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ปั จจัยส่ วนประสมการตลาดในมุมมองของผูร้ ับบริ การร้านเสริ มสวย
ในเขตเทศบาลเมืองปทุมธานี
MARKETING MIX FACTORS IN VIEW OF SERVICE RECIPIENTS BEAUTY SALON
IN PATHUM THANI MUNICIPALITY
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บทคัดย่ อ
การศึ กษาครั งนี มี วตั ถุ ประสงค์เพื อ 1) ศึ กษาระดับความสํ าคัญของปั จจัยส่ วนประสมการตลาด
ในมุมมองของผูร้ ับบริ การร้านเสริ มสวยในเขตเทศบาลเมืองปทุมธานี 2) ศึกษาการเปรี ยบเทียบปั จจัยส่ วน
ประสมการตลาดในมุ มมองของผูร้ ั บบริ การร้ านเสริ มสวยในเขตเทศบาลเมื องปทุ มธานี ตามปั จจัยส่ วน
บุคคลและประเภทของกิจการร้านเสริ มสวย กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครังนี คือ ลูกค้าทีรับบริ การร้านเสริ ม
สวยในเขตเทศบาลเมืองปทุมธานี จํานวน 25 ร้าน ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 400 คน คํานวณขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้สูตรของ ทาโร ยามาเน่ เครื องมือทีใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบสอบถาม สถิติทีใช้ ได้แก่ ค่าร้อย
ละ ค่าเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว
ผลการวิจยั พบว่า
ผูร้ ับบริ การร้ านเสริ มสวยส่ วนใหญ่อายุ 30 – 39 ปี ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี หรื อเที ยบเท่า อาชี พ
ข้า ราชการ/รั ฐ วิส าหกิ จ สถานภาพโสด รายได้เ ฉลี ยต่อ เดื อ น 10,000 – 20,000 บาท และระดับ
ความสําคัญของปั จจัยส่ วนประสมการตลาดในมุมมองของผูร้ ับบริ การร้านเสริ มสวยในเขตเทศบาลเมืองปทุมธานี
โดยรวมอยู่ใ นระดับ มาก ( Χ = 3.97, S.D. = .64) โดยเรี ยงลําดับระดับความสําคัญ จากมากไปหาน้อย
ได้แก่ ทางออกของลูกค้า ( Χ = 4.19, S.D. = .72) ความสะดวกสบาย ( Χ = 4.07, S.D. = .68) ต้นทุนของ
ลูกค้า ( Χ = 3.99, S.D. = .76) และการติดต่อสื อสาร ( Χ = 3.65, S.D. = .75) มีระดับความสําคัญ อยูใ่ น
ระดับมากตามลําดับ และผลการทดสอบสมมติ ฐานพบว่าอายุแตกต่างกัน มี ผลต่อระดับความสําคัญของ
ปั จจัยส่ วนประสมการตลาดในมุ มมองของผูร้ ั บบริ การร้ านเสริ มสวย ในเขตเทศบาลเมื องปทุ มธานี ไม่แต่ก
ต่างกัน ระดับการศึ กษา อาชี พ สถานภาพ รายได้เฉลี ยต่ อเดื อน ประเภทกิ จการ แตกต่ างกัน มี ผลต่ อระดับ
ความสํา คัญของปั จ จัย ส่ ว นประสมการตลาดในมุ ม มองของผูร้ ั บ บริ ก ารร้ า นเสริ ม สวยในเขตเทศบาล
เมื องปทุ มธานี แตกต่างกัน
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คําสํ าคัญ : ร้ านเสริ มสวย, ปั จจัยส่ วนประสมการตลาด
Abstract
The purposes of this research were 1) To study the level of marketing mix on factors in view of
service recipients beauty salon in Pathum Thani Municipality and 2) To compare the marketing mix on
factors in view of service recipients beauty salon in Pathum Thani Municipality classified by personal
factors and type of beauty salon. The samples were 400 customers of 25 beauty salons in Pathum Thani
Municipality. The sample size of this research was calculated by using Taro Yamane formula. The
instrument of this research was questionnaires. The data were statistically analyzed by percentage, mean,
standard deviation, t-test and one-way anova.
The results were as follows:
Most factors in view of service recipients beauty salons were 30–39 years of age with Bachelor
degree or equivalent, government officials or state enterprise employees, single with income 10000 20000 Baht. The overall level of marketing mix on factors in view of service recipients beauty salons in
Pathum Thani Municipality was rated at a high level ( Χ = 3.97, S.D. = .64) by descending order of the
average as follow; customer solution ( Χ = 4.19, S.D. = .72) convenience ( Χ = 4.07, S.D. = .68)
customer cost ( Χ = 3.99, S.D. = .76) and communication ( Χ = 3.65, S.D. = .75), respectively. The result
from hypothesis testing showed that marketing mix on factors in view of service recipients beauty salons
in Pathum Thani Municipality was not different for customers with different ages. However, marketing
mix on factors in view of service recipients beauty salons in Pathum Thani Municipality was different for
customers with different level of education, occupation, marital status, income and type of beauty salon.
Keywords : Beauty salon, Marketing mix
บทนํา
คํากล่าวทีว่า “ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง” ยังใช้ได้กบั ทุกยุคทุกสมัยยิงในเวลานี วิถีการ
ดําเนินชีวติ ของประชาชนทัวไป มีการดําเนิ นกิจกรรมติดต่อกับโลกภายนอกมากขึน ทังการติดต่อเพือสังคม
และการติดต่อพบปะเพือธุ รกิ จ ฉะนัน รู ปร่ าง หน้าตา ผิวพรรณ รวมทังบุคลิ กภาพทีดูดี จะช่ วยสร้ างความ
มันใจเพิมขึน จึงเห็นได้วา่ ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทังวัยรุ่ น วัยหนุ่มสาว หรื อวัยผูใ้ หญ่ ต่างก็สนใจเข้าไปใช้
บริ การธุ รกิจเสริ มความงามกันอย่างหนาตา ตังแต่ผมจรดเท้า อาทิ การทําผม ทําเล็บ นวดหน้า นวดตัว รักษา
สิ ว ดูแลผิวพรรณ ไปจนถึงการทําศัลยกรรมตกแต่ง ซึ ง กล่าวได้วา่ การเข้าร้านเสริ มความงามถือเป็ นกิจกรรม
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ทีสําคัญของคนในยุคปั จจุบนั ส่ งผลให้ธุรกิจเสริ มความงามเปิ ดให้บริ การตามแหล่งชุ มชน อาคารสํานักงาน
รวมทังตามศูนย์การค้าต่าง ๆ เป็ นจํานวนมาก ซึ งมีผปู ้ ระกอบการทีมีความรู ้ทางด้านการเสริ มความงามนัน มี
ตังแต่เปิ ดดําเนิ นการด้วยตนเอง และทีเปิ ดดําเนิ นการโดยการซื อแฟรนไชส์ จากผูท้ ีให้บริ การทางด้านนี การ
ดําเนิ นการในรู ปแบบแฟรนไซส์ นีกําลังเป็ นทีนิ ยมของ ผูท้ ีต้องการเริ มต้นธุ รกิ จ (Start-up business)
โดยเฉพาะผูป้ ระกอบการขนาดกลางขนาดย่อม หรื อ เอสเอ็มอี (SMEs) เนื องจากเจ้าของส่ วนใหญ่จะเป็ นผูม้ ี
ชือเสี ยงเป็ นทียอมรับของสังคม อาทิ ดารา นักร้อง นักแสดง หรื อผูอ้ ยูใ่ นแวดวงความสวยความงาม เป็ นต้น
จากข้อมูลดังกล่าวทําให้รู้ว่าผูบ้ ริ โภคมีความต้องการใช้บริ การในธุ รกิ จเสริ มความงามกันมากขึน
โดยเฉพาะธุ รกิ จร้านเสริ มสวย ประกอบกับสภาพเศรษฐกิจในปั จจุบนั มีคนว่างงานเพิมมากขึน บางคนเกิ ด
ความเบือหน่ายกับการใช้แรงงานในภาคอุตสาหกรรม เบือหน่ ายกับการเป็ นพนักงาน ลูกจ้าง ทังในภาครัฐ
และเอกชน ดังนัน หากพอมีเงินลงทุนอยูบ่ า้ งก็หนั มาประกอบธุ รกิจส่ วนตัว ธุ รกิจร้าน เสริ มสวยก็เป็ นธุ รกิจ
หนึงทีมีการขยายตัวอย่างต่อเนื อง เพราะใช้เงินลงทุนไม่มาก ประกอบกับเป็ นอาชี พทีสามารถหาข้อมูลและ
แหล่ ง ให้ค วามรู ้ ไ ด้ม ากมาย อาทิ โรงเรี ย นสอนเสริ ม สวย วิทยาลัย สารพัดช่ า ง หรื อศู นย์ก ารศึ กษานอก
โรงเรี ยน (กศน.) ก็มีหลักสู ตรให้ศึกษาหาความรู ้ในการประกอบอาชีพช่าง เสริ มสวยโดยใช้ระยะเวลาศึกษา
ไม่มาก ธุ รกิ จร้ านเสริ มสวยจึ งเกิ ดขึ นอย่างมากมายในปั จจุ บนั ส่ งผลให้เกิ ดการแข่งขันสู ง ดังนันจึ งเป็ น
มูลเหตุจูงใจให้ผศู ้ ึกษาสนใจทีจะศึกษาปั จจัยส่ วนประสมการตลาด ในมุมองของผูร้ ับบริ การร้านเสริ มสวย
ในเขตเทศบาลเมืองปทุมธานี เพือผูป้ ระกอบการธุ รกิ จร้าน เสริ มสวย จะนําผลทีได้มาปรับปรุ งแก้ไขและ
นําไปเป็ นแนวทางในการพัฒนาธุ รกิจร้านเสริ มสวยให้ตรงกับความต้องการของผูใ้ ช้บริ การให้มากทีสุ ด
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพือศึกษาระดับความสําคัญของปั จจัยส่ วนประสมการตลาดในมุมมองของผูร้ ับบริ การร้านเสริ ม
สวยในเขตเทศบาลเมืองปทุมธานี
2. เพือเปรี ย บเที ย บปั จจัยส่ วนประสมการตลาดในมุ ม มองของผูร้ ั บบริ ก ารร้ า นเสริ มสวยในเขต
เทศบาลเมืองปทุมธานี ตามปั จจัยส่ วนบุคคลและประเภทของกิจการร้านเสริ มสวย
ขอบเขตการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากร คื อ ลู ก ค้ า ที รั บ บริ การร้ า นเสริ มสวยในเขตเทศบาลเมื อ งปทุ ม ธานี
จํานวน 163,992 คน (จากการสํารวจของผูว้ จิ ยั ระหว่างเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2557)
1.2 กลุ่ มตัวอย่าง คื อ คํานวณจากสู ตรของทาโร่ ยามาเน่ (Yamane, 1973) ความคลาดเคลื อน
ทีระดับ .05 ได้กลุ่มตัวอย่าง 400 คน การสุ่ มตัวอย่าง ใช้การสุ่ มแบบแบ่งชัน และการสุ่ มตัวอย่างแบบเจาะจง
จากจํานวนลูกค้าทีเข้ามารับบริ การในแต่ละร้าน
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2. ตัวแปรทีใช้ในการวิจยั
2.1 ตัวแปรต้น คือ ปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา อาชี พ สถานภาพสมรส และ
รายได้เฉลีย ประเภทของกิจการ ได้แก่ ประเภท ก. และประเภท ข.
2.2 ตัวแปรตาม คือ ส่ วนประสมการตลาดในมุมมองของลูกค้า (4Cs) ได้แก่ ทางออกของลูกค้า
(Customer solution) ต้นทุนของลูกค้า (Customer cost) ความสะดวกสบาย (Convenience) และการ
ติดต่อสื อสาร (Communication)
3. ขอบเขตของเวลาในการศึกษาวิจยั ครังนี คือ ลูกค้าทีรั บบริ การร้ านเสริ มสวย ในเขตเทศบาล
เมืองปทุมธานี ตังแต่เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2558
การทบทวนวรรณกรรม
ผูว้ ิจ ัยได้ใช้แนวคิ ด และทฤษฎี ที เกี ยวข้อง เพื อนํามาประกอบการสร้ างเครื องมื อการศึ กษา
สนับสนุ นผลการวิจยั ดังต่อไปนี 1) แนวคิ ดและทฤษฎี ส่วนประสมการตลาดในมุ มมองของลูกค้า (4Cs) ได้แก่
ทางออกของลูกค้า (Customer solution) ต้นทุนของลูกค้า (Customer cost) ความสะดวกสบาย (Convenience) และ
การติ ดต่ อสื อสาร (Communication) 2) แนวคิ ดและทฤษฎี พฤติ กรรมผูบ้ ริ โภค การวิ เคราะห์ พฤติ กรรมผูบ้ ริ โภค
(Analyzing consumer behavior) เป็ นการค้นหาหรื อวิจยั เกียวกับพฤติกรรมการซื อและการบริ โภคของผูบ้ ริ โภค ทังที
เป็ นบุคคล กลุ่มบุคคล หรื อองค์การ เพือให้ทราบถึงลักษณะความต้องการและพฤติกรรมการซื อ การบริ โภค
การเลื อกบริ การ แนวคิด หรื อประสบการณ์ทีจะทําให้ผบู ้ ริ โภคพึงพอใจ นักการตลาดจําเป็ นต้องศึกษาและ
วิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคด้วยเหตุผลหลายประการ กล่าวคือ (1) พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคมีผลต่อการกําหนด
กลยุทธ์การตลาดของธุ รกิจ และมีผลทําให้ธุรกิจประสบความสําเร็ จ ถ้ากลยุทธ์การตลาดสามารถตอบสนอง
ความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคได้ (2) เพือให้สอดคล้องกับแนวความคิดทางการตลาด (Marketing Concept) คือ
การทําให้ลูกค้าพึงพอใจ ด้วยเหตุนีเราจึงจําเป็ นต้องศึกษาพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค เพือจัดสิ งกระตุน้ หรื อกําหนด
กลยุทธ์การตลาด (Marketing Strategies) ทีสามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคได้ 3) แนวคิดและ
ทฤษฎีเกียวกับการบริ การ ประเภทของการบริ การ โดยทัวไปอาจแบ่งเพือความเข้าใจได้เป็ น 2 ประเภทใหญ่
ได้แก่ บริ การโดยตรง เป็ นการให้ความช่วยเหลื อหรื อดําเนิ นการทีเป็ นประโยชน์แก่ผรู ้ ับบริ การเฉพาะหน้า
เช่ น ขายของให้ หี บห่ อให้ จัดส่ งให้ เป็ นต้น การบริ การทางอ้อม เป็ นการดําเนิ นการทีเป็ นประโยชน์โดย
ไม่ ไ ด้สั ม ผัส เกี ยวข้อง กับ ผูร้ ั บ บริ ก ารโดยตรง แต่ ผูร้ ั บ บริ หารได้รับ ประโยชน์ โดยอาจไม่ เคยพบเห็ น ผู ้
ให้บริ การเลย เช่น คนออกแบบตกแต่งห้อง ให้บริ การความสวยความงาม ประโยชน์ใช้สอยของห้อง แต่เรา
ไม่รู้วา่ เขาเป็ นใคร เขาก็ไม่รู้วา่ เราเป็ นใครแต่มีการให้และการรับบริ การระหว่างกัน 4) ธุ รกิจเสริ มสวย และ
5) เทศบัญญัติเทศบาลเมืองปทุมธานี
งานวิจยั ทีเกี ยวข้อง ได้แก่ งานวิจยั เรื องปั จจัยที มีผลต่อการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคในการเลื อกใช้
บริ การร้านเสริ มสวยในอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุ ราษฏร์ ธานี ศึกษาโดย เขมจิรา กุลขํา พ.ศ. 2551 งานวิจยั
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เรื องปั จจัยส่ วนประสมการตลาดทีมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการรับบริ การร้านเสริ มสวยของสตรี ในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ศึกษาโดย อารี แสงผึง พ.ศ. 2552 งานวิจยั เรื องปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
บริ การของร้านเสริ มสวยในเขตเทศบาลเมืองจังหวัดสระบุรี ศึกษาโดย สมใจ วัชระธํารงกุล พ.ศ. 2553 งานวิจยั เรื อง
ส่ วนประสมทางการตลาดแนวคิดใหม่กบั การตัดสิ นใจซื อเสื อผ้าออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขตอําเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย ศึกษาโดย รัชชานนท์ แย้มศรี พ.ศ. 2556 และงานวิจยั เรื องปั จจัย ส่ วนประสมทางการตลาด
4’Cs ปั จจัย ส่ วนประสมทางการตลาด 4’Fs ปั จจัย การโฆษณาทางสัง คมออนไลน์ และปั จจัย กิ จกรรม
การตลาดที ส่ ง ผลต่ อ ความตังใจในการใช้ บ ริ การสนามฟุ ต บอลหญ้ า เที ย มของผู ้ใ ช้ บ ริ การในเขต
กรุ งเทพมหานคร ศึกษาโดย ศักดิพฒั น์ วงศ์ไกรศรี พ.ศ. 2557
วิธีดําเนินการวิจัย
งานวิจยั นี เป็ นงานวิจยั เชิ งสํารวจ (Survey Research) ทีมีรูปแบบการวิจยั โดยใช้แบบสอบถามปลายปิ ด
(Closed-end Questionnaire) วิเคราะห์ ขอ้ มูลโดยการใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิ ติ (SPSS) ดังต่อไปนี 1) สถิ ติ
พืนฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ใช้วิเคราะห์ขอ้ มูลทัวไป ได้แก่ ข้อมูลปั จจัยส่ วนบุคคล ค่าเฉลีย (Mean) ค่า
เบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรื อ S.D.) ใช้วิเคราะห์ระดับความสําคัญของปั จจัยส่ วนประสมการตลาด
ในมุมมองของผูร้ ับบริ การร้านเสริ มสวยในเขตเทศบาลเมืองปทุมธานี 2) สถิติทีใช้ทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ การ
ทดสอบค่าที (t-test) ใช้ในการวิเคราะห์ประเภทของกิ จการร้ านเสริ มสวย การทดสอบค่าเอฟ (F-test) ใช้ในการ
วิเคราะห์เปรี ยบเทียบระดับความสําคัญของปั จจัยส่ วนประสมการตลาดในมุมมองของผูร้ ับบริ การร้ านเสริ ม
สวยในเขตเทศบาลเมืองปทุมธานี จําแนกตาม อายุ ระดับการศึกษา อาชี พ สถานภาพสมรส รายได้เฉลี ยต่อ
เดื อน และประเภทของกิ จการ เมือพบความแตกต่างจะทําการเปรี ยบเที ยบรายคู่ โดยใช้สูตรตามวิธี Least
Significant Difference (LSD) เพือเปรี ยบเทียบค่าเฉลียประชากร
สรุ ปผลการวิจัย
ผลการวิจยั ทีได้จากกลุ่มตัวอย่างทังหมด 400 คน ส่ วนใหญ่มีอายุ 30 – 39 ปี จํานวน 127 คน คิ ดเป็ น
ร้อยละ 31.75 รองลงมามีอายุ 20 – 29 ปี จํานวน 108 คน คิดเป็ นร้ อยละ 27.00 ส่ วนใหญ่มีระดับการศึกษา
ปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า จํานวน 228 คน คิดเป็ นร้อยละ 57.00 รองลงมา มีระดับการศึกษา ตํากว่าปริ ญญา
ตรี จํานวน 97 คน คิดเป็ นร้ อยละ 24.25 ส่ วนใหญ่เป็ นข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ จํานวน 118 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 29.50 รองลงมาเป็ นพนักงานบริ ษทั /ธนาคาร จํานวน 81 คน คิดเป็ นร้อยละ 20.25 ส่ วนใหญ่มีสถานภาพ
โสด จํานวน 202 คน คิดเป็ นร้อยละ 50.50 รองลงมามีสถานภาพสมรส จํานวน 170 คน คิดเป็ นร้อยละ 42.50
ส่ วนใหญ่มีรายได้เฉลี ยต่อเดื อน 10,000 – 20,000 บาท จํานวน 163 คน คิดเป็ นร้ อยละ 40.75 รองลงมามี
รายได้เฉลียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท จํานวน 101 คน คิดเป็ นร้อยละ 25.25 ตามลําดับ
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ระดับความสําคัญของปั จจัยส่ วนประสมการตลาดในมุ มมองของผูร้ ั บบริ การร้ านเสริ มสวยในเขต
เทศบาลเมื องปทุ ม ธานี ผลการวิจยั สรุ ป ได้ว่า ด้า นทางออกของลู ก ค้า ด้า นต้นทุ นของลู ก ค้า ด้า นความ
สะดวกสบาย และด้านการติดต่อสื อสาร อยูใ่ นระดับมาก และระดับความสําคัญโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
การเปรี ยบเทียบระดับความสําคัญของปั จจัยส่ วนประสมการตลาดในมุมมองของผูร้ ับบริ การร้ าน
เสริ มสวยในเขตเทศบาลเมืองปทุ มธานี ผลการวิจยั สรุ ปได้ว่า อายุไม่มีผลต่อระดับความสําคัญของปั จจัย
ส่ วนประสมการตลาดในมุ มมองของผูร้ ั บ บริ การร้ า นเสริ มสวยในเขตเทศบาลเมื องปทุ มธานี ส่ วนระดับ
การศึกษา อาชี พ สถานภาพสมรส รายได้ และประเภทกิ จการของร้ านเสริ มสวย มีผลต่อระดับความสําคัญของปั จจัย
ส่ วนประสมการตลาดในมุมมองของผูร้ ับบริ การร้านเสริ มสวยในเขตเทศบาลเมืองปทุมธานี
อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาปั จจัยส่ วนประสมการตลาดในมุมมองของผูร้ ับบริ การร้ านเสริ มสวยในเขตเทศบาล
เมืองปทุมธานี ผูว้ จิ ยั ได้นาํ ประเด็นข้อค้นพบมาอภิปราย ดังนี
5.2.1 ระดั บ ความสํ า คั ญ ของปั จจั ย ส่ วนประสมการตลาดในมุ ม มองของผู ้ รั บ บริ การ
ร้านเสริ มสวยในเขตเทศบาลเมืองปทุมธานี โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรี ยงลําดับระดับความสําคัญจาก
มากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านทางออกของลูกค้า ด้านความสะดวกสบาย ด้านต้นทุนของลูกค้า และด้านการ
ติดต่อสื อสาร ตามลําดับ ซึ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ รัชชานนท์ แย้มศรี (2556) ศึกษาเรื อง ส่ วนประสม
การตลาดแนวคิดใหม่กบั การตัดสิ นใจซื อเสื อผ้าออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชี ยงราย
ผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ ริ โภคเสื อผ้าออนไลน์ให้ความสํา คัญกับส่ วนประสมทางการตลาดแนวคิ ดใหม่ใ น
ภาพรวมอยู่ใ นระดับ มาก และเมื อพิ จ ารณาเป็ นรายด้า นทัง 4 ด้า น พบว่า ผูบ้ ริ โ ภคเสื อผ้า ออนไลน์ ใ ห้
ความสําคัญด้านความสะดวกในการซื อมากทีสุ ด รองลงมาให้ความสําคัญด้านความต้องการของผูบ้ ริ โภค
ด้านต้นทุนของผูบ้ ริ โภค และน้อยทีสุ ดให้ความสําคัญด้านการสื อสาร ตามลําดับ
5.2.2 ระดั บ ความสํ า คัญ ของปั จ จัย ส่ ว นประสมการตลาดในมุ ม มองของผู ้รั บ บริ การร้ า น
เสริ มสวยในเขตเทศบาลเมืองปทุมธานี ตามปั จจัยส่ วนบุคคลจําแนกตามอายุ พบว่า ระดับความสําคัญของ
ปั จจัยส่ วนประสมการตลาดในมุ มมองของผูร้ ั บบริ การร้ านเสริ มสวยในเขตเทศบาลเมื องปทุ มธานี ด้า น
ทางออกของลูกค้า ด้านต้นทุนของลูกค้า ด้านความสะดวกสบาย ด้านการติดต่อสื อสาร และภาพรวมทัง 4
ด้าน มีระดับความสําคัญของปั จจัยส่ วนประสมการตลาดในมุ มมองของผูร้ ั บบริ การร้ านเสริ มสวยในเขต
เทศบาลเมืองปทุมธานี ไม่แตกต่างกัน ซึ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ธิ ราพร อุ่นฤทธิˆ และคณะ (2553) ศึกษา
เรื องพฤติกรรมการใช้บริ การร้านเสริ มสวยของผูห้ ญิงในเขตกรุ งเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า พฤติกรรม
ในการเลื อกใช้บริ การร้ านเสริ มสวยของผูห้ ญิงในเขตกรุ งเทพมหานคร จําแนกตามคุณลักษณะส่ วนบุคคล
พบว่า ผูใ้ ช้บริ การที มี อายุ ระดับการศึ กษา อาชี พ รายได้ สถานภาพ และลักษณะทรงผมทีแตกต่างกัน มี
พฤติกรรมในการใช้บริ การร้านเสริ มสวยไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ สมใจ วัชระธํารงกุล
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(2553) ศึ กษาเรื องปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การของร้ าน เสริ มสวยในเขตเทศบาลเมื องจังหวัด
สระบุรี ผลการวิจยั พบว่า ลูกค้าทีอายุต่างกัน ให้ความสําคัญกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การในการ
ใช้บริ การร้านเสริ มสวย ภาพรวมไม่ต่างกัน
5.2.3 ระดั บ ความสํ า คัญ ของปั จ จัย ส่ ว นประสมการตลาดในมุ ม มองของผู ้รั บ บริ การร้ า น
เสริ มสวยในเขตเทศบาลเมื องปทุ ม ธานี ตามปั จจัยส่ วนบุ ค คลจํา แนกตามระดับการศึ ก ษา พบว่า ระดับ
ความสํ า คัญของปั จ จัย ส่ ว นประสมการตลาดในมุ ม มองของผูร้ ั บ บริ ก ารร้ า นเสริ ม สวยในเขตเทศบาล
เมืองปทุมธานี ด้านทางออกของลูกค้า ด้านต้นทุนของลูกค้า ด้านความสะดวกสบาย ด้านการติดต่อสื อสาร
และภาพรวมทัง 4 ด้าน มีระดับความสําคัญของปั จจัยส่ วนประสมการตลาดในมุมมอง ของผูร้ ับบริ การ
ร้านเสริ มสวยในเขตเทศบาลเมืองปทุมธานี แตกต่างกัน โดยผูร้ ับบริ การทีมีระดับการศึกษาปริ ญญาโท และ
สู งกว่าปริ ญญาโท ให้ความสําคัญกับปั จจัยส่ วนประสมการตลาดในมุมมองของผูร้ ับบริ การร้านเสริ มสวยใน
เขตเทศบาลเมืองปทุมธานี มากกว่าผูร้ ับบริ การทีมีระดับการศึกษา ตํากว่าปริ ญญาตรี และปริ ญญาตรี หรื อ
เที ย บเท่ า โดยผูร้ ั บ บริ ก ารที มี ระดับ การศึ กษาต่ างกัน ให้ความสํา คัญกับ ปั จจัย ส่ วนประสมการตลาดใน
มุมมองของผูร้ ับบริ การ ด้านทางออกของลูกค้าสู งทีสุ ด ฉะนันผูร้ ับบริ การทีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความ
ต้องการในการแก้ไขปั ญหา หรื อตอบสนอง ความต้องการของตนเองต่างกัน โดยลูกค้าทีมีระดับการศึกษา
สู งต้องการรับบริ การร้านเสริ มสวยทีตอบสนองความต้องการของตนเองได้ตรงตามวัตถุประสงค์มากทีสุ ด
ผลิตภัณฑ์ทีใช้จะต้องมีคุณภาพดีทีสุ ด และช่างเสริ มสวยจะต้องมีฝีมือดีทีสุ ด
5.2.4 ระดั บ ความสํ า คัญ ของปั จ จัย ส่ ว นประสมการตลาดในมุ ม มองของผู ้รั บ บริ การร้ า น
เสริ มสวยในเขตเทศบาลเมืองปทุมธานี ตามปั จจัยส่ วนบุคคลจําแนกตามอาชี พ พบว่า ระดับความสําคัญของ
ปั จจัยส่ วนประสมการตลาดในมุ มมองของผูร้ ั บบริ การร้ านเสริ มสวยในเขตเทศบาลเมื องปทุ มธานี ด้า น
ทางออกของลูกค้า ด้านต้นทุนของลูกค้า ด้านความสะดวกสบาย ด้านการติดต่อสื อสาร และภาพรวมทัง 4
ด้าน มีระดับความสําคัญของปั จจัยส่ วนประสมการตลาดในมุ มมองของผูร้ ั บบริ การร้ านเสริ มสวยในเขต
เทศบาลเมืองปทุมธานี แตกต่างกัน ทังนี ผูร้ ับบริ การทีอาชีพต่างกัน ต้องการรับบริ การ ทีต่างกัน ราคาต่างกัน
ช่างทีฝี มือต่างกัน โดยเฉพาะอาชีพธุ รกิจส่ วนตัว/นักธุ รกิจ ให้ความสําคัญกับปั จจัย ส่ วนประสมการตลาดใน
มุมมองของผูร้ ับบริ การ ในทุกด้านมากกว่าผูร้ ับบริ การทีมีอาชี พนักเรี ยน/นักศึกษา ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิ จ
พนักงานบริ ษทั /ธนาคาร แม่บา้ น และ อาชี พอื น ๆ เนื องจากธุ รกิ จส่ วนตัว/นักธุ รกิ จ ให้ความสําคัญกับ
ภาพลักษณ์เพือการทํางานหรื อติดต่อธุ รกิจ ซึ งสอดคล้องกับ งานวิจยั ของ เขมจิรา กุลขํา (2551) ศึกษาเรื อง
ปั จจัยทีมีผลต่อการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคในการเลือก ใช้บริ การร้านเสริ มสวยในอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุ
ราษฎร์ ธานี ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคล ทีแตกต่างกัน ด้านเพศ สัญชาติ อายุ อาชี พ มีผลต่อปั จจัยใน
การตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านเสริ มสวยแตกต่างกัน
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5.2.5 ระดั บ ความสํ า คัญ ของปั จ จัย ส่ ว นประสมการตลาดในมุ ม มองของผู ้รั บ บริ การร้ า น
เสริ มสวยในเขตเทศบาลเมื องปทุ มธานี ตามปั จจัย ส่ วนบุ คคลจํา แนกตามสถานภาพสมรส พบว่า ระดับ
ความสํ า คัญของปั จ จัย ส่ ว นประสมการตลาดในมุ ม มองของผูร้ ั บ บริ ก ารร้ า นเสริ ม สวยในเขตเทศบาล
เมื อ งปทุ ม ธานี ด้ า นการติ ด ต่ อ สื อสาร แตกต่ า งกั น โดยผู ้รั บ บริ การที มี ส ถานภาพหย่ า ร้ า ง/หม้ า ย
ให้ความสําคัญกับปั จจัยส่ วนประสมการตลาดในมุมมองของผูร้ ับบริ การร้านเสริ มสวยในเขตเทศบาลเมือง
ปทุมธานีมากกว่าผูร้ ับบริ การทีมีสถานภาพโสด สมรส และแยกกันอยู่ ฉะนันผูร้ ับบริ การทีมีสถานภาพหย่า
ร้ าง/หม้าย มีความต้องการความสะดวกสบายในการมารับบริ การ ร้ านต้องตังอยู่ในพืนที ทีสะดวกในการ
เดิ นทาง ใกล้ทีพัก/ทีทํางาน อาจมีบริ การทีจอดรถหน้าร้ าน หรื อบริ การสอบถามข้อมูลและจองคิ วการรั บ
บริ การผ่านทางสื อออนไลน์ เป็ นต้น
5.2.6 ระดั บ ความสํ า คัญ ของปั จ จัย ส่ ว นประสมการตลาดในมุ ม มองของผู ้รั บ บริ การร้ า น
เสริ มสวยในเขตเทศบาลเมื อ งปทุ ม ธานี ตามปั จ จัย ส่ วนบุ ค คลจํา แนกตามรายได้ เ ฉลี ยต่ อ เดื อ น
ระดับความสําคัญของปั จจัยส่ วนประสมการตลาดในมุมมองของผูร้ ับบริ การร้ านเสริ มสวยในเขตเทศบาล
เมืองปทุมธานี ด้านทางออกของลูกค้า ด้านต้นทุนของลูกค้า ด้านความสะดวกสบาย และภาพรวมทัง 4 ด้าน
แตกต่างกัน โดยผูร้ ั บบริ การที มี รายได้เฉลี ยต่อเดื อนมากกว่า 30,000 บาท ให้ความสําคัญกับปั จจัยส่ วน
ประสมการตลาดในมุมมองของผูร้ ับบริ การมากกว่าผูร้ ับบริ การทีมีรายได้เฉลียต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท
10,000 – 20,000 บาท และ 20,001 – 30,000 บาท ทังนี เนื องจาก ผูร้ ับบริ การทีมีรายได้เฉลียต่อเดือนต่างกัน
ให้ความสําคัญกับปั จจัยส่ วนประสมการตลาดในมุมมองของผูร้ ับบริ การต่างกัน ผูร้ ับบริ การทีมีรายได้สูง
ต้องการรับบริ การร้านเสริ มสวย จะมองทีภาพลักษณ์ภายนอก ความสะอาด สวยงาม ทันสมัย สมฐานะ ซึ ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ อารี แสงผึง (2552) ศึกษาเรื องปั จจัยส่ วนประสมการตลาดทีมีความสัมพันธ์ต่อ
พฤติกรรมการรับบริ การร้ านเสริ มสวยของสตรี ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัย
ส่ วนบุ ค คลด้า น อายุ ระดับ การศึ ก ษา อาชี พ รายได้เฉลี ยต่ อเดื อน สถานภาพสมรส มี ค วามสั ม พันธ์ ต่อ
พฤติกรรมการรับบริ การร้านเสริ มสวยของผูบ้ ริ โภคสตรี ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
5.2.7 ระดั บ ความสํ า คัญ ของปั จ จัย ส่ ว นประสมการตลาดในมุ ม มองของผู ้รั บ บริ การร้ า น
เสริ ม สวยในเขตเทศบาลเมื อ งปทุ ม ธานี จํา แนกตามประเภทกิ จ การ พบว่ า ระดับ ความสํ า คัญ ของ
ปั จ จัย ส่ ว นประสมการตลาดในมุ ม มองของผูร้ ั บ บริ ก ารร้ า นเสริ ม สวยในเขตเทศบาลเมื อ งปทุ ม ธานี
ด้านทางออกของลูกค้า ด้านต้นทุนของลูกค้า ด้านความสะดวกสบาย ด้านการติดต่อสื อสาร และภาพรวมทัง
4 ด้าน มีระดับความสําคัญของปั จจัยส่ วนประสมการตลาดในมุมมองของผูร้ ับบริ การร้านเสริ มสวยในเขต
เทศบาลเมืองปทุมธานี แตกต่างกัน เนืองจาก กิจการประเภท ข. มีขนาดของพืนทีร้านมากกว่ามีช่างผูช้ าํ นาญ
มากกว่า การบริ การหลากหลาย เครื องมืออุปกรณ์ ทีทันสมัยหลายประเภท มีบริ การทีจอดรถ มีราคาหลายระดับ
ให้ผรู ้ ับบริ การเลือก และมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ทีมากกว่ากิจการประเภท ก.
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ข้ อเสนอแนะ
1. ข้อ เสนอแนะการวิ จ ัย จากผลการวิ จ ัย เรื องปั จ จัย ส่ ว นประสมการตลาดในมุ ม มองของ
ผูร้ ั บบริ การร้ านเสริ มสวยในเขตเทศบาลเมื องปทุ มธานี พบว่าระดับความสําคัญของปั จจัยส่ วนประสม
การตลาดในมุ มมองของผูร้ ั บบริ การร้ านเสริ มสวยในเขตเทศบาลเมื องปทุ มธานี ด้านทางออกของลู กค้า
ผูร้ ับบริ การให้ความสําคัญกับอุ ปกรณ์ และผลิ ตภัณฑ์ทีมีความปลอดภัย ได้มาตรฐาน ดังนัน เจ้าของร้ าน
เสริ มสวยควรรั กษามาตรฐานไว้ให้ได้ และควรนําอุปกรณ์ มาตรวจสอบอย่างสมําเสมอ เมือพบว่ามี ความ
เสี ยหายเกิดขึนให้เปลียนทันทีเพือความปลอดภัยของผูร้ ับบริ การ พร้อมทังนําผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีใหม่
ๆ มาตอบสนองความต้องการของผูร้ ับบริ การเพือเป็ นการดึงดูดลูกค้าให้มารับบริ การ ด้านต้นทุนของลูกค้า
ผูร้ ั บบริ การให้ความสํา คัญกับ ราคาค่าบริ การที เหมาะสมกับคุ ณ ภาพของการให้บริ การที ได้รับมากที สุ ด
เจ้าของร้ านควรกําหนดราคาให้เหมาะสมกับบริ การและผลิ ตภัณฑ์ทีนําเสนอ และควรกําหนดราคาหลาย
ระดับ ตามความเหมาะสมกับ ผลิ ต ภัณ ฑ์ แ ต่ ล ะชนิ ด เพื อเป็ นทางเลื อ กให้ ก ับ ผู ้รั บ บริ ก าร ด้ า นความ
สะดวกสบาย ผูร้ ับบริ การให้ความสําคัญกับสถานทีทีมาใช้บริ การ ร้านจะต้องมีความสะอาด มีระบบถ่ายเท
อากาศทีดี และตังอยูใ่ นพืนทีทีสะดวกในการมารับบริ การของผูใ้ ช้บริ การ ทังนี อาจมีการจัดเตรี ยมทีจอดรถ
ไว้รองรับผูใ้ ช้บริ การด้วยจะเป็ นการจูงใจและอํานวยความสะดวกให้ผูร้ ั บบริ การมากยิงขึน และด้านการ
ติดต่อสื อสาร ผูร้ ับบริ การให้ความสําคัญคุณภาพของงาน ดังนัน เจ้าของร้านควรมีการสอบถามความคิดเห็น
จากผูร้ ับบริ การถึ งความพึงพอใจในบริ การทีได้รับอย่างสมําเสมอ มีการรับประกันคุ ณภาพงาน มีการแจ้ง
ข่าวประชาสัมพันธ์กบั ผูร้ ับบริ การทาง Line หรื อ facebook เนืองจากเป็ นช่องทางทีได้รับความนิ ยมเป็ นอย่าง
มากในปั จจุบนั
2. ข้อเสนอแนะการวิจยั ครังต่อไป
1) ขยายขอบเขตของกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั จากในเขตเทศบาลเป็ นเขตจังหวัด หรื อเขตภาค
2) ศึกษาปั ญหาของการดําเนิ นกิ จการร้ านเสริ มสวย ซึ งปั จจุบนั มีการเปิ ดกิ จการร้ านเสริ มสวยกัน
อย่างแพร่ หลาย แต่ร้านทีจะตอบสนองความต้องการของผูร้ ับบริ การได้อย่างประทับใจนัน มีไม่มากนัก ซึ งร้าน
เสริ มสวยจะต้องมีการปรับปรุ งและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ฝี มือช่าง เพือตอบสนองความต้องการของผูร้ ับบริ การ
ให้ดียงขึ
ิ น
3) ศึกษาเกียวกับความจงรักภักดีต่อการใช้บริ การร้านเสริ มสวย เพราะถ้าร้านใดสามารถทําให้
ลูกค้าพึงพอใจต่อคุ ณภาพการให้บริ การ ทังในด้านฝี มือของช่างหรื อบริ การทีถูกใจและสามารถจดจําความ
ต้องการของลูกค้าได้จนรู ้ ใจลูกค้า ย่อมจะทําให้ลูกค้าเหล่านันมีความรู ้ สึกจงรักภักดี ต่อการให้บริ การร้ าน
เสริ มสวยนัน โดยแสดงพฤติกรรมคือกลับมาใช้บริ การอีกและกลายเป็ นลูกค้าประจําแล้วยังรวมถึงการบอก
เล่าต่อเพือน ๆ อีกด้วย
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4) ศึกษาถึ งประเภทหรื อขนาดของกิจการร้านเสริ มสวยทีมีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกรับบริ การ
ร้านเสริ มสวย เนืองจากประเภทหรื อขนาดของกิจการร้านเสริ มสวยทีมีขนาดเล็ก ผูร้ ับบริ การจะรู ้สึกถึงความ
เป็ นกัน เอง มี ค วามใกล้ชิ ด กับ ผู ้ใ ห้ บ ริ ก ารมากกว่ า สํ า หรั บ ประเภทหรื อ ขนาดของกิ จ การขนาดใหญ่
ผูร้ ับบริ การจะมีความรู ้สึกถึงการเข้าถึงยาก ราคาค่าบริ การแพงไม่เหมาะสมกับบริ การทีได้รับ และไม่ได้รับ
การต้อนรับจากผูใ้ ห้บริ การดีเท่าทีควร
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