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 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค6 1) เพื่อศึกษาปAจจัยประชากรศาสตร6 ไดEแกG เพศ อายุ  สถานภาพสมรส 

ระดับการศึกษา อาชีพและรายไดEเฉลี่ยตGอเดือน ท่ีสGงผลตGอการตัดสินใจเลือกใชEบริการคลินิกเสริมความงามของ

ประชากรกลุGม Generation Y ในกรุงเทพมหานคร และ 2) เพื่อศึกษาปAจจัยสGวนประสมทางการตลาด ไดEแกG ดEาน

ผลิตภัณฑ6 ดEานราคา ดEานชGองทางการจัดจำหนGาย ดEานการสGงเสริมทางการตลาด ดEานบุคลากร ดEานกระบวนการ

และดEานลักษณะทางกายภาพ ที่มีความสัมพันธ6ตGอการตัดสินใจเลือกใชEบริการคลินิกเสริมความงามของประชากร

กลุGม Generation Y ในกรุงเทพมหานคร  

กลุGมตัวอยGางที่ใชEในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชากรกลุGม Generation Y  ทั้งเพศชายและหญิง ท่ีมีอายุ 22-42 ปb 

(ณ ปb พ.ศ. 2565) ที่ใชEบริการคลินิกเสริมความงามในกรุงเทพมหานคร จำนวน 400 คน โดยผูEวิจัยไดEกำหนด

รูปแบบในการสุ GมตัวอยGาง แบบแบGงชั ้นภูมิ (Stratified Sampling) เปqนการศึกษาวิจัยเชิงสำรวจ (Survey 

Research) เก็บรวบรวมขEอมูลผGานแบบสอบถาม (Questionnaire) สถิติที่ใชEในการวิเคราะห6 ไดEแกG คGารEอยละ 

(Percentage) คGาความถ่ี (Frequency) คGาเฉลี่ย (Mean) และสGวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

สGวนการทดสอบสมมติฐานใชEสถิติ ไดEแกG สถิติการทดสอบแบบ t–test, สถิติความแปรปรวนทางเดียว (One – 

Way ANOVA) หากพบความแตกตGางจะนำไปสูGการเปรียบเทียบเปqนรายคูG โดยใชEวิธี Multiple Comparisons 

(LSD) และสถิติถดถอยพหุคูณ (MultipleRegression Analysis) 

ผลการวิจัย พบวGา ผูEที่ตอบแบบสอบถามสGวนใหญGเปqนเพศหญิง จำนวนทั้งสิ้น 324 คน คิดเปqนรEอยละ 81.00 

มีชGวงอายุระหวGาง 22-28 ปb จำนวนทั้งสิ้น 237 คน คิดเปqนรEอยละ 59.30 มีสถานภาพโสด จำนวนทั้งสิ้น 239 คน 

คิดเปqนรEอยละ 59.80 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จำนวนทั้งสิ้น 301 คน คิดเปqนรEอยละ 75.30 มีอาชีพพนักงาน

บริษัทเอกชน จำนวนทั้งสิ้น 183 คน คิดเปqนรEอยละ 45.80 มีชGวงรายไดEเฉลี่ยตGอเดือนระหวGาง 15,000-30,000 

บาท จำนวนท้ังส้ิน 204 คน คิดเปqนรEอยละ 51.00 



ปAจจัยประชากรศาสตร6ดEานเพศที่ตGางกันของผูEใชEบริการ สGงผลตGอการตัดสินใจใชEบริการ แตกตGางกัน ที่ระดับ

ความมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.01 สGวนดEานอายุ ดEานสถานภาพสมรส ดEานระดับการศึกษา ดEานอาชีพ และดEาน

รายไดEเฉลี่ยตGอเดือนที่ตGางกันของผูEใชEบริการ สGงผลตGอการตัดสินใจใชEบริการ ไมGแตกตGางกัน อยGางมีนัยสำคัญทาง

สถิติ 0.05 

 ปAจจัยสGวนประสมทางการตลาด ท่ีมีความสัมพันธ6ตGอการตัดสินใจเลือกใชEบริการคลินิกเสริมความงามของ

ประชากรกลุGม Generation Y ในกรุงเทพมหานคร ไดEแกG ดEานราคา ดEานกระบวนการ  อยGางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.01 และดEานบุคลากร ดEานลักษณะทางกายภาพ อยGางมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ 0.05 สGวนดEาน

ผลิตภัณฑ6 ดEานชGองทางการจัดจำหนGาย และดEานการสGงเสริมการตลาด ไมGมีความสัมพันธ6ตGอการตัดสินใจเลือกใชE

บริการคลินิกเสริมความงามของประชากรกลุGม Generation Y ในกรุงเทพมหานคร อยGางมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 The objectives of this research were 1) to study demographic factors such as sex, age, 

marital status, educational level. Occupation and average monthly income and 2) to study the 

marketing mix factors such as product, price, distribution channel, marketing promotion, 

personnel, process, and physical characteristics related to choosing beauty clinic services among 

the Generation Y population in Bangkok. 

 

 The sample group used in this research was the Generation Y population, both males and 

females, aged 22 - 42 years (as of 2022), who used beauty clinics in Bangkok, amounting to 400 

people. Determine the sampling pattern. Stratified Sampling is a survey research study. Data was 

collected through questionnaires. (Questionnaire) The statistics used for the analysis were 

Percentage, Frequency, Mean, and Standard Deviation. One-Way ANOVA (One-Way ANOVA) If any 

differences are found, it will compare pairs using Multiple Comparisons (LSD) and multiple 

regression statistics. (Multiple Regression Analysis) 

 

 The results of the research found that most of the respondents were female. Total 324 

people, representing 81.00 percent, aged between 22-28 years, a total of 237 people, representing 

59.30%, are single, a total of 239 people, representing 59.80 percent, have a bachelor's degree. A 

total of 301 people, representing 75.30%, are employees of private companies. A total of 183 

people, representing 45.80%, had an average monthly income range between 15,000-30,000 baht, 

totaling 204 people, representing 51.00 percent. 

 

 Demographic factors of different genders of service users’ effect on the decision to use 

the service differed at the level of statistical significance of 0.01. In terms of age, marital status, 

the different levels of education, occupation, and average monthly income of the service users 

had a no different effect on the service’s decision statistically significant 0.05 

 



 Marketing mix factors related to choosing beauty clinics among the Generation Y 

population in Bangkok were price, procedure, statistically significant at 0.01, and physical 

personnel appearance with statistical significance at the 0.05 level distribution channel and 

marketing promotion. There was no relationship with choosing beauty clinics among the 

Generation Y population in Bangkok. statistically significant 0.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทนำ 

เรื่องความสวยความงามถือไดEวGาเปqนของคูGกับผูEหญิงมาตั้งแตGโบราณกาล แตGยุคนี้เปqนยุคแหGงการเป�ดกวEาง 

นิยามของ “ความงาม “ ไมGไดEจำกัดเฉพาะผูEหญิงตGอไปแลEวเพราะยุคนี้ทั้งผูEหญิงและผูEชาย ไดEมีการหันมาดูแล

ตัวเองกันมากขึ้น จากงานวิจัยกสิกรไทย มองวGาตลาดความงามโดยรวมกำลังเติบโตในตลาดประเทศไทย จาก

พฤติกรรมคนไทยที่หันมาดูแลใสGใจสุขภาพรGางกาย เพื่อสรEางภาพลักษณ6ตGอสังคมภายนอก ปAจจุบันประเทศไทย

ไดEมีความเจริญกEาวหนEาทางเทคโนโลยีทางดEานการแพทย6เปqนอยGางมากโดยเทคโนโลยีและนวัตกรรมตGางๆ สามารถ

ที่จะชGวยพัฒนาและปรับเปลี่ยนเสริมบุคลิกภาพหรือจุดดEอยของแตGละบุคคลใหEดูดีขึ้น บางคนสามารถเปลี่ยนจาก

จุดดEอยเปqนจุดเดGนขึ้นมาไดEตามที่บุคคลนั้นตEองการ ในสมัยกGอนการเสริมความงามในประเทศไทยยังไมGคGอยเปqนท่ี

นิยมและเปqนท่ียอมรับมากนัก แตGเม่ือเปรียบเทียบกับปAจจุบันท่ีเปqนท่ีนิยมกันอยGางมาก 

ศูนย6วิจัยกสิกรไทย (2560) พบวGากระแสรักสุขภาพและความงามยังคงเปqนปAจจัยสำคัญท่ีผลักดันใหEตลาด

ยังคงมีแนวโนEมเติบโตอยGางตGอเนื่อง ทั้งนี้ดEวยพฤติกรรมของผูEบริโภคที่เปลี่ยนแปลงอยGูเสมอ ทำใหEความตEองการ

ของแตGละกลุGมอาจจะแตกตGางกันไป ซึ่งผูEประกอบการจะตEองเขEาใจถึงพฤติกรรมและความตEองการของกลุGมลูกคEา

เป�าหมายท่ีจะเปqนตัวขับเคล่ือนตลาดท่ีสำคัญ โดยกลุGมลูกคEาเป�าหมายคือ กลุGม Generation Y หรือท่ีเรียกวGา กลุGม

คนรุGนใหมG (Millennials)  เปqนอีกกลุGมผูEบริโภคเป�าหมายท่ีนักการตลาดตGางพูดถึงและมีความต่ืนตัวกันอยGางมากไมG

แพEกลุGมผูEสูงอายุ กลุGมน้ีมีเติบโตมาพรEอมกับการพัฒนาของเทคโนโลยี อินเตอร6เน็ต และโทรศัพท6มือถือ โดยปAจจุบัน

กลุ Gม Generation Y หรือที ่เรียกวGา กลุ Gมคนรุ GนใหมG (Millennials)  ที ่เกิดชGวงปb 2523-2543 คิดเปqนสัดสGวน 

ประมาณรEอยละ 31 ของประชากรไทยทั้งหมด หรือมีจำนวนกวGา 20 ลEานคน หรือคิดเปqนสัดสGวนกวGารEอยละ50 

ของประชากรวัยแรงงานทั้งหมดของไทย สะทEอนใหEเห็นวGา ตลาดดังกลGาวมีขนาดใหญGและมีความสำคัญในการ

สรEางโอกาสทางการตลาดของบรรดาภาคธรุกิจโดยไมGแพEตลาดผูEสูงอายุ ดังนั้นผลิตภัณฑ6และบริการอาจจะถูก

ทดแทนหรือเปล่ียนแปลงไดE หากมีผลิตภัณฑ6หรือบริการท่ีนGาสนใจ สามารถตอบโจทย6 ทันสมัย ตอบสนองตGอความ

ตEองการไดE โดยกลุGม Generation Y สามารถเชื่อมโยงสิ่งตGางๆบนโลกออนไลน6พรEอมที่จะเชื่อมตGอและเผยแพรG

ขEอมูล ขGาวสารตGางๆ ไดEตลอดเวลา และคนกลุGมเรียกไดEวGาเปqน Smart Consumer คือ มักจะไมGคGอย เชื่อโฆษณา 

แตGจะคEนควEาหาขEอมูลทางอินเทอร6เน็ต ตั้งกระทูEเปรียบเทียบราคาสินคEาและบริการ และมักจะเชื่อคำบอกเลGาแบบ

บอกตGอ (Word of Mouth) จากเพื่อนหรือบุคคลที่นGาเชื่อถือหรือมีอิทธิพลบนโลกโซเซียลมากกวGา อาทิ Guru  

Blogger ฯลฯ หากกลุGมเป�าหมายของคุณคือกลุGมนี้อาจจะตEองมีการปรับตัว เพื่อใหEสอดรับกับพฤติกรรมและความ

ตEองการของคนกลุGมน้ีท่ีพรEอมจะใชEจGายซ้ือสินคEา และบริการท่ีพวกเขาพึงพอใจ 

จากขEอมูลขEางตEน ผูEวิจัยทำการศึกษาเร่ือง ปAจจัยที่มีผลตGอการตัดสินใจเลือกใชEบริการของประชากรกลุGม 

Generation Y ในกรุงเทพมหานคร ตามปAจจัยประชากรศาสตร6 ไดEแกG เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 

อาชีพ รายไดEเฉลี่ยตGอเดือน และปAจจัยสGวนประสมทางการตลาด ไดEแกG ผลิตภัณฑ6 ราคา ชGองทางการจัดจำหนGาย 

การสGงเสริมการตลาด บุคลากร กระบวนการ และลักษณะทางกายภาพ เพื่อแนวทางใหEผูEประกอบการหรือผูEท่ี



สนใจในธุรกิจคลินิกเสริมความงาม ไดEทราบถึงความตEองการของผูEบริโภค รวมถึงการตัดสินใจเลือกใชEบริการคลินิก

เสริมความงาม เพื่อสามารถนำขEอมูลมาวิเคราะห6และประยุกต6ใชEกับกิจการพัฒนากลยุทธ6เพื่อดึงดูดลูกคEาใหมGใน

กลุGมดังกลGาวใหEเขEามาใชEบริการตGอไปและเขEาใจถึงการตัดสินใจท่ีจะใชEบริการของกลุGมผูEบริโภคมากย่ิงข้ึน 

วัตถุประสงคRของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาปAจจัยประชากรศาสตร6 ไดEแกG เพศ อายุ  สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพและรายไดE

เฉลี่ยตGอเดือน ท่ีสGงผลตGอการตัดสินใจเลือกใชEบริการคลินิกเสริมความงามของประชากรกลุGม Generation Y ใน

กรุงเทพมหานคร  

2. เพื ่อศึกษาปAจจัยสGวนประสมทางการตลาด ไดEแกG ดEานผลิตภัณฑ6 ดEานราคา ดEานชGองทางการจัด

จำหนGาย ดEานการสGงเสริมทางการตลาด ดEานบุคลากร ดEานกระบวนการและดEานลักษณะทางกายภาพ ที่มี

ความสัมพันธ6ตGอการตัดสินใจเลือกใชEบริการคลินิกเสริมความงามของประชากรกลุ Gม Generation Y ใน

กรุงเทพมหานคร  

สมมติฐานการวิจัย 

1. ลักษณะประชากรศาสตร6 ไดEแกG เพศ อายุ  สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพและรายไดEเฉลี่ยตGอเดือน 

ที ่ตGางกันสGงผลตGอการตัดสินใจเลือกใชEบริการคลินิกเสริมความงามของประชากรกลุ Gม Generation Y ใน

กรุงเทพมหานครแตกตGางกัน 

2. ปAจจัยสGวนประสมทางการตลาด ไดEแกG ปAจจัยดEานผลิตภัณฑ6 ดEานราคา ดEานชGองทางการจัดจำหนGาย 

ดEานการสGงเสริมทางการตลาด ดEานบุคลากร ดEานกระบวนการและดEานลักษณะทางกายภาพ มีความสัมพันธ6ตGอ

การตัดสินใจเลือกใชEบริการคลินิกเสริมความงามของประชากรกลุGม Generation Y ในกรุงเทพมหานคร 

ขอบเขตงานวิจัย 

การวิจัยคร้ังน้ีผูEวิจัยต้ังใจศึกษาประชากรกลุGม Generation Y ในกรุงเทพมหานคร ท่ีมีความหลากหลายใน

การดำเนินการใชEชีวิตที่ชอบการเปลี่ยนแปลง มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีอำนาจในการใชEจGายสูง ซึ่งมีความ

เหมาะสมท่ีจะเปqนประชากรท่ีจะใชEวิจัยในคร้ังน้ี 

 

 



กลุ@มตัวอย@าง 

  กลุGมตัวอยGางที่ใชEในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูEใชEบริการกลุGม Generation Y  ทั้งเพศชายและหญิง ที่เกิด

ในชGวงปb พ.ศ. 2523–2543 หรือมีอายุ ระหวGาง 22 ถึง 42 ปb (ณ ปb พ.ศ. 2565) ซึ่งเปqนกลุGมที่ตามเทคโนโลยี

ตลอดเวลาและเปqนกลุGมคนรักสุขภาพ โดยจะใหEความสำคัญกับการดูแลสุขภาพ รูปรGาง หนEาตา ดEวยการการเลGน

กีฬา การซ้ือวิตามินเสริมอาหาร รวมถึงการเขEาคลินิกเสริมความงามดEวย 

ขนาดกลุ@มตัวอย@าง 

ประชากรที่ศึกษาในครั้งนี้ คือ ประชากรกลุGม Generation Y ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งจำนวนประชากรใน

กรุงเทพมหานคร มีจำนวนทั้งสิ้น 5,527,994 คน (ขEอมูลสถิติประชากรทางการทะเบียนราษฎร สำนักบริหารการ

ทะเบียน กรมการปกครอง ณ เดือนธันวาคม, 2564) 

ขนาดของกลุGมตัวอยGางคำนวณตามสูตรของ Taro Yamane ดังน้ี 

จากสูตร                    n       =                    N 

                                                         1 + N(e)2  

เม่ือ      n แทน ขนาดของกลุGมตัวอยGาง 

           N แทน ขนาดของประชากร 

           e แทน คGาความคลาดเคล่ือนของการสุGมตัวอยGาง  

(  N = 5,527,994  , e = 0.05  ) 

เม่ือแทนคGา จะไดEขนาดของกลุGมตัวอยGาง ดังน้ี 

n    =                 5,527,994 

                           1 + 5,527,994 (0.05)2  

      =                   400 

ดังน้ัน กลุGมตัวอยGางท่ีศึกษาคร้ังน้ี คือ กลุGม Generation Y ในกรุงเทพมหานคร จำนวน 400 คน ไดEมาจากการ

คำนวณตามสูตรของ Taro Yamane 



เครื่องมือที่ใชaในการวิจัย  

 ในการศึกษาวิจัยในครั้งน้ีผูEวิจัยไดEใชEแบบสอบถามเปqนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขEอมูลในการดำเนินการ

วิจัย โดยผูEวิจัยไดEศึกษาคEนควEา ทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวขEอง  เพื่อใชEประกอบในการสรEาง

กรอบแนวคิดและตัวแปรที่เกี่ยวขEองกับงานวิจัยในครั้งนี้และนำไปสูGขั้นตอนในการสรEางนิยามศัพท6เฉพาะสำหรับ

เปqนแนวทางในการพัฒนาการสรEางแบบสอบถามจากกลุGมตัวอยGาง ซึ่งในการวิจัยในครั้งนี้เปqนวิจัยเชิงสำรวจที่ใชE 

แบบสอบถามแบบปลายป�ดและแบบสอบถามแบบปลายเป�ด โดยแบGงออกเปqน 4 สGวน ดังตGอไปน้ี 

 สGวนท่ี 1 เปqนคำถามเกี่ยวกับขEอมูลปAจจัยประชากรศาสตร6ของผูEตอบแบบสอบถาม ไดEแกG เพศ อายุ 

สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพและรายไดEเฉลี่ยตGอเดือน มีจำนวนคำถามทั้งหมด 6 ขEอ ซึ่งเปqนแบบชนิด

กำหนดใหEเลือกตอบ (Checklist) เพียงแคG 1 คำตอบเทGาน้ัน 

 สGวนท่ี 2 เปqนคำถามเกี่ยวกับปAจจัยสGวนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ6ตGอการตัดสินใจเลือกใชE

บริการคลินิกเสริมความงามของประชากรกลุGม Generation Y ในกรุงเทพมหานคร  ซึ่งปAจจัย สGวนประสมทาง

การตลาด ไดEแกG ปAจจัยดEานผลิตภัณฑ6 ดEานราคา ดEานชGองทางการจัดจำหนGาย ดEานการสGงเสริมการตลาด ดEาน

บุคลากร ดEานกระบวนการและดEานลักษณะทางกายภาพ   ซึ่งมีจำนวนขEอคำถามทั้งหมด 32 ขEอ เปqนคำถามที่มี

ลักษณะประเมินระดับความเห็น 5 ระดับ (Rating Scale)  

สGวนที่ 3 เปqนคำถามเกี่ยวกับการตัดสินใจใชEบริการคลินิกเสริมความงามในกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีจำนวน

ขEอคำถามท้ังหมด 5 ขEอ เปqนคำถามท่ีมีลักษณะประเมินระดับความเห็น 5 ระดับ (Rating Scale)  

สGวนที่ 4 ขEอเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งจะเปqนคำถามปลายเป�ดเพื่อใหEผูEตอบแบบสอบถามไดE

แสดงขEอเสนอแนะและความคิดเห็นท่ีเปqนประโยชน6เพ่ิมเติม ซ่ึงจะมีจำนวนขEอคำถาม ท้ังหมด 1 ขEอ 

เทคนิคการวิเคราะหRขaอมูล 

 ขEอมูลที่ผูEวิจัยไดEเก็บรวบรวมจากแบบสอบถามจะนำมาวิเคราะห6โดยใชEโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ โดย

เลือกใชEสถิติ ดังน้ี 

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชEในการวิเคราะห6ขEอมูล ดังน้ี 

     1.1 ใชEคGารEอยละ (Percentage) และคGาความถ่ี (Frequency)  กับตัวแปร ที่มีระดับการวัดเชิงกลุGม 

ไดEแกG ปAจจัยประชากรศาสตร6 ดEานเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพและรายไดEเฉล่ียตGอเดือน 



   1.2 ใชEคGาเฉลี่ย (Mean) และสGวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) กับตัวแปรที่มีระดับการ

วัดเชิงปริมาณ ไดEแกG ปAจจัยสGวนประสมทางการตลาดดEานผลิตภัณฑ6 ราคา ชGองทางการจัดจำหนGาย การสGงเสริม

ทางการตลาด บุคลากร กระบวนการการและลักษณะทางกายภาพและการตัดสินใจเลือกใชEบริการคลินิกเสริม

ความงามของประชากรกลุGม Generation Y ในกรุงเทพมหานคร 

 2. สถิติอนุมาน (InferentialStatistics) ใชEในการวิเคราะห6ขEอมูล ดังน้ี 

2.1 ปAจจัยประชากรศาสตร6 ไดEแกG เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพและรายไดEเฉลี่ยตGอ

เดือน ที่ตGางกันสGงผลตGอการตัดสินใจเลือกใชEบริการคลินิกเสริมความงามของประชากรกลุGม Generation Y  ใน

กรุงเทพมหานครแตกตGางกัน โดยดEานเพศจะใชEการวิเคราะห6ขEอมูลดEวยสถิติการทดสอบแบบ t–test  และในสGวน

ดEานอายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพและรายไดEเฉลี่ยตGอเดือนจะใชEสถิติความแปรปรวนทางเดียว 

(One – Way ANOVA) หากพบความแตกตGางจะนำไปสู Gการเปรียบเทียบเปqนรายคู G  โดยใชEว ิ ธี Multiple 

Comparisons (LSD)  

 2.2 ปAจจัยสGวนประสมทางการตลาด ไดEแกG ดEานผลิตภัณฑ6 ดEานราคา ดEานชGองทางการจัดจำหนGาย ดEาน

การสGงเสริมทางการตลาด ดEานบุคลากร ดEานกระบวนการและดEานลักษณะทางกายภาพมีความสัมพันธ6ตGอการ

ตัดสินใจเลือกใชEบริการคลินิกเสริมความงามของประชากรกลุGม Generation Y ในกรุงเทพมหานคร จะใชEการ

วิเคราะห6ขEอมูลดEวยสถิติถดถอยพหุคูณ (MultipleRegression Analysis) 

สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 สามารถแบGงเปqน 2 สGวน โดยมีรายละเอียดดังตGอไปน้ี 

ส#วนที่ 1 การศึกษาขEอมูลปAจจัยประชากรศาสตร6ของประชากรกลุGม Generation Y ในกรุงเทพมหานคร ท่ี

เปqนกลุGมตัวอยGาง เปqนการศึกษาวิเคราะห6คGาความถี่และคGารEอยละ ของตัวแปรที่ใชEในการวิจัย ไดEแกG เพศ อายุ 

สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพและรายไดEเฉลี ่ยตGอเดือน และการศึกษาวิเคราะห6คGาเฉลี่ยและสGวน

เบี่ยงเบนมาตรฐานของปAจจัยสGวนประสมทางการตลาด ไดEแกG ปAจจัยดEานผลิตภัณฑ6 ดEานราคา ดEานชGองทางการจัด

จำหนGาย ดEานการสGงเสริมการตลาด ดEานบุคลากร ดEานกระบวนการและดEานลักษณะทางกายภาพ และการ

ตัดสินใจเลือกใชEบริการคลินิกเสริมความงามของประชากรกลุGม Generation Y ในกรุงเทพมหานคร  

ผลสำรวจประชากรกลุGม Generation Y ที่ใชEบริการในกรุงเทพมหานคร  จำนวน 400 คน พบวGา ผูEที่ตอบ

แบบสอบถามสGวนใหญGเปqนเพศหญิง จำนวนทั้งสิ้น 324 คน คิดเปqนรEอยละ 81.00 มีชGวงอายุระหวGาง 22-28 ปb 

จำนวนทั้งสิ้น 237 คน คิดเปqนรEอยละ 59.30 มีสถานภาพโสด จำนวนทั้งสิ้น 239 คน คิดเปqนรEอยละ 59.80 มี

ระดับการศึกษาปริญญาตรี จำนวนทั้งสิ้น 301 คน คิดเปqนรEอยละ 75.30 มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จำนวน



ทั้งสิ้น 183 คน คิดเปqนรEอยละ 45.80 มีชGวงรายไดEเฉลี่ยตGอเดือนระหวGาง 15,000-30,000 บาท จำนวนทั้งสิ้น 204 

คน คิดเปqนรEอยละ 51.00 

ปAจจัยดEานสGวนประสมทางการตลาด ไดEแกG ปAจจัยดEานผลิตภัณฑ6 ดEานราคา ดEานชGองทางการจัดจำหนGาย ดEาน

การสGงเสริมการตลาด ดEานบุคลากร ดEานกระบวนการและดEานลักษณะทางกายภาพ พบวGา กลุGม Generation Y ท่ี

ใชEบริการในกรุงเทพมหานคร มีความคิดเห็นตGอปAจจัยสGวนประสมทางการตลาด โดยรวมทั้งหมดอยูGในระดับมาก

ท่ีสุด มีคGาเฉล่ียเทGากับ 4.37 และเม่ือพิจารณาเปqนรายดEานพบวGา สGวนประสมทางการตลาดดEานบุคลากร มีคGาเฉล่ีย

สูงสุดเทGากับ 4.43 ดEานลักษณะทางกายภาพ มีคGาเฉล่ียเทGากับ 4.40 ดEานชGองทางการจัดจำหนGาย มีคGาเฉล่ียเทGากับ 

4.39 ดEานราคา มีคGาเฉลี่ยเทGากับ 4.38 ดEานการสGงเสริมการตลาด มีคGาเฉลี่ยเทGากับ 4.36 ดEานกระบวนการ มี

คGาเฉล่ียเทGากับ 4.31 และดEานผลิตภัณฑ6 มีคGาเฉล่ียเทGากับ 4.31 ตามลำดับ 

การตัดสินใจใชEบริการคลินิกเสริมความงามของประชากรกลุGม Generation Y ในกรุงเทพมหานคร พบวGา กลุGม 

Generation Y ที่ใชEบริการในกรุงเทพมหานคร  มีการตัดสินใจใชEบริการคลินิกเสริมความงาม โดยรวมทั้งหมดอยูG

ในระดับมากท่ีสุด มีคGาเฉล่ียเทGากับ 4.33 

ส#วนท่ี 2 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1 ลักษณะประชากรศาสตร6 ไดEแกG เพศ อายุ  สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพและรายไดEเฉล่ีย

ตGอเดือน ที่ตGางกัน สGงผลตGอการตัดสินใจเลือกใชEบริการคลินิกเสริมความงามของประชากรกลุGม Generation Y ใน

กรุงเทพมหานคร แตกตGางกัน 

 จากผลการวิจัยสามารถสรุปไดEดังน้ี 

ผลการศึกษาสมมติฐานที่ 1 พบวGา ปAจจัยประชากรศาสตร6ดEานเพศที่ตGางกัน สGงผลตGอการตัดสินใจเลือกใชE

บริการคลินิกเสริมความงามของประชากรกลุGม Generation Y ในกรุงเทพมหานคร แตกตGางกัน มีคGา Sig. เทGากับ 

0.001 ซึ่งมีคGานEอยกวGาระดับความมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 โดยเพศหญิงมีคGาเฉลี่ยการตัดสินใจใชEบริการมากกวGา

เพศชาย สอดคลEองกับ อนุชิตา ทองประไพและ สุมาลี สวGาง (2564) ไดEทำการศึกษา ปAจจัยการสื่อสารการตลาด

แบบบูรณาการและคุณภาพบริการที่สGงผลตGอการตัดสินใจเลือกใชEบริการสถาบันความงามมิกEาคลินิก ในปAจจัยดEาน

ลักษณะทางประชากรศาสตร6 พบวGา เพศที่แตกตGางกันสGงผลตGอการตัดสินใจเลือกใชEบริการสถาบันความงามมิกEาค

ลินิก ที่แตกตGางกัน อยGางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผูEบริโภคเพศหญิงมีการตัดสินใจเลือกใชEบริการ

สถาบันความงามมิกEาคลินิก ผูEบริโภคเพศชาย เพศหญิงมีความตEองการสนใจในเรื่องความสวยความงามมากกวGา

เพศชายมีแรงจูงใจในการสนใจดูแลผิวพรรณมากกวGาเพศชาย ตGางจากเพศชายที่ไมGคGอยสนใจดูแลผิวพรรณมาก



เทGาไหรGนัก จึงทำใหEเพศที่แตกตGางกัน สGงผลตGอการตัดสินใจเลือกใชEบริการสถาบันความงามมิกEาคลินิก ท่ีแตกตGาง

กัน 

ปAจจัยประชากรศาสตร6ดEานอายุ ดEานสถานภาพสมรส ดEานระดับการศึกษา ดEานอาชีพและดEานรายไดE

เฉลี่ยตGอเดือนที่ตGางกัน สGงผลตGอการตัดสินใจเลือกใชEบริการคลินิกเสริมความงามของประชากรกลุGม Generation 

Y ในกรุงเทพมหานคร ไมGแตกตGางกัน อยGางมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 

สมมติฐานที่ 2 ปAจจัยสGวนประสมทางการตลาด ไดEแกG ปAจจัยดEานผลิตภัณฑ6 ดEานราคา ดEานชGองทางการจัด

จำหนGาย ดEานการสGงเสริมทางการตลาด ดEานบุคลากร ดEานกระบวนการและดEานลักษณะทางกายภาพ มี

ความสัมพันธ6ตGอการตัดสินใจเลือกใชEบริการคลินิกเสริมความงามของประชากรกลุ Gม Generation Y ใน

กรุงเทพมหานคร 

จากผลการวิจัยสามารถสรุปไดEดังน้ี 

ผลการศึกษาสมมติฐานที่ 2 พบวGา ปAจจัยสGวนประสมทางการตลาดดEานราคา มีคGา Sig. เทGากับ 0.001 ดEาน

บุคลากร มีคGา Sig. เทGากับ 0.012 ดEานกระบวนการ มีคGา Sig. เทGากับ 0.001 และดEานลักษณะทางกายภาพ มีคGา 

Sig. เทGากับ 0.012  ซึ ่งมีคGานEอยกวGาระดับความมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.05แสดงวGา ตัวแปรสGวนประสมทาง

การตลาดดEานราคา ดEานบุคลากร ดEานกระบวนการ และดEานลักษณะทางกายภาพ มีความสัมพันธ6ในทิศทางบวก

กับการตัดสินใจเลือกใชEบริการคลินิกเสริมความงามของประชากรกลุGม Generation Y ในกรุงเทพมหานคร และมี

ความสัมพันธ6กับการเลือกใชEบริการคลินิกเสริมความงามของประชากรกลุGม Generation Y ในกรุงเทพมหานคร 

สอดคลEองกับ จิราพร ฟองขาว (2560) ไดEศึกษาวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการเลือกใชEบริการเสริมความงามภายใตEการ

ดูแลของแพทย6” จากผลการศึกษาในดEานปAจจัยสGวนประสมทางการตลาดดEานราคา มีความสัมพันธ6กับพฤติกรรม

การเลือกใชEประเภทบริการเสริมความงาม ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 พบวGา ดEานราคา ภาพรวมอยูGในระดับเห็นดEวย

มากที่สุด มีระดับความเห็นอยูGในระดับเห็นดEวยมากที่สุด ประกอบดEวย มีใหEเลือกหลายราคา วิธีการชำระเงิน

สะดวก (เงินสดและบัตรเครดิต)ราคาถูกกวGาเม่ือเทียบกับท่ีอ่ืน มีการแจEงราคากGอนใชEบริการ ราคามีความเหมาะสม

กับการใหEบริการ สอดคลEองกับ ธิดารัตน6 ภูมิชัยสิทธิ์ (2564) ไดEศึกษาวิจัยเรื่อง“การตัดสินใจเลือกใชEบริการคลินิก

เสริมความงามของผูEหญิงวัยทำงานในอำเภอเมืองสมุทรปราการ” จากผลการศึกษาดEานปAจจัยสGวนประสมทาง

การตลาดบริการดEานบุคลากร  พบวGา บุคลากรมีผลทางตรงตGอการตัดสินใจเลือกใชEบริการคลินิกเสริมความงาม

ของผูEหญิงวัยทำงานในอำเภอเมืองสมุทรปราการมากที่สุด อยGางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กลุGมตัวอยGางใหE

ระดับความสำคัญในระดับมาก ทั้ง 3 เรื่อง สามารถเรียงลำดับจากมากไปนEอยตามคGาเฉลี่ยของขEอคำถาม ไดEดังน้ี 

1. พนักงานสุภาพอัธยาศัยดี บุคลิกภาพดี 2. แพทย6และพนักงานมีความรูE และประสบการณ6 มีความชำนาญในการ

ปฏิบัติงาน และ3. จำนวนพนักงานเพียงพอตGอการใหEบริการ สอดคลEองกับ  รุGงนภา กิตติลาภ, อุมาวรรณ วาทกิจ, 



รGมสน นิลพงษ6 (2563) ไดEศึกษาวิจัยเรื่อง” ปAจจัยที่มีอิทธิพลตGอการเลือกใชEบริการคลินิกเสริมความงาม ในเขต

อำเภอเมือง จังหวัดขอนแกGน” พบวGา ปAจจัยที่มีผลตGอการตัดสินใจเลือกใชEบริการคลินิกเสริมความงามของ

ผู EใชEบริการ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแกGน องค6ประกอบที ่สำคัญ คือ ดEานกระบวนการใหEบริการ มี

องค6ประกอบท่ีมีคGาน้ำหนักมากท่ีสุด ไดEแกG ความรวดเร็วและใชEเวลาท่ีเหมาะสมตGอคร้ังในการใหEบริการลูกคEาแตGละ

คน รองมาเปqนบริการที่มีคุณภาพสม่ำเสมอ สอดคลEองกับ กนกนภัส ตั้งใจไวEศักดิ์ (2560) ไดEศึกษาวิจัยเรื่อง 

“กระบวนการการตัดสินใจเลือกทำศัลยกรรมตกแตGงเสริมจมูกดEวยซิลิโคนแมนทีสในกรุงเทพมหานคร ” จากการ

เปรียบเทียบปAจจัยสGวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตGอกระบวนการตัดสินใจเลือกทำศัลยกรรมตกแตGงเสริม

จมูกดEวยซิลิโคนแมนทีส พบวGา ปAจจัยสGวนประสมทางการตลาด ดEานสิ่งแวดลEอมทางกายภาพ ภาพรวมอยูGในระดับ

สำคัญมากท่ีสุด 

ปAจจัยสGวนประสมทางการตลาดดEานผลิตภัณฑ6 ดEานชGองทางการจัดจำหนGาย ดEานการสGงเสริมการตลาด ไมGมี

ความสัมพันธ6ตGอการตัดสินใจเลือกใชEบริการคลินิกเสริมความงามของประชากรกลุ Gม Generation Y ใน

กรุงเทพมหานคร อยGางมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 

ขaอเสนอแนะ 

ข1อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

1. ผูEวิจัยจึงเห็นวGากลุGมเป�าหมายท่ีเปqนกลุGม Generation Y เปqนส่ิงท่ีเหมาะสมท่ีสุด ควรพัฒนาสGวนประสม

ทางการตลาดเพื่อรองรับแนวโนEมความตEองการของกลุGมผูEใชEบริการดังกลGาว ไดEแกG ดEานราคา ดEานบุคลากร ดEาน

กระบวนการ และดEานลักษณะทางกายภาพ ใหEเขEาถึงผูEใชEบริการกลุGมนี้จะทำใหEสามารถเพิ่มยอดขายไดEมากข้ึน 

หรือไมGวGาจะเปqนดEานผลิตภัณฑ6 ดEานชGองทางการจัดจำหนGาย ดEานการสGงเสริมทางการตลาด  ก็ควรปรับปรุงและ

พัฒนาตGอไปเพ่ือใหEลูกคEาเกิดความพึงพอใจ และมาใชEบริการมากย่ิงข้ึน 

2. คลินิกเสริมความงามตGางๆ ควรใหEความสำคัญตGอคุณภาพของการใหEบริการของพนักงาน เนื่องจาก

บุคลากรคลินิกเสริมความงามเปqนปAจจัยการตลาดที่สGงผลตGอการใชEบริการลูกคEาลำดับแรก ดังนั้น ควรเนEนการ

ใหEบริการโดยแพทย6และพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญทั้งในสGวนของผิวหนEาและผิวพรรณ พัฒนาบุคลากรโดยการ

ฝ«กอบรมตGางๆ และพัฒนาใหEพนักงานมีความนGาเชื่อถือและมีความเชี่ยวชาญในการใชEเครื่องมือ ในสGวนภาพลักษณ6

เปqนสิ่งที่ดึงดูดความสนใจของผูEใชEบริการเปqนอยGางมาก อยGางไรก็ตามการอำนวยความสะดวกในใหEกับผูEที่มาใชE

บริการก็ถือเปqนเรื่องสำคัญ เมื่อผูEใชEบริการไดEรับความสะดวกสบายในการใชEบริการ มีเครื่องมือที่ทันสมัยในการ

ใหEบริการ การใหEบริการที่มีคุณภาพ รวดเร็วในการใหEบริการ ทำใหEเกิดความประทับใจ ความพึงพอใจและกลับมา

ใชEบริการในคร้ังตGอไป 



ข1อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต#อไป 

1. ศึกษาวิจัยในครั้งนี้เปqนการศึกษาภาพมุมกวEางเรื่องปAจจัยการตัดสินใจเลือกใชEบริการคลินิกเสริมความ

งามของประชากรกลุGม Generation Y ที่ไมGไดEเจาะจงวGาเปqนคลินิกเสริมความงามที่ใด หรือประเภทการใหEบริการ 

(คอร6ส) เสริมความงามดEานใด ซึ่งในการวิจัยครั้งตGอไป  ถEาใชEตัวแปรที่เปqนการเจาะจงคลินิกเสริมความงามหรือ

ประเภทการใหEบริการ (คอร6ส) เสริมความงาม ไดEแกG วุฒิศักดิ์คลินิก นิติพลคลินิก ยูไลก6คลินิก หรือบริการเลเซอร6  

ฉีดโบท็อกซ6 ฉีดฟ�ลเลอร6  รักษาสิว-ฝ�า กระ เปqนตEน เพื่อใหEไดEผลลัพธ6ที่เฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้นวGาผูEใชEบริการมี

ความสนใจเลือกใชEบริการคลินิกเสริมความงามที่ใดมากที่สุด หรือเลือกใชEบริการประเภทใดมากที่สุด เพื่อใหE

ผูEประกอบการนำมาใชEพิจารณาวGาควรมุGงพัฒนาผลิตภัณฑ6หรือบริการประเภทใดมากท่ีสุดเชGนกัน 

2. ควรทำการขยายขอบเขตงานวิจัยใหEขอบเขตที่กวEางขึ้น โดยทำการศึกษาและวิจัยกลุGมประชากรที่ใชE

บริการ และผูEใชEบริการที่อาศัยนอกเหนือจากเขตกรุงเทพมหานคร ที่เปqนเมืองใหญGในภูมิภาคตGางๆ เชGน ภาคเหนือ 

คือจังหวัดเชียงใหมG เชียงราย เปqนตEน ภาคใตE คือ สงขลา ภูเก็ต สุราษฎร6ธานี เปqนตEน ภาคตะวันออก คือ ชลบุรี 

ระยอง เปqนตEน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแกGน นครราชศรีมา เปqนตEน และประชากรกลุGม Generation อื่นๆ 

จะทำใหEไดEรับขEอมูลที่มีความหลากหลายจากทุกแหลGงขEอมูล เพื่อเปqนประโยชน6ในการตGอยอดหรือตัดสินใจลงทุน

ของผูEประกอบกิจการท้ังรายเกGาและใหมGตGอไป 

3. แนะนำใหEศึกษากับตัวแปรอื่นที่อาจมีความเก่ียวขEองกับตัวแปรที่ทำการศึกษาอยูGน้ี เพื่อนำขEอมูลมา

ปรับปรุง และพัฒนา เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการบริการใหEแกGผูEใชEบริการเพ่ือเกิดความพึงพอใจสูงสุด 
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