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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั@งนี@ มีวตั ถุประสงค์เพืEอศึกษา (1) สภาพทัวE ไปของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ความ
พึงพอใจในคุณภาพการบริ การและความภักดีต่อคลินิกเสริ มความงาม และ (2) ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัย
ส่ วนประสมทางการตลาด และความพึงพอใจในคุณภาพการบริ การกับความภักดีต่อคลินิกเสริ มความงาม
โดยกลุ่มตัวอย่างคื อผูท้ ีE เคยใช้บริ การคลิ นิกเสริ มความงามในเขตกรุ งเทพมหานคร จํานวน 400 คน ผล
การศึ กษาพบว่า (1) ผูต้ อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ เ ป็ นเพศหญิ ง สถานภาพโสด อายุ 20-30 ปี มี ร ะดับ
การศึ กษาอยู่ในระดับปริ ญญาตรี ประกอบอาชี พพนักงานบริ ษทั เอกชน มี รายได้เฉลีE ยต่อเดื อนมากกว่า
50,000 บาท เข้าใช้บริ การคลินิกเสริ มความงามประมาณ 2-3 เดือน/ครั@ง และเลือกใช้บริ การคือ การรักษาสิ ว
แผลเป็ น ฝ้า หรื อกระมากทีEสุด (2) ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ให้ความสําคัญกับปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากและให้ความสําคัญกับด้านบุคลากรมากทีEสุด (3) ผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจในคุณภาพการบริ การโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก และมีความพึงพอใจในด้าน
ความน่าเชืEอถือมากทีEสุด (4) ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อความภักดีต่อคลินิกเสริ มความ
งามโดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็ นด้วย และเห็ นด้วยในด้านการใช้บริ การซํ@ามากทีE สุด (5) ผลการทดสอบ
สมมติฐานทีE 1 พบว่าปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดมีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจในคุณภาพการบริ การของ
คลินิกเสริ มความงามของผูใ้ ช้บริ การในเขตกรุ งเทพมหานคร อย่างมีระดับนัยสําคัญทางสถิติทีE 0.01 และ (6)
ผลการทดสอบสมมติฐานทีE 2 พบว่าความพึงพอใจในคุณภาพการบริ การมีอิทธิ พลต่อความภักดีต่อคลินิก
เสริ มความงามของผูใ้ ช้บริ การในเขตกรุ งเทพมหานคร อย่างมีระดับนัยสําคัญทางสถิติทีE 0.01
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ABSTRACT
The purposes of this research were to study (1) general conditions of marketing mix factors,
satisfaction in service quality and loyalty to beauty clinics of customers in Bangkok and (2) the relationship
between marketing mix factors and satisfaction in service quality and loyalty to beauty clinics of customers
in Bangkok area. The sample consisted of 400 people who have used the beauty clinics in Bangkok area.
The research result found that (1) most respondents were female, single status, aged between 20-30 years,
had a bachelor's degree. Occupation of private company employees. The average monthly income is more
than 50,000 baht. Most of them use the beauty clinic for 2-3 months/times and choose to use are acne
treatment, scars, freckles. (2) Respondents emphasize the importance of marketing mix factors of beauty
clinics as a whole at a high level, i.e. giving importance to People, Price, Process, Product, Promotion,
Physical evidence and place, respectively. (3) Were satisfied in the service quality of the beauty clinics as
a whole at a high level, i.e. satisfaction in Reliability, Empathy, Assurance, Responsiveness and Tangibles,
respectively. (4) Have opinions on loyalty to the beauty clinic as a whole at the agreed level, i.e. agree on
the Repurchase intension, Word of mouth communications, Price sensitivity and Complaining behavior,
respectively. (5) The hypothesis 1 found that the marketing mix factors had an influence on the satisfaction
in the service quality of the beauty clinic of customers in Bangkok. and (6) The hypothesis 2 found that the
satisfaction in service quality has an influence on loyalty to the beauty clinics of customers in Bangkok.
Keyword: Marketing mix factors, Satisfaction in servive quality, Customer loyalty, Beauty Clinics.
บทนํา
ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
ปั จจุบนั ธุรกิจคลินิกเสริ มความงามสามารถสร้างผลกําไรให้กบั ผูป้ ระกอบการจํานวนมาก โดยดูจาก
เงินหมุนเวียนในธุ รกิ จปี 2560 พบว่า มีมูลค่าไม่ตE าํ กว่า 12,000 ล้านบาทต่อปี และมีอตั ราการเติบโตอย่าง
ต่อเนืEอง ซึE งสังเกตได้จากการขยายตัวของธุรกิจทีEไม่จาํ กัดอยูเ่ ฉพาะในเขตตัวเมืองอย่างกรุ งเทพมหานครและ
ปริ มณฑลเท่านั@น แต่เริE มมี การกระจายตัวออกสู่ ต่างจังหวัดเพิEมมากขึ@น ประกอบกับการเข้าไปเปิ ดธุ รกิ จ
ดังกล่าวตามห้างสรรพสิ นค้าหรื อคอมมูนิต@ ีมอลล์ต่าง ๆ อย่างไรก็ตามอุปสรรคทีEเกิดขึ@นจากการเติบโตของ
ธุ รกิจคลินิกเสริ มความงามคือ การแข่งขันระหว่างผูป้ ระกอบการทีEมีจาํ นวนมาก ทําให้การแข่งขันค่อนข้าง
รุ นแรงและดุเดือด เพืEอแย่งชิงส่ วนแบ่งทางการตลาดให้ได้มากทีEสุด ประกอบกับต้องรับมือกับความต้องการ
และความคาดหวังของผูใ้ ช้บริ การทีEเพิEมมากขึ@น
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ดังนั@น การทีEผูป้ ระกอบการของธุ รกิจเสริ มความงามจะสามารถอยูร่ อดภายใต้สภาพการแข่งขันทีE
รุ นแรงในปั จจุบนั จําเป็ นต้องมุ่งเน้นการสร้างความได้เปรี ยบทางการแข่งขัน โดยผูป้ ระกอบการต้องทราบ
ความต้องการและปั จจัยทีEมีผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การ ตลอดจนความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การจากบริ การ
ทีEได้รับ ซึE งกุญแจสําคัญทีEสามารถสร้างความได้เปรี ยบทางการแข่งขันได้คือ การสร้างและพัฒนาคุณภาพ
การบริ การ การสร้างภาพลักษณ์ทีEดี ตลอดจนการพัฒนาองค์ความรู ้หรื อนวัตกรรมทางด้านการบริ การใหม่ ๆ
อย่างไรก็ตามการประสบความสําเร็ จของธุ รกิจเสริ มความงามต้องไม่ลืมการสร้างและรักษาความภักดีของ
ผูใ้ ช้บริ การ เพราะการทีEสามารถทําให้ลูกค้าเก่ากลับมาใช้บริ การซํ@า มีการซื@ อสิ นค้าหรื อใช้บริ การอย่างอืEน
เพิEมเติม หรื อการบอกต่อให้ผอู ้ ืEนมาใช้บริ การช่วยสร้างผลกําไรให้กบั ผูป้ ระกอบการคลินิกเสริ มความงามได้
ค่อนข้างมากและสามารถเติบโตขึ@นได้อย่างยังE ยืนในอนาคต
จากทีEกล่าวมา ทําให้ผูว้ ิจยั อยากทําการศึกษาเกีEยวกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดและคุณภาพ
การบริ การทีEส่งผลต่อความภักดีในธุรกิจคลินิกเสริ มความงาม เพราะเป็ นการศึกษาและค้นหาวิธีการทีEทาํ ให้
ทราบข้อ มู ล เกีE ย วกับ ความต้อ งการ ความพึ ง พอใจและความภัก ดี ต่ อ การบริ ก าร เพืE อ เป็ นแนวทางให้
ผูป้ ระกอบการสามารถนํามาใช้ประกอบการพิจารณาและตัดสิ นใจออกแบบการให้บริ การ การวางกลยุทธ์
ทางด้านส่ วนประสมทางการตลาด และการส่ งมอบคุณภาพการบริ การทีEดีเพืEอให้ผูใ้ ช้บริ การเกิ ดความพึง
พอใจสู งสุ ด ตลอดจนทําการปรับปรุ งกิจการทีEสามารถดําเนินการได้ดีอยูแ่ ล้วให้ดีมากยิงE ขึ@นไปอีก โดยสร้าง
ความสัมพันธ์และกระตุน้ ให้ผใู ้ ช้บริ การเหล่านี@กลับมาซื@ อสิ นค้าหรื อใช้บริ การกันอย่างต่อเนืEอง จนก่อให้เกิด
ความภักดีต่อธุรกิจคลินิกเสริ มความงามในทีEสุดนันE เอง
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
(1) เพืEอศึกษาสภาพทัวE ไปของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ความพึงพอใจในคุณภาพการบริ การ
และความภักดี ต่อคลิ นิกเสริ มความงาม และ (2) เพืEอศึ กษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาด และความพึงพอใจในคุณภาพการบริ การกับความภักดีต่อคลินิกเสริ มความงาม
ขอบเขตของการวิจยั
(1) ขอบเขตด้านประชากร ได้แก่ ผูท้ ีEเคยใช้บริ การคลินิกเสริ มความงามในเขตกรุ งเทพมหานคร (2)
ขอบเขตด้านเนื@อหา ประกอบด้วย ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด ความพึงพอใจในคุณภาพการบริ การ และ
ความภักดี ต่อคลิ นิกเสริ มความงาม และสุ ดท้ายคือ (3) ขอบเขตด้านระยะเวลา คือตั@งแต่เดื อนเมษายนถึ ง
สิ งหาคม พ.ศ. 2562 รวมระยะเวลาทั@งสิ@ น 5 เดือน
ประโยชน์ ทคี? าดว่ าจะได้ รับจากการวิจยั
(1) ประโยชน์เชิ งวิชาการ สามารถนําไปใช้เป็ นข้อมู ลพื@นฐานเพืEอการศึ กษาเกีE ยวกับปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาด ความพึงพอใจในคุณภาพการบริ การและความภักดีของผูใ้ ช้บริ การ และ (2) ประโยชน์
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เชิ ง นโยบาย ทํา ให้ ผู ท้ ีE มี ค วามเกีE ย วข้อ งในธุ ร กิ จ คลิ นิ ก เสริ ม ความงามได้ท ราบถึ ง ความพึ ง พอใจของ
ผูใ้ ช้บริ การทีEมีต่อส่ วนประสมทางการตลาดและคุณภาพการบริ การ รวมถึงระดับความภักดีของผูใ้ ช้บริ การ
เพืEอให้เกิดความเข้าใจ สามารถกําหนดกลยุทธ์การตลาดและประยุกต์ใช้ในการทําธุรกิจได้อย่างเหมาะสม
แนวคิดและทฤษฎี
1. ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด (marketing mix) อาร์ มสตรอง อาดัม เดไนซ์ และคอทเลอร์
(Armstrong, Adam, Denize, & Kotler, 2012) ได้ให้คาํ จํากัดความว่าเป็ นชุ ดของเครืE องมื อทางการตลาดทีE
องค์กรใช้เป็ นยุทธวิธีทีEผสมผสานปั จจัยด้านต่าง ๆ เพืEอตอบสนองความต้องการของตลาดเป้ าหมาย ซึE งมี 7
องค์ประกอบ (7P’s) ได้แก่ (1) ด้านผลิตภัณฑ์ (product) คือสิ นค้าและบริ การทีEองค์กรจัดหาและนําเสนอไป
ยังตลาดเป้าหมาย (2) ด้านราคา (price) คือจํานวนเงินทีEลูกค้าต้องจ่ายจึงจะสามารถเป็ นเจ้าของสิ นค้าหรื อการ
บริ การนั@น ๆ (3) ด้านสถานทีE (place) คือสถานทีEขององค์กรซึE งเป็ นทีEรู้จกั ของลูกค้าหรื อเป็ นสถานทีEในการ
ทํากิจกรรมต่าง ๆ (4) ด้านการส่ งเสริ มการตลาด (promotion) คือกิจกรรมทีEใช้สืEอสารเกีEยวกับสิ นค้าและการ
ให้บ ริ ก าร รวมถึ ง การโน้ม น้า วให้ลู ก ค้า ซื@ อ สิ น ค้า หรื อ บริ ก าร (5) ด้า นบุ ค ลากร (people) คื อ ผูท้ ีE มี ส่ ว น
เกีEยวข้องกับลูกค้า ผลิตภัณฑ์และบริ การทั@งหมด (6) ด้านกระบวนการ (process) คือกิจกรรมทีEเกีEยวข้องกับ
ระเบี ยบวิธีการและงานปฏิ บตั ิ ดา้ นการบริ การ และ (7) ด้านลักษณะทางกายภาพ (physical evidence) คือ
สภาพแวดล้อมทางกายภาพทีEเป็ นทีEรู้จกั ในด้านของภูมิทศั น์ซE ึงเกีEยวข้องกับการออกแบบทีEสามารถจับต้องได้
2. ความพึงพอใจ (satisfaction) โอลิเวอร์ (Oliver, 1997) ได้ให้คาํ จํากัดความว่าเป็ นการตัดสิ นใจ
ของผูใ้ ช้บริ การว่ามีความพอใจต่อบริ การทีEได้รับอย่างไร หากผูใ้ ช้บริ การเกิดความพอใจก็ยนิ ดีทีEจะใช้บริ การ
และพิจารณาให้การอุปถัมภ์ผูใ้ ห้บริ การนั@นเป็ นตัวเลือกอันดับแรกเมืEอเกิดต้องการ อีกทั@งยังแสดงออกโดย
พฤติกรรมความชอบทีEไม่เปลีEยนไปใช้บริ การจากผูใ้ ห้บริ การรายอืEน และคอทเลอร์ (Kotler, 2003) กล่าวว่า
ความพึงพอใจ หมายถึง ความพอใจหรื อความชอบใจของบุคคลทีEมีต่อการปฏิบตั ิงานและองค์ประกอบอืEน ๆ
เป็ นผลมาจากการเปรี ยบเทียบระหว่างการรับรู ้กบั ความคาดหวังของลูกค้าทีEมีต่อสิ นค้าและบริ การ กล่าวคือ
ถ้าผลทีEได้รับจากสิ นค้าและบริ การตรงกับความคาดหวังก็จะทําให้เกิดความพึงพอใจ
3. คุ ณ ภาพการบริ การ (service quality) พาราสุ ร ามาน เซทแฮล์ ม และเบอร์ รีE (Parasuraman,
Zeithaml, & Berry, 1985) ได้ให้คาํ จํากัดความว่าเป็ นสิE งทีE บุคคลนําส่ งบริ การทีE เป็ นเลิศให้แก่ลูกค้า โดยมี
เครืE องมื อทีE ใช้ในการประเมิ น เรี ยกว่า SERVQUAL ซึE งมี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) ด้านสิE งทีE สัมผัสได้
(tangibles) คือสิE งอํานวยความสะดวก สภาพแวดล้อม เครืE องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ (2) ด้านความน่าเชืEอถือ
(reliability) คือความสามารถในการให้บริ การได้ตามทีEสัญญา มีความถูกต้องแม่นยําและสมํEาเสมอ (3) ด้าน
การตอบสนอง (responsiveness) คือความเต็มใจในการให้ความช่ วยเหลือและให้บริ การอย่างรวดเร็ ว (4)
ด้านความมันE ใจ (assurance) คือความรู ้ ความสามารถในการทํางานเพืEอให้เป็ นทีEมนัE ใจของผูใ้ ช้บริ การ และ
(5) ด้านความเอาใจใส่ (empathy) คือการเอาใจใส่ ทีEผใู ้ ห้บริ การจัดให้กบั ผูร้ ับบริ การเพืEอสร้างความพึงพอใจ
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4. ความภักดี (Loyalty) ดิกค์ และบาซู (Dick & Basu, 1994) ได้ให้คาํ จํากัดความว่าเป็ นความตั@งใจ
และพฤติ กรรมของลู กค้าทีE มีความผูกพันกับการซื@ อสิ นค้าหรื อบริ การทีE ตวั เองพึ งพอใจอย่างสมํEาเสมอ
นอกจากนี@ เซทแฮล์ม เบอร์ รีE และพาราสุ รามาน (Zeithaml, Berry, & Parasuraman, 1996) กล่าวว่า การวัดว่า
ลูกค้ามีความภักดี กบั ธุ รกิ จทีEใช้บริ การอยู่มากน้อยเพียงใดสามารถวัดได้ 4 มิติ ได้แก่ (1) ด้านการบอกต่อ
(word of mouth communications) คือการพูดถึงสิE งทีEดีเกีEยวกับผูใ้ ห้บริ การและการบริ การ รวมถึงการแนะนํา
ให้บุคคลอืEนสนใจทีEจะใช้การบริ การนั@น ๆ (2) ด้านการใช้บริ การซํ@า (repurchase) คือการเลือกใช้บริ การจาก
สถานทีEหรื อผูท้ ีEให้บริ การรายเดิมเป็ นอันดับแรกในการใช้บริ การครั@งต่อไป (3) ด้านความอ่อนไหวต่อราคา
(price senitivity) คือการทีEผบู ้ ริ โภคไม่มีปัญหาในการทีEผใู ้ ห้บริ การขึ@นราคาและยอมจ่ายมากกว่าทีEอืEน ๆ หาก
การบริ การทีEได้รับนั@นสามารถตอบสนองความต้องการได้เป็ นอย่างดี และ (4) ด้านพฤติกรรมการร้องเรี ยน
(complaining behavior) คือการร้องเรี ยนเมืEอเกิดปั ญหา โดยอาจร้องเรี ยนกับผูใ้ ห้บริ การ การบอกต่อคนอืEน
หรื อร้องเรี ยนผ่านองค์กรทีEเกีEยวข้อง
งานวิจยั ทีเ? กีย? วข้ อง
ปิ ยนาถ ไชยวงศ์ (2559) ศึ ก ษาความพึ ง พอใจในการใช้บ ริ ก ารคลิ นิ ก เสริ ม ความงามในเขต
ลาดกระบัง กรุ ง เทพมหานคร พบว่า ผูใ้ ช้บ ริ ก ารส่ ว นใหญ่ เ ป็ นเพศหญิ ง อายุ 20-30 ปี สถานภาพโสด
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน ใช้บริ การคลินิกเสริ มความงาม 2-3 เดือน
ต่อครั@ง และใช้บริ การรักษาสิ ว ฝ้า หรื อกระมากทีEสุด ผูใ้ ช้บริ การพึงพอใจในคุณภาพการบริ การอยูใ่ นระดับ
มาก โดยพึงพอใจด้านความน่ าเชืE อถือมากทีEสุด รองลงมาคือด้านความมันE ใจ ด้านสิE งทีEสัมผัสได้ ด้านการ
ตอบสนอง และด้านความเอาใจใส่ ตามลําดับ
จิรวรรณ เฮงสวัสดิ^ (2560) ศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การด้านศัลยกรรมความงามทีEมีต่อการ
บริ การของไบโอคลินิก พบว่า ผูใ้ ช้บริ การพึงพอใจในส่ วนประสมทางการตลาดอยู่ในระดับมาก โดยพึง
พอใจด้านบุคลากรมากทีEสุด รองลงมาคือด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านกระบวนการ ด้าน
สถานทีE ด้านการส่ งเสริ มการตลาด และด้านราคา ตามลําดับ
โสรั จ จะราช เถระพัน ธ์ (2561) ศึ ก ษาคุ ณ ภาพการบริ ก ารทีE ส่ ง ผลต่ อ ความภัก ดี ข องผูใ้ ช้บ ริ ก าร
โรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดปทุมธานี พบว่า ผูใ้ ช้บริ การพึงพอใจในคุณภาพการบริ การอยู่ในระดับมาก
โดยพึงพอใจด้านสิE งทีEสัมผัสได้มากทีEสุด รองลงมาคือด้านความน่ าเชืE อถือ ด้านการตอบสนอง ด้านความ
มันE ใจ และด้านความเอาใจใส่ ตามลําดับ และคุณภาพการบริ การด้านการตอบสนองและด้านความมันE ใจ
ส่ งผลต่อความพึงพอใจและความภักดีของผูใ้ ช้บริ การ
วาสนา อินทะแสง (2559) ศึกษาปั จจัยส่ วนส่ วนประสมทางการตลาดของธุ รกิจคลินิกเสริ มความ
งามทีEส่งผลต่อความภักดีของลูกค้า พบว่า ผูใ้ ช้บริ การมีความคิดเห็นต่อความภักดีอยูใ่ นระดับเห็นด้วยอย่าง
ยิEง โดยด้านการใช้บริ การซํ@ามีค่าเฉลีEยมากทีEสุด รองลงมาคือด้านการบอกต่อ ด้านความอ่อนไหวต่อราคา
และด้านพฤติกรรมการร้องเรี ยน ตามลําดับ
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อณิ ษฐา ผลประเสริ ฐ (2558) ศึกษาปั จจัยทีEมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การคลินิกเสริ มความงาม
ด้านผิวพรรณของผูบ้ ริ โภค พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การคลินิก
เสริ มความงามด้านผิวพรรณของผูบ้ ริ โภค โดยปั จจัยด้านบุ คลากรมี อิทธิ พลมากทีE สุด รองลงมาคื อด้าน
สถานทีE และด้านผลิตภัณฑ์ ตามลําดับ
ชญานิ ศ เวียงสมุทร (2558) ศึ กษาส่ วนประสมทางการตลาดทีE มีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจ
โดยรวมทีE มีต่อคลิ นิกรั กษาผิวหนังและดู แลผิวพรรณในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า ส่ วนประสมทาง
การตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานทีE ด้านบุคลากร ด้านลักษณะทางกายภาพและด้านกระบวนการ
มีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจโดยรวมทีEมีต่อคลินิกรักษาผิวหนังและดูแลผิวพรรณ
นริ นทร ชมชืEน (2556) ศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีEส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ
คลินิกเสริ มความงามของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดส่ งผลต่อ
การตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การคลินิกเสริ มความงาม โดยด้านลักษณะทางกายภาพและด้านบุคลากรส่ งผลต่อ
การตัดสิ นใจใช้บริ การมากทีEสุด รองลงมาคือด้านผลิตภัณฑ์ ด้านกระบวนการ ด้านราคา ด้านสถานทีE และ
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ตามลําดับ
สาทูล เชีEยวพานิช (2556) ศึกษาปั จจัยทางการตลาดทีEมีอิทธิ พลต่อการเลือกคลินิกเสริ มความงามใน
อําเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การด้านบุคลากร ด้านลักษณะทาง
กายภาพ และด้านกระบวนการมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผูท้ ีEเคยใช้บริ การ
อัมพล ชูสนุ ก (2559) ศึกษาอิทธิ พลของคุณภาพการให้บริ การต่อความภักดีของผูใ้ ช้บริ การคลินิก
เสริ มความงามในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า คุณภาพการให้บริ การด้านการตอบสนองและด้านการเอาใจ
ใส่ มีอิทธิพลต่อความภักดีของผูใ้ ช้บริ การ
เกษกนก ศศิบวรยศ (2556) ศึกษาคุณภาพการทีEส่งผลต่อความภักดีของผูม้ าใช้บริ การคลินิกผิวหนัง
และความงามของประชาชนในเขตจัง หวัด ชลบุ รี พบว่า คุ ณภาพการบริ ก ารด้า นความมันE ใจ ด้า นการ
ตอบสนอง ด้านความน่าเชืEอถือ และด้านสิE งทีEสมั ผัสได้มีอิทธิพลต่อความภักดีของผูม้ าใช้บริ การ
กรอบแนวความคิดการวิจยั
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
• ด้านผลิตภัณฑ์
• ด้านราคา
• ด้านสถานทีE
• ด้านการส่งเสริ มการตลาด
• ด้านบุคลากร
• ด้านกระบวนการ
• ด้านลักษณะทางกายภาพ

ความพึงพอใจใน
คุณภาพการบริ การ
• สิE งทีEสัมผัสได้
• การตอบสนอง
• ความน่าเชืEอถือ
• ความมันE ใจ
• ความเอาใจใส่

ความภักดีต่อคลินิกเสริมความ
งามของผู้ใช้ บริการในเขต
กรุงเทพมหานคร
• การบอกต่อ
• การใช้บริ การซํ@า
• ความอ่อนไหวต่อราคา
• พฤติกรรมการร้องเรี ยน
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สมมติฐานการวิจยั
(1) ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดมีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจในคุณภาพการบริ การของคลินิก
เสริ มความงามของผูใ้ ช้บริ การในเขตกรุ งเทพมหานคร และ (2) ความพึงพอใจในคุ ณภาพการบริ การมี
อิทธิพลต่อความภักดีต่อคลินิกเสริ มความงามของผูใ้ ช้บริ การในเขตกรุ งเทพมหานคร
วิธีการดําเนินการวิจยั
ประชากรทีE ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาวิ จั ย ครั@ งนี@ คื อ ผู ้ทีE เ คยใช้ บ ริ การคลิ นิ ก เสริ มความงามในเขต
กรุ งเทพมหานคร เนืE องจากผูว้ ิจยั ไม่ทราบจํานวนประชากรทีEแท้จริ งจึงกําหนดกลุ่มตัวอย่างจากระดับความ
เชืE อมันE ทางสถิติทีE 0.05 ตามสู ตรของคอแครน (Cochran, 1977) ทําให้ได้จาํ นวนกลุ่มตัวอย่าง 400 คน ซึE ง
ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การแจกแบบสอบถามด้วยวิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling) จากนั@นนําข้อมูล
ทั@งหมดมาวิเคราะห์และประมวลผลโดยใช้โปรแกรมคํานวณสําเร็ จรู ปทางสถิติ ประกอบด้วย (1) สถิติเชิ ง
พรรณนา เพืEอวิเคราะห์ขอ้ มูลทัวE ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม และตัวแปรทุกตัวตามกรอบแนวความคิด และ
(2) สถิติเชิงอนุมาน เพืEอทดสอบสมมติฐานโดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุ (multiple regression analysis)
สรุปผลการวิจยั
ผลการวิเคราะห์เพืEอตอบวัตถุประสงค์การวิจยั ข้อทีE 1 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศ
หญิง สถานภาพโสด อายุระหว่าง 20-30 ปี มีระดับการศึกษาอยูใ่ นระดับปริ ญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงาน
บริ ษทั เอกชน มีรายได้เฉลีEยต่อเดือนมากกว่า 50,000 บาท เข้าใช้บริ การคลินิกเสริ มความงามประมาณ 2-3
เดือน/ครั@ง และส่ วนมากเลือกใช้บริ การคือ การรักษาสิ ว แผลเป็ น ฝ้า กระ นอกจากนี@ผตู ้ อบแบบสอบถามให้
ความสําคัญกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดของคลิ นิกเสริ มความงามโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
กล่ าวคื อ ให้ความสําคัญกับด้านบุ คลากร ด้านราคา ด้านกระบวนการ ด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านการส่ งเสริ ม
การตลาด ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านสถานทีE ตามลําดับ มีความพึงพอใจในคุณภาพการบริ การของ
คลินิกเสริ มความงามโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก กล่าวคือ มีความพึงพอใจในด้านความความน่ าเชืE อถือ
ด้านความเอาใจใส่ ด้านความมันE ใจ ด้านการตอบสนอง และด้านสิE งทีEสมั ผัสได้ ตามลําดับ มีความคิดเห็นต่อ
ความภักดีต่อคลินิกเสริ มความงามโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้วย กล่าวคือ เห็นด้วยในด้านการใช้บริ การ
ซํ@า ด้านการบอกต่อ ด้านพฤติกรรมการร้องเรี ยน และด้านความอ่อนไหวต่อราคา ตามลําดับ
ผลการวิเคราะห์เพืEอตอบวัตถุประสงค์การวิจยั ข้อทีE 2 โดยการวิเคราะห์ตามสมมติฐานข้อทีE 1 พบว่า
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดมีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจในคุณภาพการบริ การของคลินิกเสริ มความงาม
ของผูใ้ ช้บริ การในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยเมืE อพิจารณารายละเอี ยดจะเห็ นว่า ปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดด้า นบุ ค ลากรมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความพึ ง พอใจในคุ ณ ภาพการบริ ก ารมากทีE สุ ด รองลงมาคื อ ด้า น
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กระบวนการ ด้านราคา ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านสถานทีE ตามลําดับ ในขณะทีEปัจจัย
ส่ วนประสมทางการตลาดด้านการส่ งเสริ มการตลาดไม่มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจในคุณภาพการบริ การ
ของคลินิกเสริ มความงาม สําหรับการวิเคราะห์ตามสมมติฐานข้อทีE 2 พบว่าความพึงพอใจในคุณภาพการ
บริ การมี อิทธิ พลต่อความภักดี ต่อคลิ นิกเสริ มความงามของผูใ้ ช้บริ การในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยเมืE อ
พิจารณารายละเอียดจะเห็นว่า ความพึงพอใจในคุณภาพการบริ การด้านการตอบสนองมีอิทธิ พลต่อความ
ภักดี ต่อคลิ นิกเสริ มความงามมากทีE สุด รองลงมาคื อด้านความเอาใจใส่ ด้านความมันE ใจ และด้านความ
น่าเชืEอถือ ตามลําดับ ในขณะทีEความพึงพอใจในคุณภาพการบริ การด้านสิE งทีEสัมผัสได้ไม่มีอิทธิ พลต่อความ
ภักดีต่อคลินิกเสริ มความงามของผูใ้ ช้บริ การในเขตกรุ งเทพมหานคร
อภิปรายผลการวิจยั
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง สถานภาพโสด อายุระหว่าง 20-30 ปี มีระดับการศึกษา
อยูใ่ นระดับปริ ญญาตรี ส่ วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน และมีรายได้เฉลีEยต่อเดือนมากกว่า
50,000 บาท เข้าใช้บริ การคลินิกเสริ มความงามประมาณ 2-3 เดือน/ครั@ง และใช้บริ การการรักษาสิ ว แผลเป็ น
ฝ้า หรื อกระมากทีEสุด ซึE งสอดคล้องกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคในปั จจุบนั ทีEผูท้ ีEสนใจใช้บริ การของคลินิกเสริ ม
ความงามยัง คงเป็ นเพศหญิ ง โดยเฉพาะกลุ่ ม คนรุ่ น ใหม่ ทีE มี อ ายุ 20-30 ปี ทีE ต้อ งการจะมี รู ป ร่ า งหน้า ตา
ผิวพรรณหรื อบุคลิกภาพทีEดูดี เพืEอเสริ มสร้างความมันE ใจให้กบั ตัวเอง อีกทั@งปั ญหาสิ ว ฝ้าหรื อกระยังคงเป็ น
ปั ญหาทางด้านผิวพรรณทีE ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ตอ้ งเผชิ ญและมีความกังวลเป็ นอย่างมาก ทําให้ผูท้ ีE ประสบ
ปั ญหาดังกล่าวจําเป็ นต้องหาวิธีการในการดูแลรักษา ดังนั@นการเข้าใช้บริ การคลินิกเสริ มความงามจึงเป็ น
ทางเลือกหนึE งทีEผูบ้ ริ โภคกําลังให้ความนิ ยมในปั จจุบนั เพราะสามารถเข้าถึงการบริ การได้ง่าย อีกทั@งการมี
แพทย์ผูเ้ ชีE ยวชาญทีEคอยดูแลรักษาและให้คาํ ปรึ กษาอยูต่ ลอดเวลาก็เป็ นส่ วนช่วยเพิEมความมันE ใจและความ
น่ าเชืE อถือจากการเข้าใช้บริ การ และการทีEผูบ้ ริ โภคมีความถีEในการเข้าใช้บริ การประมาณ 2-3 เดือนต่อครั@ง
เพราะต้องการให้ได้ผลการรักษาอย่างต่อเนืEอง ซึE งสอดคล้องกับงานวิจยั ของปิ ยนาถ ไชยวงศ์ (2559) ทีEศึกษา
ความพึงพอใจในการใช้บริ การคลินิกเสริ มความงามในเขตลาดกระบัง กรุ งเทพมหานคร พบว่า ผูใ้ ช้บริ การ
ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุ 20-30 ปี สถานภาพโสด การศึกษาระดับปริ ญญาตรี ประกอบอาชี พพนักงาน
บริ ษทั เอกชน ใช้บริ การคลินิกเสริ มความงาม 2-3 เดือนต่อครั@ง และใช้บริ การรักษาสิ ว ฝ้าหรื อกระมากทีEสุด
การให้ความสําคัญกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดของคลินิกเสริ มความงามอยู่ในระดับมาก
โดยให้ความสําคัญกับด้านบุคลากรมากทีEสุด รองลงมาคือด้านราคา ด้านกระบวนการ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
การส่ งเสริ มการตลาด ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านสถานทีE ตามลําดับ ทั@งนี@ในภาพรวมแสดงให้เห็นว่า
ผูใ้ ช้บริ การมีการรับรู ้และให้ความสําคัญกับเครืE องมือทางการตลาดต่าง ๆ ทีEคลินิกเสริ มความงามนํามาใช้
สร้างกลยุทธ์เพืEอนําเสนอและตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้บริ การ ซึE งสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎี
ของอาร์ ม สตรอง และคณะ (Armstrong et al, 2012) ทีE ก ล่ า วว่า ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดคื อ ชุ ด

9
เครืE องมื อทางการตลาดทีE ธุรกิ จใช้เป็ นยุทธวิธีเพืEอตอบสนองความต้องการของตลาดเป้ าหมาย ด้วยการ
พยายามจูงใจให้เกิดความชอบและความพึงพอใจในตัวสิ นค้าหรื อบริ การ ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
ราคา ด้านสถานทีE ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริ การ และด้านลักษณะทาง
กายภาพ อีกทั@งยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของจิรวรรณ เฮงสวัสดิ^ (2560) ทีEศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ
ด้านศัลยกรรมความงามทีEมีต่อการบริ การของไบโอคลินิก พบว่า ผูใ้ ช้บริ การพึงพอใจในส่ วนประสมทาง
การตลาดอยูใ่ นระดับมาก โดยพึงพอใจในด้านบุคลากรมากทีEสุด รองลงมาคือด้านลักษณะทางกายภาพ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านกระบวนการ ด้านสถานทีE ด้านการส่ งเสริ มการตลาด และด้านราคา ตามลําดับ ประเด็นทีE
น่าสนใจคือถึงแม้การศึกษาจะมีความแตกแตกต่างกันในลําดับของการให้ความสําคัญกับปั จจัยส่ วนประสม
ทางการตลาดแต่ละด้าน แต่เป็ นทีEสงั เกตได้วา่ รายละเอียดของแต่ละปั จจัย ผูใ้ ช้บริ การยังคงให้ความสําคัญกับ
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ มาตรฐานของอุปกรณ์และเครืE องมือทีEใช้ในการบริ การ ความหลายหลายของระดับ
ราคา ความคุ ้ม ค่ า ของราคากับ บริ การทีE ไ ด้รั บ ทํา เลทีE ต@ ัง ทีE ห าง่ า ย ความสะดวกในการเดิ น ทาง การ
ประชาสัมพันธ์ผา่ นสืE อต่าง ๆ ความเชีEยวชาญและความเอาใจใส่ ของแพทย์และพนักงาน ความรวดเร็ วในการ
ให้บริ การ และความสะอาดเรี ยบร้อยของสถานทีEให้บริ การ เป็ นต้น ซึE งสิE งเหล่านี@ เป็ นปั จจัยทีEธุรกิ จคลินิก
เสริ มความงามพยายามสร้างและนําเสนอเพืEอตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้บริ การ เพืEอให้ผใู ้ ช้บริ การเกิด
ความพึงพอใจจากบริ การทีEได้รับ
ส่ วนความพึงพอใจในคุณภาพการบริ การของคลินิกเสริ มความงามโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
โดยพึงพอใจในด้านความความน่ าเชืE อถือมากทีEสุด รองลงคือด้านความเอาใจใส่ ด้านความมันE ใจ ด้านการ
ตอบสนอง และด้านสิE งทีEสัมผัสได้ ตามลําดับ ทั@งนี@ ในปั จจุบนั ธุ รกิจคลินิกเสริ มความงามเป็ นธุ รกิจทีEมีการ
แข่งขันทีEรุนแรงมาก โดยเฉพาะการแข่งขันด้านปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ดังนั@นผูป้ ระกอบการจําเป็ น
จะต้องสร้างความได้เปรี ยบทางการแข่งขันด้วยกลยุทธ์การตลาดอืEน ๆ เพืEอดึงดูดให้มีผมู ้ าใช้บริ การทีEเพิEมขึ@น
และเกิ ดความพึงพอใจสู งทีEสุดจากบริ การทีEได้รับ เช่ น การสร้ างและพัฒนาคุณภาพการบริ การทั@ง 5 ด้าน
ประกอบด้วย ด้านสิE งทีEสมั ผัสได้ เช่น สภาพแวดล้อมของคลินิกทีEมีความเป็ นระเบียบ เรี ยบร้อย และสวยงาม
ด้านการตอบสนอง เช่น มีความรวดเร็ วในการให้บริ การ ด้านความน่าเชืEอถือ เช่น มีแพทย์ทีEมีความเชีEยวชาญ
และประสบการณ์ในการรักษา มียาและเวชภัณฑ์ทีEผา่ นการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา หรื ออุปกรณ์ต่าง ๆ ทีEมีความทันสมัยและได้รับมาตรฐาน ด้านความมันE ใจ เช่น การรักษาทีEได้ผลเป็ นไป
ตามตามทีEตอ้ งการและมีความปลอดภัย และด้านความเอาใจใส่ เช่น มีการดูแลเอาใจใส่ ทีEดีจากพนักงาน เป็ น
ต้น สอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีของพาราสุ รามาน และคณะ (Parasuraman et al., 1988) ทีEกล่าวว่า การ
ประเมินคุณภาพการให้บริ การว่าได้มาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการของผูใ้ ช้บริ การหรื อไม่ จะใช้
เครืE องมือทีEเรี ยกว่า SERVQUAL ซึE งมี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านสิE งทีEสมั ผัสได้ ด้านความน่าเชืEอถือ ด้านการ
ตอบสนอง ด้านความมันE ใจ และด้านความเอาใจใส่ โดยผูใ้ ช้บริ การทําการประเมินว่าองค์ประกอบทีEรับรู ้ได้
เหล่านี@ เป็ นไปตามทีEมุ่งหวังไว้ และเกิ ดความพึงพอใจหรื อไม่ อีกทั@งผลการศึกษายังสอดคล้องกับปิ ยนาถ
ไชยวงศ์ (2559) ทีE ศึ ก ษาความพึ ง พอใจในการใช้ บ ริ การคลิ นิ ก เสริ มความงามในเขตลาดกระบัง
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กรุ งเทพมหานคร พบว่า ผูใ้ ช้บริ การพึงพอใจในคุณภาพการบริ การด้านความน่าเชืEอถือมากทีEสุด รองลงมา
คือ ด้านความมันE ใจ ด้านสิE งทีEสมั ผัสได้ ด้านการตอบสนองและด้านความเอาใจใส่ ตามลําดับ
ส่ วนความคิดเห็นต่อความภักดีต่อคลินิกเสริ มความงามโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้วย โดยเห็น
ด้วยในด้านการใช้บริ การซํ@ามากทีEสุด รองลงมาคือด้านการบอกต่อ ด้านพฤติกรรมการร้องเรี ยน และด้าน
ความอ่อนไหวต่อราคา ตามลําดับ ทั@งนี@ เป็ นเพราะการทีEธุรกิจคลินิกเสริ มความงามจะประสบความสําเร็ จ
และเกิ ด ความยังE ยืน ในธุ ร กิ จ ได้ นอกเหนื อ จากการสร้ า งความพึ ง พอใจแล้ว การรั ก ษาความภัก ดี ข อง
ผูใ้ ช้บริ การก็เป็ นสิE งทีEสาํ คัญ การทีEผใู ้ ช้บริ การมีความพึงพอใจอย่างสมํEาเสมอต่อการบริ การทีEได้รับ ทําให้เกิด
พฤติกรรมและทัศนคติทีEดีต่อการบริ การ เช่น เกิดการใช้บริ การซํ@าทีEสมํEาเสมอ การบอกต่อไปยังบุคคลอืEน
การมีส่วนร่ วมในการปกป้ อง หรื อยอมจ่ายแม้ราคาจะสู งขึ@น ซึE งสอดคล้องการแนวคิดและทฤษฎีของดิกค์
และบาซู (Dick & Basu, 1994) ทีEกล่าวว่า ความภักดีคือ ความตั@งใจและพฤติกรรมของผูใ้ ช้บริ การทีEมีความ
ผูกพันกับการซื@ อสิ นค้าหรื อบริ การทีEตนเองพึงพอใจอย่างสมํEาเสมอ และยังสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎี
ของเซทแฮล์ม และคณะ (Zeithaml et al., 1996) ทีEกล่าวว่าความภักดีของผูใ้ ช้บริ การต้องคํานึ งถึงพฤติกรรม
ทัศนคติ และกระบวนการคิดของผูใ้ ช้บริ การ โดยมีการวัด 4 มิติคือ ด้านการบอกต่อ ด้านการใช้บริ การซํ@า
ด้านความอ่อนไหวต่อปั จจัยราคา และด้านพฤติกรรมการร้องเรี ยน นอกจากนี@ ยงั สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
วาสนา อินทะแสง (2559) ทีEศึกษาปั จจัยส่ วนส่ วนประสมทางการตลาดของธุ รกิ จคลินิกเสริ มความงามทีE
ส่ งผลต่อความภักดีของลูกค้า พบว่า ผูใ้ ช้บริ การมีความคิดเห็นต่อความภักดีอยูใ่ นระดับเห็นด้วยอย่างยิงE โดย
ด้านการใช้บริ การซํ@ามีค่าเฉลีEยมากทีEสุด รองลงมาคือด้านการบอกต่อ ด้านความอ่อนไหวต่อราคา และด้าน
พฤติกรรมการร้องเรี ยน ตามลําดับ
จากการวิ เ คราะห์ ต ามสมมติ ฐ านข้อ ทีE 1 พบว่า ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดโดยภาพรวมมี
อิทธิ พลต่อความพึงพอใจในคุณภาพการบริ การของคลินิกเสริ มความงาม และเมืEอวิเคราะห์ในรายละเอียด
พบว่ามีเพียง 6 ปั จจัย ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานทีE ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ และด้าน
ลักษณะทางกายภาพมีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจในคุณภาพการบริ การ โดยผลของความมีอิทธิ พลระหว่าง
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด และความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีของคอท
เลอร์ (Kotler, 2003) ทีEกล่าวว่าความพึงพอใจเป็ นผลมาจากการเปรี ยบเทียบการรับรู ้ของผูใ้ ช้บริ การกับความ
คาดหวังทีEมีต่อการบริ การ กล่าวคือ หากผลทีEได้รับจากการบริ การตรงกับความคาดหวังจะทําให้ผใู ้ ช้บริ การ
เกิดความพึงพอใจ นอกจากนี@ ยงั สอดคล้องกับงานวิจยั ของสาทูล เชีEยวพานิ ช (2556) นริ นทร ชมชืEน (2556)
อณิ ษฐา ผลประเสริ ฐ (2558) และชญานิ ศ เวียงสมุทร (2558) ทีE ศึกษาอิทธิ พลของปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดกับความพึงพอใจทีEมีต่อคลินิกเสริ มความงาม ล้วนแสดงให้เห็นว่าปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การคลินิกเสริ มความงามทั@งสิ@ น ทั@งนี@ เพราะคลินิกเสริ มความงามได้
พยายามนําเสนอกลยุทธ์ทางการตลาดเพืEอตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้บริ การ เพืEอทําให้เกิดความพึง
พอใจจากบริ การทีEได้รับ ไม่วา่ จะเป็ นการมีแพทย์หรื อพนักงานทีEมีความรู ้ ความเชีEยวชาญ มีการดูแลเอาใจใส่
การให้การรักษาอย่างมีมาตรฐานและความปลอดภัย การมีอุปกรณ์เครืE องมือทีEทนั สมัย เวชภัณฑ์ทีEมีคุณภาพ

11
ราคามีความใกล้เคียงกับคลินิกอืEนและมีความเหมาะสมกับคุณภาพการบริ การทีEได้รับ รวมถึงความสะอาด
ของสถานทีEและความสะดวกในการเดินทาง อย่างไรก็ตามผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่ตดั สิ นใจใช้บริ การคลินิก
เสริ มความงามโดยพิจารณาจากปั จจัยทีEกล่าวมาข้างต้นเป็ นอันดับแรก ซึE งหากผูใ้ ช้บริ การมีความพึงพอใจใน
ปัจจัยเหล่านี@แล้ว ปัจจัยด้านอืEน ๆ เช่น การจัดกิจกรรมส่ งเสริ มการขาย โปรโมชันE ส่ วนลด ของแถม หรื อการ
ทดลองใช้บริ การ เป็ นต้น จึ งถูกให้ความสําคัญเป็ นอันดับสุ ดท้าย และเป็ นผลให้ปัจจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดด้านการส่ งเสริ มการตลาดไม่มีอิทธิพลผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การนันE เอง
จากการวิเคราะห์ตามสมมติฐานข้อทีE 2 พบว่า ความพึงพอใจในคุณภาพการบริ การมีอิทธิ พลต่อ
ความภักดี ต่อคลิ นิกเสริ มความงาม และเมืE อวิเคราะห์ในรายละเอี ยดพบว่ามี เพียง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการ
ตอบสนอง ด้านความน่าเชืEอถือ ด้านความมันE ใจและด้านความเอาใจใส่ มีอิทธิพลต่อความภักดีต่อคลินิกเสริ ม
ความงาม โดยผลของความมี อิทธิ พลระหว่างความพึงพอใจในคุ ณภาพการบริ การ และความภักดี ของ
ผูใ้ ช้บริ การสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีของโอลิเวอร์ (Oliver, 1977) ทีEกล่าวว่า หากผูใ้ ช้บริ การพึงพอใจ
ต่อคุณภาพการบริ การทีEได้รับก็ยนิ ดีทีEจะใช้บริ การและพิจารณาให้การอุปถัมภ์ผใู ้ ห้บริ การนั@นเป็ นอันดับแรก
เมืEอต้องการและจะไม่เปลีEยนใจไปใช้บริ การผูใ้ ห้บริ การรายอืEน นอกจากนี@ ยงั สอดคล้องกับงานวิจยั ของเกษ
กนก ศศิบวรยศ (2556) อัมพล ชูสนุก (2559) และโสรัจจะราช เถระพันธ์ (2561) ทีEศึกษาอิทธิพลของคุณภาพ
การให้บริ การต่อความภักดีของผูใ้ ช้บริ การคลินิกเสริ มความงาม ล้วนแสดงให้เห็นว่าคุณภาพการให้บริ การมี
อิทธิ พลต่อความภักดีต่อคลินิกเสริ มความงามทั@งสิ@ น ทั@งนี@เพราะหากผูใ้ ช้บริ การมีความพึงพอใจจากคุณภาพ
การบริ การทีEได้รับไม่วา่ จะเป็ นความพึงพอใจจากการทีEผใู ้ ห้บริ การเต็มใจในให้บริ การอย่างทันทีเมืEอต้องการ
มีความคล่องแคล่วว่องไวในการให้บริ การ ทําให้ข@ นั ตอนต่าง ๆ มีความสะดวกรวดเร็ ว ให้บริ การด้วยความ
สุ ภาพ อ่อนน้อมและเอาใจใส่ ทําให้ผูใ้ ช้บริ การรู ้ สึกได้รับความสําคัญ ตลอดจนพนักงานมีความรู ้ ความ
เข้า ใจ สามารถสืE อ สารหรื อ อธิ บ ายการบริ ก ารให้ แ ก่ ผู ใ้ ช้บ ริ ก ารได้ดี รวมถึ ง การทีE ผู ใ้ ช้บ ริ ก ารได้รั บ
ผลการรักษาเป็ นไปตามทีEคาดหวังไว้ หรื อแม้แต่การทีEคลินิกเสริ มความงามมีชืEอเสี ยงเป็ นทีEยอมรับ มีแพทย์ทีE
มีความเชีEยวชาญ มีประสบการณ์การรักษา และอุปกรณ์และเครืE องมือต่าง ๆ ทีEมีคุณภาพมาตรฐาน ดังนั@นการ
ทีEผใู ้ ช้บริ การมีความพึงพอใจอย่างสมํEาเสมอต่อการบริ การทีEได้รับเหล่านี@ทาํ ให้เกิดพฤติกรรมและทัศนคติทีEดี
ต่อการบริ การ เช่น เกิดการใช้บริ การซํ@า การบอกต่อไปยังบุคคลอืEน การมีส่วนร่ วมในการปกป้ อง หรื อยอม
จ่ายแม้ราคาจะสู งขึ@นเพืEอให้ได้บริ การทีEตนพึงพอใจ เป็ นต้น อย่างไรก็ตามการวิจยั ครั@งนี@ ผูว้ ิจยั ได้สุ่มเก็บ
ข้อมูลจากผูใ้ ช้บริ การโดยเลือกห้างสรรพสิ นค้าเป็ นสถานทีEหลักในการเก็บข้อมูล ซึE งผูว้ ิจยั สังเกตได้วา่ ธุรกิจ
คลินิกเสริ มความงามทีEต@ งั อยูใ่ นบริ เวณห้างสรรพสิ นค้ามีคุณภาพการบริ การด้านสิE งทีEสมั ผัสได้ไม่แตกต่างกัน
ไม่ว่าจะเป็ นทําเลทีEต@ งั ความสะดวกในการเดินทาง ความสะอาดหรื อความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย อีกทั@งใน
ปั จจุ บนั เทคโนโลยีทางการแพทย์มีความก้าวหน้าไปอย่างมาก ทําให้คลิ นิกเสริ มความงามจําเป็ นต้องมี
อุปกรณ์หรื อเครืE องมือทีEทนั สมัยมาคอยให้บริ การ ทั@งนี@ หากผูใ้ ช้บริ การรับรู ้ในคุณภาพการบริ การด้านสิE งทีE
สัมผัสได้ของคลินิกเสริ มความงามไม่แตกต่างกันก็อาจส่ งผลให้เกิดความพึงพอใจทีEไม่แตกต่างกัน ปั จจัยนี@
จึงไม่มีอิทธิพลผลต่อความภักดีต่อคลินิกเสริ มความงามนันE เอง
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ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะเชิงวิชาการจากผลการวิจยั
(1) จากการศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดและความพึงพอใจในคุณภาพการบริ การทีEส่งผล
ต่อความภักดีต่อคลินิกเสริ มความงามของผูใ้ ช้บริ การในเขตกรุ งเทพมหานครพบว่า สิE งทีEผปู ้ ระกอบการควร
ให้ความสนใจมากทีEสุด คือบุคลากรผูใ้ ห้บริ การไม่วา่ จะเป็ นแพทย์หรื อพนักงาน เพราะถือเป็ นหัวใจสําคัญทีE
จะคอยนําเสนอการบริ การอันเป็ นเลิศของคลินิกเสริ มความงาม เพืEอให้ผูใ้ ช้บริ การเกิดความพึงพอใจ และ
สร้างความสัมพันธ์หรื อกระตุน้ ให้ผใู ้ ช้บริ การเหล่านี@ กลับมาใช้บริ การอย่างต่อเนืE องจนก่อให้เกิดความภักดี
ต่อธุรกิจในทีEสุด ดังนั@นผูป้ ระกอบการสามารถพัฒนา เสริ มสร้างศักยภาพและมาตรฐานการให้บริ การเหล่านี@
ได้ต@ งั แต่กระบวนการคัดกรองคุณสมบัติของพนักงานให้บริ การ การจัดหาแพทย์ประจําคลินิกทีEมีความรู ้
ความเชีEยวชาญ มีประสบการณ์ในการรักษา การฝึ กอบรมพัฒนาความรู ้และทักษะต่าง ๆ เพืEอให้พนักงานมี
ความเชีEยวชาญในการปฏิบตั ิงาน สามารถให้คาํ แนะนําแก่ผใู ้ ช้บริ การได้ การฝึ กให้พนักงานมีใจทีEรักบริ การ
กระตือรื อร้นทีEจะให้การดูแลเอาใจใส่ อยูเ่ สมอ ตลอดจนกระบวนการประเมินติดตามคุณภาพการให้บริ การ
ของพนักงาน นอกจากนี@ผปู ้ ระกอบการควรให้ความสําคัญและวางแผนการจัดกระบวนการหรื อขั@นตอนการ
ทํางานทีEดีเพืEอให้ผใู ้ ช้บริ การได้รับบริ การทีEรวดเร็ วและดีทีEสุด (2) จากงานวิจยั ข้างต้นสิE งทีEผปู ้ ระกอบการควร
ปรับปรุ งหรื อดําเนิ นการแก้ไข คือการส่ งเสริ มการตลาด ถึงแม้วา่ การศึกษาปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด
ไม่มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจในคุณภาพการบริ การของคลินิกเสริ มความงาม แต่กล่าวได้ว่าปั จจัยด้านการ
ส่ งเสริ มการตลาดเป็ นปั จจัยหนึEงทีEผใู ้ ช้บริ การให้ความสําคัญอยูใ่ นระดับมาก ดังนั@นผูป้ ระกอบการควรมีการ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านสืE อต่าง ๆ อย่างแพร่ หลาย เพืEอให้ผูใ้ ช้บริ การทราบถึงรายละเอียดต่าง ๆ ของ
คลิ นิ ก เสริ ม ความงาม รวมถึ ง ควรมี ก ารจัด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การตลาดด้ว ยการจัด โปรโมชัEน ทีE มี ค วาม
หลากหลาย เช่น ส่ วนลด ของแถม หรื อแพคเกจทีEคุม้ ค่า เป็ นต้น และ (3) ผูป้ ระกอบการควรให้ความสําคัญ
กับผลของการรับบริ การ เช่น ข้อเสนอแนะ และการรับฟังข้อร้องเรี ยนต่าง ๆ ของผูใ้ ช้บริ การ เพืEอจะได้นาํ มา
แก้ไขปรับปรุ งการบริ การให้ดียงิE ขึ@น เพราะการรับฟั งข้อเสนอแนะของผูใ้ ช้บริ การ และทําการแก้ไขให้เป็ น
รู ปธรรม แสดงถึงความจริ งใจและความเอาใจใส่ ของคลินิกเสริ มความงาม ซึEงผูใ้ ช้บริ การสามารถรับรู ้ได้จาก
คุณภาพของการบริ การทีEได้รับ และนําไปสู่ ความพึงพอใจและความภักดีในทีEสุด
ข้ อเสนอแนะสํ าหรับการวิจยั ครัSงต่ อไป
(1) ศึ กษากับกลุ่มตัวอย่างกลุ่มอืEน ๆ เช่ น กลุ่มผูท้ ีE ยงั ไม่เคยเข้าใช้บริ การคลิ นิกเสริ มความงามว่า
ปั จจัยใดทีEส่งผลให้เกิดการใช้บริ การ หรื อศึกษาในพื@นทีEอืEน ๆ ทีEไม่ใช่กรุ งเทพมหานครเพืEอจะได้ทราบถึง
ความต้องการของผูใ้ ช้บริ การอย่างทัวE ถึง อันเป็ นประโยชน์สาํ หรับผูป้ ระกอบการในการกําหนดกลยุทธ์ทาง
การตลาดทีEสามารถตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้บริ การได้ (2) ศึกษาปั จจัยอืEน ๆ ทีEอาจมีผลต่อความพึง
พอใจหรื อความภักดีต่อคลินิกเสริ มความงาม เช่น ด้านพฤติกรรม ด้านค่านิ ยม ด้านแรงจูงใจ เป็ นต้น เพราะ
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ทําให้ทราบข้อมูลทีEครอบคลุมความต้องการทีEแท้จริ งของผูใ้ ช้บริ การในปั จจุบนั และ (3) ใช้วิธีการศึกษาเชิง
คุณภาพเข้ามามีส่วนร่ วมในการวิจยั เช่น การสัมภาษณ์ผูใ้ ช้บริ การแบบเจาะลึก การสังเกต หรื อการระดม
สมอง เป็ นต้น เพืEอให้มองเห็นภาพรวมของแนวคิดทีEมีความละเอียดและชัดเจนมากยิงE ขึ@น
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