
 

 มาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา2019 ส่งผลต่อความตั้งใจไป

ใช้บริการซํา้ร้านเสริมสวยของผู้บริโภคในประเทศไทย 

Covid-19 Preventive Measures affect the repeat service intention of consumers  
   

กรกาญจน ์คาํแพง 

 

บทคัดย่อ 

 

การวิจยันีมี้วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความเช่ือมั่นของผู้บริโภคต่อมาตรการปอ้งกันการระบาดของ

โรคติดเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 ของรา้นเสริมสวย ที่ส่งผลต่อการใชบ้ริการซํา้ของผู้บริโภคในประเทศไทยโดย

ใชร้ะเบียบวิธีเชิงปริมาณ ใชแ้บบสอบถามท่ีมีค่าความเช่ือมั่น 0.88-0.91 และผ่านการตรวจความตรงเชิง

เนือ้หาแล้ว เป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง 400 คน ที่เป็นผู้บริโภคที่ใชบ้ริการรา้นเสริมสวย

ในประเทศไทย ในช่วงหลังคลายมาตรการล็อกดาวน ์ วนัที่ 1 กนัยายน 2564 โดยการสุ่มตามความสะดวก

(Convenience Sampling)ใชส้ถิติเชิงพรรณนา และการวิเคราะหก์ารถดถอยแบบง่าย ท่ีระดบันยัสําคญั 

0.05 ในการวิเคราะหข์อ้มูล และทดสอบสมมติฐาน  ผลการวิจยัพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามจาํนวน 400 คน

ส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง มีอายุระหว่าง26-35ปี มีการศึกษาอยู่ระดบัปริญญาตรี/เทียบเท่า ทาํอาชีพ

พนกังานบริษัทเอกชน มีรายไดม้ากกว่า 50,000 บาทขึน้ไป ก่อนช่วงโควิดมีพฤติกรรมในการใช้บริการร้าน

เสริมสวย มีความถ่ีจาํนวน 1-2 ครัง้/เดือนและหลังคลายล็อกดาวน ์มีความถ่ีจาํนวน 1-2 ครัง้/เดือน โดย

บริการที่ใชบ้ริการประจาํคือ ตดัผม 

ผลการศึกษามาตรการดา้นการเวน้ระยะห่างทางสังคม,มาตรการดา้นการควบคุมจํานวน

ผู้ใชบ้ริการ,มาตรการดา้นการสวมหนา้กากอนามยั, มาตรการดา้นการการทา้ความสะอาดและฆ่าเชือ้รอบ

บริเวณพืน้ที่ ไม่ส่งผลต่อความตัง้ใจไปใชบ้ริการซํา้รา้นเสริมสวยของผู้บริโภคในประเทศไทย แต่มาตรการ

ดา้นสังคมไรส้ัมผัส และการปฏิบตัิตามมาตรการทัง้ 5 มาตรการส่งผลต่อความตัง้ใจไปใชบ้ริการซํา้รา้น

เสริมสวยของผู้บริโภคในประเทศไทย 

 

คําสําคัญ:รา้นเสริมสวย, มาตรการปอ้งกนัการระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019, ความตัง้ใจไปซํา้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา  

เน่ืองจากสถานการณ์โรคระบาด โคโรน่า 2019 ทาํใหธุ้รกิจรา้นเสริมสวย ซ่ึงเป็นหนึ่งในธุรกิจท่ีอาจ

มีการแพร่ระบาดของโรคได ้ ตอ้งปิดทาํการชั่วคราว   และประชาชนต่างกงัวลเร่ืองโรคระบาด  ทาํใหห้ลัง

คลายล็อกดาวนอ์าจมีประชาชนบางส่วนซ่ึงตอ้งการใชบ้ริการแต่มีความกงัวลในเร่ืองของการติดเชื ้อไม่กล้า

กลับไปใชบ้ริการรา้นเสริมสวย   

มาตรการปอ้งกนัการแพร่ระบาดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 จะมีมาตรการในการปฏิบตัิ ดงันี ้ 

1. สวมหนา้กากผ้าหรือหนา้กากอนามยั 100% 

2. สบู่เหลวล้างมือ แอลกอฮอล์เจล และท าความสะอาดบริเวณที่มีการสัมผัสทุก 30 นาที่ /1 ชม.  

 3. ระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เวน้ระยะทางสังคม โดยการเวน้ระยะห่าง 1เมตร 

4. กาํหนดวิธีการปฏิบตัิงานที่ปลอดภยั ควบคุมจาํนวนผู้ใชบ้ริการ หรือ ตอ้งคดักรองอุณหภูมิวดัไข ้

5. ลดการสัมผัสส่ิงของต่อการผู้อ่ืน หรือ ลดการสัมผัสระหว่างพนกังานและลูกคา้ โดยให ้ ส่ือสาร

ผ่านแอพพลิเคชั่นบนโทรศพัทมื์อถือ (กรมอนามยั, 2563) 

ดงันัน้การศึกษานีจึ้งตอ้งการศึกษาความเช่ือมั่นของผู้บริโภคต่อมาตรการป้องกนัการติดเชือ้โคโร

น่า 2019 ว่ามีผลต่อการกลับไปใชบ้ริการซํา้ของผู้บริโภคที่เคยใช้บริการในร้านเสริมสวย หรือรา้นตดัผม ที่

ตนเองเคยใชบ้ริการอยู่  เพื่อใหท้างรา้นไดป้ฏิบตัิตามมาตรการอย่างเคร่งครดั และเพื่อใหผู้้บริโภคเกิดความ

มั่นใจ และอยากกลับไปใชบ้ริการซํา้  และนอกจากนีก้ารศึกษานีต้อ้งการใหท้ ัง้ภาคธุรกิจ และภาค

ประชาชนเกิดการตระหนกัถึงการปอ้งกนัการระบาดของโรคติดเชื ้อโคโรน่า2019 อนัจะนาํมาซ่ึงการหยุดยัง้

ของการแพร่ระบาด และเพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึน้ของประชาชนทุกคน (Kotler, 1943) 

 

วัตถุประสงคก์ารวิจัย  

เพื่อศึกษามาตรการปอ้งกนัการระบาดของโรคติดเชื ้อไวรสัโคโรนา2019 (ดา้นการเวน้ระยะห่าง 1 

เมตร, ดา้นการควบคุมจาํนวนผู้ใชบ้ริการ, ดา้นการสวมหนา้กาก,ดา้นการทาํความสะอาดและฆ่าเชือ้รอบ

บริเวณพืน้ที่, ดา้นสังคมไรส้ัมผัส) ของรา้นเสริมสวยส่งผลต่อความตัง้ใจไปใชบ้ริการซํา้ของผู้บริโภคหลัง

คลายล็อกดาวน ์

 

นิยามศัพท ์  

ธุรกิจเสริมสวย ธุรกิจรา้นตดัผมชาย ต่อไปนีจ้ะเรียกว่า "ธุรกิจเสริมสวย" หรือ "รา้นเสริมสวย

หมายถึงธุรกิจที่ทาํการดดัผม ตดัผม แต่งทรงผม ดูแลหนงัศีรษะ ยอ้มสีผม สระผม และดูแลคิว้โดยไม่ใช้

อุปกรณ์ทางการแพทยห์รือยา 

มาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (Preventive  Measure)   

หมายถึง การจดัต ัง้ใชเ้ป็นกฎระเบียบสําหรับการใชชี้วิตร่วมกนัในสังคมในช่วงท่ีมีการแพร่ระบาดของโรคติด

เชือ้ไวรสัโคโรนา  2019     เพื่อใหป้ลอดภยัและลดความเส่ียงต่อการแพร่หรือ ติดเชือ้ และมีอิทธิพลต่อการ

ใชบ้ริการใชชี้วิตประจาํวนัและการใช้บริการร้านเสริมสวย 

 



 

ความตั้งใจไปใช้บริการซ้ํา (Re-Service Intention) หมายถึง ความรูสึ้กที่อยากจะเดินทาง

กลับไปใช ้ บริการรา้นใดรา้นหนึ่งอีกครัง้ ที่ไดร้บัอิทธิพลจากความพึงพอใจ ความ เช่ือถือไวว้างใจของตวั

บุคคล (Kotler, 1943) 

 

ขอบเขตการวิจัย  

1.ขอบเขตการศึกษา: 

ประชากร คือ ผู้บริโภคที่เคยไปใชบ้ริการรา้นเสริมสวยในประเทศไทย ซ่ึงไม่ทราบจาํนวนที่แน่นอน 

กลุ่มตวัอย่าง คือ ผู้บริโภคที่เคยใชบ้ริการรา้นเสริมสวยในประเทศไทย ที่ไดจ้ากการเลือกแบบสะดวกจาํนวน 

400 คน 

2.ขอบเขตด้านเนือ้หา 

ตวัแปรอิสระ (Independent Variable) คือมาตรการปอ้งกนัการระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา2019 

(Preventive Measure) 

ตวัแปรตาม (Dependent Variable) คือความตัง้ใจไปใชบ้ริการซํา้ (Repeat Service Intention)  

3.ขอบเขตด้านสถานท่ี 

งานวิจยัเป็นการศึกษาจากขอ้มูลโดยการใชเ้ก็บแบบสอบถามและสถานท่ีเก็บขอ้มูลคือแบบสอบถามทาง

ออนไลน ์และแจกแบบสะดวกในบริเวณต่างๆที่ผู ้วิจยัสะดวก 

4. ขอบเขตด้านระยะเวลา 

สําหรบัระยะเวลาในการศึกษาครัง้นีเ้ ร่ิมต ัง้แต่เดือน ธันวาคม 2564 ถึงเดือนมกราคม 2564 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง  

1. แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งมาตรการป้องกนัการระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา2019 

BBC News (2020) ในอดีตท่ีผ่านมาประเทศเคยเผชิญกบัโรคระบาดที่เป็นโรคติดต่ออย่างเช่น การระบาด

ของไขห้วดันกช่วงปลายปี 2546 การระบาดในสัตวปี์ก พบว่ามาตรการการ ควบคุมและปอ้งกนัโรคระบาด

และสถานการณ์การเกิดโรคในแต่ละประเทศมีความแตกต่างกนัอย่าง มากและมีการเปล่ียนแปลงอยู่

ตลอดเวลา โดยการระบาดเร่ิมต ัง้แต่ปลายปี 2546 จนถึง 2549 ก่อใหเ้กิดผลกระทบดา้นเศรษฐกิจและ

สังคมในหลายประเทศเป็นอย่างมาก      ส้าหรบัประเทศไทยมีการ สูญเสียดา้นการส่งออกสัตวปี์กมากกว่า 

60,000 ล้านบาท ในปี 2552 มีโรคไขห้วดัใหญ่ 2009 โดยท่ีนกัวิชาการขององคก์ารอนามยัโลกระบุไวว่้า 

โรคไขห้วดัใหญ่สายพนัธุ์ใหม่ 2009 มีอตัราการแพร่ ระบาดมากกว่าโรคซารส์ และไขห้วดันก หลังจากมีการ

ระบาดในประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุขไดอ้อกมาตรการป้องกนัเพื่อลดการแพร่เชื ้อ เพราะโรคไขห้วดั

ใหญ่ 2009 เป็นโรคที่สามารถติดต่อกนั ผ่านการสัมผัสเช่นเดียวกบัสถานการณ์ระบาดของเชื ้อไวรสัโคโรนา

2019 จึงตอ้งออกมาตรการปอ้งกนั เพื่อใหป้ระชาชนไดป้ฏิบตัิตวัในพืน้ที่ส่วนร่วม และลดการสัมผัสเพื่อลด

อตัราการติดเชือ้เพิ่มเติม (กรมอนามยั, 2563)แนวทางปฏิบตัิดา้นสาธารณสุข สําหรบัสถานบริการรา้นเสริม

สวย ไดร้บัอนุญาตใหร้า้นเสริมสวย เปิดไดเ้ฉพาะตดัผม เปิดไดไ้ม่เกิน 1 ชั่วโมง และตอ้งมีการนดัคิว ซ่ึงทาํ

 



 

ใหมี้จาํนวนผู้มาใชบ้ริการมากขึน้จากการเปิดเพียงบางส่วนก่อนหนา้นี ้ จึงอาจก่อใหเ้กิดการ แพร่กระจาย

ของเชือ้โรคไดง่้าย ทัง้จากการปนเป้ือนผ่านการสัมผัส สินคา้ ส่ิงของ เคร่ืองใชต้่างๆและ การสัมผัสระหว่าง

บุคคล ท่ีอาจอยู่ในพืน้ที่จาํกดัหรือแออดั จึงกาํหนดใหผู้้ประกอบกิจการลงทะเบียนยืนยนัการปฏิบตัิตาม

มาตรการปอ้งกนัโรคตามที่ทางราชการ กาํหนด และยงัตอ้งปฏิบตัิตามแนวทางปฏิบตัิสําหรบัผู้ประกอบการ 

ผู้ใหบ้ริการ และผู้ใชบ้ริการ ดงันีแ้นวทางปฏิบตัิสําหรบัผู้ประกอบการ/ผู้จดัการ 

1. ระบบการคดักรองพนกังาน ผู้ใชบ้ริการ หากพบว่ามีไขไ้อ หรือ มีอุณหภูมิร่างกายเท่ากับ หรือมากกว่า 

37.5 องศาเซลเซียส ขึน้ไป แจง้งดใหบ้ริการ และแนะนาํไปพบแพทย ์

2. พนกังาน ผู้มาใชบ้ริการและผู้มาติดต่อในรา้นทุกคน ตอ้งสวมหนา้กากผ้าหรือหนา้กาก อนามยั 

ตลอดเวลา เพื่อปอ้งกนัตนเองที่จา้เป็นสําหรบัพนกังาน 

3. จดัเตรียมเจลแอลกอฮอล์สําหรบัทาํความสะอาดมือไวบ้ริการบริเวณ ต่าง ๆ  อย่าง เพียงพอ เช่น บริเวณ

ทางเขา้ออก จุดชาํระเงิน และพืน้ท่ีที่มีกิจกรรม อ่ืน ๆ เป็นตน้ และจดัอีกส่วนหนึ่งเฉพาะสําหรบัพนกังาน

อย่างเพียงพอ 

4. มาตรการเวน้ระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-2 เมตร เช่น บริเวณทางเขา้ออก และเวน้ระยะห่าง

ระหว่างเกา้อีน้ ั่งในบริเวณต่าง ๆ รวมถึง มาตรการลดความแออดั เช่น จาํกดัจาํนวนคนเขา้ใชบ้ริการในแต่

ละพืน้ที่ใหบ้ริการไม่ใหแ้ออดั ลดระยะเวลาท่ีใชบ้ริการเท่าท่ีจาํเป็น ไม่จดักิจกรรมที่ทาํใหเ้กิดความแออดั 

5. ทาํความสะอาดพืน้ท่ีหรือบริเวณที่มีการสัมผัสร่วมกนั  

ดงันีท้าํความสะอาดพืน้ที่ พืน้ ผิวสัมผัส อุปกรณ์ เคร่ืองใช ้ดว้ยนํา้ยาทาํความสะอาดและอาจฆ่าเชื ้อดว้ย

แอลกอฮอล์ 70% โดยเนน้ จุดท่ีมีผู้สัมผัสร่วมกนั เช่น ราวจบัประตู จุดชาํระเงิน โต๊ะ ท่ีน ั่ง เคร่ืองรูดบตัร ฯลฯ 

– ทาํความสะอาดบริเวณและภายในหอ้งนํา้ใหส้ะอาดทุก 2 ชั่วโมง และอาจเพิ่ม ความถ่ีในการ ทาํความ

สะอาดมากขึน้ ท ัง้นีต้อ้งจดัใหมี้สบู่สําหรบัล้างมืออย่างเพียงพอ 

 6. จดัเตรียมภาชนะรองรบัขยะที่มีฝาปิดไว้บริเวณภายในห้างสรรพสินคา้ฯ อย่างเพียงพอ 

7. จดัเตรียมระบบระบายอากาศที่ดีมีอตัราการหมุนเวียนของอากาศอย่างเพียงพอทัง้ในอาคารและหอ้ง

ส้วม และบาํรุงรกัษาเคร่ืองปรบัอากาศใหอ้ยู่ในสภาพดีอย่างสมํ่าเสมอ 

8. ส่ือสารมาตรการปอ้งกนัโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ใหก้บัผู้ใชบ้ริการและเจา้ขอ รา้นคา้ย่อยใน 

หา้งสรรพสินคา้ฯ และกาํกบัดูแลใหป้ฏิบตัิตามแนวทางมาตรการฯ อย่างเคร่งครดั 

9. มีมาตรการติดตามขอ้มูลของผู้มาใชบ้ริการ เช่น การใชแ้อพพลิเคชั่นทาง โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีตามที่ หรือใช้

มาตรการควบคุมการเขา้ออกสถานที่ดว้ยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน 

คาํแนะนาํสําหรบัผู้ใชบ้ริการ 

1. สังเกตอาการตนเอง ผู้ติดตามหรือคนในครอบครวัท่ีสมํ่าเสมอหากมีไข,้ไอ,จาม,มีนํ้ามูก หรือเหน่ือยหอบ 

ไม่ไปใชบ้ริการ และ พบ แพทยท์นัที 

 



 

2. ใชบ้ริการเท่าที่จา้เป็นและควรใชเ้วลาใหน้อ้ยที่สุด เช่น หาขอ้มูลเก่ียวกบัวิธีการเข ้าใช ้ บริการ 

หา้งสรรพสินคา้ฯ วางแผนการซือ้สินคา้หรือใชบ้ริการภายในหา้งสรรพสินคา้ฯ ล่วงหนา้ และ หากเป็นไปได ้

ผู้สูงอายุที่มีอายุ 70 ปีขึน้ไป ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ ผู้ป่วยโรคเรือ้รงั ควร หลีกเล่ียงการไปใชบ้ริการ 

3. สวมหนา้กากผ้าหรือหนา้กากอนามยัตลอดเวลาท่ีอยู่ภายในห้างสรรพสินคา้ฯ 

4. เวน้ระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างนอ้ย 1-2 เมตร และหลีกเล่ียงการพูดคุยกบัผู้ใหบ้ริการ เกิน จา้เป็น 

5. ล้างมือดว้ยสบู่และนํา้หรือเจลล์แอลกอฮอล์บ่อยๆ ก่อนและหลังใชบ้ริการ หรือหลังจาก สัมผัส หยิบจบั

สินคา้ ส่ิงของ เคร่ืองใชเ้ม่ือกลับถึงบา้น ควรเปล่ียนเสื้อผ้าและอาบนํา้ทนัที 

แนวคิดทฤษฎีแรงจูงใจในการปอ้งกนัโรค (Protection Motivation Theory [PMT]) ของโรเจอรส์ (Rogers, 

1986) เป็นวิธีการเร่ิมตน้จากการนการกระตุน้ความกลัว มาใช ้โดยเช่ือว่าบุคคลจะ เกิดความตัง้ใจในการ

ปรบัเปล่ียน พฤติกรรมขึน้อยู่กบักระบวนการรับรูข้องตนเอง 4 รูปแบบ ไดแ้ก่ 

1) การรบัรูค้วามรุนแรงของโรค (Perceived Severity) 

2) การรบัรูโ้อกาสเส่ียงของการเกิดโรค (Perceived Probability) 

3) ความคาดหวงัในประสิทธิผลของการตอบสนอง (Response Efficacy) 

 4) ความคาดหวงัในความสามารถตนเอง (Self-efficacy Expectancy) 

ปฏิสัมพนัธ์ของกระบวนการรบัรูท้ ัง้ 4 กระบวนการนีจ้ะทาํใหเ้กิดแรง จูงใจในการปอ้งกนัโรค ซ่ึงมีผลต่อ

ความตัง้ใจเพื่อจะนาํไปสู่การเปล่ียนแปลงทศันคติและการปรับเปล่ียนพฤติกรรมในที่สุด (Floyd, Prentice-

Dunn & Rogers, 2000) 

 กล่าวโดยสรุป     ทฤษฎีแรงจูงใจในการปอ้งกนัโรคจะสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความรับผิดชอบส่วนรวม 

รบัผิดชอบต่อสังคม เม่ือทุกคนมีความเขา้ใจรบัรู ้ ความรุนแรง ความเส่ียง ของโรค และย่ิงเม่ือประสบ 

ปัญหาโรคระบาด     มนุษยจ์ะคิดคน้มาตรการปอ้งกนัการแพร่ระบาดโรคออกมาเพื่อปอ้งกนัตนเองและ 

รบัผิดชอบต่อสังคม เพราะในชีวิตประจาํวนั ในการดาํรงชีวิต ส่วนใหญ่จะตอ้งใชชี้วิตกบัสถานที่ส่ิงของ และ

การขนส่งสาธารณะ หรือ จะตอ้งสัมผัสส่ิงของต่อกนั เม่ือมีมาตรการปอ้งกนัออกมาเพื่อ ลดการแพร่ระบาด

ลดอตัราความเส่ียงในการแพร่เชือ้ และถา้หากสถานท่ีท่ีเป็นส่วนรวม รถโดยสาย การขนส่งสาธารณะ รวม

ไปถึงศูนยก์ารคา้ไดมี้มาตรการป้องกนัโรคระบาดก็จะก่อใหเ้กิดความพึงพอใจ และความเช่ือถือไวว้างใจ

ของผู้ใชบ้ริการ  

2. แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งความตัง้ใจไปซํา้ 

Kotler & Keller (2006) ไดใ้หค้วามหมาย ไวว่้า การซือ้ซ ํา้หรือการใชบ้ริการซํ้า หมายถึง ความพึงพอใจ 

และความไม่พอใจของผู้บริโภคที่ เคยไดร้บัจาการซือ้สินคา้ ซือ้ผลิตภณัฑ์ หรือการใช ้ บริการในครัง้แรก ซ่ึง

นา้ไปสู่พฤติกรรมการซือ้ซ ้้าซ ํา้ ในครัง้ต่อๆ ไป 

Kim, Park, Kim & Ryu (2013) กล่าวว่า ความตัง้ใจไปใชบ้ริการซํา้ว่า ความตัง้ใจไปใช ้ บริการหรือไปซํา้ มี

พืน้ฐานมาจากความพึงพอใจของผู้มาใชบ้ริการ 

 



 

กล่าวโดยสรุป  ความตัง้ใจไปซํา้จะเกิดขึน้ไดก็้ต่อเม่ือผู้บริโภคไดเ้ข ้ารบัการบริการและมีความ พึงพอใจเป็น

พืน้ฐานของความตัง้ใจไปใชบ้ริการซํ้า      โดยมีองคป์ระกอบอ่ืนๆในทิศทางบวกจากผู้บริโภคการรับรู ้

คุณค่าในหลายๆดา้น ทิศทางบวกเหล่านีจ้ะก่อใหเ้กิดความตัง้ใจไปซํ้า หรือการกลับมาใชบ้ริการอีก ครัง้ใน

อนาคต (ลอรีอลั, 2564)ดงันัน้หากรา้นเสริมสวยปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัการระบาดของโรคติดเชื ้อไวรสั

โคโรนา2019อย่างเคร่งครดั ก็จะช่วยใหผู้้ใชบ้ริการกลับมาใชบ้ริการหลังคลายล็อกดาวน ์  

  

สมมติฐานการวิจัย  

สมมติฐาน: มาตรการปอ้งกนัการระบาดของโรคติดเชื ้อไวรสัโคโรนา 2019 ส่งผลทางบวกต่อความตัง้ใจไป

ใชบ้ริการซํา้ สมมติฐานนีแ้บ่งย่อยไดเ้ป็น 

สมมติฐาน 1 การเวน้ระยะห่างทางสังคมส่งผลทางบวกต่อความตัง้ใจไปใช้บริการซํา้ 

สมมติฐาน 2 การควบคุมจาํนวนผู้ใชบ้ริการส่งผลทางบวกต่อความตัง้ใจไปใช้บริการซํา้ 

สมมติฐาน 3 การสวมหนา้กากอนามัยส่งผลทางบวกต่อความตัง้ใจไปใช้บริการซํา้ 

สมมติฐาน 4 การทาํความสะอาดและฆ่าเชือ้รอบบริเวณพืน้ที่ส่งผลทางบวกต่อความตัง้ใจไปใชบ้ริการซํ้า 

สมมติฐาน 5 สังคมไรส้ัมผัสส่งผลทางบวกต่อความตัง้ใจไปใชบ้ริการซํา้ 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ความสัมพนัธ์ระหว่างมาตรการปอ้งกนัการระบาดของโรคติดเชื ้อไวรสัโคโรนา2019 ของรา้นเสริมสวยส่งผล

ต่อความตัง้ใจไปใชบ้ริการซํา้ของผู้บริโภคในประเทศไทย 

 

ระเบียบวิธีวิจัย  

งานวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Approach) เพื่อศึกษาวิจยัเร่ือง “มาตรการปอ้งกนัการระบาด

ของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา2019      ของรา้นเสริมสวยส่งผลต่อความตัง้ใจไปใชบ้ริการซํา้ของผู้บริโภคใน

ประเทศไทย”     โดยมีการดาํเนินการ ตามขัน้ตอนต่อไปนี ้

1. กลุ่มประชากรและการสุ่มกลุ่มตวัอย่าง:  

1.1 ประชากร คือ ผู้บริโภคที่เคยไปใชบ้ริการร้านเสริมสวยในประเทศไทย ซ่ึงไม่ทราบจาํนวนที่แน่นอน 

1.2 กลุ่มตวัอย่าง คือ ผู้บริโภคที่เคยใชบ้ริการรา้นเสริมสวยในประเทศไทย ที่ไดจ้ากการเลือกแบบสะดวก

จาํนวน 400 คน 

โดยผู้ทาํวิจยัไดก้าํหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดยการใชแ้บบสอบถามออนไลน ์ การเก็บขอ้มูลทัง้สิ้นจาํนวน 

400 คน ผู้วิจยั ไดก้าํหนดขนาดตวัอย่างจาํนวนดงักล่าว โดยใชต้ารางของ Yamane (1967) ที่ระดบัความ

เช่ือมั่นรอ้ย ละ 95 และค่าความคลาดเคล่ือนที่ระดบั รอ้ยละ ±5 ซ่ึงตวัอย่างท่ีไดน้ ัน้ ผู้วิจยัเลือกใชวิ้ธีการสุ่ม

ตวัอย่างแบบNon probability Sampling (เจาะจงเลือกกลุ่มตวัอย่าง) โดยการเลือกหน่วยตวัอย่างแบบ

ตามสะดวก (Convenience Sampling) 

1.3 การเลือกกลุ่มตวัอย่าง 

 



 

การเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) เป็นการเลือกกลุ่มตวัอย่างโดยเลือก

ตามความสะดวกของผู้วิจยั โดยส่งแบบสอบถามใหก้บัคนรูจ้ ัก , ใหค้นที่ไดร้บัแชรต์่อๆกนั และโพสตบ์

นออนไลนเ์พื่อใหผู้้ท่ีเห็นโพสตต์อบแบบสอบถาม 

2. ประเภทของขอ้มูล  

2.1 ขอ้มูลปฐมภูมิ เป็นขอ้มูลท่ีผู้วิจยัไดส้รา้งขึน้เองโดยอาศยัเคร่ืองมือที่มีความเหมาะสม สําหรบัการเก็บ

รวบรวมซ่ึงในที่นี่ คือ แบบสอบถาม 

 2.2 ขอ้มูลทุติยภูมิ เนน้ขอ้มูลท่ีผู้วิจยัเก็บรวบรวมมาจากแหล่งที่สามารถอา้งอิงไดแ้ละมี ความน่าเช่ือถือ 

ไดแ้ก่ 

 (1)ตาํราหนงัสือ 

 (2) เอกสารงานวิจยัท่ีผ่านมาแต่มีความเก่ียวขอ้งกบังานวิจยัในครัง้นี ้  

(3) ส่ิงพิมพท์างวิชาการทัง้ที่ใชร้ะบบเอกสารและระบบออนไลน ์

3. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา  

ผู้วิจยัใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากตวัอย่าง     โดยมีรายละเอียด เก่ียวกบัการ

สรา้งแบบสอบถามดงันี ้

3.1    ทบทวนวตัถุประสงคข์องการศึกษาและตวัแปรที่ศึกษา 

3.2 ศึกษาวิธีการสรา้งแบบสอบถาม 

3.3 สรา้งแบบสอบถามเพื่อถามความคิดเห็นในประเด็นต่อไปนี ้ คือ 

(1) ขอ้มูลทั่วไปของผู้บริโภค (2) มาตรการ ปอ้งกนัการระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา2019 (Preventive 

Measure) (3) ความตัง้ใจไปใชบ้ริการ (Re-Service Intention) 

3.4 นาํแบบสอบถามต่ออาจารย์ท่ีปรึกษา เพื่อตรวจสอบเนือ้หาเพื่อปรับปรุงแก้ไข 

3.5 นาํเสนอผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเนือ้หาอีกครัง้หน่ึง 

3.6 ทาํการแกไ้ขปรบัปรุงแบบสอบถามตามคาํแนะนํา 

3.7 แจกแบบสอบถามกบักลุ่มต ัวอย่างจาํนวน 30 คนและหาค่าความเช่ือมั่น 

3.8 ปรบัปรุงแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์และนาํเสนอให้อาจารยท์ี่ปรึกษาอนุมตัิก่อนเก็บแบบสอบถามกับ

กลุ่มตวัอย่าง 400 คน 

4. การทดสอบเคร่ืองมือ  

การตรวจสอบเนือ้หา ผู้วิจยัไดน้าํเสนอแบบสอบถามที่ไดส้รา้งขึน้ต่ออาจารยท์ี่ปรึกษาและ ผู้ทรงคุณวุฒิ 

เพื่อตรวจสอบความครบถว้นและความสอดคล้องของเนื ้อหาของแบบสอบถามที่ตรงกับเร่ืองที่จะศึกษาการ

ตรวจสอบความเช่ือมั่น ผู้วิจยัพิจารณาจากค่าสัมประสิทธ์ิครอนแบ็ช อลัฟ่า (Cronbach’s Alpha 

Coefficient) ซ่ึงผลการตรวจสอบความเช่ือมั่นไดค้่าความเช่ือมั่นของคาํถามแต่ละประเด็นและค่าความ 

เช่ือมั่นรวมอยู่ระหว่างค่า 0.7-1.00 นอกจากนีแ้บบสอบถามท่ีสรา้งขึน้ยงัไดผ่้านการตรวจสอบเนื ้อหา จาก

ผู้ทรงคุณวุฒิเรียบรอ้ยแล้ว (เกษกนก ศศิบวรยศ,2556) 

 



 

5. องคป์ระกอบของแบบสอบถาม  

ผู้ทาํวิจยัไดอ้อกแบบสอบถามซ่ึงประกอบดว้ย 3 ส่วนพรอ้มกบัวิธีการตอบคา้ถามดงัต่อไปนี ้

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามปัจจยัส่วนบุคคล โดยคา้ถามขอ้มูลทั่วไปของผู้บริโภค ไดแ้ก่ เพศ 

อายุ ระดบัการศึกษา รายไดต้่อเดือน จาํนวนครัง้การใชบ้ริการร้านเสริมสวยต่อเดือน โดยคาํถามเป็น 

แบบใหเ้ลือกตอบเตอบแบบสอบถามเพียงขอ้เดียว 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับ มาตรการปอ้งกนัการระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 

โดยมีองคป์ระกอบของคาํถามเป็นการใช้บริการ การใหบ้ริการตามมาตรการป้องกนัตามท่ีรัฐบาลและ

กระทรวงสาธารณสุขกาํหนด 

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็นเร่ืองความตัง้ใจไปใชบ้ริการซํ้าต่อร้านเสริมสวยของผู้ใชบ้ริการ 

คาํถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale) ซ่ึงจะมีใหเ้ลือกตอบคาํถาม 

ไดเ้พียงคาํตอบเดียว มีรายละเอียดการใหค้ะแนนดงันี ้

1 คะแนน หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดบั ไม่เห็นดว้ยอย่างย่ิง 

2 คะแนน หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดบั ไม่เห็นดว้ย 

3 คะแนน หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดบั ไม่มีความคิดเห็น 

4 คะแนน หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดบั เห็นดว้ย 

5 คะแนน หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดบั เห็นดว้ยอย่างย่ิง 

ผลการวิจัย  

ตาราง 1 ตาราง4.17 : มาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา2019 ของร้านเสริม

สวยท่ีส่งผลต่อความตั้งใจไปใช้บริการซ้ําของผู้บริโภคในประเทศไทย: Coefficients  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

       

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.423 .221  10.968 .000 

ค่าเฉล่ียของมาตรการ

Covid1 

-.101 .084 -.128 -1.190 .235 

ค่าเฉล่ียของมาตรการ

Covid3 

-.097 .081 -.091 -1.205 .229 

ค่าเฉล่ียของมาตรการ

Covid4 

-.093 .081 -.108 -1.144 .253 

ค่าเฉล่ียของมาตรการ

Covid5 

-.194 .065 -.316 -3.009 .003 

ค่าเฉล่ียมาตรการCovid 

ทัง้ 5 มาตรการ 

.944 .233 .973 4.055 .000 

a. Dependent Variable: ค่าเฉล่ียความตัง้ใจไปใชบ้ริการซํ้า 

  จากผล ค่าเฉล่ียของมาตรการCovid 5 มีค่าSig < 0.05 แสดงว่าค่ามาตรการCovid 5 สังคมไรส้ัมผสั ส่งผล

ต่อความตัง้ใจไปใชบ้ริการซํา้และมาตรการCovidทัง้5ขอ้ มีค่าSig < 0.05 แสดงว่า มาตรการCovidทัง้5ข้อ 

ส่งผลต่อความตัง้ใจไปใชบ้ริการซํา้ 

 มาตรการCovidทัง้5มาตรการ ไดแ้ก่การเวน้ระยะห่างทางสัมคม, การควบคุมจาํนวนผู้ใชบ้ริการ, การสวม

หนา้กากอนามยัทุกครัง้ , มีการทาํความสะอาด และฆ่าเชือ้บริเวณรอบพืน้ท่ี และ สังคมไรส้ัมผัส หากรา้น

เสริมสวยปฏิบตัิครบทัง้5ขอ้ ส่งผลใหผู้้บริโภคมีความตัง้ใจไปใชบ้ริการซํา้ 

สมการการทาํนาย: 

Y=ß0 +  ß1X+ε 

Y=2.423+(-0.194) + 0.944 X 

ความตัง้ใจไปใชบ้ริการซํา้ = 2.423 + (0.944)  มาตรการCovidทัง้5มาตราการ+ (-0.194) 

ผลการศึกษาพบว่า การปฏิบตัิตามมาตรCovid ทัง้ 5 ขอ้ (ß=0.94, t=4.06, p-value= .00) มีผลต่อการ

กลับไปใชบ้ริการซํา้ของร้านเสริมสวยของประชาชนในประเทศไทย อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที่ที่ .05 

(รายละเอียด ดงัแสดงใน ตาราง 4.17 )     

 

สรุปและอภิปรายผล  

 



 

 การศึกษามาตรการป้องกนัการระบาดของโรคติดเชื ้อไวรสัโคโรนา2019 ส่งผลทางบวกต่อความ

ตัง้ใจไปใชบ้ริการซํา้รา้นเสริมสวยของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครมีรายละเอียดสามารถสรุปไดด้งันี ้

ผู้ตอบแบบสอบถามในการศึกษาครัง้นีจ้าํนวน 400 คนพบว่าผู้ท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง 

มีอายุระหว่าง26-35ปี มีการศึกษาอยู่ระดบัปริญญาตรี/เทียบเท่า ทาํอาชีพพนกังานบริกษัทเอกชน มีรายได ้

มากกว่า 50,000 บาทขึน้ไป และพบว่ามีพฤติกรรมการใชบ้ริการดงันี ้

ผู้ท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความถ่ีใชบ้ริการร้านเสริมสวยก่อนช่วงโควิดใชบ้ริการจํานวน 1-2 ครัง้/

เดือน และมีความถ่ีใชบ้ริการรา้นเสริมสวยหลังคลายล็อกดาวน ์ จาํนวน 1-2 ครัง้/เดือน โดยบริการท่ีใช้

บริการประจาํคือ ตดัผม 

สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐาน 1 การเวน้ระยะห่างทางสังคมส่งผลทางบวกต่อความตัง้ใจไปใช้บริการซํา้รา้นเสริมสวยของ

ผู้บริโภคในประเทศไทย พบว่า มาตรการปอ้งกนัการระบาดของโรคติดเชื ้อไวรสัโคโรนา 2019 ดา้นการเวน้

ระยะห่างทางสังคม ไม่ส่งผลต่อความตัง้ใจไปใชบ้ริการซํา้รา้นเสริมสวยของผู้บริโภคในประเทศไทย จึง

ปฏิเสธสมมติฐาน 

สมมติฐาน 2 การควบคุมจาํนวนผู้ใชบ้ริการส่งผลทางบวกต่อความตัง้ใจไปใช้บริการซํา้รา้นเสริมสวยของ

ผู้บริโภคในประเทศไทย พบว่า พบว่า มาตรการปอ้งกนัการระบาดของโรคติดเชื ้อไวรสัโคโรนา 2019 ดา้น

การควบคุมจาํนวนผู้ใชบ้ริการ ไม่ส่งผลต่อความตัง้ใจไปใชบ้ริการซํา้รา้นเสริมสวยของผู้บริโภคในประเทศ

ไทย จึงปฏิเสธสมมติฐาน 

สมมติฐาน 3 การสวมหนา้กากอนามัยส่งผลทางบวกต่อความตัง้ใจไปใช้บริการซํา้รา้นเสริมสวยของ

ผู้บริโภคในประเทศไทย พบว่า มาตรการปอ้งกนัการระบาดของโรคติดเชื ้อไวรสัโคโรนา 2019ดา้นการสวม

หนา้กากอนามยัไม่ส่งผลต่อความตัง้ใจไปใชบ้ริการซํา้รา้นเสริมสวยของผู้บริโภคในประเทศไทย จึงปฏิเสธ

สมมติฐาน 

สมมติฐาน 4 การทาํความสะอาดและฆ่าเชือ้รอบบริเวณพืน้ที่ส่งผลทางบวกต่อความตัง้ใจไปใชบ้ริการซํ้า

รา้นเสริมสวยของผู้บริโภคในประเทศไทย พบว่า มาตรการปอ้งกนัการระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 

2019ดา้นการการทา้ความสะอาดและฆ่าเชือ้รอบบริเวณพืน้ท่ีไม่ส่งผลต่อความตัง้ใจไปใชบ้ริการซํา้รา้น

เสริมสวยของผู้บริโภคในประเทศไทย จึงปฏิเสธสมมติฐาน 

สมมติฐาน 5 สังคมไรส้ัมผัสส่งผลทางบวกต่อความตัง้ใจไปใชบ้ริการซํา้รา้นเสริมสวยของผู้บริโภคใน

ประเทศไทย พบว่า มาตรการปอ้งกนัการระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ดา้นสังคมไรส้ัมผัสส่งผล

ต่อความตัง้ใจไปใชบ้ริการซํา้ร้านเสริมสวยของผู้บริโภคในประเทศไทย จึงยอมรบัสมมติฐาน 

การอภิปรายผล มีดงันีม้าตรการปอ้งกนัการระบาดของโรคติดเชอ้ไวรสัโคโรนา 2019 ของรา้นเสริม

สวยมาตรการสังคมไรส้ัมผัสส่งผลทางบวกต่อความตัง้ใจไปใช้บริการซํา้ของผู้บริโภคในประเทศไทย แล

ตามมาตรการทัง้5มาตรการ ส่งผลทางบวกต่อความตัง้ใจไปใชบ้ริการซํา้รา้นเสริมสวยของผู้บริโภคใน

ประเทศไทยซ่ึงสอดคล้องกบัทฤษฎีแรงจูงใจในการปอ้งกนัโรคของRogger(1986) ท่ีกล่าวถึงการทาํใหร้บัรู ้

 



 

ถึงความกลัว และความอนัตรายจะนาํไปสู่การช่วยกนัปอ้งกนั แมว่้าผู้บริโภคจะมีความกงัวลในโรคติดต่อ 

แต่ยงัมีความตอ้งการท่ีจะมีรูปลักษณ์ที่ดูดี เป็นที่ยอมรบัในสังคมซ่ึงเป็นไปตามทฤษฎีของมาสโลวท์ี่กล่าว

ว่า “มนุษยมี์ความตอ้งการไดร้บัการยกย่องนบัถือในตนเอง (Esteem Needs) มีความภูมิใจและสรา้งความ

นบัถือตนเอง มีความรูสึ้กมั่นใจในตนเองและมีเกียรติ” ทาํใหห้ลังคลายล็อกดาวนผู์้บริโภคจึงกลับไปใช้

บริการซํา้ยงัรา้นเสริมสวยท่ีตนเคยใช้บริการ 

 

ข้อเสนอแนะ  

 ผู้วิจยัมีความเห็นว่างานวิจยันีส้ามารถนาํไปใช้กบัธุรกิจรา้นเสริมสวย รา้นตดัผม ได ้ รา้นเสริมสวย

สามารถเช่ือมั่นไดว่้าหากทางรา้นปฏิบตัิตามมาตรการควบคุมโรคระบาดทัง้ 5 มาตรการอย่างเคร่งครดั จะ

ทาํใหผู้้บริโภคมีความมั่นใจ และกลับมาใชบ้ริการซํา้กบัทางรา้น  โดยทางรา้นควรตระหนกัถึงมาตรการขอ้ที่

5 คือสังคมไรส้ัมผัส โดยมีการชาํระเงินผ่านการโอน ,QR Pay เป็นตน้  และรา้นควรมีการส่ือสารเร่ืองการ

ปฏิบตัิตามมาตรการอย่างเคร่งครดัแก่ผู้บริโภค ก็จะช่วยสรา้งความเช่ือมั่นใหแ้ก่ลูกคา้มากขึน้ และทาํให้

ลูกคา้เกิดแรงกระตุน้อยากกลับมาให้บริการซํา้ 

การวิจยัครัง้ต่อไปควรเพิ่มตวัแปรอ่ืนๆ ว่านอกจากการปฏิบตัิตามมาตรการทัง้5ขอ้แล้ว  ผู้บริโภคยงั

ตะหนกัถึงเร่ืองอะไรเพิ่มเติม เพื่อช่วยใหเ้ขา้ใจพฤติกรรมของผู้บริโภคมากขึน้ และควรมีการติดตาม

สถานการณ์การระบาดของโรค และการปฏิบตัิตามมาตรการของภาครฐัอาจมีการปรบัเปล่ียนเพื่อใหเ้ข ้ากับ

สถานการณ์โรคระบาดโควิด19 
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