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บทคัดย่อ 

 

การศกึษาครัง้นี ้มีวตัถปุระสงค์เพ่ือ 1. ศกึษาปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการใช้บริการ

คลนิิกศลัยกรรมในกรุงเทพมหานคร 2. ศึกษาการตดัสินใจใช้บริการคลินิกศลัยกรรมในกรุงเทพมหานคร 3. เปรียบเทียบ

การตดัสินใจใช้บริการคลนิิกศลัยกรรมในกรุงเทพมหานคร จําแนกตามข้อมลูส่วนบุคคล และ 4. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของ

ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดบริการท่ีมีตอ่การตดัสนิใจใช้บริการคลินิกศลัยกรรมในกรุงเทพมหานคร ประชากรท่ีใช้ใน

การศกึษา คือ ผู้ใช้บริการคลนิิกศลัยกรรม จํานวน 400 ราย ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมลู สถิติท่ี

ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย การทดสอบค่าที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 

(One-way ANOVA) และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพห ุ(Multiple Regression Analysis) 

ผลการศึกษาพบว่า ผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 31-40 ปี สถานภาพสมรส 

จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี อาชีพพนกังานบริษัท รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,000-30,001 บาท ปัจจยัสว่นประสมทาง

การตลาดบริการของการใช้บริการคลินิกศัลยกรรมในกรุงเทพมหานคร และการตัดสินใจใช้บริการคลินิกศัลยกรรม 

ในกรุงเทพมหานครอยูใ่นระดบัมาก ข้อมลูสว่นบคุคลด้านเพศ และรายได้เฉลีย่ตอ่เดือนท่ีแตกตา่งกนั มีผลตอ่การตดัสนิใจ

ใช้บริการคลนิิกศลัยกรรมในกรุงเทพมหานคร และปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดด้านราคา ช่องทางการจดัจําหนา่ย การ

สง่เสริมทางการตลาด และลกัษณะทางกายภาพและการนําเสนอ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการคลินิกศลัยกรรมใน

กรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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Abstract

The purpose of this study aimed to 1) to study marketing mix factors to choose the 
surgery clinic in Bangkok, 2) to study patients decision to choose the surgery clinic in 
Bangkok, and 3) to compare the patients' decision to choose the surgery clinic in Bangkok to 
classify by personal information. 4) To study marketing mix factors that influence patients' 
decisions that affect the decision to use surgical clinic services in the Bangkok district. The 
sampling group was 400  former patients, questionnaires used in this study, statistics use 
percentage, mean, t-test, one-way ANOVA, and multiple regression analysis.

Findings indicated that most of the respondents were female, age between 31-
40 years old, marital status, graduated with a bachelor's degree, work for private industries, 
an average monthly income was 20,001-30,001 baht. The marketing mix factors and 
choosing a surgery clinic in Bangkok were at the highest level. The hypothesis testing 
revealed that personal differences in gender and the average monthly income affected the 
decision to choose a surgery clinic in Bangkok. Marketing mix factors in prices, distribution 
channel, marketing promotion, physical appearance, and business introduction influenced the 
consumer decision to choose a surgery clinic in Bangkok with a statistical significance at 
0.05 level.
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