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บทคัดย่อ  

 การค้นคว้าแบบอิสระนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้ชายในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ต่อการใช้บริการ

ของคลินิกเสริมความงามโดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจัย เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มประชากรผู้ชายใน

อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ท่ีเคยใช้บริการคลินิกเสริมความงามภายในระยะเวลา 1 ปี โดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง

แบบตามสะดวก จ านวน 300 ราย และน าข้อมูลมาวเิคราะห์โดยใชส้ถิตเิชงิพรรณา ประกอบด้วยความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย

และสถิติเชิงอนุมาน การทดสอบความแปรปรวน เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มประชากร  

2 กลุ่มขึ้นไป 

 จากการศึกษาพบว่า ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีอายุ 21 – 30 ปี สถานภาพโสด  

ระดับการศกึษาสูงสุดปริญญาตรี อาชีพนักเรียน/นักศกึษา รายได้เฉลี่ยตอ่เดอืนไมเ่กิน 10,000 บาท  

 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสาเหตุหลักท่ีใช้บริการคลินิกเสริมความงาม 

ได้แก่ เพื่อรักษาโรคหรือปัญหาผิวพรรณท่ีเป็นอยู ่และเลอืกใช้บริการคลนิกิเสริมความงาม ได้แก่ วุฒิศักดิ์คลินิกเวชกรรม 

มสีาเหตุส าคัญท่ีสุดท่ีเลอืกใช้คลนิกิเสริมความงาม ได้แก่ คลินิกมีชื่อเสียงเป็นท่ียอมรับ ใช้บริการคลินิกตามสถานท่ีตั้งใน

ห้างสรรพสินค้า  ตัดสินใจใช้บริการด้วยตนเอง ใช้บริการรักษาสิว ฝ้า ใช้บริการในวันวันเสาร์ – วันอาทิตย์ ช่วงเย็น  

มกีารช าระค่าบริการด้วยเงินสด ค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ย 500 – 1,000 บาท ความถี่ในการใช้บริการเดือนละคร้ัง ลักษณะการ

ใชบ้ริการซื้อบริการเป็นคอร์ส มีการหาข้อมูลเพื่อใช้บริการคลินิกเสริมความงาม ได้แก่ ถามเพื่อน / คนรู้จัก จะใช้บริการ

เลเซอร์ ในอนาคต 

 ผลการศึกษาข้อมูลท่ีเกี่ยวกับสว่นประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการคลินิกเสริมความงาม

ของผู้ชายในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ มีดังต่อไปนี้  ด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญสูงสุดคือ 

ผลิตภัณฑ์ท่ีใช้มีคุณภาพ/มาตรฐาน  ด้านราคา ปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญสูงสุดคือ ราคาเหมาะสมกับ

คุณภาพและการบริการ ดา้นช่องทางการจัดจ าหน่าย  ปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญสูงสุด คือ ท่ีตั้งของคลินิก

สะดวกตอ่การเดินทาง ด้านการส่งเสริมการตลาด ปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญสูงสุด คือให้ทดลองใช้บริการ

ฟรี 1 คร้ัง  ด้านบุคลากร ปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญสูงสุดคือ    แพทย์มีประสบการณ์ในการรักษาด้าน

ความงาม   ด้านกระบวนการ ปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญสูงสุดคือ  มีระบบการให้บริการท่ีได้มาตรฐาน

เหมอืนกันทุกครัง้ ด้านลักษณะทางกายภาพ ปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญสูงสุดคือ มีสถานท่ีจอดรถเพียงพอ

ส าหรับลูกค้า   

                                                           
* นกัศกึษาหลกัสตูรบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
** ดร. อาจารย์ ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
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ABSTRACT  

 This independent study aims to study the behavior of men in Mueang Chiang Mai district towards using 

services of beauty clinics. Questionnaires are used as the research tool to collect data from 300 sample groups of 

men, who reside in Mueang Chiang Mai district and who are the customers of beauty clinics within the period of one 

year. In light of this research, convenience sampling is applied. The data is then analyzed by descriptive statistics, 

consisting of frequency, percentage, and mean as well as by inferential statistics using variance test in order to 

compare the difference between means of two groups or more.      

The study found that most of respondents were in the ages between 21 - 30 years old; were single; 

carried Bachelor’s degree as their highest education; worked as students; and earned an average monthly income of 

not more than 10,000 baht.    

According to behavioral aspect, the majority of respondents decided to use services of beauty clinics 

because they needed to have a skin treatment. Most of them selected to use services of beauty clinics in Mueang 

Chiang Mai district. That specifically is Wuttisak Clinic. The major reason in selecting beauty clinics was the well-

accepted reputation of the clinic. The respondents mostly selected the clinic where located inside the shopping mall. 

The influential person in decision making was referred to the respondents themselves. It was found that most of 

them took the acne and blemish treatment services, mostly on Saturday - Sunday evening. The method of payment 

was made by cash and in each time of using the services, they mostly spent about 500 – 1,000 baht. The 

frequency in taking services from the clinic was once a month. They mainly preferred to buy full-course services. 

Friends and acquaintances were the most favorite source where they searched for information of beauty clinics. The 

results also suggested that in the future they would try to take laser treatment services. 

The results of the study on marketing mix affecting behavior of men towards using services of beauty clinics 

for product, the sub-factor that had the highest average importance level was quality and standard of product. For 

price, the sub-factor that had the highest average importance level was a reasonable price. For place, the sub-

factor that had the highest average importance level was a convenient location of clinic. For promotion, the sub-

factor that had the highest average importance level was a free trial. For people, the sub-factor that had the 

highest average importance level was professional and experienced staff. For process, the sub-factor that had the 

highest average importance level was standard service. And for physical evidence, the sub-factor that had the 

highest average importance level was a plentiful parking space. 
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บทน า  
 ความสวยความงาม นับเป็นอีกหนึ่งความต้องการท่ีผู้บริโภคในสังคมยุคใหม่ให้ความส าคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

ความงามบนใบหน้าและผิวพรรณ  เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงวิถีการด าเนินชีวิตของคน ท่ีมีการติดต่อสื่อสารกับโลก

ภายนอกมากขึน้   อีกท้ังการตดิต่อเพื่อธุรกิจและการพบปะเพื่อนฝูง  ท าให้คนส่วนใหญ่ต้องการมีหน้าตาและผิวพรรณท่ี 

ดูด ี เพื่อช่วยสร้างความมั่นใจและเสริมสร้างบุคลิกภาพท่ีดใีห้แก่ตนเองมากยิ่งขึ้น  นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยเร่ืองกระแสความ

ชื่นชอบศลิปินเกาหลี ที่มจีุดขายในเร่ืองของหนา้ตาที่สวยงามและความขาวกระจ่างใสของผิวหน้า พฤติกรรมของผู้บริโภค

ท่ีหันมาใส่ใจเร่ืองความสวยความงามดังกล่าว จึงส่งผลให้คนนยิมท่ีจะเขา้มาใชบ้ริการคลนิกิเสริมความงามเพิ่มมากยิ่งขึน้ 

  ในปัจจุบัน อุตสาหกรรมคลินิกเสริมความงามในประเทศไทยมมีูลค่าตลาดถึง 20,000 ล้านบาท เพิ่มจากปีท่ีผ่าน

มาท่ีมีมูลค่าตลาดท่ี 15,000 ล้านบาท และมีการเติบโตต่อปีสูงถึง 15-20% (ตลาดความงามชิงเค้ก AEC แบรนด์ดังจ่อ

ลงทุน, 2556ก: ออนไลน์)  ในจ านวนน้ี คลินิกผิวหนังมีสัดส่วน 65% หรือประมาณ 14,000 ล้านบาท (สยามธุรกิจ, 2556: 

ออนไลน์) นอกจากนี้ การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ในปี 2558 จะส่งผลให้ธุรกิจสถานเสริมความงาม

ขยายตัวมากขึ้น   ซึ่งผู้ประกอบการหลายแห่งมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับลูกค้าต่างชาติท่ีจะเข้ามารับบริการใน

ประเทศไทย หลังพบว่าผู้บริโภคในต่างประเทศคิดเป็นสัดส่วนราว 5% ท่ีบินตรงมารับบริการด้านความงามและรักษา

ผิวพรรณ อาท ิสปป. ลาว  และเวยีดนาม เป็นต้น  นอกจากนี้ ยังจะขยายตลาดไปยังกลุ่มลูกค้ายุโรปและญี่ปุ่น เนื่องจาก

อัตราค่าบริการด้านเสริมความงามสูงกว่าประเทศไทย 5-10 เท่า (ความงาม 2 หมื่นลา้นเดอืด..., 2556ข: ออนไลน์) 

  การเติบโตของธุรกิจเสริมความงามในประเทศไทย  ยังเร่ิมขยายศูนย์กลางจากกรุงเทพสู่หัวเมืองเศรษฐกิจ 

ท่ัวประเทศ  ซึ่งอ าเภอเมืองเชียงใหม่ก็ได้รับผลจากการเติบโตของธุรกิจนั้นด้วยเช่นกัน  อ าเภอเมืองเชียงใหม่ ถือเป็น

ศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจ การท่องเท่ียว และท่ีส าคัญยังเป็นท่ีอยู่อาศัยของกลุ่มคน ท่ีมีก าลังซื้อในเร่ืองบริการด้านสุขภาพ

และความงามอีกด้วย นอกจากนี้ อ าเภอเมืองเชียงใหม่  มีสถานบริการเสริมความงามตั้งอยู่เป็นจ านวนมาก ในส่วนของ

ธุรกิจเสริมความงามสามารถแบ่งประเภทได้ตามการให้บริการลูกค้าเป็น 2 ประเภท คือ เพื่อรักษาปัญหาเกี่ยวกับผิวหนัง 

โดยการรักษาจะมีตัง้แตก่ารแนะน าและการรักษาดว้ยยาฉีด ยาทาและยารับประทาน โดยลูกค้าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวัยรุ่นท่ีมี

ปัญหาสิว ฝ้า หรอืผดผื่นบนใบหน้า อีกประเภทหนึ่งคือเพื่อปรับปรุงสภาพผิวหน้าให้ขาวใส ไร้ร้ิวรอย โดยจะมีการบริการ

ท้ังการรักษาปัญหาผิวหนังและการฟื้นฟูสภาพผิว กลุ่มลูกค้าค่อนข้างหลากหลายตัง้แตว่ัยรุ่น วัยกลางคน จนถึงวัยสูงอายุ 

(ศูนยว์จิัยกสิกรไทย, 2554: ออนไลน์) 

  ธุรกิจเสริมความงามก าลังได้รับความนิยมและมีอัตราการเติบโตอย่างมาก เนื่องจากกลุ่มลูกค้าเป้าหมายมีการ

ขยายตัวออกไป จากเดิมท่ีเน้นลูกค้าผู้หญิง แต่ปัจจุบันกลุ่มลูกค้าผู้ชายได้ให้ความสนใจกับการเสริมความงามเพื่อเพิ่ม

บุคลิกภาพให้ดูดีขึ้น ตลาดความงามของผู้ชายจึงมีการเติบโต เพราะทัศนคติท่ีเปลี่ยนไปในเร่ืองของความงามของผู้ชาย

สมัยใหม่ ท่ียอมรับและสนใจหาความรู้เร่ืองความงามและวิธีการดูแลตัวเองมากขึ้น จากสถิติของกระทรวงสาธารณสุข

พบว่าปัจจุบันคนไทยมีแนวโน้มเข้ารับการรักษาโรคผิวหนังด้วยเลเซอร์เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มผู้ชายท่ีเพิ่มมากขึ้น 

10-15% (แพทยเ์ผยชายไทยฮิตท าเลเซอร์..., 2555: ออนไลน์)   ดังนัน้ ผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการ

คลินิกเสริมความงามของผู้ชายในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ เพื่อท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการธุรกิจเสริมความงาม  



วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                   ปีท่ี 1 ฉบับท่ี 2 (เมษายน – มถิุนายน 2558) 

 

Vol. 1 No. 2 (April – June 2015)   4 

 

ในการพัฒนาบริการให้ตรงกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย รวมถึงสามารถวางแผนการตลาดและวางกลยุทธ์ให้เหมะสมกับ

กลุ่มเป้าหมายตอ่ไป 

กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการศึกษา  

 ในการศึกษาคร้ังนี้  ผู้ศึกษาใช้ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค เป็นการค้นหาหรือวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อและ

การบริโภคของผู้บริโภค เพื่อให้ทราบถึงลักษณะความตอ้งการและพฤตกิรรมการซือ้ การบริโภค การเลอืกบริการ แนวคิด 

หรือประสบการณ์ท่ีจะท าให้ผู้บริโภคพึงพอใจ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์  และคณะ, 2550) โดยใช้กรอบค าถาม 6Ws และ1H  

ซึ่งประกอบด้วย ใครอยูใ่นตลาดเป้าหมาย (Who) ผู้บริโภคตอ้งการอะไร (What) ท าไมผู้บริโภคจึงซื้อ (Why) ใครมีส่วนร่วม

ในการตัดสนิใจ (Whom) ผู้บริโภคซื้อเมื่อใด (When) ผู้บริโภคซื้อท่ีไหน (Where) และผู้บริโภคซื้ออย่างไร (How) เพื่อค้นหา

ค าตอบ 7 ค าตอบ หรือ 7Os ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มเป้าหมาย (Occupants) สิ่งท่ีผู้บริโภคต้องการซื้อ (Objects) 

วัตถุประสงค์ในการซื้อ (Objectives) บทบาทของกลุ่มต่างๆท่ีมีอิทธิพลตอ่การตัดสนิใจซื้อ (Organizations)โอกาสในการซื้อ 

(Occasions) ช่องทางหรือแหล่งท่ีผู้บริโภคไปท าการซื้อ (Outlets) และขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อ (Operations) (ศิริวรรณ 

เสรีรัตน์และคณะ, 2550) นอกจากนี้ยังใช้แนวคิดส่วนประสมการตลาดบริการ ซึ่งเป็นชุดของเคร่ืองมือทางการตลาดท่ี

กิจการใช้ด าเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในตลาดเป้าหมาย จ าแนกเคร่ืองมือนี้ออกเป็น 7 กลุ่ม ประกอบด้วย 

ผลิตภัณฑ ์ราคา ชอ่งทางการจัดจ าหนา่ย การส่งเสริมการตลาด บุคคล กระบวนการให้บริการและลักษณะทางกายภาพ  

(ธนวรรณ แสงสุวรรณ, 2548) 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรในการศึกษาครัง้นี้ คือ กลุ่มประชากรผู้ชายในอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ท่ีเคยใช้บริการคลินิกเสริม

ความงามภายในระยะเวลา 1 ปี ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน ดังนั้นเพื่อต้องการให้ได้ข้อมูลเพียงพอในการ

เปรียบเทียบปัจจัยต่างๆ เพื่อผลท่ีมีประสิทธิภาพ จึงสามารถก าหนดขนาดของตัวอย่างจากตารางของ Seymour Sudman 

ได้กลุม่ตัวอย่างจ านวน 300 ราย ใชว้ธีิการเลอืกตัวอย่างแบบตามสะดวก (Convenience Sampling)   

ผลการศึกษา  

แบ่งเป็น 8 ส่วน ดังรายละเอยีดตอ่ไปน้ี 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

จากการศึกษาข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีอายุ 21 – 30 ปี สถานภาพโสด ระดับการศึกษา

สูงสุดปริญญาตรี อาชีพนักเรียน/นักศกึษา รายได้เฉลี่ยตอ่เดอืนไมเ่กิน 10,000 บาท  
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ชายในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ต่อการใช้บริการของคลินิกเสริม

ความงาม 

จากการศึกษาพฤติกรรมของผู้ชายต่อการใช้บริการของคลินิกเสริมความงามพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่มีสาเหตุหลักที่ใชบ้ริการคลนิกิเสริมความงาม ได้แก่ เพื่อรักษาโรคหรือปัญหาผิวพรรณท่ีเป็นอยู่ และเลือกใช้บริการ

คลินิกเสริมความงาม ได้แก่ วุฒิศักดิ์คลินิกเวชกรรม มีสาเหตุส าคัญท่ีสุดท่ีเลือกใช้คลินิกเสริมความงาม ได้แก่ คลินิกมี

ชื่อเสียงเป็นท่ียอมรับ ใชบ้ริการคลนิกิตามสถานท่ีตั้งในห้างสรรพสินค้า  ตัดสินใจใช้บริการด้วยตนเอง ใช้บริการรักษาสิว 

ฝ้า ใช้บริการในวันวันเสาร์ – วันอาทิตย์ ช่วงเย็น มีการช าระค่าบริการด้วยเงินสด ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย 500  – 1,000 บาท 

ความถี่ในการใช้บริการเดือนละคร้ัง ลักษณะการใช้บริการซื้อบริการเป็นคอร์ส มีการหาข้อมูลเพื่อใช้บริการคลินิกเสริม

ความงาม ได้แก่ ถามเพื่อน / คนรูจ้ัก จะใชบ้ริการเลเซอร์ ในอนาคต 

ส่วนที่ 3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการคลินิกเสริมความงาม

ของผู้ชายในอ าเภอเมอืงเชียงใหม่ 

ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยสว่นประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตัดสินใจใชบ้ริการคลนิกิเสริมความงามของผู้ชาย

ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญ ด้านผลิตภัณฑ์ (ค่าเฉลี่ย 4.02) ด้านราคา (ค่าเฉลี่ย 3.87) 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (ค่าเฉลี่ย 3.87) ด้านการส่งเสริมการตลาด (ค่าเฉลี่ย 3.67) ด้านบุคลากร (ค่าเฉลี่ย 4.22) 

ด้านกระบวนการ (ค่าเฉลี่ย 3.98) ด้านลักษณะทางกายภาพ (ค่าเฉลี่ย 3.97) ในระดับมาก 

 1. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ พบวา่ ระดับท่ีมีผลในระดับมาก คือ ผลิตภัณฑ์ท่ีใชม้คีุณภาพ/มาตรฐาน ค่าเฉลี่ย 4.49 

คลินิกได้รับการรับรองมาตรฐานจากองค์กรต่างๆ ค่าเฉลี่ย 4.35 ความมีชื่อเสียงของคลินิก ค่าเฉลี่ย 4.31 เทคโนโลยีและ

อุปกรณ์มีความทันสมัย ค่าเฉลี่ย 4.20 ภาพลักษณ์ของคลินิกดูน่าเชื่อถือค่าเฉลี่ย 4.17 ความมีชื่อเสียงของแพทย์ประจ า

คลินิก ค่าเฉลี่ย  4.13 มีผลิตภัณฑ์และบริการท่ีเชี่ยวชาญเฉพาะ (ท่ีคลนิกิอื่นไม่ม)ี ค่าเฉลี่ย  3.83 ความหลากหลายในการ

ให้บริการคา่เฉลี่ย 3.67 และ ระดับท่ีมีผลในระดับปานกลาง คือคลินิกท่ีเปิดบริการส าหรับผู้ชายโดยเฉพาะค่าเฉลี่ย 3.07 

 2. ปัจจัยด้านราคา พบว่า ระดับท่ีมีผลในระดับมาก คือราคาเหมาะสมกับคุณภาพและการบริการ ค่าเฉลี่ย 

4.32 มีป้ายแสดงราคาค่าบริการอย่างชัดเจน ค่าเฉลี่ย 4.12 ราคาแพงแต่คุณภาพและการบริการดี ค่าเฉลี่ย 3.85 ราคา

ค่าบริการต่ ากว่าคลินกิเสริมความงามอื่นๆค่าเฉลี่ย 3.82 และสามารถช าระค่าบริการด้วยบัตรเครดิตค่าเฉลี่ย 3.61 ระดับ

ท่ีมีผล ในระดับปานกลาง คือการให้ผ่อนช าระค่าบริการคา่เฉลี่ย 3.48 

 3. ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย พบว่า ระดับท่ีมีผลในระดับมาก คือท่ีตั้งของคลินิกสะดวกต่อการ

เดินทางค่าเฉลี่ย 3.99 สถานท่ีต้ังอยูใ่นศูนย์การคา้ค่าเฉลี่ย 3.92 มหีลายสาขาให้เลอืกตามความสะดวกของลูกค้าค่าเฉลี่ย 

3.81 และท่ีต้ังของคลินิกอยู่ใกล้กับท่ีพักอาศัย / ที่ท างานค่าเฉลี่ย 3.74 

 4. ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด พบวา่ ระดับท่ีมีผลในระดับมาก คือให้ทดลองใชบ้ริการฟรี 1 คร้ังคา่เฉลี่ย 4.13 

การให้คูปองส่วนลดในการใช้บริการคร้ังต่อไปค่าเฉลี่ย 3.98 มีสิทธิพิเศษให้แก่สมาชิกค่าเฉลี่ย 3.89 การเสนอขายเป็น

แพ็คเกจเพื่อราคาท่ีถูกกว่า เช่น เลเซอร์ 5 คร้ัง ราคา 10,000 บาทค่าเฉลี่ย 3.70 การโฆษณาทางสื่อ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ 

ฯลฯ ค่าเฉลี่ย 3.59 และการใชพ้รีเซ็นเตอร์เป็นนายแบบ ดารา นักร้องค่าเฉลี่ย 3.57 



วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                   ปีท่ี 1 ฉบับท่ี 2 (เมษายน – มถิุนายน 2558) 

 

Vol. 1 No. 2 (April – June 2015)   6 

 

ระดับท่ีมีผลในระดับปานกลาง คือ การสื่อสารผ่านเว็บไซต์ เช่น บทความต่างๆ บนเว็บไซต์ รวมถึงการโฆษณา

ผ่านเว็บไซด์ ค่าเฉลี่ย 3.47 การสื่อสารผ่าน blog/social media เช่น การโฆษณาหรือการเข้าร่วมกิจกรรมบน facebook 

twitter เป็นต้น ค่าเฉลี่ย 3.41 และการส่งเสริม-การตลาดรว่มกับบัตรเครดิต เช่น ผ่อนช าระ 0 % ค่าเฉลี่ย 3.26 

5. ปัจจัยด้านบุคลากร พบว่า ระดับท่ีมีผลในระดับมาก คือ แพทย์มีประสบการณ์ในการรักษาด้านความงาม

ค่าเฉลี่ย 4.48 แพทยม์ีการให้ค าแนะน าอย่างเพียงพอและมีความน่าเชื่อถือค่าเฉลี่ย 4.46 มารยาทและมนุษย์สัมพันธ์ของ

พนักงานค่าเฉลี่ย 4.28 พนักงานสามารถให้ข้อมูลเบื้องต้นได้อย่างชัดเจนค่าเฉลี่ย 4.23 พนักงานมีความกระตือรือร้นใน

การให้บริการค่าเฉลี่ย 4.17 พนักงานมีเพียงพอในการให้บริการค่าเฉลี่ย 4.15 พนักงานมีบุคลิกภาพดี หน้าตาดีค่าเฉลี่ย 

4.02 และได้รับการตรวจรักษาจากแพทย์คนเดิมทุกครัง้ค่าเฉลี่ย 3.98 

6. ด้านกระบวนการให้บริการ พบว่า ระดับท่ีมีผลในระดับมาก คือมีระบบการให้บริการท่ีได้มาตรฐาน

เหมือนกันทุกคร้ังค่าเฉลี่ย 4.22 มีการติดตามผลการให้บริการในแต่ละคร้ังค่าเฉลี่ย 4.09 ความรวดเร็วในการรอรับ

ค าปรึกษาจากแพทย์ค่าเฉลี่ย 4.07 ความรวดเร็วในการรอรับการบริการ เช่น การท าทรีทเม้นท์ ฉีดสิว เลเซอร์  

ฉีดโบท๊อกซ์ เป็นต้น ค่าเฉลี่ย 4.02 แพทย์ให้ค าแนะน าทุกคร้ังก่อนเข้ารับการบริการค่าเฉลี่ย 3.99 สามารถโทรศัพท์นัด/

จอง ล่วงหน้าได้ค่าเฉลี่ย 3.95 การใช้ระบบบัตรคิวในการให้บริการค่าเฉลี่ย 3.86 และมีการโทรศัพท์แจ้งลูกค้าเมื่อถึง

ก าหนดเวลานัดคา่เฉลี่ย 3.62  

7. ด้านลักษณะทางกายภาพ พบว่า ระดับท่ีมีผลในระดับมาก คือมีสถานท่ีจอดรถเพียงพอส าหรับลูกค้า

ค่าเฉลี่ย 4.30 ท่ีนั่งรอรับบริการมีความสะดวกสบาย สะอาด ค่าเฉลี่ย 4.05 แสงสว่าง อากาศภายในบริเวณคลินิก

เหมาะสมค่าเฉลี่ย 3.95 มหีนังสือพมิพ ์นิตยสาร อินเทอร์เน็ต ไวบ้ริการคา่เฉลี่ย 3.93 การตกแต่งภายในและภายนอกของ

ร้าน มคีวามทันสมัยคา่เฉลี่ย 3.86 และ มีเครื่องดื่ม เช่น ชา กาแฟ ไวค้อยบริการคา่เฉลี่ย 3.73 

ส่วนที่ 4 พฤตกิรรมของผู้ชายในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ต่อการใช้บริการของคลินิกเสริมความงามจ าแนก

ตามอายุ 
 

ตารางที่ 1 แสดงขอ้มูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ชายในการใชบ้ริการคลนิกิเสริมความงาม จ าแนกตามอายุ 

พฤตกิรรมผู้บริโภค 

อายุ (ปี) 

ไม่เกนิ 20 ป ี

(n=68) 

21-30 

(n=103) 

31-40 

(n=86) 

41 ปี ขึ้นไป 

(n=43) 

สาเหตุหลักที่ใชบ้ริการคลนิกิเสริม

ความงาม 

รักษาโรคหรือ

ปัญหา

ผิวพรรณท่ี

เป็นอยู่ 

รักษาโรคหรือ

ปัญหา

ผิวพรรณท่ี

เป็นอยู่ 

รักษาโรคหรือ

ปัญหา

ผิวพรรณท่ี

เป็นอยู่ 

รักษาโรคหรือ

ปัญหาผิวพรรณท่ี

เป็นอยู่ 

คลินิกเสริมความงามท่ีใชบ้ริการ 
คลีโอคลินิกเวช

กรรม 

วุฒศิักดิ์คลินิก

เวชกรรม 

วุฒศิักดิ์คลินิก

เวชกรรม 

นติพิลคลนิกิเวช

กรรม 
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พฤตกิรรมผู้บริโภค 

อายุ (ปี) 

ไม่เกนิ 20 ป ี

(n=68) 

21-30 

(n=103) 

31-40 

(n=86) 

41 ปี ขึ้นไป 

(n=43) 

สาเหตุส าคัญท่ีสุดท่ีท่านเลอืกใช้

คลินิกเสริมความงามแห่งน้ัน 

คลินิกมชีื่อเสียง

เป็นท่ียอมรับ 

คลินิกมชีื่อเสียง

เป็นท่ียอมรับ 

คลินิกมชีื่อเสียง

เป็นท่ียอมรับ 

คลินิกมชีื่อเสียง

เป็นท่ียอมรับ 

สถานท่ีต้ังคลนิกิ ห้างสรรพสนิค้า ห้างสรรพสนิค้า ห้างสรรพสนิค้า ห้างสรรพสนิค้า 

ผู้ท่ีมีสว่นในการตัดสนิใจใชบ้ริการ

คลินิกเสริมความงาม 
ตนเอง ตนเอง ตนเอง ตนเอง 

บริการท่ีใชใ้นคลนิกิเสริมความงาม รักษาสวิ ฝ้า รักษาสวิ ฝ้า รักษาสวิ ฝ้า เลเซอร์ 

วันท่ีใชบ้ริการคลนิกิเสริมความงาม 
วันเสาร ์–  

วันอาทติย์ 

วันเสาร ์– 

วันอาทติย์ 

วันเสาร ์–  

วันอาทติย์ 
ไมแ่นน่อน 

ลักษณะการใชบ้ริการคลนิกิเสริม

ความงาม 

ซื้อเฉพาะ

ผลิตภัณฑท่ี์

จ าเป็นต้องใช ้

ซื้อบริการเป็น

คอร์ส 

ซื้อบริการทีละ

ครัง้ 

ซื้อบริการเป็น

คอร์ส 

การหาข้อมูลเพื่อใชบ้ริการคลนิกิ

เสริมความงาม 

ถามเพ่ือน / 

 คนรู้จัก 

ถามเพ่ือน /  

คนรู้จัก 

เว็บไซด์ของ

คลินิก 

พนักงานหรือ

เจ้าหนา้ที่ประจ า

คลินิก 

บริการในอนาคตท่ีจะใชบ้ริการคลินิก

เสริมความงาม 

รักษาสวิ ฝ้า เลเซอร์ เลเซอร์ เลเซอร์ 
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ส่วนที่ 5 พฤตกิรรมของผู้ชายในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ต่อการใช้บริการของคลินิกเสริมความงามจ าแนก

ตามสาเหตุหลักในการใช้บริการ 

ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ชายในการใช้บริการคลินิกเสริมความงามจ าแนกตามสาเหตุ

หลักในการใชบ้ริการคลนิกิเสริมความงาม 

                      

 

 

พฤตกิรรมผู้บริโภค 

สาเหตหุลัก 

รักษาโรคหรือ

ปัญหาผวิพรรณ

ที่เปน็อยู ่

n=162 

ดูแลและคง

สภาพผิวพรรณ

ให้มสีุขภาพด ี

n=69 

เสริมสร้างความม่ันใจให้

ตนเอง 

n=69 

คลินิกเสริมความงามท่ีใชบ้ริการ 
นติพิลคลนิกิเวช

กรรม 

วุฒศิักดิ์คลินิก

เวชกรรม 
วุฒศิักดิ์คลินิกเวชกรรม 

สาเหตุส าคัญท่ีสุดท่ีท่านเลอืกใชค้ลินิก

เสริมความงามแห่งน้ัน 

คลินิกมชีื่อเสียง

เป็นท่ียอมรับ 

คลินิกมชีื่อเสียง

เป็นท่ียอมรับ 
คลินิกมชีื่อเสียงเป็นท่ียอมรับ 

สถานท่ีต้ังคลนิกิ ห้างสรรพสนิค้า ห้างสรรพสนิค้า ห้างสรรพสนิค้า 

ผู้ท่ีมีสว่นในการตัดสนิใจใชบ้ริการคลนิกิ

เสริมความงาม 
ตนเอง ตนเอง ตนเอง 

บริการท่ีใชใ้นคลนิกิเสริมความงาม รักษาสวิ ฝ้า รักษาสวิ ฝ้า รักษาสวิ ฝ้า 

วันท่ีใชบ้ริการคลนิกิเสริมความงาม 
วันเสาร ์– วัน

อาทิตย ์
ไมแ่นน่อน วันเสาร ์– วันอาทติย์ 

ลักษณะการใชบ้ริการคลนิกิเสริมความ

งาม 

ซื้อเฉพาะ

ผลิตภัณฑท่ี์

จ าเป็นต้องใช ้

ซื้อบริการเป็น

คอร์ส 
ซื้อบริการเป็นคอร์ส 

การหาข้อมูลเพื่อใชบ้ริการคลนิกิเสริม

ความงาม 

ถามเพ่ือน /  

คนรู้จัก 

เว็บไซด์ของ

คลินิก 
ถามเพ่ือน / คนรู้จัก 

บริการในอนาคตท่ีจะใชบ้ริการคลินิก

เสริมความงาม 
เลเซอร์ เลเซอร์ ฉีดโบท็อกซ ์
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ส่วนที่ 6 การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาด

บริการ จ าแนกตามอายุ  

1. ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า ค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการด้านผลิตภัณฑ์  

ในภาพรวมของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามอายุ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ปัจจัยย่อยท่ีมี

ค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญจ าแนกตามกลุ่มอายุต่างๆ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 ได้แก่ 

เทคโนโลยีและอุปกรณ์มีความทันสมัย ความหลากหลายในการให้บริการ ความมีชื่อเสียงของคลินิก คลินิกได้รับการ

รับรองมาตรฐานจากองค์กรต่างๆ และมีผลิตภัณฑ์และบริการท่ีเชี่ยวชาญเฉพาะ (ท่ีคลนิกิอื่นไม่ม)ี  

2. ด้านราคา พบว่า พบว่า ค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการด้านราคา  

ในภาพรวมของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามอายุ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ปัจจัยย่อยท่ีมี

ค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญจ าแนกตามกลุ่มอายุต่าง ๆ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 ได้แก่ ราคา

ค่าบริการต่ ากว่าคลินิกเสริมความงามอื่น ๆ ราคาแพงแต่คุณภาพและการบริการดี มีป้ายแสดงราคาค่าบริการอย่าง

ชัดเจน สามารถช าระค่าบริการด้วยบัตรเครดิต และการให้ผ่อนช าระค่าบริการ  

3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย พบว่า ค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการด้าน

ช่องทางการจัดจ าหน่ายในภาพรวมของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.05 ปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญจ าแนกตามกลุ่มอายุต่างๆ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิตท่ีิ 0.05 ได้แก่ ที่ตัง้ของคลนิกิอยู่ใกล้กับท่ีพักอาศัย / ที่ท างาน ท่ีตั้งของคลินิกสะดวกต่อการเดินทาง สถานท่ีตั้งอยู่ใน

ศูนยก์ารค้า และมีหลายสาขาให้เลอืกตามความสะดวกของลูกค้า  

4. ด้านการส่งเสริมการตลาด พบวา่ ค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญต่อปัจจัยสว่นประสมการตลาดบริการด้านการ

ส่งเสริมการตลาดในภาพรวมของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุไม่แตกต่างกัน  ปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยระดับ

ความส าคัญจ าแนกตามกลุ่มอายุต่างๆ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 ได้แก่ การโฆษณาทางสื่อ 

เชน่ โทรทัศน์ วิทยุ ฯลฯ การใชพ้รีเซ็นเตอร์เป็นนายแบบ ดารา นักร้อง การให้คูปองส่วนลดในการใช้บริการคร้ังต่อไป การ

เสนอขายเป็นแพ็คเกจ เพื่อราคาท่ีถูกกว่า  ให้ทดลองใช้บริการฟรี 1 คร้ัง การส่งเสริมการตลาดร่วมกับบัตรเครดิต การ

สื่อสารผ่าน blog/social media  

5. ด้านบุคลากร พบว่า ค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการด้านบุคลากร  

ในภาพรวมของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามอายุ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 ปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ย

ระดับความส าคัญจ าแนกตามกลุ่มอายุต่างๆ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 ได้แก่ ได้รับการตรวจ

รักษาจากแพทยค์นเดิมทุกครัง้แพทย ์มีการให้ค าแนะน าอย่างเพยีงพอและมีความน่าเชื่อถือ พนักงานมีความกระตือรือร้น

ในการให้บริการ และพนักงานมีเพยีงพอในการให้บริการ  

6. ด้านกระบวนการให้บริการ พบว่า ค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการด้าน

กระบวนการให้บริการ ในภาพรวมของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามอายุ แตกต่างกัน อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 
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ปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญจ าแนกตามกลุ่มอายุต่างๆ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 

ได้แก่ความรวดเร็วในการรอรับค าปรึกษาจากแพทย์ ความรวดเร็วในการรอรับการบริการ เช่น การท าทรีทเม้นท์  

ฉีดสิว เลเซอร์ ฉีดโบท๊อกซ์ เป็นต้น การใช้ระบบบัตรคิวในการให้บริการ มีการโทรศัพท์แจ้งลูกค้าเมื่อถึงก าหนดเวลานัด 

และสามารถโทรศัพท์นัด/จอง ล่วงหน้าได้ 

7. ด้านลักษณะทางกายภาพ พบว่า ค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ  

ด้านลักษณะทางกายภาพ ในภาพรวมของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามอายุ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 

0.05 ปัจจัยย่อยท่ีมีคา่เฉลี่ยระดับความส าคัญจ าแนกตามกลุ่มอายุต่าง ๆ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 

0.05 ได้แก่ การตกแต่งภายในและภายนอกของร้านมีความทันสมัยท่ีนั่งรอรับบริการมีความสะดวกสบาย สะอาดมี

หนังสือพิมพ์ นิตยสาร อินเทอร์เน็ต ไว้บริการ มีเคร่ืองดื่ม เช่น ชา กาแฟ ไว้คอยบริการและ แสงสว่าง อากาศภายใน

บริเวณคลินิกเหมาะสม 

ส่วนที่ 7 การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาด

บริการ จ าแนกตามสาเหตุหลักในการใช้บริการ 

1. ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า ค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการด้านผลิตภัณฑ์ใน

ภาพรวมของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสาเหตุการใช้บริการไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาปัจจัยย่อย พบว่า  

ในทุกปัจจัยมคี่าเฉลี่ยระดับความส าคัญไมแ่ตกตา่งกัน 

2. ด้านราคา พบวา่ ค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญต่อปัจจัยสว่นประสมการตลาดบริการด้านราคา ในภาพรวมของ

ผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามกลุ่มสาเหตุการใช้บริการต่างๆ ไม่แตกต่างกัน ปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญ

จ าแนกตามกลุ่มสาเหตุการใช้บริการต่าง ๆ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 ได้แก่ สามารถช าระ

ค่าบริการด้วยบัตรเครดิตและการให้ผ่อนช าระค่าบริการ  

3.ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย พบว่า ค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการด้าน

ชอ่งทางการจัดจ าหนา่ย ในภาพรวมของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามกลุม่สาเหตุการใชบ้ริการต่างๆ แตกต่างกันอย่าง

มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญจ าแนกตามกลุ่มสาเหตุการใช้บริการต่าง ๆ 

มคีวามแตกตา่งกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 ได้แก่ ที่ตัง้ของคลนิกิอยู่ใกล้กับท่ีพักอาศัย / ท่ีท างาน ท่ีตั้งของคลินิก

สะดวกตอ่การเดินทางและมีหลายสาขาให้เลอืกตามความสะดวกของลูกค้า 

4. ด้านการส่งเสริมการตลาด พบวา่ ค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญต่อปัจจัยสว่นประสมการตลาดบริการด้านการ

ส่งเสริมการตลาดในภาพรวมของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามกลุ่มสาเหตุการใช้บริการต่าง ๆ ไม่แตกต่างกัน ปัจจัย

ย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญจ าแนกตามกลุ่มสาเหตุการใช้บริการต่าง ๆ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิตท่ีิ 0.05 ได้แก่การสง่เสริมการตลาดร่วมกับบัตรเครดิต และการสื่อสารผ่าน blog/social media เช่น การโฆษณาหรือ 

การเข้าร่วมกิจกรรมบน facebook, twitter เป็นต้น  

5. ด้านบุคลากร พบว่า ค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการด้านบุคลากรใน

ภาพรวมของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามกลุ่มสาเหตุการใชบ้ริการต่าง ๆ ไม่แตกตา่งกัน 



วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                   ปีท่ี 1 ฉบับท่ี 2 (เมษายน – มถิุนายน 2558) 

 

Vol. 1 No. 2 (April – June 2015)   11 

 

ปัจจัยย่อยท่ีมีคา่เฉลี่ยระดับความส าคัญจ าแนกตามกลุ่มสาเหตุการใช้บริการต่าง ๆ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิตท่ีิ 0.05  ได้แก่ ได้รับการตรวจรักษาจากแพทย์คนเดิมทุกครัง้ 

6. ด้านกระบวนการใช้บริการ พบว่า ค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการด้าน

กระบวนการให้บริการในภาพรวมของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามกลุ่มสาเหตุการใช้บริการต่าง ๆ ไม่แตกต่างกัน 

ปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญจ าแนกตามกลุ่มสาเหตุการใช้บริการต่างๆมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิตท่ีิ 0.05 ได้แก่ การใชร้ะบบบัตรคิวในการให้บริการและมีการโทรศัพท์แจ้งลูกค้าเมื่อถึงก าหนดเวลานัด  

7. ด้านลักษณะทางกายภาพ พบว่า ค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการด้าน

ลักษณะทางกายภาพให้บริการในภาพรวมของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามกลุ่มสาเหตุการใช้บริการต่าง  ๆ ไม่

แตกตา่งกันเม่ือพจิารณาปัจจัยย่อย พบวา่ ในทุกปัจจัยมคี่าเฉลี่ยระดับความส าคัญไมแ่ตกตา่งกัน  

การอภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ  

การอภปิรายผลการศึกษา 

จากการศกึษาเร่ืองพฤตกิรรมของผู้ชายในอ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ต่อการใช้บริการของคลินิกเสริมความงาม โดยใช้

แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องมาอภิปรายผลการศึกษา  

การวเิคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค เป็นการคน้หาพฤตกิรรมการซื้อของผู้บริโภค โดยใชก้รอบค าถาม 6Ws1H  

อภปิรายผลได้ดังนี ้

1. ใครอยูใ่นตลาดเป้าหมาย  จากการศกึษาพบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 21 – 30 ปี สถานภาพโสด 

ระดับการศกึษาสูงสุดปริญญาตรี อาชีพนักเรียน/นักศกึษา รายได้เฉลี่ยตอ่เดอืนไมเ่กิน 10,000 บาท 

2. ผู้บริโภคตอ้งการอะไร จากการศึกษาพบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้บริการรักษาสิว ฝ้าสอดคล้องกับ

งานวิจัยของ วราภรณ์ คงรอด (2554) ได้ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมของผู้หญิงวัยท างานในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ต่อการใช้

บริการคลินิกเสริมความงาม และศักดา ดีค าป้อ (2554) ได้ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการใช้บริการคลินิกเสริมความงามของ

วัยรุ่นในอ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ ท่ีให้ความส าคัญกับการรักษาสวิ ฝ้า 

 3. ท าไมผู้บริโภคจึงซื้อ จากการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสาเหตุหลักท่ีใช้บริการคลินิกเสริม

ความงาม ได้แก่ เพ่ือรักษาโรคหรือปัญหาผิวพรรณท่ีเป็นอยู่ และมีสาเหตุส าคัญท่ีสุดในการเลือกใช้คลินิกเสริมความงาม

ได้แก่ คลินกิมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับสอดคล้องกับงานวิจัยของวราภรณ์ คงรอด (2554) และศักดา ดีค าป้อ (2554)  

4. ใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตัดสินใจใช้บริการคลินิก

เสริมความงามด้วยตนเอง สอดคล้องกับงานวิจัยของวราภรณ์ คงรอด (2554) และศักดา ดีค าปอ้ (2554) แต่ไม่สอดคล้อง

กับงานวิจัยของพีรพัฒน์ ค าป๊ก (2555) ท่ีได้ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมของผู้ชายวัยท างานในอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  

ต่อการท าศัลยกรรมเสริมความงาม และพบว่าการตัดสินใจเลือกสถานศัลยกรรมเสริมความงามคือได้รับค าแนะน าจาก

เพื่อนหรือคนรู้จัก 

5. ผู้บริโภคซื้อเมื่อใด จากการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้บริการคลินิกเสริมความงามในวันวัน

เสาร ์– วันอาทติย์สอดคล้องกับงานวิจัยของของวราภรณ์ คงรอด (2554) แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของศักดา ดีค าป้อ 
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(2554) ที่พบวา่ วันในการใชบ้ริการคลนิกิเสริมความงามคือไมแ่นน่อน ส่วนช่วงเวลาในการใช้บริการ ผู้ตอบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่ใชบ้ริการในช่วงเย็นสอดคล้องกับงานวิจัยของศักดา  ดีค าป้อ (2554)  แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของวราภรณ์ 

คงรอด (2554) ท่ีพบว่า  ช่วงเวลาท่ีไปใช้บริการบ่อยท่ีสุด คือ 12.01-15.00 น. และพีรพัฒน์ ค าป๊ก (2555) ท่ีพบว่า 

ชว่งเวลาท่ีเข้ารับบริการเสริมความงามไมแ่นน่อนแลว้แต่การนัดของแพทย์ 

6. ผู้บริโภคซื้อท่ีไหน จากการศึกษาพบวา่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการเลอืกใช้บริการคลนิกิตามสถานท่ีตั้ง 

ได้แก่ คลินิกเสริมความงามท่ีตั้งในห้างสรรพสินค้า  สอดคล้องกับงานวิจัยของ วราภรณ์ คงรอด (2554) และเลือกใช้

บริการคลินิกเสริมความงามในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ได้แก่ วุฒิศักดิ์คลินิกเวชกรรม สอดคล้องกับงานวิจัยของวราภรณ์  

คงรอด (2554) และศักดา ดีค าป้อ (2554) 

7. ผู้บริโภคซื้ออย่างไร จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการช าระค่าบริการด้วยเงินสด 

สอดคล้องกับงานวิจัยของของวราภรณ์ คงรอด (2554) ศักดา ดีค าป้อ (2554) และพีรพัฒน์ ค าปก๊ (2555) 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการใช้บริการ 500  – 1,000 บาท สอดคล้องกับศักดา   

ดีค าป้อ (2554) แต่ไม่สอดคล้องกับวราภรณ์ คงรอด (2554) ท่ีพบว่าค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการใช้บริการ 1,001-1,500 

บาท ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความถี่ในการใช้บริการเดือนละคร้ัง สอดคล้องกับงานวิจัยของวราภรณ์ คงรอด 

(2554) และศักดา ดีค าป้อ (2554) ส่วนลักษณะการใช้บริการซื้อบริการเป็นคอร์สนั้น ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของศักดา 

ดีค าป้อ (2554) ที่พบวา่ ลักษณะการใชบ้ริการคอืซือ้บริการทีละคร้ัง 

ปัจจัยสว่นประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการใช้บริการคลนิกิเสริมความงามของผู้ชายอภปิรายผลได้ดังนี้ 

ด้านผลิตภัณฑ์  ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับท่ีมีผลต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านผลิตภัณฑ์ใน

ปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผลิตภัณฑ์ท่ีใช้มีคุณภาพ/มาตรฐาน สอดคล้องกับงานวิจัยของศักดา ดีค าป้อ (2554)  

ท่ีพบว่า การได้รับการรับรองมาตรฐานจากองค์กรต่างๆ และพีรพัฒน์ ค าป๊ก (2555)  ท่ีพบว่า การได้รับการรับรอง

มาตรฐานจากองค์กรต่าง ๆ มีค่าเฉลี่ยความส าคัญสูงสุด แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของวราภรณ์ คงรอด (2554) ท่ี

พบว่า  ภาพลักษณ์ของคลินิกดูเป็นมิตร และธีรนันท์ ชูวีระ (2550)  ท่ีพบว่า เวชภัณฑ์ท่ีใช้แล้วไม่มีอาการแพ้ยา อักเสบ 

หรือมจีุดด่างด าเกิดขึ้น และกชพร ณฐภัทร (2552) ท่ีพบว่า ความมีชื่อเสียง มีความรู้ ความช านาญ ในการให้บริการของ

แพทยป์ระจ าคลินกิ มคี่าเฉลี่ยความส าคัญสูงสุด 

ด้านราคา ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับท่ีมีผลต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านราคาใน ปัจจัยย่อย

ท่ีมคี่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพและการบริการสอดคลอ้งกับงานวจิัยของศักดา ดีค าป้อ (2554) ท่ีพบว่า

ค่าเวชภัณฑ(์ยา) ในการรักษามคีวามเหมาะสม และธรีนันท์ ชูวีระ (2550) ที่พบว่า ราคายุติธรรมเมื่อเทียบกับค่าเวชภัณฑ์

และบริการของคลินิกอื่น และกชพร ณฐภัทร (2552) ท่ีพบว่า ความเหมาะสมของราคาค่าบริการเมื่อเทียบกับคุณภาพ  

มีค่าเฉลี่ยความส าคัญสูงสุดแต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของวราภรณ์ คงรอด (2554) ท่ีพบว่า มีป้ายบอกราคาชัดเจน 

พรีพัฒน์ ค าปก๊ (2555) ที่พบวา่มีการแจง้ค่าใชจ้่ายท่ีเกี่ยวข้องให้ทราบลว่งหน้า มีค่าเฉลี่ยความส าคัญสูงสุด 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับท่ีมีผลต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการด้าน

ช่องทางการจัดจ าหน่ายในปัจจัยย่อยท่ีมีค่าสูงสุด คือท่ีตั้งของคลินิกสะดวกต่อการเดินทางสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

ศักดา ดีค าป้อ (2554) ท่ีพบว่า ท าเลท่ีตั้งสามารถเดินทางได้สะดวก และพีรพัฒน์ ค าป๊ก (2555) ท่ีพบว่าท าเลท่ีตั้ง

สามารถเดินทางได้สะดวกและท่ีจอดรถสะดวก และกชพร ณฐภัทร (2552) ท่ีพบว่า ความสะดวกในการเดินทางไปยัง
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คลินิกมคี่าเฉลี่ยความส าคัญสูงสุด แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของวราภรณ์ คงรอด (2554) ท่ีพบว่าเวลาเปิด-ปิดสะดวก

ต่อการใช้บริการ และธีรนันท์ ชูวีระ (2550) ท่ีพบว่า สิ่งแวดล้อมบริเวณร้านสะอาดเรียบร้อยและเป็นระเบียบ มีค่าเฉลี่ย

ความส าคัญสูงสุด 

ด้านการส่งเสริมการตลาด  ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับท่ีมีผลต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการด้าน

การส่งเสริมการตลาดในปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ให้ทดลองใช้บริการฟรี 1 คร้ังสอดคล้องกับงานวิจัยของ  

กชพร ณฐภัทร (2552) ท่ีพบว่า การแถมบริการพิเศษ มีค่าเฉลี่ยความส าคัญสูงสุด แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของวรา

ภรณ์ คงรอด (2554) ท่ีพบว่ามีการโฆษณาทางโทรทัศน์ และศักดา ดีค าป้อ (2554) ท่ีพบว่าการให้ส่วนลดพิเศษใน

เทศกาลตา่งๆและ พีรพัฒน์ ค าปก๊ (2555) ที่พบวา่การสื่อสารผ่าน blog/social media  และ ธีรนันท์ ชูวีระ (2550) ท่ีพบว่า 

การให้ความรู้เกี่ยวกับผิวพรรณ มีค่าเฉลี่ยความส าคัญสูงสุด 

ด้านบุคลากร ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับท่ีมีผลต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านบุคลากรใน

ปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ  แพทย์มีประสบการณ์ในการรักษาด้านความงาม สอดคล้องกับงานวิจัยของ  

ศักดา ดีค าป้อ (2554) ท่ีพบว่า แพทย์มีความช านาญในการปฏิบัติงาน และพีรพัฒน์ ค าป๊ก (2555) ท่ีพบว่า แพทย์มี

ชื่อเสียงในการท าศัลยกรรม และ ธีรนันท์ ชูวีระ (2550) ที่พบวา่ ความรู้ความช านาญของแพทย์ มีค่าเฉลี่ยความส าคัญสูง

สุดแต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของวราภรณ์ คงรอด (2554) ท่ีพบว่าการตอบสนองและความเต็มใจของพนักงานในการ

ให้บริการ และกชพร ณฐภัทร (2552) ท่ีพบว่าความสามารถในการอธิบายรายละเอียดของการให้บริการ มีค่าเฉลี่ย

ความส าคัญสูงสุด 

ด้านกระบวนการ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับท่ีมีผลต่อปัจจัยสว่นประสมทางการตลาดบริการด้านกระบวนการ

ให้บริการในปัจจัยย่อยท่ีมีคา่เฉลี่ยสูงสุด คือมรีะบบการให้บริการท่ีได้มาตรฐานเหมือนกันทุกคร้ังไม่สอดคล้องกับงานวิจัย

ของวราภรณ์ คงรอด (2554) ท่ีพบว่าเวลาท่ีต้องรอรับค าปรึกษาและ ศักดา ดีค าป้อ (2554) ท่ีพบว่าความรวดเร็วในการ

รอรับค าปรึกษาจากแพทย์และพีรพัฒน์ ค าปก๊ (2555) ที่พบวา่ ความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ และ ธีรนันท์ ชูวีระ 

(2550) ที่พบวา่ การบริการท่ีสะอาดและปลอดภัย และกชพร ณฐภัทร (2552) ที่พบวา่ อุปกรณ์เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ในการ

ให้บริการทันสมัย มคี่าเฉลี่ยความส าคัญสูงสุด 

ด้านลักษณะทางกายภาพผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับท่ีมีผลต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการด้าน

ลักษณะทางกายภาพให้บริการในปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือมีสถานท่ีจอดรถเพียงพอส าหรับลูกค้าไม่สอดคล้องกับ

งานวิจัยของวราภรณ์ คงรอด (2554) ท่ีพบว่า การมีท่ีนั่งสะดวกสบาย และพีรพัฒน์ ค าป๊ก (2555) ท่ีพบว่าอุปกรณ์

เคร่ืองมือมีความทันสมัย และธีรนันท์ ชูวีระ (2550) ท่ีพบว่าความทันสมัยของเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์และกชพร ณฐภัทร 

(2552) ที่พบวา่ ความสะอาดปลอดภัยของอุปกรณเ์ครื่องมือ มีค่าเฉลี่ยความส าคัญสูงสุด 

  ข้อค้นพบ 

     ระดับท่ีมีผลต่อปัจจัยสว่นประสมทางการตลาดบริการของผู้ชายในการตัดสนิใจใชบ้ริการคลินิกเสริมความงามใน

ปัจจัยย่อย 10 อันดับสูงสุด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ท่ีใช้มีคุณภาพ/มาตรฐาน  แพทย์มีประสบการณ์ในการรักษาด้านความงาม 

แพทย์มีการให้ค าแนะน าอย่างเพียงพอและมีความน่าเชื่อถือ คลินิกได้รับการรับรองมาตรฐานจากองค์กรต่าง  ๆ ราคา

เหมาะสมกับคุณภาพและการบริการ ความมีชื่อเสียงของคลินิก มีสถานท่ีจอดรถเพียงพอส าหรับลูกค้า มารยาทและ
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มนุษยสัมพันธ์ของพนักงาน พนักงานสามารถให้ข้อมูลเบื้องต้นได้อย่างชัดเจน และมีระบบการให้บริการท่ีได้มาตรฐาน

เหมอืนกันทุกครัง้ 

  ข้อเสนอแนะ 

จากข้อค้นพบของการศึกษาเร่ืองพฤติกรรมของผู้ชายในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ต่อการใช้บริการของคลินิกเสริม

ความงาม ผู้วิจัยมีขอ้เสนอแนะจากการศึกษาส าหรับผู้ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อน าไปพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดธุรกิจคลินิกเสริม

ความงาม ดังนี ้

1. ด้านพฤติกรรมตามการแบ่งส่วนตลาดเป้าหมายตามกลุ่มอายุ 

กลุ่มอายุไม่เกนิ 20 ปี  

เนน้การใชบ้ริการเพื่อรักษาโรคหรือปัญหาผิวพรรณท่ีเป็นอยู่ และเลือกใช้คลินิกท่ีเหมาะสมกับบุคลิกภาพ ได้แก่ 

คลีโอคลินิกเวชกรรม โดยเห็นว่าคลินิกมีชื่อเสียงเป็นท่ียอมรับ ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า ส่วนใหญ่กลุ่มนี้จะตัดสินใจใช้

บริการด้วยตนเอง เลือกใช้บริการรักษาสิว ฝ้าในวันเสาร์–วันอาทิตย์ เลือกซื้อเฉพาะผลิตภัณฑ์ท่ีจ าเป็นต้องใช้ ก่อนใช้

บริการสอบถามเพ่ือนและคนรู้จัก ส่วนบริการท่ีจะใชใ้นอนาคตได้แก่การรักษาสวิ ฝ้า  

ข้อเสนอแนะดา้นกลยุทธ์การตลาดบริการ ในกลุ่มผู้ชายอายุไมเ่กิน 20 ปี คลินกิควรด าเนินกลยุทธ์ ดังนี้ 

1. ด้านผลติภัณฑ์ เนน้ผลิตภัณฑ์ท่ีรักษาสวิ ฝ้า ผดผื่น  เนื่องจากกลุ่มน้ีจะมคีวามกังวลในเร่ืองของสิว ฝ้า หน้ามัน 

รูขุมขนกวา้ง เพราะการเปลี่ยนแปลงระดับฮอร์โมนในร่างกาย ดังนั้น ผลิตภัณฑท่ี์เหมาะส าหรับกลุ่มผู้ชายอายุไม่เกิน 20 ปี 

ควรจัดเป็นชุดกลุ่มผลิตภัณฑ์ส าหรับรักษาสิวโดยเฉพาะ เช่น โฟมล้างหน้า ครีมละลายสิวอุดตัน เจลแต้มสิว ครีมสูตร

ออ่นโยน (ส าหรับผู้ท่ีเป็นสวิหรือแพง้่าย)  เป็นต้น ในสว่นผลิตภัณฑค์วรจะมท้ัีงขนาดเล็ก ส าหรับทดลองใช้ และขนาดใหญ่ 

เพื่อสามารถใชไ้ด้นานขึน้ นอกจากนี้ทางคลินิกอาจจะเสริมการรักษาเพื่อให้ผลการรักษาท่ีเร็วและดีขึ้น ด้วยการจัดคอร์ส

ท าทรีตเมน้ท์ (Acne Treatment) หรอื AHA Treatment โดยให้ซือ้การบริการเป็นรายคร้ัง  

2. ด้านราคา เนื่องจากกลุ่มนี้เป็นกลุ่มท่ียังไม่มีรายได้เป็นของตนเอง  จึงมีความกังวลใจในเร่ืองของราคา ดังนั้น 

ควรตั้งราคาให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย  คือไม่ตั้งราคาท่ีสูงเกินไป  นอกจากนี้ ทางคลินิกควรจะมีป้ายแสดงราคา

ค่าบริการต่างๆ  โดยจัดท าปา้ยตดิไว้บริเวณหน้าร้าน 

 3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย คลินิกเสริมงามควรเปิดในห้างสรรพสินค้า เพราะลูกค้ากลุ่มอายุไม่เกิน 20 ปี 

มีไลฟ์สไตล์ในการใช้บริการห้างสรรพสินค้า โดยปกติในช่วงวันเสาร์- อาทิตย์ ลูกค้ากลุ่มนี้จะไปรับประทานอาหาร ชม

ภาพยนตร์กับกลุม่เพื่อนและครอบครัว ซึ่งจะท าให้การไปใช้บริการคลนิกิเสริมความงามมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น  

4. ด้านการส่งเสริมการตลาด  

 - กลยุทธ์ราคาชุด โดยจัดเป็นชุดเซตผลิตภัณฑ์ อาจจะเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกัน เช่น โฟมล้างหน้า ถ้าซื้อราย

ชิ้นราคา 100 บาท หากซือ้ 2 ชิ้นราคา 180 บาท เป็นต้น  

 - กลยุทธ์ลดราคา โดยจัดโปรโมชั่นตามเทศกาล เช่น ช่วงปิดเทอม เทศกาลวาเลนไทน์ วันคริสต์มาส เช่น  

ชว่งปิดเทอมมโีปรโมช่ัน ลดราคาคอร์สทรีตเมน้ท์ 10%–15% เป็นต้น 
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 - กลยุทธ์แบบปากต่อปาก  เนื่องจากพฤติกรรมของลูกค้ากลุ่มนี้  จะหาข้อมูลคลินิกเสริมความงามโดยการ

สอบถามเพ่ือนหรือคนรู้จัก    ดังนัน้ จัดการส่งเสริมการขายโดย หากลูกค้ารายเดิม แนะน าเพ่ือนมาใช้บริการ จะมีส่วนลด

ในการซื้อผลิตภัณฑแ์ละบริการในโอกาสต่อไป 

5. ด้านบุคลากร พนักงานประจ าคลินกิควรอธิบายขั้นตอนการรักษาเบื้องต้นให้กับลูกค้ากลุ่มนี้ ส าหรับพนักงาน

ท่ีให้ค าแนะน าควรจะมทัีกษะในการตดิตอ่สื่อสารกับกลุม่วัยรุ่นได้ดี ไมใ่ชศ้ัพท์เฉพาะด้านทางการแพทยม์ากเกินไป จากนั้น

ส่งต่อให้แพทยผ์ู้เชี่ยวชาญท าการให้ค าปรึกษาและรักษาต่อไป 

6. ด้านกระบวนการ เนน้ขัน้ตอนการรักษาท่ีไม่ยุ่งยาก สะดวก รวดเร็ว ไม่ซับซ้อน สามารถโทรนัดหมายเพื่อจอง

คิวลว่งหน้าได้  

7. ด้านกายภาพ เน้นตกแตง่คลินิกให้มีสีสัน ดูทันสมัย มีอินเตอร์เน็ตและนิตยสาร ไว้บริการลูกค้าระหว่างรอรับ

การบริการ ท่ีน่ังรอรับบริการมีความสะดวกสบาย    

 กลุ่มอายุ 21-30 ป ี 

 มีพฤติกรรมมุ่งเน้นการใช้บริการคลินิกเสริมความงามเพื่อรักษาโรคหรือปัญหาผิวพรรณท่ีเป็นอยู่  โดยเลือก

คลินิก คือ วุฒิศักดิ์คลินิกเวชกรรม เนื่องจากเป็นคลินิกมีชื่อเสียงเป็นท่ียอมรับ และตั้งในห้างสรรพสินค้า ตัดสินใจใช้

บริการด้วยตนเอง บริการท่ีใช้คือ รักษาสิว ฝ้า ส่วนมากใช้บริการวันเสาร์–วันอาทิตย์ โดยใช้บริการแบบเป็นคอร์ส  

ก่อนใชบ้ริการหาข้อมูลจากการสอบถามเพ่ือนและคนรู้จัก อนาคตจะใชบ้ริการประเภท เลเซอร์ เพื่อการรักษา 

ข้อเสนอแนะดา้นกลยุทธ์การตลาดบริการ ในกลุ่มผู้ชายอายุ 21-30 ปี คลินกิควรด าเนินกลยุทธ์ดังน้ี 

1. ด้านผลิตภัณฑ ์เน้นผลิตภัณฑท่ี์รักษาสิว ฝ้า เพราะกลุ่มนี้ยังคงมีความกังวลปัญหาผิวพรรณท่ีเกิดจากสิว ฝ้า 

รอยแผลเป็น รอยด า หลุมสวิ ผลิตภัณฑ์ท่ีเหมาะกับลูกค้ากลุ่มนี้ ควรจะจัดการบริการแบบเป็นคอร์ส เนื่องจากกลุ่มนี้พึ่ง

เร่ิมท างาน มรีายได้เป็นของตนเอง เชน่ คอร์สรักษาสวิและแผลเป็นจากสิว คอร์สเลเซอร์หน้าใส เป็นต้น นอกจากนี้คลินิก

ควรจะมกีารบริการท่ีหลากหลาย ครบวงจร และใชเ้ครื่องมืออุปกรณท่ี์ทันสมัย เชน่ นอกจากจะมีคอร์สดูแลผิวหน้าแล้ว ก็

ควรจะมคีอร์สดูแลรูปร่าง คอร์สก าจัดขน เป็นต้น 

2. ด้านราคา เน้นการขายเป็นคอร์ส เช่น คอร์สรักษาสิว ฝ้า คอร์สทรีทเม้นท์ เนื่องจากกลุ่มนี้เน้นระยะเวลาใน

การใช้บริการและความคุ้มค่า เพราะเมื่อค านวณคา่บริการเป็นคอร์ส มคีวามคุ้มค่ามากกวา่การให้บริการเป็นคร้ัง 

 3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย คลินิกเสริมงามควรเปิดในห้างสรรพสินค้า เพราะลูกค้ากลุ่มอายุ 21-30 ปี 

มไีลฟส์ไตล์ในการใชบ้ริการห้างสรรพสนิค้า นอกจากนี้อาจจะไปเปิดสาขาเพิ่มในแหล่ง คอมมวินติี้มอลล์ท่ีทันสมัย รูปแบบ

ใหม ่เพื่อจะได้เข้าถึงลูกค้ากลุ่มนี้ได้มากขึน้ 

4. ด้านการส่งเสริมการตลาด  

 - เน้นการโฆษณาผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์ค เช่น เฟสบุ๊ค นิตยสารโบรชัวร์ เช่น อาจจะท ากิจกรรมการส่งเสริม

การขายผ่านทางเฟสบุ๊ค ส าหรับผู้ท่ีมาใชบ้ริการหากท าการเช็คอินชื่อคลนิกิเสริมความงาม จะได้รับส่วนลดค่าบริการ 5% 

เป็นต้น 

 - เนื่องจากลูกค้ากลุ่มนี้มีพฤติกรรมการซื้อบริการแบบคอร์ส ดังนั้นคลินิกเสริมความงามควรเน้นการส่งเสริม

การตลาดที่เป็นการบริการแบบคอร์ส เชน่ คอร์สทรีทเมน้ท์ 4 ครัง้ ฟร ี1 ครัง้ ในราคา 6,000 บาท เป็นต้น  
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 - เนื่องจากลูกค้ากลุ่มน้ีชอบการบริการท่ีหลากหลาย ทางคลินิกเสริมความงามควรจัดโปรโมชั่นให้ลูกค้าทดลอง

ใชบ้ริการอ่ืนๆท่ีไม่เคยใช้บริการมาก่อน เช่น หากลูกค้าซื้อคอร์สทรีทเม้นท์ จะมีการแถมคอร์สเลเซอร์ให้ทดลองใช้บริการ

ฟรี 1 ครัง้ หากลูกค้าเห็นผลจากการเลเซอร์ ก็จะท าให้เกิดการซือ้คอร์สท่ีต่อเนื่องต่อไป 

5. ด้านบุคลากร นอกจากพนักงานประจ าคลินิกจะให้ข้อมูลเบื้องต้นแล้ว แพทย์ผู้เชี่ยวชาญต้องมาแนะน าด้วย

ตนเอง เพราะลูกค้ากลุ่มน้ีตอ้งการความนา่เช่ือถือจากแพทยเ์ฉพาะทาง  

6. ด้านกระบวนการ เนน้ความรู้ความเข้าใจในคร้ังแรกที่มารับบริการ ก่อนการรักษาตอ้งพบแพทยผ์ู้เชี่ยวชาญทุก

ครัง้ สามารถให้ลูกค้าโทรศัพท์นัดหมายล่วงหนา้ได้  

7. ด้านกายภาพ เน้นตกแต่งคลินิกให้มีความน่าเชื่อถือ ห้องท่ีใช้ส าหรับรับการบริการค่อนข้างเป็นส่วนตัว  

มอีนิเตอร์เน็ต นติยสาร ไว้บริการระหว่างรอรับการบริการ 

 กลุ่มอายุ 31-40 ป ี 

มพีฤตกิรรม มุ่งเนน้เพื่อรักษาโรคหรือปัญหาผิวพรรณท่ีเป็นอยู่ ท่ีวุฒิศักดิ์คลินิกเวชกรรม เนื่องจากเป็นคลินิกมี

ชื่อเสียงเป็นท่ียอมรับ โดยเลอืกคลินิกท่ีตั้งในห้างสรรพสินค้า ตนเองเป็นผู้ตัดสินใจใช้บริการ บริการท่ีใช้ คือ รักษาสิว ฝ้า 

และไปใช้บริการในวันเสาร์ – วันอาทิตย์ เลือกซื้อบริการโดยช าระเงินทีละคร้ัง ก่อนใช้บริการหาข้อมูลจากเว็บไซด์ของ

คลินิก อนาคตจะใชบ้ริการเลเซอร์เพื่อการรักษา 

ข้อเสนอแนะดา้นกลยุทธ์การตลาดบริการ ในกลุ่มผู้ชายอายุ 31- 40 ปี คลินกิควรด าเนินกลยุทธ์ดังน้ี 

1. ด้านผลิตภัณฑ์ ลูกค้ากลุ่มนี้เร่ิมมีปัญหาเฉพาะบุคคล เช่น สิว ฝ้า กระ รอยด า หลุมสิว รอยเหี่ยวย่น ร้ิวรอย 

เป็นต้น ซึ่งนอกจากจะขายผลิตภัณฑ์ท่ีเหมาะแก่การรักษาแต่ละรายแล้ว ควรจะแนะน าคอร์สท่ีรักษาเฉพาะด้านเพิ่มเติม 

เชน่ การท าเลเซอร์ การรักษาร้ิวรอยด้วยโบท็อกซ์ โดยจะขายเป็นรายคร้ังหรือคอร์สก็ได้ 

2. ด้านราคา กลุ่มนี้เป็นกลุ่มท่ีมีความกังวลในบุคลิกภาพ เนื่องจากมีหน้าท่ีการงานและมีหน้าตาในสังคม  

เป็นกลุ่มท่ีมีก าลังซื้อเพราะรายได้ค่อนขา้งสูง ดังนั้นคลินิกสามารถวางต าแหน่งผลิตภัณฑ์และบริการ ให้มีราคาท่ีสูงขึ้นได้ 

แตท้ั่งนีร้าคาก็ต้องเหมาะสมกับคุณภาพและบริการด้วย 

3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย คลินิกเสริมงามควรเปิดในห้างสรรพสินค้า และตั้งอยู่ในบริเวณท่ีสามารถ

สังเกตเห็นได้อยา่งชัดเจน  

4. ด้านการส่งเสริมการตลาด 

          - เนื่องจากลูกค้ากลุ่มนี้เร่ิมมีปัญหาเฉพาะบุคคล นอกจากการรักษาโดยใช้ผลิตภัณฑ์บ ารุงแล้ว ทางคลินิกควร

จะท าการส่งเสริมการตลาด โดยแนะน าคอร์สท่ีแก้ปัญหาเฉพาะจุด เช่น การท าเลเซอร์ การท าทรีทเม้นท์ โดยอาจจะจัด

โปรโมช่ันให้ทดลองฟรี 1 ครัง้ หรอืจัดคอร์สในราคาพเิศษ เนือ่งจากถือวา่เป็นลูกค้าเก่าที่ท าการรักษาอย่างตอ่เนื่อง 

          - จัดโปรโมชั่นร่วมกับบัตรเครดิต เช่น หากลูกค้าซื้อการบริการเป็นคอร์ส สามารถผ่อนจ่ายกับบัตรเครดิต 0% 

นาน 6 เดอืนเป็นต้น  

5. ด้านบุคลากร  

          - ให้แพทยผ์ู้เชี่ยวชาญแนะน าแนวทางการรักษา เนื่องจากกลุ่มอายุนี้มักจะหาข้อมูลเกี่ยวกับการบริการเบื้องต้น 

ดังนั้นควรให้แพทย์อธิบายข้อมูล รายละเอียดการรักษาในเชิงลึก และในการเข้ารับการบริการแต่ละคร้ังควรได้รับการ

ตรวจรักษาจากแพทย์คนเดิมทุกครัง้ 
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          - พนักงานประจ าคลินกิ รวมถึงแพทย ์ควรมบุีคลิกภาพท่ีด ีเพื่อสร้างความเชื่อม่ันในการบริการ 

6. ด้านกระบวนการ 

          - ให้แพทยผ์ู้เชยีวชาญอธิบายขั้นตอนการรักษาอย่างละเอยีดในเชงิลึก เนื่องจากการรักษามีความซับซ้อนและใช้

ระยะเวลานาน  

          - มกีารตรวจติดตามผลการรักษาจากแพทยผ์ู้เชี่ยวชาญอยา่งสม่ าเสมอ 

7. ดา้นกายภาพ เนน้ตกแต่งคลนิกิให้มีความน่าเชื่อถอื ห้องท่ีใชส้ าหรับรับการบริการคอ่นข้างเป็นสว่นตัว           

กลุ่มอายุ 41 ปีขึ้นไป  

 มีพฤติกรรมการใช้บริการเพื่อรักษาโรคหรือปัญหาผิวพรรณท่ีเป็นอยู่  ท่ีนิติพลคลินิกเวชกรรม เนื่องจากเป็น

คลินิกมีชื่อเสียงเป็นท่ียอมรับ และมีท่ีตั้งในห้างสรรพสินค้า ตัดสินใจใช้บริการด้วยตนเอง บริการท่ีใช้ในปัจจุบัน คือ 

เลเซอร์ การเข้ารับบริการไม่ก าหนดวันท่ีแน่นอน  เลือกซื้อผลิตภัณฑ์แบบเป็นคอร์ส ก่อนใช้บริการสอบถามข้อมูลจาก

พนักงานหรือเจ้าหนา้ที่ประจ าคลินกิ อนาคตจะใชบ้ริการเลเซอร์เพื่อการรักษา 

ข้อเสนอแนะดา้นกลยุทธ์การตลาดบริการ ในกลุ่มผู้ชายอายุ 41 ปีขึน้ไป คลินกิควรด าเนินกลยุทธ์ดังน้ี 

1. ด้านผลิตภัณฑ์ เนื่องจากกลุ่มอายุนี้จะมีปัญหาทางด้านผิวพรรณหลายจุดในระดับท่ีรุนแรงขึ้น เช่น ฝ้า กระ  

ริ้วรอยเหี่ยวย่น โรคผิวหนังอื่นๆ ดังนั้นการรักษาจะต้องเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และใช้ระยะเวลา ทางคลินิกเสริมความงาม

ควรเน้นการแนะน าบริการท่ีเป็นแพคเกจ เพื่อการบริการท่ีครอบคลุม เช่น จัดแพคเกจการท าเลเซอร์คู่กับการท าทรีท

เมน้ท์ เป็นต้น ซึ่งเป็นกลยุทธ์หน่ึงท่ีจะท าให้คลินิกสามารถขายคอร์สได้เพิ่มมากขึ้น และเป็นการเพิ่มมูลค่าของการบริการ 

นอกจากนี้ควรจะมเีครื่องมือและอุปกรณท่ี์ทันสมัย ท่ีแตกต่างจากคลินิกอื่น  

2. ด้านราคา ก าหนดต าแหนง่ผลิตภัณฑใ์นระดับสูง เพราะลูกค้ามีก าลังซื้อสูง โดยเน้นการบริการท่ีมีเอกลักษณ์

เฉพาะตัวของคลนิกิ ซึ่งแตกตา่งจากคู่แข่งขัน  

3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย คลินิกเสริมงามควรเปิดในห้างสรรพสินค้า และตั้งอยู่ในบริเวณท่ีสามารถ

สังเกตเห็นได้อยา่งชัดเจน  

4. ด้านการส่งเสริมการตลาด 

  - ใชพ้รีเซนต์เตอร์ท่ีเป็นนักธุรกิจหรือนักแสดงท่ีมีช่วงอายุใกล้เคียงกับกลุ่มอายุ 41 ปีขึ้นไป เพื่อกลุ่มลูกค้าจะได้

เห็นตัวอยา่งของการมสีุขภาพผิวและบุคลกิภาพท่ีด ี 

 -  ควรจะหาพันธมติรทางธุรกิจเขา้รว่มกับบัตรเครดิต เช่น การผ่อนจ่าย 0% นาน 6 เดอืน  

 - เนื่องจากลูกค้ากลุ่มนี้ชอบความหรูหราและต้องการได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษ ดังนั้นทางคลินิกควรจะ

จัดให้มีการท าบัตรสมาชิกส าหรับลูกค้า VIP โดยจะได้รับสิทธิพิเศษท่ีแตกต่างจากลูกค้ากลุ่มอื่นๆ เช่น เมื่อมาใช้บริการท่ี

คลินิก ท าการแสดงบัตร ไมต่อ้งรอควิในการรอรับบริการ เป็นต้น  

5. ด้านบุคลากร 

           - แพทยผ์ู้เชี่ยวชาญทางด้านผิวหนังควรให้ค าแนะน าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ ์และกระบวนการรักษา และมาแต่ละคร้ัง

ควรพบแพทยค์นเดิมทุกครัง้ เพื่อการรักษาอย่างตอ่เนื่อง 

           - พนักงานประจ าคลินกิควรมีบุคลิกภาพและหน้าตาดี มีมารยาทและมนุษยสัมพันธ์ด ี 
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6. ด้านกระบวนการ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือในการบริการ ควรให้ลูกค้าพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทุกคร้ัง มีการ

โทรศัพท์แจ้งลูกค้าเมื่อถึงก าหนดนัด เพื่อเป็นการแสดงออกถึงการบริการท่ีมีความเอาใจใส่ลูกค้า และระหว่างท่ีก าลังท า

เลเซอร์หรือ ทรีทเมน้ท์ พนักงานที่ให้บริการต้องอธิบายขั้นตอนระหว่างการท าทุกคร้ัง 

7. ด้านกายภาพ การตกแต่งภายนอกและภายในเน้นความหรูหรา มีระดับ มีการแบ่งพื้นท่ีในการบริการอย่าง

ชัดเจน เช่น พืน้ท่ีส าหรับนั่งคอย พื้นท่ีส าหรับรับการบริการ พื้นท่ีส าหรับเปลี่ยนเครื่องแต่งกาย เป็นต้น 

2. ด้านพฤติกรรมตามการแบ่งส่วนตลาดเป้าหมายตามกลุ่มสาเหตุหลักในการใช้บริการคลินิกเสริม

ความงาม 

กลุ่มรักษาโรคหรือปัญหาผวิพรรณที่เป็นอยู ่ 

มพีฤตกิรรมใช้บริการนิติพลคลินิกเวชกรรมเนื่องจากเป็นคลนิกิมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับ และตั้งในห้างสรรพสินค้า 

ตัดสินใจใช้บริการด้วยตนเอง  เพื่อรักษาสิว ฝ้า และไปใช้บริการในวันเสาร์–วันอาทิตย์ โดยใช้บริการเฉพาะผลิตภัณฑ์ท่ี

จ าเป็นต้องใช ้หาข้อมูลจากเพื่อนและคนรู้จัก และจะใชบ้ริการเลเซอร์ในอนาคต  

ข้อเสนอแนะดา้นกลยุทธ์การตลาดบริการ ในกลุ่มรักษาโรคหรือปัญหาผิวพรรณท่ีเป็นอยู ่คลินิกควรด าเนนิกลยุทธ์ดังน้ี 

1. ด้านผลิตภัณฑ์ เนื่องจากกลุ่มนี้จะมีความกังวลในเร่ืองของปัญหาผิวพรรณ ไม่ว่าจะเป็นสิว ฝ้า กระ ร้ิวรอย 

หน้าหมองคล้ า และโรคผิวหนังอื่นๆ ลูกค้ากลุ่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเข้ามารักษาเฉพาะโรคท่ีเป็นอยู่เท่านั้น ดังนั้นทาง

คลินิกอาจจะจัดเป็นโปรแกรมการรักษาส าหรับปัญหาเฉพาะด้าน เช่น โปรแกรมรักษาสิว โปรแกรมลดเลือนร้ิวรอย 

โปรแกรมยกกระชับใบหนา้ เป็นต้น 

2. ด้านราคา เนื่องจากลูกค้ากลุ่มนี้มีความกังวลในเร่ืองโรคหรือปัญหาผิวพรรณท่ีเป็นอยู่ ลูกค้าส่วนใหญ่มัก

ค านึงถึงผลท่ีได้จากการรักษามากกว่าราคาในการรักษา แต่ท้ังนี้คลินิกก็ควรตั้งราคาให้เหมาะสมกับคุณภาพและบริการ 

เพื่อลูกค้าจะได้ไม่รู้สกึว่าถูกเอาเปรียบหรือราคาสูงจนเกินไป 

3. ด้านช่องทางการจัดจ าหนา่ย คลินิกเสริมงามควรเปิดในห้างสรรพสินค้า และมีหลายสาขาให้ลูกค้าสะดวกไป

ใชบ้ริการ 

4. ด้านการส่งเสริมการตลาด  

           - จัดโปรโมช่ันร่วมกับบัตรเครดิต เช่น ผ่อนค่าบริการ 0% นาน 6 เดอืน 

           - เนื่องจากลูกค้ากลุ่มน้ี จะต้องใชร้ะยะเวลาในการรักษาท่ีค่อนข้างนาน และต่อเนื่อง ดังนั้นทางคลินิกอาจจะ

จัดการโปรโมช่ัน ให้ลูกค้าสะสมคะแนนเพื่อแลกรับการบริการอื่นๆฟรี เช่น หากลูกค้าซื้อผลิตภัณฑ์ครบทุก 300 บาท จะ

ได้คะแนน 1 คะแนน หากสะสมครบ 7 คะแนน สามารถใชค้ะแนนแลกรับการท าทรีทเมน้ท์ฟรี 1 ครัง้ เป็นต้น 

5. ด้านบุคลากร  

           - ควรได้รับค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญโดยละเอยีด และตรวจรักษากับแพทยค์นเดิมทุกครัง้ เพื่อการรักษาอย่าง

ตอ่เนื่องและหายขาด 

6. ด้านกระบวนการ  

- เนน้กระบวนการรักษาอย่างเป็นขัน้ตอนตามโปรแกรมท่ีลูกค้าใช้บริการ 
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           - พนักงานประจ าคลินกิ จะตอ้งโทรศัพท์แจ้งลูกค้าเมื่อถึงก าหนดนัดทุกคร้ัง เพื่อการรักษาท่ีต่อเนื่องและเห็นผล

โดยเร็ว 

7. ด้านกายภาพ  

           - เนน้ตกแต่งคลนิกิให้ดูมคีวามนา่เช่ือถือ 

         - มป้ีายแสดงรายละเอยีดเกี่ยวกับการบริการของทางคลินกิ นอกจากนี้อาจจะมีการติดรูปของคนท่ีเคยมารักษา 

ก่อนหนา้และหลังจากที่ได้รับบริการ เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อม่ันให้ลูกค้า 

      - มอีนิเตอร์เน็ตและนติยสาร ไว้บริการลูกค้าระหวา่งรอรับการบริการ 

กลุ่มดูแลและคงสภาพผิวพรรณให้มสีุขภาพดี 

มีพฤติกรรมใช้บริการวุฒิศักดิ์คลินิกเวชกรรม เนื่องจากเป็นคลินิกมีชื่อเสียงเป็นท่ียอมรับ และตั้งใน

ห้างสรรพสนิค้า ตัดสินใจใช้บริการด้วยตนเอง เพื่อรักษาสิว ฝ้า ไม่มีวันท่ีแน่นอนในการใช้บริการ โดยเลือกซื้อผลิตภัณฑ์

และบริการเป็นคอร์ส หาข้อมูลจากเว็บไซด์ของคลนิกิ และจะใชบ้ริการเลเซอร์ในอนาคต 

           กลุ่มเสริมสร้างความม่ันใจให้ตนเอง 

มีพฤติกรรมใช้บริการวุฒิศักดิ์คลินิกเวชกรรม เนื่องจากเป็นคลินิกมีชื่อเสียงเป็นท่ียอมรับ และตั้งใน

ห้างสรรพสินค้า โดยตนเองเป็นผู้ตัดสินใจใช้บริการ เพื่อรักษาสิว ฝ้า ส่วนใหญ่ไปใช้บริการในวันเสาร์ –วันอาทิตย ์ 

โดยเลอืกซือ้ผลิตภัณฑแ์ละบริการเป็นคอร์ส หาข้อมูลจากถามเพื่อนและคนรู้จัก และจะใชบ้ริการฉดีโบท็อกซ์ในอนาคต 

เนื่องจากกลุ่มดูแลและคงสภาพผิวพรรณให้มีสุขภาพดีและกลุ่มเสริมสร้างความมั่นใจให้ตนเอง มีลักษณะ

พฤตกิรรมท่ีคลา้ยคลึงกัน ดังนั้นจึงขอเสนอแนะกลยุทธ์การตลาดบริการในภาพรวมดังน้ี 

1. ด้านผลิตภัณฑ์ ส าหรับลูกค้าท้ัง 2 กลุ่มนี้ มีปัญหาทางด้านผิวพรรณค่อนข้างน้อย วัตถุประสงค์หลักท่ีมาใช้

บริการคลนิกิเสริมความงามก็เพ่ือตอ้งการให้มีสุขภาพผิวท่ีดอียู่เสมอ ดังนั้นควรแนะน าการบริการตามความประสงค์ของ

ลูกค้า โดยเน้นการแนะน าเป็นคอร์ส เช่น ลูกค้าต้องการให้มีผิวหน้าขาวกระจ่างใส คอร์สท่ีเหมาะกับลูกค้าคือการท า

เลเซอร์ หรือหากลูกค้าต้องการรักษาร้ิวรอย คอร์สท่ีเหมาะสมคือ การฉีดโบท็อกซ์ นอกจากนี้จุดขายของคลินิกคือ 

ผลิตภัณฑห์รือบริการเฉพาะที่คลนิกิอื่นไม่ม ีรวมถึงเทคโนโลยแีละอุปกรณม์คีวามทันสมัย 

2. ด้านราคา ลูกค้ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มท่ีมีก าลังซื้อ ดังนั้นทางคลินิกสามารถตั้งราคาในระดับสูงได้ เพราะราคาจะ

ส่งผลตอ่คุณค่าของบริการและผลิตภัณฑท่ี์น ามาใช้ 

3. ด้านช่องทางการจัดจ าหนา่ย คลินิกเสริมงามควรเปิดในห้างสรรพสินค้า และมีหลายสาขาให้ลูกค้าสะดวกไป

ใชบ้ริการ 

4. ด้านการส่งเสริมการตลาด  

- ใชพ้รีเซ็นเตอร์เป็นนายแบบ ดารา หรือนักร้องท่ีเป็นท่ีรู้จัก  

              - จัดกิจกรรมสง่เสริมการขายร่วมกับบัตรเครดิต เช่น ผ่อน 0% นาน 6 เดอืน ซึ่งจะท าให้ลูกค้าตัดสินใจได้ง่าย

ขึน้ เพราะลูกค้าบางคนอาจจะมีความกังวลหากตอ้งท าการจ่ายค่าคอร์สในคร้ังเดียว 

           - มีการสื่อสารกับลูกค้าท่ีเป็นสมาชิกผ่านทางแอพพลิเคชั่นไลน์, SMS เป็นต้น โดยส่งข้อมูลเกี่ยวกับโปรโมชั่น

ประจ าเดือนไปให้ลูกค้าเบือ้งต้น หากลูกค้าสนใจให้มาติดต่อคลินิกเพื่อขอข้อมูลต่อไป 
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5. ด้านบุคลากร  

             - ให้แพทยผ์ู้เชี่ยวชาญแนะน าแนวทางการรักษา และพบแพทยค์นเดิมทุกครัง้ 

             - แพทยแ์ละพนักงานประจ าคลินกิต้องมบุีคลิกและหนา้ตาดี  

             - พนักงานประจ าคลินกิต้องมคีวามรู้ในเร่ืองของผลิตภัณฑแ์ละบริการเป็นอยา่งดี  

6. ด้านกระบวนการ 

             - ให้แพทยผ์ู้เชี่ยวชาญตรวจสภาพผิวเบือ้งต้น พรอ้มให้ค าแนะน า 

             - มกีารโทรศัพท์แจ้งลูกค้าเมื่อถึงก าหนดเวลานัด 

             - เพิ่มความสะดวกให้ลูกค้า โดยสามารถจองคิวทางโทรศัพท์ได้  

7. ด้านกายภาพ  

             - เนน้ตกแต่งคลนิกิให้มีความน่าเชื่อถอื และดูทันสมัย  

             -  ห้องท่ีใชส้ าหรับรับการบริการคอ่นข้างเป็นสว่นตัว 
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