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กระบวนการตัดสินใจเข้าใช้บริการคลินิกดูแลรักษาผิวหน้า
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บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาลักษณะด้านประชากรศาสตร์ของเพศชายใน
จั ง หวั ด นนทบุ รี ที่เ ข้า ใช้บ ริ ก ารคลิ นิ ก ดูแ ลรั ก ษาผิ ว หน้า 2) เพื่อ ศึก ษาระดั บ ความส าคั ญเกี่ ยวกั บ
กระบวนการตัดสินใจเข้าใช้บริการคลินิกดูแลรักษาผิวหน้าของเพศชายในจังหวัดนนทบุรี 3) เพื่อ
เปรียบเทียบกระบวนการตัดสินใจเข้าใช้บริ การคลินิกดูแลรักษาผิวหน้าของผู้ชายในจังหวัดนนทบุรี
จาแนกตามลักษณะด้านประชากรศาสตร์ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือแบบสอบถาม ซึ่งกลุ่ม
ตัวอย่างคือ ประชากรเพศชายที่อาศัยอยู่ในจังหวัดนนทบุรี จานวน 400 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
เชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมุติฐานใช้
การเปรียบเทียบค่า t-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) มีการ
ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธี LSD (Least Significant Difference)
ผลการศึกษาพบว่า ระดับความสาคัญของกระบวนการตัดสินใจเข้าใช้บริการคลินิกดูแลรักษา
ผิวหน้าของเพศชายในจังหวัดนนทบุรีในภาพรวม มีระดับความสาคัญอยู่ในระดับที่มากที่สุด เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ด้านการตัดสินใจเข้าใช้บริการมีระดับความสาคัญมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ ด้านการ
ประเมินทางเลือก ด้านพฤติกรรมหลังการเข้าใช้บริการ ด้านการค้นหาข้อมูล และด้านการตระหนักถึง
ปัญหา ตามลาดับ จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และสถานภาพแตกต่างกันมีกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้
บริการคลินิกดูแลรักษาผิวหน้าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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Abstract
This research aimed 1) to study the demographic characteristics for males in
Nonthaburi Province who attended a facial treatment clinic 2) to study the level of
importance regarding the decision to enter a gender facial care clinic for males in
Nonthaburi Province 3) to compare the decision-making process to access a facial
treatment clinic for males in Nonthaburi Province classified by demographic
characteristics. The tools of this study were used a questionnaire and the sample was
400 males who living in Nonthaburi province. The descriptive statistics were used
frequency, percentage, mean and standard deviation. According to the hypothesis
testing were included t-test and One-Way ANOVA, while the Least Significant Difference
(LSD) applied for testing in multiple comparison.
The results showed that the level of importance of the decision-making process
to access a facial treatment clinic for males in Nonthaburi province as a whole had the
highest level. When considering each aspect, it was found that the decision to use the
service was the highest level, followed by the assessment of options, behavior after
using the service, Information search and the awareness of the problem, respectively.
Hypothesis testing showed that the different demographics of ages, levels of
education, occupations, income per month and status had no differences in the
decision-making process for choosing a facial treatment clinic with statistically
significant at the level of 0.05
Keywords: Decision Process, Facial Treatment Clinic, Beauty Enhancement.
บทนา
ปัจจุบันโลกได้เข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์ คือการที่ผู้คน สินค้า เงินตรา แรงงาน ความรู้ และข่าวสาร
ข้อมูลเดินทางไปทั่วโลกได้อย่างอิสระและรวดเร็วอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน นอกจากนี้ โลกปัจจุบัน
ยังมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติ ทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยี มีผลทา
ให้ประเทศต่างๆ มีความเชื่อมโยงระหว่างกันและกันมากขึ้น ประกอบกับอิทธิพลจากวัฒนธรรมจาก
ต่างประเทศ อาทิเช่น เกาหลี ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา คนส่วนใหญ่จึงต้องการมีภาพลักษณ์ที่ดูดีเพื่อ
ช่วยสร้างความมั่นใจ ส่งผลให้ต้องดูแลตัวเองมากขึ้น ในปัจจุบัน ผู้ชายมีพฤติกรรมใช้เครื่องสาอางใน
การดูแลผิวกันมากขึ้น เพื่อสร้างความดูดี สร้างบุคลิกภาพให้กับตัวเอง ซึ่ง ในอดีตเรื่องความสวยความ
งามและการใช้เครื่องสาอางถูกตีกรอบอยู่กับเฉพาะเพศหญิง แต่หลายปีที่ผ่านมามีผลงานวิจัยหลายชิ้นทั้ง
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ของประเทศไทยและต่างประเทศ ชี้ชัดว่ าเรื่องความสวยงามไม่ได้ถูกจากัดอยู่เพียงเพศหญิงอีกต่อไป
ผู้ชายก็สามารถดูแลตนเองใช้เครื่องสาอางติดตามแฟชั่น และมีความงามในแบบของผู้ชายได้เช่นกัน ด้วย
มีภาพลักษณ์ใหม่ของผู้ชายที่ทับซ้อนขึ้นมาเป็นผู้ชายสายพันธุ์ใหม่ ที่จะสนใจกับเสื้อผ้า หน้าผม และ
ผิวพรรณ หลายคนอาจจะมองว่าพวกเขาเป็นผู้ชายที่ดูแลตัวเองมาก ตามกระแฟชั่นและใช้เวลาเสริม
หล่ออยู่หน้ากระจกนานพอๆ กับผู้หญิง พวกเขาไม่ใช่เกย์ ผู้ชายกลุ่มใหม่ที่กาลังระบาดไปทั่วโลกซึ่งเรา
เรียกผู้ชายกลุ่มนี้ว่า เมโทรเซ็กชวล
คนที่เริ่มใช้คาว่า "เมโทรเซ็กชวล" เป็นคนแรกคือมาร์ก ซิมป์สัน ซึ่งให้ความหมายถึงผู้ชายที่
สนใจในเรื่องการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ สนใจเรื่องแฟชั่นมากขึ้น รักสวยรักงามและดูแล
บุคลิกภาพซึ่งดูไปจะมีส่วนคล้ายกับผู้หญิงและเกย์มาก มาร์กเริ่มมองเห็นถึงกระแสความเปลี่ยนแปลง
ของผู้ชายทั่วโลกที่เด่นชัดขึ้นมา ว่ามีผู้ชายโสดกลุ่มหนึ่งที่ทางานหรือมีวิถีชีวิตอยู่ในเมืองใหญ่ เป็นคน
มีร ายได้สู งและให้ ความส าคัญกับ เสื้ อผ้ า หน้าผม และผิว พรรณ เป็นพิเศษกว่าที่ช ายทั่วไปทากัน
(Positioning Magazine, 2562)
กลุ่ มสิ น ค้าดูแ ลผิ ว เป็ น กลุ่ มสิ น ค้าที่มี อัตราการเติบโตสู งถึง 15% ต่อ ปี ทาหน้าที่ ในการ
ผลักดันการเติบโตของกลุ่มสินค้าผลิตภัณฑ์เสริมความงามสาหรับผู้ชาย แต่ความน่าสนใจของกลุ่ม
สินค้าสาหรับผู้ชายยังไม่หยุดเพียงเท่านี้ เพราะหากมองในมุมจานวนประชากรเป้าหมายแล้ว ประเทศ
ไทยมีโอกาสที่จะขยายฐานผู้บริโภคในกลุ่มนี้ได้อีกมากถึง 5.6 เท่า รวมถึง การเข้าใช้บริการคลินิกดูแล
รักษาผิวหน้าของผู้ชายมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจาก 5% เป็น 10% ในปี 2562 และคาดว่าน่าจะเพิ่มได้ถึง
15 - 20 % ในปี 2563 (หนังสือพิมพ์วิเคราะห์ตลาด, 2562)
งานวิจัยนี้ได้นาทฤษฏีของ Kotler (2012) คือ ทฤษฏีกระบวนการตัดสินใจ ได้แก่ การตระหนัก
ถึงปัญหา การแสวงข้อมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจเข้าใช้บริการ และพฤติกรรมหลังการใช้
บริการ ซึ่งเชื่อว่า กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคมีส่วนสาคัญที่จะทาให้นักการตลาดวางแผนกล
ยุทธ์ทางการตลาดได้ง่ายและตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด เนื่องจากกระบวนการตัดสินใจซื้อของ
ผู้บริโภคมีหลายขั้นตอนตั้งแต่ขั้นตอนการตระหนักถึงปัญหา ตลอดจนการประเมินผลการใช้บริการ
ดังนั้น นี้ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเรื่อง กระบวนการตัดสินใจเข้าใช้บริการคลินิกดู แลรักษาผิวหน้า
ของเพศชายในจังหวัดนนทบุรี เนื่องจากในปัจจุบันผู้ชายหันมาดูแลตัวเองมากขึ้นทาให้มีการแข่งขันกัน
สูงในธุรกิจประเภทนี้ตามที่กล่าวมาข้างต้น โดยข้อมูลที่ได้จาก การศึกษาในครั้งนี้จะสามารถนาไปเป็น
ข้อมูลพื้นฐานและเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการธุรกิจ คลินิก ดูแลรักษาผิวหน้านาไปใช้วางแผนกลยุทธ์
ทางด้านการตลาดเพื่อตอบสนองและเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาลั กษณะด้านประชากรศาสตร์ของเพศชายในจังหวัดนนทบุรีที่เข้าใช้บริการ
คลินิกดูแลรักษาผิวหน้า
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2. เพื่อศึกษาระดับความสาคัญเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจเข้าใช้บริการคลินิกดูแลรักษา
ผิวหน้าของเพศชายในจังหวัดนนทบุรี
3. เพื่อเปรียบเทียบกระบวนการตัดสินใจเข้าใช้บริการคลินิกดูแลรักษาผิวหน้าของผู้ชายใน
จังหวัดนนทบุรี จาแนกตามลักษณะด้านประชากรศาสตร์
สมมติฐานการวิจัย
1. ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันมีกระบวนการเข้าใช้คลินิกดูแลรักษาผิวหน้า
แตกต่างกัน
ขอบเขตการวิจัย
1. ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชากรเพศชายที่เข้าใช้บริการคลินิกดูแลรักษาผิวหน้า ที่
อาศัยอยู่ในจังหวัดนนทบุรี 6 อาเภอ ได้แก่ อาเภอเมืองนนทบุรี อาเภอบางกรวย อาเภอบางใหญ่ อาเภอ
บางบัวทอง อาเภอไทรน้อย และอาเภอปากเกร็ด ประชากรเพศชายรวม 574,500 คน
2. กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่ มตัว อย่ าง ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชากรเพศชายที่เข้าใช้ บริการคลินิกดูแลรักษา
ผิวหน้า ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดนนทบุรี 6 อาเภอ ได้แก่ อาเภอเมืองนนทบุรี อาเภอบางกรวย อาเภอบาง
ใหญ่ อาเภอบางบัวทอง อาเภอไทรน้อย และอาเภอปากเกร็ด ประชากรเพศชายรวม 574,500 คน
โดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (ปาริชาต สถาปิตานนท์, 2561)
3. ตัวแปรที่ศีกษา
3.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ สถานภาพ
3.2 ตัว แปรตาม ได้แ ก่ การตระหนัก ถึง ปัญ หา การแสวงหาข้อ มูล การประเมิน
ทางเลื อก การตัดสินใจเข้าใช้บริการ พฤติกรรมหลังการเข้าใช้บริการ
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชากรเพศชายที่เข้าใช้บริการคลินิกดูแลรักษาผิวหน้ า
ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดนนทบุรี 6 อาเภอ ได้แก่ อาเภอเมืองนนทบุรี อาเภอบางกรวย อาเภอบางใหญ่ อาเภอ
บางบัวทอง อาเภอไทรน้อย และอาเภอปากเกร็ด ประชากรเพศชายรวม 574,500 คน
กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชากรเพศชายที่เข้าใช้บริการคลินิกดูแลรักษาผิวหน้า
ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดนนทบุรี 6 อาเภอ ได้แก่ อาเภอเมืองนนทบุรี อาเภอบางกรวย อาเภอบางใหญ่ อาเภอ
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บางบัวทอง อาเภอไทรน้อย และอาเภอปากเกร็ด ประชากรเพศชายรวม 574,500 คน โดยการสุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
แบบสอบถามมีขั้นตอนการสร้าง 3 ขั้นตอน ได้แก่
ขั้นตอน 1 ศึกษาเอกสารข้อมูลถูกสร้างขึ้นจากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องแล้วนามาสังเคราะห์เป็นกรอบแนวคิดในการพัฒนาแบบสอบถาม
ขั้นตอน 2 ศึกษาเอกสารขอบเขตหรือนิยามตัวแปรเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้
บริ การคลิ นิ ก ดูแ ลรั กษาผิ ว หน้ าของผู้ ช ายในจัง หวั ดนนทบุ รี เพื่ อ นาข้อ มูล ที่ ได้ มาใช้ ใ นการสร้ า ง
แบบสอบถามให้ครอบคลุมเนื้อหาตามขอบเขตกรวิจัยที่กาหนด
ขั้นตอน 3 การสร้างแบบสอบถามโดยใช้กรอบแนวคิดการวิจัย นิยามศัพท์เ ฉพาะเพื่อเป็น
แนวทางในการสร้างแบบสอบถาม โดยแบบสอบถามที่สร้างขึ้น จะมีลักษณะเป็นคาถามปลายปิด และ
คาถามปลายเปิด โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 คาถามเกี่ย วกั บ ลั กษณะประชากรศาสตร์ข องผู้ ตอบแบบสอบถาม ซึ่ ง
ประกอบด้วย อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ และสถานภาพ
ตอนที่ 2 ระดั บ ความส าคั ญ ของประชากรกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ เ กี่ ย วกั บ กระบวนการ
ตัดสิน ใจเข้าใช้บ ริการคลินิกดูแ ลรักษาผิว หน้า ได้แก่ การตระหนักถึงปัญหา การแสวงหาข้อมูล
การประเมินทางเลือก การตัดสินใจใช้บริการ และพฤติกรรมหลังการเข้าใช้บริการ แบบสอบถามเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยจัดเตรียมแบบสอบถามสาหรับเก็บข้อมูลในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2563 – เดือนกุมภาพันธ์
2564 ดาเนิน การเก็บรวบรวมข้อมูล จากกลุ่มตัว อย่างซึ่งเป็นประชากรที่เข้าใช้บริการคลินิกดูแล
รัก ษาผิว หน้า ที่ อ าศั ย อยู่ ใ นจั ง หวั ด นนทบุ รี จ านวน 6 อ าเภอ น าแบบสอบถามไปให้ ผู้ ต อบ
แบบสอบถามและติดตามเก็บแบบสอบถามด้วยตนเองเพื่อให้ได้รับกลับคืนมาครบตามจานวนเมื่อ
ได้รับแบบสอบถามกลับคืนครบถ้วนทาการตรวจความถูกต้องของแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมา
ทันทีเพื่อตรวจทานความเรียบร้อยของแบบสอบถามให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้สาหรับวิเคราะห์และอธิบาย
ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ และความคิดเห็นที่เกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจเข้าใช้บริการคลินิก
ดูแ ลรัก ษาผิว หน้า หาค่ า เฉลี่ ย (Mean) และค่ า เบี่ ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD)
วิเคราะห์ระดับความสาคัญที่เกี่ยวกับกระบวนการตัด สิน ใจเข้า ใช้บ ริก ารคลินิก ดูแ ลรัก ษาผิว หน้า
ของเพศชายในจั งหวัดนนทบุ รี (ลัดดาวัลย์ กมลสรวงเกษม, 2561)
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สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) เป็นสถิติที่ใช้ทดสอบสมมุติฐานการวิจัยเพื่อแสดงถึง
ความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม โดยสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมุติฐาน ดังนี้
1. ใช้สถิติ t-test ทดสอบในการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของตัวแปรโดยมี
ตัวแปรอิสระซึ่งเป็นตัวแปรเชิงกลุ่มที่มีเพียง 2 กลุ่มย่อยและมีตัวแปรตามเป็นตัวแปรเชิงปริมาณ
2. ใช้ ก ารวิ เ คราะห์ ห าความแปรปรวนทางเดี ย ว One-way ANOVA (F-test) เมื่ อ พบว่ า
มีความแตกต่างกันผู้วิจัยทาการทดสอบหาความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใช้วิธีของ Fisher LSD เพื่อหา
ว่าคู่ใดมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (ลัดดาวัลย์ กมลสรวงเกษม, 2561)
ผลการวิจัย
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
1. ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างคือ ประชากรเพศชายที่อาศัย
อยู่ในจังหวัดนนทบุรี 6 อาเภอ ได้แก่ อาเภอเมืองนนทบุรี อาเภอบางกรวย อาเภอบางใหญ่ อาเภอบาง
บัวทอง อาเภอไทรน้อย และอาเภอปากเกร็ด กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 21-30 ปี ร้อยละ
38.30 รองลงมา ได้แก่ ช่วงอายุ 31-40 ปี ร้อยละ 37.00 ช่วงอายุต่ากว่า 20 ปี ร้อยละ 16.00 ช่วงอายุ
41-50 ปี ร้อยละ 6.50 และช่วงอายุ 51 ปีขึ้นไป ร้อยละ 2.30 ตามลาดับ โดยการสาเร็จการศึกษาใน
ระดับปริ ญญาตรี มากที่สุ ด ร้ อยละ 66.50 รองลงมา ได้แก่ การศึกษาต่ากว่ามัธยมศึ กษาตอนปลาย
ร้อยละ 17.50 การศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.-ปวส. ร้อยละ 10.30 และระดับการศึกษาสูงกว่า
ปริญญาตรี ร้อยละ 5.80 ตามลาดับ ส่วนใหญ่มีชีพพนักงานเอกชน ร้อยละ 45.00 รองลงมา ได้แก่ อาชีพ
นักเรียนนักศึกษา ร้อยละ 18.30 อาชีพนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 17.80 อาชีพธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ
10.00 และอาชี พข้ าราชการ ร้ อยละ 9.00 ตามล าดั บ ส่ วนใหญ่มี รายได้ อยู่ ในช่ วงระหว่ าง 25,00135,000 บาท ร้ อยละ 36.80 รองลงมา ได้แก่ รายได้ช่วงระหว่าง 35,001 บาท ขึ้นไป ร้อยละ 23.50
รายได้ช่วงระหว่าง 10,001-25,000 บาท ร้อยละ 21.50 รายได้อยู่ในช่วงระหว่าง ต่ากว่า 10,000 บาท
ร้อยละ 18.30 ตามลาดับ ส่วนใหญ่ มีสถานภาพโสด ร้อยละ 93.30 รองลงมา ได้แก่ สถานภาพสมรส
ร้อยละ 5.30 และสถานภาพหย่าร้าง/หม้าย ร้อยละ 1.50 ตามลาดับ
2. การวิ เคราะห์ ค่ าเฉลี่ ย และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ระดั บความส าคัญของกระบวนการ
ตั ด สิ น ใจเข้ าใช้ บริ การคลิ นิ กดู แลรั กษาผิ วหน้ าของเพศชายในจั งหวั ดนนทบุ รี ในภาพรวม มี ระดั บ
ความส าคัญอยู่ในระดับที่มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.52 คะแนน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
ด้านการตัดสินใจเข้าใช้บริการมีระดับความสาคัญมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.72 คะแนน รองลงมา
ได้แก่ ด้านการประเมินทางเลือก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.55 คะแนน ด้านพฤติกรรมหลังการเข้าใช้บริการ
มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.47 คะแนน ด้านการค้นหาข้อมูล มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.46 คะแนน และด้านการ
ตระหนักถึงปัญหา มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.41 คะแนน ตามลาดับ ดังแสดงในตารางที่ 1
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ตางรางที่ 1 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความสาคัญการตัดสินใจเข้าใช้บริการคลินิก
ดูแลรักษาผิวหน้าในภาพรวม
ภาพรวม
1. ด้านการตระหนักถึงปัญหา
2. ด้านการค้นหาข้อมูล
3. ด้านการประเมินทางเลือก
4. ด้านการตัดสินใจเข้าใช้บริการ
5. ด้านพฤติกรรมหลังการเข้าใช้บริการ
รวม

X
4.41
4.46
4.55
4.72
4.47
4.52

S.D.

ระดับ

อันดับ

0.77
0.77
0.70
0.55
0.71
0.70

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด

5
4
2
1
3

อภิปรายผลการวิจัย
ผลจากการศึกษาวิจั ยเรื่อง กระบวนการตัดสินใจเข้าใช้บริการคลินิกดูแลรักษาผิวหน้าของ
เพศชายในจังหวัดนนทบุรี พบว่า มีประเด็นสาคัญในรายด้านที่ผู้วิจัยนามาอภิปราย ดังนี้
1. ด้านการตระหนักถึงปัญหา จากการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคจะเข้าใช้บริการคลินิกดูแลรักษา
ผิวหน้าก็ต่อเมื่อพบปัญหาที่เกิดกับผิวหน้า เนื่องจาก ปัจจุบันผู้ชายมีพฤติกรรมใช้เครื่องสาอางในการ
ดูแลผิวกันมากขึ้น ใส่ใจในเรื่องรูปร่างหน้าตา ผิวพรรณมากขึ้น ต้องการแก้ไข จุดบกพร่อง ที่เกิด
ขึ้นกับผิวหน้า เช่น สิว ฝ้า จุดด่างดา และรอยคล้าเสียบนผิวหน้า สอดคล้องกับงานวิจัยของ กันยพัชร์
วิชญชัยสิทธิ์ (2561) ได้ศึกษากระบวนการตัดสินใจทาศัลยกรรมเสริมความงามของผู้บริโภค พบว่า
ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ต้องการแก้ไข จุดบกพร่อง ที่เกิดขึ้นกับผิวหน้า เช่น สิว จุดด่างดา
2. ด้านการค้นหาข้อมูล จากการศึกษาพบว่า ก่อนที่ผู้บริโภคจะเข้าใช้บริการคลินิกดูแลรักษา
ผิวหน้าผู้บริโภคจะศึกษาข้อมูลจากสื่อออนไลน์ เช่น Facebook หรือตาม website ต่างๆ และศึกษา
ข้อมูลให้ละเอียดก่อนตัดสินใจใช้บริการมากที่สุด เนื่องจาก มีคลินิกดูแลรักษาผิวหน้าเปิดให้บริการ
เป็นจานวนมาก มีการนานวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาช่วยในการรักษา ประกอบกับมีการโฆษณาผ่านทาง
Facebook เป็นจานวนมาก เพราะเป็นแอปพลิเคชั่นที่นิยมใช้กันมาก และเข้าถึงผู้บริโภคหลากหลาย
กลุ่ม ผู้บริโภคจึงมีการค้นหาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเข้าใช้บริการ สอดคล้องกับงานวิจัยของ สรรพสิริ
ชัยเกียรติธรรม (2559) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บารุงผิวสาหรับเพศชายในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย พบว่า ผู้บริโภค
มี ก ารค้ น หาข้ อ มู ล ก่ อ นตั ด สิ น ใจซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ผู้ บ ริ โ ภคมี ก ารค้ น หาข้ อ มู ล จากสื่ อ ออนไลน์
ผ่าน Facebook มากที่สุด เนื่องจากมีความสะดวกในการหาข้อมูล และมีพนักงานคอยตอบคาถาม
เมื่อผู้บริโภคสนใจผลิตภัณฑ์บารุงผิว
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3. ด้านประเมินทางเลือก จากการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคเปรียบเทียบราคาในการใช้บริการก่อน
ตัดสินใจเข้าใช้บริการคลินิกดูแลรักษาผิวหน้า เนื่องจาก มีการนานวัตกรรมใหม่ๆ และเครื่องมือที่มี
ความทันสมัยเข้ามาใช้ในการรักษา จึงส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษามีราคาสูง ผู้บริโภคจึงมีการ
เปรียบเทียบราคาในการใช้บริการก่อนตัดสิ นใจเข้าใช้บริการเพื่อความเหมาะสมของราคาและความ
คุ้มค่าที่จ่ายเงินไป สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุดารัตน์ โลกธรรมลักษณ์ (2554) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัย
ในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์บารุงผิวสาหรับเพศชายของนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยา
เขตสารสนเทศเพชรบุรี ผลการวิจัย พบว่า การตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์บารุงผิวสาหรับเพศชาย
แตกต่างกัน ด้านการประเมินทางเลือก ผู้บริโภคมีการเปรียบเทียบราคาของผลิตภัณฑ์ ก่อนตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์บารุงผิว
4. ด้านการตัดสินใจเข้าใช้บริการ จากการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคมีการตัดสินใจเข้าใช้คลินิกดูแล
รักษาผิวหน้า ที่มีร าคาที่เหมาะสมมากที่สุด เนื่องจาก คลินิกดูแลรักษาผิว หน้าเปิดให้บริการเป็น
จานวนมาก ซึ่งส่งผลให้มีราคาในการใช้บริการที่หลากหลายจากการรักษา แต่ไม่ว่าจะมีราคาถูกหรือ
ราคาแพงก็ไม่สาคัญ แต่ผู้บริโภคมองถึงความเหมาะสมของราคาที่จ่ายไปว่ามีความเหมาะสมหรือไม่
และราคาที่ถูกก็ไม่ใช่ราคาที่ดีที่สุดเสมอไป เพราะราคายังสามารถสื่อสารถึงมูลค่าคุณภาพของการ
ให้บริการของคลินิกดูแลรักษาผิวหน้าด้วย สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศศินา ลมลอย และคณะ (2562)
ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการคลินิกเสริม
ความงาม ด้านผิวพรรณ ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย พบว่า ผู้บริโภคมี การตัดสินใจ
เลือกใช้บริการคลินิกเสริมความงาม ที่มีราคาที่เหมาะสมและคุ้มค่า อยู่ในระดับมากที่สุด
5. ด้านพฤติกรรมหลังเข้าใช้บริการ จากการศึกษาพบว่า เมื่อมีโปรโมชั่นใหม่ผู้บริโภคจะกลับมา
ใช้บริการทันทีมากที่สุด เนื่องจาก โปรโมชั่นนอกจากจะเป็นการเพิ่มยอดขายของทางธุรกิจแล้ว แต่ถ้า
หากมองในมุมมองของผู้บริโภคโปรโมชั่นเปรียบเสมือนการคืนกาไรให้ผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นส่วนลด
สมาชิ กเก่ าที่เ คยเข้าใช้บ ริ การคลิ นิ กดูแ ลรัก ษาผิ ว หน้ า ถึ งแม้ ว่าจะลดแค่ 5 หรือ 10 เปอร์เ ซ็นต์
ผู้บริโภคก็ถือว่ามีความคุ้มค่ามากที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัยของ หทัยทิพย์ เครือทัต (2557) ได้ศึกษา
บุคลิกภาพและกระบวนการตัดสินใจใช้บริการคลินิกรักษาผิวของเพศชายในเขตกรุงเทพมหานคร
ผลการวิจัย พบว่า ระดับความคิดเห็นกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการคลินิกดูแลรักษาผิวหน้าของ
เพศชายในเขตกรุงเทพมหานครอยู่ในระดับมากโดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือด้ านพฤติกรรมหลังการ
เข้าใช้บริการคลินิกดูแลรักษาผิวหน้า เมื่อคลินิกส่งโปรโมชั่นใหม่ให้กับผู้บริโภค ผู้บริโภคจะกลับมาใช้
บริการอีก
6. การทดสอบสมมุติฐานลักษณะประชากรศาสตร์กับระดับความสาคัญกระบวนการตัดสินใจ
เข้าใช้บริการคลินิกดูแลรักษาผิวหน้าของเพศชายในจังหวัดนนทบุรี
จากผลการวิจัย พบว่า อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และสถานภาพ
แตกต่างกัน ให้ระดับความสาคัญกระบวนการตัดสินใจเข้าใช้บริการคลินิกดูแลรักษาผิวหน้าของเพศชาย
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ในจังหวัดนนทบุรีไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศศินา ลมลอย และคณะ (2562) ได้ศึกษา
เรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการคลินิกเสริมความ
งาม ด้านผิวพรรณ ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยประชากรศาสตร์ ได้แก่
เพศ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีการตัดสินใจเลือกใช้บริการคลิ นิกเสริม ความงาม ด้าน
ผิวพรรณของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลวิจัยมาใช้
เพื่อให้กระบวนการตัดสินใจเข้าใช้บริการคลินิกดูแลรักษาผิวหน้าของเพศชาย นาไปใช้ในการ
ปรับปรุงจัดการธุรกิจคลินิกดูแลรักษาผิวหน้า เพื่อการตอบสนองที่ตรงกับผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากที่สุด และเพื่อนาไปใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1.1 ด้านการตระหนักถึงปัญหา จากการวิจัย พบว่า อันดับ 1 คือ เข้าใช้บริการก็ต่อเมื่อพบ
ปัญหาที่เกิดกับผิวหน้า อยู่ในระดั บมากที่สุด ดังนั้นคลินิกควรทาการสื่อสารกับผู้บริโภคในเชิงการให้
ข้อมูลเกี่ยวกับการรักษา และการมีปัญหาบนใบหน้าทาให้เกิดผลเสียอย่างไร เน้นในเรื่องความหลากหลาย
ของการให้บริการ โดยเฉพาะการรักษาปัญหาผิวพรรณต่างๆ เช่น สิว ฝ้า จุดด่างดา นานวัตกรรมการรักษา
รูปแบบใหม่มาใช้ในการรักษา ทาให้ผู้บริโภคตระหนักถึงปัญหามากขึ้น และต้องการใช้บริการคลินิกดูและ
รักษาผิวหน้ามากขึ้น
1.2 ด้านการค้นหาข้อมูล จากการวิจัย พบว่า อันดับ 1 คือ ศึกษาข้อมูลจากสื่อออนไลน์ เช่น
Facebook หรือตาม website ต่างๆ อยู่ในระดับมากที่สุด เนื่องจากผู้บริโภคไม่ค่อยนิยมสอบถามจาก
คลินิกดูแลรักษาผิวหน้าโดยตรง อาจเพราะว่ายังไม่มีความรู้ ความมั่นใจของตัวเอง และการแสดงออก
ส่งผลให้ยังไม่กล้าเข้าไปสอบถามจากคลินิกโดยตรง ดังนั้นคลินิกจึงควรทาการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์
เพิ่มมากขึ้นในเรื่องของการถาม-ตอบ จัดให้มีพนักงานค่อยตอบคาถามผู้บริโภคให้เกิดความเข้าใจใน
การรักษามากยิ่งขึ้น และเพิ่มช่องทางออนไลน์สื่อที่นิยมให้หลากหลาย เช่น Line Instagram และ
Tiktok ทาให้ผู้บริโภคมีตัวเลือกในการค้นหาข้อมูลที่หลากหลาย
1.3 ด้านการประเมินทางเลือก จากการวิจัย พบว่า อันดับ 1 คือ เปรียบเทียบราคาในการใช้
บริการก่อนตัดสินใจเข้าใช้ อยู่ในระดับมากที่สุด ผู้บริโภคมองถึงความเหมาะสมของราคาที่จ่ายไปว่ามี
ความเหมาะสมหรือไม่ และราคาที่ถูกก็ไม่ใช่ราคาที่ดีที่สุดเสมอไป เพราะราคายังสามารถสื่อสารถึง
มูลค่าคุณภาพของการให้บริการของคลินิกดูแลรักษาผิวหน้าด้วย ดัง นั้นคลินิกจึงควรมีการตั้งราคาที่
หลากหลาย เช่น ครอสการรักษาผิวหน้าแบบจานวนครั้ง หรือครอสแบบเหมาจ่าย ส่งผลให้ผู้บริโภคมี
ทางเลือกในเรื่องของราคาเพิ่มมากขึ้น
1.4 ด้านการตัดสินใจใช้บริการ จากการวิจัย พบว่า อันดับ 1 คือ ตัดสินใจเข้าใช้คลินิกดูแล
รักษาผิวหน้า ที่มีราคาที่เหมาะสม ราคาที่ถูกก็ไม่ใช่ราคาที่ดีที่สุดเสมอไป ผู้บริโภคบางรายยอมที่จะ
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จ่ายค่าบริการมากเพื่อได้ความคุ้มค่ามากที่สุด ดังนั้นคลินิกควรตั้งราคาการบริการที่เหมาะสมและ
หลากหลาย เช่น หากผู้บริโภคต้องการรักษาสิวอย่างเดียว ไม่รักษาริ้วรอย คลินิกก็ควรมีการตั้งราคาที่
บริ ก ารเฉพาะรั กษาสิ ว อย่ า งเดี ย ว ไม่ ตั้ง ราคาที่ค รอบคลุ ม ที่ ไ ม่ ต้อ งการใช้ บ ริ ก าร การตั้ง ราคาที่
เหมาะสมจึงสาคัญและส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคอย่างมาก
1.5 ด้านพฤติกรรมหลังเข้าใช้บริการ จากการวิจัย พบว่า อันดับ 1 คือ เมื่อมีโปรโมชั่นใหม่
กลับมาใช้บริการทันที อยู่ในระดับมากที่สุด โปรโมชั่นนอกจากจะเป็นการเพิ่มยอดขายของทางธุรกิจ
แล้ว แต่ถ้าหากมองในมุมมองของผู้บริโ ภคโปรโมชั่นเปรียบเสมือนการคืนกาไรให้ผู้บริโภค ดังนั้น
คลินิกควรทาโปรโมชั่นที่หลากหลาย เช่น การทาหน้าใส 5 ครั้งฟรี 1 ครั้ง การลดราคาเมื่อจับคู่มาใช้
บริการดูแลรักษาผิวหน้า เป็นต้น
2. ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ พฤติกรรมของผู้บริโภค หรือปัจจัยทางด้านการตลาดอื่นๆ
เช่น ส่วนประสมทางการตลาด เป็นต้น
2.2 ควรศึกษาเพิ่มเติมในกลุ่มผู้บริโภคที่นอกเหนือจากคลินิกดูแลรักษาผิวหน้า เช่น กลุ่ม
บุคคลผู้ชายที่ทาศัลยกรรม
2.3 ควรศึกษาเพิ่มเติมในส่วนของกลุ่มผู้ชายที่ยังไม่เคยเข้าใช้บริการคลินิกดูแลรักษาผิวหน้า
เพื่อดูถึงแนวโน้มการเข้าใช้บริการ
บรรณานุกรม
กันยพัชร์ วิชญชัยสิทธิ์. (2561). กระบวนการตัดสินใจทาศัลยกรรมเสริมความงามของผู้บริโภค.
การค้นคว้าอิสระ, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.
ปาริ ช าต สถาปิ ต านนท์ . (2561). วิ ธี ก ารสุ่ ม ตั ว อย่ า ง. พิ ม พ์ ค รั้ ง ที่ 2. กรุ ง เทพฯ: ส านั ก พิ ม พ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ลั ด ดาวั ล ย์ กมลสรวงเกษม. (2561). สถิ ติ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล . กรุ ง เทพฯ: ส านั ก พิ ม พ์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.
ศศินา ลมลอย และคณะ (2562). ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการ คลินิกเสริมความงาม ด้านผิวพรรณ ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร.
วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรังสิต.
สุดารัตน์ โลกธรรมลักษณ์. (2554). ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์บารุงผิวสาหรับเพศชาย
ของนักศึกษามหาวิทยาลั ยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี . การค้นคว้าอิส ระ
ปริญญา มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศิลปากร.

247

วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2564

สรรพสิริ ชัยเกียรติธรรม. (2559). ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บารุงผิวสาหรับเพศชายในเขตกรุงเทพมหานคร. การค้นคว้าอิสระ
ปริญญา มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.
หทัยทิพย์ เครือทัต. (2557). บุคลิกภาพและกระบวนการตัดสินใจใช้บริการคลินิกรักษาผิวของ เพศ
ชายในเขตกรุงเทพมหานคร. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต), มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต.
หนังสือพิมพ์วิเคราะห์ตลาด. (2563). ตลาดความงาม. (ออนไลน์). สืบค้นจาก: https://www.marketing
oops.com/reports/industry-insight/value-and-trend-beauty-market-2020/. สื บ ค้ น
เมื่อ 1 พฤศจิกายน 2563
Kotler,P. (2012). Marketing Management (The Millennium edition). Upper Saddle River,
NJ: Pearson Prentice Hall.
Positioning Magazine. (2563). ฐานเศรษฐกิจ. (ออนไลน์). สืบค้นจาก https://positioningmag.com/
magazine/Details.aspx?id=44459&menu=magazine,businessdata. สื บ ค้ น เมื่ อ 1
พฤศจิกายน 2563.

248

