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บทคัดย่อ 
ความสวยความงามเป็นค่านิยมที่ผู้บริโภคในสังคมไทยให้ความสำคัญในปัจจุบันและมีแนวโน้มที่จะมี

ความสำคัญเพิ่มมากขึ้นในอนาคต ความสวยความงามได้เป็นคุณค่าทางสังคมที่แพร่หลายไปยังกลุ่มต่าง  ๆ อย่าง
รวดเร็ว คลินิกความงามในประเทศไทยจึงมีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตัวเลขการเติบโตของธุรกิจเพื่อสุขภาพและ
ความงาม ในประเทศไทยมีมูลค่าสูงถึง 250,000 ล้านบาท อำเภอหาดใหญ่ ในจังหวัดสงขลาก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่งซึ่งมี
คลินิกความงามหลายแห่ง และจัดอยู่ในตลาดความงามระดับบนและระดับกลาง ซึ่งแต่ละแห่งก็มีกลยุทธ์การตลาด
และการแข่งขันเพื่อแย่งชิงลูกค้าแตกต่างกันออกไปเพราะฐานลูกค้าในปัจจุบันนอกเหนือจากในพื้นที่จังหวัดสงขลา
แล้วก็ยังเป็นคลินิกความงามที ่กลุ ่มลูกค้าในโซนภาคใต้ให้ความสำคัญรวมถึงประเทศเพื ่อนบ้านที ่เป็นกลุ่ม  
เมดิคอลทัวริซึมที่นิยมมาใช้บริการอีกด้วย ดังนั้นผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการกระจายตัวคลินิก  
ความงามในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลคลินิก
ความงามในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (2) ศึกษารูปแบบการกระจายตัวของคลินิกความงามในอำเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา (3) ศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้าใช้บริการคลินิกความงาม จังหวัดสงขลา ผลการศึกษา จากการ
สำรวจและจัดทำฐานข้อมูลพบว่าตำแหน่งที่ตั้งของคลินิกน้ันมีจำนวนท้ังหมด 42 คลินิก และจะตั้งอยู่บริเวณใจกลาง
เมืองของอำเภอหาดใหญ่ คือบริเวณตำบลหาดใหญ่ ตำบลคลองแห ตำบลควนลัง ซึ่งจำนวนตำแหน่งคลินิกท้ังหมดมี
รูปแบบการกระจายแบบ Dispersed (การกระจายตัวแบบเป็นระบบระเบียบหรือแบบแผน) มีการกระจายตำแหน่ง
ที่ตั้งคลินิกใกล้กับแหล่งธุรกิจ สถานศึกษา ถนนสายหลักเกือบทุกคลินิก ซึ่งเป็นเขตที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่าง
หนาแน่น และกระจายคลินิกครอบคลุมในพื้นที่เขตเมืองด้วย และผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้าใช้บริการ
คลินิกความงามและผู้ใช้บริการได้มีความพึงพอใจในการใช้บริการคลินิกความงามในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวมทุกด้านเท่ากับ 4.37 
คำสำคัญ : การกระจายตัว, คลินิกความงาม, การศึกษาความพึงพอใจ 
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Abstract 
The beauty is that most consumers in Thailand to focus on the present and are likely to 

be increasingly important in the future. The beauty is prevalent social values to various groups 
quickly beauty clinic in Thailand is growing steadily. A growing number of health and beauty. In 
Thailand, worth up to 250,000 million baht in Hat Yai district of Songkhla province, it is one area 
where many of the beauty clinic. And in the beauty market and upper middle class. Each of which 
is a strategic marketing and competition for customers varies due to the current customer base 
than in Songkhla also has a beauty clinic that customers in the South Zone featured included. 
neighbors at a Medical Tourist permeate popular to use as well. Thus, to study the distribution 
pattern of the beauty clinic in Hat Yai Municipality in research aimed (1) to explore and database 
beauty clinic in Hat Yai (2) study. distribution model of beauty clinic in Songkhla (3) satisfaction of 
the service Beauty Clinic study from Songkhla. Exploration and production databases found that 
the location of the clinic a total of 42 clinics. And is located in the heart of beauty is a value to 
consumers in Thailand to focus on the present and are likely to be increasingly important in the 
future. The beauty is prevalent social values to various groups quickly beauty clinic in Thailand is 
growing steadily. A growing number of health and beauty. In Thailand, worth up to 250,000 million 
baht in Hat Yai district of Songkhla province, it is one area where many of the beauty clinic. And in 
the beauty market and upper middle class. Each of which is a strategic marketing and competition 
for customers varies due to the current customer base than in Songkhla also has a beauty clinic 
that customers in the South Zone featured included. neighbors at a Medical Tourist permeate 
popular to use as well. Thus, to study the distribution pattern of the beauty clinic in Hat Yai 
Municipality in research aimed (1) to explore and database beauty clinic in Hat Yai (2) study. 
distribution model of beauty clinic in Songkhla (3) satisfaction of the service Beauty Clinic study 
from Songkhla. Exploration and production databases found that the location of the clinic a total 
of 42 clinics. And is located in the city of Hat Yai. The area is the district of Hat Yai Tambon, Klong 
Hae Tambon of which the clinic has formed distribution Dispersed (the distribution is organized or 
structured) is distributed locations clinic close to businesses, schools, major roads almost 
everywhere. clinic This is a field that has a resident population density. Clinical and distribution 
coverage in urban areas as well. The total average every 4.37. 
Keyword: Distribution, Beauty clinic, Satisfaction study 
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1. บทนำ 
ความสวยความงามเป็นค่านิยมที ่ผ ู ้บริโภคในสังคมไทยให้ความสำคัญในปัจจุบันและมีแนวโน้มที่  

จะมีความสำคัญเพิ่มมากขึ้นในอนาคต ความสวยความงามได้เป็นคุณค่าทางสังคมที่แพร่หลายไปยังกลุ่มต่าง  ๆ  
อย่างรวดเร็ว ค่านิยมที่ให้ความสำคัญกับความงามบนใบหน้าและผิวพรรณเกิดจากวิถีการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลง
ไปจากเดิม การติดต่อพบปะในสังคมหรือธุรกิจ ทำให้คนส่วนใหญ่ต้องการมีหน้าตา และผิวพรรณที่ดูดี ซึ่งช่วยสรา้ง
ความมั่นใจและเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดีให้แก่ตนเองมากขึ้น คลินิกความงามในประเทศไทยมีการเติบโตอย่าง
ต่อเนื่องผู้ประกอบการมีทั้งรายใหญ่และรายเล็ก มีทั้งที่เปิดกิจการเองในลักษณะของคลินิกเสริมความงาม และ
แยกตัวออกมาจากผู้ประกอบการรายใหญ่จุดขายหลักก็คือราคาที่ถูกกว่า ซึ่งคู่แข่งโดยตรงก็คือแผนกศัลยกรรมเสริม
ความงามตามโรงพยาบาลเอกชน ที่มีแนวโน้มเปิดให้บริการแผนกนี้กัน ในหลายแห่ง รวมถึงโรงพยาบาลที่เปิด
ให้บริการด้านเสริมความงามโดยตรง (ผู้จัดการออนไลน์, 2557) ตัวเลขการเติบโตของธุรกิจเพื่อสุขภาพและความ
งาม ถ้าวัดจากตลาดระดับโลกมีมูลค่ามากกว่า 900,000 ล้านบาท ตลาดอาเซียนมีมูลค่ามากถึง 500,000 ล้านบาท 
และในประเทศไทยมีมูลค่าสูงถึง 250,000 ล้านบาท โดยมีอัตราเติบโตต่อเนื ่อง 15 - 20% ทุกปีขณะเดียวกัน  
ในตัวเลขกว่า 250,000 ล้านบาท หยิบเฉพาะตลาดคลินิกความงาม มีมูลค่ามากกว่า 30,000 ล้านบาท และตลาด
ศัลยกรรมความงามอีก 30,000 ล้านบาท ซึ่งทั้ง 2 ตลาดเติบโตเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 10% ต่อป ี(ศ. ดร.สุรเกียรติ์  เสถียรไทย, 
2561) อำเภอหาดใหญ่ ในจังหวัดสงขลาก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่งซึ่งมีคลินิกความงามหลายแห่ง และจัดอยู่ในตลาดความ
งามระดับบนและระดับกลาง ซึ่งแต่ละแห่งก็มีกลยุทธ์การตลาดและการแข่งขันเพื่อแย่งชิงลูกค้าแตกต่างกันออกไป
เพราะฐานลูกค้าในปัจจุบันนอกเหนือจากในพื้นที่จังหวัดสงขลาแล้วก็ยังเป็นคลินิกความงามที่กลุ่มลูกค้าในโซน
ภาคใต้ให้ความสำคัญรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นกลุ่มเมดิคอลทัวริซึมที่นิยมมาใช้บริการอีกด้วย ดังนั้นผู้วิจัยจึง
ต้องการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการกระจายตัวคลินิกความงามในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่โดยจัดทำฐานข้อมูลเพื่อดู
การกระจายตัวในคลินิกความงามว่ากระจายอยู่ในพื้นที่รูปแบบใหนมากน้อยเพียงใด และศึกษาความพึงพอใจของ
ลูกค้าท่ีเข้าใช้บริการโดยผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการคลินิกความงามในเขตเทศบาล
นครหาดใหญ่ได้ปรับปรุงธุรกิจเพื่อขยายฐานกลุ่มลูกค้าที่ต้องการบริการความงามทางการแพทย์ที่ปลอดภัยและมี
คุณภาพต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
2.1 สำรวจและจดัทำฐานข้อมูลคลินิกความงามในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
2.2 ศึกษารูปแบบการกระจายตัวของคลินิกความงามในอำเภอหาดใหญ ่จังหวัดสงขลา 
2.3 ศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้าใช้บริการคลินิกความงามในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

 

3. แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
การวิจัยเรื่องการวิเคราะห์รูปแบบการกระจายตัวของคลินิกความงามโดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 

กรณีศึกษา : อำเภอหาดใหญ่ ได้ทำการศึกษา โดยได้แบ่งกรอบแนวคิดออกเป็น 3 ส่วน คือ การสำรวจและจัดทำ
ฐานข้อมูลคลินิกความงาม เพื ่อนำมาศึกษารูปแบบการกระจายตัวของคลินิกความงามด้ว ยวิธีการ Nearest 
Neighbor Analysis เมื่อได้รูปแบบการกระจายตัวแล้วจึงทำการศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าที่เป็นผู้ใช้บริการ  
โดยใช้แบบสอบถามในการศึกษาความพึงพอใจ 
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รูปที ่1 กรอบแนวคิด 
 

4. วิธีดำเนินการวิจัย  
การดำเนินการวิเคราะห์รูปแบบการกระจายตัวคลินิกความงาม โดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 

กรณีศึกษา : อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลามีวิธีการดำเนินการดังนี้ 
4.1 พ้ืนที่ที่ใช้ในการวิจัย 

พื้นที่ท่ีใช้ในการศึกษาคือ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
4.2 ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย 

ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบการกระจายตัว คือ  
4.2.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) 

ข้อมูลปฐมภูมิ เป็นข้อมูลที่ได้มาโดยตรงจากการสำรวจสภาพท่ัวไปของพื้นที่ รวมทั้งข้อมูลประเภท
แผนที่และข้อมูลได้จากการเก็บแบบสอบถาม โดยจำแนกเป็นข้อมูลต่าง ๆ ได้ดังนี้ 

1) ข้อมูลตำแหน่งท่ีตั้งคลินิกความงามในอำเภอหาดใหญ่ 
2) ข้อมูลรายละเอียดของคลินิกความงาม 
3) ข้อมูลแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าใช้บริการคลินิกความงาม 
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4.2.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 
ข้อมูลทุติยภูมิ เป็นข้อมูลที่บุคคลหรือหน่วยงานอื่นเก็บรวบรวมไว้แล้วรวมทั้งเอกสารต่าง ๆ ที่

เกี่ยวข้องโดยศึกษาจากตำรา เอกสารเชิงวิชาการ เอกสารข้อมูลจากเว็บไซต์ จากงานวิจัยและจากการสนทนากับผู้รู้
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจากนั้นนำข้อมูลมาสังเคราะห์เพื่อให้ได้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับคลินิกความงาม เป็นต้น 

4.3 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
4.3.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ลูกค้าท่ีใช้บริการคลินิกความงามในอำเภอหาดใหญ่ 
4.3.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

เนื ่องจากประชากรมีขนาดใหญ่และไม่ทราบจำนวนประชากรที่แน่นอน ดังนั ้นขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างสามารถคำนวณได้จากสูตรไม่ทราบสัดส่วนประชากรที่แน่นอน ของ W. G. Cochran โดยกำหนดระดับค่า
ความเชื่อมันร้อยละ 90 และระดับค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 10 โดยใช้สูตรในการคำนวณ ดังนี้  

  n= 
𝑍2

4𝑒2
 

 

แทนค่าได้ดังนี้  n= 
(1.65)2

4(0.10)2
 

 

  n= 68 ตัวอย่าง 
 

จากการคำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 68คน เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างเป็นตัวแทนที่ดีของประชากร
มากขึ้น ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการ การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
โดยพิจารณาจากการตัดสินใจของผู้วิจัยเอง ลักษณะของกลุ่มที่เลือกเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย การเลอืก
กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงต้องอาศัยความรอบรู้ ความชำนาญและประสบการณ์ในเรื่องนั้น ๆ ของผู้ทำวิจัย การเลือก
กลุ่มตัวอย่างแบบนี้มีชื่อเรียกอีกอย่างว่า Judgement sampling ซึ่งผู้วิจัยได้เจาะจงกลุ่มลูกค้าที่มาใช้บริการคลินิก
ความงามในอำเภอหาดใหญ่เป็นผู้ให้ข้อมูลแบบสอบถามครั้งนี้ 

4.4 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลและขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย 
เมื่อทำการรวบรวมข้อมลูที่จำเป็นสำหรับการวิจัยเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปเป็นการวิเคราะห์ข้อมลู ซึ่ง

สามารถแบ่งการวิเคราะห์ออกเปน็ 5 ข้ันตอนและวิธีการวิเคราะห์ขอ้มูลมีรายละเอียด ดังนี้ 
1) จัดทำฐานข้อมูลคลินิกความงาม 

1.1) หลังจากทำการสำรวจเก็บข้อมูลค่าพิกัดคลินิกความงามเสร็จแล้ว ทำการ
แก้ไขและจัดการข้อมูลเชิงคุณลักษณะ ได้แก่ ช่ือคลินิกความงาม ท่ีอยู่ เวลาทำการ และช่องทางการติดต่อ เป็นต้น 

1.2) จัดทำแผนที่ฐานข้อมูลแสดงตำแหน่งที่ตั้งคลินิกความงาม 
2) นำแผนที่ฐานข้อมูลมาศึกษารูปแบบการกระจายตัวของคลินิกความงามในพื้นที่ 

2.1) วิเคราะห์ลักษณะการกระจายตัวคลินิกความงามโดยใช้วิธี Nearest 
Neighbour Analysis 

2.2) จัดทำแผนที่สรุปผลการศึกษารูปแบบการกระจายตัวของคลินิกความงาม 
3) ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 

3.1) ออกแบบสอบถาม / ทดสอบความเที่ยงตรงโดยผู้เชี่ยวชาญ 
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3.2) กำหนดกลุ่มประชากร เพื่อทำแบบสอบถามความพึงพอใจโดยใช้สูตรของ 
W.G. Cochran 

3.3) ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถาม 
3.4) รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม โดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ทาง

สถิติ Excel 
3.5) สรุปความพึงพอใจของผู้เข้าใช้บริการ 

4) สรุปผลการวิจัย 
5) สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 

5. สรุปผลการวิจัย 
5.1 สำรวจและจดัทำฐานข้อมูลคลินิกความงามในอำเภอหาดใหญ่ 

จากการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลพบว่าตำแหน่งที่ตั้งของคลินิกมีทั้งหมด 42 แห่งและจะอยู่บริเวณเขต
ใจกลางเมืองของอำเภอหาดใหญ่ เนื่องจากเป็นแหล่งที่ตั้งรวมธุรกิจหลักด้านต่าง ๆ รวมถึงมีเส้นทางคมนาคมสาย
หลักท้ัง 2 สาย ซึ่งบริเวณที่มีตำแหน่งคลินิกความงามนั้นก็คือบริเวณตำบลหาดใหญ่ ตำบลคลองแห ตำบลควนลัง 

 

 
รูปที ่2 แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งคลินิกความงาม อำเภอหาดใหญ่  
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5.2 ศึกษารูปแบบการกระจายตัวของคลินิกความงามในอำเภอหาดใหญ่ 

 
รูปที ่3 ภาพแสดงผลการวิเคราะห์รูปแบบการกระจายตัวโดยใช้เครื่องมือ Nearest Neighbour Analysis 
 

ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความใกล้เคียง โดยใช้เครื่องมือ Nearest Neighbour Analysis ในโปรแกรม Arc 
gis มาใช้ในการวิเคราะห์ พบว่ามีค่าดัชนี (Nearest Neighbor Ratio) เท่ากับ 17.010379 และได้ค่า (z-score) 
เท่ากับ >2.58 ซึ่งสามารถพิจารณาได้จากเกณฑ์ที่กำหนดไว้ แสดงว่ารูปแบบการกระจายตัวของคลินิกความงามใน
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นั้นมีการกระจายตัวเป็นระเบียบแบบแผน โดยมีระยะห่างระหว่างจุดเท่ากัน 
นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งเสริมการกระจายแบบเป็นระเบียบแบบแผนของคลินิกความงามในอำเภอ
หาดใหญ่ 2 ปัจจัยหลัก ๆ คือ ปจัจัยเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้งของคลินิก และปัจจัยเส้นทางการเข้าถึงคลินิก 

1) ตำแหน่งท่ีตั้งของคลินิก 
เนื่องจากตำแหน่งที่ตั้งของคลินิกส่วนใหญ่มีทำเลที่ตั้งเหมาะสมเป็นทำเลที ่ดี 

เพราะอยู่ใกล้แหล่งธุรกิจเช่นห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้าใหญ่ โรงแรม และคลินิกบางส่วนก็ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า 
ที่อยู่ใกล้กับสถานศึกษา อยู่ติดกับบริเวณถนนสายหลัก และตำแหน่งการกระจายตัวของคลินิกเองก็จะอยู่ใกล้ ๆ กัน
และบางคลินิกก็ตั้งอยู่ไม่ห่างกันมากนัก ในแต่ละย่านการค้า และย่านถนน ซึ่งเป็นจุดเด่นสำคัญที่จะดึงดูดกลุ่มลูกค้า
เป้าหมายให้ง่ายแก่การเข้าถึงและสะดวกในการเข้ามารับบริการ เป็นบริเวณที่มีคนผ่านเยอะในแต่ละวัน โดยทำเล
ที่ตั้งที่ดีจะต้องเป็นจุดที่คนสามารถสังเกต หรือมองเห็นได้ง่าย และนอกจากนี้ตำแหน่งที่ตั้งของคลินิกที่กระจายตัว
ครอบคลุมพื้นท่ีได้หลายคลินิก สามารถรองรับความต้องการของลูกค้าท่ีจะมาใช้บริการไดม้ากขึ้นและมีประสิทธิภาพ
และจะช่วยกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจในการเข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง 
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2) เส้นทางในการเข้าถึงคลินิก 
ตำแหน่งที ่ตั ้งคลินิกอยู่ติดกับบริเวณถนนสายหลักที่อยู ่ใกล้กับแหล่งธุรกิจ  

ที่สามารถเดินทางได้เข้าถึงคลินิกได้ง่าย ซึ่งจะช่วยในการประหยัดเวลาในการเดินทางของลูกค้าท่ีมารับบริการ ซึ่งจะ
ช่วยในการประหยัดเวลาในการเดินทางของลูกค้าที่มารับบริการ โดยตำแหน่งที่ตั้งจะติดกับถนนสายหลักได้แก่ ถนน
เพชรเกษม ถนนกาญจนวนิช ถนนสายรองได้แก่ ถนนราษฎร์ยินดี ถนนธรรมนูญวิถี ถนนศรีภูวนาถ ถนนศุภสาร
รังสรรค์ เป็นต้น 

 
รูปที ่4 ภาพแสดงปัจจัยที่ส่งเสริมการกระจายตัวแบบเป็นระบบระเบียบของคลินิกความงาม อำเภอหาดใหญ่ 

จังหวัดสงขลา 
 

ปัจจยัท่ี1ต ำแหน่งท่ีตั้ง

คลินิกสัมพนัธ์กบัพื้นท่ี

ใกลเ้คียง 

ปัจจยัท่ี 2 เส้นทำงกำร

เขำ้ถึง 
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รูปที ่5 แผนที่แสดงรปูแบบการกระจายตวัคลินิกความงาม อำเภอหาดใหญ ่
 

3) ศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้าใช้บริการคลินิกความงาม 
โดยในแบบสอบถามตอนท่ี 1 สามารถสรุปข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้บริการ ได้ดังนี้ 

- ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุ 20 - 30 ปี 
- มีระดับการศึกษาตั้งแต่ ปวช ปวส จนถึงระดับปริญญาตรีและเทียบเท่า 
- มีรายได้ต่อเดือนต่ำกว่า10,000 จนถึง 30,000 บาท   
- อาชีพ ส่วนใหญ่เป็นพนักงานเอกชน รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ นักเรียน /

นักศึกษา ธุรกิจส่วนตัว / ค้าขาย 
- ช่วงเวลาที่นิยมใช้บริการมากที่สุดคือ เวลา 12.00 - 20.00 น. 
- เหตุผลในการเลือกใช้บริการ ส่วนใหญ่จะเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับ

ตนเอง  รักษาผิวพรรณ และปกป้องผิวพรรณ และเพื่อความสวยงาม 
- งบประมาณในการใช้บริการแต่ละครั้ง ส่วนใหญ่ จะต่ำกว่า10,000 บาท 

แบบสอบถามตอนที่ 2 ผู้ใช้บริการได้มีความพึงพอใจในการใช้บริการคลินิกความ
งามในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวมทุกด้านเท่ากับ 4.37 เมื่อพจิารณา
แยกเป็นรายข้อ ดังนี ้

- ด้านบุคลากรหรือพนักงาน (People) โดยมีค่าเฉลี่ยรวม เท่ากับ 4.69 มี
ค่าแปรผล คือมากที่สุดกว่าด้านอื่น ๆ โดยให้ความพึงพอใจเรื่องแพทย์มี
ความรู้และประสบการณ์ในการรักษา แพทย์และพนักงานมีความ
น่าเชื ่อถือและเชี ่ยวชาญในการปฏิบัติงาน เป็นอันดับแรก  ๆ ทั ้งนี้
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เนื่องมาจากว่าผู้ใช้บริการต่างต้องการความมั่นใจในการมาใช้บริการกับ
คลินิกความงาม 

- ด้านผลิตภัณฑ์และการบริการ (Product ) มีค่าเฉลี่ยรวม เท่ากับ 4.53 มี
ค่าแปรผลคือ มากที่สุด โดยให้ความพึงพอใจเรื ่อง ภาพพจน์คลินิกมี
ชื่อเสียงน่านับถือ การบริการมีความหลากหลายเป็นอันดับต้น ๆ เพราะ
ภาพพจน์ของคลินิกท่ีรักษามาตรฐานรักษาไว้ได้ดี ย่อมเป็นความเช่ือมั่นที่
สำคัญในการเลือกรักษากับคลินิกความงาม 

- ด้านราคา (Price) ค่าเฉลี่ยรวม เท่ากับ 4.38 มีค่าแปรผลคือ มาก โดยให้
ความพึงพอใจในเรื่อง ราคาเหมาะสมกับคุณภาพการให้บริการ  สามารถ
แบ่งผ่อนชำระค่าบริการเป็นงวด ๆ ได้อย่างเหมาะสม เป็นอันดับแรก ๆ 
เมื่อเทียบกับประโยชน์ท่ีได้รับ 

- ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย  (Place)  มีค่าเฉลี่ยรวม เท่ากับ 4.29  มีค่า
แปรผลคือ มาก โดยให้ความพึงพอใจในเรื่อง สถานท่ีตั้งของคลินิกอยู่ใกล้
แหล่งธุรกิจ มีที่จอดรถเพียงพอ เป็นอันดับแรก ๆ ซึ่งผู้ใช้บริการมีความ
คิดเห็นว่าทำเลที่ตั้งมีความใกล้เหมาะสม เนื่องจากอยู่ใกล้แหล่งธุรกิจหรือ
อยู่ในแหล่งธุรกิจเลย มีความสะดวกในการมารับบริการอย่างง่ายดาย 

- ด้านกระบวนการให้บริการ (Process) มีค่าเฉลี่ยรวม เท่ากับ 4.22 มีค่า
แปรผลคือ มาก โดยให้ความพึงพอใจในเรื่อง ความซับซ้อนของขั้นตอน
ให้บริการ มีการติดตามผลการให้บริการอย่างต่อเนื ่อง ซึ ่งสมารถ
ตอบสนองการรักษาพยาบาลของผู้ใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

- ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ มีค่าเฉลี่ยรวม เท่ากับ 4.18 มีค่าแปรผลคือ 
มาก โดยให้ความพึงพอใจในเรื่อง สถานที่ให้บริการสะอาด เป็นระเบียบ
เรียบร้อย มีป้ายบอกจุดบริการต่าง ๆ ชัดเจนและเข้าใจง่าย ที่จะทำให้
ลูกค้าใช้บริการได้อย่างสะดวกและเชื่อมั่นในความปลอดภัยของสถานที่
ภายในคลินิก 

- ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) มีค่าเฉลี่ยรวม เท่ากับ 4.14 มี
ค่าแปรผลคือ มาก โดยให้ความพึงพอใจในเรื่อง มีการส่งเสริมการตลาดที่
น่าสนใจ เช่น ให้ทดลองใช้บริการ ระบบสมัครสมาชิก / บัตรสมาชิก เป็น
ต้น มีการใช้พรีเซนเตอร์ที ่ม ีช ื ่อเส ียงน่าสนใจ ซึ ่งจะดึงดูดให้กลุ่ม
ผู้ใช้บริการมีความสนใจในการมาใช้บริการได้อย่างง่ายดาย 

- แบบสอบถามตอนที ่ 3 แนวโน้มการตัดสินใจใช้บริการในอนาคต มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.65 มีค่าแปรผลคือ มากที่สุด  นั่นหมายถึงผู้ใช้บริการให้
ความพึงพอใจ ที่จะกลับมาใช้บริการอีกในครั้งถัดไปมากที่สุด   
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6. อภิปรายผลการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง ศึกษารูปแบบการกระจายตัวคลินิกความงาม จากผลการวิเคราะห์พบว่ารูปแบบการกระจาย

ตัวของคลินิกความงามนั้นมีรูปแบบการกระจายตัวแบบ Dispersed (การกระจายเป็นระบบระเบียบหรอืมีแบบแผน) 
มีการกระจายตำแหน่งที่ตั้งคลินิกใกล้กับแหล่งธุรกิจ สถานศึกษา ถนนสายหลักเ กือบทุกคลินิก ซึ่งเป็นเขตที่มี
ประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น และกระจายคลินิกครอบคลุมในพื้นที่เขตเมืองด้วย คลินิกความงามเกือบทุกแห่ง
เลยมีการกระจายตัวแบบมีระยะห่างเท่ากันอย่างเป็นระบบระเบียบ และงานวิจัยฉบับนี้นี้ยังมีวิธีการวิจัยสอดคล้อง
กับภัคพาณี  อินคต, สุกัญญา  ด้วงฉุน (2557) ที่ได้ศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์ทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมของร้านสะดวกซื้อ 
กรณีศึกษาเมืองใหม่บริเวณตำบลท่าโพธ์ิ  โดยศึกษาการกระจายตัวของร้านสะดวกซื้อเพื่อศึกษาความเหมาะสมของ
ตำแหน่งที่ตั ้ง และเปรียบเทียบตำแหน่งที่ตั ้งที ่เหมาะสมที่เป็นอยู่จริง โ ดยใช้เครื ่องมือ (Nearest Neighbour 
Analysis) และทำการวิเคราะห์ในโปรแกรม GIS ผลที่ได้จากการวิเคราะห์ร้านสะดวกซื้อมีการกระจายตัวแบบ
กระจัดกระจาย จึงมีความแตกต่างท่ีผลการศึกษารูปแบบการกระจายตัว 
 

7. ข้อเสนอแนะ 
7.1 การเก็บข้อมูลความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง ควรศึกษาเพิ่มเติมในด้านตัวแปรของประชากรศาสตร์ว่ามี

ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจหรือไม่ เช่นรายได้และอาชีพของผู้เข้าใช้บริการมีผลต่อการเข้าใช้บริการในคลินิก
ความงามหรือไม่ เป็นต้น 

7.2 การศึกษาวิจัยนี้ศึกษาความพึงพอใจในการใช้บริการคลินิกความงามในเขตอำเภอหาดใหญ่เท่านั้น ดังนั้น
ในการศึกษาครั้งถัดไปควรทำการศึกษากลุ่มลูกค้าในพื้นที่อื่น ๆ ในจังหวัดสงขลา หรือต่างจังหวัดเพื่อให้คลินิกความ
งามมีศักยภาพครอบคลุมกลุ่มลูกค้าท้ังหมด 

7.3 ควรมีการตัดสินใจใช้บริการคลินิกความงามแต่ละแห่งสักครั้ง เพื่อเป็นประโยชน์แก่การวิจัยและคลินิก
ความงาม ในการวางแผนการตลาดของคลินิกให้สามารถตอบสนองกลุ่มลูกค้าได้มากที่สุด 
 

8. กิตติกรรมประกาศ 
วิจัยฉบับนี้ สำเร็จลงได้ด้วยความกรุณาจาก ดร.โชติกา  รติชลิยกุล อาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิจัย ที่กรณุาให้

คำปรึกษาแนะนำ และข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงแก้ไขวิจัย ตลอดจนช้ีแนะข้อผิดพลาดในการจัดทำ
วิจัยในครั้งนี ้

การทำวิจัยครั้งนี้เกิดปัญหาและอุปสรรคมากมาย ซึ่งผู้วิจัยได้ผ่านปัญหาและอุปสรรคเหล่านั้นมาได้ด้วยดี 
ซึ่งการจะผ่านปัญหาและอุปสรรคเหล่านั้นไปได้ มาจากความอนุเคราะห์ของบุคคลดังกล่าวข้างต้น ซึ่งคอยให้การ
ช่วยเหลือด้วยดีมาตลอด และขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่และครอบครัวที่เป็นกำลังใจที่ดีตลอดระยะการทำวิจัยครั้งนี้ 

และขอขอบพระคุณเจ้าของเอกสารและงานวิจัยทุกท่าน ที่ผู้ศึกษาค้นคว้าได้นำมาอ้างอิงการทำวิจัยฉบับนี้ 
จนกระทั่งงานวิจัยฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

       ฤทัยรัตน์  โอฬาร ิ
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