
 ซ 

สารบัญ 
 

 หนา 
กิตติกรรมประกาศ ค 
บทคัดยอภาษาไทย ง 
บทคัดยอภาษาอังกฤษ ฉ 
สารบัญตาราง ญ 
บทท่ี 1 บทนํา 1 
 หลักการและเหตุผล 1 
 วัตถุประสงค 2 
 ประโยชนท่ีไดรับจากการศึกษา 3 
 นิยามศัพท 3 
   
บทท่ี 2 แนวคิด ทฤษฎี และทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 4 
 แนวคิด และทฤษฎี 4 
 ทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 14 
   
บทท่ี 3 ระเบียบวิธีการศึกษา 17 
 ขอบเขตการศึกษา  17 
 วิธีการศึกษา 17 
 การเก็บรวบรวมขอมูล 18 

 เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 18 
 การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใช 19 
 ระยะเวลาในการดําเนินการศึกษา 19 
   
บทท่ี 4 ผลการศึกษา 20 
 สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม 21 
 สวนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภคในการใชบริการคลินิกเสริม 

               ความงาม 
26 



 ฌ

สารบัญ (ตอ) 
                       หนา 

  สวนท่ี 3  ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการคลินิก 
                เสริมความงาม 

39 

  สวนท่ี 4 ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภคในการใชบริการคลินิกเสริม 
                ความงามจําแนกตามอาชีพ และรายไดเฉล่ียตอเดือน 

49 

  สวนท่ี 5 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการคลินิก 
               เสริมความงาม  จําแนกตามอาชีพ และรายไดเฉล่ียตอเดือน 

83 

    
บทท่ี 5 สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอคนพบ และขอเสนอแนะ 111 
 สรุปผลการศึกษา 111 
 อภิปรายผล 125 
 ขอคนพบ 127 
 ขอเสนอแนะ 130 
  
บรรณานุกรม 133 
  
ภาคผนวก 135 
 แบบสอบถาม  136 
ประวัติผูเขียน 145 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 ญ

สารบัญตาราง 
 

ตาราง  หนา 
2.1 สรุปคําถาม 6Ws และ 1H เพ่ือหาคําตอบ 7 Os เกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค 5 
1 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาย ุ 21 
2 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสถานภาพ 21 
3 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับการศึกษา

สูงสุด 
22 

4 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับการศึกษา
สูงสุด 

22 

5 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอ
เดือน 

23 

6 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาชีพ และ
รายไดเฉล่ียตอเดือน 

24 

7 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ และรายได
เฉล่ียตอเดือน 

25 

8 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามคลินิกเสริม
ความงามในอําเภอเมืองเชียงใหมท่ีเคยใชบริการ 

26 

9 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสาเหตุสําคัญ
ท่ีสุดท่ีเลือกใชบริการคลินิกเสริมความงาม 

28 

10 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามบริการท่ีใชใน
คลินิกเสริมความงาม  

29 

11 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามความพึงพอใจ
ในการใชบริการคลินิกเสริมความงาม  

30 

12 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสถานท่ีตั้งของ
คลินิกเสริมความงามท่ีเลือกใชบริการ 

30 

13 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามผูท่ีมีอิทธิพลใน
การตัดสินใจใชบริการคลินิกเสริมความงามมากท่ีสุด 

31 

14 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามความถ่ีในการใช
บริการคลินิกเสริมความงาม 

31 



 ฎ

สารบัญตาราง (ตอ) 
 

ตาราง  หนา 
15 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามวันท่ีใชบริการ

คลินิกเสริมความงามบอยท่ีสุด 
32 

16 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามชวงเวลาท่ีใช
บริการคลินิกเสริมความงามบอยท่ีสุด 

33 

17 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามคาใชจายในการ
ใชบริการคลินิกเสริมความงามแตละครั้ง 

34 

18 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรูปแบบการชําระ
คาบริการคลินิกเสริมความงาม 

35 

19 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามวิธีการชําระ
คาใชจายในการใชบริการคลินิกเสริมความงามแตละครั้ง 

35 

20 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามการหาขอมูลเพ่ือ
ใชบริการคลินิกเสริมความงามบอยท่ีสุด 

36 

21 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามการตัดสินใจ
เลือกใชบริการคลินิกเสริมความงามในครั้งตอไป 

37 

22 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามบริการของคลินิก
เสริมความงามท่ีจะใชในอนาคต 

38 

23 แสดงคาเฉล่ียและระดับความสําคัญของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามปจจัย
ดานผลิตภัณฑ 

39 

24 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียระดับความสําคัญของผูตอบแบบสอบถาม
จําแนกตามปจจัยดานราคา 

41 

25 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียระดับความสําคัญของผูตอบแบบสอบถาม
จําแนกตามปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย 

42 

26 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียระดับความสําคัญของผูตอบแบบสอบถาม
จําแนกตามปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 

43 

27 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียระดับความสําคัญของผูตอบแบบสอบถาม
จําแนกตามปจจัยดานบุคลากร 

44 

 



 ฏ

สารบัญตาราง (ตอ) 
 

ตาราง  หนา 
28 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียระดับความสําคัญของผูตอบแบบสอบถาม

จําแนกตามปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ 
46 

29 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียระดับความสําคัญของผูตอบแบบสอบถาม
จําแนกตามปจจัยดานกระบวนการใหบริการ 

48 

30 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามคลินิกเสริมความ
งามในอําเภอเมืองเชียงใหมท่ีเคยใชบริการ  และจําแนกตามอาชีพ 

49 

31 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสาเหตุสําคัญท่ีสุด
ท่ีทานเลือกใชบริการคลินิกเสริมความงาม และจําแนกตามอาชีพ 

52 

32 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามบริการท่ีใชใน
คลินิกเสริมความงาม  และจําแนกตามอาชีพ 

53 

33 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามความพึงพอใจใน
การใชบริการคลินิกเสริมความงาม และจําแนกตามอาชีพ 

54 

34 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสถานท่ีตั้งของ
คลินิกเสริมความงามท่ีเลือกใชบริการ  และจําแนกตามอาชีพ 

55 

35 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามผูท่ีมีอิทธิพลใน
การตัดสินใจใชบริการคลินิกเสริมความงามมากท่ีสุด  และจําแนกตามอาชีพ 

56 

36 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามความถ่ีในการใช
บริการคลินิกเสริมความงาม  และจําแนกตามอาชีพ 

57 

37 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามวันท่ีใชบริการ
คลินิกเสริมความงามบอยท่ีสุดและจําแนกตามอาชีพ 

58 

38 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามชวงเวลาท่ีใช
บริการคลินิกเสริมความงามบอยท่ีสุด  และจําแนกตามอาชีพ 

59 

39 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามคาใชจายในการ
ใชบริการคลินิกเสริมความงามแตละครัง้ และจําแนกตามอาชีพ 

60 

40 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรูปแบบการชําระ
คาบริการคลินิกเสริมความงาม  และจําแนกตามอาชีพ 

61 

 



 ฐ

สารบัญตาราง (ตอ) 
 

ตาราง  หนา 
41 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามวิธีการชําระ

คาใชจายในการใชบริการคลินิกเสริมความงามแตละครั้ง  และจําแนกตาม
อาชีพ 

62 

42 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามการหาขอมูลเพ่ือ
ใชบริการคลินิกเสริมความงามบอยท่ีสุด และจําแนกตามอาชีพ 

63 

43 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามการตัดสินใจ
เลือกใชบริการคลินิกเสริมความงามในครั้งตอไป  และจําแนกตามอาชีพ 

64 

44 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามบริการของคลินิก
เสริมความงามท่ีจะใชในอนาคต  และจําแนกตามอาชีพ 

65 

45 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามคลินิกเสริมความ
งามในอําเภอเมืองเชียงใหมท่ีเคยใชบริการ  และจําแนกตามรายไดเฉล่ียตอ
เดือน 

66 

46 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสาเหตุสําคัญท่ีสุด
ท่ีทานเลือกใชบริการคลินิกเสริมความงาม และจําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน 

70 

47 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามบริการท่ีใชใน
คลินิกเสริมความงาม  และจําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน 

71 

48 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามความพึงพอใจใน
การใชบริการคลินิกเสริมความงาม และจําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน 

72 

49 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสถานท่ีตั้งของ
คลินิกเสริมความงามท่ีเลือกใชบริการ  และจําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน 

73 

50 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามผูท่ีมีอิทธิพลใน
การตัดสินใจใชบริการคลินิกเสริมความงามมากท่ีสุด  และจําแนกตามรายได
เฉล่ียตอเดือน 

74 

51 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามความถ่ีในการใช
บริการคลินิกเสริมความงาม  และจําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน 

75 

52 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามวันท่ีใชบริการ
คลินิกเสริมความงามบอยท่ีสุด และจําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน 

76 



 ฑ

สารบัญตาราง (ตอ) 
 

ตาราง  หนา 
53 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามชวงเวลาท่ีใช

บริการคลินิกเสริมความงามบอยท่ีสุด  และจําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน 
77 

54 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามคาใชจายในการ
ใชบริการคลินิกเสริมความงามแตละครั้ง และจําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน 

78 

55 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรูปแบบการชําระ
คาบริการคลินิกเสริมความงาม  และจําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน 

79 

56 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามวิธีการชําระ
คาใชจายในการใชบริการคลินิกเสริมความงามแตละครั้ง  และจําแนกตาม
รายไดเฉล่ียตอเดือน 

80 

57 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามการหาขอมูลเพ่ือ
ใชบริการคลินิกเสริมความงามบอยท่ีสุด  และจําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน 

81 

58 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามการตัดสินใจ
เลือกใชบริการคลินิกเสริมความงามในครั้งตอไป  และจําแนกตามรายไดเฉล่ีย
ตอเดือน 

82 

59 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามบริการของคลินิก
เสริมความงามท่ีจะใชในอนาคต  และจําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน 

83 

60 แสดงคาเฉล่ียและระดับความสําคัญของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยดาน
ผลิตภัณฑ จําแนกตามอาชีพ 

85 

61 แสดงคาเฉล่ียและระดับความสําคัญของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยดาน
ราคา จําแนกตามอาชีพ 

87 

62 แสดงคาเฉล่ียและระดับความสําคัญของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยดาน
ชองทางการจัดจําหนาย จําแนกตามอาชีพ 

88 

63 แสดงคาเฉล่ียและระดับความสําคัญของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยดาน
การสงเสริมการตลาด จําแนกตามอาชีพ 

90 

64 แสดงคาเฉล่ียและระดับความสําคัญของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยดาน
บุคลากร จําแนกตามอาชีพ 

92 

 



 ฒ

สารบัญตาราง (ตอ) 
 

ตาราง  หนา 
65 แสดงคาเฉล่ียและระดับความสําคัญของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยดาน

การสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ จําแนกตามอาชีพ 
94 

66 แสดงคาเฉล่ียและระดับความสําคัญของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยดาน
กระบวนการใหบริการ จําแนกตามอาชีพ 

96 

67 แสดงคาเฉล่ียและระดับความสําคัญของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยดาน
ผลิตภัณฑ จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน 

98 

68 แสดงคาเฉล่ียและระดับความสําคัญของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยดาน
ราคา จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน 

100 

69 แสดงคาเฉล่ียและระดับความสําคัญของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยดาน
ชองทางการจัดจําหนาย  จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน 

101 

70 แสดงคาเฉล่ียและระดับความสําคัญของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยดาน
การสงเสริมการตลาด จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน 

103 

71 แสดงคาเฉล่ียและระดับความสําคัญของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยดาน
บุคลากร จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน 

105 

72 แสดงคาเฉล่ียและระดับความสําคัญของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยดาน
การสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน 

107 

73 แสดงคาเฉล่ียและระดับความสําคัญของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยดาน
กระบวนการใหบริการ จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน 

109 

74 แสดงขอมูลพฤติกรรมผูบริโภคในการใชบริการคลินิกเสริมความงาม จําแนก
ตามอาชีพ 

113 

75 แสดงขอมูลพฤติกรรมผูบริโภคในการใชบริการคลินิกเสริมความงาม จําแนก
ตามรายไดตอเดือน 

115 

 


