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บทคัดย่อ 
 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาคุณภาพการให้บริการที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการ Nail Spa ของ
ผู้บริโภค Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริโภค Gen Y (อายุ 20-37 ปี) ที่เคยใช้บริการ Nail Spa ในเขต
กรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน โดยมีเครื่องมือที่ใช้ในการท าวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี
ความคิดเห็นด้านคุณภาพการให้บริการในภาพรวมและรายด้าน ด้านการเอาใจใส่ของพนักงาน ด้านความไว้วางใจ ด้านการ
ตอบสนองของพนักงาน ด้านคุณภาพสิ่งที่จับต้องได้ และด้านความน่าเช่ือถือ อยู่ในระดับดีมากทุกด้าน ผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบว่า คุณภาพการให้บริการ ด้านการเอาใจใส่ของพนักงาน ด้านความไว้วาง ด้านการตอบสนองของ
พนักงาน  และด้านคุณภาพสิ่งที่จับต้องได้ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05               
ซึ่งประโยชน์ท่ีได้รับจากงานวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ให้บริการธุรกิจ Nail Spa สามารถน าผลการวิจัยนี้ไปปรับปรงุเลือกใช้ให้สอดคล้อง
กับกลยุทธ์ของธุรกิจ และพัฒนาในส่วนของคุณภาพการให้บริการ เพื่อให้ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายเกิดการตัดสินใจใช้บริการ 
ไว้วางใจและพึงพอใจในบริการมากที่สุด 

 
ค าส าคัญ: คุณภาพการให้บริการ การตัดสินใจใช้บริการ เจนวาย 
 

ABSTRACT 
 

This study aims to study the service quality that influences decisions to use nail spa service 
among Generation Y consumers in the Bangkok metropolitan area. Selected as Generation Y consumers 
(20-37 years old). There are 400 people who have to used nail spa service in the Bangkok area. The tools 
used in this research was a questionnaire. The results showed that the sample group had a very good 
overall opinion. When considering each aspect, it was found that the samples had very good opinions in 
all aspects. The first was in terms of trust, followed by reliability. The attention of employees, employee 
response and tangible quality. The factors of employee trust, employee response and tangible qualities 
influenced decisions to use the service with a statistical significance of 0.05. The benefit obtained from 
this research is that nail spa business service providers can use the research results in accordance with 
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their business strategies and developed in terms of service quality in order for the target consumers to 
make a decision to use the service, trust and satisfaction with the service as often as possible. 
 
Keywords: Service Quality, Service Decisions, Gen Y 
 

บทน า 
ในปัจจุบันกลุ่มผู้ประกอบการในธุรกิจการบริการเสริมความงาม  ให้ความส าคัญกับการศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภค

และการท าตลาดด้านความงาม ที่เริ่มมีการเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วจากเดิมที่ผู้บริโภคเริ่มมีการให้ความสนใจในเรื่องผิวพรรณ 
รูปร่าง หน้าตา เส้นผม ตลอดไปจนถึงเล็บมือและเท้าเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งนั้น  กลับมาเน้นให้บริการที่ให้การดูแลสุขภาพ
ความงามแบบครบองค์รวม เนื่องจากตลาดทั่วโลกก าลังเข้าสู่ยุคแห่งการแข่งขันมากขึ้น หน่วยงานหรือธุรกิจต่างๆจึงมีการ
ปรับตัวอย่างรวดเร็ว ซึ่งได้มีการมุ่งเน้นการท าการตลาด (Marketing) เพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภคมากขึ้นสิ่งส าคัญที่ผู้ประกอบการ
ให้ความส าคัญอีกประการหนึ่ง คือ การให้บริการ (Service) ซึ่งผู้บริโภคจะให้ความสนใจและดูแลสุขภาพทั้งภายในและ
ภายนอกมากข้ึน โดยจะเห็นได้ว่าการเติบโตของธุรกิจด้านความงามมีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จะเห็นได้สินค้ากลุ่มความงาม
ต่างๆนั้น มีการน าเสนอความสวยงามแบบเป็นธรรมชาติเพิ่มขึ้น  แต่อย่างไรก็ตามภายใต้กระแสความงามแบบธรรมชาติ  ก็ยัง
มีความต้องการด้านสีสัน ความสวยงาม ซึ่งในธุรกิจที่ดูแลเฉพาะด้านอย่าง Nail Spa ก็ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วย
การเปิดให้บริการด้านดูแลเล็บแบบครบวงจร ธุรกิจนี้นับเป็นธุรกิจที่ให้บริการเฉพาะด้าน ที่ต้องอาศัยความช านาญเฉพาะทาง
ในการท าเล็บ เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ สีทาเล็บเจล อะคริลิค สปามือ-เท้า การตัดแต่งเล็บโดยเฉพาะ ก็ต้องมีการประเมิน
คุณภาพการให้บริการได้การรับรองตามมาตรฐานและเป็นที่พึงพอใจจนเกิดความประทับใจให้ผู้บริโภคกลับมาใช้บริการครั้ง
ต่อไปด้วยการประเมินคณุภาพการให้บรกิารธุรกิจ Nail Spa เป็นที่น่าจับตามองและคาดว่าจะมีการสรา้งกระแสให้กับผู้บริโภค
ได้รับรู้เป็นจ านวนมาก ซึ่งบางส่วนก็รับอิทธิพลมาจากประเทศเกาหลี โดยที่ประเทศเกาหลีเริ่มจากกิจการเล็กๆให้บริการตาม
มุมถนน เมื่อประมาณ 2 ปีที่ผ่านมาจากร้านท าเล็บเล็กๆได้เริ่มพัฒนากิจการ ก้าวสู่ธุรกิจ Nail Spa ที่ให้บริการแบบครบวงจร
ขึ้น ซึ่งผู้ประกอบการในไทยเห็นถึงโอกาส ทางการตลาดของการให้บริการด้านความงาม ที่ก าลังเป็นที่นิยมอย่างมากในกลุ่ม
ผู้บริโภคระดับวัยท างานและวัยรุ่น (Generation Y) อ้างอิงจากข้อมูลหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ (2560) ท่ีได้น าเสนอข้อมูล
เกี่ยวกับ จ านวนประชากรในกลุ่มและรุ่นต่าง ๆ โดยแสดงสัดส่วนของกลุ่มคนเจนเนอเรช่ันวาย (Generation Y) ที่อยู่ในช่วง
อายุ 20-37 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีจ านวนมากท่ีสุดในประเทศ โดยประมาณ 19 ล้านคน (คิดเป็นร้อยละ 28 ของประชากรทั้งหมด) 
ดังนั้นหากผู้ประกอบการจึงเล็งเห็นความสามารถในการให้บริการท าเล็บแบบครบวงจรได้ โดยผ่านการประชาสัมพันธ์ให้ผู้มา
ใช้บริการรู้จัก เกิดความเช่ือมั่น พึงพอใจและประทับใจเมื่อเข้ามาใช้เข้ารับบริการ Nail Spa ก็ท าให้ธุรกิจนี้ท่ีมีการขยายเติบโต
ขึ้นอย่างรวดเร็วใน 2-3 ปีท่ีผ่านมา นอกจากเรื่องความสวยความงามแล้ว การที่ผู้หญิงท าเล็บยังมีสาเหตุมาจากปัจจัยส่วนอ่ืนๆ 
อีกด้วย เช่น ปัญหาที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียหรือเช้ือรา เล็บฉีกหัก ไม่เข้ารูป ธุรกิจบริการท าเล็บเล็ งเห็นจากการท าเล็บที่ช่วย
เสริมความงามแล้ว ยังสามารถช่วยแก้ไข ข้อบกพร่องหรือรักษาเล็บได้อีกด้วย เรื่องของเล็บจะไม่ถูกมองข้ามอีกต่อไป 
เนื่องจากผู้หญิงไทยหันมาใส่ใจ ดูแลความสวยงามของเล็บมากขึ้น ผู้บริโภคที่มาใช้บริการร้านท าเล็บ Nail Spa ส่วนมาก คือ 
เพื่อความสวยงาม และผู้ที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านท าเล็บส่วนใหญ่ คือ ตนเอง โดยผู้บริโภคจะสะดวกเข้า
รับบริการท าเล็บสถานที่ใดนั้น ส่วนใหญ่คือ ใกล้ บ้าน/ ที่พัก วัตถุประสงค์ของผู้บริโภคในการใช้ บริการร้านท าเล็บส่วนใหญ่
คือ เพื่อตกแต่งเล็บมือและเล็บเท้าให้ เข้ารูป สวยงาม โดยจะพิจารณาจากความช านาญเฉพาะทางของช่างท าเล็บ และ
คุณภาพการให้บริการเป็นที่น่าพึงพอใจ ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นนี้ ผู้วิจัยเห็นว่า ธุรกิจ Nail Spa มีการแข่งขันสูงและเติบโต
ขึ้นทุกปี ดังนั้นผู้ประกอบธุรกิจ Nail Spa ต้องมีการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เนื่องจากพนักงานท าเล็บเป็นตัวขับเคลื่อน
ส าคัญในธุรกิจ หากพนักงานไม่มีความช านาญหรือให้บริการไม่ดี ก็จะท าให้ผู้บริโภคไปเลือกใช้บริการ Nail Spa ของที่อื่นได้ 
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อีกทั้งเพื่อให้ธุรกิจมีความสามารถในการแข่งขันและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างแท้จริ ง ผู้วิจัยจึงให้
ความส าคัญกับการศึกษาเรื่อง คุณภาพการให้บริการที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการ  Nail Spa ของผู้บริโภค Gen Y ใน
เขตกรุงเทพมหานคร โดยผลการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการธุรกิจด้าน Nail Spa เพื่อไปพัฒนา
คุณภาพการให้บริการ เพือ่ให้ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายเกิดการตัดสินใจใช้บริการ ไว้วางใจและพึงพอใจในบริการมากท่ีสุด 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาการตัดสินใจใช้บริการ Nail Spa ของผู้บริโภค Gen Y โดยจ าแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ 

ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ อาชีพ และสถานภาพ 
2. เพื่อศึกษาคุณภาพการให้บริการของธุรกิจ Nail Spa ของผู้บริโภค Gen Y ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการใน

เขตกรุงเทพมหานคร 
  กรอบความคิดการวิจัย 
 1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ 
 1.1.ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ อาชีพ และสถานภาพ 
 1.2.คุณภาพการให้บริการ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณภาพสิ่งที่จับต้องได้ ด้านความน่าเช่ือถือ ด้านการตอบสนองของ
พนักงาน ด้านการเอาใจใส่ของพนักงาน และด้านความไว้วางใจ 
 2. ตัวแปรตาม ได้แก่ การตัดสินใจใช้บริการ Nail Spa ของผู้บริโภค Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร  
 

สมมติฐานการวิจัย 
1. ผู้บริโภค Gen Y ที่มีลักษณะประชากรศาสตร์แตกต่างกัน ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อ

เดือน และสถานภาพ มีการตัดสินใจใช้บริการ Nail Spa ของผู้บริโภค Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน 
2. คุณภาพการให้บริการ ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณภาพสิ่งที่จับต้องได้ ด้านความน่าเช่ือถือ ด้านการ

ตอบสนองของพนักงาน ด้านการเอาใจใส่ของพนักงาน และด้านความไว้วางใจ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการ Nail Spa 
ของผู้บริโภค Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ทบทวนวรรรณกรรม 
ข้อมูลเกี่ยวกับเจนเนอร์เรชั่นวาย ผู้วิจัยได้อ้างอิงข้อมูลจาก หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ (2562) เจนเนอร์เรช่ันวาย 

(Generation Y) หรือ “Gen-Y” เรียกอีกอย่างว่ามิลเลเนียล (Millennials) คือคนที่เกิดในช่วงปี พ.ศ. 2522-2540 ซึ่งเป็น
กลุ่มคนที่อยู่ในช่วงวัยมัธยมศึกษาตอนปลายไปจนถึงวัยเริ่มท างานใหม่ เป็นกลุ่มที่สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้อย่าง
รวดเร็ว เมื่อมีเทคโนโลยีที่ใหม่ๆเกิดขึ้น ก็สามารถเรียนรู้และใช้งานได้อย่างรวดเร็ว มีความโดดเด่นเป็นผู้น าเทรนด์ใหม่ในหลาย 
ๆ ด้าน จากการคิดที่อิสระแตกต่างออกไป กล้าที่จะคิดและลงมือกล้าท า มองเห็นโอกาสช่องทางในการใช้เทคโนโลยีหรือสื่อ
สังคมออนไลน์ในการแสดงความคิดเห็นและประสบการณ์ที่ผ่านมาของตัวเองที่ได้เจอมาบอกเล่าให้ทุกคนรู้ คนกลุ่มนี้เติบโต
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงค่านิยมที่แตกต่างกันไปในรุ่นของปู่ย่าตายาย กับ รุ่นของพ่อแม่ ท าให้มีอุปนิสัยชอบการแสดงออก
ชัดเจน มีความเป็นตัวเองสูง จะไม่ชอบการถูกบังคับให้ท าอยู่ในกรอบหรือเงื่อนไข มีอิสระในความคิด กล้าซัก กล้าถามในทุก
เรื่องที่ตัวเองสนใจ ไม่หวั่นกับค าวิจารณ์  

แนวคิดด้านลักษณะประชากรศาสตร์ ผู้วิจัยได้อ้างอิงทฤษฎีของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2560) การแบ่งส่วน
ตลาดตามประชากรศาสตร์ (Demographic segmentation) เป็นการแบ่งส่วนตลาดโดยใช้หลักด้านประชากรศาสตร์ โดยถือ
เกณฑ์ เช่น เพศ รายได้ อาชีพ การศึกษา ศาสนา ยุคสมัย อายุ ขั้นตอนในวัฏจักรชีวิตครอบครัว (Armstrong, 2015) หรือเป็น



4 

 
การแบ่งส่วนตลาดตามขนาด โครงสร้างและการกระจายของประชากร การแบ่งส่วนตลาดตามปัจจัยทางประชากรศาสตร์ที่
นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย ได้แก่ อายุ เพศ ขนาด ครอบครัว รายได้ การศึกษา และอาชีพ ซึ่งใช้ในการแยกแยะความแตกต่าง
ของกลุ่มลูกค้า โดยถือเกณฑ์จากความต้องการของลูกค้า และพฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์ของลูกค้า ซึ่งมักจะมีความสัมพันธ์กับ
ตัวแปรทางประชากรศาสตร์ 

แนวคิดด้านคุณภาพการให้บริการ ผู้วิจัยได้อ้างอิงทฤษฎีของ (P. a. B. Zeithaml, 1990, December) ที่อธิบาย
ถึงมาตรวัดคุณภาพการให้บริการมาใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ โดยมีคุณภาพการให้บริการ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณภาพสิ่งท่ีจับต้องได้ ,
ด้านความน่าเชื่อถือ ,ด้านการตอบสนองของพนักงาน ,ด้านการเอาใจใส่ของพนักงาน และด้านความไว้วางใจ เนื่องจากเป็นตัว
แปรในการสร้างมาตรฐานและพัฒนาการให้บริการของธุรกิจ Nail Spaนอกจากนี้จากผลงานวิจัยของ สมฤดี ธรรมสุรัติ , 
(2554) ศึกษาเรื่องปัจจัยคุณภาพการบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการและความภักดีต่อตราสินค้าของโรงพยาบาล
เอกชนในกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยคุณภาพการให้บริการทั้ง 5 ด้าน มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
โรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 

แนวคิดด้านการตัดสินใจ ผู้วิจัยได้อ้างอิงทฤษฎีของ (Kotler, 2016) ที่กล่าวถึงการตัดสินใจซื้อ เป็นตัวช้ีวัด และ
พิจารณาในการเลือกใช้บริการของผู้บริโภค มาใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ โดยวัดจากความพึงพอใจที่เกิดขึ้นของผู้บริโภคที่เคยใช้
บริการ Nail Spa หรือมีประสบการณ์หลังการใช้บริการดังกล่าว เนื่องจากตัวแปรมีผลต่อการตัดสินใจในการกระตุ้นให้
ผู้บริโภคนั้นเกิดการตัดสินใจใช้บริการซ้ าอีก จ าเป็นต้องท าความเข้าใจกับปัจจัยต่างๆ ท่ีจะใช้ก าหนดการตัดสินใจของผู้บริโภค
ที่มีอิทธิพลต่อเลือกใช้บริการ Nail Spa 

ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ Nail Spa ผู้วิจัยได้อ้างอิงข้อมูลจาก หนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ (2560) ธุรกิจเสริมความงามครบ
วงจร เน้นการบริการหลากหลาย อาทิ สปามือ สปาเท้า ต่อเล็บ เพ้นท์เล็บ ด้วยความเชื่อที่วา “เพราะความ งามของคุณคือ
แรงบันดาลใจของเรา” บกลุ่มเป้าหมายทั้งหญิง และชาย ทุกไลฟ์สไตล์ โดยเฉพาะสาววัยท างาน โดยจุดเด่นของการบริการที่
ร้านนี้เราจะเน้นเรื่องเล็บต้องมาเป็นอันดับหนึ่ง ด้วยการท าเล็บ ที่มียาทาเล็บหลายยี่ห้อให้ลูกค้าได้เลือกสรร เเละเสริมด้วย
บริการจาก Nail Artist ที่ผ่าน การอบรมพื่อสอนเทคนิคการดูแล ความงามแก่พนักงาน ซึ่งสามารถดีไซด์ลวดลาย เเละเสริม
เติมเเต่งให้เล็บของลูกค้าโดดเด่นไม่เเพ้ใคร พร้อมอุปกรณ์เกรดพรีเมี่ยมน าเข้าจากญี่ปุ่น และฝรั่งเศส ที่รับรองความสะอาด
ปลอดภัย เพราะมี เครื่องฆ่าเช้ือโรคมาตรฐานเดียวกับโรงพยาบาล “ ส าหรับธุรกิจความงามในปัจจุบันมีมูลค่า 30,000 ล้าน
บาท การท าเล็บเป็นหนึ่งในธุรกิจด้านความงามที่ก าลังเป็นที่นิยม 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในงานวิจัย คือ ผู้บริโภค Gen Y (อายุ 20-37 ปี) ที่เคยใช้บริการ Nail Spa ในเขตกรุงเทพมหานคร 

โดยไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ผู้บริโภค Gen Y (อายุ 20-37 ปี) ที่ เคยใช้บริการ Nail Spa ในเขต

กรุงเทพมหานคร เนื่องจากไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน ผู้วิจัยจึงได้ท าการค านวณเพื่อก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
โดยใช้สูตรการหาขนาดตัวอย่างที่ไม่ทราบจ านวนประชากรของ (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2560) และได้ก าหนดค่าความเช่ือมั่น 
95% 

วิธีการสุ่มตัวอย่าง  
ขั้นตอนที่ 1 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) ในกรุงเทพมหานครแบ่งออกเป็น 50 

เขต ผู้วิจัยใช้วิธี การจับสลากเลือก จ านวน 5 เขต จาก 50 เขต ได้แก่ 1) เขตปทุมวัน 2) เขตจตุจักร  3) เขตวัฒนา 4) เขตดิน
แดง 5) เขตพระโขนง  
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ขั้นตอนที่ 2  วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) ตามขั้นที่ 1 โดยแบ่งเขตละเท่า ๆ กันให้ครบ

ตามแบบสอบถามจ านวน 400 ชุด เขตละ 80 ชุด 
ขั้นตอนที่ 3 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเจาะจงไปที่ห้างสรรพสินค้าที่อยู่ในแต่

ละเขตที่สุ่มได้ในขั้นที่ 2 ได้แก่ 1) ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน เขตปทุมวัน 2) ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว            
เขตจตุจักร 3) ห้างสรรพสินค้าเทอร์มินอล 21 เขตวัฒนา 4) ห้างสรรพสินค้าฟอร์จูน เขตดินแดง 5) ห้างสรรพสินค้าเกตเวย์ 
เขตพระโขนง ตามเขตที่เลือกไว้ เนื่องจากห้างสรรพสินค้า ดังกล่าวมีศูนย์บริการความงามให้บริการอยู่จ านวนมาก ท าให้เข้าถึง
กลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายได้มากข้ึน 

ขั้นตอนที่ 4 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างที่เคยใช้
บริการ Nail Spa ในเขตกรุงเทพมหานคร ตามเขตที่สุ่มได้ โดยขอความร่วมมือจากลูกค้าที่อยู่ตามเขตดังกล่าวตอบ
แบบสอบถาม จนครบจ านวนกลุ่มตัวอย่างในแต่ละเขตที่ก าหนด 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นเองจากการรวบรวมข้อมูลจาก
ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แล้วน ามาประยุกต์เป็นลกัษณะเฉพาะและข้อค าถามในแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังน้ี 

ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษาสูงสุด อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยลักษณะของแบบสอบถามเป็นค าถามปลายปิด (Close-Ended Question)  
มีค าตอบหลายตัวเลือก จ านวน 6 ข้อ (Multiple Choice Question) 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพการใช้บริการ ได้แก่ (1) คุณภาพสิ่งที่จับต้องได้ จ านวน 4 ข้อ (2) ความ
น่าเชื่อถือ จ านวน 4 ข้อ (3) การตอบสนองของพนักงาน จ านวน 4 ข้อ (4) การเอาใจใส่ของพนักงาน จ านวน 4 ข้อ (5) ความ
ไว้วางใจ จ านวน 4 ข้อ โดยลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบปลายปิด (Close – Ended Question) ซึ่งเป็นระดับการวัดข้อมูล
ประเภทอันตรภาคช้ัน (Interval Scale) และมีลักษณะแบบสอบถาม เป็น Likert Scale โดยให้ค าตอบแบบประเมินค่า                
5 ระดับ 

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการตัดสินใจใช้บริการ Nail Spa ของผู้บริโภค Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 
จ านวน 10 ข้อ โดยลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบปลายปิด (Close – Ended Question) ซึ่งเป็นระดับการวัดข้อมูลประเภท
อันตรภาคชั้น (Interval Scale) และมีลักษณะแบบสอบถาม เป็น Likert Scale โดยให้ค าตอบแบบประเมินค่า 5 ระดับ 

การวิเคราะห์ข้อมูล  
1. การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยแจกแจงความถี่ (Frequency) การหาค่าร้อยละ 

(Percentage) ค่าเฉลี่ ย  (Mean) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่ ออธิบายถึงลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ด้านคุณภาพการให้บริการมี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการ Nail Spa ของผู้บริโภค Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ในการทดสอบสมมตฐิาน 
   2.1 การวิเคราะห์สถิติค่า Independent t-test เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่เป็นอิสระต่อ

กัน เพื่อทดสอบสมมติฐานของแบบสอบถามส่วนท่ี 1 ได้แก่ ลักษณะส่วนบุคคลด้าน เพศ 
   2.2 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (ONE Way ANOVA) ใช้ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของกลุ่ม

ตัวอย่างที่มีมากกว่า 2 กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน เพื่อทดสอบสมมติฐานของแบบสอบถามส่วนท่ี 1 ได้แก่ ลักษณะส่วนบุคคลด้าน 
อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

   2.3 การวิเคราะห์คุณภาพการให้บริการ ได้แก่ (1) คุณภาพสิ่งที่จับต้องได้ (2) ความน่าเชื่อถือ (3) การตอบสนอง
ของพนักงาน (4) การเอาใจใส่ของพนักงาน (5) ความไว้วางใจ ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการ Nail Spa ของผู้บริโภค 
Gen Y  ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Linear Regression)  
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สมมติฐานที่ 1 ผู้บริโภค Gen Y ที่มีลักษณะประชากรศาสตร์แตกต่างกัน ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และสถานภาพ มีการตัดสินใจใช้บริการ Nail Spa ของผู้บริโภค Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 สมมติฐานที่ 2 คุณภาพการให้บริการ ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณภาพสิ่งที่จับต้องได้ ด้านความน่าเชื่อถือ 
ด้านการตอบสนองของพนักงาน ด้านการเอาใจใส่ของพนักงาน และด้านความไว้วางใจ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการ 
Nail Spa ของผู้บริโภค Gen Y  ในเขตกรุงเทพมหานคร  
 

ผลการวิจัย 
 จ า ก ก า ร ศึ ก ษ า เรื่ อ ง  คุ ณ ภ า พ ก า ร ให้ บ ริ ก า ร ที่ มี อิ ท ธิ พ ล ต่ อ ก า ร ตั ด สิ น ใจ ใ ช้ บ ริ ก า ร  Nail Spa  
ของผู้บริโภค Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร สรุปได้ดังนี้ 
 ข้อมูลด้านลักษณะประชากรศาสตร์  
 ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภค Gen-Y ในเขตกรุงเทพมหานครที่ตอบแบบสอบถาม จ านวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง จ านวน 359 คน คิดเป็นร้อยละ 89.75 มีอายุช่วง 26-31 ปี จ านวน 199 คน คิดเป็นร้อยละ 49.75 มีการศึกษาระดับ
ปริญญา จ านวน 286 คน คิดเป็นร้อยละ 71.50 มีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 30,000-40,000 บาท จ านวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 34 
ส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 199 คน คิดเป็นร้อยละ 49.75 
และอยู่ในสถานภาพโสด จ านวน 246 คน คิดเป็นร้อยละ 61.50  
 ข้อมูลคุณภาพการให้บริการ 
 ผลการวิจัยพบว่า ข้อมูลด้านคุณภาพการให้บริการร้าน Nail Spa ในภาพรวม กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อ
คุณภาพการบริการในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับดีมากทุกด้าน อันดับแรกได้แก่ ด้านความไว้วางใจค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 รองลงมา ได้แก่ ด้านความน่าเช่ือถือ 
ด้านการเอาใจใส่ของพนักงาน ด้านการตอบสนองของพนักงาน และด้านคุณภาพสิ่งที่จับต้องได้ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35, 
4.34, 4.26 และ 4.25 ตามล าดับ 
 ข้อมูลด้านการตัดสินใจใช้บริการ Nail Spa ของผู้บริโภค Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 ผลการวิจัยพบว่า การตัดสินใจใช้บริการ Nail Spa ในภาพรวม กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริการใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มากที่สุด ได้แก่ เมื่อท่านต้องการจะท าเล็บในครั้งต่อไป ท่านจะนึกถึงร้าน Nail Spa เป็นล าดับแรก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 
รองลงมา ได้แก่ ร้านที่มีช่ือเสียงมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการของท่าน และเมื่อท่านเกิดความพึงพอใจในการใช้บริการครั้งแรก 
ท่านจะกลับมาใช้บริการอีกในอนาคต โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากันท่ี 4.33 การให้บริการของพนักงานส่งผลต่อตัดสินใจเลือกใช้บริการ
ของท่าน มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 ท่านมีแนวโน้มที่จะแนะน าร้าน Nail Spa ที่ท่านใช้บริการให้แก่ ครอบครัว เพื่อน หรือคนรู้จัก 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 การให้บริการที่รวดเร็วมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการของท่าน และท่านคิดว่าความเข้าใจในสิ่งที่
ผู้ใช้บริการต้องการมีผลต่อการตัดสินใจ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากันท่ี 4.26 ท่านคิดว่าร้าน Nail Spa ที่ให้บริการครบถ้วน ตอบสนอง
ต่อความต้องการของท่านโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากันที่  4.25 และความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ท่านคิดว่าการเลือกใช้
ผลิตภัณฑ์ที่มีช่ือเสียงมีผลต่อการตดัสนิใจใช้บริการ และท่านคิดว่าจะสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษในครัง้ต่อไป โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.16, และ 4.14 ตามล าดับ 

การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานที่ 1 ผู้บริโภค Gen Y ที่มีลักษณะประชากรศาสตร์แตกต่างกัน ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และสถานภาพ มีการตัดสินใจใช้บริการ Nail Spa ของผู้บริโภค Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร           
แตกต่างกัน 
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 สมมติฐานที่ 1.1 ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการ Nail Spa ที่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาพบว่า 
ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการ Nail Spa ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีก าหนดไว้ 
 สมมติฐานที่ 1.2 ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการ Nail Spa ที่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาพบว่า 
ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการ Nail Spa ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีก าหนดไว้ 
 สมมติฐานที่ 1.3 ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการ Nail Spa ที่แตกต่างกัน              
เมื่อพิจารณาพบว่า ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการ Nail Spa ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้อง
กับสมมติฐานท่ีก าหนดไว้ 

สมมติฐานท่ี 1.4 ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการ Nail Spa ที่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาพบว่า 
ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการ Nail Spa ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีก าหนดไว้ 

สมมติฐานที่ 1.5 ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการ Nail Spa ที่แตกต่างกัน                  
เมื่อพิจารณาพบว่า ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการ Nail Spa  ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่
สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีก าหนดไว้ 

สมมติฐานที่ 1.6 ผู้บริโภคที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการ Nail Spa ที่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณา
พบว่า ผู้บริโภคที่สถานภาพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการ Nail Spa ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน               
ที่ก าหนดไว ้

สมมติฐานที่ 2 คุณภาพการให้บริการ ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ คุณภาพสิ่งที่จับต้องได้  ความน่าเช่ือถือ                 
การตอบสนองของพนักงาน  การเอาใจใส่ของพนักงาน และความไว้วางใจ ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริ การ Nail Spa 
ของผู้บริโภค Gen Y  ในเขตกรุงเทพมหานคร 

เมื่อพิจารณาพบว่า ปัจจัยด้านคุณภาพการบริการของ Nail Spa ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการเอาใจใส่ของพนักงาน 
ด้านความไว้วางใจ ด้านการตอบสนองของพนักงาน ด้านคุณภาพสิ่งที่จับต้องได้ มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ Nail Spa ของ
ผู้บริโภค Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร จะมีการตัดสินใจใช้บริการ Nail Spa เพิ่มขึ้น ส่วนคุณภาพการบริการของ Nail Spa 
ด้านความน่าเชื่อถอื เป็นปัจจัยที่ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ Nail Spa ของผู้บริโภค Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

สรุปและอภิปรายผล 
จากผลการศึกษาวิจัยเรื่อง “คุณภาพการให้บริการที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการ Nail Spa ของผู้บริโภค  

Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร” ผู้ศึกษาสามารถน ามาอภิปรายผลได้ ดังนี้ 
 1. ผู้บริโภคที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน ท่ีแตกต่างกันมีการตัดสินใจใช้บริการ Nail Spa ของผู้บริโภค Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน 

1.1 เพศ  ผู้บริ โภคที่ มี เพศแตกต่ างกันมี การตัดสิน ใจใช้บริการ Nail Spa ของผู้บริ โภค Gen Y ใน เขต
กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน เนื่องจาก Nail Spa เป็นธรุกิจให้บริการจะให้บริการแก่ผู้มาใช้บริการโดยจะไม่ค านึงถึงเพศใด 
จึงให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทุกคน มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ กรทิพย์ จันทร์แจ้ง วันทนีย์ ภูมิภัทราคม และธีร์ธนิกษ์ ศิริ
โวหาร (2553) ได้ศึกษาข้อมูลปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเลือกร้านนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในจังหวัดนนทบุรี 
พบว่าปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของผู้บริโภคจากการศึกษาการเลือกร้านนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพในจังหวัดนนทบุรี พบว่า 
ผู้ใช้บริการที่มีเพศ ที่ต่างกันไม่มีผลต่อการเลือกร้านนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพในจังหวัดนนทบุรี 

1.2 อายุ  ผู้ บริ โภคที่ มี อายุแตกต่ างกันมีการตัดสิน ใจใช้บริการ Nail Spa ของผู้บริ โภค Gen Y ในเขต
กรุงเทพมหานคร เนื่องจาก ธุรกิจNail Spa ให้บริการและสามารถตอบสนองความต้องการผู้บริโภคได้ในทุกช่วงอายุ และผู้
ให้บริการส่วนใหญ่จะให้ความส าคัญกับการให้บริการมากกว่า จึงไม่ได้มีการแบ่งแยกอายุในการใช้บริการ มีความสอดคล้องกับ
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ทฤษฎีประชากรศาตร์ของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550) กล่าวไว้ว่า บริการหรือผลิตภัณฑ์จะสามารถตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกันไม่มีผลต่อการใช้บริการ Nail Spa  

1.3 สถานภาพ ผู้บริโภคที่มีสถานภาพแตกต่างกันมีการตัดสินใจใช้บริการ Nail Spa ของผู้บริโภค Gen Y ในเขต
กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน เนื่องจาก การให้บริการกับผู้บริโภคไม่ควรแบ่งแยกสถานภาพและควรให้บริการกับทุกคนที่
เข้ามาใช้บริการ เพราะ Nail Spa ไม่ได้เป็นการจัดขึ้นเพื่อกลุ่มใดเฉพาะ มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ อัญชลี สุขานนท์
สวัสดิ์ (2550) ศึกษาเรื่องปัจจัย ที่มีความสัมพันธ์กับ พฤติกรรมและแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการของลูกค้าโรงแรมรอยัลริ
เวอร์ ที่กล่าวไว้ว่า บริการที่ด าเนินอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ โดยใช้ หลักความ เสมอภาคแก่ผู้มาใช้บริการอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มี
การใช้สิทธิพิเศษแก่กลุ่มบุคคลกลุ่มใดที่แตกต่างจากกลุ่มอื่น อย่างเห็นได้ชัด พบว่า ระดับการศึกษา เพศ อายุและสถานภาพ
แตกต่างกันมีผลต่อแนวโน้มการกลับมาใช้บริการของลูกค้าโรงแรมรอยัลริเวอร์ ไม่แตกต่างกัน 

1.4 ระดับการศึกษา ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีการตัดสินใจใช้บริการ Nail Spa ของผู้บริโภค Gen Y 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน เนื่องจาก การให้ข้อมูลการบริการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ใช้ มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการ Nail Spa ซึ่งในปัจจุบันการให้ข้อมูลต่างๆผ่านช่องทางที่หลากหลาย และการน าเสนอข้อมูลสามารถท าได้
ง่ายขึ้น ท าให้สามารถเข้าถึงได้ทุกกลุ่มระดับการศึกษา ดังนั้น ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีการตัดสินใจใช้บริการ 
Nail Spa ของผู้บริโภค Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ(กนกวรรรณ ทองรื่น, 2555) 
ได้ท าการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการคลินิกเสริมความงามของผู้บริโภคในจังหวัดสระบุรี ผลการศึกษา
พบว่า ปัจจัยด้านการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการคลินิกเสริมความงาม ไม่แตกต่างกัน  ด้วยสื่อ
ประชาสัมพันธ์ในปัจจุบัน มีหลายช่องทางท าให้ผู้บริโภคทุกระดับการศึกษา เข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับ Nail Spa ได้เช่นกัน 

1.5 อาชีพ ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกันมีการตัดสินใจใช้บริการ Nail Spa ของผู้บริโภค Gen Y ในเขต
กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน เนื่องจาก เหตุผลในการตัดสินใจใช้บริการของแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกันไป แต่ละอาชีพ
ต่างก็ค านึกถึงความต้องการต่างกัน เช่น นักเรียน/นักศึกษา อาจค านึงถึงความสวยงาม ราคาและบริการที่ไ ด้รับ ไม่แตกต่าง
จากกลุ่มพนักงานเอกชน หรืออาชีพอื่นๆ ที่ค านึงถึงเหตุผลอื่นๆ เช่น ความสวยงาม ความสะดวกสบาย ความคุ้มค่า ราคาที่
ต้องจ่ายเทียบกับบริการที่พึงพอใจ และผลิตภัณฑ์มีช่ือเสียง สอดคล้องกับงานวิจัยของศิริมล วัดศรี. (2556) ได้ทาการศึกษา
เรื่องปัจจัยการตลาดเชิงบูรณาการที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถาบันเสริมความงามของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า ลักษณะประชากรศาสตร์ต่างกันได้แก่ เพศ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน สถานภาพสมรสและ
อาชีพแตกต่างกัน ไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถาบันเสริมความงาม 

1.6 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมีการตัดสินใจใช้บริการ Nail Spa ของ
ผู้บริโภค Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน เนื่องจาก การใช้บริการ Nail Spa ในแต่ละครั้ง จะมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยที่
ประมาณ 300-500 บาท ต่อคน ซึ่งไม่ได้สูงมากนัก กล่าวคือ ผู้บริโภคมีความสามารถในการซื้อ สอดคล้องกับทฤษฎีลักษณะ
ประชากรศาสตร์ของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550) กล่าวไว้ว่า รายได้เป็นตัวช้ีวัดการมีหรือไม่มีความสามารถในการใช้จ่ายซื้อ
สินค้าหรือบริการ แม้รายได้จะบ่งบอกถึงอ านาจการซื้อ แต่รายได้ไม่สามารถคาดการณ์พฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริโภค            
ได้อย่างแน่นอน ดังนั้น ตัวแปรด้านรายเฉลี่ยนต่อเดือน จึงไม่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจใช้บริการ Nail Spa 

2. คุณภาพการให้บริการ ได้แก่ คุณภาพสิ่งที่จับต้องได้ การตอบสนองของพนักงาน ความน่าเช่ือถือ การเอาใจใส่
ของพนักงาน และความไว้วางใจ ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการ Nail Spa ของผู้บริโภค Gen Y  ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 ผลการทดสอบ พบว่า คุณภาพการให้บริการ ได้แก่ คุณภาพสิ่งท่ีจับต้องได้ การตอบสนองของพนักงาน การเอาใจใส่
ของพนักงาน และความไว้วางใจ ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการ Nail Spa ของผู้บริโภค Gen Y  ในเขตกรุงเทพมหานคร 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ อภิปรายได้ ดังนี้ 
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การเอาใจใส่ของพนักงาน  มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการ Nail Spa ของผู้บริ โภค Gen Y ในเขต

กรุงเทพมหานครอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจาก ปัจจุบันผู้บริโภคที่นิยมมาท าเล็บเพื่อความสวยงามและดูมี
สุขภาพดีนั้น ยังได้รับการผ่อนคลาย จากบรรยากาศภายในร้านอีกด้วย นอกจากนี้ยังได้รับการแนะน าที่ถูกต้องจากพนักงาน 
รวมถึงผู้บริโภคทุกคนจะได้รับการดูแลเอาใจใส่จากพนักงานเป็นอย่างดี มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ ของธีรภา เสาสุทธิ์
และพนติา สุรชัยกุลวัฒนา (2559) ได้ศึกษา เรื่องการศึกษาความแตกต่างของปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่จ าแนกโดย
พฤติกรรมการใช้บริการของกลุ่มเพศหญิงในร้านท าเล็บ เขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ใช้บริการให้ความส าคัญกั บ 
พนักงานให้บริการแต่งกายสุภาพ สะอาด,พนักงานมีทักษะและเชี่ยวชาญในการให้บริการท าเล็บอย่างถูกต้อง, พนักงานมีความ
เอาใจใส่แนะน าการบริการให้กับลูกค้าและพนักงานมีความเสมอภาคในการให้บริการ 

ความไว้วางใจ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการ Nail Spa ของผู้บริโภค Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจาก ธุรกิจ Nail Spa มีความนิยมและแพร่หลายมากขึ้น ท าให้ผู้บริโภคมีทางเลือกใช้
บริการที่หลากหลาย ดังนั้น ร้าน Nail Spa ที่ตอบโจทย์ความต้องผู้บริโภคได้ จะต้องมีการทดสอบความช านาญของพนักงาน
ก่อนให้บริการ การจัดการอบรมมนุษยสัมพันธ์และเปิดโอกาสให้ลูกค้าสามารถระบุเลือกพนักงานที่ต้องการได้ มีความสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ นายศมน พรหมหิตาทร (2560) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการสปาเพื่อสุขภาพ 
ประเภท Day spa ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยพบว่าผู้ใช้บริการหรือกลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญ
กับการที่พนักงานสามารถจ าช่ือ และความต้องการลูกค้าประจ าได้ครบถ้วน พนักงานมี มนุษยสัมพันธ์และอัธยาศัยดีสามารถ
เลือกเพศของพนักงานที่ให้บริการได้ทุกครั้ง และการก าหนด ล าดับขั้นตอนการบริการให้เป็นมาตรฐาน และมีการอบรม
พนักงานเป็นประจ าเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบริการ 

การตอบสนองของพนักงาน  มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการ Nail Spa ของผู้บริโภค Gen Y ในเขต
กรุงเทพมหานครอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจาก ธุรกิจ Nail Spa มีพนักงานผู้ให้บริการเป็นผู้ขับเคลื่อนและ
ตอบสนองต่อความต้องการโดยตรง เมื่อผู้บริโภคเข้ามารับบริการ ก็เกิดความคาดหวังที่จะได้รับการดูแลที่ดีเยี่ยม รวดเร็วและพึง
พอใจ มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของธิรภา เสาสุทธิ์และพนติา สุรชัยกุลวัฒนา (2559) ได้ศึกษา เรื่องการศึกษาความแตกต่าง
ของปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่จ าแนกโดยพฤติกรรมการใช้บริการของกลุ่มเพศหญิงในร้านท าเล็บ เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร จากการศึกษา พบว่า ผู้ใช้บริการให้ความส าคัญกับ จ านวนพนักงานที่เพียงพอต่อจ านวนลูกค้า มีการบริการ
ที่ถูกต้องตรงกับความต้องการของลูกค้า มีระบบการบริการลูกค้าตามล าดับก่อนหลัง มีการบริการที่รวดเร็วและมีการท างาน 
ปรนนิบัติดูแลเล็บลูกค้าอย่างถูกข้ันตอน 
 คุ ณ ภ า พ สิ่ ง ที่ จั บ ต้ อ ง ได้  มี อิ ท ธิ พ ล ต่ อ ก า ร ตั ด สิ น ใจ ใ ช้ บ ริ ก า ร  Nail Spa ข อ งผู้ บ ริ โภ ค  Gen Y  
ในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจาก ผู้บริโภคตัดสินใจใช้บริการ Nail Spa ที่สามารถตอบ
โจทย์ในเรื่องการดูแลเล็บให้สวยงาม มีบริการที่หลากหลายและค านึงถึงการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีช่ือเสียงเป็นหลัก มีความ
สอดคล้องกับงานวิจัยของพิสมัย เหล่าคนค้า (2556) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการคลินิกความงาม
ของลูกค้าในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดล าปาง โดยพบว่าผู้ใช้บริการหรือกลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับความมีช่ือเสียงของคลินิก
รองลงมาคือ การให้บริการมีคุณภาพ และมีบริการ ให้เลือกหลากหลาย 

ความน่าเชื่อถือ ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการ Nail Spa ของผู้บริโภค Gen Y  ในเขตกรุงเทพมหานครอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากปัจจุบันธุรกิจ Nail Spa ในกรุงเทพมหานครมีมากข้ึน ผู้บริโภคจึงมีทางเลือกในการ
ใช้บริการร้าน Nail Spa ที่มีช่ือเสียงหรือร้านที่มีความพร้อมในการให้บริการ โดยพิจารณาจากอัตราค่าบริการ ตลอดจน
พนักงานที่มีความรอบคอบช านาญ และอุปกรณ์ที่ในการให้บริการ ดังนั้น การตัดสินใจใช้บริการ Nail Spa ของ ผู้บริโภคจะ
เกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ ผู้บริโภคได้ลองใช้บริการด้วยตนเอง มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ  Salam, Iyer, Palvia & Singh 
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(2005, p. 77) กล่าวไว้ว่า ผู้บริโภคจะตัดสินใจใช้บริการจะเริ่มจากประสบการณ์ส่วนบุคคลก่อน และจะพัฒนาไปเป็นความ
น่าเชื่อถือก่อให้เกิดความตั้งใจท่ีจะใช้บริการตลอดจนในท่ีสุดกลายเป็นความตั้งใจซื้อ 
 

ข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาวิจัย เรื่อง คุณภาพการให้บริการที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการ Nail Spa ของผู้บริโภค Gen Y 

ในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. ผู้ประกอบการธุรกิจ Nail Spa ควรให้ความส าคัญกับผู้บริโภคทุกกลุ่ม ไม่ว่าผู้บริโภคจะเป็นเพศใด อยู่ในทุกช่วง

วัยใดก็ตาม ทุกระดับการศึกษา ท่ีมีรายได้ อาชีพ และทุกสถานภาพ ซึ่งปัจจุบันผู้บริโภคมีความต้องการใช้บริการ Nail Spa  
ไม่ต่างกัน เพราะพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย จึงท าให้ผู้บริโภคทุกกลุ่มมีความ
ต้องการใช้บริการ Nail Spa ได้เหมือนกัน 
 2. ด้านคุณภาพการให้บริการ ท้ัง 5 ด้าน 

2.1 คุณภาพด้านการเอาใจใส่ของพนักงาน ธุรกิจ Nail Spa ควรสร้างความประทับใจให้ลูกค้าที่เข้ามารับบริการ
ภายในร้าน ให้ได้รับการเอาใจใส่ดูแลเป็นอย่างดีจากพนักงาน เช่น การจดจ าช่ือลูกค้าได้ ใส่ใจและตรงกับความต้องการของ
ลูกค้า การเพิ่มบริการดูแลแบบ Private เน้นการดูแลแบบรายบุคคลให้มากขึ้น เพราะผลการวิจัยพบว่า การให้บริการของ
พนักงานด้วยความเป็นมิตรและเอาใจใส่ตรงตามความต้องการ สร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภคอยุ่ในระดับที่ดีมาก 

2.2 คุณภาพด้านความไว้วางใจ ที่ผู้บริโภคมีต่อร้าน Nail Spa เช่น การมีป้ายการันตีรับรองผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ใน
การท าเล็บมีความปลอดภัย ไม่มีสารอันตราย ควรมีการทดสอบความช านาญ หรืออบรมรูปแบบการท าเล็บแบบใหม่ๆ  อยู่
เสมอและเตรียมความพร้อมในส่วนของลูกค้าที่สามารถระบุตัวผู้ให้บริการ เพราะผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคให้ความส าคัญกับ
ผลิตภัณฑ์ที่น ามาใช้และความสะอาดปลอดภัยของอุปกรณ์ท าเล็บ อยู่ในระดับท่ีดีมาก 

2.3 คุณภาพด้านการตอบสนองของพนักงาน ธุรกิจ Nail Spa เป็นธุรกิจด้านบริการโดยมีพนักงานเป็นปัจจัยหลักใน
การขับเคลื่อนธุรกิจ การให้บริการด้วยความเต็มใจและสภุาพ จึงเป็นสิ่งส าคัญ พนักงานจะต้องมีใจรักในงานบริการแสดงสีหน้า
ท่าทางที่เป็นกันเองตลอดเวลา เพราะผลการวิจัยพบว่า พนักงานที่สามารถตอบสนองความต้องการและให้บริการด้วยความ
เต็มใจและสุภาพ อยู่ในระดับท่ีดีมาก 
 2.4 คุณภาพการให้บริการที่จับต้องได้  สิ่งที่ส าคัญส าหรับธุรกิจ Nail Spa คือ ควรมุ่งเน้นประชาสัมพันธ์ในเรื่อง
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ ผ่านการรับรองได้มาตรฐาน การได้รับความสะดวกสบาย และบรรยากาศภายในร้าน เพื่อเพิ่ม
ความมั่นใจให้กับผู้บริโภค เพราะผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคให้ความส าคัญกับผลิตภัณฑ์ที่ใช้ภายในร้านเป็นยี่ห้อที่มีช่ือเสียง
หรือเป็นท่ีรู้จัก ในระดับที่ดีมาก 
 2.5 คุณภาพด้านความน่าเช่ือถือ ธุรกิจ Nail Spa ต้องน าเสนอเรื่องของความช านาญของพนักงาน ความปลอดภัย
ของเครื่องมือผ่านการฆ่าเช้ือ ใบรับรองต่างๆ เพื่อความน่าเช่ือถือและไว้วางใจให้มากขึ้น โดยอาจน าเสนอผ่านสื่อในช่องทาง
ต่างๆให้ผู้บริโภครับรู้ หรือป้ายประกาศเมื่อเข้ามาใช้บริการในร้าน เพราะผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคมีการตัดสินใจใช้บริการ
เนื่องจาก ความปลอดภัยของเครื่องมือผ่านการฆ่าเช้ือและความช านาญของพนักงาน ในระดับที่ดีมาก 
 

กิตติกรรมประกาศ 
สารนิพนธ์ฉบับนี้ ได้ส าเร็จลุล่วง ด้วยความกรุณาและความช่วยเหลืออย่างดียิ่ งจาก รองศาสตราจารย์                           

สุพาดา สิริกุตตา อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ได้ให้ความอนุเคราะห์ให้ค าปรึกษา ค าแนะน า และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์
ยิ่ง เพื่อให้สารนิพนธ์ฉบับนี้มีความสมบูรณ์ ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งในความกรุณา จึงกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
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ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี พิริยะกุล ที่กรุณามาเป็นประธ านในการสอบสารนิพนธ์ 

ขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.ณักษ์ กุลิสร์ และ อาจารย์ ดร.อัจฉรียา ศักดิ์ณรงค์ ที่กรุณาตรวจแบบสอบถาม และให้
ค าแนะน า อันเป็นประโยชน์ยิ่งแก่ผู้วิจัย 

ขอขอบพระคุณคณาจารย์ในโครงการบริหารธุรกิจทุกท่าน ที่ได้กรุณาสั่งสอนวิชาความรู้ในทรงทฤษฎีจนสามารถ
ประยุกต์ใช้ในการปฎิบัติงานจริงได้ ขอบคุณโครงการบริหารธุรกิจที่สนับสนุนการท าวิจัย และขอขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถาม
ทุกท่าน ท่ีกรุณาเสียสละเวลาให้ความช่วยเหลือในการตอบแบบสอบถามนี้ ซึ่งมีส่วนให้งานวิจัยส าเร็จลุล่วงด้วยดี 

สุดท้ายนี้ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ และทุกคนในครอบครัวที่คอยเป็น ก าลังใจให้เสมอมา ตลอด
ระยะเวลาในการศึกษา จนถึงการท าสารนิพนธ์ในครั้งนี้ นอกจากนั้นผู้วิจัย ขอขอบคุณเพื่อนนิสิต หัวหน้างาน และเพื่อน
ร่วมงานท่ีเป็นก าลังใจให้ความช่วยเหลือและให้ ค าแนะน า ในการศึกษาตลอดจนการท าสารนิพนธ์น้ี 
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