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บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการใช้

บริการคลินิกความงามในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการเลือกใชบ้ริการคลินิก

ความงามในเขตกรุงเทพมหานคร และเพื่อค้นหาความพึงพอใจในการให้บริการ

คลินิกความงามในเขตกรุงเทพมหานครโดยจาํแนกตามปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์

ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษาสูงสุด รายได้เฉล่ียต่อเดือน สถานภาพสมรส และ

อาชีพ 

 ซ่ึงการวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยใช้

แบบสอบถาม เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง คือผูใ้ชบ้ริการ

เพศชายและเพศหญิงท่ีเขา้มาใช้บริการในขณะท่ีทาํการวิจยัเลือกสํารวจคลินิกความ

งามในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 ชุด ส่วนการวเิคราะห์ขอ้มูล และประมวลผล

ขอ้มูลนั้น ไดใ้ช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ช่วยในการประมวลผล โดยใช้สถิติการ

แจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ANOVA, T – test, F–

test และ Multiple Regression Analysis ในการวเิคราะห์ 
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ผลการศึกษาพบว่า 

 1.  ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ช่วงอายุระหวา่ง 21 - 30 ปี สถานภาพ

โสด  การศึกษาระดับปริญญาตรี  มีรายได้ระหว่าง 20,001 – 30,000 บาท และ

ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่มีอาชีพพนกังานบริษทั/หา้งร้าน 

 2.  พฤติกรรมการใช้บริการคลินิกความงาม  การใช้บริการคลินิกความงาม  

ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่มีการสมคัรคอร์สระยะสั้น ส่วนใหญ่มีการมาใชบ้ริการ  3 ปี แต่

ไม่ถึง 4 ปี  รู้จกัคลินิกเสริมความงามจากส่ือโทรทศัน์  รองลงมาคือรู้จกัจากนิตยสาร 

รู้จกัจากวทิย ุรู้จกัจากใบปลิว/แผน่พบั  และรู้จกัจากคนแนะนาํ ตามลาํดบั มีค่าใชจ่้าย

ในแต่ละคร้ัง 2,001 – 3,000 บาท ผูใ้ช้บริการส่วนใหญ่ใช้บริการ ช่วงเวลา  17.00 – 

20.00 น. และผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่มาใชบ้ริการคนเดียว   

 3.  ความพึงพอใจท่ีมีต่อคลินิกเสริมความงามโดยภาพรวม กลุ่มตวัอยา่งมี

ความพึงพอใจในระดบัมากเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น  พบว่า  ดา้นการจดัจาํหน่ายมี

ความพึงพอใจสูงท่ีสุด   รองลงมาคือ ด้านผลิตภณัฑ์ด้านราคาด้านบุคคลด้านการ

ส่งเสริมการตลาดดา้นกระบวนการและดา้นหลกัฐานทางกายภาพ 

 4. การวิเคราะห์ความแตกต่างของปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อความ

พึงพอใจในการใช้บริการคลินิกความงามพบว่า  ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ใน

ภาพรวม เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา รายได ้และอาชีพ มีความพึงพอใจในการใช้

บริการไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 5.  การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัความพึง

พอใจของผูใ้ชบ้ริการคลินิกความงามในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ดา้นผลิตภณัฑ์  มี

ผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการคลินิกเสริมความงามมากท่ีสุด รองลงมา ดา้น

ราคา ดา้นหลกัฐานทางกายภาพ ดา้นบุคลากร ดา้นการจดัจาํหน่ายของผูบ้ริโภค ดา้น

การส่งเสริมการตลาด และดา้นกระบวนการ มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภค

ตามลาํดบั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

คําสําคัญ : คลินิก, ความงาม, เสริมความงาม 
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Abstract 

 The objective was to study the satisfaction of service beauty clinic in 

Bangkok area. To study the relationship of the marketing mix factors that influence 

satisfaction in the use of the beauty clinic. And research the satisfaction of service 

beauty clinic in Bangkok area. By demographic factors including gender , age , 

level of education , average income per month , marital status and occupation 

 The study in this survey (Survey Research) were used. As a tool to collect 

data from a sample. The service men and women who use the research to explore 

the beauty clinic in Bangkok 400 sets. The data analysis and process that 

information the use of computer-aided processing. Were analyzed by frequency, 

percentage, mean, standard deviation, ANOVA, T - test, F – test and Multiple 

Regression Analysis in the analysis. 

 The results showed that 

 1. Most users are female. Between the ages of 21 to 30 years old, single, 

bachelor's degree , Income of between 20,001 to 30,000 and most professional 

service company/store. 

 2. Behavior of service beauty clinic. Most users of the beauty clinic have a 

short course application. Most of the service for 3 years but less than 4 years, the 

user connected beauty clinic by television followed, the magazine , radio , 

flyer/brochure  and the recommendations of the respective. The costs of each 2,001 

to 3,000 baht, Almost users use the service at 17.00- 20.00 pm. and most of them 

come alone. 

 3. Satisfaction with the service beauty clinic. The overall sample has a high 

level of satisfaction. Considering of the distribution the consumers were satisfied is 

the most , second highest is the product , price of the product , personnel ,service to 

promote sales, processes  and physical evidence. 
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 4. Analysis of the differences in the demographic with the satisfaction of 

the service beauty clinic found that the  population as a whole gender , age , marital 

status, level of education, income per month and occupation satisfaction in the 

service is not different by statistically significant at the 0.05 level. 

 5. Analysis of the marketing mix factors associated with the satisfaction of 

the beauty clinic in Bangkok area found that the product affect the satisfied of  

service beauty clinic to the highest price of the product, physical evidence, 

personnel, the distribution of consumers, promotion and process. The distribution of 

consumers by statistically significant at the 0.05 level. 

KEY WORD: Health, Beauty. 

1.  บทนํา 

ความสวยความงามเป็นส่ิงท่ีทุกคนพึงปรารถนาและให้ความสนใจเสมอมา

ทั้งน้ีเพื่อให้ตนเองดูดีและดึงดูดใจ สังเกตเห็นได้ว่าในปัจจุบนัน้ีไม่เพียงแต่ผูห้ญิง

เท่านั้นท่ีใส่ใจกบัรูปร่างหน้าตา แต่รวมถึงผูช้ายท่ีให้ความสําคญัไม่แพก้ัน ทุกคน

ปรารถนาใหต้นมีสุขภาพผิวท่ีดีสดใสเปล่งปลัง่คงความอ่อนเยาว ์ซ่ึงในปัจจุบนัความ

เจริญกา้วหนา้ทางเทคโนโลยดีา้นการแพทยท่ี์ลํ้าหนา้ทนัสมยัสามารถตอบสนองความ

ตอ้งการและแกไ้ขจุดบกพร่องของผูท่ี้มีปัญหาดา้นผิวพรรณไดอ้ย่างตรงจุดประสงค์

และรวดเร็ว อาทิเช่น การใชเ้ลเซอร์เขา้มาช่วยในการรักษาสําหรับผูท่ี้มีปัญหาดา้นสิว 

ฝ้า กระ จุดด่างดาํ และการใชส้ารเคมีเขา้มาช่วยกระตุน้ผลดัเซลล์ผิวกระจ่างใส เรียบ

เนียน เป็นตน้ ดงันั้นจะเห็นได้ว่าในช่วงเศรษฐกิจชะลอตวั แต่ธุรกิจความสวยงาม

กลบัมีอตัราการเจริญเติบโตท่ีเพิ่มข้ึน อาจเน่ืองมาจากผูบ้ริโภคคาํนึงถึงความสําคญั

ของรูปร่างหนา้ตาท่ีดี ผวิพรรณท่ีสวยงามเป็นส่วนประกอบท่ีสาํคญัในการดาํเนินชีวิต 

อนัเป็นผลมาจากผูท่ี้เป็นบุคคลตวัอย่างในสังคม เช่น ดารานกัร้อง นกัแสดง ต่างให้

ความสําคัญกับเร่ืองรูปร่างหน้าตา ผิวพรรณ ประกอบกับส่ือต่างๆไม่ว่าจะเป็น

หนงัสือพิมพ,์ โทรทศัน์, วิทยุ นิตยสารต่างๆ มกัจะนาํเสนอผูท่ี้มีรูปร่างหนา้ตาดี เพื่อ

สร้างความน่าสนใจใหก้บัสินคา้และบริการของตน 
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ธุรกิจคลินิกเสริมความงามท่ีเป็นท่ีรู้จกัในปัจจุบนัมีประมาณ 10 ราย มี

มากกวา่ 300 สาขาทัว่ประเทศ โดยทัว่ไปคลินิกรักษาสิวและเสริมความงามจะตั้งอยู่

ใกล้แหล่งชุมชน เช่น ห้างสรรพสินค้า อาคารสํานักงานย่านธุรกิจ บริเวณใกล้

มหาวิทยาลยั เพื่อให้ง่ายต่อการเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ท่ีมีความหลากหลาย  สําหรับมูลค่า

ตลาดในปี 2552 น้ี คาดว่า มีมูลค่าประมาณ 11,0002 ลา้นบาท มีอตัราการขยายตวั

เฉล่ียอยูท่ี่ประมาณร้อยละ 10.0 เม่ือเทียบกบัปีท่ีผา่นมาซ่ึงมีมูลค่าตลาด 10,000 ลา้น

บาท ส่งผลใหใ้นธุรกิจน้ีมีการแข่งขนักนัมากข้ึน 

ความหลากหลายของลูกคา้ท่ีใช้บริการ เดิมคนท่ีมาใช้บริการกบัทางคลินิก

ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มคนท่ีมีปัญหาเร่ืองผิวหนงั เช่น สิว ฝ้า กระ เป็นตน้ ทาํให้คลินิก

เหล่าน้ีมีรายไดจ้ากส่วนน้ีเพียงอยา่งเดียว อีกทั้ง บางคนไม่กลา้มาท่ีจะมาทาํการรักษา 

เพราะกลวั และอายแพทย ์หากมีปัญหาก็จะหายา หรือเคร่ืองสําอางมารักษากนัเอง 

นอกจากกรณีท่ีเป็นหนกั ๆ ถึงจะยอมไปพบแพทย ์จึงทาํให้ธุรกิจน้ียงัไม่ขยายตวั และ

ไม่เป็นท่ีนิยมมากนกั แต่ปัจจุบนั ไม่เพียงแต่ผูท่ี้มีปัญหาเร่ืองผิวหนงัเท่านั้นท่ีไปใช้

บริการทางคลินิก แต่ผูท่ี้ไม่ไดมี้ปัญหาเร่ืองผิวหนงั แต่ตอ้งการไปเสริมความงามดว้ย

การบาํรุงใบหนา้ใหข้าวใส สวยเดง้ ก็นิยมไปใชบ้ริการทางคลินิกเป็นจาํนวนมาก 

ดงันั้น ผูศึ้กษาจึงไดท้าํการศึกษาเพื่อทราบถึงความพึงพอใจในการใชบ้ริการ

คลินิกความงาม ในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งน้ีจะทาํให้ไดข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์แก่

ผูป้ระกอบการและผูท่ี้เก่ียวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพฒันา

ให้บริการของคลินิกความงาม เพื่อให้สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูม้าใช้

บริการไดอ้ยา่งเหมาะสม 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการคลินิกความงาม

ศึกษาพฤติกรรมของผูท่ี้ใชบ้ริการคลินิกความงามในเขตกรุงเทพมหานครเปรียบเทียบ

ความแตกต่างของลกัษณะทางประชากรศาสตร์ กบัระดบัความพึงพอใจในการใช้

บริการ คลินิกความงาม และเปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการใชบ้ริการ

คลินิกความงามกบัระดบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการ คลินิกความงาม 
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สมมติฐานการวจัิย 

 การศึกษาคร้ังน้ีได้กาํหนดสมมติฐานปัจจยัความพึงพอใจในการใช้บริการ

คลินิกความงามจาํแนกตาม ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ไดแ้ก่ เพศ อายุ การศึกษา 

อาชีพ  รายได ้สถานภาพ และพฤติกรรมการใชบ้ริการคลินิกความงาม 

ขอบเขตการศึกษา 

 การวิจยัคร้ังน้ีมุ่งศึกษาปัจจยัความพึงพอใจในการใช้บริการคลินิกความงาม 

ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ บริโภคท่ีมา

ใช้บริการคลินิกความงามจาํนวน 400 คน  โดยวิธีการเลือกตวัอย่างได้จากวิธีสุ่ม

ตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) ทาํการสอบถามแหล่งคลินิกเสริม

ความงามบนหา้งสรรพสินคา้ และตามเขตต่างๆในกรุงเทพมหานคร 

 

กรอบแนวคิดการวจัิย 

ตวัแปรตน้     ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 

-เพศ 

-อาย ุ

-ระดบัการศึกษา 

-อาชีพ 

-รายได ้

-สถานภาพ 

พฤติกรรมการใช้บริการคลนิิก

ความงามในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจต่อคลินิก

เสริมความงามในเขตกรุงเทพมหานคร 

-  ดา้นผลิตภณัฑ์ 

-  ดา้นราคา 

 -  ดา้นการจดัจาํหน่ายบริการ 

 -  ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

 -  ดา้นบุคลากร 

 -  ดา้นหลกัฐานทางกายภาพ 

 -  ดา้นกระบวนการ 
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ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการวจัิย 

1.  ทราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการใช้บริการ

คลินิกความงามในเขตกรุงเทพมหานคร 

2.  ถึงพฤติกรรมของผู ้บริโภคในการใช้บริการคลินิกความงามในเขต

กรุงเทพมหานคร 

3.  สามารถนาํผลงานวจิยัน้ีไปเป็นแนวทางสาํหรับผูป้ระกอบการธุรกิจคลินิก

ความงาม เพื่อนาํไปปรับปรุงการบริการให้มีประสิทธิภาพและสอดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการของลูกคา้มากยิง่ข้ึน 

2.  แนวความคิด ทฤษฎแีละผลงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 ในการศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้บริการคลินิกความงาม ในเขต

กรุงเทพมหานคร  มีแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องเพื่อเป็นแนวทางใน

การศึกษาดงัน้ี 

 2.1  ความรู้ทัว่ไปและแนวความคิดเก่ียวกบัผิวหนงัและการดูแลผิวพรรณ

 คลินิกคือสถานรักษาพยาบาลของเอกชนมักไม่รับผูป่้วยให้พกัรักษาตัว

ประจาํหรือแผนกของโรงพยาบาลท่ีรักษาโรคเฉพาะทาง 

การบาํบดัรักษาในคลินิกเปิดใหบ้ริการตรวจรักษาดงัน้ี 

1.บริการตรวจรักษาโรคผิวหนังพร้อมให้ค ําปรึกษาโดยแพทย์

ผูเ้ช่ียวชาญ 

2. รักษาร้ิวรอยรอยดาํกระเสริมใหผ้วิผอ่งใสดว้ย AHA 

3. รักษาสิวฝ้ากระร้ิวรอยรอยแผลเป็น 

4. กาํจดัหูดไฝปานข้ีแมลงวนักระเน้ือต่อมไขมนัโตสิวและเน้ืองอก

ขนาดเล็ก 

5. บริการทดสอบผืน่การแพส้ารสัมผสั 

6. บริการกดสิว 

7. บริการทรีทเมนทแ์กปั้ญหาผวิพรรณดว้ยเคร่ืองมือท่ีทนัสมยั 

8.  เลเซอร์ 



279 
 

( วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 2 ) 

9. ดูแลรักษาผวิพรรณ 

10. จาํหน่ายผลิตภณัฑรั์กษาและบาํรุง 

11. ผา่ตดัช้ินเน้ือท่ีเก่ียวกบัโรคผวิหนงัไปตรวจวิเคราะห์ 

12. บริการฉีดลบรอยเพื่อความสดสวยและเต่งตึง 

13. โปรแกรมยกกระชบัผวิหนา้ดว้ยเคร่ืองมือทนัสมยัฯลฯ 

 นวตักรรม และเทคโนโลยีท่ีใช้ในการรักษาเลเซอร์ (Laser) คือ พลงังาน

พิเศษชนิดหน่ึง ซ่ึงอยู่ในรูปของคล่ืนแสงเลเซอร์ซ่ึงมีลกัษณะคล้ายกบัพลงังานจาก

คล่ืนวิทยุ คล่ืนไมโครเวฟ คล่ืน x-ray ใชใ้นการรักษาโรคผิวหนงัมากมาย เช่น การ

รักษาสิว รอยแผลเป็นสิวการลบปานแดงปานดาํกาํจดัไฝ ข้ีแมลงวนั หูดการกาํจดัขน

การกาํจดัเส้นเลือดขอด เส้นเลือดฝอยการกาํจดัเมด็สีผดิปกติ ฝ้า กระ เป็นตน้ 

โบท็อกซ์ (Botox) เป็นช่ือทางการค้าของสารโบทูลิน่ัมท็อกซิน เอ 

(Botulinum toxin A) ซ่ึงเป็นโปรตีนชนิดหน่ึงทีส่ร้างจากแบคทีเรียช่ือ คลอสตริเดียม 

โบทูลิน่ัม (Clostridium botulinum)ออกฤทธ์ิโดยการไปจบักบัส่วนปลายของเซลล์

ประสาท ทาํใหเ้ซลลป์ระสาทไม่สามารถหลัง่สารส่ือประสาทได ้กลา้มเน้ือจึงคลายตวั 

ส่งผลใหร้ิ้วรอยเห่ียวยน่หายไป  โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง รอยยน่บริเวณหนา้ผาก รอยตีนกา

รอบดวงตา รอยยน่ระหวา่งหวัคิ้ว ร่องแกม้ลึกบริเวณจมูกและปากรวม รวมถึงรอยยน่

รอบริมฝีปาก การฉีดโบทอ็กซ์ ไม่ใหผ้ลถาวร  

Filler หรือ สาร Hyaluronic Acid (HA)เป็นสารประกอบของคอลลาเจนท่ีมี

อยูแ่ลว้ในผิวหนงัของเรา Filler (HA) ถูกนาํมาใชเ้พื่อช่วยในการปรับแกไ้ขรูปหน้า

เติมเตม็ใหแ้ก่ผวิท่ีเป็นร้ิวรอย หลุมสิว ร่องแกม้และเติมเตม็ใหริ้มฝีปากอ่ิม  

เซลล์ต้นกําเนิด (Stem cell) เป็นเซลล์อ่อนท่ีพร้อมจะเจริญเติบโตและ

เปล่ียนแปลงเพื่อไปทาํหน้าท่ีอยา่งใดอยา่งหน่ึง ปัจจุบนัสามารถสกดัเซลล์ตน้กาํเนิด

ได ้2 วิธี คือ สเต็มเซลล์จากตวัอ่อนมนุษย ์(Embryonic Stem cell)และสเต็มเซลล์จาก

ร่างกายหรือท่ีเรียกวา่สเตม็ 

เซลล์เต็มวยั (Adult Stem cell) เช่น รก สายสะดือ ไขกระดูก ไขมนั เป็นตน้ 

โดยเช่ือวา่เม่ือสเตม็เซลลส์ัมผสักบัเซลลผ์วิของมนุษยจ์ะสามารถเหน่ียวนาํเซลลผ์วิให ้
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แปรสภาพกลบัมาเป็นเซลลผ์วิท่ีอ่อนเยาวไ์ดอี้กคร้ัง 

 2.2  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

กล่าวถึงคาํถามท่ีใชเ้พื่อคน้หาลกัษณะพฤติกรรมผูบ้ริโภคคือ 6 Wsและ 1 H 

ซ่ึงประกอบดว้ย Who?, What?, Why?, Who?, When?,Where? และ How? เพื่อคน้หา

คาํตอบ 7 ประการเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภครวมทั้งการใช้กลยุทธ์การตลาดให้

สอดคลอ้งกบัคาํตอบเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคหรือเรียกวา่ 7Os ซ่ึงประกอบดว้ย 

1. ใครอยูใ่นตลาดเป้าหมาย (Who is in Target Market) เป็นคาํถามท่ีตอ้งการ

ทราบถึงลกัษณะของกลุ่มเป้าหมาย (Occupants) ทางดา้นประชากรศาสตร์ภูมิศาสตร์

จิตวทิยาและพฤติกรรมศาสตร์ 

2. ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร (What does the Consumer Buy) เป็นคาํถามท่ีตอ้งการ

ทราบถึงส่ิงท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือ (Objects) เช่นคุณสมบติัหรือองค์ประกอบของ

ผลิตภณัฑ ์(Product Components) 

3. ทาํไมผูบ้ริโภคจึงซ้ือ (Why does the Consumer Buy) เป็นคาํถามท่ีตอ้งการ

ทราบถึงวตัถุประสงคใ์นการซ้ือ (Objectives) ของผูบ้ริโภคซ่ึงจะตอ้งศึกษาปัจจยัท่ีมี

อิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือคือปัจจัยทางจิตวิทยาปัจจัยทางสังคมปัจจัยทาง

วฒันธรรมและปัจจยัเฉพาะบุคคล 

4. ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือ (Who Participates in the Buying) เป็น

คาํถามเพื่อทราบถึงบทบาทของกลุ่มต่างๆ (Organization) ท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจ

ซ้ือประกอบดว้ยผูริ้เร่ิมผูมี้อิทธิพลผูต้ดัสินใจซ้ือผูซ้ื้อและผูบ้ริโภค 

5. ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด (When does the Consumer Buy) เป็นคาํถามท่ีตอ้งการ

ทราบถึงโอกาสในการซ้ือ (Occasions) เช่นช่วงเดือนใดของปีช่วงวนัใดของเดือน

ช่วงเวลาใดของวนัเป็นตน้ 

6. ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน (Where does the Consumer Buy) เป็นคาํถามท่ีตอ้งการ

ทราบถึงช่องทางหรือแหล่ง (Outlets) ท่ีผูบ้ริโภคไปทาํการซ้ือเช่นคลินิกบริษทั

หา้งสรรพสินคา้ร้านคา้ 
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7. ผูบ้ริโภคซ้ืออยา่งไร (How does the Consumer Buy) เป็นคาํถามท่ีตอ้งการ

ทราบถึงขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือ (Operation) ซ่ึงประกอบดว้ยการรับรู้ปัญหาการ

คน้หาขอ้มูลการประเมินผลการตดัสินใจซ้ือและความรู้สึกภายหลงัการซ้ือ 

 2.3  แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัความพึงพอใจ 

 ความพึงพอใจหมายถึงภาวการณ์แสดงออกถึงความรู้สึกในทางบวกท่ีเกิด

จากการเปรียบเทียบประสบการณ์การไดรั้บบริการ 

 1.ความพึงพอใจต่อความสะดวกที่ได้รับจากบริการ (Convenience) ซ่ึงแบ่ง

ออกเป็น 

 1.1 การใชเ้วลารอคอยในสถานบริการ(Office waiting time) 

 1.2 การไดรั้บการรักษาดูแลเม่ือมีความตอ้งการ (Availability or care when 

need) 

 1.3 ความสะดวกสบายท่ีไดรั้บในสถานบริการ(Base of getting to care) 

 2.ความพึงพอใจต่อการประสานงานของบริการ (Coordination) ซ่ึงแบ่ง

ออกเป็น 

 2.1 การไดรั้บบริการทุกประเภทในสถานท่ีหน่ึง (Getting all needs at one 

place) 

 2.2 แพทย์ให้ความสนใจสุขภาพทั้งหมดของผูป่้วยทั้งร่างกายและจิตใจ 

(Concern of doctors of overall health) 

 2.3 แพทยไ์ดมี้การติดตามการรักษา (Follow – up care) 

 3.ความพึงพอใจต่ออัธยาศัยและการให้เกียรติของผู้ ให้บริการ (Courtesy) 

ได้แก่การแสดงอัธยาศัยท่าทางท่ีดี เป็นกันเองของผู ้ให้บริการและปฏิบัติต่อ

ผูรั้บบริการดว้ยท่าท่ีท่ีเหมาะสม 

 4.ความพงึพอใจต่อข้อมูลทีไ่ด้รับจากบริการ (Medical Information) 

 4.1 ขอ้มูลเก่ียวกบัสาเหตุการเจบ็ป่วย (Information about what was wrong) 

 4.2 ขอ้มูลเก่ียวกบัการให้การรักษาพยาบาล (Information about treatment) 

เช่นการปฏิบติัตนของผูป่้วยและการใชย้าเป็นตน้ 
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 5. ความพึงพอใจต่อคุณภาพของบริการ (Quality of care) ไดแ้ก่คุณภาพของ

การดูแลทั้งหมดท่ีผูป่้วยไดรั้บในทศันะของผูป่้วยท่ีมีต่อการบริการของโรงพยาบาล 

 6. ความพึงพอใจต่อค่าใช้จ่ายเมื่อใช้บริการ (Out of pocket cost) ไดแ้ก่

ค่าใชจ่้ายต่างๆท่ีผูป่้วยจ่ายไปกบัการรักษาพยาบาล 

 2.4  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 ไพลิน ลืออดุลย ์(2549) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมใน

การใชบ้ริการจากสถานเสริมความงามดา้นผิวพรรณของนกัศึกษาหญิงระดบัปริญญา

ตรีมหาวิทยาลัยขอนแก่นผลการศึกษาพบว่าปัจจัยภายนอกด้านส่วนผสมทาง

การตลาดบริการท่ีมีความสําคญัต่อพฤติกรรมในการเลือกใช้บริการมากท่ีสุดคือ

คุณภาพการใหบ้ริการและการส่งเสริมการขายท่ีมีความสาํคญัมากท่ีสุดคือการลดราคา

การศึกษาดา้นพฤติกรรมในการใชบ้ริการพบวา่ความถ่ีในการใชบ้ริการคือนอ้ยกวา่ 4 

คร้ังต่อปีมีจานวนมากท่ีสุดโดยวนัท่ีนักศึกษาไปใช้บริการมากท่ีสุดได้แก่วนัเสาร์

อาทิตยส่์วนช่วงเวลาท่ีใชบ้ริการมากท่ีสุดคือเวลา 13.00 – 16.00 น. โดยเฉล่ียในการ

ใชบ้ริการต่อคร้ัง คือตํ่ากวา่ 300 บาทต่อคร้ัง 

 เขมจิรา กุลขาํ (2553) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภคใน

การเลือกใชบ้ริการร้านเสริมสวยในอาํเภอเกาะสมุย จงัหวดัสุราษฏร์ธานี ผลการศึกษา

พบว่า ปัจจยัส่วนประสม ทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการ

เลือกใชบ้ริการร้านเสริมสวยในอาํเภอเกาะสมุย พบวา่ โดยรวมผลการประเมินอยูใ่น

ระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านกระบวนการมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด 

รองลงมาด้านพนักงาน/บุคลากร ด้านราคา ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านกายภาพ และด้าน

สถานท่ี ตามลาํดบั ส่วนการส่งเสริมการตลาด ผลการประเมินความสําคญัอยูใ่นระดบั

นอ้ย ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั ดา้นเพศ สัญชาติ อายุ อาชีพ มีผลต่อปัจจยัในการ

ตดัสินใจเลือกใช้บริการร้านเสริมสวยแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.05 ส่วนระดบัการศึกษาและระดบัรายไดไ้ม่มีผลต่อปัจจยั 

 อรวรรณ วิวฒันากนัตงั (2553) ไดศึ้กษาพฤติกรรมการใช้บริการร้านเสริม

สวยของสตรี ในเขตเทศบาลเมืองพทัยาผลการศึกษา พบว่า พฤติกรรมการใชบ้ริการ
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ร้านเสริมสวยของสตรี ในเขตเทศบาลเมืองพงังา โดยปกติแลว้ใชบ้ริการ สระ-เซท ใน

ร้านเสริมสวยมากท่ีสุด เหตุผลจูงใจสําคัญท่ีสุดท่ีเลือกใช้บริการร้านเสริมสวย 

เน่ืองจากเป็นร้านประจาํ สถานท่ีท่ีนิยมใช้บริการเสริมสวยบ่อย ท่ีสุด คือ ร้านเสริม

สวยทัว่ไป ร้านเสริมสวยท่ีนิยมไปใช้บริการมากท่ีสุด คือ ร้านเสริมสวยใกลบ้า้น/ท่ี

ทาํงาน สาเหตุสําคญัท่ีสุดท่ีเลือกใชบ้ริการร้านเสริมสวยจากสถานท่ีขา้งตน้ เพราะมี

ความเป็นกนัเอง ความถ่ีในการใช้บริการร้านเสริมสวยโดยเฉล่ียเดือนละ 1 คร้ัง 

ระยะเวลาท่ีใชบ้ริการแต่ละคร้ัง 1-2 ชัว่โมง ช่วงเวลาท่ีเลือกใชบ้ริการร้านเสริมสวย 

คือ 15.00-18.00 น. จาํนวนเงินท่ีใชบ้ริการในแต่ละคร้ัง 201-500 บาท ผูบ้ริโภคส่วน

ใหญ่ไปใชบ้ริการร้านเสริมสวยคนเดียว ผูมี้ส่วนร่วมและมีอิทธิพลในการตดัสินใจใช้

บริการร้านเสริมสวย คือ ตวัเอง ชอบใช้บริการจากช่างเสริมสวยท่ีมีฝีมือดี และนิยม

ชาํระเงินค่าบริการเสริมสวยดว้ยเงินสดมากท่ีสุด  

3.  วธีิการดําเนินการศึกษา 

 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงสํารวจ (Survey Research) เพื่อถึงความพึง

พอใจในการใช้บริการคลินิกความงามในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งน้ีคณะผูว้ิจยัได้

ดาํเนินการเป็นขั้นตอนเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลตามวตัถุประสงคท่ี์กาํหนด ดงัน้ี 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

 ใช้แบบสอบถามในการวิจัย และประมวลผลข้อมูล โดยใช้โปรแกรม

สาํเร็จรูปเพื่อทาํการวเิคราะห์ขอ้มูลและทดสอบสมมติฐาน 

วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี เป็นขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยเก็บ

รวบรวมขอ้มูล ตั้งแต่เดือน มกราคม พ.ศ. 2555 ถึงเดือน กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2555 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) โดยใช้สถิติ

ค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) สถิติค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) และขอ้มูลเชิงอนุมาน(Inferential Statistics) 

โดยใชส้ถิติ t-test, F- test 
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4.  ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 จากการวิเคราะห์ข้อมูล โดยนําข้อมูลท่ีได้มาประมวลผลด้วยโปรแกรม

สําเร็จรูป เพื่อใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ซ่ึงการวิเคราะห์แบ่งเป็นการวิเคราะห์

เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งตวัแปรอิสระ และตวัแปรตาม (Anova Analysis) 

เพื่อทดสอบหาปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจ 

 ผลจากการศึกษาพบวา่ผูบ้ริโภคทั้งหมดจาํนวน 400 คนผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิง  คิดเป็นร้อยละ  69.8  รองลงมาคือเพศชาย  คิดเป็นร้อยละ 30.2  ส่วน

ใหญ่มีช่วงอายรุะหวา่ง 21 - 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 33.3   สถานภาพโสด  คิดเป็นร้อยละ 

56.5  ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี  คิดเป็นร้อยละ  29.0  มีรายได้

ระหวา่ง 20,001 – 30,000 บาท  และผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่มีอาชีพพนกังานบริษทั/ห้าง

ร้าน  คิดเป็นร้อยละ 23.5   

  พฤติกรรมการใชบ้ริการคลินิกความงาม  พบวา่  ประเภทการใชบ้ริการคลินิก

ความงาม  ผูใ้ช้บริการส่วนใหญ่มีการสมคัรคอร์สระยะสั้ น ส่วนใหญ่มีการมาใช้

บริการ  3 ปี แต่ไม่ถึง 4 ปีรู้จกัคลินิกเสริมความงามจากส่ือโทรทศัน์  รองลงมาคือรู้จกั

จากนิตยสาร รู้จักจากวิทยุ รู้จักจากใบปลิว/แผ่นพับ  และรู้จักจากคนแนะนํา 

ตามลาํดบั มีค่าใชจ่้ายในแต่ละคร้ัง 2,001 – 3,000 บาท ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่ใชบ้ริการ 

ช่วงเวลา  17.00 – 20.00 น. และผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่มาใชบ้ริการคนเดียว   

ความพึงพอใจท่ีมีต่อคลินิกเสริมความงามโดยภาพรวมกลุ่มตวัอยา่งมีความ

พึงพอใจในระดบัมากเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น  พบวา่  ดา้นการจดัจาํหน่าย(มีคะแนน

เฉล่ียเท่ากบั 7.31)กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความพึงพอใจสูงท่ีสุด   รองลงมาคือ ดา้น

ผลิตภณัฑ์และดา้นราคา (มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 7.22) ด้านบุคคล (มีคะแนนเฉล่ีย

เท่ากบั 7.20) ดา้นการส่งเสริมการจาํหน่ายบริการ (มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 7.16) ดา้น

กระบวนการ (มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 7.15) และดา้นหลกัฐานทางกายภาพ (มีคะแนน

เฉล่ียเท่ากบั 7.03) 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า  ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ เพศ อาย ุ

สถานภาพ การศึกษา รายได ้และอาชีพมีความพึงพอใจในการใชบ้ริการไม่แตกต่าง

กนัเน่ืองจากค่า Sig. มีค่ามากกวา่ 0.05 จึงทาํใหป้ฏิเสธสมมติฐาน เม่ือพิจารณาเป็นราย
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ดา้น พบวา่อาชีพผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจแตกต่างกนัในดา้นราคา ซ่ึงค่า Sig. มีค่า

นอ้ยกวา่ 0.05จึงทาํการทดสอบความแตกต่างดว้ยวิธี LSD พบวา่  ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพ

ผูป้ระกอบการหรือเจา้ของธุรกิจมีความพึงพอใจในดา้นราคาแตกต่างจากผูท่ี้มีอาชีพ 

พนกังานบริษทั หรือห้างร้าน ลูกจา้งรายวนั และนกัเรียน/นกัศึกษา ซ่ึงผูท่ี้ประกอบ

อาชีพเจา้ของกิจการหรือเจา้ของธุรกิจมีความพึงพอใจตํ่ากวา่ และผูป้ระกอบอาชีพรับ

ราชการหรือรัฐวิสาหกิจ มีความพึงพอใจตํ่ากว่าผูป้ระกอบอาชีพอาชีพลูกจา้งรายวนั 

และผูท่ี้ประกอบอาชีพลูกจา้งรายวนั มีความพึงพอใจสูงกวา่ผูท่ี้มีอาชีพอิสระ อยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และความแตกต่างของพฤติกรรมการใชบ้ริการคลินิก

ความงามกบัความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการคลินิกความงามในเขตกรุงเทพมหานคร 

พบว่า พฤติกรรมการใช้บริการคลินิกความงามของผูบ้ริโภคในภาพรวมไม่แตกต่าง

กนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05เน่ืองจากค่า Sig. มีค่ามากกวา่ 0.05 จึงทาํให้

ปฏิเสธสมมติฐาน เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ารู้จักคลินิกความงามผ่านส่ือ

นิตยสาร มีความพึงพอใจแตกต่างกนัในดา้นการส่งเสริมการจาํหน่าย ดา้นบุคคล และ

ด้านหลักฐานทางกายภาพรู้จกัคลินิกความงามผ่านมีคนแนะนํามีความพึงพอใจ

แตกต่างกนัในดา้นหลกัฐานทางกายภาพ และค่าใช้จ่ายในการใช้บริการคลินิกเสริม

ความงามในแต่ละคร้ัง มีความพึงพอใจแตกต่างกนัในดา้น ดา้นราคา และดา้นส่งเสริม

การจดัจาํหน่ายLSDพบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการต่อคร้ังน้อยกว่า 

1,000 บาท มีความพึงพอใจตํ่ากว่าผูท่ี้มีค่าใช้จ่าย 1,001 – 3,000 บาท ส่วนผูท่ี้มี

ค่าใช้จ่าย 1,001 – 2,000 บาท มีความพึงพอใจสูงกว่าผูท่ี้มีค่าใช้จ่าย 2,001 – 3,000 

บาท และ 4,001 -5,000 บาท ทดสอบความแตกต่างของปัจจยัดา้นการส่งเสริมการ

จาํหน่ายบริการท่ีมีผลต่อความพึงพอใจจาํแนกตามค่าใช้จ่ายในการใช้บริการคลินิก

เสริมความงามในแต่ละคร้ังพบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีค่าใช้จ่ายในการใชบ้ริการต่อคร้ังนอ้ย

กวา่ 1,000 บาท มีความพึงพอใจตํ่ากวา่ผูท่ี้มีค่าใชจ่้าย มากกวา่ 5,001 บาทข้ึนไป ผูท่ี้มี

ค่าใช้จ่าย 4,001 – 5,000 บาท มีความพึงพอใจสูงกว่าผูท่ี้มีค่าใช้จ่าย 1,001 – 2,000 

บาท 2,001 – 3,000 บาท และมากกวา่ 5,001 บาทข้ึนไป 
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5. สรุปผลการวจัิยและข้อเสนอแนะ 

 การศึกษาวิจัย ความพึงพอใจในการใช้บริการคลินิกความงามในเขต

กรุงเทพมหานครโดยมีจุดประสงค์เพื่อศึกษาถึงความพึงพอใจในการใช้บริการและ

พฤติกรรมการเลือกใช้บริการ ในดา้นผลิตภณัฑ์  ราคา  การจดัจาํหน่ายบริการ  การ

ส่งเสริมการจาํหน่ายบริการ  บุคคล  หลกัฐานทางกายภาพ  และกระบวนการ   ซ่ึง

ผูว้ิจยัใชร้ะเบียบวิธีวิจยั (Methodology) โดยใชก้ารวิจยัเชิงสํารวจ (Survey Research) 

โดยการเก็บขอ้มูลจากแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยผูว้ิจยัทาํการสรุปผล

การศึกษาไวด้งัน้ี 

สรุปผลการวจัิย 

 ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 พบวา่ ในภาพรวมปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 

ไม่มีผลต่อความพึงพอใจในการรับบริการคลินิกความงามในเขตกรุงเทพมหานคร 

เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ มีเพียงปัจจยัดา้นอาชีพท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการ

รับบริการคลินิกความงามท่ีแตกต่างกนั และ พฤติกรรมการใช้บริการคลิกความงาม

ในภาพรวมไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการของผูบ้ริโภค เม่ือพิจารณาเป็น

รายดา้น พบว่า พฤติกรรมการรู้จกัคลินิกความงามผา่นส่ือนิตยสาร มีความพึงพอใจ

แตกต่างกนัในดา้นการส่งเสริมการจาํหน่าย ดา้นบุคคล และดา้นหลกัฐานทางกายภาพ

พฤติกรรมรู้จกัคลินิกความงามผ่านมีคนแนะนาํมีความพึงพอใจแตกต่างกนัในดา้น

หลกัฐานทางกายภาพ และค่าใช้จ่ายในการใช้บริการคลินิกเสริมความงามในแต่ละ

คร้ัง มีความพึงพอใจแตกต่างกนัในดา้น ดา้นราคา และดา้นส่งเสริมการจดัจาํหน่าย 

ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวจัิย 

 1. ควรให้ความสําคญัในเร่ืองการพฒันาสินคา้ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานท่ี

กาํหนด ควบคู่กบัราคาท่ีสมเหตุสมผล 

2. สร้างความเช่ือมัน่ให้กบัลูกคา้ว่าผูใ้ห้บริการมีความตั้งใจจริง โดยการทาํ

การตลาดอย่างต่อเน่ืองและเหมาะสม เช่น การใช้พรีเซนเตอร์ท่ีเหมาะสมกับ

ผลิตภณัฑ์นั้นๆ  เปิดช่องทางการติดต่อให้หลากหลาย เช่น website , Facebook , ออก 

booth ตามงาน event ต่างๆ รวมทั้งมีโปรโมชัน่เพื่อดึงดูดความสนใจของลูกคา้ เช่น 
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การสะสมแตม้เพื่อเป็นส่วนลดหรือแลกของตามท่ีไดจ้ดัไว ้การลดราคาสินคา้  เป็น

ตน้ 

3. ทางสถาบนัความงามควรท่ีจะมีการอบรมพนกังานให้มีความรู้เก่ียวกบั

สินคา้และบริการบริการ รวมทั้งพฒันาทกัษะในดา้นต่าง ๆ เช่น ทกัษะดา้นการขาย 

(selling skill) ทกัษะดา้นการนาํเสนอสินคา้ (presentation skill)  เป็นตน้ เพื่อหาความ

ตอ้งการท่ีแทจ้ริงของลูกคา้ ส่งผลใหส้ามารถตอบสนองไดต้รงตามความตอ้งการ 

 4. อาจจะมีตูรั้บความคิดเห็นจากลูกคา้เก่ียวกบัตวัสินคา้และบริการราคาการ

จดัจาํหน่ายและการส่งเสริมการขายรวมถึงการปฏิบัติงานของพนักงานและการ

โฆษณาประชาสัมพนัธ์เพื่อตอกย ํ้าหรือเน้นกิจกรรมในกลุ่มผูใ้ช้บริการ เพื่อให้เกิด

ความจงรักภกัดีต่อคลินิกความงาม 

ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

 1. การศึกษาคร้ังน้ีการศึกษาความพึงพอใจในการใช้บริการคลินิกความงาม 

ในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้นดงันั้นในการศึกษาคร้ังต่อไปจึงควรทาํการศึกษากลุ่ม

ลูกคา้ในต่างจงัหวดัท่ีมีศกัยภาพเพื่อใหค้รอบคลุมกลุ่มลูกคา้ทั้งหมด 

 2. ควรมีการศึกษาการตดัสินใจใชบ้ริการคลินิกความงามแต่ละแห่งเพื่อเป็น

ประโยชน์แก่คลินิกความงาม ในการวางแผนการตลาดให้สามารถตอบสนองความ

ตอ้งการของผูบ้ริโภคไดม้ากท่ีสุด 

 3. ควรศึกษาตวัแปรอ่ืนท่ีอาจมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการคลินิก

ความงามอาทิการรับรู้ภาพลักษณ์ต่างๆผ่านส่ือโฆษณาการประชาสัมพนัธ์การ

ส่งเสริมการขายแก่ลูกคา้ 
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