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ณฎาร์ ประทุมทอง. (2554). การสือ่ สารแบบบอกต่อ ความคาดหวังและการรับรู้ของผูร้ บั บริการ
คลินิกความงามวุฒศิ กั ดิค์ ลินิก ในเขตกรุงเทพมหานคร. สารนิพนธ์ บธ.ม. (การจัดการ).
กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. อาจารย์ทป่ี รึกษาสารนิพนธ์:
อาจารย์ ดร.ไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน์.
งานวิจยั ครัง้ นี้มจี ดุ มุง่ หมายเพื่อศึกษา ความสัมพันธ์ของ การสือ่ สารแบบบอกต่อ กับความ
คาดหวัง และศึกษาคุณภาพการบริการโดยเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง ความคาดหวังกับการ
รับรูข้ องผูร้ บั บริการทีม่ ตี ่อคลินกิ ความงาม วุฒศิ กั ดิ ์คลินกิ ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่าง คือ
ผูร้ บั บริการคลินกิ ความงาม วุฒศิ กั ดิ ์คลินกิ ในเขตกรุงเทพมหานครทีม่ อี ายุตงั ้ แต่ 15 ปีขน้ึ ไป จํานวน
385 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครือ่ งมือในการเก็บข้อมูล
สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน สถิตทิ ่ี
ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ประกอบด้วย การวิเคราะห์ความแตกต่าง ใช้การทดสอบค่าที การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance) และสถิติ Brown-Forsythe
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ใช้สถิตสิ มั พันธ์อย่างง่าย ของเพียร์สนั
โดยประมวลผลจากโปรแกรม
SPSS
ผลการวิจยั พบว่า
ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุ 23 – 30 ปี สถานภาพสมรส โสด / หม้าย
/ หย่าร้าง / แยกกันอยู่ อาชีพ พนักงานบริษทั การศึกษาระดับปริญญาตรี และรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน
10,001 - 25,000 บาท
ผูต้ อบแบบสอบถามมีความถีใ่ นการรับข้อมูลจากการบอกต่อ โดยรวมเกีย่ วกับวุฒศิ กั ดิ ์
คลินกิ ในระดับความถีน่ ้อย ด้านความคิดเห็นเกีย่ วกับการสือ่ สารแบบบอกต่อเกีย่ วกับวุฒศิ กั ดิ ์คลินกิ
โดยรวม ให้ความสําคัญในระดับมาก โดยให้ความสําคัญกับข้อมูลจากการบอกต่อด้านความ
น่ าเชื่อถือของวุฒศิ กั ดิ ์คลินิกสูงทีส่ ุด
ผูร้ บั บริการมีความคาดหวังโดยรวมอยูใ่ นระดับคาดหวังค่อนข้างมาก โดยคาดหวังด้านการ
จัดจําหน่ ายอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ ในขณะที่ ผูร้ บั บริการมีการ รับรู้โดยรวมอยูใ่ นระดับเป็นจริง โดยมี
การรับรู้ ด้านการจัดจําหน่ ายอยูใ่ นระดับการรับรูเ้ ป็นจริงมากทีส่ ดุ
ผูร้ บั บริการมีความคาดหวังสูงกว่าระดับกา รรับรูท้ งั ้ 5 ด้าน กล่าวคือ การบริการในด้านผู้
ให้บริการ ด้านราคา ด้านการจัดจําหน่ าย ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านกระบวนการบริ การ มี
คุณภาพตํ่ากว่าคุณภาพทีค่ าดหวัง
การสือ่ สารแบบบอกต่อมีความสัมพันธ์กบั ความคาดหวังของผูร้ บั บริการคลินกิ ความงาม
วุฒศิ กั ดิ ์คลินกิ ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยความถีใ่ นการรับข้อมูลจากการบอกต่อมีความสัมพัน ธ์กบั
ความคาดหวังของผูร้ บั บริการในข้อ ด้านผูใ้ ห้บริการ ด้านราคา ด้านกระบวนการบริการ และด้าน
การจัดจําหน่ าย ในขณะที่ ดา้ นการส่งเสริมการตลาดไม่มคี วามสัมพันธ์ ทีร่ ะดับนัยสําคัญทางสถิติ
0.05 ส่วนการให้ความสําคัญกับข้อมูลจากการบอกต่อ (ด้านผลการรักษา ด้านความน่าเชือ่ ถือ ด้าน

ราคา ด้านแพทย์และผูเ้ ชีย่ วชาญ ด้านความหลากหลายของโปรแกรมการรักษา ด้านความถีใ่ นการ
รับข้อมูลจากการบอกต่อ และด้านการเชื่อถือข้อมูลทีไ่ ด้รบั การบอกต่อถึงวุฒศิ กั ดิ ์คลินิกมากกว่า
โฆษณาด้านอื่นๆ) มีความสัมพันธ์กบั ความคาดหวังของผูร้ บั บริการในข้อ ด้านผูใ้ ห้บริการ ด้านราคา
ด้านการจัดจําหน่ าย ด้านการส่งเส ริมการตลาด และด้านกระบวนการบริการ อย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 และ 0.05
ผูร้ บั บริการคลินกิ ความงามวุฒศิ กั ดิ ์คลินกิ ในเขตกรุงเทพมหานคร มีความคาดหวังแตกต่าง
กับการรับรู้ ซึง่ แสดงว่าคุณภาพการบริการอยูใ่ นระดับตํ่ากว่า ความคาดหวัง ในด้านผูใ้ ห้บริการ ด้าน
ราคา ด้านการจัดจําหน่ าย ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านกระบวนการบริการ อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01
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The purpose of this research is to study the relation of a Word-of-Mouth
communication to expectations and the quality of service in comparison with the difference
of the expectation and the perception of Wuttisak Clinics’ clients (Beauty Clinic) in
Bangkok. The sample is 385 respondents who have been experiencing the service at
Wuttisak Clinics in Bangkok, aged 15 years and over by using a questionnaire as a tool to
collect data.
The statistics method applied to analyze data is percentage, mean, standard
deviation, t-test, one-way ANOVA and analysis of the correlation coefficient Pearson the
processing program by SPSS.
Accordance with the research results, it shows that
The majority of clients are female, aged between 23 - 30 years old, single /
widowed / divorced / separated, working as emplyees in private companies, holding
bachelor's degree and earning the monthly income of 10,001 - 25,000 Baht
The frequency of respondents in acquiring Word-of-Mouth information about
Wuttisak Clinics is low. However, the significance of Word-of-Mouth communication about
Wuttisak Clinics is moderate to high. Nevertheless the significance of Word-of-Mouth
information regarding the reliability is at the highest level.
The overall expectation of users to Wuttisak Clinics is significantly high, in which
the highest level of expectation is on the Distribution Channels. However, the overall
perception of users is at the actual level whereas the most actual level is the perception on
the Distribution Channels.
In addition, the expectation of users is higher than the perception in all of the major
5 aspects; service providers, price, distribution channels, promotions and service
procedures in which the service quality have lower quality than their expectations.
Word-of-Mouth communication method relates with the expectations of Wuittisak
Clinics users in Bangkok. The frequency of obtaining Word-of-Mouth information, therefore,
relates with the expectation of users in terms of service providers, pricing, service
procedures and the factor of distribution channels – whilst the promotion factor is not
related with their expectation at the statistically significant level of 0.05. The importance of

providing information by Word-of-Mouth (the results of treatment, the reliability, the pricing,
the dermatologist, the specialists and the variety of treatment programs, the frequency of
obtaining word-of-mouth information and the higher degree of Word-of-Mouth information
than the other types of advertising) relates with the expectations of service providers, price,
distribution channels, promotion and service procedures at the statistically significant level
of 0.01 and 0.05.
The expectation of Wuttisak Clinics Users in Bangkok is different from their
perception, in which the service quality is lower than the users’ expectation especially in
regards of service provider, price, distribution channels, promotion and service procedures
at the statistically significant level of 0.01.
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ประกาศคุณูปการ
สารนิพนธ์ฉบับนี้สาํ เร็จลุลว่ งลงได้ดว้ ยดี เนื่องจาก ได้รบั ความ กรุณาเป็ นอย่างสูง จาก
อาจารย์ ดร.ไพบูลย์ อาชารุง่ โรจน์ ท่านอาจารย์ทป่ี รึกษาส ารนิพนธ์ ที่ ให้ความกรุณาเสียสละเวลาใน
การให้คาํ ปรึกษา ข้อ เสนอแนะ และตรวจสอบแก้ไขข้อผิดพลาดต่างๆที่ เป็นประโยชน์ อย่างยิง่
นับตัง้ แต่เริ่ มดําเนินการจนสําเร็จเรียบร้อยเป็นส ารนิพนธ์ ฉบับนี้ ผูว้ จิ ยั จึงขอขอบพระคุณเป็นอย่าง
สูงไว้ ณ โอกาสนี้
ผูว้ จิ ยั ขอขอบคุณ รองศาสตราจ ารย์ ดร.สุภาพรรณ สิรแิ พทย์พสิ ทุ ธิ ์ และ อาจารย์
สิฎฐากร ชูทรัพย์ ที่ได้เสียสละเวลาอันมีคา่ ในการเข้าร่วมเป็นคณะ กรรมการสอบสารนิพนธ์ และให้
คําแนะนํา ข้อเสนอแนะ เพือ่ ปรับปรุงให้สารนิพนธ์ฉบับนี้มคี วามสมบูรณ์ยง่ิ ขึน้
ผูว้ จิ ยั ขอขอบคุณ วุฒศิ กั ดิ ์คลินกิ ทีไ่ ด้ให้ควา มกรุณาในการทําวิจยั ครัง้ นี้ และเจ้าหน้าที่
ทุกท่านในสถานบริการคลินกิ ทัง้ 10 แห่งทีไ่ ด้ให้ความกรุณาอํานวยความสะดวกและช่วยเหลือเป็ น
อย่างดี
ผูว้ จิ ยั ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ทีไ่ ด้เลีย้ งดูดว้ ยความรัก อบรมสังสอนผู
่
ว้ จิ ยั ให้
เติบโตมาเป็ นคนดี และมอบโอกาสการศึกษาให้มวี ชิ าความรูต้ ดิ ตัวมาจนปจั จุบนั นอกจากนัน้ ผูว้ จิ ยั
ขอขอบคุณ เพือ่ นๆ MBA รุน่ 11 ทีเ่ ป็ นกําลัง ใจ คอยห่วงใยช่วยเหลือ ทัง้ ในเรือ่ งเรียนและเรือ่ ง
กิจกรรม
สุดท้ายนี้ คุณประโยชน์และความดีอนั พึงมีจากสารนิพนธ์ฉบับนี้ ผูว้ จิ ยั ขอน้อมบูชา
พระคุณบิดา มารดา ตลอดจนบูรพคณาจารย์ทกุ ท่าน ทีไ่ ด้อบรมสังสอนและชี
่
แ้ นะแนวทางทีด่ แี ละ
มีคณ
ุ ค่าตลอดมาจนกระทังประสบความสํ
่
าเร็จในวันนี้

ณฎาร์ ประทุมทอง

สารบัญ
บทที่

หน้ า
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บทที่ 1
บทนํา
ภูมิหลัง
“เพราะความสวย เป็ นเรือ่ งทีร่ อไม่ได้ ” ดังคําโปรยโฆษณาคลินิกความงามแห่งหนึ่ง ที่
สะท้อนให้เห็นถึง ค่านิยมทางสังคมทีใ่ ห้ความสําคัญ ด้านรูปลักษณ์ ความสวยงามภายนอก มาก่อน
ความสวยงามภายใน เพราะรูปร่าง หน้าตาเป็ นสิง่ แรกทีม่ องเห็นได้ถงึ ความแตกต่าง เปรียบได้กบั
ความเป็นอัต ตาลักษณ์แห่งตัวตน อีกทัง้ การ ได้รบั สื่อต่างๆ ไม่วา่ จะเป็นละคร ภาพยนตร์ โฆษณา
หนังสือพิมพ์ หรื อแม้แต่ในโลกแห่งความเป็ นจริงของ การรับกระแสวัฒนธรรมข้ามพรมแดน
นักแสดง นักร้อง นางแบบ ล้วนมีอทิ ธิพลส่งผลให้เกิดค่านิยมในความสวยความหล่อ
ด้วยกระแสนิยมในความสวยความหล่อนี้ทาํ ให้ ปญั หาผิว สิว ฝ้า เพียงเล็กน้อย กลายเป็น
ปญั หาทีม่ ผี ลต่อจิตใจ บุค ลิกภาพ และความมันใจส่
่ วนบุคคล ทําให้ เกิดค่านิยมการหาหมอในคลินกิ
ความงามมากขึน้ และกลุม่ ผูร้ บั บริการก็เริม่ มีอายุน้อยลงอย่างกลุ่มวัยรุน่ ทีม่ ปี ญั หาผิวหน้า เรือ่ งสิว
ในขณะที่กลุม่ ทีผ่ า่ นช่วงวัยรุน่ มา ต้องการลบเลือนริว้ รอย และเพิม่ ความกระชับของผิวหน้าและผิว
กาย ทําให้คลินกิ ความงามต้องปรับเปลีย่ นรูปแบบการบริการให้หลากหลาย และนําเครือ่ งมือ
ทางการแพทย์ทท่ี นั สมัยมาให้บริการ เพือ่ ตอบสนองให้ทนั ต่อความต้องการของ ผูร้ บั บริการมากขึน้
จากธุรกิจ ทีเ่ คยเป็ นตลาดอิม่ ตัวส่งผลให้คลินิกความงามเติบโตมีมลู ค่าถึง 10,000-12,000 ล้านบาท
เริม่ มีทงั ้ โรงพยาบาลและคลินกิ รายใหม่เข้ามาบุกตลาดมากขึน้ ทําให้เกิดการแข่งขันทีร่ นุ แรงจึงต้อง
อาศัยกระบวนการทําตลาดเพือ่ สร้างการรับรู้ และทําให้ลกู ค้าสามารถสัมผัสได้ถงึ ค วามมันใจใน
่
สินค้าและบริการ
“วุฒศิ กั ดิ ์คลินกิ ” เป็ นคลินกิ ความงามทีถ่ อื ได้วา่ ครองตลาดส่วนใหญ่ของคลินกิ ทีเ่ น้นเรือ่ ง
เสริมความงาม เนื่องจากการใช้กลยุทธ์โปรโมชัน่ และสร้างชือ่ ด้วยการลงสือ่ โฆษณาทีห่ ลากหลาย
อย่างการใช้พรีเซ็นเตอร์ต่างประเทศทีเ่ ป็ นทีร่ จู้ กั ในกลุ่ มวัยรุน่ เพือ่ สร้างแบรนด์อแวร์เนสให้ผบู้ ริโภค
รูจ้ กั นอกจากสือ่ ทางโทรทัศน์ยงั มีส่อื โฆษณาอื่น เช่น วิทยุ ป้ายโฆษณา แผ่นพับ การ ทํา
ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ ซึง่ แท้จริงแล้วปจั จัยทีม่ อี ิ ทธิพลในการตัดสินใจเลือก รับบริการ คือความ
น่าเชื่อถือของหมอ ซึง่ มาจากการบอกต่อ (ผูจ้ ดั การรายสัปดาห์ . 2548: online) เพราะสื่อโฆษณาใน
ปจั จุบนั มีปริมาณมาก อีกทัง้ การโฆษณาทีช่ วนเชือ่ โอ้อวดเกินความจริงของสินค้า ทําให้บางครัง้ สือ่
โฆษณาต่างๆ กลายเป็ นแค่สงิ่ รบกวน (Noise) และทําเกิดความเคลือบแคลงสงสัย (Skepticism)
ผูบ้ ริโภคจึงหันมากลันกรองข้
่
อมูลโฆษณาดังกล่าว ด้วยการรับฟงั ความคิดเห็นจากบุคคลใกล้ชดิ

2
การสือ่ สารแบบบอกต่อ (Word-of- Mouth) เครือ่ งมือที่ เปิดโอกาสให้ผบู้ ริโภคสือ่ สารกัน
โดยไม่จาํ กัดกลุม่ เป็ นการพูดคุยทีเ่ จาะลึกไปถึงสินค้า การบริการ ไม่วา่ จะเป็นช่วงเวลาใดก็ตาม สิง่
เหล่านี้จะเริม่ ต้นจากความคิดของคนใดคนหนึ่งก่อนแล้วไปจบลงทีค่ นอีกคนหนึ่ง โดยการสือ่ สารวิธนี ้ี
นักการตลาดหลายท่านเห็นว่ามีพลังมากอีกวิธหี นึ่งทัง้ ในด้านการแพร่กระจายข่าวสาร และการมี
อิทธิพลในการตัดสินใจซือ้ และพบว่าการขอคําแนะนําจากเพือ่ นและครอบครัวมีบทบาทสําคัญใน
การตัดสินใจซือ้ ของผูบ้ ริโภคม าก Silverman (2001) ได้กล่าวว่า คนเราทําการตัดสินใจซือ้ ครัง้
สําคัญ มักจะมาจากคําแนะนําของเพือ่ นฝูง ทีป่ รึกษา หรือผูเ้ ชีย่ วชาญ และการสือ่ สารแบบบอกต่อ
ยังเกิดขึน้ เองตามธรรมชาติโดยทีไ่ ม่จาํ เป็นต้องมีคนคอยกํากับอยู่ ซึง่ ไม่ตอ้ งใช้งบโฆษณาเลยแม้แต่
บาทเดียว ทัง้ ยังสามาร ถเข้าถึงคนได้มากกว่าพนักงานขายและได้รบั ความน่าเชือ่ ถือจากผูบ้ ริโภค
เนื่องจากการสือ่ สารดังกล่าวมิได้กระทําเพือ่ การค้าและอยูน่ อกเหนือการควบคุมของเจ้าของสินค้า
เพราะผูส้ ่งข้อมูลไม่ ได้มสี ว่ นได้สว่ นเสียอะไรกับการตัดสินใจซือ้ ของผูบ้ ริโภค (Schiffman;& Kanuk.
1997; citing Bansal; & Voyer. 2000) แต่การสือ่ สารแบบบอกต่อ จะเกิดขึน้ มากน้อยเพียงใดขึน้ อยู่
กับขอบเขตความคาดหวังทีส่ นิ ค้า สามารถตอบสนองต่อความต้องการได้ (Emanuel. 2000: 19)
เพราะแหล่งทีม่ าของความคาดหวัง คือข้อมูลทีผ่ บู้ ริโภคได้รบั รูจ้ ากผูบ้ ริโภคอื่นๆ ทีเ่ คยใช้สนิ ค้ าหรือ
รับการบริการมาก่อน โดยอาจจะเป็ นการให้คาํ แนะนําชักชวนให้มาใช้ สินค้าหรือ บริการ อาจเป็ น ข้อ
ตําหนิหรือคําบอกเล่าต่างๆเกีย่ วกับ สินค้าหรือ การบริการนัน้ ๆ เพราะเป็นข้อมูลทีม่ าจาก
ประสบการณ์จริง ทําให้ลกู ค้าเกิดความเข้าใจไปเองว่าสินค้าหรือผูใ้ ห้บริการต้องสามารถให้บริ การได้
อย่างดี จึงทําให้ลกู ค้าเกิดค วามคาดหวังทีส่ งู หรือเกินกว่า ปกติจากความเป็ นจริง ด้วยเหตุน้ี คลินกิ
ความงามควรให้ความสําคัญกับการตอบสนองความคาดหวังของผูร้ บั บริการให้ได้มาก เพราะส่งผล
ต่อความอยูร่ อดของสถานบริการ เพือ่ ให้ผรู้ บั บริการตัดสินใจเลือกใช้สถานบริการ ต่อ ไป เพราะ
ถึงแม้วา่ จะมีการทุ่มงบทางการตลาดเพือ่ โฆษณาและนําเสนอข้อมูลของสินค้าได้น่าสนใจเพียงใด แต่
หากตัวสินค้าหรือบริการไม่สามารรถสร้างความประทับใจก็ไม่สามารถทีจ่ ะประสบความสําเร็จได้
จากข้อมูลข้างต้นทําให้ ผวู้ จิ ยั มีความสนใจทีจ่ ะศึกษาถึง การสือ่ สารแบบบอกต่อ ทีส่ ่งผลต่อ
ความคาดหวังของผูร้ บั บริการคลินกิ ความงาม วุฒศิ กั ดิ ์คลินกิ ในเขตกรุงเทพมหานคร ว่าผูร้ บั บริการ
มีระดับความคาดหวังเมือ่ ได้รบั การบอกต่อเกีย่ วกับวุฒศิ กั ดิ ์คลินกิ และระดับการรับรูภ้ ายหลังการรับ
บริการเป็ นอย่างไร หากสามารถทําให้ระดับการรับรูใ้ กล้เคียงกับระดับ ความคาดหวัง เท่ากับว่าการ
บริการนัน้ มีคุณภาพ และสามารถตอบสนองความต้องการของผูร้ บั บริการได้ เพือ่ ให้วฒ
ุ ศิ กั ดิ ์คลินกิ
ในฐานะเป็ นผูใ้ ห้บริการด้านความงามและเป็นบริษทั ทีก่ าํ ลังเติบโตด้วยการทําการตลาดอย่างหนักใน
การตอกยํา้ ความเป็ นแบรนด์ จะได้นําข้อมูลจากการวิจยั การสือ่ ส ารแบบบอกต่อมาพัฒนากลยุทธ์
ทางการตลาด รวมทัง้ ทราบถึงความคาดหวังและการ รับรู้ ของ ผูร้ บั บริการ เพือ่ นํามา ปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์และการบริการให้มคี ุณภาพ เกิดประสิทธิ ภาพสามารถ ตอบสนองต่อความต้องการของ
ผูร้ บั บริการต่อไป
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ความมุ่งหมายของการวิ จยั
1. เพื่อศึกษาลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส อาชีพ ระดับการศึกษา
รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน ทีม่ ผี ลต่อ การรับรู้ ของ ผูร้ บั บริการคลินกิ ความงาม วุฒศิ กั ดิ ์ คลิ นกิ ในเขต
กรุงเทพมหานคร
2. เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการสือ่ สารแบบบอกต่อกับความคาดหวังของ
ผูร้ บั บริการคลินกิ ความงาม วุฒศิ กั ดิ ์คลินิกในเขตกรุงเทพมหานคร
3. เพือ่ ศึกษาคุณภาพการบริการโดย เปรียบเทียบความ แตกต่างระหว่าง คาดหวังกับการ
รับรูข้ องผูร้ บั บริการทีม่ ตี ่อคลินิกความงาม วุฒศิ กั ดิ ์คลินิกในเขตกรุงเทพมหานคร

ความสําคัญของงานวิ จยั
1. เพือ่ ทราบถึงความคาดหวังและการรับรูข้ อง ผูร้ บั บริการ ทีม่ ตี ่อวุฒศิ กั ดิ ์คลินิกในเขต
กรุงเทพมหานคร
2. เพือ่ เป็ นแนวทางสําหรับบริษทั ผลิตสินค้าและบริการ ทีส่ นใจใช้การสือ่ สารแบบบอกต่อ
เป็นกลยุทธ์ทางการตลาด

ขอบเขตของการศึกษาวิ จยั
ผูว้ จิ ยั มีความมุง่ หมาย ทีจ่ ะศึกษาถึงความสัมพันธ์ การสือ่ สารแบบอกต่อ กับความคาดหวัง
และหาคุณภาพโดยการ เปรียบเทียบความคาดหวังกับการรับรูข้ อง ผูร้ บั บริการคลินกิ ความงาม วุฒ ิ
ศักดิ ์คลินิกในเขตกรุงเทพมหานคร
ประชากรที่ใช้ในการวิ จยั
ประชากรทีใ่ ช้ใน การ วิจยั คือ ผูท้ เ่ี คยรับ บริการคลินกิ ความงาม วุฒศิ กั ดิ ์คลินิกในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึง่ มีทงั ้ หมด 25 สาขา ทีม่ อี ายุ 15 ปีขน้ึ ไป ซึง่ เป็ นวัยทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงของโฮ
โมนในร่างกาย ทําให้เกิดสิวหรือปญั หาผิว
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิ จยั
กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ ผูท้ เ่ี คยรับบริการทีม่ อี ายุ 15 ปี ขน้ึ ไป เนื่องจากไม่ทราบ
จํานวนประชากรทีแ่ น่ นอน จึงใช้วธิ กี ารคํานวณหากลุม่ ตัวอย่างโดยใช้สตู ร (นราศรี ไววานิชกุล. 2551:
133) โดยการคํานวณประชากรใช้ระดับ ความเชือ่ มัน่ 95% ค่าความผิดพลาดสูงสุดทีจ่ ะเกิดขึน้ 0.05
ค่าสัดส่วนประชากร 0.05 ได้จาํ นวนตัวอย่าง 385 คน เพิม่ จํานวนตัวอย่าง 15 คน จะได้เท่ากับ 400 คน
มีวธิ ี การเลือกกลุ่ม ตัวอย่างแบบหลายขัน้ ตอนและใช้การสุม่ ตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience
Sampling)

4
ตัวแปรที่ศึกษา
1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ได้แก่
1.1 ลักษณะส่วนบุคคล (Demographic)
1.1.1 เพศ
1.1.1.1 ชาย
1.1.1.2 หญิง
1.1.2 อายุ
1.1.2.1 15 - 22 ปี
1.1.2.2 23 - 30 ปี
1.1.2.3 31 – 38 ปี
1.1.2.4 39 – 46 ปี
1.1.2.5 มากกว่า 46 ปี
1.1.3 สถานภาพสมรส
1.1.3.1 โสด
1.1.3.2 สมรส/อยูด่ ว้ ยกัน
1.1.3.3 หม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่
1.1.4 อาชีพ
1.1.4.1 รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ / พนักงานของรัฐ
1.1.4.2 พนักงานบริษทั
1.1.4.3 ประกอบธุรกิจส่วนตัว
1.1.4.4 นักเรียน / นักศึกษา
1.1.5 ระดับการศึกษา
1.1.5.1 ตํ่ากว่าปริญญาตรี
1.1.5.2 ปริญญาตรี
1.1.5.3 สูงกว่าปริญญาตรี
1.1.6 รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน
1.1.6.1 ตํ่ากว่าหรือเทียบเท่า 10,000 บาท
1.1.6.2 10,001 – 25,000 บาท
1.1.6.3 25,001 – 35,000 บาท
1.1.6.4 35,001 บาทขึน้ ไป
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1.2. การสือ่ สารแบบบอกต่อ Word of Mouth Communication
1.2.1. ความถีใ่ นการรับข้อมูลการสือ่ สารแบบบอกต่อ
1.2.2 ความคิดเห็นเกีย่ วกับการสือ่ สารแบบบอกต่อ
2. ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ
2.1 ความคาดหวังของผูร้ บั บริการคลินกิ ความงามวุฒศิ กั ดิ ์คลินกิ
2.1.1 ด้านผูใ้ ห้บริการ
2.1.2 ด้านราคา
2.1.3 ด้านการจัดจําหน่าย
2.1.4 ด้านการส่งเสริมการตลาด
2.1.5 ด้านกระบวนการบริการ
2.2 การรับรูข้ องผูร้ บั บริการคลินกิ ความงามวุฒศิ กั ดิ ์คลินกิ
2.2.1 ด้านผูใ้ ห้บริการ
2.2.2 ด้านราคา
2.2.3 ด้านการจัดจําหน่าย
2.2.4 ด้านการส่งเสริมการตลาด
2.2.5 ด้านกระบวนการบริการ

นิ ยามศัพท์เฉพาะ

1. คลิ นิกความงาม (Beauty Clinic) หมายถึง สถานทีท่ ใ่ี ห้บริการเกีย่ วกับการดูแล
รักษา ฟื้นฟู ผิวหน้า ผิวกาย และเส้นผมให้ดยี งิ่ ขึน้ โดยใช้เทคโนโลยีเครือ่ งมือทีท่ นั สมัย และมีแบบ
แผนการรักษาตามความต้องการทีแ่ ตกต่างกันของแต่ละสภาพบุคคล รวมทัง้ การ ตกแต่งใบหน้าให้
สวยงามด้วยนวัตกรรมใหม่ โดยอยูใ่ นวิจารณญาณของแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญ
2. ผูร้ บั บริ การ (Customer) หมายถึง ผูท้ เ่ี ข้ามารับการรักษา ซือ้ โปรแกรมต่างๆ ใน
การดูแลผิวหน้า ผิวกาย และเส้นผม ในจํานวน 25 สาขาของวุฒศิ กั ดิ ์คลินิกในเขตกรุงเทพมหานคร
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2554 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2554
3. การสื่อสารแบบบอกต่อ (Word of Mouth Communication) หมายถึง การ
พูดคุยติดต่อสือ่ สารถึงเรือ่ งทีก่ าํ ลังอยูใ่ นความสนใจระหว่างคนสองคนโดยผ่านการบอกต่อโดยบุคคล
หรือผ่านทางทางอินเทอร์เน็ต ซึง่ เป็ นความคิดเห็นและความรูส้ กึ จาก ประสบการณ์จริงทีไ่ ด้เรียนรูม้ า
จากการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการ โดยในสารนิพนธ์น้จี ะหมายถึง วุฒศิ กั ดิ ์คลินกิ
4. ความคาดหวัง(Expectation) หมายถึง ความรูส้ กึ นึกคิด และคาดการณ์ของ
ผูร้ บั บริการ
คลินกิ ความงาม วุฒศิ กั ดิ ์คลินกิ
ต่อสิง่ ทีค่ าดการณ์วา่ จะได้รบั ในด้านต่า งๆ คือ ด้านผูใ้ ห้บริการ
ด้านราคา ด้านการจัดจําหน่ าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านกระบวนการบริการ
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5. การรับรู้ (Perception) หมายถึง ความรูค้ วามเข้าใจ ต่อสิง่ ทีค่ าดการณ์ของผรู้ บั บริการ
คลินกิ ความงาม วุฒศิ กั ดิ ์คลินกิ ซึง่ ได้รบั จากการสัมผัส มองเห็น จากสภาพ ความเป็ นจริงทีไ่ ด้รบั ใน
ด้านต่างๆ คือ ด้านผูใ้ ห้บริการ ด้านราคา ด้านการจัดจําหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้าน
กระบวนการบริการ
6. ผูใ้ ห้บริ การ (People) หมายถึง วุฒศิ กั ดิ ์คลินิกในเขตกรุงเทพมหานคร เช่น ความ
เชีย่ วชาญของแพทย์ผรู้ กั ษา ความสะอาดปลอดภัยในการรักษา อุปกรณ์และเทคโนโลยี ในการรักษา
ความรูค้ วามสามารถของบุคลากรในการให้ขอ้ มูลการรักษา ความน่าเชือ่ ถือด้านผลการรักษา
7. ราคา (Price) หมายถึง ต้นทุนทีผ่ บู้ ริโภคต้องเสียไปเพือ่ ให้ได้รบั การบริการ เช่น
ความเหมาะสมของการกําหนดอัตราค่าบริการ ความคุม้ ค่าเมือ่ เปรียบเทียบกับสถานบริการอื่น
8. การจัดจําหน่ าย (Place) หมายถึง ช่องทางการจัดจําหน่ายหรือสถานทีใ่ ห้บริการ มี
ความเหมาะสมเช่น ความสะดวกในการเดินทางมารับบริการ สาขาให้บริการครอบคลุมทัวถึ
่ ง
9. การส่งเสริ มการตลาด (Promotion) หมายถึง การสือ่ สารเพือ่ จูงใจไปยังลูกค้าผู้
คาดหวัง เช่น การให้ทดลองสินค้า/บริการฟรี การให้สว่ นลดค่าบริการ ความหลากหลายในการเลือก
ชําระค่าบริการ
10. กระบวนการบริการ (Processes) หมายถึง กิจกรรมในการให้บริการของผูใ้ ห้บริการ
เช่น ความพร้อมในการบริการ ต่างๆ ขัน้ ตอนในการให้บริการมีความรวดเร็ว มีการเรียงลําดั บคิว
เพือ่ ให้รบั บริการ
11. คุณภาพการบริการ (Quality of Service) หมายถึง ปจั จัยทีส่ าํ คัญและจําเป็ นใน
มุมมองของผูบ้ ริโภคใน ความสามารถการให้บริการทีต่ อบสนองต่อความต้องการหรือความคาดหวัง
ของผูร้ บั บริการเมือ่ เปรียบเทียบกับการรับรู้
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กรอบแนวคิ ดในการวิ จยั
ในการวิจยั เรือ่ งการสือ่ สารแบบบอกต่อ ความคาดหวังแ ละการรับรูข้ องผูร้ บั บริการคลินิ ก
ความงาม วุฒศิ กั ดิ ์คลินกิ ในเขตกรุงเทพมหานคร มีกรอบ และแนวคิดความสัมพันธ์ระหว่างตั วแปร
อิสระ (Independent Variables) และตัวแปรตาม (Dependent Variables) ดังนี้
ตัวแปรอิ สระ
(Independent Variables)

ลักษณะส่วนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- สถานภาพสมรส
- อาชีพ
- ระดับการศึกษา
- รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน

การสื่อสารแบบบอกต่อ
- ความถีก่ ารรับข้อมูล
จากการบอกต่อ
- ความคิดเห็นต่อการ
สือ่ สารแบบบอกต่อ

ตัวแปรตาม
(Dependent Variables)

การรับรูข้ องผูร้ บั บริ การ
ด้านที่ผร้ ู บั บริ การรับรู้
- ด้านผูใ้ ห้บริการ
- ด้านราคา
- ด้านการจัดจําหน่าย
- ด้านการส่งเสริมการตลาด
- ด้านกระบวนการบริการ

ความคาดหวังของผูร้ บั บริ การ
คลิ นิกความงาม
ด้านที่ผร้ ู บั บริการต้องการ
- ด้านผูใ้ ห้บริการ
- ด้านราคา
- ด้านการจัดจําหน่าย
- ด้านการส่งเสริมการตลาด
- ด้านกระบวนการบริการ

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวความคิดในการวิจยั

คุณภาพการบริการโดย
เปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างความคาดหวังกับ
การรับรู้
- ความคาดหวังตํ่ากว่าการ
รับรู้ (คุณภาพสูง)
- ความคาดหวังเท่ากับการ
รับรู้ (คุณภาพปานกลาง)
- ความคาดหวังสูงกว่า
การรับรู้ (คุณภาพตํ่า)
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สมมติ ฐานของการวิ จยั
1. ลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้
เฉลีย่ ต่อเดือน ทีแ่ ตกต่างกัน มีการรับรู้ ของ ผูร้ บั บริการคลินกิ ความงามวุฒศิ กั ดิ ์คลินกิ ในเขต
กรุงเทพมหานครแตกต่างกัน
2. การสือ่ สารแบบบอกต่อมีความสัมพันธ์กบั ความคาดหวังของผูร้ บั บริการคลินกิ ความง าม
วุฒศิ กั ดิ ์คลินิกในเขตกรุงเทพมหานคร
3. ผูร้ บั บริการคลินกิ ความงามวุฒศิ กั ดิ ์คลินกิ ในเขตกรุงเทพมหานคร มีความคาดหวัง
แตกต่างกับการรับรู้

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การศึกษาข้อมูลก่อนทีจ่ ะทําการวิจยั โดยอาศัยพืน้ ฐาน
จากแนวความคิด ทฤษฎีและผลงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง และได้นําเสนอตามหัวข้อต่อไปนี้
1. แนวคิดทฤษฎีเกีย่ วกับการสือ่ สารระหว่างบุคคล และเครือข่ายการสือ่ สาร
2. แนวคิดทฤษฎีเกีย่ วกับการสือ่ สารแบบบอกต่อ
3. แนวคิดทฤษฎีเกีย่ วกับความคาดหวัง
4. แนวคิดทฤษฎีเกีย่ วกับการรับรู้
5. แนวคิดทฤษฎีเกีย่ วกับการบริการ และคุณภาพการบริการ
6. แนวคิดทฤษฎีการประเมินคุณภาพในการให้บริการ
7. แนวคิดทฤษฏีสว่ นผสมทางการตลาด
8. ประวัตแิ ละความเป็ นมาของบริษทั
9. งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง

1. แนวคิ ดทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสารระหว่างบุคคล
ผูส้ ่งสาร

สาร

ช่องทาง

ผูร้ บั สาร

ภาพประกอบ 2 โมเดลการสือ่ สารแบบง่าย
ทีม่ า: Schiffman, L.G.; & Kanuk, L.L. (1994). Consumer behavior. (5th ed.).
Englewood Clifts, NJ: Prentice Hall. p.284.
จากภาพประกอบคือกระบวนการของการสือ่ สาร ทีม่ อี งค์ประกอบคือ
1) ผูส้ ง่ สาร 2) สาร 3) ช่องทางการส่งผ่าน และ 4) ผูร้ บั สาร
ผูส้ ง่ สารคือผูท้ ท่ี าํ หน้าทีส่ ง่ ข้อมูล สารไปยังผูร้ บั สารโดยผ่านช่องทางทีเ่ รียกว่าสื่อ ถ้าหาก
เป็นการสือ่ สารทางเดียวผูส้ ง่ จะทําหน้าทีส่ ง่ เพียงประการเดียวแต่ถ้ าเป็นการสือ่ สาร 2 ทาง ผูส้ ่งสาร
จะเป็นผูร้ บั ในบางครัง้ ด้วย ดังนัน้ ผูส้ ง่ สารจะต้องมีทกั ษะในการสือ่ สาร
มีเจตคติต่อตนเอง ต่อเรือ่ งทีจ่ ะส่ง
ต้องมีความรูใ้ นเนื้อหาทีจ่ ะส่งและอยูใ่ นระบบสังคมเดียวกับผูร้ บั ก็จะทําให้การสือ่ สารมีประสิทธิภาพ
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ข่าวสารทีด่ ตี อ้ งแปลเป็ น รหัส เพือ่ สะดวกในการส่งการรับและตีความ เนื้อหาของสารและ
การจัดสารก็จะต้องทําให้การสือ่ ความหมายง่ายขึน้
ช่องทางหรือสือ่ ในการรับสารคือ ประสาทสัมผัสทัง้ ห้า คือ ตา หู จมูก ลิน้ และกายสัมผัส
และตัวกลางทีม่ นุ ษย์สร้างขึน้ มาเช่น สิง่ พิมพ์ กราฟิก สือ่ อีเลกทรอนิกส์
ผูร้ บั สารคือผูท้ เ่ี ป็ นเป้าหมายของผูส้ ง่ สาร การสือ่ สารจะมีประสิทธิภาพ ผูร้ บั สารจะต้องมี
ประสิทธิภาพในการรับรู้ มีเจตคติทด่ี ตี ่อข้อมูลข่าวสาร ต่อผูส้ ง่ สารและต่อตนเอง
การสื่อสารระหว่างบุคคล
นิยามของการสือ่ สาระหว่างบุคคล Dean Barnlund (ยุบล เบ็ญจรงคกิจ ; และคณะ. 2537)
คือการสือ่ สารระหว่างบุคคล เกีย่ วข้องกับการแสวงหาสถานการณ์ทางสังคมซึง่ มนุ ษย์ได้เผชิญซึง่ หน้า
มีปฏิสมั พันธ์โดยการแลกเปลีย่ นสัญญาณทาง วัจนภาษา และอวัจนภาษา นิยามนี้ เน้นมาตรการ
5 ประการด้วยกันคือ
1. ต้องมีคนอย่างน้อย 2 คนในสถานการณ์นนั ้ โดยต่างก็รวู้ ่ามีอกี บุคคลอื่นอยูด่ ว้ ย
2. มีการพึง่ พาอาศัยในการสือ่ สารระหว่างกัน
3. มีการแลกเปลีย่ นสาร
4. สารจะเข้ารหัสเป็ นวัจนภาษา หรืออวัจนภาษา
5. ไม่มรี ปู แบบแน่ นอนในการสือ่ สาระหว่างบุคคล ไม่เป็นทางการและมีการปรับเปลีย่ นได้
เสมอ
ถิรนันท์ อนวัชศิรงิ ศ์ (2526) ได้จาํ กัดความ การสือ่ สารระหว่างบุคคล หมายถึงการถ่ายทอด
ความรู้ ความคิด ความรูส้ กึ และความต้องการของผูส้ ง่ สารไปยังผูร้ บั สารและเกิด ปฏิกริ ยิ าตอบสนอง
โดยปกติแล้วจะเป็ นการสือ่ สาร โดยการพูดทีผ่ พู้ ดู และผูฟ้ งั ปรากฏ ตัวต่อหน้ากัน และเป็นการสือ่ สาร
แบบสองทาง ด้วยเหตุน้ีจงึ ทําให้ผรู้ ว่ ม ในการสือ่ สารมีจาํ นวนน้อย อาจจะมีจาํ นวน 2 คน 3 คน หรือ
6 คน จํานวนสูงสุดจะเป็ นเท่าใดขึน้ อยูก่ บั ว่า การสือ่ สารนัน้ ยังคงอยูใ่ นหลักเกณฑ์ 3 ประการของ
การสื่อสารระหว่างบุคคลหรือไม่ หลักเกณฑ์ 3 ประการดังกล่าวได้แก่
1. ทุกคนทีร่ ว่ มในการสือ่ สารจะต้องใกล้ชดิ กัน
2. ทุกคนทีร่ ว่ มในการสือ่ สารมีบทบาทเป็นทัง้ ผูส้ ง่ และผูร้ บั สาร
3. สารทีส่ อ่ื กันนัน้ ประกอบด้วยวัจนสารและอวัจนสาร
โดยการสือ่ สารระหว่างบุคคลสามารถอธิบายด้วยโมเดล Schramm (The Schramm
Models) ดังภาพประกอบ 3
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แหล่งสาร

เข้ ารหัส

สัญญาณ

เครื่ องถอดรหัส จุดหมายปลายทาง

(Source)

(Encoder)

(Signal)

(Decoder)

สนามแห่งประสบการณ์
Source

แหล่งสาร

สนามแห่งประสบการณ์
Signal
สัญญาณ

Encoder

(Destination)

เข้ ารหัสสาร

Decode

ถอดรหัสสาร

Destination

ผู้รับสาร

สาร

เข้ ารหัส

เข้ ารหัส

ตีความ

ตีความ

ถอดรหัส

สาร

ถอดรหัส

ภาพประกอบ 3 The Schram Models
ทีม่ า: Scharmn, W. (1954; citin Severin, W.J. & Tankard, J.W., Jr. 2001).
Communication theories: Origins, methods, and used in mass media. (5th ed.). USA:
Addison Wesley Longman, Inc. p.59.
จากภาพ ประกอบ 3 ข้างต้นเป็นการอธิบายถึงบุคคลสองคนทีม่ ปี ระสบการณ์ต่างกั น
พยายามทีจ่ ะสือ่ สารกันและมีปฏิสมั พันธ์ต่อกัน โดยโมเดลแรกอธิบายถึงลําดับขัน้ ของการสือ่ สาร ซึง่
ประกอบด้วยแหล่งข้อมูล คอยส่งสารด้วยเข้ารหัส และรหัสนัน้ จะเป็นสัญญาณ เพือ่ รอการถอดรหัส
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จากผูร้ บั ซึ่ งก็คอื เป้าหมายนัน้ เอง โมเดลทีส่ อง สัญญาณทีเ่ กิดขึน้ จะเป็นการรวมเอาป ระสบการณ์
ของทัง้ สองฝา่ ยเข้าด้วยกัน ซึง่ ก็คอื แหล่งข่าวมีประสบการณ์มาอย่างไรก็จะนําประสบการณ์จากทัง้ 2
ฝา่ ยเข้าไว้ดว้ ยกัน ส่วนโมเดลที่ 3 ก็จะเป็นวงจรการมีปฏิสมั พันธ์กนั ระหว่างแหล่งข่าวกับเป้าหมาย
ซึง่ ต่างฝา่ ยต่างผ่านการเข้ารหัส ตีความ ถอดรหัส ส่งสาร และรับสาร ซึง่ จะวนเวียนส่งผลกลับไป
กลับมาเรียกได้วา่ เป็ นวงจรของการแบ่งปนั ข้อมูล (Severin; & Tankard. 2001)
ยุบล เบ็ญจรงคกิจ และคณะ (2537) ได้อธิบายถึงหน้าทีข่ องการสือ่ สารระหว่างบุคคลตาม
ทฤษฎีของ Dance และ Larson ไว้ดงั นี้
1. การสือ่ สารระหว่างบุคคลมีหน้าทีเ่ ชือ่ มโยง (Linking Function) การสือ่ สารระหว่าง
บุคคลทําหน้าทีเ่ ชือ่ มโยงบุคคลกับสิง่ แวดล้อม มนุษย์สร้างและพัฒนาความผูกพันทางวัฒนธรรม
สังคม และสภาวะจิตใจกับโลกภายนอกตัวเอง จากการสือ่ สารมนุษย์ จะเห็นความแตกต่างระหว่าง
ตนเองกับผูอ้ ่นื ทําให้มองเห็นด้วยว่าผูอ้ ่นื มองเราอย่างไร ด้ วยวิธกี ารนี้เราใช้กระบวนการทางการ
สือ่ สาร 2 แบบคือ
1.1 กระบวนการทําให้ผอู้ ่นื คล้อยตาม (Assimilation) เช่น เปลีย่ นความคิดเกีย่ วกับ
บุคคลอื่นทันทีทร่ี วู้ า่ ผูอ้ ่นื มีคา่ นิยมขัดกับตน
1.2 กระบวนการทําให้ผอู้ ่นื ยอมรับ(Accommodation) เป็นการเปลีย่ นความคิดเกีย่ วกับตน
ให้สอดคล้องกับความรูส้ กึ ทีผ่ อู้ ่นื มีต่อตนเอง
2. การสือ่ สารระหว่างบุคคลมีหน้าทีไ่ ตร่ตรอง (Mentation Function) การไตร่ตรอง คือ
การคิดในเชิงรวบยอด ใช้ความสามารถในการจํา การวางแผน และคาดคะเน รวมทัง้ ประเมินคุณค่า
ด้วย ซึง่ การสือ่ สารทําให้เราสามารถทําสิง่ เหล่านี้ได้ มนุษย์สามารถคิดได้ไม่มขี ดี จํากัดโดยอาศัย
ภาษาและความหมาย มนุ ษย์มจี นิ ต นาภาพได้กว้างไกลไปกว่าในสถานทีท่ ่ี ตนเองอยู่ และเกินกว่า
เวลาทีต่ นเองอยู่ (Decentering) ซึง่ ทําให้มนุษย์สามารถสร้างภาพเกีย่ วกับผูอ้ ่นื ได้ และนําไปสู่
ความสามารถในการเข้าใจผูอ้ ่นื
3. หน้าทีก่ าํ หนดกฎเกณฑ์ (Regulatory Function) มี 3 ลักษณะ คือ
1. ให้ผอู้ ่นื กําหนดพฤติกรรมตนเอง
2. กําหนดพฤติกรรมของตนเอง (Self-regulation)
3. กําหนดพฤติกรรมของผูอ้ ่นื
วัตถุประสงค์ของการสื่อสาร
เสนาะ ติเยาว์ (2541) เป้าหมายของการสื่อสารอาจเกิดขึน้ โดยรูส้ กึ ตัวหรือไม่รสู้ กึ ตัวก็ได้
เพราะในขณะทีท่ าํ การสือ่ สาร คนอาจไม่ทราบว่าตัวเองต้องการอะไร แต่เมือ่ เสร็จสิน้ การสือ่ สารแล้ว
จึงรูว้ า่ ต้องการอะไร เนื่องจากการสือ่ สารระหว่างบุคคลเป็นการสือ่ สารทีก่ ระทําทัง้ 2 ฝา่ ย ดังนัน้
วัตถุประสงค์จงึ มีผลกระทบต่อทัง้ 2 ฝา่ ย และวัตถุประสงค์น้เี องทีเ่ ป็ นปจั จัยที่ ทาํ ให้ทงั ้ 2 ฝา่ ยทําการ
สือ่ สารกันมากหรือน้อยตามความต้องการของแต่ละบุคคล วัตถุประสงค์อาจมีมาก หรือ น้อยแล้วแต่
ขนาดและระดับของการสือ่ สาร แต่โดยทัวไปแล้
่
วมีวตั ถุประสงค์ 4 ประการคือ
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1. เพื่อให้คนอื่นได้รจู้ กั ตัวเอง โดยการเรียนรูท้ เ่ี ราได้จากบุคคลอีกฝา่ ยหนึ่งทีท่ าํ การ
สือ่ สารกับเรา
2. เพื่อให้เข้าใจโลกภายนอก ทําให้เรารูจ้ กั เหตุการณ์ต่างๆ รูจ้ กั สิง่ ต่างๆ และรูจ้ กั บุคคล
อื่น
3. เพือ่ สร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างกัน
4. เพื่อเปลีย่ นแปลงทัศนคติและพฤติกรรม เพราะสิง่ ทีเ่ ราเรียนรูจ้ ากตัวเองและจากบุคคล
อื่นทีส่ อ่ ื สารกับเรา ทําให้เราเห็นข้อดีและข้อบกพร่องของเราเองในบางเรือ่ งทีค่ วรปรับปรุง
ถิรนันท์ อนวัชศิรวิ งศ์ (2556) ได้แสดงกระบวนการสือ่ สารระหว่างบุคคลไว้ในโมเดล ดังที่
จะแสดงไว้ในภาพประกอบ 4
ปฏิกริ ยิ าตอบสนอง

ผูส้ อ่ื สารคนที่ 1

สิง่ รบกวนทาง
จิตวิทยา

กรอบอ้างอิง
ผูส้ อ่ื สารคนที่ 2
ความรูแ้ ละประสบการณ์
ร่วมกัน

วัจนสารและอวัจนสาร

สิง่ รบกวนทาง
จิตวิทยา

ภาพประกอบ 4 โมเดลการสือ่ สารระหว่างบุคคล
ทีม่ า: ถิรนันท์ อนวัชศิรวิ งศ์. (2526). การสือ่ สารระหว่างบุคคล. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย. หน้า 17.
จากภาพแสดงให้เห็นถึงปฏิกริ ยิ าต่อเนื่องของบุคคล 2 คน ซึง่ มีส่ ง่ิ สําคัญทีค่ วรจะคํานึงถึง
เสมอ ได้แก่ กรอบอ้างอิง หรือความรูแ้ ละประ สบการณ์รว่ ม และสิง่ รบกวนซึง่ มีท ั ้ งสิง่ รบกวนทาง
กายภาพ เช่น เสี ยงรบกวน เสียงเบา ฯลฯ และสิง่ รบกวนทางจิตวิทยา เช่น ความวิตกกังวล ความ
กลัว ฯลฯ ซึง่ จากโมเดลข้างต้นนัน้ จะช่วยให้เราเห็นภาพการสือ่ สารระหว่างบุคคลได้ชดั เจนยิง่ ขึน้
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การสือ่ สารระหว่างบุคคลกับการนําไปใช้ในการตลาดนัน้ จะเห็นได้วา่ เป็นการสือ่ สาร
ระหว่างบุคคลมีความสํา คัญในกระบวนการตัดสินใจซือ้ ของผูบ้ ริโภคคือขึน้ ตอนการแสวงหาข้อมูล
เพราะแหล่งข้อมูลจากบุคคลหรือข้อมูลลักษณะบอกต่อนัน้ เป็ นแหล่งข้อมูลทีผ่ บู้ ริโภคให้ความเชื่อถือ
และปราศจากการแต่งเติมเพือ่ ประโยชน์ทางการค้า
แนวคิ ดเกี่ยวกับเครือข่ายการสื่อสาร
ยุบล เบ็ญจรงคกิจ และคณะ (2537) อ้างอิงจาก อาภา เอราวัณ (2545) กล่าวว่า เครือข่าย
การสือ่ สาร (Communication Network) หมายถึง รูปแบบของป ฏิสมั พันธ์ระหว่างมนุ ษย์ เกิดขึน้ ได้
จากการติดต่อแลกเปลีย่ นสารสนเทศระหว่างบุคคลภายในระบบ ซึง่ บางคนก็พอใจทีจ่ ะติดต่อกับคน
ใดคนหนึ่งโดยเฉพาะแ ละไม่สนใจทีจ่ ะติดต่อกับคนอื่นๆภาย ในระบบ จนทําให้กลายเป็น “เครือข่าย
การสือ่ สาร” ซึง่ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมและเป็นตัวทํานายพฤติกรรมของบุคคลในอนาคตได้
พัชนี เชยจรรยา (2538) ได้แบ่งการเกิดขึน้ ของเครือข่ายออกเป็ น 2 ลักษณะ ดังนี้
1. เครือข่ายการสือ่ สารแบบเกิดขึน้ เอง (Emergent Communication Network) หรือ
เครือข่ายแบบไม่เป็ นทางการ (Informal Network) เกิดขึน้ จากการสือ่ สารระหว่างบุคคลซึง่ ไม่มใี คร
ได้รบั มอบหมาย หรือบังคับให้ใช้การติดต่อผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งอย่างตัง้ ใจ แต่เครือข่าย
เหล่านี้เกิดขึน้ เมือ่ สมาชิกมีปฏิสมั พั นธ์กบั บุคคลอื่นอย่างอิสระในอัตราความถีแ่ ละความเข้มข้นของ
การสือ่ สารต่างกัน เมือ่ เวลาผ่านไป เครือข่ายทีเ่ กิดขึน้ เองนี้จะค่อยๆ กลายเป็นแหล่งข้อมูลทีไ่ ม่เป็น
ระเบียบแบบแผน
2. เครือข่ายการสือ่ สารทีไ่ ด้ถกู กําหนดไว้ (Prescribed Communication Network) หรือ
เครือข่ายการสือ่ สารแบบเป็ นทางการ (Formal Network) เป็นประเภทของการสือ่ สารระหว่างบุคคล
ซึง่ เกิดปฏิสมั พันธ์ในเครือข่ายทีไ่ ด้มกี ารวางแผนอย่างแน่นอน ดังนัน้ เครือข่ายเหล่านี้จงึ มีโครงสร้าง
ทีม่ แี บบแผน
การวิ เคราะห์เครือข่ายการสื่อสาร
การวิเคราะห์เครือข่ายการสือ่ สาร เพือ่ ระ บุโครงสร้างของการสือ่ สารในระบบ โดยเป็นการ
วิเคราะห์การไหลของข้อมูลระหว่างบุคคลในระบบ โดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเป็นหน่วยการ
วิเคราะห์
โรเจอร์ และ คินแคด์ (Roger; & Kincaid. 1981) ได้แบ่งลักษณะของการติดต่อสัมพันธ์กนั
ของคูส่ อ่ ื สารภายในเครือข่ายไว้เป็ น 2 ลักษณะดังนี้
1. เครือข่ายความสัมพันธ์สว่ นบุคคลทีเ่ ป็นแบบกระจาย (Radial Personal Network)
หมายถึง การทีบ่ คุ คลหนึ่งมีการติดต่อสัมพันธ์กบั คนหลายๆ คน ซึง่ ในกลุม่ ทีเ่ ขาติดต่อ
ด้วยกันจะไม่มกี ารติดสัมพันธ์ระหว่างกันเลย ส่วนใหญ่บคุ คลทีต่ ดิ ต่อด้วยจะมีความ ผูกพันแบบผิว
เผิน และจะเป็ นการติดต่อสัมพันธ์ของบุคคลทีม่ ลี กั ษณะแตกต่างกัน แต่มจี ดุ ร่วมกันคือ มีการติดต่อ
ผ่านคนๆ เดียวกัน และคนๆ นัน้ ก็เปรียบได้เป็นศูนย์กลางของการสือ่ สารในเครือข่าย
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2. เครือข่ายความสัมพันธ์สว่ นบุคคลแบบเกีย่ วซ้อนติดกัน (Interlocking Personal
Network)
หมายถึง การทีบ่ คุ คลหนึ่งมีการติดต่อสัมพันธ์กบั คนหลายๆ คน โดยทีก่ ลุ่มคนทุกคน
เครือข่ายความสัมพันธ์แบบนี้จะมีการติดต่อสัมพันธ์กนั ครบทุกคน และมีความสัมพันธ์และสนิทสนม
กัน โดยทีจ่ ะมีลกั ษณะทีเ่ หมือนกันหรือคล้ายกันมาก

A

A
บุคคล

B

บุคคล

C
เครือข่ายส่วนบุคคล
แบบเกีย่ วซ้อนติดกัน

B
C

เครือข่ายส่วนบุคคล
แบบกระจาย

ภาพประกอบ 5 เปรียบเทียบลักษณะการติดต่อสัมพันธ์กนั ของคูส่ อ่ ื สารในเครือข่ายของ
ทัง้ สองลักษณะ
ทีม่ า: Roger, E.M. & Kincaid, D.L. (1981). Communication networks: Toward a new
paradigm for research. New York: Free Press. p.135.

2. แนวคิ ดทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสารแบบบอกต่อ
เอ็มมานูเอล โรเซน (2543: 9) ได้จาํ กัดความการบอกต่อ คือเรือ่ งราวทัง้ หมดทีเ่ ป็นคําพูดปาก
ต่อปากทีเ่ กีย่ วข้องกับตราสินค้า (Brand) ซึง่ เป็นการรวบรวมการติดต่อสือ่ สารระหว่างคนๆ หนึ่งกับ
คนอีกคนหนึ่ง (Person-to-person Communication) ซึง่ เป็นการพูดทีเ่ จาะจงลงไปถึงสินค้า การบริการ
หรือบริษทั หนึ่งๆ ไม่ว่าจะเป็นในช่วงเวลาใดก็ตาม
วิกกิพเิ ดีย (2551: online) ได้ให้จาํ กัดความของ การบอกต่อ (Word of Mouth) หมายถึง
การส่งผ่านข้อมูลจากคนหนึ่งไปอีกคนหนึ่ง เดิมนัน้ หมายถึงการบอกแบบปากต่อปาก แต่ปจั จุบนั ยัง
รวมไปถึงทุกช่องทางการสื่อสารของมนุษย์ เช่น การพบหน้ากัน การโทรศัพท์ จดหมายอีเล็กทรอนิกส์
และการส่งข้อความผ่านโทรศัพท์มอื ถือ
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ศรัญญ์ทติ า ชนะชัยภูวพัฒน์ (ม.ป.ป.: ออนไลน์ ) Word of Mouth Communication เป็น
รูปแบบการสือ่ สารทีไ่ ม่เป็ นทางการ โดยการบอกต่อแบบปากต่อปากซึง่ เกิดจากการทีก่ ลุม่ เป้าหมาย
ได้ใช้สนิ ค้าหรือบริการแล้วเกิดความพึงพอใจ ก็บอกต่อจากบุคคลหนึ่งไปยังบุคคลอื่น
ริชนิ ส์ และ รูท-ชาฟ์เฟอร์ (Assael. 1998; citing Richins; & Root-Shaffer. 1987) อ้างอิงจาก
อาภา เอราวัณ (2545) ได้แบ่งการสื่อสารแบบบอกต่อออกเป็ น 3 ประเภท
1. การสื่อสารแบบบอกต่อเป็ นแหล่งข่าวเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์
2. การสือ่ สารแบบบอกต่อเป็นการให้คาํ แนะนํา
3. การสือ่ สารแบบบอกต่อเป็นการบอกเล่าประสบการณ์สว่ นตัว
การสื่อสารแบบบอกต่อแต่ละประเภทต่างมีลกั ษณะแตกต่างกันออกไป กล่าวคือ
แหล่งข่าวเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์จะเป็ นข้อมูลเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์เช่น รูปร่าง ลักษณะ หรือคุ ณสมบัติ
ของผลิตภัณฑ์ ส่วนการให้คาํ แนะนําก็จะเกีย่ วข้องกับการแสดงความคิดเห็น การแสดงความรูส้ กึ
รวมทัง้ การให้คาํ ปรึกษา สําหรับการบอกเล่าประสบการณ์สว่ นตัวนัน้ จะเป็นการวิพากษ์วจิ ารณ์
คุณลักษณะ และคุณสมบัตขิ องผลิตภัณฑ์ ข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับแหล่งข่าวของผลิตภัณฑ์นนั ้ จะเป็ นข้อมูล
จริงทีต่ รงไปตรงมา ส่วนข้อมูลทีเ่ ป็ นคําแนะนําและการบอกเล่าประสบการณ์สว่ นตัวนัน้ จะเป็นไปใน
รูปแบบของการสื่อสารแบบบอกต่อซึง่ สามารถเป็ นข้อมูลเชิงบวกหรือเชิงลบก็ได้ อาจสรุปหน้าทีข่ อง
การสือ่ สารแบบบอกต่อออกเป็ น 2 แบบคือ 1. การแจ้งข้อมูล และ 2. การมีอทิ ธิพลต่ อการตัดสินใจ
โดยแต่ละแบบมีความสําคัญแตกต่างกันขึน้ กับแต่ละขัน้ ตอนในกระบวนการตัดสินใจ เช่น การบอก
เกีย่ วกับผลิตภัณฑ์ ก็จะมีความสําคัญในการสร้างความตระหนักรู้
(Awareness) การรับฟงั
ประสบการณ์เกีย่ วกับผลิตภัณฑ์กจ็ ะมีความสําคัญในขัน้ ตอนของการประเมินทางเลือก (Evaluation)
และสุดท้าย ข้อมูลในลักษณะของคําแนะจําจะสําคัญสุดในขัน้ ตอนสุดท้ายของการตัดสินใจ
(Decision Marketing)
ซิลเวอร์แมน (Silverman. 2001) สรุปคุณสมบัตขิ องการสือ่ สารแบบบอกต่อไว้ดงั นี้
1. การสือ่ สารแบบบอกต่อเป็นแรงจูงใจทีม่ อี ทิ ธิพลและมีพลังมากในตลาด
2. การสือ่ สารแบบบอกต่อเป็นกลไกในการส่งผ่านประสบการณ์
3. การสือ่ สารแบบบอกต่อมีความเป็นอิสระ จึงมีความน่าเชือ่ ถือ
4. การสื่อสารแบบบอกต่อเป็ นส่วนหนึ่งของตัวผลิตภัณฑ์เอง
5. การสือ่ สารแบบบอกต่อมีการปรับแต่งข้อมูลให้มคี วามเกีย่ วข้องและสมบูรณ์ในตัวมัน
เอง
6. การสื่อสารแบบบอกต่อมีการแยกแยะข้อมูล เพิม่ เติมข้อมูล ตกแต่งข้อมูล และบางครัง้
ก็เป็นการระเบิดข้อมูล
7. การสือ่ สารแบบบอกต่อมีขอบเขตและความเร็วอย่างไม่จาํ กัด
8. การสื่อสารแบบบอกต่อเกิดขึน้ จากแหล่งข้อมูลเพียงแหล่งเดียว ไม่ใช่เกิดจาก
แหล่งข้อมูลเล็กๆ หลายๆ แหล่งมารวมกัน
9. การสือ่ สารแบบบอกต่อขึน้ อยูก่ บั ธรรมชาติของแหล่งข้อมูลค่อนข้างสูง
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10. การสือ่ สารแบบบอกต่อช่วยให้ประหยัดข้อมูลและแรงงาน และยังมีประสิทธิภาพ
11. การสือ่ สารแบบบอกต่อส่วนใหญ่จะเป็นไปในเชิงลบ
12. การสือ่ สารแบบบอกต่อเป็นเครือ่ งมือทีไ่ ม่สน้ิ เปลืองงบประมาณในการสร้างความสนใจ
เพิม่ เติมและสนับสนุ นข้อมูล
เอ็มมานูเอล โรเซน ได้แบ่ง Word of Mouth ตามสือ่ ทีใ่ ช้ในการส่งข่าว ดังนี้
1. การส่งผ่านข่าวสารโดยใช้การพูดแบบปากต่อปาก (Word of Mouth Marketing) จาก
บุคคลหนึ่งไปสู่อกี บุคคลหรือกลุ่มหนึ่ง ทําให้เกิดเป็นเรือ่ งทีค่ นพูดถึง (Talk of the town)
2. การส่งผ่านข่าวสารต่อๆ กันโดยใช้ส่อื อิเล็กทรอนิกส์ (Viral Marketing) ได้แก่ E-mail
ทําให้เกิดการแพร่กระจายของข่าวสารได้อย่างกว้างขวางในเวลาอันรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิง่ ใน
ยุค ปจั จุบนั ทีเ่ ทคโนโลยีทางด้าน Internet มีความก้าวหน้าอย่างมาก ทําให้วธิ กี ารแพร่กระจาย
ข่าวสารด้วยวิธนี ้ีเป็ นวิธที น่ี ยิ มเป็ นอย่างมาก
วิธกี ารส่งผ่านข่าวสาร Word of Mouth สามารถทําได้ 3 รูปแบบด้วยกันคือ
1. ผูเ้ ชีย่ วชาญสูผ่ เู้ ชีย่ วชาญ (Expert to Expert) โดยปกติผเู้ ชีย่ วชาญจะเป็นต้นตอของ
การพูดต่อทีม่ คี วามน่ าเชือ่ ถือมาก เพราะถ้าผูเ้ ชีย่ วชาญพูดเกีย่ วกับตัวสินค้าให้บคุ คลทัวไปฟ
่
งั จะทํา
ให้สนิ ค้าเป็ นทีร่ จู้ กั ดียง่ิ ขัน้ ดังนัน้ การให้ผเู้ ชีย่ วชาญในสินค้าหนึ่งเป็นต้นตอในการกระจายข้อมูลไปสู่
ผูเ้ ชีย่ วชาญคนอื่นๆ ทีอ่ ยูใ่ นอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยผ่านการ สัมมนาหรืองานประชุมทางวิชาการ
จะเป็นการเพิม่ ความสามารถในการบอกต่อของข้อมูลเกีย่ วกับสินค้าตัวนัน้ ให้มากขึน้ ได้
2. ผูเ้ ชีย่ วชาญสูบ่ คุ คลทัวไป
่ (Expert to Peer) วิธการส่งผ่านข่าวสารวิธนี ้ี คือการให้
ผูเ้ ชีย่ วชาญเป็ นผูบ้ อกต่อข้อมูลของตัวสินค้าให้แก่คนทัวไป
่ ซึง่ ค่อนข้างได้รบั ความน่ าเชือ่ ถือ
เนื่องจากผูเ้ ชีย่ วชาญเหล่านัน้ จะบอกถึงคุณสมบัตทิ แ่ี ท้จริงข องตัวสินค้า โดยไม่มกี าร พูดเกินความ
จริงเหมือนกับทีก่ ารโฆษณาของบริษทั หรือ การสือ่ สารด้วยวิธอี ่นื ๆ
3. บุคคลทัวไปบอกต่
่
อกันเอง (Peer to Peer) โดยวิธการนี้จะใช้หลักให้คนทัวไปบอกต่
่
อ
กันเอง ซึง่ วิธไี ด้รบั ความน่ าเชือ่ ถือมากทีส่ ดุ เนื่องจากสิง่ ทีค่ นทัวไปได้
่
บอกนี้จ ะเป็นประสบการณ์ท่ี
เขาได้รบั จากการใช้สนิ ค้าหรือบริการชนิดนัน้ ในชีวติ จริงๆ
คอตเลอร์ ฟิลปิ (2540) กล่าวถึงการติดต่อสือ่ สารโดยอาศัยบุคคลสามารถแบ่งออกเป็น
ช่องทางการติดต่อผ่านการสนับสนุ น ช่องทางการติดต่อผ่านความเชีย่ วช าญ และช่องทางการติดต่อ
ทางสังคม ช่องทางการ ติดต่อผ่านการสนับสนุนได้แก่ การทีพ่ นักงานขายของบริษทั ติดต่อ ผูส้ อ่ ื ใน
ตลาดเป้าหมาย ช่องทางการติดต่อผ่านความเชีย่ วชาญ ได้แก่ การทีผ่ เู้ ชีย่ วชาญอิสระแถลงต่อผูซ้ อ้ื
เป้าหมาย และช่องทางการติดต่อทางสังคม ได้แก่ การทีเ่ พือ่ นบ้าน เพือ่ นฝูง สมาชิกครอบครัวและ
บุคคลใกล้ชดิ พูดกับผูซ้ อ้ื เป้าหมาย
โดยอิทธิพลส่วนบุคคลจะมีน้ําหนักหรือความสําคัญอย่างมากในสองกรณีดว้ ยกัน ประการ
แรกทีผ่ ลิตภัณฑ์ดงั กล่าวมีราคาแพง มีความเสีย่ ง ในกรณีน้ผี ซู้ อ้ื มีแนวโน้มทีเ่ ป็นคนทีต่ อ้ งการข้อมูล
สนับสนุนอย่างมาก และเป็ นข้อมูลทีอ่ ยูน่ อกเหนือจากทีป่ รากฏใน สือ่ มวลชน ประการทีส่ อง ได้แก่
กรณีทเ่ี ป็ นผลิตภัณฑ์ทบ่ี ง่ บอกถึงสถานะหรือรสนิยมของผูใ้ ช้ กรณีน้ผี ซู้ อ้ื จะปรึกษาหารือกับบุคคล
อื่นๆ เพื่อหลีกเลีย่ งความรูส้ กึ ขวยขวน อึดอัดใจ
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ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา (2549: 117) ให้แนวคิดในส่วนประสมของการสือ่ สารการตลาด
บริการว่ากา รสือ่ สารแบบปากต่อปากนี้เป็นแหล่งอ้างอิงทีม่ คี วามสําคัญ โดยเฉพาะอย่างยิง่ สําหรับ
ธุรกิจด้านการบริการ ซึง่ ข้อมูลได้รบั การเผยแพร่ออกไปด้วยวิธกี ารนี้อาจเป็นได้ทงั ้ ในแง่ บวกและใน
แง่ลบดังต่อไปนี้
1. การสือ่ สารแบบปากต่อปากทางด้านบวก
เมือ่ ลูกค้าพอใจในการบริการก็จะถ่ายทอ ดให้ผอู้ ่นื เป็นแหล่งอ้างอิงสําคัญมีผลมากโดยเฉพาะธุรกิจ
ด้านการรักษาพยาบาล หรืองานบริการด้านวิชาชีพ เช่น แพทย์ ทันต์แพทย์ ทีป่ รึกษา ทางด้านการ
จัดการ สถาปนิก และบัญชีเป็ นต้น การสือ่ สารด้วยวิธการนี้จะช่วยให้องค์การสามารถประหยัด
ค่าใช้จา่ ยมากกว่าการสือ่ สารแบบอื่นๆ
2. การสือ่ สารแบบปากต่อปากทางด้านลบ
หากลูกค้าไม่พอใจงานบริการทีไ่ ด้รบั ก็อาจถ่ายทอดความรูส้ กึ ไม่พอใจนัน้ ไปยังลูกค้าคนอื่นด้วย
เช่นกัน ดังนัน้ นักการตลาดบริการจึงควรเพิม่ ความระมัดระวังถึงผลกระทบของการสือ่ สารแบบปาก
ต่อปากในแง่ลบนี้
เอ็มมานูเอล โรเซน ได้กล่าวถึง คุณสมบัตขิ องผูท้ าํ หน้าทีบ่ อกต่ออีกด้วยว่า ควรมีลกั ษณะ
สําคัญคือ
1. จะต้องเรียนรู้ ยอมรับได้เร็ว และก่อนผูอ้ ่นื (Ahead in adoption)
2. สามารถติดต่อสัมพันธ์ได้เป็นอย่างดี (Connected)
3. สนใจรักการเดินทาง (Travelers) เพราะการเดินทางมากทําให้พบปะคนมาก จะเผยแพร่
บอกต่อได้มาก
4. สนใจใฝร่ ขู้ อ้ มูลข่าวสารเสมอ (Information-hungry)
5. ชอบพูดแสดงความคิดเห็น(Vocal) เพราะหากไม่ชอบพูดแล้วก็ยากทีจ่ ะบอกต่อผูอ้ ่นื ได้
6. เปิดรับสื่อต่างๆ (Exposed to the media) ไม่ปิดกัน้ ตนเอง สนใจติดตามความเคลือ่ นไหว
ของข่าวสารจากสือ่ ต่างๆ อยูเ่ สมอ
จากลักษณะธร รมชาติของการบอกต่อดังกล่าวนี้ บริษั ทเจ้าของสินค้าและบริการจะต้อง
พิจารณาถึง
- คุณภาพของสินค้าและบริการ จะต้องดีจริง เพราะหากเป็นสินค้าและบริการทีไ่ ม่ดี
แล้วการบอกต่อนัน้ กลับเป็ นตัวทําลายตลาดเอง
- เปิดโอกาสให้เครือข่ายได้เห็นข้อดีของสินค้าและบริการก่อน เพราะก่อนทีบ่ คุ คลจะ
บอกต่อเกีย่ วกับสินค้าได้ดนี นั ้ เขาต้องได้รบั ประสบการณ์ทด่ี กี ่อน เช่น ได้ทดลองสินค้าและบริการ
ภายใต้การดูแลแนะนําจากบริษทั เป็ นอย่างดีเช่นนี้เขาจะได้ใช้และเห็นข้อดีของเราและบอกต่อใน
เครือข่ายต่อไป
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ดังนัน้ การสื่อสารแบบบอกต่อจึงเป็ นแหล่งข้อมูลทีม่ พี ลั
งและมีอทิ ธิพลต่อผูบ้ ริโภค
โดย เอ็มมานูเอล โรเซน (2000) ยังได้สนับสนุ นด้วยเหตุผลอีก 3 ประการ ว่าการสือ่ สารแบบบอกต่อ
มีบทบาทสําคัญในด้านการตลาดดังนี้
1. ผูบ้ ริโภคแทบจะไม่รบั ฟงั ข้อมูลจากทางบริษทั เลย การทีผ่ บู้ ริโภคได้พบเห็นโฆษณา
มากมายในแต่ละวัน และไม่มใี ครมีเวลาใส่ใจในทุกๆสิง่ ทีส่ ่อื ได้นําเสนอ แต่ขอ้ มูลจะถูกสรุปจาก
บุคคลใกล้ตวั หรือคนรูจ้ กั กันมากกว่า หรือทีเ่ รียกว่าข้อมูลลักษณะบอกต่อ
2. ผูบ้ ริโภคมีความสงสัยใคร่รใู้ นสินค้าของบริษทั ผูบ้ ริโภคจึงไม่ค่อยเชื่อถือสิง่ เจ้าของ
บริษทั สินค้าพูด
3. ผูบ้ ริโภคมีการติดต่อสือ่ สารกันเอง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในปจั จุบนั มีชอ่ งทางมากมายที่
ใช้ในการติดต่อสือ่ สาร ไม่วา่ จะเป็ น อินเตอร์เน็ต ทีท่ าํ ให้เกิดการแลกเปลีย่ นข้อมูลระหว่างคน แปลก
หน้า

3. แนวคิ ดทฤษฎีเกี่ยวกับความคาดหวัง
พาราสุรามาน ซีทฮอล์ม และเบอร์ร่ี (Parasuraman, Zeithaml; & Berry. 1988: 16) ได้ให้
ความหมายของความคาดหวัง (Expectation) หมายถึง ทัศนคติเกีย่ วกับความปรารถนา หรือความ
ต้องการของผูบ้ ริโภคทีพ่ วกเขาคาดหมายว่าจะเกิดขึน้ ในบริการนัน้
ซาร์บนิ (Sarbin. 1994: 22) ได้จาํ กัดความของความคาดหวังคือพฤติกรรมของผูด้ าํ รง
ตําแหน่ งใดก็ตามมักจะแสดงออ กโดยอาศัยความนึกคิดคาดคะเนว่า ผูอ้ ่นื ซึง่ เป็นผูด้ าํ รงตําแหน่งนัน้
ควรปฏิบตั เิ ช่นไร เป็ นแนวทางในการประพฤติปฏิบตั ิ ส่วนมากผูด้ าํ รงตําแหน่งใดตําแหน่งหนึ่งมักจะ
สังเกตหน้าทีข่ องผูด้ าํ รงตําแหน่ งอื่นแล้วกะหน้าทีใ่ ห้กบั ตําแหน่ งตนเองตามลักษณะความสัมพันธ์
ระหว่างตําแหน่ ง การสั งเกตและการคาดคะเนไม่ตรงกับผูด้ าํ รงตําแหน่ งมักไม่สบายใจเวลา
ดําเนินการอย่างไรลงไปทีต่ รงกับการคาดคะเน ความไม่สบายใจเช่นนี้มผี ลกระทบต่อการปฏิบตั งิ าน
ของผูด้ าํ รงตําแหน่ งนัน้ ๆด้วย
ทฤษฎีความต้องการ (Maslow’s Needs Hierarchy Theory)
Abraham Maslow นักจิตวิทยา ได้อธิบา ยเรือ่ งความต้องการของมนุษย์ โดยแบ่งเป็น 5 ขัน้ (Five
system of needs) (สมพงษ์ เกษมสิน. 2526: 46)
ความต้องการขัน้ ที่ 1 ความต้องการของร่างกาย(Physiological needs) ได้แก่ ความต้องการ
ตอบสนองความหิว ความกระหาย ความเหนื่อย ความต้องการทางเพศ ความต้องการดังกล่า วเป็น
ความต้องการพืน้ ฐานของสิง่ มีชวี ติ ทุกชนิดซึง่ เป็นขัน้ ทีส่ าํ คัญสุดตามแนวคิดของมาสโลว์
ความต้องการขัน้ ที่ 2 ความต้องการความปลอดภัยและมันคง
่
(Safety needs) ได้แก่
ความต้องการความคุม้ ครอง ปกป้องรักษา ความอบอุ่น ความปราศจากอันตราย ต้องการอยูใ่ น
สิง่ แวดล้อมซึง่ ให้ความมันใจแกเขาได้
่
ว่า เขาไม่ถกู บีบบังคับทัง้ ทางร่างกายและจิตใจ
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ความต้องการขัน้ ที่ 3 ความต้องการด้านสังคม ความรูส้ กึ ทีด่ ใี นความเป็นมิตร การยอมรับ
(Social needs, Affection, Friendship) คือความรูส้ กึ ทีด่ ตี ่อกัน ความอยากมีสมั พันธ์ทางด้านจิตใจ
กับผูอ้ ่นื อยากมีเพือ่ น อยากให้คนอื่นยอมรับพฤติกรรม
ความต้องการขัน้ ที่ 4 ความต้องการการยกย่อง (Esteem needs) ได้แก่ ความอยากมี
หน้ามีตา มีชอ่ื เสียง มีคนยกย่องเสือ่ มใส มีความเด่นดังเหมือนคนอื่น ความต้องการทีจ่ ะสะท้อนให้
เห็นใจ จากการทีบ่ ุคคลจะรูส้ กึ มีความสุขเมือ่ ได้รบั การ ยกย่องชมเชยเมือ่ ได้รบั เกียรติยศชื่อเสียง
และจากการทีบ่ คุ คลเป็ นเป้าหมายทีท่ าํ ให้มหี น้ามีตามีเกียรติในสายตาของผูอ้ ่นื
ความต้องการขัน้ ที่ 5 ความต้องการทีจ่ ะเข้าใจและรูจ้ กั ตนเอง(Self actualization needs)
ได้แก่ การอยากรูค้ วามคิดของผูอ้ ่นื ทีม่ ตี วั ตน อยากรูว้ า่ ตนเองสามารถแค่ไหน มีคณ
ุ สมบัตติ ่างๆ
อย่างไร และมีวธิ อี ย่างไรได้บา้ งทีจ่ ะพัฒนาตน ความต้องการขัน้ ที่ 5 นี้ เป็นทีน่ ่าสนใจศึกษามาก
ทีส่ ดุ และนักจิตวิทยากลุม่ มนุ ษย์เชือ่ ว่า ความต้องการด้านนี้ จะไม่มพี ลังผลักดันต่อพฤติกรรมของ
บุคคลเลย หากความต้องการทีผ่ า่ นมาไม่ได้รบั การตอบสนอง
องค์ประกอบของความคาดหวัง (The component of customer expectation)
ความคาดหวังของลูกค้าเกีย่ วกับองค์ประกอบพืน้ ฐานซึง่ แตกต่างกัน ได้แก่ บริการทีพ่ งึ
ประสงค์ (Desired service) บริการทีเ่ พียงพอ (Adequate service) บริการทีค่ าดการณ์ (Predicted
service) และขอบเขตทีย่ อมรับได้ (Zone of Tolerance) ซึง่ อยูร่ ะหว่างบริการทีพ่ งึ ประสงค์และ
บริการทีเ่ พียงพอ
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ความต้องการส่วน
ความเชือ่ ของลูกค้าต่อ
บริการทีเ่ ป็ นไปได้

บริการทีพ่ งึ ประสงค์

ขอบเขตทีย่ อมรับได้
ความรับรูต้ ่อการ
บริการทางเลือกอื่นๆ

บริการทีเ่ พียงพอ

คําสัญญาทีช่ ดั แจ้ง และ
คําสัญญาทีไ่ ม่ชดั แจ้ง
การบอกปากต่อปาก
ประสบการณ์ในอดีต

บริการทีค่ าดการณ์

ปจั จัยจากสถานการณ์
ภาพประกอบ 6 ระดับความคาดหวังต่อการบริการ 2 ระดับ
ทีม่ า: Christopher, Vandermerwe & Lewis. (1996). The Service Quality Handbook.
คือ

วีระพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์(2543) ได้กล่าวว่า ความคาดหวังของลูกค้าเกิดขึน้ จากปจั จั7ย ประการ

1. ชือ่ เสียง ภาพพจน์ขององค์การ รวมทัง้ คํารํ่าลือต่าง
2. ตัวของพนักงานผูใ้ ห้บริการ เช่น การแต่งตัว รูปร่าง
3. ตัวสินค้า หรือบริการ
4. ราคาของบริการนัน้
5. สภาพแวดล้อมในขณะนัน้
6. มาตรฐานคุณภาพของลูกค้าเอง
7. คูแ่ ข่งของสถานบริการนัน้
โดยในบางครัง้ ในความคาดหวังของลูกค้ายังมีความรับรูข้ องลูกค้าปะปนมาด้วยโดย
สามารถทีจ่ ะอธิบายถึงข้อแตกต่างได้วา่ ข้อมูลทีล่ กู ค้าได้รบั ผนวกกับสถานการณ์แวดล้อมในเวลา
นัน้ ทําให้ลกู ค้าเกิดความเข้าใจไปเองว่าผูใ้ ห้บริการต้องสามารถให้บริการได้อย่างดีจงึ ทําให้ลกู ค้าเกิด
ความคาดหวังทีส่ งู หรือเกินกว่าความปกติจากความเป็นจริง เมือ่ ได้รบั การบริการตามมาตรฐานปกติ
ก็อาจรูส้ กึ ไม่พอใจ เช่น ในกรณีของการให้บริการโทรศัพท์เคลือ่ นทีผ่ ใู้ ห้บริการมักจะคาดหวังให้
ระบบสามารถทีจ่ ะใช้ตดิ ต่อไ ด้อย่างต่อเนื่อง สัญญาณชัดเจน มีการบริการหลังการขายทีด่ ี รวมทัง้
บริษทั ผูใ้ ห้บริการติดตามให้ความสําคัญกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และเมือ่ ระบบทีใ่ ช้อยูส่ ามารถ
ตอบสนองได้ตามความหวัง ลูกค้าก็จะเกิดความพึงพอใจและบอกต่อไปยังคนใกล้ชดิ ให้มาใช้บริการ
ของระบบนัน้
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แหล่งที่มาของความคาดหวังของผูบ้ ริโภค
ผลของการสํารวจความคิดเห็นของผูบ้ ริโภค เกีย่ วกับคุณภาพของการบริการยังทําให้
ทราบว่าความคาดหวังของผูบ้ ริโภค เกีย่ วกับการบริการ ได้รบั อิทธิพลมาจาก 4 แหล่งสําคัญด้วยกัน
คือ
1. ความต้องการส่วนบุคคล (Personal needs) ความต้องการส่วนบุค คลของผูบ้ ริโภคจะ
แตกต่างกันออกไปขึน้ อยูก่ บั ลักษณะส่วนบุคคล และสภาพแวดล้อมของผูบ้ ริโภคแต่ละคนผูบ้ ริโภค
อาจจะคาดหวังจากการบริการชนิดเดียวกันแตกต่างกันออกไปตามความต้องการของแต่ละบุคคล
2. การบอกต่อปากต่อปากเกีย่ วกับการบริการ (Word-Of-Mouth Communication) คือ
ข้อมูลทีผ่ บู้ ริโภคได้รบั รูจ้ ากผูบ้ ริโภคอื่น ๆ ทีเ่ คยได้รบั การบริการจากผูใ้ ห้บริการมาแล้ว โดยอาจจะ
เป็นการให้คาํ แนะนําชักชวนให้มาใช้บริการ ข้อตําหนิหรือคําบอกเล่าต่าง ๆ เกีย่ วกับการบริการนัน้
3. ประสบการณ์ในอดีตของผูบ้ ริโภค (Past Experiences) การทีผ่ บู้ ริโภคเคยได้ รับ
ประสบการณ์ตรงต่าง ๆ เกีย่ วกับการบริการมีอทิ ธิพลต่อระดับของความคาดหวังของผูบ้ ริโภค
เช่นกัน เพราะประสบการณ์ในอดีตทําให้เกิดการเรียนรูแ้ ละการจดจําประสบการณ์เหล่านี้ไว้
4. การโฆษณาประชาสัมพันธ์ทม่ี ตี ่อผูบ้ ริโภค (External Communications to Customers)
การโฆษณาประชาสัมพันธ์จากองค์กรผูใ้ ห้บริการทีม่ ตี ่อผูบ้ ริโภคในรูปแบบต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็นการ
ประกาศการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ผ่านทางสือ่ มวลชนต่าง ๆ เพื่อให้เกิดภาพพจน์ทด่ี ี หรือเพื่อ
ส่งเสริมการขายล้วน แต่มบี ทบาทสําคัญต่อการสร้างความคาดหวังของผูบ้ ริโภคเกีย่ วกับการบริการ
ทีจ่ ะได้รบั

4. แนวคิ ดทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู้
แกร์รสิ นั และมากูน (Garrison; & Magoon. 1972: 637) ให้ความหมายว่า การรับรู้ หมายถึง
กระบวนการซึง่ สมองตีความหรือแปลความหมายของข้อมูลทีไ่ ด้จากการสัมผัสของร่างกายกับ
สิง่ แวดล้อมเป็ นสิง่ เร้า ทําให้ทราบว่าสิง่ เร้าหรือสิง่ แวดล้อมทีเ่ ราสัมผัสนัน้ เป็นอะไร มีความหมาย
อย่างไร ฯลฯ การทีเ่ ราจะรับรูส้ ง่ิ เร้าทีม่ าสัมผัสได้นนั ้ จะต้องอาศัยประสบการณ์ของเราเป็นเครือ่ งช่วย
ในการตีความหมายหรือแปลความหมาย
ภาพรวมกระบวนการรับรู้
กระบวนการรับรู(Perceptual
้
process) เป็นขัน้ ตอนทีเ่ ริม่ ต้นด้วยผูร้ บั ข่าวสารได้รบั รูส้ ง่ิ กระตุน้
จากประสาทสัมผัส และจากการได้ยนิ ได้กลิน่ ได้ลม้ิ รส และได้สมั ผัส โดยอาศัยประสาทสัมผัสทัง้ 5
คือ ตา หู จมูก ปาก และผิวหนัง ซึง่ การรับรูจ้ ากสิง่ เหล่านี้ทาํ ให้เกิดการเปิดรับ (Exposure) แล้ว
นําไปสูค่ วามตัง้ ใจ (Attention) และการตีความ (Interpretation) ซึง่ ทําให้เกิดการรับรูใ้ นทีส่ ดุ
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1. สิง่ กระตุ้นจากประสาทสัมผัส 2. หน่วยประสาทสัมผัส
(Sensory Stimuli)
(Sensory Receptors)
1.1การได้ เห็น (Sights)
2.1 ตา (Eyes)
1.2การได้ ยนิ (Sounds)
2.2 หู (Ears)
3. การเปิ ดรับ
1.3การได้ กลิน่ (Smells)
2.3 จมูก (Nose)
Exposure
1.4การได้ ลิ ้มรส (Taste)
2.4 ปาก (Mouth)
1.5การได้ สมั ผัส (Textures) 2.5 ผิวหนัง (Skin)

4.ความตังใจ
้
Attention
5.การตีความ
Interpretation

ภาพประกอบ 7 แสดงภาพกระบวนการรับรู้ (The overview of the Perceptual Process)
คุณลักษณะการรับรูท้ ม่ี ผี ลต่อพฤติกรรมของผูบ้ ริโภค (Characteristics of Perception
Affecting Consumers)
คุณลักษณะการรับรูม้ ผี ลต่อพฤติกรรมผูบ้ ริโภคดังนี้
1. การรับรูข้ องผูบ้ ริโภคมีลกั ษณะเป็นการเลือกสรร การรับรูเ้ ป็นเรือ่ งของการคัดสรร
เพราะว่าสมองหรือจิตใจของผูบ้ ริโภคแต่ละคนไม่อาจจะเข้าใจ และตีความหมายของความรูท้ งั ้ หมดที่
ได้รบั เข้ามาทางประสาทสัมผัสในขณะเวลาใ ดเวลาหนึ่ง กลไกของการรับรู้ 3 ประการทีผ่ บู้ ริโภคทุก
คนจะต้องมีในการพิจารณาทีจ่ ะยอมรับให้สง่ิ กระตุน้ ใด ๆ ผ่านเข้ามาในจิตใจคือ
1.1 ปริมาณขีดความสามารถในการรับรู้ (Perception Overloading) จะเกิดขึน้ ในขณะ
เวลาใดเวลาหนึ่งทีผ่ บู้ ริโภคสามารถทีจ่ ะรับเอาตัวกระตุน้ ใ ดๆ เข้ามาสูร่ ะดับทีร่ ตู้ วั ได้เพียงบางส่วน
จากตัวกระตุน้ ทีผ่ บู้ ริโภคเผชิญ
1.2 ความไวในการทีจ่ ะรับรู้ (Selective Sensitization) จะเกิดขึน้ เมือ่ ผูบ้ ริโภคมีการ
รับรูต้ ่อตัวกระตุน้ หลายอย่างโดยรวดเร็วและถูกต้อง ซึง่ บุคคลจะทําการเลือกทีจ่ ะรับรูเ้ ฉพาะโดย
รวดเร็ว และตรงกับค่านิยมของผูบ้ ริโภค
1.3 การต่อต้านการรับรู้ (Perception Defense) จะเกิดขึน้ เมือ่ ตัวกระตุน้ นัน้ ไม่ตรงกับ
ค่านิยม ซึง่ ค่านิยมผูบ้ ริโภคไม่เพียงแต่เป็นตัวกระตุน้ ทีบ่ คุ คลไม่ชอบ หรือทีท่ าํ ลายความเชือ่
2. การรับรูข้ องผูบ้ ริโภคจะรับรูไ้ ด้เพียงระยะเวลาไม่นาน การรับรูถ้ งึ สิง่ ต่าง ๆ ส่วนใหญ่จะ
ถูกจํากัดด้วยเวลา คือ เวลาทีใ่ ช้ในการรับรูม้ กั จะเป็นช่วงเวลาสัน้ ๆ
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3. การรับรูข้ องผูบ้ ริโภคมีลกั ษณะเป็นการสรุปโดยรวม การรับรูข้ องผูบ้ ริโภคจะมีลกั ษณะ
เป็นการสรุป ภาพโดยรวม หมายถึงผูบ้ ริโภคได้ใช้ความรูส้ กึ เพื่อเกิดการรับรูใ้ นเวลาเดียวกัน ผูบ้ ริโภค
มีการแยกความรูส้ กึ ในการสังเกต
4. การรับรูข้ องผูบ้ ริโภคมีลกั ษณะเป็ นเรือ่ งอัตวิสยั คือเหตุการณ์อย่างเดียวกัน จะรับรูส้ ่งิ
ดังกล่าวได้ไม่เหมือนกัน ดังนัน้ ผูบ้ ริโภคจะมองเห็น หรือรับรูแ้ ต่ขอ้ ดีของสินค้าทีม่ หี ลายอย่างมากกว่า
ข้อด้อย
การรับรูค้ ณ
ุ ภาพการบริ การ
แอนชัน และแวน ราจิ (Antioned; & Van Raaij. 1998) กล่าวว่าการรับรูค้ ณ
ุ ภาพเกิดจาก
ความคาดหวังของลูกค้า สินค้าหรือการบริการจะมีคณ
ุ ภาพสูงก็ต่อเมือ่ ความต้องการของลูกค้าตรง
กับความคาดหวังทีต่ งั ้ ไว้ การรับรูค้ ณ
ุ ภาพทีส่ งู ต่อสินค้าหรือการบริการลูก ค้าจะทําการพิจารณาจาก
ความเหมาะสมของการใช้งาน ความคงทน ความปลอดภัย ความสะดวกสบาย ความ
ไว้ วางใจ
ความถีใ่ นการเสียตํ่า การบริการหรือสินค้าจะมีคณ
ุ ภาพเมือ่ ลูกค้าได้ทาํ การเปรียบเทียบการรับรูจ้ ริง
กับความคาดหวังต่อสินค้าหรือบริการนัน้
กรอนรูส (Gronross. 1990: 25) แบ่งการรับรูค้ ณ
ุ ภาพการบริการออกเป็น 2 ลักษณะ
1. ลักษณะทางด้านเทคนิคหรือผลทีไ่ ด้รบั ซึง่ เป็นการพิจารณาเกีย่ วกับผูใ้ ห้บริการจะใช้
เทคนิคอะไรทีจ่ ะทําให้ลกู ค้าเข้ามาใช้บริการและเกิดความพอใจตามความต้องการพืน้ ฐาน การรับรู้
คุณภาพทีด่ เี กิดขึน้ เมือ่ ความคาดหวังของลูกค้าตรงกั บการรับรูท้ ไ่ี ด้จากประสบการณ์ทผ่ี า่ นมา ถ้า
ความคาดหวังของลูกค้าต่อการบริการไม่เป็นจริงการรับรูถ้ งึ คุณภาพโดยรวมจะตํ่า แต่ถา้ ความ
คาดหวังของลูกค้าทีต่ งั ้ ไว้ตรงกับการรับรูจ้ ริง คุณภาพการบริการนัน้ จะสูง โดยทีค่ วามคาดหวังต่อ
คุณภาพจะได้รบั อิทธิพลจาก การสือ่ สารทางการตลาด การสือ่ สารแบบปากต่อปาก ภาพลักษณ์ของ
องค์กร และความต้องการของลูกค้าเอง
2. ลักษณะตามหน้าทีห่ รือความสัมพันธ์ของกระบวนการ เป็นการพิจารณาจากผู
ให้้ บริการ
ว่าจะทําอย่างไรให้การบริการดีเท่ากบการรับรูจ้ ากประสบการณ์ของลูกค้าทีผ่ า่ นมา
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คุณภาพที่
คาดหวัง

การรับรูค้ ณ
ุ ภาพโดยรวม

ปจั จัยทีค่ าดหวังต่อคุณภาพ
การสือ่ สารทางตลาด
ภาพลักษณ์ขององค์กร
การบอกแบบปากต่อปาก
ความต้องการของลูกค้า

คุณภาพทีร่ บั รู้
จากประสบการณ์

ภาพลักษณ์ของ
องค์กร

ใช้เทคนิคอะไร
ให้เกิดคุณภาพ

ใช้เทคนิคอะไร
ให้เกิดคุณภาพ

ภาพประกอบ 8 การรับรูค้ ณ
ุ ภาพโดยรวม
ทีม่ า: Gronross,C. (1998). Service Quality. p.12.
เงือ่ นไขของการรับรูค้ ณ
ุ ภาพบริการทีด่ ขี องลูกค้าว่ามี 6 ประการดังนี้
1. ความเป็ นมืออาชีพและทักษะในการบริการ ลูกค้าจะรับรูค้ ณ
ุ ภาพการบริการทีด่ ไี ด้เมือ่
ผูใ้ ห้บริการมีความรูท้ กั ษะในการแก้ปญั หาอย่างมืออาชีพ
2. ทัศนคติและพฤติกรรม เป็นความรูส้ กึ ของลูกค้าทีม่ ตี ่อพนักงานบริการ พิจารณาเกีย่ วกับ
ความเอาใจใส่ในการแก้ปญั หาด้วยความเต็มใจโดยทันที
3. การเข้าถึงบริการง่ายและมีความยืดหยุน่ ลูกค้าจะพิจารณาจากผูใ้ ห้บริการประกอบไป
ด้วย สถานที่ ชัวโมงการทํ
่
างาน ตัวพนักงาน และระบบการทํางานได้ถกู ออกแบบให้งา่ ยต่อการ
เข้าถึงบริการ รวมถึงมีการเตรียมปรับการบริการให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า
4. ความไว้วางใจและความซือ่ สัตย์ของผูใ้ ห้บริการ ลูกค้าจะรูว้ า่ เมือ่ ใดก็ตามทีม่ กี ารตกลง
ในการใช้บริการทีเ่ กิดขึน้ สามารถทีจ่ ะไว้ใจผูใ้ ห้บริการได้โดยพนักงานจะทําตามสัญญาทีต่ กลงไว้ซง่ึ
ถือว่าเป็นสิง่ ทีล่ กู ค้าให้ความสนใจเป็ นพิเศษ
5. การชดเชย เมือ่ ใดก็ตามทีล่ กู ค้ามีความรูส้ กึ ว่ามีบางอย่างผิดปกติหรือไม่เป็นไปตาม
ความคาดหวัง ผูใ้ ห้บริการจะต้องแก้ไขให้เป็นไปตามความคาดหวังของลูกค้าอย่างทันที
6. ความมีชอ่ื เสียงของผูใ้ ห้บริการ ลูกค้ามักเชือ่ ว่าการให้บริการของผูใ้ ห้บริการสามารถ
เชื่อถือได้ และเหมาะสมกับคุณค่าของเงินทีจ่ า่ ยไป
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สมิท และ ฮูสตัน (Smith; & Huston. 1993) กล่าวว่ามีผลลัพธ์ทเ่ี ป็ นไปได้ในการประเมิน
คุณภาพการบริการของลูกค้าหลังจากทีม่ กี ารใช้บริการจากผูใ้ ห้บริการ 4 ประการ คือ ตํ่ากว่าคุณภาพ
คุณภาพทีย่ อมรับได้ คุณภาพทีด่ ี และคุณภาพทีเ่ หนือกว่า ดังภาพประกอบ
คุณภาพที่คาดหวัง (q0)

คุณภาพที่ได้ รับจากประสบการณ์ (q1)

การประเมินคุณภาพของลูกค้ า

q1 >>q0
คุณภาพที่เหนือกว่า

q1>q0
คุณภาพที่ดี

q1=q0
คุณภาพที่ยอมรับได้

q1<q0
ตํา่ กว่าคุณภาพ

ภาพประกอบ 9 ทางเลือกการประเมินคุณภาพ
ทีม่ า: Smith,R.; & Huston, M.,Berry, L.L. Shostack, G.L.; & Upah, G.,eds., (1993).
Emerging Perspectives on Service Marketing. p.121.
จากภาพประกอบ 9 สามารถแปรผลทางเลือกการประเมินคุณภาพของลูกค้าออกมาได้
ดังนี้

1. ตํ่ากว่าคุณภาพ แสดงถึงการรับรูค้ ณ
ุ ภาพจากประสบการณ์ได้เท่ากับความคาดหวังไว้
เป็ นผลทําให้ลกู ค้าเกิดความไม่พงึ พอใจในบริการทีไ่ ด้รบั
2. คุณภาพทีย่ อมรับได้ แสดงถึงลูกค้ารับรูค้ ุณภาพจากประสบการณ์ได้เท่ากับความ
คาดหวังไว้ ถ้าผูใ้ ห้บริการต้องการทําให้ลกู ค้ามีความสุขกบการใช้บริการ คุณภาพระดับนี้อาจไม่
เพียงพอ
3. คุณภาพทีด่ ี แสดงถึงลูกค้ารับรูค้ ณ
ุ ภาพจากประสบการณ์สงู กว่าความคาดหวัง ซึง่ เป็ น
ผลทําให้ลกู ค้าสนใจทีจ่ ะใช้บริการต่อไป และมากว่านัน้ ยังก่อให้เกิดการประชาสัมพันธ์แบบปากต่อ
ปากไปยังกลุ่มลูกค้ากลุ่มอื่น
4. คุณภาพทีเ่ หนือกว่า แสดงถึงการรับรูค้ ณ
ุ ภาพจากประสบการณ์ทเ่ี กินกว่าความ
ต้องการจริงของลูกค้าซึง่ ทําให้เกิดความประทับใจในบริการและยินยอมทีจ่ ะจ่ายแพงในการใช้บริการ
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5. แนวคิ ดทฤษฎีเกี่ยวกับการบริ การ และคุณภาพการบริ การ
ความหมายของการบริการ
การบริการ (Service) เป็ นกิจกรรมด้านเศรษฐกิจซึง่ ผลิตสินค้าทีไ่ ม่มตี วั ตน เช่น การเช่า
การบริหารงานของรัฐบาล การบริการด้านสุขภาพ การประกันและการบํารุงรักษา เป็ นต้น (Herizer;
& Render. 1999: 12)
เพอรีอตั น์ และ เจอร์รอมค์ (Perreault; & Jeromc. 1996: 277) ได้จาํ กัดความ การบริการ
เป็นการกระทําจากคนไปยังอีกบุคคลหนึ่งเมือ่ ไรก็ตามทีค่ ณ
ุ ให้การบริการแก่ลกู ค้า ลูกค้
าจะไม่
สามารถเก็บรักษาไว้ได้การบริการอาจเป็นประสบการณ์ ควา มทรงจํา การใช้บริการหรือการบริโภค
การบริการไม่มลี กั ษณะทางกายภาพ ไม่สามารถจับต้องได้เราไม่สามารถถือบริการเอาไว้ และลูกค้า
ก็ยากทีจ่ ะคาดเดาว่าจะได้รบั อะไรจากการบริการ ผลิตภัณฑ์หลายอย่างจําเป็นต้องมีการบริการ
ควบคูก่ นั ไปด้วย เช่น การเติมนํ้ามันและค่ายค่านํ้ามันด้วย บัตรเครดิต หรืการบริการส่งพิซซ่าถึง
บ้าน เป็นต้น
คอตเลอร์ (Kotler. 2000: 248) ได้กล่าวว่า การบริการ หมายถึงกิจกรรมหรือประโยชน์เชิง
นามธรรมซึง่ ฝา่ ยหนึ่งได้เสนอเพือ่ ขายให้กบั อีกฝา่ ยหนึ่ง โดยผูร้ บั บริการไม่ได้ครอบครองการบริการ
นัน้ ๆ อย่างเป็ นรูปธรรม กระบวนการให้บริการอาจจะให้ควบคู่ไปกับการจําหน่ ายผลิตภัณฑ์หรือไม่ก็
ได้
ลักษณะของการบริ การ
ปณิศา ลัญชานนท์ (2548: 163) อ้างอิงจาก (servicearts: online) ได้จาํ แนกการบริการ
ออกเป็ น 4 ประการ
1. ไม่สามารถจับต้องได้ (Intangibility) หมายความว่า ผูบ้ ริโภค (ลูกค้าทีค่ าดหวัง ) ไม่
สามารถรู้ สกึ มองเห็น ได้ยนิ ลิม้ รส หรือได้กลิน่ ทําให้ไม่สามารถทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ก่อนทีจ่ ะทํา
การซือ้ เช่น การทําศัลยกรรม หรือการโดยสารบนเครือ่ งบิน สิง่ เหล่านี้ผบู้ ริโภคไม่สามารถรูผ้ ลขอ ง
การบริการได้จนกว่าจะมีการผ่าตัดหรือการเดินทางจริง ทําให้ผบู้ ริโภคพยายามจะแสว งหาสิง่ ทีจ่ ะบ่ง
บอกถึงคุณภาพของการบริการ (Service quality) เพื่อทําให้ตวั เองเกิดความเชื่อมันที
่ จ่ ะใช้บริการ
นัน้ ๆ นักการตลาด จึงต้องพยายามทําให้บริการมีความสามารถในการจับต้องได้ให้มากทีส่ ดุ โดย
โปรแกรมการส่งเสริมการตลาดควรชีใ้ ห้เห็นถึงประโยชน์ทจ่ี ะได้รบั จากบริก ารอย่างชัดเจนมากกว่าที่
จะเน้นตัวบริการเท่านัน้
2. ความไม่สามารถแบ่งแยกได้ (Service inseparability) หมายความว่า การผลิตและการ
บริโภคเกิดขึน้ ในขณะเดียวกัน ในประเด็นนี้จะตรงข้ามกับการผลิตสินค้า ซึง่ เริม่ จากการนําวัตถุดบิ
มาผลิต แล้วนําไปเก็บไว้ในคลังสินค้า และหลังจา กทีผ่ บู้ ริโภคตัดสินใจซือ้ จึงจะเกิดการบริโภค ส่วน
บริการนัน้ เริม่ จากการทีผ่ บู้ ริโภคตัดสินใจซือ้ แล้วจึงเกิดการผลิตและการบริโภคในขณะเดียวกัน เช่น
ผูบ้ ริโภคตัดสินใจว่าจะตัดผมทีร่ า้ นนี้แล้วช่างตัดผมจึงเริม่ กระบวนการผลิต
(การตัดผม ) และ
ผูบ้ ริโภคได้รบั ผมทรงใหม่ในขณะเดียวกัน
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3. ความไม่แน่ นอน (Service variability) กล่าวคือ คุณภาพในการให้บริการจะผันแปรไป
ตามผูใ้ ห้บริการ และขึน้ อยูก่ บั ว่าให้บริการเมือ่ ไหร่ ทีไ่ หน และอย่างไร ตัวอย่าง ภาพรวมการ
ให้บริการของโรงแรมแมริออท (Marriott) อาจสูงกว่ามาตรฐานทัวไป
่ แต่การให้บริการของพนั กงาน
ภายในโรงแรมแต่ละคนอาจไม่เหมือนกัน บางคนอาจให้บริการดีกว่าอีกคนหนึ่ง ซึง่ ทําให้การ
ให้บริการเกิดความไม่แน่ นอน เป็ นต้น
4. ความไม่สามารถเก็บไว้ได้ (Perish ability) บริการเป็นสิง่ ทีไ่ ม่สามารถเก็บไว้ในโกดัง
หรือคลังสินค้า เมือ่ บริการเกิดขึน้ นักการตลาดจะไม่สามารถ เก็บไว้เพื่อขายหรือใช้ในภายหลังได้
ความไม่สามารถเก็บไว้ได้ และไม่เกิดปญั หาถ้าอุปสงค์ทม่ี ตี ่อบริการนัน้ คงทีแ่ ต่เมือ่ อุปสงค์ทม่ี ตี ่อ
บริการมีความผันผวนมาก จะทําให้เกิดอุปสรรคในการบริหาร เช่น ในช่วงทีไ่ ม่ใช่วนั หยุดเทศกาล
โรงแรมและรีสอร์ทต่างๆ จะคิดราคาห้องพักใน ระดับตํ่า หรือกรณีของร้านอาหารจ้างพนักงาน
ชัวคราว
่
เพือ่ เสิรฟ์ อาหารในช่วงทีม่ ลี กู ค้ามาก
ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2549. 27)อ้างอิงจาก (servicearts: online) ยังได้กล่าวลักษณะ
ของบริการว่า ความแตกต่างของการบริการในแต่ละครัง้ (Variability or Heterogeneity) ความ
แตกต่างในด้านคุณภาพในการให้บริการ เนื่องจากบริการต้องอาศัยคนหรือพนักงานในการให้บริการ
เป็นส่วนใหญ่ (labor intensive) ซึง่ การทีพ่ นักงานจะยิม้ หรือไม่ จะให้บริการด้วยจิตใจอย่างแท้จริง
หรือไม่ ต้องขึน้ กับองค์ประกอบอื่น ๆ ทัง้ ในด้านร่างกายและจิตใจ เช่น พนักงานคนหนึ่ง เมือ่ วันวาน
นี้ให้บริการดีมาก ยิม้ แย้มแจ่มใส ทักทายลูกค้าเป็นอย่างดี แต่วนั รุง่ ขึน้ พนักงานคนเดียวกันอาจถูก
ร้องเรียนว่าบริการไม่ด ี ไม่ยม้ิ แย้ม พูดจาไม่ไพเราะ สาเหตุเนื่องมาจากพนักงานคนนัน้ ไม่ได้นอน
หลับอย่างเต็มอิม่ เพราะต้องดูแลลูกสาววัยหนึ่งปีทป่ี ว่ ยเป็ นไข้หวัดตลอดคืนทีผ่ า่ นมา
ทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ
คุณภาพการบริการ (Service Quality) หมายถึงการประเมินของผูบ้ ริโภคเกีย่ วกับความดีเลิศ
หรือความเหนือกว่าของการบริการ (Zeithaml. 1988: 2-22)
พาราสุรามาน และคณะได้เสนอเพิม่ เติมว่าคุณภาพของการบริการตามความรั
บรู้
(Perceived Service Quality) ของผูบ้ ริโภคก็ คือ การประเมินหรือการลงความเห็นเกีย่ วกับความดี
เลิศของการให้บริการโดยรวม (Parasuraman; et al. 1988: 12-40) เป็ นผลลัพธ์ทเ่ี กิดขึน้ จากการ
เปรียบเทียบของผูบ้ ริโภคระหว่างความคาดหวังของพวกเขาเกีย่ วกับคุณภาพการบริการ ทีต่ อ้ งการ
และการบริการทีพ่ วกเขาได้รบั จริง (Parasuraman; et al. 1994: 201-230)
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6. แนวคิ ดทฤษฎีการประเมิ นคุณภาพในการให้บริ การ
แนวคิดพืน้ ฐานในการประเมินคุณภาพให้บริการ การบริโภคสินค้าหรือบริการ ผูบ้ ริโภคแต่
ละคนมีความคาดหวังในตัวสินค้าหรือบริการอยูท่ ร่ี ะ ดับใดระดับหนึ่ง ซึง่ ในความเป็นจริงผู้ ให้บริการ
อาจผลิตสินค้าหรือให้บริการทีแ่ ตกต่างกับความคาดหวัง ซึง่ เป็ นได้ทงั ้ ในกรณีทพ่ี อดีหรือสูงกว่า
ความคาดหวัง ทําให้ลกู ค้าประเมินว่าสินค้าหรือบริการทีไ่ ด้รบั มีคณ
ุ ภาพสูง และกรณีทบ่ี ริการที่
ได้รบั ตํ่ากว่าทีล่ กู ค้าคาดหวังทําให้ลกู ค้าประเมินว่าสินค้าหรือบริการนัน้ ๆ มีคณ
ุ ภาพตํ่าตามไปด้วย
โจเซฟ และบลานตัน (Joseph; & Blanton. 2000: 32) อ้างอิงจาก สุภาดา วัฒนสุข (2551:
16) แสดงแนวคิดทีก่ ล่าวมาข้างต้น คือ สิง่ ทีล่ กู ค้าคาดหวังจากผูใ้ ห้บริการรวมเรียกว่าสิง่ ทีค่ าดหวัง
(Desirable Condition) ในขณะทีส่ ง่ิ ทีล่ กู ค้าได้รบั จากผูใ้ ห้บริการรวมเรียกว่า สิง่ ทีไ่ ด้รบั (Perceived
Condition) โดยคุณภาพของสินค้าหรือบริการสามารถประเมินได้จากความแตกต่างระหว่างสิง่ ที่
คาดหวังกับสิง่ ทีไ่ ด้รบั
การประเมินคุณภาพการบริการ จะประเมินจากความรับรูข้ องผูบ้ ริโภคโดยการรับรูค้ ณ
ุ ภาพ
บริการของผูบ้ ริโภคจะขึน้ อยูก่ บั ผลลัพธ์จากการเปรียบเทียบความคาดหวังทีจ่ ะได้รบั จากการบริการ
นัน้ ๆ กับการบริการทีไ่ ด้รบั จริงตามการรับรูข้ องผูบ้ ริโภค
การประเมิ นคุณภาพบริการโดยการใช้ SERVQUAL (GAP 5)
พาราสุรามาน ไซแธมอล และแบรี่ (Paasuraman, Zeithaml; & Berry. 1985: 47-48) ได้
นําแบบจําลองช่องว่างมาสร้างเครือ่ งทีใ่ ช้วดั คุณภาพการบริการทีเ่ รียกว่า SERVQUAL เพือ่ ใช้
ประเมินคุณภาพบริการทางธุรกิจ โดยเครือ่ งมือนี้อาศัยพืน้ ฐานของช่องว่างที่ 5 เป็ นเครือ่ งมือทีม่ ี
มาตรฐานทีใ่ ช้ได้กบั งา บริการทุกประเภท ให้ความ สําคัญและยึดถือเอาความต้องการตามความ
คาดหวังของผูใ้ ช้บริการ
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การติดต่อสือ่ สาร
แบบปากต่อปาก

ความต้องการของ
แต่ละบุคคล

ประสบการณ์
ทีผ่ า่ นมา

บริการทีค่ าดหวัง
ช่องว่างที่ 5
บริการทีไ่ ด้รบั

ผูใ้ ห้บริการ

การติดต่อสือ่ สาร
ภายนอกไปยังลูกค้า
ภาพประกอบ 10 แสดงแบบจําลองช่องว่าง GAP 5

ทีม่ า: Parasuman, A.; Zeithamal, Valarie A.; & Leonard, Berry L. (1990). Delivering
QualityService Balancing Customer Perceptions and Expectations. p.71.
การกําหนดปจั จัยคุณภาพการบริการใน SERVQUAL ทัง้ 5 ปจั จัยพืน้ ฐานทีผ่ บู้ ริโภคใช้ใน
การกําหนดความรับรูต้ ่อคุณภาพการบริการ โดยความรับรูข้ องผูบ้ ริโภคต่อคุณภาพการบริการ มีผล
มาจากขนาดและทิศทางของช่องว่างระหว่างความคาดหวังและการรับรูต้ ่อการบริการ (Paasuraman,
Zeithaml; & Berry. 1989: 129) เมือ่ ความคาดหวังของผูบ้ ริโภคต่อคุณภาพการบริการมีมากกว่า
ความรับรูจ้ ากบริการทีไ่ ด้รบั จริง (ES>PS) ผูบ้ ริโภคจะไม่พอใจการบริการทีไ่ ด้รบั และความไม่พอใจ
จะเพิม่ มากขึน้ เมือ่ ความต่างของระดับความคาดหวังและความ รับรูส้ งู ขึน้ หากความคาดหวังของ
ผูบ้ ริโภคต่อคุณภาพการบริการ มีคา่ เท่ากับความรับรูจ้ ริงจากการบริการทีไ่ ด้รบั จริง (ES = PS)
ผูบ้ ริโภคจะรูส้ กึ พอใจต้องการบริการ และหากความรับรูจ้ ากการบริการทีไ่ ด้รบั จริงมีคา่ มากกว่า
ความคาดหวังของผูบ้ ริโภคต่อการบริการ (ES>PS) ก็จะเป็นการบริการทีม่ ี คุณภาพเหนือกว่าความ
ถึงพอใจทีผ่ บู้ ริโภคคาดหวัง และผูบ้ ริโภคจะรูส้ กึ พอใจเพิม่ มากขึน้ เมือ่ ความต่างของระดับความ
คาดหวังและความรับรูส้ งู ขึน้ บริการ (Paasuraman, Zeithaml; & Berry. 1989: 133) ผลจากการ
ศึกษาวิจยั พบว่า ผูใ้ ช้บริการจะประเมินคุณภาพ การบริการว่าสูงหรือตํ่านัน้ จากการเปรียบเทีย บ
บริการทีไ่ ด้รบั จริงกับบริการที่ ผูใ้ ช้บริการคาดหวังหรือปรารถนา โดยมีปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิผลต่อความ
คาดหวังของลูกค้า 4 ประการ
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ประการแรก คือ สิง่ ทีผ่ บู้ ริโภครับฟงั มาจากการบอกปากต่อปากพบว่าการบอกปากต่อปาก
เป็นปจั จัยสําคัญที่มผี ลกระทบต่อความคาดหวังต่อการบริการของลูกค้า
ประการทีส่ อง คือ ความต้องการส่วนบุคคลซึง่ จะถูกกําหนดจากอุปนิสยั และสถานการณ์
ประการทีส่ าม คือ ประสบการณ์ในอดีตของผูบ้ ริโภค
ประการทีส่ ่ี คือ การสือ่ สารประชาสัมพันธ์ เช่น แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการการ
โฆษณาทางโทรทัศน์ ฯลฯ เป็ นปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการกําหนดความคาดหวังต่อบริการของผูใ้ ช้บริการ
พาราสุรามาน ไซแธมอล และ แบรี่ (Paasuraman; Zeithaml; & Berry. 1985: 44) ได้ทาํ
การ Focus Interview เพือ่ ศึกษาสิง่ ทีล่ กู ค้าให้ความสําคัญในการประเมินคุณภาพการบริการเกณฑ์
ทีล่ กู ค้ าใช้บริการประเมินคุณภาพการบริการ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ตัวกําหนดคุณภาพการ
บริการ (Determinants of Service Quality) ประกอบด้วย 10 ประการคือ
1. ความเชื่อถือได้ (Reliability) หมายถึง การปฏิบตั งิ านได้อย่างสมํ่าเสมอไม่มข้ี อผิดพลาด
และการให้บริการได้ตรงตามเวลาทีร่ ะบุ
2. การตอบสนอง (Responsiveness) หมายถึง ความเต็มใจและความพร้อมของพนักงาน
ในการให้บริการอย่างรวดเร็ว โดยลูกค้าไม่ตอ้ งรอคอย
3. ความรูค้ วามชํานาญ (Competence) หมายถึง มีความรูแ้ ละทักษะ เช่น ความสามารถ
ในการให้บริการ ความสามารถในการสือ่ สาร ความสามารถในความรูว้ ชิ าการทีจ่ ะให้บริการ
4. การเข้าถึงบริการ (Access) หมายถึง ความสะดวกในการติดต่อและเข้าใช้บริการหรือ
รับบริการได้สะดวกไม่ซบั ซ้อนเกินไป
5. อัธยาศัย (Courtesy) หมายถึง การแสดงความสุภาพต่อผูใ้ ช้บริการ และการให้บริการ
ต้อนรับทีเ่ หมาะสมมีบคุ ลิกภาพทีด่ ี
6. การสือ่ สาร (Communication) หมายถึง การสื่อสารข้อมูลชีแ้ จงขอบเขตและลักษณะ
งานบริการให้ลกู ค้าเข้าใจโดยง่าย
7. ความน่ าเชือ่ ถือ (Credibility) หมายถึง ชื่อเสียงขององค์กร ความซือ่ สัตย์และคุณภาพ
ของงานบริการมีความเทีย่ งตรงน่ าเชือ่ ถือ
8. ความมันคง
่ (Security) หมายถึง การปราศจากซึง่ อันตรายความเสีย่ งและข้อสงสัยไม่
มันใจต่
่ าง
9. การเอาใจใส่ (Understanding) หมายถึง ความพยายามทีจ่ ะเข้าถึงความต้องการของ
ลูกค้า และให้ความสําคัญแก่ลกู ค้าทุกคน
10. การสร้างสิง่ ทีจ่ บั ต้องได้ (Tangibles) หมายถึง การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมสําหรับ
ให้บริการและการจัดสถานทีใ่ ห้ บริการสวยงาม สะอาด รวมทัง้ บุคลิกภาพของพนักงานผูใ้ ห้บริการ
จากแนวคิดเกีย่ วกับคุณภาพการบริการ สามารถนําเสนอการบริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูงสุดให้แก่ลกู ค้าได้
อย่างสมํ่าเสมอและต่อเนื่อง กล่าวคือ จะต้องสามารถสนองตอบต่อความคาดหวังของลูกค้า
(Customer Expectation) ได้ในระดับ เดียวกันหรือในระดับสูงกว่าทีล่ กู ค้าคาดหวังเอาไว้เพื่อได้
คุณภาพดีตรงตามทีล่ กู ค้าคาดหวัง
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คุณภาพการให้บริการ (Service quality) สิง่ สําคัญสิง่ หนึ่งในการสร้างความแตกต่างของ
ธุรกิจการให้บริการ คือ การรักษาระดับการให้บริการทีเ่ หนือกว่าคูแ่ ข่ง โดยเสนอคุณภาพการ
ให้บริการตามลูกค้าคาดหวังไว้ ข้อมูลต่างๆ เกีย่ วกับคุณภาพการให้บริการทีล่ กู ค้าต้องการใน
งานวิจยั ครัง้ นี้ ได้นําหลักของการบริหารคุณภาพรวมของการบริการ คือ การให้ความสะดวกการ
เข้าใจ ทําตนเป็ นประโยชน์โดยนําผลประโยชน์เสนอให้แก่ลกู ค้าอย่างกระตือรือร้นและเต็มใจ โดย
มิได้คาดห วังสิง่ ตอบแทนบุคลากรทุกระดับขององค์กรมีสว่ นสําคัญในการให้การบริการทีด่ แี ละมี
คุณภาพด้วยเหตุน้ีการบริการทีด่ จี ะเป็ นเครือ่ งมือช่วยให้ผทู้ ต่ี ดิ ต่อกับองค์กรเกิดความเชื่อถือ และ
เกิดภาพลักษณ์ทด่ี ี

7. ทฤษฏีส่วนผสมทางการตลาด
ส่วนประสมทางการตลาด ( Marketing mix หรือ 4 Ps ) หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดที่
ควบคุมได้ ซึง่ บริษทั ใช้รว่ มกัน เพื่อตอบสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย (ศิรวิ รรณ. 2546: 53;
อ้างอิงจาก Kotler. 2003: 16)
ผลิ ตภัณ ฑ์ (Product) หมายถึง สิง่ ทีเ่ สนอขายโดยธุรกิจ เพือ่ ตอบสนองความจําเป็นหรือ
ความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ ประกอบด้วยสิง่ ทีส่ มั ผัสได้ และ สัมผัสไม่ได้ เช่นบรรจุ
ภัณฑ์ สี ราคา คุณภาพ ตราสินค้า บริการและชือ่ เสียงของผูข้ าย ผลิตภัณฑ์อาจจะเป็นสินค้าบริการ
สถานที่ บุคคล หรือความคิด ผลิตภัณฑ์ตอ้ งมีอรรถประโยชน์ (Utility) คุณค่า (Value) ในสายตาของ
ลูกค้ า จึงจะมีผลทําให้ผลิตภัณฑ์สามารถขายได้ การกําหนดกลยุทธ์ดา้ นผลิตภัณฑ์ตอ้ งพยายาม
คํานึงถึงปจั จัยต่อไปนี้
1. ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ (Product differentiation) และ ความแตกต่างทางการ
แข่งขัน (Competitive differentiation)
2. องค์ประกอบ (คุณสมบัต)ิ ของผลิตภัณฑ์ (Product component) เช่น ประโยชน์พน้ื ฐาน
รูปลักษณ์ คุณภาพ การบรรจุภณ
ั ฑ์ ตราสินค้า
3. การกําหนดตําแหน่ งผลิตภัณฑ์ (Product positioning) เป็ นการออกแบบผลิตภัณฑ์
ของบริษทั เพื่อแสดงตําแหน่ งทีแ่ ตกต่างและมีคุณค่าในจิตใจของลูกค้าเป้าหมาย
4. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product development) เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มลี กั ษณะใหม่และ
ปรับปรุงให้ดขี น้ึ (New and improved) ซึง่ ต้องคํานึงถึงความสามารถในการตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าได้ดยี งิ่ ขึน้
5. กลยุทธ์เกีย่ วกับส่วนประสมผลิตภัณฑ์(Product mix) และสายผลิตภัณฑ์(Product Line)
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ราคา (Price) หมายถึง จํานวนเงิน หรือสิง่ อื่นๆ ทีม่ คี วามจําเป็นต้องจ่าย เพือ่ ให้ได้
ผลิตภัณฑ์หรือ หมายถึง คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน ผูบ้ ริโภคจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า
(Value) ของผลิตภัณฑ์กบั ราคา (Price) ของผลิตภัณฑ์นนั ้ ดังนัน้ ผูก้ าํ หนดกลยุทธ์ดา้ นราคาจึงต้อง
คํานึงถึงคุณค่าทีร่ บั รู้ (Perceived value) ในสายตาของลูกค้า ซึง่ ต้องพิจารณาการยอมรับของลูกค้า
ในคุณค่าของผลิตภัณฑ์วา่ สูงกว่าราคาผลิตภัณฑ์ ต้นทุนสินค้าและค่าใช้จา่ ยทีเ่ กีย่ วข้อง และการ
แข่งขัน
การส่งเสริ มการตลาด (Promotion) เป็นเครือ่ งมือการสือ่ สาร เพือ่ สร้างความพึงพอใจต่อ
ตราสินค้าหรือบริ การหรือความคิดหรือต่อบุคคล โดยใช้เพื่อจูงใจให้เกิดความต้องการ เพื่อเตือน
ความทรงจําในผลิตภัณฑ์ โดยคาดว่าจะมีอทิ ธิพลต่อความรูส้ กึ ความเชือ่ และพฤติกรรมการซือ้
หรือเป็นการติดต่อสือ่ สารเกีย่ วกับข้อมูลระหว่างผูซ้ อ้ื กับผูข้ าย เพือ่ สร้างทัศนคติและพฤติกรรมการ
ซือ้ การติดต่อสือ่ สารอาจใช้พนักงานขาย
Personal selling ทําการขาย และการติดต่อสือ่ สารโดยไม่ใช้คน Non-personal Selling
เครือ่ งมือในการติดต่อสือ่ สารมีหลายประการ องค์การอาจเลือกใช้หนึ่งหรือหลายเครือ่ งมือ ซึง่ ต้องใช้
หลักการเลือกใช้เครือ่ งการสือ่ สารการตลาดแบบประสมประสานกัน
(Integrated Marketing Communication: IMC) โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับลูกค้า
ผลิตภัณฑ์ คู่แข่งขัน โดยบรรลุจดุ มุง่ หมายร่วมกันได้ เครือ่ งมือการส่งเสริมการตลาดทีส่ าํ คัญมีดงั นี้
1. การโฆษณา (Advertising) เป็นกิจกรรมในการเสนอข่าวสารเกีย่ วกับองค์การและ
ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือความคิดทีต่ อ้ งมีการจ่ายโดยผูอ้ ุปถัมภ์รายการ
2. การขายโดยใช้พนั กงานขาย (Personal selling) เป็นการสือ่ สารระหว่างบุคคลกับ
บุคคลเพือ่ พยายามจูงใจผูซ้ อ้ื ทีเ่ ป็ นกลุม่ เป้าหมายให้ซอ้ื ผลิตภัณฑ์ หรือบริการหรือมีปฏิกริ ยิ า ต่อ
ความคิดหรือเป็ นการเสนอขายโดยหน่ วย งานขาย เพือ่ ให้เกิดการขาย และสร้างความสัมพันธ์อนั ดี
กับลูกค้า
3. การส่งเสริมการขาย (Sales promotion) เป็ นสิง่ จูงใจทีม่ คี ณ
ุ ค่าพิเศษทีก่ ระตุน้
หน่วยงานขาย (Sale Forces) ผูจ้ ดั จําหน่ าย (Distributors) หรือผูบ้ ริโภคคนสุดท้าย (Ultimate
Consumer) โดยมีจดุ มุง่ หมายเพื่ อให้เกิดการขายในทันทีทนั ใด เป็นเครือ่ งมือกระตุน้ ความต้องการ
ซือ้ ทีใ่ ช้สนับสนุ นการโฆษณา และการขายโดยใช้พนักงาน ซึง่ สามารถกระตุน้ ความสนใจ การ
ทดลองใช้ หรือการซือ้ โดยลูกค้าคนสุดท้ายหรือบุคคลอื่นในช่องทางการจัดจําหน่าย การส่งเสริม
การขายมี 3 รูปแบบคือ
2.1 การกระตุน้ ผูบ้ ริโภค เรียกว่า การส่งเสริมการขายทีม่ งุ่ สูผ่ บริู้ โภค (Consumer Promotion)
2.2 การกระตุน้ คนกลาง เรียกว่า การส่งเสริมการขายทีม่ งุ่ สูค่ นกลาง (Trade Promotion)
2.3 การกระตุน้ พนักงานขาย เรียกว่า การส่งเสริมการขายทีม่ งุ่ สูพ่ นักงานขาย
(Sales Forces
Promotion)
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3. การให้ขา่ วและการประชาสัมพันธ์ (Publicity and public relation: PR) มีความหมาย
ดังนี้

4.1 การให้ขา่ ว (Publicity) เป็ นการเสนอข่าวเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ หรือตรา
สินค้าหรือบริษทั ทีไ่ ม่ตอ้ งมีการจ่า ยเงิน โดยผ่านสือ่ การกระจายเสียง หรือสื่อสิง่ พิมพ์ โดยการให้ขา่ ว
เป็นกิจกรรมหนึ่งของการประชาสัมพันธ์
4.2 การประชาสัมพันธ์ (Public relations: PR) หมายถึง ความพยายามในการสือ่ สารที่
มีการวางแผนโดยองค์การหนึ่ง เพือ่ สร้างทัศนคติทด่ี ตี ่อองค์การ ต่อผลิตภัณฑ์ หรือต่อนโยบายให้
เกิดกับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง มีจดุ มุง่ หมายเพื่อส่งเสริมหรือป้องกันภาพพจน์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษทั
5. การตลาดทางตรง (Direct marketing) การโฆษณาเพื่อให้เกิดการตอบสนองโดยตรง
(Direct Response Advertising) และการตลาดเชือ่ มตรงหรือการโฆษณาเชือ่ มตรง(Online Marketing) มี
ความหมายต่างกันดังนี้
5.1 การตลาดทางตรง (Direct Marketing) เป็นการติดต่อสือ่ สารกับ กลุม่ เป้าหมาย
เพือ่ ให้เกิดการตอบสนองโดยตรง หรือหมายถึงวิธกี ารต่างๆ ทีน่ กั การตลาดใช้สง่ เสริมผลิตภัณฑ์
โดยตรงกับผูซ้ อ้ื และทําให้เกิดการตอนสนองในทันที ทัง้ นี้ตอ้ งอาศัยฐานข้อมูลลูกค้าและการใช้สอ่ ื
ต่างๆ เพื่อสื่อสารโดยตรงกับลูกค้า เช่น ใช้ส่อื โฆษณาและแคตตาล็อก
5.2 การโฆษณาเพื่อให้เกิดการตอบสนองโดยตรง (Direct Response Advertising)
เป็นข่าวสารการโฆษณา ซึง่ ถามผูอ้ ่าน ผูร้ บั ฟงั หรือผูช้ ม ให้เกิดการตอบสนองกลับโดยตรงไปยังผู้
ส่งข่าวสาร ซึง่ อาจจะใช้จดหมายตรงหรือสือ่ อื่น เช่น นิตยสาร วิทยุ โทรทัศน์
5.3 การตลาดเชือ่ มทางตรงหรือการโฆษณาเชือ่ มตรง (Online Marketing) หรือ
การตลาดผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิคส์ (Electronic Marketing) เป็นการโฆษณาผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์หรืออินเตอร์เน็ต เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และการขายผลิตภัณฑ์หรือบริการโดยมุง่ ห วัง
กําไรและการค้า เครือ่ งมือทีส่ าํ คัญประกอบด้วย การขายทางโทรศัพท์ การขายโดยใช้จดหมายตรง
การขายโดยใช้แคตตาล็อก การขายทางโทรศัพท์ วิทยุ หรือหนังสือพิมพ์ ซึง่ จูงใจให้ลกู ค้ากิจกรรม
การตอบสนอง เช่นใช้คปู องแลกซือ้
การจัดจําหน่ าย (Place) หมายถึง โครงสร้างของช่องทาง ซึง่ ประกอบด้วยสถาบันและ
กิจกรรม ใช้เพือ่ เคลือ่ นย้ายผลิตภัณฑ์และบริการจากองค์การไปยังตลาดสถาบันทีน่ ําผลิตภัณฑ์ออก
สูต่ ลาดเป้าหมายคือ สถาบันการตลาด ส่วนกิจกรรมทีช่ ว่ ยในการกระจายสินค้า ประกอบด้วย การ
ขนส่ง การคลังสินค้า และการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง
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8. ประวัติและความเป็ นมาของ วุฒิศกั ดิ์ คลิ นิก
บริษทั วุฒศิ กั ดิ ์ คลินกิ เวชกรรม มหาชน จํากัด จดทะเบียนก่อตัง้ เมือ่ วันที่ 20 สิงหาคม
2546 ด้วยทุนจดทะเบียนเริม่ แรก หนึ่งล้านบาท ด้วยวิสยั ทัศน์ของผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ซง่ึ เป็ นผูก้ ่อตัง้
บริษทั จํานวน 3 คน ซึง่ ถือหุน้ รวมกันในสัดส่ วนร้อยละ 99.99 ประกอบด้วยนายแพทย์วฒ
ุ ศิ กั ดิ ์ ลิม่
พานิช ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 33.33 นายณกรณ์ กรณ์หริ ญ
ั ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 33.33 และ
นายพลภัทร จันทร์วเิ มลือง ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 33.33 ทีม่ องเห็นแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจ
ด้านการดูแลรักษาผิวพรรณ จึงได้รว่ มกันก่อตัง้ บริษทั ขึน้ เพือ่ ประกอบกิจการสถานพยาบาลประเภท
คลินกิ เวชกรรมทีไ่ ม่รบั ผูป้ ว่ ยไว้คา้ งคืน บริการของบริษทั มุง่ เน้นในด้านการให้คาํ ปรึกษาและตรวจ
รักษาปญั หาด้านผิวพรรณและลดกระชับสัดส่วนภายใต้ชอ่ ื “วุฒ-ิ ศักดิ ์คลินกิ ” โดยเริม่ ให้บริการสาขา
แรกทีถ่ นนงามวงศ์วาน และได้ขยายการให้บริการโดยเปิดสาขาเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง โดย ณ วันที่
28 กุมภาพันธ์ 2553 บริษทั มีสาขาทีใ่ ห้บริการในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และต่างจังหวัด
จํานวนรวม 59 สาขา และมีบคุ ลากรด้านแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญกว่า 80 คน และพนักงานกว่า 1,200 คน
ทีใ่ ห้คาํ ปรึกษาและให้ การรักษาด้านผิวพรรณและลดกระชับสัดส่วน ด้วยเครือ่ งมือและอุปกรณ์ท่ี
ทันสมัย
จากความต้องการทีจ่ ะให้บริการผูใ้ ช้บริการให้ครอบคลุมทัง้ ในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล และในจังหวัดใหญ่ๆ บริษทั จึงได้ปรับปรุงโครงสร้างการดําเนินธุรกิจและโครงสร้างการถือ
หุน้ เพือ่ ให้สามารถรอ งรับการขยายสาขา และขยายการดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ในเดือนตุลาคม
2551 บริษทั ได้เพิม่ ทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้วจํานวน 399 ล้านบาท จากเดิม 1 ล้านบาท เป็ น
400 ล้านบาท โดยผูถ้ อื หุน้ เดิม 3 ราย ประกอบด้วยนายแพทย์วฒ
ุ ศิ กั ดิ ์ ลิม่ พานิช นายณกรณ์ กรณ์
หิรญ
ั และนายพลภั ทร จันทร์วเิ มลือง ได้ใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ เพิม่ ทุนดังกล่าว โดยชําระค่าหุน้ เพิม่ ทุนด้วย
เงินทีจ่ า่ ยชําระคืนเงินกูย้ มื จากกรรมการจํานวนรวม 151.24 ล้านบาท และชําระค่าหุน้ เพิม่ ทุนด้วย
การโอนสินทรัพย์จากผูถ้ อื หุน้ 3 ราย ดังกล่าว เพือ่ ชําระค่าหุน้ เพิม่ ทุนดังกล่าวจํานวนรวม 247.76
ล้านบาท ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ทงั ้ 3 รายดังกล่าวยังคงถือหุน้ บริษทั รวมกันในสัดส่วนร้อยละ 99.99
ต่อมาในเดือนตุลาคม 2552 บริษทั ได้เพิม่ ทุนชําระแล้วจากเดิม 400 ล้านบาท เป็น 430 ล้านบาท
โดยการเสนอขายหุน้ เพิม่ ทุนให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ 3 รายดังกล่ าว ได้ใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้
เพิม่ ทุนและยังคงรักษาสัดส่วนการถือหุน้ รวมกันในสัดส่วนร้อยละ 99.99
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9. งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
นันท์มนัส คุณากรโชติพนั ธ์ (2550) ศึกษาเรือ่ งความคาดหวังและการรับรูจ้ ริงของผูบ้ ริโภค
ทีม่ ผี ลต่อพฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการคลินิกดูแล ผิวพรรณ เฉลิมพร-ภูษติ คลินกิ พิจารณา
เป็นรายด้านดังนี้
ด้านผลิ ตภัณฑ์ของคลิ นิก พบว่าผูบ้ ริโภคมีความคาดหวังด้านชื่อเสียงของคลินิก /ตรา
สินค้า และด้านความพร้อมของอุปกรณ์และเครือ่ งมือทีใ่ ช้ไม่แตกต่างจากการรับรูจ้ ริงเนื่องจากคลินกิ
ดูแลผิวพรรณ เฉลิมพร ภูษติ คลินิก เ ป็นคลินกิ ทีม่ ตี ราสินค้าทีย่ งั ไม่เป็นทีร่ จู้ กั มากนักเมือ่ เทียบกับคู่
แข่งขัน
ด้านบริ การของคลิ นิก พบว่าผูบ้ ริโภคมีความคาดหวังด้านบริการทีห่ ลากหลายไม่
แตกต่างจากการรับรูจ้ ริงทีไ่ ด้รบั เป็ นผลจากข้อจํากัดของประเภทของอุปกรณ์และเครือ่ งมือทีใ่ ช้ม ี
จํานวนน้อยกว่าคูแ่ ข่ งขัน แต่ม ีความคาดหวังด้านความสะดวกสบายในการบริการ แตกต่างจากการ
รับรูจ้ ริงมากทีส่ ดุ
ด้านแพทย์ท่ีทาํ การรักษาของคลิ นิก พบว่าผูบ้ ริโภคมีความคาดหวังด้านความเป็น
กันเองของแพทย์แตกต่างจากการรับรูจ้ ริงทีไ่ ด้รบั มากทีส่ ุด เนื่องจากผูบ้ ริโภคส่วนใหญ่มกี ารรับรูจ้ ริง
ถึงความเป็ นกันเอง ทําให้มคี วามพึงพอใจมากในด้านความเป็นกันเองของแพทย์
ด้านพนักงานของคลิ นิก พบว่าผูบ้ ริโภคมีความความคาดหวังด้านความเป็นกันเองของ
พนักงานแตกต่างจากการรับรูจ้ ริงมากทีส่ ดุ โดยผูบ้ ริโภครับรูจ้ ริงด้านพนักงานมีความเป็นกันเอง
มากทีส่ ดุ เนื่องจากคลินกิ ดูแลผิ วพรรณ เฉลิมพร- ภูษติ คลินกิ ให้ความสําคัญกับการบริการที่ มาจาก
ใจทัง้ จากแพทย์และพนักงาน
ด้านราคาผลิ ตภัณฑ์และบริการของคลิ นิก พบว่าผูบ้ ริโภคมีความคาดหวังด้านราคา
เหมาะสมเมือ่ เทียบกับคุณภาพ ไม่แตกต่างจากการรับรูจ้ ริงทีไ่ ด้รบั โดยเรียงลําดับความพึงพอใจ
จากมากไปน้อยดังนี้ ด้านความคุม้ ค่าเมือ่ เทียบกับสถานบริการอื่น ด้านราคาเหมาะสมเมือ่ เทียบกับ
คุณภาพ เนื่องจาก ต้นทุนของเครือ่ งมือและผลิตภัณฑ์ทใ่ี ช้ในการรักษามีราคาสูง
ด้านลักษณ ะกายภาพและสิ่ งแวดล้อมภายในคลิ นิก พบว่าผูบ้ ริโภคมีความคาดหวัง
ด้านการจัดผังการเดินภายในร้านไม่แตกต่างจากการรับรูจ้ ริงทีไ่ ด้รบั เพราะความคับแคบในพืน้ ทีท่ ม่ี ี
อย่างจํากัดของคลินิก
กาญจนาพร เลิศพิพฒ
ั น์ (2548) ปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมของผูใ้ ช้บริการ คลินิกดูแล
สุขภาพผิวพรรณ “ราชเทวีคลินกิ ” ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการศึกษาพบว่า ปจั จัย
ทางด้านการเปิ ดรับสือ่ ของผูใ้ ช้บริการคลินกิ ดูแลสุขภาพผิวพรรณ “ราชเทวีคลินกิ ” การเปิดรับด้าน
สือ่ มวลชน ได้แก่ นิตยสารอยูใ่ นระดับปานกลาง วิทยุอยูใ่ นระดับน้อย การเปิดรับสือ่ เฉพาะกิจ ได้แก่
วารสารคลินกิ โบว์ชวั ร์ และโปสเตอร์ อยูใ่ นระดับปานกลาง อินเตอร์เน็ต อยูใ่ นระดับน้อย สื่อบุคคล
มีระดับการการเปิดรับมากทีส่ ดุ คือ เพือ่ น อยูใ่ นระดับปานกลาง คือ ญาติพน่ี ้องและพนักงานประจํา
คลินกิ ส่วนพนักงานบริการทางโทรศัพท์ และผูบ้ งั คั บบัญชาอยูใ่ นระดับน้อย ปจั จัยทางด้านส่วน
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ประสมทางการตลาด พบว่า ผูใ้ ช้บริการมีระดับความคิดโดยรวมอยูใ่ นระดับดีได้แก่ ด้านสินค้าและ
บริการ ด้านราคา ด้านสถานทีใ่ ห้บริการ ด้านบุคลากรในการให้บริการ ด้านลักษณะทางกายภาพ
และสิง่ แวดล้อมภายในร้านคุณภาพของสินค้าและบริการ
มนัสวี อุดมพงษ์ (2550) ทัศนคติและพฤติกรรมของผูใ้ ช้บริการศูนย์ผวิ หนัง มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ผลการศึกษาพบว่ า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุต่ํากว่าหรือ
เทียบเท่า 23 ปี มีระดับการศึกษาปริญญาตรี สถานภาพโสด เป็นบุคคลในมหาวิทยาลัย ส่วนใหญ่ม ี
อาชีพรับราชการ และมีรายได้เฉลีย่ ต่อเดือนอยูท่ ่ี 10,000-20,000 บาท โดยผูต้ อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่มคี วามคิดเห็นต่อการใช้บริ การรายด้านดังนี้ ทัศนคติดา้ นผลิตภัณฑ์อยูใ่ นระดับดี ในเรือ่ ง
คุณภาพของยาทีไ่ ด้รบั ทัศนคติดา้ นค่ารักษาพยาบาลอยูใ่ นระดับดี คือมีความคุม้ ค่าต่อการบริการที่
ได้รบั ทัศนคติดา้ นสถานทีอ่ ยูใ่ นระดับดี คือ มีความสะดวกในการเดินทาง ทัศนคติดา้ นโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์อยูใ่ น ระดับปานกลาง เนื่องจากมีการให้ความรูแ้ ลข่าวสารเกีย่ วกับโรงผิวหนังต่างๆ
รวมทังวิ
่ ธกี ารรักษาเบือ้ งต้นน้อย ทัศนคติดา้ นแพทย์และเจ้าหน้าทีอ่ ยูใ่ นระดับดี คือมีมารยาทและ
อัธยาศัยดี ทัศนคติดา้ นกระบวนการรักษาอยูใ่ นระดับดี คือ ขัน้ ตอนการการตรวจรักษาของแพทย์ม ี
ความรวดเร็ว ส่วนทัศนคติดา้ นกายภาพและสิง่ แวดล้อมของศูนย์ผวิ หนัง ม ศว อยูใ่ นระดับปานกลาง
สําหรับการวิเคร าะห์ความพึงพอใจโดยรวม ต่อการใช้บริการศูนย์ผวิ หนัง มศว อยูใ่ นระดับพึงพอใจ
โดยมีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 3.71 เมือ่ พิจารณาเป็นรายข้อ กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจโดยรวมใน
เรือ่ งความคุม้ ค่าในการเข้ารับการรักษาโดยรวมทีม่ ตี ่อการใช้บริการศูนย์ผวิ หนัง มศว มีคา่ คะแนน
เฉลีย่ 3.76 รองลงมาคือ ความพึงพอใจในการเข้ารับการรักษาโดยรวมทีม่ ตี ่อการใช้บริการศูนย์
ผิวหนัง มศว มีคา่ คะแนนเฉลีย่ 3.74 ความคาดหวังต่อการเข้ารับการรักษาโดยรวมทีม่ ตี ่อการใช้
บริการศูนย์ผวิ หนัง มศว มีคา่ คะแนนเฉลีย่ 3.63 เป็นอันดับ 2 และ 3 ตามลําดับ.
รุจนิ นั ท์ คะเชนทร์ชาติ (2549) ศึกษาเรือ่ งอิทธิพลการสือ่ สารแบบบอกต่อกับการตัดสินใจ
ของผูบ้ ริโภคในการรับบริการจากคลินกิ ความงาม : กรณีศกึ ษานิตพิ ลคลินิก ผลการวิจยั จากกลุ่ม
วัยรุน่ จํานวน 50 คน และกลุม่ วัยทํางานจํานวน 50 คน พบว่าการสือ่ สารแบบบอกต่อมีอทิ ธิพลต่อ
การตัดสินใจซือ้ อยูใ่ นระดับมากทัง้ สองกลุม่ และยังส่งผลต่อพฤติกรรมการบอกต่อทีแ่ ตกต่างกัน
ระหว่างสองกลุ่ม โดยกลุ่มวัยรุน่ จะบอกต่อข้อมูลโดยใช้เครือ่ งมือการสื่อสารแบบบอกต่อมากกว่า
กลุม่ วัยทํางาน เนื่ องจากต้องการความมันใจก่
่ อนการตัดสินใจซือ้ โดยความต้องการบอกต่อขึน้ กับ
ระดับของความพึงพอใจภายหลังการใช้บริการคลินกิ ความงามในทัง้ สองกลุม่

บทที่ 3
วิธีดาํ เนินการวิจยั
ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ทําการศึกษาการสือ่ สารแบบบอกต่อ ความคาดหวังและการ
รับรูข้ องผูร้ บั บริการคลินกิ ความงาม วุฒศิ กั ดิ ์คลินกิ ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถาม
ชนิดตอบด้วยตัวเองเป็ นเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั มีขนั ้ ตอนดังนี้
1. การกําหนดประชากรและการสุม่ กลุม่ ตัวอย่าง
2. การสร้างเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การจัดกระทําและการวิเคราะห์ขอ้ มูล
5. สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล

1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิ จยั
ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั คื อ ผูท้ เ่ี คยรับบริการคลินกิ ความงาม วุฒศิ กั ดิ ์คลินกิ ในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึง่ มีทงั ้ หมด 25 สาขา ทีม่ อี ายุ 15 ปีขน้ึ ไป ซึง่ เป็ นวัยทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงของ
โฮโมนในร่างกาย ทําให้เกิดสิวหรือปญั หาผิว
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิ จยั
เนื่องจากผูว้ จิ ยั ไม่ทราบจํานวนประชากรทีแ่ น่นอนของผูท้ เ่ี คยรับบริการคลินกิ ความงามวุฒ ิ
ศักดิ ์คลินิกในเขตกรุงเทพมหานคร ทีม่ อี ายุ 15 ปีขน้ึ ไป จึงกําหนดขนาดกลุม่ ตัวอย่างประชากรโดย
การคํานวณโดยใช้สตู ร (นราศรี ไววานิชกุล . 2551: 133) โดยการคํานวณประชากรใช้ระดับความ
เชือ่ มัน่ 95% ค่าความผิดพลาดสูงสุดทีจ่ ะเกิดขึน้ 0.05
n = z2
4e2
เมือ่ n แทน จํานวนกลุม่ ตัวอย่าง
Z แทน ค่ามาตรฐานทีร่ ะดับความเชือ่ มัน่ ทีผ่ วู้ จิ ยั กําหนดไว้คอื 95%
e แทน ค่าความผิดพลาดสูงสุดทีจ่ ะเกิดขึน้ ผูว้ จิ ยั กําหนดไว้คอื 0.05
สําหรับการวิจยั ในครัง้ นี้ กําหนดให้มคี วามเชือ่ มัน่ 95% จะได้ Z มีคา่ เท่ากับ 1.96 และค่า
ความผิดพลาดสูงสุดทีจ่ ะเกิดขึน้ 0.05 จึงแทนค่าได้ดงั ต่อไปนี้
แทนค่า n = (1.96)2 = 384.16 หรือ 385
4(0.05)2
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ดังนัน้ ขนาดของตัวอย่างทีไ่ ด้จากการคํานวณจะได้เท่ากับ 384.16 ปรับขึน้ 385 คน และ
เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างเป็ นตัวแทนของประชากรทีด่ จี งึ เก็บเพิม่ ไว้อกี 4% เท่ากับ 15 คน รวมเป็นกลุม่
ตัวอย่างทัง้ หมด 400 คน
วิ ธีการสุ่มตัวอย่าง
การสุม่ ตัวอย่างมีหลายขัน้ ตอนดังนี้
ขัน้ ตอนที่ 1 การสุม่ ตัวอย่างไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Non-probability Sampling) เป็นการ
เลือกสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) ซึง่ เป็ นการเลือกตัวอย่างทีไ่ ม่มหี ลักเกณฑ์
ใดๆ เพียงแต่เลือกตัวอย่างให้ครบตามจํานวนทีต่ อ้ งการ (กัลยา วานิชบัญย์ชา . 2544: 19) ใน
การศึกษาครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั เลือกกลุม่ ตัวอย่างใน 10 สาขา วุฒศิ ั กดิ ์คลินิกในเขตกรุงเทพมหานคร จาก
จํานวนทัง้ หมด 25 สาขา ดังนี้
ตาราง 1 แสดงรายชือ่ สาขาในเขตกรุงเทพมหานคร และกลุม่ ตัวอย่างทีเ่ ลือก
รายชือ่ สาขาในเขตกรุงเทพมหานคร
สาขาสํานักงานใหญ่ สาขาบางกะปิ สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ
สาขาเดอะมอลลล์งามวงศ์วาน สาขาปิ่นเกล้า สาขาลาดพร้าว
สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว สาขาบางแค สาขาอนุสาวรีย์
สาขาบางรัก สาขาเกษตร สาขาสะพานใหม่ สาขาคลองสาน
สาขาห้วยขวาง สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 สาขาเดอะมอลล์
บางแค สาขาสรงประภา ดอนเมือง สาขาดิโ อลด์สยาม สาขา
สยามแสควร์ สาขา คาร์ฟูรชั ดา สาขาบิก๊ ซีราชดําริ สาขา
ประชาสงค์เคราะห์ 27 สาขางามวงศ์วาน สาขาแฟชันไอส์
่
แลนด์ 28 สาขาวัชรพล

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

สาขากลุม่ ตัวอย่างทีเ่ ลือก
สาขาปิ่นเกล้า
สาขาลาดพร้าว
สาขาอนุสาวรีย์
สาขาบางรัก
สาขางามวงศ์วาน 2
สาขาห้วยขวาง
สาขาเซ็นทรัลพระราม 3
สาขาสยามแสควร์
สาขาคาร์ฟูรชั ดา
สาขาบิก๊ ซี ราชดําริ

ขัน้ ตอนที่ 2 การสุม่ ตัวอย่างไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Non-probability Sampling) เป็นการ
เลือกสุ่มตัวอย่างแบบกําหนดสัดส่วน (Quota Sampling) โดยจะกําหนดสัดส่วนตัวอย่างจากแต่ละ
สาขาทีถ่ กู เลือก
ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง = จํานวนกลุม่ ตัวอย่างทัง้ หมด
จํานวนสาขาทีถ่ กู เลือก
= 40 คน
= 400
10
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ตาราง 2 แสดงจํานวนกลุม่ ตัวอย่างจําแนกตามสาขา
สาขาที่ถกู เลือก
สาขาปิ่นเกล้า
สาขาลาดพร้าว
สาขาอนุสาวรีย์
สาขาบางรัก
สาขางามวงศ์วาน 2
สาขาห้วยขวาง
สาขาเซ็นทรัลพระราม 3
สาขาสยามแสควร์
สาขาคาร์ฟูรชั ดา
สาขาบิก๊ ซี ราชดําริ
รวม

จํานวนกลุ่มตัวอย่าง
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
400

ขัน้ ตอนที่ 3 การสุม่ ตัวอย่างไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Non-probability Sampling) เป็นการเลือก
สุม่ ตัวอย่างแบบจําเพาะเจาะจง (Judgment Sampling) โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างผูร้ บั บริการคลินิก
ความงาม ทีไ่ ด้รบั การบอกต่อเกีย่ วกับวุฒศิ กั ดิ ์คลินิกและรับบริการมากกว่าหนึ่งครัง้
ขัน้ ตอนที่ 4 การเลือกตัวอย่างจัดเก็บข้อมูลแบบสะดวก (Convenience Sampling) ในการ
เลือกผูต้ อบแบบสอบถามตามจํานวนและสถานทีท่ ก่ี าํ หนดไว้

2. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
ในการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การสร้างเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั โดยการออกแบบสอบถาม
(Questionnaire) ซึง่ ส่วนหนึ่งได้สร้างขึน้ จากการทบทวนวรรณกรรม รว มถึงได้ศกึ ษาค้นคว้าแนวคิด
จากงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับผูว้ จิ ยั ทางผูว้ จิ ยั ได้แบ่งข้อมูลแบบสอบถามออกเป็ น 3 ส่วน เพื่อให้
ครอบคลุมข้อมูลทีต่ อ้ งการในการประมวลผลการวิจยั คือ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
เป็ นแบบสอบถามเกีย่ วกับลักษณะส่วนบุคคลของผู้ ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ
สถานภาพสมรส อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน รวมทัง้ หมด 6 ข้อ โดยใช้ระดับการวัด
ข้อมูลดังนี้
ข้อที่ 1 เพศ แบบสอบถามเป็ นลักษณะ (Dichotomous Questions) ใช้ระดับการวัดข้อมูล
ประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) มีคาํ ตอบให้เลือกดังนี้
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1.1 ชาย
1.2 หญิง
ข้อที่ 2 อายุ แบบสอบถามเป็ นลักษณะคําถามแบบ (Multiple Choice Questions) ใช้ระดับ
การวัดข้อมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal Scale) มีคาํ ตอบให้เลือกดังนี้
2.1 15-22 ปี
2.2 23-30 ปี
2.3 31-38 ปี
2.4 39-46 ปี
2.5 มากกว่า 46 ปี
ข้อที่ 3 สถานภาพสมรส แบบสอบถามเป็ นลักษณะคําถามแบบ (Multiple Choice
Questions) ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) มีคาํ ตอบให้เลือกดังนี้
3.1 โสด
3.2 สมรส / อยูด่ ว้ ยกัน
3.3 หม้าย / หย่าร้าง / แยกกันอยู่
ข้อที่ 4 อาชีพ แบบสอบถามเป็ นลักษณะคําถามแบบ (Multiple Choice Questions) ใช้
ระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) มีคาํ ตอบให้เลือกดังนี้
4.1 รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ// พนักงานของรัฐ
4.2 พนักงานบริษทั
4.3 ประกอบธุรกิจส่วนตัว
4.4 นักเรียน / นักศึกษา
ข้อที่ 5 ระดับการศึกษา แบบสอบถามเป็นลักษณะคําถามแบบ
(Multiple Choice
Questions) ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal Scale) มีคาํ ตอบให้เลือกดังนี้
5.1 ตํ่ากว่าปริญญาตรี
5.2 ปริญญาตรี
5.3 สูงกว่าปริญญาตรี
ข้อที่ 6 รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน แบบสอบถามเป็ นลักษณะคําถามแบบ (Multiple Choice
Questions) ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal Scale) มีคาํ ตอบให้เลือกดังนี้
6.1 ตํ่ากว่าหรือเทียบเท่า 10,000 บาท
6.2 10,001-25,000 บาท
6.3 25,001-35,000 บาท
6.4 35,001 บาทขึน้ ไป
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ส่วนที่ 2 คําถามเกีย่ วกับการสือ่ สารแบบบอกต่อเกีย่ วกับคลินกิ ความงาม วุฒศิ กั ดิ ์คลินกิ
เป็ นคําถามเกีย่ วกับการสือ่ สารแบบบอกต่อเกีย่ วกับคลินกิ ความงาม วุฒศิ กั ดิ ์ คลินกิ ของ
ผูร้ บั บริการ แบ่งเป็ น 2 ส่วน รวมทัง้ หมด 11 ข้อ
1. ความถีใ่ นการรับข้อมูลจากการบอกต่อ ลักษณะของคําถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประเมินค่า (Likert Scale) จํานวน 4 ข้อ ซึง่ แบ่งระดับความถีใ่ นการรับข้อมูลจากการสือ่ สารแบบ
บอกต่อของผูร้ บั บริการ เป็ น 5 ระดับ จัดเป็นการวั ดข้อมูลประเภทอันตรภาคชัน้ (Interval Scale)
ซึง่ มีเกณฑ์การให้คะแนนคือ การคํานวณหาอันตรภาคชัน้ เพือ่ การแปรผลคะแนนในแต่ละช่วง
ประกอบด้วย
บ่อยทีส่ ุด
เกณฑ์การให้คะแนนคะแนน
5
บ่อยมาก
เกณฑ์การให้คะแนนคะแนน
4
บางครัง้
เกณฑ์การให้คะแนนคะแนน
3
นานครัง้
เกณฑ์การให้คะแนนคะแนน
2
นานๆครัง้ /ไม่เคย เกณฑ์การให้คะแนนคะแนน
1
ผูว้ จิ ยั แบ่งเกณฑ์ในการวัดครัง้ นี้ออกเป็ น 5 ระดับโดยใช้สตู รการคํานวณความกว้างของชัน้
(Class Interval) (กัลยา วาณิชย์บญ
ั ชา. 2544: 29)
ความกว้างของชัน้

พิสยั
จํานวนชัน้
= 5–1
5

=

=

0.8

จากเกณฑ์ดงั กล่าวสามารถแปรความหมายระดับคะแนนได้ดงั นี้
ค่าเฉลีย่ ที่ 4.21-5.00 หมายถึง ผูร้ บั บริการมีความถีใ่ นการรับข้อมูลจากการบอกต่อสูงทีส่ ดุ
ค่าเฉลีย่ ที่ 3.41-4.20 หมายถึง ผูร้ บั บริการมีความถีใ่ นการรับข้อมูลจากการบอกต่อสูง
ค่าเฉลีย่ ที่ 2.61-3.40 หมายถึง ผูร้ บั บริการมีความถีใ่ นการรับข้อมูลจากการบอกต่อปานกลาง
ค่าเฉลีย่ ที่ 1.81-2.60 หมายถึง ผูร้ บั บริการมีความถีใ่ นการรับข้อมูลจากการบอกต่อน้อย
ค่าเฉลีย่ ที่ 1.00-1.80 หมายถึง ผูร้ บั บริการมีความถีใ่ นการรับข้อมูลจากการบอกต่อน้อยทีส่ ดุ
2. ความคิดเห็นเกีย่ วกับการสือ่ สารแบบบอกต่อ ลักษณะของคําถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประเมินค่า (Likert Scale) จํานวน 7 ข้อ ซึง่ แบ่งระดับความความคิดเห็นเกีย่ วกับการสือ่ สารแบบ
บอกต่อของผูร้ บั บริการ เป็ น 5 ระดับ จัดเป็นการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชัน้ (Interval Scale)
ซึง่ มีเกณฑ์การให้คะแนนคือ การคํานวณหาอันตรภาคชัน้ เพือ่ การแปรผลคะแนนในแต่ละช่วง
ประกอบด้วย
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เห็นด้วยมากทีส่ ดุ
เกณฑ์การให้คะแนนคะแนน
5
เห็นด้วยมาก
เกณฑ์การให้คะแนนคะแนน
4
เห็นด้วยปานกลาง
เกณฑ์การให้คะแนนคะแนน
3
เห็นด้วยน้อย
เกณฑ์การให้คะแนนคะแนน
2
เห็นด้วยน้อยทีส่ ดุ
เกณฑ์การให้คะแนนคะแนน
1
ผูว้ จิ ยั แบ่งเกณฑ์ในการวัดครัง้ นี้ออกเป็ น 5 ระดับโดยใช้สตู รการคํานวณความกว้างของชัน้
(Class Interval) (กัลยา วาณิชย์บญ
ั ชา. 2544: 29)
พิสยั
จํานวนชัน้
= 0.8
= 5–1
5
จากเกณฑ์ดงั กล่าวสามารถแปรความหมายระดับคะแนนได้ดงั นี้

ความกว้างของชัน้

=

ค่าเฉลีย่ ที่ 4.21-5.00 หมายถึง ผูร้ บั บริการให้ความสําคัญมากทีส่ ดุ
ค่าเฉลีย่ ที่ 3.41-4.20 หมายถึง ผูร้ บั บริการให้ความสําคัญมาก
ค่าเฉลีย่ ที่ 2.61-3.40 หมายถึง ผูร้ บั บริการให้ความสําคัญปานกลาง
ค่าเฉลีย่ ที่ 1.81-2.60 หมายถึง ผูร้ บั บริการให้ความสําคัญน้อย
ค่าเฉลีย่ ที่ 1.00-1.80 หมายถึง ผูร้ บั บริการให้ความสําคัญน้อยทีส่ ดุ
ส่วนที่ 3 คําถามเกีย่ วกับความคาดหวังและการรับรูข้ องผูร้ บั บริการ
เป็ นคําถามเกีย่ วกับความคาดหวังและการรับรูข้ องผูร้ บั บริการ โดยแบ่งคําถามออกเป็5นด้าน
รวมคําถามทัง้ หมด 15 ข้อดังนี้
ด้านผูใ้ ห้บริการ
ด้านราคา
ด้านการจัดจําหน่ าย
ด้านการส่งเสริมการตลาด
ด้านกระบวนการบริการ

จํานวน 5 ข้อ
จํานวน 2 ข้อ
จํานวน 2 ข้อ
จํานวน 3 ข้อ
จํานวน 3 ข้อ

ซึง่ ลักษณะคําถามเป็ นแบบอัตราส่วนประเมินค่า (Likert Scale) ซึง่ แบ่งระดับความคาดหวัง
และการรับรูข้ องผูร้ บั บริการ เป็ น 5 ระดับ จัดเป็นการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชัน้ (Interval
Scale) ซึง่ มีเ กณฑ์การให้คะแนนคือ การคํานวณหาอันตรภาคชัน้ เพือ่ การแปรผลคะแนนในแต่ละ
ช่วง ประกอบด้วย
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5 หมายถึง ระดับความคาดหวังและการรับรูม้ ากทีส่ ดุ
4 หมายถึง ระดับความคาดหวังและการรับรูม้ าก
3 หมายถึง ระดับความคาดหวังและการรับรูป้ านกลาง
4 หมายถึง ระดับความคาดหวังและการรับรูน้ ้อย
1 หมายถึง ระดับความคาดหวังและการรับรูน้ ้อยทีส่ ดุ
ผูว้ จิ ยั แบ่งเกณฑ์ในการวัดครัง้ นี้ออกเป็ น 5 ระดับโดยใช้สตู รการคํานวณความกว้างของชัน้
(Class Interval) (กัลยา วาณิชย์บญ
ั ชา. 2544: 29)
พิสยั
จํานวนชัน้
= 0.8
= 5–1
5
จากเกณฑ์ดงั กล่าวสามารถแปรความหมายระดับคะแนนได้ดงั นี้
ค่าเฉลีย่ ที่ 4.21-5.00 หมายถึง ความคาดหวังมากทีส่ ดุ และการรับรูเ้ ป็นจริงมากทีส่ ดุ
ค่าเฉลีย่ ที่ 3.41-4.20 หมายถึง ความคาดหวังค่อนข้างมากและการรับรูเ้ ป็นจริง
ค่าเฉลีย่ ที่ 2.61-3.40 หมายถึง ความคาดหวังและการรับรูเ้ ป็นจริงปานกลาง
ค่าเฉลีย่ ที่ 1.81-2.60 หมายถึง ความคาดหวังค่อนข้างน้อยและการรับรูไ้ ม่เป็นจริง
ค่าเฉลีย่ ที่ 1.00-1.80 หมายถึง ความคาดหวังน้อยทีส่ ดุ และการรับรูไ้ ม่เป็นจริงมากทีส่ ดุ
คุณภาพการบริการสามารถประเมินได้จาก การเปรียบเทียบค่าความแตกต่างระหว่าง
ค่าเฉลีย่ ของการรับรูแ้ ละค่าเฉลีย่ ของความคาดหวังในแต่ละด้านนัน้ ๆ โดยค่าเฉลีย่ สามารถหาได้จาก
การนําค่าคะแนนรวมของแต่ละด้าน (Composite Scores) คือคะแนนทีไ่ ด้ของทุกข้อคําถามในด้าน ที่
ใช้วดั ตัวแปรนัน้ มารวมกันแล้วหาค่าเฉลีย่ กลายเป็นระดับความคาดหวังและระดับการรับรูใ้ นด้าน
นัน้ เพียง 1 ค่า
โดยกําหนดเกณฑ์การวัดคุณภาพการบริการ ตามหลักการของ Paraseraman, Zeithaml;
& Berry (1989: 133) ดังนี้
คะแนนการรับรู้ – คะแนนความคาดหวัง ผลลัพธ์เป็ นบวก หมายถึง การบริการมีคณ
ุ ภาพสูง
คะแนนการรับรู้ – คะแนนความคาดหวัง ผลลัพธ์เป็ นศูนย์ หมายถึง การบริการมีคณ
ุ ภาพ
ปานกลาง
ความกว้างของชัน้

=

คะแนนการรับรู้ – คะแนนความคาดหวัง ผลลัพธ์เป็นลบ หมายถึง การบริการมีคณ
ุ ภาพตํ่า
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ขัน้ ตอนการสร้างเครือ่ งมือวิ จยั
1. ศึกษาข้อมูลจากตํารา เอกส ารและการวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับ การสือ่ สารแบบบอกต่อ
ความคาดหวังและการรับรูต้ ่อคุณภาพการบริการ เพือ่ ใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
ต่อไป โดยใช้เครือ่ งมือในการประเมินคุณภาพการบริการ SERVEQUAL ของพาราสุรามัน ซีทฮอล์ม
และเบอร์ร่ี (Paraseraman, Zeithaml; & Berry. 1989)
2. การสร้างแบบสอบถามทัง้ หมด 3 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของผูร้ บั บริการคลินกิ ความงาม วุฒศิ กั ดิ
คลินกิ ในเขตกรุงเทพมหานคร
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามการสือ่ สารแบบบอกต่อของผูร้ บั บริการคลินกิ ความงาม วุฒ ิ
ศักดิ ์คลินกิ ในเขตกรุงเทพมหานคร
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามความคาดหวังและการรับ รูข้ องผูร้ บั บริการคลินกิ ความงาม
วุฒศิ กั ดิ ์คลินกิ ในเขตกรุงเทพมหานคร
3. นําแบบสอบถามทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ ให้อาจารย์ทป่ี รึกษาและผูเ้ ชีย่ วชาญตรวจสอบความ
ถูกต้องของเนื้อหา (Content Validity) และแนะนําข้อเสนอแนะเพิม่ เติม จากนัน้ นําแบบสอบถาม ที่
ปรับปรุงแล้วไปหาคุณภาพของแบบสอบถามโดยการนําไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มทีไ่ ม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่างจํานวน 40 คน เพือ่ ทดสอบความเข้าใจข้อคําถามของกลุม่ ตัวอย่าง รวมถึงวิธกี ารเก็บ
รวบรวมข้อมูลและนําข้อมูลทีไ่ ด้ไปหาค่าความเชือ่ ถือได้ของแบบสอบถาม (Reliability of the test)
โดยใช้วธิ คี า่ สัมประสิทธิ ์ (Coefficient) ของครอนบัค
4. นําแบบสอบถามทีป่ รับปรุงแล้วไปเก็บข้อมูลจากกลุม่ ตัวอย่างจํานวน 400 คน และนํา
ข้อมูล การสือ่ สารแบบบอกต่อ ความคาดหวังและการรับรูต้ ่อคุณภาพการบริการมาทําการวิเคราะห์
เพือ่ ยืนยันปจั จัย (Confirmatory Factor Analysis) โดยวิธ ี Principal Component Analysis

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลได้แบ่งลักษณะของการเก็บข้อมูลในการศึกษาออกเป็ น 2 แบบ คือ
1. ข้อมูลปฐมภูม ิ (Primary Data) เป็นข้อมูลทีไ่ ด้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
ผูร้ บั บริการคลินกิ ความงามวุฒศิ กั ดิ ์คลินกิ ในเขตกรุงเทพมหานครโดยใช้แบบสอบถามกับกลุม่
ตัวอย่าง 400 ชุด
2. ข้อมูลทุตยิ ภูม ิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลทีน่ ํามาใช้ประกอบการทําการศึกษา ซึง่
ผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการศึกษาค้นคว้าจากตํารา บทความ อินเทอร์เน็ตและรายงาน
วิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ใช้เป็ นแนวทางในการทําการศึกษาในครัง้ นี้
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วิ ธีดาํ เนิ นการรวบรวมข้อมูล
ในการวิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง และมีผรู้ ว่ มดําเนินการเก็บข้อมูล
จํานวน 3 คน โดยได้ชแ้ี จงเกีย่ วกับการเก็บรวบรวมข้อมูล เพือ่ การดําเนิน
การเก็บรวบรวมได้
เทีย่ งตรง ถูกต้อง และมีความคลาดเคลื่อนน้อยทีส่ ุด โดยดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่าง คือผูร้ บั บริการทีไ่ ด้รบั ข้อมูลการสือ่ สารแบบบอกต่อเกีย่ วกับคลินกิ ความงาม วุฒศิ กั ดิ ์คลินกิ
เมือ่ ได้รบั บริการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยนําแบบสอบถามให้ผรู้ ั บบริการตอบพร้อมทัง้ อธิบายและให้
คําแนะนําในการตอบแบบสอบถาม และตรวจดูความเรียบร้อยของแบบสอบถามแต่ละชุด

4. การจัดกระทําข้อมูลและการวิ เคราะห์ข้อมูล
เมือ่ ได้แบบสอบถามคืนมาแล้ว ผูว้ จิ ยั นําแบบสอบถามทีร่ วบรวมมาดําเนินการดังนี้
1. ตรวจสอบข้อมูล (Editing) ผูว้ จิ ยั นําแบบสอบถามทีไ่ ด้รบั ทัง้ หมดมาตรวจสอบความ
สมบูรณ์ของแบบสอบถารม เพือ่ คัดแบบสอบถามทีไ่ ม่สมบูรณ์ออก
2. การลงรหัส (Coding) ผูว้ จิ ยั นําแบบสอบถามทีม่ คี วามสมบูรณ์ถกู ต้องมาลงรหัสตามที่
กําหนดไว้ในแบบสอบถาม
3. การประมวลผลข้อมูล (Processing) ผูว้ จิ ยั นําแบบสอบถามทีล่ งรหัสไว้เรียบร้อยแล้วมา
บันทึกลงในคอมพิวเตอร์และประมวลผละข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสถิตสิ าํ เร็จรูป SPSS/PC
การวิ เคราะห์ข้อมูล
1. นําแบบสอบถามตอนที่ 1 ข้อที่ 1-6 มาหาความถี่ และร้อยละเพือ่ ใช้อธิบายข้อมูล
ลักษณะส่วนบุคคลของผูร้ บั บริการ
2. นําแบบสอบถามตอนที่ 2 ข้อ 7-17 มาหามาหาค่าคะแน นรวมของแต่ละด้าน
(Composite Scores) โดยนําคะแนนทีไ่ ด้ของทุกข้อคําถามในด้านทีใ่ ช้วดั ตัวแปรนัน้ มารวมกันแล้ว
หาเฉลีย่ และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน กลายเป็นระดับความถี่ ระดับความคิดเห็นเพียง 1 ค่า เพื่อใช้
แปรความหมายของความถีก่ ารรับข้อมูลจากการสือ่ สารแบบบอกต่อ และความคิ ดเห็นต่อการสือ่ สาร
แบบบอกต่อ เพือ่ ใช้อธิบายการสือ่ สารแบบบอกต่อของผูร้ บั บริการคลินกิ ความงาม วุฒศิ กั ดิ ์คลินกิ
3. นําแบบสอบถามตอนที่ 3 ข้อ 18-32 มาหาค่าคะแนนรวมของแต่ละด้าน (Composite
Scores) โดยนําคะแนนทีไ่ ด้ของทุกข้อคําถามในด้านทีใ่ ช้วดั ตัวแปรนัน้ มารวมกันแล้ วหาเฉลีย่ และ
ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน กลายเป็ นระดับความคาดหวัง และระดับการรับรูใ้ นด้านนัน้ เพียง 1 ค่า เพื่อใช้
แปลความหมายของความคาดหวังและการรับรูข้ องผูร้ บั บริการคลินกิ ความงาม วุฒศิ กั ดิ ์คลินกิ
การทดสอบสมมติ ฐาน
4.1 สถิตวิ เิ คราะห์คา่ ที (Independent Sample t-test) เพื่อใช้ทดสอบสมมติฐานในส่วนของ
เพศ สถานภาพสมรส กับการรับรูข้ องผูร้ บั บริการคลินกิ ความงาม วุฒศิ กั ดิ ์คลินกิ ในเขต
กรุงเทพมหานครทีแ่ ตกต่างกัน ทีร่ ะดับความเชือ่ มันร้
่ อยละ 95 โดยทดสอบความแตกต่างระหว่าง
ค่าเฉลีย่ ของข้อมูล 2 กลุ่ม และตัวแปรต้นเป็ นสเกล นามบัญญัติ (Nominal Scale) และตัวแปรตาม
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เป็นสเกลอันตรภาคชัน้ ได้แก่ การรับรูข้ องผูร้ บั บริการ ด้านผูใ้ ห้บริการ ด้านราคา ด้านการจัด
จําหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านกระบวนการบริการ
4.2 สถิตวิ เิ คราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance) เพื่อ
ทดสอบสมมติฐานในส่วนของ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน กับ การรับรู้ ของ
ผูร้ บั บริการ ทีร่ ะดับความเชือ่ มันร้
่ อยละ 95 โดยใช้การทดสอบค่าความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย่ ของ
ระดับคะแนนของกลุม่ ตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่มขึน้ ไป ตัวแปรต้นสเกลประเภทนามบัญญัติ (Nominal
Scale) และประเภทสเกลอันดับ (Ordinal Scale) ส่วนตัวแปรตามเป็นสเกลประเภทอันตรภาคชัน้
(Interval Scale) ได้แก่ การรับรูข้ องผูร้ บั บริการ ด้านผูใ้ ห้บริการ ด้านราคา ด้านการจัดจําหน่าย
ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านกระบวนการบริการ
4.3 สถิตคิ ่าสัมประสิทธิ ์สห สัมพันธ์แบบเพียร์สนั (Pearson Product Moment Correlation
Coefficient) เพือ่ ทดสอบความสัมพันธ์ในส่วนของการสือ่ สารแบบบอกต่อ กับความคาดหวังของ
ผูร้ บั บริการ ทีร่ ะดับความเชือ่ มันร้
่ อยละ 95 โดยใช้การทดสอบค่าความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย่ ของ
ระดับคะแนนของกลุม่ ตัวอย่างม ากกว่า 2 กลุ่มขึน้ ไป ตัวแปรต้นเป็นสเกลประเภทอันตรภาคชัน้
(Interval Scale) ได้แก่ ความถีใ่ นการรับข้อมูลจากการสือ่ สารแบบบอกต่อ และความคิดเห็นต่อการ
สือ่ สารแบบบอกต่อ ส่วนตัวแปรตามเป็นสเกลประเภทอันตรภาคชัน้ (Interval Scale) ได้แก่ ความ
คาดหวังของผูร้ บั บริการ ด้ านผูใ้ ห้บริการ ด้านราคา ด้านการจัดจําหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด
และด้านกระบวนการบริการ
4.4 สถิตวิ เิ คราะห์ผลต่างระหว่างค่าเฉลีย่ ของ 2 กลุม่ ประชากรแบบจับคู่ (Paired t-test)
เพือ่ ใช้ทดสอบสมมติฐานคือ ความคาดหวังกับการรับรูม้ คี วามแตกต่างกัน ทีร่ ะดับความเชือ่ มั ่ นร้อย
ละ 95 โดยจะใช้ทดสอบความแตกต่างระหว่างความคาดหวังเกีย่ วกับการบริการทีไ่ ด้รบั และการรับรู้
เกีย่ วกับการบริการทีไ่ ด้รบั

5. สถิ ติที่ใช้ในการวิ เคราะห์ข้อมูล
การศึกษาครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้วเิ คราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิตดิ งั นี้
1. อัตราส่วนร้อยละ (Percentage) โดยใช้ (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา. 2548: 44)
P=

ƒ × 100
n

เมือ่ P แทน ค่าร้อยละ
ƒ แทน ความถีท
่ ต่ี อ้ งการเปลีย่ นแปลงให้เป็ นร้อยละ
n แทน จํานวนความถีท่ งั ้ หมด
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2. ค่าเฉลีย่ (Arithmetic mean) โดยใช้สตู ร (ชูศรี วงศ์รตั นะ. 2541: 40)

X=
เมือ่

X

∑Xi
n

แทน ค่าคะแนนเฉลีย่

∑Xi แทน ผลรวมของคะแนนทัง้ หมด
n
แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
2547: 48)

3. ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใช้สตู ร (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา.
n∑ x 2 − (∑ x )

2

ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน S.D.
เมือ่ S.D. แทน
Σ x แทน
(∑ x )2 แทน
n แทน
2

=

n(n − 1)

ค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐาน
ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกกําลังสอง
ผลรวมของคะแนนทัง้ หมดยกกําลังสอง
ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

2. สถิติที่ใ ช้ หาคุณภาพของแบบสอบถาม หาค่าความเชือ่ มันของแบบสอบถามโดยวิ
่
ธี
สัมประสิทธิ ์แอลฟา (ครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient) (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา. 2546) โดย
ใช้สตู ร
Cronbach’s alpha
เมือ่

k

แทน
แทน
แทน
แทน

ค่าความเชือ่ มันของแบบสอบถาม
่
จํานวนคําถาม
ค่าเฉลีย่ ของค่าแปรปรวนร่วมระหว่างคําถามต่างๆ
ค่าเฉลีย่ ของค่าความแปรปรวนของคําถาม
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เมือ่ นําผลจากการทดสอบแบบสอบถาม (Try Out) จํานวน 40 ชุด มาวิเคราะห์หาค่า
สัมประสิทธิ ์แอลฟา (Alpha-Coefficient) ของ Cronbach ได้คา่ สัมประสิทธิ ์ ดังนี้
การสือ่ สารแบบบอกต่อเกีย่ วกับคลินกิ ฯ
มีคา่ ความเชือ่ มัน่ 0.7832
แบบสอบถามความคาดหวังของผูร้ บั บริการ
มีค่าความเชือ่ มัน่ 0.9529
แบบสอบถามการรับรูจ้ ริงของผูร้ บั บริการ
มีคา่ ความเชือ่ มัน่ 0.7437
3. สถิ ติเชิ งอนุมาน (Inferential Statistic)
3.1 สถิ ติ t - test ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย่ ของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุม่ ทีเ่ ป็น
อิสระกัน (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา. 2549: 108-109) มีสตู ร ดังนี้
1. กรณีทม่ี คี วามแปรปรวนของทัง้ 2 กลุ่มเท่ากัน ( S12 = S22 )
t =

X1 − X2
1 1
Sp
+
n1 n2

2. กรณีทม่ี คี วามแปรปรวนของทัง้ 2 กลุ่มไม่เท่ากัน ( S12 ≠
t =

เมือ่

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
df แทน

S 22 )

X1 − X2
S12 S 22
+
n1 n2

ค่าสถิตทิ ใ่ี ช้พจิ ารณาใน t – distribution
ค่าเฉลีย่ ของกลุ่มตัวอย่างที่ 1
ค่าเฉลีย่ ของกลุ่มตัวอย่างที่ 2
ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานตัวอย่างรวมจากตัวอย่างทัง้ 2 กลุ่ม
ค่าความแปรปรวนของกลุม่ ตัวอย่างที่ 1
ค่าความแปรปรวนของกลุม่ ตัวอย่างที่ 2
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ 1
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ 2
ชัน้ แห่งความเป็ นอิสระ n 1 + n 2 - 2
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3.2 Levene’s test กรณี ทดสอบความเท่ากันของ σ2 ของประชากรทัง้ 2 กลุ่ม
ก่อนโดยใช้ Levene’s test for Equity of Variances (ทดสอบว่า σ2 ของประชากร 2 กลุ่มเท่ากัน
หรือไม่)
สูตร F = S 1 2 df 1 = n 1 -1
S 2 2 df 2 = n 2 -1
3.3 กรณี ค่าความแปรปรวนเท่ากัน ใช้สถิตแิ บบการวิเ คราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว (One Way Analysis of Variance) ในการทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลีย่ ของ
กลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา. 2545: 293) มีสตู ร ดังนี้
ตาราง 3 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Anova)
แหล่งความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม (B)

Df
k- 1

Ss
SS (B)

MS
MSb =

ภายในกลุม่ (w)
รวม
เมือ่

groups)

F
Df
K
N
SS (B)
SS (w)
MS (B)

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

n–k

SS (w)

n–1

SS (T)

MS w =

F
SSb
k −1

MSb
MS w

SS w
n−k

ค่าสถิตทิ ใ่ี ช้พจิ ารณาใน F- distribution
ชัน้ แห่งความเป็ นอิสระ ได้แก่ ระหว่างกลุ่ม (k-1) และภายในกลุม่ (n - k)
จํานวนกลุม่ ของตัวอย่างทีน่ ํามาทดสอบสมมติฐาน
จํานวนตัวอย่างทัง้ หมด
ผลรวมกําลังสองระหว่างกลุ่ม (Between Sum of Squares)
ผลรวมกําลังสองภายในกลุม่ (Within Sum of Squares)
ค่าประมาณของการแปรปรวนระหว่างกลุม่ (Mean Square between

MS (w )แทน ค่าประมาณของการแปรปรวนภายในกลุม่ (Mean Square within groups)
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กรณีผลการทดสอบมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตแิ ล้ว ต้องทดสอบเป็นรายคู่
ต่อไป ทีร่ ะดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ่ี 0.05 หรือระดับความเชือ่ มัน่ 95% เพื่อดูว่ามีค่ใู ดบ้างทีแ่ ตกต่าง
กัน โดยใช้วธิ ี Fisher’s Least Significant Difference (LSD) (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา . 2545: 332333) สูตรการวิเคราะห์ผลต่างค่าเฉลีย่ รายคู่ LSD สามารถเขียนได้ ดังนี้
LSD

เมือ่

t α ;n − k
1−

=

2

1 1
MSE  + 
n n 
j 
 i

ni ≠ n j

r= n − k k,

แทน ค่าผลต่างนัยสําคัญทีค่ าํ นวณได้สาํ หรับประชากรกลุม่ ที่ I และ j
แทน ค่าทีใ่ ช้พจิ ารณาในการแจกแจงแบบ t-test ทีร่ ะดับความเชือ่ มัน่
95% และชัน้ ห่างความเป็นอิสระภายในกลุม่
แทน ค่าความแปรปรวนภายในกลุม่ (MS W )
แทน จํานวนข้อมูลของกลุม่ i
แทน จํานวนข้อมูลของกลุม่ j

LSD

MSE
ni
nj

3.4 กรณี ค่าความแปรปรวนไม่เท่ากัน ใช้สถิติ Brown – Forsythe (B) (Hartung.
2001: 30)
B =

k

โดยที่
เมือ่

MSB
MSW

MSW

MSB
MSW

N
Fi 2

=

 1− n  2
Fi
N 

∑

i =1 

แทน
แทน
แทน
แทน

ค่าความแปรปรวนระหว่างกลุม่
ค่าความแปรปรวนภายในกลุม่
ขนาดประชากร
ค่าความแปรปรวนของกลุม่ ตัวอย่าง
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กรณีผลการทดสอบมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตแิ ล้ว ต้องทดสอบเป็นรายคู่
ต่อไป ทีร่ ะดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ่ี 0.05 หรือระดับความเชือ่ มัน่ 95% เพื่อดูว่ามีค่ใู ดบ้างแตกต่างกัน
สูตรการวิเคราะห์ผลต่างค่าเฉลีย่ รายคู่ (Dunnett T3) (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา. 2545: 161)

dD

เมือ่

dD
qD

MS S

S

A

=

qD

(

2 MS S

A

)

s

แทน ค่าสถิตทิ ใ่ี ช้พจิ ารณาใน Dunnett test
แทน ค่าจากตาราง Critical values of the Dunnett test
แทน ค่าความแปรปรวนภายในกลุม่
แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

3.5 ค่า Paired-Sample- t-test ในการวิเคราะห์กลุม่ ตัวอย่างทีส่ มั พันธ์กนั เป็นคูๆ่ หรือ
สัมพันธ์กนั โดยเป็ นกลุ่มเดียวกัน แต่ได้รบั การทดสอบสองครัง้ คือ ก่อนและหลัง(กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา.
2544: 323)

เมือ่

t

S.D.
n

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

ค่าสถิตทิ ใ่ี ช้พจิ ารณาใน t - distribution
ค่าเฉลีย่ ของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม
ค่าเฉลีย่ ภายในกลุม่
ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานของคะแนนของกลุม่ ตัวอย่าง
จํานวนสมาชิกในกลุม่ ตัวอย่าง

3.6 สถิตอิ ย่างง่ายของ เพียร์สนั (Pearson Product-Moment Correlation Coefficient)
ใช้หาค่าความสัมพันธ์ของตัวแปรสองตัวทีเ่ ป็นอิสระต่อกัน เป็น ค่า สัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ ระหว่าง
ตัวแปรสองตัวทีแ่ ต่ละตัวต่างมีระดับการวัดของข้อมูลแตกต่างกัน (วิเชียร เกตุสงิ ห์. 2541: 72)
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rxy

เมือ่

n∑ xy − ( ∑ x )( ∑ y )

=

2
 n∑ x 2 − ( ∑ x 2 )   n∑ y 2 − ( ∑ y ) 

 


rxy

n

∑x
∑y
∑x
∑y
∑ xy
2

2

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

สัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์
จํานวนคนหรือกลุม่ ตัวอย่าง
ผลรวมคะแนนรายข้อของกลุม่ ตัวอย่าง
ผลรวมคะแนนของทัง้ กลุ่ม
ผลรวมคะแนนชุด X แต่ละตัวยกกําลังสอง
ผลรวมคะแนนชุด Y แต่ละตัวยกกําลังสอง
ผลรวมของผลคูณระหว่าง X และ Y

โดยทีค่ ่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์จะมีคา่ ระหว่าง -1 < r < 1 (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา. 2546: 351)
ค่า r เป็นลบ แสดงว่า X และ Y มีความสัมพันธ์กนั ในทิศทางตรงกันข้าม
ค่า r เป็ นบวก แสดงว่า X และ Y มีความสัมพันธ์กนั ในทิศทางเดียวกัน
ค่า r มีคา่ เข้าใกล้ 1 หมายถึง X และ Y มีความสัมพันธ์กนั ในทิศทางเดียวกัน และมี
ความสัมพันธ์กนั มาก
ค่า r มีคา่ เข้าใกล้ -1 หมายถึง X และ Y มีความสัมพันธ์กนั ในทิศทางตรงกันข้ามและ
มีความสัมพันธ์กนั มาก
ค่า r เท่ากับ 0 แสดงว่า X และ Y ไม่มคี วามสัมพันธ์กนั เลย
ค่า r เข้าใกล้ 0 แสดงว่า X และ Y มีความสัมพันธ์กนั น้อย
และมีคา่ ระดับความสัมพันธ์ของค่า สัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ ดังนี้
ค่าระดับความสัมพันธ์ ระดับความสัมพันธ์
0.81 – 1.00
สูงมาก
0.61 – 0.80
ค่อนข้างสูง
0.41 – 0.60
ปานกลาง
0.21 – 0.40
ค่อนข้างตํ่า
0.01 – 0.20
ตํ่ามาก
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจยั ครัง้ นี้มงุ่ ศึกษาถึงความสัมพันธ์ การสือ่ สารแบบอกต่อ กับความคาดหวัง และหา
คุณภาพโดยการเปรียบเทียบความคาดหวังกับการรับรูข้ องผูร้ บั บริการคลินกิ ความงาม วุฒศิ กั ดิ ์
คลินิกในเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้ จิ ยั ได้กาํ หนดสัญลักษณ์ต่างๆ ทีใ่ ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้

สัญลักษณ์ ที่ใช้ในการวิ เคราะห์ข้อมูล

X

แทน
S.D.
แทน
n
แทน
t
แทน
df
แทน
SS
แทน
MS
แทน
F-Ratio แทน
F-Prop.,p แทน
LSD
แทน
Sig
แทน
r
แทน
แทน
Ho
H1
แทน
*
แทน
**
แทน

ค่าเฉลีย่ ของกลุม่ ประชากร
ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
จํานวนประชากร
ค่าสถิตทิ ใ่ี ช้พจิ ารณาใน t-distribution
ระดับชัน้ ของความเป็นอิสระ (Degree of freedom)
ผลบวกกําลังสองของคะแนน (Sum of Square)
ค่าเฉลีย่ เท่ากับผลบวกกําลังสองของคะแนน (Mean of Square)
ค่าทีใ่ ช้พจิ ารณาใน F-distribution
ความน่ าจะเป็นสําหรับบอกนัยสําคัญทางสถิติ
Least Significant Difference
ระดับนัยสําคัญทางสถิตจิ ากการทดสอบ
ค่า สัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ (Pearson Correlation)
สมมติฐานหลัก (Null hypothesis)
สมมติฐานรอง (Alternative hypothesis)
มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01

การเสนอผลการวิ เคราะห์ข้อมูล
ในการนําเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ จิ ยั ได้นําเสนอผลตามความมุง่ หมายของการวิจยั
โดยแบ่งการนําเสนอออกเป็ น 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านลักษณะส่วนบุคคล ซึง่ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกีย่ วกับการสือ่ สาร แบบบอกต่อเกีย่ วกับคลินกิ ความงาม วุฒ ิ
ศักดิ ์คลินกิ ในเขตกรุงเทพมหานคร
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ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกีย่ วกับความคาดหวังและการรับรูข้ องผูร้ บั บริการคลินกิ ความ
งาม วุฒศิ กั ดิ ์คลินิก ในเขตกรุงเทพมหานคร
ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือ่ การทดสอบสมมติฐาน ดังต่อไปนี้
1. ลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้
เฉลีย่ ต่อเดือน ทีแ่ ตกต่างกัน มีการรับรูข้ อ งผูร้ บั บริการคลินกิ ความงามวุฒศิ กั ดิ ์คลินกิ ในเขต
กรุงเทพมหานครแตกต่างกัน
2. การสือ่ สารแบบบอกต่อมีความสัมพันธ์กบั ความคาดหวังของผูร้ บั บริการคลินกิ ความงาม
วุฒศิ กั ดิ ์คลินิกในเขตกรุงเทพมหานคร
3. ผูร้ บั บริการคลินกิ ความงามวุฒศิ กั ดิ ์คลินกิ ในเขตกรุงเทพมหานคร มีความค าดหวัง
แตกต่างกับการรับรู้

ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลเชิ งพรรณนา
ตอนที่ 1 การวิ เคราะห์ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ
อายุ สถานภาพสมรส อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่แตกต่างกันโดยการ
แสดงจํานวน (ความถี่) และร้อยละ
ตาราง 4 จํานวน (ความถี)่ และร้อยละของข้อมูลด้านลักษณะส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
ลักษณะส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
1. เพศ
1.1 ชาย
1.2 หญิง

จํานวน (คน)

ร้อยละ

รวม

117
283
400

29.20
70.80
100.00

รวม

140
145
48
57
10
400

35.00
36.30
12.00
14.30
2.40
100.00

317
82
1
400

79.20
20.50
0.30
100.00

2. อายุ
2.1 15 – 22 ปี
2.2 23 – 30 ปี
2.3 31 – 38 ปี
2.4 39 – 46 ปี
2.5 มากกว่า 46 ปี ขน้ึ ไป
3. สถานภาพสมรส
3.1 โสด
3.2 สมรส / อยูด่ ว้ ยกัน
3.3 หม้าย / หย่าร้าง / แยกกันอยู่
รวม
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ตาราง 4 (ต่อ)
4. อาชีพ
4.1 รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ / พนักงานรัฐ
4.2 พนักงานบริษทั
4.3 ประกอบธุรกิจส่วนตัว
4.4 นักเรียน / นักศึกษา
รวม
5. ระดับการศึกษา
5.1 ตํ่ากว่าปริญญาตรี
5.2 ปริญญาตรี
5.3 สูงกว่าปริญญาตรี
รวม
6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
6.1 ตํ่ากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท
6.2 10,001-25,000 บาท
6.3 25,001-35,000 บาท
6.4 35,001 บาทขึน้ ไป
รวม

16
238
38
108
400

4.00
59.50
9.50
27.00
100.00

53
320
27
400

13.30
80.00
6.20
100.00

95
203
87
15
400

23.80
50.80
21.80
3.80
100.00

จากตาราง 4 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลลักษณะส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม จํานวน 400
คน จําแนกตามตัวแปร ได้ดงั นี้
1. เพศ พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จํานวน 283 คน คิดเป็นร้อยละ
70.80 และเป็ นเพศชาย จํานวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 29.20
2. อายุ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อายุระหว่าง 23 – 30 ปี จํานวน 145 คน คิด
เป็ นร้อยละ 36.30 รองลงมาคืออายุระหว่าง 15 – 22 ปี คิดเป็นร้อยละ 35.00 อายุระหว่าง 39 – 46 ปี
จํานวน 57 คน คิดเป็ นร้อยละ 14.30 อายุระหว่าง 31 – 38 ปี จํานวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 12.00
และอายุมากกว่า 46 ปีขน้ึ ไป จํานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.40 ตามลําดับ
3. สถานภาพสมรส ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่สถานภาพโสด จํานวน 317 คน คิดเป็น
ร้อยละ 79.20 รองลงมาคือ สมร ส จํานวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 20.50 และหม้าย / หย่าร้าง /
แยกกันอยู่ จํานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.30 ตามลําดับ
4. อาชีพ ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มอี าชีพพนักงานบริษทั เอกชน จํานวน 238 คน คิด
เป็ นร้อยละ 59.50 รองลงมาคือ นักเรียน / นักศึกษา จํานวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 27.00 ประกอบ
ธุรกิจส่วนตัว จํานวน 38 คน คิดเป็ นร้อยละ 9.50 และรับราชการ /รัฐวิสาหกิจ /พนักงานของรัฐ
จํานวน 16 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.00 ตามลําดับ
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5. ระดับการศึกษา ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีการศึกษาระดับการศึกษาปริญญาตรี
จํานวน 320 คน คิดเป็ นร้อยละ 80.00 รองลงมาคือ มี การศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี จํานวน 53 คน
คิดเป็ นร้อยละ 13.30 และมีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จํานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 6.20
6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีรายได้ 10,001 - 25,000 บาท
จํานวน 203 คน คิดเป็ นร้อยละ 50.80 รองลงมาคือ ตํ่ากว่าหรือเท่ากั บ 10,000 บาท จํานวน 95 คน
คิดเป็ นร้อยละ 23.80 รายได้ 25,001 - 35,000 บาท จํานวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 21.80 และ
35,001 บาทขึน้ ไป จํานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 3.80 ตามลําดับ
เนื่องจากข้อมูลด้านลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ สถานภาพสมรส อาชีพ และรายได้
เฉลีย่ ต่อเดือน มีค วามถีข่ องข้อมูลกระจายตัวอย่างไม่สมํ่าเสมอ และมีจาํ นวนความถีน่ ้อยเกินไป
ผูว้ จิ ยั จึงได้รวบรวมกลุม่ ข้อมูลใหม่เพือ่ ให้การกระจายของข้อมูลมีความสมํ่าเสมอ ซึง่ ได้กลุ่มใหม่ ดัง
ตาราง 5
ตาราง 5 จํานวน (ความถี)่ และร้อยละของข้อมูลด้านลักษณะส่วนบุคคลทีไ่ ด้จากการจัดกลุ่ มใหม่
ลักษณะส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
1. อายุ
1.1 15 – 22 ปี
1.2 23 – 30 ปี
1.3 31 ปี ขน้ึ ไป
รวม
2. สถานภาพสมรส
2.1 โสด / หม้าย / หย่าร้าง / แยกกันอยู่
2.2 สมรส / อยูด่ ว้ ยกัน
รวม
3. อาชีพ
3.1 พนักงานบริษทั
3.2 ประกอบธุรกิจส่วนตัว
3.3 นักเรียน / นักศึกษา
รวม
4. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
4.1 ตํ่ากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท
4.2 10,001 - 25,000 บาท
4.3 25,001 บาทขึน้ ไป
รวม

จํานวน (คน)

ร้อยละ

140
145
115
400

35.00
36.30
28.70
100.00

318
82
400

79.50
20.50
100.00

238
38
108
384

61.97
9.90
28.13
100.00

95
203
102
400

23.80
50.80
26.00
100.00
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จากตาราง 5 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านลักษณะส่วนบุคคลของพนักงานทีเ่ ป็นผูต้ อบ
แบบสอบถามทีจ่ ากการจัดกลุม่ ตัวอย่างใหม่ จําแนกตามตัวแปรได้ ดังนี้
1. อายุ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อายุระหว่าง 23 – 30 ปี จํานวน 145 คน คิด
เป็ นร้อยละ 36.30 รองลงมาคืออายุระหว่าง 15 – 22 ปี จํานวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 35.00 และ
อายุมากกว่า 31 ปีขน้ึ ไป จํานวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 28.70 ตามลําดับ
2. สถานภาพสมรส ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่สถานภาพโสด / หม้าย / หย่าร้าง /
แยกกันอยู่ จํานวน 318 คน คิดเป็ นร้อยละ 79.50 รองลงมาคือ สมรส จํานวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ
20.50 ตามลําดับ
3. อาชีพ เนื่องจากผูต้ อบแบบสอบถามทีม่ อี าชีพรับราชการ / รัฐวิสาหกิจ / พนักงานของรัฐ
จํานวน 16 คนไม่สามารถนําไปรวมกลุม่ กับอาชีพอื่นได้ เพราะไม่มคี วามใกล้เคียงกัน จึงตัดออก ทํา
ให้เหลือผูต้ อบแบบสอบถามทีม่ อี าชีพเป็นพนักงานบริษทั จํานวน 238 คน คิดเป็นร้อยละ 61.97
นักเรียน / นักศึกษา จํานวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 28.13 และประกอบธุรกิจส่วนตัว จํานวน 38
คน คิดเป็นร้อยละ 9.90 ตามลําดับ
4. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีรายได้ 10,001 - 25,000 บาท
จํานวน 203 คน คิดเป็ นร้อยละ 50.80 รองลงมาคือ 25,001 บาทขึน้ ไป จํานวน 102 คน คิดเป็นร้อย
ละ 26.00 และ ตํ่ากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท จํานวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 23.80 ตามลําดับ
ตอนที่ 2 การวิ เคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการสื่อสารแบบบอกต่อเกี่ยวกับคลิ นิกความงาม
วุฒิศกั ดิ์ คลิ นิก
ส่วนที่ 1 ความถีใ่ นการรับข้อมูลการบอกต่อเกีย่ วกับวุฒศิ กั ดิ ์คลินกิ จากแหล่งต่าง ๆ
ตาราง 6 ค่าเฉลีย่ และค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐานของความถีใ่ นการรับข้อมูลจากการบอกต่อ
เกีย่ วกับวุฒศิ กั ดิ ์คลินิกจากแหล่งต่างๆ
ความถี่ในการรับข้อมูลการบอกต่อ
เกี่ยวกับวุฒิศกั ดิ์ คลิ นิก จากแหล่งต่าง ๆ
บุคคลในครอบครัว / ญาติ
เพือ่ น
ผูท้ เ่ี คยรับบริการคลินกิ แห่งนี้
ผ่านทางอินเทอร์เน็ต
รวม

X

S.D.

ระดับความถี่

2.04
3.03
2.78
2.56
2.60

1.101
1.081
0.977
1.391
0.908

น้อย
ปานกลาง
น้อย
น้อย
น้ อย
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จากตาราง 6 ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มคี วามถีใ่ นการรับข้อมูลจากการบอกต่อ
เกีย่ วกับวุฒศิ กั ดิ ์คลินิก จากแหล่งต่างๆ อยูใ่ นระดับมีความถีน่ ้อย โดยมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 2.60 เมือ่
พิจารณาจากแหล่งต่าง ๆ พบว่า
ผูต้ อบแบบสอบถามมีความถีใ่ นการรับข้อมูลจากการบอกต่อเกีย่ วกับวุฒศิ กั ดิ ์คลินกิ จาก
เพือ่ นสูงทีส่ ดุ โดยมีระดับความถีป่ านกลาง รองลงมาคือจาก จากผูท้ เ่ี คยรับบริการคลินกิ แห่งนี้ ผ่าน
ทางอินเทอร์เน็ต และบุคคลในครอบครัว / ญาติ โดยมีค่าเฉลีย่ เท่ ากับ 3.03 , 2.78 , 2.56 และ 2.04
ตามลําดับ
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกีย่ วกับการสือ่ สารแบบบอกต่อเกีย่ วกับคลินกิ ความงามแห่งนี้
ตาราง 7 ค่าเฉลีย่ และค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเกีย่ วกับการสือ่ สารแบบบอกต่อ
การให้ความสําคัญกับข้อมูล
จากการบอกต่อในด้านต่าง ๆ
1. ข้อมูลจากการบอกต่อด้านผลการรักษาของวุฒศิ กั ดิ ์
คลินกิ มีความสําคัญในการตัดสินใจใช้บริการ
2. ข้อมูลจากการบอกต่อด้านความน่าเชือ่ ถือของวุฒศิ กั ดิ ์
คลินกิ มีความสําคัญในการตัดสินใจใช้บริการ
3. ข้อมูลจากการบอกต่อด้านราคาของวุฒศิ กั ดิคลิ
์ นิก มี
ความสําคัญในการตัดสินใจใช้บริการ
4. ข้อมูลจากการบอกต่อด้านแพทย์และผูเ้ ชีย่ วชาญของ
วุฒศิ กั ดิคลิ
์ นกิ มีความสําคัญในการตัดสินใจใช้บริการ
5. ข้อมูลจากการบอกต่อด้านความหลากหลายของ
โปรแกรมการรักษาของวุฒศิ กั ดิคลิ
์ นิก มีความสําคัญใน
การตัดสินใจใช้บริการ
6. ความถีใ่ นการรับข้อมูลจากการบอกต่อของวุฒศิ กั ดิ ์
คลินกิ มีความสําคัญในการตัดสินใจใช้บริการ
7. ท่านเชือ่ ถือข้อมูลทีไ่ ด้รบั การบอกต่อถึงวุฒศิ กั ดิคลิ
์ นกิ
มากกว่าการโฆษณาด้านอื่นๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ แผ่น
ป้าย แผ่นพับ การทําประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
รวม

X

S.D.

ระดับความสําคัญ

3.55

0.854

ให้ความสําคัญมาก

3.74

0.588

ให้ความสําคัญมาก

3.56

0.786

ให้ความสําคัญมาก

3.66

1.055

ให้ความสําคัญมาก

3.41

0.702

ให้ความสําคัญมาก

3.34

0.721

ให้ความสําคัญปานกลาง

3.54

0.655

ให้ความสําคัญมาก

3.54

0.420

ให้ความสําคัญมาก

จากตาราง 7 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสําคัญกับข้อมูลจากการบอกต่อด้านต่าง ๆ
อยูใ่ นระดับมาก โดยมีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.54 เมือ่ พิจารณารายข้อ พบว่า
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ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสําคัญกับข้อมูลจากการบอกต่อด้านความน่าเชือ่ ถือของวุฒ ิ
ศักดิ ์คลินกิ ก่อนตัดสินใจใช้บริการสูงทีส่ ดุ โดยมีความสําคัญอยูใ่ นระดับมาก มีคา่ เฉลีย่ เท่ ากับ 3.74
รองลงมาคือ ให้ความสําคัญกับข้อมูลจากการบอกต่อด้านแพทย์และผูเ้ ชีย่ วชาญ ด้านราคา ด้าน
ผลการรักษา การเชือ่ ถือข้อมูลทีไ่ ด้รบั การบอกต่อถึงวุฒศิ กั ดิ ์คลินกิ มากกว่าการโฆษณาด้านอื่นๆ
เช่น โทรทัศน์ วิทยุ แผ่นป้าย แผ่นพับ การทําประชาสัมพันธ์ ฯลฯ และ ข้อมูลจาก การบอกต่อด้าน
ความหลากหลายของโปรแกรมการรักษา โดยมีความสําคัญอยูใ่ นระดับมาก มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.66 ,
3.56 , 3.55 , 3.54 และ 3.41 ตามลําดับ
ส่วนความถีใ่ นการรับข้อมูลจากการบอกต่อของวุฒศิ กั ดิ ์คลินกิ มีความสําคัญในการตัดสินใจ
ใช้บริการในระดับปานกลาง โดยมีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.34
ตอนที่ 3 การวิ เคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคาดหวังและการ รับรู้ ของผูร้ บั บริการ
คลิ นิกความงาม วุฒิศกั ดิ์ คลิ นิก
1. ความคาดหวังของผูร้ บั บริ การคลิ นิกความงาม วุฒิศกั ดิ์ คลิ นิก
ตาราง 8 ค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานของข้อมูลเกีย่ วกับความคาดหวังของผู้ รบั บริการ
ความคาดหวังของผูร้ บั บริการ
ด้านผูใ้ ห้บริการ
ความเชีย่ วชาญของแพทย์ผรู้ กั ษา
ความสะอาดปลอดภัยในการรักษา
อุปกรณ์และเทคโนโลยีในการรักษา
ความรูค้ วามสามารถของบุคลากรในการให้ขอ้ มูลการรักษา
ความน่าเชือ่ ถือด้านผลการรักษา
รวม
ด้านราคา
ความเหมาะสมของการกําหนดอัตราค่าบริการ
ความคุม้ ค่าเมื่อเปรียบเทียบกับสถานบริการอืน่
รวม
ด้านการจัดจําหน่าย
มีความสะดวกในการเดินทางมารับบริการ
มีสาขาให้บริการครอบคลุมทัวถึ
่ ง
รวม
ด้านการส่งเสริมการตลาด
การให้ทดลองสินค้าและบริการฟรี
การให้สว่ นลดค่าบริการ
มีความหลากหลายในการเลือกชําระค่าบริการ
รวม

X

S.D.

ระดับ
ความคาดหวัง

3.86
3.96
3.84
4.02
3.89
3.91

1.048
0.888
0.596
0.978
0.829
0.759

ค่อนข้างมาก
ค่อนข้างมาก
ค่อนข้างมาก
ค่อนข้างมาก
ค่อนข้างมาก
ค่อนข้างมาก

3.84
3.71
3.77

0.929
0.876
0.860

ค่อนข้างมาก
ค่อนข้างมาก
ค่อนข้างมาก

4.12
4.41
4.27

0.890
0.717
0.709

ค่อนข้างมาก
มากทีส่ ดุ
มากทีส่ ดุ

3.70
3.53
3.69
3.64

0.751
0.949
0.875
0.762

ค่อนข้างมาก
ค่อนข้างมาก
ค่อนข้างมาก
ค่อนข้างมาก
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ตาราง 8 (ต่อ)
ความคาดหวังของผูร้ บั บริการ
ด้านกระบวนการบริการ
ความพร้อมในการให้บริการต่างๆ
ขัน้ ตอนในการให้บริการมีความรวดเร็ว
มีการเรียงลําดับคิวเพือ่ รับบริการ
รวม
ความคาดหวังโดยรวม

X

S.D.

ระดับ
ความคาดหวัง

3.82
3.97
3.86
3.88
3.90

0.749
0.825
0.744
0.682
0.654

ค่อนข้างมาก
ค่อนข้างมาก
ค่อนข้างมาก
ค่อนข้างมาก
ค่อนข้างมาก

จากตาราง 8 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกีย่ วกับความคาดหวังของผูร้ บั บริการ ประกอบด้วย
ด้านผูใ้ ห้บริการ ด้านราคา ด้านการจัดจําหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านกระบวนการ
บริการ พบว่า ความคาดหวังโดยรวมอยูใ่ นระดับคาดหวังค่อนข้างมาก โดยมีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.90
เมือ่ จําแนกเป็ นรายด้าน อธิบายได้ดงั นี้
1. ด้านผูใ้ ห้บริ การ ผูร้ บั บริการมีความคาดหวังด้านนี้โดยรวมอยูใ่ นระดับคาดหวัง
ค่อนข้างมาก โดยมีค่าเท่ากับ 3.91 เมือ่ พิจารณารายข้อพบว่า ผูร้ บั บริการมีความคาดหวังมากทีส่ ดุ
ในข้อ ความรูค้ วามสามารถของบุคลากรในการให้ขอ้ มูล รองลงมา คือ ความสะอาดปลอดภัยในการ
รักษา ความน่ าเชือ่ ถือด้านผลการรักษา ความเชีย่ วชาญของแพทย์ผรู้ กั ษา และอุปกรณ์และ
เทคโนโลยีในการรักษา อยูใ่ นระดับคาดหวังค่อนข้างมาก โดยมีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 4.02 , 3.96 , 3.89 ,
3.86 และ 3.84 ตามลําดับ
2. ด้านราคา ผูร้ บั บริการมีความคาดห วังด้านนี้โดยรวมอยูใ่ นระดับคาดหวังค่อนข้างมาก
โดยมีค่าเท่ากับ 3.77 เมือ่ พิจารณารายข้อพบว่า ผูร้ บั บริการมีความคาดหวังมากทีส่ ดุ ในข้อ ความ
เหมาะสมของการกําหนดอัตราค่าบริการ รองลงมาคือ ความคุม้ ค่าเมือ่ เปรียบเทียบกับสถานบริการ
อื่น อยูใ่ นระดับคาดหวังค่อนข้างมาก โดยมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.84 และ 3.71 ตามลําดับ
3. ด้านการจัดจําหน่ าย ผูร้ บั บริการมีความคาดหวังด้านนี้โดยรวมอยูใ่ นระดับคาดหวังมาก
ทีส่ ุด โดยมีค่าเท่ากับ 4.27 เมือ่ พิจารณารายข้อพบว่า ผูร้ บั บริการมีความคาดหวังมากทีส่ ดุ ในข้อ มี
สาขาให้บริการครอบคลุมทัวถึ
่ ง รองลงมาคื อ มีความสะดวกในการเดินทางมารับบริการ อยูใ่ นระดับ
คาดหวังค่อนข้างมากโดยมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.41 และ 4.12 ตามลําดับ
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด ผูร้ บั บริการมีความคาดหวังด้านนี้โดยรวมอยูใ่ นระดับ
คาดหวังค่อนข้างมาก โดยมีค่าเท่ากับ 3.64 เมือ่ พิจารณารายข้อพบว่า ผูร้ ั บบริการมีความคาดหวัง
มากทีส่ ดุ ในข้อ การให้ทดลองสินค้า / บริการฟรี รองลงมาคือ มีความหลากหลายในการเลือกชําระ
ค่าบริการ และการให้สว่ นลดค่าบริการ อยูใ่ นระดับคาดหวังค่อนข้างมาก โดยมีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.70,
3.69 และ 3.53 ตามลําดับ
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5. ด้านกระบวนการบริการ ผูร้ บั บริการมีความคาดหวังด้านนี้โดยรวมอยูใ่ นระดับคาดหวัง
ค่อนข้างมาก โดยมีค่าเท่ากับ 3.88 เมือ่ พิจารณารายข้อพบว่า ผูร้ บั บริการมีความคาดหวังมากทีส่ ดุ
ในข้อ ขัน้ ตอนในการให้บริการมีความรวดเร็ว รองลงมาคือ มีการเรียงลําดับคิวเพือ่ รับบริการ และ
ความพร้อมในการให้บริการต่างๆยูใ่ นระดับคาดหวังค่อนข้างมาก โดยมีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.97 , 3.86
และ 3.82 ตามลําดับ
2. การรับรู้ของผูร้ บั บริ การคลิ นิกความงาม วุฒิศกั ดิ์ คลิ นิก
ตาราง 9 ค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานของการรับรูข้ องผูร้ บั บริการ
การรับรู้ของผูร้ บั บริ การ
ด้านผูใ้ ห้บริการ
ความเชีย่ วชาญของแพทย์ผรู้ กั ษา
ความสะอาดปลอดภัยในการรักษา
อุปกรณ์และเทคโนโลยีในการรักษา
ความรูค้ วามสามารถของบุคลากรในการให้ขอ้ มูลการรักษา
ความน่าเชือ่ ถือด้านผลการรักษา
รวม
ด้านราคา
ความเหมาะสมของการกําหนดอัตราค่าบริการ
ความคุม้ ค่าเมื่อเปรียบเทียบกับสถานบริการอื่น
รวม
ด้านการจัดจําหน่ าย
มีความสะดวกในการเดินทางมารับบริการ
มีสาขาให้บริการครอบคลุมทัวถึ
่ ง
รวม
ด้านการส่งเสริมการตลาด
การให้ทดลองสินค้าและบริการฟรี
การให้สว่ นลดค่าบริการ
มีความหลากหลายในการเลือกชําระค่าบริการ
รวม
ด้านกระบวนการบริการ
ความพร้อมในการให้บริการต่างๆ
ขัน้ ตอนในการให้บริการมีความรวดเร็ว
มีการเรียงลําดับคิวเพือ่ รับบริการ
รวม
การรับรูโ้ ดยรวม

X

S.D.

ระดับ
การรับรู้

3.33
3.76
3.94
3.70
3.66
3.68

0.476
0.593
0.760
0.672
0.691
0.381

การรับรูจ้ ริงปานกลาง
การรับรูเ้ ป็ นจริง
การรับรูเ้ ป็ นจริง
การรับรูเ้ ป็ นจริง
การรับรูเ้ ป็ นจริง
การรับรูเ้ ป็ นจริง

3.13
3.29
3.21

0.751
0.628
0.618

การรับรูจ้ ริงปานกลาง
การรับรูจ้ ริงปานกลาง
การรับรูจ้ ริงปานกลาง

4.15
4.42
4.29

0.803
0.745
0.676

การรับรูเ้ ป็ นจริง
การรับรูเ้ ป็ นจริงมากทีส่ ดุ
การรับรูเ้ ป็ นจริงมากทีส่ ดุ

2.76
2.87
3.55
3.06

0.928
0.838
0.860
0.627

การรับรูจ้ ริงปานกลาง
การรับรูจ้ ริงปานกลาง
การรับรูจ้ ริงปานกลาง
การรับรูจ้ ริงปานกลาง

3.61
3.48
3.86
3.65
3.58

0.546
0.822
0.758
0.504
0.287

การรับรูเ้ ป็ นจริง
การรับรูเ้ ป็ นจริง
การรับรูเ้ ป็ นจริง
การรับรูเ้ ป็ นจริง
การรับรูเ้ ป็ นจริง
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จากตาราง 9 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกีย่ วกับการ รับรู้ของผูร้ บั บริการ ประกอบด้วย ด้านผู้
ให้บริการ ด้านราคา ด้านการจัดจําหน่ าย ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านกระบวนการบริการ
พบว่า การ รับรู้ โดยรวมอยูใ่ นระดับเป็ นจริง โดยมีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.58 เมือ่ จําแนกเป็นรายด้าน
อธิบายได้ดงั นี้
1. ด้านผูใ้ ห้บริ การ ผูร้ บั บริการมีการรับรู้ดา้ นนี้โดยรวมอยูใ่ นระดับเป็นจริง โดยมีคา่ เฉลีย่
เท่ากับ 3.68 เมือ่ พิจารณารายข้อพบว่า ผูร้ บั บริการมีการรับรู้มากทีส่ ดุ ในข้อ อุปกรณ์และเทคโนโลยี
ในการรักษา รองลงม าคือ ความสะอาดปลอดภัยในการรักษา ความรูค้ วามสามารถของบุคลากรใน
การให้ขอ้ มูล ความน่ าเชือ่ ถือด้านผลการรักษา และความเชีย่ วชาญของแพทย์ผรู้ กั ษา มีการรับรูอ้ ยู่
ในระดับเป็ นจริง โดยมีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.94 , 3.76 , 3.70 , 3.66 และ 3.33 ตามลําดับ
2. ด้านราคา ผูร้ บั บริการมีการรับรู้ดา้ นนี้โดยรวมอยูใ่ นระดับเฉย ๆ โดยมีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ
3.21 เมือ่ พิจารณารายข้อพบว่า ผูร้ บั บริการมีการรับรู้มากทีส่ ุดในข้อความคุม้ ค่าเมือ่ เปรียบเทียบกับ
สถานบริการอื่น รองลงมาคือ ความเหมาะสมของการกําหนดอัตราค่าบริการ มีการรับรูอ้ ยูใ่ นระดับ
เฉย ๆ โดยมีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.29 และ 3.13 ตามลําดับ
3. ด้านการจัดจําหน่ าย ผูร้ บั บริการมีการ รับรู้ดา้ นนี้โดยรวมอยูใ่ นระดับเป็นจริงมากทีส่ ดุ
โดยมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.29 เมือ่ พิจารณารายข้อพบว่า ผูร้ บั บริการมีการ รับรู้มากทีส่ ดุ ในข้อมีสาขา
ให้บริการครอบคลุมทัวถึ
่ ง มีการรั บรูอ้ ยูใ่ นระดับเป็นจริงมากทีส่ ุด โดยมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ
4.42
รองลงมาคือ มีความสะดวกในการเดินทางมารับบริการ มีการรับรูอ้ ยูใ่ นระดับเป็นจริง โดยมีคา่ เฉลีย่
เท่ากับ 4.15
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด ผูร้ บั บริการมีการรับรู้ดา้ นนี้โดยรวมอยูใ่ นระดับเฉย ๆ โดย
มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.06 เมือ่ พิจารณารายข้อพบว่า ผูร้ บั บริการมีการ รับรู้ มากทีส่ ดุ ในข้อ มีความ
หลากหลายในการเลือกชําระค่าบริการ มีการรับรูอ้ ยูใ่ นระดับเป็นจริง โดยมีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ
3.55
รองลงมาคือ การให้สว่ นลดค่าบริการ และการให้ทดลองสินค้า /บริการฟรี มีการรับรูอ้ ยูใ่ นระดั บ
เฉย ๆ โดยมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 2.87 และ 2.76 ตามลําดับ
5. ด้านกระบวนการบริ การ ผูร้ บั บริการมีการรับรู้ดา้ นนี้โดยรวมอยูใ่ นระดับเป็นจริง โดยมี
เฉลีย่ ค่าเท่ากับ 3.65 เมือ่ พิจารณารายข้อพบว่า ผูร้ บั บริการมีการ
รับรู้ มากทีส่ ดุ ในข้อมีการ
เรียงลําดับคิวเพือ่ รับบริการ มีการรับรูอ้ ยูใ่ นระดับเป็นจริงค่อนข้างมาก โดยมีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.86
รองลงมาคือ ความพร้อมในการให้บริการต่างๆ และขัน้ ตอนในการให้บริการมีความรวดเร็ว มีการรับ
รูอ้ ยูใ่ นระดับเป็ นจริง โดยมีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.61 และ 3.48
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ตอนที่ 4 การวิ เคราะห์ข้อมูลเพื่อการทดสอบสมมติ ฐาน โดยใช้สถิตเิ ชิงอนุมาน ดังนี้
สมมติ ฐานที่ 1 ลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส อาชีพ ระดับ
การศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่แตกต่างกัน มีการรับรูข้ องผูร้ บั บริ การคลิ นิกความงาม
วุฒิศกั ดิ์ คลิ นิก ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน
สมมติ ฐานที่ 1.1 : ผูร้ บั บริ การมีเพศแตกต่างกัน มีการรับรูค้ ณ
ุ ภาพการบริ การคลิ นิก
ความงามวุฒิศกั ดิ์ คลิ นิกในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน
H 0 : ผูร้ บั บริการมีเพศแตกต่างกัน มีการรับรูค้ ณ
ุ ภาพการบริการไม่แตกต่างกัน
H 1 : ผูร้ บั บริการมีเพศแตกต่างกัน มีการรับรูค้ ณ
ุ ภาพการบริการแตกต่างกัน
สําหรับสถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ จะใช้การทดสอบค่า t โดยใช้กลุ่มตัวอย่างทัง้ สองกลุ่ม เป็น
อิสระกัน (Independent t-test) ใช้ระดับความเชือ่ มัน่ 95% ดังนัน้ จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H 0 ) ก็
ต่อเมือ่ ค่าระดับนัยสําคัญทางสถิตมิ คี า่ น้อยกว่า 0.05
ตาราง 10 การทดสอบความแตกต่างของการรับรูค้ ุณภาพการบริการแต่ละกลุ่มเพศ โดยใช้ สถิติ
Independent Sample t-test
การรับรู้
คุณภาพ
การบริการ

ด้านผู้
ให้บริการ

ด้านราคา

Levene’s
Test of
Equality
Variance
Equal
variences
assumed
Equal
variences not
assumed
Equal
variences
assumed
Equal
variences not
assumed

t-test for Equality of Means
F

Sig.

29.732**

0.000

9.470**

0.002

เพศ

n

x

S.D.

ชาย

117

3.81

0.510

หญิง

283

3.66

0.372

ชาย

117

3.29

0.772

หญิง

283

3.19

0.590

t

Df

Sig.

2.867**

169.086

0.005

1.210

174.700

0.228
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ตาราง 10 (ต่อ)
การรับรู้
คุณภาพ
การบริการ

ด้านการ
จัดจําหน่าย

ด้านการ
ส่งเสริม
การตลาด

ด้าน
กระบวนการ
บริการ

Levene’s
Test of
Equality
Variance
Equal
variences
assumed
Equal
variences not
assumed
Equal
variences
assumed
Equal
variences not
assumed
Equal
variences
assumed
Equal
variences not
assumed

t-test for Equality of Means
F

Sig.

3.047

0.082

2.398

0.350

0.122

0.554

เพศ

n

x

S.D.

ชาย

117

4.12

0.628

หญิง

283

4.30

0.699

ชาย

117

3.24

0.749

หญิง

283

3.03

0.609

ชาย

117

3.69

0.507

หญิง

283

3.65

0.502

t

df

Sig.

- 2.525*

398

0.012

2.898**

398

0.004

0.846

398

0.398

*

มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
**
มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01
จากตาราง 10 ผลการเปรียบเ ทียบความแตกต่างของการรับรูค้ ณ
ุ ภาพการบริการของ
ผูร้ บั บริการ จําแนกตามเพศโดยใช้สถิตกิ ารทดสอบ Independent t-test พบว่า
1. การรับรูค้ ณ
ุ ภาพการบริการด้านราคาและด้านกระบวนการบริการ มีคา่ Sig. เท่ากับ
0.228 และ 0.398 ซึง่ มากกว่า 0.05 นันคื
่ อ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H 0 ) และปฏิเสธสมมติฐานรอง
(H 1 ) หมายความว่า ผูร้ บั บริการมีเพศแตกต่างกันมีการรับรูค้ ณ
ุ ภาพการบริ การด้านราคาและ
ด้านกระบวนการบริ การไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
2. การรับรูค้ ณ
ุ ภาพการบริการด้านผูใ้ ห้บริการ และด้านการส่งเสริมการตลาด มีคา่ Sig.
เท่ากับ 0.005 และ 0.004 ซึง่ น้อยกว่า 0.01 นันคื
่ อ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H 0 ) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H 1 ) หมายความว่า ผูร้ บั บริ การมีเพศแตกต่างกัน มีการรับรูค้ ณ
ุ ภาพการบริการด้านผู้
ให้บริ การและด้านการส่งเสริ มการตลาดแตกต่างกันโดยเพศชายมีการรับรูค้ ณ
ุ ภาพการบริการด้าน
ผูใ้ ห้บริการและด้านการส่งเสริมการตลาดมากกว่าเพศหญิง อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ0.01
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3. การรับรูค้ ณ
ุ ภาพการบริการด้านการจัดจําหน่าย มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.012 ซึง่ น้อยกว่า
0.05 นันคื
่ อ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H 0 ) และยอมรับสมมติฐานรอง (H 1 ) หมายความว่า
ผู้รบั บริการมีเพศแตกต่างกัน มีการรับรูค้ ณ
ุ ภาพการบริ การด้านการจัดจําหน่ ายแตกต่างกัน
โดยเพศหญิงมีการรับรูค้ ณ
ุ ภาพการบริการด้านการจัดจําหน่ายมากกว่าเพศชาย อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
สมมติ ฐานที่ 1.2 : ผูร้ บั บริการมีอายุแตกต่างกัน มีการรับรูค้ ณ
ุ ภาพการบริ ก าร
คลิ นิกความงามวุฒิศกั ดิ์ คลิ นิกในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน
H 0 : ผูร้ บั บริการมีอายุแตกต่างกัน มีการรับรูค้ ณ
ุ ภาพการบริการไม่แตกต่างกัน
ุ ภาพการบริการแตกต่างกัน
H 1 : ผูร้ บั บริการมีอายุแตกต่างกัน มีการรับรูค้ ณ
สําหรับสถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ จะใช้การทดสอบด้ วยค่าความแปรปรวนทางเดียว (One Way
Analysis of Variance : One Way ANOVA) เมือ่ ค่าความแปรปรวนของข้อมูลทุกกลุม่ เท่ากัน และ
หากค่าความแปรปรวนของทุกกลุม่ ไม่เท่ากัน ใช้การทดสอบความแตกต่างด้วย Brown-Forsythe
โดยใช้ระดับความเชือ่ มัน่ 95% จะปฎิเสธสมมติฐานหลัก (H 0 ) ก็ต่อเมือ่ ค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 และ
ถ้าสมมติฐานข้อใดปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H 0 ) และยอมรับสมมติฐานรอง (H 1 ) ทีม่ คี า่ เฉลีย่ อย่าง
น้อยหนึ่งคู่ทแ่ี ตกต่างกัน จะนําไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple Comparison) โดยใช้วธิ ที ดสอบ
แบบ Least Significant Difference (LSD) หรือ Dunnett’s T3 เพื่อหาว่าค่าเฉลีย่ คู่ใดบ้างแตกต่าง
กันทีร่ ะดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐาน จะตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่
ละกลุ่มก่อน โดยใช้ Levene’s test ซึง่ ตัง้ สมมติฐานดังนี้
H 0 : ค่าความแปรวนของแต่ละกลุม่ เท่ากัน
H 1 : ค่าความแปรวนของแต่ละกลุม่ ไม่เท่ากัน
ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใช้ระดับความเชือ่ มัน่ 95% จะปฎิเสธสมมติฐาน
หลัก (H 0 ) และยอมรับสมมติฐานรอง (H 1 ) ก็ต่อค่า Sig. มีคา่ น้อยกว่า 0.05 ดังตาราง 11
ตาราง 11 การตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ อายุ โดยใช้ Levene’s test
การรับรูค้ ณ
ุ ภาพการบริการ
ด้านผูใ้ ห้บริการ
ด้านราคา
ด้านการจัดจําหน่าย
ด้านการส่งเสริมการตลาด
ด้านกระบวนการบริการ

Levene Statistic

df1

df2

Sig.

1.417
2.946
2.984
0.314
0.219

2
2
2
2
2

397
397
397
397
397

0.244
0.054
0.052
0.731
0.803
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จากตาราง 11 ผลการทดสอบความแปรปรวน แต่ละกลุม่ อายุ พบว่า การรับรูค้ ณ
ุ ภาพการ
บริการด้านผูใ้ ห้บริการ ด้านราคา ด้านการจัดจําหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้าน
กระบวนการบริการ มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.244 , 0.054 , 0.052 , 0.731 และ 0.803 ตามลําดับ ซึง่
มากกว่า 0.05 นันคื
่ อ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H 0 ) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H 1 ) หมายความว่า
ค่าความแปรปรวนกลุม่ นี้เท่ากัน ซึง่ จะใช้สถิติ One-Way ANOVA ทดสอบ ดังตาราง 12
ตาราง 12 ความแตกต่างกันของการรับรูค้ ณ
ุ ภาพการบริการแต่ละกลุม่ อายุ
โดยใช้สถิติ ANOVA (One-Way Analysis of Variance)
การรับรูค้ ณ
ุ ภาพการบริการ
ด้านผูใ้ ห้บริการ

ด้านราคา

ด้านการจัดจําหน่ าย

ด้านการส่งเสริมการตลาด

ด้านกระบวนการบริการ

แหล่งความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุม่
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุม่
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุม่
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุม่
รวม
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุม่
รวม
*

SS

df

MS

F

Sig.

1.756
94.153
95.909
4.169
190.791
194.960
1.608
245.816
247.423
0.416
176.028
176.444
0.009
100.498
100.507

2
397
399
2
397
399
2
397
399
2
397
399
2
397
399

0.878
0.237

3.702*

0.026

2.085
0.481

4.338*

0.014

0.804
0.619

1.298

0.274

0.208
0.443

0.469

0.626

0.004
0.253

0.017

0.983

มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05

จากตาราง 12 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของการรับรูค้ ณ
ุ ภาพการบริการของ
ผูร้ บั บริการจําแนกตามอายุ โดยการใช้สถิติ One-Way ANOVA ทดสอบ พบว่า
1. การรับรูค้ ณ
ุ ภาพการบริการด้านการจัดจําหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้าน
กระบวนการบริการ มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.274 , 0.626 และ 0.983 ตามลําดับ ซึง่ มากกว่า 0.05 นัน่
คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H 0 ) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H 1 ) หมายความว่า ผูร้ บั บริการมีอายุ
แตกต่างกั น มีการรับรูค้ ณ
ุ ภาพการบริ การด้านการจัดจําหน่ าย ด้านการส่งเสริ มการตลาด
และด้านกระบวนการบริ การไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
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2. การรับรูค้ ณ
ุ ภาพการบริการด้านผูใ้ ห้บริการ และด้านราคามีคา่ Sig. เท่ากับ 0.026 และ
0.014 ซึง่ น้อยกว่า 0.05 คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H 0 ) แสดงว่า ยอมรับสมมติฐานรอง (H 1 )
หมายความว่า ผูร้ บั บริการมีอายุแตกต่างกันมีการรับรูค้ ณ
ุ ภาพการบริ การด้านผูใ้ ห้บริ การ
และด้านราคาแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั ได้ใช้วธิ ที ดสอบแบบ LSD เพื่อหาว่าค่าเฉลีย่ คู่ใ ดบ้างแตกต่างกัน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 ดังแสดงในตาราง 13
ตาราง 13 การเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ รายคูข่ องการรับรูค้ ณ
ุ ภาพการบริการด้านผูใ้ ห้บริการจําแนก
ตามกลุ่มอายุ โดยใช้สถิติ LSD

X

15 – 22 ปี
3.66

23 – 30 ปี
3.59

31 ปี ขึน้ ไป
3.75

15 – 22 ปี

3.66

-

0.07
(0.197)

23 – 30 ปี

3.59

- 0.09
(0.139)
- 0.16**
(0.007)

31 ปี ขึน้ ไป

3.75

กลุ่มอายุ

**

-

-

มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01

จากตาราง 13 ผลการวิเคราะห์แสดงว่าผูร้ บั บริการที่ มีอายุ 23 - 30 ปี และ 31 ปีขน้ึ ไป
พบว่ามีคา่ Sig.เท่ากับ 0.007 ซึง่ น้อยกว่า 0.01 หมายความว่า ผูร้ บั บริการทีม่ อี ายุ 23 - 30 ปี
แตกต่างเป็ นรายคูก่ บั ผูร้ บั บริการทีม่ อี ายุ 31 ปีขน้ึ ไป อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 โดย
ผูร้ บั บริการทีม่ อี ายุ 31 ปีขน้ึ ไปมีการรับรูค้ ณ
ุ ภาพการบริการด้านผูใ้ ห้บริการมากกว่าผูร้ บั บริการทีม่ ี
อายุ 23 - 30 ปี โดยมีผลต่างค่าเฉลีย่ เท่ากับ 0.16
ส่วนรายคูอ่ ่นื ๆ ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
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ตาราง 14 การเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ รายคูข่ องการรับรูค้ ณ
ุ ภาพการบริการด้านราคาจําแนกตามกลุม่
อายุ โดยใช้สถิติ LSD

X

15 – 22 ปี
3.28

23 – 30 ปี
3.33

31 ปี ขึน้ ไป
3.08

15 – 22 ปี

3.28

-

- 0.05
(0.551)

23 – 30 ปี

3.33

0.20*
(0.025)
0.24**
(0.005)

31 ปี ขึน้ ไป

3.08

กลุ่มอายุ

-

-

*

มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
**
มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01
จากตาราง 14 ผลการวิเคราะห์แสดงว่าผูร้ บั บริการทีม่ อี ายุ 15 - 22 ปี และ 31 ปีขน้ึ ไป
พบว่ามีคา่ Sig.เท่ากับ 0.025 ซึง่ น้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ผูร้ บั บริการทีม่ อี ายุ 15 - 22 ปี
แตกต่างเป็ นรายคู่ กับผูร้ บั บริการทีม่ อี ายุ 31 ปีขน้ึ ไป อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 โดย
ผูร้ บั บริการทีม่ อี ายุ 15 - 22 ปี มีการรับรูค้ ณ
ุ ภาพการบริการด้านราคามากกว่าผูร้ บั บริการทีม่ อี ายุ
31 ปีขน้ึ ไป โดยมีผลต่างค่าเฉลีย่ เท่ากับ 0.20
ผูร้ บั บริการทีม่ อี ายุ 23 - 30 ปี และ 31 ปีขน้ึ ไปพบว่ามีคา่ Sig.เท่ากับ 0.005 ซึง่ น้อยกว่า
0.01 หมายความว่า ผูร้ บั บริการทีม่ อี ายุ 23 - 30 ปีแตกต่างเป็นรายคูก่ บั ผูร้ บั บริการทีม่ อี ายุ 31 ปีขน้ึ
ไป อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 โดยผูร้ บั บริการทีม่ อี ายุ 23 - 30 ปีมกี ารรับรูค้ ณ
ุ ภาพการ
บริการด้านราคามากกว่าผูร้ บั บริการทีม่ อี ายุ 31 ปีขน้ึ ไป โดยมีผลต่างค่าเฉลีย่ เท่ากับ 0.24
ส่วนรายคูอ่ ่นื ๆ ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01
สมมติ ฐานที่ 1.3 : ผูร้ บั บริ การมีสถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีการรับรูค้ ณ
ุ ภาพการ
บริ การคลิ นิกความงามวุฒิศกั ดิ์ คลิ นิ กในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน
ุ ภาพการบริการไม่แตกต่างกัน
H 0 : ผูร้ บั บริการมีสถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีการรับรูค้ ณ
H 1 : ผูร้ บั บริการมีสถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีการรับรูค้ ณ
ุ ภาพการบริการแตกต่างกัน
สําหรับสถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ จะใช้การทดสอบค่า t โดยใช้กลุ่มตัวอย่างทัง้ สองกลุ่ม เป็นอิสระกัน
(Independent t-test) ใช้ระดับความเชือ่ มัน่ 95% ดังนัน้ จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H 0 ) ก็ต่อเมือ่ ค่า
Sig. มีคา่ น้อยกว่า 0.05
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ตาราง 15 การรับรูค้ ณ
ุ ภาพการบริการของแต่ละกลุม่ สถานภาพสมรส โดยใช้ t-test
การรับรู้
คุณภาพ
การบริ การ

ด้านผู้
ให้บริ การ

ด้านราคา

ด้าน
การจัด
จําหน่ าย

ด้านการ
ส่งเสริ ม
การตลาด

ด้าน
กระบวน
การบริ การ

Levene’s
Test of
Equality
Variance
Equal
variences
assumed
Equal
variences not
assumed
Equal
variences
assumed
Equal
variences not
assumed
Equal
variences
assumed
Equal
variences not
assumed
Equal
variences
assumed
Equal
variences not
assumed
Equal
variences
assumed
Equal
variences not
assumed

t-test for Equality of Means
F

Sig.

0.272

0.602

4.755*

1.906

0.030

0.168

1.218

0.270

0.637

0.425

*
**

t

df

Sig.

- 0.600

398

0.549

0.661

2.066*

132.649

0.041

4.10

0.807

- 2.150*

398

0.032

82

4.31

0.688

โสด /หม้าย/
หย่าร้าง/
แยกกันอยู่
สมรส /
อยู่ดว้ ยกัน

318

3.12

0.667

1.031

398

0.303

82

3.03

0.658

โสด /หม้าย/
หย่าร้าง/
แยกกันอยู่

318

3.66

0.509

1.076

398

0.283

สมรส /
อยู่ดว้ ยกัน

82

3.59

0.474

สถานภาพ
สมรส

n

x

โสด /หม้าย/
หย่าร้าง/
แยกกันอยู่

318

3.65

0.507

สมรส /
อยู่ดว้ ยกัน

82

3.69

0.421

โสด /หม้าย/
หย่าร้าง/
แยกกันอยู่

318

3.28

0.705

สมรส /
อยู่ดว้ ยกัน

82

3.10

โสด /หม้าย/
หย่าร้าง/
แยกกันอยู่

318

สมรส /
อยู่ดว้ ยกัน

มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01

S.D.
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จากตาราง 15 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของการรับรูค้ ณ
ุ ภาพการบริการของ
ผูร้ บั บริการ จําแนกตามสถานภาพสมรส โดยใช้สถิตกิ ารทด สอบ Independent t-test สามารถ
อธิบายได้ดงั นี้
1. การรับรูค้ ณ
ุ ภาพการบริการด้านผูใ้ ห้บริการ ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้าน
กระบวนการบริการมีคา่ Sig. เท่ากับ 0.549 , 0.303 และ 0.283 ซึง่ มากกว่า 0.05 นันคื
่ อ ยอมรับ
สมมติฐานหลัก (H 0 ) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H 1 ) หมายความว่า ผูร้ บั บริ การมีสถานภาพสมรส
แตกต่างกัน มีการรับรูค้ ณ
ุ ภาพการบริการด้านผูใ้ ห้บริการ ด้านการส่งเสริมการตลาด และ
ด้านกระบวนการบริ การไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
2. การรับรูค้ ณ
ุ ภาพการบริการด้านราคาและด้านการจัดจําหน่าย มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.041
และ 0.032 ซึง่ น้อยกว่า 0.05 นันคื
่ อ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H 0 ) และยอมรับสมมติฐานรอง (H 1 )
หมายความว่า ผูร้ บั บริ การมีสถานภาพสมรสแตกต่างกันมีการรับรูค้ ณ
ุ ภาพการบริ การด้าน
ราคาและด้านการจัดจําหน่ ายแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 โดย
ผูร้ บั บริการทีม่ สี ถานภาพโสด / หม้าย / หย่าร้าง /แยกกันอยู่ มีการรับรูค้ ณ
ุ ภาพการบริการด้านราคา
มากกว่าผูร้ บั บริการทีม่ สี ถานภาพสมรส / อยูด่ ว้ ยกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
สมมติ ฐานที่ 1. 4 : ผูร้ บั บริ การมีอาชีพแตกต่างกัน มีการรับรูค้ ณ
ุ ภาพการบริ การ
คลิ นิกความงามวุฒิศกั ดิ์ คลิ นิกในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน
H 0 : ผูร้ บั บริการมีอาชีพแตกต่างกัน มีการรับรูค้ ณ
ุ ภาพการบริการไม่แตกต่างกัน
H 1 : ผูร้ บั บริการมีอาชีพแตกต่างกัน มีการรับรูค้ ณ
ุ ภาพการบริการแตกต่างกัน
สําหรับสถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ จะใช้การทดสอบด้วยค่าค วามแปรปรวนทางเดียว (One Way
Analysis of Variance : One Way ANOVA) เมือ่ ค่าความแปรปรวนของข้อมูลทุก กลุม่ เท่ากัน และ
หากค่าความแปรปรวนของทุกกลุม่ ไม่เท่ากัน ใช้การทดสอบความแตกต่างด้วย Brown-Forsythe
โดยใช้ระดับความเชือ่ มัน่ 95% จะปฎิเสธสมมติฐานหลัก (H 0 ) ก็ต่อเมื่อค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 และ
ถ้าสมมติฐานข้อใดปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H 0 ) และยอมรับสมมติฐานรอง (H 1 ) ทีม่ คี า่ เฉลีย่ อย่าง
น้อยหนึ่งคู่ทแ่ี ตกต่างกัน จะนําไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple Comparison) โดยใช้วธิ ที ดสอบ
แบบ Least Significant Difference (LSD) หรือ Dunnett’s T3 เพื่อหาว่าค่าเฉลีย่ คู่ใดบ้างแตกต่าง
กันทีร่ ะดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐาน จะตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่
ละกลุ่มก่อน โดยใช้ Levene’s test ซึง่ ตัง้ สมมติฐานดังนี้
H 0 : ค่าความแปรวนของแต่ละกลุม่ เท่ากัน
H 1 : ค่าความแปรวนของแต่ละกลุม่ ไม่เท่ากัน
ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใช้ระดับความเชือ่ มัน่ 95% จะปฎิเสธสมมติฐาน
หลัก (H 0 ) และยอมรับสมมติฐานรอง (H 1 ) ก็ต่อค่า Sig. มีคา่ น้อยกว่า 0.05 ดังตาราง 16
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ตาราง 16 การตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ อาชีพ โดยใช้ Levene’s test
การรับรูค้ ณ
ุ ภาพการบริการ

Levene Statistic

df1

df2

Sig.

3.465*
1.951
2.048
0.521
0.217

3
3
3
3
3

396
396
396
396
396

0.016
0.121
0.107
0.668
0.884

ด้านผูใ้ ห้บริการ
ด้านราคา
ด้านการจัดจําหน่าย
ด้านการส่งเสริมการตลาด
ด้านกระบวนการบริการ
*

มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05

จากตาราง 16 ผลการทดสอบความแปรปรวนแต่ละกลุม่ อาชีพ พบว่า การรับรูค้ ณ
ุ ภาพการ
บริการด้านราคา ด้านการจัดจําหน่ าย ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านกระบวนการบริการ มีคา่
Sig. เท่ากับ 0.121 , 0.107 , 0.668 , และ 0.884 ตามลําดับ ซึง่ มากกว่า 0.05 นันคื
่ อ ยอมรับ
สมมติฐานหลัก (H 0 ) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H 1 ) หมายความว่า ค่าความแปรปรวนกลุม่ นี้เท่ากัน
ซึง่ จะใช้สถิติ One-Way ANOVA ทดสอบ ดังตาราง 17
ตาราง 17 ความแตกต่างกันของการรับรูค้ ณ
ุ ภาพการบริการด้านราคา ด้านการจัดจําหน่าย
ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านกระบวนการบริการ โดยใช้สถิติ
ANOVA (One-Way Analysis of Variance)
การรับรูค้ ณ
ุ ภาพการบริการ
ด้านราคา

ด้านการจัดจําหน่ าย

ด้านการส่งเสริมการตลาด

ด้านกระบวนการบริการ

แหล่งความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุม่
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุม่
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุม่
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุม่
รวม

SS

df

MS

F

Sig.

3.735
191.225
194.960
2.471
244.953
247.423
2.592
173.853
176.444
0.306
100.201
100.507

3
396
399
3
396
399
3
396
399
3
396
399

1.245
0.483

2.578

0.053

0.824
0.619

1.331

0.264

0.864
0.439

1.968

0.118

0.102
0.253

.403

0.751
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จากตาราง 17 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของการรับรูค้ ณ
ุ ภาพการบริการของ
ผูร้ บั บริการด้านราคา ด้านการจัดจําหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านกระบวนการบริการ
จําแนกตามอาชีพ โดยการใช้สถิติ One-Way ANOVA ทดสอบ พบว่า การรับรูค้ ณ
ุ ภาพการบริ การ
ด้านราคา ด้านการจัดจําหน่ าย ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านกระบวนการบริการ มีคา่
Sig.
เท่ากับ 0.053 , 0.264 , 0.118 และ 0.751 ตามลําดับ ซึง่ มากกว่า 0.05 นันคื
่ อ ยอมรับสมมติฐาน
หลัก (H 0 ) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H 1 ) หมายความว่า ผูร้ บั บริการมีอาชีพแตกต่างกัน มี การ
รับรูค้ ณ
ุ ภาพการบริการด้านราคา ด้านการจัดจําหน่ าย ด้านการส่งเสริ มการตลาด และด้าน
กระบวนการบริ การไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
จากตาราง 16 ผลการทดสอบความแปรปรวนแต่ละกลุม่ อาชีพ พบว่า การรับรูค้ ณ
ุ ภาพการ
บริการด้านผูใ้ ห้บริการ มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.016 ซึง่ ซึง่ น้อยกว่า 0.05 นันคื
่ อ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก
(H 0 ) และยอมรับสมมติฐานรอง (H 1 ) หมายความว่า ค่าความแปรปรวนกลุม่ นี้ไม่เท่ากัน ซึง่ จะใช้
สถิติ Brown – Forsythe ทดสอบ ดังตาราง 18
ตาราง 18 ความแตกต่างกันของการรับรูค้ ณ
ุ ภาพการบริการด้านผูใ้ ห้บริการ
โดยใช้สถิติ Brown – Forsythe ทดสอบ
การรับรูค้ ณ
ุ ภาพการบริการ
ด้านผูใ้ ห้บริการ

Statistic
0.541

df1
3

df2
141.619

Sig.
0.655

จากตาราง 18 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของการรับรูค้ ณ
ุ ภาพการบริการด้านผู้
ให้บริการ โดยการใช้สถิติ Brown – Forsythe ทดสอบ พบว่า การ รับรูค้ ณ
ุ ภาพการบริการด้านผู้
ให้บริการ มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.655 ซึง่ มากกว่า 0.05 คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H 0 ) แสดงว่า
ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H 1 ) หมายความว่าว่า ผูร้ บั บริ การมีอาชีพแตกต่างกัน มีการรับรูค้ ณ
ุ ภาพ
การบริการด้านผูใ้ ห้บริ การไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
สมมติ ฐานที่ 1.5 : ผูร้ บั บริการมีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการรับรูค้ ณ
ุ ภาพการ
บริ การคลิ นิกความงามวุฒิศกั ดิ์ คลิ นิกในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน
H 0 : ผูร้ บั บริการมีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการรับรูค้ ณ
ุ ภาพการบริการไม่แตกต่างกัน
H 1 : ผูร้ บั บริการมีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการรับรูค้ ณ
ุ ภาพการบริการแตกต่างกัน
สําหรับสถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ จะใช้การทดสอบด้วยค่าความแปรปรวนทางเดียว (One Way
Analysis of Variance : One Way ANOVA) เมือ่ ค่าความแปรปรวนของข้อมูลทุก กลุม่ เท่ากัน และ
หากค่าความแปรปรว นของทุกกลุม่ ไม่เท่ากัน ใช้การทดสอบความแตกต่างด้วย Brown-Forsythe
โดยใช้ระดับความเชือ่ มัน่ 95% จะปฎิเสธสมมติฐานหลัก (H 0 ) ก็ต่อเมือ่ ค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 และ
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ถ้าสมมติฐานข้อใดปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H 0 ) และยอมรับสมมติฐานรอง (H 1 ) ทีม่ คี า่ เฉลีย่ อย่าง
น้อยหนึ่งคูท่ ่ี แตกต่างกัน จะนําไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple Comparison) โดยใช้วธิ ที ดสอบ
แบบ Least Significant Difference (LSD) หรือ Dunnett’s T3 เพื่อหาว่าค่าเฉลีย่ คู่ใดบ้างแตกต่าง
กันทีร่ ะดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐาน จะตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่
ละกลุ่มก่อน โดยใช้ Levene’s test ซึง่ ตัง้ สมมติฐานดังนี้
H 0 : ค่าความแปรวนของแต่ละกลุม่ เท่ากัน
H 1 : ค่าความแปรวนของแต่ละกลุม่ ไม่เท่ากัน
ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใช้ระดับความเชือ่ มัน่ 95% จะปฎิเสธสมมติฐาน
หลัก (H 0 ) และยอมรับสมมติฐานรอง (H 1 ) ก็ต่อค่า Sig. มีคา่ น้อยกว่า 0.05 ดังตาราง 19
ตาราง 19 การตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ ระดับการศึกษา โดยใช้ Levene’s test
การรับรูค้ ณ
ุ ภาพการบริการ
ด้านผูใ้ ห้บริการ
ด้านราคา
ด้านการจัดจําหน่าย
ด้านการส่งเสริมการตลาด
ด้านกระบวนการบริการ

Levene Statistic

df1

df2

Sig.

1.543
1.268
0.095
0.439
0.352

2
2
2
2
2

397
397
397
397
397

0.215
0.283
0.909
0.645
0.704

จากตาราง 19 ผลการทดสอบความแปรปรวนแต่ละกลุม่ ระดับการศึกษา พบว่า การรับรู้
คุณภาพการบริการ ด้านผูใ้ ห้บริการ ด้านราคา ด้านการจัดจําหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด และ
ด้านกระบวนการบริการ มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.215 , 0.283 , 0.909 , 0.645 และ 0.704 ตามลําดับ
ซึง่ มากกว่า 0.05 นันคื
่ อ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H 0 ) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H 1 ) หมายความว่า
ค่าความแปรปรวนกลุม่ นี้เท่ากัน ซึง่ จะใช้สถิติ One-Way ANOVA ทดสอบ ดังตาราง 20
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ตาราง 20 ความแตกต่างกันของการรับรูค้ ณ
ุ ภาพการบริการด้านผูใ้ ห้บริการ ด้านราคา ด้านการจัด
จําหน่ าย ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านกระบวนการบริการ โดยใช้สถิติ ANOVA
(One-Way Analysis of Variance)
การรับรูค้ ณ
ุ ภาพการบริการ
ด้านผูใ้ ห้บริการ

ด้านราคา

ด้านการจัดจําหน่ าย

ด้านการส่งเสริมการตลาด

ด้านกระบวนการบริการ

แหล่งความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุม่
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุม่
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุม่
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุม่
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุม่
รวม

SS

df

MS

F

Sig.

0.058
95.851
95.909
1.039
193.921
194.960
0.251
247.172
247.423
1.201
175.244
176.444
0.131
100.376
100.507

2
397
399
2
397
399
2
397
399
2
397
399
2
397
399

0.029
0.241

0.120

0.887

0.520
0.488

1.064

0.346

0.126
0.623

0.202

0.817

0.600
0.441

1.360

0.258

0.065
0.253

0.259

0.772

จากตาราง 20 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของการรับรูค้ ณ
ุ ภาพการบริการของผูร้ บั บริการ
ด้านผูใ้ ห้บริการ ด้านราคา ด้านการจัดจําหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านกระบวนการ
บริการ จําแนกตามระดับการศึกษา โดยการใช้สถิติ One-Way ANOVA ทดสอบ พบว่า การรับรู้
คุณภาพการบริการด้านผูใ้ ห้บริการ ด้านราคา ด้านการจัดจําหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด และ
ด้านกระบวนการบริการ มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.887 , 0.346 , 0.817 , 0.258 และ 0.772 ตามลําดับ
ซึง่ มากกว่า 0.05 นันคื
่ อ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H 0 ) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H 1 ) หมายความว่า
ผูร้ บั บริการมีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการรับรูค้ ณ
ุ ภาพการบริ การผูใ้ ห้บริ การ ด้านราคา
ด้านการจัดจําหน่ าย ด้านการส่งเสริ มการตลาด และด้านกระบวนการบริ การไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
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สมมติ ฐานที่ 1. 6 : ผูร้ บั บริ การมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีการรับรูค้ ณ
ุ ภาพ
การบริ การคลิ นิกความงามวุฒิศกั ดิ์ คลิ นิกในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน
H 0 : ผูร้ บั บริการมีรายได้เฉลีย่ ต่อเดือนแตกต่างกัน มีการรับรูค้ ณ
ุ ภาพการบริการไม่แตกต่างกัน
H 1 : ผูร้ บั บริการมีรายได้เฉลีย่ ต่อเดือนแตกต่างกัน มีการรับรูค้ ณ
ุ ภาพการบริการแตกต่างกัน
สําหรับสถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ จะใช้การทดสอบด้วยค่าความแปรปรวนทางเดียว (One Way
Analysis of Variance : One Way ANOVA) เมือ่ ค่าความแปรปรวนของข้อมูลทุก กลุม่ เท่ากัน และ
หากค่าความแปรปรวนของทุกกลุม่ ไม่เท่ากัน ใช้การทดสอบความแตกต่างด้วย Brown-Forsythe
โดยใช้ระดับความเชือ่ มัน่ 95% จะปฎิเสธสมมติฐานหลัก (H 0 ) ก็ต่อเมือ่ ค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 และ
ถ้าสมมติฐานข้อใดปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H 0 ) และยอมรับสมมติฐานรอง (H 1 ) ทีม่ คี า่ เฉลีย่ อย่าง
น้อยหนึ่งคูท่ แ่ี ตกต่างกัน จะนําไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple Comparison) โดยใช้วธิ ที ดสอบ
แบบ Least Significant Difference (LSD) หรือ Dunnett’s T3 เพื่อหาว่าค่าเฉลีย่ คู่ใดบ้างแตกต่าง
กันทีร่ ะดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐาน จะตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่
ละกลุ่มก่อน โดยใช้ Levene’s test ซึง่ ตัง้ สมมติฐานดังนี้
H 0 : ค่าความแปรวนของแต่ละกลุม่ เท่ากัน
H 1 : ค่าความแปรวนของแต่ละกลุม่ ไม่เท่ากัน
ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใช้ระดับความเชือ่ มัน่ 95% จะปฎิเสธสมมติฐาน
หลัก (H 0 ) และยอมรับสมมติฐานรอง (H 1 ) ก็ต่อค่า Sig. มีคา่ น้อยกว่า 0.05 ดังตาราง 21
ตาราง 21 การตรวจสอบค่าความแปรปรวนของกลุม่ รายได้เฉลีย่ ต่อเดือนโดยใช้ Levene’s test
การรับรูค้ ณ
ุ ภาพการบริการ
ด้านผูใ้ ห้บริการ
ด้านราคา
ด้านการจัดจําหน่าย
ด้านการส่งเสริมการตลาด
ด้านกระบวนการบริการ
**

Levene Statistic

df1

df2

Sig.

2.823
**
12.676
0.927
1.733
0.623

2
2
2
2
2

397
397
397
397
397

0.061
0.000
0.397
0.178
0.537

มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01

จากตาราง 21 ผลการทดสอบความแปรปรวนแต่ละกลุม่ รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน พบว่า การ
รับรูค้ ณ
ุ ภาพการบริการด้านผูใ้ ห้บริการ ด้านการจัดจําหน่าย ด้านกา รส่งเสริมการตลาด และด้าน
กระบวนการบริการ มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.061 , 0.397 , 0.178 และ 0.537 ตามลําดับ ซึง่ มากกว่า
0.05 นันคื
่ อ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H 0 ) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H 1 ) หมายความว่า ค่าความ
แปรปรวนกลุม่ นี้เท่ากัน ซึง่ จะใช้สถิติ One-Way ANOVA ทดสอบ ดังตาราง 22
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ตาราง 22 ความแตกต่างกันของการรับรูค้ ณ
ุ ภาพการบริการด้านผูใ้ ห้บริการ ด้านการจัดจําหน่าย
ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านกระบวนการบริการ โดยใช้สถิติ One-Way ANOVA
การรับรูค้ ณ
ุ ภาพการบริการ
ด้านผูใ้ ห้บริการ
ด้านการจัดจําหน่ าย

ด้านการส่งเสริมการตลาด

ด้านกระบวนการบริการ

แหล่งความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุม่
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุม่
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุม่
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุม่
รวม
*
**

SS

df

MS

F

Sig.

0.422
95.487
95.909
9.552
237.872
247.423
2.719
173.726
176.444
0.051
100.456
100.507

2
397
399
2
397
399
2
397
399
2
397
399

0.211
0.241

0.877

0.417

4.776
0.599

7.971

**

0.000

1.359
0.438

3.106

*

0.046

0.025
0.253

0.100

0.905

มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01

จากต าราง 22 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของการรับรูค้ ณ
ุ ภาพการบริการของ
ผูร้ บั บริการด้านผูใ้ ห้บริการ ด้านการจัดจําหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านกระบวนการ
บริการ จําแนกตามรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน โดยการใช้สถิติ One-Way ANOVA ทดสอบ พบว่า การ
รับรูค้ ณ
ุ ภาพการบริการด้านผู้ ให้บริการ และด้านกระบวนการบริการ มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.417 และ
0.905 ซึง่ มากกว่า 0.05 นันคื
่ อ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H 0 ) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H 1 )
หมายความว่า ผูร้ บั บริ การมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีการรับรูค้ ณ
ุ ภาพการบริ การผู้
ให้บริการ และด้านกระบวนการบริ การไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
การรับรูค้ ณ
ุ ภาพการบริการด้านการจัดจําหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด Sig. เท่ากับ
0.000 และ 0.046 ซึง่ น้อยกว่า 0.01 และ 0.05 ตามลําดับ นันคื
่ อ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H 0 ) แสดง
ว่า ยอมรับสมมติฐานรอง (H 1 ) หมายความว่า ผูร้ บั บริ การมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมี
การรับรูค้ ณ
ุ ภาพการบริการด้านการจัดจําหน่ าย และด้านการส่งเสริมการตลาดแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั ได้ใช้วธิ ที ดสอบแบบ LSD เพือ่ หาว่าค่าเฉลีย่ คู่
ใดบ้างแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 ดังแสดงในตาราง 23 และ 24
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ตาราง 23 การเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ รายคูข่ องการรับรูค้ ณ
ุ ภาพการบริการด้านการจัดจําหน่าย
จําแนกตามกลุม่ รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน โดยใช้สถิติ LSD
กลุ่มรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน

X

ตํา่ กว่าหรือเทียบเท่า
10,000บาท

4.20

10,001 - 25,000 บาท

4.00

25,001 บาทขึน้ ไป

4.37
*
**

ตํา่ กว่าหรือเทียบเท่า
10,000บาท
4.20

10,001 –
25,000 บาท
4.00

25,001 บาท
ขึน้ ไป
4.37

-

0.20*
(0.043)

- 0.17
(0.119)
- 0.37**
(0.000)

-

-

มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01

จากตาราง 23 ผลการวิเคราะห์พบว่า ผูร้ บั บริการทีม่ รี ายได้เฉลีย่ ต่อเดือน ตํ่ากว่าหรือเท่ากับ
10,000 บาท และ 10,001 - 25,000 บาท มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.043 ซึง่ น้อยกว่า 0.05 หมายความว่า
ผูร้ บั บริการทีม่ รี ายได้เฉลีย่ ต่อเดือนตํ่ากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาทแตกต่างเป็นรายคูก่ บั ผูร้ บั บริการ
ทีม่ รี ายได้เฉลีย่ ต่อเดือน 10,001 - 25,000 บาท อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 โดยผูร้ บั บริการ
ทีม่ รี ายได้เฉลีย่ ต่อเดือนตํ่ากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาทมีการรับรูค้ ณ
ุ ภาพการบริการด้านการจัด
จําหน่ายมากกว่าผูร้ บั บริการทีม่ รี ายได้เฉลีย่ ต่อเดือน 10,001-25,000 บาท โดยมีผลต่างค่าเฉลีย่
เท่ากับ 0.20
ผูร้ บั บริการทีม่ รี ายได้เฉลีย่ ต่อเดือน 10,001 - 25,000 บาท และ 25,001 บาทขึน้ ไป มีคา่
Sig. เท่ากับ 0.000 ซึง่ น้อยกว่า 0.01 หมายความว่า ผูร้ บั บริการทีม่ รี ายไ ด้เฉลีย่ ต่อเดือน 10,00125,000 บาท แตกต่างเป็ นรายคูก่ บั ผูร้ บั บริการทีม่ รี ายได้เฉลีย่ ต่อเดือน 25,001 บาทขึน้ ไปอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 โดยผูร้ บั บริการทีม่ รี ายได้เฉลี่ยต่อเดือน 25,001บาทขึน้ ไปมีการรับรู้
คุณภาพการบริการด้านการจัดจําหน่ ายมากกว่าบบริ
ผูร้ ั การทีม่ รี ายได้เฉลีย่ ต่อเดือน10,001 - 25,000 บาท
โดยมีผลต่างค่าเฉลีย่ เท่ากับ 0.37
ส่วนรายคูอ่ ่นื ๆ ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
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ตาราง 24 การเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ รายคูข่ องการรับรูค้ ณ
ุ ภาพการบริการด้านการส่งเสริม
การตลาดจําแนกตามกลุม่ รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน โดยใช้สถิติ LSD
กลุ่มรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน

X

ตํา่ กว่าหรือเทียบเท่า
10,000บาท

3.03

10,001 - 25,000 บาท

3.18

25,001 บาทขึน้ ไป

3.00
*

ตํา่ กว่าหรือเทียบเท่า
10,000 บาท
3.03

10,001 –
25,000 บาท
3.18

25,001 บาท
ขึน้ ไป
3.00

-

- 0.15
(0.071)

0.03
(0.764)
0.18*
(0.028)

-

มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05

จากตาราง 24 ผลการวิเคราะห์พบว่า ผูร้ บั บริการทีม่ รี ายได้เฉลีย่ ต่อเดือน 10,001-25,000
บาท และ 25,001 บาทขึน้ ไป มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.028 ซึง่ น้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ผูร้ บั บริการ
ทีม่ รี ายได้เฉลีย่ ต่อเดือน 10,001-25,000 บาท แตกต่างเป็นรายคูก่ บั ผูร้ บั บริการทีม่ รี ายได้เฉลีย่ ต่อ
เดือน 25,001 บาทขึน้ ไปอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 โดยผูร้ บั บริการทีม่ รี ายได้เฉลีย่ ต่อ
เดือน 10,001- 25,000 บาท มีการรับรูค้ ณ
ุ ภาพการบริการด้านการส่งเสริมการตลาดมากกว่า
ผูร้ บั บริการทีม่ รี ายได้เฉลีย่ ต่อเดือน 25,001 บาทขึน้ ไป โดยมีผลต่างค่าเฉลีย่ เท่ากับ 0.18
ส่วนรายคูอ่ ่นื ๆ ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
จากตาราง 21 ผลการทดสอบความแปรปรวนแต่ละกลุ่ มรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน พบว่า การ
รับรูค้ ณ
ุ ภาพการบริการด้านราคา มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.000 ซึง่ น้อยกว่า 0.01 นันคื
่ อ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H 0 ) และยอมรับสมมติฐานรอง (H 1 ) หมายความว่า ค่าความแปรปรวนกลุม่ นี้ไม่
เท่ากัน ซึง่ จะใช้สถิติ Brown – Forsythe ทดสอบ ดังตาราง 25
ตาราง 25 ความแตกต่างกันของการรับรูค้ ณ
ุ ภาพการบริการ ด้านราคาโดยใช้ สถิติ Brown –
Forsythe ทดสอบ
การรับรูค้ ณ
ุ ภาพการบริการ
ด้านราคา

Statistic
**
6.318
**

df1
2

มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01

df2
325.439

Sig.
0.002
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จากตาราง 25 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของรับรูค้ ณ
ุ ภาพการบริการด้านราคา โดยการ
ใช้สถิติ Brown – Forsythe ทดสอบ พบว่า มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.002 ซึง่ น้อยกว่า 0.01 นันคื
่ อ
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H 0 ) แสดงว่า ยอมรับสมมติฐานรอง (H 1 ) หมายความว่า ผูร้ บั บริการมีรายได้
เฉลีย่ ต่อเดือนแตกต่างกันมีการรับรู้ คุณภาพการบริการด้านราคาแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01
ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั ได้ใช้วธิ ที ดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพื่อหาว่าค่าเฉลีย่ คู่ใดบ้างแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 ดังแสดงในตาราง 26
ตาราง 26 การเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ รายคูข่ องการรับรูค้ ณ
ุ ภาพการบริการด้านราคาจําแนกตามกลุม่
รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน โดยใช้สถิติ Dunnett’s T3
กลุ่มรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน

X

ตํา่ กว่าหรือเทียบเท่า
10,000บาท

3.22

10,001 - 25,000 บาท

3.34

25,001 บาทขึน้ ไป

3.06
**

ตํา่ กว่าหรือเทียบเท่า
10,000 บาท
3.22

10,001 –
25,000 บาท
3.34

25,001 บาท
ขึน้ ไป
3.06

-

0.12
(0.454)

0.16
(0.188)
**
0.28
(0.001)

-

มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01

จากตาราง 26 ผลการวิเคราะห์พบว่า ผูร้ บั บริการทีม่ รี ายได้เฉลีย่ ต่อเดือน 10,001-25,000
บาท และ 25,001 บาทขึน้ ไป มีค่า Sig. เท่ากับ 0.001 ซึง่ น้อยกว่า 0.01 หมายความว่า ผูร้ บั บริการ
ทีม่ รี ายได้เฉลีย่ ต่อเดือน 10,001-25,000 บาท แตกต่างเป็นรายคูก่ บั ผูร้ บั บริการทีม่ รี ายได้เฉลีย่ ต่อ
เดือน 25,001 บาทขึน้ ไปอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 โดยผูร้ บั บริการทีม่ รี ายได้เฉลีย่ ต่อ
เดือน 10,001-25,000 บาทมีการรับรูค้ ณ
ุ ภาพการบริการด้านราคามากกว่าผูร้ บั บริการทีม่ รี ายได้
เฉลีย่ ต่อเดือน 25,001 บาทขึน้ ไป โดยมีผลต่างค่าเฉลีย่ เท่ากับ 0.28
ส่วนรายคูอ่ ่นื ๆ ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
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สมมติ ฐานที่ 2 : การสื่อสารแบบบอกต่อมีความสัมพันธ์กบั ความคาดหวังของ
ผูร้ บั บริ การคลิ นิกความงามวุฒิศกั ดิ์ คลิ นิกในเขตกรุงเทพมหานคร
การสือ่ สารแบบบอกต่อทีจ่ ะศึกษาในครัง้ นี้ หมายถึง
1. ความถีใ่ นการรับข้อมูลจากการบอกต่อ
2. การให้ความสําคัญกับข้อมูลจากการบอกต่อ (ด้านผลการรักษา ด้านความน่าเชือ่ ถือ ด้าน
ราคา ด้านแพทย์และผูเ้ ชีย่ วชาญ ด้านความหลากหลายของโปรแกรมการรักษา )
สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานย่อย ได้ดงั นี้
สมมติ ฐานที่ 2.1 ความถีใ่ นการรับข้อมูลจากการบอกต่อมีความสัมพันธ์กบั ความ
คาดหวังของผูร้ บั บริ การ
H 0 : ความถีใ่ นการรับข้อมูลจากการบอกต่อไม่มคี วามสัมพันธ์กบั ความคาดหวังของ
ผูร้ บั บริการ
H 1 : ความถีใ่ นการรับข้อมูลจากการบอกต่อมีความสัมพันธ์กบั ความคาดหวังของ
ผูร้ บั บริการ
สําหรับสถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ ใช้คา่ สถิตสิ มั ประสิทธิ ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สนั
(Pearson product moment correlation coefficient) ที่ระดับความเชือ่ มัน่ 95% จะปฏิเสธ
0.05 ผลการทดสอบ
สมมติฐานหลัก (H 0 ) ก็ต่อเมือ่ ค่าระดับนัยสําคัญทางสถิติ มีคา่ น้อยกว่า
สมมติฐานดังตาราง 27
ตาราง 27 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการสือ่ สารแบบบอกต่อด้านความถีใ่ นการรับข้อมูลจาก
การบอกต่อกับความคาดหวังของผูร้ บั บริการ
ความคาดหวังของผูร้ บั บริการ

n

ด้านผูใ้ ห้บริการ
ด้านราคา
ด้านการจัดจําหน่าย
ด้านการส่งเสริมการตลาด
ด้านกระบวนการบริการ

400
400
400
400
400
*
**

ความถี่ในการรับข้อมูลจากการบอกต่อ
r
Sig.
ระดับความสัมพันธ์
**
0.000
ค่อนข้างตํ่า
0.409
**
0.000
ค่อนข้างตํ่า
0.251
*
ตํ่า
0.037
0.105
0.079
0.116
ไม่มคี วามสัมพันธ์
**
ค่อนข้างตํ่า
0.000
0.260

มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01

ทิ ศทาง
เดียวกัน
เดียวกัน
เดียวกัน
เดียวกัน
เดียวกัน

82
จากตาราง 27 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการสือ่ สารแบบบอกต่อด้านความถีใ่ น
การรับข้อมูลจากการบอกต่อกับความคาดหวังของผูร้ บั บริการ ด้วยสถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ใช้
ค่าสถิตสิ มั ประสิทธิ ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สนั (Pearson product moment correlation
coefficient) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า
1. ความคาดหวังด้านผูใ้ ห้บริการ มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.000 ซึง่ น้อยกว่า 0.01 นันคื
่ อ
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H 0 ) และยอมรับสมมติฐานรอง (H 1 ) หมายความว่า ความถีใ่ นการรับ ข้อมูล
จากการบอกต่อมีคว ามถีใ่ นการรับข้อมูลจากการบอกต่อมีคว ามสัมพันธ์กบั ความคาดหวังด้านผู้
ให้บริการ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 โดยมีคา่ สัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.409
แสดงว่า ตัวแปรทัง้ สองมีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในระดับค่อนข้างตํ่า กล่าวคือ ถ้า
ผูร้ บั บริการมีความถีใ่ นการรับข้อมูลจากการบอกต่อมากขึน้ จะทําให้ผรู้ บั บริการมีความคาดหวังด้าน
ผูใ้ ห้บริการเพิม่ ขึน้ ในระดับค่อนข้างตํ่าด้วยเช่นกัน
2. ความคาดหวังด้านราคา มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.000 ซึง่ น้อยกว่า 0.01 นันคื
่ อ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H 0 ) และยอมรับสมมติฐาน รอง (H 1 ) หมายความว่า ความถีใ่ นการรับข้อมูลจากการ
บอกต่อมีความสัมพันธ์กบั ความคาดหวังด้านราคา อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 โดยมีค่า
สัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.251 แสดงว่า ตัวแปรทัง้ สองมีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน ในระดับค่อนข้างตํ่า กล่ าวคือ ถ้าผูร้ บั บริการมีความถีใ่ นการรับข้อมูลจากการบอกต่อมาก
ขึน้ จะทําให้ผรู้ บั บริการมีความคาดหวังด้านราคาเพิม่ ขึน้ ในระดับค่อนข้างตํ่าด้วยเช่นกัน
3. ความคาดหวังด้านการจัดจําหน่ าย มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.037 ซึง่ น้อยกว่า 0.05 นัน่
คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H 0 ) และยอมรับสมมติฐานรอง (H 1 ) หมายความว่า ความถีใ่ นการรับ
ข้อมูลจากการบอกต่อมีความสัมพันธ์กบั ความคาดหวังด้าน การจัดจําหน่าย อย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 โดยมีคา่ สัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.105 แสดงว่า ตัวแปรทัง้ สองมี
ความสัมพันธ์เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน ในระดับตํ่า กล่าวคือ ถ้าผูร้ บั บริการมีความถีใ่ นการรับข้อมูล
จากการบอกต่อมากขึน้ จะทําให้ผรู้ บั บริการมีความคาดหวังด้านการจัดจําหน่ายเพิม่ ขึน้ ในระดับตํ่า
ด้วยเช่นกัน
4. ความคาดหวังด้านการส่งเสริมการตลาด มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.116 ซึง่ มากกว่า 0.05
นันคื
่ อ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H 0 ) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H 1 ) หมายความว่า ความถีใ่ นการรับ
ข้อมูลจากการบอกต่อไม่มคี วามสัมพันธ์กบั ความคาดหวังด้าน
การส่งเสริมการตลาด อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
5. ความคาดหวังด้านกระบวนการบริ การ มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.000 ซึง่ น้อยกว่า 0.01นั ่นคือ
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H 0 ) และยอมรับสมมติฐานรอง (H 1 ) หมายความว่า ความถีใ่ นการรับข้อมูลจาก
การบอกต่อมีความสัมพันธ์กบั ความคาดหวังด้าน กระบวนการบริการ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ
0.05 โดยมีคา่ สัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.260 แสดงว่า ตัวแปรทั ้งสองมีความสัมพันธ์เป็ นไป
ในทิศทางเดียวกัน ในระดับค่อนข้างตํ่า กล่าวคือ ถ้าผูร้ บั บริการมีความถีใ่ นการรับข้อมูลจากการบอก
ต่อมากขึน้ จะทําให้ผรู้ บั บริการมีความคาดหวังด้านกระบวนการบริการเพิม่ ขึน้ ในระดับค่อนข้างตํ่าด้วย
เช่นกัน
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สมมติ ฐานที่ 2.2 การให้ความสําคัญกับข้ อมูลจากการบอกต่อ (ด้านผลการรักษา
ด้านความน่ าเชื่อถือ ด้านราคา ด้านแพทย์และผูเ้ ชี่ยวชาญ และด้านความหลากหลายของ
โปรแกรมการรักษา ด้านความถีใ่ นการรับข้อมูลจากการบอกต่อ และด้านการเชื่อถือข้อมูล
ที่ได้รบั การบอกต่อถึงวุฒิศกั ดิ์ คลิ นิกมากกว่าการโฆษณาด้านอื่นๆ ) มีควา มสัมพันธ์กบั
ความคาดหวังของผูร้ บั บริ การ
H 0 : การให้ความสําคัญกับข้อมูลจากการบอกต่อ (ด้านผลการรักษา ด้านความน่าเชือ่ ถือ
ด้านราคา ด้านแพทย์และผูเ้ ชีย่ วชาญ ด้านความหลากหลายของโปรแกรมการรักษา ด้านความถีใ่ น
การรับข้อมูลจากการบอกต่อ และด้านการเชือ่ ถือข้อมูลทีไ่ ด้ร ับการบอกต่อถึงวุฒศิ กั ดิ ์คลินิกมากกว่า
การโฆษณาด้านอื่นๆ) ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั ความคาดหวังของผูร้ บั บริการ
H 1 : การให้ความสําคัญกับข้อมูลจากการบอกต่อ (ด้านผลการรักษา ด้านความน่าเชือ่ ถือ
ด้านราคา ด้านแพทย์และผูเ้ ชีย่ วชาญ ด้านความหลากหลายของโปรแกรมการรักษา ด้านความถีใ่ น
การรับข้อมูลจากการบอกต่อ และด้านการเชื่อถือข้อมูลทีไ่ ด้รบั การบอกต่อถึงวุฒศิ กั ดิ ์คลินิกมากกว่า
การโฆษณาด้านอื่นๆ) มีความสัมพันธ์กบั ความคาดหวังของผูร้ บั บริการ
สําหรับสถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ ใช้คา่ สถิตสิ มั ประสิทธิ ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สนั
(Pearson product moment correlation coefficient) ทีร่ ะดับความเชือ่ มัน่ 95% จะปฏิเสธ
0.05 ผลการทดสอบ
สมมติฐานหลัก (H 0 ) ก็ต่อเมือ่ ค่าระดับนัยสําคัญทางสถิติ มีคา่ น้อยกว่า
สมมติฐานดังตาราง 28
ตาราง 28 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการให้ความสําคัญกับข้อมูลจากการบอกต่อกับความ
คาดหวังของผูร้ บั บริการ
การให้ความสําคัญกับข้อมูลจากการบอกต่อ
(ด้านผลการรักษา ด้านความน่ าเชื่อถือ ด้านราคา ด้านแพทย์และผูเ้ ชี่ยวชาญ
ด้านความหลากหลายของโปรแกรมการรักษา ด้านความถี่ในการรับข้อมูลจาก
การบอกต่อ และด้านการเชื่อถือข้อมูลที่ ได้รบั การบอกต่อถึงวุฒิศกั ดิ์ คลิ นิก
มากกว่าการโฆษณาด้านอื่นๆ )

ความคาดหวังของผูร้ บั บริการ

n
ด้านผูใ้ ห้บริการ
ด้านราคา
ด้านการจัดจําหน่าย
ด้านการส่งเสริมการตลาด
ด้านกระบวนการบริการ

400
400
400
400
400
*
**

r
**
0.268
**
0.236
*
0.204
*
0.216
*
0.230

Sig.
0.001
0.006
0.037
0.021
0.011

ระดับความสัมพันธ์
ค่อนข้างตํ่า
ค่อนข้างตํ่า
ค่อนข้างตํ่า
ค่อนข้างตํ่า
ค่อนข้างตํ่า

มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01

ทิ ศทาง
เดียวกัน
เดียวกัน
เดียวกัน
เดียวกัน
เดียวกัน
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จากตาราง 28 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการให้ความสําคัญกับข้อมูลจากการ
บอกต่อกับความคาดหวังของผูร้ บั บริการ ด้วยสถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ใช้คา่ สถิตสิ มั ประสิทธิ ์
สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สนั (Pearson product moment correlation coefficient) เมือ่ พิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า
1. ความคาดหวังด้านผูใ้ ห้บริการ มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.001 ซึง่ น้อยกว่า 0.01 นันคื
่ อ
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H 0 ) และยอมรับสมมติฐานรอง (H 1 ) หมายความว่า การให้ความสําคัญกับ
ข้อมูลจากการบอกต่อ (ด้านผลการรักษา ด้านความน่าเชือ่ ถือ ด้านราคา ด้านแพทย์และผูเ้ ชีย่ วชาญ
ด้านความหลากหลายของโปรแกรมการรักษา ด้านความถีใ่ นการรับข้อมูลจากการบอกต่อและด้าน
การเชือ่ ถือข้อมูลทีไ่ ด้รบั การบอกต่อถึงวุฒศิ กั ดิ ์คลินกิ มากกว่าโฆษณาด้านอื่นๆ )มีความสัมพันธ์กบั
ความคาดหวังด้านผูใ้ ห้บริก าร อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ
0.01 โดยมีคา่ สัมประสิทธิ ์
สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.268 แสดงว่า ตัวแปรทัง้ สองมีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ใน
ระดับค่อนข้างตํ่า กล่าวคือ ถ้าผูร้ บั บริการให้ความสําคัญกับข้อมูลจากการบอกต่อ (ด้านผลการรักษา
ด้านความน่ าเชือ่ ถือ ด้านราคา ด้านแพทย์และผูเ้ ชีย่ วชาญ ด้านความหลากหลายของโปรแกรมการ
รักษา ด้านความถีใ่ นการรับข้อมูลจากการบอกต่อและด้านการเชือ่ ถือข้อมูลทีไ่ ด้รบั การบอกต่อถึง
วุฒศิ กั ดิ ์คลินกิ มากกว่าโฆษณาด้านอื่นๆ )มากขึน้ จะทําให้ผรู้ บั บริการมีความคาดหวังด้านผู้
ให้บริการเพิม่ ขึน้ ในระดับค่อนข้างตํ่าด้วยเช่นกัน
2. ความคาดหวังด้านราคา มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.006 ซึง่ น้อยกว่า 0.01 นันคื
่ อ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H 0 ) และยอมรับสมมติฐานรอง (H 1 ) หมายความว่า การให้ความสําคัญกับข้อมูล
จากการบอกต่อ (ด้านผลการรักษา ด้านความน่าเชือ่ ถือ ด้านราคา ด้า นแพทย์และผูเ้ ชีย่ วชาญ ด้าน
ความหลากหลายของโปรแกรมการรักษา ด้านความถีใ่ นการรับข้อมูลจากการบอกต่อและด้านการ
เชือ่ ถือข้อมูลทีไ่ ด้รบั การบอกต่อถึงวุฒศิ กั ดิ ์คลินกิ มากกว่าโฆษณาด้านอื่นๆ)มีความสัมพันธ์กบั ความ
คาดหวังด้านราคา อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ
0.01 โดยมี คา่ สัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ (r)
เท่ากับ 0.236 แสดงว่า ตัวแปรทัง้ สองมีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในระดับค่อนข้างตํ่า
กล่าวคือ ถ้าผูร้ บั บริการให้ความสําคัญกับข้อมูลจากการบอกต่อ
(ด้านผลการรักษา ด้านความ
น่าเชือ่ ถือ ด้านราคา ด้านแพทย์และผูเ้ ชีย่ วชาญ ด้านความหลากหลายของโปรแกรมการรักษา ด้าน
ความถีใ่ นการรับข้อมูลจากการบอกต่อและด้านการเชือ่ ถือข้อมูลทีไ่ ด้รบั การบอกต่อถึงวุฒศิ กั ดิ ์คลินกิ
มากกว่าโฆษณาด้านอื่นๆ )มากขึน้ จะทําให้ผรู้ บั บริการมีความคาดหวังด้านราคาเพิม่ ขึน้ ในระดับ
ค่อนข้างตํ่าด้วยเช่นกัน
3. ความคาดหวังด้านการจัดจําหน่ าย มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.037 ซึง่ น้อยกว่า 0.05 นันคื
่ อ
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H 0 ) และยอมรับสมมติฐานรอง (H 1 ) หมายความว่า การให้ความสําคัญกับ
ข้อมูลจากการบอกต่อ (ด้านผลการรักษา ด้านความน่าเชือ่ ถือ ด้านราคา ด้านแพทย์และผูเ้ ชีย่ วชาญ
ด้านความหลากหลายของโปร แกรมการรักษา ด้านความถีใ่ นการรับข้อมูลจากการบอกต่อและด้าน
การเชือ่ ถือข้อมูลทีไ่ ด้รบั การบอกต่อถึงวุฒศิ กั ดิ ์คลินกิ มากกว่าโฆษณาด้านอื่นๆ )มีความสัมพันธ์กบั
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ความคาดหวังด้านการจัดจําหน่ ายอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ
0.05 โดยมีคา่ สัมประสิทธิ ์
สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.204 แสดงว่า ตัวแปรทัง้ สองมีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ใน
ระดับค่อนข้างตํ่า กล่าวคือ ถ้าผูร้ บั บริการให้ความสําคัญกับข้อมูลจากการบอกต่อ (ด้านผลการรักษา
ด้านความน่ าเชือ่ ถือ ด้านราคา ด้านแพทย์และผูเ้ ชีย่ วชาญ ด้านความหลากหลายของโปรแกรมการ
รักษา ด้านความ ถีใ่ นการรับข้อมูลจากการบอกต่อและด้านการเชือ่ ถือข้อมูลทีไ่ ด้รบั การบอกต่อถึง
วุฒศิ กั ดิ ์คลินกิ มากกว่าโฆษณาด้านอื่นๆ )มากขึน้ จะทําให้ผรู้ บั บริการมีความคาดหวังด้านการจัด
จําหน่ายเพิม่ ขึน้ ในระดับค่อนข้างตํ่าด้วย
4. ความคาดหวังด้านการส่งเสริ มการตลาด มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.021 ซึง่ น้อยกว่า 0.05
นันคื
่ อ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H 0 ) และยอมรับสมมติฐานรอง (H 1 ) หมายความว่า การให้
ความสําคัญกับข้อมูลจากการบอกต่อ (ด้านผลการรักษา ด้านความน่าเชือ่ ถือ ด้านราคา ด้านแพทย์
และผูเ้ ชีย่ วชาญ ด้านความหลากหลายของโปรแกรมการรักษา ด้านความถีใ่ นการรั บข้อมูลจากการ
บอกต่อและด้านการเชือ่ ถือข้อมูลทีไ่ ด้รบั การบอกต่อถึงวุฒศิ กั ดิ ์คลินกิ มากกว่าโฆษณาด้านอื่นๆ ) มี
ความสัมพันธ์กบั ความคาดหวังด้านการส่งเสริมการตลาด อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
โดยมีคา่ สัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.216 แสดงว่า ตัวแปรทั ้งสองมีความสัมพันธ์เป็ นไปใน
ทิศทางเดียวกัน ในระดับค่อนข้างตํ่า กล่าวคือ ถ้าผูร้ บั บริการให้ความสําคัญกับข้อมูลจากการบอก
ต่อ (ด้านผลการรักษา ด้านความน่ าเชือ่ ถือ ด้านราคา ด้านแพทย์และผูเ้ ชีย่ วชาญ
ด้านความ
หลากหลายของโปรแกรมการรักษา ด้านความถีใ่ นการรับข้อมูลจากการ บอกต่อและด้านการเชือ่ ถือ
ข้อมูลทีไ่ ด้รบั การบอกต่อถึงวุฒศิ กั ดิ ์คลินกิ มากกว่าโฆษณาด้านอื่นๆ ) มากขึน้ จะทําให้ผรู้ บั บริการมี
ความคาดหวังด้านการส่งเสริมการตลาดเพิม่ ขึน้ ในระดับค่อนข้างตํ่าด้วย
5. ความคาดหวังด้านกระบวนการบริการ มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.011 ซึง่ น้อยกว่ า 0.05
นันคื
่ อ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H 0 ) และยอมรับสมมติฐานรอง (H 1 ) หมายความว่า การให้
ความสําคัญกับข้อมูลจากการบอกต่อ (ด้านผลการรักษา ด้านความน่าเชือ่ ถือ ด้านราคา ด้านแพทย์
และผูเ้ ชีย่ วชาญ ด้านความหลากหลายของโปรแกรมการรักษา ด้านความถีใ่ นการรับข้อมูลจากการ
บอกต่อ และด้านการเชือ่ ถือข้อมูลทีไ่ ด้รบั การบอกต่อถึงวุฒศิ กั ดิ ์คลินกิ มากกว่าโฆษณาด้านอื่นๆ ) มี
ความสัมพันธ์กบั ความคาดหวังด้านกระบวนการบริการ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 โดย
มีคา่ สัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.230 แสดงว่า ตัวแปรทัง้ สองมีความสัมพันธ์เป็ นไปใน
ทิศทางเดียวกัน ในระดับค่อนข้างตํ่า กล่าวคือ ถ้าผูร้ บั บริการให้ความสําคัญกับข้อมูลจากการบอก
ต่อ (ด้านผลการรักษา ด้านความน่ าเชือ่ ถือ ด้านราคา ด้านแพทย์และผูเ้ ชีย่ วชาญ
ด้านความ
หลากหลายของโปรแกรมการรักษา ด้านความถีใ่ นการรับข้อมูลจากการบอกต่อและด้านการเชือ่ ถื อ
ข้อมูลทีไ่ ด้รบั การบอกต่อถึงวุฒศิ กั ดิ ์คลินกิ มากกว่าโฆษณาด้านอื่นๆ ) มากขึน้ จะทําให้ผรู้ บั บริการมี
ความคาดหวังด้านการกระบวนการบริการเพิม่ ขึน้ ในระดับค่อนข้างตํ่าด้วย
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สมมติ ฐานข้อ 3 ผูร้ บั บริการคลิ นิกความงามวุฒิศกั ดิ์ คลิ นิกในเขตกรุงเทพมหานคร
มีความคาดหวังแตกต่างกับการรับรู้
สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิตไิ ด้ดงั นี้
H 0 : ผูร้ บั บริการคลินกิ ความงามวุฒศิ กั ดิ ์คลินกิ ในเขตกรุงเทพมหานคร มีความคาดหวัง ไม่
แตกต่างกับการรับรู้
H 1 : ผูร้ บั บริการคลินกิ ความงามวุฒศิ กั ดิ ์คลินกิ ในเขตกรุงเทพมหานคร มีความคาดหวัง
แตกต่างกับการรับรู้
สําหรับสถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ ใช้คา่ สถิติ Pair sample T- test ทีร่ ะดับความเชือ่ มัน่
95% จะปฏิเสธ สมมติฐานหลัก (H 0 ) ก็ต่อเมือ่ ค่าระดับนัยสําคัญทางสถิติ มีคา่ น้อยกว่า 0.05 ผลการ
ทดสอบ สมมติฐานดังตาราง 29
ตาราง 29 การเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ คะแนนความคาดหวังกับการรับรูข้ องผูร้ บั บริการ
คุณภาพการบริการ
ด้านผูใ้ ห้บริการ
ความคาดหวัง
การรับรู้
ด้านราคา
ความคาดหวัง
การรับรู้
ด้านการจัดจําหน่ าย
ความคาดหวัง
การรับรู้
ด้านการส่งเสริ มการตลาด
ความคาดหวัง
การรับรู้
ด้านกระบวนการบริการ
ความคาดหวัง
การรับรู้

S.D.

x
3.91
3.24
3.77
3.24
4.27
4.14
3.64
3.10
3.88
3.65
**

0.759
0.699
0.860
0.699
0709
0.787
0.762
0.665
0.682
0.502

ค่าความแตกต่าง

x

S.D.

Sig.

t
**

0.67

1.080 12.460

0.53

**

0.12

0.54

0.24

1.204 8.863

.896

**

2.707

**

1.086 9.980

**

0.827 5.725

มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01

ระดับคุณภาพ
การบริการ
มีคณ
ุ ภาพตํ่า

0.000
มีคณ
ุ ภาพตํ่า
0.000
มีคณ
ุ ภาพตํ่า
0.007
มีคณ
ุ ภาพตํ่า
0.000
มีคณ
ุ ภาพตํ่า
0.000
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จากตาราง 29 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคุณภาพการบริการตามความ
คาดหวังและการรับรูข้ องผูร้ บั บริการ คลินิกความงามวุฒศิ กั ดิ ์คลินิกในเขตกรุงเทพมหานคร จําแนก
เป็นรายด้าน พบว่า ค่าเฉลีย่ คะแนนความคาดหวังต่ อคุณภาพการบริการของผูร้ บั บริการมากกว่า
ค่าเฉลีย่ คะแนนรับรูใ้ นรายด้านทัง้ 5 ด้าน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.001 กล่าวคือ คุณภาพ
การบริการตํ่ากว่าความคาดหวังในทุกๆด้าน ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย่ คะแนนความคาดหวัง
กับการรับรูโ้ ดยเรียงจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้า นผูใ้ ห้บริการ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านราคา
ด้านกระบวนการบริการ และด้านราคา
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สรุปผลการทดสอบสมมติ ฐาน
ตาราง 30 แสดงสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติ ฐานที่ 1
ผลการทดสอบสมมติ ฐาน
สถิ ติท่ีใช้
ลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสม รส อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่
แตกต่างกัน มีการรับรูข้ องผูร้ บั บริ การคลิ นิกความงาม วุฒิศกั ดิ์ คลิ นิก ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน
สมมติ ฐานที่ 1.1 : ผูร้ บั บริการมีเพศแตกต่างกัน มีการรับรูค้ ณ
ุ ภาพการบริการคลิ นิกความงามวุฒิศกั ดิ์
คลิ นิกในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน
ด้านผูใ้ ห้บริการ
สอดคล้องกับสมมติฐาน
ด้านราคา
ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
ด้านการจัดจําหน่าย
สอดคล้องกับสมมติฐาน
t-test
ด้านการส่งเสริมการตลาด
สอดคล้องกับสมมติฐาน
ด้านกระบวนการบริการ
ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
สมมติ ฐานที่ 1.2 : ผูร้ บั บริการมีอายุแตกต่างกัน มีการรับรูค้ ณ
ุ ภาพการบริการคลิ นิกความงามวุฒิศกั ดิ์
คลิ นิกในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน
ด้านผูใ้ ห้บริการ
สอดคล้องกับสมมติฐาน
ด้านราคา
สอดคล้องกับสมมติฐาน
One Way
ANOVA
ด้านการจัดจําหน่าย
ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
ด้านการส่งเสริมการตลาด
ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
ด้านกระบวนการบริการ
ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
สมมติ ฐานที่ 1.3 : ผูร้ บั บริการมีสถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีการรับรูค้ ณ
ุ ภาพการบริการคลิ นิกความ
งามวุฒิศกั ดิ์ คลิ นิกในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน
ด้านผูใ้ ห้บริการ
ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
ด้านราคา
สอดคล้องกับสมมติฐาน
t-test
ด้านการจัดจําหน่าย
สอดคล้องกับสมมติฐาน
ด้านการส่งเสริมการตลาด
ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
ด้านกระบวนการบริการ
ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
สมมติ ฐานที่ 1. 4 : ผูร้ บั บริการมีอาชีพแตกต่างกัน มีการรับรูค้ ณ
ุ ภาพการบริการคลิ นิกคว ามงามวุฒิ
ศักดิ์ คลิ นิกในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน
ด้านผูใ้ ห้บริการ
ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
ด้านราคา
ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
One Way
ANOVA
ด้านการจัดจําหน่าย
ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
ด้านการส่งเสริมการตลาด
ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
ด้านกระบวนการบริการ
ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
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ตาราง 30 (ต่อ)
สมมติ ฐานที่ 1.5 : ผูร้ บั บริการมีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการรับรูค้ ณ
ุ ภาพการบริการคลิ นิกความ
งามวุฒิศกั ดิ์ คลิ นิกในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน
ด้านผูใ้ ห้บริการ
ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
ด้านราคา
ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
One Way
ANOVA
ด้านการจัดจําหน่าย
ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
ด้านการส่งเสริมการตลาด
ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
ด้านกระบวนการบริการ
ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
สมมติ ฐานที่ 1. 6 : ผูร้ บั บริการมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีการรับรูค้ ณ
ุ ภาพการบริ การคลิ นิก
ความงามวุฒิศกั ดิ์ คลิ นิกในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน
ด้านผูใ้ ห้บริการ
ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
ด้านราคา
สอดคล้องกับสมมติฐาน
One Way
ANOVA
ด้านการจัดจําหน่าย
สอดคล้องกับสมมติฐาน
ด้านการส่งเสริมการตลาด
สอดคล้องกับสมมติฐาน
ด้านกระบวนการบริการ
ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
สมมติ ฐานที่ 2 : การสื่อสารแบบบอกต่อมีความสัมพันธ์กบั ความคาดหวังของผูร้ บั บริการคลิ นิกความ
งามวุฒิศกั ดิ์ คลิ นิกในเขตกรุงเทพมหานคร
สมมติ ฐานที่ 2.1 ความถี่ในการรับข้อมูลจากการบอกต่อมีความสัมพันธ์กบั ความคาดหวังของ
ผูร้ บั บริการ
ด้านผูใ้ ห้บริการ
สอดคล้องกับสมมติฐาน
Pearson
ด้านราคา
สอดคล้องกับสมมติฐาน
correlation
ด้านการจัดจําหน่าย
สอดคล้องกับสมมติฐาน
ด้านการส่งเสริมการตลาด
ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
ด้านกระบวนการบริการ
สอดคล้องกับสมมติฐาน
สมมติ ฐานที่ 2.2 การให้ความสําคัญกับข้ อมูลจากการบอกต่อ (ด้านผลการรักษา ด้านความน่ าเชื่อถือ
ด้านราคา ด้านแพทย์และผูเ้ ชี่ยวชาญ และด้านความหลากหลายของโปรแกรมการรักษา
) มี
ความสัมพันธ์กบั ความคาดหวังของผูร้ บั บริการ
ด้านผูใ้ ห้บริการ
สอดคล้องกับสมมติฐาน
Pearson
correlation
ด้านราคา
สอดคล้องกับสมมติฐาน
ด้านการจัดจําหน่าย
สอดคล้องกับสมมติฐาน
ด้านการส่งเสริมการตลาด
สอดคล้องกับสมมติฐาน
ด้านกระบวนการบริการ
สอดคล้องกับสมมติฐาน

90
ตาราง 30 (ต่อ)
สมมติ ฐานที่ 3 ผูร้ บั บริการคลิ นิกความงามวุฒิศกั ดิ์ คลิ นิกในเขตกรุงเทพมหานคร มีความคาดหวัง
แตกต่างกับการรับรู้
ด้านผูใ้ ห้บริการ
สอดคล้องกับสมมติฐาน
ด้านราคา
สอดคล้องกับสมมติฐาน
Pair Sample
T -test
ด้านการจัดจําหน่าย
สอดคล้องกับสมมติฐาน
ด้านการส่งเสริมการตลาด
สอดคล้องกับสมมติฐาน
ด้านกระบวนการบริการ
สอดคล้องกับสมมติฐาน

บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
สังเขปความมุ่งหมาย สมมติ ฐาน และวิ ธีการศึกษาค้นคว้า
การศึกษาวิจยั ครัง้ นี้มงุ่ ศึกษาการสือ่ สารแบบบอกต่อ ความคาดหวังและการรับรูข้ อง
ผูร้ บั บริการคลินกิ ความงาม วุฒศิ กั ดิ ์คลินกิ ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลจากการวิจยั ครัง้ นี้ สา มารถใช้
เป็นแนวทางสําหรับบริษทั ผลิตสินค้าและบริการ ทีส่ นใจใช้การสือ่ สารแบบบอกต่อเป็นกลยุทธ์ทาง
การตลาด

ความมุ่งหมายของการวิ จยั
ในการวิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ได้ตงั ้ ความมุง่ หมายไว้ ดังนี้
1. เพือ่ ศึกษาลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส อาชีพ ระดับการศึกษา
รายได้เฉลีย่ ต่อเดือนทีม่ ผี ลต่อการรับรูข้ องผูร้ บั บริการคลินิ กความงาม วุฒศิ กั ดิ ์คลินกิ ในเ ขต
กรุงเทพมหานคร
2. เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการสือ่ สารแบบบอกต่อกับความคาดหวังของ
ผูร้ บั บริการคลินกิ ความงาม วุฒศิ กั ดิ ์คลินกิ ในเขตกรุงเทพมหานคร
3. เพื่อศึกษาคุ ณภาพการบริการโดยเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคาดหวังกับการ
รับรูข้ องผูร้ บั บริการทีม่ ตี ่อคลินกิ ความงาม วุฒศิ กั ดิ ์คลินกิ ในเขตกรุงเทพมหานคร

ความสําคัญของการวิ จยั
1. เพือ่ ทราบถึงความคาดหวังและการรับรูข้ องผูร้ บั บริการทีม่ ตี ่อวุฒศิ กั ดิ ์คลินกิ ในเขต
กรุงเทพมหานคร
2. เพือ่ เป็ นแนวทางสําหรับบริษทั ผลิตสินค้าและบริการ ทีส่ นใจใช้การสือ่ สารแบบบอกต่อ
เป็นกลยุทธ์ทางการตลาด

สมมติ ฐานในการวิ จยั
1. ลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้
เฉลีย่ ต่อเดือน ทีแ่ ตกต่างกัน มีการรับรูข้ องผูร้ บั บริการคลิ
นิกความงามวุฒศิ กั ดิ ์คลินกิ ในเขต
กรุงเทพมหานครแตกต่างกัน
2. การสือ่ สารแบบบอกต่อมีความสัมพันธ์กบั ความคาดหวังของผูร้ บั บริการคลินกิ ความ
งามวุฒศิ กั ดิ ์คลินิกในเขตกรุงเทพมหานคร
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3. ผูร้ บั บริการคลินกิ ความงามวุฒศิ กั ดิ ์คลินกิ ในเขตกรุงเทพมหานคร มีความคาดหวัง
แตกต่างกับการรับรู้

สรุปผลการวิ จยั
จากการวิเคราะห์ข้ อมูล เกีย่ วกับ การสือ่ สารแบบบอกต่อ ความคาดหวังและการรับรูข้ อง
ผูร้ บั บริการคลินกิ ความงามวุฒศิ กั ดิ ์คลินกิ ในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลได้ดงั นี้
ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลเชิ งพรรณนา
ตอนที่ 1 การวิ เคราะห์ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็ นเพศหญิง อายุ 23 – 30 ปี สถานภาพสมรส โสด / หม้าย / หย่าร้าง / แยกกันอยู่ อาชีพ
พนักงานบริษทั การศึกษาระดับปริญญาตรี และรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน 10,001 - 25,000 บาท
ตอนที่ 2 การวิ เคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการสื่อสารแ บบบอกต่อเกี่ยวกับคลิ นิกความ
งาม วุฒิศกั ดิ์ คลิ นิก พบว่า
ความถีใ่ นการรับข้อมูลจากการบอกต่อโดยรวมเกีย่ วกับวุฒศิ กั ดิ ์คลินกิ จากแหล่งต่างๆ
อยูใ่ นระดับความถีน่ ้อย โดยมีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 2.60 โดยพิจารณาจากแหล่งต่างๆได้ดงั นี้ ผูต้ อบ
แบบสอบถามมีความถีใ่ นการรับข้อมูลจากการบอกต่อเกีย่ วกับวุฒศิ กั ดิ ์คลินิกจากเพื่อนสูงทีส่ ุด โดย
มีระดับความถีป่ านกลาง รองลงมาคือ จากผูท้ เ่ี คยรับบริการคลินิกแห่งนี้ ผ่านทางอินเทอร์เน็ต และ
บุคคลในครอบครัว / ญาติ โดยมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.03 , 2.78 , 2.56 และ 2.04 ตามลําดับ
ความคิดเห็นเกีย่ วกับก ารสือ่ สารแบบบอกต่อเกีย่ วกับวุฒศิ กั ดิ ์คลินกิ โดยรวม อยูใ่ นระดับ
มาก โดยมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.54 เมือ่ พิจารณารายข้อ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสําคัญกับ
ข้อมูลจากการบอกต่อด้านความน่ าเชือ่ ถือของวุฒศิ กั ดิ ์คลินกิ ก่อนตัดสินใจใช้บริการสูงทีส่ ดุ โดยมี
ความสําคัญอยูใ่ นระ ดับมาก มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.74 รองลงมาคือ ให้ความสําคัญกับข้อมูลจากการ
บอกต่อด้านแพทย์และผูเ้ ชีย่ วชาญ ด้านราคา ด้านผลการรักษา การเชือ่ ถือข้อมูลทีไ่ ด้รบั การบอกต่อ
ถึงวุฒศิ กั ดิ ์คลินกิ มากกว่าการโฆษณาด้านอื่นๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ แผ่นป้าย แผ่นพับ การทํา
ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ และ ข้อมูลจากการบอกต่อด้านความหลากหลายของโปรแกรมการรักษา โดยมี
ความสําคัญอยูใ่ นระดับมาก มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.66 , 3.56 , 3.55 , 3.54 และ 3.41 ตามลําดับส่วน
ความถีใ่ นการรับข้อมูลจากการบอกต่อของวุฒศิ กั ดิ ์คลินกิ มีความสําคัญในการตัดสินใจใช้บริการใน
ระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.34
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ตอนที่ 3 การวิ เคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคาดหวังและการ รับรู้ ของผูร้ บั บริการ
คลิ นิกความงาม วุฒิศกั ดิ์ คลิ นิก
ความคาดหวัง
ผลการวิเคราะห์ พบว่า ผูร้ บั บริการมีความคาดหวังโดยรวมอยูใ่ นระดับคาดหวัง
ค่อนข้างมาก โดยมีค่าเฉลีย่ เท่ ากั บ 3.90 พิจารณา เป็นรายด้าน ได้ดงั นี้ ด้านการจัดจําหน่าย
ผูร้ บั บริการให้ความคาดหวังอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ โดยมีคา่ เท่ากับ 4.27 เมือ่ พิจารณารายข้อพบว่ามี
สาขาให้บริการครอบคลุมทัวถึ
่ ง มีความคาดหวังอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ โดยมีคา่ เฉลีย่
4.41 ด้านผู้
ให้บริการ ด้านกระบว นการบริการ ด้านราคา และด้านการส่งเสริมการตลาด ผูร้ บั บริการมีความ
คาดหวังในระดับค่อนข้างมาก โดยมีค่าเฉลีย่ 3.91, 3.88, 3.77 และ 3.64 ตามลําดับ เมือ่ พิจารณา
รายข้อ พบว่าทุกข้อมีระดับความคาดหวังค่อนข้างมาก
การรับรู้
ผลการวิเคราะห์ พบว่า ผูร้ บั บริการมีการ รับรู้ โดยรวมอยูใ่ นระดับเป็นจริง โดยมีค่าเฉลีย่
เท่ากับ 3.58 เมือ่ พิจารณาเป็ นรายด้าน ได้ดงั นี้ ด้านการจัดจําหน่าย ผูร้ บั บริการรับรูใ้ นระดับเป็นจริง
มากทีส่ ุด โดยมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.29 เมือ่ พิจารณารายข้อพบว่ามีสาขาให้บริการคลอบคุลมทัวถึ
่ งมี
ระดับการรับรูเ้ ป็ นจริงมาก ทีส่ ุด โดยมีค่าเฉลีย่ 4.42 ด้านผูใ้ ห้บริการ ผูร้ บั บริการมีระดับการรับรูเ้ ป็ น
จริงโดยเมือ่ พิจารณารายข้อ พบว่าทุกข้อมีระดับการรับรูเ้ ป็นจริง ยกเว้นความเชีย่ วชาญของแพทย์
ผูร้ กั ษา มีระดับการรูจ้ ริงปานกลาง โดยมีคา่ เฉลีย่ 3.33 ด้านกระบวนการบริการ มีระดับการรูเ้ ป็น
จริง โดยพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่าทุกข้อมีระดับการรับรูเ้ ป็นจริง ด้านราคา ผูร้ บั บริการมีระดับการ
รับรูป้ านกลาง โดยพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่าทุกข้อมีระดับการรู้ จริงเป็นจริง ด้านการส่งเสิรมการ
ตลาด ผูร้ บั บริการมีระดับการรับรูจ้ ริงปานกลาง โดยพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าทุกข้ อมีระดับการรับรู้
จริงปานกลาง
ตอนที่ 4 การวิ เคราะห์ เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความคาดหวังและการ
รับรู้ ของผูร้ บั บริการคลิ นิกความงาม วุฒิศกั ดิ์ คลิ นิก
ผลการเปรียบเทียบระดับความคาดหวังและระดับการรับรูจ้ ริงเพือ่ วิเคราะห์หาคุณภาพการ
บริการของวุฒศิ กั ดิ ์คลินิก พบว่าผูร้ บั บริการมีระดับความคาดหวังต่ อคุณภาพการให้บริการสูงกว่า
การรับรูจ้ ริงทัง้ 5 ด้าน คือ ด้านผู้ ให้ บริการ ด้านราคา ด้านการจัดจําหน่าย ด้านการส่งเสริม
การตลาด และด้านกระบวนการบริการ
ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติ ฐาน
สมมติ ฐานที่ 1 ลักษณะส่วนบุคคล ได้ แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส อาชีพ ระดับ
การศึกษา รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน ทีแ่ ตกต่างกัน มีการรับรูข้ องผูร้ บั บริการคลินกิ ความงามวุฒศิ กั ดิ ์
คลินิกในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลสรุปได้ดงั นี้
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เพศ
ผลการทดสอบ พบว่า ผูร้ บั บริการมีเพศแตกต่างกันมีกา รรับรู้ คณ
ุ ภาพการบริการ ด้าน
ราคาและด้านกระบวนการบริการไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 ซึง่ ไม่
สอดคล้องกับสมมติฐาน
ผูร้ บั บริการมีเพศแตกต่างกัน มีการรับรูค้ ณ
ุ ภาพการบริการด้านผูใ้ ห้บริการ และด้านการ
ส่งเสริมการตลาดแตกต่างกัน โดยเพศชายมีการรับรูค้ ณ
ุ ภาพการบริการด้านผูใ้ ห้บริการมากกว่าเพศ
หญิง อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 ซึง่ สอดคล้องกับสมมติฐาน
ผูร้ บั บริการมีเพศแตกต่างกัน มีการรับรูค้ ณ
ุ ภาพการบริการด้านการจัดจําหน่ายแตกต่าง
กัน โดยเพศหญิงมีการรับรูค้ ณ
ุ ภาพการบริการด้านการจัดจําหน่ายมากกว่าเพ
ศชาย อย่า งมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 ซึง่ สอดคล้องกับสมมติฐาน
อายุ
ผูร้ บั บริการมีอายุแตกต่างกัน มีการรับรูค้ ณ
ุ ภาพการบริการด้านการจัดจําหน่าย ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด และด้านกระบวนการบริการไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
ซึง่ ไม่สอดคล้องกับสมติฐาน
ผูร้ บั บริการมีอายุแตกต่างกันมีการรับรูค้ ณ
ุ ภาพการบริการด้านผูใ้ ห้บริการและด้านราคา
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 สอดคล้องกับสมมติฐาน โดย ผูร้ บั บริการทีม่ อี ายุ
31 ปีขน้ึ ไปมีการรับรูค้ ณ
ุ ภาพการบริการด้านผูใ้ ห้บริการมากกว่าผูร้ บั บ ริการทีม่ อี ายุ 23 - 30 ปี โดย
มีผลต่างค่าเฉลีย่ เท่ากับ 0.16 และผูร้ บั บริการทีม่ อี ายุ 23 - 30 ปีมกี ารรับรูค้ ณ
ุ ภาพการบริการด้าน
ราคามากกว่าผูร้ บั บริการทีม่ อี ายุ 31 ปีขน้ึ ไป โดยมีผลต่างค่าเฉลีย่ เท่ากับ 0.24
สถานภาพสมรส
ผูร้ บั บริการมีสถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีกา รรับรูค้ ณ
ุ ภาพการบริการด้านผูใ้ ห้บริการ
ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านกระบวนการบริการไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ่ี
ระดับ 0.05 ซึง่ ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
ผูร้ บั บริการมีสถานภาพสมรสแตกต่างกันมีการรับรูค้ ณ
ุ ภาพการบริการด้านราคาและด้าน
การจัดจําหน่ ายแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 ซึง่ สอดคล้องกับสมมติฐาน โดย
ผูร้ บั บริการทีม่ สี ถานภาพ สมรส โสด / หม้าย / หย่าร้าง /แยกกันอยู่ มีการรับรูค้ ณ
ุ ภาพการบริการ
ด้านราคามากกว่าผูร้ บั บริการทีม่ สี ถานภาพสมรส / อยูด่ ว้ ยกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ
0.05
อาชีพ
ผูร้ บั บริการมีอาชีพแตกต่างกัน มีการรับรูค้ ณ
ุ ภาพการบริการด้านผูใ้ ห้บริการ ด้านราคา
ด้านการจัดจําหน่ าย ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านกระบวนการบริการไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 ซึง่ ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
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ระดับการศึกษา
ผูร้ บั บริการมีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการรับรูค้ ณ
ุ ภาพการบริการ ด้านผูใ้ ห้บริการ
ด้านราคา ด้านการจัดจําหน่ าย ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านกระบวนการบริการไม่แตกต่าง
กัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 ซึง่ ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ผูร้ บั บริการมีรายได้เฉลีย่ ต่อเดือนแตกต่างกัน มีการรับรูค้ ณ
ุ ภาพการบริการผูใ้ ห้บริการ
และด้านกระบวนการบริการไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 ซึง่ ไม่สอดคล้อง
กับสมมติฐาน
ผูร้ บั บริการมีรายได้เฉลีย่ ต่อเดือนแตกต่างกันมีการรับรูค้ ณ
ุ ภาพการบริการด้านการ จัด
จําหน่ายแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ
0.05 สอดคล้องกับสมมติฐาน โดย
ผูร้ บั บริการทีม่ รี ายได้เฉลีย่ ต่อเดือนตํ่ากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาทมีการรับรูค้ ณ
ุ ภาพการบริการ
ด้านการจัดจําหน่ ายมากกว่าผูร้ บั บริการทีม่ รี ายได้เฉลีย่ ต่อเดือน 10,001-25,000 บาท โดยมีผลต่าง
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 0.20 และ ผูร้ บั บริการทีม่ รี ายได้เฉลีย่ ต่อเดือน 25,001 บาทขึน้ ไปมีการรับรูค้ ณ
ุ ภาพ
การบริการด้านการจัดจําหน่ ายมากกว่าผูร้ บั บริการทีม่ รี ายได้เฉลีย่ ต่อเดือน 10,001-25,000 บาท
โดยมีผลต่างค่าเฉลีย่ เท่ากับ 0.37
ผูร้ บั บริการมีรายได้เฉลีย่ ต่ อเดือนแตกต่างกันมีการรับรูค้ ณ
ุ ภาพการบริการด้านการ
ส่งเสริมการตลาดแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 สอดคล้องกับสมมติฐาน โดย
ผูร้ บั บริการทีม่ รี ายได้เฉลีย่ ต่อเดือน 10,001-25,000 มีการรับรูค้ ณ
ุ ภาพการบริการด้านการส่งเสริม
การตลาดมากกว่าผูร้ บั บริการที่ มีรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน 25,001 บาทขึน้ ไป โดยมีผลต่างค่าเฉลีย่
เท่ากับ 0.18
ผูร้ บั บริการมีรายได้เฉลีย่ ต่อเดือนแตกต่างกันมีการรับรูค้ ณ
ุ ภาพการบริการด้านราคา
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 สอดคล้องกับสมมติฐาน โดยผูร้ บั บริการทีม่ ี
รายได้เฉลีย่ ต่อเ ดือน 10,001- 25,000 บาทมีการรับรูค้ ณ
ุ ภาพการบริการด้านราคามากกว่า
ผูร้ บั บริการทีม่ รี ายได้เฉลีย่ ต่อเดือน 25,001 บาทขึน้ ไป โดยมีผลต่างค่าเฉลีย่ เท่ากับ 0.28
สมมติ ฐานข้อที่ 2 การสือ่ สารแบบบอกต่อมีความสัมพันธ์กบั ความคาดหวังของ
ผูร้ บั บริการคลินกิ ความงามวุฒศิ กั ดิ ์คลินิกในเขตกรุงเทพมหานคร
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลสรุปได้ดงั นี้
ด้านความถีใ่ นการรับข้อมูลจากการบอกต่อ
ผลการทดสอบพบว่า ความถีใ่ นการรับข้อมูลจากการบอกต่อมีความสัมพันธ์กบั ความ
คาดหวังของผูร้ บั บริการ ด้านผูใ้ ห้บริการ ด้านราคา และด้านกระบวนการบริการ อย่างมีนยั สําคั ญ
ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 ด้านการจัดจําหน่าย มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 ซึง่ สอดคล้องกับ
สมมติฐาน ส่วนในด้านด้านการส่งเสริมการตลาดไม่มคี วามสัมพันธ์ ทีร่ ะดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
ซึง่ ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
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ด้านการให้ความสําคัญกับข้อมูลจากการบอกต่อ (ด้านผลการ รักษา ด้านความ
น่ าเชื่อถือ ด้านราคา ด้านแพทย์และผูเ้ ชี่ยวชาญ ด้านความหลากหลายของโปรแกรมการ
รักษา ด้านความถีใ่ นการรับข้อมูลจากการบอกต่อ และด้านการเชื่อถือข้อมูลที่ได้รบั การ
บอกต่อถึงวุฒิศกั ดิ์ คลิ นิกมากกว่าการโฆษณาด้านอื่นๆ)
ผลการทดสอบพบว่าการให้ความสําคัญกับข้ อมูลจากการบอกต่อ (ด้านผลการรักษา ด้าน
ความน่าเชือ่ ถือ ด้านราคา ด้านแพทย์และผูเ้ ชีย่ วชาญ ด้านความหลากหลายของโปรแกรมก ารรักษา
ด้านความถีใ่ นการรับข้อมูลจากการบอกต่อ และด้านการเชือ่ ถือข้อมูลทีไ่ ด้รบั การบอกต่อถึงวุฒศิ กั ดิ ์
คลินกิ มากกว่าโฆษณาด้านอื่นๆ ) มีความสัมพัน ธ์กบั ความคาดหวังของผูร้ บั บริกา ร ด้านผูใ้ ห้บริการ
ด้านราคา ด้านการจัดจําหน่ าย ด้านการส่งเสิรมการตลาด และด้านกระบวนการบริการ อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 และ 0.05 ซึง่ สอดคล้องกับสมมติฐาน
สมมติ ฐานข้อ 3 ผูร้ บั บริการคลินกิ ความงามวุฒศิ กั ดิ ์คลินกิ ในเขตกรุงเทพมหานคร มี
ความคาดหวังแตกต่างกับการรับรู้
ผลการทดสอบพบว่าความคาดหวัง ด้านผูใ้ ห้บริการ ด้านราคา ด้านการจัดจําหน่าย ด้าน
การส่งเสริมการตลาด และด้านกระบวนการบริการ แตกต่างกับการรับรูใ้ นทุกๆด้าน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 ซึง่ สอดคล้องกับสมมติฐาน

การอภิ ปรายผลการวิ จยั

จากผลการศึกษาวิจยั การสือ่ สารแบบบอกต่อ ความคาดหวัง และการรับรู้ ผูร้ บั บริการ
คลินกิ ความงามวุฒศิ กั ดิ ์คลินกิ ในเขตกรุงเทพมหานคร มีประเด็นทีน่ ํามาอภิปรายผล ดังนี้
1. ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุ 23 – 30 ปี สถานภาพสมรส โสด /
หม้าย / หย่าร้าง / แยกกันอยู่ อาชีพพนักงานบริษทั การศึกษาระดับปริญญาตรี และรายได้เฉลีย่ ต่อ
เดือน 10,001 - 25,000 บาท
2. ผูต้ อบแบบสอบถามมีความถีใ่ นการรับข้อมูลจากการบอกต่อเกีย่ วกับวุฒศิ กั ดิ ์คลินกิ
จากเพือ่ นสูงทีส่ ดุ โดยมีระดับความถีป่ านกลาง ทัง้ นี้เนื่องจากประเด็นการสนทนาพูดคุยเกีย่ วกับการ
ดูแลความงามผิวหน้าหรือผิวพรรณเป็ นสิง่ ทีม่ กั นํามาพูดคุยในท่ามกลางผูท้ ส่ี นิทใกล้ชดิ เช่น เพือ่ นที่
รูจ้ กั หรือเพือ่ นร่วมงาน ที่ได้พบเห็น กันเป็นประจํา และสามารถเห็น การเปลีย่ นแปลง ทีเ่ กิดขึน้
หลังจากการรับบริการ ซึง่ สอดคล้องกับ แนวคิดข องเอ็มมานูเอล โรเซน (Emanuel Rosen. 2000)
ทีก่ ล่าวว่าการสือ่ สารแบบบอกต่อมีบทบาทสําคัญในด้านการตลาด เพราะผูบ้ ริโภคแทบจะไม่รบั ฟงั
ข้อมูลจากทางบริษทั เลย การทีผ่ บู้ ริโภคได้พบเห็นโฆษณามากมายในแต่ละวัน และไม่มใี ครมีเวลาใส่
ใจในทุกๆ สิง่ ทีส่ อ่ื ได้นําเสนอ แต่ขอ้ มูลจะถู กสรุปจากบุคคลใกล้ตวั หรือคนรูจ้ กั กันมากกว่า และ
สอดคล้องกับงานวิจยั ของกาญจนาพร เลิศพิพฒ
ั น์ (2548) เรือ่ ง ปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมของ
ผูใ้ ช้บริการ คลินกิ ดูแลสุขภาพผิวพรรณ “ราชเทวีคลินกิ ” พบว่า ปจั จัยทางด้านการเปิดรับสือ่ ของ
ผูใ้ ช้บริการ ด้านสื่อบุคคลมีระดับการการเปิดรับมากทีส่ ดุ คือ จากเพือ่ น
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3. ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสําคัญกับการเชือ่ ถือข้อมูลทีไ่ ด้รบั การบอกต่อถึงวุฒศิ กั ดิ ์
คลินกิ มากกว่าการโฆษณาด้านอื่นๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ แผ่นป้าย แผ่นพับ การทําประชาสัมพันธ์
ฯลฯ โดยมีความสําคัญอยูใ่ นระดับมาก ทัง้ นี้เนื่องจาก การสือ่ สารแบบบอกต่อมีบทบาทสําคัญ ทัง้ ใน
ด้านการ แสดงความคิดเห็น แสดงความรูส้ กึ วิพากษ์วจิ ารณ์คุณลักษณะ และคุณสมบัตขิ อง
ผลิตภัณฑ์ ข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับแหล่งข่าวของผลิตภัณฑ์นนั ้ อย่างตรงไปตรงมา รวมทัง้ การให้คาํ ปรึกษา
ในขณะที่ การโฆษณาด้านอื่นๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ แผ่นป้าย แผ่นพับ อาจทําได้เพียงสือ่ สาร ข้อมูล
เกีย่ วกับผลิตภัณฑ์ เช่น รูปร่าง ลักษณะ หรือคุณสมบัตขิ องผลิตภัณฑ์ เท่านัน้ ซึง่ สอดคล้องกับ
แนวคิดของเอ็มมานูเอล โรเซน (Emanuel Rosen. 2000) ทีก่ ล่าวว่า การสือ่ สารแบบบอกต่อ ทํา
หน้าที่ 2 แบบคือ 1. การแจ้งข้อมูล และ 2. การมีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจ โดยแต่ละแบบมีความสําคัญ
แตกต่างกันขึน้ กับแต่ละขัน้ ตอนในกระบวนการตัดสินใจ เช่น การบอกเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์ ก็จะมี
ความสําคัญในการสร้างความตระหนักรู้ (Awareness) การรับฟงั ประสบการณ์เกีย่ วกับผลิตภัณฑ์ก็
จะมีความสําคัญในขัน้ ตอนของการประเมินทางเลือก (Evaluation) และสุดท้าย ข้อมูลในลักษณะ
ของคําแนะ นําจะสําคัญสุดในขัน้ ตอนสุดท้ายของการตัดสินใจ (Decision Marketing) การสือ่ สาร
แบบบอกต่อจึงมักได้ผลมากกว่าวิธกี ารอื่น ๆ
4. ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคาดหวังต่อคุณภาพการบริการ โดยรวมอยูใ่ นระดับคาดหวัง
ค่อนข้างมาก โดยมีความคาดหวัง ด้านการจัดจําหน่ายมากทีส่ ดุ กล่าวคือ คาดหวัง ว่าจะ มีสาขา
ให้บริการครอบคลุมทัวถึ
่ ง และมีความสะดวกในการเดินทางมารับบริการ ทัง้ นี้เนื่องจากปญั หาการ
เดินทาง เช่น การจราจรที่ ติดขัดในกรุงเทพมหานคร เป็ นสิง่ ทีผ่ ตู้ อบแบบสอบถามซึง่ ส่วนใหญ่เป็ น
พนักงานบริษทั ทีม่ เี วลาการทํางานทีเ่ ร่งรีบและจํากัดมักกังวลใจว่าจะเป็นอุปสรรคต่อการมารับ
บริการด้านความงามทีม่ กั จะต้องเดินทางมาสมํ่าเสมอ และบ่อยครัง้ จึงคาดหวังในด้านนี้สงู ซึง่
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ มนัสวี อุดมพงษ์ (2550) เรือ่ ง ทัศนคติและพฤติกรรมของผูใ้ ช้บริการศูนย์
ผิวหนัง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบว่า ผูร้ บั บริการคาดหวังความสะดวกในการเดินทาง มารับ
บริการหรือติดต่อขอคําแนะนําปรึกษาทางโทรศัพท์ หรืออินเทอร์เน็ต
5. ผูต้ อบแบบสอบถามมีการรับรู้ดา้ นการจัดจําหน่ายมากทีส่ ดุ กล่าวคือผูร้ บั บริการรับรูว้ า่
วุฒศิ กั ดิ ์คลินกิ มีสาขาให้บริการครอบคลุมทัวถึ
่ ง และมีความสะดวกในการเดินทางมารับบริการ ทัง้ นี้
เนื่องจาก แนวโน้มการเติบโต ทีด่ มี ากของธุรกิจด้านการดูแลรักษาผิวพรรณ ทําให้วฒ
ุ ศิ กั ดิ ์คลินกิ
ขยายการให้บริการโดยเปิดสาข าเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง โดย ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2553 บริษทั มี
สาขาทีใ่ ห้บริการในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และต่างจังหวัด
จํานวนรวม 59 สาขา ซึง่
สอดคล้องกับแนวคิดของกรอนรูส (Gronross. 1998) ทีก่ ล่าวว่า การพัฒนาคุณภาพการบริการทีด่ ี
ต้องคํานึงถึง การเข้าถึงบริการทีง่ า่ ยและมีความยืดหยุน่ เพราะลูกค้าจะพิจารณาจากสถานที่ ชัวโมง
่
การทํางาน ตัวพนักงาน และระบบการทํางานได้ถกู ออกแบบให้งา่ ยต่อการเข้าถึงบริการ รวมถึงมี
การเตรียมปรับการบริการให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า
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6. ผูร้ บั บริการมีอายุแตกต่างกันมีการรับรูค้ ณ
ุ ภาพการบริ การด้านราคาแตกต่างกัน อย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 โดยผูร้ บั บริการทีม่ อี ายุ 15 - 22 ปี มีการรับรูค้ ณ
ุ ภาพการบริการ
ด้านราคามากกว่าผูร้ บั บริการทีม่ อี ายุ 31 ปีขน้ึ ไป กล่าวคือ ผูร้ บั บริการทีม่ อี ายุ 15 - 22 ปีเห็นว่ามี
การกําหนดอัตราค่าบริการทีเ่ หมาะสม มีความคุม้ ค่าเมือ่ เทียบกับบริการอื่น ๆ มากกว่าผูร้ บั บริการที่
มีอายุ 31 ปีขน้ึ ไป ทัง้ นี้ อาจเนื่องจา กผูร้ บั บริการทีม่ อี ายุ 15 – 22 ส่วนใหญ่มกั อยูใ่ นวัยเรียนหรือ
เริม่ ต้นทํางานทีย่ งั ไม่มภี าระค่าใช้จา่ ยมากนัก จึงเห็นว่าอัตราค่าบริการดังกล่าวเหมาะสม และคุม้ ค่า
หากแลกกับความเชือ่ มันในตนเองที
่
จ่ ะเพิม่ ขึน้ ถ้ามีผวิ หน้าหรือผิวพรรณทีส่ วยงาม ในขณะที่ ผทู้ ่ีม ี
อายุ 31 ปีขน้ึ ไปซึง่ เป็ นวัยทํางาน หรืออาจะมีครอบครัว จึงมีภาระค่าใช้จา่ ยด้านต่าง ๆ มากมาย จึง
ต้องระมัดระวังในการใช้จา่ ย และคํานึงถึงความคุม้ ค่าและทางเลือกอื่นๆ มากขึน้
ซึง่ สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ นันท์มนัส คุณากรโชติพนั ธ์ (2550) เรือ่ ง ความคาดหวังและการ รับรู้ของผูบ้ ริโภคทีม่ ี
ต่อพฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการคลินิกดูแลผิวพรรณ “เฉลิมพร – ภูษติ คลินกิ ” พบว�
า
ผูบ้ ริโภคทีม่ อี ายุแตกต่างกันมีการรับรูด้ า้ นราคาผลิตภัณฑ์และบริการของคลินิกแตกต่างกัน
7. ผูร้ บั บริการมีรายได้เฉลีย่ ต่อเดือนแตกต่างกันมีการรับรูค้ ณ
ุ ภาพการบริการด้านกา ร
ส่งเสริมการตลาดแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 โดยผูร้ บั บริการทีม่ รี ายได้เฉลีย่
ต่อเดือน 10,001 - 25,000 บาทมีการรับรูค้ ณ
ุ ภาพการบริกา รด้านการส่งเสริมการตลาดมากกว่า
ผูร้ บั บริการทีม่ รี ายได้เฉลีย่ ต่อเดือน 25,001 บาทขึน้ ไป กล่าวคือ ผูร้ บั บริการทีม่ รี ายได้เฉลีย่ ต่อ
เดือน 10,001-25,000 บาทเห็นว่าวุฒศิ กั ดิ ์คลินกิ มีการให้ทดลองสินค้า /บริการฟรี และให้ส่วนลด
ค่าบริการมากกว่า ผูร้ บั บริการทีม่ รี ายได้เฉลี่ ยต่อเดือน 25,001 บาทขึน้ ไป ทัง้ นี้อาจเนื่องจา กผูท้ ่ีม ี
รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน 10,001 - 25,000 บาท อาจจะมีความสนใจและเฝ้าติดตามข่าวสารเกีย่ วกับ
โปรโมชันพิ
่ เศษของทางคลินกิ เช่น การทดลองใช้สนิ ค้า หรือโปรแกรมการรักษาทีม่ สี ว่ นลดอย่าง
ต่อเนื่อง เพราะตนเองมีรายได้ไม่ สูงมากนักเท่ากับกลุ่มทีม่ ี รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน 25,001 บาทขึน้ ไป
ซึง่ ถือว่ามีรายได้สงู จึงไม่ค่อยได้สนใจส่วนลดพิเศษ มากนัก ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ สุนทรี
เวชวิทยาขลัง (2546) เรือ่ ง ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการใช้บริการเสริมความงามของร้านพลอย
สวย เฮ้าส์ ออฟ บิวตี้ ในจังหวัดนนทบุร ี พบว่า ลูกค้าทีม่ รี ายได้เฉลีย่ ต่อเดือนแตกต่างกัน มีความพึง
พอใจด้านการส่งเสริมการจําหน่ ายบริการแตกต่างกัน
8. ความถีใ่ นการรับข้อมูลจากการบอกต่อมีความสัมพันธ์กบั ความคาดหวังด้านผูใ้ ห้บริการ
ด้านราคา ด้านการจัดจําหน่ าย และด้านกระบวนการบริ การ ในระดับค่อนข้างตํ่า อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 กล่าวคือ ถ้าผูร้ บั บริการมีความถีใ่ นการรับข้อมูลจากการบอกต่อมากขึน้ จะทํา
ให้ผรู้ บั บริการมีความคาดหวัง ด้านผูใ้ ห้บริการ ด้านราคา ด้านการจัดจําหน่าย และด้านกระบวนการ
บริการ เพิม่ ขึน้ ด้วยเช่นกัน ทัง้ นี้อา จเนื่องจาก กระบวนการรักษาใบหน้าและผิวพรรณอาจเกิด
ผลข้างเคียงทีไ่ ม่ได้เป็ นไปตามความประสงค์ เช่น แพ้ยาอย่างรุนแรง หรืออันตราย
ร้ายแรงจาก
อุปกรณ์ทใ่ี ช้ ดังนัน้ ผูร้ บั บริการจึงต้องการความมันใจว่
่ าคลินกิ ทีจ่ ะไปใช้บริการมีคณ
ุ ภาพจริงๆ โดยมี
ตัวอย่างผลสําเร็จให้เห็นอย่า งหลากหลายจากการบอกเล่าของหลายคน และซํา้ ๆ ตรงกันหลายครัง้
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ความคาดหวังก็จะเพิม่ มากขึน้ ตามคําบอกเล่าเหล่านัน้ ด้วย ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิดของ วีระพงษ์
เฉลิมจิระรัตน์ (2543) ทีก่ ล่าวว่า ความคาดหวังของผูบ้ ริโภคเกีย่ วกับการบริการ ได้รบั อิทธิพลมา
จากการบอกต่อปากต่อปากเ กีย่ วกับการบริการ (Word-Of-Mouth Communication) คือ ข้อมูลที่
ผูบ้ ริโภคได้รบั รูจ้ ากผูบ้ ริโภคอื่น ๆ ทีเ่ คยได้รบั การบริการจากผูใ้ ห้บริการมาแล้ว โดยอาจจะเป็นการ
ให้คาํ แนะนําชักชวนให้มาใช้บริการ ข้อตําหนิหรือคําบอกเล่าต่าง ๆ เกีย่ วกับการบริการนัน้
9. การให้ความสําคัญกับข้อมูลจากการบอกต่อด้านผลการรักษา ด้านความน่าเชือ่ ถือ ด้าน
ราคา ด้านแพทย์และผูเ้ ชีย่ วชาญ ด้านความหลากหลายของโปรแกรมการรักษา ด้านความถีใ่ นการ
รับข้อมูลจากการบอกต่อ และด้านการเชื่อถือข้อมูลทีไ่ ด้รบั การบอกต่อถึงวุฒศิ กั ดิ ์คลินิกมากกว่า
โฆษณาด้านอื่นๆ มีความสั มพันธ์กบั ความคาดหวัง ของผูร้ บั บริการ ในระดับค่อนข้างตํ่า อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 กล่าวคือ ถ้าผูร้ บั บริการให้ความสําคัญกับข้อมูลจากการบอกต่อ
(ด้านผลการรักษา ด้านความน่ าเชือ่ ถือ ด้านราคา ด้านแพทย์และผูเ้ ชีย่ วชาญ ด้านความหลากหลาย
ของโปรแกรมการรักษา ด้านความถีใ่ นการรับข้อมูลจากการบอกต่อ และด้านการเชือ่ ถือข้อมูลที่
ได้รบั การบอกต่อถึงวุฒศิ กั ดิ ์คลินกิ มากกว่าโฆษณาด้านอื่นๆ มากขึน้ จะทําให้มคี วามคาดหวัง
เพิม่ ขึน้ ด้วยเช่นกัน ทัง้ นี้เนื่องจาก โปรแกรมการรักษาใบหน้าหรือผิวพรรณบางอย่างค่อนข้างมีรา คา
แพง และมีความเสี่ ยง ก่อนตัดสินใจใช้บริการผูร้ บั บริการจึงต้อง การข้อมูลสนับสนุนอย่ างเพียงพอ
ดัง้ นัน้ ก่อนการตัดสินใจใช้บริการ หากผูร้ บั บริการ ให้ความสําคัญกับข้อมูลจากการบอกต่อด้าน
ผลการรักษา ด้านความน่ าเชือ่ ถือ ด้านราคา ด้านแพทย์และผูเ้ ชีย่ วชาญ และด้านความหลากหลาย
ของโปรแกรมการ รักษามากเท่าใด ก็จะมีความมันใจมากขึ
่
น้ ส่งผลให้ความคาดหวังคุณภาพการ
บริการเพิม่ ขึน่ ด้วย ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ รุจนิ นั ท์ คะเชนทร์ชาติ (2549) เรือ่ งอิทธิพลการ
สือ่ สารแบบบอกต่อกับการตัดสินใจของผูบ้ ริโภคในการรับบริการจากคลินกิ ความงาม : กรณีศกึ ษา
นิตพิ ลคลินกิ พบว่าการสือ่ สารแบบบอกต่อมีอทิ ธิพลต่อการ ความคาดหวังและ ตัดสินใจซือ้ อยูใ่ น
ระดับมาก
10. ความคาดหวังต่อคุณภาพการบริการ แตกต่างกับการรับรู้ในรายด้านทัง้ 5 ด้าน อย่างมี
นัยสํา คัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.001 กล่าวคือ คุณภาพการบริการตํ่ากว่าความคาดหวังในทุกๆด้าน
หรือผูร้ ับบริการไม่พอใจในคุณภาพการบริการ ทัง้ นี้อาจเนื่องมาจาก วุฒศิ กั ดิ ์ คลินิก เป็ นคลินิกทีม่ ี
ชือ่ เสียงปรากฏตามสือ่ ต่าง ๆ มากมาย มีบคุ ลากรด้านแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญกว่า 80 คน และพนักงาน
กว่า 1,200 คนทีค่ อยให้คาํ ปรึกษาและให้การรักษาด้านผิวพรรณและลดกระชับสัดส่วนด้วยเครือ่ งมือ
และอุปกรณ์ทท่ี นั สมัย ทําให้ผรู้ บั บริการเกิดความคาดหวังในคุณภาพการบริการทุกด้าน ซึง่
สอดคล้องกับแนวคิดของ วีระพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์ (2543) ทีก่ ล่าวว่า การรับรูข้ องผูบ้ ริการจะรับรูไ้ ด้
เพียงระยะเวลาไม่นาน ส่วนใหญ่จะถูกจํากัดด้วยเวลา คือ รับรูใ้ นช่วงเวลาสัน้ ๆ ในขณะทีค่ วาม
คาดหวังของลูกค้านัน้ มีสะสมอย่างยาวนานมาจากคําบอกเล่า ทําให้ลกู ค้าเกิดความเข้าใจไปเองว่าผู้
ให้บริการต้องสามารถให้บริการได้อย่างดีจงึ ทําให้ลกู ค้าเกิดความคาดหวังทีส่ งู หรือเกินกว่าความ
ปกติจากความเป็ นจริง เมือ่ ได้รบั การบริการตามมาตรฐานปกติกอ็ าจรูส้ กึ ไม่พอใจ
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ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิ จยั
ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะทีไ่ ด้จากงานวิจยั ดังนี้
1. บริษทั ควรมอบรางวัลส่วนลดหรือโปรแกรมพิเศษให้กบั ผูร้ บั บริการทีส่ ามารถบอกต่อไป
ยังบุคคลในครอบครัว / ญาติ หรือ เพือ่ น เพื่อจูงใจให้เกิดการบอกต่อ พร้อมกันนัน้ บริษทั ก็คว ร
เข้า ถึงลูกค้าใหม่ ๆ ผ่าน ช่องทางการสือ่ สาร Social Network ทีก่ าํ ลังเป็นทีน่ ยิ มในปจั จุบนั เช่น
Face book หรือ Twitter อย่างจริงจังมากขึน้ เพือ่ ให้เกิดการบอกต่อคุณภาพการบริการของคลินกิ
เพิม่ มากขึน้ เพราะการวิจยั พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มคี วามถีใ่ นการรับข้ อมูลจากการ
บอกต่อเกีย่ วกับวุฒศิ กั ดิ ์คลินิก จากแหล่งต่างๆ เช่น บุคคลในครอบครัว / ญาติ เพือ่ น จากผูท้ เ่ี คย
รับบริการคลินกิ แห่งนี้มากกว่าผ่านช่องทางการสือ่ สารแบบ Social Network
2. บริษทั ควรจัดกิจกรรมพิเศษ เช่น จัดสัมมนาทางวิชาการเกีย่ วกับความงามและผิวพรรณ
เพือ่ ให้ผเู้ ชีย่ วชาญได้พบปะกับลูกค้าหรือผูท้ ส่ี นใจดูแลผิวพรรณทัวไป
่ โดยที่ ผูเ้ ชีย่ วชาญเหล่านัน้ จะ
ทําหน้าที่ เป็ นผูบ้ อกต่อข้อมูลของตัวสินค้า และบริการ ให้แก่คนทัวไป
่ ซึง่ ค่อนข้างได้รบั ความ
น่ าเชื่อถือ เนื่องจากผูเ้ ชีย่ วชาญเหล่านัน้ จะบอกถึงคุณสมบัตทิ แ่ี ท้จริงของตั วสินค้า โดยไม่มกี ารพูด
เกินความจริงเหมือนกับทีก่ ารโฆษณาของบริษทั หรือ การสือ่ สารด้วยวิธอี ่นื ๆ เพราะการวิจยั พบว่า
ข้อมูลจากการบอกต่อด้านผลการรักษาของวุฒศิ กั ดิ ์คลินกิ มีความสําคัญในการตัดสินใจใช้บริการ
ด้านความน่ าเชือ่ ถือ และด้านแพทย์และผูเ้ ชีย่ วชาญ มีความสําคั ญก่อนตัดสินใจใช้บริการ อยูใ่ น
ระดับมาก และการให้ความสําคัญกับข้อมูลจากการบอกต่อ (ด้านผลการรักษา ด้านความน่าเชือ่ ถือ
ด้านราคา ด้านแพทย์แ ละผูเ้ ชีย่ วชาญ )มีความสัมพันธ์กบั ความคาดหวังด้านผูใ้ ห้บริการ อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01
3. บริษทั ควรพัฒนาคิด ค้นโปรแกรมการรักษา ใบหน้าหรือผิวพรรณ ทีห่ ลากหลายมากขึน้
และอย่างสมํ่าเสมอต่อเนื่อง ให้สอดคล้องกับกระแสความนิยมทีเ่ ปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว เช่น ใน
ปจั จุบนั นิยมกระแสการมีผวิ สวยอมชมพู สไตล์เกาหลีหรือญีป่ นุ่ โดยอาจนําเอาสมุนไพรและภูม ิ
ปญั ญาไทยมาผสมผสานให้เป็ นทางเลือก ใหม่ ๆ สําหรับผูร้ บั บริการ เพื่อเพิม่ ความแตกต่าง
หลากหลาย เพราะการวิจยั พบว่า ข้อมูลจากการบอกต่อด้านความหลากหลายของโปรแกรมการ
รักษาของวุฒศิ กั ดิ ์คลินกิ มีความสําคัญในการตัดสินใจใช้บริการ และการให้ความสําคัญกับข้อมูล
จากการบอกต่อ (ด้านความหลากหลายของโปรแกรมการรักษ า) มีความสัมพันธ์กบั ความคาดหวัง
ด้านผูใ้ ห้บริการ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01
4. บริษทั ควรเฝ้าติดตามความเคลือ่ นไหวด้านราคาสินค้าและบริการของคลินกิ ความงาม
อื่นๆ ทีเ่ ป็ นคูแ่ ข่งในธุรกิจ เพือ่ นํามากําหนดกลยุทธ์ดา้ นราคา มีความได้เปรียบ และ ไม่เสียลูกค้าไป
ให้คแู่ ข่ง เช่น การผ่อนชําระค่าบริการแบบสบายๆ เป็นรายงวด สําหรับโปรแกรมการรักษาทีม่ รี าคา
สูง รวมถึง พยายามสือ่ สารให้ลกู ค้าเห็นถึงความคุม้ ค่าในการตอบสนองความต้องการด้านความ
สวยงาม และตอบสนองความรูส้ กึ ทางอารมณ์ เช่น การเป็นทีย่ อมรับและความมันใจจากการมี
่
หน้าตาและผิว พรรณทีด่ ี ทัง้ นี้เนื่องจาก การวิจยั พบว่า ข้อมูลจากการบอกต่อด้านราคาของวุฒศิ กั ดิ ์
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คลินกิ มีความสําคัญในการตัดสินใจใช้บริการ และผูร้ บั บริการมีการรับรู้ดา้ นราคา ในข้อความคุม้ ค่า
เมือ่ เปรียบเทียบกับสถานบริการอื่น และความเหมาะสมของการกําหนดอัตราค่าบริการ มีการรับ
รูอ้ ยูใ่ นระดับรับรูจ้ ริงปานกลาง จึงควรเพิม่ การรับรูด้ า้ นนี้ให้มากขึน้
5. บริษทั ควร เพิม่ รายการ โปรโมชัน่ ให้ทดลองสินค้า และบริการฟรี เช่น การตรวจเช็ค
สภาพผิวฟรี การแจกสบู่ ครีม หรืออื่น ๆ ขนาดทดลอง ให้สว่ นลดค่าบริการ สําหรับลูกค้าประจํา จัด
ชิงรางวัลใหญ่หรือท่องเที่ ยวฟรี และเพิม่ ความหลากหลายในการเลือกชําระค่าบริการ ให้มากขึน้
เพราะการวิจยั พบว่า ผูร้ บั บริการมีการ รับรู้ดา้ นการส่งเสริมการตลาด ในข้อ มีความหลากหลายใน
การเลือกชําระค่าบริการ การให้สว่ นลดค่าบริการ และการให้ทดลองสินค้า /บริการฟรี มีการรับรูอ้ ยู่
ในระดับรับรูจ้ ริงปานกลาง จึงควรเพิม่ การรับรูด้ า้ นนี้ให้มากขึน้
6. บริษทั ควรส่งเสริมการโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้กลุม่ ผูร้ บั บริการทีม่ อี ายุ 23 - 30 ปี ซึง่
อาจจะอยูใ่ นวัยกําลังศึกษาหรือเริม่ ต้นทํางานให้เกิดการรับรูด้ า้ นผูใ้ ห้บริการ รูถ้ งึ ความเชีย่ วชาญของ
แพทย์ผรู้ กั ษา ความสะอาดป ลอดภัยในการรักษา อุปกรณ์ และเทคโนโลยีในการรักษา
เช่น
จัดหาพรีเซนเตอร์ทเ่ี ป็ นดาราหรือนักร้องทีอ่ ยูใ่ นช่วงเริม่ ต้นทํางาน เพือ่ สือ่ สารถึงคุณภาพการรักษา
ทีไ่ ด้ผลจริง และมันใจในความปลอดภั
่
ย เพราะการวิจยั พบว่า ผูร้ บั บริการทีม่ อี ายุ 23 - 30 ปี มกี าร
รับรูค้ ณ
ุ ภาพการบริการด้านผูใ้ ห้บริการน้อยกว่าผูร้ บั บริการทีม่ อี ายุ 31 ปีขน้ึ ไป
7. บริษทั ควรหาพันธมิตรทางธุรกิจอื่น ๆ ทีม่ สี นิ ค้าหรือบริการทีเ่ กีย่ วกับความงาม แล้ วจัด
กิจกรรมร่วมกันเพือ่ มอบสิทธิ พิเศษให้ลกู ค้า เช่น มอบบัตรลดสําหรับฟิตเนส หรือสปาความงาม
อื่นๆ สําหรับลูกค้าทีเ่ ป็ นเจ้าของโปรแกรมการรักษาทีม่ รี าคาสูง ทีผ่ มู้ รี ายได้สงู เลือกใช้บริการ เพือ่ ให้
กลุม่ ดังกล่าวรับรูถ้ งึ การส่งเสริมการตลาดของบริษทั เพราะจากการวิจยั พบว่า ผูบ้ ริการ ทีม่ รี ายได้
เฉลีย่ ต่อเดือน 25,001 บาทขึน้ ไปมีการรับรูค้ ณ
ุ ภาพการบริการด้านการส่งเสริมการตลาด น้อยกว่า
ผูร้ บั บริการทีม่ รี ายได้เฉลีย่ ต่อเดือน 10,001-25,000 บาท
8. บริษทั ควร ให้ความสําคัญกับการพัฒนาความรูค้ วาม เชีย่ วชาญของแพทย์ผรู้ กั ษา ให้ม ี
ความรูท้ ท่ี นั สมัยอยูเ่ สมอ เพราะปจั จุบนั วิทยาการด้านความงามมีความก้าวหน้าและเปลีย่ นแปลงไป
อย่างรวดเร็ว คัดเลือกคัดสรรวัส ดุ อุ ปกรณ์ให้ม ีความสะอาดปลอดภัยในการรักษา และอบรมพัฒนา
ความรูค้ วามสามารถของบุคลากรในการให้ขอ้ มูลการรักษา อย่างเชีย่ วชาญ และบริการด้วยอัธย าศัย
ไมตรีทด่ี ี เพือ่ สร้างความประทับแก่ผรู้ บั บริการ เพราะการวิจยั พบว่า คุณภาพก ารบริการตํ่า กว่า
ความคาดหวังในด้านผูใ้ ห้บริการ

ข้อเสนอแนะในการทําวิจยั ครัง้ ต่อไป

1. ควรศึกษาวิจยั เกีย่ วกับภาพลักษณ์ของแบรนด์วฒ
ุ ศิ กั ดิ ์คลินกิ ในการรับรูข้ องผูร้ บั บริการ
และผูบ้ ริโภค เพือ่ นําไปเป็ นแนวทางในการส่งเสริมศักยภาพด้านการแข่งขันต่อไป
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2. ควรศึกษาถึงปจั จัยทีม่ ผี ลต่อความพึงพอใจของลูกค้า เพือ่ นํามาเป็นข้อมูลในการ พัฒนา
สินค้าและบริการให้ผรู้ บั บริการเกิดความพอใจเพิม่ ขึน้ เพราะการวิจยั ครัง้ นี้พบว่า
คุณภาพก าร
บริการตํ่ากว่าความคาดหวังในทุกด้าน หรือผูร้ บั บริการไม่พอใจในคุณภาพการบริการทุกด้าน
3. ควรศึกษากลุ่มตัวอย่างทีน่ อกเหนือจากเขตกรุงเทพฯ เช่น ต่างจังหวัดอื่นๆ ตามภูมภิ าค
เพือ่ จะเป็ นข้อมูลทางการตลาดในการกําหนดทิศทางการทํางานและนโยบายทางการตลาดให้ตรงกับ
กลุ่มเป้าหมายทีห่ ลากหลายมากขึน้
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แบบสอบถามที่ใช้ในการวิ จยั
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
เรื่อง การสื่อสารแบบบอกต่ อ ความคาดหวังและการรั บรู้ของผู้รับบริการคลินิกความงาม
วุฒศิ ักดิ์คลินิก ในเขตกรุงเทพมหานคร

คําชีแ้ จง แบบสอบถามนี ้เป็ นส่วนหนึง่ ของการศึกษาหลักสูตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์ โครงการ
บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต การจัดการ ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ (ประสานมิตร)
แบบสอบถามนีแ้ บ่ งออกเป็ น 3 ส่ วน ดังต่ อไปนี ้
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่ วนที่ 2 การสือ่ สารแบบบอกต่อเกี่ยวกับคลินิกความงาม วุฒิศกั ดิ์คลินิก
ส่ วนที่ 3 ความคาดหวังและการรับรู้ของผู้รับบริ การคลินิกความงาม วุฒิศกั ดิ์คลินิก
ส่ วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้ อมูลส่ วนบุคคลของผู้กรอกแบบสอบถาม
คําชี ้แจง : โปรดทําเครื่ องหมาย  ลงในช่องว่าง
ให้ ตรงกับความเป็ นจริ งของท่านมากที่สดุ
1. เพศ
2. อายุ

ชาย

15 - 22 ปี
31 - 38 ปี ปี
มากกว่า 46 ปี ขึ ้นไป
3. สถานภาพสมรส
โสด
สมรส / อยูด่ ้ วยกัน
หม้ าย / หย่าร้ าง / แยกกันอยู่
4. อาชีพ
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ/พนักงานของรัฐ
ประกอบธุรกิจส่วนตัว นักเรี ยน
5.
ตํ่ากว่าปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
สูงกว่าปริ ญญาตรี
6. รายได้ เฉลีย่ ต่อเดือน
ตํา่ กว่าหรื อเทียบเท่า 10,000 บาท
25,001- 35,000 บาท

หญิง
23 - 30 ปี
39 - 46

พนักงานบริ ษัท
/ นักศึกษาระดับการศึกษา

10,001- 25,000 บาท
35,001 บาท ขึ ้นไป
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ส่ วนที่ 2 การสื่อสารแบบบอกต่ อเกี่ยวกับคลินิกความงาม วุฒศิ ักดิ์คลินิก
คําชี ้แจง : โปรดทําเครื่ องหมาย ลงในช่องว่างที่ตรงกับความจริ งมากที่สดุ
ความถี่ในการรับข้ อมูลการบอกต่อเกี่ยวกับ
วุฒิศกั ดิ์คลินกิ จาก

บ่อยที่สดุ

ระดับความถี่
บ่อยมาก บางครัง้
นานครัง้

เห็นด้ วย
มากที่สดุ

ระดับความคิดเห็น
เห็นด้ วย เห็นด้ วย เห็นด้ วย
มาก
ปานกลาง
น้ อย

นานๆครัง้
/ไม่เคย

7. บุคคลในครอบครัว / ญาติ
8. เพือ่ น
9. ผู้ทเ่ี คยรับบริ การคลินกิ แห่งนี ้
10. ผ่านทางอินเทอร์ เน็ต เวปไซต์
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการสือ่ สารแบบบอกต่อ
เกี่ยวกับคลินิกความงามแห่งนี ้
11. ข้ อมูลจากการบอกต่อด้ านผลการรักษาของ
วุฒิศกั ดิ์คลินิก มีความสําคัญในการตัดสินใจใช้
บริ การ
12. ข้ อมูลจากการบอกต่อด้ านความน่าเชื่อถือของ
วุฒิศกั ดิ์คลินิก มีความสําคัญในการตัดสินใจใช้
บริ การ
13. ข้ อมูลจากการบอกต่อด้ านราคาของวุฒิศกั ดิ์
คลินิก มีความสําคัญในการตัดสินใจใช้ บริ การ
14. ข้ อมูลจากการบอกต่อด้ านแพทย์และ
ผู้เชี่ยวชาญของวุฒิศกั ดิ์คลินิก มีความสําคัญใน
การตัดสินใจใช้ บริ การ
15. ข้ อมูลจากการบอกต่อด้ านความหลากหลาย
ของโปรแกรมการรักษาของวุฒิศกั ดิ์คลินิก มี
ความสําคัญในการตัดสินใจใช้ บริ การ
16. ความถี่ในการรับข้ อมูลจากการบอกต่อของ
วุฒิศกั ดิ์คลินิก มีความสําคัญในการตัดสินใจใช้
บริ การ
17. ท่านเชื่อถือข้ อมูลทีไ่ ด้ รับการบอกต่อถึงวุฒิ
ศักดิ์คลินิก มากกว่าการโฆษณาด้ านอื่นๆ เช่น
โทรทัศน์ วิทยุ แผ่นป้าย แผ่นพับ ฯลฯ

เห็นด้ วย
น้ อยที่สดุ
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ส่ วนที่ 3 แบบสอบถามความคาดหวังและการรับรู้ของผู้รับบริการคลินิกความงาม วุฒศิ ักดิ์คลินิก
คําชี ้แจง : โปรดทําเครื่ องหมาย ลงในช่องว่างที่ตรงกับความจริ งมากที่สดุ
ระดับความคาดหวัง
ระดับการรับรู้
ค่าประเมิน
คาดหวังมากที่สดุ
เป็ นจริ งมากที่สดุ
5
คาดหวังค่อนข้ างมาก
เป็ นจริ ง
4
คาดหวังปานกลาง
ปานกลาง
3
คาดหวังค่อนข้ างน้ อย
ไม่เป็ นจริ ง
2
คาดหวังน้ อยที่สดุ
ไม่เป็ นจริ งมากที่สดุ
1
ระดับการรับรู้จริ ง
ระดับความคาดหวัง
รายการ

ก่ อนรั บบริการ

หลังรั บบริการ

_____:_____:_____:_____:_____
5 4 3 2 1

ด้ านผู้ให้ บริ การ
18. ความเชี่ยวชาญของแพทย์
ผู้รักษา

_____:_____:_____:_____:_____
5 4 3 2 1

_____:_____:_____:_____:_____
5 4 3 2 1

19. ความสะอาดปลอดภัยในการ
รักษา

_____:_____:_____:_____:_____
5 4 3 2 1

_____:_____:_____:_____:_____
5 4 3 2 1

20. อุปกรณ์และเทคโนโลยีในการ
รักษา

_____:_____:_____:_____:_____
5 4 3 2 1

_____:_____:_____:_____:_____
5 4 3 2 1

21. ความรู้ความสามารถของ
บุคลากรในการให้ ข้อมูลการรักษา
22. ความน่าเชื่อถือด้ าน
ผลการรักษา

_____:_____:_____:_____:_____
5 4 3 2 1

_____:_____:_____:_____:_____
5 4 3 2 1
_____:_____:_____:_____:_____
5 4 3 2 1
_____:_____:_____:_____:_____
5 4 3 2 1
_____:_____:_____:_____:_____
5 4 3 2 1

ด้ านราคา
23. ความเหมาะสมของการ
กําหนดอัตราค่าบริ การ
24. ความคุ้มค่าเมื่อเปรี ยบเทียบ
กับสถานบริ การอืน่
ด้ านการจัดจําหน่าย
25. มีความสะดวกในการเดินทาง
มารับบริ การ

_____:_____:_____:_____:_____
5 4 3 2 1
_____:_____:_____:_____:_____
5 4 3 2 1
_____:_____:_____:_____:_____
5 4 3 2 1
_____:_____:_____:_____:_____
5 4 3 2 1
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ระดับความคาดหวัง
ก่ อนรั บบริการ

รายการ

ระดับการรั บรู้จริง
หลังรั บบริการ

_____:_____:_____:_____:_____
5 4 3 2 1

26. มีสาขาให้ บริ การครอบคลุม
ทัว่ ถึง
ด้ านการส่งเสริ มการตลาด
27. การให้ ทดลองสินค้ า/บริ การฟรี

_____:_____:_____:_____:_____
5 4 3 2 1

_____:_____:_____:_____:_____
5 4 3 2 1

_____:_____:_____:_____:_____
5 4 3 2 1

_____:_____:_____:_____:_____
5 4 3 2 1

28. การให้ สว่ นลดค่าบริ การ

_____:_____:_____:_____:_____
5 4 3 2 1

_____:_____:_____:_____:_____
5 4 3 2 1

_____:_____:_____:_____:_____
5 4 3 2 1

_____:_____:_____:_____:_____
5 4 3 2 1

29. มีความหลากหลายในการ
เลือกชําระค่าบริ การ
ด้ านกระบวนการบริ การ
30. ความพร้ อมในการให้ บริ การ
ต่างๆ

_____:_____:_____:_____:_____
5 4 3 2 1

31. ขันตอนในการให้
้
บริ การมี
ความรวดเร็ ว

_____:_____:_____:_____:_____
5 4 3 2 1

_____:_____:_____:_____:_____
5 4 3 2 1

32. มีการเรี ยงลําดับคิวเพื่อรับ
บริ การ

_____:_____:_____:_____:_____
5 4 3 2 1

_____:_____:_____:_____:_____
5 4 3 2 1

*******ผู้วิจยั ขอขอบคุณในความกรุณาของท่านที่เสียสละเวลาเพื่อตอบแบบสอบ*******
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ภาคผนวก ข

หนังสือขอความอนุเคราะห์จากบัณฑิ ตวิ ทยาลัย
ขอเชิ ญเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญ

114

115

ภาคผนวก ค
รายนามผูเ้ ชี่ยวชาญตรวจแบบสอบถาม
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รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจคุณภาพเครื่องมือวิจยั
รายชื่อ

ตําแหน่ งและสถานที่ทาํ งาน

1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาพรรณ สิรแิ พทย์พสิ ทุ ธิ ์ อาจารย์ประจําคณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. อาจารย์ สิฎฐากร ชูทรัพย
อาจารย์ประจําคณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ประวัติย่อผู้ทาํ สารนิพนธ์

118

ประวัติย่อผูท้ าํ สารนิ พนธ์
ชือ่ ชือ่ สกุล
วันเดือนปีเกิด
สถานทีเ่ กิด
สถานทีอ่ ยูป่ จั จุบนั
กรุงเทพมหานคร
ตําแหน่งหน้าทีก่ ารงานปจั จุบนั
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2541

นางสาวณฎาร์ ประทุมทอง
20 กันยายน 2522
สงขลา
537/140 ถ.สาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
พนักงานบัญชี

มัธยมศึกษาตอนปลาย
จาก โรงเรียนธิดานุเคราะห์
พ.ศ. 2545
วิทยาการการจัดการ เอกการบัญชี
จาก มหาวิทยาลั
ยสงขลานครินทร์
พ.ศ. 2554
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

