
บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฏี และทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

 
การศึกษาเรื่องปจจัยสวนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลตอลูกคาเพศชายในการเลือกใช

บริการคลินิกเสริมความงามในอําเภอเมืองเชียงใหม ครั้งนี้ ผูศึกษาไดรวบรวมแนวคิด ทฤษฎี และ

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของเพ่ือนํามาเปนกรอบแนวคิดในการศึกษา ดังนี้ 

 

แนวคิดและทฤษฎ ี

แนวคิดสวนประสมการตลาดบริการ (The Service Marketing Mix) 

       สวนประสมการตลาดบริการ (Service Marketing Mix หรือ 7P’s) (ฉัตรยาพร 

เสมอใจ, 2548: 51-55) ซ่ึงประกอบดวย 

1. ดานผลิตภัณฑและบริการ (Product)ในการกําหนดกลยุทธการบริการไมวา     

จะเปนในธุรกิจท่ีผลิตสินคาหรือบริการก็ตามตางตองพิจารณาถึงลูกคา ในเรื่องความจําเปนและ

ความตองการของลูกคาท่ีมีผลตอผลิตภัณฑนั้นๆเปนหลัก ซ่ึงผลิตภัณฑในธุรกิจบริการมีความ

แตกตางจากสินคาท้ังดานรูปแบบและการดําเนินงานท่ีมากมายมารวมกันท้ังท่ีมองเห็นได และไมมี

ตัวตน หรือเปนส่ิงท่ีผูขายมอบใหแกลูกคา และลูกคาจะไดรับผลประโยชนและคุณคาของ

ผลิตภัณฑนั้นๆ ซ่ึงประกอบดวยรูปแบบผลิตภัณฑ คุณสมบัติ คุณภาพผลิตภัณฑ ความนาเช่ือถือ 

รูปลักษณพิเศษ การออกแบบ ผลิตภัณฑตองมีอรรถประโยชน (Utility) มีคุณคา (Value) ในสายตา

ของลูกคา ซ่ึงปจจุบันการแขงขันมุงเนนการสรางผลิตภัณฑท่ีใหคุณคาแกลูกคามากกวาท่ีลูกคา

คาดหวัง ซ่ึงในการศึกษาครั้งนี้ ผลิตภัณฑหมายถึง ส่ิงท่ีสามารถตอบสนองความตองการของลูกคา

และสรางคุณคาใหเกิดขึ้น โดยผลิตภัณฑท่ีเสนอขายใหแกลูกคาตองมีคุณประโยชนหลัก (Core 

Benefit) ตองเปนผลิตภัณฑท่ีลูกคาคาดหวัง (Expect Product) หรือเกินความคาดหวัง (Augmented 

Product)  การเขาใจถึงความตองการและสามารถตอบสนองความตองการเหลานั้นได  เชน คุณภาพ

ของการใหบริการ  ความหลากหลายของบริการ ความปลอดภัยในตัวเวชภัณฑ (ยา)  ความเช่ียวชาญ  

ความมีช่ือเสียงของผลิตภัณฑ และสถานประกอบการ เปนตน  

2. ดานราคา (Price) ตนทุนของลูกคาท่ีตองเสียไปเพ่ือใหไดมาซ่ึงตัวผลิตภัณฑ 

โดยตนทุนในท่ีนี้อาจเปนไปไดท้ัง มูลคาของเงินท่ีตองจายไปในการแลกเปล่ียน  ตนทุนคาเดินทาง  

ตนทุนคาท่ีจอดรถ  รวมถึงตนทุนคาเสียเวลา  โดยลูกคาจะมีการเปรียบเทียบตนทุนนี้ กับ คุณคา 

(Value) ของผลิตภัณฑนั้นวาคุมคาหรือไมท่ีจะเลือกซ้ือสินคานั้นๆ โดยตนทุนในการผลิตหรือการ

ใหบริการ จะพิจารณาถึงตนทุน (Cost) ของลูกคาอยูเปนหลัก ซ่ึงมักจะใชราคาเปนท่ียอมรับไดท้ัง    
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2 ฝาย คือ ผูขายไดรับผลกําไรเพียงพอและผู ซ้ือหรือผูใชบริการ สามารถจายไดและไดรับ

ผลประโยชนตามขอตกลง กลาวคือ เม่ือลูกคาจายเงินจํานวนหนึ่งซ้ือ ราคายังเปนตัวกําหนดความ

คาดหวังของลูกคาวาจะไดรับผลตอบแทนคุมคากับมูลคาของเงินท่ีเสียไป ซ่ึงในการศึกษาครั้งนี้ 

ราคาหมายถึง ราคาท่ีเหมาะสมกับคุณภาพและการบริการแกลูกคา เชน ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ 

ราคายุติธรรมเมื่อเทียบกับคารักษา  คาเวชภัณฑ (ยา)ในการรักษามีความเหมาะสม คารักษาและ

บริการท่ีเหมาะสมกับการใหบริการ และ สามารถชําระดวยบัตรเครดิตได เปนตน  

3. ดานการจัดจําหนาย (Place) จําเปนตองพิจารณาถึงความสะดวกสบาย 

(Convenience) ในการรับบริการ การสงมอบสูลูกคา สถานท่ี และเวลาในการสงมอบ กลาวคือ 

ลูกคาควรจะเขาถึงงายท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปไดในเวลาและสถานท่ีท่ีลูกคาเกิดความสะดวกท่ีสุด     

การเลือกชองทางในการนําสงบริการท่ีเหมาะสมขึ้นอยูกับลักษณะของธุรกิจบริการแตละประเภท

ซ่ึงจะตองพิจารณาถึงทําเลที่ตั้ง (Location) เปนสําคัญ เนื่องจากการบริการบางประเภทลูกคาตอง

เดินทางไปยังสถานบริการดวยตนเอง จึงตองการอาคารสถานท่ีท่ีเหมาะสม และการสงมอบ        

การบริการแกลูกคา (Service Delivery) เนื่องจากการบริการเปนกระบวนการท่ีมีลูกคาเขามา

เกี่ยวของอยูในกระบวนการดวย กระบวนการในการสงมอบบริการจะเปนสวนท่ีสําคัญท่ีทําให

ลูกคาตัดสินใจวาบริการท่ีพวกเขาไดรับคุมคากับมูลคาของเงินท่ีพวกเขาจายไปหรือไม ซ่ึงใน

การศึกษาครั้งนี้ การจัดจําหนายหมายถึง สถานท่ี หรือ บริการท่ีลูกคาไดรับบริการ ณ คลินิกเสริม

ความงามประเภทเวชกรรม อาทิเชน สถานท่ีใหบริการมีความสะอาด ปลอดภัย  มีความสะดวกใน

การเดินทาง ท่ีตั้งรานหางาย มีท่ีจอดรถเพียง จํานวนสาขาของคลินิกท่ีมีใหเลือกใชบริการ และ

สถานท่ีใหบริการมีระบบขนสงมวลชนผาน เปนตน 

4.  ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง การติดตอส่ือสารเกี่ยวกับ

ขอมูลระหวางผูขายและลูกคา โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือแจงขาวสาร หรือชักจูงใหเกิดทัศนคติและ

พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใชบริการ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับลูกคาโดยเครื่องมือท่ีใช 

ในการส่ือสารการตลาดของธุรกิจบริการสามารถทําการสงเสริมการตลาดไดส่ีแบบเรียกวา สวน

ประสมการสงเสริมการตลาด (Promotion Mixed) ซ่ึงประกอบดวย 

4.1 การโฆษณา (Advertising) เปนการติดตอส่ือสารแบบไมใชบุคคล 

(Non Personal) โดยผานส่ือตางๆ เชน หนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน ปายโฆษณา 

4.2 การขายโดยใชพนักงาน (Personal Selling) เปนการขายโดยใช

พนักงานขาย 
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4.3 การสงเสริมการขาย (Sales Promotion) เปนเครื่องมือหรือกิจกรรม

ทางการตลาดนอกจากการขายโดยการโฆษณา การใชพนักงานขาย เชน การทําบัตรสมาชิกเพ่ือรับ

สวนลด 

4.4 การใหขาวสารและการประชาสัมพันธ  (Public Relation) เปน

แผนการนําเสนอภาพลักษณและความเขาใจอันดีระหวางธุรกิจและลูกคากลุมใดกลุมหนึ่ง เชน การ

ใหขาวแกหนังสือพิมพทองถ่ินเกี่ยวกับการกําจัดของเสียตามวิธีการท่ีถูกตองของโรงพยาบาล 

4.5 การตลาดทางตรง (Direct Marketing) เปนการส่ือสารทางตรงกับ

ลูกคาเปาหมายเพ่ือทําใหเกิดการตอบสนอง เชน การสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส E-mail , การ

โทรศัพทแจงสิทธิพิเศษตางเฉพาะบุคคล  การสงไปรษณียบัตร หรือ การสงจดหมายเปนตน 

          ซ่ึงในการศึกษาครั้ งนี้  การสง เสริมการตลาดหมายถึง  การโฆษณา การ

ประชาสัมพันธ  การสง เสริมการขาย การขายโดยพนักงาน รวมถึงการติดตอ ส่ือสาร 

(Communication) และการบริการขอมูลทางอินเทอรเน็ตอีกดวย อาทิเชน มีการโฆษณา และ

ประชาสัมพันธผานส่ือตางๆ การโฆษณามีความนาเช่ือถือ การใหสวนลดในโอกาสพิเศษตางๆ และ

มีการแนะนํารายละเอียดผลิตภัณฑและบริการแกลูกคา เปนตน 

5.  ดานบุคลากร (People) หมายถึง พนักงานผูใหบริการ ตองทําใหผูใชบริการเกิด

ความพึงพอใจในการใชบริการ พนักงานควรมีความรูความสามารถ มีทัศนคติท่ีดีสามารถ

ตอบสนองตอลูกคา มีความนาเช่ือถือ มีความรับผิดชอบ ส่ือสารกับลูกคาไดดี มีความคิดริเริ่ม          

มีความสามารถในการแกปญหาตางๆ เพ่ือใหสามารถสรางความพึงพอใจใหลูกคาได ดังนั้นบริษัท 

ธุรกิจ หรือหางรานท่ีเปนธุรกิจบริการจะตองมีการวางแผนกลยุทธดานบุคลากร โดยเริ่มตั้งแต      

การสรรหาคัดเลือก การพัฒนา การฝกอบรม รวมไปถึงการจูงใจและปลูกฝงลักษณะท่ีจําเปนตอ   

การใหบริการ เพ่ือสรางความพึงพอใจใหกับลูกคามากท่ีสุด ไดแก ทักษะการแกไขปญหาแกลูกคา 

การทักทาย การขอบคุณทุกครั้งท่ีลูกคามาใชบริการ การสรางความประทับใจใหกับผูมาใชบริการ        

ในการศึกษาครั้งนี้ บุคลากรหมายถึง ความตั้งใจในหรือทักษะในการบริการของบุคลากรประจํา

คลินิก อาทิเชน แพทยมีความชํานาญในการปฏิบัติงาน พนักงานตอนรับมีการใหความรูอยาง

เพียงพอ  พนักงานมีเพียงพอในการใหบริการ พนักงานมีความเปนมืออาชีพ ความมีสุขภาพอนามัย

ของพนักงาน เปนตน 

6.  ดานกระบวนการใหบริการ (Process) หมายถึง กระบวนการในการใหบริการ

แกลูกคา ซ่ึงมีหลากหลายรูปแบบ เปนการสงมอบคุณภาพในการใหบริการกับลูกคาเพ่ือใหเกิด

ความรวดเร็ว และประทับใจลูกคา (Customer Satisfaction) เชน การทักทายและตอนรับลูกคาท่ีมา

ติดตอ การแนะนํา การคิดคาบริการท่ีเท่ียงตรง และการแกไขปญหาตางๆท่ีเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว     
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ในการศึกษาครั้งนี้ กระบวนการใหบริการหมายถึง ความรวดเร็วและความเปนมืออาชีพของระบบ

การใหบริการของคลินิกเสริมความงามประเภทเวชกรรม  อาทิเชน ความถูกตองในการใหบริการ 

ความรวดเร็วและใชเวลาท่ีเหมาะสม  ขั้นตอนการสมัครสมาชิกไมยุงยาก ซับซอน มีการติดตามผล

การใหบริการ การติดตอสอบถามขอมูลทางโทรศัพท  และระยะเวลาในการรอรับบริการของลูกคา

เปนตน 

7.  ดานส่ิงนําเสนอทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) หมายถึง 

การพัฒนารูปแบบการใหบริการทําไดโดยการสรางคุณภาพโดยรวม (Total Quality Management, 

TQM) หรือตองแสดงใหเห็นคุณภาพของบริการโดยผานการใชหลักฐานท่ีมองเห็นได เพ่ือสราง

คุณคาใหกับลูกคา ไดแก สภาพแวดลอมของสถานท่ีใหบริการ และลักษณะทางกายภาพอ่ืนๆท่ี

สามารถดึงดูดใจลูกคา  อาคารสํานักงาน  ทําเลที่ตั้ง  การตกแตง  เคร่ืองมือตางๆ  และสามารถทําให

มองเห็นภาพลักษณของการบริการไดอยางชัดเจนดวย ซ่ึงผูประกอบการตองมีการออกแบบจัดวาง

สํานักงานใหเปนระเบียบเรียบรอยสะอาด  มีการตกแตงสํานักงานใหดูดีเพ่ือสรางความพึงพอใจ

ใหกับลูกคาขณะท่ีลูกคามารอรับบริการ ในการศึกษาครั้งนี้ ส่ิงนําเสนอทางกายภาพ หมายถึง 

ลักษณะท่ีปรากฏที่สามารถสรางความเช่ือม่ันใหแกลูกคาท่ีมารับบริการได อาทิเชน ส่ิงแวดลอมท่ี

อยูบริเวณรานสะอาดเรียบรอยและเปนระเบียบ ความสะอาด และ เปนระเบียบของราน ตกแตง   
หนารานสวยงาม นาสนใจ มีท่ีนั่งสําหรับรองรับบริการเพียงพอ ความกวางขวางของราน และ    
ชุดเครื่องแบบพนักงานมีความนาเช่ือถือ เปนตน 

 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

      นุชาดา ฝาดแสนศรี (2548) ไดทําการศึกษาเรื่องปจจัยทางการตลาดท่ีมีความสําคญัตอ

การตัดสินใจเลือกใชบริการคลินิกเวชกรรม ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  ซ่ึงสามารถ

สรุปผลการศึกษาวา ผูใชบริการสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุต่ํากวา 20 ป ระดับการศึกษาปริญญา

ตรี สถานภาพโสด มีอาชีพเปนนักเรียน นักศึกษา รายไดเฉล่ียตอเดือน นอยกวา 6,000 บาท และ

ปจจัยสวนประสมการตลาดทุกปจจัยมีความสําคัญในระดับมากท้ังส้ินโดยเรียงลําดับจากมากไปหา

นอยคือ ปจจัยดานบุคลากร ดานลักษณะทางกายภาพ ดานผลิตภัณฑ ดานราคา  ดานกระบวนการ

ใหบริการ ดานสถานท่ีทําเลท่ีตั้ง และดานการสงเสริมการตลาด โดยแตละปจจัยสามารถสรุปผล

การศึกษาไดดังตอไปนี ้

ปจจัยดานผลิตภัณฑ โดยปจจัยยอยท่ีมีความสําคัญในระดับมาก ไดแก คุณภาพของ

ผลิตภัณฑ คุณภาพของการใหบริการ ความมีช่ือเสียงของการใหบริการ กิจการมีภาพลักษณท่ีดี       

ดูเปนมิตร ความหลายหลายของผลิตภัณฑ และความหลากหลายของการบริการ เปนตน 
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ปจจัยดานราคา โดยปจจัยยอยท่ีมีความสําคัญในระดับมากไดแก คุณภาพของ

ผลิตภัณฑและบริการเหมาะสมกับราคา  ราคาเหมาะสมกับงบประมาณท่ีตั้งใจ สวนปจจัยยอยท่ีมี

ความสําคัญในระดับปานกลาง ไดแก ราคาต่ํากวาคลินิกเวชกรรมอ่ืน 

ปจจัยดานสถานท่ี ทําเล ท่ีตั้ง โดยปจจัยท่ีมีความสําคัญในระดับมาก ไดแก คลินิกอยู

ติดถนนใหญ การคมนาคมสะดวก สวนปจจัยยอยท่ีมีความสําคัญในระดับปานกลาง ไดแก คลินิก

อยูใกลบาน คลินิกอยูใกลท่ีทํางาน คลินิกอยูใกลหางสรรพสินคา เปนตน 

 ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด โดยปจจัยท่ีมีความสําคัญในระดับมาก ไดแก มีการ

จัดทําบัตรสมาชิก  มีของสมนาคุณ การมีสวนลด เปนตน สวนปจจัยยอยท่ีมีความสําคัญในระดับ

ปานกลาง ไดแก การสะสมยอดการใชบริการเพ่ือแลกของกํานัล การโฆษณาผานส่ือ เชน แผนพับ 

วิทยุ เปนตน 

ปจจัยดานบุคลากร โดยปจจัยท่ีมีความสําคัญในระดับมาก ไดแก ความชํานาญของ

แพทยผูทําการรักษา บุคลิกภาพของแพทยผูทําการรักษา มีแพทยผูใหบริการเพียงพอ และ           

มนุษยสัมพันธของแพทยผูทําการรักษา เปนตน 

ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ โดยปจจัยท่ีมีความสําคัญในระดับมาก ไดแก นัดคิว

ลวงหนาโดยการติดตอทางโทรศัพท ชวงเวลาในการรับบริการ ใหบริการเทาเทียมและการดูแลเอา

ใจใสในทุกขั้นตอนสําหรับลูกคาทุกราย ความรวดเร็วในการใหบริการ การบริการเสร็จส้ินตามเวลา

ท่ีคลินิกกําหนดไว สวนปจจัยยอยท่ีมีความสําคัญในระดับปานกลาง ไดแก สามารถชําระเงินผาน

บัตรเครดิต 

ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ โดยปจจัยท่ีมีความสําคัญในระดับมาก ไดแก ปายช่ือ

หนาคลินิกมองเห็นเดนชัด บรรยากาศภายในคลินิกทันสมัย ความสะอาดภายในคลินิก มีโทรทัศน 

วารสาร หนังสือพิมพ หรือ ส่ิงพิมพอ่ืนๆ ไวบริการขณะรอการบริการภายในคลินิก มีท่ีนั่งรอรับ

บริการเพียงพอ หองน้ําสะอาด อุปกรณเครื่องมือในการักษามีความทันสมัย และ มีบริเวณท่ีจอดรถ

กวางขวาง  เปนตน 

ไพลิน ลืออดุลย (2550) ไดทําการศึกษาเรื่องปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมใน

การใชบริการจากสถานเสริมความงามดานผิวพรรณของนักศึกษาหญิงระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัย ขอนแกน ซ่ึงสามารถสรุปผลการศึกษาวาผูตอบแบสอบถามสวนใหญเปนนักศึกษา

เพศหญิง อายุ 20 ป  เปนนักศึกษาช้ันท่ีป 1 รายไดเฉล่ียตอเดือน ต่ํากวาหรือเทากับ 5,000 บาท และ

มีสถานท่ีพักอาศัยประจําเปนหอพักของมหาวิทยาลัยขอนแกน ซ่ึงปจจัยสวนประสมการตลาดเกือบ

ทุกปจจัย  มีความสําคัญในระดับมากท้ังส้ิน โดยปจจัยดานบุคลากร เปนเพียงปจจัยเดียวท่ีมี
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ความสําคัญตอการตัดสินใจในระดับมากท่ีสุด สวนปจจัยดานอ่ืนๆ มีความสําคัญในระดับมาก โดย

แตละปจจัยสามารถสรุปผลการศึกษาไดดังตอไปนี ้

ปจจัยดานผลิตภัณฑ โดยปจจัยยอยท่ีมีความสําคัญในระดับมากท่ีสุด ไดแก คุณภาพ

และความนาสนใจของผลิตภัณฑท่ีใชในการใหบริการ สวนปจจัยยอยท่ีมีความสําคัญในระดับมาก 

ไดแก อุปกรณและเครื่องมือทางการแพทยมีความสะอาด  ตรายี่หอและความนาเช่ือถือของ

ผลิตภัณฑ และความหลายหลายของผลิตภัณฑ เปนตน 

ปจจัยดานราคา โดยปจจัยยอยท่ีมีความสําคัญในระดับมาก ไดแก ราคาคาบริการ         

มีความเหมาะสม สามารถชําระดวยบัตรเครดิตได  เปนตน 

ปจจัยดานสถานท่ี ทําเล ท่ีตั้ง โดยปจจัยท่ีมีความสําคัญในระดับมาก ไดแก ทําเลที่ตั้ง

เห็นงาย ระยะทาง การเดินทางสะดวก มีท่ีจอดรถเพียงพอ การติดตอส่ือสารเพ่ือรับการบริการ

สะดวก เปนตน  

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด โดยปจจัยท่ีมีความสําคัญในระดับมาก ไดแก  การลด

ราคาคาบริการ ในบางรายการเปนกรณีพิเศษ การสมัครสมาชิกฟรี การสะสมยอด การใหทดลองใช

สินคาหรือบริการฟรี คูปอง หรือบัตรกํานัลพิเศษ การจัดคอรสบริการแบบเหมาจายหลายครั้งท่ีมี

การลดหรือแถม เปนตน สวนปจจัยยอยท่ีมีความสําคัญในระดับปานกลาง ไดแก มีการโฆษณา 

(ใบปลิว ปายโฆษณา)  

ปจจัยดานบุคลากร โดยปจจัยท่ีมีความสําคัญในระดับมากท่ีสุด ไดแก บุคลิกภาพ 

ความสะอาดของพนักงานผูใหบริการ มารยาทของพนักงานผูใหบริการ เปนตน สวนปจจัยยอยท่ีมี

ความสําคัญในระดับมาก ไดแก ความนาเช่ือถือในผูใหบริการ  

ปจจัยดานกระบวนการใหบริการโดยปจจัยท่ีมีความสําคัญในระดับมากท่ีสุด ไดแก 

คุณภาพของกระบวนการท่ีไดรับ สวนปจจัยยอยท่ีมีความสําคัญในระดับมาก ไดแก ความรวดเร็ว

ในการเขารับบริการ (ไมตองรอนาน) สามารถสอบถามขอมูลทางโทรศัพทได ระยะเวลาของการ

บริการ เปนตน 

ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ โดยปจจัยท่ีมีความสําคัญในระดับมากท่ีสุด ไดแก  

ความสะอาด ปลอดภัยของอุปกรณ เคร่ืองใชตางๆ ความสะอาด ปลอดภัย ของอาคารสถานท่ีบริการ 

สวนปจจัยยอยท่ีมีความสําคัญในระดับมาก ไดแก ขนาดของสถานประกอบการ การตกแตง หรือ

บรรยากาศ ภายในและนอกสถานบริการ สถานท่ีจอดรถเพียงพอสะดวก และความทันสมัยของ

อุปกรณดานความงาม 
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ธีรนันท  ชูวีระ (2550) ไดทําการศึกษาเรื่องปจจัยสวนประสมการตลาดบริการท่ีมีผล

ตอการเลือกใชบริการรักษาสิวฝาจากคลินิกเวชกรรมโรคผิวหนังของนักศึกษาปริญญาตรีในจังหวัด

เชียงใหม ซ่ึงสามารถสรุปผลการศึกษาวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศ หญิง มีอายุ

ระหวาง 18 – 21 ป มีรายไดตอเดือน 3,001-5,000 บาท เปนนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม ซ่ึงเคย

เขามารับบริการรักษาสิวฝา นอยกวา 1 ครั้งตอเดือน ท่ี สิริคลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง มีคาบริการตอ

ครั้งเฉล่ียประมาณ 300 – 500 บาท ซ่ึงตัดสินใจใชบริการดวยตนเอง และปจจัยสวนประสม

การตลาดเกือบทุกปจจัยมีความสําคัญในระดับมากท้ังส้ินโดยปจจัยดานบุคลากร เปนเพียงปจจัย

เดียวท่ีมีความสําคัญตอการตัดสินใจ ในระดับมากท่ีสุด สวนปจจัยดานอ่ืนๆ มีความสําคัญในระดับ

มาก โดยแตละปจจัยสามารถสรุปผลการศึกษาไดดังตอไปนี ้

ปจจัยดานผลิตภัณฑ  โดยปจจัยยอยท่ีมีความสําคัญในระดับมากท่ีสุด ไดแก เวชภัณฑ

ท่ีใชแลวไมมีอาการแพยา อักเสบหรือจุดดางดําเกิดขึ้น ความม่ันใจในคุณภาพของเวชภัณฑ 

เวชภัณฑใชสวนประสมท่ีดีมีคุณภาพ สวนปจจัยยอยท่ีมีความสําคัญในระดับมาก ไดแก เวชภัณฑมี

ฉลากท่ีระบุสวนผสมชัดเจน มีการบอกขอปฏิบัติในการรักษา ตรายี่หอและความนาเช่ือถือของ

ผลิตภณัฑ และความหลายหลายของผลิตภัณฑ สวนปจจัยยอยท่ีมีความสําคัญในระดับปานกลาง 

ไดแก คลินิกมีช่ือเสียงนาเช่ือถือ    

ปจจัยดานราคา โดยปจจัยยอยท่ีมีความสําคัญในระดับมาก ไดแก การรักษาและ

บริการท่ีเหมาะสมกับการใหบริการ คาเวชภัณฑท่ีเหมาะสมกับราคา  ราคายุติธรรมเมื่อเทียบกับคา

เวชภัณฑและบริการของคลินิกอ่ืนๆ มีการแจงราคาของเวชภัณฑและบริการกอการรักษา เปนตน 

ปจจัยดานสถานท่ี ทําเล ท่ีตั้ง โดยปจจัยท่ีมีความสําคัญในระดับมาก ไดแก ความ

สะดวกของทําเลที่ตั้งของคลินิก ส่ิงแวดลอมท่ีอยูบริเวณรานสะอาดเรียบรอย และเปนระเบียบ เชน 

ไมมีเสียงดัง หรือไมสกปรก มีท่ีจอดรถเพียงพอและสะดวก สามารถติดตอกับคลินิกไดสะดวกและ

หลายทาง เชนโทรศัพท อินเทอรเน็ต ความรวดเร็วในการติดตอกับคลินิก เปนตน 

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด โดยปจจัยท่ีมีความสําคัญในระดับมาก ไดแก การให

ความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑ  การแนะนําผลิตภัณฑและบริการใหมๆ  มีการประชาสัมพันธในส่ือตางๆ  

การแนะนําตอของผูท่ีเคยเขามาใชบริการ การใหสวนลดในวันพิเศษตางๆ การใหสวนลดใน

ชวงเวลาท่ีกําหนด  การใหขอแถมในโอกาสพิเศษ การใหสวนลดแกสมาชิก สวนปจจัยยอยท่ีมี

ความสําคัญในระดับปานกลาง ไดแก มีบริการเสริมตางๆเชน มีการนวดหลัง มีการแตงหนา       

เปนตน การมีนามบัตร แผนพับ โบรชัวส และมีการสงการดอวยพรวันเกิดให 
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ปจจัยดานบุคลากร โดยปจจัยท่ีมีความสําคัญในระดับมากท่ีสุด ไดแก ความรูความ

ชํานาญของแพทย อัธยาศัย กริยามารยาทของพนักงาน ความถูกตองแมนยําในการใหบริการของ

พนักงาน ความเอาใจใสของเจาหนาท่ี ความมีสุขภาพอนามัยของพนักงาน เชน หนาตาสดใส ความ

สะอาดของรางกาย ไมเปนโรคติดตอ พนักงานผานการฝกอบรมและมีใบประกาศนียบัตรรับรอง  

พนักงานเขาใจความตองการของลูกคาเปนตน สวนปจจัยยอยท่ีมีความสําคัญในระดับมาก ไดแก  

บุคลิกภาพของพนักงานสรางความเช่ือถือและม่ันใจในการบริการ ความเร็วในการทํางานของ

พนักงาน ความเพียงพอของแพทยและพนักงานใหบริการ พนักงานสามารถใหความรูในตัว

ผลิตภัณฑไดอยางละเอียด พนักงานรับฟงขอเสนอแนะของลูกคา  และพนักงานสามารถจดจําช่ือ

ของลูกคาไดแตละคน เปนตน 

ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ โดยปจจัยท่ีมีความสําคัญในระดับมากท่ีสุด ไดแก มี

การบริการท่ีสะอาดและปลอดภัย ปจจัยยอยท่ีมีความสําคัญในระดับมาก ไดแก เวลาในการ

ใหบริการลูกคาแตละคน  มีบริการท่ีครบวงจร ท้ังการรักษาสิว บํารุงใหผิวสวยใสขึ้น เชนการทํา

ทรีทเมนตตางๆเพ่ือความงาม การมีรับประกันการรักษาตามระยะเวลาท่ีชัดเจน หรือมีพัฒนาการดี

ขึ้น ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการอยางตอเนื่อง มีการระบุระยะเวลาในการใหบริการแตละ

ขั้นตอนเชน กําหนดระยะเวลารอรับยา ระยะเวลาในการรอรับบริการลูกคา มีการนัดเวลาลวงหนา 

มีการโทรศัพทสอบถามลูกคาถึงการใหบริการของพนักงานและผลการเขารับการรักษา  สวนปจจัย

ยอยท่ีมีความสําคัญในระดับปานกลาง ไดแก มีการโทรศัพทถึงลูกคาเม่ือถึงกําหนดระยะเวลา  

ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ โดยปจจัยท่ีมีความสําคัญในระดับมาก ไดแก สถานท่ี

จอดรถเพียงพอและสะดวกสบาย ความทันสมัยของเครื่องมืออุปกรณ สถานท่ีสวยงามสะดวกสบาย 

มีเกาอ้ีนั่งรอที่เพียงพอ มีนิตยสารและหนังสือพิมพใหอานและมีเพลงใหฟง มีเครื่องดื่มใหระหวาง

รอรับบริการ สวนปจจัยยอยท่ีมีความสําคัญในระดับปานกลาง ไดแก มีอินเทอรเน็ตใหใช มีการ

ออกคาจอดรถใหกับลูกคา เปนตน 


