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บทคัดย่อ 

 การศกึษาเรืองสภาวะการแข่งขนัของธุรกิจร้านเสริมสวย ในจังหวัดภูเก็ต มี

วตัถปุระสงค์เพือศกึษาสภาวะการแข่งขันของธุรกิจร้านเสริมสวย ในจังหวัดภูเก็ต เพือ

ศกึษาปัจจยัทางการตลาดทีมีผลต่อการตดัสนิใจเลอืกใช้บริการร้านเสริมสวย ในจังหวัด

ภูเก็ต และเพือเปรียบเทียบปัจจัยทางการตลาดทีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ

ร้านเสริมสวย ในจังหวัดภูเก็ต โดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึกและแบบสอบภามเป็น

เครืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล กลุ่มตัวอย่างมี 2 กลุ่มคือเจ้าของร้านเสริมสวยใน

จงัหวดัภูเก็ต จํานวน 20 ร้าน ผู้ใช้บริการร้านเสริมสวยจํานวน 384 คน วิเคราะห์ข้อมูล

ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํเร็จรูป โดยหาค่าความถี ค่าร้อยละ ค่าเฉลียเลขคณิตและ

สว่นเบียงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานใช้ t-test และ F-test และเปรียบเทียบ

รายคู่โดยใช้วิธีการของ Scheffe’test 

 ผลการศกึษาสภาวะการแข่งขนัของธุรกิจร้านเสริมสวย ในจังหวัดภูเก็ต พบว่า

สว่นใหญ่ร้านตงัอยู่ในแหลง่ชมุชน เปิดน้อยกว่า 3 ปี เป็นร้านขนาดเลก็ มีช่างและลกูจ้าง

น้อยกว่า 3 คน ใช้เงินลงทนุน้อยกว่า 70,000 บาท การแข่งขนัด้านคู่แข่งพบว่าสว่นใหญ่ 
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ลูกค้าแนะนําหรือบอกต่อให้มาใช้บริการอีก แต่ละร้านใช้ผลิตภัณฑ์ทีเป็นทีนิยม

หรือตราทีมีชือเสยีง การตงัราคาแบ่งตามลกัษณะการใช้บริการและโฆษณาโดยใช้ป้าย

ผ้า ด้านอํานาจการต่อรองของลกูค้าพบว่าช่างหรือพนักงานมีลกูค้าประจํา ลกูค้ามัก

ต่อรองราคาและระบชืุอผลติภัณฑ์ทีต้องการใช้ สิงลกูค้าต้องการให้ปรับปรุงคือราคาตํา

กว่าคู่แข่ง มีราคาให้เลอืกหลายระดบั ด้านอํานาจการต่อรองของซัพพลายเออร์พบว่ามี

ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ทีใช้ มีคุณภาพในระดับปานกลางมีซัพพลายเออร์ที

ติดต่อประมาณ 4 – 6 รายและให้เครดิตไม่เกิน 30 วัน ซึงเจ้าของร้านจะสังซือกับ

พนกังานขายทีมาเสนอขาย ด้านภัยคกุคามจากคู่แข่งใหม่ๆ ทีเกิดขึนพบว่าในรอบ 1 ปี

ทีผ่านมาในบริเวณใกล้เคียงมีรายทีเปิดใหม่ 1 – 3 ราย ทังขนาดและจํานวนบุคลากร

เท่ากบัร้านของตน โดยร้านทีเปิดใหม่มีผลติภัณฑ์ เครืองมือเครืองใช้ทีทันสมัยกว่า และ

ด้านภัยคกุคามจากสนิค้าทดแทนพบว่าลกูค้ามีการเปรียบเทียบราคาค่าบริการ ต้นทุน

และคณุภาพการให้บริการกบัร้านอืนๆ 

 ปัจจัยทางการตลาดทีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านเสริมสวย ใน

จงัหวดัภูเก็ต พบว่ากลุม่ตวัอย่างสว่นใหญ่เป็นหญิง มีอายรุะหว่าง 29 - 39 ปี การศึกษา

ระดบัปริญญาตรี มีรายได้เฉลยีต่อเดือนระหว่าง 12,001 – 15,000 บาท ในแต่ละเดือน

ใช้บริการร้านเสริมสวยโดยเฉลยีน้อยกว่า 2 ครังแต่ละครังมีค่าใช้จ่ายโดยเฉลียน้อยกว่า 

500 บาท ช่วงเวลาทีใช้บริการไม่แน่นอน ส่วนใหญ่มีร้านประจําและไม่ค่อยเปลียนร้าน

เสริมสวยบ่อย หากเปลียนเป็นเพราะปัจจัยด้านราคา บริการทีใช้เป็นประจําคือตัดผม 

สระผม และซอยผม ระหว่างรอส่วนใหญ่เลือกอ่านหนังสือ ปัจจัยทางการตลาดทีมีผล

ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านเสริมสวย ในจังหวัดภูเก็ต พบว่าในภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก โดยปัจจัยด้านบุคลากรหรือพนักงานมีผลต่อการตัดสินใจมากทีสุด 

รองลงมาคือด้านผลิตภัณฑ์ ด้านลกัษณะทางกายภาพและด้านการส่งเสริมการตลาด

น้อยทีสดุ การทดสอบสมมติฐานพบว่าผู้ใช้บริการร้านเสริมสวยในจังหวัดภูเก็ต ทีมีเพศ 

อาย ุรายได้เฉลยีต่อเดือนต่างกันไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านเสริมสวยที

แตกต่างกัน ยกเว้นระดับการศึกษาต่างกันมีผลการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้าน      

เสริมสวยทีแตกต่างกนั 
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 สาํหรับข้อเสนอแนะเจ้าของร้านควรหาแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงร้านให้

มีจุดเด่นแตกต่างจากร้านอืนๆ ควรมีการนัดหมายหรือจองคิวล่วงหน้า ควรกําหนด

อตัราค่าบริการและเลอืกผลติภัณฑ์ให้เหมาะสมกบัลกูค้าแต่ละกลุม่ และคิดค่าบริการ 

ทีเป็นธรรม ควรศกึษาหาความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอเช่นการออกแบบทรงผม ความรู้เกียวกับ

เส้นผม รวมทังเพิมพูนทักษะการให้บริการแก่ลกูค้า ควรจัดโปรโมชันเป็นระยะๆ และ

ให้บริการลกูค้าด้วยความรวดเร็ว ควรกําหนดส่วนลดให้กับลกูค้าเป็นรายบุคคล ควร

เลอืกทําเลทีตงัร้านให้สามารถเดินทางไปมาสะดวก รวมทังฝึกฝนทักษะเพิมเติมให้ช่าง

มีความสามารถสงูขนึ 

คําสําคัญ : สภาวะการแข่งขนั ธุรกิจร้านเสริมสวย จงัหวดัภูเก็ต 

 

ABSTRACT  

 The purposes of this research were to study the competitive situation 

of the beauty shops in Phuket, to investigate the marketing mix affecting the 

customers’ decisions, and to compare the factors affecting their decisions. 

Questionnaires and an in-depth interview were used to collect the data for this 

study. The sample consisted of two groups: 20 owners of the beauty shops in 

Phuket and 384 customers . The data was then analyzed by using a computer 

program and the results shown as frequency, percent, means, t-test, F-test 

and Scheffe’test.   

 Most of the beauty shops are located near the community and 

opened for less than 3 years.  The shops are small and hires less than 3 

beauticians.  Most shops had invested less than 70,000 baht.  The customers 

came to the shops because of their friends.  The owners of the shop chose to 

buy products hose brands are well –known. The cost depends on the type of 

service. Most shops usually used posters to advertise their services.  Most 

regular customers usually negotiate the service cost and specify their 

preferred product.  In terms of suppliers, there are about 4-6 supplies for each 
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shop, and they offer 10 day credit payment.  The suppliers offer various 

beauty products of a moderate quality.   Regarding the competitive situation, 

the owners said that there are 1-3 new beauty shops of the same size opening 

in the same area.  The products and equipment of the new shops are newer 

and more modern, therefore, the customers can compare the cost and quality 

of services with the existing ones. 

 It was revealed that most customers of the beauty shops were 

female, aged between 29-39 years old, and held bachelor degrees.  Their 

monthly income was from 12,001- 15,000 baht.  They go to the beauty shop 

less than twice per month, and spend less than 500 baht per visit.  Most of the 

customers have their own favorite beauty shop which they rarely change.  The 

services they normally use include washing, cutting, and trimming hair.  They 

usually read while waiting. 

 In terms of marketing mix factors, the most affective factor was 

found to be the personnel, followed by products, and physical setting. The 

least affecting factor was found to be promotion. It was also found that the 

customers with different gender, age, and income were not significantly 

different when choosing the beauty shops.   

 The researcher proposed the following suggestions to improve the 

beauty shop business in Phuket : the owners should make their shops unique; 

the prices should be reasonable; the beauticians should be trained to be more 

skillful and efficient in their job; the location of the beauty shops should be 

located in the center of community. 
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บทนํา 

ปัจจุบันสุภาพสตรีออกไปทํางานนอกบ้านมากขึน จึงทําให้ต้องดูแล        

ความสวยงามเป็นพิเศษ ซงึการดแูลความสวยงามทีเด่นชัดคือการเสริมสวย การรักษา

รูปร่างเพือให้ตนเองดดีูเหมาะสมกบัวยัและงานทีรับผิดชอบ แต่การออกไปทํางานนอก

บ้านมากขนึทําให้มีเวลาในการเสริมสวยด้วยตนเองน้อยลง ดังนันสภุาพสตรีส่วนใหญ่

หันไปใช้บริการร้านเสริมความงามแบบครบวงจรหรือร้านเสริมสวยทีตนชืนชอบ จึง

กลา่วได้ว่าในปัจจุบันธุรกิจร้านเสริมสวยมีความสําคัญต่อสภุาพสตรีมากขึน ส่งผลให้

ธุรกิจร้านเสริมสวยกลายเป็นธุรกิจหนงึทีน่าลงทนุ ทงันีเห็นได้จากสภาพเศรษฐกิจทีผ่าน

มามีสนิค้าทีเกียวข้องกบัสภุาพสตรีออกสูต่ลาดเป็นจํานวนมาก และกว่าร้อยละ 80 เป็น

สินค้าเกียวกับสุภาพสตรี ซึงสินค้าดังกล่าวเกียวข้องกับความสวยความงามทังสินเช่น 

เครืองสาํอางเครืองประดบัและเสอืผ้า (ดารารัตน์ สพุรรณบรรจง, 2546 : 2) ธุรกิจร้านเสริม

สวยเป็นธุรกิจให้บริการอีกประเภทหนึง โดยให้บริการเกียวกับการตัดผม สระผม ซอยผม 

ย้อมผม เปลยีนทรงผมใหม่รวมทงัการเสริมสวยอืนๆ เช่นการแต่งหน้า การอบไอนํา ทําเล็บ 

การนวดหน้า ขัดหน้า นวดตัว นวดฝ่าเทา นวดสปา อบสมุนไพรเป็นต้น ตลอดจน     

การลดหรือเพิมสว่นทีบกพร่องของร่างกายเพือให้ดดีูขนึเช่น การต่อขนตาให้ยาวขึนหรือ

ดดัให้งอนตามความต้องการและการต่อเล็บหรือแม้กระทังการต่อผม (เขมจิรา กุลขํา, 

2550 : 1) ดงันนั การให้บริการของธุรกิจร้านเสริมสวยผู้ประกอบการหรือช่าง จะต้องมี

จรรยาบรรณของอาชีพ ต้องให้ความสําคัญเกียวกับสขุอนามัยของร้าน รวมทังจะต้อง

เป็นบคุคลทีมีอปุนิสยัรักความก้าวหน้า ตรงต่อเวลา แต่งกายสะอาดเรียบร้อย นอกจาก

การกําหนดให้เป็นมาตรฐานแล้ว การเลือกทําเลทีตังร้านเสริมสวยควรเป็นแหล่งที

เดินทางไปมาสะดวก มีทีจอดรถเพียงพอ นอกจากนีจะต้องมีการทําโฆษณาอย่าง

ต่อเนือง ช่างหรือพนักงานทีให้บริการต้องเป็นผู้ มีความรู้ความสามารถ เครืองมือ

เครืองใช้ภายในร้านต้องมีความทันสมัย สะอาด ได้มาตรฐานและการให้บริการแต่ละ

ครังไม่ใช้เวลานานเกินไป (สภุาพร กาลรักษ์, 2554 : 6)  

 แม้ธุรกิจร้านเสริมสวยเป็นธุรกิจทีน่าลงทุน แต่ขณะเดียวกันธุรกิจร้านเสริม

สวยกําลงัเข้าสู่ภาวะการแข่งขันอย่างรุนแรง โดยต้องงัดกลยุทธ์ต่างๆ มาใช้เพือดึงดูด

ลกูค้าเช่น มีบริการออกแบบทรงผม การจ้างช่างฝีมือดีมีชือเสียงมาคอยบริการจัด
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ตกแต่งร้านดูสวยงาม และปรับปรุงกระบวนการให้บริการให้รวดเร็วยิงขึน มีโฆษณาเพือ

ชกัชวนด้วยภาษาทีเข้าใจง่าย ตรงความต้องการ รวมทังเจ้าของร้านและช่างให้การต้อนรับ

เป็นอย่างดี พดูคยุเป็นกนัเอง บางร้านมีให้คําปรึกษาหรือรับประกันความพึงพอใจ ซึงจาก

การแข่งขนัดงักล่าวส่งผลกระทบต่อธุรกิจร้านเสริมสวยมากยิงขึนแล้ว สภาวะการแข่งขัน

ของธุรกิจร้านเสริมสวยยังต้องพบกับการแข่งขันด้านคู่แข่งทีเพิมมากขึน และจาก         

การสมัภาษณ์เจ้าของร้านเสริมเสริมพบว่าการแข่งขันทีส่งผลต่อธุรกิจร้านเสริมสวยคือ 

ธุรกิจทีให้บริการครบวงจรเช่นให้บริการเสริมสวย บริการนวดและสปา ซึงร้านประเภทน ี

จะมีรูปแบบการให้บริการทีได้มาตรฐาน มีการโฆษณาผ่านโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์และ

นิตยสาร ธุรกิจทีเป็นระบบเฟรนไชน์ มีชือเสียงในด้านคุณภาพ การให้บริการและ

ผลิตภัณฑ์สินค้า มีการรับประกันความพึงพอใจ มีการโฆษณาโดยนําดารานักแสดงทีมี

ชือเสยีงมาเป็นแบบ 

 ดังนัน ผู้ วิจัยได้เล็งเห็นความสําคัญดังกล่าว จึงสนใจศึกษาเรืองสภาวะ     

การแข่งขันของธุรกิจร้านเสริมสวยในจังหวัดภูเก็ต ทังนีจะเกิดประโยชน์ต่อผู้ประกอบ

กิจการร้านเสริมสวยทังรายเก่าและรายใหม่ สามารถนําไปปรับปรุงให้สอดคล้องกับ

ความต้องการได้ รวมทังเกิดประโยชน์ต่อ หน่วยงานทีเกียวข้องสามารถนําไป

ประกอบการวางแผน กําหนดนโยบายส่งเสริมกิจการร้านเสริมสวยได้ รวมทังภาครัฐ

สามารถนําข้อมลูทีได้ไปควบคมุให้ร้านเสริมสวยบริการได้มาตรฐานมากยิงขนึ 

 

วัตถปุระสงค์ 

 1. เพือศกึษาสภาวะการแข่งขนัของธุรกิจร้านเสริมสวย ในจงัหวดัภูเก็ต 

 2. เพือศกึษาปัจจยัทางการตลาดทีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้าน

เสริมสวย ในจงัหวดัภูเก็ต  

 3. เพือเปรียบเทียบปัจจัยทางการตลาดทีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้

บริการร้านเสริมสวย ในจงัหวัดภูเก็ต จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษาและรายได้

ต่อเดือน 
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สมมติฐาน 

 1. ผู้ใช้บริการร้านเสริมสวยในจังหวัดภูเก็ต ทีมีเพศ อายุระดับการศึกษาและ

รายได้เฉลยีต่อเดือนต่างกนัมีการตดัสนิใจเลอืกใช้บริการร้านเสริมสวยทีแตกต่างกนั 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 1. คู่แข่ง หมายถงึ ร้านเสริมสวยเสริมสวยทีมีลกัษณะเดียวกัน โดยใช้กลยุทธ์

ต่างๆ ทีแตกต่างจากร้านเสริมสวยร้านอืนๆ เพือหวงัให้มีลกูค้าหรือผู้ใช้บริการมากขนึ 

 2. อํานาจการต่อรองของลกูค้า หมายถึง การเปรียบเทียบในด้านต่างๆ ของ

ลูกค้าหรือผู้ ใช้บริการ และมีข้อทีได้เปรียบกว่าหรือดีกว่าลูกค้าหรือผู้ ใช้บริการจะ

ตดัสนิใจใช้บริการในร้านเสริมสวยนนัๆ เช่นการเปรียบเทียบราคา การให้บริการ 

 3. อํานาจการต่อรองของซัพพลายเออร์ หมายถึง การได้มาของสินค้าหรือ

ผลติภัณฑ์ทีเกียวข้องกับธุรกิจร้านเสริมสวย ทีมีจํานวนสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ และหรือ

จํานวนซพัพลายเออร์ทีมีมากน้อยต่างกนั 

 4. ภัยคกุคามจากคู่แข่งใหม่ๆ ทีเกิดขนึ หมายถงึ การเกิดขึนของคู่แข่งใหม่ๆ ที

มีลกัษณะใกล้เคียงกนัของธุรกิจร้านเสริมสวยเช่น ร้านประเภทบิวตีและซาลอน แต่จะมี

การให้บริการทีทันสมัย มีความชํานาญเฉพาะทางและมีการนําเทคโนโลยีใหม่มาใช้

มากขนึ 

 5. ภัยคุกคามจากสินค้าทดแทน หมายถึง ผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ๆ ที

ออกมาทดแทนผลติภัณฑ์หรือบริการเก่าๆ โดยมีคณุภาพทีสงูกว่าและราคาถกูกว่า 

 6. ร้านเสริมสวย หมายถงึ ร้านทีให้บริการเกียวกับการตัดผม สระผม ซอยผม 

ย้อมผม เปลยีนทรงผมใหม่ แต่งหน้า อบไอนํา ทําเล็บ นวดหน้า ขัดหน้า นวดตัว นวด

ฝ่าเทา นวดสปา อบสมุนไพร การต่อขนตาหรือดัดให้งอน ต่อเล็บ ต่อผมและลดส่วนที

บกพร่องของร่างกายเพือให้ดดีู ขนึกว่าเดิม ซงึในทีนีเฉพาะร้านเสริมสวยในจังหวัดภูเก็ต

เท่านนั 

 7. ปัจจัยทางการตลาด หมายถึง สิงทีมีความสําคัญต่อการตัดสินใจเลือกใช้

บริการร้านเสริมสวยซึงได้แก่ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 

ด้านการสง่เสริม การตลาด ด้านบุคลากรหรือพนักงาน ด้านลกัษณะทางกายภาพและ

ด้านกระบวนการให้บริการ 
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 8. ด้านผลติภัณฑ์ หมายถงึ การให้บริการแก่ลกูค้าทีประทับใจ ผลิตภัณฑ์หรือ

บริการเป็นทีรู้จกั รวมทงัร้านมีชือเสยีงและมีภาพพจน์ทีดี มีเครืองมือเครืองใช้ทีทันสมัย

ได้มาตรฐาน  

 9. ด้านราคา หมายถึง การคิดราคาค่าบริการทีเป็นธรรม เหมาะสมกับ

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ การให้ส่วนลด มีระดับราคาทีหลากหลายให้ลูกค้าได้เลือกและ

ราคาถกูกว่าคู่แข่ง 

 10. ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย  หมายถึง ทําเลทีตังของร้านเสริมสวยอยู่

ใกล้บ้านหรือทีทํางาน การเดินทางไปมาสะดวก อยู่ติดถนนใหญ่ หาง่าย บริเวณร้านมีที

จอดรถเพียงพอ ตลอดจนมีสิงอํานวยความสะดวกอืนๆ เช่น นิตยสาร ทีวี มีนําดืมไว้

บริการ 

 11. ด้านการส่งเสริมการตลาด หมายถึง การลดราคาในช่วงสําคัญๆ มี     

แคตตาล็อคแนะนําผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ๆ มีการโฆษณา และการรับประการใน

ผลติภัณฑ์ทีใช้และบริการ รวมทงัการบอกต่อปากต่อปาก 

 12. ด้านบคุลากรหรือพนกังาน หมายถงึ ช่างหรือพนักงานทีให้บริการลกูค้ามี

ความชํานาญ ให้คําอธิบายอย่างถกูต้อง มีมนษุย์สมัพนัธ์ทีดี ให้บริการถูกต้อง รวมทังมี

จํานวนช่างและพนกังานไว้เพียงพอ เหมาะสมกบัจํานวนลกูค้า 

 13. ด้านลักษณะทางกายภาพ หมายถึง ความสะอาดของภายในร้าน 

เครืองมือเครืองใช้ การตกแต่งร้านดสูวยงาม สะดดุตา 

 14. ด้านกระบวนการให้บริการ หมายถึง ขันตอนการให้บริการของงานที

บริการแก่ลูกค้าเช่นการประสานระหว่างช่างกับพนักงาน การจัดลําดับคิวก่อน-หลัง  

การให้บริการทีรวดเร็ว การจองคิวลว่งหน้าและให้บริการภายในเวลาทีกําหนดไว้ 

 

ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ 

 1. ผู้ประกอบกิจการร้านเสริมสวยทงัรายเก่าและรายใหม่ สามารถนําข้อมูล

ไปปรับปรุงร้านเสริมสวยให้สามารถแข่งขันได้ และสอดคล้องกับความต้องการของ

ลกูค้า 
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 2. หน่วยงานทีเกียวข้องสามารถนําไปประกอบการวางแผน กําหนดนโยบาย

ส่งเสริมกิจการร้านเสริมสวยได้ รวมทังภาครัฐสามารถนําข้อมูลทีได้ไปควบคุมให้ร้าน

เสริมสวยบริการได้มาตรฐานมากยิงขนึ 

 

วิธีการวิจยั 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 1. ประชากรคือเจ้าของร้านเสริมสวยจํานวน 497 ราย  ซึงจํานวนร้านเสริม

สวยในจงัหวดัภูเก็ต (องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต, 2556) กลุ่มตัวอย่างคือเจ้าของ

ร้านเสริมสวยในจังหวัดภูเก็ตจํานวน 20 ร้าน ซึงได้มาจากการกําหนดสดัส่วน 25 ร้าน

เลือก 1 ร้าน (25 : 1) โดยใช้วิธีการสุ่มเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 

sampling) สําหรับข้อจํากัดในการเลือกกลุ่มตัวอย่างซึงเป็นเจ้าของร้านเสริมสวยคือ 

เจ้าของร้านเสริมสวยมีเวลาในการให้ข้อมูลหรือสมัภาษณ์น้อย เพราะต้องให้บริการ

ลกูค้าตลอดเวลา 

 2. ประชากรคือผู้ใช้บริการร้านเสริมสวยในจังหวัดภูเก็ตจํานวน 149,100 ราย 

(เฉลียวันละ4,970 ราย) กลุ่มตัวอย่างคือผู้ ใช้บริการร้านเสริมสวยในจังหวัดภูเก็ต

จํานวน 384 ราย มาจากการเทียบตารางสําเร็จทีคํานวณได้จากสตูรตารางของเครซี

และมอร์แกน ทีระดับความเชือมัน 95% (บุญชม ศรีสะอาด, 2543 : 40) โดยใช้วิธี    

การสุม่ตวัอย่างแบบตามสะดวก (Conveniences sampling) 

 เครืองมือทีใช้ในการรวบรวมข้อมูล 

 1. แบบสมัภาษณ์สําหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ มี 2 ตอนคือ 1.1) เกียวกับ

คําถามทัวไปของข้อมูลร้านเสริมสวย และ 1.2) เกียวกับสภาวะการแข่งขันของธุรกิจ

ร้านเสริมสวย ในจงัหวดัภูเก็ต 

 2. แบบสอบถามสาํหรับการวิจยัเชิงปริมาณ มี 2 ตอนคือ 1.1) เกียวกับข้อมูล

สว่นบคุคล และ 1.2) เกียวกบัปัจจยัทางการตลาดทีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ

ร้านเสริมสวย ในจงัหวดัภูเก็ต 
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 ขันตอนการสร้างเครืองมือทีใช้ในการวิจยั 

 1. สร้างแบบสอบถาม และปรับปรุงตามคําแนะนําของอาจารย์ทีปรึกษา 

 2. สง่แบบสอบถามให้ผู้ทรงคณุวฒุิตรวจสอบเครืองมือ 

 3. นําแบบสอบถามไปทดลองกบักลุม่ตวัอย่างในเขตอําเภอกะทู้  จังหวัดภูเก็ต 

จํานวน 30 คน เพือตรวจสอบหาค่าความเชือมันตามวิธีหาค่าของครอนบัคแอลฟ่า 

(Cronbach alpha-coefficient) ได้ค่าความเชือมนัเท่ากบั 0.927 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 1. แบบสมัภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมลูโดยหาค่าความถี (Frequency) และค่าร้อยละ 

(Percentage) และนําเสนอบรรยายท้ายตาราง 

 2. แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าความถี (Frequency) ค่าร้อยละ 

(Percentage) ค่าเฉลีย (Mean) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 

การทดสอบสมมติฐานใช้ t-test และ F-test และเปรียบเทียบรายคู่โดยใช้วิธีการของ 

Scheffe’test (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2548 : 18)  

 

ผลการศึกษา 

 1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

   ตอนที 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทัวไปของข้อมูลร้านเสริมสวยพบว่าส่วน

ใหญ่เลอืกตงัร้านอยู่ในแหลง่ชมุชน เปิดน้อยกว่า 3 ปี มีขนาดเล็กแต่ละร้านมีช่างและ

ลกูจ้างน้อยกว่า 3 คน สว่นใหญ่ใช้เงินลงทนุโดยประมาณน้อยกว่า 70,000 บาท  

   ตอนที 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกียวกับสภาวะการแข่งขันของธุรกิจร้าน

เสริมสวย ในจงัหวดัภูเก็ต  

   ด้านคู่แข่งพบว่าส่วนใหญ่ลูกค้ามีการแนะนําหรือบอกต่อคนอืนให้มาใช้

บริการอีก โดยแต่ละร้านใช้ผลติภัณฑ์ทีเป็นทีนิยมหรือเป็นตราทีมีชือเสียง แต่มีราคา

ปานกลาง การตังราคาค่าบริการจะตังราคาเท่ากับคู่แข่งรายอืนๆ ซึงมีเกณฑ์การตัง

ราคาคือแบ่งตามลกัษณะการใช้บริการ และมีสอืโฆษณาของร้านคือใช้ป้ายผ้า 

   ด้านอํานาจการต่อรองของลกูค้าพบว่าช่างหรือพนักงานจะมีลกูค้าประจํา 

ในแต่ละครังลกูค้ามีการต่อรองราคาค่าบริการ และระบุชือผลิตภัณฑ์ทีต้องการใช้แต่
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หากกรณีทีผลิตภัณฑ์ทีลูกค้าต้องการใช้ไม่มีลูกค้าส่วนใหญ่ยังใช้บริการเหมือนเดิม 

นอกจากนีมีสิงทีลูกค้าเสนอหรือต้องการให้ร้านเสริมสวยปรับปรุงคือ ต้องการให้

ปรับปรุงในด้านราคาเช่น กําหนดราคาถกูกว่าคู่แข่ง มีราคาให้เลอืกหลายระดบั 

     ด้านอํานาจการต่อรองของซัพพลายเออร์พบว่าในร้านมีความหลากหลาย

ของผลิตภัณฑ์ทีใช้ โดยผลิตภัณฑ์ทีใช้มีคุณภาพมีระดับปานกลาง ในแต่ละร้านส่วน

ใหญ่มีซพัพลายเออร์ทีมาติดต่อประมาณ 4 – 6 ราย และซัพพลายเออร์ขายผลิตภัณฑ์

เป็นเงินเชือไม่เกิน 30 วนั เจ้าของร้านจะสงัซือผลติภัณฑ์กบัพนกังานขายทีมาเสนอขาย

ถงึร้าน 

     ด้านภัยคกุคามจากคู่แข่งใหม่ๆ ทีเกิดขึนพบว่าส่วนใหญ่ในรอบ 1 ปีทีผ่าน

มาบริเวณใกล้เคียงมีรายทีเปิดใหม่ 1 – 3 ราย ขนาดร้านทีเปิดใหม่มีขนาดและจํานวน

บคุลากรหรือพนกังานเท่ากบัร้านของตน แต่ร้านทีเปิดใหม่จะมีผลิตภัณฑ์และเครืองมือ

เครืองใช้ทีทนัสมยักว่าร้านของตน 

     ด้านภัยคกุคามจากสินค้าทดแทนพบว่าส่วนใหญ่ลกูค้ามีการเปรียบเทียบ

ราคาค่าบริการ เปรียบเทียบต้นทนุและเปรียบเทียบคณุภาพการให้บริการกบัร้านอืนๆ 

 2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 

   ตอนที 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกียวกับข้อมูลส่วนบุคคลพบว่าผู้ ตอบ

แบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นหญิง มีอายุระหว่าง 29 - 39 ปี การศึกษาอยู่ในระดับปริญญา

ตรี มีรายได้เฉลียต่อเดือนระหว่าง 12,001 – 15,000 บาท ในแต่ละเดือนมาใช้บริการร้าน

เสริมสวยโดยเฉลียน้อยกว่า 2 ครังแต่ละครังมีค่าใช้จ่ายโดยเฉลียน้อยกว่า 500 บาท 

ช่วงเวลาทีใช้บริการไม่แน่นอน สว่นใหญ่มีร้านประจําและไม่ค่อยเปลียนร้านเสริมสวยบ่อย 

แต่หากเปลยีนเป็นเพราะปัจจยัด้านราคา บริการทีใช้เป็นประจําคือ ตัดผม สระผม ซอยผม 

ย้อมผม เปลยีนทรงผมใหม่และต่อผม ระหว่างรอรับบริการสว่นใหญ่เลอืกอ่านหนงัสอื 

   ตอนที 2 เกียวกบัปัจจยัทางการตลาดทีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ

ร้านเสริมสวย ในจงัหวดัภูเก็ต ดงัตาราง 1  
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ตาราง 1 ค่าเฉลยีและค่าความเบียงเบนมาตรฐานเกียวกับปัจจัยทางการตลาดทีมีผล

ต่อการตดัสนิใจใช้บริการร้านเสริมสวยในจงัหวดัภูเก็ต 

ปัจจยัทางการตลาดทีมีผลต่อการตดัสนิใจ X  S.D. ผลการตดัสนิใจ 

ด้านบคุลากรหรือพนกังาน 3.90 0.67 มาก 

ด้านผลติภัณฑ์ 3.80 0.63 มาก 

ด้านลกัษณะทางกายภาพ 3.80 0.66 มาก 

ด้านช่องทางการจดัจําหน่าย 3.74 0.68 มาก 

ด้านราคา 3.61 0.68 มาก 

ด้านกระบวนการ 3.23 0.81 ปานกลาง 

ด้านการสง่เสริมการตลาด 3.05 0.72 ปานกลาง 

รวม 3.59 0.52 มาก 

 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าปัจจัยทางการตลาดทีมีผลต่อการตัดสินใจใช้

บริการร้านเสริมสวยในจงัหวดัภูเก็ตในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยรายการทีมีผลมาก

ทีสุดคือด้านบุคลากรหรือพนักงาน รองลงมาคือด้านผลิตภัณฑ์ ด้านลักษณะทาง

กายภาพ ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านราคา ด้านกระบวนการ และน้อยทีสดุคือ

ด้านการสง่เสริมการตลาด 

 ตอนที 3 ผลการทดสอบสมมติฐาน สรุปได้ดงัตาราง 2 – 3 

ตาราง 2 ผลการทดสอบสมมติฐาน ด้านเพศกบัการตดัสนิใจเลอืกใช้บริการร้านเสริมสวย 

เพศกบัการตดัสนิใจ 

เลอืกใช้บริการร้านเสริมสวย 

ชาย หญิง t  

X  S.D. X  S.D. 

การตดัสนิใจใช้บริการร้านเสริมสวย 3.51 0.16 3.59 0.53 .119 

**p < 0.01 
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 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าผู้ ใช้บริการร้านเสริมสวยในจังหวัดภูเก็ต ทีมี

เพศต่างกนัไม่มีผลต่อการตดัสนิใจเลอืกใช้บริการร้านเสริมสวยทีแตกต่างกนั 

 

ตาราง 3 ผลการทดสอบสมมติฐานระหว่างอาย ุระดบัการศึกษา รายได้เฉลยีต่อเดือน

กบัการตดัสนิใจเลอืกใช้บริการร้านเสริมสวย 

อาย ุ df SS MS F p 

ระหว่างกลุม่ 4 1.483 .371 1.384 

 

.239 

 ภายในกลุม่ 379 101.514 .268 

รวม 383 102.997    

 ระดบัการศกึษา      

ระหว่างกลุม่ 6 4.223 .704 2.686 

 

.014* 

 ภายในกลุม่ 377 98.774 .262 

รวม 383 102.997    

รายได้เฉลยีต่อเดือน      

ระหว่างกลุม่ 5 2.310 .462 1.735 

 

.126 

 ภายในกลุม่ 378 100.687 .266 

รวม 383 102.997    

**p < 0.01 

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าผู้ ใช้บริการร้านเสริมสวยในจังหวัดภูเก็ต ทีมี

เพศ อายุ รายได้เฉลียต่อเดือนต่างกันไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านเสริม

สวยทีแตกต่างกนั แต่ระดบัการศกึษาต่างกนั มีผลการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านเสริม

สวยทีแตกต่างกนั อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.01 
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สรุปและอภิปรายผล 

 1. การอภิปรายผลข้อมูลเชิงคุณภาพ 

   ตอนที 1 ข้อมูลทัวไปของข้อมูลร้านเสริมสวยพบว่าส่วนใหญ่เลือกตังร้าน

อยู่ในแหลง่ชมุชน เปิดน้อยกว่า 3 ปี มีขนาดเล็ก แต่ละร้านมีช่างและลกูจ้างน้อยกว่า 3 

คน สว่นใหญ่ใช้เงินลงทุนโดยประมาณน้อยกว่า 70,000 บาท ผลการศึกษาเป็นเช่นนี

น่าจะเป็นเพราะว่าแหล่งชุมชนเป็นสถานทีมีคนเดินผ่านไปมาเป็นจํานวนมาก จึงเป็น

โอกาสดีในการทําธุรกิจร้านเสริมสวย และเนืองจากราคาค่าเช่าร้านอยู่ในระดับสงู จึง

เลอืกร้านทีมีขนาดเลก็ สง่ผลให้จํานวนเก้าอี จํานวนช่าง ลกูจ้างและเงินลงทุนน้อยตาม

ลงไปด้วย 

   ตอนที 2 ข้อมูลเกียวกับสภาวะการแข่งขันของธุรกิจร้านเสริมสวย ใน

จังหวัดภูเก็ต ด้านคู่แข่งพบว่าส่วนใหญ่ลกูค้ามีการแนะนําหรือบอกต่อคนอืนให้มาใช้

บริการอีก โดยแต่ละร้านใช้ผลิตภัณฑ์ทีเป็นทีนิยมหรือเป็นตราทีมีชือเสียง แต่มีราคา

ปานกลาง การตังราคาค่าบริการจะตังราคาเท่ากับคู่แข่งรายอืนๆ ซึงมีเกณฑ์การตัง

ราคาคือแบ่งตามลักษณะการใช้บริการ และมีสือโฆษณาของร้านคือใช้ป้ายผ้า ซึง

สอดคล้องกบัปัจจยัแรงกดดนั 5 ประการ (5 Forces model) ทีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนคร (2554 : 6) อธิบายว่าแรงกดดันในการแข่งขันทางธุรกิจด้านสภาวะ

การแข่งขัน มีปัจจัยทีสําคัญหลายประการเช่นจํานวนคู่แข่งขัน กลยุทธ์การตังราคา  

การโฆษณา ตัวอย่างเช่นหากธุรกิจทีมีจํานวนคู่แข่งขันมากส่งผลให้ธุรกิจดังกล่าวมี  

การแข่งทีสงูมากขนึไปด้วย 

   ด้านอํานาจการต่อรองของลกูค้าพบว่าช่างหรือพนักงานจะมีลกูค้าประจํา 

ในแต่ละครังลกูค้ามีการต่อรองราคาค่าบริการ และระบุชือผลิตภัณฑ์ทีต้องการใช้แต่

หากกรณีทีผลิตภัณฑ์ทีลูกค้าต้องการใช้ไม่มีลูกค้าส่วนใหญ่ยังใช้บริการเหมือนเดิม 

นอกจากนีมีสิงทีลูกค้าเสนอหรือต้องการให้ร้านเสริมสวยปรับปรุงคือ ต้องการให้

ปรับปรุงในด้านราคาเช่นกําหนดราคาถูกกว่าคู่แข่ง มีราคาให้เลือกหลายระดับ ซึง

สอดคล้องกับปัจจัยแรงกดดัน 5 ประการทีอรรถไกร พันธุ์ภักดี (2554 : 2) อธิบายว่า

อํานาจการต่อรองของลกูค้านบัเป็นปัจจยัหนึงทีสร้างแรงกดดันต่อการแข่งขัน ดูได้จาก
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การกําหนดราคาซือขายสินค้าเช่น เมือองค์กรจะตังราคาสินค้าต้องคํานึงถึงลูกค้าว่า

ราคาจะสงูไปหรือไม่ หากราคาสงูลกูค้าจะไปซือสนิค้าและบริการของรายอืนหรือไม่  

  ด้านอํานาจการต่อรองของซพัพลายเออร์พบว่าในร้านมีความหลากหลายของ

ผลิตภัณฑ์ทีใช้ โดยผลิตภัณฑ์ทีใช้มีคุณภาพมีระดับปานกลาง ในแต่ละร้านส่วนใหญ่มี 

ซัพพลายเออร์ทีมาติดต่อประมาณ 4 – 6 ราย และซัพพลายเออร์ขายผลิตภัณฑ์เป็นเงิน

เชือไม่เกิน 30 วนั เจ้าของร้านจะสงัซือผลติภัณฑ์กบัพนักงานขายทีมาเสนอขายถึงร้าน ซึง

สอดคล้องกับปัจจัยแรงกดดัน 5 ประการ (5 Forces model) ทีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี 

ราชมงคลพระนคร (2554 : 6) อธิบายว่าแรงกดดันในการแข่งขันทางธุรกิจด้านอํานาจ   

การต่อรองของซัพพลายเออร์ (Bargaining power of suppliers) มีสาระทีสําคัญ คือ หาก

จํานวนซพัพลายเออร์หรือวตัถดิุบทีมีอยู่ในตลาด มีจํานวนน้อยรายอํานาจการต่อรองของ

ซพัพลายเออร์จะสงูขนึ รวมทงัหากมีการรวมตัวกันของซัพพลายเออร์หรือวัตถุดิบ อํานาจ

การต่อรองจากซัพพลายเออร์จะสูงด้วย หรือความแตกต่างและความเหมือนของ

ผลติภัณฑ์และบริการหากอยู่ในระดับสงูอํานาจการต่อรองก็จะสงูด้วยเช่นกัน นอกจากนี

ยังสอดคล้องกับอรรถไกร พันธุ์ภักดี (2554 : 2) ทีกล่าวว่าอํานาจการต่อรองของ       

ซพัพลายเออร์ หมายถงึการจําหน่ายสนิค้าหรือวตัถดิุบของซัพพลายเออร์ ซึงหากมีการขึน

ราคาสนิค้าทีสง่ให้ผู้ประกอบการ จะสง่ผลให้มีกําไรน้อยลงหรือแข่งขนัได้ยากมากขนึ 

 ด้านภัยคกุคามจากคู่แข่งใหม่ๆ ทีเกิดขึนพบว่าส่วนใหญ่ในรอบ 1 ปีทีผ่านมา

บริเวณใกล้เคียงมีรายทีเปิดใหม่ 1 – 3 ราย ขนาดร้านทีเปิดใหม่มีขนาดและจํานวน

บคุลากรหรือพนักงานเท่ากับร้านของตน แต่ร้านทีเปิดใหม่ จะมีผลิตภัณฑ์และเครืองมือ

เครืองใช้ทีทนัสมยักว่าร้านของตน ซึงสอดคล้องกับปัจจัยแรงกดดัน 5 ประการ (5 Forces 

model) ทีอรรถไกร พันธุ์ภักดี (2554 : 2) อธิบายว่าภัยคุกคามจากคู่แข่งขันใหม่ทีเกิดขึน 

ย่อมก่อให้เกิดความพะวักพะวงในการแข่งขัน เนืองจากคู่แข่งขันมักจะนําเอาแนว

เทคโนโลยีใหม่ๆ ทรัพยากรด้านคนและกําลงัเงินเข้ามาต่อสู้ เพือช่วงชิงส่วนแบ่งทางตลาด 

ทําให้สง่ผลถงึการเปลยีนแปลงหรือปันป่วนของตลาดได้เช่น เมือมีผู้ประกอบการรายใหม่

เข้ามาจะสง่ผลให้ปริมาณสนิค้าและราคาสินค้ามีการเปลียนแปลงไปทันที และสอดคล้อง

กับการศึกษาของสวุรรณา วิทธิสกุลรัตน์ (2548 : 52) ทีพบว่าผู้ประกอบการหรือเจ้าของ
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ร้านต้องปรับปรุงร้านเสริมสวยสภุาพสตรีให้เป็นไปตามลกัษณะความต้องการของลกูค้า

กล่าวคือลูกค้ามีความต้องการบรรยากาศภายในร้านและรูปแบบการตกแต่งร้านทีสวย

แปลก ดูสะอาดสบายตามีส่วนอย่างมาก ลกูค้าต้องการการแบ่งส่วนบริเวณสระผมที

มิดชิดและพอใจต่ออปุนิสยัและมารยาทของช่าง การพูดจาและความเป็นกันเอง ต้องการ

อินเตอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์ทีมีการแนะนําเกียวกับความงามหรือเกียวกับสขุภาพของ

เส้นผมต่างๆ ต้องการเครืองดืมและอาหารว่าง ต้องการบริการนวดทุกๆ ประเภท มีเพลง

เบาๆ บรรเลงระหว่างรอใช้บริการ  

 ด้านภัยคุกคามจากสินค้าทดแทนพบว่าส่วนใหญ่ลกูค้ามีการเปรียบเทียบ

ราคาค่าบริการ เปรียบเทียบต้นทุนและเปรียบเทียบคุณภาพการให้บริการกับร้านอืนๆ 

สอดคล้องกบัปัจจยัแรงกดดนั 5 ประการ (5 Forces model) ทีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนคร (2554 : 6) อธิบายว่าแรงกดดันในการแข่งขันทางธุรกิจด้านภัย

คกุคามจากสนิค้าทดแทน (Threat of substitute) โดยการวิเคราะห์ว่าสินค้าและบริการ

ทีมีอยู่ในตลาดมีระดับการทดแทนมากน้อยเพียงใดเช่น แอร์กับพัดลม มีต้นทุนหรือ

ค่าใช้จ่ายในการเปลียนแปลงจากการใช้สินค้าเดิมไปสู่การใช้สินค้าทดแทนมากน้อย

เพียงใด ซงึหากมีต้นทนุสงูหรือค่าใช้จ่ายสงูย่อมทําให้มีโอกาสทีจะประสบความสําเร็จ

น้อยลง 

 2. การอภิปรายผลข้อมูลเชิงปริมาณ 

     ตอนที 1 ข้อมลูส่วนบุคคลพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นหญิง 

มีอายุระหว่าง 29 - 39 ปี การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี มีรายได้เฉลียต่อเดือน

ระหว่าง 12,001 – 15,000 บาท ในแต่ละเดือนมาใช้บริการร้านเสริมสวยโดยเฉลียน้อย

กว่า 2 ครังแต่ละครังมีค่าใช้จ่ายโดยเฉลียน้อยกว่า 500 บาท ช่วงเวลาทีใช้บริการไม่

แน่นอน สว่นใหญ่มีร้านประจําและไม่ค่อยเปลยีนร้านเสริมสวยบ่อย แต่หากเปลียนเป็น

เพราะปัจจยัด้านราคา บริการทีใช้เป็นประจําคือตดัผม สระผม ซอยผม ย้อมผม เปลียน

ทรงผมใหม่และต่อผม ระหว่างรอรับบริการส่วนใหญ่เลือกอ่านหนังสือ ผลการศึกษา

เป็นเช่นนีน่าจะเป็นเพราะว่าเพศหญิงมีความรักสวยรักงามมากกว่าเพศชาย และด้วย

วยัทีเริมเข้าสูว่ยักลางคนจงึจําเป็นต้องทําให้ดูดีขึน ประกอบกับมีรายได้ทีเพียงพอและ

ราคาไม่แพงเกินไปจงึตดัสนิใจเสริมสวย นอกจากนีอาจเกิดความประทับใจในฝีมือของ
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ช่างหรือได้รับการบริการทีดีจึงเป็นลกูค้าประจําของร้านดังกล่าว ในระหว่างรอเลือก

อ่านหนังสือเพราะเป็นการสร้างความเพลิดเพลิน ทําให้ได้รับรู้ข้อมูลเกียวกับแฟชัน 

ความสวยความงามและข่าวสารเกียวกบัทรงผมใหม่ๆ และสอดคล้องกับการศึกษาของ

บุญศรี ตระการช่วง (2547 : 36) ทีพบว่าลกูค้าทีใช้บริการร้านเสริมสวยในเขตอําเภอ

เมือง จังหวัดขอนแก่น ส่วนใหญ่เลือกใช้บริการสระ-เซ็ทมากทีสุด โดยในแต่ละครัง

ลกูค้าใช้บริการเฉลียน้อยกว่า 100 บาท เหตุผลทีมาใช้บริการประจําเป็นเพราะว่า

ช่างฝีมือดี อธัยาศยัดี และมกัจะอ่านหนงัสอืในระหว่างรอคิวรับบริการ 

 ข้อมลูเกียวกบัปัจจยัทางการตลาดทีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการร้าน

เสริมสวย ในจังหวัดภูเก็ต พบว่าปัจจัยทางการตลาดทีมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ

ร้านเสริมสวยในจังหวัดภูเก็ต ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยรายการทีมีผลมากทีสดุ

คือด้านบคุลากรหรือพนักงาน ผลการศึกษาเป็นเช่นนีน่าจะเป็นเพราะว่าบุคลากรหรือ

พนักงานเป็นผู้ มีฝีมือดี หรือมีมนุษยสมัพันธ์ทีดีต่อลกูค้า ตลอดจนคํานึงถึงภาพพจน์

หรือความมีชือเสียงของร้านหรือช่าง ซึงสอดคล้องกับสอดคล้องกับแนวคิดเกียวกับ

คุณภาพการให้บริการทีชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2552 : 36) อธิบายว่าคุณภาพ       

การบริการวดัได้จากองค์ประกอบของคณุภาพในการบริการหลกัๆ คือ การรับประกันว่า

พนกังานเป็นผู้ทีมีความรู้ความสามารถและมีความสภุาพ มีจริยธรรมในการให้บริการ 

นอกจากนีต้องสร้างความมันใจให้กับลูกค้าว่าจะได้รับการบริการทีเป็นไปตาม

มาตรฐานด้วยสนิค้าทีมีคณุภาพ ตลอดจนสร้างรู้สกึทีสมัผสัเช่นการจัดตกแต่งตัวอาคาร 

เครืองมือและอปุกรณ์เช่นเคาน์เตอร์ให้บริการ ทีจอดรถ สวน ห้องนํา การตกแต่ง ป้าย

ประชาสมัพนัธ์ การแต่งกายของช่างหรือพนักงานอย่างเหมาะสม สวยงามและการเอา

ใจใสล่กูค้าและให้บริการอย่างตงัอกตงัใจ ให้บริการภายในเวลาทีเหมาะสม ไม่ให้รอคิว

นาน รวมทงัสร้างความน่าเชือถือและความไว้วางใจในฝีมือให้กบัลกูค้า 

 ปัจจยัทางการตลาดทีมีผลต่อการตดัสนิใจใช้บริการร้านเสริมสวยในจังหวัด

ภูเก็ต ด้านบคุลากรหรือพนักงานอยู่ในระดับมาก โดยรายการทีมีผลมากทีสดุคือช่างมี

ความชํานาญ ผลการศึกษาเป็นเช่นนีน่าจะเป็นเพราะว่าลูกค้าแต่ละคนมีลักษณะ    

การแต่งกาย การเสริมสวยทีแตกต่างกนั ดงันนัช่างหรือพนกังานจําเป็นต้องอาศัยทักษะ 
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ประสบการณ์ ความรู้ความเข้าใจในการเสริมสวย ซึงสอดคล้องกับกรมการจัดหางาน 

กระทรวงแรงงาน (2547 : 4) ทีอธิบายว่าการประกอบธุรกิจและการลงทุนในธุรกิจเสริม

สวยสงิทีสาํคญัคือ เจ้าของร้านหรือช่างต้องเป็นผู้ทีมีคุณสมบัติทีสําคัญทีสดุคือ มีใจรัก

อาชีพบริการเสริมความงามให้ลูกค้า และควรเป็นคนอ่อนน้อม มีมารยาท รู้จัก

กาลเทศะและรู้จกัเอาใจผู้ใช้บริการ เป็นคนขยนั มีความอดทนและความภูมิใจในอาชีพ

นี นอกจากนีต้องมีฝีมือในด้านการเสริมสวยแล้วยงัต้องให้คําแนะนํา สามารถอธิบายให้

ลกูค้าเข้าใจได้ และสอดคล้องกับการศึกษาของสมใจ วัชระธํารงกุล (2554 : 33) ที

พบว่าลกูค้าให้ความสาํคญักบัปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดบริการของร้านเสริมสวย

ในเขตเทศบาลเมืองสระบรีุ ในระดบัมากทกุด้าน  

 ปัจจยัทางการตลาดทีมีผลต่อการตดัสนิใจใช้บริการร้านเสริมสวยในจังหวัด

ภูเก็ต ด้านผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับมาก โดยรายการทีมีผลมากทีสดุคือร้านมีผลิตภัณฑ์

และบริการใหม่เสมอรวมทังคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐาน ทันสมัยซึงมีค่าเฉลีย

เท่ากัน ซึงสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมการตลาดบริการทีศิริวรรณ      

เสรีรัตน์และคณะ (2541 : 107) ได้กล่าวว่าทฤษฎีส่วนประสมการตลาดบริการด้าน

ผลติภัณฑ์ว่า เป็นการอธิบายถงึทกุสงิทกุอย่างของสนิค้าและทุกสิงทุกอย่างทีจัดเตรียม

ไว้บริการลกูค้าเช่น การแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของผลิตภัณฑ์และสินค้า การรับรู้ถึง

คุณภาพและตราสินค้า และการบริการทีสร้างความประทับใจโดยเสนอสินค้าและ

บริการทีสอดคล้องกับความคาดหวัง  ความพึงพอใจของลูกค้าเ ป็นหลักเ ช่น           

ความประทบัใจในการรับบริการการบริการก่อนและหลงัการขาย รวมทังคุณสมบัติของ

ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ทีตอบสนองความต้องการลกูค้า สอดคล้องกับการศึกษาของนวพร 

พลติูญา (2547 : 45) พบว่าปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์เป็นปัจจัยทีมีความสําคัญต่อการใช้

บริการด้านเสริมสวยของลกูค้าในเขตอําเภอเมือง จงัหวดัอดุรธานี 

 ปัจจยัทางการตลาดทีมีผลต่อการตดัสนิใจใช้บริการร้านเสริมสวยในจังหวัด

ภูเก็ต ด้านลักษณะทางกายภาพอยู่ในระดับมาก โดยรายการทีมีผลมากทีสุดคือ

เครืองมือเครืองใช้ได้มาตรฐาน ผลการศกึษาเป็นเช่นนีน่าจะเป็นเพราะว่าลกูค้าต้องการ

ความมันใจ ความปลอดภัยจากผลิตภัณฑ์จากเครืองมือทีใช้ในการให้บริการ รวมทัง
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ต้องการความสะดวก สบาย สะอาดภายในและรอบๆ บริเวณร้านเสริมสวยเมือเข้าไปใช้

บริการ ซงึสอดคล้องกบัสาํนกับริการข้อมลู ธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (2549 : 5) ที

อธิบายว่าการประกอบธุรกิจและการลงทุนในธุรกิจเสริมสวยสิงทีสําคัญคือการจัดร้าน 

โดยเมือเลอืกสถานทีได้แล้ว ต้องจัดหาเครืองมือเครืองใช้มาทําการตกแต่งร้าน ซึงควร

คํานึงถึงราคา ความคงทน ประโยชน์ใช้สอยและความสวยงาม การตกแต่งร้านให้

คํานึงถึงความกลมกลืนของสี  แสงและการออกแบบเพือให้ร้านดูใหม่และสง่างาม   

การใช้แสงไฟฟ้าควรรู้สึกเย็นตา สวยและเกิดความรู้สึกน่าพักผ่อน หน้าร้านจัดให้

สวยงามและเด่น ตู้ โชว์ต้องกว้างพอทีจะวางวัสดุการเสริมสวยได้ จัดภายในให้

เหมาะสมเช่นสถานทีรับบริการ สถานทีทํางานและห้องนํา ซึงจะช่วยให้เกิดความรู้สกึ

ชืนชอบ และต้องรักษาให้มองดสูะอาดตลอดเวลา 

 ปัจจยัทางการตลาดทีมีผลต่อการตดัสนิใจใช้บริการร้านเสริมสวยในจังหวัด

ภูเก็ต ด้านช่องทางการจดัจําหน่ายอยู่ในระดับมาก โดยรายการทีมีผลมากทีสดุคือร้าน

อยู่ใกล้บ้านหรือทีทํางาน ผลการศกึษาเป็นเช่นนีน่าจะเป็นเพราะว่าปัจจุบันการจราจรที

ติดขดั และบางครังไม่ต้องใช้เวลานานในการเดินทางรวมทังต้องการประหยัดเวลาใน

การเดินทางอีกด้วย ซึงสอดคล้องกับสํานักบริการข้อมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

(2549 : 5) ทีอธิบายว่าการประกอบธุรกิจและการลงทนุในธุรกิจเสริมสวยสิงทีสําคัญคือ 

การเลอืกทําเลทีตงั ควรเลอืกอยู่ในย่านทีเจริญแล้ว มีคนเดินผ่านไปมาและควรอยู่ใกล้

ร้านค้าอืนๆ หรือศนูย์การค้าต่างๆ  

 ปัจจยัทางการตลาดทีมีผลต่อการตดัสนิใจใช้บริการร้านเสริมสวยในจังหวัด

ภูเก็ต ด้านราคาอยู่ในระดับมาก โดยรายการทีมีผลมากทีสดุคือการคิดราคาค่าบริการ

เป็นธรรม ผลการศกึษาเป็นเช่นนีน่าจะเป็นเพราะว่าลกูค้าต้องการทราบความแน่นอน

ของอตัราค่าบริการในแต่ละบริการ เพือสะดวกในการเตรียมจํานวนเงินให้เพียงพอต่อ

การเสริมสวยในแต่ละครัง รวมทังลูกค้าสามารถตัดสินใจเลือกราคาทีเหมาะสมกับ

จํานวนเงินในแต่ละครังได้ง่ายขึน สอดคล้องกับสํานักบริการข้อมูลธุรกิจกรมพัฒนา

ธุรกิจการค้า (2549 : 5) ทีอธิบายว่าการประกอบธุรกิจและการลงทุนในธุรกิจเสริมสวย

สิงทีสําคัญคือ การคิดราคาค่าบริการซึงก่อนจะเปิดดําเนินการ ควรกําหนดราคา
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ค่าบริการต่างๆ ไว้ก่อน โดยการเขียนราคาค่าบริการติดไว้ให้ผู้ รับบริการมองเห็นได้

โดยสะดวก ซงึการคิดราคาค่าบริการควรคํานึงถึงคุณภาพและราคาของวัสดุทีนํามาใช้

ในการบริการ ระยะเวลาในการให้บริการ ทําเลทีตังของร้านหรือคู่แข่ง ซึงการกําหนด

ราคาทีดีต้องมีความสมัพนัธ์กนัระหว่างท้องตลาด หรือร้านทีอยู่ในละแวกเดียวกนั 

 ปัจจยัทางการตลาดทีมีผลต่อการตดัสนิใจใช้บริการร้านเสริมสวยในจังหวัด

ภูเก็ต ด้านกระบวนการอยู่ในระดับปานกลาง โดยรายการทีมีผลมากทีสุด  คือ มี       

การประสานงานระหว่างช่างและพนักงาน ผลการศึกษาเป็นเช่นนีน่าจะเป็นเพราะว่า

ลกูค้าต้องการความรวดเร็วหรือไม่ใช้เวลานานเกินไปในการเสริมสวยแต่ละครัง เพือใช้

เวลาในการกระทํากิจกรรมอย่างอืนอีก ซึงสอดคล้องกับสํานักบริการข้อมูลธุรกิจ     

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (2549 : 5) ทีอธิบายว่าการประกอบธุรกิจและการลงทุนใน

ธุรกิจเสริมสวยสิงทีสําคัญอีกประการหนึงคือ การจัดการเช่นเวลาทํางานของช่าง 

ระยะเวลาในการให้บริการ แต่ละงานทีจะต้องให้บริการจนครบกระบวนการทุกขันตอน 

หรือแจ้งให้ทราบว่าจะต้องใช้เวลาในการบริการนานเท่าใด และสอดคล้องกับการศึกษา

ของดารารัตน์ สพุรรณบรรจง (2546 : 38) ทีพบว่าปัจจัยด้านกระบวนการมีอิทธิพลต่อ

การตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านเสริมสวยของผู้ บริโภคสตรี ในอําเภอเมือง จังหวัด

เชียงใหม่ 

 ปัจจยัทางการตลาดทีมีผลต่อการตดัสนิใจใช้บริการร้านเสริมสวยในจังหวัด

ภูเก็ต ด้านการสง่เสริมการตลาดอยู่ในระดบัปานกลาง โดยรายการทีมีผลมากทีสดุคือมี

แคตตาลอ็กในการแนะนําผลิตภัณฑ์ ผลการศึกษาเป็นเช่นนีน่าจะเป็นเพราะว่าลกูค้า

ต้องการทราบข้อมลูการเสริมสวยใหม่ๆ ทงัการออกแบบผลติภัณฑ์ใหม่ๆ เพือเป็นข้อมูล

ประกอบการตดัสนิใจ ซงึสอดคล้องกบัแนวคิดและทฤษฎีสว่นประสมการตลาดบริการที

กัลยกร วรกุลลฏัฐานีย์และพรทิพย์ สมัปัตตะวนิช (2551 : 42) อธิบายถึงส่วนประสม

ทางการตลาดด้านการส่งเสริมสินค้า (Promotion) มีวัตถุประสงค์เพือสือสาร โน้มน้าว

กลุ่มผู้ รับสารให้ตัดสินใจซือสินค้าหรือบริการ โดยผ่านเครืองมือสือสารทีหลากหลาย

เช่น โฆษณา การใช้พนักงานขาย การเพิมยอดขายสินค้าในระยะเวลาอันสัน โดย    

การการให้สงิลอ่ใจพิเศษเช่นลดราคา แจกหรือแถมเป็นต้น 
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 ตอนที 2 การทดสอบสมมติฐาน พบว่าผู้ ใช้บริการร้านเสริมสวยในจังหวัด

ภูเก็ต ทีมีเพศ อายุ รายได้เฉลียต่อเดือนต่างกันไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ

ร้านเสริมสวยทีแตกต่างกัน ส่วนผู้ ใช้บริการร้านเสริมสวยในจังหวัดภูเก็ตทีมีระดับ

การศกึษาต่างกัน มีผลการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านเสริมสวยทีแตกต่างกัน อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.01 ซึงสอดคล้องกับการศึกษาของเขมจิรา กุลขํา (2550 : 

42) ทีพบว่าปัจจัยส่วนบุคคลทีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านเสริมสวยได้แก่ 

ปัจจยัด้านเพศ อายุ ส่วนปัจจัยส่วนบุคคลทีไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้าน

เสริมสวยได้แก่ ปัจจัยด้านระดับการศึกษาและรายได้ นอกจากนียังสอดคล้องกับ

การศึกษาของสมใจ วัชระธํารงกุล (2554 : บทคัดย่อ) ทีพบว่าลกูค้าทีมีรายได้เฉลีย

แตกต่างกนั ให้ความสาํคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการในการใช้บริการ

ร้านเสริมสวยแตกต่างกนั อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

 

ข้อเสนอแนะ 

 1. สภาวะการแข่งขนัของธุรกิจร้านเสริมสวย ในจงัหวดัภูเก็ต  

  1.1  ด้านคู่แข่ง เจ้าของร้านควรหาแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุง

ร้านเสริมสวยให้มีจุดเด่นทีแตกต่างจากร้านอืนๆ เช่นการให้บริการใหม่ๆ อาทิ บริการ

นวด สปาและการนําเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ เพือยกระดับการให้บริการทําให้ดูดีมี

มาตรฐานมากยิงขนึ 

  1.2  ด้านอํานาจการต่อรองของลูกค้า เจ้าของร้านควรจัดรูปแบบ      

การบริการให้สอดคล้องกับลกูค้าเช่น มีการนัดหมายหรือจองคิวล่วงหน้า การจัดหา

ผลติภัณฑ์ทีลกูค้าต้องการมาเตรียมไว้  

  1.3  ด้านอํานาจการต่อรองของซัพพลายเออร์ เจ้าของร้านควรหา

ผลิตภัณฑ์ทีมีคุณภาพสูงไว้สําหรับบริการลูกค้าในระดับสูง พร้อมทังกําหนดอัตรา

ค่าบริการให้เหมาะสมกบัลกูค้าแต่ละกลุม่ 

  1.4  ด้านภัยคุกคามจากคู่แข่งใหม่ๆ ทีเกิดขึน เจ้าของร้านควรหาวิธีใน

การปรับปรุงร้านโดยอาจพฒันาเป็นร้านบิวตีหรือซาลอน รวมทงัปรับปรุงการบริการให้ดี

ยิงขนึ 
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  1.5  ด้านภัยคกุคามจากสินค้าทดแทน เจ้าของร้านควรกําหนดราคาให้

เป็นมาตรฐาน คิดค่าบริการทีเป็นธรรมและเหมาะสมกบัคณุภาพผลติภัณฑ์ทีใช้ 

 2. ปัจจัยทางการตลาดทีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านเสริมสวย 

ในจงัหวดัภูเก็ต ผู้ วิจยัมีข้อเสนอแนะดงัต่อไปนี 

  2.1 เจ้าของร้านเสริมสวยในจังหวัดภูเก็ต ควรหาช่องทางในการเพิมพูน

ทักษะการให้บริการ การออกแบบทรงผมและเทคนิคการเสริมสวย เพือสร้าง         

ความแตกต่างจากร้านอืนๆ โดยเฉพาะลกูค้ากลุ่มวัยรุ่น วัยทํางานและสงูวัย ควรศึกษา

หาความรู้ใหม่ๆ เพิมเติมเกียวกบัเส้นผม 

  2.2 ด้านการส่งเสริมการตลาด เจ้าของร้านเสริมสวยควรนําเสนอ      

การส่งเสริมการตลาดให้เห็นผลอย่างชัดเจนเช่น การจัดโปรโมชันเมือเสริมสวยครบ 

2000 บาทสระผมฟรี 1 ครัง รวมทงัการให้บริการเสริมสวยนอกสถานท ี

  2.3 ด้านกระบวนการ เจ้าของร้านเสริมสวยควรจัดให้มีผู้ ช่วยช่างเพือให้

ช่างสามารถบริการลกูค้าด้วยความรวดเร็ว ในเวลาทีกําหนดไว้ 

  2.4 ด้านราคา เจ้าของร้านควรกําหนดราคาให้เป็นมาตรฐานหรือแสดง

ราคาค่าบริการแต่ละอย่างให้เห็นชัดเจน เพือเป็นข้อมูลในการตัดสินใจของลกูค้า และ

ควรกําหนดสว่นลดให้กบัลกูค้าเป็นรายบคุคล 

  2.5 ด้านช่องทางการจดัจําหน่าย เจ้าของร้านควรหาสถานทีจอดรถเพือ

อํานวยความสะดวกให้กบัลกูค้า 

 3. เจ้าของร้านควรปรับปรุง พัฒนาคุณภาพการบริการและเลือกใช้

ผลิตภัณฑ์ทีมีคุณภาพมีความน่าเชือถือ สถานทีตังควรตังอยู่ในศูนย์การสินค้าและ

เดินทางไปมาสะดวก การให้บริการเสร็จภายในเวลาทีกําหนด สามารถจองคิวได้ 

รวมทงัการเพิมพนูฝึกฝนทกัษะช่างให้มีความสามารถสงูขนึ 
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 ข้อเสนอแนะในการทําวิจยัครังต่อไป 

 การวิจยัครังน ีผู้ วิจยัมีข้อเสนอแนะในการทําวิจยัให้กว้างขนึดงันี 

 1. ควรศึกษาถึงพฤติกรรมการใช้บริการร้านเสริมสวยของสภุาพสตรี ใน

จงัหวดัภูเก็ต เพือใช้ข้อมลูเป็นแนวทางในการพฒันาบริการร้านเสริมสวยให้ดียิงขนึ 

 2. ควรศกึษาความพึงพอใจของลกูค้าต่อการใช้บริการเสริมสวย ในจังหวัด

ภูเก็ต เพือใช้นําข้อมลูไปวางแผนการให้บริการแก่ลกูค้า 

 3. ควรศกึษาแนวทางการพัฒนาการให้บริการร้านเสริมสวยของสภุาพสตรี 

ในจงัหวดัภูเก็ต 
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