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บทคดัย่อ 

 
  การวิจยัครัง้นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างทศันคติที่มีต่อส่วนประสมการตลาดบริการกับ
พฤติกรรมการใช้บรกิารศูนย์ผวิหนังและศลัยกรรมเลเซอร์ iSKY โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืที่ใช้ในการเกบ็ขอ้มูล 
สถติทิีใ่ชไ้ดแ้ก่ รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ความเบีย่งเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าท ีการวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว และการ
ทดสอบหาค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพยีรส์นั 

  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ อายุต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 0  ปี สถานภาพโสด ส าเรจ็การศกึษาสงูสดุ
ระดบัปรญิญาตร ีประกอบอาชพีพนักงานบรษิัทเอกชน มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืนที ่4 ,  1 บาทขึน้ไป  และผู้ใชบ้รกิารส่วน
ใหญ่มทีศันคตต่ิอสว่นประสมการตลาดบรกิารของศนูยผ์วิหนงัและศลัยกรรมเลเซอร์ iSKY อยู่ในระดบัด ี
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้ใช้บรกิารที่มอีายุ ระดบัการศกึษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกนั             
มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารศูนยผ์วิหนังและศลัยกรรมเลเซอร ์ iSKY ดา้นค่าใชจ้่ายในการใชบ้รกิารโดยเฉลีย่ต่อครัง้ แตกต่างกนั 
อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั . 5 และผู้ใช้บรกิารที่มสีถานภาพการสมรสและอาชพีแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการใช้
บรกิารศูนยผ์วิหนังและศลัยกรรมเลเซอร ์iSKY ดา้นแนวโน้มการใชบ้รกิารในอนาคต แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติิ
ที่ระดบั . 5 ในส่วนของความสมัพนัธร์ะหว่างทัศนคตทิีม่ต่ีอส่วนประสมการตลาดบรกิารกบัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารศูนย์
ผวิหนงัและศลัยกรรมเลเซอร ์ iSKY นัน้ พบว่า ทศันคตขิองผูใ้ชบ้รกิารทีม่ต่ีอสว่นประสมการตลาดบรกิารดา้นราคา และดา้น
กระบวนการ มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการใช้บรกิารศูนยผ์วิหนังและศลัยกรรมเลเซอร์ iSKY ด้านค่าใช้จ่ายในการใช้
บรกิารโดยเฉลีย่ต่อครัง้ โดยมคีวามสมัพนัธท์ศิทางตรงขา้มกนั ในระดบัต ่ามากและค่อนขา้งต ่า อย่างมนียัส าคญัทางสถติิที ่
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ระดบั . 5 และทศันคติที่มต่ีอส่วนประสมการตลาดบรกิาร ได้แก่  ด้านผลติภณัฑ์/บรกิาร ด้านราคา ด้านช่องทางการจดั
จ าหน่าย ดา้นการสง่เสรมิตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม
การใช้บริการศูนย์ผิวหนังและศลัยกรรมเลเซอร์ iSKY ด้านแนวโน้มการใช้บริการในอนาคต อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ            
ทีร่ะดบั . 5 

 

ค าส าคญั: คลนิิกผวิหนงั สว่นประสมการตลาดบรกิาร พฤตกิรรมผูบ้รโิภค 
 

Abstract 
  
 The purpose of this research is to examine the relationship between the attitudes of consumers towards 
the service marketing mix and service usage of iSKY Innovative Skin & Laser Surgery Center. The sample in this 
research was two hundred and ten iSKY customers. It was conducted by questionnaire as a tool to collect statistical 
data using data analysis including percentage, mean and standard deviation. The statistical analysis of variance 
was obtained a t-test, One-Way Analysis of Variance and Person Product Moment Correlation Coefficient. 
  The majority of the sample group was female, aged under or equal to thirty years of age, single with a 
Bachelor’s degree, working as an employee at a private company and average revenue per month over 40,001 
Baht and the overall attitudes towards the service marketing mix was at a good level.  
  The results of hypotheses testing are as follows: 
  The consumers with different demographic characteristics including age, highest educational level and 
average revenue per month had different behavior on using iSKY’s service in terms of spending limitations on 
services each time with statistical significant level of .05, while consumers with different marital status and 
occupations had different behaviors regarding service usage in terms of returning to use the service again in the 
future at statistical significant level of .05. 
  The attitudes of consumer on service marketing mix in terms of products and services and process 
aspects were negatively correlated at low level and very low level respectively, with the behavior on service usage 
at iSKY Innovative Skin & Laser Surgery Center in terms of average amount of expenses per time with a statistical 
significant level of .05. 
  The attitudes of consumers on the service marketing mix was positively correlated with behavior on 
service usage at iSKY Innovative Skin & Laser Surgery Center in terms of the returning to use the service again 
in the future at a statistical significant level of .05. 
 
Keyword: Skin Clinic, Service Marketing Mix, Consumer Behavior 
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บทน า 

 ธุรกิจคลินิกผิวหนังและความงามเป็นธุรกิจที่เติบโตมาจากความต้องการของคนรุ่นใหม่ที่ต้องการมีรูปร่าง 
หน้าตา ผวิพรรณ หรอืบุคลกิภาพทีด่ดู ีเพื่อเสรมิสรา้งความมัน่ใจใหก้บัตนเอง โดยธุรกจินี้ยงัคงเป็นธุรกจิเด่นต่อไป ซึง่ศนูย์
พยากรณ์เศรษฐกจิ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทยไดจ้ดัอนัดบัให้ธุรกจิบรกิารทางการแพทยแ์ละความงามยงัคงเป็นธุรกจิเด่น
อันดับ 1 ในปี 256  และยังเป็นการครองอันดบั 1 ติดต่อกันยาวนานถึง 6 ปี ทัง้นี้ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ 
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย ยงัไดว้เิคราะหต่์อไปอกีว่าธุรกจินี้จะยงัคงมคีวามโดดเด่นต่อเนื่องไปอกีอย่างน้อย 0-5 ปี ขา้งหน้า 
(กรุงเทพธุรกิจ. 256 : ออนไลน์) โดยที่ในปีพุทธศกัราช 2558 นัน้ ธุรกิจคลินิกความงามมีมูลค่าตลาดสูงถึง 0 ,                
ลา้นบาท มอีตัราเตบิโตประมาณปีละ 15-2 % (มารเ์กต็เธยีร.์ 2558: ออนไลน์) และธุรกจิคลนิิกผวิหนังและความงามสรา้ง
ผลตอบแทนให้แก่ผู้ประกอบการ ซึ่งสะท้อนได้จากรายงานของธนาคารกรุงศรอียุธยา จ ากดั(มหาชน) ระบุว่ามูลค่าเงิน
หมุนเวยีนในปี พ.ศ. 2559 ที่มูลค่าสูงกว่า 12,    ล้านบาท และยงัได้คาดการณ์ต่อไปอกีว่าในปี พ.ศ. 256  ทัว่โลกจะ
มูลค่าเงนิหมุนเวยีนในอุตสาหกรรมคลนิิกผวิพรรณและความงามอยู่ที่  2.65 แสนลา้นดอลลารส์หรฐั หรือ 9.174 ลา้นลา้น
บาท (อตัราแลกเปลีย่น ณ วนัที ่28 เมษายน 256   04.62 บาท ต่อ 1 ดอลลาหส์หรฐั, อา้งองิจากธนาคารแห่งประเทศไทย) 
หากดูเฉพาะภายในประเทศไทยจะมมีูลค่าเงนิหมุนเวยีนของปี 256  สูงกว่า 2 หมื่นล้านบาท (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั
(มหาชน). 256 : ออนไลน์)   
 กลุ่มสถานบริการเสริมความงามที่ให้บริการครบวงจรทัง้การดูแลรกัษาผิวและศลัยกรรม มีแนวโน้มเติบโต
มากกว่าสถานบรกิารทีเ่น้นการรกัษาผวิเพยีงอย่างเดยีว เนื่องจากการทีต่ลาดเสรมิความงามของไทยมแีนวโน้มขยายตวัดี
อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มคนวยัท างานที่ให้ความส าคญักบัการดูแลสุขภาพและความงามมากขึ้น ทัง้นี้ ศูนย์วิจยั
เศรษฐกจิและธุรกจิ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั(มหาชน) ไดส้ ารวจพบว่ากลุ่มคนวยัท างานต้องการใชผ้ลติภณัฑค์วามงาม
มากถงึ 6 -8  % และพบว่าคนเริม่หนัมาสนใจสขุภาพและความงามตัง้แต่อายุยงัน้อย โดยกลุ่มวยั 2 -4  ปี มคีวามตอ้งการ
ใชผ้ลติภณัฑค์วามงามมากทีส่ดุถงึ 77% นอกจากนี้รายไดท้ีส่งูขึน้ยงัสง่ผลใหม้คีวามต้องการบรกิารทีซ่บัซอ้นมากกว่าเพยีง
แค่การรกัษาผวิอย่างเดยีว ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวโน้มการเตบิโตของการบรกิารดา้นชะลอวยัและศลักรรมทีเ่พิม่ขึน้ (ศนูยว์จิยั
เศรษฐกจิและธุรกจิ ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน). 2559: ออนไลน์)  
 จากการแข่งขนัอย่างรุนแรงภายในอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการจงึต้องมกีารปรบัเปลีย่น กลยุทธท์างการตลาด 
รวมถงึการน าเสนอเทคโนโลยแีละนวตักรรมการรกัษารปูแบบใหม่ ๆ ซึง่ลว้นแต่เป็นปัจจยัส าคญัในการสรา้งความไดเ้ปรยีบ
จากการแข่งขนั โดยที่แต่ละคลินิกก็จะมีการวางต าแหน่งของคลินิกที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งสามารถแบ่งได้ออกเป็ น             
2 รปูแบบ (ศนูยว์จิยักสกิรไทย. 2558: ออนไลน์) คอื คลนิิกระดบับน จะเน้นไปทีก่ารใชเ้ครื่องมอื นวตักรรม และเทคโนโลยี
ทนัสมยั ปลอดภยั และมมีาตรฐาน แพทย์เป็นแพทย์ผู้เชยีวชาญเฉพาะด้าน รวมถึงมกีระบวนการรกัษาที่ปลอดภยัและ
สามารถแก้ไขสถานการณ์วกิฤตได้ในระดบัหนึ่ง มีที่ตัง้อยู่ในศูนย์การค้า หรือตัง้ในรูปแบบ  Stand-Alone ที่มีความเป็น    
ส่วนตวัสงู อกีรูปแบบหนึ่งคอืคลนิิกระดบักลางถงึล่าง (Mass Market) คลนิิกกลุ่มนี้จะเน้นไปทีร่าคาและการส่งเสรมิตลาด 
(Promotion) ทัง้การลด การแถม หรอืการจ่ายแบบเหมาจ่ายในราคาที่คุ้มค่าเหมาะสม รวมถึงการโฆษณาผลการรกัษา               
ทีไ่ดผ้ลดแีละใชเ้วลารวดเรว็ 
 แต่อย่างไรกต็าม การทีต่ลาดเสรมิความงามทีเ่ตบิโตอย่างต่อเนื่องนัน้ ย่อมส่งผลใหค้ลนิิกผวิหนังและความงาม
ต้องเผชญิกบัการแข่งขนัทีรุ่นแรงจากภาวะลน้ตลาด เพราะการเตบิโตของตลาดเสรมิความงามท าใหน้ักลงทุนรายใหม่ใหค้วาม
สนใจเขา้มาลงทุนมากขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในด้านการดูแลรกัษาผวิและศลัยกรรม อกีทัง้ยงัมกีารขยายสาขาและการ
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พฒันาของผูป้ระกอบการรายเดมิทีเ่พิม่ขึน้ ไม่ว่าจะเป็นคลนิิกผวิหนังและเสรมิความงาม โรงพยาบาลเฉพาะทางดา้นความ
งามและศลัยกรรม รวมทัง้โรงพยาบาลต่าง ๆ ได้เริ่มเปิดศูนย์ผิวพรรณ ศูนย์ศลัยกรรมความงาม และศูนย์เวชศาสตร์              
ชะลอวยั (Anti-aging Center) มากขึน้ ซึง่ส่วนใหญ่จะมรีูปแบบการใหบ้รกิารและเครื่องมอือุปกรณ์ทีค่ลา้ยคลงึกนั ส่งผลให้
เกดิการแขง่ขนักนัอย่างรุนแรงโดยเฉพาะในดา้นของราคา โดยสามารถสงัเกตไดจ้ากอตัราก าไรเฉลีย่ของธุรกจิทีม่แีนวโน้ม
ลดลงในช่วง 0 ปีที่ผ่านมาจากประมาณร้อยละ 11 เป็นร้อยละ 0 ด้วยเหตุดงักล่าวจึงเป็นผลผลกัดนัให้ผู้ประกอบการ             
เริม่หนัไปจบัตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche Market) มากขึน้ โดยการสรา้งจุดเด่นในการเป็นผู้เชีย่วชาญเฉพาะด้าน (ศูนยว์จิยั
เศรษฐกจิและธุรกจิ ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั(มหาชน). 2559: ออนไลน์) 
 ส าหรับศูนย์ผิวหนังและศัลยกรรมเลเซอร์ iSKY (iSKY Innovative Skin & Laser Surgery Center) เริ่มเปิด
ใหบ้รกิาร ในปีพุทธศกัราช 2554 โดยใหบ้รกิารการตรวจวนิิจฉยั รกัษา และศลัยกรรมเลเซอรเ์พื่อความงามครบวงจร และ
ได้มาตรฐานสากล โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางโรคผิวหนังและเลเซอร์ที่ผ่านการฝึกอบรมจากสถาบันระดับ
นานาชาติ  ภายใต้แนวคิด “Get the right start” เพราะผิวของคุณไม่เหมือนใคร เริ่มต้นความสวยอย่างถูกวิธีที่ iSKY               
ซึง่ iSKY เน้นความปลอดภยัจากแพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญดา้นผวิหนงัและศลัยกรรมเลเซอร ์พรอ้มตรวจวเิคราะหผ์วิและดแูลรกัษา
ผู้ใช้บริการเป็นรายบุคคล เพื่อสร้างมาตรฐานใหม่ทางการรกัษาและดูแลผิวหนังแบบครบวงจร มีความเป็นส่วนตวัสูง                 
โดยศนูยผ์วิหนงัและศลัยกรรมเลเซอร ์ iSKY จะแตกต่างจากคลนิิกอื่น โดยมหีอ้งใหก้ารรกัษาดว้ยเลเซอรแ์ละเครื่องมอืชนิด
ต่างๆ ทีท่นัสมยัหอ้งตรวจวเิคราะหส์ภาพผวิก่อนและหลงัรกัษา หอ้งปฏบิตักิารปรุงยาซึง่เป็นสตูรเฉพาะของผูใ้ชบ้รกิารแต่
ละราย และใชเ้ทคโนโลยนีวตักรรมการรกัษาล่าสดุทีผ่่านการวจิยัทางการแพทยย์นืยนัประสทิธภิาพในการรกัษาและมคีวาม
ปลอดภยั  เพื่อสรา้งความมัน่ใจใหก้บัผูใ้ชบ้รกิารว่าผูใ้ชบ้รกิารจะไดร้บัการดูแลผวิเพื่อความงามทีถู่กตอ้งและปลอดภยัตาม
หลกัการแพทยใ์นมาตรฐานระดบัสากล 
 ดงันัน้ ดว้ยเหตุดงักล่าวขา้งต้น ในการวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัจงึสนใจทีศ่กึษาในประเดน็ของ “ความสมัพนัธร์ะหว่าง
ทศันคตทิีม่ต่ีอส่วนประสมการตลาดบรกิารกบัพฤติกรรมการใชบ้รกิารศูนยผ์วิหนังและศลัยกรรมเลเซอร ์ iSKY” ซึง่ปัจจยั
ด้านทศันคติที่มต่ีอส่วนประสมการตลาดบรกิารจะประกอบด้วยทศันคตดิ้านผลติภัณฑแ์ละบรกิาร ราคา ช่องทางการจดั
จ าหน่าย การส่งเสริมตลาด บุคลากร ลกัษณะทางกายภาพ และกระบวนการให้บริการ โดยศึกษาถึงความสมัพนัธ์กบั
พฤตกิรรมการใชบ้รกิารศนูยผ์วิหนงัและศลัยกรรมเลเซอร ์iSKY 
 

ความส าคญัของการวิจยั 
 1. เพื่อทราบถึงพฤติกรรมการใช้บริการศูนย์ผิวหนังและศัลยกรรมเลเซอร์ iSKY โดยจ าแนกตามลักษณะ
ประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
 2. เพื่อทราบถึงความสมัพันธ์ระหว่างทัศนคติที่มีต่อส่วนประสมการตลาดบริการ (7Ps) อันประกอบด้วย 
ผลติภณัฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) การส่งเสรมิตลาด (Promotion) บุคลากร (People) 
ลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evident) และกระบวนการ (Process) กบัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารศนูยผ์วิหนงัและศลัยกรรม
เลเซอร ์iSKY 
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สมมติฐานการวิจยั 
1. ผู้ใช้บรกิารที่มีลกัษณะทางประชากรศาสตร์แตกต่างกนั อนัประกอบด้วยเพศ อายุ สถานภาพการสมรส 

ระดบัการศกึษา อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารศนูยผ์วิหนงัและศลัยกรรมเลเซอร ์iSKY แตกต่างกนั 
2. ทศันคตทิีม่ต่ีอส่วนประสมการตลาดบรกิาร ไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑ์และบรกิาร (Product/Service) ดา้นราคา 

(Price) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) ดา้นการส่งเสรมิตลาด (Promotion) ดา้นบุคลากร (People) ดา้นลกัษณะทาง
กายภาพ (Physical Evident) และดา้นกระบวนการ (Process) มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารศูนยผ์วิหนังและ
ศลัยกรรมเลเซอร ์iSKY 

3.  

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการศูนย์ผิวหนังและศัลยกรรมเลเซอร์ iSKY โดยจ าแนกตามลักษณะ
ประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 

2. เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างทศันคตทิีม่ต่ีอสว่นประสมการตลาดบรกิาร (7Ps) อนัประกอบดว้ย ผลติภณัฑ/์
บรกิาร (Product/Service) ราคา (Price) ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) การส่งเสรมิตลาด (Promotion) บุคลากร (People) 
ลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evident) และกระบวนการ (Process) กบัพฤติกรรมการใชบ้รกิารศูนย์ผวิหนังและศลัยกรรม
เลเซอร ์iSKY 

ทบทวนวรรณกรรม 

  เพน (Payne.  1990 อา้งองิจาก ชยัสมพล ชาวประเสรฐิ.  2546: 60) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร 
(The Service Marketing Mix) ประกอบดว้ยปัจจยัดา้นต่าง ๆ 7 ดา้น มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
 1. ผลติภณัฑ ์(Product) หมายถงึ สิง่ทีเ่สนอขายโดยธุรกจิเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลกูคา้ใหล้กูคา้พงึ
พอใจในผลติภณัฑท์ีเ่สนอขาย ประกอบดว้ยสิง่ทีส่มัผสัไดแ้ละสิง่ทีส่มัผสัไม่ได ้เช่น บรกิารต่าง ๆ ความคดิ สถานที ่องคก์ร 
หรอืบุคคล ซึ่งผลติภณัฑ์ต้องมอีรรถประโยชน์ มคีุณค่าใจสายตาของลูกค้า จงึจะส่งผลให้ผลติภณัฑ์นัน้สามารถขายได้            
ซึง่การก าหนดกลยุทธด์า้นผลติภณัฑต์อ้งค านึงถงึปัจจยัต่าง ๆ ดงัต่อไปนี้ 
  1.1 ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ (Product Differentiation) หรือความแตกต่างทางการแข่งขนั (Competitive 
Differentiation) 
  1.2 องค์ประกอบหรือคุณสมบตัิของผลิตภัณฑ์ (Product Component) เช่น ประโยชน์พื้นฐาน คุณภาพ  
ตราสนิคา้ บรรจุภณัฑ ์และอื่น ๆ 
  1.0 การก าหนดต าแหน่งผลติภณัฑ ์(Product Positioning) เป็นการออกแบบผลติภณัฑข์องบรษิทัเพื่อแสดง
ต าแหน่งทีแ่ตกต่าง และมคีุณค่าในจติใจของกลุ่มลกูคา้เป้าหมาย 
  1.4 การพฒันาผลติภณัฑ์ (Product Development) เพื่อให้ผลติภณัฑ์มลีกัษณะใหม่และปรบัปรุงให้ดีขึ้น 
(New and Improved) ซึง่ตอ้งค านึงถงึความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ไดด้ยีิง่ขึน้ 
  1.5 กลยุทธเ์กีย่วกบัสว่นประสมผลติภณัฑ ์(Product Mix) และสายผลติภณัฑ ์(Product Line) 
 2. ราคา (Price) หมายถงึ คุณค่าผลติภณัฑใ์นรปูแบบตวัเงนิ ผูบ้รโิภคจะเปรยีบเทยีบระหว่างคุณค่าผลติภณัฑก์บัราคา
ผลติภณัฑน์ัน้ ถา้คุณค่าสงูกว่าราคาผูบ้รโิภคจะเกดิการตดัสนิใจซือ้ ดงันัน้กลยุทธด์า้นราคาจะตอ้งค านึงถงึปัจจยัทีส่ าคญั ไดแ้ก่ 
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  2.1 คุณค่าทีร่บัรู ้(Product Value) ในสายตาของผูบ้รโิภคซึง่ตอ้งพจิารณาว่าผูบ้รโิภคยอมรบัในคุณค่าของ
ผลติภณัฑน์ัน้ๆ ว่าสงูกว่าราคาผลติภณัฑ ์
  2.2 ตน้ทุนสนิคา้และค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่ใชเ้ป็นเกณฑข์ัน้ต ่าในการก าหนดราคา 
  2.0 ราคาของคู่แขง่และราคาขายของสนิคา้ทดแทนทีม่อียู่ในตลาด 
  2.4 การประเมนิลกัษณะทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของผลติภณัฑข์องลกูคา้ ซึง่ใชเ้ป็นเพดานในการก าหนดราคา 
 0. ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place หรือ Distribution) หมายถึง กิจกรรมเพื่อการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์และ
บรกิารทีก่ าหนดไวอ้อกไปยงัตลาดเป้าหมาย ในส่วนประสมนี้จะพจิารณาตัง้แต่สถานทีจ่ าหน่าย การจ าหน่ายผ่านคนกลาง 
และการเคลื่อนย้ายผลติภณัฑ์ ซึ่งเป็นกจิกรรมในการกระจายสนิค้าประกอบด้วย การขนส่ง การคลงัสนิค้า และการเกบ็
รกัษาสนิคา้คงคลงั ดงันี้ ช่องทางการจดัจ าหน่ายจงึประกอบดว้ย 2 สว่น ดงันี้ 
  0.1 ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Channel of Distribution) หมายถึง เสน้ทางที่ผลติภณัฑ์และกรรมสทิธิถ์ูก
เปลีย่นมอืไปยงัตลาดในระบบช่องทางการจดัจ าหน่ายจงึประกอบดว้ยผูผ้ลติ คนกลาง ผูบ้รโิภคหรอืผูใ้ชท้างอุตสาหกรรม 
  0.2 การสนับสนุนการกระจายตัวสินค้าสู่ตลาด (Market Logistic) หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
เคลื่อนยา้ยตวัผลติภณัฑจ์ากผูผ้ลติไปยงัผูบ้รโิภคหรอืผูใ้ชท้างอุตสาหกรรม การกระจายสนิคา้จงึประกอบดว้ยงานทีส่ าคญั ดงันี้ 
   0.2.1 การขนสง่ (Transportation) 
   3.2.2 การเกบ็รกัษาสนิคา้ (Storage) และการคลงัสนิคา้ (Warehousing) 
   3.2.3 การบรหิารสนิคา้คงคลงั (Inventory Management) 
 4. การสง่เสรมิตลาด (Promotion) หมายถงึ การตดิต่อสือ่สารทีเ่กีย่วขอ้งระหว่างผูข้ายกบัผูซ้ือ้โดยมวีตัถุประสงค์
เพื่อแจง้ขา่วสาร ชกัจงูใหเ้กดิทศันคต ิและพฤตกิรรมการซือ้ การตดิต่อสือ่สารอาจท าผ่านพนักงานขาย (Personal Selling) 
และโดยไม่ใชค้น (Non-Personal Selling) ซึง่เครื่องมอืในการตดิต่อสื่อสารมหีลากหลายชนิด อาจเลอืกใชเ้ครื่องมอือย่างใด
อย่างหนึ่งหรอืหลายเครื่องมอื โดยพจิารณาถงึความเหมาะสมของลูกคา้ ผลติภณัฑ ์และคู่แขง่ โดยเครื่องมอืทีส่ าคญัในการ
สง่เสรมิตลาดมดีงันี้ 
  4.1 การโฆษณา (Advertising) เป็นกิจกรรมในการเสนอข่าวสารเกี่ยวกับองค์กร ผลิตภัณฑ์ บริการ               
หรอือื่นๆ ที่ต้องการน าเสนอออกสู่ตลาดเป้าหมาย โดยเครื่องมอืนี้ต้องมกีารจ่ายเงนิในการท า ซึ่งกลยุทธ์ในการโฆษณา
มกัจะเกี่ยวข้องกบักลยุทธ์การสร้างสรรค์โฆษณา (Creative Strategy) และกลยุทธ์การโฆษณา (Advertising Strategy) 
รวมถงึกลยุทธส์ือ่ (Media Strategy) 
  4.2 การขายโดยใชพ้นักงานขาย (Personal Selling) เป็นการตดิต่อสื่อสารทางตรงแบบเผชญิหน้าระหว่าง
ผูข้ายและลกูคา้ ซึง่พนกังานขายจะไดส้ามารถสรา้งแรงจงูใจกบัลกูคา้ได้ 
  4.0 การส่งเสริมการขาย (Sale Promotion) คือ กิจกรรมส่งเสริมการขายที่นอกเหนือจากการโฆษณา            
การขายโดยใชพ้นกังานขายและการใหข้า่วรวมถงึการประชาสมัพนัธ ์ซึง่สามารถกระตุน้ความสนใจ การทดลองใช ้หรอืการ
ซือ้มากขึน้  ซึง่ช่องทางการส่งเสรมิการขายม ี0 รูปแบบ กล่าวคอื (1) การกระตุ้นผูบ้รโิภค หรอืการส่งเสรมิการขายทีมุ่่งสู่
ผูบ้รโิภค (2) การกระตุน้คนกลาง หรอืการสง่เสรมิการขายทีมุ่่งสูค่นกลาง และ (0) การกระตุน้พนกังานขาย หรอืการสง่เสรมิ
การขายทีมุ่่งสูพ่นกังาน 
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  4.4 การใหข้่าวสารและการประชาสมัพนัธ ์ (Publicly and Public Relation) ซึง่ข่าวสารเป็นการเสนอความ
คดิเหน็เกีย่วกบัสนิคา้หรอืบรกิารทีไ่ม่ต้องมกีารจ่ายเงนิ ส่วนข่าวประชาสัมพนัธน์ัน้คอืความพยายามทีม่กีารวางแผนโดย
องคก์รหนึ่งเพื่อสรา้งทศันคตทิีด่ต่ีอองคก์ร 
  4.5 การตลาดทางตรง (Direct Marketing หรือ Direct Response) และการตลาดเชื่อมตรง (Online 
Marketing) นัน้ เป็นวิธีการติดต่อสื่อสารกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้เกิดการตอบสนองโดยตรง หรือหมายถึงวิธีการต่างๆ             
ที่นักการตลาดใช้ส่งเสริมผลิตภัณฑ์โดยตรงกบัผู้ซื้อ และท าให้เกิดการตอบสนองในพื้นที่ ประกอบด้วย การขายทาง
โทรทศัน์ จดหมาย แคตตาลอ็ก โทรทศัน์ วทิยุ และหนังสอืพมิพ์ ซึ่งเป็นแรงจูงใจให้ลูกค้าที่มคีวามต้องการซื้อเกิดการ
ตอบสนอง 
 5. พนักงาน (People) หมายถึง บุคคลที่ต้องผ่านการคัดเลือก (Selection) ฝึกอบรม (Training) การจูงใจ 
(Motivation) เพื่อให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้แต่แตกต่างเหนือคู่แข่ง พนักงานต้องมีความสามารถ             
มทีศันคติที่ด ีสามารถตอบสนองต่อลูกค้า มคีวามคิดรเิริม่ มคีวามสามารถในการแก้ไขปัญหา และสามารถสร้างค่านิยม
ใหก้บับรษิทั 
 6. กระบวนการ (Process) ถือว่าเป็นส่วนประสมทางการตลาดที่มีความส าคญัมาก ต้องอาศยัพนักงานที่มี
ประสทิธิภาพ หรือเครื่องมือที่ทนัสมยัในการท าให้เกดิกระบวนการที่สามารถส่งมอบบริการที่มคีุณภาพ เนื่องจากการ
ใหบ้รกิารโดยทัว่ไปมกัจะประกอบดว้ยหลายขัน้ตอน ไดแ้ก่ การต้อนรบั การสอบถามขอ้มลูเบือ้งตน้ การใหบ้รกิารตามความ
ต้องการ การช าระเงนิ ซึง่ในแต่ละขัน้ตอนจะตอ้งประสานเชื่อมโยงกนัอย่างด ีหากมขีัน้ตอนใดไม่ดแีมแ้ต่ขัน้ตอนเดยีวย่อม
ท าใหก้ารบรกิารไม่เป็นทีป่ระทบัใจแก่ลกูคา้ 
 7. ลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) ไดแ้ก่ อาคารของธุรกจิบรกิาร เครื่องมอืและอุปกรณ์ สิง่เหล่านี้
เป็นสิง่ทีล่กูคา้ใชเ้ป็นเครื่องหมายแทนคุณภาพของการใหบ้รกิาร กล่าวคอื ลกูคา้จะอาศยัสิง่แวดลอ้มทางกายภาพเป็นปัจจยั
หนึ่งในการเลอืกใชบ้รกิาร ดงันัน้ลกัษณะทางกายภาพยิง่ดูหรูหราและสวยงามเพยีงใด บรกิารกจ็ะดูมคีุณภาพตามไปดว้ย 
ลกัษณะทางกายภาพในแต่ละธุรกจิจะมคีวามแตกต่างกนั ทัง้ในดา้นการออกแบบ การจดัวาง สิง่ทีผู่บ้รหิารตอ้งท าคอื ศกึษา
พฤตกิรรมและความต้องการของลูกค้าว่าลูกค้าค านึงถงึลกัษณะทางกายภาพด้านใดมากที่สุดและควรตัง้อยู่ทีใ่ด ลกัษณะ
กายภาพนัน้เป็นสิง่แรกทีส่รา้งความประทบัใจ (First Impression) ส าหรบัลกูคา้ทีม่าใชบ้รกิารในครัง้แรก 
 ซฟิแมน และคะนุค (Schiffman & Kanuk. 1994: 7) กล่าวว่า พฤตกิรรมผูบ้รโิภค หมายถงึ พฤตกิรรมซึง่บุคคล
ท าการคน้หา (Searching) การซือ้ (Purchasing) การใช ้(Using) การประเมนิผล (Evaluating) และการใชจ้่าย (Disposing) 
ในผลติภณัฑแ์ละบรกิาร โดยคาดว่าจะตอบสนองความตอ้งการของเขา 
 การวเิคราะห์พฤติกรรมผูบ้รโิภค (Analyzing consumer behavior) เป็นการวจิยัและค้นหาเกี่ยวกบัพฤตกิรรม
การซือ้หรอืการใชข้องผูบ้รโิภคเพื่อทราบถงึลกัษณะความตอ้งการและพฤตกิรรมของเขา (ศริวิรรณ เสรรีตัน์. 255 : 18)ก 
 ค าถามทีจ่ะช่วยในการวเิคราะหพ์ฤตกิรรมผูบ้รโิภคคอื 6Ws และ 1H ซึง่ประกอบดว้ย Who? – ใครอยู่ในตลาด
เป้าหมาย, What? – ผูบ้รโิภคซือ้ะไร, Why? – ท าไมผูบ้รโิภคจงึซือ้, Who? – ใครมสี่วนร่วมในการตดัสนิใจซือ้, When? – 
ผูบ้รโิภคซือ้เมื่อไร, Where? – ผูบ้รโิภคซือ้ทีไ่หน, และ How? - ผูบ้รโิภคซือ้อย่างไร เพื่อคน้หาค าตอบ 7 ดา้น หรอื 7Os 
เกีย่วกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภค ค าถามเหล่านี้สามารถน าไปประยุกต์ใชเ้พื่อก าหนดกลยุทธก์ารตลาดใหส้อดคลอ้งกบัค าตอบ
เกีย่วกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภค มรีายละเอยีดดงันี้ (ศริวิรรณ เสรรีตัน์. 255 : 18) 
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 คอ็ตเลอร ์(Kotler. 2003: 274-283) กล่าวว่า ผูบ้รโิภคจะผ่านขัน้ตอนต่างๆ 5 ขัน้ตอนใน กระบวนการตดัสนิใจ
ซื้อ ได้แก่ 1) การตระหนักถึงปัญหา 2) การค้นหาข้อมูลข่าวสาร 0) การประเมินทางเลือก 4) การตัดสินใจซื้อ และ                    
5) พฤติกรรมภายหลงัการซื้อ ซึ่งกระบวนการตัดสนิใจซื้อนัน้จะใช้เวลานานกว่าการซื้อจริง และหลงัจากนัน้ก็มีล าดบั
ขัน้ตอนทีย่าวนาน 

วิธีด าเนินการวิจยั 

 ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครัง้นี้ คือ ผู้ใช้บริการศูนย์ผิวหนังและศลัยกรรมเลเซอร์ iSKY ทุกสาขา ซึ่งจาก
ฐานขอ้มูล ณ วนัที ่0  เมษายน 256  มผีูใ้ชบ้รกิารทัง้สิน้ 08, 77 คน แบ่งเป็นสาขาโรงพยาบาลวชิยัเวช อนิเตอรเ์นชัน่แนล 
หนองแขม จ านวน 02,  6 คน และสาขาชดิลม จ านวน 6, 71 คน (สรวลยั รกัชาต.ิ 256 : สมัภาษณ์) 
 การสุ่มกลุ่มตวัอย่าง 
 กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชส้ าหรบัการศกึษาในครัง้นี้ คอื ผู้ใช้บรกิารศูนยผ์วิหนังและศลัยกรรมเลเซอร์ iSKY โดยใชว้ธิี
ค านวณหาขนาดตวัอย่างประชากรของผูบ้รโิภคทีใ่ชบ้รกิารศนูยผ์วิหนงัและศลัยกรรมเลเซอร ์ iSKY ดว้ยวธิขีองทาโร่ ยามาเน่ 
(Taro Yamane. 1973: 125) ที่ระดบัความความเชื่อมัน่ 90% ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรบัได้ 7% ได้ขนาดของกลุ่ม
ตวัอย่างเท่ากบั 2 2.99 คน แต่เพื่อป้องกนัการสูญหายของขอ้มูล ผู้วจิยัจงึได้ท าการเพิ่มกลุ่มตวัอย่างอกี 7 คน ดงันัน้               
ในการศกึษาครัง้นี้ขนาดของกลุ่มตวัอย่างจงึมจี านวนทัง้สิน้ 21  คน 
 วิธีการสุ่มตวัอย่าง 
 ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบก าหนดโควตา (Quota Sampling) โดยก าหนดโควตาในสดัส่วนเท่าๆ กนั ซึ่งจะเก็บ
แบบสอบถามจากผู้ใช้บริการศูนย์ผิวหนังและศลัยกรรมเลเซอร์ iSKY สาขาโรงพยาบาลวิชยัเวช อินเตอร์เนชัน่แนล                 
หนองแขม และสาขาชดิลม สาขาละ 1 5 คน จากนัน้จะใชก้ารสุ่มตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) ในการ
เกบ็รวบรวมขอ้มูล โดยท าการแจกแบบสอบถามทีจ่ดัเตรยีมไวใ้หก้บักลุ่มตวัอย่างผู้ใช้บรกิารศูนย์ผวิหนังและศลัยกรรม
เลเซอร ์iSKY จนครบตามจ านวนกลุ่มตวัอย่างทีไ่ดก้ าหนดไว ้

ผลการวิจยั 
 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูประชากรศาสตร ์พบว่า 
 เพศ ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ จ านวน 182 คน หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 86.70 รองลงมาคอืเพศชาย 
จ านวน 28 คน หรอืรอ้ยละ 13.30 
 อายุ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มอีายุต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 30 ปี จ านวน 109 คน คดิเป็นรอ้ยละ 51.90 รองลงมา
คอือายุระหว่าง 31-40 ปี จ านวน 55 คน คดิเป็นรอ้ยละ 26.20  และอายุ 40 ปีขึน้ไป จ านวน 46 คน คดิเป็นรอ้ยละ 21.90 คน 
ตามล าดบั 
 สถานภาพการสมรส ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มสีถานภาพโสด/หย่ารา้ง/หมา้ย/แยกกนัอยู่ จ านวน 154 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 73.30 รองมาคอืสมรส/อยู่ดว้ยกนั จ านวน 56 คน คดิเป็นรอ้ยละ 26.70  
 ระดับการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 136 คน คิดเป็น             
ร้อยละ 64.80 รองลงมาเป็นระดบัสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 20.50 และระดบัต ่ากว่าปรญิญาตรี 
จ านวน 31 คน คดิเป็นรอ้ยละ 14.80  
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 อาชพี ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน จ านวน 85 คน คดิเป็นรอ้ยละ 40.50 
รองลงมาคือเจ้าของกิจการ จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 22.40 อื่น ๆ ได้แก่ ข้าราชการ พนักงานของรฐั พนักงาน
รฐัวสิาหกจิ พ่อบ้าน/แม่บ้าน รบัจ้าง ทนัตแพทย์ และเภสชักร จ านวน 42 คน คดิเป็นร้อยละ 20.   และนักเรยีน นิสติ 
นกัศกึษา จ านวน 36 คน คดิเป็นรอ้ยละ 17.10 ตามล าดบั 
 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 40,001 บาทขึ้นไป จ านวน              
102 คน คิดเป็นร้อยละ 48.60 รองลงมาคือน้อยกว่าหรือเท่ากบั 20,000 บาท และรายได้ระหว่าง 20,001-40,000 บาท 
จ านวนอย่างละ 54 คน คดิเป็นรอ้ยละ 25.70  
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกบัทัศนคติที่มีต่อส่วนประสมการตลาดบริการของผู้ใช้บริการศูนย์ผิวหนังและ
ศลัยกรรมเลเซอร์ iSKY โดยรวมอยู่ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.11 เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นพบว่าทศันคตทิีม่ต่ีอ
ส่วนประสมการตลาดบรกิารของผูใ้ชบ้รกิารศูนยผ์วิหนังและศลัยกรรมเลเซอร ์ iSKY ดา้นบุคลากร ดา้นผลติภณัฑ/์บรกิาร 
และดา้นลกัษณะทางกายภาพ อยู่ในระดบัดมีาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากับ 4.69, 4.50 และ 4.51 ตามล าดบั และผูใ้ชบ้รกิารมี
ทศันคตใินระดบัด ีในดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นกระบวนการ ดา้นการส่งเสรมิตลาด และดา้นราคา โดยมคี่าเฉลี่ย
เท่ากบั 4. 0, 0.79, 0.77 และ 0.46 ตามล าดบั 
 การวเิคราะหข์อ้มูลเกีย่วกบัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารศนูยผ์วิหนังและศลัยกรรมเลเซอร ์iSKY พบว่า ผูใ้ชบ้รกิาร
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ร้อยละ 77.6  เคยใช้บริการศูนย์ผิวหนังและศัลยกรรมเลเซอร์ iSKY มาก่อน และ                         
มวีตัถุประสงคใ์นการมาศูนยผ์วิหนังและศลัยกรรมเลเซอร ์iSKY ในครัง้นี้เพื่อมาท าหตัถการ รอ้ยละ 47.14 รองลงมาคอืมา
ปรกึษาแพทย ์รอ้ยละ 27.62 และมาตดิตามอาการ รอ้ยละ 25.24 ซึง่ผูใ้ชบ้รกิารผูต้อบแบบสอบถามรอ้ยละ 45.2  รูจ้กัศนูย์
ผวิหนังและศลัยกรรมเลเซอร ์iSKY จากการแนะน าของเพื่อน/ญาต ิรองลงมารอ้ยละ 27.1  รูจ้กัจากสือ่สงัคมออนไลน์ และ
รอ้ยละ 11.9  จาก Beauty Blooger และมเีหตุผลส าคญัทีสุ่ดในการเลอืกใชบ้รกิารศนูยผ์วิหนงัและศลัยกรรมเลเซอร ์iSKY 
เนื่องจากแพทย์มคีวามเชี่ยวชาญน่าเชื่อถือ คดิเป็นร้อยละ 69.52 รองลงมาคอื iSKY เชื่อถือและไว้ใจได้ คดิเป็นร้อยละ 
1 .   บริการของ iSKY มีความถูกต้อง ปลอดภัย มีประสทิธภิาพ และได้รบัการรบัรองจากองค์การอาหารและยาของ
ประเทศไทย และ iSKY ไม่มนีโยบายยดัเยยีดการขาย อย่างละเท่าๆ กนัทีร่อ้ยละ 4.76 ในส่วนของการรกัษาและบรกิารที่
ผูใ้ชบ้รกิารเขา้รบัการรกัษาหรอืใชบ้รกิารเป็นสว่นใหญ่คอื การรกัษาสวิ/หลุมสวิ/รอยสวิ คดิเป็นรอ้ยละ 29.5  รองลงมาเป็น
การรกัษาฝ้า/กระ/จุดด่างด า รอ้ยละ 22.9  การยกกระชบั/ปรบัรูปหน้า/ลบริว้รอย รอ้ยละ 15.2  การรกัษาโรคผวิหนัง รอ้ย
ละ 1  และการท าทรตีเมน้ทบ์ ารุง/ฟ้ืนฟูสภาพผวิ คดิเป็นรอ้ยละ 8.6  โดยผูใ้ชบ้รกิารผูต้อบสอบถามสว่นใหญ่นิยมใชบ้รกิาร
เป็นคอรส์/แพค็เกจ คดิเป็นรอ้ยละ 55.7  รองลงมาคอืใชบ้รกิารเป็นครัง้ รอ้ยละ 44.0  และการใหส้ว่นลดเป็นโปรโมชัน่ทีท่ า
ใหผู้ใ้ชบ้รกิารตดัสนิใจซือ้ไดม้ากที่สุด คดิเป็นรอ้ยละ 54.29 รองลงมาคอื การแถม คดิเป็นรอ้ยละ 27.62 การจดัแพค็เกจ
บรกิารราคาพเิศษ คดิเป็นรอ้ยละ 8.57 และราคาพเิศษส าหรบัการใชบ้รกิารในวนัธรรมดาช่วงเวล 1 .  -16.   น. คดิเป็น
รอ้ยละ 4.29 โดยผูใ้ชบ้รกิารศนูยผ์วิหนงัและศลัยกรรมเลเซอร ์ iSKY มคีวามถีใ่นการเขา้ใชบ้รกิารโดยเฉลีย่ 2 ครัง้/ 0 เดอืน 
และต ่าสุดที่   ครัง้/ 0 เดอืน สูงสุดที่ 12 ครัง้/ 0 เดอืน และมคี่าใชจ้่ายในการใชบ้รกิารโดยเฉลี่ยต่อครัง้อยู่ที่ 7, 70 บาท 
สูงสุดที่ 75,5   บาท/ครัง้ และต ่าสุดที่ 0   บาท/ครัง้ ทัง้นี้ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่จะใช้บรกิารศูนย์ผวิหนังและศลัยกรรม
เลเซอร ์iSKY ต่อไปอย่างแน่นอน และจะแนะน าใหผู้อ้ื่นมาใชบ้รกิารศนูยผ์วิหนังและศลัยกรรมเลเซอร ์iSKY อย่างแน่นอน 
ในส่วนของการตอบสนองต่อความคาดหวงันัน้ ผู้ใช้บรกิารได้รบัการตอบสนองต่อความคาดหวงัในระดบัเป็นไปตามที่
คาดหวงัไว ้
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 ส าหรบัการวเิคราะหเ์ชงิอนุมานเพื่อทดสอบสมมตฐิาน แสดงดงัตาราง 1 และตาราง 2 ดงันี้ 
 

ตารางท่ี 1 สรุปผลการทดสอบสมมตฐิานที ่1 

ปัจจยัด้านลกัษณะทาง
ประชากรศาสตร ์

พฤติกรรมการใช้บริการศนูยผิ์วหนังและศลัยกรรมเลเซอร ์iSKY 
ค่าใช้จา่ยในการใช้บริการโดยเฉล่ียต่อครัง้ แนวโน้มการใช้บริการในอนาคต 

1. เพศ   
2. อาย ุ   
0. สถานภาพการสมรส   
4. ระดบัการศกึษา   
5. อาชพี   
6. รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน   

     หมายเหตุ: เครื่องหมาย    หมายถงึ สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานรอง H1 (มคีวามแตกต่างกนั) 
 เครื่องหมาย     หมายถงึ สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานหลกั H0 (ไม่มคีวามแตกต่างกนั) 

ตารางท่ี 2 สรุปผลการทดสอบสมมตฐิานที ่2 

ปัจจยัด้านส่วนประสม
การตลาดบริการ 

พฤติกรรมการใช้บริการศนูยผิ์วหนังและศลัยกรรมเลเซอร ์iSKY 
ค่าใช้จา่ยในการใช้บริการโดยเฉล่ียต่อครัง้ แนวโน้มการใช้บริการในอนาคต 

1. ดา้นผลติภณัฑ/์บรกิาร   
2. ดา้นราคา   
0. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย   
4. ดา้นการสง่เสรมิตลาด   
5. ดา้นบุคลากร   
6. ดา้นลกัษณะทางกายภาพ   
7. ดา้นกระบวนการ   

 หมายเหตุ:  เครื่องหมาย    หมายถงึ สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานรอง H1 (มคีวามสมัพนัธก์นั) 
 เครื่องหมาย     หมายถงึ สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานหลกั H0 (ไม่มคีวามสมัพนัธก์นั) 

สรปุและอภิปรายผล 
 ผลการวจิยัเรื่อง “ความสมัพนัธร์ะหว่างทศันคตทิีม่ต่ีอสว่นประสมการตลาดบรกิารกบัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารศูนย์
ผวิหนงัและศลัยกรรมเลเซอร ์iSKY” มปีระเดน็ใหอ้ภปิรายผล ดงันี้ 
 สมมติฐานท่ี 1 ผู้ใช้บรกิารทีม่ลีกัษณะทางประชากรศาสตร์แตกต่างกนั อนัประกอบไปด้วยเพศ อายุ สถานภาพการ
สมรส ระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารศนูยผ์วิหนงัและศลัยกรรมเลเซอร ์iSKY แตกต่างกนั  
 ผู้ใช้บริการท่ีมีอายุ ระดบัการศึกษา และรายได้เฉล่ียต่อเดือน แตกต่างกนั มีพฤติกรรมการการใช้
บริการศนูยผิ์วหนังและศลัยกรรมเลเซอร ์iSKY ด้านค่าใช้จ่ายในการใช้บริการโดยเฉล่ียต่อครัง้แตกต่างกนั  
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  อายุ จากผลการวิจยัพบว่า ผู้ใช้บริการที่มีอายุแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการใช้บริการศูนย์ผิวหนังและ
ศลัยกรรมเลเซอร์ iSKY ด้านค่าใช้จ่ายในการใช้บริการโดยเฉลี่ยต่อครัง้แตกต่าง อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ ระดบั . 5 
กล่าวคอื ผู้บรโิภคที่มอีายุมากกว่าหรอืเท่ากบั 41 ปี มพีฤติกรรมการใช้บรกิารศูนย์ผวิหนังและศลัยกรรมเลเซอร์ iSKY  
ดา้นค่าใชจ้่ายในการใชบ้รกิารโดยเฉลีย่ต่อครัง้สงูสดุ เน่ืองจาก ผูใ้ชบ้รกิารทีม่อีายุสงูขึน้ย่อมตอ้งมรีายไดส้งูขึน้และต าแหน่ง
หน้าทีก่ารงานทีม่ ัน่คง และไดพ้บปะผูค้นมากยิง่ขึน้ รวมถงึมปัีญหาดา้นผวิพรรณมากยิง่ขึน้ โดยเฉพาะในดา้นริว้รอยและ
ความหย่อนคลอ้ยของผวิทีเ่พิม่ขึน้ตามอายุสงูขึน้ ผูใ้ชบ้รกิารกลุ่มนี้จงึตอ้งการแกไ้ขปัญหาดา้นผวิพรรณและเสรมิสรา้งความ
มัน่ใจใหแ้ก่ตนเอง และยนิดทีีจ่ะจ่ายเงนิในจ านวนทีส่งูขึน้เพื่อใหม้บีุคลกิภาพทีด่ ีมคีวามมัน่ใจเพิม่มากขึน้ ดงันัน้ ผูใ้ชบ้รกิาร
ทีม่อีายุมากกว่าหรอืเท่ากบั 41 ปี จงึมจี านวนเงนิค่าใชจ้่ายในการใชบ้รกิารโดยเฉลีย่ต่อครัง้สงูกว่าผูใ้ชบ้รกิารทีม่ชี่วงอายุต ่ากว่า  
  ระดบัการศึกษา จากผลการวจิยัพบว่า ผู้ใช้บรกิารที่มรีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการใชบ้รกิาร
ศูนยผ์วิหนังและศลัยกรรมเลเซอร ์ iSKY ดา้นค่าใชจ้่ายในการใชบ้รกิารโดยเฉลีย่ต่อครัง้แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั . 5 กล่าวคือ ผู้ใช้บริการที่มรีะดบัการศกึษาสูงกว่าปริญญาตรี มีพฤติกรรมการใช้บริการศูนย์ผิวหนังและ
ศลัยกรรมเลเซอร ์iSKY ดา้นค่าใชจ้่ายในการใชบ้รกิารโดยเฉลีย่ต่อครัง้ สงูทีสุ่ด เนื่องจาก ผูใ้ชบ้รกิารทีม่กีารศกึษาสงูกว่า
ระดบัปรญิญาตร ีส่วนใหญ่ย่อมต้องมรีายได้สูงไปด้วย และสามารถตดัสนิใจใช้จ่ายได้โดยล าพงัตนเอง รวมถึงได้ศกึษา
ขอ้มลูเพื่อประกอบการตดัสนิใจในการใชบ้รกิารใด ๆ เพื่อความมัน่ใจว่าจะไดร้บับรกิารทีด่ ีถูกตอ้ง และมปีระสทิธภิาพ 
  รายได้เฉล่ียต่อเดือน จากผลการวจิยัพบว่า ผูใ้ชบ้รกิารทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤตกิรรม
การใชบ้รกิารศูนยผ์วิหนังและศลัยกรรมเลเซอร ์ iSKY ดา้นค่าใชจ้่ายในการใชบ้รกิารโดยเฉลีย่ต่อครัง้แตกต่างกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั . 5 กล่าวคอื ผูใ้ชบ้รกิารทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนที ่4 ,  1 บาทขึน้ไป มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิาร
ศูนย์ผวิหนังและศลัยกรรมเลเซอร์ iSKY ด้านค่าใช้จ่ายในการใช้บรกิารโดยเฉลี่ยต่อครัง้สูงสุด เนื่องจากกลุ่มผู้ใช้บรกิาร          
ที่รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 4 ,  1 บาทขึ้นไป เป็นกลุ่มที่รายได้ค่อนข้างสูง และอาจจะมีอายุสูงเช่นเดียวกนั ย่อมต้องมีปัญหา
ทางดา้นสภาพผวิพรรณ ทัง้ความหย่อนคลอ้ยและริว้รอยทีเ่พิม่มากขึน้ อกีทัง้การทีม่รีายไดท้ีค่่อนขา้งสงู จึงท าใหม้อี านาจในการ
จบัจ่ายใชส้อยสงูตามรายได ้ดงันัน้ผูใ้ชบ้รกิารกลุ่มนี้ จงึใหค้วามสนใจในหน้าตา ผวิพรรณ และรปูร่างเป็นพเิศษ เพื่อสง่เสรมิใหม้ี
บุคลกิภาพทีด่ดู ีผูใ้ชบ้รกิารกลุ่มนี้จงึยนิดทีีจ่ะจ่ายเงนิมากขึน้เมื่อเหน็ว่าบรกิารนัน้สามารถตอบสนองของความตอ้งการของตนได ้ 
 ผู้ใช้บริการท่ีมีสถานภาพการสมรส และอาชีพ แตกต่างกนั มีพฤติกรรมการใช้บริการศนูยผิ์วหนังและ
ศลัยกรรมเลเซอร ์iSKY ด้านแนวโน้มการใช้บริการในอนาคต แตกต่างกนั  
  สถานภาพการสมรส จากการวจิยัพบว่า ผู้ใช้บรกิารที่มสีถานภาพการสมรสแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการใช้
บรกิารศูนยผ์วิหนังและศลัยกรรมเลเซอร ์iSKY ดา้นแนวโน้มการใชบ้รกิารในอนาคตแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
. 5 กล่าวคอื ผูใ้ชบ้รกิารทีม่สีถานภาพสมรส/อยู่ดว้ยกนั มแีนวโน้มทีจ่ะกลบัมาใชบ้รกิารในอนาคตมากกว่าผูใ้ชบ้รกิารทีม่สีถานภาพ
โสด/หย่าร้าง/หม้าย/แยกกนัอยู่ อาจเนื่องจากผู้ใช้บริการศูนย์ผิวหนังและศลัยกรรมเลเซอร์ iSKY ที่มีสถานภาพสมรสส่วนใหญ่            
มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 4 ,  1 บาทขึน้ไป และมอีายุตัง้แต่ 01 ปีขึน้ไป อยู่ในช่วงของการเตบิโตทางต าแหน่งหน้าทีก่ารงาน กลุ่มนี้จึง
เป็นกลุ่มทีม่สีถานภาพทางเศรษฐกจิและสงัคมทีด่ ีรวมถงึดว้ยช่วงวยัทีเ่พิม่ขึน้ปัญหาดา้นริว้รอยและความหย่อนคลอ้ยของผวิกย็ิง่
ตามขึน้ตามไปดว้ย คนกลุ่มนี้จงึมคีวามสามารถในการซือ้และยนิดทีีจ่ะจ่ายในจ านวนเงนิทีม่ากกว่าเพื่อตอบสนองต่อความปรารถนา
ของตนจงึมแีนวโน้มทีจ่ะกลบัมาใชบ้รกิารอกีในอนาคตมากกว่าผูใ้ชบ้รกิารมสีถานภาพโสด/หย่ารา้ง/หมา้ย/แยกกนัอยู่  
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   อาชีพ จากการวจิยัพบว่า ผูใ้ชบ้รกิารทีม่อีาชพีแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารศูนยผ์วิหนงัและศลัยกรรม
เลเซอร ์iSKY ดา้นแนวโน้มการใชบ้รกิารในอนาคตแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั . 5 กล่าวคอื ผูใ้ชบ้รกิารทีเ่ป็น
เจา้ของกจิการ มแีนวโน้มกลบัมาใชบ้รกิารในอนาคตมากกว่าอาชพีอื่น ๆ เนื่องจากผูใ้ชบ้รกิารทีม่อีาชพีแตกต่างกนั ย่อมต้องมี
สถานภาพทางเศรษฐกจิและสงัคมทีแ่ตกต่างกนั โดยเฉพาะอย่างยิง่ผูใ้ชบ้รกิารทีเ่ป็นเจา้ของกจิการ จะมสีงัคมทีก่วา้งขวา้งกว่า
ผูใ้ชบ้รกิารกลุ่มอาชพีอื่น มสีถานะทางสงัคมทีสู่งกว่า และมกีารพบปะผูค้นทัง้ในทางธุรกจิและวงสงัคม รวมถงึการตดิต่อเจรจา
ธุรกิจกบัคู่ค้า และผู้ใช้บริการกลุ่มนี้มกัมีฐานะดีและรายได้สูง อีกทัง้ยงัมีบทบาททางสงัคมในระดับผู้น า ผู้ใช้บริการกลุ่มนี้           
จงึต้องการความมัน่ใจในตนเองทัง้ในด้านรูปลกัษณ์หน้าตา เพื่อส่งเสรมิให้มภีาพลกัษณ์ทีด่ใีนสงัคม ผู้ใช้บรกิารที่เป็นเจา้ของ
กจิการจงึมแีนวโน้มทีจ่ะใชบ้รกิารศนูยผ์วิหนงัและศลัยกรรมเลเซอร ์iSKY ต่อในอนาคตมากกว่ากลุ่มอาชพีอื่น  
 สมมติฐานท่ี 2 ทัศนคติที่มีต่อส่วนประสมการตลาดบริการ ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ ด้านราคา              
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมตลาด ด้านบุคลากร ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการ             
มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารศนูยผ์วิหนงัและศลัยกรรมเลเซอร ์iSKY 
 ทัศนคติท่ีมีต่อส่วนประสมการตลาดบริการ ด้านราคา และด้านกระบวนการ มีความสัมพนัธ์กบั
พฤติกรรมการใช้บริการศนูยผิ์วหนังและศลัยกรรมเลเซอร ์iSKY ด้านค่าใช้จ่ายในการใช้บริการโดยเฉล่ียต่อครัง้ 

 ทศันคติท่ีมีต่อส่วนประสมการตลาดบริการด้านราคา มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารศนูยผ์วิหนัง
และศลัยกรรมเลเซอร ์iSKY ดา้นค่าใชจ้่ายในการใชบ้รกิารโดยเฉลีย่ต่อครัง้ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั . 5 ซึง่สอดคล้อง
กบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้โดยมคีวามสมัพนัธท์ศิทางตรงขา้มกนัในระดบัต ่ามาก กล่าวคอื ถ้าผู้ใช้บรกิารมทีศันคติที่ไม่ดต่ีอส่วน
ประสมการตลาดบริการ ด้านราคา เพิ่มขึ้น จะท าให้พฤติกรรมการใช้บริการศูนย์ผิวหนังและศลัยกรรมเลเซอร์ iSKY ด้าน
ค่าใชจ้่ายในการใชบ้รกิารโดยเฉลีย่ต่อครัง้เพิม่ขึน้ อาจเนื่องมาจากทศันคตทิีผู่ใ้ชบ้รกิารมต่ีอส่วนประสมการตลาดบรกิารด้าน
ราคาของศนูยผ์วิหนงัและศลัยกรรมเลเซอร ์iSKY โดยรวมทีอ่ยู่ในระดบัด ีแต่เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่าผูใ้ชบ้รกิารมทีศันคติ
ไม่ดใีนประเดน็ราคาค่าบรกิารทางการแพทยข์อง iSKY สงูกว่าคลนิิกอื่น แต่ผูใ้ชบ้รกิารเหน็ว่าแมร้าคาค่าบรกิารทางการแพทย์
ของศนูยผ์วิหนงัและศลัยกรรมเลเซอร ์iSKY จะสงูกว่าคลนิิกอื่นแต่เป็นราคาทีคุ่ม้ค่าเมื่อเปรยีบเทยีบกบัคุณภาพบรกิารทีไ่ดร้บั  
 ทศันคติท่ีมีต่อส่วนประสมการตลาดบริการด้านกระบวนการ มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บริการ
ศูนย์ผวิหนังและศลัยกรรมเลเซอร์ iSKY ด้านค่าใช้จ่ายในการใชบ้รกิารโดยเฉลี่ยต่อครัง้ อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั . 5              
ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยมคีวามสมัพนัธท์ศิทางตรงขา้มกนัในระดบัค่อนขา้งต ่า กล่าวคอื ถ้าผูใ้ชบ้รกิารมทีศันคติ             
ที่ไม่ดต่ีอส่วนประสมการตลาดบริการ ด้านกระบวนการ เพิม่ขึน้ จะท าให้พฤติกรรมการใช้บริการศูนย์ผวิหนังและศลัยกรรม
เลเซอร ์iSKY ดา้นค่าใชจ้่ายในการใชบ้รกิารโดยเฉลีย่ต่อครัง้เพิม่ขึน้ อาจเนื่องมาจากผูใ้ชบ้รกิารเหน็ว่าศนูยผ์วิหนงัและศลัยกรรม
เลเซอร ์iSKY มกีระบวนการและขัน้ตอนการใหบ้รกิารอย่างเป็นขัน้ตอนและมคีวามถูกตอ้ง แมจ้ะตอ้งใชร้ะยะเวลาการรอรบับรกิาร
ทีน่านกต็าม แต่ผูใ้ชบ้รกิารยนิดทีีจ่ะรอเพราะแพทย์ของศูนย์ผวิหนังและศลัยกรรมเลเซอร ์ iSKY มคีวามเชีย่วชาญ และบรกิาร              
มคีุณภาพ  
 ทัศนคติท่ีมีต่อส่วนประสมการตลาดบริการ ด้านผลิตภณัฑ์/บริการ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดั

จ าหน่าย ด้านการส่งเสริมตลาด ด้านบุคลากร ด้านลกัษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการ มีความสมัพนัธก์บั
พฤติกรรมการใช้บริการศูนยผิ์วหนังและศลัยกรรมเลเซอร ์iSKY ด้านแนวโน้มการใช้บริการในอนาคต อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ . 5  ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยมีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ              
ถา้ผูใ้ชบ้รกิารมทีศันคตทิีด่ต่ีอสว่นประสมการตลาดบรกิารเพิม่ขึน้ จะท าใหพ้ฤตกิรรมการใชบ้รกิารศนูยผ์วิหนงัและศลัยรรม
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เลเซอร์ iSKY อาจเนื่องมาจากหลังจากผู้ใช้บริการได้ใช้บริการมาแล้ว และมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับ จึงท าให้
ผูใ้ชบ้รกิารจะกลบัมาใชบ้รกิารศนูยผ์วิหนงัและศลัยกรรมเลเซอร ์iSKY อกี  

ข้อเสนอแนะ 
 1. ศนูยผ์วิหนงัและศลัยกรรมเลเซอร ์iSKY ควรพฒันาบรกิารเพื่อสง่มอบคุณค่าและสรา้งประสบการณ์การรกัษา
อนัยอดเยีย่มใหแ้ก่ผูใ้ชบ้รกิาร เพื่อใหผู้ใ้ชบ้รกิารเหน็ว่าบรกิารหรอืการดูแลเอาใจใส่ทีไ่ดร้บัมคีุณค่ามากกว่าราคาค่าบรกิาร 
ทีต่อ้งจ่ายอนัจะท าใหเ้กดิการตดัสนิใจใชบ้รกิารไดง้่ายขึน้ และศนูยผ์วิหนงัและศลัยกรรมเลเซอร ์ iSKY ควรสรา้งการรบัรูแ้ก่
ผูใ้ชบ้รกิารในดา้นเครื่องมอืและอุปกรณ์กรณ์ทางการแพทย ์ของ iSKY ว่าเป็นอุปกรณ์ทีด่มีงีานวจิยัรองรบั และ iSKY ไม่ท า
ในสิง่ทีไ่ม่ไดผ้ลหรอืไม่ไดร้บัการรบัรองโดยบรกิารทุกประเภทของ iSKY เป็นบรกิารทีม่ปีระสทิธภิาพ ถูกตอ้ง และไดร้บัการ
รบัรองจากองค์การอาหารและยาของประเทศไทย รวมถึงเน้นย ้าถึงจุดเด่นของ iSKY ในด้านความเชี่ยวชาญของแพทย์             
ซึง่แพทยท์ีอ่อกตรวจทีศ่นูยผ์วิหนังและศลัยกรรมเลเซอร ์iSKY เป็นแพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญเฉพาะทางตจวทิยา เพื่อสรา้งความ
มัน่ใจในคุณภาพแก่ผูใ้ชบ้รกิารต่อไป 
  2. ศูนย์ผิวหนังและศัลยกรรมเลเซอร์ iSKY ควรพัฒนาโปรโมชัน่ให้มีความหลากหลายและสอดคล้องกบั            
ความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิารอนัจะก่อใหเ้กดิการจงูใจใหผู้ใ้ชบ้รกิารตดัสนิใจซือ้ 
  0. ศนูยผ์วิหนงัและศลัยกรรมเลเซอร ์ iSKY ควรปรบัปรุงดา้นการบรหิารจดัการแถวคอย เพื่อไม่ใหผู้ใ้ชบ้รกิารใช้
เวลาในการรอคอยทีน่านจนเกดิความไม่พงึพอใจและไม่กลบัมาใชบ้รกิาร โดยอาจจดัใหม้กีารจองควิล่วงหน้าผ่านเวบ็ไชต์ 
เพื่อให้ศูนย์ผวิหนังและศลัยกรรมเลเซอร์ iSKY สามารถประมาณระยะเวลาการให้บริการผู้ใช้บริการแต่ละราย และให้
ผู้ใช้บริการสามารถทราบล าดับการรับบริการของตนเอง หรืออาจแบ่งการนัดหมายตามช่วงเวลา เพื่อไม่ให้เกิดการ            
กระจุกตวัของความหนาแน่นของผูใ้ชบ้รกิารในช่วงแรกของการออกตรวจของแพทย์ 

กิตติกรรมประกาศ 

 สารนิพนธฉ์บบันี้ส าเรจ็ไดด้ว้ยความกรุณาของ อาจารย ์ดร.ศุภณิญา ญาณสมบรูณ์ อาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธ์ 
ทีไ่ดใ้หค้วามกรุณาใหค้ าแนะน า ความช่วยเหลอื และขอ้เสนอแนะในการปรบัปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ จนสารนิพนธฉ์บบั
น้ีส าเรจ็สมบูรณ์ ผู้วจิยัขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว ้ณ โอกาสน้ี ขอขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.อจัฉรยีา ศกัดิน์รงค์ และ
อาจารย ์ดร.อนิทกะ พริยิะกุล ทีก่รุณาเป็นกรรมการสอบปากเปล่า และรับเป็นผูเ้ชีย่วชาญตรวจแบบสอบถาม พรอ้มทัง้ให้
ค าแนะน าอนัเป็นประโยชน์ในการจดัท าสารนิพนธฉ์บบันี้จนเสรจ็สมบูรณ์ ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย ์แพทย์หญงิ
รงัสมิา วณิชภกัดเีดชา ส าหรบัความคดิเหน็ ความช่วยเหลอื และการสนบัสนุนในทุก ๆ ดา้น ทัง้ยงักรุณารบัเป็นผูเ้ชีย่วชาญ
ตรวจแบบสอบถามด้วย ขอขอบพระคุณ ศาสตราจารย์ นายแพทย์วรพงษ์ มนัสเกียรติ  คุณสหทัยา มนัสเกียรติ และ               
แพทยห์ญงิสรวลยั รกัชาต ิผูบ้รหิารบรษิทั ไอสกาย เซน็เตอร ์จ ากดั และเจา้หน้าทีศ่นูยผ์วิหนงัและศลัยกรรมเลเซอร ์ iSKY 
ส าหรบัความอนุเคราะหแ์ละการอ านวยความสะดวกในการเกบ็ขอ้มลูเพื่อการวจิยั 
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