมี้อยู่ในความนึกคิดและจิตใจของทกุคนซึ่งตา่งก็
มีการสรา้งสมและขดัเกลาความนกึคดิและจิตวิทยาของตนตามสงัคมและวฒันธรรมท่ีตา่งกนัจาก
อดีตถึงปัจจบุนัซึ่งทาํใหค้ณุลกัษณะท่ีแทจ้รงิภายในผูบ้รโิภคแตกตา่งกนั 
 กลา่วไดว้า่ พฤตกิรรมของผูบ้รโิภค(Consumer Behavior) หมายถึง การแสดงออกของแต่
ละบคุคลท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการใชส้ินคา้และบริการทางเศรษฐกิจ รวมไปถึงกระบวนการในการ
ตดัสินใจท่ีมีผลต่อการแสดงออกของแต่ละบุคคล ซึ่งมีความแตกต่างกันออกไป  โดยมีปัจจัยท่ี
เก่ียวขอ้งในดา้นตา่งๆ ซึ่งในการทาํวิจยัในครัง้นีใ้ชแ้นวคดิและทฤษฎีของ Kotler Philip  
ประกอบดว้ย คาํถามท่ีใชศ้กึษาลกัษณะพฤติกรรมผูบ้ริโภค คือ ประเภทอาหารท่ีเลือกรบัประทาน 
เหตผุลท่ีสาํคญัในการบริโภค ช่วงเวลา ค่าใชจ้่าย ความถ่ี บคุคลท่ีมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ เป็น
ตน้ 

จากท่ีกล่าวมาข้างตน้ สรุปไดว้่า ในช่วงเวลาท่ีทั่วโลกกาํลังเผชิญกับสถานการณ์การ
ระบาดของโรคโควิด-19 ท่ีส่งผลกระทบกับผูค้นและภาคธุรกิจต่างๆ ซึ่งการระบาดนีก้่อใหเ้กิด
ความเปล่ียนแปลงไปทั่วโลก ทัง้ทางโครงสรา้งสงัคม สภาพจิตใจของผูบ้ริโภค รวมไปถึงผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจ สง่ผลใหพ้ฤติกรรมการใชจ้่ายเปล่ียนแปลงไปอย่างมีนยัสาํคญั ดงันัน้ การวิเคราะห์
พฤติกรรมผู้บริโภคสามารถนําไปใช้ในงานวิจัยครั้งนี ้คืออธิ บายพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ี          
ศนูยอ์าหารท่ีธุรกิจการคา้ในจงัหวดัพิษณุโลกซึ่งผูบ้ริโภคจะตอ้งผ่านกระบวนการในการตดัสินใจ
เลือกซือ้หรือเลือกบริการท่ีตอบสนองตอ่ความตอ้งการของผูบ้ริโภค ซึ่งไดน้าํไปสู่พฤติกรรมการซือ้ 
และการวิจัยครัง้นีไ้ดก้าํหนดกรอบแนวคิดสาํหรับพฤติกรรมการใช้บริการรา้นอาหารได ้ดังนี ้
ประเภทอาหารท่ีเลือกรับประทาน เหตุผลท่ีสาํคัญในการบริโภค ช่วงเวลาท่ีใช้ในการบริโภค 
จาํนวนเงินท่ีใชใ้นการบริโภคต่อครัง้ ความถ่ีในการบริโภคและบุคคลท่ีมีส่วนร่วมในการบริโภค   
เป็นตน้ 
  



 30 

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ 
 ไซแทมอล ซธามลและเบอรร์ี่ (Zeithaml, Parasuraman, & Berry, 1988, p. 42) คณุภาพ
การให้บริการเป็นมโนทัศนแ์ละปฏิบัติการในการประเมินของผูร้บับริการ โดยการเปรียบเทียบ
ระหว่างการบริการท่ีคาดหวัง(Expectation service) กับการบริการท่ีรบัรูไ้ดจ้ริง(Perception 
Service) จากผูใ้หบ้ริการ ซึ่งหากผูใ้หบ้ริการสามารถใหบ้ริการท่ีสอดคลอ้งตรงตามความตอ้งการ
ของผูร้บับริการหรืออาจสรา้งการบริการท่ีมีระดบัสูงกว่าท่ีผูร้บับริการไดค้าดหวงัจะส่งผลใหก้าร
บริการดงักล่าวเกิดคณุภาพการใหบ้ริการซึ่งจะทาํใหผู้ร้บับริการเกิดความพึงพอใจจากบริการท่ี
ไดร้บัเป็นอยา่งมาก 
 
 ความหมายของคุณภาพการให้บริการ 
 กรอนรูส (Gronroos, 1990, p. 17) ไดใ้หค้วามหมายของคณุภาพการใหบ้ริการว่า จาํแนก
ได ้2 ลกัษณะ คือ คณุภาพเชิงเทคนิค(Technical quality) อนัเก่ียวกบัผลลพัธห์รือสิ่งท่ีผูร้บับริการ
ไดร้บัจากการบริการนัน้โดยสามารถท่ีจะวดัไดเ้หมือนกับการประเมินไดคุ้ณภาพของผลิตภัณฑ ์
(Product quality) ส่วนคุณภาพเชิงหนา้ท่ี(Functional Quality) เป็นเรื่องท่ีเก่ียวข้องกับ
กระบวนการของการประเมินนั่นเอง 
 สชุาฐินี พยงุภร (2554, ไมมี่หนา้) คณุภาพบรกิาร (Service Quality) คือ เป็นงานบริการท่ี
ไมมี่ความแนน่อนเป็นสิ่งท่ีจบัตอ้งไดย้ากซึ่งเป็นสิ่งท่ีทาํไดค้อ่นขา้งยากและตอ้งทาํการผลิตขณะท่ี
ลกูคา้มาใชบ้ริการนอกจากนีผู้ใ้หบ้ริการตอ้งมอบการบริการท่ีมีคณุภาพหรือมาตรฐานสอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการของลกูคา้ ยงัเป็นการสรา้งความพึงพอใจ และสามารถกระตุ้นใหลู้กคา้กลบัมา
ซือ้สินคา้หรือบรกิารครัง้ตอ่ไปและตอ้งทาํใหท้กุๆองคป์ระกอบมีคณุภาพท่ีดีเท่าเทียมกนั 
 ชชัวาลย ์ทิตศิวชั (2554, ไม่มีหนา้) ใหน้ิยามคณุภาพการบริการว่าเป็นความสามารถใน
การตอบสนองความตอ้งการของธุรกิจใหบ้รกิารคณุภาพการบรกิารเป็นสิ่งสาํคญัท่ีสดุท่ีจะสามารถ
สรา้งความแตกต่างของธุรกิจใหเ้หนือคู่แข่งไดแ้ละการเสนอคุณภาพการใหบ้ริการตอ้งตรงกับ
ความคาดหวงัของผูร้บับรกิารเป็นสิ่งท่ีตอ้งกระทาํซึ่งจะทาํใหผู้ร้บับรกิารพอใจถา้ไดส้ิ่งท่ีตอ้งการ 
 จากการศกึษาความหมายคณุภาพบริการท่ีกล่าวมา ทาํใหเ้ห็นถึงความแตกต่างระหว่าง
สินคาและบรกิารซึ่งลว้นแตก่่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุตล่กูค้า เน่ืองจากธุรกิจบริการตอ้งมุ่งเนน้การ
ตอบสนองตอ่ลกูคา้เพ่ือเป็นการสรา้งความพงึพอใจใหแ้ก่ลกูคา้ท่ีไดร้บับริการ 
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 ทฤษฎีคุณภาพการให้บริการ 
 คุณภาพการให้บริการ เป็นการประเมินของผู้รับบริการโดยเปรียบเทียบระหว่าง การ
บริการท่ีคาดหวงั(Expectation Service) กบัการบริการท่ีรบัรูจ้ริง  (Perception Service) จาก     
ผูใ้หบ้ริการ หากผู้ให้บริการบริการสอดคลอ้งต่อความตอ้งการของผู้รบับริการจะส่งผลใหก้าร
บรกิารดงักลา่วเกิดคณุภาพการใหบ้ริการซึ่งทาํใหผู้ร้บับรกิารเกิดควาพงึพอใจ 
 เอนชนัและแวน อลิจ (Antioned & Van Raaij, 1998, unpaged) การรบัรูค้ณุภาพการ
ใหบ้ริการนัน้จะเกิดไดจ้ากความคาดหวังของลูกคา้ สินคา้หรือบริการจะมีคุณภาพสูงก็ต่อเม่ือ
ความตอ้งการของลกูคา้ตรงกบัความคาดหวงัท่ีตัง้ไวก้ารรบัรูค้ณุภาพตอ่สินคา้หรือบริการลกูคา้จะ
พิจารณาจากความเหมาะสมนอกจากนีล้กูคา้จะเปรียบเทียบคณุภาพการบริการจากการรบัรูจ้ริง
หรือความคาดหวังต่อสินค้าหรือบริการนั้น ซึ่งเครื่องมือท่ีใช้วัดคุณภาพการให้บริการหรือ 
SERVQUALประกอบดว้ย5 ดา้น แซทแฮล พาราสุรามาน และเบอรร์ี่ (Zeithaml, Parasuraman, 
& Berry, 1990, p. 28) ดงันี ้
 ดา้นท่ี 1 ความเป็นรูปธรรม (Tangibility) หมายถึง ลกัษณะทางกายภาพสิ่งอาํนวยความ
สะดวกตา่งๆเชน่สถานท่ีบคุลากรอปุกรณเ์ครื่องมือรวมทัง้สภาพแวดลอ้มท่ีทาํใหผู้ร้บับริการรูส้ึกว่า
ได้รับการดูแลและความตั้งใจจากผู้ให้บริการซึ่งการบริการนั้นจะถูกนาํเสนอเป็นรูปธรรมให้
ผูร้บับรกิารรบัรูช้ดัเจนมากย่ิงขึน้ 
 ดา้นท่ี 2 ความเช่ือถือไวว้างใจได ้(Reliability) หมายถึง การท่ีผูใ้หบ้ริการสามารถบริการ
ตรงตามท่ีบอกหรือสัญญาไว้กับผู้ใช้บริการการบริการท่ีถูกต้องและให้บริการท่ีไดผ้ลออกมา
เหมือนเดิมทกุครัง้ในทกุทกุกระบวนการของการบริการความสมํ่าเสมอในการใหบ้ริการนีจ้ะทาํให้
ผูใ้ชบ้รกิารรูส้กึมีวา่ความนา่เช่ือถือ และสามารถไวว้างใจได ้
 ดา้นท่ี 3 การตอบสนองต่อลูกคา้ (Responsiveness) หมายถึง การตอบสนองความ
ตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการดว้ยผูใ้หบ้ริการมีความพรอ้มและเต็มใจในการใหบ้ริการอีกทัง้ผูใ้ชบ้ริการ
จะตอ้งไดร้บัความสะดวกสบายในการใชบ้ริการรวมถึงการใหบ้รกิารอย่างทั่วถึง 
 ดา้นท่ี 4 การใหค้วามเช่ือมั่นตอ่ลกูคา้(Assurance) หมายถึง ความสามารถในการสรา้ง
ความเช่ือมั่นใหเ้กิดขึน้กบัผูร้บับริการการแสดงถึงทกัษะความรูค้วามสามารถในการใหบ้ริการและ
การตอบสนองตอ่ความตอ้งการของผูร้บับริการและการใหค้วามเช่ือมั่นต่อผูร้บับริการว่าจะไดร้บั
การบรกิารท่ีดีท่ีสดุ 
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 ดา้นท่ี 5 การรูจ้กัและเขา้ใจลกูคา้ (Empathy) หมายถึง ความสามารถของผูใ้หบ้ริการใน
การดูแลเอาใจใส่ผู้ร ับบริการโดยทาํตามความตอ้งการของผู้รับบริการท่ีแตกต่างกัน  หรือ              
ผูใ้หบ้รกิารตอ้งดแูลเอาใจใสผู่ร้บับริการดว้ยความเป็นกนัเองเปรียบเสมือนญาตมิิตร 
 ดงันัน้ ศูนยอ์าหารจะตอ้งทาํการรกัษามาตรฐานต่างๆ ทัง้การจัดส่ง ดา้นคุณภาพ ดา้น
เวลา ดา้นศนูยบ์ริการขอ้มลูแก่ผูบ้ริโภค และดา้นสุขอนามยัและความสะอาดซึ่งถือเป็นหวัใจของ
ธุรกิจรา้นอาหาร จากแนวคิดและทฤษฎีคณุภาพการบริการ สรุปไดว้่า คณุภาพการบริการเป็นตัว
แปรท่ีจะทาํใหผู้บ้ริโภคเกิดความประทบัใจและความพึงพอใจท่ีไดจ้ากการใหบ้ริการโดยตรงตาม
ความตอ้งการหรือการใหบ้ริการท่ีมากกว่าความคาดหวงัของผูบ้ริโภค โดยทฤษฎีเป็นท่ีรูจ้ัก คือ 
ทฤษฎีคุณภาพการใหบ้ริการหรือ SERVQUALประกอบดว้ย 5 มิติ ไดแ้ก่ ความเป็นรูปธรรม   
ความเช่ือถือไวว้างใจได ้การตอบสนองต่อความตอ้งการลูกคา้ การใหค้วามเช่ือมั่นและการรูจ้ัก
เขา้ใจลกูคา้ ซึ่งในแนวคดิดงักลา่วผูว้ิจยัไดน้าํมาใชใ้นการสรา้งกรอบแนวคดิงานวิจยัในครัง้นี  ้
 
แนวคิดเกี่ยวกับการตลาดบริการ Service Marketing 
 การให้บริการลูกคา้ถือเป็นหัวใจสาํคญัของธุรกิจตลาดบริการ รวมทั้งธุรกิจขายสินคา้
ทั่วไปซึ่งจาํเป็นตอ้งควบรวมบริการเข้าไปอยู่ด้วยกัน ดังนั้นนักการตลาดและผู้ประกอบการ
จาํเป็นตอ้งศกึษากลยทุธแ์ละแนวคดิในการบรกิารใหม่ๆ เพ่ือสอดคลอ้งกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคแตล่ะ
สมัย อย่างไรก็ตามการบริการในยุคนีแ้ละในอนาคตนัน้จะเกิดจากแหล่งบริการท่ีหลากหลาย 
แนวคิดดา้นบริการท่ีดีจะตอ้งไดร้ับการประเมินคุณภาพจากทุกมิติท่ีผู้บริโภคไดส้ัมผัส  ดังนั้น        
ผูใ้หบ้รกิารตอ้งใหค้วามสาํคญักบัการตลาดบริการ (กฤษตกิา คงสมพงษ,์ 2561, หนา้14-15) 
 ชยัวฒัน ์จนัทรพ์ิทกัษ์ (2556) การตลาดบริการ (Service Marketing) เป็นกิจกรรมหรือ
ผลประโยชนท่ี์บคุคลหนึ่งเสนอแก่อีกบคุคลหนึ่ง ซึ่งมีลกัษณะคือไม่สามารถมองเห็นหรือจบัตอ้งได ้
และไม่มีผลในการเป็นเจา้ของ โดยอาจจะมีตวัสินคา้เขา้มาเก่ียวขอ้งดว้ยหรือไม่ก็ได ้ในปัจจุบนั
ธุรกิจบริการไดเ้ขา้มามีบทบาทมากขึน้ในระบบเศรษฐกิจ ผลิตภณัฑส์่วนใหญ่จึง มีบริการเขา้มา
เป็นสว่นประกอบ เพ่ือสรา้งความไดเ้ปรียบทางการแขง่ขนั 
 
 ปัจจัยทีม่ีความส าคัญต่อการตลาดบริการ 
  การสมัผสัถึงบริการท่ีดี  การบริการท่ีสามารถทาํใหล้กูคา้สมัผสัถึงบริการท่ีดีนัน้
เกิดจากการส่ือสารการตลาดเขา้มาช่วย เช่น สญัลกัษณท่ี์บง่บอกถึงการการนัตีคณุภาพ หรือการ
ส่ือสารดว้ยภาพของสินคา้หรือสถานท่ีสาํหรบับรกิารลกูคา้ 
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  การรักษามาตราฐานการบริการ  ส่วนใหญ่เกิดจากตัวบุคคลทั้งความรู้
ความสามารถและทกัษะต่างๆ เพ่ือรกัษามาตรฐานบริการและตอ้งใหค้วามสาํคญัและใส่ใจกับ
ระบบบรกิาร โดยเฉพาะเรื่องบคุลากรท่ีทาํหนา้ท่ีบริการลกูคา้และมีทกัษะในงานท่ีจะบริการลกูคา้
เป็นอยา่งดี เพ่ือสรา้งความพงึพอใจใหก้บัลกูคา้ 
  การเขา้ใจความตง้การผูบ้ริโภค หากผูใ้หบ้ริการสามารถทาํใหลู้กคา้ประทบัใจ
และใหค้ะแนนสูงสุดจะเป็นผลดีต่อผูใ้หบ้ริการ แต่หากถูกประเมินว่ามีคุณภาพตํ่าโอกาสท่ีจะมี
ลกูคา้เพิ่มคงเป็นไปไดย้าก 
  การสรา้งความไวว้างใจและน่าเช่ือถือ นกัการตลาดและผูป้ระกอบการธุรกิจตอ้ง
มดัใจผูบ้รโิภคดว้ยการบรกิาร ท่ีตอ้งสรา้งภาพลกัษณข์องธุรกิจใหมี้ความน่าเช่ือถือและสรา้งความ
ไวว้างใจใหเ้ป็นท่ียอมรบัของลกูคา้ รวมไปถึงตอ้งใหค้วามสาํคญักบัการประชาสมัพนัธภ์าพลกัษณ์
ท่ีดีขององคก์รเพ่ือสรา้งความแข็งแกรง่ขององกรค ์(กฤษตกิา คงสมพงษ,์ 2561, หนา้ 15-16) 
 สรุปไดว้่า การตลาดบริการมีองคป์ระกอบท่ีเป็นส่วนผสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกัน 
เพราะการบริการมีความ หลากหลาย การจดัการดา้นการตลาดบริการจึงตอ้งผสมผสานกนัไปกบั
ตวัสินคา้หรือผลิตภณัฑ ์ไม่อาจแบง่แยกออกจากกนัไดอ้ย่างชดัเจนขึน้อยู่กบัแตล่ะบริการ ซึ่งตอ้ง
สอดคลอ้งประสานกนัอยา่งดีจงึจะไดป้ระสิทธิผล 
 
แนวคิดเกี่ยวกับความคาดหวัง 
 แซทเฮล บิตเนอร ์และ เกรมเลอร ์(Zeithaml, Bitner, & Gremler, 2006, unpaged) ได้
กลา่วถึงความคาดหวงัของลกูคา้ว่า ความคาดหวงัของลกูค้าแตล่ะคนจะความแตกตา่งกนัไปและ
จะประกอบดว้ยความคาดหวงัและระยะหา่งท่ียอมรบัได ้รวม 3 องคป์ระกอบ คือ 

  1. ความคาดหวงัท่ีผูร้บับริการหวงัไวว้่าจะไดร้บั (Desired Service) ซึ่งเป็นสิ่งท่ี 
ผูร้บับรกิารมีความตอ้งการและเช่ือวา่มีความเป็นไปไดท่ี้จะไดร้บับรกิารหรือควรจะไดร้บับริการ 
  2. ระดบัขัน้ต ํ่าของบริการท่ีผูร้บับริการยอมรบัได ้(Adequate Service) ในการรบั
บรกิารแตล่ะครัง้อาจมีอปุสรรคทาํใหไ้มไ่ดผ้ลลพัธด์งัท่ีคาดหวงัไว ้ระยะห่างระหว่างความคาดหวงั
ท่ีผูร้บับริการหวังไวว้่าจะไดร้บักับระดบัตํ่าท่ีสุดของการบริการท่ีผูร้บับริการยอมรบั ไดเ้รียกว่า 
ระยะหา่งระหวา่งความคาดหวงัของผูร้บับรกิาร 
  3. ระยะห่างระหว่างความคาดหวงัของผูร้บับริการ (Zone of Tolerance) ท่ีจะได้
ผลลัพธ์จากการบริการขององคก์รธุรกิจกับการยอมรับผลลัพธ์ขั้นตํ่าท่ีผู้ร ับบริการยอมรับได ้
นอกจากนี ้ระยะหา่งดงักลา่วยงัเกิดจากความแตกตา่งในการใหบ้ริการประเภทอ่ืน เช่น การบริการ
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ท่ี ไมแ่นน่อนซึ่งเกิดขึน้จากตวัผูใ้หบ้รกิารเองหรือจากประเภทของการบริการท่ีแตกตา่งกนัในแตล่ะ 
ประเทศหรือวฒันธรรม 
 ความคาดหวงัของลกูคา้ หมายถึง สิ่งท่ีผูบ้รโิภคตอ้งการหรือหวงัวา่จะไดร้บัจากผลิตภณัฑ์
หรือบริการ ซึ่งความคาดหวงันัน้เกิดจากประสบการณข์องผูซื้อ้ จึงกล่าวไดว้่าสิ่งสาํคญัคือ การน
เสนอผลิตภณัฑต์ามผลประโยชนข์องผลิตภณัฑท่ี์สอดคลอ้งกบัความคาดหวงัของผูซื้อ้ ซึ่ งตอ้งใช้
หลกัการสรา้งความพงึพอใจ (ศริวิรรณ เสรีรตัน,์ 2546, หนา้ 90) 
 ความคาดหวงัของผูร้บับรกิารเป็นสว่นสาํคญั ในการวดัระดบัความพงึพอใจซึ่งระดบัความ
พึงพอใจจะแตกต่างกันขึน้อยู่กับการเขา้ใจหรือการมองเห็น กับความคาดหวังของบุคคล จะมี
ดว้ยกนั 3 แบบ คือ หากการทาํงานของขอ้เสนอไม่ตรงกบัระดบัการคาดหวงั ผูม้ารบับริการย่อมไม่
พึงพอใจ แต่หากการทาํงานของขอ้เสนอตรงกับระดบัความคาดหวงัผูม้ารบับริการย่อมพึงพอใจ 
แตถ่า้เกินความคาดหวงัผูม้ารบับรกิารก็ยิ่งมีความพงึพอใจมากขึน้ 
 
แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กี่ยวกับความพงึพอใจ 
 ความหมายความพงึพอใจ 
 ฟิลลิป คอตเลอร ์(Kotler, 1994, unpaged)กล่าวว่า ความพึงพอใจ (Satisfaction) เป็น
ระดบัความรูส้ึกของบุคคลหรือลกูคา้ท่ีเป็นผลมาจากการเปรียบเทียบระหว่างการรบัรูผ้ลจากการ
ใหบ้ริการหรือประสิทธิภาพของ สินคา้(Product’s Received Performance) กบัความคาดหวงั
ของลกูคา้(Person’s Expectation) ความพงึพอใจของลกูคา้แบง่ออกไดเ้ป็น 3 ระดบั ดงันี ้
  1. ระดบัความไมพ่อใจ(Dissatisfied) 
  2. ระดบัความพอใจ(Satisfied) 
  3. ระดบัความพอใจมาก(Highly Satisfied) 
 ฟิลลิป คอตเลอร ์(Kolter, 2000, p. 36) ไดใ้หค้วามหมาย ความพึงพอใจว่าเป็นความรูส้ึก
ของบุคคลเม่ือไดร้ับความสุขหรือความผิดหวังซึ่งก่อให้เกิดการเปรียบเทียบการรับรูก้ับความ
คาดหวงัในผลลพัธข์องสิ่งท่ีตอ้งการถา้การรบัรูต้อ่สิ่งท่ีตอ้งการพอดีกบัความคาดหวงัลกูคา้จะเกิด
ความพงึพอใจ 
 จรสั โพธ์ิจนัทร ์(2553, หนา้ 17) ไดก้ล่าวถึง ความพึงพอใจว่าเป็นความรูส้ึกของบคุคลตอ่ 
หน่วยงานซึ่งอาจเป็นความรูส้ึกทางบวก ทางเป็นกลาง หรือทางลบ ความรูส้ึกเหล่านีมี้ผลต่อ
ประสิทธิภาพ ในการปฏิบตัิหนา้ท่ี กล่าวคือ หากความรูส้ึกโนม้เอียงไปในทางบวก การปฏิบัติ
หน้าท่ีจะมีประสิทธิภาพสูง แต่หากความรู้สึกโน้มเอียงไปในทางลบการปฏิบัติหน้าท่ีจะมี
ประสิทธิภาพตํ่า 



 35 

 ศิวฤทธ์ิ พงศกรรงัศิลป์ (2555, หนา้ 21) ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูส้ึกพึงพอใจ       
ท่ีไดร้บัจากสินคา้หรือบรกิาร ซึ่งมีความแตกตา่งระหว่างคณุคา่ท่ีลกูคา้ไดร้บักบัสิ่งท่ีลกูคา้คาดหวงั 
ความพึงพอใจเป็นทัศนคติแบบนามธรรม เพราะเป็นสิ่งท่ีไม่สามารถมองเห็นได ้สังเกตโดยการ
แสดงออก สามารถวดัวดัความคิดเห็นของบุคคลเหล่านัน้และการแสดงความคิดเห็นนัน้จะตอ้ง
ตรงกบัความรูส้ึกท่ี แทจ้ริงจึงสามารถวดัความพอใจนัน้ได ้ซึ่งนกัการตลาดตอ้งพยายามเพิ่มคณุ
ค่าท่ีรบัรูไ้ดใ้หม้ากกว่า ความคาดหวังของลูกคา้ หากคุณค่าหรือเป้าหมายเหนือความคาดหวัง
ลูกคา้จะทาํใหเ้กิดความพึงพอใจ สูงสุดและลูกคา้จะเกิดความจงรกัภักดีในตราสินคา้ แต่ถ้าไม่
สามารถทาํไดเ้หนือกว่าอาจจะทาํให้เกิด ความไม่พึงพอใจและสามารถเลิกซือ้สินคา้นั้นทันที     
โดยสามารถนาํเสนอคณุคา่ท่ีลกูคา้รบัรูท่ี้เหมาะสม เพ่ือสรา้งความพงึพอใจใหก้บัลกูคา้ดงันี ้
  1. สินคา้และบรกิารตอ้งสามารถใชง้านไดจ้รงิ 
  2. นาํเสนอสินคา้และบรกิารใหเ้หนือกว่าท่ีลกูคา้คาดหวงั 
  3. พฒันาระบบบรกิารหลงัการขายท่ีดี 
  4. หลีกเล่ียงการตัง้ราคาสงูเกินไป 
  5. ใหข้อ้มลูท่ีแทจ้รงิแก่ลกูคา้ 
  6. มุง่สรา้งความสมัพนัธใ์นระยะยาว 
  7. มุง่เนน้ท่ีคณุคา่ของลกูคา้มากกวา่คณุคา่ของธุรกิจ 
 
 จากท่ีกลา่วมาทัง้หมดขา้งตน้ ผูว้ิจยัจงึสรุปไดว้่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูส้ึกท่ีเป็น 
การยอมรบั ความรูส้ึกชอบ ความรูส้ึกท่ียินดีกบัการปฏิบตัิงาน ทัง้การใหบ้ริการและการรบับริการ
ใน ทกุสถานการณ ์ทกุสถานท่ี 
 
 ปัจจัยทีส่่งผลต่อความพงึพอใจ 
 การศกึษาปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่ความพงึพอใจ ทาํใหท้ราบถึงแนวทางการพฒันา ปรบัปรุงและ
ปอ้งกนั เพ่ือใหล้กูคา้เกิดความพงึพอใจ (ฉตัรยาพร เสมอใจ, 2549, หนา้ 156) 
 1.คณุภาพบริการ (Service Quality) เป็นสิ่งท่ีลกูคา้คาดหวงั ซึ่งลกูคา้จะใชเ้กณฑใ์นการ
วดัคณุภาพการบรกิารจากสิ่งท่ีมองเห็นได ้
 2.ราคา (Price) เป็นเกณฑต์ํ่าท่ีลกูคา้จะวดัคณุภาพการบริการ ซึ่งลกูคา้จะวัดจากความ
คุม้คา้ของสินคา้และเงินท่ีเสียไป 
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 3.สถานการณแ์วดลอ้ม (Environment) จากสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ สภาพตลาด ท่ี
เกิดขึน้ ณ ตอนนัน้ 
 4.ปัจจยัส่วนบุคคล (Personal Factors) จากทัศนคติ ความเขา้ใจและอารมณต์่อการ
ใหบ้รกิาร 
 5.คณุภาพสินคา้ (Goods Quality) สินคา้ท่ีมาคูก่บัการบริการ เป็นสิ่งท่ีช่วยใหก้ารบริการ
มีคณุภาพ เพราะการบรกิารท่ีมีคณุภาพจะนาํไปสูค่วามพงึพอใจ 
 ยจีูน เอนเดอรส์นัและแมรี่ ซลัลิแวน (Anderson & Sullivan, 1993, pp. 125-143) ความ
พึงพอใจของลกูคา้นัน้มกัจะนาํมาใชเ้ป็นเกณฑใ์นการประเมินคณุภาพของสินคา้หรือบริการ  โดย
ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการรบัรูข้องผูบ้ริโภคต่อคุณภาพสินคา้หรือบริการนัน้จะมีความแตกต่างไป
ตามตวัของบคุคลหรือสถานการณ ์ 
 จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ แนวคิดและทฤษฎีความพึงพอใจเป็นการศกึษาความพึงพอใจและ
ความช่ืนชอบของผูบ้รโิภคเป็นความรูส้ึกท่ีดีหรือทศันคติท่ีดีของบคุคล ซึ่งมกัเกิดจากการไดร้บัการ
ตอบสนองตามท่ีตนตอ้งการ ก็จะเกิดความรูส้ึกท่ีดีต่อสิ่งนัน้ ในปัจจุบนัศูนยอ์าหารมีการพฒันา
ปรบัตวัใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณโ์ควิด-19 ไมว่า่จะเป็นการบรกิาร ความสะอาด เพ่ือสรา้งความ
ปลอดภยัใหก้บัผูม้าใชบ้รกิาร ดงันัน้การสรา้งความพงึพอใจจงึมีความสาํคญัในการพฒันาตอ่ไป 
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งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
 การศึกษาคน้ควา้เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ทาํใหผู้ว้ิจยัเลือกทาํการศกึษางานวิจยั
เรื่อง การปรบัตวั ความพงึพอใจของผูบ้รโิภค พฤตกิรรมของผูบ้ริโภคและคณุภาพการใหบ้ริการ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยท่ีผ่านมาและเป็นประโยชนต์่อผู้วิจัยในการนาํมาใชใ้นการวางแผนและ
ดาํเนินการวิจยัของตนเองใหไ้ดผ้ลการวิจยั ท่ีมีคณุภาพ และน่าเช่ือถือมากยิ่งขึน้  โดยงานวิจัย
ดงักลา่วมีดงัตอ่ไปนี ้
 
 เร่ืองการปรับตัว 
 กระทรวงพานิชย ์(2553) ไดท้าํการศึกษาเรื่อง ผลกระทบรา้นอาหารไทยจากการเปิด
การคา้เสรีประเทศญ่ีปุ่ นและแนวทางในเชิงยทุธศาสตรส์าํหรบัการปรบัตวัเพ่ือเพิ่มศกัยภาพในการ
แข่งขนัของรา้นอาหารไทย เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยั แบบสอบถามและสนทนากลุ่ม โดยวิเคราะห์
ผูบ้ริโภคจาํนวน 406 รายผูป้ระกอบการรา้นอาหารไทยจาํนวน 196 ราย พบว่าผูบ้ริโภคโดยรวมมี
การรบัรูถ้ึงความแตกตา่งในการใหบ้ริการระหว่างรา้นอาหารไทยและรา้นอาหารญ่ีปุ่ นทัง้  5 ดา้น 
ไดแ้ก่ สิ่งอาํนวยความสะดวกทางกายภาพ ความเช่ือถือไวว้างใจ การตอบสนองต่อผูร้บับริการ 
การใหค้วามเช่ือมั่นแก่ผูร้บับริการและการเขา้ถึงจิตใจของผูร้บับริการ โดยมีค่าเฉล่ียการรบัรูท้ัง้    
5 ดา้นของรา้นอาหารไทยตํ่ากว่ารา้นอาหารญ่ีปุ่ นและจากการตอบแบบสอบถาม ผูป้ระกอบการ
รา้นอาหารไทย พบว่า การสรา้งสินคา้และบริการใหมี้คณุภาพการส่งเสริมนวตักรรมและความคิด
สรา้งสรรคแ์ละการไดร้บัความยึดมั่นผูกพนัจากพนกังานเป็นองคป์ระกอบท่ีสาํคญัในการแข่งขนั 
และจากการสนทนากลุ่มโดยตวัแทนผูป้ระกอบการ นกัวิชาการจากภาครฐัและภาคเอกชนเพ่ือ
กาํหนดประเดน็ยทุธศาสตรใ์นการปรบัตวัของผูป้ระกอบการธุรกิจรา้นอาหารสรุปได ้คือ มาตรฐาน
การบริการรา้นอาหารไทยในประเทศ การพัฒนารูปแบบและจัดทาํมาตรฐานรา้นอาหารไทยมี
เอกลกัษณเ์ฉพาะตวั ประเภทอาหารจานดว่นและกระบวนการสรรหาอบรมพนกังาน รวมไปถึงการ
ยกระดบัวิชาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกับรา้นอาหาร น่าจะเป็นประเด็นหลกัในการกาํหนดการปรบัตวัเพ่ือ
รองรับผลกระทบจากข้อตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย -ญ่ีปุ่ น ส่วนในดา้นมาตรฐานการบริการ
รา้นอาหารไทยในประเทศการพฒันาและยกระดบัมาตรฐานระบบธุรกิจรา้นอาหารควรเป็นแบบ
องคร์วมท่ีเหมาะสม โดยบรูณาการขอ้กาํหนดดา้นระบบบริหารจดัการระบบสขุาภิบาลการบริการ 
รวมทัง้ความรบัผิดชอบตอ่สงัคมและประเดน็ดา้นจรยิธรรม ดงันัน้ในการจดัทาํมาตรฐานควรจดัทาํ
ขึน้โดยเฉพาะ เพ่ือกําหนดหลักเกณฑ์พื ้นฐานด้านระบบบริหารจัดการคุณภาพของธุรกิจ
รา้นอาหารโดยนาํขอ้กาํหนดต่างๆเก่ียวกับคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารคณุภาพการ
บริการขอ้กาํหนดทางกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งรวมถึงประเด็นดา้นความรบัผิดชอบตอ่สงัคมและหลกั
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จริยธรรมพืน้ฐาน มาบูรณาการร่วมกันภายใตร้ะบบบริหารจัดการเดียวกันเพ่ือใหเ้หมาะสมกับ
สภาพการปฏิบตังิานจรงิและผูป้ระกอบการรา้นอาหารไทยรวมถึงผลกระทบตอ่การรบัรูท้างสงัคม 
  
 ภูวนารถ ถาวรศิริเเละวิโรจน ์เจษฎาลักษณ์ (2558)  ไดท้าํการศึกษาเรื่อง กลยุทธ์การ
ปรับตัวเพ่ือความอยู่รอดของผู้ประกอบการธุรกิจนํ้าด่ืมท้องถ่ินในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
กาญจนบรุี การวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงคเ์พ่ือ 1.เพ่ือศกึษาการดาํเนินธุรกิจของผูป้ระกอบธุรกิจนํา้
ด่ืมท้องถ่ินในอาํเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี 2.เพ่ือศึกษาการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทาง
การตลาดของผูป้ระกอบการธุรกิจนํา้ด่ืมทอ้งถ่ิน 3.เพ่ือศึกษากลยุทธใ์นการปรบัตวัเพ่ือความอยู่
รอดของผูป้ระกอบการธุรกิจนํา้ด่ืมทอ้งถ่ินในอาํเภอเมือง จงัหวดักาญจนบรุี เป็นการเก็บรวบรวม
ขอ้มลูโดยวิธีการสมัภาษณเ์ชิงลกึจากการเลือกกลุม่ตวัอยา่งแบบเจาะจง กลุม่ผูใ้หข้อ้มลูหลกัไดแ้ก่ 
ผูป้ระกอบการธุรกิจนํา้ด่ืมในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดักาญจนบรุี 7 กลุ่ม ลูกคา้ในทอ้งถ่ินและกลุ่ม
ผูป้ระกอบการรา้นอาหารโดยนาํขอ้มลูท่ีไดม้าตรวจสอบความครบถว้นและความถกูตอ้งของขอ้มลู
แบบสามเศรา้วิเคราะหเ์นือ้หาสรุปผลการศึกษาและนาํผลการศึกษาในรูปแบบการพรรณนา ผล
การศึกษาพบว่า 1.การดาํเนินธุรกิจของผูป้ระกอบการธุรกิจนํา้ด่ืมทอ้งถ่ินพบว่าเป็นการบริหาร
จดัการแบบครอบครวัโดยอาศัยคนในครอบครวัเป็นผูด้าํเนินธุรกิจในส่วนงานต่างๆและจัดจา้ง
ลกูจา้งเพื่อเขา้มาทาํหนา้ท่ีในสว่นของการผลิตและขนส่ง และใหค้า่ตอบแทนตามรฐับาลท่ีกาํหนด
คา่แรงขัน้ต ํ่าเอาไว ้โดยแหล่งท่ีตัง้ของสถานประกอบการจะเป็นแหล่งชมุชนท่ีเป็นท่ีพกัอาศยัของ
ผูป้ระกอบการ ลกัษณะการคา้ขายจะเปิดควบคู่กบัการขายหนา้รา้น และควบคูก่ับธุรกิจคา้ส่งนํา้
ด่ืมประเภทอ่ืนๆ 2.การศึกษาสภาพแวดลอ้มทางการตลาดของผูป้ระกอบการธุรกิจนํา้ด่ืมทอ้งถ่ิน 
พบวา่ สามารถแบง่ออกเป็นระดบัมหภาค ประกอบดว้ยประชากร เศรษฐกิจ สงัคมและวฒันธรรม
การเมืองและกฏหมาย และเทคโนโลยีระดบัจลุภาค ประกอบไปดว้ยดา้นคูแ่ข่งผูจ้ดัหาวตัถดุิบและ
ผูบ้รโิภคท่ีมีผลตอ่การดาํเนินธุรกิจและกลยทุธก์ารปรบัตวัเพ่ือความอยู่รอด 3.ศกึษากลยทุธใ์นการ
ปรบัตวัเพ่ือความอยู่รอดของผูป้ระกอบการธุรกิจนํา้ด่ืมทอ้งถ่ิน พบว่า ผูป้ระกอบการไดใ้ชก้ลยทุธ์
สว่นประสมการตลาด 4P’s เป็นหวัใจหลกัของการดาํเนินธุรกิจกลยทุธก์ารสรา้งความแตกตา่ง การ
มุง่ตลาดเฉพาะส่วนการบริหารความสมัพนัธแ์ละความรบัผิดชอบตอ่สงัคมและสิ่งแวดลอ้มเขา้มา
ใชค้วบคู่ไปกับกลยุทธ์การตลาดสามารถดาํเนินธุรกิจใหอ้ยู่รอดของผูป้ระกอบการธุรกิจนํา้ด่ืม
ทอ้งถ่ินและสามารถเขา้ถึงผูบ้รโิภคไดเ้ป็นอยา่งดี 
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 อาทิตยา ทรรศนสฤษดิ์  (2561) ได้ทําการศึกษาเรื่ อง แนวทางการปรับตัวของ
ผูป้ระกอบการสูธุ้รกิจคา้ปลีกรูปแบบใหม่ วตัถประสงค ์1.เพ่ือศกึษาแนวทางการปรบัตวัของธุรกิจ
คา้ปลีกสมยัใหม่ในประเทศไทยจากผูเ้ช่ียวชาญ 2. เพ่ือศึกาพฤตกรรมลปััจจยัสาํคญัต่างๆท่ีมีผล
ต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการรา้นคาปลีกสมัยใหมของกลุ่มผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร เป็น
การศึกษาเชิงคณุภาพ (Qualitative Research) โดยรวบรวมขอ้มูลจากบทความเอกสารต่างๆ 
ประกอบไปดว้ยการสมัภาษณเ์ชิงลึก (In-depth interviews) จากกลุ่มลูกคา้ เพ่ือศึกษาเก่ียวกับ
พฤติกรรมเลือกซือ้สินคา้และความพึงพอใจต่อรา้นคา้ปลีกในปัจจบุนั พบว่า พฤติกรรมการเลือก
ซื ้อสินค้าของผู้บริโภคเปล่ียนไปมาก ตั้งแต่การพบเห็นส่ือโฆษณาสิ นค้าต่างๆได้ง่ายขึ ้น 
เปรียบเทียบราคาสินคา้ก่อนตดัสินใจเลือกช่องทางซือ้ไดส้ะดวกขึน้ เพราะการเลือกซือ้สินคา้ใน
ปัจจบุนัอยูใ่นโลกไรพ้รหมแดน สามารถซือ้สินคา้ไดท้กุท่ี ทกุเวลา โดยปัจจยัท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจ
ซือ้สินคา้ไดแ้ก่ความสะดวกสบายในการซือ้สินคา้ ซึ่งเป็นปัจจยัอนัดบัตน้ๆท่ีทาํใหผู้บ้ริโภคหนัมา
ซือ้สินคา้ผ่านทางช่องทางออนไลนม์ากขึน้ รวมทัง้เรื่องราคาสินคา้และโปรโมชั่นเป็นสิ่งท่ีผูบ้ริโภค
คาํนึงถึงเช่นกัน เน่ืองจากปัจจุบนัสินคา้ท่ีขายในช่องทางออนไลน ์และออฟไลนแ์ทบไม่มีความ
แตกต่างกัน ดงันัน้ผูบ้ริโภคจะเลือกช่องทางท่ีไดร้าคาตามท่ีตนเองพึงพอใจรวมทัง้คณุภาพและ
ความหลากหลายของสินคา้มีส่วนใจการตดัสินใจซือ้ และพบว่าลูกคา้มีความสนใจและพึงพอใจ
ตอ่ รูปแบบ New retail เน่ืองจากยงัเป็นสิ่งแปลกใหม่ในประเทศ การท่ีรา้นคา้มีการปรบัตวั และ
สามารถสรา้งประสบการณใ์นการซือ้สินคา้ใหก้บัลกูค้าได ้จะทาํใหลู้กคา้รูส้ึกสนกุในการมาเลือก
ซือ้สินคา้ท่ีหนา้รา้นมากขึน้ เน่ืองจากลกูคา้บางกลุ่มโดยส่วนตวัมีพฤติกรรมไม่ชอบอยู่บา้น ชอบ
ออกไปพบปะสังสรรค ์รวมทัง้การนาํเทคโนโลยีมาใช ้ทาํใหลู้กคา้ไดร้บัความสะดวกสบายมาก
ยิ่งขึน้ ซึ่งตอบโจทยก์บั Lifestyle ลกูคา้ในปัจจุบนัแนวทางการปรบัตวัของรา้นคา้ปลีกในปัจจบุนัสู ่
New Retail ตอ้งมีการปรบัตวัเพ่ือรบัมือกบัความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ และควรเตรียมความพรอ้ม
ในเรื่องต่างๆ เช่น การเตรียมความพรอ้ม ดา้นทรัพยากร การสรา้ง Big Data การยึดหลัก 
Customer Centric การหาวิธีการสรา้งประสบการณใ์หก้บัลูกคา้ และการเปล่ียนรูปแบบการส่ือ
ทางการตลาด 
 
 เร่ืองพฤตกิรรมและความพงึพอใจ 
 สจุิตราภรณ ์วงษ์ศรีแกว้ (2549) ไดท้าํการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจและพฤติกรรมของ
ผูบ้รโิภคท่ีมีตอ่รา้นอาหารในเขตอาํเภอเมืองจงัหวดัเลย วตัถปุระสงคใ์นการวิจยั 1.เพ่ือศกึษาระดบั
ความพงึพอใจและพฤตกรรมของผูบ้รโิภค ท่ีมีตอ่รา้นอาหารในเขตอาํเภอเมือง จ.เลย 2.เพ่ือศกึษา
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ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางประชากรศาสตร์ ปัจจัยด้านจิตวิทยา ความพึงพอใจและ
พฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อรา้นอาหารในเขตอาํเภอเมือง จ.เลย 3.เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรม
ของผูบ้รโิภคท่ีมีตอ่รา้นอาหารในเขตอาํเภอเมือง จ.เลย ในชว่งปกติและเทศกาล โดยเลือกตวัอย่าง
โดยใชว้ิธีการแบบหลายขัน้ตอนคือเลือกรา้นอาหารดว้ยวิธีการจบัฉลากรา้นอาหารแบบไม่ใส่คืน
กาํหนดจาํนวนของแบบสอบถามดว้ยวิธีโคตา้และสุ่มตวัอย่างโดยใชค้วามสะดวกเพ่ือเก็บรวบรวม
ขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามสถิติท่ีใชไ้ดแ้ก่รอ้ยละความถ่ี การหาค่าคะแนนเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ทดสอบ เพียรส์นั ไควส์แคว การทดสอบ t-test การวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว 
หรือ F-test และการทดสอบ Spearman Rank Correlation จากการศึกษาพบว่าผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายเุฉล่ียประมาณ 23 ปีมีระดบัรายไดส้่วนตวัเฉล่ียตํ่ากว่า 
3000 บาทต่อเดือนส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดบัมัธยมศึกษาโสดเป็นนักเรียนนักศึกษามี
ภูมิลาํเนาอยู่ในจงัหวดัเลยและมีรูปแบบการพกัผ่อนคือดหูนงัฟังเพลงเล่นอินเตอรเ์น็ตเกมสช์อบ
รบัประทานอาหารอีสานรสเผ็ดและส่วนใหญ่ตอ้งการบริการเพิ่มเติมคือการเปิดเพลง พฤติกรรม
ของผูบ้ริโภคทัง้ในช่วงปกติและช่วงเทศกาลพบว่าในช่วงปกติส่วนใหญ่ไปรบัประทานอาหารใน
ลักษณะแลว้แต่โอกาสโดยใชร้ะยะเวลาในการรบัประทานหนึ่งถึง 2 ชั่วโมงเหตุผลในการมา
รับประทานคือเพ่ือรับประทานอาหารเพ่ือพบประเพ่ือนฝูงครอบครัวและเพ่ือความบันเทิง
ตามลาํดบัและพบว่าผูบ้ริโภคมีช่วงเวลาค่าใชจ้่ายโดยเฉล่ียตอ่ครัง้ จาํนวนผูท่ี้ไปรว่มรบัประทาน
อาหารและรบัข่าวสารเป็นลกัษณะเดียวกับช่วงเทศกาลผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจโดยรวมในราย
ด้านอยู่ในระดับปานกลางยกเว้นการจัดจําหน่ายซึ่งมีความพึ งพอใจในระดับมากท่ีระดับ
ความสาํคญั 0.05 
 
 วนัวิสาข ์อยู่เป่ียม (2552) ไดท้าํการศกึษาเรื่อง ความพึงพอใจในการใชบ้ริการโรงอาหาร
ภายในมหาวิทยาลยัของนิสิตมหาวิทยาลยับูรพา จงัหวดัชลบุรีนิสิตเป็นกลุ่มตวัอย่างทัง้สิน้ 400 
คนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจาํนวน 217 คนส่วนใหญ่มีอาย ุ19 ปีจาํนวน 175 คนเป็นนิสิตชัน้ปีท่ี
หนึ่งจาํนวน 152 คนนิสิตท่ีเขา้ใชบ้ริการนอ้ยกว่า 3วนัตอ่สปัดาห ์จาํนวน 247 คน พบว่า ความพึง
พอใจของนิสิตท่ีใชบ้ริการโรงอาหารภายในมหาวิทยาลยับรูพามีทัง้หมด5ดา้น ดา้นคณุภาพและ
บริการนิสิตมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ซึ่งนิสิตใส่ใจในด้านสุขอนามัยความ
สะอาดของอาหารและเครื่องด่ืมรวมไปถึงภาชนะบรรจุอาหาร ดา้นพ่อคา้แม่คา้ผูใ้หบ้ริการ นิสิตมี
ความพงึพอใจโดยรวมและรายขอ้ พบวา่ ทกุขอ้อยูใ่นระดบัปานกลาง นิสิตมีความพึงพอใจในดา้น
ความสะอาดเครื่องแตง่กาย ดา้นราคา นิสิตมีความพึงพอใจโดยรวมรายขอ้ ไดแ้ก่ ป้ายบอกราคา
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อยู่ในระดบัมาก และความเหมาะสมของราคาอาหารเม่ือเทียบกับปริมาณมีความพึงพอใจปาน
กลาง ดา้นสถานท่ีและสิ่งแวดลอ้ม นิสิตมีความพึงพอใจโดยรวมและรายขอ้อยู่ในระดบัปานกลาง 
ยกเวน้รายขอ้สถานท่ีสะอาดถูกสุขค่ะอนามัยพ่ีมีความพึงพอใจในระดบัมาก ดา้นการส่งเสริม
การตลาด นิสิตมีความพึงพอใจโดยรวมและรายขอ้อยู่ในระดบัปานกลาง เน่ืองจากนิสิตไดร้ับ
บริการจากผูป้ระกอบการรา้นอาหารมีการแนะนาํรายการอาหารประจาํวนัทาํใหน้ิสิตท่ีรบับริการ
ประทบัใจ 
 
 รสสคุนธ ์รสชะเอม (2553) ไดท้าํการศึกษาเรื่อง ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมและความพึง
พอใจของลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการรา้นอาหารในตลาดกลางเพ่ือเกษตรกรจังหวดัพระนครศรีอยุธยา 
วตัถปุระสงคใ์นการวิจยั 1. เพ่ือศกึษาพฤติกรรมของลกูคา้ท่ีมาใชบ้ริการรา้นอาหารในตลาดกลาง
เพ่ือการเกษตรความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมีต่อการให้บริการร้านอาหารในตลาดกลางเพ่ือ
การเกษตรและความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจยัแวดลอ้มของลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการรา้นอาหารในตลาด
กลางเพ่ือเกษตรกรจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 2. เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจของลกูคา้ท่ีมีต่อ
การใหบ้รกิารรา้นอาหารในตลาดกลางเพ่ือการเกษตรและเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยั
แวดลอ้มของลกูคา้รา้นอาหารในตลาดกลางเพ่ือการเกษตรจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาจาํแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคลของลูกค้าเพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมีต่อการให้บริการ
รา้นอาหารในตลาดกลางเพ่ือการเกษตรจงัหวัดพระนครศรีอยุธยาจาํแนกตามพฤติกรรมการใช้
บริการของลกูคา้ 3.เพ่ือศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจัยส่วนบคุคลของลูกคา้กับพฤติกรรมการ
ใช้บริการของลูกคา้ท่ีมาใช้บริการรา้นอาหารในตลาดกลางเพ่ือการเกษตรและความสัมพันธ์
ระหว่างความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อการใหบ้ริการรา้นอาหารกับความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัย
แวดล้อมของ ลูกค้า ท่ีมาใช้บริการร้านอาหารในตลาดกลาง เ พ่ือการ เก ษตรจัง หวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจัยคือลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการรา้นอาหารในตลาด
กลางเพ่ือเกษตรกรจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาจาํนวน 400 คนวิเคราะหข์อ้มลูดว้ยสถิติคา่ความถ่ีส่ี
ค่าร้อยละค่าเฉล่ียส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าที ค่าเอฟ ค่าไคสแควร์ และค่าสัม ประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธแ์บบเพียรส์นัโดยกาํหนดระดบันัยยสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 ผลการวิจัย พบว่า ลูกคา้
ส่วนใหญ่เลือกใชบ้ริการรา้นเฟ่ืองทองฟารม์ โดยมีจาํนวนคนร่วมรบัประทานอาหารสามถึงหา้คน
ความถ่ีของการใชบ้ริการสองถึงส่ีครัง้ต่อเดือนคา่ใชจ้่าย 5000 - 100 บาทตอ่ครัง้และระยะเวลาท่ี
ใช้บริการ 14.01 น. - 18.00 น. ลูกคา้มีระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการรา้นอาหาร ดา้น
ผลิตภัณฑ ์ดา้นราคา ดา้นสถานท่ี ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคล ดา้นกระบวนการและ
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ดา้นภาพลกัษณท์างกายภาพ ในระดบัมากท่ีสุด ลูกคา้มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัแวดลอ้มใน
ดา้นเศรษฐกิจ คือ ทาํใหว้ตัถดุิบในการทาํอาหารมีราคาแพงขึน้ดา้นวนัหยุด (เสาร์-อาทิตย)์ เป็น
โอกาสท่ีจะได้รับประทานอาหารนอกบ้าน ด้านสิน้เดือนโบนัสมีผลต่อการเข้ารับประทาน
รา้นอาหาร และดา้นงานเลีย้งสงัสรรคมี์ผลตอ่การใชบ้ริการรา้นอาหาร ลกูคา้ท่ีมีระดบัการศกึษา 
อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และสถานภาพสมรสแตกต่างกันมีระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อการ
ใหบ้รกิารรา้นอาหารแตกตา่งกนั ลกูคา้มีระดบัการศกึษาอาชีพรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือนและสถานภาพ
สมรสแตกตา่งกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัแวดลอ้มของรา้นอาหารแตกต่างกนั ลกูคา้ท่ีเลือก
อาหารเพ่ือใช้บริการจาํนวนคนเข้าร่วมรับประทานอาหาร และค่าใช้จ่ายในการบริการต่อครัง้
แตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจท่ีมีต่อการใหบ้ริการของรา้นอาหารแตกต่างกัน ปัจจัยส่วน
บุคคลมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการรา้นอาหารของลูกค้าอยู่ในระดับปานกลาง 
ยกเวน้ระดบัการศึกษาท่ีมีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการใชบ้ริการอยู่ในระดบัตํ่า ระดบัความพึง
พอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อการใหบ้ริการมีความสมัพนัธก์ับความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจยัแวดลอ้มของ
รา้นอาหารในตลาดกลางเพื่อเกษตรกร ในระดบัสงูถึงระดบัตํ่ามาก 
 
 มนสัสินี บญุมีสง่าเเละ ภาพิมล ป่ินแกว้เเละ ปาลินี สกลุตัง้มณีรตัน ์(2556)ทาํการศกึษา
เรื่อง ปัจจยัท่ีส่งผลตอ่ความพึงพอใจและพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีตอ่ตลาดฉัตรศิลา 
ในอาํเภอหวัหิน จงัหวัดประจวบคีรีขนัธ ์วัตถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจ
และพฤติกรรมของนักท่องเ ท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อตลาดฉัตรศิลาในอําเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขนัธ ์กลุม่ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัครัง้นีคื้อนกัทอ่งเท่ียวชาวไทยท่ีมาใชบ้ริการตลาดฉัตร
ศิลาจาํนวน 400 คน ใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใชว้ิเคราะห์
ขอ้มูล คือ สถิติพรรณนา ประกอบดว้ย ค่ารอ้ยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติ
อนุมาน ไดแ้ก่ สถิติการวิเคราะหส์หสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียรส์ัน นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมา
ทอ่งเท่ียวตลาดฉตัรศลิาเกือบทัง้หมด มีความเห็นในปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด ท่ีมีผลตอ่การ
ท่องเท่ียวในตลาดจากดา้นผลิตภัณฑ ์ราคา การจดัจาํหน่ายและดา้นการส่งเสริมการตลาดของ
ตลาดฉตัรศลิา อาํเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์ในระดบัมาก ในขณะเดียวกนั ก็เห็นว่าปัจจยั
ดา้นคณุภาพบริการในดา้นลกัษณะทางกายภาพ ความน่าเช่ือถือและไวว้างใจการตอบสนองต่อ
ผูร้บับริการ การใหค้วามเช่ือมั่นและดา้นความเอาใจใส่ของตลาดฉัตรศิลา อาํเภอหวัหิน จงัหวดั
ประจวบคีรีขันธ์มีความคิดเห็นว่ามีผลต่อการท่องเท่ียวในตลาดระดับมาก อย่างไรก็ตามหาก
พิจารณาระดบัความสมัพนัธร์ะหวา่งปัจจยัท่ีมีผลตอ่ความพงึพอใจและพฤตกิรรมของนกัท่องเท่ียว
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ชาวไทย ท่ีมีตอ่ตลาดฉตัรศลิา ในอาํเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธน์ัน้ จะเห็นไดว้่าทกุปัจจยัท่ีมี
การทดสอบสมมตฐิาน ทัง้กลุม่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและกลุ่มปัจจยัคณุภาพการบริการ 
ตา่งก็มีความสมัพนัธไ์ปในทิศทางเดียวกนักบัความพงึพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อตลาดฉตัรศลิา 
 
 ปัญญาพร อนุวัตคุณธรรมเเละ พัฒน์ พอสิษฐเกษม (2557)  ได้ทําการศึกษาเรื่อง 
พฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการศูนยอ์าหารในศูนยก์ารคา้เดอะมอลล ์
วตัถปุระสงคใ์นครัง้นี ้1.เพ่ือเปรียบเทียบความแตกตา่งของปัจจยัส่วนบคุคลท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจ
ของผูบ้ริโภคในการใชบ้ริการศูนยอ์าหารในศูนยก์ารคา้เดอะมอลล ์2.การศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการใชบ้ริการศูนยอ์าหารใน
ศูนยก์ารคา้เดอะมอลล ์3.เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจของผูบ้รโิภคในการใชบ้ริการศนูยอ์าหารในศนูยก์ารคา้เดอะมอลล ์ผลการวิจยัพบว่ากลุ่ม
ตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีสถานภาพสมรสมีอายุ 21-30 ปี มีการศึกษาสูงสุดในระดับ
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่ามีอาชีพเป็นลูกจ้าง/พนักงานบริษัทและมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน       
20,001-30,000 บาท พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยทางการตลาดโดยให้
ความสาํคญัในดา้นผลิตภณัฑร์สชาติอาหารมากท่ีสดุ ดา้นราคากบัราคาอาหารถกูกว่าท่ีอ่ืนในเชิง
เปรียบเทียบมากท่ีสุด ดา้นการส่งเสริมการตลาดการจดัโปรแกรมการส่งเสริมการขายมากท่ีสุด 
ดา้นบุคลากรกับจาํนวนบุคลากรทัง้ตามรา้นอาหารและการใหบ้ริการเพียงพอต่อความตอ้งการ
มากท่ีสดุ ดา้นการบรกิารกบัการควบคมุความสะอาดทัง้วตัถดุบิกระบวนการผลิตและเลือกภาชนะ
อาหารท่ีใชไ้วว้างใจไดม้ากท่ีสดุ และดา้นลกัษณะทางกายภาพกบัความสะอาดในศนูยอ์าหารและ
หอ้งนํา้มากท่ีสุด พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการบริโภค ดา้นเหตผุลหลักในการใช้
บรกิารเน่ืองจากคณุภาพของอาหารมีความอรอ่ยและสะอาดดา้นความถ่ีในการใชบ้ริการ 4 ครัง้ตอ่
เดือน ดา้นค่าจ่ายโดยเฉล่ียต่อครัง้ในการใชบ้ริการ 100 บาทหรือนอ้ยกว่า ดา้นจาํนวนคนโดย
เฉล่ียท่ีมกัไปใชบ้ริการรว่มกันเพียงลาํพงัคนเดียว ดา้นบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้
บริการดว้ยตวัเอง และดา้นโปรแกรมส่งเสริมการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ
ดว้ยการลดราคาอาหาร 
 
 พงศส์ิริ เเซ่ตนั (2558) ไดท้าํการศกึษาเรื่อง พฤติกรรมและความพึงพอใจของผูบ้ริโภคตอ่
ส่วนประสมทางการตลาดบริการ : กรณีศึกษา รา้นไอศกรีม Swensen’s สาขา Big C สตูล 
วตัถปุระสงคใ์นการวิจยั 1.เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภครา้นไอศครีม Swensen’s สาขาบิก๊ซี
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สตูล 2. เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของผูบ้ริโภคต่อส่วนผสมทางการตลาดบริการของรา้น
ไอศกรีม Swensen’s สาขาบิก๊ซีสตลู 3.เปรียบเทียบความพึงพอใจของผูบ้ริโภคตอ่ส่วนประสมทาง
การตลาดบริการของร้านไอศครีม Swensen’s สาขาสตูลจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล                
4. เปรียบเทียบความพึงพอใจของผูบ้ริโภคต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการของรา้นไอศครีม 
Swensen’s สาขาบิ๊กซีสตูล จาํแนกตามพฤติกรรมของผูบ้ริโภคประกอบดว้ย ช่วงเวลาในการ
บริโภค จาํนวนครัง้ในการบริโภคต่อเดือน จดุประสงคห์ลกัในการเลือกใชบ้ริการ และผูแ้นะนาํให้
รูจ้กั งานวิจยันีเ้ป็นการวิจยัเชิงปริมาณสาํรวจขอ้มูลกับกลุ่มตวัอย่างท่ีเคยใชบ้ริการรา้นไอศกรีม 
Swensen’s และอาศยัอยู่ในเขตจงัหวดัสตลูโดยใชแ้บบสอบถามจาํนวน 400 ชุดโดยใชก้ารสุ่ม
ตวัอย่างแบบบงัเอิญเครื่องมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลูเป็นแบบสอบถามและวิเคราะหข์อ้มูล
โดยใช ้คา่ความถ่ี คา่รอ้ยละ คา่เฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา่ความแปรปรวนทางเดียว ใชก้าร
ทดสอบคา่F-test และเปรียบเทียบคา่เฉล่ียรายคูโ่ดยวิธีTukey พบว่า พฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีเขา้มา
ใชบ้ริการรา้นไอศกรีม Swensen’s บิก๊ซีสตลูโดยส่วนใหญ่ใชบ้ริการตัง้แตเ่วลา 17.00 - 19.00 น. 
และบรโิภค1-2ครัง้ตอ่เดือน โดยมีจดุประสงคห์ลกัเพ่ือบริโภคไอศกรีมโดยเฉพาะและส่วนใหญ่รูจ้กั
รา้นจากส่ือโฆษณา ระดบัความพงึพอใจตอ่สว่นประสมทางการตลาดบริการตา่งๆ พบว่า ผูบ้ริโภค
มีความพึงพอใจ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านบุคคล ด้าน
กระบวนการและดา้นลกัษณะทางกายภาพอยู่ในระดบัมากในขณะท่ีดา้นส่งเสริมการตลาดอยู่ใน
ระดับปานกลาง และ หากการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อส่วนประสมทาง
การตลาดบริการจาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ผู้บริโภคท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกันความพึง
พอใจต่อส่วนผสมทางการตลาดบริการรา้นไอศกรีม Swensen’s สาขาบิ๊กซีสตูลในทุกดา้น
แตกตา่งกนั และการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูบ้ริโภคตอ่ส่วนประสมทางการตลาดบริการ
จาํแนกตามพฤติกรรมของผูบ้ริโภค พบว่า พฤติกรรมผูบ้ริโภคแตกต่างกนัมีความพึงพอใจตอ่ส่วน
ประสมทางการตลาดบรกิารรา้นไอศกรีม Swensen’s สาขาบิก๊ซีสตลูแตกตา่งกนั 
 
 ชตุิมา ชยับญัชาการ (2559) ไดท้าํการศึกษาเรื่อง ปัจจยัท่ีส่งผลตอ่ความพึงพอใจในการ
ใชบ้ริการศนูยอ์าหารท่ีหา้งสรรพสินคา้เซ็นทรลั พลาซ่า เวสตเ์กต วตัถุประสงคใ์นการวิจยั 1.เพ่ือ
ศกึษาลกัษณะประชากรศาสตรข์องผูใ้ชบ้ริการศนูยอ์าหารท่ีหา้งสรรพสินคา้เซ็นทรลั พลาซ่า เวสท์
เกต 2.เพ่ือศกึษาพฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการศนูยอ์าหารท่ีหา้งสรรพสินคา้เซ็นทรลั พลาซ่า เวสทเ์กต 
3.เพ่ือศกึษาความพึงพอใจในการใชบ้ริการศนูยอ์าหารท่ีหา้สรรพสินคา้เซ็นทรลั พลาซ่า เวสทเ์กต 
กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาครัง้นี ้จาํนวน 400 คน โดยใชเครื่องมือนารเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ 
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แบบสอบถาม และรวบรวมขอ้มลูจากการวิเคราะหโ์ดยใชส้ถิต ิการแจกแจงความถ่ี คา่รอ้ยละ ส่วน
เบี่ยงเบนมาตราฐาน ในการทดสอบสมมุติฐานใชก้ารวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว ( One 
way Analysis of variance ) และสถิตคิา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธข์องเพียรส์นั จากผลการวิจยัพบว่
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผูห้ญิงมีอาย ุ20 - 30 ปีมีสถานภาพโสด มีระดบัการศกึษาตํ่า
กว่าปริญญาตรี มีอาชีพทาํงานบริษัทเอกชนรบัจา้งและส่วนใหญ่มีรายได ้10,001 - 20,000 บาท 
ซึ่งผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่มีพฤติกรรมเลือกรบัประทานอาหารไทยเหตผุลสาํคญัคือราคาเหมาะสมมี
ชว่งเวลาท่ีใชบ้ริการศนูยอ์าหารคือ 12.01 น. -14.00 น. มีคา่ใชจ้่ายเฉล่ียตอ่ครัง้ 101 - 200 บาทมี
ความถ่ีในการใชบ้ริการสามถึง4ครัง้ตอ่สปัดาหแ์ละบุคคลท่ีมีส่วนในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ
ศนูยอ์าหารคือตวัทา่นเอง นอกจากนีผู้ว้ิจยัพบวา่ระดบัความพงึพอใจในการใชบ้ริการศนูยอ์าหารท่ี
หา้สรรพสินคา้เซ็นทรลัพลาซ่าเวสทเ์กตพบว่าโดยรวมผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก
ทุกดา้นไดแ้ก่ ดา้นคุณภาพอาหาร ดา้นคุณภาพบริการ ดา้นคุณภาพราคา ดา้นสถานท่ี ดา้น
ส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการใหบ้ริการและดา้นกายภาพ และในส่วนของ
พฤตกิรรมของผูใ้ชบ้รกิารศนูยอ์าหารใน ดา้นประเภทเดียวเลือกรบัประทาน เหตผุลท่ีสาํคญัในการ
บริโภค ช่วงเวลาส่วนมากท่ีใชบ้ริการศูนยอ์าหาร และบุคคลท่ีมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเลือกใช้
บริการศูนย์อาหาร ไม่ มีความสัมพันธ์กับความพึงพอ ใจในการใช้บริการศูนย์อาหารท่ี
หา้งสรรพสินคา้เซ็นทรลั พลาซ่า เวสทเ์กต ท่ีระดบันยัยสาํคญั0.05 และผูใ้ชบ้ริการศนูยอ์าหารท่ี
หา้งสรรพสินคา้เซ็นทรลั พลาซ่า เวสทเ์กต มีระดบัความพึงพอใจนอ้ยท่ีสดุในดา้นบคุลากร ฉะนัน้
ทางผูป้ระกอบการควรจะมีการพฒันาบุคลากรอย่างเล่นด่วนควรมีการฝึกอบรมบุคลากรในดา้น
การบรกิารเพ่ือใหบ้คุลากรมีความรูค้วามเขา้ใจท่ีถกูตอ้งเก่ียวกบังานบริการเพ่ือเป็นการเพิ่มระดบั
ความพงึพอใจของลกูคา้ 
 
 อธิคม ฉันทเจริญโชค (2559) ไดท้าํการศกึษาเรื่อง ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการ
ซือ้สินคา้บิก๊ซี ซูเปอรเ์ซ็นเตอรข์องผูบ้รโิภคเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล วตัถปุระสงคใ์นการ
วิจยั 1.เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตรท่ี์มีผลตอ่ความพึงพอใจในการเลือกซือ้สินคา้บิก๊ซี
ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจําแนกตามลักษณะ
ประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายไดต้่อเดือน 2. เพ่ือศึกษา
ความสมัพนัธร์ะหวา่งปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด7Ps กลบัความพงึพอใจในการซือ้สินคา้บิก๊ซี
ซุปเปอรเ์ซ็นเตอรข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล การเก็บรวบรวมขอ้มูลกลุ่ม
ตวัอย่าง โดยการสาํรวจผ่านแบบสอบถามออนไลนร์วมทัง้สิน้ 406 ชุด นาํมาประมวลผลและ
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วิเคราะหค์า่ทางสถิต ิตามวตัถปุระสงค ์ผลการวิจยั พบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลตอ่ความพึงพอใจในการซือ้
สินคา้ บิก๊ซี ซุปเปอรเ์ซ็นเตอรข์องผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เรียงลาํดบั จากมาก
ไปนอ้ยไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้นการนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพและการสนบัสนนุ 
ปัจจัยดา้นบุคลากรและความสะดวกในการรับบริการ ปัจจัยดา้นราคาปัจจัยด้านการส่งเสริม
การตลาด ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายและปัจจัยดา้นกระบวนการใหบ้ริการ และในส่วน
ของลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ท่ีแตกตา่งกันไม่มีผลต่อความพึงพอใจโดยรวมในการซือ้สินคา้
บิก๊ซีซุปเปอรเ์ซ็นเตอรข์องผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 
 
 จารณีิ อิศรางกรู ณ อยธุยา (2559) ไดท้าํการศกึษาเรื่อง ความพงึพอใจและพฤติกรรมการ
บรโิภคขนมไทยของลกูคา้ชาวไทยในจงัหวดักรุงเทพมหานคร วตัถปุระสงคใ์นการวิจยั 1.เพ่ือศกึษา
ปัจจัยส่วนบุคคลของลูกคา้ชาวไทยท่ีบริโภคขนมไทยในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 2.เพ่ือศึกษา
พฤติกรรมการบริโภคของลูกคา้ชาวไทยในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 3.เพ่ือเปรียบเทียบความพึง
พอใจดา้นบรกิารของกลุม่ตวัอยา่งลกูคา้ชาวไทยในจงัหวดักรุงเทพมหานครจาํแนกตาม ปัจจยัส่วน
บุคคลและพฤติกรรมการบริโภคขนมไทย ผูว้ิจัยไดศ้ึกษากับกลุ่มตวัอย่างท่ีบริโภคขนมไทยและ
อาศยัอยู่ในจงัหวดักรุงเทพมหานครจาํนวน 400 คนโดยใชส้ถิติเชิง 1000 นานาไดแ้ก่ ความถ่ี คา่
รอ้ยละ ค่าเฉล่ียส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมุติฐานดว้ยสถิติการทดสอบแบบt-test 
และ One Way ANOVA ผลการศกึษาพบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นรอ้ยละ 58.5 อายุ
มากกว่า 40 ปีขึน้ไปคิดเป็นรอ้ยละ 36.3 ส่วนใหญ่ศกึษาระดบัอนุปริญญาหรือเทียบเท่าคิดเป็น
รอ้ยละ 43.3 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวัมากท่ีสดุคิดเป็นรอ้ยละ 42.0 และส่วนใหญ่มี
รายไดต้อ่เดือน 10,001 - 20,000 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 31.0 นอกจากนีผ้ลการเปรียบเทียบคา่เฉล่ีย
ความพึงพอใจในดา้นบริการของรา้นขนมไทยในจงัหวัดกรุงเทพมหานครจาํแนกตามปัจจยัส่วน
บคุคล พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมี เพศ อาย ุสถานภาพ อาชีพและรายไดต้อ่เดือน แตกตา่งกนัมีความ
พงึพอใจในดา้นการบรกิารของรา้นขนมไทยในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
ดา้นสภาพแวดล้อมของการบริการ ดา้นกระบวนการบริการและภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมี
นยัยสาํคญัทางสตติท่ีิ 0.05 ผลการวิเคราะหเ์ปรียบเทียบคา่เฉล่ียความพึงพอใจในดา้นบริการของ
รา้นขนมไทยในจังหวัดกรุงเทพมหานครจาํแนกตามพฤติกรรมผู้บริโภคขนมไทย พบว่า กลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีมีความถ่ีในการบรโิภคขนมไทย ชว่งเวลาในการซือ้ขนมไทย วตัถปุระสงคใ์นการเลือกซือ้
ขนมไทย และบคุคลท่ีมีสว่นรว่มมากท่ีสดุ แตกตา่งกนั มีระดบัความพึงพอใจในการบริการของรา้น
ขนมไทย ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ดา้นผลิตภัณฑบ์ริการ  ดา้นราคา ดา้นสถานท่ีบริการ ดา้น
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การส่งเสริมการตลาด ด้านการส่งเสริมและแนะนําบริการ ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ ด้าน
สภาพแวดล้อมของการบริการ และด้านกระบวนการบริการและภาพรวมแตกต่างอย่างมี
นยัยสาํคญัทางสถิต ิ0.05 
 
 วีระพงษ ์ภู่สวา่ง (2560) ไดท้าํการศกึษาเรื่อง ความพึงพอใจตอ่ส่วนประสมทางการตลาด
ของรา้นอาหารและเครื่องด่ืม ชมุชนตรอกวงัหลงั กรุงเทพมหานคร วตัถปุระสงคใ์นการวิจยั 1.เพ่ือ
ศึกษาระดับความพึงพอใจของลูกค้าท่ีใช้บริการรา้นอาหารและเครื่องด่ืมชุมชนตรอกวังหลัง
กรุงเทพมหานครจาํแนกตามปัจจยัแนวคิดส่วนประสมการตลาด 7Ps 2.เพ่ือศกึษาระดบัความพึง
พอใจของลูกคา้ท่ีใชบ้ริการรา้นอาหารและเครื่องด่ืมชุมชนตรอกวงัหลงักรุงเทพมหานครจาํแนก
ตามลกัษณะประชากรศาสตร ์3.เพ่ือศึกษาระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีใชบ้ริการรา้นอาหาร
และเครื่องดื่มชมุชนตรอกวงัหลงักรุงเทพมหานครจาํแนกตามพฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการ งานวิจยันี ้
เก็บขอ้มลู โดยแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) ใหก้ับกลุ่มตวัอย่างจาํนวน 400 คน โดยการ
สุ่ม แบบสะดวก และทาํการวิเคราะหข์อ้มูลดว้ยโดยใชส้ถิติ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการวิเคราะหส์ถิติเชิงอนมุาน ไดแ้ก่ Independent sample T – Test และ One - 
Way ANOVA โดย กาํหนดนยัยสาํคญัทางสถิตอิยูท่ี่ 0.05 หากพบคูท่ี่แตกตา่งไดท้าการทดสอบหา
ความแตกตา่งรายคูด่ว้ย การวิเคราะห ์Post Hoc แบบ LSD ผลการวิจยัพบว่า ลกัษณะทั่วไปของ
ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศ หญิง อยู่ในช่วงอายุ 21 - 30 ปี สถานภาพโสด มีการศึกษาระดบั
ปริญญาตรี ส่วนมากเป็นนักเรียน - นิสิต - นักศึกษา และมีรายไดต้่อเดือน ตํ่ากว่าหรือเท่ากับ 
15,000 บาท ดา้นพฤติกรรม พบว่าลูกคา้ส่วนใหญ่มาใชบ้ริการรา้นอาหารและเครื่องด่ืมท่ีชุมชน
ตรอกวงัหลงัเพราะมีอาหารและเครื่องด่ืมท่ี หลากหลาย มีคา่ใชจ้่ายตอ่ครัง้ท่ีใชบ้ริการอยู่ท่ีต ํ่ากว่า
หรือเทา่กบั 500 บาท มีแหล่งขอ้มลูท่ีมรผลตอ่ การตดัสินใจใชบ้ริการส่วนใหญ่มาจากส่ือออนไลน ์
เช่น Facebook, Instagram, Pantip, YouTube หรือ Website และมีความถ่ีในการใชบ้ริการส่วน
ใหญ่อยู่ท่ี1 ครัง้ต่อสัปดาห ์ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ รา้นอาหารและเครื่องด่ืมชุมชนตรอกวังหลังมี
ระดบัความพึงพอใจตอ่ส่วนประสมทางการตลาดโดย รวมอยู่ในระดบัปานกลาง (Mean = 3.34) 
โดยลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการมีค่าเฉล่ียระดบัความพึงพอใจ ดา้นผลิตภัณฑม์าก (Mean = 3.78) 
รองลงมาคือ ดา้นราคา (Mean = 3.42) ดา้นสถานท่ี (Mean = 3.42) ดา้นบคุลากร (Mean = 
3.37) ดา้นกระบวนการ (Mean = 3.28) ดา้นลกัษณะ ทางกาย (Mean = 3.07) และ ดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด (Mean = 3.00) ตามลาดบั เม่ือทาการ ทดสอบสมมติฐาน พบว่าลกูคา้ท่ีมาใช้
บริการรา้นอาหารและเครื่องด่ืมท่ีมีลกัษณะประชากรศาสตรท่ี์ แตกต่างกันดา้น เพศ อายุ ระดบั
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การศกึษา อาชีพ รายได ้และ สถานภาพสมรส ใหค้า่เฉล่ียความพึงพอใจตอ่การใชบ้ริการแตกตา่ง
กนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 นอกจากนีล้กูคา้ท่ีมีพฤติกรรมท่ีใชบ้ริการท่ีแตกตา่งกนั ดา้น
จดุประสงคท่ี์ใชบ้ริการ และ มีแหล่งขอ้มลูท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจ ใหค้า่เฉล่ียความพึงพอใจตอ่การ
ใชบ้ริการแตกต่างกันอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 ยกเวน้ดา้นความถ่ีในการใชบ้ริการ และ 
ค่าใชจ้่ายต่อครัง้ท่ีใช้บริการ ใหค้่าเฉล่ียความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการแตกต่างกัน อย่างไม่มี
นยัยสาํคญัทางสถิติท่ี0.05 ผลการวิจยัสามารถเป็นประโยชนต์่อผูป้ระกอบการรา้นอาหาร และ
เครื่องด่ืม โดยการพัฒนาดา้นการส่งเสริมการตลาด โดยเฉพาะส่ือออนไลน ์ท่ีเป็นเครื่องมื อท่ี 
สาํคญัตอ่การเขา้ถึงลกูคา้ไดโ้ดยง่าย และดา้นลกัษณะทางกายภาพ ท่ีลกูคา้ใหค้วามสาํคญัเรื่อง
ความสะอาดเป็นอยา่งมาก เชน่ หอ้งนา้ และ จานถงัขยะ เป็นตน้ 
  
เร่ืองคุณภาพการให้บริการ  
 Liao and Hsieh (2011) ไดท้าํการศกึษาเรื่อง ความสมัพนัธร์ะหว่างบริการท่ีมีคณุภาพ
ภาพลกัษณ ์ความภักดีของลูกคา้และความพึงพอใจในอุตสาหกรรมรีสอรท์ พบว่า อุตสาหกรรม
เหล็กเป็นภาคส่วนท่ีสาํคญัในไตห้วัน เน่ืองจากการแข่งขันท่ีรุนแรงการรักษาลูกคา้เก่าจึงเป็น
ประเดน็สาํคญัท่ีอตุสาหกรรมตอ้งแกไ้ข การศกึษาจาํนวนมากเก่ียวกบัอตุสาหกรรมการบริการระบุ
ถึงความสมัพนัธร์ะหว่างผลกาํไรและแนวคิดของคณุภาพการบริการความพึงพอใจของลกูคา้และ
ความภกัดีของลูกคา้ อย่างไรก็ตามมีการศกึษาเพียงไม่ก่ีชิน้ท่ีตรวจสอบอตุสาหกรรมเหล็ก ดงันัน้
จดุประสงคข์องการศกึษานีคื้อการสาํรวจความสมัพนัธร์ะหว่างคณุภาพการบริการความพึงพอใจ
ของลกูคา้และความภกัดีของลกูคา้ในอตุสาหกรรมเหล็ก B2B ผูเ้ขา้รว่มทัง้หมด 218 คนสมคัรใจ
เขา้รว่มในการวิจยัครัง้นี ้ใชแ้บบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มลู นอกจากนีเ้รายังใชไ้ฟลว์ิธีการ
สรา้งแบบจาํลองสมการโครงสรา้ง (SEM) เพ่ือทดสอบโมเดลความสมัพนัธเ์ชิงสาเหต ุผลการวิจยั

พบว่าχ2เท่ากบั109.46 (df = 57) และดชันีความเหมาะสมโดยรวม (GFI) เท่ากบั 0.930 ซึ่งแสดง
ถึงความเหมาะสมท่ีดีในเชิงประจกัษก์บัแบบจาํลอง ผลการวิจยัแสดงใหเ้ห็นว่าคณุภาพการบริการ
และความพึงพอใจของลูกคา้ของอุตสาหกรรมเหล็ก B2B เก่ียวขอ้งโดยตรงกับความภักดีของ
ลกูคา้และคณุภาพการบริการมีผลทางออ้มต่อความภกัดีของลกูคา้ผ่านความพึงพอใจของลกูคา้
ผลการศกึษานีส้ามารถทาํหนา้ท่ีเป็นขอ้มลูอา้งอิงสาํหรบัผูบ้รหิารในอตุสาหกรรม B2B 
 
 Wang and Cheng (2012) ไดท้าํการศกึษาเรื่อง ความสมัพนัธร์ะหว่างคณุภาพการรบัรู ้
ความพึงพอใจของลูกคา้และการรกัษาลกูคา้: การวิจยัเชิงประจกัษเ์ก่ียวกับรา้นอาหาร Haidilao 
พบว่าจุดมุ่งหมายของการศึกษานีเ้พ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคณุภาพการบริการคณุภาพ
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อาหารความพึงพอใจของลูกคา้และการรกัษาลูกคา้ในรา้นอาหารท่ีมีบริการ จาํกัด ในจอรแ์ดน 
การสาํรวจโดยใชแ้บบสอบถามถกูแจกจ่ายใหก้บันกัเรียน 400 คนท่ีเสิรฟ์ในรา้นอาหารท่ีมีบริการ 
จาํกดั 10 แห่งในละแวกมหาวิทยาลยัในอมัมานเมืองหลวงของจอร์แดน คณุภาพการบริการวดัได้
จากแอตทริบิวต ์SERVQUAL มิติท่ีสาํคญัของคณุภาพอาหารความพึงพอใจของลกูคา้และการ
รกัษาลกูคา้ถกูระบผุ่านเอกสาร ขอ้มลูท่ีรวบรวมได ้(283 แบบสอบถามท่ีถกูตอ้ง) วิเคราะหโ์ดยใช ้
SPSS 20.0 ผลการวิจยัพบวา่คณุภาพการบรกิารและคณุภาพอาหารมีอิทธิพลเชิงบวกตอ่ความพึง
พอใจของลกูคา้ นอกจากนีม้ิตดิา้นคณุภาพการบริการนอกเหนือจากความพึงพอใจของลกูคา้ยงัมี
อิทธิพลเชิงบวกต่อการรักษาลูกค้า สุดท้ายนี ้ผลลัพธ์ยืนยันว่าความพึงพอใจของลูกคา้เป็น
ส่ือกลางความสมัพนัธร์ะหวา่งคณุภาพการบริการและการรกัษาลกูคา้ ขนาดเล็กของกลุ่มตวัอย่าง
เป็นขอ้ จาํกดั หลกัของการศกึษานี ้ผลกระทบในทางปฏิบตัิของการศกึษานีเ้กิดขึน้จากขอ้เท็จจริง
ท่ีว่ารา้นอาหารท่ีให้บริการอย่าง จาํกัด ในบริเวณใกล้เคียงของมหาวิทยาลัยควรตระหนักถึง
บทบาทสาํคญัของการบริการและคณุภาพอาหารในการสรา้งความพึงพอใจใหก้บัลกูคา้ของพวก
เขาโดยไม่คาํนึงถึงการรักษาลูกค้าไว้ก่อน การศึกษานี ้เป็นต้นฉบับเน่ืองจากจะตรวจสอบ
ความสมัพนัธร์ะหว่างการบริการและคณุภาพอาหารและความพึงพอใจของลูกคา้และการรกัษา
ลกูคา้ไวใ้นรา้นอาหารประเภทใดประเภทหนึ่งในจอรแ์ดน ผลกระทบในทางปฏิบตัิของการศกึษานี ้
เกิดขึน้จากขอ้เท็จจริงท่ีวา่รา้นอาหารท่ีใหบ้ริการอย่าง จาํกดั ในบริเวณใกลเ้คียงของมหาวิทยาลยั
ควรตระหนกัถึงบทบาทสาํคญัของการบริการและคณุภาพอาหารในการสรา้งความพึงพอใจใหก้บั
ลกูคา้ของพวกเขาโดยไม่คาํนึงถึงการรกัษาลกูคา้ การศกึษานีเ้ป็นตน้ฉบบัเน่ืองจากจะตรวจสอบ
ความสมัพนัธร์ะหว่างการบริการและคณุภาพอาหารและความพึงพอใจของลูกคา้และการรกัษา
ลกูคา้ไวใ้นรา้นอาหารประเภทใดประเภทหนึ่งในจอรแ์ดน ผลกระทบในทางปฏิบตัิของการศกึษานี ้
เกิดขึน้จากขอ้เท็จจรงิท่ีวา่รา้นอาหารท่ีใหบ้ริการอย่าง จาํกดั ในบริเวณใกลเ้คียงของมหาวิทยาลยั
ควรตระหนกัถึงบทบาทสาํคญัของการบริการและคณุภาพอาหารในการสรา้งความพึงพอใจใหก้บั
ลูกคา้ของพวกเขาโดยไม่คาํนึงถึงการรักษาลูกคา้ไวก้่อน การศึกษานีเ้ป็นตน้ฉบบัเน่ืองจากจะ
ตรวจสอบความสมัพนัธร์ะหว่างการบริการและคณุภาพอาหารและความพึงพอใจของลูกคา้และ
การรกัษาลกูคา้ไวใ้นรา้นอาหารประเภทใดประเภทหนึ่งในจอรแ์ดน 
 
 ภวตั วรรณพิณ (2554) ไดท้าํการศกึษาเรื่อง การประเมินคณุภาพบริการของรา้น True 
Coffee สาขาในมหาวิทยาลยั พบว่า การวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงคใ์นการวิจยัเพ่ือประเมินคณุภาพ
การบริการของรา้น True Coffee สาขาในมหาวิทยาลยั และเพ่ือเปรียบเทียบความคาดหวงัและ
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การรบัรูข้องลกูคา้ท่ีมีตอ่ การใหบ้รกิารของ True Coffee สาขาในมหาวิทยาลยั โดยกลุ่มตวัอย่างท่ี
ทาการวิจยั คือ นกัศึกษา ระดบัปริญญาตรีท่ีกาลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลยั ซึ่งมีรา้นสาขาของ 
True Coffee เปิดใหบ้ริการ จานวน 8 สาขา ๆ ละ 50 ชดุ รวมเป็น 400 ชดุ และใชแ้บบสอบถาม
เพ่ือประเมินคณุภาพการบริการ ตามแนวคิดของ Parasuraman และคณะ เป็นเครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลแลว้นาไป ประมวลผลดว้ยโปรแกรมสาเร็จรูป สาหรบัสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์
ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ (Percentage) ความถ่ี (Frequency) ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) การวิเคราะห ์แบบ Paired Samples T-Test ผลการวิจยั พบว่า ลกูคา้ของรา้น 
True Coffee สาขาในมหาวิทยาลยัท่ีเป็นนกัศกึษาซึ่งเป็น กลุ่มตวัอย่างในครัง้นี ้ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง คิดเป็นรอ้ยละ 53.50 มีอายไุม่เกิน 19 ปี คิดเป็นรอ้ยละ 31.50 รองลงมา คือ อาย ุ20 ปี คิด
เป็นรอ้ยละ 26.25 เป็นนกัศกึษาชัน้ปีท่ี 3 มากท่ีสดุ คิดเป็นรอ้ยละ 31.25 รองลงมา เป็นนกัศกึษา
ชัน้ปีท่ี 2 คิดเป็นรอ้ยละ 28.50 และส่วนใหญ่มีรายไดอ้ยู่ท่ี 8,001- 10,000 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 
31.00 รองลงมา คือ มีรายไดอ้ยูท่ี่ 6,001-8,000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 26.50 
 
 วรรณวิไล สินศิริ (2554) ไดท้าํการศกึษาเรื่อง ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมี
ต่อร้านอาหารในอาํเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัตถุประสงคใ์นการวิจัย 1.เพ่ือศึกษา
ลกัษณะส่วนบคุคลของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีความสมัพนัธก์ับความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว
ชาวไทยรา้นอาหารในอาํเภอหวัหินจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์2.เพ่ือศกึษาลกัษณะของผลิตภณัฑท่ี์มี
ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยรา้นอาหารในอาํเภอหัวหินจังหวั ด
ประจวบคีรีขันธ์ 3.เพ่ือศึกษาราคาท่ีมีความสัมพนัธ์กับความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทย
ร้านอาหารในอําเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 4.เ พ่ือศึกษาคุณภาพการบริการท่ีมี
ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยรา้นอาหารในอาํเภอหัวหินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่มตวัอย่างคือนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเขา้มาท่องเท่ียวในอาํเภอหวัหินจังหวัด
ประจวบคีรีขนัธจ์าํนวน 400 คนใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มลู สถิติท่ีใช้
วิเคราะห์ข้อมูล ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวและการวิเคราะห์ความทดถอยเชิงพหุ ( Multiple 
Regression Analysis) ผลการวิจยัพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายตุ ํ่ากว่า
หรือเทา่กบั 20 ปีมีสถานภาพโสดระดบัการศกึษาสงูสดุตํ่ากว่าปริญญาตรีและมีรายไดต้อ่เดือนตํ่า
กว่าหรือเท่ากบั 10,000 บาท และผูต้อบแบบสอบถามเห็นว่า รา้นอาหารมีลกัษณะดา้นคณุภาพ
ผลิตภัณฑ ์ดา้นความเช่ือถือไดอ้ยู่ในระดบัมาก ดา้นตราสินคา้ ดา้นความคุม้ค่าของราคาดา้น
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ส่วนลดท่ียอมใหด้า้นการตอบสนองต่อลกูคา้และดา้นความเช่ือมั่นตอ่การบริการอยู่ในระดบัปาน
กลางและผู้ท่ีตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจรวมอยู่ในระดับปานกลางผลการทดสอบ
สมมติฐาน ท่ีระดบันยัยสาํคญัทางสถิติท่ีท่ี 0.05 พบว่า ความพึงพอใจโดยรวมของนกัท่องเท่ียว
ชาวไทย ท่ีมีต่อรา้นอาหารมีความสัมพันธ์กับ อายุ ระดบัการศึกษาสูงสุด รายไดต้่อเดือน ตรา
สินคา้ และความเช่ือมั่นตอ่การบรกิาร 
 
 พรประภา ไชยอนุกูล (2557) ไดท้าํการศึกษาเรื่อง คุณภาพการใหบ้ริการของสถานท่ี
ท่องเท่ียวท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยในอาํเภอสวนผึง้ จังหวัดราชบุรี 
วตัถปุระสงคใ์นการวิจยั 1. เพ่ือศกึษาปัจจยัลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบั
การศกึษา อาชีพ รายได ้ท่ีมีผลตอ่ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในอาํเภอสวนผึง้จงัหวดั
ราชบุรี 2. เพ่ือศึกษาปัจจยัคณุภาพการใหบ้ริการไดแ้ก่ ความเป็นรูปธรรมของการบริการ ความ
เช่ือถือไวว้างใจได ้การตอบสนองต่อผูใ้หบ้ริการ การใหค้วามเช่ือมั่นต่อลูกคา้ การเขา้ใจและรูจ้กั
ผูร้บับริการ ท่ีมีผลตอ่ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในอาํเภอสวนผึง้จงัหวดัราชบรุี กลุ่ม
ตวัอย่างท่ีใชใ้นการศกึษาคือนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมาท่องเท่ียวในอาํเภอสวนผึง้จาํนวน 385 ราย
โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มลู สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู คือ คา่
รอ้ยละ คา่เฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติท่ีใชท้ดสอบสมมติฐาน Independent samples t-
test , One -wav ANOVA, Least Signficant Difference (LSD) และทดสอบปัจจยัของคณุภาพ
การใหบ้ริการท่ีมีความสมัพนัธก์บัความพึงพอใจโดยการวิเคราะหค์่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธแ์บบ
เพียรส์นั ผลการศกึษาพบวา่นกัทอ่งเท่ียวชาวไทยสว่นใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายรุะหว่าง 20 - 30 ปีมี
การศกึษาระดบัปริญญาตรีประกอบอาชีพนกัศกึษามีรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน 15,001 - 35,000 บาท
และใหร้ะดบัความคดิเห็นของปัจจยัคณุภาพการใหบ้ริการของสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีผลตอ่ความพึง
พอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยโดยรวมอยู่ในระดบัพึงพอใจมากและมีความพึงพอใจในดา้นการ
เขา้ใจและรูจ้กัผูร้บับรกิารมากท่ีสดุ รองลงมาคือดา้นความนา่เช่ือถือไวว้างใจและดา้นการใหค้วาม
เช่ือมั่นต่อผูร้บับริการ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีเพศอายุระดบั
การศึกษาอาชีพรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจในอาํเภอสวนผึง้จังหวัด
ราชบรุีท่ีแตกตา่งกันอย่างมีในยะสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 และ 0.01 ในส่วนของปัจจยัคณุภาพการ
ใหบ้ริการมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจพบว่ามีความสัมพันธ์กันทุกดา้นและเป็นไปทิศทาง
เดียวกนั 
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 ศศิประภา เจริญทรพัย ์(2557) ไดท้าํการศึกษาเรื่อง คณุภาพการบริการและการส่ือสาร
ปากตอ่ปากท่ีส่งผลต่อการประเมินคณุภาพการบริการของรา้นอาหารระดบัพรีเม่ียมของผูบ้ริโภค
เขตกรุงเทพมหานคร พบว่า โดยใชแ้บบสอบถามปลายปิดท่ีผ่านการทดสอบความตรงของเนือ้หา
และความเช่ือมั่นในการเก็บรวบรวม ขอ้มูลจากผูบ้ริโภคท่ีมีประสบการณใ์ชบ้ริการรา้นอาหาร
ระดบัพรีเม่ียม จาํนวน 200 ราย ในเขต กรุงเทพมหานครสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มูลไดแ้ก่ค่า
รอ้ยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ การวิเคราะหก์ารถดถอยเชิงพหุคณู ผลการศึกษา
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 26 -30 ปี มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีเป็นพนักงานบรษัทเอกชน มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,000–25,000บาท และผลการ
ทดสอบสมมติฐาน พบว่า การส่ือสารปากต่อปาก ดา้นการชกัชวน (ß = 0.450) ส่งผลตอ่ การ
ประเมินคณุภาพการบรกิารรา้นอาหารระดบัพรีเม่ียมของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครมากท่ีสดุ 
โดยรว่มกนั พยากรณก์ารประเมินคณุภาพการบริการรา้นอาหารระดับพรีเม่ียมของผูบ้ริโภคในเขต 
กรุงเทพมหานครไดร้อ้ยละ54ในขณะท่ีคณุภาพการบริการดา้นความเป็นรูปธรรมความน่าเช่ือถือ 
การตอบสนองความตอ้งการ การใหค้วามมั่นใจ ความเขา้ใจรบัรูค้วามตอ้งการ และการส่ือสาร
ปากต่อ ปากดา้นการสรา้งความประทบัใจ การควบคมุ อารมณ ์การเสาะหาขอ้มลู  ความผูกพนั
ทางสงัคม ไม่ส่งผล ต่อการประเมินคณุภาพการบริการรา้นอาหารระดบัพรีเม่ียมของผูบ้ริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร 
 
 นฐัพล จาํกาํจร (2558) ไดท้าํการศึกษาเรื่อง อิทธิพลส่วนประสมทางการตลาดบริการ
คณุภาพการบรกิาร และภาพลกัษณข์องแบรนด ์ตอ่ความตอ้งการในการตดัสินใจเลือกรา้นอาหาร
บุฟเฟ่ตญ่ี์ปุ่ นในกรุงเทพมหานคร พบว่า การศึกษาในครัง้นีมี้วตัถุประสงคเ์ พ่ือศึกษา ปัจจยัส่วน
ประสมการตลาดบริการ คณุภาพการบริการ ภาพลกัษณข์องแบรนดท่ี์ส่งผลตอ่การตดัสินใจเลือก
รา้นอาหารบฟุเฟ่ตญ่ี์ปุ่ นในกรุงเทพมหานคร โดยใชแ้บบสอบถามปลายปิดท่ีผ่านการทดสอบความ
เช่ือมั่นและความตรงเชิงเนือ้หาในการเก็บรวมรวมขอ้มลูจากผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดย
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก และใช้จาํนวน 400 ตัวอย่าง เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาคือ
แบบสอบถามท่ีมีค่าความเช่ือถือไดเ้ท่ากับ .925 และมีการตรวจสอบความเท่ียงตรงของเนือ้หา
จากผูท้รงคณุวุฒิ สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มูลเบือ้งตน้คือ สถิติเชิงพรรณนาไดแ้ก่  ค่ารอ้ยละ 
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอ้างอิง ท่ีใช้ในการทดสอบสมมุติฐานท่ีระดับ
นยัสาํคญั 0.05 ไดแ้ก่ การทดสอบหาความสัมพนัธ์แบบถดถอยเชิงพหุคูณ ผลการศึกษาพบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 21 – 30 ปี มีสถานภาพโสด ส่วนใหญ่มี



 53 

การศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20 ,001 – 
30,000 บาท นอกจากนีผ้ลการศกึษายงัพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการโดยรวมอยู่
ในระดบัความสาํคญัมาก คณุภาพการบริการ โดยรวมอยู่ในระดบัสาํคญัมาก ภาพลกัษณข์องแบ
รนด์โดยรวมอยู่ ในระดับสําคัญมาก และการตัดสินใจเลือกร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ญ่ีปุ่ นใน
กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดบัสาํคญัมาก ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยส่วน
ประสมการตลาดบริการ คณุภาพการบริการ และภาพลักษณข์องแบรนดส์่งผลต่อการตดัสินใจ
เลือกรา้นอาหารบฟุเฟ่ตญ่ี์ปุ่ นในกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 
 ชวลั เอ่ียมสกุลรตัน ์(2558) ไดท้าํการศึกษาเรื่อง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการ
บริโภคอาหารนานาชาติของประชากรในกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงคเ์พ่ือศึกษาเพ่ือศึกษา
อิทธิพลของปัจจยัทางการตลาดปัจจยัดา้นคณุภาพการใหบ้ริการและปัจจยัดา้นภาพลกัษณต์รา
สินคา้ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการบริโภคอาหารนานาชาติโดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมือ
ในการเก็บรวบรวมขอ้มลู และแจกกับกลุ่มผูบ้ริโภค ท่ีเขา้รบัประทานอาหารรา้นอาหารนานาชาติ
ในกรุงเทพมหานครจาํนวน 400 ชุดและมีการตรวจสอบความเท่ียงตรงของเนือ้หาจาก
ผูท้รงคุณวุฒิ สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มูลคือสถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าสถิติ ค่าเฉล่ีย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานและคา่สถิติเชิงอา้งอิงท่ีใชใ้นการวิเคราะห ์คือ สมการทดถอยอย่างง่าย โดยใช้
โปรแกรมทางสถิติสาํเร็จรูป ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
สถานภาพหยา่รา้งระดบัการศกึษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าผูป้ระกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวัมีรายได้
เฉล่ียตอ่เดือน 20,000 -30,000 บาทความถ่ีในการรบัประทานอาหารนานาชาติคือ 1 ครัง้ตอ่เดือน 
โดยนิยมรบัประทานอาหารญ่ีปุ่ นมากท่ีสดุ ทัง้นีผู้ต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นตอ่ปัจจยั
ทางการตลาด ปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการและปัจจัยด้านภาพลักษณ์ตราสินค้าของ
รา้นอาหารนานาชาติ ภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลางและผลการวิเคราะหข์อ้มลูสามารถสรุปไดว้่า 
ปัจจยัทางการตลาดปัจจยัดา้นคณุภาพการใหบ้รกิารและภาพรกัตราสินคา้ส่งผลตอ่ความพึงพอใจ
ในการบรโิภคอาหารนานาชาตขิองประชากรในกรุงเทพมหานครอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั. 
05 
 
 นิชาภทัร อนันนันบั (2560) ไดท้าํการศกึษาเรื่อง คณุภาพการบริการและส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีมีอิทธิพลตอ่ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการรา้นอาหารอิสลามในเขตกรุงเทพมหานคร 
วตัถุประสงคใ์นการวิจยั เพ่ือศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างคณุภาพการบริการและส่วนประสมทาง



 54 

การตลาดกบัความพงึพอใจของใชบ้รกิารรา้นอาหารอิสลามในเขตกรุงเทพมหานครและเพ่ือศกึษา
อิทธิพลของคณุภาพการบรกิารและส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีตอ่ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ
รา้นอาหารอิสลามในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูล กลุ่มตวัอย่าง คือ ผูใ้ชบ้ริการรา้นอาหารอิสลาม 5 รา้น จาํนวน 400 คนสถิติท่ีใชใ้นการ
วิเคราะหข์อ้มูล คือ สถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ คา่เฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติ
เชิงอนมุาน ท่ีใชใ้นการทดสอบสมมตุิฐาน ไดแ้ก่สถิติIndependent sample t-test , One way 
ANOVA, Pearson Correlation Coefficient และ Multiple Linear Regression ท่ีระดบั
นยัยสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 ผลการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายุ
ระหว่าง 21 - 29 ปีศาสนาอิสลามประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวัหรือคา้ขายมีรายไดป้ระมาณ 
15,000 -30,000 บาทต่อเดือน ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า คุณภาพการบริการมี
ความสมัพนัธก์บัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการรา้นอาหารอิสลามในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมี
นยัยสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 คณุภาพการบริการมีอิทธิพลตอ่ความพึงพอใจรา้นอาหารอิสลามใน
เขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยยสาํคญัทางสถิติท่ีท่ีระดบั 0.05 และส่วนประสมทางการตลาด 
ดา้นราคา ดา้นการสง่เสรมิการตลาด ดา้นบคุลากรและดา้นสิ่งแวดลอ้มทางกายภาพ มีอิทธิพลตอ่
ความพงึพอใจรา้นอาหารอิสลามในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนยัยสาํคญัทางสถิตท่ีิ 0.05 
 
 สุทธิพงษ์ มุสิกรตัน ์(2560) ไดท้าํการศึกษาเรื่อง คุณภาพการบริการท่ีมีผลต่อความพึง
พอใจในการใชบ้รกิารรา้นอาหารบฟุเฟ่ตข์องผูบ้ริโภคในเขตจงัหวดัภูเก็ต มีวตัถปุระสงคเ์พ่ือศกึษา
คณุภาพการบริการท่ีมีผลตอ่ความพึงพอใจในการใชบ้ริการรา้นอาหารบฟุเฟ่ตข์องผูบ้ริโภคในเขต
จงัหวดัภูเก็ตโดยมีปัจจยัท่ีทาํการศึกษาคือ 1.ดา้นความเป็นรูปธรรมของ 2.การบริการดา้นความ
เช่ือถือไวว้างใจ 3.ดา้นการตอบสนองตอ่ลกูคา้ 4.ดา้นการใหค้วามเช่ือมั่นตอ่ลกูคา้ 5.ดา้นการรูจ้กั
และเขา้ใจลกูคา้ โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มลูกลุ่มตวัอย่างนีคื้อ ผูท่ี้
เรียน ทาํงาน อาศยั ท่องเท่ียวภายในจงัหวดัภูเก็ตจาํนวน 400 คนสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มูล 
ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหส์ัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ การ
วิเคราะหท์ดถอยพาหคุณู ผลการศกึษา พบว่า คณุภาพการบริการท่ีมีผลตอ่ความพึงพอใจในการ
ใชบ้รกิารรา้นอาหารบฟุเฟ่ตผ์ูบ้ริโภคในเขตจงัหวดัภูเก็ต โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ ซึ่งตวัแปรท่ี
มีผลตอ่ความพงึพอใจในการใชบ้รกิารรา้นอาหารบฟุเฟ่ตข์องผูบ้ริโภคในเขตจงัหวดัภูเก็ตไดดี้ท่ีสดุ 
คือ ดา้นการใหค้วามเช่ือมั่นต่อลูกคา้ ดา้นความเช่ือถือไวว้างใจได ้ดา้นการรูจ้กัและเขา้ใจลูกคา้ 
ดา้นการตอบสนองต่อลูกคา้ ตามลาํดบั ตรงตามสมมุติฐานทั้งส่ีประการและดา้นท่ีไม่มีผลต่อ
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ความพงึพอใจในการใชบ้รกิารรา้นอาหารบฟุเฟ่ตข์องผูบ้รโิภคในเขตจงัหวดัภเูก็ตคือดา้นความเป็น
รูปธรรมของการบรกิารซึ่งไมต่รงกบัสมมตุฐิานท่ีตัง้ไว ้
 
 จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งกับการปรบัตวัศูนยอ์าหารกับความพึงพอใจผูบ้ริโภค 
ชว่งสถานการณ ์โควิด-19 พบวา่ สว่นใหญ่ศกึษาพฤตกิรรมผูบ้รโิภค คณุภาพหารบริการ ท่ีมีผลตอ่
ความพึงพอใจ ซึ่งผลการศกึษาจะแตกตา่งกนัไปตามธุรกิจบริการ สถานท่ี เวลาท่ีศึกษาและกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศกึษา ซึ่งสามารถนาํมาปรบัปรุงและประยกุตใ์ชใ้นการวิจยันี ้และเป็นแนวทาง
ในการสรา้งเครืองมือในแบบสอบถามและแนวคาํถามในการสมัภาษณเ์ชิงลึกใหมี้ความเหมาะสม
ยิ่งขึน้ เพ่ือนาํผลการวิจยัไปใชเ้ป็นแนวทางการดาํเนินธุรกิจไดอ้ย่างมีประสิทธภาพ 
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กรอบแนวคิดของการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที ่9 กรอบแนวคิดเชิงคณุภาพ 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

  

-แนวคดิคณุภาพการใหบ้รกิาร 

 

การปรับตัวของศูนย์อาหารช่วงสถานการณ์ โควิด-19 

ที่ธุรกิจการค้าในจังหวดัพิษณุโลก 

ตรวจสอบ/ติดตามคณุภาพ

การบรกิาร เพื่อใหผู้บ้รโิภค

เกิดความพงึพอใจ 

ดา้นพฤติกรรมของ

ผูบ้รโิภค 

ด้านการปรับตัวตามแนวคิด 

Social distancing  

และ New normal 

 

ดา้นการจดัการ 

เชิงสถานการณข์อง 

ผูจ้ดัการศนูยอ์าหาร 
-แนวคดิพฤติกรรมผูบ้รโิภค 

-แนวคดิการบรหิารเชิงสถานการณ ์ 

-แนวคดิ SWOT Analysis  

-แนวคดิเก่ียวกบัการพฒันาบคุลกร 

-แนวคดิการปรบัตวั 

-แนวคดิสว่นประสมทาง 

การตลาดบรกิาร 

-แนวคดิ Social distancing 

-แนวคดิ New normal 
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กรอบแนวคิดของการวิจัยเชิงปริมาณ 
 

ตัวแปรอิสระ (Independent variables)  ตัวแปรตาม (Dependent variables) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

ภาพที ่10 กรอบแนวคดิเชิงปรมิาณ 
  

ปัจจัยส่วนบุคคล 

1.เพศ 

2.อาย ุ

3.สถานภาพ 

4.การศึกษา 

5.อาชีพ 

6.รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

 

พฤติกรรมของผู้บริโภคศูนย์อาหาร 
1.ประเภทอาหารที่เลือกรับประทาน 
2.เหตุผลที่ส าคัญในการบริโภค 
3.ช่วงเวลาที่ใช้ในการบริโภค 
4.จ านวนเงินที่ใช้บริโภคต่อคร้ัง 
5.ความถี่ในการบริโภค 
6.บุคคลที่มีส่วนร่วมในการบริโภค 

ความพึงพอใจต่อการปรบัตัวศูนย์อาหารใน
มุมมองผู้บริโภคช่วงสถานการณ์ โควิด-19 ที่

ธุรกิจการค้าในจังหวัดพิษณุโลก 
แบ่งออกเป็น 7 ดา้น 

 1 ด้านคุณภาพอาหาร  
 2 ด้านราคาอาหาร  
 3 ด้านสถานที ่
 4 พนักงานให้บริการ 
 5 ด้านการส่งเสริมการขาย 
 6 ด้านกระบวนการและอุปกรณ์  
  7 ด้านสุขอนามยัและความสะอาด 

คุณภาพการใหบ้ริการศูนย์อาหาร 
1 ความเป็นรูปธรรม 
2 ความน่าเช่ือถอืไว้วางใจ 
3 การตอบสนองความต้องการผู้บริโภค 
4 การให้ความเชื่อมั่นตอ่ผู้บริโภค 
5 การรู้จักและเข้าใจผู้บริโภค 
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บทที ่3 
 

ระเบยีบวิธีวิจัย 
 

การศึกษาวิจัย เรื่อง “ความพึงพอใจต่อการปรบัตวัศูนยอ์าหารในมุมมองผูบ้ริโภคช่วง
สถานการณ ์โควิด-19 ศึกษาเฉพาะกรณี ธุรกิจการคา้ในจังหวดัพิษณุโลก” ผูว้ิจัยใชว้ิธีการวิจัย
แบบผสานวิธี  (Mixed Method  Research) ซึ่งผูว้ิจยัแบง่การวิจยัออกเป็น 2 หว้งเวลา (Phase) 
ดงันี ้

 
หว้งเวลาแรก (Phase I) เป็นการวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative Research) ผูว้ิจยัใชว้ิธี

การศกึษา 2 รูปแบบ คือ การสมัภาษณแ์บบเจาะลึก (In-Depth Interview)  การรวบรวมเอกสารท่ี
เก่ียวขอ้ง (Relevant documents) เพ่ือตอบวัตถุประสงคก์ารวิจัยขอ้ท่ีหนึ่ง คือเพ่ือศึกษาการ
ปรบัตวัศนูยอ์าหารชว่งสถานการณ ์โควิด-19 ท่ีธุรกิจการคา้ในจงัหวดัพิษณโุลก 

 
หว้งเวลาท่ีสอง (Phase II) เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผูว้ิจยัใช้

เครื่องมือเก็บรวบรวมขอ้มลู 1 รูปแบบ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) เพ่ือตอบวตัถปุระสงค์
การวิจยัขอ้ท่ีสอง เพ่ือศกึษาปัจจยัส่วนบคุคลท่ีมีผลตอ่ความพึงพอใจตอ่การปรบัตวัศนูยอ์าหารใน
มมุมองผูบ้ริโภคช่วงสถานการณ ์โควิด-19 ท่ีธุรกิจการคา้ในจงัหวดัพิษณุโลก ข้อท่ีสาม เพ่ือศกึษา
พฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีมีผลตอ่ความพึงพอใจต่อการปรบัตวัศนูยอ์าหารในมมุมองผูบ้ริโภคช่วง
สถานการณ ์โควิด-19 ท่ีธุรกิจการคา้ในจงัหวดัพิษณุโลก ขอ้ท่ีส่ี เพ่ือศกึษาคณุภาพการใหบ้ริการท่ี
มีผลต่อความพึงพอใจต่อการปรบัตวัศนูยอ์าหารในมุมมองผูบ้ริโภคช่วงสถานการณ ์โควิด-19 ท่ี
ธุรกิจการคา้ในจงัหวดัพิษณโุลก และการทดสอบสมมตฐิานการวิจยั 
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 การด าเนินการวิจัย ห้วงเวลาแรก (Phase I) การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) 

แหล่งข้อมูลการวิจัย 
ผูว้ิจยัไดค้ดัเลือกผูใ้หข้อ้มูลหลกั (Key Informants) โดยใชว้ิธีการเลือกผูใ้หข้อ้มูลตาม

วตัถุประสงคเ์ฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) กับผูท่ี้มีบทบาทหนา้ท่ีต่าง ๆ ในดาํเนิน
กิจกรรมของการปรบัตวัศนูยอ์าหาร ช่วงสถานการณ ์โควิด-19 ท่ีธุรกิจการคา้ในจงัหวดัพิษณุโลก 
อยา่งสมํ่าเสมอ จาํนวน 4 ท่าน ซึ่งผูว้ิจยัไดร้ะบคุณุลกัษณะของบคุคลในกลุ่มท่ีตอ้งการไวเ้พ่ือเป็น
เกณฑใ์นการเลือก จากนัน้จึงสมัภาษณแ์บบเจาะลึก (In-Depth Interview) ตามประเด็นคาํถาม
ท่ีตัง้ไวจ้นขอ้มูลอ่ิมตัว (Saturation)  ไดข้อ้มูลท่ีมีความหมาย ครบถ้วน สามารถตอบคาํถาม
งานวิจยัและวตัถปุระสงคใ์นการวิจยัได ้

ผูว้ิจัยไดร้ะบุเกณฑท่ี์ใชใ้นการเลือกผูใ้หข้อ้มูลตามวัตถุประสงค ์โดยคดัเลือกจากผูท่ี้มี
บทบาทหน้าท่ีต่าง ๆ ในดาํเนินกิจกรรมของการปรับตัวศูนยอ์าหารช่วงสถานการณ์ โควิด-19       
ท่ีธุรกิจการคา้ในจงัหวดัพิษณุโลกอย่างสมํ่าเสมอ จาํนวน 4 ท่าน สมํ่าเสมอ และมีส่วนเก่ียวขอ้ง
กับการปรับตัวศูนย์อาหาร ช่วงสถานการณ์ โควิด -19 ท่ีธุรกิจการค้าในจังหวัดพิษณุโลกท่ีมี
คณุสมบตั ิดงันี ้

1. ประสบการณก์ารทาํงานไมต่ ํ่ากวา่ 10 ปี 
2. เป็นผูป้ฏิบตังิานในศนูยอ์าหารอยา่งตอ่เน่ืองไมต่ ํ่ากวา่ 5 ปี 

 โดยผูว้ิจยัจะเลือกกลุ่มอาสาสมคัรผูจ้ดัการศนูยอ์าหารท่ีธุรกิจการคา้ในจงัหวดัพิษณุโลก 
4 แหง่ จาํนวน 4 ทา่น ไดแ้ก่  

1. รองผูจ้ดัการพืน้ท่ีเชา่ เทสโก ้โลตสั พิษณโุลก สาขาโคกชา้ง 
2. ผูจ้ดัการฝ่ายพลาซา่ บิก๊ซี ซูเปอรเ์ซ็นเตอร ์พิษณโุลก 
3. หวัหนา้ศนูยอ์าหาร เซ็นทรลั พลาซา่ พิษณโุลก 
4. หวัหนา้งาน (Supervisor) แม็กโคร พิษณโุลก 

 ซึ่ งผู้วิจัยได้กําหนดคําถามไว้ล่วงหน้าและใช้ค ําถามปลายเปิด ( Open-ended 
Questions) เพ่ือใหผู้ใ้หข้อ้มลูสามารถเลา่เรื่องไดอ้ยา่งเตม็ท่ีตามประเด็นท่ีผูว้ิจยัตัง้ไว ้และยืดหยุ่น
ประเด็นคาํถามตามสถานการในการสมัภาษณ ์อีกทัง้ไดก้าํหนดประเด็นคาํถามไวล้่วงหนา้ โดย
ยืดหยุน่ลาํดบัของประเดน็ 
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การรวบรวมเอกสารทีเ่กี่ยวข้อง 
ข้อมูล หลักฐานและเอกสาร ท่ีเก่ียวข้อง อันได้แก่ ตาํรา หนังสือพิมพ ์สิ่งพิมพ ์

เว็บไซตท่ี์เก่ียวข้อง ซึ่งเป็นแหล่งอธิบายข้อมูลและกิจกรรมท่ีเกิดขึน้ในพืน้ท่ีของศูนย์อาหาร       
ชว่งสถานการณ ์โควิด-19 ท่ีธุรกิจการคา้ในจงัหวดัพิษณโุลก 

 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 

 เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยั เพ่ือศกึษาความพึงพอใจตอ่การปรบัตวัศนูยอ์าหารในมมุมอง
ผูบ้รโิภคชว่งสถานการณ ์โควิด-19 ท่ีธุรกิจการคา้ในจงัหวดัพิษณโุลก ประกอบดว้ย 
 1) การเก็บรวบรวมจากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้ิจัยไดท้าํการศึกษาคน้ควา้
จากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ เพ่ือประกอบการศึกษาใหมี้ความสมบูรณย์ิ่งขึน้ไดแ้ก่ บทความ เอกสาร  
งานวิจยั วิทยานิพนธ ์และเวบไซตต์า่ง ๆ แลว้ทาํการบนัทึก (Note –Taking) เพ่ือนาํไปสนบัสนุน
และวิเคราะหร์ว่มกบัแหลง่ขอ้มลูอ่ืน ๆ  
 2)  ใชแ้บบสงัเกต เพ่ือเก็บรวบรวมขอ้มลูจากการสงัเกต(Observation) ซึ่งผูว้ิจยัจะเริ่ม
สงัเกตสิ่งต่าง ๆ รอบตวัทนัทีท่ีเขา้สู่สนาม แลว้ทาํการรวบรวมและจดบนัทึกปรากฏการณต์่าง ๆ  
ในแบบสงัเกต ทัง้ในเรื่องทั่ว ๆ ไป และรายละเอียดทัง้หมดของผูใ้หข้อ้มูล รวมไปถึงบรรยากาศ
แวดลอ้ม และขอ้เท็จจริงในสิ่งท่ีจะศึกษา เพ่ือนาํขอ้มูลดงักล่าวมาวิเคราะหร์่วมกบัขอ้มูลอ่ืน ๆ 
ตามวตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
 3) ใชแ้นวคาํถามในแบบสมัภาษณใ์นการรวบรวมขอ้มูลจากผูจ้ดัการศนูยอ์าหาร ช่วง
สถานการณ์ โควิด-19 ท่ีธุรกิจการคา้ในจังหวัดพิษณุโลกโดยใช้วิธีการสัมภาษณแ์บบเจาะลึก    
(In-Depth Interview) ผูใ้หข้อ้มูลเป็นรายบุคคล โดยผูว้ิจยัไดร้่างแบบสมัภาษณท่ี์มีแนวคาํถาม
เก่ียวกับบทบาทของ ผูจ้ัดการศูนยอ์าหาร ช่วงสถานการณ ์โควิด -19 ท่ีธุรกิจการคา้ในจังหวัด
พิษณุโลก และศึกษาวัตถุประสงคก์ารวิจัยการปรบัตวัศูนยอ์าหาร  ช่วงสถานการณ ์โควิด-19        
ท่ีธุรกิจการค้าในจังหวัดพิษณุโลก โดยแบบสัมภาษณ์ดังกล่าวได้นาํไปให้อาจารย์ท่ีปรึกษา
ตรวจสอบและแกไ้ขก่อนนาํไปใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลูจากผูใ้หข้อ้มลู ซึ่งขอ้คาํถามนัน้ผูว้ิจยัได้
ตัง้เพ่ือใหไ้ดค้าํตอบตรงตามวตัถปุระสงคข์องการวิจยัครัง้นีม้ากท่ีสดุ 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. การสมัภาษณแ์บบเจาะลึก (In-Depth Interview) กบักลุ่มตวัอย่างผูใ้หข้อ้มลูหลกั 

(Key Information) เป็นรายบุคคล โดยผูว้ิจัยจะไปสัมภาษณก์ลุ่มตวัอย่างพรอ้มส่งแนวการ
สมัภาษณ ์(Question Guideline) ซึ่งประกอบดว้ยคาํถามต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการสมัภาษณล์่วงหนา้ 
ด้วยตนเอง ตามวันเวลา สถานท่ีท่ีได้นัดหมายไว้ ผู้วิจัยใช้คาํถามปลายเปิด (Open-ended 
Questions) เพ่ือใหผู้ใ้หข้อ้มลูสามารถเลา่เรื่องไดอ้ยา่งเตม็ท่ีตามประเด็นท่ีผูว้ิจยัตัง้ไว ้และยืดหยุ่น
ประเด็นคาํถามตามสถานการในการสัมภาษณ์ แต่ในขณะเดียวกันผู้วิจัยมีอิสระในซักถาม
นอกเหนือจากแนวคาํถามท่ีไดก้าํหนดไว ้ซึ่งในการสมัภาษณผ์ูว้ิจยัไดท้าํการจดบนัทึก (Field note 
Taking) พรอ้มกบับนัทกึเสียงระหวา่งการสมัภาษณข์องทกุคนอย่างละเอียดเพ่ือความแม่นยาํของ
ขอ้มลู และเพ่ือความสะดวกตอ่การวิเคราะหข์อ้มลูตอ่ไป 
 

การตรวจสอบข้อมูล 
 ผูว้ิจยัใชก้ารตรวจสอบขอ้มลูแบบสามเสา้ดงันี ้

1) การตรวจสอบข้อมูลสามเสา้ดา้นข้อมูล (Data Triangulation) เพ่ือพิสูจนค์วาม
ถกูตอ้งของขอ้มูล โดยแหล่งท่ีมาในการตรวจสอบไดแ้ก่ บคุคลท่ีใหข้อ้มูล คือ ถา้บคุคลผูใ้หข้อ้มูล
เปล่ียนไปขอ้มลูจะเหมือนกนัหรือไม่ 
 

การวิเคราะหแ์ละสรุปผลข้อมูล 
 ในการศึกษาเพ่ือทาํความเขา้ใจถึง ความพึงพอใจต่อการปรบัตวัศนูยอ์าหารในมุมมอง
ผูบ้ริโภคช่วงสถานการณ์ โควิด-19 ท่ีธุรกิจการคา้ในจังหวัดพิษณุโลก  ผู้วิจัยไดใ้ช้แนวคิดท่ี
เก่ียวขอ้งกบับรบิทศนูยอ์าหารในธุรกิจการคา้ในจงัหวดัพิษณุโลก แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัการ
ปรับตัว แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดบริการ  แนวคิดการบริหารเชิง
สถานการณ์ (Contingency Theory) แนวคิดเก่ียวกับ Social distancing แนวคิดเก่ียวกับ      
New normal แนวคิดเก่ียวกบัการพฒันาบุคลกร แนวคิดเก่ียวกบั SWOT Analysis แนวคิดและ
ทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัคณุภาพการใหบ้ริการ แนวคิดเก่ียวกบั
การตลาดธุรกิจบริการ Service Marketing แนวคิดเก่ียวกบัความคาดหวงั และแนวคิดและทฤษฎี
ท่ีเก่ียวกบัความพงึพอใจ มาเป็นกรอบในการวิเคราะหข์อ้มลูตา่ง ๆ โดยไดเ้ก็บรวบรวมจากเอกสาร
ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งรวมถึงขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสมัภาษณแ์บบเชิงลึก การศึกษาเอกสาร การสงัเกต 
นาํมาประมวลผลและวิเคราะห ์เพ่ือนาํไปเสนอผลของการวิจยัเรื่อง  ความพึงพอใจตอ่การปรบัตวั



 62 

ศนูยอ์าหารในมมุมองผูบ้รโิภคชว่งสถานการณ ์โควิด-19 ศกึษาเฉพาะกรณี ธุรกิจการคา้ในจงัหวดั
พิษณโุลก วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 
 ทัง้นี ้ในการนาํเสนอข้อมูล จะนาํส่วนของข้อมูลปฐมภูมิเป็นหลักในการนาํเสนอ โดย
นาํเสนอตามประเด็นคาํถามท่ีตัง้ไว ้ในการสมัภาษณแ์บบเจาะลึก พรอ้มกับใชข้อ้มลูทุติยภูมิ ซึ่ง
เป็นการศกึษาจากเอกสาร มาเป็นขอ้มลูเพิ่มเตมิในการนาํเสนอขอ้มลูรว่มกบัขอ้มลูปฐมภูมิ เพ่ือให้
ไดผ้ลตรงตามขอ้เท็จจริงมากท่ีสุด โดยใชก้ารวิเคราะหแ์ละสรุปผลข้อมูลแบบพรรณนาโวหาร 
(Descriptive Method) โดยเขียนเป็นโครงเรื่อง (Plots) พรรณนาตามวตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
 
การด าเนินการวิจัย ห้วงเวลาทีส่อง (Phase II) การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) 

 รูปแบบการวิจัย 
  การศึกษาวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative  Research)  ซึ่งมี
แนวทางการศกึษาในลกัษณะการวิจยัเชิงสาํรวจ (Survey Research)  โดยการวดัเพียงครัง้เดียว 
(One Shot Case Study) และศกึษา ณ จดุเวลาใดเวลาหนึ่ง  (Cross Sectional  Study) 

  
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง ตามแนวทางการศึกษาเชิงปริมาณ ไดแ้ก่  ผูบ้ริโภค
ท่ีมาใชบ้ริการศูนยอ์าหาร ช่วงสถานการณ ์โควิด-19 ท่ีธุรกิจการคา้ในจังหวัดพิษณุโลก โดยไม่
ทราบจาํนวนประชากรท่ีแน่ชดั จึงเลือกใชส้ตูรของคอแครน  (Cochran, 1997) เก็บแบบสอบถาม
จาํนวน 385 ชดุ 
  วิธีการเลือกกลุม่ตวัอยา่งในการศกึษาวิจยัครัง้นี ้ใชว้ิธีการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบ
หลายขัน้ตอน (Multi Stage Sampling)  โดยเรียงลาํดบั ดงันี ้

เทคนิคท่ีเลือกใชไ้ดม้าซึ่งกลุม่ตวัอยา่ง 
1.ถา้ใชก้ารเลือกกลุม่ตวัอยา่ง จะมี 2 วิธี ไดแ้ก่ 
 1.1 การเลือกกลุม่ตวัอยา่งแบบโควตา้ (Quota Sampling) 
  ผูบ้รโิภคท่ีมาใชบ้รกิารศนูยอ์าหารในธุรกิจการคา้ 4 ชว่งเวลา 
   ตัง้แต ่09.00-11.59 น. 
   ตัง้แต ่12.00-14.59 น. 
   ตัง้แต ่15.00-17.59 น. 
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   ตัง้แต ่18.00 น.เป็นตน้ไป 
 1.2 การเลือกกลุม่ตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive  Sampling) 
  ผูบ้รโิภคท่ีมาใชบ้รกิารศนูยอ์าหารในธุรกิจการคา้ 4 แหง่ 
   ศนูยอ์าหารแหง่ท่ี1 บิก๊ซี ซูเปอรเ์ซ็นเตอร ์พิษณโุลก 
   ศนูยอ์าหารแหง่ท่ี2 เทสโก ้โลตสั พิษณโุลก สาขาโคกชา้ง  
   ศนูยอ์าหารแหง่ท่ี3 เซ็นทรลั พลาซา่ พิษณโุลก  
   ศนูยอ์าหารแหง่ท่ี4 แม็คโคร พิษณโุลก  
  ผูว้ิจยัจะเก็บขอ้มลูเฉพาะบคุคลท่ีมีอาย ุ20 ปีขึน้ไป 
 1.3  การเลือกกลุม่ตวัอยา่งแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) 
  จากวนัและเวลาดงักลา่วถา้พบผูบ้รโิภคทีมาใชบ้ริการวนัและเวลาในช่วง
นัน้จะขอดาํเนินการเก็บขอ้มลูตามความสมคัรใจของผูต้อบแบบสอบถาม 
   

ตัวแปรทีเ่กี่ยวข้องกับการวิจัย 
 จากสมมตฐิานขา้งตน้ ผูว้ิจยัไดจ้าํแนกตวัแปรท่ีใชใ้นการศกึษาวิจยัได ้ดงันี ้
1. ตวัแปรอิสระ (ตัวแปรต้น)  
 1.1 ในสมมตฐิานขอ้ท่ี 1 คือ ปัจจยัสว่นบคุคล 
 1.2 ในสมมตฐิานขอ้ท่ี 2 คือ พฤตกิรรมของผูบ้รโิภคศนูยอ์าหาร 
 1.3 ในสมมตฐิานขอ้ท่ี 2 คือ คณุภาพการใหบ้รกิารศนูยอ์าหาร 
2. ตวัแปรตาม  

  2.1 ในสมมติฐานขอ้ท่ี 1 คือ ความพึงพอใจตอ่การปรบัตวัศนูยอ์าหารในมมุมอง
ผูบ้รโิภคชว่งสถานการณ ์โควิด-19 ท่ีธุรกิจการคา้ในจงัหวดัพิษณโุลก   
  2.2 ในสมมติฐานขอ้ท่ี 2 คือ ความพึงพอใจตอ่การปรบัตวัศนูยอ์าหารในมมุมอง
ผูบ้รโิภคชว่งสถานการณ ์โควิด-19 ท่ีธุรกิจการคา้ในจงัหวดัพิษณโุลก 
  2.3 ในสมมติฐานขอ้ท่ี 2 คือ ความพึงพอใจตอ่การปรบัตวัศนูยอ์าหารในมมุมอง
ผูบ้รโิภคชว่งสถานการณ ์โควิด-19 ท่ีธุรกิจการคา้ในจงัหวดัพิษณโุลก 
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการวิจยัครัง้นี ้ เครื่องมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลูคือแบบสอบถาม ประกอบดว้ย

ขอ้คาํถาม จาํนวน 56 ขอ้ เป็นขอ้คาํถามปลายปิด จาํนวน 54 ขอ้ คาํถามปลายเปิด 2 จาํนวน แบง่
ขอ้คาํถามทัง้หมด จาํนวน 4 ตอน ไดแ้ก่ 

ตอนที ่1 ปัจจัยส่วนบุคคล 
 1.เพศ 
 2.อาย ุ
 3.การศกึษา 
 4.อาชีพ 
 5.รายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน 
 6.สถานภาพ 
 7.สถานท่ีท่ีทา่นตอบแบบสอบถาม 
ในกรณีอายุ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนผูว้ิจยัใชเ้ป็นขอ้คาํถามปลายเปิด ทาํใหไ้ดข้อ้มูลเชิง

กว้างและเป็นจริง  และนํามาสร้างเป็นข้ค ําถามปลายปิด โดยแบ่งมาตร อันตรภาคชั้น               
(Ordinal Scale) ดงันี ้(วิเชียร เกตสุิงห,์ 2538) 

 

1.อาย ุความกวา้งของอตัราภาคชัน้ = 
ขอ้มลูที่มีสงูสดุ ขอ้มลูที่มีค่าตาํสดุ

จาํนวนชัน้
 

 สามารถกาํหนดช่วงอายไุดด้งันี ้
   1.อาย ุ20 - 27 ปี 

   2.อาย ุ28 – 35 ปี 

   3.อาย ุ36 – 43 ปี 

   4.อาย ุ44 – 51 ปี 

   5.อาย ุ52 ปีขึน้ไป 
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2.รายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน ความกวา้งของอตัราภาคชัน้ = 
ขอ้มลูที่มีสงูสดุ ขอ้มลูที่มคี่าตาํสดุ

จาํนวนชัน้
 

  สามารถกาํหนดช่วงรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือนไดด้งันี ้
   1.รายไดเ้ฉล่ีย 3,000 – 14,499 บาท 
   2.รายไดเ้ฉล่ีย 14,500 – 25,999 บาท 
   3.รายไดเ้ฉล่ีย 26,000– 37,499 บาท 
   4.รายไดเ้ฉล่ีย 37,500– 48,999 บาท 
   5.รายไดเ้ฉล่ีย 49,000 บาทขึน้ไป 

 
ตอนที่2 พฤติกรรมของผู้บริโภคศูนยอ์าหาร ช่วงสถานการณ ์โควิด-19 ที่ธุรกิจ

การค้าในจังหวัดพษิณุโลก 
 1.ประเภทอาหารท่ีเลือกรบัประทาน 
 2.เหตผุลท่ีสาํคญัในการบรโิภค 
 3.ชว่งเวลาท่ีในการบรโิภค 
 4.จาํนวนเงินท่ีใชใ้นการบรโิภคตอ่ครัง้ 
 5.ความถ่ีในการบรโิภค 
 6.บคุคลท่ีมีสว่นรว่มในการบรโิภค 

 
 ตอนที่3 คุณภาพการให้บริการศูนยอ์าหาร ช่วงสถานการณ์ โควิด-19 ที่ธุรกิจ
การค้าในจังหวัดพษิณุโลก   
 1. ความเป็นรูปธรรม 

  1.1 บรเิวณศนูยอ์าหารมีการเวน้ระยะหา่งของโต๊ะและสถานท่ีเพ่ือความปลอดภยั 
  1.2 พนกังานรกัษาความสะอาด มีการใสห่นา้กากและถงุมือขณะทาํอาหาร 
  1.3 อปุกรณแ์ละภาชนะบรรจอุาหารและเครื่องดื่มมีความสะอาดปลอดภยั 
 2.ความนา่เช่ือถือไวว้างใจ 
  2.1 พนกังานผา่นการอบรมการใหบ้รกิารผูบ้ริโภคก่อนปฏิบตังิาน 
  2.2 รา้นอาหารมีการทาํฉากกัน้หนา้รา้นเพ่ือลดการแพรก่ระจายเชือ้โรค 
  2.3 พนักงานจะบริการผูบ้ริโภคทุกขัน้ตอนเพ่ือลดการสัมผสัอุปกรณ ์เช่น ชอ้น 
สอ้ม ตะเกียบ ฯลฯ 
 3.การตอบสนองความตอ้งการผูบ้รโิภค 
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  3.1 เม่ือผูบ้ริโภคมีปัญหาในระหว่างการใชบ้ริการพนกังานสามารถช่วยเหลือได้
เสมอ 
  3.2 มีสิ่งอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ลูกคา้รอบๆศนูยอ์าหาร เช่น เจลแอลกอฮอล์
ลา้งมือ โต๊ะ เกา้อี ้ท่ีเพียงพอ 
  3.3 พนักงานมีการทาํความสะอาดโต๊ะทุกครัง้หลังผูบ้ริโภครบัประทานอาหาร
เสรจ็ 
 4.การใหค้วามเช่ือมั่นตอ่ผูบ้ริโภค 

  4.1 รา้นอาหารบริการผูบ้รโิภคตามหลกัระยะห่างทางสงัคม (Social Distancing) 
และชีวิตวิถีใหม(่New Normal) 

  4.2 รา้นอาหารมีการรกัษามาตราฐานรสชาตแิละความสะอาดอยูเ่สมอ 

  4.3 เพ่ือความปลอดภยั มีการคดักรองผูบ้รโิภคก่อนเขา้ใชบ้รกิารท่ีศนูยอ์าหาร 

 5 การรูจ้กัและเขา้ใจผูบ้รโิภค 
  5.1 พนกังานสามารถเขา้ใจความตอ้งการของผูบ้รโิภคไดเ้ป็นอย่างดี 
   5.2 พนกังานดแูลเอาใจใสใ่นการบรกิาร 

   5.3 พนกังานสามารถแนะนาํอาหารภายในรา้นไดเ้ป็นอยา่งดี 
 

 โดยแบ่งมาตรอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) จาํนวน 5 ดา้น โดยมาตรส่วนการวดั 5 
ระดบั โดยมีการกาํหนดเกณฑใ์หค้ะแนน ดงันี ้
  5 หมายถึง  หมายถึง  เห็นดว้ยมากท่ีสดุ 
  4 หมายถึง  หมายถึง  เห็นดว้ยมาก 
  3 หมายถึง  หมายถึง  เห็นดว้ยปานกลาง 
  2 หมายถึง  หมายถึง  เห็นดว้ยนอ้ย 
  1 หมายถึง  หมายถึง  เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสดุ 
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 นาํค่าเฉล่ียแต่ละข้อมูลมาเทียบกับเกณฑ์ในการให้ความหมายได้พิจารณา โดยใช้
หลกัเกณฑแ์ละแปลความหมายเพ่ือจดัระดบัของคะแนนตามคา่เฉล่ีย มีดงันี ้
  คะแนนเฉล่ีย 4.21 - 5.00 หมายถึง เห็นดว้ยมากท่ีสดุ 
  คะแนนเฉล่ีย 3.41 – 4.20 หมายถึง เห็นดว้ยมาก  
  คะแนนเฉล่ีย 2.61 – 3.40 หมายถึง เห็นดว้ยปานกลาง 
  คะแนนเฉล่ีย 1.81 – 2.60 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ย 
  คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.80 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสดุ 
 
 ความกวา้งของอนัตรภาคชัน้ของคา่เฉล่ียมีคา่เท่ากบั 0.80 ซึ่งไดค้า่มาจากการคาํนวณ
โดยการใชส้มการทางคณิตศาสตรด์งันี ้(ชชัวาลย ์เรืองประพนัธ,์ 2543) 

 

ความกวา้งของอตัราภาคชัน้ = 
คะแนนสงูสดุ คะแนนตาํสดุ

จาํนวนชัน้
 

 
ตอนที่ 4 ความพึงพอใจต่อการปรับตัวศูนย์อาหารในมุมมองผู้บริโภคช่วง

สถานการณ ์โควิด-19 ทีธุ่รกิจการค้าในจังหวัดพษิณุโลก 
 1.ด้านคุณภาพอาหาร    
  1.1 หลีกเล่ียงการจาํหนา่ยอาหารประเภทเนือ้สตัวท่ี์ปรุงไมส่กุ 
  1.2 การวางโชวส์ินคา้อาหาร จดัวางไวใ้นตูปิ้ดหรือมีแผงกัน้ 
  1.3 ชดุทานอาหาร 1ชดุ ตอ่ 1 ทา่น 
 2.ด้านราคาอาหาร 
  2.1 การใหบ้รกิารท่ีมากขึน้ไมส่ง่ผลตอ่ราคาอาหาร 
  2.2 ความเหมาะสมของราคาอาหาร/คณุภาพอาหาร 
 3.ด้านสถานที ่
  3.1 การสแกน QR CODE เช็คอิน/เช็คเอาท ์ผ่านเว็ปไซต ์www.ไทยชนะ.

com 
  3.2 ทาํความสะอาดหอ้งนํา้ทกุ 30 นาที 
  3.3 จดัระยะหา่งระหวา่งรอควิ 1 เมตร 
  3.4 จดัโต๊ะนั่งทานอาหารโต๊ะละ 1 ทา่น พรอ้มทาํสญัลกัษณช์ดัเจน 
  3.5 จดัระยะหา่งทางขึน้บนัไดเล่ือน 1 เมตร 
  3.6 จดัทาํฉากกัน้บนโต๊ะอาหาร 
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  3.7 จดัทาํแผงกัน้ท่ีโต๊ะแคชเชียร ์จดุบรกิารตา่งๆ 
 4.ด้านพนักงานให้บริการ 
  4.1 พนกังานใสถ่งุมือยางทกุครัง้ขณะหยิบจบัอาหาร 
  4.2 พนกังานใสห่นา้อนามยั (Face Shied) ตลอดเวลา 
  4.3 หากพบพนักงานมีอาการเจ็บป่วย ให้หยุดปฏิบัติงานและไปพบ

แพทยท์นัที 
 5.ด้านการส่งเสริมการขาย 
  5.1 มีบรกิารสั่งซือ้สินคา้ทางโทรศพัทห์รือOnline 
  5.2 มีบรกิารสง่สินคา้ Food Delivery 
  5.3 ส่งเสริมการชาํระเงินผ่าน QR Code Payment แทนการชาํระเงินสด

เพ่ือเล่ียงการสมัผสั 
  5.4 มีการประชาสมัพนัธข์า่วสารผา่นส่ือสงัคมออนไลน ์
 6.ด้านกระบวนการและอุปกรณ ์
  6.1 งดแจกชอ้น-สอ้ม ณ จดุใหบ้ริการชอ้นสอ้ม โดยพนกังานศนูยอ์าหาร

เป็นผูม้อบใหแ้ทน 
  6.2 อาหารและเครื่องด่ืมท่ีจดัเรียงโชวมี์การปิดภาชนะหรือตูฯ้ใส่วตัถดุิบ

อยา่งมิดชิด 
  6.3 รา้นประเภทก๋วยเต๋ียวใชต้ะเกียบแบบใชค้รัง้เดียวแลว้ทิง้ 
  6.4 ภาชนะ ชอ้นสอ้ม ผ่านการลา้งทาํความสะอาดและอบฆ่าเชือ้ดว้ย

ความรอ้น 
 7.ด้านสุขอนามัยและความสะอาด 
  7.1 การตรวจวดัอณุหภมูิทกุครัง้ก่อนเขา้ศนูยอ์าหาร 
  7.2 การมีแอลกอฮอล ์เจลลา้งมือ เจลแอลกกอฮอล ์บรเิวณศนูยอ์าหาร 
  7.3 ฉีดพน่นํา้ยาฆา่เชือ้ภายในศนูยอ์าหาร 
  7.4 การเช็ดฆา่เชือ้ท่ี โต๊ะ เกา้อี ้แผงกัน้ทกุครัง้ก่อนและหลงัใชบ้รกิาร 
  7.5 การเช็ดฆา่เชือ้บตัรศนูยอ์าหารทกุครัง้ก่อนและหลงัใชบ้รกิาร 
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 โดยแบ่งมาตรอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) จาํนวน 5 ดา้น โดยมาตรส่วนการวดั 5 
ระดบั โดยมีการกาํหนดเกณฑใ์หค้ะแนน ดงันี ้
  5 หมายถึง หมายถึง  พงึพอใจมากท่ีสดุ 
  4 หมายถึง หมายถึง  พงึพอใจมาก 
  3 หมายถงึ  หมายถึง  พงึพอใจปานกลาง 
  2 หมายถึง  หมายถึง  พงึพอใจนอ้ย 
  1 หมายถึง  หมายถึง  พงึพอใจนอ้ยท่ีสดุ 
 
 นาํค่าเฉล่ียแต่ละข้อมูลมาเทียบกับเกณฑ์ในการให้ความหมายได้พิจารณา โดยใช้
หลกัเกณฑแ์ละแปลความหมายเพ่ือจดัระดบัของคะแนนตามคา่เฉล่ีย มีดงันี ้
  คะแนนเฉล่ีย 4.21 - 5.00 หมายถึง พงึพอใจมากท่ีสดุ 
  คะแนนเฉล่ีย 3.41 – 4.20 หมายถึง พงึพอใจมาก  
  คะแนนเฉล่ีย 2.61 – 3.40 หมายถึง พงึพอใจปานกลาง 
  คะแนนเฉล่ีย 1.81 – 2.60 หมายถึง พงึพอใจนอ้ย 
  คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.80 หมายถึง พงึพอใจนอ้ยท่ีสดุ 
 
 ความกวา้งของอนัตรภาคชัน้ของค่าเฉล่ียมีค่าเท่ากับ 0.80 ซึ่งไดค้า่มาจากการคาํนวณ
โดยการใชส้มการทางคณิตศาสตรด์งันี ้(ชชัวาลย ์เรืองประพนัธ,์ 2543) 

 

ความกวา้งของอตัราภาคชัน้ = 
คะแนนสงูสดุ คะแนนตาํสดุ

จาํนวนชัน้
 

 
การทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 

 คณะผูว้ิจยันาํแบบสอบถามมาตรวจสอบคณุภาพเครื่องมือการวิจยัดงันี ้
 1.ทดสอบความเทีย่งตรง (Validity) ของแบบสอบถาม  
  ขัน้ตอนท่ี 1 การสรา้งแบบสอบถามโดยการศกึษาจากเอกสารแนวคิดทฤษฎีและ
ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับความพึงพอใจต่อการปรับตัวศูนย์อาหารในมุมมองผู้บริโภค ช่วง
สถานการณ ์โควิด-19 ศกึษาเฉพาะกรณี ธุรกิจการคา้ในจงัหวดัพิษณุโลก เพ่ือนาํมากาํหนดกรอบ
ของการสรา้งแบบสอบถามตลอดจนแนวทางการออกแบบใหค้รอบคลุม ตามกรอบแนวคิดและ
วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
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  ขั้นตอนท่ี 2 นาํแบบสอบถามท่ีผู้วิจัยสรา้งขึน้ ไปขอคาํแนะนาํจากอาจารย์ท่ี
ปรกึษาเพ่ือตรวจสอบแกไ้ข และนาํไปแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของอาจารยท่ี์ปรกึษา 
  ขัน้ตอนท่ี 3 นาํแบบสอบถามท่ีไดร้บัการแกไ้ขแลว้ ส่งให้ผูท้รงคณุวฒุิตรวจสอบ
ความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) วัดจากค่า IOC (Index of item ojective 
congruence) โดยผู้วิจัยได้ส่งแบบสอบถามไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ  จ ํานวน 3 ท่าน ซึ่งจะให้
ผูท้รงคณุวฒุิในสาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร ์และการส่ือสาร เป็นผูต้รวจสอบตรวจสอบความ
สอดคลอ้งของขอ้ความในเคร่ืองมือท่ีสรา้งไวว้า่มีความสอดคลอ้งกบัการนิยามตวัแปรท่ีตอ้งการวดั
หรือไม ่ ท่ีเรียกวา่การทดสอบ ไดแ้ก่ 

  1) ผศ.ดร. วศนิ เหล่ียมปรีชา 
  2) ผศ.ดร. สมัพนัธ ์เนตยานนัท ์
  3) ดร.นลินี เหมาะประสิทธ์ิ 

 โดยการหาคา่ IOC : Index of item objective congruence)  โดยใหเ้กณฑใ์นการตรวจ
พิจารณาขอ้คาํถาม ดงันี ้
 
      ใหค้ะแนน +1  ถา้แนใ่จวา่ขอ้คาํถามวดัไดต้รงตามวตัถปุระสงคก์ารวิจยั  
     ใหค้ะแนน   0  ถา้ไมแ่นใ่จวา่ขอ้คาํถามวดัไดต้รงตามวตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
     ใหค้ะแนน  -1   ถา้แนใ่จวา่ขอ้คาํถามวดัไดไ้มต่รงตามวตัถปุระสงคก์ารวิจยั 

    สูตร IOC = 
  

 
 

 
IOC   = ค่าดัชนีความสอดคล้อง  
∑R    = ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
N      =  จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
 
 วิธีหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of item-objective Congruence : IOC) ซึ่งมีเกณฑ์
ในการพิจารณาค่า IOC คือ ข้อค าถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.5-1.0 ถือว่าเหมาะสม สามารถ
น าไปใช้ได้ แต่ส าหรับข้อค าถามที่มีค่า IOC ต่ ากว่า 0.5 ควรพิจารณาปรับปรุงหรือตัดออก 
(Rovinelli & Hambleton, 1997) และขอค าแนะน าจาอาจารย์ที่ปรึกษาในการแก้ไขปรับปรุง 
เพ่ือให้อ่านแล้วมีความเข้าใจง่านและชัดเจนตามความมุ่งหมายของการวิจัย 
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2. การทดสอบความน่าเชื่อถือ (Reliability) ของแบบสอบถามผู้วิจัยไดน้าํเอา
แบบสอบถามท่ีผ่านการทดสอบความเท่ียงตรง (Validity) จากขอ้ 1 ทาํสาํเนาแบบสอบถาม
จาํนวน 20 ชดุ ไปทดลองใช ้(pretest)  กบักลุ่มท่ีมีคลา้ยคลึงกบักลุ่มตวัอย่างมากท่ีสดุ  หลงัจาก
นั้นนําแบบสอบถามท่ีได้ทดลองใช้ นําไปทดสอบหาค่าความน่าเช่ือถือของแบบสอบถาม 
(Reliability) โดยใช้สูตรของ (Cochran, 1997)  เพ่ือคาํนวณค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟ่า                
(Alpha – Coefficient)  ซึ่งมีสตูรดงันี ้

Alpha  = K              1 -  Si
2 

                      K-1                 St
2    

 
Alpha  คือ คา่สมัประสิทธ์ิของความนา่เช่ือถือ 

 Si
2 คือ   ผลรวมของความแปรปรวนของคะแนนแตล่ะขอ้ 

St
2  คือ   ความแปรปรวนรวมทกุขอ้ของคะแนนจากแบบสอบถามทัง้ฉบบั 

คณะผูวิ้จยัไดวิ้เคราะหค์วามเช่ือถือไดจ้ากคา่สมัประสิทธ์ิอลัฟ่า (Alpha – Coefficient) 
ของ ครอนบาท (Cronbach) โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ ปรากฏว่าไดค้า่สมัประสิทธ์ิอลัฟ่า 
(Alpha – Coefficient) = ( > 0.75)  จากคา่สมัประสิทธ์ิอลัฟ่าของ ครอนบาทท่ีได ้แสดงว่าคาํถาม
ในแบบสอบถามสามารถวัดค่าตัวแปรในการวิจัยอยู่ในระดับท่ีเช่ือถือไดสู้งพอท่ีจะยอมรับได ้
คณะผูว้ิจยัจงึนาํแบบสอบถาม ดงักลา่วนีไ้ปใชเ้ก็บขอ้มลูจรงิตอ่ไป ไดผ้ลดงัตอ่ไปนี ้

ตอนที่ 3 คณุภาพการใหบ้ริการศนูยอ์าหาร ช่วงสถานการณโ์ควิด-19 ท่ีธุรกิจการคา้
จงัหวดัพิษณโุลก คา่ Alpha Cronbach เทา่กบั 0.754 

ตอนที่ 4 ความพึงพอใจตอ่การปรบัตวัศนูยอ์าหารในมุมมองผูบ้ริโภคช่วงสถานการณ ์
โควิด-19 ท่ีธุรกิจการคา้ในจงัหวดัพิษณโุลก คา่ Alpha Cronbach เทา่กบั 0.871 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ขอ้มลูท่ีใชป้ระกอบการทาํวิจยัเรื่องนี ้จาํแนกตามแหลง่ท่ีมาของขอ้มลูเป็น 2 สว่น ไดแ้ก่ 
1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บขอ้มูล  

โดยใหก้ลุ่มตวัอย่างเป็นผูต้อบแบบสอบถามนัน้เอง โดยคณะผูว้ิจยัช่วยใหค้าํแนะนาํในการตอบ
คาํถามในแบบสอบถาม ในกรณีท่ีกลุม่ตวัอยา่งไมเ่ขา้ใจคาํถาม 

2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยศึกษาคน้ควา้จากเอกสารวิชาการ เช่น 
ตาํรา วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย บทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสาร ทั้งภาษาไทย และ
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ภาษาอังกฤษ คาํแนะนาํผูท้รงคุณวุฒิ เพ่ือใชเ้ป็นกรอบแนวคิดในการทาํวิจัย และประกอบการ
วิเคราะหส์รุปผล  

 
การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล  

หลงัจากการเก็บรวบรวมขอ้มลูจากกลุ่มตวัอย่างท่ีระบไุว ้คณะผูว้ิจยัไดล้งมือตรวจสอบ
ความถูกตอ้งของขอ้มูลทนัที โดยตรวจสอบความสมบรูณข์องคาํตอบในแบบสอบถาม กล่าวคือ 
กลุ่มตวัอย่างไดล้งคาํตอบในขอ้คาํถามครบทุกขอ้หรือไม่ ถา้ไม่ครบในขอ้ไหนก็บนัทึกค่าเป็นค่า
ขอ้มลูสญูหาย  (Missing Value)  ถา้มีขอ้มลูสญูหายจาํนวนมาก คณะผูว้ิจยัจะลงไปเก็บขอ้มูล
ใหมอี่กครัง้ จนกวา่คาํตอบในแบบสอบถามท่ีเกบรวบรวมมีความสมบรูณท์กุขอ้ 

 
กรรมวิธีทางข้อมูล 

หลงัจากท่ีคณะผูว้ิจัยไดต้รวจสอบความสมบูรณข์องแบบสอบถามท่ีไดร้บักลบัคืนมา 
คณะผูว้ิจยัไดด้าํเนินการดงัตอ่ไปนี ้

1. ใหค้ะแนนและทาํการลงรหสั (Code)  คาํตอบในแบบสอบถาม เพ่ือเปล่ียนสภาพ
ขอ้มลูใหส้ามารถประมวลผลทางสถิตไิดด้ว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอรท์างสถิติ  โดยนาํแบบสอบถาม 
ดงักลา่วไปลงรหสัขอ้มลูในคูมื่อบนัทกึการลงรหสั 

2. นาํคูมื่อการลงรหสัไปบนัทึกขอ้มลูเขา้เครื่องคอมพิวเตอรผ์่านโปรแกรมสาํเร็จรูปทาง
สถิต ิ

3. ตรวจสอบความถกูตอ้งของขอ้มลูเพ่ือประมวลผล โดยตรวจสอบจากคา่คะแนน หรือ
ค่าความถ่ีของตวัแปรแต่ละตวั  จากนัน้จึงนาํผลจากการประมวลไปแปลความหมายเพ่ือจดัทาํ
ผลสรุปในการวิจยั 

 
สถติทิี่ใช้ในการวิเคราะหข้์อมูล  

การวิเคราะหข์อ้มลู ผูว้ิจยัจะใชส้ถิติในการวิเคราะหข์อ้มลู โดยเลือกใชส้ถิติตามความ
เหมาะสมของขอ้มลูท่ีจะวิเคราะห ์ และสมมตฐิานการวิจยั  ดงันี ้

1.สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive  Statistics)  ใชก้ารแจกแจงความถ่ี (Frequency) 
คา่รอ้ยละ (Percentage) คา่เฉล่ีย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
เพ่ือใชอ้ธิบายขอ้มลู  
    2.สถิติเชิงอนุมาน (Inferential  Statistics)  เป็นการทดสอบสมมติฐานการวิจยั ท่ี
ระดบันยัสาํคญัทางสถิต ิ0.05 สถิตท่ีิใชใ้นการวิเคราะห ์คือ การวิเคราะหข์อ้มลูดว้ยตวัแบบเชิงเสน้
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ทั่วไป (General Linear Model : GLM) การวิเคราะหโ์ดยการทดสอบไคสแควร ์(chi-square) เพ่ือ
ทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรตน้กับตวัแปรตามกรณีท่ีตวัแปรตน้และตวัแปรตามเป็นตวั
แปรเชิงคณุภาพ ทัง้นีถ้า้นาํตารางมาไขวก้ันแลว้ (crosstab) พบว่ามีขอ้มลูบางเซลลน์อ้ยกว่า10 
ผูวิ้จยัจะใชส้ถิติสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธค์อนติงเจนซี (Contingency coefficient) ในการแปรผล  
ถา้ตารางไหนคา่มากกว่า10 จะใชค้า่ไคสแควร ์และสมการถดถอยพหคุณู (Multiple Regression 
Analysis)  
  ในการทดสอบสมติฐานข้อท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลมีผลต่อความพึงพอใจต่อการ
ปรบัตวัศนูยอ์าหารในมมุมองผูบ้รโิภคชว่งสถานการณ ์โควิด-19 ท่ีธุรกิจการคา้ในจงัหวดัพิษณุโลก 
เป็นการวิเคราะหข์อ้มลูดว้ยตวัแบบเชิงเสน้ทั่วไป (General Linear Model : GLM)  
  ในการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 2 พฤติกรรมของผูบ้ริโภคมีความสมัพนัธก์บัความ
พึงพอใจตอ่การปรบัตวัศนูยอ์าหารในมมุมองผูบ้ริโภคช่วงสถานการณ ์โควิด -19 ท่ีธุรกิจการคา้ใน
จังหวัดพิษณุโลก เป็นการวิเคราะหโ์ดยการทดสอบไคสแควร ์(chi-square) เพ่ือทดสอบ
ความสมัพันธร์ะหว่างตวัแปรตน้กับตวัแปรตามกรณีท่ีตวัแปรตน้และตวัแปรตามเป็นตวัแปรเชิง
คณุภาพ ทัง้นีถ้า้นาํตารางมาไขวก้นัแลว้ (crosstab) พบว่ามีขอ้มลูบางเซลลน์อ้ยกว่า10 ผูว้ิจยัจะ
ใช้สถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์คอนติงเจนซี (Contingency coefficient) ในการแปรผล 
(ปญุญพฒัน ์ไชยเมล, 2553) ถา้ตารางไหนคา่มากกวา่10 จะใชค้า่ไคสแควร ์(chi-square)  

  ในการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 3  คณุภาพการใหบ้ริการส่งผลต่อความพึงพอใจ
ตอ่การปรบัตวัศนูยอ์าหารในมุมมองผูบ้ริโภคช่วงสถานการณ ์โควิด-19 ท่ีธุรกิจการคา้ในจงัหวดั
พิษณโุลกและสมการถดถอยพหคุณู (Multiple Regression Analysis) 
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บทที ่4 
 

ผลการวิจัย 
 
 การศึกษาวิจัย  เรื่องความพึงพอใจต่อการปรับตวัศูนยอ์าหารในมุมมองผู้บริโภคช่วง
สถานการณ ์โควิด-19 ศกึษาเฉพาะกรณี ธุรกิจการคา้ในจงัหวดัพิษณุโลกมีจดุประสงค ์เพ่ือศกึษา
การปรบัตวัศนูยอ์าหารช่วงสถานการณ ์โควิด-19 ท่ีธุรกิจการคา้ในจงัหวดัพิษณุโลก ศกึษาปัจจยั
ส่วนบุคคลท่ีมีผลตอ่ความพึงพอใจต่อการปรบัตวัศนูยอ์าหารในมุมมองผูบ้ริโภคช่วงสถานการณ์
โควิด-19ท่ีธุรกิจการคา้ในจงัหวดัพิษณุโลก ศกึษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อความพึงพอใจ
ต่อการปรับตัวศูนย์อาหารในมุมมองผู้บริโภคช่วงสถานการณ์ โควิด -19 ท่ีธุรกิจการค้า               
ในจังหวัดพิษณุโลก และศึกษาคุณภาพการให้บริการ ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจต่อการปรับตัว    
ศนูยอ์าหารในมมุมองผูบ้รโิภคชว่งสถานการณ ์โควิด-19 ท่ีธุรกิจการคา้ในจงัหวดัพิษณโุลก 
 
การวิเคราะหข้์อมูล 
 การศึกษาครั้งนี ้ผู้วิจัยได้แบ่งสอบถามเป็น 2 ส่วน ในการทําการศึกษาค้นคว้า
แบบสอบถาม ตามหวัขอ้ดงันี ้ 
 ส่วนที่ 1 ขอ้มูลจากวิจยัจากบทสมัภาษณข์องผูจ้ดัการศนูยอ์าหาร ช่วงสถานการณ ์โค
วิด-19 ท่ีธุรกิจการคา้ในจังหวดัพิษณุโลก วิเคราะหผ์ลท่ีไดจ้ากกลุ่มตวัอย่าง แบ่งเป็น 4  ตอน 
ประกอบไปดว้ย 
  ตอนท่ี 1 ประวตัสิว่นตวัของผูถ้กูสมัภาษณ ์
  ตอนท่ี 2 ดา้นพฤตกิรรมผูบ้รโิภคศนูยอ์าหาร  ชว่งสถานการณโ์ควิด-19 
  ตอนท่ี 3 การปรบัตวัตามแนวคิด Social distancing และ New normal ของ 
ศนูยอ์าหาร ชว่งสถานการณ ์โควิด-19 
  ตอนท่ี 4ดา้นการจดัการเชิงสถานการณข์องผูจ้ดัการศนูยอ์าหาร                    
ชว่งสถานการณ ์โควิด-19 
  ตอนท่ี 5 ด้านการตรวจสอบ/ติดตามคุณภาพบริการ เพ่ือให้ผู้บริโภคเกิด        
ความพงึพอใจ ชว่งสถานการณ ์โควิด-19 
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 ส่วนที่ 2 ข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณจากแบบสอบถาม ผู้บริโภคในศูนย์อาหาร ช่วง
สถานการณ์ โควิด-19 ท่ีธุรกิจการคา้ในจังหวัดพิษณุโลก วิเคราะหผ์ลท่ีได้จากกลุ่มตัวอย่าง 
แบง่เป็น 3 ตอน ประกอบไปดว้ย  
  ตอนท่ี 1 ปัจจยัสว่นบคุคล 
  ตอนท่ี 2 พฤตกิรรมของผูบ้รโิภคศนูยอ์าหาร ชว่งสถานการณ ์โควิด-19              
ท่ีธุรกิจการคา้ในจงัหวดัพิษณโุลก   
  ตอนท่ี 3 คณุภาพการใหบ้รกิารศนูยอ์าหาร ชว่งสถานการณ ์โควิด-19 
ท่ีธุรกิจการคา้ในจงัหวดัพิษณโุลก 
  ตอนท่ี  4 ความพึงพอใจต่อการปรับตัวศูนย์อาหารในมุมมองผู้บริ โภค               
ชว่งสถานการณ ์โควิด-19 ท่ีธุรกิจการคา้ในจงัหวดัพิษณโุลก 
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ผลการวิเคราะหข้์อมูลเชิงคุณภาพ 
 
 ส่วนที ่1 ข้อมูลจากการวิจัยเชิงคุณภาพจากบทสัมภาษณเ์ชิงลึกของผู้จัดการ       
ศูนยอ์าหาร ช่วงสถานการณ ์โควิด-19 ทีธุ่รกิจการค้าในจังหวัดพษิณุโลก 

 
 ตอนที ่1 ประวัตขิองผู้ถูกสัมภาษณ ์

  
...อาย ุ41 ปี  
การศกึษา ปรญิญาโท รฐัศาสตรม์หาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามคาํแหง  
ประสบการณท์าํงาน 18 ปี  
ประวตัิการทาํงาน  
 -ตาํแหนง่ ฝ่ายขาย Sales Team บรษิัท สยามชยั สาขาพิษณโุลก 1 ปี 
 -ตาํแหนง่ ผูจ้ดัการพืน้ท่ีเช่า บริษัทเทสโก ้โลตสั สาขาขาณุวรลกัษบรุี จงัหวดักาํแพงเพชร 
5 ปี 

 (คณุ ก. , ผูใ้หส้มัภาษณค์นท่ี 1 , 22 ธนัวาคม 2563) 
 

...อาย ุ48 ปี ระดบัการศกึษา ปรญิญาตรี  
ประสบการณก์ารทาํงาน 14 ปี  
ประวตัิการทาํงาน 
 -ตาํแหนง่ พนกังานองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลนครชมุ จงัหวดัพิษณุโลก 10 ปี 

 (คณุ ข. , ผูใ้หส้มัภาษณค์นท่ี 2 , 25 ธนัวาคม 2563) 
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...อาย ุ38 ปี ระดบัการศกึษา ปรญิญาตรี วิทยาศาสตร ์ชีววิทยา มหาวิทยาลยัพระนคร  
ประสบการณท์าํงาน 16 ปี  
ประวตัิการทาํงาน  
 -ตาํแหนง่ QC Supervisor บรษิัท กากวัรแ์ล็บ จาํกดั 5 ปี 
 -ตาํแหนง่ Production & QA Supervisor บรษิัท บารามีแล็บบอราทอรี่ จาํกดั 3 ปี 
 -ตาํแหนง่ Cashier สาขาชยันาท บรษิัท มิยาบิกรลิล ์จาํกดั 1 ปี 
 -ตาํแหนง่ Assistant/Supervisr สาขาชยันาท ท่ี Kaiten Buffet : Yakiniku Sushi 1 ปี 
 -ตาํแหนง่ Maneger สาขาชยันาท ท่ี Kaiten Buffet : Yakiniku Sushi 2 ปี 
 -ตาํแหนง่ Area Maneger บรษิัทยเูน่ียนฟู้ด จาํกดั 5 เดือน 

(คณุ ค. , ผูใ้หส้มัภาษณค์นท่ี 3 , 16 มกราคม 2564) 
 

...อาย ุ50 ปี  
การศกึษา มธัยมศกึษาตอนปลาย   
ประสบการณท์าํงาน 18 ปี  
ประวตัิการทาํงาน  
 -ตาํแหนง่ Senior Staff บรษิัทสยามแม็คโคร จาํกดั (จาํกดั) สาขาพิษณโุลก 5 ปี 
 -ตาํแหนง่ Supervisor บรษิัทสยามแม็คโคร จาํกดั (จาํกดั) สาขาพิษณโุลก 13 ปี 

(คณุ ง. , ผูใ้หส้มัภาษณค์นท่ี 4 , 24 มกราคม 2564) 
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 ตอนที่2 ด้านพฤตกิรรมผู้บริโภคศูนยอ์าหาร ช่วงสถานการณโ์ควิด-19 
  
ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะหค์วามคิดเห็นผู้จัดการศูนยอ์าหาร ด้านพฤติกรรม
ผู้บริโภคศูนยอ์าหาร ช่วงสถานการณโ์ควิด-19 

 
พฤตกิรรมผู้บริโภคศูนย์
อาหาร ช่วงสถานการณโ์ค

วิด-19 

ความคิดเหน็ผู้จัดการศูนยอ์าหาร 

พฤตกิรรมผู้บริโภค …ช่วงโควิดมาแรกๆ เดือนพฤษภาคม ส่วนใหญ่เขาไม่ค่อย
ออกจากบา้น ลูกคา้ท่ีน่ีจะนอ้ยมาก เพราะว่า หา้งเราโดนสั่ ง
ปิดจากผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พอได้กลับมาเปิด
ใหบ้ริการ ลกูคา้ก็จะมาใชบ้ริการในส่วนของ ซุปเปอรข์า้งล่าง 
รีบซือ้ของแลว้กลบับา้นเลย นอ้ยมากท่ีจะขึน้มาใชบ้ริการศนูย์
อาหารขา้งบน  

(คณุ ก. , ผูใ้หส้มัภาษณค์นท่ี 1 , 22 ธนัวาคม 2564) 
…ช่วงแรกลกูคา้ตอ้ง Take Away นาํกลบับา้นเท่านัน้ ลกูคา้ก็
มีความต่ืนตระหนก เขา้มาใชบ้ริการนอ้ยและก็ บริการของเรา
ขายไดย้ากขึน้ พอเปิดใหน้ั่งรบัประทาน จากท่ีลกูคา้มานั่งเป็น
กลุ่มก็จะมานอ้ยลง มาคนเดียวแลว้ก็รีบกลบั กว่าลูกคา้จะมา
กินอาหารทีรอเกือบเท่ียง ยิ่งในช่วงเย็นลูกคา้หายหมด เงียบ
มากๆ 

(คณุ ข. , ผูใ้หส้มัภาษณค์นท่ี 2 , 25 ธนัวาคม 2564) 
…ลกูคา้เขา้มาใชบ้ริการศนูยอ์าหารนอ้ยมาก ถึงมากินขา้วบน
ศนูยอ์าหารก็จะรีบกินรีบกลบั และลกูคา้ก็รีบเขา้ไปซือ้ของขา้ง
ในและรีบกลบับา้นเหมือนกนั และลกูคา้อีกส่วนก็จะสั่งอาหาร
แบบ Delivery  

(คณุ ค. , ผูใ้หส้มัภาษณค์นท่ี 3 , 16 มกราคม 2564) 
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พฤตกิรรมผู้บริโภคศูนย์
อาหาร ช่วงสถานการณโ์ค

วิด-19 

ความคิดเหน็ผู้จัดการศูนยอ์าหาร 

พฤตกิรรมผู้บริโภค ...ตอนแรกๆนัน้ ศนูยก์ารคา้โดนสั่งปิด ศนูยอ์าหารไม่ไดเ้ปิด
ให้บริการเลย พอไดก้ลับมาเปิด ลูกคา้ยังกลัว ทาํให้มาใช้
บริการนอ้ยมาก ตอ้งใช ้Food Delivery เขา้มาใหบ้ริการส่ง
อาหารนอกสถานท่ี ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการก็พวกพนักงานเป็น
ลกูคา้ประจาํท่ีเขา้มากินอาหารก็จะเริ่มมาใกล้ๆ เท่ียง เพราะ
มาเท่ียงก็กลวัคนเยอะ 

(คณุ ง. , ผูใ้หส้มัภาษณค์นท่ี 4 , 24 มกราคม 2564) 
ความต้องการของผู้บริโภค …น่าจะเป็นเรื่องความปลอดภัย อย่างชอ้นเราจะใหแ้ม่บา้น

ตม้ฆา่เชือ้ พวกโต๊ะเกา้อีก็้หมั่นทาํความสะอาด ดว้ยนํา้ฆ่าเชือ้
กาํจดัไวรสัท่ีมีประสิทธิภาพ 99%  

(คณุ ก. , ผูใ้หส้มัภาษณค์นท่ี 1 , 22 ธนัวาคม 2564) 
...จรงิๆความตอ้งการของลกูคา้คือการนั่งทาน ตอ้งการนั่ง
แบบสะดวกสบายเหมือนเม่ือก่อน ไมอ่ยากซือ้กลบับา้น และ
อีกอยา่งลกูคา้ใหค้วามสาํคญักบัความสะอาด 

(คณุ ข. , ผูใ้หส้มัภาษณค์นท่ี 2 , 25 ธนัวาคม 2564) 
...ลูกคา้คาดหวงัถึงความปลอดภัย เราคิดว่าความปลอดภัย
ของเราก็สูงเข่นกัน แม้กระทังการรับส่งสินคา้ทุกอย่างเป็น
มาตราฐานหมดเลย  

(คณุ ค. , ผูใ้หส้มัภาษณค์นท่ี 3 , 16 มกราคม 2564) 
…ตอ้งการความเช่ือมั่นว่า ถ้ามาใชบ้ริการท่ีน่ีตอ้งปลอดภัย
จริงๆ ตอ้งมีกระบวนการทาํงานท่ีชัดเจน มีสิ่งอาํนวยความ
สะดวก เชน่ เจลแอลกอฮอล ์ 

(คณุ ง. , ผูใ้หส้มัภาษณค์นท่ี 4 , 24 มกราคม 2564) 
 

 
ทีม่า : จากการสมัภาษณข์องผูจ้ดัการศนูยอ์าหาร เม่ือ ธันวาคม-มกราคม 2564 
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 จากตารางท่ี 1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผูจ้ัดการศูนยอ์าหารในธุรกิจการคา้จังหวัด
พิษณุโลก แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับมุมมองพฤติกรรมผูบ้ริโภคช่วงสถานการณโ์ควิด -19 โดย
สว่นใหญ่ไปในทิศทางเดียวกนั ว่า พฤติกรรมผูบ้ริโภคมีการเปล่ียนแปลงไปจากเดิมเป็นอย่างมาก 
เน่ืองจากผู้บริโภคมีการหวาดระแวงการเดินทางมาใช้บริการท่ีธุรกิจการคา้และส่งผลถึงศูนย์
อาหารภายในดว้ยเช่นกนั เพราะธุรกิจการคา้ถือไดว้่าเป็นพืน้ท่ีสาธารณะมีผูค้นหลากหลาย การ
เขา้มาใชบ้ริการต่างๆอาจไม่ปลอดภัย ผูบ้ริโภคจึงมีการปรบัเปล่ียนวิธีการบริโภคใหม่ เป็นการใช้
บริการFood Deliveryมากขึน้ จาํนวนผูม้าใชบ้ริการศนูยอ์าหารก็นอ้ยลง เวลาในการใชบ้ริการใน
ศนูยอ์าหารก็นอ้ยลงรีบกินรีบกลบั และความตอ้งการของผูบ้ริโภคโดยส่วนใหญ่ ใหค้วามสาํคญั
กับความสะอาด ปลอดภัย ตัง้แต่วัตถุดิบ อาหาร หรือสถานท่ีต่างๆ รวมไปถึงมีสิ่งอาํนวยความ
สะดวกภายในศนูยอ์าหาร เชน่ เจลแอลกอลฮ์อล เป็นตน้ 
 
 ตอนที ่3 การปรับตัวตามแนวคิด Social distancing และ New normal ของศูนย์
อาหาร ช่วงสถานการณ ์โควิด-19 
 
ตารางที ่2 แสดงผลการวิเคราะหค์วามคิดเห็นผู้จัดการศูนยอ์าหาร ด้านการปรับตัวตาม
แนวคิด Social distancing และ New normal ของศูนยอ์าหาร ช่วงสถานการณ ์โควิด-19 
 

 

การปรับตัวตามแนวคิด 
Social distancing และ New 

normal ของศูนยอ์าหาร 
ช่วงสถานการณ ์โควิด-19 

ความคิดเหน็ของผู้จัดการศูนยอ์าหาร 

ด้านคุณภาพอาหาร …อาหารท่ีนาํมาเสรฟิลกูคา้ตอ้งทาํใหม ่สด สะอาด พ่ีคดิวา่
ความสะอาดตอ้งมาก่อน  

(คณุ ก. , ผูใ้หส้มัภาษณค์นท่ี 1 , 22 ธนัวาคม 2564) 
…สินคา้ประเภทอาหารและเครื่องด่ืมทกุชนิดการจดัเรียงตอ้ง
โชวใ์นภาชนะหรือตู ้ท่ีปกปิดมิดชิดตามกฎ Food Shield  และ
รา้นคา้แตล่ะรา้น จะมีถาดรองอาหารใหล้กูคา้ถืออาหาร 1 คน
ตอ่ 1 ชดุ 

(คณุ ข. , ผูใ้หส้มัภาษณค์นท่ี 2 , 25 ธนัวาคม 2564) 
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การปรับตัวตามแนวคิด 
Social distancing และ New 

normal ของศูนยอ์าหาร 
ช่วงสถานการณ ์โควิด-19 

ความคิดเหน็ผู้จัดการศูนยอ์าหาร 

ด้านคุณภาพอาหาร …เราใสใ่จเรื่องคณุภาพอาหาร ถา้อาหารเป็นของสดตอ้งผ่าน
การฆ่าเชือ้ ถา้เป็นอาหารปรุงสุกก็ตอ้งทาํใหม่ลูกคา้1คนต่อ
อาหาร1ท่ี อปุกรณก์ารทาํก็ตอ้งมีความสะอาดปิดสนิท หา้มมี
แมลงหรือสิ่งแปลกปลอม  

(คณุ ค. , ผูใ้หส้มัภาษณค์นท่ี 3 , 16 มกราคม 2564) 
...เพิ่มมาตราการในการรกัษาความสะอาดอาหารใหถู้กหลกั
อนามัยตอ้งสดและสะอาดอยู่เสมอ  และในส่วนของอาหาร
ปรุงสุกตอ้งผ่านความรอ้นตลอดเวลา จะใหพ้นักงานรา้นคา้
เป็นผูม้อบชอ้นสอ้มแบบ 1 ตอ่ 1 วางลงในจานอาหารก่อนจะ
ย่ืนใหล้กูคา้ 
 (คณุ ง. , ผูใ้หส้มัภาษณค์นท่ี 4 , 24 มกราคม 2564) 

ด้านราคาอาหาร ...เราขายราคาเดมิไมเ่พิ่ม มีแตจ่ดัโปรลดราคา 
(คณุ ก. , ผูใ้หส้มัภาษณค์นท่ี 1 , 22 ธนัวาคม 2564) 

…ป้ายอาหารแต่ละรา้นบอกราคาท่ีชัดเจน ถา้สมมุตจะเพิ่ม
หมูเพิ่มไก่ ก็ 10-15 บาท ราคาเหมือนรา้นข้างนอกเลย แต่
ของเราเนน้คณุภาพไง 

(คณุ ข. , ผูใ้หส้มัภาษณค์นท่ี 2 , 25 ธนัวาคม 2564) 
…ราคาปกตเิลย ไมง่ัน้พวกหนไูปซือ้ดสูิ ไมแ่พงเลยนะ แถม
อาหารก็อรอ่ยดว้ย 

(คณุ ค. , ผูใ้หส้มัภาษณค์นท่ี 3 , 16 มกราคม 2564) 
…ทางหา้งเราไมมี่การปรบัขึน้ราคาอาหารนะ แถมยงัมีการจดั
โปรโมชั่นลดราคาอาหารอีกนะ คุม้อยูน่ะ 

(คณุ ง. , ผูใ้หส้มัภาษณค์นท่ี 4 , 24 มกราคม 2564) 
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การปรับตัวตามแนวคิด 
Social distancing และ New 
normal ของศูนยอ์าหาร ช่วง

สถานการณ ์โควิด-19 

ความคิดเหน็ผู้จัดการศูนยอ์าหาร 

ด้านสถานที่ …เราใหล้กูคา้ท่ีมาใชบ้ริการทกุคนตอ้งลงทะเบียนในระบบ
ตามนโยบายรฐั มีการเวน้ระยะห่างท่ีปลอดภยัอย่างนอ้ย 1 
เมตร และทาํสัญลักษ์บนพืน้ เตือนลูกคา้ให้เว้นระยะห่าง 
พวกโต๊ะทานข้าวห่างกันอย่างนอ้ย 1 เมตร และมีฉากกั้น
ตามความเหมาะสม จะทาํความสะอาด บนัไดเล่ือน หอ้งนํา้
ทกุชั่วโมง หรือ 3 เวลา  

(คณุ ก. , ผูใ้หส้มัภาษณค์นท่ี 1 , 22 ธนัวาคม 2564) 
...ถา้เดินเขา้หา้งมาสิ่งแรกท่ีตอ้งทาํคือ แสกน QR CORD 
ไทยชนะ ทางขึน้บันไดเล่ือน ทาํสัญลักษณร์ะยะการยืนท่ี
ชัดเจนประมาณ 2 ขั้นบันไดหรือ1เมตร มีการทําความ
สะอาดพืน้ท่ีศูนยอ์าหารและบริเวณหอ้งนํา้ถ่ีมากขึน้ และ
การจดัระยะหา่งก็ไมต่ ํ่ากว่า 1 เมตร  และจดัโต๊ะแยกแบบ 1 
ท่ีนั่งและเวน้ระยะหา่ง พรอ้ททาํสญัลกัษณท่ี์โต๊ะ 

(คณุ ข. , ผูใ้หส้มัภาษณค์นท่ี 2 , 25 ธนัวาคม 2564) 
...มีทกุอยา่งแหละ ตามระบบของรฐับาล มีQR CORD มี
ตรวจวดัอณุหภมูิ มีการเวน้ระยะหา่งมีการประกาศ
ตลอดเวลา มีพนกังานเดินประกาศ โต๊ะทานอาหารสามารถ
นั่งไดแ้ค1่ คนตอ่1โต๊ะ  

(คณุ ค. , ผูใ้หส้มัภาษณค์นท่ี 3 , 16 มกราคม 2564) 
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การปรับตัวตามแนวคิด 
Social distancing และ New 

normal ของศูนยอ์าหาร 
ช่วงสถานการณ ์โควิด-19 

ความคิดเหน็ผู้จัดการศูนยอ์าหาร 

ด้านสถานที่ …ทางห้างจะมี QR CODE ไทยชนะให้ผู้มาใช้บริหาร
ลงทะเบียน และยังมีสมุดจดสาํหรับผู้ท่ีไม่มีโทรศัพท์  ทํา
ความสะอาดในจดุท่ีลกูคา้สมัผสัมากดว้ยนํา้ยาฆ่าเชือ้โรคทกุ
ครึ่งชั่วโมง อาทิ ราวบนัไดเล่ือน ท่ีจบัประต ูและปุ่ มกดลิฟต์
ขยบัโต๊ะออกหา่งจากกนัอย่างนอ้ย 1 เมตรกรณีโต๊ะขนาดเล็ก 
และโต๊ะขนาด 4 ท่ีนั่ง ใหน้ั่ง 2 ท่ีทาํความสะอาดหอ้งนํา้ทุก 
30 นาที และติดตัง้เครื่องจ่ายเจลแอลกอฮอลส์าํหรบัฆ่าเชือ้
โรคบนฝาสุขภัณฑใ์นหอ้งนํา้ กาํหนดจุดเว้นระยะห่าง เช่น 
ลิฟต ์บนัไดเล่ือน อย่างนอ้ย 1 เมตร ทาํฉากกัน้ใส (Window 
Shield) ท่ีเคานเ์ตอรบ์ริการลูกคา้ และบนโต๊ะรบัประทาน
อาหาร (Table Shield) ในรา้นและศนูยอ์าหาร 

(คณุ ง. , ผูใ้หส้มัภาษณค์นท่ี 4 , 24 มกราคม 2564) 
ด้านพนักงานให้บริการ ...พ่ีพยายามเน้นยํา้ใหพ้นักงานท่ีให้บริการลูกคา้ ตอ้งสวม

หนา้กาก Face shied และถุงมือ หรือฉากใสกั้น ก่อนเขา้
ทาํงานก็มีการตรวจคัดกรองสุขภาพพนักงานทุกวัน หาก
อุณหภูมิเกิน 37.5 องศาเซลเซียสหรือมีอาหารป่วย ไม่
อนญุาตใิหป้ฏิบตัหินา้ท่ี 

(คณุ ก. , ผูใ้หส้มัภาษณค์นท่ี 1 , 22 ธนัวาคม 2564) 
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การปรับตัวตามแนวคิด 
Social distancing และ New 
normal ของศูนยอ์าหาร ช่วง

สถานการณ ์โควิด-19 

ความคิดเหน็ผู้จัดการศูนยอ์าหาร 

ด้านพนักงานให้บริการ ...พนักงานทุกคนตอ้งใส่ถุงมือและFace shied ขณะ
ปฎิบตังิานใหบ้ริการลกูคา้ หนา้กากผา้และ Face shied ตอ้ง
มีการทําความสะอาดทุกวัน ก่อนเข้าทาํงานก็จะมีจุดวัด
อุณหภูมิตรงทางเขา้พนักงาน ถ้าพนักงานคนไหนมีอาการ
ป่วยก็จะใหไ้ปพบแพทยท์นัที  

(คณุ ข. , ผูใ้หส้มัภาษณค์นท่ี 2 , 25 ธนัวาคม 2564) 
.. .พนักงานก่อนเข้าก็มีวัดอุณหภูมิ  มีการส่งข้อมูลของ
พนกังานใหบ้ริษัท ใส่แมส ใส่เฟซชิลด ์พวกหยิบจบัอาหารก็
ใสถ่งุมือทกุอยา่ง แลว้ก็ตอ้งเวน้ระยะหา่งของพนกังานดว้ย 

(คณุ ค. , ผูใ้หส้มัภาษณค์นท่ี 3 , 16 มกราคม 2564) 
...พนักงานต้องสวมหน้ากากอนามัย และเฟซชิลด ์(Face 
Shield) ตลอดเวลา ทัง้ก่อนและหลงับริการและพนกังานทุก
คนตอ้งตรวจวดัอุณหภูมิทกุ 3 ชั่วโมง หากพบว่ามีอุณหภูมิ
เกิน 37.5 องศาเซลเซียส จะไม่อนุญาตใหเ้ข้าพืน้ท่ี และ
แนะนาํใหไ้ปพบแพทยท์นัที 

(คณุ ง. , ผูใ้หส้มัภาษณค์นท่ี 4 , 24 มกราคม 2564) 
ด้านการส่งเสริมการขาย ...พ่ีมีการจัดโปรเมนูมหาชน 25 บาท จ่ายเงินผ่าน QR 

CORD ลูกคา้ไม่ตอ้งสัมผัสเงินสดหรือบตัรเครดิต มีการเขา้
รว่มกบั Food Delivery ประชาสมัพนัธผ์่าน อินเทอรเ์น็ต มี
การประกาศตามรถแห ่รถแห ่5 วนั 7วนัประมาณนี ้

(คณุ ก. , ผูใ้หส้มัภาษณค์นท่ี 1 , 22 ธนัวาคม 2564) 
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การปรับตัวตามแนวคิด 
Social distancing และ New 
normal ของศูนยอ์าหาร ช่วง

สถานการณ ์โควิด-19 

ความคิดเหน็ผู้จัดการศูนยอ์าหาร 

ด้านการส่งเสริมการขาย ...ศนูยอ์าหารของเรากาํลงัจะใหร้า้นอาหารเขา้รว่มโครงการ
คนละครึง่ดว้ยนะ  

(คณุ ข. , ผูใ้หส้มัภาษณค์นท่ี 2 , 25 ธนัวาคม 2564) 
…การชาํระเงิน มีแบบ ออนไลน ์บตัรเคดิต เงินสด คิวอาโคด้ 
และมีเดลิเวอรร์ี่ในระบบสั่งในออนไลน ์มีการประชาสมัพนัธ์
ตลอด 

(คณุ ค. , ผูใ้หส้มัภาษณค์นท่ี 3 , 16 มกราคม 2564) 
...เวลาเราจดัโปรโมชั่นทางศนูยอ์าหารมีการไลฟ์สดและโพส 
แนะนาํทาง แฟนเพจของหา้ง และไดร้ว่มกบั Grab Delivery 
จดัส่งอาหาร กรณีประเภทรา้นอาหารท่ีจ่ายเป็นสด สามารถ
ชาํระผ่านโมบายแบงคกิ์ง้ หรืออีเพยเ์มนต ์แทนการจ่ายเงิน
สด 

(คณุ ง. , ผูใ้หส้มัภาษณค์นท่ี 4 , 24 มกราคม 2564) 

ด้านกระบวนการและ
อุปกรณ ์

…พ่ีจะกาํชบัแม่บา้นใหล้า้งทาํความสะอาดชอ้นสอ้มอย่างดี 
เก็บอย่างมิดชิดและผ่านการอบฆ่าเชื ้อ ในศูนย์อาหารก็
ยกเลิกจุดวางชอ้นสอ้ม และเปล่ียนมาใชเ้ครื่องปรุงแบบซอง 
ลดการสมัผสั  

(คณุ ก. , ผูใ้หส้มัภาษณค์นท่ี 1 , 22 ธนัวาคม 2564) 
...ภาชนะชอ้นสอ้มตอ้งผ่านการลา้งทาํความสะอาดและอบ
ฆา่เชือ้ดว้ยความรอ้นมากกว่า 90 องศาเซลเซียสทกุครัง้ก่อน
นําออกมาให้บริการ พวกช้อนส้อมงดวางในจุดบริการ
สว่นกลาง โดยใหพ้นกังานสง่มอบใหล้กูคา้แทน 

(คณุ ข. , ผูใ้หส้มัภาษณค์นท่ี 2 , 25 ธนัวาคม 2564) 
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การปรับตัวตามแนวคิด 
Social distancing และ New 
normal ของศูนยอ์าหาร ช่วง

สถานการณ ์โควิด-19 

ความคิดเหน็ผู้จัดการศูนยอ์าหาร 

ด้านกระบวนการและ
อุปกรณ ์

...สินคา้อาหารจะมีการอบฆ่าเชือ้ ทุกอย่างเรามีการฆ่าเชือ้ 
ของสดเราจะใส่ตูปิ้ด อุปกรณ์ล้างถ้วยจาน ช้อนส้อมเป็น
เครื่องอตัโนมตั ิลา้งและอบในเวลาเดียวกนั   

(คณุ ค. , ผูใ้หส้มัภาษณค์นท่ี 3 , 16 มกราคม 2564) 
...การให้บริการช้อนส้อมแก่ลูกคา้ ติดป้ายประชาสัมพันธ์
มาตรการงดแจกชอ้นท่ีจุดบริการชอ้นสอ้ม จดุลวกชอ้น ทัง้นี ้
พนักงานรา้นคา้ตอ้งสวมถุงมือและหนา้กากอนามัยในการ
ปรุงอาหาร ในรา้นอาหารแต่ละรา้นจะมีตูก้ระจกสาํหรบัการ
โชวอ์าหารเพ่ือปอ้งกนัสิ่งสกปรก ในโซนหอ้งทาํความสะอาด
ลา้งจานทางศนูยอ์าหารมีเครื่องลา้งจานและเครื่องอบอยา่งดี 

(คณุ ง. , ผูใ้หส้มัภาษณค์นท่ี 4 , 24 มกราคม 2564) 
 

ด้านสุขอนามัยและความ
สะอาด 

…ชว่งแรกพ่ีจะใหแ้มบ่า้นทาํความสะอาดทกุ 1 ชั่วโมง แตพ่อ
พ่ีโดนลดแมบ่า้น แม่บา้นพ่ีเหลือนอ้ยก็เป็นทาํความสะอาด 3 
เวลา มีการเตรียมแอลกอฮอลส์าํหรบัลกูคา้และพนกังาน ทาํ
ความสะอาดบตัรศนูยอ์าหารก่อนและหลงัใชท้กุใบ 

(คณุ ก. , ผูใ้หส้มัภาษณค์นท่ี 1 , 22 ธนัวาคม 2564) 
…เช็ดฆ่าเชือ้ท่ีโต๊ะและเกา้อี ้และ Table Shield บตัรศูนย์
อาหาร ทกุครัง้ก่อนและหลงัใชบ้ริการ มีการ Big cleaning 
ดว้ยนํา้ยาฆ่าเชือ้ทุกๆ 2 สปัดาห ์พวกเคาวเ์ตอรร์า้นคา้ บาร์
นํา้และ Cashier เช็ดฆา่เชือ้ทกุ 1 ชั่วโมง 

(คณุ ข. , ผูใ้หส้มัภาษณค์นท่ี 2 , 25 ธนัวาคม 2564) 
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การปรับตัวตามแนวคิด 
Social distancing และ New 
normal ของศูนยอ์าหาร ช่วง

สถานการณ ์โควิด-19 

ความคิดเหน็ผู้จัดการศูนยอ์าหาร 

ด้านสุขอนามัยและความ
สะอาด 

...มีการตรวจวดัอณุหภมูิ เช็คประวตักิ่อนทกุอย่าง ความ
ปลอดภยัอะ การเวน้ระยะหา่งเราทาํปา้ยชดัเจน พวกโต๊ะ 
เกา้อี ้เช็ดฆา่เชือ้ทกุครัง้ท่ีลกูคา้ใชบ้รกิารเสรจ็ 

(คณุ ค. , ผูใ้หส้มัภาษณค์นท่ี 3 , 16 มกราคม 2564) 
…ใหบ้ริการตรวจวดัอณุหภมูิ และบรกิารเจลแอลกอฮอล ์
ก่อนเขา้หา้งฯ ใหก้บัลกูคา้ พนกังาน และยงัเพิ่มระบบฆา่เชือ้
โรคดว้ยแสง UVC ในระบบปรบัอากาศตลอดเวลา พวกบตัร
จอดรถและบตัรศนูยอ์าหาร ทาํความสะอาดดว้ยนํา้ยาฆ่า
เชือ้ ก่อนและหลงัการใชง้านทกุครัง้ 

(คณุ ง. , ผูใ้หส้มัภาษณค์นท่ี 4 , 24 มกราคม 2564) 
 

ทีม่า : จากการสมัภาษณข์องผูจ้ดัการศนูยอ์าหาร เม่ือ ธันวาคม-มกราคม 2564 

  
 จากตารางท่ี 2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผูจ้ัดการศูนยอ์าหารในธุรกิจการคา้จังหวัด
พิษณุโลก แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับมุมมองการปรบัตัวของศูนยอ์าหารต่อผู้บริโภค ว่ามีการ
ปรบัตวัตามแนวคิด Social distancing และ New normal ของศนูยอ์าหาร ช่วงสถานการณ ์โค
วิด-19ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในมุมมองผู้บริโภคทั้งหมด 7 ดา้น โดยส่วนใหญ่ไปในทิศทาง
เดียวกนั คือ  
 1.ดา้นคณุภาพอาหาร ผูจ้ดัการศนูยอ์าหารส่วนใหญ่เห็นว่า อาหารทุกประเภทจะตอ้งมี
วตัถดุิบท่ีความสดสะอาด อาหารปรุงสกุตอ้งมีกระบวนการผ่านความรอ้นอยู่เสมอ และภาชนะใส่
วตัถดุบิตอ้งมีฝาปิดเพ่ือปอ้งกนัสิ่งสกปรก นอกจากนีก้ารใหบ้ริการอาหารจะมีการใหอ้าหารเป็นชดุ 
คือ ผูบ้รโิภค1ทา่นตอ่อาหาร1ชดุ เพ่ือความสะดวกและปลอยภยั 
 2.ดา้นราคาอาหาร ผูจ้ดัการศนูยอ์าหารส่วนใหญ่เห็นว่า ดา้นราคาไม่ส่งผลต่อผูบ้ริโภค 
เน่ืองจากศนูยอ์าหารมีการตัง้ราคาอาหารอยา่งสมเหตสุมผล และนอกจากนีท้างศนูยอ์าหารก็มีจดั
โปรโมชั่นลดราคาอาหารอยูเ่สมอ เพ่ือดงึดดูผูบ้รโิภคใหเ้ขา้มาใชบ้รกิารในศนูยอ์าหารมากยิ่งขึน้ 
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 3.ด้านสถานท่ี ผู้จัดการศูนยอ์าหารส่วนใหญ่เห็นว่า รูปแบบการจัดสถานท่ีมีการ
ปรบัเปล่ียนเป็นอย่างมากจากเดิม ซึ่งเริ่มตัง้แต่การเขา้ใชบ้ริการ จะตอ้งมีการลงทะเบียนแสกน 
QR CODE ไทยชนะทกุครัง้ ก่อนและหลงัเขา้ใชบ้ริการ มีการทาํความสะอาดในจดุท่ีลกูคา้สมัผสั
มากดว้ยนํา้ยาฆ่าเชือ้โรค เช่น ราวบนัไดเล่ือน ประต ูและปุ่ มกดลิฟต ์และมีการเวน้ระยะห่างทาง
สงัคม มีการจดัโต๊ะออกห่างจากกันอย่างนอ้ย 1 เมตร ทาํสัญลักษณร์ะยะห่างท่ีชดัเจน ตามจุด
ใหบ้รกิารลกูคา้ มีการทาํความสะอาดหอ้งๆทกุๆ30นาทีถึง1ชั่วโมง มีจดุบริการแอลกอฮอลล์า้งมือ
รอบๆศนูยอ์าหาร และมีการทาํฉากกัน้เวน้ระยะห่างจากพนกังานและผูบ้ริโภคเพ่ือความปลอดภยั
ในการใชบ้รกิาร 
 4.ดา้นพนักงานให้บริการ ทางศูนยอ์าหารมีการจัดอบรมและประชุมพนักงานอย่าง
สมํ่าเสมอ เพ่ือการบริการท่ีมีคณุภาพและปลอดภยั พนกังานทกุคนตอ้งสวมหนา้กากอนามยัหรือ  
Face shied ขณะปฏิบตัิงาน และขณะหยิบจบัวตัถดุิบตอ้งมีการถงุมือหรือมีอปุกรณห์ยิบจบัอยู่
เสมอ และมีการตรวจวัดอุณหภูมิพนักงานก่อนปฏิบตัิงาน ถ้าหากพบว่าพนกังานมีอาการป่วย
หรือไมส่บายขณะปฏิบตังิานตอ้งมีการหยดุพกัรกัษาตวัหรือพบแพทย ์
 5.ดา้นการส่งเสริมการขาย ผูจ้ดัการศูนยอ์าหารส่วนใหญ่ เห็นถึงความสาํคญัของการ
ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการขายต่างๆ มีการประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ ผ่าน เพจ 
Facebook เพิ่มการบริการจดัส่งอาหารแบบ Food Delivery มากขึน้ มีระบบการชาํระเงินผ่านโม
บายแบงกกิ์ง้เพ่ือลดการสมัผสั  
 6.ดา้นกระบวนการและอปุกรณ์ ผูจ้ดัการศนูยอ์าหารส่วนใหญ่ ใหค้วามสาํคญักบัภาชนะ
ต่างๆ ถ้วย จาน ชอ้น  สอ้ม มีการลา้งทาํความสะอาดและอบฆ่าเชือ้ในอุณหภูมิสูง ภาชนะใส่
วัตถุดิบต่างๆตอ้งมีการปิดฝาอย่างมิดชิด อุปกรณ์การตักอาหาร จาํพวก ช้อน ส้อม ตะเกียบ
ผูบ้รโิภคจะไดร้บัจากพนกังานใหบ้ริการ โดยเฉพาะตะเกียบท่ีใหผู้บ้ริโภคใชจ้ะเป็นตะเกียบใชแ้ลว้
ทิง้ เพื่อเป็นการลดความเส่ียงในการสมัผสัสิ่งสกปรก 
 7.ดา้นสขุอนามยัและความสะอาด ผูจ้ดัการศนูยอ์าหารส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญักบัความ
ปลอดภัย มีการตรวจวัดอุณหภูมิผูบ้ริโภคก่อนเข้าใชบ้ริการในศูนยอ์าหาร มีการจัดจุดบริการ
แอลกอฮอลล์า้งมือในทกุๆท่ีของศนูยอ์าหาร มีการทาํความสะอาดพืน้ผิวหรือโต๊ะเกา้อีห้รือรวมไป
ถึงบัตรศูนย์อาหาร ก่อนและหลังใช้บริการ มีการฉีดนํา้ยาฆ่าเชือ้ผ่านทางอากาศเพ่ือลดการ
แพรก่ระจายของเชือ้โรค  
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 ตอนที ่4 ด้านการจัดการเชิงสถานการณข์องผู้จัดการศูนยอ์าหาร ช่วงสถานการณ ์
โควิด-19   
 
ตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะหค์วามคิดเห็นผู้จัดการศูนยอ์าหาร ด้านจัดการเชิง
สถานการณข์องผู้จัดการศูนยอ์าหาร ช่วงสถานการณ ์โควิด-19 
 

ด้านการจัดการเชิง 
สถานการณ ์

ความคิดเหน็ผู้จัดการศูนยอ์าหาร 

การปรับเปล่ียนวิธีการ
ท างาน 

 

…เหน่ือยขึน้ งานเอกสารทาํใกลเ้ลิกงานแลว้ก็ระหว่างวนัตอ้ง
คอยตรวจสอบพนกังานว่าใหค้อยกาํชบัลูกคา้ใหส้วมใส่แมส
ก่อนเขา้พืน้ท่ี 

(คณุ ก. , ผูใ้หส้มัภาษณค์นท่ี 1 , 22 ธนัวาคม 2564) 
...มี New normal เนอ้ะ ตอ้งเวน้ระยะหา่ง ตอ้งดแูลตวัเอง
มากขึน้ จากเม่ือก่อน ไมเ่คยใสแ่มส ก็ตอ้งใสแ่มสตลอดเวลา
ดว้ยความพ่ีเราตอ้งพบปะกบัลกูคา้ ซึ่งเราไมท่ราบไดว้า่ใคร
เป็นใครไมเ่ป็น วิธีการท่ีดีท่ีสดุคือการ ล็อคดาวนต์วัเอง 
ปอ้งกนัตวัเอง  

(คณุ ข. , ผูใ้หส้มัภาษณค์นท่ี 2 , 25 ธนัวาคม 2564) 
…เปล่ียน มนัไมเ่หมือนเม่ือก่อน มีการปรบัเปล่ียนตามสมยั 
ตามเทคโนโลยีและก็ตอ้งใสใ่จกบัพนกังานเราเอง และกบั
ลกูคา้ใหม้ากขึน้  

(คณุ ค. , ผูใ้หส้มัภาษณค์นท่ี 3 , 16 มกราคม 2564) 
…ประชมุบอ่ยขึน้มาก ทัง้ Video Conference และในหอ้ง
ประชมุ ไปไหนมาไหนไดน้อ้ยลง เพื่อลดความเส่ียงการติดเชือ้ 
ไปทาํงานและกลบับา้นเลย 

(คณุ ง. , ผูใ้หส้มัภาษณค์นท่ี 4 , 24 มกราคม 2564) 
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ด้านการจัดการเชิง 
สถานการณ ์

ความคิดเหน็ผู้จัดการศูนยอ์าหาร 

การพัฒนาบุคลากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

...เอาใจใสใ่จพนกังาน เดนิดพูนกังาน และคอยตรวจสอบดวู่า
พนักงานเราชอบใส่แมสไหม ป้องกันภายในรา้นไหม คอย
ซ่อมแซมจดุตา่งๆท่ีพนกังานแจง้ หลกัเลิกงานก็มีการประชุม 
รวมไปถึงมีการอบรมของสาธารณะสขุ  

(คณุ ก. , ผูใ้หส้มัภาษณค์นท่ี 1 , 22 ธนัวาคม 2564) 
...มีการเรียกประชุมทุกวันจันทร ์ประชุมของพนักงานศูนย์
อาหารทกุคน เรื่องกฎระเบียบ โปรโมทชั่น การบริการ QC QA 
ทุกอย่างเนน้การบริการ อบรมจากสาธารณะสุข เทศบาล ปี
ละครัง้ถึงสองครัง้ดว้ยซํา้  อบรมเรื่องการสมัผสัอาหารตา่งๆ  

(คณุ ข. , ผูใ้หส้มัภาษณค์นท่ี 2 , 25 ธนัวาคม 2564) 
...เราก็จะมีการอบรมพนักงานทาง Zoom หรือ Video 
Conference และแจง้ข่าวสารตา่งๆเพ่ือใหพ้นกังานสามารถ
ปรบัตวัไดต้ามสถานการณ ์

(คณุ ค. , ผูใ้หส้มัภาษณค์นท่ี 3 , 16 มกราคม 2564) 
….จดัสมันา อบรมพนกังานในศนูยอ์าหารอยู่ตลอด จะมีการ
ประชุมเพ่ือชีแ้จง้การทาํงาน การชีแ้จง้การจดัโปรโมชั่นตา่งๆ
ในแตล่ะเดือน 

(คณุ ง. , ผูใ้หส้มัภาษณค์นท่ี 4 , 24 มกราคม 2564) 
จุดแข็งของศูนยอ์าหาร 

 
…เรามีทัง้โซนมารเ์กต และโซนฟู๊ ต ลกูคา้สามารถเลือกไดว้่า
จะมาใชบ้ริการอะไรท่ีน่ี ดา้นการป้องกันของเรา เราทาํตาม
นโยบายรฐัอย่างเคร่งคดั พวกดา้นอุปกรณก็์ผ่านการฆ่าเชือ้ 
และในส่วนบุคคลพนกังานเราก็คอยตรวจสอบ เพ่ือใหลู้กคา้
ไวว้างใจ  

(คณุ ก. , ผูใ้หส้มัภาษณค์นท่ี 1 , 22 ธนัวาคม 2564) 
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ด้านการจัดการเชิง 
สถานการณ ์

ความคิดเหน็ผู้จัดการศูนยอ์าหาร 

จุดแข็งของศูนยอ์าหาร 
 

…มีสินคา้ครบ ประเภทอาหารมีครบ แล้วก็จะมีพวก Take 
Away มันมีความหลายหลายใหลู้กคา้ไดเ้ลือกแลว้ก็ความ
สะอาดเพราะเรามี ออดิท มาตรวจทกุปี แลว้ก็เรื่องการบริการ
ต่างๆของเราก็บริการได้ดีนะ เพราะหนึ่งคุณมีท่ีจอดรถ
แนน่อน สองมีโต๊ะนั่งแน่นนอน มีอาหารใหเ้ลือก เขา้มาท่ีน่ีคือ 
One Stop One Service ใครจะมาจากท่ีไหนเราพรอ้ม
ใหบ้รกิารหมด 

(คณุ ข. , ผูใ้หส้มัภาษณค์นท่ี 2 , 25 ธนัวาคม 2564) 
... ลูกคา้สามารถมาใชบ้ริการท่ีน่ีท่ีเดียวจบ และศนูยอ์าหาร
ของเราก็มีมาตราฐาน มีการสรา้งความเช่ือมั่นใหลู้กคา้ทุก
อยา่ง ของถกู ความสะอาด สรา้งความเช่ือมนั ความไวว้างใจ 
ของสดตอ้งสดสะอาด  

(คณุ ค. , ผูใ้หส้มัภาษณค์นท่ี 3 , 16 มกราคม 2564) 
...ในบริเวณศูนยอ์าหารเรามีลูกคา้ท่ีหลากหลาย การสรา้ง
ความหลากหลายของเมนูทั้งอาหารคาว ของหวานและ
เครื่องด่ืม ก็อาจทาํใหลู้กคา้ชอบ และในความสะอาด มีการ
ทาํความสะอาดทุก 1 ชั่วโมง แบ่งโซนในการนั่งรบัประทาน
ชัดเจน และเรายังใช้เทคโนโลยีเครื่องนับจํานวนลูกค้า
อตัโนมตัิท่ีเขา้มาใชบ้ริการในศนูยอ์าหาร ใหไ้ม่เกิน 80 คนใน
แตล่ะรอบ  

(คณุ ง. , ผูใ้หส้มัภาษณค์นท่ี 4 , 24 มกราคม 2564) 

จุดอ่อนของศูนยอ์าหาร ...ความดือ้ของพนกังานเอง แบบบางทีแค่เรื่องใส่แมส ก็บ่น
ว่าอึดอดัขอถอดหน่อย พอเราเดินไปตรวจทีก็ใส่ที  ไม่คอ่ยทาํ
ตาม 

(คณุ ก. , ผูใ้หส้มัภาษณค์นท่ี 1 , 22 ธนัวาคม 2564) 
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ด้านการจัดการเชิง 
สถานการณ ์

ความคิดเหน็ผู้จัดการศูนยอ์าหาร 

จุดอ่อนของศูนยอ์าหาร ….บางทีลูกคา้ก็คิดว่าท่ีน่ีมันยังสูเ้ซ็นทรัลไม่ได ้แต่บางครัง้
ของเราอาหารก็ต้องมีความอร่อย แต่เขาเข้าใจว่าคนชั้น
กลางๆจะเขา้มาใชบ้รกิาร 

(คณุ ข. , ผูใ้หส้มัภาษณค์นท่ี 2 , 25 ธนัวาคม 2564) 
...จดุอ่อน ไม่กลา้พูดอะ ไม่มีนะ  เพราะเราก็ทาํตามมาตรา
ตา่งๆอยา่งเครง่คดั 

(คณุ ค. , ผูใ้หส้มัภาษณค์นท่ี 3 , 16 มกราคม 2564) 
…มี มาจากพนกังานเอง ไม่ปฏิบตัิตามท่ีกาํหนด และในหา้ง
มีรา้นอาหารหลายประเภท ทัง้ ไทย ญ่ีปุ่ น เกาหลี ทาํใหล้กูคา้
สว่นใหญ่เลือกใชบ้รกิารศนูยอ์าหารเป็นอนัดบัสดุทา้ย 

(คณุ ง. , ผูใ้หส้มัภาษณค์นท่ี 4 , 24 มกราคม 2564) 

โอกาสของศูนยอ์าหาร …ก็จะปรับปรุงเรื่องพื ้นท่ี ให้มี รูปลักษณ์ใหม่ ให้เหมือน
กรุงเทพมากขึน้ ปรบัเปล่ียนและปรบัปรุง เพิ่มช่องทางการจดั
จาํหนา่ยใหม้ากขึน้ เขา้ถึงลกูคา้ใหม้ากท่ีสดุ 

(คณุ ก. , ผูใ้หส้มัภาษณค์นท่ี 1 , 22 ธนัวาคม 2564) 
…มนัก็ตอ้งมี การปรบัปรุงพืน้ท่ี รีโนเวทพืน้ท่ีใหม ่เพ่ือท่ีจะ
ทนัสมยัแลว้ก็เพิ่มความแปลกตาใหก้บัลกูคา้แปลกใหม ่แต่
ตอนนีไ้มมี่งบประมาณ 

(คณุ ข. , ผูใ้หส้มัภาษณค์นท่ี 2 , 25 ธนัวาคม 2564) 
...พฒันาดา้นการบริการพวกเทคโนโลยี เขา้มาชว่ยใชง้าน
แทนคน AI พวกนัน้แหละ เพราะมีเขา้มาบา้งแลว้ 

(คณุ ค. , ผูใ้หส้มัภาษณค์นท่ี 3 , 16 มกราคม 2564) 
…เพิ่มชอ่งทางการจดัจาํหน่ายใหม้ากขึน้ นาํระบบเทคโนโลยี
เขา้มาทาํงานมากขึน้ 

(คณุ ง. , ผูใ้หส้มัภาษณค์นท่ี 4 , 24 มกราคม 2564) 
 
  



 93 

ด้านการจัดการเชิง 
สถานการณ ์

ความคิดเหน็ผู้จัดการศูนยอ์าหาร 

อุปสรรคใ์นศูนยอ์าหาร 
 

…ในสว่นของลกูคา้ก็จะเป็นความดือ้ไมท่าํตามกฎ เชน่ใส่
แมส หรืการเวน้ระยะหา่ง “เขาประมาท ไมเ่จอกบัตวัก็ยงัไม่
ทาํ” พนกังานเองก็ดือ้เหมือนกนั 

(คณุ ก. , ผูใ้หส้มัภาษณค์นท่ี 1 , 22 ธนัวาคม 2564) 
…ศนูยอ์าหารของเราอยูช่ัน้สอง ลกูคา้ไมอ่ยากขึน้มาชัน้สอง
มนัลาํบาก  

(คณุ ข. , ผูใ้หส้มัภาษณค์นท่ี 2 , 25 ธนัวาคม 2564) 
...มนัมีเขา้มอยูเ่รื่อยๆนะ ทัง้การทาํงานภายในและภายนอก 
แตก็่จะแกก้นัเป็นขอ้ๆไป 

(คณุ ค. , ผูใ้หส้มัภาษณค์นท่ี 3 , 16 มกราคม 2564) 
…คนรุ่นใหม่สนใจในอาหารฟาสตฟ์ู้ตมากกว่าอาหารทั่วไป 
แลว้ยิ่งมาเจอสถานการณแ์บบนี ้ลูกค้าไม่ค่อยออกจากบา้น 
บางทีลกูคา้ท่ีมาใชบ้รกิารก็ไมป่ฏิบตัติามนโยบาย 

(คณุ ง. , ผูใ้หส้มัภาษณค์นท่ี 4 , 24 มกราคม 2564) 
 

การเตรียมพร้อมในการ
รับมือการแพร่ระบาดเชือ้

โควิด-19รอบทีส่อง 

...กาํชบัและก็เขม้งวดใหม้ากขึน้เป็นสองเท่า มนัเป็นความ
รบัผิดชอบ เพราะมนัเป็นพืน้ท่ีสาธารณะ 

(คณุ ก. , ผูใ้หส้มัภาษณค์นท่ี 1 , 22 ธนัวาคม 2564) 
…อนันีเ้ราเคยมาแลว้เนอะ เรามีประสบการณม์าแลว้ ฉนัน้ 
หนึ่งเราตอ้งเตรียม Table Shield, Face Shield และก็เวน้
ระยะ ลูกคา้เขา้มาก็ตอ้งจดัโต๊ะใหม่ ถา้ลูกคา้เขา้มาก็ไม่เป็น
ปัญหาในการใหบ้รกิาร 

(คณุ ข. , ผูใ้หส้มัภาษณค์นท่ี 2 , 25 ธนัวาคม 2564) 
...รบัมือตามมาตราการเลย และตอนนีท้าํเราไดดี้ ถา้เกิดอีก
ครัง้ก็พรอ้มรบัมือ 

(คณุ ค. , ผูใ้หส้มัภาษณค์นท่ี 3 , 16 มกราคม 2564) 
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ด้านการจัดการเชิง 
สถานการณ ์

ความคิดเหน็ผู้จัดการศูนยอ์าหาร 

การเตรียมพร้อมในการ
รับมือการแพร่ระบาดเชือ้

โควิด-19รอบทีส่อง 

…ทางเรามีความพรอ้มตลอด ถา้จะเกิดก่ีรอบเราก็จะรบัมือได้
ดี 

(คณุ ง. , ผูใ้หส้มัภาษณค์นท่ี 4 , 24 มกราคม 2564) 

การเรียนรู้จากการแพร่
ระบาดโควิด-19 

 

...เรียนรูห้รอ นิสยัคนนั่นแหละ มนัเป็นความรบัผิดชอบของ
ทกุคน 

(คณุ ก. , ผูใ้หส้มัภาษณค์นท่ี 1 , 22 ธนัวาคม 2564) 
...การเกิดโควิด ทาํให้เรามีความรูส้ึกว่า เราจะตอ้งป้องกัน
อย่างไง พัฒนาอย่างไง ดูแลลูกคา้ยังไง คนเข้ามาเราตอ้ง
รับมือเยอะ เพราะลูกคา้เข้ามาแต่ละคน ความตอ้งการไม่
เหมือนกนั ก็เกิดปัญหาเยอะ แตส่ถานการณค์รัง้นีก็้ทาํใหเ้รา
ขายของไดดี้ขึน้นะ เพราะว่าบางท่ีขา้งนอกลูกคา้เคา้นั่งทาน
ไมไ่ด ้แตท่กุอยา่งมนัก็คือปัญหา 

(คณุ ข. , ผูใ้หส้มัภาษณค์นท่ี 2 , 25 ธนัวาคม 2564) 
…มนัทาํใหเ้ราปรบัเปล่ียนตวัเอง วิถีชีวิต ถา้เราไมเ่ปล่ียน เรา
ก็ใชชี้วิตลาํบากเหมือนกนันะ 

(คณุ ค. , ผูใ้หส้มัภาษณค์นท่ี 3 , 16 มกราคม 2564) 
...เราทกุคนตอ้งชว่ยกนั ไมใ่ชแ่คใ่ครเพียงคนเดียว  

(คณุ ง. , ผูใ้หส้มัภาษณค์นท่ี 4 , 24 มกราคม 2564) 
 

ทีม่า : จากการสมัภาษณข์องผูจ้ดัการศนูยอ์าหาร เม่ือ ธันวาคม-มกราคม 2564 
 
 จากตารางท่ี 3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผูจ้ัดการศูนยอ์าหารในธุรกิจการคา้จังหวัด
พิษณโุลก แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัมมุมองการจดัการเชิงสถานการณ ์ว่าผูจ้ดัการศนูยอ์าหารมี
การปรบัตวัการทาํงานเชน่ไรในชว่งสถานการณโ์ควิด-19 โดยสว่นใหญ่ไปในทิศทางเดียวกนั คือ  
 การปรับเปล่ียนการทํางาน ผู้จัดการศูนย์อาหารส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกับการ
ปฏิบตัิงานแบบ New  normal คือเริ่มจากการดแูลตวัเอง ใส่หนา้กากอนามยั เวน้ระยะห่างทาง
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สงัคม ซึ่งรวมไปถึงการใชเ้ทคโนโลยีเขา้มาใชใ้นการทาํงาน มีการใช้ Video Conference ในการจดั
ประชมุ ทัง้นีส้ง่ผลทาํใหผูจ้ดัการศนูยอ์าหารมีความรูส้กึถึงการทาํงานท่ีมากขึน้จากแตก่่อน  
 การพัฒนาบุคลากร ทางศูนยอ์าหารโดยส่วนใหญ่มีภาครฐัเข้ามาให้คาํแนะนาํ อบรม
พนกังานดา้นสาธารณสขุ ความสะอาดและความปลอดภยั นอกจากนีท้างผูจ้ดัการศนูยอ์าหารก็มี
การจดัประชมุ อบรมภายในเพ่ือท่ีจะพฒันาพนกังานใหมี้ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ รวมไปถึงการให้
พนกังานทกุคนตระหนกัถึงการดแูลตวัเอง ใสห่นา้กากอนามยัในการปฏิบตัิงานอยู่ตลอดเวลา เพ่ือ
ความปลอดภยัของพนกังานทกุคน 
 วิเคราะหศ์ักยภาพ SWOT จุดแข็งของศูนยอ์าหาร โดยส่วนผู้จัดการศูนย์อาหารมี
ความเห็นไปในทิศทางเดียวกันท่ีว่า ธุรกิจการคา้มีทัง้โซนชอ้ปป้ิงและโซนศนูยอ์าหาร ผูบ้ริโภค
สามารถมาใชบ้ริการท่ีครบทุกวงจรตอบสนองต่อผูบ้ริโภคทกุประเภทและทางศนูยอ์าหารก็มีการ
ปรบัตวัและปฏิบตัติวัตามมาตราการแนวทางปฏิบตัเิพ่ือปอ้งกนัการแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสั
โคโรนา่ 2019(โควิด-19)ของภาครฐัอยา่งเครง่คดั และเนน้การนาํเทคโนโลยีเขา้มาใชใ้นการทาํงาน
มากยิ่งขึน้  
 จดุอ่อนของศนูยอ์าหาร ผูจ้ดัการศนูยอ์าหารส่วนใหญ่มีความเห็นว่าจดุอ่อนเกิดจากการ
พนกังานไม่ปฏิบตัิตามกฎการทาํงานอย่างเคร่งคดัซึ่งมนัส่งผลต่อคณุภาพการใหบ้ริการผูบ้ริโภค 
และนอกจากนีผู้บ้ริโภคส่วนใหญ่มองศูนยอ์าหารเป็นตวัเลือกสุดทา้ยในการใชบ้ริการ เน่ืองจาก
สถานการณก์ารแพร่ระบาดเชือ้โควิด-19 เกิดธุรกิจรา้นอาหารอ่ืนๆเป็นจาํนวนมาก ผู้บริโภคมี
ตวัเลือกในการบริโภคมากขึน้ ทาํใหจ้าํนวนผูบ้ริโภคท่ีเขา้มาใชบ้ริการในศนูยอ์าหารมีจาํนวนท่ี
ลดลงอยา่งเห็นไดช้ดั 
 โอกาสของศนูยอ์าหาร ผูจ้ดัการศนูยอ์าหารมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกนัท่ีว่า ตอ้งการ
ปรบัรูปลกัษณพื์น้ท่ีศนูยอ์าหารใหม่ ใหด้ทูนัสมยัและตอบโจทยก์ารใชง้านผูบ้ริโภคมากท่ีสดุ และ
จะพยายามนาํเทคโนโลยีเขา้มาใชใ้นการทาํงานมากยิ่งขึน้ เพ่ือความรวดเร็วและสะดวกสบาย
ตอ้งการใชง้านผูบ้รโิภค 
 อปุสรรคข์องศนูยอ์าหาร เกิดจากทัง้ภายในองคก์รและภายนอกองคก์ร จากภายในองกรค์
เกิดจากตวัพนกังานในการปฏิบตัิงานท่ีไม่สามารถปฏิบตัิตวัได้ตามกฎเกณฑท่ี์กาํหนดและศนูย์
อาหารมีขอ้จาํกดัในการใหบ้ริการ อาจทาํใหไ้ม่สามารถเขา้ถึงผูบ้ริโภคไดท้กุคน และจากภายนอก
องคก์รเกิดจากตวัผูบ้รโิภคท่ีไมป่ฏิบตัติามแนวทางปฏิบตัเิชน่กนั ทัง้นีท้างศนูยอ์าหารก็จะพยายาม
ปรบัแกไ้ขอยูต่ลอดเพ่ือใหศ้นูยอ์าหารมีประสิทธิภาพมากขึน้ 
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 การเตรียมพรอ้มในการรบัมือการแพรร่ะบาดเชือ้โควิด-19รอบท่ีสอง ผูจ้ดัการศนูยอ์าหาร
ส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญัการปฏิบตัิตามนโยบายรฐัอย่างเครง่ครดั และหากเกิดสถานการณเ์ช่นนี ้
อีกก็มีการวางเเผนเตรียมรบัมือไดดี้กวา่เดมิ เน่ืองจากมีไดเ้รียนรูจ้ากการเกิดการแพรร่ะบาดโควิด-
19 ของครัง้แรก และอปุกรณต์า่งๆก็มีพรอ้มในการรบัมือดว้ยเชน่กนั  
 การเรียนรูจ้ากการแพร่ระบาดโควิด-19 ผู้จัดการศูนยอ์าหารมีความเห็นไปในทิศทาง
เดียวกันท่ีว่า การแพร่ระบาดโควิด-19ในครัง้นีคื้อบทเรียนสาํคญัในการใชชี้วิตและวางแผนการ
ทาํงานตา่งๆ ทาํรูจ้กัการปรบัตวั การอยูร่วมกนัของคนในสงัคม เป็นตน้ 
 
 ตอนที ่5 ด้านการตรวจสอบ/ตดิตามคุณภาพบริการ เพือ่ให้ผู้บริโภคเกิดความพงึ

พอใจ ช่วงสถานการณ ์โควิด-19 

 

ตารางที่ 4 แสดงผลการวิเคราะหค์วามคิดเห็นผู้จัดการศูนยอ์าหาร ด้านการตรวจสอบ/
ตดิตามคุณภาพบริการ เพือ่ให้ผู้บริโภคเกิดความพงึพอใจ ช่วงสถานการณ ์โควิด-19 

 

การตรวจสอบ/ตดิตาม
คุณภาพบริการ 

ความคิดเหน็ผู้จัดการศูนยอ์าหาร 

วิธีการตรวจสอบคุณภาพ
ร้านอาหาร 

 

...มีหนว่ยงานเทศบาล กระทรวงสาธารณสขุจะมาตรวจ ทกุ
เดือนและกรมการปกครองตรวจสอบพืน้ท่ีเชา้วา่ปฏิบตัิตาม
มาตราการดีไหม  

(คณุ ก. , ผูใ้หส้มัภาษณค์นท่ี 1 , 22 ธนัวาคม 2564) 
…มีเทศบาลเขา้มาตรวจและใหก้ารนัตีดว้ย Clean Food 
Good Taste มี QA เขา้มาตรวจของจงัหวดั ก็พวก 
สาธารณสขุ เทศบาลเขา้มาตรวจ ปีละครัง้ และอบรมปีละ
ครัง้ถึงสองครัง้ดว้ยซํา้  

(คณุ ข. , ผูใ้หส้มัภาษณค์นท่ี 2 , 25 ธนัวาคม 2564) 
…ก็จะมีทางกระทรวงสาธารณสขุแลว้ก็ทางกระทรวง
พานิชยจ์งัหวดัท่ีเขา้มาตรวจคณุภาพอาหารและวิธีการ
ถนอมอาหารตา่งๆ 

(คณุ ค. , ผูใ้หส้มัภาษณค์นท่ี 3 , 16 มกราคม 2564) 
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การตรวจสอบ/ตดิตาม
คุณภาพบริการ 

ความคิดเหน็ผู้จัดการศูนยอ์าหาร 

วิธีการตรวจสอบคุณภาพ
ร้านอาหาร 

 

…กระทรวงสาธารณสขุจะเขา้มาตรวจสอบคณุภาพรา้นคา้ 
คณุภาพอาหาร เทศบาลจงัหวดัก็เขา้มาตรวจสอบมีหลายอง
กรณม์ากท่ีมาใหค้าํแนะนาํและอบรม 

(คณุ ง. , ผูใ้หส้มัภาษณค์นท่ี 4 , 24 มกราคม 2564) 
 

 
ทีม่า : จากการสมัภาษณข์องผูจ้ดัการศนูยอ์าหาร เม่ือ ธันวาคม-มกราคม 2564 

 
 จากตารางท่ี 4 พบว่า กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผูจ้ัดการศูนยอ์าหารในธุรกิจการคา้จังหวัด
พิษณโุลก แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัวิธีการตรวจสอบคณุภาพศนูยอ์าหาร โดยผูจ้ดัการศนูยส์่วน
ใหญ่ กล่าวไปในทิศทางเดียวกัน คือ การตรวจสอบคุณภาพศูนยอ์าหาร มีทัง้ภาครัฐบาลและ
ภาคเอกชนเขา้มามีสว่นรว่มในการพฒันาคณุภาพศนูยอ์าหาร และใหค้าํแนะนาํเก่ียวกบัการรกัษา
ความสะอาดหรือวิธีการถนอมอาหาร โดยส่วนใหญ่จะมีกระทรวงสาธารณะสุขจงัหวดัพิษณุโลก 
กระทรวงพานิชยจ์งัหวดัพิษณโุลก และเทศบาลเมืองจงัหวดัพิษณโุลก 
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ผลการวิเคราะหข้์อมูลเชิงปริมาณ 
 
 ตอนที ่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล 
 วิเคราะหข์อ้มูลปัจจยัส่วนบคุคลของผูบ้ริโภคในศนูยอ์าหารช่วงสถานการณ ์โควิด-19 ท่ี
ธุรกิจการคา้ในจงัหวดัพิษณุโลก ตามตวัแปร เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชีพ รายได้
เฉล่ียตอ่เดือน สถานท่ีตอบแบบสอบถาม  โดยแจกแจงความถ่ี คา่รอ้ยละ และนาํเสนอในรูปตาราง
ประกอบความเรียง 
 
ตารางที่ 5 แสดงจ านวนคนและร้อยละของเพศชายและเพศหญิงของผู้บริโภคใน        
ศูนยอ์าหารช่วงสถานการณ ์โควิด-19 ทีธุ่รกิจการค้าในจังหวัดพษิณุโลก 
 

เพศ จ านวน ( คน ) ร้อยละ ( % ) 
ชาย 139 36.10 

หญิง 246 63.90 
รวม 385 100.00 

 
 จากตารางท่ี 5 ย่าง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 246 คน  คิดเป็นรอ้ยละ 63.9  เป็น
เป็นเพศชายจาํนวน 139 คน คดิเป็นรอ้ยละ 36.1  ตามลาํดบั 
 
  
  



 99 

ตารางที่ 6 แสดงจ านวนคน ร้อยละ ของอายุของผู้บริโภคในศูนยอ์าหารช่วงสถานการณ ์
โควิด-19 ทีธุ่รกิจการค้าในจังหวัดพษิณุโลก 
 

อายุ จ านวน ( คน ) ร้อยละ ( % ) 
20 – 27 ปี 145 37.70 
28 - 35 ปี 125 32.50 
36 - 43 ปี 61 15.80 
44 - 51 ปี 32 8.30 
52 ปีขึน้ไป 22 5.70 

รวม 385 100.00 

             = 32.2     S.D. 9.67  
 

 จากตารางท่ี 6 แสดงว่ากลุ่มตวัอย่าง ส่วนใหญ่มีอาย ุ20 – 27 ปี จาํนวน 145 คน คิดเป็น
รอ้ยละ 37.7 รองลงมา อายุ 28 – 35 ปี จาํนวน 125 คน คิดเป็นรอ้ยละ 32.50 อายุ 36-43 ปี 
จาํนวน 61 คน คิดเป็นรอ้ยละ 15.80 อาย ุ44 – 51 ปี จาํนวน 32 คน คิดเป็นรอ้ยละ8.30และอายุ
52ปีขึน้ไป จาํนวน 22 คน คิดเป็นรอ้ยละ 5.7 โดยมีอายุเฉล่ีย 32.20 ปี และมีค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทา่กบั 9.674 ตามลาํดบั 
 
ตารางที่ 7 แสดงจ านวนคนและร้อยละของสถานภาพของผู้บริโภคในศูนย์อาหาร        
ช่วงสถานการณ ์โควิด-19 ทีธุ่รกิจการค้าในจังหวัดพษิณุโลก 
 

สถานภาพ จ านวน ( คน ) ร้อยละ ( % ) 
โสด 229 59.50 

สมรส 

หมา้ย/หย่ารา้ง/แยกกนัอยู่ 
147 
9 

38.20 
2.30 

รวม 385 100.00 
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 จากตารางท่ี 7 แสดงวา่กลุม่ตวัอยา่ง สว่นใหญ่เป็นสถานภาพโสด จาํนวน 229 คน  คิด
เป็นรอ้ยละ 59.50  เป็นสถานภาพสมรส จาํนวน 147 คน  คิดเป็นรอ้ยละ 38.2 และเป็นสถานภาพ
หมา้ย/หย่ารา้ง/แยกกนัอยู่ จาํนวน 9 คน  คิดเป็นรอ้ยละ 2.30 ตามลาํดบั 
 

ตารางที่ 8 แสดงจ านวนคนและร้อยละของระดับการศึกษาของผู้บริโภคในศูนยอ์าหาร
ช่วงสถานการณ ์โควิด-19 ทีธุ่รกิจการค้าในจังหวัดพษิณุโลก 
 

ระดับการศึกษา จ านวน ( คน ) ร้อยละ ( % ) 

ประถมศกึษาหรือตํ่ากวา่ 
มธัยมศกึษาตอนตน้ 

17 
37 

4.40 
9.60 

มธัยมศกึษาตอนปลาย/ปวช. 
อนปุรญิญา/ปวส. 

ปรญิญาตรี 
สงูกวา่ปรญิญาตรี 

58 
93 

171 
8 

15.10 
24.20 
44.50 
2.10 

รวม 385 100.00 

 
 จากตารางท่ี 8 แสดงวา่กลุม่ตวัอยา่ง สว่นใหญ่เป็นการศกึษาปรญิญาตรีมากท่ีสดุ จาํนวน 

171 คน  คิดเป็นรอ้ยละ 44.50  อนปุรญิญา/ปวส. จาํนวน 93 คน  คิดเป็นรอ้ยละ 24.20

มธัยมศกึษาตอนปลาย/ปวช. จาํนวน 58 คน  คิดเป็นรอ้ยละ15.10 มธัยมศกึษาตอนตน้ จาํนวน 

37 คน  คิดเป็นรอ้ยละ 9.60 ประถมศกึษาหรือตํ่ากวา่ จาํนวน 17 คน  คิดเป็นรอ้ยละ 4.40 และสงู

กวา่ปริญญาตรีจาํนวน 8 คน  คิดเป็นรอ้ยละ 2.30 ตามลาํดบั 
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ตารางที่  9 แสดงจ านวนคนและร้อยละของอาชีพของผู้บริโภคในศูนย์อาหาร             
ช่วงสถานการณ ์โควิด-19 ทีธุ่รกิจการค้าในจังหวัดพษิณุโลก 
 

อาชีพ จ านวน ( คน ) ร้อยละ ( % ) 
นกัเรียน/นกัศกึษา 
พอ่บา้น/แมบ่า้น 

94 
21 

24.70 
5.50 

31.80 
27.00 
11.00 

ธุรกิจสว่นตวั/คา้ขาย 
พนกังาน/ลกูจา้งบรษิัทเอกชน 

ขา้ราชการ/พนกังานรฐัวิสาหกิจ 

121 
103 
42 

รวม 385 100.00 

  
จากตารางท่ี 9 แสดงวา่กลุม่ตวัอยา่ง สว่นใหญ่มีอาชีพธุรกิจส่วนตวั/คา้ขายมากท่ีสดุ จาํนวน  121 
คน  คิดเป็นรอ้ยละ 31.80 มี อาชีพพนกังาน/ลกูจา้งบริษัทเอกชน จาํนวน 103 คน  คิดเป็นรอ้ยละ 
27.00 มีอาชีพ นักเรียน/นักศึกษา จาํนวน 94 คน คิดเป็นรอ้ยละ 24.70 มีอาชีพขา้ราชการ/
พนกังานรฐัวิสาหกิจ จาํนวน  42 คน คดิเป็นรอ้ยละ11.00 มีอาชีพพอ่บา้น/แม่บา้น จาํนวน  21 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ5.50 ตามลาํดบั 
 
ตารางที่ 10 แสดงจ านวนคนและร้อยละของรายได้เฉล่ียต่อเดือนของผู้บริโภคใน           
ศูนยอ์าหารช่วงสถานการณ ์โควิด-19 ทีธุ่รกิจการค้าในจังหวัดพษิณุโลก 
 

รายได้เฉล่ียต่อเดอืน จ านวน ( คน ) ร้อยละ ( % ) 
3,000-14,990 บาท 

14,500-25,999 บาท 
26,000-37,499 บาท 
37,500-48,999 บาท 
45,000 บาทขึน้ไป 

245 
100 
16 
6 
18 

63.60 
26.00 
4.20 
1.60 
4.70 

รวม 385 100 

= 12,540.21 S.D. 9,478.17 
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 จากตารางท่ี 10 แสดงว่ากลุ่มตวัอย่าง ส่วนใหญ่ มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 3,000 –14,499
บาท จาํนวน 245 คน คิดเป็นรอ้ยละ 63.60 รายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน 14,500 – 25,999 บาท จาํนวน 
100 คนคิดเป็นรอ้ยละ26.00 รายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน 26,000 – 37,499 บาท จาํนวน 16 คน คิดเป็น
รอ้ยละ 4.20 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 49,000 บาทขึน้ไป จาํนวน 18 คน คิดเป็นรอ้ยละ 4.70และ
รายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน37,500– 48,999 บาท จาํนวน 6 คน คิดเป็นรอ้ยละ 1.60 โดยรายไดเ้ฉล่ียตอ่
เดือนเฉล่ีย 12,540.21 บาท และมีคา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั 9,478.172 บาท ตามลาํดบั 
 
 ตอนที ่2 พฤตกิรรมของผู้บริโภคในศูนยอ์าหารช่วงสถานการณ ์โควิด-19 ทีธุ่รกิจ

การค้าในจังหวัดพษิณุโลก 

 วิเคราะหข์อ้มูลพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในศนูยอ์าหารช่วงสถานการณ ์โควิด -19 ท่ีธุรกิจ
การคา้ในจงัหวดัพิษณุโลก ตามตวัแปร ประเภทอาหารท่ีเลือกรบัประทาน เหตผุลท่ีสาํคญัในการ
บริโภค ช่วงเวลาท่ีใชใ้นการบริโภค บุคคลท่ีมีส่วนรว่มในการบริโภค ความถ่ีในการบริโภค จาํนวน
เงินท่ีใชใ้นการบริโภคต่อครัง้  โดยแจกแจงความถ่ี ค่ารอ้ยละ และนาํเสนอในรูปตารางประกอบ
ความเรียง 
   
ตารางที่ 11 แสดงจ านวนคนและร้อยละของประเภทอาหารที่เลือกรับประทานของ
ผู้บริโภคในศูนยอ์าหารช่วงสถานการณ ์โควิด-19 ทีธุ่รกิจการค้าในจังหวัดพษิณุโลก 

 
ประเภทอาหารทีเ่ลือกรับประทาน จ านวน ( คน ) ร้อยละ ( % ) 

ประเภทขา้ว 
ประเภทเสน้ 

ประเภทเคร่ืองด่ืม 
ประเภทขนมหวานหรือไอศกรีม 

ประเภทสม้ตาํและยาํ 
ประเภทของทอดและของทานเลน่ 

183 
90 
53 
19 
13 
25 

47.80 
23.50 
13.80 
5.00 
3.40 
6.50 

รวม 385 100.00 

  
 จากตารางท่ี 11 แสดงว่ากลุ่มตวัอย่าง ส่วนใหญ่ประเภทอาหารท่ีเลือกรบัประทาน เป็น
ประเภทขา้ว จาํนวน 183 คน คิดเป็นรอ้ยละ 47.80 ประเภทเสน้ จาํนวน 90 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
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23.50 ประเภทเครื่องด่ืมจาํนวน 53 คน คิดเป็นรอ้ยละ13.80 ประเภทของทอดและของทานเล่น 
จาํนวน 25 คน คดิเป็นรอ้ยละ 6.50 ประเภทขนมหวานหรือไอศกรีม จาํนวน 53 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
5.00 และประเภทสม้ตาํและยาํ จาํนวน 13 คน คดิเป็นรอ้ยละ 3.40 ตามลาํดบั 
 
ตารางที ่12 แสดงจ านวนคนและร้อยละของเหตุผลที่ส าคัญในการบริโภคของผู้บริโภคใน
ศูนยอ์าหารช่วงสถานการณ ์โควิด-19 ทีธุ่รกิจการค้าในจังหวัดพษิณุโลก 

 
เหตุผลทีส่ าคัญในการบริโภค จ านวน ( คน ) ร้อยละ ( % ) 

ใกลบ้า้น ใกลส้ถานท่ีทาํงาน สะดวกสบาย 
ช่ืนชอบการบริโภคอาหารท่ีศนูยอ์าหาร 

เป็นการส่วนตวั 
เป็นจดุนดัพบกบัเพ่ือนฝงู 

รอทาํกิจกรรม เชน่ ชอ้ปป้ิง  ชมภาพยนตร ์
มาธนาคาร หรือใชบ้ริการอ่ืนๆ 

100 
3 
 

38 
242 

26.10 
0.80 

 
9.90 

63.20 

รวม 385 100.00 

 
 จากตารางท่ี 12 แสดงว่ากลุ่มตวัอย่าง ส่วนใหญ่เหตผุลท่ีสาํคญัในการบริโภค เป็นรอทาํ
กิจกรรม เช่น ชอ้ปป้ิง  ชมภาพยนตร ์มาธนาคาร หรือใชบ้ริการอ่ืนๆ จาํนวน 242 คน คิดเป็นรอ้ย
ละ 63.20 ใกลบ้า้น ใกลส้ถานท่ีทาํงาน สะดวกสบาย จาํนวน 100 คน คิดเป็นรอ้ยละ 26.10 เป็น
จดุนดัพบกับเพ่ือนฝูง จาํนวน 38 คน คิดเป็นรอ้ยละ 9.90 และช่ืนชอบการบริโภคอาหารท่ีศนูย์
อาหารเป็นการสว่นตวั จาํนวน 3 คน คดิเป็นรอ้ยละ0.80 ตามลาํดบั 
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ตารางที่ 13 แสดงจ านวนคนและร้อยละของช่วงเวลาที่ใช้ในการบริโภคของผู้บริโภคใน
ศูนยอ์าหารช่วงสถานการณ ์โควิด-19 ทีธุ่รกิจการค้าในจังหวัดพษิณุโลก  
 

ช่วงเวลาทีใ่ช้ในการบริโภค จ านวน ( คน ) ร้อยละ ( % ) 
ตัง้แต ่09.00-11.59 น. 
ตัง้แต ่12.00-14.59 น. 
ตัง้แต ่15.00-17.59 น. 

ตัง้แต ่18.00 น. เป็นตน้ไป 

97 
96 
96 
96 

25.20 
24.90 
24.90 
24.90 

รวม 385 100.00 

 
 จากตารางท่ี 13 แสดงว่ากลุ่มตวัอย่าง ส่วนใหญ่ช่วงเวลาท่ีใชใ้นการบริโภคตัง้แต ่09.00-
11.59 น. จาํนวน 97 คน คิดเป็นรอ้ยละ 25.20 ตัง้แต ่12.00-14.59 น. จาํนวน 96 คน คิดเป็นรอ้ย
ละ 24.90 ตัง้แต ่15.00-17.59 น. จาํนวน 96 คน คิดเป็นรอ้ยละ 24.90 และ ตัง้แต ่18.00 น. เป็น
ตน้ไป จาํนวน 96 คน คดิเป็นรอ้ยละ 24.90 ตามลาํดบั 
  
ตารางที่ 14 แสดงจ านวนคนและร้อยละของจ านวนเงินที่ใช้ในการบริโภคต่อคร้ังของ
ผู้บริโภคในศูนยอ์าหารช่วงสถานการณ ์โควิด-19 ทีธุ่รกิจการค้าในจังหวัดพษิณุโลก  
 

จ านวนเงนิที่ใช้ในการบริโภคต่อคร้ัง จ านวน ( คน ) ร้อยละ ( % ) 
ไมเ่กิน 100 บาท 

ประมาณ 101-200 บาท 
ประมาณ 201-300 บาท 

มากกวา่ 300 บาท 

313 
63 
6 
3 

81.30 
16.40 
1.60 
0.80 

รวม 385 100.00 

 
 จากตารางท่ี 14 แสดงว่ากลุ่มตวัอย่าง ส่วนใหญ่จาํนวนเงินท่ีใชใ้นการบริโภคตอ่ครัง้ ไม่
เกิน 100 บาท จาํนวน 313 คน คิดเป็นรอ้ยละ 81.30 ประมาณ 101-200 บาท จาํนวน 63 คน คิด
เป็นรอ้ยละ 16.40  ประมาณ 201-300 บาท จาํนวน 6 คน คิดเป็นรอ้ยละ 1.60 และมากกว่า 300 
บาท จาํนวน 3 คน คดิเป็นรอ้ยละ 0.80 ตามลาํดบั 
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ตารางที่ 15 แสดงจ านวนคนและร้อยละของความถี่ในการบริโภคของผู้บริโภคใน       
ศูนยอ์าหารช่วงสถานการณ ์โควิด-19 ทีธุ่รกิจการค้าในจังหวัดพษิณุโลก 
 

ความถีใ่นการบริโภค จ านวน ( คน ) ร้อยละ ( % ) 
1-2 ครัง้/สปัดาห ์
3-4 ครัง้/สปัดาห ์
1-2 ครัง้/เดือน 
3-4 ครัง้/เดือน 

ใชบ้รกิาร มากกวา่ 4 ครัง้/เดือน 

76 
90 
172 
42 
5 

19.70 
23.40 
44.70 
10.90 
1.30 

รวม 385 100.00 

  
 จากตารางท่ี 15 แสดงว่ากลุ่มตวัอย่าง ส่วนใหญ่ความถ่ีในการบริโภค1-2 ครัง้/เดือน 
จาํนวน 172 คน คิดเป็นรอ้ยละ 44.70 ความถ่ี3-4 ครัง้/สปัดาห ์จาํนวน 90คน คิดเป็นรอ้ยละ 
23.40 ความถ่ี 1-2 ครัง้/สปัดาห ์  คิดเป็นรอ้ยละ 19.7 จาํนวน 76 คน ความถ่ี  3-4 ครัง้/เดือน 
จาํนวน 42 คน คดิเป็นรอ้ยละ 10.90 และความถ่ีใชบ้รกิาร มากกว่า 4 ครัง้/เดือน จาํนวน 5 คน คิด
เป็นรอ้ยละ1.30 ตามลาํดบั 
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ตารางที ่16 แสดงจ านวนคนและร้อยละของบุคคลที่มีส่วนร่วมในการบริโภคของผู้บริโภค
ในศูนยอ์าหารช่วงสถานการณ ์โควิด-19 ทีธุ่รกิจการค้าในจังหวัดพษิณุโลก 
 

บุคคลทีม่ีส่วนร่วมในการบริโภค จ านวน ( คน ) ร้อยละ ( % ) 
แฟน/คนรกั 
ครอบครวั 

เพ่ือน 
ตวัทา่นเอง 

ญาติ 

99 
86 
133 
53 
14 

25.70 
22.30 
34.50 
13.80 
3.60 

รวม 385 100.00 

 
 จากตารางท่ี 16 แสดงว่ากลุ่มตวัอย่าง ส่วนใหญ่บุคคลท่ีมีส่วนร่วมในการบริโภค เพ่ือน 
จาํนวน 133 คน คดิเป็นรอ้ยละ 34.50 แฟน/คนรกั จาํนวน 99 คน คิดเป็นรอ้ยละ 25.70 ครอบครวั 
จาํนวน 86 คน คิดเป็นรอ้ยละ 22.30 ตวัท่านเอง จาํนวน 53 คน คิดเป็นรอ้ยละ 13.80 และ ญาต ิ
จาํนวน 14 คน คดิเป็นรอ้ยละ 3.60 ตามลาํดบั  
 
 ตอนที ่3 คุณภาพการให้บริการศูนยอ์าหาร ช่วงสถานการณ ์โควิด-19 ทีธุ่รกิจ
การค้าในจังหวัดพษิณุโลก 
 
      5 หมายถึง เห็นดว้ยมากท่ีสดุ 
      4 หมายถึง เห็นดว้ยมาก 
      3 หมายถึง เห็นดว้ยปานกลาง 
      2 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ย 
      1 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสดุ 
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ตารางที่ 17 แสดงจ านวนคน ค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามระดับ และแสดง
ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คุณภาพการให้บริการศูนยอ์าหาร ช่วงสถานการณ ์
โควิด-19ทีธุ่รกิจการค้าในจังหวัดพษิณุโลก ด้านความเป็นรูปธรรม 
 

ด้านความเป็น
รูปธรรม 

ความเหน็ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 S.D. 

5 4 3 2 1 
1.บรเิวณศนูยอ์าหารมี
การเวน้ระยะห่างของ
โต๊ะและสถานท่ีเพ่ือ
ความปลอดภยั 
2. พนกังานรกัษา
ความสะอาด มีการใส่
หนา้กากและถงุมือ
ขณะทาํอาหาร 
3.อปุกรณแ์ละภาชนะ
บรรจอุาหารและ
เครื่องด่ืมมีความ
สะอาดปลอดภยั 

247 
(71.20) 

 
 

221 
(57.40) 

 
 

227 
(59.00) 

105 
(27.30) 

 
 

155 
(40.30) 

 
 

147 
(38.20) 

3  
(0.80) 

 
 

6 
(6.10) 

 
 

7 
(1.80) 

0 
(0.00) 

 
 
1 

(0.30) 
 
 
1 

(0.30) 

3 
(0.80) 

 
 

2 
(0.50) 

 
 

3 
(0.80) 

4.68 
 
 
 

4.54 
 
 
 

4.54 

0.57 
 
 
 

0.59 
 
 
 

0.62 

 
 จากตารางท่ี 17 แสดงว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่พบคณุภาพการใหบ้ริการศูนยอ์าหาร 
ช่วงสถานการณ ์โควิด-19 ท่ีธุรกิจการคา้ในจงัหวดัพิษณุโลก ดา้นความเป็นรูปธรรม อยู่ในระดบั
มากสดุ คือ บริเวณศนูยอ์าหารมีการเวน้ระยะห่างของโต๊ะและสถานท่ี เพ่ือความปลอดภยั โดยมี
คะแนนเฉล่ียเท่ากับ 4.68 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.57 และในระดับน้อยสุด คือ 
พนกังานรกัษาความสะอาด มีการใส่หนา้กากและถงุมือขณะทาํอาหาร โดยมีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั  
4.54  มีสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั 0.59 ตามลาํดบั 
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ตารางที่ 18 แสดงจ านวนคน ค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามระดับ และแสดง
ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คุณภาพการให้บริการศูนยอ์าหาร ช่วงสถานการณ ์
โควิด-19ทีธุ่รกิจการค้าในจังหวัดพษิณุโลก ด้านความน่าเชื่อถอืไว้วางใจ 

 
ด้านความน่าเชื่อถอื

ไว้วางใจ 
ความเหน็ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 S.D. 
5 4 3 2 1 

4. พนกังานผา่นการ
อบรมการใหบ้รกิาร
ผูบ้รโิภคก่อน
ปฏิบตังิาน 
5. รา้นอาหารมีการ
ทาํฉากกัน้หนา้รา้น
เพ่ือลดการ
แพรก่ระจายเชือ้โรค 
6. พนกังานจะบรกิาร
ผูบ้รโิภคทกุขัน้ตอน
เพ่ือลดการสมัผสั
อปุกรณ ์เชน่ ชอ้น 
สอ้ม ตะเกียบ ฯลฯ 

255 
(66.20) 

 
 

232 
(60.30) 

 
 

254 
(66..0) 

101 
(26.20) 

 
 

13 
(35.80) 

 
 

124 
(32.20) 

26 
(6.80) 

 
 

13 
(3.40) 

 
 
5 

(1.30) 

0 
(0.00) 

 
 

0 
(0.00) 

 
 

5 
(0.00) 

3 
(0.80) 

 
 

2 
(0.50) 

 
 

5 
(0.50) 

4.57 
 
 
 

4.55 
 
 
 

4.63 

0.68 
 
 
 

0.61 
 
 
 

0.56 

 
 จากตารางท่ี 18 แสดงว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่พบคณุภาพการใหบ้ริการศูนยอ์าหาร 

ช่วงสถานการณ ์โควิด-19 ท่ีธุรกิจการคา้ในจงัหวดัพิษณุโลก ดา้นความน่าเช่ือถือไวว้างใจ อยู่ใน

ระดบัมากสดุ คือ พนกังานจะบริการผูบ้ริโภคทกุขัน้ตอนเพ่ือลดการสมัผสัอปุกรณ ์เช่น ชอ้น สอ้ม 

ตะเกียบ ฯลฯ โดยมีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.63 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.56 และในระดบั

นอ้ยสดุ คือ รา้นอาหารมีการทาํฉากกัน้หนา้รา้นเพ่ือลดการแพรก่ระจายเชือ้โรค โดยมีคะแนนเฉล่ีย

เทา่กบั 4.55  มีสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั 0.61 ตามลาํดบั 
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ตารางที่ 19 แสดงจ านวนคน ค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามระดับ และแสดง
ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คุณภาพการให้บริการศูนยอ์าหาร ช่วงสถานการณ ์
โควิด-19ทีธุ่รกิจการค้าในจังหวัดพษิณุโลก ด้านการตอบสนองความต้องการผู้บริโภค 
 

ด้านการตอบสนอง
ความต้องการ

ผู้บริโภค 
ความเหน็ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 S.D. 

                              5 4 3 2 1 
7.เม่ือผูบ้รโิภคมีปัญหา
ในระหวา่งการใชบ้รกิาร
พนกังานสามารถ
ชว่ยเหลือไดเ้สมอ 
8.มีสิ่งอาํนวยความ
สะดวกใหแ้ก่ลกูคา้
รอบๆศนูยอ์าหาร เชน่ 
เจลแอลกอฮอลล์า้งมือ 
โต๊ะ เกา้อี ้ท่ีเพียงพอ 
9.พนกังานมีการทาํ
ความสะอาดโต๊ะทกุครัง้
หลงัผูบ้รโิภค
รบัประทานอาหารเสรจ็ 

307 
(79.70) 

 
 

239 
(62.10) 

 
 
 

246 
(63.90) 

75 
(19.50) 

 
 

141 
(36.60) 

 
 
 

127 
(33.00) 

3 
(0.80) 

 
 

5 
(1.30) 

 
 
 

12 
(3.10) 

0 
(0.00) 

 
 
0 

(0.00) 
 
 
 
0 

(0.00) 

0 
(0.00) 

 
 

0 
(0.00) 

 
 
 

0 
(0.00) 

4.79 
 
 
 

4.61 
 
 
 
 

4.61 

0.42 
 
 
 

0.51 
 
 
 
 

0.54 

  
 จากตารางท่ี 19 แสดงว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่พบคณุภาพการใหบ้ริการศนูยอ์าหาร 
ช่วงสถานการณ ์โควิด-19 ท่ีธุรกิจการคา้ในจงัหวดัพิษณุโลก ดา้นการตอบสนองความตอ้งการ
ผูบ้ริโภคอยู่ในระดบัมากสุด คือ เม่ือผูบ้ริโภคมีปัญหาในระหว่างการใชบ้ริการพนกังานสามารถ
ช่วยเหลือไดเ้สมอ โดยมีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.79 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.42  และใน
ระดบันอ้ยสุด คือ มีสิ่งอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ลกูคา้รอบๆศนูยอ์าหาร เช่น เจลแอลกอฮอลล์า้ง
มือ โต๊ะ เกา้อี ้ท่ีเพียงพอ โดยมีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.61  มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.51 
ตามลาํดบั  
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ตารางที่ 20 แสดงจ านวนคน ค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามระดับ และแสดง
ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คุณภาพการให้บริการศูนยอ์าหาร ช่วงสถานการณ ์
โควิด-19ทีธุ่รกิจการค้าในจังหวัดพษิณุโลก ด้านการให้ความเชื่อม่ันต่อผู้บริโภค 
 

ด้านการให้ความ
เชื่อม่ันต่อผู้บริโภค 

ความเหน็ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 S.D. 

5 4 3 2 1 
10. รา้นอาหารบริการ
ผูบ้รโิภคตามหลกั
ระยะหา่งทางสงัคม
(Social Distancing) 
และชีวิตวิถีใหม(่New 
Normal) 
11. เพ่ือความปลอดภยั 
มีการคดักรองผูบ้ริโภค
ก่อนเขา้ใชบ้รกิารท่ีศนูย์
อาหาร 
12. รา้นอาหารมีการ
รกัษามาตราฐานรสชาติ
และความสะอาดอยู่
เสมอ 

269 
(69.60) 

 
 
 
 

235 
(61.00) 

 
 

271 
(70.40) 

104 
(27.00) 

 
 
 
 

143 
(37.10) 

 
 

95 
(24.70) 

12 
(3.10) 

 
 
 
 

7 
(1.80) 

 
 

19 
(4.90) 

0 
(0.00) 

 
 
 
 
0 

(0.00) 
 
 
0 

(0.00) 

0 
(0.00) 

 
 
 
 

0 
(0.00) 

 
 

0 
(0.00) 

4.67 
 
 
 
 
 

4.59 
 
 
 

4.65 

0.53 
 
 
 
 
 

0.52 
 
 
 

0.57 

 
 จากตารางท่ี 20 แสดงว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่พบคณุภาพการใหบ้ริการศูนยอ์าหาร 
ช่วงสถานการณ ์โควิด-19 ท่ีธุรกิจการคา้ในจงัหวดัพิษณุโลก ดา้นการใหค้วามเช่ือมั่นตอ่ผูบ้ริโภค
อยู่ในระดับมากสุด คือ ร้านอาหารบริการผู้บริโภคตามหลักระยะห่างทางสังคม( Social 
Distancing) และชีวิตวิถีใหม่(New Normal) โดยมีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 4.67 มีส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.53 และในระดบันอ้ยสุด คือ รา้นอาหารมีการรักษามาตราฐานรสชาติและ
ความสะอาดอยู่เสมอโดยมีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 4.59 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.52 
ตามลาํดบั 
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ตารางที่ 21 แสดงจ านวนคน ค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามระดับ และแสดง
ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คุณภาพการให้บริการศูนยอ์าหาร ช่วงสถานการณ ์
โควิด-19ทีธุ่รกิจการค้าในจังหวัดพษิณุโลก ด้านการรู้จักและเข้าใจผู้บริโภค 

 

ด้านการให้ความ
เชื่อม่ันต่อผู้บริโภค 

ความเหน็ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 S.D. 

5 4 3 2 1 
13. พนกังานสามารถ
เขา้ใจความตอ้งการ
ของผูบ้รโิภคไดเ้ป็น
อยา่งดี 
14. พนกังานดแูลเอา
ใจใสใ่นการบรกิาร 
15. พนกังานสามารถ
แนะนาํอาหารภายใน
รา้นไดเ้ป็นอย่างดี 

281 
(73.00) 

 
 

227 
(59.00) 

257 
(66.80) 

95 
(24.70) 

 
 

145 
(37.70) 

110 
(28.60) 

9 
(2.30) 

 
 

13 
(3.40) 

18 
(4.70) 

0 
(0.00) 

 
 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

 
 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 

4.71 
 
 
 

4.56 
 

4.62 

0.50 
 
 
 

0.56 
 

0.57 

 
 จากตารางท่ี 21 แสดงว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่พบคณุภาพการใหบ้ริการศูนยอ์าหาร 
ชว่งสถานการณ ์โควิด-19 ท่ีธุรกิจการคา้ในจงัหวดัพิษณโุลก ดา้นการรูจ้กัและเขา้ใจผูบ้ริโภคอยู่ใน
ระดบัมากสดุ คือ พนกังานสามารถเขา้ใจความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดเ้ป็นอย่างดี โดยมีคะแนน
เฉล่ียเท่ากับ 4.71 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.50 และในระดบันอ้ยสดุ คือ พนกังานดแูล
เอาใจใส่ในการบริการ โดยมีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 4.56  มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.56 
ตามลาํดบั 
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 ตอนที ่4 ความพงึพอใจต่อการปรับตัวศูนยอ์าหารในมุมมองผู้บริโภคช่วง
สถานการณ ์โควิด-19 ทีธุ่รกิจการค้าในจังหวัดพษิณุโลก 
   5 หมายถึง พงึพอใจมากท่ีสดุ 
   4 หมายถึง พงึพอใจมาก 
   3 หมายถึง พงึพอใจปานกลาง 
   2 หมายถึง พงึพอใจนอ้ย 
   1 หมายถึง พงึพอใจนอ้ยท่ีสดุ 
 
ตารางที่ 22 แสดงจ านวนคน ค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามระดับ และแสดง
ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจต่อการปรับตัวศูนยอ์าหารในมุมมอง
ผู้บริโภคช่วงสถานการณ ์โควิด-19 ทีธุ่รกิจการค้าในจังหวัดพษิณุโลก ด้านคุณภาพอาหาร 
 

ด้านคุณภาพอาหาร 
ความพงึพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 S.D. 
5 4 3 2 1 

1.หลีกเล่ียงการ
จาํหนา่ยอาหารประเภท
เนือ้สตัวท่ี์ปรุงไมส่กุ 
2.การวางโชวส์ินคา้
อาหาร จดัวางไวใ้นตู้
ปิดหรือมีแผงกัน้ 
3.ชดุทานอาหาร 1ชดุ 
ตอ่ 1 ทา่น 

279 
(72.50) 

 
241 

(62.60) 
 

239 
(62.10) 

100 
(26. 00) 

 
139 

(36.10) 
 

130 
(33.80) 

6 
(1.60) 

 
5 

(1.30) 
 

16 
(4.20) 

0 
(0.00) 

 
0 

(0.00) 
 
0 

(0.00) 

0 
(0.00) 

 
0 

(0.00) 
 

0 
(0.00) 

4.71 
 
 

4.61 
 
 

4.58 

0.48 
 
 

0.514 
 
 

0.57 

 
 จากตารางท่ี 22 แสดงว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่พบความพึงพอใจต่อการปรบัตวัศนูย์
อาหารในมุมมองผู้บริโภคช่วงสถานการณ์ โควิด-19 ท่ีธุรกิจการคา้ในจังหวัดพิษณุโลก ดา้น
คณุภาพอาหารอยู่ในระดบัมากสุด คือ หลีกเล่ียงการจาํหน่ายอาหารประเภทเนือ้สตัวท่ี์ปรุงไม่สุก 
โดยมีคะแนนเฉล่ียเทา่กบั 4.71 มีสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั 0.48 และในระดบันอ้ยสดุ คือ ชดุ
ทานอาหาร 1ชุด ต่อ 1 ท่าน โดยมีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 4.58  มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.57 ตามลาํดบั  





 113 

ตารางที่ 23 แสดงจ านวนคน ค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามระดับ และแสดง
ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจต่อการปรับตัวศูนยอ์าหารในมุมมอง
ผู้บริโภคช่วงสถานการณ ์โควิด-19 ทีธุ่รกิจการค้าในจังหวัดพษิณุโลก ด้านราคาอาหาร 
 

ด้านราคาอาหาร 
ความพงึพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 S.D. 
5 4 3 2 1 

4. การใหบ้รกิาร
ท่ีมากขึน้ไมส่ง่ผลตอ่
ราคาอาหาร 
5. ความเหมาะสม
ของราคาอาหาร/
คณุภาพอาหาร 

235 
(61.00) 

 
230 

(59.70) 

143 
(37.10) 

 
148 

(38.40) 

7 
(1.80) 

 
7 

(1.80) 

0 
(0.00) 

 
0 

(0.00) 

0 
(0.00) 

 
0 

(0.00) 

4.59 
 
 

4.58 
 

0.52 
 
 

0.53 

 
 จากตารางท่ี 23 แสดงว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่พบความพึงพอใจต่อการปรบัตวัศนูย์
อาหารในมมุมองผูบ้ริโภคช่วงสถานการณ ์โควิด-19 ท่ีธุรกิจการคา้ในจงัหวดัพิษณุโลก ดา้นราคา
อาหารอยู่ในระดบัมากสดุ คือ การใหบ้ริการท่ีมากขึน้ไม่ส่งผลตอ่ราคาอาหาร โดยมีคะแนนเฉล่ีย
เท่ากบั 4.59 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.52 และในระดบันอ้ยสดุ คือ ความเหมาะสมของ
ราคาอาหาร/คณุภาพอาหาร โดยมีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 4.58  มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.53 ตามลาํดบั 
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ตารางที่ 24 แสดงจ านวนคน ค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามระดับ และแสดง
ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจต่อการปรับตัวศูนยอ์าหารในมุมมอง
ผู้บริโภคช่วงสถานการณ ์โควิด-19 ทีธุ่รกิจการค้าในจังหวัดพษิณุโลก ด้านสถานที ่

 

ด้านสถานที่ 
ความพงึพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 S.D. 
5 4 3 2 1 

6. การสแกน QR 
CODE เช็คอิน/
เช็คเอาท ์ผา่นเว็ปไซต ์
www.ไทยชนะ.com 
7. ทาํความสะอาด
หอ้งนํา้ทกุ 30 นาที 
8.  จดัระยะห่างระหวา่ง
รอคิว 1 เมตร 
9. จดัโต๊ะนั่งทานอาหาร
โต๊ะละ 1 ทา่น พรอ้มทาํ
สญัลกัษณช์ดัเจน 
10. จดัระยะหา่งทางขึน้
บนัไดเล่ือน 1 เมตร 
11. จดัทาํฉากกัน้บน
โต๊ะอาหาร 
12. จดัทาํแผงกัน้ท่ีโต๊ะ
แคชเชียร ์จดุบริการ
ตา่งๆ 

283 
(73.50) 

 
 

265 
(68.80) 

283 
(73.50) 

278 
(72.20) 

 
249 

(64.70) 
247 

(64.20) 
263 

(68.30) 

94 
(24.40) 

 
 

115 
(29.90) 

89 
(23.10) 

103 
(26.80) 

 
133 

(34.50) 
133 

(34.50) 
119 

(30.90) 

8 
(2.10) 

 
 

5 
(1.30) 

13 
(3.40) 

4 
(1.00) 

 
3 

(0.80) 
5 

(1.30) 
3 

(0.80) 

0 
(0.00) 

 
 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 

0 
(0.00) 

 
 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 

4.71 
 
 
 

4.68 
 

4.70 
 

4.71 
 
 

4.64 
 

4.63 
 

4.68 

0.49 
 
 
 

0.49 
 

0.52 
 

0.47 
 
 

0.49 
 

0.51 
 

0.48 
 

 
 จากตารางท่ี 24 แสดงว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่พบความพึงพอใจต่อการปรบัตวัศนูย์
อาหารในมุมมองผู้บริโภคช่วงสถานการณ์ โควิด-19 ท่ีธุรกิจการคา้ในจังหวัดพิษณุโลก ดา้น
สถานท่ีอยู่ในระดบัมากสดุ คือ การสแกน QR CODE เช็คอิน/เช็คเอาท ์ผ่านเว็ปไซต ์www.ไทย
ชนะ.com โดยมีคะแนนเฉล่ียเทา่กบั 4.71 มีสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั 0.49 และในระดบันอ้ย
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สุด คือ จดัทาํฉากกัน้บนโต๊ะอาหารโดยมีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 4.63  มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทา่กบั 0.51 ตามลาํดบั 
 
ตารางที่ 25 แสดงจ านวนคน ค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามระดับ และแสดง
ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจต่อการปรับตัวศูนยอ์าหารในมุมมอง
ผู้บริโภคช่วงสถานการณ์ โควิด-19 ที่ธุรกิจการค้าในจังหวัดพิษณุโลก ด้านพนักงาน
ให้บริการ 
 

ด้านพนักงาน
ให้บริการ 

ความพงึพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 S.D. 

5 4 3 2 1 
13. พนกังานใส่ถงุมือ
ยางทกุครัง้ขณะหยิบ
จบัอาหาร 
14. พนกังานใส่หนา้
อนามยั (Face 
Shied) ตลอดเวลา 
15.หากพบพนกังานมี
อาการเจ็บป่วย ให้
หยดุปฏิบตังิานและไป
พบแพทยท์นัที 

257 
(66.80) 

 
243 

(63.10) 
 

163 
(68.30) 

124 
(32.20) 

 
131 

(34.00) 
 

113 
(29.40) 

4 
(1.00) 

 
11 

(2.90) 
 
9 

(2.30) 

0 
(0.00) 

 
0 

(0.00) 
 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

 
0 

(0.00) 
 
0 

(0.00) 

4.66 
 
 

4.60 
 
 

4.66 

0.49 
 
 

0.54 
 
 

0.52 

 
 จากตารางท่ี 25 แสดงว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่พบความพึงพอใจต่อการปรบัตวัศนูย์
อาหารในมุมมองผู้บริโภคช่วงสถานการณ์ โควิด-19 ท่ีธุรกิจการคา้ในจังหวัดพิษณุโลก ดา้น
พนกังานใหบ้ริการอยู่ในระดบัมากสดุ คือ พนกังานใส่ถงุมือยางทกุครัง้ขณะหยิบจบัอาหาร โดยมี
คะแนนเฉล่ียเท่ากับ 4.66 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.49 และในระดับน้อยสุด คือ 
พนกังานใสห่นา้อนามยั (Face Shied) ตลอดเวลา โดยมีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.60 มีส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทา่กบั 0.54 ตามลาํดบั 
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ตารางที่ 26 แสดงจ านวนคน ค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามระดับ และแสดง
ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจต่อการปรับตัวศูนยอ์าหารในมุมมอง
ผู้บริโภคช่วงสถานการณ ์โควิด-19 ทีธุ่รกิจการค้าในจังหวัดพษิณุโลก ด้านการส่งเสริมการ
ขาย 
 

ด้านการส่งเสริมการ
ขาย 

ความพงึพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 S.D. 

5 4 3 2 1 
16. มีบริการสั่งซือ้
สินคา้ทางโทรศพัท์
หรือOnline 
17. มีบริการสง่สินคา้ 
Food Delivery 
18. สง่เสรมิการชาํระ
เงินผา่น QR Code 
Payment แทนการ
ชาํระเงินสดเพ่ือเล่ียง
การสมัผสั 
19. มีการ
ประชาสมัพนัธข์า่วสาร
ผา่นส่ือสงัคมออนไลน ์

273 
(70.90) 

 
229 

(59.50) 
268 

(69.60) 
 
 
 

260 
(67.50) 

100 
(26.00) 

 
149 

(38.70) 
104 

(27.00) 
 
 
 

112 
(29.10) 

1 
(0.30) 

 
7 

(1.80) 
13 

(3.40) 
 
 
 

13 
(3.4) 

0 
(0.00) 

 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
 
 
 
0 

(0.00) 

0 
(0.00) 

 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
 
 
 

0 
(0.00) 

4.68 
 
 

4.58 
 

4.66 
 
 
 
 

4.64 

0.53 
 
 

0.53 
 

0.54 
 
 
 
 

0.54 

 
 จากตารางท่ี 26 แสดงว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่พบความพึงพอใจต่อการปรบัตวัศนูย์
อาหารในมุมมองผูบ้ริโภคช่วงสถานการณ ์โควิด-19 ท่ีธุรกิจการคา้ในจงัหวดัพิษณุโลก ดา้นการ
ส่งเสริมการขายอยู่ในระดบัมากสดุ คือ มีการประชาสมัพนัธข์่าวสารผ่านส่ือสงัคมออนไลน์ โดยมี
คะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.64 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.54 ตามลาํดบั และในระดบันอ้ยสดุ 
คือ มีบริการส่งสินคา้ Food Delivery โดยมีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.58  มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทา่กบั 0.53 ตามลาํดบั 
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ตารางที่ 27 แสดงจ านวนคน ค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามระดับ และแสดง
ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจต่อการปรับตัวศูนยอ์าหารในมุมมอง
ผู้บริโภคช่วงสถานการณ ์โควิด-19 ที่ธุรกิจการค้าในจังหวัดพิษณุโลก ด้านกระบวนการ
และอุปกรณ ์
 

ด้านกระบวนการ
และอุปกรณ ์

ความพงึพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 S.D. 

5 4 3 2 1 
20. งดแจกชอ้น-สอ้ม 
ณ จดุใหบ้รกิาร
ชอ้นสอ้ม โดย
พนกังานศนูยอ์าหาร
เป็นผูม้อบใหแ้ทน 
21. อาหารและ
เครื่องด่ืมท่ีจดัเรียงโชว์
มีการปิดภาชนะหรือตู้
ฯใสว่ตัถดุบิอยา่ง
มิดชิด 
22. รา้นประเภท
ก๋วยเตี๋ยวใชต้ะเกียบ
แบบใชค้รัง้เดียวแลว้
ทิง้ 
23. ภาชนะ ชอ้นสอ้ม 
ผา่นการลา้งทาํความ
สะอาดและอบฆา่เชือ้
ดว้ยความรอ้น 

281 
(73.00) 

 
 
 

239 
(62.10) 

 
 
 

269 
(69.90) 

 
 

258 
 (67.00) 

96 
(24.90) 

 
 
 

135  
(35.10) 

 
 
 

96  
(24.90) 

 
 

110 
(28.60) 

8 
(2.10) 

 
 
 

11 
(2.90) 

 
 
 

20 
(5.20) 

 
 

17 
(4.40) 

0 
(0.00) 

 
 
 

0 
(0.00) 

 
 
 

0 
(0.00) 

 
 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

 
 
 

0 
(0.00) 

 
 
 

0 
(0.00) 

 
 

0 
(0.00) 

4.71 
 
 
 
 

4.59 
 
 
 
 

4.65 
 
 
 

4.63 

0.49 
 
 
 
 

0.54 
 
 
 
 

0.57 
 
 
 

0.56 

 
 จากตารางท่ี 27 แสดงว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่พบความพึงพอใจต่อการปรบัตวัศนูย์
อาหารในมุมมองผู้บริโภคช่วงสถานการณ์ โควิด-19 ท่ีธุรกิจการคา้ในจังหวัดพิษณุโลก ดา้น
กระบวนการและอปุกรณอ์ยู่ในระดบัมากสุด คือ งดแจกชอ้น-สอ้ม ณ จดุใหบ้ริการชอ้นสอ้ม โดย
พนกังานศนูยอ์าหารเป็นผูม้อบใหแ้ทน โดยมีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.71  มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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เท่ากับ 0.49 ตามลาํดบั และในระดบันอ้ยสุด คือ อาหารและเครื่องด่ืมท่ีจดัเรียงโชวมี์การปิด
ภาชนะหรือตูฯ้ใส่วตัถดุิบอย่างมิดชิด โดยมีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.59  มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทา่กบั 0.54 ตามลาํดบั 
  
ตารางที่ 28 แสดงจ านวนคน ค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามระดับ และแสดง
ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจต่อการปรับตัวศูนยอ์าหารในมุมมอง
ผู้บริโภคช่วงสถานการณ ์โควิด-19 ที่ธุรกิจการค้าในจังหวัดพิษณุโลก ด้านสุขอนามัยและ
ความสะอาด 
 

ด้านสุขอนามัยและ 
ความสะอาด 

ความพงึพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 S.D. 

5 4 3 2 1 
24.การตรวจวดัอณุหภมูิทกุ
ครัง้ก่อนเขา้ศนูยอ์าหาร 
25. การมีแอลกอฮอล ์เจ
ลลา้งมือ เจลแอลกกอฮอล ์
บรเิวณศนูยอ์าหาร 
26. ฉีดพน่นํา้ยาฆา่เชือ้
ภายในศนูยอ์าหาร 
27. การเช็ดฆา่เชือ้ที่ โต๊ะ 
เกา้อี ้แผงกัน้ทกุครัง้ก่อนและ
หลงัใชบ้รกิาร 
28. การเช็ดฆา่เชือ้บตัรศนูย์
อาหารทกุครัง้ก่อนและหลงั
ใชบ้รกิาร 

294 
(76.40) 

237 
(61.60) 

 
210 

(54.50) 
248 

(64.40) 
 

237 
(61.60) 

88 
(22.90) 

143 
 (37.10) 

 
88 

(22.90) 
127 

(33.00) 
 

133 
(34.50) 

3 
(0.80) 

5 
(1.30) 

 
10 

(2.60) 
10 

(2.60) 
 

15 
(3.90) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
 
0 

(0.00) 

0 
(0.0) 

0 
(0.00) 

 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
 
0 

(0.00) 

4.76 
 

4.60 
 
 

4.52 
 

4.62 
 
 

4.58 

0.44 
 

0.51 
 
 

0.55 
 

0.53 
 
 

0.56 

 
 จากตารางท่ี 28 แสดงว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่พบความพึงพอใจต่อการปรบัตวัศนูย์
อาหารในมุมมองผู้บริโภคช่วงสถานการณ์ โควิด-19 ท่ีธุรกิจการคา้ในจังหวัดพิษณุโลก ดา้น
สุขอนามัยและความสะอาดอยู่ในระดับมากสุด คือ การตรวจวัดอุณหภูมิทุกครั้งก่อนเข้า          
ศนูยอ์าหาร โดยมีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 4.76  มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.44 ตามลาํดบั 
และในระดบันอ้ยสุด คือ ฉีดพ่นนํา้ยาฆ่าเชือ้ภายในศนูยอ์าหาร โดยมีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 4.52     
มีสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั 0.55 ตามลาํดบั 





 119 

การวิเคราะหข้์อมูลตามสมมตฐิานการวิจัย     
 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยข้อที่1 ปัจจยัส่วนบุคคลมีผลตอ่ความพึงพอใจต่อ
การปรับตัวศูนยอ์าหารในมุมมองผู้บริโภคช่วงสถานการณ์ โควิด -19 ท่ีธุรกิจการคา้ในจังหวัด
พิษณโุลก ดว้ยการวิเคราะหข์อ้มลูดว้ยตวัแบบเชิงเสน้ทั่วไป (General Linear Model : GLM) 
 
ตารางที่ 29 ผลการทดสอบความพึงพอใจต่อการปรับตัวศูนยอ์าหารในมุมมองผู้บริโภค
ช่วงสถานการณ ์โควิด-19 ทีธุ่รกิจการค้าในจังหวัดพษิณุโลก จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน ค่าเฉล่ีย ส่วน
เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

F 
Value 

Sig Group 
Difference 

อิทธิพลปัจจยัหลกั 
(Main Effect) 

เพศ 
ชาย 
หญิง 
อาย ุ

20-27 ปี 
28-35 ปี 
36-43 ปี 
44-51 ปี 

52 ปีขึน้ไป 
สถานภาพ 

โสด 
สมรส 

หมา้ย/หย่ารา้ง/แยกกนั
อยู่ 

 
 
 

139 
246 

 
145 
125 
61 
32 
22 
 

227 
144 

9 

 
 
 

3.58 
3.86 

 
3.74 
3.89 
3.85 
3.38 
3.50 

 
3.79 
3.71 
3.89 

 

 
 
 

1.10 
1.05 

 
1.11 
1.03 
0.96 
0.97 
1.40 

 
1.10 
1.03 
1.16 

 

 
 

3.95 
 
 

0.29 
 
 
 
 
 

0.68 
 
 
 
 

 
 

0.04 
 
 

0.88 
 
 
 
 
 

0.50 
 
 
 

- 
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ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน ค่าเฉล่ีย ส่วน
เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

F 
Value 

Sig Group 
Difference 

การศกึษา 
ประถมศกึษาหรือตํ่ากวา่ 

มธัยมศกึษาตอนตน้ 
มธัยมศกึษาตอนปลาย/ 

ปวช. 
อนปุรญิญา/ปวส. 

ปรญิญาตรี 
สงูกวา่ปรญิญาตรี 

อาชีพ 
นกัเรียน/นกัศกึษา 
พอ่บา้น/แมบ่า้น 

ธุรกิจสว่นตวั/คา้ขาย 
พนกังาน/ลกูจา้ง     

บรษิัทเอกชน 
ขา้ราชการ/พนกังาน

รฐัวิสาหกิจ 
รายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน 
3,000-14,499 บาท 
14,500-25,999 บาท 
26,000-37,499 บาท 
37,500-48,999 บาท 
49,000 บาทขึน้ไป 
อิทธิพลปัจจยัรว่ม

(Interaction Effect) 
เพศ*อาย*ุการศกึษา*

อาชีพ 

 
17 
37 
58 
 

92 
168 

8 
 

94 
21 

120 
103 

 
42 
 
 

243 
98 
16 
6 
17 
 
 

 
3.76 
3.57 
3.66 

 
3.77 
3.83 
3.75 

 
3.67 
3.52 
3.58 
4.04 

 
3.83 

 
 

3.73 
3.87 
3.63 
4.00 
3.61 

 
1.03 
1.19 
1.03 

 
1.10 
1.05 
1.38 

 
1.11 
1.12 
1.02 
1.04 

 
1.12 

 
 

1.10 
1.05 
1.20 
0.89 
0.91 

 

1.20 
 
 
 
 
 
 
 

2.21 
 
 
 
 
 
 
 

0.47 
 
 
 
 
 
 
 

4.77 

0.30 
 
 
 
 
 
 
 

0.06 
 
 
 
 
 
 
 

0.75 
 
 
 
 
 
 
 

0.03 

- 



 121 

ผลจากตารางท่ี 29 ภายใตส้มมติฐานการวิจัยท่ีว่า ผู้ปัจจยัส่วนบุคคลมีผลต่อความพึง
พอใจต่อการปรบัตวัศูนยอ์าหารในมุมมองผูบ้ริโภคช่วงสถานการณ ์โควิด -19 ท่ีธุรกิจการคา้ใน
จงัหวดัพิษณโุลก โดยภาพรวมพบดงันี ้

ปัจจยัเรื่องเพศ อาย ุการศกึษาและอาชีพ มีอิทธิพลรว่มกนัมีผลตอ่ความพึงพอใจตอ่การ
ปรบัตวัศนูยอ์าหารในมมุมองผูบ้รโิภคชว่งสถานการณ ์โควิด-19 ท่ีธุรกิจการคา้ในจงัหวดัพิษณุโลก 
ดว้ยระดบันยัสาํคญัทางสถิต ิ0.03  เพราะคา่  Sig < 0.05 

 
เมื่อได้วิเคราะหอ์อกเป็นรายศูนยอ์าหารเป็น 4 แห่ง โดยใช้ค าส่ัง Select Cases 

ในการวิเคราะหข้์อมูลด้วยตัวแบบเชิงเส้นท่ัวไป (General Linear Model : GLM) พบว่า 

1.ศูนยอ์าหาร บิ๊กซี ซูเปอรเ์ซ็นเตอร ์พษิณุโลก 
 

ตารางที่ 30 ผลการทดสอบความพึงพอใจต่อการปรับตัวศูนยอ์าหารในมุมมองผู้บริโภค
ช่วงสถานการณ ์โควิด-19 ทีธุ่รกิจการค้าในจังหวัดพษิณุโลก จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

 
ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน ค่าเฉล่ีย ส่วน

เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

F 
Value 

Sig Group 
Difference 

อิทธิพลปัจจยัหลกั 
(Main Effect) 

เพศ 
ชาย 
หญิง 
อาย ุ

20-27 ปี 
28-35 ปี 
36-43 ปี 
44-51 ปี 

52 ปีขึน้ไป 

 
 
 

33 
64 
 

38 
42 
12 
3 
2 

 
 
 

4.06 
4.20 

 
4.29 
4.00 
4.25 
3.67 
5.00 

 
 
 

0.82 
0.83 

 
0.76 
0.88 
0.75 
1.15 
0.00 

 
 

0.01 
 
 

0.27 
 

 
 

0.90 
 
 

0.41 

- 
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ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน ค่าเฉล่ีย ส่วน
เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

F 
Value 

Sig Group 
Difference 

สถานภาพ 
โสด 

สมรส 
หมา้ย/หย่ารา้ง/ 

แยกกนัอยู่ 
การศกึษา 

ประถมศกึษาหรือตํ่ากวา่ 
มธัยมศกึษาตอนตน้ 

มธัยมศกึษาตอนปลาย/ 
ปวช. 

อนปุรญิญา/ปวส. 
ปรญิญาตรี 

สงูกวา่ปรญิญาตรี 
อาชีพ 

นกัเรียน/นกัศกึษา 
พอ่บา้น/แมบ่า้น 

ธุรกิจสว่นตวั/คา้ขาย 
พนกังาน/ลกูจา้ง     

บรษิัทเอกชน 
ขา้ราชการ/พนกังาน

รฐัวิสาหกิจ 

 
58 
37 
2 
 
 
6 
6 
20 
 

27 
36 
2 
 

23 
3 
32 
27 
 

12 

 
4.16 
4.11 
5.00 

 
 

3.83 
4.00 
4.05 

 
4.19 
4.28 
4.00 

 
4.17 
4.00 
4.03 
4.19 

 
4.42 

 

 
0.81 
0.87 
0.00 

 
 

0.98 
1.26 
0.88 

 
0.83 
0.74 
0.00 

 
0.88 
1.00 
0.96 
0.68 

 
0.66 

 

0.20 
 
 
 
 

0.79 
 
 
 
 
 
 
 

1.20 
 
 
 
 
 
 
 

0.65 
 
 
 
 

0.56 
 
 
 
 
 
 
 

0.32 
 
 
 
 

- 
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ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน ค่าเฉล่ีย ส่วน
เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

F 
Value 

Sig Group 
Difference 

รายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน 
3,000-14,499 บาท 
14,500-25,999 บาท 
26,000-37,499 บาท 
37,500-48,999 บาท 
49,000 บาทขึน้ไป 
อิทธิพลปัจจยัรว่ม 

(Interaction Effect) 
ปัจจยัสว่นบคุคลไมมี่

อิทธิพลรว่มกนั 

 
64 
29 
3 
1 
- 
 
 
 
 

 
4.05 
4.38 
4.33 
4.00 

- 
 
 
 

 
0.91 
0.62 
0.57 
0.00 

- 
 
 
 

2.92 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.06 - 

  
 ผลจากตารางท่ี 30 ศูนยอ์าหาร บิ๊กซี ซูเปอรเ์ซ็นเตอร ์พิษณุโลก ภายใตส้มมติฐานการ
วิจยัท่ีวา่ ปัจจยัสว่นบคุคลมีผลตอ่ความพึงพอใจตอ่การปรบัตวัศนูยอ์าหารในมมุมองผูบ้ริโภคช่วง
สถานการณ ์โควิด-19 ท่ีธุรกิจการคา้ในจงัหวดัพิษณโุลก พบวา่  

ปัจจยัส่วนบคุคลไม่มีอิทธิพลร่วมกันมีผลต่อความพึงพอใจตอ่การปรบัตวัศนูยอ์าหารใน
มมุมองผูบ้ริโภคช่วงสถานการณ ์โควิด-19 ท่ีธุรกิจการคา้ในจงัหวดัพิษณุโลกดว้ยระดบันยัสาํคญั
ทางสถิต ิ0.05  เพราะคา่  Sig  > 0.05 
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2.ศูนยอ์าหาร เทสโก้ โลตัส พษิณุโลก สาขาโคกช้าง 
 

ตารางที่ 31 ผลการทดสอบความพึงพอใจต่อการปรับตัวศูนยอ์าหารในมุมมองผู้บริโภค
ช่วงสถานการณ ์โควิด-19 ทีธุ่รกิจการค้าในจังหวัดพษิณุโลก จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน ค่าเฉล่ีย ส่วน
เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

F 
Value 

Sig Group 
Difference 

อิทธิพลปัจจยัหลกั 
(Main Effect) 

เพศ 
ชาย 
หญิง 
อาย ุ

20-27 ปี 
28-35 ปี 
36-43 ปี 
44-51 ปี 

52 ปีขึน้ไป 
สถานภาพ 

โสด 
สมรส 

หมา้ย/หย่ารา้ง/ 
แยกกนัอยู่ 
การศกึษา 

ประถมศกึษาหรือตํ่ากวา่ 
มธัยมศกึษาตอนตน้ 

มธัยมศกึษาตอนปลาย/ 
ปวช. 

อนปุรญิญา/ปวส. 

 
 
 

35 
61 
 

26 
36 
17 
8 
9 
 

48 
45 
3 
 
 
7 
14 
16 
 

16 

 
 
 

3.31 
3.89 

 
3.54 
3.83 
3.88 
3.63 
3.11 

 
3.69 
3.69 
3.33 

 
 

3.86 
3.57 
3.44 

 
3.81 

 
 
 

1.38 
1.14 

 
1.39 
1.18 
1.11 
0.91 
1.69 

 
1.41 
1.10 
1.15 

 
 

1.06 
1.50 
0.96 

 
1.51 

 
 

3.13 
 
 

1.26 
 
 
 
 
 

1.10 
 
 
 
 

0.48 
 
 
 
 
 

 
 

0.08 
 
 

0.30 
 
 
 
 
 

0.34 
 
 
 
 

0.78 
 
 
 
 
 

- 
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ปัจจัยส่วนบุคคล 

 
จ านวน ค่าเฉล่ีย ส่วน

เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

F 
Value 

Sig Group 
Difference 

ปรญิญาตรี 
สงูกวา่ปรญิญาตรี 

อาชีพ 
นกัเรียน/นกัศกึษา 
พอ่บา้น/แมบ่า้น 

ธุรกิจสว่นตวั/คา้ขาย 
พนกังาน/ลกูจา้ง     

บรษิัทเอกชน 
ขา้ราชการ/พนกังาน

รฐัวิสาหกิจ 
รายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน 
3,000-14,499 บาท 
14,500-25,999 บาท 
26,000-37,499 บาท 
37,500-48,999 บาท 
49,000 บาทขึน้ไป 
อิทธิพลปัจจยัรว่ม

(Interaction Effect) 
ปัจจยัสว่นบคุคลไมมี่

อิทธิพลรว่มกนั 

40 
3 
 

15 
8 
24 
41 

 
7 
 
 

64 
22 
4 
- 
6 
 
 
- 
 
 

3.78 
3.00 

 
2.93 
3.75 
3.71 
3.90 

 
3.57 

 
 

3.59 
3.86 
3.25 

- 
4.17 

 
 
- 
 

1.18 
2.00 

 
1.38 
1.28 
1.12 
1.22 

 
1.39 

 
 

1.35 
0.99 
1.70 

- 
0.75 

 
 
- 
 
 

 
 

1.248 
 
 
 
 
 
 
 

2.92 
 

 
 

0.31 
 
 
 
 
 
 
 

0.06 

  
 
 
 
 

 
ผลจากตารางท่ี 31 ศนูยอ์าหาร เทสโก ้โลตสั พิษณุโลก สาขาโคกชา้ง ภายใตส้มมติฐาน

การวิจยัท่ีวา่ ปัจจยัสว่นบคุคลมีผลตอ่ความพึงพอใจตอ่การปรบัตวัศนูยอ์าหารในมมุมองผูบ้ริโภค
ชว่งสถานการณ ์โควิด-19 ท่ีธุรกิจการคา้ในจงัหวดัพิษณโุลก พบวา่  
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 ปัจจยัสว่นบคุคลไมมี่อิทธิพลรว่มกนัมีผลตอ่ความพงึพอใจตอ่การปรบัตวัศนูยอ์าหารใน
มมุมองผูบ้รโิภคชว่งสถานการณ ์โควิด-19 ท่ีธุรกิจการคา้ในจงัหวดัพิษณโุลกดว้ยระดบันยัสาํคญั
ทางสถิต ิ0.05  เพราะคา่  Sig  > 0.05 
 
 3.ศูนยอ์าหาร เซ็นทรัล พลาซ่า พษิณุโลก 
 
ตารางที่ 32 ผลการทดสอบความพึงพอใจต่อการปรับตัวศูนยอ์าหารในมุมมองผู้บริโภค
ช่วงสถานการณ ์โควิด-19 ทีธุ่รกิจการค้าในจังหวัดพษิณุโลก จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน ค่าเฉล่ีย ส่วน
เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

F 
Value 

Sig Group 
Difference 

อิทธิพลปัจจยัหลกั 
(Main Effect) 

เพศ 
ชาย 
หญิง 
อาย ุ

20-27 ปี 
28-35 ปี 
36-43 ปี 
44-51 ปี 

52 ปีขึน้ไป 
สถานภาพ 

โสด 
สมรส 

หมา้ย/หย่ารา้ง/ 
แยกกนัอยู่ 

 
 
 

34 
62 
 

45 
24 
16 
6 
5 
 

64 
30 
2 
 

 
 
 

4.15 
4.23 

 
4.07 
4.42 
4.13 
4.17 
4.60 

 
4.19 
4.20 
4.50 

 

 
 
 

0.82 
0.85 

 
0.86 
0.88 
0.80 
0.75 
0.54 

 
0.85 
0.84 
0.70 

 

 
 

2.70 
 
 

1.93 
 
 
 
 
 

0.25 
 
 
 

 
 

0.10 
 
 

0.12 
 
 
 
 
 

0.61 
 
 
 
- 

- 
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ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน ค่าเฉล่ีย ส่วน
เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

F 
Value 

Sig Group 
Difference 

การศกึษา 
ประถมศกึษาหรือตํ่ากวา่ 

มธัยมศกึษาตอนตน้ 
มธัยมศกึษาตอนปลาย/ 

ปวช. 
อนปุรญิญา/ปวส. 

ปรญิญาตรี 
สงูกวา่ปรญิญาตรี 

อาชีพ 
นกัเรียน/นกัศกึษา 
พอ่บา้น/แมบ่า้น 

ธุรกิจสว่นตวั/คา้ขาย 
พนกังาน/ลกูจา้ง     

บรษิัทเอกชน 
ขา้ราชการ/พนกังาน

รฐัวิสาหกิจ 
รายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน 
3,000-14,499 บาท 
14,500-25,999 บาท 
26,000-37,499 บาท 

 

 
1 
3 
11 
 

22 
58 
1 
 

38 
4 
10 
32 
 
9 
 
 

57 
30 
3 

 
5.00 
4.67 
4.18 

 
4.14 
4.17 
5.00 

 
3.97 
4.25 
4.50 
4.22 

 
4.56 

 
 

423 
4.10 
4.67 

 
0.00 
0.57 
0.60 

 
0.88 
0.88 
0.00 

 
0.85 
0.50 
0.52 
0.94 

 
0.72 

 
 

0.82 
0.92 
0.57 

0.26 
 
 
 
 
 
 
 

2.69 
 
 
 
 
 
 
 

1.22 

0.85 
 
 
 
 
 
 
 

0.05 
 
 
 
 
 
 
 

0.31 
 
 
 

- 
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ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน ค่าเฉล่ีย ส่วน
เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

F 
Value 

Sig Group 
Difference 

37,500-48,999 บาท 
49,000 บาทขึน้ไป 
อิทธิพลปัจจยัรว่ม 

(Interaction Effect) 
ปัจจยัสว่นบคุคลไมมี่

อิทธิพลรว่มกนั 

3 
3 
 
 
- 

4.67 
3.67 

 
 
- 

0.57 
0.57 

 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

- 

 

ผลจากตารางท่ี 32 ศนูยอ์าหาร เซ็นทรลั พลาซา่ พิษณโุลก ภายใตส้มมติฐานการวิจยัท่ีว่า 
ปัจจัยส่วนบุคคลมีผลต่อความพึงพอใจต่อการปรับตัวศูนย์อาหารในมุมมองผู้บริโภคช่วง
สถานการณ ์โควิด-19 ท่ีธุรกิจการคา้ในจงัหวดัพิษณโุลก พบวา่ 

 ปัจจยัส่วนบคุคลไม่มีอิทธิพลร่วมกันมีผลต่อความพึงพอใจตอ่การปรบัตวัศนูยอ์าหารใน
มมุมองผูบ้ริโภคช่วงสถานการณ ์โควิด-19 ท่ีธุรกิจการคา้ในจงัหวดัพิษณุโลกดว้ยระดบันยัสาํคญั
ทางสถิต ิ0.05  เพราะคา่  Sig  > 0.05 
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 4.ศูนยอ์าหาร แม็คโคร พษิณุโลก 
 
ตารางที่ 33 ผลการทดสอบความพึงพอใจต่อการปรับตัวศูนยอ์าหารในมุมมองผู้บริโภค
ช่วงสถานการณ ์โควิด-19 ทีธุ่รกิจการค้าในจังหวัดพษิณุโลก จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน ค่าเฉล่ีย ส่วน
เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

F 
Value 

Sig Group 
Difference 

อิทธิพลปัจจยัหลกั  
(Main Effect) 

เพศ 
ชาย 
หญิง 
อาย ุ

20-27 ปี 
28-35 ปี 
36-43 ปี 
44-51 ปี 

52 ปีขึน้ไป 
สถานภาพ 

โสด 
สมรส 

หมา้ย/หย่ารา้ง/แยกกนั
อยู่ 

การศกึษา 
ประถมศกึษาหรือตํ่ากวา่ 

 
 
 

37 
59 
 

36 
2 
16 
15 
6 
 

59 
35 
2 
 
 
3 

 
 
 

2.89 
3.08 

 
2.89 
3.22 
3.25 
2.87 
2.67 

 
3.08 
2.89 
3.00 

 
 

3.00 

 
 
 

0.73 
0.97 

 
0.97 
0.85 
0.85 
0.83 
0.51 

 
0.97 
0.71 
1.41 

 
 

1.00 

 
 

6.24 
 
 

1.18 
 
 
 
 
 

0.54 
 
 
 
 

1.93 

 
 

0.01 
 
 

0.33 
 
 
 
 
 

0.46 
 
 
 
 

0.14 

- 
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ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน ค่าเฉล่ีย ส่วน
เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

F 
Value 

Sig Group 
Difference 

มธัยมศกึษาตอนตน้ 
มธัยมศกึษาตอนปลาย/ 

ปวช. 
อนปุรญิญา/ปวส. 

ปรญิญาตรี 
สงูกวา่ปรญิญาตรี 

อาชีพ 
นกัเรียน/นกัศกึษา 
พอ่บา้น/แมบ่า้น 

ธุรกิจสว่นตวั/คา้ขาย 
พนกังาน/ลกูจา้ง     

บรษิัทเอกชน 
ขา้ราชการ/พนกังาน

รฐัวิสาหกิจ 
รายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน 
3,000-14,499 บาท 
14,500-25,999 บาท 
26,000-37,499 บาท 
37,500-48,999 บาท 
49,000 บาทขึน้ไป 

14 
11 
 

28 
37 
2 
 

18 
6 
55 
3 
 

14 
 
 

60 
19 
6 
2 
9 

3.14 
2.73 

 
3.07 
2.92 
4.00 

 
3.00 
2.50 
3.09 
2.67 

 
3.00 

 
 

3.07 
2.74 
3.00 
3.00 
3.22 

0.66 
1.10 

 
0.90 
0.86 
1.41 

 
1.02 
0.54 
0.82 
1.52 

 
0.96 

 
 

0.84 
1.04 
0.69 
0.00 
0.97 

 
 
 
 
 
 

1.46 
 
 
 
 
 
 
 

2.53 

 
 
 
 
 
 

0.24 
 
 
 
 
 
 
 

0.06 

- 
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ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน ค่าเฉล่ีย ส่วน
เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

F 
Value 

Sig Group 
Difference 

อิทธิพลปัจจยัรว่ม 
(Interaction Effect) 

1.อาชีพ*รายไดเ้ฉล่ียตอ่
เดือน 
2.การศกึษา*อาชีพ 
3.อาย*ุรายไดเ้ฉล่ียตอ่
เดือน 
4.เพศ*รายไดเ้ฉล่ียตอ่
เดือน 

    
 

9.176 
 

3.883 
4.290 

 
5.859 

 
 

0.01 
 

0.03 
0.04 

 
0.01 

- 

 
ผลจากตารางท่ี 33 ศนูยอ์าหาร แม็คโคร พิษณุโลก ภายใตส้มมติฐานการวิจยัท่ีว่า ปัจจยั

สว่นบคุคลมีผลตอ่ความพงึพอใจตอ่การปรบัตวัศนูยอ์าหารในมมุมองผูบ้ริโภคช่วงสถานการณ ์โค
วิด-19 ท่ีธุรกิจการคา้ในจงัหวดัพิษณโุลก พบวา่ 

1.ปัจจยัเรื่อง อาชีพและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มีอิทธิพลร่วมกันมีผลต่อความพึงพอใจต่อ
การปรบัตวัศูนยอ์าหารในมุมมองผูบ้ริโภคช่วงสถานการณ ์โควิด-19 ท่ีธุรกิจการคา้ในจงัหวัด
พิษณโุลก ดว้ยระดบันยัสาํคญัทางสถิต ิ0.01 เพราะคา่  Sig  < 0.05 

2.ปัจจยัเรื่อง การศึกษาและอาชีพ มีอิทธิพลรว่มกันมีผลตอ่ความพึงพอใจต่อการปรบัตวั
ศนูยอ์าหารในมมุมองผูบ้ริโภคช่วงสถานการณ ์โควิด-19 ท่ีธุรกิจการคา้ในจงัหวดัพิษณุโลก ดว้ย
ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.03 เพราะคา่  Sig  < 0.05 

3.ปัจจยัเรื่อง อายแุละรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน มีอิทธิพลรว่มกนัมีผลตอ่ความพึงพอใจตอ่การ
ปรบัตวัศนูยอ์าหารในมมุมองผูบ้รโิภคชว่งสถานการณ ์โควิด-19 ท่ีธุรกิจการคา้ในจงัหวดัพิษณุโลก 
ดว้ยระดบันยัสาํคญัทางสถิต ิ0.04 เพราะคา่  Sig  < 0.05 

4.ปัจจยัเรื่อง เพศและรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน มีอิทธิพลรว่มกนัมีผลตอ่ความพึงพอใจตอ่การ
ปรบัตวัศนูยอ์าหารในมมุมองผูบ้รโิภคชว่งสถานการณ ์โควิด-19 ท่ีธุรกิจการคา้ในจงัหวดัพิษณุโลก 
ดว้ยระดบันยัสาํคญัทางสถิต ิ0.01 เพราะคา่  Sig  < 0.05  
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 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2 พฤติกรรมของผูบ้ริโภคมีความสมัพนัธก์ับ
ความพึงพอใจต่อการปรบัตัวศูนยอ์าหารในมุมมองผูบ้ริโภคช่วงสถานการณ ์โควิด -19 ท่ีธุรกิจ
การคา้ในจงัหวดัพิษณโุลก  ดว้ยการวิเคราะหโ์ดยการทดสอบไคสแควร(์chi-square) 
 
ตารางที ่34 ความสัมพันธร์ะหว่างประเภทอาหารทีเ่ลือกรับประทานกับความพงึพอใจต่อ
การปรับตัวศูนยอ์าหารในมุมมองผู้บริโภคช่วงสถานการณ ์โควิด-19 ทีธุ่รกิจการค้าใน
จังหวัดพษิณุโลก 
 
ระดับความพงึพอใจต่อการปรับตัวศูนยอ์าหารในมุมมองผู้บริโภคช่วงสถานการณ ์โค

วิด-19 ทีธุ่รกิจการค้าในจังหวัดพษิณุโลก 
ประเภทอาหารที่
เลือกรับประทาน 

22.20-24.59 
คะแนน 

24.60-26.90 
คะแนน 

27.00 
คะแนนขึน้ไป 

ทัง้หมด 

ประเภทขา้ว 18 110 55 183 
 (4.70) (28.70) (14.40) (47.80) 
ประเภทเสน้ 12 52 26 90 
 
ประเภทเคร่ืองด่ืม 
 
ประเภทขนมหวาน
หรือไอศกรีม 
ประเภทสม้ตาํและยาํ 
 
ประเภทของทอดและ
ของทานเลน่ 

(3.10) 
10 

(2.60) 
2 

(0.50) 
1 

(0.30) 
6 

(1.60) 

(13.60) 
33 

(8.60) 
9 

(2.30) 
5 

 (1.30) 
14 

(370) 

(6.80) 
10 

(2.60) 
8 

(2.10) 
7 

(1.80) 
5 

(1.30) 

(23.50) 
53 

(13.80) 
19 

(5.00) 
13 

 (3.40) 
25 

(6.50) 
รวม 49 223 111 383 

 (12.80) (58.20) (32.30) (100.00) 

Contingency Coefficient เทา่กบั 0.18 และ Approx. Sig 0.18 > 0.05 
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จากตารางท่ี 34 พบว่าเซลลข์อ้มูลบางเซลลน์อ้ยกว่า 10 ดงันัน้  ผูว้ิจยัจึงเลือกใชส้ถิต ิ
Contingency Coefficient ในการทดสอบความสมัพันธร์ะหว่างตวัแปร โดยพบว่าดา้นประเภท
อาหารท่ีเลือกรบัประทาน ไมมี่ความสมัพนัธก์บัความพงึพอใจตอ่การปรบัตวัศนูยอ์าหารในมมุมอง
ผูบ้รโิภคชว่งสถานการณ ์โควิด-19 ท่ีธุรกิจการคา้ในจงัหวดัพิษณุโลกดว้ยระดบันยัสาํคญัทางสถิต ิ
0.05 เน่ืองจากคา่ Contingency Coefficient เทา่กบั 0.18 และคา่ Approx. Sig 0.18 > 0.05 

 

ตารางที ่35 ความสัมพันธร์ะหว่าง เหตุผลทีส่ าคัญในการบริโภคกับความพงึพอใจต่อการ
ปรับตัวศูนยอ์าหารในมุมมองผู้บริโภคช่วงสถานการณ ์โควิด-19 ทีธุ่รกิจการค้าในจังหวัด
พษิณุโลก 
 

ระดับความพงึพอใจต่อการปรับตัวศูนยอ์าหารในมุมมองผู้บริโภคช่วงสถานการณ ์
โควิด-19 ทีธุ่รกิจการค้าในจังหวัดพษิณุโลก 

เหตุผลทีส่ าคัญในการ
บริโภค 

22.20-24.59 
คะแนน 

24.60-26.90 
คะแนน 

27.00 
คะแนนขึน้ไป 

ทัง้หมด 

ใกลบ้า้น ใกลส้ถานท่ีทาํงาน 
สะดวกสบาย 

ช่ืนชอบการบริโภคอาหารท่ี 
ศนูยอ์าหาร เป็นการสว่นตวั 
เป็นจดุนดัพบกบัเพ่ือนฝงู 

 
รอทาํกิจกรรม เชน่ ชอ้ปป้ิง  

ชมภาพยนตรม์าธนาคารหรือ
ใชบ้รกิารอ่ืนๆ 

7 
(1.80) 

0 
(0.00) 

5 
(1.30) 

37 
(9.70) 

53 
(13.80) 

2 
(0.50) 

25 
(6.50) 
142 

(37.10) 

40 
(10.40) 

1 
(0.30) 

8 
(2.10) 

63 
(16.40) 

100 
(26.10) 

3 
(0.80) 

38 
(9.90) 
242 

(63.20) 

รวม 49 222 112 383 
 (12.80) (58.00) (29.20) (100.00) 

Contingency Coefficient เทา่กบั 0.16 และ Approx. Sig 0.09 > 0.05  
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จากตารางท่ี 35 พบว่าเซลลข์อ้มูลบางเซลลน์อ้ยกว่า 10 ดงันัน้ ผูว้ิจัยจึงเลือกใชส้ถิต ิ

Contingency Coefficient ในการทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปร โดยพบว่าดา้นเหตผุลท่ี

สาํคญัในการบริโภค ไม่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจต่อการปรบัตวัศูนยอ์าหารในมุมมอง

ผูบ้รโิภคชว่งสถานการณ ์โควิด-19 ท่ีธุรกิจการคา้ในจงัหวดัพิษณุโลกดว้ยระดับนยัสาํคญัทางสถิต ิ

0.05 เน่ืองจากคา่ Contingency Coefficient เทา่กบั 0.16 และคา่ Approx. Sig 0.09 > 0.05 

 
ตารางที่ 36 ความสัมพันธร์ะหว่างช่วงเวลาที่ใช้ในการบริโภคกับบความพึงพอใจต่อการ
ปรับตัวศูนยอ์าหารในมุมมองผู้บริโภคช่วงสถานการณ ์โควิด-19 ที่ธุรกิจการค้าในจังหวัด
พษิณุโลก 
 

ระดับความพงึพอใจต่อการปรับตัวศูนยอ์าหารในมุมมองผู้บริโภคช่วงสถานการณ ์
โควิด-19 ทีธุ่รกิจการค้าในจังหวัดพษิณุโลก 

ช่วงเวลาทีใ่ช้ในการ
บริโภค 

22.20-24.59 
คะแนน 

24.60-26.90 
คะแนน 

27.00 
คะแนนขึน้ไป 

ทัง้หมด 

ตัง้แต ่09.00-11.59 น. 
 
ตัง้แต ่12.00-14.59 น. 
 
ตัง้แต ่15.00-17.59 น. 
 
ตัง้แต ่18.00 น. เป็นตน้ไป 

7 
(1.80) 

9 
(2.30) 

16 
(4.20) 

17 
(4.40) 

54 
(14.00) 

52 
(13.50) 

59 
 (15.30) 

59 
 (15.30) 

36 
(9.40) 

35 
(9.10) 

21 
 (5.50) 

20 
 (5.20) 

97 
(25.20) 

96 
(24.90) 

96 
(24.90) 

96 
(24.90) 

รวม 492 224 112 383 
 (12.70) (58.20) (29.20) (100.00) 

Contingency Coefficient เทา่กบั 0.19 และ Approx. Sig 0.02 < 0.05 
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จากตารางท่ี 36 พบว่าเซลลข์อ้มูลบางเซลลน์อ้ยกว่า 10 ดงันัน้  ผูว้ิจยัจึงเลือกใชส้ถิต ิ
Contingency Coefficient ในการทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปร โดยพบว่าดา้นช่วงเวลาท่ี
ใชใ้นการบรโิภคมีความสมัพนัธก์บัความพงึพอใจตอ่การปรบัตวัศนูยอ์าหารในมมุมองผูบ้ริโภคช่วง
สถานการณ์ โควิด-19 ท่ีธุรกิจการคา้ในจังหวัดพิษณุโลก ด้วยระดับนัยสาํคัญทางสถิติ 0.05 
เน่ืองจากคา่ Contingency Coefficient เท่ากบั 0.25 และคา่ Approx. Sig 0.02<0.05 โดยกลุ่ม
ตวัอย่างส่วนใหญ่มีช่วงเวลาท่ีใชใ้นการบริโภคตัง้แต ่09.00-11.59 น. และมีการใหร้ะดบัความพึง
พอใจต่อการปรบัตวัศูนยอ์าหารในมุมมองผูบ้ริโภคช่วงสถานการณ ์โควิด -19 ท่ีธุรกิจการคา้ใน
จงัหวดัพิษณโุลก ดว้ยคะแนน 24.60-26.99 คะแนน  จาํนวน 54 คน คดิเป็นรอ้ยละ 14.0 

 
ตารางที่ 37 ความสัมพันธร์ะหว่างจ านวนเงินที่ใช้ในการบริโภคต่อคร้ังกับความพึงพอใจ
ต่อการปรับตัวศูนยอ์าหารในมุมมองผู้บริโภคช่วงสถานการณ ์โควิด-19 ที่ธุรกิจการค้าใน
จังหวัดพษิณุโลก 
  
ระดับความพงึพอใจต่อการปรับตัวศูนยอ์าหารในมุมมองผู้บริโภคช่วงสถานการณ ์โค

วิด-19ทีธุ่รกิจการค้าในจังหวัดพษิณุโลก 
จ านวนเงนิที่ใช้ในการ

บริโภคต่อคร้ัง 
22.20-24.59 

คะแนน 
24.60-26.90 

คะแนน 
27.00 

คะแนนขึน้ไป 
ทัง้หมด 

ไมเ่กิน 100 บาท 
 

ประมาณ 101-200 บาท 
 

ประมาณ 201-300 บาท 
 

มากกวา่ 300 บาท 

43 
(11.20) 

5 
(1.30) 

1 
(0.30) 

0 
(0.00) 

178 
(46.20) 

40 
(10.40) 

5 
(1.30) 

1 
(0.30) 

92 
(23.90) 

18 
(4.70) 

0 
(0.00) 

2 
(0.50) 

313 
(81.30) 

63 
(16.40) 

6 
(1.60) 

3 
(0.80) 

รวม 49 224 112 385 
 (12.70) (58.20) (29.10) (100.00) 

Contingency Coefficient เทา่กบั 0.128 และ Approx. Sig 0.377 > 0.05  
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จากตารางท่ี 37 พบว่าเซลลข์อ้มูลบางเซลลน์อ้ยกว่า 10 ดงันัน้  ผูว้ิจยัจึงเลือกใชส้ถิต ิ
Contingency Coefficient ในการทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปร โดยพบว่าจาํนวนเงินท่ีใช้
ในการบริโภคต่อครัง้ ไม่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจต่อการปรบัตวัศูนยอ์าหารในมุมมอง
ผูบ้รโิภคชว่งสถานการณ ์โควิด-19 ท่ีธุรกิจการคา้ในจงัหวดัพิษณุโลกดว้ยระดบันยัสาํคญัทางสถิต ิ
0.05 เน่ืองจากคา่ Contingency Coefficient เทา่กบั 0.12 และ Approx. Sig 0.37 > 0.05 
 
ตารางที่ 38 ความสัมพันธร์ะหว่าง ความถี่ในการบริโภคกับความพึงพอใจต่อการปรับตัว
ศูนย์อาหารในมุมมองผู้บริโภคช่วงสถานการณ์ โควิด-19 ที่ธุรกิจการค้าในจังหวัด
พษิณุโลก 

 
ระดับความพงึพอใจต่อการปรับตัวศูนยอ์าหารในมุมมองผู้บริโภคช่วงสถานการณ ์ 

โควิด-19ทีธุ่รกิจการค้าในจังหวัดพษิณุโลก 
ความถีใ่นการบริโภค 22.20-24.59 

คะแนน 
24.60-26.90 

คะแนน 
27.00 

คะแนนขึน้ไป 
ทัง้หมด 

1-2 ครัง้/สปัดาห ์
 

3-4 ครัง้/สปัดาห ์
 

1-2 ครัง้/เดือน 
 

3-4 ครัง้/เดือน 
 

ใชบ้รกิาร มากกวา่ 4 ครัง้/
เดือน 

10 
(2.60) 

8 
(2.10) 

25 
(6.50) 

5 
(1.30) 

1 
(0.30) 

48 
(12.50) 

44 
(11.40) 

103 
(26.80) 

25 
(6.50) 

4 
(1.00) 

18 
(4.70) 

38 
(9.90) 

44 
(11.40) 

12 
(3.10) 

0 
(0.00) 

76 
(19.70) 

90 
(23.40) 

172 
(44.70) 

42 
(10.90) 

5 
(1.30) 

รวม 49 224 112 385 
 (12.70) (58.20) (29.10) (100.00) 

Contingency Coefficient เทา่กบั 0.17 และ Approx. Sig 0.14 > 0.05  
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จากตารางท่ี 38 พบว่าเซลลข์อ้มูลบางเซลลน์อ้ยกว่า 10 ดงันัน้  ผูว้ิจยัจึงเลือกใชส้ถิต ิ
Contingency Coefficient ในการทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปร โดยพบว่า ความถ่ีในการ
บริโภค ไม่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจต่อการปรบัตัวศูนยอ์าหารในมุมมองผู้บริโภคช่วง
สถานการณ์ โควิด-19 ท่ีธุรกิจการคา้ในจังหวัดพิษณุโลกด้วยระดับนัยสาํคัญทางสถิติ 0. 05 
เน่ืองจากคา่ Contingency Coefficient เทา่กบั 0.17 และ Approx. Sig 0.14 > 0.05  
 
ตารางที่ 39 ความสัมพันธร์ะหว่าง บุคคลที่มีส่วนร่วมในการบริโภคกับความพึงพอใจต่อ
การปรับตัวศูนยอ์าหารในมุมมองผู้บริโภคช่วงสถานการณ์ โควิด-19 ที่ธุรกิจการค้าใน
จังหวัดพษิณุโลก 
 

ระดับความพงึพอใจต่อการปรับตัวศูนยอ์าหารในมุมมองผู้บริโภคช่วงสถานการณ ์
โควิด-19ทีธุ่รกิจการค้าในจังหวัดพษิณุโลก 

บุคคลทีม่ีส่วนร่วม
ในการบริโภค 

22.20-24.59 
คะแนน 

24.60-26.90 
คะแนน 

27.00 
คะแนนขึน้ไป 

ทัง้หมด 

แฟน/คนรกั 
 

ครอบครวั 
 

เพ่ือน 
 

ตวัทา่นเอง 
 

ญาติ 
 

15 
(3.90) 

14 
(3.60) 

15 
(3.90) 

4 
(1.00) 

1 
(0.30) 

62 
(16.10) 

54 
(14.00) 

70 
(18.20) 

31 
(8.10) 

7 
(1.80) 

22 
(5.7) 
18 

(4.70) 
48 

(12.50) 
18 

(4.70) 
6 

(1.60) 

99 
(25.70) 

86 
(22.30) 

133 
(34.50) 

53 
(13.80) 

14 
(3.60) 

รวม 49 224 112 385 
 (12.70) (58.20) (29.10) (100.00) 

Contingency Coefficient เทา่กบั 0.171 และ Approx. Sig 0.167 > 0.05 
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จากตารางท่ี 39 พบว่าเซลลข์อ้มูลบางเซลลน์อ้ยกว่า 10 ดงันัน้  ผูว้ิจยัจึงเลือกใชส้ถิต ิ
Contingency Coefficient ในการทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปร โดยพบว่าบคุคลท่ีมีส่วน
ร่วมในการบริโภค ไม่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจต่อการปรับตัวศูนยอ์าหารในมุมมอง
ผูบ้รโิภคชว่งสถานการณ ์โควิด-19 ท่ีธุรกิจการคา้ในจงัหวดัพิษณุโลกดว้ยระดบันยัสาํคญัทางสถิต ิ
0.05 เน่ืองจากคา่ Contingency Coefficient เทา่กบั 0.17และ Approx. Sig 0.16 > 0.05 
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เมื่อได้วิเคราะหอ์อกเป็นรายศูนยอ์าหารเป็น 4 แห่ง โดยใช้ค าส่ัง Select Cases ในการ
วิเคราะหโ์ดยการทดสอบไคสแควร ์(chi-square) พบว่า  

 ตารางที ่40-45 สถานทีแ่ห่งที ่1 ศูนยอ์าหาร บิ๊กซี ซูเปอรเ์ซ็นเตอร ์พษิณุโลก  
 
ตารางที ่40 ความสัมพันธร์ะหว่างประเภทอาหารที่เลือกรับประทานกับความพึงพอใจต่อ
การปรับตัวศูนยอ์าหารในมุมมองผู้บริโภคช่วงสถานการณ์ โควิด-19 ที่ธุรกิจการค้าใน
จังหวัดพษิณุโลก 
 
ระดับความพงึพอใจต่อการปรับตัวศูนยอ์าหารในมุมมองผู้บริโภคช่วงสถานการณ ์โค

วิด-19 ทีธุ่รกิจการค้าในจังหวัดพษิณุโลก 
ประเภทอาหารทีเ่ลือก

รับประทาน 
22.20-24.59 

คะแนน 
24.60-26.90 

คะแนน 
27.00 

คะแนนขึน้ไป 
ทัง้หมด 

ประเภทขา้ว 2 28 19 49 
 (2.10) (28.90) (19.60) (50.50) 

ประเภทเสน้ 1 12 11 24 
 

ประเภทเคร่ืองด่ืม 
 

ประเภทขนมหวานหรือ
ไอศกรีม 

ประเภทสม้ตาํและยาํ 
 

ประเภทของทอดและ
ของทานเลน่ 

(1.00) 
2 

(2.10) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 

(12.40) 
10 

(10.30) 
1 

(1.00) 
2 

(2.10) 
2 

(2.1) 

(11.30) 
2 

(2.10) 
2 

(2.10) 
2 

(2.10) 
1 

(1.00) 

(24.70) 
14 

(14.40) 
3 

(3.10) 
4 

(4.10) 
3 

(3.10) 
รวม 5 55 37 97 

 (5.20) (56.70) (38.10) (100.00) 

Contingency Coefficient เทา่กบั 0.26 และ Approx. Sig 0.69 > 0.05 
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จากตารางท่ี 40 พบว่าเซลลข์อ้มูลบางเซลลน์อ้ยกว่า 10 ดงันัน้  ผูว้ิจยัจึงเลือกใชส้ถิต ิ

Contingency Coefficient ในการทดสอบความสมัพันธร์ะหว่างตวัแปร โดยพบว่าดา้นประเภท
อาหารท่ีเลือกรบัประทาน ไมมี่ความสมัพนัธก์บัความพงึพอใจตอ่การปรบัตวัศนูยอ์าหารในมมุมอง
ผูบ้รโิภคชว่งสถานการณ ์โควิด-19 ท่ีธุรกิจการคา้ในจงัหวดัพิษณุโลกดว้ยระดบันยัสาํคญัทางสถิต ิ
0.05 เน่ืองจากคา่ Contingency Coefficient เทา่กบั 0.26 และคา่ Approx. Sig 0.69 > 0.05 

 
ตารางที ่41 ความสัมพันธร์ะหว่าง เหตุผลที่ส าคัญในการบริโภคกับความพึงพอใจต่อการ
ปรับตัวศูนยอ์าหารในมุมมองผู้บริโภคช่วงสถานการณ ์โควิด-19 ที่ธุรกิจการค้าในจังหวัด
พษิณุโลก 
 

ระดับความพงึพอใจต่อการปรับตัวศูนยอ์าหารในมุมมองผู้บริโภคช่วงสถานการณ ์ 
โควิด-19 ทีธุ่รกิจการค้าในจังหวัดพษิณุโลก 

เหตุผลทีส่ าคัญในการ
บริโภค 

22.20-24.59 
คะแนน 

24.60-26.90 
คะแนน 

27.00 
คะแนนขึน้ไป 

ทัง้หมด 

ใกลบ้า้น ใกลส้ถานท่ี
ทาํงาน สะดวกสบาย 

ช่ืนชอบการบริโภคอาหารท่ี
ศนูยอ์าหาร เป็นการ

สว่นตวั 
เป็นจดุนดัพบกบัเพ่ือนฝงู 
รอทาํกิจกรรม เชน่ ชอ้ปป้ิง  
ชมภาพยนตรม์าธนาคาร

หรือใชบ้รกิารอ่ืนๆ 

2 
(2.10) 

0 
(0.00) 

 
1 

(1.00) 
2 

(2.10) 

12 
(12.40) 

1 
(1.00) 

 
12 

(12.40) 
30 

(30.90) 

12 
 (12.40) 

0 
(0.00) 

 
4 

(4.10) 
21 

(21.60) 

126 
(26.80) 

1 
(1.00) 

 
17 

(17.50) 
53 

(54.60) 
รวม 5 55 37 97 

 (5.20) (56.70) (38.10) (100.00) 

Contingency Coefficient เทา่กบั 0.19 และ Approx. Sig 0.70 > 0.05  
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จากตารางท่ี 41 พบว่าเซลลข์อ้มูลบางเซลลน์อ้ยกว่า 10 ดงันัน้  ผูว้ิจยัจึงเลือกใชส้ถิต ิ
Contingency Coefficient ในการทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปร โดยพบว่าดา้นเหตผุลท่ี
สาํคญัในการบริโภค ไม่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจต่อการปรบัตวัศูนยอ์าหารในมุมมอง
ผูบ้รโิภคชว่งสถานการณ ์โควิด-19 ท่ีธุรกิจการคา้ในจงัหวดัพิษณุโลกดว้ยระดบันยัสาํคญัทางสถิต ิ
0.05 เน่ืองจากคา่ Contingency Coefficient เทา่กบั 0.19 และคา่ Approx. Sig 0.70 > 0.05 

 
ตารางที่ 42 ความสัมพันธร์ะหว่างช่วงเวลาที่ใช้ในการบริโภคกับบความพึงพอใจต่อการ
ปรับตัวศูนยอ์าหาร ในมุมมองผู้บริโภคช่วงสถานการณ ์โควิด-19 ที่ธุรกิจการค้าในจังหวัด
พษิณุโลก 
 
ระดับความพงึพอใจต่อการปรับตัวศูนยอ์าหารในมุมมองผู้บริโภคช่วงสถานการณ ์โค

วิด-19 
ทีธุ่รกิจการค้าในจังหวัดพิษณุโลก 

ช่วงเวลาทีใ่ช้ในการ
บริโภค 

22.20-24.59 
คะแนน 

24.60-26.90 
คะแนน 

27.00 
คะแนนขึน้ไป 

ทัง้หมด 

ตัง้แต ่09.00-11.59 น. 
 

ตัง้แต ่12.00-14.59 น. 
 

ตัง้แต ่15.00-17.59 น. 
 

ตัง้แต ่18.00 น. เป็นตน้ไป 

1 
(1.00) 

0 
(0.00) 

3 
(3.10) 

1 
(1.00) 

8 
(8.20) 

12 
(12.40) 

17 
(17.50) 

18 
(18.60) 

16 
(16.50) 

12 
(12.40) 

4 
(4.10) 

5 
(5.20) 

25 
(25.80) 

24 
(24.70) 

24 
(24.70) 

24 
(24.70) 

รวม 5 55 37 97 
 (5.20) (56.70) (38.10) (100.00) 

Contingency Coefficient เทา่กบั 0.40 และ Approx. Sig 0.01 < 0.05 
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 จากตารางท่ี 42 พบว่าเซลลข์อ้มูลบางเซลลน์อ้ยกว่า 10 ดงันัน้  ผูว้ิจยัจึงเลือกใชส้ถิต ิ
Contingency Coefficient ในการทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปร โดยพบว่าดา้นช่วงเวลาท่ี
ใชใ้นการบรโิภคมีความสมัพนัธก์บัความพงึพอใจตอ่การปรบัตวัศนูยอ์าหารในมมุมองผูบ้ริโภคช่วง
สถานการณ์ โควิด-19 ท่ีธุรกิจการคา้ในจังหวัดพิษณุโลก ด้วยระดับนัยสาํคัญทางสถิติ 0.05 
เน่ืองจากคา่ Contingency Coefficient เท่ากบั 0.40 และคา่ Approx. Sig 0.01<0.05 โดยกลุ่ม
ตวัอย่างส่วนใหญ่มีช่วงเวลาท่ีใชใ้นการบริโภคตัง้แต ่09.00-11.59 น. และมีการใหร้ะดบัความพึง
พอใจต่อการปรบัตวัศูนยอ์าหารในมุมมองผูบ้ริโภคช่วงสถานการณ ์โควิด -19 ท่ีธุรกิจการคา้ใน
จงัหวดัพิษณโุลก ดว้ยคะแนน 27 คะแนนขึน้ไป จาํนวน 16 คน คดิเป็นรอ้ยละ 16.5 
 
ตารางที ่43 ความสัมพันธร์ะหว่าง จ านวนเงินที่ใช้ในการบริโภคต่อคร้ังกับความพึงพอใจ
ต่อการปรับตัวศูนยอ์าหารในมุมมองผู้บริโภคช่วงสถานการณ ์โควิด-19 ที่ธุรกิจการค้าใน
จังหวัดพษิณุโลก 
 

ระดับความพงึพอใจต่อการปรับตัวศูนยอ์าหารในมุมมองผู้บริโภคช่วงสถานการณ ์
 โควิด-19 ทีธุ่รกิจการค้าในจังหวัดพษิณุโลก 

จ านวนเงนิที่ใช้ในการ
บริโภคต่อคร้ัง 

22.20-24.59 
คะแนน 

24.60-26.90 
คะแนน 

27.00 
คะแนนขึน้ไป 

ทัง้หมด 

ไมเ่กิน 100 บาท 
 

ประมาณ 101-200 บาท 
 

ประมาณ 201-300 บาท 
 

มากกวา่ 300 บาท 

5 
(5.20) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

42 
(43.30) 

13 
(13.40) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

32 
(33.00) 

4 
(4.10) 

0 
(0.00) 

1 
(1.00) 

79 
(81.40) 

17 
(17.50) 

0 
(0.00) 

1 
(1.00) 

รวม 5 55 37 97 
 (5.20) (56.70) (38.10) (100.00) 

Contingency Coefficient เทา่กบั 0.22 และ Approx. Sig 0.27 > 0.05  
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จากตารางท่ี 43 พบว่าเซลลข์อ้มูลบางเซลลน์อ้ยกว่า 10 ดงันัน้  ผูว้ิจยัจึงเลือกใชส้ถิต ิ
Contingency Coefficient ในการทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปร โดยพบว่าจาํนวนเงินท่ีใช้
ในการบริโภคต่อครัง้ ไม่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจต่อการปรบัตวัศูนยอ์าหารในมุมมอง
ผูบ้รโิภคชว่งสถานการณ ์โควิด-19 ท่ีธุรกิจการคา้ในจงัหวดัพิษณุโลกดว้ยระดบันยัสาํคญัทางสถิต ิ
0.05 เน่ืองจากคา่ Contingency Coefficient เทา่กบั 0.22 และ Approx. Sig 0.27 > 0.05 
  
ตารางที่ 44 ความสัมพันธร์ะหว่าง ความถี่ในการบริโภคกับความพึงพอใจต่อการปรับตัว
ศูนย์อาหารในมุมมองผู้บริโภคช่วงสถานการณ์ โควิด-19 ที่ธุรกิจการค้าในจังหวัด
พษิณุโลก 
 

ระดับความพงึพอใจต่อการปรับตัวศูนยอ์าหารในมุมมองผู้บริโภคช่วงสถานการณ ์
 โควิด-19ทีธุ่รกิจการค้าในจังหวัดพษิณุโลก 

ความถีใ่นการบริโภค 22.20-24.59 
คะแนน 

24.60-26.90 
คะแนน 

27.00 
คะแนนขึน้ไป 

ทัง้หมด 

1-2 ครัง้/สปัดาห ์
 

3-4 ครัง้/สปัดาห ์
 

1-2 ครัง้/เดือน 
 

3-4 ครัง้/เดือน 
 

ใชบ้รกิาร มากกวา่ 4 ครัง้/
เดือน 

0 
(0.00) 

1 
(1.00) 

1 
(1.00) 

2 
(2.10) 

1 
(1.00) 

15 
(15.50) 

8 
(8.20) 

18 
(18.60) 

10 
(10.30) 

4 
(4.10) 

5 
(5.20) 

11 
(11.30) 

13 
(13.40) 

8 
(8.20) 

0 
(0.00) 

20 
(20.60) 

20 
(20.60) 

32 
(33.00) 

20 
(10.90) 

5 
(5.20) 

รวม 5 55 37 97 
 (5.2) (56.7) (38.1) (100.00) 

Contingency Coefficient เทา่กบั 0.32 และ Approx. Sig 0.17 > 0.05  
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จากตารางท่ี 44 พบว่าเซลลข์อ้มูลบางเซลลน์อ้ยกว่า 10 ดงันัน้  ผูว้ิจยัจึงเลือกใชส้ถิต ิ
Contingency Coefficient ในการทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปร โดยพบว่า ความถ่ีในการ
บริโภค ไม่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจต่อการปรบัตัวศูนยอ์าหารในมุมมองผู้บริโภคช่วง
สถานการณ์ โควิด-19 ท่ีธุรกิจการคา้ในจังหวัดพิษณุโลกด้วยระดับนัยสาํคัญทางสถิติ 0. 05 
เน่ืองจากคา่ Contingency Coefficient เทา่กบั 0.32  และ Approx. Sig 0.17 > 0.05  

 
ตารางที่ 45 ความสัมพันธร์ะหว่าง บุคคลที่มีส่วนร่วมในการบริโภคกับความพึงพอใจต่อ
การปรับตัวศูนยอ์าหารในมุมมองผู้บริโภคช่วงสถานการณ์ โควิด-19 ที่ธุรกิจการค้าใน
จังหวัดพษิณุโลก 
 

ระดับความพงึพอใจต่อการปรับตัวศูนยอ์าหารในมุมมองผู้บริโภคช่วงสถานการณ ์
 โควิด-19 ทีธุ่รกิจการค้าในจังหวัดพษิณุโลก 

บุคคลทีม่ีส่วนร่วมใน
การบริโภค 

22.20-24.59 
คะแนน 

24.60-26.90 
คะแนน 

27.00 
คะแนนขึน้ไป 

ทัง้หมด 

แฟน/คนรกั 
 

ครอบครวั 
 

เพ่ือน 
 

ตวัทา่นเอง 
 

ญาติ 
 

2 
(2.10) 

1 
(1.00) 

1 
(1.00) 

1 
(1.00) 

0 
(0.00) 

19 
(19.60) 

6 
(6.20) 

19 
(19.60) 

10 
(10.30) 

1 
(1.00) 

7 
(7.20) 

6 
(6.20) 

14 
(14.40) 

7 
(7.20) 

3 
(3.10) 

28 
(28.90) 

13 
(13.40) 

34 
(35.10) 

18 
(18.60) 

4 
(4.100) 

รวม 5 55 37 97 
 (5.20) (56.70) (38.10) (100.00) 

Contingency Coefficient เทา่กบั 0.23 และ Approx. Sig 0.70 > 0.05 
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จากตารางท่ี 45 พบว่าเซลลข์อ้มูลบางเซลลน์อ้ยกว่า 10 ดงันัน้  ผูว้ิจยัจึงเลือกใชส้ถิต ิ
Contingency Coefficient ในการทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปร โดยพบว่าบคุคลท่ีมีส่วน
ร่วมในการบริโภค ไม่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจต่อการปรับตัวศูนยอ์าหารในมุมมอง
ผูบ้รโิภคชว่งสถานการณ ์โควิด-19 ท่ีธุรกิจการคา้ในจงัหวดัพิษณุโลกดว้ยระดบันยัสาํคญัทางสถิต ิ
0.05 เน่ืองจากคา่ Contingency Coefficient เทา่กบั 0.23 และ Approx. Sig 0.70 > 0.05 
  

 ตารางที ่46-51 สถานทีแ่ห่งที ่2 ศูนยอ์าหาร เทสโก้ โลตัส พษิณุโลก สาขาโคกช้าง 
 
ตารางที ่46 ความสัมพันธร์ะหว่างประเภทอาหารที่เลือกรับประทานกับความพึงพอใจต่อ
การปรับตัวศูนยอ์าหารในมุมมองผู้บริโภคช่วงสถานการณ์ โควิด-19 ที่ธุรกิจการค้าใน
จังหวัดพษิณุโลก 
 

ระดับความพงึพอใจต่อการปรับตัวศูนยอ์าหารในมุมมองผู้บริโภคช่วงสถานการณ ์
 โควิด-19 ทีธุ่รกิจการค้าในจังหวัดพษิณุโลก 

ประเภทอาหารทีเ่ลือก
รับประทาน 

22.20-24.59 
คะแนน 

24.60-26.90 
คะแนน 

27.00 
คะแนนขึน้ไป 

ทัง้หมด 

ประเภทขา้ว 9 26 15 50 
 (9.60) (27.70) (16.00) (53.20) 

ประเภทเสน้ 2 10 1 13 
 

ประเภทเคร่ืองด่ืม 
 

ประเภทขนมหวานหรือ
ไอศกรีม 

ประเภทสม้ตาํและยาํ 
 

ประเภทของทอดและของ
ทานเลน่ 

(2.10) 
4 

(4.30) 
0 

(0.0) 
1 

(1.10) 
1 

(1.10) 

(10.60) 
9 

(9.60) 
0 

(0.00) 
2 

(2.10) 
3 

(3.20) 

(1.10) 
6 

(6.40) 
1 

(1.10) 
3 

(3.20) 
1 

(1.10) 

(13.80) 
19 

(20.20) 
1 

(1.10) 
6 

(6.40) 
5 

(5.30) 
รวม 17 50 27 94 

 (18.1) (53.2) (28.7) (100.00) 
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Contingency Coefficient เทา่กบั 0.27 และ Approx. Sig 0.64 > 0.05 
 
จากตารางท่ี 46 พบว่าเซลลข์อ้มูลบางเซลลน์อ้ยกว่า 10 ดงันัน้  ผูว้ิจยัจึงเลือกใชส้ถิต ิ

Contingency Coefficient ในการทดสอบความสมัพันธร์ะหว่างตวัแปร โดยพบว่าดา้นประเภท
อาหารท่ีเลือกรบัประทาน ไมมี่ความสมัพนัธก์บัความพงึพอใจตอ่การปรบัตวัศนูยอ์าหารในมมุมอง
ผูบ้รโิภคชว่งสถานการณ ์โควิด-19 ท่ีธุรกิจการคา้ในจงัหวดัพิษณุโลกดว้ยระดบันยัสาํคญัทางสถิต ิ
0.05 เน่ืองจากคา่ Contingency Coefficient เทา่กบั 0.27 และคา่ Approx. Sig 0.64 > 0.05 

 
ตารางที ่47 ความสัมพันธร์ะหว่าง เหตุผลที่ส าคัญในการบริโภคกับความพึงพอใจต่อการ
ปรับตัวศูนยอ์าหารในมุมมองผู้บริโภคช่วงสถานการณ ์โควิด-19 ที่ธุรกิจการค้าในจังหวัด
พษิณุโลก 
 

ระดับความพงึพอใจต่อการปรับตัวศูนยอ์าหารในมุมมองผู้บริโภคช่วงสถานการณ ์
 โควิด-19 ทีธุ่รกิจการค้าในจังหวัดพษิณุโลก 

เหตุผลทีส่ าคัญในการ
บริโภค 

22.20-24.59 
คะแนน 

24.60-26.90 
คะแนน 

27.00 
คะแนนขึน้ไป 

ทัง้หมด 

ใกลบ้า้น ใกลส้ถานท่ี
ทาํงาน สะดวกสบาย 

ช่ืนชอบการบริโภคอาหารท่ี
ศนูยอ์าหาร เป็นการสว่นตวั 
เป็นจดุนดัพบกบัเพ่ือนฝงู 

 
รอทาํกิจกรรม เชน่ ชอ้ปป้ิง  
ชมภาพยนตรม์าธนาคาร

หรือใชบ้รกิารอ่ืนๆ 

4 
(4.20) 

0 
(0.00) 

3 
(3.20) 

10 
(10.50) 

13 
(13.70) 

1 
(1.10) 

3 
(3.20) 

33 
(34.70) 

12 
(12.60) 

1 
(1.10) 

2 
(2.10) 

13 
(13.70) 

29 
(30.50) 

2 
(2.10) 

8 
(8.40) 

56 
(58.90) 

 
รวม 17 50 28 95 

 (17.90) (52.60) (29.50) (100.00) 

Contingency Coefficient เทา่กบั 0.24 และ Approx. Sig 0.43 > 0.05 
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จากตารางท่ี 47 พบว่าเซลลข์อ้มูลบางเซลลน์อ้ยกว่า 10 ดงันัน้  ผูว้ิจยัจึงเลือกใชส้ถิต ิ
Contingency Coefficient ในการทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปร โดยพบว่าดา้นเหตผุลท่ี
สาํคญัในการบริโภค ไม่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจต่อการปรบัตวัศูนยอ์าหารในมุมมอง
ผูบ้รโิภคชว่งสถานการณ ์โควิด-19 ท่ีธุรกิจการคา้ในจงัหวดัพิษณุโลกดว้ยระดบันยัสาํคญัทางสถิต ิ
0.05 เน่ืองจากคา่ Contingency Coefficient เทา่กบั 0.24 และคา่ Approx. Sig 0.43 > 0.05 
 
ตารางที ่48 ความสัมพันธร์ะหว่างช่วงเวลาที่ใช้ในการบริโภคกับบความพงึพอใจต่อการ
ปรับตัวศูนยอ์าหาร ในมุมมองผู้บริโภคช่วงสถานการณ ์โควิด-19 ทีธุ่รกิจการค้าในจังหวัด
พษิณุโลก 
 

ระดับความพงึพอใจต่อการปรับตัวศูนยอ์าหารในมุมมองผู้บริโภคช่วงสถานการณ ์ 
โควิด-19 ทีธุ่รกิจการค้าในจังหวัดพษิณุโลก 

ช่วงเวลาทีใ่ช้ในการ
บริโภค 

22.20-24.59 
คะแนน 

24.60-26.90 
คะแนน 

27.00 
คะแนนขึน้ไป 

ทัง้หมด 

ตัง้แต ่09.00-11.59 น 
. 

ตัง้แต ่12.00-14.59 น. 
 

ตัง้แต ่15.00-17.59 น. 
 

ตัง้แต ่18.00 น. เป็นตน้ไป 

1 
(1.00) 

5 
(5.20) 

7 
(7.30) 

4 
(4.20) 

14 
 (14.60) 

11 
(11.50) 

14 
(14.60) 

12 
(12.50) 

9 
(9.40) 

8 
(8.30) 

3 
(3.10) 

8 
(8.30) 

24 
(25.00) 

25 
(25.00) 

24 
(25.00) 

24 
(25.00) 

รวม 17 51 28 6 
 (17.70) (53.10) (29.2) (100.00) 

Contingency Coefficient เทา่กบั 0.27 และ Approx. Sig 0.23 < 0.05 
 

 จากตารางท่ี 48 พบว่าเซลลข์อ้มูลบางเซลลน์อ้ยกว่า 10 ดงันัน้  ผูว้ิจยัจึงเลือกใชส้ถิต ิ
Contingency Coefficient ในการทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปร โดยพบว่าดา้นช่วงเวลาท่ี
ใชใ้นการบรโิภคมีความสมัพนัธก์บัความพงึพอใจตอ่การปรบัตวัศนูยอ์าหารในมมุมองผูบ้ริโภคช่วง
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สถานการณ์ โควิด-19 ท่ีธุรกิจการคา้ในจังหวัดพิษณุโลก ด้วยระดับนัยสาํคัญทางสถิติ 0.05 
เน่ืองจากคา่ Contingency Coefficient เทา่กบั 0.27 และคา่ Approx. Sig 0.23 < 0.05  
 
ตารางที ่49 ความสัมพันธร์ะหว่าง จ านวนเงินที่ใช้ในการบริโภคต่อคร้ังกับความพึงพอใจ
ต่อการปรับตัวศูนยอ์าหารในมุมมองผู้บริโภคช่วงสถานการณ ์โควิด-19 ที่ธุรกิจการค้าใน
จังหวัดพษิณุโลก 
 

ระดับความพงึพอใจต่อการปรับตัวศูนยอ์าหารในมุมมองผู้บริโภคช่วงสถานการณ ์ 
โควิด-19 ทีธุ่รกิจการค้าในจังหวัดพษิณุโลก 

จ านวนเงนิที่ใช้ในการ
บริโภคต่อคร้ัง 

22.20-24.59 
คะแนน 

24.60-26.90 
คะแนน 

27.00 
คะแนนขึน้ไป 

ทัง้หมด 

ไมเ่กิน 100 บาท 
 

ประมาณ 101-200 บาท 
 

ประมาณ 201-300 บาท 
 

มากกวา่ 300 บาท 

13 
(13.50) 

3 
(3.10) 

1 
(1.00) 

0 
(0.00) 

37 
(38.50) 

10 
(10.40) 

3 
(3.10) 

1 
(1.00) 

20 
(20.80) 

7 
(7.30) 

0 
(0.00) 

1 
(1.00) 

70 
(72.90) 

20 
(20.80) 

4 
(4.20) 

2 
(2.10) 

รวม 17 51 28 96 
 (17.70) (53.10) (29.20) (100.00) 

Contingency Coefficient เทา่กบั 0.16 และ Approx. Sig 0.84 > 0.05  
 
จากตารางท่ี 49 พบว่าเซลลข์อ้มูลบางเซลลน์อ้ยกว่า 10 ดงันัน้  ผูว้ิจยัจึงเลือกใชส้ถิต ิ

Contingency Coefficient ในการทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปร โดยพบว่าจาํนวนเงินท่ีใช้
ในการบริโภคต่อครัง้ ไม่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจต่อการปรบัตวัศูนยอ์าหารในมุมมอง
ผูบ้รโิภคชว่งสถานการณ ์โควิด-19 ท่ีธุรกิจการคา้ในจงัหวดัพิษณุโลกดว้ยระดบันยัสาํคญัทางสถิต ิ
0.05 เน่ืองจากคา่ Contingency Coefficient เทา่กบั 0.16 และ Approx. Sig 0.85 > 0.05 
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ตารางที่ 50 ความสัมพันธร์ะหว่าง ความถี่ในการบริโภคกับความพึงพอใจต่อการปรับตัว
ศูนย์อาหารในมุมมองผู้บริโภคช่วงสถานการณ์ โควิด-19 ที่ธุรกิจการค้าในจังหวัด
พษิณุโลก 
 

ระดับความพงึพอใจต่อการปรับตัวศูนยอ์าหารในมุมมองผู้บริโภคช่วงสถานการณ ์
 โควิด-19 ทีธุ่รกิจการค้าในจังหวัดพษิณุโลก 

ความถีใ่นการบริโภค 22.20-24.59 
คะแนน 

24.60-26.90 
คะแนน 

27.00 
คะแนนขึน้ไป 

ทัง้หมด 

1-2 ครัง้/สปัดาห ์
 

3-4 ครัง้/สปัดาห ์
 

1-2 ครัง้/เดือน 
 

3-4 ครัง้/เดือน 
 

ใชบ้รกิาร มากกวา่ 4 ครัง้/
เดือน 

0 
(0.00) 

4 
(4.20) 

12 
(12.50) 

1 
(1.00) 

0 
(0.00) 

1 
(1.00) 

12 
(12.50) 

29 
(30.20) 

9 
(9.40) 

0 
(0.00) 

2 
(2.10) 

10 
(10.40) 

13 
(13.50) 

3 
(3.10) 

0 
(0.00) 

3 
(3.10) 

26  
(27.10) 

54 
(56.30) 

13 
(13.60) 

0 
(0.00) 

รวม 17 51 28 96 
 (17.70) (53.10) (29.20) (100.00) 

Contingency Coefficient เทา่กบั 0.24 และ Approx. Sig 0.43 > 0.05  
 
จากตารางท่ี 50 พบว่าเซลลข์อ้มูลบางเซลลน์อ้ยกว่า 10 ดงันัน้  ผูว้ิจยัจึงเลือกใชส้ถิต ิ

Contingency Coefficient ในการทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปร โดยพบว่า ความถ่ีในการ
บริโภค ไม่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจต่อการปรบัตัวศูนยอ์าหารในมุมมองผู้บริโภคช่วง
สถานการณ์ โควิด-19 ท่ีธุรกิจการคา้ในจังหวัดพิษณุโลกด้วยระดับนัยสาํคัญทางสถิติ 0. 05 
เน่ืองจากคา่ Contingency Coefficient เทา่กบั 0.24  และ Approx. Sig 0.43 > 0.05  
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ตารางที่ 51 ความสัมพันธร์ะหว่าง บุคคลที่มีส่วนร่วมในการบริโภคกับความพึงพอใจต่อ
การปรับตัวศูนยอ์าหารในมุมมองผู้บริโภคช่วงสถานการณ์ โควิด-19 ที่ธุรกิจการค้าใน
จังหวัดพษิณุโลก 
 

ระดับความพงึพอใจต่อการปรับตัวศูนยอ์าหารในมุมมองผู้บริโภคช่วงสถานการณ ์
 โควิด-19 ทีธุ่รกิจการค้าในจังหวัดพษิณุโลก 

บุคคลทีม่ีส่วนร่วม
ในการบริโภค 

22.20-24.59 
คะแนน 

24.60-26.90 
คะแนน 

27.00 
คะแนนขึน้ไป 

ทัง้หมด 

แฟน/คนรกั 
 

ครอบครวั 
 

เพ่ือน 
 

ตวัทา่นเอง 
 

ญาติ 
 

4 
(4.20) 

4 
(4.20) 

5 
(5.20) 

3 
(3.10) 

1 
(1.00) 

13 
(13.50) 

15 
(15.60) 

14 
 (14.60) 

7 
(7.30) 

2 
(2.10) 

4 
(4.20) 

4 
(4.20) 

15 
(15.60) 

4 
(4.20) 

1 
(1.00) 

21 
(21.90) 

23 
(24.00) 

34 
(35.40) 

14 
(14.60) 

4 
(4.20) 

รวม 17 51 28 96 
 (17.70) (53.10) (29.20) (100.00) 

Contingency Coefficient เทา่กบั 0.25 และ Approx. Sig 0.56 > 0.05 
 
จากตารางท่ี 51 พบว่าเซลลข์อ้มูลบางเซลลน์อ้ยกว่า 10 ดงันัน้  ผูว้ิจยัจึงเลือกใชส้ถิต ิ

Contingency Coefficient ในการทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปร โดยพบว่าบคุคลท่ีมีส่วน
ร่วมในการบริโภค ไม่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจต่อการปรับตัวศูนยอ์าหารในมุมมอง
ผูบ้รโิภคชว่งสถานการณ ์โควิด-19 ท่ีธุรกิจการคา้ในจงัหวดัพิษณุโลกดว้ยระดบันยัสาํคญัทางสถิต ิ
0.05 เน่ืองจากคา่ Contingency Coefficient เทา่กบั 0.25 และ Approx. Sig 0.56 > 0.05 
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ตารางที ่52-57 สถานทีแ่ห่งที ่3 ศูนยอ์าหาร เซ็นทรัล พลาซ่า พษิณุโลก 
 

ตารางที ่52 ความสัมพันธร์ะหว่างประเภทอาหารที่เลือกรับประทานกับความพึงพอใจต่อ
การปรับตัวศูนยอ์าหารในมุมมองผู้บริโภคช่วงสถานการณ์ โควิด-19 ที่ธุรกิจการค้าใน
จังหวัดพษิณุโลก 
 

ระดับความพงึพอใจต่อการปรับตัวศูนยอ์าหารในมุมมองผู้บริโภคช่วงสถานการณ ์ 
โควิด-19ทีธุ่รกิจการค้าในจังหวัดพษิณุโลก 

ประเภทอาหารทีเ่ลือก
รับประทาน 

22.20-24.59 
คะแนน 

24.60-26.90 
คะแนน 

27.00 
คะแนนขึน้ไป 

ทัง้หมด 

ประเภทขา้ว 0 26 18 44 
 (0.00) (27.10) (18.80) (45.80) 

ประเภทเสน้ 1 14 14 29 
 

ประเภทเคร่ืองด่ืม 
 

ประเภทขนมหวานหรือ
ไอศกรีม 

ประเภทสม้ตาํและยาํ 
 

ประเภทของทอดและของ
ทานเลน่ 

(1.00) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 

(14.60) 
3 

(3.10) 
3 

(3.10) 
0 

(0.00) 
5 

(5.20) 

(14.60) 
2 

(2.10) 
5 

(5.20) 
2 

(2.10) 
3 

(3.10) 

(30.20) 
5 

(5.20) 
8 

(8.30) 
2 

(2.10) 
8 

(8.30) 
รวม 1 51 44 96 

 (1.00) (53.10) (45.80) (100.00) 

Contingency Coefficient เทา่กบั 0.25 และ Approx. Sig 0.76 > 0.05 
 
จากตารางท่ี 52 พบว่าเซลลข์อ้มูลบางเซลลน์อ้ยกว่า 10 ดงันัน้  ผูว้ิจยัจึงเลือกใชส้ถิต ิ

Contingency Coefficient ในการทดสอบความสมัพันธร์ะหว่างตวัแปร โดยพบว่าดา้นประเภท
อาหารท่ีเลือกรบัประทาน ไมมี่ความสมัพนัธก์บัความพงึพอใจตอ่การปรบัตวัศนูยอ์าหารในมมุมอง
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ผูบ้รโิภคชว่งสถานการณ ์โควิด-19 ท่ีธุรกิจการคา้ในจงัหวดัพิษณุโลกดว้ยระดบันยัสาํคญัทางสถิต ิ
0.05 เน่ืองจากคา่ Contingency Coefficient เทา่กบั 0.25 และคา่ Approx. Sig 0.76 > 0.05 

 
ตารางที ่53 ความสัมพันธร์ะหว่าง เหตุผลทีส่ าคัญในการบริโภคกับความพงึพอใจต่อการ
ปรับตัวศูนยอ์าหารในมุมมองผู้บริโภคช่วงสถานการณ ์โควิด-19 ทีธุ่รกิจการค้าในจังหวัด
พษิณุโลก 
 

ระดับความพงึพอใจต่อการปรับตัวศูนยอ์าหารในมุมมองผู้บริโภคช่วงสถานการณ ์ 
โควิด-19 ทีธุ่รกิจการค้าในจังหวัดพษิณุโลก 

เหตุผลทีส่ าคัญในการ
บริโภค 

22.20-24.59 
คะแนน 

24.60-26.90 
คะแนน 

27.00 
คะแนนขึน้ไป 

ทัง้หมด 

ใกลบ้า้น ใกลส้ถานท่ีทาํงาน 
สะดวกสบาย 

ช่ืนชอบการบริโภคอาหารท่ี
ศนูยอ์าหารเป็นการสว่นตวั 
เป็นจดุนดัพบกบัเพ่ือนฝงู 

 
รอทาํกิจกรรม เชน่ ชอ้ปป้ิง  
ชมภาพยนตรม์าธนาคาร

หรือใชบ้รกิารอ่ืนๆ 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

1 
(1.10) 

10 
(10.50) 

0 
(0.00) 

6 
(6.30) 

34 
(35.80) 

15 
(15.80) 

0 
(0.00) 

2 
(2.10) 

27 
(28.40) 

25 
(26.30) 

0 
(0.00) 

8 
(8.40) 

62 
(65.30) 

รวม 1 50 44 95 
 (1.10) (52.60) (46.30) (100.00) 

Contingency Coefficient เทา่กบั 0.20 และ Approx. Sig 0.40 > 0.05 
 
จากตารางท่ี 53 พบว่าเซลลข์อ้มูลบางเซลลน์อ้ยกว่า 10 ดงันัน้ ผูว้ิจัยจึงเลือกใชส้ถิต ิ

Contingency Coefficient ในการทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปร โดยพบว่าดา้นเหตผุลท่ี
สาํคญัในการบริโภค ไม่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจต่อการปรบัตวัศูนยอ์าหารในมุมมอง
ผูบ้รโิภคชว่งสถานการณ ์โควิด-19 ท่ีธุรกิจการคา้ในจงัหวดัพิษณุโลกดว้ยระดบันยัสาํคญัทางสถิต ิ
0.05 เน่ืองจากคา่ Contingency Coefficient เทา่กบั 0.20 และคา่ Approx. Sig 0.40 > 0.05 
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ตารางที่ 54 ความสัมพันธร์ะหว่างช่วงเวลาที่ใช้ในการบริโภคกับบความพึงพอใจต่อการ
ปรับตัวศูนยอ์าหาร ในมุมมองผู้บริโภคช่วงสถานการณ ์โควิด-19 ที่ธุรกิจการค้าในจังหวัด
พษิณุโลก 
 

ระดับความพงึพอใจต่อการปรับตัวศูนยอ์าหารในมุมมองผู้บริโภคช่วงสถานการณ ์
 โควิด-19 ทีธุ่รกิจการค้าในจังหวัดพษิณุโลก 

ช่วงเวลาทีใ่ช้ในการ
บริโภค 

22.20-24.59 
คะแนน 

24.60-26.90 
คะแนน 

27.00 
คะแนนขึน้ไป 

ทัง้หมด 

ตัง้แต ่09.00-11.59 น. 
 

ตัง้แต ่12.00-14.59 น. 
 

ตัง้แต ่15.00-17.59 น. 
 

ตัง้แต ่18.00 น. เป็นตน้ไป 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

1 
(1.00) 

14 
(14.60) 

10 
(10.40) 

11 
(11.50) 

16 
(16.70) 

10 
(10.40) 

14 
(14.60) 

13 
(13.50) 

7 
(7.30) 

24 
(25.00) 

24 
(25.00) 

24 
(25.00) 

24 
(25.00) 

รวม 1 51 44 96 
 (1.00) (53.10) (45.80) (100.00) 

Contingency Coefficient เทา่กบั 0.26 และ Approx. Sig 0.27 < 0.05 
 

 จากตารางท่ี 54 พบว่าเซลลข์อ้มูลบางเซลลน์อ้ยกว่า 10 ดงันัน้  ผูว้ิจยัจึงเลือกใชส้ถิต ิ
Contingency Coefficient ในการทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปร โดยพบว่าดา้นช่วงเวลาท่ี
ใชใ้นการบรโิภคมีความสมัพนัธก์บัความพงึพอใจตอ่การปรบัตวัศนูยอ์าหารในมมุมองผูบ้ริโภคช่วง
สถานการณ์ โควิด-19 ท่ีธุรกิจการคา้ในจังหวัดพิษณุโลก ด้วยระดับนัยสาํคัญทางสถิติ 0.05 
เน่ืองจากคา่ Contingency Coefficient เทา่กบั 0.26 และคา่ Approx. Sig 0.27 < 0.05 
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ตารางที ่55 ความสัมพันธร์ะหว่าง จ านวนเงินที่ใช้ในการบริโภคต่อคร้ังกับความพึงพอใจ
ต่อการปรับตัวศูนยอ์าหารในมุมมองผู้บริโภคช่วงสถานการณ ์โควิด-19 ที่ธุรกิจการค้าใน
จังหวัดพษิณุโลก 
 

ระดับความพงึพอใจต่อการปรับตัวศูนยอ์าหารในมุมมองผู้บริโภคช่วงสถานการณ ์
 โควิด-19 ทีธุ่รกิจการค้าในจังหวัดพษิณุโลก 

จ านวนเงนิที่ใช้ในการ
บริโภคต่อคร้ัง 

22.20-24.59 
คะแนน 

24.60-26.90 
คะแนน 

27.00 
คะแนนขึน้ไป 

ทัง้หมด 

ไมเ่กิน 100 บาท 
 

ประมาณ 101-200 บาท 
 

ประมาณ 201-300 บาท 
 

มากกวา่ 300 บาท 

1 
(1.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

42 
(43.80) 

7 
(7.30) 

2 
(2.10) 

0 
(0.00) 

37 
(38.50) 

7 
(7.30) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

80 
(83.30) 

14 
(14.60) 

2 
(2.10) 

0 
(0.00) 

รวม 1 51 44 96 
 (1.00) (53.10) (45.80) (100.00) 

Contingency Coefficient เทา่กบั 0.14 และ Approx. Sig 0.73 > 0.05  
 
จากตารางท่ี 55 พบว่าเซลลข์อ้มูลบางเซลลน์อ้ยกว่า 10 ดงันัน้ ผูว้ิจยัจึงเลือกใชส้ถิต ิ

Contingency Coefficient ในการทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปร โดยพบว่าจาํนวนเงินท่ีใช้
ในการบริโภคต่อครัง้ ไม่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจต่อการปรบัตวัศูนยอ์าหารในมุมมอง
ผูบ้รโิภคชว่งสถานการณ ์โควิด-19 ท่ีธุรกิจการคา้ในจงัหวดัพิษณุโลกดว้ยระดบันยัสาํคญัทางสถิต ิ
0.05 เน่ืองจากคา่ Contingency Coefficient เทา่กบั 0.14 และ Approx. Sig 0.73 > 0.05 
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ตารางที่ 56 ความสัมพันธร์ะหว่าง ความถี่ในการบริโภคกับความพึงพอใจต่อการปรับตัว
ศูนย์อาหารในมุมมองผู้บริโภคช่วงสถานการณ์ โควิด-19 ที่ธุรกิจการค้าในจังหวัด
พษิณุโลก 
 

ระดับความพงึพอใจต่อการปรับตัวศูนยอ์าหารในมุมมองผู้บริโภคช่วงสถานการณ ์
 โควิด-19 ทีธุ่รกิจการค้าในจังหวัดพษิณุโลก 

ความถีใ่นการบริโภค 22.20-24.59 
คะแนน 

24.60-26.90 
คะแนน 

27.00 
คะแนนขึน้ไป 

ทัง้หมด 

1-2 ครัง้/สปัดาห ์
 

3-4 ครัง้/สปัดาห ์
 

1-2 ครัง้/เดือน 
 

3-4 ครัง้/เดือน 
 

ใชบ้รกิาร มากกวา่ 4 
ครัง้/เดือน 

0 
(0.00) 

1 
(1.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

20 
(20.80) 

13 
(13.50) 

18 
(18.80) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

11 
(11.50) 

16 
(16.70) 

16 
(16.70) 

1 
(1.00) 

1 
(1.00) 

31 
(32.30) 

30 
(31.30) 

34 
(35.40) 

1 
(1.00) 

0 
(0.00) 

รวม 1 51 44 96 
 (1.00) (53.10) (45.80) (100.00) 

Contingency Coefficient เทา่กบั 0.23 และ Approx. Sig 0.44 > 0.05  
 
จากตารางท่ี 56 พบว่าเซลลข์อ้มูลบางเซลลน์อ้ยกว่า 10 ดงันัน้  ผูว้ิจยัจึงเลือกใชส้ถิต ิ

Contingency Coefficient ในการทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปร โดยพบว่า ความถ่ีในการ
บริโภค ไม่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจต่อการปรบัตัวศูนยอ์าหารในมุมมองผู้บริโภคช่วง
สถานการณ์ โควิด-19 ท่ีธุรกิจการคา้ในจังหวัดพิษณุโลกด้วยระดับนัยสาํคัญทางสถิติ 0. 05 
เน่ืองจากคา่ Contingency Coefficient เทา่กบั 0.23  และ Approx. Sig 0.44 > 0.05  
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ตารางที่ 57 ความสัมพันธร์ะหว่าง บุคคลที่มีส่วนร่วมในการบริโภคกับความพึงพอใจต่อ
การปรับตัวศูนยอ์าหารในมุมมองผู้บริโภคช่วงสถานการณ์ โควิด-19 ที่ธุรกิจการค้าใน
จังหวัดพษิณุโลก 
 

ระดับความพงึพอใจต่อการปรับตัวศูนยอ์าหารในมุมมองผู้บริโภคช่วงสถานการณ ์ 
โควิด-19 ทีธุ่รกิจการค้าในจังหวัดพษิณุโลก 

บุคคลทีม่ีส่วนร่วมใน
การบริโภค 

22.20-24.59 
คะแนน 

24.60-26.90 
คะแนน 

27.00 
คะแนนขึน้ไป 

ทัง้หมด 

แฟน/คนรกั 
 

ครอบครวั 
 

เพ่ือน 
 

ตวัทา่นเอง 
 

ญาติ 
 

1 
(1.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

15 
(15.60) 

11 
(11.50) 

19 
 (19.80) 

6 
(6.30) 

0 
(0.00) 

11 
(11.50) 

8 
(8.30) 

17 
(17.70) 

7 
(7.30) 

1 
(1.0) 

27 
(28.10) 

19 
(19.80) 

36 
(37.50) 

13 
(13.50) 

1 
(1.0) 

รวม 1 51 44 96 
 (1.00) (53.10) (45.80) (100.00) 

Contingency Coefficient เทา่กบั 0.20 และ Approx. Sig 0.82 > 0.05 
 
จากตารางท่ี 57 พบว่าเซลลข์อ้มูลบางเซลลน์อ้ยกว่า 10 ดงันัน้  ผูว้ิจยัจึงเลือกใชส้ถิต ิ

Contingency Coefficient ในการทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปร โดยพบว่าบคุคลท่ีมีส่วน
ร่วมในการบริโภค ไม่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจต่อการปรับตัวศูนยอ์าหารในมุมมอง
ผูบ้รโิภคชว่งสถานการณ ์โควิด-19 ท่ีธุรกิจการคา้ในจงัหวดัพิษณุโลกดว้ยระดบันยัสาํคญัทางสถิต ิ
0.05 เน่ืองจากคา่ Contingency Coefficient เทา่กบั 0.20 และ Approx. Sig 0.82 > 0.05 
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 ตารางที ่58-63 สถานทีแ่ห่งที ่4 ศูนยอ์าหาร แม็คโคร พษิณุโลก 
 
ตารางที ่58 ความสัมพันธร์ะหว่างประเภทอาหารที่เลือกรับประทานกับความพึงพอใจต่อ
การปรับตัวศูนยอ์าหารในมุมมองผู้บริโภคช่วงสถานการณ์ โควิด-19 ที่ธุรกิจการค้าใน
จังหวัดพษิณุโลก 
 

ระดับความพงึพอใจต่อการปรับตัวศูนยอ์าหารในมุมมองผู้บริโภคช่วงสถานการณ ์ 
โควิด-19 ทีธุ่รกิจการค้าในจังหวัดพษิณุโลก 

ประเภทอาหารทีเ่ลือก
รับประทาน 

22.20-24.59 
คะแนน 

24.60-26.90 
คะแนน 

27.00 
คะแนนขึน้ไป 

ทัง้หมด 

ประเภทขา้ว 7 30 3 40 
 (7.30) (31.30) (3.10) (41.70) 

ประเภทเสน้ 8 16 0 24 
 

ประเภทเคร่ืองด่ืม 
 

ประเภทขนมหวานหรือ
ไอศกรีม 

ประเภทสม้ตาํและยาํ 
 

ประเภทของทอดและของทาน
เลน่ 

(8.30) 
4 

(4.20) 
2  

(2.10) 
0 

(0.00) 
5 

(5.20) 

(16.70) 
11 

(11.50) 
5 

(5.20) 
1 

(1.0) 
4 

(4.20) 

(0.00) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 

(25.00) 
15 

(15.60) 
7 

(7.30) 
1 

(1.0) 
9 

(9.40) 
รวม 26 67 3 96 

 (27.10) (69.80) (3.10) (100.00) 

Contingency Coefficient เทา่กบั 0.30 และ Approx. Sig 0.43 > 0.05 
 
จากตารางท่ี 58 พบว่าเซลลข์อ้มูลบางเซลลน์อ้ยกว่า 10 ดงันัน้  ผูว้ิจยัจึงเลือกใชส้ถิต ิ

Contingency Coefficient ในการทดสอบความสมัพันธร์ะหว่างตวัแปร โดยพบว่าดา้นประเภท
อาหารท่ีเลือกรบัประทาน ไมมี่ความสมัพนัธก์บัความพงึพอใจตอ่การปรบัตวัศนูยอ์าหารในมมุมอง



 158 

ผูบ้รโิภคชว่งสถานการณ ์โควิด-19 ท่ีธุรกิจการคา้ในจงัหวดัพิษณุโลกดว้ยระดบันยัสาํคญัทางสถิต ิ
0.05 เน่ืองจากคา่ Contingency Coefficient เทา่กบั 0.30 และคา่ Approx. Sig 0.43 > 0.05 

 
ตารางที ่59 ความสัมพันธร์ะหว่าง เหตุผลทีส่ าคัญในการบริโภคกับความพงึพอใจต่อการ
ปรับตัวศูนยอ์าหารในมุมมองผู้บริโภคช่วงสถานการณ ์โควิด-19 ทีธุ่รกิจการค้าในจังหวัด
พษิณุโลก 
 

ระดับความพงึพอใจต่อการปรับตัวศูนยอ์าหารในมุมมองผู้บริโภคช่วงสถานการณ ์ 
โควิด-19 ทีธุ่รกิจการค้าในจังหวัดพษิณุโลก 

เหตุผลทีส่ าคัญในการบริโภค 22.20-24.59 
คะแนน 

24.60-26.90 
คะแนน 

27.00 
คะแนนขึน้ไป 

ทัง้หมด 

ใกลบ้า้น ใกลส้ถานท่ีทาํงาน 
สะดวกสบาย 

ช่ืนชอบการบริโภคอาหารท่ีศนูย์
อาหาร เป็นการสว่นตวั 

เป็นจดุนดัพบกบัเพ่ือนฝงู 
 

รอทาํกิจกรรม เชน่ ชอ้ปป้ิง  ชม
ภาพยนตรม์าธนาคารหรือใช้

บรกิารอ่ืนๆ 

1 
(1.00) 

0 
(0.00) 

1 
(1.00) 

24 
(25.00) 

18 
(18.80) 

0 
(0.00) 

4 
(4.20) 

45 
(46.90) 

1 
(1.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

2 
(2.10) 

20 
(20.80) 

0 
(0.00) 

5 
(5.20) 

71 
(74.00) 

 
รวม 26 67 3 96 

 (27.10) (68.90) (3.10) (100.00) 

Contingency Coefficient เทา่กบั 0.26 และ Approx. Sig 0.13 > 0.05 
  
จากตารางท่ี 59 พบว่าเซลลข์อ้มูลบางเซลลน์อ้ยกว่า 10 ดงันัน้  ผูว้ิจยัจึงเลือกใชส้ถิต ิ

Contingency Coefficient ในการทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปร โดยพบว่าดา้นเหตผุลท่ี
สาํคญัในการบริโภค ไม่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจต่อการปรบัตวัศูนยอ์าหารในมุมมอง
ผูบ้รโิภคชว่งสถานการณ ์โควิด-19 ท่ีธุรกิจการคา้ในจงัหวดัพิษณุโลกดว้ยระดบันยัสาํคญัทางสถิต ิ
0.05 เน่ืองจากคา่ Contingency Coefficient เทา่กบั 0.26 และคา่ Approx. Sig 0.13 > 0.05 
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ตารางที่ 60 ความสัมพันธร์ะหว่างช่วงเวลาที่ใช้ในการบริโภคกับบความพึงพอใจต่อการ
ปรับตัวศูนยอ์าหาร ในมุมมองผู้บริโภคช่วงสถานการณ ์โควิด-19 ที่ธุรกิจการค้าในจังหวัด
พษิณุโลก 
 

ระดับความพงึพอใจต่อการปรับตัวศูนยอ์าหารในมุมมองผู้บริโภคช่วงสถานการณ ์ 
โควิด-19 ทีธุ่รกิจการค้าในจังหวัดพษิณุโลก 

ช่วงเวลาทีใ่ช้ในการบริโภค 22.20-24.59 
คะแนน 

24.60-26.90 
คะแนน 

27.00 
คะแนนขึน้ไป 

ทัง้หมด 

ตัง้แต ่09.00-11.59 น. 
 

ตัง้แต ่12.00-14.59 น. 
 

ตัง้แต ่15.00-17.59 น. 
 

ตัง้แต ่18.00 น. เป็นตน้ไป 

5 
(5.20) 

4 
(4.20) 

6 
(6.30) 

11 
(11.50) 

18 
(18.80) 

19 
(19.80) 

17 
(17.70) 

13 
(13.50) 

1 
(1.00) 

1 
(1.00) 

1 
(1.00) 

0 
(0.00) 

24 
(25.00) 

24 
(25.00) 

24 
(25.00) 

24 
(25.00) 

รวม 26 67 3 96 
 (27.10) (68.90) (3.10) (100.00) 

Contingency Coefficient เทา่กบั 0.25 และ Approx. Sig 0.34 > 0.05 
 

 จากตารางท่ี 60 พบว่าเซลลข์อ้มูลบางเซลลน์อ้ยกว่า 10 ดงันัน้  ผูว้ิจยัจึงเลือกใชส้ถิต ิ
Contingency Coefficient ในการทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปร โดยพบว่าดา้นช่วงเวลาท่ี
ใชใ้นการบรโิภคมีความสมัพนัธก์บัความพงึพอใจตอ่การปรบัตวัศนูยอ์าหารในมมุมองผูบ้ริโภคช่วง
สถานการณ์ โควิด-19 ท่ีธุรกิจการคา้ในจังหวัดพิษณุโลก ด้วยระดับนัยสาํคัญทางสถิติ 0.05 
เน่ืองจากคา่ Contingency Coefficient เทา่กบั 0.25 และคา่ Approx. Sig 0.34 > 0.05 
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ตารางที ่61 ความสัมพันธร์ะหว่าง จ านวนเงินที่ใช้ในการบริโภคต่อคร้ังกับความพึงพอใจ
ต่อการปรับตัวศูนยอ์าหารในมุมมองผู้บริโภคช่วงสถานการณ ์โควิด-19 ที่ธุรกิจการค้าใน
จังหวัดพษิณุโลก 
 

ระดับความพงึพอใจต่อการปรับตัวศูนยอ์าหารในมุมมองผู้บริโภคช่วงสถานการณ ์ 
โควิด-19 ทีธุ่รกิจการค้าในจังหวัดพษิณุโลก 

จ านวนเงนิที่ใช้ในการ
บริโภคต่อคร้ัง 

22.20-24.59 
คะแนน 

24.60-26.90 
คะแนน 

27.00 
คะแนนขึน้ไป 

ทัง้หมด 

ไมเ่กิน 100 บาท 
 

ประมาณ 101-200 บาท 
 

ประมาณ 201-300 บาท 
 

มากกวา่ 300 บาท 

24 
(25.00) 

2 
(2.10) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

57 
(59.40) 

10 
(10.40) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

3 
(3.10) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

84 
(87.50) 

12 
(12.50) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

รวม 26 67 3 96 
 (27.10) (68.90) (3.10) (100.00) 

Contingency Coefficient เทา่กบั 0.11 และ Approx. Sig 0.51 > 0.05  
 
จากตารางท่ี 61 พบว่าเซลลข์อ้มูลบางเซลลน์อ้ยกว่า 10 ดงันัน้ ผูว้ิจัยจึงเลือกใชส้ถิต ิ

Contingency Coefficient ในการทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปร โดยพบว่าจาํนวนเงินท่ีใช้
ในการบริโภคต่อครัง้ ไม่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจต่อการปรบัตวัศูนยอ์าหารในมุมมอง
ผูบ้รโิภคชว่งสถานการณ ์โควิด-19 ท่ีธุรกิจการคา้ในจงัหวดัพิษณุโลกดว้ยระดบันยัสาํคญัทางสถิต ิ
0.05 เน่ืองจากคา่ Contingency Coefficient เทา่กบั 0.11 และ Approx. Sig 0.51 > 0.05 
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ตารางที่ 62 ความสัมพันธร์ะหว่าง ความถี่ในการบริโภคกับความพึงพอใจต่อการปรับตัว
ศูนย์อาหารในมุมมองผู้บริโภคช่วงสถานการณ์ โควิด-19 ที่ธุรกิจการค้าในจังหวัด
พษิณุโลก 
 

ระดับความพงึพอใจต่อการปรับตัวศูนยอ์าหารในมุมมองผู้บริโภคช่วงสถานการณ ์
โควิด-19 ทีธุ่รกิจการค้าในจังหวัดพษิณุโลก 

ความถีใ่นการบริโภค 22.20-24.59 
คะแนน 

24.60-26.90 
คะแนน 

27.00 
คะแนนขึน้ไป 

ทัง้หมด 

1-2 ครัง้/สปัดาห ์
 

3-4 ครัง้/สปัดาห ์
 

1-2 ครัง้/เดือน 
 

3-4 ครัง้/เดือน 
 

ใชบ้รกิาร มากกวา่ 4 ครัง้/
เดือน 

10 
(10.40) 

2 
(2.10) 

12 
(12.50) 

2 
(2.10) 

0 
(0.00) 

12 
(12.50) 

11 
(11.50) 

38 
(39.60) 

6 
(6.30) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

1 
(1.00) 

2 
(2.10) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

22 
(22.90) 

14 
(14.60) 

52 
(54.20) 

8 
(8.30) 

0 
(0.00) 

รวม 26 67 3 96 
 (27.10) (68.90) (3.10) (100.00) 

Contingency Coefficient เทา่กบั 0.25 และ Approx. Sig 0.35 > 0.05  
 
จากตารางท่ี 62 พบว่าเซลลข์อ้มูลบางเซลลน์อ้ยกว่า 10 ดงันัน้  ผูว้ิจยัจึงเลือกใชส้ถิต ิ

Contingency Coefficient ในการทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปร โดยพบว่า ความถ่ีในการ
บริโภค ไม่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจต่อการปรบัตัวศูนยอ์าหารในมุมมองผู้บริโภคช่วง
สถานการณ์ โควิด-19 ท่ีธุรกิจการคา้ในจังหวัดพิษณุโลกด้วยระดับนัยสาํคัญทางสถิติ 0. 05 
เน่ืองจากคา่ Contingency Coefficient เทา่กบั 0.25  และ Approx. Sig 0.35>0.05  
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ตารางที ่63 ความสัมพันธร์ะหว่าง บุคคลทีม่ีส่วนร่วมในการบริโภคกับความพงึพอใจต่อ
การปรับตัวศูนยอ์าหารในมุมมองผู้บริโภคช่วงสถานการณ ์โควิด-19 ทีธุ่รกิจการค้าใน
จังหวัดพษิณุโลก 
 

ระดับความพงึพอใจต่อการปรับตัวศูนยอ์าหารในมุมมองผู้บริโภคช่วงสถานการณ ์ 
โควิด-19ทีธุ่รกิจการค้าในจังหวัดพษิณุโลก 

บุคคลทีม่ีส่วนร่วมในการ
บริโภค 

22.20-24.59 
คะแนน 

24.60-26.90 
คะแนน 

27.00 
คะแนนขึน้ไป 

ทัง้หมด 

แฟน/คนรกั 
 

ครอบครวั 
 

เพ่ือน 
 

ตวัทา่นเอง 
 

ญาติ 
 

8 
(8.30) 

9 
(9.40) 

9 
(9.40) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

15 
(15.60) 

22 
(22.90) 

18 
 (18.00) 

8 
(8.30) 

4 
(4.20) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

2  
(2.10) 

0 
(0.00) 

1 
(1.00) 

23 
(24.00) 

31 
(32.30) 

29 
(30.20) 

8 
 (8.30) 

5 
(5.2) 

รวม 26 67 3 96 
 (27.10) (63.90) (3.10) (100.00) 

Contingency Coefficient เทา่กบั 0.35 และ Approx. Sig 0.09 > 0.05 
 
จากตารางท่ี 63 พบว่าเซลลข์อ้มูลบางเซลลน์อ้ยกว่า 10 ดงันัน้  ผูว้ิจยัจึงเลือกใชส้ถิต ิ

Contingency Coefficient ในการทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปร โดยพบว่าบคุคลท่ีมีส่วน
ร่วมในการบริโภค ไม่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจต่อการปรับตัวศูนยอ์าหารในมุมมอง
ผูบ้รโิภคชว่งสถานการณ ์โควิด-19 ท่ีธุรกิจการคา้ในจงัหวดัพิษณุโลกดว้ยระดับนยัสาํคญัทางสถิต ิ
0.05 เน่ืองจากคา่ Contingency Coefficient เทา่กบั 0.35 และ Approx. Sig 0.09 > 0.05 
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ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยข้อที่3 คุณภาพการใหบ้ริการส่งผลต่อความพึง
พอใจต่อการปรบัตวัศูนยอ์าหารในมุมมองผูบ้ริโภคช่วงสถานการณ ์โควิด -19 ท่ีธุรกิจการคา้ใน
จังหวัดพิษณุโลกโดยใช้ด้านคุณภาพอาหาร การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ ( Multiple 
Regression Analysis) 

 
ตารางที ่64 คุณภาพการให้บริการมีส่งผลต่อความพงึพอใจต่อการปรับตัวศูนยอ์าหารใน
มุมมองผู้บริโภคช่วงสถานการณ ์โควิด-19 ทีธุ่รกิจการค้าในจังหวัดพษิณุโลกโดยใช้ ด้าน
คุณภาพอาหาร 
 

ความพงึพอใจต่อการปรับตัวศูนย์
อาหาร 

(ด้านคุณภาพอาหาร) 

B SE B Beta t Sig t 

คา่คงท่ี 
ดา้นความเป็นรูปธรรม 

ดา้นการตอบสนองความตอ้งการผูบ้รโิภค 
ดา้นการใหค้วามเช่ือมั่นตอ่ผูบ้รโิภค 

1.31 
0.36 
0.09 
0.15 

0.45 
0.08 
0.03 
0.05 

- 
0.20 
0.14 
0.14 

2.87 
4.19 
2.86 
2.82 

0.004 
0.000 
0.004 
0.005 

 R Square = 0.11 Sig = 0.00 
 
 ผลจากตารางท่ี 64 คุณภาพการให้บริการส่งผลต่อความพึงพอใจต่อการปรับตัวศูนย์
อาหารในมุมมองผู้บริโภคช่วงสถานการณ์ โควิด-19 ท่ีธุรกิจการคา้ในจังหวัดพิษณุโลก ดา้น

คุณภาพอาหาร มากท่ีสุด คือ ดา้นความเป็นรูปธรรม  (β = 0.20) รองลงมา คือ ดา้นการ
ตอบสนองความตอ้งการผูบ้ริโภค (β = 0.14) และลาํดบัสดุทา้ย คือ ดา้นการใหค้วามเช่ือมั่นตอ่
ผูบ้ริโภค (β = 0.14) ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้ในขณะท่ี ดา้นความน่าเช่ือถือไวว้างใจ 
และดา้นการรู้จักและเข้าใจผู้บริโภค ไม่ส่งผลอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติท่ี 0.05 ซึ่งคุณสมบัติ
ดงักล่าวสามารถอธิบายความสมัพนัธก์บัตวัแปรตามคือ ระดบัความพึงพอใจตอ่การปรบัตวัศนูย์
อาหารในมุมมองผู้บริโภคช่วงสถานการณ์ โควิด -19 ท่ีธุรกิจการค้าในจังหวัดพิษณุโลกด้าน
คณุภาพอาหาร รอ้ยละ 11.0 

จากคา่สมัประสิทธ์ิดงักล่าว คณุภาพการใหบ้ริการส่งผลตอ่ความพึงพอใจตอ่การปรบัตวั
ศนูยอ์าหารในมุมมองผูบ้ริโภคช่วงสถานการณ ์โควิด-19 ท่ีธุรกิจการคา้ในจงัหวดัพิษณุโลกดา้น
คณุภาพอาหาร ณ ระดบันยัสาํคญัท่ี 0.05 สามารถอภิปรายได ้ดงันี ้ 
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 Y= 1.31 + 0.36(ดา้นความเป็นรูปธรรม) + 0.09(ดา้นการตอบสนองความตอ้งการผูบ้ริโภค) + 0.15(ดา้นการใหค้วามเชื่อมั่นต่อ

ผูบ้ริโภค) 

 คณุภาพการใหบ้ริการ ดา้นความเป็นรูปธรรม เพิ่มขึน้ 1หน่วย จะส่งผลตอ่ความพึงพอใจ
ตอ่การปรบัตวัศนูยอ์าหารในมุมมองผูบ้ริโภคช่วงสถานการณ ์โควิด-19 ท่ีธุรกิจการคา้ในจงัหวดั
พิษณุโลกดา้นคณุภาพอาหารเพิ่มขึน้ 0.36 หน่วย เม่ือเม่ือกาํหนดใหค้ณุภาพการใหบ้ริการ ดา้น
อ่ืนๆคงท่ี 
 นอกจากนีคุ้ณภาพการให้บริการ ดา้นการตอบสนองความตอ้งการผูบ้ริโภค เพิ่มขึน้ 1
หนว่ย สง่ผลตอ่ความพงึพอใจตอ่การปรบัตวัศนูยอ์าหารในมมุมองผูบ้รโิภคช่วงสถานการณ ์โควิด-
19 ท่ีธุรกิจการคา้ในจงัหวดัพิษณุโลกดา้นคุณภาพอาหารเพิ่มขึน้ 0.09หน่วย เม่ือเม่ือกาํหนดให้
คณุภาพการใหบ้รกิาร ดา้นอ่ืนๆคงท่ี 
 คณุภาพการใหบ้รกิาร ดา้นการใหค้วามเช่ือมั่นตอ่ผูบ้รโิภค เพิ่มขึน้ 1หนว่ย ส่งผลตอ่ความ
พึงพอใจตอ่การปรบัตวัศนูยอ์าหารในมมุมองผูบ้ริโภคช่วงสถานการณ ์โควิด -19 ท่ีธุรกิจการคา้ใน
จงัหวดัพิษณโุลกดา้นคณุภาพอาหารเพิ่มขึน้ 0.15 หน่วย เม่ือเม่ือกาํหนดใหค้ณุภาพการใหบ้ริการ 
ดา้นอ่ืนๆคงท่ี 
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ตารางที่ 65 คุณภาพการให้บริการส่งผลต่อความพึงพอใจต่อการปรับตัวศูนยอ์าหารใน
มุมมองผู้บริโภคช่วงสถานการณ ์โควิด-19 ที่ธุรกิจการค้าในจังหวัดพิษณุโลกโดยใช้ ด้าน
ราคาอาหาร 
 

ความพงึพอใจต่อการปรับตัวศูนย์
อาหาร  

(ด้านราคาอาหาร) 

B SE B Beta t Sig t 

คา่คงท่ี 
ดา้นการรูจ้กัและเขา้ใจผูบ้ริโภค 

ดา้นการใหค้วามเช่ือมั่นตอ่ผูบ้รโิภค 

2.96 
0.20 
0.08 

0.21 
0.04 
0.03 

- 
0.21 
0.14 

13.83 
4.13 
2.74 

0.000 
0.000 
0.006 

 R Square = 0.08 Sig = 0.00 
 
 ผลจากตารางท่ี 65 คุณภาพการให้บริการส่งผลต่อความพึงพอใจต่อการปรับตัวศูนย์
อาหารในมมุมองผูบ้ริโภคช่วงสถานการณ ์โควิด-19 ท่ีธุรกิจการคา้ในจงัหวดัพิษณุโลก ดา้นราคา

อาหาร มากท่ีสดุ  คือ ดา้นการรูจ้กัและเขา้ใจผูบ้ริโภค (β = 0.21) รองลงมา คือ ดา้นการใหค้วาม
เช่ือมั่นต่อผูบ้ริโภค (β = 0.14) ซึ่งสอดคลอ้งกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้ในขณะท่ี ดา้นความเป็น
รูปธรรม  ดา้นการตอบสนองความตอ้งการผูบ้ริโภค ดา้นความน่าเช่ือถือไวว้างใจ และ ไม่ส่งผล
อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 ซึ่งคณุสมบตัิดงักล่าวสามารถอธิบายความสัมพนัธก์ับตวัแปร
ตามคือ ระดบัความพึงพอใจตอ่การปรบัตวัศนูยอ์าหารในมมุมองผูบ้ริโภคช่วงสถานการณ ์โควิด -
19 ท่ีธุรกิจการคา้ในจงัหวดัพิษณโุลกดา้นราคาอาหาร รอ้ยละ 8.5 

จากคา่สมัประสิทธ์ิดงักล่าว คณุภาพการใหบ้ริการส่งผลตอ่ความพึงพอใจตอ่การปรบัตวั
ศนูยอ์าหารในมุมมองผูบ้ริโภคช่วงสถานการณ ์โควิด-19 ท่ีธุรกิจการคา้ในจงัหวดัพิษณุโลกดา้น
ราคาอาหาร ณ ระดบันยัสาํคญัท่ี 0.05 สามารถอภิปรายได ้ดงันี ้ 

 
 Y= 2.96 + 0.20(ดา้นการรูจ้กัและเขา้ใจผูบ้ริโภค) + 0.08(ดา้นการใหค้วามเชื่อมั่นต่อผูบ้ริโภค) 

 คณุภาพการใหบ้ริการ ดา้นการรูจ้กัและเขา้ใจผูบ้ริโภค เพิ่มขึน้ 1หน่วย ส่งผลตอ่ความพึง
พอใจต่อการปรบัตวัศูนยอ์าหารในมุมมองผูบ้ริโภคช่วงสถานการณ ์โควิด -19 ท่ีธุรกิจการคา้ใน
จงัหวดัพิษณุโลกดา้นราคาอาหารเพิ่มขึน้ 0.20 หน่วย เม่ือเม่ือกาํหนดใหคุ้ณภาพการใหบ้ริการ 
ดา้นอ่ืนๆคงท่ี 
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 นอกจากนีคุ้ณภาพการให้บริการ ดา้นการใหค้วามเช่ือมั่นต่อผู้บริโภค เพิ่มขึน้ 1หน่วย 
ส่งผลต่อความพึงพอใจตอ่การปรบัตวัศนูยอ์าหารในมมุมองผูบ้ริโภคช่วงสถานการณ ์โควิด -19 ท่ี
ธุรกิจการคา้ในจงัหวดัพิษณุโลกดา้นราคาอาหารเพิ่มขึน้ 0.08 หน่วย เม่ือเม่ือกาํหนดใหค้ณุภาพ
การใหบ้รกิาร ดา้นอ่ืนๆคงท่ี 

 
ตารางที่ 66 คุณภาพการให้บริการส่งผลต่อความพึงพอใจต่อการปรับตัวศูนยอ์าหารใน
มุมมองผู้บริโภคช่วงสถานการณ ์โควิด-19 ที่ธุรกิจการค้าในจังหวัดพิษณุโลกโดยใช้ ด้าน
สถานที ่
 

ความพงึพอใจต่อการปรับตัวศูนย์
อาหาร  

(ด้านสถานที)่ 

B SE B Beta t Sig t 

คา่คงท่ี 
ดา้นการตอบสนองความตอ้งการผูบ้รโิภค 
ดา้นความเป็นรูปธรรม 
ดา้นการใหค้วามเช่ือมั่นตอ่ผูบ้รโิภค 

2.42 
0.10 
0.24 
0.15 

0.40 
0.02 
0.07 
0.04 

- 
0.18 
0.15 
0.16 

5.96 
3.61 
3.21 
3.18 

0.000 
0.000 
0.001 
0.002 

 R Square = 0.11 Sig = 0.00 
 
 ผลจากตารางท่ี 66 คุณภาพการให้บริการส่งผลต่อความพึงพอใจต่อการปรับตัวศูนย์
อาหารในมุมมองผู้บริโภคช่วงสถานการณ์ โควิด-19 ท่ีธุรกิจการคา้ในจังหวัดพิษณุโลก ดา้น

สถานท่ี มากท่ีสดุ คือ ดา้นการตอบสนองความตอ้งการผูบ้ริโภค  (β = 0.18) รองลงมา คือ ดา้น
ความเป็นรูปธรรม(β = 0.15) และลาํดบัสดุทา้ย คือ ดา้นการใหค้วามเช่ือมั่นตอ่ผูบ้ริโภค (β = 
0.16) ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้ในขณะท่ี ดา้นความน่าเช่ือถือไวว้างใจ และดา้นการรูจ้กั
และเข้าใจผู้บริโภค ไม่ส่งผลอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติท่ี 0.05 ซึ่งคุณสมบัติดังกล่าวสามารถ
อธิบายความสมัพนัธก์บัตวัแปรตามคือ ระดบัความพึงพอใจตอ่การปรบัตวัศนูยอ์าหารในมมุมอง
ผูบ้ริโภคช่วงสถานการณ ์โควิด-19 ท่ีธุรกิจการคา้ในจังหวัดพิษณุโลกเพียงดา้นสถานท่ี รอ้ยละ 
11.6 
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 จากคา่สมัประสิทธ์ิดงักลา่ว คณุภาพการใหบ้ริการส่งผลตอ่ความพึงพอใจตอ่การ
ปรบัตวัศนูยอ์าหารในมมุมองผูบ้รโิภคชว่งสถานการณ ์โควิด-19 ท่ีธุรกิจการคา้ในจงัหวดัพิษณุโลก
ดา้นสถานท่ี ณ ระดบันยัสาํคญัท่ี 0.05 สามารถอภิปรายได ้ดงันี ้ 

 
 Y= 2.42 + 0.10(ดา้นการตอบสนองความตอ้งการผูบ้ริโภค) + 0.24(ดา้นความเป็นรูปธรรม)  + 0.15(ดา้นการใหค้วามเชื่อมั่นต่อ

ผูบ้ริโภค) 

 คณุภาพการใหบ้ริการ ดา้นการตอบสนองความตอ้งการผูบ้ริโภค เพิ่มขึน้ 1หน่วย ส่งผล
ตอ่ความพึงพอใจต่อการปรบัตวัศนูยอ์าหารในมุมมองผูบ้ริโภคช่วงสถานการณ ์โควิด -19 ท่ีธุรกิจ
การค้าในจังหวัดพิษณุโลกด้านสถานท่ีเพิ่มขึน้ 0.10 หน่วย เม่ือเม่ือกําหนดให้คุณภาพการ
ใหบ้รกิาร ดา้นอ่ืนๆคงท่ี 

 นอกจากนีค้ณุภาพการใหบ้ริการ ดา้นความเป็นรูปธรรม เพิ่มขึน้ 1หน่วย ส่งผลต่อความ
พึงพอใจตอ่การปรบัตวัศนูยอ์าหารในมมุมองผูบ้ริโภคช่วงสถานการณ ์โควิด -19 ท่ีธุรกิจการคา้ใน
จงัหวดัพิษณุโลกดา้นสถานท่ี เพิ่มขึน้ 0.24 หน่วย เม่ือเม่ือกาํหนดใหค้ณุภาพการใหบ้ริการ ดา้น
อ่ืนๆคงท่ี 

 คณุภาพการใหบ้รกิาร ดา้นการใหค้วามเช่ือมั่นตอ่ผูบ้รโิภค เพิ่มขึน้ 1หนว่ย ส่งผลตอ่ความ
พึงพอใจตอ่การปรบัตวัศนูยอ์าหารในมมุมองผูบ้ริโภคช่วงสถานการณ ์โควิด-19 ท่ีธุรกิจการคา้ใน
จงัหวดัพิษณุโลกดา้นสถานท่ี เพิ่มขึน้ 0.15 หน่วย เม่ือเม่ือกาํหนดใหค้ณุภาพการใหบ้ริการ ดา้น
อ่ืนๆคงท่ี 
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ตารางที่ 67 คุณภาพการให้บริการส่งผลต่อความพึงพอใจต่อการปรับตัวศูนยอ์าหารใน
มุมมองผู้บริโภคช่วงสถานการณ ์โควิด-19 ที่ธุรกิจการค้าในจังหวัดพิษณุโลกโดยใช้ ด้าน
พนักงานให้บริการ 
 

ความพงึพอใจต่อการปรับตัวศูนย์
อาหาร  

(ด้านพนักงานให้บริการ) 

B SE B Beta t Sig t 

คา่คงท่ี 
ดา้นการตอบสนองความตอ้งการผูบ้รโิภค 

ดา้นการรูจ้กัและเขา้ใจผูบ้ริโภค 

2.17 
0.11 
0.64 

0.51 
0.02 
0.01 

- 
0. 20 
0.18 

4.26 
4.17 
3.73 

0.00 
0.00 
0.00 

 R Square = 0.08 Sig = 0.00 
 
 ผลจากตารางท่ี 67 คุณภาพการให้บริการส่งผลต่อความพึงพอใจต่อการปรับตัวศูนย์
อาหารในมุมมองผู้บริโภคช่วงสถานการณ์ โควิด-19 ท่ีธุรกิจการคา้ในจังหวัดพิษณุโลก ดา้น

พนกังานใหบ้ริการ มากท่ีสดุ คือ ดา้นการตอบสนองความตอ้งการผูบ้ริโภค (β = 0.20) รองลงมา 
คือ ดา้นการรูจ้กัและเขา้ใจผูบ้ริโภค (β = 0.18) ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้ในขณะท่ี ดา้น
ความเป็นรูปธรรม  ดา้นการใหค้วามเช่ือมั่นตอ่ผูบ้รโิภคดา้นความน่าเช่ือถือไวว้างใจ และ ไม่ส่งผล
อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 ซึ่งคณุสมบตัิดงักล่าวสามารถอธิบายความสมัพนัธก์ับตวัแปร
ตามคือ ระดบัความพึงพอใจตอ่การปรับตวัศนูยอ์าหารในมมุมองผูบ้ริโภคช่วงสถานการณ ์โควิด-
19 ท่ีธุรกิจการคา้ในจงัหวดัพิษณโุลกดา้นพนกังานใหบ้รกิาร รอ้ยละ 11.6 

จากคา่สมัประสิทธ์ิดงักล่าว คณุภาพการใหบ้ริการส่งผลตอ่ความพึงพอใจตอ่การปรบัตวั
ศนูยอ์าหารในมุมมองผูบ้ริโภคช่วงสถานการณ ์โควิด-19 ท่ีธุรกิจการคา้ในจงัหวดัพิษณุโลกดา้น
พนกังานใหบ้รกิาร ณ ระดบันยัสาํคญัท่ี 0.05 สามารถอภิปรายได ้ดงันี ้ 

 
 Y= 2.17 + 0.11(ดา้นการตอบสนองความตอ้งการผูบ้ริโภค) + 0.64(ดา้นการรูจ้กัและเขา้ใจผูบ้ริโภค) 

 คณุภาพการใหบ้ริการ ดา้นการตอบสนองความตอ้งการผูบ้ริโภค เพิ่มขึน้ 1หน่วย ส่งผล
ตอ่ความพึงพอใจต่อการปรบัตวัศนูยอ์าหารในมุมมองผูบ้ริโภคช่วงสถานการณ ์โควิด -19 ท่ีธุรกิจ
การคา้ในจงัหวดัพิษณโุลกดา้นพนกังานใหบ้รกิารเพิ่มขึน้ 0.115 หน่วย เม่ือเม่ือกาํหนดใหค้ณุภาพ
การใหบ้รกิาร ดา้นอ่ืนๆคงท่ี 



 169 

 นอกจากนีค้ณุภาพการใหบ้ริการ ดา้นการรูจ้กัและเขา้ใจผูบ้ริโภค เพิ่มขึน้ 1หน่วย ส่งผล
ตอ่ความพึงพอใจต่อการปรบัตวัศนูยอ์าหารในมุมมองผูบ้ริโภคช่วงสถานการณ ์โควิด -19 ท่ีธุรกิจ
การคา้ในจงัหวดัพิษณุโลกดา้นพนกังานใหบ้ริการเพิ่มขึน้ 0.64 หน่วย เม่ือเม่ือกาํหนดใหค้ณุภาพ
การใหบ้รกิาร ดา้นอ่ืนๆคงท่ี 
 
ตารางที ่68 คุณภาพการให้บริการส่งผลต่อความพงึพอใจต่อการปรับตัวศูนยอ์าหารใน
มุมมองผู้บริโภคช่วงสถานการณ ์โควิด-19 ทีธุ่รกิจการค้าในจังหวัดพษิณุโลกโดยใช้ ด้าน
การส่งเสริมการขาย 
 

ความพงึพอใจต่อการปรับตัวศูนย์
อาหาร  

(ด้านการส่งเสริมการขาย) 

B SE B Beta t Sig t 

คา่คงท่ี 
ดา้นความน่าเช่ือถือไวว้างใจ 

ดา้นการรูจ้กัและเขา้ใจผูบ้ริโภค 
ดา้นการใหค้วามเช่ือมั่นตอ่ผูบ้รโิภค 

0.54 
0.32 
0.63 
0.10 

0.63 
0.08 
0.17 
0.04 

- 
0.19 
0.18 
0.11 

0.86 
3.97 
3.62 
2.22 

0.390 
0.000 
0.000 
0.027 

 R Square = 0.105 Sig = 0.000 
 
 ผลจากตารางท่ี 68 คุณภาพการให้บริการส่งผลต่อความพึงพอใจต่อการปรับตัวศูนย์

อาหารในมุมมองผู้บริโภคช่วงสถานการณ์ โควิด-19 ท่ีธุรกิจการคา้ในจังหวัดพิษณุโลก ดา้น

ส่งเสริมการขาย มากท่ีสดุ คือ ดา้นความน่าเช่ือถือไวว้างใจ (β = 0.19) รองลงมา คือ ดา้นการ

รูจ้กัและเขา้ใจผูบ้รโิภค (β = 0.18) และลาํดบัสดุทา้ย คือ ดา้นการใหค้วามเช่ือมั่นตอ่ผูบ้ริโภค (β 

= 0.11) ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ ในขณะท่ี ดา้นความเป็นรูปธรรม และดา้นการ

ตอบสนองความตอ้งการผูบ้ริโภค ไม่ส่งผลอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 ซึ่งคณุสมบตัิดงักล่าว

สามารถอธิบายความสมัพนัธก์บัตวัแปรตามคือ ระดบัความพึงพอใจตอ่การปรบัตวัศนูยอ์าหารใน

มมุมองผูบ้ริโภคช่วงสถานการณ ์โควิด-19 ท่ีธุรกิจการคา้ในจงัหวดัพิษณุโลกดา้นการส่งเสริมการ

ขาย รอ้ยละ 10.5 
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จากคา่สมัประสิทธ์ิดงักล่าว คณุภาพการใหบ้ริการส่งผลตอ่ความพึงพอใจตอ่การปรบัตวั
ศนูยอ์าหารในมุมมองผูบ้ริโภคช่วงสถานการณ ์โควิด-19 ท่ีธุรกิจการคา้ในจงัหวดัพิษณุโลกดา้น
การสง่เสรมิการขาย ณ ระดบันยัสาํคญัท่ี 0.05 สามารถอภิปรายได ้ดงันี ้ 

 
 Y= 0.54 + 0.32(ดา้นความน่าเชื่อถือไวว้างใจ) + 0.63(ดา้นการรูจ้กัและเขา้ใจผูบ้ริโภค)  + 0.10(ดา้นการใหค้วามเชื่อมั่นต่อ

ผูบ้ริโภค) 

 คณุภาพการใหบ้ริการ ดา้นความน่าเช่ือถือไวว้างใจ เพิ่มขึน้ 1หน่วย ส่งผลต่อความพึง

พอใจต่อการปรบัตวัศูนยอ์าหารในมุมมองผูบ้ริโภคช่วงสถานการณ ์โควิด -19 ท่ีธุรกิจการคา้ใน

จังหวัดพิษณุโลกดา้นการส่งเสริมการขายเพิ่มขึน้ 0.32 หน่วย เม่ือเม่ือกาํหนดให้คุณภาพการ

ใหบ้รกิาร ดา้นอ่ืนๆคงท่ี 

 นอกจากนีค้ณุภาพการใหบ้ริการ ดา้นการรูจ้กัและเขา้ใจผูบ้ริโภค เพิ่มขึน้ 1หน่วย ส่งผล

ตอ่ความพึงพอใจต่อการปรบัตวัศนูยอ์าหารในมุมมองผูบ้ริโภคช่วงสถานการณ ์โควิด -19 ท่ีธุรกิจ

การคา้ในจังหวัดพิษณุโลกดา้นการส่งเสริมการขาย เพิ่มขึน้ 0.63 หน่วย เม่ือเม่ือกําหนดให้

คณุภาพการใหบ้รกิาร ดา้นอ่ืนๆคงท่ี 

 คณุภาพการใหบ้รกิาร ดา้นการใหค้วามเช่ือมั่นตอ่ผูบ้รโิภค เพิ่มขึน้ 1หนว่ย ส่งผลตอ่ความ

พึงพอใจตอ่การปรบัตวัศนูยอ์าหารในมมุมองผูบ้ริโภคช่วงสถานการณ ์โควิด -19 ท่ีธุรกิจการคา้ใน

จงัหวัดพิษณุโลกดา้นการส่งเสริมการขาย เพิ่มขึน้ 0.10 หน่วย เม่ือเม่ือกาํหนดใหคุ้ณภาพการ

ใหบ้รกิาร ดา้นอ่ืนๆคงท่ี 
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ตารางที่ 69 คุณภาพการให้บริการส่งผลต่อความพึงพอใจต่อการปรับตัวศูนยอ์าหารใน
มุมมองผู้บริโภคช่วงสถานการณ ์โควิด-19 ที่ธุรกิจการค้าในจังหวัดพิษณุโลกโดยใช้ ด้าน
กระบวนการและอุปกรณ ์
 

ความพงึพอใจต่อการปรับตัวศูนย์
อาหาร  

(ด้านกระบวนการและอุปกรณ)์ 

B SE B Beta t Sig t 

คา่คงท่ี 
ดา้นการใหค้วามเช่ือมั่นตอ่ผูบ้รโิภค 

ดา้นการตอบสนองความตอ้งการผูบ้รโิภค 
ดา้นความน่าเช่ือถือไวว้างใจ 

1.68 
0.19 
0.11 
0.26 

0.57 
0.07 
0.04 
0.11 

- 
0.14 
0.13 
0.11 

2.92 
2.64 
2.64 
2.22 

0.004 
0.009 
0.008 
0.027 

 R Square = 0.07 Sig = 0.00 
 
 ผลจากตารางท่ี 69 คุณภาพการให้บริการส่งผลต่อความพึงพอใจต่อการปรับตัวศูนย์
อาหารในมุมมองผู้บริโภคช่วงสถานการณ์ โควิด-19 ท่ีธุรกิจการคา้ในจังหวัดพิษณุโลก ดา้น

กระบวนการและอปุกรณ ์มากท่ีสดุ คือ ดา้นการใหค้วามเช่ือมั่นตอ่ผูบ้ริโภค (β = 0.14) รองลงมา 
คือ ดา้นการตอบสนองความตอ้งการผูบ้ริโภค (β = 0.13) และลาํดบัสุดทา้ย คือ ดา้นความ

น่าเช่ือถือไวว้างใจ (β = 0.11) ซึ่งสอดคลอ้งกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้ในขณะท่ี ดา้นความเป็น
รูปธรรมและด้านการรู้จักและเข้าใจผู้บริโภค ไม่ส่งผลอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติท่ี 0.05 ซึ่ง
คณุสมบตัิดงักล่าวสามารถอธิบายความสัมพนัธก์ับตวัแปรตามคือ ระดบัความพึงพอใจต่อการ
ปรบัตวัศนูยอ์าหารในมมุมองผูบ้รโิภคชว่งสถานการณ ์โควิด-19 ท่ีธุรกิจการคา้ในจงัหวดัพิษณุโลก
ดา้นกระบวนการและอปุกรณ ์รอ้ยละ 7.6 

จากคา่สมัประสิทธ์ิดงักล่าว คณุภาพการใหบ้ริการส่งผลตอ่ความพึงพอใจตอ่การปรบัตวั
ศนูยอ์าหารในมุมมองผูบ้ริโภคช่วงสถานการณ ์โควิด-19 ท่ีธุรกิจการคา้ในจงัหวดัพิษณุโลกดา้น
กระบวนการและอปุกรณ ์ณ ระดบันยัสาํคญัท่ี 0.05 สามารถอภิปรายได ้ดงันี ้ 

 
 Y= 1.68 + 0.19(ดา้นการใหค้วามเชื่อมั่นต่อผูบ้ริโภค) + 0.11 (ดา้นการตอบสนองความตอ้งการผูบ้ริโภค)  + 0.26(ดา้นความ

น่าเชื่อถือไวว้างใจ) 
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 คณุภาพการใหบ้รกิาร ดา้นการใหค้วามเช่ือมั่นตอ่ผูบ้ริโภคเพิ่มขึน้ 1หน่วย ส่งผลตอ่ความ

พึงพอใจตอ่การปรบัตวัศนูยอ์าหารในมมุมองผูบ้ริโภคช่วงสถานการณ ์โควิด -19 ท่ีธุรกิจการคา้ใน

จงัหวดัพิษณโุลกดา้นกระบวนการและอปุกรณ ์เพิ่มขึน้ 0.19 หนว่ย เม่ือเม่ือกาํหนดใหค้ณุภาพการ

ใหบ้รกิาร ดา้นอ่ืนๆคงท่ี 

 นอกจากนีคุ้ณภาพการให้บริการ ดา้นการตอบสนองความตอ้งการผูบ้ริโภค เพิ่มขึน้ 1

หนว่ย สง่ผลตอ่ความพงึพอใจตอ่การปรบัตวัศนูยอ์าหารในมมุมองผูบ้รโิภคช่วงสถานการณ ์โควิด-

19 ท่ีธุรกิจการคา้ในจงัหวดัพิษณุโลกโดยใชด้า้นกระบวนการและอุปกรณ์ เพิ่มขึน้ 0.113 หน่วย 

เม่ือเม่ือกาํหนดใหค้ณุภาพการใหบ้รกิาร ดา้นอ่ืนๆคงท่ี 

 คณุภาพการใหบ้ริการ ดา้นความน่าเช่ือถือไวว้างใจ เพิ่มขึน้ 1หน่วย ส่งผลต่อความพึง

พอใจต่อการปรบัตวัศูนยอ์าหารในมุมมองผูบ้ริโภคช่วงสถานการณ ์โควิด-19 ท่ีธุรกิจการคา้ใน

จังหวัดพิษณุโลกโดยใช้ดา้นกระบวนการและอุปกรณ์ เพิ่มขึน้ 0.26 หน่วย เม่ือเม่ือกาํหนดให้

คณุภาพการใหบ้รกิาร ดา้นอ่ืนๆคงท่ี 
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ตารางที่ 70 คุณภาพการให้บริการส่งผลต่อความพึงพอใจต่อการปรับตัวศูนยอ์าหารใน
มุมมองผู้บริโภคช่วงสถานการณ ์โควิด-19 ที่ธุรกิจการค้าในจังหวัดพิษณุโลกโดยใช้ ด้าน
สุขอนามัยและความสะอาด 
 

ความพงึพอใจต่อการปรับตัวศูนย์
อาหาร  

(ด้านสุขอนามัยและความสะอาด) 

B SE B Beta t Sig t 

คา่คงท่ี 
ดา้นการใหค้วามเช่ือมั่นตอ่ผูบ้รโิภค 

3.20 
0.18 

0.28 
0.06 

- 
0.15 

11.39 
2.96 

0.000 
0.003 

 R Square = 0.02 Sig = 0.003 
 
 ผลจากตารางท่ี 70 คุณภาพการให้บริการส่งผลต่อความพึงพอใจต่อการปรับตัวศูนย์
อาหารในมุมมองผู้บริโภคช่วงสถานการณ์ โควิด-19 ท่ีธุรกิจการคา้ในจังหวัดพิษณุโลก ดา้น

สขุอนามยัและความสะอาด มากท่ีสดุ คือ ดา้นการใหค้วามเช่ือมั่นตอ่ผูบ้ริโภค (β = 0.15)  ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้ในขณะท่ี ดา้นการตอบสนองความตอ้งการผูบ้ริโภค ดา้นการรูจ้กั
และเข้าใจผูบ้ริโภค ดา้นความเป็นรูปธรรมและดา้นความน่าเช่ือถือไวว้างใจ ไม่ส่งผลอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 ซึ่งคณุสมบตัิดงักล่าวสามารถอธิบายความสมัพนัธก์ับตวัแปรตามคือ 
ระดบัความพึงพอใจต่อการปรบัตวัศูนยอ์าหารในมุมมองผูบ้ริโภคช่วงสถานการณ ์โควิด -19 ท่ี
ธุรกิจการคา้ในจงัหวดัพิษณโุลกดา้นสขุอนามยัและความสะอาด รอ้ยละ 2.2 

จากคา่สมัประสิทธ์ิดงักล่าว คณุภาพการใหบ้ริการส่งผลตอ่ความพึงพอใจตอ่การปรบัตวั
ศนูยอ์าหารในมุมมองผูบ้ริโภคช่วงสถานการณ ์โควิด-19 ท่ีธุรกิจการคา้ในจงัหวดัพิษณุโลกดา้น
สขุอนามยัและความสะอาด ณ ระดบันยัสาํคญัท่ี 0.05 สามารถอภิปรายได ้ดงันี ้ 

 
 Y= 3.20 + 0.18(ดา้นการใหค้วามเชื่อมั่นต่อผูบ้ริโภค) 

 คณุภาพการใหบ้รกิาร ดา้นการใหค้วามเช่ือมั่นตอ่ผูบ้ริโภคเพิ่มขึน้ 1หน่วย ส่งผลตอ่ความ
พึงพอใจตอ่การปรบัตวัศนูยอ์าหารในมมุมองผูบ้ริโภคช่วงสถานการณ ์โควิด -19 ท่ีธุรกิจการคา้ใน
จงัหวดัพิษณโุลกดา้นสขุอนามยัและความสะอาด เพิ่มขึน้ 0.18 หน่วย เม่ือเม่ือกาํหนดใหค้ณุภาพ
การใหบ้รกิาร ดา้นอ่ืนๆคงท่ี 
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ตารางที ่71 คุณภาพการให้บริการส่งผลต่อความพงึพอใจต่อการปรับตัวศูนยอ์าหารใน
มุมมองผู้บริโภคช่วงสถานการณ ์โควิด-19 ทีธุ่รกิจการค้าในจังหวัดพษิณุโลก (รวมด้าน) 
 

ความพงึพอใจต่อการปรับตัวศูนย์
อาหาร 

B SE B Beta t Sig t 

คา่คงท่ี 
ดา้นการใหค้วามเช่ือมั่นตอ่ผูบ้รโิภค 

ดา้นการตอบสนองความตอ้งการผูบ้รโิภค 
ดา้นความน่าเช่ือถือไวว้างใจ 

ดา้นการรูจ้กัและเขา้ใจผูบ้ริโภค 

-0.93 
0.26 
0.14 
0.27 
0.55 

0.79 
0.06 
0.03 
0.10 
0.22 

- 
0.21 
0.19 
0.12 
0.11 

1.17 
4.22 
3.89 
2.67 
2.47 

0.24 
0.00 
0.00 
0.00 
0.01 

 R Square = 0.17 Sig = 0.00 
 
 ผลจากตารางท่ี 71 คุณภาพการให้บริการส่งผลต่อความพึงพอใจต่อการปรับตัวศูนย์
อาหารในมุมมองผูบ้ริโภคช่วงสถานการณ ์โควิด-19 ท่ีธุรกิจการคา้ในจงัหวดัพิษณุโลก รวมดา้น 

มากท่ีสดุ คือ ดา้นการใหค้วามเช่ือมั่นต่อผูบ้ริโภค (β = 0.21) รองลงมา คือ ดา้นการตอบสนอง
ความตอ้งการผูบ้รโิภค(β = 0.19) ตอ่มา คือ ดา้นความนา่เช่ือถือไวว้างใจ  (β = 0.12) และลาํดบั
สุดทา้ย คือ ดา้นการรูจ้ักและเขา้ใจผูบ้ริโภค (β = 0.11) ซึ่งสอดคลอ้งกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้
ในขณะท่ี ดา้นความเป็นรูปธรรมและดา้นการรูจ้กัและเขา้ใจผูบ้ริโภค ไม่ส่งผลอย่างมีนยัสาํคญั
ทางสถิตท่ีิ 0.05 ซึ่งคณุสมบตัดิงักลา่วสามารถอธิบายความสมัพนัธก์บัตวัแปรตามคือ ระดบัความ
พึงพอใจตอ่การปรบัตวัศนูยอ์าหารในมมุมองผูบ้ริโภคช่วงสถานการณ ์โควิด -19 ท่ีธุรกิจการคา้ใน
จงัหวดัพิษณโุลก รอ้ยละ 17.7 

จากคา่สมัประสิทธ์ิดงักล่าว คณุภาพการใหบ้ริการส่งผลตอ่ความพึงพอใจตอ่การปรบัตวั
ศนูยอ์าหารในมุมมองผูบ้ริโภคช่วงสถานการณ ์โควิด-19 ท่ีธุรกิจการคา้ในจงัหวดัพิษณุโลกดา้น
กระบวนการและอปุกรณ ์ณ ระดบันยัสาํคญัท่ี 0.05 สามารถอภิปรายได ้ดงันี ้ 

 
 Y= -0.93 + 0.26(ดา้นการใหค้วามเชื่อมั่นต่อผูบ้ริโภค) + 0.14 (ดา้นการตอบสนองความตอ้งการผูบ้ริโภค)  + 0.27(ดา้นความ

น่าเชื่อถือไวว้างใจ) + 0.55 (ดา้นความน่าเชื่อถือไวว้างใจ) 
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 คณุภาพการใหบ้รกิาร ดา้นการใหค้วามเช่ือมั่นตอ่ผูบ้ริโภคเพิ่มขึน้ 1หน่วย ส่งผลตอ่ความ
พึงพอใจตอ่การปรบัตวัศนูยอ์าหารในมมุมองผูบ้ริโภคช่วงสถานการณ ์โควิด -19 ท่ีธุรกิจการคา้ใน
จงัหวดัพิษณโุลก เพิ่มขึน้ 0.26 หนว่ย เม่ือเม่ือกาํหนดใหค้ณุภาพการใหบ้รกิาร ดา้นอ่ืนๆคงท่ี 
 นอกจากนีคุ้ณภาพการให้บริการ ดา้นการตอบสนองความตอ้งการผูบ้ริโภค เพิ่มขึน้ 1
หนว่ย สง่ผลตอ่ความพงึพอใจตอ่การปรบัตวัศนูยอ์าหารในมมุมองผูบ้รโิภคช่วงสถานการณ ์โควิด-
19 ท่ีธุรกิจการคา้ในจงัหวดัพิษณุโลกโดยใช ้เพิ่มขึน้ 0.14 หน่วย เม่ือเม่ือกาํหนดใหค้ณุภาพการ
ใหบ้รกิาร ดา้นอ่ืนๆคงท่ี 
 คณุภาพการใหบ้ริการ ดา้นความน่าเช่ือถือไวว้างใจ เพิ่มขึน้ 1หน่วย ส่งผลต่อความพึง
พอใจต่อการปรบัตวัศูนยอ์าหารในมุมมองผูบ้ริโภคช่วงสถานการณ์ โควิด-19 ท่ีธุรกิจการคา้ใน
จงัหวัดพิษณุโลกโดยใช ้เพิ่มขึน้ 0.27 หน่วย เม่ือเม่ือกาํหนดใหค้ณุภาพการใหบ้ริการ ดา้นอ่ืนๆ
คงท่ี 
 คณุภาพการใหบ้ริการ ดา้นการรูจ้กัและเขา้ใจผูบ้ริโภค เพิ่มขึน้ 1หน่วย ส่งผลตอ่ความพึง
พอใจต่อการปรบัตวัศูนยอ์าหารในมุมมองผูบ้ริโภคช่วงสถานการณ ์โควิด-19 ท่ีธุรกิจการคา้ใน
จงัหวัดพิษณุโลกโดยใช ้เพิ่มขึน้ 0.55 หน่วย เม่ือเม่ือกาํหนดใหค้ณุภาพการใหบ้ริการ ดา้นอ่ืนๆ
คงท่ี 
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เมื่อได้วิเคราะหอ์อกเป็นรายศูนยอ์าหารเป็น 4 แห่ง โดยใช้ค าส่ัง Select Cases ในการ

วิเคราะหส์มการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) พบว่า  

 สถานทีแ่ห่งที ่1 ศูนยอ์าหาร บิ๊กซี ซูเปอรเ์ซ็นเตอร ์พษิณุโลก 
 
ตารางที่ 72 คุณภาพการให้บริการส่งผลต่อความพึงพอใจต่อการปรับตัวศูนยอ์าหารใน
มุมมองผู้บริโภคช่วงสถานการณ ์โควิด-19 ทีธุ่รกิจการค้าในจังหวัดพษิณุโลก (รวมด้าน) 
 

ความพงึพอใจต่อการปรับตัวศูนย์
อาหาร 

B SE B Beta t Sig t 

คา่คงท่ี 
ดา้นความเป็นรูปธรรม 
ดา้นความน่าเช่ือถือไวว้างใจ 
ดา้นการตอบสนองความตอ้งการผูบ้รโิภค 
ดา้นการใหค้วามเช่ือมั่นตอ่ผูบ้รโิภค 
ดา้นการรูจ้กัและเขา้ใจผูบ้ริโภค 

3.01 
0.24 
0.24 
0.10 
0.10 
0.09 

2.26 
0.26 
0.38 
0.06 
0.11 
0.48 

- 
0.105 
-.007 
0.17 
0.10 
0.02 

1.33 
0.94 
-0.63 
1.70 
0.86 
0.20 

0.18 
0.34 
0.52 
0.09 
0.38 
0.84 

R Square = 0.05 Sig = 0.42 
 
 ผลจากตารางท่ี 72 ศูนยอ์าหาร บิ๊กซี ซูเปอรเ์ซ็นเตอร ์พิษณุโลก พบว่า คุณภาพการ
ใหบ้ริการไม่ส่งผลตอ่ความพึงพอใจตอ่การปรบัตวัศนูยอ์าหารในมมุมองผูบ้ริโภคช่วงสถานการณ ์
โควิด-19 ท่ีธุรกิจการคา้ในจงัหวดัพิษณโุลก อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิตท่ีิ > 0.05 
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 สถานที่แห่งที ่2 ศูนยอ์าหาร เทสโก้ โลตัส พษิณุโลก สาขาโคกช้าง 
 
ตารางที ่73 คุณภาพการให้บริการส่งผลต่อความพงึพอใจต่อการปรับตัวศูนยอ์าหารใน
มุมมองผู้บริโภคช่วงสถานการณ ์โควิด-19 ทีธุ่รกิจการค้าในจังหวัดพษิณุโลก (รวมด้าน) 
 

ความพงึพอใจต่อการปรับตัวศูนย์
อาหาร 

B SE B Beta t Sig t 

คา่คงท่ี 
ดา้นการตอบสนองความตอ้งการผูบ้รโิภค 

ดา้นความเป็นรูปธรรม 

-0.61 
0.27 
0.70 

1.23 
0.07 
0.27 

- 
0.33 
0.24 

-0.49 
3.44 
2.53 

0.61 
0.00 
0.01 

R Square = 0.24 Sig = 0.00 
 
 ผลจากตารางท่ี 73 ศนูยอ์าหาร เทสโก ้โลตสั พิษณุโลก สาขาโคกชา้ง พบว่า คณุภาพการ
ใหบ้รกิารสง่ผลตอ่ความพึงพอใจตอ่การปรบัตวัศนูยอ์าหารในมมุมองผูบ้ริโภคช่วงสถานการณ ์โค
วิด-19 ท่ีธุรกิจการคา้ในจงัหวดัพิษณุโลก พบว่า มากท่ีสุด คือ ดา้นการตอบสนองความตอ้งการ

ผูบ้รโิภค(β = 0.33) รองลงมา คือ ดา้นความเป็นรูปธรรม (β = 0.24) ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐาน
ท่ีตัง้ไว ้ในขณะท่ี ดา้นความน่าเช่ือถือไวว้างใจ ดา้นการใหค้วามเช่ือมั่นตอ่ผูบ้ริโภค ดา้นการรูจ้กั
และเข้าใจผู้บริโภคไม่ส่งผล อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติท่ี 0.05 ซึ่งคุณสมบัติดังกล่าวสามารถ
อธิบายความสมัพนัธก์บัตวัแปรตามคือ ระดบัความพึงพอใจตอ่การปรบัตวัศนูยอ์าหารในมมุมอง
ผูบ้รโิภคชว่งสถานการณ ์โควิด-19 ท่ีธุรกิจการคา้ในจงัหวดัพิษณโุลก 

จากคา่สมัประสิทธ์ิดงักล่าว คณุภาพการใหบ้ริการส่งผลตอ่ความพึงพอใจตอ่การปรบัตวั
ศนูยอ์าหารในมุมมองผูบ้ริโภคช่วงสถานการณ ์โควิด-19 ท่ีธุรกิจการคา้ในจังหวัดพิษณุโลก ณ 
ระดบันยัสาํคญัท่ี 0.05 สามารถอภิปรายได ้ดงันี ้ 

 
 Y= -0.61 + 0.27(ดา้นการตอบสนองความตอ้งการผูบ้ริโภค) + 0.70(ดา้นความเป็นรูปธรรม)   

 คณุภาพการใหบ้ริการ ดา้นการตอบสนองความตอ้งการผูบ้ริโภค เพิ่มขึน้ 1หน่วย ส่งผล
ตอ่ความพึงพอใจต่อการปรบัตวัศนูยอ์าหารในมุมมองผู้บริโภคช่วงสถานการณ ์โควิด-19 ท่ีธุรกิจ
การคา้ในจงัหวดัพิษณโุลก เพิ่มขึน้ 0.27 หน่วย เม่ือเม่ือกาํหนดใหค้ณุภาพการใหบ้ริการ ดา้นอ่ืนๆ
คงท่ี 
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 นอกจากนีค้ณุภาพการใหบ้ริการ ดา้นความเป็นรูปธรรม เพิ่มขึน้ 1หน่วย ส่งผลต่อความ
พึงพอใจตอ่การปรบัตวัศนูยอ์าหารในมมุมองผูบ้ริโภคช่วงสถานการณ ์โควิด -19 ท่ีธุรกิจการคา้ใน
จงัหวดัพิษณโุลก เพิ่มขึน้ 0.70 หนว่ย เม่ือเม่ือกาํหนดใหค้ณุภาพการใหบ้รกิาร ดา้นอ่ืนๆคงท่ี 
 
 สถานทีแ่ห่งที ่3 ศูนยอ์าหาร เซ็นทรัล พลาซ่า พษิณุโลก 
 
ตารางที ่74 คุณภาพการให้บริการส่งผลต่อความพงึพอใจต่อการปรับตัวศูนยอ์าหารใน
มุมมองผู้บริโภคช่วงสถานการณ ์โควิด-19 ทีธุ่รกิจการค้าในจังหวัดพษิณุโลก (รวมด้าน) 
 

คุณภาพการให้บริการ B SE B Beta t Sig t 
คา่คงท่ี 

ดา้นการใหค้วามเช่ือมั่นตอ่ผูบ้รโิภค 
1.65 
0.52 

0.89 
0.18 

- 
0.28 

1.84 
2.84 

0.06 
0.00 

R Square = 0.08 Sig = 0.005 
 
 ผลจากตารางท่ี 74 พบว่า ศนูยอ์าหาร เซ็นทรลั พลาซ่า พิษณุโลก พบว่า คณุภาพการ
ใหบ้รกิารสง่ผลตอ่ความพึงพอใจตอ่การปรบัตวัศนูยอ์าหารในมมุมองผูบ้ริโภคช่วงสถานการณ ์โค
วิด-19 ท่ีธุรกิจการคา้ในจงัหวดัพิษณุโลก มากท่ีสดุ คือ ดา้นการใหค้วามเช่ือมั่นตอ่ผูบ้ริโภค (β = 
0.28) ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว ้ในขณะท่ี ดา้นการรูจ้กัและเขา้ใจผูบ้ริโภค ดา้นความเป็น
รูปธรรม ดา้นความน่าเช่ือถือไวว้างใจ ดา้นการตอบสนองความตอ้งการผูบ้ริโภคไม่ส่งผลอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 ซึ่งคณุสมบตัิดงักล่าวสามารถอธิบายความสมัพนัธก์ับตวัแปรตามคือ 
ระดบัความพึงพอใจต่อการปรบัตวัศูนยอ์าหารในมุมมองผูบ้ริโภคช่วงสถานการณ ์โควิด -19 ท่ี
ธุรกิจการคา้ในจงัหวดัพิษณโุลก รอ้ยละ 8.0 

จากคา่สมัประสิทธ์ิดงักล่าว คณุภาพการใหบ้ริการส่งผลตอ่ความพึงพอใจตอ่การปรบัตวั
ศนูยอ์าหารในมุมมองผูบ้ริโภคช่วงสถานการณ ์โควิด-19 ท่ีธุรกิจการคา้ในจังหวัดพิษณุโลก ณ 
ระดบันยัสาํคญัท่ี 0.05 สามารถอภิปรายได ้ดงันี ้ 

 
 Y= 1.65 + 0.25(ดา้นการใหค้วามเชื่อมั่นต่อผูบ้ริโภค)  
 คณุภาพการใหบ้รกิาร ดา้นการใหค้วามเช่ือมั่นตอ่ผูบ้รโิภค เพิ่มขึน้ 1หนว่ย ส่งผลตอ่ความ
พึงพอใจตอ่การปรบัตวัศนูยอ์าหารในมมุมองผูบ้ริโภคช่วงสถานการณ ์โควิด -19 ท่ีธุรกิจการคา้ใน
จงัหวดัพิษณโุลก เพิ่มขึน้ 0.25 หนว่ย เม่ือเม่ือกาํหนดใหค้ณุภาพการใหบ้รกิาร ดา้นอ่ืนๆคงท่ี 
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 สถานทีแ่ห่งที ่4 ศูนยอ์าหาร แม็คโคร พษิณุโลก 
 
ตารางที ่75 คุณภาพการให้บริการส่งผลต่อความพงึพอใจต่อการปรับตัวศูนยอ์าหารใน
มุมมองผู้บริโภคช่วงสถานการณ ์โควิด-19 ทีธุ่รกิจการค้าในจังหวัดพษิณุโลก (รวมด้าน) 
 

ความพงึพอใจต่อการปรับตัวศูนย์
อาหาร 

B SE B Beta t Sig t 

คา่คงท่ี 
ดา้นความเป็นรูปธรรม 

ดา้นการรูจ้กัและเขา้ใจผูบ้ริโภค 

2.97 
0.76 
0.77 

1.59 
0.23 
0.34 

- 
0.31 
0.21 

1.86 
3.23 
2.23 

0.06 
0.00 
0.02 

R Square = 0.135 Sig = 0.001 
 
 ผลจากตารางท่ี 75 ศนูยอ์าหาร แม็คโคร พิษณุโลก พบว่า คณุภาพการใหบ้ริการส่งผลตอ่
ความพึงพอใจต่อการปรบัตัวศูนยอ์าหารในมุมมองผูบ้ริโภคช่วงสถานการณ ์โควิด -19 ท่ีธุรกิจ

การคา้ในจงัหวดัพิษณุโลก พบว่า มากท่ีสดุ คือ ดา้นความเป็นรูปธรรม (β = 0.31) รองลงมา คือ 
ดา้นการรูจ้กัและเขา้ใจผูบ้ริโภค (β = 0.21) ซึ่งสอดคลอ้งกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้ในขณะท่ีดา้น
ความน่าเช่ือถือไวว้างใจ ดา้นการตอบสนองความตอ้งการผูบ้ริโภค ดา้นการใหค้วามเช่ือมั่นต่อ
ผู้บริโภค ไม่ส่งผลอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 ซึ่งคุณสมบัติดังกล่าวสามารถอธิบาย
ความสมัพนัธก์บัตวัแปรตามคือ ระดบัความพึงพอใจตอ่การปรบัตวัศนูยอ์าหารในมมุมองผู้บริโภค
ชว่งสถานการณ ์โควิด-19 ท่ีธุรกิจการคา้ในจงัหวดัพิษณโุลก รอ้ยละ 13.5 

จากคา่สมัประสิทธ์ิดงักล่าว คณุภาพการใหบ้ริการส่งผลตอ่ความพึงพอใจตอ่การปรบัตวั
ศนูยอ์าหารในมุมมองผูบ้ริโภคช่วงสถานการณ ์โควิด-19 ท่ีธุรกิจการคา้ในจังหวัดพิษณุโลก ณ 
ระดบันยัสาํคญัท่ี 0.05 สามารถอภิปรายได ้ดงันี ้ 

 
 Y= -2.97 + 0.76(ดา้นความเป็นรูปธรรม) + 0.77(ดา้นการรูจ้กัและเขา้ใจผูบ้ริโภค)   
 คณุภาพการใหบ้ริการ ดา้นความเป็นรูปธรรม เพิ่มขึน้ 1หน่วย ส่งผลตอ่ความพึงพอใจตอ่
การปรับตัวศูนยอ์าหารในมุมมองผู้บริโภคช่วงสถานการณ์ โควิด -19 ท่ีธุรกิจการคา้ในจังหวัด
พิษณโุลก เพิ่มขึน้ 0.76 หนว่ย เม่ือเม่ือกาํหนดใหค้ณุภาพการใหบ้รกิาร ดา้นอ่ืนๆคงท่ี 
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 นอกจากนีค้ณุภาพการใหบ้ริการ ดา้นการรูจ้กัและเขา้ใจผูบ้ริโภค เพิ่มขึน้ 1หน่วย ส่งผล
ตอ่ความพึงพอใจต่อการปรบัตวัศนูยอ์าหารในมุมมองผูบ้ริโภคช่วงสถานการณ ์โควิด -19 ท่ีธุรกิจ
การคา้ในจงัหวดัพิษณโุลก เพิ่มขึน้ 0.77 หน่วย เม่ือเม่ือกาํหนดใหค้ณุภาพการใหบ้ริการ ดา้นอ่ืนๆ
คงท่ี 
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บทที ่5 
 

สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
 การวิจยัเรื่อง ความพงึพอใจตอ่การปรบัตวัศนูยอ์าหารในมมุมองผูบ้ริโภคช่วงสถานการณ ์
โควิด-19 ศกึษาเฉพาะกรณี ธุรกิจการคา้ในจงัหวดัพิษณุโลก มีวตัถปุระสงค ์เพ่ือศกึษาการปรบัตวั
ศูนยอ์าหารช่วงสถานการณ ์โควิด-19 ท่ีธุรกิจการคา้ในจังหวัดพิษณุโลก เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วน
บคุคลท่ีมีผลตอ่ความพงึพอใจตอ่การปรบัตวัศนูยอ์าหารในมมุมองผูบ้รโิภคชว่งสถานการณ ์โควิด-
19 ท่ีธุรกิจการคา้ในจงัหวดัพิษณโุลก เพ่ือศกึษาพฤตกิรรมของผูบ้ริโภคท่ีมีผลตอ่ความพึงพอใจตอ่
การปรับตัวศูนยอ์าหารในมุมมองผู้บริโภคช่วงสถานการณ์ โควิด -19 ท่ีธุรกิจการคา้ในจังหวัด
พิษณุโลกและเพ่ือศกึษาคณุภาพการใหบ้ริการท่ีมีผลต่อความพึงพอใจต่อการปรบัตวัศนูยอ์าหาร
ในมมุมองผูบ้ริโภคช่วงสถานการณ ์โควิด-19 ท่ีธุรกิจการคา้ในจงัหวดัพิษณุโลก ในการศกึษาวิจยั
ครัง้นีผู้้วิจัยใช้รูปแบบการวิจัยแบบผสมผสาน(Mix Method) ไดแ้ก่ การวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) และการวิจยัเชิงปริมาณ(Quantitative Research) ควบคูก่ันไป กลุ่ม
ประชากรท่ีศกึษาในวิจยัเชิงคณุภาพคือ ผูจ้ดัการศนูยอ์าหารธุรกิจการคา้ในจงัหวดัพิษณุโลก เป็น
การเก็บรวบรวมขอ้มลูจากการสมัภาษณผ์ูจ้ดัการศนูยอ์าหารจาํนวน 4 ราย และกลุ่มประชากรท่ี
ศกึษาในวิจยัเชิงปริมาณคือ ผูบ้ริโภคท่ีมาใชบ้ริการศนูยอ์าหารช่วงสถานการณ ์โควิด -19 ท่ีธุรกิจ
การคา้ในจังหวัดพิษณุโลก ท่ีมีอายุ 20 ปีขึน้ไป และกลุ่มตัวอย่างผ่านแบบสอบถาม 385 ชุด 
จากนัน้นาํผลขอ้มูลมาประมวลผลและวิเคราะหท์างสถิติ ผูว้ิจัยสามารถบางบทสรุปออกเป็น 3 
สว่น ดงันี ้

สรุปผลการวิจยั 
อภิปรายผลการวิจยั 
ขอ้เสนอแนะ 
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สรุปผลการวิจัย 
 การศึกษาเรื่องความพึงพอใจต่อการปรับตัวศูนย์อาหารในมุมมองผู้บริโภคช่วง
สถานการณ ์โควิด-19 ศึกษาเฉพาะกรณี ธุรกิจการคา้ในจงัหวดัพิษณุโลก ผลการวิเคราะหข์อ้มูล 
สามารถสรุป ไดด้งันี ้
 
สรุปผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 ดา้นพฤตกิรรมผูบ้รโิภคศนูยอ์าหาร  ชว่งสถานการณโ์ควิด-19 
 ผลการวิจัย พบว่า พฤติกรรมผู้บริโภคมีการเปล่ียนแปลงไปจากเดิมเป็นอย่างมาก 
เน่ืองจากผู้บริโภคมีการหวาดระแวงการเดินทางมาใช้บริการท่ีธุรกิจการคา้และส่งผลถึงศูนย์
อาหารภายในธุรกิจการคา้ดว้ย เน่ืองจากธุรกิจการคา้ถือไดว้่าเป็นพืน้ท่ีสาธารณะมีผู้บริโภคท่ี
หลากหลาย เขา้มาใชบ้ริการ นอกจากนีผู้บ้ริโภคมีการปรบัเปล่ียนวิธีการบริโภคใหม่ โดยเป็นการ
ใชบ้ริการFood Delivery และเลือกใชบ้ริการศนูยอ์าหารแบบ Take  Awayเพิ่มมากขึน้ ทาํให้
จาํนวนผู้ท่ีมาใชบ้ริการศูนยอ์าหารมีจาํนวนนอ้ยลงและรวมไปถึงผูบ้ริโภคมีการใช้เวลาในการ
บริโภคท่ีศูนย์อาหารก็จะเร็วขึน้ กล่าวคือ ผู้บริโภคหลีกเล่ียงการนั่ งรับประทานอาหารเป็น
เวลานานๆเป็นตน้ และความตอ้งการของผูบ้ริโภคโดยส่วนใหญ่ ใหค้วามสาํคญักับความสะอาด 
ปลอดภัย เริ่มตั้งแต่วัตถุดิบ อาหาร หรือสถานท่ีรวมไปถึงมีสิ่งอาํนวยความสะดวกภายใน        
ศนูยอ์าหาร เชน่ เจลแอลกอลฮ์อล หรือ สญัลกัษณต์า่งๆ 

 ดา้นการปรบัตวัตามแนวคิด Social distancing และ New normal ของศนูยอ์าหาร       
ชว่งสถานการณ ์โควิด-19 ผลการวิจยั พบวา่ 
 1.ดา้นคณุภาพอาหาร อาหารทุกประเภทจะตอ้งมีวตัถุดิบท่ีความสดสะอาด อาหารปรุง
สุกตอ้งมีกระบวนการผ่านความรอ้นอยู่เสมอ และภาชนะใส่วัตถุดิบตอ้งมีฝาปิดเพ่ือป้องกันสิ่ง
สกปรก นอกจากนีก้ารใหบ้ริการอาหารจะมีการใหอ้าหารเป็นชดุ คือ ผูบ้ริโภค1คนจะมีอาหาร1ชดุ 
เพ่ือความปลอดภยัของผูบ้รโิภค 

 2.ดา้นราคาอาหาร ราคาไม่ส่งผลต่อผูบ้ริโภค เน่ืองจากศนูยอ์าหารมีการตัง้ราคาอาหาร
อย่างสมเหตุสมผล และนอกจากนีท้างศูนย์อาหารก็มีจัดโปรโมชั่นลดราคาอาหารอยู่เสมอ        
เพ่ือดงึดดูผูบ้รโิภคใหเ้ขา้มาใชบ้รกิารในศนูยอ์าหารมากยิ่งขึน้ 

 3.ดา้นสถานท่ี รูปแบบการจดัสถานท่ีของศนูยอ์าหารมีการปรบัเปล่ียนเป็นอย่างมากจาก
เดมิเริ่มตัง้แตก่ารเขา้ใชบ้รกิารจะตอ้งมีการลงทะเบียนแสกน QR CODE ไทยชนะก่อนและหลงัเขา้
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ใชบ้ริการ มีการทาํความสะอาดในจุดท่ีลูผูบ้ริโภคสมัผสัมากดว้ยนํา้ยาฆ่าเชือ้โรค เช่น ราวบนัได
เล่ือน ประต ูและปุ่ มกดลิฟต ์และมีการเวน้ระยะห่างทางสงัคม มีการจดัโต๊ะออกห่างจากกนัอย่าง
นอ้ย 1 เมตร ทาํสญัลักษณร์ะยะห่างท่ีชดัเจน ตามจุดใหบ้ริการผูบ้ริโภค มีการทาํความสะอาด
หอ้งๆทกุๆ30นาทีถึง1ชั่วโมง มีจดุบรกิารแอลกอฮอลล์า้งมือรอบๆศนูยอ์าหาร และมีการทาํฉากกัน้
เวน้ระยะหา่งจากพนกังานและผูบ้รโิภคเพ่ือความปลอดภยัในการใชบ้ริการ 

 4.ดา้นพนกังานใหบ้ริการ มีการจัดอบรมและประชุมพนกังานอย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือการ
บริการท่ีมีคณุภาพและปลอดภยั พนกังานทกุคนตอ้งสวมหนา้กากอนามยัหรือ  Face shied ขณะ
ปฏิบตัิงาน และขณะหยิบจับวัตถุดิบตอ้งมีการถุงมือหรือมีอุปกรณห์ยิบจับอยู่เสมอ และมีการ
ตรวจวดัอุณหภูมิพนกังานก่อนปฏิบตัิงาน ถา้หากพบว่าพนกังานมีอาการป่วยหรือไม่สบายขณะ
ปฏิบตังิานตอ้งมีการหยดุพกัรกัษาตวัหรือพบแพทย ์

 5.ด้านการส่งเสริมการขาย  มีการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการขายต่างๆ มีการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือสังคมออนไลนผ์่าน เพจ Facebook เพิ่มการบริการจัดส่งอาหารแบบ        
Food Delivery มากขึน้ และมีระบบการชาํระเงินผา่นโมบายแบงกกิ์ง้เพ่ือลดการสมัผสั  

 6.ดา้นกระบวนการและอปุกรณ์ ใหค้วามสาํคญักบัภาชนะตา่งๆ ถว้ย จาน ชอ้น  สอ้ม มี
การลา้งทาํความสะอาดและอบฆา่เชือ้ในอณุหภมูิสงู ภาชนะใส่วตัถดุิบตา่งๆตอ้งมีการปิดฝาอย่าง
มิดชิด อปุกรณก์ารตกัอาหาร จาํพวก ชอ้น สอ้ม ตะเกียบผูบ้ริโภคจะไดร้บัจากพนักงานใหบ้ริการ 
เพ่ือเป็นการลดความเส่ียงในการสมัผสัสิ่งสกปรก 

 7.ดา้นสุขอนามัยและความสะอาด ให้ความสาํคัญกับความปลอดภัย มีการตรวจวัด
อณุหภูมิผูบ้ริโภคก่อนเขา้ใชบ้ริการในศนูยอ์าหาร มีการจดัจดุบริการแอลกอฮอลล์า้งมือในทุกๆท่ี
ของศนูยอ์าหาร มีการทาํความสะอาดพืน้ผิวหรือโต๊ะเกา้อีห้รือรวมไปถึงบตัรศนูยอ์าหาร ก่อนและ
หลงัใชบ้รกิาร มีการฉีดนํา้ยาฆา่เชือ้ผา่นทางอากาศเพ่ือลดการแพรก่ระจายของเชือ้โรค 
 
 ดา้นการจดัการเชิงสถานการณข์องผูจ้ดัการศนูยอ์าหาร ชว่งสถานการณ ์โควิด-19 
 ผลการวิจัย พบว่า ผู้จัดการศูนย์อาหารให้ความสําคัญกับการปฏิบัติงานแบบ            
New  normal ปรบัเปล่ียนการทาํงาน ใหค้วามสาํคญักับการดแูลสุขภาพตนเอง คือการสวม
หน้ากากอนามัยทุกครั้งขณะปฎิบัติงาน มีการเว้นระยะห่างทางสังคมระหว่างพนักงานหรือ
ผู้บ ริ โภ ค  และ การใช้ เทคโน โล ยี เข้ามาใ ช้ ร่ วมกับ การทํา ง าน มากขึ ้น  เ ช่น  มี การใ ช ้                   
Video Conference ในการจดัประชมุ หรือพดูคยุขณะปฏิบตังิาน  รวมไปถึงใหค้วามสาํคญักบัการ
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พฒันาบคุลากรศนูยอ์าหารโดยมีภาครฐับาลเขา้มาใหค้าํแนะนาํ อบรมพนกังานดา้นสาธารณสุข 
ความสะอาดและความปลอดภยั นอกจากนีมี้การจดัประชมุ อบรมภายในองกรคอ์ย่างเสมอเสมอ 
เพ่ือท่ีจะพฒันาพนกังานใหมี้ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ และใส่ใจเรื่องสขุภาพของพนกังานเป็นหลกั 
เพ่ือความปลอดภยัของพนกังานทกุคน 
 วิเคราะหศ์กัยภาพ SWOT จดุแข็งของศนูยอ์าหาร  คือ ธุรกิจการคา้มีทัง้โซนชอ้ปป้ิงและ
โซนศูนยอ์าหาร ผูบ้ริโภคสามารถเลือกใช้บริการไดอ้ย่างหลากหลาย สรา้งความเช่ือมั่นใหแ้ก่
ผูบ้รโิภค โดยการใชเ้ทคโนโลยีเขา้มาใหบ้ริการและใหค้วามสาํคญักบัความปลอดภยัของผูบ้ริโภค
ขณะใชบ้รกิาร  
 จุดอ่อนของศูนยอ์าหาร คือ พนักงานไม่ปฏิบัติตามกฎการทาํงานอย่างเคร่งคัดซึ่งมัน
ส่งผลต่อคุณภาพการใหบ้ริการผูบ้ริโภค และนอกจากนีผู้บ้ริโภคส่วนใหญ่มองศูนยอ์าหารเป็น
ตวัเลือกสุดท้ายในการใช้บริการ เน่ืองจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดเชือ้โควิด-19 เกิดธุรกิจ
รา้นอาหารอ่ืนๆเป็นจาํนวนมาก ผูบ้ริโภคมีตวัเลือกในการบริโภคมากขึน้ ทาํใหจ้าํนวนผูบ้ริโภคท่ี
เขา้มาใชบ้รกิารในศนูยอ์าหารมีจาํนวนท่ีลดลงอยา่งเห็นไดช้ดั 
 โอกาสของศนูยอ์าหาร คือ ตอ้งการปรบัรูปลกัษณพื์น้ท่ีศนูยอ์าหารใหม่ใหด้ทูนัสมยัและ
ตอบโจทยก์ารใชง้านผูบ้รโิภคและสถานการณท่ี์เปล่ียนแปลงมากท่ีสดุ และจะนาํเทคโนโลยีเขา้มา
ใชใ้นการทาํงานมากยิ่งขึน้ เพ่ือความรวดเรว็และสะดวกสบายตอ้งการใชง้านผูบ้รโิภค  
 อปุสรรคข์องศนูยอ์าหาร คือ เกิดจากทัง้ภายในองคก์รและภายนอกองคก์ร จากภายใน
องคก์รเกิดจากตวัพนกังานในการปฏิบตังิานท่ีไม่สามารถปฏิบตัิตวัไดต้ามกฎเกณฑท่ี์กาํหนด และ
จากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดเชือ้โควิด-19 ศนูยอ์าหารมีขอ้จาํกดัในการใหบ้ริการ ทัง้ดา้นพืน้ท่ี 
หรือบุคคล ซึ่งทาํให้ไม่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้ทุกคน และจากภายนอกองคก์รเกิดจากตัว
ผูบ้ริโภคท่ีไม่ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบตัิ ทัง้นีท้างศูนยอ์าหารก็จะพยายามปรับแก้ไขอยู่ตลอด
เพ่ือใหศ้นูยอ์าหารมีประสิทธิภาพมากขึน้ 
 และหากมีสถานการณก์ารแพร่ระบาดเชือ้โควิด-19รอบท่ีสองหรือตอ่ๆไป ศนูยอ์าหารให้
ความสาํคญัการปฏิบตัิตามนโยบายรฐัอย่างเครง่ครดั และหากเกิดสถานการณ์เช่นเดิมอีกระลอก
สามารถวางเเผนและรบัมือไดดี้กว่าเดิม เน่ืองจากมีไดเ้รียนรู้จากการเกิดการแพรร่ะบาดโควิด-19
ของครัง้แรกและดา้นอุปกรณต์่างๆก็มีพรอ้มในการรบัมือดว้ยเช่นกัน  ซึ่งทาํใหเ้ห็นว่าการแพร่
ระบาดเช่ือโควิด-19ในครัง้นีคื้อบทเรียนสาํคญัในการใชชี้วิตและวางแผนการทาํงานตา่งๆ ทาํรูจ้กั
การปรบัตวั การอยูร่วมกนัของคนในสงัคม เป็นตน้ 
 



 185 

 ดา้นการตรวจสอบคณุภาพรา้นอาหารอยา่งไรหลงัเกิดโควิด-19 
 ผลการวิจยั พบวา่ การตรวจสอบคณุภาพศนูยอ์าหาร มีทัง้ภาครฐับาลและภาคเอกชนเขา้
มามีส่วนร่วมในการพฒันาคณุภาพศนูยอ์าหารและใหค้าํแนะนาํเก่ียวกับการรกัษาความสะอาด
หรือวิธีการถนอมอาหาร โดยส่วนใหญ่จะมีกระทรวงสาธารณะสุขจังหวัดพิษณุโลก กระทรวง
พานิชยจ์งัหวดัพิษณโุลก และเทศบาลเมืองจงัหวดัพิษณโุลก 
 
สรุปผลการวิจัยเชิงปริมาณ 
  ขอ้มลูปัจจยัพืน้ฐานส่วนบคุคล ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 246 
คน (คดิเป็นรอ้ยละ 63.90) มีชว่งอายอุยูร่ะหวา่ง 20-27 ปี จาํนวน 145 คน (คิดเป็นรอ้ยละ 37.70) 
มีสถานภาพโสด จาํนวน 229 คน (คิดเป็นรอ้ยละ 59.50) มีการศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี 
จาํนวน 171 คน (คดิเป็นรอ้ยละ 44.50) มีอาชีพธุรกิจสว่นตวั/คา้ขาย จาํนวน 121 คน (คิดเป็นรอ้ย
ละ 31.80) และ มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยู่ระหว่าง 3,000-14,499 บาท จาํนวน 245 คน(คิดเป็น
รอ้ยละ 63.60) 
 
 พฤติกรรมของผูบ้ริโภคในศนูยอ์าหารช่วงสถานการณ ์โควิด-19 ตวัอย่างส่วนใหญ่ ดา้น
ประเภทอาหารท่ีเลือกรบัประทาน เป็นประเภทขา้ว จาํนวน 183 คน  (คิดเป็นรอ้ยละ 47.80) ดา้น
เหตผุลท่ีสาํคญัในการบริโภค เป็นรอทาํกิจกรรม เช่น ชอ้ปป้ิง  ชมภาพยนตร ์มาธนาคาร หรือใช้
บริการอ่ืนๆ จาํนวน 242 คน (คิดเป็นรอ้ยละ 47.80)  ดา้นช่วงเวลาท่ีใชใ้นการบริโภค เป็นตัง้แต ่
09.00-11.59 น. จาํนวน 97 คน(คิดเป็นรอ้ยละ 25.20) ดา้นจาํนวนเงินท่ีใชบ้ริโภคตอ่ครัง้ เป็น ไม่
เกิน 100 บาท จาํนวน 313 คน (คิดเป็นรอ้ยละ 81.30) ดา้นความถ่ีในการบริโภค เป็น1-2 ครัง้/
เดือน จาํนวน 172 คน(คิดเป็นรอ้ยละ 44.70) ดา้นบุคคลท่ีมีส่วนร่วมในการบริโภค เป็นเพ่ือน 
จาํนวน 133 (คดิเป็นรอ้ยละ 34.50) 

  
 คณุภาพการใหบ้รกิารศนูยอ์าหาร ช่วงสถานการณ ์โควิด-19 โดยรวมอยู่ในระดบัเห็นดว้ย  

( =4.62, S.D.=0.24) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นความเป็นรูปธรรม  โดยรวมอยู่ใน
ระดบัเห็นดว้ย ( =4.59, S.D.= 0.02) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมีคา่เฉล่ียสงูท่ีสดุ คือ 

บริเวณศูนย์อาหารมีการเว้นระยะห่างของโต๊ะและสถานท่ี เพ่ือความปลอดภัย ( =4.68, 
S.D.=0.57) 
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 ดา้นความน่าเช่ือถือไวว้างใจ โดยรวมอยู่ในระดบัเห็นดว้ย ( =4.59, S.D.=0.06)เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ พนกังานจะบริการผูบ้ริโภคทกุขัน้ตอนเพ่ือ
ลดการสมัผสัอปุกรณ ์เชน่ ชอ้น สอ้ม ตะเกียบ ฯลฯ( =4.63, S.D.=0.56) 

 ดา้นการตอบสนองความตอ้งการผู้บริโภค โดยรวมอยู่ในระดับเห็นดว้ย (  =4.67, 
S.D.=0.06)เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ  เม่ือผูบ้ริโภคมีปัญหาใน
ระหวา่งการใชบ้รกิารพนกังานสามารถชว่ยเหลือไดเ้สมอ ( =4.79, S.D.=0.42) 

 ดา้นการใหค้วามเช่ือมั่นตอ่ผูบ้ริโภค โดยรวมอยู่ในระดบัเห็นดว้ย (  =4.64, S.D.=0.02)
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ  รา้นอาหารบริการผูบ้ริโภคตามหลัก
ระยะหา่งทางสงัคม(Social Distancing) และชีวิตวิถีใหม(่New Normal) ( =4.67, S.D.=0.53) 

 ดา้นการรูจ้กัและเขา้ใจผูบ้ริโภค โดยรวมอยู่ในระดบัเห็นดว้ย ( =4.63, S.D.=0.03) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ  พนกังานสามารถเขา้ใจความตอ้งการของ
ผูบ้รโิภคไดเ้ป็นอยา่งดี ( =4.71, S.D.=0.50) 
 
 ความพึงพอใจต่อการปรบัตวัศูนยอ์าหารในมุมมองผูบ้ริโภคช่วงสถานการณ ์โควิด -19 
โดยรวมอยูใ่นระดบัพงึพอใจ  ( =4.64, S.D.=0.15) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ 

ดา้นคุณภาพอาหาร โดยรวมอยู่ในระดบัพึงพอใจ4.63  ( =4.63, S.D.=0.04) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ  หลีกเล่ียงการจาํหน่ายอาหารประเภท
เนือ้สตัวท่ี์ปรุงไมส่กุ( =4.71, S.D.=0.48) 
 ดา้นราคาอาหาร โดยรวมอยู่ในระดบัพึงพอใจ ( =4.59, S.D.=0.001) เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมีคา่เฉล่ียสงูท่ีสดุ คือ การใหบ้ริการท่ีมากขึน้ไม่ส่งผลตอ่ราคาอาหาร ( =4.59, 
S.D.=0.52)  
 ดา้นสถานท่ี โดยรวมอยู่ในระดบัพึงพอใจ ( =4.67, S.D.=0.01) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้
พบว่า ขอ้ท่ีมีคา่เฉล่ียสงูท่ีสดุ คือ การสแกน QR CODE เช็คอิน/เช็คเอาท ์ผ่านเว็ปไซต ์www.ไทย
ชนะ.com ( =4.71, S.D.=0.49) 
 ดา้นพนกังานใหบ้ริการ โดยรวมอยู่ในระดบัพึงพอใจ ( =4.64, S.D.=0.02) เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสงูท่ีสดุ คือ หากพบพนกังานมีอาการเจ็บป่วย ใหห้ยดุปฏิบตัิงาน
และไปพบแพทยท์นัที ( =4.66, S.D.=0.52) 
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 ดา้นการส่งเสริมการขาย โดยรวมอยู่ในระดบัพึงพอใจ  ( =4.64, S.D.=0.02) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมีคา่เฉล่ียสงูท่ีสดุ คือ มีบริการสั่งซือ้สินคา้ทางโทรศพัทห์รือOnline 
( =4.68, S.D.=0.53) 
 ด้านกระบวนการและอุปกรณ์ โดยรวมอยู่ในระดับพึงพอใจ โดยเฉล่ีย ( =4.64, 
S.D.=0.03) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ งดแจกชอ้น-สอ้ม ณ จุด
ใหบ้รกิารชอ้นสอ้ม โดยพนกังานศนูยอ์าหารเป็นผูม้อบใหแ้ทน( =4.71, S.D.=0.49) 

 ดา้นสขุอนามยัและความสะอาด โดยรวมอยู่ในระดบัพึงพอใจ ( =4.61, S.D.=0.04) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือการตรวจวดัอุณหภูมิทุกครัง้ก่อนเขา้ศูนย์
อาหาร ( =4.76, S.D.=0.44) 
 

ผลการทดสอบสมมตฐิานที ่1 
ปัจจยัสว่นบคุคลท่ีมีผลตอ่ความพงึพอใจตอ่การปรบัตวัศนูยอ์าหารในมมุมองผูบ้ริโภคช่วง

สถานการณ ์โควิด-19 ท่ีธุรกิจการคา้ในจงัหวดัพิษณุโลก พบว่า ปัจจยัเรื่องเพศ อายุ การศึกษา
และอาชีพ มีอิทธิพลร่วมกนัมีผลต่อความพึงพอใจตอ่การปรบัตวัศนูยอ์าหารในมุมมองผูบ้ริโภค
ช่วงสถานการณ ์โควิด-19 ท่ีธุรกิจการคา้ในจงัหวดัพิษณุโลก ดว้ยระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05  
ซึ่งมีความสอดคลอ้งกับผูใ้หข้อ้มูลหลกัท่ีว่า ผูบ้ริโภคท่ีมาใชบ้ริการมีทุกเพศทุกวยัมีหลายชนชัน้ 
การใหค้วามสาํคญัในการบริการท่ีหลากหลายของศนูยอ์าหารในช่วงสถานการณโ์ควิด-19ทาํให้
ผูบ้ริโภคแต่ละประเภทมีความพึงพอใจแตกต่างกนัได ้หรือกล่าวไดว้่ายิ่งมีผูบ้ริโภคท่ีหลากหลาย 
ความพงึพอใจก็หลากหลายดว้ยเชน่กนั 
   

ผลการทดสอบสมมตฐิานที ่2  
 พฤติกรรมของผู้บริโภคมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจต่อการปรบัตัวศูนยอ์าหารใน
มมุมองผูบ้รโิภคชว่งสถานการณ ์โควิด-19 ท่ีธุรกิจการคา้ในจงัหวดัพิษณโุลก  พบวา่  
 พฤติกรรมผูบ้ริโภคดา้นประเภทอาหารท่ีเลือกรบัประทาน ไม่มีความสมัพนัธก์บัความพึง
พอใจต่อการปรบัตวัศูนยอ์าหารในมุมมองผูบ้ริโภคช่วงสถานการณ ์โควิด-19 ท่ีธุรกิจการคา้ใน
จงัหวดัพิษณโุลก เทา่กบั 0.18 และ Approx. Sig 0.18 > 0.05 
 พฤติกรรมของผูบ้ริโภคดา้นเหตผุลท่ีสาํคญัในการบริโภค ไม่มีความสมัพนัธก์บัความพึง
พอใจต่อการปรบัตวัศูนยอ์าหารในมุมมองผูบ้ริโภคช่วงสถานการณ ์โควิด -19 ท่ีธุรกิจการคา้ใน
จงัหวดัพิษณโุลก เทา่กบั 0.16 และ Approx. Sig 0.09 > 0.05  
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 พฤติกรรมของผูบ้ริโภคดา้นช่วงเวลาท่ีใชใ้นการบริโภค มีความสมัพนัธก์บัความพึงพอใจ
ตอ่การปรบัตวัศนูยอ์าหารในมุมมองผูบ้ริโภคช่วงสถานการณ ์โควิด-19 ท่ีธุรกิจการคา้ในจงัหวดั
พิษณุโลก เท่ากบั 0.19 และ Approx. Sig 0.02 < 0.05 โดยกลุ่มตวัอย่างมีช่วงเวลาท่ีใชใ้นการ
บริโภคตัง้แต่ 09.00-11.59 น. และมีการให้ระดับความพึงพอใจต่อการปรับตัวศูนยอ์าหารใน
มมุมองผูบ้ริโภคช่วงสถานการณ ์โควิด-19 ท่ีธุรกิจการคา้ในจงัหวดัพิษณุโลก ดว้ยคะแนน 24.60-
26.99 คะแนน จาํนวน 54 คน คิดเป็นรอ้ยละ 14.0 ซึ่งมีความสอดคลอ้งกับผูใ้หข้อ้มูลหลกัท่ีว่า 
พฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีเขา้มาใชบ้ริการศนูยอ์าหาร ช่วงสถานการณโ์ควิด-19ส่วนใหญ่จะใชเ้วลาใน
การบริโภคอาหารนอ้ยมาก รีบใชบ้ริการและรีบกลับ และผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ก็เป็นคนท่ีประกอบ
อาชีพส่วนตวัคา้ขายท่ีมาใชบ้ริการในช่วงก่อนเท่ียงท่ีมีความตอ้งการใชบ้ริการศนูยอ์าหาร ซึ่งเป็น
ผูบ้ริโภคสะดวกท่ีสุด จึงทาํใหช้่วงเวลาในการใชบ้ริการมีผลต่อความพึงพอใจ ซึ่งสอดคลอ้งกับ
สมมตฐิานท่ีตัง้ไว ้  
 พฤติกรรมของผูบ้ริโภคดา้นจาํนวนเงินท่ีใชใ้นการบริโภคต่อครัง้ ไม่มีความสัมพันธ์กับ
ความพึงพอใจต่อการปรบัตัวศูนยอ์าหารในมุมมองผูบ้ริโภคช่วงสถานการณ ์โควิด -19 ท่ีธุรกิจ
การคา้ในจงัหวดัพิษณโุลก เทา่กบั 0.12และ Approx. Sig 0.37 > 0.05 
 พฤติกรรมของผูบ้ริโภคดา้นความถ่ีในการบริโภค ไม่มีความสมัพนัธก์ับความพึงพอใจต่อ
การปรับตัวศูนยอ์าหารในมุมมองผู้บริโภคช่วงสถานการณ์ โควิด -19 ท่ีธุรกิจการคา้ในจังหวัด
พิษณโุลก เทา่กบั 0.17 และ Approx. Sig 0.14 > 0.05 
 พฤติกรรมของผูบ้ริโภคดา้นบคุคลท่ีมีส่วนร่วมในการบริโภค ไม่มีความสมัพนัธก์บัความ
พึงพอใจตอ่การปรบัตวัศนูยอ์าหารในมมุมองผูบ้ริโภคช่วงสถานการณ ์โควิด -19 ท่ีธุรกิจการคา้ใน
จงัหวดัพิษณโุลก เทา่กบั 0.17 และ Approx. Sig 0.16 > 0.05 

 
ผลการทดสอบสมมตฐิานที ่3 

 คุณภาพการให้บริการส่งผลต่อความพึงพอใจต่อการปรับตัวศูนย์อาหารในมุมมอง
ผูบ้รโิภคชว่งสถานการณ ์โควิด-19 ท่ีธุรกิจการคา้ในจงัหวดัพิษณโุลก พบว่า คณุภาพการใหบ้ริการ
ส่งผลต่อความพึงพอใจตอ่การปรบัตวัศนูยอ์าหารในมมุมองผูบ้ริโภคช่วงสถานการณ ์โควิด-19 ท่ี
ธุรกิจการคา้ในจงัหวดัพิษณุโลกดา้นคณุภาพอาหาร มากท่ีสดุ คือ คือ ดา้นความเป็นรูปธรรม  (β 

= 0.20) รองลงมา คือ ดา้นการตอบสนองความตอ้งการผูบ้ริโภค (β = 0.14) และลาํดบัสดุทา้ย 
คือ ดา้นการใหค้วามเช่ือมั่นตอ่ผูบ้ริโภค (β = 0.14) ส่วน ดา้นความน่าเช่ือถือไวว้างใจ และดา้น
การรูจ้กัและเขา้ใจผูบ้รโิภค ไม่สง่ผลอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 ซึ่งมีความสอดคลอ้งกบัผูใ้ห้
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ขอ้มลูหลกัท่ีใหค้วามสาํคญัในการ คณุภาพอาหาร อาหารทกุประเภทจะตอ้งมีวตัถดุิบท่ีความสด
สะอาด อาหารปรุงสกุตอ้งมีกระบวนการผา่นความรอ้นอยูเ่สมอ และภาชนะใส่วตัถดุิบตอ้งมีฝาปิด
เพ่ือป้องกนัสิ่งสกปรก นอกจากนีก้ารใหบ้ริการอาหารจะมีการใหอ้าหารเป็นชดุ คือ ผูบ้ริโภค1คน
จะมีอาหาร1ชดุจะไมบ่รกิารพรอ้มกบัผูบ้รโิภคท่านอ่ืนๆ 
 คุณภาพการให้บริการส่งผลต่อความพึงพอใจต่อการปรับตัวศูนย์อาหารในมุมมอง
ผูบ้ริโภคช่วงสถานการณ ์โควิด-19 ท่ีธุรกิจการคา้ในจงัหวดัพิษณุโลก ดา้นราคาอาหาร มากท่ีสุด 

คือ ดา้นการรูจ้กัและเขา้ใจผูบ้รโิภค (β = 0.21) รองลงมา คือ ดา้นการใหค้วามเช่ือมั่นตอ่ผูบ้ริโภค 
(β = 0.14) ส่วน ดา้นความเป็นรูปธรรม  ดา้นการตอบสนองความตอ้งการผูบ้ริโภค ดา้นความ
น่าเช่ือถือไวว้างใจ และ ไม่ส่งผลอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 ซึ่งมีความสอดคลอ้งกับผูใ้ห้
ขอ้มูลหลกัท่ีใหค้วามสาํคญัในดา้นราคาไม่ส่งผลตอ่ผูบ้ริโภค เน่ืองจากศนูยอ์าหารมีการตัง้ราคา
อาหารอย่างสมเหตสุมผล และนอกจากนีท้างศนูยอ์าหารก็มีจดัโปรโมชั่นลดราคาอาหารอยู่เสมอ 
เพ่ือดงึดดูผูบ้รโิภคใหเ้ขา้มาใชบ้รกิารในศนูยอ์าหารมากยิ่งขึน้ 
 คุณภาพการให้บริการส่งผลต่อความพึงพอใจต่อการปรับตัวศูนย์อาหารในมุมมอง
ผูบ้รโิภคชว่งสถานการณ ์โควิด-19 ท่ีธุรกิจการคา้ในจงัหวดัพิษณโุลก พบว่า ดา้นสถานท่ี มากท่ีสดุ 

คือ ดา้นการตอบสนองความตอ้งการผูบ้ริโภค  (β = 0.18) รองลงมา คือ ดา้นความเป็นรูปธรรม
(β = 0.15) และลาํดบัสดุทา้ย คือ ดา้นการใหค้วามเช่ือมั่นตอ่ผูบ้ริโภค (β = 0.16) ส่วนดา้นความ
น่าเช่ือถือไวว้างใจ และดา้นการรูจ้กัและเขา้ใจผูบ้ริโภค ไม่ส่งผลอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 
ซึ่งมีความสอดคลอ้งกับผูใ้หข้อ้มูลหลักท่ีใหค้วามสาํคญัในการจัดสถานท่ีมีการปรบัเปล่ียนเป็น
อย่างมากจากเดิม ซึ่งเริ่มตัง้แตก่ารเขา้ใชบ้ริการ จะตอ้งมีการลงทะเบียนแสกน QR CODE ไทย
ชนะทกุครัง้ ก่อนและหลงัเขา้ใชบ้รกิาร มีการทาํความสะอาดในจดุท่ีลกูคา้สมัผสัมากดว้ยนํา้ยาฆ่า
เชือ้โรค เชน่ ราวบนัไดเล่ือน ประต ูและปุ่ มกดลิฟต ์และมีการเวน้ระยะห่างทางสงัคม มีการจดัโต๊ะ
ออกห่างจากกนัอย่างนอ้ย 1 เมตร ทาํสญัลกัษณร์ะยะห่างท่ีชดัเจน ตามจดุใหบ้ริการลกูคา้ มีการ
ทาํความสะอาดหอ้งๆทกุๆ30นาทีถึง1ชั่วโมง มีจดุบรกิารแอลกอฮอลล์า้งมือรอบๆศนูย์อาหาร และ
มีการทาํฉากกัน้เวน้ระยะหา่งจากพนกังานและผูบ้รโิภคเพ่ือความปลอดภยัในการใชบ้ริการ  
 คุณภาพการให้บริการส่งผลต่อความพึงพอใจต่อการปรับตัวศูนย์อาหารในมุมมอง
ผูบ้รโิภคช่วงสถานการณ ์โควิด-19 ท่ีธุรกิจการคา้ในจงัหวดัพิษณุโลกดา้นพนกังานใหบ้ริการ มาก

ท่ีสดุ คือ ดา้นการตอบสนองความตอ้งการผูบ้ริโภค (β = 0.20) รองลงมา คือ ดา้นการรูจ้กัและ
เขา้ใจผูบ้ริโภค (β = 0.18) ส่วนดา้นความเป็นรูปธรรม  ดา้นการใหค้วามเช่ือมั่นตอ่ผูบ้ริโภคดา้น
ความน่าเช่ือถือไวว้างใจ และ ไม่ส่งผลตอ่อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 ซึ่งมีความสอดคลอ้ง
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กบัผูใ้หข้อ้มลูหลกัท่ีใหค้วามสาํคญัในการจดัอบรมและประชุมพนกังานอย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือการ
บริการท่ีมีคณุภาพและปลอดภยั พนกังานทกุคนตอ้งสวมหนา้กากอนามยัหรือ Face shied ขณะ
ปฏิบตัิงาน และขณะหยิบจับวัตถุดิบตอ้งมีการถุงมือหรือมีอุปกรณห์ยิบจับอยู่เสมอ และมีการ
ตรวจวดัอุณหภูมิพนกังานก่อนปฏิบตัิงาน ถา้หากพบว่าพนกังานมีอาการป่วยหรือไม่สบายขณะ
ปฏิบตังิานตอ้งมีการหยดุพกัรกัษาตวัหรือพบแพทย ์
 คุณภาพการให้บริการส่งผลต่อความพึงพอใจต่อการปรับตัวศูนย์อาหารในมุมมอง
ผูบ้ริโภคช่วงสถานการณ ์โควิด-19 ท่ีธุรกิจการคา้ในจงัหวดัพิษณุโลก ดา้นส่งเสริมการขาย มาก

ท่ีสดุ คือ ดา้นความน่าเช่ือถือไวว้างใจ (β = 0.19) รองลงมา คือ ดา้นการรูจ้กัและเขา้ใจผูบ้ริโภค 
(β = 0.18) และลาํดบัสุดทา้ย คือ ดา้นการใหค้วามเช่ือมั่นตอ่ผูบ้ริโภค (β = 0.11) ส่วน ดา้น
ความเป็นรูปธรรม และดา้นการตอบสนองความตอ้งการผูบ้ริโภค ไม่ส่งผลอย่างมีนยัสาํคญัทาง
สถิตท่ีิ 0.05 ซึ่งมีความสอดคลอ้งกบัผูใ้หข้อ้มลูหลกัท่ีใหค้วามสาํคญัในการประชาสมัพนัธส์่งเสริม
การขายต่างๆ มีการประชาสมัพนัธผ์่านส่ือสงัคมออนไลน ์ผ่าน เพจ Facebook เพิ่มการบริการ
จดัส่งอาหารแบบ Food Delivery มากขึน้ มีระบบการชาํระเงินผ่านโมบายแบงกกิ์ง้เพ่ือลดการ
สมัผสั 
 คุณภาพการให้บริการส่งผลต่อความพึงพอใจต่อการปรับตัวศูนย์อาหารในมุมมอง
ผูบ้รโิภคชว่งสถานการณ ์โควิด-19 ท่ีธุรกิจการคา้ในจงัหวดัพิษณุโลก พบว่า ดา้นกระบวนการและ

อปุกรณ ์มากท่ีสุด คือ ดา้นการใหค้วามเช่ือมั่นต่อผูบ้ริโภค (β = 0.14) รองลงมา คือ ดา้นการ
ตอบสนองความตอ้งการผูบ้ริโภค (β = 0.13) และลาํดบัสดุทา้ย คือ ดา้นความน่าเช่ือถือไวว้างใจ 
(β = 0.11) ส่วน ดา้นความเป็นรูปธรรมและดา้นการรูจ้กัและเขา้ใจผูบ้ริโภค ไม่ส่งผลอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิตท่ีิ 0.05 ซึ่งมีความสอดคลอ้งกบัผูใ้หข้อ้มลูหลกัท่ีใหค้วามสาํคญักบัภาชนะตา่งๆ 
ถว้ย จาน ชอ้น  สอ้ม มีการลา้งทาํความสะอาดและอบฆ่าเชือ้ในอุณหภูมิสูง ภาชนะใส่วตัถุดิบ
ตา่งๆตอ้งมีการปิดฝาอย่างมิดชิด อุปกรณก์ารตกัอาหาร จาํพวก ชอ้น สอ้ม ตะเกียบผูบ้ริโภคจะ
ไดร้บัจากพนงัานใหบ้ริการ โดยเฉพาะตะเกียบท่ีใหผู้บ้ริโภคใชจ้ะเป็นตะเกียบใชแ้ลว้ทิง้ เพ่ือเป็น
การลดความเส่ียงในการสมัผสัสิ่งสกปรก 
 คุณภาพการให้บริการส่งผลต่อความพึงพอใจต่อการปรับตัวศูนย์อาหารในมุมมอง
ผูบ้ริโภคช่วงสถานการณ ์โควิด-19 ท่ีธุรกิจการคา้ในจังหวดัพิษณุโลก ดา้นสุขอนามยัและความ

สะอาด มากท่ีสดุ คือ ดา้นการใหค้วามเช่ือมั่นตอ่ผูบ้ริโภค (β = 0.15)  ส่วน ดา้นการตอบสนอง
ความตอ้งการผูบ้ริโภค ดา้นการรูจ้ักและเขา้ใจผูบ้ริโภค ดา้นความเป็นรูปธรรมและดา้นความ
น่าเช่ือถือไวว้างใจ ไม่ส่งผลอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 ซึ่งมีความสอดคลอ้งกบัผูใ้หข้อ้มูล
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หลกัท่ีใหค้วามสาํคญัในการตรวจวดัอณุหภมูิผูบ้รโิภคก่อนเขา้ใชบ้ริการในศนูยอ์าหาร มีการจดัจดุ
บริการแอลกอฮอลล์า้งมือในทกุๆท่ีของศนูยอ์าหาร มีการทาํความสะอาดพืน้ผิวหรือโต๊ะเกา้อีห้รือ
รวมไปถึงบตัรศนูยอ์าหาร ก่อนและหลงัใชบ้รกิาร มีการฉีดนํา้ยาฆ่าเชือ้ผ่านทางอากาศเพ่ือลดการ
แพรก่ระจายของเชือ้โรค 
 ซึ่งคณุภาพการใหบ้รกิารในทกุดา้น โดยภาพรวม พบวา่ คณุภาพการใหบ้ริการ ไดแ้ก่ ดา้น

การใหค้วามเช่ือมั่นตอ่ผูบ้ริโภค(β = 0.21)  ดา้นการตอบสนองความตอ้งการผูบ้ริโภค(β = 0.19)  
ดา้นความน่าเช่ือถือไวว้างใจ (β = 0.12) และดา้นการรูจ้กัและเขา้ใจผูบ้ริโภค(β = 0.11) ส่วน
ใหญ่ส่งผลตอ่ความพึงพอใจตอ่การปรบัตวัศนูยอ์าหารในมมุมองผูบ้ริโภคช่วงสถานการณ ์โควิด -
19 ท่ีธุรกิจการคา้ในจงัหวดัพิษณุโลก อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี  0.05 เน่ืองจาก ความตอ้งการ
ของผูบ้ริโภคในศูนยอ์าหารส่วนใหญจะมีความตอ้งการท่ีจะไดร้บับริการท่ีมีคุณภาพ บริการท่ี
ปลอดภัยและมีความสะอาด อีกทัง้การใหค้วามสาํคญัยงัใหค้วามสาํคญักับระบบการทาํงานของ
พนกังานในศนูยอ์าหาร เป็นตน้ ซึ่งปัจจยัทางดา้นพนกังานนี ้เป็นปัจจยัท่ีสาํคญัอย่างมากต่อการ
สง่เสรมิใหผู้บ้รโิภคเกิดความประทบัใจในคณุภาพการใหบ้ริการ และเกิดความพงึพอใจ 
 
นอกจากนีไ้ด้มีการทดสอบรายศูนยอ์าหาร 4 แห่ง โดยใช้ค าส่ัง Select Cases โดยได้ผล
การวิเคราะห ์ดังนี ้
 ปัจจยัสว่นบคุคลท่ีมีผลตอ่ความพึงพอใจตอ่การปรบัตวัศนูยอ์าหารในมมุมองผูบ้ริโภคช่วง
สถานการณ ์โควิด-19 ท่ีธุรกิจการคา้ในจงัหวดัพิษณโุลกแตกตา่งกนั พบวา่ 

 1.ศนูยอ์าหาร บิก๊ซี ซูเปอรเ์ซ็นเตอร ์พิษณุโลก พบว่า ปัจจยัส่วนบคุคลไม่มีอิทธิพลรว่มกนั
มีผลตอ่ความพึงพอใจตอ่การปรบัตวัศนูยอ์าหารในมมุมองผูบ้ริโภคช่วงสถานการณ ์โควิด -19 ท่ี
ธุรกิจการคา้ในจงัหวดัพิษณโุลก ดว้ยระดบันยัสาํคญัทางสถิต ิ0.05  
 2.ศนูยอ์าหาร เทสโก ้โลตสั พิษณุโลก สาขาโคกชา้ง พบว่า ผู้ปัจจยัส่วนบคุคลไม่มีอิทธิพล
รว่มกนัมีผลตอ่ความพึงพอใจตอ่การปรบัตวัศนูยอ์าหารในมมุมองผูบ้ริโภคช่วงสถานการณ ์โควิด -
19 ท่ีธุรกิจการคา้ในจงัหวดัพิษณโุลก ดว้ยระดบันยัสาํคญัทางสถิต ิ0.05 
 3.ศนูยอ์าหาร เซ็นทรลั พลาซ่า พิษณุโลก พบว่า ผูปั้จจยัส่วนบคุคลไม่มีอิทธิพลร่วมกนัมี
ผลต่อความพึงพอใจต่อการปรบัตวัศูนยอ์าหารในมุมมองผูบ้ริโภคช่วงสถานการณ ์โควิด -19 ท่ี
ธุรกิจการคา้ในจงัหวดัพิษณโุลก ดว้ยระดบันยัสาํคญัทางสถิต ิ0.05 

4.ศนูยอ์าหาร แม็คโคร พิษณุโลก พบว่า 1.ปัจจยัเรื่อง อาชีพและรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน มี
อิทธิพลร่วมกันมีผลต่อความพึงพอใจต่อการปรับตัวศูนย์อาหารในมุมมองผู้บริโภคช่วง
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สถานการณ์ โควิด-19 ท่ีธุรกิจการคา้ในจังหวัดพิษณุโลก ดว้ยระดับนัยสาํคัญทางสถิติ 0.01  
เพราะคา่  Sig  < 0.05 

2.ปัจจยัเรื่อง การศึกษาและอาชีพ มีอิทธิพลรว่มกันมีผลตอ่ความพึงพอใจต่อการปรบัตวั
ศนูยอ์าหารในมมุมองผูบ้ริโภคช่วงสถานการณ ์โควิด-19 ท่ีธุรกิจการคา้ในจงัหวดัพิษณุโลก ดว้ย
ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.03 เพราะคา่  Sig  < 0.05 

3.ปัจจยัเรื่อง อายแุละรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน มีอิทธิพลรว่มกนัมีผลตอ่ความพึงพอใจตอ่การ
ปรบัตวัศนูยอ์าหารในมมุมองผูบ้รโิภคชว่งสถานการณ ์โควิด-19 ท่ีธุรกิจการคา้ในจงัหวดัพิษณุโลก 
ดว้ยระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.04 เพราะคา่  Sig  < 0.05 

4.ปัจจยัเรื่อง เพศและรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน มีอิทธิพลรว่มกนัมีผลตอ่ความพึงพอใจตอ่การ
ปรบัตวัศนูยอ์าหารในมมุมองผูบ้รโิภคชว่งสถานการณ ์โควิด-19 ท่ีธุรกิจการคา้ในจงัหวดัพิษณุโลก 
ดว้ยระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.01 เพราะคา่  Sig  < 0.05 

 
 พฤติกรรมของผู้บริโภคมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจต่อการปรบัตัวศูนยอ์าหารใน
มมุมองผูบ้รโิภคชว่งสถานการณ ์โควิด-19 ท่ีธุรกิจการคา้ในจงัหวดัพิษณโุลก  พบวา่ 

 1.ศนูยอ์าหาร บิก๊ซี ซูเปอรเ์ซ็นเตอร ์พิษณโุลก พบว่า พฤติกรรมของผูบ้ริโภคดา้นช่วงเวลา
ท่ีใชใ้นการบริโภค มีความสมัพนัธก์บัความพึงพอใจตอ่การปรบัตวัศนูยอ์าหารในมมุมองผูบ้ริโภค
ชว่งสถานการณ ์โควิด-19 ท่ีธุรกิจการคา้ในจงัหวดัพิษณโุลก เท่ากบั 0.41 และระดบันยัสาํคญัทาง
สถิติ 0.01 < 0.05 โดยกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีช่วงเวลาท่ีใชใ้นการบริโภคตัง้แต ่09.00-11.59 น. 
และมีการใหร้ะดบัความพึงพอใจตอ่การปรบัตวัศนูยอ์าหารในมมุมองผูบ้ริโภคช่วงสถานการณ ์โค
วิด-19 ท่ีธุรกิจการคา้ในจงัหวดัพิษณุโลก ดว้ยคะแนน 27 คะแนนขึน้ไป  จาํนวน 16 คน คิดเป็น
รอ้ยละ 16.50  
 2.ศูนย์อาหาร เทสโก้ โลตัส พิษณุโลก สาขาโคกช้าง พบว่า พฤติกรรมของผู้บริโภค
โดยรวมและรายดา้น ไม่มีความสมัพันธ์กับความพึงพอใจต่อการปรบัตวัศนูยอ์าหารในมุมมอง
ผูบ้รโิภคชว่งสถานการณ ์โควิด-19 ท่ีธุรกิจการคา้ในจงัหวดัพิษณุโลก ดว้ยมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี > 
0.05 
 3.ศนูยอ์าหาร เซ็นทรลั พลาซ่า พิษณุโลก พบว่า พฤติกรรมของผูบ้ริโภคโดยรวมและราย
ด้าน ไม่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจต่อการปรับตัวศูนย์อาหารในมุมมองผู้บริโภคช่วง
สถานการณ ์โควิด-19 ท่ีธุรกิจการคา้ในจงัหวดัพิษณโุลก ดว้ยมีนยัสาํคญัทางสถิตท่ีิ > 0.05 



 193 

 4.ศนูยอ์าหาร แม็คโคร พิษณโุลก พบวา่ พฤตกิรรมของผูบ้ริโภคโดยรวมและรายดา้น ไม่มี
ความสมัพนัธก์บัความพึงพอใจต่อการปรบัตวัศนูยอ์าหารในมมุมองผูบ้ริโภคช่วงสถานการณ ์โค
วิด-19 ท่ีธุรกิจการคา้ในจงัหวดัพิษณโุลก ดว้ยมีนยัสาํคญัทางสถิตท่ีิ > 0.05 

 
 คณุภาพการใหบ้รกิารสง่ผลตอ่ความพงึพอใจตอ่การปรบัตวัศนูยอ์าหารในมมุมองผูบ้ริโภค
ชว่งสถานการณ ์โควิด-19 ท่ีธุรกิจการคา้ในจงัหวดัพิษณโุลก พบวา่ 
 1.ศนูยอ์าหาร บิก๊ซี ซูเปอรเ์ซ็นเตอร ์พิษณุโลก พบว่า คณุภาพการใหบ้ริการไม่ส่งผลต่อ
ความพึงพอใจต่อการปรบัตัวศูนยอ์าหารในมุมมองผูบ้ริโภคช่วงสถานการณ ์โควิด -19 ท่ีธุรกิจ
การคา้ในจงัหวดัพิษณโุลก ดว้ยนยัสาํคญัทางสถิตท่ีิ 0.05 
 2.ศนูยอ์าหาร เทสโก ้โลตสั พิษณุโลก สาขาโคกชา้ง พบว่า คณุภาพการใหบ้ริการ ไดแ้ก่ 

ดา้นการตอบสนองความตอ้งการผูบ้ริโภค(β = 0.33)  ดา้นความเป็นรูปธรรม(β = 0.24) ส่งผล
ตอ่ความพึงพอใจตอ่การปรบัตวัศนูยอ์าหารในมมุมองผูบ้ริโภคช่วงสถานการณ ์โควิด -19 ท่ีธุรกิจ
การคา้ในจงัหวดัพิษณโุลก อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิตท่ีิ 0.05 
 3.ศนูยอ์าหาร เซ็นทรลั พลาซ่า พิษณุโลก พบว่า คณุภาพการใหบ้ริการ ไดแ้ก่ ดา้นการให้

ความเช่ือมั่นตอ่ผูบ้ริโภค (β = 0.28) ส่งผลตอ่ความพึงพอใจตอ่การปรบัตวัศนูยอ์าหารในมมุมอง
ผูบ้ริโภคช่วงสถานการณ ์โควิด-19 ท่ีธุรกิจการคา้ในจงัหวดัพิษณุโลก อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
0.05 
 4.ศนูยอ์าหาร แม็คโคร พิษณุโลก พบว่า คณุภาพการใหบ้ริการ ไดแ้ก่ ดา้นความเป็น
รูปธรรม(β = 0.31)  ดา้นการรูจ้กัและเขา้ใจผูบ้ริโภค (β = 0.12) ส่งผลตอ่ความพึงพอใจตอ่การ
ปรบัตวัศนูยอ์าหารในมมุมองผูบ้รโิภคชว่งสถานการณ ์โควิด-19 ท่ีธุรกิจการคา้ในจงัหวดัพิษณุโลก 
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิตท่ีิ 0.05 
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อภปิรายผล   
ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลความพึงพอใจต่อการปรบัตวัศนูยอ์าหารในมุมมองผูบ้ริโภคช่วง

สถานการณ ์โควิด-19 ท่ีธุรกิจการคา้ในจงัหวดัพิษณุโลก พบว่า เม่ือไดท้ดสอบอิทธิพลปัจจยัรว่ม 
(Interaction Effect) พบว่า ปัจจยัเรื่องเพศ อายุ การศึกษาและอาชีพ มีอิทธิพลรว่มกันมีผลต่อ
ความพึงพอใจต่อการปรบัตัวศูนยอ์าหารในมุมมองผูบ้ริโภคช่วงสถานการณ ์โควิด -19 ท่ีธุรกิจ
การคา้ในจงัหวดัพิษณุโลก ดว้ยระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05  สอดคลอ้งกบังานวิจยั รชันีวรรณ 
วัฒนปริญญา (2556) ท่ีศึกษา การตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารของผู้บริโภคเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายได้ มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใชบ้รกิารรา้นอาหารของผูบ้ริโภคเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัยสาํคญัทางสถิติ  0.05 และ
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วีระพงษ ์ภู่สว่าง (2560) ศกึษาเรื่อง ความพึงพอใจตอ่ส่วนประสมทาง
การตลาดของรา้นอาหารและเครื่องด่ืมชุมชนตรอกวงัหลงั กรุงเทพมหานคร พบว่า โดยภาพรวม
และรายดา้น จาํแนกตาม เพศ อายรุะดบัการศกึษา อาชีพ รายไดแ้ละสถานภาพสมรสใหค้า่เฉล่ีย
ความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติท่ีระดบั 0.05 นอกจากนี้
สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ ภักดี มะนะเวศ (2562) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใช้
บริการรา้นอาหารีสานในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลส่วนใหญ่ เพศ อายุ อาชีพ 
รายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือนสถานภาพ และภูมิลาํเนาเดิม มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการใชบ้ริการรา้น
อาหารีสานในเขตกรุงเทพมหานคร ดว้ยระดับนัยสาํคัญทางสถิติ 0.05 และยังสอดคล้องกับ
แนวคิด Kotler (2003) กล่าวว่า ความพึงพอใจของลกูคา้ ขึน้อยู่กบัการเปรียบเทียบระหว่างสิ่งท่ี
ลกูคา้คาดหวงักับประโยชนแ์ละคณุค่าท่ีลกูคา้ไดร้บัจากการใชผ้ลิตภัณฑห์รือบริการ หากตํ่ากว่า
การคาดหวงัลกูคา้จะเกิดความรูส้ึกไม่พอใจ ในทางตรงกนัขา้มหากผลิตภณัฑน์ัน้ไดป้ระโยชนห์รือ
มีคณุค่าสอดคลอ้งหรือมากกว่าความคาดหวงัลูกคา้ ลูกคา้จะรูส้ึกพึงพอใจหรือประทบัใจ ดงันัน้
ความสัมพันธ์ของเพศ อายุ การศึกษา และอาชีพท่ีมีอิทธิพลร่วมกัน กล่าวคือส่วนใหญ่ เป็น
ผูบ้รโิภคท่ีเพศหญิง มีชว่งอาย ุ20-27 ปี การศกึษาปรญิญาตรี และมีอาชีพส่วนตวัหรือคา้ขาย รูส้ึก
มีความพึงพอใจต่อการปรบัตวัศนูยอ์าหารมากกว่าผูบ้ริโภคคนอ่ืนๆ ดงันัน้จึงสอดคลอ้งกับผูใ้ห้
ขอ้มูลหลักว่า ศูนยอ์าหารมีใหบ้ริการผู้บริโภคให้หลากหลายเน้นการให้บริการท่ีตรงต่อความ
ตอ้งการผูบ้รโิภคเพ่ือใหผู้บ้รโิภคทกุเพศทกุวยัเกิดความพงึพอใจศนูยอ์าหารท่ีสดุ  

 
พฤติกรรมของผู้บริโภคมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจต่อการปรบัตัวศูนยอ์าหารใน

มมุมองผูบ้ริโภคช่วงสถานการณ ์โควิด-19 ท่ีธุรกิจการคา้ในจงัหวดัพิษณุโลก  เม่ือพิจารณาเป็น
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รายดา้น พบว่า พฤติกรรมของผูบ้ริโภคดา้นช่วงเวลาท่ีใชใ้นการบริโภค มีความสมัพนัธด์ว้ยระดบั
นยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 เน่ืองจาก ศนูยอ์าหารมีการบริการท่ีตรงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภค
อยู่ เสมอ ไม่ว่าผู้บริโภคจะเป็นช่วงเวลาใด ทางศูนย์อาหารสามารถให้บริการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและสรา้งความปลอดภยัในการใชบ้รกิาร ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จาริณี อิศราง
กรู ณ อยธุยา (2559) ศกึษา ความพึงพอใจและพฤติกรรมการบริโภคขนมไทยของลกูคา้ชาวไทย
ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร พบว่า จาํแนกตามช่วงเวลาในการซือ้ขนมไทยส่งผลตอ่ระดบัความพึง
พอใจและพฤติกรรมการบริโภคของลูกคา้ชาวไทยในจังหวัดกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน ดว้ย
ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 และสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ ดารารตัน ์รกัเถาว ์(2561) ศึกษา
พฤตกิรรมการบรโิภคกาแฟสดในเขตอาํเภอทา่ศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช พบว่า พฤติกรรมการ
บริโภค เหตุผลในการบริโภคกาแฟ และช่วงเวลาท่ีนิยมใชบ้ริการรา้นกาแฟ มีความสมัพันธ์กับ
ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภคกาแฟสดในเขตอาํเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช อย่างมี
นยัยสาํคญัทางสถิติ0.05 สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Hoyer and MacInnis (1997, p. 3) ว่า
พฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นผลสะทอ้นของการตดัสินใจซือ้ของผูบ้ริโภคทัง้หมดท่ีเก่ียวขอ้งสมัพนัธก์ับ
การไดร้บัมา การบริโภค และ การจาํกัดอนัเก่ียวกับสินคา้บริการ เวลาและความคิด โดยหน่วย
ตดัสินใจซือ้(คน)ในช่วงเวลาใด เวลาหนึ่ง ซึ่งสอดคลอ้งกบัผูใ้หข้อ้มลูหลกัว่า พฤติกกรรมผูบ้ริโภค
ในศนูยอ์าหารจะเปล่ียนแปลงไปตามสถานการณท่ี์เปล่ียนไปหรือเวลาท่ีเปล่ียนไป ซึ่งดา้นช่วงเวลา
ท่ีใชใ้นการบริโภคมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการศนูยอ์าหาร หากในช่วงเวลานัน้ผูบ้ริโภครบัรูถ้ึง
บรกิารท่ีดี ก็จะสง่ผลใหผู้บ้รโิภคก็จะเกิดความพงึพอใจไดเ้ชน่กนั  

 
 คุณภาพการให้บริการส่งผลต่อความพึงพอใจต่อการปรับตัวศูนย์อาหารในมุมมอง
ผูบ้ริโภคช่วงสถานการณ ์โควิด-19 ท่ีธุรกิจการคา้ในจงัหวดัพิษณุโลกมากท่ีสุด คือ คณุภาพการ

ให้บริการด้านการให้ความเช่ือมั่นต่อผู้บริโภค  โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย  ( =4.64, 
S.D.=0.023) เน่ืองจาก รา้นอาหารสามารถบริการผูบ้ริโภคตามหลกัระยะห่างทางสังคม(Social 
Distancing) และชีวิตวิถีใหม่(New Normal) อย่างมีมาตราฐานและมีความปลอดภัย และ
สามารถรกัษามาตราฐานรสชาติและความสะอาดอยู่เสมอ สอดคล้องกับ สุทธิพงษ์ มุสิกรตัน ์
(2563) พบว่า คณุภาพการใหบ้ริการดา้นการใหค้วามเช่ือมั่นตอ่ลูกคา้ส่งผลเชิงบวกต่อความพึง
พอใจในการใชบ้ริการรา้นอาหารบฟุเฟ่ต ์ของผูบ้ริโภคในเขตจงัหวดัภูเก็ต นอกจากนีย้งัสอดคลอ้ง
กบัการศกึษา Jing Wang and Lijuan Cheng (2012) ศกึษาเรื่อง ความสมัพนัธร์ะหว่างคณุภาพ
การรบัรูค้วามพึงพอใจของลูกคา้และการรกัษาลูกคา้: การวิจยัเชิงประจักษ์เก่ียวกับรา้นอาหาร 
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Haidilao พบว่า การรบัรูใ้นคณุภาพการบริการเป็นมิติท่ีสาํคญัท่ีสดุท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ 
กลา่วคือ คือ การบริการท่ีมีการรกัษามาตราฐานและมีความปลอดภยั โดยคาํนึงถึงความผูบ้ริโภค
เป็นสาํคญั สามารถสรา้งความเช่ือมั่นตอ่ผูบ้รโิภคได ้
 
 คุณภาพการให้บริการส่งผลต่อความพึงพอใจต่อการปรับตัวศูนย์อาหารในมุมมอง
ผูบ้ริโภคช่วงสถานการณ ์โควิด-19 ท่ีธุรกิจการคา้ในจงัหวดัพิษณุโลกรองลงมา คือ คณุภาพการ

ใหบ้ริการดา้นการตอบสนองความตอ้งการผูบ้ริโภค โดยรวมอยู่ในระดบัเห็นดว้ย ( =4.67, 
S.D.=0.063) เน่ืองจากนีผู้บ้ริโภคส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญักับการบริการพนกังานศนูยอ์าหารทัง้
ก่อนไดร้บับริการและหลงัไดร้บับริการ รวมไปถึงสิ่งอาํนวยความสะดวกในดา้นต่างๆ ภายในศนูย์
อาหาร เช่น เจลแอลกอฮอลล์า้งมือ โต๊ะ เกา้อี ้ท่ีเพียงพอ เพ่ือความปลอดภยัในการใชบ้ริการ ซึ่ง
สอดคลอ้งกับการศึกษาของ นิชาภัทร อนันนันบั (2559) ศกึษาเรื่อง คณุภาพการใหบ้ริการและ
ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการรา้นอาหารอิสลามในเขต
กรุงเทพมหานคร พบวา่ คณุภาพการใหบ้รกิารดา้นการตอบสนองความตอ้งการมีอิทธิพลตอ่ความ

พงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารรา้นอาหารอิสลามในเขตกรุงเทพมหานคร (β = 0.176)  และยงัสอดคลอ้ง
กับ ณัฐพล จาํกาํจร (2558) ศึกษาเรื่อง อิทธิพลส่วนประสมทางการตลาดบริการคุณภาพการ
บรกิาร และภาพลกัษณข์องแบรนด ์ตอ่ความตอ้งการในการตดัสินใจเลือกรา้นอาหารบฟุเฟ่ตญ่ี์ปุ่ น
ในกรุงเทพมหานคร พบว่า คณุภาพบริการดา้นการตอบสนองต่อลกูคา้ มีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจ
เลือกรา้นอาหารบฟุเฟ่ตญ่ี์ปุ่ นในกรุงเทพมหานคร กล่าวคือ พนกังานดแูลเอาใจใส่และตอบสนอง
ความตอ้งการไดเ้ป็นอย่างดีและทาํใหล้กูคา้รูส้ึกมั่นใจเม่ือมาใชบ้ริการท่ีรา้นอาหาร  นอกจากนีย้งั
สอดคลอ้งกบั Kun-Hsi Liao and Ming-Fang Hsieh (2011) ศกึษาเรื่องความสมัพนัธร์ะหว่าง
บริการท่ีมีคุณภาพ ภาพลักษณ ์ความภักดีของลูกคา้และความพึงพอใจในอุตสาหกรรมรีสอรท์ 
พบว่า คณุภาพการใหบ้ริการ มีผลทางออ้มต่อความจงรกัภักดีของลกูคา้ผ่านทางความพึงพอใจ 
ซึ่งดา้นการตอบสนองตอ่ลกูคา้ เป็นตวัแปรท่ีเหมาะสมทาํใหเ้กิดความพงึพอใจของลกูคา้ 
 
 คุณภาพการให้บริการส่งผลต่อความพึงพอใจต่อการปรับตัวศูนย์อาหารในมุมมอง
ผูบ้ริโภคช่วงสถานการณ ์โควิด-19 ท่ีธุรกิจการคา้ในจงัหวดัพิษณุโลกลาํดบัท่ีสาม คือ ดา้นความ

น่าเช่ือถือไวว้างใจ โดยรวมอยู่ในระดบัเห็นดว้ย (  = 4.59 , S.D.= 0.061) เน่ืองจากทางศนูย์
อาหารมีการมีการอบรมและพัฒนาพนักงานก่อนปฏิบตัิงานอยู่เสมอ  รวมไปถึงรูปแบบการ
ให้บริการก็สะอาดปลอดภัยมีการทาํฉากกั้นหน้ารา้นเพ่ือลดการแพร่กระจายเชือ้โรคจึงทาํให้
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ผูบ้รโิภคท่ีมาใชบ้รกิารไวว้างใจในการบริการ สอดคลอ้งกบันิชาภทัร อนันนันบั (2559) ศกึษาเรื่อง 
คณุภาพการใหบ้ริการและส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ
รา้นอาหารอิสลามในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า คุณภาพการให้บริการดา้นความน่าเช่ือถือ
ไวว้างใจ มีอิทธิพลตอ่ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการร้านอาหารอิสลามในเขตกรุงเทพมหานคร (β 
= 0.181)  และยงัสอดคลอ้งกบั พรประภา ไชยอนกุูล (2557) ศกึษาเรื่อง คณุภาพการใหบ้ริการ
สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวไทยในอาํเภอสวนผึง้ จังหวัดราชบุรี 
พบว่า คุณภาพการใหบ้ริการ ดา้นความน่าเช่ือถือไวว้างใจ มีความสัมพันธ์ความพึงพอใจของ
นกัทอ่งเท่ียวไทยในอาํเภอสวนผึง้ จงัหวดัราชบรุี เน่ืองจากผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เห็นว่าพนกังานมีการ
ใหบ้รกิารท่ีมีคณุภาพและตอบสนองตอ่ความตอ้งการเป็นอย่างดี นอกจากนีย้งัสอดคลอ้งกบั Kun-
Hsi Liao and Ming-Fang Hsieh (2011) ศกึษาเรื่องความสมัพนัธร์ะหว่างบริการท่ีมีคณุภาพ
ภาพลกัษณ ์ความภักดีของลกูคา้และความพึงพอใจในอตุสาหกรรมรีสอรท์ พบว่า ความสมัพนัธ์
ระหว่างบริการท่ีมีคณุภาพ ภาพลกัษณ ์ความภกัดีของลูกคา้และความพึงพอใจในอตุสาหกรรมรี
สอรท์ พบว่า คณุภาพการใหบ้ริการ มีผลทางออ้มต่อความจงรกัภักดีของลูกคา้ผ่านทางความพึง
พอใจ ซึ่งดา้นความเช่ือถือไวว้างใจได ้เป็นตวัแปรท่ีเหมาะสมทาํใหเ้กิดความพงึพอใจของลกูคา้ 
 
 คุณภาพการให้บริการส่งผลต่อความพึงพอใจต่อการปรับตัวศูนย์อาหารในมุมมอง
ผูบ้ริโภคช่วงสถานการณ ์โควิด-19 ท่ีธุรกิจการคา้ในจังหวดัพิษณุโลกลาํดบัท่ีส่ี คือดา้นการรูจ้ัก

และเขา้ใจผูบ้ริโภค โดยรวมอยู่ในระดบัเห็นดว้ย (  = 4.63 , S.D.= 0.036) เน่ืองจากพนกังาน
สามารถเขา้ใจความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดเ้ป็นอย่างดี รวมไปถึงพนักงานดูแลเอาใจใส่ในการ
บริการและสามารถแนะนาํอาหารภายในรา้นไดเ้ป็นอย่างดี ซึ่งสอดคลอ้งกับนิชาภัทร อันนนันับ 
(2559) ศึกษาเรื่อง คณุภาพการใหบ้ริการและส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อความพึง
พอใจของผูใ้ชบ้ริการรา้นอาหารอิสลามในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า คณุภาพการใหบ้ริการดา้น
เข้าใจและเห็นอกเห็นใจมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการร้านอาหารอิสลามในเขต
กรุงเทพมหานคร(β = 0.237)  เน่ืองจาก พนกังานมีความเอาใจใส่ในการบริการและสามารถ
จดจาํรายละเอียดของลูกคา้ได ้นอกจากนีย้ังสอดคลอ้งกับ ภวตั วรรณพิมพ ์(2554) ศึกษาเรื่อง 
การประเมินคณุภาพบริการของรา้น True Coffee สาขาในมหาวิทยาลยั พบว่า ผูบ้ริโภคคาดหวงั
ต่อคุณภาพการบริการดา้นดูแลเอาใจใส่ อยู่ในความคาดหวังสูงสุด ซึ่งมาผลต่อการประเมิน
คณุภาพบริการของรา้น True Coffee สาขาในมหาวิทยาลัย ซึ่งขัดแยง้กับการศึกษาของ ศศิ
ประภา เจริญทรพัย ์(2557) ศกึษาเรื่อง คณุภาพการบริการและการส่ือสารปากตอ่ปากท่ีส่งผลต่อ
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การประเมินคณุภาพการบริการของรา้นอาหารระดบัพรีเม่ียมของผูบ้ริโภคเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่า คุณภาพการให้บริการด้านความเข้าใจและรับรูค้วามต้องการไม่มีผลต่อการประเมิน
คณุภาพการบริการของรา้นอาหารระดบัพรีเม่ียมของผูบ้ริโภคเขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากผู้
ใหบ้ริการอาจไม่มีความสามารถในการดแูลเอาใจใส่ผูบ้ริโภคเท่าทีควรและอาจไม่เป็นไปตามท่ี
คาดหวงั  
 
 อย่างไรก็ตาม จากการท่ีผูว้ิจัยไดท้าํการศึกษาคุณภาพการใหบ้ริการส่งผลต่อความพึง
พอใจต่อการปรบัตวัศูนยอ์าหารในมุมมองผูบ้ริโภคช่วงสถานการณ ์โควิด-19 ท่ีธุรกิจการคา้ใน
จงัหวดัพิษณุโลกโดยรวม พบว่า ส่วนใหญ่มีความสมัพนัธไ์ปในทิศทางเดียวกนั อย่างมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ี 0.05 เน่ืองจากความตอ้งการของผูบ้ริโภคในศนูยอ์าหารส่วนใหญจะมีความตอ้งการท่ี
จะไดร้บับริการท่ีมีคณุภาพบริการท่ีปลอดภยัและมีความสะอาด จึงสอดคลอ้งกับผูใ้หข้อ้มูลหลกั
ว่าการใหค้วามสาํคญักับระบบการทาํงานของพนักงานในศูนยอ์าหารเป็นสิ่งสาํคัญ ซึ่งปัจจัย
ทางดา้นพนกังานนี ้ป็นปัจจยัท่ีสาํคญัอย่างมากต่อการส่งเสริมใหผู้บ้ริโภคเกิดความประทบัใจใน
คณุภาพการใหบ้ริการและเกิดความพึงพอใจ และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Raja Irfan Sabir 
(2014) ศึกษาเรื่องปัจจัยท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าในอุตสาหกรรมร้านอาหา รใน
ปากีสถาน พบว่า คณุภาพการใหบ้ริการโดยรวมมีผลต่อความพึงพอใจของลกูคา้ในอตุสาหกรรม
รา้นอาหารในปากีสถาน กบัการใหบ้ริการของพนกังานในองคก์รตา่งๆนัน้มีความสาํคญัเป็นอย่าง
มากต่อการส่งเสริมและเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกคา้ ท่ีระดับนัยสาํคัญทางสถิติ 0.05 และ
สอดคลอ้งแนวคิดของ Parasuraman,et al. (1985, pp. 41-50) ว่า การประเงินงานในการบริการ
ในสายตาลูกคา้ว่าตนเองพึงพอใจหรือไม่และอยู่ในระดบัไหนนัน้ มีเกณฑใ์นการวดัคณุภาพการ
ใหบ้ริการ 5 ดา้น  ไดแ้ก่ ดา้นความเป็นรูปธรรม ดา้นความน่าเช่ือถือไวว้างใจ ดา้นการตอบสนอง
ความตอ้งการผู้บริโภค ด้านการให้ความเช่ือมั่นต่อผู้บริโภค ดา้นการรูจ้ักและเข้าใจผู้บริโภค 
นอกจากนีส้อดคล้องกับแนวคิดของ  Oliver (1997) ว่า การให้คุณภาพการบริการท่ีดีแก่
นกัท่องเท่ียวท่ีมีผลต่อความน่าเช่ือถือของหน่วยงานการใหบ้ริการทางดา้นผลิตภัณฑส์ินคา้และ
บริการทางการท่องเท่ียว หากบริการอย่างมีคณุภาพท่ีดีสามารถทาํใหน้กัท่องเท่ียวเกิดความพึง
พอใจเกินความคาดหวังจะช่วยส่งผลใหมี้การการบอกต่อหรือเป็นการส่ือสารแบบปากต่อปาก
(Word of Mouth)ในเชิงบวก และแนะนาํใหผู้อ่ื้น(Recommendation to Others) ทราบทาํให้
นกัทอ่งเท่ียวความภกัดีจงึมีความตัง้ใจท่ีจะกลบัมาใชบ้รกิารซํา้อีกครัง้ (Repurchase) 
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นอกจากนีไ้ด้มีการทดสอบรายศูนยอ์าหาร 4 แห่ง โดยใช้ค าส่ัง Select Cases สามารถ
อภปิรายผล ดังนี ้

ปัจจยัสว่นบคุคลท่ีมีผลตอ่ความพงึพอใจตอ่การปรบัตวัศนูยอ์าหารในมมุมองผูบ้ริโภคช่วง
สถานการณ ์โควิด-19 ท่ีธุรกิจการคา้ในจงัหวดัพิษณโุลก พบวา่ 

ศนูยอ์าหาร แม็คโคร พิษณุโลก 1.ปัจจยัเรื่อง อาชีพและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มีอิทธิพล
รว่มกนัมีผลตอ่ความพงึพอใจตอ่การปรบัตวัศนูยอ์าหารในมมุมองผูบ้ริโภคช่วงสถานการณ ์โควิด-
19 ท่ีธุรกิจการคา้ในจงัหวดัพิษณโุลกดว้ยระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

2.ปัจจยัเรื่อง การศึกษาและอาชีพ มีอิทธิพลรว่มกันมีผลตอ่ความพึงพอใจต่อการปรบัตวั
ศนูยอ์าหารในมมุมองผูบ้ริโภคช่วงสถานการณ ์โควิด-19 ท่ีธุรกิจการคา้ในจงัหวดัพิษณุโลก ดว้ย
ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

3.ปัจจยัเรื่อง อายแุละรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน มีอิทธิพลรว่มกนัมีผลตอ่ความพึงพอใจตอ่การ
ปรบัตวัศนูยอ์าหารในมมุมองผูบ้รโิภคชว่งสถานการณ ์โควิด-19 ท่ีธุรกิจการคา้ในจงัหวดัพิษณุโลก 
ดว้ยระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

4.ปัจจยัเรื่อง เพศและรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน มีอิทธิพลรว่มกนัมีผลตอ่ความพึงพอใจตอ่การ
ปรบัตวัศนูยอ์าหารในมมุมองผูบ้รโิภคชว่งสถานการณ ์โควิด-19 ท่ีธุรกิจการคา้ในจงัหวดัพิษณุโลก
ดว้ยระดบันัยสาํคญัทางสถิติ 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ ชิดาภา พงศว์รานนท ์(2553) 
ศกึษาเรื่อง ความพึงพอใจตอ่การใหบ้ริการรา้นขายลกูโซ่ พบว่า ปัจจยัส่วนบคุคลโดยรว่มและราย
ดา้น จาํแนกตาม เพศ อาย ุอาชีพ ระดบัการศกึษา รายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน มีผลตอ่ความพึงพอใจตอ่
การให้บริการรา้นขายลูกโซ่ ดว้ยระดบันัยสาํคัญทางสถิติ0.05 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด Kotler 
(2009, pp.197-200) ท่ีกล่าวว่า บคุคลท่ีมีอายแุตกตา่งกนัจะมีความตอ้งการในสินคา้และบริการ
ต่างกันผูมี้การศึกษาสูงมีแนวโนม้ท่ีจะบริโภคผลิตภัณฑแ์ละบริการท่ีมีคุณภาพดีมากกว่าผูท่ี้มี
การศึกษานอ้ยกว่าอาชีพท่ีแตกต่างกันของแต่ละบุคคลจะตอ้งการสินคา้และบริการแตกต่างกัน
และรายไดจ้ะมีผลกระทบตอ่สินคา้และบรกิารท่ีเคา้ตดัสินใจซือ้ ซึ่งมีความสอดคลอ้งกบัผูใ้หข้อ้มลู
หลกัจากการสมัภาษณเ์พิ่มเติม ว่าผูบ้ริโภคแต่ละคนมีวุฒิภาวะแตกต่างกันมีการรบัรูข้องแต่ละ
บุคคลไม่เหมือนกัน เช่นในกรณีท่ีการศึกษาและอาชีพมีอิทธิพลร่วมกันส่งผลต่อความพึงพอใจ 
หากเปรียบเทียบถา้ผูบ้ริโภคมีการศกึษาท่ีสงูและมีอาชีพท่ีดี อาจมีกระบวนความคิดและตดัสินใจ
ท่ีมากกวา่ ซึ่งอาจทาํใหเ้กิดความพึงพอใจไดม้ากกว่าผูบ้ริโภคการศกึษาตํ่าและมีอาชีพแบบอ่ืนได้
หรือแตกตา่งกนัออกไป 
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 พฤติกรรมของผูบ้ริโภคดา้นช่วงเวลาท่ีใชใ้นการบริโภค มีความสมัพนัธก์บัความพึงพอใจ
ตอ่การปรบัตวัศนูยอ์าหารในมุมมองผูบ้ริโภคช่วงสถานการณ ์โควิด-19 ท่ีธุรกิจการคา้ในจงัหวดั
พิษณโุลก พบวา่  
 ศนูยอ์าหาร บิก๊ซี ซูเปอรเ์ซ็นเตอร ์พิษณุโลก พฤติกรรมของผูบ้ริโภคดา้นช่วงเวลาท่ีใชใ้น
การบริโภค มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจต่อการปรบัตวัศูนยอ์าหารในมุมมองผูบ้ริโภคช่วง
สถานการณ์ โควิด-19 ท่ีธุรกิจการคา้ในจังหวัดพิษณุโลก ดว้ยระดับนัยสาํคัญทางสถิติ0.05 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ จาริณี อิศรางกูร ณ อยุธยา (2559) ศึกษา ความพึงพอใจและ
พฤติกรรมการบริโภคขนมไทยของลูกคา้ชาวไทยในจังหวดักรุงเทพมหานคร พบว่า จาํแนกตาม
ช่วงเวลาในการซือ้ขนมไทยส่งผลตอ่ระดบัความพึงพอใจและพฤติกรรมการบริโภคของลกูคา้ชาว
ไทยในจงัหวดักรุงเทพมหานครแตกตา่งกัน ดว้ยระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกับ
แนวคิดของ Schiffman andKanuk (2007, pp. 3-4) พฤติกรรมผูบ้ริโภค เป็นพฤติกรรมซึ่งบคุคล
ทาํการคน้ควา้การซือ้ การใช ้การประเมินผล และการใชจ้่ายในผลิตภัณฑแ์ละบริการ โดยคาดว่า
จะตอบสนองความตอ้งการของเขา ซึ่งมุง่เนน้ไปท่ีการตดัสินใจของแตล่ะคนในการใชท้รพัยากรท่ีมี
อยู่ เช่น เงิน เวลา และความพยายามในการบริโภคสินคา้และยังรวมถึงลกัษณะของผูบ้ริโภคท่ี
เก่ียวขอ้งกับการบริโภคในแง่ตา่งๆ ตอ่ไปนีคื้อ ซือ้อะไร ซือ้ทาํไม ซือ้เม่ือไหร่ ซือ้ท่ีไหน ซือ้บ่อยแค่
ไหน และใชส้ินคา้บ่อยแค่ไหนซึ่งมีความสอดคลอ้งกบัผูใ้หข้อ้มูลหลกั จากการสมัภาษณเ์พิ่มเติม
ว่า ช่วงเวลาในการใหบ้ริการมีผลต่อความพึงพอใจได ้เน่ืองจากศูนยอ์าหารเริ่มมีการใหบ้ริการ
ตัง้แตช่ว่งเชา้ถึงกลางคืน การใหบ้ริการในช่วงเชา้มีความพรอ้มมากกว่าช่วงเวลาอ่ืนแน่นอนเพราะ
ศนูยอ์าหารจะใหเ้วลาพนกังานมาเตรียมวตัถุดิบก่อนจาํหน่าย รา้นอาหารในศนูยอ์าหารทุกรา้น
ตอ้งมีการเตรียมวตัถุดิบใหค้รบก่อนใหบริการทุกครัง้ เพราะลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการจะคาดหวงัต่อ
ความสะดวกและรวดเรว็เป็นอยา่งมาก หากศนูยอ์าหารมีความพรอ้ม ก็จะทาํใหล้กูคา้เกิดความพึง
พอใจได ้
 

คุณภาพการให้บริการส่งผลต่อความพึงพอใจต่อการปรับตัวศูนย์อาหารในมุมมอง
ผูบ้รโิภคชว่งสถานการณ ์โควิด-19 ท่ีธุรกิจการคา้ในจงัหวดัพิษณโุลก พบวา่  
 ศนูยอ์าหาร บิก๊ซี ซูเปอรเ์ซ็นเตอร ์พิษณุโลก คณุภาพการใหบ้ริการส่วนใหญ่ ไม่ส่งผลตอ่
ความพึงพอใจต่อการปรบัตัวศูนยอ์าหารในมุมมองผูบ้ริโภคช่วงสถานการณ ์โควิด -19 ท่ีธุรกิจ
การค้าในจังหวัดพิษณุโลก ด้วยนัยสาํคัญทางสถิติท่ี 0.05 ชีใ้ห้เห็นว่าผู้บริโภคมีคาดหวังต่อ
คณุภาพการใหบ้รกิารศนูยอ์าหารมากกวา่คณุภาพการบรกิารท่ีไดร้บั และรวมไปถึงการบริการท่ีไม่
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ทั่วถึง เน่ืองจากศนูยอ์าหารมีพืน้ท่ีใหบ้ริการขนาดใหญ่ ซึ่งเหตนีุท้าํใหผู้บ้ริโภคบางส่วนอาจยงัไม่
เห็นดว้ยตอ่การใหบ้ริการ จึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศศิประภา เจริญทรพัย ์(2557) ศกึษาเรื่อง 
คุณภาพการบริการและการส่ือสารปากต่อปากท่ีส่งผลต่อการประเมินคุณภาพการบริการของ
รา้นอาหารระดบัพรีเม่ียมของผูบ้ริโภคเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า คณุภาพการใหบ้ริการโดยรวม
และรายดา้น ไมมี่ผลตอ่การประเมินคณุภาพการบริการของรา้นอาหารระดบัพรีเม่ียมของผูบ้ริโภค
เขตกรุงเทพมหานคร ดว้ยนยัสาํคญัทางสถิตท่ีิ 0.05  
 
 ศนูยอ์าหาร เทสโก ้โลตสั พิษณุโลก สาขาโคกชา้ง คณุภาพการใหบ้ริการ ไดแ้ก่ ดา้นการ
ตอบสนองความตอ้งการผูบ้ริโภค(β = 0.339)  ดา้นความเป็นรูปธรรม(β = 0.249) ส่งผลตอ่
ความพึงพอใจต่อการปรบัตวัศูนยอ์าหารในมุมมองผูบ้ริโภคช่วงสถานการณ ์โควิด -19 ท่ีธุรกิจ
การคา้ในจงัหวดัพิษณุโลก อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 ชีใ้หเ้ห็นว่าศนูยอ์าหารสามารถให้
เห็นถึงการบริการท่ีปลอดภยัดา้นสาธารณสขุความสะอาดท่ีตอบสนองตอ่ความตอ้งการผูบ้ริโภค
ไดเ้ป็นอย่างดี ซึ่งสอดคลอ้งกับงานวิจัย วรรณวิไล สินสิริ (2554) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของ
นกัทอ่งเท่ียวท่ีมีตอ่รา้นอาหารในอาํเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคิรีขนัธ ์พบว่า ดา้นการตอบสนองมี
ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจท่ีมีต่อรา้นอาหารในอาํเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคิรีขันธ์ยัง
สอดคล้องกับ ณัฐพล จาํกาํจร (2558) ศึกษาเรื่อง อิทธิพลส่วนประสมทางการตลาดบริการ
คณุภาพการบรกิาร และภาพลกัษณข์องแบรนด ์ตอ่ความตอ้งการในการตดัสินใจเลือกรา้นอาหาร
บฟุเฟ่ตญ่ี์ปุ่ นในกรุงเทพมหานคร พบว่า คณุภาพบริการดา้นการตอบสนองตอ่ลกูคา้ มีอิทธิพลตอ่
การตดัสินใจเลือกรา้นอาหารบุฟเฟ่ตญ่ี์ปุ่ นในกรุงเทพมหานคร กล่าวคือ พนกังานดแูลเอาใจใส่
และตอบสนองความตอ้งการไดเ้ป็นอย่างดีและทาํใหล้กูคา้รูส้ึกมั่นใจเม่ือมาใชบ้ริการท่ีรา้นอาหาร 
และยงัสุทธิพงษ์ มุสิกรตัน ์พบว่า คณุภาพการใหบ้ริการดา้นความเป็นรูปธรรมและดา้นการรูจ้กั
และเขา้ใจผูบ้ริโภค ต่อลูกคา้ส่งผลเชิงบวกต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการรา้นอาหารบุฟเฟ่ต ์
ของผูบ้รโิภคในเขตจงัหวดัภเูก็ต ดว้ยระดบันยัสาํคญัทางสถิตท่ีิ0.05 
 
 ศนูยอ์าหาร เซ็นทรลั พลาซ่า พิษณุโลก คณุภาพการใหบ้ริการ ไดแ้ก่ ดา้นการใหค้วาม

เช่ือมั่นตอ่ผูบ้ริโภค (β = 0.282) ส่งผลต่อความพึงพอใจตอ่การปรบัตวัศนูยอ์าหารในมุมมอง
ผูบ้ริโภคช่วงสถานการณ ์โควิด-19 ท่ีธุรกิจการคา้ในจงัหวดัพิษณุโลก อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
0.05 ชีใ้หเ้ห็นว่า รูปแบบการใหบ้ริการของศนูยอ์าหารเป็นไปตามมาตราฐานและสมํ่าเสมอ ซึ่งทาํ
ใหผู้บ้ริโภคเกิดความเช่ือมั่นต่อการบริการในแต่ละครัง้ จึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ภวตั วรรณ
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พิมพ ์(2554) ศกึษาเรื่อง การประเมินคณุภาพบริการของรา้น True Coffee สาขาในมหาวิทยาลยั 
พบว่า ผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจมากในเรื่องการใหบ้ริการแก่ลูกคา้ และคณุภาพการบริการดา้น
ดูแลเอาใจใส่ อยู่ในความคาดหวังสูงสุด ซึ่งมีผลต่อการประเมินคุณภาพบริการของรา้น True 
Coffee สาขาในมหาวิทยาลยั และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วรรณวิไล สินสิริ ศกึษาเรื่อง ความ
พงึพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีตอ่รา้นอาหารในอาํเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคิรีขนัธ ์พบว่า 
การใหค้วามเช่ือมั่นตอ่การบรกิารมีความสมัพนัธก์บัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีตอ่
รา้นอาหารในอาํเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคิรีขนัธ ์กล่าวไดว้่า คณุภาพบริการของพนกังาน กิริยา
วาจา ความชาํนาญสง่ผลตอ่ความเช่ือมั่นในการบรกิารของรา้นอาหาร 
 
 ศนูยอ์าหาร แม็คโคร พิษณุโลก คณุภาพการใหบ้ริการ ไดแ้ก่ ดา้นความเป็นรูปธรรม(β = 

0.313)  ดา้นการรูจ้กัและเขา้ใจผูบ้ริโภค (β = 0.126) ส่งผลตอ่ความพึงพอใจตอ่การปรบัตวัศนูย์
อาหารในมุมมองผูบ้ริโภคช่วงสถานการณ ์โควิด-19 ท่ีธุรกิจการคา้ในจงัหวดัพิษณุโลก อย่างมี
นัยสาํคญัทางสถิติท่ี0.05 ชีใ้หเ้ห็นว่า การบริการของศูนยอ์าหารมีการบริการท่ีปลอดภัยและ
สามารถเขา้ถึงผูบ้ริโภคทกุระดบั ทุกเพศ ทุกวยั ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สทุธิพงษ์ มุสิกรตัน ์
(2563) เรื่องคณุภาพการบริการท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการรา้นอาหารบุฟเฟ่ตข์อง
ผูบ้ริโภคในเขตจงัหวดัภูเก็ต พบว่า คณุภาพการใหบ้ริการดา้นความเป็นรูปธรรมและดา้นการรูจ้กั
และเขา้ใจผูบ้ริโภค ต่อลูกคา้ส่งผลเชิงบวกต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการรา้นอาหารบุฟเฟ่ต ์
ของผูบ้ริโภคในเขตจงัหวดัภูเก็ต ดว้ยระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี0.05 และสอดคลอ้งกับงานวิจยั
ของ เบญชภา แจง้เวชฉาย (2559) ศกึษาเรื่อง คณุภาพการใหบ้ริการท่ีมีผลตอ่ความพึงพอใจของ
ผูโ้ดยสารรถไฟBTS ในกรุงเทพมหานคร พบว่า ดา้นขา้ใจและรูจ้กัลกูคา้ ส่งผลต่อความพึงพอใจ
ของผูโ้ดยสารรถไฟBTS ในกรุงเทพมหานคร ดว้ยระดบันยัสาํคญัทางสถิตท่ีิ 0.05 
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ตารางที่ 76 แสดงการวิเคราะหเ์ปรียบเทียบความพึงพอใจในมุมมองผู้บริโภคต่อการ
ปรับตัวศูนยอ์าหารช่วงสถานการณ์โควิด-19 จากการวิจัยเชิงปริมาณและปรับตัวศูนย์
อาหาร ช่วงสถานการณ์ โควิด-19 ที่ธุรกิจการค้าในจังหวัดพิษณุโลกจากการวิจัย เชิง
คุณภาพ 
 

การวิจัยเชิงปริมาณ 
(มุมมองผู้บริโภค) 

การวิจัยเชิงคุณภาพ 
(มุมมองผู้จัดการศูนยอ์าหาร) 

ผลการวิจัยเชิงปริมาณในมุมมองของ
ผู้บริโภค 
1.ด้านคุณภาพอาหาร เม่ือพิจารณารายดา้น 
พบวา่ ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญั 
หลีกเล่ียงการจาํหนา่ยอาหารประเภทเนือ้สตัว์
ท่ีปรุงไมส่กุ ( =4.71, S.D.=0.488) การวาง
โชวส์ินคา้อาหาร จดัวางไวใ้นตูปิ้ดหรือมีแผง
กัน้( =4.61, S.D.=0.514) ชดุทานอาหาร 1
ชดุ ตอ่ 1 ทา่น( =4.58, S.D.=0.572) 
ตามลาํดบั 
2.ด้านราคาอาหาร เม่ือพิจารณารายดา้น 
พบวา่ ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญั การ
ใหบ้รกิารท่ีมากขึน้ไมส่ง่ผลตอ่ราคาอาหาร(
=4.59, S.D.=0.528) ความเหมาะสมของ
ราคาอาหาร/คณุภาพอาหาร( =4.58, 
S.D.=0.530) ตามลาํดบั 
3.ด้านสถานที่ เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ 
ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญั การสแกน 
QR CODE เช็คอิน/เช็คเอาท ์ผา่นเว็ปไซต ์
www.ไทยชนะ.com( =4.71, S.D.=0.496) 
จดัโต๊ะนั่งทานอาหารโต๊ะละ 1 ทา่น พรอ้มทาํ
สญัลกัษณช์ดัเจน( =4.71, S.D.=0.476) 

   ผลการวิจัยเชิงคุณภาพในมุมมองของ
ผู้จัดการศูนยอ์าหาร 
1.ด้านคุณภาพอาหาร ผูจ้ัดการศนูยอ์าหาร
ส่วนใหญ่เห็นว่า อาหารทุกประเภทจะตอ้งมี
วตัถดุบิท่ีความสดสะอาด อาหารปรุงสกุตอ้งมี
กระบวนการผ่านความร้อนอยู่เสมอ และ
ภาชนะใส่วัตถุดิบตอ้งมีฝาปิดเพ่ือป้องกันสิ่ง
สกปรก นอกจากนีก้ารให้บริการอาหารจะมี
การให้อาหารเป็นชุด คือ ผู้บริโภค1คนจะมี
อาหาร1ชดุจะไม่บริการพรอ้มกบัผูบ้ริโภคท่าน
อ่ืนๆ 
2.ด้านราคาอาหาร ผูจ้ดัการศนูยอ์าหารส่วน
ใหญ่คิดว่า ด้านราคาไม่ส่งผลต่อผู้บริโภค 
เน่ืองจากศูนย์อาหารมีการตั้งราคาอาหาร
อย่างสมเหตุสมผล และนอกจากนีท้างศูนย์
อาหารก็มีจดัโปรโมชั่นลดราคาอาหารอยู่เสมอ 
เพ่ือดึงดดูผูบ้ริโภคใหเ้ขา้มาใชบ้ริการในศนูย์
อาหารมากยิ่งขึน้ 
3.ด้านสถานที่ ผูจ้ดัการศนูยอ์าหารสว่นใหญ่
เล็งเห็นวา่รูปแบบการจดัสถานท่ีมีการ
ปรบัเปล่ียนเป็นอย่างมากจากเดมิ ซึ่งเริ่ม
ตัง้แตก่ารเขา้ใชบ้รกิาร 
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การวิจัยเชิงปริมาณ 
(มุมมองผู้บริโภค) 

การวิจัยเชิงคุณภาพ 
(มุมมองผู้จัดการศูนยอ์าหาร) 

ทาํความสะอาดหอ้งนํา้ทกุ 30 นาที( =4.68, 
S.D.=0.496) จดัระยะหา่งระหวา่งรอควิ 1 
เมตร( =4.70, S.D.=0.527) จดัทาํแผงกัน้ท่ี
โต๊ะแคชเชียร ์จดุบริการตา่งๆ ( =4.68, 
S.D.=0.485)จดัระยะหา่งทางขึน้บนัไดเล่ือน 1 
เมตร ( =4.64, S.D.=0.497) จดัทาํฉากกัน้
บนโต๊ะอาหาร ( =4.63, S.D.=0.510) 
ตามลาํดบั 

4.ด้านพนักงานให้บริการ เม่ือพิจารณาราย
ดา้น พบวา่ ผูบ้รโิภคสว่นใหญ่ใหค้วามสาํคญั 
พนกังานใสถ่งุมือยางทกุครัง้ขณะหยิบจบั
อาหาร ( =4.66, S.D.=0.497) พนกังานใส่
หนา้อนามยั (Face Shied) ตลอดเวลา ( =
4.60, S.D.=0.545) หากพบพนกังานมีอาการ
เจ็บป่วย ใหห้ยดุปฏิบตังิานและไปพบแพทย์
ทนัที ( =4.60, S.D.=0.521) ตามลาํดบั 
5.ด้านการส่งเสริมการขาย เม่ือพิจารณา
รายดา้น พบวา่ ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่ให้
ความสาํคญั มีบริการสั่งซือ้สินคา้ทางโทรศพัท์
หรือOnline ( =4.68, S.D.=0.531) สง่เสรมิ
การชาํระเงินผา่น QR Code Payment แทน
การชาํระเงินสดเพ่ือเล่ียงการสมัผสั ( =4.66, 
S.D.=0.540) มีการประชาสมัพนัธข์า่วสาร
ผา่นส่ือสงัคมออนไลน ์( =4.64, 
S.D.=0.546) ตามลาํดบัมีบรกิารสง่สินคา้ 
Food Delivery ( =4.58, S.D.=0.530) 
ตามลาํดบั 
 

จะตอ้งมีการลงทะเบียนแสกน QR CODE 
ไทยชนะทุกครัง้ ก่อนและหลงัเขา้ใชบ้ริการ มี
การทาํความสะอาดในจุดท่ีลูกคา้สัมผัสมาก
ด้วยนํ้ายาฆ่าเชื ้อโรค เช่น ราวบันไดเล่ือน 
ประต ูและปุ่ มกดลิฟต ์และมีการเวน้ระยะห่าง
ทางสงัคม มีการจดัโต๊ะออกห่างจากกันอย่าง
นอ้ย 1 เมตร ทาํสญัลกัษณร์ะยะห่างท่ีชดัเจน 
ตามจุดใหบ้ริการลูกคา้ มีการทาํความสะอาด
ห้องๆทุกๆ30นาทีถึง1ชั่ วโมง มีจุดบริการ
แอลกอฮอลล์้างมือรอบๆศูนย์อาหาร และมี
การทาํฉากกัน้เวน้ระยะห่างจากพนกังานและ
ผูบ้รโิภคเพ่ือความปลอดภยัในการใชบ้รกิาร 
4.ด้านพนักงานให้บริการ ทางศนูยอ์าหารมี
การจัดอบรมและประชุมพนักงานอย่าง
สมํ่าเสมอ เพ่ือการบริการท่ีมีคุณภาพและ
ปลอดภัย พนักงานทุกคนตอ้งสวมหน้ากาก
อนามยัหรือ Face shied ขณะปฏิบตัิงาน 
และขณะหยิบจบัวตัถุดิบตอ้งมีการถุงมือหรือ
มีอุปกรณห์ยิบจบัอยู่เสมอ และมีการตรวจวดั
อุณหภูมิพนักงานก่อนปฏิบัติงาน ถ้าหาก
พบวา่พนกังานมีอาการป่วยหรือไม่สบายขณะ
ปฏิบตัิงานตอ้งมีการหยุดพกัรกัษาตวัหรือพบ
แพทย ์
5.ด้านการส่งเสริมการขาย ผูจ้ดัการศนูย์
อาหารส่วนใหญ่เล็งเห็นถึงการประชาสมัพนัธ์
สง่เสรมิการขายตา่งๆ มีการประชาสมัพนัธ์
ผา่นส่ือสงัคมออนไลน ์ผา่นเพจ Facebook 
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การวิจัยเชิงปริมาณ 
(มุมมองผู้บริโภค) 

การวิจัยเชิงคุณภาพ 
(มุมมองผู้จัดการศูนยอ์าหาร) 

6.ด้านกระบวนการและอุปกรณ ์เม่ือ
พิจารณารายดา้น พบวา่ ผูบ้รโิภคสว่นใหญ่ให้
ความสาํคญั งดแจกชอ้น-สอ้ม ณ จดุ
ใหบ้รกิารชอ้นสอ้ม โดยพนกังานศนูยอ์าหาร
เป็นผูม้อบใหแ้ทน ( =4.71, S.D.=0.498) 
รา้นประเภทก๋วยเต๋ียวใชต้ะเกียบแบบใชค้รัง้
เดียวแลว้ทิง้ ( =4.65, S.D.=0.577) ภาชนะ 
ชอ้นสอ้ม ผ่านการลา้งทาํความสะอาดและอบ
ฆา่เชือ้ดว้ยความรอ้น ( =4.63, S.D.=0.569) 
อาหารและเครื่องดื่มท่ีจดัเรียงโชวมี์การปิด
ภาชนะหรือตูฯ้ใส่วตัถดุิบอย่างมิดชิด ( =
4.59, S.D.=0.547) ตามลาํดบั 

7.ด้านสุขอนามัยและความสะอาด เม่ือ
พิจารณารายดา้น พบวา่ ผูบ้รโิภคสว่นใหญ่ให้
ความสาํคญั การตรวจวดัอณุหภมูิทกุครัง้ก่อน
เขา้ศนูยอ์าหาร( =4.76, S.D.=0.448) การ
เช็ดฆา่เชือ้ท่ี โต๊ะ เกา้อี ้แผงกัน้ทกุครัง้ก่อนและ
หลงัใชบ้รกิาร ( =4.62, S.D.=0.568) การมี
แอลกอฮอล ์เจลลา้งมือ เจลแอลกกอฮอล ์
บรเิวณศนูยอ์าหาร ( =4.60, S.D.=0.516) 
การเช็ดฆา่เชือ้บตัรศนูยอ์าหารทกุครัง้ก่อน
และหลงัใชบ้รกิาร ( =4.58, S.D.=0.568)ฉีด
พน่นํา้ยาฆา่เชือ้ภายในศนูยอ์าหาร ( =4.52, 
S.D.=0.550) ตามลาํดบั 

เพิ่ มการบริการจัดส่งอาหารแบบ Food 
Delivery มากขึน้ มีระบบการชาํระเงินผ่านโม
บายแบงกกิ์ง้เพ่ือลดการสมัผสั  
6.ด้านกระบวนการและอุปกรณ์ ผูจ้ดัการ
ศูนย์อาหารส่วนใหญ่ ให้ความสําคัญกับ
ภาชนะตา่งๆ ถว้ย จาน ชอ้น  สอ้ม มีการลา้ง
ทาํความสะอาดและอบฆ่าเชือ้ในอณุหภูมิสูง 
ภาชนะใส่วตัถดุิบตา่งๆตอ้งมีการปิดฝาอย่าง
มิดชิด อุปกรณ์การตักอาหาร จาํพวก ช้อน 
ส้อม ตะเกียบผู้บริโภคจะไดร้ับจากพนังาน
ใหบ้ริการ โดยเฉพาะตะเกียบท่ีใหผู้บ้ริโภคใช้
จะเป็นตะเกียบใช้แล้วทิง้ เพ่ือเป็นการลด
ความเส่ียงในการสมัผสัสิ่งสกปรก 
7 .ด้ าน สุขอนา มัยและความสะอาด 
ผูจ้ดัการศนูยอ์าหารส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญั
กับความปลอดภัย มีการตรวจวัดอุณหภูมิ
ผูบ้ริโภคก่อนเขา้ใช้บริการในศูนยอ์าหาร มี
การจดัจดุบริการแอลกอฮอลล์า้งมือในทกุๆท่ี
ของศนูยอ์าหาร มีการทาํความสะอาดพืน้ผิว
หรือโต๊ะเก้าอีห้รือรวมไปถึงบตัรศูนยอ์าหาร 
ก่อนและหลงัใชบ้ริการ มีการฉีดนํา้ยาฆ่าเชือ้
ผ่านทางอากาศเพ่ือลดการแพร่กระจายของ
เชือ้โรค  
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 แสดงการวิเคราะห ์ความพึงพอใจในมุมมองผู้บริโภคต่อการปรับตัวศูนย์อาหารช่วง
สถานการณโ์ควิด-19 กับปรบัตวัศูนยอ์าหารช่วงสถานการณ ์โควิด-19 ท่ีธุรกิจการคา้ในจงัหวัด
พิษณุโลก มีความคิดเห็นสอดคลอ้งไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งสอดคลอ้งกับแนวคิดของ เบญจมา
ภรณ ์สมุดอินทรแ์กว้ (2543) กล่าวว่าความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการนัน้ไดร้บัการตอบสนองจากผู้
ให้บริการอย่างเสมอภาครวดเร็วทันต่อความตอ้งการและมีการให้บริการอย่างต่อเน่ืองมีวัสดุ
อปุกรณท่ี์เพียงพอตอ่การใหบ้ริการจะทาํใหผู้บ้ริการรูส้ึกดีตอ่กนัใหบ้ริการ ความพึงพอใจมีผลต่อ
การบริการ  7 ดา้น คือ 1. ผลิตภัณฑบ์ริการ ความพึงพอใจของผูร้บับริการจะเกิดขึน้เม่ือไดร้ับ
บริการท่ีมีคุณภาพ  2.ราคาค่าบริการ ความพึงพอใจของผู้รับบริการขึน้อยู่กับราคาบริการท่ี
ผูร้บับริการจะยอมรบั หรือพิจารณาความเหมาะสมกบัคณุภาพการบริการ 3.สถานท่ีบริการ การ
เขา้ถึงบริการท่ีสะดวก ทัง้ ทาํเลท่ีตัง้และการกระจายสถานท่ีบริการอย่างทั่วถึงเพ่ืออาํนวยความ
สะดวกแก่ผูร้บับรกิาร 4.การส่งเสริมแนะนาํบริการ ความพึงพอใจของผูร้บับริการจะเกิดขึน้ไดจ้าก
ไดร้บัข่าวสารหรือบุคคลอ่ืนกล่าวถึงคณุภาพการใหบ้ริการในทางบวก 5.ใหบ้ริการผูป้ระกอบการ
ผูบ้ริหารและผูป้ฏิบตัิงานมีบทบาทสาํคญัต่อการปฎิบตัิงานบริการเพ่ือใหผู้ร้บับริการเกิดความพึง
พอใจทั้งสิน้ซึ่งตอ้งมีการวางแผนการบริการใหต้อบสนองต่อความตอ้งการของผู้รับบริการ 6.
สภาพแวดล้อมการบริการบรรยากาศหรือสภาพแวดล้อมมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของ
ผูร้บับริการ 7.กระบวนการบริการกระบวนการบริการเป็นสิ่งสาํคญัในการสรา้งความพึงพอใจการ
จดัการระบบบรกิารท่ีดีสง่ผลใหก้ารปฏิบตังิานมีความคลอ่งตวั 
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัยเพือ่น าไปใช้ 

 ขอ้มลูปัจจยัพืน้ฐานสว่นบคุคล ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายอุยู่
ระหว่าง 20-27 ปี มีสถานภาพโสด มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว/
คา้ขาย จาํนวน 121 คน และ มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยู่ระหว่าง 3,000-14,499 บาท ซึ่งผูจ้ดัการ
ศูนย์อาหารหรือผู้ประกอบการร้านอาหารสามารถนําข้อมูลท่ีได้จากการวิจัยในครั้งนีม้าใช้
พิจารณากาํหนดแนวทางการปรบัตวัหรือแนวทางจดัการรา้นอาหาร เพ่ือกาํหนดกลุ่มเปา้หมายให้
เหมาะสมตอ่ไป 
 
 จากการศึกษาการปรบัตวัศนูยอ์าหารช่วงสถานการณโ์ควิด-19 7 ดา้น มีผลต่อความพึง
พอใจตอ่การปรบัตวัในมุมมองผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ ดา้นคณุภาพอาหาร ดา้นราคาอาหาร ดา้นสถานท่ี 
ดา้นพนกังานใหบ้ริการ ดา้นการส่งเสริมการขาย ดา้นกระบวนการและอุปกรณ ์ ดา้นสุขอนามยั
และความสะอาด ชีใ้หเ้ห็นถึงการปรับตวัของศนูยอ์าหารมีความสาํคญัตอ่ความพึงพอใจผูบ้ริโภค 
ดงันัน้ศนูยอ์าหารตอ้งใหค้วามสาํคญักบัความสะอาดและปลอดภยัแก่ผูบ้ริโภค ก่อนเขา้ใชก้ารควร
มีการตรวจวดัอณุหภมูิผูบ้รโิภคก่อนเขา้ใชบ้รกิารในศนูยอ์าหาร มีการจดัจดุบริการแอลกอฮอลล์า้ง
มือในทุกๆท่ีของศูนย์อาหาร มีการทําความสะอาดพื ้นผิวหรือโต๊ะเก้าอี ้หรือรวมไปถึงบัตร         
ศนูยอ์าหาร ก่อนและหลงัใชบ้ริการ  และตอ้งมีการตรวจสอบคณุภาพอาหาร การใหค้วามสาํคญั
กบัวตัถดุิบ อปุกรณ ์เนน้การส่งเสริมการขายในดา้นต่างๆเพ่ือดงึดดูผูบ้ริโภค และท่ีสาํคญัตอ้งให้
ความสาํคญักับพนกังานใหบ้ริการ เน่ืองจากพนักงานใหบ้ริการมีผลต่อการรบัรูใ้นการใชบ้ริการ
ของผูบ้รโิภค ดงันัน้พนกังานควรมีความพรอ้มในการใหบ้รกิารตลอดเวลา 
 
 จากการศกึษาคณุภาพการใหบ้ริการศนูยอ์าหารโดยแบง่ออกเป็น 4 แห่ง พบว่า คณุภาพ
ของศูนยอ์าหารแต่ละแห่งมีคุณภาพการใหบ้ริการท่ีแตกต่างกันออกไป ชีใ้ห้เห็นว่าสามารถนาํ
ผลการวิจยัคุณภาพการใหบ้ริการ 5 ดา้น อันไดแ้ก่ ความเป็นรูปธรรม ความน่าเช่ือถือไวว้างใจ   
การตอบสนองความตอ้งการผู้บริโภค การให้ความเช่ือมั่นต่อผูบ้ริโภคและการรูจ้ักและเข้าใจ
ผูบ้รโิภคไปเป็นแนวทางในพฒันาปรบัปรุงศนูยอ์าหารในดา้นตา่งๆใหมี้คณุภาพมากยิ่งขึน้ เพ่ือให้
ผูบ้รโิภคมีความเช่ือมั่นและพงึพอใจตอ่การใชบ้รกิารศนูยอ์าหารในทกุครัง้ท่ีใชบ้รกิาร 
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ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
 การวิจยัในครัง้นีเ้ป็นการเก็บขอ้มูลจากแบบสอบถามเพียงช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งและ
สถานการณโ์ควิด-19 อาจเกิดการแพรร่ะบาดไดท้กุเม่ือ ดงันัน้ในอนาคตอาจจะนาํวิจยัในครัง้นีม้า
ปรบัปรุงเพ่ือทาํการศึกษาอีกครัง้ เพ่ือเปรียบเทียบ ซึ่งจะทาํใหผ้ลการศึกษามีความละเอียดและ
ชดัเจนมากย่ิงขึน้ 
 
 เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเก่ียวกับการปรับตัวของศูนย์อาหารช่วงสถานการณ์         
โควิด-19 ควรมีการเพิ่มการใชท้ฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น แนวคิดทฤษฎีกระบวนการตดัสินใจของ
ผูบ้ริโภค แนวคิดเก่ียวกับการรบัรูข้องผูบ้ริโภค เพ่ือคน้หาและวิเคราะหข์อ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกับการ
ปรบัตวัท่ีชดัเจน   
  
 ควรมีการศกึษาถึงกลุ่มตวัอย่าง ผูบ้ริโภคในจงัหวดัอ่ืนๆหรือจงัหวดัใกลเ้คียงท่ีเขา้มาท่ีใช้
บริการศูนย์อาหารท่ีธุรกิจการคา้ ในจังหวัดพิษณุโลก เน่ืองจากงานวิจัยชิน้นีศ้ึกษาผู้บริโภค         
ในจังหวัดพิษณุโลก ดงันั้นในงานวิจัยครัง้ต่อไปจึงควรศึกษาถึงความพึงพอใจของผูบ้ริโภคใน
จงัหวดัอ่ืนๆ เพ่ือนาํขอ้มลูไปวิเคราะห ์ใชใ้นการวางแผนการปรบัตวัในดา้นตา่งๆ เพ่ือท่ีจะเพิ่มกลุ่ม
ผูบ้รโิภคใหม่ๆ ใหม้าใชบ้รกิารเพิ่มมาขึน้ 
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ภาคผนวก ก แบบสัมภาษณเ์ชิงคุณภาพ 

แบบสัมภาษณ ์

 เร่ือง: ความพงึพอใจตอ่การปรบัตวัศนูยอ์าหารในมมุมองผูบ้รโิภคชว่งสถานการณ ์ 
โควิด-19 ศกึษาเฉพาะกรณี ธุรกิจการคา้ในจงัหวดัพิษณโุลก 
……………………………………………………………………………………………………… 
ค าชีแ้จง 

1. แบบสมัภาษณ ์แบง่ออกเป็น 5 สว่น ประกอบดว้ย 
สว่นท่ี 1 : ประวตัสิว่นตวัของผูถ้กูสมัภาษณ ์ 
สว่นท่ี 2 : ดา้นพฤตกิรรมผูบ้รโิภคศนูยอ์าหาร  ชว่งสถานการณโ์ควิด-19 
สว่นท่ี 3 : การปรบัตวัตามแนวคิด Social distancing และ New normal ของ

ศนูยอ์าหาร ชว่งสถานการณ ์โควิด-19 
สว่นท่ี 4 : ดา้นการจดัการเชิงสถานการณข์องผูจ้ดัการศนูยอ์าหาร ชว่ง

สถานการณ ์โควิด-19 
สว่นท่ี 5 : ดา้นการตรวจสอบ/ตดิตามคณุภาพบรกิาร เพ่ือใหผู้บ้รโิภคเกิดความพงึ

พอใจ ชว่งสถานการณ ์โควิด-19 
2. ผูว้ิจยัขอรบัรองว่าขอ้มูลของท่านจะถูกปกปิดเป็นความลบัและขอ้มูลจะถูกนาํไปใช้

เพ่ือประโยชนท์างวิชาการเทา่นัน้ 
แบบสมัภาษณฉ์บบันีเ้ป็นสว่นหนึ่งของวิทยานิพนธ ์เรื่อง ความพงึพอใจตอ่การปรบัตวั

ศนูยอ์าหารในมมุมองผูบ้ริโภคชว่งสถานการณ ์โควิด-19 ศกึษาเฉพาะกรณี ธุรกิจการคา้ในจงัหวดั
พิษณโุลก ของนกัศกึษาปริญญาหลกัสตูรปรญิญาบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาบรหิารธุรกิจ 
จดัทาํเพ่ือรวบรวมขอ้มลูการปรบัตวัของศนูยอ์าหารชว่งสถานการณโ์ควิด-19 

 
ส่วนที ่1 ประวัตส่ิวนตัวของผู้ถูกสัมภาษณ ์ 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
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ส่วนที ่2 ด้านพฤตกิรรมผู้บริโภคศูนยอ์าหาร  ช่วงสถานการณโ์ควิด-19 
 1.ทา่นคิดวา่เม่ือเกิดสถานการณโ์ควิด-19ผูบ้รโิภคมีพฤติกรรมชว่งสถานการณโ์ควิด-19
เป็นอย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 2.ทา่นคิดวา่ความตอ้งการของผูบ้รโิภคชว่งสถานการณโ์ควิด-19เป็นอย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
ส่วนที ่3 การปรับตัวตามแนวคิด Social distancing และ New normal ของศูนยอ์าหาร 
ช่วงสถานการณ ์โควิด-19  
 1.ดา้นสถาน ศนูยอ์าหารท่ีมีการปรบัตวัอยา่งไร ตามแนวคดิระยะหา่งทางสงัคมและวิถี
ชีวิตรูปแบบใหมห่ลงัเกิดโควิด-19 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 2.ดา้นราคาอาหาร ศนูยอ์าหารมีการปรบัตวัอยา่งไร ตามแนวคิดวิถีชีวิตรูปแบบใหมห่ลงั
เกิดโควิด-19 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 3.ดา้นคณุภาพอาหาร ศนูยอ์าหารมีการปรบัตวัอย่างไร ตามแนวคิดวิถีชีวิตรูปแบบใหม่
หลงัเกิดโควิด-19 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 4.ดา้นพนกังานใหบ้ริการ ศนูยอ์าหารมีการปรบัตวัอยา่งไร ตามแนวคิดระยะหา่งทาง
สงัคมและวิถีชีวิตรูปแบบใหมห่ลงัเกิดโควิด-19 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 5.ดา้นการสง่เสรมิการขาย ศนูยอ์าหารมีการปรบัตวัอย่างไร ตามแนวคิดระยะหา่งทาง
สงัคมและวิถีชีวิตรูปแบบใหมห่ลงัเกิดโควิด-19 



 221 

………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 6.ดา้นสขุอนามยัและความสะอาด ศนูยอ์าหารมีการปรบัตวัอยา่งไร ตามแนวคดิระยะหา่ง
ทางสงัคมและวิถีชีวิตรูปแบบใหมห่ลงัเกิดโควิด-19 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 7.ดา้นกระบวนการและอปุกรณ ์ศนูยอ์าหารมีการปรบัตวัอยา่งไร ตามแนวคิดระยะหา่ง
ทางสงัคมและวิถีชีวิตรูปแบบใหมห่ลงัเกิดโควิด-19 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
ส่วนที ่4 ด้านการจัดการเชิงสถานการณข์องผู้จัดการศูนยอ์าหาร ช่วงสถานการณ ์โควิด-
19 
 1.ทา่นมีการปรบัเปล่ียนวิธีการทาํงานของทา่นอยา่งไรในสถานการณโ์ควิด-19 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
 2.ทา่นมีการพฒันาบคุลากรภายในศนูยอ์าหารอยา่งไรในสถานการณโ์ควิด-19 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 3.จากสถานการณโ์ควิด-19ท่ีเกิดขึน้ หากนาํแนวคิดการวิเคราะหS์WOT มีเปรียบเทียบ
ศกัยภาพ 
  3.1ทา่นคดิวา่ศนูยอ์าหารแห่งนีมี้จดุแข็งและจดุอ่อนอยา่งไรจากการปรบัตวัของ
ศนูยอ์าหารในสถานการณโ์ควิด-19 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
  3.2ทา่นคดิวา่ศนูยอ์าหารแห่งนีมี้โอกาสและอปุสรรคอ์ยา่งไรจากการปรบัตวัของ
ศนูยอ์าหารในสถานการณโ์ควิด-19 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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 4.หากเกิดการแพรร่ะบาดเชือ้โควิด-19รอบท่ีสอง ทา่นมีการเตรียมพรอ้มในการรบัมือ
อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
  
5.ทา่นเรียนรูอ้ะไรจากการเกิดขึน้ของการแพรร่ะบาดโควิด-19 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
ส่วนที ่5 ด้านการตรวจสอบ/ตดิตามคุณภาพบริการ เพือ่ให้ผู้บริโภคเกิดความพงึพอใจ 
ช่วงสถานการณ ์โควิด-19 
 6.ศนูยอ์าหารมีวิธีการตรวจสอบคณุภาพรา้นอาหารอยา่งไรหลงัเกิดโควิด-19 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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ภาคผนวก ข. แบบสอบถาม 

 

 

 

 

 
แบบสอบถาม 

 เร่ือง: ความพงึพอใจตอ่การปรบัตวัศนูยอ์าหารในมมุมองผูบ้รโิภคชว่งสถานการณ ์โควิด-
19 ศกึษาเฉพาะกรณี ธุรกิจการคา้ในจงัหวดัพิษณุโลก 
……………………………………………………………………………………………………… 
 ค าชีแ้จง ผูศ้กึษาใครข่อความรว่มมือในการตอบแบบสอบถามโดยผูศ้กึษาจะเก็บรวบรวม
ขอ้มลูของทา่นเป็นความลบัเพ่ือใชป้ระโยชนใ์นการทาํวิจยัเทา่นัน้ ขอ้มลูท่ีไดจ้ากทา่นจะเป็น
ประโยชนต์อ่การศกึษาครัง้นีเ้ป็นอย่างยิ่ง แบบสอบถามชดุนีมี้ทัง้หมด 8 หนา้ 4 สว่น คือ 

ส่วนที ่1: ปัจจยัสว่นบคุคลของผูบ้รโิภคศนูยอ์าหารชว่งสถานการณ ์โควิด-19 ท่ีธุรกิจ
การคา้ในจงัหวดั พิษณโุลก 

ส่วนที ่2: พฤตกิรรมของผูบ้รโิภคศนูยอ์าหารช่วงสถานการณ ์โควิด-19 ท่ีธุรกิจการคา้ใน
จงัหวดัพิษณโุลก 
ส่วนที ่3: คณุภาพการใหบ้ริการศนูยอ์าหารชว่งสถานการณ ์โควิด-19 ท่ีธุรกิจการคา้ใน
จงัหวดัพิษณโุลก 
ส่วนที ่4: ความพงึพอใจตอ่การปรบัตวัศนูยอ์าหารชว่งสถานการณ ์โควิด-19 ท่ีธุรกิจ
การคา้ในจงัหวดัพิษณโุลก 

 ทัง้นี ้หากท่านไมส่มคัรใจก็สามารถยกเลิกการตอบแบบสอบถามไดต้ามตอ้งการ อย่างไร
ก็ตามผูว้ิจยัหวงัเป็นอย่างยิ่งวา่ทา่นจะใหค้วามรว่มมือเพ่ือสนบัสนนุใหก้ารศกึษาวิทยานิพนธฉ์บบั
นีส้าํเรจ็ดว้ยดี 
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ตอนที่1 ลกัษณะปัจจยัสว่นบคุคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

 ค าชีแ้จง โปรดทาํเครื่องหมาย  ลงใน หรือเตมิขอ้ความในชอ่งวา่งใหต้รงกบัความ
เป็นจรงิ 
1.เพศ   

  1) ชาย  2) หญิง 

2.อาย ุ_____________ปี(20 ปีขึน้ไป)   

3.สถานภาพ  

  1)  โสด    2) สมรส 

  3) หมา้ย/หยา่รา้ง/แยกกนัอยู่ 

4.การศกึษา  

  1) ประถมศกึษาหรือตํ่ากวา่    2) มธัยมศกึษาตอนตน้ 

  3) มธัยมศกึษาตอนปลาย/ปวช.   4) อนปุริญญา/ปวส. 

  5) ปรญิญาตรี     6) สงูกวา่ปรญิญาตรี 

5.อาชีพ  

  1) นกัเรียน/นกัศกึษา     2) พอ่บา้น/แมบ่า้น  

  3) ธุรกิจสว่นตวั/คา้ขาย    4) พนกังาน/ลกูจา้งบรษิัทเอกชน 

  5) ขา้ราชการ/พนกังานรฐัวิสาหกิจ   6) อ่ืนๆ โปรดระบ.ุ.................. 

6.รายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน  _____________ บาท 

7.สถานท่ีท่ีท่านตอบแบบสอบถาม 

  1) ศนูยอ์าหาร บิก๊ซี ซูเปอรเ์ซ็นเตอร ์พิษณุโลก 

  2) ศนูยอ์าหาร เทสโก ้โลตสั พิษณโุลก สาขาโคกชา้ง 
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  3) ศนูยอ์าหาร เซ็นทรลั พลาซา่ พิษณโุลก 

  4) ศนูยอ์าหาร แม็คโคร พิษณโุลก 

ตอนที่2 พฤตกิรรมของผูบ้รโิภคศนูยอ์าหาร ชว่งสถานการณ ์โควิด-19 ศกึษาเฉพาะกรณี ธุรกิจ
การคา้ในจงัหวดัพิษณโุลก 

 ค าชีแ้จง โปรดทาํเครื่องหมาย  ลงใน หรือเตมิขอ้ความในชอ่งวา่งใหต้รงกบัความ
เป็นจรงิ 

1.ประเภทอาหารท่ีเลือกรบัประทาน 

 1) ประเภทขา้ว  2) ประเภทเสน้ 

 3) ประเภทเครื่องด่ืม  4) ประเภทขนมหวานหรือไอศกรีม 

 5) ประเภทสม้ตาํและยาํ 6) ประเภทของทอดและของทานเลน่ 

 7) ประเภทอ่ืนๆโปรดระบ.ุ.............................. 

2.เหตผุลท่ีสาํคญัในการบริโภค 

  1) ใกลบ้า้น ใกลส้ถานท่ีทาํงาน สะดวกสบาย 

  2) ช่ืนชอบการบรโิภคอาหารท่ีศนูยอ์าหาร เป็นการสว่นตวั 

  3) เป็นจดุนดัพบกบัเพ่ือนฝงู 

  4) รอทาํกิจกรรม เชน่ ชอ้ปป้ิง  ชมภาพยนตร ์มาธนาคาร หรือใชบ้รกิารอ่ืนๆ 

  5) อ่ืนๆโปรดระบ.ุ...................................... 

3.ชว่งเวลาท่ีใชใ้นการบริโภค  

  1) ตัง้แต ่09.00-11.59 น.   2) ตัง้แต ่12.00-14.59 น. 

  3) ตัง้แต ่15.00-17.59 น.   4) ตัง้แต ่18.00 น. เป็นตน้ไป 
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4.จาํนวนเงินท่ีใชใ้นการบริโภคตอ่ครัง้ 

  1) ไมเ่กิน 100 บาท    2) ประมาณ 101-200 บาท 

  3) ประมาณ 201-300 บาท   4) มากกวา่ 300 บาท 

5.ความถ่ีในการบรโิภค 

  1) 1-2 ครัง้/สปัดาห ์    2) 3-4 ครัง้/สปัดาห ์

  3) 1-2 ครัง้/เดือน    4) 3-4 ครัง้/เดือน 

  5) ใชบ้รกิาร มากกวา่ 4 ครัง้/เดือน  

6.บคุคลท่ีมีสว่นรว่มในการบรโิภค 

  1) แฟน/คนรกั    2) ครอบครวั 

  3) เพ่ือน     4) ตวัทา่นเอง 

  5) ญาติ     6) อ่ืนๆ โปรดระบ.ุ.......................... 
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ตอนที่3 คณุภาพการใหบ้ริการศนูยอ์าหาร ชว่งสถานการณ ์โควิด-19 ท่ีธุรกิจการคา้ในจงัหวดั
พิษณโุลก 

ค าชีแ้จง โปรดทาํเครื่องหมาย  ลงใน หรือเตมิขอ้ความในชอ่งวา่งใหต้รงกบัความเป็นจรงิ  
โดยเลือกคาํตอบเดียวซึ่งมีความหมาย ดงันี ้ 

   5 หมายถึง เห็นดว้ยมากท่ีสดุ 
   4 หมายถึง เห็นดว้ยมาก 
   3 หมายถึง เห็นดว้ยปานกลาง 
   2 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ย 
   1 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสดุ 

 
คุณภาพการใหบ้ริการศูนยอ์าหาร 

ช่วงสถานการณ ์โควิด-19 

ระดับความคิดเหน็ 

5 
เหน็ด้วย
มากทีสุ่ด 

4 
เหน็ด้วย
มาก 

3 
เหน็ด้วย
ปานกลาง 

2 
เหน็ด้วย
น้อย 

1 
เหน็ด้วย
น้อยทีสุ่ด 

ด้านความเป็นรูปธรรม      

1.บรเิวณศนูยอ์าหารมีการเวน้ระยะหา่งของ
โต๊ะและสถานที่ เพ่ือความปลอดภยั 

     

2.พนกังานรกัษาความสะอาด มีการใส่
หนา้กากและถงุมือขณะทาํอาหาร 

     

3.อปุกรณแ์ละภาชนะบรรจอุาหารและ
เครือ่งดื่มมีความสะอาดปลอดภยั 

     

ด้านความน่าเช่ือถือไว้วางใจ      

4.พนกังานจะบรกิารผูบ้รโิภคทกุขัน้ตอนเพ่ือ
ลดการสมัผสัอปุกรณ ์เชน่ ชอ้น สอ้ม ตะเกียบ 
ฯลฯ 

     

5.รา้นอาหารมีการทาํฉากกัน้หนา้รา้นเพื่อลด
การแพรก่ระจายเชือ้โรค 

     

6.พนกังานผ่านการอบรมการใหบ้รกิาร
ผูบ้รโิภคก่อน 
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คุณภาพการใหบ้ริการศูนยอ์าหาร 

ช่วงสถานการณ ์โควิด-19 

ระดับความคิดเหน็ 

5 
เหน็ด้วย
มากทีสุ่ด 

4 
เหน็ด้วย
มาก 

3 
เหน็ด้วย
ปานกลาง 

2 
เหน็ด้วย
น้อย 

1 
เหน็ด้วย
น้อยทีสุ่ด 

ด้านการตอบสนองความต้องการผู้บริโภค      

7.เม่ือผูบ้รโิภคมีปัญหาในระหวา่งการใชบ้รกิาร
พนกังานสามารถชว่ยเหลือไดเ้สมอ 

     

8.มีสิ่งอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ลกูคา้รอบๆ
ศนูยอ์าหาร เชน่ เจลแอลกอฮอลล์า้งมือ โต๊ะ 
เกา้อี ้ที่เพียงพอ 

     

9.พนกังานมีการทาํความสะอาดโต๊ะทกุครัง้
หลงัผูบ้รโิภครบัประทานอาหารเสรจ็ 

     

ด้านการใหค้วามเช่ือม่ันต่อผู้บริโภค      

10.รา้นอาหารบรกิารผูบ้รโิภคตามหลกั
ระยะหา่งทางสงัคม (Social Distancing) และ
ชีวิตวิถีใหม(่New Normal) 

     

11.เพื่อความปลอดภยั มีการคดักรองผูบ้รโิภค
ก่อนเขา้ใชบ้รกิารที่ศนูยอ์าหาร 

     

12.รา้นอาหารมีการรกัษามาตราฐานรสชาติ
และความสะอาดอยูเ่สมอ 

     

ด้านการรู้จักและเข้าใจผู้บริโภค      

13.พนกังานสามารถเขา้ใจความตอ้งการของ
ผูบ้รโิภคไดเ้ป็นอยา่งด ี

     

14.พนกังานดแูลเอาใจใสใ่นการบรกิาร      

15.พนกังานสามารถแนะนาํอาหารภายในรา้น
ไดเ้ป็นอยา่งดีปฏิบตัิงาน 
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ตอนที่4 ความพงึพอใจตอ่การปรบัตวัศนูยอ์าหารในมมุมองผูบ้รโิภคช่วงสถานการณ ์โควิด-19 ท่ี
ธุรกิจการคา้ในจงัหวดัพิษณโุลก 

กรุณาทาํเครื่องหมายลงในชอ่งวา่งในแบบสอบถามท่ีตรงกบัระดบัความพงึพอใจของทา่นมาก
ท่ีสดุ จรงิ  โดยเลือกคาํตอบเดียวซึ่งมีความหมาย ดงันี  ้

   5 หมายถึง พงึพอใจมากท่ีสดุ 
   4 หมายถึง พงึพอใจมาก 
   3 หมายถึง พงึพอใจปานกลาง 
   2 หมายถึง พงึพอใจนอ้ย 
   1 หมายถึง พงึพอใจนอ้ยท่ีสดุ 
 

 
ความพึงพอใจต่อการปรับตัวศูนยอ์าหาร
ในมุมมองผู้บริโภคช่วงสถานการณ ์โควิด-
19 ทีธุ่รกิจการค้าในจังหวัดพิษณุโลก 

ระดับความพึงพอใจ  

5 
มากทีสุ่ด 

4 
มาก 

3 
ปานกลาง 

2 
น้อย 

1 
น้อยทีสุ่ด 

ด้านอาหาร        

1.หลีกเลี่ยงการจาํหน่ายอาหารประเภท
เนือ้สตัวท์ี่ปรุงไมส่กุ 

     

2.การวางโชวส์ินคา้อาหาร จดัวางไวใ้นตูปิ้ด
หรอืมีแผงกัน้ 

     

3.ชดุทานอาหาร 1ชดุ ตอ่ 1 ทา่น      
ด้านราคาอาหาร      
4.การใหบ้รกิารที่มากขึน้ไมส่ง่ผลตอ่ราคา
อาหาร 

     

5.ความเหมาะสมของราคาอาหาร/คณุภาพ
อาหาร 

     

ด้านสถานที่      
6.การสแกน QR CODE เช็คอิน/เช็คเอาท ์
ผ่านเว็ปไซต ์www.ไทยชนะ.com   

     

7.ทาํความสะอาดหอ้งนํา้ทกุ 30 นาที      
8.จดัระยะหา่งระหวา่งรอคิว 1 เมตร      
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ความพึงพอใจต่อการปรับตัวศูนยอ์าหาร
ในมุมมองผู้บริโภคช่วงสถานการณ ์โควิด-
19 ทีธุ่รกิจการค้าในจังหวัดพิษณุโลก 

ระดับความพึงพอใจ  

5 
มากทีสุ่ด 

4 
มาก 

3 
ปานกลาง 

2 
น้อย 

1 
น้อยทีสุ่ด 

9.จดัโต๊ะนั่งทานอาหารโต๊ะละ 1 ทา่น  
พรอ้มทาํสญัลกัษณช์ดัเจน 

     

10.จดัระยะหา่งทางขึน้บนัไดเลื่อน 1 เมตร      

11.จดัทาํฉากกัน้บนโต๊ะอาหาร      

12.จดัทาํแผงกัน้ที่โต๊ะแคชเชียร ์จดุบรกิาร
ตา่งๆ 

     

ด้านพนักงานใหบ้ริการ      

13.พนกังานใสถ่งุมือยางทกุครัง้ขณะหยิบจบั
อาหาร 

     

14.พนกังานใสห่นา้กากอนามยั(Face Shied) 
ตลอดเวลา 

     

15.หากพบพนกังานมีอาการเจ็บป่วย ใหห้ยดุ
ปฏิบตัิงานและไปพบแพทยท์นัที 

     

ด้านการส่งเสริมการขาย      
16.มีบรกิารสั่งซือ้สินคา้ทางโทรศพัทห์รอื
Online 

     

17.มีบรกิารสง่สินคา้ Food Delivery      
18.สง่เสรมิการชาํระเงินผ่าน QR Code 
Payment แทนการชาํระเงินสดเพื่อเลี่ยงการ
สมัผสั 

     

19.มีการประชาสมัพนัธข์่าวสารผา่นสือ่สงัคม
ออนไลน ์

     

ด้านกระบวนการและอุปกรณ ์      
20.งดแจกชอ้น-สอ้ม ณจดุใหบ้รกิารชอ้นสอ้ม 
โดยพนกังานศนูยอ์าหารเป็นผูม้อบใหแ้ทน 

     

21.อาหารและเครือ่งดื่มที่จดัเรยีงโชวมี์การปิด
ภาชนะหรอืตูฯ้ใสว่ตัถดุิบอยา่งมิดชิด 

     

22.รา้นประเภทก๋วยเตี๋ยวใชต้ะเกียบแบบใช้
ครัง้เดียวแลว้ทิง้ 

     

23.ภาชนะ ชอ้นสอ้ม ผ่านการลา้งทาํความ
สะอาดและอบฆ่าเชือ้ดว้ยความรอ้น 
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ขอ้เสนอแนะ

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

 

 

 
  

 
ความพึงพอใจต่อการปรับตัวศูนย์
อาหารในมุมมองผู้บริโภคช่วง

สถานการณ ์โควิด-19 ทีธุ่รกิจการค้า
ในจังหวัดพิษณุโลก 

ระดับความพึงพอใจ  

5 
มากทีสุ่ด 

4 
มาก 

3 
ปานกลาง 

2 
น้อย 

1 
น้อยทีสุ่ด 

ด้านสุขอนามัยและความสะอาด      

24.การตรวจวดัอณุหภมิูทกุครัง้ก่อนเขา้
ศนูยอ์าหาร 

     

25.การมีแอลกอฮอล ์เจลลา้งมือ เจลแอ
ลกกอฮอล ์บรเิวณศนูยอ์าหาร 

     

26.มีการฉีดพน่นํา้ยาฆา่เชือ้ภายในศนูย์
อาหาร 

     

27.การเช็ดฆ่าเชือ้ที่ โต๊ะ เกา้อี ้แผงกัน้ทกุ
ครัง้ก่อนและหลงัใชบ้รกิาร 

     

28.การเช็ดฆ่าเชือ้บตัรศนูยอ์าหารทกุครัง้
ก่อนและหลงัใชบ้รกิาร 

     

ขอขอบพระคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
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ภาคผนวก ค. หลักฐานการผ่านอบรมจริยธรรมในมนุษย ์
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ภาคผนวก ง หนังสือรับริงจริยธรรมการวิจัpยในมนุษย ์
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