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การวิจัยนี้มีว ัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการสถาบันความงามตรัยญา
โรงพยาบาลปิยะเวทของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล               
ปัจจยัสภาพแวดล้อมภายนอก ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด และพฤติกรรมการใช้บรกิารสถาบนั
ความงามตรยัญาโรงพยาบาลปิยะเวทของผูบ้รโิภค ในเขตกรงุเทพมหานคร 

กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ศกึษา คอื ผู้ทีเ่คยมาใช้บรกิารสถาบนัความงามตรยัญาโรงพยาบาลปิยะเวท
ของผู้บรโิภค ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง จ านวน 285 คน คิดเป็นร้อยละ 71.3 มอีายุ 25 -35 ปี จ านวน 212 คน คิดเป็นร้อยละ 53.0               
มสีถานภาพโสด จ านวน 244 คน คิดเป็นร้อยละ 61.0 ประกอบอาชีพเป็นพนักงานเอกชน จ านวน            
166 คน คดิเป็นรอ้ยละ 41.5 และมรีายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืน 20,001-30,000 บาท จ านวน 132 คน คดิเป็น
ร้อยละ 33.0 สถิติที่ใช้ในการวเิคราะห์เบื้องต้น คือ สถิติเชิงพรรณา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบีย่งเบนมาตรฐาน และสถติเิชงิอา้งองิทีใ่ชใ้นการทดสอบสมมตฐิานทีม่รีะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05  
 ผลการศกึษา พบว่า พฤตกิรรมการใชบ้รกิารสถาบนัความงามตรยัญาโรงพยาบาลปิยะเวทของ
ผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ใช้บรกิารมีความถี่ของการใช้บริการสถาบันความงาม            
1-2 ครัง้ต่อเดอืน ซึ่งมงีบประมาณเฉลี่ย 1,501-3,500 บาทต่อครัง้ ประเภทที่ผู้ใช้บรกิารเลอืกใช้ส่วน
ใหญ่ คอืประเภทการใชบ้รกิาร ผวิหน้า ช่วงเวลาที่มาใช้บรกิาร ช่วงเวลา 16.00 – 18.59 น. วนัที่มาใช้
บริการส่วนใหญ่ เป็นวันเสาร์-วันอาทิตย์ วัตถุประสงค์ของการมาใช้บริการ เพื่อเพิ่มความมัน่ใจ               
โดยบุคคลทีม่อีทิธพิลต่อการมาใชบ้รกิาร คอื เพื่อน/เพื่อนรว่มงาน 

การศึกษาวิจัยครัง้นี้  เป็นการศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการสถาบันความงามตรัยญา
โรงพยาบาลปิยะเวทของผู้บรโิภค ในเขตกรุงเทพมหานคร เพียงกลุ่มตัวอย่างเดียว การศึกษาวิจยั          
ครัง้ต่อไปอาจท าการเปลี่ยนพื้นที่ เพื่อศึกษากลุ่มตวัอย่างอื่น ๆ ควรมกีารวิจยัเชงิคุณภาพร่ วมด้วย            
เช่น การสมัภาษณ์แบบเจาะลกึ การสงัเกตการสนทนากลุ่ม เป็นต้น เพื่อให้ได้ข้อมูลแบบเจาะลึกที่
ละเอยีดชดัเจนและหลากหลายมากขึน้ 



ABSTRACT 
 

 This research is aimed at To study the behavior of using the services of the Tria Beauty 
Institute, Piyavate Hospital of consumers In Bangkok By classified by personal factors External 
environment factors Marketing mix factors And the behavior of using the services of the Tria 
Beauty Institute, Piyavate Hospital of consumers In Bangkok. 
 The sample group used in this study was those who used to use the Tria Beauty 
Institute, Piyavate Hospital of consumers. In the Bangkok area, 400 people found that the 
majority of respondents were female, 285 people, accounting for 71.3 percent, aged 25-35 
years, 212 people, accounting for 53.0 percent, single status, 244 people, 61.0 percent, 
occupation. Is a private employee of 166 people, representing 41.5 percent and has an average 
monthly income 20,001-30,000 baht, 132 people, representing 33.0 percent. The statistics used 
in the preliminary analysis are descriptive statistics such as percentage, mean, standard 
deviation. And reference statistics used to test hypotheses with statistical significance level of 
0.05 
 The results of the study showed that the behavior of using the Tria Beauty Institute, 
Piyavate Hospital of consumers In Bangkok, it was found that the service users had the 
frequency of using beauty institutes 1-2 times per month. Which has an average budget of 
1,501-3,500 baht per time, the type that most users choose to use Is the type of facial service, 
the period of use from 16.00 - 18.59 hrs. Most days of service use Is Saturday - Sunday The 
purpose of using the service To increase confidence The person influencing the use of the 
service is a friend / colleague. 
 This research study this is a study of the behavior of using the services of the 
Institute of Beauty, Piyavate Hospital of consumers In Bangkok Only one sample group 
Research study Next time, may change the area. In order to study other samples, qualitative 
research should also be conducted, such as in-depth interviews. Observation of group 
discussions, etc. in order to obtain more in-depth, detailed, clear, and more diverse information. 
  



บทน า 
 

 ในปัจจุบนักระแสความใส่ใจในดา้นสุขภาพ และความสวยความงามยงัคงมาแรง อกีทัง้ยงัไม่ม ี         
ทที่าจะแผว่ลงงา่ยๆ บวกกบัศกัยภาพของการแพทยส์มยัใหม่ทีพ่ฒันา และพรอ้มตอบโจทยผ์ูร้กัสุขภาพ
อย่างไรข้ดีจ ากดัผูบ้รโิภคในสงัคมไทยยงัใหค้วามส าคญัด้านสุขภาพ และความสวยความงามอย่างมาก 
และมีแนวโน้มจะมีความส าคัญมากขึ้นในอนาคต ความสวยความงามเป็นค่านิยมของผู้บริโภค                
ในสงัคมไทยที่มคีวามแพร่หลายไปยงัผู้บรโิภคกลุ่มต่างๆ อย่างรวดเรว็ ไม่ว่าจะเป็น กลุ่มผู้บรโิภควยั
ท างาน วยัรุ่น นักเรยีน นักศกึษา อกีทัง้กลุ่มผูบ้รโิภคผูช้าย ปัจจุบนัไดม้กีารใหค้วามส าคญัดา้นสุขภาพ 
และความสวยความงามเพิม่มากขึน้ จากเดมิกลุ่มผู้บรโิภคที่ให้ความส าคญัด้านสุขภาพ และความสวย
ความงามมกัเป็นกลุ่มผู้บรโิภคผู้หญิงเป็นส่วนใหญ่ฉะนัน้การให้ความส าคญักับกระแสค่านิยมด้าน
สุขภาพ และความสวยความงามของกลุ่มผู้บริโภค ท าให้วิถีการด าเนินชีวตเปลี่ยนแปลงไป               
วถิกีารด าเนินชวีติในสงัคม การพบปะผูค้น การตดิต่อสื่อสาร ลว้นแลว้เป็นอกีหนึ่งปัจจยัทีส่รา้งแรงจงูใจ
ใหก้บักลุ่มผูบ้รโิภคหนัมาใหค้วามส าคญัดา้นสุขภาพ และความสวยความงามเพิม่มากขึน้ เพื่อเพิม่ความ
มัน่ใจ และช่วยเสรมิสรา้งบุคลกิภาพทีด่ใีหก้บัตนเอง 
 ปัจจุบนัธุรกจิด้านสุขภาพความงามเป็นธุรกจิดาวรุ่งยอดนิยมต่อเนื่องกนัมา 6 ปี มลูค่าตลาด
ความงามในไทยมากถงึ 250,000 ลา้นบาท จนท าใหม้ผีูป้ระกอบการรายเก่า และผูป้ระกอบการหน้าใหม ่
ทัว่ประเทศกว่า 1,800 ราย จงึท าให้ผู้ประกอบการมองหาตลาดใหม่ในกลุ่มอาเซยีน เพราะถอืว่าเป็น
ตวัเลอืกที่น่าสนใจไม่น้อย ซึ่งมูลค่าตลาดของอาเซยีนมากถึง 500,000 ล้านบาท ในกลุ่มสกินแคร ์        
มมีูลค่าสูงถึง 400,000 ล้านบาท เป็นผลติบ ารุงผวิขาว 48% ผลติภณัฑบ์ ารุงผวิทัว่ไป 43% และ
ผลติภณัฑบ์ ารุงผวิแบบให้ประโยชน์เฉพาะ 9% ธุรกจิอาหารเสรมิของไทยมมีูลค่ามากกว่า 6.67 แสน
ล้านบาท โดยธุรกจิอาหารเสรมินี้แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ อาหารเสรมิความงาม อาหารเสรมิ
สุขภาพและรกัษาโรค และอาหารเสรมิเพิม่สมรรถภาพทางร่างกายรองลงมาเป็นอาหารเสรมิความงาม  
มมีูลค่าตลาดประมาณ 142,000 ล้านบาท  และอนัดบัสุดท้ายตลาดอาหารเสรมิเพิม่สมรรถภาพทาง
ร่างกายมมีูลค่าตลาด 66,700 ลา้นบาท  โดยคาดว่าปี 2017 ตลาดอาหารเสรมิจะเตบิโตเพิม่ขึน้อกี
ประมาณ 11% เป็น 738,000 ลา้นบาท  
 ด้วยการให้ความส าคญัด้านสุขภาพ และความสวยความงามดัง่กล่าว ท าให้ธุรกิจบรกิารด้าน
สุขภาพ และความสวยความงามที่เกี่ยวข้องต่างพฒันาศกัยภาพการให้บรกิาร เพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของลกูคา้ใหค้รอบคลุมมากทีสุ่ด ดงัเช่น สถาบนั “ตรยัญา” ศูนยส์ุขภาพและความงามทีเ่รยีกได้
ว่าครบวงจรที่สุดแห่งหนึ่งสถาบันสุขภาพ และความงาม “ตรยัญา” (TRIA) เกิดขึ้นจากการทุ่ม
งบประมาณกว่า 500 ลา้นบาทของโรงพยาบาลปิยะเวท เพื่อเตมิเต็มการบรกิารดา้นสุขภาพให้สมบูรณ์ 
ต่อยอดทางธุรกจิ และขยายฐานลกูคา้ใหก้บัโรงพยาบาลพรอ้มทัง้วางเป้าหมายมุ่งสู่การเป็นศูนยส์ุขภาพ
ที่ครบวงจร โดยเปิดให้บริการครัง้แรกในปี 2550เป็นต้นมาตรยัญา นิยามตนเองว่า เป็นสถาบัน
การแพทย์ผสมผสานี่มุ่งส่งเสรมิสุขภาพดแีบบองค์รวม( Integrative Wellness)ซึ่งเชื่อว่าวถิีแห่งการ         
มสีุขภาพที่สมบูรณ์ ต้องมาจากความสมดุลของทัง้ร่างกายและจติใจโดยยดึหลกัปรชัญาในการดูแล
สุขภาพ และความงามบนพื้นฐานทัง้ 3 ประการ ดงันี้  Elemental Health สุขภาพของระบบชวีเคม ี            



ในร่างกาย เน้นวเิคราะหพ์ืน้ฐานการท างานในระบบเซลล,์ Structural Health สุขภาพของระบบกระดูก
และกล้ามเนื้อ ในด้านของความแข็งแกร่ง ความยดืหยุ่น และการเผ่าผลาญออกซิเจน, Emotional 
Health สุขภาพของอารมณ์เน้นการจดัการกบัความเครยีดและสิง่กระตุน้ในทุกๆ บรบิทของตรยัญาจึงถูก
ออกแบบขึน้มาเพื่อตอบโจทยส์ุขภาพแบบองคร์วม เป็นการดแูลสุขภาพเชงิป้องกนั และฟ้ืนฟูภายใต้การ
ดูแลของแพทย์ และเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยใช้วิธีการบ าบดัและรกัษาแบบผสมผสานทัง้ศาสตร์
การแพทย์สมยัใหม่ และแพทยท์างเลอืก การออกก าลงักาย โภชนาการบ าบดั รวมถึงการรกัษาด้วย
วถิทีางธรรมชาตโิดยวารบี าบดั ซึง่ถอืเป็นจดุเด่นของ 
 ตรยัญาแสดงตวัดว้ยรปูลกัษณ์แบบสงัคมสุขภาพ (Wellness Community) ทีส่งัสรรคก์นัในเรื่อง
สุขภาพซึ่งฉายภาพให้ชดัขึ้นด้วยห้องตรวจและวนิิจฉัยพรัง่พร้อมสิง่อ านวยความสะดวกอนัทนัสมยั
ส าหรบัรองรบัลูกคา้มากถงึ 20 หอ้งอกีทัง้ยงัมหีอ้งส าหรบัการบ าบดัและดูแลรปูร่างจ านวน 40 หอ้ง
ส าหรบัการท าวารบี าบดัจ านวน 4 หอ้งพรอ้มอ่างน ้าทีอ่อกแบบขึน้เป็นพเิศษโดยเฉพาะรวมถงึสระว่าย
น ้าภายนอกอาคารที่มคีวามยาวถึง 20 เมตรและร้านอาหารสุดฮพิซึ่งออกแบบรายการอาหารและ
เครือ่งดื่มโดยโภชนากรทีม่ชีื่อเสยีงจากต่างประเทศและยงัมหีอ้งพกัผ่อนส่วนตวัสุดหรสู าหรบัผูท้ีต่้องการ
บรกิารทีส่ะดวกสบายแบบคนพเิศษ (Exclusive) บนพืน้ทีข่นาดใหญ่กว่า 5 ไร่ย่านถนนพระราม 9 อนั
เป็นที่ตัง้ของตรยัญา ความโอ่โถ่งของพื้นทีถู่กจดัสรร เพื่อใหบ้รกิารแก่ลูกคา้อย่างเป็นสดัส่วน และแฝง
ไปด้วยความรู้สึกผ่อนคลายสบายตาจากการตกแต่งภายในตัวอาคาร เริม่ตัง้แต่โซน ตรยัญา สปา  
(TRIA Spa) ทีใ่หบ้รกิารสปาบ าบดัเพื่อสุขภาพ (Medical Spa) อนัประกอบไปดว้ยหลากหลายบรกิาร 
เพื่อเป็นทางเลอืกใหก้บัลูกคา้ ทัง้ทรตีเมนต์นวดตวั ขดัผวิและพอกผวิ ฟ้ืนบ ารุงผวิหน้า อายุรเวทบ าบดั 
ทรตีเมนต์ส าหรบัผู้มคีรรภ์ กระชบัสดัส่วนและขจดัเซลลูไลค์ รวมถึงวารบี าบดั ส าหรบัทรตีเมนต์วารี
บ าบดันัน้ นับว่าเป็นจุดขายหนึ่งของตรยัญา เพราะความโดดเด่นของสระน ้าอุ่นสไตลอ์อนเซน็ของญี่ปุ่ น
ขนาดใหญ่ทีต่ ัง้อยู่กลางหอ้งโถงภายในโซนสปา พรอ้มดว้ยน ้าอุ่นอุณหภูม ิ39 องศาเซลเซยีส ทีช่่วยให้
ร่างกายได้ผ่อนคลาย แถมกมิมกิเล็กๆ แต่ดต่ีอสุขภาพผวิด้วยเครื่องท าเกรด็น ้าแขง็ ( Ice fountain)             
ที่ตัง้อยู่ในบรเิวณบ่ออนเซน็ของลูกค้าที่เป็นผู้หญงิโดยเฉพาะ ลูกค้าสามารถใช้เกรด็น ้าแขง็ประคบผวิ
ภายหลงัการแช่น ้าอุ่นซึ่งช่วยท าให้ผิวมสีุขภาพที่ดี ในส่วนของวารบี าบดัยงัสระน ้าอุ่นไวทลัลิตี้พูล 
(Vitality pool)ทีอุ่ณภูมขิองน ้าจะลดลงมาเหลอืเพยีง 36 องศาเซลเซยีส เพิม่ความสบายใหก้บัร่างกาย 
และวชิชี่ชาวเวอร์ (Vichy Shower) ที่ใช้แรงดนัน ้าในการบ าบดัคล้ายกบัการฝังเขม็ตามจุดต่างๆทัว่
ร่างกาย หรอือกีนัยหนึ่งคอื การนวดโดยใช้น ้า ลดความตงึปวดของกล้ามเนื้อ ท าให้การไหลเวยีนของ
โลหติ และน ้าเหลอืงในร่างกายดขีึ้น ดต่ีอสุขภาพผวิและช่วยผ่อนคลาย ถดัมาส่วนของฟิตเนส คลบั           
ที่ตรัยญาการันตีว่าเป็นฟิตเนสที่ครบครันด้วยเครื่องออกก าลังกายอันทันสมัย พร้อมแพ ทย ์            
และผูเ้ชีย่วชาญดา้นเวชศาสตรก์ารกฬีาคอยใหค้ าปรกึษา และช่วยออกแบบโปรแกรมการออกก าลงักาย
เฉพาะบุคคลอกีดว้ย โดยแพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญจะประเมนิสมรรถภาพของร่างกายของลูกคา้แต่ละท่าน ก่อน
ออกแบบโปรแกรมการออกก าลงักายใหเ้หมาะสมกบัร่างกาย และความตอ้งการของลกูคา้เฉพาะบุคคล 
  



 นอกจากการสรา้งความแขง็แรงให้กบัร่างกายด้วยการออกก าลงักาย และผ่อนคลายจติใจด้วย  
สปาทรตีเมนต์แลว้ ตรยัญายงัมศีูนยเ์วชศาสตรช์ะลอวยั (Anti-Aging) และศูนยก์ารแพทยท์างเลอืกทีมุ่่ง
ดูแลสุขภาพเชิงป้องกันด้วยการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏบิตัิการเพื่อค้นหาความเสื่อม และปัจจยั          
ที่จะก่อให้เกิดโรคต่างๆ พร้อมทัง้วางแผน ป้องกันการเกิดโรค และชะลอความเสื่อมที่เกิดขึ้น             
ซึ่งตรยัญาจะเน้นการรกัษาที่ควบคู่ไปกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการด าเนินชีวติทัง้เรื่องอาหาร            
การออกกก าลงักาย การพกัผ่อน และการจดัการความเครยีด ในส่วนของการรกัษาเป็นการใชห้ลกัการ
แพทยแ์บบผสมผสาน อาท ิการฝังเขม็ทัง้แบบจนี และญี่ปุ่ น การจดักระดูก การขจดัสารพษิตกคา้งทาง
หลอดเลอืดด า (Chelation) ด้วยการใช้สารประกอบประเภทกรดอะมโินที่มคีุณสมบตัดิกัจบัโลหะหนัก 
ท าให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้น รวมถึงโปรแกรมการให้วิตามิน และสารอาหารทางหลอดเลือด               
(IV Therapy) การท าดทีอ็กซ์ และการปรบสมดุลฮอรโ์มน ซึง่เป็นทีน่ิยมเป็นอย่างมาก อกีส่วนหนึ่ งซึ่ง
เรยีกได้ว่าเป็นแม่เหลก็ส าคญัของตรยัญา คอื“ศูนยค์วามงามและผวิหนัง” ทีม่โีปรแกรมดูแลพวิพรรณ
และรปูร่างออกมาตอบสนองความต้องการของลูกคา้ ไม่ว่าจะเป็นเลเซอรย์กกระชบัผวิ ลดริว้รอย ทรตี
เมนต์ก าจดัไขมนัลดสดัส่วน รวมไปถงึการท าศลัยกรรมนอกจากนี้ยงัมสี่วนของห้องอาหารสุขภาพไว้
คอยบรกิาร เพื่อเป็นการสรา้งความแขง็แรงสมบูรณ์ของร่างกายจากภายในอย่างแทจ้รงิ ตามวถิแีห่งการ
มสีุขภาพที่สมบูรณ์ เพราะ “อาหาร” คือหนึ่งในปัจจยัพื้นฐานของการมสีุขภาพที่ดี ตรยัญาจงึให้
ความส าคญัในเรื่องของโภชนา ซึ่งมผีู้เชี่ยวชาญคอยให้ค าปรกึษาตัง้แต่การควบคุมปรมิาณอาหาร                 
การทดสอบสารก่อภูมแิพใ้นอาหาร เพื่อน าไปออกแบบดา้นโภชนาการเฉพาะบุคคล ในยุคทีบ่รกิารดา้น
สุขภาพ และความงามทีแ่ขง่ขนักนัอยา่งดุเดอืด ทัง้ในส่วนของโรงพยาบาลทีต่่างชูบกิารใหม่ๆ เพื่อดงึดูด
ลกูคา้ รวมถงึสถานเสรมิความงามและสปาต่างๆ ทีผุ่ดขึน้มาอย่างต่อเนื่อง การวางโพซชิัน่และมุ่งพฒันา
ตวัเองของ “ตรยัญา” สู่การเป็นศูนยส์ุขภาพและความงามทีค่รบวงจร ครอบคลุมทุกความต้องการของ
ผูใ้ชบ้รกิาร น่าจะท าใหต้รยัญาสรา้งจดุเด่นจากผูใ้หบ้รกิารรายอื่นๆ ไดไ้มย่าก                
 โดยการตอบรบัของลูกคา้ทีม่าใชบ้รกิารนัน้สรา้งอตัราเตบิโตเฉลีย่เดอืนละ 20% ลูกคา้ตกอยู่ที ่
1,500 คนต่อเดอืนหรอืวนัละเฉลีย่ประมาณ 40-50 คนและมยีอดขายเกนิรอ้ยลา้นบาทแลว้ซึง่ตรยัญาได้
ตัง้เป้าตวัเลข 3-4 รอ้ยลา้นภายใน 3-5 ปีด าเนินการตลาดเริม่ต้นดว้ยการเปิดใหผู้ท้ีส่นใจทัง้ชาวไทยและ
ต่างชาตใินสงัคมชัน้สูงหรอืคนทีม่ชีื่อเสยีงเขา้มาทดลองใชบ้รกิารดูแลสุขภาพดา้นต่างๆต่อจากนัน้ตรยั
ยาตอ้งสื่อสารตรงกลุ่มเป้าหมายสรา้งแบรนดผ์่านการสื่อสารทางตรงใหลู้กคา้ไดเ้ขา้ใจถงึพืน้ฐานธุรกจิที่
ใช้การแพทย์แบบผสมผสานเป็นพื้นฐานและอตัราค่าบรกิารที่เหมาะสมซึ่งจะเริม่ต้นที่1,300-50,000 
บาทโดยขึ้นอยู่กบักจิกรรมของลูกค้า“วธิทีี่จะให้ลูกค้าเก่ากลบัมาต้องอาศยัสถานที่ดงึดูดและน าเสนอ
ตวัเองว่าเราเป็นทางเลอืกทีไ่ม่ใช่โรงพยาบาลพรอ้มสรา้งสมัพนัธภาพที่ดใีห้เขารบัรูถ้งึประสบการณ์ที่ดี
ส่วนลูกค้าใหม่เราจะกระตุ้นให้รูจ้กัแบรนด์พรอ้มกับแนะน าโปรแกรมใหม่ๆและสนิค้าที่เขา้ถงึตวัลูกค้า
งา่ยทีสุ่ดอยา่งโปรแกรมตรวจสุขภาพและน าเสนอจดุแขง็เรือ่งการแนะน าแบบตวัต่อตวั 
 ตรยัญาก าหนดกลุ่มเป้าหมาย คือ ตลาดในประเทศทัง้คนไทยและต่างชาติได้แก่คนที่มาใช้
บรกิารเพราะตอ้งการดแูลสุขภาพและต้องการใชเ้ทคโนโลยสีมยัใหม่เปิดใจรบัศาสตรธ์รรมชาตบิ าบดักบั
อกีกลุ่ม คอื ลูกคา้ของโรงพยาบาลปิยะเวทรวมไปถงึโรงพยาบาลต่างๆ ส่งมาปัจจุบนัลูกคา้มทีัง้คนไทย



และต่างชาตสิดัส่วน 50:50 ซึง่ลูกค้าต่างชาตจิะเป็นกลุ่มท างานในไทยเป็นส่วนใหญ่ซึง่รูจ้กักนัปากต่อ
ปากแต่หากจะเจาะลกึทีต่วัลูกคา้ชาวต่างชาตทิีอ่าศยัในไทยอยู่ที่ 90% ในขณะทีก่ลุ่มเมดคิลัทวัรซิมึซึง่
เป็นนักท่องเที่ยวเดนิทางเขา้ประเทศไทยปีละ 2-4 ครัง้จากประเทศต่างๆในยุโรปและในเอเซยีเช่น
เกาหลญีีปุ่่ นฮ่องกงและตะวนัออกกลางรวมทัง้ตลาดใหมอ่ยา่งสหรฐัอเมรกิาอยูใ่นสดัส่วน 10%  
 จากขอ้มลูดงักล่าว ผูศ้ึกษาจงึมคีวามสนใจที่จะศกึษาพฤตกิรรมการใชบ้รกิารสถาบนัความงาม
ตรยัญาโรงพยาบาลปิยะเวท ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยศกึษาปัจจยัส่วนบุคคล, ปัจจยั
สิง่แวดล้อม และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ที่ส่งผลต่อพฤตกิรรมการใช้บรกิารสถาบนัความงาม
ตรยัญาโรงพยาบาลปิยะเวท ทัง้นี้หวงัว่าขอ้มูลจากการวจิยัจะเป็นประโยชน์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ปรบัปรุงและพฒันาการให้บรกิารของสถาบนัความงามตรยัญา อกีทัง้เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ลกูคา้ ไดอ้ยา่งเหมาะสม และมปีระสทิธภิาพรวมถงึสามารถน าขอ้มลูไปวางแผนและก าหนดกลยุทธท์าง
การตลาดไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ และประสบความส าเรจ็ 
 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 งานวจิยัน้ีมวีตัถุประสงคใ์นการศกึษา ดงันี้ 
 1.เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการสถาบันความงามตรัยญา
โรงพยาบาลปิยะเวท ของผูบ้รโิภคในเขตกรงุเทพมหานคร 
 2.เพื่อศึกษาปัจจยัสภาพแวดล้อมส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บรกิารสถาบนัความงามตรยัญา
โรงพยาบาลปิยะเวท ของผูบ้รโิภคในเขตกรงุเทพมหานคร 
 3.เพื่อศกึษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารสถาบนัความ
งามตรยัญาโรงพยาบาลปิยะเวท ของผูบ้รโิภคในเขตกรงุเทพมหานคร 
 

ขอบเขตงานวิจยั 
 งานวิจยันี้ศึกษาพฤติกรรมการใช้บรกิารสถาบนัความงามตรยัญาโรงพยาบาลปิยะเวท ของ
ผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยศกึษาปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชพี และ
รายได ้ศกึษาปัจจยัสภาพแวดลอ้ม ซึง่ไดแ้ก่ ปัจจยัแวดลอ้มทางเศรษฐกจิ ปัจจยัแวดลอ้มทางดา้นสงัคม 
ปัจจยัแวดลอ้มทางดา้นการเมอืงและกฎหมาย ปัจจยัทางดา้นเทคโนโลย ีปัจจยัแวดลอ้มทางการแข่งขนั 
และศกึษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นผลติภณัฑ ์(Product) ปัจจยัดา้นราคา 
(Price) ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) ปัจจยัด้านการส่งเสรมิการตลาด (Promotion)       
ปัจจยัด้านบุคคล (People) ปัจจยัด้านเทคนิคและกระบวนการ (Process) ปัจจยัสิง่แวดล้อมกายภาพ 
(Physical evidence) 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษางานวิจยันี้ คือ ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มาใช้บรกิาร
สถาบนัความงามตรยัญาโรงพยาบาลปิยะเวท โดยช่วงเวลาในการด าเนินการศึกษาวจิยั คือ เดือน
กุมภาพนัธ ์- เดอืนเมษายน 2562 
  



กรอบแนวคิดการวิจยั 
 
   

  ปัจจยัส่วนบคุคล        
 1. เพศ  
 2. อาย ุ 
 3. สถานภาพ  
 4. อาชพี  
 5.รายได ้ 
 
   
  ปัจจยัสภาพแวดล้อม 
 1. ปัจจยัแวดลอ้มทางเศรษฐกจิ  
 2. ปัจจยัแวดลอ้มทางดา้นสงัคม  
 3. ปัจจยัแวดลอ้มทางดา้นการเมอืงและกฎหมาย  
 4. ปัจจยัทางดา้นเทคโนโลย ี 
 5. ปัจจยัแวดลอ้มทางการแขง่ขนั 
   
   
  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
 1. ปัจจยัดา้นผลติภณัฑ ์(Product)  
 2. ปัจจยัดา้นราคา (Price)  
 3. ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place)  
 4. ปัจจยัดา้นการส่งเสรมิการตลาด (Promotion) 
 5. ปัจจยัดา้นบุคคล (People)  
 6. ปัจจยัดา้นเทคนิคและกระบวนการ (Process)  
 7. ปัจจยัสิง่แวดลอ้มกายภาพ (Physical evidence) 
 
 
  

 
พฤติกรรมการใช้บริการสถาบนั 
ความงามตรยัญาโรงพยาบาล 
ปิยะเวท ของผู้บริโภคในเขต

กรงุเทพมหานคร 
 

ตวัแปรต้น ตวัแปรตาม 



สมมติฐานของการวิจยั 
 1.ปัจจยัส่วนบุคคล ที่แตกต่างกันส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บรกิารสถาบนัความงามตรยัญา
โรงพยาบาลปิยะเวท ของผูบ้รโิภคในเขตกรงุเทพมหานคร 
 2.ปัจจยัสภาพแวดลอ้ม ทีแ่ตกต่างกนัส่งผลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารสถาบนัความงามตรยัญา
โรงพยาบาลปิยะเวท ของผูบ้รโิภคในเขตกรงุเทพมหานคร 
 3.ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ที่แตกต่างกนัส่งผลต่อพฤตกิรรมการใช้บรกิารสถาบนัความ
งามตรยัญาโรงพยาบาลปิยะเวท ของผูบ้รโิภคในเขตกรงุเทพมหานคร 
 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 1.ผลการวจิยันี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มาให้ความสนใจ อกีทัง้รวมไปถงึผู้ประกอบการสถาบนั
ตรยัญาโรงพยาบาลปิยะเวท 
 2.ผูป้ระกอบการสถาบนัตรยัญาโรงพยาบาลปิยะเวทสามารถน าขอ้มลูไปใช้เป็นแนวทางในการ
ปรบัปรุง และพฒันาการให้บรกิารของสถาบนัความงามตรยัญา ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้
อยา่งเหมาะสม และมปีระสทิธภิาพ 
 3.ผูป้ระกอบการสถาบนัตรยัญาโรงพยาบาลปิยะเวทสามารถน าขอ้มลูไปวางแผนและก าหนดกล
ยทุธท์างการตลาดไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ และประสบความส าเรจ็ 
 

วิธีการด าเนินการวิจยั 
 ประชากร (Population): ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้  ไดแ้ก่ ผูบ้รโิภคทีม่อีายุตัง้แต่ 25 ปี
ขึน้ไป ทีม่าใชบ้รกิารสถาบนัความงามตรยัญาโรงพยาบาลปิยะเวท จงัหวดักรงุเทพมหานคร 
 กลุ่มตัวอย่าง (Sample): การด าเนินการวิจยัครัง้นี้ผู้วิจยัไม่ทราบจ านวนประชากรที่ใช้มา
บริการสถาบันความงามตรัยญาโรงพยาบาลปิยะเวทที่แน่นอน จึงท าให้การศึกษาครัง้นี้  ผู้วิจ ัย            
ใชส้ตูรการค านวณขนาดตวัอยา่งเพื่อใชป้ระมาณสดัส่วนของประชากร โดยก าาหนดระดบัความแปรรวน
สูงสุดคอื p = 0.5 และ q = 0.5 โดยยอมรบัความคลาดเคลื่อนในขอบเขตรอ้ยละ 5 ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 
95% และใชส้ตูร Cochran ในการค านวณขนาดตวัอยา่ง  
 

เคร่ืองมือท่ีใช้งานวิจยั 
 การศึกษาวิจยัในครัง้นี้ผู้วิจยัเลือกเครื่องมอืที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยวิธีการสร้าง
แบบสอบถาม (Questionnaire) ในการเกบ็ขอ้มลูไดน้ าทฤษฎ ีและขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งมาประยกุตใ์ช้ 
 

วิธีวิเคราะหข้์อมลู 
 การวเิคราะห์ขอ้มูล และการทดสอบสมมติฐานของการศึกษาพฤตกิรรมการใช้บรกิารสถาบนั
ความงามตรยัญาโรงพยาบาลปิยะเวทของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ขอ้มูลที่ได้จากการส ารวจ
โดยการใช้แบบสอบถามปลายปิดครัง้นี้ผู้วจิยัได้น าการโปรแกรมส าเรจ็รูปมาช่วยในการท าวจิยั โดย
วเิคราะห์ข้อมูลตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม แล้วน าข้อมูลที่ได้จากการส ารวจแปลงเป็น 



รหสัตวัเลข และบนัทกึขอ้มลูลงคอมพวิเตอรแ์ละใช้ค าสัง่ทางสถติ ิสามารถแบ่งการวเิคราะหข์อ้มูลเป็น     
2 ประเภท คอื  
การวิเคราะหข้์อมลูเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) 
 การวเิคราะห์ขอ้มลูเกี่ยวกบัลกัษณะปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่างไดแ้ก่เพศอายุสถานภาพ
ระดบัการศกึษาอาชพีและรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืนโดยศกึษาและนาเสนอในรปูแบบตารางแจกแจงความถี่  
(Frequency) และค่ารอ้ยละ (Percentage) 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจยัสภาพแวดล้อมโดยศึกษาและนาเสนอในรูปแบบค่าเฉลี่ย 
(Mean) และค่าส่วนเบีย่งแบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 การวเิคราะห์ขอ้มูลเกี่ยวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดโดยศึกษาและนาเสนอในรูปแบบ
ค่าเฉลีย่ (Mean) และค่าส่วนเบีย่งแบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
การวิเคราะหข้์อมลูเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 
 ในการทดสอบสมมตฐิานงานวจิยั (Hypothesis Testing) มกีารใชเ้ครื่องมอืในการวเิคราะหท์าง
สถติดิงันี้ 
 การวเิคราะหผ์ลทางสถติแิบบ Independent Sample (T-test) และOne way ANOVA (F-test) 
เพื่อศกึษาปัจจยัส่วนบุคคลทีส่่งผลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารสถาบนัความงามตรยัญาโรงพยาบาลปิยะ
เวทของผูบ้รโิภคในเขตกรงุเทพมหานคร 
 

สรปุผลการศึกษา 
 จากการศึกษาค้นคว้า เรื่อง ศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการสถาบันความงามตรัยญา
โรงพยาบาลปิยะเวท ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร จากกลุ่มตวัอย่างที่เคยใช้บรกิารสถาบนั
ความงามตรยัญาโรงพยาบาลปิยะเวท จงัหวดักรงุเทพมหานคร จ านวนทัง้สิน้ 400 ตวัอยา่ง  
 

การอภิปรายผล 
 ผลการวจิยั เรื่องศกึษาพฤติกรรมการใช้บรกิารสถาบนัความงามตรยัญาโรงพยาบาลปิยะเวท
ของผูบ้รโิภคในเขตกรงุเทพมหานคร สามารถน ามาอภปิรายผลตามสมมตฐิานไดด้งันี้ 
 ผลการศึกษาที่สรุปว่า ปัจจยัส่วนบุคคลส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บรกิารสถาบนัความงาม
ตรยัญาโรงพยาบาลปิยะเวทของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยขอ้มลูปัจจยัส่วนบุคคลของผูท้ีม่า
ใช้บรกิารเสรมิความงามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ส่วนใหญ่มอีายุ 23 -35 ปี มสีถานภาพโสด ประกอบ
อาชพีพนกังานเอกชน รายไดเ้ฉลีย่ส่วนใหญ่อยูร่ะหว่าง 20,001-30,000 บาท  
 ผลการศกึษาทีส่รุปว่า ปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายนอกทีส่่งผลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารสถาบนั
ความงามตรยัญาโรงพยาบาลปิยะเวทของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยปัจจยัสภาพแวดล้อม
ทางเศรษฐกจิ ผูใ้ชบ้รกิารใหค้วามส าคญัมากทีสุ่ด เรื่องภาวะ และพฤตกิรรมการบรโิภคทีเ่ปลีย่นแปลง
และปัจจยัสภาพแวดล้อมทางสงัคม ผู้ใช้บรกิารให้ความส าคญัมากที่สุดเรื่องพฤตกิรรมผู้บรโิภคในเขต
กรุงเทพมหานคร และปัจจยัสภาพแวดล้อมทางการเมอืงและกฏหมาย ผู้ใช้บรกิารให้ความส าคญัมาก
ทีสุ่ดเรือ่งมาตรการควบคุมสนิคา้น าเขา้ และส่งออก และปัจจยัสภาพแวดลอ้มทางเทคโนโลย ีผูใ้ชบ้รกิาร



ให้ความส าคญัมากที่สุด เรื่องเทคโนโลยทีี่ใช้ในการรกัษามคีวามทนัสมยั และปัจจยัสภาพแวดล้อม
ทางการแข่งขนั ผู้ใช้บรกิารให้ความส าคญัมากที่สุด เรื่องความจงรกัภกัดขีองลูกค้าที่มต่ีอศูนย์บรกิาร
ความงาม 
 ผลการศึกษาที่สรุปว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ
สถาบนัความงามตรยัญาโรงพยาบาลปิยะเวทของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยปัจจยัด้าน
ผลติภณัฑ ์ผูใ้ชบ้รกิารใหค้วามส าคญัมากทีสุ่ด เรื่องอุปกรณ์ และเครื่องมอืทีใ่ชใ้หบ้รกิารมคีวามทนัสมยั 
และมาตรฐานปลอดภยั และปัจจยัดา้นราคา ผูใ้ชบ้รกิารใหค้วามส าคญัมากทีสุ่ด เรื่องราคาเหมาะสมกบั
คุณภาพการใหบ้รกิาร และเรื่องราคาใกลเ้คยีงกบัคลนิิกความงามในระดบัเดยีวกนั และปัจจยัด้านช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย ผู้ใช้บรกิารใหค้วามส าคญัมากทีสุ่ด เรื่องมสีถานที่จอดรถ  และปัจจยัการส่งเสรมิ
การตลาด ผูใ้ชบ้รกิารใหค้วามส าคญัมากทีสุ่ด เรื่องมกีารจดัโปรโมชัน่ เช่น ส่วนลด ของแถม แพค็เกจที่
คุม้ค่า และปัจจยัดา้นกระบวนการ ผูใ้ชบ้รกิารใหค้วามส าคญัมากทีสุ่ด เรื่องความรวดเรว็ และความถูก
ตอ้งในการใหบ้รกิาร และปัจจยัดา้นบุคคลหรอืพนักงาน ผูใ้ชบ้รกิารใหค้วามส าคญัมากทีสุ่ด เรื่องแพทย ์
พนักงาน มคีวามช านาญในการปฏบิตังิาน และเรื่องแพทย์ พนักต้อนรบั มคีวามเอาใจใส่ ต้อนรบัที่ด ี
และปัจจยัด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ผู้ใช้บรกิารให้ความส าคญัมากที่สุด เรื่องสถานที่ให้นัง่รอมี
เพยีงพอต่อจ านวนลกูคา้ทีม่าใชบ้รกิาร  
 ผลการศกึษาที่สรุปว่า พฤตกิรรมการใช้บรกิารสถาบนัความงามตรยัญาโรงพยาบาลปิยะเวท
ของผูบ้รโิภคในเขตกรงุเทพมหานคร โดยพฤตกิรรมการใชบ้รกิาร พบว่า ผูใ้ชบ้รกิารมคีวามถี่ของการใช้
บรกิารสถาบนัความงาม 1-2 ครัง้ต่อเดอืนซึ่งมงีบประมาณเฉลี่ย 1,501-3,500 บาทต่อครัง้ ประเภทที่
ผู้ใช้บริการเลือกใช้ส่วนใหญ่ คือประเภทการใช้บรกิาร ผิวหน้า ช่วงเวลาที่มาใช้บริการ ช่วงเวลา           
16.00 – 18.59 น. วนัทีม่าใชบ้รกิารส่วนใหญ่ เป็นวนัเสาร์-วนัอาทติย ์วตัถุประสงคข์องการมาใชบ้รกิาร 
เพื่อเพิม่ความมัน่ใจ โดยบุคคลทีม่อีทิธพิลต่อการมาใชบ้รกิาร คอื เพื่อน/เพื่อนรว่มงาน 
 

ข้อเสนอแนะส าหรบัการน าผลไปใช้ 
ด้านสภาพแวดล้อมภายนอก 
 1.ทางเศรษฐกิจ จากผลการศึกษา พบว่า ผู้มาใช้บริการให้ความส าคัญ เรื่อง ภาวะและ
พฤตกิรรมการบรโิภคทีเ่ปลีย่นแปลงไป ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะใหก้บัทางสถาบนัความงาม โดยทางสถาบนั
ความงาม ควรศกึษา และปรบัรูปแบบการให้บรกิาร ให้สอดคลอ้งกบัภาวะและพฤตกิรรมการบรโิภคที่
เปลีย่นแปลงไป 
 2.ทางสงัคม จากผลการศกึษา พบว่า ผูม้าใชบ้รกิารใหค้วามส าคญั เรื่อง พฤตกิรรมผูบ้รโิภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจยัมีข้อเสนอแนะให้กับทางสถาบันความงาม โดยทางสถาบนัความงาม            
ควรศกึษา และปรบัรปูแบบการใหบ้รกิาร ใหส้อดคลอ้งกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคในเขตกรงุเทพมหานคร 
 3.ทางการเมือง และกฎหมาย จากผลการศึกษา พบว่า ผู้มาใช้บริการให้ความส าคัญ                  
เรื่อง มาตรการควบคุมสนิค้าน าเข้า และส่งออก ผู้วจิยัมขี้อเสนอแนะให้กบัทางสถาบนัความงาม               
โดยทางสถาบนัความงามควรมกีารตรวจสอบ เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการใหบ้รกิาร รวมถงึผลติภณัฑท์ีใ่ช ้และ
จดัจ าหน่าย ควรมคีุณภาพ และไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน  



 4.ทางเทคโนโลย ีจากผลการศกึษา พบว่า ผูม้าใชบ้รกิารใหค้วามส าคญั เรื่อง เทคโนโลยทีีใ่ชใ้น
การรกัษามคีวามทนัสมยั ผู้วจิยัมขีอ้เสนอแนะให้กบัทางสถาบนัความงาม โดยทางสถาบนัความงาม 
ควรมกีารตรวจสอบคุณภาพ ความพรอ้มใชง้าน และการดแูลรกัษาเครือ่งมอืทีใ่ชทุ้กครัง้หลงัการใชง้าน 
 5.ทางการแข่งขนั จากผลการศกึษา พบว่า ผูม้าใช้บรกิารใหค้วามส าคญั เรื่อง ความจงรกัภกัดี
ของลูกคา้ทีม่ต่ีอศูนยบ์รกิารความงาม ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะใหก้บัทางสถาบนัความงาม โดยทางสถาบนั
ความงามให้บริการด้วยความซื่อสัตย์ และจริงใจต่อผู้มาใช้บริการ เพื่อเป็นการแสดงความจริงใจ        
ต่อลกูคา้  
 

ด้านส่วนประสมทางการตลาด 
 1.ด้านผลติภณัฑ์ จากผลการศึกษา พบว่า ผู้มาใช้บรกิารให้ความส าคญั เรื่อง อุปกรณ์ และ
เครื่องมอืที่ใช้ให้บรกิารมคีวามทนัสมยั และมาตรฐานปลอดภยั ผู้วจิยัมขีอ้เสนอแนะให้กบัทางสถาบนั
ความงาม โดยทางสถาบนัความงามควรมกีารตรวจสอบอุปกรณ์ เครื่องมอืให้ที่ใช้ให้บรกิารมคีวาม
ทนัสมยั รวมถงึผลติภณัฑท์ีใ่ช ้และจดัจ าหน่าย ควรมคีุณภาพ และไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน  
 2.ด้านราคา จากผลการศึกษา พบว่า ผู้มาใช้บรกิารให้ความส าคญั เรื่อง ราคาเหมาะสมกับ
คุณภาพการใหบ้รกิาร ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะใหก้บัทางสถาบนัความงาม โดยทางสถาบนัความงามควรมี
การแจ้งราคาก่อนให้การบรกิาร ราคาควรมคีวามเหมาะสมต่อการให้บรกิารนัน้ๆ มกีารแสดงราคาที่
ชดัเจน 
 3.ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย จากผลการศึกษา พบว่า ผู้มาใช้บริการให้ความส าคัญ                 
เรื่อง มสีถานทีจ่อดรถ ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะใหก้บัทางสถาบนัความงาม โดยทางสถาบนัความงามควรมี
สถานทีจ่อดรถใหเ้พยีงพอต่อผูม้าใชบ้รกิาร 
 4.ด้านการส่งเสริมทางการตลาด จากผลการศึกษา พบว่า ผู้มาใช้บริการให้ความส าคัญ          
เรื่อง มกีารจดัโปรโมชัน่ เช่น ส่วนลด ของแถม แพค็เกจที่คุม้ค่า ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะใหก้บัทางสถาบนั
ความงาม โดยทางสถาบนัความงามควรมขีองสมนาคุณส าหรบัผู้มาใช้บริการ ส่วนลด ส าหรบัผู้มาใช้
บรกิาร 
 5.ด้านกระบวนการ จากผลการศกึษา พบว่า ผู้มาใช้บรกิารให้ความส าคญั เรื่อง ความรวดเรว็ 
และความถูกตอ้งในการใหบ้รกิาร ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะใหก้บัทางสถาบนัความงาม โดยทางสถาบนัความ
งามควรให้บรกิารที่สะดวก รวดเรว็ มกีารจดัเตรยีมความพร้อมของการให้บรกิาร เรจดัเรยีงล าดบัควิ 
ก่อน-หลงั การใหก้ารบรกิารรกัษาทีถู่กคน ถูกชื่อ และถูกตอ้ง 
 6.ด้านบุคคลหรือพนักงาน จากผลการศึกษา พบว่า ผู้มาใช้บริการให้ความส าคัญ                
เรื่อง แพทย ์พนักงาน มคีวามช านาญในการปฏบิตังิาน และแพทย ์พนักงานต้อนรบั มคีวามเอาใจใส่ 
ตอ้นรบัทีด่ ีผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะใหก้บัทางสถาบนัความงาม โดยทางสถาบนัความงามควรมกีารจดัส่งทมี
แพทย ์และพนกังาน เขา้รว่มอบรมวชิาการในหวัขอ้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใหบ้รกิารของสถาบนัความงาม 
 7.ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ จากผลการศึกษา พบว่า ผู้มาใช้บริการให้ความส าคัญ                
เรื่อง สถานที่ให้นัง่รอมเีพยีงพอต่อจ านวนลูกค้าที่มาใช้บรกิาร ผู้วจิยัมขีอ้เสนอแนะให้กบัทางสถาบนั



ความงาม โดยทางสถาบนัความงามควรมกีารจดัสถานที่ให้เพยีงพอ และเหมาะสมต่อจ านวนผู้มาใช้
บรกิาร            
ด้านพฤติกรรมการใช้บริการ  
 1.จากผลการศกึษา พบว่า ผูม้าใช้บรกิารมคีวามถี่ของการใชบ้รกิาร 1-2 ครัง้ต่อเดอืน ผูว้จิยัมี
ขอ้เสนอแนะใหก้บัทางสถาบนัความงาม โดยทางสถาบนัความงาม ควรจดัโปรโมชัน่ หรอืจดัคอรส์ส่วน
สดพเิศษส าหรบัผูม้าใชบ้รกิาร เพื่อเป็นการดงึดดูใหผู้ม้าใชบ้รกิารมาใบรกิารมากขึน้ 
 2.จากผลการศึกษา พบว่า ผู้มาใช้บรกิารมงีบประมาณ 1,501 -3,500 บาทต่อครัง้ของการใช้
บรกิาร ผู้วจิยัมขี้อเสนอแนะให้กบัทางสถาบนัความงาม โดยทางสถาบนัความงามควรตัง้ราคาในการ
ใหบ้รกิาร รวมไปถงึตวัผลติภณัฑไ์มส่งูมากนกั 
 3.จากผลการศกึษา พบว่า ผู้มาใช้บรกิารส่วนใหญ่ มปัีญหาเรื่องผวิหน้า เนื่องจากผลวจิยัพบ
ประเภททีผู่ใ้ชบ้รกิารเลอืกมากทีสุ่ด คอื ประเภทผวิหน้า ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะใหก้บัทางสถาบนัความงาม 
โดยทางสถาบันความงาม ควรมีนวัตกรรมในการวิเคราะห์ลักษณะปัญหาสภาพผิวหน้าที่ทนัสมยั               
รวมไปถงึตวัผลติภณัฑท์ีช่่วยดแูลผวิหน้าทีม่ปีระสทิธภิาพ เหน็ผลลพัธไ์ดอ้ยา่งรวดเรว็ 
 4.จากผลการศกึษา พบว่า ผูม้าใชบ้รกิารส่วนใหญ่ มาใชบ้รกิารช่วงวนัเสาร-์วนัอาทติย ์และเวลา 
16.00 – 18.59 น. ผู้วิจยัมขี้อเสนอแนะให้กับทางสถาบนัความงาม โดยทางสถาบนัความงามควร
จดัเตรยีมแพทย ์และเจา้หน้าที ่ใหเ้พยีงพอต่อช่วงวนั และเวลาดงักล่าว เพื่อเป็นการเตรยีมความพรอ้ม
ใหบ้รกิารส าหรบัผูม้าใชบ้รกิารกบัทางสถาบนัความงาม 
 5.จากผลการศึกษา พบว่า ผู้มาใช้บริการมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มความมัน่ใจ ผู้วิจ ัยมี
ขอ้เสนอแนะใหก้บัทางสถาบนัความงาม โดยทางสถาบนัความงามควรศกึษา การดูแลรกัษา รวมถงึการ
ให้บรกิารด้านต่างๆ ให้มรีูปแบบที่ทนัสมยั มนีวตักรรมที่แปลกใหม่ และให้ผลลพัธ์ที่ด ีเพื่อตอบโจทย์
ใหก้บัผูม้าใชบ้รกิาร 
 6.จากผลการศกึษา พบว่า ผู้มาใช้บรกิารม ีเพื่อนสนิท/เพื่อนร่วมงานเป็นผู้มอีิทธพิลติก่ารใช้
บรกิาร ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะใหก้บัทางสถาบนัความงาม โดยทางสถาบนัความงามควรจดัแพค็เกจเสรมิ 
หรอืส่วนลดพเิศษ ส าหรบัเพื่อนสนิท/เพื่อนรว่มงานทีแ่นะน ามาใชบ้รกิารกบัทางสถาบนั 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



กิตติกรรมประกาศ 
 

การจัดท าวิจ ัยในครัง้นี้  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการสถาบันความงามตรัยญา
โรงพยาบาลปิยะเวทของผู้บรโิภค ในเขตกรุงเทพมหานคร  ผลการวิจยัในครัง้นี้เพื่อน าข้อมูลไปใช ้            
เป็นแนวทางในการปรบัปรงุ และพฒันาการใหบ้รกิารของสถาบนัความงามตรยัญา อกีทัง้เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม และมปีระสิทธิภาพ รวมถึงสามารถน าข้อมูลไปวางแผน           
และก าหนดกลยทุธท์างการตลาดไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ และประสบความส าเรจ็ 

 ทัง้นี้ขอขอบพระคุณอาจารย์ ดร.ณัฐวุฒ ิฮนัตระกูล ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรกึษาของงานวิจยันี้            
คอยให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับแนวทางการด าเนิน          
การจดัท าวจิยัน้ี  
 อีกทัง้ขอขอบพระคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่าน รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องที่ไม่ได้กล่าวนามไว ้      
ในทีน่ี้ทีไ่ดส้ละเวลาใหค้วามรว่มมอื และมสี่วนช่วยใหก้ารจดัท าวจิยัในครัง้นี้ส าเร็จลุล่วงไดด้ว้ยด ี 
 
              ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสงู 
       
 
 
  ลงชื่อ ........................................... 

        (นางสาวพรรณราย  ฮมภริมย)์ 
              รหสันกัศกึษา 6012100020 
  



บรรณานุกรม 
 

ตรยัญา : One Stop Service แห่งสขุภาพและความงาม 
อดุลย ์จาตุรงคกุล. (2543). พฤติกรรมผูบ้ริโภค. กรงุเทพฯ: มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร.์ 
https://scbsme.scb.co.th/sme-inspiration-detail/SCB_Supplementary 
Yamane, T. (1967).Taro statistic : An introductory analysis. New York: Harper & row. 
รุจิเรศ อินต๊ะ. (2553). ปัจจยัทีมี่ผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางด้าน
 ผิวพรรณ-องนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (รายงานผลการวิจัย).  เชียงใหม่ : 
 มหาวทิยาลยัเชยีงใหม.่ 
ศศิภา เดอืนสว่าง. (2553) ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการทีมี่ผลต่อลูกค้าเพศชายในการ
 เลือกใช้บริการคลินิกเสริมความงามในอ าเภอเมืองเชียงใหม่. การค้นคว้าอสิระปรญิญา
 มหาบณัฑติ,มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่. 
สปิปศิณี บาเรย์. (2555). ปัจจยัทางการตลาดทีมี่ผลต่อการเลือกใช้บริการสปาในประเทศไทย
 ของนักท่องเทีย่วชาวจีน. ภาคนิพนธป์รญิญามหาบณัฑติ, มหาวทิยาลยัราชภฏัภเูกต็. 
ฉตัยาพร เสมอใจ. (2549). การบริหารการตลาด. กรงุเทพฯ: ซเีอด็ยเูคชัน่. 
ฉตัรยาพร เสมอใจ และฐตินินัท ์วารวีนิช. (2551). หลกัการตลาด. กรงุเทพฯ: ซเีอด็ยเูคชัน่. 
ชชูยั สมทิธไิกร. (2553). พฤติกรรมผูบ้ริโภค. กรงุเทพฯ: จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

โชคชยั ชยธวชั. (2547). นักการตลาด CEO ตอน สมรภมิูการตลาด. กรงุเทพฯ : ซ.ีพ.ีบุ๊ค 

 สแตนดารด์. 

ธงชยั สนัตวิงษ์. (2517). พฤติกรรมผูบ้ริโภค (พิมพค์รัง้ที ่2). กรงุเทพฯ: ไทยวฒันาพานิช. 

ธานินทร ์ศลิป์จาร.ุ (2555). การวิจยัและวิเคราะหข้์อมลูทางสถิติด้วย SPSS และ AMOS 

 (พมิพค์รัง้ที ่13). นนทบุร:ี เอส. อาร.์ พริน้ติง้ แมสโปรดกัส.์ 

วชิติ อู่อนั. (2550). การวิจยัและการสืบค้นข้อมลูทางธรุกิจ. กรงุเทพฯ: พริน้แอทม.ี 

ศศธิร สุรยิะพรหม. (2552). พฤติกรรมและปัจจยัทีมี่ผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการคลินิกเสริม 

 ความงามและดแูลผิวพรรณของนักศึกษามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ (รายงานผลการวิจยั). 

 เชยีงใหม:่ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม.่ 

ชยัสมพล ชาวประเสรฐิ. (2549). การตลาดบริการ. กรงุเทพฯ: ซเีอด็ยเูคชัน่. 

สุดาพร กุณฑลบุตร. (2552), หลกัการตลาดสมยัใหม่ (พิมพค์รัง้ที ่4). กรงุเทพฯ. จฬุาลงกรณ์ 

 มหาวทิยาลยั. 

สุวมิล แมน้จรงิ และเกยรู ใยบวักลิน่. (2550). การส่งเสริมการตลาด. กรงุเทพฯ. ทรปิเป้ิล 

 เอด็ ดเูคชัน่. 

เสร ีวงษ์มณฑา.(2542). การวิเคราะหพ์ฤติกรรมผู้บริโภค. กรงุเทพฯ. ธรีะฟิลม์และไซเทก็ซ ์



อดุลย ์จาตุรงคกุล. (2543). พฤติกรรมผูบ้ริโภค. กรงุเทพฯ: มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร.์ 

อดุลย ์จาตุรงคกุล และดลยา จาตุรงคกุล. (2550). พฤติกรรมผูบ้ริโภค (พิมพค์รัง้ที ่2). กรงุเทพฯ: 

 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร.์  

อภญิญา ภทัราพรพสิฐิ. (2553). ปัจจยัทีมี่ผลต่อการตดัสินใจใช้บริการ ธนาคารกรงุไทย จ ากดั  

 (มหาชน) สาขาถนนแสงชโูต จงัหวดักาญจนบุร.ี การคน้ควา้อสิระปรญิญามหาบณัฑติ,  

 มหาวทิยาลยัศลิปากร.  

 


