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บทคดัย่อ 

 

 การวจิยัครัง้น้ีมคีวามความมุ่งหมาย เพื่อศกึษาพฤตกิรรมการใช้บรกิารคลนิิกความงามและผวิพรรณของ

ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจําแนกตามลกัษณะส่วนบุคคล และเพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างส่วนประสม

การตลาดบรกิาร กบัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารคลนิิกความงามและผวิพรรณของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 การวจิยัครัง้น้ีเป็นการวจิยัเชงิสาํรวจ โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครือ่งมอืเกบ็รวบรวมขอ้มลู กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ช้

ในการวจิยัครัง้น้ี  คอื ผูท้ีม่าใชบ้รกิารและเคยใชบ้รกิารคลนิิกความงามและผวิพรรณ ทีม่อีายุตัง้แต่ 15 ปีขึน้ไป ในเขต

กรุงเทพมหานคร จาํนวน 385 คน สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู คอื การหาคา่ความถี ่คา่รอ้ยละ การหาค่าเฉลีย่ และ

คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน การวเิคราะหค์วามแตกต่าง โดยใชส้ถติกิารทดสอบคา่ท ีและระหวา่งกลุ่มตวัอย่างทีม่มีากกว่า 2 

กลุ่ม โดยใชก้ารวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว และการทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปร 2 ตวั ทีเ่ป็นอสิระต่อ

กนั โดยใชส้ถติสิมัประสทิธิส์หสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพยีรส์นั 

 ผลการวจิยัพบวา่  

 ผู้บริโภคที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีสถานภาพโสด มีอายุระหว่าง 23 - 30 ปี จบ

การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีประกอบอาชพีพนักงานบรษิทัเอกชน มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 10,001 – 25,000 บาท มี

ระดบัความสาํคญัสว่นประสมการตลาดบรกิารของคลนิิกความงามและผวิพรรณ ค่าเฉลีย่ในระดบัมากทีส่ดุ ไดแ้ก่ ดา้น

ราคา รองลงมาได้แก่ ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านผลิตภณัฑ์และบรกิาร และด้านลกัษณะทางกายภาพ และมี

คา่เฉลีย่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นบคุลากร ดา้นชอ่งทางการจดัจาํหน่าย และดา้นการสง่เสรมิการตลาด ตามลาํดบั 

 ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่ที่มาใช้บรกิารที่คลนิิกความงามและผวิพรรณมพีฤติกรรมการใช้บรกิาร ช่วงวนัเสาร์ – 

อาทติย ์ช่วงเวลา 14.01 – 18.00 น. เลอืกใชบ้รกิารทีวุ่ฒศิกัดิค์ลนิิก เลอืกประเภทการรกัษาสวิ หลุมสวิ รอยสวิ และ

รูปแบบการใช้บรกิารเป็นครัง้ มคีวามถี่ในการใช้บริการโดยเฉลี่ย 2 ครัง้ ในระยะเวลา 3 เดอืน ค่าใช้จ่ายในการใช้

บรกิารโดยเฉลีย่ 1,631.43 บาทต่อครัง้ 

 ผลการทดสอบสมมตฐิานพบวา่ 

 1.  ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะทางสว่นบุคคล ไดแ้ก่ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั 

มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารคลนิิกความงามและผวิพรรณ ดา้นจาํนวนครัง้การเขา้ใชบ้รกิารโดยเฉลีย่ในระยะเวลา 3 เดอืน

แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และ 0.05 ตามลาํดบั 

 

 

__________________________________ 
1สาขาวชิาการตลาด หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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 2.  ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะทางสว่นบุคคล ไดแ้ก่ อายุ อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤตกิรรม

การใชบ้รกิารคลนิิกความงามและผวิพรรณ ดา้นจาํนวนเงนิทีจ่า่ยในการเขา้ใชบ้รกิารโดยเฉลีย่ต่อครัง้แตกต่างกนั อยา่ง

มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

 3.  สว่นประสมการตลาดบรกิาร ดา้นผลติภณัฑแ์ละบรกิารและดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร ในหวัขอ้เกีย่วกบั

วธิกีารและขัน้ตอนในการจดัระเบยีบการให้บรกิารที่ถูกต้องและรวดเรว็ มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บรกิาร

คลนิิกความงามและผวิพรรณ ด้านจํานวนครัง้การเขา้ใช้บรกิารโดยเฉลี่ยในระยะเวลา 3 เดอืน อย่างมนีัยสําคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั 0.01 และ0.05 ตามลาํดบั มคีวามสมัพนัธก์นัในทศิทางเดยีวกนัระดบัตํ่า  

  ดา้นการสง่เสรมิการตลาดและดา้นบุคลากร มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารคลนิิกความงาม

และผิวพรรณ ด้านจํานวนครัง้การเข้าใช้บริการในระยะเวลา 3 เดือน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั 0.01 มี

ความสมัพนัธก์นัในทศิทางเดยีวกนัระดบัปานกลาง 

 4. สว่นประสมการตลาดบรกิาร ดา้นผลติภณัฑแ์ละบรกิารและดา้นการสง่เสรมิการตลาด มคีวามสมัพนัธก์บั

พฤตกิรรมการใชบ้รกิารคลนิิกความงามและผวิพรรณ ดา้นจาํนวนเงนิทีจ่า่ยในการเขา้ใชบ้รกิารโดยเฉลีย่ต่อครัง้ อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 และ0.01 ตามลาํดบั มคีวามสมัพนัธก์นัในทศิทางเดยีวกนัระดบัตํ่า 

  ดา้นบคุลากร มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารคลนิิกความงามและผวิพรรณ ดา้นจํานวนเงนิที่

จา่ยในการเขา้ใชบ้รกิารโดยเฉลีย่ต่อครัง้ อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 มคีวามสมัพนัธก์นัในทศิทางเดยีวกนั

ระดบัปานกลาง 

 

คาํสาํคญั: พฤตกิรรม บรกิาร คลนิิกความงามและผวิพรรณ ผูบ้รโิภค 

 

Abstract 

 

 This research aims to study usage service behavior at beauty and skin care clinic of customers in 

Bangkok Metropolis, classified by demographic factor and study the relationship between service marketing 

mix with consumer’s usage service behavior at beauty and skin care clinic in Bangkok Metropolis 

 This research is a research survey using questionnaire as a tool for data collection. Sample size of 

this research is 385 customer of usage at beauty and skin care clinic. Data were analyzed by the statistical 

methods of percentage, mean, standard deviation. The statistical method to analyzing the differentiated 

between variables were Independent sample t-test, One way analysis of variance and analysis the relation of 

two independent variables by using Pearson product moment correlation coefficient. 

 The research results are as follows: 

 Most of the respondents were female, single, ages between 23 - 30 years old, graduated of 

Bachelor's degree, employees in private companies, had monthly income of THB 10,001 – 25,000. The 

service marketing mix is at the highest levels in the aspects of price, process, product and physical 

environment, and at high levels in the aspects of people, channel and promotion. 

 Most of consumer visited beauty and skin care clinic on Saturday and Sunday at 14.01 – 18.00 

pm., selected to use services at Wuttisak clinic. The most popular category was acne treatment and use 

sevices time by time. Frequency of average service at beauty and skin care clinic was 2 times per 3 months, 

average payment was Baht 1,631.43 per time 
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 The results of hypotheses testing are as follows: 

 1. The consumer with different in education level, occupations and average monthly income have 

different behaviors in term of frequency of average using service in 3 months at the statistical significance 

levels of 0.01 and 0.05 respectively. 

 2. The consumer with difference in age, occupations and average monthly income have different 

behaviors in term of average amount of expense per time at the statistical significance levels of 0.01. 

 3. Service marketing mix in product and process on the aspect of organization in rapid and correct 

service method are positively correlated at low levels with the behavior on usage service at beauty and skin 

care clinic in term of frequency of average using service in 3 months at the statistical significance levels of 

0.01 and 0.05 respectively. 

  Service marketing mix in promotion and people aspects are positively correlated at moderate 

levels with the behavior on usage service at beauty and skin care clinic in term of frequency of average using 

service in 3 months at the statistical significance levels of 0.01.   

 4.  Service marketing mix in product and promotion aspects are positively correlated at low levels 

with the behavior on usage service at beauty and skin care clinic in term of average amount of expense per 

time at the statistical significance levels of 0.05 and 0.01 respectively. 

  Service marketing mix in people aspect is positively correlated at moderate level with the 

behavior on usage service at beauty and skin care clinic in term of average amount of expense per time at 

the statistical significance levels of 0.01.  

 

Keywords: Health Services, Clinics and Beauty, Consumers. 

 

บทนํา 

 สภาพสงัคมในปจัจุบนัทีม่กีารเตบิโตและเจรญิกา้วหน้าขึน้มาก หลายสิง่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดําเนินชวีติของ

มนุษย ์ช่วยอาํนวยความสะดวกสบายใหม้นุษยม์ากขึน้ อกีทัง้ดว้ยสภาพสงัคมทีม่แีต่การเร่งรบีและการทํางานแข่งกบั

เวลา ทําให้มนุษย์มีความต้องการสนิค้าและบรกิารที่ต้องตอบสนองได้อย่างรวดเรว็และทนัใจ ไม่ใช่เพยีงแต่ความ

ตอ้งการในสนิคา้และบรกิารทีร่วดเรว็เทา่นัน้ สนิคา้และบรกิารกม็กัจะไดร้บัความนิยมตามกระแสต่างๆ ณ ช่วงเวลานัน้

ของสงัคมดว้ย เช่น ธุรกจิคลนิิกความงามและผวิพรรณ ไดร้บัอทิธพิลส่วนหน่ึงมาจาก กระแสการดูแลรกัษาสุขภาพที่

ทาํใหผู้ค้นในปจัจุบนัหนัมาดูแลเอาใจใส่ความสวยความงามทางดา้นรูปร่างหน้าตา และผวิพรรณมากขึน้ ประกอบกบั

กระแสการชื่นชอบในดารา นักรอ้งเกาหล ีเกดิเป็นกระแสการอยากสวยสไตลเ์กาหลขีึน้อย่างแพร่หลายในบา้นเรา ทัง้

เพศหญงิและเพศชาย โดยเฉพาะในกลุ่มวยัรุ่นและวยัทาํงาน อกีทัง้ดว้ยเทคโนโลยต่ีางๆ ทีนํ่ามาใชใ้นวงการความสวย

ความงาม ทาํใหผู้ค้นสวยไดง้่ายขึน้ ใหบ้รกิารตามความต้องการของผูบ้รโิภคไดห้ลากหลายขึน้ และการทําสวยหลาย

ประเภทในปจัจุบนักไ็ม่ต้องเจบ็ปวดมากหรอืนอนพกัรกัษาตวัในโรงพยาบาลนานๆ เหมอืนในอดตี จงึทําใหผู้บ้รโิภค

เกดิความสนใจมากขึน้ เกดิกลุ่มผูบ้รโิภคใหม่ๆ เพิม่เขา้มา เช่น กลุ่มผูบ้รโิภคทีอ่ยากสวยแต่กลวัเจบ็ อยากสวยแต่ไม่มี

เวลานอนพกัรกัษาตวันานๆ ได ้ทาํใหต้ลาดธรุกจิความสวยความงามในปจัจบุนัมกีลุ่มลกูคา้ทีเ่พิม่สงูขึน้มากกวา่ในอดตี 

โดยจะเหน็ไดจ้ากมูลค่าโดยรวมของตลาดคลนิิกความงามและผวิพรรณ ทีม่มีูลค่าสงูถงึระดบั 20,000 - 30,000 ลา้น

บาทต่อปี และมอีตัราการเตบิโตอยู่ทีป่ระมาณ 10% - 20% ต่อปี (กรุงเทพธุรกจิออนไลน์. 2556: ออนไลน์) จากมูลค่า

โดยรวมของตลาดที่ค่อนขา้งสูง ส่งผลใหธุ้รกจิคลนิิกความงามและผวิพรรณ มกีารแข่งขนักนัสูงอย่างเหน็ไดช้ดั เพื่อ

แย่งชงิส่วนแบ่งตลาดและรกัษากลุม่ลูกค้าเดมิของตัวเองไว้ ส่งผลให้คลนิิกความงามและผวิพรรณตราสนิค้าต่างๆ 
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พยายามหากลยทุธท์างการตลาดต่างๆ ออกมาแขง่ขนักนั ไมว่า่จะเป็นกลยทุธ ์ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทาง

การจดัจาํหน่าย ดา้นการสง่เสรมิการตลาด ดา้นลกัษณะทางกายภาพภายในคลนิิก โดยกลยุทธท์ีม่องเหน็ไดช้ดัเจน ก็

คอื การสง่เสรมิการตลาด โดยการใชด้ารา นกัรอ้ง พธิกีร ทีม่ชีือ่เสยีงมาเป็นพรเีซน็เตอรโ์ฆษณาผา่นสือ่ต่างๆ พรอ้มทัง้

นําเสนอสโลแกนของตราสนิคา้คลนิิกไปในเวลาเดยีวกนั เพือ่ตอกยํา้ใหผู้บ้รโิภคจดจาํตราสนิคา้ไดม้ากยิง่ขึน้ ซึง่ในตรา

สนิคา้คลนิิกชัน้นํานัน้จะเหน็ไดว้่ามกีารทุ่มงบในการโฆษณาเป็นหลกักว่า 100 - 200 ลา้นบาทต่อปี (Positioning 

Magazine. 2012: Online) เลยทเีดยีว ส่วนอกีหน่ึงกลยุทธ์หน่ึงที่ถูกนํามาใช้โดยตลอด กค็อื การขยายสาขาอย่าง

ต่อเน่ืองในทุกๆ ปี โดยมกีารขยายสาขาเพิม่ขึน้ทัง้ในกรุงเทพและต่างจงัหวดั และปจัจุบนับางผู้ประกอบการคลนิิก

ความงามและผวิพรรณที่เป็นตราสนิคา้ชัน้นําของไทยกไ็ด้มกีารขยายสาขาออกไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านบา้งแลว้ เช่น 

ประเทศลาว กมัพชูา เวยีดนาม และพม่า (สยามธรุกจิ. 2556: ออนไลน์) เพื่อเจาะกลุ่มลูกคา้และตลาดเป้าหมายใหม่ๆ 

ใหเ้พิม่มากขึน้ 

 กลยุทธต่์างๆ ทีธุ่รกจิคลนิิกความงามและผวิพรรณนํามาใชน้ัน้ เป็นส่วนสาํคญัที่ทําให้เกดิการเติบโตของ

ธุรกจิ ไม่ว่าจะเป็นการเพิม่ขึน้ของยอดขาย การเพิม่ขึน้ของกลุ่มลูกค้า การสร้างการรบัรู้และจดจําในตราสนิค้าของ

คลนิิก อกีทัง้จากความตอ้งการของผูบ้รโิภคในสนิคา้และบรกิารดา้นความสวยความงามทีเ่พิม่สงูขึน้อย่างต่อเน่ือง และ

คู่แข่งขนัคลนิิกความงามและผวิพรรณในตลาดทีม่เีป็นจํานวนมากประกอบกบัคู่แข่งรายใหม่ๆ ทีพ่ยายามเขา้สู่ตลาด

คลนิิกความงามและผวิพรรณ กม็เีกดิขึน้ใหม่อยู่เรื่อยๆ ดงันัน้จงึเป็นเรื่องสาํคญัที่คลนิิกความงามและผวิพรรณตรา

สนิคา้ต่างๆ จะตอ้งสรา้งโอกาสทางการแข่งขนัใหก้บัตวัเองอยู่ตลอดเวลา เพื่อรกัษาส่วนแบ่งทางการตลาดและพฒันา

ใหส้ว่นแบง่ตลาดนัน้มเีพิม่มากขึน้ตามมลูค่าโดยรวมของตลาดทีเ่พิม่สงูขึน้อยา่งต่อเน่ือง 

 ดงันัน้ผู้วิจยั จึงเล็งเห็นความสําคญัของการศึกษา ส่วนผสมทางการตลาดบริการที่ประกอบด้วย ด้าน

ผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสรมิการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

และดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร โดยศกึษาถงึความสมัพนัธท์ีม่กีบัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารคลนิิกความงามและผวิพรรณ

ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ทีเ่ลอืกศกึษาในเขตกรุงเทพมหานครกเ็พราะเป็นพืน้ที ่ทีม่จีาํนวนคลนิิกความงาม

และผวิพรรณอยู่หลากหลายตราสนิคา้และมจีํานวนมาก ส่วนผลการศกึษาที่ได ้จะสามารถเป็นแนวทางให้กบัองคก์ร

ธุรกจิคลนิิกความงามและผวิพรรณ ในการพฒันาและสรรหาสนิคา้และบรกิาร ใหส้ามารถตอบสนองความต้องการของ

กลุ่มลกูคา้เป้าหมายไดอ้ย่างตรงความตอ้งการ และเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนกลยุทธท์างการตลาดทีเ่หมาะสม ที่

จะช่วยเพิ่มโอกาสทางการแข่งขนักบัคู่แข่งทัง้รายเก่าและรายใหม่ได้มากขึ้น และที่สําคญัเพื่อเป็นแนวทางให้กับ

งานวจิยัอื่นๆ ทีส่นใจศกึษาเกีย่วกบัธรุกจิคลนิิกความงามและผวิพรรณในอนาคตต่อไป 

 

วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 

 1.  เพื่อศกึษาพฤตกิรรมการใช้บรกิารคลนิิกความงามและผวิพรรณ ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

จาํแนกตามลกัษณะสว่นบคุคล 

 2.  เพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่าง ส่วนประสมการตลาดบรกิารกบัพฤติกรรมการใช้บรกิาร คลนิิกความ

งามและผวิพรรณ ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

กรอบแนวคิดในการวิจยั  

 1.  ตวัแปรอสิระ (Independent Variables) ไดแ้ก่ 

  1.1 เพศ 

   1.1.1 ชาย 

   1.1.2 หญงิ 
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  1.2  สถานภาพ  

   1.2.1  โสด 

   1.2.2  สมรส / อยู่ดว้ยกนั 

   1.2.3  หมา้ย / หยา่รา้ง / แยกกนัอยู่ 

  1.3  อายุ 

   1.3.1  15 – 22 ปี 

   1.3.2  23 – 30 ปี 

   1.3.3  31 – 38 ปี 

   1.3.4  39 – 46 ปี 

   1.3.5  47 ปีขึน้ไป 

  1.4  ระดบัการศกึษา 

   1.4.1  ตํ่ากวา่หรอืเทา่กบั มธัยมศกึษาตอนปลาย / ปวช. 

   1.4.2  อนุปรญิญาตร ี/ ปวส. 

   1.4.3  ปรญิญาตร ี 

   1.4.4  สงูกว่าปรญิญาตร ี

  1.5  อาชพี เป็นระดบัการวดัขอ้มลูประเภทนามบญัญตั ิ(Nominal scale) 

   1.5.1  นกัเรยีน / นกัศกึษา 

   1.5.2  รบัราชการ / พนกังานรฐัวสิาหกจิ 

   1.5.3  พนกังานบรษิทัเอกชน 

   1.5.4  ธรุกจิสว่นตวั / เจา้ของกจิการ 

   1.5.5  พอ่บา้น / แมบ่า้น 

   1.5.6  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ........................................  

  1.6  รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 

   1.6.1  ตํ่ากวา่หรอืเทยีบเทา่ 10,000 บาท 

   1.6.2  10,001 – 25,000 บาท 

   1.6.3  25,001 – 35,000 บาท 

   1.6.4  35,001 บาทขึน้ไป 

  1.7  สว่นประสมการตลาดบรกิาร 

   1.7.1  ดา้นผลติภณัฑ ์

   1.7.2  ดา้นราคา 

   1.7.3  ดา้นชอ่งทางการจดัจาํหน่าย  

 1.7.4  ดา้นการสง่เสรมิการตลาด 

   1.7.5  ดา้นบคุลากร 

   1.7.6  ดา้นลกัษณะทางกายภาพ  

   1.7.7  ดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร 

 2.  ตวัแปรตาม (Dependent Variables) ไดแ้ก่ พฤตกิรรมการใชบ้รกิารคลนิิกความงาม และผวิพรรณ ของ

ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

  2.1  จาํนวนครัง้ทีใ่ชบ้รกิารคลนิิกความงามและผวิพรรณในระยะเวลา 3 เดอืน 

  2.2  ค่าใชจ้า่ยของการเขา้ใชบ้รกิารคลนิิกความงามและผวิพรรณต่อครัง้  
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  2.3  ชว่งวนัทีใ่ชบ้รกิารทีค่ลนิิกความงามและผวิพรรณบอ่ยทีส่ดุ 

  2.4  ช่วงเวลาใชบ้รกิารทีค่ลนิิกความงามและผวิพรรณบอ่ยทีส่ดุ 

  2.5  ตราสนิคา้คลนิิกความงามและผวิพรรณทีเ่ขา้ใชบ้รกิารเป็นสว่นใหญ่ 

  2.6  ประเภทการรกัษาและการบรกิาร ทีเ่ลอืกใชบ้รกิารเป็นสว่นใหญ่ 

  2.7  ทีต่ัง้คลนิิกความงามและผวิพรรณทีเ่ลอืกเขา้ใชบ้รกิารบอ่ยทีส่ดุ  

  2.8  รปูแบบในการใชบ้รกิารทีค่ลนิิกความงามและผวิพรรณ  

 

สมมติฐานการวิจยั  

 1.  ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะทางสว่นบุคคล ไดแ้ก่ เพศ สถานภาพ อายุ อาชพี ระดบัการศกึษา และรายไดเ้ฉลีย่

ต่อเดอืน แตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการใชบ้รกิาร คลนิิกความงามและผวิพรรณแตกต่างกนั 

 2.  ส่วนประสมการตลาดบรกิาร ไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑ์ ดา้นราคา ด้านช่องทางการจดัจําหน่าย ดา้นการ

ส่งเสรมิการตลาด ด้านบุคลากร ด้านลกัษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการให้บริการ มคีวามสมัพนัธ์กบั

พฤตกิรรมการใชบ้รกิาร คลนิิกความงามและผวิพรรณ ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

 แนวความคิดเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร ์ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2550: 57)[1] กล่าวว่า ลกัษณะ

ประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย อายุ เพศ รายได้ อาชีพ การศึกษา ศาสนา ขนาดครอบครัว ตัวแปรทาง

ประชากรศาสตรเ์ป็นเกณฑใ์นการแบง่กลุ่มผูบ้รโิภคทีนิ่ยมใชม้ากทีส่ดุ เหตุผลหน่ึงกค็อื ขอ้มลูดา้นประชากรศาสตรจ์ะ

สามารถเขา้ถงึและมปีระสทิธผิลต่อการกําหนดตลาดเป้าหมาย รวมทัง้ง่ายต่อการวดัมากกว่าตวัแปรอื่น ตวัแปรดา้น

ประชากรศาสตรท์ีส่าํคญั มดีงัน้ี 

 1.  อายุ (Age) ผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทจะสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคที่มีอายุ

แตกต่าง อกีทัง้ความชอบและรสนิยมของบุคคลจะเปลีย่นแปลงไปตามวยั ตวัอย่างเช่น วยัรุ่นมกัจะสนใจสนิค้าตาม

รสนิยมแฟชัน่ สว่นผูส้งูอายกุม็กัสนใจเกีย่วกบัสนิคา้สขุภาพ เป็นตน้ 

 2.  เพศ (Gender) ผู้หญิงและผู้ชายมีแนวโน้มที่จะมีทศันคติและพฤติกรรมที่แตกต่างกนั ตัวอย่างเช่น 

ผูห้ญงิมกัจะอ่อนโยนกว่าผูช้าย ส่วนผูช้ายมกัจะมคีวามเป็นผูนํ้าสงูกว่าผูห้ญงิ เป็นต้น นักการตลาดจงึไดนํ้าลกัษณะ

ความแตกต่างทางเพศมาประยุกต์ใช้กบัผลิตภณัฑ์บางประเภท ในอดตีผู้หญิงจะเป็นกลุ่มเป้าหมายของผลิตภณัฑ์

ประเภทครมีบาํรุงผวิ น้ําหอม ครมีเปลีย่นสผีม แต่ในปจัจุบนัจะเหน็ไดว้่าสนิคา้เหล่าน้ีเจรญิเตบิโตสงูมากในส่วนตลาด

ผูช้าย ซึง่เป็นสนิคา้ทีส่ามารถไดท้ัง้สองเพศ (Unisex) 

 3.  การศกึษา (Education) ผูท้ีม่กีารศกึษาสงูมแีนวโน้มทีจ่ะบรโิภคผลติภณัฑท์ีม่คีณุภาพทีด่กีวา่และมรีาคา

สงูกวา่ผูท้ีม่กีารศกึษาตํ่า 

 4.  อาชพี (Occupation) บุคคลในแต่ละสาขาอาชพีจะมคีวามเป็นและความต้องการสนิค้าและบรกิารที่

ต่างกนั เช่น นักธุรกจิ ต้องการรถยนต์ทีดู่ดมีรีะดบั เช่น เบนซ ์ เป็นต้น นักการตลาดจะต้องศกึษาว่าสนิคา้และบรกิาร

ของบรษิทัเป็นทีต่้องการของกลุ่มอาชพีประเภทใด เพื่อจะได้จดัเตรยีมสนิค้าให้สอดคล้องกบัความต้องการของกลุ่ม

เหล่าน้ีไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 5.  รายได ้(Income) โดยทัว่ไปนกัการตลาดจะสนใจผูบ้รโิภคทีม่รีายไดส้งู แต่อยา่งไรกต็ามผูท้ีม่รีายไดป้าน

กลางและมรีายไดต้ํ่าจะเป็นตลาดทีม่ขีนาดใหญ่กว่า แมว้่ารายไดจ้ะเป็นตวัแปรทีใ่ชบ้่อยมากแต่นักการตลาดส่วนใหญ่

จะโยงเกณฑร์ายไดร้วมกบัตวัแปรดา้นประชากรศาสตรต์วัอืน่ๆ เพือ่ใหก้ารกาํหนดตลาดเป้าหมายชดัเจนยิง่ขึน้  



 7 

 นอกจากน้ี การศกึษา อาชพี และรายไดน้ัน้ มกัจะมคีวามสมัพนัธก์นัอยา่งยิง่ บคุคลทีม่กีารศกึษาสงูมกัจะมี

อาชพีการงานทีด่ ี มรีายไดส้งู สว่นบคุคลทีม่กีารศกึษาตํ่า โอกาสทีจ่ะมอีาชพีการงานในระดบัสงูนัน้ยอ่มเป็นไปไดย้าก 

จงึทาํใหม้รีายไดต้ํ่า 

 ลกัษณะทางประชากรศาสตรท์ีส่าํคญั มรีายละเอยีดดงัน้ี (ภาวณีิ กาญจนาภา (2554: 72) 

 1.  อายุ เป็นตวัแปรในการแบ่งส่วนตลาดสาํหรบัผลติภณัฑห์ลายชนิด เช่น เสือ้ผา้ ผลติภณัฑส์ําหรบัเดก็

ต่างๆ หนังสอื อาหาร เป็นต้น บุคคลที่มอีายุทีแ่ตกต่างกนัจะมคีวามชอบหรอืสนใจในกจิกรรมทีต่่างกนั และสนใจใน

ผลติภณัฑต่์างประเภทกนั และสือ่ทีอ่งคก์รธุรกจิจะเลอืกใชเ้พื่อเขา้ถงึบุคคลในวยัต่างๆ ไดแ้ก่ วยัเดก็ วยัรุน่ วยัรุ่นตอน

ปลายถงึวยักลางคน วยัเกษยีณอายหุรอืวยัชรา เหล่าน้ีกแ็ตกต่างกนัไปในแต่ละช่วงอายุของบุคคล  

 2.  เพศ บุคคลทีม่เีพศต่างกนัมแีนวโน้มทีจ่ะมคีวามชอบหรอืความสนใจทีแ่ตกต่างกนั เช่น เพศชายอาจมี

แนวโน้มทีจ่ะสนใจผลติภณัฑป์ระเภทกฬีาบางประเภท ไดแ้ก่ เจต็สก ีปีนเขา ขณะทีส่ตรอีาจสนใจกฬีาประเภทว่ายน้ํา 

แบดมนิตนั เทนนิส หรอื สนใจผลติภณัฑ์ประเภทความงามต่างๆ จงึเป็นโอกาสที่ดสีําหรบัการผลติผลติภณัฑ์ เพื่อ

ตอบสนองความต้องการและกจิกรรมของแต่ละเพศดงักล่าว นอกจากน้ียงัมผีลติภณัฑบ์างชนิดทีม่กีารแบ่งเพศของ

สนิคา้ เช่น น้ําหอมหรอืเครื่องสําอาง โดยจะมกีารทํากลิน่น้ําหอมใหแ้ตกต่างกนั เพศชายจะเน้นกลิน่แนวสดชื่น เพศ

หญงิจะเน้นกลิน่หอมหวาน เป็นตน้  

 3.  เชือ้ชาต ิสามารถถกูนํามาใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแบง่สว่นตลาดสาํหรบัผลติภณัฑบ์างประเภท เช่น เสือ้ผา้ 

อาหาร เครื่องประดบั เป็นต้น บุคคลที่มีเชื้อชาติเดียวกนัจะมีวัฒนธรรม วิถีการดําเนินชีวิต ค่านิยม ความเชื่อที่

เหมอืนกนั ซึง่มผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกชนิดและคณุลกัษณะของผลติภณัฑท์ีเ่ลอืกซือ้ 

 4.  รายได้ (Income) จดัเป็นตวัแปรที่นักการตลาดนิยมใชเ้ป็นเกณฑ์ในการแบ่งส่วนการตลาด เน่ืองจาก

เป็นปจัจยัที่สะทอ้นถงึอํานาจในการซื้อสนิค้าของผูบ้รโิภค นอกจากน้ีรายไดย้งัมผีลต่อชนิดของผลติภณัฑท์ีผู่บ้รโิภค

เลอืกซื้อ ผู้บรโิภคทีม่รีายได้สงู มคีวามสนใจในสนิค้าฟุ่มเฟือยและมคีุณภาพดมีากกว่าผู้บรโิภคทีม่รีายไดต้ํ่า ซึง่มี

แนวโน้มทีจ่ะใหค้วามสนใจต่อสนิคา้อุปโภคบรโิภคทีจ่าํเป็นต่อการดาํรงชวีติ 

 5. วงจรชวีติครอบครวั (Family Life Cycle) แต่ละขัน้ของวงจรชวีติของครอบครวั จะมสี่วนในการกําหนด

ว่าบุคคลใดทําหน้าที่ในการตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑ์ชนิดและประเภทของผลติภณัฑ์ที่บุคคลสนใจและทําการเลอืกซื้อ 

บุคคลทีม่อีทิธพิลในการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑด์งักล่าว เช่น ในช่วงทีค่รอบครวัเริม่ตน้แต่งงานและบุตร ผลติภณัฑท์ี่

สมาชกิในครอบครวัสนใจอาจเป็นผลติภณัฑส์าํหรบัเดก็ เป็นตน้  

 6.  ชนชัน้ทางสังคม (Social Class) มีผลกระทบที่รุนแรงต่อความชอบในสินค้า เช่น รถ เสื้อผ้า 

เครือ่งประดบั บา้น บรษิทัหลายบรษิทัไดท้าํการออกแบบสนิคา้และบรกิารใหเ้ขา้กบัชนชัน้ทางสงัคมของแต่ละกลุ่ม โดย

รสนิยมของชนชัน้ทางสงัคมสามารถเปลีย่นแปลงไดภ้ายใน 1 ปี เช่น ในช่วงปี 1990 เป็นช่วงเวลาแห่งความโลภและ

การแสดงออกทางฐานะ เพือ่ชนชัน้ทีส่งูกวา่ ทกุวนัน้ีรสนิยมของผูค้นทัว่โลก เน้นเศรษฐกจิพอเพยีง ถงึแมว้่าสนิคา้บาง

ชนิดยงัมรีาคาสงู ดว้ยตราสนิคา้ กย็งัมกีลุ่มคนทีแ่สวงหาสนิคา้ราคาแพงเหล่าน้ี 

 แนวคิดเก่ียวกบัการบริการ   

 คอตเลอร ์(Kotler. 2003: 637)[2] ไดใ้หค้วามหมาย การบรกิาร หมายถงึ การกระทําหรอืความสามารถของ

บุคคลหน่ึงหรอืกลุ่มบุคคลหน่ึง สนองต่ออกีบคุคลหน่ึงหรอืหน่วยงานหน่ึง โดยเป็นสิง่ซึง่สมัผสัไม่ไดแ้ละไม่เกดิการเป็น

เจา้ของ ผลติผลของการบรกิารอาจจะเกีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑท์างกายภาพ 

 วฑิูรย ์สมิะโชคด ี(2541: 202-203)[3] ไดก้ล่าวว่า การบรกิารเป็นกจิกรรมหรอืการกระทําทีผู่ใ้หบ้รกิารส่ง

มอบใหแ้ก่ผูร้บับรกิาร โดยทีผู่ใ้หบ้รกิารมคีวามตัง้ใจทีจ่ะสง่มอบบรกิารนัน้ๆ การบรกิารจงึแตกต่างจากสนิคา้อย่างมาก

โดยเฉพาะในสว่นทีเ่กีย่วกบัการบรโิภคหรอืการใชง้าน และเวลาของการใชง้าน 

 สดุาดวง เรอืงรุจริะ (2543: 316)[4] ไดใ้หค้วามหมาย การบรกิาร หมายถงึ งานทีไ่มม่ตีวัตนสมัผสัไมไ่ด ้แต่

สามารถสรา้งความพงึพอใจในการตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภค หรอืผูใ้ชต้ลาดธรุกจิได ้จะเหน็วา่จดุมุ่งหมาย
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ของการบรกิาร คอื การตอบสนองความตอ้งการของผูซ้ือ้ ทาํใหเ้กดิความพงึพอใจจากการซือ้บรกิารเหล่านัน้ ดงันัน้

การจาํหน่ายบรกิารจงึมคีวามจาํเป็นทีจ่ะตอ้งคาํนึงถงึการบรหิารการตลาดเชน่เดยีวกบัการจาํหน่ายสนิคา้ทีม่ตีวัตน 

 

วิธีดาํเนินการวิจยั 

 1. ขอบเขตของเน้ือหา 

  ขอบเขตของเน้ือหาในการศกึษาวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัมวีตัถุประสงคท์ีจ่ะศกึษา ลกัษณะประชากรศาสตร ์ กบั

พฤติกรรมการใช้บริการคลินิกความงามและผิวพรรณ ตลอดจนการศึกษาส่วนประสมทางการตลาดบริการกับ

พฤตกิรรมการใชบ้รกิารคลนิิกความงามและผวิพรรณ ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 2.  ประชากรและกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 

  2.1  ประชากร 

   ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้น้ี  คอื ผูบ้รโิภคทีม่อีายุตัง้แต่ 15 ปีขึน้ไป ทัง้เพศหญงิและเพศชาย 

ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจํานวนประชากรทีแ่น่นอน เหตุทีเ่ลอืกช่วงอายุน้ีเน่ืองจากเป็นช่วงอายุทีบุ่คคล

กําลงัเข้าสู่วยัรุ่น ร่างกายกําลงัเติบโตและการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมาก มีความสนใจในเรื่องความสวยความงาม 

ทางดา้นหน้าตา ผวิพรรณ และรปูร่าง มากเป็นพเิศษ 

  2.2  กลุ่มตวัอย่าง 

   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครัง้น้ี  คือ ผู้ที่มาใช้บริการและเคยใช้บริการคลนิิกความงามและ

ผวิพรรณ ทีม่อีายุตัง้แต่ 15 ปีขึน้ไป ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่ไม่ทราบจํานวนประชากรทีแ่น่นอน ดงันัน้จงึกําหนด

ขนาดตวัอย่างโดยใชส้ตูรคํานวณของ Taro Yamane (วเิชยีร เกตุสงิห.์ 2541: 24)[5] หาขนาดตวัอย่างทีร่ะดบัความ

เชือ่มัน่ 95% และใหค้วามผดิพลาดไมเ่กนิ 5% ไดข้นาดกลุ่มตวัอย่างจาํนวน 385 คน ซึง่การเกบ็ขอ้มูลกลุ่มตวัอย่างใช้

วธิกีารสุม่ตวัอยา่ง ดงัน้ี 

   ขัน้ท่ี 1 ใช้การสุ่มตวัอย่างแบบชัน้ภมิู (Stratified Random Sampling) โดยแบ่งเขตปกครอง

ทัง้หมด 50 เขต ม ี6 กลุ่มเขตการปกครอง คอื กลุ่มกรุงเทพกลาง กลุ่มกรุงเทพใต้ กลุ่มกรุงเทพเหนือ กลุ่มกรุงเทพ

ตะวนัออก กลุ่มกรุงธนเหนือ และกลุ่มกรุงธนใต ้ตามระบบการบรหิารและการปกครองของกรุงเทพมหานคร จากนัน้ ใช้

การสุม่ตวัอยา่งแบบงา่ย (Simple Random Sampling) โดยวธิกีารจบัฉลาก เลอืก 1 เขตเป็นตวัแทนของแต่ละกลุ่มเขต

การปกครอง ได้จํานวน 6 เขต ดงัน้ี เขตห้วยขวาง เขตปทุมวนั เขตจตุจกัร เขตบางกะปิ เขตบางกอกน้อย และ              

เขตบางแค 

   ขัน้ท่ี 2 ใช้การสุ่มตวัอย่างแบบกาํหนดโควต้า (Quota Sampling) โดยพจิารณาการเกบ็ขอ้มูล

จากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวนทัง้หมด 385 คน โดยทาํการกาํหนดโควตา้ใหแ้ต่ละเขต ทีไ่ดท้ําการจบัฉลากเลอืกไวจ้ํานวน 6 

เขต ไดจ้าํนวนตวัอยา่งใน 5 เขตเขตละ 64 คน และอกี 1 เขตจาํนวน 65 คน  

   ขัน้ท่ี 3 ใช้การสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ทําการเจาะจงเลอืกสถานทีใ่น

การเกบ็ขอ้มลูกลุ่มตวัอยา่ง คอื หา้งสรรพสนิคา้เป็นตวัแทนของแต่ละเขต เน่ืองจากหา้งสรรพสนิคา้และบรเิวณใกลเ้คยีง

เป็นแหล่งทีม่คีลนิิกความงามและผวิพรรณตัง้อยูค่อ่นขา้งมาก อกีทัง้ยงัเป็นสถานทีท่ีม่ผีูค้นพลุกพล่านเดนิทางผ่านเขา้

ออกอยูเ่ป็นจาํนวนมากและตลอดเวลา 

   ขัน้ท่ี 4 ใช้การสุ่มตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) เพื่อการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

โดยทาํการแจกแบบสอบถามทีจ่ดัเตรยีมไว ้ใหก้บักลุ่มตวัอย่างกบัผูท้ีม่าใชบ้รกิารและเคยใชบ้รกิารคลนิิกความงามและ

ผวิพรรณ ทีม่อีายุตัง้แต่ 15 ปีขึน้ไป จนครบตามจาํนวนกลุ่มตวัอย่าง ตามสถานทีท่ีไ่ดก้าํหนด คอื หน้าหา้งสรรพสนิคา้  
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ผลการวิจยั  

 ผู้บริโภคที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีสถานภาพโสด มีอายุระหว่าง 23 - 30 ปี จบ

การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีประกอบอาชพีพนักงานบรษิทัเอกชน มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 10,001 – 25,000 บาท มี

ระดบัความสาํคญัสว่นประสมการตลาดบรกิารของคลนิิกความงามและผวิพรรณ ค่าเฉลีย่ในระดบัมากทีส่ดุ ไดแ้ก่ ดา้น

ราคา รองลงมาได้แก่ ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านผลิตภณัฑ์และบรกิาร และด้านลกัษณะทางกายภาพ และมี

คา่เฉลีย่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นบคุลากร ดา้นชอ่งทางการจดัจาํหน่าย และดา้นการสง่เสรมิการตลาด ตามลาํดบั 

 ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่ที่มาใช้บรกิารที่คลนิิกความงามและผวิพรรณมพีฤติกรรมการใช้บรกิาร ช่วงวนัเสาร์ – 

อาทติย ์ช่วงเวลา 14.01 – 18.00 น. เลอืกใชบ้รกิารทีวุ่ฒศิกัดิค์ลนิิก เลอืกประเภทการรกัษาสวิ หลุมสวิ รอยสวิ และ

รูปแบบการใช้บรกิารเป็นครัง้ มคีวามถี่ในการใช้บริการโดยเฉลี่ย 2 ครัง้ ในระยะเวลา 3 เดอืน ค่าใช้จ่ายในการใช้

บรกิารโดยเฉลีย่ 1,631.43 บาทต่อครัง้ 

 ผลการทดสอบสมมตฐิานพบวา่ 

 1.  ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะทางสว่นบุคคล ไดแ้ก่ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั 

มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารคลนิิกความงามและผวิพรรณ ดา้นจาํนวนครัง้การเขา้ใชบ้รกิารโดยเฉลีย่ในระยะเวลา 3 เดอืน

แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และ 0.05 ตามลาํดบั 

 2.  ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะทางสว่นบุคคล ไดแ้ก่ อายุ อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤตกิรรม

การใชบ้รกิารคลนิิกความงามและผวิพรรณ ดา้นจาํนวนเงนิทีจ่า่ยในการเขา้ใชบ้รกิารโดยเฉลีย่ต่อครัง้แตกต่างกนั อย่าง

มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

 3.  สว่นประสมการตลาดบรกิาร ดา้นผลติภณัฑแ์ละบรกิารและดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร ในหวัขอ้เกีย่วกบั

วธิกีารและขัน้ตอนในการจดัระเบยีบการให้บรกิารที่ถูกต้องและรวดเรว็ มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บรกิาร

คลนิิกความงามและผวิพรรณ ด้านจํานวนครัง้การเขา้ใช้บรกิารโดยเฉลี่ยในระยะเวลา 3 เดอืน อย่างมนีัยสําคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั 0.01 และ0.05 ตามลาํดบั มคีวามสมัพนัธก์นัในทศิทางเดยีวกนัระดบัตํ่า  

  ดา้นการสง่เสรมิการตลาดและดา้นบุคลากร มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารคลนิิกความงาม

และผิวพรรณ ด้านจํานวนครัง้การเข้าใช้บริการในระยะเวลา 3 เดือน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั 0.01 มี

ความสมัพนัธก์นัในทศิทางเดยีวกนัระดบัปานกลาง 

 4. สว่นประสมการตลาดบรกิาร ดา้นผลติภณัฑแ์ละบรกิารและดา้นการสง่เสรมิการตลาด มคีวามสมัพนัธก์บั

พฤตกิรรมการใชบ้รกิารคลนิิกความงามและผวิพรรณ ดา้นจาํนวนเงนิทีจ่า่ยในการเขา้ใชบ้รกิารโดยเฉลีย่ต่อครัง้ อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 และ0.01 ตามลาํดบั มคีวามสมัพนัธก์นัในทศิทางเดยีวกนัระดบัตํ่า 

  ดา้นบคุลากร มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารคลนิิกความงามและผวิพรรณ ดา้นจํานวนเงนิที่

จา่ยในการเขา้ใชบ้รกิารโดยเฉลีย่ต่อครัง้ อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 มคีวามสมัพนัธก์นัในทศิทางเดยีวกนั

ระดบัปานกลาง 

 

สรปุผลและอภิปรายผล 

 จากผลการศกึษาวจิยัเรื่องส่วนประสมการตลาดบรกิารทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารคลนิิก

ความงามและผวิพรรณ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถนําผลการทดสอบสมมติฐานมาอภิปรายได ้

ดงัต่อไปน้ี 

 การวเิคราะหผ์ลการทดสอบสมมตฐิาน 

 1.  ผู้บริโภคที่มีข้อมูลส่วนบุคคลแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการใช้บริการคลินิกความงามและผิวพรรณ

แตกต่างกนั ดงัน้ี 
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  1.1  ผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใช้บรกิารคลนิิกความงามและผวิพรรณ ดา้นจํานวน

เงนิทีจ่า่ยในการเขา้ใชบ้รกิารโดยเฉลีย่ต่อครัง้แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 

39 ปีขึน้ไป มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารคลนิิกความงามและผวิพรรณ ดา้นจาํนวนเงนิทีจ่่ายในการเขา้ใชบ้รกิารโดยเฉลีย่

ต่อครัง้มากทีส่ดุ เน่ืองจากผูบ้รโิภคทีม่อีายุมากขึน้หน้าทีก่ารงานกจ็ะสงูขึน้ไปตาม สง่ผลต่อรายไดท้ีส่งูขึน้ตามมกีาํลงั

สงูในการใชจ้า่ย อกีทัง้ดว้ยตาํแหน่งหน้าทีก่ารงานทีส่งูขึน้สง่ผลต่อหน้าตาในสงัคมของตน คนกลุ่มน้ีจงึมคีวามพถิพีถินั

มากขึน้ในการดูแลตวัเอง ยนิดทีีจ่ะจ่ายเงนิทีส่งูขึน้เพื่อแลกกบัการมผีวิพรรณและหน้าตาทีด่ขี ึน้ ผูบ้รโิภคกลุ่มทีม่ชี่วง

อายุ 39 ปีขึน้ไป จึงมจีํานวนเงนิใช้จ่ายในการเขา้ใช้บริการโดยเฉลี่ยต่อครัง้ที่สูงกว่าช่วงอายุอื่นๆ ซึ่งสอดคล้องกบั

งานวจิยัของ ศริวิรรณ พชิติชาตร ี(2555) ไดท้ําการศกึษาเรื่อง การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร (IMC) ทีม่ผีลต่อ

พฤตกิรรมการใชบ้รกิารคลนิิกความงามและผวิพรรณ “วุฒศิกัดิ”์ ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่ี

อายุแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารดา้นค่าใชจ้่ายเฉลีย่ต่อครัง้แตกต่างกนั โดยผูท้ีม่อีายุ 31 ปีขึน้ไปมคี่าใชจ้่าย

มากกวา่กลุ่มอืน่ซึง่มอีายนุ้อยกวา่ 

  1.2  ผู้บรโิภคที่มรีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัมพีฤติกรรมการใช้บรกิารคลนิิกความงามและผวิพรรณ 

ดา้นจํานวนครัง้การใช้บรกิารโดยเฉลี่ยในระยะเวลา 3 เดอืนที่ผ่านมาแตกต่างกนั ที่ระดบันัยสําคญัทางสถติิทีร่ะดบั 

0.01 โดยผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตร ีมพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารคลนิิกความงามและผวิพรรณ ดา้น

จํานวนครัง้การใช้บรกิารโดยเฉลีย่ในระยะเวลา 3 เดอืนมากที่สุด เน่ืองจากผูบ้รโิภคในกลุ่มน้ี เป็นวยัทีม่คีวามเป็น

ผูใ้หญ่เตม็ตวัสามารถดแูลตวัเองได ้การตดัสนิใจหรอืใชจ้า่ยอะไรเกดิขึน้ไดง้า่ยและทาํไดด้ว้ยตนเอง และสว่นใหญ่มกัมี

หน้าทีก่ารงานและรายไดอ้ยูใ่นระดบัทีส่งู จงึค่อนขา้งใหค้วามใสใ่จในเรื่องการดแูลผวิพรรณ รปูร่าง และหน้าตา ดงันัน้

คลนิิกความงามและผวิพรรณจงึเป็นตวัเลอืกหน่ึง ทีผู่บ้รโิภคกลุ่มน้ีมกัเลอืกใชบ้รกิารเพื่อช่วยใหต้วัเองดูดอียู่เสมอใน

สงัคมภายนอก ผู้บริโภคกลุ่มน้ีจงึมีพฤติกรรมความถี่ในการใช้บริการสูงกว่าระดบัการศกึษาอื่นๆ ซึ่งสอดคล้องกบั

งานวจิยัของ ศริวิรรณ พชิติชาตร ี(2555) ไดท้ําการศกึษาเรื่อง การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร (IMC) ทีม่ผีลต่อ

พฤตกิรรมการใชบ้รกิารคลนิิกความงามและผวิพรรณ “วุฒศิกัดิ”์ ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้รโิภคทมีี

ระดบัการศกึษาสูงสุดแตกต่างกนัมพีฤติกรรมการใชบ้รกิารคลนิิกความงามและผวิพรรณ ดา้นจํานวนครัง้ทีใ่ชบ้รกิาร

โดยเฉลี่ยต่อ 3 เดอืนแตกต่างกนั โดยผู้บรโิภคที่มกีารศกึษาสูงกว่าปรญิญาตรจีะมคี่าเฉลี่ยใช้บรกิารต่อ 3 เดอืน 

มากกว่ากลุ่มอื่น ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ พรทพิย ์วรกจิโภคาทร (2533: 84) กล่าวว่า การศกึษาเป็นปจัจยัสาํคญั 

ซึง่ทาํใหผู้ร้บัสารมพีฤตกิรรมแตกต่างกนัไปบคุคลทีม่กีารศกึษาสงูจะไมค่อ่ยเชือ่อะไรงา่ยๆ ตอ้งมกีารทดลองใช ้เพื่อให้

ทราบคณุสมบตัก่ิอนการตดัสนิใจซือ้ 

  1.3  ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารคลนิิกความงามและผวิพรรณ ดา้นจํานวน

ครัง้การใชบ้รกิารโดยเฉลี่ยในระยะเวลา 3 เดอืนทีผ่่านมาแตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดย

ผูบ้รโิภคทีม่ทีีม่อีาชพีรบัราชการ/รฐัวสิาหกจิ มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารคลนิิกความงามและผวิพรรณ ดา้นจํานวนครัง้

การใชบ้รกิารโดยเฉลีย่ในระยะเวลา 3 เดอืนมากทีส่ดุ เน่ืองจากผูบ้รโิภคแต่ละอาชพี ต่างกม็สีถานะทางสงัคมทีแ่ตกต่าง

กนั โดยเฉพาะผู้บริโภคที่ทํางานอาชีพรบัราชการ/รฐัวิสาหกิจ จะมีสงัคมที่กว้างขวางมากกว่าผู้บริโภคกลุ่มอื่น มี

สถานภาพทางสงัคมที่สูงขึน้ มกีารพบปะผู้คนที่หลากหลายที่เกี่ยวขอ้งกบัการทํางาน ดงันัน้ผู้บรโิภคในกลุม่น้ีจงึให้

ความใส่ใจในการดูแลความงามและผวิพรรณ เพื่อใหต้วัเองดูด ีมคีวามมัน่ใจ และมคีววามน่าเชื่อถอืเพิม่ขึน้ สามารถ

ส่งเสรมิใหต้นเองมภีาพลกัษณ์ที่ดใีนสงัคมการทํางาน ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ศริวิรรณ พชิติชาตร ี(2555) ได้

ทําการศกึษาเรื่อง การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร (IMC) ทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารคลนิิกความงามและ

ผวิพรรณ “วุฒ-ิศกัดิ ์คลนิิก” ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการใช้

บรกิารคลนิิกความงามและผวิพรรณ “วุฒ-ิศกัดิ ์คลนิิก” ดา้นจาํนวนครัง้ทีใ่ชบ้รกิารต่อ 3 เดอืนแตกต่างกนั  

   ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารคลนิิกความงามและผวิพรรณ ดา้นจํานวน

เงนิที่จ่ายในการเข้าใช้บรกิารโดยเฉลี่ยต่อครัง้แตกต่างกนั ที่ระดบันัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยผู้บรโิภคที่มี
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อาชพีธรุกจิสว่นตวั/คา้ขาย/พอ่บา้น/แม่บา้น มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารคลนิิกความงามและผวิพรรณ ดา้นจํานวนเงนิที่

จา่ยในการเขา้ใชบ้รกิารโดยเฉลีย่ต่อครัง้มากทีส่ดุ เน่ืองจากผูบ้รโิภคกลุ่มน้ีมอีาชพีทีท่าํธรุกจิสว่นตวัเป็นเจา้ของกจิการ 

มกัมฐีานะทีด่แีละรายไดสู้ง มบีทบาททางสงัคมระดบัผู้นํามลีูกน้องที่ต้องดูแล การติดต่อทําธุรกจิกบับุคคลระดบัสงูมี

มาก หรอืแมผู้บ้รโิภคกลุ่มน้ีจะเป็นพ่อบา้นหรอืแม่บา้น ส่วนใหญ่กจ็ะมฐีานะทางครอบครวัทีด่ ีครอบครวัมหีน้ามตีาใน

สงัคมภายนอก ทําให้ผูบ้รโิภคกลุ่มน้ีใหค้วามใส่ใจในการดูหน้าตาผวิพรรณ เพื่อให้ตวัเองมบีุคลกิภาพทีด่ใีนสงัคม มี

ความมัน่ใจและความน่าเชื่อถอืต่อผูค้นอื่น โดยมกัจะเลอืกใช้ตราสนิคา้ผลติภณัฑแ์ละบรกิารที่ชื่อเสยีงและคุณภาพด ี

คนกลุ่มน้ีจงึยอมทีจ่ะจา่ยเงนิในจาํนวนทีม่ากไดเ้พื่อทีจ่ะไดรบัในสิง่ทีด่เีพิม่ขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เนาวรตัน์ 

เอกวโิรจน์สกุล. (2554) ไดท้าํการศกึษาเรือ่ง ปจัจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารดแูลรกัษาผวิหน้าของผูบ้รโิภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้รโิภคทมีอีาชพีแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมดา้นค่าใชจ้่ายในการใชบ้รกิารต่อเดอืน เพื่อใช้

บริการดูแลรักษาผิวหน้าโดยรวมแตกต่างกนั สอดคล้องกบังานวิจัยของ      ศิริวรรณ พิชิตชาตรี (2555) ได้

ทําการศกึษาเรื่อง การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร (IMC) ทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารคลนิิกความงามและ

ผวิพรรณ “วุฒ-ิศกัดิ ์คลนิิก” ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการใช้

บรกิารคลนิิกความงามและผวิพรรณ “วุฒ-ิศกัดิ ์คลนิิก” ดา้นค่าใชจ้่ายเฉลีย่ต่อครัง้แตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบัแนวคดิ

ของศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2541: 130-138) กล่าวว่า อาชพีของแต่ละบุคคลจะนําไปสู่ความจําเป็นและความต้องการสนิคา้

และบรกิารทีแ่ตกต่างกนั ทัง้น้ีเพราะผูบ้รโิภคสว่นใหญ่เป็นพนกังานบรษิทัเอกชนทีม่กีารตดิต่องานและมกีารพบปะผูค้น

เป็นจาํนวนมากในแต่ละวนั จงึมคีวามจาํเป็นตอ้งดแูลความงามและผวิพรรณมากขึน้เพื่อเป็นการเสรมิสรา้งบุคลกิภาพ

และความมัน่ใจใหก้บัตนเองยิง่ขึน้ และมกีารกลบัมาใชบ้รกิารอยา่งต่อเน่ือง เพือ่ใหต้นเองดดูอียูต่ลอดเวลา 

  1.4  ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารคลนิิกความงามและผวิพรรณ ดา้น

จํานวนครัง้การใชบ้รกิารโดยเฉลีย่ในระยะเวลา 3 เดอืนที่ผ่านมาแตกต่างกนั ที่ระดบันัยสําคญัทางสถติิทีร่ะดบั 0.05 

โดยบรโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 35,001 บาทขึน้ไป มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารคลนิิกความงามและผวิพรรณ ดา้น

จาํนวนครัง้การใชบ้รกิารโดยเฉลีย่ในระยะเวลา 3 เดอืนมากทีส่ดุ เน่ืองจากกลุ่มผูบ้รโิภคทีร่ายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 35,001 

บาทขึน้ไป เป็นกลุ่มทีม่รีายไดค่้อนขา้งสงู มกัอยูใ่นตาํแหน่งระดบัหวัหน้างาน ซึง่อาจมอีายุมากกว่า 30 ปีขึน้ไป ซึง่มกั

เกดิปญัหาเกี่ยวกบัเรื่องผวิพรรณ เช่น ปญัหาริ้วรอย ปญัหาผวิหย่อนคล้อย และด้วยตําแหน่งหน้าที่สูงกต็้องมกีาร

ตดิต่อกบัคนในองคก์รอื่นๆ บ่อยครัง้ คนกลุ่มน้ีจงึต้องใหค้วามใส่ใจและดูแลผวิพรรณมากขึน้ และดว้ยรายไดท้ีส่งูจงึมี

อาํนาจในการเขา้ใชบ้รกิารดูแลรกัษาผวิพรรณทีค่ลนิิกไดบ้่อยครัง้มากว่า กลุ่มผูบ้รโิภคกลุ่มอื่น สอดคลอ้งกบังานวจิยั

ของ ศริวิรรณ พชิติชาตร.ี (2555) งานวจิยัเรื่อง การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร (IMC) ทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการใช้

บรกิารคลนิิกความงามและผวิพรรณ “วุฒ-ิศกัดิ ์คลนิิก” ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่รีายได้

แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารคลนิิกความงามและผวิพรรณ “วุฒ-ิศกัดิ ์คลนิิก” ดา้นจาํนวนครัง้ทีใ่ชบ้รกิารต่อ 3 

เดอืนแตกต่างกนั โดยผูบ้รโิภคทีม่รีายได ้25,001 – 35,000 บาท มจีาํนวนครัง้ทีใ่ชบ้รกิารต่อ 3 เดอืนมากกวา่กลุ่มอืน่ 

   ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารคลนิิกความงามและผวิพรรณ ดา้น

จาํนวนเงนิทีจ่า่ยในการเขา้ใชบ้รกิารโดยเฉลีย่ต่อครัง้แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยผูบ้รโิภคที่

มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 25,001-35,000 บาท มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารคลนิิกความงามและผวิพรรณ ดา้นจํานวนเงนิที่

จ่ายในการเขา้ใชบ้รกิารโดยเฉลีย่ต่อครัง้ มากทีสุ่ด เน่ืองจากผูบ้รโิภคกลุ่มน้ี ส่วนใหญ่มอีายุมากกว่า 25 ปี ระยะเวลา

การทาํงานกม็มีาพอสมควร รายไดก้ก็ําลงัเพิม่สงูขึน้เรื่อยๆ จงึทําใหม้อีํานาจในการใชจ้่ายเพิม่มากขึน้ และหน้าทีก่าร

งานก็อยู่ในช่วงที่กําลงัเจริญก้าวหน้า มีการแข่งขนัสูง ดงันัน้คนกลุ่มน้ีจึงต้องให้ความใส่ใจในรูปร่างหน้าตาและ

ผวิพรรณมากเป็นพเิศษ เพือ่เสรมิสรา้งบคุลกิภาพใหด้ดูเีสรมิความมัน่ใจในการทาํงานมากขึน้ คนกลุ่มน้ีจงึมคีวามสนใจ

ในสนิคา้และบรกิารดา้นความงามและผวิพรรณ และยอมทีจ่ะจ่ายเงนิมากขึน้เมื่อเหน็ว่าสนิคา้และบรกิารนัน้ตอบสนอง

ต่อความตอ้งการได ้สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เนาวรตัน์ เอกวโิรจน์สกุล (2554) ไดท้ําการศกึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่ผีลต่อ

พฤตกิรรมการใชบ้รกิารดแูลรกัษาผวิหน้าของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน
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แตกต่างกนั มีพฤติกรรมการใช้บริการดูแลรกัษาผิวหน้าด้านค่าใช้จ่ายในการใช้บริการต่อเดือนแตกต่างกัน และ

สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ สวุฒันา วงษก์ะพนัธ.์ (2530) กล่าววา่ รายไดข้องบคุคลจะสง่ผลกระทบต่อสนิคา้และบรกิารที่

เขาตดัสนิใจซือ้ โอกาสเหล่าน้ีประกอบดว้ย รายได ้การออมทรพัย ์อาํนาจการซือ้ และทศันคตเิกีย่วกบัการตดัสนิใจซือ้ 

ทัง้น้ีการมรีายไดเ้พิม่ขึน้จะเป็นองคป์ระกอบทีส่ง่ผลต่ออาํนาจการตดัสนิใจซือ้มากขึน้ 

 2.  ส่วนประสมการตลาดบรกิาร มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใช้บรกิารคลนิิกความงามและผวิพรรณ 

ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดงัน้ี 

  2.1  ดา้นผลติภณัฑแ์ละบรกิาร ผลติภณัฑ์มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บรกิารคลนิิกความงาม

และผวิพรรณ ดา้นจาํนวนครัง้การใชบ้รกิารโดยเฉลีย่ในระยะเวลา 3 เดอืนทีผ่่านมา และจํานวนเงนิทีจ่่ายในการเขา้ใช้

บรกิารโดยเฉลีย่ต่อครัง้ อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ทัง้สองดา้น โดยมคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัตํ่า ทศิทาง

เดยีวกนั ทัง้น้ีเน่ืองจาก ความมชีือ่เสยีงของคลนิิกความงามและผวิพรรณ ความหลากหลายของประเภทการใหบ้รกิาร 

และการมนีวตักรรมและเทคโนโลยทีี่ทนัสมยัในการให้บรกิาร ผลติภณัฑแ์ละบรกิารบรกิารเหล่าน้ี เป็นปจัจยัทีท่ําให้

ผู้บริโภคมีการรบัรู้ในคุณภาพของคลินิกเพราะเป็นตราสนิค้าที่มีชื่อเสยีงและเป็นที่นิยม ทําให้เกิดความมัน่ใจการ

เลอืกใชบ้รกิาร อกีทัง้ยงัมปีระเภทการบรกิารทีห่ลากหลายจงึตอบสนองความตอ้งการไดม้าก และมกีารพฒันาเครือ่งมอื

อุปกรณ์ต่างๆ ใหส้ามารถตอบโจทยท์ีลู่กคา้ต้องการไดอ้ย่างต่อเน่ือง ทําใหผู้บ้รโิภคมคีวามต้องการมาใชก้ารบรกิารที่

คลนิิกความงามและผวิพรรณมากขึน้ และดว้ยความมชีือ่เสยีงของคลนิิกความงามและผวิพรรณและการมนีวตักรรมและ

เทคโนโลยทีีท่นัสมยั ทาํใหผู้ใ้ชบ้รกิารยนิยอมทีจ่า่ยเงนิจาํนวนทีเ่พิม่ขึน้เพื่อทีจ่ะไดใ้ชบ้รกิารทีต่อ้งการเพิม่ขึน้ แต่ผลที่

ไดก้ย็งัเกดิขึน้ในระดบัทีต่ํ่า อาจเป็นเพราะผูใ้ชบ้รกิารมกีารเปลีย่นไปใชบ้รกิารคลนิิกทีอ่ืน่ๆ แทน เมือ่เหน็วา่คลนิิกนัน้ๆ 

มขีอ้เสนอของผลติภณัฑ์และบรกิารทีด่กีว่า เพราะคู่แข่งคลนิิกความงามและผวิพรรณในประจํามอียู่เป็นจํานวนมาก 

การแขง่ขนัสงู ผลติภณัฑแ์ละบรกิารมคีวามใกลเ้คยีงกนัลูกคา้จงึมตีวัเลอืกในการใชบ้รกิารมาก สอดคลอ้งกบังานวจิยั

ของ จติติมา ศริมิงคล. (2554) ได้ทําการศกึษาเรื่อง ปจัจยัทางด้านผลติภณัฑ์ การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร 

(IMC) ทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจใชบ้รกิารคลนิิกผวิหนงัและความงามของผูบ้รโิภคเพศหญงิ ในกรุงเทพมหานคร 

พบว่า ปจัจยัดา้นผลติภณัฑ ์ไดแ้ก่ ความเชีย่วชาญและชื่อเสยีงของแพทยผ์ูใ้หก้ารรกัษา คุณภาพของยาและเวชภณัฑ ์

คุณภาพของเครื่องมอืและอุปกรณ์ที่ใช้ในการรกัษา และมอุีปกรณ์หรอืเครื่องมอืใหม่ๆ อยู่เสมอ มคีวามสมัพนัธ์กบั

พฤติกรรมการตัดสินใจใช้บริการคลินิกผิวหนังและความงามของของผู้บริโภคเพศหญิงในกรุงเทพมหานคร มี

ความสมัพนัธก์นัในทศิทางเดยีวกนัระดบัตํ่า และสอดคลอ้งกบัทฤษฎขีองคอทเลอร ์ (Kotler. 2000: 428) กล่าวว่า 

ผลติภณัฑแ์ละบรกิาร หมายถงึสิง่ทีเ่สนอขายโดยธุรกจิเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกคา้ใหพ้งึพอใจในผลติภณัฑ์

ทีเ่สนอขาย อาจจะมหีรอืไม่มตีวัตนกไ็ด ้ผลติภณัฑจ์งึประกอบดว้ย สนิคา้ บรกิาร ความคดิ สถานที ่องคก์ร หรอืบุคคล 

ผลติภณัฑต์อ้งมอีรรถประโยชน์ มคุีณค่าในสายตาของลกูคา้ จงึจะมผีลทาํใหผ้ลติภณัฑส์ามารถขายได ้

  2.2  ดา้นการสง่เสรมิการตลาด การส่งเสรมิการตลาดมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารคลนิิก

ความงามและผวิพรรณ ดา้นจาํนวนครัง้การใชบ้รกิารโดยเฉลีย่ในระยะเวลา 3 เดอืนทีผ่่านมา และจํานวนเงนิทีจ่่ายใน

การเขา้ใชบ้รกิารโดยเฉลีย่ต่อครัง้ อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 มคีวามสมัพนัธก์นัในทศิทางเดยีวกนัระดบั

ปานกลาง และระดบัตํ่า ตามลําดบั ทัง้น้ีเน่ืองจาก การส่งเสรมิการตลาดของคลนิิกความงามและผวิพรรณ โดยการใช้

โฆษณาและประชาสมัพนัธ ์และเลอืกใชพ้รเีซน็เตอรเ์ป็นบุคคลมชีื่อเสยีง เช่น นักแสดง นักรอ้ง นักข่าว เซเลบรติี้ เป็น

ตน้ การจดัรายการโปรโมชัน่ร่วมกบับตัรเครดติ เช่น ผ่อน 0% 6 เดอืน และการแจง้ข่าวสารผ่านทางเวบ็ไซด ์เฟสบุ๊ค 

อนิสตาแกรม และไลน์ ซึง่กลยุทธด์งักล่าวเป็นตวักระตุ้นใหผู้ใ้ชบ้รกิาร เกดิการรบัรูใ้นตราสนิค้าของคลนิิกความงาม

และผิวพรรณ เกิดความสนใจในสนิค้าและบริการของคลินิก เกิดความต้องการที่อยากจะเลอืกใช้บริการ และการ

เลอืกใชพ้รเีซน็เตอรเ์ป็นบคุคลมชีื่อเสยีงจะทําใหผู้ใ้ชบ้รกิารรูส้กึว่าตวัเองไดร้บัการบรกิารทีม่คีุณภาพในระดบัสงู แต่ก็

ไมไ่ดท้าํใหรู้ส้กึวา่ตอ้งจา่ยเงนิเป็นจาํนวน เพราะมกีารแทรกดว้ยโปรโมชัน่ ผอ่น 0% 6 เดอืน นอกจากนัน้การส่งขอ้มูล

ขา่วสารไปในทกุทางกช็ว่ยตอกยํา้ใหผู้บ้รโิภคจดจาํและนึกถงึการใชบ้รกิารทีค่ลนิิกนัน้ๆ เป็นลาํดบัแรกๆ ผูใ้ชบ้รกิารจงึ
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มกีารใชบ้รกิารทีเ่พิม่สงูขึน้ซึง่อยูใ่นระดบัปานกลาง และเกดิความตอ้งการทีจ่ะเลอืกใชบ้รกิารทีม่มีลูค่าสงูไดเ้พิม่ขึน้ แต่

จะเป็นการเพิม่ขึน้ในระดบัทีไ่มม่าก เพราะสนิคา้และบรกิารดา้นความงามและผวิพรรณส่วนใหญ่มรีาคาสงู สนิคา้หลาย

ตวัตอ้งนําเขา้มาจากต่างประเทศ และเป็นสนิคา้เฉพาะคนบางกลุ่มทีม่คีวามตอ้งการซือ้ ดงันัน้คนทีร่ายไดเ้พยีงพอจงึจะ

สามารถจา่ยเงนิเพือ่ทีจ่ะใชบ้รกิารได ้ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2552: 513) ทีก่ล่าวว่า 

การประชาสมัพนัธท์ีด่ ีคอื ความพยายามในการสือ่สาร เพือ่สรา้งทศันคตทิีด่ต่ีอองคก์รหรอืผลติภณัฑ ์เผยแพร่ขา่วสาร

ที่ดี สร้างภาพพจน์ของการเป็นบริษัทที่ดี ด้วยการสร้างเหตุการณ์และเรื่องราวที่ดี ดงันัน้ถ้าคลินิกความงามและ

ผวิพรรณ ไมม่กีารประชาสมัพนัธท์ีด่ ีอาจสง่ผลต่อภาพลกัษณ์ของคลนิิกความงามและผวิพรรณได ้สอดคลอ้งกบัทฤษฎี

ของ Kotler (2000: 428) กล่าวว่า การตดิต่อสื่อสารเกีย่วกบัสนิคา้และบรกิารใหก้บัผูบ้รโิภค เพื่อสรา้งทศันคตแิละ

พฤติกรรมการซื้อ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งข่าวสาร จูงใจ และเตือนความทรงจํา โดยผ่านการโฆษณา การ

ประชาสมัพนัธ ์การใชพ้นกังานขาย การสง่เสรมิการขาย และการตลาดทางตรง ถอืว่าเป็นการกระตุน้ความตอ้งการซือ้

ของผูบ้รโิภค และสอดคลอ้งกบัแนวคดิของ เสร ีวงษม์ณฑา. (2542: 298) กล่าวว่า การใชก้จิกรรมพเิศษเป็นเครื่องมอื

การสือ่สารการตลาดนัน้ จะตอ้งพยายามทาํใหก้จิกรรมนัน้ไดร้บัการเผยแพร่ไปสู่ผูบ้รโิภคในกลุม่เป้าหมายใหไ้ดอ้ย่าง

กวา้งขวางทีส่ดุ ตอ้งการใหก้ารสือ่สารนัน้ เพิม่การเป็นทีรู่จ้กัใหก้บัสนิคา้และบรษิทั และตอ้งทาํใหผู้บ้รโิภคเกดิความชืน่

ชมในสนิคา้  

  2.3  ด้านบุคลากร บุคลากรมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บรกิารคลินิกความงามและผิวพรรณ 

ดา้นจํานวนครัง้การใช้บรกิารโดยเฉลี่ยในระยะเวลา 3 เดอืนทีผ่่านมา และจํานวนเงนิทีจ่่ายในการเขา้ใชบ้รกิารโดย

เฉลีย่ต่อครัง้ อย่างมนีัยสาํคญัทางสถิติทีร่ะดบั 0.01 มคีวามสมัพนัธ์กนัในทศิทางเดยีวกนัระดบัปานกลาง เน่ืองจาก 

การทีค่ลนิิกความงามและผวิพรรณ มแีพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญใหบ้รกิารตรวจรกัษาประจาํอยู่ พนักงานมกีารใหบ้รกิารดว้ย

วาจาสภุาพ ยิม้แยม้ และพนกังานสามารถใหข้อ้มลูและคาํแนะนํากบัลกูคา้ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง เป็นปจัจยัทีท่าํใหผู้ใ้ชบ้รกิาร

เกดิ เกดิความเชือ่มัน่ในการใชบ้รกิารวา่จะไดร้บับรกิารจากผูท้ีเ่ป็นแพทยม์ทีกัษะและความเชีย่วชาญทางความงามและ

ผวิพรรณโดยเฉพาะ คาดหวงัทีจ่ะไดร้บัการรกัษาทีถ่กูตอ้งและปลอดภยั และนอกเหนือจากการดแูลจากแพทยแ์ลว้ การ

ทีพ่นกังานของคลนิิกใหก้ารบรกิารดว้ยความสภุาพ ยิม้แยม้ ผูใ้ชบ้รกิารจะรูส้กึไดถ้งึการไดร้บัการต้อนรบัและดูแลเป็น

อย่างด ีสรา้งความสมัพนัธท์ีด่กีบัผูใ้ชบ้รกิารในระยะยาวได ้อกีทัง้พนักงานกส็ามารถใหข้อ้มูลคําแนะนํากบัผูใ้ชบ้รกิาร

ไดอ้ยา่งถกูตอ้งตรงตามความตอ้งการดว้ย ผูใ้ชบ้รกิารจะเกดิความพงึพอใจเกดิความตอ้งการทีจ่ะใชบ้รกิารเพิม่มากขึน้

และกลบัมาใชบ้รกิารซํา้อกี และเมือ่ลกูคา้เกดิความเชื่อมัน่ มคีวามสมัพนัธท์ีด่ ีและพงึพอใจแลว้ลูกคา้กจ็ะยนิยอมทีจ่ะ

จ่ายเงินเพื่อใช้บรกิารประเภทอื่นๆ ในจํานวนที่เพิม่สูงขึน้ ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ เนาวรตัน์ เอกวโิรจน์สกุล. 

(2554) ได้ทําการศึกษาเรื่อง ปจัจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการดูแลรักษาผิวหน้าของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร พบว่า ปจัจัยด้านการบริการและความเอาใจใส่ของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการที่ใช้อยู่ ณ ปจัจุบนั มี

ความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บริการดูแลรกัษาผิวหน้าโดยรวมของผู้บริโภค ซึ่งมีความสมัพนัธ์กนัในทิศทาง

เดยีวกนัระดบัตํ่า และสอดคลอ้งกบัแนวคดิคุณภาพการบรกิารของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2541: 340) ทีก่ล่าวว่า คุณภาพ

ในการใหบ้รกิาร เป็นสิง่สาํคญัสิง่หน่ึงในการสรา้งความแตกต่างของธรุกจิใหบ้รกิาร คอื การรกัษาระดบัการใหบ้รกิารที่

เหนือกวา่คูแ่ขง่ขนั โดยเสนอคุณภาพการใหบ้รกิารตามทีล่กูคา้คาดหวงัไว ้

  2.4  ดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร กระบวนการให้บรกิาร ในหวัขอ้เกีย่วกบัวธิกีารและขัน้ตอนในการจดั

ระเบยีบการให้บรกิารทีถู่กต้องและรวดเรว็ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการใช้บรกิารคลนิิกความงามและผวิพรรณ 

ดา้นจาํนวนครัง้การใชบ้รกิารโดยเฉลีย่ในระยะเวลา 3 เดอืน อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 มคีวามสมัพนัธก์นั

ในทศิทางเดยีวกนัระดบัตํ่า เน่ืองจาก การมวีธิกีารและขัน้ตอนในการจดัระเบยีบการใหบ้รกิารทีถู่กต้องและรวดเรว็ จะ

ทาํใหผู้ใ้ชบ้รกิารไดร้บัความสะดวกในการใชบ้รกิารซึง่ไมยุ่ง่ยากซบัซอ้น มกีารจดัระเบยีบการเขา้รบัการบรกิารไดอ้ย่าง

ถกูตอ้งตรงตามความต้องการ และมคีวามรวดเรว็ในการบรกิารแต่ละขัน้ตอนซึง่ยงัคงความแม่นยําไว ้ผูใ้ชบ้รกิารกจ็ะ

เกดิความพงึพอใจในการเลอืกใชบ้รกิาร เกดิความต้องการใชบ้รกิารเพิม่ขึน้    และเลอืกกลบัมาใชบ้รกิารอกีในครัง้ๆ 
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ต่อไป แต่เป็นการเพิม่ขึน้ในระดบัตํ่า อาจเป็นเพราะผูใ้ชบ้รกิาร มกีารพจิารณาและให้ความสาํคญักบัปจัจยัดา้นอื่นๆ 

ร่วมดว้ย สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ สมวงศ์ พงศ์สถาพร (2551: 103) กล่าวว่า กระบวนการการออกแบบการส่งมอบ

บรกิารใหก้บัลกูคา้ ถา้การออกแบบทาํไดด้ ีการสง่มอบบรกิารกจ็ะมปีระสทิธภิาพ ถกูตอ้งตรงเวลา มคีุณภาพสมํ่าเสมอ 

ลกูคา้กจ็ะกลบัมาใชบ้รกิารอกีครัง้ 

 

ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 

 1. ควรมกีารศกึษาเพิม่เตมิในเรือ่งสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร กบัความภกัดต่ีอตราสนิคา้คลนิิกความ

งามและผวิพรรณ เพื่อจะได้ผลการวจิยัที่ครอบคลุม และเขา้ใจผูบ้รโิภคมากขึน้ และนําผลที่ได้ไปใช้วางแผนพฒันา

ธรุกจิใหด้ยีิง่ขึน้ กาํหนดกลยทุธ ์สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคไดม้ากทีส่ดุ 

 2. ควรมกีารศกึษาตวัแปรอื่นๆ เช่น คุณค่าตราสนิค้าของคลนิิกความงามและผวิพรรณตราสนิคา้ใดตรา

สนิคา้หน่ึง ทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจใชบ้รกิาร การกลบัมาใชบ้รกิาร และการแนะนําบอกต่อของผูบ้รโิภค เพือ่ให้

ได้ผลการวจิยัในขอ้มูลเชงิลกึ เขา้ใจการรบัรูต้ราสนิคา้ของผูบ้รโิภคมากขึน้ เพื่อนํามาวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด 

นําไปสูก่ารพฒันาองคก์ร สนิคา้และบรกิาร เพือ่สรา้งใหล้กูคา้เกดิความพงึพอใจสงูสดุ 

 3. ควรมกีารศึกษาความสมัพนัธ์ของส่วนประสมทางการตลาดบรกิารกบัพฤติกรรมการใช้บรกิารคลนิิก

ความงามและผวิพรรณของผูบ้รโิภค ในเขตพืน้ทีอ่ื่นๆ ดว้ย เช่น เชยีงใหม่ ขอนแก่น หาดใหญ่ เพราะคลนิิกความงาม

และผวิพรรณมกีารตัง้สาขามากขึน้ตามเมอืงใหญ่ๆ เพือ่จะไดเ้ป็นแนวทางในการวางกลยทุธต์ามต่างจงัหวดัต่อไป 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 สารนิพนธ์ฉบบัน้ีสาํเรจ็ลุล่วงได้ ด้วยความกรุณาจาก รองศาสตรจารย์ ดร.ณักษ์ กุลสิร์ อาจารยท์ี่ปรกึษา 

สารนิพนธ์ ที่กรุณาเสยีสละเวลาอนัมีค่ายิ่งของท่าน ให้คําปรึกษา ให้ความรู้ช่วยเหลือดูแลตรวจสอบพร้อมทัง้ให้

คําแนะนําในการปรบัปรุงแก้ไขขอ้บกพร่องต่างๆ จนทําให้สารนิพนธ์ฉบบัน้ีเสรจ็สมบูรณ์ ผู้วจิยัรู้สกึซาบซึง้ในความ

กรุณาของทา่น และขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสงูมา ณ โอกาสน้ี 

 ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ์สพุาดา สริกุิตตา, อาจารย ์ดร.อจัฉรยีา ศกัดิน์รงค ์ทีก่รุณาใหค้วาม

อนุเคราะหเ์ป็นผูเ้ชีย่วชาญตรวจแบบสอบถาม พรอ้มทัง้ใหค้าํแนะนําอนัประโยชน์ยิง่ในการปรบัปรุงแกไ้ขแบบสอบถาม

ทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ีใหอ้อกมาเสรจ็สมบรูณ์  

 ขอกราบขอบพระคุณ คณาจารยใ์นภาควชิาบรหิารธุรกจิ คณะสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ

ทุกท่าน ที่ไดป้ระสทิธิป์ระสาทวชิาความรู ้ใหค้วามช่วยเหลอื ตลอดจนใหป้ระสบการณ์ที่ด ีและมปีระโยชน์แก่ผูว้จิยั 

เป็นพืน้ฐานสาํคญัทีท่าํใหผู้ว้จิยัสามารถศกึษาและทาํสารนิพนธฉ์บบัน้ีไดจ้นสาํเรจ็ลุล่วงไดด้ว้ยด ี 

 ขอขอบพระคุณเจา้หน้าทีภ่าควชิาบรหิารธุรกจิ คณะสงัคมศาสตร ์และเจา้หน้าทีบ่ณัฑติวทิยาลยัทุกท่านที่

ช่วยอาํนวยความสะดวกและประสานงานทุกอย่าง จนทาํใหง้านวจิยัครัง้น้ีสาํเรจ็ลุล่วงไดด้ว้ยด ี 

 ขอขอบคุณเพื่อนนิสติ MBA รุ่นที ่14 ทุกท่าน ทีค่อยใหค้วามช่วยเหลอื ใหก้ารแบ่งปนัสิง่ดีๆ  คอยดูแลและ

ให้กําลงัใจซึ่งกนัและกนัเสมอมา ทัง้ในเรื่องการศกึษาและเรื่องการทํางานวจิยัของสารนิพนธ์ฉบบัน้ี รวมทัง้ขอบคุณ

สาํหรบัมติรภาพ และประสบการณ์ทีด่ทีกุอยา่งทีไ่ดม้ร่ีวมกนัตลอดการศกึษา ณ ทีแ่หง่น้ี  

 สุดท้ายน้ีคุณประโยชน์และความดอีนัพงึมจีากสารนิพนธ์ฉบบัน้ี ผู้วิจยัขอมอบเป็นเครื่องบูชาอนัยิง่ใหญ่        

แด่ มารดา บดิา ผู้ใหค้วามรกั ความเมตตา ใหก้ารสนับสนุนและเป็นกําลงัใจ มอบโอกาสทางการศกึษาอนัมคี่ายิง่แก่

ผูว้จิยั อนัก่อใหเ้กดิผลสาํเรจ็ในการศกึษา และการทาํสารนิพนธฉ์บบัน้ีไดจ้นสาํเรจ็สมบรูณ์ 

 

 

 



 15 

เอกสารอ้างอิง 

[1] ศริวิรรณ เสรรีตัน์. (2550). พฤตกิรรมผูบ้รโิภค. กรุงเทพฯ: ธรีะฟิลม์และไซเทก็ซ.์ 

[2] Kotler, Philip. (2003). Marketing Management. 11th ed. New Jersey: Prentice Hall. 

[3] วฑิรูย ์สมิะโชคด.ี (2541). คุณภาพคอืความอยู่รอด. กรุงเทพฯ: สมาคมสง่เสรมิเทคโนโลย ี(ไทย-ญีปุ่น่).   

[4] สดุาดวง เรอืงรุจริะ. (2543). หลกัการตลาด.  พมิพค์รัง้ที ่9. กรุงเทพฯ: ยงพลเทรดดิง้. 

[5] วเิชยีร เกตุสงิห.์ (2541). การวจิยัเชงิปฏบิตั.ิ พมิพค์รัง้ที ่3. กรุงเทพฯ: ไทยวฒันาพาณิชย.์ 

 

 


