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บทคดัย่อ 
 

 การวจิยัครัง้นี้มคีวามมุ่งหมายเพื่อศกึษาการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร ทีม่คีวามสมัพนัธต่์อแนวโน้ม
พฤติกรรมการท าศลัยกรรมเสริมความงามของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ตัวแปรอิสระประกอบไปด้วย 
ลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานะภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี รายได้ และเครื่องมอื
สารทางการตลาดแบบครบวงจร ได้แก่ การโฆษณา การส่งเสริมการขาย การขายโดยใช้พนักงานขาย การ
ประชาสมัพนัธ ์การตลาดทางตรง และการตลาดเชงิกจิกรรม ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ แนวโน้มพฤตกิรรมการท าศลัยกรรม
ของผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี้  คือ ผู้ที่สนใจท าศัลยกรรมเสริมความงาม ที่อาศัยอยู่ ในเขต
กรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเกบ็รวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการ
วเิคราะหข์อ้มูล คอื ค่าความถี่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และค่าเบยีงเบนมาตรฐาน การวเิคราะหค์วามแตกต่างใชส้ถติ ิการ
ทดสอบค่าที สถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และสถิติสหสมัพนัธ์อย่างง่ายของเพียร์สนั โดยใช้โปรแกรม
คอมพวิเตอรส์ าเรจ็รปู 
 ผลจากการวจิยั พบว่า 
 1. ผูใ้ชบ้รกิารสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิมากกว่าเพศชาย มอีายุ 21 – 30 ปี มสีถานภาพโสด มรีะดบัการศกึษา
สงูสดุระดบัปรญิญาตร ีมอีาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนระหว่าง 20,001 – 30,000 บาท  
 2. ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรโดยรวม  ในระดบัมาก เมื่อ
พจิารณารายดา้น พบว่า ดา้นทีผู่บ้รโิภคใหค้วามส าคญัในระดบัมากคอื ดา้นการโฆษณา ดา้นการประชาสมัพนัธ ์ดา้นการ
สง่เสรมิการขาย ดา้นการตลาดทางตรง ดา้นการตลาดเชงิกจิกรรม ดา้นการขายโดยใชพ้นกังานขาย ตามล าดบั 
 3. ผูใ้ชบ้รกิารสว่นใหญ่ตามล าดบัมแีนวโน้มพฤตกิรรมการท าศลัยกรรมเสรมิความงามคาดว่าจะท ามแีนวโน้ม
พฤติกรรมด้านการแนะน าให้ผู้อื่นท าศลัยกรรมเสริมความงาม มกีารท าศลัยกรรมเสริมความงามด้านการเสรมิจมูก          
มเีหตุผลสว่นใหญ่ในการท าศลัยกรรมเสรมิความงามเพื่อเพิม่ความมัน่ใจ  
 ผลการวเิคราะหก์ารทดสอบสมมตฐิาน พบว่า 
 1.  ผูใ้ชบ้รกิารมอีายุ สถานภาพ รายได ้แตกต่างกนั มแีนวโน้มพฤตกิรรมการท าศลัยกรรมเสรมิความงาม
ดา้นแนวโน้มการท าศลัยกรรมแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
ผูใ้ชบ้รกิารมอีายุ สถานภาพ รายได ้อาชพี แตกต่างกนั มแีนวโน้มพฤตกิรรมการท าศลัยกรรมเสรมิความงามดา้นการ
แนะน าผูอ้ื่นใหท้ าศลัยกรรมแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 และ .05 ตามล าดบั 
 
__________________________________ 
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 2.  การสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร ด้านการโฆษณา ด้านการส่งเสริมการขาย ด้านการตลาด           
เชงิกจิกรรม ดา้นการขายโดยใชพ้นักงานขาย ดา้นการประชาสมัพนัธ ์ดา้นการตลาดทางตรง มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทาง
เดยีวกนัในระดบัน้อยและน้อยมาก กบัแนวโน้มพฤตกิรรมดา้นการท าศลัยกรรมเสรมิความงาม ของผูใ้ชบ้รกิารในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  
 3. การสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร ด้านการโฆษณา ด้านการส่งเสริมการขาย ด้านการตลาด             
เชงิกจิกรรม ด้านการขายโดยใชพ้นักงานขาย ดา้นการประชาสมัพนัธ ์ดา้นการตลาดทางตรง มคีวามสมัพนัธ์ในระดบั
น้อยและน้อยมาก กบัแนวโน้มพฤติกรรมด้านการแนะน าใหผู้้อื่นท าศลัยกรรมเสรมิความงาม  ของผู้ใช้บรกิารในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  
 

ค าส าคญั: การสือ่สาร การตลาด ศลัยกรรมเสรมิความงาม ผูใ้ชบ้รกิาร 
 

Abstract 
 
 The objective of this research is to study Integrated Marketing Communications relating with 
Tendency of users’ service behavior in Plastic Surgery in Bangkok Metropolis  Independent variables including 
the personal characteristics of consumers including gender, age, marital status, education level, occupation, 
income and Integrated Marketing Communication including advertising, sales promotion, personal selling, 
public relation, direct marketing and event marketing. Dependent variables were Plastic Surgery Tendency of 
users’ service behavior. 
 The samples in the research were 400 personals who were interested in Plastic Surgery in 
Bangkok based on location. The statistic methods used for the analysis are percentage, mean, standard 
deviation, Independent t-test, One-Way Analysis of Variance, and Pearson Product Moment Correlation 
Coefficient. The analysis is processed by Computer software program. 
 The results of this research can be revealed as follows; 
  1. Most of targeted customers are female, aged between 21-30 years old, single, 
holding Bachelor’s degree, being employee in private company and having monthly income between Baht 
20,001-30,000. 
  2. The targeted customers have high perception toward Integrated Marketing Communication, 
when considering in each aspect of Integrated Marketing Communication found that the targeted customers have 
high perception on advertising, public relation, sales promotion, direct marketing, event marketing and 
personal selling, respectively. 
 3. The targeted customers have a tendency of users’ service behavior in plastic surgery will expect to 
undertake face-related plastic surgery, having a tendency to encourage others to do so, and having a cosmetic 
surgery on the nose. The main reason of having a plastic surgery is to increase the confidence. 
 
 Hypotheses test results found that: 
 1.  Users with different age, marital status and income have different tendency of users’ service 
behavior in plastic surgery at statistically significant levels of .01.  
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 Users with different age, marital status, occupation and income have different tendency of users’ service 
behavior in plastic surgery Introduce others to do the surgery at statistically significant levels of .01 and .05, 
respectively.  
 2. Integrated marketing communication including advertising, sales promotion, personal selling, 
public relation, direct marketing and event marketing have low and very low positive relationship with plastic 
surgery tendency of users’ service behavior at statistically significant levels of .01. 
 3. Integrated marketing communication including advertising, sales promotion, personal selling, 
public relation, direct marketing and event marketing have low and very low positive relationship with behavior 
tends to encourage others to do plastic surgery at statistically significant level of .01. 
 
Keywords: Communication, marketing, cosmetic surgery, the seller 
 
บทน า 
 จากอดตีถึงปจัจุบนั สงัคมไทยได้รบักระแสวฒันธรรมใหม่จากสื่อมวลชนต่างๆ เป็นจ านวนมาก และ
วฒันธรรมจากสื่อมวลชน เช่น หนังสอืพมิพ์ โทรทศัน์ ภาพยนตร ์นิตยสาร อนิเทอรเ์นตเหล่านี้ มผีลต่อสมาชกิของ
สงัคม ท าใหเ้กดิการปลูกฝงัค่านิยม ความนึกคดิ พฤตกิรรม และมผีลต่อการขดัเกลาทางสงัคมทัง้ในทางทีด่ี และไม่ดี
อย่างกวา้งขวางและรวดเรว็ ดารา นกัรอ้ง นกัแสดง เป็นผูท้ีป่รากฎตวัใหไ้ดพ้บเหน็กนัอยู่ทัว่ไปในสื่อเกอืบทุกประเภท      
กเ็ป็นปจัจยัทีส่ าคญั ทีส่รา้งค่านิยม ความนึกคดิ พฤตกิรรม ท าใหเ้กดิการเลยีนแบบขึน้ เนื่องจากบุคคลเหล่านี้เป็นผูม้ี
ชื่อเสยีง เป็นทีรู่จ้กั โดยเฉพาะในเรื่องความสวยความงาม ดงันัน้วธิกีารทีจ่ะสามารถท าใหค้วามสวยความงามเกดิขึน้ได้
อย่างรวดเรว็ และชดัเจน กค็อื วธิกีารท าศลัยกรรมเสรมิความงาม 
 ในปจัจุบนัมนุษย์มกีารตดิต่อสื่อสารกบัโลกภายนอกมากขึน้ ดงันัน้บุคลกิภาพภายนอกเป็นตวับ่งบอกถึง
ความสมบูรณ์ของสุขภาพกายและใจ การท าศลัยกรรมเสรมิความงามจงึถอืเป็นอกีหนึ่งเรื่องทีไ่ดร้บัความนิยมจากคน
จ านวนมากไม่เฉพาะในกลุ่มเพศหญงิทีอ่ยากจะสวยขึน้เท่านัน้ แต่ในกลุ่มเพศชายกเ็ช่นกนั ดว้ยค่านิยมและทศันคตต่ิอ
การศลัยกรรมเสรมิความงามทีเ่ปลีย่นแปลงไป ท าใหค้นใน ยุคปจัจุบนัตดัสนิใจเดนิเขา้สถานศลัยกรรมเสรมิความงาม
ไดง้่ายขึน้ สิง่ที่ท าใหก้ารท าศลัยกรรมเสรมิความงามกลายเป็นที่นิยมในทุกวนันี้เป็นเพราะเทคโนโลยทีางการแพทย์           
ทีก่า้วหน้าขึน้ ท าใหก้ารท าศลัยกรรมมคีวามปลอดภยัมากขึน้เมื่อเปรยีบเทยีบกบัอดตี ค่านิยมการ "เสรมิแลว้สวย"          
จงึค่อยๆ เกดิขึน้ และขยายวงกวา้งมากขึน้ จากในอดตีทีน่ิยมท ากนัในหมู่คนวยัท างาน ปจัจุบนัการท าศลัยกรรมเริม่
เป็นทีน่ิยมในหมู่นิสตินกัศกึษาในมหาวทิยาลยั หรอืแมแ้ต่ในวยัมธัยมกเ็ริม่พบเหน็ไดม้ากขึน้แลว้ และมแีนวโน้มว่าจะ
กลายเป็นทีน่ิยมมากขึน้เรื่อยๆ ในกลุ่มวยัรุ่น  
 ธุรกิจเสรมิความงามและศลัยกรรมตกแต่ง เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่น่าจบัตามอง  เพราะมอีตัราการเติบโต
ค่อนขา้งสงูอย่างไม่น่าเชื่อ มผีูป้ระกอบการรายใหม่ และการขยายสาขาไปยงัพืน้ทีต่่างๆ ทัง้กรุงเทพฯ ปรมิณฑล และ
หวัเมอืงใหญ่ๆ มูลค่าการตลาดของธุรกจิประเภทนี้สูงถึงประมาณ 15,000 ล้านบาท และมแีนวโน้มว่าจะมอีตัรา             
การเติบโตมากกว่านี้ ตราบใดที่สงัคมไทยยงัอยู่ในวงัวนของกระแสนิยมหน้าเด้ง ขาวใสสไตล์เกาหลี และญี่ปุ่น 
(กรุงเทพธุรกจิ, 18 มถุินายน 2555: ออนไลน์) 
 จากการที่มีคลินิกความงามผุดขึ้นเป็นจ านวนมาก ในมุมมองของนายแพทย์สุพจน์ สัมฤทธิวณิชชา 
ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลยนัฮ ีมองว่า หลายคนอาจมองว่าโรงพยาบาลทีใ่หบ้รกิารนี้อาจถูกแย่งส่วนแบ่งทางการตลาด
ไป แต่สว่นตวัมองว่าคลนิิกความงามจะช่วยเสรมิโรงพยาบาลศลัยกรรมเสรมิความงามมากกว่า เพราะศลัยกรรมความ
งามนัน้ครอบคลุมตัง้แต่ศรีษะจดเทา้ แต่คลนิิกเสรมิความงามรายเลก็จะท าไดเ้พยีงระดบัหนึ่ง บางคลนิิกผ่าตดัไม่ไดเ้ลย 
รกัษาไดแ้ต่ผวิหนงั น่ีคอืปจัจยัทีท่ าใหธุ้รกจิเกีย่วกบัความสวยความงามยงัมศีกัยภาพทีจ่ะเตบิโตไดอ้กีมาก และการเปิด
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ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน หรอืเออซีี ในปี 2558 กจ็ะยิง่ท าใหต้ลาดนี้ขยายตวัมากขึน้ เป็นเงาตามตวั (ประชาชาติ
ธุรกจิ, 29 ธนัวาคม 2555: ออนไลน์) 
 เพื่อใหผู้บ้รโิภคสนใจและกระตุน้ใหเ้กดิพฤตกิรรมการเลอืกใชบ้รกิารสถานศลัยกรรมเสรมิความงามนัน้จะใช้
เพียงแค่โฆษณาเพียงอย่างเดียวไม่พอ ควรมีการน าเครื่องมือสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร (Integrated 
Marketing Communication: IMC) เขา้มาช่วย โดยพจิารณาถงึความเหมาะสมกบักลุ่มลกูคา้  
 จากเหตุผลดงักล่าว เนื่องจาการท าศลัยกรรม และกระแสนิยมในการท าศลัยกรรมส่วนใหญ่มกัเกดิในเมอืง
ใหญ่ คอืกรุงเทพมหานคร ผูว้จิยัจงึสนใจที่จะศกึษาการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้ม
พฤตกิรรมการท าศลัยกรรมเสรมิความงามของผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อใหผู้ป้ระกอบการธุรกจิศลัยกรรม
เสรมิความงามสามารถน าขอ้มูลทีไ่ดไ้ปใชใ้นการวางกลยุทธท์างการตลาดไดอ้ย่างเหมาะสม  พรอ้มทัง้เป็นแนวทาง
ใหแ้ก่ผูป้ระกอบการธุรกจิศลัยกรรมเสรมิความงามรายใหม่ และพฒันาเทคนิคการท าศลัยกรรมใหส้ามารถตอบสนอง
ความตอ้งการไดต้รงตามความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิาร เพื่อรกัษาความเป็นผูน้ าดา้นการท าศลัยกรรมเสรมิความงาม 
 
วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 
 1.  เพื่อศกึษาแนวโน้มพฤติกรรมการท าศัลยกรรมเสรมิความงามของผู้ใชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร
จ าแนกตามลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร ์
  2.  เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร กับแนวโน้มพฤติกรรม            
การท าศลัยกรรมเสรมิความงามของผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
 กรอบแนวคิดในการวิจยั  
 1.  ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) ไดแ้ก่ 
   1.1  ขอ้มลูลกัษณะประชากรศาสตร ์
    1.1.1  เพศ 
     1.1.1.1 ชาย 
     1.1.1.2 หญงิ 
   1.1.2  อายุ 
     1.1.2.1 21-30 ปี 
     1.1.2.2 31-40 ปี 
     1.1.2.3 41-50 ปี 
     1.1.2.4 51 ปีขึน้ไป 
    1.1.3  สถานภาพสมรส 
     1.1.3.1  โสด 
     1.1.3.2 สมรส / อยู่ดว้ยกนั 
     1.1.3.3 ม่าย / หย่ารา้ง / แยกกนัอยู่ 
    1.1.4  ระดบัการศกึษา 
     1.1.4.1 ต ่ากว่าปรญิญาตร ี
     1.1.4.3 ปรญิญาตร ี
     1.1.4.4 สงูกว่าปรญิญาตร ี
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    1.1.5  อาชพี 
     1.1.5.1 ขา้ราชการ / พนกังานรฐัวสิาหกจิ 
     1.1.5.2 พนกังานบรษิทัเอกชน 
     1.1.5.3 ประกอบธุรกจิสว่นตวั 
     1.1.5.4 อื่นๆ (โปรดระบุ)…………… 
    1.1.6  รายไดต่้อเดอืน 
     1.1.6.1 10,001 – 20,000 บาท 
     1.1.6.2 20,001 - 30,000 บาท 
     1.1.6.3 30,001 - 40,000 บาท 
     1.1.6.4 40,001 - 50,000 บาท 
     1.1.6.5 50,001 บาทขึน้ไป 
   1.2  การสือ่สารทางการตลาดแบบครบวงจร 
   1.2.1  การโฆษณา (Advertising) 
   1.2.2  การสง่เสรมิการขาย (Sales promotion) 
   1.2.3  การขายโดยใชพ้นกังานขาย (Personal selling) 
   1.2.4  การประชาสมัพนัธ ์(Public relations: PR) 
   1.2.5  การตลาดทางตรง (Direct marketing) 
   1.2.6  การตลาดเชงิกจิกรรม (Event marketing) 
 2.  ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ไดแ้ก่ แนวโน้มพฤตกิรรมการท าศลัยกรรมเสรมิความงามของ
ผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร 
  

สมมติฐานการวิจยั  
 1.  ผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ 
สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้ แตกต่างกนั มีแนวโน้มพฤติกรรมการท าศลัยกรรมเสริมความงาม
แตกต่างกนั  
  2.  การสือ่สารทางการตลาดแบบครบวงจร ทีป่ระกอบดว้ย การโฆษณา การสง่เสรมิการขาย การขายโดยใช้
พนกังานขาย การประชาสมัพนัธ ์การตลาดทางตรง และการตลาดเชงิกจิกรรม มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มพฤตกิรรม
การท าศลัยกรรมเสรมิความงามของผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกบัประชากรศาสตร ์ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2538: 41) กล่าวว่า การแบ่งส่วนตลาด
ตามตวัแปรดา้นประชากรศาสตรป์ระกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ ครอบครวั จ านวนสมาชกิในครอบครวั ระดบั
การศกึษา อาชพี และรายไดต่้อเดอืน ลกัษณะงานประชากรศาสตรเ์ป็นลกัษณะทีส่ าคญั สถติทิีว่ดัไดข้องประชากร และ
ช่วยในการก าหนดตลาดเป้าหมาย ในขณะทีล่กัษณะดา้นจติวทิยา สงัคม และวฒันธรรมช่วยอธบิายถงึความคดิ และ
ความรูส้กึของกลุ่มเป้าหมายนัน้ ขอ้มลูดา้นประชากรจะสามารถเขา้ถงึและมปีระสทิธผิลต่อการก าหนดตลาดเป้าหมาย
คนทีม่ลีกัษณะประชากรศาสตรต่์างกนัจะมลีกัษณะทางจติวทิยาต่างกนั 

 แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกบักระบวนการติดต่อส่ือสาร ชรามม ์(Schramm. 1973) ไดพ้ยายามอธบิายถงึ
กระบวนการตดิต่อสื่อสารเป็นวงจรในการแลกเปลีย่นข่าวสารระหว่างบุคคล 2 คน ซึง่กระบวนการสื่อสารจะเริม่ตัง้แต่
การแปลความหมายการถ่ายทอดข่าวสารซึง่กนัและกนัเป็นกระบวนการทีเ่กดิขึน้ซ ้ากนัไปเรื่อย  จนกว่าทัง้สองฝ่ายจะ
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เขา้ใจซึง่กนัและกนั สรุปไม่มคี าจ ากดัความของการสือ่สารอย่างใดอย่างหนึ่งทีจ่ะน าไปใชก้บัพฤตกิรรมการสือ่สารไดทุ้ก
รูปแบบ แต่ละค าจ ากดัความจะมวีตัถุประสงค์ และผลทีเ่กดิขึน้แตกต่างกนั จงึท าใหค้วามหมายของการสื่อสารกวา้ง 
และน าไปใชใ้นสถานการณ์ต่างๆ การพจิารณาความหมายของการสื่อสารจงึตอ้งเลอืกใชใ้หเ้หมาะสมกบักจิกรรมสือ่สาร
เป็นเรื่องๆไป ดงันัน้การสื่อสารต้องเกีย่วกบัองคป์ระกอบส าคญั ๆ 3 ประการ อนัไดแ้ก่ ผูส้่งข่าวสาร (Sender) ผูร้บั
ขา่วสาร (Receiver) และตวัขา่วสาร (Message) เมื่อน ามารวมกนัจะเรยีกว่าเป็นการสือ่สาร 
 แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกบัการส่ือสารทางการตลาดแบบครบวงจร เสร ีวงษ์มณฑา (2540: 28-29) ให้
ความหมายของการสื่อสารการตลาด (Integrated Marketing Communication) ว่าหมายถงึ กระบวนการของการ
พฒันาแผนงานการสือ่สารการตลาดทีต่อ้งใชก้ารจงูใจหลายรปูแบบกบักลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเน่ือง เป้าหมาย IMC คอื 
การทีมุ่่งสรา้งพฤตกิรรมของกลุ่มเป้าหมายใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด โดยการพจิารณาวธิกีารสื่อสารตรา
สนิคา้ (Brand Contracts) เพื่อใหผู้บ้รโิภคเป้าหมายไดรู้จ้กัสนิคา้ทีจ่ะน าไปสู่ความรูค้วามคุน้เคยและความเชื่อมัน่ใน
สนิค้ายี่ห้อใดยีห่้อหนึ่งซึง่ IMC เป็นวธิกีารพื้นฐานในการส ารวจ กระบวนการติดต่อสื่อสารกบัผู้รบัข่าวสารที่เป็น
เป้าหมาย 

 ความหมายของพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ธงชยั สนัตวิงษ์ (2540: 8) กล่าวว่า พฤตกิรรมผูบ้รโิภค เป็นการ
กระท าของบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่เกี่ยวขอ้งโดยตรงกบัการจดัหาให้ได้มาและการใช้ซึ่งสนิค้าและบรกิาร ทัง้นี้หมาย
รวมถงึกระบวนการตดัสนิใจซึง่มมีาก่อนแลว้ และเป็นสิง่ทีม่สีว่นในการก าหนดใหเ้กดิการกระท าดงักล่าว  
 

วิธีด าเนินการวิจยั 
 การวจิยัในครัง้นี้มุ่งศกึษาถงึการสือ่สารการตลาดแบบครบวงจร ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มพฤตกิรรมการ
ท าศลัยกรรมเสรมิความงามของผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร  
 ประชากร ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาวจิยัครัง้นี้ คอื ผูท้ีส่นใจท าศลัยกรรมเสรมิความงาม ทีอ่าศยัอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร และมคีวามตอ้งการท าศลัยกรรรมเสรมิความงามเพื่อเสรมิสรา้งบุคลกิภาพทีด่นี าไปสู่การสรา้งโอกาส
ในหน้าทีก่ารงาน  
 กลุ่มตวัอย่าง กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษาวจิยัครัง้นี้ คอื ผูท้ีส่นใจท าศลัยกรรมเสรมิความงาม ทีอ่าศยัอยู่
ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้วจิยัไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน จงึใช้สูตรในการค านวณหากลุ่มตวัอย่างแบบ              
ไม่ทราบจ านวนประชากร ดงันี้ (กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2544: 74)  
 
ผลการวิจยั  
 ผลจากการวจิยั พบว่า 
 1. ผูใ้ชบ้รกิารสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิมากกว่าเพศชาย มอีายุ 21 – 30 ปี มสีถานภาพโสด มรีะดบัการศกึษา
สงูสดุระดบัปรญิญาตร ีมอีาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนระหว่าง 20,001 – 30,000 บาท  
 2. ผูใ้ช้บริการส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรโดยรวม  ในระดบัมาก เมื่อ
พจิารณารายดา้น พบว่า ดา้นทีผู่บ้รโิภคใหค้วามส าคญัในระดบัมากคอื ดา้นการโฆษณา ดา้นการประชาสมัพนัธ ์ดา้นการ
สง่เสรมิการขาย ดา้นการตลาดทางตรง ดา้นการตลาดเชงิกจิกรรม ดา้นการขายโดยใชพ้นกังานขาย ตามล าดบั 
 3. ผูใ้ชบ้รกิารสว่นใหญ่ตามล าดบัมแีนวโน้มพฤตกิรรมการท าศลัยกรรมเสรมิความงามคาดว่าจะท ามแีนวโน้ม
พฤติกรรมด้านการแนะน าให้ผู้อื่นท าศลัยกรรมเสริมความงาม มกีารท าศลัยกรรมเสริมความงามด้านการเสรมิจมูก            
มเีหตุผลสว่นใหญ่ในการท าศลัยกรรมเสรมิความงามเพื่อเพิม่ความมัน่ใจ  
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 ผลการวเิคราะหก์ารทดสอบสมมตฐิาน พบว่า 
 1.  ผูใ้ชบ้รกิารมอีายุ สถานภาพ รายได ้แตกต่างกนั มแีนวโน้มพฤตกิรรมการท าศลัยกรรมเสรมิความงาม
ดา้นแนวโน้มการท าศลัยกรรมแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
 2. ผูใ้ชบ้รกิารมอีายุ สถานภาพ รายได ้อาชพี แตกต่างกนั มแีนวโน้มพฤตกิรรมการท าศลัยกรรมเสรมิความ
งามดา้นการแนะน าผูอ้ื่นใหท้ าศลัยกรรมแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 และ .05 ตามล าดบั 
 3.  การสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร ด้านการโฆษณา ด้านการส่งเสริมการขาย ด้านการตลาด          
เชงิกจิกรรม ดา้นการขายโดยใชพ้นักงานขาย ดา้นการประชาสมัพนัธ ์ดา้นการตลาดทางตรง มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทาง
เดยีวกนัในระดบัน้อยและน้อยมาก กบัแนวโน้มพฤตกิรรมดา้นการท าศลัยกรรมเสรมิความงาม ของผูใ้ชบ้รกิารในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  
 4. การสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร ด้านการโฆษณา ด้านการส่งเสริมการขาย ด้านการตลาด            
เชงิกจิกรรม ด้านการขายโดยใชพ้นักงานขาย ดา้นการประชาสมัพนัธ ์ดา้นการตลาดทางตรง มคีวามสมัพนัธ์ในระดบั
น้อยและน้อยมาก กบัแนวโน้มพฤติกรรมด้านการแนะน าใหผู้้อื่นท าศลัยกรรมเสรมิความงาม ของผู้ใช้บรกิารในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  
 

สรปุผลและอภิปรายผล 
 จาการศึกษาเรื่อง “การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร ที่มีความสมัพนัธ์กบัแนวโน้มพฤติกรรมการ
ท าศลัยกรรมเสรมิความงามของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร” เมื่อพจิารณาเกี่ยวกบัการศกึษาในครัง้นี้แล้ว             
มปีระเดน็ทีน่่าสนใจซึง่สามารถน าอภปิรายผล ดงันี้  
 1.  จากผู้ใช้บรกิารในเขตกรุงเทพมหานครที่มลีกัษณะทางด้านประชากรศาสตร ์ประกอบด้วย เพศ อายุ 
สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้ แตกต่างกนัมีแนวโน้มพฤติกรรมการท าศลัยกรรมเสริมความงาม
แตกต่างกนั 
  1.1 ผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานครทีม่อีายุแตกต่างกนั มแีนวโน้มพฤตกิรรมการท าศลัยกรรมเสรมิ
ความงามแตกต่างกนั พบว่า 
   1.1.1  ด้านแนวโน้มการท าศลัยกรรมเสรมิความงาม ผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุ
แตกต่างกนั มแีนวโน้มพฤติกรรมด้านการท าศลัยกรรมเสรมิความงามแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 
0.01 โดยผูใ้ชบ้รกิารทีม่อีายุ 51 ปีขึน้ไป มแีนวโน้มพฤตกิรรมดา้นการท าศลัยกรรมเสรมิความงามมากทีสุ่ด ทัง้นี้อาจ
เนื่องจากผู้ใชบ้รกิารทีม่อีายุน้อย ยงัไม่มรีายได้เป็นของตนเอง ต้องพึ่งครอบครวั มคีวามยากล าบากในการตดัสนิใจ
ท าศลัยกรรมซึ่งต้องบอกครอบครวัหรอืปรกึษา ขอความเหน็ชอบจากครอบครวัในการสนับสนุนเรื่องการเงนิ ท าให้
แนวโน้มพฤตกิรรมดา้นการท าศลัยกรรมเสรมิความงามจงึต ่ากว่าผูใ้ชบ้รกิารทีม่อีายุมากกว่า ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของ ชยดล ลอ้มทอง (2550) พบว่า กลุ่มคนทีท่ าศลัยกรรมมากครัง้ทีส่ดุคอืกลุ่มคนทีม่ชี่วงอายุมากกว่า 41 ปี รองลงมา
คอืกลุ่มคนทีม่ชี่วงอายุระหว่าง 21-30 ปี และยงัสอดคลอ้งกบัแนวคดิของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2541) ทีก่ล่าวว่า อายุ
แตกต่างกนัมคีวามตอ้งการผลติภณัฑท์ีแ่ตกต่างกนั  
   1.1.2  ดา้นการแนะน าผูอ้ื่นให้ท าศลัยกรรมเสรมิความงาม ผูใ้ช้บรกิารในเขตกรุงเทพมหานครที่มี
อายุแตกต่างกนั มแีนวโน้มพฤตกิรรมดา้นการแนะน าผูอ้ื่นใหท้ าศลัยกรรมเสรมิความงามแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยผูใ้ชบ้รกิารทีม่อีายุ 51 ปีขึน้ไป มแีนวโน้มพฤตกิรรมดา้นการแนะน าผูอ้ื่นใหท้ าศลัยกรรมเสรมิ
ความงามมากทีส่ดุ ทัง้นี้อาจเป็นเพราะวยัรุ่นมคีวามสามารถในการใชจ้่ายไม่เท่ากบัผูใ้หญ่ และยงัไม่สามารถหารายได้
ไดเ้อง อกีทัง้วยัรุ่นยงัเป็นวยัทีม่ปีญัหาเรื่องริว้รอยน้อยกว่าผูท้ีม่อีายุมากกว่า ประกอบกบัผูท้ีอ่ายุมากขึน้จะมอี านาจการ
ใชจ้่ายมากขึน้รวมถงึมเีพื่อนหรอืคนรูจ้กัในสงัคมมากขึน้ จงึสง่ผลใหม้กีารแนะน าใหบุ้คคลอื่นๆ ท าศลัยกรรมเสรมิความ
งามเช่นเดยีวกบัตนเอง ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ ปรมะ สตะเวทนิ (2533) กล่าวว่า อายุเป็นปจัจยัทีท่ าใหค้นมคีวาม
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แตกต่างกนัในเรื่องของความคดิและพฤตกิรรมคนทีอ่ายุน้อยมกัจะมคีวามคดิเสรนีิยมยดึถอือุดมการณ์และมองโลกใน
แง่ดมีากกว่าคนทีอ่ายุมาก ในขณะคนทีอ่ายุมากมกัจะมคีวามคดิทีอ่นุรกัษ์นิยม ยดึถอืการปฏบิตั ิระมดัระวงั มองโลกใน
แง่รา้ยกว่าคน ทีม่อีายุน้อย เนื่องมาจากผ่านประสบการณ์ชวีติทีแ่ตกต่างกนั 
  1.2  ผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรมการ
ท าศลัยกรรมเสรมิความงามแตกต่างกนั พบว่า 
   1.2.1  ด้านแนวโน้มการท าศัลยกรรมเสริมความงาม ผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครที่มี
สถานภาพแตกต่างกนั มแีนวโน้มพฤตกิรรมดา้นการท าศลัยกรรมเสรมิความงามแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั 0.01 โดยผูใ้ชบ้รกิารทีม่สีถานภาพหมา้ย/หย่ารา้ง/แยกกนัอยู่ มแีนวโน้มพฤตกิรรมดา้นการท าศลัยกรรมเสรมิ
ความงามมากที่สุด ทัง้นี้อาจเนื่องมาจากผู้ใช้บรกิารที่มสีถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกนั และสถานภาพหม้าย/หย่าร้าง/
แยกกนัอยู่ ตอ้งการท าศลัยกรรมเสรมิความงามเพื่อตอบสนองความตอ้งการของตนเอง ทีจ่ะท าใหม้บีุคลกิภาพทีด่ี และ
เกดิความมัน่ใจในการเขา้สงัคมมากยิง่ขึน้ ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ  กรณัย์พฒัน์ อิม่ประเสรฐิ (2554) พบว่า 
สถานภาพสมรสมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมในการใชบ้รกิารในคลนิิกเสรมิความงาม เกอืบทุกเรื่อง อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถิตทิีร่ะดบั 0.05 โดยเฉพาะเรื่องประเภทบรกิารทีเ่ลอืกใช้ ในการรกัษาสวิและเกีย่วกบัผวิหน้า เช่นเดยีวกบั
งานวจิยัของ วสิษิฐ ์ อุทาสนิ (2554) พบว่า สถานภาพสมรสของลูกคา้มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมในการใชบ้รกิาร
สถานเสรมิความงาม  
   1.2.2  ดา้นการแนะน าผูอ้ื่นใหท้ าศลัยกรรมเสรมิความงาม มผีูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานครทีม่ี
สถานภาพแตกต่างกนั มแีนวโน้มพฤตกิรรมดา้นการแนะน าผูอ้ื่นใหท้ าศลัยกรรมแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ 
ทีร่ะดบั 0.01 โดยผูใ้ชบ้รกิารทีม่สีถานภาพสมรส/อยู่ดว้ยกนั มแีนวโน้มพฤตกิรรมดา้นการแนะน าผูอ้ื่นใหท้ าศลัยกรรม
เสรมิความงามมากทีส่ดุ เนื่องจากผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพสมรส/อยู่ดว้ยกนั มกีารรวมกลุ่มกบัเพื่อนๆ โดยมกีารบอกต่อ
แนะน าวธิกีารดูแลรกัษาตวัเองให้มคีวามสวยงาม ซึ่งท าให้ตนเองดูดอียู่เสมอ ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ  กติตมิา   
ทพิรตัน์ (2553) พบว่า ผูใ้ชบ้รกิารสถานภาพโสด จะมกีารตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสถาบนัเสรมิความงามต ่ากว่า
ผูใ้ชบ้รกิารสถานภาพสมรส และผูใ้ชบ้รกิารสถานภาพสมรส จะมกีารตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสถาบนัเสรมิความงาม          
สงูกว่าผูใ้ชบ้รกิารสถานหมา้ยหรอืหย่ารา้ง และสอดคลอ้งกบัแนวคดิของ ปรมะ สตะเวทนิ (2533) กล่าวว่า สถานภาพ
ทางสงัคมของบุคคลมอีทิธพิลส าคญัต่อปฏริกิยิาของผูร้บัสารทีม่ต่ีอผูส้่งสาร เพราะแต่ละคนมวีฒันธรรม ประสบการณ์ 
ทศันคต ิค่านิยม และเป้าหมายทีแ่ตกต่างกนั  
  1.3  ผูใ้ช้บรกิารในเขตกรุงเทพมหานครที่มอีาชพีแตกต่างกนั มแีนวโน้มพฤติกรรมการท าศลัยกรรม
เสรมิความงามแตกต่างกนั พบว่า  
   1.3.1  ดา้นการแนะน าผูอ้ื่นให้ท าศลัยกรรมเสรมิความงาม ผูใ้ช้บรกิารในเขตกรุงเทพมหานครที่มี
อาชพีแตกต่างกนั มแีนวโน้มพฤตกิรรมดา้นการแนะน าผูอ้ื่นใหท้ าศลัยกรรมแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
0.05 โดยผูใ้ช้บรกิารที่มอีาชพีพนักงานบรษิัทเอกชน มแีนวโน้มพฤติกรรมด้านการแนะน าผู้อื่นให้ท าศลัยกรรมเสรมิ
ความงามต ่ากว่าผูใ้ชบ้รกิารทีม่อีาชพีประกอบธุรกจิส่วนตวั ทัง้นี้ความกา้วหน้าในอาชพีเพราะการท าศลัยกรรมความ
งามท าใหไ้ดร้บัโอกาสในการท างานมากกว่าคนอื่น รปูร่างหน้าตาย่อมมผีลต่อการไดร้บัโอกาสในการท างานมากยิง่ขึน้ 
เช่น การท าศลัยกรรมเพื่อเขา้วงการบนัเทงิและอาชพีมคีวามจ าเป็นต้องใช ้รูปร่างหน้าตาทีส่วยงาม หรอืผูบ้รโิภคที่
ประกอบธุรกจิส่วนตวัย่อมต้องพบปะ พูดคุย ประสานงานกบับุคคลจ านวนมาก จงึท าให้มีการดูแลตนเองให้ดูดแีละ
สวยงาม โดยมกีารแนะน าผูอ้ื่นใหท้ าศลัยกรรมเสรมิความงามเหมอืนกบัตนเอง ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ จดิานันท ์
คมนามลู (2551) พบว่า ลกูคา้มอีาชพีแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการเลอืกใชบ้รกิารคลนิิกใจด ีศาลายาดา้นการแนะน าให้
ผูอ้ื่นเขา้มาใชบ้รกิารแตกต่างกนั และยงัสอดคลอ้งกบัแนวคดิของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2541) กล่าวว่า อาชพีของแต่ละ
บุคคลจะน าไปสูค่วามจ าเป็นและความตอ้งการสนิคา้บรกิารทีแ่ตกต่างกนั  
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  1.4 ผูใ้ช้บรกิารในเขตกรุงเทพมหานครที่มรีายได้แตกต่างกนั มแีนวโน้มพฤติกรรมการท าศลัยกรรม
เสรมิความงามแตกต่างกนั พบว่า 
   1.4.1  ดา้นแนวโน้มการท าศลัยกรรมเสรมิความงาม ม ีผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานครทีม่รีายได้
แตกต่างกนั มแีนวโน้มพฤติกรรมด้านการท าศลัยกรรมเสรมิความงามแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 
0.01 โดยผูใ้ชบ้รกิารทีม่รีายได ้40,001-5000 บาท มแีนวโน้มพฤตกิรรมดา้นการท าศลัยกรรมเสรมิความงามมากทีสุ่ด 
ทัง้นี้เพราะรายไดข้องบุคคลจะส่งผลต่อการตดัสนิใจซือ้สนิคา้หรอืบรกิาร ประกอบกบัการท าศลัยกรรมเสรมิความงาม
ต้องใชเ้งนิค่อนขา้งมากส่งผลให้ผู้บรโิภคทีม่รีายได้ 40,001-50,000 บาท ซึง่เป็นกลุ่มทีม่รีายไดส้งูย่อมมโีอกาสในการ
ท าศลัยกรรมเสรมิความงามไดม้ากกว่าผูบ้รโิภคทีม่รีายไดต้ ่า ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ  เนาวรตัน์ เอกวโิรจน์สกุล 
(2554) ได้ท าการศึกษาเรื่องปจัจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการดูแลรักษาผิวหน้าของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บรโิภคที่มรีายได้แตกต่างกนั มพีฤติกรรมการใช้บรกิารดูแลรกัษาผิวหน้าด้านค่าใช้จ่าย            
ต่อเดอืนแตกต่างกนั  
   1.4.2  ดา้นการแนะน าผู้อื่นใหท้ าศลัยกรรมเสรมิความงาม ผูใ้ช้บรกิารในเขตกรุงเทพมหานครที่มี
รายได้แตกต่างกนั มแีนวโน้มพฤติกรรมด้านการแนะน าผู้อื่นให้ท าศลัยกรรม แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ           
ทีร่ะดบั 0.01 โดยผูใ้ชบ้รกิารทีม่รีายได ้40,001-5000 บาท มแีนวโน้มพฤตกิรรมดา้นการแนะน าผูอ้ื่นใหท้ าศลัยกรรม
เสรมิความงามมากทีส่ดุ ทัง้นี้อาจเนื่องมาจากผูบ้รโิภคทีม่รีายไดส้งูย่อมมกีลุ่มเพื่อนทีม่สีถานภาพทางการเงนิใกลเ้คยีง
กนั โอกาสในการแนะน าผู้อื่นให้ท าศลัยกรรมสูงกว่าผู้มรีายได้ต ่า ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคดิของ  อดุลย์ จาตุรงคกุล 
(2541) ทีก่ล่าวว่า แบบแผนการใชจ้่ายขึน้อยู่กบัรายไดท้ี่คนมแีตกต่างกนั และยงัสอดคลอ้งกบัแนวคดิของ ศริวิรรณ 
เสรีรตัน์ และคณะ (2538) ที่กล่าวว่า รายได้เป็นตัวชี้การมีความสามารถหรือไม่มีความสามารถในการจ่ายสนิค้า               
ในขณะเดยีวกนัการเลอืกซือ้สนิคา้ทีแ่ทจ้รงิอาจถอืเกณฑร์ปูแบบการด ารงชวีติ และรสนิยม  
 2. การสือ่สารทางการตลาดแบบครบวงจร ทีป่ระกอบดว้ย การโฆษณา การสง่เสรมิการขาย การขายโดยใช้
พนกังานขาย การประชาสมัพนัธ ์การตลาดทางตรง และการตลาดเชงิกจิกรรม มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มพฤตกิรรม
การท าศลัยกรรมเสรมิความงามของผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร 
  2.1 การสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมด้านการ
ท าศลัยกรรมเสรมิความงาม ของผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 
   2.1.1  ดา้นการโฆษณา การสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจรดา้นการโฆษณา มคีวามสมัพนัธ์
กบัแนวโน้มพฤตกิรรมดา้นการท าศลัยกรรมเสรมิความงาม ของผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถิตทิี่ระดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนัในระดบัน้อย กล่าวคอื ผูบ้รโิภคให้ความส าคญักบัการ
สือ่สารทางการตลาดแบบครบวงจรดา้นการโฆษณามาก ประกอบดว้ย การโฆษณาทางสือ่โทรทศัน์ การโฆษณาทางสื่อ
สิง่พมิพ ์เช่น หนงัสอืพมิพ ์นิตยสาร แผ่นพบั การโฆษณาตามป้ายกลางแจง้บนรถประจ าทาง สถานีรถไฟฟ้า การเป็น
สปอนเซอรผ์ูส้นบัสนุนรายการทางโทรทศัน์ เช่น ละครโทรทศัน์ รายการบนัเทงิต่างๆ เป็นต้น และการโฆษณาทางสื่อ
วทิยุ จะมแีนวโน้มพฤตกิรรมดา้นการท าศลัยกรรมเสรมิความงามมากขึน้ในระดบัน้อย เนื่องจากผูบ้รโิภคโดยส่วนใหญ่
มคีวามสนใจทีจ่ะดแูลตวัเองใหด้ดูอียู่เสมอ การโฆษณายิง่ช่วยในการจูงใจใหผู้บ้รโิภคต้องการท าศลัยกรรมเสรมิความ
งามมากยิง่ขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ เสร ีวงษ์มณฑา (2547) กล่าวว่า การโฆษณาคอืการใชส้ื่อประเภทต่างๆ ที่
สามารถส่งนาข่าวสารไปสู่ผู้รบัสารได้อย่างทัว่ถึงภายในระยะเวลาอนัรวดเรว็ผ่านสื่อมวลชน อนัได้แก่ โทรทศัน์ 
หนังสอืพมิพ์ วทิยุ นิตยสารและสื่อเฉพาะกจิ ไดแ้ก่ ป้ายโฆษณากลางแจง้ โบรชวัร ์แผ่นพบั โปสเตอร ์เมื่อผูบ้รโิภค
ไดร้บัขอ้มูลข่าวสารเกีย่วกบัการท าศลักรรมเสรมิความงามจากการโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ ส่งผลใหผู้้ บรโิภคมแีนวโน้ม
การท าศลักรรมเสรมิความงามเพิม่มากยิง่ขึน้ 
 



 10 

   2.1.2  ดา้นการส่งเสรมิการขาย การสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจรดา้นการส่งเสรมิการขาย  
มคีวามสมัพนัธ์กบัแนวโน้มพฤติกรรมด้านการท าศลัยกรรมเสรมิความงาม ของผู้ใช้บรกิารในเขตกรุงเทพมหานคร 
อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนัในระดบัน้อย กล่าวคอื ผู้บรโิภคให้
ความส าคญักบัการสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจรด้านการส่งเสรมิการขายมาก ประกอบด้วย การจดัโปรโมชัน่
ร่วมกบับตัรเครดติ เช่น 0% 10 เดอืน เป็นต้น การซื้อคอร์สเสรมิความงาม โดยแจกของแถมคู่กนัไป การลดราคา             
ต ่ากว่าราคาขายปกติ และการแจกคูปองทดลองรบับริการฟรี จะมีแนวโน้มพฤติกรรมด้านการท าศัลยกรรมเสริม            
ความงามมากขึน้ ทัง้นี้การส่งเสรมิการขายเป็นอกีช่องทางหนึ่งทีท่ าใหผู้บ้รโิภคตดัสนิใจท าศลักรรมเสรมิความงามได้
ง่ายยิง่ขึน้ เมื่อเหน็ว่ามคีวามคุม้ค่าและตรงกบัความต้องการของตนเอง ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ศริมิล วดัศร ี
(2556) ไดศ้กึษาเรื่อง ปจัจยัการตลาดเชงิบูรณาการทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสถาบนัเสรมิความงามของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า ปจัจยัการตลาดเชิงบูรณการ ได้แก่ ด้านการโฆษณา
ประชาสมัพนัธ ์และ ดา้นกระบวนการขาย มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสถาบนัเสรมิความงาม 
   2.1.3  ดา้นการขายโดยใชพ้นักงานขาย การสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจรดา้นการขายโดยใช้
พนักงานขาย มีความสมัพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมด้านการท าศัลยกรรมเสริมความงาม ของผู้ใช้บริการในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธ์ในทิศทางเดยีวกนัในระดบัน้อยมาก 
กล่าวคือ ผู้บริโภคให้ความส าคญักบัการสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจรด้านการขายโดยใช้พนักงานขายมาก 
ประกอบด้วย ได้แก่ การให้ค าแนะน าสนิคา้และบรกิาร ณ จุดขายของพนักงานขาย การมมีารยาทของพนักงานขาย 
การพดูจาสภุาพขณะขายสนิคา้และบรกิารของพนกังานขาย และการเอาใจใสล่กูคา้ของพนักงานขาย และพนักงานขาย
มบีุคลกิภาพ รปูร่าง หน้าตา และผวิพรรณด ีจะมแีนวโน้มพฤตกิรรมดา้นการท าศลัยกรรมเสรมิความงามมากขึน้ ทัง้นี้
เนื่องจากการท าศัลกรรมเสริมความงามเป็นสิง่ส าคัญเป็นการสร้างความมัน่ใจให้กบัผู้บริโภคเอง ซึ่งการสื่อสาร
การตลาดดา้นการขายโดยพนักงาน เป็นสิง่กระตุ้นใหผู้บ้รโิภคตดัสนิใจท าศลักรรมเสรมิความงาม และน่าจะมนี ้าหนัก
ต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคเนื่องจากมีคนแนะน า และตอบข้อซกัถามที่ผู้บริโภคต้องการทราบได้อย่างละเอียด           
ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ จติตมิา ศริมิงคล (2554) ไดศ้กึษาเรื่องปจัจยัทางดา้นผลติภณัฑแ์ละการสื่อสารการตลาด
แบบครบวงจรที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจใช้บริการคลินิกผิวหนังและความงามของผู้บริ โภคเพศหญิงใน
กรุงเทพมหานคร พบว่า การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรโดยรวม และด้านการขายโดยใช้พนักงานขาย                     
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจใช้บริการคลินิกผิวหนังและความงามของผู้บริโภคเพศหญิงใน
กรุงเทพมหานคร อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
   2.1.4  ดา้นการประชาสมัพนัธ์ การสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจรดา้นการประชาสมัพนัธ ์มี
ความสมัพนัธก์บัแนวโน้มพฤตกิรรมดา้นการท าศลัยกรรมเสรมิความงาม ของผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร อย่าง
มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัน้อยมากกล่าวคือ ผู้บริโภคให้
ความส าคญักับการสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจรด้านการประชาสมัพนัธ์มาก ประกอบด้วย การให้แพทย์
ผูเ้ชีย่วชาญเป็นผู้รบัรองการท าศลัยกรรมต่างๆ ผ่านสกู๊ปทางนิตยสาร หรอืหนังสอืพมิพ์ การใชด้ารา หรอืบุคคลที่มี
ชื่อเสยีงเป็นพรเีซน็เตอร์ และการแจ้งข่าวเกีย่วกบัสถาบนัเสรมิความงามผ่าน Social Media เช่น Facebook Pantip 
Google เป็นตน้ จะมแีนวโน้มพฤตกิรรมดา้นการท าศลัยกรรมเสรมิความงามมากขึน้ ทัง้นี้อาจเนื่องจากประสบการณ์ใน
การท าศลัยกรรมของบุคคลจะช่วยสรา้งความมัน่ใจ และความน่าเชื่อถอืใหก้บัผูบ้รโิภคไดเ้ป็นอย่างด ีซึง่สอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ ศริมิล วดัศร ี (2556) ไดศ้กึษาเรื่อง ปจัจยัการตลาดเชงิบูรณาการทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิาร
สถาบนัเสรมิความงามของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล พบว่า ปจัจยัการตลาดเชงิบูรณการ ไดแ้ก่ 
ดา้นการโฆษณาประชาสมัพนัธ์ และ ด้านกระบวนการขาย มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารสถาบนัเสรมิ            
ความงาม 
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   2.1.5  ด้านการตลาดทางตรง การสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจรด้านการตลาดทางตรง              
มคีวามสมัพนัธ์กบัแนวโน้มพฤติกรรมด้านการท าศลัยกรรมเสรมิความงาม ของผู้ใช้บรกิารใน เขตกรุงเทพมหานคร 
อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัน้อยมาก กล่าวคอื ผูบ้รโิภคให้
ความส าคญักบัการสือ่สารทางการตลาดแบบครบวงจรดา้นการตลาดทางตรงมาก ประกอบดว้ย สถาบนัเสรมิความงาม 
มที าเลทีต่ัง้ทีเ่ดนิทางสะดวก เช่น มทีีจ่อดรถ ใกลร้ถไฟฟ้า เป็นตน้ การแจง้สทิธพิเิศษ หรอืรายละเอยีดเมนูใหม่ๆ หรอื 
มอบสว่นลดพเิศษใหท้่านผ่านทางจดหมายขา่วทางไปรษณีย ์การแจง้สทิธพิเิศษ หรอืรายละเอยีดคอรส์ใหม่ๆ หรอืมอบ
ส่วนลดพเิศษใหท้่านผ่านระบบ SMS ทางโทรศพัทม์อืถอื การแจง้สทิธพิเิศษ หรอืรายละเอยีดคอร์สใหม่ๆ หรอืมอบ
สทิธพิเิศษใหท้่านผ่านทางไปรษณียอ์เีลก็ทรอนิกส ์และการแจง้รายชื่อแพทยผ์ูเ้ชยีวชาญในการท าศลัยกรรมเสรมิความงาม 
ผ่านทางไปรษณียอ์เีลก็ทรอนิกส ์จดหมายขา่ว SMS และโปรชวัร ์จะมแีนวโน้มพฤตกิรรมดา้นการท าศลัยกรรมเสรมิความ
งามมากขึน้ ทัง้นี้อาจเนื่องมาจากการตลาดทางตรงสามารถเขา้ถงึผูบ้รโิภคได้เป็นอย่างด ีและเขา้ถงึไดไ้ดโ้ดยเฉพาะ
ช่องทางที่เหมาะสมกบัผู้บรโิภค ส่งผลให้ความสมัพนัธ์กบัแนวโน้มพฤติกรรมด้านการท าศลัยกรรมเสรมิความงาม                 
ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ จติตมิา ศริมิงคล (2554) ไดศ้กึษาเรื่องปจัจยัทางดา้นผลติภณัฑแ์ละการสื่อสารการตลาด
แบบครบวงจรที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจใช้บริการคลินิกผิวหนังและความงามของผู้บริโภคเพศหญิงใน
กรุงเทพมหานคร พบว่า การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร ด้านการตลาดทางตรง และด้านการตลาดเชงิกจิกรรม            
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจใช้บริการคลินิกผิวหนังและความงามของผู้บริโภคเพศหญิงใน
กรุงเทพมหานคร อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธก์นัในทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่ามาก 
   2.1.6  ด้านการตลาดเชิงกิจกรรม การสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจรด้านการตลาดเชิง
กิจกรรม มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมด้านการท าศัลยกรรมเสริมความงาม ของผู้ใช้บริการในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธ์ในทิศทางเดยีวกนัในระดบัน้อยมาก 
กล่าวคือ ผู้บริโภคให้ความส าคัญกับการสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจรด้านการตลาดเชิ งกิจกรรมมาก 
ประกอบดว้ย การออกบธูตามสถานทีต่่างๆ เพื่อใหท้่านมสี่วนร่วมในกจิกรรม เช่น เปิดโอกาสใหท้่านทดรองรบับรกิาร
ฟร ีและขายคอรส์เสรมิความงามในราคาลดพเิศษ การจดังานเนื่องในโอกาสพเิศษ เช่น ฉลองครบรอบ 1 ปี ของสถาบนั
เสรมิความงาม เป็นตน้ และการจดักจิกรรมสมัมนาใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการท าศลัยกรรม จากแพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญ ดารา หรอื 
บุคคลที่มชีื่อเสยีง จะมแีนวโน้มพฤตกิรรมดา้นการท าศลัยกรรมเสรมิความงามมากขึน้ ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของ           
จติติมา ศริมิงคล. (2554) ได้ศึกษาเรื่องปจัจยัทางด้านผลติภัณฑ์และการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรที่มผีลต่อ
พฤติกรรมการตดัสนิใจใช้บรกิารคลนิิกผวิหนังและความงามของผู้บรโิภคเพศหญิงในกรุงเทพมหานคร พบว่า การ
สือ่สารการตลาดแบบครบวงจร ดา้นการตลาดทางตรง และดา้นการตลาดเชงิกจิกรรม มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการ
ตดัสนิใจใช้บรกิารคลนิิกผวิหนังและความงามของผู้บรโิภคเพศหญิงในกรุงเทพมหานคร อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ            
ทีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธก์นัในทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่ามาก 
  2.2  การสื่อสารทางการตลาดแบบครบ มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มพฤตกิรรมดา้นการแนะน าใหผู้อ้ื่น
ท าศลัยกรรมเสรมิความงาม ของผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 
   2.2.1  ดา้นการโฆษณา การสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจรดา้นการโฆษณา มคีวามสมัพนัธ์
กบัแนวโน้มพฤตกิรรมดา้นการแนะน าผูอ้ื่นใหท้ าศลัยกรรมเสรมิความงาม ของผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร อย่าง
มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัน้อย กล่าวคอื ผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญั
กบัการสือ่สารทางการตลาดแบบครบวงจรดา้นการโฆษณามาก ประกอบดว้ย การโฆษณาทางสือ่โทรทศัน์ การโฆษณา
ทางสื่อสิง่พมิพ ์เช่น หนังสอืพมิพ์ นิตยสาร แผ่นพบั การโฆษณาตามป้ายกลางแจง้บนรถประจ าทาง สถานีรถไฟฟ้า 
การเป็นสปอนเซอรผ์ูส้นบัสนุนรายการทางโทรทศัน์ เช่น ละครโทรทศัน์ รายการบนัเทงิต่างๆ เป็นต้น และการโฆษณา
ทางสือ่วทิยุ จะมแีนวโน้มพฤตกิรรมดา้นการแนะน าผูอ้ื่นใหท้ าศลัยกรรมเสรมิความงามมากขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิ
ของ เสร ีวงษ์มณฑา (2540) กล่าวว่า การโฆษณาคอืการสือ่สารทีม่ใิช่ระหว่างบุคคล แต่เป็นการสื่อสารระดบัมวลชนที่
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ผูส้ง่สาร จ่ายเงนิค่าบรกิารในการสือ่สารขอ้ความต่างๆ ซึง่ผูส้ง่สารอาจเป็นธุรกจิเอกชน องคก์ารหรอืบุคคลใดๆ ทีผู่ร้บั
สารจะรบัรูไ้ดจ้ากขอ้ความโฆษณา และผูส้ง่สารหวงัว่าการสือ่สารสามารถชกัจงูกลุ่มเหล่านัน้ใหป้ฏิบตัติามขอ้แนะน าใน
โฆษณา การโฆษณาเป็นเครื่องมือสื่อสารการลาดที่น ามาใช้เพื่อให้ข้อมูลข่าวสาร (Informing) ชกัจูงโน้มน้าว 
(Persuading) เตอืนความจ า (Reminding) และเพิม่คุณภาพสนิคา้ (Adding value) นอกจากนี้ การโฆษณาทีป่ระสบ
ความส าเรจ็จะตอ้งสามารถเปลีย่นผูบ้รโิภคจากพฤตกิรรมหนึ่งไปสูอ่กีพฤตกิรรมหนึ่งได ้
   2.2.2  ดา้นการสง่เสรมิการขาย การสือ่สารทางการตลาดแบบครบวงจรดา้นการสง่เสรมิการขาย มี
ความสมัพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมด้านการแนะน าผู้อื่นให้ท าศัลยกรรมเสริมความงาม ของผู้ใช้บริการในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมนียัส าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัน้อย กล่าวคอื 
ผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญักบัการสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจรดา้นการส่งเสรมิการขายมาก ประกอบดว้ย การจดั
โปรโมชัน่ร่วมกบับตัรเครดติ เช่น 0% 10 เดอืน เป็นต้น การซือ้คอรส์เสรมิความงาม โดยแจกของแถมคู่กนัไป การลด
ราคาต ่ากว่าราคาขายปกติ และการแจกคูปองทดลองรบับริการฟร ีจะมีแนวโน้มพฤติกรรมด้านการแนะน าผู้อื่นให้
ท าศลัยกรรมเสรมิความงามมากขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ เสร ีวงษ์มณฑา (2540) ทีก่ล่าวว่า การส่งเสรมิการ
ขายเป็นเครื่องมอืสือ่สารการตลาดทีส่ าคญัอย่างหนึ่งทีถู่กออกแบบขึน้เพื่อกระตุ้นการตอบสนองของผูบ้รโิภคใหเ้รว็ขึน้ 
และเขม้ขน้ขึน้ รวมทัง้เป็นประโยชน์แก่ฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้งดว้ย (Kotler. 1999: 715) การส่งเสรมิการขายเป็นการจูงใจ          
ทีเ่สนอคุณค่าพเิศษหรอืการจงูใจผลติภณัฑแ์ก่กลุ่มคนกลาง (ผูจ้ดัจ าหน่ายหรอืรา้นคา้) ผูบ้รโิภคหรอืหน่วยงานขาย 
   2.2.3  ดา้นการขายโดยใชพ้นักงานขาย การสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจรดา้นการขายโดยใช้
พนกังานขาย มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มพฤตกิรรมดา้นการแนะน าผูอ้ื่นใหท้ าศลัยกรรมเสรมิความงาม ของผูใ้ชบ้รกิาร
ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัน้อยมาก 
กล่าวคือ ผู้บริโภคให้ความส าคญักบัการสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจรด้านการขายโดยใช้พนักงานขายมาก 
ประกอบด้วย ได้แก่ การให้ค าแนะน าสนิคา้และบรกิาร ณ จุดขายของพนักงานขาย การมมีารยาทของพนักงานขาย 
การพดูจาสภุาพขณะขายสนิคา้และบรกิารของพนกังานขาย และการเอาใจใสล่กูคา้ของพนักงานขาย และพนักงานขาย
มบีุคลกิภาพ รปูร่าง หน้าตา และผวิพรรณด ีจะมแีนวโน้มพฤตกิรรมดา้นการแนะน าผูอ้ื่นใหท้ าศลัยกรรมเสรมิความงาม
มากขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ เสร ีวงษ์มณฑา (2540) กล่าวว่า การขายโดยใช้พนักงานขายเป็นรูปแบบการ
ติดต่อสื่อสารจากผู้ส่งข่าวสารไปยังผู้ร ับข่าวสารโดยตรง อาจเรียกว่า เป็นการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล 
(Interpersonal Communication) โดยผูส้่งข่าวสารจะสามารถรบัรูแ้ละประเมนิผลจากข่าวสารไดท้นัท ีกล่าวคอื ผูส้่ง
ข่าวสาร หรอืพนักงานขาย (Salesman หรอื Sales Person) เป็นบุคคลทีท่ า หน้าทีร่บัผดิชอบในการแสวงหาลูกคา้ 
การเสนอขายเพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าเกดิความตัง้ใจและตดัสนิใจซื้อ การให้บรกิารก่อนและหลงัการขาย รวมทัง้การให้
ค าแนะน าลกูคา้ 
   2.2.4  ดา้นการประชาสมัพนัธ์ การสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจรดา้นการประชาสมัพนัธ ์มี
ความสมัพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมด้านการแนะน าผู้อื่นให้ท าศัลยกรรมเสริมความงาม ของผู้ใช้บริการในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธ์ในทิศทางเดยีวกนัในระดบัน้อยมาก 
กล่าวคอื ผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญักบัการสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจรดา้นการประชาสมัพนัธม์าก ประกอบดว้ย 
การใหแ้พทยผ์ูเ้ชีย่วชาญเป็นผูร้บัรองการท าศลัยกรรมต่างๆ ผ่านสกู๊ปทางนิตยสาร หรอืหนงัสอืพมิพ ์การใชด้ารา หรอื
บุคคลทีม่ชีื่อเสยีงเป็นพรเีซน็เตอร์ และการแจง้ข่าวเกีย่วกบัสถาบนัเสรมิความงามผ่าน Social Media เช่น Facebook 
Pantip Google เป็นตน้ จะมแีนวโน้มพฤตกิรรมดา้นการแนะน าผูอ้ื่นใหท้ าศลัยกรรมเสรมิความงามมากขึน้ ทัง้นี้บุคคล
ทีม่อีทิธพิลเป็นสาเหตุหนึ่งทีท่ าใหผู้้บรโิภคหนัมาท าศลัยกรรมเสรมิความงามมากขึน้ เนื่องจากไดร้บัอทิธพิลจากคน
รอบขา้ง ไดแ้ก่ ญาตพิีน้่อง เพื่อนหรอืคนรูจ้กัแนะน าใหไ้ปท า หรอือกีสาเหตุหนึ่งคอืเหน็คนอื่นท าแลว้ดูสวยขึน้ ดูดขีึน้ก็
อยากท าบา้ง ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ ฟิลปิ  คอทเลอร ์(Phillip Kotler. 2000:39) ทีก่ล่าวว่าสว่นผสมทางการตลาด 
เป็นส่วนประกอบทีส่ าคญัในแนวคดิทางการตลาดแบบใหม่ เป็นตวัแปรทีบ่รษิทัสามารถควบคุมได้ ซึง่บรษิทัน ามาใช้
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เพื่อเป็นตวักระตุน้ส าหรบักลุ่มเป้าหมาย และ ปจัจยั ดา้นความภกัด ีและ ดา้นความไวว้างใจ มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจ
เลอืกใชบ้รกิารสถาบนัเสรมิความงามโดยดา้นความไวว้างใจ มผีลสงูสดุ รองลงมา ดา้นความภกัด ี 
 2.2.5  ด้านการตลาดทางตรง การสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจรด้านการตลาดทางตรง มี
ความสมัพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมด้านการแนะน าผู้อื่นให้ท าศัลยกรรมเสริมความงาม ของผู้ใช้บริการในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธ์ในทิศทางเดยีวกนัในระดบัน้อยมาก 
กล่าวคอื ผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญักบัการสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจรด้านการตลาดทางตรงมาก ประกอบดว้ย 
สถาบนัเสรมิความงาม มที าเลที่ตัง้ที่เดนิทางสะดวก เช่น มทีี่จอดรถ ใกล้รถไฟฟ้า เป็นต้น การแจ้งสทิธพิเิศษ หรอื
รายละเอยีดเมนูใหม่ๆ หรือ มอบส่วนลดพเิศษให้ท่านผ่านทางจดหมายข่าวทางไปรษณีย์ การแจ้งสทิธพิเิศษ หรือ
รายละเอยีดคอรส์ใหม่ๆ หรอืมอบส่วนลดพเิศษใหท้่านผ่านระบบ SMS ทางโทรศพัท์มอืถอื การแจง้สทิธพิเิศษ หรอื
รายละเอยีดคอรส์ใหม่ๆ หรอืมอบสทิธพิเิศษใหท้่านผ่านทางไปรษณียอ์เีลก็ทรอนิกส ์และการแจง้รายชื่อแพทยผ์ูเ้ชยีวชาญ
ในการท าศลัยกรรมเสรมิความงาม ผ่านทางไปรษณียอ์เีลก็ทรอนิกส ์จดหมายขา่ว SMS และโปรชวัร ์จะมแีนวโน้มพฤตกิรรม
ด้านการแนะน าผู้อื่นให้ท าศลัยกรรมเสริมความงามมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิดของ เสรี วงษ์มณฑา (2540)            
กล่าวว่า การตลาดทางตรงเป็นการตลาดทีส่ื่อโฆษณาต่าง ๆ กบักลุ่มเป้าหมายโดยตรงเพื่อใหเ้กดิการตอบสนองอย่าง
ใดอย่างหน่ึงโดยวิธีการต่างๆที่นักการตลาดใช้ส่งเสริมผลิตภัณฑ์โดยตรงกบักลุ่มเป้าหมาย และสร้างให้เกิดการ
ตอบสนองในทนัททีนัใด การตลาดทางตรงเป็นช่องทางการสือ่สารรปูแบบใหม่ทีก่ าลงัไดร้บัความนิยมมากขึน้ในปจัจุบนั 
เนื่องจากวถิีการด าเนินชวีติของผู้บรโิภคเปลี่ยนแปลงไปประกอบกบัการพฒันาทางเทคโนโลยกีารสื่อสาร จงึท าให้
ผูบ้รโิภคมคีวามสนใจสัง่สนิคา้ผ่านช่องทางการตลาดทางตรงมากขึน้ 
   2.2.6  ด้านการตลาดเชิงกิจกรรม การสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจรด้านการตลาด             
เชงิกจิกรรม มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มพฤตกิรรมดา้นการแนะน าผูอ้ื่นใหท้ าศลัยกรรมเสรมิความงาม ของผูใ้ชบ้รกิาร
ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนัในระดบัน้อย 
กล่าวคือ ผู้บริโภคให้ความส าคัญกับการสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจรด้านการตลาดเชิงกิจกรรมมาก 
ประกอบดว้ย การออกบธูตามสถานทีต่่างๆ เพื่อใหท้่านมสี่วนร่วมในกจิกรรม เช่น เปิดโอกาสใหท้่านทดรองรบับรกิาร
ฟร ีและขายคอรส์เสรมิความงามในราคาลดพเิศษ การจดังานเนื่องในโอกาสพเิศษ เช่น ฉลองครบรอบ 1 ปี ของสถาบนั
เสรมิความงาม เป็นตน้ และการจดักจิกรรมสมัมนาใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการท าศลัยกรรม จากแพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญ ดารา หรอื 
บุคคลที่มชีื่อเสยีง จะมแีนวโน้มพฤติกรรมด้านการแนะน าผู้อื่นให้ท าศลัยกรรมเสรมิความงามมากขึน้ ทัง้นี้หากการ
ท าศลัยกรรมถา้ท าออกมาดดู ีดสูวยงาม ลกูคา้หรอืผูบ้รโิภคทีม่าทดลองใชบ้รกิารแลว้เกดิความพงึพอใจ กจ็ะมกีารบอก
ต่อหรอืเรยีกว่า การสื่อสารแบบปากต่อปาก (Word of Mouth Communications) เป็นการแลกเปลีย่นข่าวสารที่มี
อทิธพิลต่อผูบ้รโิภคอย่างมาก ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ เสร ีวงษ์มณฑา (2540) กล่าวว่า การตลาดเชงิกจิกรรม คอื 
การทีอ่งคก์ารหรอืบรษิทัไดม้กีารจดักจิกรรมพเิศษ (Special event) อย่างใดอย่างหนึ่งขึน้มา เพื่อใหทุ้กคนไดม้สีว่นร่วม 
โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อเสรมิสรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ใีหก้บับรษิทั ตลอดจนย ้าจุดขายของสนิคา้ 
 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจยัครัง้ต่อไป 
 1.  ควรท าการศกึษาปจัจยัตวัอื่นๆ ทีม่ผีลต่อแนวโน้มพฤตกิรรมการท าศลัยกรรมเสรมิความงามเพิม่เตมิ อาทิ
เช่น ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร แรงจูงใจ และทศันคตใินการท าศลัยกรรมเสรมิความงาม เพื่อทราบขอ้มูลว่าปจัจยั 
ตวัใดบา้งทีม่อีทิธพิลต่อการท าศลักรรมเสรมิความงาม และท ามาวางแผนการตลาดต่อไป  
 2.  ควรท าการศกึษาความพงึพอใจของผู้บริโภคต่อท าศลัยกรรมเสรมิความงามเพิม่เติม เพื่อน าผลที่ได้มา
ปรบัปรุงพฒันากลยุทธท์างการตลาดไดต้รงตามความตอ้งการของผูบ้รโิภคต่อไป 
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 3. ควรท าการศกึษาเปรยีบเทยีบแนวโน้มการท าศลัยกรรมเสรมิความงามระหว่างเพศชายและเพศหญิง           
ว่ามคีวามตอ้งการแตกต่างกนัหรอืไม่อย่างไร เน่ืองจากปจัจุบนัเพศชายเองเริม่มกีารท าศลัยกรรมมากยิง่ขึน้ ประกอบ
กบัมกีารดแูลตนเองไม่ต่างจากเพศหญงิ  
 

กิตติกรรมประกาศ 
 สารนิพนธ์ฉบบันี้ ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความอนุเคราะห์จาก รองศาสตราจารย์ ดร .ณักษ์  กุลิสร์ อาจารย์              
ทีป่รกึษาสารนิพนธ ์ทีก่รุณาเสยีสละเวลาอนัมคี่ายิง่ของท่าน ใหค้ าปรกึษา ใหค้วามช่วยเหลอื ตลอดจนใหค้ าแนะน าใน
การปรบัปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ จนท าใหส้ารนิพนธฉ์บบันี้เสรจ็สมบูรณ์ ซึง่ผูว้จิยัของกราบขอบพระคุณในความ
เมตตาของท่านเป็นอย่างสงูไว ้ณ โอกาสนี้ 
 ผู้วจิยัขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ สุพาดา สริกิุตตาหวัหน้าภาคบรหิารหลกัสูตรบรหิารธุรกิจ 
ภาควชิาบรหิารธุรกจิ คณะสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ และ อาจารย ์ดร.อจัฉรยีา ศกัดิน์รงค ์อาจารย์
ประจ าภาควชิาบรหิารธุรกจิ คณะสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒที่ให้ความอนุเคราะหเ์ป็นผู้เชี่ยวชาญ            
ในการตรวจแบบสอบถาม ใหค้วามช่วยเหลอื และใหค้ าแนะน าในการท าวจิยันบัตัง้แต่เริม่ด าเนินการจนส าเรจ็เรยีบรอ้ย
เป็นสารนิพนธท์ีส่มบรูณ์ฉบบันี้ 
 ผูว้จิยัขอขอบคุณเจา้หน้าทีภ่าควชิาบรหิารธุรกจิ คณะสงัคมศาสตร ์และเจา้หน้าทีบ่ณัฑิตวทิยาลยัทุกท่าน          
ที่ช่วยประสานงานและอ านวยความสะดวกต่างๆ รวมทัง้ขอบคุณพี่ๆ เพื่อนๆ ทุกคนใน MBA รุ่นที่ 13 ที่ให้การ
ช่วยเหลอืส าหรบัการท างานวจิยัและการศกึษามาโดยตลอดจนจบการศกึษาของผูว้จิยั รวมทัง้ขอบคุณส าหรบัมติรภาพ 
ความทรงจ าดีๆ  ของทุกๆ คน 
 สุดท้ายนี้ คุณประโยชน์และความดีอันพึงมีจากสารนิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจยัขอมอบแด่บิดา มารดาผู้มอบ             
ความรกั ความเมตตา ได้อบรมสัง่สอน ปลูกฝงัคุณงามความดแีละความมานะอดทน เป็นก าลงัใจ แรงผลกัดนั และ 
มอบโอกาสทางการศกึษาอนัดยีิง่ ตลอดจนคณาจารยท์ุกท่านทีไ่ดป้ระสทิธิป์ระสาทวชิาความรูอ้นัเป็นพืน้ฐานส าคญัที่
ท าใหผู้ว้จิยัสามารถศกึษาและท าสารนิพนธฉ์บบันี้ไดจ้นส าเรจ็สมบรูณ์ 
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