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สารบัญ 
                                               หนา 
กิตติกรรมประกาศ           ค 
บทคัดยอภาษาไทย             ง 
บทคัดยอภาษาอังกฤษ             ฉ 
สารบาญตาราง            ญ 
บทที่ 1  บทนํา            1 
 หลักการและเหตุผล          1 
 วัตถุประสงคของการศึกษา         3 
 ประโยชนท่ีไดรับจากการศึกษา          3
 นิยามศัพท            3 
 

บทที่ 2  แนวคิด ทฤษฎี และทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ       4 
 แนวคิดและทฤษฎี          4 
 เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ            7 
 

บทที่ 3  ระเบียบวิธีการศึกษา        12 
 ขอบเขตการศึกษา        12 
 ขอบเขตประชากร        12 
 เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา       13 
 การวิเคราะหขอมูล        13 
 ระยะเวลาในการดําเนินการศึกษา       14 

บทที่ 4  การวิเคราะหขอมูล        15 
 สวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม     16 
 สวนท่ี 2  ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลตอ 

  ผูตอบแบบสอบถามในการเลือกใชบริการคลินิกเสริมความงามใน 
  อําเภอเมืองเชียงใหม       30 
 
 

 
 



 

ฌ

สารบัญ (ตอ) 
                     หนา 

สวนท่ี 3  ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลตอผูตอบ 
    แบบสอบถามในการเลือกใชบริการคลินิกเสริมความงามในอําเภอเมือง 
    เชียงใหมจําแนกตาม อาย ุรายไดตอเดือน ระดับการศึกษาและอาชีพ  47  
บทที่ 5 สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอคนพบ และขอเสนอแนะ                 131 
 สรุปผลการศึกษา                   131 
 อภิปรายผลการศึกษา                   150 
 ขอคนพบ                    153 
 ขอเสนอแนะ                    157 
บรรณานุกรม                     165 
ภาคผนวก                     167 
ประวัติผูเขียน                     177 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ญ

สารบัญตาราง 
 

ตาราง                      หนา 
1 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามอายุ   16 
2 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามสถานภาพ  16 
3 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามรายไดตอเดือน  17 
4 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับการศึกษา  17 
5 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามอาชีพ   18 
6 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามคลินิกเสริมความงาม 
 ท่ีใชเปนประจํามีหรือไม        18 
7 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามคลินิกเสริมความงาม 

ท่ีรูจัก          19 
8 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามสาเหตุท่ีเขารับบริการ 

จากคลินิกเสริมความงาม        22 
9 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามประเภทบริการท่ีเขารับ 23 
10 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามจํานวนคร้ังโดยเฉล่ีย 
 ท่ีรับบริการ         24 
11 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามจํานวนโดยเฉล่ียท่ีใช 
 บริการตอครั้ง         25 
12 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามชวงเวลาท่ีเขารับบริการ 
 บอยท่ีสุด         25 
13 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามชวงวันท่ีเขารับบริการ 26 
14 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามผูมีสวนรวมในการ 
 ตัดสินใจเลือกคลินิกเสริมความงาม      26 
15 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามแหลงขอมูลท่ีใชในการ 
 หาขอมูลเพ่ือใชบริการคลินิกเสริมความงาม     27 
16 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามลักษณะการชําระ 

คาบริการ         28 
17 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามรูปแบบการชําระ 

คาบริการ         28 



 

ฎ 

สารบัญตาราง (ตอ) 
 

ตาราง                              หนา
18 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามรูปแบบการชําระคา 
 บริการในลักษณะการชําระเปนคอรส      28 
19 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามการตัดสินใจครั้ง 
 ตอไปในการเขารับบริการ       29 
20 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และระดับของปจจัยสวนประสมการตลาดดาน 
 ผลิตภัณฑท่ีมีผลตอผูตอบแบบสอบถามในเลือกใชบริการคลินิกเสริมความงาม 30 
21 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และระดับของปจจัยสวนประสมการตลาดดาน 
 ราคาท่ีมีผลตอผูตอบแบบสอบถามในเลือกใชบริการคลินิกเสริมความงาม  32 
22 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และระดับของปจจัยสวนประสมการตลาดดาน 
 การจัดจําหนายท่ีมีผลตอผูตอบแบบสอบถามในเลือกใชบริการคลินิกเสริมความงาม 33 
23 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และระดับของปจจัยสวนประสมการตลาดดาน 

การสงเสริมการตลาดท่ีมีผลตอผูตอบแบบสอบถามในเลือกใชบริการคลินิกเสริม 
ความงาม         35 

24 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และระดับของปจจัยสวนประสมการตลาดดาน 
บุคลากรท่ีมีผลตอผูตอบแบบสอบถามในเลือกใชบริการคลินิกเสริมความงาม  37 

25 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และระดับของปจจัยสวนประสมการตลาดดาน 
กระบวนการใหบริการท่ีมีผลตอผูตอบแบบสอบถามในเลือกใชบริการคลินิก 
เสริมความงาม         39 

26 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และระดับของปจจัยสวนประสมการตลาดดาน 
ส่ิงนําเสนอทางกายภาพท่ีมีผลตอผูตอบแบบสอบถามในเลือกใชบริการคลินิก 
เสริมความงาม         42 

27 แสดงปจจัยสวนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ 
คลินิกเสริมความงามในอําเภอเมืองเชียงใหม เรียงตามลําดับคาเฉล่ียรวม  44 

28 แสดงปจจัยยอย 15 อันดับแรกท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการคลินิกเสริม 
 ความงามในอําเภอเมืองเชียงใหม       45 
29 แสดงคาเฉล่ีย และระดับของปจจัยสวนประสมการตลาดดานผลิตภัณฑท่ีมีผล 
 ตอการตัดสินใจเลือกใชบริการคลินิกเสริมความงาม จําแนกตามอายุ   48 



 

ฏ 

สารบัญตาราง (ตอ) 
 

ตาราง                              หนา 
30 แสดงคาเฉล่ีย และระดับของปจจัยสวนประสมการตลาดดานราคาท่ีมีผล 
 ตอการตัดสินใจเลือกใชบริการคลินิกเสริมความงาม จําแนกตามอายุ   51 
31 แสดงคาเฉล่ีย และระดับของปจจัยสวนประสมการตลาดดานการจัดจําหนายท่ีมีผล 
 ตอการตัดสินใจเลือกใชบริการคลินิกเสริมความงาม จําแนกตามอายุ   53 
32 แสดงคาเฉล่ีย และระดับของปจจัยสวนประสมการตลาดดานการสงเสริมการตลาด 

ท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการคลินิกเสริมความงาม จําแนกตามอาย ุ  56 
33 แสดงคาเฉล่ีย และระดับของปจจัยสวนประสมการตลาดดานบุคลากร 

ท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการคลินิกเสริมความงาม จําแนกตามอาย ุ  59 
34 แสดงคาเฉล่ีย และระดับของปจจัยสวนประสมการตลาดดานกระบวนการใหบริการ 

ท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการคลินิกเสริมความงาม จําแนกตามอาย ุ  62 
35 แสดงคาเฉล่ีย และระดับของปจจัยสวนประสมการตลาดดานส่ิงนําเสนอทางกายภาพ 

ท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการคลินิกเสริมความงาม จําแนกตามอาย ุ  66 
36 แสดงคาเฉล่ีย และระดับของปจจัยสวนประสมการตลาดดานผลิตภัณฑท่ีมีผล 
 ตอการตัดสินใจเลือกใชบริการคลินิกเสริมความงาม จําแนกตามรายไดตอเดือน 69 
37 แสดงคาเฉล่ีย และระดับของปจจัยสวนประสมการตลาดดานราคาท่ีมีผล 
 ตอการตัดสินใจเลือกใชบริการคลินิกเสริมความงาม จําแนกตามรายไดตอเดือน 73 
38 แสดงคาเฉล่ีย และระดับของปจจัยสวนประสมการตลาดดานการจัดจําหนายท่ีมีผล 
 ตอการตัดสินใจเลือกใชบริการคลินิกเสริมความงาม จําแนกตามรายไดตอเดือน 76 
39 แสดงคาเฉล่ีย และระดับของปจจัยสวนประสมการตลาดดานการสงเสริมการตลาด 

ท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการคลินิกเสริมความงาม จําแนกตามรายไดตอเดือน 79 
40 แสดงคาเฉล่ีย และระดับของปจจัยสวนประสมการตลาดดานบุคลากร 

ท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการคลินิกเสริมความงาม จําแนกตามรายไดตอเดือน 83 
41 แสดงคาเฉล่ีย และระดับของปจจัยสวนประสมการตลาดดานกระบวนการใหบริการ 

ท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการคลินิกเสริมความงาม จําแนกตามรายไดตอเดือน 87 
 
 
 



 

ฐ 

สารบัญตาราง (ตอ) 
 

ตาราง                              หนา 
42 แสดงคาเฉล่ีย และระดับของปจจัยสวนประสมการตลาดดานส่ิงนําเสนอทางกายภาพ 

ท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการคลินิกเสริมความงาม จําแนกตามรายไดตอเดอืน 92 
43 แสดงคาเฉล่ีย และระดับของปจจัยสวนประสมการตลาดดานผลิตภัณฑท่ีมีผล 
 ตอการตัดสินใจเลือกใชบริการคลินิกเสริมความงาม จําแนกตามระดับการศึกษา 96 
44 แสดงคาเฉล่ีย และระดับของปจจัยสวนประสมการตลาดดานราคาท่ีมีผล 
 ตอการตัดสินใจเลือกใชบริการคลินิกเสรมิความงาม จําแนกตามระดับการศึกษา 98 
45 แสดงคาเฉล่ีย และระดับของปจจัยสวนประสมการตลาดดานการจัดจําหนายท่ีมีผล 
 ตอการตัดสินใจเลือกใชบริการคลินิกเสริมความงาม จําแนกตามระดับการศึกษา 100 
46 แสดงคาเฉล่ีย และระดับของปจจัยสวนประสมการตลาดดานการสงเสริมการตลาดท่ี 

มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการคลินิกเสริมความงามจําแนกตามระดับการศึกษา 102 
47 แสดงคาเฉล่ีย และระดับของปจจัยสวนประสมการตลาดดานบุคลากรท่ีมีผล 

ตอการตัดสินใจเลือกใชบริการคลินิกเสริมความงามจําแนกตามระดับการศึกษา 104 
48 แสดงคาเฉล่ีย และระดับของปจจัยสวนประสมการตลาดดานกระบวนการใหบริการท่ี 

มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการคลินิกเสริมความงามจําแนกตามระดับการศึกษา 107 
49 แสดงคาเฉล่ีย และระดับของปจจัยสวนประสมการตลาดดานส่ิงนําเสนอทางกายภาพท่ี 

มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการคลินิกเสริมความงามจําแนกตามระดับการศึกษา  110 
50 แสดงคาเฉล่ีย และระดับของปจจัยสวนประสมการตลาดดานผลิตภัณฑท่ีมีผล 
 ตอการตัดสินใจเลือกใชบริการคลินิกเสริมความงาม จําแนกตามอาชีพ  113 
51 แสดงคาเฉล่ีย และระดับของปจจัยสวนประสมการตลาดดานราคาท่ีมีผล 
 ตอการตัดสินใจเลือกใชบริการคลินิกเสรมิความงาม จําแนกตามอาชีพ  116 
52 แสดงคาเฉล่ีย และระดับของปจจัยสวนประสมการตลาดดานการจัดจําหนายท่ีมีผล 
 ตอการตัดสินใจเลือกใชบริการคลินิกเสริมความงาม จําแนกตามอาชีพ  118 
53 แสดงคาเฉล่ีย และระดับของปจจัยสวนประสมการตลาดดานการสงเสริมการตลาดท่ี 

มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการคลินิกเสริมความงามจําแนกตามอาชีพ  120 
54 แสดงคาเฉล่ีย และระดับของปจจัยสวนประสมการตลาดดานบุคลากรท่ีมีผล 

ตอการตัดสินใจเลือกใชบริการคลินิกเสริมความงามจําแนกตามอาชีพ  122 
 



 

ฑ

สารบัญตาราง (ตอ) 
 

ตาราง                              หนา 
55 แสดงคาเฉล่ีย และระดับของปจจัยสวนประสมการตลาดดานกระบวนการใหบริการท่ี 

มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการคลินิกเสริมความงามจําแนกตามอาชีพ  125 
56 แสดงคาเฉล่ีย และระดับของปจจัยสวนประสมการตลาดดานส่ิงนําเสนอทางกายภาพท่ี 

มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการคลินกิเสริมความงามจําแนกตามอาชีพ  128 
 
 
 
 
 
 
 


