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บทคัดย่อ  
 การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาการตัดสินใจเลือกใช้บริการคลินิกเสริมความงาม
ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร (2) เพื่อศึกษาการตัดสินใจเลือกใช้บริการคลินิกเสริมความงามของผู้บริโภค
ในกรุงเทพมหานคร จำแนกตามปัจจัยประชากรศาสตร์ (3) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ที่มี
ผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการคลินิกเสริมความงามของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร จำนวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือที่ใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติการทดสอบแบบ t-test สถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-Way 
ANOVA) หากพบความแตกต่างจะนำไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีของ LSD และใช้สถิติการถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression) 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาต่างกัน ทำให้การ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการคลินิกเสริมความงามต่างกัน และผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครที่มีเพศ อายุ อาชีพ 
และรายได้ต่อเดือนต่างกัน ทำให้การตัดสินใจเลือกใช้บริการคลินิกเสริมความงาม ไม่ต่างกัน ส่วนปัจจัย 
ส่วนประสมทางการตลาด พบว่า ด้านการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการคลินิก  
เสริมความงามของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ส่วนปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์  
ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ด้านบุคลากรหรือพนักงาน ด้านกระบวนการ และด้านสิ่งแวดล้อม
ทางกายภาพ ไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการคลินิกเสริมความงามของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
คำสำคัญ : การตัดสินใจเลือกใช้บริการ; ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  
 
ABSTRACT  
 The objectives of this study were (1) To study the decision towards selecting 
Beauty Clinic of consumer in Bangkok. (2) To study the decision towards selecting Beauty Clinic of 
consumer in Bangkok classified by population factors. (3) To study the marketing mix factors that 
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affects the decision towards selecting Beauty Clinic of consumer in Bangkok. The sample group 
was 400 people in Bangkok, using questionnaires as a tool for data collection. The statistics 
used in the analysis were frequency, percentage, mean and standard deviation by testing 
the hypothesis by using t-test statistics, one-way variance statistics (One-Way ANOVA), if 
differences are found by using LSD methods and using multiple regression statistics.  
 The results of hypothesis testing showed that consumer in Bangkok have different 
education level, causing the decision towards selecting Beauty Clinic is different and 
consumer in Bangkok have different gender, age, occupations and income, causing the 
decision towards selecting Beauty Clinic is not different. The marketing mix factors 
promotion affect the decision towards selecting Beauty Clinic of consumer in Bangkok, the 
marketing mix factors product, price, place, people, process and physical evidence not 
affects the decision towards selecting Beauty Clinic of consumer in Bangkok. 
Keywords: Decision Towards Selecting; Marketing mix factors 
 
บทนำ 
 ธุรกิจคลินิกเสริมความงาม เป็นธุรกิจที่ก่อเกิดมาจากความต้องการของบุคคลที่ต้องการที่จะมี 
รูปร่าง หน้าตา ผิวพรรณ และบุคลิกภาพที่ดูดีมากยิ่งขึ้น เพื่อเสริมสร้างมั่นใจให้กับตัวเองมากยิ่งขึ้น สำหรับ
ธุรกิจนี้จึงกลายเป็นหนึ่งในธุรกิจที่ได้รับความนิยมที่สามารถสร้างผลกำไรให้แก่เจ้าของธุรกิจอยู่ไม่น้อยก็น้อย 
โดยเม็ดเงินหมุนเวียนในธุรกิจนี้ ที่มีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 12,000 ล้านบาทต่อปี จากจำนวนคนที่เข้ามาใช้บริการ
มากมาย โดยไม่จำกัดเพศ หรืออายุ มีตั้งแต่วัยเรียน ไปจนถึงวัยทำงาน หรือแม้แต่วัยเกษียณ ส่งผลให้
เจ้าของธุรกิจหลายราย เล็งเห็นโอกาสและต้องการเข้ามาในตลาดเพิ่มขึ้น จึงทำให้แข่งขันในตลาดค่อนข้าง
รุนแรง เพื่อแย่งชิงผู้บริโภคให้เข้ามาใช้บริการให้มากที่สุด 
 คลินิกความงามที่มีเฉพาะบริการทรีทเมนต์ผิว ฉีดโบท็อกซ์ ฟิลเลอร์ ร้อยไหม อาจไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้จึงจำเป็นต้องมีสินค้า และ บริการที่สอดคล้องกับการเสริมสร้าง
สุขภาพด้วย รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการบริการที่ถูกลง จึงทำให้ตลาดขยายตัวมากขึ้น ผู้รับบริการไม่จำกัด 
เฉพาะกลุ่มที่มีฐานะดีและมีชื่อเสียงเท่านั้น แต่รวมถึงคนรุ่นใหม่ตั้งแต่วัยรุ่นตอนปลายทั้งผู้ชาย ผู้หญิง ไปถึง
วัยผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุที่เริ่มหันมาดูแลสุขภาพและภาพลักษณ์ภายนอกมากขึ้น นับเป็นเทรนด์ของผู้บริโภค
ยุคปัจจุบัน จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ธุรกิจสุขภาพและความงาม ยังเจริญเติบโต แม้ว่าสถานการณ์โควิด-19 
ยังคงอยู่ต่อไปอีกยาวนานก็ตาม ฉะนั้นหากผู้ประกอบธุรกิจมีการปรับตัวก่อน ก็ย่อมรอดก่อน นั่นเอง  
และที่สำคัญเรื่องของความงามเป็นสุนทรียภาพ แม้ว่าคนในสังคมปัจจุบันต้องใส่หน้ากากอนามัย แต่ก็ยัง
ต้องการสวย และดูดีอยู่เสมอ 
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจในเรื่องการตัดสินใจเลือกใช้บริการคลินิกเสริมความงาม ซึ่งจะศึกษา
เก่ียวกับปัจจัยต่าง ๆที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการคลินิกเสริมความงามโดยมีแนวคิดในการวิจัยคือ 
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การศึกษาจำแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ต่อเดือนว่ามีความสัมพันธ์มากน้อยเพียงใด
ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการคลินิกเสริมความงามของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร และศึกษาปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาด ว่ามีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการคลินิกเสริมความงามหรือไม่ โดยข้อมูลที่ ได้  
จากการศึกษาจะเป็นโอกาสให้กับผู้ประกอบการสามารถนำไปประยุกต์ใช้ เพื่อกำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์
สร้างจุดแข็งให้กับการประกอบธุรกิจเสริมความงามให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายและลดช่องโหว่ด้านต่าง ๆ  
ให้น้อยลงเพื่อให้เกิดความมั่นใจกับผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาการตัดสินใจเลือกใช้บริการคลินิกเสริมความงามของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อศึกษาการตัดสินใจเลือกใช้บริการคลินิกเสริมความงามของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
จำแนกตามปัจจัยประชากรศาสตร์  
 3. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาด ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการคลินิกเสริมความงาม
ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
 
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
 1. ตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย ปัจจัยประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
รายได้ต่อเดือน ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจำหน่าย การส่งเสริม
การตลาด บุคลากรหรือพนักงาน กระบวนการ และสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 
 2. ตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจเลือกใช้บริการคลินิกเสริมความงามของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. เพื่อให้ทราบถึงการตัดสินใจเลือกใช้บริการคลินิกเสริมความงามของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อให้ทราบถึงการตัดสินใจเลือกใช้บริการคลินิกเสริมความงามของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
จำแนกตามปัจจัยประชากรศาสตร์ 
 3. เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการคลินิกเสริม 
ความงามของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

บททวนวรรณกรรม 
 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ผู้วิจัยสามารถจำแนกได้เป็นหัวข้อดังต่อไปนี้ 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยประชากรศาสตร์ 
 วิวรรณา วันชัยจิระบุญ (2557) ได้ให้ความหมายของ “ลักษณะด้านประชากรศาสตร์” ไว้ว่า 
ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพทางครอบครัว ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายได้ ซึ่งนิยมนำมาใช้ในการแบ่งส่วนตลาด โดยมีรายละเอียดดังนี้ 



4 
  

 1.เพศ สามารถแยกความต้องการของผู้บริโภคได้โดยดูจากเพศของผู้บริโภคเป็นเกณฑ์ ซึ่งผู้บริโภค
ที่มีเพศต่างกัน มักจะมีทัศนคติการรับรู้ และการตัดสินใจเรื่องการซื้อสินค้าบริโภคที่แตกต่างกัน 
 2.อายุ ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน ย่อมจะมีความต้องการในสินค้าและบริการที่แตกต่างกันตาม
ช่วงอายุ 
 3.สถานภาพทางครอบครัว แบ่งได้เป็นลักษณะสำคัญ 3 ประการ คือ การเข้าสู่ชีวิตการสมรส การ
แตกแยกของชีวิตการสมรส เช่น การตาย แยกกันอยู่ หย่าร้าง เป็นต้น และอย่างสุดท้ายคือการสมรสใหม่ 
 4.รายได้ ระดับการศึกษาและอาชีพ เป็นตัวแปรที่สำคัญในการกำหนดส่วนของตลาด เพราะส่วน
ใหญ่กลุ่มที่มีการศึกษาสูง จะมีความสามารถในการหารายได้ได้มากกว่า ซึ่งมีผลต่อการเลือกซื้อสินค้า 
 ภัทรดนัย พิริยะธนภัทร (2558) ได้ให้ความหมายของ “ลักษณะด้านประชากรศาสตร์” ไว้ว่า 
คุณสมบัติเฉพาะของตัวเอง ที่แตกต่างกันในแต่ละบุคคล ซึ่งจะมีอิทธิพลต่อผู้รับข้อมูลข่าวสาร วิธีการที่ดี
ที่สุดในการวิเคราะห์ผู้รับข่าวสารคือการแยกผู้รับสารออกเป็นกลุ่มๆ ตามลักษณะประชากร ได้แก่ เพศ อายุ 
สถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ การศึกษา ศาสนา และสถานภาพการสมรส เป็นต้น ซึ่งมีผลต่อการรับรู้
ข่าวสาร รวมถึงการเข้าใจ ตีความ ข่าวสารนั้นด้วย 
 บุปผชาติ อยู่สบาย (2563) ได้ให้ความหมายของ “ลักษณะด้านประชากรศาสตร์” ไว้ว่า ลักษณะ
ทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพครอบครัว รายได้ อาชีพ สถานะทาง
สังคม และศาสนา เป็นเกณฑ์ที่นิยมใช้ 
 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
 Ray; Das & Kumar (2017) อ้างถึงใน บุปผชาติ อยู่สบาย (2563) กล่าวไว้ว่า ส่วนประสมทาง
การตลาดสำหรับธุรกิจบริการ (Service Marketing Mix) มีความแตกต่างจากธุรกิจทั่วไปที่เป็นสินค้าอุปโภค
บริโภค ดังนั้น ธุรกิจบริการจึงต้องใช้ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) 7 อย่าง หรือ 7P’s 
 Payne (1993) อ้างถึงใน สาทูล เชี่ยวพานิช (2556) กล่าวไว้ว่า ทฤษฎีส่วนประสมการตลาด
บริการประกอบด้วย ปัจจัยที่ต้องพิจารณาเพื่อกำหนดตำแหน่งของการบริการและกำหนดส่วนตลาดของ
ธุรกิจบริการ โดยส่วนประกอบแต่ละส่วนของส่วนประสมการตลาดจะมีผลกระทบซึ่งกันและกัน แล้วต้อง
สอดคล้องกันเพื่อให้การดำเนินงานด้านการตลาดประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ 
 Mohammad (2015) อ้างถึงใน บุปผชาติ อยู่สบาย (2563) กล่าวไว้ว่า ส่วนประสมทางการตลาด 
หมายถึงกลุ่มเครื่องมือทางการตลาดซึ่งธุรกิจใช้ร่วมกัน เพื่อจะให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางการตลาดในตลาด
เป้าหมาย กล่าวคือ เป็นการตองสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ 
 Sravana (2015) อ้างถึงใน ศศินา ลมลอยและคณะ (2562) กล่าวไว้ว่า ส่วนประสมการตลาดแบบ
ดั้งเดิมในการออกแบบกลยุทธ์ทางการตลาด ประกอบไปด้ วย 4Ps ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)  
ด้านราคา (Price) ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย (Place) และด้านการส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) 
แต่ส่วนประสมการตลาดบริการถูก พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นการเสนอทางเลือกให้กับลูกค้า โดยเพิ่มเติมจากเดิมอีก 
3 องค์ประกอบ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่จับต้องได้หรือจับ ต้องได้ของบริการที่มีความสำคัญกว่าผลิตภัณฑ์ทาง
กายภาพ ได้แก่ บุคลากร (People) กระบวนการ (Process) และ ลักษณะทางกายภาพ 
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แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อ 
 Hunter (2017) อ้างถึงใน บุปผชาติ อยู่สบาย (2563) กล่าวไว้ว่า การตัดสินใจถือเป็นกระบวนการ
สร้างหรือเลือกทางเลือกของผู้บริโภค โดยจะเริ่มจากตัวผู้บริโภคเกิดการตระหนักถึงความต้องการ (Need) 
หรือตระหนักถึงปัญหา (Problem) ซึ่งอาจจะเกิดจากความปรารถนาภายใน หรือเกิดจากอิทธิพลภายนอก
เข้ามามีอิทธิพล เช่า การโฆษณา การรับรู้ข้อมูลจากสื่อต่าง ๆ เป็นต้น 
 Luhmann (2018) อ้างถึงใน บุปผชาติ อยู่สบาย (2563) กล่าวไว้ว่า การตัดสินใจ (Decision 
Making) หมายถึง กระบวนการในการเลือกที่จะกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากทางเลือกต่าง ๆ ที่มีอยู่ โดยผู้บริโภค
มักต้องตัดสินใจในทางเลือกต่าง ๆ ของสินค้าและบริการอยู่เสมอๆ ในการเลือกสินค้าหรือบริการตามข้อมูล 
และข้อจำกัดของสถานการณ์ การตัดสินใจจึงเป็นกระบวนการที่สำคัญและอยู่ภายในใจของผู้บริโภค 
 บุปผชาติ อยู่สบาย (2563) กล่าวไว้ว่า การตัดสินใจ คือ กระบวนการเลือกที่ผู้บริโภคพิจารณาแล้ว
เลือกสิ่งใดอย่างหนึ่งจากทางเลือกที่มีอยู่ โดยจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ตัวเอง ซึ่งจะตระหนักถึงปัญหาและความ
ต้องการในการหาข้อมูลเก่ียวกับตัวสินค้าหรือบริการต่าง ๆ แล้วนำมาพิจารณาและเปรียบเทียบเพื่อประเมิน
ทางเลือก จนนำไปสู่การตัดสินใจ แต่โดยกระบวนการตัดสินใจมีอยู่ 5 ประการ คือ การรับรู้ถึงความต้องการ 
การค้นหาข้อมูล การประเมินทางเลือกในการตัดสินใจซื้อ การตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมหลังการซื้อ  
ซึ่งพฤติกรรมหลังซื้อจะเป็นตัวกำหนดว่าจะมีการซื้อซ้ำหรือไม่ 
 นภวรรณ คณานุรักษ์ (2556) อ้างถึงใน ศศินา ลมลอยและคณะ (2562) กล่าวไว้ว่า การตัดสินใจ
นั้น เป็นขั้นตอนหรือกระบวนการบริโภค ซึ่งมีทั้งหมด 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นนำเข้า ขั้นกระบวนการ และขั้น
ผลลัพธ์ ซึ่งผู้บริโภคจะได้รับอิทธิพลจากกิจกรรม ทางการตลาดต่าง ๆ เช่น ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัด
จำหน่าย และการส่งเสริมการตลาด เข้าสู่กระบวนการ ตัดสินใจซื้อ จ ากปัจจัยด้านสังคม วัฒนธรรม 
แรงจูงใจ การรับรู้ การรับรู้ บุคลิกภาพ และทัศนคติ จึงทำให้เกิดการตระหนักถึงความต้องการ ดังนั้น จึงเกิด
เป็นพฤติกรรมการซื้อ หลังจากนั้นเข้าสู่ขั้นผลลัพธ์คือการประเมินผลหลังการซื้อ ซึ่งอาจพึงพอใจอาจจะเกิด
พฤติกรรมการซื้อซ้ำ และการบอกต่อ 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ศศินา ลมลอย และคณะ (2562) ได้ทำการศึกษา เรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการคลินิกเสริมความงาม ด้านผิวพรรณของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร  
จากกลุ่มตัวอย่าง 310 คน ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21 -35 ปี   
มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี สถานภาพโสด  เป็นพนักงานเอกชน และมีรายได้ 20,001-30,000 บาท 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ อยู่ในระดับมากที่สุด และการตัดสินใจเลือกใช้บริการคลินิกเสริม
ความงามด้านผิวพรรณ อยู่ในระดับมาก ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยประชากรศาสตร์ ที่มี เพศ 
และรายได้เฉลี่ยที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการคลินิกเสริมความงาม ด้านผิวพรรณของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน  และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ได้แก่ ด้านการส่งเสริม
การตลาด ด้านบุคลากร และด้านลักษณะทางกายภาพ ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการคลินิกเสริมความ
งามด้านผิวพรรณของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
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 บุปผชาติ อยู่สบาย (2563) ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่สำคัญในการตัดสินใจใช้บริการคลินิก
เสริมความงามของผู้บริโภคในเขตพระโขนงกรุงเทพมหานคร จากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 384 คน  
ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุอยู่ระหว่าง 21-30 ปี สถานภาพสมรส  
ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า รายได้ 10,001-20,00 บาท มีอาชีพธุรกิจ/กิจการส่วนตัว ปัจจัยที่มีผลต่อ
การเลือกใช้บริการ ด้านผลิตภัณฑ์ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในการรับบริการ ด้านราคาให้
ความสำคัญกับราคาค่าบริการต่อครั้งไม่สูงจนเกินไป ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ให้ความสำคัญกับสถาน
ที่ตั้งของคลินิกต้องใกล้แหล่งธุรกิจ ด้านการส่งเสริมทางการตลาด ให้ความสำคัญกับการมีการโฆษณาผ่านสื่อ
อย่างสม่ำเสมอ ด้านบุคลากร ให้ความสำคัญกับความน่าเชื่อถือและชำนาญของแพทย์ ด้านกระบวนการ
บริการ ให้ความสำคัญกับความรวดเร็วในการให้บริการ ด้านลักษณะทางกายภาพ ต้องมีที่นั่งเพียงพอต่อการ
ใช้บรกิาร พฤติกรรมการใช้บริการ ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีเหตุผลที่ใช้บริการ คือ เพื่อดูแลและคงสภาพผิวพรรณ
ให้มีสุขภาพดีอยู่เสมอๆ โปรแกรมที่ใช้บริการ คือ Botox วันที่เข้าใช้บริการ คือ จันทร์-ศุกร์ ช่วงเวลา  
15.01-18.00 น. บุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ คือตนเอง และพบว่าปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ 
ระดับการศึกษาและสถานภาพ ที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการคลินิกเสริมความงามที่แตกต่างกัน 
และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้บริการคลินิกเสริมความงาม 
 อภิษฎา ดินม่วง (2559) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง พฤติกรรมและปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการคลินิกเสริมความงามของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  จากกลุ่มตัวอย่างผู้ที่เข้าใช้
บริการเสริมความงามในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 400 คน ผลการวิจัยพบว่า กล่มุตัวอย่างส่วนใหญ่เป็น
เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 71.80 อายุ 31–40 ปี คิดเป็นร้อยละ 29.30 สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 
64.30 ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัท คิดเป็นร้อยละ 28.30 ระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อย
ละ 49.80 และมีรายได้ระหว่าง 10 ,001– 25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 39.30 ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจ อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก 
โดยปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มีผลต่อการตัดสินใจมากที่สุด ต่อมาคือ ด้านบุคลากรและด้านราคา ด้านข้อมูล
ประชากรศาสตร์ที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการคลินิก เสริมความงาม คือ เพศ สถานภาพ 
อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได้ โดยข้อมูลประชากรศาสตร์ต่างกัน ใช้ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดใน
การตัดสินใจไม่แตกต่างกัน ซึ่งผู้บริโภคที่มีอาชีพต่างกัน ใช้ปัจจัยด้านราคาในการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
คลินิกเสริมความงามแตกต่างกัน 

วิธีการดำเนินการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบไม่ทดลอง (Non-Experimental Design) เป็นการวิจัยที่มี
การศึกษาตามสภาพที่เป็นไปตามธรรมชาติ โดยไม่มีการจัดกระทำหรือควบคุมตัวแปรใด ๆ เป็นการเก็บ
รวบรวมข้อมูลภาคสนามแบบวิจัยตัดขวาง (Cross Sectional Studies) คือ เป็นการเก็บข้อมูลในช่วง
ระยะเวลาใดเวลาหนึ่งเพียงครั้งเดียว โดยใช้เครื่องมือการวิจัยเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) และทำ
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีทางสถิติ 
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 ประชากรในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้วิจัยไม่ทราบจำนวนของ
ประชากรในกรุงเทพมหานครที่แน่นอน จึงใช้วิธีการกำหนดกลุ่มตัวอย่างโดยการเปิดตารางหาขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างของ Yamane (1973) โดยที่ผู้วิจัยได้กำหนดค่าความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างที่ยอมรับได้ที่ 
5% จึงทำให้มีระดับความเชื่อมั่นที่ 95% โดยผลจากการเปิดตารางขนาดกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างที่จะต้องทำการศึกษา จำนวน 400 ตัวอย่าง และสุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น ด้วย
วิธีการสุ่มแบบสะดวก 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 
 แบบสอบถามแบบปลายเปิดและปิด โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย 
 1. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยประชากรศาสตร์ 
ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน มีจำนวนข้อคำถามทั้งหมด 5 ข้อ  
 2. คำถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทาง
การจัดจำหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากรหรือพนักงาน ด้านกระบวนการ และด้านสิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพ มีจำนวนข้อคำถามทั้งหมด 26 ข้อ กำหนดให้ 5 = ระดับความสำคัญมากที่สุด, 4 = ระดับ
ความสำคัญมาก, 3 = ระดับความสำคัญปานกลาง, 2 = ระดับความสำคัญน้อย, 1 = ระดับความสำคัญ 
น้อยที่สุด 
 3. คำถามเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการคลินิกเสริมความงามของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร มี
จำนวนข้อคำถามทั้งหมด 3 ข้อ กำหนดให้ 5 = ระดับการตัดสินใจมากที่สุด, 4 = ระดับการตัดสินใจมาก,  
3 = ระดับการตัดสินใจปานกลาง, 2 = ระดับการตัดสินใจน้อย, 1 = ระดับการตัดสินใจน้อยที่สุด 
 4. เป็นข้อคำถามปลายเปิด เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ 
แนวทางการแก้ไขปรังปรุง ในการเข้ารับบริการภายในคลินิกเสริมความงามให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
จำนวน 1 ข้อ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. สถิติพรรณนา ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
  1.1 ใช้ค่าร้อยละและความถี่ในการวิเคราะห์ตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิงกลุ่ม ได้แก่ ปัจจัย
ประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย ด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน 
  1.2 ใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการวิเคราะห์ตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิง
ปริมาณ ได้แก่ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด และการตัดสินใจเลือกใช้บริการคลินิกเสริมความงามของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร  
 2. สถิติอนุมาน ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้  
  2.1 เพื่ อศึกษาการตัดสินใจเลือกใช้บริการคลินิกเสริมความงามของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร จำแนกตาม เพศ โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ t-test 
  2.2 เพื่ อศึกษาการตัดสินใจเลือกใช้บริการคลินิกเสริมความงามของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร จำแนกตาม อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
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สถิติความแปรปรวนทางเดียว (One – way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะทำการทดสอบเป็นรายคู่ด้วย
สถิติ LSD 
  2.3 เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
คลินิกเสริมความงามของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร จะใช้การวิ เคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression) 

ผลการวิจัย 
 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามการวิจัยเรื่อง การตัดสินใจเลือกใช้บริการคลินิกเสริมความงาม
ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง มีอายุระหว่าง 25  – 30 ปี มีระดับ
การศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ/พนักงานของรัฐวิสาหกิจ และมีรายได้ 
10,000 – 20,000 บาทต่อเดือน สามารถสรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้ 
 1. ผลการวิ เคราะห์การตัดสิน ใจ เลือกใช้บริการคลินิ ก เสริมความงามของผู้ บ ริ โภคใน
กรุงเทพมหานคร โดยรวม มีระดับการตัดสินใจอยู่ในระดับมาก  
 2. ผลการเปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกใช้บริการคลินิกเสริมความงามของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร จำแนกตามปัจจัยประชากรศาสตร์ สามารถสรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้ 
  2.1 ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาต่างกัน ทำให้การตัดสินใจเลือกใช้
บริการคลินิกเสริมความงาม ต่างกัน 
  2.2 ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครที่มีเพศต่างกัน อายุต่างกัน อาชีพต่างกัน รายได้ต่อเดือน
ต่างกัน ทำให้การตัดสินใจเลือกใช้บริการคลินิกเสริมความงาม ไม่ต่างกัน 
 3. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการคลินิกเสริม
ความงามของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้ 
  3.1 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการคลินิกเสริมความงามของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
  3.2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด
จำหน่าย ด้านบุคลากรหรือพนักงาน ด้านกระบวนการ ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ไม่มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการคลินิกเสริมความงามของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

อภิปรายผล 
 ผลการวิจัยการตัดสินใจเลือกใช้บริการคลินิกเสริมความงามของผู้ บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
สามารถสรุปตามวัตถุประสงค์ ได้ดังนี้ 
 1. ผลการศึกษาการตัดสินใจเลือกใช้บริการคลินิกเสริมความงามของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
โดยภาพรวม มีระดับการตัดสินใจมาก ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า  ผู้บริโภคส่วนใหญ่จะตัดสินใจเลือกใช้บริการ
ในครั้งแรก รวมไปถึงจะตัดสินใจเลือกใช้บริการในครั้งถัดไปและแนะนำให้ผู้ อ่ืนมาใช้บริการต่อ  
เมื่อได้พิจารณาทางเลือกอย่างถี่ถ้วนแล้ว และเกิดความพึงพอใจในการใช้บริการครั้งแรก ซึ่งสอดคล้องกับ 
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บุปผชาติ อยู่สบาย (2563) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่สำคัญในการตัดสินใจใช้บริการคลินิกเสริมความงาม
ของผู้บริโภคในเขตพระโขนงกรุงเทพมหานคร การตัดสินใจ คือ กระบวนการเลือกที่ผู้บริโภคพิจารณาแล้ว
เลือกสิ่งใดอย่างหนึ่งจากทางเลือกที่มีอยู่ โดยจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ตัวเอง ซึ่งจะตระหนักถึงปัญหาและความ
ต้องการในการหาข้อมูลเก่ียวกับตัวสินค้าหรือบริการต่าง ๆ แล้วนำมาพิจารณาและเปรียบเทียบเพื่อประเมิน
ทางเลือก จนนำไปสู่การตัดสินใจ ผ่านกระบวนการตัดสินใจมีอยู่ 5 ประการ คือ การรับรู้ถึงความต้องการ 
การค้นหาข้อมูล การประเมินทางเลือกในการตัดสินใจซื้อ การตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมหลังการซื้อ ซึ่ง
พฤติกรรมหลังซื้อจะเป็นตัวกำหนดว่าจะมีการซื้อซ้ำหรือไม่ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Luhmann (2018) 
อ้างถึงใน บุปผชาติ อยู่สบาย (2563) กล่าวไว้ว่า การตัดสินใจ หมายถึง กระบวนการในการเลือกที่จะกระทำ
สิ่งใดสิ่งหนึ่งจากทางเลือกต่าง ๆ ที่มีอยู่โดยผู้บริโภคมักต้องตัดสินใจในทางเลือกต่าง ๆ ของสินค้าและบริการ
อยู่เสมอๆ ในการเลือกสินค้าหรือบริการตามข้อมูล และข้อจำกัดของสถานการณ์ การตัดสินใจจึงเป็น
กระบวนการที่สำคัญและอยู่ภายในใจของผู้บริโภค ซึ่งสอดคล้องกับ นภวรรณ คณานุรักษ์ (2556) อ้างถึงใน 
ศศินา ลมลอยและคณะ (2562) กล่าวไว้ว่า การตัดสินใจนั้น เป็นขั้นตอนหรือกระบวนการบริโภค ซึ่งมี
ทั้งหมด 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นนำเข้า ขั้นกระบวนการ และขั้นผลลัพธ์ ซึ่งผู้บริโภคจะได้รับอิทธิพลจาก
กิจกรรม ทางการตลาดต่าง ๆ เช่น ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจำหน่าย และการส่งเสริมการตลาด  
เข้าสู่กระบวนการ ตัดสินใจซื้อ จากปัจจัยด้านสังคม วัฒนธรรม แรงจูงใจ การรับรู้ การรับรู้ บุคลิกภาพ และ
ทัศนคติ จึงทำให้เกิดการตระหนักถึงความต้องการ ดังนั้น จึงเกิดเป็นพฤติกรรมการซื้อ หลังจากนั้นเข้าสู่ขั้น
ผลลัพธ์คือการประเมินผลหลังการซื้อ ซึ่งอาจพึงพอใจอาจจะเกิดพฤติกรรมการซื้อซ้ำ และการบอกต่อ 
 2. ผลการศึกษาการตัดสินใจเลือกใช้บริการคลินิกเสริมความงามของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
จำแนกตามปัจจัยประชากรศาสตร์ 
  2.1 ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครที่มีเพศต่างกัน ทำให้การตัดสินใจเลือกใช้บริการคลินิก
เสริมความงามไม่ต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับ สุทินีกรณ์ โภชากรณ์ (2558) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อ
การตัดสิน ใจเลือกใช้บริการคลินิกเสริมความงามขอ งผู้ ใช้บริการกลุ่ มนักเรียนนักศึกษาในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า เพศที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการคลินิกเสริมความงามของ
ผู้ใช้บริการกลุ่มนักเรียนนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน และไม่สอดคล้องกับ ศศินา ลมลอย
และคณะ (2562) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการคลินิกเสริมความงาม ด้านผิวพรรณ ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า เพศ ที่แตกต่างกัน  
ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการคลินิกเสริม ความงาม ด้านผิวพรรณของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
แตกต่างกัน  
  2.2 ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครที่มีอายุต่างกัน ทำให้การตัดสินใจเลือกใช้บริการคลินิก
เสริมความงามไม่ต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ อณิษฐา ผลประเสริฐ (2558) ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง จากการวิจัยเร่ือง 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการคลินิกเสริมความงามด้านผิวพรรณของผู้บริโภค พบว่า  
อายุที่แตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการคลินิกเสริมความงามด้านผิวพรรณของผู้บริโภคโดยรวมไม่แตกต่าง
กัน และสอดคล้องกับ อภิษฎา ดินม่วง (2559) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง พฤติกรรมและปัจจัยส่วนประสมการตลาด
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ที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการคลินิกเสริมความงามของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานค พบว่า ผู้บริโภคที่มี
อายุต่างกัน ใช้ปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการตัดสนิใจเลือกใช้บริการคลินกิเสริมความงามของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน  
  2.3 ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาต่างกัน ทำให้การตัดสินใจเลือกใช้
บริการคลินิกเสริมความงาม ต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ บุปผชาติ อยู่สบาย (2563) ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง ปัจจัยที่
สำคัญในการตัดสินใจใช้บริการคลินิกเสริมความงามของผู้บริโภคในเขตพระโขนงกรุงเทพมหานคร พบว่า 
ระดับการศึกษา ที่แตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการคลินิกเสริมความงามของผู้บริโภคในเขตพระโขนง 
กรุงเทพมหานคร ที่ต่างกัน และสอดคล้องกับ สุทินีกรณ์ โภชากรณ์ (2558) ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง ปัจจัยที่มีผล
ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการคลินิกเสริมความงามของผู้ ใช้บริการกลุ่มนักเรียนนักศึกษาในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ระดับการศึกษาที่ต่างกันให้ความสำคัญของส่วนประสมทางการตลาดในทุก ๆ  
ด้านแตกต่างกัน 
  2.4 ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครที่มีอาชีพต่างกัน ทำให้การตัดสินใจเลือกใช้บริการคลินิก
เสริมความงาม ไม่ต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ กนกวรรณ ทองรื่น (2555) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการคลินิกเสริมความงามของผู้บริโภคในจังหวัดสระบุรี พบว่า อาชีพที่ต่างกัน มีผลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการคลินิกเสริมความงามของผู้บริโภคในจังหวัดสระบุรี ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
อภิษฎา ดินม่วง (2559) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง พฤติกรรมและปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ใช้บริการคลินิกเสริมความงามของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริโภคที่มีอาชีพต่างกัน ใช้ปัจจัย
ด้านราคาในการตัดสินใจเลือกใช้บริการคลินิกเสริมความงามแตกต่างกัน 
  2.5 ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน ทำให้การตัดสินใจเลือกใช้
บริการคลินิกเสริมความงาม ไม่ต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ กนกวรรณ ทองรื่น (2555) ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง ปัจจัย
ที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการคลินิกเสริมความงามของผู้บริโภคในจังหวัดสระบุรี พบว่า รายได้ที่แตกต่าง
กัน การตัดสินใจใช้บริการคลินิกเสริมความงามของผู้บริโภคในจังหวัดสระบุรีที่ไม่แตกต่างกัน และไม่
สอดคล้องกับ ศศินา ลมลอยและคณะ (2562) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการคลินิกเสริมความงาม ด้านผิวพรรณของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการคลินิกเสริมความงาม  
ด้านผิวพรรณของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน  
 3. ผลการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการคลินิก  
เสริมความงามของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
  3.1 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการคลินิกเสริมความงามของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า ผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานครให้ความสำคัญกับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ในระดับมากที่สุด ในเรื่อง คลินิกมีชื่อเสียงและ
น่าเชื่อถือ บริการมีความหลากหลาย อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ให้บริการปลอดภัย และมีมาตรฐาน 
เทคโนโลยีที่ใช้ในการรักษามีความทันสมัย และผลิตภัณฑ์และบริการมีคุณภาพ ซึ่งสอดคล้องกับ ศศินา ลม
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ลอยและคณะ (2562) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการคลินิกเสริมความงาม ด้านผิวพรรณของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการคลินิกเสริมความงาม ด้านผิวพรรณของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่สอดคล้องกับ อภิษฎา ดินม่วง (2559) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง พฤติกรรมและ
ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการคลินิกเสริมความงามของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ
คลินิกเสริมความงามของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
  3.2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา ไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
คลินิกเสริมความงามของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครให้
ความสำคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคาในระดับมากที่สุด ในเร่ืองของราคาเหมาะสมกับ
คุณภาพการให้บริการ ราคาใกล้เคียงกับคลินิกในระดับเดียวกัน สามารถแบ่งผ่อนชำระค่าบริการเป็นงวดๆได้
อย่างเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับ ศศินา ลมลอยและคณะ (2562) ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการคลินิกเสริมความงาม ด้ านผิวพรรณของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
คลินิกเสริมความงาม ด้านผิวพรรณของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่สอดคล้องกับ บุปผชาติ อยู่สบาย 
(2563) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่สำคัญในการตัดสินใจใช้บริการคลินิกเสริมความงามของผู้บริโภคในเขต
พระโขนงกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ
คลินิกเสริมความงามของผู้บริโภคในเขตพระโขนงกรุงเทพมหานคร  
  3.3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ไม่มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการคลินิกเสริมความงามของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า ผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานครให้ความสำคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ในระดับ
มากที่ ในเรื่องความสะดวกในการเดินทางไปใช้บริการ  จำนวนสาขาของคลินิกที่มีให้เลือกใช้บริการ (มีหลาย
สาขา)  ทำเลที่ตั้งหาง่าย มีที่จอดรถเพียงพอ ซึ่งสอดคล้องกับ ศศินา ลมลอยและคณะ (2562) ได้ศึกษาวิจัย
เร่ือง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการคลินิกเสริมความงาม ด้าน
ผิวพรรณของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านช่องทางการจัด
จำหน่าย ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการคลินิกเสริมความงาม ด้านผิวพรรณของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร และสอดคล้องกับ อภิษฎา ดินม่วง (2559) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่สำคัญในการ
ตัดสินใจใช้บริการคลินิกเสริมความงามของผู้บริโภคในเขตพระโขนงกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาด ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ไม่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการคลินิกเสริมความงาม
ของผู้บริโภคในเขตพระโขนงกรุงเทพมหานคร 
  3.4 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการคลินิกเสริมความงามของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า ผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานครให้ความสำคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสริมการตลาด ในระดับมาก 
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ในเร่ืองของมีการจัดโปรโมชั่น ส่วนลด ของแถม แพคเกจที่คุ้มค่า  มีการส่งเสริมการตลาดที่น่าสนใจ เช่น ให้
ทดลองใช้บริการ ระบบสมาชิก/บัตรสมาชิก เป็นต้น การโฆษณาผ่านสื่อต่าง ๆ อย่างแพร่หลาย เช่นโทรทัศน์ 
อินเตอร์เน็ต การจัดบูธ ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น มีการให้คำแนะนำและประชาสัมพันธ์จากพนักงานในคลินิก
ที่น่าสนใจ การแจ้งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เช่น นวัตกรรมใหม่ๆ เกี่ยวกับความงามให้ลูกค้าทราบความ
เคลื่อนไหวอยู่เสมอ ซึ่งสอดคล้องกับ ศศินา ลมลอยและคณะ (2562) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการคลินิกเสริมความงาม ด้านผิวพรรณของผู้บริ โภค
ในกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการคลินิกเสริมความงาม ด้านผิวพรรณของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร และสอดคล้อง
กับ บุปผชาติ อยู่สบาย (2563) ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง ปัจจัยที่สำคัญในการตัดสินใจใช้บริการคลินิกเสริมความ
งามของผู้บริโภคในเขตพระโขนงกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านช่องทางการ
จัดจำหน่ าย มีผลต่อการตัดสิน ใจใช้บริการคลินิกเสริมความงามของผู้บริโภคในเขตพระโขนง
กรุงเทพมหานคร 
  3.5 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านบุคลากรหรือพนักงาน ไม่มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการคลินิกเสริมความงามของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า ผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานครให้ความสำคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านบุคลากรหรือพนักงาน ในระดับมาก
ที่สุด ในเร่ืองของแพทย์และพนักงานมีความชำนาญในการปฏิบัติงาน พนักงานให้บริการด้วยความเอาใจใส่ 
จำนวนพนักงานเพียงพอต่อการให้บริการ ซึ่งสอดคล้องกับ อภิษฎา ดินม่วง (2559) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัย
ที่สำคัญในการตัดสินใจใช้บริการคลินิกเสริมความงามของผู้บริโภคในเขตพระโขนงกรุงเทพมหานคร พบว่า 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านบุคลากรหรือพนักงาน ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการคลินิกเสริม
ความงามของผู้บริโภคในเขตพระโขนงกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่สอดคล้องกับ ศศินา ลมลอยและคณะ (2562) 
ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการคลินิกเสริ ม
ความงาม ด้านผิวพรรณของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้าน
บุคลากรหรือพนักงาน มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการคลินิกเสริมความงาม ด้านผิวพรรณของผู้บริโภค
ในกรุงเทพมหานคร 
 3.6 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านกระบวนการ ไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการคลินิก
เสริมความงามของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครให้
ความสำคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านกระบวนการ ในระดับมากที่สุด ในเรื่องของความ
รวดเร็วและความถูกต้องในการให้บริการ ขั้นตอนในการใช้บริการไม่ต้องซ้ำซ้อน กระบวนการเข้าใช้บริการ
เข้าใจง่าย ซึ่งสอดคล้องกับ ศศินา ลมลอยและคณะ (2562) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการคลินิกเสริมความงาม ด้านผิวพรรณของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านกระบวนการ ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการคลินิกเสริมความงาม ด้านผิวพรรณของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร และสอดคล้องกับ อภิษฎา ดิน
ม่วง (2559) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่สำคัญในการตัดสินใจใช้บริการคลินิกเสริมความงามของผู้บริโภคใน
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เขตพระโขนงกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านกระบวนการ ไม่มีผลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการคลินิกเสริมความงามของผู้บริโภคในเขตพระโขนงกรุงเทพมหานคร 
 3.7 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการคลินิกเสริมความงามของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า ผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานครให้ความสำคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ในระดับ
มากที่สุด ในเรื่องของสถานที่ให้บริการสะอาด เป็นระเบียบ เรียบร้อย บรรยากาศและการตกแต่งสถานที่
สวยงาม มีที่นั่งรอสำหรับการรับบริการเพียงพอ ซึ่งสอดคล้องกับ อภิษฎา ดินม่วง (2559) ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง 
ปัจจัยที่สำคัญในการตัดสินใจใช้บริการคลินิกเสริมความงามของผู้บริโภคในเขตพระโขนงกรุงเทพมหานคร 
พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการคลินกิ
เสริมความงามของผู้บริโภคในเขตพระโขนงกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่สอดคล้องกับ ศศินา ลมลอยและคณะ 
(2562) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
คลินิกเสริมความงาม ด้านผิวพรรณของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการคลินิกเสริมความงาม ด้านผิวพรรณของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยในครั้งนี้ มีข้อเสนอแนะในการวิจัย เพื่อใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภค และเป็น
โอกาสแก่ผู้ประกอบการคลินิกเสริมความงาม ให้สามารถนำข้อมูลไปปรับปรุง และประยุกต์ใช้เป็นแนวทาง
ในการเสริมสร้างแผนกลยุทธ์ทางการตลาดได้ ดังนี้ 
 1. จากการศึกษาวิจัยแสดงให้เห็นว่า ปัจจัยประชากรศาสตร์ ด้านระดับการศึกษาที่ต่ างกัน ทำให้
การตัดสินใจเลือกใช้บริการคลินิกเสริมความงามต่างกัน ดังนั้น ในการเจาะตลาด หรือเจาะกลุ่มลูกค้า 
ผู้ประกอบการคลินิกเสริมความงาม จึงควรคำนึงถึงระดับการศึกษาด้วย  เพราะระดับการศึกษาสามารถ
สะท้อนให้เห็นถึงอาชีพที่ทำและรายได้ที่ได้รับ เช่น การทดลองใช้บริการ และการจัดโปรแกรมให้มีความ
หลากหลายในด้านราคา  เป็นต้น 
 2. จากการศึกษาวิจัยแสดงให้เห็นว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสริมการตลาด มี
ผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการคลินิกเสริมความงามของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ดังนั้น จึงควรให้ทำ
ให้เกิดความเชื่อมั่นในการเข้าใช้บริการและเพื่อให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น อาจให้ความสำคัญกับการโฆษณา 
ประชาสัมพันธ์หลากหลายรูปแบบและทัว่ถึง ผ่านช่องทางออนไลน ์เช่น Facebook Twitter เป็นต้น ซึ่งเป็น
การดึงดูดความสนใจลูกค้ามากยิ่งขึ้น 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาตัวแปรปัจจัยอ่ืน ๆ เพิ่มเติม ที่อาจจะมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการคลินิก
เสริมความงามของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยอ่ืน ๆ ที่อาจจะมีผลต่อการตัดสินใจ
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เลือกใช้บริการคลินิกเสริมความงามมากขึ้นและจะได้นำมาปรับปรุงการให้บริการให้ตรงกับความต้องการ
ของลูกค้ามากข้ึน 
 2. ประชากรที่ศึกษาในครั้งนี้เป็นเพียงประชากรในกรุงเทพมหานครเท่านั้น ในการศึกษาครั้งต่อไป 
ควรมีการขยายขอบเขตการศึกษาให้กว้างและครอบคลุมมากขึ้น เช่น ประชากรในกรุงเทพมหานคร
ปริมณฑล หรือจังหวัดอื่น ๆ เป็นต้น 
 3. การเลือกใช้เทคนิคในการวิจัย ด้วยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกในประเด็นที่
การศึกษาเชิงปริมาณไม่สามารถอธิบายได้ ทำให้ได้ผลการวิจัยที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
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