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บทคัดย่อ
การศึกษาการวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมที่ส่งผลต่อการเข้าใช้บริ การร้านตัดผม
ชายในเขตกรุ งเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริ การร้านตัดผมชายใน
เขตกรุ งเทพมหานคร โดยคณะผูว้ ิจยั ได้ศึกษาถึงขนาดกลุ่มตัวอย่างจานวนของประชากรที่ศึกษาเป็ นจานวน
มาก กลุ่มตัวอย่างจึงต้องมีขนาดใหญ่ ซึ่ งจะใช้วิธีการคานวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง เพื่อให้ทราบจานวน
ประชากรที่แน่นอน ที่ระดับความเชื่อมัน่ ที่ 95 %
ผลการศึกษาพบว่าผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย อายุระหว่าง 20 – 24 ปี ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี ส่ วน
ใหญ่อาชีพลูกจ้างทัว่ ไป พนักงานบริ ษทั และเมื่อจาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยูใ่ นระดับรายได้ 10,000 –
20,000 บาท จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริ การร้านตัดผมชายในเขตกรุ งเทพมหานคร
พบว่า ผูใ้ ช้บ ริ การส่ วนใหญ่ ใช้บ ริ ก ารร้ า นตัดผมใกล้ที่ พกั อาศัยบ่ อยที่ สุ ด เลื อกใช้บ ริ ก าร 1 ครั้ ง /เดื อน
ช่วงเวลาที่สะดวกไปใช้บริ การ 18.01 – 20.00 น. ค่าใช้จ่ายในการใช้บริ การร้านตัดผมชาย 101 – 200 บาท ใช้
เวลาในการเข้ารับบริ การโดยเฉลี่ย 30 – 60 นาที เข้าไปใช้บริ การร้านตัดผมชายเพราะใกล้ที่พกั อาศัย ใช้
บริ การกับช่างตัดผมประจาใช้บริ การร้านตัดผมวันเสาร์ – อาทิตย์ ความประทับใจเมื่อเข้าใช้บริ การร้านตัด
ผมชายเพราะช่างฝี มือดี อัธยาศัยดี ไม่มีปัญหาที่พบในการเข้าใช้บริ การร้านตัดผมชาย ได้รับข่าวสารหรื อรู ้จกั
ร้านตัดผมชาย โดยเพื่อนหรื อคนรู ้จกั แนะนา การส่ งเสริ มการขายที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้าน
ตัดผมชาย คือการจัดโปรโมชัน่ 1 แถม 1 เมื่อแนะนาเพื่อนมาใช้บริ การ ผูท้ ี่มีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจเข้ามา
ใช้บริ การร้ านตัดผมชาย ใช้บริ การร้านตัดผมด้วยตัวเอง คุณสมบัติของช่ างตัดผมที่ทาให้ตดั สิ นใจเข้ามาใช้
บริ การช่างตัดผมที่มีมนุ ษยสัมพันธ์ที่ดีโดยภาพรวมมากที่สุด คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการ
จัดจาหน่ า ย ด้า นการส่ ง เสริ ม การตลาด ด้านบุ คลากร ด้านลัก ษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการ
ตามลาดับ

ABSTRACT
This research aim to study behavior affecting the use of male barber shop in Bangkok. The
customer of male barber shop have been used to be representative sample. Researcher team have been
study in many group of population so the calculation is used to determine the exact population shown as
accuracy 95%
The result shown the most customer is a male between 20 - 24 years old in bachelor's degree occupational
as general worker employee earnings 10,0000 – 20,000 per month.From the analysis of behavior found
that most customer often used barber shop nearby the accommodation once time a month in weekend
around 18.01 – 20.00 and spending 101 - 200 baht fon an average service time 30 - 60 minutes. The
intimacy between customer and barber is the most reason that they choose to use nearby barber
shop.Customer also have a impression with skilled and courteous barber. Most customer know the shop
by a word of mouth by their friend and the shop always have a promotion to get free haircut when
recommend your friend to the shop.The general decision of customer to use the barber shop is the product,
price, distribution, marketing, promotion, personnel, shop physical and process.
บทนำ
ในปั จจุบนั ความสวยงามไม่ใช่สิ่งที่จาเป็ นสาหรับสุ ภาพสตรี เท่านั้น สุ ภาพบุรุษก็เริ่ มให้ความสาคัญ
กับการดู แลสุ ขภาพ หน้าตา ผิวพรรณมากพอสมควร ซึ่ งแม้ว่ารู ปลักษณะภายนอกไม่ได้เป็ นหนึ่ งในความ
ต้องการขั้นพื้นฐานของมนุ ษย์ตามทฤษฎีของมาสโลว์ (Maslow’s Hierarchy of Needs) แต่เป็ นปั จจัยที่ช่วย
สนับสนุนให้มนุษย์ได้รับความต้องการโดยอ้อมทางหนึ่ ง อีกทั้งธรรมชาติของมนุ ษย์ทุกคนไม่วา่ เป็ นเพศใด
ล้วนแล้วแต่มีความต้องการความสวยงาม ดูดีในสายตาของบุคคลอื่น ทาให้ผพู ้ บเห็นเกิดความประทับใจ ซึ่ ง
รู ปลักษณ์ภายนอกก็เป็ นด่านแรกที่ผคู ้ นได้พบเห็น ผูบ้ ริ โภคส่ วนมากไม่วา่ หญิงหรื อชาย ต่างให้ความสาคัญ
เกี่ ย วกับความสวยความงามที่ อยู่บนศี รษะ นั้นก็ คื อ ผมของผูบ้ ริ โภคที่ ผูบ้ ริ โภคพยายามคิ ดทรงผมและ
ดัดแปลงทรงผมทาให้ดูอ่อนเยาว์ เพราะในการประกอบอาชี พในปั จจุ บนั ต้องมีบุคลิ กภาพที่ดูดีอยู่เสมอ
โดยเฉพาะความงามและบุคลิกภาพ โดยเฉพาะงานบริ การที่ตอ้ งพูดคุยกับผูบ้ ริ โภคตลอดเวลา เพื่อภาพพจน์
ของบริ ษทั และของตนเอง ฉะนั้นการจัดทรงผม หรื อ การทาทรงผมใหม่ ๆ จะทาให้ตนเองมีบุคลิ กภาพที่ดี
อยูต่ ลอดเวลา และจะทาให้ผบู ้ ริ โภครู ้สึกดีกบั การให้บริ การและมารยาทต่อการบริ การนั้น ๆ
ธุ รกิ จร้ า นแต่ งทรงผมจึ ง นับเป็ นอี ก หนึ่ ง ธุ รกิ จที่ น่า สนใจ เนื่ องจากมี อตั ราการเติ บโตอย่า งต่ อเนื่ อง จาก
พฤติกรรมด้านความงามตามวัฒนธรรม และค่านิ ยมจากต่างประเทศ ปั จจุบนั ธุ รกิ จร้ านแต่งทรงผม ได้ติด
อันดับ 1 ใน 10 ธุ รกิ จดาวเด่นในปี 2555 (เสาวนี ย ์ ไทยรุ่ งโรจน์. 2555 : ออนไลน์) โดยมีแนวโน้มการ
ขยายตัวเติบโตได้ดี ธุ รกิ จร้ านแต่งทรงผมมี มากกว่า 117,198 ร้ าน กระจายอยู่ทวั่ ประเทศไทย (สานักงาน
สถิติแห่ งชาติ. 2556) โดยส่ วนใหญ่เปิ ดร้านทาผมเป็ นธุ รกิจส่ วนตัว จะใช้เงินลงทุน ประมาณ 100,000 บาท

เป็ นค่าเช่ าร้ าน ค่าอุปกรณ์ ทั้งหลาย วัสดุและสาธารณู ปโภค ธุ รกิ จบริ การร้านแต่งทรงผมจึงกลายเป็ นสิ่ งที่
จาเป็ นสาหรับคนในยุคปั จจุบนั อาจกล่าวได้วา่ แทบจะไม่มีใครที่ไม่เคยใช้บริ การร้านเสริ มสวยอันเนื่ องจาก
ทุกคนต่างต้องการเสริ มสร้ างทรงผม เพื่อให้เหมาะสมกับหน้าตา รู ปร่ าง และบุคลิ กภาพ ซึ่ งเป็ นสิ่ งสาคัญ
และส่ งผลดีต่อตลาดธุ รกิจร้านแต่งทรงผม เพราะตราบใดที่ทุกคนไม่หยุดที่จะพัฒนาตนเองให้สวย หล่อ ดูดี
ธุ รกิจนี้ก็สามารถเติบโตได้อย่างแน่นอน
ธุ รกิจร้านตัดผมชายจึงนับเป็ นอีกหนึ่งธุ รกิจที่น่าสนใจ เนื่ องจากมีอตั ราการเติบโตอย่างต่อเนื่ องจาก
พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของสังคมทาให้เพศชายให้ความสาคัญเรื่ องรู ปลักษณ์ ภายนอกมากขึ้น รวมไป
ถึงค่านิ ยมจากต่างประเทศ โดยมีแนวโน้มการขยายตัวเติบโตได้ดี ธุ รกิจบริ การร้านตัดผมชายจึงกลายเป็ น
สิ่ งที่จาเป็ นสาหรับเพศชายในยุคปั จจุบนั หากผูป้ ระกอบธุ รกิจมีความสามารถในด้านการตลาด หรื อมีการ
บริ หารเงินที่ดีจะช่วยให้ผปู ้ ระกอบธุ รกิจพัฒนา และเติบโต ก็จะทาให้ผคู ้ นจานวนมากสนใจเข้ามาประกอบ
อาชี พ ธุ รกิ จร้ า นตัดผมชาย ซึ่ ง ภายในเขตกรุ ง เทพมหานครกระจายอยู่ทวั่ ทุ ก เขตตามแหล่ งชุ มชน ตลาด
ศูนย์การค้า เป็ นต้น ทาให้ผบู ้ ริ โภคมีทางเลือกในการเข้าใช้บริ การร้านตัดผมชายที่มากขึ้น
ด้วยเหตุขา้ งต้นนี้ ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจอย่างยิ่งในธุ รกิจร้านตัดผมชาย จึงทาการศึกษาพฤติกรรมที่
ส่ งผลต่อการเข้าใช้บริ การร้ านตัดผมชายในเขตกรุ งเทพมหานคร ปั จจัยส่ วนบุ คคล และความสาคัญของ
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ซึ่ งประกอบไปด้วย ด้านผลิตภัณฑ์/บริ การ ด้านราคา ด้านช่ องทางการจัด
จาหน่าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านบุคลากร ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการให้บริ การ
เพื่อที่ จะตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคให้มากที่ สุด และนามาประยุกต์ใช้ในแผนธุ รกิ จเพื่อความ
เป็ นไปได้ของโครงการธุ รกิจร้านตัดผมชายอีกต่อไป
วัตถุประสงค์ กำรวิจัย
1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมที่ส่งผลต่อการเข้าใช้บริ การร้านตัดผมชายในเขตกรุ งเทพมหานคร
2 เพื่อศึ ก ษาปั จจัย ส่ วนผสมทางการตลาด (7P’s) ในการเลื อกใช้บริ ก ารร้ านตัดผมชายในเขต
กรุ งเทพมหานคร
3 เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคลในการเลือกใช้บริ การร้านตัดผมชายในเขตกรุ งเทพมหานคร
ขอบเขตกำรวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดขอบเขตของการศึกษาค้นคว้าไว้ ดังนี้
1 ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือผูท้ ี่ใช้บริ การร้ านตัดผมชายในเขตกรุ งเทมหานคร ซึ่ งไม่ทราบ
จานวนแน่ชดั
2 กลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการวิ จ ัย ครั้ งนี้ คื อ กลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ ใ ช้ บ ริ การร้ า นตัด ผมชายในเขต
กรุ งเทพมหานคร โดยโดยผูว้ ิจยั ได้ศึกษาถึงขนาดกลุ่มตัวอย่างจานวนของประชากรที่ศึกษาเป็ นจานวนมาก
กลุ่ มตัวอย่างจึ งต้องมี ขนาดใหญ่ ซึ่ งจะใช้วิธีการคานวณหาขนาดของกลุ่ มตัวอย่าง เพื่ อให้ทราบจานวน
ประชากรที่แน่นอน ที่ระดับความเชื่อมัน่ ที่ 95 % โดยใช้สูตรนี้ (พิมพา หิ รัญกิตติ. 2552 : ออนไลน์)

3 ขอบเขตด้านระยะเวลา และสถานที่
3.1 ระยะเวลา วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562
3.2 สถานที่ ร้านตัดผมชายในเขตกรุ งเทพมหานคร
4 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา แบ่งเป็ น
4.1 ปั จจัยส่ วนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- อาชีพ
- รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
4.2 พฤติกรรมการใช้บริ การร้านตัดผมชาย
- ร้านตัดผมชายที่ท่านเลือกใช้บริ การบ่อยที่สุด
- ท่านใช้บริ การร้านตัดผมชายบ่อยแค่ไหน
- ท่านสะดวกไปใช้บริ การร้านตัดผมชายในช่วงเวลาใด
- ท่านเดินทางมาใช้บริ การร้านตัดผมชายด้วยวิธีใด
- ท่านเดินทางมาใช้บริ การร้านตัดผมชายด้วยวิธีใด
- ท่านมีค่าใช้จ่ายในการใช้บริ การร้านตัดผมชายแต่ละครั้งประมาณเท่าใด
- ในการใช้บริ การร้านตัดผมชายแต่ละครั้งท่านใช้เวลาโดยประมาณเท่าใด
- เหตุผลใดที่ท่านเลือกเข้าไปใช้บริ การร้านตัดผมชาย
- ท่านใช้บริ การร้านตัดผมชายร้านประจาหรื อไม่
- ท่านนิยมใช้บริ การที่ร้านตัดผมในวันใด
- ท่านมีความประทับใจอย่างไร เมื่อเข้าไปใช้บริ การร้านตัดผมชาย
- ปั ญหาใดที่ท่านพบบ่อยจากการเข้าใช้บริ การร้านตัดผมชาย
- ท่านได้รับรู ้ข่าวสารหรื อรู ้จกั ร้านตัดผมชายจากสื่ อใดมากที่สุด
- การส่ งเสริ มการขายที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านตัดผมชาย
- ผูท้ ี่มีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจเข้าใช้บริ การร้านตัดผมชาย
- คุณสมบัติของช่างตัดผมที่ทาให้ท่านตัดสิ นใจเข้าใช้บริ การร้านตัดผมชาย
4.3 ส่ วนประสมทางการตลาด
- ด้านผลิตภัณฑ์/ บริ การ
- ด้านราคา/ ช่องทางการชาระเงิน
- ด้านช่องทางการจาหน่าย
- ด้านการส่ งเสริ มการตลาด

- ด้านบุคลากร
- ด้านลักษณะทางกายภาพ
- ด้านกระบวนการ
ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ำจะได้ รับ
1 เพื่ อ น าผลสรุ ป ทางการวิจ ัย มาเป็ นแนวทางในการปรั บ ปรุ ง และพัฒ นาร้ า นตัด ผมชายเพื่ อ
ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคมากที่สุด
2 เพื่อนาผลสรุ ปทางการวิจยั ไปกาหนดกลยุทธ์ของธุ รกิจเพื่อให้สอดคล้องกับปั จจัยส่ วนผสมทาง
การตลาด
3 เพื่อเป็ นแนวทางให้ผูป้ ระกอบการธุ รกิ จร้ านตัดผมชายวางแผนธุ รกิ จให้ตรงกับพฤติกรรมของ
ลูกค้า
4 เพื่อเป็ นแนวทางให้ผูป้ ระกอบการทราบถึงการเลือกลงทุน ในธุ รกิ จร้ านตัดผมชายให้ประสบ
ความสาเร็ จ
แนวคิด ทฤษฎี และงำนวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ในงานวิจยั พฤติกรรมที่ส่งผลต่อการเข้าใช้บริ การร้านตัดผมชายในเขตกรุ งเทพมหานคร ผูว้ ิจยั ได้
ดาเนินการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องในหัวข้อดังต่อไปนี้
1. แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
ศิวารัตน์ ณ ปทุม และคณะ (2550 : 13) กล่าวไว้วา่ พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค หมายถึง การกระทาของ
บุคคลใดบุคคลหนึ่ งที่เกี่ ยวข้องโดยตรงกับการจัดหา และการใช้ผลิ ตภัณฑ์ ทั้งนี้ หมายรวมถึ งกระบวนการ
ตัดสิ นใจซึ่ งเกิ ดขึ้ นก่อน และมี ส่วนในการกาหนดให้มีการกระทา ประเด็นสาคัญของคาจากัดความก็คือ
กระบวนการตัดสิ นใจที่ มีอยู่ก่อน (Precede) หมายถึ ง ลัก ษณะทางพฤติก รรมของผูบ้ ริ โภคในขณะใด
ขณะหนึ่ งที่ผูบ้ ริ โภคซื้ อสิ นค้านั้นจะมี กระบวนการทางจิตวิทยา และสังคมวิทยาที่มีส่วนสร้ างสม และขัด
เกลาทัศนคติ รวมทั้งค่านิยม จากที่กล่าวมาข้างต้น สามารถสรุ ปได้วา่
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคเป็ นกระบวนการที่ บุคคลจะทาการตัดสิ นใจว่าจะซื้ อสิ นค้า และบริ การอะไรหรื อไม่
อย่างไร ถ้าซื้ อจะซื้ อที่ไหน เมื่อไร มีวธิ ี การซื้ อ การใช้สินค้า และบริ การนั้นอย่างไร
กล่ าวโดยสรุ ปคื อ กระบวนการเกิ ดพฤติ กรรมของผูบ้ ริ โภคเริ่ มจากปั จจัยกระตุ น้ ภายนอกได้แก่
ผลิ ตภัณฑ์ราคา ช่ องทางการจัดจาหน่ าย การส่ งเสริ มการตลาด และปั จจัยกระตุ น้ อื่ น ซึ่ งได้แก่ เศรษฐกิ จ
เทคโนโลยีการเมือง วัฒนธรรม ผ่านเข้าสู่ กล่องดาความรู ้สึกนึ กคิด (Buyer’s blackbox) ซึ่ งอยูภ่ ายในของ
ผูบ้ ริ โภคซึ่ งถูกหล่อหลอมจากปั จจัยทางด้านวัฒนธรรม สังคม ส่ วนบุคคลและจิตวิทยา จากนั้นจะนาปั จจัย
กระตุน้ เหล่านั้นมาประเมิน และนาไปสู่ การตอบสนองเป็ นพฤติกรรม

2. แนวคิด ทฤษฎีความคิดเห็นที่มีผลต่อการตัดสิ นใจ
ความหมายของการตัดสิ นใจ การตัดสิ นใจ (Decision Making) เป็ นกระบวนการคิดโดยใช้เหตุผล
ในการเลือกสิ่ งใด สิ่ งหนึ่งจากหลายทางเลือกที่มีอยูเ่ พื่อให้ได้ทางเลือกที่ดีที่สุด และตอบสนองความต้องการ
ของตนเองให้มากที่สุด (ลฎาภา พูลเกษม. 2550 : 8)
พัชรศร การันต์. (2533 : 44) กล่าวว่าความคิดเห็น คือการแสดงออกทางเจตคติที่ออกเป็ นคาพูดเป็ น
การสรุ ป หรื อการลงความเห็ นโดยอาศัยพื้นฐานความรู ้ ที่มีอยู่จากความหมายดังกล่ าว สามารถสรุ ปได้ว่า
ความคิดเห็นเป็ นการแสดงออกทางอารมณ์ ความรู ้ สึก การยอมรับหรื อไม่ยอมรับ การเห็นด้วยหรื อไม่เห็ น
ด้วย กับสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งที่เกิดขึ้นที่แต่ละบุคคลแสดงออกมาโดยสามารถแสดงออกทางการพูด การเขียน และ
การนึกคิด ทั้งนี้ความคิดเห็นยังสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามกาลเวลา และสภาพแวดล้อมที่เป็ นอยู่
กระบวนการตัดสิ นใจ (Process of Decision Making) หมายถึ ง การกาหนดขั้นตอนของการ
ตัดสิ นใจ ตั้งแต่ข้ นั ตอนแรกไปจนถึงขั้นตอนสุ ดท้าย การตัดสิ นใจโดยมีลาดับขั้นของกระบวนการ ดังกล่าว
เป็ นการตัดสิ นใจโดยใช้หลักเหตุผล และมีกฎเกณฑ์ซ่ ึ งเป็ นการตัดสิ นใจโดยใช้ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์
เป็ นเครื่ องมือช่ วยในการหาข้อสรุ ปเพื่อการตัดสิ นใจขั้นตอนของกระบวนการตัดสิ นใจมีอยู่หลายรู ปแบบ
แล้วแต่ความคิดเห็นของนักวิชาการพลันเกตและแอ็ตเนอร์ (Plunkett and Atner. 1994 : 162)เป็ น 7 ขั้นตอน
(กุลชลี ไชยนันตา. 2539 : 135 - 139)
ขั้นที่ 1 การระบุปัญหา (Define the Problem) เป็ นขั้นตอนแรกที่มีความสาคัญอย่างมากเพราะการ
ระบุปัญหาได้ถูกต้องหรื อไม่ ย่อมมี ผลต่อการดาเนิ นการในขั้นต่อ ๆ ไปของกระบวนการตัดสิ นใจซึ่ งจะ
ส่ งผลกระทบต่อคุณภาพของการตัดสิ นใจด้วย
ขั้นที่ 2 การระบุขอ้ จากัดของปั จจัย (Indentify Limiting Factors) เมื่อสามารถระบุปัญหาได้ถูกต้อง
แล้วผูบ้ ริ หารควรพิจารณาถึงข้อจากัดต่าง ๆ ขององค์การโดยพิจารณาจากทรัพยากรซึ่ งเป็ นองค์ประกอบของ
กระบวนการผลิ ตได้แก่ กาลังคน เงิ นทุ น เครื่ องจักรสิ่ งอานวยความสะดวกอื่ น ๆ รวมทั้งเวลาซึ่ งมักเป็ น
ปั จจัยที่พบอยูเ่ สมอ ๆ การรู ้ถึงข้อจากัดหรื อเงื่อนไขที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้จะช่วยให้ผบู ้ ริ หารกาหนด
ขอบเขตในการพัฒนาทางเลื อกให้แคบลงได้ ตัวอย่างเช่ น ถ้ามีเงื่ อนไขว่าต้องส่ งสิ นค้าให้แก่ลูกค้าภายใน
เวลา 1 เดื อน ทางเลื อกของการแก้ไขปั ญหาการผลิ ตสิ นค้าไม่เพียงพอที่มีระยะเวลาดาเนิ นการมากกว่า 1
เดือน ก็ควรถูกตัดทิ้งไป
ขั้นที่ 3 การพรรณนาทางเลือก (Develop Potential Alternatives) ซึ่ งขั้นตอนต่อไปผูบ้ ริ หารควรทา
การพัฒนาทางเลือกต่าง ๆ ขึ้นมาซึ่ งทางเลือกเหล่านั้นควรเป็ นทางเลือกที่มีศกั ยภาพ และมีความเป็ นไปได้ใน
การแก้ปัญหาให้น้อยลงหรื อให้ประโยชน์สูงสุ ดตัวอย่างเช่น กรณี ที่องค์การประสบปั ญหาเวลาการผลิตไม่
เพียงพอผูบ้ ริ หารอาจพิจารณาทางเลือกดังนี้ 1. เพิ่มการทางานกะพิเศษ 2. เพิ่มการทางานล่วงเวลาโดยใช้
ตารางปกติ 3. เพิ่มจานวนพนักงานหรื อ 4. ไม่ทาอะไรเลย ในการพัฒนาทางเลือกผูบ้ ริ หารอาจขอความ
คิดเห็นจากนักบริ หารท่านอื่น ๆ ที่ประสบความสาเร็ จทั้งภายใน และภายนอกขององค์การซึ่ งอาจใช้วิธีการ
ปรึ กษาหารื อเป็ นรายบุคคลหรื อจัดการประชุ มกลุ่มย่อยขึ้นข้อมูลที่ได้รับจากบุคคลเหล่านั้น เมื่อผนวกรวม

กับสติปัญญา ความรู ้ ความสามารถ ความคิดสร้ างสรรค์ และประสบการณ์ ของตนเองจะช่ วยให้ผูบ้ ริ หาร
สามารถ พัฒนาทางเลือกได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ขั้นที่ 4 การวิเคราะห์ทางเลือก (Analyze the Alternatives) เมื่อผูบ้ ริ หารได้ทาการพัฒนาทางเลือก
ต่าง ๆ โดยจะนาเอาข้อดี และข้อเสี ยของแต่ ละทางเลื อกมาเปรี ยบเที ยบกันอย่างรอบคอบ ทางเลื อกบาง
ทางเลือกที่อยูภ่ ายใต้ขอ้ จากัดขององค์การก็อาจทาให้เกิ ดผลต่อเนื่ องที่ไม่พึงประสงค์ตามมา เช่ น ทางเลือก
หนึ่งของการเพิ่มผลผลิตได้แก่ การลงทุนติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่ งจะช่วยให้แก้ปัญหาได้ แต่อาจมีปัญหา
เกี่ยวกับการลดลงของขวัญกาลังใจของพนักงานในระยะต่อมา เป็ นต้น
ขั้นที่ 5 การเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด (Select the Best Alternative) เมื่อผูบ้ ริ หารได้ทาการวิเคราะห์
และประเมินทางเลือกต่าง ๆ แล้วผูบ้ ริ หารควรเปรี ยบเทียบข้อดี และข้อเสี ยของแต่ละทางเลือกอีกครั้งหนึ่ ง
เพื่อพิจารณาทางเลื อกที่ดีที่สุด เพียงทางเดี ยว ทางเลื อกที่ดีที่สุดควรมีผลเสี ยต่อเนื่ องในภายหลังน้อยที่สุด
และให้ผลประโยชน์มากที่ สุด แต่บ างครั้ งผูบ้ ริ หารอาจตัดสิ นใจเลื อกทางเลื อกแบบประนี ประนอมโดย
พิจารณาองค์ประกอบที่ดีที่สุดของแต่ละทางเลือก
ขั้นที่ 6 การนาผลการตัดสิ นใจไปปฏิบตั ิ (Implement the Decision) เมื่อผูบ้ ริ หารได้ทางเลือกที่ดี
ที่ สุดแล้วก็ค วรมี ก ารนาผลการตัดสิ นใจนั้นไปปฏิ บตั ิ เพื่อให้การดาเนิ นงานเป็ นไปอย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ
ผูบ้ ริ หารควรกาหนดโปรแกรมของการตัดสิ นใจ โดยระบุ ถึงตารางเวลาการดาเนิ นงานงบประมาณ และ
บุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การปฏิ บ ัติ ค วรมี ก ารมอบหมายอ านาจหน้ า ที่ ที่ ชัด เจน และจัด ให้ มี ร ะบบการ
ติ ดต่อสื่ อสารที่ จะช่ วยให้ก ารตัดสิ นใจเป็ นที่ ยอมรั บ นอกจากนี้ ผูบ้ ริ หารควรก าหนดระเบี ย บวิธีกฎ และ
นโยบายซึ่ งมีส่วนสนับสนุนให้การดาเนินงานเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ขั้นที่ 7 การสร้างระบบควบคุม และการประเมินผล (Establish a Control and Evaluation System)
ขั้นตอนสุ ดท้ายของกระบวนการตัดสิ นใจ ได้แก่ การสร้างระบบการควบคุม และการประเมินผลซึ่ งจะช่วย
ให้ผบู ้ ริ หาร ได้รับข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับผลการปฏิบตั ิงานว่าเป็ นไปตามเป้ าหมายหรื อไม่ ข้อมูลย้อนกลับ
จะช่วยให้ผบู ้ ริ หารแก้ปัญหาหรื อทาการตัดสิ นใจใหม่ได้โดยได้ผลลัพธ์ของการปฏิบตั ิที่ดีที่สุด
3. แนวคิด ทฤษฎีความคิดเกี่ยวกับการบริ การ
สมวงศ์ พงศ์สถาพร (2550 : 66) กล่าวไว้วา่ คุณภาพในการให้บริ การเป็ นทัศนคติที่ผรู ้ ับบริ การ
สะสมข้อมู ลความคาดหวังไว้ว่าจะได้รับจากบริ การ ซึ่ งหากอยู่ในระดับที่ ยอมรั บได้ (Tolerance Zone)
ผูร้ ับบริ การก็จะมีความพึงพอใจในการให้บริ การ ซึ่ งจะมีระดับแตกต่างกันออกไปตามความคาดหวังของแต่
ละบุคคล และความพึงพอใจนี้เองเป็ นผลมาจากการประเมินผลที่ได้รับจากบริ การนั้น ณ ขณะเวลาหนึ่ง
เอนก สุ วรรณบัณฑิ ต และภาสกร อดุ ลพัฒนกิจ (2548 : 18) กล่าวไว้ว่า “การบริ การ” หมายถึง
กิจกรรมหนึ่ งหรื อชุ ดของกิ จกรรมหลายอย่างที่เกิ ดขึ้นจากการปฏิ สัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรื อวัตถุ อย่างใด
อย่างหนึ่งเพื่อให้ผรู ้ ับบริ การเกิดความพึงพอใจการบริ การรวมถึงการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาพฤติกรรมของ
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการบริ การ

4. แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับส่ วนประสมทางการตลาด
ฉัตรยาพร เสมอใจ (2549 : 51 - 55) กล่าวไว้วา่ ส่ วนประสมการตลาดบริ การ (Service Marketing
Mix หรื อ 7P’s) หมายถึง ปั จจัยที่ตอ้ งพิจารณาเพื่อกาหนดตาแหน่งของการบริ การ และกาหนดส่ วนตลาด
ของธุ รกิ จบริ การส่ วนประกอบแต่ละด้านของส่ วนประสมการตลาดจะมีผลกระทบซึ่ งกันและกัน และต้อง
สอดคล้องกันเพื่อให้การดาเนิ นงานด้านการตลาดประสบความสาเร็ จตามวัตถุประสงค์ นอกเหนื อจากส่ วน
ประสมทางการตลาดสาหรั บ สิ นค้า ทัว่ ไป ที่ ป ระกอบด้วย 4P’s ได้แก่ ด้า นผลิ ตภัณฑ์และการบริ ก าร
(Product-and-Service) ด้านราคา (Price) ด้านการจัดจาหน่าย (Place) ด้านการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion)
แล้ว ส่ วนประสมการตลาดบริ การยังมีส่วนประกอบที่เพิ่มขึ้นมาอีก 3 ส่ วนคือ ด้านบุคลากร (People) ด้าน
กระบวนการให้บริ การ (Process) ด้านสิ่ งนาเสนอทางกายภาพ (Physical-Evidence-and Presentation) โดย
สามารถอธิ บายในแต่ละด้าน ได้ดงั นี้
1. ด้านผลิตภัณฑ์และบริ การ (Product and Service) ในการกาหนดกลยุทธ์การบริ การไม่วา่ จะเป็ น
ในธุ รกิจที่ผลิตสิ นค้าหรื อบริ การก็ตามต่างต้องพิจารณาถึงลูกค้าในเรื่ องความจาเป็ น และความต้องการของ
ลู กค้าที่ มีผ ลต่อผลิ ตภัณฑ์น้ นั ๆ เป็ นหลักซึ่ งผลิ ตภัณฑ์ในธุ รกิ จบริ การมี ค วามแตกต่ างจากสิ นค้าทั้งด้า น
รู ปแบบ และการดาเนิ นงานที่ มากมายมารวมกัน ทั้งที่มองเห็ นได้และไม่มีตวั ตนหรื อเป็ นสิ่ งที่ ผูข้ ายมอบ
ให้แก่ลูกค้า
2. ด้านราคา (Price) ต้นทุนของลูกค้าที่ตอ้ งเสี ยไปเพื่อให้ได้มาซึ่ งตัวผลิตภัณฑ์หรื อบริ การโดย
ต้นทุนในที่น้ ีอาจเป็ นไปได้ท้ งั มูลค่าของเงินที่ตอ้ งจ่ายไปในการแลกเปลี่ยนต้นทุนค่าเดินทางต้นทุนค่าที่จอด
รถรวมถึงต้นทุนค่าเสี ยเวลา โดยลูกค้าจะมีการเปรี ยบเทียบต้นทุนนี้ กบั คุณค่า (Value) ของผลิตภัณฑ์น้ นั ว่า
คุม้ ค่าหรื อไม่ที่จะเลือกซื้ อสิ นค้านั้น ๆ โดยต้นทุนในการผลิตหรื อการให้บริ การจะพิจารณาถึงต้นทุน (Cost)
ของลู กค้าอยู่เป็ นหลักซึ่ งมักจะใช้ราคาเป็ นที่ยอมรับได้ท้ งั 2 ฝ่ าย คือผูข้ ายได้รับผลกาไรเพียงพอ และผูซ้ ้ื อ
หรื อผูใ้ ช้บริ การสามารถจ่ายได้ และได้รับผลประโยชน์ตามข้อตกลง
3. ด้านการจัดจาหน่าย (Place) จาเป็ นที่ตอ้ งพิจารณาถึงความสะดวกสบายในการรับบริ การการส่ ง
มอบสู่ ลูกค้าสถานที่ และเวลาในการส่ งมอบ กล่าวคือลูกค้าควรจะเข้าถึงง่ายที่สุดเท่าที่จะเป็ นไปได้ในเวลา
และสถานที่ที่ลูกค้าเกิดความสะดวกที่สุด การเลือกช่องทางในการนาส่ งบริ การที่เหมาะสมขึ้นอยูก่ บั ลักษณะ
ของธุ รกิจบริ การแต่ละประเภท ซึ่ งจะต้องพิจารณาถึงทาเลที่ต้ งั (Location) เป็ นสาคัญ เนื่องจากการบริ การ
บางประเภทลูกค้าต้องเดินทางไปยังสถานบริ การด้วยตนเองจึงต้องการอาคารสถานที่ที่เหมาะสม และการส่ ง
มอบการบริ การแก่ ลูกค้า (Service Delivery) เนื่ องจากการให้บริ การเป็ นกระบวนการที่มีลูกค้าเข้ามา
เกี่ ย วข้อ งอยู่ใ นกระบวนการด้ว ยกระบวนการในการส่ ง มอบบริ ก ารจะเป็ นส่ ว นที่ ส าคัญ ที่ ท าให้ ลู ก ค้า
ตัดสิ นใจว่าบริ การที่พวกเขาได้รับคุม้ ค่ากับมูลค่าของเงินที่พวกเขาจ่ายไปหรื อไม่
4. ด้านการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) หมายถึง การติดต่อสื่ อสารเกี่ยวกับข้อมูลระหว่างผูข้ าย
และลูกค้า โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อแจ้งข่าวสารหรื อชักจูงให้เกิดทัศนคติ และพฤติกรรมการตัดสิ นใจเลือกใช้
บริ การ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับลูกค้า โดยเครื่ องมือที่ใช้ในการสื่ อสารการตลาดของธุ รกิจบริ การ

สามารถทาการส่ งเสริ มการตลาดได้ 5 แบบ เรี ยกว่า ส่ วนประสมการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion-Mixed)
ซึ่งประกอบด้วย
4.1 การโฆษณา (Advertising) เป็ นรู ปแบบการเสนอขายความคิดสิ นค้าหรื อบริ การ โดยไม่
ใช้พนักงานขาย และต้องมีการจ่ายเงินโดยผูอ้ ุปถัมภ์รายการการโฆษณาจึงมีลกั ษณะเฉพาะ คือ เป็ นการเสนอ
ขายสิ นค้า บริ การ หรื อความคิดโดยการใช้สื่อ และต้องการจ่ายเงินค่าสื่ อโดยผูอ้ ุปถัมภ์รายการ
4.2 การขายโดยใช้พนัก งาน (Personal Selling) เป็ นการติ ดต่อสื่ อสารทางตรงแบบ
เผชิญหน้าระหว่างผูข้ าย และลูกค้าที่คาดหวังการขายโดยใช้พนักงานขายถือเป็ นการติดต่อสื่ อสารแบบสอง
ทาง (Two Way Communication)
4.3 การส่ งเสริ มการขาย (Sales Promotion) กิ จกรรมระยะสั้นที่ ใช้ส่งเสริ มการขายที่
นอกเหนื อจากการโฆษณาการขายโดยใช้พนักงานขาย และการประชาสัมพันธ์ซ่ ึ งสามารถกระตุน้ ความ
สนใจ การทดลองใช้หรื อการซื้ อของลูกค้าขั้นสุ ดท้ายหรื อบุคคลอื่นในช่องทางการจัดจาหน่ ายแต่ละระดับ
การส่ งเสริ มการขายอาจใช้ร่วมกับการโฆษณาหรื อการขายโดยพนักงานขาย
4.4 การประชาสัมพันธ์ (Public Relation) หมายถึง การติดต่อสื่ อสารกับกลุ่มที่เป็ นลูกค้า
และไม่ใช้ลูกค้า ซึ่ งประกอบด้วย ประชาชนทัว่ ไป พนักงานในองค์กร ผูถ้ ือหุ ้น และหน่วยราชการ หรื ออาจ
หมายถึง ความพยายามที่มีการวางแผนโดยองค์กรหนึ่งเพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อองค์กร ให้เกิดกับกลุ่มใดกลุ่ม
หนึ่ง การให้ข่าวจึงเป็ นกิจกรรมหนึ่งของการประชาสัมพันธ์
4.5 การตลาดทางตรง (Direct Marketing) หมายถึง การทาการตลาดที่มุ่งไปสู่ กลุ่มผูบ้ ริ โภค
โดยตรง โดยอาศัยสื่ อใดสื่ อหนึ่ งที่สามารถเข้าถึงผูบ้ ริ โภค หรื อกลุ่มเป้ าหมายให้โอกาสในการตอบกลับ อีก
ทั้งจะต้องมีการพัฒนาฐานข้อมูลของลูกค้า (Customer Database) ขึ้นมาด้วย
5. ด้านบุคลากร (People) หมายถึง พนักงานผูใ้ ห้บริ การต้องทาให้ผใู ้ ช้บริ การเกิดความพึงพอใจใน
การใช้บริ การพนักงานควรมีความรู ้ความสามารถมีทศั นคติที่ดีสามารถตอบสนองต่อลูกค้าความน่าเชื่ อถือมี
ความรับผิดชอบ สื่ อสารกับลูกค้าได้ดีมีความคิดริ เริ่ ม มีความสามารถในการแก้ปัญหาต่าง ๆ เพื่อให้สามารถ
สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าได้ ดังนั้นบริ ษทั ธุ รกิจหรื อห้างร้านที่เป็ นธุ รกิจบริ การจะต้องมีการวางแผนกล
ยุทธ์ดา้ นบุคลากร โดยเริ่ มตั้งแต่การสรรหาคัดเลือก การพัฒนาการฝึ กอบรมรวมไปถึงการจูงใจ และปลูกฝัง
ลักษณะที่จาเป็ นต่อการให้บริ การเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้ามากที่สุด
6. ด้านกระบวนการให้บริ การ (Process) หมายถึ ง กระบวนการในการให้บริ การแก่ ลูกค้าซึ่ งมี
หลากหลายรู ป แบบ เป็ นการส่ ง มอบคุ ณ ภาพในการให้ บ ริ ก ารกับ ลู ก ค้า เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความรวดเร็ ว และ
ประทับใจลูกค้า (Customer Satisfaction) เช่น การทักทาย และต้อนรับลูกค้าที่มาติดต่อมีการแนะนา การคิด
ค่าบริ ก ารที่ เที่ ย งตรง และการแก้ไ ขปั ญหาต่ าง ๆ ที่ เกิ ดขึ้ นอย่า งรวดเร็ วในการศึ ก ษาครั้ งนี้ กระบวนการ
ให้บริ การหมายถึงความรวดเร็ ว และความเป็ นมืออาชี พของระบบการให้บริ การของคลินิกเสริ มความงาม
ประเภทเวชกรรม อาทิเช่น ความถูกต้องในการให้บริ การ ความรวดเร็ ว และใช้เวลาที่เหมาะสมขั้นตอนการ

สมัครสมาชิ กไม่ยุ่งยากซับซ้อน มีการติดตามผลการให้บริ การการติดต่อสอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์ และ
ระยะเวลาในการรอรับบริ การของลูกค้า เป็ นต้น
7. ด้านสิ่ งนาเสนอทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) หมายถึง การพัฒนารู ปแบบ
การให้บริ การทาได้โดยการสร้างคุณภาพโดยรวมหรื อต้องแสดงให้เห็นคุณภาพของบริ การโดยผ่านการใช้
หลักฐานที่มองเห็นได้เพื่อสร้างคุณค่าให้กบั ลูกค้าได้แก่ สภาพแวดล้อมของสถานที่ให้บริ การ และลักษณะ
ทางกายภาพอื่น ๆ ที่ สามารถดึ งดู ดใจลู กค้า อาคารสานักงาน ทาเลที่ต้ งั การตกแต่ง เครื่ องมือต่าง ๆ และ
สามารถทาให้มองเห็นภาพลักษณ์ของการบริ การได้อย่างชัดเจน
งำนวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
จากการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้องนี้ ทาให้คณะผูว้ จิ ยั ได้ทราบว่า หากจะดาเนินงานประกอบโครงการ
ธุ รกิ จร้ านตัดผมให้ประสบความสาเร็ จลุ ล่วงในการทาธุ รกิ จนี้ ไม่ให้ลม้ เหลวจะต้องมีการให้บริ การที่ดี มี
ความเอาใจใส่ ผูบ้ ริ โภค และพนักงานในการให้บริ การ พร้อมด้วยราคาที่มีความยุติธรรมเหมาะสมกับการ
ให้บริ การ เพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคให้มากที่สุด
วิธีดำเนินงำนวิจัย
การศึกษาวิจยั เรื่ องพฤติกรรมที่ส่งผลต่อการเข้าใช้บริ การร้านตัดผมชายในเขตกรุ งเทพมหานคร ได้
ทาการศึ กษาค่าในเชิ ง พรรณนา (Descriptive Statistics) และท าการเก็บข้อมู ลโดยการสารวจ (Survey
Method) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ในการเก็บข้อมูล จากนั้นนาข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์มา
หาค่าความสาคัญของปั จจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริ การร้านตัดผมชาย เขตกรุ งเทพมหานคร เพื่อให้
บรรลุวตั ถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้ผวู ้ จิ ยั ได้ดาเนินการศึกษาวิจยั โดยมีเนื้อหาสาระสาคัญในการดาเนิ นการตามลาดับ
ต่อไปนี้
1. การกาหนดประชากร และการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการศึกษาครั้ งนี้ คื อ ผูท้ ี่ ใช้บริ การร้ านตัดผมชายในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่ ไม่ทราบ
จานวนแน่ชดั
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการวิ จ ั ย ครั้ งนี้ คื อ กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ บ ริ การร้ า นตั ด ผมชายใน เขต
กรุ งเทพมหานคร โดยวิธีการเจาะจงพื้นที่ ในกรุ งเทพมหานคร เนื่ องจากไม่ทราบขนาดประชากรที่ แน่ ชัด
ผูว้ ิจยั จึงคานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างแบบใช้สูตรไม่ทราบจานวนประชากร ดังนั้นขนาดตัวอย่างสามารถ
คานวณได้โดยกาหนดระดับค่าความเชื่ อมัน่ ร้ อยละ 95 และระดับค่าความคลาดเคลื่ อนร้ อยละ 5 (กัลยา
วาณิ ชย์บญั ชา. 2548 : 28)
2. เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
เครื่ องมื อที่ ใช้ในการศึ กษาวิจยั ครั้งนี้ คื อ แบบสอบถาม (Questionnaires) ซึ่ งผูว้ ิจยั สร้ างขึ้น เพื่อศึ กษา ”
พฤติกรรมที่ส่งผลต่อการเข้าใช้บริ การร้านตัดผมชายในเขตกรุ งเทพมหานคร” โดยแบบสอบถามนี้ โดยมี
รายละเอียดในแบบสอบถาม แบ่งออกเป็ น 4 ส่ วน ตามลาดับ ดังนี้

ส่ วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย ส่ วนบุ ค คลของผู ้ใ ช้ บ ริ การร้ า นตั ด ผมชายในเขต
กรุ งเทพมหานคร ซึ่ งลักษณะเป็ นคาถามที่มีหลายคาตอบให้เลือก ( Multiple Choices Question) จานวน 5
ข้อ โดยในแต่ละข้อใช้ระดับการวัดข้อมูล
ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามพฤติกรรมที่ส่งผลต่อการเข้าใช้บริ การร้านตัดผมชายในเขตกรุ งเทพมหานคร
ซึ่งลักษณะเป็ นคาถามที่มีหลายคาตอบให้เลือก (Multiple Choices Question)
ส่ วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ ยวกับส่ วนประสมทางการตลาดในการใช้บริ การร้ านตัดผมชายในเขต
กรุ งเทพมหานคร สาหรับธุ รกิ จบริ การ.7-ด้าน ได้แก่ ด้านผลิ ตภัณฑ์/บริ การ ด้านราคา ด้านช่ องทางการจัด
จาหน่ า ย ด้านการส่ ง เสริ ม ทางการตลาด ด้า นบุ ค ลากร ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้า นกระบวนการ
ให้บริ การ โดยแบบสอบถามมีลกั ษณะเป็ นแบบมาตราส่ วนประเมินคาตอบ (Rating Scale Question) ซึ่ งจัด
อยู่ระดับการวัดข้อมู ลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) โดยให้เลื อกคาตอบได้เพียงคาตอบเดี ยว
แบ่งเป็ น 5 ระดับโดยมีเกณฑ์การให้ระดับความสาคัญดังนี้
ระดับควำมสำคัญ
ระดับคะแนน
มากที่สุด
5
มาก
4
ปานกลาง
3
น้อย
2
น้อยที่สุด
1
โดยความกว้างของอันตรภาคชั้น ซึ่ งได้มาจากการคานวณโดยการใช้สมการทางคณิ ตศาสตร์ ดงั นี้
(บุญชม ศรี สะอาด, 2542 : 82 อ้างอิงใน พวงผกา วรรธนะปกรณ์,2556)
ส่ วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ เป็ นแบบสอบถามปลายเปิ ด (Open-Ended Response Question) โดยมี
ลักษณะเป็ นแบบสอบถามที่สามารถแสดงความคิดเห็น ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal
Scale)
3. วิธีการสร้างเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบบสอบถามที่คณะผูว้ ิจยั
สร้างขึ้น มีข้ นั ตอนในการสร้าง ดังนี้
1. ศึกษาข้อมูลจากตารา เอกสาร และงานวิจยั ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะนามาเป็ นแนวทางใน
การสร้างแบบสอบถาม
2. นาข้อมู ลต่าง ๆ ที่ได้มาสร้ างข้อคาถาม โดยได้มีการนากรอบแนวความคิ ดมาเป็ นปั จจัย
หลักในการสร้างคาถามให้สอดคล้องกับเนื้อหา และวัตถุประสงค์ของงานวิจยั
3. นาแบบสอบถามเสนอต่ออาจารย์ที่ ป รึ ก ษาเพื่ อปรั บปรุ ง แก้ไ ขแบบสอบถามให้มี ความ
สมบูรณ์ และถูกต้องก่อนนาไปใช้

4. นาแบบสอบถามที่ แก้ไ ข และปรั บ ปรุ ง ตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ ป รึ ก ษามาท าการ
ทดสอบกับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจานวน 30 คน
5. น าแบบสอบถามที่ ร วบรวมได้ม าท าการทดสอบหาค่ า ความเชื่ อ มั่น (Reliability) ของ
แบบสอบถาม โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปในการคานวณ โดยค่าความเชื่ อมัน่ ที่ได้ตอ้ งไม่
น้อยกว่า 80%
6. นาแบบสอบถามมาแก้ไข และปรั บปรุ งให้มีความสมบู รณ์ มากยิ่งขึ้ น เพื่อใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง
7. จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์
8. นาแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั จานวน
400 คน
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งสารวจ (Survey Research) โดยมีการเก็บข้อมูล 2 ส่ วนตาม
ขั้นตอนดังนี้
1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็ นข้อมูลที่รวบรวมจากแบบสอบถามมีข้ นั ตอนดังนี้
1.1. นาแบบสอบถามที่ไม่เป็ นทางการ 30 ชุ ดไปทดสอบกับกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่ไม่ใช่ กลุ่ม
ตัวอย่างเพื่อที่จะนามาปรับปรุ ง และพัฒนาให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้นแล้วค่อยนาไป
สอบถามกับกลุ่มผูบ้ ริ โภคอีก จานวน 400 ชุด กับกลุ่มตัวอย่างในเขตกรุ งเทพมหานคร
ในเดือนตุลาคม ใช้ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล ครั้งนี้ 7 วัน
1.2. ผูว้ จิ ยั รวบรวมนาแบบสอบถามที่ได้ไปตรวจสอบความถูกต้องก่อนนามาวิเคราะห์หา
ค่าทางสถิติต่อไป
2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ข้อมูลส่ วนนี้ ได้มาจากการศึกษาค้นคว้า ซึ่ งไม่ได้เก็บ
รวบรวมจากกลุ่มประชากรตัวอย่างโดยตรง แต่เก็บรวบรวมจากแหล่งอื่น ๆ เช่น เอกสาร
วิชาการ ผลงานวิจยั วิทยานิพนธ์ และเว็บไซต์เพื่อให้ขอ้ มูลประกอบการวิจยั ในครั้ง
5. การจัดกระทาข้อมูล
การจัดกระทาข้อมูล หลังจากที่ ผูว้ ิจยั ได้ทาการรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามทั้งหมดแล้ว ผูว้ ิจยั
ได้นาเอาแบบสอบถามดังกล่าวมาดาเนินการต่าง ๆ ดังนี้
1. การตรวจสอบข้อมูล (Editing) ผูว้ ิจยั นาแบบสอบถามทั้งหมดมาตรวจสอบดูความสมบูรณ์ถูกต้อง
ของแบบสอบถาม และทาการคัดแยกแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ออก
2. การลงรหัส (Coding) นาแบบสอบถามที่ถูกต้องเรี ยบร้อยมาลงรหัสตามที่กาหนดไว้ล่วงหน้า
3. การประมวลผลข้อมูล (Data Processing) นาข้อมู ลที่ลงรหัสไว้เรี ย บร้ อยแล้วไปบันทึ ก โดยใช้
คอมพิ ว เตอร์ เ พื่ อ การประมวลผลข้อ มู ล โดยใช้โ ปรแกรมสถิ ติ ส าเร็ จ รู ป ส าหรั บ งานวิจ ัย ทาง
สังคมศาสตร์ เพื่อหาค่าทางสถิติ

6. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
การวิเคระห์ขอ้ มูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็ นสถิติที่บรรยายคุณลักษณะของ
สิ่ งที่ตอ้ งการศึกษาจากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ ง โดยเฉพาะอาจจะเป็ นกลุ่มเล็กหรื อกลุ่มใหญ่ ผลที่ได้จาก
การศึกษาไม่สามารถนาไปอ้างอิงถึ งกลุ่มประชากร (Population), ร้อยละ (Percentage), ค่าเฉลี่ ย
(Mean), ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ส่ วนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามข้อมูลทัว่ ไป ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชี พ รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน คานวณโดยการหาค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)
ส่ ว นที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ ย วกับ พฤติ ก รรมการใช้ บ ริ ก ารร้ า นตัด ผมชายในเขต
กรุ งเทพมหานคร ได้แก่ ร้านตัดผมชายที่ท่านเลือกใช้บริ การบ่อยที่สุด ,ท่านใช้บริ การร้านตัดผมชาย
บ่อยแค่ไหน ,ท่านสะดวกไปใช้บริ การร้านตัดผมชายในช่วงเวลาใด ,ท่านเดินทางมาใช้บริ การร้าน
ตัดผมชายด้วยวิธีใด ,บริ การเสริ มใดบ้างที่ท่านเลื อกใช้นอกเหนื อจากการจัดแต่งทรงผม ,ท่านมี
ค่าใช้จ่ายในการใช้บริ การร้านตัดผมชายแต่ละครั้งประมาณเท่าใด ,ในการใช้บริ การร้านตัดผมแต่ละ
ครั้ง ท่านใช้เวลาโดยประมาณเท่าใด ,เหตุผลใดที่ท่านเลือกเข้าไปใช้บริ การร้านตัดผมชาย ,ท่านใช้
บริ การร้ านตัดผมชายร้ านประจาหรื อไม่ ,ท่านนิ ยมใช้บ ริ การที่ ร้านตัดผมในวันใด ,ท่า นมี ความ
ประทับใจอย่างไร เมื่อเข้าไปใช้บริ การร้านตัดผม ,ปั ญหาใดที่ท่านพบเจอในการใช้บริ การร้ านตัด
ผมชาย ,ท่านได้รับรู ้ข่าวสารหรื อรู ้จกั ร้านตัดผมชายจากสื่ อใดมากที่สุด ,การส่ งเสริ มการขายรู ปแบบ
ใดที่ มี ผ ลต่ อการตัดสิ นใจเลื อกใช้บ ริ ก ารร้ านตัดผมชาย ,ผูท้ ี่ มี ส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจเข้าใช้บ
บริ การร้านตัดผมชาย ,คุณสมบัติของช่างตัดผมที่ท่านตัดสิ นใจเข้าใช้บริ การร้านตัดผมชาย คานวณ
โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean), ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ส่ วนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามเกี่ ยวกับ ระดับ ความสาคัญของส่ วนประสมทางการตลาดที่
ส่ งผลต่อการเลือกใช้บริ การร้านตัดผมชายในเขตกรุ งเทพมหานคร ทั้ง 7 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์/
บริ การ ด้านราคา /ช่องทางการชาระเงิน ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านการส่ งเสริ มทางการตลาด
ด้า นบุ ค ลากร ด้า นลัก ษณะทางกายภาพ และด้า นกระบวนการให้บ ริ ก าร ค านวณโดยการหา
ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)
ส่ วนที่ 4 ข้อ เสนอแนะเพิ่ ม เติ ม เป็ นแบบสอบถามปลายเปิ ด (Open-Ended Response
Question) โดยลักษณะแบบสอบถามที่สามารถแสดงความคิดเห็นในการรับบริ การอื่น ๆ ใช้ระดับ
การวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) เมื่อได้คาตอบจากคาถามปลายเปิ ดในแต่ละข้อ
จากนั้นจะทาการสรุ ปคาตอบโดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)

สรุ ป อภิปรำยผลและข้ อเสนอแนะ
การศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ เป็ นการศึกษาพฤติกรรมที่ส่งผลต่อการเข้าใช้บริ การร้านตัดผมชายในเขต
กรุ งเทพมหานครโดยเปรี ยบเทียบจากปั จจัยส่ วนบุคคลประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชี พ รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน พฤติกรรมการใช้บริ การของผูบ้ ริ โภค ระดับความสาคัญในการเลือกใช้บริ การร้านตัดผมชาย
เพื่ อ เป็ นแนวทางในการศึ ก ษาข้อ มู ล ในการวางแผนการตลาดในอนาคต และเพื่ อ เพิ่ ม คุ ณ ภาพในการ
ให้บริ การ เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการสู งสุ ดของผูใ้ ช้บริ การต่อไป
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลการศึกษาเรื่ อง พฤติกรรมที่ส่งผลต่อการเข้าใช้บริ การร้ านตัดผมชายในเขต
กรุ งเทพมหานคร ดังนี้
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลปัจจัยส่ วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถำม
จากการวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล ทัว่ ไป พบว่า ผู ใ้ ช้บ ริ ก ารส่ ว นใหญ่ เ ป็ นเพศชาย อายุ ร ะหว่า ง 20 – 24 ปี ระดับ
การศึกษาปริ ญญาตรี ส่ วนใหญ่อาชี พอาชี พลูกจ้างทัว่ ไป พนักงานบริ ษทั และเมื่อจาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนอยูใ่ นระดับรายได้ 10,001 – 20,000 บาท
ส่ วนที่ 2 ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมที่ ส่ งผลต่ อ กำรเข้ ำ ใช้ บริ ก ำรร้ ำนตั ด ผมชำยในเขต
กรุ งเทพมหำนคร
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ส่งผลต่อการเข้าใช้บริ การร้านตัดผมชายในเขตกรุ งเทพมหานคร
พบว่า ผูใ้ ช้บ ริ การส่ วนใหญ่ ใช้บ ริ ก ารร้ า นตัดผมใกล้ที่ พกั อาศัยบ่ อยที่ สุ ด เลื อกใช้บ ริ ก าร 1 ครั้ ง /เดื อน
ช่วงเวลาที่สะดวกไปใช้บริ การ 18.01 – 20.00 น. เดินทางมาใช้บริ การร้านตัดผมชายในเขตกรุ งเทพมหานคร
โดยรถยนต์ส่วนตัว บริ การเสริ มที่นอกเหนื อจากการจัดแต่งทรงผมได้แก่ โกน หรื อแต่งหนวด/ เคราบ่อย
ที่สุด ค่าใช้จ่ายในการใช้บริ การร้านตัดผมชายในเขตกรุ งเทพมหานคร 101 – 200 บาท ใช้เวลาในการเข้ารับ
บริ การโดยเฉลี่ย 30 – 60 นาที เข้าไปใช้บริ การร้านตัดผมชายในเขตกรุ งเทพมหานครเพราะใกล้ที่พกั อาศัย
ใช้บริ การกับช่างตัดผมประจาใช้บริ การร้านตัดผมวันเสาร์ – อาทิตย์ ความประทับใจเมื่อเข้าใช้บริ การร้านตัด
ผมชายในเขตกรุ งเทพมหานครช่ างฝี มือดี อัธยาศัยดี ไม่มีปัญหาที่พบในการเข้าใช้บริ การร้ านตัดผมชายใน
เขตกรุ งเทพมหานคร ได้รับข่าวสารหรื อรู ้จกั ร้านตัดผมชายในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยเพื่อนหรื อคนรู ้จกั
แนะนา การส่ งเสริ มการขายที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านตัดผมชายในเขตกรุ งเทพมหานคร คือ
การจัดโปรโมชัน่ 1 แถม 1 เมื่อแนะนาเพื่อนมาใช้บริ การ ผูท้ ี่มีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจเข้ามาใช้บริ การร้าน
ตัดผมชายในเขตกรุ งเทพมหานคร ใช้บริ การร้ านตัดผมด้วยตัวเอง คุ ณสมบัติของช่ างตัดผมที่ ทาให้ท่าน
ตัดสิ นใจเข้ามาใช้บริ การช่างตัดผมที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
ส่ วนที่ 3 ปัจจัยส่ วนประสมทำงกำรตลำดที่มีอิทธิพลต่ อ พฤติกรรมที่ส่งผลต่ อกำรเข้ ำใช้ บริกำรร้ ำน
ตัดผมชำยในเขตกรุ งเทพมหำนคร
จากการวิเคราะห์ระดับความสาคัญในปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมที่
ส่ งผลต่อการเข้าใช้บริ การร้านตัดผมชายในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่าข้อมูลโดยรวมของปั จจัยส่ วนประสม
ทางการตลาดอยูใ่ นระดับมาก และสามารถจาแนกข้อมูลในแต่ละด้านได้ดงั นี้

ด้า นผลิ ต ภัณฑ์/ บริ ก าร (Service) พบว่า ปั จจัย ส่ วนประสมทางการตลาดด้า นผลิ ตภัณฑ์/บริ ก าร
โดยรวมอยูใ่ นระดับความสาคัญมาก และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า อยูใ่ นระดับความสาคัญมากที่สุด 1
ข้อ
ด้านราคา/ ช่ องทางการชาระเงิ น (Price) พบว่าปั จจัยทางการตลาดด้านราคา โดยรวมอยู่ในระดับ
ความสาคัญมาก และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า อยูใ่ นระดับความสาคัญระดับมากที่สุด 1 ข้อ
ด้านการจัดจาหน่ าย (Place) พบว่าปั จจัยทางการตลาดด้า นการจัดจาหน่ า ย โดยรวมอยู่ในระดับ
ความสาคัญมาก และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า อยูใ่ นระดับความสาคัญมากที่สุด 1 ข้อ
ด้า นการส่ ง เสริ ม การตลาด (Promotion) พบว่า ปั จ จัย ทางการตลาดด้า นการส่ ง เสริ ม การตลาด
โดยรวมอยูใ่ นระดับความสาคัญมาก และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่าทุกข้ออยูใ่ นระดับความสาคัญมาก
ด้านบุคลากร (People) พบว่าปั จจัยทางการตลาดด้านบุคลากร โดยรวมอยูใ่ นระดับความสาคัญมาก
และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่าทุกข้อมีความสาคัญอยูใ่ นระดับมาก
ด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical) พบว่าปั จจัยทางการตลาดด้านลักษณะทางกายภาพ โดยรวมอยูใ่ นระดับ
ความสาคัญมาก และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่าทุกข้อมีความสาคัญอยูใ่ นระดับมาก
ด้า นกระบวนการ (Process) พบว่า ปั จ จัย ทางการตลาดด้า นกระบวนการ โดยรวมอยู่ใ นระดับ
ความสาคัญมาก และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่าทุกข้อมีความสาคัญอยูใ่ นระดับมาก
อภิปรำยผลกำรวิจัย
ผลการวิจยั พฤติกรรมที่ส่งผลต่อการเข้าใช้บริ การร้ านตัดผมชายในเขตกรุ งเทพมหานคร ในครั้งนี้ ได้นา
ผลสรุ ปมาเชื่ อมโยงกับงานวิจยั ทฤษฎี และวิทยานิ พนธ์ที่เกี่ ยวข้องเข้าด้วยกันเพื่ออธิ บายวัตถุ ประสงค์การ
วิจยั ดังนี้
ผลการศึกษาข้อมูลส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนอยูใ่ นระดับรายได้ 10,001 – 20,000 บาท ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ พัชรภรณ์ พงษ์อารี . (2559 :
ออนไลน์) ศึกษาการเปรี ยบเทียบปั จจัยส่ วนประสมการตลาดในมุมมองของผูร้ ับบริ การร้านเสริ มสวยในเขต
เทศบาลเมืองปทุมธานี
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะที่ได้จากงานวิจยั
ไม่มีผตู ้ อบแบบสอบถามเสนอข้อแนะนาในงานวิจยั ในครั้งนี้
2. ข้อเสนอแนะในการทาวิจยั ครั้งต่อไป
ในการทาวิจยั เกี่ ยวกับพฤติ กรรมที่ ส่งผลต่อการเข้าใช้บริ การร้ านตัดผมชายในเขตกรุ งเทพมหานคร ควร
ศึกษากลุ่มตัวอย่างอื่น ๆ นอกเหนื อจากกลุ่ มตัวอย่างในเขตกรุ งเทพมหานคร หรื อขยายเขตพื้นที่ที่ทาการ
สารวจกลุ่มประชากรให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อให้ขอ้ มูลของงานวิจยั มีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น

