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บทคัดย่อ 
 
ค่านิยมของผู้บริโภคในสังคมไทยปัจจุบันที่ให้ความส าคัญกับความสวยความงามบน

ใบหน้าและผิวพรรณกันอย่างแพร่หลาย และมีแนวโน้มที่จะมีความส าคัญเพ่ิมมากขึ้นในอนาคต   
จึงผลักดันให้ตลาดธุรกิจคลินิกเสริมความงามเติบโตเพ่ิมมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้ งนี้มีคลินิกเสริมความ
งามได้เปิดให้บริการจ านวนมากทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด เพ่ือเจาะกลุ่มผู้บริโภค
หลากหลายระดับ ท าให้ผู้บริโภคมีทางเลือกมากข้ึน ส่งผลให้ผู้ประกอบการในธุรกิจคลินิกความงามใน
ตลาดจะต้องเผชิญกับสภาวะการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น ดังนั้น เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถด าเนินธุรกิจ
ได้ในสภาวะดังกล่าวจึงจ าเป็นต้องปรับตัวและพัฒนาการให้บริการด้วยกลยุทธ์ในการแข่งขันที่
หลากหลาย เพ่ือให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 

ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้
บริการคลินิกเสริมความงามด้านผิวพรรณของผู้บริโภค โดยงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปัจจัย
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ด้านเพศ อายุ อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่มีความสัมพันธ์กับการ
ตัดสินใจใช้บริการคลินิกเสริมความงามด้านผิวพรรณของผู้บริโภค รวมถึงศึกษาปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดธุรกิจบริการ 7 ด้าน ประกอบด้วย ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ปัจจัยด้านราคา (Price) 
ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ปัจจัย
ด้านบุคคล (People) หรือพนักงาน (Employee) ปัจจัยด้านกระบวนการ (Process) และปัจจัยด้าน
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Evidence) ที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการคลินิกเสริมความงาม
ด้านผิวพรรณของผู้บริโภค โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มคนที่เคยใช้บริการคลินิกเสริมความงามด้าน
ผิวพรรณ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การ
ประมวลผลจากโปรแกรมส าเร็จรูป 
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ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการคลินิกเสริมความงามด้าน
ผิวพรรณของผู้บริโภค โดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย คือ ปัจจัยด้านบุคคลหรือพนักงาน ปัจจัยด้าน
ช่องทางการจัดจ าหน่าย ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ในส่วนของลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน
ในด้านเพศ อายุ อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ผลการวิจัยพบว่า การตัดสินใจใช้บริการคลินิกเสริม
ความงามด้านผิวพรรณของผู้บริโภคโดยรวมไม่แตกต่างกันในระหว่างผู้ที่มี อายุ อาชีพ และรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน ในขณะที่ เพศที่แตกต่างกัน ตัดสินใจใช้บริการคลินิกเสริมความงามด้าน
ผิวพรรณแตกต่างกัน โดยเพศหญิง มีค่าเฉลี่ยการตัดสินใจซื้อมากกว่าเพศชาย 

 
ค าส าคัญ: คลินิกเสริมความงามด้านผิวพรรณ, การตัดสินใจ 

 



(3) 

Independent Study Title FACTORS INFLUENCING CONSUMER CHOICE OF 
SKIN TREATMENTS AT AESTHETIC CLINICS 

Author Miss Anidtha Phonpraserth 
Degree Master of Business Administration 
Faculty/University Faculty of Commerce and Accountancy 

Thammasat University 
Independent study Advisor Associate Professor Monvika Phadoongsitthi, Ph.D. 
Academic Years 2015 

 

ABSTRACT 
 
The present consumption trend in the Thai Society which focuses on 

facial beauty and that of the skin, and its tendency to gain more prominence in the 
future, gave rise to a rapid growth in the Aesthetic Clinic Market. There are a large 
number of Aesthetic Clinics operating in both Bangkok and the provincial areas to 
appeal to customers from different levels, giving them more choices to choose from, 
and resulting in an increasing competition among the operators in the Market. They, 
therefore, must improve their services with various tactics, in order to adapt 
themselves and respond appropriately and efficiently to the customers’ demands, 
and to have their businesses survive in such a competitive circumstance. 

Thus, the researchers are of the interest to study the factors that 
influence the customers’ decision-making on choosing the Aesthetic Clinics to get 
the service from. This research intends to study the factors in terms of 
demographical factors: sex, age, occupation and monthly income, and to study the 7 
contributing factors in service marketing: product, price, place, promotion, 
people/employee, process, and physical evidence, which influence such decision-
making among the customers. The sample group of this research is the people who 
have received services from these Aesthetic Clinics. The data was gathered by a 
survey questionnaire, and were analysed by a computer programme. 

It was found that the factors which influences the decision-making of the 
customers, in a descending order, are people/employee, place, and product. As for 
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the demographical factors which include sex, age, occupation and monthly income, 
it was found that the decisions to receive a dermatological service do not differ 
between customers from with different ages, occupations or monthly incomes. But 
customers with different sexes do decide to receive the dermatological service 
differently, with female customers having a higher average buying rate than males. 

 
Keywords: Aesthetic Clinic, Decision 
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สมบูรณ์ดียิ่งขึ้น 

นอกจากนี้ ผู้วิจัยขอขอบพระคุณคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทุกท่านที่ได้
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สละเวลาในการตอบแบบสอบถามส าหรับงานวิจัยนี้ รวมถึงก าลังใจส าคัญและความช่วยเหลือต่างๆ 
จากครอบครัว เพ่ือนๆ รุ่นพี่ และรุ่นน้องทุกคน ส่งผลให้งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคลินิกเสริม
ความงามด้านผิวพรรณ ตลอดจนผู้สนใจในเรื่องนี้ อนึ่งหากงานวิจัยนี้มีข้อบกพร่องประการใด ผู้วิจัย
ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ที่มาและความส าคัญ 

 

ความสวยความงามเป็นค่านิยมที่ผู้บริโภคในสังคมไทยให้ความส าคัญในปัจจุบันและมี
แนวโน้มที่จะมีความส าคัญเพ่ิมมากขึ้นในอนาคต ความสวยความงามได้เป็นคุณค่าทางสังคมที่
แพร่หลายไปยังกลุ่มต่างๆ อย่างรวดเร็ว จากเดิมผู้ที่ให้ความสนใจด้านความสวยงามมักเป็นกลุ่มผู้หญิง
วัยกลางคนที่มีก าลังซื้อสูง หรือผู้ที่ต้องใช้ภาพลักษณ์ในงานอาชีพ ก็ได้ขยายวงกว้างไปยังกลุ่มวัยรุ่น 
นักศึกษา รวมทั้งกลุ่มผู้ชายมากขึ้น ค่านิยมที่ให้ความส าคัญกับความงามบนใบหน้าและผิวพรรณเกิด
จากวิถีการด าเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม การติดต่อพบปะในสังคมหรือธุรกิจ ท าให้คนส่วน
ใหญ่ต้องการมีหน้าตา และผิวพรรณที่ดูดี ซึ่งช่วยสร้างความมั่นใจและเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดีให้แก่
ตนเองมากขึ้น อีกทั้งวัฒนธรรมจากต่างประเทศที่สังคมไทยเป็นสังคมที่เปิ ดรับอย่างกว้างขวาง
โดยเฉพาะวัฒนธรรมจากประเทศเกาหลีที่ส่งผ่านทางศิลปินที่ใช้ภาพลักษณ์ของความสวยความงาม
ของหน้าตาและผิวพรรณเป็นจุดขาย (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2554) 

พฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะผู้บริโภคในกลุ่มวัยรุ่นที่
มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ที่ปัจจุบันนิยมใช้บริการคลินิกเสริมความงามกันมากข้ึน โดยมีพฤติกรรมด้าน
การรักษาผิวพรรณบริเวณใบหน้าตั้งแต่เกิดปัญหาเพียงเล็กน้อย เช่น เรื่องสิว ก็มักจะมีการตัดสินใจใช้
บริการทันทีไม่ปล่อยทิ้งไว้ และกลุ่มพ้นวัยรุ่นมาแล้วซึ่งจะมีปัญหาในเรื่องริ้วรอย ฝ้า  จุดด่างด า ทั้งนี้
เนื่องมาจากค่านิยมของการมีหน้าใสเรียบเนียนเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคยุคปัจจุบันมาก  
(มาร์เก็ตอินโฟ, 2556) 

ด้วยการให้ความส าคัญกับความสวยความงามดังกล่าว จึงผลักดันให้ตลาดธุรกิจคลินิก
เสริมความงามเติบโตเพ่ิมมากขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยในปี 2557 มูลค่าตลาดคลินิกความงามโดยรวมใน
ประเทศไทยมีมูลค่าสูงถึง 20,000-30,000 ล้านบาท และมีอัตราการเติบโตของผู้บริโภคอยู่ที่ 95% 
โดยแบ่งตลาดของคลินิกเป็นตลาดแมส 75-80% และตลาดพรีเมี่ยม 20-25% และยังมีแนวโน้ม
ขยายตัวต่อปีสูงถึงร้อยละ 15-20% (บ้านเมือง, 2558) ทั้งนี้มีคลินิกเสริมความงามได้เปิดให้บริการ
จ านวนมากทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด เพ่ือเจาะกลุ่มผู้บริโภคหลากหลายระดับ ท าให้
ผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้น ส่งผลให้ผู้ประกอบการในธุรกิจคลินิกความงามในตลาดจะต้องเผชิญกับ
สภาวะการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นในกลุ่มธุรกิจประเภทเดียวกัน ยังไม่นับรวมคู่แข่งในกลุ่มธุรกิจอ่ืน อย่าง
โรงพยาบาล ที่ต่างสร้างแผนกความงามและผิวพรรณขึ้นมาไว้ให้บริการอยู่มากมายหลายราย 
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ส าหรับผู้ประกอบรายใหญ่ในตลาดอย่าง วุฒิ-ศักดิ์ คลินิก ที่ประสบความส าเร็จ โดยมี
ส่วนแบ่งในตลาดคลินิกความงามมากกว่า 50% และมีสาขามากมายทั่วประเทศ มีกลยุทธ์การตลาด
คือ “เซเลบริตี้  มาร์เก็ตติ้ง” โดยการใช้บุคคลที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับทั้งผลงานและ
ภาพลักษณ์ที่น่าเชื่อถือ สามารถจับต้องได้ เพ่ือให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่น โดยจะเน้นไปที่กลุ่มวัยรุ่น
หรือคนรุ่นใหม่ เนื่องจากกลุ่มดังกล่าวจะให้ความสนใจในการอัพเดทเทรนด์ การเพ่ิมเสน่ห์ และการ
สร้างเอกลักษณ์ให้ตัวเอง ควบคู่ไปกับการให้บริการที่มีคุณภาพ ทั้งด้านการรักษาและเทคโนโลยีอัน
ทันสมัยโดยความดูแลของทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีมาตรฐาน และได้รับการยอมรับ เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการที่เพ่ิมมากขึ้นของลูกค้า ทั้งนี้ คู่แข่งรายส าคัญอย่าง นิติพล คลินิก ก็ต้องปรับกลยุทธ์ใน
การท าตลาดอย่างมาก ในเรื่องการท าโฆษณาประชาสัมพันธ์เพ่ือตอกย้ าแบรนด์ผ่านพรีเซ็นเตอร์ เพ่ือ
สร้างภาพลักษณ์ในการจับกลุ่มลูกค้าวัยรุ่นถึงวัยท างาน นอกจากนี้ ยังเน้นการสร้างแบรนด์โดยการ
ขยายสาขา จากเดิมที่มุ่งเน้นตลาดในกรุงเทพมหานครเพียงอย่างเดียว ได้มีการขยายสาขาไปยัง
ต่างจังหวัดเพ่ิมมากข้ึน (สยามธุรกิจ, 2556) 

ในส่วนของ พรเกษม คลินิก ที่เน้นการเป็นคลินิกรักษาโรคผิวหนังมาตั้งแต่เริ่มต้นเมื่อปี 
พ.ศ. 2528 โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะรักษาและดูแลสุขภาพผิวด้ วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
ผิวหนัง โดยมีแผนขยายสาขาไปยังต่างจังหวัดเพ่ิมขึ้น อีกทั้งทางกลุ่มพรเกษมกรุ๊ปยังได้เปิดคลินิกอีก
รูปแบบ โดยใช้ชื่อว่า “พีเคเอส” (PKS) ตั้งอยู่ที่ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน ซึ่งจะเน้นเรื่องการ
ดูแลความสวยงามและผิวพรรณ จับกลุ่มลูกค้าระดับบนและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ขณะที่พรเกษม
คลินิกยังคงเน้นเรื่องการรักษาสิว ฝ้า และดูแลผิวหนัง โดยตั้งเป้าการเติบโตปีละ 10% (ไทยรัฐ , 
2555) นอกจากนี้ ออเธนทิคคลินิก ได้มีการลงทุนเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่เป็น
นวัตกรรมใหม่ มูลค่า 40-50 ล้านบาท พร้อมทั้งจัดโปรโมชั่นต่างๆ เพ่ือลูกค้าแต่ละกลุ่ม และเพ่ิม
จ านวนสาขาเพ่ือรองรับลูกค้า อีกทั้งการท าการสื่อสารการตลาดไปยังกลุ่มเป้าหมายเพ่ิมขึ้น 
โดยเฉพาะการสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดีย โดยตั้งเป้าหมายว่าจะสามารถสร้างรายได้การเติบโตได้
มากกว่า 50% ส าหรับของขวัญคลินิก ใช้งบกว่า 200 ล้านบาทในการรีแบรนด์ของขวัญคลินิกทั้ง 14 
สาขา ให้เป็นรูปแบบใหม่ทั้งหมด น าเข้าเครื่องมือ และนวัตกรรมความงามใหม่ๆ จากการจากความ
ร่วมมือกับพันธมิตรอีก 6 ประเทศ ในการน าสุดยอดนวัตกรรมของแต่ละประเทศมาร่วมกัน เพ่ือก่อตั้ง 
Cosmetic Medical Service First Asia เริ่มต้นจากความร่วมมือกับเกาหลีใต้ ที่มีความเชี่ยวชาญ
ทางด้านนวัตกรรมความงาม ความร่วมมือกับเยอรมนี โดยร่วมกับวิลลา เมดิก้า ซึ่งเป็นประเทศที่มี
ความเชี่ยวชาญด้านเซลล์บ าบัด เซลล์สังเคราะห์ ความร่วมมือกับอิตาลี ร่วมกับไบโอแฮร์ ซึ่งโดดเด่น
เรื่องเครื่องมือแพทย์ความงามและการท าทรีตเมนต์  ความร่วมมือกับฝรั่งเศส  ร่วมกับเพอร์ เฟคต้า   
มีชื่อเสียงด้านครีมบ ารุงผิว หรือสารกึ่งสังเคราะห์ เช่น ฟิลเลอร์ ความร่วมมือกับสิงคโปร์ ร่วมกับ  
เอวีเซล ที่เป็นศูนย์กลางการวิจัยเซลล์ต้นก าเนิดแห่งเอเชีย และความร่วมมือกับสหรัฐอเมริกา ร่วมกับ
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โกลด์ เทรด ที่เป็นผู้น าวิทยาการด้านการแพทย์เพ่ือฟ้ืนฟูสภาพผิว เพ่ือเป็นทางเลือกให้แก่ลูกค้า 
(สยามธุรกิจ, 2557) 

ด้าน รมย์รวินท์ คลินิก มุ่งเน้นลูกค้าพรีเมี่ยม โดยแผนปี 2559 จะเปิดสาขาเพ่ิมอย่าง
น้อย 1 สาขา ที่บลูพอร์ท หัวหิน จากเดิมที่มีอยู่ 25 สาขา โดยจะปรับระบบให้เข้มข้นยิ่งขึ้น อาทิ เน้น
เรื่องทัศนคติด้านการบริการ ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ มุ่งพัฒนาคุณภาพบริการ เพราะเป็นจุดขาย
ส าคัญ เพ่ือสร้างแบรนด์ลอยัลตี้ รักษาฐานลูกค้าเก่า และสร้างความไว้วางใจในลูกค้าใหม่ได้เข้ามา
ทดลองใช้บริการ ขณะเดียวกันเพ่ือกระตุ้นให้เกิดการจับจ่าย และท าให้ลูกค้าตัดสินใจได้ง่ายขึ้น 
บริษัทได้เพ่ิมแพ็กเกจเสริมความงามให้มีช่วงราคาที่ต่ าลงและใช้เวลาระยะสั้น เช่น โปรแกรมเสริม
ความงามเริ่มต้นที่ 590 บาท ประกอบด้วย 2 ทรีทเมนต์ คือ เพ่ิมความชุ่มชื่น และบ ารุงผิว หรือ
โปรแกรมออร่าเดอร์มาลิฟท์ เพ่ือฟ้ืนฟูผิว ยกกระชับ กระจ่างใส ได้ปรับเวลาท าทรีทเมนต์เหลือ 45 
นาที - 1 ชั่วโมง  ราคา 39,000 บาท  จากเดิมแยกเป็นยกกระชับ 1 โปรแกรม  และกระจ่างใส 1 
โปรแกรม ซึ่งใช้เวลานานกว่าและมีราคา 54,000 บาท โดยสามารถผ่อนช าระค่าบริการ และรับสิทธิ
ประโยชน์เพ่ิมเติมจากการช าระด้วยบัตรเครดิต เช่น การเครดิตเงินคืนเมื่อใช้จ่าย 500 บาท คืน 500 
บาท พร้อมรับฟรีทรีทเมนต์ผลัดเซลล์ผิว 1 ครั้ง เพ่ือเป็นการส่งเสริมการขาย ท าให้ผลประกอบการ
เติบโตได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ (ประชาชาติธุรกิจ, 2559) 

ดังนั้น เพ่ือให้ธุรกิจคลินิกเสริมความงามมีความสามารถทางการแข่งขันได้ จึงต้องมีกล
ยุทธ์ในการแข่งขันที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ ที่ปัจจุบัน
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางด้านการแพทย์ที่ทันสมัย ท าให้มีนวัตกรรมใหม่ๆ ในการดูแล
ผิวพรรณ และช่วยแก้ไขปัญหาด้านผิวพรรณต่างๆ เช่น ริ้วรอย แผลเป็น สิว ฝ้า และกระ เป็นต้น 
ประกอบกับประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของบุคลากรทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ หรือการขยาย
สาขาเพ่ือให้สะดวกต่อการเข้าถึงบริการของผู้บริโภคมากขึ้น และกลยุทธ์การตลาดต่างๆ เพ่ือดึงดูด
ความสนใจของผู้บริโภค เช่น การโฆษณาเพ่ือให้เกิดการจดจ า การส่งเสริมการขาย เป็นต้น เพ่ือ
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคให้ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะส่งผลให้ธุรกิจสามารถ
เติบโตได้อย่างยั่งยืน 

ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้
บริการคลินิกเสริมความงามด้านผิวพรรณของผู้บริโภค โดยศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ และ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ เพื่อทราบแนวโน้มและความต้องการ
ในอนาคตของผู้บริโภคที่มีผลต่อบริการคลินิกเสริมความงามด้านผิวพรรณ โดยหวังว่าข้อมูลจากการ
วิจัยจะเป็นประโยชน์เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของคลินิกเสริมความ
งาม เพ่ือให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึง



 4 

การน าส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการคลินิกเสริมความงาม ไปเป็น
แนวทางในการปรับปรุงแก้ไขวางแผนและก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
1.2 วัตถุประสงค์การวิจัย 

 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา ดังนี้ 
1. เพ่ือศึกษาปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ด้านเพศ อายุ อาชีพ และรายได้ต่อ

เดือนที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้บริการคลินิกเสริมความงามด้านผิวพรรณของผู้บริโภค 
2. เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดธุรกิจบริการ 7 ด้าน ประกอบด้วย ปัจจัย

ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ปัจจัยด้านราคา (Price) ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) ปัจจัย
ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ปัจจัยด้านบุคคล (People) หรือพนักงาน (Employee) 
ปัจจัยด้านกระบวนการ (Process) และปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Evidence) ที่
มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการคลินิกเสริมความงามด้านผิวพรรณของผู้บริโภค 

 
1.3 ขอบเขตงานวิจัย 

 
งานวิจัยนี้ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการคลินิกเสริมความงาม

ด้านผิวพรรณของผู้บริโภค โดยแบ่งเป็น ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดธุรกิจบริการ 7 ด้าน 
ประกอบด้วย ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ปัจจัยด้านราคา (Price) ปัจจัยด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย (Place) ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ปัจจัยด้านบุคคล (People) หรือ
พนักงาน (Employee) ปัจจัยด้านกระบวนการ (Process) และปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 
(Physical Evidence) และปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ และรายได้ต่อ
เดือน 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษางานวิจัยนี้ คือผู้ใช้บริการคลินิกเสริมความงามด้านผิวพรรณ
ทั่วประเทศ โดยช่วงเวลาในการด าเนินการศึกษาวิจัย คือ เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน 2559 
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1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1. ทราบถึงปัจจัยหรือความต้องการที่แท้จริงของผู้บริโภคในการตัดสินใจเลือกใช้
บริการคลินิกเสริมความงานด้านผิวพรรณ และสามารถน าผลการวิจัยที่ ได้ไปปรับใช้หรือเป็นข้อมูล 
เพ่ือเป็นแนวทางในการวางแผนและปรับปรุงกลยุทธ์การตลาด ก าหนดรูปแบบการให้บริการของ
คลินิกเสริมความงามด้านผิวพรรณ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้น 

2. เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเป็นฐานข้อมูลและต่อยอดการท าวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการคลินิกเสริมความงามด้านผิวพรรณของกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มอ่ืนๆ และ
ปัจจัยด้านอื่นๆ ต่อไป 

 
1.5 นิยามศัพท์ 
 

คลินิกเสริมความงามด้านผิวพรรณ หมายถึง สถานพยาบาลของเอกชนที่มีแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังให้ค าปรึกษา วินิจฉัยโรค ไม่มีเตียงรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน ด าเนินการดูแลและ
รักษาด้านผิวพรรณทั้งผิวหน้าและผิวกาย เช่น การรักษาสิว ฝ้า กระ แผลเป็น ปัญหาริ้วรอยความ
หย่อนยาน เป็นต้น ด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีความงามและเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย เช่น เลเซอร์ลบ
รอยแผลเป็น ฉีดโบท็อกซ์เพ่ือลดรอยเหี่ยวย่น ฉีดฟิลเลอร์เพ่ือเสริมร่องริ้วรอยของผิวหนังให้เต่งตึงขึ้น 
การท าทรีทเมนต์บ ารุงผิวเพ่ือผิวสวยกระจ่างใส เป็นต้น 
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บทที่ 2 
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
ในการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการคลินิกเสริมความงามด้าน

ผิวพรรณของผู้บริโภค ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้างานวิจัย บทความ เอกสารต าราทางวิชาการ ทฤษฎีและ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ส าหรับการก าหนดสมมติฐานงานวิจัย การก าหนดตัวแปร 
ออกแบบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในบทต่อไป ดังนั้น ผู้วิจัยได้น าเสนอ การทบทวนวรรณกรรมตาม
หัวข้อ ดังนี้ 

2.1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับคลินิกเสริมความงามด้านผิวพรรณ 
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 
2.3 ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดธุรกิจบริการ 
2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

2.1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับคลินิกเสริมความงามด้านผิวพรรณ 
 
คลินิก เป็นสถานพยาบาลประเภทไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน ซึ่งในการจัดตั้งคลินิก

จ าเป็นต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล สามารถยื่นได้ทั้งในนามของบุคคลและนิติ
บุคคล และใบอนุญาตด าเนินการสถานพยาบาล โดยในการอนุญาตด าเนินการมีข้อจ ากัดให้ผู้ที่
สามารถด าเนินการได้จะต้องเป็นแพทย์ที่มีใบประกอบโรคศิลปะและระหวางการด าเนินงาน
จ าเป็นต้องมีแพทย์ประจ าภายในคลินิกอย่างน้อย 1 คน ดังนั้นการเปิดกิจการประเภทคลินิกได้ก็
ต่อเมื่อ ผู้ประกอบการต้องเป็นแพทย์หรือมีหุ้นส่วนเป็นแพทย์หรือต้องจ้างแพทย์ประจ าคลินิกและให้
แพทย์ที่เป็นลูกจ้างยื่นขออนุญาตเป็นผู้ด าเนินการสถานพยาบาล (พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 
2541 กองการประกอบโรคศิลปะ กระทรวงสาธารณสุข อ้างถึงใน ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2554) 

คลินิกความงาม เป็นธุรกิจที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย เนื่องจากผู้คนในยุค
ปัจจุบันหันมาดูแล ใส่ใจตัวเองกันมากขึ้น ประกอบกับความก้าวหน้าของนวัตกรรมทางการแพทย์ที่
ท าให้การรักษามีประสิทธิภาพ ท าให้ความต้องการของผู้บริโภคสูงขึ้น ส่งผลให้จ านวนคลินิกความงาม
มีอัตราการเปิดสูงตามไปด้วย มีผู้ประกอบการสนใจที่จะเปิดคลินิกความงามกันอย่างมากมาย และมี
แนวโน้มการขยายตัวที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆ หากย้อนไปในยุคแรกของธุรกิจคลินิกความงามของไทย ในปี 
พ.ศ. 2514 คลินิก ดร.สมชาย ก่อตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกโดย ดร.สมชาย เรืองวัฒนสุข ซึ่งเป็นคลินิกเพ่ือ
รักษาปัญหาผิวหนังโดยแพทย์ผิวหนัง ซึ่งปัจจุบันมีเพียง 5 สาขา ต่อมาในปี พ.ศ. 2520 ราชเทวี คลินิก 
ก่อตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกภายใต้ชื่อ ราชเทวีโพลีคลินิก โดย นพ.พิชิต สุวรรณประกร เพ่ือให้บริการตรวจ
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รักษาโรคผิวหนัง และสิวฝ้า ตามหลักการแพทย์สมัยใหม่เป็นครั้งแรก จากเดิมที่คนไทยรักษาด้วย
ผลิตภัณฑ์รักษาสิวฝ้าที่มีในท้องตลาด หลังจากปี พ.ศ. 2525 ก็มีการเริ่มต้นก่อตั้งคลินิกความงามอีก
มากมายหลายแห่ง ที่เป็นที่รู้จักในระดับแถวหน้าของวงการและยังเปิดให้บริการจนถึงปัจจุบัน  เช่น 
เมโกะ คลินิก แพน คลินิก พรเกษมคลินิก ผิวดี คลินิก นิติพล คลินิก พฤกษา คลินิก Apex Profound 
Beauty เมดิแคร์ คลินิก วุฒิ-ศักดิ์ คลินิก และรมย์รวินท์ คลินิก เป็นต้น (Positioningmag, 2554) 

โดยในปัจจุบันคลินิกเสริมความงามแต่ละแห่งได้มีการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง
การแพทย์อันทันสมัยมาให้บริการ เพ่ือให้เป็นที่ยอมรับในคุณภาพและมาตรฐานของคลินิก นับตั้งแต่
นวัตกรรมการดูแลรักษาโรคและฟ้ืนฟูดูแลสุขภาพผิว รักษาโรคผิวหนังทั่วไป เช่น ผื่นผิวหนังอักเสบ 
ภูมิแพ้ผิวหนัง ลมพิษ รักษาฝ้า ลดรอยด า กระ และรอยคล้ าอ่ืนๆ รักษาสิว ริ้วรอย และแผลเป็นจาก
สิว ก าจัดไฝ หูด ติ่งเนื้อด้วยเลเซอร์ การให้บริการนวัตกรรมด้านผิวพรรณ และความงาม ฟ้ืนฟูสภาพ
ผิวจากปัญหาต่างๆ อาทิ สีผิวที่ไม่สม่ าเสมอจากวัยและแสงแดด ความหมองคล้ า รวมทั้งการบ ารุ งผิว
ด้วยวิตามิน และสารต้านอนุมูลอิสระ ที่จ าเป็นต่อการซ่อมแซมผิว และชะลอความเสื่อมของผิว อีกท้ัง
ยังเน้นการให้บริการเพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุดเพ่ือประโยชน์
สูงสุดของผู้ใช้บริการ 

 
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 

 
พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง พฤติกรรมซึ่งผู้บริโภคท าการค้นหา 

การซื้อ การใช้ การประเมินผล ทั้งในรูปแบบของผลิตภัณฑ์และการบริการ ซึ่งคาดว่าจะสนองความ
ต้องการของผู้บริโภค (Schiffman & Kanuk, 1994) 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541, น. 124 -125) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรม
ผู้บริโภค (Consumer behavior) หมายถึง การกระท าของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับ
การจัดหาให้ได้มาแล้วซึ่งการใช้สินค้าและบริการ ทั้งนี้หมายรวมถึง กระบวนการตัดสินใจ และการ
กระท าของบุคคลที่เกี่ยวกับการซื้อและการใช้สินค้า 

แบบจ าลองพฤติกรรมผู้บริโภค (Model of Consumer Behavior) เป็นการศึกษาถึง
เหตุจูงใจที่ท าให้เกิดการตัดสินใจบริโภคสินค้าและบริการ โดยมีจุดเริ่มต้นจากการที่เกิดสิ่งกระตุ้น 
(Stimulus) ที่ท าให้เกิดความต้องการ สิ่งกระตุ้นผ่านเข้ามาในความรู้สึกนึกคิดของผู้บริโภค (Customer’s 
black box) ท าให้ได้รับอิทธิพลจากคุณลักษณะต่างๆ ซึ่งส่งผลต่อกระบวนการในการตัดสินใจ แล้วท า
ให้เกิดการตอบสนองของผู้บริโภค (Customer’ response) หรือการตัดสินใจของผู้บริโภค (Customer’ 
decision process) 
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Stimulus       Customer’s black box     Customer’ response 
สิ่งกระตุ้นทาง 

การตลาด 
สิ่งกระตุ้นอื่นๆ  คุณลักษณะของ

ผู้บริโภค 
กระบวนการ
ตัดสินใจซ้ือ 

 การตอบสนอง
ของผู้ซ้ือ 

ผลิตภณัฑ ์
ราคา 
ช่องทางการ
จ าหน่าย 
การส่งเสริม
การตลาด 

เศรษฐกิจ 
เทคโนโลย ี
การเมือง 
วัฒนธรรม 

 วัฒนธรรม 
สังคม 
บุคคล 
จิตวิทยา 

การรับรูป้ัญหา 
การแสวงหาข้อมลู 
การประเมิน
ทางเลือก 
การตัดสินใจซื้อ 
พฤติกรรมหลังการ
ซื้อ 

 ประเภทผลติภณัฑ ์
ตรายี่ห้อ 
ผู้ขาย 
เวลา 
ปริมาณ 

 
ภาพที่ 2.1  แสดงรูปแบบพฤติกรรมการซื้อและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค 

ที่มา: Marketing Management, (p. 183), by Kotler, P., & Keller, K. L., 2012, Pearson 
Education. 
 

โดยรายละเอียดของแบบจ าลองมีดังนี้ 
1) สิ่งกระตุ้น (Stimulus) สิ่งกระตุ้นอาจเกิดขึ้นเองจากภายในร่างกายและสิ่งกระตุ้น

จากภายนอก ผู้ศึกษาจะต้องสนใจและจัดสิ่งกระตุ้นภายนอก เพ่ือให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการ
ผลิตภัณฑ์ สิ่งกระตุ้นถือว่าเป็นเหตุจูงใจให้เกิดการซื้อสินค้าซึ่งอาจใช้เหตุจูงใจซื้อด้านเหตุผล และใช้
เหตุจูงใจให้ซื้อด้านจิตวิทยา (อารมณ์) ก็ได้ สิ่งกระตุ้นภายนอกประกอบด้วย 2 ส่วนคือ 

ก.  สิ่งกระตุ ้นทางการตลาด (Marketing stimulus) เป็นสิ ่งกระตุ ้นที ่สามารถ
ควบคุมและจัดให้มีขึ้นเป็นสิ่งกระตุ้นที่เกี่ยวข้องกับส่วนประสมทางการตลาด (Marketing mix) 
ซึ่งประกอบด้วย 

- ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product) เช่น ตัวสินค้าและบริการ คุณภาพ การ
ออกแบบ 

- ปัจจัยด้านราคา (Price) เช่น การก าหนดราคาให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ 
โดยพิจารณาลูกค้าเป้าหมาย 

- ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) เช่น การจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์
ให้ทั่วถึงเพ่ือให้ความสะดวกแก่ผู้บริโภคถือว่าเป็นการกระตุ้นความต้องการซื้อ 

- ปัจจัยด้านการส่งเสริมการขาย (Promotion) เช่น การโฆษณา การใช้ความ
พยายามของพนักงานขาย การลดราคา 
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ข.  สิ่งกระตุ้นอื่นๆ (Other stimulus) เป็นสิ่งกระตุ้นความต้องการผู้ซื้อที่อยู่ภายนอก 
ที่บริษัทไมส่ามารถควบคุมได้ ซึ่งประกอบไปด้วย 

- สิ่งกระตุ้นทางเศรษฐกิจ (Economic) เช่น ภาวะเศรษฐกิจ รายได้ ซึ่งมีผล
ต่อความต้องการของผู้บริโภค 

- สิ่งกระตุ้นทางกฎหมาย (Law and political) เช่น  การลดหรือเพ่ิมภาษี 
ซึ่งมีผลต่อการใช้จ่ายและความต้องการของผู้บริโภค 

- สิ่ งกระตุ้ นทางเทคโน โลยี  (Technological) เช่ น  เทคโนโลยี ใหม่ ๆ  ที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

- สิ่งกระตุ้นทางวัฒนธรรม (Cultural) เช่น ขนบธรรมเนียมประเพณี 
2) ความรู้สึกนึกคิดของผู้บริโภคหรือกล่องด า (Customer’s black box) เป็น

ความรู้สึกนึกคิดของผู้บริโภคเปรียบเสมือนกล่องด าซึ่งผู้ผลิตไม่สามารถทราบได้ จึงต้องพยายามค้นหา 
ความรู้สึกนึกคิดของผู้บริโภค ซึ่งได้รับอิทธิพลจากลักษณะต่างๆ ของผู้บริโภคและกระบวนการ
ตัดสินใจของผู้บริโภค 

ก.  ลักษณะของผู้บริโภค (Consumer’s characteristics) มีอิทธิพลจากปัจจัย
ต่างๆ ได้แก่ ปัจจัยทางวัฒนธรรม ปัจจัยทางสังคม ปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยทางจิตวิทยา 

ข.  กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค (Consumer’s decision process) ประกอบด้วย 
5 ขั้นตอน ได้แก่ 

ขั้นที่ 1 การรับรู้ปัญหา (Problem Recognition) ผู้บริโภคถูกกระตุ้นด้วยสิ่งเร้า
บางอย่างจนเกิดเป็นแรงจูงใจที่แรงเพียงพอที่ท าให้ผู้บริโภคตระหนักถึงปัญหาของผู้บริโภค 

ขั้นที่ 2 การแสวงหาข้อมูล  (Information search) เมื่อตระหนักถึงปัญหา 
ผู้บริโภคก็จะเริ่มหาข้อมูลเพื่อที่จะน ามาพิจารณาว่ามีทางเลือกใดบ้างในการแก้ปัญหานั้น 

ขั้นที่ 3 การประเมินทางเลือก (Evaluation) ผู้บริโภคจะน าข้อมูลที่ ได้มา
พิจารณาความส าคัญและประโยชน์ที่จะไดรับก่อนการตัดสินใจซื้อ โดยกระบวนการประเมิน คือ 
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งที่สร้างความพอใจให้แก่ผู้บริโภคได้ การให้น้ าหนักความส าคัญ
ส าหรับคุณสมบัติผลิตภัณฑ์แตกต่างกัน ความเชื่อถือเกี่ยวกับตราสินค้า ทัศนคติในการเลือกตราสินค้า 

ขั้นที่ 4 การตัดสินใจซื้อ (Purchasing Decision) เป็นการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ 
ใดผลิตภัณฑ์หนึ่งหลังจากได้มีการประเมินผลจากขั้นที่ 3 โดยที่จะมีปัจจัยที่เกิดขึ้นระหว่างความตั้งใจ
ซื้อ (Purchase Intention) 3 ปัจจัยน าไปสู่การตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision) ดังนี้ 

1) ทัศนคติจากบุคคลอ่ืน (Attitudes of Others) ทัศนคติจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง มี 
2 ด้าน คือ ทัศนคติด้านบวกและทัศนคติด้านลบ ซึ่งจะมีผลทั้งด้านบวกและด้านลบต่อการตัดสินใจซื้อ
สินค้าของผู้บริโภค 
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2) ปัจจัยสถานการณ์ที่ คาดคะเนไว้  (Anticipated Situational Factors) 
ผู้บริโภคจะคาดคะเนปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น รายได้ที่คาดคะเนของครอบครัว การคาดคะเนต้นทุน
และผลประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ 

3) ปั จจั ยสถานการณ์ ที่ ไม่ ได้ คาดคะเน ไว้  (Unanticipated Situational 
Factors) ขณะที่ผู้บริโภคก าลังตัดสินใจซื้อนั้น ปัจจัยสถานการณ์ที่ไม่ได้คาดคะเนไว้จะเข้ามาเกี่ยวข้อง 
ซึ่งมีผลกระทบต่อความตั้งใจซื้อ เช่น ผู้บริโภคไม่ชอบลักษณะของพนักงานขาย นักการตลาดเชื่อว่า
ปัจจัยที่ไม่คาดคะเนจะมีอิทธิพลอย่างมากต่อการตัดสินใจซื้อ 

ขั้นที่ 5 พฤติกรรมหลังการซื้อ (Post-Purchase Behavior) ซึ่งนักการตลาดต้อง
ท าความเข้าใจด้วยว่าผู้บริโภคมีความพอใจในการซื้อและใช้ผลิตภัณฑ์หรือไม่อย่างไร รวมทั้ง
พฤติกรรมที่ผู้บริโภคตอบสนองต่อระดับความพอใจหลังการซื้อและใช้ เช่น ซื้อซ้ า บอกต่อ เลิกใช้ อีก
ทั้งนักการตลาดต้องติดตามและให้ความสนใจด้วยว่า ภายหลังการใช้ผลิตภัณฑ์แล้ว ผู้บริโภคมีการ
จัดการกับการเลิกใช้ผลิตภัณฑ์อย่างไร 

3) การตอบสนองของผู้บริโภค (Customer’ response) หรือการตัดสินใจของ
ผู้บริโภค (Customer’ decision process) ผู้บริโภคจะมีการตัดสินใจในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

3.1 การเลือกด้านประเภทผลิตภัณฑ์ 
3.2 การเลือกด้านตรายี่ห้อ 
3.3 การเลือกด้านผู้ขาย 
3.4 การเลือกด้านเวลาในการซื้อ 
3.5 การเลือกด้านปริมาณการซื้อ 

 
2.3 ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดธุรกิจบริการ 

 
Payne (1993, อ้างถึงใน ชัยสมพล ชาวประเสริฐ , 2546, น. 63-81) ได้กล่าวว่า 

ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบด้วย 7Ps ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่อง
ทางการจัดจ าหน่าย (Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) พนักงาน (People) กระบวนการ
ให้บริการ (Process) และสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Evidence) ดังนี้ 

 
2.3.1 ผลิตภัณฑ์ (Product) 

สินค้าหรือบริการที่ถูกน าเสนอให้แก่ผู้บริโภคและสามารถสร้างความพึงพอใจแก่
ลูกค้าได้ ส าหรับบริการนั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีตัวตน (Intangible product) ไม่สามารถจับต้องได้มี
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ลักษณะเป็นอาการนาม ไม่ว่าจะเป็นความสะดวก ความรวดเร็ว ความสบายตัว ความสบายใจ การให
ความเห็น การให้ค าปรึกษา เป็นต้น 

บริการจะต้องมีคุณภาพเช่นเดียวกับสินค้า แต่คุณภาพของบริการจะประกอบมา
จากหลายปัจจัยที่ประกอบกัน ทั้งความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของพนักงาน ความทันสมัย
ของอุปกรณ์ ความรวดเร็วและต่อเนื่องของขั้นตอนการส่งมอบบริการ ความสวยงามของอาคาร
สถานที่ รวมถึงอัธยาศัยไมตรีของพนักงานทุกคน 

2.3.2 ราคา (Price) 
ราคาเป็นสิ่งที่ก าหนดรายได้ของกิจการ กล่าวคือ การตั้งราคาสูงก็จะท าให้ธุรกิจ

มีรายได้สูงขึ้น การตั้งราคาต่ าก็จะท าให้รายได้ของธุรกิจนั้นต่ า อย่างไรก็ตามการตั้งราคาสูงหรือต่ า
ต้องค านึงถึงปัจจัยที่ก าหนดการตั้งราคาทั้งปัจจัยภายในและภายนอกธุรกิจ โดยปัจจัยภายในธุรกิจที่
ต้องค านึงถึง คือ นโยบายด้านการตลาดของธุรกิจ ต้นทุน แบรนด์เนมของธุรกิจและมาตรฐานการ
ให้บริการ วงจรชีวิตของบริการ และลักษณะความซับซ้อนของการบริการ ส่วนปัจจัยภายนอกธุรกิจที่
ต้องค านึงถึง คือ การแข่งขัน ความคาดหวังของลูกค้า และสภาวะอ่ืนๆ เช่น เศรษฐกิจ การเมือง 

2.3.3 ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) 
ในการให้บริการนั้น สามารถให้บริการผ่านช่องทางจัดจ าหน่ายได้ 4 วิธีคือ 

(Zeithaml & Bitner, 1996 อ้างถึงใน ชัยสมพล ชาวประเสริฐ, 2546, น. 70) 
1. การให้บริการผ่านร้าน (Outlet) การให้บริการแบบนี้เป็นแบบที่ท ากันมา

นาน เช่น ร้านตัดผม ร้านซักรีด ร้านให้บริการอินเทอร์เน็ต ให้บริการด้วยการเปิดร้านค้าตามตึกแถว
ในชุมชนหรือห้างสรรพสินค้าแล้วขยายสาขาออกไปเพ่ือให้บริการลูกค้าได้สูงสุด โดยร้านประเภทนี้มี
วัตถุประสงค์เพ่ือท าให้ผู้รับบริการและผู้ให้บริการมาพบกัน ณ สถานที่แห่งหนึ่งโดยการเปิดร้านค้า
ขึ้นมา 

2. การให้บริการถึงที่บ้านลูกค้าหรือสถานที่ที่ลูกค้าต้องการ การให้บริการแบบ
นี้เป็นการส่งพนักงานไปให้บริการถึงที่บ้านของลูกค้าหรือสถานที่ อ่ืนตามความสะดวกของลูกค้า เช่น 
การบริการจัดส่งอาหารตามสั่ง การให้บริการส่งพยาบาลไปดูแลผู้ป่วย เป็นต้น 

3. การให้บริการผ่านตัวแทน การให้บริการแบบนี้เป็นการขยายธุรกิจด้วย
การขายแฟรนไซส์ หรือการจัดตั้งตัวแทนในการให้บริการ เช่น แมคโดนัลด์หรือเคเอฟซีที่ขยายธุรกิจ
ไปทั่วโลก บริษัทการบินไทยขายตั๋วเครื่องบินผ่านบริษัทท่องเที่ยว และโรงแรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเชอ
ราตัน แมริออตต์ เป็นต้น 

4. การให้บริการผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ การให้บริการแบบนี้เป็นบริการที่
ค่อนข้างใหม่ โดยอาศัยเทคโนโลยีมาช่วยลดต้นทุนจากการจ้างพนักงาน เพ่ือท าให้การบริการเป็นไป
ได้อย่างสะดวกและทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง เช่น การให้บริการผ่านเครื่องเอทีเอ็ม เครื่องแลกเงินตรา
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ต่างประเทศ เครื่องชั่งน้ าหนักหยอดเหรียญตามศูนย์การค้า การให้บริการดาวน์โหลดข้อมูลจากสื่อ
อินเทอร์เน็ต 

2.3.4 การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
การส่งเสริมการตลาดของธุรกิจบริการจะมีความคล้ายกับธุรกิจขายสินค้า 

กล่าวคือ การส่งเสริมการตลาดของธุรกิจบริการท าได้ในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการโฆษณา การ
ประชาสัมพันธ์ การให้ข่าว การลดแลกแจกแถม การตลาดทางตรงผ่านสื่อต่างๆ ซึ่งการบริการที่
ต้องการเจาะลูกค้าระดับสูง ต้องอาศัยการประชาสัมพันธ์ช่วยสร้างภาพลักษณ์ ส่วนการบริการที่
ต้องการเจาะลูกค้าระดับกลางและระดับล่างซึ่งเน้นราคาค่อนข้างต่ า ต้องอาศัยการลดแลกแจกแถม 
เป็นต้น 

2.3.5 พนักงาน (People) 
พนักงานจะประกอบด้วยบุคคลทั้งหมดในองค์กรที่ให้บริการนั้น ซึ่งจะรวมตั้งแต่

เจ้าของ ผู้บริหาร พนักงานในทุกระดับ ซึ่งบุคคลดังกล่าวทั้งหมดมีผลต่อคุณภาพของการให้บริการ 
โดยที่เจ้าของและผู้บริหารมีส่วนส าคัญอย่างมากในการก าหนดนโยบายในการให้บริการ การก าหนด
อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับ กระบวนการในการให้บริการ รวมถึงการ
แก้ไขปรับปรุงการให้บริการ ตลอดจนพนักงานผู้ให้บริการและพนักงานในส่วนสนับสนุน ซึ่งเป็นบุคคล
ที่ต้องพบปะและให้บริการกับลูกค้าโดยตรง และพนักงานในส่วนสนับสนุนก็จะท าหน้าที่ให้การ
สนับสนุนงานด้านต่างๆ ที่จะท าให้การบริการนั้นครบถ้วนสมบูรณ์ 

2.3.6 กระบวนการให้บริการ (Process) 
กระบวนการให้บริการเป็นส่วนประสมทางการตลาดที่มีความส าคัญมาก ต้อง

อาศัยพนักงานที่มีประสิทธิภาพหรือเครื่องมือทันสมัยในการท าให้เกิดกระบวนการที่สามารถส่งมอบ
บริการที่มีคุณภาพได้ เนื่องจากการให้บริการโดยทั่วไปมักจะประกอบด้วยหลายขั้นตอน ได้แก่ 
การต้อนรับ การสอบถามข้อมูลเบื้องต้น การให้บริการตามความต้องการ การช าระเงิน เป็นต้น ซึ่งใน
แต่ละขั้นตอนต้องประสานเชื่อมโยงกันอย่างดี หากมีขั้นตอนใดไม่ดีแม้แต่ขั้นตอนเดียวย่อมท าให้การ
บริการไม่เป็นที่ประทับใจแก่ลูกค้า 

2.3.7 สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Evidence) 
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ อาคารของธุรกิจบริการ เครื่องมือ และอุปกรณ์ 

เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องเอทีเอ็ม เคาน์เตอร์ให้บริการ การตกแต่งสถานที่ ล็อบบี้ ลานจอดรถ 
สวน ห้องน้ า การตกแต่ง ป้ายประชาสัมพันธ์ แบบฟอร์มต่างๆ สิ่งต่างๆ เหล่านี้เป็นสิ่งที่ลูกค้าใช้เป็น
เครื่องหมายแทนคุณภาพของการให้บริการ กล่าวคือ ลูกค้าจะอาศัยสิ่งแวดล้อมทางกายภาพเป็น
ปัจจัยหนึ่งในการเลือกใช้บริการ ดังนั้น สิ่งแวดล้อมทางกายภาพยิ่งดูหรูหราและสวยงามเพียงใด
บริการน่าจะมีคุณภาพตามด้วย 
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2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
จากการทบทวนวรรณกรรมและศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพล

ต่อการตัดสินใจใช้บริการคลินิกเสริมความงามด้านผิวพรรณ ประกอบด้วยปัจจัยดังต่อไปนี้ 
 
2.4.1 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 

กชพร ณฐภัทร (2552) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อบริการของลูกค้า
คลินิกรักษาสิว-ฝ้า และเสริมความงาม ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า ปัจจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์มีผลต่อการตัดสินใจซื้อบริการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยกลุ่มตัวอย่างให้
ความส าคัญกับภาพพจน์ที่ดีและชื่อเสียงของคลินิก ความหลากหลายของบริการ และการให้บริการที่ตรง
ตามความต้องการ สอดคล้องกับ พิสมัย เหล่าคนค้า (2556) ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การเลือกใช้บริการคลินิกความงามของลูกค้าในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง พบว่า ปัจจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์และบริการมีผลต่อการเลือกใช้บริการในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยกลุ่มตัวอย่างให้
ความส าคัญมากที่สุดกับความมีชื่อเสียงของคลินิก รองลงมาคือ การให้บริการมีคุณภาพ และมีบริการ
ให้เลือกหลากหลาย 

สมเจตน์ สุขานนท์สวัสดิ์ (2552) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการสถานเสริมความงามและลดน้ าหนัก พบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์บริการมีผลต่อการตัดสินใจอยู่
ในระดับมาก โดยกลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับการมีคอร์สให้เลือกหลายประเภท ความทันสมัยของ
เครื่องมือและอุปกรณ์ สอดคล้องกับ งานวิจัยของ วราภรณ์ คงรอด (2554) ที่ศึกษาพฤติกรรมของ
ผู้หญิงวัยท างานในอ าเภอเชียงใหม่ต่อการใช้บริการคลินิกเสริมความงาม พบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มี
ผลต่อการตัดสินใจใช้บริการคลินิกเสริมความงามโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยกลุ่มตัวอย่างให้
ความส าคัญที่ ภาพลักษณ์ของคลินิกที่ดูเป็นมิตร ความทันสมัยของอุปกรณ์ และความมีชื่อเสียง และ 
ศศิภา เดือนสว่าง (2553) ได้ศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อลูกค้าเพศชายในการ
เลือกใช้บริการคลินิกเสริมความงามในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ พบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มีผลต่อผู้ตอบ
แบบสอบถามในการเลือกใช้บริการคลินิกเสริมความงามโดยรวมอยู่ในระดับมาก 

ธีรนันท์ ชูวีระ (2550) ได้ศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการ
เลือกใช้บริการรักษาสิวฝ้า จากคลินิกเวชกรรมโรคผิวหนัง ของนักศึกษาปริญญาตรี ในจังหวัด
เชียงใหม่ พบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์โดยรวมมีความส าคัญระดับมากต่อการเลือกใช้บริการ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธัญยธรณ์ ศุภธนาทรัพย์ (2552) ที่ได้ศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มี
ผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการคลินิกรักษาผิวพรรณของผู้บริโภคใน อ าเภอเมืองนครปฐม พบว่า 
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการคลินิกรักษาผิวพรรณโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
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และ นรินทร ชมชื่น (2556) ได้ศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการคลินิกเสริมความงามของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการคลินิกเสริมความงามโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
เช่นกัน 

นอกจากนั้น วิชาดา เส็นดาโอ๊ะ ชลิยา ไทรทองค า และอรจันทร์ ศิริโชติ (2557) 
ได้ศึกษาทัศนคติของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดบริการของสถานเสริมความงามในเขตอ าเภอเมือง 
จังหวัดสงขลา พบว่า ลูกค้ามีทัศนคติต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ในการเลือกใช้
บริการอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ กษมา กัลปดี (2550) ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการคลินิกรักษาความงามในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า 
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการคลินิกความงามในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 
จังหวัดอุบลราชธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และ อัญชิสา แก้วอนันต์ (2552) ได้ศึกษาพฤติกรรม
การใช้บริการสถานเสริมความงาม เมดิแคร์ คลินิก ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก รวมทั้งสอดคล้องกับ สาทูล 
เชี่ยวพานิช (2557) ได้ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้คลินิกเสริมความ
งามในเขตอ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญต่อปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มี
ผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการคลินิกเสริมความงามโดยรวมในระดับมาก 

2.4.2 ปัจจัยด้านราคา 
พิสมัย เหล่าคนค้า (2556) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้

บริการคลินิกความงามของลูกค้าในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง พบว่า ปัจจัยด้านราคามีผลต่อการ
การเลือกใช้บริการในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยกลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญในเรื่องราคามี
ความเหมาะสมกับคุณภาพมากท่ีสุด 

วิชาดา เส็นดาโอ๊ะ ชลิยา ไทรทองค า และอรจันทร์ ศิริโชติ (2557) ได้ศึกษา
ทัศนคติของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดบริการของสถานเสริมความงามในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
สงขลา พบว่า ลูกค้ามีทัศนคติต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคาในการเลือกใช้บริการอยู่ใน
ระดับมาก โดยกลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญในเรื่องค่ารักษาและบริการเหมาะสมกับการให้บริการ ค่า
เวชภัณฑ์ในการรักษามีความเหมาะสม สอดคล้องกับ ธีรนันท์ ชูวีระ (2550) ที่ได้ศึกษาปัจจัยส่วน
ประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการรักษาสิวฝ้า จากคลินิกเวชกรรมโรคผิวหนัง ของ
นักศึกษาปริญญาตรี ในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ผู้ใช้บริการให้ความส าคัญต่อปัจจัยด้านราคาในระดับ
มาก โดยค่าเวชภัณฑ์และบริการมีความเหมาะสมกับราคามีความส าคัญต่อการตัดสินใจ และ สมเจตน์ 
สุขานนท์สวัสดิ์ (2552) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานเสริมความงามและ
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ลดน้ าหนัก พบว่า ปัจจัยด้านราคามีผลต่อการตัดสินใจในระดับมาก โดยค่าใช้จ่ายในการรับบริ การมี
ความเหมาะสมมีความส าคัญต่อการตัดสินใจ 

สาทูล เชี่ยวพานิช (2557) ได้ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ
การเลือกใช้คลินิกเสริมความงามในเขตอ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย พบว่า ปัจจัยด้านราคามีผลต่อ
การตัดสินใจเลือกใช้บริการคลินิกเสริมความงามโดยรวมในระดับมาก โดยกลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญ
กับราคาที่เหมาะสม ราคาถูกกว่าคลินิกอ่ืนในระดับเดียวกัน และ ความชัดเจนของป้ายแสดงราคา
บริการ สอดคล้องกับ วราภรณ์ คงรอด (2554) ที่ได้ศึกษา พฤติกรรมของผู้หญิงวัยท างานในอ าเภอ
เชียงใหม่ต่อการใช้คลินิกเสริมความงาม พบว่า ปัจจัยด้านราคามีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
คลินิกเสริมความงามโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยกลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับการมีป้ายราคา
บอกชัดเจน ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ และ กชพร ณฐภัทร (2552) ได้
ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อบริการของลูกค้าคลินิกรักษาสิว-ฝ้า และเสริมความงาม ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า ปัจจัยด้านราคามีผลต่อการตัดสินใจซื้อบริการโดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก 

นอกจากนั้น นรินทร ชมชื่น (2556) ได้ศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยส่วนประสม
การตลาดที่ส่ งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการคลินิกเสริมความงาม ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยด้านราคาส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการคลินิกเสริมความงามโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ ศศิภา เดือนสว่าง (2553) ที่ได้ศึกษาปัจจัยส่วนประสม
การตลาดบริการที่มีผลต่อลูกค้าเพศชายในการเลือกใช้บริการคลินิกเสริมความงามในอ าเภอเมือง
เชียงใหม่ พบว่า ปัจจัยด้านราคามีผลต่อผู้ตอบแบบสอบถามในการเลือกใช้บริการคลินิกเสริมความ
งามโดยรวมอยู่ในระดับมาก กษมา กัลปดี (2550) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการ
คลินิกรักษาความงามในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า ปัจจัยด้านราคามี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการคลินิกความงามในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยให้ความส าคัญกับราคาค่าบริการเหมาะสมกับคุณภาพ รวมทั้ง
สอดคล้องกับ อัญชิสา แก้วอนันต์ (2552) ได้ศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการสถานเสริมความงาม เมดิแคร์ 
คลินิก ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านราคาใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

ธัญยธรณ์ ศุภธนาทรัพย์ (2552) ได้ศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อ
การตัดสินใจเลือกใช้บริการคลินิกรักษาผิวพรรณของผู้บริ โภคใน อ าเภอเมืองนครปฐม พบว่า ปัจจัย
ด้านราคามีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการคลินิกรักษาผิวพรรณของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยรวม
เฉลี่ยในระดับความส าคัญปานกลาง 
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2.4.3 ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
นรินทร ชมชื่น (2556) ได้ศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่

ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการคลินิกเสริมความงามของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายหรือสถานที่ที่ผู้ใช้บริการให้ความส าคัญโดยภาพรวมอยู่ในระดับ

มาก โดยให้ความส าคัญอยู่ในระดับมากที่สุด คือ สถานที่ให้บริการมีความสะอาดและปลอดภัย ส่วน

ความส าคัญในระดับมากโดย ได้แก่ จ านวนสาขามากพอต่อการเข้าใช้บริการ รองลงมาคือ สถานที่

ให้บริการตั้งอยู่ภายในศูนย์การค้า สถานที่ให้บริการสามารถหาง่าย และขนาดพ้ืนที่ของคลินิกมีความ

เหมาะสม ตามล าดับ สอดคล้องกับ กษมา กัลปดี (2550) ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ

ใช้บริการคลินิกรักษาความงามในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี  พบว่า ปัจจัย

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการคลินิกความงามในเขตเทศบาลนคร

อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยกลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับ

ความหาง่ายของสถานที่ และ ศศิภา เดือนสว่าง (2553) ได้ศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่

มีผลต่อลูกค้าเพศชายในการเลือกใช้บริการคลินิกเสริมความงามในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ พบว่า ปัจจัย

ด้านทางการจัดจ าหน่ายมีผลต่อผู้ตอบแบบสอบถามในการเลือกใช้บริการคลินิกเสริมความงาม 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

กัญญ์วรา สืบสุพันธ์วงศ์ (2555) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการคลินิก

ความงามครบวงจรของผู้ใช้บริการในเขตเทศบาลนครขอนแกน พบว่า ปัจจัยด้านช่องทางการจัด

จ าหน่ายมีผลต่อการตัดสินใจในระดับมาก โดยปัจจัยที่มีผลมากที่สุด ได้แก่ ท าเลที่ตั้งการคมนาคม

สะดวก สอดคล้องกับ ธัญยธรณ์ ศุภธนาทรัพย์ (2552) ที่ได้ศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผล

ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการคลินิกรักษาผิวพรรณของผู้บริโภคใน อ าเภอเมืองนครปฐม พบว่า 

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการคลินิกรักษาผิวพรรณโดยรวมอยู่

ในระดับมาก และ ธีรนันท์ ชูวีระ (2550) ได้ศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการ

เลือกใช้บริการรักษาสิวฝ้า จากคลินิกเวชกรรมโรคผิวหนัง ของนักศึกษาปริญญาตรี ในจังหวัด

เชียงใหม่ พบว่า ผู้ใช้บริการให้ความส าคัญต่อปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายในระดับมาก รวมทั้ง

สอดคล้องกับ กชพร ณฐภัทร (2552) ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อบริการของลูกค้า

คลินิกรักษาสิว-ฝ้า และเสริมความงาม ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า ปัจจัยด้านช่อง

ทางการจัดจ าหน่ายมีผลต่อการตัดสินใจซื้อบริการโดยภาพรวมอยู่ ในระดับมาก โดยกลุ่มตัวอย่างให้

ความส าคัญกับ การเดินทางสะดวก ใกล้ที่พักอาศัย หรือสถานที่ท างาน และความสะดวกเรื่องสถานที่

จอดรถ 
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นอกจากนั้น วิชาดา เส็นดาโอ๊ะ ชลิยา ไทรทองค า และอรจันทร์ ศิริโชติ (2557) 
ได้ศึกษาทัศนคติของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดบริการของสถานเสริมความงามในเขตอ าเภอเมือง 
จังหวัดสงขลา พบว่า ลูกค้ามีทัศนคติต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางจัดจ าหน่ายใน
การเลือกใช้บริการอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ สาทูล เชี่ยวพานิช (2557) ที่ได้ศึกษาปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้คลินิกเสริมความงามในเขตอ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 
พบว่า ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการคลินิกเสริมความงาม
โดยรวมในระดับมาก และ อัญชิสา แก้วอนันต์ (2552) ได้ศึกษา พฤติกรรมการใช้บริการสถานเสริม
ความงาม เมดิแคร์ คลินิก ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับ
ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายในภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ วราภรณ์ คงรอด (2554) 
ได้ศึกษาพฤติกรรมของผู้หญิงวัยท างานในอ าเภอเชียงใหม่ต่อการใช้บริการคลินิกเสริมความงาม พบว่า 
ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการคลินิกเสริมความงามโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก โดยกลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับ เวลาเปิด-ปิดสะดวกต่อการมาใช้บริการ ที่ตั้ง
มีหลายสาขา และสะดวกต่อการเดินทาง และ สมเจตน์ สุขานนท์สวัสดิ์ (2552) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผล
ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานเสริมความงามและลดน้ าหนัก พบว่า ปัจจัยด้านช่องทางการจัด
จ าหน่ายมีผลต่อการตัดสินใจในระดับมาก โดยกลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญเรื่องท าเลที่ตั้งสะดวกต่อ
การเดินทางไปใช้บริการ มีที่จอดรถเพียงพอ 

2.4.4 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 
กษมา กัลปดี (2550) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการคลินิก

รักษาความงามในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า ปัจจัยด้านการส่งเสริม
การตลาดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการคลินิกความงามในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัด
อุบลราชธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 

ศศิภา เดือนสว่าง (2553) ได้ศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อ
ลูกค้าเพศชายในการเลือกใช้บริการคลินิกเสริมความงามในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ พบว่า ปัจจัยด้าน
การส่งเสริมการตลาดมีผลต่อผู้ตอบแบบสอบถามในการเลือกใช้บริการคลินิกเสริมความงามโดย
รวมอยู่ในระดับมาก โดยกลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับการมีระบบสมาชิก เพ่ือรับสิทธิพิเศษต่างๆ 
เช่น ส่วนลดค่าบริการ ส่วนลดค่าเวชภัณฑ์ และการให้ส่วนลดในโอกาสพิเศษต่างๆ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ธันยธรณ์ ศุภธนาทรัพย์ (2552) ที่ศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการคลินิกรักษาผิวพรรณของผู้บริโภคใน อ าเภอเมืองนครปฐม พบว่า ปัจจัยด้าน
การส่งเสริมการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการคลินิกรักษาผิวพรรณโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
และ นรินทร ชมชื่น (2556) ได้ศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการคลินิกเสริมความงามของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยด้าน
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การส่งเสริมการตลาดส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการคลินิกเสริมความงามโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก โดยกลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับส่วนลดพิเศษส าหรับสมาชิก การโฆษณาประชาสัมพันธ์
อย่างทั่วถึง และการมีดาราดังเป็นพรีเซนเตอร์ รวมทั้งสอดคล้องกับ สาทูล เชี่ยวพานิช (2557) ได้ศึกษา
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้คลินิกเสริมความงามในเขตอ าเภอแม่สาย 
จังหวัดเชียงราย พบว่า ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการคลินิก
เสริมความงามโดยรวมในระดับมาก 

อรรัฐา พรธนาชัย (2547) ท าการศึกษาปัจจัยส าคัญในการตัดสินใจใช้บริการ
คลินิกแพทย์ปริญญาของผู้บริโภคในเขตจังหวัดชลบุรี พบว่า ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด มี
ความส าคัญต่อการตัดสินใจใช้บริการคลินิกแพทย์ปริญญาในระดับมาก สอดคล้องกับ พิสมัย เหล่าคน
ค้า (2556) ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการคลินิกความงามของลูกค้าใน
เขตอ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง พบว่า ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อการการเลือกใช้บริการ
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยกลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญที่การส่งเสริมการขาย การลดแลกแจก
แถม การโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ อย่างสม่ าเสมอ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ และการส่งเสริมการ
ขายโดยพนักงาน และ อัญชิสา แก้วอนันต์ (2552) ได้ศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการสถานเสริมความงาม 
เมดิแคร์ คลินิก ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับปัจจัยด้าน
การส่งเสริมการตลาดในภาพรวมอยู่ในระดับมาก รวมทั้งสอดคล้องกับ วราภรณ์ คงรอด (2554) ได้
ศึกษาพฤติกรรมของผู้หญิงวัยท างานในอ าเภอเชียงใหม่ต่อการใช้บริการคลินิกเสริมความงาม พบว่า 
ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการคลินิกเสริมความงามโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก 

นอกจากนั้น วิชาดา เส็นดาโอ๊ะ ชลิยา ไทรทองค า และอรจันทร์ ศิริโชติ (2557) 
ได้ศึกษาทัศนคติของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดบริการของสถานเสริมความงามในเขตอ าเภอเมือง 
จังหวัดสงขลา พบว่า ลูกค้ามีทัศนคติต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาดใน
การเลือกใช้บริการอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ ธีรนันท์ ชูวีระ (2550) ที่ได้ศึกษาปัจจัยส่วนประสม
การตลาดบริการที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการรักษาสิวฝ้า จากคลินิกเวชกรรมโรคผิวหนัง ของนักศึกษา
ปริญญาตรี ในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ผู้ใช้บริการให้ความส าคัญต่อปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดใน
ระดับมาก และ สมเจตน์ สุขานนท์สวัสดิ์ (2552) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
สถานเสริมความงามและลดน้ าหนัก พบว่า ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจใน
ระดับมาก รวมทั้งสอดคล้องกับ กชพร ณฐภัทร (2552) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
บริการของลูกค้าคลินิกรักษาสิว-ฝ้า และเสริมความงาม ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า 
ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจซื้อบริการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
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2.4.5 ปัจจัยด้านพนักงาน 
ธีรนันท์ ชูวีระ (2550) ได้ศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการ

เลือกใช้บริการรักษาสิวฝ้า จากคลินิกเวชกรรมโรคผิวหนัง ของนักศึกษาปริญญาตรี ในจังหวัด
เชียงใหม่ พบว่า ผู้ใช้บริการให้ความส าคัญต่อปัจจัยด้านพนักงานในระดับมากที่สุด โดยกลุ่มตัวอย่าง
ให้ความส าคัญกับ ความรู้และความช านาญของแพทย์ อัธยาศัยและมารยาทของพนักงาน ความเอาใจ
ใส่ของพนักงานต่อการให้บริการ ซึ่งสอดคล้องกับ งานวิจัยของ พิสมัย เหล่าคนค้า (2556) ที่ได้ศึกษา
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการคลินิกความงามของลูกค้าในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
ล าปาง พบว่า ผู้บริโภคให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านบุคลากรหรือพนักงานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด โดยให้ความส าคัญกับ ความน่าเชื่อถือและความช านาญของแพทย์ และจ านวนพนักงานมี
เพียงพอต่อการให้บริการ  และ นรินทร ชมชื่น (2556) ได้ศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยส่วนประสม
การตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการคลินิกเสริมความงามของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่า ปัจจัยด้านบุคลากรส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการคลินิกเสริมความงามโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด รวมทั้งสอดคล้องกับ กชพร ณฐภัทร (2552) ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อบริการของลูกค้าคลินิกรักษาสิว-ฝ้า และเสริมความงาม ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
พบว่า ปัจจัยด้านบุคลากรมีผลต่อการตัดสินใจซื้อบริการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

Khan and Tabassum (2011) ได้ศึกษาคุณภาพการให้บริการและความพึง
พอใจของลูกค้าในการใช้บริการธุรกิจเสริมความงามของเมือง Dhaka พบว่า ผู้บริโภคกลุ่มตัวอย่างจะ
พิจารณาเลือกสถานให้บริการด้านความงาม โดยให้ความส าคัญสูงสุดกับพฤติกรรมของผู้ให้บริการ 
ความรู้ของผู้ให้บริการ สอดคล้องกับ สาทูล เชี่ยวพานิช (2557) ที่ได้ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้คลินิกเสริมความงามในเขตอ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย พบว่า 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในภาพรวมของผู้เคยใช้บริการคลินิกเสริม
ความงาม มากที่สุด คือ ปัจจัยด้านบุคลากร สอดคล้องกับ อรรัฐา พรธนาชัย (2547) ได้ศึกษา ปัจจัย
ส าคัญในการตัดสินใจใช้บริการคลินิกแพทย์ปริญญาของผูบริโภคในเขตจังหวัดชลบุรี พบว่า ปัจจัย
ด้านคุณลักษณะของแพทย์ ปัจจัยด้านคุณลักษณะของพนักงาน เป็นปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการคลินิกแพทย์ปริญญาในระดับมาก เช่นเดียวกับ ธันยธรณ์ ศุภธนาทรัพย์ (2552) ได้
ศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการคลินิกรักษาผิวพรรณของ
ผู้บริโภคใน อ าเภอเมืองนครปฐม พบว่า ปัจจัยบุคลากรมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการคลินิก
รักษาผิวพรรณโดยรวมอยู่ในระดับมาก และ วิชาดา เส็นดาโอ๊ะ ชลิยา ไทรทองค า และอรจันทร์ ศิริโชติ 
(2557) ได้ศึกษาทัศนคติของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดบริการของสถานเสริมความงามในเขต
อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา พบว่า ลูกค้ามีทัศนคติต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านพนักงานใน
การเลือกใช้บริการอยู่ในระดับมาก โดยให้ความส าคัญเรื่องแพทย์มีความช านาญในการปฏิบัติงาน 
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ศศิภา เดือนสว่าง (2553) ได้ศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อ
ลูกค้าเพศชายในการเลือกใช้บริการคลินิกเสริมความงามในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ พบว่า ปัจจัยด้าน
พนักงานมีผลต่อผู้ตอบแบบสอบถามในการเลือกใช้บริการคลินิกเสริมความงามโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก สอดคล้องกับ อัญชิสา แก้วอนันต์ (2552) ได้ศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการสถานเสริมความงาม 
เมดิแคร์ คลินิก ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับปัจจัยด้าน
พนักงานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และ กษมา กัลปดี (2550) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการคลินิกรักษาความงามในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า 
ปัจจัยด้านบุคลากรที่ให้บริการมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการคลินิกความงามในเขตเทศบาลนคร
อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

นอกจากนั้น สมเจตน์ สุขานนท์สวัสดิ์ (2552) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานเสริมความงามและลดน้ าหนัก พบว่า ปัจจัยด้านพนักงานมีผลต่อการ
ตัดสินใจในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับ วราภรณ์ คงรอด (2554) ได้ศึกษาพฤติกรรมของผู้หญิงวัย
ท างานในอ าเภอเชียงใหม่ต่อการใช้บริการคลินิกเสริมความงาม พบว่า ปัจจัยด้านพนักงานมีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการคลินิกเสริมความงามโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยกลุ่มตัวอย่างให้
ความส าคัญกับการตอบสนองการให้บริการ มารยาทของพนักงาน ความกระตือรือร้นของในการ
ให้บริการ และพนักงานมีความช านาญในการให้บริการ 

2.4.6 ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ 
กชพร ณฐภัทร (2552) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อบริการของลูกค้า

คลินิกรักษาสิว-ฝ้าและเสริมความงาม ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า ปัจจัยด้าน
กระบวนการให้บริการมีผลต่อการตัดสินใจซื้อบริการของของลูกค้าคลินิกรักษาสิว-ฝ้า และเสริมความ
งามโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยกลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญ เรื่องอุปกรณ์และเครื่องมือ
เครื่องที่ใช้ในการให้บริการที่ทันสมัย รองลงมาคือ การประสานงานอย่างดีระหว่างผู้ให้บริการ 
ความสามารถให้บริการได้ตรงตามเวลาที่นัดหมายล่วงหน้า และเวลาในการรอรับบริการที่ไม่นาน 
ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับ พิสมัย เหล่าคนค้า (2556) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
เลือกใช้บริการคลินิกความงามของลูกค้าในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง พบว่า ผู้บริโภคให้
ความส าคัญกับปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

วราภรณ์ คงรอด (2554) ได้ศึกษาพฤติกรรมของผู้หญิงวัยท างานในอ าเภอ

เชียงใหม่ต่อการใช้บริการคลินิกเสริมความงาม พบว่า ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการมีผลต่อการ

ตัดสินใจเลือกใช้บริการคลินิกเสริมความงามโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยกลุ่มตัวอย่างให้

ความส าคัญกับ เวลาที่ต้องรอรับค าปรึกษาและการให้บริการ ระบบการนัดหมาย  สอดคล้องกับ  

อัญชิสา แก้วอนันต์ (2552) ได้ศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการสถานเสริมความงาม เมดิแคร์ คลินิก 
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ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านกระบวนการ

ให้บริการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยให้ความส าคัญกับสถานที่ที่ใช้บริการอยู่มีกระบวนการช าระ

เงินได้รวดเร็ว มากที่สุด และ นรินทร ชมชื่น (2556) ที่ศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่

ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการคลินิกเสริมความงามของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 

ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการคลินิกเสริมความงามโดยภาพ

รวมอยู่ในระดับมาก โดยกลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญมากกับระบบการให้บริการมีความรวดเร็ว 

สมเจตน์ สุขานนท์สวัสดิ์ (2552) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้

บริการสถานเสริมความงามและลดน้ าหนัก พบว่า ปัจจัยด้านระบวนการให้บริการมีผลต่อการตัดสินใจ

ในระดับมาก สอดคล้องกับ วิชาดา เส็นดาโอ๊ะ ชลิยา ไทรทองค า และอรจันทร์ ศิริโชติ (2557) ได้ศึกษา

ทัศนคติของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดบริการของสถานเสริมความงามในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด

สงขลา พบว่า ลูกค้ามีทัศนคติต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านกระบวนการให้บริการในการ

เลือกใช้บริการอยู่ในระดับมาก และ งานวิจัยของ ธันยธรณ์ ศุภธนาทรัพย์ (2552) ที่ศึกษาปัจจัยส่วน

ประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการคลินิกรักษาผิวพรรณของผู้บริโภคใน อ าเภอ

เมืองนครปฐม พบว่า ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการคลินิกรักษา

ผิวพรรณโดยรวมอยู่ในระดับมาก รวมทั้งสอดคล้องกับ ศศิภา เดือนสว่าง (2553) ที่ได้ศึกษาปัจจัย

ส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อลูกค้าเพศชายในการเลือกใช้บริการคลินิกเสริมความงามใน

อ าเภอเมืองเชียงใหม่ พบว่า ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการมีผลต่อผู้ตอบแบบสอบถามในการ

เลือกใช้บริการคลินิกเสริมความงามโดยรวมอยู่ในระดับมาก 

นอกจากนั้น กษมา กัลปดี (2550) ได้ศึกษา ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้

บริการคลินิกรักษาความงามในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี  พบว่า ปัจจัยด้าน

กระบวนการให้บริการมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการคลินิกความงามในเขตเทศบาลนคร

อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ ธีรนันท์ ชูวีระ (2550) 

ที่ศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการรักษาสิวฝ้า จากคลินิกเวช

กรรมโรคผิวหนัง ของนักศึกษาปริญญาตรี ในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ผู้ใช้บริการให้ความส าคัญต่อ

ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการในระดับมาก และ สาทูล เชี่ยวพานิช (2557) ได้ศึกษาปัจจัยส่วน

ประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้คลินิกเสริมความงามในเขตอ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 

พบว่า ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการคลินิกเสริมความงาม

โดยรวมในระดับมาก 
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2.4.7 ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 
นรินทร ชมชื่น (2556) ได้ศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่

ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการคลินิกเสริมความงามของผู้บริโภคในเขตกรุง เทพมหานคร พบว่า 
ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการคลินิกเสริมความงามโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมากที่สุด เป็นไปในทิศทางเดียวกับ พิสมัย เหล่าคนค้า (2556) ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการคลินิกความงามของลูกค้าในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 
พบว่า ผู้บริโภคให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 

อัญชิสา แก้วอนันต์ (2552) ได้ศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการสถานเสริมความ
งาม เมดิแคร์ คลินิก ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับปัจจัย
ด้านสิ่งน าเสนอทางกายภาพในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยให้ความส าคัญกับสถานที่ที่ใช้บริการอยู่มี
อุปกรณ์อ านวยความสะดวกภายในร้านอย่างครบครัน เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร โทรทัศน์ มากท่ีสุด 
ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับ วิชาดา เส็นดาโอ๊ะ ชลิยา ไทรทองค า และอรจันทร์ ศิริโชติ (2557) ที่ได้
ศึกษาทัศนคติของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดบริการของสถานเสริมความงามในเขตอ าเภอเมือง 
จังหวัดสงขลา พบว่า ลูกค้ามีทัศนคติต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
ในการเลือกใช้บริการอยู่ในระดับมาก โดยให้ความส าคัญกับสถานที่ให้บริการมีที่นั่งส าหรับรองรับ
บริการเพียงพอ และมีสื่อต่างๆ ให้ความเพลิดเพลินขณะรอรับบริการ 

ธันยธรณ์ ศุภธนาทรัพย์ (2552) ศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการคลินิกรักษาผิวพรรณของผู้บริโภคใน อ าเภอเมืองนครปฐม พบว่า ปัจจัยด้าน
ลักษณะทางกายภาพมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการคลินิกรักษาผิวพรรณโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
ซึ่งสอดคล้องกับ กษมา กัลปดี (2550) ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการคลินิก
รักษาความงามในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า ปัจจัยด้านลักษณะทาง
กายภาพมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการคลินิกความงามในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัด
อุบลราชธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยกลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับความสะอาดของ
สถานที่ ความสะดวกสบายของที่นั่งรอรับบริการ และ ธีรนันท์ ชูวีระ (2550) ได้ศึกษา ปัจจัยส่วนประสม
การตลาดบริการที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการรักษาสิวฝ้า จากคลินิกเวชกรรมโรคผิวหนัง ของนักศึกษา
ปริญญาตรี ในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ผู้ใช้บริการให้ความส าคัญต่อปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพในระดับมาก รวมทั้งสอดคล้องกับ สมเจตน์ สุขานนท์สวัสดิ์ (2552) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ
การตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานเสริมความงามและลดน้ าหนัก พบว่า ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพมีผลต่อการตัดสินใจในระดับมาก 

วราภรณ์ คงรอด (2554) ได้ศึกษาพฤติกรรมของผู้หญิงวัยท างานในอ าเภอ
เชียงใหม่ต่อการใช้บริการคลินิกเสริมความงาม พบว่า ปัจจัยด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทาง
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กายภาพมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการคลินิกเสริมความงามโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดย
กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับ การมีที่นั่งสะดวกสบาย การตกแต่งร้านทันสมัย และมีหนังสือพิมพ์ 
นิตยสารไว้บริการลูกค้า และมีที่จอดรถ สอดคล้องกับ สาทูล เชี่ยวพานิช (2557) ได้ศึกษาปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้คลินิกเสริมความงามในเขตอ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 
พบว่า ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการคลินิกเสริมความงาม
โดยรวมในระดับมาก และ ศศิภา เดือนสว่าง (2553) ได้ศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มี
ผลต่อลูกค้าเพศชายในการเลือกใช้บริการคลินิกเสริมความงามในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ พบว่า ปัจจัย
ด้านลักษณะทางกายภาพมีผลต่อผู้ตอบแบบสอบถามในการเลือกใช้บริการคลินิกเสริมความงามโดย
รวมอยู่ในระดับมาก รวมทั้งสอดคล้องกับ กชพร ณฐภัทร (2552) ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อบริการของลูกค้าคลินิกรักษาสิว-ฝ้า และเสริมความงาม ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล พบว่า ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพมีผลต่อการตัดสินใจซื้อบริการโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก โดยกลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญมากที่สุด คือ ความสะอาดปลอดภัยของอุปกรณ์ เครื่องมือ
และเครื่องใช้ต่างๆ รองลงมาคือ สถานที่ให้บริการมีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย ที่นั่งรอรับ
บริการมีอยู่อย่างเพียงพอ การจัดเตรียมบริการระหว่างรอคอยการใช้บริการ เช่น น้ าดื่ม หนังสือพิมพ์ 
วารสาร และการตกแต่งสถานที่หรูหราสวยงาม ตามล าดับ 

2.4.8 ปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ด้านเพศ อายุ อาชีพ และรายได้ 
2.4.8.1 ปัจจัยด้านเพศ 

พริมรตา อ าไพจิตร (2556) ศึกษาแรงจูงใจในการใช้บริการการรักษา
ด้วยแพทย์ในคลินิกความงาม เขตกรุงเทพมหานคร พบว่า เพศท่ีแตกต่างกัน ส่งผลต่อแรงจูงใจในการ
ใช้บริการการรักษาด้วยแพทย์ในคลินิกความงามในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับ วณี จักรแก้ว (2546) ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจใช้บริการคลินิกเอกชนของผู้ใช้บริการในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า 
ผู้ใช้บริการทั้งเพศหญิงและเพศชาย ให้ความส าคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจใช้บริการคลินิกเอกชนไม่แตกต่างกัน และ ศศิธร เพียรธนภาคย์ (2553) ที่ได้ศึกษาปัจจัย
ของผู้บริโภคต่อการเลือกคลินิกเสริมความงามในห้างสรรพสินค้า เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 
พบว่า เพศที่แตกต่างกัน ให้ความส าคัญในการการตัดสินใจใช้บริการไม่แตกต่างกัน 

อย่างไรก็ตาม ธัญยธรณ์ ศุภธนาทรัพย์ (2552) ได้ศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มี
ผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการคลินิกรักษาผิวพรรณของผู้บริโภคในอ าเภอเมืองนครปฐม พบว่า 
เพศที่แตกต่างกันมีระดับการให้ความส าคัญต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคาและการ
ส่งเสริมการตลาด แตกต่างกัน โดยเพศชายให้ความส าคัญต่อปัจจัยด้านราคาโดยรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง และเพศหญิงให้ความส าคัญโดยรวมอยู่ในระดับมาก ส าหรับปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 
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เพศชายให้ความส าคัญโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเพศหญิงให้ความส าคัญโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก 

2.4.8.2 ปัจจัยด้านอายุ 
กนกวรรณ ทองรื่น (2555) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้

บริการคลินิกเสริมความงามของผู้บริโภคในจังหวัดสระบุรี พบว่า ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกันให้
ความส าคัญกับปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการใช้บริการคลินิกเสริมความงาม ด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
การส่งเสริมการตลาด ด้านพนักงาน ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านลักษณะทางกายภาพ 
แตกต่างกัน แต่ให้ความส าคัญด้านราคา และด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ไม่แตกต่างกัน 

ธัญยธรณ์ ศุภธนาทรัพย์ (2552) ได้ศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มี
ผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการคลินิกรักษาผิวพรรณของผู้บริโภคใน อ าเภอเมืองนครปฐม พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุแตกต่างกันมีระดับการให้ความส าคัญต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้าน
ราคา และด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย แตกต่างกัน 

อย่างไรก็ตาม พริมรตา อ าไพจิตร (2556) ได้ศึกษาแรงจูงใจในการใช้
บริการการรักษาด้วยแพทย์ในคลินิกความงาม เขตกรุงเทพมหานคร พบว่า อายุที่แตกต่างกัน ส่งผล
ต่อแรงจูงใจในการใช้บริการการรักษาด้วยแพทย์ในคลินิกความงามในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับ ศศิธร เพียรธนภาคย์ (2553) ที่ได้ศึกษาปัจจัย
ของผู้บริโภคต่อการเลือกคลินิกเสริมความงามในห้างสรรพสินค้า เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 
พบว่า อายุที่แตกต่างกัน ให้ความส าคัญในการการตัดสินใจใช้บริการไม่แตกต่างกัน 

2.4.8.3 ปัจจัยด้านอาชีพ 
ศศิธร เพียรธนภาคย์ (2553) ได้ศึกษาปัจจัยของผู้บริโภคต่อการเลือก

คลินิกเสริมความงามในห้างสรรพสินค้า เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร พบว่า อาชีพที่แตกต่าง
กันให้ความส าคัญในการการตัดสินใจใช้บริการไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ วณี จักรแก้ว (2546) ที่ได้
ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการคลินิกเอกชนของผู้ใช้บริการในเขตอ าเภอเมือง 
จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า อาชีพที่แตกต่างกันให้ความส าคัญกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้
บริการไม่แตกต่างกัน 

พริมรตา อ าไพจิตร (2556) ได้ศึกษาแรงจูงใจในการใช้บริการการรักษา
ด้วยแพทย์ในคลินิกความงาม เขตกรุงเทพมหานคร พบว่า อาชีพที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อแรงจูงใจใน
การใช้บริการการรักษาด้วยแพทย์ในคลินิกความงามในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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อย่างไรก็ตาม กนกวรรณ ทองรื่น (2555) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการคลินิกเสริมความงามของผู้บริโภคในจังหวัดสระบุรี พบว่า อาชีพที่แตกต่างกันให้
ความส าคัญกับปัจจัยทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ แตกต่างกัน 

2.4.8.4 ปัจจัยด้านรายได้ 
พริมรตา อ าไพจิตร (2556) ศึกษาแรงจูงใจในการใช้บริการการรักษา

ด้วยแพทย์ในคลินิกความงาม เขตกรุงเทพมหานคร พบว่า รายได้ที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อแรงจูงใจใน
การใช้บริการการรักษาด้วยแพทย์ในคลินิกความงามในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับ ศศิธร เพียรธนภาคย์ (2553) ที่ได้ศึกษาปัจจัยของ
ผู้บริโภคต่อการเลือกคลินิกเสริมความงามในห้างสรรพสินค้า เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 
พบว่า รายได้ท่ีแตกต่างกัน ให้ความส าคัญในการการตัดสินใจใช้บริการไม่แตกต่างกัน 

อย่างไรก็ตาม กนกวรรณ ทองรื่น (2555) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการคลินิกเสริมความงามของผู้บริโภคในจังหวัดสระบุรี พบว่า รายได้ที่แตกต่างกันให้
ความส าคัญกับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านพนักงาน และด้านลักษณะทางกายภาพ แตกต่างกัน 

จากการท าการศึกษาทฤษฎีและแนวคิดต่างๆ รวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวข้องข้างต้น ผู้วิจัย
สามารถสรุปเป็นกรอบแนวคิดของงานวิจัยเพ่ือน ามาใช้เป็นแนวทางในการท าวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการคลินิกเสริมความงามด้านผิวพรรณของผู้บริโภค ได้ตาม ภาพที่ 2.2 
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ตัวแปรอิสระ (Independent Variable)   ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพที่ 2.2 กรอบการวิจัย 

 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
• ด้านผลิตภัณฑ์ 
• ด้านราคา 
• ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
• ด้านการส่งเสริมการตลาด 
• ด้านพนักงาน 
• ด้านกระบวนการให้บริการ 
• ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 

ปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ 
• เพศ 
• อายุ 
• อาชีพ 
• รายได ้
 

 
การตัดสินใจใช้บริการคลินิกเสริม

ความงามด้านผิวพรรณ 
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บทที่ 3 
วิธีการวิจัย 

 
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้วิธีวิจัยแบบ

การส ารวจ (Survey Research) ผ่านการเก็บรวบรวมข้อมูลทางแบบสอบถาม (Questionnaire) 
และวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการทางสถิติด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปในการสรุปผลการวิจัย เพ่ือศึกษา 
“ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการคลินิกเสริมความงามด้านผิวพรรณของผู้บริโภค” โดย
ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาค้นคว้าตามขั้นตอน ดังนี้ 

3.1 ลักษณะของประชากร การก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง และการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 

3.2 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
3.3 สมมติฐานการวิจัย 
3.4 เครื่องมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

3.1 ลักษณะของประชากร การก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง และการเลือกกลุ่มตัวอย่างตัวแปร
ที่ใช้ในการวิจัย 

 
3.1.1 ประชากรเป้าหมาย 

ประชากรในงานวิจัยนี้ คือ ผู้บริโภค ซึ่งหมายถึง ผู้ที่เคยใช้บริการคลินิกเสริม
ความงามด้านผิวพรรณ เพ่ือดูแลรักษาผิวพรรณทั่วประเทศ 

3.1.2 การก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
เนื่องจากผู้วิจัยไม่ทราบจ านวนประชากรที่ใช้บริการคลินิกเสริมความงามด้าน

ผิวพรรณทั่วประเทศที่แท้จริงได้ ท าให้การศึกษาในครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้สูตรการค านวณขนาดตัวอย่างเพ่ือ
ใช้ประมาณสัดส่วนของประชากร โดยก าหนดระดับความแปรรวนสูงสุดคือ p = 0.5 และ q = 0.5 
โดยยอมรับความคลาดเคลื่อนในขอบเขตร้อยละ 5 ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และใช้สูตร Cochran 
ในการค านวณขนาดตัวอย่าง (Cochran, 1963, อ้างถึงใน ศรีเพ็ญ ทรัพย์มนชัย, มนวิกา ผดุงสิทธิ์ 
และนภดล ร่มโพธิ์) ดังนี้ 
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n  =  Z2 pq 
  e2 

โดยที่:  n  =  ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
Z  =  ระดับความเชื่อม่ัน 
p =  โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์หรือสัดส่วนของคุณลักษณะที่สนใจในกลุ่ม

ตัวอย่าง (p) 
q =  โอกาสที่จะไม่เกิดเหตุการณ์ซึ่งเท่ากับ 1 - p ในกรณีของกลุ่มตัวอย่าง 
e  =  ระดับความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่าง 

แทนค่า  
n  =  (1.96) 2 (0.5) (1 - 0.5) 

(0.05)2 
 =  384.16 

จากการค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างข้างต้น เท่ากับ 385 ราย อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัย
ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยครั้งนี้ เพ่ิมอีก 4% จากขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ค านวณได้ รวม
เท่ากับ 400 ราย เพ่ือป้องกันความผิดพลาดจากการตอบแบบสอบถามไม่ถูกต้องครบถ้วน โดยใช้
วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) คือ กลุ่มคนที่เคยใช้บริการคลินิกเสริม
ความงามด้านผิวพรรณ 

 
3.2 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 

 
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ แบ่งเป็นตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม รายละเอียดดังนี้ 
 
3.2.1 ตัวแปรอิสระ    

3.2.1.1 ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด (7P’s) 
(1) ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product) 
(2) ปัจจัยด้านราคา (Price) 
(3) ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) 
(4) ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
(5) ปัจจัยด้านบุคคล (People) หรือพนักงาน (Employee) 
(6) ปัจจัยด้านกระบวนการ (Process) 
(7) ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Evidence) 
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3.2.1.2 ปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ 
(1) เพศ 
(2) อายุ 
(3) อาชีพ 
(4) รายได้ต่อเดือน 

3.2.2 ตัวแปรตาม  
คือ การตัดสินใจใช้บริการคลินิกเสริมความงามด้านผิวพรรณ 

 
3.3 สมมติฐานการวิจัย 

 
 จากกรอบแนวทางการวิจัยได้ก าหนดปัจจัยที่เกี่ยวข้องไว้ 2 ส่วน   คือ  ปัจจัยด้าน
ประชากรศาสตร์ และปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ซึ่งพบว่าเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจใช้บริการคลินิกเสริมความงามด้านผิวพรรณของผู้บริโภค ดังนั้น ทางผู้วิจัยจึงน ามา
ก าหนดเป็นสมมติฐานในงานวิจัย ได้ดังนี้ 
 

3.3.1 สมมติฐานในด้านประชากรศาสตร์ 
สมมติฐานที่ 1  ปัจจัยลักษณะประชากรศาสตร์ด้านเพศที่แตกต่างกันส่งผลต่อ

การตัดสินใจใช้บริการคลินิกเสริมความงามด้านผิวพรรณของผู้บริโภคแตกต่างกัน 
สมมติฐานที่ 2  ปัจจัยลักษณะประชากรศาสตร์ด้านอายุที่แตกต่างกันส่งผลต่อ

การตัดสินใจใช้บริการคลินิกเสริมความงามด้านผิวพรรณของผู้บริโภคแตกต่างกัน 
สมมติฐานที่ 3  ปัจจัยลักษณะประชากรศาสตร์ด้านอาชีพที่แตกต่างกันส่งผล

ต่อการตัดสินใจใช้บริการคลินิกเสริมความงามด้านผิวพรรณของผู้บริโภคแตกต่างกัน 
สมมติฐานที่ 4  ปัจจัยลักษณะประชากรศาสตร์ด้านรายได้ต่อเดือนที่แตกต่าง

กันส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการคลินิกเสริมความงามด้านผิวพรรณของผู้บริโภคแตกต่างกัน 
3.3.2 สมมติฐานในด้านส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) 

สมมติฐานที่ 1  ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการคลินิกเสริม
ความงามด้านผิวพรรณของผู้บริโภค 

สมมติฐานที่ 2  ปัจจัยด้านราคามีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการคลินิกเสริมความ
งามด้านผิวพรรณของผู้บริโภค 

สมมติฐานที่ 3  ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายมีผลต่อการตัดสินใจใช้
บริการคลินิกเสริมความงามด้านผิวพรรณของผู้บริโภค 
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สมมติฐานที่ 4  ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ
คลินิกเสริมความงามด้านผิวพรรณของผู้บริโภค 

สมมติฐานที่ 5  ปัจจัยด้านบุคลากรมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการคลินิกเสริม
ความงามด้านผิวพรรณของผู้บริโภค 

สมมติฐานที่ 6  ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพมีผลต่อการตัดสินใจใช้
บริการคลินิกเสริมความงามด้านผิวพรรณของผู้บริโภค 

สมมติฐานที่ 7  ปัจจัยด้านกระบวนการมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการคลินิก
เสริมความงามด้านผิวพรรณของผู้บริโภค 

 
3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 

งานวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถาม 
(Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล มีการแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1  เป็นค าถามคัดกรองเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม และค าถามเกี่ยวกับ
พฤติกรรมทั่วไปในการใช้บริการคลินิกเสริมความงามด้านผิวพรรณ 

ส่วนที่ 2  แบบสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดและระดับการ
ตัดสินใจใช้บริการคลินิกเสริมความงามด้านผิวพรรณของผู้บริโภค โดยใช้เครื่องมือประเภทมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งมีเกณฑ์ในการก าหนดค่าน้ าหนักของการประเมินเป็น 5 ระดับตามวิธี
ของลิเคิร์ท (Likert Scale) ดังนี้ 

ระดับความคิดเห็น ระดับคะแนน 
มากที่สุด 5 คะแนน 
มาก 4 คะแนน 
ปานกลาง 3 คะแนน 
น้อย 2 คะแนน 
น้อยที่สุด 1 คะแนน 
ไม่สามารถประเมินได้ 0 คะแนน 
เกณฑ์การแปลความหมายเพ่ือจัดระดับคะแนนเฉลี่ยความคิดเห็น ผู้วิจัยใช้เกณฑ์

ค่าเฉลี่ยในการแปลผล ซึ่งผลจากการค านวณโดยใช้สูตรการหาความกว้างอันตรภาคชั้น เป็นดังนี้ 
คะแนนสูงสุด - คะแนนต่ าสุด  =  5 - 1  =  0.80 

จ านวนระดับ     5 
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คะแนนเฉลี่ย 4.21-5.00 หมายถึง ผู้บริโภคเห็นด้วยมากที่สุด / ใช้บริการแน่นอน 
คะแนนเฉลี่ย 3.41-4.20 หมายถึง ผู้บริโภคเห็นด้วยมาก / อาจจะใช้บริการ 
คะแนนเฉลี่ย 2.61-3.40 หมายถึง ผู้บริโภคเห็นด้วยปานกลาง / ไม่แน่ใจ 
คะแนนเฉลี่ย 1.81-2.60 หมายถึง ผู้บริโภคเห็นด้วยน้อย / อาจไม่ใช้บริการ 
คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.80 หมายถึง ผู้บริโภคเห็นด้วยน้อยที่สุด / ไม่ใช้บริการแน่นอน 
ส่วนที่ 3 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามใน

ลักษณะตรวจสอบรายการ (Checklist) 
ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความตรง (Validity) และความน่าเชื่อถือ (Reliability) ของ

แบบสอบถามโดยตรวจสอบความตรงของเนื้อหาและครบถ้วนครอบคลุม ลักษณะของค าถาม
สอดคล้องกับแนวคิด ทฤษฎี และข้อค าถามเข้าใจง่าย โดยน าแบบสอบถามให้อาจารย์ที่ปรึกษาเป็น
ผู้ตรวจสอบและได้มีการปรับปรุงค าถามตามข้อแนะน า ให้มีความเหมาะสม ก่อนท าการส่ง
แบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่างเพ่ือเก็บข้อมูล 

 
3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 
 การวิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยใช้การตอบ
แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน โดยในที่นี้จะให้กลุ่มตัวอย่างท าแบบสอบถามผ่านทาง 
Google Docs Form ผ่านทาง Social Network 
 
3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 หลังจากท าการรวบรวมแบบสอบถามที่ ได้รับการตอบรับแล้ว ผู้วิจัยจะท าการ
ประมวลผลผ่านวิธีการทางสถิติด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ โดยวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้ 
 

3.6.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
ใช้อธิบายข้อมูลและลักษณะข้อมูลที่รวบรวมจากกลุ่มตัวอย่างหรือประชากร 

โดยน าเสนอในรูปแบบของตารางแจกแจงความถี่ ร้อยละ อัตราส่วน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และแผนภูมิต่างๆ 
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3.6.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 
เป็นการศึกษาข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ในการ

ทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing) เพ่ืออ้างอิงไปถึงข้อมูลทั้งหมดโดยใช้เครื่องมือในการ
วิเคราะห์ผลดังต่อไปนี้ 

3.6.2.1 การวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) 
เพ่ือจัดกลุ่มตัวแปรในแต่ละปัจจัยที่ได้ศึกษาในที่นี้ได้แก่ ปัจจัยด้าน

ผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ปัจจัย
ด้านบุคคลหรือพนักงาน ปัจจัยด้านกระบวนการ และปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 

3.6.2.2 การวิเคราะห์การถดถอย (Regression) 
เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ได้จากการท าการวิเคราะห์ปัจจัย 

กับการตัดสินใจใช้บริการคลินิกเสริมความงามด้านผิวพรรณของกลุ่มตัวอย่าง 
3.6.2.3 การ วิ เค ราะห์  Independent Sample t-Test และ  One-way 

ANOVA 
เพ่ือทดสอบว่าปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ 

อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการคลินิกเสริมความงามด้าน
ผิวพรรณของกลุ่มตัวอย่างแตกต่างกันไปหรือไม่ 
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บทที่ 4  
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 
งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการคลินิก

เสริมความงามด้านผิวพรรณของผู้บริโภค โดยศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดธุรกิจบริการ 7 
ด้าน ประกอบด้วย ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ปัจจัยด้านราคา (Price) ปัจจัยด้านช่องทางการ
จัดจ าหน่าย (Place) ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ปัจจัยด้านบุคคล (People) หรือ
พนักงาน (Employee) ปัจจัยด้านกระบวนการ (Process) และปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 
(Physical Evidence) รวมทั้งปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ด้านเพศ อายุ อาชีพ และรายได้ต่อ
เดือน โดยผู้วิจัยได้ท าการเก็บข้อมูลผ่านการเก็บแบบสอบถาม และสามารถเก็บรวบรวมแบบสอบถาม
ที่มีความสมบูรณ์ครบถ้วนของข้อมูลที่จ าเป็นต่อการวิเคราะห์จ านวนทั้งสิ้น 403 ชุด 

โดยในบทที่ 4 นี้ ผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่รวบรวมได้จากกลุ่มตัวอย่างมาท าการประมวลผล 
และวิเคราะห์ค่าทางสถิติ ตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย โดยแบ่งผลการวิเคราะห์ออกเป็นส่วนต่างๆ 
ดังนี้ 

4.1 ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง 
4.2 ข้อมูลพฤติกรรมทั่วไปในการใช้บริการคลินิกเสริมความงามด้านผิวพรรณของกลุ่ม

ตัวอย่าง 
4.3 คะแนนเฉลี่ยระดับความคิดเห็นต่อตัววัดของตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพลต่อการ

ตัดสินใจใช้บริการคลินิกเสริมความงามด้านผิวพรรณของกลุ่มตัวอย่าง และตัวแปรตาม 
4.4 การวิเคราะห์ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ กับการตัดสินใจใช้บริการคลินิกเสริม

ความงามด้านผิวพรรณของกลุ่มตัวอย่าง 
4.4.1 เพศกับการตัดสินใจใช้บริการ 
4.4.2 อายุกับการตัดสินใจใช้บริการ 
4.4.3 อาชีพกับการตัดสินใจใช้บริการ 
4.4.4 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนกับการตัดสินใจใช้บริการ 

4.5 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้บริการคลินิกเสริมความงาม
ด้านผิวพรรณ 

4.5.1 การวิเคราะห์ความเหมาะสมของตัวแปรอิสระโดยการใช้วิธีการวิเคราะห์
ปัจจัย 

4.5.2 การก าหนดกลุ่มปัจจัย 
4.5.3 การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้น 
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4.1 ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูลในงานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยสามารถเก็บรวบรวมแบบสอบถามที่มี

ความสมบูรณ์และครบถ้วน ทั้งหมด 403 ชุด โดยข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง 
ที่จะพิจารณาคือ เพศ อายุ อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ซึ่งมีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 4.1-
4.4 
 
ตารางที่ 4.1 

 
เพศของกลุ่มตัวอย่าง 

เพศ ความถี่ ร้อยละ 

ชาย 
หญิง 

70 
333 

17.4 
82.6 

รวม 403 100.0 

 
จากตารางที่ 4.1 พบว่า เพศของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง โดยคิดเป็นร้อยละ 

82.6 
 
ตารางที่ 4.2 

 
อายุของกลุ่มตัวอย่าง 

อายุ ความถี่ ร้อยละ 

15-19 ปี 
20-24 ปี 
25-29 ปี 
30-39 ปี 
ตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป 

25 
118 
145 
61 
54 

6.2 
29.3 
36.0 
15.1 
13.4 

รวม 403 100.0 

 
จากตารางที่ 4.2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุ ระหว่าง 25-29 ปี ซึ่งคิดเป็นร้อย

ละ 36.0 รองลงมา คือ 20-24 ปี คิดเป็นร้อยละ 29.3 
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ตารางที่ 4.3 
 

อาชีพของกลุ่มตัวอย่าง 

อาชีพ ความถี่ ร้อยละ 

ราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
พนักงานเอกชน 
รับจ้าง 
ธุรกิจส่วนตัว 
นักเรียน/นักศึกษา 
อ่ืนๆ 

30 
144 
12 
44 
161 
12 

7.4 
35.7 
3.0 
10.9 
40.0 
3.0 

รวม 403 100.0 

 
จากตารางที่ 4.3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นนักเรียน/นักศึกษา คิดเป็น

ร้อยละ 40.0 รองลงมา คือ พนักงานเอกชน คิดเป็นร้อยละ 35.7 
 
ตารางที่ 4.4 

 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ความถี่ ร้อยละ 

ต่ ากว่า 10,000 บาท 
10,000-20,000 บาท 
20,001-30,000 บาท 
30,001-40,000 บาท 
มากกว่า 40,000 บาท 

122 
69 
81 
54 
77 

30.3 
17.1 
20.1 
13.4 
19.1 

รวม 403 100.0 

 

จากตารางที่ 4.4 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่า 10,000 
บาท คิดเป็นร้อยละ 30.3 รองลงมา คือ 20,001-30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.1 
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4.2 ข้อมูลพฤติกรรมทั่วไปในการใช้บริการคลินิกเสริมความงามด้านผิวพรรณของกลุ่มตัวอย่าง 
 
ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมทั่วไปในการใช้บริการคลินิกเสริมความงามด้านผิวพรรณของ

กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย คลินิกเสริมความงามด้านผิวพรรณที่ใช้บริการบ่อยที่สุด 
ประเภทบริการที่เลือกใช้ในคลินิกเสริมความงามด้านผิวพรรณมากท่ีสุด ความถี่ในการใช้บริการคลินิก
เสริมความงามด้านผิวพรรณ ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการใช้บริการคลินิกเสริมความงามด้านผิวพรรณต่อ
ครั้ง และบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการคลินิกเสริมความงามด้านผิวพรรณมากที่สุด 
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 

17.1%

18.1%

5.0%

1.2%

7.2%

0.5%

9.9%

4.7%

6.9%

0.5%

2.0%

26.8%

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0

                  

            

          

            

                 

            

              

            

             

Apex Profound Beauty

               

     

ท่านใช้บริการคลินิกเสริมความงามด้านผิวพรรณที่ใดบ่อยที่สุด

ภาพที่ 4.1 คลินิกเสริมความงามด้านผิวพรรณที่กลุ่มตัวอย่างใช้บริการบ่อยที่สุด 
 

คลินิกเสริมความงามด้านผิวพรรณที่กลุ่มตัวอย่างใช้บริการบ่อยที่สุด 3 อันดับแรก คือ 
อ่ืนๆ เช่น มคลินทร์ คลินิก The Skin Doctors Siam Laser Clinic Arista Clinic จตุจักรคลินิก คลินิก
ผิวหนังวังแก้ว เป็นต้น  คิดเป็นร้อยละ 26.8 รองลงมา คือ พรเกษมคลินิก คิดเป็นร้อยละ 18.10 และ
วุฒิ-ศักดิ์ คลินิก คิดเป็นร้อยละ 17.10 ตามล าดับ 
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62.3
19.9

1.7 11.7

2.2 2.2
                                                        

                         

                  

                       

              

                       

     

 
ภาพที่ 4.2 ประเภทบริการที่กลุ่มตัวอย่างเลือกใช้ในคลินิกเสริมความงามด้านผิวพรรณมากที่สุด 
หมายเหตุ: อื่นๆ คือ รักษาผื่น นวดหน้า เป็นต้น 

 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เลือกใช้บริการรักษาสิว แผลเป็น ฝ้า กระ คิดเป็นร้อยละ 62.3 

รองลงมา คือ การท าทรีทเมนต์ผิว คิดเป็นร้อยละ 19.9 และเลเซอร์ผิวหนัง คิดเป็นร้อยละ 11.7 
 

50.9
37.5

8.9

0.5 2.2
                                                  

                        

  –                

  –                

  –                

                       

ภาพที่ 4.3 ความถี่ในการใช้บริการคลินิกเสริมความงามด้านผิวพรรณของกลุ่มตัวอย่าง 
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ความถี่ในการใช้บริการคลินิกเสริมความงามด้านผิวพรรณ กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ใช้
บริการคลินิกเสริมความงามด้านผิวพรรณน้อยกว่า 1 ครั้งต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 50.9 รองลงมา คือ 
1-2 ครั้งต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 37.5 และ 3-4 ครั้งต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 8.9 

 

6.2

35.2

34.2

13.9

4.0 6.5

                                                                      

                

             

               

               

               

               

ภาพที่ 4.4  ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการใช้บริการคลินิกเสริมความงามด้านผิวพรรณต่อครั้งของกลุ่ม
ตัวอย่าง 
 

ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการใช้บริการคลินิกเสริมความงามด้านผิวพรรณต่อครั้งของกลุ่ม
ตัวอย่าง 3 อันดับแรก คือ 500-1,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.2 รองลงมา คือ 1,001-2,000 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 34.2 และ 2,001-3,000 บาท คดิเป็นร้อยละ 13.9 
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56.3

14.1

18.6

1.2
0.7

7.2

1.7

                                                                   
                

      

        

      

                  

                    

     

ภาพที่ 4.5 บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการคลินิกเสริมความงามด้านผิวพรรณของ
กลุ่มตัวอย่างมากท่ีสุด 
หมายเหตุ: อื่นๆ คือ พนักงานขาย 
 

บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการคลินิกเสริมความงามด้านผิวพรรณของ
กลุ่มตัวอย่างมากท่ีสุด 3 อันดับแรก คือ ตัวเอง คิดเป็นร้อยละ 56.3 รองลงมา คือ เพ่ือน คิดเป็นร้อย
ละ 18.6 และ ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 14.1 

 
4.3 คะแนนเฉลี่ยระดับความคิดเห็นต่อตัววัดของตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้
บริการคลินิกเสริมความงามด้านผิวพรรณของกลุ่มตัวอย่าง และตัวแปรตาม 

 
จากข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามที่ครบถ้วนสมบูรณ์ สามารถสรุปข้อมูลค่าเฉลี่ยและส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้
บริการคลินิกเสริมความงามด้านผิวพรรณ ได้ดังแสดงในตารางที่ 4.5 
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ตารางที่ 4.5 
 

ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแต่ละปัจจัย 

ปัจจัย ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
การแปลค่า 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์    
คลินิกมีชื่อเสียงและน่าเชื่อถือ 4.40 .6822 มากที่สุด 
บริการมีความหลากหลาย 4.03 .7895 มาก 
อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ให้บริการปลอดภัยและมี
มาตรฐาน 

4.52 .6241 มากที่สุด 

เทคโนโลยีที่ใช้ในการรักษามีความทันสมัย 4.34 .7280 มากที่สุด 
ผลิตภัณฑ์และบริการมีคุณภาพ 4.57 .6326 มากที่สุด 
ปัจจัยด้านราคา    

ราคาเหมาะสมกับคุณภาพการให้บริการ 4.36 .7108 มากที่สุด 
ราคาใกล้เคียงกับคลินิกในระดับเดียวกัน 4.05 .8582 มาก 
สามารถแบ่งผ่อนช าระค่าบริการเป็นงวดๆ ได้อย่าง
เหมาะสม 

3.55 1.3079 มาก 

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย    

ความสะดวกในการเดินทางไปใช้บริการ 4.49 .6815 มากที่สุด 
จ านวนสาขาของคลินิกที่มีให้เลือกใช้บริการ 
(มีหลายสาขา) 

3.98 1.1769 มาก 

ท าเลที่ตั้งหาง่าย 4.25 .7975 มากที่สุด 
มีที่จอดรถเพียงพอ 4.03 1.0327 มาก 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด    

มีการจัดโปรโมชั่น ส่วนลด ของแถม แพคเกจ ที่คุ้มค่า 4.16 .8703 มาก 
มีการส่งเสริมการตลาดที่น่าสนใจ เช่น ให้ทดลองใช้
บริการ ระบบสมาชิก/บัตรสมาชิก เป็นต้น 

3.91 .9779 มาก 

มีการใช้พรีเซ็นเตอร์ที่มีชื่อเสียง น่าสนใจ 3.31 1.1463 ปานกลาง 
การโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ อย่างแพร่หลาย เช่น 
โทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต การจัดบูธ ประชาสัมพันธ์  
เป็นต้น 

3.40 1.1383 ปานกลาง 
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ตารางที่ 4.5 
 

ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแต่ละปัจจัย   (ต่อ) 

ปัจจัย ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
การแปลค่า 

มีการให้ค าแนะน าและประชาสัมพันธ์จากพนักงานใน
คลินิกที่น่าสนใจ 

3.82 .9856 มาก 

การแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ เช่น นวัตกรรมใหม่ๆ 
เกี่ยวกับความงามให้ลูกค้าทราบความเคลื่อนไหวอยู่
เสมอ 

3.71 1.0092 มาก 

ปัจจัยด้านบุคคลหรือพนักงาน    

แพทย์มีความรู้และประสบการณ์ในการรักษา 
แพทย์และพนักงานมีความช านาญในการปฏิบัติงาน 
พนักงานสุภาพ อัธยาศัยดี 
พนักงานให้บริการด้วยความเอาใจใส่ 
จ านวนพนักงานเพียงพอต่อการให้บริการ 

4.68 
4.66 
4.44 
4.45 
4.32 

.6110 

.5783 

.6825 

.7152 

.8130 

มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

ปัจจัยด้านกระบวนการ    
ความรวดเร็วและความถูกต้องในการให้บริการ 4.41 .6969 มากที่สุด 
มีการติดตามผลการให้บริการอย่างต่อเนื่อง 4.24 .7817 มากที่สุด 
ความสามารถในการให้บริการที่เหมาะกับความ
ต้องการของลูกค้า 

4.38 .7065 มากที่สุด 

ระบุราคาชัดเจน (มีป้ายแสดงราคาชัดเจน) 4.28 .8856 มากที่สุด 
ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ    

สถานที่ให้บริการสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย 
บรรยากาศและการตกแต่งสถานที่สวยงาม 
มีป้ายบอกจุดบริการต่างๆ ชัดเจนและเข้าใจง่าย 
มีที่นั่งรอส าหรับการรับบริการเพียงพอ 
มีสื่อต่างๆ ให้ความเพลิดเพลินขณะรอรับบริการ 

4.59 
4.29 
4.21 
4.33 
4.09 

.5973 

.7287 

.7912 

.7131 

.8417 

มากที่สุด 
มากที่สุด 

มาก 
มากที่สุด 

มาก 
 
จากตารางที่ 4.5 พบว่า ปัจจัยอิสระที่กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมากที่สุด 5 อันดับแรก โดย

เรียงล าดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ปัจจัยด้านบุคคลหรือพนักงาน ในเรื่องแพทย์มีความรู้และ
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ประสบการณ์ในการรักษา (ค่าเฉลี่ย 4.68: เห็นด้วยมากที่สุด) แพทย์และพนักงานมีความช านาญใน
การปฏิบัติงาน (ค่าเฉลี่ย 4.66: เห็นด้วยมากที่สุด) ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ในเรื่องสถานที่
ให้บริการสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย (ค่าเฉลี่ย 4.59: เห็นด้วยมากที่สุด) และปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 
ในเรื่องผลิตภัณฑ์และบริการมีคุณภาพ (ค่าเฉลี่ย 4.57: เห็นด้วยมากที่สุด) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้
ให้บริการปลอดภัยและมีมาตรฐาน (ค่าเฉลี่ย 4.52: เห็นด้วยมากที่สุด) 

นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาในแต่ละปัจจัยหลักสามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ 
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยในระดับมากที่สุดว่าผลิตภัณฑ์และบริการมี

คุณภาพ (ค่าเฉลี่ย 4.57: เห็นด้วยมากที่สุด) รองลงมา คือ เรื่องอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ให้บริการ
ปลอดภัยและมีมาตรฐาน (ค่าเฉลี่ย 4.52: เห็นด้วยมากที่สุด) 

ปัจจัยด้านราคา กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยในระดับมากที่สุดว่าราคาเหมาะสมกับคุณภาพ
การให้บริการ (ค่าเฉลี่ย 4.36: เห็นด้วยมากที่สุด) รองลงมา คือ เรื่องราคาใกล้เคียงกับคลินิกในระดับ
เดียวกัน (ค่าเฉลี่ย 4.05: เห็นด้วยมาก) 

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยในระดับมากที่สุดว่ามีความ
สะดวกในการเดินทางไปใช้บริการ (ค่าเฉลี่ย 4.49: เห็นด้วยมากที่สุด) รองลงมา คือ เรื่องท าเลที่ตั้งหา
ง่าย (ค่าเฉลี่ย 4.25: เห็นด้วยมากที่สุด) 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยในระดับมากที่สุดในเรื่องมีการจัด
โปรโมชั่น ส่วนลด ของแถม แพคเกจ ที่คุ้มค่า (ค่าเฉลี่ย 4.16: เห็นด้วยมาก) รองลงมา คือ เรื่องมีการ
ส่งเสริมการตลาดที่น่าสนใจ เช่น ให้ทดลองใช้บริการ ระบบสมาชิก/บัตรสมาชิก เป็นต้น (ค่าเฉลี่ย 
3.91: เห็นด้วยมาก) 

ปัจจัยด้านบุคคลหรือพนักงาน กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยในระดับมากที่สุดในเรื่องแพทย์มี
ความรู้และประสบการณ์ในการรักษา (ค่าเฉลี่ย 4.68: เห็นด้วยมากที่สุด) รองลงมา คือ เรื่องแพทย์
และพนักงานมีความช านาญในการปฏิบัติงาน (ค่าเฉลี่ย 4.66: เห็นด้วยมากที่สุด) 

ปัจจัยด้านกระบวนการ กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยในระดับมากที่สุดในเรื่องความรวดเร็ว
และความถูกต้องในการให้บริการ (ค่าเฉลี่ย  4.41: เห็นด้วยมากที่สุด) รองลงมา คือ เรื่อง
ความสามารถในการให้บริการที่เหมาะกับความต้องการของลูกค้า (ค่าเฉลี่ย 4.38: เห็นด้วยมากที่สุด) 

ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยในระดับมากที่สุดในเรื่อง
สถานที่ให้บริการสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย (ค่าเฉลี่ย 4.59: เห็นด้วยมากท่ีสุด) รองลงมา คือเรื่อง
มีที่นั่งรอส าหรับการรับบริการเพียงพอ (ค่าเฉลี่ย 4.33: เห็นด้วยมากที่สุด) 
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ตารางที่ 4.6 
 

ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการใช้บริการ 

ตัวแปรตาม ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
การแปลค่า 

ประเมินระดับการใช้บริการ    
การตัดสินใจใช้บริการคลินิกเสริมความงาม 
ด้านผิวพรรณที่ประเมินในครั้งต่อไป 

4.44 .7941 ใช้แน่นอน 

 
จากตารางที่ 4.6 พบว่าในการตัดสินใจใช้บริการครั้งต่อไป กลุ่มตัวอย่างมีแนวโน้มที่จะ

ใช้บริการคลินิกเสริมความงามด้านผิวพรรณที่ได้เลือกในแบบสอบถาม โดยมีระดับการใช้บริการอยู่ที่ 
เลือกใช้แน่นอน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 

 
4.4 การวิเคราะห์ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ กับการตัดสินใจใช้บริการคลินิกเสริมความงามด้าน
ผิวพรรณของกลุ่มตัวอย่าง 

 
ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาถึงปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันทางด้านเพศ 

อายุ อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ว่าส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการคลินิกเสริมความงามด้าน
ผิวพรรณของผู้บริโภคแตกต่างกันหรือไม่ ซึ่งจากการทดสอบสมมติฐานของงานวิจั ยส่วนนี้ใช้การ
วิเคราะห์ Independent-Sample T-Test ส าหรับการทดสอบลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่ม
ตัวอย่างที่แตกต่างกันด้านเพศ และใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) 
ส าหรับการทดสอบลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างที่แตกต่างกันด้านอายุ อาชีพ และ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
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4.4.1 เพศกับการตัดสินใจใช้บริการ 
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยลักษณะประชากรศาสตร์ด้านเพศที่แตกต่างกันส่งผลต่อ

การตัดสินใจใช้บริการคลินิกเสริมความงามด้านผิวพรรณของผู้บริโภคแตกต่างกัน 
ก าหนดระดับนัยส าคัญ 0.05 และตั้งสมมติฐานทางสถิติ คือ 
H0: ความแตกต่างกันทางประชากรศาสตร์ในด้านเพศ ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้

บริการคลินิกเสริมความงามด้านผิวพรรณของผู้บริโภคไม่แตกต่างกัน 
H1: ความแตกต่างกันทางประชากรศาสตร์ในด้านเพศ ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้

บริการคลินิกเสริมความงามด้านผิวพรรณของผู้บริโภคแตกต่างกัน 
 
ตารางที ่4.7 

 
ผลการวิเคราะห์เพศกับระดับการใช้บริการ 

 N Mean Std. Deviation Sig. (2-tailed) 
ชาย 70 4.24 .9237 .019 

หญิง 333 4.49 .7589  

 
จากตารางที่ 4.7 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานการตัดสินใจใช้บริการคลินิกเสริมความ

งามด้านผิวพรรณของผู้บริโภคระหว่างเพศชายและเพศหญิงด้วย Independent Samples Test ค่า 

T-Test ได้ค่า Sig. เท่ากับ 0.019 ซึ่งน้อยกว่าค่า α 0.05 ดังนั้น จึงปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 แสดง
ว่า เพศท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการคลินิกเสริมความงามด้านผิวพรรณแตกต่างกัน โดย
เพศหญิงมีแนวโน้มที่จะเลือกใช้บริการมากกว่าเพศชาย เนื่องจากโดยส่วนใหญ่แล้วเพศหญิงจะให้
ความส าคัญกับเรื่องการดูแลความงามด้านผิวพรรณมากกว่าเพศชาย ดังนั้น เพศจึงเป็นปัจจัยที่มีผล
ต่อการตัดสินใจใช้บริการคลินิกเสริมความงามด้านผิวพรรณ ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยในอดีตที่ได้
กล่าวไว้ในบทที่ 2 เช่น งานวิจัยของ ศศิธร เพียรธนภาคย์ (2553) ที่ได้ศึกษาปัจจัยของผู้บริโภคต่อ
การเลือกคลินิกเสริมความงามในห้างสรรพสินค้า เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร พบว่า เพศที่
แตกต่างกัน ให้ความส าคัญในการการตัดสินใจใช้บริการไม่แตกต่างกัน 
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4.4.2 อายุกับการตัดสินใจใช้บริการ 
สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยลักษณะประชากรศาสตร์ด้านอายุที่แตกต่างกันส่งผลต่อ

การตัดสินใจใช้บริการคลินิกเสริมความงามด้านผิวพรรณของผู้บริโภคแตกต่างกัน 
ก าหนดระดับนัยส าคัญ 0.05 และตั้งสมมติฐานทางสถิติ คือ 
H0: ความแตกต่างกันทางประชากรศาสตร์ในด้านอายุ ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้

บริการคลินิกเสริมความงามด้านผิวพรรณของผู้บริโภคไม่แตกต่างกัน 
H1: ความแตกต่างกันทางประชากรศาสตร์ในด้านอายุ ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้

บริการคลินิกเสริมความงามด้านผิวพรรณของผู้บริโภคแตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 4.8 

 
ผลการวิเคราะห์อายุกับระดับการใช้บริการ 

 N Mean Std. Deviation F Sig. 
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 24 ปี 143 4.37 .8365 1.901 .151 

25-29 ปี 145 4.54 .8497   

มากกว่าหรือเท่ากับ 30 ปีขึ้นไป 115 4.41 .6475   
 
จากตารางที่ 4.8 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานการตัดสินใจใช้บริการคลินิกเสริมความ

งามด้านผิวพรรณของผู้บริโภคจ าแนกตามอายุที่แตกต่างกันด้วย One-Way ANOVA ค่าสถิติ F-Test 

ได้ค่า Sig. เท่ากับ 0.151 ซึ่งมากกว่าค่า α 0.05 ดังนั้นจึง ยอมรับ H0 แสดงว่า อายุที่แตกต่างกัน
ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการคลินิกเสริมความงามด้านผิวพรรณของผู้บริโภคไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้ไม่
ว่าผู้ที่มีระดับอายุใดต่างความส าคัญในเรื่องการดูแลความงามด้านผิวพรรณไม่แตกต่างกัน ดังนั้น อายุ
จึงไม่ได้เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการคลินิกเสริมความงามด้านผิวพรรณ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยในอดีตที่ได้กล่าวไว้ในบทที่ 2 เช่น งานวิจัยของ พริมรตา อ าไพจิตร (2556) ได้ท าการศึกษา
แรงจูงใจในการใช้บริการการรักษาด้วยแพทย์ในคลินิกความงาม เขตกรุงเทพมหานคร พบว่า อายุที่
แตกต่างกัน ส่งผลต่อแรงจูงใจในการใช้บริการการรักษาด้วยแพทย์ในคลินิกความงามในเขต
กรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน 
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4.4.3 อาชีพกับการตัดสินใจใช้บริการ 
สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยลักษณะประชากรศาสตร์ด้านอาชีพที่แตกต่างกันส่งผลต่อ

การตัดสินใจใช้บริการคลินิกเสริมความงามด้านผิวพรรณของผู้บริโภคแตกต่างกัน 
ก าหนดระดับนัยส าคัญ 0.05 และตั้งสมมติฐานทางสถิติ คือ 
H0: ความแตกต่างกันทางประชากรศาสตร์ในด้านอาชีพ ส่งผลต่อการตัดสินใจ

ใช้บริการคลินิกเสริมความงามด้านผิวพรรณของผู้บริโภคไม่แตกต่างกัน 
H1: ความแตกต่างกันทางประชากรศาสตร์ในด้านอาชีพ ส่งผลต่อการตัดสินใจ

ใช้บริการคลินิกเสริมความงามด้านผิวพรรณของผู้บริโภคแตกต่างกัน 
 

ตารางที่ 4.9 
 

ผลการวิเคราะห์อาชีพกับระดับการใช้บริการ 

 N Mean Std. Deviation F Sig. 
ราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
พนักงานเอกชน 
นักเรียน/นักศึกษา 
ธุรกิจส่วนตัวและอ่ืนๆ 

30 
144 
161 
68 

4.40 
4.47 
4.45 
4.40 

.7701 

.6991 

.8208 

.9327 

.170 .916 

 
จากตารางที่ 4.9 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานการตัดสินใจใช้บริการคลินิกเสริมความ

งามด้านผิวพรรณของผู้บริโภคจ าแนกตามอาชีพที่แตกต่างกันด้วย One-Way ANOVA ค่าสถิติ F-

Test ได้ค่า Sig. เท่ากับ 0.916 ซึ่งมากกว่าค่า α 0.05 ดังนั้นจึง ยอมรับ H0 แสดงว่า อาชีพที่
แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการคลินิกเสริมความงามด้านผิวพรรณของผู้บริโภคไม่แตกต่าง
กัน ทั้งนี้ไม่ว่าอาชีพใด ต่างให้ความส าคัญในเรื่องการดูแลความงามด้านผิวพรรณไม่แตกต่างกัน ดังนั้น 
อาชีพจึงไม่ได้เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการคลินิกเสริมความงามด้านผิวพรรณ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยในอดีตที่ได้กล่าวไว้ในบทที่ 2 เช่น งานวิจัยของ พริมรตา อ าไพจิตร (2556) ได้
ศึกษาแรงจูงใจในการใช้บริการการรักษาด้วยแพทย์ในคลินิกความงาม เขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 
อาชีพที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อแรงจูงใจในการใช้บริการการรักษาด้วยแพทย์ในคลินิกความงามในเขต
กรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน 
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4.4.4 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนกับการตัดสินใจใช้บริการ 
สมมติฐานที่ 4 ปัจจัยลักษณะประชากรศาสตร์ด้านรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกัน

ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการคลินิกเสริมความงามด้านผิวพรรณของผู้บริโภคแตกต่างกัน 
ก าหนดระดับนัยส าคัญ 0.05 และตั้งสมมติฐานทางสถิติ คือ 
H0: ความแตกต่างกันทางประชากรศาสตร์ในด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ส่งผลต่อ

การตัดสินใจใช้บริการคลินิกเสริมความงามด้านผิวพรรณของผู้บริโภคไม่แตกต่างกัน 
H1: ความแตกต่างกันทางประชากรศาสตร์ในด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ส่งผลต่อ

การตัดสินใจใช้บริการคลินิกเสริมความงามด้านผิวพรรณของผู้บริโภคแตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 4.10 

 
ผลการวิเคราะห์รายได้กับระดับการใช้บริการ 

 N Mean Std. Deviation F Sig. 
ต่ ากว่า 10,000 บาท 
10,000-20,000 บาท 
20,001-30,000 บาท 
30,001-40,000 บาท 
มากกว่า 40,000 บาท 

122 
69 
81 
54 
77 

4.52 
4.33 
4.46 
4.44 
4.40 

.8051 

.8165 

.7425 

.8831 

.7480 

.705 .589 

 
จากตารางที่ 4.10 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานการตัดสินใจใช้บริการคลินิกเสริม

ความงามด้านผิวพรรณของผู้บริโภคจ าแนกตามระดับรายได้ที่แตกต่างกันด้วย One-Way ANOVA 

ค่าสถิติ F-Test ได้ค่า Sig. เท่ากับ 0.589 ซึ่งมากกว่าค่า α 0.05 ดังนั้น จึงยอมรับ H0 แสดงว่า 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการคลินิกเสริมความงามด้านผิวพรรณ
ของผู้บริโภคไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้ ไม่ว่าผู้ที่มีช่วงรายได้เท่าใดต่างให้ความส าคัญในเรื่องการดูแลความ
งามด้านผิวพรรณไม่แตกต่างกัน นอกจากนี้ คลินิกเสริมความงามด้านผิวพรรณมักจะมีประเภทบริการ
ที่หลากหลาย ลูกค้าสามารถเลือกประเภทบริการได้เหมาะสมกับรายได้ที่มี ดังนั้น รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนจึงไม่ได้เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการคลินิกเสริมความงามด้านผิวพรรณ  
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยในอดีตที่ได้กล่าวไว้ในบทที่ 2 เช่น งานวิจัยของ ศศิธร เพียรธนภาคย์ (2553) 
ที่ได้ศึกษาปัจจัยของผู้บริโภคต่อการเลือกคลินิกเสริมความงามในห้างสรรพสินค้า เขตบางกอกน้อย 
กรุงเทพมหานคร พบว่า รายได้ที่แตกต่างกัน ให้ความส าคัญในการการตัดสินใจใช้บริการไม่แตกต่างกัน 
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4.5  การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้บริการคลินิกเสริมความงามด้าน
ผิวพรรณ 

 
จากการทบทวนวรรณกรรม สามารถก าหนดปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่เกี่ยวข้อง

เพ่ือน ามาใช้ในการออกแบบแบบสอบถามได้ทั้งหมด 7 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product) 
ปัจจัยด้านราคา (Price) ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 
(Promotion) ปัจจัยด้านบุคคล (People) หรือพนักงาน (Employee) ปัจจัยด้านกระบวนการ (Process) 
และปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Evidence) ซึ่งหลังจากการเก็บรวบรวมและ
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่างแล้ว ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์
ความเหมาะสมของปัจจัยเหล่านั้นอีกครั้งก่อนน าไปวิเคราะห์ทางสถิติต่อไป ทั้งนี้เพ่ือให้ ได้ข้อมูลผล
การวิเคราะห์ที่มีความเหมาะสมและมีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น เนื่องจากผลที่ได้จากการตอบ
แบบสอบถามของปัจจัยและตัววัดเบื้องต้นนั้นอาจมีความสัมพันธ์กันเองหรือมีแนวโน้มของข้อมูลไปใน
ทิศทางเดียวกัน ซึ่งสามารถรวมกันและก าหนดเป็นปัจจัยใหม่ที่มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 

 
4.5.1 การวิเคราะห์ความเหมาะสมของตัวแปรอิสระโดยการใช้วิธีการวิเคราะห์

ปัจจัย 
เบื้ องต้นผู้ วิจั ยได้ท าการวิ เคราะห์สหสัมพันธ์  (Correlation) เพ่ื อพิจารณา

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระต่างๆ ทั้งสิ้น 32 ตัวแปร ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า มีตัวแปร
อิสระหลายตัวที่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญ โดยความสัมพันธ์ดังกล่าวมีผลต่อการน าไป
วิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้น (Regression Analysis) ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้น าตัวแปรอิสระทั้งหมดไป
สกัดความเหมือนกันของตัวแปรด้วยวิธีการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) ให้ออกมาเป็นกลุ่มของ
ปัจจัยใหม่ก่อน เพ่ือให้ได้ข้อมูลผลการวิเคราะห์ที่มีความเหมาะสมและมีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น 

ในการทดสอบความเหมาะสมของตัวแปรอิสระที่จะท าการสกัดปัจจัย ผู้วิจัยจะ
ใช้สถิติทดสอบในการวิเคราะห์คือ KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) และ Barlett’s Test Sphericity 
โดยค่า KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) เป็นการทดสอบว่าตัวแปรอิสระต่างๆ มีความเหมาะสมในการ
น ามาวิเคราะห์ปัจจัยหรือไม่ ซึ่งหากค่า KMO สูง แสดงว่าข้อมูลมีความเหมาะสมในการน าการ
วิเคราะห์ปัจจัยมาใช้ (ค่าที่ยอมรับคือ 0.5-1) ในทางกลับกัน หากค่า KMO ต่ ากว่า 0.5 แสดงว่าข้อมูล
ที่รวบรวมได้ไม่เหมาะสมที่จะน าไปใช้ในการวิเคราะห์ปัจจัย ส่วนในการทดสอบ Barlett’s Test of 
Sphericity เป็นการทดสอบว่าตัวแปรต่างๆ มีความสัมพันธ์ระหว่างกันหรือไม่ และตั้งเป็นสมมติฐาน 
คือ H0: ตัวแปรไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน และ H1: ตัวแปรมีความสัมพันธ์ระหว่างกัน โดยก าหนด 

α = 0.05 
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ตารางที่ 4.11 
 

ค่า KMO และ Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 
Approx. Chi-Square 
Bartlett's Test of Sphericity df 
Sig. 

.933 
9373.960 

496 
0.000 

 
จากตารางที่ 4.11 พบว่า มีค่า KMO เท่ากับ 0.933 แสดงว่าข้อมูลที่รวบรวมได้มีความ 

เหมาะสมที่จะน าไปใช้วิเคราะห์ปัจจัย และผลจากการทดสอบ Bartlett's Test of Sphericity พบว่า
ค่า Chi-Square เท่ากับ 9373.960 และมีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่าค่าระดับนัยส าคัญทาง
สถิติที่ 0.05 ในการทดสอบ ดังนั้น จึงปฏิเสธ H0 แสดงว่า ตัวแปรอิสระทั้ง 32 ตัว มีความสัมพันธ์
ระหว่างกัน สรุปได้ว่า ตัวแปรต่างๆ ดังกล่าวมีความเหมาะสมที่จะใช้เทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัย และ
สามารถน าไปวิเคราะห์ปัจจัยต่อไปได้ 

4.5.2 การก าหนดกลุ่มปัจจัย 
จากการทดสอบข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างดังกล่าวมี ความ

เหมาะสมที่จะใช้เทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) ขั้นตอนต่อมาคือ การสกัดปัจจัย 
(Extraction) โดยการวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีสกัดปัจจัยแบบ Principal Component Analysis (PCA) และ
เพ่ือให้น้ าหนักขององค์ประกอบในปัจจัยที่สกัดได้มีความชัดเจนมากขึ้น จึงใช้วิธีการหมุนแกนปัจจัยแบบ 
Varimax และใช้เกณฑ์การตัดสินจ านวนปัจจัยที่เหมาะสมโดยการพิจารณาค่า Initial Eigenvalue ที่
มากกว่า 1 และค่าน้ าหนักขององค์ประกอบ (Factor Loading) ของตัววัดในปัจจัยที่มีค่าไม่น้อยกว่า 
0.3 ซึ่งตัววัดแต่ละตัวต้องไม่มีค่า Factor Loading สูงใกล้เคียงกันในปัจจัยมากกว่า 1 ปัจจัย 

เมื่อท าการสกัดปัจจัยแบบ Principal Component Analysis (PCA) พบว่า ค่า Initial 
Eigenvalues มีตัวแปรอิสระต่างๆ ทั้งสิ้น 32 ตัวแปร สามารถจัดเป็นกลุ่มปัจจัยใหม่ได้ทั้งหมด 6 
ปัจจัย ที่สามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรอิสระเดิมทั้งหมดได้เท่ากับร้อยละ 67.651 
(รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ข) และเมื่อประกอบกับค่าน้ าหนักขององค์ประกอบหลังหมุนแกน
ของปัจจัยหมุนแกน สามารถจัดกลุ่มปัจจัยเป็น 6 กลุ่มปัจจัย ซึ่งสามารถแสดงการเปรียบเทียบปัจจัย
ที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม และปัจจัยที่ได้จากการท าการวิเคราะห์ปัจจัย ดังตารางที่ 4.12 
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ตารางที่ 4.12 
 

เปรียบเทียบปัจจัยและตัววัดจากการทบทวนวรรณกรรมและจากผลการวิเคราะห์ปัจจัย 

ปัจจัยที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม  ปัจจัยที่ได้จากการวิเคราะหป์ัจจัย 
1. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 

1) คลินิกมีชื่อเสียงและน่าเชื่อถือ 
2) บริการมีความหลากหลาย 
3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ ใช้ ให้บริการ

ปลอดภัย และมีมาตรฐาน 
4) เทคโน โลยีที่ ใช้ ในการรักษามีความ

ทันสมัย 
5) ผลิตภัณฑ์และบริการมีคุณภาพ 

 1. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 
1) คลินิกมีชื่อเสียงและน่าเชื่อถือ 
2) บริการมีความหลากหลาย 
3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ ใช้ ให้บริการ

ปลอดภัยและมีมาตรฐาน 
4) เทคโน โลยีที่ ใช้ ในการรักษามีความ

ทันสมัย 
5) ผลิตภัณฑ์และบริการมีคุณภาพ 

2. ปัจจัยด้านราคา 
1) ราคาเหมาะสมกับคุณภาพการให้บริการ 
2) ราคาใกล้เคียงกับคลินิกในระดับเดียวกัน 
3) สามารถแบ่งผ่อนช าระค่าบริการเป็น

งวดๆ ได้อย่างเหมาะสม 

 2. ปัจจัยด้านกระบวนการและราคา 
1) ราคาเหมาะสมกับคุณภาพการให้บริการ 
2) ราคาใกล้เคียงกับคลินิกในระดับเดียวกัน 
3) สามารถแบ่งผ่อนช าระค่าบริการเป็น

งวดๆ ได้อย่างเหมาะสม 
4) มีการจัดโปรโมชั่น ส่วนลด ของแถม 

แพคเกจ ที่คุ้มค่า 
5) มีการส่งเสริมการตลาดที่น่าสนใจ เช่น 

ให้ทดลองใช้บริการ ระบบสมาชิก/บัตร
สมาชิก เป็นต้น 

6) ความรวดเร็วและความถูกต้องในการ
ให้บริการ 

7) มีการติดตามผลการให้บริการอย่าง
ต่อเนื่อง 

8) ความสามารถในการให้บริการที่เหมาะ
กับความต้องการของลูกค้า 

9) ระบุราคาชัดเจน (มีป้ ายแสดงราคา
ชัดเจน) 

3. ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
1) ความสะดวกในการเดินทางไปใช้บริการ 
2) จ านวนสาขาของคลินิกที่มีให เลือกใช้

บริการ (มีหลายสาขา) 
3) ท าเลที่ตั้งหาง่าย 
4) มีที่จอดรถเพียงพอ 

4. ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 
1) มีการจัดโปรโมชั่น ส่วนลด ของแถม 

แพคเกจ ทีคุ่้มค่า 
2) มีการส่งเสริมการตลาดที่น่าสนใจ เช่น 

ให้ทดลองใช้บริการ ระบบสมาชิก/บัตร
สมาชิก เป็นต้น 
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ตารางที่ 4.12 
 

เปรียบเทียบปัจจัยและตัววัดจากการทบทวนวรรณกรรมและจากผลการวิเคราะห์ปัจจัย  (ต่อ) 

ปัจจัยที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม  ปัจจัยที่ได้จากการวิเคราะหป์ัจจัย 
4. ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด  (ต่อ) 

3) มีการใช้พรีเซ็นเตอร์ที่มีชื่อเสียง น่าสนใจ 
4) การโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ อย่าง

แพร่หลาย เช่น โทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต 
การจัดบูธ ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 

5) มีการให้ค าแนะน าและประชาสัมพันธ์
จากพนักงานในคลินิกที่น่าสนใจ 

6) การแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ เช่น 
นวัตกรรมใหมๆ เกี่ยวกับความงามให้
ลูกค้าทราบความเคลื่อนไหวอยู่เสมอ 

 3. ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
1) ความสะดวกในการเดินทางไปใช้บริการ 
2) จ านวนสาขาของคลินิกที่มีให้เลือกใช้

บริการ (มีหลายสาขา) 
3) ท าเลที่ตั้งหาง่าย 
4) มีที่จอดรถเพียงพอ 

 4. ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 
1) มีการใช้พรีเซ็นเตอร์ที่มีชื่อเสียง น่าสนใจ 
2) การโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ อย่าง

แพร่หลาย เช่น โทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต 

 

5. ปัจจัยด้านบุคคลหรือพนักงาน 
1) แพทย์มีความรู้และประสบการณ์ในการ

รักษา 
2) แพทย์และพนักงานมีความช านาญใน

การปฏิบัติงาน 
3) พนักงานสุภาพ อัธยาศัยดี 
4) พนักงานให้บริการด้วยความเอาใจใส่ 
5) จ านวนพนักงานเพียงพอต่อการ

ให้บริการ 

 การจัดบูธ ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 
3) มีการให้ค าแนะน าและประชาสัมพันธ์

จากพนักงานในคลินิกที่น่าสนใจ 
4) การแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ เช่น 

นวัตกรรมใหม่ๆ เกี่ยวกับความงามให้
ลูกค้าทราบความเคลื่อนไหวอยู่เสมอ 

5. ปัจจัยด้านบุคคลหรือพนักงาน 
1) แพทย์มีความรู้และประสบการณ์ในการ

รักษา 
2) แพทย์และพนักงานมีความช านาญใน

การปฏิบัติงาน 
3) พนักงานสุภาพ อัธยาศัยดี 
4) พนักงานให้บริการด้วยความเอาใจใส่ 
5) จ านวนพนกังานเพียงพอต่อการ

ให้บริการ 

6. ปัจจัยด้านกระบวนการ 
1) ความรวดเร็วและความถูกต้องในการ

ให้บริการ 
2) มีการติดตามผลการให้บริการอย่าง

ต่อเนื่อง 
3) ความสามารถในการให้บริการที่เหมาะ

กับความต้องการของลูกค้า 
4) ระบุราคาชัดเจน (มีป้ายแสดงราคา

ชัดเจน) 
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ตารางที่ 4.12 
 

เปรียบเทียบปัจจัยและตัววัดจากการทบทวนวรรณกรรมและจากผลการวิเคราะห์ปัจจัย  (ต่อ) 

ปัจจัยที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม  ปัจจัยที่ได้จากการวิเคราะหป์ัจจัย 
7. ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 

1) สถานที่ให้บริการสะอาด เป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

2) บรรยากาศและการตกแต่งสถานที่
สวยงาม 

3) มีป้ายบอกจุดบริการต่างๆ ชัดเจนและ
เข้าใจง่าย 

4) มีที่นั่งรอส าหรับการรับบริการเพียงพอ 
5) มีสื่อต่างๆ ให้ความเพลิดเพลินขณะรอ

รับบริการ 

 6. ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 
1) สถานที่ให้บริการสะอาด เป็นระเบียบ

เรียบร้อย 
2) บรรยากาศและการตกแต่งสถานที่

สวยงาม 
3) มีป้ายบอกจุดบริการต่างๆ ชัดเจนและ

เข้าใจง่าย 
4) มีที่นั่งรอส าหรับการรับบริการเพียงพอ 
5) มีสื่อต่างๆ ให้ความเพลิดเพลินขณะรอ

รับบริการ 

 

 
 

 
จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยข้างต้น ท าให้ผู้วิจัยมีการปรับเปลี่ยนสมมติฐานการวิจัย 

เพ่ือให้สอดคล้องกับผลที่ได้จากการจัดกลุ่มปัจจัย ดังนี้ 
สมมติฐานที่ 1  ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการคลินิกเสริมความงาม

ด้านผิวพรรณของผู้บริโภค 
สมมติฐานที่ 2  ปัจจัยด้านกระบวนการและราคามีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการคลินิก

เสริมความงามด้านผิวพรรณของผู้บริโภค 
สมมติฐานที่ 3  ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการคลินิก

เสริมความงามด้านผิวพรรณของผู้บริโภค 
สมมติฐานที่ 4  ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการคลินิก

เสริมความงามด้านผิวพรรณของผู้บริโภค 
สมมติฐานที่ 5  ปัจจัยด้านบุคคลหรือพนักงานมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการคลินิกเสริม

ความงามด้านผิวพรรณของผู้บริโภค 
สมมติฐานที่ 6  ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการคลินิก

เสริมความงามด้านผิวพรรณของผู้บริโภค 
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4.5.3 การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้น 
ผู้วิจัยได้ท าการใช้การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้น (Linear Regression 

Analysis) เพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านต่างๆ ที่ได้จากการจัดกลุ่มใหม่ โดยการวิเคราะห์
ปัจจัยกับการตัดสินใจใช้บริการคลินิกเสริมความงามด้านผิวพรรณของผู้บริโภค ซึ่งใช้แบบสอบถามที่
ได้และท าการตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลครบถ้วนทั้งสิ้นจ านวน 403 ชุด ที่ระดับนัยส าคัญที่ 
0.05 ซึ่งมีผลการวิเคราะห์ ดังนี้ 
 
ตารางที่ 4.13 

 
ตัวแบบที่ได้จากการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น (Model Summary) 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 
1 .384a .147 .134 .7388 

 
จากตารางที่ 4.13 พบว่า ค่าประสิทธิภาพในการท านาย (R Square) สูงสุด คือ 0.147 

หมายความว่า ตัวแปรทั้ง 6 ตัวสามารถอธิบายการตัดสินใจใช้บริการคลินิกเสริมความงามด้าน
ผิวพรรณได้ร้อยละ 14.7 ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 85.3 เกิดจากอิทธิพลของตัวแปรอ่ืนๆ 
 
ตารางที่ 4.14 

 
ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นของตัวแบบ (ANOVA) 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1  Regression 
Residual 
Total 

37.353 
216.141 
253.494 

6 
396 
402 

6.225 
.546 

11.406 .000b 

 
จากตารางที่ 4.14 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นของตัวแบบ (ANOVA) 

พบว่า F-Test มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าค่า α 0.05 ดังนั้นจึงปฏิเสธ H0 แสดงว่า มี
ปัจจัยอย่างน้อย 1 ปัจจัยที่สามารถน ามาใช้ในการพิจารณาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการ
คลินิกเสริมความงามด้านผิวพรรณได้ 
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ตารางที่ 4.15 
 

แสดงสมการถดถอยของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการคลินิกเสริมความงามด้านผิวพรรณ 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.849 .331    

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 
ปัจจัยด้านกระบวนการและราคา 
ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 
ปัจจัยด้านบุคคลหรือพนักงาน 
ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 

.222 
-.021 
.164 
-.083 
.267 
.026 

.100 

.092 

.071 

.053 

.094 

.093 

.154 
-.017 
.156 
-.096 
.192 
.020 

2.223 
-.233 
2.300 
-1.562 
2.843 
.285 

.027 

.816 

.022 

.119 

.005 

.776 

 
จากตารางที่ 4.15 เมื่อพิจารณาค่า Sig. สามารถสรุปได้ว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ

ตัดสินใจใช้บริการคลินิกเสริมความงามด้านผิวพรรณของผู้บริโภค อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 (T-Test ของปัจจัยที่มีค่า Sig. น้อยกว่า 0.05) มีจ านวน 3 ปัจจัย และจากผลของการวิเคราะห์
แต่ละตัวแปรจะได้ค่าสัมประสิทธิ์ของสมการถดถอย (Beta Coefficient) ซึ่งเป็นค่าที่แสดงถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ถ้าตัวแปรอิสระตัวใดมีค่า Beta Coefficient สูง 
แสดงว่าตัวแปรอิสระตัวนั้นส่งผลต่อตัวแปรตามมาก ซึ่งผลจากการวิเคราะห์สามารถเรียงล าดับจาก
มากไปน้อย คือ ปัจจัยด้านบุคคลหรือพนักงาน ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ปัจจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์ ตามล าดับ โดยผลที่ได้จากการวิเคราะห์การถดถอย สามารถตอบสมมติฐานของงานวิจัยได้
ตามแต่ละสมมติฐาน ดังนี้ 

สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการคลินิกเสริมความงาม
ด้านผิวพรรณของผู้บริโภค 

จากผลการวิจัย ค่าสถิติ T-Test มีค่า Sig. เท่ากับ 0.027 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าค่า α 0.05 
ดังนั้นจึง ยอมรับ สมมติฐานที่ 1 ซึ่งสามารถตีความได้ว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มีผลต่อการตัดสินใจใช้
บริการคลินิกเสริมความงามด้านผิวพรรณของผู้บริโภค ทั้งในเรื่องคลินิกมีชื่อเสียงและน่าเชื่อถือ 
บริการมีความหลากหลาย อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ให้บริการปลอดภัยและมีมาตรฐาน เทคโนโลยีที่
ใช้ในการรักษามีความทันสมัย และผลิตภัณฑ์และบริการมีคุณภาพ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของใน
อดีตที่ได้กล่าวไว้ในบทที่ 2 เช่น งานวิจัยของ กชพร ณฐภัทร (2552) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการ
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ตัดสินใจซื้อบริการของลูกค้าคลินิกรักษาสิว-ฝ้า และเสริมความงาม ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล พบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มีผลต่อการตัดสินใจซื้อบริการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
โดยกลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับภาพพจน์ที่ดีและชื่อเสียงของคลินิก ความหลากหลายของบริการ 
และการให้บริการที่ตรงตามความต้องการ รวมถึงงานวิจัยของ สมเจตน์ สุขานนท์สวัสดิ์ (2552) ได้
ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานเสริมความงามและลดน้ าหนัก พบว่า ปัจจัย
ด้านผลิตภัณฑ์บริการ มีผลต่อการตัดสินใจอยูในระดับมาก โดยกลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับการมี
คอร์สให้เลือกหลายประเภท ความทันสมัยของเครื่องมือและอุปกรณ์ และงานวิจัยของ พิสมัย เหล่า
คนค้า (2556) ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการคลินิกความงามของลูกค้า
ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง พบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และบริการมีผลต่อการการเลือกใช้
บริการในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยกลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญมากที่สุดกับความมีชื่อเสียง
ของคลินิก รองลงมาคือ การให้บริการมีคุณภาพ และมีบริการให้เลือกหลากหลาย 

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด้านกระบวนการและราคามีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการคลินิก
เสริมความงามด้านผิวพรรณของผู้บริโภค 

จากผลการวิจัย ค่าสถิติ T-Test มีค่า Sig. เท่ากับ 0.816 ซึ่งมีค่ามากกว่าค่า α 0.05 
ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 2 ซึ่งสามารถตีความได้ว่า ปัจจัยด้านกระบวนการและราคา อันได้แก่ 
ราคาเหมาะสมกับคุณภาพการให้บริการราคาใกล้เคียงกับคลินิกในระดับเดียวกัน สามารถแบ่งผ่อน
ช าระค่าบริการเป็นงวดๆ ได้อย่างเหมาะสมมีการจัดโปรโมชั่น ส่วนลด ของแถม แพคเกจ ที่คุ้มค่า มี
การส่งเสริมการตลาดที่น่าสนใจ เช่น ให้ทดลองใช้บริการ ระบบสมาชิก/บัตรสมาชิก เป็นต้น ความ
รวดเร็วและความถูกต้องในการให้บริการ มีการติดตามผลการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ความสามารถ
ในการให้บริการที่เหมาะกับความต้องการของลูกค้า และระบุราคาชัดเจน (มีป้ายแสดงราคาชัดเจน) 
ไม่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการคลินิกเสริมความงามด้านผิวพรรณของผู้บริโภค  อาจเนื่องมาจาก
ปัจจุบันคลินิกเสริมความงามด้านผิวพรรณแต่ละแห่งก็จะมีกระบวนการให้บริการและการก าหนด
ราคาที่ไม่แตกต่างกันส าหรับคลินิกในระดับเดียวกัน ดังนั้นจึงท าให้ปัจจัยด้านกระบวนการและราคาไม่
มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการคลินิกเสริมความงามด้านผิวพรรณของผู้บริโภค 

สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการคลินิก
เสริมความงามด้านผิวพรรณของผู้บริโภค 

จากผลการวิจัย ค่าสถิติ T-Test มีค่า Sig. เท่ากับ 0.022 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าค่า α 0.05 
ดังนั้นจึง ยอมรับ สมมติฐานที่ 3 ซึ่งสามารถตีความได้ว่า ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายมีผลต่อ
การตัดสินใจใช้บริการคลินิกเสริมความงามด้านผิวพรรณของผู้บริโภค ทั้งในเรื่องความสะดวกในการ
เดินทางไปใช้บริการ จ านวนสาขาของคลินิกที่มีให้เลือกใช้บริการ (มีหลายสาขา) ท าเลที่ตั้งหาง่าย 
สะดวกต่อการไปใช้บริการ รวมถึงมีท่ีจอดรถเพียงพอ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของในอดีตที่ได้กล่าวไว้
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ในบทที่ 2 เช่น งานวิจัยของ กษมา กัลปดี (2550) ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้
บริการคลินิกรักษาความงามในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี  พบว่า ปัจจัยด้าน
ช่องทางการจัดจ าหน่ายมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการคลินิกความงามในเขตเทศบาลนคร
อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยกลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับ
ความหาง่ายของสถานที่ เช่นเดียวกับงานวิจัยของ กัญญ์วรา สืบสุพันธ์วงศ์ (2555) ได้ศึกษาปัจจัยที่มี
ผลต่อการใช้บริการคลินิกความงามครบวงจรของผูใช้บริการในเขตเทศบาลนครขอนแกน พบว่า 
ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายมีผลต่อการตัดสินใจในระดับมาก โดยปัจจัยที่มีผลมากที่สุด ได้แก่ 
ท าเลที่ตั้งการคมนาคมสะดวก รวมถึงงานวิจัยของ กชพร ณฐภัทร (2552) ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ
การตัดสินใจซื้อบริการของลูกค้าคลินิกรักษาสิว-ฝ้า และเสริมความงาม ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล พบว่า ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายมีผลต่อการตัดสินใจซื้อบริการโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก โดยกลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับ การเดินทางสะดวก ใกล้ที่พักอาศัย หรือสถานที่ท างาน 
และความสะดวกเรื่องสถานที่จอดรถ และงานวิจัยของ สมเจตน์ สุขานนท์สวัสดิ์ (2552) ได้ศึกษา
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานเสริมความงามและลดน้ าหนัก พบว่า ปัจจัยด้านช่อง
ทางการจัดจ าหน่ายมีผลต่อการตัดสินใจในระดับมาก โดยกลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญเรื่องท าเลที่ตั้ง
สะดวกต่อการเดินทางไปใช้บริการ มีที่จอดรถเพียงพอ 

สมมติฐานที่ 4 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการคลินิก
เสริมความงามด้านผิวพรรณของผู้บริโภค 

จากผลการวิจัย ค่าสถิติ T-Test มีค่า Sig. เท่ากับ 0.119 ซึ่งมีค่ามากกว่าค่า α 0.05 
ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 4 ซ่ึงสามารถตีความได้ว่า ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด อันได้แก่ มี
การใช้พรีเซ็นเตอร์ที่มีชื่อเสียง น่าสนใจ การโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ อย่างแพร่หลาย เช่น โทรทัศน์ 
อินเทอร์เน็ต การจัดบูธ ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น มีการให้ค าแนะน าและประชาสัมพันธ์จากพนักงานใน
คลินิกที่น่าสนใจ และการแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ เช่น นวัตกรรมใหม่ๆ เกี่ยวกับความงามให้ลูกค้า
ทราบความเคลื่อนไหวอยู่เสมอ ไม่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการคลินิกเสริมความงามด้านผิวพรรณ
ของผู้บริโภค อาจเนื่องมาจากปัจจุบันคลินิกเสริมความงามด้านผิวพรรณแต่ละแห่งมีการใช้สื่อ
ประชาสัมพันธ์ต่างๆ ในรูปแบบที่คล้ายคลึงกัน ไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาทางโทรทัศน์ การให้ข้อมูล
ข่าวสารผ่านทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งผู้บริโภคจะเป็นผู้เลือกวิธีการที่เหมาะสมในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ ด้วยตนเอง ทั้งนี้หากจะมีความแตกต่างกันก็เพียงแค่การเลือกใช้บุคคลที่มีชื่อเสียงต่างๆ มาเป็น 
พรีเซ็นเตอร์ให้แต่ละคลินิกเท่านั้น ซึ่งผู้บริโภคไม่ได้ให้ความส าคัญในเรื่องนี้มากนัก ท าให้ปัจจัยด้าน
การส่งเสริมการตลาดไม่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการคลินิกเสริมความงามด้านผิวพรรณของผู้บริโภค 
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สมมติฐานที่ 5 ปัจจัยด้านบุคคลหรือพนักงานมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการคลินิกเสริม
ความงามด้านผิวพรรณของผู้บริโภค 

จากผลการวิจัย ค่าสถิติ T-Test มีค่า Sig. เท่ากับ 0.005 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าค่า α 0.05 
ดังนั้นจึง ยอมรับ สมมติฐานที่ 5 ซึ่งสามารถตีความได้ว่า ปัจจัยด้านบุคคลหรือพนักงานมีผลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการคลินิกเสริมความงามด้านผิวพรรณของผู้บริโภค ทั้งในเรื่องแพทย์มีความรู้และ
ประสบการณ์ในการรักษา แพทย์และพนักงานมีความช านาญในการปฏิบัติงาน รวมถึงหากพนักงาน
ให้บริการด้วยความเอาใจใส่ สุภาพ อัธยาศัยดี และจ านวนพนักงานมีเพียงพอต่อการให้บริการ ย่อม
ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการคลินิกเสริมความงามด้านผิวพรรณของผู้บริโภค ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของในอดีตที่ได้กล่าวไว้ในบทที่ 2 เช่น งานวิจัยของ ธีรนันท์ ชูวีระ (2550) ได้ศึกษาปัจจัย
ส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการรักษาสิวฝ้า จากคลินิกเวชกรรมโรคผิวหนัง 
ของนักศึกษาปริญญาตรี ในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ผู้ใช้บริการให้ความส าคัญต่อปัจจัยด้านพนักงาน
ในระดับมากที่สุด โดยกลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับ ความรู้และความช านาญของแพทย์ อัธยาศัย
และมารยาทของพนักงาน ความเอาใจใส่ของพนักงานต่อการให้บริการ รวมถึงงานวิจัยของ วราภรณ์ 
คงรอด (2554) ได้ศึกษาพฤติกรรมของผู้หญิงวัยท างานในอ าเภอเชียงใหม่ต่อการใช้บริการคลินิกเสริม
ความงาม พบว่า ปัจจัยด้านพนักงานมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการคลินิกเสริมความงามโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก โดยกลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับการตอบสนองการให้บริการ มารยาทของ
พนักงาน ความกระตือรือร้นของในการให้บริการ และพนักงานมีความช านาญในการให้บริการ และ
งานวิจัยของ Khan and Tabassum (2011) ได้ศึกษาคุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจของ
ลูกค้าในการใช้บริการธุรกิจเสริมความงามของเมือง Dhaka พบว่า ผู้บริโภคกลุ่มตัวอย่างจะพิจารณา
เลือกสถานให้บริการด้านความงาม โดยให้ความส าคัญสูงสุดกับพฤติกรรมของผู้ให้บริการ ความรู้ของ
ผู้ให้บริการ 

สมมติฐานที่ 6 ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการคลินิก
เสริมความงามด้านผิวพรรณของผู้บริโภค 

จากผลการวิจัย ค่าสถิติ T-Test มีค่า Sig. เท่ากับ 0.776 ซึ่งมีค่ามากกว่าค่า α 0.05 
ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 6 ซึ่งสามารถตีความได้ว่า ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ อันได้แก่ 
สถานที่ให้บริการสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย บรรยากาศและการตกแต่งสถานที่สวยงาม มีป้าย
บอกจุดบริการต่างๆ ชัดเจนและเข้าใจง่าย มีที่นั่งรอส าหรับการรับบริการเพียงพอ และมีสื่อต่างๆ ให้
ความเพลิดเพลินขณะรอรับบริการ ไม่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการคลินิกเสริมความงามด้าน
ผิวพรรณของผู้บริโภค อาจเนื่องมาจากปัจจุบันคลินิกเสริมความงามด้านผิวพรรณแต่ละแห่งมีการให้
ความส าคัญต่อปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพของคลินิกเป็นส าคัญเพราะสามารถดึงดูดผู้บริโภค
ได้ ทั้งบรรยากาศภายในคลินิกมีการตกแต่งอย่างสวยงาม ความสะอาดเป็นระเบียบ ท าให้คลินิกเสริม
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ความงามด้านผิวพรรณแต่ละแห่งต้องมีการดูแลและจัดเตรียมสิ่งแวดล้อมทางกายภาพให้มีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาตรฐานที่ใกล้เคียงกัน ดังนั้นจึงท าให้ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพไม่มีผล
ต่อการตัดสินใจใช้บริการคลินิกเสริมความงามด้านผิวพรรณของผู้บริโภค 
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บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการคลินิกเสริมความงามด้านผิวพรรณ

ของผู้บริโภคนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ด้านเพศ อายุ อาชีพ และ
รายได้ต่อเดือนที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้บริการคลินิกเสริมความงามด้านผิวพรรณของ
ผู้บริโภค รวมถึงศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดธุรกิจบริการ 7 ด้าน ประกอบด้วย ปัจจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์ (Product) ปัจจัยด้านราคา (Price) ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) ปัจจัยด้าน
การส่งเสริมการตลาด (Promotion) ปัจจัยด้านบุคคล (People) หรือพนักงาน (Employee) ปัจจัย
ด้านกระบวนการ (Process) และปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Evidence) ที่มีผล
ต่อการตัดสินใจใช้บริการคลินิกเสริมความงามด้านผิวพรรณของผู้บริโภค โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเฉพาะผู้ที่เคยใช้บริการคลินิกเสริมความงามด้านผิวพรรณ และ
ได้รับข้อมูลแบบสอบถามตอบกลับที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์รวมทั้งสิ้นจ านวน 403 ชุด โดยขอมูลที่
ได น ามาวิเคราะห์ผลพร้อมทั้งสามารถสรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้ 

 
5.1 สรุปผลการวิจัย 

 
5.1.1 ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง 

ลักษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างสามารถแบ่งออกเป็นเพศชายโดยคิด
เป็นร้อยละ 17.4 และเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 82.6 ตามล าดับ โดยส่วนใหญ่ มีช่วงอายุระหว่าง 25-
29 ปี คิดเป็นร้อยละ 36.0 โดยส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นนักเรียน/นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 40.0 และมี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่า 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.3 

5.1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการคลินิกเสริมความงามด้านผิวพรรณ 
ส าหรับข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า คลินิกเสริมความงาม

ด้านผิวพรรณที่กลุ่มตัวอย่างใช้บริการบ่อยที่สุด คือ อ่ืนๆ เช่น มคลินทร์ คลินิก The Skin Doctors 
Siam Laser Clinic Arista Clinic จตุจักรคลินิก คลินิกผิวหนังวังแก้ว เป็นต้น โดยคิดเป็นร้อยละ 
26.8 รองลงมา คือ พรเกษมคลินิก คิดเป็นร้อยละ 18.10 และวุฒิ-ศักดิ์ คลินิก คิดเป็นร้อยละ 17.10 
ตามล าดับ ซึ่งประเภทบริการที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เลือกใช้บริการ คือ รักษาสิว แผลเป็น ฝ้า กระ 
คิดเป็นร้อยละ 62.3 รองลงมา คือ การท าทรีทเมนต์ผิว คิดเป็นร้อยละ 19.9 และเลเซอร์ผิวหนัง คิด
เป็นร้อยละ 11.7 โดยความถี่ในการใช้บริการคลินิกเสริมความงามด้านผิวพรรณ กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่ใช้บริการคลินิกเสริมความงามด้านผิวพรรณน้อยกว่า 1 ครั้งต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 50.9 
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รองลงมา คือ 1-2 ครั้งต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 37.5 และ 3-4 ครั้งต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 8.9 มี
ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการใช้บริการคลินิกเสริมความงามด้านผิวพรรณต่อครั้ง คือ 500-1,000 บาท คิด
เป็นร้อยละ 35.2 รองลงมา คือ 1,001-2,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.2 และ 2,001-3,000 บาท คิด
เป็นร้อยละ 13.9 โดยบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการคลินิกเสริมความงามด้าน
ผิวพรรณของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ คือ ตัวเอง คิดเป็นร้อยละ 56.3 รองลงมา คือ เพ่ือน คิดเป็นร้อย
ละ 18.6 และ ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 14.1 

5.1.3 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการคลินิกเสริมความงามด้านผิวพรรณ 
จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยสามารถจัดกลุ่มได้ 6 ปัจจัยใหม่ด้วยกัน และเมื่อน า

ปัจจัยดังกล่าวมาท าการวิเคราะห์ทางสถิติด้วยวิธีการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น ผลการวิจัยพบว่า 
จากทั้งหมด 6 ปัจจัย มีปัจจัยจ านวน 3 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการคลินิกเสริมความ
งามด้านผิวพรรณของผู้บริโภค โดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย คือ ปัจจัยด้านบุคคลหรือพนักงาน 
ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ตามล าดับ โดยตัวแบบนี้สามารถอธิบาย
ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการคลินิกเสริมความงามด้านผิวพรรณของ
ผู้บริโภค ของกลุ่มตัวอย่างได้ร้อยละ 14.7 ซึ่งสามารถอธิบายได้เพ่ิมเติม ดังนี้ 

ปัจจัยด้านบุคคลหรือพนักงานมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการคลินิกเสริมความ
งามด้านผิวพรรณของผู้บริโภคมากที่สุด ซึ่งประกอบด้วย แพทย์มีความรู้และประสบการณ์ในการ
รักษา แพทย์และพนักงานมีความช านาญในการปฏิบัติงาน พนักงานสุภาพ อัธยาศัยดี พนั กงาน
ให้บริการด้วยความเอาใจใส่ และจ านวนพนักงานเพียงพอต่อการให้บริการ เนื่องจากธุรกิจคลินิกเสริม
ความงามเป็นธุรกิจบริการ ดังนั้นผู้บริโภคจึงให้ความส าคัญกับคุณภาพการให้บริการ ความเอาใจใส่ใน
การให้บริการ เป็นสิ่งส าคัญที่ช่วยให้ผู้มาใช้บริการเกิดความประทับใจในการบริการ รวมถึงความรู้
และทักษะในการให้บริการของบุคลากรซึ่งมีส่วนส่งเสริมให้คุณภาพการบริการดียิ่งขึ้น รองลงมาเป็น
ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการคลินิกเสริมความงามด้านผิวพรรณ
ของผู้บริโภค ทั้งในเรื่องความสะดวกในการเดินทางไปใช้บริการ จ านวนสาขาของคลินิกที่มีให้เลือกใช้
บริการหลายสาขา ท าเลที่ตั้งหาง่าย และมีที่จอดรถเพียงพอ รองลงมาเป็นปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มีผล
ต่อการตัดสินใจใช้บริการคลินิกเสริมความงามด้านผิวพรรณของผู้บริโภค ทั้งนี้หากคลินิกมีชื่อเสียง
และน่าเชื่อถือ ผลิตภัณฑ์และบริการมีคุณภาพ รวมถึงบริการมีความหลากหลาย อุปกรณ์และ
เครื่องมือที่ใช้ให้บริการปลอดภัยและมีมาตรฐาน และเทคโนโลยีที่ใช้ในการรักษามีความทันสมัย ย่อม
ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการคลินิกเสริมความงามด้านผิวพรรณของผู้บริโภค 

ส าหรับการศึกษาความแตกต่างของปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ ด้วยวิธี 
Independent-Samples T-Test และ One-Way ANOVA โดยพิจารณาที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ใน
ส่วนของ เพศ อายุ อาชีพ และรายได้ต่อเดือน มีการตัดสินใจใช้บริการคลินิกเสริมความงามด้าน
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ผิวพรรณ แตกต่างกันหรือไม่ จากผลงานวิจัย พบว่า อายุ อาชีพและรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกัน  มี
การตัดสินใจใช้บริการคลินิกเสริมความงามด้านผิวพรรณของผู้บริโภคโดยรวมไม่แตกต่างกัน ในขณะที่ 
เพศที่แตกต่างกัน ตัดสินใจใช้บริการคลินิกเสริมความงามด้านผิวพรรณของผู้บริโภคแตกต่างกัน โดย
เพศหญิง มีค่าเฉลี่ยการตัดสินใจซื้อมากกว่าเพศชาย อาจเนื่องมาจากเพศหญิงให้ความส าคัญในเรื่อง
การดูแลความงามด้านผิวพรรณมากกว่าเพศชาย ส่งผลให้เกิดความสนใจเลือกใช้บริการคลินิกเสริม
ความงามเพ่ือดูแลความงามด้านผิวพรรณ 

 
5.2 ข้อเสนอแนะส าหรับผู้ประกอบการ 

 
จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ท าให้ทราบถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการคลินิก

เสริมความงามด้านผิวพรรณของผู้บริโภค ซึ่งพบว่า ปัจจัยด้านบุคคลหรือพนักงาน ปัจจัยด้านช่อง
ทางการจัดจ าหน่าย และปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ เป็นปัจจัยที่ส าคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ
คลินิกเสริมความงามด้านผิวพรรณของผู้บริโภค รวมทั้งปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ด้านเพศที่
แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการคลินิกเสริมความงามด้านผิวพรรณ ของกลุ่มตัวอย่างที่
แตกต่างกัน ซึ่งผู้ประกอบการสามารถน าผลการศึกษาวิจัยไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงกลยุทธ์ใน
ด้านธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพ่ือสร้างความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน 

ทั้งนี้ผู้วิจัยขอสรุปข้อเสนอแนะต่อผู้ประกอบการธุรกิจคลินิกเสริมความงามด้าน
ผิวพรรณ ตามปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการคลินิกเสริมความงามด้านผิวพรรณของ
ผู้บริโภค ดังนี้ 

1. ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญเกี่ยวกับปัจจัยด้านบุคคลและพนักงาน เนื่องจาก
ปัจจัยนี้ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการคลินิกเสริมความงามด้านผิวพรรณของผู้บริโภคมากที่สุด หาก
แพทย์มีความรู้และประสบการณ์ในการรักษา ประกอบกับความช านาญในการปฏิบัติงานของทั้ง
แพทย์และพนักงาน รวมถึงพฤติกรรมในการให้บริการ เช่น ความสุภาพ มีอัธยาศัยดี การให้บริการ
ด้วยความเอาใจใส่ ตลอดจนการมีจ านวนพนักงานให้บริการเพียงพอต่อผู้บริโภค จะช่วยสร้างข้อ
ได้เปรียบทางการแข่งขันและสามารถดึงดูดให้ผู้บริโภคกลับมาใช้บริการซ้ า 

2. ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความส าคัญต่อการตัดสินใจ
ของผู้บริโภค ดังนั้น ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญกับความสะดวกในการเดินทางมาใช้บริการและ
ควรมีที่จอดรถเพียงพอส าหรับผู้มาใช้บริการ รวมถึงท าเลที่ตั้งของคลินิกเสริมความงามต้องมีความ
เหมาะสม และการขยายสาขาให้มีความครอบคลุมมากข้ึนเพ่ือรองรับกับความต้องการของผู้บริโภค 

3. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญกับการท าให้คลินิกมีชื่อเสียง
และน่าเชื่อถือ รวมถึงมุ่งเน้นบริการให้มีความหลากหลายเพ่ือเพ่ิมทางเลือกแก่ผู้บริโภค โดย
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ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญในเรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ โดยการมุ่งพัฒนาคุณภาพ
ของการบริการทั้งในด้านความปลอดภัยและมีมาตรฐานของอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ให้บริการ 
ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีที่ใช้ในการรักษามีความทันสมัย เพ่ือสร้างความมั่นใจและไว้วางใจแก่
ผู้บริโภค 

4. ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญกับเพศที่แตกต่างกัน โดยการพัฒนากลยุทธ์ทาง
การตลาดต่างๆ เพ่ือเพ่ิมการตัดสินใจใช้บริการคลินิกเสริมความงามด้านผิวพรรณของผู้บริโภคได้มาก
ขึ้น เช่น ส าหรับลูกค้าเพศชาย ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญกับผลิตภัณฑ์และบริการมีคุณภาพ 
ส าหรับลูกค้าเพศหญิง ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญกับเรื่องสถานที่ให้บริการสะอาด เป็นระเบียบ
เรียบร้อย เป็นต้น เนื่องจากเพศที่แตกต่างกันมีความต้องการในการใช้บริการไม่เหมือนกัน ทั้งนี้เพ่ือให้
สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละเพศมากยิ่งขึ้น 

 
5.3 ข้อจ ากัดงานวิจัย 

 
เนื่องจากข้อมูลที่เก็บได้จากกลุ่มตัวอย่าง เป็นข้อมูลที่รวบรวมจากการตอบแบบสอบถาม 

ซึ่งในขั้นตอนของการออกแบบและจัดท าแบบสอบถามนั้น ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความถูกต้องและความ
น่าเชื่อถือ เพ่ือให้ได้มาซึ่งชุดของข้อค าถามที่ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของงานวิจัยครั้งนี้ ดังนั้นข้อมูลที่
ได้รับอาจจ ากัดอยู่แค่ข้อมูลตามข้อค าถามในแบบสอบถามเท่านั้น นอกจากนี้ข้อมูลดังกล่าวยังเป็น
ข้อมูลที่เก็บได้ช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2559 ดังนั้นผู้ที่จะน าข้อมูลวิจัยชุดนี้ไปใช้ควรระมัดระวัง
ในการน าข้อมูลในเชิงพฤติกรรม และข้อมูลเชิงสถิติต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ เนื่องจากข้อมูลที่เชื่อมโยง
ปัจจัยต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงระยะเวลาได้ 

 
5.4 ข้อเสนอแนะงานวิจัยต่อเน่ือง 

 
จากการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการคลินิกเสริมความงามด้าน

ผิวพรรณของผู้บริโภค ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้ 
1. ควรศึกษาปัจจัยลักษณะต่างๆ ของผู้บริโภคเพ่ิมเติม เกี่ยวกับปัจจัยทางวัฒนธรรม 

ปัจจัยทางสังคม และปัจจัยทางจิตวิทยา เป็นต้น 
2. ควรศึกษาปัจจัยอ่ืนๆ รวมถึงปัจจัยภายนอกเพ่ิมเติม เนื่องจากผลการวิจัยแสดงให้

เห็นว่าปัจจัยทั้ง 6 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการคลินิกเสริมความงามด้านผิวพรรณของ
ผู้บริโภค ได้แก่ ปัจจัยด้านกระบวนการและราคา ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ปัจจัยด้านการ
ส่งเสริมการตลาด ปัจจัยด้านบุคคลหรือพนักงาน ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านช่องทางการจัด
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จ าหน่ายนั้น สามารถอธิบายการตัดสินใจใช้บริการคลินิกเสริมความงามด้านผิวพรรณได้ร้อยละ 14.7 
ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 85.3 เกิดจากอิทธิพลของตัวแปรอ่ืนๆ ซึ่งแสดงให้เห็นว่ายังมีปัจจัยอ่ืนๆ ที่
ผู้วิจัยยังไม่ได้ค านึงถึง และท าการศึกษาในงานวิจัยครั้งนี้ 

3. ควรเพ่ิมเติมเครื่องมืออ่ืนๆ มาใช้ประกอบในการเก็บรวบรวมข้อมูล เช่น การ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่หลากหลายหรือเฉพาะเจาะจงมาก
ขึ้น 
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ภาคผนวก ก 
แบบสอบถามเพื่อการวิจยั 

เร่ือง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการคลินิกเสริมความงาม 
ด้านผิวพรรณของผู้บริโภค 

 
ค าชี้แจง 

แบบสอบถามฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่ งของการค้นคว้าอิสระ (Independent Study) 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
วัตถุประสงค์ในการท าแบบสอบถามเพ่ือเป็นการเก็บข้อมูลส าหรับอธิบายความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการคลินิกเสริมความงามด้านผิวพรรณ ผู้วิจัยจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์
ตอบแบบสอบถามนี้ตามความเป็นจริงและครบถ้วน เพ่ือที่จะท าให้ผลการวิจัยนี้สมบูรณ์ตามความมุ่ง
หมาย โดยในส่วนของข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากแบบสอบถามนั้น ทางผู้วิจัยจะเก็บรักษาเป็น
ความลับ และไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

แบบสอบถามจะประกอบด้วย 3 ส่วนดังนี้ 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมทั่วไปในการใช้บริการคลินิกเสริมความงามด้าน

ผิวพรรณ 
ส่วนที่ 2  แบบสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการ

ตัดสินใจใช้บริการคลินิกเสริมความงามด้านผิวพรรณของผู้บริโภค 
ส่วนที่ 3  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ค าจ ากัดความ: 
คลินิกเสริมความงามด้านผิวพรรณ หมายถึง สถานพยาบาลของเอกชนที่มีแพทย์

ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังให้ค าปรึกษา วินิจฉัยโรค ไม่มีเตียงรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน ด าเนินการดูแลและ
รักษาด้านผิวพรรณทั้งผิวหน้าและผิวกาย เช่น การรักษาสิว ฝ้า กระ แผลเป็น ปัญหาริ้วรอยความ
หย่อนยาน เป็นต้น ด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีความงามและเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย เช่น เลเซอร์ลบ
รอยแผลเป็น ฉีดโบท็อกซ์เพ่ือลดรอยเหี่ยวย่น ฉีดฟิลเลอร์เพ่ือเสริมร่องริ้วรอยของผิวหนังให้เต่งตึงขึ้น 
การท าทรีทเมนต์บ ารุงผิวเพ่ือผิวสวยกระจ่างใส เป็นต้น อาทิ วุฒิ-ศักดิ์ คลินิก พรเกษมคลินิก นิติพล 
คลินิก เมโกะ  คลินิก แพน  คลินิก พฤกษา  คลินิก Apex Profound Beauty  เมดิแคร์ คลินิก และ 
รมย์รวินท์ คลินิก เป็นต้น 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมทั่วไปในการใช้บริการคลินิกเสริมความงามด้านผิวพรรณ 
ค าชี้แจง กรุณาท าเครื่องหมาย  ลงในช่องสี่เหลี่ยม ที่ให้ไว้หน้าข้อความ โดยเลือกค าตอบที่ตรงกับ
ผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุด 
1. ท่านเคยใช้บริการคลินิกเสริมความงามด้านผิวพรรณ 

□ ใช่ 
□ ไม่ใช่ (จบแบบสอบถาม) 

2. ท่านใช้บริการคลินิกเสริมความงามด้านผิวพรรณที่ใดบ่อยที่สุด (ตอบเพียง 1 ข้อ) 

□ วุฒิ-ศักดิ์ คลินิก □  พรเกษมคลินิก 

□ แพน คลินิก □  เมโกะ คลินิก 

□ รมย์รวินท์ คลินิก □  ผิวดี คลินิก 

□ ราชเทวี คลินิก □  พฤกษา คลินิก 

□ นิติพล คลินิก □  Apex Profound Beauty 

□ เมดิแคร์ คลินิก □  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)............................ 
3. ท่านใช้บริการใดของคลินิกเสริมความงามด้านผิวพรรณมากท่ีสุด (ตอบเพียง 1 ข้อ) 

□ รักษาสิว แผลเป็น ฝ้า กระ 
□ การท าทรีทเมนต์ผิว 
□ ก าจัดหูด ไฝ ขี้แมลงวัน 
□ เลเซอร์ผิวหนัง 
□ ยกกระชับผิว/ฉีดโบท็อกซ์ 
□ อ่ืนๆ โปรดระบุ..............................................................  

4. ความถี่ในการใช้บริการคลินิกเสริมความงามด้านผิวพรรณ (ตอบเพียง 1 ข้อ) 
□ น้อยกว่า 1 ครั้งต่อเดือน   1-2 ครั้งต่อเดือน 
□ 3-4 ครั้งต่อเดือน   5-6 ครั้งต่อเดือน 
□ มากกว่า 6 ครั้งต่อเดือน 

5. ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการใช้บริการคลินิกเสริมความงามด้านผิวพรรณต่อครั้ง 

□ ต่ ากว่า 500 บาท  500-1,000 บาท 
□ 1,001-2,000 บาท  2,001-3,000 บาท 

□ 3,001-4,000 บาท □ 4,001 บาทข้ึนไป 
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6. บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการคลินิกเสริมความงามด้านผิวพรรณมากที่สุด 
(ตอบเพียง 1 ข้อ) 

□ ตัวเอง  ครอบครัว  เพ่ือน 
□ พรีเซ็นเตอร์คลินิก  ดารา/นักร้อง/นักแสดง  แพทย ์
□ อ่ืนๆ โปรดระบุ………………………………………….. 

 
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการ
คลินิกเสริมความงามด้านผิวพรรณของผู้บริโภค 
ค าชี้แจง กรุณาประเมินบริการคลินิกเสริมความงามด้านผิวพรรณที่ท่านใช้บริการบ่อยที่สุดที่ท่าน
เลือกตอบในส่วนที่ 1 ข้อ 2 โดยท าเครื่องหมาย  ในช่องระดับความเห็นว่าท่านเห็นด้วยกับข้อความ
ต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจใช้บริการคลินิกเสริมความ

งามด้านผิวพรรณของผู้บริโภค 

ระดับความเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ไม่สามารถ
ประเมินได ้

5 4 3 2 1 0 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 

คลินิกมีชื่อเสียงและน่าเชื่อถือ       
บริการมีความหลากหลาย       

อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ให้บริการปลอดภัย
และมีมาตรฐาน 

      

เทคโนโลยีที่ใช้ในการรักษามีความทันสมัย       

ผลิตภัณฑ์และบริการมีคุณภาพ       
ปัจจัยด้านราคา 

ราคาเหมาะสมกับคุณภาพการให้บริการ       

ราคาใกล้เคียงกับคลินิกในระดับเดียวกัน       
สามารถแบ่งผ่อนช าระค่าบริการเป็นงวดๆ ได้
อย่างเหมาะสม 

      

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

ความสะดวกในการเดินทางไปใช้บริการ       

จ านวนสาขาของคลินิกที่มีให้เลือกใช้บริการ       
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจใช้บริการคลินิกเสริมความ

งามด้านผิวพรรณของผู้บริโภค 

ระดับความเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ไม่สามารถ
ประเมินได ้

5 4 3 2 1 0 

(มีหลายสาขา) 
ท าเลที่ตั้งหาง่าย       

มีที่จอดรถเพียงพอ       
ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 

มีการจัดโปรโมชั่น ส่วนลด ของแถม แพคเกจ 
ที่คุ้มค่า 

      

มีการส่งเสริมการตลาดที่น่าสนใจ เช่น ให้
ทดลองใช้บริการ ระบบสมาชิก/บัตรสมาชิก 
เป็นต้น 

      

มีการใช้พรีเซ็นเตอร์ที่มีชื่อเสียง น่าสนใจ       
การโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ อย่างแพร่หลาย 
เช่น โทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต การจัดบูธ 
ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 

      

มีการให้ค าแนะน าและประชาสัมพันธ์จาก
พนักงานในคลินิกที่น่าสนใจ 

      

การแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ เช่น นวัตกรรม
ใหมๆ เกี่ยวกับความงามให้ลูกค้าทราบความ
เคลื่อนไหวอยู่เสมอ 

      

ปัจจัยด้านบุคคลหรือพนักงาน 
แพทย์มีความรู้และประสบการณ์ในการรักษา       

แพทย์และพนักงานมีความช านาญในการ
ปฏิบัติงาน 

      

ปัจจัยด้านบุคคลหรือพนักงาน 

พนักงานสุภาพ อัธยาศัยดี       
พนักงานให้บริการด้วยความเอาใจใส่       

จ านวนพนักงานเพียงพอต่อการให้บริการ       
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจใช้บริการคลินิกเสริมความ

งามด้านผิวพรรณของผู้บริโภค 

ระดับความเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ไม่สามารถ
ประเมินได ้

5 4 3 2 1 0 

ปัจจัยด้านกระบวนการ 
ความรวดเร็วและความถูกต้องในการ
ให้บริการ 

      

มีการติดตามผลการให้บริการอย่างต่อเนื่อง       

ความสามารถในการให้บริการที่เหมาะกับ
ความต้องการของลูกค้า 

      

ระบุราคาชัดเจน (มีป้ายแสดงราคาชัดเจน)       

ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 
สถานทีใ่ห้บริการสะอาด เป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

      

บรรยากาศและการตกแต่งสถานที่สวยงาม       

มีป้ายบอกจุดบริการต่างๆ ชัดเจนและเข้าใจ
ง่าย 

      

มีที่นั่งรอส าหรับการรับบริการเพียงพอ       

มีสื่อต่างๆ ให้ความเพลิดเพลินขณะรอรับ
บริการ 

      

 

 

ระดับการใช้บริการ 

5 
ใช้แน่ 
นอน 

4 
อาจ 
จะใช้ 

3 
ไม่แน่ใจ 

2 
อาจ 

จะไม่ใช้ 

1 
ไม่ใช้แน่ 
นอน 

ในการตัดสินใจใช้บริการครั้งต่อไป ท่านจะใช้
บริการคลินิกเสริมความงามด้านผิวพรรณที่
ท่านก าลังประเมินนี้อีกหรือไม่ 
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ส่วนที่ 3 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง กรุณาท าเครื่องหมาย  ลงในช่องสี่เหลี่ยม ที่ให้ไว้หน้าข้อความ โดยเลือกค าตอบที่ตรงกับ
ผู้ตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด 
 
1. เพศ   ชาย  หญิง 
2. อายุ 

15-19 ปี  20-24 ปี  
 25-29 ปี  30-39 ปี 
 ตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป 

3. อาชีพ 
 ราชการ/รัฐวิสาหกิจ  
 พนักงานเอกชน 
 รับจ้าง 
 ธุรกิจส่วนตัว 
 นักเรียน/นักศึกษา 
 อ่ืนๆ .............................. (โปรดระบุ) 

4. รายได้ต่อเดือน 
 ต่ ากว่า 10,000 บาท  
 10,000-20,000 บาท 
 20,001-30,000 บาท  
  30,001-40,000 บาท 
 มากกว่า 40,000 บาทข้ึนไป 
 
 

(จบแบบสอบถาม ขอขอบคุณที่ท่านให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม) 
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ภาคผนวก ข 
รายละเอียดผลการวิเคราะห์จากโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS 

 
ตารางที่ ข.1 

 
จ านวนปัจจัยที่สกัดได้จากการวิเคราะห์ปัจจัยและค่าความแปรปรวนของตัวแปรอิสระที่สามารถ
อธิบายได้ 

Co
m

po
ne

nt
 

Initial Eigenvalues 
Extraction Sums of Squared 

Loadings 
Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total % of  
Variance 

Cumula- 
tive % Total % of  

Variance 
Cumula- 
tive % Total % of 

Variance 
Cumula- 
tive % 

1 13.808 43.151 43.151 13.808 43.151 43.151 4.080 12.749 12.749 
2 2.459 7.684 50.834 2.459 7.684 50.834 4.006 12.518 25.267 
3 1.642 5.130 55.964 1.642 5.130 55.964 3.977 12.427 37.694 
4 1.363 4.258 60.222 1.363 4.258 60.222 3.641 11.378 49.072 
5 1.267 3.960 64.182 1.267 3.960 64.182 3.170 9.905 58.978 
6 1.110 3.469 67.651 1.110 3.469 67.651 2.775 8.673 67.651 
7 .957 2.992 70.643       
8 .917 2.866 73.509       
9 .862 2.695 76.204       
10 .722 2.255 78.459       
11 .644 2.013 80.472       
12 .580 1.811 82.283       
13 .534 1.668 83.951       
14 .474 1.482 85.433       
15 .452 1.414 86.847       
16 .393 1.228 88.075       
17 .381 1.191 89.266       
18 .363 1.133 90.399       
19 .342 1.069 91.467       
20 .317 .990 92.457       
21 .300 .936 93.393       
22 .276 .861 94.255       
23 .244 .762 95.017       
24 .235 .734 95.751       
25 .222 .695 96.446       
26 .203 .634 97.080       
27 .196 .611 97.691       
28 .185 .577 98.268       
29 .179 .559 98.827       
30 .149 .466 99.292       
31 .132 .412 99.705       
32 .094 .295 100.000       
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ตารางที่ ข.2 
 
ค่าน้ าหนักขององค์ประกอบหลังหมุนแกนของปัจจัย 

 
Component 

1 2 3 4 5 6 
ราคาเหมาะสมกับคุณภาพการให้บริการ .738      
ราคาใกล้เคียงกับคลินิกในระดับเดียวกัน .680      
ความรวดเร็วและความถูกต้องในการให้บริการ .605      
มีการติดตามผลการให้บริการอย่างต่อเนื่อง .598      
มีการจัดโปรโมชั่น ส่วนลด ของแถม แพคเกจ ที่คุ้มค่า .590      
มีการส่งเสริมการตลาดที่น่าสนใจ เช่น ให้ทดลองใช้บริการ 
ระบบสมาชิก/บัตรสมาชิก เป็นต้น 

.562      

ระบุราคาชัดเจน (มีป้ายแสดงราคาชัดเจน) .540      
ความสามารถในการให้บริการที่เหมาะกับความต้องการของลูกค้า .512      
สามารถแบ่งผ่อนช าระค่าบริการเป็นงวดๆ ได้อย่างเหมาะสม .435      
มีป้ายบอกจุดบริการต่างๆ ชัดเจนและเข้าใจง่าย  .792     
มีที่นั่งรอส าหรับการรับบริการเพียงพอ  .741     
บรรยากาศและการตกแต่งสถานที่สวยงาม  .674     
มีสื่อต่างๆ ให้ความเพลิดเพลินขณะรอรับบริการ  .630     
สถานที่ให้บริการสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย  .510     
การโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ อย่างแพร่หลาย เช่น โทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต 
การจัดบูธ ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 

  .847    

มีการใช้พรีเซ็นเตอร์ที่มีชื่อเสียง น่าสนใจ   .837    
มีการให้ค าแนะน าและประชาสัมพันธ์จากพนักงานในคลินิกที่น่าสนใจ   .716    
การแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ เช่น นวัตกรรมใหม่ๆ เกี่ยวกับความงามให้ลูกค้า 
ทราบความเคลื่อนไหวอยู่เสมอ 

  .658    

พนักงานให้บริการด้วยความเอาใจใส่    .791   
พนักงานสุภาพ อัธยาศัยดี    .740   
แพทย์และพนักงานมีความช านาญในการปฏิบัติงาน    .713   
จ านวนพนักงานเพียงพอต่อการให้บริการ    .692   
แพทย์มีความรู้และประสบการณ์ในการรักษา    .589   
คลินิกมีชื่อเสียงและน่าเช่ือถือ     .739  
อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ให้บริการปลอดภัยและมีมาตรฐาน     .700  
ผลิตภัณฑ์และบริการมีคุณภาพ     .651  
เทคโนโลยีที่ใช้ในการรักษามีความทันสมัย     .628  
บริการมีความหลากหลาย     .524  
ความสะดวกในการเดินทางไปใช้บริการ      .727 
ท าเลที่ตั้งหาง่าย      .673 
จ านวนสาขาของคลินิกที่มีให้เลือกใช้บริการ (มีหลายสาขา)      .611 
มีที่จอดรถเพียงพอ      .585 
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ประวัติผู้เขียน 
 
ชื่อ นางสาวอณิษฐา ผลประเสริฐ 
วันเดือนปีเกิด 
วุฒิการศึกษา 

22 ธันวาคม 2531 
ปีการศึกษา 2554: วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(วิทยาศาสตร์การกีฬา) เกียรตินิยมอันดับ 2 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

ประสบการณ์ท างาน 2554-2556: คุณคร ู
โรงเรียนอนุบาลบ้านพลอยภูมิ 
2554: เจ้าหน้าที ่
ส านักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


