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บทคดัย่อ 

 

 การวจิยัครัง้น้ีมจีุดประสงคเ์พื่อการศกึษาความพงึพอใจโดยรวมทีม่ต่ีอคลนิิกรกัษาผวิหนงัและดูแลผวิพรรณ 

ในเขตกรุงเทพมหานครโดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็ขอ้มลู กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ ลกูคา้ทีใ่ชบ้รกิารคลนิิก

รกัษาผวิหนงัและดแูลผวิพรรณในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 คน  

 ผลการวจิยั และผลการทดสอบสมมตฐิาน สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ อายุ 21 - 30 ปี สถานภาพโสด ระดบัการศกึษาอยู่ระดบัปรญิญา

ตร ีอาชพี พนกังานเอกชน / รบัจา้ง รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 15,000 - 24,999 บาท และใชบ้รกิารวุฒศิกัดิค์ลนิิกมากทีส่ดุ 

ทศันคตสิว่นประสมทางการตลาดบรกิารคลนิิกรกัษาผวิหนงัและดแูลผวิพรรณ โดยรวมอยู่ในระดบัด ีและความพงึพอใจ

โดยรวมของคลนิิกรกัษาผวิหนงัและดแูลผวิพรรณอยู่ในระดบัพงึพอใจ  

 ทศันคติที่มต่ีอส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ด้านราคา ด้านสถานที่ ด้าน

บุคลากร ด้านลกัษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการให้บริการ โดยรวมของคลินิก มีความสมัพนัธ์กบัความ          

พงึพอใจโดยรวมทีม่ต่ีอคลนิิกรกัษาผวิหนงัและดแูลผวิพรรณ อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 มคีวามสมัพนัธก์นั

แบบทศิทางเดยีวกนั ในระดบัค่อนขา้งตํ่า 

 ทัศนคติที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านการส่งเสริมการตลาด โดยรวมของคลินิก                         

มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจโดยรวมทีม่ต่ีอคลนิิกรกัษาผวิหนงัและดแูลผวิพรรณ อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 

0.01 มคีวามสมัพนัธก์นัแบบทศิทางเดยีวกนั ในระดบัตํ่ามาก 

 

คาํสาํคญั: ทศันคต ิความพงึพอใจ คลนิิครกัษาผวิหนงัและดแูลผวิพรรณ 

 

Abstract 

 

 The purpose of this research is to study total satisfaction towards the skin care clinic in the 

Bangkok metropolis of four hundred customers randomly selected as samples with questionnaire as the tool 

of data collection.  

  

 

 

__________________________________ 
1สาขาวชิาการจดัการ หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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 The result of hypotheses testing can be concluded as followed: 

  Most of the sample are female, ages between 21 – 30 years old, single with a Bachelor’s degree. 

Their occupation are as employees of private companies, with monthly income between Baht 15,000 – 

24,999, and their skin care clinic is Wuttisak clinic. 

  The overall attitude on service marketing mix is at good level. Total satisfaction towards the skin 

care clinic is agreed to be satisfactory. 

  Attitude to service marketing mix in overall, and in the aspects of product and service, price, 

place, people, physical evidence, and process have a rather low level relationship with total satisfaction 

towards the skin care clinic at the statistically significant levels of 0.01 in the same direction. 

  Attitude on service marketing mix in overall and in the aspect of promotion has a very low level 

relationship with total satisfaction towards the skin care clinic at the statistically significant level of 0.01 in the 

same direction. 

 
Keywords: Attitude, satisfaction, clinical skin care treatments 

 

บทนํา 

 จากสภาพการดําเนินชวีิตที่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีต โดยในปจัจุบนัคนมีการใช้ชวีิตที่เร่งรีบ ทําให้เกิด

กระแสการรกัสุขภาพและการใส่ใจในสุขภาพมากขึน้ ทัง้ในผูห้ญงิและผูช้าย ธุรกจิเสรมิความงามนับเป็นธุรกจิหน่ึงที่

น่าสนใจ เน่ืองจาก ปจัจุบนัคนไทยมคีวามใส่ใจ และห่วงใยสุขภาพมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสวยความงาม

ทางดา้นผวิพรรณ รปูร่างหน้าตาและยงัเป็นสงัคมแห่งวตัถุนิยม นอกจากสิง่ของนอกกายทีต่อ้งหามาประดบัเพื่อบ่งบอก

ฐานะและชนชัน้ทางสงัคมแลว้ ทาํใหก้ารเกดิธุรกจิเสรมิความงามมเีพิม่มากขึน้ ทัง้ผูป้ระกอบการรายใหม่ และการขยาย

สาขาไปยงัพืน้ทีต่่างๆ ทัง้กรุงเทพฯ ปรมิณฑล และหวัเมอืงใหญ่ๆ 

 มลูค่าการตลาดของธุรกจิประเภทน้ีสงูถงึประมาณ 15,000 ลา้นบาท และมแีนวโน้มว่าจะมอีตัราการเตบิโต

มากกว่าน้ี กลุ่มลกูคา้ทีใ่ชบ้รกิาร กข็ยายวงกวา้งมากขึน้ ซึง่กลุ่มคนวยัทาํงานและกลุ่มวยัรุ่น นกัเรยีน นกัศกึษา ถอืเป็น

ลกูคา้กลุ่มใหญ่สดุในเวลาน้ี โดยทีร่าคาการใหบ้รกิารแต่ละประเภทต่อครัง้ มตีัง้แต่หลกัรอ้ยไปจนถงึหลกัพนัหรอืเรอืน

หมื่น ราคาที่ว่าน้ีคอืราคาต่อครัง้ หากซื้อหลายๆ ครัง้ หรอืซื้อเป็นแพค็เกจ เช่น ครัง้ละ 1,000 บาท ซื้อ 5 ครัง้แถม           

1 ครัง้ เป็นตน้  

 เมื่อการแขง่ขนัมเีพิม่มากขึน้ทัง้ในดา้นของตวัผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางจดัจาํหน่าย และในดา้นของ

การส่งเสรมิการตลาด ภายใต้การแข่งขนัที่เพิม่มากขึน้ ธุรกจิเสรมิความงามจงึมกีารปรบักลยุทธ์ทางการตลาดให้มี

ความแตกต่างเหนือคู่แขง่ และสอดคลอ้งกบัพฤตกิรรมของลกูคา้ทีเ่ปลีย่นแปลงไปอยู่เสมอ เพื่อเป็นการรกัษาฐานลกูคา้

เก่า และเป็นการขยายฐานลกูคา้ใหม่ใหเ้พิม่มากขึน้ โดยจะตอ้งตระหนกัถงึคุณภาพ และความปลอดภยัในการใหบ้รกิาร 

ซึง่ถอืเป็นเรื่องทีส่าํคญัอย่างยิง่ยวดในการใหบ้รกิาร นอกจากน้ี ธุรกจิจะตอ้งมกีารปรบักลยุทธท์างการตลาดใหแ้ตกต่าง

จากคู่แข่งอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นนวตักรรมใหม่ ๆ ในการใหบ้รกิาร การโฆษณาผ่านสื่อประเภทต่างๆ เพื่อใหธุ้รกจิเป็นที่

รูจ้กัอย่างกวา้งขวางมากขึน้ การฝึกอบรมพนกังานใหม้คีวามเชีย่วชาญในการใหข้อ้มลู รวมทัง้การใหบ้รกิารทีด่ ีเพื่อให้

ผูบ้รโิภครูส้กึประทบัใจในการเขา้มาใชบ้รกิารทุกครัง้ 

 กรุงเทพมหานครถอืเป็นเมอืงหลวงและนครทีม่ปีระชากรมากทีสุ่ดของประเทศไทย เป็นศูนยก์ลาง ของการ

คมนาคมขนส่ง การสื่อสาร และความเจริญด้านต่างๆของประเทศ เป็นที่รวมของประชากรตามทะเบยีนราษฎร์ถึง 

5,676,765 คน (ณ เดือนกุมภาพนัธ์ 2556) ขณะที่จํานวนประชากรที่รวมประชากรแฝงอยู่ที่ 8,839,022 คน หรือ

ประมาณรอ้ยละ 14 ของประชากรทัง้ประเทศ นอกจากน้ี หากนบัรวมประชากรทีเ่ดนิทางจากปรมิณฑลโดยรอบเขา้มา
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ทํางานในกรุงเทพฯ ตลอดจนชาวต่างชาติที่คาดว่าอาจมีจํานวนราว 500,000 คน (ทัง้ที่พํานักในกรุงเทพฯ และ

นักท่องเทีย่วชาวต่างชาตใินแต่ละวนั) กรุงเทพมหานครจงึถอืว่าเป็นศูนยก์ลางความคบัคัง่ของกจิกรรมทางเศรษฐกจิ 

สะท้อนจากภาพได้อย่ างชุด เจนจากเม็ดเงินหมุน เวียนในระบบเศรษฐกิจ  (ศูนย์วิจัยกสิกรไทยจํากัด 

https://www.kasikornresearch.com/th) ปรบัปรุงขอ้มลูล่าสดุ ปี พ.ศ. 2557  

 จากขอ้มลูดงักล่าวขา้งตน้จะเหน็ว่า ธุรกจิประเภทคลนิิกคลนิิกรกัษาผวิหนงัและดูแลผวิพรรณ เป็นธุรกจิทีม่ี

ความสําคัญและน่าสนใจ ทําให้ผู้วิจ ัยสนใจที่จะศึกษา ทัศนคติเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดบริการ ที่มี

ความสมัพนัธก์บัความพงึพอใจโดยรวมทีม่ต่ีอคลนิิกคลนิิกรกัษาผวิหนงัและดแูลผวิพรรณ ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อ

เป็นแนวทางให้ผู้ที่สนใจดําเนินธุรกิจนํามาปรบัปรุงการบริการ และพฒันาความสามารถในการให้บริการ เพื่อให้

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลกูคา้ไดเ้ป็นอย่างด ี

 

วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 

 1. เพื่อศกึษาความพงึพอใจโดยรวมทีม่ต่ีอคลนิิกรกัษาผวิหนังและดูแลผวิพรรณ จําแนกตามลกัษณะดา้น

ประชากรศาสตร ์ประกอบไปดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี รายไดส้ว่นบุคคล 

 2. เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างทศันคติเกี่ยวกบัส่วนประสมทางการตลาดบริการกบัความพึงพอใจ

โดยรวมทีม่ผีลต่อคลนิิกรกัษาผวิหนงัและดแูลผวิพรรณ ในเขตกรุงเทพมหานคร  

 

กรอบแนวคิดในการวิจยั  

 1. ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) แบ่งไดด้งัน้ี  

  1.1 เพศ 

   1.1.1 ชาย 

   1.1.2 หญงิ  

  1.2 อายุ  

   1.2.1 ตํ่ากว่าหรอืเท่ากบั 20 ปี  

   1.2.2 21 – 30 ปี  

   1.2.3 31 – 40 ปี 

   1.2.4 41 ปีขึน้ไป  

  1.3 สถานการสมรส  

   1.3.1 โสด  

   1.3.2 สมรส / อยู่ดว้ยกนั 

   1.3.3 หย่ารา้ง / แยกกนัอยู่ / หมา้ย 

  1.4 ระดบัการศกึษา 

   1.4.1 ตํ่ากว่า หรอื เทยีบเท่ามธัยมศกึษาตอนปลาย 

   1.4.2 อนุปรญิญา / ปวส. 

   1.4.3 ปรญิญาตร ี 

   1.4.4 สงูกว่าปรญิญาตร ี 

  1.5 อาชพี 

   1.5.1 นกัเรยีน / นกัศกึษา 

   1.5.2 รบัราชการ 

   1.5.3 พนกังานรฐัวสิาหกจิ 
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   1.5.4 พนงังานเอกชน / รบัจา้ง 

   1.5.5 พ่อบา้น / แม่บา้น 

   1.5.6 อื่นๆ โปรดระบุ..................................................... 

  1.6 รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน  

    1.6.1 ตํ่ากว่า 15,000 บาท  

   1.6.2 15,000 – 24,999 บาท  

   1.6.3 25,000 - 34,999 บาท  

   1.6.4 35,000 – 44,999 บาท 

   1.6.5 45,000 บาทขึน้ไป 

  1.7 คลนิิกทีใ่ชบ้รกิาร  

   1.7.1 แพนคลนิิก 

   1.7.2 คลนิิกแพทยล์นิดา 

   1.7.3 ราชพฤกษคลนิิก 

   1.7.4 พรเกษมคลนิิก 

   1.7.5 ลุมพนีิคลนิิก 

   1.7.6 สถาบนัโรคผวิหนงั 

   1.7.7 Apex  

   1.7.8 ราชเทวคีลนิิก 

   1.7.9 วุฒศิกัดิค์ลนิิก 

   1.7.10 นิตพิลคลนิิก 

   1.7.11 อื่นๆ โปรดระบุ............................................... 

  1.8 ทศันคตขิองสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ประกอบไปดว้ย 

   1.8.1 ดา้นผลติภณัฑข์องทางคลนิิกรกัษาผวิหนงัและดแูลผวิพรรณ 

   1.8.2 ดา้นราคาของทางคลนิิกคลนิิกรกัษาผวิหนงัและดแูลผวิพรรณ 

   1.8.3 ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 

   1.8.3 ดา้นสง่เสรมิการตลาด  

   1.8.4 ดา้นบุคลากรใหบ้รกิาร (แพทย ์พนกังานทรตีเมน้ต)์ 

   1.8.5 ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

   1.8.6 ดา้นกระบวนการการใหบ้รกิาร 

 2. ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ความพงึพอใจโดยรวมที่มต่ีอ คลนิิกรกัษาผวิหนังและดูแล

ผวิพรรณ ในเขตกรุงเทพมหานคร  

 

สมมติฐานการวิจยั  

 1. ลกูคา้ทีใ่ชบ้รกิารทีม่ลีกัษณะประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา อาชพี 

รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน คลนิิกทีใ่ชบ้รกิาร แตกต่างกนัมคีวามพงึพอใจโดยรวมทีม่ต่ีอคลนิิกรกัษาผวิหนงัและดแูลผวิพรรณ 

ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

 2. ทัศนคติที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการ ของคลินิกรักษาผิวหนังและดูแลผิวพรรณ                        

มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจโดยรวมทีม่ต่ีอคลนิิกรกัษาผวิหนงัและดแูลผวิพรรณ ในเขตกรุงเทพมหานคร  
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ทบทวนวรรณกรรม 

 ความหมายของทศันคติ  

 ศกัดิไ์ทย สุรกจิบวร (2545: 138) ใหค้วามหมายของทศันคตไิวโ้ดยรวมไวว้่า ทศันคตเิป็นความรูส้กึนึกคดิ

ของบุคคลทีม่ต่ีอบุคคล สิง่ของ หรอื ความคดิ ทศันคตเิป็นสิง่ทีจ่ะชกันําใหเ้ปลีย่นแปลงพฤตกิรรม สภาพความพรอ้ม

ทางจติทีเ่กีย่วกบัความคดิ ความรูส้กึ และแนวโน้มของพฤตกิรรมบุคคลทีม่ต่ีอบุคคล สิง่ของ สถานการณ์ต่างๆ ไปใน

ทศิทางใดทศิทางหน่ึง  

 เสร ีวงษ์มณฑา (2542: 41) ใหค้วามหมายไวว้่า ทศันคตคิอื การประเมนิความพอใจหรอืไม่พอใจ ความรูส้กึ 

และ ท่าท ีความรูส้กึคนเราทีม่ต่ีอความคดิหรอืสิง่ใดสิง่หน่ึง ทศันคตเิป็นสิง่ทีจ่ะนํามาซึง่การปฏบิตัขิองผูบ้รโิภค 

 ความหมายของส่วนประสมทางการตลาดบริการ และ การบริการ ชยัสมพล ชาวประเสริฐ (2547:          

63-79) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ของสนิคา้นัน้โดยพืน้ฐานจะมอียู่ 4 ตวั ไดแ้ก่ ผลติภณัฑ ์

ราคา ช่องทางการจดัจําหน่าย และการส่งเสรมิการตลาด แต่ส่วนประสมทางการตลาดของตลาดบรกิารจะมคีวาม

แตกต่างจากส่วนประสมทางการตลาดของสนิค้าทัว่ไป กล่าวคอื จะต้องมกีารเน้นถึงพนักงาน กระบวนการในการ

ใหบ้รกิารและสิง่แวดลอ้มทางกายภาพ ซึ่งทัง้สามส่วนประสมเป็นปจัจยัหลกัในการส่งมอบบรกิาร ดงันัน้ ส่วนประสม

ทางการตลาดของการบริการจึงประกอบด้วย 7Ps ได้แก่ผลติภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจําหน่าย การส่งเสริม

การตลาด พนกังาน กระบวนการใหบ้รกิารและสิง่แวดลอ้มทางกายภาพ 

 แนวความคิดเก่ียวกบัลกัษณะด้านประชากรศาสตร ์ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2541: 41-42) กล่าว

ว่า ลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ประกอบด้วย อายุ เพศ สถานภาพครอบครวั รายได้ อาชพี การศกึษา เหล่าน้ีเป็น

เกณฑท์ีนิ่ยมใชใ้นการแบ่งสว่นตลาด ลกัษณะดา้นประชากรศาสตรเ์ป็นลกัษณะทีส่าํคญัและสถติทิีว่ดัไดข้องประชากรที่

ช่วยกาํหนดตลาดเป้าหมาย ในขณะทีล่กัษณะดา้นจติวทิยาและสงัคมวฒันธรรมช่วยอธบิายถงึความคดิและความรูส้กึ

ของกลุ่มเป้าหมายเท่านัน้ ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์จะสามารถเข้าถึงและมีประสทิธิภาพต่อการกําหนดตลาด

เป้าหมายรวมทัง้ง่ายต่อการวดัมากกว่าตวัแปรอื่น 

 แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกบัความพึงพอใจ  จติตนิันท์ เดชะคุปต์ (2539: 19-20) ได้ใหค้วามหมายของ

ความพงึพอใจของผูบ้รโิภคไวว้่าภาวะการแสดงถงึความรูส้กึในทางบวกทีเ่กดิการประมนิเปรยีบเทยีบประสบการณ์การ

ซือ้ การไดร้บับรกิารทีต่รงกบัสิง่ทีล่กูคา้คาดหวงั หรอืดเีกนิกว่าคาดหวงัของลกูคา้ ในทางตรงกนัขา้ม ความไม่พงึพอใจ 

หมายถงึ ภาวะการแสดงออกถงึความรูส้กึในทางลบทีเ่กดิจากการประเมนิเปรยีบเทยีบประสบการณ์การไดร้บับรกิารที่

ตํ่ากว่าความคาดหวงัของลกูคา้ ความพงึพอใจของผูบ้รโิภคจะแสดงออกถงึความรูส้กึในทางบวกหรอืทางลบนัน้ขึน้อยู่

กบัปจัจยัสาํคญั 

 

วิธีดาํเนินการวิจยั 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั  

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครัง้น้ี ได้แก่ลูกค้าที่ใช้บริการคลินิกรักษาผิวหนังและดูแลผิวพรรณในเขต

กรุงเทพมหานคร ซึง่ไม่ทราบจาํนวนประชากรทีแ่น่นอน 

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั  

 กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี ไดแ้ก่ลกูคา้ทีใ่ชบ้รกิารบรกิารคลนิิกรกัษาผวิหนงัและดแูลผวิพรรณในเขต

กรุงเทพมหานคร แต่เน่ืองจากไม่ทราบจํานวนทีแ่น่นอน ผู้วจิยัจงึใช้วธิคีํานวณขนาดของประชากรที่ไม่สามารถระบุ

จํานวนประชากรทีแ่น่นอนได ้(กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2545:26) ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% ความผดิพลาดไม่เกนิ 5%  

จงึไดข้นาดตวัอย่างจาํนวน 385 คน และเพิม่จาํนวน 15 ชุด รวมจาํนวน 400 คน 
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ผลการวิจยั  

 ผลการศกึษา ทศันคตเิกีย่วกบัสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจโดยรวม

ทีม่ต่ีอคลนิิกรกัษาผวิหนงัและดแูลผวิพรรณ ในเขตกรุงเทพมหานคร สรุปผลไดด้งัน้ี 

 ข้อมูลลกัษณะประชากรศาสตร ์

 ผลจากการศกึษาพบว่า ลกูคา้ทีใ่ชบ้รกิารคลนิิกรกัษาผวิหนงัและดแูลผวิพรรณ ทีต่อบแบบสอบถามทัง้หมด 

400 คน สว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ มจีาํนวน 289 คน คดิเป็นรอ้ยละ 72.25 มอีายุ 21 - 30 ปี จาํนวน 298 คน คดิเป็นรอ้ย

ละ 74.50 มสีถานภาพโสด จํานวน 355 คน คดิเป็นร้อยละ 88.75 ระดบัการศกึษาอยู่ระดบัตํ่ากว่าหรอืเทยีบเท่ากบั

ปรญิญาตร ีมจีํานวน 295 คน คดิเป็นรอ้ยละ 73.75 อาชพี พนักงานเอกชน / รบัจา้ง จํานวน 316 คน คดิเป็นรอ้ยละ 

79.00 รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ตํ่ากว่า หรอืเท่ากบั 24,999 บาท จํานวน 175 คน คดิเป็นรอ้ยละ 43.75 และใชบ้รกิาร

คลนิิกอื่นๆ ประกอบดว้ย แพนคลนิิก คลนิิกแพทยล์นิดา Apex นิตพิลคลนิิก ธนพรคลนิิก ฟารดีาคลนิิก เดมิแครค์ลนิิก 

พฤษาคลนิิก ษติาวรรณคลนิิก เมโกะคลนิิก คลนิิกพเิศษ โรงพยาบาลจุฬา จาํนวน 160 คดิเป็นรอ้ยละ 40.00 

 ข้อมูลเก่ียวกบัทศันคติด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการคลินิกรกัษาผิวหนังและดแูลผิวพรรณ  

 ผลจากการศกึษาพบว่า ลกูคา้ทีใ่ชบ้รกิารคลนิิกรกัษาผวิหนงัและดแูลผวิพรรณ ทัง้หมด 400 คน โดย

พจิารณาเป็นรายดา้น ดงัน้ี 

 ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านสถานที่ของคลินิกรักษาผิวหนังและดูแลผิวพรรณ ผู้ที่ตอบ

แบบสอบถามมีทัศนคติในระดับดีมาก รองลงมา คือ ด้านผลิตภัณฑ์และบริการของคลินิกรักษาผิวหนังและดูแล

ผวิพรรณ ด้านลกัษณะทางกายภาพ ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ ด้านราคา และในด้านการส่งเสริมการตลาด 

ตามลาํดบั 

 ข้อมูลเก่ียวกับความพึงพอใจโดยรวมท่ีมีต่อคลินิกรกัษาผิวหนังและดูแลผิวพรรณ ในเขต

กรงุเทพมหานคร 

 การวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัความพงึพอใจโดยรวมทีม่ต่ีอคลนิิกรกัษาผวิหนงัและดแูลผวิพรรณ ประกอบดว้ย 

การศกึษาความพงึพอใจของผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอคลนิิกรกัษาผวิหนงัและดแูลผวิพรรณใน 3 ดา้นดว้ยกนั คอื ความพงึพอใจ

ต่อการไดร้บัการตอบสนองความคาดหวงัจากบรกิาร ความคุม้ค่าในการตอบสนองความต้องการ และความพงึพอใจ

โดยรวมต่อการใชบ้รกิารของคลนิิก ระดบัความพงึพอใจโดยรวมของคลนิิกรกัษาผวิหนังและดูแลผวิพรรณอยู่ในระดบั

พงึพอใจ 

  เมื่อพจิารณารายขอ้ พบว่า ผูท้ีต่อบแบบสอบถามมคีวามพงึพอใจทุกขอ้ โดยมคีวามพงึพอใจต่อดา้นความ

พงึพอใจโดยรวมต่อการใชบ้รกิารสงูสดุ รองลงมา มคีวามพงึพอใจต่อการไดร้บัการตอบสนองความคาดหวงัจากการใช้

บรกิาร และมคีวามพงึพอใจต่อความคุม้ค่าในการตอบสนองความตอ้งการ  

 การวิเคราะหข์้อมูลเชิงอนุมานเพื่อการทดสอบสมมติฐาน 

 สมมติฐานข้อ 1 ลูกคา้ทีใ่ช้บรกิารที่มลีกัษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบั

การศกึษา อาชพี รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน และคลนิิกทีใ่ชบ้รกิาร แตกต่างกนัมคีวามพงึพอใจโดยรวมทีม่ต่ีอคลนิิกรกัษา

ผวิหนงัและดแูลผวิพรรณ ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

 สมมติฐานท่ี 1.1 ลูกค้าที่มเีพศแตกต่างกนัมคีวามพงึพอใจโดยรวมที่มต่ีอคลนิิกรกัษาผวิหนังและดูแล

ผวิพรรณ ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

 เมื่อพจิารณา พบว่า ลกูคา้ทีม่เีพศแตกต่างกนัมคีวามพงึใจโดยรวมต่อคลนิิกรกัษาผวิหน้าและดูแลผวิพรรณ

ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 สมมติฐานท่ี 1.2 ลกูคา้ทีม่อีายแุตกต่างกนัมคีวามพงึพอใจโดยรวมทีม่ต่ีอคลนิิกรกัษาผวิหนงัและดแูล

ผวิพรรณ ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 
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 เมื่อพจิารณา พบว่า ลกูคา้ทีม่อีายุแตกต่างกนัมคีวามพงึใจโดยรวมต่อคลนิิกรกัษาผวิหน้าและดแูลผวิพรรณ

ในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 

 สมมติฐานท่ี 1.3 ลกูคา้ทีม่สีถานภาพสมรสแตกต่างกนัมคีวามพงึพอใจโดยรวมทีม่ต่ีอคลนิิกรกัษาผวิหนัง

และดแูลผวิพรรณ ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั  

 เมื่อพจิารณา พบว่า ลกูคา้ทีม่สีถานภาพสมรส แตกต่างกนัมคีวามพงึใจโดยรวมต่อคลนิิกรกัษาผวิหน้าและ

ดูแลผิวพรรณในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกบั

สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 สมมติฐานท่ี 1.4 ลกูคา้ทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัมคีวามพงึพอใจโดยรวมทีม่ต่ีอคลนิิกรกัษาผวิหนงั

และดแูลผวิพรรณ ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

 เมื่อพจิารณา พบว่า ลูกค้าที่มรีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัมคีวามพงึพอใจโดยรวมต่อคลนิิกรกัษาผวิหน้า

และดูแลผิวพรรณในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับ

สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 สมมติฐานท่ี 1.5 ลูกคา้ทีม่อีาชพีแตกต่างกนัมคีวามพงึพอใจโดยรวมทีม่ต่ีอคลนิิกรกัษาผวิหนังและดูแล

ผวิพรรณ ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

  เมื่อพจิารณา พบว่า ลูกค้าที่มอีาชพีแตกต่างกนัมคีวามพงึพอใจโดยรวมต่อคลนิิกรกัษาผวิหน้าและดูแล

ผวิพรรณในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน

ทีว่างไว ้

 สมมติฐานท่ี 1.6 ลูกค้าที่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืนแตกต่างกนัมคีวามพงึพอใจโดยรวมทีม่ต่ีอคลนิิกรกัษา

ผวิหนงัและดแูลผวิพรรณ ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

 เมื่อพิจารณา พบว่า ลูกค้าที่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืนแตกต่างกนัมคีวามพงึพอใจโดยรวมต่อคลนิิกรกัษา

ผวิหน้าและดูแลผวิพรรณในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่

สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีว่างไว ้

 สมมติฐานท่ี 1.7 ลกูคา้ทีม่คีลนิิกทีใ่ชบ้รกิารแตกต่างกนัมคีวามพงึพอใจโดยรวมทีม่ต่ีอคลนิิกรกัษาผวิหนัง

และดแูลผวิพรรณ ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั  

 เมื่อพจิารณา พบว่า ลูกค้าที่มกีลุ่มคลนิิกที่ใช้บรกิารแตกต่างกนัมคีวามพงึพอใจโดยรวมต่อคลนิิกรกัษา

ผวิหน้าและดแูลผวิพรรณในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบั

สมมตฐิานทีว่างไว ้

 สมมติฐานท่ี 2 ทศันคตทิีม่ต่ีอสว่นประสมทางการตลาดบรกิารของคลนิิกรกัษาผวิหนังและดูแลผวิพรรณมี

ความสมัพนัธก์บัความพงึพอใจโดยรวมทีม่ต่ีอคลนิิกรกัษาผวิหนงัและดแูลผวิพรรณ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 สมมติฐานท่ี 2.1 ทศันคตทิีม่ต่ีอสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นผลติภณัฑแ์ละบรกิารมคีวามสมัพนัธ์

กบัความพงึพอใจโดยรวมทีม่ต่ีอคลนิิกรกัษาผวิหนงัและดแูลผวิพรรณ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 เมื่อพจิารณา พบว่า ทศันคติที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ด้านผลิตภณัฑ์และบรกิาร ได้แก่ 

คุณภาพของผลติภณัฑ ์เช่น ยา ครมี มคีวามปลอดภยั การบรกิารทีห่ลากหลาย เช่น รกัษาฝ้า รกัษาสวิ จุดด่างดํา ผวิ

อกัเสบ ชื่อเสยีงของคลนิิกเป็นทีรู่จ้กั และคลนิิกมภีาพลกัษณ์โดยรวมทีด่ ีมคีวามน่าเชื่อถอื มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึ

พอใจโดยรวมทีม่ต่ีอคลนิิกรกัษาผวิหนงัและดแูลผวิพรรณ ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีว่างไว ้

 สมมติฐานท่ี 2.2 ทศันคติทีม่ต่ีอส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นราคามคีวาม สมัพนัธ ์กบัความพงึ

พอใจโดยรวมทีม่ต่ีอคลนิิกรกัษาผวิหนงัและดแูลผวิพรรณ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 เมื่อพจิารณา พบว่า ทศันคตทิีม่ต่ีอสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นราคา ไดแก่ ความคุม้ค่าของราคา

ทีไ่ดร้บัจากการใชบ้รกิาร อตัราค่าบรกิารทางการแพทยต่์อการรกัษามคีวามเหมาะสม และผลติภณัฑแ์ละบรกิารมกีาร
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ระบุราคาที่ชดัเจน มีความสมัพนัธ์ กบัความพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อคลินิกรกัษาผิวหนังและดูแลผิวพรรณ ในเขต

กรุงเทพมหานคร ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีว่างไว ้

 ทศันคตทิีม่ต่ีอส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นราคา ไดแก่ มรีะบบการชําระเงนิผ่านบตัรเครดติ ไม่มี

ความสมัพนัธ ์กบัความพงึพอใจโดยรวมทีม่ต่ีอคลนิิกรกัษาผวิหนังและดูแลผวิพรรณ ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่ไม่

สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีว่างไว ้

 สมมติฐานท่ี 2.3 ทศันคตทิีม่ต่ีอส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นสถานทีม่คีวามสมัพนัธก์บัความพงึ

พอใจโดยรวมทีม่ต่ีอคลนิิกรกัษาผวิหนงัและดแูลผวิพรรณ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 เมื่อพจิารณา พบว่า ทศันคตทิีม่ต่ีอสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นสถานที ่ไดแ้ก่ ทาํเลทีต่ัง้สะดวกต่อ

การเดนิทาง มีระบบขนส่งสาธารณะ เดินทางไปได้สะดวก และใกล้แหล่งชุมชน มีความสมัพนัธ์กบัความพงึพอใจ

โดยรวมทีม่ต่ีอคลนิิกรกัษาผวิหนงัและดแูลผวิพรรณ ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีว่างไว ้

 ทศันคตทิีม่ต่ีอสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นสถานที ่ไดแ้ก่ เวลาปิด – เปิดมคีวามเหมาะสม ไมม่ี

ความสมัพนัธก์บัความพงึพอใจโดยรวมทีม่ต่ีอคลนิิกรกัษาผวิหนงัและดแูลผวิพรรณ ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่ไม่

สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีว่างไว ้

 สมมติฐานท่ี 2.4 ทศันคตทิีม่ต่ีอสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นการสง่เสรมิการตลาดมคีวามสมัพนัธ์

กบัความพงึพอใจโดยรวมทีม่ต่ีอคลนิิกรกัษาผวิหนงัและดแูลผวิพรรณ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 เมื่อพจิารณา พบว่า ทศันคตทิีม่ต่ีอส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นการส่งเสรมิการตลาด ไดแ้ก่ การ

โฆษณา ประชาสมัพันธ์ผ่านสื่อ เช่น หนังสือพิมพ์ และการส่งเสริมการขาย เช่น การชิงโชค การแถมสินค้า มี

ความสมัพนัธ์กบัความพงึพอใจโดยรวมที่มต่ีอคลนิิกรกัษาผวิหนังและดูแลผวิพรรณ ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่ง

สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีว่างไว ้

 ทศันคตทิีม่ต่ีอสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นการส่งเสรมิการตลาด ไดแ้ก่ สทิธพิเิศษสาํหรบัสมาชกิ 

เช่น สมคัรสมาชกิรายปี รบัส่วนลดค่าเซอรว์สิ 10 % และการจดังานแสดง เช่น Event เปิดตวัโปรแกรมรกัษาผวิหน้า 

ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจโดยรวมทีม่ต่ีอคลนิิกรกัษาผวิหนงัและดแูลผวิพรรณ ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่ไม่

สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีว่างไว ้

 สมมติฐานท่ี 2.5 ทศันคติที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ด้านบุคลากรมคีวามสมัพนัธ์กบัความ             

พงึพอใจโดยรวมทีม่ต่ีอคลนิิกรกัษาผวิหนงัและดแูลผวิพรรณ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 เมื่อพจิารณา พบว่า ทศันคตทิีม่ต่ีอส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นบุคลากร ไดแ้ก่ ความเชีย่วชาญ

ของแพทยใ์นการรกัษา ความสภุาพและมารยาทในการใหบ้รกิารของพนกังาน การใหค้าํแนะนําจากเจา้หน้าที ่และการ

ใหค้ําแนะนําจากเจา้หน้าที่ มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจโดยรวมที่มต่ีอคลนิิกรกัษาผวิหนังและดูแลผวิพรรณ ใน

เขตกรุงเทพมหานคร ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีว่างไว ้

 สมมติฐานท่ี 2.6 ทศันคตทิีม่ต่ีอสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นลกัษณะทางกายภาพมคีวามสมัพนัธ์

กบัความพงึพอใจโดยรวมทีม่ต่ีอคลนิิกรกัษาผวิหนงัและดแูลผวิพรรณ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 เมื่อพจิารณา พบว่า ทศันคตทิีม่ต่ีอสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ไดแ้ก่ ความ

ทนัสมยัของเครื่องมอื ความสะอาดของคลนิิกและเครื่องมอื ระบบความปลอดภยัในกรณีฉุกเฉิน และการตกแต่งภายใน

และภายนอกของคลนิิก มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจโดยรวมทีม่ต่ีอคลนิิกรกัษาผวิหนังและดูแลผวิพรรณ ในเขต

กรุงเทพมหานคร ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีว่างไว ้

  สมมติฐานท่ี 2.7 ทศันคตทิีม่ต่ีอสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นกระบวนการใหบ้รกิารมคีวามสมัพนัธ์

กบัความพงึพอใจโดยรวมทีม่ต่ีอคลนิิกรกัษาผวิหนงัและดแูลผวิพรรณ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 เมื่อพจิารณา พบว่า ทศันคติที่มต่ีอส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านกระบวนการให้บรกิาร ได้แก่ 

ระบบการให้ข้อมูลของคลนิิกมคีวามทนัสมยั ความสะดวกรวดเรว็ในการให้บรกิาร การให้บรกิารเป็นไปตามลําดบั         
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ก่อน – หลงั และความถูกต้องของการจดัยากลบับ้าน มคีวามสมัพนัธ์กบัความพงึพอใจโดยรวมที่มต่ีอคลนิิกรกัษา

ผวิหนงัและดแูลผวิพรรณ ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีว่างไว ้

 

สรปุผลและอภิปรายผล 

  ผลการศกึษา เรื่อง ทศันคตเิกีย่วกบัสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจ

โดยรวมที่มต่ีอคลนิิกรกัษาผวิหนังและดูแลผวิพรรณ ในเขตกรุงเทพมหานคร มปีระเดน็ที่สามารถนํามาอภปิรายผล 

ดงัน้ี 

 1.  ลูกค้าที่ใช้บริการที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา และคลินิกที่ใช้บริการ 

แตกต่างกนัมคีวามพงึพอใจโดยรวมทีม่ต่ีอคลนิิกรกัษาผวิหนงัและดแูลผวิพรรณ ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

  ผลการทดสอบสมมติฐานความพงึพอใจโดยรวมที่มีต่อคลนิิกรกัษาผวิหนังและดูแลผวิพรรณ ในเขต

กรุงเทพมหานคร พบว่า ลกูคา้เพศชาย ระดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตร ีและมคีลนิิกทีใ่ชบ้รกิาร คอื พรเกษมคลนิิคมี

ความพงึพอใจโดยรวมมากทีส่ดุ เน่ืองจากลกูคา้กลุ่มน้ี อาจเป็นชายแท ้หรอืกลุ่มชาย (ประเภทสอง) ทีม่คีวามต้องการ

ดแูลใสใ่จสขุภาพ รกัสวยรกังาม ตามทีบ่รษิทั โอกลิวี ่แอนด ์เมเธอร ์(ประเทศไทย) (Carefor. 2558: ออนไลน์) ศกึษา

เรื่อง กระแสความสนใจในสุขภาพและความงามของคนกรุงเทพฯ พบว่า ในจํานวนกลุ่มตวัอย่างคนกรุงเทพฯ ใส่ใจใน

การดแูลสขุภาพในระดบั "มาก" ถงึ "ค่อนขา้งมาก" นัน้พบว่า รอ้ยละ 91 ของกลุ่มตวัอย่าง โดยสว่นใหญ่เป็นผูช้ายกลุ่ม

อายุ 18-29 ปี สาํหรบัระดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตรนีัน้ เน่ืองจากลูกคา้กลุ่มน้ีไดร้บัข่าวสาร ขอ้มูล และมคีวามรู้

ความเขา้ใจในการดูแลผวิพรรณผวิหนังเป็นอย่างด ีและดา้นของคลนิิกทีใ่ชบ้รกิาร พรเกษมคลนิิค เป็นองคก์รทีม่กีาร

รวมตวัของแพทย์ผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะทางผวิหนัง (Dermatologist) ที่มากทีสุ่ดประมาณ 30 ท่าน ซึ่งประกอบไปดว้ย 

คณะคณาจารยแ์พทยผ์ูเ้ชีย่วชาญเฉพาะทางผวิหนัง แพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญเฉพาะทางผวิหนังผูนํ้าเสนอโครงการวชิาการ 

อนัเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาการรกัษาสขุภาพผวิแห่งวงการแพทยผ์วิหนังของ ประเทศไทย (พรเกษมคลนิิค. 2557: 

ออนไลน์ วนัสบืคน้ 29 กรกฎาคม 2558) จงึทําใหผู้บ้รโิภคไวว้างใจ และเขา้มาใชบ้รกิาร และมคีวามพงึพอใจโดยรวม

มากทีส่ดุ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ยุทธนา โชคสขุสาํราญ (2547) ศกึษาเรื่อง พฤตกิรรมผูบ้รโิภคและปจัจยัทีม่ผีล

ต่อการตดัสนิใจเลอืกซือ้ผลติภณัฑเ์สรมิอาหารของผูท้ีอ่ยู่ในวยัทํางานในกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม

สว่นใหญ่เป็นเพศชายมกีารตดัสนิใจเลอืกซือ้ผลติภณัฑเ์สรมิอาหาร และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ จดิานันท ์คมนามูล 

(2551) เรื่อง ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการเลอืกใชบ้รกิารคลนิิกใจด ีศาลายา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามทีม่รีะดบั

การศกึษาแตกต่างกนัใชผ้ลติภณัฑเ์พื่อบํารุงผวิหน้าและอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั และสอดลอ้งกบั

งานวจิยัของ ศศภิา เดอืนสว่าง (2553) เรื่อง ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มผีลต่อลูกค้าเพศชายในการเลอืกใช้

บริการคลินิกเสริมความงามในอําเภอเมอืงเชียงใหม่ พบว่า ผู้สอบแบบสอบถามเพศชาย มรีะดบัการศึกษาระดบั

ปรญิญาตรหีรอืกาํลงัศกึษาอยู่ มผีลต่อลกูคา้เพศชายในการเลอืกใชบ้รกิารคลนิิกเสรมิความงามในอาํเภอเมอืงเชยีงใหม่

แตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วชิญส์นีิ ศวิะบวร (2555) ศกึษาเรื่อง ความพงึพอใจในการใชบ้รกิารคลนิิก

ความงามในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า การวเิคราะหค์วามแตกต่างของปจัจยัดา้นประชากรศาสตรท์ีม่ผีลต่อความ พงึ

พอใจในการใชบ้รกิารคลนิิกความงามไดแ้ก่ ปจัจยัดา้นประชากรศาสตร ์ใน ภาพรวม เพศ อายุ สถานภาพ การศกึษา 

รายได ้และอาชพี มคีวามพงึพอใจในการใช ้บรกิารแตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 2.  ทศันคตทิีม่ต่ีอสว่นประสมทางการตลาดบรกิารของคลนิิกรกัษาผวิหนงัและดแูลผวิพรรณมคีวามสมัพนัธ์

กบัความพงึพอใจโดยรวมทีม่ต่ีอคลนิิกรกัษาผวิหนงัและดแูลผวิพรรณ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

  จากการทดสอบสมมตฐิานค่าความสมัพนัธ ์โดยจาํแนกเป็นรายขอ้ดงัน้ี 

  2.1  ทศันคติที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านผลิตภัณฑ์และบรกิาร ได้แก่ คุณภาพของ

ผลิตภัณฑ์ เช่น ยา ครีม มคีวามปลอดภัย การบริการที่หลากหลาย เช่น รกัษาฝ้า รกัษาสวิ จุดด่างดํา ผิวอกัเสบ 

ชื่อเสยีงของคลนิิกเป็นทีรู่จ้กั และคลนิิกมภีาพลกัษณ์โดยรวมทีด่ ีมคีวามน่าเชื่อถอื มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจ
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โดยรวมทีม่ต่ีอคลนิิกรกัษาผวิหนงัและดแูลผวิพรรณ ในเขตกรุงเทพมหานคร มคี่า Sig. ทุกดา้นทุกขอ้ ทีร่ะดบันยัสาํคญั

ทางสถติ ิ0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัค่อนขา้งตํ่า และตํ่ามาก เน่ืองมาจากลกูคา้ใหค้วามสาํคญัเกีย่วกบัการบรกิาร

ของคลนิิก ทัง้ใบหน้า ผวิพรรณ รวมไปถงึ ยา ครมี ความปลอดภยั ความเชื่อถอืของสนิคา้จากคลกินิก รวมไปถงึความ

มชีื่อเสยีงที่เป็นกระแส พรเีซ็นเตอร์ ซึ่งทําให้ทศันคติที่มต่ีอผลติภณัฑ์และบริการมีความสมัพนัธ์กบัความพึงพอใจ

โดยรวมที่มต่ีอคลนิิกรกัษาผวิหนังและดูแลผวิพรรณ ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ ยุทธนา ธริามนตร์ (2555) เรื่อง 

พฤตกิรรมการเลอืกใชบ้รกิารคลนิิกรกัษาผวิหนังของกลุ่มวยัรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปจัจยัดา้นผลติภณัฑท์ี่

แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการเลอืกใชบ้รกิารคลนิิกรกัษาผวิหนงัต่างกนั และสอดลอ้งกบังานวจิยัของ ศศภิา เดอืนสว่าง 

(2553) เรื่อง ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มผีลต่อลูกค้าเพศชายในการเลอืกใช้บรกิารคลินิกเสรมิความงามใน

อําเภอเมืองเชียงใหม่ พบว่า ปจัจยัด้านผลิตภัณฑ์มีผลต่อการตัดสนิใจเลือกใช้บริการคลินิกเสริมความงาม และ

สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สนุทร ีเวชวทิยาขลงั (2546) เรื่อง ความพงึพอใจของลูกคา้ต่อการใชบ้รกิารเสรมิความงาม

ของร้านพลอยสวย เฮ้าส ์ออฟ บิวตี้ในจงัหวดันนทบุร ีพบว่าด้านผลิตภณัฑ์ มคีวามพงึพอใจต่อการใช้บรกิารเสริม

ความงามของรา้นพลอยสวย เฉ้าส ์ออฟ บวิตีใ้นจงัหวดันนทบุร ี

  2.2  ทศันคตทิีม่ต่ีอสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นราคา ไดแ้ก่ ความคุม้ค่าของราคาทีไ่ดร้บัจาก

การใชบ้รกิาร อตัราค่าบรกิารทางการแพทยต่์อการรกัษามคีวามเหมาะสม และผลติภณัฑแ์ละบรกิารมกีารระบุราคาที่

ชดัเจน มคีวามสมัพนัธ ์กบัความพงึพอใจโดยรวมทีม่ต่ีอคลนิิกรกัษาผวิหนงัและดแูลผวิพรรณ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

มคี่า Sig. 0.000, 0.000 และ 0.001 ตามลาํดบั ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัค่อนขา้งตํ่า 

และตํ่ามาก เน่ืองจาก การแข่งขนัทางการตลาดโดยเฉพาะทางดา้นราคาค่อนขา้งรุนแรง ลูกคา้จงึใหค้วามสาํคญักบั

ความคุม้ค่า สิง่ทีจ่ะไดร้บักบัตวัเงนิทีไ่ดจ้่ายไป ความคาดหวงัทีจ่ะไดร้บัจากการบรกิาร ความเหมาะสมของผลติภณัฑ์

ในคลนิิก เครื่องมื่อในการรกัษา จงึทําให้ทศันคติทีม่ต่ีอราคามคีวามสมัพนัธ์ กบัความพงึพอใจโดยรวมที่มต่ีอคลนิิก

รกัษาผวิหนังและดูแลผวิพรรณ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ นันทม์นัส คุณากรโชตพินัธ ์(2550) เรื่องความคาดหวงั

และการรบัรูจ้รงิของผู้บรโิภคทีม่ต่ีอพฤตกิรรมการใชผ้ลติภณัฑแ์ละบรกิารคลนิิกดูแลรกัษาผวิพรรณ “เฉลมิพร-ภูษิต

คลนิิก” พบว่า ผูบ้รโิภคมคีวามคาดหวงัต่อดา้นราคาผลติภณัฑแ์ละบรกิารของคลนิิก ดา้นแพทยท์ีท่ําการรกัษาในระดบั

ความคาดหวงัมาก และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ศศภิา เดอืนสว่าง (2553) เรื่อง ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดทีม่ี

ผลต่อลกูคา้เพศชายในการเลอืกใชบ้รกิารคลนิิกเสรมิความงามในอําเภอเมอืงเชยีงใหม่ พบว่า ปจัจยัดา้นราคามผีลต่อ

การตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารคลนิิกเสรมิความงาม  

  2.3  ทัศนคติที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านสถานที่ ได้แก่ ทําเลที่ตัง้สะดวกต่อการ

เดนิทาง มรีะบบขนสง่สาธารณะ เดนิทางไปไดส้ะดวก และใกลแ้หล่งชุมชน มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจโดยรวมที่

มต่ีอคลนิิกรกัษาผวิหนังและดูแลผวิพรรณ ในเขตกรุงเทพมหานคร มคี่า Sig. 0.000, 0.000 และ 0.039 ตามลําดบั ที่

ระดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ0.01 และ 0.05 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัค่อนขา้งตํ่า และตํ่ามาก เน่ืองจากสภาพการจราจร

และขนาดของจํานวนรถยนต์ในปจัจุบนั ที่เพิม่ขึน้และเกดิความแออดัอย่างต่อเน่ือง ทําให้ทําเลที่ตัง้ การเดนิทางที่

สะดวกสบายกลายเป็นปจัจยัหลกัทีลู่กค้าให้ความสําคญั ทัง้การขนส่งสาธารณะทีจ่ะทําให้เวลาในการเดนิทางและใช้

บรกิารรวดเรว็ขึน้ รวมไปถงึความหลากหลายของสาขาทีใ่หบ้รกิาร ทีจ่ะอํานวยความสะดวกสบายใหลู้กคา้ไดม้ากทีสุ่ด 

จงึทําให ้ทศันคตทิีม่ต่ีอสถานทีม่คีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจโดยรวมทีม่ต่ีอคลนิิกรกัษาผวิหนังและดูแลผวิพรรณ 

ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ศศภิา เดอืนสว่าง (2553) เรื่อง ปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อลกูคา้เพศชายใน

การเลอืกใชบ้รกิารคลนิิกเสรมิความงามในอาํเภอเมอืงเชยีงใหม่ พบว่า ปจัจยัดา้นการจดัจําหน่ายมผีลต่อการตดัสนิใจ

เลอืกใชบ้รกิารคลนิิกเสรมิความงาม และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สุนทร ีเวชวทิยาขลงั (2546) เรื่อง ความพงึพอใจ

ของลูกค้าต่อการใช้บรกิารเสรมิความงามของร้านพลอยสวย เฉ้าส ์ออฟ บวิตี้ในจงัหวดันนทบุร ีพบว่าด้านการจดั

จาํหน่ายบรกิารมคีวามพงึพอใจต่อการใชบ้รกิารเสรมิความงามของรา้นพลอยสวย เฉ้าส ์ออฟ บวิตีใ้นจงัหวดันนทบุร ี
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  2.4  ทศันคติที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านการส่งเสรมิการตลาด ได้แก่ การโฆษณา 

ประชาสมัพนัธผ์่านสื่อ เช่น หนังสอืพมิพ ์และการส่งเสรมิการขาย เช่น การชงิโชค การแถมสนิคา้ มคีวามสมัพนัธก์บั

ความพงึพอใจโดยรวมทีม่ต่ีอคลนิิกรกัษาผวิหนงัและดแูลผวิพรรณ ในเขตกรุงเทพมหานคร มคี่า Sig. 0.012 และ0.005 

ตามลาํดบั ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ0.01 และ 0.05 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัตํ่ามาก เน่ืองจากการแข่งขนัในตลาด

อุตสาหกรรมเกี่ยวกบัสถาบนัเสริมความงามค่อนข้างรุนแรง และมีกระแสตอบรบัค่อนข้างดเีกี่ยวกบัการใส่ใจดูแล

สุขภาพ ผวิพรรณ ร่างกาย ดงันัน้ การส่งเสรมิทางการตลาด ไม่ว่าจะเป็น สื่อโฆษณา หนังสอืพมิพ์ การขายโดยใช้

พนกังานเชญิชวน ใหค้าํแนะนํา ส่วนลด ของสมานาคุณต่างๆ และรวมไปถงึการเขา้ร่วมกบัรายการบตัรเครดติในการ

ผ่อนชําระค่าใชบ้รกิาร จงึทําให ้ทศันคตทิีม่ต่ีอการส่งเสรมิการตลาด มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจโดยรวมทีม่ต่ีอ

คลนิิกรกัษาผวิหนงัและดแูลผวิพรรณ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ศศภิา เดอืนสว่าง (2553) เรื่อง ปจัจยัส่วนประสม

ทางการตลาดทีม่ผีลต่อลกูคา้เพศชายในการเลอืกใชบ้รกิารคลนิิกเสรมิความงามในอําเภอเมอืงเชยีงใหม่ พบว่า ปจัจยั

ดา้นการสง่เสรมิทางการตลาดมผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารคลนิิกเสรมิความงาม และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 

สุนทร ีเวชวทิยาขลงั (2546) เรื่อง ความพงึพอใจของลูกค้าต่อการใชบ้รกิารเสรมิความงามของรา้นพลอยสวย เฉ้าส ์

ออฟ บวิตี้ ในจงัหวดันนทบุร ีพบว่าด้านการส่งเสรมิการจําหน่ายบริการ มคีวามพงึพอใจระดบัปานกลางต่อการใช้

บรกิารเสรมิความงามของรา้นพลอยสวย เฉ้าส ์ออฟ บวิตี ้ในจงัหวดันนทบุร ี

  2.5  ทศันคตทิีม่ต่ีอสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นบุคลากร ไดแ้ก่ ความเชีย่วชาญของแพทยใ์น

การรกัษา ความสภุาพและมารยาทในการใหบ้รกิารของพนักงาน การใหค้ําแนะนําจากเจา้หน้าที ่และการใหค้ําแนะนํา

จากเจ้าหน้าที่ มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อคลินิกรักษาผิวหนังและดูแลผิวพรรณ ในเขต

กรุงเทพมหานคร มค่ีา Sig. ทุกดา้นทุกขอ้ ทีร่ะดบันัยสาํคญัทางสถติ ิ 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัค่อนขา้งตํ่า 

เน่ืองมาจากลูกค้าให้ความสําคญักบัแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พนักงานเป็นอย่างมาก เพราะสามารถสร้างความมัน่ใจใน

สถาบนัคลนิิกเสรมิความงาม ทัง้กริยิา มารยาท การแต่งกาย ความสะอาวด ความสุภาพ พูดจาไพเราะ ความเอาใจใส ่

ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ กษมา กลัปด ี(2550) เรื่อง ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารคลนิิกรกัษาความ

งามในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี จงัหวัดอุบลราชานี พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการตัดสนิใจต่อองค์ประกอบด้าน

บุคลากรที ่ให้บรกิาร และพบว่า ด้านบุคลากรทีใ่หบ้รกิารเป็นปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารคลนิิกรกัษา

ความงาม c]tสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ศศภิา เดอืนสว่าง (2553) เรื่อง ปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อลูกคา้

เพศชายในการเลอืกใช้บรกิารคลินิกเสรมิความงามในอําเภอเมอืงเชยีงใหม่ พบว่า ปจัจยัด้านบุคลากรมีผลต่อการ

ตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารคลนิิกเสรมิความงาม และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สุนทร ีเวชวทิยาขลงั (2546) เรื่อง ความ

พงึพอใจของลูกค้าต่อการใช้บรกิารเสรมิความงามของร้านพลอยสวย เฉ้าส ์ออฟ บวิตี้ในจงัหวดันนทบุรี พบว่าด้าน

บุคลากร มคีวามพงึพอใจต่อการใชบ้รกิารเสรมิความงามของรา้นพลอยสวย เฉ้าส ์ออฟ บวิตีใ้นจงัหวดันนทบุร ี

  2.6  ทศันคตทิีม่ต่ีอสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ไดแ้ก่ ความทนัสมยัของ

เครื่องมือ ความสะอาดของคลินิกและเครื่องมือ ระบบความปลอดภัยในกรณีฉุกเฉิน และการตกแต่งภายในและ

ภายนอกของคลนิิก มีความสมัพนัธ์กบัความพึงพอใจโดยรวมที่มต่ีอคลินิกรกัษาผวิหนังและดูแลผวิพรรณ ในเขต

กรุงเทพมหานครมค่ีา Sig. 0.000, 0.002, 0.011 และ 0.002 ตามลาํดบั ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ0.01 และ 0.05 โดย

มคีวามสมัพนัธใ์นระดบัค่อนขา้งตํ่า และตํ่ามาก เน่ืองจาก ลกูคา้ใหค้วามสาํคญัเป็นอย่างมากเกีย่วกบัความสะอาดของ

สถานที่ เครื่องมอืทางการแพทย ์ที่จอดรถ ความสะดวกสบายและความปลอดภยั รวมไปถึงเทคโนโลยใีนการรกัษา

ต่างๆ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ กษมา กลัปด ี(2550) เรื่อง ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารคลนิิกรกัษา

ความงามในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี จงัหวดัอุบลราชานี พบว่า กลุ่มตัวอย่างมกีารตดัสนิใจองค์ประกอบด้าน

ลกัษณะทางกายภาพอยู่ในระดบัมาก และพบว่า ดา้นลกัษณะทางกายภาพเป็นอกีปจัจยัหน่ึงทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจ

ใชบ้รกิารคลนิิกรกัษาความงาม ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของ ศศภิา เดอืนสว่าง (2553) เรื่อง ปจัจยัส่วนประสมทาง

การตลาดทีม่ผีลต่อลกูคา้เพศชายในการเลอืกใชบ้รกิารคลนิิกเสรมิความงามในอําเภอเมอืงเชยีงใหม่ พบว่า ปจัจยัดา้น
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สิง่นําเสนอทางกายภาพมผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารคลนิิกเสรมิความงาม และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สุนทร ี

เวชวทิยาขลงั (2546) เรื่อง ความพงึพอใจของลกูคา้ต่อการใชบ้รกิารเสรมิความงามของรา้นพลอยสวย เฉ้าส ์ออฟ บวิตี้

ในจงัหวดันนทบุร ีพบว่าดา้นหลกัฐานทางกายภาพ มคีวามพงึพอใจต่อการใชบ้รกิารเสรมิความงามของรา้นพลอยสวย 

เฉ้าส ์ออฟ บวิตี ้ในจงัหวดันนทบุร ี

  2.7  ทศันคติที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ด้านกระบวนการให้บรกิาร ได้แก่ ระบบการให้

ขอ้มลูของคลนิิกมคีวามทนัสมยั ความสะดวกรวดเรว็ในการใหบ้รกิาร การใหบ้รกิารเป็นไปตามลําดบัก่อน – หลงั และ

ความถูกต้องของการจดัยากลบับ้าน มีความสมัพนัธ์กบัความพงึพอใจโดยรวมที่มีต่อคลนิิกรกัษาผิวหนังและดูแล

ผวิพรรณ ในเขตกรุงเทพมหานคร มค่ีา Sig. ทุกดา้นทุกขอ้ ทีร่ะดบันัยสาํคญัทางสถติ ิ 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์น

ระดบัค่อนขา้งตํ่า เน่ืองจากกระบวนการการให้บรกิารเป็นส่วนหน่ึงของความน่าเชื่อถือต่อคลนิิก ความเสถียรของ

เครื่องมอื ขัน้ตอนการใหบ้รกิารตัง้แต่การใหค้ําปรกึษา การรกัษา การจ่ายยา และการตดิตามผล ความรวดเรว็ถอืเป็น

สิง่ที่ต้องมาควบคู่กบังานบรกิารสถาบนัความงาม จงึทําให้ ทศันคติที่มต่ีอกระบวนการให้บรกิารมคีวามสมัพนัธ์กบั

ความพงึพอใจโดยรวมที่มต่ีอคลนิิกรกัษาผวิหนังและดูแลผวิพรรณ ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ ศศภิา เดอืนสว่าง 

(2553) เรื่อง ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มผีลต่อลูกค้าเพศชายในการเลอืกใช้บรกิารคลินิกเสรมิความงามใน

อาํเภอเมอืงเชยีงใหม่ พบว่า ปจัจยัดา้นการกระบวนการใหบ้รกิารมผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารคลนิิกเสรมิความ

งาม และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สุนทร ีเวชวทิยาขลงั (2546) เรื่อง ความพงึพอใจของลูกคา้ต่อการใชบ้รกิารเสรมิ

ความงามของร้านพลอยสวย เฉ้าส ์ออฟ บวิตี้ ในจงัหวดันนทบุร ีพบว่าดา้นกระบวนการ มคีวามพงึพอใจต่อการใช้

บรกิารเสรมิความงามของรา้นพลอยสวย เฉ้าส ์ออฟ บวิตี ้ในจงัหวดันนทบุร ี

 

ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 

 1.  จากข้อมูลลกัษณะทางประชากรศาสตร์ที่พบว่าเพศชายมีความพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อคลนิิกรกัษา

ผิวหนังและดูแลผิวพรรณ ในเขตกรุงเทพมหานครมากที่สุด ดังนัน้จึงควรศึกษาจํากดัเฉพาะกลุ่มลูกค้าเพศชาย 

เพื่อทีจ่ะไดข้อ้มูลเชงิลกึมากขึน้ เพื่อที่จะนําไปวางแผนทางการตลาด ต่อยอดเป็นกลยุทธ์ให้ตรงกบัความต้องการใน

ตลาดสถาบนัความงามในปจัจุบนั 

 2.  ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกค้าต่อคลินิกรกัษาผิวหนังและดูแลผิวพรรณ ข้อคิดเห็น 

ขอ้เสนอแนะ เพราะจะสามารถทราบถงึความตอ้งการทีแ่ทจ้รงิของลกูคา้ในปจัจุบนั 

 3.  ควรศกึษาปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดในแต่ละด้านเฉพาะเจาะจง เพื่อที่จะสามารถต่อยอดนําไป

พฒันาปจัจยัดา้นนัน้ๆได ้อาท ิดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นสถานที ่และดา้นบุคลากร ซึง่ลูกคา้ใหค้วามสาํคญัเกีย่วกบัทศันคติ

ในระดบัดมีาก  

 4.  ควรมกีารศกึษาสภาพตลาดของคลนิิกรกัษาผวิหนงัและดแูลผวิพรรณ และคู่แขง่ทัง้ทางตรงและทางออ้ม 

เน่ืองจากปจัจุบนัมกีารแข่งขนัค่อนขา้งรุนแรง ได้แก่ ธุรกจิสปา ขายตรงเวชภณัฑ์สําอาง อาหารเสรมิ เป็นต้น เพื่อ

ประโยชน์ในการวางแผนธุรกจิของคลนิิกรกัษาผวิหนงัและดแูลผวิพรรณต่อไป 

 5.  ควรมกีารศกึษาส่วนประสมทางการตลาดบรกิารเพิม่เติม โดยเกบ็ขอ้มูลเชงิคุณภาพเพื่อทีจ่ะขยายผล

ต่อไปในมุมมองทีก่วา้งขึน้ รวมถงึจะสามารถทราบถงึปญัหา หรอืขอ้ผดิพลาดในมุมมองของลูกคา้ผูท้ีใ่ชบ้รกิารคลนิิก

รกัษาผวิหนงัและดแูลผวิพรรณ 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 สารนิพนธฉ์บบัน้ีสาํเรจ็ไดด้ว้ยด ีโดยไดร้บัความช่วยเหลอือย่างยิง่จากอาจารยท์ีป่รกึษา รองศาสตราจารย ์

ดร.ณักษ์ กุลิสร์ ที่ให้คําแนะนําช่วยเหลือ ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้วิจ ัย ผู้วิจ ัย

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสงูไว ้ณ ทีน้ี่ดว้ย 



 13 

 ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ สุพาดา สริิกุตตา และ อาจารย์ ดร.อัจฉรียา ศกัดิน์รงค์ ที่ให้ความ

อนุเคราะหเ์ป็นผูเ้ชีย่วชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอืของแบบสอบถาม และคณะกรรมการสอบสารนิพนธ ์รวมถงึให้

ขอ้เสนอแนะต่างๆ เพื่อปรบัปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องอนัเป็นประโยชน์ต่อการทาํงานวจิยัชิน้น้ี 

 ขอกราบขอบพระคุณบดิา มารดา ครอบครวัและขอขอบคุณพี่ น้องและเพื่อนๆ ทุกคนของผูว้จิยัทีเ่ลง็เหน็

ความสําคญัของการศึกษามาโดยตลอด และสนับสนุน รวมทัง้ช่วยเหลือในทุกๆ ด้าน เพื่อเอื้ออํานวยให้ผู้วิจยัได้

ดาํเนินการศกึษาอย่างเตม็ที ่และเสรจ็สมบรูณ์ 

 ขอขอบพระคุณคณาจารยใ์นภาควชิาบรหิารธุรกจิ คณะสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒทุกท่าน 

ทีป่ระสทิธิป์ระสาทวชิาความรู้ให้ความช่วยเหลอื ตลอดจนให้ประสบการณ์ทีด่แีก่ผู้วจิยั อกีทัง้ให้ความเมตตาด้วยดี

เสมอมา 

 ขอขอบพระคุณเจา้หน้าทีภ่าควชิาบรหิารธุรกจิ คณะสงัคมศาสตร ์และบณัฑติวทิยาลยัทุกท่านตลอดจนผูม้ี

สว่นสาํเรจ็ต่องานวจิยัชิน้น้ี 

 ขอขอบคุณผูต้อบแบบสอบถาม ทีใ่หค้วามร่วมมอืและสละเวลาตอบแบบสอบถามใหเ้สรจ็ตามกําหนดเวลา 

เพื่อการวจิยัครัง้น้ี 

 สดุทา้ยน้ี ผลการศกึษาวจิยัอนัพงึไดจ้ากสารนิพนธฉ์บบัน้ี ผูว้จิยัขอมอบใหเ้ป็นประโยชน์แด่บดิามารดา และ

ครอบครวั รวมถงึบรูพคณาจารยท์ุกท่านทีไ่ดอ้บรมสัง่สอน ชีแ้นะแนวทางทีด่แีละมคีุณค่าตลอดมาจนสาํเรจ็การศกึษา 
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