
 
บทที่ 5 

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอคนพบ และขอเสนอแนะ 
 

การศึกษาเรื่อง พฤติกรรมของผูหญิงวัยทํางานในอําเภอเมืองเชียงใหมตอการใช
บริการคลินิกเสริมความงาม  มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาพฤติกรรมของผูหญิงวัยทํางานในอําเภอเมือง
เชียงใหมตอการใชบริการคลินิกเสริมความงาม  ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ กลุมประชากร
หญิงวัยทํางานในอําเภอเมืองเชียงใหม ท่ีเคยใชบริการคลินิกเสริมความงามภายในระยะเวลา 1 ป
และอาศัยอยูในเขตอําเภอเมืองเชียงใหม จํานวน 200 ราย  โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมขอมูล  การวิเคราะหขอมูลใชสถิติเชิงพรรณนา  ไดแก ความถ่ี  รอยละ และคาเฉล่ีย  
สามารถสรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอคนพบ  และขอเสนอแนะดังตอไปนี ้
 
สรุปผลการศึกษา 

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม 
จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุ 25-34 ป รอยละ 79.5 มี

สถานภาพ โสด รอยละ 80.0 ระดับการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตร ีรอยละ 67.5 อาชีพรับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ รอยละ 48.0 มีรายไดเฉล่ียตอเดือน 5,001-10,000 บาท รอยละ 37.5  

 
สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภคในการใชบริการคลินิกเสริมความงาม 

จากการศึกษาผูตอบแบบสอบถามรูจักและเคยใชบริการคลินิกเสริมความงามในอําเภอเมือง
เชียงใหมมากท่ีสุดคือวุฒิ-ศักดิ์คลินิก รอยละ 28.0 สาเหตุสําคัญท่ีสุดท่ีเลือกใชบริการคลินิกเสริม
ความงามคือ คลินิกมีช่ือเสียงเปนท่ียอมรับ รอยละ 65.5 สวนใหญบริการท่ีใชในคลินิกเสริมความ
งาม คือ รักษาสิวและฝา รอยละ 62.0   

พบวาสวนใหญมีความพึงพอใจในการใชบริการคลินิกเสริมความงาม พอใจ รอยละ 
92.5 รองลงมา ไมพอใจ รอยละ 7.5 สถานท่ีตั้งของคลินิกเสริมความงามท่ีเลือกใชบริการ คือ  
คลินิกเสริมความงามท่ีตั้งในหางสรรพสินคา รอยละ 62.5  ผูท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจใชบริการ
คลินิกเสริมความงามมากท่ีสุด คือ ตนเอง รอยละ 51.0  โดยมีความถ่ีในการใชบริการคลินิกเสริม
ความงาม คือ 1-2 ครั้งตอเดือน รอยละ 43.0  วันท่ีใชบริการคลินิกเสริมความงามบอยท่ีสุด เสาร-
อาทิตย รอยละ 54.0 ชวงเวลาท่ีใชบริการคลินิกเสริมความงามบอยท่ีสุด 12.01-15.00 น. รอยละ 
25.0 คาใชจายในการใชบริการคลินิกเสริมความงามแตละครั้งมากท่ีสุดคือ 1,001-1,500 บาท      
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รอยละ 24.5  รูปแบบการชําระคาบริการคลินิกเสริมความงาม คือ เปนรายครั้ง รอยละ 76.0 วิธีการ
ชําระคาใชจายในการใชบริการคลินิกเสริมความงามแตละครั้งคือ  เงินสด รอยละ 95.0  การหา
ขอมูลเพ่ือใชบริการคลินิกเสริมความงามบอยท่ีสุด คือ อินเทอรเน็ต รอยละ 38.5 การตัดสินใจ
เลือกใชบริการคลินิกเสริมความงามในครั้งตอไป คือ เลือกใชบริการคลินิกเดิมท่ีเคยใช รอยละ 76.0  
บริการของคลินิกเสริมความงามท่ีจะใชในอนาคต คือ รักษาสิวและฝา รอยละ 54.0  
 

สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการคลินิกเสริมความ
งาม 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ ผูตอบแบบสอบถาม ใหความสําคัญท่ีมีผลตอการตัดสินใจ
เลือกใชบริการคลินิกเสริมความงามมีคาเฉล่ียโดยรวมในระดับมาก (คาเฉล่ีย 3.96)  ปจจัยยอยให
ความสําคัญมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรก คือ ภาพลักษณของคลินิกดูเปนมิตร (คาเฉล่ีย 4.40) 
รองลงมาคือ ความทันสมัยของอุปกรณ เครื่องมือ (คาเฉล่ีย 4.30)  และความมีช่ือเสียงของผลิตภัณฑ 
(คาเฉล่ีย 4.21)  

ปจจัยดานราคา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใช
บริการคลินิกเสริมความงามมีคาเฉล่ียโดยรวมในระดับมาก (คาเฉล่ีย 3.94) ปจจัยยอยใหความสําคัญ
มีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรก คือ มีปายบอกราคาชัดเจน (คาเฉล่ีย 4.22) รองลงมาคือ ราคาแพงแต
คุณภาพและบริการดี (คาเฉล่ีย 4.02) และราคาเหมาะสมกับผลิตภัณฑ (คาเฉล่ีย 3.93)  

ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย  ผูตอบแบบสอบถาม ใหความสําคัญท่ีมีผลตอการ
ตัดสินใจเลือกใชบริการคลินิกเสริมความงามมีคาเฉล่ียโดยรวมในระดับมาก (คาเฉล่ีย 3.59ปจจัย
ยอยใหความสําคัญมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรก คือ เวลาเปด-ปดสะดวกตอการใชบริการ (คาเฉล่ีย 
3.78) รองลงมา ท่ีตั้งของคลินิกมีหลายสาขา (คาเฉล่ีย 3.69) และท่ีตั้งของคลินิกสะดวกตอการ
เดินทาง (คาเฉล่ีย 3.61)  

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ผูตอบแบบสอบถาม ใหความสําคัญท่ีมีผลตอการ
ตัดสินใจเลือกใชบริการคลินิกเสริมความงามมีคาเฉล่ียโดยรวมในระดับมาก (คาเฉล่ีย 3.96) ปจจัย
ยอยใหความสําคัญมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรก คือ มีการโฆษณาทางทีวี (คาเฉล่ีย 4.38) รอลงมาคือ 
มีการสะสมยอดเพ่ือแลกของรางวัล (คาเฉล่ีย 4.03) และการใหสวนลดในเทศกาล/โอกาสตางๆ 
(คาเฉล่ีย 3.99)  

ปจจัยดานบุคลากร ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใช
บริการคลินิกเสริมความงามมีคาเฉล่ียโดยรวมในระดับมาก (คาเฉล่ีย 4.01) ปจจัยยอยใหความสําคัญ
มีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรก คือ การตอบสนองและความเต็มใจของพนักงานในการใหบริการ 
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(คาเฉล่ีย 4.22) รองลงมา มารยาทและมนุษยสัมพันธของพนักงาน (คาเฉล่ีย 4.15) และพนักงานมี
ความกระตือรือรนในการใหบริการ พนักงานมีความชํานาญในการใหบริการ เทากัน (คาเฉล่ีย 4.12)  

ปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ  ผูตอบแบบสอบถาม ให
ความสําคัญท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการคลินิกเสริมความงามมีคาเฉล่ียโดยรวมในระดับ
มาก  (คาเฉล่ีย 4.04) ปจจัยยอยใหความสําคัญมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรก คือการมีท่ีนั่ง
สะดวกสบาย (คาเฉล่ีย 4.22) รองลงมา การตกแตงรานทันสมัย (คาเฉล่ีย 4.13) และมีหนังสือพิมพ 
นิตยสาร ไวบริการลูกคา มีท่ีจอดรถ เทากัน (คาเฉล่ีย 4.11)  

ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ ผูตอบแบบสอบถาม ใหความสําคัญท่ีมีผลตอการ
ตัดสินใจเลือกใชบริการคลินิกเสริมความงามมีคาเฉล่ียโดยรวมในระดับมาก  (คาเฉล่ีย 3.76) ปจจัย
ยอยใหความสําคัญมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรก คือ เวลาท่ีตองรอรับคําปรึกษา (คาเฉล่ีย 4.22) 
รองลงมา เวลาท่ีตองรอในการรับบริการ (คาเฉล่ีย 4.09) และระบบการนัดหมายในการเขาพบ 
(คาเฉล่ีย 3.82)  

 
สวนที่ 4 ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภคในการใชบริการคลินิกเสริมความงาม 

จําแนกตามอาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน 
 4.1 ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภคในการใชบริการคลินิกเสริมความงาม จําแนก
ตามอาชีพ 
ตารางท่ี 74  แสดงขอมูลพฤติกรรมผูบริโภคในการใชบริการคลินิกเสริมความงาม จําแนกตาม
อาชีพ 

พฤติกรรมผูบริโภค อาชีพ 
ขาราชการ/
รัฐวิสาหกิจ 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

เจาของธุรกิจสวนตัว/
แมบาน 

คลินิกเสริมความงามในอําเภอเมือง
เชียงใหมท่ีเคยใชบริการ 

วุฒิ-ศักด์ิคลินิก  
รอยละ 29.2 

เมดิแครคลินิก  
รอยละ 29.4 

เมดิแครคลินิก และ
วุ ฒิ -ศั ก ด์ิ ค ลิ นิ ก 
เทากัน รอยละ 36.1 

สาเหตุสําคัญท่ีสุดท่ีทานเลือกใช
บริการคลินิกเสริมความงาม 

คลินิกมีช่ือเสียงเปนท่ี
ยอมรับ รอยละ 69.8 

คลินิกมีช่ือเสียงเปนท่ี
ยอมรับ รอยละ 61.8 

คลินิกมีช่ือเสียงเปนท่ี
ยอมรับ รอยละ 61.1 

บริการท่ีใชในคลินิกเสริมความงาม รักษาสิวและฝา  
รอยละ 58.3, 77.9 

รักษาสิวและฝา  
รอยละ  77.9 

รักษาผิวพรรณ/บํารุง
ผิวกาย รอยละ 55.6 

ความพึงพอใจในการใชบริการ
คลินิกเสริมความงาม 

พอใจ รอยละ 93.8   พอใจ รอยละ 91.2 พอใจ รอยละ 91.7 
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ตารางท่ี 74 (ตอ) แสดงขอมูลพฤติกรรมผูบริโภคในการใชบริการคลินิกเสริมความงาม จําแนกตาม
อาชีพ 

พฤติกรรมผูบริโภค อาชีพ 
ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ พนักงาน

บริษัทเอกชน 
เจาของธุรกิจสวนตัว/

แมบาน 
สถานท่ีต้ังของคลินิกเสริมความ
งามท่ีเลือกใชบริการ 

คลินิกเสริมความงาม
ท่ีต้ังในหาง สรรพสินคา 
รอยละ 66.7 

คลินิกเสริมความงาม
ท่ีต้ังในหาง 
สรรพสินคา  
รอยละ 63.2   

คลินิกเสริมความงาม
ท่ีต้ังในหาง สรรพ 
สินคาและคลินิกเสริม
ความงามท่ีต้ังเปนอิสระ
ในเขตอําเภอเมือง
เชียงใหม เทากัน  
รอยละ 50.0 

ผูท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจใช
บริการคลินิกเสริมความงามมาก
ท่ีสุด 

ตนเอง รอยละ 43.8 ตนเอง  รอยละ 48.5 ตนเอง  รอยละ 75.0 

ความถี่ในการใชบริการคลินิก
เสริมความงาม 

นานๆ ครั้ง รอยละ 36.5   1-2 ครั้งตอเดือน   
รอยละ 57.4 

1-2 ครั้งตอเดือน  
รอยละ 38.9 

วันท่ีใชบริการคลินิกเสริมความ
งามบอยท่ีสุด 

เสาร-อาทิตย   
รอยละ 53.1 

เสาร-อาทิตย  
 รอยละ  51.5   

เสาร-อาทิตย  
รอยละ 61.1 

ชวงเวลาท่ีใชบริการคลินิกเสริม
ความงามบอยท่ีสุด 

12.01-15.00 น. รอยละ 
24.0 

18.01-21.00 น.  
รอยละ 26.5 

12.01-15.00 น.  
รอยละ 33.3 

คาใชจายในการใชบริการคลินิก
เสริมความงามแตละครั้ง 

ตํ่ากวา 500 บาท รอยละ 
26.0 

1,001-1,500 บาท  
รอยละ 30.9 

1,501-2,000 บาท  
รอยละ 33.3 

รูปแบบการชําระคาบริการ
คลินิกเสริมความงาม 

เปนรายครั้ง รอยละ 81.3 เปนรายครั้ง  
รอยละ 72.1  

เปนรายครั้ง  
รอยละ 69.4 

วิธีการชําระคาใชจายในการใช
บริการคลินิกเสริมความงามแต
ละครั้ง 

เงินสด รอยละ 100.0 
 

เงินสด รอยละ 89.7  
 

เงินสด รอยละ 91.7 
 

การหาขอมูลเพื่อใชบริการคลินิก
เสริมความงามบอยท่ีสุด 

อินเทอรเน็ต รอยละ 50.0 ถามเพื่อน/คนรูจัก  
รอยละ 27.9   

อินเทอรเน็ต  
รอยละ 33.3 

การตัดสินใจเลือกใชบริการ
คลินิกเสริมความงามในครั้ง
ตอไป 

เลือกใชบริการคลินิกเดิม
ท่ีเคยใช รอยละ 76.0 

เลือกใชบริการคลินิก
เดิมท่ีเคยใช  
รอยละ 76.5 

เลือกใชบริการคลินิก
เดิมท่ีเคยใช  
รอยละ 75.0 

บริการของคลินิกเสริมความงาม
ท่ีจะใชในอนาคต 

รักษาสิวและฝา  
รอยละ 50.0  

รักษาสิวและฝา  
รอยละ 64.7   

รักษาผิวพรรณ/บํารุง
ผิวหนา รอยละ 61.1 
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4.2  ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภคในการใชบริการคลินิกเสริมความงาม จําแนก
ตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน 

 
ตารางท่ี 75  แสดงขอมูลพฤติกรรมผูบริโภคในการใชบริการคลินิกเสริมความงาม จําแนกตาม
รายไดตอเดือน 

พฤติกรรมผูบริโภค รายไดตอเดือน 
ตํ่ากวาหรือเทากับ 

10,000 บาท 
10,001-20,000 บาท 20,001 บาทข้ึนไป 

คลินิกเสริมความงามในอําเภอเมือง
เชียงใหมท่ีเคยใชบริการ 

วุฒิ-ศักด์ิ คลินิก และ
นิติพล คลินิก เทากัน  
รอยละ 26.8   

เมดิแครคลินิก และ
วุฒิ-ศักด์ิ คลินิก 
เทากัน รอยละ 30.0   

เมดิแครคลินิก  
รอยละ 26.3 

สาเหตุสําคัญท่ีสุดท่ีทานเลือกใช
บริการคลินิกเสริมความงาม 

คลินิกมีช่ือเสียงเปนท่ี
ยอมรับ  รอยละ 62.2 

คลินิกมีช่ือเสียงเปนท่ี
ยอมรับ รอยละ 63.8 

คลินิกมีช่ือเสียงเปนท่ี
ยอมรับ รอยละ  76.3 

บริการท่ีใชในคลินิกเสริมความงาม รักษาสิวและฝา  
รอยละ  67.1  

รักษาสิวและฝา  
รอยละ  58.8  

รักษาสิวและฝา  
รอยละ   57.9   

ความพึงพอใจในการใชบริการ
คลินิกเสริมความงาม 

พอใจ รอยละ 90.2  พอใจ  รอยละ 93.8 พอใจ รอยละ 94.7 

สถานท่ีต้ังของคลินิกเสริมความงาม
ท่ีเลือกใชบริการ 

คลินิกเสริมความงาม
ท่ีต้ังในหาง สรรพ 
สินคา รอยละ 70.7  

คลินิกเสริมความงาม
ท่ีต้ังในหางสรรพ 
สินคา รอยละ 62.5 

เสริมความงามท่ีต้ัง
เปนอิสระในเขต
อําเภอเมืองเชียงใหม 
รอยละ55.3   

ผูท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจใช
บริการคลินิกเสริมความงามมาก
ท่ีสุด 

ตนเอง รอยละ 46.3 ตนเอง รอยละ 52.5 ตนเอง รอยละ 57.9 

ความถี่ในการใชบริการคลินิกเสริม
ความงาม 

1-2 ครั้งตอเดือน  
รอยละ 42.7  

1-2 ครั้งตอเดือน  
รอยละ 38.8   

1-2 ครั้งตอเดือน  
รอยละ 52.6 

วันท่ีใชบริการคลินิกเสริมความงาม
บอยท่ีสุด 

เสาร-อาทิตย  
รอยละ 52.4, 

เสาร-อาทิตย  
รอยละ 56.3  

เสาร-อาทิตย  
รอยละ 52.6 

ชวงเวลาท่ีใชบริการคลินิกเสริม
ความงามบอยท่ีสุด 
 

12.01-15.00 น.  
รอยละ 28.0 

18.01-21.00 น.  
รอยละ 23.8 

12.01-15.00 น.   
รอยละ 31.6 

คาใชจายในการใชบริการคลินิก
เสริมความงามแตละครั้ง 

501-1,000 บาท  
รอยละ 28.0 

ตํ่ากวา 500 บาท  
รอยละ 28.8 

1,001-1,500 บาท  
รอยละ 28.9 
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ตารางท่ี 75 (ตอ) แสดงขอมูลพฤติกรรมผูบริโภคในการใชบริการคลินิกเสริมความงาม จําแนกตาม
รายไดตอเดือน 

พฤติกรรมผูบริโภค 
รายไดตอเดือน 

ตํ่ากวาหรือเทากับ 
10,000 บาท 

10,001-20,000 บาท 20,001 บาทข้ึนไป 

รูปแบบการชําระคาบริการคลินิก
เสริมความงาม 

เปนรายครั้ง  
รอยละ  76.8 

เปนรายครั้ง  
รอยละ   76.3  

เปนรายครั้ง  
รอยละ  73.7 

วิธีการชําระคาใชจายในการใช
บริการคลินิกเสริมความงามแตละ
ครั้ง 

เงินสด รอยละ 97.5 เงินสด รอยละ 95.0  เงินสด รอยละ 89.5 

การหาขอมูลเพื่อใชบริการคลินิก
เสริมความงามบอยท่ีสุด 

อินเทอรเน็ต  
รอยละ 42.7 

อินเทอรเน็ต  
รอยละ 40.0 

ถามเพื่อน/คนรูจัก 
รอยละ  34.2 

การตัดสินใจเลือกใชบริการคลินิก
เสริมความงามในครั้งตอไป 

เลือกใชบริการคลินิก
เดิมท่ีเคยใช  
รอยละ 87.8  

เลือกใชบริการคลินิก
เดิมท่ีเคยใช  
รอยละ 75.0  

เลือกใชบริการคลินิก
เดิมท่ีเคยใช  
รอยละ  52.6 

บริการของคลินิกเสริมความงามท่ี
จะใชในอนาคต 

รักษาสิวและฝา  
รอยละ 54.9 

รักษาสิวและฝา  
รอยละ 53.8 

รักษาผิวพรรณ/บํารุง
ผิวหนา รอยละ 63.2   

 
สวนที่ 5 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการคลินิกเสริมความ

งาม จําแนกตามอาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน 
5.1 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการคลินิกเสริมความงาม  

จําแนกตามอาชีพ 
ปจจัยดานผลิตภัณฑ  ผูตอบแบบสอบถามทุกอาชีพใหความสําคัญมีคาเฉล่ียโดยรวม

ในระดับมาก  
 ปจจัยยอย พบวาผูตอบแบบสอบถามอาชีพขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ ใหความสําคัญท่ีมี
คาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับดับแรกคือ ภาพลักษณของคลินิกดูเปนมิตร (คาเฉล่ีย 4.42) รองลงมา ความ
ทันสมัยของอุปกรณ เครื่องมือ (คาเฉล่ีย 4.35) และความมีช่ือเสียงของผลิตภัณฑ (คาเฉล่ีย 4.27) 

ผูตอบแบบสอบถามอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนใหความสําคัญท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 
ลําดับดับแรกคือ ภาพลักษณของคลินิกดูเปนมิตร (คาเฉล่ีย 4.40) รองลงมาความทันสมัยของ
อุปกรณ เครื่องมือ (คาเฉล่ีย 4.22) และความมีช่ือเสียงของผลิตภัณฑ (คาเฉล่ีย 4.13) 
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ผูตอบแบบสอบถามอาชีพเจาของธุรกิจสวนตัว/แมบาน ใหความสําคัญท่ีมีคาเฉล่ีย
สูงสุด 3 ลําดับดับแรกคือ ภาพลักษณของคลินิกดูเปนมิตร (คาเฉล่ีย 4.36) รองลงมา ความทันสมัย
ของอุปกรณ เครื่องมือ (คาเฉล่ีย 4.28) และความมีช่ือเสียงของผลิตภัณฑ (คาเฉล่ีย 4.17) 

ปจจัยดานราคา  ผูตอบแบบสอบถามทุกอาชีพใหความสําคัญมีคาเฉล่ียโดยรวมใน
ระดับมาก  

ปจจัยยอย พบวาผูตอบแบบสอบถามอาชีพขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ ใหความสําคัญท่ีมี
คาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับดับแรกคือ มีปายบอกราคาชัดเจน (คาเฉล่ีย 4.29) รองลงมา ราคาแพงแต
คุณภาพและบริการดี (คาเฉล่ีย 4.10)  และราคาเหมาะสมกับผลิตภัณฑ (คาเฉล่ีย 4.05) 

ผูตอบแบบสอบถามอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนใหความสําคัญท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 
ลําดับดับแรกคือ มีปายบอกราคาชัดเจน (คาเฉล่ีย 4.16) รองลงมา ราคาแพงแตคุณภาพและบริการดี 
(คาเฉล่ีย 3.94) และราคาเหมาะสมกับผลิตภัณฑ (คาเฉล่ีย 3.79) 

ผูตอบแบบสอบถามอาชีพเจาของธุรกิจสวนตัว/แมบาน ใหความสําคัญท่ีมีคาเฉล่ีย
สูงสุด 3 ลําดับดับแรกคือ มีปายบอกราคาชัดเจน (คาเฉล่ีย 4.11) รองลงมา ราคาแพงแตคุณภาพและ
บริการดี (คาเฉล่ีย 3.92) และราคาเหมาะสมกับผลิตภัณฑ (คาเฉล่ีย 3.86) 

ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย  ผูตอบแบบสอบถามทุกอาชีพใหความสําคัญมี
คาเฉล่ียโดยรวมในระดับมาก  

 ปจจัยยอย พบวาผูตอบแบบสอบถามอาชีพขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ ใหความสําคัญท่ีมี
คาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับดับแรกคือ เวลาเปด-ปดสะดวกตอการใชบริการ (คาเฉล่ีย 3.78) รองลงมา 
ท่ีตั้งของคลินิกมีหลายสาขา (คาเฉล่ีย 3.70) และท่ีตั้งของคลินิกสะดวกตอการเดินทาง ท่ีตั้งของ
คลินิกอยูในศูนยการคา เทากนั (คาเฉล่ีย 3.63) 

ผูตอบแบบสอบถามอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนใหความสําคัญท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 
ลําดับดับแรกคือ เวลาเปด-ปดสะดวกตอการใชบริการ (คาเฉล่ีย 3.82) รองลงมา ท่ีตั้งของคลินิกมี
หลายสาขา (คาเฉล่ีย 3.71) และท่ีตั้งของคลินิกอยูในศูนยการคา (คาเฉล่ีย 3.59) 

ผูตอบแบบสอบถามอาชีพเจาของธุรกิจสวนตัว/แมบาน ใหความสําคัญท่ีมีคาเฉล่ีย
สูงสุด 3 ลําดับดับแรกคือ ท่ีตั้งของคลินิกสะดวกตอการเดินทาง (คาเฉล่ีย 3.75) รองลงมา เวลาเปด-
ปดสะดวกตอการใชบริการ (คาเฉล่ีย 3.72) และท่ีตั้งของคลินิกหางาย (คาเฉล่ีย 3.69) 

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด  ผูตอบแบบสอบถามทุกอาชีพใหความสําคัญมี
คาเฉล่ียโดยรวมในระดับมาก  
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 ปจจัยยอย พบวาผูตอบแบบสอบถามอาชีพขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ ใหความสําคัญท่ีมี
คาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับดับแรกคือ มีการโฆษณาทางทีวี (คาเฉล่ีย 4.34) รองลงมา มีการสะสมยอด
เพ่ือแลกของรางวัล (คาเฉล่ีย 4.08) และการใหสวนลดในเทศกาล/โอกาสตางๆ (คาเฉล่ีย 4.04) 

ผูตอบแบบสอบถามอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนใหความสําคัญท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 
ลําดับดับแรกคือ มีการโฆษณาทางทีวี (คาเฉล่ีย 4.40) รองลงมา การใหสวนลดในเทศกาล/โอกาส
ตางๆ (คาเฉล่ีย 3.99) และมีการสะสมยอดเพ่ือแลกของรางวัล (คาเฉล่ีย 3.97) 

ผูตอบแบบสอบถามอาชีพเจาของธุรกิจสวนตัว/แมบาน ใหความสําคัญท่ีมีคาเฉล่ีย
สูงสุด 3 ลําดับดับแรกคือ มีการโฆษณาทางทีวี (คาเฉล่ีย 4.42) รองลงมา มีการสะสมยอดเพ่ือแลก
ของรางวัล  (คาเฉล่ีย 4.00) และการโฆษณาผานส่ือตางๆ บอย (คาเฉล่ีย 3.92)  

ปจจัยดานบุคลากร  ผูตอบแบบสอบถามทุกอาชีพใหความสําคัญมีคาเฉล่ียโดยรวมใน
ระดับมาก  

  ปจจัยยอย พบวาผูตอบแบบสอบถามอาชีพขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ ใหความสําคัญท่ีมี
คาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับดับแรกคือ การตอบสนองและความเต็มใจของพนักงานในการใหบริการ 
(คาเฉล่ีย 4.26) รองลงมา มารยาทและมนุษยสัมพันธของพนักงาน (คาเฉล่ีย 4.22) และพนักงานมี
ความชํานาญในการใหบริการ (คาเฉล่ีย 4.18) 

ผูตอบแบบสอบถามอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนใหความสําคัญท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 
ลําดับดับแรกคือ การตอบสนองและความเต็มใจของพนักงานในการใหบริการ (คาเฉล่ีย 4.12) 
รองลงมา พนักงานมีความชํานาญในการใหบริการ (คาเฉล่ีย 4.01) และพนักงานมีความ
กระตือรือรนในการใหบริการ (คาเฉล่ีย 3.99) 

ผูตอบแบบสอบถามอาชีพเจาของธุรกิจสวนตัว/แมบาน ใหความสําคัญท่ีมีคาเฉล่ีย
สูงสุด 3 ลําดับดับแรกคือ มารยาทและมนุษยสัมพันธของพนักงาน การตอบสนองและความเต็มใจ
ของพนักงานในการใหบริการ เทากัน (คาเฉล่ีย 4.31) รองลงมา พนักงานมีความกระตือรือรนใน
การใหบริการ (คาเฉล่ีย 4.25) และพนักงานมีความชํานาญในการใหบริการ (คาเฉล่ีย 4.14) 

ปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ  ผูตอบแบบสอบถามทุกอาชีพ
ใหความสําคัญมีคาเฉล่ียโดยรวมในระดับมาก  

 ปจจัยยอย พบวาผูตอบแบบสอบถามอาชีพขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ ใหความสําคัญท่ีมี
คาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับดับแรกคือ การมีท่ีนั่งสะดวกสบาย (คาเฉล่ีย 4.27) รองลงมา การตกแตงราน
ทันสมัย (คาเฉล่ีย 4.21) และมีหนังสือพิมพ นิตยสาร ไวบริการลูกคา (คาเฉล่ีย 4.18) 
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ผูตอบแบบสอบถามอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนใหความสําคัญท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 
ลําดับดับแรกคือ การมีท่ีนั่งสะดวกสบาย (คาเฉล่ีย 4.10) รองลงมา มีท่ีจอดรถ (คาเฉล่ีย 4.09) และ
เครื่องมือใหม/ทันสมัย (คาเฉล่ีย 4.06) 

ผูตอบแบบสอบถามอาชีพเจาของธุรกิจสวนตัว/แมบาน ใหความสําคัญท่ีมีคาเฉล่ีย
สูงสุด 3 ลําดับดับแรกคือ การมีท่ีนั่งสะดวกสบาย (คาเฉล่ีย 4.31) รองลงมา เครื่องมือใหม/ทันสมัย 
(คาเฉล่ีย 4.25) และปายหนารานสวยงาม/มองเห็นไดชัดเจน (คาเฉล่ีย 4.17) 

ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ  ผูตอบแบบสอบถามทุกอาชีพใหความสําคัญมี
คาเฉล่ียโดยรวมในระดับมาก  

 ปจจัยยอย พบวาผูตอบแบบสอบถามอาชีพขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ ใหความสําคัญท่ีมี
คาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับดับแรกคือ เวลาท่ีตองรอรับคําปรึกษา (คาเฉล่ีย 4.21) รองลงมา เวลาท่ีตองรอ
ในการรับบริการ (คาเฉล่ีย 4.01) และระบบการนัดหมายในการเขาพบ (คาเฉล่ีย 3.92) 

ผูตอบแบบสอบถามอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนใหความสําคัญท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 
ลําดับดับแรกคือ เวลาท่ีตองรอรับคําปรึกษา (คาเฉล่ีย 4.16) รองลงมา เวลาท่ีตองรอในการรับ
บริการ (คาเฉล่ีย 4.03) และความถูกตองในการใหบริการ (คาเฉล่ีย 3.75) 

ผูตอบแบบสอบถามอาชีพเจาของธุรกิจสวนตัว/แมบาน ใหความสําคัญท่ีมีคาเฉล่ีย
สูงสุด 3 ลําดับดับแรกคือ เวลาท่ีตองรอในการรับบริการ (คาเฉล่ีย 4.42) รองลงมา เวลาท่ีตองรอรับ
คําปรึกษา (คาเฉล่ีย 4.36) และความถูกตองในการใหบริการ (คาเฉล่ีย 3.89) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

120

ตารางท่ี 76 แสดงขอมูลปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการคลินิกเสริมความงาม  
จําแนกตามอาชีพ 
 

ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจ
เลือกใชบริการคลินิกเสริม 

ความงาม 

อาชีพ 
ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัทเอกชน เจาของธุรกิจสวนตัว/

แมบาน 
ปจจัยดานผลิตภัณฑ ภาพลักษณของคลินิก

ดูเปนมิตร  
(คาเฉลี่ย 4.42) 

ภาพลักษณของคลินิก
ดูเปนมิตร  
(คาเฉลี่ย 4.40) 

ภาพลักษณของคลินิก
ดูเปนมิตร 
 (คาเฉลี่ย 4.36) 

ปจจัยดานราคา มีปายบอกราคาชัดเจน 
(คาเฉลี่ย 4.29) 

มีปายบอกราคาชัดเจน 
(คาเฉลี่ย 4.16) 

มีปายบอกราคาชัดเจน 
(คาเฉลี่ย 4.11) 

ป จ จั ย ด า น ช อ ง ท า ง ก า ร จั ด
จําหนาย   

เวลาเปด-ปดสะดวกตอ
การใชบริการ  
(คาเฉลี่ย 3.78) 

เวลาเปด-ปดสะดวกตอ
การใชบริการ  
(คาเฉลี่ย 3.82) 

ท่ีต้ังของคลินิกสะดวก
ต อ ก า ร เ ดิ น ท า ง 
(คาเฉลี่ย 3.75) 

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด   มีการโฆษณาทางทีวี 
(คาเฉลี่ย 4.34) 

มีการโฆษณาทางทีวี 
(คาเฉลี่ย 4.40) 

มีการโฆษณาทางทีวี 
(คาเฉลี่ย 4.42) 

ปจจัยดานบุคลากร   ก า ร ตอ บ ส น อ งแ ล ะ
ค ว า ม เ ต็ ม ใ จ ข อ ง
พ นั ก ง า น ใ น ก า ร
ใหบริการ  
(คาเฉลี่ย 4.26) 

การตอบสนองและ
ความเต็มใจของ
พนักงานในการ
ใหบริการ  
(คาเฉลี่ย 4.12) 

มารยาทและมนุษย
สัมพันธของพนักงาน 
การตอบสนองและ
ความเต็มใจของ
พนักงานในการ
ใหบริการ เทากัน 
(คาเฉลี่ย 4.31) 

ปจจัยดานการสรางและนําเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ 

การมีท่ีนั่งสะดวก 
สบาย  
(คาเฉลี่ย 4.27) 

การมีท่ีนั่งสะดวก 
สบาย  
(คาเฉลี่ย 4.10) 

การมีท่ีนั่งสะดวก 
สบาย  
(คาเฉลี่ย 4.31) 

ปจจัยดานกระบวนการ
ใหบริการ 

เวลาท่ีตองรอรับ
คําปรึกษา  
(คาเฉลี่ย 4.21) 

เวลาท่ีตองรอรับ
คําปรึกษา  
(คาเฉลี่ย 4.16) 

เวลาท่ีตองรอในการ
รับบริการ  
(คาเฉลี่ย 4.42) 
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5.2  ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการคลินิกเสริมความงาม 
จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ  ผูตอบแบบสอบถามทุกรายไดเฉล่ียตอเดือน ใหความสําคัญมี
คาเฉล่ียโดยรวมในระดับมาก  
 ปจจัยยอย พบวาผูตอบแบบสอบถามรายไดเฉล่ียตอเดือนต่ํากวาหรือเทากับ 10,000 
บาท ใหความสําคัญท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับดับแรกคือ ภาพลักษณของคลินิกดูเปนมิตร (คาเฉล่ีย 
4.23) รองลงมาคือ ความทันสมัยของอุปกรณ เครื่องมือ (คาเฉล่ีย 4.27) และความมีช่ือเสียงของ
ผลิตภัณฑ (คาเฉล่ีย 4.18) 

ผูตอบแบบสอบถามรายไดเฉล่ียตอเดือน 10,001-20,000 บาทใหความสําคัญท่ีมี
คาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับดับแรกคือ ภาพลักษณของคลินิกดูเปนมิตร (คาเฉล่ีย 4.56) รองลงมา 
ภาพลักษณของคลินิกดูเปนมิตร (คาเฉล่ีย 4.38) และความมีช่ือเสียงของผลิตภัณฑ (คาเฉล่ีย 4.25)  

ผูตอบแบบสอบถามรายไดเฉล่ียตอเดือน 20,001 บาทขึ้นไป ใหความสําคัญท่ีมี
คาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับดับแรกคือ ภาพลักษณของคลินิกดูเปนมิตร (คาเฉล่ีย 4.24) รองลงมาคือ 
ความทันสมัยของอุปกรณ เครื่องมือ (คาเฉล่ีย 4.18) และความมีช่ือเสียงของผลิตภัณฑ (คาเฉล่ีย 
4.16) 

ปจจัยดานราคา  ผูตอบแบบสอบถามทุกรายไดเฉล่ียตอเดือน ใหความสําคัญมีคาเฉล่ีย
โดยรวมในระดับมาก  

 ปจจัยยอย พบวาผูตอบแบบสอบถามรายไดเฉล่ียตอเดือนต่ํากวาหรือเทากับ 10,000 
บาท ใหความสําคัญท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับดับแรกคือ มีปายบอกราคาชัดเจน (คาเฉล่ีย 4.20) 
รองลงมาคือ ราคาแพงแตคุณภาพและบริการดี (คาเฉล่ีย 4.09) และราคาเหมาะสมกับผลิตภัณฑ 
(คาเฉล่ีย 3.95)  

ผูตอบแบบสอบถามรายไดเฉล่ียตอเดือน 10,001-20,000 บาทใหความสําคัญท่ีมี
คาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับดับแรกคือ มีปายบอกราคาชัดเจน (คาเฉล่ีย 4.23) รองลงมาคือ ราคาถูกกวา
คลินิกอ่ืนๆ (คาเฉล่ีย 3.93) และราคาแพงแตคุณภาพและบริการด ี(คาเฉล่ีย 3.90) 

ผูตอบแบบสอบถามรายไดเฉล่ียตอเดือน 20,001 บาทขึ้นไป ใหความสําคัญท่ีมี
คาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับดับแรกคือ มีปายบอกราคาชัดเจน (คาเฉล่ีย 4.24) รองลงมาคือ ราคาเหมาะสม
กับผลิตภัณฑ (คาเฉล่ีย 4.13) และราคาแพงแตคุณภาพและบริการด ี(คาเฉล่ีย 4.11) 

ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย  ผูตอบแบบสอบถามทุกรายไดเฉล่ียตอเดือน ให
ความสําคัญมีคาเฉล่ียโดยรวมในระดับมาก  
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 ปจจัยยอย พบวาผูตอบแบบสอบถามรายไดเฉล่ียตอเดือนต่ํากวาหรือเทากับ 10,000 
บาท ใหความสําคัญท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับดับแรกคือ เวลาเปด-ปดสะดวกตอการใชบริการ 
(คาเฉล่ีย 3.87) รองลงมาคือ ท่ีตั้งของคลินิกมีหลายสาขา (คาเฉล่ีย 3.78) และท่ีตั้งของคลินิกอยูใน
ศูนยการคา (คาเฉล่ีย 3.67) 

ผูตอบแบบสอบถามรายไดเฉล่ียตอเดือน 10,001-20,000 บาทใหความสําคัญท่ีมี
คาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับดับแรกคือ เวลาเปด-ปดสะดวกตอการใชบริการ (คาเฉล่ีย 3.73)  รองลงมาคือ 
ท่ีตั้งของคลินิกสะดวกตอการเดินทาง ท่ีตั้งของคลินิกหางาย เทากัน (คาเฉล่ีย 3.61) และท่ีตั้งของ
คลินิกมีหลายสาขา (คาเฉล่ีย 3.59) 

ผูตอบแบบสอบถามรายไดเฉล่ียตอเดือน 20,001 บาทขึ้นไป ใหความสําคัญท่ีมี
คาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับดับแรกคือ ท่ีตั้งของคลินิกใกลกับท่ีทํางาน (คาเฉล่ีย 3.76) รองลงมา เวลา
เปด-ปดสะดวกตอการใชบริการ ท่ีตั้งของคลินิกมีหลายสาขา เทากัน (คาเฉล่ีย 3.74) และ ท่ีตั้งของ
คลินิกสะดวกตอการเดินทาง (คาเฉล่ีย 3.63) 

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด  ผูตอบแบบสอบถามทุกรายไดเฉล่ียตอเดือน ให
ความสําคัญมีคาเฉล่ียโดยรวมในระดับมาก  

 ปจจัยยอย พบวาผูตอบแบบสอบถามรายไดเฉล่ียตอเดือนต่ํากวาหรือเทากับ 10,000 
บาท ใหความสําคัญท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับดับแรกคือ มีการโฆษณาทางทีวี (คาเฉล่ีย 4.39) 
รองลงมา มีการสะสมยอดเพ่ือแลกของรางวัล การใหสวนลดในเทศกาล/โอกาสตางๆ เทากัน 
(คาเฉล่ีย 4.00) และการโฆษณานาเช่ือถือ (คาเฉล่ีย 3.79) 

ผูตอบแบบสอบถามรายไดเฉล่ียตอเดือน 10,001-20,000 บาทใหความสําคัญท่ีมี
คาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับดับแรกคือ มีการโฆษณาทางทีวี (คาเฉล่ีย 4.45) รองลงมา มีสิทธิพิเศษใหแก
สมาชิก (คาเฉล่ีย 4.21) และการใหสวนลดในเทศกาล/โอกาสตางๆ (คาเฉล่ีย 4.06) 

ผูตอบแบบสอบถามรายไดเฉล่ียตอเดือน 20,001 บาทขึ้นไป ใหความสําคัญท่ีมี
คาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับดับแรกคือ มีการโฆษณาทางทีวี (คาเฉล่ีย 4.18) รองลงมา มีการสะสมยอด
เพ่ือแลกของรางวัล (คาเฉล่ีย 4.05) และการโฆษณานาเช่ือถือ การโฆษณาผานส่ือตางๆ บอย เทากัน 
(คาเฉล่ีย 3.87) 

ปจจัยดานบุคลากร  ผูตอบแบบสอบถามทุกรายไดเฉล่ียตอเดือน ใหความสําคัญมี
คาเฉล่ียโดยรวมในระดับมาก  

 ปจจัยยอย พบวาผูตอบแบบสอบถามรายไดเฉล่ียตอเดือนต่ํากวาหรือเทากับ 10,000 
บาท ใหความสําคัญท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับดับแรกคือ มารยาทและมนุษยสัมพันธของพนักงาน 
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(คาเฉล่ีย 4.15) รองลงมา การตอบสนองและความเต็มใจของพนักงานในการใหบริการ (คาเฉล่ีย 
4.13) และพนักงานมีความกระตือรือรนในการใหบริการ (คาเฉล่ีย 4.11) 

ผูตอบแบบสอบถามรายไดเฉล่ียตอเดือน 10,001-20,000 บาทใหความสําคัญท่ีมี
คาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับดับแรกคือ การตอบสนองและความเต็มใจของพนักงานในการใหบริการ  
(คาเฉล่ีย 4.45) รองลงมาคือ พนักงานมีความชํานาญในการใหบริการ (คาเฉล่ีย 4.21) และพนักงาน
มีความเช่ียวชาญในสินคาและสามารถแนะนํารายละเอียดไดเปนอยางด ี(คาเฉล่ีย 4.13)  

ผูตอบแบบสอบถามรายไดเฉล่ียตอเดือน 20,001 บาทขึ้นไป ใหความสําคัญท่ีมี
คาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับดับแรกคือ มารยาทและมนุษยสัมพันธของพนักงาน (คาเฉล่ีย 4.39) รองลงมา 
พนักงานมีความกระตือรือรนในการใหบริการ (คาเฉล่ีย 4.18) และพนักงานมีเพียงพอในการ
ใหบริการ (คาเฉล่ีย 4.03) 

ปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ  ผูตอบแบบสอบถามทุกรายได
เฉล่ียตอเดือน ใหความสําคัญมีคาเฉล่ียโดยรวมในระดับมาก  

  ปจจัยยอย พบวาผูตอบแบบสอบถามรายไดเฉล่ียตอเดือนต่ํากวาหรือเทากับ 10,000 
บาท ใหความสําคัญท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับดับแรกคือ การมีท่ีนั่งสะดวกสบาย (คาเฉล่ีย 4.21) 
รองลงมา มีหนังสือพิมพ นิตยสาร ไวบริการลูกคา (คาเฉล่ีย 4.10) และปายหนารานสวยงาม/
มองเห็นไดชัดเจน (คาเฉล่ีย 4.09) 

ผูตอบแบบสอบถามรายไดเฉล่ียตอเดือน 10,001-20,000 บาทใหความสําคัญท่ีมี
คาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับดับแรกคือ มีท่ีจอดรถ (คาเฉล่ีย 4.31) รองลงมา การตกแตงรานทันสมัย 
(คาเฉล่ีย 4.28) และปายหนารานสวยงาม/มองเห็นไดชัดเจน (คาเฉล่ีย 4.25) 

ผูตอบแบบสอบถามรายไดเฉล่ียตอเดือน 20,001 บาทขึ้นไป ใหความสําคัญท่ีมี
คาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับดับแรกคือ การมีท่ีนั่งสะดวกสบาย (คาเฉล่ีย 4.29) รองลงมา เครื่องมือใหม/
ทันสมัย (คาเฉล่ีย 4.08) และความสะอาดของราน (คาเฉล่ีย 4.05) 

ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ  ผูตอบแบบสอบถามทุกรายไดเฉล่ียตอเดือน ให
ความสําคัญมีคาเฉล่ียโดยรวมในระดับมาก  

 ปจจัยยอย พบวาผูตอบแบบสอบถามรายไดเฉล่ียตอเดือนต่ํากวาหรือเทากับ 10,000 
บาท ใหความสําคัญท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับดับแรกคอื เวลาท่ีตองรอรับคําปรึกษา (คาเฉล่ีย 4.17) 
รองลงมา เวลาท่ีตองรอในการรับบริการ (คาเฉล่ีย 4.00) และระบบการนัดหมายในการเขาพบ 
(คาเฉล่ีย 3.82) 
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ผูตอบแบบสอบถามรายไดเฉล่ียตอเดือน 10,001-20,000 บาทใหความสําคัญท่ีมี
คาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับดับแรกคือ เวลาท่ีตองรอรับคําปรึกษา (คาเฉล่ีย 4.24) รองลงมา เวลาท่ีตองรอ
ในการรับบริการ (คาเฉล่ีย 4.21) และความถูกตองในการใหบริการ (คาเฉล่ีย 4.04) 

ผูตอบแบบสอบถามรายไดเฉล่ียตอเดือน 20,001 บาทขึ้นไป ใหความสําคัญท่ีมี
คาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับดับแรกคือ เวลาท่ีตองรอรับคําปรึกษา (คาเฉล่ีย 4.29) รองลงมา เวลาท่ีตองรอ
ในการรับบริการ (คาเฉล่ีย 4.03) และระบบการนัดหมายในการเขาพบ (คาเฉล่ีย 3.89) 
 
ตารางท่ี 77 แสดงขอมูลปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการคลินิกเสริมความงาม  
จําแนกตามรายไดตอเดือน 

ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจ
เลือกใชบริการคลินิกเสริม 

ความงาม 

รายไดตอเดือน 
ตํ่ากวาหรือเทากับ 

10,000 บาท 
10,001-20,000 บาท 20,001 บาทข้ึนไป 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ ภาพลักษณของคลินิก
ดูเปนมิตร  
(คาเฉลี่ย 4.23) 

ภาพลักษณของคลินิก
ดูเปนมิตร  
(คาเฉลี่ย 4.56) 

ภาพลักษณของคลินิก
ดูเปนมิตร  
(คาเฉลี่ย 4.24) 

ปจจัยดานราคา มีปายบอกราคาชัดเจน 
(คาเฉลี่ย 4.20) 

มีปายบอกราคาชัดเจน 
(คาเฉลี่ย 4.23) 

มีปายบอกราคาชัดเจน 
(คาเฉลี่ย 4.24) 

ปจจัยดานชองทางการจัด
จําหนาย   

เวลาเปด-ปดสะดวกตอ
การใชบริการ 
 (คาเฉลี่ย 3.87) 

เวลาเปด-ปดสะดวกตอ
การใชบริการ  
(คาเฉลี่ย 3.73) 

ท่ีต้ังของคลินิกใกลกับ
ท่ีทํางาน  
(คาเฉลี่ย 3.76) 

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด   มีการโฆษณาทางทีวี 
(คาเฉลี่ย 4.39) 

มีการโฆษณาทางทีวี 
(คาเฉลี่ย 4.45) 

มีการโฆษณาทางทีวี 
(คาเฉลี่ย 4.18) 

ปจจัยดานบุคลากร   มารยาทและมนุษย
สัมพันธของพนักงาน 
(คาเฉลี่ย 4.15) 

การตอบสนองและ
ความเต็มใจของ
พนักงานในการ
ใหบริการ   
(คาเฉลี่ย 4.45) 

มารยาทและมนุษย
สัมพันธของพนักงาน 
(คาเฉลี่ย 4.39) 

ปจจัยดานการสรางและนําเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ 

การมีท่ีนั่ง
สะดวกสบาย  
(คาเฉลี่ย 4.21) 

มีท่ีจอดรถ  
(คาเฉลี่ย 4.31) 

การมีท่ีนั่ง
สะดวกสบาย  
(คาเฉลี่ย 4.29) 

ปจจัยดานกระบวนการ
ใหบริการ 

เวลาท่ีตองรอรับ
คําปรึกษา  
(คาเฉลี่ย 4.17) 

เวลาท่ีตองรอรับ
คําปรึกษา  
(คาเฉลี่ย 4.24) 

เวลาท่ีตองรอรับ
คําปรึกษา  
(คาเฉลี่ย 4.29) 
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อภิปรายผล 
 การศึกษาเรื่อง พฤติกรรมของผูหญิงวัยทํางานในอําเภอเมืองเชียงใหมตอการใช
บริการคลินิกเสริมความงาม  โดยใชแนวคิดทฤษฎีการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค (Analyzing 
Consumer Behavior) เปนการคนหาหรือวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการซ้ือและการใชของผูบริโภค เพ่ือ
ทราบถึงลักษณะความตองการและพฤติกรรมการซ้ือ และการใชของผูบริโภค คําถามท่ีใชคนหา
ลักษณะพฤติกรรมผูบริโภคเพ่ือคนหาคําตอบ 7 ขอ มาอภิปรายผลการศึกษาดังนี ้
 ใครอยูในตลาดเปาหมาย  จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามมีอายุระหวาง     
25-34 ป มีสภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี  อาชีพ รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ  และมีรายไดตอ
เดือน 5,001-10,000 บาท   ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของศิศิภา  เดือนสวาง (2553)  ท่ีศึกษา
ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลตอลูกคาเพศชายในการเลือกใชบริการคลินิกเสริมความ
งามในอําเภอเมืองเชียงใหม ผลการศึกษาพบวา มีรายไดเฉล่ียตอเดือน 5,000-10,000 บาท มี
การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือกําลังศึกษาอยู  และมีสถานภาพโสด แตไมสอดคลองกันดานอายุท่ี
พบวาสวนใหญมีอายุ 21-25 ป  และเปนอาชีพนักเรียนนักศึกษา     และเม่ือเทียบกับผลการศึกษา
ของคงรัฐ  จองไพจิตรสกุล  (2551)  ท่ีศึกษาพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาชายของผู ชาย
วัยทํางานในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม   พบวาสอดคลองกันในเรื่องสถานภาพโสด  
การศึกษาระดับปริญญาตรี  แตไมสอดคลองกันในเรื่องของอายุและรายไดท่ีพบวาสวนใหญมีอายุ
ต่ํากวา 30 ป และมีรายไดเฉล่ียตอเดือนไมเกิน 12,000 บาท  

 ผูบริโภคซ้ืออะไร  จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามใชบริการคลินิกเสริม
ความงามเพ่ือรักษาสิวและฝา รองลงมารักษาผิวพรรณ/บํารุงผิวหนา    ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษา
ของศศิภา  เดือนสวาง (2553)  ท่ีศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลตอลูกคาเพศชายใน
การเลือกใชบริการคลินิกเสริมความงามในอําเภอเมืองเชียงใหม  ผลการศึกษาประเภทบริการท่ีใช
มากท่ีสุดคือรักษาสิวฝา กระ   ซ่ึงเม่ือเทียบกับผลการศึกษาทําใหทราบประเด็นท่ีสอดคลองกันไดวา
ท้ังเพศหญิงและเพศชายตางก็ใหความสําคัญกับการดูตนเองโดยเฉพาะในเรื่องของการรักษาสิว ฝา 
และผิวพรรณ 

ทําไมผูบริโภคจึงซ้ือ  จากการศึกษาพบวาสาเหตท่ีุผูตอบแบบสอบถามเลือกใชบริการ
คลินิกเสริมความงามคือ เพ่ือรักษาสิวและฝา รองลงมารักษาผิวพรรณ/บํารุงผิวหนา   ซ่ึงสอดคลอง
กับผลการศึกษาของศศิภา  เดือนสวาง (2553)  ท่ีศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลตอ
ลูกคาเพศชายในการเลือกใชบริการคลินิกเสริมความงามในอําเภอเมืองเชียงใหม  พบวาสาเหตุท่ีเขา
รับบริการจากคลินิกเสริมความงามมากท่ีสุดคือรักษาโรค (สิวฝา กระ จุดดางดํา หรือปญหาโรค



 

 

126

ผิวหนังอ่ืน)  ซ่ึงเม่ือเทียบกับผลการศึกษาทําใหทราบประเด็นท่ีสอดคลองกันไดวาท้ังเพศหญิงและ
เพศชายตางก็ใหความสําคัญกับการดูตนเองโดยเฉพาะในเรื่องของการรักษาสิว ฝา และผิวพรรณ 

ใครมีสวนรวมในการตัดสินใจซ้ือ  จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามมีผูท่ีมี
สวนรวมในการตัดสินใจคลินิกเสริมความงาม คือ ตนเอง  ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของศศิภา  
เดือนสวาง (2553)  ท่ีศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลตอลูกคาเพศชายในการเลือกใช
บริการคลินิกเสริมความงามในอําเภอเมืองเชียงใหม  พบวาการตัดสินใจใชบริการคลินิกเสริมความ
งามดวยตนเอง  ซ่ึงเม่ือเทียบกับผลการศึกษาทําใหทราบประเด็นท่ีสอดคลองกันไดวาท้ังเพศหญิง
และเพศชายการตัดสินใจใชบริการไมตางกันคือสวนใหญจะตัดสินใจดวยตนเอง 

ผูบริโภคซ้ือเม่ือใด  จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามมีความถ่ีในการใชบริการ
คลินิกเสริมความงาม  คือ 1-2 ครั้งตอเดือน  โดยวันท่ีใชบริการคลินิกเสริมความงามบอยท่ีสุดคือ 
เสาร-อาทิตย ชวงเวลา 12.01-15.00 น.   ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของศศิภา  เดือนสวาง (2553)  
ท่ีศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลตอลูกคาเพศชายในการเลือกใชบริการคลินิกเสริม
ความงามในอําเภอเมืองเชียงใหม  พบวาการใชบริการคลินิกเสริมความงาม  1-2 ครั้งตอเดือน และ
ใชบริการมากท่ีสุดคือวันเสาร-อาทิตยเหมือนกัน   แตไมสอดคลองในเรื่องของเวลา ซ่ึงพบวา
ชวงเวลาใชบริการมากท่ีสุดคือไมแนนอน  ซ่ึงเม่ือเทียบกับผลการศึกษาทําใหทราบประเด็นท่ี
สอดคลองกันจึงสรุปไดวาท้ังเพศหญิงและเพศชายการใชบริการคลินิกเสริมความงามสวนใหญไม
ตางกนัคือเดือนละ 1-2 ครั้ง และใชบริการในวันเสาร-อาทิตย 

ผูบริโภคซ้ือที่ไหน  จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญสถานท่ีตั้งของ
คลินิกเสริมความงามท่ีเลือกใชบริการคือคลินิกเสริมความงามท่ีตั้งในหางสรรพสินคา   ซ่ึง
สอดคลองกับผลการศึกษาของคงรัฐ  จองไพจิตรสกุล (2551) ท่ีศึกษาพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ
บํารุงผิวหนาชายของผู ชายวัยทํางานในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม  ผลการศึกษาพบวาสวน
ใหญสถานท่ีท่ีซ้ือคือหางสรรพสินคา 

 ผูบริโภคซ้ืออยางไร  จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามหาขอมูลเพ่ือใชบริการ
คลินิกเสริมความงามจาก อินเทอรเน็ต     ซ่ึงไมสอดคลองกับผลการศึกษาของศศิภา  เดือนสวาง 
(2553)  ท่ีศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลตอลูกคาเพศชายในการเลือกใชบริการ
คลินิกเสริมความงามในอําเภอเมืองเชียงใหม  พบวาแหลงขอมูลท่ีใชในการหาขอมูลเพ่ือใชบริการ
คลิกเสริมความงามมากท่ีสุดคือ ถามเพ่ือน/คนรูจัก   แลไมสอดคลองกับผลการศึกษาของคงรัฐ  
จองไพจิตรสกุล (2551) ท่ีศึกษาพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาชายของผู ชายวัยทํางานใน
เขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม  ผลการศึกษาพบวาการตัดสินใจซ้ือจะไดขอมูลจากส่ือโทรทัศน 
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ซ่ึงเม่ือเทียบกับผลการศึกษาทําใหทราบประเด็นไดวาวิธีการซ้ือของเพศหญิงกับเพศชายตางกัน  
โดยเพศหญิงจะใหความสําคัญในการหาขอมูลทางอินเทอรเน็ต  ขณะท่ีเพศชายจะถามเพ่ือนหรือคน
รูจักและการหาขอมูลจากส่ือโทรทัศน 
 
ขอคนพบ 
 1. พบวาสาเหตุสําคัญท่ีสุดท่ีผูตอบแบบสอบถามทุกกลุมอาชีพ และทุกกลุมรายไดตอ
เดือน เลือกใชบริการคลินิกเสริมความงามเพราะคลินิกมีช่ือเสียงเปนท่ียอมรับ   สวนเรื่องมีการลด
ราคาเปนครั้งคราวและสถานท่ีสะอาด ตกแตงรานสวยงาม ไมใชสาเหตุท่ีสําคัญในการเลือกใช
บริการ 
 2. ผูใชบริการคลินิกเสริมความงามสวนใหญจะเปนกลุมอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
และพนักงานบริษัทเอกชน  ซ่ึงสวนใหญใชบริการรักษาสิวและฝา รองลงมารักษาผิวพรรณ/บํารุง
ผิวหนา    
 3. ผูใชบริการคลินิกเสริมความงามนิยมจายคาบริการเปนเงินสด  และชําระเปนครั้ง 
ครั้งละประมาณ 1,001-1,500 บาท เนื่องจากสวนใหญเปนคนท่ีทํางานแลว และมีอาชีพท่ีม่ันคง มี
รายไดท่ีแนนอน 
 4. จากผลการศึกษาพบวา  คลินิกท่ีผูตอบแบบสอบถามสวนใหญรูจักและเคยใช
บริการคือ วุฒ-ิศักดิ์คลินิก  รองลงมาเมดิแครคลินิก   
 5. ผูใชบริการสวนใหญจะตัดสินใจเลือกใชบริการคลินิกเสริมความงามในครั้งตอไป
โดยเลือกใชบริการคลินิกเดิมท่ีเคยใช   
 6. จากขอมูลรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามสาเหตุท่ีเขารับบริการคลินิก
เสริมความงามพบวาผูหญิงในปจจุบันนอกจากจะนิยมคลินิกท่ีมีช่ือเสียงเปนท่ียอมรับเปนอันดับ
หนึ่งแลว ยังมองถึงเรื่องคาบริการท่ีเหมาะสม และความรวดเร็วในการใหบริการ    และจากขอมูล
รอยละของบริการท่ีใชในคลินิกเสริมความงามพบวานอกจากการมารักษาสิวและฝา แลว  ยังใช
บริการรักษาผิวพรรณ/บํารุงผิวหนา และลดริ้วรอยเห่ียวยน/ยกกระชับ  ซ่ึงแสดงใหเห็นวาผูหญิงใน
ปจจุบันจะใสใจกับปญหาผิวหนาและผิวพรรณมากขึ้น 
 7. ผูตอบแบบสอบถามกลุมรายไดตอเดือน 20,001 บาทขึ้นไป ท่ีใชบริการคลินิกเสริม
มากท่ีสุดมีอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน  และมีอายุ 35 ปขึ้นไป  โดยใชบริการคลินิกเสริมความ
งามท่ีตั้งเปนอิสระในเขตอําเภอเมืองเชียงใหม รอยละ 55.3  โดยมีคาใชจายในการใชบริการ 1,001-
1,500 บาท  
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 8. กลุมรายได 20,001 บาทขึ้นไป การหาขอมูลเพ่ือใชบริการคลินิกเสริมความงามจะ
ถามจากเพ่ือน/คนรูจัก  และบริการของคลินิกเสริมความงามท่ีจะใชในอนาคตของกลุมคือรักษา
ผิวพรรณ/บํารุงผิวหนา 
 8. กลุมรายไดตอเดือน 10,001-20,000 บาท นิยมใชบริการคลินิกเสริมความงามบอย
ท่ีสุดในชวงเวลา 18.01-21.00 น.   
 9. ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย กลุมรายได 20,001 บาทขึ้นไป  อาชีพเจาของ      
ธุรกิจสวนตัว/แมบาน ใหความสําคัญมากลําดับแรกในเรื่องท่ีตั้งของคลินิกใกลกับสถานท่ีทํางาน   
ซ่ึงตางจากกลุมรายได ต่ํากวา 10,000 บาทและ 10,001-20,000 บาท อาชีพขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ
และพนักงานบริษัทเอกชน  ท่ีใหความสําคัญมากท่ีสุดกับเวลาเปด-ปดสะดวกตอการใชบริการ 
 10. ปจจัยดานบุคลากร กลุมอาชีพเจาของธุรกิจสวนตัว/แมบานใหความสําคัญมาก
ลําดับแรกกับเรื่องมารยาทและมนุษยสัมพันธของพนักงานการตอบสนองและความเต็มใจของ
พนักงานใหบริการ  ซ่ึงตางจากกลุมอาชีพขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ และพนักงานบริษัทเอกชน ท่ีให
ความสําคัญมากท่ีสุดกับเรื่องการตอบสนองและความเต็มใจของพนักงานใหบริการ   
 

เม่ือนําคาเฉล่ียระดับความสําคัญมาเรียงลําดบัปจจัยยอยท่ีลูกคาใหความสําคัญจากมาก
ไปหานอย 10 ลําดับแรก มีดังนี ้

 
ตารางท่ี 74  แสดงคาเฉล่ียระดับความสําคัญของปจจัยยอยของสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการ
ตัดสินใจเรียงลําดับจากคาเฉล่ียมากไปนอย 10 ลําดับแรก 
 

ลําดับ ปจจัยยอย ปจจัยหลัก คาเฉล่ีย 
ระดับ

ความสําคัญ 
1 ภาพลักษณของคลินิกดูเปนมิตร ผลิตภัณฑ 4.40 มาก 
2 มีการโฆษณาทางทีวี การสงเสริมการตลาด 4.38 มาก 

3 
ความทันสมัยของอุปกรณ 
เครื่องมือ ผลิตภัณฑ 4.30 มาก 

2 
การตอบสนองและความเต็มใจของ
พนักงานในการใหบริการ บุคลากร 4.22 มาก 

2 การมีท่ีนั่งสะดวกสบาย 
การสรางและนําเสนอลักษณะ

ทางกายภาพ 4.22 มาก 
2 เวลาท่ีตองรอรับคําปรึกษา กระบวนการใหบริการ 4.22 มาก 
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ตารางท่ี 74  (ตอ)  แสดงคาเฉล่ียระดับความสําคัญของปจจัยยอยของสวนประสมการตลาดท่ีมีผล
ตอการตัดสินใจเรียงลําดับจากคาเฉล่ียมากไปนอย 10 ลําดับแรก 

2 มีปายบอกราคาชัดเจน ราคา 4.22 มาก 
3 ความมีช่ือเสียงของผลิตภัณฑ ผลิตภัณฑ 4.21 มาก 

4 
มารยาทและมนุษยสัมพันธของ
พนักงาน บุคลากร 4.15 มาก 

5 การตกแตงรานทันสมัย 
การสรางและนําเสนอลักษณะ

ทางกายภาพ 4.13 มาก 

6 
พนักงานมีความกระตือรือรนใน
การใหบริการ บุคลากร 4.12 มาก 

6 
พนักงานมีความชํานาญในการ
ใหบริการ บุคลากร 4.12 มาก 

7 
ภาพลักษณของคลินิกดูมีความ
เช่ียวชาญ ผลิตภัณฑ 4.11 มาก 

7 
มีหนังสือพิมพ นิตยสาร ไวบริการ
ลูกคา 

การสรางและนําเสนอลักษณะ
ทางกายภาพ 4.11 มาก 

7 มีท่ีจอดรถ 
การสรางและนําเสนอลักษณะ

ทางกายภาพ 4.11 มาก 

8 
ปายหนารานสวยงาม/มองเห็นได
ชัดเจน 

การสรางและนําเสนอลักษณะ
ทางกายภาพ 4.10 มาก 

8 เครื่องมือใหม/ทันสมัย 
การสรางและนําเสนอลักษณะ

ทางกายภาพ 4.10 มาก 

8 
มีผลิตภัณฑนวัตกรรมใหมๆ กวาท่ี
อื่น ผลิตภัณฑ 4.10 มาก 

9 เวลาท่ีตองรอในการรับบริการ กระบวนการใหบริการ 4.09 มาก 

10 ความสะอาดของราน 
การสรางและนําเสนอลักษณะ

ทางกายภาพ 4.04 มาก 
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ขอเสนอแนะ 
 จากการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมของผูหญิงวัยทํางานในอําเภอเมืองเชียงใหมตอการใช
บริการคลินิกเสริมความงาม  มีขอเสนอแนะดังตอไปนี ้
 คลินิกเสริมความงามในอําเภอเมืองเชียงใหม  
 ปจจัยดานผลิตภัณฑ   

สําหรับกลุมลูกคาผูหญิงวัยทํางานผูมีรายไดสูง ระหวาง 10,001 – 20,000 บาท  
อาจใชวิธีนําเสนอในเรื่องของภาพลักษณตางๆท่ีดูเปนมิตร  อาทิเชน ความเช่ียวชาญทางการแพทย 
รวมถึงความสะอาดปลอดภัยโดยรวมของคลินิกใหมีความทันสมัย ความสะอาดของอุปกรณ
เครื่องมือท่ีใชในการใหบริการรักษาตองทันสมัยและปลอดภัยใชไดอยางมีประสิทธิ ภาพ คลินิก
ควรเนนการใหบริการแกลูกคาเสมือนญาติรวมถึงอุปกรณ ส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ ท่ีจะนํามา
ตกแตงภายในคลินิก เชน โซฟา  ท่ีนั่งพักคอยรับบริการ มีการออกแบบใหลงตัวผอนคลายจากนอก
เวลาการทํางาน รวมถึงการโฆษณาทางดานช่ือเสียง ความนาเช่ือถือ และความเช่ียวชาญเฉพาะดาน
ของคลินิกใหแกลูกคาไดรับรู  เชน สามารถรักษาไดผลแตกตางไปจากรักษาคลินิกท่ัวๆไปหรืออาจ
มีการรับรองผลการรักษา เพ่ือสรางความเช่ือถือมากยิ่งขึ้น รวมถึงควมประชาสัมพันธถึงอุปกรณ
และเครื่องมือและเวชภัณฑตางๆท่ีนํามาใหบริการในเรื่องประสิทธ์ิภาพท่ีดีเยี่ยม ความทันสมัย ให
ลูกคาไดรับทราบ เพ่ือใหเกินการบอกตอปากตอปากถึงความประทับใจในการเขารับบริการของผูท่ี
เคยใชบริการแลว นอกจากนั้นคลินิกควรศึกษาและคิดคนถึงเวชภัณฑใหมๆ เครื่องมือ เทคโนโลยี 
กรรมวิธีการใหบริการรูปแบบใหมท่ีแตกตางจากคลินิกอ่ืนๆ โดยเนนเรื่องความหลากหลายของการ
บริการใหมากขึ้น โดยเฉพาะการรักษาสิวฝา กระ จุดดางดํา ตางๆซ่ึงเปนปญหาดานผิวหนังท่ีลูกคา
เขารับการบริการมากท่ีสุด 
 ปจจัยดานราคา    

ในการกําหนดราคาการรักษาและคาเวชภัณฑ (ยา) ควรกําหนดในราคาท่ีเหมาะสม มี
ความยุติธรรม  ซ่ึงอาจตองมีการทํา STP Marketing ของกลุมลูกคาแตละกลุมวามีความตองการ
ราคาตางกัน  และคลินิกควรวางตําแหนงทางการตลาดของตัวเองไวในแตตําแหนงไหนเพ่ือท่ีจะได
กําหนดสวนผสมการตลาดดานราคาใหสอดคลองกับกลุมลูกคาเปาหมาย  เพราะลูกคาท่ีมีรายได
ตางกันหรือมีชวงอายุท่ีแตกตางกันจะมีความสามารถและยินดีท่ีจะจายคารักษาบริการท่ีตางกัน   

นอกจากนั้นการกําหนดราคา ควรใหความสําคัญการติดปายบอกราคาคาบริการชัด 
เจน ราคาควรใกลเคียงกันกับคลินิกอ่ืนท่ีใหบริการในลักษณะเดียวกัน  โดยสํารวจคูแขงขันใกล 
เคียงวามีการกําหนดสวนประสมการบริการดานราคาอยางไร  เพ่ือนํามาประกอบการตัดสินใจ
กําหนดราคาของคลินกิตนเอง   
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 ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย   
คลินิกเสริมความงามท่ีจะเปดใหบริการใหมควรใหความสําคัญในเรื่องของเวลาเปด-

ปดท่ีสะดวกตอการใชบริการของลูกคา  ควรเลือกทําเลท่ีตั้งท่ีสะดวกในการเดินทาง มีหลายสาขาให
ลูกคาไดเลือกใชบริการ  คลินิกควรตั้งอยูในศูนยการคาหรือในยานชุมชนมีท่ีจอดรถสะดวกสบาย
และเพียงพอ  กวางขวาง และทําปายแสดงช่ือคลินิกท่ีมองเห็นไดอยางเดนชัด  ท่ีตั้งควรอยูติดกับ
ถนนสายหลักๆ ท่ีมีระบบการขนสงมวลชนผาน ไมตั้งอยูในซอยท่ีลึกเกินไป  ซ่ึงลูกคาคนทํางานใน
เชียงใหมสวนใหญจะใหความสนใจในเรื่องของการเขาถึงคลินิกไดงายและสะดวกในการท่ีจะเดิน 
ทางมาใชบริการเปนหลัก ท้ังนี้หากทางรานไมมีท่ีจอดรถเพียงพอ อาจมีการเชาพ้ืนท่ีไวสํารับรองรับ
ลูกคาและทําปายประกาศวา “ท่ีจอดรถสําหรับลูกคารานคลินิกของตนเพ่ือใหรูคาไดรับรู ” ไว
สําหรับรองรับลูกคาในชวงเวลาท่ีลูกคานิยมใชบริการโดยเฉพาะวันหยุด เสาร-อาทิตย 
 ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด   

ทางผูประกอบการคลินิกเสริมความงามควรใหความสําคัญในการโฆษณาทางทีวี โดย
มีการโฆษณาทางทีวีอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอและโฆษณาบอยเนนความนาเช่ือถือของคลินิก  และ
เพ่ือใหทราบถึงบริการของคลินิก มีการแนะนํารายละเอียดของการใหบริการตลอดจนผลิตภัณฑท่ี
นํามาใหบริการแกลูกคา  โดยการโฆษณาผานส่ือตางๆ ใหมากขึ้นเพ่ือใหลูกคาเกิดการจดจํา  เชน  
สรางเวปไซทโฆษณารายละเอียดการใหบริการของคลินิก แผนพับใบปลิวโดยอาจวางไวบริการ
หนาคลินิกและแจกตามสถานท่ีชุมชนตางๆ พรอมมีการใหลูกคาทดลองทําฟรีในครั้งแรก เพ่ือ
กระตุนใหลูกคาเกิดพฤติกรรมการใชและบอกตอปากตอปาก  เชน มีบริการตรวจเช็ดสภาพผิวหนา
ฟรี  และไดรับสวนลดพ่ีเศษในการใชบริการครั้งตอไปเปนตน   นอกจากนั้นควรนําระบบสมาชิก
เขามาใชใหมากขึ้นโดยใหลูกคาทําบัตรสมาชิกตั้งแตมาใชบริการครั้งแรก  พรอมใหสิทธิพิเศษ
ตางๆ เชนสวนลดคาบริการ  มีคะแนนสะสมยอดเพ่ือแลกของรางวัล การใหสวนลดในเทศกาลและ
ในโอกาสตางๆ  เชน  ขึน้ปใหม หรือเทศกาลวันวาเลนไทดเปนตน  นอกจากนั้นควรใหสิทธิพิเศษ
ใหแกสมาชิกในการใชบริการ โดยอาจกําหนดจากจํานวนครั้งท่ีเขาใชบริการเปนตนเพ่ือเปนกระตุน
เพ่ิมความถ่ีในการมาใชบริการ 
  ปจจัยดานบุคลากร    

ปจจัยดานบุคลากรเปนปจจัยท่ีควรใหการดูและใสใจเปนพิเศษเนื่องจากลูกคาจะให
ความสําคัญโดยเฉพาะในเรื่องของแพทยผูใหบริการท่ีมีความรู ความชํานาญและมีประสบการณมา
ประจําคลินิกอยางนอย 1 คน  เพ่ือคอยใหคําปรึกษาและใหคําแนะนําแกลูกคาได  นอกจากนั้นควร
ใหความสําคัญกับการสรรหาบุคลากรท่ีมีความเหมาะสมมาใหบริการโดยการคัดเลือกบุคลากรใหมี
บุคลิกภาพเหมาะสมกับงานบริการ โดยเฉพาะเรื่องความเต็มใจในการใหบริการ การมีมนุษยสัม 
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พันธท่ีดี มีความออนนอมสุภาพ แตงกายสุภาพเรียบรอย  ควรมีการอบรมใหความรูกับพนักงาน
อยางละเอียดในตัวผลิตภัณฑตางๆ เพ่ือท่ีจะสามารถอธิบายและสรางความเช่ือม่ันในกับลูกคาได  
และควรสรางกระบวนการบริการท่ีเปนมาตรฐานท่ีลูกคาทุกคนจะไดรับใหแกพนักงานไดรับทราบ  
ตั้งแตขั้นตอนลูกคาเขามาถึงคลินิก  จนกระท่ังลูกคาออกจากคลินิกไป  เชน การทักทายและขอบคุณ
ทุกครั้งท่ีลูกคามาใชบริการ   การจดจําช่ือของลูกคา  เพ่ือใหลูกคาเกิดความประทับใจในการมาใช
บริการ  และนําไปสูการกลับมาใชบริการในครั้งตอไป   และควรมีการติดตามผลการรักษาของ
ลูกคาวาลูกคามีความพึงพอใจหรือมีปญหาอะไร  เพ่ือจะไดดําเนินการแกไขปรับปรุงตอไป 
 ปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ   

คลินิกเสริมความงามควรเนนเรื่องการตกแตงรานท่ีดูสวยงาม  สะอาดตา  การจัดวาง
อุปกรณเครือ่งมือตางๆ รวมถึงเฟอรนิเจอร และส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีเปนระเบียบเรียบรอย  ซ่ึง
จะเปนส่ิงท่ีสําคัญเนื่องจากเปนส่ิงท่ีสะทอนถึงภาพลักษณของคลินิก  ภายในคลินิกควรมีส่ือตางๆ 
ใหลูกคา เชน นิตยสาร  วารสาร  หนังสือพิมพ วิทยุ  ทีวี หรืออินเทอรเน็ตไวคอยใหบริการเพ่ือให
ลูกคารูสึกเพลิดเพลินขณะนั่งรอรับริการ โดยอาจเปดเพลงเบาๆ เพ่ือใหลูกคารูสึกผอนคลาย   และ
ควรมีท่ีจอดรถเพียงพอสําหรับลูกคาท่ีมาใชบริการ  ปายหนารานสวยงามมองเห็นไดอยางชัดเจน   
   ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ    

ผูประกอบการควรจัดตารางการเขารับคําปรึกษาและเวลาท่ีตองรอในการรับบริการ
ของลูกคาแตละรายใหเปนระบบและลดระยะเวลาการรอคอยใหนอยท่ีสุด มีระบบการนัดหมายใน
การเขาพบท่ีเปนระเบียบและมีความรวดเร็วในการใหบริการทุกขั้นตอน เชน การนัดเวลาลวงหนา 
การแจงเตือนลูกคาเม่ือถึงกําหนดระยะเวลาการนัดหมาย  การสอบถามประวัติและขอมูลสวนตัว
ทางโทรศัพย หรือกระบวนการใหบริการภายในคลินิกก็ตาม ความรวดเร็วและถูกตองในการคิดเงิน 
เปนตน นอกจากจะมีมาตรฐานแลวตองเขาใจถึงความตองการของลูกคาในแตละราย  เนื่องจาก
ลูกคาในแตละกลุมไมวาจะเปนชวงอายุ ระดับรายได ระดับการศึกษาและอาชีพ  ตางมีความ
ตองการท่ีแตกตางกัน  ดังนั้น หากคลินิกมีการศึกษาขอมูลในสวนนี้ก็จะทําใหทราบถึงขอมูล
เบ้ืองตนของลูกคาในแตละกลุมได  เพ่ือจะตอบสนองความตองการของลูกคาแตละรายท่ีมาใช
บริการเปนประจําใหไดมากท่ีสุด   
 
  


