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แรงจูงใจในการใช้บริการการรักษาด้วยแพทย์ในคลนิิกความงาม 
เขตกรุงเทพมหานคร 

MOTIVATION TO SELECT TREATMENT BY DOCTOR AT AESTHETIC 
CLINIC IN BANGKOK 

 พริมรตา อ าไพจิตร1   ดร. ไกรชิต  สุตะเมือง2 

                               ---------------------------------------------------------------- 
บทคัดย่อ 

 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความแตกต่างทางดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมี
ผลต่อแรงจูงใจในการใช้บริการการรักษาด้วยแพทย์ในคลินิกความงามในเขต
กรุงเทพมหานครและเพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดกับ
แรงจูงใจในการใชบ้ริการการรักษาดว้ยแพทยใ์นคลินิกความงามในเขตกรุงเทพมหานคร 
รวมถึงศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัอ่ืน ๆ กบัแรงจูงใจในการใชบ้ริการการรักษาดว้ย
แพทยใ์นคลินิกความงามในเขตกรุงเทพมหานคร 

 ผูว้ิจยัเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างผูบ้ริโภคท่ีใช้บริการการรักษาด้วยแพทย์ใน
คลินิกความงามในเขตกรุงเทพมหานครจ านวน 400 คนเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถามและใช้เทคนิคในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถ่ีร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย T-test F-test และการวิเคราะห์แบบ Multiple Regression Analysis (MRA) ในการ
หาค่าความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม 

จากผลการวจิยั พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอาย ุ21–30 ปี ส่วนใหญ่
เป็นพนักงานบริษทัเอกชน มีรายได้ต่อเดือน30,001 - 40,000 บาท มีระดบัการศึกษา
ปริญญาตรีและมีสถานภาพโสด  

ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีประกอบไปด้วย เพศ อายุ อาชีพ รายได้ ระดับการศึกษา 
สถานภาพการสมรสท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อแรงจูงใจในการใชบ้ริการการรักษาดว้ยแพทย์
ในคลินิกความงามในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05  
__________________________________________ 
 1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
 2 อาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการศึกษาคน้ควา้อิสระ มหาวทิยาลยัรังสิต 
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 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีประกอบไปดว้ยผลิตภณัฑ์และบริการ ราคาและ
สถานท่ีมีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการใชบ้ริการการรักษาดว้ยแพทยใ์นคลินิกความงาม
ในเขตกรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีประกอบไปดว้ยความภกัดีในตราสินคา้ (Brand Royalty) และการ
สร้างภาพลกัษณ์ตราสินคา้ (Brand Image) มีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการใชบ้ริการการ
รักษาด้วยแพทย์ในคลินิกความงามในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 
ค าส าคัญ : คลินิกความงาม 

 
ABSTRACT 

 The Educational Research: Motivation of Select Treatment by doctor at aesthetic 
clinic in Bangkok, the objective following is to study different of Demography are 
involved Motivation of Select Treatment by doctor at aesthetic clinic in Bangkok and to 
study the relationship between the combination of marketing factors with Motivation of 
Select Treatment by doctor at aesthetic clinic in Bangkok along with to study the 
relationship between the combination of the other factors with Motivation of Select 
Treatment by doctor at aesthetic clinic in Bangkok. 

The example group to use in the research from sample population totals 400 
people, the collecting of questionnaire is an information tools, and the next step is 
Information analysis by prefabricated computer programs. to use descriptive statistics 
describes Frequency, Mean, Percentage, Standard Deviation, Hypothesis testing, and 
Statistics reference using ANOVA and Multiple Regression Analysis (MRA) to 
determine the testing T-Test, F-test, Sig, Coefficient, Correlation coefficient (R), 
Coefficient of determination (R2) and the measurement of error discrepancy for analysis 
of variables, The 0.05 significance level results were as follows. 

Found that the most people who are treated in Bangkok aesthetic clinic is a 
women has the ages of between 21-30 years, Most is The Private Employees has the 
monthly income of between 30,001-40,000 baht per month, Education level Bachelor’s 
Degree and Single. 

The Personal Factor is different no effect to motivation of service aesthetic clinic 
as shown in the statistical significance at 0.05. 
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The Marketing Combination Factors comprising a Product, Service, Price and a 
place, Correlated with motivation of service aesthetic clinic as shown in the statistical 
significance at 0.05. 

Another factor is loyalty to product, make up a product image, Correlated with 
an incentive to use medical treatment in aesthetic clinics as shown in the statistical 
significance at 0.05. 
KEYWORDS: AESTHETIC CLINIC 
 
บทน า 

ในปัจจุบนัคงปฏิเสธไม่ไดว้า่วา่ธุรกิจทางการแพทยแ์ละความงามเป็นธุรกิจท่ีเป็น
ดาวรุ่งมาแรงเป็นเป็นอนัดบัหน่ึงในปี2556 อีกทั้งธุรกิจทางการแพทยแ์ละความงามยงัเป็น
ธุรกิจเด่นอนัดบัหน่ึงต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 3 จากกระแสการให้ความส าคญักบัการรักษาสุขภาพ 
และการดูแลความงามท่ีมากข้ึน รวมทั้งการบริการทางการแพทยข์องไทยท่ีมีคุณภาพดี และ
ราคาไม่แพง ประกอบกบัเศรษฐกิจในปีน้ี มีแนวโนม้ท่ีดีข้ึน ประชาชนมีรายไดท่ี้สูงข้ึน ท า
ใหเ้กิดการหนัใส่ใจดูแลสุขภาพและความงามกนัมากข้ึน  

     จากเหตุผลดงักล่าวท าให้ธุรกิจคลินิกเสริมความงามเติบโตและแข่งขนักนัรุนแรง
และสูงข้ึนปัจจุบนัสามารถพบคลินิกเสริมความงามเปิดให้บริการตามแหล่งชุมชน อาคาร
ส านกังาน รวมทั้งตามศูนยก์ารคา้ต่างๆ เป็นจ านวนมากเพราะความตอ้งการของผูบ้ริโภค
ในปัจจุบนัท่ีให้ความส าคญักบัความสวยงาม ไม่ว่าภาวะเศรษฐกิจตกต ่าหรือเติบโตก็ตาม
ธุรกิจความงามก็ยงัไดรั้บความนิยม จนท าให้ธุรกิจความงามโดยเฉพาะคลินิกความงามน้ีมี
การแข่งขนัท่ีสูงแต่ละคลินิกความงามตอ้งเร่งใช้กลยุทธ์การตลาดเพื่อดึงดูดผูบ้ริโภค และ
สร้างยอดขาย เพื่อใหธุ้รกิจเติบโต และภาพลกัษณ์แข็งแรงข้ึน อีกทั้งพฤติกรรมผูบ้ริโภคใน
ยุคปัจจุบันท่ีเป็นยุคท่ีรีบเร่ง  ไม่อยากรอความสวย หรือต้องสวยได้เร็วท่ีสุด การใช้
เทคโนโลยีและนวตักรรมท่ีทนัสมยัในปัจจุบนัโดยแพทย ์จึงเป็นโอกาสหน่ึงท่ีท าให้ธุรกิจ
น้ีเป็นท่ีต้องการของผูบ้ริโภค จากการแข่งขันท่ีสูงดังกล่าวท าให้มีการแข่งขันของ
ผูป้ระกอบการท่ีสูงข้ึนมาก รูปแบบการท าตลาดของธุรกิจจึงเปล่ียนไป ตอ้งมีน าเคร่ืองมือ
ทางการตลาดเขา้มาใชใ้นการก าหนอกลยุทธ์ จากเดิมท่ีขายไดด้ว้ยกลยุทธ์ Word of Mouth 
หรือการบอกต่อเพื่อน แต่ปัจจุบนัถึงยุคของการใช้เคร่ืองมือทางการตลาดท่ีมากข้ึน เพื่อ
สร้างภาพลกัษณ์ให้ผูบ้ริโภครู้จกั Positioning ของแต่ละคลินิกอยา่งชดัเจน นอกจากน้ีการ
สร้างแบรนด์ของคลินิกความงามได้ยกระดบัให้แบรนด์ดูดี น่าเช่ือถือข้ึนโดยเปล่ียนส่ือ
โฆษณาในการส่ือสาร จากเดิมท่ีธุรกิจน้ีเน้นการใช้ส่ือวิทยุ และการส่ือเฉพาะโปรโมชั่น 
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แคมเปญ หรือลดกระหน ่าค่าบริการหนา้ร้านแต่การน าเสนอใหม่ไดเ้นน้การสร้างแบรนด์
มากข้ึน มีการโฆษณาทางโทรทศัน์โดยดาราท่ีได้รับความนิยมมาบอกต่อเน้นพลงัของ 
Word of Mouth คือท าใหผู้บ้ริโภคเช่ือ เน่ืองจากเป็นบุคคลท่ีไดรั้บความนิยมและมีช่ือเสียง 
เพราะบริการความงามมีค่าใชจ่้ายท่ีค่อนขา้งสูงคอร์สละเป็นพนั เป็นหม่ืน หรือบางคอร์ส
เป็นหลกัแสน เหมือนสินคา้ราคาสูงทัว่ไปท่ีผูบ้ริโภคมกัตอ้งถามจากคนรู้จกัวา่คุณภาพเป็น
อยา่งไร ก่อนการตดัสินใจซ้ือ  

ดงันั้น ผูว้จิยัจึงเห็นวา่ การศึกษาปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อแรงจูงใจใน
การใช้บริการการรักษาด้วยแพทย์ในคลินิกความงาม เขตกรุงเทพมหานคร จะท าให้ผู ้
ประกอบธุรกิจคลินิกความงามหรือนกัลงทุนท่ีสนใจจะลงทุนในธุรกิจประเภทน้ี ไดท้ราบ
ถึงปัจจยัการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการใชบ้ริการการรักษาดว้ยแพทยใ์น
คลินิกความงาม และสามารถน าขอ้มูลเหล่าน้ีมาใชเ้ป็นประโยชน์ในการวางแผน ปรับปรุง 
หรือเลือกใชก้ลยทุธ์ดา้นการส่งเสริมการตลาดต่างๆ ใหเ้หมาะสมต่อผูบ้ริโภคต่อไป 
วตัถุประสงค์ในการวจัิย  

1. เพื่อศึกษาความแตกต่างทางดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการใช้
บริการการรักษาดว้ยแพทยใ์นคลินิกความงามในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดกบัแรงจูงใจใน
การใชบ้ริการการรักษาดว้ยแพทยใ์นคลินิกความงามในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัอ่ืนๆกบัแรงจูงใจในการใชบ้ริการการ
รักษาดว้ยแพทยใ์นคลินิกความงามในเขตกรุงเทพมหานคร 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ท าใหท้ราบถึงความส าคญัของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อแรงจูงใจ
ในการใชบ้ริการการรักษาดว้ยแพทยใ์นคลินิกความงาม เขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั 

2. ท าใหท้ราบถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและปัจจยั
อ่ืนๆ ของคลินิกความงามท่ีส่งผลต่อในการใชบ้ริการการรักษาดว้ยแพทยใ์นคลินิกความ
งามเขตกรุงเทพมหานคร  

3. ท าใหไ้ดข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อคลินิกความงาม ส าหรับใชเ้ป็นแนวทางใน
การปรับใชกิ้จกรรมส่งเสริมการตลาดใหเ้หมาะสมเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภคไดม้ากยิง่ข้ึน 

4.ท าใหไ้ดข้อ้มูลส าหรับการอา้งอิง เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนและก าหนด
กลยทุธ์ทางการตลาดเพื่อใหไ้ดเ้ปรียบคู่แข่งขนัและช่วยส่งเสริมภาพลกัษณ์ของคลินิกความ
งามใหดี้ยิง่ข้ึน 
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กรอบแนวความคิดในการวจัิย 
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งผูว้ิจยัไดส้รุปเป็นกรอบแนวคิดใน

การวจิยัคร้ังน้ี ดงัน้ี 
                ตัวแปรอสิระ       ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      เว้น 1 บรรทัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เพศ 
- อาย ุ
- อาชีพ 
- รายได ้
- ระดบัการศึกษา 
- สถานภาพการสมรส 

ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ 
 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
 

- ผลิตภณัฑ์ (Product)  
- ราคา (Price)  
- สถานท่ี (Place)  
- การส่งเสริมทางการตลาด 

(Promotion)  
 

แรงจูงใจในการใชบ้ริการการ
รักษาดว้ยแพทยใ์นคลินิกความงาม 

เขตกรุงเทพมหานคร 

ปัจจัยอืน่ๆ 
 

- ความภกัดีในตราสินคา้(Brand 
Royalty) 

- การสร้างภาพลกัษณ์ตราสินคา้
(Brand Image) 
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สมมติฐานของการวจัิย 
1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบไปดว้ย เพศ อายุ อาชีพ รายได้ ระดบัการศึกษา 

สถานภาพการสมรสท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อแรงจูงใจในการใชบ้ริการการรักษาดว้ยแพทย์
ในคลินิกความงามในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีประกอบไปดว้ยผลิตภณัฑ์ ราคา สถานท่ี การ
ส่งเสริมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการใช้บริการการรักษาดว้ยแพทยใ์น
คลินิกความงามในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. ปัจจยัอ่ืนๆท่ีประกอบไปดว้ย ความภกัดีในตราสินคา้ (Brand Royalty) การสร้าง
ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ (Brand Image) มีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการใช้บริการการ
รักษาดว้ยแพทยใ์นคลินิกความงามในเขตกรุงเทพมหานคร 
ขอบเขตของการวจัิย 

1. ขอบเขตด้านประชากรศาสตร์ ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ 
ผูใ้ชบ้ริการการรักษาดว้ยแพทยใ์นคลินิกความงาม เขตกรุงเทพมหานคร 

2.  ขอบเขตดา้นเน้ือหาจะท าการศึกษาในส่วนท่ีเป็นปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดและปัจจยัอ่ืนๆ ว่ามีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการใช้บริการการ
รักษาดว้ยแพทยใ์นคลินิกความงาม เขตกรุงเทพมหานครหรือไม่ 

3.  ขอบเขตดา้นตวัแปรศึกษา จะท าการศึกษาวจิยัเฉพาะตวัแปรท่ีส าคญั คือ 
3.1 ตวัแปรอิสระ ในท่ีน้ีจะประกอบดว้ย ตวัแปรท่ีเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล ตวั

แปรท่ีเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและตวัแปรท่ีเก่ียวกบัปัจจยัอ่ืนๆ 
3.2 ตวัแปรตามในท่ีน้ีจะประกอบด้วยแรงจูงใจในการใช้บริการการรักษาด้วย

แพทยใ์นคลินิกความงาม เขตกรุงเทพมหานคร 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

1.คลินิกความงาม หมายถึง สถานรักษาพยาบาลท่ีเปิดใหบ้ริการการรักษาและ
ดูแลในเร่ืองของรูปร่างและผิวพรรณร่วมกบัการน าเคร่ืองมือทางการแพทยท่ี์ทนัสมยัมาใช้
โดยแพทยผ์ูช้  านาญเฉพาะดา้นผวิหนงั 

2. เทคโนโลยแีละนวตักรรมท่ีทนัสมยั หมายถึง เคร่ืองมือทางการแพทยท่ี์น าเขา้
มาร่วมใชใ้นการดูแลรักษาผิวพรรณและรูปร่างของผูบ้ริโภค เช่น เคร่ืองเลเซอร์ 

3. ปัจจยัส่วนบุคคล หมายถึง ขอ้มูลเฉพาะบุคคลของผูใ้ชบ้ริการการรักษาดว้ย
แพทยใ์นคลินิกความงาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุอาชีพ รายได ้ระดบัการศึกษา สถานภาพการ
สมรส 
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4. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง ปัจจยัซ่ึงประกอบดว้ยส่วนประสม
ทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นสถานท่ี และดา้นการส่งเสริมการตลาด 
การทบทวนวรรณกรรม 

 การวจิยัน้ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาทบทวนวรรณกรรม โดยอาศยัแนวคิดหลายส่วนมาเป็น
กรอบและแนวทางในการศึกษา  โดยน าเสนอเป็นประเด็นตามหวัขอ้ต่อไปน้ี 
แนวคิดและทฤษฎีแรงจูงใจในการใช้บริการ 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550 หนา้ 67) กล่าววา่ แรงจูงใจ หมายถึง พลงัของส่ิงกระตุน้
จากภายในของแต่ละบุคคลซ่ึงกระตุน้ให้บุคคลปฏิบติั แรงจูงใจจึงเป็นอิทธิพลภายในตวั
บุคคลท่ีจะผลกัดนัใหบุ้คคลเกิดพฤติกรรมเพื่อน าไปสู่ผลลพัธ์ท่ีตอ้งการ 
 ปณิศา มีจินดา (2553 หน้า 148) กล่าวว่า แรงจูงใจ หมายถึง ความตอ้งการท่ีมี
แรงผลกัดนัเพียงพอท่ีจะชักน าให้บุคคลตอบสนองความตอ้งการเพื่อให้เกิดความพอใจ 
เป็นแรงผลกัดนัภายในท่ีไม่สามารถสังเกตได ้เป็นส่ิงกระตุน้ท่ีท าใหเ้กิดการตอบสนองดา้น
พฤติกรรมและมีการก าหนดทิศทางท่ีเฉพาะเจาะจงของการตอบสนองนั้น 
 ดงันั้น สรุปไดว้า่แรงจูงใจ หมายถึง ความตอ้งการของบุคคลซ่ึงเป็นส่ิงกระตุน้จาก
ภายในและเป็นส่ิงกระตุน้ใหบุ้คคลตอบสนองหรือการแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ ตามลกัษณะ
ของแรงจูงใจภายในท่ีเกิดข้ึน 
งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

การวิจยัน้ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อเป็นกรอบและแนวทางใน
การศึกษา  โดยน าเสนอเป็นประเด็นตามหวัขอ้ต่อไปน้ี 
แรงจูงใจในการใช้บริการการกบัแรงจูงใจในการเข้ารับบริการ 
 ยุพเรศ สอนสมบูรณ์ (2551) ศึกษาถึงแรงจูงใจซ้ือเคร่ืองส าอางส าหรับลูกคา้ใน
ระบบขายตรง เขตกรุงเทพมหานครพบวา่แรงจูงใจซ้ือเคร่ืองส าอางส าหรับลูกคา้ในระบบ
ขายตรง เขตกรุงเทพมหานครมีแรงจูงใจซ้ือเคร่ืองส าอางในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากโดย
พิจารณาจาก ความสะดวกในการซ้ือผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอางเพราะจะมีพนกังานขายสินคา้
มาเสนอจึงได้รับความสะดวกสบายในการซ้ือเคร่ืองส าอางอีกทั้งยงัเป็นการหลีกเล่ียง
การจราจรและผูค้นท่ีแออดั 
  จรรจิรา ทองโคตร (2546) ศึกษาถึงแรงจูงใจในการเลือกใช้บริการคลินิกเพื่อลด
น ้ าหนกัของผูใ้ช้บริการในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัอุดรธานี พบวา่แรงจูงใจในการเลือกใช้
บริการคลินิกเพื่อลดน ้ าหนกัของผูใ้ชบ้ริการในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัอุดรธานีมีแรงจูงใจ
ในการเลือกใชบ้ริการท่ีอยูใ่นระดบัมาก 4 ดา้นคือ ดา้นอาคารและสถานท่ีคือความสะอาด 
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เป็นระเบียบ ผูรั้บบริการมีท่ีพกัรอรับบริการเพียงพอเหมาะสม บรรยากาศท่ีให้ความน่าเช้ือ
ถือ และอยู่ใกลแ้หล่งชุมชนไปมาสะดวก ดา้นแพทยแ์ละบุคลากร ดา้นกระบวนการดูแล 
และดา้นโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ ส่วนท่ีเหลืออีก 2 ดา้นผูใ้ช้บริการมีแรงจูงใจอยู่ใน
ระดบัปานกลางคือ ดา้นราคาและค่าใชจ่้าย และดา้นวธีิการลดน ้าหนกัของคลินิก 
วธีิด าเนินการวจัิย 
ในการวจิยัคร้ังน้ีประกอบดว้ย 
 1. การวิจยัเอกสาร (Document Research) เป็นการศึกษาขอ้มูลจากหนังสือ, 
วารสาร, วทิยานิพนธ์ และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. การวจิยัเชิงส ารวจ (Survey Research) เก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม 
จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจัิย 

 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัคร้ังน้ีคือผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ี
ใชบ้ริการการรักษาดว้ยแพทยใ์นคลินิกความงาม แต่เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนประชากรท่ี
แน่นอน ดงันั้นจึงใชต้าราง Yamane ในการค านวณขนาดตวัอยา่ง โดยก าหนดให้ช่วงความ
เช่ือมัน่เป็น 95% และค่าความคาดเคล่ือน 5% ซ่ึง ค่าของ N ท่ีไดจ้ะเท่ากบั 400 ดงันั้นจึงท า
การเก็บทั้งหมด 400 ชุด โดยจะท าการเก็บตวัอยา่งจากผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ี
ใชบ้ริการการรักษาดว้ยแพทยใ์นคลินิกความงามทั้งหมดเป็นจ านวน 400 คน 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล  
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวจิยัคร้ังน้ีคือแบบสอบถาม โดยลกัษณะของ
แบบสอบถามจะเป็นค าถามปลายปิด ประกอบดว้ยค าถามทั้งหมด 4 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลดา้นปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ 
อายุ  อาชีพรายได้  ระดับการศึกษา  สถานภาพสมรส โดยลักษณะแบบสอบถาม
ประกอบด้วยค าถามแบบมีค าตอบค าถามชนิดค าถามท่ีมีหลายค าตอบให้เลือก (Multiple 
Choice Question) จ านวน 6 ขอ้ 

ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาด ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ ดา้นราคา ดา้นสถานท่ี และดา้นการ
ส่งเสริมการขาย โดยเป็นกลุ่มค าถามท่ีให้แสดงความคิดเห็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 
(Rating Scale) รวม 20 ขอ้ 

ส่วนท่ี 3 ข้อมูลด้านความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม เก่ียวกับปัจจยัอ่ืนๆ 
ประกอบดว้ย ความภกัดีในตราสินคา้ การสร้างภาพลกัษณ์ตราสินคา้ และความไวว้างใจ 
โดยลกัษณะแบบสอบถามประกอบดว้ยค าถามท่ีเป็นตวัเลข หรือแบบสเกล (Port Scale 
Ratio) รวม 10 ขอ้ 
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ส่วนท่ี 4 ขอ้มูลดา้นความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม เก่ียวกบัแรงจูงใจในการ
ใช้บริการการรักษาดว้ยแพทยใ์นคลินิกความงาม โดยเป็นค าถามท่ีเป็นตวัเลข หรือแบบ
สเกล (Port Scale Ratio) รวม 12 ขอ้ 
 ส าหรับส่วนท่ี 2 – ส่วนท่ี 4 เรียงล าดบัจาก 1 ไปจนถึง 10 โดยใช้เกณฑ์การให้
คะแนน ดงัน้ี 
   คะแนน  ความหมาย 

    10     หมายถึง          มีความคิดเห็นมากท่ีสุด 
         0               หมายถึง          ไม่มีความคิดเห็น 
 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
ข้อมูลด้านปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัคร้ังส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 76.8 ส่วนใหญ่
มีอายุระหว่าง 21 – 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 43 ส่วนใหญ่เป็นพนกังานบริษทัเอกชน คิดเป็น
ร้อยละ 44.5 มีรายได ้30,001 - 40,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 29.5 จบการศึกษาระดบั
ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 58.8 มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 65.8  
ข้อมูลด้านความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยทางด้านส่วนประสมทาง
ตลาด 
ผลการวิจยัพบวา่กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัทางดา้นส่วนประสมทางตลาด
ดงัน้ี 
 ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัปัจจยั
ดา้นคลินิกท่ีใชบ้ริการอยูมี่แพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นในการให้บริการการรักษามากท่ีสุด 
(ค่าเฉล่ีย 6.75)  

ด้านราคา พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความส าคญักับปัจจยัด้านคลินิกท่ีใช้
บริการอยู่มีอตัราค่าบริการท่ีเหมาะสมกบัการบริการเม่ือเทียบกบัประโยชน์ท่ีท่านไดรั้บ
มากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 6.35 ) 

 ด้านสถานที่ พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นคลินิกท่ีใช้
บริการอยูมี่ท  าเลท่ีตั้งท่ีเหมาะสม สะดวกในการมารับบริการมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 6.70)  

ด้านการส่งเสริมการขาย พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้น
คลินิกท่ีใชบ้ริการอยู่มีเอกสารให้ความรู้หรือแนะน าสินคา้และบริการท่ีชดัเจน เขา้ใจง่าย
มากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 6.21)  
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ข้อมูลด้านความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกีย่วกบัปัจจัยอืน่ ๆ 

ผลการวจิยัพบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัอ่ืน ๆ ดงัน้ี 
ด้านความภักดีในตราสินค้า พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญักบัปัจจยั

ดา้นการคาดวา่จะกลบัมาใชบ้ริการคลินิกท่ีมาใชบ้ริการอยูใ่นคร้ังต่อไปมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 
6.53)  

ด้านการสร้างภาพลกัษณ์ตราสินค้า พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญักบั
ปัจจยัดา้นคลินิกท่ีใชบ้ริการอยูเ่ป็นคลินิกท่ีมีความน่าเช่ือถือมากท่ีสุดค่า (เฉล่ีย 6.49) 
ข้อมูลด้านความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจการใช้บริการการรักษา
ด้วยแพทย์ในคลนิิกความงาม 

ผลการวิจยัพบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นการอยากมี
ภาพลกัษณ์เป็นท่ียอมรับของสังคมมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 6.76)  
 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีประกอบไปด้วย เพศ อายุ อาชีพ รายได้ ระดับการศึกษา 
สถานภาพการสมรสท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อแรงจูงใจในการใชบ้ริการการรักษาดว้ยแพทย์
ในคลินิกความงามในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 
 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีประกอบไปดว้ยผลิตภณัฑ์และบริการ ราคาและ
สถานท่ีมีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการใชบ้ริการการรักษาดว้ยแพทยใ์นคลินิกความงาม
ในเขตกรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีประกอบไปดว้ยความภกัดีในตราสินคา้ (Brand Royalty) และการ
สร้างภาพลกัษณ์ตราสินคา้ (Brand Image) มีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการใช้บริการ
การรักษาดว้ยแพทยใ์นคลินิกความงามในเขตกรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 

ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตัวแปรอสิระ สถิติทีใ่ช้ ค่านัยส าคัญ ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานที ่1 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
เพศ t-test 0.153 ปฏิเสธ 
อาย ุ F-test 0.086 ปฏิเสธ 
อาชีพ F-test 0.104 ปฏิเสธ 
รายไดต่้อเดือน F-test 0.086 ปฏิเสธ 
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ระดบัการศึกษา F-test 0.057 ปฏิเสธ 
สถานภาพสมรส F-test 0.127 ปฏิเสธ 
สมมติฐานที ่2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
ดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ MRA 0.000 ยอมรับ 
ดา้นราคา MRA 0.005 ยอมรับ 
ดา้นสถานท่ี MRA 0.001 ยอมรับ 
ดา้นการส่งเสริมการขาย MRA 0.484 ปฏิเสธ 
สมมติฐานที ่3 ปัจจัยอืน่ ๆ    
ดา้นความภกัดีในตราสินคา้ MRA 0.000 ยอมรับ 
ดา้นการสร้างภาพลกัษณ์ตราสินคา้ MRA 0.000 ยอมรับ 

 
อภิปรายผล 

จากผลการศึกษาแรงจูงใจในการใชบ้ริการการรักษาดว้ยแพทยใ์นคลินิกความงาม
เขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปประเด็นส าคญัเพื่อน ามาอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์การวิจยัคร้ังน้ีพบว่าปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ท่ี
ประกอบด้วยเพศ อายุ อาชีพ รายได้ต่อเดือน ระดับการศึกษาและสถานภาพสมรสท่ี
แตกต่างกนัไมส่่งผลต่อแรงจูงใจในการใชบ้ริการการรักษาดว้ยแพทยใ์นคลินิกความงามใน
เขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีว่าปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบไป
ดว้ย เพศ อายุ อาชีพ รายได ้ระดบัการศึกษา สถานภาพการสมรสท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อ
แรงจูงใจในการใชบ้ริการการรักษาดว้ยแพทยใ์นคลินิกความงามในเขตกรุงเทพมหานคร
แตกต่างกนั 

ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดการวิจยัคร้ังน้ีพบว่าปัจจยัดา้นส่วนประสม
ทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการขายไม่มีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการใชบ้ริการการ
รักษาดว้ยแพทยใ์นคลินิกความงามในเขตกรุงเทพมหานคร จึงปฏิเสธสมมติฐาน 

ในทางตรงกนัขา้ม ขอ้คน้พบในการวิจยัในคร้ังน้ีพบวา่ปัจจยัดา้นส่วนประสมทาง
การตลาดดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ ดา้นราคาและดา้นสถานท่ีมีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจ
ในการใชบ้ริการการรักษาดว้ยแพทยใ์นคลินิกความงามในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผูว้จิยัขออภิปรายผลเฉพาะปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์และ
บริการ ดา้นราคาและดา้นสถานท่ีท่ีมีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการใชบ้ริการการรักษา
ดว้ยแพทยใ์นคลินิกความงามในเขตกรุงเทพมหานคร ดงัต่อไปน้ี 
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กลุ่มตวัอยา่ง 400 รายมีความคิดเห็นวา่การใชบ้ริการอยูมี่แพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญเฉพาะ
ดา้นในการให้บริการการรักษา ทั้งน้ีเน่ืองมาจากว่าผูใ้ช้บริการต่างตอ้งการความมัน่ใจใน
การมาใช้บริการเสริมความงามกบัคลินิกความงามโดยทัว่ไป ซ่ึงการท่ีจะสามารถสร้าง
ความมัน่ใจในการใช้บริการไดด้งักล่าวจึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้น
ใหบ้ริการการรักษาจึงจะสามารถตอบสนองความตอ้งการท่ีสอดคลอ้งให้กบัผูใ้ชบ้ริการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ีขอ้คน้พบในการวิจยัคร้ังน้ีพบวา่กลุ่มตวัอย่าง 400 รายมี
ความคิดเห็นวา่การใชบ้ริการคลินิกความงามมีอตัราค่าบริการท่ีเหมาะสมกบัการบริการเม่ือ
เทียบกบัประโยชน์ท่ีไดรั้บ ทั้งน้ีเน่ืองมาจากวา่การใชบ้ริการคลินิกความงามโดยส่วนมาก
แลว้ผูใ้ช้บริการตอ้งจ่ายค่ารักษาหรือค่าใช้บริการในอตัราท่ีสูง ดงันั้นเม่ือผูใ้ช้บริการตอ้ง
จ่ายค่ารักษาหรือค่าใชบ้ริการในอตัราท่ีสูงแลว้ยอ่มจะท าให้เกิดความคาดหวงัวา่ประโยชน์
ท่ีไดรั้บจะตอ้งมีความคุม้ค่าและเหมาะสมเม่ือเทียบกบัค่ารักษาพยาบาลท่ีไดจ่้ายไป ซ่ึงหาก
ผูใ้ช้บริการได้ประเมินถึงความคุม้ค่าดงักล่าวแล้วเกิดความรู้สึกพึงพอใจก็จะท าให้เกิด
แรงจูงใจในการมาใช้บริการได้อีกในคร้ังต่อ ๆ ไปได้และเม่ือมองในปัจจัยด้านส่วน
ประสมทางการตลาดดา้นสถานท่ี กลุ่มตวัอยา่ง 400 รายมีความคิดเห็นวา่คลินิกท่ีใชบ้ริการ
อยูมี่ท  าเลท่ีตั้งท่ีเหมาะสม สะดวกในการมารับบริการ ทั้งน้ีเน่ืองมาจากวา่การกระจายช่อง
ทางการให้บริการของคลินิกความงามไปยงัสถานท่ีต่าง ๆ อย่างครอบคลุมและสามารถ
รองรับความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพจะช่วยกระตุน้ให้เกิดการมาใช้
บริการไดม้ากข้ึน เน่ืองจากผูใ้ชบ้ริการเกิดความสะดวกและสามารถเขา้ถึงการใชบ้ริการได้
อยา่งง่ายดายจึงท าให้เกิดแรงจูงใจในการมาใช้บริการไดอ้ย่างต่อเน่ืองต่อไปไดใ้นอนาคต 
ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศศิภา เดือนสว่าง (2553) ซ่ึงศึกษาปัจจยัส่วนประสม
การตลาดบริการท่ีมีผลต่อลูกคา้เพศชายในการเลือกใช้บริการคลินิกเสริมความงามใน
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ ซ่ึงผลการศึกษาพบว่าปัจจยัส่วนประสมการตลาดผลิตภณัฑ์และ
บริการ โดยเฉพาะการให้ค  าแนะน าของแพทย์มีผลต่อลูกคา้เพศชายในการเลือกใชบ้ริการ
คลินิกเสริมความงามในอ าเภอเมืองเชียงใหม่  

ปัจจยัอ่ืน ๆข้อคน้พบในการวิจยัคร้ังน้ีพบว่าปัจจยัอ่ืน ๆ ด้านความภกัดีในตรา
สินค้า (Brand Loyalty) และด้านการสร้างภาพลักษณ์ตราสินค้า (Brand Image) มี
ความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการใชบ้ริการการรักษาดว้ยแพทยใ์นคลินิกความงามในเขต
กรุงเทพมหานคร 

ผู้วิจัยขออภิปรายผลเฉพาะปัจจัยอ่ืน ๆ ด้านความภักดีในตราสินค้า (Brand 
Loyalty) และด้านการสร้างภาพลกัษณ์ตราสินคา้ (Brand Image) ท่ีมีความสัมพนัธ์กับ
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แรงจูงใจในการใชบ้ริการการรักษาดว้ยแพทยใ์นคลินิกความงามในเขตกรุงเทพมหานคร 
ดงัต่อไปน้ี 

กลุ่มตวัอยา่ง 400 รายมีความคิดเห็นวา่จะกลบัมาใชบ้ริการคลินิกท่ีมาใชบ้ริการอยู่
ในคร้ังต่อไป ทั้งน้ีเน่ืองจากว่าการสร้างหรือกระตุน้ให้ผูใ้ชบ้ริการเกิดการใชบ้ริการซ ้ าได้
อีกในอนาคต หน่วยงานแต่ละแห่งจ าเป็นจะตอ้งสร้างองค์ประกอบหรือการวางแผนกล
ยุทธ์ต่าง ๆ อีกมากมายเพื่อกระตุน้ให้เกิดการกลบัมาใชบ้ริการซ ้ าไดต่้อไปในอนาคตหรือ
เกิดแรงจูงใจในการมาใชบ้ริการไดต่้อไป เช่น ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ กลยุทธ์ทาง
การตลาดและการโฆษณาและประชาสัมพนัธ์หน่วยงานตามส่ือต่าง ๆ เป็นตน้ ซ่ึงเคร่ืองมือ
ท่ีใชแ้ต่ละเคร่ืองมือจะตอ้งด าเนินการผสมผสานกนัอยา่งมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกบั
สถานการณ์นั้น ๆ และเม่ือมองในปัจจยัอ่ืน ๆ ด้านการสร้างภาพลกัษณ์ตราสินคา้ กลุ่ม
ตวัอยา่ง 400 รายมีความคิดเห็นวา่คลินิกท่ีใชบ้ริการอยู่เป็นคลินิกท่ีมีความน่าเช่ือถือ ทั้งน้ี
เน่ืองจากว่าคลินิกเสริมความงามถือเป็นการให้บริการทางการแพทย์รูปแบบหน่ึงซ่ึง
ผูใ้ช้บริการต้องการความน่าเช่ือถือในการเข้ามาใช้บริการ ดังนั้ นจึงเป็นหน้าท่ีของ
หน่วยงานนั้น ๆ ในการสร้างความน่าเช่ือถือในการรักษาให้เกิดข้ึนกบัคลินิกความงามของ
ตนเองซ่ึงจะช่วยท าใหเ้กิดแรงจูงใจในการมาใชบ้ริการไดใ้นคร้ังต่อ ๆ ไป ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ ธงทวตัร บุญเฟือง (2553) ท่ีศึกษาถึงพฤติกรรมการเลือกใช้บริการคลินิก
เทคนิคการแพทยข์องผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่พบวา่ผูใ้ชบ้ริการคลินิกทุกช่วงอายุ
ให้ความส าคญัในด้านของห้องปฎิบติัการเทคนิคการแพทย์ของโรงพยาบาลท่ีมีความ
น่าเช่ือถือเป็นหลกั 
ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

1. เน่ืองจากการศึกษาวจิยัในคร้ังน้ียงัไม่มีการศึกษาถึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคหรือ
พฤติกรรมการใช้บริการในคลินิกความงามเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้ิจ ัยเห็นว่าควรมี
การศึกษาเพิ่มเติมเก่ียวกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคหรือพฤติกรรมการใช้บริการในคลินิก
ความงามเขตกรุงเทพมหานครเพิ่มเติม เช่น การศึกษาถึงค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการในแต่ละ
คร้ัง บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการรวมถึงเหตุผลท่ีเลือกมาใช้บริการภายใน
คลินิกความงามแห่งน้ี เป็นต้น ซ่ึงผลท่ีได้จากการศึกษาดังกล่าวจะช่วยให้ทางองค์กร
สามารถวางแผนกลยทุธ์เพื่อกระตุน้ให้ผูบ้ริโภคเกิดแรงจูงใจในการมาใชบ้ริการในอนาคต
ไดม้ากยิง่ข้ึน 

2. เน่ืองจากการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ียงัไม่มีการศึกษาถึงความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภคต่อการเลือกใช้บริการในอนาคต ผูว้ิจยัเห็นว่าควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเก่ียวกับ
ความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีเป็นลูกคา้ปัจจุบนัวา่กลุ่มลูกคา้เหล่าน้ีมีความตอ้งการให้ทาง
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หน่วยงานด าเนินการหรือการวางแผนกลยทุธ์ในลกัษณะใดท่ีจะช่วยสร้างความพึงพอใจใน
การใชบ้ริการของหน่วยงานมากยิง่ข้ึน ซ่ึงผลท่ีไดจ้ากการศึกษาจะท าให้หน่วยงานสามารถ
วางแผนกลยุทธ์ในดา้นต่าง ๆ รวมถึงกลยุทธ์ทางการตลาดให้สามารถสร้างความพึงพอใจ
สูงสุดใหก้บัผูใ้ชบ้ริการไดต่้อไป 

3. เน่ืองจากการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ียงัไม่มีการศึกษาถึงพฤติกรรมการ
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ให้บริการเป็นปัญหาท่ีมีความส าคญัท่ีสุดและการศึกษาวิจยัถึงพฤติกรรมการให้บริการจะ
ช่วยให้ทางหน่วยงานสามารถน าลักษณะพฤติกรรมการให้บริการมาปรับปรุงให้เกิด
กระบวนการใหบ้ริการท่ีเหมาะสมไดต่้อไป 
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