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ปัจจัยการตลาดเชิ งบูรณาการทีม่ ีผลต่ อการตัดสิ นใจเลือกใช้ บริการ
สถาบันเสริมความงามของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
(INTEGRATED MARKETING COMMUNICATION FACTORS AFFECTING
BUYING DECISION BEAUTY CENTER IN BANGKOK AND VICINITY)
ศิริมล วัดศรี 1 ดร. ไกรชิต สุ ตะเมือง 2

---------------------------------------------------------

บทคัดย่ อ
การศึกษาเรื่ องปั จจัยการตลาดเชิ งบูรณาการที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้
บริ การสถาบันเสริ มความงามของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล มี
วัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ (1) ศึ ก ษาความแตกต่ า งของปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลที่ ส่ ง ผลต่ อ การ
ตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การสถาบันเสริ มความงาม (2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ปั จจัยการตลาดเชิ งบูรณาการกับการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสถาบันเสริ มความงาม
(3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนอื่นๆ กับการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ
สถาบันเสริ มความงาม
ซึ่ งการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณโดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและใช้โปรแกรม SPSS ในการประมวลผลในงานวิจยั กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้วิจยั นี้ คือ ผูใ้ ช้บริ การสถาบันเสริ มความงามในเขตกรุ งเทพมหานครและ
ปริ มณฑลจํานวน 400 คน
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล สถิติเชิงพรรณนา หาค่าความถี่และสัดส่ วน
ร้อยละ หาค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าตํ่าสุ ด สถิติเชิงอ้างอิง ทดสอบค่าที
(t-test ) ค่าความแปรปรวนแบบทางเดี ยว ( one-way analysis of variance anova )
และค่าการถดถอยแบบเส้นตรงพหุ คุณ ( Multiple regression analysis )
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ผลการศึกษา พบว่า ปั จจัยการตลาดมีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสถาบันเสริ ม
ความงาม ในระดับมาก โดยมีผลในด้านกระบวนการขาย มากที่สุด รองลงมา ด้าน
การส่ งเสริ มการขาย และ ด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ตามลําดับ และปั จจัยด้าน
ความภักดีสินค้ามีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสถาบันเสริ มความงาม รองลงมา
ด้านความไว้วางใจ และ ด้านภาพลักษณ์สินค้าในการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสถาบัน
เสริ มความงาม ตามลําดับ โดยผูใ้ ช้บริ การมีการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสถาบันเสริ ม
ความงาม ในระดับมาก มีการตัดสิ นใจสู งสุ ด คือ มีความเต็มใจที่จะเลือกใช้บริ การ
สถาบันเสริ มความงาม ต่อไป รองลงมา สถาบันเสริ มความงานสามารถตอบโจทย์
ปัญหาความไม่มนั่ ใจในรู ปร่ างหน้าตาของได้ ,ตัดสิ นใจถูกแล้วในการเลือกใช้บริ การ
สถาบันเสริ มความงาม , มีความมัน่ ใจในคุณภาพและผลงานของสถาบันเสริ มความ
งามและสถาบันเสริ มความงามสามารถสร้างความมัน่ ใจให้ได้ ตามลําดับ ผลการ
ทดสอบสมมติฐาน พบว่า ลักษณะส่ วนบุคคลที่ต่างกันได้แก่ เพศ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
และ สถานภาพสมรส มี ผลต่ อการตัดสิ นใจเลื อกใช้บ ริ การสถาบันเสริ ม ความงาม
แตกต่างและปั จจัยการตลาดเชิ งบูรณการ ได้แก่ ด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์ และ
ด้านกระบวนการขาย มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสถาบันเสริ มความงาม
โดยด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์ มีผลสู งสุ ด รองลงมา ด้านกระบวนการขาย
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ และ ปั จจัย ด้านความภักดี และ ด้านความไว้วางใจ มีอิทธิ พล
ต่อการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การสถาบันเสริ มความงามโดยด้านความไว้วางใจ มีผล
สู งสุ ด รองลงมา ด้านความภักดี ระดับนัยสําคัญทางสถิติ
คําสํ าคัญ : การตลาดเชิงบูรณาการ,สถาบันเสริ มความงาม,จังหวัดกรุ งเทพมหานคร
ABSTRACT
Objective of this “Individual Study” are study Integrated marketing
communication factors affecting buying decision beauty center in Bangkok and
vicinity , there are(1) To study difference factors influences to buying decision in
beauty center (2) To study the relationship between IMC factors and Buying
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decision in beauty center (3) To study the relationship between other factors and
Buying decision in beauty center. This research is random specify for trail 30
questionnaire to test creditability along with Cronbach Alpha Formula . Test result
was 0.977 for studying independent factors (1) personal factor (2) IMC factor (3)
Brand royalty, trust, Brand Image and Dependent factor is Decision making for
buying beauty center. This research is Quantitative method by using questionnaire
to collect data. The sample consisted of 400 sample who fill in
questionnaire randomly by using a simple queries and stored data. Data analysis are
T-Test, F-Test (One-way ANOVA), LSD and MRA (Multiple Regression Analysis)
to analyze relationship between IMC factor & other factors
Findings are as follow:
From result found that Integrated marketing communication factor in Sale
Process , Sales Promotion and Advertising, will affect in buying decision in beauty
center at level of 0.05 significance respectively. For other factors Brand Royalty ,
Trust and Brand Image affect in buying decision in beauty center respectively. In
majority of population would like to be served at beauty center in high level, Feel
confident to choose beauty center and beauty center can solve problem for their
unconfident in their body respectively.Difference in sex, status and income will
affect in buying decision in Beauty Center at level of 0.05 significance
Keywords : Beauty Center, Decision, Integrated Marketing Communication
บทนํา
วิถีการดําเนิ นชี วิตของประชาชนทัว่ ไปมี การดําเนิ นกิ จกรรมติ ดต่อกับโลก
ภายนอกมากขึ้น ทั้งการติดต่อเพื่อสังคม และการติดต่อพบปะเพื่อธุ รกิจ ฉะนั้นรู ปร่ าง
หน้าตา ผิวพรรณ รวมทั้งบุคลิกภาพที่ดูดีจะช่วยสร้างความมัน่ ใจเพิ่มขึ้น จึงเห็นได้วา่
ประชาชนทุกเพศทุกวัย ทั้งวัยรุ่ น วัยหนุ่ มสาว หรื อวัยผูใ้ หญ่ ต่างก็สนใจเข้าไปใช้
บริ การธุ รกิ จเสริ มความงามกันอย่างหนาตา ตั้งแต่ผม จรดเท้า อาทิเช่น การทําผม ทํา
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เล็บ นวดหน้า นวดตัว รักษาสิ ว ดูแลผิวพรรณรวมไปจนถึงการทําศัลยกรรมตกแต่ง
ซึ่ งกล่ า วได้ว่า การเข้าร้ านเสริ มความงามถื อเป็ นกิ จกรรมสํา คัญของคนไทยในยุค
ปั จ จุ บ ัน ส่ ง ผลให้ ธุ ร กิ จ เสริ ม ความงาม เปิ ดให้ บ ริ การตามแหล่ ง ชุ ม ชน อาคาร
สํานักงาน รวมทั้งศูนย์การค้าต่างๆเป็ นจํานวนมาก ซึ่ งผูป้ ระกอบการที่มีความรู้ดา้ น
การเสริ มความงามเปิ ดดําเนิ นการด้วยตนเอง และเปิ ดดําเนิ นการด้วยการซื้ อแฟรน
ไชส์ จากผูท้ ี่ให้บริ การทางด้านนี้ ซึ่ งรู ปแบบนี้กาํ ลังเป็ นที่นิยมของผูท้ ี่ตอ้ งการเริ่ มต้น
ธุ รกิจ โดยเฉพาะผูป้ ระกอบการขนาดย่อมหรื อเอสเอ็มอี (SMEs) เนื่องจากเจ้าของแฟ
รนไชส์ ส่ ว นใหญ่ จะเป็ นผูม้ ี ชื่ อ เสี ย งเป็ นที่ ย อมรั บ ของสั ง คม อาทิ ดารา นัก ร้ อ ง
นั ก แสดง ผู ้ที่ อ ยู่ ใ นแวดวงความสวยความงาม เป็ นต้น ส่ ง ผลให้ ก ารโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ร้านค้าให้เป็ นที่รู้จกั และยอมรับในคุณภาพการให้บริ การสามารถทํา
ได้ง่าย รวมทั้งแฟรนไชส์ ยงั มีบริ การฝึ กอบรมพนักงาน เพื่อเพิ่มทักษะทางด้านความ
งามอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงการออกแบบตกแต่งร้าน การจัดหาอุปกรณ์ เครื่ องมือและ
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริ การเสริ มความงาม เช่น เครื่ องสําอางต่างๆ
ลัก ษณะของธุ รกิ จเสริ ม ความงามสามรารถแยกออกได้หลายรู ป แบบดัง นี้
รู ปแบบที่หนึ่ ง คือ ร้ านเสริ มสวย ประเภทของบริ การส่ วนใหญ่ คือ ตัดผม ซอยผม
สระไดร์ ดัดผม และบริ การเสริ มอื่นๆตั้งแต่การแต่งหน้า การดูแลผิวพรรณ การต่อผม
การเปลี่ยนสี ผม ทําทรี ตเมนต์ อบไอนํ้า การตัดแต่งเล็บมือ เล็บเท้า การเพ้นท์เล็บ ทั้งนี้
ร้านเสริ มสวย ส่ วนใหญ่จะตั้งอยูใ่ นแหล่งชุมชนใกล้ที่พกั อาศัย อาคารสํานักงาน และ
มีบางแห่งเข้าไปเปิ ดกิจการตามศูนย์การค้าต่างๆ รวมทั้งอาคารสํานักงาน และคอนโด
มีเนียม รู ปแบบที่สองคือ คลินิก ศัลยกรรมเสริ มความงาม มีหลากหลายบริ การ ทั้งการ
ดู แ ลผิ ว หน้ า ผิ ว กาย ตั้ง แต่ ก ารนวดหน้า นวดตัว ด้ว ยนํ้า มัน เครื่ อ งสํ า อางหรื อ
สมุ นไพรไทย ยกกระชับ ผิวหน้า ลบริ้ วรอย ขจัดสิ ว ฝ้ า จุ ดด่า งดําอรวมถึ ง การลด
นํ้า หนัก กระชับ สั ด ส่ ว น ซึ่ งผูป้ ระกอบธุ ร กิ จ อาจเป็ นร้ า นเสริ ม สวยขนาดใหญ่ ที่
นอกจากดูแลทางด้านทรงผมแล้ว ยังให้บริ การดูแลผิวหน้าและผิวกายอย่างครบวงจร
ในขณะที่ผูป้ ระกอบการบางรายเปิ ดให้บ ริ การในรู ปแบบ ส ปา ซึ่ งคลิ นิก/สถาบัน
เสริ มความงาม จะมีการลงทุนที่ค่อนข้างสู งเมื่อเทียบกับร้านเสริ มสวยทัว่ ไป รู ปแบบ
ที่สาม คลินิก ศัลยกรรมเสริ มความงาม ปั จจุบนั ธุ รกิจศัลยกรรมเติบโตมาพร้อมๆกับ
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ความเจริ ญก้าวหน้าทางการแพทย์ และเป็ นที่ยอมรับในสังคมไทยมากขึ้นทั้งนี้ ผูท้ าํ
ศัลยกรรมนั้นต้องการลดปมด้อย ลดความผิดปกติ หรื อเสริ มสัดส่ วนร่ างกายให้ดูดีข้ ึน
สวยงามขึ้น แล้วแต่วตั ถุประสงค์เฉพาะบุคคล เช่นการเสริ มจมูก เสริ มคาง เสริ มทรวง
อก ทําตา ดูดไขมันหน้าท้อง สโพก ขา และการลบรอยเหี่ ยวย่นบนใบหน้า รักษาและ
ดูแลเส้นผม รักษาผมร่ วง และผมบาง เป็ นต้น ซึ่ งธุ รกิจดังกล่าวนี้กาํ ลังเป็ นที่นิยมมาก
ขึ้น ทําให้ปัจจุบนั นี้ มีการเปิ ดคลิ นิกด้านศัลยกรรมเสริ มความงามกันอย่างเป็ นลํ่าเป็ น
สันตามสถานที่ต่างๆ ธุ รกิจเสริ มความงาม กําลังได้รับความนิยม และมีอตั ราเติบโต
อย่างต่อเนื่อง เพราะกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายขยายตัวออกไป จากเดิมที่เน้นลูกค้าผูห้ ญิงแต่
ปั จจุบนั กลุ่มลูกค้าผูช้ ายก็ให้ความสนใจกับการเสริ มความงามเพื่อเพิ่มบุคลิกภาพให้ดู
ดี ในขณะเดี ยวกัน กลุ่มอายุของผูท้ ี่เข้ารับบริ การเสริ มความงามในปั จจุบนั ก็ไม่ได้
จํากัดแต่วยั ทํางานหรื อผูใ้ หญ่เท่านั้น แต่กลุ่มวัยรุ่ น นักเรี ยนนักศึกษา ต่างก็ให้ความ
สนใจใช้บริ การกันเป็ นจํานวนมาก ดังจะสังเกตได้จาก สถานเสริ มความงามต่างๆจะมี
กลุ่มวัยรุ่ นรอคิวเพื่อใช้บริ การเป็ นจํานวนมาก ซึ่ งส่ วนใหญ่จะเป็ นดูแลรักษาเกี่ ยวกับ
ใบหน้า เช่ น รักษาสิ ว ฝ้ า กระ และศัลยกรรมตกแต่ง ซึ่ งกลุ่มวัยรุ่ นนักเรี ยนนักศึกษา
เป็ นกลุ่มที่มีกาํ ลังซื้อพอสมควร แม้วา่ จะไม่สูงมาก แต่จากจํานวนประชากรในกลุ่มนี้
ที่มาก นับเป็ นลุกค้าเป้ าหมายที่ผปู ้ ระกอบการความงามต้องแย่งชิงมาเป็ นลูกค้า
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. ศึกษาความแตกต่า งของปั จจัย ส่ วนบุคคลที่ ส่ง ผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกใช้
บริ การสถาบันเสริ มความงาม
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยการตลาดเชิงบูรณาการกับการตัดสิ นใจ
เลือกใช้บริ การสถาบันเสริ มความงาม
3. เพื่ อศึ ก ษาความสั มพันธ์ ระหว่า งปั จจัย ส่ วนอื่ นๆ กับ การตัดสิ นใจเลื อกใช้
บริ การสถาบันเสริ มความงาม
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สมมติฐานการวิจัย
1. ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลที่ ป ระกอบไปด้ว ย เพศ อายุ อาชี พ รายได้ การศึ ก ษา
สถานภาพ ที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสถาบันเสริ ม
ความงามที่แตกต่างกัน
2. ปั จจัย การตลาดเชิ ง บู รณาการที่ ป ระกอบไปด้วย โฆษณา ประชาสัม พันธ์
promotion และกระบวนการขายมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจเลื อกใช้
บริ การสถาบันเสริ มความงาม
3. ปั จ จัย อื่ น ๆ ที่ ป ระกอบไปด้ ว ย ภาพลัก ษณ์ ความภัก ดี ความเชื่ อ ถื อ มี
ความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสถาบันเสริ มความงาม
ขอบเขตการวิจัย
1. ด้านประชากร คือ ผูใ้ ช้บริ การสถาบันเสริ มความงามในเขตกรุ งเทพมหานคร
และปริ มณฑลเท่านั้น
2. ด้านระยะเวลา ตั้งแต่เดื อนมิถุนายน ถึ งเดื อนกรกฎาคม 2556 เป็ นเวลา 1
เดือน
3. ด้านเนื้อหาการศึกษาเรื่ องปั จจัยการตลาดเชิงบูรณาการที่มีผลต่อการตัดสิ นใจ
เลื อกใช้บริ การสถาบันเสริ มความงามของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
และปริ มณฑล
ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. เพื่ อ ศึ ก ษาถึ ง ข้อ มู ล ของสถาบัน เสริ ม ความงาม และเป็ นข้อ มู ล ในการไป
ปรั บ ปรุ ง และพัฒ นาการให้ บ ริ การของสถาบัน เสริ มความงามให้ มี
ประสิ ทธิ ภาพและสามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภค
2. เพื่อนําระดับความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคใช้เป็ นข้อมูลพื้นฐานในการแก้ไข
และปรับเปลี่ยนให้การบริ การเป็ นที่ประทับใจเกิดความพึงพอใจสู งสุ ด
3. เพื่อนําผลการวิจยั ไปพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของสถาบันเสริ มความงาม
ให้มีคุณภาพและตรงตามความต้องการของผูบ้ ริ โภค
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กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัว แปรตาม

ปั จจัยส่ วนบุคคล
เพศ

- รายได้

อายุ

- การศึกษา

อาชีพ

- สถานภาพ

ปัจจัยการตลาดเชิงบูรณาการ (IMC)
- โฆษณาประชาสัมพันธ์

แนวคิ
ดและทฤษฏีทเี่ กีย่ วข้ อง
- โปรโมชัน่

การตัดสินใจเลือกใช้ บริการ
สถาบันเสริมความงาม

- กระบวนการขาย
ปัจจัยอืน่ ๆ
- Brand Image
- Brand Loyalty
- Trust

แนวคิด

การตัดสิ นใจ ( Decision Making) หมายถึง กระบวนการเลือกทางเลือกทาใด
ทางหนึ่ ง จากหลายๆทางเลื อกที่ได้พิจารรา หรื อประเมินอย่างดี แล้วว่า เป็ นทางให้
บรรลุ วตั ถุ ประสงค์ และเป้ าหมายของขององค์กร การตัดสิ นใจเป็ นสิ่ งสําคัญ และ
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เกี่ ย วข้อ งกับ หน้า ที่ ก ารบริ ห าร หรื อ การจัด การเกื อ บทุ ก ขั้น ตอน ไม่ ว่า จะเป็ นกา
วางแผน และการัดการองค์การ การจัดการหาคนเข้าทํางาน การประสานงาน และการ
ควบคุม กาตัดสิ นใจ ได้ศึกษามานานความหมายของกรตัดสิ นใจ นักวิชาการได้ให้
ความหมายไว้แตกต่างกันดังนี้ บาร์ นาร์ ด (Barnard, 1938) ได้ให้ความหมายของการ
ตัดสิ นใจไว้ว่า คือ “เทคนิ คในการที่จะพิจารณาทางเลื อกต่างๆ ให้เลื อกทางเลื อก

เดียวกัน”

ไซมอน (Simon) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การตัดสิ นใจ เป็ นกระบวนการหา
โอกาสที่จะตัดสิ นใจ การหาทางเลือกที่พอเป็ น ไปได้และทางเลือกจากงานต่างๆ ที่มี
อยู่มูดี (Moody) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การตัดสิ นใจเป็ นการกระทําที่ตอ้ งทําเมื่อมี่
เวลาทีจะหาข้อเท็จจริ งอีกต่อไป ปั ญหาที่เกิดขึ้นก็คือ เมื่อใดถึงจะตัดสิ นว่าควรหยุดหา
ข้อเท็จจริ งแนวทางการแก้ไขจะเปลี่ ยนแปลงไปตามปั ญญาที่ตอ้ งการแก้ไข ซึ่ งการ
รวบรวมข้อเท็จจริ งเกี่ยวพันกับการใช้จ่ายและเวลา องค์การ ทีผบู้ ริ หารจะต้อง กระทํา
การอยูบ นพื้ นฐานของข้อมูล ข่า วสาร ( information) ซึ่ ง ได้รับมาจากโครงสร้ า ง
องค์การพฤติกรรมบุคคล และกลุ่มในองค์การ
โจนส์ (Jones) ได้ให้ความหมายการตัดสิ นใจองค์การว่าเป็ นกระบวนการ ที่
จะแก้ไขปั ญหาขององค์กร โดยการค้นหารทางเลื อก และเลื อกทางเลื อกหรื อแนว
ทางการปฏิบตั ิที่ดีที่สุดเพื่อบรรลุเป้ าหมายขององค์การที่ได้กาํ หนดไว้
จากการศึ ก ษาค้นคว้า ผลงานวิจยั ที่ เกี่ ย วข้องกับ เรื่ องปั จจัย การตลาดที่ ผูบ้ ริ โภคใช้
ตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสถาบันเสริ มความงามที่เกี่ยวข้องกันมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
กิตติมา ทิพรัตน์ (2553) ศึกษาเรื่ อง พฤติกรรมการใช้บริ การสถานเสริ มความ
งามของผู ้ใ ช้ บ ริ การในเขตอํา เภอเมื อ ง จัง หวัด พัง งา มี ว ตั ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษา
พฤติ ก รรมการใช้บ ริ ก ารสถานเสริ ม ความงามของผูใ้ ช้บ ริ ก ารในเขตอํา เภอเมื อ ง
จัง หวัด พัง งา และเปรี ย บเที ย บพฤติ ก รรมการใช้บ ริ ก ารสถานเสริ ม ความงามของ
ผูใ้ ช้บริ การในเขตอําเภอเมื อง จังหวัดพังงา จําแนกตามคุ ณลักษณะส่ วนบุคคลของ
ผูใ้ ช้บริ การโดยใช้วิธีการศึกษาวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบสอบถามโดยการสุ่ มตัวอย่าง
ประชากร จํานวน 200 ราย สถิ ติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ
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การทดสอบสมมติฐานใช้ค่าสถิติแบบไคสแควร์ ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการใช้
บริ การสถานเสริ มความงามของผูใ้ ช้บริ การในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพังงา ผูต้ อบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จํานวน 159 คน คิดเป็ นร้อยละ 79.50 อายุ 20 –
25 ปี จํานวน 61 คน คิดเป็ นร้อยละ 30.50 ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี จํานวน 131 คน
คิดเป็ นร้อยละ 65.50 อาชี พลูกจ้างบริ ษทั เอกชน/ราชการ จํานวน 88 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 44.00 รายได้เฉลี่ ยต่อเดือน 15,001 บาท ขึ้นไป จํานวน 97 คน คิดเป็ นร้อยละ
48.50 และจากการทดสอบสมมติฐานคุณลักษณะส่ วนบุคคลกับพฤติกรรมการใช้
บริ การสถานเสริ มความงามพบว่า คุ ณลักษณะส่ วนบุคคล เพศ อายุ ระดับการศึกษา
อาชีพ รายได้ส่วนตัว มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้บริ การสถานเสริ มความงาม
คือ ใครอยูใ่ นตลาดเป้ าหมายผูบ้ ริ โภคซื้ ออะไร ทําไมผูบ้ ริ โภคจึงซื้ อ ใครมีส่วนร่ วมใน
การซื้อ ผูบ้ ริ โภคซื้อเมื่อใด ผูบ้ ริ โภคซื้ อที่ไหน ผูบ้ ริ โภคซื้ ออย่างไร
สมเจตน์ สุ ข านนท์ส วัส ดิ์ (2552) ได้ศึ ก ษาปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจ
เลือกใช้บริ การสถานเสริ มความงามและลดนํ้าหนัก ในเขตเทศบาลนครสุ ราษฎร์ ธานี
การวิจยั ในครั้งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้บริ การสถานเสริ มความ
งามและลดนํ้าหนัก เพื่อศึกษาระดับปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสถาน
เสริ ม ความงามและลดนํ้า หนัก เพื่ อ ศึ ก ษาความแตกต่ า งของปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ การ
ตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การสถานเสริ มความงามและลดนํ้าหนัก จําแนกตามปั จจัยส่ วน
บุคคล เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้บริ การกับปั จจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การสถานเสริ มความงามและลดนํ้าหนัก และเพื่อศึกษาถึงความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ ยวกับปั จจัยที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การสถาน
เสริ มความงามและลดนํ้าหนักเพื่อการปรับปรุ งคุณภาพการบริ การ ประชากรที่ใช้ใน
การศึกษา ได้แก่ ประชาชนผูท้ ี่เข้ามาใช้บริ การสถานเสริ มความงามและลดนํ้าหนักใน
เขตเทศบาลนคร สุ ราษฎร์ ธานี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เท่ากับ 400 ราย เครื่ องมือที่ใช้เป็ น
แบบสอบถาม สถิ ติที่ใช้ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การทดสอบไค-สแควร์ t-test F-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) และเปรี ยบเทียบรายคู่โดยใช้ Scheffe'
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ผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง สถานภาพ
สมรส อายุระหว่าง 25 - 34 ปี ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี อาชีพอิสระ/รับจ้าง รายได้
เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 20,001 - 30,000 บาท พฤติกรรมในการใช้บริ การสถานเสริ ม
ความงามและลดนํ้าหนัก พบว่า เข้าใช้การบริ การลดนํ้าหนัก กระชับสัดส่ วน สาเหตุที่
ชอบสถานบริ การเพราะใกล้บา้ น/ใกล้ที่ทาํ งาน ความถี่ของการใช้บริ การ 2 - 3 ครั้งต่อ
เดือน ค่าใช้จ่ายที่ใช้บริ การไม่เกิ น 5,000 บาทต่อครั้ง ช่วงเวลามาใช้บริ การ 12.31 14.30 น. บุคคลที่มีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจใช้บริ การผูใ้ ห้คาํ ปรึ กษาด้านความงาม
ทราบข้อมูลเรื่ องสถานเสริ มความงามและลดนํ้าหนักจากการโฆษณาผ่า นใบปลิ ว
แผ่นพับ ปั จจัยที่ มีผลต่อ การตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การสถานเสริ มความงามและลด
นํ้าหนัก พบว่า มี ระดับการตัดสิ นใจ อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยที่ด้านผลิ ตภัณฑ์
บริ การ มีระดับการตัดสิ นใจอยูใ่ นระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านพนักงาน ด้านการ
ส่ งเสริ มการตลาด ด้านกระบวนการบริ การ ด้านสถานที่ ด้านสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ
ด้านประสิ ทธิ ผลและคุ ณภาพ และด้านราคา ตามลําดับ ผลการศึกษา ความแตกต่าง
ระหว่า งปั จจัย ที่ มี ผลต่อการตัดสิ นใจเลื อ กใช้บ ริ ก ารสถานเสริ ม ความงามและลด
นํ้า หนัก ในเขตเทศบาลนครสุ ร าษฎร์ ธ านี จํา แนกตามปั จจัย ส่ วนบุ คล พบว่า เพศ
สถานภาพสมรส อายุ ระดับการศึกษา อาชี พ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิ ติที่ 0.05 และ ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้
บริ การกับปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือก ใช้บริ การสถานเสริ มความงามและลด
นํ้าหนักในเขตเทศบาลนครสุ ราษฎร์ ธานี พบว่า พฤติกรรมการใช้บริ การทุกด้านมี
ความสัมพันธ์กบั ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสถานเสริ มความงามและ
ลดนํ้า หนัก ยกเว้น พฤติ ก รรมด้า นทราบข้อมู ล เรื่ อ งสถานเสริ ม ความงามและลด
นํ้าหนัก
ระเบียบวิจัย
การศึกษา ปั จจัยการตลาดเชิงบูรณาการที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ
สถาบันเสริ มความงามในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ครั้งนี้ เป็ นการศึกษาเชิง
เชิ ง สํ า รวจ (Survey Research) โดยใช้ระเบี ย บวิธี วิจยั ในเชิ ง พรรณนาและใช้
แบบสอบถาม เป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้อมูล ใช้วธิ ีการสุ่ มตัวอย่างแบบเจาะจง ผูต้ อบ
วารสารการตลาด และการสื่อสาร ปี ที1่ ฉบับที่2 (เมษายน – มิถนุ ายน 2556)
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แบบสอบถามคื อ ผูใ้ ช้บ ริ ก ารสถาบันเสริ ม ความงามในเขตกรุ ง เทพมหานครและ
ปริ มณฑล จํานวน 400 ตัวอย่าง
สรุ ปผลการวิจัย
ผลทดสอบ พบว่า ปั จจัย ด้านภาพลัก ษณ์ ด้านความภัก ดี และ ด้า นความ
ไว้วางใจมีอิทธิ ผลต่อการเปลี่ ยนแปลงตัวแปรตามหรื อ การตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ
สถาบันเสริ มความงาม ที่ระดับ 35.0% (R2 = 0.350) โดยมีค่า F-statistics เท่ากับ
71.716 และค่า Sig. = 0.000 < 0.05 กล่าวได้ว่า มีตวั แปรอิสระ หรื อ ปั จจัยด้าน
ภาพลักษณ์ ด้านความภักดี และ ด้านความไว้วางใจ อย่างน้อย 1 ตัว ที่มีอิทธิ ผลต่อการ
เปลี่ ยนแปลงตัวแปรตาม หรื อ การตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การสถาบันเสริ มความงาม
และมีค่าของ Durbin-Watson เท่ากับ 1.605 ซึ่ งค่าสถิติทดสอบความคลาดเคลื่อนมีค่า
มากกว่า 1.5 แสดงว่ามีความคลาดเคลื่อนที่เป็ นอิสระต่อกันในระดับสู งไม่มีปัญหา
สหสัมพันธ์ในตัวแปร (Autocorrelation) ระหว่างตัวแปร
ผลการวิเคราะห์ความถดถอย พบว่า ค่าคงที่ มี ค่า t. = 5.287 , Sig. = 0.000
โดยผลการทดสอบ พบว่า มีค่า Sig. < 0.05 จํานวน 2 ด้าน ได้แก่ ด้านความภักดี และ
ด้านความไว้วางใจ ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 สรุ ปผลเป็ นรายด้านได้ดงั นี้
ด้านความภักดี พบว่า มีค่า t = 3.635 , ค่า Sig. = 0.000 < 0.05 , Beta = 0.175
หรื อ สรุ ปได้วา่ การเปลี่ ยนแปลงความคิดเห็นต่อความสําคัญปั จจัยด้านความภักดีต่อ
สิ นค้า 1 หน่วยมาตรฐาน มีอิทธิ พลต่อการเปลี่ยนแปลง การตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ
สถาบันเสริ มความงาม เพิ่มขึ้น 0.175 หน่วยมาตรฐาน
ด้านความไว้วางใจ พบว่า มีค่า t = 10.369 , ค่า Sig. = 0.000 < 0.05 , Beta =
0.527หรื อ สรุ ป ได้ว่ า การเปลี่ ย นแปลงความคิ ด เห็ น ต่ อ ความสํ า คัญ ปั จ จัย ด้า น
ภาพลักษณ์ 1 หน่ วยมาตรฐาน มีอิทธิ พลต่อการเปลี่ ยนแปลง การตัดสิ นใจเลือกใช้
บริ การสถาบันเสริ มความงาม เพิ่มขึ้น 0.527 หน่วยมาตรฐาน
สรุ ปผลทดสอบ ปั จจัย ด้านความภักดี และ ด้านความไว้วางใจ มีอิทธิ พลต่อ
การตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสถาบันเสริ มความงามโดยด้านความไว้วางใจ มีผลสู งสุ ด
รองลงมา ด้านความภักดี ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.0
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อภิปรายผล
1. จากการศึกษา พบว่า ปั จจัยการตลาดมีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การ
สถาบันเสริ มความงาม ในระดับมาก โดยมีผลในด้านกระบวนการขาย มากที่สุด
รองลงมา ด้านการส่ งเสริ มการขาย และ ด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ตามลําดับ
ด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์ มีผลสู งสุ ด คือ การโฆษณาทางช่องทางอื่นๆมีผลต่อ
การตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การสถาบันเสริ มความงาม ด้านการส่ งเสริ มการขาย มีผล
สู งสุ ด คือมีบตั รกํานัลเมื่อใช้บริ การครบทุกหนึ่ งหมื่นบาท และด้านกระบวนการขาย
มีผลสู งสุ ด คือ มีพนักงานคอยแนะนําเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริ มความงามให้ก่อนทําการ
ตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ
2. จากการศึ กษา พบว่า ปั จจัยด้านความภักดี สิ นค้า มีผลต่อการตัดสิ นใจ
เลื อ กใช้บ ริ ก ารสถาบัน เสริ ม ความงาม รองลงมา ด้า นความไว้ว างใจ และ ด้า น
ภาพลักษณ์ สินค้าในการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การสถาบันเสริ มความงาม ตามลําดับ
ด้านภาพลักษณ์ สินค้า มีผลสู งสุ ด คือ มีความประทับใจในบริ การของสถาบันเสริ ม
ความงาม ด้านความภักดี สินค้า มีผลสู งสุ ด คือ หลังจากตัดสิ นใจใช้บริ การสถาบัน
เสริ มความงาม แล้วยังสนใจข้อมูลต่างๆของสถาบันเสริ มความงาม และด้านความ
ไว้วางใจ มีผลสู งสุ ด คือ รู ้ สึกไว้วางใจสถาบันเสริ มความงามและจะมาใช้บริ การอีก
ในครั้งต่อไป
3. จากการศึ กษา พบว่า ผูใ้ ช้บริ การมีการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การสถาบัน
เสริ มความงาม ในระดับมาก มีการตัดสิ นใจสู งสุ ด คือ มีความเต็มใจที่จะเลื อกใช้
บริ การสถาบันเสริ มความงาม ต่อไป รองลงมา สถาบันเสริ มความงานสามารถตอบ
โจทย์ปัญหาความไม่มนั่ ใจในรู ปร่ างหน้าตาของได้ ,ตัดสิ นใจถูกแล้วในการเลือกใช้
บริ การสถาบันเสริ มความงาม , มีความมัน่ ใจในคุณภาพและผลงานของสถาบันเสริ ม
ความงามและสถาบันเสริ มความงามสามารถสร้างความมัน่ ใจให้ได้ ตามลําดับ
4. ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ลักษณะส่ วนบุคคลที่ต่างกันได้แก่ เพศ
รายได้เฉลี่ ย ต่ อเดื อน และ สถานภาพสมรส มี ผ ลต่อ การตัด สิ น ใจเลื อ กใช้บ ริ ก าร
สถาบันเสริ มความงาม แตกต่างกันโดยผูใ้ ช้บริ การเพศหญิงจะมีการตัดสิ นใจเลือกใช้
บริ การสถาบันเสริ มความงาม สู ง กว่า ผูใ้ ช้บริ ก ารเพศชาย ในด้า นรายได้ พบว่า
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ผูใ้ ช้บริ การรายได้เฉลี่ยต่อเดือนตํ่ากว่า 10,000 บาท จะมีการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ
สถาบันเสริ มความงาม ตํ่ากว่าผูใ้ ช้บริ การรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000 - 15,000 บาท,
15,001 - 20,000 บาท, 20,001 - 25,000 บาท, 25,001 - 30,000 บาท และ มากกว่า
30,000 บาท ขึ้นไป และผูใ้ ช้บริ การรายได้เฉลี่ยต่อเดือน10,000 - 15,000 บาท , 15,001
- 20,000 บาทจะมี ก ารตัดสิ นใจเลื อกใช้บ ริ ก ารสถาบันเสริ ม ความงาม ตํ่า กว่า
ผูใ้ ช้บริ การรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 25,001 - 30,000 บาท และ มากกว่า 30,000 บาท ขึ้น
ไปและรายได้เฉลี่ย 25,001 - 30,000 บาทจะมีการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสถาบัน
เสริ มความงามตํ่ากว่าผูใ้ ช้บริ การรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มากกว่า 30,000 บาท ขึ้นไป
สอดคล้องกับงานวิจยั กิตติมา ทิพรัตน์ (2553) ที่ศึกษาเรื่ อง พฤติกรรมการใช้บริ การ
สถานเสริ มความงามของผู้ใ ช้ บ ริ การในเขตอํา เภอเมื อ ง จัง หวัด พัง งา พบว่ า
คุณลักษณะส่ วนบุคคล ด้านเพศ และรายได้ส่วนตัว มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการ
ใช้บริ การสถานเสริ มความงาม ในด้านสถานภาพ พบว่าผูใ้ ช้บริ การสถานภาพโสด
จะมีการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสถาบันเสริ มความงาม ตํ่ากว่าผูใ้ ช้บริ การสถานภาพ
สมรส และผูใ้ ช้บริ การสถานภาพสมรส จะมีการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสถาบันเสริ ม
ความงาม สู งกว่าผูใ้ ช้บริ การสถานหม้ายหรื อหย่าร้าง สอดคล้องกับงานวิจยั สมเจตน์
สุ ขานนท์สวัสดิ์ (2555) ได้ศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสถาน
เสริ มความงามและลดนํ้าหนัก ในเขตเทศบาลนครสุ ราษฎร์ ธานี พบว่า เพศ สถานภาพ
สมรส และรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อนมีผลต่อปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือก ใช้บริ การ
สถานเสริ มความงามและลดนํ้าหนักในเขตเทศบาลนครสุ ราษฎร์ ธานี
5. ผลทดสอบ พบว่า ปั จจัยการตลาดเชิ งบูรณการ ได้แก่ ด้านการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ และ ด้านกระบวนการขาย มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ
สถาบันเสริ มความงามโดยด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์ มีผลสู งสุ ด รองลงมา ด้าน
กระบวนการขาย ระดับนัยสําคัญทางสถิติ สอดคล้องกับแนวคิดของ ฟิ ลิป คอทเลอร์
(Phillip Kotler.2000:39) ที่กล่าวว่าส่ วนผสมทางการตลาด เป็ นส่ วนประกอบที่สําคัญใน
แนวคิ ดทางการตลาดแบบใหม่ เป็ นตัวแปรที่ บริ ษ ัทสามารถควบคุ มได้ ซึ่ งบริ ษ ัท
นํามาใช้เพื่อเป็ นตัวกระตุน้ สําหรับกลุ่มเป้ าหมาย และ ปั จจัย ด้านความภักดี และ ด้าน
ความไว้วางใจ มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสถาบันเสริ มความงามโดย
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ด้านความไว้วางใจ มีผลสู งสุ ด รองลงมา ด้า นความภักดี ระดับนัยสําคัญทางสถิ ติ
สอดคล้อ งกับ แนวคิ ด ศิ ริ วรรณ เสรี รั ต น์ (2543) ที่ ก ล่ า วว่ า ความไว้ว างใจ
(Reliability)เป็ นปั จจัยกําหนดคุณภาพการให้บริ การที่มีความสําคัญโดยความไว้วางใจ
เป็ นบริ การที่ให้กบั ลูกค้าต้องมีความสมํ่าเสมอและถูกต้อง
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะในการศึกษาครั้งนี้
ในการศึกษาครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ของนําเสนอข้อเสนอแนะในการศึกษา ดังนี้
จากการศึ ก ษา พบว่า ปั จ จัย การตลาดเชิ ง บู ร ณาการด้า นการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ขาย มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสถาบันเสริ มความงาม
สู งสุ ด ดังนั้นสถาบันเสริ มความงามควรให้ความสําคัญกับการโฆษณาประชาสัมพันธ์
เช่ น การโฆษณาผ่านสื่ อประสัมพันธ์ ทุกประเภทให้ทวั่ ถึ ง ควรให้ค วามสําคัญกับ
กิ จกรรมการประชาสัมพันธ์การให้บริ การสถาบันเสริ มความงามผ่านสื่ อต่างๆ เช่ น
ป้ ายประกาศ ใบปลิ ว โฆษณา และโปสเตอร์ ข นาดใหญ่ ที่ ส ามารถแสดงให้เ ห็ น
รายละเอี ย ดการให้บ ริ ก าร และ รู ปแบบการให้บ ริ การของสถาบันเสริ ม ความงาม
นอกจากนี้ ควรให้ ค วามสํ า คัญ กับ การประชาสั ม พัน ธ์ ผ่า นสื่ อ ออนไลน์ สื่ อ ทาง
อิเลคทรอนิกส์เพราะสื่ อประชาสัมพันธ์ประเภทนี้จะไม่มีตน้ ทุนสู งและสามารถเข้าถึง
กลุ่ มเป้ าหมายผูใ้ ช้บริ การได้เป็ นอย่างดี เช่ น การจัดตั้งแฟนเพจบนเฟสบุค การให้
ข้อมูลทางเว็บไซต์ ตลอดจนควรมีจดั โปรโมชัน่ การให้บริ การใหม่ๆ เพื่อเป็ นการจูงใจ
ให้ผใู ้ ช้บริ การสนใจสถาบันเสริ มความงามมากขึ้น
2. ข้ อเสนอการศึกษาในครั้งต่ อไป
ในการศึกษาครั้งต่อไปผูว้ จิ ยั ของนําเสนอข้อเสนอแนะในการศึกษา ดังนี้
1. ในการศึกษาครั้งต่อไป ผูว้ ิจยั ขอนําเสนอให้ศึกษาถึง ความต้องการ และ
ความคิ ดเห็ นของผูใ้ ช้บ ริ การที่มี ต่อการให้บริ การสถาบันเสริ ม ความงาม เพื่อผล
การศึกษาจะทราบถึ งความต้องการของผูใ้ ช้บริ การที่มีต่อการให้บริ การสถาบันเสริ ม
ความงามอีกทั้งผลการศึกษาจะทราบถึ ง ความคิดเห็นต่อการให้บริ การสถาบันเสริ ม
ความงามอันจะทราบถึ งประสิ ทธิ ภ าพการให้บ ริ การสถาบันเสริ มความงามว่าเป็ น
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ลักษณะอย่างไร อันจะใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนา รู ปแบบ และวิธีการให้บริ การให้
สอดคล้องกับความคิดเห็นและความต้องการของผูใ้ ช้บริ การมากที่สุด
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