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บทคัดยอ
การศึก ษานี้มีวัตถุป ระสงคเพื่อศึกษา ปจจัยสื่อสังคมออนไลน คุณภาพการบริก ารและการบริหาร
ความสัมพันธลูกคาที่สงผลตอการตัดสินใจใชบริการรานทําเล็บของผูหญิงในกรุงเทพมหานคร ประชากร คือ
ผู ใ ช บ ริ ก ารร า นทํ า เล็ บ ที่ เ ป น เพศหญิ ง กลุ ม ตั ว อย า งที่ ใ ช ใ นการศึ ก ษามาจากประชากรเพศหญิ ง ใน
กรุง เทพมหานครโดยใชวิธีก ารสุม ตัวอยางโดยใชความนาจะเปน จํานวน 400 ชุด ใชแบบสอบถามเป น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ตัวแปรตนคือ ปจจัยสื่อสังคมออนไลน คุณภาพการบริการและการบริหาร
ความสัมพันธลูกคาตัวแปรตามคือ การตัดสินใจใชบริการรานทําเล็บ ในการวิเคราะหขอมูลใชสถิติเชิงพรรณนา
ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอางอิงใชการวิเคราะหการถดถอยเชิง
พหุคูณ
ผลการวิจัยพบวาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการรานทําเล็บของผูหญิงในกรุงเทพมหานคร
จากกลุมตัวอยาง คือ ปจจัยสื่อสังคมออนไลน คุณภาพการบริการและการบริหารความสัมพันธลูกคา โดยกลุม
ตัวอยางใหความสําคัญในเรื่องของการบริหารความสัมพันธลูกคามากที่สุดในการตัดสินใจใชบริการรานทําเล็บ
และรองลงมาคือ คุณภาพบริการ และสื่อสังคมออนไลน ตามลําดับอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คําสําคัญ: สื่อสังคมออนไลน, คุณภาพบริการ, การบริหารความสัมพันธลูกคา, การตัดสินใจ
Abstract
The purpose of this study is to extend further understanding of online social media
factors, service quality, customer relationship management influencing the decision making
of female to use nail salon in Bangkok. The population is female who use nail salon. The
sample group is Bangkok female citizen from the population. The sampling method is
probability sampling and questionnaire was use as gathering method. The total number of
questionnaire gathered was 400. Independent variables include online social media, service
quality, and customer relationship management. The dependent variable is the decision
making of female to use nail salon in Bangkok. The statistical analyses are descriptive data
analysis including percentage, median, standard deviation and inferential statistic which is
multiple linear regressions is applied to this study.
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The research has found that online social media factor, service quality, and customer
relationship management are the main factors that influence the decision making of the
sample group. The results from the sample group shows that customer relationship
management was the most important variable on their decision making process, followed by
service quality and online social media factor at the statistical significant level of 0.05.
Keyword: OnlineSocial Media, Service Quality, Customer Relationship Management (CRM),
Decision
บทนํา
ความสวยความงามถือเปนของคูกันสําหรับผูหญิงโดยผูหญิงสวนใหญจะใหความสําคัญในเรื่องของ
ความสวยเปนอยางมาก ไมวาจะเปนความสวยงามในดานของรูปลักษณทางรางกาย รูปราง หนาตา ผิวพรรณ
หรือจะเปนความสวยงามที่ถูกตกแตงขึ้นมาจากสิ่งภายนอก เชน เสื้อผาเครื่องแตงกาย เครื่องประดับที่เปนไป
ตามกระแสนิยมหรือเปนไปตามแฟชั่นก็ตาม สิ่งที่กลาวมาขางตน ลวนเปนสิ่งที่ผูหญิงไมวาจะยุคสมัยใดก็ตอง
คํานึงถึงอยูเสมอ เพราะความสวยความงามที่เกิดขึ้นในทุกๆดานนั้นจะเปนสิ่งหนึ่งที่สะทอนถึงบุคลิกภาพของ
แตละบุคคล สามารถสรางความประทับใจใหแกผูพบเห็น และยังเปนสิ่งที่ชวยเสริมความมั่นใจใหกับตัวเองได
อีกดวย ดังนั้นการดูแลตัวเองใหดูดีตั้งแตหัวจรดเทา จึงเปนสิ่งที่ผูหญิงสนใจและใหความสําคัญอยูเสมอ
นอกจากหนาตา ผิวพรรณ รูปรางที่สวยงามไดสัดสวนแลว “เล็บ” ก็ถือเปนองคประกอบสวนหนึ่งใน
รางกายที่ผูหญิง ไมควรมองขาม เนื่องจากเล็บ เปนสิ่ง หนึ่งในรางกาย ที่ส ามารถมองเห็นไดชัด แสดงถึง
บุคลิกภาพ ความสะอาด หรือแมแตการทาสีเล็บก็จะแสดงไปถึงรสนิยมของบุคคลนั้นๆดวยเชนกัน ดังนั้นเมื่อ
ผูห ญิง ใหความสําคัญ กับ เล็บ มากเชนเดียวกับ ผิวพรรณ หนาตา จึง ทําใหเ กิดธุร กิจ ความสวยความงามที่
เกี่ยวของกับเล็บขึ้นมากมายหลายประเภท หลายขนาดในปจ จุบัน ไมวาจะเปน รานทําเล็บที่เปนที่นั่งตาม
ตลาดนัดทั่วไป รานทําเล็บแบบครบวงจรโดยเฉพาะ หรือรานเสริมสวยที่มีบริการทําเล็บเสริมขึ้นมา โดยทั่วไป
สามารถ แบงขนาดของรานทําเล็บไดเปน 3 ระดับดวยกัน ไดแก 1.รานทําเล็บขนาดเล็ก 2.รานทําเล็บขนาด
กลาง 3. รานทําเล็บขนาดใหญ (ที่มา: อาซาดะ ริวอิจ,ิ 2015. สืบคนจาก www.ทําเลขายของ.com)
สําหรับพื้นที่ในกรุงเทพมหานครมีจํานวนรานทําเล็บเกิดขึ้นหลายแหงดวยกัน ไมวาจะเปนรานทําเล็บ
ในหางสรรพสินคา ตามสถานีรถไฟฟา หรือตามตลาดนัดกลางคืน เปนตน ทําใหผูบริโภคมีตัวเลือกในการใช
บริการรานทําเล็บเปนจํานวนมาก ดังนั้นผูประกอบการรานทําเล็บแตละแหงตองมีการสรางจุดเดนเพื่อใหเ กิด
ความแตกตางและสรางกลยุทธที่เหมาะสมให ดึงดูดลูก คา เพื่อใหผูตัดสินใจเขามาใชบริการรานทําเล็บของ
ตนเอง
จากเหตุผลขางตนทําใหผูวิจัยจึงตระหนักถึงความสําคัญและสนใจที่จะทําการศึกษาเรื่อง “สื่อสังคม
ออนไลน คุณภาพการบริการ และการบริหารความสัมพันธลูกคาที่มีผลตอการเลือกใชบริการรานทําเล็บของ
ผูหญิง ในกรุงเทพมหานคร” โดยประชากร และกลุมตัวอยาง ในการทําวิจัยครั้งนี้ คือ ประชากรเพศหญิง ที่
อาศัยอยูในกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้จะเปนประโยชนแกผูประกอบการและผูที่
สนใจศึกษาธุรกิจรานทําเล็บ เพื่อนําผลการวิจัยที่ไดรับไปปรับใชในการพั ฒนาและดําเนินธุรกิจ อีกทั้งนําไป
วางแผนใหเกิดกลยุทธทางการตลาด เพื่อตอบสนองความตองการของผูใชบริการไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป
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ทบทวนวรรณกรรม
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เป น การศึ ก ษาป จ จั ย ที่ ส ง ผลต อ การเลื อ กใช บ ริ ก ารร า นทํ า เล็ บ ของผู ห ญิ ง ใน
กรุงเทพมหานคร โดยนําทฤษฎีเรื่องสื่อสังคมออนไลนของ ภิเษก ชัยนิรันดร (2553) ที่กลาวถึงความหมายของ
สื่อสังคมออนไลน คือ สื่ออิเล็กทรอนิกสที่มีหลายรูปแบบ โดยที่ผูสงสารสามารถแบงปนสารใหแกผูรับสาร และ
สารเหลานั้นจะสงถูกถึงผูรับสารผานเครือขายอินเตอรเน็ต อีกทั้งยังสามารถพูดคุยสนทนาตอบโตกันระหวางผู
ที่สงสารและผูรับสารไดอยางสะดวกและรวดเร็ว ผนวกกับแนวคิดเรื่องคุณภาพการบริการ(Service Quality)
ของ Parasuraman, Zeithaml and Berry (1994) ที่กําหนดเครื่องมือเพื่อวัดคุณภาพและสามารถบงชี้ไดวา
การบริการนั้นมีคุณภาพและเปนสิ่งสําคัญตอความพึงพอใจของผูใชบริการ เรียกวา RATER ประกอบดวย 5
ประการด วยกัน ได แก 1. ความน า เชื่ อถื อ ของการบริก าร (Reliability)2. ความเชื่ อมั่ น ของการบริก าร
(Assurance)3. สิ่ ง ที่ อํา นวยความสะดวกทางกายภาพ (Tangibles)4. การดู แลเอาใจใส จ ากผู ใ หบ ริก าร
(Empathy) 5. การตอบสนองตอผูรับบริการ (Responsibility) และทฤษฎีแบบจําลองการสรางความสัมพันธ
ลูกคาของ Rapp & L.Collins(1995) ทั้ง 4 รูปแบบ ไดแก 1. แบบจําลองการสรางความสัมพันธดวยรางวัล
(Reward Model) 2. แบบจําลองการสรางความสัมพันธตามเงื่อนไข (Contractual Model) 3. แบบจําลอง
การสรางความสัมพันธดวยคุณคาเพิ่ม (Value – Added Model) 4. แบบจําลองการสรางความสัมพันธดวย
การใหความรูเฉพาะดาน (Educational Model)อีกทั้งนําทฤษฎีของ Kotler (1997) กลาวถึงกระบวนการ
ตัดสินใจของผูบริโภค วาเปนขั้นตอนที่สามารถอธิบายถึงการกระบวนทางการตัดสินใจของผูบริโภคไดอยาง
ครอบคลุมและละเอียดที่สุด โดยสามารถแบงเปน 5 ขั้นตอนดังนี้ 1. การตระหนักถึงปญหาหรือความตองการ
(Problem or Need Recognition) 2.การเสาะแสวงหาขอมูล(Search for Information) 3.การประเมิน
ทางเลือก(Evaluation of Alternative) 4.การตัดสินใจซื้อ(Decision Marking) 5.พฤติกรรมหลังการซื้อ(Post
Purchase Behavior)จากแนวคิดและทฤษฎีดัง กลาว จึง นํามาเปนกรอบแนวคิด ของการกําหนดขอบเขต
เนื้อหาการวิจัย และการสรางเครื่องมือในการวิจัย
สื่อสังคมออนไลน

การตัดสินใจใชบริการรานทําเล็บในของ
ผูหญิงในกรุงเทพมหานคร

คุณภาพการบริการ
การบริหารความสัมพันธลูกคา

ภาพที่ 1 กรอบแนวความคิด
กรอบแนวคิดขางตนแสดงถึงความสัมพันธระหวางปจจัยสื่อออนไลน คุณภาพการบริการ และการ
บริหารความสัมพันธลูกคาภายใตแนวความคิดเรื่อง เครือขายสังคมออนไลน (SocialMedia) ของ ธนกฤต วงศ
มหาเศรษฐ (2554), ชนิดา พัฒนกิตติวรกุล (2553), Bright, Kleiserและ Grau (2015) แนวคิดเรื่องคุณภาพ
การบริการ (Service Quality) ของ Parasuraman,Ziethaml& Berry (1994) และงานวิจัยเรื่องการบริหาร
ความสัมพันธลูกคา (Customer Relationship Management CRM) ของ Rapp & Collins (1995) ที่สงผล
ตอกระบวนการตัดสินใจของผูใชบริการ
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สมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ปจจัยสื่อสังคมออนไลนมีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการเลือกใชบริการรานทําเล็บใน
กรุงเทพมหานคร
สมมติฐานที่ 2 ปจจัยดานคุณภาพการบริการมีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการเลือกใชบริการรานทํา
เล็บในกรุงเทพมหานคร
สมมติฐานที่ 3 ปจจัยดานการบริห ารความสัมพันธลูกคามีอิทธิพลตอการตัดสิน ใจในการเลือกใช
บริการรานทําเล็บในกรุงเทพมหานคร
วัตถุประสงคของการศึกษา
การศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงคดังตอไปนี้คือ
1. เพื่อศึกษาปจจัยสื่อสังคมออนไลนที่มีผลตอการเลือกใชบริการรานทําเล็บ ในกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาปจจัยดานคุณภาพการบริการมีผลตอการเลือกใชบริการรานทําเล็บ ในกรุงเทพมหานคร
3. เพื่อศึกษาปจจัยดานการบริหารความสัมพันธลูกคา ที่มีผลตอการการเลือกใชบริการรานทําเล็บ ใน
กรุงเทพมหานคร
4. เพื่อใหทราบถึงการตัดสินใจเลือกใชบริการรานทําเล็บในกรุงเทพมหานคร
ขอบเขตการศึกษา
ผูวิจัยใชการวิจัยเชิงปริมาณสําหรับการศึกษาในครั้งนี้ โดยเลือกใชวิธีการสํารวจดวยแบบสอบถามที่
สรางขึ้นและไดกําหนดขอบเขตของการวิจัยไวดังนี้คือ
1. ประชากรที่ใชศึกษาเปนผูหญิงในกรุงเทพมหานคร
2. กลุมตัวอยางที่ใชศึกษา เลือกจากประชากรดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบกลุม (ClusterSampling)
โดยแบงเปน 4 เขตในกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน
3. ตัวแปรที่เกี่ยวของกับการศึกษา ประกอบดวย
ตัวแปรอิสระ คือ สื่อสังคมออนไลน (Online Social Media) คุณภาพการบริการ (Service
Quality) การบริหารความสัมพันธลกู คา (Customer Relationship Management: CRM)
ตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจเลือกใชบริการรานทําเล็บ (Decision Making of Female in
Bangkok to Use Nail Salon)
4. สถานที่ศึกษาที่ผูวิจัยใชเก็บรวบรวมขอมูล คือ รานทําเล็บในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ไดแก เขต
พระโขนง เขตบางนา เขตวัฒนา และเขตปทุมวัน เนื่องจากทั้ง 4 เขตนี้เปนเขตยานธุรกิจการคาหลักและมี
ประชากรเปนจํานวนมาก จึงมีความเปนไปไดวาจะมีธุรกิจรานทําเล็บอยูเปนจํานวนมากและหลากหลายขนาด
5. ระยะเวลาในการศึกษา เริ่มตั้งแต กุมภาพันธ 2561 ถึง ตุลาคม 2561
6. สถิติที่ใชในการวิจัย วิเคราะหสมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
วิธีดําเนินการวิจัย
ผูวิจัยใชการวิจัยเชิงปริมาณสําหรับการศึกษาในครั้งนี้ โดยเลือกใชวิธีการสํารวจดวยแบบสอบถามที่
สรางขึ้นและไดกําหนดขอบเขตของการวิจัยไดดังนี้
1. ประชากรที่ใชศึกษา คือผูใชบริการรานทําเล็บที่เปนเพศหญิง

~ 423 ~

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 “GRADUATE SCHOOL CONFERENCE 2018”

2. กลุมตัวอยางที่ใชศึกษา ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบกลุม ซึ่งเปนการสุมแบบโดยใชความนาจะเปน
จํานวน 400 คน ซึ่งจํานวนนี้ไดจากการใชตารางสําเร็จรูปของ Yamane (1973)
3. การเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยใชแบบสอบถามที่ผานการทดสอบคาความเชื่อมั่นดวยวิธี Pre-test
จํานวน 40 คนไดคา Cronbach Alpha0.926 และตรวจสอบความเที่ยงตรงโดยผูทรงคุณวุฒิ จากนั้นแจกจริง
400 คนโดยสุมเขตที่เปนยานธุรกิจที่มีประชากรจํานวนเปนจํานวนมาก ไดแก เขตพระโขนง, เขตบางนา, เขต
วัฒนา และเขตปทุมวัน
4. สถิติที่ใชในการวิจัย คือ วิเคราะหขอมูลใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอางอิงใชการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณ
ผลการวิจัย
จากผลการศึกษาพบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุ 20-30 ป มีรายไดสวนใหญต่ํากวา 10,000 บาท
การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพสวนใหญคือนักเรียน/นักศึกษา มีจุดประสงคสวนใหญในการใชบริการราน
ทําเล็บเพื่อตกแตงเล็บใหมีสีสันสวยงาม โดยจํานวนครั้งในการเขาใชบริการรานทําเล็บสวนใหญ 1 ครั้งตอเดือน
ซึ่งกลุมตัวอยางสวนใหญเลือกใชบริการรานทําเล็บขนาดกลาง (ราคา 300 – 1500 บาท) และเครื่องมือการ
สื่อสารการตลาดที่กลุม ตัวอยางพบเห็นไดบอยผานโฆษณาสื่อสัง คมออนไลน รองลงมาเปนเว็บ ไซต และ
ชองทางการสื่อสารการตลาดอื่นๆ คือ Instagram การถูกแนะนําจากเพื่อน การถูกเชิญจากพนักงานหนาราน
ดานปจจัยสื่อสังคมออนไลนผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยรวมตอสือ่ สังคม
ออนไลนระดับมาก โดยเมื่อพิจารณาตามคาเฉลี่ยรายขอแลวพบวาผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยมากที่สุดคือ
คําแนะนําจากผูที่เคยใชบริการรานทําเล็บทางสื่อสังคมออนไลนสงผลตอการตัดสินใจใชบริการ(คาเฉลี่ยเทากับ
4.09)รองลงมาคือทานสามารถใชสื่อสังคมออนไลนในการคนหาขอมูลดวยระยะเวลาสั้นๆ (คาเฉลี่ยเทากับ
4.05)ทานมัก จะอานบทวิจ ารณจ ากผูมีป ระสบการณก ารใชบ ริก ารรานทําเล็บ ทางสื่อสัง คมออนไลนเ พื่อ
ประกอบการตัดสินใจในการใชบริการรานทําเล็บ(คาเฉลี่ยเทากับ 4.00) และนอยที่สุดคือ ทานมักจะโตตอบ
และแสดงความเห็นเกี่ยวกับการบริการรานทําเล็บในสื่อสังคมออนไลนอยูเสมอ(คาเฉลี่ยเทากับ 3.11)
ดานคุณภาพการบริการผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยรวมตอคุณภาพการ
บริการในระดับมาก โดยเมื่อพิจารณาตามคาเฉลี่ยรายขอแลวพบวาผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยมากที่สุดคือ
พนักงานของรานทําเล็บมีมนุษยสัมพันธที่ดีตอทาน(คาเฉลี่ยเทากับ 4.18)พนักงานของรานทําเล็บมีอัธยาศัย
ไมตรีความพรอมและเต็มใจใหบริการ (คาเฉลี่ยเทากับ 4.14)อุปกรณและเครื่องมือในการทําเล็บมีความสะอาด
และทันสมัยไดมาตรฐาน(คาเฉลี่ยเทากับ 4.10) และนอยที่สุดคือ บริก ารของรานทําเล็บเปนไปดวยความ
รวดเร็วและทันตามกําหนดเวลา (คาเฉลี่ยเทากับ 3.92)
ดานการบริหารความสัมพันธลูกคา ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
โดยรวมตอการบริหารความสัมพันธลูกคาในระดับมาก โดยเมื่อพิจารณาตามคาเฉลี่ยรายขอแลวพบวาผูตอบ
แบบสอบถามเห็นดวยมากที่สุดคือ หากรานทําเล็บจัดทําบัตรสะสมแตมจะสามารถดึงดูดความสนใจในการใช
บริการของทานได (คาเฉลี่ยเทากับ 4.11) การเปนสมาชิก (Member) ของรานทําเล็บจะทําใหทานกลับมาใช
บริการรานเดิมซ้ําอีก (คาเฉลี่ยเทากับ 4.11)การจัดทํากิจกรรมสะสมแตมหรือคะแนนจะทําใหทานกลับมาใช
บริการรานทําเล็บรานเดิมซ้ําอีก (คาเฉลี่ยเทากับ 4.07) และนอยที่สุดคือ หากรานทําเล็บจัดสงขอมูลหรือ
ขาวสารที่เปนประโยชนตางๆ เกี่ยวกับเล็บใหทานจะสามารถดึงดูดความสนใจในการใชบริการของทานได
(คาเฉลี่ยเทากับ 3.96)
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ดานตัดสินใจเลือกใชบริการรานทําเล็บ ผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยรวม
ตอตัดสินใจเลือกใชบ ริก ารรานทําเล็บ ในระดับ มากโดยเมื่อพิจ ารณาตามคาเฉลี่ยรายข อแลวพบวาผูตอบ
แบบสอบถามเห็นดวยมากที่สุดคือ สิท ธิพิเ ศษ สวนลด มีผ ลตอการตัดสินใจใชบ ริก ารรานทําเล็บ ของทาน
(คาเฉลี่ยเทากับ 4.27) ทานตัดสินใจใชบริการรานทําเล็บเพราะความพอใจในการบริการจากครั้งกอน (คาเฉลี่ย
เทากับ 4.24) บรรยากาศของรานมีผลตอการตอการตัดสินใจใชบริการรานทําเล็บของทาน(คาเฉลี่ยเทากับ
4.23) และนอยที่สุดคือทานตัดสินใจใชบริการรานทําเล็บเมื่อตองการทําสปามือ-เทา(คาเฉลี่ยเทากับ 3.83)
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห
Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
ตัวแปรอิสระ
สื่อสังคมออนไลน
คุณภาพการบริการ
การบริหารความสัมพันธลูกคา

B Std. Error
.112
.036
.181
.027
.490
.065

Beta
.141
.329
.349

t
3.144
6.750
7.539

Sig.
.002
.000
.000

R2 = 0.489, F = 126.324, N = 400, p < 0.05
แสดงใหเห็นวาสื่อสังคมออนไลน คุณภาพการบริการ และการบริหารความสัมพันธลูกคามีผลตอการ
ตัดสินใจเลือกใชบริการรานทําเล็บ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยสื่อสังคมออนไลนมีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจเลือกใชบริการรานทําเล็บ (Sig = .002) คุณภาพการบริการมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใช
บริการรานทําเล็บ (Sig = .000)และการบริหารความสัมพันธลูกคามีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการราน
ทําเล็บ (Sig = .000)
เมื่อพิจารณาน้ําหนักของผลกระทบของตัวแปรอิสระที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการรานทําเล็บ
พบวาการบริหารความสัมพันธลูกคามีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการรานทําเล็บมากที่สุด (Beta =
.349) รองลงมาคือคุณภาพการบริการมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการรานทําเล็บ (Beta = .329) และ
สื่อสังคมออนไลนมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการรานทําเล็บนอยที่สุด (Beta = .141) ตามลําดับ
นอกจากนี้สัมประสิทธิ์การกําหนด (R² = 0.489) พบวาตัวแปรอิสระไดแก สื่อสังคมออนไลน คุณภาพ
การบริการ และการบริหารความสัมพันธลูกคามีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการรานทําเล็บคิดเปนรอยละ
48.9 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
จากการทดสอบสมมติฐานขอที่ 1 พบวาสื่อสังคมออนไลนมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการราน
ทําเล็บของผูหญิงในกรุงเทพมหานคร จากการแปลผลการวิเคราะหขอมูลดังกลาวขางตนของกลุมตัวอยางมี
ความเห็นวาปจ จัยสื่อออนไลนนี้มีอิท ธิพลตอการตัดสินใจในการเลือกใชบ ริก ารรานทําเล็บ ของผูห ญิง ใน
กรุงเทพมหานครอยูในระดับมาก ที่คาเฉลี่ย 3.77 โดยกลุมตัวอยางใหความสําคัญกับ คําแนะนําจากผูที่เคยใช
บริการรานทําเล็บทางสื่อสังคมออนไลนสงผลตอการตัดสินใจใชบริการ เปนอันดับแรก ซึ่งสอดคลองกับหลัก
แนวคิดของทฤษฎีการแนะนําและอางถึงผานสื่อออนไลน (Recommendation and Referrals)ของธนกฤต
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วงศมหาเศรษฐ (2554) ที่กลาวไววา การแนะนําหรืออางถึงจากผูที่เคยใชผลิตภัณฑหรือบริการใดก็ตามบนสื่อ
ออนไลนนั้น เปนการดึงดูด เชิญชวน และกระตุนใหผูใชหรือลูกคารายใหมเขามาใชหรือซื้อสินคาและบริการได
นอกจากนี้กลุมตัวอยางยังใหความสําคัญรองลงมาในดานความสามารถในการใชสื่อสังคมออนไลนในการคนหา
ขอมูล ดวยระยะเวลาสั้นๆมัก จะอานบทวิจารณจ ากผูมีประสบการณการใชบริการรานทําเล็บทางสื่อสังคม
ออนไลนเพื่อประกอบการตัดสินใจ ตามลําดับ ซึ่งแสดงใหเห็นวาวา สื่อสังคมออนไลนถือเปนสิ่งที่มีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจใชบริการรานทําเล็บ จึงทําใหสมมุตติฐานเปนที่ยอมรับ นอกจากนี้ผลที่ไดยังสอดคลองกับงานวิจัย
ของกษมรัตน มะมูลีม (2557) ที่พบวาปจจัยสื่อสังคมออนไลนมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการรานเบเกอรี่คา
เฟของผูบริโภคชาวมุสลิมในเขตกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05
จากการทดสอบสมมติฐานขอที่ 2 พบวาปจจัยดานคุณภาพการบริการมีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการ
เลือกใชบริการรานทําเล็บของผูหญิงในกรุงเทพมหานคร จากการแปลผลการวิเคราะหขอมูลดังกลาวขางตน
ของกลุมตัวอยางมีความเห็นวา ปจจัยดานคุณภาพการบริการนี้มีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการเลือกใชบริการ
รานทําเล็บของผูห ญิงในกรุงเทพมหานครอยูในระดับมาก ที่คาเฉลี่ย 4.03 ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดทฤษฎี
ทฤษฎี Parasuraman, Zeithaml and Berry (1994)ที่กลาววา คุณภาพการบริการจะเปนสิ่งที่สรางความ
แตกตางใหธุรกิจเหนือคูแขง และเปนสิ่งที่สําคัญในการสรางความพึงพอใจของผูบริโภคได โดยกลุมตัวอยางให
ความสําคัญกับพนักงานของรานทําเล็บมีมนุษยสัมพันธที่ดีมากที่สุด รองลงมาคือพนักงานของรานทําเล็บ มี
อัธยาศัยไมตรีความพรอมและเต็มใจใหบริการ อุปกรณและเครื่องมือในการทําเล็บมีความสะอาดและทันสมัย
ไดมาตรฐานตามลําดับ โดยผลที่ไดมีความสอดคลองกับผลการวิจัยเรื่อง การรับรูเรื่องคุณคาดานราคาและ
คุณภาพการบริก ารที่ สง ผลต อความพึง พอใจและความภัก ดี ตอ คลินิ ก เสริม ความงามด านผิ วพรรณของ
ผูใชบริการในกรุงเทพมหานคร ของ นัทธมน นักพานิชย (2560) โดยผลวิเคราะหพบวา คุณภาพการบริการใน
แตละดานสงผลตอความพึงใจและความภักดีตอคลินิกเสริมความของผูใชบริการในกรุงเทพมหานคร อยางมี
นัยสําคัญที่ระดับ 0.05
จากการทดสอบสมมติฐานขอที่ 3 พบวาการบริหารความสัมพันธลูกคามีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
เลือกใชบริการรานทําเล็บของผูหญิงในกรุงเทพมหานครจากการแปลผลการวิเคราะหขอ มูลดังกลาวขางตนของ
กลุมตัวอยางมีความเห็นวา ปจจัยดานการบริหารความสัมพันธลูกคามีอิทธิพลตอตัดสินใจเลือกใชบริการราน
ทําเล็บของผูหญิงในกรุงเทพมหานครอยูในระดับมาก ที่คาเฉลี่ย 4.04 โดยกลุมตัวอยางใหความสําคัญกับ การ
จัดทําบัตรสะสมแตมจะสามารถดึงดูดความสนใจในการใชบริการ การเปนสมาชิก (Member) ของรานทําเล็บ
จะทําใหกลับมาใชบริการรานเดิมซ้ําอีกการจัดทํากิจกรรมสะสมแตมหรือคะแนนจะทําใหกลับมาใชบริการราน
ทําเล็บรานเดิมซ้ําอีก ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีแบบจําลองของการสรางความสัมพันธลูกคาทั้ง 4 แบบ
ของ Rapp & Collins (1995)ที่ใชเ ปนฐานขอมูล ในการสรางความสัม พันธกับลูก คา ในรูป แบบตางๆที่
กอใหเกิดความสัม พันธอันดีแกตัวธุรกิจและลูกคา สงผลใหกอใหเ กิดผลกําไรและการกลับ มาใชบ ริการซ้ํา
นอกจากนี้ผลที่ไดยังสอดคลองกับงานวิจัยเรื่อง ปจจัยคุณภาพการใหบริการ การบริหารลูกคาคาสัมพันธ และ
การสื่อสารการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อวัสดุกอสรางในรานคาปลีกวัสดุกอสรางใหม (Modern Trade)
ในจังหวัดปทุมธานี ของ กาญจนา โพนโต (2557)ซึ่งผลการวิเคราะหพบวา ปจจัยดานการบริหารลูกคาสัมพันธ
มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อวัสดุกอสรางในรานคาปลีกวัสดุกอสรางใหม (Modern Trade) อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ขอเสนอแนะเพื่อการนําผลไปใชทางธุรกิจ
จากลักษณะดานขอมูลทั่วไปของประชากรสวนใหญที่ใชบริการรานทําเล็บมีอายุ 20-30 ป รายไดตอ
เดือนต่ํากวา 10,000 บาท การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพคือนักเรียน/นักศึกษา จุดประสงคหลักในการเขา
ใชบริการรานทําเล็บคือ เพื่อตกแตงเล็บใหมีสีสันสวยงาม และเครื่องมือการสื่อสารตลาดที่พบเห็นไดบอยผาน
คือ โฆษณาสื่อสังคมออนไลน ทําใหเห็นวาธุรกิจสามารถนําขอมูลขางตนที่ไดมาประมาประยุกตใชในธุรกิจได
หลายดาน ไมวาจะเปนการมุงเนนทําการสื่อสารการตลาดผานชองทางสื่อออนไลนเปนหลัก เนื่องจากเปน
ชองทางที่ลูกคากลุมเปาหมายสวนใหญสามารถเขาถึงและรับรูขาวสาร โปรโมชั่นผานทางชองทางโฆษณาสื่อ
สังคมออนไลน เชน การโฆษณาใน Instagram, Facebook,Line เปนตน อีกทั้งตองมุงพัฒนาลวดลายของเล็บ
ใหมีรูปแบบและสีสันใหมๆใหเกิดความแตกตางจากคูแขง เพื่อดึงดูดความสนใจของผูเขาใชบริการสวนใหญที่มี
จุดประสงคเพื่อการตกแตงเล็บใหมีสีสันสวยงาม
จากการศึก ษาเรื่องสื่อสังคมออนไลน แสดงใหเ ห็นวาสื่อสัง คมออนไลนมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
เลือกใชบริการรานทําเล็บ โดยประชากรสวนใหญใหความสําคัญกับคําแนะนําจากผูที่เคยใชบริการรานทําเล็บ
ทางสื่ อสัง คมออนไลนสง ผลต อการตัด สินใจใชบ ริก ารมากที่สุ ด ดัง นั้น ธุร กิ จ รา นทําเล็บ ควรจะมีก ารให
ผูใชบริการที่มาใชบริการของรานการเสนอแนะ แนะนํา แสดงความคิดเห็นหรือรีวิวหลังใชการรับบริการ เพื่อ
รวบรวมขอมูลจากการแนะนําสวนนี้ไปลงบนสื่อสังคมออนไลนในชองทางตางๆ ของทางราน เพื่อใชเปนขอมูล
ประกอบการตัดใจในการใชบริการใหแกผูใชบริการรายใหมที่จะเขามาใชบริการ
จากการศึกษาเรื่องคุณภาพการบริการ ประชากรสวนใหญใหความสําคัญกับคุณภาพการบริการทั้ง 5
ดานแตดานที่มีความสําคัญมากที่สุดคือ ดานการความเชื่อมั่นของการบริการ (Assurance) ซึ่งประกอบไปดวย
การมีมนุษยสัมพันธที่ดีของพนักงาน การมีอัธยาศัยไมตรีความพรอมและเต็มใจใหบริการ ดังนั้นธุรกิจความ
มุงเนนสรางความเขาใจและแสดงใหเห็นถึงความสําคัญของการปฏิบัติตอลูกคาอยางมีมนุษยสัมพันธและจริงใจ
เพื่อใหลูกคาเกิดความเชื่อมั่นในการบริการ นอกจากนี้ คุณภาพการบริการดานสิ่งที่อํานวยความสะดวกทาง
กายภาพ (Tangibles) ก็เปนสิ่งที่ประชากรใหความสําคัญรองลงมา อุปกรณและเครื่องมือในการทําเล็บควรมี
ความสะอาดและทันสมัย และบรรยากาศภายในราน ดังนั้นธุรกิจควรคํานึงและดูแลรักษาสิ่งอํานวยสะดวกทาง
กายภาพเหลานี้และอยูเสมอ เพื่อเปนภาพลักษณที่ดีสามารถดึงดูดผูใชบริการใหเขามาใชบริการ
จากการศึกษาเรื่องการบริหารความสัมพันธลูกคาพบวาการบริหารความสัมพันธลูกคา มีอิทธิพลตอ
การเลือกใชบริการรานทําเล็บ โดยประชากรสวนใหญเห็นวาการจัดทําบัตรสะสมแตมจะสามารถดึงดูดความ
สนใจในการใชบริการซึ่งชี้ใหเห็นวา แบบจําลองการสรางความสัมพันธดวยรางวัล (Reward Model) สามารถ
จูงใจในการใชบริการของผูใชบริการได ดังนั้นผูประกอบการ ควรจัดกิจกรรมหรือโปรมแกรมที่ดึงดูดความสนใจ
ของผูใชบริการ เชน การจัดทําบัตรสะสมแตมครบ 10 ครั้งสามารถใชบริการทําเล็บไดฟรี ซึ่งนอกจากจะเปน
การดึงดูดผูใชบริการรายใหมแลว ผูประกอบการสามารถติดตามพฤติกรรมการใชบริการของลูกคาในทุก ๆ ครั้ง
จากการทํ าบัต รสะสมแต ม นี้อี ก และสามารถนํา ขอมูล พฤติ ก รรมที่ไ ดม าประยุ ก ตใ ชและพัฒ นาธุร กิจ ให
ตอบสนองความตองการของผูใชบริการเดิมใหกลับมาใชบริการซ้ําอีกดวย
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งไป
เพื่อใหผลการศึกษาในครั้งนี้สามารถขยายตอไปในทัศนะที่กวางมากขึ้นอันจะเปนประโยชนในการ
อธิบายปรากฏการณและปญหาทางดานการวิจัย หรือปญหาอื่นที่มีความเกี่ยวของกัน ผูทําวิจัยจึงขอเสนอแนะ
ประเด็นสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไปดังนี้
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1. ในการทําการศึกษาครั้งตอไปควรมีการทําการวิจัยเชิงคุณภาพ และทําการเก็บขอมูล โดยการ
สัมภาษณกับผูบริโภคที่เปนกลุมเปาหมายโดยตรง เพื่อใหไดขอมูลเชิงลึกที่มีความละเอียดและเปนประโยชน
เพื่อนําไปตอยอดและพัฒนาในดานการสื่อสารการตลาดแบบใหมๆ ตอไปในอนาคต
2. ในการศึกษาครั้ง ตอไปควรมีการศึก ษาปจจัยอื่นๆ เพิ่มเติมที่มีอิท ธิพลตอการตัดสินใจใชเ ลือก
บริการรานทําเล็บ เนื่องจากวิถีการดําเนินชีวิตของผูใชบริการที่เปนกลุมเปาหมายมีความเปลี่ยนแปลงอยูต ลอด
อาจจะทําใหปจจัยที่มีอิทธิพลผลตอการตัดสินใจของผูบริโภคกลุมเปาหมายเปลี่ยนตามไปดวย
3.ในการศึกษาครั้งตอไปควรมีการขยายขอบเขตของพื้นที่ในการเก็บขอมูลจากลุมตัวอยาง เนื่องจาก
ในการศึกษาครั้งนี้มีการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางในเขตพื้นที่ใกลเคียงกัน ทําใหลักษณะประชากรมีลักษณะ
คลายคลึงกัน ดังนั้นเพื่อใหไดงานวิจัยที่มีความหลากหลายขึ้น ควรมีการขยายขอบเขตของพื้นที่ใหมีความกวาง
ขึ้นกวาเดิม
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