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บทคัดย่อ
การศึ กษาค้นคว้าอิ สระเรื่ อง การศึ กษาความแตกต่างของปั จจัยส่ วนประสมการตลาดบริ การที่ จาํ แนกโดย
พฤติกรรมการใช้บริ การของกลุ่มเพศหญิง ในร้านทําเล็บ เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ ที่มุ่งตอบ
วัตถุประสงค์ ในการวิจยั คือ (1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้บริ การในร้านทําเล็บ (2) เพื่อศึกษาระดับความสําคัญของ
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การที่ เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการใช้บริ การ (3) เพื่อศึกษาความความแตกต่างของ
พฤติ กรรมการใช้บริ การที่ มี ความสัมพันธ์ กับปั จจัยส่ วนประสมการตลาดที่ แตกต่ างกันในร้ านทําเล็บ เขตจตุ จักร
กรุ งเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการวิจยั และนําไปใช้เก็บกลุ่มตัวอย่างเพศหญิงที่เข้าใช้บริ การใน
ร้านทําเล็บ เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร จํานวน 400 ตัวอย่าง ใช้การสุ่ มตัวอย่างแบบ Convenience Sampling และการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลทาง สถิติ ได้แก่ การหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและ ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ One -way ANOVA
และทดสอบเปรี ยบเทียบรายคู่โดยวิธี LSD จากผลการศึกษา พบว่า (1) ผูต้ อบแบบสอบถามเพศหญิง มีอายุระหว่าง 26 32 ปี มีสถานภาพโสด จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี อาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน มีรายได้ระหว่าง 10,001 – 20,000 บาท
ในด้านพฤติกรรมการเข้าใช้บริ การในร้านทําเล็บ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีเหตุผลสําคัญในการเข้าใช้บริ การ เนื่องจากร้านที่
เข้าใช้บริ การมี ประเภทผลิตภัณฑ์และบริ การที่หลากหลายให้เลือกใช้บริ การ ประเภทผลิตภัณฑ์และบริ การที่ นิยมใช้
บริ การเป็ นประจํา คือ การต่อเล็บ (อะคิลิค/พลาสติก) ช่วงเวลาที่เข้าใช้บริ การที่นิยมที่สุด คือ ช่วงเที่ยง (12.01 – 14.00 น.)
มีความถี่ในการเข้าใช้บริ การ 2-3 ครั้งต่อเดือน ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการเข้าใช้บริ การอยูใ่ นระหว่าง 701 – 1,000 บาทต่อครั้ง
ระยะเวลาที่เข้าใช้บริ การ 1 - 2 ชัว่ โมงต่อครั้ง และวันที่นิยมใช้บริ การมากที่สุด คือ วันเสาร์ – วันอาทิตย์ (2) ระดับ
ความสําคัญของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ ได้แก่ ด้านผลิ ตภัณฑ์และบริ การ ด้านราคา ด้านช่องทางจัด
จําหน่าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านพนักงาน ด้านกระบวนการ และด้านลักษณะทางกายภาพ โดยภาพรวมกลุ่มให้
ตัวอย่างให้ระดับความสําคัญในระดับมาก (3) การวิเคราะห์ความแตกต่างของปั จจัยส่ วนประสมการตลาดบริ การ ที่
จําแนกโดยพฤติกรรมการใช้บริ การในร้านทําเล็บ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีพฤติกรรมด้านความถี่ในการเข้าใช้บริ การต่อ
เดือนต่างกัน ให้ระดับความสําคัญต่อปั จจัยส่ วนประสมการตลาดบริ การในร้านทําเล็บต่างกัน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
ราคาและด้านช่องทางจัดจําหน่าย ซึ่ งในกลุ่มตัวอย่างที่มีความถี่ในการเข้าใช้บริ การ 2- 3 ครั้งต่อเดือน และกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่
มีความถี่ในการเข้าใช้บริ การ 1 ครั้งต่อเดือน เป็ นกลุ่มตัวอย่างหลักในงานวิจยั ที่ให้ระดับความสําคัญต่อปั จจัยส่ วนประสม
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นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการตลาดค้าปลีก มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
อาจารย์ประจํา สาขาวิชาการจัดการ คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
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การตลาดบริ การดังกล่าวอย่างมีนยั สําคัญการตลาดบริ การดังกล่าวอย่างมีนยั สําคัญ 0.05 และกลุ่มตัวอย่างที่มีพฤติกรรม
ด้านยอดค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการเข้าใช้บริ การต่อครั้งต่างกัน ให้ระดับความสําคัญต่อปั จจัยส่ วนประสมการตลาดบริ การใน
ร้ านทําเล็บต่ างกัน ได้แก่ ด้านราคา ด้านช่ องทางจัดจําหน่ าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านพนักงาน และด้าน
กระบวนการ ซึ่ งในกลุ่มตัวอย่างที่มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการใช้บริ การ ระหว่าง 401 – 700 บาทต่อครั้ง และ กลุ่มตัวอย่างที่มี
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการใช้บริ การ ระหว่าง 700 – 1,000 บาทต่อครั้ง เป็ นกลุ่มตัวอย่างหลักในงานวิจยั ที่ให้ระดับความสําคัญ
ต่อปัจจัยส่ วนประสมการตลาดบริ การดังกล่าว อย่างมีนยั สําคัญ 0.05
คําสํ าคัญ: ปัจจัยส่ วนประสมการตลาดบริ การ, พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค, บริ การ, ร้านทําเล็บ, ธุรกิจทําเล็บ
Abstract
The study aimed to investigate 1) consumer behavior in using nail shop service, 2) factors associated with the
market and its structure, and 3) the differences of consumer behavior correlated to the factors of how nail shop differed
among one another in Chatuchak District, Bangkok. The subjects were 400 female customers of the shops, randomly
selected through convenience sampling technique. The data were analyzed using frequency, percentage, mean, standard
deviation , One-way ANOVA and Pairwise comparison by LSD Test. The results showed that 1) the majority of survey
respondents were female, aged 26-32 years old. They were single and held bachelor’s degrees. They were private
employees with an average monthly income of 10,001-20,000 baht. Their behavior in going to a nail shop suggested that
the product and service of the shop and their diversity played a major role in choosing the shop. In addition, the most
popular product and service used were nail extension manicure (acrylic/plastic). The time they mostly visit the shops was
noon and early afternoon (12.01–14.00). They went to the shops 2-3 times per month and spent 701–1,000 baht each time
during 1-2 hours there. The majority of them went to the shops on Saturdays and Sundays. The findings also revealed that
2) the level of importance in the factors that diversified the market consisted of the product and service in terms of price,
distribution, promotion, and reputation or image of the shop. These factors played an important role in the overall factors
that diversified the market. And 3) the analysis of the factors that diversified the market in terms of consumer behavior in
using the nail shop service showed that the subjects had different frequency in going to the shop. This was due to the
products, price, and distribution channel; these affected the frequency in using the service between the group going 2-3
times per month and those going once per month. This correlation factor had a statistical significance level of 0.05. The
subjects also showed a difference in money they spent per visit, based on the price, distribution, and promotional factors.
The group spent 401-700 baht and the group spent 700-1,000 baht were the major groups who gave strong attention to the
factors of market mix at the significance level of 0.05.
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