
การศึกษาความสมัพนัธข์องปัจจยัส่วนบคุคล ลกัษณะบคุลากร ลกัษณะทางกายภาพ
และกระบวนการให้บริการกบัพฤติกรรมการเลือกใช้บริการร้านเสริมสวย 

ของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองพทัยา จงัหวดัชลบรีุ 
THE STUDY OF RELATIONSHIPS BETWEEN PERSONAL, PEOPLE, PHYSICAL 

EVIDENCE AND SERVICE PROCESS FACTORS AND BEAUTY SALON 
SELECTION OF CONSUMERS IN PATTAYA, CHONBURI 

 
จริโชต ิ บญุยิง่1 

 

บทคดัย่อ 
 

 การวจิยัครัง้นี้มคีวามมุ่งหมายเพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างลกัษณะบุคคลและดา้นบุคลากร ดา้นลกัษณะ
ทางกายภาพ และดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร กบัพฤตกิรรมการเลอืกใชบ้รกิารรา้นเสรมิสวยของผูบ้รโิภคใน อ าเภอ
เมอืงพทัยา จงัหวดัชลบุร ีกลุ่มตวัอย่างในการวจิยัครัง้นี้ ไดแ้ก่ ผูบ้รโิภคทีเ่ขา้รบับรกิารรา้นเสรมิสวย  ซึง่อยู่ในอ าเภอ
เมอืงพทัยา จงัหวดัชลบุร ีจ านวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืรวบรวมขอ้มลู สถติทิีใ่ชท้ดสอบสมมตฐิาน 
คอื ค่าสถติทิดสอบ ไค-สแควร ์(Chi-Square Test: 2X ) 
 ตวัแปรอสิระ(Independent Variable) ไดแ้ก่ ปจัจยัส่วนบุคคล ซึ่งประกอบด้วย เพศสถานภาพ อายุ 
การศกึษา อาชพี และรายได้ ส่วนประสมทางการตลาดการบรกิาร ซึง่ประกอบดว้ย บุคลากร ลกัษณะทางกายภาพ 
กระบวนการใหบ้รกิาร ตวัแปรตาม(Dependent Variable)  พฤตกิรรมการเลอืกใชบ้รกิารรา้นเสรมิสวยของผูบ้รโิภค 
ไดแ้ก่ บรกิารสว่นใหญ่ทีใ่ช ้จ านวนครัง้ทีใ่ชบ้รกิารแต่ละเดอืน และช่วงเวลาทีใ่ชบ้รกิาร ผลการวจิยัพบว่า 
 1. ผูบ้รโิภคทีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิจ านวน 280 คน มสีถานภาพโสด อายุระหว่าง           
25-34 ปี การศกึษาระดบัปรญิญาตรี เป็นพนักงานบรษิทัเอกชน/หา้งรา้น รายไดต้ัง้แต่ 20,001-30,000 พบว่ามรีะดบั
ลกัษณะของรา้นเสรมิสวยของส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นบุคลากร ลกัษณะทางกายภาพ และกระบวนการ
ใหบ้รกิาร โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
 2. ผูบ้รโิภคที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ใช้บรกิารรา้นเสรมิสวย คอื สระ-เซท็ จ านวนครัง้ทีผู่้ใช้บรกิาร          
แต่ละเดอืน คอื 1-2 ครัง้/เดอืน ช่วงเวลาทีใ่ชบ้รกิารในรา้นเสรมิสวยคอื วนัหยุดงาน 
 ผลการทดสอบสมมตฐิานทีร่ะดบันยัส าคญั 0.5 พบว่า 
 1. พฤตกิรรมการเลอืกใชบ้รกิารรา้นเสรมิสวยของผูบ้รโิภคดา้นบรกิารทีใ่ชม้คีวามสมัพนัธก์บั เพศ 
 2. พฤติกรรมการเลือกใช้บริการร้านเสริมสวยของผู้บริโภคด้านจ านวนครัง้ที่ใช้บริการแต่ละเดือน                   
มคีวามสมัพนัธ์กบั สถานภาพ อายุ การศกึษา อาชพี รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน ลกัษณะทางกายภาพ และกระบวนการ
ใหบ้รกิาร 
 3. พฤตกิรรมการเลอืกใชบ้รกิารรา้นเสรมิสวยของผูบ้รโิภคดา้นช่วงเวลาทีใ่ชบ้รกิารมี 
 
ค าส าคญั: การศกึษา ความสมัพนัธ ์บุคลากร พฤตกิรรม บรกิาร รา้นเสรมิสวย 
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Abstract 
 
 The research aims to study the relationship between demographics, people, physical evidence,  
service process factors, and beauty salon selection of consumers in Pattaya, Chonburi.  The sample is 400 
consumers using service from beauty salons in Pattaya, Chonburi.  A questionnaire is the tool for data 
collection.  Statistics for hypotheses testing is Chi-Square Test (2 - test). 
 Independent variables are demographics consisting of gender, marital status, age, education, 
career, and income; and marketing mix consisting of people, physical presentation, and service process.  The 
dependent variable is consumer behavior toward beauty salon selection consisting of type of using service, 
visiting frequency per month, and visiting time. 
 Research results are as follows: 
 1. Most respondents are female single, aged between 25 and 34 years old, holding Bachelor’s 
degree, working as private company employees, and earning income between  20,001 and 30,000 Baht.  
Their opinions toward beauty salon features in overall marketing mix such as people, physical evidence, and 
service process are at the high levels. 
 2. Most respondents use services of “wash and blow dry”, they visit beauty salon up to twice a 
month, and they visit beauty salon on their holiday. 
 Results of hypotheses testing at 0.05 significance levels are as follows: 
 1. Consumer is beauty salon selection in terms of type of using service has relationship with 
gender. 
 2. Consumer is beauty salon selection in terms of visiting frequency per month has relationship 
with marital status, age, education, career, average monthly income, physical presentation and service 
process. 
 3. Consumer is beauty salon selection in terms of visiting time has relationship with marital status, 
age, average monthly income, and people. 
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บทน า 
 ปจัจุบนัธุรกจิบรกิารเป็นธุรกจิทีม่บีทบาทส าคญัต่อภาคธุรกจิของเศรษฐกจิไทย ในปี 2554 มสีดัส่วนรอ้ยละ 
47.74 ของผลติภณัฑม์วลรวมของประเทศ คิดเป็นมูลค่า 3.73 ลา้นลา้นบาท  ซึง่ถอืเป็นธุรกจิหนึ่งทีส่รา้งรายไดใ้หก้บั
คนไทยไดเ้ป็นอย่างด ีในประเทศไทยธุรกจิการใหบ้รกิารมอียู่มากมายหลายประเภท เช่น ธุรกจิโรงแรม ธุรกจิท่องเทีย่ว 
ธุรกจิสปาและธุรกจิความงาม เป็นต้น หากจะมองถงึธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัความสวยงามกเ็ป็นอกีธุรกจิหนึ่งทีน่่าสนใจ
โดยเฉพาะในกลุ่มของตลาดผู้บริโภคสตร ีซึ่งเห็นได้ร้อยละ 80 ของสนิค้าที่ออกสู่ตลาดของไทยเป็นสนิค้าที่มุ่ง
ตอบสนองความตอ้งการของผูห้ญงิในเรื่องเกีย่วกบัความสวยงามทัง้สิน้ สนิคา้เหล่านี้มตีัง้แต่เครื่องส าอางจนถงึอาหาร
เสรมิเพื่อสขุภาพ รกัษารปูร่าง ลดความอว้น เครื่องประดบั เครื่องแต่งกาย ซึง่มมีูลค่าตลาดรวมกว่า 50,000 ลา้นบาท   
โดยเฉพาะอย่างยิง่ธุรกจิเสรมิสวยนัน้สามารถสรา้งรายไดภ้ายในประเทศกว่า  5 พนัลา้นบาท และม ีอตัราการเตบิโต
รอ้ยละ 3 ต่อปี นบัเป็นธุรกจิทีม่ศีกัยภาพสงูสามารถสรา้งเมด็เงนิใหก้บัประเทศไดม้หาศาล  (ดารารตัน์ สุพรรณบรรจง.  
2546) [1] 
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 ปจัจุบนัธุรกิจร้านเสริมสวยและความงาม ติดอนัดบั 1 ใน 10 ธุรกิจดาวเด่นในปี 2555 (เสาวนีย ์                      
ไทยรุ่งโรจน์. 2555) [2] ทีจ่ะมแีนวโน้มการขยายตวัเตบิโตไดด้ใีนปีนี้ บรกิารรา้นเสรมิสวยจงึกลายเป็นสิง่จ าเป็นส าหรบั
คนในยุคปจัจุบนั อาจกล่าวไดว้่าแทบจะไม่มใีครทีไ่ม่เคยใชบ้รกิารรา้นเสรมิสวย เน่ืองจากตอ้งการเสรมิสรา้งบุคลกิภาพ 
รปูร่างหน้าตา ผวิพรรณ ซึง่เป็นสิง่ส าคญัมากส าหรบัผูห้ญงิทุกเพศทุกวยั นอกจากนัน้ผูช้ายยุคปจัจุบนัมพีฤตกิรรมการ
ใชบ้รกิารรา้นเสรมิสวยเหมอืนผูห้ญงิมากขึน้ ไดแ้ก่ การตดัผม สระผม ดดัผม ท าสผีม รวมถงึการบ ารุงสุขภาพเสน้ผม 
จงึสง่ผลดต่ีอตลาดธุรกจิรา้นเสรมิสวยและความงาม  
 มลูค่าตลาดโดยรวมของธุรกจิรา้นเสรมิสวยมแีนวโน้มทีเ่ตบิโตต่อเนื่องและมกีารแขง่ขนัสงูขึน้เรื่อยๆ ส าหรบั
ในอ าเภอเมอืงพทัยา จงัหวดัชลบุร ีซึง่เป็นเมอืงท่องเทีย่วทีไ่ดร้บัความนิยมทัง้นักท่องเทีย่วชาวไทยและต่างประเทศ
และเป็นเมอืงทีไ่ดร้บัการพฒันาใหเ้ป็นแหล่งท่องเทีย่วหลกัของภาคตะวนัออก  กจิกรรมทางเศรษฐกจิส่วนใหญ่จงึเป็น
กจิกรรมต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรกิารนกัท่องเทีย่ว โดยประชากรสว่นใหญ่รอ้ยละ 87 ประกอบอาชพีดา้นการคา้และ
การบรกิารแก่นกัท่องเทีย่ว ซึง่จ านวนประชากรตามทะเบยีนบา้นมจี านวน 108,804 คน เป็นชาย 50,504 คนและหญงิ 
58,300 คน ประชากรแฝง 400,000 - 500,000 คน เนื่องจากเมอืงพทัยามกีารเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิอย่างรวดเรว็ 
และมีการอพยพย้ายถิ่นของแรงงานจากต่างถิ่นเข้ามาเป็นจ านวนมาก จึงท าให้มีประชากรแฝงมากกว่าจ านวนความ        
เป็นจรงิ 4 - 5 เท่า (ส านักงานเทศบาลเมอืงพทัยา. 2554) ซึง่ขอ้มูลดงักล่าวแสดงใหเ้หน็ว่าอ าเภอเมอืงพทัยาไม่ได้          
มเีพยีงคนในพืน้ทีเ่ท่านัน้แต่ยงัมคีนนอกพืน้ทีท่ีม่าอาศยัในอ าเภอเมอืงพทัยา จงัหวดัชลบุร ี
 งานวจิยัเรื่องปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการเลอืกใชบ้รกิารรา้นเสรมิสวยของผูบ้รโิภคในอ าเภอเมอืงพทัยา จงัหวดั
ชลบุร ีจะเป็นประโยชน์กบัผูป้ระกอบธุรกจิรา้นเสรมิสวยทีด่ าเนินกจิการอยู่ในปจัจุบนั เพื่อน าขอ้มูลทีไ่ดจ้ากการวจิยัน้ี
ไปใชเ้ป็นแนวทางปรบัปรุง วางแผนและก าหนดกลยุทธท์างการตลาดและการบรกิารรา้นเสรมิสวยใหเ้หมาะกบัความ
ตอ้งการของลูกคา้หรอืผูท้ีส่นใจจะลงทุนท าธุรกจิเสรมิสวยสามารถน าขอ้มูลทีไ่ดจ้ากการวจิยัไปใชเ้ป็นแนวทางในการ
คดิและตดัสนิใจทีจ่ะลงทุนท าธุรกจิต่อไป 
 
วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 
 1.  เพื่อน าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการวจิยัน ามาใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาปรบัปรุงการด าเนินงานและรูปแบบการ
ใหบ้รกิารใหส้อดคลอ้งกบัการความตอ้งการของลกูคา้ ส าหรบันกัลงทุนและผูป้ระกอบการรา้นเสรมิสวย 
 2.  เพื่อน าผลการวจิยันี้เป็นแนวทางในการก าหนดกลยุทธส์่วนประสมทางการตลาดของรา้นเสรมิสวยของ
ผูป้ระกอบการ และผูส้นใจใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้รโิภค  
 
กรอบแนวคิดในการวิจยั  
 1. ตวัแปรอสิระ(Independent Variable) ไดแ้ก ่
  1.1 ปจัจยัสว่นบุคคล ซึง่ประกอบดว้ย 
   1.1.1 เพศ  
   1.1.2 สถานภาพ  
   1.1.3 อายุ  
   1.1.4 การศกึษา  
   1.1.5 อาชพี  
   1.1.6 รายได ้
  1.2 สว่นประสมทางการตลาดการบรกิาร ซึง่ประกอบดว้ย 
   1.2.1 บุคลากร 
   1.2.2 ลกัษณะทางกายภาพ  
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   1.2.3 กระบวนการใหบ้รกิาร  
 2. ตวัแปรตาม (Dependent Variable)  พฤตกิรรมการเลอืกใชบ้รกิารรา้นเสรมิสวยของผูบ้รโิภค ไดแ้ก่  
  2.1 บรกิารสว่นใหญ่ทีใ่ช ้ 
  2.2 จ านวนครัง้ทีใ่ชบ้รกิารแต่ละเดอืน  
  2.3 ช่วงเวลาทีใ่ชบ้รกิาร  
  

สมมติฐานการวิจยั  
 1.  เพศมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการเลอืกใชบ้รกิารรา้นเสรมิสวยของผูบ้รโิภค  
 2.  สถานภาพมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการเลอืกใชบ้รกิารรา้นเสรมิสวยของผูบ้รโิภค 
 3.  อายุมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการเลอืกใชบ้รกิารรา้นเสรมิสวยของผูบ้รโิภค 
 4.  การศกึษามคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการเลอืกใชบ้รกิารรา้นเสรมิสวยของผูบ้รโิภค 
 5.  อาชพีมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการเลอืกใชบ้รกิารรา้นเสรมิสวยของผูบ้รโิภค 
 6. รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการเลอืกใชบ้รกิารรา้นเสรมิสวยของผูบ้รโิภค 
 7. ลกัษณะบุคลากรมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการเลอืกใชบ้รกิารรา้นเสรมิสวยของผูบ้รโิภค  
 8. ลกัษณะทางกายภาพมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการเลอืกใชบ้รกิารรา้นเสรมิสวยของผูบ้รโิภค  
 9. กระบวนการใหบ้รกิารมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการเลอืกใชบ้รกิารรา้นเสรมิสวยของผูบ้รโิภค  
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค  
 ชฟิแมน และคานุก (Schiffman; & Kanuk. 1994) [3] พฤตกิรรมผูบ้รโิภค หมายถงึ พฤตกิรรมทีผู่บ้รโิภค
แสดงออกไม่ว่าจะเป็นการเสาะแสวงหา การซือ้ การใช ้การประเมนิ หรอื การบรโิภคผลติภณัฑบ์รกิารซึง่ผูบ้รโิภคคาด
ว่าจะสามารถตอบสนองความต้องการของตนได้อย่างพงึพอใจ  เป็นการศกึษาการตดัสนิใจของผู้บรโิภคในการใช้
ทรพัยากรทีม่อียู่ ทัง้เงนิ เวลา และก าลงัซือ้เพื่อบรโิภค และบรกิารต่างๆ อนัประกอบดว้ย ซือ้อะไร ท าไมจงึซื้อ                
ซือ้เมื่อไร ทีไ่หน และบ่อยครัง้แค่ไหน ธงชยั สนัตวิงศ.์ (2540: 25) [4] ไดใ้หค้วามหมายของพฤตกิรรมผูบ้รโิภค 
หมายถงึ การกระท าของบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึง่เกีย่วขอ้งโดยตรงกบัการจดัหาให้ การไดม้า การใชส้นิคา้และบรกิาร
ทัง้นี้หมายรวมถึงกระบวนการตดัสนิใจ ซึง่มมีาอยู่ก่อนแลว้และมสี่วนในการก าหนดให้มกีารกระท า ดงักล่าว หรอื
หมายถงึ การศกึษาถงึพฤตกิรรมการตดัสนิใจและการกระท าของผูบ้รโิภคทีเ่กีย่วกบัการซือ้และการใชส้นิคา้  
 ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ. (2546: 192) [5] สรุปถงึพฤตกิรรมผูบ้รโิภค (Consumer Behavior) หมายถงึ 
พฤตกิรรมทีผู่บ้รโิภคท าการคน้หา การคดิ การซือ้ การใช ้การประเมนิผล ในสนิคา้และบรกิารซึง่คาดว่าจะตอบสนอง
ความต้องการของเขา (Schiffman; & Kanuk. 2000: G-3) [6] หรอืหมายถงึ การศกึษาถงึพฤตกิรรมการตดัสนิใจและ
การกระท าของผูบ้รโิภคทีเ่กีย่วขอ้งกบัการซือ้และการใชส้นิคา้  
 อดุลย ์จาตุรงคกุล (2539: 5) [7] พฤตกิรรมผูบ้รโิภค หมายถงึ ปฏกิริยิาของบุคคลทีเ่กีย่วของโดยตรงกบั
การได้รบัและใช้สนิค้าและบริการทางเศรษฐกิจ  รวมทัง้กระบวนการต่างๆ ของการตัดสินใจซึ่งเกิดก่อนและ                  
เป็นตวัก าหนดปฏกิริยิาต่างๆ เหล่าน้ี 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 ในการศกึษาวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัไดก้ าหนดขอบเขต และกลุ่มตวัอย่างในการวจิยั ดงันี้  
 ศกึษาความสมัพนัธข์องปจัจยัสว่นบุคคล ลกัษณะบุคลากร ลกัษณะทางกายภาพ และกระบวนการใหบ้รกิาร
กบัพฤตกิรรมการเลอืกใชบ้รกิารรา้นเสรมิสวยของผูบ้รโิภคในอ าเภอเมอืงพทัยา จงัหวดัชลบุรี 
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 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง  
 1.  ประชากร ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้ คอื ผูบ้รโิภคทีเ่ขา้รบับรกิารรา้นเสรมิสวย ซึง่อยู่ในอ าเภอ
เมอืงพทัยา จงัหวดัชลบุร ี 
 2.  กลุ่มตวัอย่าง กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษา คอื กลุ่มผูบ้รโิภคทีใ่ชบ้รกิารรา้นเสรมิสวย ในอ าเภอเมอืง
พทัยา จงัหวดัชลบุร ีแต่เนื่องจากไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน ผูว้จิยัจงึใชว้ธิกีารค านวณขนาดประชากรที่ไม่
สามารถระบุจ านวนประชากรทีแ่น่นอนได ้(กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2545: 26) ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% ความผดิพลาด
ไม่เกนิ 5% จงึไดข้นาดตวัอย่างจ านวน 385 คน และเพิม่ตวัอย่างจ านวน 15 ชุด รวมจ านวน 400 คน  
 
ผลการวิจยั  
 การศึกษาความสมัพนัธ์ของปจัจยัส่วนบุคคล ลกัษณะบุคลากร ลกัษณะทางกายภาพและกระบวนการ
ใหบ้รกิารกบัการใชบ้รกิารรา้นเสรมิสวยของผูบ้รโิภคในอ าเภอเมอืงพทัยา จงัหวดัชลบุรี  ผลการวจิยัสามารถสรุปผล         
ไดด้งัต่อไปนี้ 
 ส่วนท่ี 1   การวเิคราะหข์อ้มูลส่วนบุคคลจ าแนกตาม เพศ สถานภาพ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี และ
รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน โดยแสดงผลจากการวเิคราะหก์ารแจกแจงเป็นจ านวน และค่ารอ้ยละ กลุ่มตวัอย่างในการศกึษา
ครัง้นี้ จ านวน 400 คน จ าแนกตามตวัแปรไดด้งันี้ 
 ผูบ้รโิภคทีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิจ านวน 280 คน คดิเป็นร้อยละ 70 รองลงมาเป็น            
เพศชาย 120 คน คดิเป็นรอ้ยละ 30 มสีถานภาพโสด จ านวน 327 คน คดิเป็นรอ้ยละ 81.8 รองลงมามสีถานภาพสมรส 
จ านวน 73 คน คดิเป็นรอ้ยละ 18.2 มอีายุระหว่าง 25-34 ปี จ านวน 311 คน คดิเป็นรอ้ยละ 77.8 รองลงมามอีายุ
ระหว่าง 35-54 ปี จ านวน 52 คน คดิเป็นรอ้ยละ 13 มกีารศกึษาระดบัปรญิญาตร ีจ านวน 329 คน คดิเป็นรอ้ยละ 82.2 
รองลงมามรีะดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตรจี านวน 71 คน คดิเป็นรอ้ยละ 17.8  เป็นพนักงานบรษิทัเอกชน/หา้งรา้น 
จ านวน 302 คนคดิเป็นรอ้ยละ 75.5 รองลงมาเจา้ของกจิการ/ธุรกจิสว่นตวั จ านวน 65 คน คดิเป็นรอ้ยละ 16.2 มรีายได้
ตัง้แต่ 20,001-30,000 บาทจ านวน 137 คนคดิเป็นรอ้ยละ 34.2 รองลงมามรีายไดต้ัง้แต่ 10,001 – 20,000 บาท 
จ านวน 115 คนคดิเป็นรอ้ยละ 28.8  
 ส่วนท่ี 2 ผลการวเิคราะห์ลกัษณะส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ไดแ้ก่ ลกัษณะบุคลากร ลกัษณะทาง
กายภาพ กระบวนการใหบ้รกิาร โดยการแสดงผลจากการวเิคราะหก์ารแจกแจงระดบัลกัษณะของรา้นเสรมิสวยเฉลี่ย 
และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 
 ด้านบุคลากร พบว่าผู้บรโิภคทีต่อบแบบสอบถามมรีะดบัลกัษณะของรา้นเสรมิสวยของส่วนประสมทาง
การตลาดบรกิาร ดา้นบุคลากร โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.84 เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่าลกัษณะ
ของรา้นเสรมิสวยอยู่ในระดบัมาก เป็นอนัดบัหนึ่งไดแ้ก่พนกังานมคีวามเป็นมอือาชพีอยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 
4.14 รองลงมาไดแ้ก่พนกังานเอาใจใสด่แูลลกูคา้อย่างดอียู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.89 พนักงานใหบ้รกิารดว้ย
ความสุภาพอยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.88 พนักงานสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อยู่ใน
ระดบัมาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.85 พนกังานสามารถรบัฟงัและแกป้ญัหาไดอ้ยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.72 และ 
มพีนกังานเหมาะสมกบัจ านวนลกูคา้อยู่ในระดบัปานกลาง มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.58  
 ด้านลกัษณะทางกายภาพ พบว่าผู้บริโภคที่ตอบแบบสอบถามมีระดบัลกัษณะของร้านเสริมสวยของ                
ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ด้านลกัษณะทางกายภาพ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.77              
เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่าลกัษณะของรา้นเสรมิสวยอยู่ในระดบัมาก เป็นอนัดบัหนึ่งไดแ้ก่ความสะอาดของเครื่องมอื
เครื่องใชอ้ยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.01 รองลงมาไดแ้ก่สถานทีใ่หก้ารบรกิารสะอาด / ระบบการถ่ายเทอากาศด ี
/ มคีวามเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.95 การเดินทางมาใช้บริการสะดวกปลอดภัย                  
อยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.82 การตกแต่งเป็นเอกลกัษณ์ หรอืหรูหราอยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.77  
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มทีี่จอดรถเพยีงพอและปลอดภยัอยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.54 และมมีุมพกัผ่อนใหลู้กค้าอยู่ในระดบัมาก              
มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.51  
 ด้านกระบวนการให้บริการ พบว่าผู้บรโิภคที่ตอบแบบสอบถามมรีะดบัลกัษณะของร้านเสรมิสวยของ          
ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ด้านกระบวนการให้บรกิาร โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.05              
เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่าลกัษณะของรา้นเสรมิสวยอยู่ในระดบัมาก เป็นอนัดบัหนึ่งไดแ้ก่เปิดบรกิารทุกวนัอยู่ในระดบั
มากทีส่ดุ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.23 รองลงมาไดแ้ก่มกีารจดัวางการบรกิารไดอ้ย่างเหมาะสม เช่น คนมาก่อน – หลงั และ
คนนัดล่วงหน้าอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี่ย 4.09 มีแบบผมให้เลือกหลากหลายอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.06                
การประสานงานระหว่างช่าง และพนกังาน ท าไดด้อียู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่ 4.04 มอีุปกรณ์เครื่องมอืในการใหบ้รกิาร
ทนัสมยัอยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่ 4.03 และเวลาในการรอรบับรกิารไม่นานอยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่ 3.86 
 ส่วนท่ี 3   ผลการวเิคราะหพ์ฤตกิรรมของผูใ้ชบ้รกิารรา้นเสรมิสวย 
 ผูใ้ชบ้รกิารรา้นเสรมิสวยสว่นใหญ่ คอื สระ-เซท็ จ านวน 156 คน คดิเป็นรอ้ยละ 39.0 รองลงมาคอื ซอย-ดดั 
จ านวน 141 คดิเป็นรอ้ยละ 35.2 
 จ านวนครัง้ทีผู่ใ้ชบ้รกิารแต่ละเดอืนสว่นใหญ่ คอื 1-2 ครัง้/เดอืน จ านวน 215 คดิเป็น รอ้ยละ 53.8 รองลงมา
คอื ไม่แน่นอน จ านวน 109 คดิเป็นรอ้ยละ 27.2 
 ช่วงเวลาทีใ่ชบ้รกิารในรา้นเสรมิสวย สว่นใหญ่คอื วนัหยุดงาน จ านวน 197 คดิเป็น   รอ้ยละ 49.3 รองลงมา
คอื เวลาว่าง จ านวน 117 คดิเป็นรอ้ยละ 29.2 
 ส่วนท่ี 4 การทดสอบสมมตฐิานจ านวน 9 ขอ้ดงันี้ 
 สมมติฐานข้อท่ี 1 เพศมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการเลอืกใชบ้รกิารรา้นเสรมิสวยของผูบ้รโิภค 
 ผลวจิยัพบว่า เพศมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลอืกใชบ้รกิารรา้นเสรมิสวยของผูบ้รโิภคดา้นบรกิาร          
ทีใ่ช ้ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้อย่างมนียัส าคญัทางสถติทีร่ะดบั 0.05 
เพศไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการเลอืกใชบ้รกิารรา้นเสรมิสวยของผูบ้รโิภคดา้นจ านวนครัง้ทีใ่ชบ้รกิารแต่ละเดอืน 
ดา้นช่วงเวลาทีใ่ชบ้รกิาร ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้อย่างมนียัส าคญัทางสถติทีร่ะดบั 0.05 
 สมมติฐานข้อท่ี 2 สถานภาพมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการเลอืกใชบ้รกิารรา้นเสรมิสวยของผูบ้รโิภค 
 ผลวจิยัพบว่า สถานภาพมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลอืกใช้บรกิารร้านเสรมิสวยของผูบ้รโิภคด้าน
จ านวนครัง้ทีใ่ชบ้รกิารแต่ละเดอืน ดา้นช่วงเวลาทีใ่ชบ้รกิาร ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้อย่างมนียัส าคญัทางสถติ
ทีร่ะดบั 0.05 
 สถานภาพไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลอืกใช้บรกิารร้านเสรมิสวยของผู้บรโิภคด้านบรกิารที่ใช ้           
ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้อย่างมนียัส าคญัทางสถติทีร่ะดบั 0.05 
 สมมติฐานข้อท่ี 3 อายุมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการเลอืกใชบ้รกิารรา้นเสรมิสวยของผูบ้รโิภค 
 ผลวจิยัพบว่า อายุมคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเลอืกใชบ้รกิารรา้นเสรมิสวยของผู้บรโิภคด้านจ านวน
ครัง้ที่ใช้บริการแต่ละเดือน ด้านช่วงเวลาที่ใช้บริการ ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิต                
ทีร่ะดบั 0.05 
 อายุไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลอืกใช้บรกิารร้านเสริมสวยของผู้บรโิภคด้านบรกิารที่ใช้ ซึ่งไม่
สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้อย่างมนียัส าคญัทางสถติทีร่ะดบั 0.05 
 สมมติฐานข้อท่ี 4 ระดบัการศึกษามคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกใช้บริการร้านเสริมสวยของ
ผูบ้รโิภค 
 ผลวจิยัพบว่า ระดบัการศกึษามคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเลอืกใชบ้รกิารร้านเสรมิสวยของผูบ้รโิภค
ดา้นจ านวนครัง้ทีใ่ชบ้รกิารแต่ละเดอืน ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้อย่างมนียัส าคญัทางสถติทีร่ะดบั 0.05 
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 ระดบัการศกึษาไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการเลอืกใช้บรกิารร้านเสรมิสวยของผู้บรโิภคด้านบรกิาร             
ทีใ่ช ้ดา้นช่วงเวลาทีใ่ชบ้รกิาร ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้อย่างมนียัส าคญัทางสถติทีร่ะดบั 0.05 
 สมมติฐานข้อท่ี 5 อาชพีมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการเลอืกใชบ้รกิารรา้นเสรมิสวยของผูบ้รโิภค 
 ผลวจิยัพบว่า อาชพีมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการเลอืกใชบ้รกิารรา้นเสรมิสวยของผูบ้รโิภคดา้นจ านวน
ครัง้ทีใ่ชบ้รกิารแต่ละเดอืน ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้อย่างมนียัส าคญัทางสถติทีร่ะดบั 0.05 
 อาชีพไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกใช้บริการร้านเสริมสวยของผู้บริโภคด้านบริการที่ใช ้              
ดา้นช่วงเวลาทีใ่ชบ้รกิาร ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้อย่างมนียัส าคญัทางสถติทีร่ะดบั 0.05 
 สมมติฐานข้อท่ี 6 รายไดม้คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการเลอืกใชบ้รกิารรา้นเสรมิสวยของผูบ้รโิภค 
 ผลวจิยัพบว่า รายไดม้คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการเลอืกใชบ้รกิารรา้นเสรมิสวยของผูบ้รโิภคดา้นจ านวน
ครัง้ที่ใช้บริการแต่ละเดือน ด้านช่วงเวลาที่ใช้บริการ ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิต                
ทีร่ะดบั 0.05 
 รายได้ไม่มีความสมัพันธ์กบัพฤติกรรมการเลือกใช้บริการร้านเสริมสวยของผู้บริโภคด้านบริการที่ใช ้               
ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้อย่างมนียัส าคญัทางสถติทีร่ะดบั 0.05 
 สมมติฐานข้อท่ี 7  ลกัษณะบุคลากรมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลอืกใช้บรกิารร้านเสรมิสวยของ
ผูบ้รโิภค 
 ผลวจิยัพบว่า ลกัษณะบุคลากรมคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเลอืกใชบ้รกิารรา้นเสรมิสวยของผูบ้รโิภค
ดา้นช่วงเวลาทีใ่ชบ้รกิาร ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้อย่างมนียัส าคญัทางสถติทีร่ะดบั 0.05 
 ลกัษณะบุคลากรไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลอืกใชบ้รกิารรา้นเสรมิสวยของผูบ้รโิภคดา้นบรกิาร           
ทีใ่ช ้ดา้นจ านวนครัง้ทีใ่ชบ้รกิารแต่ละเดอืน ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้อย่างมนียัส าคญัทางสถติทีร่ะดบั 0.05 
 สมมติฐานข้อท่ี 8  ลกัษณะทางกายภาพมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการเลอืกใชบ้รกิารรา้นเสรมิสวยของ
ผูบ้รโิภค 
 ผลวิจยัพบว่า ลกัษณะทางกายภาพมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกใช้บริการร้านเสริมสวยของ
ผูบ้รโิภคด้านจ านวนครัง้ทีใ่ช้บรกิารแต่ละเดอืน ซึ่งสอดคล้องกบัสมมตฐิานที่ตัง้ไว้ อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตที่ระดบั 
0.05 
 ลักษณะทางกายภาพไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกใช้บริการร้านเสริมสวยของผู้บริโภค               
ดา้นบรกิารทีใ่ช ้ดา้นช่วงเวลาทีใ่ชบ้รกิาร ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้อย่างมนียัส าคญัทางสถติทีร่ะดบั 0.05 
 สมมติฐานข้อท่ี 9  กระบวนการใหบ้รกิารมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการเลอืกใชบ้รกิารร้านเสรมิสวย
ของผูบ้รโิภค 
 ผลวจิยัพบว่า กระบวนการให้บรกิารมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกใช้บริการร้านเสริมสวยของ
ผูบ้รโิภคด้านจ านวนครัง้ทีใ่ช้บรกิารแต่ละเดอืน ซึ่งสอดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ั ้งไว้ อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตที่ระดบั 
0.05 
 กระบวนการให้บริการไม่มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกใช้บริการร้านเสริมสวยของผู้บริโภค          
ดา้นบรกิารทีใ่ช ้ดา้นช่วงเวลาทีใ่ชบ้รกิาร ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้อย่างมนียัส าคญัทางสถติทีร่ะดบั 0.05 
 
สรปุผลและอภิปรายผล 
 จากผลการวเิคราะห์การศกึษาความสมัพนัธข์องปจัจยัส่วนบุคคล ลกัษณะบุคลากร ลกัษณะทางกายภาพ
และกระบวนการให้บรกิารกบัการใช้บรกิารร้านเสรมิสวยของผูบ้รโิภคในอ าเภอเมอืงพทัยา จงัหวดัชลบุรี  สามารถ
อภปิรายผลไดด้งันี้ 
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 1. เพศมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการเลอืกใช้บรกิารรา้นเสรมิสวยดา้นบรกิารทีใ่ช ้อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถิตทิี่ระดบั 0.05 โดยลูกค้าส่วนใหญ่ทีม่าใชบ้รกิารจะเป็นเพศหญิง เนื่องจากร้านเสรมิสวยส่วนใหญ่จะมแีต่ผูห้ญิง            
ที่คอยดูแลเส้นผมเลบ็มากกว่าผู้ชาย และผู้หญิงจะมีลกัษณะผมที่ยาวและต้องจดัทรงตลอดเวลา ซึ่งสอดคล้อ งกบั
งานวจิยัของ มยุร ี ตระการช่วง (2547) [8] ไดศ้กึษาปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตดัสนิใจใชบ้รกิารรา้นเสรมิสวยในเขต
อ าเภอเมอืง จงัหวดัขอนแก่น พบว่า พฤตกิรรม การเลอืกใชบ้รกิารรา้นเสรมิสวย สว่นใหญ่มลีกูคา้มาใชบ้รกิารรา้นเสรมิ
สวยเป็นเพศหญงิ ลกูคา้ใชบ้รกิารสระเซท็มากทีส่ดุ 
 2. สถานภาพมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลอืกใช้บริการร้านเสรมิสวยด้านจ านวนครัง้ที่ใช้บริการ           
แต่ละเดอืน ดา้นช่วงเวลาทีใ่ช้บรกิาร อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.05 โดยลูกคา้ส่วนใหญ่ที่มาใช้บรกิารจะมี
สถานภาพโสด เนื่องจากลกูคา้ทีม่สีถานภาพโสดจะใหค้วามสนใจในการดูแลตวัเองเป็นพเิศษ เพื่อเสรมิสรา้งเสน่หแ์ละ
ดงึดดูใจต่อเพศตรงขา้ม แต่ในทางกลบักนัลกูคา้ทีส่มรุแลว้จะไม่ค่อยมเีวลาดแูลตวัเองเท่าทีค่วร เนื่องจากมภีาระทีต่้อง
ดูแลครอบครวั ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ อรสิรา จรสัพนัธ์กุล (2547) [9] ได้ศกึษาพฤติกรรมผู้ใช้บรกิาร
สถานพยาบาลเสรมิความงาม ในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่ พบว่า ลกัษณะทัว่ไปของผูใ้ชบ้รกิารสถานพยาบาล
เสรมิความงามในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่ ผลการทดสอบพบว่า ผูใ้ชบ้รกิารส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายุ
ระหว่าง 20– 30 ปี สถานภาพโสด มาใชบ้รกิาร 2 ครัง้ต่อเดอืน ส่วนใหญ่จะมาใหจ้ะมาใชบ้รกิารวนัอาทติย์ ในช่วง   
เวลาหลงั 18.00 น 
 3. อายุมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการเลอืกใชบ้รกิารรา้นเสรมิสวยดา้นจ านวนครัง้ทีใ่ชบ้รกิารแต่ละเดอืน 
ดา้นช่วงเวลาทีใ่ชบ้รกิาร อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยลกูคา้สว่นใหญ่มอีายุ 25-34 ปี อาจเป็นเพราะกลุ่ม
วยัรุ่น วยัท างานและวยัสงูอายุ จะมวีถิกีารด าเนินชวีติ (Life style) แตกต่างกนั กลุ่มอายุน้อยต้องการความรวดเรว็และ
ไม่ค่อยพถิีพถินัในการเลอืกเท่ากบัผูอ้ยู่ในวยัท างานหรอืผู้สงูอายุซึง่ทีม่เีกณฑ์ในการเลอืกซือ้ทีไ่ม่เร่งรบีและค านึงถึง
เหตุผลในการซือ้มากกว่า  
 4. การศกึษามคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการเลอืกใชบ้รกิารรา้นเสรมิสวยดา้นจ านวนครัง้ทีใ่ชบ้รกิารแต่ละ
เดอืน อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยลูกคา้ส่วนใหญ่มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า เนื่องจาก
ลูกค้ามรีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัจะมกีารพจิารณาหรอืเหตุผลในการตดัสนิใจใชบ้รกิารที่แตกต่างกนั โดยลูกค้าที่
ระดบัการศกึษาปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่าจะมพีฤติกรรมการเลอืกใช้บรกิารที่มเีหตุผลและละเอยีดรอบคอบมากกว่า
ลกูคา้ทีม่รีะดบัการศกึษาทีต่ ่ากว่าปรญิญาตรลีงไป 
 5. อาชพีมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกใช้บรกิารร้านเสรมิสวยด้านจ านวนครัง้ที่ใช้บรกิารแต่ละ
เดอืน อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยลกูคา้สว่นใหญ่เป็นพนกังานเอกชน/หา้งรา้น ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของ ชยัณรงค์ ใจอ่อน (2548) ศกึษาปจัจยัด้านการตลาดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรกิาร ได้แก่ ปจัจยัด้านการบรกิาร            
ดา้นราคา ดา้นสถานทีต่ัง้ท าเล ดา้นการส่งเสรมิการตลาด ดา้นทรพัยากรบุคคล ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้น
กระบวนการ ลูกคา้ที่มอีาชพีแตกต่างกนัมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารรา้นเสรมิสวยแตกต่างกนั  
ยกเวน้ปจัจยัดา้นทรพัยากรบุคคล  
 6. รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืนมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการเลอืกใชบ้รกิารรา้นเสรมิสวยดา้นจ านวนครัง้ทีใ่ช้
บรกิารแต่ละเดอืน ดา้นช่วงเวลาทีใ่ชบ้รกิาร อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยลูกคา้ส่วนใหญ่มรีายไดเ้ฉลีย่  
ต่อเดอืน 20,001-30,000 บาท ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ดารารตัน์ สพุรรณบรรจง (2546) ศกึษาปจัจยัส่วนประสม
ทางการตลาดทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารรา้นเสรมิสวยของผูบ้รโิภคสตรี ในอ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่
พบว่า ผูท้ีม่รีายไดต่้อเดอืน 20,001 – 30,000 บาท ความถี่ของการใชบ้รกิาร 1 ครัง้ต่อเดอืน ใชบ้รกิารในช่วงเวลาคือ
วนัหยุดงานมากทีส่ดุ 
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 7. ลกัษณะบุคลากรมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการเลอืกใชบ้รกิารรา้นเสรมิสวยดา้นช่วงเวลาทีใ่ชบ้รกิาร 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อญัชล ีภู่อทิธวิงค ์(2547) ท าการศกึษาปจัจยัทีม่ี
ผลต่อความพงึพอใจของนักท่องเทีย่วชาวต่างประเทศในการใชบ้รกิารสปา ในจงัหวดัเชยีงใหม่ พบว่าดา้นผูใ้หบ้รกิาร 
และปจัจยัดา้นบรกิาร มคีวามส าคญัเท่ากนัในระดบัสงูสุดจากงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัปจัจยัดา้นการตลาดทีม่ผีลต่อการ
ตดัสนิใจและปจัจยัทางดา้นการตลาดทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจ และปจัจยัทางดา้นการตลาดทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจ
สามารถ สรุปไดว้่า ปจัจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ เชือ้ชาติ ศาสนา อาชพี รายได ้และระดบัการศกึษาการศกึษา
พฤตกิรรมในการเลอืกใชบ้รกิารรา้นเสรมิสวยไดแ้ก่ บรกิารเลอืกใช ้การเขา้ใชบ้รกิารรา้นเสรมิสวยช่วงเวลาในการมาใช้
บรกิารรา้นเสรมิสวยจ านวนครัง้ทีม่าใชบ้รกิารรา้นเสรมิสวย 
 8. ลกัษณะทางกายภาพมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการเลอืกใชบ้รกิารรา้นเสรมิสวยดา้นจ านวนครัง้ทีใ่ช้
บรกิารแต่ละเดอืน อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยลูกค้าส่วนใหญ่ลูกค้าส่วนใหญ่มกัจะเลอืกใช้บรกิาร         
ร้านเสริมสวยที่สะอาด ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพื้นร้านและกลิ่นภายในร้าน เนื่องจากร้านเสรมิสวยเป็นสถานที่ต้อง
ค านึงถงึความสะอาดรวมถงึอุปกรณ์ภายในรา้นซึง่สง่ผลต่อจ านวนครัง้ทีใ่ชบ้รกิารแต่ละเดอืน 
 9. กระบวนการใหบ้รกิารมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการเลอืกใชบ้รกิารรา้นเสรมิสวยดา้นจ านวนครัง้ทีใ่ช้
บรกิารแต่ละเดอืน อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยลูกคา้ส่วนใหญ่ทีม่าใชบ้รกิารทีม่าบรกิารรา้นเสรมิสวยก็
ตอ้งการความรวดเรว็ซึง่ความรวดเรว็ในการใหบ้รกิารอยู่ในกระบวนการใหบ้รกิาร การจดัควิอย่างมรีะบบ และเวลารอ
รบับรกิารมผีลต่อจ านวนครัง้ที่ใช้บรกิาร ซึง่สอดคลอ้งกบัทฤษฎีจุดส าคญัของการบรกิารของเสร ีวงษ์มณฑา (2542: 
27-28) [10] กล่าวว่า ความทนัททีนัใด (Promptness) เมื่อผูบ้รโิภคต้องการสนิคา้ใด ผูข้ายจะต้องให้ขอ้มูลเกีย่วกบั
สนิคา้นัน้ไดท้นัท ีโดยไม่ต้องใหผู้บ้รโิภคต้องรอคอยนานเมื่อผูบ้รโิภคมปีญัหาต้องแกไ้ขใหท้นัท่วงท ีดงันัน้การบรกิาร 
ทีด่จีะตอ้งรวดเรว็ ทนัใจ 
 
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากงานวิจยั 
 จากผลการวเิคราะห์การศกึษาความสมัพนัธข์องปจัจยัส่วนบุคคล ลกัษณะบุคลากร ลกัษณะทางกายภาพ
และกระบวนการใหบ้รกิารกบัการใชบ้รกิารรา้นเสรมิสวยของผูบ้รโิภคในอ าเภอเมอืงพทัยา จงัหวดัชลบุร ีมขีอ้เสนอแนะ
ดงันี้ 
 1.  ผูป้ระกอบการรา้นธุรกจิเสรมิสวยในอ าเภอเมอืงพทัยา จงัหวดัชลบุร ีสามารถก าหนดกลุ่มเป้าหมายหลกั
ของรา้นไดแ้ก่ผูบ้รโิภคเพศหญงิ มอีายุระหว่าง 25-34 ปี โสด อาชพีพนักงานเอกชนและมรีายได ้20,001 – 30,000 
บาท ดังนัน้กลุ่มลูกค้าที่มาใช้บริการร้านเสริมสวย คือ กลุ่มคนวัยท างาน ที่มีรายได้มัน่คง มีความสนใจในเรื่อง             
ความสวยความงามและมคีวามต้องการเสรมิสรา้งบุคลกิภาพ เนื่องจากต้องพบปะผูค้นหลายๆ ประเภท เช่น เจา้นาย 
เพื่อนร่วมงาน เป็นตน้ สง่ผลใหล้กูคา้มคีวามตอ้งการใชบ้รกิารเสรมิสวยเป็นประจ า จงึมขี้อเสนอแนะว่า ผูป้ระกอบการ
ควรสร้างฐานขอ้มูลของลูกคา้ของรา้นไว ้เพื่อแจง้สทิธปิระโยชน์ของลูกคา้ และแจ้งโปรโมชัน่ร้านให้กบัลูกคา้ทีไ่ดร้บั
บรกิารรา้นเสรมิสวยไดร้บัทราบ หรอืจดัท าเป็น Package ใหล้กูคา้ซือ้ เช่น ซือ้ Package 10,000 บาท แต่สามารถเขา้
รบับรกิารในราคา 15,000 บาท เป็นตน้ เพื่อเป็นการใหล้กูคา้เขา้ใชบ้รกิารซ ้าๆ 
 2.  จากผลการวจิยัพบว่า ลกัษณะบุคลากรมผีลต่อพฤติกรรมการตดัสนิใจในการใช้บรกิารร้านเสรมิสวย 
โดยลูกคา้ส่วนใหญ่เลอืกใช้บรกิารร้านเสรมิสวยเพราะบุคลากรภายในร้านมคีวามเป็นมอือาชพี จงึมขีอ้เสนอแนะว่า 
ผูป้ระกอบการควรสนบัสนุนใหช้่างเสรมิสวยฝึกอบรมพนกังานใหม้คีวามช านาญในอาชพี เช่น งานฝึกอบรมอาชพีทีจ่ดั
โดยกระทรวงแรงงาน โรงเรียนเกศสยาม เป็นต้น รวมถึงสร้างความประทบัใจในการบริการครัง้แรกให้กับลูกค้า           
ใหก้ลบัมาใชบ้รกิารอกีในครัง้ต่อไป  
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 3.  จากผลการวจิยัพบว่า ลกัษณะทางกายภาพมผีลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจในการใชบ้รกิารรา้นเสรมิสวย 
โดยลูกค้าส่วนใหญ่เลือกใช้บริการร้านเสริมสวยเพราะความสะอาดของเครื่องมือเครื่องใช้ จึงมีข้อเสนอแนะว่า 
ผูป้ระกอบการควรใหแ้ม่บา้นหรอืช่างเสรมิสวยท าความสะอาดเครื่องมอืเครื่องใชทุ้กครัง้หลงัจากใหบ้ริการลูกคา้ เช่น 
ผา้เชด็ผมควรจดัใหม้กีารซกัและอบฆา่เชือ้โรคเพื่อสขุอนามยัทีด่ขีองลกูคา้คนต่อๆ ไปทีม่าใชบ้รกิาร เป็นตน้ 
 4.  จากผลการวิจัยพบว่า กระบวนการให้บริการมีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจในการใช้บริการร้าน            
เสรมิสวย โดยลกูคา้สว่นใหญ่เลอืกใชบ้รกิารรา้นเสรมสวยเพราะเปิดบรกิารทุกวนั จงึมขีอ้เสนอแนะว่า ผูป้ระกอบการที่
เปิดร้านคอยให้บริการลูกค้าทุกวนันัน้จะมีลูกค้าประจ าได้มากขึ้น อาจจะมสีาเหตุมาจากอ าเภอเมืองพทัยามสีถาน
บนัเทงิยามค ่าคนืและเปิดบรกิารทุกวนั ลูกคา้ส่วนใหญ่ทีใ่ชบ้รกิารรา้นเสรมิสวยส่วนใหญ่กจ็ะเป็นคนท างานกลางคนื
และพนกังานออฟฟิต จงึท าใหล้กูคา้สะดวกทีจ่ะเขา้รา้นทีเ่ปิดบรกิารทุกวนั 
 
ข้อเสนอแนะในงานวิจยัครัง้ต่อไป 
 ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะ ส าหรบัหวัขอ้การศกึษาวจิยัครัง้ต่อไป 
 1. ควรท าการศกึษาส่วนประสมการตลาดบรกิารด้านอื่นๆ เช่น ด้านผลติภณัฑ ์ด้านราคา เป็นต้น เพื่อใช้
วางแผนในการพฒันาใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการของผูบ้รโิภค 
 2. การใช้บรกิารรา้นเสรมิสวยของนักท่องเที่ยวต่างชาติของอ าเภอเมอืงพทัยา  โดยการก าหนดช่วงเวลา
ตามฤดกูาลท่องเทีย่วเช่น โลวซ์ซีัน่ และไฮชซ์ซีัน่ ว่ามคีวามแตกต่างกนัมากเพยีงใดกบัการใชบ้รกิารรา้นเสรมิสวยของ
ผูบ้รโิภคคนไทย 
 
กิตติกรรมประกาศ 
      สารนิพนธ์ฉบบันี้ ส าเร็จลงได้ด้วยความกรุณาจาก อาจารย์ ดร .พนิต กุลศิริ ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา           
ไดใ้หค้ าปรกึษา ค าแนะน า และตรวจแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ ในงานวจิยันับตัง้แต่เริม่ต้นด าเนินงานจนเสรจ็เรยีบรอ้ย
สมบรูณ์ ผูว้จิยัรูส้กึซาบซึง้ในความกรุณาและขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสงูไว ้ณ โอกาสนี้ 
 ขอกราบขอบพระคุณ ผูช้่วยศาสตรจารย ์ดร.กาญณ์ระว ีอนันตอคัรกุล และอาจารย ์ดร.มนู ลนีะวงศ์ ทีไ่ด้
กรุณาเป็นผูเ้ชีย่วชาญในการตรวจแบบสอบถามซึง่ไดช้่วยแกไ้ขเครื่องมอืทใีชใ้นงานวจิยัครัง้นี้เป็นอย่างดพีรอ้มทัง้ให้
ขอ้เสนอแนะที่เป็นประโยชน์อนัดยีิ่ง และขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ทุกๆ ท่าน ที่ได้ประสทิธิป์ระสาทความรู ้
ตลอดจนประสบการณ์ทีด่มีปีระโยชน์แก่ผูว้จิยั 
 ผู้วิจยัขอขอบพระคุณผู้ประกอบร้านเสริมสวยในอ าเภอเมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรี ทุกร้านที่ได้ให้ความ
อนุเคราะหเ์กีย่วกบัการเกบ็ขอ้มลู เพื่อการท าสารนิพนธ ์
 ผูว้จิยัขอขอบคุณเพื่อนนิสติรวมไปถึงเจา้หน้าที่ในมหาวทิยาลยัทุกท่านทีไ่ดใ้หค้วามช่วยเหลอืและอ านวย
ความสะดวกแก่ผูว้จิยัดว้ยดเีสมอมา 
 ผู้วจิยัใคร่ขอขอบพระคุณ คุณพ่อสุเทพ และคุณแม่วรรณะ บุญยิง่ ที่ได้สนับสนุนด้านกานศึกษา คอยให้
ก าลงัใจ ห่วงใย และดแูลเอาใจใส่ผูว้จิยัเสมอมา เพื่อนๆ นิสติรวมไปถงึเจา้หน้าทีใ่นมหาวทิยาลยัทุกท่านทีไ่ดใ้หค้วาม
ช่วยเหลอื จนกระทัง่เสรจ็สิน้ดว้ยความเรยีบรอ้ย 
 สุดท้ายนี้ผู้วิจ ัยหวังว่าสารนิพนธ์เล่มนี้จะเป็นแนวทางให้ผู้ที่ด าเนินธุรกิจเสริมสวยสามารถป รับปรุง              
การบรกิาร และพฒันาความสามารถในการบรกิาร เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของลกูคา้ไดเ้ป็นอย่างดี 
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