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บทคัดย่ อ
การศึกษานี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้บริ การคลินิกเสริ มความงามของผูบ้ ริ โภค
ในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล และเพื่อเปรี ยบเทียบพฤติกรรมการใช้บริ การคลินิกเสริ มความงามของ
ผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล จาแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ โดยตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึ กษาครั้ งนี้ คื อ ผูท้ ี่ เคยใช้บริ การคลิ นิกเสริ มความงามที่ อาศัยอยู่ในกรุ งเทพมหานครและปริ ม ณฑล
จานวน 400 คน ใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) และใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือเก็บ
รวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
ทดสอบไค-สแควร์ (Chi-Square Test)
ผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่เลือกประเภทบริ การคลินิกเสริ มความงามสาหรับดูแลสิ ว
และผิวหนัง เช่น ทรี ทเม้นท์รักษาสิ ว เลเซอร์ หน้าใส เลเซอร์ ลดรอยแดง และลดริ้ วรอยต่างๆ ที่ต้ งั ของคลินิก
เสริ มความงามที่เลือกใช้บริ การบ่อยครั้งที่สุดคือใกล้บา้ น เวลาที่สะดวกเข้ามาใช้บริ การคลินิกเสริ มความงาม
บ่อยครั้ งที่ สุดคื อ 15.00 – 17.59 น. สาเหตุในการเลื อกใช้บริ การคลิ นิกเสริ มความงามคือเพื่อดู แลตนเอง
บุคคลที่มีส่วนให้ตดั สิ นใจใช้บริ การคลินิกเสริ มความงามจานวนมากที่สุดคือตัดสิ นใจด้วยตนเอง ปั จจัยหลัก
ที่ตดั สิ นใจใช้บริ การคลินิกเสริ มความงามมากที่สุดคือคลินิกมีชื่อเสี ยงเป็ นที่รู้จกั ผลการทดสอบสมมติฐาน
พบว่ า ผู ้บ ริ โ ภคในกรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑลที่ มี ล ัก ษณะทางประชากรศาสตร์ ที่ แ ตกต่ า งกัน มี
พฤติกรรมการใช้บริ การคลินิกเสริ มความงามที่แตกต่างกัน

บทนา
ปั จจุบนั คลินิกเสริ มความงามได้เปิ ดให้บริ การจานวนมากทั้งในกรุ งเทพมหานครและต่างจังหวัด
เพื่อเจาะกลุ่มผูบ้ ริ โภคหลากหลายระดับทาให้ผูบ้ ริ โภคมีทางเลื อกมากขึ้นส่ งผลให้ผูป้ ระกอบการในธุ รกิจ
คลินิกความงามในตลาดจะต้องเผชิญกับสภาวะการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นในกลุ่มธุ รกิจประเภทเดียวกัน ยังไม่
นับรวมคู่แข่งในกลุ่ มธุ รกิ จอื่ นอย่างโรงพยาบาลที่สร้ างแผนกความงามและผิวพรรณขึ้ นมาให้บริ การอยู่
มากมาย จากการขยายตัวของตลาดคลินิกเสริ มความงามที่มีการแข่งขันสู งขึ้นมากในปั จจุบนั ส่ งผลให้แต่ละ
1
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คลินิกสรรหากลยุทธ์ทางการตลาดต่างๆ เพื่อครองใจลูกค้าทั้งด้านสิ นค้าและการบริ การ ดึงดูดผูบ้ ริ โภคและ
สร้ างยอดขายเพื่อให้ธุรกิ จเติ บโต ทาให้ธุรกิ จคลิ นิกเสริ มความงามมี การแข่งขันกันอย่างรุ นแรงมากขึ้ น
ซึ่ งปั จจุบนั พบว่า มีคลินิกเสริ มความงามเปิ ดให้บริ การตามแหล่งชุมชน รวมไปถึงตามศูนย์การค้าต่างๆ เป็ น
จานวนมากเพราะผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญกับความงามและการรักษาผิวพรรณมากขึ้ น ทาให้ธุรกิ จคลิ นิก
เสริ มความงามมีการแข่งขันกันสู งโดยแต่ละคลินิกความงามจะต้องใช้กลยุทธ์ทางการตลาด โดยเทคโนโลยี
สารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทต่อการดาเนิ นชี วิตประจาวันของมนุ ษย์ในทุกๆ ด้านจนแทบจะเป็ นส่ วนหนึ่ ง
ของชี วิตมนุ ษย์ไปเลยก็ว่าได้ และทุกๆ วันเทคโนโลยีก็ได้ถูกพัฒนาให้เจริ ญก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง การ
สื่ อสารผ่านเทคโนโลยีซ่ ึ งเป็ นการสื่ อสารแบบสองทางทาให้ผูใ้ ช้สามารถติ ดต่ อกันได้ง่ายขึ้ น จากความ
เจริ ญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ วนี้เป็ นสาเหตุทาให้การค้าในปั จจุบนั มีความแตกต่างไปจากเดิม ซึ่ ง
ในอดีตการทาการค้าจะเป็ นการขายผ่านทางหน้าร้านเท่านั้น จึงทาให้ตอ้ งใช้เงินลงทุนสู ง นอกจากนี้ การทา
การค้าแบบเดิมร้านค้านั้นๆ จะเป็ นที่รู้จกั และสามารถเข้าถึงได้เพียงลูกค้าในพื้นที่เท่านั้น
นอกจากนี้ ใ นปั จจุ บ นั ได้มี ก ารนาเทคโนโลยี เข้า มาใช้ใ นการท าธุ รกิ จการค้า ซึ่ ง เป็ นการใช้
อินเทอร์ เน็ตเป็ นสื่ อกลางการค้าระหว่างผูค้ า้ กับกลุ่มลูกค้า ทาให้พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์กาลังเป็ นที่นิยมอย่าง
กว้างขวาง การเจริ ญเติบโตในโลกดิจิทลั ที่กา้ วกระโดด พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะ
กลุ่มชาวดิจิทลั โดยกาเนิ ด (Digital Native) ซึ่ งเป็ นกลุ่มลูกค้าที่นบั วันจะทวีความสาคัญและมีจานวนเพิ่มขึ้น
อย่างมีนยั สาคัญ จึงเป็ นกลุ่มเป้ าหมายที่ทุกๆ ธุ รกิจโดยเฉพาะธุ รกิจผลิตภัณฑ์ความงามให้ความสาคัญอย่าง
ยิ่ง ด้วยเหตุน้ ี ผูว้ ิจยั จึงสนใจที่จะศึกษาถึ งการตลาดดิจิทลั ที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การคลิ นิกเสริ ม
ความงามของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล โดยหวังว่าข้อมูลจากการวิจยั นี้ จะเป็ นประโยชน์กบั
ผูป้ ระกอบการคลิ นิกเสริ มความงามหรื อนักลงทุนที่ สนใจในธุ รกิ จประเภทนี้ เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการ
ปรับปรุ งธุ รกิจและพัฒนาการให้บริ การคลินิกเสริ มความงาม เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าได้อย่างเหมาะสม รวมถึงการนาการตลาดดิจิทลั ที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การคลินิกเสริ มความ
งามไปเป็ นแนวทางในการปรับปรุ งแก้ไข วางแผน และกาหนดกลยุทธ์ทางการตลาดได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
มากขึ้น

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้บริ การคลินิกเสริ มความงามของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานครและ
ปริ มณฑล
2 เพื่ อ เปรี ยบเที ย บพฤติ ก รรมการใช้ บ ริ การคลิ นิ ก เสริ มความงามของผู ้บ ริ โภคใน
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล จาแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์
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แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
Schiffman & Kanuk (1987) ได้กล่าวว่า พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคเป็ นพฤติกรรมที่ผบู ้ ริ โภคแสดงออก
ไม่วา่ จะเป็ นการเสาะหา ซื้ อใช้ ประเมินผล หรื อการบริ โภคสิ นค้าและบริ การ และแนวคิดต่างๆ ซึ่ งผูบ้ ริ โภค
คาดว่า จะสามารถตอบสนองความต้องการของตนได้เป็ นการศึกษาการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคในการใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่ ทั้งเงิน เวลา และกาลัง เพื่อบริ โภคสิ นค้าและบริ การ อันประกอบด้วย ซื้ ออะไร ทาไมจึงซื้ อ
ซื้ อเมื่ อไร อย่างไร ที่ ใด และบ่อยเพียงใด โดยการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคเป็ นการค้นหาหรื อวิจยั ที่
เกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้ อและบริ โภค เพื่อทราบถึงลักษณะความต้องการและพฤติกรรมการซื้ อและการใช้
ของผูบ้ ริ โภค คาตอบที่ได้จะช่ วยให้สามารถจัดกลยุทธ์การตลาดที่สามารถตอบสนองความพึงพอใจของ
ผูบ้ ริ โภคได้อย่างเหมาะสม ดังนี้ (Kotler, 1997, p. 105)
1 ใครอยูใ่ นตลาดเป้ าหมาย (Who Constitutes The Market?) เป็ นคาถามเพื่อทราบถึงลักษณะของ
กลุ่มเป้ าหมาย (Occupants)
2 ผู ้บ ริ โ ภคซื้ อ อะไร (What Does The Market Buy?) เป็ นค าถามเพื่ อ ทราบถึ ง สิ่ ง ที่ ต ลาดซื้ อ
(Objects)
3 ทาไมผูบ้ ริ โภคจึงซื้ อ (Why Does The Market Buy?) เป็ นคาถามเพื่อทราบถึงวัตถุประสงค์ใน
การซื้ อ (Objectives)
4 ใครมี ส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ (Who Participates In The Buying?) เป็ นคาถามเพื่อทราบถึ ง
บทบาทของกลุ่มต่างๆ ที่มีอิทธิ พลหรื อมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจซื้ อ (Organization)
5 ผูบ้ ริ โภคซื้ ออย่างไร (How Does The Market Buy?) เป็ นคาถามเพื่อทราบถึ งขั้นตอนในการ
ตัดสิ นใจซื้ อ (Operations)
6 ผู ้บ ริ โภคซื้ อ เมื่ อ ใด (When Does The Market Buy?) เป็ นค าถามเพื่ อ ทราบโอกาสการซื้ อ
(Occasions)
7 ผู บ้ ริ โ ภคซื้ อ ที่ ใ ด (Where Does The Market Buy?) เป็ นค าถามเพื่ อ ทราบถึ ง โครงการสร้ า ง
ช่องทางที่ผบู ้ ริ โภคจะไปซื้ อในช่องทางการจัดจาหน่ายนั้นๆ (Outlets)
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วิธีการดาเนินการวิจัย
1 กรอบแนวคิดการวิจัย
ในการศึ ก ษาวิ จ ัย เรื่ อง พฤติ ก รรมการใช้ บ ริ การคลิ นิ ก เสริ มความงามของผู ้บ ริ โภคใน
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล กรอบแนวคิดการวิจยั มีรายละเอียดดังภาพที่ 1
ตารางที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั
ตัวแปรอิสระ

-

ตัวแปรตาม
พฤติกรรมการใช้ บริการคลินิกเสริมความ
งามของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค 6W1H
- What
- Where
- When
- Why
- Whom
- How

ลักษณะทางประชากรศาสตร์
เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
อาชีพ
รายได้
สถานภาพ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั
2 ประชากรและตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นประชาชนที่อาศัยในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลที่เคยใช้
บริ การคลินิกเสริ มความงาม ซึ่ งเป็ นประชากรที่ไม่ทราบจานวนที่แน่นอน จึงกาหนดขนาดตัวอย่างด้วยสู ตร
ของ Cochran (1977) โดยกาหนดค่ าความเชื่ อมัน่ ที่ 95% ได้ขนาดตัวอย่า งไม่ น้อยกว่า 385 ตัวอย่า งเพื่ อ
ป้ องกันความผิดพลาดจากการตอบแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ ผูว้ ิจยั จึงได้มีการสารองจานวนเพิ่ม 15 คน
แบบสอบถามที่จะทาการแจกทั้งสิ้ น 400 ฉบับทาการสุ่ มตัวอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) โดยแบ่งเป็ น
ผูช้ าย 200 ฉบับ และผูห้ ญิง 200 ฉบับ
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3 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ นแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยผูศ้ ึกษาค้นคว้าจาก
ทฤษฎีที่นกั วิชาการได้เขียนไว้เพื่อนามาเป็ นข้อมูลในการสร้างแบบสอบถาม โดยในแบบสอบถามแบ่งเป็ น
3 ส่ วน รวมทั้งหมด 36 ข้อ ได้แก่ ส่ วนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามที่มีลกั ษณะ
เป็ นคาถามปลายปิ ด และให้เลือกเพียงคาตอบ ส่ วนที่ 2 สอบถามเกี่ ยวกับการตลาดดิ จิทลั ที่มีลกั ษณะเป็ น
คาถามปลายปิ ด โดยใช้ก ารวัดแบบลิ เคอร์ ท (Likert Scale) มี ทางเลื อกค าตอบได้ 5 ระดับ และส่ วนที่ 3
สอบถามเกี่ ยวกับการตัดสิ นใจใช้บริ การคลิ นิกเสริ มความงาม 6W1H ที่มีลกั ษณะเป็ นคาถามปลายปิ ด มี
คาตอบให้เลือกและให้เลือกเพียงคาตอบเดียว
4. การวิเคราะห์ ข้อมูล
ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยนาข้อมูลที่รวบรวมได้ท้ งั หมดมาวิเคราะห์ตามวัตถุ ประสงค์ท้ งั หมด
โดยการใช้เครื่ องมือประกอบการศึกษา คือ
1) สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าเฉลี่ย (Mean) ค่า
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการอธิ บายข้อมูลส่ วนบุคคล
2) สถิ ติเชิ งอนุ มาน (Inferential Statistics) เพื่อทดสอบสมมติ ฐาน โดยใช้วิธีหาค่าไค-สแควร์
(Chi-Square Test)

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล
ข้ อมูลทัว่ ไปของตัวอย่ าง
ผูต้ อบแบบสอบถามเพศชายและเพศหญิงในสัดส่ วนที่เท่ากัน ตามที่ได้ออกแบบไว้ในวิธีการสุ่ ม
ตัว อย่า ง ตัว อย่า งส่ ว นใหญ่ มี อ ายุ 25 - 34 ปี ส่ ว นใหญ่ มี ร ะดับ การศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี มี อ าชี พ พนัก งาน
บริ ษทั เอกชนมากที่สุด ส่ วนใหญ่มีรายได้ในช่วง 10,000 – 20,000 บาท และ มีสภานภาพโสด มากที่สุด
ผลการวิเคราะห์ พฤติกรรมการใช้ บริการคลินิกเสริมความงาม
ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่เลื อกประเภทบริ การคลิ นิกเสริ มความงามสาหรับดู แลสิ วและผิวหนัง เช่ น ทรี ท
เม้นท์รัก ษาสิ ว เลเซอร์ หน้า ใส เลเซอร์ ล ดรอยแดงและลดริ้ วรอยต่ า งๆ ที่ ต้ งั ของคลิ นิกเสริ มความงามที่
เลือกใช้บริ การบ่อยครั้งที่สุดคือใกล้บา้ น เวลาที่สะดวกเข้ามาใช้บริ การคลินิกเสริ มความงามบ่อยครั้งที่สุดคือ
15.00 – 17.59 น. สาเหตุในการเลื อกใช้บริ การคลิ นิกเสริ มความงามคื อเพื่อดู แลตนเอง บุคคลที่มีส่วนให้
ตัดสิ นใจใช้บริ การคลินิกเสริ มความงามจานวนมากที่สุดคือตัดสิ นใจด้วยตนเอง ปั จจัยหลักที่ตดั สิ นใจใช้
บริ การคลินิกเสริ มความงามมากที่สุดคือมีชื่อเสี ยงเป็ นที่รู้จกั ซึ่ งสอดคล้องกับทฤษฎีลาดับขั้นความต้องการ
ของมาสโลว์ในลาดับขั้นที่ 3 ความรั กและความเป็ นเจ้าของ มนุ ษย์ตอ้ งการที่ จะรู ้ สึกเป็ นเจ้าของและถู ก
ยอมรับ ไม่ว่าจะเป็ นในระดับกลุ่มสังคมใหญ่ หรื อระดับกลุ่มสังคมเล็กๆ มนุ ษย์ตอ้ งการที่จะรักและถูกรัก
จากคนอื่น จึงพยายามทาในสิ่ งที่ตนเองสามารถเป็ นที่ยอมรับของสังคมอยู่เสมอ เช่ น การดู แลตนเอง การ
สร้างความมัน่ ใจให้กบั ตนเอง การแก้ไขจุดบกพร่ องของตนเอง เป็ นต้น
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ลักษณะพฤติกรรมแต่ละประเภทของผูบ้ ริ โภคส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การคลินิกเสริ ม
ความงาม โดยที่พฤติกรรมในเรื่ องต่อไปนี้ คือเหตุผลสาคัญในการใช้บริ การ ได้แก่ เวลาที่เลื อกใช้บริ ก าร
ที่ต้ งั ที่เลือกใช้บริ การ ประเภทที่เลือกใช้บริ การ ซึ่ งความสอดคล้องกับแนวคิดเรื่ อง พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคและ
การตัดสิ นใจซื้ อ ของ ธงชัย สันติวงษ์ (2517) ซึ่ งสามารถอธิ บายได้วา่ พฤติกรรมที่ผบู ้ ริ โภคทาการค้นหา การ
คิ ด การซื้ อ การใช้ การประเมิ นผล เป็ นการกระทาที่ จะให้ได้มาเพื่อการซื้ อสิ นค้าและบริ การ โดยนามา
ตอบสนองความต้องการของตนเอง เริ่ มต้นจากมี สิ่งเร้ ามากระตุ น้ ความรู ้ สึกของเขา ทาให้รู้สึกถึ งความ
ต้องการ จนต้องทาการค้นหาข้อมู ลเกี่ ยวกับสิ่ งที่ จะสามารถตอบสนองความต้องการของเขาเพื่ อท าการ
ตัดสิ นใจซื้ อ และเกิ ดพฤติ ก รรมการซื้ ออันเป็ นการตอบสนองในที่ สุ ด โดยใช้เหตุ ผ ลที่ ม าจากความคิ ด
ประสบการณ์ การซื้ อ การใช้สินค้าและบริ การของผูบ้ ริ โภคเพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจ
ของผูบ้ ริ โภค
ผลการทดสอบสมมติฐาน
ตารางที่ 1 สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน
ปัจจัยด้ านประชากรศาสตร์
เพศ
การตัดสิ นใจใช้ บริการคลินิกเสริมความงาม
ประเภทบริ การคลินิกเสริ มความงาม )What) 

ที่ต้ งั ของคลินิกเสริ มความงามที่เลือกใช้
บริ การ )Where)

เวลาที่สะดวกเข้ามาใช้บริ การคลินิกเสริ ม
ความงาม )When)

สาเหตุในการเลือกใช้บริ การคลินิกเสริ ม
ความงาม )Why)
บุคคลที่มีส่วนให้ตดั สิ นใจใช้บริ การคลินิก 
เสริ มความงาม )Whom)
ปัจจัยหลักที่ตดั สิ นใจใช้บริ การคลินิกเสริ ม 
ความงาม )How)
หมายเหตุ  แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ

อายุ
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ระดับ
อาชีพ รายได้ สถานภาพ
การศึกษา






-







-

-









-

-

-



-



-







ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลที่มีลกั ษณะทาง
ประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้บริ การคลินิกเสริ มความงามที่แตกต่างกัน แสดงให้เห็นว่า
ลักษณะประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกันมีผลกับการตัดสิ นใจใช้บริ การคลินิกเสริ มความงามที่แตกต่างกันใน
แทบทุกด้าน สอดคล้องกับ อาภาภรณ์ วัธนกุล (2555) ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซื้ อ
สิ นค้าของผูบ้ ริ โภคผ่านทางเว็บไซต์อิเล็กทรอนิ กส์ ยอดนิ ยมของประเทศไทย อาชี พของบุคคลจะนาไปสู่
ความจาเป็ นและความต้องการสิ นค้าและบริ การที่ต่างกัน ส่ งผลต่อพฤติกรรมและความคาดหวังประโยชน์ที่
แตกต่างกัน
ข้ อเสนอแนะทีไ่ ด้ จากการวิจัย
จากผลการศึ ก ษาวิ จ ัย เรื่ อง พฤติ ก รรมการใช้ บ ริ การคลิ นิ ก เสริ มความงามของผู ้บริ โภคใน
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะดังนี้
1) ด้าน What ผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่เลื อกประเภทบริ การคลิ นิกเสริ มความงาม
สาหรับดู แลสิ วและผิวหนัง ดังนั้นทางคลิ นิกเสริ มความงามและควรที่จะมีนวัตกรรมในการรักษาสิ วและ
ผิวหนังที่ตรงจุดมากที่สุดและสามารถเห็นผลลัพธ์ได้รวดเร็ วกว่าการรักษาทัว่ ไป รวดเร็ วกว่าวิธีการทาครี มหรื อ
ทายาต่างๆ เพื่อสร้างความมัน่ ใจและบุคลิกภาพที่ดีให้แก่ผบู ้ ริ โภค
2) ด้าน Where ผลการวิจยั พบว่า ที่ต้ งั ของคลินิกเสริ มความงามที่เลือกใช้บริ การบ่อยที่สุดคือใกล้
บ้าน ดังนั้นทางคลินิกเสริ มความงามควรมีการขยายสาขาไปยังพื้นที่ต่างๆ ให้ครอบคลุม เพื่อเป็ นทางเลือก
ให้แก่ผบู ้ ริ โภค
3) ด้าน When ผลการวิจยั พบว่า เวลาที่ ผูบ้ ริ โภคสะดวกเข้ามาใช้บริ การคลิ นิกเสริ มความงาม
บ่อยครั้งที่สุดคือ 15.00 - 17.59 น. ซึ่ งผูว้ ิจยั เห็นว่าทางคลินิกเสริ มความงามควรที่จะเปิ ดให้บริ การตามเวลา
ดังกล่าว เพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภค
4) ด้าน Why ผลการวิจยั พบว่า สาเหตุ ในการเลื อกใช้บริ การคลิ นิกเสริ มความงามคื อเพื่อดู แล
ตัวเอง ซึ่ งผูว้ ิจยั เห็นว่าทางคลินิกเสริ มความงามจะต้องเน้นการให้บริ การที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผูบ้ ริ โภคในการดูแลตัวเองด้านต่าง ๆ
5) ด้าน Whom ผลการวิจยั พบว่า บุคคลที่มีส่วนให้การตัดสิ นใจใช้บริ การคลินิกเสริ มความงาม
มากที่ สุ ด คื อ ตัด สิ น ใจด้ว ยตนเอง ผู ้วิ จ ัย เห็ น ว่ า ทางคลิ นิ ก เสริ ม ความงามควรมี ก ารรี วิ ว และมี ข ้อ มู ล
ประกอบการตัดสิ นใจต่างๆ แก่ผบู ้ ริ โภค ควรสร้างความเชื่ อมัน่ ให้แก่ผบู ้ ริ โภค เพื่อให้ผบู ้ ริ โภคกล้าตัดสิ นใจ
เข้ารับบริ การ
6) ด้า น How ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัย หลักที่ ตดั สิ นใจใช้บริ ก ารเสริ มความงามมากที่ สุดคือมี
ชื่ อเสี ยงเป็ นที่รู้จกั ดังนั้นคลิ นิกเสริ มความงามควรมีการประชาสัมพันธ์ที่ดี รวมถึ งการนาดารา เน็ตไอดอล มา
เป็ นพรี เซ็นเตอร์ รวมถึงการใช้แพทย์ที่มีชื่อเสี ยง เพื่อสร้างความมัน่ ใจให้แก่ผบู ้ ริ โภค
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ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่ อไป
1) การศึกษาครั้งนี้เป็ นการศึกษาเฉพาะผูท้ ี่เคยใช้บริ การคลินิกเสริ มความงามในกรุ งเทพมหานคร
และปริ มณฑลเท่านั้น ดังนั้นควรขยายขอบเขตด้านประชากรให้ค รอบคลุ มมากยิ่ง ขึ้ น โดยการเพิ่มกลุ่ ม
ตัวอย่างไปยังต่างจังหวัดหรื อครอบคลุมทัว่ ประเทศ เพื่อให้ครอบคลุมประชากรผูท้ ี่เคยใช้บริ การคลินิกเสริ ม
ความงามได้มากขึ้น หรื อทาการศึกษากลุ่มธุ รกิ จอื่นๆ เพื่อเปรี ยบเทียบว่าการตลาดแบบดิจิทลั มีอิทธิ พลต่อ
ธุ รกิจอื่นๆ ที่ตอ้ งการปรับตัวเพิ่มช่องทางออนไลน์ที่แต่เดิมมีเฉพาะส่ วนของออฟไลน์ โดยอาจทาการศึกษา
ปั จจัยเครื่ องมือทางการตลาดดิจิทลั อื่น ๆ ที่มีอิทธิ พลต่อธุ รกิจ เช่น การสร้างแบรนด์ การสร้างการรับรู ้ การ
สร้างความสัมพันธ์ และการกระตุน้ ยอดขาย เป็ นต้น
2) การศึกษาครั้งนี้ใช้เครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ นแบบสอบถามเพียงอย่างเดียว ดังนั้น
ควรเพิ่มเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลอื่นๆ เช่น การสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview) การสนทนา
กลุ่ม (Focus Group) ให้ได้รับรู ้ ถึงข้อมูลเชิ งลึก และความต้องการที่แท้จริ งของกลุ่มผูใ้ ช้บริ การคลินิกเสริ ม
ความงาม เพื่อจะนามาพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดให้เกิดประสิ ทธิ ภาพมากขึ้นและตอบโจทย์ความต้องการ
ของกลุ่มผูบ้ ริ โภคมากยิง่ ขึ้นต่อไปในอนาคต
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