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ปัจจัยการตลาดเชิงบูรณาการทีม่ีผลต่อการตัดสินใจเลอืกใช้บริการ 

สถาบันเสริมความงามของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

 (INTEGRATED MARKETING COMMUNICATION FACTORS AFFECTING 

BUYING DECISION BEAUTY CENTER IN BANGKOK AND VICINITY) 

ศิริมล  วดัศรี 1    ดร. ไกรชิต  สุตะเมือง 2   

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

บทคัดย่อ 

 การศึกษาเร่ืองปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้

บริการสถาบนัเสริมความงามของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มี

วตัถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกใช้บริการสถาบนัเสริมความงาม (2) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่าง

ปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการกบัการตดัสินใจเลือกใช้บริการสถาบนัเสริมความงาม 

(3) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนอ่ืนๆ กบัการตดัสินใจเลือกใช้บริการ

สถาบนัเสริมความงาม 

ซ่ึงการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ

ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลและใชโ้ปรแกรม SPSS ในการประมวลผลในงานวิจยั กลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีใชว้ิจยัน้ีคือ ผูใ้ชบ้ริการสถาบนัเสริมความงามในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑลจาํนวน 400 คน 

สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล สถิติเชิงพรรณนา หาค่าความถ่ีและสัดส่วน

ร้อยละ หาค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าตํ่าสุด สถิติเชิงอา้งอิง ทดสอบค่าที 

(t-test ) ค่าความแปรปรวนแบบทางเดียว ( one-way  analysis of variance anova ) 

และค่าการถดถอยแบบเส้นตรงพหุคุณ ( Multiple regression analysis ) 

----------------------------------------------------- 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ   

   มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
2 ผูอ้าํนวยการหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ผลการศึกษา พบวา่ ปัจจยัการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการสถาบนัเสริม

ความงาม ในระดบัมาก โดยมีผลในดา้นกระบวนการขาย มากท่ีสุด รองลงมา ดา้น

การส่งเสริมการขาย และ ดา้นการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ ตามลาํดบั และปัจจยัดา้น

ความภกัดีสินคา้มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสถาบนัเสริมความงาม รองลงมา 

ดา้นความไวว้างใจ และ ดา้นภาพลกัษณ์สินคา้ในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสถาบนั

เสริมความงาม ตามลาํดบั โดยผูใ้ชบ้ริการมีการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสถาบนัเสริม

ความงาม ในระดบัมาก มีการตดัสินใจสูงสุด คือ  มีความเต็มใจท่ีจะเลือกใช้บริการ

สถาบนัเสริมความงาม ต่อไป รองลงมา สถาบนัเสริมความงานสามารถตอบโจทย์

ปัญหาความไม่มัน่ใจในรูปร่างหนา้ตาของได ้,ตดัสินใจถูกแลว้ในการเลือกใชบ้ริการ

สถาบนัเสริมความงาม  , มีความมัน่ใจในคุณภาพและผลงานของสถาบนัเสริมความ

งามและสถาบนัเสริมความงามสามารถสร้างความมัน่ใจให้ได ้ ตามลาํดบั ผลการ

ทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ลกัษณะส่วนบุคคลท่ีต่างกนัไดแ้ก่ เพศ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

และ สถานภาพสมรส มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการสถาบนัเสริมความงาม 

แตกต่างและปัจจยัการตลาดเชิงบูรณการ ไดแ้ก่ ดา้นการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ และ 

ดา้นกระบวนการขาย มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสถาบนัเสริมความงาม

โดยด้านการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ มีผลสูงสุด รองลงมา ด้านกระบวนการขาย 

ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ และ ปัจจยั ดา้นความภกัดี และ ดา้นความไวว้างใจ มีอิทธิพล

ต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการสถาบนัเสริมความงามโดยด้านความไวว้างใจ มีผล

สูงสุด รองลงมา ดา้นความภกัดี ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ   

คําสําคัญ :  การตลาดเชิงบูรณาการ,สถาบนัเสริมความงาม,จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

 

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 

 วิถีการดาํเนินชีวิตของประชาชนทัว่ไปมีการดาํเนินกิจกรรมติดต่อกบัโลก

ภายนอกมากข้ึน ทั้งการติดต่อเพื่อสังคม และการติดต่อพบปะเพื่อธุรกิจ ฉะนั้นรูปร่าง 

หนา้ตา ผวิพรรณ รวมทั้งบุคลิกภาพท่ีดูดีจะช่วยสร้างความมัน่ใจเพิ่มข้ึน จึงเห็นไดว้า่ 

ประชาชนทุกเพศทุกวยั ทั้งวยัรุ่น วยัหนุ่มสาว หรือวยัผูใ้หญ่ ต่างก็สนใจเขา้ไปใช้

บริการธุรกิจเสริมความงามกนัอยา่งหนาตา ตั้งแต่ผม จรดเทา้ อาทิเช่น การทาํผม ทาํ
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เล็บ นวดหนา้ นวดตวั รักษาสิว ดูแลผิวพรรณรวมไปจนถึงการทาํศลัยกรรมตกแต่ง 

ซ่ึงกล่าวได้ว่า การเข้าร้านเสริมความงามถือเป็นกิจกรรมสําคญัของคนไทยในยุค

ปัจจุบัน ส่งผลให้ธุรกิจเสริมความงาม เปิดให้บริการตามแหล่งชุมชน อาคาร

สํานกังาน รวมทั้งศูนยก์ารคา้ต่างๆเป็นจาํนวนมาก ซ่ึงผูป้ระกอบการท่ีมีความรู้ดา้น

การเสริมความงามเปิดดาํเนินการด้วยตนเอง และเปิดดาํเนินการดว้ยการซ้ือแฟรน

ไชส์ จากผูท่ี้ให้บริการทางดา้นน้ี ซ่ึงรูปแบบน้ีกาํลงัเป็นท่ีนิยมของผูท่ี้ตอ้งการเร่ิมตน้

ธุรกิจ โดยเฉพาะผูป้ระกอบการขนาดยอ่มหรือเอสเอ็มอี (SMEs) เน่ืองจากเจา้ของแฟ

รนไชส์ส่วนใหญ่ จะเป็นผูมี้ช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับของสังคม อาทิ ดารา นักร้อง 

นักแสดง ผู ้ท่ีอยู่ในแวดวงความสวยความงาม เป็นต้น ส่งผลให้การโฆษณา

ประชาสัมพนัธ์ร้านคา้ให้เป็นท่ีรู้จกัและยอมรับในคุณภาพการให้บริการสามารถทาํ

ไดง่้าย รวมทั้งแฟรนไชส์ยงัมีบริการฝึกอบรมพนกังาน เพื่อเพิ่มทกัษะทางดา้นความ

งามอยา่งต่อเน่ือง รวมไปถึงการออกแบบตกแต่งร้าน การจดัหาอุปกรณ์ เคร่ืองมือและ

ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการใหบ้ริการเสริมความงาม เช่น เคร่ืองสาํอางต่างๆ  

ลกัษณะของธุรกิจเสริมความงามสามรารถแยกออกได้หลายรูปแบบดังน้ี 

รูปแบบท่ีหน่ึง คือ ร้านเสริมสวย ประเภทของบริการส่วนใหญ่ คือ ตดัผม ซอยผม 

สระไดร์ ดดัผม และบริการเสริมอ่ืนๆตั้งแต่การแต่งหนา้ การดูแลผิวพรรณ การต่อผม 

การเปล่ียนสีผม ทาํทรีตเมนต ์อบไอนํ้า การตดัแต่งเล็บมือ เล็บเทา้ การเพน้ทเ์ล็บ ทั้งน้ี

ร้านเสริมสวย ส่วนใหญ่จะตั้งอยูใ่นแหล่งชุมชนใกลท่ี้พกัอาศยั อาคารสํานกังาน และ

มีบางแห่งเขา้ไปเปิดกิจการตามศูนยก์ารคา้ต่างๆ รวมทั้งอาคารสํานกังาน และคอนโด

มีเนียม รูปแบบท่ีสองคือ คลินิก ศลัยกรรมเสริมความงาม มีหลากหลายบริการ ทั้งการ

ดูแลผิวหน้า ผิวกาย ตั้ งแต่การนวดหน้า นวดตัว ด้วยนํ้ ามัน เคร่ืองสําอางหรือ

สมุนไพรไทย ยกกระชับผิวหน้า ลบร้ิวรอย ขจดัสิว ฝ้า จุดด่างดาํอรวมถึงการลด

นํ้ าหนัก กระชับสัดส่วน ซ่ึงผูป้ระกอบธุรกิจอาจเป็นร้านเสริมสวยขนาดใหญ่ท่ี

นอกจากดูแลทางดา้นทรงผมแลว้ ยงัให้บริการดูแลผิวหนา้และผิวกายอยา่งครบวงจร 

ในขณะท่ีผูป้ระกอบการบางรายเปิดให้บริการในรูปแบบ ส ปา ซ่ึงคลินิก/สถาบนั

เสริมความงาม จะมีการลงทุนท่ีค่อนขา้งสูงเม่ือเทียบกบัร้านเสริมสวยทัว่ไป  รูปแบบ

ท่ีสาม คลินิก ศลัยกรรมเสริมความงาม ปัจจุบนั ธุรกิจศลัยกรรมเติบโตมาพร้อมๆกบั
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ความเจริญกา้วหน้าทางการแพทย ์และเป็นท่ียอมรับในสังคมไทยมากข้ึนทั้งน้ี ผูท้าํ

ศลัยกรรมนั้นตอ้งการลดปมดอ้ย ลดความผิดปกติ หรือเสริมสัดส่วนร่างกายให้ดูดีข้ึน 

สวยงามข้ึน แลว้แต่วตัถุประสงคเ์ฉพาะบุคคล เช่นการเสริมจมูก เสริมคาง เสริมทรวง

อก ทาํตา ดูดไขมนัหนา้ทอ้ง สโพก ขา และการลบรอยเห่ียวยน่บนใบหนา้ รักษาและ

ดูแลเส้นผม รักษาผมร่วง และผมบาง เป็นตน้ ซ่ึงธุรกิจดงักล่าวน้ีกาํลงัเป็นท่ีนิยมมาก

ข้ึน ทาํให้ปัจจุบนัน้ีมีการเปิดคลินิกดา้นศลัยกรรมเสริมความงามกนัอย่างเป็นลํ่าเป็น

สันตามสถานท่ีต่างๆ  ธุรกิจเสริมความงาม กาํลงัไดรั้บความนิยม และมีอตัราเติบโต

อยา่งต่อเน่ือง เพราะกลุ่มลูกคา้เป้าหมายขยายตวัออกไป จากเดิมท่ีเนน้ลูกคา้ผูห้ญิงแต่

ปัจจุบนักลุ่มลูกคา้ผูช้ายก็ใหค้วามสนใจกบัการเสริมความงามเพื่อเพิ่มบุคลิกภาพให้ดู

ดี ในขณะเดียวกนั กลุ่มอายุของผูท่ี้เขา้รับบริการเสริมความงามในปัจจุบนั ก็ไม่ได้

จาํกดัแต่วยัทาํงานหรือผูใ้หญ่เท่านั้น แต่กลุ่มวยัรุ่น นกัเรียนนกัศึกษา ต่างก็ให้ความ

สนใจใชบ้ริการกนัเป็นจาํนวนมาก ดงัจะสังเกตไดจ้าก สถานเสริมความงามต่างๆจะมี

กลุ่มวยัรุ่นรอคิวเพื่อใชบ้ริการเป็นจาํนวนมาก ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นดูแลรักษาเก่ียวกบั

ใบหน้า เช่น รักษาสิว ฝ้า กระ และศลัยกรรมตกแต่ง ซ่ึงกลุ่มวยัรุ่นนกัเรียนนกัศึกษา 

เป็นกลุ่มท่ีมีกาํลงัซ้ือพอสมควร แมว้า่จะไม่สูงมาก แต่จากจาํนวนประชากรในกลุ่มน้ี

ท่ีมาก นบัเป็นลุกคา้เป้าหมายท่ีผูป้ระกอบการความงามตอ้งแยง่ชิงมาเป็นลูกคา้ 

วตัถุประสงค์การวจัิย 

1. ศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้

บริการสถาบนัเสริมความงาม 

2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการกบัการตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการสถาบนัเสริมความงาม  

3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนอ่ืนๆ กบัการตดัสินใจเลือกใช้

บริการสถาบนัเสริมความงาม 
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สมมติฐานการวจัิย 

1. ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีประกอบไปด้วย เพศ อายุ อาชีพ รายได้ การศึกษา 

สถานภาพ ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสถาบนัเสริม

ความงามท่ีแตกต่างกนั 

2. ปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการท่ีประกอบไปด้วย โฆษณา ประชาสัมพนัธ์ 

promotion และกระบวนการขายมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจเลือกใช้

บริการสถาบนัเสริมความงาม 

3. ปัจจัย อ่ืนๆ ท่ีประกอบไปด้วย ภาพลักษณ์ ความภักดี ความเช่ือถือ มี

ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสถาบนัเสริมความงาม 

ขอบเขตการวจัิย 

1. ดา้นประชากร คือ ผูใ้ชบ้ริการสถาบนัเสริมความงามในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑลเท่านั้น 

2. ดา้นระยะเวลา ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึงเดือนกรกฎาคม 2556 เป็นเวลา 1 

เดือน 

3. ดา้นเน้ือหาการศึกษาเร่ืองปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการสถาบนัเสริมความงามของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อศึกษาถึงข้อมูลของสถาบันเสริมความงาม และเป็นข้อมูลในการไป

ปรับปรุง และพัฒนาการให้บริการของสถาบันเสริมความงามให้มี

ประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

2. เพื่อนาํระดบัความพึงพอใจของผูบ้ริโภคใช้เป็นขอ้มูลพื้นฐานในการแกไ้ข

และปรับเปล่ียนใหก้ารบริการเป็นท่ีประทบัใจเกิดความพึงพอใจสูงสุด 

3. เพื่อนาํผลการวจิยัไปพฒันาคุณภาพและมาตรฐานของสถาบนัเสริมความงาม

ใหมี้คุณภาพและตรงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
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กรอบแนวคิดการวจัิย 

ตัวแปรอสิระ                                                                                      ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวคดิและทฤษฏทีีเ่กีย่วข้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวคิด  

 การตดัสินใจ ( Decision Making) หมายถึง กระบวนการเลือกทางเลือกทาใด

ทางหน่ึง จากหลายๆทางเลือกท่ีไดพ้ิจารรา หรือประเมินอย่างดีแล้วว่า เป็นทางให้

บรรลุวตัถุประสงค์ และเป้าหมายของขององค์กร การตดัสินใจเป็นส่ิงสําคญั และ

ปัจจัยส่วนบุคคล 

 เพศ  - รายได้ 

อาย ุ  - การศึกษา 

อาชีพ  - สถานภาพ 

 
ปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการ (IMC) 

- โฆษณาประชาสมัพนัธ์ 

- โปรโมชัน่ 

- กระบวนการขาย 

 
ปัจจยัอืน่ๆ 

- Brand Image 

- Brand Loyalty 

- Trust 

 

 

การตดัสินใจเลอืกใช้บริการ

สถาบันเสริมความงาม 
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เก่ียวข้องกับหน้าท่ีการบริหาร หรือการจัดการเกือบทุกขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นกา

วางแผน และการัดการองคก์าร การจดัการหาคนเขา้ทาํงาน การประสานงาน และการ

ควบคุม กาตดัสินใจ ไดศึ้กษามานานความหมายของกรตดัสินใจ นกัวิชาการไดใ้ห้

ความหมายไวแ้ตกต่างกนัดงัน้ี บาร์นาร์ด (Barnard, 1938) ไดใ้ห้ความหมายของการ

ตดัสินใจไวว้่า คือ “เทคนิคในการท่ีจะพิจารณาทางเลือกต่างๆ  ให้เลือกทางเลือก

เดียวกนั” 

 ไซมอน (Simon) ได้ให้ความหมายไวว้่า การตดัสินใจ เป็นกระบวนการหา

โอกาสท่ีจะตดัสินใจ การหาทางเลือกท่ีพอเป็น ไปไดแ้ละทางเลือกจากงานต่างๆ ท่ีมี

อยู่มูดี (Moody) ได้ให้ความหมายไวว้่า การตดัสินใจเป็นการกระทาํท่ีตอ้งทาํเม่ือม่ี

เวลาทีจะหาขอ้เทจ็จริงอีกต่อไป ปัญหาท่ีเกิดข้ึนก็คือ เม่ือใดถึงจะตดัสินวา่ควรหยุดหา

ขอ้เท็จจริงแนวทางการแก้ไขจะเปล่ียนแปลงไปตามปัญญาท่ีตอ้งการแกไ้ข ซ่ึงการ

รวบรวมขอ้เทจ็จริงเก่ียวพนักบัการใชจ่้ายและเวลา องคก์าร ทีผูบ้ริหารจะตอ้ง กระทาํ

การอยูบนพื้นฐานของข้อมูลข่าวสาร ( information) ซ่ึง ได้รับมาจากโครงสร้าง

องคก์ารพฤติกรรมบุคคล และกลุ่มในองคก์าร 

 โจนส์ (Jones) ไดใ้ห้ความหมายการตดัสินใจองค์การวา่เป็นกระบวนการ ท่ี

จะแก้ไขปัญหาขององค์กร โดยการค้นหารทางเลือก และเลือกทางเลือกหรือแนว

ทางการปฏิบติัท่ีดีท่ีสุดเพื่อบรรลุเป้าหมายขององคก์ารท่ีไดก้าํหนดไว ้

จากการศึกษาค้นควา้ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับเร่ืองปัจจยัการตลาดท่ีผูบ้ริโภคใช้

ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสถาบนัเสริมความงามท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

              กิตติมา ทิพรัตน์ (2553) ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการใชบ้ริการสถานเสริมความ

งามของผู ้ใช้บริการในเขตอําเภอเมือง จังหวดัพังงา มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา

พฤติกรรมการใช้บริการสถานเสริมความงามของผูใ้ช้บริการในเขตอาํเภอเมือง 

จงัหวดัพงังา และเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้บริการสถานเสริมความงามของ

ผูใ้ช้บริการในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัพงังา จาํแนกตามคุณลกัษณะส่วนบุคคลของ

ผูใ้ชบ้ริการโดยใชว้ิธีการศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามโดยการสุ่มตวัอย่าง

ประชากร จาํนวน 200 ราย สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ร้อยละ 
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การทดสอบสมมติฐานใชค้่าสถิติแบบไคสแควร์ ผลการศึกษาพบวา่ พฤติกรรมการใช้

บริการสถานเสริมความงามของผูใ้ช้บริการในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัพงังา ผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 79.50 อายุ 20 – 

25 ปี จาํนวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 30.50 ระดบัการศึกษาปริญญาตรี จาํนวน 131 คน 

คิดเป็นร้อยละ 65.50 อาชีพลูกจา้งบริษทัเอกชน/ราชการ จาํนวน 88 คน คิดเป็นร้อย

ละ 44.00 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001 บาท ข้ึนไป จาํนวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 

48.50 และจากการทดสอบสมมติฐานคุณลกัษณะส่วนบุคคลกบัพฤติกรรมการใช้

บริการสถานเสริมความงามพบว่า คุณลกัษณะส่วนบุคคล เพศ อายุ ระดบัการศึกษา 

อาชีพ รายไดส่้วนตวั มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการสถานเสริมความงาม 

คือ ใครอยูใ่นตลาดเป้าหมายผูบ้ริโภคซ้ืออะไร ทาํไมผูบ้ริโภคจึงซ้ือ ใครมีส่วนร่วมใน

การซ้ือ ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน ผูบ้ริโภคซ้ืออยา่งไร 

สมเจตน์ สุขานนท์สวสัด์ิ (2552) ได้ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจ

เลือกใชบ้ริการสถานเสริมความงามและลดนํ้ าหนกั ในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

การวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการสถานเสริมความ

งามและลดนํ้าหนกั เพื่อศึกษาระดบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสถาน

เสริมความงามและลดนํ้ าหนัก เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจัยท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกใช้บริการสถานเสริมความงามและลดนํ้ าหนกั จาํแนกตามปัจจยัส่วน

บุคคล เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการใชบ้ริการกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสถานเสริมความงามและลดนํ้ าหนกั และเพื่อศึกษาถึงความ

คิดเห็นและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการสถาน

เสริมความงามและลดนํ้ าหนกัเพื่อการปรับปรุงคุณภาพการบริการ ประชากรท่ีใชใ้น

การศึกษา ไดแ้ก่ ประชาชนผูท่ี้เขา้มาใชบ้ริการสถานเสริมความงามและลดนํ้ าหนกัใน

เขตเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้เท่ากบั 400 ราย เคร่ืองมือท่ีใช้เป็น

แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

การทดสอบไค-สแควร์ t-test F-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One - 

Way ANOVA) และเปรียบเทียบรายคู่โดยใช ้Scheffe'  
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ผลการวิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง สถานภาพ

สมรส อายุระหวา่ง 25 - 34 ปี ระดบัการศึกษาปริญญาตรี อาชีพอิสระ/รับจา้ง รายได้

เฉล่ียต่อเดือนมากกวา่ 20,001 - 30,000 บาท พฤติกรรมในการใชบ้ริการสถานเสริม

ความงามและลดนํ้าหนกั พบวา่ เขา้ใชก้ารบริการลดนํ้ าหนกั กระชบัสัดส่วน สาเหตุท่ี

ชอบสถานบริการเพราะใกลบ้า้น/ใกลท่ี้ทาํงาน ความถ่ีของการใชบ้ริการ 2 - 3 คร้ังต่อ

เดือน ค่าใชจ่้ายท่ีใช้บริการไม่เกิน 5,000 บาทต่อคร้ัง ช่วงเวลามาใชบ้ริการ 12.31 - 

14.30 น. บุคคลท่ีมีส่วนร่วมในการตดัสินใจใช้บริการผูใ้ห้คาํปรึกษาดา้นความงาม 

ทราบขอ้มูลเร่ืองสถานเสริมความงามและลดนํ้ าหนักจากการโฆษณาผ่านใบปลิว 

แผ่นพบั ปัจจยัท่ีมีผลต่อ การตดัสินใจเลือกใช้บริการสถานเสริมความงามและลด

นํ้ าหนัก พบว่า มีระดบัการตดัสินใจ อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยท่ีด้านผลิตภณัฑ์

บริการ มีระดบัการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นพนกังาน ดา้นการ

ส่งเสริมการตลาด ดา้นกระบวนการบริการ ดา้นสถานท่ี ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ 

ดา้นประสิทธิผลและคุณภาพ และดา้นราคา ตามลาํดบั ผลการศึกษา ความแตกต่าง

ระหว่างปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการสถานเสริมความงามและลด

นํ้ าหนักในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จาํแนกตามปัจจัยส่วนบุคล พบว่า เพศ 

สถานภาพสมรส อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน แตกต่างกนัอยา่งมี

นยัสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 และ ผลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการใช้

บริการกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือก ใช้บริการสถานเสริมความงามและลด

นํ้ าหนักในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี พบว่า พฤติกรรมการใช้บริการทุกด้านมี

ความสัมพนัธ์กบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสถานเสริมความงามและ

ลดนํ้ าหนัก ยกเวน้ พฤติกรรมด้านทราบข้อมูลเร่ืองสถานเสริมความงามและลด

นํ้าหนกั 

ระเบียบวจัิย 

การศึกษา ปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ

สถาบนัเสริมความงามในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล คร้ังน้ี เป็นการศึกษาเชิง

เชิงสํารวจ (Survey Research) โดยใช้ระเบียบวิธีวิจยั ในเชิงพรรณนาและใช้

แบบสอบถาม เป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล ใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง ผูต้อบ
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แบบสอบถามคือผูใ้ช้บริการสถาบนัเสริมความงามในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล จาํนวน 400 ตวัอยา่ง  

สรุปผลการวจัิย 

ผลทดสอบ พบว่า ปัจจยัด้านภาพลกัษณ์ ด้านความภกัดี และ ด้านความ

ไวว้างใจมีอิทธิผลต่อการเปล่ียนแปลงตวัแปรตามหรือ การตดัสินใจเลือกใช้บริการ

สถาบนัเสริมความงาม ท่ีระดบั 35.0% (R2 = 0.350) โดยมีค่า F-statistics  เท่ากบั 

71.716  และค่า Sig. =  0.000 < 0.05 กล่าวไดว้่า  มีตวัแปรอิสระ หรือ ปัจจยัดา้น

ภาพลกัษณ์ ดา้นความภกัดี และ ดา้นความไวว้างใจ อยา่งนอ้ย 1 ตวั ท่ีมีอิทธิผลต่อการ

เปล่ียนแปลงตวัแปรตาม หรือ การตดัสินใจเลือกใช้บริการสถาบนัเสริมความงาม  

และมีค่าของ Durbin-Watson เท่ากบั 1.605 ซ่ึงค่าสถิติทดสอบความคลาดเคล่ือนมีค่า

มากกว่า 1.5  แสดงวา่มีความคลาดเคล่ือนท่ีเป็นอิสระต่อกนัในระดบัสูงไม่มีปัญหา

สหสัมพนัธ์ในตวัแปร (Autocorrelation) ระหวา่งตวัแปร 

ผลการวิเคราะห์ความถดถอย พบวา่ ค่าคงท่ี มี ค่า t. = 5.287 , Sig. = 0.000  

โดยผลการทดสอบ พบวา่ มีค่า Sig. < 0.05  จาํนวน 2 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความภกัดี และ 

ดา้นความไวว้างใจ ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 สรุปผลเป็นรายดา้นไดด้งัน้ี 

ดา้นความภกัดี พบวา่ มีค่า t = 3.635 ,  ค่า Sig. = 0.000 < 0.05 , Beta = 0.175 

หรือ สรุปไดว้า่ การเปล่ียนแปลงความคิดเห็นต่อความสําคญัปัจจยัดา้นความภกัดีต่อ

สินคา้ 1 หน่วยมาตรฐาน มีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลง การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ

สถาบนัเสริมความงาม เพิ่มข้ึน 0.175 หน่วยมาตรฐาน 

ดา้นความไวว้างใจ พบวา่ มีค่า t = 10.369 ,  ค่า Sig. = 0.000 < 0.05 , Beta = 

0.527หรือ สรุปได้ว่า การเปล่ียนแปลงความคิดเห็นต่อความสําคัญปัจจัยด้าน

ภาพลกัษณ์ 1 หน่วยมาตรฐาน มีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลง การตดัสินใจเลือกใช้

บริการสถาบนัเสริมความงาม เพิ่มข้ึน 0.527 หน่วยมาตรฐาน 

สรุปผลทดสอบ ปัจจยั ดา้นความภกัดี และ ดา้นความไวว้างใจ มีอิทธิพลต่อ

การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสถาบนัเสริมความงามโดยดา้นความไวว้างใจ มีผลสูงสุด 

รองลงมา ดา้นความภกัดี ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.0 
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อภิปรายผล 

1. จากการศึกษา พบว่า ปัจจยัการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ

สถาบนัเสริมความงาม ในระดบัมาก โดยมีผลในด้านกระบวนการขาย มากท่ีสุด 

รองลงมา ดา้นการส่งเสริมการขาย และ ดา้นการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ ตามลาํดบั 

ดา้นการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ มีผลสูงสุด คือ การโฆษณาทางช่องทางอ่ืนๆมีผลต่อ

การตดัสินใจเลือกใช้บริการสถาบนัเสริมความงาม ดา้นการส่งเสริมการขาย มีผล

สูงสุด คือมีบตัรกาํนลัเม่ือใชบ้ริการครบทุกหน่ึงหม่ืนบาท และดา้นกระบวนการขาย 

มีผลสูงสุด คือ มีพนกังานคอยแนะนาํเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์เสริมความงามให้ก่อนทาํการ

ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ   

2. จากการศึกษา พบว่า ปัจจยัด้านความภกัดีสินคา้มีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกใช้บริการสถาบันเสริมความงาม รองลงมา ด้านความไว้วางใจ และ ด้าน

ภาพลกัษณ์สินคา้ในการตดัสินใจเลือกใช้บริการสถาบนัเสริมความงาม ตามลาํดบั 

ดา้นภาพลกัษณ์สินคา้ มีผลสูงสุด คือ มีความประทบัใจในบริการของสถาบนัเสริม

ความงาม ด้านความภกัดีสินคา้ มีผลสูงสุด คือ หลงัจากตดัสินใจใช้บริการสถาบนั

เสริมความงาม แลว้ยงัสนใจขอ้มูลต่างๆของสถาบนัเสริมความงาม และดา้นความ

ไวว้างใจ มีผลสูงสุด คือ  รู้สึกไวว้างใจสถาบนัเสริมความงามและจะมาใชบ้ริการอีก

ในคร้ังต่อไป   

3. จากการศึกษา พบว่า ผูใ้ช้บริการมีการตดัสินใจเลือกใช้บริการสถาบนั

เสริมความงาม ในระดบัมาก มีการตดัสินใจสูงสุด คือ  มีความเต็มใจท่ีจะเลือกใช้

บริการสถาบนัเสริมความงาม ต่อไป รองลงมา สถาบนัเสริมความงานสามารถตอบ

โจทยปั์ญหาความไม่มัน่ใจในรูปร่างหน้าตาของได ้,ตดัสินใจถูกแลว้ในการเลือกใช้

บริการสถาบนัเสริมความงาม  , มีความมัน่ใจในคุณภาพและผลงานของสถาบนัเสริม

ความงามและสถาบนัเสริมความงามสามารถสร้างความมัน่ใจใหไ้ด ้ตามลาํดบั  

4. ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ลกัษณะส่วนบุคคลท่ีต่างกนัไดแ้ก่ เพศ 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน และ สถานภาพสมรส มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการ

สถาบนัเสริมความงาม แตกต่างกนัโดยผูใ้ชบ้ริการเพศหญิงจะมีการตดัสินใจเลือกใช้

บริการสถาบนัเสริมความงาม สูงกว่า ผูใ้ช้บริการเพศชาย ในด้านรายได้ พบว่า 
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ผูใ้ชบ้ริการรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตํ่ากว่า 10,000 บาท จะมีการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ

สถาบนัเสริมความงาม ตํ่ากวา่ผูใ้ชบ้ริการรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,000 - 15,000 บาท, 

15,001 - 20,000 บาท, 20,001 - 25,000 บาท, 25,001 - 30,000 บาท และ มากกวา่ 

30,000 บาท ข้ึนไป และผูใ้ชบ้ริการรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน10,000 - 15,000 บาท , 15,001 

- 20,000 บาทจะมีการตดัสินใจเลือกใช้บริการสถาบนัเสริมความงาม ตํ่ากว่า

ผูใ้ชบ้ริการรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 25,001 - 30,000 บาท และ มากกวา่ 30,000 บาท ข้ึน

ไปและรายไดเ้ฉล่ีย 25,001 - 30,000 บาทจะมีการตดัสินใจเลือกใช้บริการสถาบนั

เสริมความงามตํ่ากวา่ผูใ้ชบ้ริการรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  มากกวา่ 30,000 บาท  ข้ึนไป 

สอดคลอ้งกบังานวิจยั กิตติมา ทิพรัตน์ (2553) ท่ีศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการใชบ้ริการ

สถานเสริมความงามของผู ้ใช้บริการในเขตอํา เภอเมือง จังหวัดพังงา พบว่า 

คุณลกัษณะส่วนบุคคล ดา้นเพศ และรายไดส่้วนตวั มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการ

ใชบ้ริการสถานเสริมความงาม  ในดา้นสถานภาพ พบวา่ผูใ้ชบ้ริการสถานภาพโสด 

จะมีการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสถาบนัเสริมความงาม ตํ่ากวา่ผูใ้ช้บริการสถานภาพ

สมรส และผูใ้ชบ้ริการสถานภาพสมรส จะมีการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสถาบนัเสริม

ความงาม สูงกวา่ผูใ้ชบ้ริการสถานหมา้ยหรือหยา่ร้าง สอดคลอ้งกบังานวิจยั สมเจตน์ 

สุขานนท์สวสัด์ิ (2555) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการสถาน

เสริมความงามและลดนํ้าหนกั ในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี พบวา่ เพศ สถานภาพ

สมรส และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมีผลต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือก ใช้บริการ

สถานเสริมความงามและลดนํ้าหนกัในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 

5. ผลทดสอบ พบว่า ปัจจยัการตลาดเชิงบูรณการ ได้แก่ ด้านการโฆษณา

ประชาสัมพนัธ์ และ ดา้นกระบวนการขาย มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ

สถาบนัเสริมความงามโดยดา้นการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ มีผลสูงสุด รองลงมา ดา้น

กระบวนการขาย ระดบันยัสําคญัทางสถิติ สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ฟิลิป คอทเลอร์ 

(Phillip Kotler.2000:39) ท่ีกล่าวว่าส่วนผสมทางการตลาด เป็นส่วนประกอบท่ีสําคญัใน

แนวคิดทางการตลาดแบบใหม่  เป็นตัวแปรท่ีบริษัทสามารถควบคุมได้  ซ่ึงบริษัท

นาํมาใช้เพื่อเป็นตวักระตุน้สําหรับกลุ่มเป้าหมาย และ ปัจจยั ดา้นความภกัดี และ ดา้น

ความไวว้างใจ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการสถาบนัเสริมความงามโดย
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ด้านความไวว้างใจ มีผลสูงสุด รองลงมา ด้านความภกัดี ระดบันัยสําคญัทางสถิติ 

สอดคล้องกับแนวคิด ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ (2543) ท่ีกล่าวว่า ความไว้วางใจ 

(Reliability)เป็นปัจจยักาํหนดคุณภาพการใหบ้ริการท่ีมีความสาํคญัโดยความไวว้างใจ

เป็นบริการท่ีใหก้บัลูกคา้ตอ้งมีความสมํ่าเสมอและถูกตอ้ง 

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังนี ้

ในการศึกษาคร้ังน้ีผูว้จิยัของนาํเสนอขอ้เสนอแนะในการศึกษา ดงัน้ี  

 จากการศึกษา พบว่า ปัจจัยการตลาดเชิงบูรณาการด้านการโฆษณา

ประชาสัมพนัธ์ขาย มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสถาบนัเสริมความงาม

สูงสุด ดงันั้นสถาบนัเสริมความงามควรใหค้วามสําคญักบัการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ 

เช่น  การโฆษณาผ่านส่ือประสัมพนัธ์ทุกประเภทให้ทัว่ถึง ควรให้ความสําคญักับ

กิจกรรมการประชาสัมพนัธ์การให้บริการสถาบนัเสริมความงามผ่านส่ือต่างๆ เช่น 

ป้ายประกาศ ใบปลิวโฆษณา และโปสเตอร์ขนาดใหญ่ท่ีสามารถแสดงให้เห็น

รายละเอียดการให้บริการ และ รูปแบบการให้บริการของสถาบนัเสริมความงาม  

นอกจากน้ีควรให้ความสําคัญกับการประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือออนไลน์ ส่ือทาง

อิเลคทรอนิกส์เพราะส่ือประชาสัมพนัธ์ประเภทน้ีจะไม่มีตน้ทุนสูงและสามารถเขา้ถึง

กลุ่มเป้าหมายผูใ้ช้บริการได้เป็นอย่างดี เช่น การจดัตั้งแฟนเพจบนเฟสบุค การให้

ขอ้มูลทางเวบ็ไซต ์ตลอดจนควรมีจดัโปรโมชัน่การใหบ้ริการใหม่ๆ เพื่อเป็นการจูงใจ

ใหผู้ใ้ชบ้ริการสนใจสถาบนัเสริมความงามมากข้ึน  

2. ข้อเสนอการศึกษาในคร้ังต่อไป 

ในการศึกษาคร้ังต่อไปผูว้จิยัของนาํเสนอขอ้เสนอแนะในการศึกษา ดงัน้ี  

1. ในการศึกษาคร้ังต่อไป ผูว้ิจยัขอนาํเสนอให้ศึกษาถึง ความตอ้งการ และ

ความคิดเห็นของผูใ้ช้บริการท่ีมีต่อการให้บริการสถาบนัเสริมความงาม เพื่อผล

การศึกษาจะทราบถึงความตอ้งการของผูใ้ช้บริการท่ีมีต่อการให้บริการสถาบนัเสริม

ความงามอีกทั้งผลการศึกษาจะทราบถึง ความคิดเห็นต่อการให้บริการสถาบนัเสริม

ความงามอนัจะทราบถึงประสิทธิภาพการให้บริการสถาบนัเสริมความงามว่าเป็น
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ลกัษณะอยา่งไร อนัจะใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันา รูปแบบ และวิธีการให้บริการให้

สอดคลอ้งกบัความคิดเห็นและความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการมากท่ีสุด 
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