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ส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อผู้สูงวัยในการเลือกใช้บริการ 

คลินิกเสริมความงาม ในอําเภอเมืองเชียงใหม่ 

Services Marketing Mix Affecting Elderly People Towards Selecting 

Medical Beauty Clinics in Mueang Chiang Mai District 

ณดา  กิตติคุณาพร*1 และอรชร มณีสงฆ์** 

บทคัดย่อ 

 การศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อผู้สูงวัยในการเลือกใช้บริการคลินิก

เสริมความงาม ในอําเภอเมืองเชียงใหม่ โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้สูงวัยที่มาใช้บริการคลินิกเสริม

ความงาม ในอําเภอเมืองเชียงใหม่ จํานวน 200 คน และนําข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ 

ร้อยละ และค่าเฉล่ีย และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียสองกลุ่ม (t-test) ซ่ึงสรุปผล

การศึกษาได้ดังน้ี 

 ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 60 – 64 ปี สถานภาพ สมรส ระดับการศึกษา

สูงสุด ต่ํากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ตํ่ากว่า 20,000 บาท เคยไปใช้บริการคลินิก

เสริมความงาม ชาติชาย คลินิกเวชกรรม ภายในช่วง 6 เดือนท่ีผ่านมา เคยใช้บริการบํารุงผิวหน้า เช่น การทําทรีทเม้นต์  

ยกกระชับใบหน้า เลเซอร์ และในช่วง 6 เดือน – 1 ปี เคยใช้บริการการปรับแต่งรูปหน้า โดยการฉีดโบทอกซ์ / ฟิลเลอร ์

สาเหตุท่ีตัดสินใจมาใช้บริการคลินิกเสริมความงาม ในอําเภอเมืองเชียงใหม่ การได้รับคําแนะนําจากบุคคลรอบข้าง เข้ามา

รับบริการในช่วงวันธรรมดา (วันจันทร์-ศุกร์) ช่วงบ่าย (12.00 – 17.00) ใช้บริการคลินิกเสริมความงาม โดยเฉล่ีย 1-2 ครั้ง

ต่อเดือน ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อครั้ง 8,001 - 10,000 บาท รู้จักคลินิกเสริมความงาม จากเพื่อนหรือคนรู้จักแนะนํา ตนเอง

เป็นบุคคลท่ีมีผลต่อการตัดสินใจในการใช้บริการคลินิกเสริมความงาม มากท่ีสุด จํานวนคลินิกเสริมความงามท่ีใช้บริการ

เป็นประจํา 1 ร้าน และ เหตุผลท่ีเลือกใช้บริการ คลินิกเสริมความงาม ในอําเภอเมืองเชียงใหม่ คือ แพทย์มีความเช่ียวชาญ 

ตามลําดับ 

 ผลการศึกษาส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อผู้สูงวัยในการเลือกใช้บริการคลินิกเสริมความงาม ในอําเภอ

เมืองเชียงใหม่ พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านบุคลากร ด้านราคา  

ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านการส่งเสริมการตลาด ตามลําดับ และส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลในระดับปานกลาง คือ 

ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านกระบวนการให้บริการ และ ด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ตามลําดับ

ปัจจัยย่อยของส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อผู้สูงวัยในการเลือกใช้บริการคลินิกเสริมความงาม ในอําเภอเมือง

เชียงใหม่ มีค่าเฉล่ียสูงสุดแต่ละด้านมีดังน้ี ด้านบุคลากร คือ ความเป็นมืออาชีพในการปฏิบัติงานของพนักงาน และแพทย์ 

                                                            
*1 นักศกึษาหลักสูตรบริหารธุรกิจสําหรับผู้บริหาร  คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
** รองศาสตราจารย์  อาจารย์ประจําภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ด้านราคา คือ ราคาค่าเวชภัณฑ์ของคลินิก มีความเหมาะสม ด้านผลิตภัณฑ์ คือ ชื่อเสียงของบุคลากรทางการแพทย์ 

(หมอ) ด้านการส่งเสริมการตลาด คือ การโฆษณา-ประชาสัมพันธ์ มีความน่าเช่ือถือ ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย คือ 

ทําเลท่ีต้ังคลินิกสะดวกต่อการเดินทางมารับการบริการ ด้านกระบวนการให้บริการ คือ ความถูกต้องในการใหบ้ริการและ 

ด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ คือ ความสะอาดของอุปกรณ์และเครื่องมือที่นํามาให้บริการ 

ABSTRACT 

This study aimed to examine service marketing mix affecting elderly people towards selecting medical 

beauty clinics in Mueang Chiang Mai district. Questionnaires, as the tool to collect data, were distributed, according 

to the convenient sampling method, to 200 elders who were the customers of medical beauty clinics located in and 

out department stores in Mueang Chiang Mai district.  Data obtained were analyzed by the descriptive statistics: 

frequency, percentage, and means. Hereafter were shown the summary of studied results. 

Most respondents were female in the age of 60-64 years old. They were married and graduated in the 

lower level than high-school. They were self-employed, earned monthly income at the average amount of less than 

20,000 Baht, and used to take medical beauty services at Chart Chai Medical Clinic. In the last six months, they 

took facial care services i.e. facial treatments, facial lift, and aesthetic laser care. In the last 6-12 months, they took 

facial reshape services i.e.  Botox / Filler injections. Reason of taking services at medical beauty clinics in Mueang 

Chiang Mai district was recommendations from acquaintances. They usually took aesthetic medical services during 

weekday (Monday – Friday) in the afternoon time (12.00-17.00 hrs) at the frequency of 1-2 times per month. In 

each time, they averagely spent 8,001-10,000 Baht for the services. They learned about the medical beauty clinics 

from the recommendations made by friends or acquaintance.  Person influencing their decision making on taking 

services from a certain medical beauty clinic at the most was the respondents themselves. They had one regular 

medical beauty clinic. Their reason of choosing a certain medical beauty clinic was the availability of specialists to 

serve customers.    

Results of the study on service marketing mix revealed that service marketing mix factors that highly 

affected elderly people towards selecting medical beauty clinics in Mueang Chiang Mai district were people, price, 

product, and promotion, respectively.  In the meanwhile, the factors namely place, process, and physical evidence 

and presentation affected their selection at moderate level.  

Below were listed elements of each factor that affected the elderly people towards selecting medical 

beauty clinics in Mueang Chiang Mai district at the highest level.  

In people factor, it was the professional of staff and doctors in serving customers. 

In price factor, it was the reasonable price of medical products. 

In product factor, it was the fame of medical staff (doctors). 
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In promotion factor, it was the reliability of advertisement and publicity. 

In place factor, it was the convenient location for transportation. 

In process factor, it was the accuracy in providing services. 

In physical evidence and presentation factor, it was the hygiene of serviced equipment and device. 

บทนํา  

การทําศัลยกรรมเสริมความงามปัจจุบัน ได้รับความนิยมอย่างมากไปท่ัวโลก ท้ังในกลุ่มชาวตะวันตกและ       

ชาวตะวันออก โดยสมาคมศัลยกรรมเสริมความงามนานาชาติ หรือ ISAPS ได้เผยผลสํารวจแนวโน้มการศัลยกรรมเสริม

ความงามปี 2555 พบว่า เกาหลีใต้เป็นประเทศท่ีทําศัลยกรรมเสริมความงามมากท่ีสุดในโลก มีค่าเฉล่ียของจํานวน

ประชากร 77 คนจะมี 1 คน ท่ีผ่านศัลยกรรมเสริมความงาม   ส่วนประเทศไทยอยู่อันดับดับท่ี 22   เป็นอันดับ 5 ของเอเชีย

และเป็นอันดับ 1 ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (พบ 15 ล้านคนท่ัวโลกผ่านศัลยกรรม เกาหลีขึ้นเบอร์ 1 หล่อสวย

ด้วยมีดหมอ, 2556: ออนไลน์) ทุกวันน้ี กระแสศัลยกรรมเสริมความงามในประเทศไทยยังคงเป็นที่นิยมและสูงข้ึนไม่ต่าง

จากในประเทศอ่ืน ๆ  อีกท้ังแพทยสภาได้เตรียมผลักดันให้ประเทศไทยเป็น  “คอสเมติกฮับ”  รองรับกลุ่มลูกค้า

ต่างประเทศ  จากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รวมถึงประเทศใกล้เคียง อาทิ ลาว พม่า กัมพูชา เป็นต้น (หลัก 5 

ข้อเลือกหมอศัลยกรรมความงาม แพทยสภาดันไทยเป็น “คอสเมติกฮับ” สู้, 2557ก: ออนไลน์) 

การเจริญเติบโตของธุรกิจศัลยกรรมเสริมความงามมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น  ในกลุ่มลูกค้าต้ังแต่วัยรุ่นท่ีมีฐานดีจนถึง

กลุ่มผู้ใหญ่วัยกลางคน รวมถึงผู้ สูงวัยด้วย  โดยเฉพาะกลุ่มหลังน้ีมีความปรารถนาให้ตนเองกลับมาดูดีอีกครั้ง  

(กมลกานต์ จีนช้าง, 2553) ประกอบกับวิถีชีวิตในยุคปัจจุบัน มีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา  คนส่วนใหญ่จึงต้องการ

ความโดดเด่น  ต้องการเป็นที่ยอมรับและวัดกันด้วยรูปกายภายนอก  และด้วยการบริการทางการแพทย์และความงามของ

ประเทศไทยมีคุณภาพดีราคาไม่แพง ตลอดจนสถานบริการความงามที่มีมาตรฐาน  ปัจจัยต่าง ๆ เหล่าน้ี  จึงส่งผลให้ธุรกิจ 

ความงามมีแนวโน้มท่ีจะสูงข้ึน (คาดธุรกิจความงามยังพุ่งแรงในปี 57, 2557: ออนไลน์)  จากข้อมูลของศูนย์พยากรณ์

เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้เปิดเผยผลสํารวจ 10 อันดับธุรกิจเด่นในปี 2559 ท่ีพบว่า ธุรกิจทาง

การแพทย์และความงามเป็นธุรกิจเด่นที่สุด เน่ืองจากปัจจุบัน มีกระแสการให้ความสําคัญกับการรักษาสุขภาพและการดูแล

ความงามอย่างต่อเน่ือง  ขณะท่ีการบริการทางการแพทย์และความงามของประเทศไทยมีคุณภาพดีและราคาไม่แพงใน

สายตาของชาวไทยและชาวต่างประเทศ (10 ธุรกิจดาวรุ่ง-ร่วง ปี 59 การแพทย์-เสริมความงาม แชมป์ 5 ปีซ้อน, 2558: 

ออนไลน์) และด้วยพฤติกรรมผู้บริโภคในสังคมยุคปัจจุบัน ได้ใส่ใจเร่ืองความสวยความงามควบคู่กับการมีสุขภาพดี ผ่าน

สถานบริการความงามท่ีมีมาตรฐาน ส่งผลให้ปี 2558 อุตสาหกรรมคลินิกเสริมความงามมีอัตราการเติบโตด้วยค่าเฉล่ีย

มากกว่ารอ้ยละ 10 ต่อปี ด้วยมีมูลคา่ตลาดประมาณ 2-3 หม่ืนล้านบาท (ศูนย์ข้อมูลขา่วสารอาเซียน, 2559: ออนไลน์)  

ปัจจุบัน  ผู้สูงวัยท่ัวโลกมีจํานวนเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว จากรายงานของสหประชาชาติปรากฏว่า ใน ปี 2540  

มีผู้สูงวัยท่ีมีอายุต้ังแต่ 60 ปีขึ้นไปทั่วโลกประมาณ 600 ล้านคน คิดเป็น 1 ในทุก 10 คนของประชากรโลก ส่วนใหญ่ของ 

ผู้สูงวัยอยู่ในทวีปเอเชียรองลงมาอยู่ในทวีปยุโรป ซึ่งเป็นทวีปท่ีมีประชากรมากเป็นอันดับที่ 1 และท่ี 2 ของโลกตามลําดับ 

คาดการณ์ว่า ในปี 2590 จะมีผู้สูงวัยประมาณ 2 พันล้านคน หรือ คิดเป็น 1 ใน ทุก 5 คนของประชากรโลก และจะเป็น
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ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติท่ีมีประชากรผู้สูงวัยมากกว่าประชากรเด็กอายุ 10 – 14 ปี ดังเช่นประเทศญี่ปุ่น  

ท่ีได้ข้ึนชื่อว่าเป็นประเทศแรก ๆ ที่ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างเต็มตัว และเป็นประเทศท่ีมีอัตราส่วนของผู้สูงวัยสูงท่ีสูด 

ในโลก (กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2558: ออนไลน์) อย่างไรก็ตาม ผู้บริโภคกลุ่มผู้สูงอายุน้ี ถือได้เป็นโอกาสทาง

ธุรกิจ เน่ืองจากเป็นกลุ่มประชากรที่มีอํานาจต่อรองในการซื้อ มีกําลังซื้อสูง และมีเงินเก็บจากการทํางานหนักมาท้ังชีวิต 

จึงมีศักยภาพสูงในการบริโภค สะท้อนให้เห็นถึงโอกาสทางธุรกิจของผู้ประกอบการธุรกิจด้วย โดยเฉพาะธุรกิจศัลยกรรม

เสริมความงาม (เปิดโผ 5 กลุม่ธุรกจิรุง่ตลาดผู้สูงวัย เชียร ์SMEs เกาะเทรนด์คว้าโอกาส, 2557ข: ออนไลน์) 

สําหรับประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงวัยแล้ว โดยปี 2558 ประเทศไทยมีประชากรทั้งหมดประมาณ 65 ล้านคน 

ในจํานวนน้ีเป็นผู้สูงวัย 60 ปีข้ึนไป ประมาณ 10 ล้านคน หรือคิดเป็นมากกว่าร้อยละ 15 ของประชากรท้ังหมด โดยเพิ่มข้ึน

ปีละประมาณ 5 แสนคน คาดว่าภายในปี 2568 ไทยก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงวัยโดยสมบูรณ์ (Aged Society) จํานวน 

ผู้สูงวัยจะมีประมาณ 15 ล้านคน  หรือเพิ่มขึ้นเกินร้อยละ 20 ของประชากรท้ังหมด (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุ

ไทย, 2558) จากข้อมูลสถิติปี 2557 พบว่า ภาคเหนือมีสัดส่วนผู้สูงวัยมากที่สุดของประเทศ หรือคิดเป็น ร้อยละ 20 ของ

ประชากรภาคเหนือท้ังหมด ประกอบกับประชากรวัยทํางานท่ีต้องดูแลผู้สูงวัยในภาคเหนือมีแนวโน้มลดลงมากด้วย จากปี 

2523 วัยทํางาน 8 คน ต่อ ผู้สูงวัย 1 คน เป็น วัยทํางาน 4 คน ต่อ ผู้สูงวัย 1 คน ในปี 2557 นอกจากน้ัน ยังพบว่า จังหวัด

เชียงใหม่เป็นจังหวัดท่ีมีสัดส่วนประชากรผู้สูงวัยมากท่ีสุดในภาคเหนืออีกด้วย (สํานักงานสถิติแห่งชาติ, 2557)  

ดังน้ัน หากผู้ประกอบการธุรกิจคลินิกเสริมความงามจะมีความสามารถในการแข่งขันกับคู่แข่งในตลาดได้ดีน้ัน 

จําเป็นต้องเข้าใจความต้องการของผู้สูงวัยอย่างแท้จริง  จึงเป็นเหตุผลสําคัญให้ผู้ศึกษามีความสนใจในเรื่องส่วนประสม

การตลาดบริการที่มีผลต่อผู้สูงวัยในการเลือกใช้บริการคลินิกเสริมความงาม ในอําเภอเมืองเชียงใหม่ เพื่อนําผลการศึกษา

ไปเป็นแนวทางแก่ผู้ประกอบการคลินิกเสริมความงาม  ในการวางแผนด้านการตลาดบริการของธุรกิจคลินิกเสริม     

ความงามในอําเภอเมืองเชียงใหม่  ให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้สูงวัยในท้องท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

อย่างยั่งยืนต่อไป             

กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการศึกษา  

 ในการศึกษาครั้งน้ี  ผู้ศึกษาใช้ทฤษฎีส่วนประสมการตลาดบริการ (Service Marketing Mix) (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 

2552) ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร 

ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ   

วิธีการศึกษา 

 1. ขอบเขตการศึกษา  

 ขอบเขตเน้ือหาของการศึกษาเป็นการศึกษาถึงส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อผู้สูงวัยในการเลือกใช้

บริการคลินิกเสริมความงาม ในอําเภอเมืองเชียงใหม่  
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 2. ข้ันตอนการศึกษา 

 ผู้ศึกษาได้ดําเนินการศึกษา ดังน้ี 1) รวบรวมข้อมูลเบ้ืองต้น 2) สร้างแบบสอบถาม 3) เก็บรวบรวมข้อมูล 

4) วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล และ 5) จัดทําและนําเสนอรายงาน 

3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้สูงวัยที่มาใช้บริการคลินิกเสริมความงาม ในอําเภอเมืองเชียงใหม่ ซึ่งไม่ทราบ

จํานวนประชากรท่ีมาใช้บริการที่แน่นอน โดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการเลือกสุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบจํานวน

ประชากร โดยใช้วิธีการ Estimating Sample Size for Questions Involving Means (Zikmund, 2012: 432-433) กําหนด

ขนาดตัวอย่างเพื่อทําการศึกษาท้ังส้ินจํานวน 200 ตัวอย่าง จากผู้สูงวัยท่ีมาใช้บริการคลินิกเสริมความงามท่ีเป็นที่นิยม ใน

อําเภอเมืองเชียงใหม่ ท้ังท่ีอยู่ ในศูนย์การค้า และนอกศูนย์การค้า และทําการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการ 

สุ่มตามความสะดวก (Convenience Sampling)             

4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล   

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามโดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังน้ี ส่วนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไป  

และพฤติกรรมของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อผู้สูงวัยใน          

การเลือกใช้บริการคลินิกเสริมความงาม ในอําเภอเมืองเชียงใหม่ และส่วนท่ี 3 ข้อมูลปัญหาท่ีพบในการใช้บริการ  

และข้อเสนอแนะ โดยใช้คําถามแบบมาตราประมาณค่า (Rating Scale) ซ่ึงได้กําหนดหลักเกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละ

ระดับ และหลักเกณฑ์การแปลความหมายของระดับค่าเฉล่ีย (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2546: 75) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 

โดยนําข้อมูลท่ีได้ วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบด้วย ค่าความถ่ี (Frequency)  

ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าเฉล่ีย (Mean) และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ได้แก่ การทดสอบความแตกต่าง

ระหว่างค่าเฉลี่ยสองกลุม่ (t-test) สรุปผลการศึกษานําเสนอในรูปของตารางประกอบคําบรรยาย             

ผลการศึกษา  

แบ่งเป็น 4 ส่วน ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 

  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป และพฤติกรรมของผู้ตอบแบบสอบถาม 

  จากการศึกษาพบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 60 – 64 ปี สถานภาพ สมรส ระดับการศึกษา

สูงสุด ต่ํากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ตํ่ากว่า 20,000 บาท เคยไปใช้บริการคลินิก

เสริมความงาม ชาติชาย คลินิกเวชกรรม ภายในช่วง 6 เดือนท่ีผ่านมา เคยใช้บริการบํารุงผิวหน้า เช่น การทําทรีตเม้นต ์ 

ยกกระชับใบหน้า เลเซอร์ และในช่วง 6 เดือน – 1 ปี เคยใช้บริการการปรับแต่งรูปหน้า โดยการฉีดโบทอกซ์ / ฟิลเลอร์ สาเหตุ

ท่ีตัดสินใจมาใช้บริการคลินิกเสริมความงาม ในอําเภอเมืองเชียงใหม่ การได้รับคําแนะนําจากบุคคลรอบข้าง เข้ามารับบริการ

ในช่วงวันธรรมดา (วันจันทร์-ศุกร์) ช่วงบ่าย (12.00 – 17.00) ใช้บริการคลินิกเสริมความงาม โดยเฉล่ีย 1-2 ครั้งต่อเดือน 

ค่าใช้จา่ยโดยเฉลี่ยต่อครัง้ 8,001 - 10,000 บาท รูจั้กคลินิกเสริมความงาม จากเพื่อนหรือคนรู้จักแนะนํา ตนเองเป็นบุคคลท่ีมี
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ผลต่อการตัดสินใจในการใช้บริการคลินิกเสริมความงาม มากท่ีสุด จํานวนคลินิกเสริมความงามท่ีใช้บริการเป็นประจํา 1 ร้าน 

และเหตุผลท่ีเลือกใชบ้รกิาร คลินิกเสริมความงาม ในอําเภอเมืองเชยีงใหม่ คือ แพทย์มีความเช่ียวชาญ ตามลําดับ 

 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อผู้สูงวัยในการเลือกใช้บริการคลินิกเสริมความงาม 

ในอําเภอเมืองเชียงใหม่ 

ส่วนประสมการตลาดบริการ ส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อผู้สูงวัยในการเลือกใช้บริการคลินิกเสริม

ความงาม ในอําเภอเมืองเชียงใหม่ ท่ีมีผลอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านบุคลากร ด้านราคา ด้านผลิตภัณฑ์ และด้าน        

การส่งเสริมการตลาด ตามลําดับ ส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านช่องทาง           

การจัดจําหน่าย ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ตามลําดับ   

ส่วนที่ 3 ข้อมูลปัญหาที่พบในการใช้บรกิาร และข้อเสนอแนะ 

ปัญหาและข้อเสนอแนะท่ีพบมากท่ีสุด 3 ลําดับแรก คือ ควรมีการแจ้งถึงผลข้างเคียง หรือผลกระทบก่อนเข้ารับ     

การรักษา / ศัลยกรรม รองลงมาคือ ควรระบุถึงความชํานาญของแพทย์แต่ละคน เพื่อให้ลูกค้าได้เลือกรับบริการ และควรม ี       

การรับประกันผลการรักษา หรือการทําศัลยกรรม ตามลําดับ 

 ส่วนที่ 4 การวเิคราะห์ความแตกต่างค่าเฉล่ียของส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อผู้สูงวัยในการเลอืกใช้

บริการคลินิกเสริมความงาม ในอําเภอเมอืงเชียงใหม่ จําแนกตามเพศ และ รายได้เฉล่ียต่อเดือน 

4.1 การวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉล่ียของส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อผู้สูงวัยในการเลือกใช้

บริการคลินิกเสริมความงาม ในอําเภอเมืองเชียงใหม่ จําแนกตามเพศ 

เม่ือทําการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียสองกลุ่ม (t-test) พบว่า ผู้สูงวัยเพศหญิง ให้ระดับท่ีมีผลต่อ

การเลือกใช้บริการคลินิกเสริมความงาม ในอําเภอเมืองเชียงใหม่ มากกว่าเพศชาย ในปัจจัยย่อยต่าง ๆ ดังน้ี ภาพพจน์ 

และความมีช่ือเสียงของคลินิก โปรแกรมเสริมความงามหรือคอร์สพิเศษต่าง ๆ ของคลินิกมีความน่าสนใจ มีการรับรอง

ผลการรักษา ราคาค่ารักษาและบริการของคลินิก มีความเหมาะสมกับการให้บริการ ราคาค่าเวชภัณฑ์ของคลินิก มีความ

เหมาะสม ราคาของโปรแกรมเสริมความงามหรือคอร์สพิเศษของคลินิก มีความน่าสนใจ ราคาของโปรแกรมเสริมความ

งามหรือคอร์สพิเศษของคลินิก สามารถต่อรองได้ ทําเลท่ีต้ังคลินิกสะดวกต่อการเดินทางมารับการบริการ การโฆษณา-

ประชาสัมพันธ์ มีความน่าเชื่อถือ การเชิญชวนของพนักงานในการสมัครคอร์สของคลินิก มีความน่าสนใจ พนักงานมี

ความรู้ในบริการ สามารถแนะนําและตอบคําถามได้อย่างชัดเจน ความสามารถของพนักงานในการให้คําแนะนําผลิตภัณฑ ์

และบริการต่างๆ พนักงานมีความกระตือรือร้นและเต็มใจในการให้บริการ ความสว่าง และอุณหภูมิภายในคลินิกเหมาะสม 

และ คลินิกและห้องบริการเวชกรรมกว้างขวาง  

ในขณะท่ี ผู้สูงวัยเพศชาย ให้ระดับท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการคลินิกเสริมความงาม ในอําเภอเมืองเชียงใหม ่

มากกว่าเพศหญิง ในปัจจัยย่อยด้าน ความเป็นมืออาชีพในการปฏิบัติงานของพนักงาน และแพทย์ และระยะเวลาท่ีใช้ใน

การให้บริการเหมาะสมกับบริการที่ได้รับ 
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4.2 การวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉล่ียของส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อผู้สูงวัยในการเลือกใช้

บริการคลินิกเสริมความงาม ในอําเภอเมืองเชียงใหม่ จําแนกตามรายได้เฉล่ียต่อเดือน 

เม่ือทําการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียสองกลุ่ม (t-test) พบว่า ผู้สูงวัยท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 

มากกว่า 30,000 บาท ให้ระดับที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการคลินิกเสริมความงาม ในอําเภอเมืองเชียงใหม่ มากกว่า ผู้สูง

วัยท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน น้อยกว่า 30,000 บาท ในปัจจัยย่อยต่าง ๆ ดังน้ี ภาพพจน์ และความมีชื่อเสียงของคลินิก 

ชื่อเสียงของบุคลากรทางการแพทย์ (หมอ) ผลิตภัณฑ์หรือเวชกรรมท่ีใช้มีชื่อเสียง ความเช่ียวชาญเฉพาะด้านของคลินิก 

เช่น รักษาได้ผลดี เห็นผลได้อย่างชัดเจน และหายขาด เป็นต้น ความปลอดภัยในตัวเวชภัณฑ์ (ยา) และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ 

ไม่แพ้ง่าย มีนวัตกรรมใหม่ ๆ มานําเสนออย่างสมํ่าเสมอแตกต่างจากคลินิกอื่น ป้ายบอกทิศทางและตําแหน่งคลินิกที่

ชัดเจน การเชิญชวนของพนักงานในการสมัครคอร์สของคลินิก มีความน่าสนใจ พนักงานมีความรู้ในบริการ สามารถ

แนะนําและตอบคําถามได้อย่างชัดเจน มารยาทในการให้บริการของพนักงาน ความสามารถของพนักงานในการให้

คําแนะนําผลิตภัณฑ์ และบริการต่าง ๆ ความเป็นมืออาชีพในการปฏิบัติงานของพนักงาน และแพทย์ แพทย์มีความเป็น

กันเอง ยิ้มแย้ม อัธยาศัยดี บรรยากาศของคลินิกเป็นกันเอง เช่น ไม่มีกล่ินเหม็นอับ ไม่เหม็นยา เป็นต้น ภายในคลินิกมีพื้นที่

กว้าง ไม่แออัด และมท่ีีน่ังสําหรับรองรับบริการเพียงพอ 

ในขณะท่ี ผู้สูงวัยท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน น้อยกว่า 30,000 บาท ให้ระดับท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการคลินิก

เสริมความงาม ในอําเภอเมืองเชียงใหม่ มากกว่า ผู้สูงวัยท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มากกว่า 30,000 บาท ในปัจจัยย่อยด้าน 

การแจ้งราคาค่ารักษา ค่าบริการ และค่าเวชภัณฑ์ก่อนการใช้บริการ ราคาค่ารักษา/บริการ ถูกกว่าคลินิกอื่น ๆ ป้ายแสดง

ราคาค่าบริการต่าง ๆ มีความถูกต้องชัดเจน ราคาของโปรแกรมเสริมความงามหรือคอร์สพิเศษของคลินิก สามารถต่อรอง

ได้ รับชําระเงินด้วยบัตรเครดิต สามารถผ่อนชําระค่าบริการได้ มีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือต่าง ๆ เป็นประจํา 

เช่น นิตยสาร โทรทัศน์ วิทยุ เป็นต้น ระยะเวลาท่ีใช้ในการให้บริการเหมาะสมกับบริการท่ีได้รับ และการให้บริการมี    

ความเป็นมาตรฐานเหมือนกันทุกครัง้ 

การอภิปรายผลการศึกษา ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ 

การอภปิรายผล 

ส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อผู้สูงวัยในการเลือกใช้บริการคลินิกเสริมความงาม ในอําเภอเมืองเชียงใหม่ 

สามารถอภิปรายผลการศึกษากับงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องในประเด็นปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ได้ดังน้ี 

ส่วนประสมทางการตลาดบริการ จากผลการศึกษาพบว่า ส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อผู้สูงวัยใน  

การเลือกใช้บริการคลินิกเสริมความงาม ในอําเภอเมืองเชียงใหม่ มากท่ีสุด คือ ด้านบุคลากร ซึ่งสอดคล้องกับธีรนันท์      

ชูวีระ (2550) ได้ทําการศึกษาเร่ืองปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการรักษาสิวฝ้าจากคลินิก

เวชกรรมโรคผิวหนังของนักศึกษาปริญญาตรี ในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อ          

การเลือกใช้บริการ มากท่ีสุด คือด้านบุคลากร และ สอดคล้องกับศศิภา เดือนสว่าง (2553) ได้ทําการศึกษาเร่ือง ปัจจัย

ส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อลูกค้าเพศชายในการเลือกใช้บริการคลินิกเสริมความงาม ในอําเภอเมืองเชียงใหม่ 

พบว่า ส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการ มากท่ีสุด คือ ด้านบุคลากรแต่ไม่สอดคล้องกับ  
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บุษรินทร์ ภูวังหม้อ (2558) ได้ทําการศึกษา ส่วนประสมการตลาดบริการต่อการเลือกใช้บริการคลินิกเสริมความงามใน

กลุ่มเจนเนอเรช่ันวายในอําเภอเมืองเชียงใหม่ ซ่ึงพบว่า ส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการ มาก

ท่ีสุด คือ ด้านราคา 

ด้านผลิตภัณฑ์ จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยย่อยด้านผลิตภัณฑ์ท่ีมีผลต่อผู้สูงวัยในการเลือกใช้บริการคลินิก

เสริมความงาม ในอําเภอเมืองเชียงใหม่ มากท่ีสุด คือ ช่ือเสียงของบุคลากรทางการแพทย์ (หมอ) ซ่ึงไม่สอดคล้องกับ 

ธีรนันท์ ชูวีระ (2550) ซ่ึงพบว่า ปัจจัยย่อยด้านผลิตภัณฑ์ท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการ มากท่ีสุด คือ เวชภัณฑ์ท่ีใช้แล้วไม่มี

อาการแพ้ยา อักเสบหรือจุดด่างดําเกิดขึ้นซ่ึงไม่สอดคล้องกับ ศศิภา เดือนสว่าง (2553) ซ่ึงพบว่า ปัจจัยย่อยด้านผลิตภัณฑ์

ท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการ มากท่ีสุด คือ ภาพลักษณ์ของคลินิกดูเป็นมิตร และไม่สอดคล้องกับ บุษรินทร์ ภูวังหม้อ 

(2558) ซึ่งพบว่า ปัจจัยยอ่ยด้านผลิตภัณฑ์ท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บรกิาร มากท่ีสุด คือ ภาพลักษณ์คลินิกดูมีความเชี่ยวชาญ 

ด้านราคา จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยย่อยด้านราคาที่มีผลต่อผู้สูงวัยในการเลือกใช้บริการคลินิกเสริมความ

งาม ในอําเภอเมืองเชียงใหม่ มากท่ีสุด คือ ราคาค่าเวชภัณฑ์ของคลินิก มีความเหมาะสม ซ่ึงไม่สอดคล้องกับ  

ธีรนันท์ ชูวีระ (2550) ซ่ึงพบว่า ปัจจัยย่อยด้านราคา ท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการ มากท่ีสุด คือ การรักษาและบริการที่

เหมาะสมกับการให้บริการ ซ่ึงไม่สอดคล้องกับศศิภา เดือนสว่าง (2553) ซ่ึงพบว่า ปัจจัยย่อยด้านราคา ท่ีมีผลต่อ       

การเลือกใช้บริการ มากท่ีสุด คือ ค่ารักษาและบริการท่ีเหมาะสมกับการให้บริการ และไม่สอดคล้องกับบุษรินทร์ ภูวังหม้อ 

(2558) ซ่ึงพบว่า ปัจจัยย่อยด้านราคา ท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บรกิาร มากท่ีสุด คือ ราคาแพ็กเกจ พิเศษมีความน่าสนใจ 

ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยย่อยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ท่ีมีผลต่อผู้สูงวัย

ในการเลือกใช้บริการคลินิกเสริมความงาม ในอําเภอเมืองเชียงใหม่ มากท่ีสุด คือ ทําเลท่ีต้ังคลินิกสะดวกต่อการเดินทาง

มารับการบริการ ซ่ึงสอดคล้องกับธีรนันท์ ชูวีระ (2550) ซึ่งพบว่า ปัจจัยย่อยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ท่ีมีผลต่อการ

เลือกใช้บริการ มากท่ีสุด คือ ความสะดวกของทําเลท่ีต้ังของคลินิก และสอดคล้องกับบุษรินทร์ ภูวังหม้อ (2558)  

ซ่ึงพบว่า ปัจจัยย่อยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการ มากท่ีสุด คือ  ท่ีต้ังของคลินิก หาง่าย 

มองเห็นได้ชัดเจน แต่ไม่สอดคล้องกับศศิภา เดือนสว่าง (2553) ซึ่งพบว่า ปัจจัยย่อยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ท่ีมีผล

ต่อการเลือกใช้บรกิาร มากท่ีสุด คือ สถานที่มีให้บริการมีที่จอดรถเพียงพอ 

ด้านการส่งเสริมการตลาด จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยย่อยด้านการส่งเสริมการตลาด ที่มีผลต่อผู้สูงวัยใน

การเลือกใช้บริการคลินิกเสริมความงาม ในอําเภอเมืองเชียงใหม่ มากท่ีสุด คือ การโฆษณา-ประชาสัมพันธ์ มีความ

น่าเช่ือถือ ซึ่งไม่สอดคล้องกับธีรนันท์ ชูวีระ (2550) ซ่ึงพบว่า ปัจจัยย่อยด้านการส่งเสริมการตลาด ที่มีผลต่อการเลือกใช้

บริการ มากท่ีสุด คือ การให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ซ่ึงไม่สอดคล้องกับศศิภา เดือนสว่าง (2553) ซึ่งพบว่า ปัจจัยย่อย

ด้านการส่งเสริมการตลาด ท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการ มากท่ีสุด คือ มีการแนะนํารายละเอียดผลิตภัณฑ์และบริการแก่

ลูกค้าพร้อมทดลองทําฟรี ในครั้งแรก เช่น การทําทรีทเม้นท์ และไม่สอดคล้องกับบุษรินทร์ ภูวังหม้อ (2558) ซึ่งพบว่า 

ปัจจัยย่อยด้านการส่งเสริมการตลาด ท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการ มากที่สุด คือ การแจ้งข้อมูลข่าวสาร รายการโปรโมช่ัน

พิเศษ ต่าง ๆ ผ่าน จดหมาย e-mail และ Facebook เป็นต้น 

ด้านบุคลากร จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยย่อยด้านบุคลากร ท่ีมีผลต่อผู้สูงวัยในการเลือกใช้บริการคลินิกเสริม

ความงาม ในอําเภอเมืองเชยีงใหม่ มากที่สุด คือ ความเป็นมืออาชีพในการปฏิบัติงานของพนักงาน และแพทย์ ซ่ึงไมส่อดคล้อง
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กับธีรนันท์ ชูวีระ (2550) ซ่ึงพบว่า ปัจจัยย่อยด้านบุคลากร ท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการ มากท่ีสุด คือ ความรู้ ความชํานาญ

ของแพทย์ ซ่ึงไม่สอดคล้องกับศศิภา เดือนสว่าง (2553) ซ่ึงพบว่า ปัจจัยย่อยด้านบุคลากร ที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการ มาก

ท่ีสุด คือ แพทย์มีการให้คําแนะนําอย่างเพียงพอและมีความน่าเช่ือถือ และไม่สอดคล้องกับ บุษรินทร์ ภูวังหม้อ (2558)  

ซ่ึงพบว่า ปัจจัยยอ่ยด้านบุคลากร ท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บรกิาร มากท่ีสุด คือ  แพทยมี์ความชํานาญในการปฏิบัติงาน 

ด้านกระบวนการให้บริการ จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยย่อยด้านกระบวนการให้บริการ ท่ีมีผลต่อผู้สูงวัยใน

การเลือกใช้บริการคลินิกเสริมความงาม ในอําเภอเมืองเชียงใหม่ มากท่ีสุด คือ ความถูกต้องในการให้บริการ  

ซ่ึงสอดคล้องกับบุษรินทร์ ภูวังหม้อ (2558) ซึ่งพบว่า ปัจจัยย่อยด้านกระบวนการให้บริการ ท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการ 

มากที่สุด คือ ความถูกต้องในการให้บริการ แต่ไม่สอดคล้องกับ ธีรนันท์ ชูวีระ (2550) ซ่ึงพบว่า ปัจจัยย่อยด้าน

กระบวนการให้บริการ ที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการ มากท่ีสุด คือ มีการบริการท่ีสะอาดและปลอดภัย และไม่สอดคล้อง

กับ ศศิภา เดือนสว่าง (2553) ซ่ึงพบว่า ปัจจัยย่อยด้านกระบวนการให้บริการ ท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการ มากท่ีสุด คือ 

ความสามารถในการปรับแต่งบริการให้เข้ากับความต้องการของลูกค้า  

ด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยย่อยด้านการสร้างและ

นําเสนอลักษณะทางกายภาพ ท่ีมีผลต่อผู้สูงวัยในการเลือกใช้บริการคลินิกเสริมความงาม ในอําเภอเมืองเชียงใหม ่ 

มากท่ีสุด คือ ความสะอาดของอุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีนํามาให้บริการ ซึ่งไม่สอดคล้องกับธีรนันท์ ชูวีระ (2550) ซ่ึงพบว่า 

ปัจจัยย่อยด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการ มากท่ีสุด คือ สถานท่ีจอดรถ

เพียงพอและสะดวกสบาย ซ่ึงไม่สอดคล้องกับศศิภา เดือนสว่าง (2553) ซึ่งพบว่า ปัจจัยย่อยด้านการสร้างและนําเสนอ

ลักษณะทางกายภาพ ที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการ มากท่ีสุด คือ ความสะอาด และ เป็นระเบียบของร้าน และไม่

สอดคล้องกับบุษรินทร์ ภูวังหม้อ (2558) ซ่ึงพบว่า ปัจจัยย่อยด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ที่มีผลต่อ

การเลือกใช้บริการ มากที่สุด คือ ส่ิงแวดล้อมที่อยู่บริเวณรอบคลินิก สะอาดเรียบร้อยและเป็นระเบียบ 

ข้อค้นพบ 

 จากการศึกษาส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อผู้สูงวัยในการเลือกใช้บริการคลินิกเสริมความงาม  

ในอําเภอเมืองเชียงใหม่ ในคร้ังนี้ ผู้ศึกษามีข้อค้นพบดังน้ี 

1. ประเภทบริการท่ีผู้สูงวัยเคยใช้บริการในคลินิกเสริมความงาม ในอําเภอเมืองเชียงใหม่ ภายใน 6 เดือน คือ  

การบํารุงผิวหน้า เช่น การทําทรีทเม้นต์ ยกกระชับใบหน้า เลเซอร์ มากท่ีสุด แต่หากเป็นช่วง 6 เดือน – 1 ปี ผู้สูงวัยเคยใช้

บริการด้านการปรับแต่งรูปหน้า โดยการฉีดโบทอกซ์ / ฟลิเลอร์ มากที่สุด 

2. ผู้สูงวัยส่วนใหญ่มีสาเหตุที่ตัดสินใจมาใช้บริการคลินิกเสริมความงาม ในอําเภอเมืองเชียงใหม่ เนื่องจากได้รับ

คําแนะนําจากบุคคลรอบข้าง และต้องการปรับปรุงร่างกายให้ดูดีข้ึน จากส่ิงที่ร่วงโรยตามวัย เช่น ถุงใต้ตา ริ้วรอยต่าง ๆ 

3. ผู้สูงวัยมีค่าใช้จ่ายโดยเฉล่ียต่อคร้ัง ในการใช้บริการคลินิกเสริมความงาม ในอําเภอเมืองเชียงใหม่ 8,001 - 

10,000 บาท 

4. ผู้สูงวัยมากถึงร้อยละ 71.50 มีจํานวนคลินิกเสริมความงามที่ใช้บริการเป็นประจํา เพียง 1 ร้าน 



วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                     ปีท่ี 3 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2560) 

 

Vol. 3 No. 4 (October – December 2017)   57

 

5. ผู้สูงวัยให้ส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการคลินิกเสริมความงาม ในอําเภอเมือง

เชียงใหม่ ในด้านบุคลากร มากท่ีสุด และให้ส่วนประสมการตลาดบริการ ในด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะทาง

กายภาพ น้อยท่ีสุด 

ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาน้ี ทําให้ผู้ศึกษาทราบส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อผู้สูงวัยในการเลือกใช้บริการคลินิก

เสริมความงาม ในอําเภอเมืองเชียงใหม่ ทางผู้ศึกษาขอเสนอแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาส่วนประสมการตลาดบริการ 

ตามข้อค้นพบท่ีได้จากการศึกษา ดังต่อไปน้ี 

ด้านผลิตภัณฑ์ คลินิกเสริมความงาม หรือผู้ประกอบการท่ีต้องการกลุ่มลูกค้าผู้สูงวัย ควรให้ความสําคัญเร่ือง 

ชื่อเสียงของบุคลากรทางการแพทย์ (หมอ) ความเช่ียวชาญเฉพาะด้านของคลินิก เช่น รักษาได้ผลดี เห็นผลได้อย่างชัดเจน

หายขาด เป็นต้น และ ภาพพจน์และความมีชื่อเสียงของคลินิก โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าผู้สูงวัย เพศหญิง ให้ความสําคัญกับ

ปัจจัยย่อย ดังกล่าวมากกว่า กลุ่มลูกค้าผู้สูงวัย เพศชาย ดังนั้น ทางคลินิกเสริมความงาม หรือผู้ประกอบการ ควรสื่อสาร

ให้ลูกค้าได้ทราบถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของคลินิก มีการคัดสรรบุคลากรทางการแพทย์ เป็นอย่างดีเพื่อมา

ให้บริการลูกค้า  ประกอบกับการส่งเสริมให้ลูกค้ามีการบอกต่อผ่านทางส่ือสังคมออนไลน์ให้มากขึ้น เพื่อให้ลูกค้าใหม่เกิด

ความเช่ือม่ันในการให้บริการของคลินิก รวมถึงการนําเสนอนวัตกรรมใหม่ในการรักษาอย่างต่อเน่ือง เช่น การทําหน้าตึง

กระชับโดยไม่ต้องผ่าตัด เป็นต้น  โดยปัจจัยย่อยน้ี กลุ่มลูกค้าท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มากกว่าเท่ากับ 30,000 บาท ได้ให้

ความสําคัญมากกว่า กลุ่มลูกค้าท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน น้อยกวา่ 30,000 บาท ด้วย 

คลินิกเสริมความงาม หรือผู้ประกอบการ   ควรมีโปรแกรมเสริมความงามหรือคอร์สพิ เศษต่างๆ ให้ม ี          

ความหลากหลาย เช่น ทรีทเม้นท์ ลดริ้วลอย ฉีดโบท๊อก ร้อยไหม มาร์คหน้า ศัลยกรรม เป็นต้น และควรรักษาเคร่ืองมือ

หรืออุปกรณ์ท่ีนํามาให้บริการลูกค้า ให้มีความสะอาดปลอดภัย อยู่เสมอ ย่ิงไปกว่าน้ัน ทางคลินิกเสริมความงาม หรือ

ผู้ประกอบการ ควรเน้นเร่ือง ความปลอดภัยในตัวเวชภัณฑ์ (ยา) และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ไม่แพ้ง่าย โดยมีการสื่อสารให้

ลูกค้าทราบถึงแหล่งท่ีมาของเวชภัณฑ์ ท่ีทางคลินิกใช้ และควรมีการสอบถามประวัติการแพ้ยาของลูกค้าทุกครั้งก่อนมี

การจ่ายยา และหากต้องการเน้นกลุ่มลูกค้าท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน มากกว่าเท่ากับ 30,000 บาท ควรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์

หรือเวชกรรมที่มีชื่อเสียง เป็นหลักในการรักษา อีกด้วย 

ด้านราคา คลินิกเสริมความงาม หรือผู้ประกอบการที่ต้องการกลุ่มลูกค้าผู้สูงวัย ควรให้ความสําคัญเร่ือง ราคา

ค่ารักษา/บริการ ค่าเวชภัณฑ์ของคลินิก ให้มีความเหมาะสม และราคาของโปรแกรมเสริมความงามหรือคอร์สพิเศษ 

(แพ็คเกจ) ของคลินิก ให้มีความน่าสนใจ โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าผู้สูงวัย เพศหญิง ให้ความสําคัญกับปัจจัยย่อย ดังกล่าว

มากกว่า กลุ่มลูกค้าผู้สูงวัย เพศชาย   ดังน้ัน  ทางคลินิกเสริมความงาม หรือผู้ประกอบการ  ควรเน้นการนําเสนอถึง  

ความคุ้มค่าของราคาเม่ือเปรียบเทียบกับส่ิงท่ีลูกค้าจะได้รับจากการบริการ และควรออกแบบแพ็คเกจ ให้มีความน่าสนใจ  

โดยเริ่มต้ังแต่การต้ังช่ือโปรแกรม ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ลูกค้าเข้าใจได้ง่าย ราคาของแพ็คเกจควรมี      

ความเหมาะสม และดึงดูดความสนใจจากลูกค้าเป้าหมาย โดยราคาแพ็คเกจ ควรมีราคาถูกกว่า และคุ้มค่ากว่าการเลือก

รับบริการเป็นครัง้ ๆ เช่น หากลูกค้าซ้ือเป็นแพ็คเกจ จะถูกกว่าการรับบริการเป็นครัง้ ๆ ก่ีเปอร์เซ็นต์ หรือ ก่ีบาท เป็นต้น  
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 นอกจากน้ัน คลินิกเสริมความงาม หรือผู้ประกอบการ ควรให้ความสําคัญในเร่ือง ราคาของโปรแกรมเสริม  

ความงามหรือคอร์สพิเศษของคลินิก สามารถต่อรองได้  โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน น้อยกว่า 30,000 

บาท ให้ความสําคัญในปัจจัยย่อยน้ี มากกว่ากลุ่มที่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน มากกว่าเท่ากับ 30,000 บาท ดังน้ัน ทางคลินิก

เสริมความงาม หรือผู้ประกอบการที่ต้องการกลุ่มลูกค้าผู้สูงวัยท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน น้อยกว่า 30,000 บาท ควรตั้ง

ราคาของแพ็คเกจให้เผ่ือมีการเจรจาต่อรองได้ และควรกําหนดให้พนักงานในแต่ละระดับสามารถให้ส่วนลดแก่ลูกค้าสูงสุด

ได้กี่เปอร์เซ็นต์  อีกท้ัง ทางคลินิกเสริมความงาม หรือผู้ประกอบการ ควรเสนอการชําระเงินด้วยบัตรเครดิต และ         

การสามารถผ่อนชําระค่าบริการได้ ให้กลุ่มลูกค้าท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน น้อยกว่า 30,000 บาท ประกอบการตัดสินใจ 

อีกด้วย  

 ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย คลินิกเสริมความงาม หรือผู้ประกอบการที่ต้องการกลุ่มลูกค้าผู้สูงวัย ควรให้

ความสําคัญเร่ือง ทําเลท่ีต้ังคลินิกสะดวกต่อการเดินทางมารับการบริการ มีท่ีจอดรถสะดวก เพียงพอ และท่ีต้ังของคลินิก

มองเห็นได้ชัดเจนจากด้านนอก ดังน้ัน คลินิกเสริมความงาม หรือผู้ประกอบการ ควรมีป้ายโฆษณาระบุตําแหน่งร้านไปติด

ไว้ในแหล่งชุมชม หรือ ในจุดท่ีลูกค้าสามารถมองเห็นได้เด่นชัด เพื่อเป็นการโฆษณาร้านและเป็นการแสดงถึงตําแหน่งร้าน

ให้เป็นท่ีรู้จักมากขึ้น รวมถึงป้ายหน้าร้านควรเป็นป้ายท่ีเห็นได้เด่นชัดจากด้านนอก เช่น ป้ายไฟหน้าคลินิก โดยเน้นการ

ออกแบบสีสัน ตัวอักษร รูปภาพ ให้มีความโดดเด่นและสะดุดตา นอกจากน้ัน คลินิกเสริมความงาม หรือผู้ประกอบการ 

ควรมีท่ีจอดรถให้เพียงพอกับการให้บริการ แต่หากคลินิกใดไม่มีท่ีจอดรถ มากนัก ควรทําการเช่าพื้นท่ีจอดรถ ในบริเวณ

ใกล้กับคลินิกพร้อมท้ังมีป้ายประกาศแจ้งให้ลูกค้าทราบ โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน มากกว่าเท่ากับ 

30,000 บาท ให้ความสําคัญกับปัจจัยย่อยน้ีมากกว่ากลุ่มอ่ืน อีกด้วย 

 ด้านการส่งเสริมการตลาด คลินิกเสริมความงาม หรือผู้ประกอบการท่ีต้องการกลุ่มลูกค้าผู้สูงวัย ควรให้

ความสําคัญเร่ือง การโฆษณา-ประชาสัมพันธ์ มีความน่าเช่ือถือ การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือต่างๆ เป็นประจํา 

เช่น นิตยสาร โทรทัศน์ วิทยุ เป็นต้น และ ป้ายโฆษณาหน้าร้านโดดเด่น มีความน่าสนใจ ดังน้ัน ทางคลินิกเสริมความงาม 

หรือผู้ประกอบการ ควรใชก้ารส่ือสารทั้งออนไลน์ (Online) และ ออฟไลน์ (Offline) ในการแจ้งข่าวสารโปรโมช่ันพิเศษต่างๆ

ให้ลูกค้าได้รับรู้ เช่น ส่งผ่าน Email, Facebook, LINE ของทางคลินิก เพื่อใช้สําหรับแจ้งข่าวสารแก่ลูกค้า เป็นต้น ในส่วน

ป้ายโฆษณาหน้าร้าน ควรให้ลูกค้าสะดุดตาในครั้งแรกที่เห็น โดยใช้ข้อความส้ัน กะทัดรัด จดจําได้ง่าย นอกจากน้ัน  

ทางคลินิกเสริมความงาม หรือผู้ประกอบการที่ต้องการกลุ่มลูกค้าผู้สูงวัยเพศหญิง และ กลุ่มลูกค้าท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อ

เดือน มากกว่าเท่ากับ 30,000 บาท ควรเน้นการฝึกอบรบพนักงานเร่ืองการพูด และเทคนิคการขาย เพื่อให้พนักงาน

สามารถเชิญชวนให้ลูกค้าซื้อคอร์สพิเศษต่าง ๆ ของคลินิกได้ อีกท้ัง ทางคลินิกเสริมความงาม หรือผู้ประกอบการ  

ควรมีการให้ของแถม หรือของชํารว่ยในโอกาสพเิศษ ต่าง ๆ เช่น แถมฟรีการทําทรีทเม้นท์ เป็นต้น และการให้ราคาส่วนลด

ในโอกาสพิเศษหรือตามเทศกาลต่าง ๆ เชน่ วันแม ่วันพอ่ วันปีใหม่ เป็นต้น อีกด้วย 

 ด้านบุคลากร คลินิกเสริมความงาม หรือผู้ประกอบการที่ต้องการกลุ่มลูกค้าผู้สูงวัย ควรให้ความสําคัญเร่ือง 

ความเป็นมืออาชีพในการปฏิบัติงานของพนักงาน และแพทย์ แพทย์มีความรู้ความชํานาญในการปฏิบัติงาน และแพทย์มี

ความน่าเช่ือถือ สามารถให้คําแนะนําได้ชัดเจน เข้าใจง่าย โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าผู้สูงวัยเพศหญิง และ กลุ่มลูกค้าที่มีรายได้

เฉล่ียต่อเดือน มากกว่าเท่ากับ 30,000 บาท ดังนั้น คลินิกเสริมความงาม หรือผู้ประกอบการ ควรมีบอร์ดหรือป้าย
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ประกาศ และในเว็บไซต์ของคลินิก เพื่อแนะนําแพทย์ ท้ังประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน ความเชี่ยวชาญพิเศษ ไว้ให้

ลูกค้าได้อ่าน เพื่อสร้างความเช่ือม่ันมากยิ่งขึ้นก่อนรับบริการ ท้ังนี้การสร้างความเช่ือม่ัน หรือ การรับรู้ในเร่ือง         

ความชํานาญน้ัน จําเป็นต้องเริ่มต้นจากตัวบุคลากรทางการแพทย์ก่อน การวิเคราะห์อาการ การให้คําแนะนําท่ีละเอียด 

หรือแนวทางแก้ไขท่ีเป็นระบบ เพื่อสร้างความประทับใจ และความน่าเชื่อถือในตัวแพทย์เอง รวมถึง แพทย์อาจแนะนํา

บริการที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า และปรับแต่งบริการให้ตรงเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น 

 คลินิกเสริมความงาม หรือผู้ประกอบการท่ีต้องการกลุ่มลูกค้าผู้สูงวัยเพศหญิง และ กลุ่มลูกค้าท่ีมีรายได้เฉล่ีย

ต่อเดือน มากกว่าเท่ากับ 30,000 บาท ควรจัดให้มีจํานวนพนักงานเพียงพอต่อการให้บริการ ควรมีการอบรมพนักงาน

ด้านความรู้ และด้านงานบริการ ควบคู่กันไป เพื่อให้พนักงานสามารถแนะนําและตอบคําถามลูกค้าได้อย่างชัดเจน และ

ควรเน้นพนักงานในเรื่อง มารยาทการให้บริการ ความเป็นมิตร ยิ้มแย้ม มีอัธยาศัยไมตรีดี และ ความกระตือรือร้นและเต็ม

ใจในการให้บริการ อย่างสมํ่าเสมอด้วย รวมถึงควรยํ้ากับพนักงานในเร่ืองความเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน โดยทาง

คลินิกเสริมความงาม หรือผู้ประกอบการ ควรจัดทําขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ชัดเจน มีการสุ่มตรวจสอบการทํางานของ

พนักงานเป็นระยะ เพ่ือความเป็นมาตรฐานอยา่งสูงสุด อีกด้วย 

 ด้านกระบวนการให้บริการ คลินิกเสริมความงาม หรือผู้ประกอบการท่ีต้องการกลุ่มลูกค้าผู้สูงวัย ควรให้

ความสําคัญเร่ือง ความถูกต้องในการให้บริการ ดังนัน้ ทางคลินิกเสริมความงาม หรือผู้ประกอบการ ควรมีความรอบคอบ

ในทุกข้ันตอนของการปฏิบัติงาน ควรตรวจสอบก่อนทํางานเสมอว่า ลูกค้ามีความต้องการอะไรเป็นพิเศษ หรือ ลูกค้า

ต้องการให้เน้นในเรื่องใดเป็นการเฉพาะหรือไม่ พร้อมแจ้งลูกค้าก่อนปฏิบัติงานทุกคร้ัง และในระหว่างการให้บริการในแต่

ละขั้นตอน ควรมีการอธิบายในแต่ละขั้นตอนว่า ในขณะน้ีเป็นขั้นตอนอะไร ประโยชน์คืออะไร โดยชี้แจงไปทุก ๆ ขั้นตอน 

จนหมดกระบวนการ เพื่อให้ลูกค้ามีความสบายใจในขณะรับบริการ 

 คลินิกเสริมความงาม หรือผู้ประกอบการท่ีต้องการกลุ่มลูกค้าผู้สูงวัย โดยเฉพาะเพศชาย และ กลุ่มลูกค้าท่ีมี

รายได้เฉล่ียต่อเดือน น้อยกว่า 30,000 บาท ควรให้ความสําคัญเร่ือง ระยะเวลาในการรอรับบริการ หรือ รับคําปรึกษา

จากแพทย์ ไม่ต้องรอนาน ดังนั้น ควรมีการโทรศัพท์เตือนลูกค้าเม่ือถึงกําหนดระยะเวลานัด และ ควรมีระบบการนัดเวลา

ล่วงหน้า ในการปรึกษาแพทย์ หรือเข้ารับบริการ เพื่อให้คลินิกเสริมความงาม หรือผู้ประกอบการ สามารถจัดสรรเวลาที่

เหมาะสมกับลูกค้าได้อีกด้วย 

 ด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ คลินิกเสริมความงาม หรือผู้ประกอบการที่ต้องการกลุ่ม

ลูกค้าผู้สูงวัย ควรให้ความสําคัญเร่ือง ความสะอาดของอุปกรณ์และเคร่ืองมือที่นํามาให้บริการ บรรยากาศของคลินิกเป็น

กันเอง เช่น ไม่มีกล่ินเหม็นอับ ไม่เหม็นยา เป็นต้น ภายในคลินิกมีพื้นท่ีกว้าง ไม่แออัด ความสะอาด และความเป็นระเบียบ

เรียบร้อยภายในคลินิก ดังนั้น ทางคลินิกเสริมความงาม หรือผู้ประกอบการ ควรเคร่งครัดในเร่ือง ความสะอาดเรียบร้อย

ของคลินิกท้ังภายในและภายนอก ควรมีแม่บ้านทําความสะอาดตลอดเวลา โดยมีตารางเวลาท่ีชัดเจน ท้ังในห้องน้ํา บริเวณ

ทางเดิน ท่ีพักรอ เป็นต้น  หรือทางคลินิกเสริมความงาม  หรือผู้ประกอบการ อาจจะพิจารณาการจ้างบริษัทรับ           

ทําความสะอาดจากภายนอก หรือ Outsource มาดูแลเร่ืองความสะอาดให้กับคลินิก นอกจากน้ัน เม่ือลูกค้า ออกจาก

คลินิก    ควรให้พนักงานผู้ปฏิบัติงานจัดวางหมอนหรืออุปกรณ์ตกแต่งทุกชนิดให้เป็นระเบียบ     รวมถึงทางคลินิกเสริม

ความงาม หรือผู้ประกอบการ ควรมีการออกแบบคลินิกให้สวย โปร่ง สบาย ใช้สีโทนเย็น สบายตา มีการออกแบบที่
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ทันสมัย สร้างความน่าสนใจให้แก่ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าผู้สูงวัยเพศหญิง และ กลุ่มลูกค้าที่มีรายได้

เฉล่ียต่อเดือน มากกว่าเท่ากับ 30,000 บาท อีกด้วย 
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