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การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ เพือ่ ศึกษาถึงพฤติกรรมในการใช้บริ การคลินิกเสริ มความงาม
และศึกษาถึงลักษณะส่วนบุคคลทีม่ ีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้บริ การคลินิกเสริ มความงาม
ของลูกค้าผูช้ าย ในจังหวัดนนทบุรี กาหนดกลุ่มตัวอย่าง 420 คน ที่เป็ นลูกค้าผูช้ ายที่เข้ามาใช้บริ การ
ในสถานเสริ มความงามใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ และค่าร้อยละ ใช้สถิติเชิงอนุมาน
เพือ่ ทดสอบสมมติฐานและวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนบุคคลกับพฤติกรรมการใช้
บริ การคลินิกเสริ มความงามของลูกค้าผูช้ าย ใช้วิธีหา ค่า ไค-สแควร์ โดยกาหนดค่านัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีอายุ 21-35 ปี มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี
ประกอบอาชีพรับราชการ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่า 10,000 บาท และ มีสถานภาพโสด โดยที่
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ตดั สินใจเลือกใช้บริ การเนื่ องจากสถานที่บริ การแห่งนั้นมีชื่อเสียงเป็ นที่รู้จกั
มีสาเหตุในการเลือกใช้บริ การเพือ่ ดูแลและคงสภาพผิวพรรณให้มีสุขภาพดีอยูเ่ สมอ เลือกใช้บริ การ
รักษาสิว มีเหตุผลในการเลือกช่วงเวลาใช้บริ การ คือ วันว่าง หรื อวันหยุด มีค่าใช้จ่ายในการเข้ารับ
บริ การต่อครั้ง 501 – 1,000 บาท มีความถี่ในการเข้ารับบริ การ เดือนละ 2 ครั้ง มีระยะเวลาในการ
ใช้บริ การต่อครั้ง มากกว่าครึ่ งชัว่ โมง และส่วนใหญ่มีเพือ่ นเป็ นผูม้ ีส่วนร่ วมในการตัดสินใจเลือกใช้
บริ การ สิ่งที่ตอ้ งการให้คลินิกเสริ มความงามปรับปรุ งการให้บริ การ ต้องการให้ปรับปรุ งเพิม่ ที่นงั่
รอหรื อขยายคลินิกให้กว้างขึ้น ทดสอบสมมติฐาน พบว่า อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ และ
สถานภาพสมรส มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมในการใช้บริ การในคลินิกเสริ มความงาม เกือบทุก
เรื่ อง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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Abstract
This research is aimed to study to Behavior of the service beauty clinic and To study
the personal relationship with Behavior of Male’s Customer on Using Beauty Clinic Service in
Nonthaburi Province. The 420 samples. Using descriptive statistics i.e. frequency, percentage,
and Inferential statistics to test the hypothesis and Analyze the relationship between Personal
factors and Behavior of Male’s Customer on Using Beauty Clinic Service. Using a chi - square.
with level of statistics significance at 0.05.
The findings were as follows; Most of samples aged 21-35 years bachelor degree level
of education, occupation official, Average monthly income less than 10,000 Baht ,and single
status. The majority decided to use it as a place of prominence, Reasons for choosing to care for
and maintain healthy skin always, Choosing treatment, the reasons for choosing the service is
busy or on holiday, the cost of the service at a time from 501 to 1000 Baht, the frequency of the
service two times per month, Service at a time More than half an hour, And most have a part in
the decision to use the service. Want to improve or expand the clinic waiting to be expanded.
The findings hypothetical test as follows; Age, education, occupation, income and
marital status. Is associated with clinical behavior in the service of beauty Almost every subject
Statistically significant at the 0.05 level.
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหาวิจัย
วิถีการดาเนินชีวติ ของประชาชนในทุกวันนี้ มีการติดต่อกับโลกภายนอกมากขึ้น ไม่ว่า
จะเป็ นการติดต่อเพือ่ สังคม หรื อเพือ่ ธุรกิจ หรื ออื่นใดก็ตาม ดังนั้น การที่มีรูปร่ าง หน้าตา ผิวพรรณ
บุคลิกภาพที่ดูดี จะช่วยสร้างความมัน่ ใจเพิม่ ขึ้น ถึงแม้ว่าบุคคลนั้นจะมีรูปร่ าง หน้าตา ผิวพรรณที่ดี
อยูแ่ ล้วก็ตอ้ งใช้บริ การสถานเสริ มความงามเพื่อคงสภาพสิ่ งที่ดีอยูแ่ ล้วให้ดียงิ่ ขึ้น ดังคากล่าวที่ว่า “
ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง” จึงเห็นได้วา่ ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ต่างให้ความสนใจในการ
ไปใช้บริ การธุรกิจเสริ มความงามกันมากขึ้น และมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพราะมีการขยายตัวของ
กลุ่ มลู กค้าเป้ าหมายออกไป จากเดิ มจะเป็ นกลุ่มลูกค้าผูห้ ญิง แต่ปัจจุบนั ได้มีกลุ่ มผูช้ ายหันมาให้
ความสนใจและดู แลตัว เอง ที่ม าร์ ค ซิ ม ป์ สัน นัก หนังสื อ พิมพ์ชาวอังกฤษ เรี ย กผูช้ ายกลุ่ ม นี้ ว่า
“เมโทรเซ็กซ์ช่วล” (Metro Sexual) คือ กลุ่มผูช้ ายที่ให้ความสนใจกับการดู แลสุ ขภาพ ผิวพรรณ
รู ปร่ าง การใช้เครื่ องสาอาง รวมถึงการแต่งกาย แต่ไม่ใช่เกย์ (สานักบริ การวิชาการ มหาวิทยาลัย
บูรพา, 2554) ทาให้ผลิตภัณฑ์สาหรับผูช้ าย (For Men) เติบโตขึ้น
จากการที่ผชู ้ ายกล้าและหันมาเลือกซื้อและเลือกใช้บริ การผลิตภัณฑ์เฉพาะของตนโดย
ไม่ เขินอาย ผูช้ ายเหล่านี้ ล้วนมี กาลังซื้ อสู งแต่มีจานวนไม่ มาก ในอนาคตคาดว่าผูช้ ายกลุ่ มนี้ จะมี
จานวนเพิ่มมากขึ้นโดยพัฒนามาจากกลุ่ มวัยรุ่ น ที่เป็ นนักเรี ยน นักศึกษา ที่มาใช้บริ การในคลินิก
เสริ มความงาม ส่วนใหญ่จะใช้บริ การดูแลรักษาเกี่ยวกับใบหน้า เช่น การรักษาสิว ฝ้ า และศัลยกรรม
ตกแต่ง ทาให้ผปู ้ ระกอบการต้องการแย่งชิงกันมาเป็ นลู กค้า และสร้ างความจงรักภักดีต่อ แบรนด์
ของตน เพือ่ หวังผลในอนาคตที่ลูกค้ากลุ่มนี้จะเติบโตและมาใช้บริ การที่เพิ่มขึ้นตามกาลังซื้ อที่มาก
ขึ้น โดยพิจารณาจากมูลค่าตลาดเสริ มความงามโดยรวมในปี 54 มีมูลค่าประมาณ 3,000 ล้านบาท
และมีอตั ราการเติบโตเฉลี่ยปี ละ 10 % (ThaiBiz Center, 2554) อันมาจากปั จจัยต่าง ๆ เช่น การหัน
มาสนใจในการดู แลรักษาสุ ขภาพ ค่านิ ย มจากต่ างประเทศ และกิ จกรรมทางการตลาด เป็ นต้น
ดังนั้น การที่สถานประกอบการจะรักษาฐานลูกค้าเก่าและขยายฐานลูกค้าใหม่ จะต้องตระหนักถึง
คุณภาพในการให้บริ การ ความปลอดภัย กลยุทธ์ที่แตกต่างจากคู่แข่งขัน การส่ งเสริ มการตลาด การ
อบรมพนักงานให้มีความรู ้ความเชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ์
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จึงทาให้ผวู ้ ิจยั สนใจที่จะศึกษาว่ากลุ่ มลูกค้าที่เป็ นผูช้ ายมีพฤติกรรมในการใช้บริ การ
คลินิกเสริ มความงาม ต้องการอะไร (What) เมื่อใด (When) ที่ไหน (Where) ทาไม (why) และมา
ใช้บริ การคลินิกเสริ มความงามอย่างไร (How) โดยนาข้อมูลที่ได้จากการวิจยั เผยแพร่ ให้กบั สถาน
ประกอบการหรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องในการพัฒนาและปรับปรุ งกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมและ
ลักษณะส่วนบุคคลของผูบ้ ริ โภคกลุ่มลูกค้าผูช้ ายให้เหมาะสมต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพือ่ ศึกษาถึงพฤติกรรมในการใช้บริ การคลินิกเสริ มความงามของลูกค้าผูช้ าย ในจังหวัด
นนทบุรี
2. เพือ่ ศึกษาถึงลักษณะส่วนบุคคลในด้านอายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ และสถานภาพ
สมรสที่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้บริ การคลินิกเสริ มความงามของลูกค้าผูช้ าย ในจังหวัด
นนทบุรี
สมมติฐานการวิจัย
1. ด้านอายุมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมในการใช้บริ การในคลินิกเสริ มความงาม
2. ด้านการศึกษามีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมในการใช้บริ การในคลินิกเสริ มความงาม
3. ด้านอาชีพมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมในการใช้บริ การในคลินิกเสริ มความงาม
4. ด้านรายได้มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมในการใช้บริ การในคลินิกเสริ มความงาม
5. ด้านสถานภาพสมรสมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมในการใช้บริ การในคลินิกเสริ มความงาม
ขอบเขตการวิจัย
ขอบเขตด้ านเนื้อหา
ทาการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมในใช้บริ การคลินิกเสริ มความงามของลูกค้าผูช้ าย ใน
จังหวัดนนทบุรี โดยมีตวั แปรต้น คือ ปั จจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ และ
สถานภาพสมรส ส่วนตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมการใช้บริ การคลินิกเสริ มความงามของลูกค้าผูช้ าย
ขอบเขตด้ านประชากร
ลูกค้าผูช้ ายที่มาใช้บริ การคลินิกเสริ มความงามในจังหวัดนนทบุรี
ขอบเขตด้ านระยะเวลา
ทาการวิจยั เป็ นระยะเวลา 6 เดือนในช่วง เดือน พฤษภาคม ถึง เดือนตุลาคม 2555
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ขอบเขตด้ านสถานที่
แจกแบบสอบถามลูกค้าผูช้ ายที่เข้ามาใช้บริ การในสถานเสริ มความงาม ที่ต้งั อยูใ่ น
ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขางามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี เนื่องจากวิทยาลัยราชพฤกษ์ ตั้งอยูใ่ น
จังหวัดนนทบุรี และจากการสารวจห้างสรรพสินค้าอื่นที่ใกล้เคียง มีคลินิกเสริ มความงามน้อย
เกินไปที่จะกาหนดเป็ นกลุ่มตัวอย่าง จึงเลือกคลินิกเสริ มความงามที่ต้งั อยูใ่ นห้างเดอะมอล์ล สาขา
งามวงศ์วาน จานวน 12 แห่ง ดังนี้
1. วุฒิศกั ดิ์คลินิก
2. นิติพนคลินิก
3. รมย์รวินท์คลินิก
4. พรเกษมคลินิก
5. พฤกษาคลินิก
6. แพนคลินิก
7. ยศการคลินิก
8. ยาซาชี่คลินิก
9. คลินิกหมอมวลชน
10. เมโกะคลินิก
11. คลินิกสนามบินน้ า และ
12. อิงฟ้ าคลินิก
นิยามศัพท์ เฉพาะ
ลูกค้า หมายถึง ผูช้ ายที่เข้ามาใช้บริ การในคลินิกเสริ มความงาม โดยเลือกใช้บริ การอย่าง
ใดอย่างหนึ่งจะเป็ นครั้งแรกหรื อเป็ นประจาก็ตามนับว่าเป็ นลูกค้าของคลินิกเสริ มความงามแห่งนั้น
คลินิกเสริ มความงาม หมายถึง สถานที่ที่ให้บริ การด้านความงามในความดูแลและ
รักษาโดยแพทย์ผเู ้ ชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ที่ต้งั อยูใ่ นห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขางามวงศ์วาน
ลักษณะส่ วนบุคคล หมายถึง อายุ การศึกษา อาชี พ รายได้ และสถานภาพสมรส ของ
ลูกค้าผูช้ ายที่มาใช้บริ การคลินิกเสริ มความงาม ในจังหวัดนนทบุรี
ปัจจัยส่ วนประสมการตลาด หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดที่ตอ้ งการศึกษาเพือ่ ให้ได้มา
เพือ่ ตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสถานเสริ มความงามของผูช้ าย ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (ความปลอดภัย
ชื่อเสียงการให้บริ การ ) บุคลากร(สุภาพ ให้คาแนะนาดี ) ราคา (ค่ารักษา การชาระเงิน ) สถานที่
(ความสะอาด ความสะดวกสบาย) และการส่งเสริ มการตลาด (การโฆษณา การส่งเสริ มการขาย)
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ผลิตภัณฑ์ หมายถึง สินค้าหรื อการบริ การที่ผบู ้ ริ โภคซื้ อหรื อเข้ารับบริ การในสถานเสริ ม
ความงามเพือ่ สนองความต้องการของตนเอง
ราคา หมายถึง มูลค่าของเงินที่ยนิ ดีที่จะจ่ายเพือ่ ซื้อสินค้าและเข้ารับบริ การสถานเสริ ม
ความงาม
สถานที่ หมายถึง ความสะดวกสบายในการเข้ารับบริ การสถานเสริ มความงาม
การส่ งเสริมการตลาด หมายถึง การที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารจากสถานเสริ มความงาม เพื่อ
กระตุน้ ให้เกิดการซื้อสินค้า
การตัดสิ นใจใช้ บริการ หมายถึง การตัดสินใจเลือกใช้บริ การคลินิกเสริ มความงามที่ใด
ที่หนึ่งหลังจากที่ได้ประเมินจากปั จจัยต่าง ๆ แล้ว
พฤติกรรมการใช้ บริการ หมายถึง การกระทาที่จะให้ได้มาเพือ่ การซื้ อสิ นค้าและบริ การ
โดยนามาตอบสนองความต้องการของตนเอง เริ่ มต้นจากมีสิ่งเร้า (Stimulus) มากระตุน้ (Stimulate)
ความรู ้สึกของเขา ทาให้รู้สึกถึงความต้อ งการ จนต้องทาการหาข้อมูลเกี่ ยวกับการเสริ มความงาม
หรื อเสริ มหล่อเพือ่ ทาการตัดสินใจ และเกิดพฤติกรรมการซื้อในที่สุด
ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้ รับจากงานวิจัย
1. ทาให้ทราบถึงพฤติกรรมในการใช้บริ การคลินิกเสริ มความงามของลูกค้าผูช้ ายในจังหวัด
นนทบุรี
2. ทาให้ทราบถึงลักษณะส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมในการใช้บริ การคลินิก
เสริ มความงามของลูกค้าผูช้ าย ในจังหวัดนนทบุรี
3. ผูว้ จิ ยั สามารถนาข้อมูลด้านพฤติกรรมและลักษณะส่วนบุคคลของลูกค้าผูช้ ายที่ได้จาก
การวิจยั มาประยุกต์ใช้ในการเรี ยนการสอนและนาไปเผยแพร่ ให้กบั ผูป้ ระกอบการนาไปพัฒนา
ปรับปรุ งกลยุทธ์ทางการตลาดให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการให้บริ การลูกค้าต่อไป
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูว้ ิจยั จะได้ศึกษา ค้นคว้าจากเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งได้
เสนอแนวคิดและทฤษฎี ดังนี้
1. ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดและแนวคิดการตลาดบริ การ
2. แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
3. ทฤษฎีการจูงใจ
4. กรอบแนวคิดในการวิจยั
5. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
1. ทฤษฎีส่วนประสมการตลาด ( Marketing Mix )
ได้มีผใู ้ ห้ความหมายของคาว่า ส่วนประสมการตลาด ไว้หลายท่านซึ่งจากการค้นคว้าใน
เอกสารที่ให้ความหมายไปในแนวทางเดียวกัน ดังนี้
ธนวรรณ แสงสุวรรณ และคณะ (2547: 520) แปลหนังสือ Marketing Management ของ
ฟิ ลิป คอตเลอร์ ซึ่งได้ให้ความหมายของส่วนประสมการตลาด ว่า ส่วนประสมการตลาด หมายถึง
เครื่ องมือทางการตลาดทีอ่ งค์กรธุรกิจนาไปใช้กบั กลุ่มเป้ าหมาย
เพือ่ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ทาง
การตลาด เครื่ องมือดังกล่าวแบ่งออกเป็ น 4 ประเภท ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจาหน่ าย
และการส่งเสริ มการตลาด
ฉัตยาพร เสมอใจ (2549: 23) ได้อธิบาย ส่วนประสมการตลาด หมายถึง ตัวแปรทาง
การตลาดที่ควบคุมได้ ซึ่ งใช้ร่วมกันเพือ่ ตอบสนองความพึงพอใจของกลุ่มเป้ าหมาย ได้แก่
ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจาหน่าย และการส่งเสริ มการตลาด
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ดังนั้น องค์ประกอบทั้ง 4 ส่ วนนั้น ถูกกาหนดให้ดาเนินไปโดยคานึงถึงความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภคเป้ าหมายเป็ นหลัก และมุ่งที่จะตอบสนองความต้องการเหล่านั้นให้ได้ดีที่สุด
ผลิตภัณฑ์ (Product)
ราคา (Price)
การจัดจาหน่าย (Place)
การส่ งเสริ มการตลาด (Promotion)

ความต้องการของลูกค้า (Customer Needs)
ต้นทุนของลูกค้า (Cost to the Customer)
ความสะดวกของลูกค้า (Convenience)
วิธีการติดต่อสื่อสาร (Communication)

ภาพที่ 2.1 ส่วนประสมทางการตลาดที่ใช้ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ที่มา : ฉัตยาพร เสมอใจ (2549: 23)
ซึ่ง ฉัตยาพร เสมอใจ (2549: 24) อธิบายไว้ดงั นี้
ผลิตภัณฑ์ (Product) คือ องค์ประกอบที่เป็ นกุญแจสาคัญของข้อเสนอทางการตลาด การ
วางแผนส่วนประสมการตลาดเริ่ มต้นที่การค้นหาข้อเสนอที่ตรงกับความจาเป็ นหรื อความต้องการ
ของลูกค้าเป้ าหมาย ซึ่ง ผลิตภัณฑ์เป็ นปั จจัยสาคัญปั จจัยแรกของส่วนประสมการตลาด ที่มีอิทธิพล
โน้มนาและกาหนดลักษณะพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคเกี่ยวกับการซื้อ ทัศนคติ ความชอบ ความนิยม
ยินดี และการยอมรับสินค้า จึงจะต้องกาหนดรู ปลักษณะของผลิตภัณฑ์ คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
ตราสินค้า การหีบห่อ และขนาด เพือ่ ที่จะตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคให้เกิดความพึง
พอใจมากที่สุด
ราคา (Price) เป็ นส่วนประกอบส่วนหนึ่งของส่วนประสมการตลาด เป็ นส่วนที่ทาให้เกิด
รายรับในขณะที่ส่วนประกอบอื่น ๆ ทาให้เกิดต้นทุน และราคาเป็ นส่วนประกอบที่สามารถปรับได้
ง่ายที่สุด
การจัดจาหน่ าย (Place) หมายถึง ความพยายามที่จะนาผลิตภัณฑ์ ไปสู่ตลาดที่เป็ น
เป้ าหมายของกิจการ ผลิตภัณฑ์ใด ๆ มิได้มีความเหมาะสมกับผูบ้ ริ โภคทัว่ ไปทั้งหมดในตลาด แต่จะ
เหมาะสาหรับคนกลุ่มใด ๆ ที่เป็ นเป้ าหมายทางการตลาดของกิจการเท่านั้น
“ สินค้าที่กาหนดไว้อย่างดีเพียงใดก็ตาม หากไม่ได้ถูกจัดไว้ในระยะเวลาที่ผบู ้ ริ โภคมี
ความต้องการ ทาให้ไม่สามารถหาซื้อจากสถานที่ที่เขาคาดหมายไว้ ย่อมหมายถึงว่าไม่สามารถขาย
สินค้านั้นในตลาดได้ สินค้าที่ดีเพียงใดก็ยอ่ มไร้ความหมายโดยสิ้นเชิง” (พิบูล ทีปะปาล 2543: 93)
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การส่ งเสริมการตลาด (Promotion) เป็ นการบอกกล่าวเรื่ องราวของสินค้าของกิจการให้
ผูบ้ ริ โภคได้รับรู ้รายละเอียดนานาประการ และพยายามที่จะชักจูงให้ผบู ้ ริ โภคเหล่านั้นเลือกซื้อ
สินค้าไปด้วย ขอบข่ายงานการส่งเสริ มการตลาดเน้นหนักไปในทางด้านการสื่อสารกับผูบ้ ริ โภค
และการกระตุน้ เร้าใจให้ผบู ้ ริ โภคต้องการซื้อสินค้านั้น (ฉัตยาพร เสมอใจ 2549: 25)
สรุ ปได้วา่ ส่วนประสมการตลาด หรื อ ที่เรี ยกว่า 4Ps ที่นกั การตลาดต้องทาการบริ หารให้
เหมาะสมกับความต้องการและพฤติกรรมของลูกค้า ดังนี้
1. การบริ หารผลิตภัณฑ์ เพือ่ ตอบสนองความต้องการผลิตภัณฑ์น้ นั ๆ ของลูกค้า
2. การตั้งราคาให้เหมาะสมกับศักยภาพของลูกค้า
3. การบริ หารการจัดจาหน่าย เพือ่ ความสะดวกของลูกค้าในการหาซื้อสินค้า
4. การบริ หารการส่งเสริ มการตลาดให้เหมาะสมกับลักษณะการบริ โภคสื่อของผูซ้ ้ือ
เพือ่ สามารถทาการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์ระหว่างผูซ้ ้ื อกับผูข้ ายได้อย่างรวดเร็วและ
แม่นยา
วิธีการทางการตลาด 4P แบบดั้งเดิม มักจะให้ผลดีแก่สินค้า แต่องค์ประกอบเพิม่ เติม
จาเป็ นต้องได้รับความตั้งใจในธุรกิจบริ การ Booms และ Bitner ได้แนะนา P อีก 3 ตัว เพิม่ ขึ้น เพื่อ
ใช้ในการตลาดด้านบริ การนั้นคือ คน (People) ลักษณะทางกายภาพ (Physical evidence) และ
กระบวนการ (Process) ทั้งนี้เป็ นเพราะการบริ การส่วนใหญ่ได้รับการจัดสรรโดยคน ดังนั้นการ
เลือกสรร การฝึ กอบรม และการกระตุน้ พนักงาน สามารถสร้างความแตกต่าง ในความพึงพอใจของ
ผูบ้ ริ โภคได้อย่างยิง่ ตามหลักการที่ดีเลิศ พนักงานควรจะสร้างความสามารถ ทัศนคติ ในการดูแลเอาใจ
ใส่ การตอบสนอง การตัดสินใจ ความสามารถในการแก้ไขปั ญหา และการมีมิตรไมตรี
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบริการ
บริ การ (Services) เป็ นการแสดงหรื อเป็ นกิจกรรมที่หน่วยงานหนึ่งๆ สามารถเสนอให้กบั
อีกฝ่ ายหนึ่ง อันเป็ นสิ่งที่ไม่มีตวั ตนและไม่มีผลลัพธ์ในสภาพเป็ นเจ้าของในสิ่งใด ๆ โดยที่การผลิต
ของมันอาจจะไม่ถูกผูกมัดกับผลิตภัณฑ์ทางการบริ การก็ได้ (Kotler, 2000 : 428 แปล)
บริ การ เป็ นกิจกรรมที่พสิ ูจน์ได้และมองไม่เห็นทีเ่ ป็ นวัตถุหลักของรายการติดต่อซื้อขาย
ออกแบบให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้า (อดุลย์ จาตุรงคกุล 2541 : 310)
บริ การ (Services) เป็ นกิจกรรมผลประโยชน์หรื อความพึงพอใจที่สนองความต้องการแก่
ลูกค้า ตัวอย่างเช่น โรงเรี ยน โรงภาพยนตร์ โรงพยาบาล โรงแรม ฯลฯ(ศิริวรรณ เสรี รัตน์และคณะ
2541: 334)
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กล่าวโดยสรุ ป คือ การบริ การเป็ นกิจกรรมที่ไม่สามารถสัมผัสหรื อจับต้องได้เป็ นตัวสินค้า
แต่เป็ นกิจกรรมประโยชน์หรื อความพอใจที่องค์กรได้เสนอขาย หรื อเป็ นกิจกรรมที่จดั ขึ้นรวมกับ
ขายสินค้าเพือ่ สนองความต้องการ คุณสมบัติของการบริ การ (อดุลย์ จาตุรงคกุล 2541: 310-311)
1. เป็ นสิ่งที่จบั ต้องไม่ได้ (Intangibility) เนื่องจากบริ การเป็ นสิ่ งที่จบั ต้องไม่ได้จึงเป็ นไป
ไม่ได้ที่ผบู ้ ริ โภคจะทดลอง ตัวอย่างบริ การ ชิมรส รู ้สึก ก่อนได้ยนิ หรื อได้กลิ่น ก่อนที่จะซื้ อ ดังนั้น
โครงการส่งเสริ มการจาหน่ ายต้องมีความชัดเจนเกี่ยวกับคุณประโยชน์ที่จะได้รับจากบริ การไม่ใช่
เพียงแต่เน้นที่ตวั บริ การ
2. ไม่สามารถแบ่งแยกได้ (Inseparability) บริ การแยกไม่ได้จากผูผ้ ลิตกับผูข้ ายบริ การ
ส่วนมากสร้าง แจกจ่ายและบริ โภคพร้อมกันในเวลาเดียวกัน เช่น ทันตแพทย์ สร้างและแจกจ่าย
บริ การทั้งหมดในเวลาเดียวกัน และต้องการให้ผบู ้ ริ โภคมา “ ปรากฏตัว ” เพือ่ เข้ารับบริ การ ใน
ขณะเดียวกันด้วย บริ การเสริ มสวย และบริ การสอนหนังสือก็เป็ นไปในทานองเดียวกัน การไม่
สามารถแบ่งแยกได้ หมายความว่า ผูจ้ ดั หาบริ การทาการผลิตและการตลาดพร้อมกัน
3. ผลผลิตแตกต่างกัน (Heterogeneity) เป็ นไปไม่ได้ที่จะทาให้อุตสาหกรรมการขาย
บริ การทาการผลิตผลผลิตให้มีมาตรฐาน แต่ละหน่วยที่ผลิตขึ้นมาจะแตกต่างไปจากหน่วยอื่น ๆ ที่
มีการผลิตและการขายบริ การ เช่น การบินไทย ไม่ได้ผลิตบริ การที่มีคุณภาพเท่ากันทุกเที่ยวนั้น
นอกจากนั้นยังยากที่จะตัดสินว่าคุณภาพของบริ การคงเป็ นเช่นใด ดังนั้น จะต้องให้ความสนใจพิเศษ
กับขั้นตอนวางแผนผลิตภัณฑ์และขั้นตอนการผลิตด้วย
4. ความเสื่อมสลายง่าย (Perishapility) เราไม่อาจกักเก็บบริ การไว้ได้ นอกจาก นั้นอุปสงค์
ของการบริ การผันแปรไปตามฤดูกาลตามวันและเวลาด้วย
5. ลูกค้าของบริ การ สาหรับธุรกิจมุ่งกาไร ตลาดคือลูกค้าในปั จจุบนั และผูท้ ี่คาดว่าจะเป็ น
ลูกค้า มุ่งที่ตลาด 2 ตลาด คือตลาดบริ จาคให้เงินแรงงานและวัสดุต่างๆ อีกตลาดหนึ่งคือ ตลาดลูกค้า
รับเงินหรื อบริ การจากองค์กร
การตลาดธุ รกิจบริ การจึงต้อ งใช้เครื่ อ งมือทั้งการตลาดภายใน (Internal marketing) และ
การตลาดภายนอก (External marketing) โดยการสื่ อ สารกับลู กค้าและการตลาดที่สัมพันธ์กัน
ระหว่างผูซ้ ้ือและผูข้ าย (Interactive marketing) มีรายละเอียดดังนี้
1. การตลาดภายใน (Internal marketing) หมายถึง งานที่ถูกกระทาขึ้นโดยองค์กรที่มีการ
ฝึ กอบรม การจูงใจพนักงานขายบริ การ ในการสร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้า รวมถึงพนักงานที่ให้
การสนับสนุนการให้บริ การโดยให้เกิดการทางานเป็ นทีม เพือ่ สร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า
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2. การตลาดภายนอก (External marketing) เป็ นการใช้เ ครื่ อ งมื อ ในการตลาด เพื่อ
ให้บริ การลูกค้าในกาจัดเตรี ยมการให้บริ การ การตั้งราคา การจัดจาหน่าย และส่งเสริ มการบริ การไป
ยังผูบ้ ริ โภค
3. การตลาดปฏิกิริยาโต้ตอบ (Interactive marketing) หมายถึง ทักษะในการบริ การลูกค้า
ของพนักงาน ทั้งนี้ เป็ นเพราะลู กค้าไม่เพียงแต่ตดั สิ นคุ ณภาพการบริ การเฉพาะแต่คุณภาพดีด้าน
เทคนิ ค แต่ยงั รวมถึ งคุ ณภาพด้านหน้าที่การทางานอี กด้วย ดังนั้นผูใ้ ห้บริ การจึงส่ ง “ความรู ้สึก
สัมผัสเป็ นอย่างมาก” พอๆ กับ “เทคนิคระดับสูง” ให้กบั ผูบ้ ริ การด้วย
การจัดการคุณภาพการบริ การ (Managing service quality) การให้บริ การที่มีคุณภาพสู ง
กว่าคู่แข่งอย่างต่อเนื่อง หลักสาคัญคือ การเข้าให้ถึงหรื อมากกว่าความคาดหวังของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งการ
คาดหวังของผูบ้ ริ โภคจะถูกสร้างขึ้นจากประสบการณ์ในอดีตของตนเอง คาพูดบอกเล่าจากปากต่อ
ปากและการโฆษณา โดยที่ผูบ้ ริ โภคจะเลื อ กผูใ้ ห้บริ การ หลังจากที่ไ ด้รั บการบริ การแล้ว โดย
เปรี ยบเทียบการบริ การที่ได้รับกับการบริ การที่คาดหวัง หากการบริ การที่ได้รับมีคุณภาพต่ากว่าการ
บริ การที่คาดหวัง ผูบ้ ริ โภคจะไม่สนใจในตัวผูใ้ ห้บริ การนั้น หากการบริ การที่ได้รับมีคุณภาพตรง
หรื อ มากกว่าการคาดหวังของผูบ้ ริ โภค พวกเขาจะมี ความโน้มเอี ยงให้ไ ปใช้ ผูใ้ ห้บริ การนั้นอี ก
คุณภาพการบริ การ (Service qauility) มีลกั ษณะดังนี้ (ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ, 2541: 342)
1. การเข้าถึ งลู กค้า (Access) บริ การที่ให้กับลูกค้าต้อ งอ านวยความสะดวกในด้าน
เวลา สถานที่แก่ลูกค้า คือไม่ให้ลูกค้าต้องคอยนาน ทาเลที่ต้ งั เหมาะสมเพื่อแสดงถึงความสามารถ
ของการเข้าถึงลูกค้า
2. การติดต่อสื่อสาร (Communication) มีการอธิบายอย่างถูกต้องโดยใช้ภาษาที่ลูกค้า
เข้าใจง่าย
3. ความสามารถ (Competence) บุคลากรที่ให้บริ การต้องมีความชานาญและมีความรู ้
ความสามารถในงาน
4. ความมี น้ าใจ (Courtesy) บุ คลากรต้อ งมี ม นุ ษยสัม พัน ธ์ มี ค วามเป็ นกัน เอง มี
วิจารณญาณ
5. ความน่ าเชื่อถือ (Credibility) บริ ษทั และบุคลากรต้องสามารถสร้างความเชื่อมั่น
และความไว้วางใจในบริ การ โดยเสนอบริ การที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า
6. ความไว้วางใจ (Reliability) บริ การที่ให้แก่ลูกค้าต้องมีความสม่าเสมอและถูกต้อง
7. การตอบสนองลูกค้า (Responsiveness) พนักงานจะต้องให้บริ การและแก้ปัญหา
แก่ลูกค้าอย่างรวดเร็วตามที่ลูกค้าต้องการ
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8. ความปลอดภัย (Security) บริ การที่ ให้ตอ้ งปราศจากอันตราย ความเสี่ ยง และ
ปั ญหาต่าง ๆ
9. การสร้างบริ การให้เป็ นที่รู้จกั (Tangible) บริ การที่ลูกค้าได้รับจะทาให้เขาสามารถ
คาดคะเนถึงคุณภาพดังกล่าวได้
10. ความเข้า ใจและรู ้จ ักลู กค้า (Understanding/Knowing customer) พนักงานต้อ ง
พยายามเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า และให้ความสนใจตอบสนองความต้องการดังกล่าว
2. ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค มีผใู ้ ห้ความหมายไว้ดงั นี้
พิบูล ทีปะปาล (2543: 110) อ้างถึงใน ทฤษฎีของ ฟิ ลิป คอตเลอร์ ว่า พฤติกรรมจะเกิดขึ้นได้
จะต้องมีสาเหตุที่ทาให้เกิด ประกอบด้วยสิ่ งเร้า 2 ส่ วน คือ สิ่ งเร้าทางการตลาด ได้แก่ 4 P และสิ่ ง
เร้าภายนอก อื่น ๆ ได้แก่ เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี และวัฒนธรรม เป็ นต้น โดยสิ่ งเร้า ทั้ง 2
ส่ วน จะเป็ นตัวป้ อนเข้าสู่ กล่ อ งดา ผ่านกระบวนการการตัดสิ นใจซื้ อ ภายใต้อิ ทธิ พลของปั จจัย
ต่าง ๆ ซึ่งจะปรากฏผลออกมาเป็ นการแสดงพฤติกรรมตอบสนองต่อสิ่ งเร้า ในรู ปของการตัดสิ นใจ
ซื้อหรื อไม่ซ้ือ
อดุลย์ จาตุรงคกุล และดลยา จาตุรงคกุล (2550: 3) ให้ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ที่บุคคลกระทาเพือ่ ให้ได้สินค้าหรื อบริ การมาเพือ่ บริ โภค
สรุ ปได้วา่ พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค คือ การกระทาที่จะให้ได้มาเพื่อการซื้ อสิ นค้าและบริ การ
โดยนามาตอบสนองความต้องการของตนเอง เริ่ มต้นจากมีสิ่งเร้า (Stimulus) มากระตุน้ (Stimulate)
ความรู ้สึ กของเขา ทาให้รู้สึกถึ งความต้อ งการ จนต้อ งทาการหาข้อ มู ล เกี่ ยวกับสิ่ งที่จะสามารถ
ตอบสนองความต้อ งการของเขาเพื่อ ทาการตัดสิ นใจซื้ อ และเกิ ดพฤติกรรมการซื้ อ อันเป็ นการ
ตอบสนอง (Response) ในที่สุด
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การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค (Analyzing Consumer Behavior) เป็ นการค้นหาหรื อวิจยั ที่
เกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อและการใช้ของผูบ้ ริ โภคเพือ่ ทราบถึงลักษณะความต้องการ และพฤติกรรมการ
ซื้ อ และการใช้ของผู ้บริ โภคค าตอบที่ ไ ด้จะช่ วยให้นั กการตลาดสามารถจัดกลยุทธ์ การตลาด
(Marketing Srategy) ที่สามารถสนองความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคได้อย่างเหมาะสม
คาถามที่ใช้เพือ่ ค้นหาลักษณะพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค คือ 6Ws และ 1H ซึ่งประกอบด้วย Who?
What? Why? Who? When? Where? และ How? เพื่อหาคาตอบ 7 ประการ หรื อ 6Ws และ 1H ซึ่ ง
ประกอบด้วย Occupants Objects Objectives Organizations Occasions Outlets และ Operations
โดยสามารถอธิบายรายละเอียด ดังตารางต่อไปนี้

คาถาม 6Ws และ 1H

คาถามเกี่ยวกับผู้บริโภค
คาถามที่ต้องการทราบ 7Os6Ws และ
1H

กลยุทธ์ การตลาดที่เกีย่ วข้ อง

1. ใครอยูใ่ นตลาด
เป้ าหมาย (Who)

ลักษณะกลุ่มเป้ าหมาย (Occupants)
1. ประชากรศาสตร์
2. ภูมิศาสตร์
3. จิตวิทยา
4. พฤติกรรมศาสตร์

กลยุทธ์การตลาด (4Ps) ประกอบ
ด้วยผลิตภัณฑ์ ราคา การจัด
จาหน่ายและการส่งเสริ ม
การตลาด

2. ผูบ้ ริ โภคซื้ออะไร
(What)

สิ่งที่ผบู ้ ริ โภคต้องการซื้อ
(Objects)ผูบ้ ริ โภคต้องการคุณสมบัติ
หรื อองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์
ความแตกต่างที่เหนือคู่แข่งขัน

กลยุทธ์ดา้ นผลิตภัณฑ์ประกอบ
ด้วยผลิตภัณฑ์หลักรู ปลักษณ์
การบรรจุภณั ฑ์ ตราสินค้า
รู ปแบบ คุณภาพ บริ การ
ลักษณะนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์
ควบ ผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง
ศักยภาพผลิตภัณฑ์

3. ทาไมผูบ้ ริ โภคจึง
ซื้อ (Why)

วัตถุประสงค์ในการซื้อ (Objectives) กลยุทธ์ที่ใช้กนั มากคือ
ผูบ้ ริ โภคซื้อสินค้าเพือ่ ตอบสนอง
- กลยุทธ์ดา้ นผลิตภัณฑ์
ความต้องการด้านร่ างกาย และ
- กลยุทธ์ดา้ นการส่งเสริ ม
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คาถาม 6Ws และ 1H

คาถามที่ต้องการทราบ 7Os6Ws และ
1H

กลยุทธ์ การตลาดที่เกีย่ วข้ อง

จิตวิทยา ซึ่ งต้องศึกษาถึงปั จจัยที่มี
อิทธิพลต่อการซื้อ คือ ปั จจัยภายใน
ปั จจัยภายนอก และปั จจัยเฉพาะ
บุคคล
4. ใครมีส่วนร่ วมใน บทบาทของกลุ่มต่าง ๆ
การตัดสินใจซื้อ (Organization) มีอิทธิพลในการ
(Who)
ตัดสินใจซื้อ ประกอบด้วย ผูร้ ิ เริ่ ม
ผูม้ ีอิทธิพล ผูต้ ดั สินใจซื้อ ผูซ้ ้ือ ผูใ้ ช้
5. ผูบ้ ริ โภคซึ่งเมื่อไร โอกาสในการซื้อ (Occasions) เช่น
(When)
ช่วงเดือนใดของปี หรื อช่วงฤดูกาล
ของปี ช่วงวันใดของเดือน หรื อ
โอกาสพิเศษหรื อเทศกาลสาคัญ ๆ
ต่าง ๆ
6. ผูบ้ ริ โภคซื้อที่ไหน ช่องทางหรื อแหล่งที่ผบู ้ ริ โภคซื้อ
(Where)
(Outlets) เช่น ห้างสรรพสินค้า
ซุปเปอร์มาเก็ต ร้านขายของชา
7. ผูบ้ ริ โภคซื้อ
ขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อ
อย่างไร (How)
(Operations) ประกอบด้วย การรับรู ้
ปั ญหา การค้นหาข้อมูล การ
ประเมินผลทางเลือก การตัดสินใจ
ซื้อ ความรู ้สึกภายหลังการซื้อ

การตลาด
- กลยุทธ์ดา้ นราคา
- กลยุทธ์ดา้ นช่องทางการ
จัดจาหน่าย
กลยุทธ์การโฆษณาและกลยุทธ์
การส่งเสริ มการตลาด โดยใช้
กลุ่มอิทธิพล

ตารางที่ 2.1

กลยุทธ์ที่ใช้คือกลยุทธ์การ
ส่งเสริ มการตลาดเมื่อใด จึงจะ
สอดคล้องกับโอกาสในการซื้อ

กลยุทธ์ช่องทางการจัดนาหน่าย
บริ ษทั นาผลิตภัณฑ์สู่ตลาด
เป้ าหมาย
กลยุทธ์ที่ใช้มากคือกลยุทธ์กล
ยุทธ์ส่งเสริ มการตลาด
ประกอบด้วยการโฆษณา การ
ขายโดยใช้พนักงานขาย การให้
ข่าว การประชาสัมพันธ์การตลาด
ทางตรง
ที่มา : การบริ หารการตลาดยุคใหม่ (ศิริวรรณ, 2541 : 124-126)
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โมเดลพฤติกรรมผู้บริ โภค (Consumer behavior model) (ศิริวรรณ เสรี รัตน์และคณะ,
2541: 128) เป็ นการศึกษาเหตุจูงใจที่ทาให้เกิดการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ โดยมีจุดเริ่ มต้นจาก สิ่ ง
กระตุน้ (Stimulus) ที่ทาให้เกิดความต้องการ สิ่ งกระตุน้ ผ่านเข้ามาในความรู ้สึกนึ กคิดของผูซ้ ้ื อ
(Buyer’s black box) ซึ่งเปรี ยบเสมือนกล่องดา ซึ่งผูผ้ ลิตหรื อผูข้ ายไม่สามารถคะเนได้ ความรู ้สึกนึ กคิด
ของผูซ้ ้ื อ จะได้รับอิทธิพลจากลักษณะต่าง ๆ ของผูซ้ ้ื อ แล้วจะมีการตอบสนองของผูซ้ ้ื อ (Buyer’s
response) หรื อการตัดสินใจของผูซ้ ้ือ
สิ่ งกระตุน้
(Stimulus)

ความรู้สึกนึกคิด
ของผูซ้ ้ือ
(Black box)

การตอบสนอง
(Response)

ภาพที่ 2.2 รู ปแบบพฤติกรรมผูซ้ ้ืออย่างง่าย (S-R Model)
ที่มา : ศิริวรรณ เสรี รัตน์ 2541: 129
โมเดลนี้อาจจะเรี ยกว่า S-R Theory โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. สิ่งกระตุน้ (Stimulus)
สิ่งกระตุน้ จากภายนอก ประกอบด้วยสิ่งกระตุน้ ทางการ
ตลาด และสิ่งกระตุน้ ด้านสิ่งแวดล้อม
1.1 สิ่งกระตุน้ ทางการตลาด (Marketing stimulus) เป็ นสิ่งกระตุน้ ที่สาคัญมาก นักการ
ตลาดจะจัดให้มีข้ นึ เป็ นสิ่งกระตุน้ ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประสมทางการตลาด (Marketing mix) หรื อ
4P’s ซึ่งประกอบด้วย
1.1.1 สิ่งกระตุน้ ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)
1.1.2 สิ่ งกระตุน้ ด้านราคา (Price) เช่น การกาหนดราคาสิ นค้าให้เหมาะสมกับ
ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ โดยพิจารณาจากลูกค้าเป้ าหมาย
1.1.3 สิ่งกระตุน้ ด้านการจัดช่องทางการจาหน่าย (Place) เช่น การอานวยความ
สะดวกแก่ผบู ้ ริ โภค ถือว่าเป็ นการกระตุน้ ความต้องการซื้อ
1.1.4 สิ่ ง กระตุ ้น ด้า นการส่ ง เสริ ม การตลาด (Promotion) เช่ น การโฆษณาที่
สม่าเสมอ การใช้ความพยายามของพนักงานขาย การสร้างสัมพันธ์อนั ดีกบั บุคคลทัว่ ไป
1.2 สิ่งกระตุน้ อื่นๆ (Other stimulus) เป็ นสิ่งกระตุน้ ความต้องการผูบ้ ริ โภคที่อยู่
ภายนอกองค์องค์กร ควบคุมไม่ได้ อันได้แก่
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1.2.1 สิ่ ง กระตุ ้น ทางเศรษฐกิ จ (Economic) เช่ น ภาวะเศรษฐกิ จ รายได้ข อง
ผูบ้ ริ โภคเหล่านี้มีอิทธิพลต่อความต้องการของบุคคล
1.2.2 สิ่ งกระตุน้ ทางเทคโนโลยี (Technological) เช่น เทคโนโลยีดา้ นฝาก-ถอน
เงินอัตโนมัติ สามารถกระตุน้ ความต้องการให้ใช้บริ การของธนาคารมากขึ้น
1.2.3 สิ่งกระตุน้ ทางกฎหมายและการเมือง (Law and political) เช่น กฎหมายเพิ่ม
หรื อลดภาษีสินค้าใดสินค้าหนึ่งจะมีอิทธิพลต่อการเพิม่ หรื อลดความต้องการของผูซ้ ้ือ
1.2.4 สิ่ งกระตุน้ ด้านวัฒนธรรม (Culture) เช่น ขนบธรรมเนี ยมประเพณี ไทยใน
เทศกาลต่าง ๆ จะมีผลกระตุน้ ให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความต้องการซื้อสินค้าในเทศกาลนั้น
2. กล่องดาหรื อความรู ้สึกนึกคิดของผูซ้ ้ื อ (Buyer’s black box) หมายถึง ความรู ้สึกนึ กคิด
ของผูซ้ ้ื อ ที่เปรี ยบเสมื อ นกล่ อ งดา (Black box) ซึ่ งผูผ้ ลิ ตหรื อ ผูข้ ายไม่สามารถทราบได้ จึงต้อ ง
พยายามค้นหาความรู ้สึกนึกคิดของผูซ้ ้ือ ความรู ้สึกนึ กคิดของผูซ้ ้ื อได้รับอิทธิพลจากลักษณะของผู ้
ซื้อ และกระบวนการตัดสินใจของผูซ้ ้ือ
2.1 ลักษณะของผูซ้ ้ื อ (Buyer characterlistics) ลักษณะของผูซ้ ้ื อมีอิ ทธิพลจากปั จจัย
ต่าง ๆ คือ ปั จ จัยด้า นวัฒ นธรรม ปั จจัยด้านสังคม ปั จจัยส่ วนบุคคล และปั จ จัยในจิตวิทยา ซึ่ ง
รายละเอียดในแต่ละลักษณะจะกล่าวถึงในหัวข้อปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
2.2 กระบวนการตัดสินใจของผูซ้ ้ือ (Buyer decision process) ประกอบด้วยขั้นตอน
ดังต่อไปนี้
การรับรู้
ปัญหา
Problem
recognit
ion

การค้นหา
ข้อมูล
Informat
ion
search

การประเมินผล
Evaluatio
n
of
alternative
s

การตัดสิ นใจ
ซื้อ
Purchase
decision

พฤติกรรมภายหลัง
การซื้อ
Postpurchase
behavior

ภาพที่ 2.3 แบบจาลองกระบวนการตัดสินใจซื้อ 5 ขั้นตอน
ที่มา : Kotler, 2000 : 179
กระบวนการตัดสินใจของผูซ้ ้ือ อธิบายรายละเอียดได้ดงั นี้
2.2.1 การรั บ รู ้ปั ญหา (Problem recognition) การที่ผูบ้ ริ โ ภครู ้ จกั ปั ญ หา ซึ่ ง
หมายถึงทราบความจาเป็ นและความต้องการในสิ นค้า งานของนักการตลาดในขั้นนี้ ก็คือ จัดสิ่ ง
กระตุน้ ความต้อ งการ ด้านผลิ ตภัณฑ์ ราคาช่ อ งทางจาหน่ าย หรื อ การส่ งเสริ มการตลาด เพื่อ ให้
ผูบ้ ริ โภคเกิดความต้องการในสินค้า

15

2.2.2 การค้นหาข้อมูล (Information search) เมื่อผูบ้ ริ โภครับรู ้ปัญหานั้น คือเกิด
ความต้องการในขั้นที่ 1 แล้วก็จะค้นหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ แหล่งบุคคล ได้แก่ ครอบครัว
เพือ่ น คนรู ้จกั และแหล่งการค้า ได้แก่ สื่อโฆษณา พนักงานขาย งานของนักการตลาดที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการในขั้นนี้ คือ พยายามจัดหาข้อมูลข่าวสารให้ผา่ นแหล่งการค้า และแหล่งบุคคล ให้มี
ประสิทธิภาพและทัว่ ถึง
2.2.3 การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of alternatives) เมื่อผูบ้ ริ โภคได้ขอ้ มูล
มาแล้วจากขั้นที่สอง ผูบ้ ริ โภคจะเกิดความเข้าใจและประเมินผลทางเลือกต่าง ๆ หลักเกณฑ์ที่
พิจารณาคือ (1) คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ เช่น รู ปร่ าง ขนาด อายุการใช้งาน เหล่านี้เป็ นต้น (2) การ
ให้น้ าหนักความสาคัญ สาหรับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ เช่น ราคาเหมาะสม คุณภาพสูง (3) ความ
เชื่อถือในตราสินค้า หรื อภาพพจน์ จะมีอิทธิพลในการเลือก ตัดสินใจ (4) ทัศนคติในการเลือกตรา
สินค้า ผูบ้ ริ โภคตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์ที่ชอบมากที่สุด และปฏิเสธที่จะไม่ซ้ือสินค้าที่ตนเองไม่มี
ความพอใจที่จะซื้อ
2.2.4 การตัดสิ นใจซื้ อ (Purchase decision) จากการประเมินผลพฤติกรรมในขั้น
ที่ 3 จะช่ วยให้ผบู ้ ริ โภคกาหนดความพอใจระหว่างผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่เป็ นทางเลื อกโดยทัว่ ๆ ไป
ผูบ้ ริ โภคจะตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ที่ตนชอบที่สุด และปั จจัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการประเมินผล
พฤติกรรมและการตัดสินใจซื้อ 3 ประการ คือ หลังจากประเมินทางเลือกก่อนที่จะเกิดความตั้งใจซื้ อ
และเกิดการตัดสินใจซื้อ จะต้องพิจารณา 3 ประการ คือ
2.2.4.1 ทัศนคติของบุ คคลอื่ น ทัศ นคติของบุคคลที่เกี่ ยวข้อ ง จะมี ผลทั้ง
ด้านบวกและด้านลบต่อการตัดสินใจซื้อ
2.2.4.2 ปั จจัยสถานการณ์ที่คาดคะเนไว้ ผูบ้ ริ โภคจะคาดคะเนปั จจัยต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง เช่น รายได้ที่คาดคะเนของครอบครัว การคาดคะเนของต้นทุนของผลิตภัณฑ์ และการ
คาดคะเนผลประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ เป็ นต้น
2.2.4.3 ปั จ จัย สถานการณ์ ที่ ไ ม่ ไ ด้ค าดคะเนไว้ ขณะที่ ผู ้บ ริ โ ภคก าลั ง
ตัดสินใจซื้อนั้น ปั จจัยสถานการณ์ที่ไม่ได้คาดคะเนจะเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่ งมีผลกระทบต่อความตั้งใจ
ซื้อ เช่น ผูบ้ ริ โภคไม่ชอบลักษณะของพนักงานขาย หรื อผูบ้ ริ โภคเกิดอารมณ์เสี ยหรื อวิตกกังวลจาก
รายได้ นักการตลาดเชื่อว่าปั จจัยที่ไม่คาดคะเนจะมีอิทธิพลอย่างมาก การตัดสินใจของแต่ละบุคคล
จะต้องมีการปรับปรุ ง หรื อเปลี่ยนแปลงได้ นักการตลาดต้องใช้ความพยายามเพื่อทาความเข้าใจต่อ
พฤติกรรมการซื้ อ เพื่อลดภาระความเสี่ ยง โดยทัว่ ไปผูบ้ ริ โภคจะพยายามรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์จากผูใ้ กล้ชิดและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ นักการตลาดจึงต้องพยายามจัดหาข้อมูลและเหตุผล
สนับสนุนต่าง ๆ เพือ่ ลดความเสี่ยงให้ผบู ้ ริ โภค
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2.2.5 พฤติกรรมหลังการซื้อ (Postpurchase behavior) เป็ นความรู ้สึกพอใจหรื อไม่
พอใจหลังจากมีการซื้อผลิตภัณฑ์ไปใช้แล้ว ความรู ้สึกนี้ ข้ ึนอยูก่ บั คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์และความ
คาดหวังของผูบ้ ริ โภค ถ้าผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติของผลิ ตภัณฑ์และความคาดหวังของผูบ้ ริ โภค ถ้า
ผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติตรงตามคาดหวัง ก็จะเกิดผลในทางบวก คือ ผูบ้ ริ โภคมีความพึงพอใจและมี
แนวโน้มที่จะซื้ อซ้ า และถ้าผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามต้องการหรื อต่ากว่าที่คาดหวังย่อ ม
เกิดผลในทางลบ นัน่ คือ ผูบ้ ริ โภคไม่พอใจและมีแนวโน้มที่จะไม่ซ้ือซ้ าค่อนข้างสูง
3. การตอบสนองของผูซ้ ้ือ (Buyer’s response) หรื อการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคที่มีการ
แสดงออกมาของบุคคล หลังจากมี สิ่งมากระตุน้ ซึ่ งหมายถึงการตัดสิ นใจในการซื้ อ ในประเด็น
ต่าง ๆ ดังนี้
3.1 การเลือกผลิตภัณฑ์ (Product Choice) ตัวอย่างการเลือกผลิตภัณฑ์อาหารเช้า มี
ทางเลือก นมสดกล่อง บะหมี่สาเร็จรู ป ขนมปั ง ฯลฯ
3.2 การเลือกตราสินค้า (Brand choice) ตัวอย่างผูบ้ ริ โภคจะเลือกนมสดกล่อง จะเลือก
ยีห่ อ้ โฟร์โมสต์ มะลิ ฯลฯ
3.3 การเลือกผูข้ าย (Dealer Choice) ผูบ้ ริ โภคจะเลือกจากห้างสรรพสินค้าใด หรื อ
ร้านค้าใกล้บา้ นร้านใด
3.4 การเลือกเวลาในการซื้อ (Purchase timing) ตัวอย่าง ผูบ้ ริ โภคจะเลือกเวลา เช้า
กลางวัน หรื อเย็น ในการเลือกซื้อนมสดกล่อง
3.5 การเลือกปริ มาณซื้อ (Purchase amount) ตัวอย่างผูบ้ ริ โภคจะเลือกว่าจะซื้อหนึ่ง
กล่อง ครึ่ งโหล หรื อหนึ่งโหล
3. ทฤษฎีการจูงใจ (theories of motivation)
โลเวลล์ (Lovell, 1980: 109) ให้ความหมายของแรงจูงใจว่า ”เป็ นกระบวนการที่ชกั นา
โน้มน้าวให้บุคคลเกิดความมานะพยายามเพือ่ ที่จะสนองตอบความต้องการบางประการให้บรรลุ
ผลสาเร็จ”
ไมเคิล ดอมแจน (Michele Domjan 1996: 199) อธิบายว่าการจูงใจเป็ นภาวะในการเพิม่
พฤติกรรมการกระทากิจกรรมของบุคคล โดยบุคคลจงใจกระทาพฤติกรรมนั้นเพือ่ ให้บรรลุ
เป้ าหมายที่ตอ้ งการ
สรุ ปได้วา่ การจูงใจเป็ นกระบวนการที่บุคคลถูกกระตุน้ จากสิ่งเร้าโดยจงใจให้ กระทาหรื อ
ดิ้นรนเพือ่ ให้บรรลุจุดประสงค์บางอย่าง เช่น ผูช้ ายสมัยใหม่ตอ้ งการให้ตนเองดูดีท้งั รู ปร่ าง หน้าตา
และผิวพรรณ จึงต้องใช้บริ การเสริ มความงาม
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แรงจูงใจต่อพฤติกรรมของบุคคลในแต่ละสถานการณ์
แรงจูงใจจะทาให้แต่ละบุคคลเลือกพฤติกรรมเพือ่ ตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่เหมาะสมแตกต่าง
กันออกไปพฤติกรรมที่เลือกแสดงนี้เป็ นผลจากลักษณะในตัวบุคคลที่มีตอ่ สภาพแวดล้อม ดังนี้
1. ถ้าบุคคลมีความสนใจในสิ่งใดก็จะเลือกแสดงพฤติกรรม และมีความพอใจที่จะทา
กิจกรรมนั้นๆ รวมทั้งพยายามทาให้เกิดผลเร็วที่สุด
2. ความต้องการจะเป็ นแรงกระตุน้ ที่ทาให้ทากิจกรรมต่าง ๆเพือ่ ตอบสนองความต้องการ
3. ค่านิยมที่เป็ นคุณค่าของสิ่งต่างๆ เช่น ค่านิยมทางเศรษฐกิจ สังคม ความงาม จริ ยธรรม
วิชาการ เหล่านี้จะเป็ นแรงกระตุน้ ให้เกิดแรงขับของพฤติกรรมตามค่านิยมนั้น
4. ทัศนคติที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็มีผลต่อพฤติกรรมนั้น เช่น ถ้ามีทศั นคติที่ดีต่อการทางาน ก็
จะทางานด้วยความทุ่มเท
5. ความมุ่งหวังที่ต่างระดับกัน ก็เกิดแรงกระตุน้ ที่ต่างระดับกันด้วย คนที่ต้งั ระดับความ
มุ่งหวังไว้สูงจะพยายามมากกว่าผูท้ ี่ต้งั ระดับความมุ่งหวังไว้ต่า
6.การแสดงออกของความต้องการในแต่ละสังคมจะแตกต่างกันออกไป ตามขนบธรรมเนียม
ประเพณี และวัฒนธรรมของสังคมของตน ยิง่ ไปกว่านั้นคนในสังคมเดียวกัน ยังมีพฤติกรรมในการ
แสดงความต้องการที่ต่างกันอีกด้วยเพราะสิ่งเหล่านี้เกิดจากการเรี ยนรู ้ของตน
7.ความต้องการอย่างเดียวกันทาให้บุคคลมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันได้
8.แรงจูงใจที่แตกต่างกันทาให้การแสดงออกของพฤติกรรมที่เหมือนกันได้
9.พฤติกรรมอาจสนองความต้องการได้มากกว่าหนึ่งอย่างในเวลาเดียวกัน เช่น ใช้ครี มบารุ ง
ผิวหน้าและผิวกายอย่างสม่าเสมอ ทาให้หน้าตาและผิวพรรณดูดีแล้ว ยังได้รับความยกย่องและ
ยอมรับจากผูอ้ ื่นอีกด้วย
5.งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
วิสิษฐ์ อุทาสิน (2554) ได้ศึกษา เรื่ อง พฤติกรรมและปั จจัยในการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ
สถานเสริ มความงามของลูกค้าในเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ภาค
นิ พ นธ์ ปริ ญ ญาบริ ห ารธุ ร กิ จ มหาบัณ ฑิ ต มหาวิท ยาลัย รามค าแหง มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่อ ศึ ก ษา
พฤติกรรมการใช้บริ การสถานเสริ มความงามของลูกค้า เพื่อศึกษาระดับความสาคัญของปั จจัยที่ใช้
ในการตัดสินใจเลือกใช้บริ การสถานเสริ มความงามของลูกค้า และเพือ่ ศึกษาข้อเสนอแนะและนามา
ปรับปรุ งพัฒนาคุณภาพการให้บริ การของสถานเสริ มความงาม กลุ่มตัวอย่างคือ ประชาชนทัว่ ไปที่
ใช้บริ การสถานเสริ มความงามในเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร จานวน 400 คน ใช้แบบสอบถาม
เป็ นเครื่ อ งมื อ ในการวิจยั สถิ ติ ที่ใช้ใ นการวิจยั คือ ค่าความถี่ ค่าร้ อ ยละ ค่า เฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ย งเบน
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มาตรฐาน และทดสอบด้วยค่า t-test วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของ
กลุ่มตัวอย่างด้วย F-test และค่าสถิติไคสแควร์ ผลการศึกษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่
เป็ นเพศหญิง มีอ ายุมากกว่า 30-40 ปี มี สถานภาพโสด มี การศึกษาระดับปริ ญญาตรี อาชี พเป็ น
ข้าราชการ/ลูกจ้างภาครัฐ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 15,000-20,000 บาท ผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ใช้บริ การนวดหน้า มีเหตุผลในการเลือกใช้บริ การเนื่ องจาก ความชานาญของพนักงาน มี
แรงจูงใจจากการมีผแู ้ นะนาให้ใช้บริ การเพือ่ ยกกระชับหรื อลดริ้ วรอย ส่วนมากไปกับเพือ่ นสนิ ท ผูม้ ี
อิทธิพลในการตัดสินใจใช้บริ การคือผูม้ ีความชานาญด้านผิวพรรณ ใช้บริ การ 3-4 ครั้งต่อเดือน มีค่า
ใช้บริ การต่ อ ครั้ง โดยเฉลี่ ยมากกว่า 500-1,000 บาท เข้าใช้บริ ก ารในช่ วงเย็น (17.00-20.00 น.)
เลือกใช้บริ การสถานเสริ มความงามที่เป็ นตัวแทนจาหน่ าย ได้รับข้อ มูลสถานเสริ มความงามจาก
บุคคลแนะนา เลือกซื้ อบริ การเป็ นคอร์ส และชาระบริ การด้วยบัตรเครดิต ผูต้ อบแบบสอบถามให้
ความสาคัญกับปั จจัยที่ใช้ในการตัดสินใจเลือกใช้บริ การสถานเสริ มความงาม ภาพรวมอยูใ่ นระดับ
มาก เมื่ อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า 3 อันดับแรกได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านบุคลากร และด้าน
กระบวนการ ตามลาดับ ส่ วนปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการเลือกใช้บริ การ
สถานเสริ มความงาม พบว่า เพศของลูกค้ามีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมด้านบุคลากรที่ไปใช้บริ การ
ด้านสถานที่ และด้านประเภทของการบริ การ ส่ วนสถานภาพสมรสของลูกค้ามีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมด้านประเภทของการบริ การ ส่ วนอาชี พของลู กค้ามี ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมด้าน
บุคลากรที่ไปใช้บริ การ และผลการทดสอบสมมติฐานงานวิจยั พบว่า เพศ อายุ สถานภาพสมรส
ระดับ การศึ กษา อาชี พ และรายได้ที่ แตกต่ างกัน ให้ค วามส าคัญกับปั จจัยที่ ใช้ในการตัดสิ นใจ
เลือกใช้บริ การสถานเสริ มความงามในเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร ไม่แตกต่างกัน
กิตติคุณ ทองเดชศรี (2548) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง พฤติกรรมการใช้บริ การสถานพยาบาล
โรคผิ ว หนั ง ของนั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ รายงานการวิ จ ั ย คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูใ้ ช้บริ การในสถานพยาบาลโรค
ผิ ว หนั ง และศึ ก ษาถึ ง ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ การเลื อ กใช้ บ ริ ก ารและสิ่ ง ที่ ผู ้ใ ช้ บ ริ ก ารต้อ งการให้
ผูป้ ระกอบการสถานพยาบาลปรับปรุ งแก้ไข กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จานวน 250 คน แบ่งออกเป็ น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มสาขามนุษย์ศาสตร์ สังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการศึกษา ผลการศึกษา พบว่า ปั จจัยด้านราคามีความสาคัญอย่าง
มากต่อพฤติกรรมการใช้บริ การสถานพยาบาลโรคผิวหนังของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู ้
ให้บริ การให้ความสาคัญทั้งในด้านความเหมาะสมของราคา และระดับราคา รองลงมาคือ ปั จจัย
ด้านการบริ การ ได้แก่ ความถูกต้องในการบริ การ การให้ความสนใจต่อผูม้ ารับบริ การ ความสุ ภาพ
ของผูใ้ ห้บริ การ และความรวดเร็วในการบริ การ
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พูลศรี เขตโสภณ (2549) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อความรู ้ในการรักษาสิ วของนักศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม สารนิ พนธ์ ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยศิลปากร มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู ้ในการรักษาสิ ว และเพื่อศึกษาปั จจัยที่ส่งผล
ต่อ ความรู ้ในการรักษาสิ วของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ในเขตอ าเภอเมื อ ง จังหวัดนครปฐม ที่
ลงทะเบียนเรี ยนในภาคปลายปี การศึกษา 2549 จานวน 431 คน เก็บข้อมูลโดยเลือกตัวอย่างแบบ
บังเอิญ(Accidental Sampling) ด้วยเครื่ องมือที่พฒั นาขึ้นเอง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ ค่าร้อยละ
, ค่าเฉลี่ย, ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, การทดสอบค่าทีชนิ ดที่เป็ นอิสระ(Independent t-test) และ
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว(One way ANOVA) ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วน
ใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 18-27 ปี เรี ยนในสายศิลป์ และสังคมศาสตร์ ศึกษาในมหาวิทยาลัย
ราชภัฎนครปฐม มีรายได้ระหว่าง 1,000-30,000 บาท กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่คิดว่าการมีสิวทาให้มี
ปั ญหาในการดาเนินชีวติ ประจาวัน มีสิวในระดับรุ นแรง และมีความกังวลปานกลางในเรื่ องที่เป็ น
สิวตามลาดับ กลุ่มตัวอย่างได้รับความรู ้เกี่ยวกับข้อมูลในการรักษาสิ วจาก โทรทัศน์ และสื่ อบุคคล
ตามลาดับ มีความรู ้ในการรักษาสิวในระดับต่า ดูแลรักษาสิ วด้วยการใช้ยารักษาสิ ว ซื้ อยารักษาสิ ว
จากร้านขายยา คลินิกแพทย์ และคลินิกเสริ มความงามตามลาดับ เวลาที่ใช้ในการรักษาสิ วต่อเนื่ อง
คือ 1 ปี ปั จจัยที่มีผลต่อความรู ้ในการรักษาสิ วของนักศึกษา ได้แก่ เพศ สถาบันการศึกษา ความ
กังวลเรื่ อ งสิ ว และแหล่ ง ความรู ้ ตามล าดับ ส่ วนปั จจัยที่ ไ ม่ มี ผลต่อ ความรู ้ใ นการรั กษาสิ ว ของ
นักศึกษา ได้แก่ อายุ สาขาวิชาที่ศึกษา รายได้ และความรุ นแรงของสิว
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บทที่ 3
วิธีการดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
งานวิจยั นี้ เป็ นการศึกษาพฤติกรรมการใช้บริ การคลิ นิกเสริ มความงามของลูกค้าผูช้ ายใน
จังหวัดนนทบุรี โดยมี ประชากรคือ ลูกค้าผูช้ ายที่เข้ามาใช้บริ การคลิ นิกเสริ มความงาม ที่ต้ งั อยูใ่ น
ห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์ สาขางามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี จานวน 12 แห่ ง ประกอบด้วย วุฒิ
ศักดิ์คลินิก นิติพนคลินิก รมย์รวินท์คลินิก พรเกษมคลินิก พฤกษาคลินิก แพนคลินิก ยศการคลินิก
ยาซาชี่ คลิ นิ ก คลิ นิกหมอมวลชน เมโกะคลิ นิก คลิ นิ กสนามบิน น้ า และอิ งฟ้ าคลิ นิก เนื่ อ งจาก
วิทยาลัยราชพฤกษ์ ตั้งอยูใ่ นจังหวัดนนทบุรี และผูว้ ิจยั ได้สารวจห้างสรรพสิ นค้าอื่นแล้วมีจานวน
ของคลินิกเสริ มความงามน้อยและอยูไ่ กลไม่สะดวกต่อการเก็บข้อมูล จึงเลือกห้างสรรพสินค้าเดอะ
มอล์ล สาขางามวงศ์วาน เป็ นสถานที่เก็บข้อมูล
การกาหนดกลุ่มตัวอย่างใช้วธิ ีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) โดย
แจกแบบสอบถามลูกค้าผูช้ ายที่เข้ามาใช้บริ การในคลินิกเสริ มความงามในแต่ละแห่ งดังที่ได้ระบุไว้
แล้ว และก่อนที่จะให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม ผูว้ ิจยั จะต้องถามก่อนว่าเคยทาแบบสอบถาม
แล้วหรื อยัง เพื่อ ป้ องกันการทาซ้ า กาหนดขนาดตัวอย่าง ด้วยตารางสาเร็ จรู ป ของทาโร่ ยามาเน่
( Taro Yamane, 1960: 1088-1089 อ้างถึงในสุ วิมล ติรกานนท์ 2544: 155) ที่ค่าความคลาดเคลื่อน
0.05 อ้างอิ ง ไปยังประชากรถึ งจานวนอนันต์ (infinity) เนื่ อ งจากไม่ ทราบจานวนที่แท้จริ งของ
ประชากร ได้ค่ า เท่ า กับ 400 ตัว อย่า ง เพื่ อ สะดวกต่ อ การกระจายแบบสอบถามให้ จ านวน
แบบสอบถามเท่ากันทุกคลินิก จึงแจกแบบสอบถามผูม้ าใช้บริ การ คลินิกละ 35 ชุด ผูว้ ิจยั จึงกาหนด
กลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 420 คน
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4. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรต้ น

ตัวแปรตาม

พฤติกรรม
ในการใช้ บริการคลินิกเสริมความ
งามของลูกค้าผู้ชาย
- ปั จจัยที่มีผลต่อการ
เลือกใช้บริ การ
- เหตุผลที่ใช้บริ การ
- ประเภทที่เลือกใช้
บริ การ
- เวลาที่ใช้บริ การ
- เหตุผลที่ใช้เวลานั้น
- ค่าใช้จ่ายในการใช้
บริ การ
- ความถี่ในการใช้บริ การ
- ระยะเวลาในการใช้
บริ การต่อครั้ง
- ผูม้ ีอิทธิ พลต่อการ
ตัดสิ นใจ

ลักษณะส่ วนบุคคล
- อายุ
- การศึกษา
- อาชีพ
- รายได้
- สถานภาพสมรส

ภาพที่ 2.4 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ ได้ใช้แบบสอบถาม (questionnaire) ด้วยการทดสอบความตรงตามเนื้ อหา
(Content variability) โดยให้ผเู ้ ชี่ยวชาญ 3 ท่านตรวจสอบ (รายชื่ อผูเ้ ชี่ ยวชาญตามเอกสารแนบที่
ภาคผนวก) เพื่อประเมินหาค่า IOC (Index of Item Objective Congruence) ของแบบสอบถาม โดย
แบ่งแบบสอบถามออกเป็ น 3 ส่วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 คาถามเกี่ยวกับข้อมูลลักษณะส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ อายุ
การศึกษา อาชีพ รายได้ และสถานภาพสมรส
ส่ วนที่ 2 คาถามเกี่ยวกับพฤติกรรมในการใช้บริ การคลินิกเสริ มความงามของลูกค้าผูช้ าย
ในจังหวัดนนทบุรี
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะของลูกค้าผูช้ ายทีม่ าใช้บริ การคลินิกเสริ มความงาม
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. ข้อมูลทุติยภูมิ ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องจากเอกสารต่าง ๆ เช่น ตารา หนังสือ
บทความ ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2. ข้อมูลปฐมภูมิสมั ภาษณ์กลุ่มตัวอย่างและให้กรอกแบบสอบถาม
- ผูว้ จิ ยั นาแบบสอบถาม ไปแจกให้แก่กลุ่มตัวอย่างที่กาหนดไว้ และดาเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูลคืนทันทีที่ทาแบบสอบถามเสร็จ
- เมื่อผูว้ จิ ยั รวบรวมแบบสอบถามแล้ว นามาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของ
แบบสอบถามแล้วนาแบบสอบถามที่สมบูรณ์ไปวิเคราะห์ต่อไป
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สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลจะใช้วธิ ีการวิเคราะห์เชิงปริ มาณ (Quantitative) เป็ นหลัก โดยการ
ดาเนินการขั้นแรก คือ เมื่อเก็บข้อมูลของแบบสอบถามมาแล้วก็จะนามาตรวจสอบความสมบูรณ์
ของแบบสอบถาม (Editing) จากนั้นจึงวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรมประมวลผลทางสถิติเพือ่ หา
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล มีดงั นี้
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพือ่ อธิบายลักษณะของข้อมูลทัว่ ไปด้วย
ค่าสถิติพ้นื ฐาน ได้แก่
ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ใช้ในการอธิบายข้อมูลที่เกี่ยวกับ
ลักษณะส่วนบุคคล
2. สถิติเชิงอนุมาน เพือ่ ทดสอบสมมติฐานและทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร มีดงั นี้
เพือ่ ทดสอบสมมติฐานและวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่วนบุคคลกับ
พฤติกรรมการใช้บริ การคลินิกเสริ มความงามของลูกค้าผูช้ าย ใช้วิธีหา ค่า ไค-สแควร์
(Chi-Square Test)
3. แปลความหมายและสรุ ปผลในการวิเคราะห์ ด้วยตาราง และแผนภาพ
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การศึกษาวิจยั เรื่ อง “พฤติกรรมการใช้ บริ ก ารคลินิกเสริ มความงามของลู กค้ าผู้ ชายใน
จั ง หวั ด นนทบุ รี ” ผูว้ ิ จ ัย เลื อ กกลุ่ ม ตัว อย่า งแบบบัง เอิ ญ (Accidental Sampling) ด้ว ยการแจก
แบบสอบถามผูท้ ี่เข้ามาใช้บริ การคลิ นิ กเสริ มความงาม โดยมี ประชากรคือ ลูกค้าผูช้ ายที่เข้ามาใช้
บริ การคลิ นิก เสริ ม ความงาม ที่ต้ งั อยู่ในห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์ สาขางามวงศ์วาน จังหวัด
นนทบุรี จานวน 12 แห่ ง ประกอบด้วย วุฒิศกั ดิ์คลินิก นิ ติพนคลิ นิก รมย์รวินท์คลิ นิก พรเกษม
คลิ นิก พฤกษาคลิ นิก แพนคลิ นิก ยศการคลิ นิก ยาซาชี่ คลิ นิก คลิ นิกหมอมวลชน เมโกะคลิ นิก
คลินิกสนามบินน้ า และอิงฟ้ าคลินิก เนื่องจากวิทยาลัยราชพฤกษ์ ตั้งอยูใ่ นจังหวัดนนทบุรี และผูว้ ิจยั
ได้สารวจห้างสรรพสินค้าอื่นแล้วมีจานวนของคลินิกเสริ มความงามน้อยและอยูไ่ กลไม่สะดวกต่อ
การเก็บข้อมูล จึงเลือกห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอล์ล สาขางามวงศ์วาน เป็ นสถานที่เก็บข้อมูล และ
ก่อนที่จะให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม ผูว้ ิจยั จะต้องถามก่อนว่าเคยทาแบบสอบถามแล้วหรื อ
ยัง เพื่อ ป้ องกันการท าซ้ า กาหนดขนาดตัว อย่าง ด้วยตารางสาเร็ จรู ป ของทาโร่ ยามาเน่ (Taro
Yamane, 1960: 1088-1089 อ้างถึงใน สุ วิมล ติรกานนท์, 2544: 155) ที่ค่าความคลาดเคลื่อน 0.05
อ้างอิงไปยังประชากรถึงจานวนอนันต์ (infinity) เนื่ องจากไม่ทราบจานวนที่แท้จริ งของประชากร
ได้ค่าเท่ากับ 400 ตัวอย่าง เพือ่ สะดวกต่อการกระจายแบบสอบถามให้จานวนแบบสอบถามเท่ากัน
ทุกคลินิก จึงแจกแบบสอบถามผูม้ าใช้บริ การ คลินิกละ 35 ชุด ผูว้ ิจยั จึงกาหนดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ
420 คน
สั ญลักษณ์ที่ใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
n
แทน ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
2
แทน ค่าสถิติของการทดสอบไค-สแควร์ (Chi-square)
p
แทน ค่าความน่าจะเป็ น (Probability) สาหรับบอกนัยสาคัญทางสถิติ
*
แทน นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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การนาเสนอผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้วิเคราะห์และนาเสนอในรู ปแบบตารางและแผนภาพประกอบคาอธิบาย โดยแบ่ง
การนาเสนอออกเป็ น 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้ มู ลส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ อายุ การศึกษา
อาชี พ รายได้ และสถานภาพสมรส โดยวิเคราะห์จากร้อยละ เสนอผลในรู ปแบบของตารางและ
แผนภาพ
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับพฤติกรรมในการใช้บริ การคลินิกเสริ มความงามของ
ลูกค้าผูช้ าย ในจังหวัดนนทบุรี โดยวิเคราะห์จากร้อยละ เสนอผลในรู ปแบบของตารางและแผนภาพ
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับข้อเสนอแนะของลูกค้าผูช้ ายที่มาใช้บริ การคลินิกเสริ ม
ความงาม โดยวิเคราะห์จากร้อยละ เสนอผลในรู ปแบบของตารางและแผนภาพ วิเคราะห์โดยนา
แบบสอบถามที่ กลุ่ มตัว อย่างได้เสนอแนะมารวบรวมเป็ นหมวดหมู่ แล้วจัดกลุ่ มแยกออกเป็ น
ประเด็นต่างๆ ใช้วธิ ีแจกแจงความถี่ (Frequency) และเรี ยงจานวนจากมากไปหาน้อย
ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือ่ ทดสอบสมมติฐาน โดยสถิติ ค่าไค - สแควร์ (Chi - square
test) วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนบุคคลกับพฤติกรรมการใช้บริ การคลิ นิกเสริ ม
ความงามของลูกค้าผูช้ าย
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ ข้อมูลส่ วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อ มู ล ส่ วนบุ คคลของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แ ก่ อายุ การศึ กษา อาชี พ รายได้ และ
สถานภาพสมรส โดยนาเสนอในรู ปของค่าร้อยละ ดังตารางและแผนภาพ
ตารางที่ 4.1 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามอายุ
อายุ
จานวน
ต่ากว่า 20 ปี
116
ช่วงระหว่าง 21- 35 ปี
154
ช่วงระหว่าง 36-50 ปี
98
ตั้งแต่ 51 ปี ขึ้นไป
52
รวม
420

ร้ อยละ
27.62
36.67
23.33
12.38
100.00

26

ภาพที่ 4.1 สัดส่วนของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามอายุ
จากตารางที่ 4.1 และภาพที่ 4.1 กลุ่มตัวอย่างมีอายุช่วงระหว่าง 21-35 ปี มากที่สุด จานวน
154 คน คิดเป็ นร้อยละ 36.67 รองลงมาคือ ต่ากว่า 20 ปี จานวน 116 คน คิดเป็ นร้อยละ 27.62 ช่วง
ระหว่าง 36-50 ปี จานวน 98 คน คิดเป็ นร้อยละ 23.33 และอายุต้งั แต่ 51 ปี ขึ้นไป จานวน 52 คน
คิดเป็ นร้อยละ 12.38 ตามลาดับ

ตารางที่ 4.2 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จานวน
ต่ากว่าปริ ญญาตรี
150
ปริ ญญาตรี
186
สูงกว่าปริ ญญาตรี
84
รวม
420

ร้ อยละ
35.71
44.29
20.00
100.00
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ภาพที่ 4.2 สัดส่วนของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามระดับการศึกษา
จากตารางที่ 4.2 และภาพที่ 4.2 กลุ่ ม ตัว อย่างมี ร ะดับ การศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี มากที่ สุ ด
จานวน 186 คน คิดเป็ นร้อยละ 44.29 รองลงมา คือ ต่ากว่าปริ ญญาตรี จานวน 150 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 35.71 และสูงกว่าปริ ญญาตรี จานวน 84 คน คิดเป็ นร้อยละ 20.00 ตามลาดับ

ตารางที่ 4.3 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามอาชีพ
อาชีพ
จานวน
นักเรี ยน/นักศึกษา
112
รับราชการ
129
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
32
พนักงานบริ ษทั เอกชน
62
ประกอบอาชีพส่วนตัว
85
รวม
420

ร้ อยละ
26.67
30.71
7.62
14.76
20.24
100.00
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ภาพที่ 4.3 สัดส่วนของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามอาชีพ
จากตารางที่ 4.3 และภาพที่ 4.3 กลุ่มตัวอย่างประกอบอาชีพรับราชการ มากที่สุด จานวน
129 คน คิดเป็ นร้อยละ 30.71 รองลงมา คือ นักเรี ยนนักศึกษา จานวน 112 คน คิดเป็ นร้อยละ 26.67
ประกอบอาชีพส่วนตัว จานวน 85 คน คิดเป็ นร้อยละ 20.24 พนักงานบริ ษทั เอกชน จานวน 62 คน
คิดเป็ นร้อยละ 14.76 และพนักงานรัฐวิสาหกิจ จานวน 32 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.62 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.4 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามรายได้
รายได้
จานวน
ต่ากว่า 10,000 บาท
158
10,001 – 20,000 บาท
150
20,001 – 30,000 บาท
80
30,001 บาทขึ้นไป
32
รวม
420

ร้ อยละ
37.62
35.71
19.05
7.62
100.00
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ภาพที่ 4.4 สัดส่วนของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามรายได้
จากตารางที่ 4.4 และภาพที่ 4.4 กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่า 10,000
บาท มากที่สุด จานวน 158 คน คิดเป็ นร้อยละ 37.62 รองลงมา คือ 10,001 – 20,000 บาท จานวน
150 คน คิดเป็ นร้อยละ 35.71 20,001 – 30,000 บาท จานวน 80 คน คิดเป็ นร้อยละ 19.05 และ
30
,
0
0
1
บ
า
ท
ขึ้นไป จานวน 32 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.62 ตามลาดับ

ตารางที่ 4.5 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามสถานภาพสมรส
สถานภาพสมรส
จานวน
โสด
237
สมรส
141
หม้าย/หย่า/แยก
42
รวม
420

ร้ อยละ
56.43
33.57
10.00
100.00
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ภาพที่ 4.5 สัดส่วนของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามสถานภาพสมรส
จากตารางที่ 4.5 และภาพที่ 4.5 กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่สถานภาพโสด มากที่สุด จานวน
237 คน คิดเป็ นร้อยละ 56.43 รองลงมา คือ สมรส จานวน 141 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.57 และหม้าย/
หย่า/แยก จานวน 42 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.00 ตามลาดับ

ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมในการใช้ บริการคลินิกเสริมความงามของลูกค้า
ผู้ชาย ใน จังหวัดนนทบุรี
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ตารางที่ 4.6 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริ การ
ปัจจัยที่มีผลต่ อการตัดสินใจเลือกใช้ บริการ
จานวน
ร้ อยละ
มีชื่อเสียงเป็ นที่รู้จกั
185
16.19
จากการโฆษณา
150
13.12
การตั้งราคาที่เหมาะสม
137
11.99
จากประชาสัมพันธ์
136
11.90
มีผแู ้ นะนาให้มา
135
11.81
ตามกระแสนิยม
104
9.10
มีสถานที่สะอาดน่าใช้บริ การ
100
8.75
เดินทางสะดวก
99
8.66
มีบริ การที่หลากหลาย
90
7.87
อื่นๆ
7
0.61
รวม
1,143
100.00

ภาพที่ 4.6 สัดส่วนของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริ การ
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จากตารางที่ 4.6 และภาพที่ 4.6 กลุ่มตัวอย่างตัดสินใจเลือกใช้บริ การเนื่องจากสถานที่
บริ การแห่งนั้นมีชื่อเสียงเป็ นที่รู้จกั มากที่สุด จานวน 185 คน คิดเป็ นร้อยละ 16.19 รองลงมา คือ
การตั้งราคาที่เหมาะสม จานวน 137 คน คิดเป็ นร้อยละ 11.99 และจากการประชาสัมพันธ์ จานวน
136 คน คิดเป็ นร้อยละ 11.90 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.7 จานวนและร้ อยละ จาแนกตามสาเหตุในการเลือกใช้ บริการคลินิกเสริมความงาม
สาเหตุ
จานวน
ร้ อยละ
เพือ่ ดูแลและคงสภาพผิวพรรณให้มีสุขภาพดีอยูเ่ สมอ
235
55.95
เพือ่ รักษาโรคหรื อปั ญหาผิวพรรณที่เป็ นอยู่
94
22.38
เพือ่ เสริ มสร้างความมัน่ ใจให้ตนเอง
91
21.67
รวม
420
100.00

ภาพที่ 4.7 สัดส่วนของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามสาเหตุในการเลือกใช้บริ การ
จากตารางที่ 4.7 และภาพที่ 4.7 กลุ่มตัวอย่างมีสาเหตุในการเลือกใช้บริ การเพื่อ ดูแลและ
คงสภาพผิวพรรณให้มีสุขภาพดีอยูเ่ สมอ มากที่สุด จานวน 235 คน คิดเป็ นร้อยละ 55.95 รองลงมา
คือ เพื่อ รักษาโรคหรื อ ปั ญ หาผิวพรรณที่ เป็ นอยู่ จานวน 94 คน คิด เป็ นร้อ ยละ 22.38 และเพื่อ
เสริ มสร้างความมัน่ ใจให้ตนเอง จานวน 91 คน คิดเป็ นร้อยละ 21.67 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.8 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามประเภทบริ การที่เลือกใช้
ประเภทบริการที่เลือกใช้
จานวน
ร้ อยละ
รักษาสิว
249
21.69
รักษาผิวหมองคล้ า
188
16.38
รักษากระ/ฝ้ า/จุดด่างดา
165
14.37
รักษาริ้ วรอยเหี่ยวย่น
116
10.10
ลบรอยแผลเป็ น
114
9.93
รักษาโรคผิวหนัง เช่น กลาก เกลื้อน
87
7.58
รักษาผมร่ วง ศรี ษะล้าน
64
5.57
อาการแพ้สารเคมี/เครื่ องสาอาง
58
5.05
ลดไขมัน
58
5.05
ฉีดโบท็อกซ์
48
4.18
อื่นๆ
1
0.09
รวม
1148
100.00

ภาพที่ 4.8 สัดส่วนของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามประเภทบริ การที่เลือกใช้
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จากตารางที่ 4.8 และภาพที่ 4.8 กลุ่มตัวอย่างเลือกใช้บริ การรักษาสิว มากที่สุด จานวน 249
คน
คิดเป็ นร้อยละ 21.69 รองลงมา คือ รักษาผิวหมองคล้ า จานวน 188 คน คิดเป็ นร้อยละ 16.38 และ
รักษากระ/ฝ้ า/จุดด่างดา จานวน 165 คน คิดเป็ นร้อยละ 14.37 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.9 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามช่วงเวลาในการเข้ารับบริ การ
ช่ วงเวลา
จานวน
ร้ อยละ
18.00 – 21.00 น.
203
48.33
12.00 - 14.59 น.
122
29.05
15.00 – 17.59 น.
70
16.67
09.00 - 11.59 น.
25
5.95
รวม
420
100.00

ภาพที่ 4.9 สัดส่วนของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามช่วงเวลาในการเข้ารับบริ การ
จากตารางที่ 4.9 และภาพที่ 4.9 กลุ่ ม ตัว อย่ า งมี ช่ ว งเวลาในการเข้ า รั บ บริ การ
18.00 – 21.00 น. มากที่สุด จานวน 203 คน คิดเป็ นร้อยละ 48.33 รองลงมา คือ เวลา 12.00 - 14.59
น. จานวน 122 คน คิดเป็ นร้อยละ 29.05 เวลา 15.00 – 17.59 น. จานวน 70 คน คิดเป็ นร้อยละ
16.67 และ เวลา 09.00 - 11.59 น. จานวน 25 คน คิดเป็ นร้อยละ 5.95 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.10 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามเหตุผลในการเลือกช่วงเวลาใช้บริ การ
เหตุผลในการเลือกช่ วงเวลาใช้ บริการ
จานวน
ร้ อยละ
ว่างหรื อวันหยุด
201
47.86
เลิกงาน
153
36.43
เลิกเรี ยน
66
15.71
รวม
420
100.00

ภาพที่ 4.10 สัดส่วนของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามเหตุผลในการเลือกช่วงเวลาใช้บริ การ
จากตารางที่ 4.10 และภาพที่ 4.10 กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีเหตุผลในการเลือกช่วงเวลาใช้
บริ การ คือ ว่าง หรื อวันหยุด จานวน 201 คน คิดเป็ นร้อยละ 47.86 รองลงมา คือ เลิกงาน จานวน
153 คน คิดเป็ นร้อยละ 36.43 และ เลิกเรี ยน จานวน 66 คน คิดเป็ นร้อยละ 15.71 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.11 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามค่าใช้จ่ายในการเข้ารับบริ การต่อครั้ง
ค่าใช้ จ่าย
จานวน
ร้ อยละ
501 – 1,000 บาท
137
32.62
1,001 – 1,500 บาท
113
26.90
1,501 บาทขึ้นไป
99
23.57
ต่ากว่า 500 บาท
71
16.90
รวม
420
100.00

ภาพที่ 4.11 สัดส่วนของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามค่าใช้จ่ายในการเข้ารับบริ การต่อครั้ง
จากตารางที่ 4.11 และภาพที่ 4.11 กลุ่ มตัวอย่างมี ค่าใช้จ่ายในการเข้ารับบริ การต่อ ครั้ ง
501 – 1,000 บาท มากที่สุด จานวน 137 คน คิดเป็ นร้อยละ 32.62 รองลงมา คือ 1,001 – 1,500 บาท
จานวน 113 คน คิดเป็ นร้อยละ 26.90 1,501 บาทขึ้นไป จานวน 99 คน คิดเป็ นร้อยละ 23.57 และ
ต่ากว่า 500 บาท จานวน 71 คน คิดเป็ นร้อยละ 16.90 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.12 จานวนและร้อยละจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามความถี่ในการเข้า
รับบริ การ
ความถี่
จานวน
ร้ อยละ
เดือนละ 2 ครั้ง
143
34.05
เดือนละครั้ง
142
33.81
เดือนละ 4 ครั้ง/มากกว่า
90
21.43
เดือนละ 3 ครั้ง
45
10.71
รวม
420
100.00

ภาพที่ 4.12 สัดส่วนของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามความถี่ในการเข้ารับบริ การ
จากตารางที่ 4.12 และภาพที่ 4.12 กลุ่มตัวอย่างมีความถี่ในการเข้ารับบริ การ เดือนละ 2 ครั้ง
มากที่สุด จานวน 143 คน คิดเป็ นร้อยละ 34.05 รองลงมา คือ เดือนละครั้ง จานวน 142 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 33.81 เดือนละ 4 ครั้ง/มากกว่า จานวน 90 คน คิดเป็ นร้อยละ 21.43 และเดือนละ 3 ครั้ง
จานวน 45 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.71 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.13 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามระยะเวลาในการใช้บริ การต่อครั้ง
ระยะเวลา
จานวน
ร้ อยละ
มากกว่าครึ่ งชัว่ โมง
234
55.71
หนึ่งชัว่ โมงขึ้นไป
104
24.76
น้อยกว่าครึ่ งชัว่ โมง
82
19.52
รวม
420
100.00

ภาพที่ 4.13 สัดส่วนของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามระยะเวลาในการใช้บริ การต่อครั้ง
จากตารางที่ 4.13 และภาพที่ 4.13 กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีระยะเวลาในการใช้บริ การต่อ
ครั้ง มากกว่าครึ่ งชั่วโมง จานวน 234 คน คิดเป็ นร้อยละ 55.71 รองลงมา คือ หนึ่ งชัว่ โมงขึ้นไป
จานวน 104 คน คิดเป็ นร้อยละ 24.76 และน้อยกว่าครึ่ งชัว่ โมง จานวน 82 คน คิดเป็ นร้อยละ 19.52
ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.14 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามผูม้ ีส่วนร่ วมในการตัดสินใจเลือกใช้
บริ การ
ผู้มีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ
จานวน
ร้ อยละ
เพือ่ น
224
53.33
แฟน/คนรัก
98
23.33
แพทย์
23
5.48
บิดามารดา
23
5.48
พี,่ น้อง
22
5.24
ญาติ
17
4.05
สามี/ภรรยา
11
2.62
ครู /อาจารย์
2
0.48
รวม
420
100.00

ภาพที่ 4.14 สัดส่วนของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามผูม้ ีส่วนร่ วมในการตัดสินใจเลือกใช้บริ การ
จากตารางที่ 4.14 และภาพที่ 4.14 กลุ่ มตัวอย่างมีเพื่อ นเป็ นผูม้ ีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ
เลือกใช้บริ การ มากที่สุด จานวน 224 คน คิดเป็ นร้อยละ 53.33 รองลงมา คือ แฟน/คนรัก จานวน 98
คน คิดเป็ นร้อยละ 23.33 และแพทย์หรื อบิดามารดา จานวน 23 คน คิดเป็ นร้อยละ 5.48 ตามลาดับ
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ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับข้ อเสนอแนะของลูกค้ าผู้ชายที่มาใช้ บริ การคลินิกเสริ มความ
งาม
ข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอแนะของลูกค้าผูช้ ายที่มาใช้บริ การ และสิ่ งที่ตอ้ งการให้คลินิกเสริ ม
ความงามปรับปรุ งการให้บริ การ โดยนาเสนอในรู ปของค่าร้อยละ ดังตารางและแผนภาพ
ตารางที่ 4.15 จานวนและร้อยละจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามสิ่งที่ตอ้ งการให้
ปรับปรุ ง
รายละเอียด
จานวน
ร้ อยละ
เพิม่ ที่นงั่ รอหรื อขยายคลินิกให้กว้างขึ้น
210
19.92
ควรมีการอธิบายรายละเอียดในสินค้าและการบริ การที่มากพอ
172
16.32
พนักงานควรมีความอดทนในการให้บริ การให้มากกว่าเดิม
159
15.09
ควรมี การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ทางสื่อให้มากขึ้น
152
14.42
การดูแลเอาใจใส่ลูกค้าให้มากขึ้น
146
13.85
ยิม้ แย้มและพูดจาให้สุภาพขึ้น
129
12.24
ควรมีการส่งเสริ มการขาย เช่น การให้ส่วนลด การสะสมคะแนน
81
7.69
อื่นๆ
5
0.47
รวม
1054
100.00

ภาพที่ 4.15 สัดส่วนของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามสิ่งที่ตอ้ งการให้ปรับปรุ ง
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จากตารางที่ 4.15 และภาพที่ 4.15 กลุ่มตัวอย่างต้องการให้ปรับปรุ งเพิ่มที่นั่งรอหรื อขยาย
คลินิกให้กว้างขึ้น มากที่สุด จานวน 210 คน คิดเป็ นร้อยละ 19.92 รองลงมา คือ ควรมีการอธิบาย
รายละเอียดในสิ นค้าและการบริ การที่มากพอ จานวน 172 คน คิดเป็ นร้อยละ 16.32 และพนักงาน
ควรมีความอดทนในการให้บริ การให้มากกว่าเดิม จานวน 159 คน คิดเป็ นร้อยละ 15.09 ตามลาดับ
ตอนที่ 4 การทดสอบสมมติฐาน
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยสถิติ ค่าไค - สแควร์ (Chi - square test)
วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการใช้บริ การคลินิกเสริ มความงาม
ของลูกค้าผูช้ าย
สมมติฐานข้ อที่ 1 ด้านอายุมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมในการใช้บริ การในคลินิกเสริ มความงาม
ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดังตาราง
ตารางที่ 4.16 การทดสอบความสั มพันธ์ ระหว่างอายุกับพฤติกรรมในการใช้ บริการในคลินิก
เสริมความงาม
พฤติกรรมในการใช้ บริการในคลินิกเสริมความงาม
ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริ การ
สาเหตุในการเลือกใช้บริ การ
ประเภทบริ การที่เลือกใช้
ช่วงเวลาในการเข้ารับบริ การ
เหตุผลในการเลือกช่วงเวลาใช้บริ การ
ค่าใช้จ่ายในการเข้ารับบริ การต่อครั้ง
ความถี่ในการเข้ารับบริ การ
ระยะเวลาในการใช้บริ การต่อครั้ง
ผูม้ ีส่วนร่ วมในการตัดสินใจเลือกใช้บริ การ
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

2

p

25.280
11.737
46.922
73.045
126.149
32.688
39.851
15.678
64.649

0.046*
0.068
0.001*
0.000*
0.000*
0.000*
0.000*
0.016*
0.000*
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จากตารางที่ 4.16 ผลการทดสอบ พบว่า อายุมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมในการใช้บริ การ
ในคลินิกเสริ มความงาม เกือบทุกเรื่ อง ได้แก่ ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ ประเภท
บริ การที่เลือกใช้ ช่วงเวลาในการเข้ารับบริ การ เหตุผลในการเลือกช่วงเวลาใช้บริ การ ค่าใช้จ่ายใน
การเข้ารับบริ การต่อ ครั้ง ความถี่ในการเข้ารับบริ การ ระยะเวลาในการใช้บริ การต่อ ครั้ง และผูม้ ี
ส่ ว นร่ ว มในการตัด สิ น ใจเลื อ กใช้บ ริ ก าร อย่า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.05 แต่ อ ายุไ ม่ มี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมในการใช้บริ การในคลินิกเสริ มความงาม เพียงเรื่ องเดียว คือ สาเหตุใน
การเลือกใช้บริ การ
สมมติฐานข้ อที่ 2 ด้านการศึกษามีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมในการใช้บริ การในคลินิกเสริ มความ
งาม ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดังตาราง
ตารางที่ 4.17 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษากับพฤติกรรมในการใช้บริ การในคลินิก
เสริ มความงาม
พฤติกรรมในการใช้ บริการในคลินิกเสริมความงาม
ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริ การ
สาเหตุในการเลือกใช้บริ การ
ประเภทบริ การที่เลือกใช้
ช่วงเวลาในการเข้ารับบริ การ
เหตุผลในการเลือกช่วงเวลาใช้บริ การ
ค่าใช้จ่ายในการเข้ารับบริ การต่อครั้ง
ความถี่ในการเข้ารับบริ การ
ระยะเวลาในการใช้บริ การต่อครั้ง
ผูม้ ีส่วนร่ วมในการตัดสินใจเลือกใช้บริ การ
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

2

p

15.735
3.526
25.880
51.022
84.889
21.641
30.210
21.164
37.673

0.107
0.474
0.027*
0.000*
0.000*
0.001*
0.000*
0.000*
0.001*

จากตารางที่ 4.17 ผลการทดสอบ พบว่า การศึกษามีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมในการใช้
บริ การในคลินิกเสริ มความงาม เกือบทุกเรื่ อง คือ ประเภทบริ การที่เลือกใช้ ช่วงเวลาในการเข้ารับ
บริ การ เหตุผลในการเลือกช่วงเวลาใช้บริ การ ค่าใช้จ่ายในการเข้ารับบริ การต่อครั้ง ความถี่ในการ
เข้ารับบริ การ ระยะเวลาในการใช้บริ การต่อครั้ง และผูม้ ี ส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ
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อย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 แต่ การศึก ษาไม่ มี ความสัม พันธ์กับพฤติก รรมในการใช้
บริ การในคลินิกเสริ มความงาม เพียงสองเรื่ อง คือ ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ และ
สาเหตุในการเลือกใช้บริ การ
สมมติฐานข้ อที่ 3 ด้านอาชีพมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมในการใช้บริ การในคลินิกเสริ มความงาม
ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดังตาราง
ตารางที่ 4.18 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพกับพฤติกรรมในการใช้บริ การในคลินิกเสริ ม
ความงาม
พฤติกรรมในการใช้ บริการในคลินิกเสริมความงาม
ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริ การ
สาเหตุในการเลือกใช้บริ การ
ประเภทบริ การที่เลือกใช้
ช่วงเวลาในการเข้ารับบริ การ
เหตุผลในการเลือกช่วงเวลาใช้บริ การ
ค่าใช้จ่ายในการเข้ารับบริ การต่อครั้ง
ความถี่ในการเข้ารับบริ การ
ระยะเวลาในการใช้บริ การต่อครั้ง
ผูม้ ีส่วนร่ วมในการตัดสินใจเลือกใช้บริ การ
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

2

p

24.539
9.954
48.856
90.960
168.985
17.257
38.007
13.456
74.012

0.220
0.268
0.009*
0.000*
0.000*
0.140
0.000*
0.097
0.000*

จากตารางที่ 4.18 ผลการทดสอบ พบว่า อาชี พมี ค วามสัมพัน ธ์กับ พฤติก รรมในการใช้
บริ การในคลินิกเสริ มความงาม เกือบทุกเรื่ อง คือ ประเภทบริ การที่เลือกใช้ ช่วงเวลาในการเข้ารับ
บริ การ เหตุผลในการเลือกช่วงเวลาใช้บริ การ ความถี่ในการเข้ารับบริ การ และผูม้ ีส่วนร่ วมในการ
ตัดสิ นใจเลื อ กใช้บริ การ อย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 แต่อ าชี พไม่ มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมในการใช้บริ การในคลินิกเสริ มความงาม เพียงสี่ เรื่ อง คือ ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจ
เลือกใช้บริ การ สาเหตุในการเลือกใช้บริ การ ค่าใช้จ่ายในการเข้ารับบริ การต่อครั้ง และระยะเวลาใน
การใช้บริ การต่อครั้ง
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สมมติฐานข้ อที่ 4 ด้านรายได้มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมในการใช้บริ การในคลินิกเสริ มความงาม
ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดังตาราง
ตารางที่ 4.19 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างรายได้กบั พฤติกรรมในการใช้บริ การในคลินิกเสริ ม
ความงาม
พฤติกรรมในการใช้ บริการในคลินิกเสริมความงาม
ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริ การ
สาเหตุในการเลือกใช้บริ การ
ประเภทบริ การที่เลือกใช้
ช่วงเวลาในการเข้ารับบริ การ
เหตุผลในการเลือกช่วงเวลาใช้บริ การ
ค่าใช้จ่ายในการเข้ารับบริ การต่อครั้ง
ความถี่ในการเข้ารับบริ การ
ระยะเวลาในการใช้บริ การต่อครั้ง
ผูม้ ีส่วนร่ วมในการตัดสินใจเลือกใช้บริ การ
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

2

P

31.612
6.674
25.066
39.570
78.258
39.856
34.739
20.042
47.744

0.007*
0.352
0.244
0.000*
0.000*
0.000*
0.000*
0.003*
0.001*

จากตารางที่ 4.19 ผลการทดสอบ พบว่า รายได้มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการใช้
บริ การในคลิ นิ กเสริ มความงาม เกื อ บทุก เรื่ อ ง คื อ ปั จจัย ที่มี ผ ลต่อ การตัดสิ น ใจเลื อ กใช้บ ริ การ
ช่วงเวลาในการเข้ารับบริ การ เหตุผลในการเลือกช่วงเวลาใช้บริ การ ค่าใช้จ่ายในการเข้ารับบริ การ
ต่อ ครั้ง ความถี่ ในการเข้ารับบริ การ ระยะเวลาในการใช้บริ การต่อ ครั้ง และผูม้ ี ส่วนร่ วมในการ
ตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การ อย่างมี นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่รายได้ไม่ มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมในการใช้บริ การในคลินิกเสริ มความงาม เพียงสองเรื่ อง คือ สาเหตุในการเลือกใช้บริ การ
และประเภทบริ การที่เลือกใช้
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สมมติฐานข้ อที่ 5 ด้านสถานภาพสมรสมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมในการใช้บริ การในคลินิก
เสริ มความงาม
ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดังตาราง
ตารางที่ 4.20 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพสมรสกับพฤติกรรมในการใช้บริ การใน
คลินิกเสริ มความงาม
พฤติกรรมในการใช้ บริการในคลินิกเสริมความงาม
ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริ การ
สาเหตุในการเลือกใช้บริ การ
ประเภทบริ การที่เลือกใช้
ช่วงเวลาในการเข้ารับบริ การ
เหตุผลในการเลือกช่วงเวลาใช้บริ การ
ค่าใช้จ่ายในการเข้ารับบริ การต่อครั้ง
ความถี่ในการเข้ารับบริ การ
ระยะเวลาในการใช้บริ การต่อครั้ง
ผูม้ ีส่วนร่ วมในการตัดสินใจเลือกใช้บริ การ
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

2

p

22.133
6.523
36.881
43.221
49.566
24.938
20.896
6.609
43.346

0.014*
0.163
0.001*
0.000*
0.000*
0.000*
0.002*
0.158
0.000*

จากตารางที่ 4.20 ผลการทดสอบ พบว่า สถานภาพสมรสมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมใน
การใช้บริ การในคลินิกเสริ มความงาม เกือบทุกเรื่ อง คือ ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ
ประเภทบริ การที่ เลื อกใช้ ช่ วงเวลาในการเข้ารับบริ การ เหตุผลในการเลื อ กช่ วงเวลาใช้บริ การ
ค่าใช้จ่ายในการเข้ารับบริ การต่อครั้ง ความถี่ในการเข้ารับบริ การ และผูม้ ีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ
เลือ กใช้บริ การ อย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 แต่สถานภาพสมรสไม่ มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมในการใช้บริ การในคลินิกเสริ มความงาม เพียงสองเรื่ อง คือ สาเหตุในการเลือกใช้บริ การ
และระยะเวลาในการใช้บริ การต่อครั้ง
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ตารางที่ 4.21 สรุ ปผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนบุคคลกับพฤติกรรมในการใช้
บริ การในคลินิกเสริ มความงาม

พฤติกรรมในการใช้ บริการในคลินิก
เสริมความงาม
ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริ การ
สาเหตุในการเลือกใช้บริ การ
ประเภทบริ การที่เลือกใช้
ช่วงเวลาในการเข้ารับบริ การ
เหตุผลในการเลือกช่วงเวลาใช้บริ การ
ค่าใช้จ่ายในการเข้ารับบริ การต่อครั้ง
ความถี่ในการเข้ารับบริ การ
ระยะเวลาในการใช้บริ การต่อครั้ง
ผูม้ ีส่วนร่ วมในการตัดสินใจเลือกใช้บริ การ

ปัจจัยส่ วนบุคคล
อายุ

การศึกษา

อาชีพ

รายได้

สถานภาพ
สมรส

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*

* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.21 ผลการทดสอบ พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมใน
การใช้บริ การในคลินิกเสริ มความงาม เกือบทุกเรื่ อง คือ ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ
ประเภทบริ การที่เลื อ กใช้ ช่ วงเวลาในการเข้ารั บบริ การ เหตุ ผลในการเลื อ กช่ วงเวลาใช้บริ การ
ค่าใช้จ่ายในการเข้ารับบริ การต่อครั้ง ความถี่ในการเข้ารับบริ การ ระยะเวลาในการใช้บริ การต่อครั้ง
และผูม้ ี ส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจเลือ กใช้บริ การ อย่างมี นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่ปัจจัย
ส่วนบุคคลไม่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมในการใช้บริ การในคลินิกเสริ มความงาม เพียงเรื่ องเดียว
คือ สาเหตุในการเลือกใช้บริ การ
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บทที่ 5
สรุป อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
ผลการศึกษาวิจยั เรื่ อง “พฤติกรรมการใช้ บริ การคลินิกเสริ มความงามของลูกค้ าผู้ชายใน
จังหวัดนนทบุรี” จากกลุ่มตัวอย่าง 420 คน สรุ ปได้ดงั นี้
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ ข้อมูลส่ วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
กลุ่มตัวอย่างมี อายุช่วงระหว่าง 21-35 ปี มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี ประกอบอาชีพรับ
ราชการ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่า 10,000 บาท มีสถานภาพโสด
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ย วกับพฤติกรรมในการใช้ บริ การคลินิกเสริ มความงามของลูกค้ า
ผู้ชาย ใน
จังหวัดนนทบุรี
กลุ่มตัวอย่างตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การเนื่ องจากสถานที่บริ การแห่ งนั้นมีชื่อเสี ยงเป็ นที่รู้จกั มี
สาเหตุในการเลือกใช้บริ การเพื่อดูแลและคงสภาพผิวพรรณให้มีสุขภาพดีอยูเ่ สมอ เลือกใช้บริ การ
รักษาสิ ว มีเหตุผลในการเลือกช่วงเวลาใช้บริ การ คือ ว่าง หรื อวันหยุด มีค่าใช้จ่ายในการเข้ารับ
บริ การต่อครั้ง 501 – 1,000 บาท มีความถี่ในการเข้ารับบริ การ เดือนละ 2 ครั้ง มีระยะเวลาในการใช้
บริ การต่อครั้ง มากกว่าครึ่ งชัว่ โมง และมีเพือ่ นเป็ นผูม้ ีส่วนร่ วมในการตัดสินใจเลือกใช้บริ การ
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับข้ อเสนอแนะของลูกค้ าผู้ชายที่มาใช้ บริ การคลินิกเสริ มความ
งาม
ข้อเสนอของลูกค้าผูช้ ายที่มาใช้บริ การ และสิ่ งที่ตอ้ งการให้คลินิกเสริ มความงามปรับปรุ ง
การให้บริ การ กลุ่มตัวอย่างต้องการให้ปรับปรุ งเพิม่ ที่นงั่ รอหรื อขยายคลินิกให้กว้างขึ้น
ตอนที่ 4 การทดสอบสมมติฐาน
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยสถิติ ค่าไค - สแควร์ (Chi - square test)
วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการใช้บริ การคลินิกเสริ มความงาม
ของลูกค้าผูช้ าย
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สมมติฐานข้ อที่ 1 ด้านอายุมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมในการใช้บริ การในคลินิกเสริ มความงาม
ผลการทดสอบ พบว่า อายุมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมในการใช้บริ การในคลินิกเสริ มความ
งาม เกือบทุกเรื่ อง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่อายุไม่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมใน
การใช้บริ การในคลินิกเสริ มความงาม เพียงเรื่ องเดียว คือ สาเหตุในการเลือกใช้บริ การ
สมมติฐานข้ อที่ 2 ด้านการศึกษามีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมในการใช้บริ การในคลินิกเสริ มความ
งาม
ผลการทดสอบ พบว่า การศึกษามี ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมในการใช้บริ การในคลินิก
เสริ มความงาม เกือบทุกเรื่ อง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่การศึกษาไม่มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมในการใช้บริ ก ารในคลิ นิ กเสริ มความงาม เพียงสองเรื่ อ ง คื อ ปั จจัยที่ มี ผลต่ อ การ
ตัดสินใจเลือกใช้บริ การ และสาเหตุในการเลือกใช้บริ การ
สมมติฐานข้ อที่ 3 ด้านอาชีพมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมในการใช้บริ การในคลินิกเสริ มความงาม
ผลการทดสอบ พบว่า อาชีพมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมในการใช้บริ การในคลินิกเสริ มความ
งาม เกือบทุกเรื่ อง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่อาชีพไม่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
ในการใช้บริ การในคลินิกเสริ มความงาม สี่ เ รื่ อ ง คือ ปั จจัยที่มีผลต่อ การตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การ
สาเหตุในการเลือกใช้บริ การ ค่าใช้จ่ายในการเข้ารับบริ การต่อครั้ง และระยะเวลาในการใช้บริ การ
ต่อครั้ง
สมมติฐานข้ อที่ 4 ด้านรายได้มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมในการใช้บริ การในคลินิกเสริ มความงาม
ผลการทดสอบ พบว่า รายได้มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมในการใช้บริ การในคลินิกเสริ ม
ความงาม เกื อ บทุกเรื่ อ ง อย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 แต่รายได้ไ ม่ มี ความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมในการใช้บริ การในคลินิกเสริ มความงาม เพียงสองเรื่ อง คือ สาเหตุในการเลือกใช้บริ การ
และประเภทบริ การที่เลือกใช้
สมมติฐานข้ อที่ 5 ด้านสถานภาพสมรสมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมในการใช้บริ การในคลินิกเสริ ม
ความงาม
ผลการทดสอบ พบว่า สถานภาพสมรสมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมในการใช้บริ การใน
คลินิกเสริ มความงาม เกือบทุกเรื่ อง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่สถานภาพสมรสไม่มี
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ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมในการใช้บริ การในคลินิกเสริ มความงาม เพียงสองเรื่ อง คือ สาเหตุใน
การเลือกใช้บริ การ และระยะเวลาในการใช้บริ การต่อครั้ง
การอภิปรายผล
เกี่ยวกับพฤติกรรมในการใช้ บริการคลินิกเสริมความงามของลูกค้าผู้ชาย ใน จังหวัดนนทบุรี
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ตัดสินใจเลือกใช้บริ การเนื่องจากสถานที่บริ การแห่ งนั้นมีชื่อเสี ยงเป็ นที่
รู ้จกั มีสาเหตุในการเลือกใช้บริ การเพื่อดูแลและคงสภาพผิวพรรณให้มีสุขภาพดีอยูเ่ สมอ เลือกใช้
บริ การรักษาสิว ในสามส่วนนี้ตรงกับทฤษฎีส่วนประสมการตลาด (ธนวรรณ แสงสุวรรณ และคณะ
, 2547: 520) ว่า ส่วนประสมการตลาด หมายถึง เครื่ องมือที่องค์กรธุรกิจนาไปใช้กบั กลุ่มเป้ าหมาย
เพือ่ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ทางการตลาด ในงานวิจยั ผูบ้ ริ โภคเลือกใช้บริ การจากความมีชื่อเสี ยงของ
คลิ นิ ก ในการดู แ ลผิว พรรณและรั ก ษาสิ ว ถ้า คลิ นิ ก สามารถสร้ า งผลิ ต ภัณ ฑ์ห รื อ บริ ก ารให้ มี
ประโยชน์ในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าผูช้ ายได้ ก็จะทาให้คลินิกสามารถคงอยูใ่ นใจ
ลูกค้าได้อย่างยาวนาน มีค่าใช้จ่ายในการเข้ารับบริ การต่อ ครั้ง 501 – 1,000 บาท เกี่ยวข้องกับส่ วน
ประสมการตลาดในด้านราคา แสดงว่าลู กค้าค านึ งถึ งราคาที่ไ ม่ สูงจนเกิ นไป ดัง นั้นคลิ นิกต้อ ง
พิจารณาถึ งเกณฑ์ในการตั้งราคาให้เหมาะสมกับกลุ่ มลู กค้าเป้ าหมายด้วย มี เหตุผลในการเลื อ ก
ช่วงเวลาใช้บริ การ คือ เวลาว่าง หรื อ วันหยุด มี ความถี่ ในการเข้ารับบริ การ เดือ นละ 2 ครั้ง มี
ระยะเวลาในการใช้บริ การต่อครั้ง มากกว่าครึ่ งชัว่ โมง ตรงนี้ เกี่ยวข้องกับส่ วนประสมการตลาดใน
ด้านช่ อ งทางการจัดจาหน่ าย ที่ (ฉัตยาพร เสมอใจ, 2549: 23) กล่ าวไว้ว่า การจัดจาหน่ ายต้อ ง
คานึงถึงความสะดวกของลูกค้า ผลจากการวิจยั นี้ แสดงให้เห็นถึงว่า ลูกค้าจะไปใช้บริ การก็ต่อเมื่อมี
เวลาว่างหรื อวันหยุด และไม่ใช้บริ การบ่อยครั้ง และในแต่ครั้งก็ตอ้ งใช้เวลาไม่นาน ดังนั้น คลินิก
จะต้องอานวยความสะดวกในด้านเวลาให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด สุ ดท้ายส่ วน
ใหญ่มีเพือ่ นเป็ นผูม้ ีส่วนร่ วมในการตัดสินใจเลือกใช้บริ การ ตรงกับโมเดลพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ที่ (ศิ
ริ วรรณ เสรี รัตน์, 2541: 128) กล่าวไว้วา่ เหตุจูงใจที่ทาให้เกิดการซื้อ เริ่ มต้นจากสิ่ งกระตุน้ เข้ามาใน
ความรู ้สึกนึกคิด จนกระทัง่ เกิดการตัดสินในซื้อในที่สุด แต่ในกระบวนการตัดสินใจซื้ อ ได้กล่าวถึง
เกณฑ์ที่ตอ้ งพิจารณาไว้ 3 ประการ หนึ่งในนั้นก็คือ ทัศนคติของบุคคลอื่น ที่มีผลทั้งในด้านบวกและ
ด้านลบต่อการตัดสิ นใจซื้ อ ซึ่ งผลการวิจยั ก็แสดงให้เห็ นว่าเพื่อ น คนรัก แพทย์ และบิดามารดา
ล้วนมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้ามาใช้บริ การคลินิกเสริ มความงามทั้งสิ้น
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เกี่ยวกับข้ อเสนอแนะของลูกค้าผู้ชายที่มาใช้ บริการคลินิกเสริมความงาม
ข้อเสนอแนะของลูกค้าผูช้ ายที่มาใช้บริ การ ส่ วนใหญ่ตอ้ งการให้ปรับปรุ งเพิ่มที่นั่งรอหรื อ
ขยายคลินิกให้กว้างขึ้น ตรงกับทฤษฎีการบริ การ (ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ, 2541: 342) ว่าด้วย
คุณภาพการบริ การ (Service quality) ในด้านการเข้าถึงลูกค้า (Access) ที่ตอ้ งอานวยความสะดวกใน
ด้านเวลา สถานที่แก่ลูกค้า ดังนั้นคลินิกเสริ มความงามควรมีสถานที่ที่เหมาะสมในการให้บริ การได้
อย่างดีที่สุด และสอดคล้อ งกับงานวิจยั ของ กิ ตตคุณ ทองเดชศรี (2548) เรื่ อง พฤติกรรมการใช้
บริ การสถานพยาบาลโรคผิวหนังของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชี ย งใหม่ ที่ผลวิจยั พบว่า ลู กค้าให้
ความสาคัญในด้านการให้บริ การ การให้ความสนใจ ความสุ ภาพ และความสะดวกรวดเร็ วในการ
ให้บริ การ ซึ่งตรงนี้คลินิกเสริ มความงามจะต้องนาไปพิจารณาปรับปรุ งการบริ การให้ครอบคลุมใน
ทุก ๆ ด้าน ไม่วา่ จะเป็ น การจัดเวลาให้เหมาะสม การออกแบบสถานที่นั่งระหว่างรอรับบริ การให้
เพียงพอ การอบรมเจ้าหน้าที่ที่คอยแนะนาหรื อให้ขอ้ มูลเพิม่ เติม และเจ้าหน้าที่หรื อพนักงานควรมี
มนุษย์สมั พันธ์ที่ดี มีความอดทนในการให้บริ การอย่างเต็มใจ
เกี่ยวกับการทดสอบสมมติฐาน
ผลการศึกษา พบว่า อายุมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมในการใช้บริ การในคลินิกเสริ มความ
งาม เกือบทุกเรื่ อง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับงานวิจยั ของ วิสิษฐ์ อุทาสิ น
(2554) เรื่ อง พฤติกรรมและปั จจัยในการตัดสินใจเลือกใช้บริ การสถานเสริ มความงามของลูกค้าใน
เขตเทศบาลนครสมุทรสาคร ที่พบว่า อายุที่แตกต่างกันให้ความสาคัญกับปั จจัยที่ใช้ในการตัดสิ นใจ
เลือกใช้บริ การสถานเสริ มความงามไม่แตกต่างกัน หมายความว่า อายุมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
ในการใช้บริ การคลินิกเสริ มความงาม จากงานวิจยั แสดงให้เห็ นว่า อายุในแต่ละวัยนั้นจะมีความ
ต้องการในผลิตภัณฑ์หรื อบริ การที่คลินิกเสริ มความงามที่เหมาะสมกับแต่ละวัย เช่น วัยรุ่ นก็จะต้อง
การไปในทางรักษาสิว หรื อทาให้หน้าใส ส่วนในผูใ้ หญ่ก็เริ่ มจะมีริ้วรอย เหี่ยวย่น ร่ วงโรยไปตามวัย
ก็จะมุ่งเน้นไปที่ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การที่ตอบสนองความต้องการของวัย เช่น ลดริ้ วรอย ทาโบท็อกซ์
เป็ นต้น ในความเห็ นของผูว้ ิจยั คิดว่า เกื อบทุกวัยก็มีความต้อ งการเหมื อ นกันในเรื่ อ งของ การมี
ผิวหน้าขาว ใสกระจ่าง ที่นิยมทากันในแถบเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ ดังจะเห็นได้ว่าในแต่ละคลินิก
หรื อแม้กระทัง่ ร้านเสริ มสวย ก็จะมีผลิตภัณฑ์หรื อบริ การที่เกี่ยวกับการตอบสนองลูกค้าของตน
ผลการศึกษา พบว่า การศึกษามีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมในการใช้บริ การในคลินิกเสริ ม
ความงาม เกือบทุกเรื่ อง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ วิสิษฐ์
อุทาสิน (2554) เรื่ อง พฤติกรรมและปั จจัยในการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสถานเสริ มความงามของ
ลูกค้าในเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร ที่พบว่า การศึกษาที่แตกต่างกันให้ความสาคัญกับปั จจัยที่ใช้
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ในการตัดสิ นใจเลื อ กใช้บริ การสถานเสริ ม ความงามไม่ แตกต่า งกัน หมายความว่า การศึกษามี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมในการใช้บริ การคลินิกเสริ มความงาม จากงานวิจยั แสดงให้เห็นว่า ไม่
ว่าจะมีการศึกษาระดับใดก็ตามเรื่ องความสวย ความหล่อ ก็ยงั เป็ นปั จจัยสาคัญของการใช้ชีวิตของ
คนในปั จจุบนั ผูว้ ิจยั มีความเห็นว่า ส่ วนหนึ่ งอาจจะมาจากอิทธิพลของการโฆษณาที่มีคลินิกเสริ ม
ความงามต่าง ๆ ออกมาแข่งขันกันในเรื่ องผลิ ตภัณฑ์เกี่ยวกับความงามหรื อความหล่อ ที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มผูช้ ายได้ และส่วนหนึ่งก็คือ อิทธิพลของดารา นักร้อง วัยรุ่ น
ที่นิยมกระแส K-PoP หรื อ J-PoP ที่นิยมให้ตวั เองมีหน้าหล่อ ขาว ใส เด้ง ก็เป็ นได้
ผลการศึกษา พบว่า อาชี พมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการใช้บริ การในคลินิกเสริ ม
ความงาม เกื อบทุกเรื่ อง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับงานวิจยั ของ วิสิษฐ์
อุทาสิน (2554) เรื่ อง พฤติกรรมและปั จจัยในการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสถานเสริ มความงามของ
ลูกค้าในเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร ที่พบว่า อาชีพที่แตกต่างกันให้ความสาคัญกับปั จจัยที่ใช้ใน
การตัด สิ น ใจเลื อ กใช้บ ริ การสถานเสริ ม ความงามไม่ แ ตกต่ า งกัน หมายความว่ า อาชี พ มี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมในการใช้บริ การคลินิกเสริ มความงาม ในงานวิจยั กลุ่มลูกค้าผูช้ ายส่ วน
ใหญ่เป็ น ข้าราชการ รองลงมาเป็ นนักศึกษา และพนักงานบริ ษทั เอกชน แสดงให้เห็นว่า ไม่ว่าจะ
อาชีพใดก็ตามลูกค้าผูช้ าย ก็อยากให้ตวั เองดูดี หน้าขาวใส ไม่มีริ้วรอย ทาให้ดูดีมีสง่าราศี และใน
บางครั้งอาจจะส่งเสริ มหน้าที่การงานในอาชีพของตนให้ดีข้ นึ ก็ได้
ผลการศึกษา พบว่า รายได้มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมในการใช้บริ การในคลิ นิกเสริ ม
ความงาม เกือบทุกเรื่ อง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับงานวิจยั ของ กิตติคุณ
ทองเดชศรี (2548) เรื่ อง พฤติกรรมการใช้บริ การสถานพยาบาลโรคผิวหนังของนักศึกษามหาวิทยา
เชี ย งใหม่ ที่ว่า ราคามี ความสาคัญ ต่อ พฤติก รรมการใช้บ ริ การสถานพยาบาลโรคผิว หนัง และ
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ วิสิษฐ์ อุทาสิน (2554) เรื่ อง พฤติกรรมและปั จจัยในการตัดสิ นใจเลือกใช้
บริ การสถานเสริ มความงามของลูกค้าในเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร จากงานวิจยั กลุ่มลูกค้าผูช้ าย
ส่วนใหญ่มีรายได้ ต่ากว่า 10,000 บาท เป็ นข้าราชการและนักศึกษา ซึ่งรายได้ไม่สูงนัก แสดงให้เห็น
ว่ารายได้มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้บริ การคลินิกเสริ มความงามของลูกค้าผูช้ าย ที่มาใช้
บริ การเกี่ยวกับรักษาสิว ฝ้ า หน้าหมองคล้ า ที่มีราคาไม่สูงมาก จะไม่ไปใช้บริ การที่แพง ๆ เช่น ฉี ด
โบท็อกซ์ หรื อรักษาผมร่ วง ที่มีค่าใช้จ่ายสู ง และก็มาไม่บ่อยครั้ง แต่ละครั้งก็มีค่าใช้จ่ายอยูท่ ี่ 5001,000 บาท ดังนั้น คลินิกเสริ มความงามควรจะออกผลิตภัณฑ์หรื อบริ การที่เหมาะสมกับรายได้ของ
กลุ่มลูกค้า โดยการแบ่งส่ วนตลาด ออกตามชั้นทางสังคม ผูท้ ี่มีรายได้สูงก็ใช้ผลิตภัณฑ์ที่แพงและ
เห็ นผลดี กว่า ส่ วนผูท้ ี่มีรายได้น้อ ยก็ใ ช้ผลิ ตภัณฑ์ที่เหมาะกับรายได้ของตน ก็จะทาให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการในการใช้บริ การคลินิกเสริ มความงามได้กบั ลูกค้าทุกกลุ่ม
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ผลการศึก ษา พบว่า สถานภาพสมรสมี ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการใช้บริ การใน
คลินิกเสริ มความงาม เกือบทุกเรื่ อง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยเฉพาะเรื่ องประเภท
บริ การที่เลือกใช้ ในการรักษาสิวและเกี่ยวกับผิวหน้า ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ วิสิษฐ์ อุทาสิ น
(2554) เรื่ อง พฤติกรรมและปั จจัยในการตัดสินใจเลือกใช้บริ การสถานเสริ มความงามของลูกค้าใน
เขตเทศบาลนครสมุ ทรสาคร ที่พบว่าสถานภาพสมรสของลูกค้ามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมใน
การใช้บริ การสถานเสริ มความงาม จากงานวิจยั กลุ่มลูกค้าผูช้ าย ส่วนใหญ่เป็ นโสด รองลงมาสมรส
แล้ว และสุดท้ายเป็ นหม้าย โดยเข้ามาใช้บริ การรักษาสิ ว ผิวหมองคล้ า และจุดด่างดา ในความเห็น
ของผูว้ จิ ยั เห็นว่า ไม่วา่ จะมีสถานภาพอย่างไรลูกค้าผูช้ ายก็ตอ้ งเลือกใช้บริ การคลินิกเสริ มความงาม
เพือ่ ตอบสนองความต้องการของตนเอง ที่จะทาให้มีบุคลิกภาพที่ดี และเกิดความมัน่ ใจในการเข้า
สังคม
ข้ อเสนอแนะจากการวิจัย
คลินิกเสริ มความงามควรมีผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้อ งการของลู กค้าในแต่ละกลุ่ ม
รวมทั้งการตั้งราคาให้เหมาะสม และจัดเวลาที่ลูกค้าสะดวกในการมาใช้บริ การ โดยการจัดเตรี ยมที่
นั่ง เจ้าหน้าที่ ให้เพียงพอไว้คอยบริ การในช่ วงเวลาที่ลูกค้ามาใช้บริ การเป็ นจานวนมาก ให้การ
อบรมกับเจ้าหน้าที่ที่คอยแนะนาและให้ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ และสุ ดท้ายก็
คือการให้บริ การด้วยมารยาทอันดีงาม มีมนุ ษยสัมพันธ์ที่ดี เพื่อให้ลูกค้ากลับมาใช้บริ การซ้ า และ
สามารถที่จะนาไปบอกต่อให้กบั เพือ่ นหรื อคนรู ้จกั มาใช้บริ การในคลินิกต่อไป
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
ผูส้ นใจควรกาหนดขอบเขตการวิจยั ให้กว้างขึ้นหรื อทาการสารวจความพึงพอใจจากการใช้
บริ การคลินิกเสริ มความงามและเปรี ยบเทียบความพึงพอใจในการให้บริ การของคลินิกแต่ละแห่ง
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แบบสอบถาม
เรื่อง พฤติกรรมการใช้ บริการคลินิกเสริมความงามของลูกค้าผู้ชาย
ในจังหวัดนนทบุรี
แบบสอบถามนี้เป็ นงานวิจยั ของ อาจารย์กรัณย์พฒั น์ อิ่มประเสริ ฐ อาจารย์ประจาสาขาวิชา
การตลาด คณะบริ หารธุรกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ์ เพือ่ ศึกษาถึงพฤติกรรมการใช้บริ การคลินิกเสริ ม
ความงามของลูกค้าผูช้ าย ในจังหวัดนนทบุรี ข้อมูลของท่านเราจะเก็บไว้เป็ นความลับ ส่วน
ผลการวิจยั จะนาไปเป็ นข้อมูลให้กบั ผูเ้ กี่ยวข้อง เพือ่ ใช้ในการปรับปรุ งและพัฒนาแผนการตลาดให้
เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายต่อไป
คาชี้แจง: กรุ ณาทาเครื่ องหมาย  ลงในช่อง ( ) หน้าคาตอบที่ตรงกับความเป็ นจริ งมากที่สุด
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
1. อายุ
( ) 1. ต่ากว่า 20 ปี
( ) 2. อายุ 21- 35 ปี
( ) 3. อายุ 36-50 ปี
( ) 4. ตั้งแต่ 51 ปี ขึ้นไป
2. การศึกษา
( ) 1. ต่ากว่าปริ ญญาตรี
( ) 2. ปริ ญญาตรี
( ) 3. สูงกว่าปริ ญญาตรี
3. อาชีพ
(
(
(
(
(

) 1. นักเรี ยน/นักศึกษา
) 2. รับราชการ
) 3. พนักงานรัฐวิสาหกิจ
) 4. พนักงานบริ ษทั เอกชน
) 5. ประกอบอาชีพส่วนตัว
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4. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
( ) 1. ต่ากว่า 10,000 บาท
( ) 2. 10,001 – 20,000 บาท
( ) 3. 20,001 – 30,000 บาท
( ) 4. 30,001 บาทขึ้นไป
5. สถานภาพสมรส
( ) 1. โสด

(

) 2. สมรส

(

) 3. หม้าย/หย่า/แยกกันอยู่

ส่ วนที่ 2. พฤติกรรมการใช้บริ การคลินิกเสริ มความงามของลูกค้าผูช้ ายในจังหวัดนนทบุรี
1. ปั จจัยที่ท่านตัดสินใจเลือกใช้บริ การคลินิกเสริ มความงามแห่งนี้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
( ) 1. มีชื่อเสี ยงเป็ นที่รู้จกั
( ) 2. มีบริ การที่หลากหลาย
( ) 3. การตั้งราคาที่เหมาะสม
( ) 4. จากการโฆษณา
( ) 5. จากประชาสัมพันธ์
( ) 6. มีผแู ้ นะนาให้มา
( ) 7. มีสถานที่สะอาดน่าใช้บริ การ
( ) 8. เดินทางสะดวก
( ) 9. ตามกระแสนิยม
( ) 10. อื่น ๆ โปรดระบุ..........................................................................
2. สาเหตุที่ท่านต้องใช้บริ การคลินิกเสริ มความงาม
( ) 1. เพือ่ รักษาโรคหรื อปั ญหาผิวพรรณที่เป็ นอยู่
( ) 2. เพือ่ ดูแลและคงสภาพผิวพรรณให้มีสุขภาพดีอยูเ่ สมอ
( ) 3. เพือ่ เสริ มสร้างความมัน่ ใจให้ตนเอง
( ) 4. อื่น ๆ โปรดระบุ..........................................................................
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3. ท่านเข้ามาใช้บริ การอะไรในคลินิกเสริ มความงามแห่งนี้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
( ) 1. รักษาสิ ว
( ) 2. รักษากระ/ฝ้ า/จุดด่างดา
( ) 3. รักษาผิวหมองคล้ า
( ) 4. รักษาริ้ วรอยเหี่ยวย่น
( ) 5. รักษาโรคผิวหนัง เช่น กลาก เกลื้อน
( ) 6. ลบรอยแผลเป็ น
( ) 7. อาการแพ้สารเคมี/เครื่ องสาอาง
( ) 8. ฉีดโบท็อกซ์
( ) 9. รักษาผมร่ วง ศรี ษะล้าน
( ) 10. ลดไขมัน
( ) 11. อื่น ๆ โปรดระบุ...............................................................................
4. เวลาที่ท่านสะดวกเข้ามาใช้บริ การคลินิกเสริ มความงาม
( ) 1. 09.00 - 11.59 น.
( ) 3. 15.00 – 17.59 น.
( ) 2. 12.00 - 14.59 น.
( ) 4. 18.00 – 21.00 น.
5. เหตุผลที่เข้ามาใช้บริ การในช่วงเวลาในข้อ 4โปรดระบุ
.............................................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
6. ค่าใช้จ่ายในการเข้ารับบริ การแต่ละครั้งเฉลี่ยประมาณเท่าไหร่
( ) 1. ต่ากว่า 500 บาท
( ) 3. 1,001 – 1,500 บาท
( ) 2. 501 – 1,000 บาท
( ) 4. 1,501 บาทขึ้นไป
7. ความถี่ในการเข้ารับบริ การเดือนละกี่ครั้ง
( ) 1. เดือนละครั้ง
( ) 2. เดือนละ 2 ครั้ง
8. ท่านใช้เวลานานเท่าใดในการใช้บริ การแต่ละครั้ง
( ) 1. น้อยกว่าครึ่ งชัว่ โมง
( ) 2. มากกว่าครึ่ งชัว่ โมง
( ) 3. หนึ่งชัว่ โมงขึ้นไป

(
(

) 3. เดือนละ 3 ครั้ง
) 4. เดือนละ 4 ครั้ง/มากกว่า
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9. ใครมีส่วนที่ทาให้ท่านตัดสินใจเลือกใช้บริ การคลินิกเสริ มความงามแห่งนี้
( ) 1. แพทย์
( ) 2. บิดามารดา
( ) 3. พี่,น้อง
( ) 4. ญาติ
( ) 5. เพือ่ น
( ) 6. สามี/ภรรยา
( ) 7. แฟน/คนรัก
( ) 8. ครู /อาจารย์
( ) 9. อื่น ๆ โปรดระบุ..........................................................................
ส่ วนที่ 3. ข้อเสนอแนะของลูกค้าผูช้ ายที่มาใช้บริ การคลินิกเสริ มความงาม
1.สิ่งที่ท่านต้องการให้คลินิกเสริ มความงามที่ทา่ นใช้บริ การ ปรับปรุ ง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
( ) 1. การดูแลเอาใจใส่ลูกค้าให้มากขึ้น
( ) 2. ยิม้ แย้มและพูดจาให้สุภาพขึ้น
( ) 3. ควรมีการอธิบายรายละเอียดในสินค้าและการบริ การที่มากพอ
( ) 4. พนักงานควรมีความอดทนในการให้บริ การให้มากกว่าเดิม
( ) 5. เพิม่ ที่นงั่ รอหรื อขยายคลินิกให้กว้างขึ้น
( ) 6. ควรมี การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ทางสื่อให้มากขึ้น
( ) 7. ควรมีการส่งเสริ มการขาย เช่น การให้ส่วนลด การสะสมคะแนน
( ) 8. อื่น ๆ โปรดระบุ.........................................................................
2. ข้อเสนอแนะอื่น.
.............................................................................................................................
.......................................................................................................
......................................................................................................
.............................................................................................................................
..................................................................................................
ขอบคุณครับ/ค่ะ

