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บทคดัย่อ 

 

การศึกษาวิจยัครัง้นี้  มุ่งศึกษาปจัจยัส่วนประสมการตลาดในมุมมองลูกค้าที่มผีลต่อพฤติกรรมการใช้
บรกิารคลนิิกเสรมิความงามของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานครโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเก็บ
ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 คนสถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูลไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละค่าเฉลีย่ ค่าส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐาน สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ประกอบด้วย การวิเคราะห์ความแตกต่างค่าที การวิเคราะห์              
ความแปรปรวนทางเดยีว การวเิคราะหค์วามแตกต่าง และการวเิคราะหถ์ดถอยแบบพหุคณู ผลการศกึษา พบว่า 

ผู้บริโภคที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกัน มีพฤติกรรม              
ด้านความถี่โดยเฉลี่ยที่เข้ารับบริการคลินิกเสริมความงาม (ครัง้ /3เดือน) แตกต่างกัน และมีพฤติกรรม              
ดา้นค่าใชจ้่ายส าหรบัการเขา้รบับรกิารคลนิิกเสรมิความงาม (บาท/ครัง้) แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ              
ทีร่ะดบั 0.05  

ส่วนประสมการตลาดในมุมมองลูกคา้ ดา้นคุณค่าทีลู่กคา้จะไดร้บัและดา้นความส าเรจ็ในการตอบสนอง
ความตอ้งการ มผีลในทศิทางเดยีวกนัต่อพฤตกิรรมดา้นความถีท่ีเ่ขา้รบับรกิารคลนิิกเสรมิความงาม (ครัง้/ 3 เดอืน) 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  

ส่วนประสมการตลาดในมุมมองลูกค้า ด้านต้นทุนและด้านความส าเรจ็ในการตอบสนองความต้องการ               
มีผลในทิศทางเดียวกนัต่อพฤติกรรมด้านค่าใช้จ่ายส าหรบัการเขา้รบับริการคลินิกเสริมความงาม (บาท/ครัง้) 
ในขณะทีด่า้นคุณค่าทีล่กูคา้จะไดร้บัมผีลในทศิทางตรงกนัขา้ม อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
 
ค าส าคญั:  มุมมองลกูคา้ พฤตกิรรมการใช ้คลนิิกเสรมิความงาม                                
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ABSTRACT 
 

The research aimed to study the effects of marketing mix factors from customer perspective on 
usage behavior of beauty clinic in Bangkok. A questionnaire was constructed and used as the tool for data 
collection. The sample size of this research was four hundred participants. The data was analyzed using 
percentage, mean and standard deviation. The hypotheses were tested using t-test, one-way analysis of 
variance, Brown-forsythe and multiple regression analysis. The results were summarized as follows: 

Consumers of different gender, age, educational level, occupation and monthly income had 
different behavior in term of average visit frequency to the beauty clinic (visits per three months) at 0.05 
statistical significant. 

Consumers of different gender, age, marital status, educational level and monthly income had 
different behavior in term of average expenses at the beauty clinic of (baht/ time) at 0.05 statistical 
significant. 

Marketing mix factors from customer perspective in term of customer value and completion 
aspects had positive effects on customer behavior in term of average visit frequency to the beauty clinic 
(visits per three months) at 0.05 statistical significant. 

Marketing mix factors from customer perspective in term of cost to customers and the completion 
aspects had a positive effect on customer behavior in term of average expenses at the beauty clinic (baht 
/time), whereas customer value were negatively effected at 0.05 statistical significant. 
 
Keywords:  Angle Customer, Behavior Usage, Beauty Clinic                                                                                                                    
 
บทน า 

ความสวยความงาม เป็นอกีหนึ่งความตอ้งการทีผู่บ้รโิภคในยุคนี้ใหค้วามส าคญั กลุ่มผูท้ีม่คีวามปรารถนา
ใหผ้วิหน้า และผวิพรรณของตนเองดดูมีแีนวโน้มเพิม่มากขึน้ จากทีเ่ป็นเพยีงความสนใจของกลุ่มผูห้ญงิวยักลางคน
ทีม่กี าลงัซือ้สงู ปจัจุบนัความสนใจไดข้ยายไปยงักลุ่มวยัรุ่น นักศกึษา รวมทัง้กลุ่มลูกคา้ผูช้ายมากขึน้ ทัง้นี้ การให้
ความส าคญักบัความงามบนใบหน้าและผิวพรรณ ได้รบัแรงหนุนจากการเปลี่ยนแปลงวิถีการด าเนินชวีติของ               
คนยุคใหม่ที่มกีารติดต่อสื่อสารกบัโลกภายนอกมากขึน้ ทัง้การพบปะเพื่อนฝงู และการติดต่อเพื่อธุรกิจ ท าให้               
คนส่วนใหญ่ต้องการมีหน้าตา และผิวพรรณที่ดูดี เพื่อช่วยสร้างความมัน่ใจ และเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดีให้              
แก่ตนเองมากขึน้  

แนวโน้มความงามและการดูแลสุขภาพยงัคงมาแรง การเตบิโตอย่างต่อเนื่องของอุตสาหกรรมความงาม  
ท าให้กลายเป็นที่น่าจบัตามองของโลก โดยเฉพาะอย่างยิง่ในแถบอาเซยีน ซึ่งมกีารคาดการณ์ไว้ว่าในปี 2560 
อุตสาหกรรมความงามจะมแีนวโน้มเจรญิเติบโตขึน้ถึงร้อยละ 10 หรอืมมีูลค่าในตลาดถงึ 2.8 แสนลา้นบาท และ
ตลาดอุ ตสาหกรรมความงามของประ เทศไทย เองก็ค รองอันดับ  1 ของอา เซียนอีกด้ว ย  (ที่ ม า : 
http://www.thansettakij.com/content/24886) 
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จากการที่ตลาดอุตสาหกรรมความงามเติบโตและมกีารแข่งขนัสูงขึน้  ท าให้ผู้ประกอบการมกีารพฒันา
ตนเองมากขึ้น ปรบัตัวให้เข้ากบัสถานการณ์ที่สามารถแข่งขนัได้ โดยเฉพาะการพฒันาทางด้านคุณภาพและ
มาตรฐาน เพื่อรองรบัฐานลูกคา้ทีส่นใจเรื่องความงาม ดงันัน้ส่วนประสมทางการตลาดจงึมคีวามจ าเป็นและส าคญั
เพราะเป็นสิง่ที่ก าหนดทศิทางในการด าเนินธุรกจิเพื่อใหบ้รรลุถงึวตัถุประสงคท์างการตลาดของบรษิทั และเป็น
องค์ประกอบทางการตลาดที่ส่งผลให้ผู้บรโิภคค านึงถึงก่อนตดัสนิใจซื้อ  เพื่อตอบสนองหรอืสร้างความพงึพอใจ 
(satisfaction) และสร้างการรับรู้ให้แก่ลูกค้า ในการที่ลูกค้าเลือกใช้บริการคลินิกเสริมความงามนัน้ ลูกค้า                 
จ านวนมากจะท าการตัดสนิใจโดยดูจากปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้าประกอบด้วย คุณค่า                  
ที่ลูกค้าจะได้รบั ต้นทุน ความสะดวก ความสบาย การติดต่อสื่อสาร การดูแลเอาใจใส่ และความส าเร็จในการ
ตอบสนองความตอ้งการ    

จากขอ้มลูขา้งตน้ ท าใหผู้ท้ าวจิยัสนใจทีจ่ะท าการศกึษาเรื่อง ปจัจยัสว่นประสมการตลาดในมุมมองลูกคา้
ทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารคลนิิกเสรมิความงามของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ทัง้นี้ เพื่อใหไ้ดข้อ้มลู             
ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการและผู้ที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการวางแผน และปรบัปรุงกลยุทธ์              
ทางการตลาดให้สอดคล้องกบัความต้องการของผู้ที่มาใช้บรกิารได้อย่างเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของผูใ้ชบ้รกิารใหไ้ดม้ากทีสุ่ด ส่งผลใหธุ้รกจิดา้นความงามมกีารพฒันาอย่างต่อเนื่อง  
ในอนาคต      
                                               
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1.เพื่อศกึษาลกัษณะประชากรศาสตรท์ีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารคลนิิกเสรมิความงามของผูบ้รโิภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

2.เพื่อศึกษาปจัจัยส่วนประสมการตลาดในมุมมองลูกค้าที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการคลินิก              
เสรมิความงามของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร                                                                                     
 
สมมติฐานการวิจยั 

1. ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครทีม่ปีจัจยัสว่นบคุคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ การศกึษาอาชพี และ
รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการตดัสนิใจใชบ้รกิารคลนิิกเสรมิความงามแตกต่างกนั 

2. ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า (7C’s) ประกอบด้วย คุณค่าที่ลูกค้าจะได้รบั 
ต้นทุน ความสะดวก ความสบาย การตดิต่อสื่อสาร การดูแลเอาใจใส่ ความส าเรจ็ในการตอบสนองความต้องการ  
มผีลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารคลนิิกเสรมิความงามของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัประชากรศาสตร ์
อา้งองิแนวคดิของ อจัฉรา นพวญิญวงศ ์(2550) อา้งองิจาก Belch & Belch (2005) ในงานวจิยันี้ศกึษา

ตัวแปร ด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดอืน               
โดยน ามาเชื่อมโยงกบัความต้องการพฤตกิรรมการตดัสนิใจและอตัราการใชส้นิคา้ของผูบ้รโิภค ซึง่สามารถเขา้ถงึ
และมีประสิทธิผลต่อการก าหนดตลาดเป้าหมายส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อที่มีแนวโน้มสมัพนัธ์กนั              
อย่างใกลช้ดิในความสมัพนัธเ์ชงิเหตุและผล 
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แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า  
อ้างอิงแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรตัน์ และคณะ (2546) ได้กล่าวแล้วว่าธุรกิจจะต้องตอบสนองความ

ต้องการของลูกค้า การที่จะบรหิารการตลาดของธุรกจิให้ประสบความส าเรจ็นัน้  จะต้องพจิารณาถึงส่วนประสม 
ทางการตลาดในมุมมองของลูกค้าด้วย ซึ่งส่วนประทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า (7C’s) ประกอบด้วย               
ดา้นคุณค่าทีจ่ะไดร้บั ต้นทุน ความสะดวก ความสบาย การตดิต่อสื่อสาร การดูแลเอาใจใส่ และความส าเรจ็ในการ
ตอบสนองความตอ้งการ 

แนวคิดและทฤษฎีเรือ่งพฤติกรรมผูบ้ริโภค   
อา้งองิแนวคดิของ ธงชยั สนัตวิงษ์ (2545) กล่าวว่า พฤตกิรรมผูบ้รโิภค หมายถงึ การกระท าของบุคคล

ซึ่งเกี่ยวขอ้งโดยตรงกบัการจดัใหไ้ด้มาและการใชซ้ึ่งสนิค้าและบรกิารตลอดจนรวมถึงกระบวนการตดัสนิใจและ             
ท าใหเ้ป็นส่วนร่วมในการก าหนดใหม้กีารกระท า ดารา ทปีะปาล (2542) ไดก้ล่าวว่า พฤตกิรรมผูบ้รโิภค หมายถงึ 
การกระท าใดๆ ของผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเลือกสรรการซื้อการใช้สินค้าและบริการ รวมทัง้
กระบวนการตดัสนิใจ ซึง่เป็นตวัน าหรอืตวักระท าดงักล่าว เพื่อสนองความจ าเป็นและความต้องการของผูบ้รโิภค  
ให้ได้รับความพอใจจากที่กล่าวมา สามารถสรุปได้ว่า พฤติกรรมของผู้บริโภค เป็นการกระท าของบุคคลใด              
บุคคลหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาให้ได้มา และการใช้สินค้าและบริการ โดยผู้บริโภคนัน้จะต้องเป็นผู้ที่มี              
ความตอ้งการ เป็นผูม้อี านาจซือ้ เป็นผูม้พีฤตกิรรมการซือ้และเป็นผูท้ีม่พีฤตกิรรมการบรโิภค 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 
ประชากรที่ใช้ในการวจิยัครัง้นี้ คอื ประชาชนที่เคยใช้บรกิารคลนิิกเสรมิความงามของผู้บรโิภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ซึง่ไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน 
กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ใช้การก าหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรการหาขนาดตัวอย่างในกรณี                 
ที่ไม่ทราบจ านวนประชากร (กลัยา วานิชย์บญัชา.2550: 28) ที่ระดบัความเชื่อมัน่  95% และความคลาดเคลื่อน               
ไม่เกนิ 5% ไดข้นาดกลุ่มตวัอย่างจ านวน 385 คน โดยส ารองแบบสอบถามทีไ่ม่ครบถว้นสมบูรณ์ ผูว้จิยัจงึไดเ้พิม่
จ านวนตวัอย่างอกี 15 คน รวมเป็น 400 คน 

วิธีการเลือกกลุ่มตวัอย่าง ตามขัน้ตอน ดงันี้ 
ขัน้ที ่1 การสุม่ตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  

 

ตาราง 1 วธิกีารสุม่แบบเจาะจง 
เขต ห้างสรรพสินค้า 

เขตวฒันา ดเิอม็ควอเทยีร,์ เทอรม์นิอล 21 อโศก 
เขตปทุมวนั สยามพารากอน, สยามดสิส, ยามเซน็เตอร,์ มาบุญครอง เซน็ทรลั

เวลิด,์เซน็ทรลัชดิลม, บิก๊ซีีร่าชด าร,ิ อมัรนิทรพ์ลาซา 
เขตบางรกั สลีมคอมเพลก็ซ ์
เขตหว้ยขวาง เซน็ทรลัพลาซา แกรนด ์พระราม 9 
เขตจตุจกัร เซน็ทรลัพลาซาลาดพรา้ว 
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 ขัน้ท่ี 2 วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) โดยก าหนดสดัส่วนของขนาดตัวอย่าง            
แต่ละเขตใหไ้ดจ้ านวนเท่าๆ กนั จ านวน 5 เขตๆ ละ 80 คน 
 ขัน้ท่ี  3 วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยอาศัยความสะดวก (Convenience Sampling) โดยเลือกจาก             
กลุ่มตัวอย่างที่ เต็มใจและสะดวกในการให้ข้อมูล โดยผู้กรอกเป็นผู้ให้ค าตอบเอง ( Self-administered 
Questionnaires) เพื่อใหไ้ดจ้ านวนตวัอย่างทีจ่ะท าการเกบ็ขอ้มลูทีไ่ดเ้ลอืกไวใ้นขัน้ที ่2 
 
ผลการวิจยั 

สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่เพศหญิง  อายุ  25-34 ปี                                 

มีสถานภาพโสด มีการศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน  / ลูกจ้างทัว่ไป และรายได้เฉลี่ย                    
ต่อเดอืน 30,001 – 40,000 บาท 

ตอนท่ี 2 การวิเคราะหปั์จจยัส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า (7C’s)  
 

ตาราง 2 แสดงค่าเฉลีย่และค่าเบีย่งเบนมาตรฐานของสว่นประสมทางการตลาดในมุมมองลกูคา้  

ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า X  S.D. 
ระดบัความ
คิดเหน็ 

คุณค่าทีล่กูคา้จะไดร้บั (Customer Value) 4.28 0.528 ดมีาก 
ตน้ทุน (Cost to Customer) 3.95 0.579 ด ี
ความสะดวก (Convenience) 4.05 0.515 ด ี
ความสบาย (Comfort) 4.00 0.526 ด ี

การตดิต่อสือ่สาร (Communication) 3.61 0.563 ด ี
การดแูลเอาใจใส ่(Caring) 4.14 0.455 ด ี
ความส าเรจ็ในการตอบสนองความตอ้งการ (Completion) 4.31 0.519 ดมีาก 

รวม 4.05 0.358 ดี 

 
 จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความคดิเหน็ต่อส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของ
ลูกค้า โดยรวมอยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ผู้บริโภคมีระดับความคิดเห็นต่อส่วนส่วนประสม                 
ทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า ในระดบัดมีาก ได้แก่ ด้านความส าเรจ็ในการตอบสนองความต้องการ และ              
ด้านคุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับ ส่วนในระดับดี ได้แก่ การดูแลเอาใจใส่ ความสะดวก ความสบาย ต้นทุน และ                    
การตดิต่อสือ่สาร ตามล าดบั 
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ตอนท่ี 3 การวิเคราะหพ์ฤติกรรมการใช้บริการคลินิกเสริมความงาม 
ตาราง 3 แสดงค่าต ่าสดุ ค่าสงูสดุ ค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน เกีย่วกบัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารคลนิิกเสรมิ
ความงาม 

พฤติกรรมการใช้บริการคลินิกเสริมความงาม 
Minimum Maximum X  S.D 

ความถีท่ีเ่ขา้รบับรกิารคลนิิกเสรมิความงาม (3ครัง้/เดอืน) 1 10 2.74 1.671 
ค่าใชจ้่ายส าหรบัการเขา้รบับรกิารคลนิิกเสรมิความงาม  
(บาท/ครัง้) 

500 10000 1677.00 1313.195 

 
จากตาราง 3 พบว่า ผูบ้รโิภคมพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารคลนิิกเสรมิความงาม ดา้นความถี่เฉลีย่ทีเ่ขา้รบั

บรกิารคลนิิกเสรมิความงาม 3 ครัง้ ใน 3 เดอืน และมคี่าใชจ้่ายเฉลีย่ส าหรบัการเขา้รบับรกิารคลนิิกเสรมิความงาม 
1677 บาท/ครัง้ 

 
สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 
ปจัจยัส่วนบุคคลทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจใชบ้รกิารคลนิิกเสรมิความงาม พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่เีพศ 

อายุ ระดบัการศกึษา และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน แตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการตดัสนิใจใชบ้รกิารคลนิิกเสรมิความงาม 
แตกต่างกนั ทัง้ดา้นความถี่โดยเฉลีย่ทีเ่ขา้รบับรกิารคลนิิกเสรมิความงาม (ครัง้/3เดอืน) และดา้นค่าใชจ้่ายส าหรบั
การเข้ารับบริการคลินิกเสริมความงาม (บาท/ครัง้) ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และผู้บริโภคที่มี
สถานภาพ แตกต่างกนัมีพฤติกรรมการตดัสนิใจใช้บริการคลินิกเสริมความงามแตกต่างกนั ในด้านค่าใช้จ่าย
ส าหรับการเข้ารับบริการคลินิกเสริมความงาม (บาท/ครัง้) และผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกันมีพฤติกรรม                
การตัดสนิใจใช้บริการคลินิกเสริมความงาม แตกต่างกนั ในด้านความถี่โดยเฉลี่ยที่เข้ารบับริการคลินิกเสริม             
ความงาม (ครัง้/3เดอืน) ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  

ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกคา้ ทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารคลนิิกเสรมิความงาม 
พบว่า ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกคา้ ดา้นคุณค่าทีลู่กคา้จะไดร้บั (x1) มผีลต่อพฤตกิรรมการใช้
บริการคลินิกเสริมความงามของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถี่โดยเฉลี่ยที่เขา้รบับริการคลนิิก               
เสรมิความงาม (ครัง้/3เดอืน) ในทศิทางเดยีวกนั และดา้นค่าใชจ้่ายส าหรบัการเขา้รบับรกิารคลนิิกเสรมิความงาม 
(บาท/ครัง้) ในทศิทางตรงกนัขา้ม ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 ด้านต้นทุน (x2) มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการคลินิกเสริมความงามของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้านค่าใช้จ่ายส าหรบัการเข้ารบับริการคลนิิกเสรมิความงาม (บาท/ครัง้) ในทศิทางเดยีวกนั                 
ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01   
 ด้านความส าเร็จในการตอบสนองความต้องการ (x7) มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการคลินิกเสริม                    
ความงามของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถี่โดยเฉลี่ยที่เข้ารับบริการคลินิกเสริมความงาม                  
(ครัง้/3เดอืน) ในทศิทางเดยีวกนั และด้านค่าใช้จ่ายส าหรบัการเข้ารบับริการคลนิิกเสรมิความงาม (บาท/ครัง้)                
ในทศิทางเดยีวกนั ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
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สรปุผลและอภิปรายผล 
 จากกการศกึษาวจิยัเรื่อง ปจัจยัส่วนประสมการตลาดในมุมมองลูกคา้ทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการใชบ้ริการ
คลินิกเสริมความงาม ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  สามารถน าผลการศึกษามาอภิปรายผลการวิจัย             
ไดด้งัต่อไปนี้ 

สมมติฐานข้อท่ี 1 ผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มปีจัจยัส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ 
การศึกษาอาชพี และรายได้เฉลี่ยต่อเดอืนแตกต่างกนัมพีฤติกรรมการตดัสนิใจใช้บริการคลินิกเสรมิความงาม
แตกต่างกนั 

ด้านเพศ                                                                                                                         
ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการใช้บริการคลินิกเสริมความงาม ในด้านความถี่ที่เขา้รบั

บริการคลินิกเสริมความงาม (ครัง้/3เดือน) และด้านค่าใช้จ่ายส าหรับการเข้ารบับริการคลินิกเสริมความงาม                 
(บาท/ครัง้) แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ 0.05 และ 0.01 ตามล าดับ โดยผู้บริโภคเพศหญิง                
มพีฤติกรรมการตัดสนิใจใช้บริการคลินิกเสริมความงาม ในด้านความถี่ที่เข้ารบับริการคลินิกเสริมความงาม               
(ครัง้/3เดือน) และด้านค่าใช้จ่ายส าหรบัการเข้ารบับริการคลินิกเสริมความงาม (บาท/ครัง้) มากกว่าเพศชาย 
เนื่องจาก ผู้บรโิภคเพศหญิงมกัจะใส่ใจกบัสุขภาพและดูแลผวิพรรณของตนเองอยู่ตลอดเวลา เมื่อผวิหน้าดขีึน้              
ท าใหม้คีวามมัน่ใจเพิม่มากขึน้ และมกัจะใชอ้ารมณ์มากกว่าเหตุผลในการตดัสนิใจ จงึท าใหม้คีวามตอ้งการเขา้รบั
บริการคลิกนิกเสรมิความงามมากกว่าเพศชาย ซึ่งสอดสอดคล้องกบัแนวคิดของ อจัฉรา นพวิญญวงศ์. 2550; 
อ้างองิจาก Belch & Belch 2005. กล่าวว่า เพศ เป็นตวัแปรทีม่คีวามส าคญัในเรื่องของพฤติกรรมในการบรโิภค
มากเพราะ เพศที่แตกต่างกนัมกัมีทศันคติการรบัรู้และการตัดสนิใจในเรื่องการเลือกสินค้าที่บริโภคแตกต่าง
โดยมากเกดิจากสาเหตุในเรื่องของการไดร้บัการเลีย้งดกูารปลกูฝงันิสยัมาตัง้แต่ในวยัเดก็  

ด้านอายุ 
ผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการตดัสนิใจใชบ้รกิารคลนิิกเสรมิความงาม ในดา้นความถีท่ีเ่ขา้

รบับรกิารคลนิิกเสรมิความงาม (ครัง้/3เดอืน) และในดา้นค่าใชจ้่ายส าหรบัการเขา้รบับรกิารคลนิิกเสรมิความงาม 
(บาท/ครัง้) แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติริะดบั 0.01 และ 0.05 ตามล าดบั โดยผูบ้รโิภคทีม่ ีอายุ 45 ปีขึน้
ไป มีพฤติกรรมการตัดสินใจใช้บริการคลินิกเสริมความงามด้านความถี่และด้านค่าใช้จ่ายมากที่สุด เนื่องจาก
ผู้บรโิภคที่ม ีอายุ 45 ปีขึน้ไป เป็นกลุ่มที่มคีวามปรารถนาใหผ้วิหน้า และผวิพรรณของตนเองดูด ีเพื่อช่วยสรา้ง
ความมัน่ใจ และเสรมิสร้างบุคลกิภาพที่ดใีห้แก่ตนเองมากขึน้ ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ บุศรา จริเกษมสุข 
(2555) ได้ท าการศกึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่ผีลต่อพฤติกรรมการใชบ้รกิารสถาบนัเสรมิความงามพงศ์ศกัดิค์ลนิิกของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบว่า ผูท้ีม่าใชบ้รกิารทีม่อีาชพีแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิาร
ดา้นความถีโ่ดยเฉลีย่ต่อเดอืน แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

ด้านสถานภาพ  
ผู้บริโภคที่มีสถานภาพแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการใช้บริการคลินิกเสริมความงาม ในด้านความถี่                

ทีเ่ขา้รบับรกิารคลนิิกเสรมิความงาม (ครัง้/3เดอืน) ไม่แตกต่างกนั และในดา้นค่าใชจ้่ายส าหรบัการเขา้รบับริการ
คลนิิกเสรมิความงาม (บาท/ครัง้) แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิระดบั 0.05 โดยผู้บรโิภคทีม่สีถานภาพ
สมรส/อยู่ด้วยกนั มพีฤติกรรมการใช้บรกิารคลนิิกเสรมิความงาม ด้านค่าใช้จ่ายส าหรบัการเขา้รบับรกิารคลนิิก
เสรมิความงาม (บาท/ครัง้) มากทีสุ่ด เนื่องจากผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพสมรส/อยู่ดว้ยกนั มรีายไดค้รวัเรอืนมากกว่า 
จึงมีพฤติกรรมการจบัจ่ายใช้สอยสนิค้าฟุ่มเฟือยได้มากกว่า ผู้บริโภคที่มสีถานภาพโสด ซึ่งสอดสอดคล้องกบั
แนวคิดของ อัจฉรา นพวิญญวงศ์. 2550; อ้างอิงจาก Belch & Belch 2005. กล่าวว่า สถานภาพ สมรส โสด              
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หย่าร้างหรือเป็นหม้ายซึ่งในอดีตถึงปจัจุบนัเป็นเป้าหมายที่ส าคญัของการใช้ความพยายามทางการตลาดมา           
โดยตลอดและมีความส าคัญมากยิ่งขึ้นในส่วนที่เกี่ยวกับผู้บริโภคท าให้เกิดความต้องการในผลิตภัณฑ์และ
พฤตกิรรมการซือ้ทีแ่ตกต่างกนั 

ด้านระดบัการศึกษา 
ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารคลนิิกเสรมิความงาม ในดา้นความถี่              

ที่เข้ารับบริการคลินิกเสริมความงาม  (ครัง้/3เดือน) และในด้านค่าใช้จ่ายส าหรับการเข้ารับบริการคลินิก                   
เสรมิความงาม (บาท/ครัง้) แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติระดบั 0.01 โดยผู้บรโิภคที่มรีะดบัการศกึษา            
สูงกว่าปรญิญาตร ีมีพฤติกรรมการตดัสนิใจใชบ้รกิารคลนิิกเสรมิความงาม ด้านความถี่โดยเฉลี่ยทีเ่ขา้รบับรกิาร
คลนิิกเสรมิความงาม (ครัง้/3เดอืน) มากทีสุ่ด เนื่องจากผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตร ีการศกึษา             
ที่สูงเป็นปจัจยัที่ท าให้มีพฤติกรรมการเลือกซื้อสนิค้าที่ดี และศึกษาข้อมูลอย่างถี่ถ้วน ศึกษาถึงคุณประโยชน์                  
ที่แท้จริงก่อนตัดสนิใจเลือกซื้อ ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ ณภัทร ทวีแสงศิริ (2557) พบว่า กลุ่มตัวอย่าง              
ที่มีความแตกต่างด้านปจัจยัลักษณะประชากรทางระดับการศึกษา จะรับรู้การรับรู้ภาพลักษณ์ต่อธุรกิจสปา              
ทีแ่ตกต่างกนั 

ด้านอาชีพ 
ผู้บรโิภคที่มอีาชพีแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการใช้บรกิารคลนิิกเสรมิความงาม ในด้านความถี่ที่เขา้รบั

บรกิารคลนิิกเสรมิความงาม (ครัง้/3เดอืน) แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติริะดบั 0.01 และ 0.05 ตามล าดบั 
โดยผู้บรโิภคที่มอีาชพีขา้ราชการ/พนักงานรฐัวสิาหกจิ มีพฤติกรรมการตดัสนิใจใชบ้รกิารคลนิิกเสรมิความงาม 
ด้านความถี่โดยเฉลี่ยที่เขา้รบับรกิารคลนิิกเสรมิความงาม (ครัง้/3เดอืน) มากที่สุด เนื่องจากอาชพีขา้ราชการ/
พนักงานรฐัวสิาหกจิมคีวามมัน่คง มรีายไดท้ีแ่น่นอน จงึมคี่านิยมและความถี่ในการใชบ้รกิารคลนิิกเสรมิความงาม 
มากกว่าอาชพีอื่นๆ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของบุศรา จริเกษมสขุ (2555) พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่าใชบ้รกิารทีม่อีาชพี
แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารดา้นความถีโ่ดยเฉลีย่ต่อเดอืน  แตกต่างกนั  

ส่วนผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการใช้บริการคลินิกเสริมความงาม ในด้านค่าใช้จ่าย
ส าหรบัการเขา้รบับรกิารคลนิิกเสรมิความงาม (บาท/ครัง้) ไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตริะดบั 0.05 
เนื่องจากในทุกๆอาชพีต้องการความสวยงาม เพื่อสร้างความมัน่ใจใหก้บัตนอยู่ตลอดเวลา และต้องการยอมรบั             
ในสงัคมมากขึน้ จึงท าให้อาชพีที่แตกต่างกนันัน้ไม่มผีลต่อพฤติกรรมการตดัสนิใจ จึงท าให้ผู้บรโิภคที่มอีาชพี                 
ที่ต่างกนัมคี่าใช้จ่ายส าหรบัการเขา้รบับรกิารคลนิิกเสรมิความงาม (บาท/ครัง้) ไม่แตกต่างกนั ซึ่งสอดคล้องกบั
งานวิจัยของ กนกวรรณ ทองรื่น (2555) พบว่า ผู้บริโภคที่มาใช้บริการที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีการตัดสนิใจ              
ใชบ้รกิารคลกิเสรมิความงามของผูบ้รโิภค ในจงัหวดัสระบุร ีไม่แตกต่างกนั 
 ด้านรายได้เฉล่ียต่อเดือน 
 ผู้บรโิภคที่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการใช้บรกิารคลินิกเสรมิความงาม ในด้าน
ความถี่ที่เขา้รบับรกิารคลนิิกเสรมิความงาม (ครัง้/3เดอืน) และในด้านค่าใช้จ่ายส าหรบัการเขา้รบับรกิารคลนิิก 
เสรมิความงาม (บาท/ครัง้) แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติริะดบั 0.01 โดยผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
30,001 – 40,000 บาท มพีฤติกรรมการตดัสนิใจใช้บรกิารคลนิิกเสรมิความงาม ด้านความถี่และด้านค่าใช้จ่าย  
มากทีสุ่ด เนื่องจากรายไดเ้ป็นตวัก าหนดความต้องการในการใชบ้รกิารคลนิิกเสรมิความงาม เมื่อมรีายไดม้ากขึน้             
กจ็ะท าใหม้คีวามตอ้งการในการใชบ้รกิารคลนิิกเสรมิความงามมากขึน้ และเป็นตวัก าหนดความสามารถในการเขา้
คลนิิกทีแ่ตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ณภทัร ทวแีสงศริ ิ(2557) ไดท้ าการศกึษาเรื่อง ความคาดหวงั
ของลูกค้าต่อปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดของการบรกิารสปาและภาพลกัษณ์ธุรกจินวดสปาทีม่ต่ีอพฤตกิรรม
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การใช้บรกิารในสายตาลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตวัอย่างทีม่คีวามแตกต่างด้านระดบัเงนิเดอืน        
จะมคีวามคาดหวงัต่อปจัจยัดา้นสว่นแบ่งทางการตลาดทีแ่ตกต่างกนั  
 สมมติฐานข้อท่ี 2 ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า ประกอบด้วย คุณค่าที่ลูกค้า              
จะได้รบั ต้นทุน ความสะดวก ความสบาย การติดต่อสื่อสาร การดูแลเอาใจใส่ ความส าเร็จในการตอบสนอง                
ความตอ้งการ มผีลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารคลนิิกเสรมิความงามของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 ด้านคณุค่าท่ีลูกค้าจะได้รบั                                                                                                                                  
 ด้านคุณค่าที่ลูกค้าจะได้รบั มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการคลินิกเสรมิความงามของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ในดา้นความถีท่ีเ่ขา้รบับรกิารคลนิิกเสรมิความงาม (ครัง้/3เดอืน) ในทศิทางเดยีวกนั และในดา้น
ค่าใช้จ่ายส าหรบัการเขา้รบับรกิารคลนิิกเสรมิความงาม (บาท/ครัง้) ในทศิทางตรงกนัขา้ม แสดงว่า เมื่อเขา้รบั              
การรกัษาแลว้ผวิพรรณดขีึน้ อุปกรณ์มคีวามทนัสมยั ยาทีใ่ชร้กัษามคีวามปลอดภยั คลนิิกมบีรกิารทีด่ ีแต่ผูบ้รโิภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร มพีฤตกิรรมในการใชจ้่ายส าหรบัการเขา้รบับรกิารคลนิิกเสรมิความงามลดลง เนื่องจาก 
หากผูบ้รโิภครบัรูถ้งึคุณค่าและคุณประโยชน์ของคลนิิกแลว้ท าใหม้กีารเขา้คลนิิกบ่อยขึน้ แต่จะมคี่าใชจ้่ายทีเ่ขา้ใช้
บรกิารคลนิิกเสรมิความงามในแต่ละครัง้น้อยลง ซึ่งสอดสอดคล้องกบัแนวคิดของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ
(2546) กล่าวถึง คุณค่าที่ลูกค้าจะได้รบั (Customer Value) ลูกค้าจะเลือกใช้บริการอะไรหรือกบัใครสิง่ที่ลูกค้า              
ใช้พจิารณาเป็นหลกั คอื คุณค่าหรอืคุณประโยชน์ต่างๆ ที่จะได้รบัเมื่อเทยีบกบัเงนิทีจ่่ายดงันัน้ ธุรกจิต้องเสนอ
เฉพาะบรกิารทีต่อบสนองความตอ้งการลกูคา้ไดอ้ย่างแทจ้รงิ  
 ด้านความส าเรจ็ในการตอบสนองความต้องการ   
 ดา้นความส าเรจ็ในการตอบสนองความตอ้งการ มผีลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารคลนิิกเสรมิความงามของ
ผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านความถี่ที่เขา้รบับรกิารคลินิกเสรมิความงาม (ครัง้/3เดอืน) ในทศิทาง
เดยีวกนั และดา้นค่าใชจ้่ายส าหรบัการเขา้รบับรกิารคลนิิกเสรมิความงาม (บาท/ครัง้) ในทศิทางเดยีวกนั แสดงว่า 
ผูบ้รโิภคไดร้บัความประทบัใจจากการใหบ้รกิารของพนกังาน มคีวามพงึพอใจในคุณภาพและการบรกิารของคลนิิก 
และพอใจในผลลพัธท์ีค่าดหวงัไว้ สงูขึน้ จะท าใหผู้บ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ใชบ้รกิารคลนิิกเสรมิความงาม
มากขึน้ เนื่องจาก หากผูบ้รโิภครบัรูคุ้ณภาพการใหบ้รกิารทีเ่ป็นรูปธรรมของคลนิิก คลนิิกมคีวามน่าเชื่อถอื และ             
มคีวามรวดเรว็ในการตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ จะท าใหม้คี่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้ต่อการเขา้ใชบ้รกิารคลนิิกเสรมิ
ความงามในแต่ละครัง้ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ จติตมิา ศริมิงคล (2554) ไดท้ าการศกึษาเรื่อง ปจัจยัทางดา้น
ผลติภณัฑแ์ละการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร (IMC) ทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจใชบ้รกิารคลนิิกผวิหนงั
และความงามของผูบ้รโิภคเพศหญงิในกรุงเทพมหานคร พบว่า ปจัจยัดา้นผลติภณัฑโ์ดยรวม ความเชีย่วชาญและ
ชื่อเสยีงของแพทยผ์ูใ้หก้ารรกัษา คุณภาพของยาและเวชภณัฑ ์คุณภาพของเครื่องมอืและอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการรกัษา 
และมอีุปกรณ์ หรอื ใชเ้ครื่องมอืใหม่ๆอยูเ่สมอมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการตดัสนิใจใชบ้รกิารคลนิิกผวิหนงัและ
ความงามของผูบ้รโิภคเพศหญงิในกรุงเทพมหานคร โดยมคีวามสมัพนัธก์นัในทศิทางเดยีวกนั 
 ด้านต้นทุน 
 ด้านต้นทุน มผีลต่อพฤติกรรมการใชบ้รกิารคลนิิกเสรมิความงามของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
ในดา้นค่าใชจ้่ายส าหรบัการเขา้รบับรกิารคลนิิกเสรมิความงาม (บาท/ครัง้) ในทศิทางเดยีวกนั แสดงว่า เมื่อราคา
ค่ารักษามีความเหมาะสมกับคุณภาพ สามารถผ่อนช าระผ่านบัตรเครดิตได้ มีนโยบายการส่งเสริมการขาย              
เป็นประจ า เช่น สมาชกิไดร้บัส่วนลดพเิศษ มากขึน้ จะท าใหผู้บ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร มพีฤตกิรรมในการ
ใช้จ่ายส าหรบัการเขา้รบับรกิารคลนิิกเสรมิความงามเพิม่ขึน้ เนื่องจาก หากผู้บรโิภคพจิารณาถงึความคุม้ค่ากบั   
เงนิทีจ่่ายไปเหมาสะมกบัสิง่ทีไ่ดร้บั สามารถจงูใจใหผู้บ้รโิภคเลอืกใชโ้ปรแกรมรกัษาผวิหน้าอื่นๆ ท าใหม้คี่าใชจ้่าย
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ที่เพิ่มขึ้นต่อการเข้าใช้บริการคลินิกเสริมความงามในแต่ละครัง้  ซึ่งสอดสอดคล้องกับงานวิจัยของ บุศรา                   
จริเกษมสุข (2555) ไดท้ าการศกึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารสถาบนัเสรมิความงามพงศศ์กัดิ ์
คลินิกของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าผู้บรโิภคมคีวามคดิเหน็ด้านส่วนประสมทางการตลาดธุรกจิ
บรกิาร ดา้นราคา และดา้นการสง่เสรมิการตลาดมคีวามส าคญัในระดบัมากทีส่ดุ  
 
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจยั 
 จากการศกึษา ปจัจยัส่วนประสมการตลาดในมุมมองลูกคา้ทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารคลนิิกเสรมิ
ความงามของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปขอ้เสนอแนะทีไ่ดจ้ากงานวจิยั ดงันี้ 

1. จากงานวจิยัพบว่า กลุ่มผูบ้รโิภคทีเ่ป็นเพศหญงิมพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารคลนิิกเสรมิความงาม ในดา้น
ความถี่ทีเ่ขา้รบับรกิารคลนิิกเสรมิความงาม (ครัง้/3เดอืน) และดา้นค่าใชจ้่ายส าหรบัการเขา้รบับรกิารคลนิิกเสรมิ
ความงาม (บาท/ครัง้) มากกว่ากลุ่มผู้บรโิภคที่เป็นเพศชาย ดงันัน้ ผู้วจิยัจงึเสนอว่าผู้ประกอบการกจิการคลนิิก
เสรมิความงาม หรอืผู้ที่สนใจจะประกอบกจิการประเภทนี้ รวมถึงนักการตลาดในธุรกจินี้ ควรใหค้วามส าคญักบั 
เพศที่แตกต่างกนั โดยการพฒันากลยุทธ์ต่างๆ เช่น กลยุทธ์การส่งเสรมิการตลาด ด้านการประชาสมัพนัธ ์และ 
การออกโปรโมชัน่ เพื่อเพิม่การตดัสนิใจในการใชบ้รกิารคลนิิกเสรมิความงามของผูบ้รโิภคกลุ่มเป้าหมายไดม้ากขึน้ 
ส าหรบัลูกคา้เพศชาย ผูป้ระกอบการควรใหค้วามส าคญักบัผลติภณัฑแ์ละบรกิารมคีุณภาพ ส าหรบัลกูคา้เพศหญงิ 
ผูป้ระกอบการควรใหค้วามส าคญักบัเรื่องสถานทีใ่หบ้รกิารสะอาด เป็นระเบยีบ  เรยีบรอ้ย เป็นต้น เนื่องจากเพศ             
ทีแ่ตกต่างกนัมคีวามต้องการในการใชบ้รกิารไม่เหมอืนกนั ทัง้นี้เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความต้องการของแต่ละเพศ
มากยิ่งขึน้ รวมทัง้ต้องสร้างความภักดีต่อสนิค้าและบริการของตน เช่น การท าบตัรสมาชกิ  การมอบของขวญั                  
ในโอกาสพเิศษ เช่น วนัเกดิ เป็นต้น เพื่อสรา้งความสมัพนัธท์ีด่แีละความผูกพนัธก์บัลูกคา้ในระยะยาว ท าใหเ้กดิ
การเลอืกซือ้เลอืกใชม้ากยิง่ขึน้  

2. จากงานวิจัยพบว่า ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ                   
มพีฤตกิรรมการตดัสนิใจใชบ้รกิารคลนิิกเสรมิความงาม ดา้นความถี่โดยเฉลีย่ทีเ่ขา้รบับรกิารคลนิิกเสรมิความงาม 
(ครัง้ /3เดือน) มากกว่า ผู้บริโภคที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/ลูกจ้างทัว่ไป  ดังนัน้ ผู้วิจ ัยจึงเสนอว่า
ผู้ประกอบการกิจการคลินิกเสริมความงาม หรือผู้ที่สนใจจะประกอบกิจการประเภทนี้ รวมถึงนักการตลาด                
ในธุรกจินี้ ควรให้ความส าคญัในการก าหนดนโยบายเชงิกลยุทธ ์กบักลุ่มเป้าหมายส าคญัดงักล่าว เพื่อสามารถ
ตอบสนองความต้องการของกลุ่มที่มีอาชพีขา้ราชการ/พนักงานรฐัวสิาหกจิกลุ่มนี้ให้มากที่สุด เช่น การก าหนด
ราคาของการให้บริการ แต่ละประเภทที่หลากหลายสามารถเลือกได้ตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย              
เพิ่มโปรแกรมการรักษาผิวหน้าให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า พัฒนาช่องการช าระเงินให้มีความ
หลากหลายมากขึ้นตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทัง้การโฆษณาประชาสมัพนัธ์ ผ่านช่องทางต่างๆ                 
ทีเ่หมาะสม และง่ายต่อการเขา้ใจ เป็นต้น ทัง้นี้ เพื่อใหเ้ขา้ถงึกลุ่มเป้าหมายดงักล่าว และตอบสนองกลุ่มเป้าหมาย
ไดอ้ย่างสมบรูณ์ จงึท าใหผู้บ้รโิภคมพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารคลนิิกเสรมิความงาม ดา้นความถีเ่พิม่ขึน้ 

3. จากงานวิจยัพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า ด้านคุณค่าที่ลูกค้าจะได้รบัมีผลต่อ
พฤตกิรรมการใชบ้รกิารคลนิิกเสรมิความงามผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นความถีท่ีเ่ขา้รบับรกิารคลนิิก
เสรมิความงาม (ครัง้/3เดอืน) ในทศิทางเดยีวกนั และใดา้นค่าใชจ้่ายส าหรบัการเขา้รบับรกิารคลนิิกเสรมิความงาม 
(บาท/ครัง้) ในทศิทางตรงกนัขา้ม ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึเสนอว่าผูป้ระกอบการกจิการคลนิิกเสรมิความงาม หรอืผูท้ีส่นใจ
จะประกอบกจิการประเภทนี้ รวมถงึนักการตลาดในธุรกจินี้  ควรใหค้วามส าคญักบัการท าใหค้ลนิิกมชีื่อเสยีง และ
น่าเชื่อถือ มุ่งเน้นบรกิารให้มคีวามหลากหลายเพื่อเพิม่ทางเลือกแก่ผู้บรโิภค โดยสร้างความแตกต่างทางด้าน               
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การบรกิาร รปูแบบการน าเสนอการใหบ้รกิารควรจะเป็นสิง่ทีแ่ปลกใหม่ และรูจ้กัสรา้งบรรยากาศใหน่้าดงึดดูในการ
ใหบ้รกิารใหโ้ดดเด่นกว่าคู่แข่ง รวมทัง้ใหค้วามส าคญัในเรื่องคุณภาพของผลติภณัฑแ์ละบรกิาร โดยการมุ่งพฒันา
คุณภาพ ของการบรกิารทัง้ในดา้นความปลอดภยัและมมีาตรฐานของอุปกรณ์และเครื่องมอืทีใ่ชใ้หบ้รกิาร ตลอดจน
การใชเ้ทคโนโลยทีีใ่ชใ้นการรกัษามคีวามทนัสมยั เพื่อสรา้งความมัน่ใจและไวว้างใจแก่ผูบ้รโิภค ซึง่ท าใหส้ามารถ
เพิม่จ านวนผูท้ีเ่ขา้ใชค้ลนิิกเสรมิความงามไดม้ากขึน้  
 4. จากงานวจิยัพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า ด้านต้นทุนมผีลต่อพฤติกรรมการใช้
บรกิารคลนิิกเสรมิความงามผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ใดา้นค่าใชจ้่ายส าหรบัการเขา้รบับรกิารคลนิิกเสรมิ
ความงาม (บาท/ครัง้) ในทิศทางเดียวกนั ดงันัน้ ผู้วิจยัจงึเสนอว่า ผู้ประกอบการกิจการคลินิกเสริมความงาม               
หรอืผู้ที่สนใจจะประกอบกจิการประเภทนี้ รวมถึงนักการตลาดในธุรกจินี้ ควรก าหนดราคาให้เหมาะสมมากกบั
ความต้องการของลูกคา้ เพื่อเป็นการปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณ์การแข่งขนัทีรุ่นแรงและเปรยีบเทยีบราคาของ
การให้บริการแต่ละประเภทกับสถาบันเสริมความงามรายอื่นๆ เพื่อสร้างความแตกต่างทางด้านราคา                   
ท าให้ผู้บรโิภครู้สกึคุ้มค่า และเกดิความพอใจในด้านราคาของการใหบ้รกิาร ให้อยู่ในระดบัทีไ่ม่แตกต่างกนัมาก  
เมื่อเทยีบกบัคู่แขง่ ซึง่หากผูบ้รโิภครบัรูถ้งึความคุม้ค่าทางดา้นราคา กจ็ะสง่ผลใหม้ทีศันคตทิี่ดดีา้น  

5. จากงานวจิยัพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกคา้ ดา้นความส าเรจ็ในการตอบสนองความ
ตอ้งการมผีลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารคลนิิกเสรมิความงามผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นความถีท่ีเ่ขา้
รบับรกิารคลนิิกเสรมิความงาม (ครัง้/3เดอืน) ในทศิทางเดยีวกนั และในด้านค่าใชจ้่ายส าหรบัการเขา้รบับรกิาร
คลินิกเสริมความงาม (บาท/ครัง้) ในทิศทางเดียวกัน ดังนัน้ ผู้วิจ ัยจึงเสนอว่าผู้ประกอบการกิจการคลินิก                   
เสรมิความงาม หรอืผูท้ีส่นใจจะประกอบกจิการประเภทนี้ รวมถงึนกัการตลาดในธุรกจินี้ ควรสนบัสนุนและสง่เสรมิ
ศกัยภาพของบุคลากรผูใ้หบ้รกิาร มีการจดัอบรมพนักงานในแต่ละเดอืน ในเรื่องของการใหบ้รกิารลูกคา้ ปจัจยัน้ี
ส่งผลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารคลนิิกเสรมิความงามดา้นผวิพรรณของผูบ้รโิภคมากทีสุ่ด หากแพทยม์คีวามรูแ้ละ
ประสบการณ์ในการรกัษา ประกอบกบัความช านาญในการปฏบิตังิานของทัง้แพทยแ์ละพนกังาน รวมถงึพฤตกิรรม
ในการให้บริการ เช่น ความสุภาพ มีอธัยาศยัดี การให้บริการด้วยความเอาใจใส่ ตลอดจนมีจ านวนพนักงาน
ให้บรกิารเพยีงพอต่อผู้บรโิภค จะช่วยสร้างขอ้ได้เปรยีบทางการแข่งขนัและสามารถดงึดูดใหผู้้บรโิภคกลบัมาใช้
บรกิารซ ้าได ้ 

ข้อเสนอแนะในก ารท าวิจยัครัง้ต่อไป 
1. ควรมกีารศกึษาถงึกลุ่มตวัอย่างทีย่งัไม่เคยใชบ้รกิารคลนิิกเสรมิความงามเพิม่เตมิ และน าขอ้มูลทีไ่ด้

จากงานวิจยัมาท าการวเิคราะห์เพื่อใช้ในการวางแผนเชงิกลยุทธ์ทางการตลาดซึ่งจะสามารถเพิ่มจ านวนกลุ่ม
ผูบ้รโิภคใหม่ๆ ใหม้าใชบ้รกิารคลนิิกเสรมิความงามได ้

2. ควรศกึษาเรื่องความพงึพอใจของผูบ้รโิภคหลงัจากเขา้รบับรกิารคลนิิกเสรมิความงาม ทีเ่ป็นผลมาจาก
ปจัจยัส่วนประสมการตลาดในมุมมองลูกค้า เพื่อให้ผู้ประกอบการเน้นศึกษากลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อที่จะได้
พฒันาผลติภณัฑใ์หม้คีวามหลากหลายมากยิง่ขึน้ 

3. ควรศกึษาเพิม่เตมิดา้นความจงรกัภคัดแีละความคาดหวงัของลูกคา้ เพื่อเป็นแนวทางในการปรบัปรุง
พฒันา และรกัษาฐานลกูคา้เดมิไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ  
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กิตติกรรมประกาศ                                                                                                            
สารนิพนธฉ์บบันี้ส าเรจ็ลุล่วงไดด้ว้ยด ีเน่ืองจากผูว้จิยัไดรบัความกรุณา และความช่วยเหลอืเป็นอย่างดยีิง่

จาก อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ประธาน และกรรมการควบคุมสารนิพนธ์ โดยเฉพาะ อาจารย์ ดร. ไพบูลย์               
อาชารุ่งโรจน์ ทีไ่ดก้รุณาเสยีสละเวลาอนัมคี่า โดยใหค้ าปรกึษาและค าแนะน าทีม่คีุณค่า ช่วยตรวจสอบ และแกไ้ข
ข้อบกพร่องในการจดัท างานวจิยันี้ทุกขัน้ตอน ซึ่งเป็นประโยชน์ในการท าสารนิพนธ์ฉบบันี้เป็นอย่างยิง่ ผู้ วจิยั             
ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสงูไว ้ณ โอกาสนี้ 
 ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณ อาจารย ์ดร.ธนภูม ิอตเิวทนิ และ อาจารย ์ดร.เศรษฐวสัภุ ์พรมสทิธิ ์ทีก่รุณา
เป็นกรรมการเพิม่เติมในการสอบสารนิพนธ์ และขอให้เสนอแนะ เพื่อปรบัปรุง แก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ อีกทัง้                
ใหค้ าปรกึษาและใหค้ าแนะน าในการท าวจิยัครัง้นี้ ดว้ยความเมตตาเสมอมา 
 ผู้วิจ ัยขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ ในภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย               
ศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร ทุกท่าน ทีป่ระสทิธิป์ระสาทวชิาความรู ้ใหค้ าแนะน าและประสบการณ์ทีด่ ีไม่เพยีง
เฉพาะดา้นวชิาการ หากรวมถงึดา้นคุณธรรมและจรยิธรรม ทีน่ ามาปฏบิตัใินการท างานและในชวีติประจ าวนั 
 สุดท้ายนี้ ผู้วิจยัขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ และเพื่อนๆ ทุกคนที่คอยเป็นแรงผลกัดนั และ              
มอบก าลงัใจที่ดเีสมอมา ผู้วจิยัขอน้อมบูชาพระคุณของบดิา มารดา บูรพคณาจารย์ทุกท่าน ที่ได้อบรมสัง่สอน 
ชีแ้นะแนวทางทีด่แีละมคีุณค่าตลอดมาจนกระทัง่ประสบความส าเรจ็ดว้ยดใีนครัง้นี้ 
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