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บทที่ 5                                                                                         
สรุปผลการศึกษา  อภิปรายผล  ขอคนพบ และขอเสนอแนะ 

 

  การศึกษาเรื่องปจจัยสวนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลตอลูกคาเพศชายในการเลือกใช

บริการคลินิกเสริมความงามในอําเภอเมืองเชียงใหมโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยสวนประสม

การตลาดบริการท่ีมีผลตอลูกคาเพศชายในการเลือกใชบริการคลินิกเสริมความงามในอําเภอเมือง

เชียงใหมโดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลเฉพาะลูกคาเพศชายท่ีเคยใช

บริการคลินิกเสริมความงามภายในระยะเวลา 6 เดือนท่ีผานมา โดยจะเก็บขอมูลจากคลินิกเสริม

ความงามประเภทเวชกรรมท่ีตั้งอยูในพ้ืนท่ีอําเภอเมืองเชียงใหมโดยกระจายการเก็บขอมูลในวัน

จันทร ถึงวันอาทิตย ในจํานวนใกลเคียงกัน โดยขอมูลท่ีได นํามาวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา 

คาสถิติท่ีใชไดแก คาความถ่ี คารอยละ และคาเฉล่ีย ซ่ึงในบทนี้ประกอบดวย สรุปผลการศึกษา 

อภิปรายผล ขอคนพบ และขอเสนอแนะ ดังนี้  
 

สรุปผลการศึกษา 
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

จากการศึกษา พบวาผูตอบแบบสอบถามมีอายุ 21 – 25 ป มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 45.00

สถานภาพโสด คิดเปนรอยละ 90.00 มีรายไดเฉล่ียตอเดือน 5,000-10,000 บาท  มากท่ีสุด คิดเปน

รอยละ 31.00  สวนใหญ มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือกําลังศึกษาอยู คิดเปนรอยละ 65.50         

มีอาชีพ นักเรียน/นักศึกษา มากท่ีสุดคิดเปน รอยละ 45.00 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีคลินิก

เสริมความงามท่ีใชเปนประจํา คิดเปนรอยละ 54.50 โดยคลินิกเสริมความงามท่ีผูตอบแบบสอบถาม 

ไมรูจักมากท่ีสุด คือ รมยรวินทคลินิก คิดเปนรอยละ74.00 คลินิกเสริมความงามท่ีผูตอบ

แบบสอบถาม  รูจักแตไมเคยใชบริการ มากท่ีสุด คือ  วุฒิ-ศักดิ์คลินิก คิดเปนรอยละ 75.00 สวน

คลินิกเสริมความงามท่ีผูตอบแบบสอบถาม รูจักและเคยใชบริการ มากท่ีสุด คือ ชาติชาย คลินิกเวช

กรรม  และแพนคอรสเมติก คิดเปนรอยละ 24.50 โดยผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเขารับบริการ

คลินิกเสริมความงาม เพราะตองการรักษาโรค (สิว ผา กระ จุดดางดํา หรือ ปญหาโรคผิวหนังอ่ืนๆ) 

คิดเปนรอยละ 80.50 และใชบริการ รักษาสิว ฝา กระ คิดเปนรอยละ 83.50 โดยเฉล่ีย เขารับบริการ 

1- 2 ครั้งตอเดือน คิดเปนรอยละ57.00 ผูตอบแบบสอบถามใชเงินโดยเฉล่ียในการเขารับบริการตอ

ครั้ง    251- 500 บาท มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 42.00 ชวงเวลาท่ีผูตอบแบบสอบถามเขารับบริการ

บอยท่ีสุด คือ ไมแนนอน คิดเปนรอยละ 33.50 ชวงวันท่ีผูตอบแบบสอบถามเขารับบริการ มากท่ีสุด 

คือ วันเสาร-อาทิตย คิดเปนรอยละ 47.50 ผูมีสวนรวมในการตัดสินใจซ้ือของผูตอบแบบสอบถาม
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สวนใหญคือ ตัวผูตอบแบบสอบถามเอง คิดเปนรอยละ 38.00 แหลงขอมูลสวนใหญท่ีผูตอบ

แบบสอบถามใชในการหาขอมูลคลินิกเสริมความงาม คือ การถามเพื่อน/คนรูจัก คิดเปนรอยละ 

67.33 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญชําระคาบริการดวยเงินสด คิดเปน รอยละ 89.00 สวนใหญ

เลือกรูปแบบการชําระคาบริการ แบบจายเปนครั้ง คิดเปนรอยละ 86.00 ผูตอบแบบสอบถามชําระ

คาบริการ แบบจายเปนคอรส แบบ 3,000 บาท จํานวน 10 ครั้ง มากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 32.14 ผูตอบ

แบบสอบถามสวนใหญเลือกรานเดิมท่ีเคยใชบริการ คิดเปนรอยละ 74.00 
 
สวนที่ 2  ขอมูลปจจัยสวนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลตอลูกคาเพศชายในการเลือกใชบริการ
คลินิกเสริมความงามในอําเภอเมืองเชียงใหม 

จากการศึกษาพบวาปจจัยสวนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลตอลูกคาเพศชายในการ

เลือกใชบริการคลินิกเสริมความงามในอําเภอเมืองเชียงใหมมีผลโดยรวมในระดับมาก มีคาเฉล่ีย

เรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ ปจจัยดานบุคลากร ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคา ปจจัย

ดานการจัดจําหนาย ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ ปจจัยดานส่ิงนําเสนอทางกายภาพ และปจจัย

ดานการสงเสริมการตลาด 
ปจจัยดานผลิตภัณฑ  
ปจจัยดานผลิตภัณฑท่ีมีผลตอผูตอบแบบสอบถาม ในการเลือกใชบริการคลินิกเสริม    

ความงาม โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียรวมเทากับ 4.03 โดยปจจัยยอยดานผลิตภัณฑท่ีมี

คาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรก คือ ภาพลักษณของคลินิกดูเปนมิตร มีคาเฉล่ียเทากับ 4.39 รองลงมาคือ 

ความทันสมัยและความสะอาดของวัสดุ อุปกรณและเครื่องมือ ท่ีนํามาใหบริการ มีคาเฉล่ียเทากับ 

4.35 และคลินิกมีช่ือเสียงนาเช่ือถือ มีคาเฉล่ียเทากับ 4.32 
ปจจัยดานราคา   
ปจจัยดานราคาท่ีมีผลตอผูตอบแบบสอบถาม ในการเลือกใชบริการคลินิกเสริมความงาม

โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียรวมเทากับ 3.97 โดยปจจัยยอยดานราคาท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 

ลําดับแรก คือ คารักษาและบริการท่ีเหมาะสมกับการใหบริการ มีคาเฉล่ียเทากับ 4.48 รองลงมาคือ 

คาเวชภัณฑ (ยา) ในการรักษามีความเหมาะสม มีคาเฉล่ียเทากับ 4.32และการแจงราคาคารักษา 

คาบริการ และคาเวชภัณฑ กอน การใชบริการ มีคาเฉล่ียเทากับ มีคาเฉล่ียเทากับ 4.23 
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ปจจัยดานการจัดจําหนาย   
ปจจัยดานการจัดจําหนายท่ีมีผลตอผูตอบแบบสอบถาม ในการเลือกใชบริการคลินิกเสริม

ความงามโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียรวมเทากับ 3.79 โดยปจจัยยอยดานการจัดจําหนายท่ีมี

คาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรก คือ สถานท่ีมีใหบริการมีท่ีจอดรถเพียงพอ มีคาเฉล่ียเทากับ 4.35 

รองลงมาคือ ท่ีตั้งรานหางายมีคาเฉล่ียเทากับ 4.16 และท่ีตั้งอยูติดถนนใหญไมตองเดินเขา

ศูนยการคาตางๆ มีคาเฉล่ียเทากับ 3.92 
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดท่ีมีผลตอผูตอบแบบสอบถาม ในการเลือกใชบริการคลินิก

เสริมความงามโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียรวมเทากับ 3.65 โดยปจจัยยอยดานการสงเสริม

การตลาดท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรก คือ มีการแนะนํารายละเอียดผลิตภัณฑและบริการแกลูกคา

พรอมทดลองทําฟรี ในครั้งแรก เชน การทําทรีทเมนท มีคาเฉล่ียเทากับ 4.31 รองลงมาคือ การให

สวนลดในโอกาสพิเศษตางๆ เชน สวนลดในเวลาท่ีกําหนด มีคาเฉล่ียเทากับ 4.14 และมีระบบ

สมาชิก พรอมรับสิทธิพิเศษตางๆ เชน สวนลดคาบริการ สวนลดคาเวชภัณฑ เปนตน มีคาเฉล่ีย

เทากับ 3.80   
ปจจัยดานบุคลากร 
ปจจัยดานบุคลากรท่ีมีผลตอผูตอบแบบสอบถาม ในการเลือกใชบริการคลินิกเสริมความ

งามโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียรวมเทากับ 4.06 โดยปจจัยยอยดานบุคลากรท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 

3 ลําดับแรก คือ แพทยมีการใหคําแนะนําอยางเพียงพอและมีความนาเช่ือถือ มีคาเฉล่ียเทากับ 4.50 

รองลงมาคือ พนักงานตอนรับมีการใหความรูอยางเพียงพอ มีคาเฉล่ียเทากับ 4.46 และพนักงาน

บริการประทับใจ มีคาเฉล่ียเทากับ 4.39 

ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ 
ปจจัยดานกระบวนการท่ีมีผลตอผูตอบแบบสอบถาม ในการเลือกใชบริการคลินิกเสริม

ความงามโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียรวมเทากับ 3.78 โดยปจจัยยอยดานกระบวนการ

ใหบริการท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรก คือ ความสามารถในการปรับแตงบริการใหเขากับความ

ตองการของลูกคา มีคาเฉล่ียเทากับ 4.35 รองลงมาคือ ความเอาใจใสในการใหบริการของบุคลากร

ทุกขั้นตอน มีคาเฉล่ียเทากับ 4.28 และ การติดตอสอบถามขอมูลทางโทรศัพท มีคาเฉล่ียเทากับ 4.09  
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ปจจัยดานส่ิงนําเสนอทางกายภาพ 
ปจจัยดานส่ิงนําเสนอทางกายภาพท่ีมีผลตอผูตอบแบบสอบถาม ในการเลือกใชบริการ

คลินิกเสริมความงามโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียรวมเทากับ 3.74 โดยปจจัยยอยดานส่ิง

นําเสนอทางกายภาพ ท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรก คือ ความสะอาด และ เปนระเบียบของราน มี

คาเฉล่ียเทากับ 4.24 รองลงมาคือ มีส่ือตางๆ ใหความเพลิดเพลินขณะรอรับบริการ เชน นิตยสาร 

วิทยุ โทรทัศน หรือ คอมพิวเตอร มีคาเฉล่ียเทากับ 4.16 และความทันสมัยของวัสดุอุปกรณและ

เครื่องมือท่ีนํามาใหบริการ มีคาเฉล่ียเทากับ 3.91 

 
สวนที่ 3 วิเคราะหขอมูลสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการคลินิกเสริม
ความงามของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตาม อายุ 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ 
ผูตอบแบบสอบถามอายุไมเกิน 25 ป ใหความสําคัญตอปจจัยดานผลิตภัณฑและมีคาเฉล่ีย

โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.91 คาเฉล่ียสูงสุดเรียงตาม 3 ลําดับแรก ไดแก 

ภาพลักษณของคลินิกดูเปนมิตร มีคาเฉล่ียเทากับ 4.39 ความทันสมัยและความสะอาดของวัสดุ 

อุปกรณและเครื่องมือท่ีนํามาใหบริการ มีคาเฉล่ียเทากับ 4.30 และคลินิกมีช่ือเสียง นาเช่ือถือมี

คาเฉล่ียเทากับ 4.26 

ผูตอบแบบสอบถามอายุ 26-30 ป ใหความสําคัญตอปจจัยดานผลิตภัณฑและมีคาเฉล่ีย

โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 4.18 คาเฉล่ียสูงสุดเรียงตาม 3 ลําดับแรก ไดแก ความ

ทันสมัยและความสะอาดของวัสดุ อุปกรณและเครื่องมือ ท่ีนํามาใหบริการ มีคาเฉล่ียเทากับ 4.53 

คลินิกมีช่ือเสียง นาเช่ือถือ มีคาเฉล่ียเทากับ 4.43 และภาพลักษณของคลินิกดูเปนมิตร มีคาเฉล่ีย

เทากับ 4.38 

ผูตอบแบบสอบถามอายุ 31 ปขึ้นไปใหความสําคัญตอปจจัยดานผลิตภัณฑและมีคาเฉล่ีย

โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉล่ียเทากับ 4.23 คาเฉล่ียสูงสุดเรียงตาม 3 ลําดับแรก ไดแก

ภาพลักษณของคลินิกดูเปนมิตร มีคาเฉล่ียเทากับ 4.42 ความหลากหลายของบริการ เชน ทรีทเมนท  

มารคหนา ลดริ้วลอย ฉีดโบทอก ขัดหนา นวดหนา มีคาเฉล่ียเทากับ 4.42 และคลินิกมีช่ือเสียง 

นาเช่ือถือ มีคาเฉล่ียเทากับ 4.30 

ปจจัยดานราคา 
ผูตอบแบบสอบถามอายุไมเกิน 25 ป ใหความสําคัญตอปจจัยดานราคาและมีคาเฉล่ีย

โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.87 คาเฉล่ียสูงสุดเรียงตาม 3 ลําดับแรก ไดแก คารักษา

และบริการท่ีเหมาะสมกับการใหบริการ มีคาเฉล่ียเทากับ 4.47 คาเวชภัณฑ (ยา) ในการรักษามีความ
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เหมาะสมมีคาเฉล่ียเทากับ 4.28 และการแจงราคาคารักษาบริการ และคาเวชภัณฑ กอนการใช

บริการ มีคาเฉล่ียเทากับ 4.16  

ผูตอบแบบสอบถามอายุ 26-30 ป ใหความสําคัญตอปจจัยดานราคาและมีคาเฉล่ียโดยรวม

อยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 4.11 คาเฉล่ียสูงสุดเรียงตาม 3 ลําดับแรก ไดแก คารักษาและ

บริการท่ีเหมาะสมกับการใหบริการ มีคาเฉล่ียเทากับ 4.47 การแจงราคาคารักษาบริการ และคา

เวชภัณฑ กอนการใชบริการ มีคาเฉล่ียเทากับ 4.43 และคาเวชภัณฑ (ยา) ในการรักษามีความ

เหมาะสม มีคาเฉล่ียเทากับ 4.38 

ผูตอบแบบสอบถามอายุ 31 ปขึ้นไป ใหความสําคัญตอปจจัยดานราคาและมีคาเฉล่ีย

โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 4.13 คาเฉล่ียสูงสุดเรียงตาม 3 ลําดับแรก ไดแก คารักษา

และบริการท่ีเหมาะสมกับการใหบริการ มีคาเฉล่ียเทากับ 4.55 คาเวชภัณฑ (ยา) ในการรักษามีความ

เหมาะสม 4.36 ความยุติธรรมของราคาเม่ือเทียบกับคารักษา บริการและคาเวชภัณฑและสามารถ

ชําระดวยบัตรเครดิตได มีคาเฉล่ียเทากับ 4.21 

ปจจัยดานการจัดจําหนาย 
ผูตอบแบบสอบถามอายุไมเกิน 25 ป ใหความสําคัญตอปจจัยดานการจัดจําหนายและมี

คาเฉล่ียโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.68 คาเฉล่ียสูงสุดเรียงตาม 3 ลําดับแรก ไดแก 

สถานท่ีมีใหบริการมีท่ีจอดรถเพียงพอ มีคาเฉล่ียเทากับ 4.36 ท่ีตั้งรานหางาย มีคาเฉล่ียเทากับ 4.12 

และท่ีตั้งอยูติดถนนใหญไมตองเดินเขาศูนยการคาตางๆ มีคาเฉล่ียเทากับ 4.03 

ผูตอบแบบสอบถามอายุ 26-30 ป ใหความสําคัญตอปจจัยดานการจัดจําหนายและมีคาเฉล่ีย

โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.92 คาเฉล่ียสูงสุดเรียงตาม 3 ลําดับแรก ไดแก สถานท่ีมี

ใหบริการมีท่ีจอดรถเพียงพอมีคาเฉล่ียเทากับ 4.36 ท่ีตั้งรานหางาย มีคาเฉล่ียเทากับ 4.19 และ

สถานท่ีใหบริการมีความสะอาด ปลอดภัย มีคาเฉล่ียเทากับ 4.13 

ผูตอบแบบสอบถามอายุ 31 ปขึ้นไป ใหความสําคัญตอปจจัยดานการจัดจําหนายและมี

คาเฉล่ียโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.97 คาเฉล่ียสูงสุดเรียงตาม 3 ลําดับแรก ไดแก

สถานท่ีมีใหบริการมีท่ีจอดรถเพียงพอ มีคาเฉล่ียเทากับ 4.33 ท่ีตั้งรานหางาย มีคาเฉล่ียเทากับ 4.27

และสถานท่ีใหบริการมีความสะอาด ปลอดภัย มีคาเฉล่ียเทากับ 4.12 
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 
ผูตอบแบบสอบถามอายุไมเกิน 25 ป ใหความสําคัญตอปจจัยดานการสงเสริมการตลาด

และมีคาเฉล่ียโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.59 คาเฉล่ียสูงสุดเรียงตาม 3 ลําดับแรก 

ไดแก มีการแนะนํารายละเอียดผลิตภัณฑและบริการแกลูกคาพรอมทดลองทําฟรี ในครั้งแรก เชน 

การทําทรีทเมนท มีคาเฉล่ียเทากับ 4.42 การใหสวนลดในโอกาสพิเศษตางๆ เชน สวนลดในเวลาท่ี
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กําหนด มีคาเฉล่ียเทากับ 4.18 และมีระบบสมาชิก พรอมรับสิทธิพิเศษตางๆ เชน สวนลดคาบริการ 

สวนลดคาเวชภัณฑ เปนตน มีคาเฉล่ียเทากับ  3.70   

ผูตอบแบบสอบถามอายุ 26-30 ป ใหความสําคัญตอปจจัยดานการสงเสริมการตลาดและมี

คาเฉล่ียโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.84 คาเฉล่ียสูงสุดเรียงตาม 3 ลําดับแรก ไดแก    

มีการแนะนํารายละเอียดผลิตภัณฑและบริการแกลูกคาพรอมทดลองทําฟรี ในครั้งแรก เชน การทํา

ทรีทเมนท มีคาเฉล่ียเทากับ 4.26 การใหสวนลดในโอกาสพิเศษตางๆ เชน สวนลดในเวลาท่ีกําหนด 

มีคาเฉล่ียเทากับ 4.09 และการโฆษณามีความนาเช่ือถือ มีคาเฉล่ียเทากับ 3.92 

ผูตอบแบบสอบถามอายุ 31 ปขึ้นไป ใหความสําคัญตอปจจัยดานการสงเสริมการตลาดและ

มีคาเฉล่ียโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.56 คาเฉล่ียสูงสุดเรียงตาม 3 ลําดับแรก ไดแก

การใหสวนลดในโอกาสพิเศษตางๆ เชน สวนลดในเวลาท่ีกําหนด มีคาเฉล่ียเทากับ 4.09 มีระบบ

สมาชิก พรอมรับสิทธิพิเศษตางๆ เชน สวนลดคาบริการ สวนลดคาเวชภัณฑ เปนตน มีคาเฉล่ีย

เทากับ 4.00 และมีการแนะนํารายละเอียดผลิตภัณฑและบริการแกลูกคาพรอมทดลองทําฟรี ในครั้ง

แรก เชน การทําทรีทเมนท มีคาเฉล่ียเทากับ 3.97 

ปจจัยดานบุคลากร 
ผูตอบแบบสอบถามอายุไมเกิน 25 ป ใหความสําคัญตอปจจัยดานบุคลากร และมีคาเฉล่ีย

โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.92 คาเฉล่ียสูงสุดเรียงตาม 3 ลําดับแรก ไดแก พนักงาน

ตอนรับมีการใหความรูอยางเพียงพอ มีคาเฉล่ียเทากับ 4.45 แพทยมีการใหคําแนะนําอยางเพียงพอ

และมีความนาเช่ือถือ มีคาเฉล่ียเทากับ 4.43 และพนักงานบริการประทับใจ มีคาเฉล่ียเทากับ 4.37 

ผูตอบแบบสอบถามอายุ 26-30 ป ใหความสําคัญตอปจจัยดานบุคลากร และมีคาเฉล่ีย

โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉล่ียเทากับ 4.26 คาเฉล่ียสูงสุดเรียงตาม 3 ลําดับแรก ไดแก 

แพทยมีการใหคําแนะนําอยางเพียงพอและมีความนาเช่ือถือ มีคาเฉล่ียเทากับ 4.62 พนักงานมีความ

กระตือรือรนและเต็มใจในการใหบริการ มีคาเฉล่ียเทากับ 4.51 และพนักงานตอนรับมีการให

ความรูอยางเพียงพอ และพนักงานมีความเปนมิตร ยิ้มแยม มีอัธยาศัยด ีมีคาเฉล่ียเทากับ 4.49 

ผูตอบแบบสอบถามอายุ 31 ปขึ้นไป ใหความสําคัญตอปจจัยดานบุคลากร และมีคาเฉล่ีย

โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉล่ียเทากับ 4.26 คาเฉล่ียสูงสุดเรียงตาม 3 ลําดับแรก ไดแก

พนักงานมีความเปนมิตร ยิ้มแยม มีอัธยาศัยดีมีคาเฉล่ียเทากับ 4.61 แพทยมีการใหคําแนะนําอยาง

เพียงพอและมีความนาเช่ือถือ มีคาเฉล่ียเทากับ 4.55 และพนักงานตอนรับมีการใหความรูอยาง

เพียงพอ มีคาเฉล่ียเทากับ 4.45 
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 ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ 
ผูตอบแบบสอบถามอายุไมเกิน 25 ป ใหความสําคัญตอปจจัยดานกระบวนการใหบริการ 

และมีคาเฉล่ียโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.62 คาเฉล่ียสูงสุดเรียงตาม 3 ลําดับแรก 

ไดแก ความสามารถในการปรับแตงบริการใหเขากับความตองการของลูกคา มีคาเฉล่ียเทากับ 4.31 

ความเอาใจใสในการใหบริการของบุคลากรทุกขั้นตอน มีคาเฉล่ียเทากับ 4.19 และ การติดตอ

สอบถามขอมูลทางโทรศัพท มีคาเฉล่ียเทากับ 4.15 

ผูตอบแบบสอบถามอายุ 26-30 ป ใหความสําคัญตอปจจัยดานกระบวนการใหบริการ และ

มีคาเฉล่ียโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 4.06 คาเฉล่ียสูงสุดเรียงตาม 3 ลําดับแรก ไดแก

ความเอาใจใสในการใหบริการของบุคลากรทุกขั้นตอน และ ความสามารถในการปรับแตงบริการ

ใหเขากับความตองการของลูกคา มีคาเฉล่ียเทากับ 4.45 คุณภาพของการใหบริการ มีคาเฉล่ียเทากับ 

4.21 และการติดตอสอบถามขอมูลทางโทรศัพท มีคาเฉล่ียเทากับ 4.19 

ผูตอบแบบสอบถามอายุ 31 ปขึ้นไป ใหความสําคัญตอปจจัยดานกระบวนการใหบริการ 

และมีคาเฉล่ียโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.88 คาเฉล่ียสูงสุดเรียงตาม 3 ลําดับแรก 

ไดแก ความเอาใจใสในการใหบริการของบุคลากรทุกขั้นตอน และ ความสามารถในการปรับแตง

บริการใหเขากับความตองการของลูกคา มีคาเฉล่ียเทากับ 4.33 คุณภาพของการใหบริการ มีคาเฉล่ีย

เทากับ 4.21 และความรวดเร็วและใชเวลาท่ีเหมาะสมตอครั้งในการใหบริการลูกคาแตละคน การ

ใหบริการเทาเทียมกันสําหรับลูกคาทุกราย ความรวดเร็วและถูกตองในการคิดเงิน และความถูกตอง

ในการใหบริการ มีคาเฉล่ียเทากับ 4.00 

 ปจจัยส่ิงนําเสนอทางกายภาพ 
ผูตอบแบบสอบถามอายุไมเกิน 25 ป ใหความสําคัญตอปจจัยดานส่ิงนําเสนอทางกายภาพ 

และมีคาเฉล่ียโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.59 คาเฉล่ียสูงสุดเรียงตาม 3 ลําดับแรก 

ไดแก ความสะอาด และ เปนระเบียบของราน คาเฉล่ียเทากับ 4.25 มีส่ือตางๆ ใหความเพลิดเพลิน

ขณะรอรับบริการ เชน นิตยสาร วิทยุ โทรทัศน หรือ คอมพิวเตอร มีคาเฉล่ียเทากับ 4.19 และความ

ทันสมัยของวัสดุ อุปกรณและเครื่องมือ ท่ีนํามาใหบริการ มีคาเฉล่ียเทากับ 3.73 

ผูตอบแบบสอบถามอายุ  26-30 ป ใหความสําคัญตอปจจัยดานส่ิงนําเสนอทางกายภาพ 

และมีคาเฉล่ียโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 4.00 คาเฉล่ียสูงสุดเรียงตาม 3 ลําดับแรก 

ไดแก ความสะอาด และ เปนระเบียบของราน มีคาเฉล่ียเทากับ 4.28 ความทันสมัยของวัสดุ อุปกรณ

และเครื่องมือ ท่ีนํามาใหบริการ มีคาเฉล่ียเทากับ 4.25 และส่ิงแวดลอมท่ีอยูบริเวณรานสะอาด

เรียบรอยและเปนระเบียบ มีคาเฉล่ียเทากับ 4.23 
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ผูตอบแบบสอบถามอายุ 31 ปขึ้นไป ใหความสําคัญตอปจจัยดานส่ิงนําเสนอทางกายภาพ 

และมีคาเฉล่ียโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 4.00 คาเฉล่ียสูงสุดเรียงตาม 3 ลําดับแรก 

ไดแก ความสะอาด และ เปนระเบียบของราน มีคาเฉล่ียเทากับ 4.18 ส่ิงแวดลอมท่ีอยูบริเวณราน

สะอาดเรียบรอยและเปนระเบียบ มีคาเฉล่ียเทากับ 4.06 และความทันสมัยของวัสดุ อุปกรณและ

เครื่องมือ ท่ีนํามาใหบริการมีคาเฉล่ียเทากับ 4.03 

 

สวนที่ 4 วิเคราะหขอมูลสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการคลินิกเสริม
ความงามของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตาม รายไดตอเดือน 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ 
ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดตอเดือนต่ํากวา 5,000 บาท ใหความสําคัญตอปจจัยดาน

ผลิตภัณฑ และมีคาเฉล่ียโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 4.02 คาเฉล่ียสูงสุดเรียงตาม         

3 ลําดับแรก ไดแก ความเช่ียวชาญเฉพาะดานของคลินิก เชน สามารถรักษาไดผลดีตางไปจากคลินิก

ท่ัวไป และความปลอดภัยในตัวเวชภัณฑ (ยา) และผลิตภัณฑตางๆ ไมแพงาย มีคาเฉล่ียเทากับ 4.26  

ความ ทันสมัยและความสะอาดของวัสดุ อุปกรณและเครื่องมือ ท่ีนํามาใหบริการมีคาเฉล่ียเทากับ 

4.11และภาพลักษณของคลินิกดูเปนมิตร มีคาเฉล่ียเทากับ 4.06 
ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดตอเดือน 5,000-10,000 บาท ใหความสําคัญตอปจจัยดาน

ผลิตภัณฑ และมีคาเฉล่ียโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.86 คาเฉล่ียสูงสุดเรียงตาม         

3 ลําดับแรก ไดแก ภาพลักษณของคลินิก ดูเปนมิตร มีคาเฉล่ียเทากับ 4.56 ความทันสมัยและความ

สะอาดของวัสดุ อุปกรณและเครื่องมือ ท่ีนํามาใหบริการ มีคาเฉล่ียเทากับ 4.44 และคลินิกมีช่ือเสียง 

นาเช่ือถือ มีคาเฉล่ียเทากับ 4.35   

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดตอเดือน 10,001-15,000 บาท ใหความสําคัญตอปจจัยดาน

ผลิตภัณฑ และมีคาเฉล่ียโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 4.02 คาเฉล่ียสูงสุดเรียงตาม         

3 ลําดับแรก ไดแก ภาพลักษณของคลินิกดูเปนมิตร มีคาเฉล่ียเทากับ 4.36 คลินิกมีช่ือเสียง นาเช่ือถือ 

มีคาเฉล่ียเทากับ 4.29 และความทันสมัยและความสะอาดของวัสดุ อุปกรณและเครื่องมือ ท่ีนํามา

ใหบริการ มีคาเฉล่ียเทากับ 4.26 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดตอเดือน 15,001 บาทขึ้นไป ใหความสําคัญตอปจจัยดาน

ผลิตภณัฑ และมีคาเฉล่ียโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉล่ียเทากับ 4.30 คาเฉล่ียสูงสุดเรียงตาม         

3 ลําดับแรก ไดแก ความทันสมัยและความสะอาดของวัสดุ อุปกรณและเครื่องมือ ท่ีนํามาใหบริการ 

มีคาเฉล่ียเทากับ 4.53 คลินิกมีช่ือเสียง นาเช่ือถือ มีคาเฉล่ียเทากับ 4.51 และภาพลักษณของคลินิก ดู

เปนมิตร มีคาเฉล่ียเทากับ 4.44 
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ปจจัยดานราคา 
ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดตอเดือนต่ํากวา 5,000 บาท ใหความสําคัญตอปจจัยดานราคา 

และมีคาเฉล่ียโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.82 คาเฉล่ียสูงสุดเรียงตาม 3 ลําดับแรก 

ไดแก คารักษาและบริการท่ีเหมาะสมกับการใหบริการ มีคาเฉล่ียเทากับ 4.26 คาเวชภัณฑ (ยา) ใน

การรักษามีความเหมาะสม มีคาเฉล่ียเทากับ 4.06 และการแจงราคาคารักษา คาบริการ และคา

เวชภัณฑ กอน การใชบริการ มีคาเฉล่ียเทากับ 3.97 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดตอเดือน 5,000-10,000 บาท ใหความสําคัญตอปจจัยดาน

ราคา และมีคาเฉล่ียโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.85 คาเฉล่ียสูงสุดเรียงตาม 3 ลําดับ

แรก ไดแก คารักษาและบริการท่ีเหมาะสมกับการใหบริการมีคาเฉล่ียเทากับ 4.45 สามารถผอน

ชําระคาบริการได มีคาเฉล่ียเทากับ 4.26 และการแจงราคาคารักษา คาบริการ และคาเวชภัณฑ กอน 

การใชบริการ มีคาเฉล่ียเทากับ 4.23  

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดตอเดือน 10,000-15,000 บาท ใหความสําคัญตอปจจัยดาน

ราคา และมีคาเฉล่ียโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.98 คาเฉล่ียสูงสุดเรียงตาม 3 ลําดับ

แรก ไดแก คารักษาและบริการท่ีเหมาะสมกับการใหบริการ มีคาเฉล่ียเทากับ 4.43 คาเวชภัณฑ (ยา) 

ในการรักษามีความเหมาะสม มีคาเฉล่ียเทากับ 4.40 และการแจงราคาคารักษา คาบริการ และคา

เวชภัณฑ กอน การใชบริการ มีคาเฉล่ียเทากับ 4.10 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดตอเดือน 15,001 บาทขึ้นไป ใหความสําคัญตอปจจัยดาน

ราคา และมีคาเฉล่ียโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉล่ียเทากับ 4.25 คาเฉล่ียสูงสุดเรียงตาม 3 

ลําดับแรก ไดแก คารักษาและบริการท่ีเหมาะสมกับการใหบริการ มีคาเฉล่ียเทากับ 4.78 คา

เวชภัณฑ (ยา) ในการรักษามีความเหมาะสม มีคาเฉล่ียเทากับ 4.64 และการแจงราคาคารักษา 

คาบริการ และคาเวชภัณฑ กอน การใชบริการ มีคาเฉล่ียเทากับ 4.62 

ปจจัยดานการจัดจําหนาย 
ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดตอเดือนต่ํากวา 5,000 บาท ใหความสําคัญตอปจจัยดานการ

จัดจําหนาย และมีคาเฉล่ียโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.86 คาเฉล่ียสูงสุดเรียงตาม 3 

ลําดับแรก ไดแก สถานท่ีมีใหบริการมีท่ีจอดรถเพียงพอ มีคาเฉล่ียเทากับ 4.26 สถานท่ีใหบริการมี

ความสะอาด ปลอดภัยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.11 และท่ีตั้งอยูติดถนนใหญไมตองเดินเขาศูนยการคา

ตางๆ มีคาเฉล่ียเทากับ 3.91 
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ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดตอเดือน 5,000-10,000 บาท ใหความสําคัญตอปจจัยดานการ

จัดจําหนาย และมีคาเฉล่ียโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.61 คาเฉล่ียสูงสุดเรียงตาม 3 

ลําดับแรก ไดแก สถานท่ีมีใหบริการมีท่ีจอดรถเพียงพอ มีคาเฉล่ียเทากับ 4.40 ท่ีตั้งรานหางาย         

มีคาเฉล่ียเทากับ 4.32 และท่ีตั้งอยูติดถนนใหญไมตองเดินเขาศูนยการคาตางๆ มีคาเฉล่ียเทากับ 4.02 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดตอเดือน 10,001-15,000 บาท ใหความสําคัญตอปจจัยดาน

การจัดจําหนาย และมีคาเฉล่ียโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.78 คาเฉล่ียสูงสุดเรียงตาม 

3 ลําดับแรก ไดแก สถานท่ีมีใหบริการมีท่ีจอดรถเพียงพอ มีคาเฉล่ียเทากับ 4.36 ท่ีตั้งรานหางาย      

มีคาเฉล่ียเทากับ 4.16 และสถานท่ีใหบริการมีความสะอาด ปลอดภัย มีคาเฉล่ียเทากับ 3.90 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดตอเดือน 15,001 บาทขึ้นไป ใหความสําคัญตอปจจัยดานการ

จัดจําหนาย และมีคาเฉล่ียโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 4.00 คาเฉล่ียสูงสุดเรียงตาม 3 

ลําดับแรก ไดแก สถานท่ีมีใหบริการมีท่ีจอดรถเพียงพอ มีคาเฉล่ียเทากับ 4.36 มีความสะดวกในการ

เดินทางมาใชบริการ มีคาเฉล่ียเทากับ 4.24 และท่ีตั้งรานหางาย มีคาเฉล่ียเทากับ 4.24 

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 
ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดตอเดือนต่ํากวา 5,000 บาท ใหความสําคัญตอปจจัยดานการ

สงเสริมการตลาด และมีคาเฉล่ียโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.61คาเฉล่ียสูงสุดเรียง

ตาม 3 ลําดับแรก ไดแก มีการแนะนํารายละเอียดผลิตภัณฑและบริการแกลูกคาพรอมทดลองทําฟรี 

ในครั้งแรก เชน การทําทรีทเมนท มีคาเฉล่ียเทากับ 4.23 การใหสวนลดในโอกาสพิเศษตางๆ เชน 

สวนลดในเวลาท่ีกําหนด มีคาเฉล่ียเทากับ 3.89 และการโฆษณามีความนาเช่ือถือ มีคาเฉล่ียเทากับ 

3.74   

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดตอเดือน 5,000-10,000 บาท ใหความสําคัญตอปจจัยดานการ

สงเสริมการตลาด และมีคาเฉล่ียโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.59 คาเฉล่ียสูงสุดเรียง

ตาม 3 ลําดับแรก ไดแก มีการแนะนํารายละเอียดผลิตภัณฑและบริการแกลูกคาพรอมทดลองทําฟรี 

ในครั้งแรก เชน การทําทรีทเมนท มีคาเฉล่ียเทากับ 4.45 การใหสวนลดในโอกาสพิเศษตางๆ เชน 

สวนลดในเวลาท่ีกําหนด มีคาเฉล่ียเทากับ 4.21 และมีระบบสมาชิก พรอมรับสิทธิพิเศษตางๆ เชน 

สวนลดคาบริการ สวนลดคาเวชภัณฑ เปนตน มีคาเฉล่ียเทากับ 3.56 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดตอเดือน 10,000-15,000 บาท ใหความสําคัญตอปจจัยดาน

การสงเสริมการตลาด และมีคาเฉล่ียโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.70 คาเฉล่ียสูงสุด

เรียงตาม 3 ลําดับแรก ไดแก มีการแนะนํารายละเอียดผลิตภัณฑและบริการแกลูกคาพรอมทดลอง

ทําฟรี ในครั้งแรก เชน การทําทรีทเมนท มีคาเฉล่ียเทากับ 4.36 การใหสวนลดในโอกาสพิเศษตางๆ 
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เชน สวนลดในเวลาท่ีกําหนด มีคาเฉล่ียเทากับ 4.28 และมีระบบสมาชิก พรอมรับสิทธิพิเศษตางๆ 

เชน สวนลดคาบริการ สวนลดคาเวชภัณฑ เปนตน มีคาเฉล่ียเทากับ 3.90   

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดตอเดือน 15,001 บาทขึ้นไป ใหความสําคัญตอปจจัยดานการ

สงเสริมการตลาด และมีคาเฉล่ียโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.71 คาเฉล่ียสูงสุดเรียง

ตาม 3 ลําดับแรก ไดแก มีการแนะนํารายละเอียดผลิตภัณฑและบริการแกลูกคาพรอมทดลองทําฟรี 

ในครั้งแรก เชน การทําทรีทเมนท  และมีระบบสมาชิก พรอมรับสิทธิพิเศษตางๆ เชน สวนลด

คาบริการ สวนลดคาเวชภัณฑ เปนตน มีคาเฉล่ียเทากับ 4.09 การใหสวนลดในโอกาสพิเศษตางๆ 

เชน สวนลดในเวลาท่ีกําหนด มีคาเฉล่ียเทากับ 4.07 และการโฆษณามีความนาเช่ือถือ มีคาเฉล่ีย

เทากับ 3.84 

ปจจัยดานบุคลากร 
ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดตอเดือนต่ํากวา 5,000 บาท ใหความสําคัญตอปจจัยดาน

บุคลากร และมีคาเฉล่ียโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 4.06 คาเฉล่ียสูงสุดเรียงตาม 3 

ลําดับแรก ไดแก พนักงานตอนรับมีการใหความรูอยางเพียงพอ และพนักงานมีความเปนมืออาชีพ 

มีคาเฉล่ียเทากับ 4.23 แพทยมีการ ใหคําแนะนําอยางเพียงพอและมีความนาเช่ือถือ มีคาเฉล่ียเทากับ 

4.20 และความมีสุขภาพอนามัยของพนักงาน เชน หนาตาสดใส ความสะอาดของรางกาย ไมเปน

โรคติดตอ มีคาเฉล่ียเทากับ 4.17 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดตอเดือน 5,000-10,000 บาท ใหความสําคัญตอปจจัยดาน

บุคลากร และมีคาเฉล่ียโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.89 คาเฉล่ียสูงสุดเรียงตาม 3 

ลําดับแรก ไดแก พนักงานตอนรับมีการใหความรูอยางเพียงพอ มีคาเฉล่ียเทากับ 4.58 แพทยมีการ

ใหคําแนะนําอยางเพียงพอและมีความนาเช่ือถือ มีคาเฉล่ียเทากับ 4.56 และพนักงานมีความ

กระตือรือรนและเต็มใจในการใหบริการ มีคาเฉล่ียเทากับ 4.42 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดตอเดือน 10,000-15,000 บาท ใหความสําคัญตอปจจัยดาน

บุคลากร และมีคาเฉล่ียโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.89 คาเฉล่ียสูงสุดเรียงตาม 3 

ลําดับแรก ไดแก แพทยมีการใหคําแนะนําอยางเพียงพอและมีความนาเช่ือถือ มีคาเฉล่ียเทากับ 4.53

พนักงานมีความเปนมิตร ยิ้มแยม มีอัธยาศัยดี มีคาเฉล่ียเทากับ 4.43 และพนักงานตอนรับมีการให

ความรูอยางเพียงพอพนักงานมีความกระตือรือรนและเต็มใจในการใหบริการและพนักงานบริการ

ประทับใจ มีคาเฉล่ียเทากับ 4.38  
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ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดตอเดือน 15,000 บาทขึ้นไป ใหความสําคัญตอปจจัยดาน

บุคลากร และมีคาเฉล่ียโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉล่ียเทากับ 4.32 คาเฉล่ียสูงสุดเรียงตาม 3 

ลําดับแรก ไดแก แพทยมีการใหคําแนะนําอยางเพียงพอและมีความนาเช่ือถือ มีคาเฉล่ียเทากับ 4.60 

พนักงานตอนรับมีการใหความรูอยางเพียงพอ มีคาเฉล่ียเทากับ 4.58 และพนักงานบริการประทับใจ 

มีคาเฉล่ียเทากับ 4.56   

ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ 
ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดตอเดือนต่ํากวา 5,000 บาท ใหความสําคัญตอปจจัยดาน

กระบวนการใหบริการ และมีคาเฉล่ียโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.84 คาเฉล่ียสูงสุด

เรียงตาม 3 ลําดับแรก ไดแก ความสามารถในการปรับแตงบริการใหเขากับความตองการของลูกคา 

มีคาเฉล่ียเทากับ 4.14 ความเอาใจใสในการใหบริการของบุคลากรทุกขั้นตอน มีคาเฉล่ียเทากับ 4.11 

และความรวดเร็วและใชเวลาท่ีเหมาะสมตอครั้งในการใหบริการลูกคาแตละคน มีคาเฉล่ียเทากับ 

4.03 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดตอเดือน 5,000-10,000 บาท ใหความสําคัญตอปจจัยดาน

กระบวนการใหบริการ และมีคาเฉล่ียโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.55 คาเฉล่ียสูงสุด

เรียงตาม 3 ลําดับแรก ไดแก ความสามารถในการปรับแตงบริการใหเขากับความตองการของลูกคา 

มีคาเฉล่ียเทากับ 4.44 การติดตอสอบถามขอมูลทางโทรศัพท มีคาเฉล่ียเทากับ 4.37 และความเอาใจ

ใสในการใหบริการของบุคลากรทุกขั้นตอน มีคาเฉล่ียเทากับ 4.21 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดตอเดือน 10,000-15,000 บาท ใหความสําคัญตอปจจัยดาน

กระบวนการใหบริการ และมีคาเฉล่ียโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.76 คาเฉล่ียสูงสุด

เรียงตาม 3 ลําดับแรก ไดแก ความสามารถในการปรับแตงบริการใหเขากับความตองการของลูกคา 

มีคาเฉล่ียเทากับ 4.33 ความเอาใจใสในการใหบริการของบุคลากรทุกขั้นตอน มีคาเฉล่ียเทากับ 4.31 

และการติดตอสอบถามขอมูลทางโทรศัพท มีคาเฉล่ียเทากับ 4.05 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดตอเดือน 15,000 บาทขึ้นไป ใหความสําคัญตอปจจัยดาน

กระบวนการใหบริการ และมีคาเฉล่ียโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 4.08 คาเฉล่ียสูงสุด

เรียงตาม 3 ลําดับแรก ไดแก ความเอาใจใสในการใหบริการของบุคลากรทุกขั้นตอน มีคาเฉล่ีย

เทากับ 4.49 คุณภาพของการใหบริการ และความสามารถในการปรับแตงบริการใหเขากับความ

ตองการของลูกคา มีคาเฉล่ียเทากับ 4.42 และความถูกตองในการใหบริการ มีคาเฉล่ียเทากับ 4.20 
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ปจจัยดานส่ิงนําเสนอทางกายภาพ 
ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดตอเดือนต่ํากวา 5,000 บาท ใหความสําคัญตอปจจัยดานส่ิง

นําเสนอทางกายภาพ และมีคาเฉล่ียโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.75 คาเฉล่ียสูงสุด

เรียงตาม 3 ลําดับแรก ไดแก ส่ิงแวดลอมท่ีอยูบริเวณรานสะอาดเรียบรอยและเปนระเบียบ มีคาเฉล่ีย

เทากับ 4.00 ความทันสมัยของวัสดุ อุปกรณและเคร่ืองมือ ท่ีนํามาใหบริการ และมีส่ือตางๆ ให

ความเพลิดเพลินขณะรอรับบริการ เชน นิตยสาร วิทยุ โทรทัศน หรือ คอมพิวเตอร มีคาเฉล่ียเทากับ 

3.97 และความสะอาด และ เปนระเบียบของราน มีคาเฉล่ียเทากับ 3.94 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดตอเดือน 5,000-10,000 บาท ใหความสําคัญตอปจจัยดานส่ิง

นําเสนอทางกายภาพ และมีคาเฉล่ียโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.54 คาเฉล่ียสูงสุด

เรียงตาม 3 ลําดับแรก ไดแก มีส่ือตางๆ ใหความเพลิดเพลินขณะรอรับบริการ เชน นิตยสาร วิทยุ 

โทรทัศน หรือ คอมพิวเตอร และความสะอาด และ เปนระเบียบของราน มีคาเฉล่ียเทากับ 4.34 มีท่ี

นั่งสําหรับรองรับบริการเพียงพอ มีคาเฉล่ียเทากับ 3.65 และปายช่ือหนาคลินิกเห็นไดอยางเดนชัด มี

คาเฉล่ียเทากับ 3.58 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดตอเดือน 10,000-15,000 บาท ใหความสําคัญตอปจจัยดานส่ิง

นําเสนอทางกายภาพ และมีคาเฉล่ียโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.75 คาเฉล่ียสูงสุด

เรียงตาม 3 ลําดับแรก ไดแก ความสะอาด และ เปนระเบียบของราน มีคาเฉล่ียเทากับ 4.24 มีส่ือ

ตางๆ ใหความเพลิดเพลินขณะรอรับบริการ เชน นิตยสาร วิทยุ โทรทัศน หรือ คอมพิวเตอร  มี

คาเฉล่ียเทากับ มีคาเฉล่ียเทากับ 4.16 และความทันสมัยของวัสดุ อุปกรณและเครื่องมือ ท่ีนํามา

ใหบริการ มีคาเฉล่ียเทากับ  4.02 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดตอเดือน 15,000 บาทขึ้นไป ใหความสําคัญตอปจจัยดานส่ิง

นําเสนอทางกายภาพ และมีคาเฉล่ียโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 4.02 คาเฉล่ียสูงสุด

เรียงตาม 3 ลําดับแรก ไดแก ความสะอาดและเปนระเบียบของราน มีคาเฉล่ียเทากับ 4.36 

ส่ิงแวดลอมท่ีอยูบริเวณรานสะอาดเรียบรอยและเปนระเบียบ มีคาเฉล่ียเทากับ 4.27 และความ

ทันสมัยของวัสดุ อุปกรณและเครื่องมือ ท่ีนํามาใหบริการ มีคาเฉล่ียเทากับ 4.22 
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สวนที่ 5 วิเคราะหขอมูลสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการคลินิกเสริม
ความงามของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตาม ระดับการศึกษา 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ 
ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรี ใหความสําคัญตอปจจัยดาน

ผลิตภัณฑ และมีคาเฉล่ียโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.87 คาเฉล่ียสูงสุดเรียงตาม 3 

ลําดับแรก ไดแก ภาพลักษณของคลินิกดเูปนมิตร มีคาเฉล่ียเทากับ 4.37 คลินิกมีช่ือเสียง นาเช่ือถือ 

มีคาเฉล่ียเทากับ 4.35 และความทันสมัยและความสะอาดของวัสดุ อุปกรณและเครื่องมือ ท่ีนํามา

ใหบริการมีคาเฉล่ียเทากับ 4.28 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกวา ใหความสําคัญตอปจจัย

ดานผลิตภัณฑ และมีคาเฉล่ียโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 4.10 คาเฉล่ียสูงสุดเรียงตาม 

3 ลําดับแรก ไดแก ภาพลักษณของคลินิกดูเปนมิตร มีคาเฉล่ียเทากับ 4.40 ความทันสมัยและความ

สะอาดของวัสดุ อุปกรณและเครื่องมือ ท่ีนํามาใหบริการ มีคาเฉล่ียเทากับ 4.38 และคลินิกมีช่ือเสียง 

นาเช่ือถือ มีคาเฉล่ียเทากับ 4.30  

ปจจัยดานราคา 
ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรี ใหความสําคัญตอปจจัยดานราคา 

และมีคาเฉล่ียโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.91 คาเฉล่ียสูงสุดเรียงตาม 3 ลําดับแรก 

ไดแก คารักษาและบริการท่ีเหมาะสมกับการใหบริการ มีคาเฉล่ียเทากับ 4.43 คาเวชภัณฑ (ยา) ใน

การรักษามีความเหมาะสม มีคาเฉล่ียเทากับ 4.31 และสามารถผอนชําระคาบริการได มีคาเฉล่ีย

เทากับ 4.30 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกวา ใหความสําคัญตอปจจัย

ดานราคาและมีคาเฉล่ียโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 4.00 คาเฉล่ียสูงสุดเรียงตาม 3 

ลําดับแรก ไดแก คารักษาและบริการท่ีเหมาะสมกับการใหบริการ มีคาเฉล่ียเทากับ 4.51 คา

เวชภัณฑ (ยา) ในการรักษามีความเหมาะสม มีคาเฉล่ียเทากับ 4.32 และการแจงราคาคารักษา 

คาบริการ และคาเวชภัณฑ กอน การใชบริการ มีคาเฉล่ียเทากับ 4.24 

ปจจัยดานการจัดจําหนาย 
ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรี ใหความสําคัญตอปจจัยดานการ

จัดจําหนาย และมีคาเฉล่ียโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.63คาเฉล่ียสูงสุดเรียงตาม 3 

ลําดับแรก ไดแก สถานท่ีมีใหบริการมีท่ีจอดรถเพียงพอ มีคาเฉล่ียเทากับ 4.33 และท่ีตั้งรานหางาย มี

คาเฉล่ียเทากับ 4.22 และท่ีตั้งอยูติดถนนใหญไมตองเดินเขาศูนยการคาตางๆ มีคาเฉล่ียเทากับ 3.78 
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ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกวา ใหความสําคัญตอปจจัย

ดานการจัดจําหนาย และมีคาเฉล่ียโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.85 คาเฉล่ียสูงสุดเรียง

ตาม 3 ลําดับแรก ไดแก สถานท่ีมีใหบริการมีท่ีจอดรถเพียงพอ มีคาเฉล่ียเทากับ 4.36 ท่ีตั้งรานหา

งาย มีคาเฉล่ียเทากับ 4.14 และสถานท่ีใหบริการมีความสะอาด ปลอดภัย มีคาเฉล่ียเทากับ 4.00 

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 
ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรี ใหความสําคัญตอปจจัยดานการ

สงเสริมการตลาด และมีคาเฉล่ียโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.66 คาเฉล่ียสูงสุดเรียง

ตาม 3 ลําดับแรก ไดแก มีการแนะนํารายละเอียดผลิตภัณฑและบริการแกลูกคาพรอมทดลองทําฟรี 

ในครั้งแรก เชน การทําทรีทเมนท มีคาเฉล่ียเทากับ 4.46 การใหสวนลดในโอกาสพิเศษตางๆ เชน 

สวนลดในเวลาท่ีกําหนด มีคาเฉล่ียเทากับ 4.30 และมีระบบสมาชิก พรอมรับสิทธิพิเศษตางๆ เชน 

สวนลดคาบริการ สวนลดคาเวชภัณฑ เปนตน มีคาเฉล่ียเทากับ 3.69 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกวา ใหความสําคัญตอปจจัย

ดานการสงเสริมการตลาด และมีคาเฉล่ียโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.65 คาเฉล่ีย

สูงสุดเรียงตาม 3 ลําดับแรก ไดแก มีการแนะนํารายละเอียดผลิตภัณฑและบริการแกลูกคาพรอม

ทดลองทําฟรี ในครั้งแรก เชน การทําทรีทเมนท มีคาเฉล่ียเทากับ 4.25 การใหสวนลดในโอกาส

พิเศษตางๆ เชน สวนลดในเวลาท่ีกําหนด มีคาเฉล่ียเทากับ 4.08 และมีระบบสมาชิก พรอมรับสิทธิ

พิเศษตางๆ เชน สวนลดคาบริการ สวนลดคาเวชภัณฑ เปนตน มีคาเฉล่ียเทากับ 3.84 

ปจจัยดานบุคลากร 
ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรี ใหความสําคัญตอปจจัยดาน

บุคลากร และมีคาเฉล่ียโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.93 คาเฉล่ียสูงสุดเรียงตาม 3 

ลําดับแรก ไดแก พนักงานตอนรับมีการใหความรูอยางเพียงพอ มีคาเฉล่ียเทากับ 4.63 แพทยมีการ

ใหคําแนะนําอยางเพียงพอและมีความนาเช่ือถือ มีคาเฉล่ียเทากับ 4.52 และพนักงานมีความเปนมิตร 

ยิ้มแยม มีอัธยาศัยด ีมีคาเฉล่ียเทากับ 4.44 พนักงานบริการประทับใจ มีคาเฉล่ียเทากับ 4.41 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกวา ใหความสําคัญตอปจจัย

ดานบุคลากร และมีคาเฉล่ียโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 4.10 คาเฉล่ียสูงสุดเรียงตาม 3 

ลําดับแรก ไดแก แพทยมีการใหคําแนะนําอยางเพียงพอและมีความนาเช่ือถือ มีคาเฉล่ียเทากับ 4.49 

พนักงานตอนรับมีการใหความรูอยางเพียงพอ มีคาเฉล่ียเทากับ 4.40 และพนักงานมีความเปนมือ

อาชีพ มีคาเฉล่ียเทากับ 4.39 
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ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ 
ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรี ใหความสําคัญตอปจจัยดาน

กระบวนการใหบริการ และมีคาเฉล่ียโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.65 คาเฉล่ียสูงสุด

เรียงตาม 3 ลําดับแรก ไดแก ความสามารถในการปรับแตงบริการใหเขากับความตองการของลูกคา 

มีคาเฉล่ียเทากับ 4.54 การติดตอสอบถามขอมูลทางโทรศัพท มีคาเฉล่ียเทากับ4.39 และความเอาใจ

ใสในการใหบริการของบุคลากรทุกขั้นตอน มีคาเฉล่ียเทากับ 4.30 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกวา ใหความสําคัญตอปจจัย

ดานกระบวนการใหบริการ และมีคาเฉล่ียโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.83 คาเฉล่ีย

สูงสุดเรียงตาม 3 ลําดับแรก ไดแก ความเอาใจใสในการใหบริการของบุคลากรทุกขั้นตอน และ

ความสามารถในการปรับแตงบริการใหเขากับความตองการของลูกคามีคาเฉล่ียเทากับ 4.28 ความ

รวดเร็วและใชเวลาท่ีเหมาะสมตอครั้งในการใหบริการลูกคาแตละคน มีคาเฉล่ียเทากับ 3.99 และ

การติดตอสอบถามขอมูลทางโทรศัพท และคุณภาพของการใหบริการมีคาเฉล่ียเทากับ 3.98 

ปจจัยดานส่ิงนําเสนอทางกายภาพ 
ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรี ใหความสําคัญตอปจจัยดานส่ิง

นําเสนอทางกายภาพ และมีคาเฉล่ียโดยรวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉล่ียเทากับ 3.35 คาเฉล่ีย

สูงสุดเรียงตาม 3 ลําดับแรก ไดแก มีส่ือตางๆ ใหความเพลิดเพลินขณะรอรับบริการ เชน นิตยสาร 

วิทยุ โทรทัศน หรือ คอมพิวเตอร มีคาเฉล่ียเทากับ 4.35 ความสะอาด และ เปนระเบียบของราน มี

คาเฉล่ียเทากับ 4.19 และส่ิงแวดลอมท่ีอยูบริเวณรานสะอาดเรียบรอยและเปนระเบียบ มี ค า เ ฉ ล่ี ย

เทากับ 3.83 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกวา ใหความสําคัญตอปจจัย

ดานส่ิงนําเสนอทางกายภาพ และมีคาเฉล่ียโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.50 คาเฉล่ีย

สูงสุดเรียงตาม 3 ลําดับแรก ไดแก ความสะอาด และ เปนระเบียบของราน มีคาเฉล่ียเทากับ 4.27 มี

ส่ือตางๆ ใหความเพลิดเพลินขณะรอรับบริการ เชน นิตยสาร วิทยุ โทรทัศน หรือ คอมพิวเตอร มี

คาเฉล่ียเทากับ 4.09 และความทันสมัยของวัสดุ อุปกรณและเครื่องมือ ท่ีนํามาใหบริการมีคาเฉล่ีย

เทากับ 3.98 
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สวนที่ 6 วิเคราะหขอมูลสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการคลินิกเสริม
ความงามของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตาม อาชีพ 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ 
ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีกําลังศึกษาอยู ใหความสําคัญตอปจจัยดานผลิตภัณฑ และมีคาเฉล่ีย

โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.90 คาเฉล่ียสูงสุดเรียงตาม 3 ลําดับแรก ไดแก 

ภาพลักษณของคลินิกดูเปนมิตร มีคาเฉล่ียเทากับ 4.37 ความทันสมัยและความสะอาดของวัสดุ 

อุปกรณและเครื่องมือ ท่ีนํามาใหบริการ มีคาเฉล่ียเทากับ 4.30 และคลินิกมีช่ือเสียง นาเช่ือถือ และมี

นวัตกรรมใหมๆท่ีนําเสนอแตกตางจากคลินิกอ่ืนๆ มีคาเฉล่ียเทากับ 4.24  

ผูตอบแบบสอบถามท่ีทํางานแลว ใหความสําคัญตอปจจัยดานผลิตภัณฑ และมีคาเฉล่ีย

โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.90 คาเฉล่ียสูงสุดเรียงตาม 3 ลําดับแรก ไดแก

ภาพลักษณของคลินิก ดูเปนมิตรมีคาเฉล่ียเทากับ 4.41 ความทันสมัยและความสะอาดของวัสดุ 

อุปกรณและเครื่องมือ ท่ีนํามาใหบริการ มีคาเฉล่ียเทากับ 4.39 และคลินิกมีช่ือเสียง นาเช่ือถือ มี

คาเฉล่ียเทากับ 4.37 

ปจจัยดานราคา 
ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีกําลังศึกษาอยู ใหความสําคัญตอปจจัยดานราคาและมีคาเฉล่ีย

โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.84 คาเฉล่ียสูงสุดเรียงตาม 3 ลําดับแรก ไดแก คารักษา

และบริการท่ีเหมาะสมกับการใหบริการ มีคาเฉล่ียเทากับ 4.48 และคาเวชภัณฑ (ยา) ในการรักษามี

ความเหมาะสม มีคาเฉล่ียเทากับ 4.27 และ การแจงราคาคารักษา คาบริการ และคาเวชภัณฑ กอน 

การใชบริการ มีคาเฉล่ียเทากับ 4.16 
ผูตอบแบบสอบถามท่ีทํางานแลว ใหความสําคัญตอปจจัยดานราคา และมีคาเฉล่ียโดยรวม

อยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 4.08 คาเฉล่ียสูงสุดเรียงตาม 3 ลําดับแรก ไดแก คารักษาและ

บริการท่ีเหมาะสมกับการใหบริการ มีคาเฉล่ียเทากับ 4.49 คาเวชภัณฑ (ยา) ในการรักษามีความ

เหมาะสมมีคาเฉล่ียเทากับ 4.36 และการแจงราคาคารักษา คาบริการ และคาเวชภัณฑ กอน การใช

บริการ มีคาเฉล่ียเทากับ 4.30 

ปจจัยดานการจัดจําหนาย 
ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีกําลังศึกษาอยู ใหความสําคัญตอปจจัยดานการจัดจําหนาย และมี

คาเฉล่ียโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.65 คาเฉล่ียสูงสุดเรียงตาม 3 ลําดับแรก ไดแก 

สถานท่ีมีใหบริการมีท่ีจอดรถเพียงพอ มีคาเฉล่ียเทากับ 4.29 ท่ีตั้งรานหางาย มีคาเฉล่ียเทากับ 4.11 

และท่ีตั้งอยูติดถนนใหญไมตองเดินเขาศูนยการคาตางๆ มีคาเฉล่ียเทากับ 4.06   
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ผูตอบแบบสอบถามท่ีทํางานแลว ใหความสําคัญตอปจจัยดานการจัดจําหนาย และมี

คาเฉล่ียโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.91 คาเฉล่ียสูงสุดเรียงตาม 3 ลําดับแรก ไดแก 

สถานท่ีมีใหบริการมีท่ีจอดรถเพียงพอ มีคาเฉล่ียเทากับ 4.41 ท่ีตั้งรานหางาย มีคาเฉล่ียเทากับ 4.21 

และสถานท่ีใหบริการมีความสะอาด ปลอดภัย มีคาเฉล่ียเทากับ 4.09 

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 
ผูตอบแบบสอบถามท่ีกําลังศึกษาอยู ใหความสําคัญตอปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 

และมีคาเฉล่ียโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.57 คาเฉล่ียสูงสุดเรียงตาม 3 ลําดับแรก 

ไดแก มีการแนะนํารายละเอียดผลิตภัณฑและบริการแกลูกคาพรอมทดลองทําฟรี ในครั้งแรก เชน 

การทําทรีทเมนท มีคาเฉล่ียเทากับ 4.42 การใหสวนลดในโอกาสพิเศษตางๆ เชน สวนลดในเวลาท่ี

กําหนด มีคาเฉล่ียเทากับ 4.16 และมีระบบสมาชิก พรอมรับสิทธิพิเศษตางๆ เชน สวนลดคาบริการ 

สวนลดคาเวชภัณฑ เปนตน มีคาเฉล่ียเทากับ 3.62 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีทํางานแลว ใหความสําคัญตอปจจัยดานการสงเสริมการตลาด และมี

คาเฉล่ียโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.72 คาเฉล่ียสูงสุดเรียงตาม 3 ลําดับแรก ไดแก    

มีการแนะนํารายละเอียดผลิตภัณฑและบริการแกลูกคาพรอมทดลองทําฟรี ในครั้งแรก เชน การทํา

ทรีทเมนท มีคาเฉล่ียเทากับ 4.21การใหสวนลดในโอกาสพิเศษตางๆ เชน สวนลดในเวลาท่ีกําหนด 

มีคาเฉล่ียเทากับ 4.13 และมีระบบสมาชิก พรอมรับสิทธิพิเศษตางๆ เชน สวนลดคาบริการ สวนลด

คาเวชภัณฑ เปนตน มีคาเฉล่ียเทากับ 3.95             

ปจจัยดานบุคลากร 
ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีกําลังศึกษาอยู ใหความสําคัญตอปจจัยดานบุคลากร และมีคาเฉล่ีย

โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.88 คาเฉล่ียสูงสุดเรียงตาม 3 ลําดับแรก ไดแก พนักงาน

ตอนรับมีการใหความรูอยางเพียงพอมีคาเฉล่ียเทากับ 4.40 แพทยมีการใหคําแนะนําอยางเพียงพอ

และมีความนาเช่ือถือ มีคาเฉล่ียเทากับ 4.39 และพนักงานบริการประทับใจ มีคาเฉล่ียเทากับ 4.31 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีทํางานแลว ใหความสําคัญตอปจจัยดานบุคลากร และมีคาเฉล่ีย

โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 4.20 คาเฉล่ียสูงสุดเรียงตาม 3 ลําดับแรก ไดแก แพทยมี

การใหคําแนะนําอยางเพียงพอและมีความนาเช่ือถือ มีคาเฉล่ียเทากับ 4.59 พนักงานตอนรับมีการให

ความรูอยางเพียงพอ และพนักงานมีความเปนมิตร ยิ้มแยม มีอัธยาศัยดี มีคาเฉล่ียเทากับ 4.51 และ

พนักงานมีความกระตือรือรนและเต็มใจในการใหบริการ มีคาเฉล่ียเทากับ 4.48 
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ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ 
ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีกําลังศึกษาอยู ใหความสําคัญตอปจจัยดานกระบวนการใหบริการ 

และมีคาเฉล่ียโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.63 คาเฉล่ียสูงสุดเรียงตาม 3 ลําดับแรก 

ไดแก โดยปจจัยยอยดานกระบวนการใหบริการท่ีมีผลตอผูตอบแบบสอบถามท่ีกําลังศึกษาอยู ใน

การเลือกใชบริการคลินิกเสริมความงามในระดับมากท่ีสุด ไดแก ความสามารถในการปรับแตง

บริการใหเขากับความตองการของลูกคา มีคาเฉล่ียเทากับ 4.34 การติดตอสอบถามขอมูลทาง

โทรศัพท 4.19 และความเอาใจใสในการใหบริการของบุคลากรทุกขั้นตอน มีคาเฉล่ียเทากับ 4.16 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีทํางานแลว ใหความสําคัญตอปจจัยดานกระบวนการใหบริการ และ

มีคาเฉล่ียโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.91 คาเฉล่ียสูงสุดเรียงตาม 3 ลําดับแรก ไดแก 

ความเอาใจใสในการใหบริการของบุคลากรทุกขั้นตอน มีคาเฉล่ียเทากับ 4.39 และความสามารถใน

การปรับแตงบริการใหเขากับความตองการของลูกคา มีคาเฉล่ียเทากับ 4.35 และคุณภาพของการ

ใหบริการ มีคาเฉล่ียเทากับ 4.15 

ปจจัยดานส่ิงนําเสนอทางกายภาพ 
ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีกําลังศึกษาอยู ใหความสําคัญตอปจจัยดานส่ิงนําเสนอทางกายภาพ 

และมีคาเฉล่ียโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.55 คาเฉล่ียสูงสุดเรียงตาม 3 ลําดับแรก 

ไดแก ความสะอาด และ เปนระเบียบของราน มีคาเฉล่ียเทากับ 4.22 มีส่ือตางๆ ใหความเพลิดเพลิน

ขณะรอรับบริการ เชน นิตยสาร วิทยุ โทรทัศน หรือ คอมพิวเตอร มีคาเฉล่ียเทากับ 4.20 และความ

ทันสมัยของวัสดุ อุปกรณและเคร่ืองมือ ท่ีนํามาใหบริการ มีคาเฉล่ียเทากับ 3.69 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีทํางานแลว ใหความสําคัญตอปจจัยดานส่ิงนําเสนอทางกายภาพ  

และมีคาเฉล่ียโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.91 คาเฉล่ียสูงสุดเรียงตาม 3 ลําดับแรก 

ไดแก ความสะอาด และ เปนระเบียบของราน 4.26 มีส่ือตางๆ ใหความเพลิดเพลินขณะรอรับ

บริการ เชน นิตยสาร วิทยุ โทรทัศน หรือ คอมพิวเตอร มีคาเฉล่ียเทากับ 4.13 และความทันสมัยของ

วัสดุ อุปกรณและเครื่องมือ ท่ีนํามาใหบริการ มีคาเฉล่ียเทากับ 4.10 
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อภิปรายผลการศึกษา    
การศึกษาเรื่องปจจัยสวนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลตอลูกคาเพศชายในการ

เลือกใชบริการคลินิกเสริมความงามในอําเภอเมืองเชียงใหม สามารถอภิปรายผลการศึกษาจาก

วรรณกรรมไดดังนี้ 

ผลจากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใชเงินโดยเฉล่ียในการเขารับ

บริการไมเกิน 500 บาทตอครั้ง และผูมีสวนรวมในการตัดสินใจในการเลือกใชบริการคลินิกเสริม

ความงาม คือ ตนเอง รองลงมา คือ เพ่ือน ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาเรื่อง ปจจัยสวนประสม

การตลาดบริการท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการรักษาสิวฝา จากคลินิกเวชกรรมโรคผิวหนัง ของ

นักศึกษาปริญญาตรี ในจังหวัดเชียงใหม ของธีรนันท ชูวีระ (2550) ท่ีพบวาผูตอบแบบสอบถาม

สวนใหญเสียคาบริการไมเกิน 500 บาทและผูมีสวนรวมในการตัดสินใจ คือ ตนเอง รองลงมาคือ

เพ่ือนเชนกัน พรอมท้ังนี้ปจจัยดานบุคลากร ยังเปนปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจในระดับมากท่ีสุด 

อีกเชนกัน   

ปจจัยดานผลิตภัณฑ  
ผลจากการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยดานผลิตภัณฑ

โดยรวม ซ่ึงมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการคลินิกเสริมความงามในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 

4.03 และปจจัยยอยดานผลิตภัณฑท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการเปนอันดับ 1 คือ ภาพลักษณ

ของคลินิกดูเปนมิตร รองลงมาคือ ความทันสมัยและความสะอาดของวัสดุ อุปกรณและเครื่องมือท่ี

นํามาใหบริการ  ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาเรื่อง ปจจัยทางการตลาดท่ีมีความสําคัญตอการ

ตัดสินใจเลือกใชบริการคลินิกเวชกรรมในเขตอําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีของนุชาดา ฝาดแสน

ศรี (2548) พบวา ปจจัยดานกิจการมีภาพลักษณท่ีดีเปนมิตร เปนปจจัยหนึ่งท่ีมีผลตอการตัดสินใจ

เลือกใชบริการคลินิกเสริมความงามของลูกคาเพศชาย นอกจากนี้ผลการศึกษายังสอดคลองกับ

การศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมในการใชบริการจากสถานเสริมความงามดาน

ผิวพรรณของนักศึกษาหญิงระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยขอนแกน ของไพลิน ลืออดุลย (2550) ท่ี

พบวาปจจัยดานอุปกรณและเครื่องมือทางการแพทยมีความสะอาดเปนปจจัยหนึ่งท่ีมีผลตอการ

ตัดสินใจเลือกใชบริการคลินิกเสริมความงามของลูกคาเพศชาย 

ปจจัยดานราคา 

ผลจากการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยดานราคาโดยรวม 

ซ่ึงมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการคลินิกเสริมความงามในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.97 และ

ปจจัยยอยดานราคาท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการเปนอันดับ 1 คือ คารักษาและบริการท่ี

เหมาะสมกับการใหบริการ รองลงมาคือ คาเวชภัณฑ(ยา) ในการรักษามีความเหมาะสม ซ่ึง
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สอดคลองกับการศึกษาเรื่องปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมในการใชบริการจากสถานเสริม

ความงามดานผิวพรรณของนักศึกษาหญิงระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัย ขอนแกน ของไพลิน         

ลืออดุลย (2550) ท่ีพบวาปจจัยดานราคาคาบริการ มีความเหมาะสม เปนปจจัยหนึ่งท่ีมีผลตอการ

ตัดสินใจเลือกใชบริการคลินิกเสริมความงามของลูกคาเพศชาย นอกจากนี้ผลการศึกษายัง

สอดคลองกับการศึกษาเรื่อง ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการรักษา

สิวฝาจากคลินิกเวชกรรมโรคผิวหนังของนักศึกษาปริญญาตรีในจังหวัดเชียงใหม ของธีรนันท         

ชูวีระ (2550) ท่ีพบวาปจจัยดานคาเวชภัณฑท่ีเหมาะสมกับราคา เปนปจจัยหนึ่งท่ีมีผลตอการ

ตัดสินใจเลือกใชบริการคลินิกเสริมความงามของลูกคาเพศชายเชนกัน 

ปจจัยดานการจัดจําหนาย 

ผลจากการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยดานการจัด

จําหนายโดยรวม ซ่ึงมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการคลินิกเสริมความงามในระดับมาก มี

คาเฉล่ียเทากับ 3.79 และปจจัยยอยดานการจัดจําหนายท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการเปน

อันดับ 1 คือ สถานท่ีใหบริการมีท่ีจอดรถเพียงพอ รองลงมาคือ ท่ีตั้งรานหางาย ซ่ึงสอดคลองกับ

การศึกษาเรื่องปจจัยสวนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการรักษาสิวฝาจากคลินิก

เวชกรรมโรคผิวหนังของนักศึกษาปริญญาตรีในจังหวัดเชียงใหม ของธีรนันท  ชูวีระ (2550) ท่ี

พบวาปจจัยดานมีท่ีจอดรถเพียงพอและสะดวก เปนปจจัยหนึ่งท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ

คลินิกเสริมความงามของลูกคาเพศชาย นอกจากนี้ผลการศึกษายังสอดคลองกับการศึกษาเรื่องปจจัย

ท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมในการใชบริการจากสถานเสริมความงามดานผิวพรรณของนักศึกษา

หญิงระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัย ขอนแกนของไพลิน ลืออดุลย (2550) ท่ีพบวาปจจัยดานทําเล

ท่ีตั้งเห็นงาย และมีท่ีจอดรถเพียงพอ เปนปจจัยหนึ่งท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการคลินิก

เสริมความงามของลูกคาเพศชายเชนกัน 

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 

ผลจากการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยดานการสงเสริม

การตลาดโดยรวม ซ่ึงมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการคลินิกเสริมความงามในระดับมาก มี

คาเฉล่ียเทากับ 3.65 และปจจัยยอยดานการสงเสริมการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ

เปนอันดับ 1 คือ มีการแนะนํารายละเอียดผลิตภัณฑและบริการแกลูกคาพรอมทดลองทําฟรีในครั้ง

แรก เชน การทําทรีทเมนท รองลงมาคือ การใหสวนลดในโอกาสพิเศษตางๆ เชน สวนลดในเวลาท่ี

กําหนด ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษา เรื่องปจจัยสวนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลตอการเลือกใช

บริการรักษาสิวฝาจากคลินิกเวชกรรมโรคผิวหนังของนักศึกษาปริญญาตรีในจังหวัดเชียงใหม ของ

ธีรนันท  ชูวีระ (2550) ท่ีพบวาปจจัยดานการใหความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑ  การแนะนําผลิตภัณฑ
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และบริการใหมๆ  และการใหสวนลดในชวงเวลาท่ีกําหนด เปนปจจัยหนึ่งท่ีมีผลตอการตัดสินใจ

เลือกใชบริการคลินิกเสริมความงามของลูกคาเพศชาย  

ปจจัยดานบุคลากร 

ผลจากการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยดานบุคลากร

โดยรวม ซ่ึงมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการคลินิกเสริมความงามในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 

4.06 และปจจัยยอยดานบุคลากรท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการเปนอันดับ 1 คือแพทยมีการ

ใหคําแนะนําอยางเพียงพอและมีความนาเช่ือถือ รองลงมาคือ พนักงานตอนรับมีการใหความรูอยาง

เพียงพอ ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษา เรื่องปจจัยสวนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลตอการ

เลือกใชบริการรักษาสิวฝาจากคลินิกเวชกรรมโรคผิวหนังของนักศึกษาปริญญาตรีในจังหวัด

เชียงใหม  ของ ธีรนันท  ชูวีระ (2550) ท่ีพบวาปจจัยดานความรูความชํานาญของแพทย และ

พนักงานสามารถใหความรูในตัวผลิตภัณฑไดอยางละเอียด เปนปจจัยหนึ่งท่ีมีผลตอการตัดสินใจ

เลือกใชบริการคลินิกเสริมความงามของลูกคาเพศชาย นอกจากนี้ผลการศึกษายังสอดคลองกับ

การศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมในการใชบริการจากสถานเสริมความงามดาน

ผิวพรรณของนักศึกษาหญิงระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัย ขอนแกน ของไพลิน ลืออดุลย (2550) ท่ี

พบวาปจจัยดานความนาเช่ือถือในผูใหบริการ เปนปจจัยหนึ่งท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ

คลินิกเสริมความงามของลูกคาเพศชายเชนกัน 

ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ 
ผลจากการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยดานกระบวนการ

ใหบริการโดยรวม ซ่ึงมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการคลินิกเสริมความงามในระดับมาก มี

คาเฉล่ียเทากับ 3.78 และปจจัยยอยดานกระบวนการใหบริการท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ

เปนอันดับ 1 คือ ความสามารถในการปรับแตงบริการใหเขากับความตองการของลูกคา รองลงมา

คือ ความเอาใจใสในการใหบริการของบุคลากรทุกขั้นตอน และการติดตอสอบถามขอมูลทาง

โทรศัพท ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษา เรื่องปจจัยทางการตลาดท่ีมีความสําคัญตอการตัดสินใจ

เลือกใชบริการคลินิกเวชกรรม ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ของนุชาดา ฝาดแสนศรี 

(2548) ท่ีพบวาปจจัยดานการใหบริการเทาเทียมและการดูแลเอาใจใสในทุกขั้นตอนสําหรับลูกคา

ทุกราย เปนปจจัยหนึ่งท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการคลินิกเสริมความงามของลูกคาเพศชาย  

และปจจัยในเรื่องการติดตอขอมูลทางโทรศัพท ยังเปนปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ

คลินิกเสริมความงามของลูกคาเพศชาย ซ่ึงสอดคลองกับกับผลการศึกษา เรื่องปจจัยปจจัยท่ีมี

ความสัมพันธกับพฤติกรรมในการใชบริการจากสถานเสริมความงามดานผิวพรรณของนักศึกษา

หญิงระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัย ขอนแกน ของไพลิน ลืออดุลย (2550) ท่ีพบวา ปจจัยยอยดาน
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สามารถสอบถามขอมูลทางโทรศัพทได มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการคลินิกเสริมความงาม

ของลูกคาเพศชายเชนกัน 

ปจจัยดานส่ิงนําเสนอทางกายภาพ 
ผลจากการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยดานส่ิงนําเสนอ

ทางกายภาพโดยรวม ซ่ึงมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการคลินิกเสริมความงามในระดับมาก มี

คาเฉล่ียเทากับ 3.74 และปจจัยยอยดานส่ิงนําเสนอทางกายภาพท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใช

บริการเปนอันดับ 1 คือ ความสะอาดและเปนระเบียบของราน รองลงมาคือ มีส่ือตางๆใหความ

เพลิดเพลินขณะรอรับบริการ เชน นิตยสาร วิทยุ โทรทัศน หรือ คอมพิวเตอร ซ่ึงสอดคลองกับผล

การศึกษา เรื่อง ปจจัยทางการตลาดท่ีมีความสําคัญตอการตัดสินใจเลือกใชบริการคลินิกเวชกรรม 

ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ของนุชาดา ฝาดแสนศรี (2548) ท่ีพบวาปจจัยดานความ

สะอาดภายในคลินิก และปจจัยดานการมีโทรทัศน วารสาร หนังสือพิมพ หรือ ส่ิงพิมพอ่ืนๆไว

บริการขณะรอการบริการภายในคลินิก เปนปจจัยหนึ่งท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการคลินิก

เสริมความงามของลูกคาเพศชาย นอกจากนี้ผลการศึกษายังสอดคลองกับไพลิน ลืออดุลย (2550) ท่ี

พบวา ปจจัยดานความสะอาด ปลอดภัย ของอาคารสถานท่ีบริการ และผลการศึกของ ธีรนันท         

ชูวีระ (2550) ท่ีพบวา ปจจัยดานมีนิตยสารและหนังสือพิมพใหอานและมีเพลงใหฟง มีผลตอการ

ตัดสินใจเลือกใชบริการคลินิกเสริมความงามของลูกคาเพศชายเชนกัน 

 

ขอคนพบ 
 จากการศึกษาเรื่อง ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลตอลูกคาเพศชายในการ

เลือกใชบริการคลินิกเสริมความงามในอําเภอเมืองเชียงใหม มีขอคนพบท่ีนาสนใจดังตอไปนี้ 

1. ผูใชบริการคลินิกเสริมความงามสวนใหญ มีชวงอายุระหวาง 21-25 ป และ 26-30 ป 

ตามลําดับ สวนใหญกําลังศึกษาอยูและพ่ึงเริ่มทํางาน ซ่ึงอยูในชวงวัยท่ีสนใจขาวสารดานกระแส

นิยมและมักตามกระแสนิยม  

2. ผูใชบริการนิยมจายคาบริการเปนเงินสด และชําระเปนครั้ง ครั้งละประมาณ 251-500 

บาท เนื่องจากสวนใหญเปนนักศึกษาหรือวัยทํางานท่ีรายไดยังไมสูงมากนัก และยังมีรายไดไมถึง

เกณฑท่ีจะสมัครบัตรเครดิตได 

3. จากผลการศึกษาพบวา คลินิกท่ีผูตอบแบบสอบถามสวนใหญรูจักและเคยใชบริการ เปน

คลินิกท่ีมีอยูเดมิในทองถ่ิน คือ ชาติชายคลินิก และ แพนคอรสเมติก คลินิกเวชกรรม ซ่ึงเปนคลินิก

ท่ีเปดบริการและมีช่ือเสียงมานาน สวนใหญจะมีช่ือเสียงดานความนาเช่ือถือและความชํานาญของ

แพทยผูทําการรักษา สวนคลินิกท่ีมีผูรูจักและใชบริการรองลงมา คือ เมดิแครคลินิกและวุฒิศักดิ์
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คลินิก ซ่ึงเปนคลินิกท่ีอยูในรูปแบบของแฟรนไชส ท่ีมาเปดสาขาในจังหวัดเชียงใหม ซ่ึงเปนคลินิก

ท่ีมีช่ือเสียงดานนวัตกรรมใหมในการรักษาและเครื่องมือท่ีใชในการรักษาท่ีทันสมัย ประกอบกับมี

การสงเสริมการตลาด โดยการโฆษณาประชาสัมพันธผานส่ือตางๆอยางตอเนือ่ง 

 4. จากขอมูลรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามสาเหตุท่ีเขารับบริการจากคลินิก

เสริมความงาม พบวาผูชายในปจจุบันนอกจากจะนิยมเขารับบริการรักษาโรคผิวหนัง เชน สิว ฝา 

กระ จุดดางดํา เปนอันดับหนึ่งแลว ยังนิยมการทําทรีทเมนตบํารุงผิวหนาและนิยมการทําหนาใส

รองลงมา ซ่ึงทําใหเห็นถึงกระแสนิยมในปจจุบันและแนวโนมในอนาคต ท่ีผูชายหันมาให

ความสําคัญกับการดูแลบุคลิกภาพและสนใจดานความงามมากขึ้น และจากขอมูลอางอิงท่ีพบวา

ตลาดผูชายท่ัวโลกท่ีมาใชบริการคลินิกเสริมความงามเพ่ิมขึ้นถึงรอยละ 20 ตอปในขณะท่ีผูหญิง

เพ่ิมขึ้นรอยละ 8 ตอป (ฐานเศรษฐกิจ, 2552: ออนไลน) แสดงใหเห็นวาผูชายในจังหวัดเชียงใหมก็มี

ความสนใจในดานความสวยงามตามกระแสนิยมของโลกท่ีเปล่ียนแปลงไปเชนกัน และจะเห็นได

วาแนวโนมของการเปดคลินิกเสริมความงามในอนาคต อาจเนนเรื่องของการดูแลผิวพรรณ เชน 

การทําทรีตเมนทและนวัตกรรมเพื่อหนาขาวใสเพ่ิมมากขึ้น จากเดิมท่ีเนนในเรื่องของการรักษา

ปญหาโรคผิวหนังเปนหลัก 

5. แหลงขอมูลท่ีผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใชในการหาขอมูลเพ่ือใชบริการคลินิกเสริม

ความงาม คือ ถามเพื่อน/คนรูจัก และใบปลิว/แผนพับ ตามลําดับ ซ่ึงจะเปนประโยชนตอคลินิกเสริม

ความงามในเชียงใหมท่ีจะทําการสงเสริมการตลาดท่ีมีคาใชจายสูงไมมากนัก 

6. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีรานท่ีใชบริการเปนประจํา  

7. ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับปจจัยดานบุคลากรมากท่ีสุดในการเลือกใชคลินิก

เสริมความงาม 

8. ปจจัยยอยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการคลินิกเสริมความงามมากท่ีสุด 3 อันดับ

แรกคือ แพทยมีการใหคําแนะนําอยางเพียงพอและมีความนาเช่ือถือ คารักษาและบริการท่ีเหมาะสม

กับการใหบริการ และ พนักงานตองรับมีการใหความรูอยางเพียงพอ 

 

ขอคนพบท่ีไดจากการจําแนกขอมูลตามอายุ รายได ระดับการศึกษา  และอาชีพ 
ดานอายุ 
1. ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ ไมเกิน25 ใหความสําคัญในเรื่องของการแนะนํารายละเอียด

ผลิตภัณฑและบริการแกลูกคา พรอมทดลองทําฟรีในครั้งแรก  

2. ผูตอบแบบสอบถามอายุไมเกิน 25 ป ใหความสําคัญกับปจจัยยอยดานนวัตกรรมการ

รักษาใหมๆท่ีนําเสนอแตกตางจากคลินิกอ่ืนๆ เนื่องจากอยูในชวงวัยท่ีอยากรูอยากทดลองส่ิงใหม 
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ในขณะท่ีผูตอบแบบสอบถามอายุ 26-30 ป และอายุ 31 ปขึ้นไป ใหความสําคัญกับปจจัยยอยดาน

ความหลากหลายของบริการ เชน ทรีทเมนท มารคหนา ลดริ้วรอย ฉีดโบทอก เปนตน และ ดาน

ความปลอดภัยในตัวเวชภัณฑ (ยา) และผลิตภัณฑตางๆไมแพงาย แสดงใหเห็นวาอายุท่ีเพ่ิมขึ้น และ

การทํางานท่ีทําใหเกิดความเครียด ทําใหปญหาท่ีเกิดกับผิวพรรณก็มีมากขึ้น ความตองการในการ

ดูแลจึงหลากหลายและมากขึ้นตามไปดวย 

3. ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ ปจจัยยอยดานการนัดเวลาลวงหนาและระยะเวลาใน

การรอรับบริการมีผลในระดับมากตอผูตอบแบบสอบถามอายุ 26 ปขึ้นไปในระดับมาก สวนดาน

ความเอาใจใสในการใหบริการของบุคลากรทุกขั้นตอน และคุณภาพของการใหบริการ มีผลตอ

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 26 ป ขึ้นไป ในระดับมากท่ีสุด 

4. การตกแตงภายในรานสวยงามการตกแตงหนารานสวยงาม นาสนใจ มีน้ําดื่มไวคอย

ใหบริการ และหองน้ําสะอาด มีผลตอผูตอบแบบสอบถามอายุ 26 ปขึ้นไป ในระดับมาก  

5. ปจจัยยอยดานจํานวนสาขาของคลินิกท่ีมีใหเลือกใชบริการมีหลายสาขา ท่ีตั้งอยูใน

บริเวณศูนยการคา สถานท่ีใหบริการมีระบบขนสงมวลชนผาน และสถานท่ีสวยงาม มีผลตอผูตอบ

แบบสอบถามอายุ 26ป ขึ้นไปในระดับมาก และผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 31 ปขึ้นไป ให

ความสําคัญกับปจจัยยอยดานท่ีตั้งของรานหางายมากท่ีสุด แสดงใหเห็นวาผูท่ีมีอายุสูงขึ้นไป

ตองการความสะดวกและรวดเร็ว 

6. ผูตอบแบบสอบถามอายุ 31ป ขึ้นไปใหความสําคัญในเรื่องการชําระดวยบัตรเครดิต 

ดานรายได 
1. ปจจัยยอยเรื่องการแจกของชํารวย หรือ Package ราคาพิเศษ มีผลตอการเลือกใชบริการ

ของผูตอบแบบสอบถามรายไดต่ํากวา 5,000 บาท ในระดับมาก เนื่องจากสวนใหญเปนนักเรียน

นักศึกษายังไมมีรายได 

2. ปจจัยยอยเรื่องมีการโทรศัพทเตือนลูกคาเม่ือถึงกําหนดระยะเวลานัด มีผลตอการเลือกใช

บริการของผูตอบแบบสอบถามรายไดต่ํากวา 5,000 บาท ในระดับมาก ขณะท่ีรายได 5,000 บาทขึ้น

ไป ตองการการดูแลเอาใจใสในทุกขั้นตอน รวมถึงความสามารถปรับแตงบริการใหเขากับความ

ตองการของลูกคาได  

3. ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดมากกวา 10,000 บาทขึ้นไปใหความสําคัญกับปจจัยยอย 

เรื่องการชําระดวยบัตรเครดิต  

4. ผูใชบริการท่ีมีรายได 10,000 บาทขึ้นไป โดยรวมจะสนใจในเรื่องของคารักษาและ

บริการท่ีเหมาสมกับการใหบริการ คาเวชภัณฑ (ยา) ในการรักษามีความเหมาะสม ความยุติธรรม
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ของราคา การแจงคารักษากอนการใชบริการ จะเห็นไดวา ผูท่ีมีรายไดสูงขึ้นไปมักจะสนใจในเรื่อง

ของราคาท่ีมีความสมเหตุสมผลมากกวาผูท่ีมีรายไดนอย  

5. ผูมีรายไดสูง 15,001 ขึ้นไป ใหความสําคัญกับปจจัยดานความสะดวกในการเดินทางมา

ใชบริการในระดับมากท่ีสุด 

6. ผูตอบแบบสอบถามรายไดต่ํากวา 15,000 บาท สนใจในเรื่อง ของการแนะนํารายละเอียด

ผลิตภัณฑและบริการแกลูกคา พรอมทดลองทําฟรีในครั้งแรกในระดับมากท่ีสุด และใหความสนใจ

ในเรื่องการทําแสตมปสะสมยอด เพ่ือแลกรางวัลหรือรับสิทธิพิเศษ ในระดับมาก ซ่ึงถือวาเปน

ประชากรกลุมใหญท่ีมาใชบริการ 

7. ผูมีรายได 15,001 บาทขึ้นไปตองการการติดตามดูแลจากพนักงานหรือแพทยหลังการมา

ใชบริการ ความสามารถของพนักงานในการใหคําแนะนําแกปญหาหลังการใชสินคาและบริการ 

และพนักงานทําการทักทายและขอบคุณทุกครั้งท่ีมาใชบริการ ในระดับมากท่ีสุด ซ่ึงแสดงใหเห็นวา

ผูท่ีมีรายไดสูงขึ้นไป ตองการการดูแลเอาใจใสเปนพิเศษ และตองการบริการท่ีเหนือความคาดหมาย 

8. ผูมีรายได 15,001 บาทขึ้นไป ใหความสําคัญในเรื่องของความทันสมัยของวัสดุอุปกรณ 

และเครื่องมือท่ีนํามาใหบริการ และส่ิงแวดลอมท่ีอยูบริเวณรานสะอาด เรียบรอย และเปนระเบียบ 

แสดงใหเห็นวาผูท่ีมีรายไดสูงขึ้นไปใหความสําคัญกับภาพลักษณของคลินิกท่ีดูมีระดับ 

 ดานระดับการศึกษา 
1. ผูมีการศึกษาต่ํากวาระดับปริญญาตรีสนใจเรื่องสามารถผอนชําระคาบริการไดในระดับ

มากท่ีสุด 

2. ผูมีการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี สนใจการใหสวนลดในโอกาสพิเศษตางๆ 

3. ผูมีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกวา สนใจดานความเช่ียวชาญเฉพาะดานของ

คลินิก  

4. ผูมีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกวา ใหความสําคัญในเรื่องระยะเวลาในการรอรับ

บริการ ไมตองรอนาน รับคําปรึกษาไดทันที และสามารถนัดหมายเวลาท่ีสะดวกไดงาย 

ดานอาชีพ 
1. ผูท่ีกําลังศึกษาสนใจในเรื่องของนวัตกรรมใหมท่ีนําเสนอ เนื่องจากเปนวัยท่ีกําลังอยากรู

อยากลองในส่ิงใหมๆ สวนผูท่ีทํางานแลวจะสนใจในเรื่องของความหลากหลายของบริการ 

เนื่องจากปญหาดานผิวพรรณท่ีมากขึ้น 

 2. ผูท่ีทํางานแลวใหความสําคัญในเรื่องการแจงราคาคารักษา และคาเวชภัณฑ กอนการใช

บริการ เนื่องจากเปนผูรับภาระในการจายคาบริการดวยตัวเอง และใหความสําคัญในเรื่องการ

สามารถชําระคาบริการดวยบัตรเครดิตได 
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 3. ผูท่ีทํางานแลวใหความสําคัญในดานความสะดวกในการเดินทางมาใชบริการ 

 4. ผูท่ีทํางานแลวใหความสําคัญกับความเอาใจใสในการใหบริการของบุคลากรทุก

ขั้นตอนในระดับมากท่ีสุด และ มีการนัดเวลาลวงหนา สามารถนัดเวลาท่ีสะดวกไดงาย และ

ระยะเวลาในการรอรับบริการ ในระดับมาก แสดงใหผูท่ีทํางานแลวใหความสําคัญกับเวลาในการ

ใชบริการท่ีรวดเร็ว 

 

ขอเสนอแนะ 
 จากการศึกษาเรื่อง ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลตอลูกคาเพศชายในการ

เลือกใชบริการคลินิกเสริมความงามในอําเภอเมืองเชียงใหม มีขอเสนอแนะดังตอไปนี ้

รานคลินิกเสริมความงามในอําเภอเมืองเชียงใหมนั้น ควรมีการทํา STP Marketing 

หากตองการเปดกิจการใหม หรือตองการปรับกลยุทธของรานท่ีมีอยูเดิม เหมาะสําหรับรานท่ี

ตองการตอบสนองลูกคาเฉพาะกลุม ซ่ึงอาจเปนคลินิกท่ีเปดบริการโดยเนนกลุมลูกคาเพศชายเปน

หลัก หรือหันมาใหความสนใจในการทําการตลาดกับลูกคาเพศชายเพิ่มจากกลุมลูกคาท่ีมีอยูเดิม 

เนื่องจากในปจจุบันพบวาเพศชายหันมาใหความสนใจในการดูแลบุคลิกภาพดานหนาตาและ

ผิวพรรณเพิ่มมากขึ้น เม่ือพิจารณาในปจจัยดานประชากรศาสตรนั้นทําใหทราบวาลูกคามีความ

ตองการท่ีหลากหลาย โดยเฉพาะในดานชวงอายุและระดับรายได ท่ีแตกตางกันสงผลตอความ

ตองการของลูกคาท่ีแตกตางกันตามไปดวย ซ่ึงขอมูลนี้จะเปนประโยชนกับคลินิกเสริมความงามท่ี

จะใชในการแบงสวนตลาด เพ่ือจะไดวางแผนและใชกลยุทธทางการตลาดไดเหมาะสมกับตลาด

เปาหมายตอไป  

การกําหนดกลยุทธสวนประสมการตลาดบริการ (7P’s) สําหรับคลินิกเสริมความงาม

ท่ีตองการเปดใหม และคลินิกเสริมความงามท่ีมีอยูเดิมในทองถ่ิน มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 

คลินิกเสริมความงามที่ตองการเปดใหม 
ปจจัยดานผลิตภัณฑ 
คลินิกท่ีเปดใหมควรเนนสรางภาพลักษณโดยรวมของคลินิกใหมีความเปนมิตร ซ่ึงหมาย

รวมไปถึงดานบุคลากรท่ีใหบริการลูกคา และ รวมถึงส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆท่ีจะนํามาตกแตง

ภายราน เชน โซฟา ท่ีนั่งพักคอยควรมีการออกแบบใหลงตัวเสมือนอยูบาน พยายามสราง

บรรยากาศใหเปนกันเองมากท่ีสุดซ่ึงเปนส่ิงท่ีจะทําใหลูกคารูสึกเปนกันเอง และอยากท่ีจะเขามาใช

บริการ อีกท้ังเครื่องมือและอุปกรณท่ีจะนํามาใชในการรักษาตองมีความทันสมัย เปนรุนลาสุด  และ

เปนอุปกรณใหมท่ีมีความสะอาดปลอดภัย เพ่ือใชในการดึงดูดความสนใจของลูกคาจากตลาด
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ผูบริโภคท่ีมีอยูเดิม ท่ีสําคัญคลินิกใหมควรมีการโฆษณาทางดานช่ือเสียงและความนาเช่ือถือ และ

ความเช่ียวชาญเฉพาะดานของคลินิกใหแกลูกคาไดรับรู เนื่องจากเปนคลินิกท่ีเปดใหมจึงตองสราง

ความรูจักและความเช่ือถือใหกับผูบริโภคไดทราบกอนเปนอยางแรก คลินิกควรมีการโฆษณาดาน

ความเช่ียวชาญของแพทย เชน การโฆษณาโดยการสัมภาษณแพทยดานความสามารถและความ

ชํานาญ เปนคุณหมอรุนใหมท่ีสามารถใชอุปกรณเครื่องมือท่ีทันสมัยไดอยางมีประสิทธิภาพและ

เห็นผลไดอยางชัดเจน โดยลงโฆษณาในหนังสือหรือนิตยสารในทองถ่ิน เพ่ือสรางความเชื่อถือมาก

ยิ่งขึ้น รวมถึงควรประชาสัมพันธถึง อุปกรณและเครื่องมือและเวชภัณฑตางๆท่ีนํามาใหบริการ ใน

เรื่องประสิทธิภาพท่ีดีเยีย่มและมีความทันสมัย ใหลูกคาไดรับทราบ เนื่องจากการศึกษาพบวา ลูกคา

ในเชียงใหมนิยมใชบริการคลินิกท่ีมีอยูดั้งเดิมในทองถ่ิน เนื่องจากมีช่ือเสียงดานความชํานาญและ

เช่ียวชาญของแพทยผูทําการรักษาท่ีส่ังสมมานาน อีกท้ังกระแสนิยมในปจจุบันและแนวโนมใน

อนาคต การเขาใชบริการคลินิกไมเปนเพียงเพื่อการรักษาในเรื่องปญหาผิวพรรณเทานั้น แตจะเปน

เพ่ือการดูแลมากกวา ซ่ึงจะเห็นไดจากผลการศึกษาท่ีพบวาผูชายในปจจุบันนิยมการทําทรีทเมนต 

และการดูแลผิวหนาใหใส เปนจํานวนมาก ดังนั้นคลินิกท่ีเปดใหมตองใหความสําคัญในดานนี้ดวย 

อีกท้ังตองใหความสําคัญกับความหลากหลายของบริการดวยเชนกัน เชน ทรีทเมนท มารคหนา ลด

ริ้วรอย ฉีดโบทอก เปนตน และดานความปลอดภัยในตัวเวชภัณฑ(ยา) และผลิตภัณฑตางๆไมแพ

งาย เพ่ือท่ีจะสามารถตอบสนองลูกคาไดตรงตามความตองการ 

ปจจัยดานราคา  
ควรกําหนดราคาคารักษาและบริการท่ีเหมาะสมกับการใหบริการ รวมถึงคาเวชภัณฑ(ยา) มี

ความเหมาะสม ซ่ึงตองมีการทํา STP Marketingวาตองการบริการลูกคาในกลุมไหน และคลินิกได

วางตําแหนงทางการตลาดของตัวเองไวในตําแหนงไหน เพื่อท่ีจะไดกําหนดสวนผสมการตลาดดาน

ราคาไดสอดคลองกบักลุมลูกคาเปาหมาย เพราะลูกคาท่ีมีรายไดตางกันหรือมีชวงอายุท่ีแตกตางกัน 

ก็มีความสามารถและความยินดีท่ีจะจายคารักษาบริการท่ีตางกัน ประกอบกับผูประกอบการควรทํา

การสํารวจคูแขงขันในขณะนั้นวามีการกําหนดสวนประสมการตลาดบริการดานราคาอยางไร เพ่ือ

นํามาประกอบการตัดสินใจกําหนดราคาของตนเอง อีกท้ังคลินิกเปดใหมตองมีการแจงราคา

คาบริการท่ีชัดเจน และทางคลินิกควรมีเครื่องชําระเงินดวยบัตรเครดิตไวคอยใหบริการดวย 

ปจจัยดานการจัดจําหนาย  
คลินิกกําลังจะเปดใหม ควรหาทําเลที่ตั้งรานท่ีหางาย สะดวกในการท่ีลูกคาจะเขามาใช

บริการ ท่ีสําคัญควรใหความสําคัญกับสถานท่ีจอดรถท่ีเพียงพอ กวางขวาง และทําปายแสดงชื่อราน

ท่ีเดนมองเห็นไดชัดเจน ท่ีตั้งรานควรติดอยูกับถนนสายหลักๆ มีระบบขนสงมวลชนผาน ไมอยูใน

ซอยลึกจนเกินไป การตั้งรานในศูนยการคาไมใชประเด็นท่ีลูกคาในอําเภอเมืองเชียงใหมให
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ความสําคัญมากนัก เนื่องจากหางสรรสินคาในเชียงใหมมีปญหาในเรื่องของการหาท่ีจอดรถท่ี

ยากลําบากและเสียเวลาคอนขางมาก ลูกคาสวนใหญสนใจในเรื่องของการเขาถึงคลินิกไดงายและ

สะดวกในการท่ีจะเดินทางมาใชบริการเปนหลัก 

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด  
 ทางผูประกอบการคลินิกท่ีเปดใหมควรมีการแนะนําลายละเอียดผลิตภัณฑและบริการ

ใหแกลูกคาไดรับทราบ โดยการโฆษณาผานส่ือตางๆเพื่อใหเกิด Brand Awareness เชน แผนพับ 

หรือใบปลิว ซ่ึงเปนส่ือท่ีลูกคาชายในเชียงใหมใชในการหาขอมูลมากท่ีสุด โดยอาจวางไวบริเวณ

หนาราน และแจกตามสถานท่ีชุมชนตางๆ พรอมมีการใหลูกคาทดลองทําฟรีในครั้งแรก เพ่ือ

กระตุนใหเกิดพฤติกรรมการใช เชนการตรวจเช็คสภาพผิวหนา การทําทรีทเมนท เปนตน และท่ี

สําคัญทางคลินิกควรนําระบบสมาชิกเขามาใช โดยใหลูกคาทําบัตรสมาชิกตั้งแตครั้งแรกท่ีเขามาใช

บริการ เพ่ือเปนฐานขอมูลของลูกคาสําหรับคลินิกท่ีเปดใหม พรอมใหสิทธิพิเศษตางๆ เชน สวนลด

คาบริการ เปนตน เพ่ือเปนการกระตุนใหมาใชบริการในคร้ังตอไป และเปนการดึงลูกคาใหกลายมา

เปนลูกคาประจําของราน ถือเปนการนําCRM มาชวยในการรักษาความสัมพันธและรักษาลูกคา

เอาไว  

 ปจจัยดานบุคลากร 
ปจจัยดานบุคลากรเปนปจจัยท่ีควรใหการดูแลและใสใจเปนพิเศษเนื่องจากเปนปจจัยท่ี

ลูกคาใหความสําคัญในระดับมากท่ีสุด คลินิกท่ีเปดใหมควรมีการคัดสรรแพทยท่ีมีความรู ความ

ชํานาญ และมีประสบการณ ประจําคลินิกอยางนอย 1 คน เพ่ือคอยใหคําปรึกษาและใหคําแนะนําแก

ลูกคาได นอกจากนั้น ตองใหความสําคัญกับการสรรหาบุคลากรท่ีมีความเหมาะสม โดยคัดเลือก

บุคลากรท่ีเหมาะสมกับงานบริการ มีความกระตือรือรนและเต็มใจในการใหบริการ พรอมท้ังควรมี

อัธยาศัย กริยามารยาทท่ีดี และเขาใจถึงความตองการของลูกคา และควรอบรมใหความรูกับ

พนักงานอยางละเอียดในตัวผลิตภัณฑตางๆ เพ่ือท่ีจะสามารถอธิบายและสรางความเช่ือม่ันใหกับ

ลูกคาได นอกจากนั้นควรสรางกระบวนการบริการท่ีเปนมาตรฐานท่ีลูกคาทุกคนจะไดรับใหแก

พนักงานไดรับทราบ ซ่ึงอาจเปนขั้นตอนตั้งแตลูกคาเขามาถึงคลินิก จนกระท่ังลูกคาออกจากคลินิก

ไป เชน พนักงานทําการทักทายและขอบคุณทุกครั้งท่ีมาใชบริการ พนักงานสามารถจําช่ือของลูกคา

ได เปนตน เพ่ือสรางการบริการท่ีเหนือความคาดหมาย เพ่ือใหเกิดความประทับใจในการมาใช

บริการ และนําไปสูการมาใชบริการในคร้ังตอไป และควรมีการติดตามดูแลจากพนักงานหรือแพทย

หลังการมาใชบริการ วาลูกคามีความพึงพอใจหรือมีปญหาอะไรหรือไม เพ่ือจะไดนําเนินการ

ปรับปรุงแกไขไดทันทวงที เนื่องจากเปนคลินิกท่ีเปดใหมอาจจะยังไมมีประสบการเพียงพอ อีกท้ัง

พนักงานตองมีความสามารถในแกปญหาหลังการใชสินคาและบริการใหกับกลุมลูกคาได 
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โดยเฉพาะกับผูมีรายไดสูง 15,001 บาทขึ้นไป ซ่ึงแสดงใหเห็นวาผูท่ีมีรายไดสูงขึ้นไป ตองการการ

ดูแลเอาใจใสเปนพิเศษ  

 ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ 
คลินิกเสริมความงามท่ีเปดใหมควรใหความสําคัญกับกระบวนการใหบริการ ซ่ึงเปนผลตอ

เนื่องมาจากการพัฒนาทางดานบุคลากร ท่ีมีการใหบริการท่ีเปนมาตรฐานตั้งแตลูกคาเขามาใช

บริการจนถึงลูกคาออกจากราน นอกจากจะมีมาตรฐานแลวยังตองเขาใจถึงความตองการของลูกคา

ในแตละรายดวย เนื่องจากการศึกษาพบวาลูกคาในแตละกลุมไมวาจะแยกตามชวงอายุ ระดับรายได 

ระดับการศึกษา และอาชีพ ตางลวนแตมีความตองการท่ีแตกตางกัน ดังนั้นหากคลินิกมีการศึกษา

ขอมูลในสวนนี้ก็จะทําใหทราบขอมูลเบ้ืองตนของลูกคาในแตละกลุมได เพ่ือจะตอบสนองลูกคา

ตามความตองการเบ้ืองตนได รวมถึงพนักงานตองจดจําช่ือ และรายละเอียดความตองการของลูกคา

แตละรายท่ีมาใชบริการเปนประจําใหได ซ่ึงจะแสดงถึงความความเอาใจใสในการใหบริการของ

บุคคลากร และสามารถตอบสนองความตองการและปรับแตงบริการใหเขากับความตองการของ

ลูกคาไดใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะสามารถทําได เพ่ือใหเกิดความประทับใจ คลินิกควรใหความสําคัญกับ

ระบบการติดตอสอบถามขอมูลทางโทรศัพท เพื่อความสะดวกสบายของลูกคาท่ีจะโทรมาสอบถาม

ขอมูลกอนการเขารับบริการ อาจมีระบบอัตโนมัติเขามาชวยอํานวยความสะดวก และเปนการคัด

กรองลูกคากอนเบ้ืองตนวาตองการสอบถามขอมูลดานไหน  

ปจจัยดานส่ิงนําเสนอทางกายภาพ 
คลินิกเปดใหมควรเนนเรื่องการตกแตงรานท่ีดูสวยงาม สะอาดตา การจัดวางอุปกรณและ

เครื่องมือ รวมถึงเฟอรนิเจอร และส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีเปนระเบียบเรียบรอย ซ่ึงเปนส่ิงท่ีสําคัญ

เนื่องจากเปนตัวสะทอนถึงภาพลักษณคลินิก อาจมีการจางสถาปนิกท่ีมีความเช่ียวชาญมาชวยใน

การออกแบบท้ังภายในรานและภายนอกราน เพื่อใหสวยงามลงตัว และทันสมัย พรอมท้ังนี้ควรมี

ส่ือตางๆเชน นิตยสาร วารสาร หนังสือพิมพ วิทยุ หรืออินเทอรเน็ตไวคอยใหบริการสรางความ

เพลิดเพลินขณะนั่งรอรับบริการ รวมท้ังมีการเปดเพลงเบาๆ เพื่อความเปนกันเองและรูสึกผอนคลาย 

สะทอนภาพลักษณคลินิกดูเปนมิตร และทําใหผูรับบริการเกิดความสบายใจ ผอนคลาย และผูท่ีมา

สงก็จะเกิดบรรยากาศที่ดีในการนั่งรอ รวมถึงอุปกรณและเครื่องท่ีนํามาใชในการบริการก็ตองมี

ความทันสมัยอีกดวย 
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คลินิกเสริมความงามที่มีอยูเดิมในทองถิ่น 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ 
คลินิกท่ีมีอยูเดิมในทองถ่ิน ควรมีการปรับภาพลักษณของคลินิกใหมใหมีความเปนมิตร มี

ความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น อาจเพ่ิมส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ เชน ท่ีนั่งรอรับบริการ 

เฟอรนิเจอรตกแตง เปนตน ควรปรับบรรยากาศใหเปนกันเองมากย่ิงขึ้น รวมถึงตัวพนักงานท่ีคอย

ใหบริการตองมีความเปนมิตรมากขึ้น ซ่ึงส่ิงนี้เปนส่ิงจําเปนสําหรับคลินิกท่ีมีอยูเดิมท่ีจะตองมีการ

ปรับเพ่ือใหทันกับสภาวะของการแขงขันในตลาดธุรกิจเสริมความงามท่ีกําลังเติบโตอยางสูงใน

ปจจุบัน ซ่ึงมีคลินิกเปดใหมเพ่ิมมากขึ้นอยางตอเนื่อง ท่ีสําคัญควรตามขาวสารเทคโนโลยีการรักษา 

นวัตกรรมใหมๆ รวมถึงความทันสมัยของอุปกรณและเครื่องมือท่ีใชในการรักษาอยูตลอดเวลา และ

นําเขามาปรับใชในคลินิก เนื่องจากคลินิกท่ีเปดใหมมักใชเครื่องมือท่ีทันสมัยเปนตัวกระตุนความ

สนใจของลูกคา สวนการโฆษณา ควรมีการทําอยูเปนระยะเพ่ือเปนการกระตุนตลาดลูกคาเปาหมาย 

ควรเนนการโฆษณาประชาสัมพันธถึง อุปกรณและเครื่องมือและเวชภัณฑใหมๆท่ีนํามาใหบริการ

ใหลูกคาไดรับทราบ สวนการโฆษณาเรื่องช่ือเสียงและความนาเช่ือถือ ไมถือวาเปนประเด็นมากนัก

สําหรับคลินิกท่ีมีอยูเดิม เพราะเปนท่ีรูจักอยูแลว นอกจากนั้นคลินิกควรศึกษาและคิดคนถึง

เวชภัณฑใหมๆ รวมถึงกรรมวิธีการใหบริการการรักษารูปแบบใหมท่ีแตกตางจากคลินิกอ่ืนๆ และ

ดานความปลอดภัยในตัวเวชภัณฑ (ยา) ผลิตภัณฑตางๆไมแพงาย เนื่องจากมีประสบการณมานาน

และเขาใจความตองการของลูกคาในตลาดมากกวา โดยเนนในเรื่องความหลากหลายของบริการให

มากขึ้น โดยเฉพาะการรักษาปญหาผิวพรรณตางๆ เชน สิว จุดดางดํา การทําทรีทเมนต และ

นวัตกรรมในการทําหนาขาวใส ซ่ึงเปนท่ีนิยมสําหรับลูกคาเพศชายในเชียงใหม  
ปจจัยดานราคา  
ในการกําหนดราคาคาบริการและคาเวชภัณฑ (ยา) ควรมีการกําหนดราคาท่ีเหมาะสม มี

ความยุติธรรม ท้ังนี้ทางคลินิกควรใหความสําคัญกับการกําหนดราคาท่ีไมแพงจนเกินไป หรืออยู

ในชวง 250-500 บาทตอการใชบริการ 1 ครั้ง ซ่ึงเปนระดับราคาท่ีลูกคาสวนใหญยินดีท่ีจะจาย 

ประกอบกับผูประกอบการควรทําการสํารวจคูแขงขันในขณะนั้นวามีการกําหนดสวนประสม

การตลาดบริการดานราคาอยางไรเพ่ือนํามาประกอบการตัดสินใจกําหนดราคาของตนเอง วาควรมี

การปรับลดหรือเพ่ิมราคาอยางไร หรือจะเนนท่ีการเพ่ิมคุณภาพของผลิตภัณฑแทน ควรมีการแจง

ราคาของเวชภัณฑและบริการกอนการรักษาใหชัดเจนเพ่ือไมใหเกิดการเขาใจผิด และท้ังนี้ทาง

คลินิกควรมีเครื่องชําระเงินดวยบัตรเครดิตไวคอยใหบริการดวย 
 
 



 

 

162 
 

ปจจัยดานการจัดจําหนาย  
เนื่องจากลูกคาใหความสําคัญในเรื่องของท่ีจอดรถมีใหบริการเพียงพอและสะดวกสบายอยู

ใกลคลินิก คลินิกท่ีมีอยูเดิมหากมีท่ีจอดรถไมเพียงพอ อาจแกปญหาดวยการหาเชาพ้ืนท่ีสําหรับจอด

รถ ไวคอยใหบริการอํานวยความสะดวกแกลูกคา หากท่ีจอดรถอยูไกลจากคลินิกอาจทําปายบอก

ตําแหนงของท่ีท่ีสามารถจอดรถไดใหเห็นอยางชัดเจน เพื่อสําหรับรองรับลูกคาท้ังชวง เวลาปกติ 

และชวงเวลาท่ีลูกคานิยมมารับบริการซ่ึงเปนเวลาท่ีไมแนนอนโดยเฉพาะอยางยิ่งวันเสาร-อาทิตย 

ซ่ึงเปนวันท่ีลูกคานิยมมาเขารับบริการมากท่ีสุดเปนตน คลินิกควรมีการปรับปายรานใหเห็นได

อยางชัดเจน หากคลินิกอยูในซอย ควรมีการทําปายบอกตําแหนงไวหนาถนน เพื่อใหลูกคาสามารถ

มองเห็นตําแหนงของรานและไปใชบริการไดสะดวก สําหรับคลินิกท่ีเปดมานานและมีฐานลูกคา

มากแลว อาจหาชองทางการขยายสาขาไปในพ้ืนท่ีอ่ืนเพ่ือความสะดวกของลูกคาท่ีจะมาใชบริการ

และสามารถรองรับลูกคาท่ีเพ่ิมมากขึ้นได 

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด  
 ทางผูประกอบการคลินิกควรเนนใหพนักงานทุกคนมีการแนะนําผลิตภัณฑและบริการ

ใหมๆท่ีมีเพ่ิมเติมขึ้นมาใหแกลูกคาไดรับทราบอยางละเอียด พรอมแจงรายละเอียดการทดลองทําฟรี

ในครั้งแรกหากมีนวัตกรรมการรักษาใหมๆมานําเสนอ มีการโฆษณาหรืออาจทําเปนแผนปายหรือ

โบรชัวร ติดไวท่ีหนาราน และมีการทําเปนแผนพับ หรือใบปลิว ซ่ึงเปนส่ืออีกหนึ่งประเภทท่ีลูกคา

ชายนิยมใชในการหาขอมูล โดยอาจวางไวบริเวณหนาราน ประกอบกับควรทํา Web site เพ่ิมเติมใน

การแนะนํารายละเอียดผลิตภัณฑและบริการแกลูกคา ซ่ึงหากทางผูประกอบการตองการกระตุน

ยอดขายอยางรวดเร็วก็สามารถทําไดโดยจัดใหมีสวนลดราคาในโอกาสพิเศษตางๆ การแจกของ

ชํารวย หรือการให Package ในราคาพิเศษ ในชวงวันปใหม วันรับปริญญา วันวาเลนไทน หรือ

สวนลดในเวลาท่ีกําหนด เปนตน เนื่องจากเปนคลินิกท่ีมีอยูเดิมมีฐานลูกคาอยูแลวประกอบกับผล

การศึกษาพบวา เพ่ือนมีสวนรวมในการตัดสินใจเลือกใชบริการคลินิกเสรมิความงามดังนั้น อาจจัด

กิจกรรมเพ่ือใหกอใหเกิดการบอกตอระหวางเพ่ือนเกิดขึ้น โดยจัดโครงการเพื่อนแนะนําเพ่ือน เพ่ือ

เปนการเพ่ิมฐานลูกคาใหมากขึ้น ท่ีสําคัญทางคลินิกควรจัดทําบัตรสมาชิก และควรแจงขาว

โปรโมช่ันพิเศษใหแกลูกคาสมาชิกไดรับทราบอยูเสมอ โดยใชแนวคิดของการทํา CRM มาชวยใน

การรักษาความสัมพันธและรักษาลูกคาเอาไว เพราะจากผลการศึกษาพบวา ลูกคาสวนใหญมัก

เลือกใชบริการรานท่ีเคยใชอยูแลว ดังนั้นการรักษาลูกคาเอาไวยอมเปนผลดีในระยะยาว  
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ปจจัยดานบุคลากร 
ปจจัยดานบุคลากรเปนปจจัยท่ีลูกคาใหความสําคัญในระดับมากท่ีสุด และปจจัยยอยดาน

การใหความสําคัญกับแพทยท่ีสามารถใหคําแนะนําอยางเพียงพอและมีความนาเช่ือถือซ่ึงเปนปจจัย

ยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงท่ีสุด ดังนั้นทางคลินิกควรมีแพทยท่ีมีความรู ความชํานาญ อยางนอย 1 คนประจํา

คลินิกตลอดเวลา นอกจากน้ันพนักงานตองมีความรูอยางเพียงพอ โดยการท่ีจะมีบุคลากรท่ีดี มี

ประสิทธิภาพจะตองมีการฝกอบรมเพ่ิมเติมความสามารถบุคลากรอยางสมํ่าเสมอ ควรใหความรูกับ

บุคลากรอยางละเอียดในตัวผลิตภัณฑหรือกระบวนการรักษาตางๆท่ีมีเพ่ิมขึ้นมาใหม เพ่ือท่ีจะ

สามารถอธิบายและสรางความเช่ือม่ันใหกับลูกคาไดในเบ้ืองตน และควรจะมีการอบรมท่ีเนนย้ํา

ดานทัศนคติตออาชีพการบริการเปนระยะ เพื่อใหตระหนักถึงการเอาใจใส มีความถูกตองในการ

ใหบริการเพ่ือแสดงถึงความเปนมืออาชีพ มีความกระตอืรือรนและเต็มใจในการใหบริการ พรอมท้ัง

พนักงานควรมีความเปนมิตร ควรมีอัธยาศัย กริยามารยาทท่ีดี และเขาใจถึงความตองการของลูกคา 

นอกจากนั้นควรสรางกระบวนการบริการท่ีเปนมาตรฐานท่ีลูกคาทุกคนจะไดรับ ใหแกพนักงาน

ไดรับทราบ ซ่ึงอาจเปนขั้นตอนตั้งแตลูกคาเขามาถึงคลินิก จนกระท่ังลูกคาออกจากคลินิกไป เพ่ือ

สรางความประทับใจใหเกิดขึ้น และท่ีสําคัญควรเนนการพัฒนาบุคลิกภาพของพนักงานท่ีใหบริการ

ใหมีความนาเช่ือถือ เนื่องจากเปนคลินิกท่ีเนนเรื่องผิวพรรณท่ีสงผลตอภาพลักษณภายนอกโดยรวม 

ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ 
ทางคลินิกควรพยายามตอบสนองความตองการของลูกคาแตละราย โดยการปรับแตงการ

บริการใหเขากับความตองการของลูกคาใหมากท่ีสุด พนักงานสามารถจํารายละเอียด ความตองการ

ในเบ้ืองตนของลูกคาประจําแตละรายได และท่ีสําคัญคือ จําช่ือของลูกคาท่ีมาใชบริการประจําได 

ควรใหความสําคัญกับการดูแลเอาใจใสลูกคาแตละรายในทุกๆขั้นตอน อาทิเชน การนัดเวลา

ลวงหนา การแจงเตือนลูกคาเม่ือถึงกําหนดระยะเวลาการนัด การสอบถามขอมูลทางโทรศัพท หรือ

กระบวนการใหบริการภายในคลินิกก็ตาม อาทิเชน การสอบถามเกี่ยวกับอาการแพตางๆ 

กระบวนการใหบริการในขณะทําการรักษา และหลังการรักษา เปนตน รวมถึงใหความสําคัญใน

เรื่องของระยะเวลารอรับบริการตองไมนานจนเกินไป หากมีลูกคาเยอะตองนั่งรอนานกวาปกติ ควร

มีการเขาไปพูดคุย และช้ีแจงเพ่ือใหลูกคารูสึกดีขึ้นจากการนั่งรอนาน และควรมีการเพ่ิมชองทางใน

การใหขอมูลทางโทรศัพทท่ีชัดเจน เพื่อความสะดวกสบายของลูกคาท่ีจะโทรมาสอบถามขอมูล

กอนการเขารับบริการ 
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ปจจัยดานส่ิงนําเสนอทางกายภาพ 
ปจจัยยอยในเรื่องความสะอาดของคลินิก ความเปนระเบียบเรียบรอย รวมถึงความสะอาด

ของหองน้ําท่ีมีใหบริการ เปนส่ิงท่ีสําคัญอยางยิ่งเนื่องจากเปนตัวสะทอนถึงภาพลักษณคลินิก และ

ความนาเช่ือถือได เม่ือลูกคาเขามารับบริการในครั้งแรก ดังนั้นทางคลินิกจึงควรใหความสนใจใน

เรื่องนี้เปนพิเศษ ควรมีแมบาน หรือคนทําความสะอาดอยูเปนประจําท้ังภายในคลินิกและภายนอก

คลินิก โดยกําหนดชวงเวลาในการทําความสะอาดท่ีเหมาะสม คือ ในชวงเวลาท่ีจะไมรบกวนลูกคา

ขณะเขารับบริการ สําหรับคลินกิท่ีเปดมานาน อาจมีการทาสีตัวอาคารใหมเพ่ือใหดูสดใสสวยงาม 

ใหเหมาะสมกับเปนคลินิกเสริมความงาม พรอมท้ังนี้ควรมีส่ิงอํานวยความสะดวก เชน มีน้ําดื่มคอย

ใหบริการ และมีส่ือตางๆเชน นิตยสาร วารสาร หนังสือพิมพ วิทยุ หรือ อินเทอรเน็ตไวคอย

ใหบริการสรางความเพลิดเพลินขณะนั่งรอรับบริการ และควรมีการนําเครื่องมือและอุปกรณท่ี

ทันสมัยเขามาใหบริการอีกดวย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


