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บทคัดย่ อ
การศึกษาเรืองสภาวะการแข่งขันของธุรกิจร้ านเสริ มสวย ในจังหวัดภูเก็ต มี
วัตถุประสงค์เพือศึกษาสภาวะการแข่งขันของธุรกิจร้ านเสริ มสวย ในจังหวัดภูเก็ต เพือ
ศึกษาปั จจัยทางการตลาดทีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ บริการร้ านเสริ มสวย ในจังหวัด
ภูเก็ต และเพือเปรี ย บเทียบปั จจัยทางการตลาดทีมีผลต่อการตัด สินใจเลือ กใช้ บริ การ
ร้ า นเสริ ม สวย ในจัง หวัด ภู เ ก็ ต โดยใช้ แ บบสัม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึก และแบบสอบภามเป็ น
เครื องมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูล กลุ่มตัวอย่างมี 2 กลุ่มคือเจ้ าของร้ านเสริ มสวยใน
จังหวัดภูเก็ต จํานวน 20 ร้ าน ผู้ใช้ บริการร้ านเสริ มสวยจํานวน 384 คน วิเคราะห์ ข้อมูล
ด้ วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาํ เร็จรูป โดยหาค่าความถี ค่าร้ อยละ ค่าเฉลียเลขคณิตและ
ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานใช้ t-test และ F-test และเปรี ยบเทียบ
รายคู่โดยใช้ วิธีการของ Scheffe’test
ผลการศึกษาสภาวะการแข่งขันของธุรกิจร้ านเสริ มสวย ในจังหวัดภูเก็ต พบว่า
ส่วนใหญ่ร้านตังอยู่ในแหล่งชุมชน เปิ ดน้ อยกว่า 3 ปี เป็ นร้ านขนาดเล็ก มีช่างและลูกจ้ าง
น้ อยกว่า 3 คน ใช้ เงินลงทุนน้ อยกว่า 70,000 บาท การแข่งขันด้ านคู่แข่งพบว่าส่วนใหญ่
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ลูก ค้ า แนะนํา หรื อ บอกต่ อ ให้ ม าใช้ บ ริ ก ารอี ก แต่ ล ะร้ านใช้ ผ ลิต ภั ณ ฑ์ ที เป็ นที นิ ย ม
หรือตราทีมีชือเสียง การตังราคาแบ่งตามลักษณะการใช้ บริ การและโฆษณาโดยใช้ ป้าย
ผ้ า ด้ านอํานาจการต่อรองของลูก ค้ าพบว่าช่างหรื อพนักงานมีลกู ค้ าประจํา ลูกค้ ามัก
ต่อรองราคาและระบุชือผลิตภัณฑ์ทีต้ องการใช้ สิงลูกค้ าต้ องการให้ ปรับปรุ งคือราคาตํา
กว่าคู่แข่ง มีราคาให้ เลือกหลายระดับ ด้ านอํานาจการต่อรองของซัพพลายเออร์ พบว่ามี
ความหลากหลายของผลิต ภัณฑ์ ทีใช้ มีคุณภาพในระดับปานกลางมี ซัพพลายเออร์ ที
ติ ด ต่ อ ประมาณ 4 – 6 รายและให้ เ ครดิ ต ไม่ เ กิ น 30 วัน ซึงเจ้ า ของร้ านจะสังซื อกับ
พนักงานขายทีมาเสนอขาย ด้ านภัยคุกคามจากคู่แข่งใหม่ๆ ทีเกิดขึนพบว่าในรอบ 1 ปี
ทีผ่านมาในบริ เวณใกล้ เคียงมีรายทีเปิ ดใหม่ 1 – 3 ราย ทังขนาดและจํานวนบุคลากร
เท่ากับร้ านของตน โดยร้ านทีเปิ ดใหม่มีผลิตภัณฑ์ เครื องมือเครื องใช้ ทีทันสมัยกว่า และ
ด้ านภัยคุกคามจากสินค้ าทดแทนพบว่าลูกค้ ามีการเปรี ยบเทียบราคาค่าบริ การ ต้ นทุน
และคุณภาพการให้ บริการกับร้ านอืนๆ
ปั จจัยทางการตลาดที มีผลต่ อการตัดสินใจเลือกใช้ บ ริ ก ารร้ านเสริ มสวย ใน
จังหวัดภูเก็ต พบว่ากลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นหญิง มีอายุระหว่าง 29 - 39 ปี การศึกษา
ระดับปริญญาตรี มีรายได้ เฉลียต่อเดือนระหว่าง 12,001 – 15,000 บาท ในแต่ละเดือน
ใช้ บริการร้ านเสริมสวยโดยเฉลียน้ อยกว่า 2 ครังแต่ละครังมีค่าใช้ จ่ายโดยเฉลียน้ อยกว่า
500 บาท ช่วงเวลาทีใช้ บริการไม่แน่นอน ส่วนใหญ่ มีร้านประจําและไม่ค่อยเปลียนร้ าน
เสริมสวยบ่อย หากเปลียนเป็ นเพราะปั จจัยด้ านราคา บริ การทีใช้ เป็ นประจําคือตัดผม
สระผม และซอยผม ระหว่างรอส่วนใหญ่ เลือกอ่านหนังสือ ปั จจัยทางการตลาดทีมีผล
ต่อการตัดสินใจเลือกใช้ บริ ก ารร้ านเสริ มสวย ในจังหวัด ภูเก็ต พบว่าในภาพรวมอยู่ใ น
ระดั บ มาก โดยปั จจั ย ด้ านบุ ค ลากรหรื อ พนั ก งานมี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจมากที สุ ด
รองลงมาคือด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ านลักษณะทางกายภาพและด้ านการส่งเสริ มการตลาด
น้ อยทีสุด การทดสอบสมมติฐานพบว่าผู้ใช้ บริการร้ านเสริ มสวยในจังหวัดภูเก็ต ทีมีเพศ
อายุ รายได้ เฉลียต่อเดือนต่างกันไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การร้ านเสริ มสวยที
แตกต่ า งกั น ยกเว้ น ระดับ การศึก ษาต่ า งกั น มี ผ ลการตั ด สิน ใจเลื อ กใช้ บริ ก ารร้ าน
เสริมสวยทีแตกต่างกัน
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สําหรับข้ อเสนอแนะเจ้ าของร้ านควรหาแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุ งร้ านให้
มีจุด เด่ น แตกต่า งจากร้ า นอื นๆ ควรมีก ารนัด หมายหรื อ จองคิว ล่วงหน้ า ควรกํา หนด
อัตราค่าบริการและเลือกผลิตภัณฑ์ให้ เหมาะสมกับลูกค้ าแต่ละกลุม่ และคิดค่าบริการ
ทีเป็ นธรรม ควรศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอเช่นการออกแบบทรงผม ความรู้ เกียวกับ
เส้ นผม รวมทังเพิมพูนทักษะการให้ บริ การแก่ลกู ค้ า ควรจัดโปรโมชันเป็ นระยะๆ และ
ให้ บริ ก ารลูกค้ าด้ วยความรวดเร็ ว ควรกํา หนดส่ว นลดให้ กับลูกค้ าเป็ นรายบุคคล ควร
เลือกทําเลทีตังร้ านให้ สามารถเดินทางไปมาสะดวก รวมทังฝึ กฝนทักษะเพิมเติมให้ ช่าง
มีความสามารถสูงขึน
คําสําคัญ : สภาวะการแข่งขัน ธุรกิจร้ านเสริมสวย จังหวัดภูเก็ต
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
ปั จจุ บั น สุภ าพสตรี อ อกไปทํ า งานนอกบ้ านมากขึ น จึ ง ทํ า ให้ ต้ องดู แ ล
ความสวยงามเป็ นพิเศษ ซึงการดูแลความสวยงามทีเด่นชัดคือการเสริ มสวย การรักษา
รูปร่างเพือให้ ตนเองดูดีเหมาะสมกับวัยและงานทีรับผิดชอบ แต่การออกไปทํางานนอก
บ้ านมากขึนทําให้ มีเวลาในการเสริ มสวยด้ วยตนเองน้ อยลง ดังนันสุภาพสตรี ส่วนใหญ่
หัน ไปใช้ บ ริ ก ารร้ านเสริ มความงามแบบครบวงจรหรื อร้ านเสริ ม สวยที ตนชื นชอบ จึง
กล่าวได้ ว่าในปั จจุบันธุรกิจร้ านเสริ มสวยมีความสําคัญต่อสุภาพสตรี มากขึน ส่งผลให้
ธุรกิจร้ านเสริมสวยกลายเป็ นธุรกิจหนึงทีน่าลงทุน ทังนีเห็นได้ จากสภาพเศรษฐกิจทีผ่าน
มามีสนิ ค้ าทีเกียวข้ องกับสุภาพสตรีออกสูต่ ลาดเป็ นจํานวนมาก และกว่าร้ อยละ 80 เป็ น
สินค้ าเกี ยวกับสุภาพสตรี ซึงสินค้ าดังกล่าวเกี ยวข้ องกับความสวยความงามทังสินเช่ น
เครืองสําอางเครืองประดับและเสือผ้ า (ดารารัตน์ สุพรรณบรรจง, 2546 : 2) ธุรกิจร้ านเสริ ม
สวยเป็ นธุรกิจให้ บริ การอีกประเภทหนึง โดยให้ บริ การเกียวกับการตัดผม สระผม ซอยผม
ย้ อมผม เปลียนทรงผมใหม่รวมทังการเสริมสวยอืนๆ เช่นการแต่งหน้ า การอบไอนํา ทําเล็บ
การนวดหน้ า ขัด หน้ า นวดตัว นวดฝ่ าเทา นวดสปา อบสมุน ไพรเป็ นต้ น ตลอดจน
การลดหรือเพิมส่วนทีบกพร่องของร่างกายเพือให้ ดดู ีขนเช่
ึ น การต่อขนตาให้ ยาวขึนหรื อ
ดัดให้ งอนตามความต้ องการและการต่อเล็บหรื อแม้ กระทังการต่อผม (เขมจิรา กุลขํา,
2550 : 1) ดังนัน การให้ บริการของธุรกิจร้ านเสริ มสวยผู้ประกอบการหรื อช่าง จะต้ องมี
จรรยาบรรณของอาชีพ ต้ องให้ ความสําคัญเกียวกับสุขอนามัยของร้ าน รวมทังจะต้ อง
เป็ นบุคคลทีมีอปุ นิสยั รักความก้ าวหน้ า ตรงต่อเวลา แต่งกายสะอาดเรี ยบร้ อย นอกจาก
การกํ า หนดให้ เ ป็ นมาตรฐานแล้ ว การเลือ กทํ าเลที ตังร้ า นเสริ ม สวยควรเป็ นแหล่ง ที
เดิ น ทางไปมาสะดวก มี ที จอดรถเพี ย งพอ นอกจากนี จะต้ อ งมี ก ารทํ า โฆษณาอย่ า ง
ต่ อ เนื อง ช่ า งหรื อ พนัก งานที ให้ บริ ก ารต้ อ งเป็ นผู้มี ค วามรู้ ความสามารถ เครื องมื อ
เครืองใช้ ภายในร้ านต้ องมีความทันสมัย สะอาด ได้ มาตรฐานและการให้ บริ การแต่ละ
ครังไม่ใช้ เวลานานเกินไป (สุภาพร กาลรักษ์ , 2554 : 6)
แม้ ธุ รกิ จร้ า นเสริ ม สวยเป็ นธุ รกิจ ทีน่ าลงทุน แต่ ข ณะเดี ยวกันธุ รกิ จร้ า นเสริ ม
สวยกําลังเข้ าสู่ภาวะการแข่งขันอย่างรุ นแรง โดยต้ องงัดกลยุทธ์ ต่างๆ มาใช้ เพือดึงดูด
ลูก ค้ า เช่ น มี บ ริ ก ารออกแบบทรงผม การจ้ า งช่ า งฝี มื อ ดี มี ชื อเสีย งมาคอยบริ ก ารจัด
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ตกแต่งร้ านดูสวยงาม และปรับปรุ งกระบวนการให้ บริ การให้ รวดเร็ วยิงขึน มีโฆษณาเพือ
ชักชวนด้ วยภาษาทีเข้ าใจง่าย ตรงความต้ องการ รวมทังเจ้ าของร้ านและช่างให้ การต้ อนรับ
เป็ นอย่างดี พูดคุยเป็ นกันเอง บางร้ านมีให้ คําปรึกษาหรื อรับประกันความพึงพอใจ ซึงจาก
การแข่งขันดังกล่าวส่งผลกระทบต่อธุรกิจร้ านเสริ มสวยมากยิงขึนแล้ ว สภาวะการแข่งขัน
ของธุ รกิ จ ร้ านเสริ ม สวยยั ง ต้ องพบกั บ การแข่ ง ขั น ด้ านคู่ แ ข่ ง ที เพิ มมากขึ น และจาก
การสัมภาษณ์ เจ้ าของร้ านเสริ มเสริ มพบว่ าการแข่งขันที ส่งผลต่ อธุ รกิ จร้ านเสริ มสวยคื อ
ธุรกิจทีให้ บริ การครบวงจรเช่นให้ บริ การเสริ มสวย บริ การนวดและสปา ซึงร้ านประเภทนี
จะมี รูปแบบการให้ บริ การทีได้ มาตรฐาน มี การโฆษณาผ่ านโทรทัศน์ หนังสือพิ มพ์ และ
นิ ต ยสาร ธุ รกิ จที เป็ นระบบเฟรนไชน์ มี ชื อเสี ยงในด้ า นคุ ณภาพ การให้ บ ริ ก ารและ
ผลิตภัณฑ์ สินค้ า มีการรับประกันความพึงพอใจ มีการโฆษณาโดยนําดารานักแสดงที มี
ชือเสียงมาเป็ นแบบ
ดัง นั น ผู้วิ จัย ได้ เล็ง เห็ น ความสํ า คั ญดัง กล่ า ว จึ ง สนใจศึก ษาเรื องสภาวะ
การแข่งขันของธุรกิจร้ านเสริ มสวยในจังหวัดภูเก็ต ทังนีจะเกิดประโยชน์ ต่อผู้ประกอบ
กิจการร้ านเสริ ม สวยทังรายเก่ าและรายใหม่ สามารถนํา ไปปรั บปรุ งให้ สอดคล้ อ งกับ
ความต้ องการได้ รวมทั งเกิ ด ประโยชน์ ต่ อ หน่ ว ยงานที เกี ยวข้ องสามารถนํ า ไป
ประกอบการวางแผน กําหนดนโยบายส่งเสริ มกิจ การร้ า นเสริ ม สวยได้ รวมทังภาครั ฐ
สามารถนําข้ อมูลทีได้ ไปควบคุมให้ ร้านเสริมสวยบริการได้ มาตรฐานมากยิงขึน
วัตถุประสงค์
1. เพือศึกษาสภาวะการแข่งขันของธุรกิจร้ านเสริมสวย ในจังหวัดภูเก็ต
2. เพือศึกษาปั จจัยทางการตลาดทีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การร้ าน
เสริมสวย ในจังหวัดภูเก็ต
3. เพื อเปรี ย บเที ย บปั จ จัย ทางการตลาดที มี ผลต่ อ การตัด สิน ใจเลือ กใช้
บริการร้ านเสริมสวย ในจังหวัดภูเก็ต จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษาและรายได้
ต่อเดือน
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สมมติฐาน
1. ผู้ใช้ บริการร้ านเสริ มสวยในจังหวัดภูเก็ต ทีมีเพศ อายุระดับการศึกษาและ
รายได้ เฉลียต่อเดือนต่างกันมีการตัดสินใจเลือกใช้ บริการร้ านเสริมสวยทีแตกต่างกัน
นิยามศัพท์ เฉพาะ
1. คู่แข่ง หมายถึง ร้ านเสริมสวยเสริ มสวยทีมีลกั ษณะเดียวกัน โดยใช้ กลยุทธ์
ต่างๆ ทีแตกต่างจากร้ านเสริมสวยร้ านอืนๆ เพือหวังให้ มีลกู ค้ าหรือผู้ใช้ บริการมากขึน
2. อํานาจการต่อรองของลูกค้ า หมายถึง การเปรี ยบเทียบในด้ านต่างๆ ของ
ลูก ค้ าหรื อ ผู้ใ ช้ บริ ก าร และมี ข้ อที ได้ เ ปรี ย บกว่ า หรื อ ดี ก ว่ า ลูก ค้ า หรื อ ผู้ใ ช้ บ ริ ก ารจะ
ตัดสินใจใช้ บริการในร้ านเสริมสวยนันๆ เช่นการเปรียบเทียบราคา การให้ บริการ
3. อํ านาจการต่ อรองของซัพ พลายเออร์ หมายถึง การได้ มาของสินค้ าหรื อ
ผลิตภัณฑ์ทีเกียวข้ องกับธุรกิจร้ านเสริ มสวย ทีมีจํานวนสินค้ าหรื อผลิตภัณฑ์ และหรื อ
จํานวนซัพพลายเออร์ ทีมีมากน้ อยต่างกัน
4. ภัยคุกคามจากคู่แข่งใหม่ๆ ทีเกิดขึน หมายถึง การเกิดขึนของคู่แข่งใหม่ๆ ที
มีลกั ษณะใกล้ เคียงกันของธุรกิจร้ านเสริมสวยเช่น ร้ านประเภทบิวตีและซาลอน แต่จะมี
การให้ บ ริ การทีทันสมัย มีความชํ านาญเฉพาะทางและมี การนําเทคโนโลยีใ หม่ม าใช้
มากขึน
5. ภั ย คุก คามจากสิ น ค้ า ทดแทน หมายถึ ง ผลิต ภั ณ ฑ์ ห รื อ บริ ก ารใหม่ ๆ ที
ออกมาทดแทนผลิตภัณฑ์หรือบริการเก่าๆ โดยมีคณ
ุ ภาพทีสูงกว่าและราคาถูกกว่า
6. ร้ านเสริมสวย หมายถึง ร้ านทีให้ บริ การเกียวกับการตัดผม สระผม ซอยผม
ย้ อมผม เปลียนทรงผมใหม่ แต่งหน้ า อบไอนํา ทําเล็บ นวดหน้ า ขัดหน้ า นวดตัว นวด
ฝ่ าเทา นวดสปา อบสมุนไพร การต่อขนตาหรื อดัดให้ งอน ต่อเล็บ ต่อผมและลดส่วนที
บกพร่องของร่างกายเพือให้ ดดู ี ขึนกว่าเดิม ซึงในทีนีเฉพาะร้ านเสริมสวยในจังหวัดภูเก็ต
เท่านัน
7. ปั จจัยทางการตลาด หมายถึง สิงทีมีความสําคัญต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริ ก ารร้ านเสริ ม สวยซึงได้ แก่ ด้านผลิต ภัณฑ์ ด้ านราคา ด้ า นช่อ งทางการจัด จําหน่า ย
ด้ านการส่งเสริม การตลาด ด้ านบุคลากรหรื อพนักงาน ด้ านลักษณะทางกายภาพและ
ด้ านกระบวนการให้ บริการ
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8. ด้ านผลิตภัณฑ์ หมายถึง การให้ บริการแก่ลกู ค้ าทีประทับใจ ผลิตภัณฑ์ หรื อ
บริการเป็ นทีรู้จกั รวมทังร้ านมีชือเสียงและมีภาพพจน์ ทีดี มีเครื องมือเครื องใช้ ทีทันสมัย
ได้ มาตรฐาน
9. ด้ านราคา หมายถึ ง การคิ ด ราคาค่ า บริ ก ารที เป็ นธรรม เหมาะสมกั บ
ผลิตภัณฑ์ หรื อบริ ก าร การให้ ส่วนลด มีระดับราคาทีหลากหลายให้ ลูกค้ าได้ เลือกและ
ราคาถูกกว่าคู่แข่ง
10. ด้ านช่องทางการจัดจํ าหน่าย หมายถึง ทําเลทีตังของร้ า นเสริ มสวยอยู่
ใกล้ บ้านหรือทีทํางาน การเดินทางไปมาสะดวก อยู่ติดถนนใหญ่ หาง่าย บริ เวณร้ านมีที
จอดรถเพีย งพอ ตลอดจนมี สิงอํา นวยความสะดวกอืนๆ เช่ น นิต ยสาร ทีวี มีนําดืมไว้
บริการ
11. ด้ า นการส่ง เสริ ม การตลาด หมายถึง การลดราคาในช่ ว งสํา คัญๆ มี
แคตตาล็อคแนะนําผลิต ภัณฑ์ หรื อบริ การใหม่ๆ มีการโฆษณา และการรับประการใน
ผลิตภัณฑ์ทีใช้ และบริการ รวมทังการบอกต่อปากต่อปาก
12. ด้ านบุคลากรหรือพนักงาน หมายถึง ช่างหรื อพนักงานทีให้ บริ การลูกค้ ามี
ความชํานาญ ให้ คําอธิบายอย่างถูกต้ อง มีมนุษย์สมั พันธ์ ทีดี ให้ บริ การถูกต้ อง รวมทังมี
จํานวนช่างและพนักงานไว้ เพียงพอ เหมาะสมกับจํานวนลูกค้ า
13. ด้ านลัก ษณะทางกายภาพ หมายถึง ความสะอาดของภายในร้ าน
เครืองมือเครืองใช้ การตกแต่งร้ านดูสวยงาม สะดุดตา
14. ด้ านกระบวนการให้ บริ การ หมายถึง ขันตอนการให้ บริ ก ารของงานที
บริ การแก่ลูกค้ าเช่น การประสานระหว่า งช่ างกับ พนักงาน การจัด ลํา ดับ คิว ก่อ น-หลัง
การให้ บริการทีรวดเร็ว การจองคิวล่วงหน้ าและให้ บริการภายในเวลาทีกําหนดไว้
ประโยชน์ ทีคาดว่ าจะได้ รับ
1. ผู้ประกอบกิจการร้ านเสริมสวยทังรายเก่าและรายใหม่ สามารถนําข้ อมูล
ไปปรั บ ปรุ งร้ านเสริ ม สวยให้ สามารถแข่ง ขันได้ และสอดคล้ องกับความต้ อ งการของ
ลูกค้ า
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2. หน่วยงานทีเกียวข้ องสามารถนําไปประกอบการวางแผน กําหนดนโยบาย
ส่งเสริ มกิจการร้ านเสริ มสวยได้ รวมทังภาครัฐสามารถนําข้ อมูลทีได้ ไปควบคุมให้ ร้า น
เสริมสวยบริการได้ มาตรฐานมากยิงขึน
วิธีการวิจยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1. ประชากรคือ เจ้ า ของร้ านเสริ มสวยจํา นวน 497 ราย ซึงจํานวนร้ านเสริ ม
สวยในจังหวัดภูเก็ต (องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต, 2556) กลุ่มตัวอย่างคือเจ้ าของ
ร้ านเสริมสวยในจังหวัดภูเก็ตจํานวน 20 ร้ าน ซึงได้ มาจากการกําหนดสัดส่วน 25 ร้ าน
เลือ ก 1 ร้ าน (25 : 1) โดยใช้ วิ ธี ก ารสุ่ม เลือ กตัว อย่ า งแบบเจาะจง (Purposive
sampling) สําหรับ ข้ อจํากัดในการเลือกกลุ่มตัวอย่า งซึงเป็ นเจ้ าของร้ านเสริ มสวยคื อ
เจ้ า ของร้ านเสริ มสวยมี เวลาในการให้ ข้ อมูลหรื อสัม ภาษณ์ น้อ ย เพราะต้ องให้ บริ การ
ลูกค้ าตลอดเวลา
2. ประชากรคือผู้ใช้ บริการร้ านเสริมสวยในจังหวัดภูเก็ตจํานวน 149,100 ราย
(เฉลียวัน ละ4,970 ราย) กลุ่ม ตัว อย่ า งคื อ ผู้ใ ช้ บ ริ ก ารร้ านเสริ ม สวยในจัง หวัด ภู เ ก็ ต
จํานวน 384 ราย มาจากการเทีย บตารางสํา เร็ จที คํานวณได้ จ ากสูต รตารางของเครซี
และมอร์ แ กน ทีระดับความเชือมัน 95% (บุญชม ศรี สะอาด, 2543 : 40) โดยใช้ วิ ธี
การสุม่ ตัวอย่างแบบตามสะดวก (Conveniences sampling)
เครื องมือทีใช้ ในการรวบรวมข้ อมูล
1. แบบสัม ภาษณ์ สํา หรั บ การวิ จัย เชิ งคุณภาพ มี 2 ตอนคือ 1.1) เกี ยวกับ
คําถามทัวไปของข้ อมูลร้ านเสริ มสวย และ 1.2) เกียวกับสภาวะการแข่งขันของธุรกิจ
ร้ านเสริมสวย ในจังหวัดภูเก็ต
2. แบบสอบถามสําหรับการวิจยั เชิงปริมาณ มี 2 ตอนคือ 1.1) เกียวกับข้ อมูล
ส่วนบุคคล และ 1.2) เกียวกับปั จจัยทางการตลาดทีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การ
ร้ านเสริมสวย ในจังหวัดภูเก็ต
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ขันตอนการสร้ างเครื องมือทีใช้ ในการวิจยั
1. สร้ างแบบสอบถาม และปรับปรุงตามคําแนะนําของอาจารย์ทีปรึกษา
2. ส่งแบบสอบถามให้ ผ้ ทู รงคุณวุฒิตรวจสอบเครืองมือ
3. นําแบบสอบถามไปทดลองกับกลุม่ ตัวอย่างในเขตอําเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
จํา นวน 30 คน เพือตรวจสอบหาค่า ความเชื อมันตามวิธี หาค่ าของครอนบัค แอลฟ่ า
(Cronbach alpha-coefficient) ได้ ค่าความเชือมันเท่ากับ 0.927
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. แบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าความถี (Frequency) และค่าร้ อยละ
(Percentage) และนําเสนอบรรยายท้ ายตาราง
2. แบบสอบถาม วิเคราะห์ ข้อมูลโดยหาค่ าความถี (Frequency) ค่าร้ อยละ
(Percentage) ค่าเฉลีย (Mean) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
การทดสอบสมมติฐานใช้ t-test และ F-test และเปรี ยบเทียบรายคู่โดยใช้ วิธีการของ
Scheffe’test (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2548 : 18)
ผลการศึกษา
1. การวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงคุณภาพ
ตอนที 1 ผลการวิ เคราะห์ ข้ อมูลทัวไปของข้ อมูลร้ านเสริ มสวยพบว่า ส่ว น
ใหญ่เลือกตังร้ านอยู่ในแหล่งชุมชน เปิ ดน้ อยกว่า 3 ปี มีขนาดเล็กแต่ละร้ านมีช่างและ
ลูกจ้ างน้ อยกว่า 3 คน ส่วนใหญ่ใช้ เงินลงทุนโดยประมาณน้ อยกว่า 70,000 บาท
ตอนที 2 ผลการวิเคราะห์ ข้ อมูลเกียวกับสภาวะการแข่ง ขันของธุรกิ จร้ า น
เสริมสวย ในจังหวัดภูเก็ต
ด้ านคู่แ ข่ง พบว่า ส่ว นใหญ่ ลูกค้ ามี การแนะนํา หรื อ บอกต่ อคนอื นให้ ม าใช้
บริการอีก โดยแต่ละร้ านใช้ ผลิตภัณฑ์ ทีเป็ นทีนิยมหรื อเป็ นตราทีมีชือเสียง แต่มีราคา
ปานกลาง การตังราคาค่าบริ การจะตังราคาเท่ากับคู่แข่งรายอืนๆ ซึงมีเกณฑ์ การตัง
ราคาคือแบ่งตามลักษณะการใช้ บริการ และมีสอโฆษณาของร้
ื
านคือใช้ ป้ายผ้ า
ด้ านอํานาจการต่อรองของลูกค้ าพบว่าช่างหรื อพนักงานจะมีลกู ค้ าประจํา
ในแต่ละครังลูก ค้ ามีการต่อรองราคาค่ าบริ การ และระบุชื อผลิตภัณฑ์ ทีต้ องการใช้ แ ต่
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หากกรณีที ผลิต ภัณฑ์ ทีลูกค้ า ต้ อ งการใช้ ไม่ มีลูก ค้ า ส่วนใหญ่ ยัง ใช้ บ ริ ก ารเหมื อ นเดิ ม
นอกจากนี มี สิ งที ลูก ค้ าเสนอหรื อ ต้ องการให้ ร้ านเสริ ม สวยปรั บ ปรุ ง คื อ ต้ อ งการให้
ปรับปรุงในด้ านราคาเช่น กําหนดราคาถูกกว่าคู่แข่ง มีราคาให้ เลือกหลายระดับ
ด้ านอํานาจการต่อรองของซัพพลายเออร์ พบว่าในร้ านมีความหลากหลาย
ของผลิตภัณฑ์ ทีใช้ โดยผลิตภั ณฑ์ ทีใช้ มีคุณภาพมี ระดับ ปานกลาง ในแต่ ละร้ า นส่ว น
ใหญ่มีซพั พลายเออร์ ทีมาติดต่อประมาณ 4 – 6 ราย และซัพพลายเออร์ ขายผลิตภัณฑ์
เป็ นเงินเชือไม่เกิน 30 วัน เจ้ าของร้ านจะสังซือผลิตภัณฑ์กบั พนักงานขายทีมาเสนอขาย
ถึงร้ าน
ด้ านภัยคุกคามจากคู่แข่งใหม่ๆ ทีเกิดขึนพบว่าส่วนใหญ่ ในรอบ 1 ปี ทีผ่าน
มาบริเวณใกล้ เคียงมีรายทีเปิ ดใหม่ 1 – 3 ราย ขนาดร้ านทีเปิ ดใหม่มีขนาดและจํานวน
บุคลากรหรือพนักงานเท่ากับร้ านของตน แต่ร้านทีเปิ ดใหม่จะมีผลิตภัณฑ์ และเครื องมือ
เครืองใช้ ทีทันสมัยกว่าร้ านของตน
ด้ านภัยคุกคามจากสินค้ าทดแทนพบว่าส่วนใหญ่ ลกู ค้ ามีการเปรี ยบเทียบ
ราคาค่าบริการ เปรียบเทียบต้ นทุนและเปรียบเทียบคุณภาพการให้ บริการกับร้ านอืนๆ
2. การวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงปริ มาณ
ตอนที 1 ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อมู ลเกี ยวกั บ ข้ อมู ลส่ ว นบุ ค คลพบว่ า ผู้ ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นหญิ ง มีอายุระหว่าง 29 - 39 ปี การศึกษาอยู่ในระดับปริ ญญา
ตรี มีรายได้ เฉลียต่อเดือนระหว่าง 12,001 – 15,000 บาท ในแต่ละเดือนมาใช้ บริ การร้ าน
เสริ มสวยโดยเฉลียน้ อยกว่า 2 ครังแต่ละครังมีค่าใช้ จ่ายโดยเฉลียน้ อยกว่ า 500 บาท
ช่วงเวลาทีใช้ บริการไม่แน่นอน ส่วนใหญ่มีร้านประจําและไม่ค่อยเปลียนร้ านเสริ มสวยบ่อย
แต่หากเปลียนเป็ นเพราะปั จจัยด้ านราคา บริการทีใช้ เป็ นประจําคือ ตัดผม สระผม ซอยผม
ย้ อมผม เปลียนทรงผมใหม่และต่อผม ระหว่างรอรับบริการส่วนใหญ่เลือกอ่านหนังสือ
ตอนที 2 เกียวกับปั จจัยทางการตลาดทีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การ
ร้ านเสริมสวย ในจังหวัดภูเก็ต ดังตาราง 1
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ตาราง 1 ค่าเฉลียและค่าความเบียงเบนมาตรฐานเกียวกับปั จจัยทางการตลาดทีมีผล
ต่อการตัดสินใจใช้ บริการร้ านเสริมสวยในจังหวัดภูเก็ต
ปั จจัยทางการตลาดทีมีผลต่อการตัดสินใจ X
S.D.
ผลการตัดสินใจ
ด้ านบุคลากรหรือพนักงาน
ด้ านผลิตภัณฑ์

3.90

0.67

3.80

0.63

มาก
มาก

ด้ านลักษณะทางกายภาพ

3.80

0.66

มาก

ด้ านช่องทางการจัดจําหน่าย

3.74

0.68

มาก

ด้ านราคา

3.61

0.68

มาก

ด้ านกระบวนการ

3.23

0.81

ปานกลาง

ด้ านการส่งเสริมการตลาด

3.05

0.72

ปานกลาง

3.59

0.52

มาก

รวม

ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มูล พบว่ า ปั จจัย ทางการตลาดที มีผลต่ อการตัด สินใจใช้
บริการร้ านเสริมสวยในจังหวัดภูเก็ตในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยรายการทีมีผลมาก
ทีสุด คื อ ด้ า นบุคลากรหรื อ พนัก งาน รองลงมาคื อ ด้ า นผลิต ภั ณฑ์ ด้ านลัก ษณะทาง
กายภาพ ด้ านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้ า นราคา ด้ านกระบวนการ และน้ อยทีสุดคื อ
ด้ านการส่งเสริมการตลาด
ตอนที 3 ผลการทดสอบสมมติฐาน สรุปได้ ดงั ตาราง 2 – 3
ตาราง 2 ผลการทดสอบสมมติฐาน ด้ านเพศกับการตัดสินใจเลือกใช้ บริการร้ านเสริมสวย
เพศกับการตัดสินใจ
ชาย
หญิง
t
เลือกใช้ บริการร้ านเสริมสวย
S.D.
S.D.
X

การตัดสินใจใช้ บริการร้ านเสริมสวย

3.51

X

0.16

3.59

**p < 0.01
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ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าผู้ใช้ บริ การร้ านเสริ มสวยในจังหวัดภูเก็ต ทีมี
เพศต่างกันไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ บริการร้ านเสริมสวยทีแตกต่างกัน
ตาราง 3 ผลการทดสอบสมมติฐานระหว่างอายุ ระดับการศึกษา รายได้ เฉลียต่อเดือน
กับการตัดสินใจเลือกใช้ บริการร้ านเสริมสวย
อายุ
df
SS
MS
F
p
ระหว่างกลุม่

4

1.483

.371

ภายในกลุม่

379

101.514 .268

รวม

383

102.997

ระหว่างกลุม่

6

4.223

.704

ภายในกลุม่

377

98.774

.262

รวม

383

102.997

ระหว่างกลุม่

5

2.310

ภายในกลุม่

378

100.687 .266

รวม

383

102.997

1.384

.239

2.686

.014*

1.735

.126

ระดับการศึกษา

รายได้ เฉลียต่อเดือน
.462

**p < 0.01
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าผู้ใช้ บริ การร้ านเสริ มสวยในจังหวัดภูเก็ต ทีมี
เพศ อายุ รายได้ เฉลียต่อเดือนต่างกันไม่มีผลต่อ การตัดสินใจเลือกใช้ บริ การร้ านเสริ ม
สวยทีแตกต่างกัน แต่ระดับการศึกษาต่างกัน มีผลการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การร้ านเสริ ม
สวยทีแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.01
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สรุ ปและอภิปรายผล
1. การอภิปรายผลข้ อมูลเชิงคุณภาพ
ตอนที 1 ข้ อมูลทัวไปของข้ อมูลร้ านเสริ มสวยพบว่าส่ว นใหญ่ เลือกตังร้ า น
อยู่ในแหล่งชุมชน เปิ ดน้ อยกว่า 3 ปี มีขนาดเล็ก แต่ละร้ านมีช่างและลูกจ้ างน้ อยกว่า 3
คน ส่วนใหญ่ใช้ เงินลงทุนโดยประมาณน้ อยกว่า 70,000 บาท ผลการศึกษาเป็ นเช่นนี
น่าจะเป็ นเพราะว่าแหล่งชุมชนเป็ นสถานทีมีคนเดินผ่านไปมาเป็ นจํานวนมาก จึงเป็ น
โอกาสดีในการทําธุรกิจร้ านเสริ มสวย และเนืองจากราคาค่าเช่าร้ านอยู่ในระดับสูง จึง
เลือกร้ านทีมีขนาดเล็ก ส่งผลให้ จํานวนเก้ าอี จํานวนช่าง ลูกจ้ างและเงินลงทุนน้ อยตาม
ลงไปด้ วย
ตอนที 2 ข้ อ มู ลเกี ยวกั บ สภาวะการแข่ ง ขัน ของธุ รกิ จ ร้ านเสริ ม สวย ใน
จังหวัดภูเก็ต ด้ านคู่แข่งพบว่าส่วนใหญ่ ลกู ค้ ามีการแนะนําหรื อบอกต่อคนอืนให้ มาใช้
บริ การอีก โดยแต่ ละร้ านใช้ ผลิตภัณฑ์ ทีเป็ นทีนิย มหรื อเป็ นตราทีมีชื อเสียง แต่มีราคา
ปานกลาง การตังราคาค่ าบริ ก ารจะตั งราคาเท่า กับคู่แข่ งรายอืนๆ ซึงมี เกณฑ์ การตัง
ราคาคื อ แบ่ ง ตามลัก ษณะการใช้ บริ ก าร และมี สือโฆษณาของร้ านคื อ ใช้ ป้ ายผ้ า ซึง
สอดคล้ องกับปั จจัยแรงกดดัน 5 ประการ (5 Forces model) ทีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร (2554 : 6) อธิ บายว่าแรงกดดันในการแข่งขันทางธุรกิจด้ านสภาวะ
การแข่ งขัน มี ปั จจัย ทีสํา คัญหลายประการเช่ นจํ า นวนคู่แ ข่ง ขัน กลยุท ธ์ ก ารตังราคา
การโฆษณา ตัวอย่า งเช่น หากธุ รกิ จที มีจํ านวนคู่แ ข่ง ขัน มากส่งผลให้ ธุ รกิ จดังกล่า วมี
การแข่งทีสูงมากขึนไปด้ วย
ด้ านอํานาจการต่อรองของลูกค้ าพบว่าช่างหรื อพนักงานจะมีลกู ค้ าประจํา
ในแต่ละครังลูก ค้ ามีการต่อรองราคาค่ าบริ การ และระบุชือผลิตภัณฑ์ ทีต้ องการใช้ แ ต่
หากกรณีที ผลิต ภัณฑ์ ทีลูกค้ า ต้ อ งการใช้ ไม่ มีลูก ค้ า ส่วนใหญ่ ยัง ใช้ บ ริ ก ารเหมื อ นเดิ ม
นอกจากนี มี สิ งที ลูก ค้ าเสนอหรื อ ต้ องการให้ ร้ านเสริ ม สวยปรั บ ปรุ ง คื อ ต้ อ งการให้
ปรั บ ปรุ งในด้ า นราคาเช่ น กํ า หนดราคาถูก กว่ าคู่แ ข่ ง มี ราคาให้ เ ลือ กหลายระดับ ซึง
สอดคล้ องกับปั จจัยแรงกดดัน 5 ประการทีอรรถไกร พันธุ์ภักดี (2554 : 2) อธิ บายว่า
อํานาจการต่อรองของลูกค้ านับเป็ นปั จจัยหนึงทีสร้ างแรงกดดันต่อการแข่งขัน ดูได้ จาก
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การกํา หนดราคาซือขายสินค้ าเช่น เมือองค์ กรจะตังราคาสินค้ า ต้ องคํา นึงถึงลูกค้ าว่ า
ราคาจะสูงไปหรือไม่ หากราคาสูงลูกค้ าจะไปซือสินค้ าและบริการของรายอืนหรือไม่
ด้ านอํานาจการต่อรองของซัพพลายเออร์ พบว่าในร้ านมีความหลากหลายของ
ผลิตภัณฑ์ ทีใช้ โดยผลิตภัณฑ์ ทีใช้ มีคุณภาพมีระดับปานกลาง ในแต่ละร้ านส่วนใหญ่ มี
ซัพพลายเออร์ ทีมาติ ดต่อประมาณ 4 – 6 ราย และซัพพลายเออร์ ขายผลิตภัณฑ์ เป็ นเงิ น
เชือไม่เกิน 30 วัน เจ้ าของร้ านจะสังซือผลิตภัณฑ์กบั พนักงานขายทีมาเสนอขายถึงร้ าน ซึง
สอดคล้ องกับปั จจัยแรงกดดัน 5 ประการ (5 Forces model) ทีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร (2554 : 6) อธิ บายว่าแรงกดดันในการแข่งขันทางธุรกิ จด้ านอํานาจ
การต่อรองของซัพพลายเออร์ (Bargaining power of suppliers) มีสาระทีสําคัญ คือ หาก
จํานวนซัพพลายเออร์ หรือวัตถุดิบทีมีอยู่ในตลาด มีจํานวนน้ อยรายอํานาจการต่อรองของ
ซัพพลายเออร์ จะสูงขึน รวมทังหากมีการรวมตัวกันของซัพพลายเออร์ หรื อวัตถุดิบ อํานาจ
การต่ อ รองจากซั พ พลายเออร์ จ ะสูง ด้ วย หรื อ ความแตกต่ า งและความเหมื อ นของ
ผลิตภัณฑ์และบริ การหากอยู่ในระดับสูงอํานาจการต่อรองก็จะสูงด้ วยเช่นกัน นอกจากนี
ยัง สอดคล้ อ งกับ อรรถไกร พัน ธุ์ ภั ก ดี (2554 : 2) ที กล่า วว่ า อํ า นาจการต่ อ รองของ
ซัพพลายเออร์ หมายถึงการจําหน่ายสินค้ าหรือวัตถุดิบของซัพพลายเออร์ ซึงหากมีการขึน
ราคาสินค้ าทีส่งให้ ผ้ ปู ระกอบการ จะส่งผลให้ มีกําไรน้ อยลงหรือแข่งขันได้ ยากมากขึน
ด้ านภัยคุกคามจากคู่แข่งใหม่ๆ ทีเกิดขึนพบว่าส่วนใหญ่ ในรอบ 1 ปี ทีผ่านมา
บริ เวณใกล้ เ คี ยงมี รายที เปิ ดใหม่ 1 – 3 ราย ขนาดร้ านที เปิ ดใหม่ มี ขนาดและจํ านวน
บุคลากรหรื อพนักงานเท่ากับร้ านของตน แต่ร้านทีเปิ ดใหม่ จะมีผลิตภัณฑ์ และเครื องมือ
เครืองใช้ ทีทันสมัยกว่าร้ านของตน ซึงสอดคล้ องกับปั จจัยแรงกดดัน 5 ประการ (5 Forces
model) ทีอรรถไกร พันธุ์ภักดี (2554 : 2) อธิ บายว่าภัยคุกคามจากคู่แข่งขันใหม่ทีเกิดขึน
ย่ อ มก่ อ ให้ เ กิ ด ความพะวัก พะวงในการแข่ ง ขัน เนื องจากคู่แ ข่ งขั น มัก จะนํ า เอาแนว
เทคโนโลยีใหม่ๆ ทรัพยากรด้ านคนและกําลังเงินเข้ ามาต่อสู้เพือช่วงชิงส่วนแบ่งทางตลาด
ทําให้ สง่ ผลถึงการเปลียนแปลงหรื อปั นป่ วนของตลาดได้ เช่น เมือมีผ้ ปู ระกอบการรายใหม่
เข้ ามาจะส่งผลให้ ปริมาณสินค้ าและราคาสินค้ ามีการเปลียนแปลงไปทันที และสอดคล้ อง
กับการศึกษาของสุวรรณา วิทธิ สกุลรัตน์ (2548 : 52) ทีพบว่าผู้ประกอบการหรื อเจ้ าของ
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ร้ านต้ องปรับปรุ งร้ านเสริ มสวยสุภาพสตรี ให้ เป็ นไปตามลักษณะความต้ องการของลูกค้ า
กล่าวคื อลูกค้ ามีความต้ องการบรรยากาศภายในร้ านและรู ปแบบการตกแต่งร้ านที สวย
แปลก ดูสะอาดสบายตามี ส่วนอย่ างมาก ลูกค้ าต้ องการการแบ่ งส่วนบริ เวณสระผมที
มิดชิดและพอใจต่ออุปนิสยั และมารยาทของช่าง การพูดจาและความเป็ นกันเอง ต้ องการ
อินเตอร์ เน็ตและคอมพิวเตอร์ ทีมีการแนะนําเกี ยวกับความงามหรื อเกียวกับสุขภาพของ
เส้ นผมต่างๆ ต้ องการเครื องดื มและอาหารว่ าง ต้ องการบริ การนวดทุกๆ ประเภท มีเพลง
เบาๆ บรรเลงระหว่างรอใช้ บริการ
ด้ านภัยคุกคามจากสินค้ าทดแทนพบว่าส่วนใหญ่ ลกู ค้ ามีการเปรี ยบเทีย บ
ราคาค่าบริการ เปรี ยบเทียบต้ นทุนและเปรี ยบเทียบคุณภาพการให้ บริ การกับร้ านอืนๆ
สอดคล้ องกับปั จจัยแรงกดดัน 5 ประการ (5 Forces model) ทีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร (2554 : 6) อธิ บ ายว่า แรงกดดันในการแข่ งขันทางธุรกิจ ด้ า นภั ย
คุกคามจากสินค้ าทดแทน (Threat of substitute) โดยการวิเคราะห์ ว่าสินค้ าและบริ การ
ทีมี อยู่ในตลาดมีระดับ การทดแทนมากน้ อ ยเพีย งใดเช่น แอร์ กับพัดลม มีต้ นทุนหรื อ
ค่าใช้ จ่ ายในการเปลียนแปลงจากการใช้ สินค้ าเดิม ไปสู่การใช้ สินค้ าทดแทนมากน้ อ ย
เพียงใด ซึงหากมีต้นทุนสูงหรื อค่าใช้ จ่ายสูงย่อมทําให้ มีโอกาสทีจะประสบความสําเร็ จ
น้ อยลง
2. การอภิปรายผลข้ อมูลเชิงปริ มาณ
ตอนที 1 ข้ อมูลส่วนบุคคลพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็ นหญิ ง
มีอายุระหว่ าง 29 - 39 ปี การศึกษาอยู่ในระดับ ปริ ญญาตรี มีรายได้ เฉลียต่อเดือ น
ระหว่าง 12,001 – 15,000 บาท ในแต่ละเดือนมาใช้ บริ การร้ านเสริ มสวยโดยเฉลียน้ อย
กว่า 2 ครังแต่ละครังมีค่าใช้ จ่ายโดยเฉลียน้ อยกว่า 500 บาท ช่วงเวลาทีใช้ บริ การไม่
แน่นอน ส่วนใหญ่มีร้านประจําและไม่ค่อยเปลียนร้ านเสริมสวยบ่อย แต่หากเปลียนเป็ น
เพราะปั จจัยด้ านราคา บริการทีใช้ เป็ นประจําคือตัดผม สระผม ซอยผม ย้ อมผม เปลียน
ทรงผมใหม่และต่อผม ระหว่า งรอรับบริ การส่วนใหญ่ เ ลือกอ่านหนังสือ ผลการศึกษา
เป็ นเช่นนีน่าจะเป็ นเพราะว่าเพศหญิ งมีความรักสวยรักงามมากกว่าเพศชาย และด้ วย
วัยทีเริมเข้ าสูว่ ยั กลางคนจึงจําเป็ นต้ องทําให้ ดูดีขึน ประกอบกับมีรายได้ ทีเพียงพอและ
ราคาไม่แพงเกินไปจึงตัดสินใจเสริมสวย นอกจากนีอาจเกิดความประทับใจในฝี มือของ
ปี ที 9 ฉบับที 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2556

186 วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ช่างหรื อ ได้ รับการบริ การทีดี จึง เป็ นลูกค้ าประจํ าของร้ า นดังกล่าว ในระหว่างรอเลือ ก
อ่า นหนังสือเพราะเป็ นการสร้ า งความเพลิดเพลิน ทํ าให้ ได้ รับ รู้ ข้ อ มูลเกียวกับ แฟชัน
ความสวยความงามและข่าวสารเกียวกับทรงผมใหม่ๆ และสอดคล้ องกับการศึกษาของ
บุญศรี ตระการช่วง (2547 : 36) ทีพบว่าลูกค้ าทีใช้ บริ การร้ านเสริ มสวยในเขตอําเภอ
เมื อ ง จังหวัดขอนแก่ น ส่วนใหญ่ เ ลือ กใช้ บ ริ ก ารสระ-เซ็ ทมากที สุด โดยในแต่ ละครั ง
ลูก ค้ า ใช้ บ ริ ก ารเฉลียน้ อ ยกว่ า 100 บาท เหตุผลที มาใช้ บ ริ ก ารประจํ า เป็ นเพราะว่ า
ช่างฝี มือดี อัธยาศัยดี และมักจะอ่านหนังสือในระหว่างรอคิวรับบริการ
ข้ อมูลเกียวกับปั จจัยทางการตลาดทีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การร้ าน
เสริ มสวย ในจังหวัดภูเก็ต พบว่าปั จจัยทางการตลาดทีมีผลต่อการตัดสินใจใช้ บริ การ
ร้ านเสริมสวยในจังหวัดภูเก็ต ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยรายการทีมีผลมากทีสุด
คือด้ านบุคลากรหรื อพนักงาน ผลการศึกษาเป็ นเช่นนีน่าจะเป็ นเพราะว่าบุคลากรหรื อ
พนักงานเป็ นผู้มีฝีมือ ดี หรื อ มีมนุษ ยสัมพัน ธ์ ทีดีต่อ ลูกค้ า ตลอดจนคํา นึงถึงภาพพจน์
หรื อความมีชื อเสีย งของร้ านหรื อ ช่า ง ซึงสอดคล้ อ งกับ สอดคล้ อ งกับ แนวคิ ด เกี ยวกับ
คุณภาพการให้ บ ริ ก ารที ชัย สมพล ชาวประเสริ ฐ (2552 : 36) อธิ บ ายว่ า คุณภาพ
การบริการวัดได้ จากองค์ประกอบของคุณภาพในการบริการหลักๆ คือ การรับประกันว่า
พนักงานเป็ นผู้ทีมีความรู้ ความสามารถและมีความสุภาพ มีจริ ยธรรมในการให้ บริ การ
นอกจากนี ต้ องสร้ างความมั นใจให้ กั บ ลูก ค้ าว่ า จะได้ รั บ การบริ ก ารที เป็ นไปตาม
มาตรฐานด้ วยสินค้ าทีมีคณ
ุ ภาพ ตลอดจนสร้ างรู้สกึ ทีสัมผัสเช่นการจัดตกแต่งตัวอาคาร
เครืองมือและอุปกรณ์เช่นเคาน์ เตอร์ ให้ บริ การ ทีจอดรถ สวน ห้ องนํา การตกแต่ง ป้าย
ประชาสัมพันธ์ การแต่งกายของช่างหรื อพนักงานอย่างเหมาะสม สวยงามและการเอา
ใจใส่ลกู ค้ าและให้ บริการอย่างตังอกตังใจ ให้ บริการภายในเวลาทีเหมาะสม ไม่ให้ รอคิว
นาน รวมทังสร้ างความน่าเชือถือและความไว้ วางใจในฝี มือให้ กบั ลูกค้ า
ปั จจัยทางการตลาดทีมีผลต่อการตัดสินใจใช้ บริ การร้ านเสริ มสวยในจังหวัด
ภูเก็ต ด้ านบุคลากรหรือพนักงานอยู่ในระดับมาก โดยรายการทีมีผลมากทีสุดคือช่างมี
ความชํ า นาญ ผลการศึก ษาเป็ นเช่ น นี น่ า จะเป็ นเพราะว่ า ลูก ค้ า แต่ ละคนมี ลัก ษณะ
การแต่งกาย การเสริมสวยทีแตกต่างกัน ดังนันช่างหรือพนักงานจําเป็ นต้ องอาศัยทักษะ
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ประสบการณ์ ความรู้ ความเข้ าใจในการเสริ มสวย ซึงสอดคล้ องกับกรมการจัดหางาน
กระทรวงแรงงาน (2547 : 4) ทีอธิบายว่าการประกอบธุรกิจและการลงทุนในธุรกิจเสริ ม
สวยสิงทีสําคัญคือ เจ้ าของร้ านหรือช่างต้ องเป็ นผู้ทีมีคุณสมบัติทีสําคัญทีสุดคือ มีใจรัก
อาชี พ บริ ก ารเสริ ม ความงามให้ ลูก ค้ า และควรเป็ นคนอ่ อ นน้ อม มี ม ารยาท รู้ จั ก
กาลเทศะและรู้จกั เอาใจผู้ใช้ บริการ เป็ นคนขยัน มีความอดทนและความภูมิใจในอาชีพ
นี นอกจากนีต้ องมีฝีมือในด้ านการเสริมสวยแล้ วยังต้ องให้ คําแนะนํา สามารถอธิ บายให้
ลูกค้ าเข้ าใจได้ และสอดคล้ องกับการศึก ษาของสมใจ วัช ระธํ ารงกุล (2554 : 33) ที
พบว่าลูกค้ าให้ ความสําคัญกับปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดบริ การของร้ านเสริ มสวย
ในเขตเทศบาลเมืองสระบุรี ในระดับมากทุกด้ าน
ปั จจัยทางการตลาดทีมีผลต่อการตัดสินใจใช้ บริ การร้ านเสริ มสวยในจังหวัด
ภูเก็ต ด้ านผลิตภัณฑ์ อยู่ในระดับมาก โดยรายการทีมีผลมากทีสุดคือร้ านมีผลิตภัณฑ์
และบริ การใหม่เสมอรวมทังคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ได้ มาตรฐาน ทันสมัยซึงมีค่าเฉลีย
เท่ า กัน ซึงสอดคล้ อ งกับ แนวคิ ด และทฤษฎี ส่ว นประสมการตลาดบริ ก ารที ศิ ริว รรณ
เสรี รัตน์ และคณะ (2541 : 107) ได้ กล่า วว่า ทฤษฎี ส่วนประสมการตลาดบริ การด้ า น
ผลิตภัณฑ์ว่า เป็ นการอธิบายถึงทุกสิงทุกอย่างของสินค้ าและทุกสิงทุกอย่างทีจัดเตรี ยม
ไว้ บริการลูกค้ าเช่น การแสดงให้ เห็นถึงประโยชน์ ของผลิตภัณฑ์ และสินค้ า การรับรู้ ถึง
คุณภาพและตราสิน ค้ า และการบริ ก ารที สร้ างความประทับ ใจโดยเสนอสิน ค้ าและ
บริ ก ารที สอดคล้ องกั บ ความคาดหวั ง ความพึ ง พอใจของลู ก ค้ าเป็ นหลั ก เช่ น
ความประทับใจในการรับบริการการบริการก่อนและหลังการขาย รวมทังคุณสมบัติของ
ผลิตภั ณฑ์ ใ หม่ๆ ทีตอบสนองความต้ อ งการลูกค้ า สอดคล้ องกับการศึกษาของนวพร
พลูติญา (2547 : 45) พบว่าปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ เป็ นปั จจัยทีมีความสําคัญต่อการใช้
บริการด้ านเสริมสวยของลูกค้ าในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ปั จจัยทางการตลาดทีมีผลต่อการตัดสินใจใช้ บริ การร้ านเสริ มสวยในจังหวัด
ภู เ ก็ ต ด้ า นลัก ษณะทางกายภาพอยู่ใ นระดับ มาก โดยรายการที มี ผลมากที สุด คื อ
เครืองมือเครืองใช้ ได้ มาตรฐาน ผลการศึกษาเป็ นเช่นนีน่าจะเป็ นเพราะว่าลูกค้ าต้ องการ
ความมันใจ ความปลอดภัยจากผลิตภัณฑ์ จากเครื องมื อทีใช้ ในการให้ บริ การ รวมทัง
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ต้ องการความสะดวก สบาย สะอาดภายในและรอบๆ บริเวณร้ านเสริมสวยเมือเข้ าไปใช้
บริการ ซึงสอดคล้ องกับสํานักบริการข้ อมูล ธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า (2549 : 5) ที
อธิบายว่าการประกอบธุรกิจและการลงทุนในธุรกิจเสริ มสวยสิงทีสําคัญคือการจัดร้ าน
โดยเมือเลือกสถานทีได้ แล้ ว ต้ องจัดหาเครื องมือเครื องใช้ มาทําการตกแต่งร้ าน ซึงควร
คํา นึง ถึง ราคา ความคงทน ประโยชน์ ใ ช้ สอยและความสวยงาม การตกแต่ ง ร้ านให้
คํา นึง ถึงความกลมกลืนของสี แสงและการออกแบบเพื อให้ ร้านดูใหม่ แ ละสง่ า งาม
การใช้ แ สงไฟฟ้ าควรรู้ สึก เย็ น ตา สวยและเกิ ด ความรู้ สึก น่ า พัก ผ่ อ น หน้ า ร้ านจัด ให้
สวยงามและเด่ น ตู้ โชว์ ต้ องกว้ างพอที จะวางวัส ดุ ก ารเสริ ม สวยได้ จัด ภายในให้
เหมาะสมเช่นสถานทีรับบริ การ สถานทีทํางานและห้ องนํา ซึงจะช่วยให้ เกิดความรู้ สกึ
ชืนชอบ และต้ องรักษาให้ มองดูสะอาดตลอดเวลา
ปั จจัยทางการตลาดทีมีผลต่อการตัดสินใจใช้ บริ การร้ านเสริ มสวยในจังหวัด
ภูเก็ต ด้ านช่องทางการจัดจําหน่ายอยู่ในระดับมาก โดยรายการทีมีผลมากทีสุดคือร้ าน
อยู่ใกล้ บ้านหรือทีทํางาน ผลการศึกษาเป็ นเช่นนีน่าจะเป็ นเพราะว่าปั จจุบันการจราจรที
ติดขัด และบางครังไม่ต้องใช้ เวลานานในการเดินทางรวมทังต้ องการประหยัดเวลาใน
การเดินทางอีกด้ วย ซึงสอดคล้ องกับสํานักบริ การข้ อมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า
(2549 : 5) ทีอธิบายว่าการประกอบธุรกิจและการลงทุนในธุรกิจเสริ มสวยสิงทีสําคัญคือ
การเลือกทําเลทีตัง ควรเลือกอยู่ในย่านทีเจริ ญแล้ ว มีคนเดินผ่านไปมาและควรอยู่ใกล้
ร้ านค้ าอืนๆ หรือศูนย์การค้ าต่างๆ
ปั จจัยทางการตลาดทีมีผลต่อการตัดสินใจใช้ บริ การร้ านเสริ มสวยในจังหวัด
ภูเก็ต ด้ านราคาอยู่ในระดับมาก โดยรายการทีมีผลมากทีสุดคือการคิดราคาค่าบริ การ
เป็ นธรรม ผลการศึกษาเป็ นเช่นนีน่าจะเป็ นเพราะว่าลูกค้ าต้ องการทราบความแน่นอน
ของอัตราค่าบริการในแต่ละบริ การ เพือสะดวกในการเตรี ยมจํานวนเงินให้ เพียงพอต่อ
การเสริ มสวยในแต่ละครัง รวมทังลูก ค้ า สามารถตัด สิน ใจเลือ กราคาที เหมาะสมกับ
จํานวนเงิ นในแต่ ละครั งได้ ง่า ยขึน สอดคล้ องกับสํานักบริ การข้ อมูลธุ รกิจ กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้ า (2549 : 5) ทีอธิบายว่าการประกอบธุรกิจและการลงทุนในธุรกิจเสริ มสวย
สิงที สํา คั ญคื อ การคิ ด ราคาค่ า บริ ก ารซึ งก่ อ นจะเปิ ดดํ า เนิ น การ ควรกํ า หนดราคา
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ค่า บริ ก ารต่า งๆ ไว้ ก่ อน โดยการเขี ยนราคาค่ าบริ การติด ไว้ ใ ห้ ผ้ ูรับ บริ ก ารมองเห็น ได้
โดยสะดวก ซึงการคิดราคาค่าบริการควรคํานึงถึงคุณภาพและราคาของวัสดุทีนํามาใช้
ในการบริ การ ระยะเวลาในการให้ บริ การ ทําเลทีตังของร้ านหรื อคู่แข่ง ซึงการกําหนด
ราคาทีดีต้องมีความสัมพันธ์ กนั ระหว่างท้ องตลาด หรือร้ านทีอยู่ในละแวกเดียวกัน
ปั จจัยทางการตลาดทีมีผลต่อการตัดสินใจใช้ บริ การร้ านเสริ มสวยในจังหวัด
ภู เ ก็ ต ด้ า นกระบวนการอยู่ใ นระดั บ ปานกลาง โดยรายการที มี ผลมากที สุด คื อ มี
การประสานงานระหว่างช่างและพนักงาน ผลการศึกษาเป็ นเช่นนีน่าจะเป็ นเพราะว่า
ลูกค้ าต้ องการความรวดเร็วหรือไม่ใช้ เวลานานเกินไปในการเสริ มสวยแต่ละครัง เพือใช้
เวลาในการกระทํ า กิ จ กรรมอย่ า งอื นอี ก ซึงสอดคล้ อ งกับ สํา นัก บริ ก ารข้ อ มูลธุ รกิ จ
กรมพัฒนาธุ รกิจการค้ า (2549 : 5) ทีอธิ บายว่าการประกอบธุรกิจ และการลงทุนใน
ธุ รกิ จ เสริ ม สวยสิงที สํ า คัญอี ก ประการหนึงคื อ การจัด การเช่ น เวลาทํ า งานของช่ า ง
ระยะเวลาในการให้ บริการ แต่ละงานทีจะต้ องให้ บริ การจนครบกระบวนการทุกขันตอน
หรือแจ้ งให้ ทราบว่าจะต้ องใช้ เวลาในการบริการนานเท่าใด และสอดคล้ องกับการศึกษา
ของดารารัตน์ สุพรรณบรรจง (2546 : 38) ทีพบว่าปั จจัยด้ านกระบวนการมีอิทธิ พลต่อ
การตัด สิน ใจเลือ กใช้ บ ริ ก ารร้ านเสริ ม สวยของผู้บ ริ โ ภคสตรี ในอํ า เภอเมื อ ง จัง หวัด
เชียงใหม่
ปั จจัยทางการตลาดทีมีผลต่อการตัดสินใจใช้ บริ การร้ านเสริ มสวยในจังหวัด
ภูเก็ต ด้ านการส่งเสริมการตลาดอยู่ในระดับปานกลาง โดยรายการทีมีผลมากทีสุดคือมี
แคตตาล็อกในการแนะนําผลิตภัณฑ์ ผลการศึกษาเป็ นเช่นนีน่าจะเป็ นเพราะว่าลูกค้ า
ต้ องการทราบข้ อมูลการเสริมสวยใหม่ๆ ทังการออกแบบผลิตภัณฑ์ ใหม่ๆ เพือเป็ นข้ อมูล
ประกอบการตัดสินใจ ซึงสอดคล้ องกับแนวคิดและทฤษฎีสว่ นประสมการตลาดบริ การที
กัลยกร วรกุลลัฏฐานีย์และพรทิพย์ สัมปั ตตะวนิช (2551 : 42) อธิ บายถึงส่วนประสม
ทางการตลาดด้ านการส่งเสริ มสินค้ า (Promotion) มีวัตถุประสงค์ เพือสือสาร โน้ มน้ าว
กลุ่มผู้รับสารให้ ตัดสินใจซื อสิน ค้ าหรื อบริ การ โดยผ่านเครื องมือ สือสารทีหลากหลาย
เช่ น โฆษณา การใช้ พ นัก งานขาย การเพิมยอดขายสิน ค้ า ในระยะเวลาอัน สัน โดย
การการให้ สงล่
ิ อใจพิเศษเช่นลดราคา แจกหรือแถมเป็ นต้ น
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ตอนที 2 การทดสอบสมมติฐ าน พบว่ าผู้ใช้ บริ การร้ านเสริ มสวยในจังหวัด
ภูเก็ต ทีมีเพศ อายุ รายได้ เฉลียต่อเดือนต่างกันไม่ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การ
ร้ านเสริ ม สวยที แตกต่ า งกัน ส่ว นผู้ใ ช้ บ ริ ก ารร้ านเสริ ม สวยในจัง หวัด ภู เ ก็ ต ที มี ระดั บ
การศึกษาต่างกัน มีผลการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การร้ านเสริ มสวยทีแตกต่างกัน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.01 ซึงสอดคล้ องกับการศึกษาของเขมจิรา กุลขํา (2550 :
42) ทีพบว่าปั จจัยส่วนบุคคลทีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การร้ านเสริ มสวยได้ แก่
ปั จจัยด้ านเพศ อายุ ส่วนปั จจัยส่วนบุคคลทีไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การร้ าน
เสริ ม สวยได้ แ ก่ ปั จ จัย ด้ า นระดับ การศึก ษาและรายได้ นอกจากนี ยัง สอดคล้ อ งกั บ
การศึกษาของสมใจ วัชระธํ ารงกุล (2554 : บทคัดย่อ) ทีพบว่าลูกค้ าทีมีรายได้ เฉลีย
แตกต่างกัน ให้ ความสําคัญกับปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดบริ การในการใช้ บริ การ
ร้ านเสริมสวยแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05
ข้ อเสนอแนะ
1. สภาวะการแข่งขันของธุรกิจร้ านเสริมสวย ในจังหวัดภูเก็ต
1.1 ด้ านคู่แข่ง เจ้ าของร้ านควรหาแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุ ง
ร้ านเสริ มสวยให้ มีจุดเด่นทีแตกต่างจากร้ านอืนๆ เช่นการให้ บริ การใหม่ๆ อาทิ บริ การ
นวด สปาและการนํ า เทคโนโลยี ใ หม่ ๆ มาใช้ เพื อยกระดับ การให้ บ ริ ก ารทํ า ให้ ดูดี มี
มาตรฐานมากยิงขึน
1.2 ด้ านอํ า นาจการต่ อ รองของลูก ค้ า เจ้ าของร้ านควรจั ด รู ป แบบ
การบริ การให้ สอดคล้ อ งกับลูก ค้ า เช่ น มีก ารนัดหมายหรื อจองคิว ล่ว งหน้ า การจัดหา
ผลิตภัณฑ์ทีลูกค้ าต้ องการมาเตรียมไว้
1.3 ด้ า นอํ า นาจการต่ อ รองของซัพ พลายเออร์ เจ้ า ของร้ านควรหา
ผลิต ภั ณฑ์ ที มี คุณภาพสูง ไว้ สํา หรั บ บริ ก ารลูก ค้ า ในระดับ สูง พร้ อมทังกํ า หนดอัต รา
ค่าบริการให้ เหมาะสมกับลูกค้ าแต่ละกลุม่
1.4 ด้ านภัยคุกคามจากคู่แข่งใหม่ๆ ทีเกิดขึน เจ้ าของร้ านควรหาวิธีใน
การปรับปรุงร้ านโดยอาจพัฒนาเป็ นร้ านบิวตีหรือซาลอน รวมทังปรับปรุ งการบริ การให้ ดี
ยิงขึน
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1.5 ด้ านภัยคุกคามจากสินค้ าทดแทน เจ้ าของร้ านควรกําหนดราคาให้
เป็ นมาตรฐาน คิดค่าบริการทีเป็ นธรรมและเหมาะสมกับคุณภาพผลิตภัณฑ์ทีใช้
2. ปั จจัยทางการตลาดทีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การร้ านเสริ มสวย
ในจังหวัดภูเก็ต ผู้วิจยั มีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี
2.1 เจ้ าของร้ านเสริมสวยในจังหวัดภูเก็ต ควรหาช่องทางในการเพิมพูน
ทั ก ษะการให้ บริ ก าร การออกแบบทรงผมและเทคนิ ค การเสริ ม สวย เพื อสร้ าง
ความแตกต่างจากร้ านอืนๆ โดยเฉพาะลูกค้ ากลุ่มวัยรุ่ น วัยทํางานและสูงวัย ควรศึกษา
หาความรู้ใหม่ๆ เพิมเติมเกียวกับเส้ นผม
2.2 ด้ านการส่ ง เสริ ม การตลาด เจ้ า ของร้ านเสริ ม สวยควรนํ า เสนอ
การส่งเสริ มการตลาดให้ เห็ นผลอย่า งชัดเจนเช่น การจัด โปรโมชันเมือเสริ ม สวยครบ
2000 บาทสระผมฟรี 1 ครัง รวมทังการให้ บริการเสริมสวยนอกสถานที
2.3 ด้ านกระบวนการ เจ้ าของร้ านเสริ มสวยควรจัดให้ มีผ้ ชู ่วยช่างเพือให้
ช่างสามารถบริการลูกค้ าด้ วยความรวดเร็ว ในเวลาทีกําหนดไว้
2.4 ด้ านราคา เจ้ าของร้ านควรกําหนดราคาให้ เป็ นมาตรฐานหรื อแสดง
ราคาค่าบริการแต่ละอย่างให้ เห็นชัดเจน เพือเป็ นข้ อมูลในการตัดสินใจของลูกค้ า และ
ควรกําหนดส่วนลดให้ กบั ลูกค้ าเป็ นรายบุคคล
2.5 ด้ านช่องทางการจัดจําหน่าย เจ้ าของร้ านควรหาสถานทีจอดรถเพือ
อํานวยความสะดวกให้ กบั ลูกค้ า
3. เจ้ าของร้ านควรปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาคุ ณ ภาพการบริ ก ารและเลื อ กใช้
ผลิต ภัณฑ์ ที มีคุณภาพมี ค วามน่ าเชื อถือ สถานทีตังควรตังอยู่ใ นศูน ย์ ก ารสิน ค้ า และ
เดิ น ทางไปมาสะดวก การให้ บ ริ ก ารเสร็ จ ภายในเวลาที กํ า หนด สามารถจองคิ ว ได้
รวมทังการเพิมพูนฝึ กฝนทักษะช่างให้ มีความสามารถสูงขึน
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ข้ อเสนอแนะในการทําวิจยั ครั งต่ อไป
การวิจยั ครังนี ผู้วิจยั มีข้อเสนอแนะในการทําวิจยั ให้ กว้ างขึนดังนี
1. ควรศึก ษาถึง พฤติ ก รรมการใช้ บ ริ ก ารร้ า นเสริ ม สวยของสุภ าพสตรี ใน
จังหวัดภูเก็ต เพือใช้ ข้อมูลเป็ นแนวทางในการพัฒนาบริการร้ านเสริมสวยให้ ดียิงขึน
2. ควรศึกษาความพึงพอใจของลูกค้ าต่อการใช้ บริ การเสริ มสวย ในจังหวัด
ภูเก็ต เพือใช้ นําข้ อมูลไปวางแผนการให้ บริการแก่ลกู ค้ า
3. ควรศึกษาแนวทางการพัฒนาการให้ บริ การร้ านเสริ มสวยของสุภ าพสตรี
ในจังหวัดภูเก็ต
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