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บทคัดยอ 

 

การคนควาแบบอิสระนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ

ท่ีมีผลตอลูกคาเพศชายในการเลือกใชบริการคลินิกเสริมความงามในอําเภอเมืองเชียงใหม  ซ่ึง 

การศึกษาครั้งนี้ใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากลูกคาเพศชายท่ีมาใช

บริการในคลินิกเสริมความงามในอําเภอเมืองเชียงใหมจํานวนท้ังส้ิน 200 ตัวอยาง และนําขอมูลท่ี

ไดมาวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา ซ่ึงคาสถิติท่ีใชไดแก ความถ่ี รอยละ และคาเฉล่ีย 

จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุ 21 – 25 ป สถานภาพโสด มี

รายไดเฉล่ียตอเดือน 5,000-10,000 บาท การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือกําลังศึกษาอยู มีอาชีพเปน

นักเรียน/นักศึกษา มากท่ีสุด ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีคลินิกเสริมความงามท่ีใชเปนประจํา 

โดยเขารับบริการคลินิกเสริมความงาม เพราะตองการรักษาสิว ฝา กระ จุดดางดํา หรือปญหาโรค

ผิวหนังอ่ืนๆ โดยเฉล่ียเขารับบริการ 1- 2 ครั้งตอเดือน ผูตอบแบบสอบถามใชเงินโดยเฉล่ียในการ

เขารับบริการตอครั้ง 251- 500 บาท ชวงเวลาท่ีเขารับบริการไมแนนอน วันท่ีเขารับบริการมากท่ีสุด

คือ วันเสาร-อาทิตย ตัวผูตอบแบบสอบถามเองมีสวนในการตัดสินใจเลือกใชบริการมากท่ีสุด 

แหลงขอมูลท่ีใชในการหาขอมูลคลินิกเสริมความงาม คือ การถามเพื่อน/คนรูจัก สวนใหญชําระ

คาบริการเปนเงินสดและชําระคาบริการแบบจายเปนครั้ง ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเลือกราน

เดิมท่ีเคยใชบริการหากตองใชบริการในคร้ังตอไป 
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ผลการศึกษาพบวา ทุกปจจัยสวนประสมการตลาดบริการมีผลในระดับมาก โดยเรียง

ตามลําดับคาเฉล่ียรวม ไดแก ปจจัยดานบุคลากร  ปจจัยดานผลิตภัณฑ  ปจจัยดานราคา  ปจจัยดาน

การจัดจําหนาย ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ  ปจจัยดานส่ิงนําเสนอทางกายภาพ และปจจัยดาน

การสงเสริมการตลาด 

โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดและมีความสําคัญในระดับมากท่ีสุดเรียงลําดับตาม

คาเฉล่ียไดแก แพทยมีการใหคําแนะนําอยางเพียงพอและมีความนาเช่ือถือ รองลงมาคือ คารักษา

และบริการท่ีเหมาะสมกับการใหบริการ พนักงานตอนรับมีการใหความรูอยางเพียงพอ ภาพลักษณ

ของคลินิกดูเปนมิตร พนักงานบริการประทับใจ พนักงานมีความกระตือรือรนและเต็มใจในการ

ใหบริการ พนักงานมีความเปนมิตร ยิ้มแยม มีอัธยาศัยด ีความทันสมัยและความสะอาดของอุปกรณ

และเครื่องมือ  สถานท่ีมีใหบริการมีท่ีจอดรถเพียงพอ ความสามารถในการปรับแตงบริการใหเขา

กับความตองการของลูกคา พนักงานมีความเปนมืออาชีพ คลินิกมีช่ือเสียง นาเช่ือถือ คาเวชภัณฑ 

(ยา)ในการรักษามีความเหมาะสม  มีการแนะนํารายละเอียดผลิตภัณฑและบริการแกลูกคาพรอม

ทดลองทําฟรีในครั้งแรก เชน การทําทรีทเมนท ความเอาใจใสในการใหบริการของบุคลากรทุก

ขั้นตอน ความสะอาด และเปนระเบียบของราน การแจงราคาคารักษา คาบริการ และคาเวชภัณฑ

กอนการใชบริการ และความหลากหลายของบริการ เชน ทรีทเมนท  มารคหนา  ลดริ้วลอย  ขัดหนา 

นวดหนา ฉีดโบทอก เปนตน 
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ABSTRACT 

 

The independent study aimed at studying service marketing mix factors affecting 

male customers towards selecting medical beauty clinics in Mueang Chiang Mai District. The 

instrument were questionnaires used to collect data from 200 male customers who had used 

medical beauty clinics in Mueang Chiang Mai District. The data were analyzed by descriptive 

statistics: frequency, percentage and mean. 

The results found that most samples were single and age from 21 to 25 years old. 

The average income was from 5,000 to 10,000 baht per month. They were students and their 

highest education level was bachelor degree or was studying towards the degree. By analyzing 

consumers behavior, the results showed that most samples had the favorite medical beauty clinic. 

The popular services customers used were acne treatment, blemish treatment and other skin 

problems treatment. The average cost of services was from 251 to 500 baht per visit. They also 

used services from once or twice a month. The time for using the services was uncertain. The 

preferable dates for using the services were Saturday and Sunday. Customers made decision by 

themselves in choosing services. Source of information that affected customer’s decision towards 

selecting medical beauty clinics was from friends and acquaintances. Most of medical payments 

were paid by cash. 



 

ช 

The results showed that all service marketing mix factors affected male customers 

towards selecting medical beauty clinics were of high level and ranked from scores as follows: 

people, product, price, place, process, physical evidence and promotion factors, respectively. 

 The most important sub factors which affected male customers towards selecting 

medical beauty clinics were of the highest level and ranked from scores as follows: sufficient and 

suitable doctor suggestion, reasonable price of products and services, knowledge of staff, friendly 

clinic image, impressive services, enthusiastic services, service-minded staffs, modern technology  

used at the clinics and cleanliness of medical instruments, convenient and adequate parking space, 

flexibility of services suitable for customer needs, professional staffs, famous and reliable clinic, 

reasonable medicine price, new product and services exhibitions and free trial treatment offer, 

empathy, clean and tidy environment, information about price and details of services, and various 

kind of services.   

 


