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บทคดัย่อ 

 
การวจิยัครัง้นี้มจีุดมุ่งหมายเพื่อศกึษา  คุณค่าตราสนิคา้และการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรทีม่ผีลต่อ

การตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารคลนิิกเสรมิความงาม ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการ
วิจยัครัง้นี้คือ ผู้บริโภคที่เคยใช้บริการคลินิกเสริมความงามในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และมีค่าความเชื่อมัน่อยู่ที่ 0.87 -0.94 สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ การ
วเิคราะห์ความแตกต่างโดยการหาค่าท ีการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีว และการวเิคราะห์ความถดถอย
พหุคณู 

ผลการวจิยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายุระหว่าง 18-34 ปี สถานภาพโสด / 
อยู่คนเดยีว ระดบัการศกึษาปรญิญาตร ีอาชพีพนักงานบรษิทัเอกชน และมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 40,001 บาทขึน้
ไป ซึง่มคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัปจัจยัดา้นคุณค่าตราสนิค้า ประกอบดว้ย การรูจ้กัตราสนิคา้ ดา้นการรบัรูคุ้ณภาพ 
ด้านการเชื่อมโยงตราสนิคา้ ด้านการจงรกัภกัดต่ีอตราสนิค้า อยู่ในระดบัเหน็ด้วย และด้านทรพัยส์นิอื่นๆ อยู่ใน
ระดบัเหน็ด้วยอย่างยิง่ โดยให้ความส าคญักบัปจัจยัด้านการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร ประกอบด้วย การ
โฆษณา การประชาสมัพนัธ ์การส่งเสรมิการขาย การตลาดแบบปากต่อปากอยู่ในระดบัมาก และการขายโดยใช้
พนักงานขาย อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด และมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัปจัจยัดา้นการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารคลนิิกเสรมิ
ความงาม ประกอบดว้ย การรบัรูค้วามต้องการ การคน้หาขอ้มูล การประเมนิทางเลอืก และการตดัสนิใจซือ้อยู่ใน
ระดบัมากทีส่ดุ  
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ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า ผู้บรโิภคที่ม ีเพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายได้
เฉลี่ยต่อเดอืน แตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารคลนิิกเสรมิความงามแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.05  ปจัจยัดา้นคุณค่าตราสนิคา้ ประกอบดว้ย  การรูจ้กัตราสนิคา้ การรบัรูคุ้ณภาพ การเชื่อมโยง
ตราสนิคา้ การจงรกัภกัดต่ีอตราสนิคา้ และ ทรพัยส์นิอื่นๆ มผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารคลนิิกเสรมิความงาม
ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 และปจัจยัดา้นการสื่อสารการตลาด
แบบครบวงจร ประกอบดว้ย การโฆษณา การประชาสมัพนัธ ์การส่งเสรมิการขาย การขายโดยใชพ้นักงานขาย 
และการตลาดแบบปากต่อปาก มีผลต่อการตัดสนิใจเลือกใช้บริการคลินิกเสริมความงามของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 
ค าส าคญั: คุณค่าตราสนิคา้ การสือ่สารการตลาดแบบครบวงจร คลนิิกเสรมิความงาม 
 

ABSTRACT 
 

The purpose of this research was to study the effects of brand equity and integrated marketing 
communication and the buying decision process of customers of skin care services at a beauty clinic in 
the Bangkok metropolitan area. This study employed quantitative research and a questionnaire was 
distributed to four hundred consumers who used the services of beauty skin care clinics. The questionnaire 
was constructed and used as a data collection tool and the reliability of the test was from 0.87 to 0.94. 
The statistics used for data analysis included percentage, mean, standard deviation, a t-test, a one-way 
analysis of variance for differential analysis and multiple regression analysis were the statistical methods 
to analyze the data.  

The results of the research: Most of the respondents were female, aged between eighteen to 
thirty- four, single and lived alone, hold a bachelor’s degree, employed at a private company with an 
average monthly income of over 40,001 Baht. The majority of the opinions of the respondents revealed 
that the factor of brand equity in the aspects of brand awareness, perceived quality, brand association and 
brand loyalty were at a good level and the other properties were at a very good level. The respondents 
gave precedence to the integrated marketing communication in terms of advertising, public relations, 
promotion and word-of-mouth marketing were at a high level and the personal selling was at a very high 
level. The overall buying decision process consisted of problem recognition, information searching, an 
evaluation of the alternatives and purchasing decisions on skin care services at beauty clinics was also at 
a very high level.  

The results of the hypothesis testing: Consumers of a different ages, genders, marital status, 
educational level, occupation and average monthly income made different buying decisions of skin care 
services at beauty clinics with a statistical significance of 0.05. The brand equity factor in the aspects of 
brand awareness, perceived quality, brand association, brand loyalty and other properties influenced the 
buying decisions of skin care services at beauty clinics with a statistical significance of 0.05. The integrated 
marketing communication in terms of advertising, public relations, promotion, personal sales and word-of- 
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mouth influenced the buying decisions of skin care services at beauty clinics with a statistical significance 
of 0.05. 
 
Keywords: Brand Equity, Integrated Marketing Communication, Skin Care Beauty Clinic 
 
บทน า 

ผลการวจิยัธุรกจิ 10 ดาวรุ่ง ในปี2561 โดยศนูยพ์ยากรณ์เศรษฐกจิและธุรกจิมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  
พบว่าธุรกจิบรกิารทางการแพทยแ์ละความงาม ไดต้กอนัดบัมาเป็นอนัดบัสอง จากทีเ่คยไดร้บัการส ารวจเทรนด์
ธุรกจิจากสถาบนัวจิยัธุรกจิชัน้น าของไทยและสถาบนัการเงนิ ทีเ่คยวเิคราะหแ์นวโน้มธุรกจิทีม่โีอกาสเตบิโตสงูใน
อนาคต ซึง่ธุรกจิความงามเคยเป็นธุรกจิดาวรุ่งอนัดบั 1 ตดิต่อกนัมา 5 ปีซอ้น แต่ยงัคงมปีจัจยัเสีย่งทีส่ าคญั คอื 
การปลอมแปลงเวชภณัฑ ์และการหลอกลวงในการใหบ้รกิารจนเป็นเหตุใหเ้กดิความไม่น่าเชื่อถอื, มาตรฐานความ
ปลอดภยัของอุปกรณ์ต่างๆ แต่อย่างไรกต็ามในปี 2561 หนึ่งในนัน้ยงัคงเป็น ธุรกจิสถานเสรมิความงาม (ผวิพรรณ 
รปูร่างและพฒันาบุคลกิภาพ) (ผูจ้ดัการออนไลน์, 2 ม.ค.2561) 

ตวัเลขการเตบิโตของธุรกจิเพื่อสขุภาพและความงามในประเทศไทยมมีลูค่าสงูถงึ 250,000 ลา้นบาท โดย
มอีตัราเตบิโตต่อเนื่อง 15-20% ทุกปี เป็นตลาดคลนิิกความงาม ทีม่มีูลค่ามากกว่า 30,000 ลา้นบาท และตลาด
ศลัยกรรมความงามอกี 30,000 ลา้นบาท ซึง่ทัง้ 2 ตลาดเตบิโตเฉลีย่ไม่ต ่ากว่า 10% ต่อปี ซึ่งถอืว่าตลาดความงาม
ในประเทศไทยอยู่ในช่วงขยายตวัสงู มผีูเ้ล่นหน้าใหม่เกดิขึน้ตลอดเวลา ทัง้กลุ่มโรงพยาบาลและกลุ่มคลนิิกความ
งาม แมธุ้รกจิสุขภาพและความงามมกีารแบ่งเซกเมนตช์ดัเจน แต่คู่แขง่ขนั โดยเฉพาะกลุ่มโรงพยาบาลและคลนิิก
ความงามพยายามปรบักลยุทธ ์เพื่อต่อสูแ้ข่งขนัและขยายการใหบ้รกิารแบบองคร์วม รองรบักลุ่มลูกคา้ทีม่คีวาม
ตอ้งการหลากหลายมากขึน้ (ผูจ้ดัการ/gotomanager.com, มกราคม 2561) 

จากภาวการณ์แขง่ขนัทีรุ่นแรงเช่นนี้จงึเป็นทีน่่าสนใจว่าหากธุรกจิคลนิิกและสถานเสรมิความงามจะกา้ว
ขึน้มาเป็นอนัดบั 1 หรอืมคีวามโดดเด่นเหนือคู่แข่งต้องอาศยัปจัจยัใดบา้ง ต้องใชก้ารสรา้งแบรนดใ์หเ้ป็นทีจ่ดจ า 
เพิม่คุณภาพของการบรกิารทีลู่กคา้รบัรูไ้ด ้หรอื ความผูกพนัและบอกต่อของลูกคา้นัน้จะสามารถเพิม่ชื่อเสยีงและ
ยอดขายในระยะยาว หรอื รวมไปถงึการท าโฆษณา และ ประชาสมัพนัธแ์บบองคร์วมทัง้สือ่ ออนไลน์ ออฟไลน์และ
ออนกราวด ์จะช่วยสง่เสรมิและผลกัดนัใหผู้บ้รโิภคตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารคลนิิกเสรมิความงามไดง้่ายขึน้ และเป็น
ลกูคา้ประจ าในอนาคต 

ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึไดเ้ลง็เหน็ถงึความส าคญัในการศกึษาเรื่องคุณค่าตราสนิคา้และการสื่อสารการตลาดแบบ
ครบวงจรทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารคลนิิกเสรมิความงามของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่จะเป็น
ประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการคลนิิกเสรมิความงามทีจ่ะสามารถน าผลของการวจิยัไปใชใ้นการพฒันาคุณค่าตราสนิคา้
และปรบัปรุงกลยุทธด์า้นการสือ่สารการตลาดแบบครบวงจร ใหต้รงกบัความตอ้งการของลกูคา้ไดอ้ย่างตรงจุด 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1. เพื่อศกึษาการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารคลนิิกเสรมิความงามของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
2. เพื่อศกึษาขอ้มลูลกัษณะประชากรศาสตรข์องผูบ้รโิภคทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารคลนิิกเสรมิ

ความงามของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
3. เพื่อศกึษาคุณค่าตราสนิคา้ทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารคลนิิกเสรมิความงามของผูบ้รโิภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร 
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4. เพื่อศกึษาการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรที่มผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารคลนิิกเสรมิความงามของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
สมมติฐานในการวิจยั 

1. ลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องผูบ้รโิภค ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ การศกึษา อาชพี และ 
รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนทีแ่ตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจเลอืกใชค้ลนิิกเสรมิความงามของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร
แตกต่างกนั 

2. ปจัจยัดา้นคุณค่าตราสนิคา้ ประกอบดว้ย การรูจ้กัตราสนิคา้ การรบัรูคุ้ณภาพ การเชื่อมโยงตราสนิคา้ 
การจงรกัภกัดต่ีอตราสนิคา้ และ ทรพัยส์นิอื่นๆ มผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชค้ลนิิกเสรมิความงามของผูบ้รโิภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

3. ปจัจยัดา้นการสือ่สารทางการตลาดแบบครบวงจร ประกอบดว้ย การโฆษณา การประชาสมัพนัธ ์การ
ส่งเสรมิการขาย การขายโดยใชพ้นักงานขาย และการตลาดแบบปากต่อปาก มผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิาร
คลนิิกเสรมิความงามของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัประชากรศาสตร ์ศิริวรรณ เสรีรตัน์ (2550) ได้กล่าวถึงลกัษณะด้าน
ประชากรศาสตรซ์ึง่ไดแ้ก่ อายุ เพศ ขนาดและสภาพครอบครวั รายได ้อาชพี และการศกึษา เป็นเกณฑท์ีน่ิยมใช้
ในการแบ่งส่วนตลาด เป็นลกัษณะที่ส าคญัและสถิติที่วดัได้ช่วยก าหนดตลาดเป้าหมาย ในขณะที่ลกัษณะด้าน
จิตวิทยาและสงัคมวฒันธรรมช่วยอธิบายถึงความคิดและความรู้สึกของกลุ่มเป้าหมายเท่านัน้ ลักษณะด้าน
ประชากรศาสตรส์ามารถเขา้ถงึและมปีระสทิธผิลต่อการก าหนดตลาดเป้าหมาย รวมทัง้ง่ายต่อการวดัมากกว่าตวั
แปรอื่น ดงันัน้ผูว้จิยัจงึไดน้ าแนวคดินี้มาใชเ้ป็นแนวทางในการคน้หาค าตอบเกีย่วกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์
ที่แตกต่างกนั มผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกใช้คลนิิกและสถานเสรมิความงามของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร
แตกต่างกนั 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัคณุค่าตราสินค้า Aaker. D. (2000) แนวทางการสรา้งคุณค่าตราสนิคา้ ซึง่
สว่นใหญ่จะเน้นทีก่ารวดัคุณค่าตราสนิคา้จากมุมมองของผูบ้รโิภค (Customer-based Brand Equity)  แนวคิดที่
เป็นที่รู้จกัอย่างกว้างขวางทีไ่ดร้วมแง่มุมของคุณค่าตราสนิคา้ทัง้ในส่วนการรบัรู้และพฤตกิรรมของผู้บรโิภค คอื 
แนวคิดแบบจาลองคุณค่าตราสินค้า (Brand Equity Modal) ของ Aaker ซึ่งอธิบายว่า คุณค่าตราสินค้ามี
องค์ประกอบ 5 ส่วน คือ 1. การตระหนักรู้ในตราสนิค้า (Brand Awareness) 2. การรบัรู้คุณภาพ (Perceived 
Quality) 3. การเชื่อมโยงกบัตราสนิค้า (Brand Associations) 4. ความจบรกัภกัดใีนตราสนิค้า (Brand Loyalty) 
และ 5. สนิทรพัยป์ระเภทอื่น ๆ ของตราสนิคา้ (Other Proprietary Brand Equity) 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร  เสร ีวงษ์มณฑา (2547: หน้า 110-
112) แนวความคดิของการสือ่สารการตลาดแบบบรูณาการ (Integrated Communication, IMC) การสือ่สารดว้ยวธิ ี
“การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ” เป็นกลยุทธว์ธิกีารสื่อสารแนวใหม่ทีห่ลายภาคธุรกจินิยมนามาใชก้นัอย่าง
กวา้งขวางเพื่อใหเ้ขา้ถงึผูบ้รโิภคเป้าหมายใหไ้ดม้ากที่สุด โดยจุดมุ่งหมายสงูสุด คอื เพื่อสรา้งภาพพจน์โดยรวม
ของสนิคา้ บรกิาร และองคก์ร ซึง่สามารถสรา้งภาพพจน์เชงิบวกใหเ้กดิขึน้ในใจของผูบ้รโิภคได ้กจ็ะเป็นเครื่องมอื
ส าคัญที่ช่วยสนับสนุนงานด้านการตลาดการขายและเป็นที่มาของยอดขายซึ่งส่งผลถึงการเติบโตของธุรกิจ 
ต่อเนื่องไปถงึความส าเรจ็ในการพฒันาเศรษฐกจิโดยรวมของประเทศดว้ย เครื่องมอืของการสื่อสารการตลาดแบบ
บูรณาการ การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการจะใชทุ้กรูปแบบของการตดิต่อสื่อสารทีเ่หมาะสมกบัผูบ้รโิภคกลุ่ม
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นัน้หรือเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคเปิดรับ ซึ่งผู้วิจ ัยได้เลือกการสื่อสารการตลาด ด้านการโฆษณา (Advertising) การ
ประชาสมัพนัธ์ (Public Relation) การส่งเสรมิการขาย (Sale Promotion) การขายโดยพนักงานขาย (Personal 
Selling) และการตลาดแบบปากต่อปาก มาใชใ้นการวจิยัในครัง้นี้ 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือหรือเลือกใช้บริการ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2552:85) ได้
กล่าวว่าขัน้ตอนในการตดัสนิใจซือ้ (Buying Decision Process) เป็นล าดบัขัน้ตอนในการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภค
จ านวนมาก ในกระบวนการซือ้พบว่าผูบ้รโิภคผ่านกระบวนการดงันี้  คอื 1.การรบัรูถ้งึความต้องการหรอืการรบัรู้
ปญัหา 2.การคน้หาขอ้มลู 3.การประเมนิผลทางเลอืก และ 4.การตดัสนิใจซือ้  

ข้อมูลทัว่ไปเก่ียวกบัคลินิกเสริมความงาม สถานเสริมความงาม หรอืศูนย์สุขภาพเพื่อความงาม
ต่างๆ ที่เน้นการให้บรกิารด้านความงามเกี่ยวกบัใบหน้า และผวิพรรณ ร่วมกบับรกิารศลัยกรรมความงามทีไ่ม่
ยุ่งยากนัก เช่น การใช้เลเซอร์คอลลาเจน และใช้เครื่องมอืเทคโนโลยทีีท่นัสมยัเพื่อการดูแลรูปร่างและผวิพรรณ 
ศูนยส์ุขภาพเพื่อความงามต่างๆเหล่านี้มกัอยู่ในกลุ่มกจิการขนาดกลางและขนาดใหญ่ มหีลายสาขาและส่วนใหญ่
จะเปิดใหบ้รกิารในหา้งสรรพสนิคา้ เช่น วุฒ-ิศกัดิค์ลนิิก นิตพิลคลนิิก ราชเทวคีลนิิก มารฟีรานซบ์อดีไ้ลน์ ศนูยล์ด
น ้าหนกัมายดแ์อนดแ์คร ์เป็นตน้ (วชิญส์นิี ศวิะบวร และ ผศ.ดร.อทิธกิร ข าเดช, 2555, หน้า 278-279) 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั คือ ประชากรที่ใช้ในงานวจิยัครัง้นี้ คือ ผู้บริโภคอายุระหว่าง 18 ปีขึน้ไป 
อาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ทีเ่คยใชบ้รกิารคลนิิกเสรมิความงาม ซึง่ไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั เนื่องจากไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน (Non-Population) ในเขต
กรุงเทพมหานครทีเ่คยใชบ้รกิารคลนิิกเสรมิความงาม ดงันัน้ ผูว้จิยัก าหนดขนาดตวัอย่างจากสตูรค านวณแบบไม่
ทราบจ านวนประชากร โดยใช้สูตร Taro Yamane (กลัยา วานิชย์บญัชา 2545: 25-26) และได้ก าหนดค่าความ
เชื่อมัน่รอ้ยละ 95 ค่าผดิพลาดทีย่อมรบัไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 5 จะไดข้นาดกลุ่มตวัอย่างจ านวน 385 คน และเผื่อการ
สญูเสยีแบบสอบถามโดยส ารองไวเ้ท่ากบั 15 คน ดงันัน้กลุ่มตวัอย่างส าหรบัการวจิยัครัง้นี้เท่ากบั 400 คน 
 วิธีการสุ่มตวัอย่าง  

ขัน้ตอนที ่1 วธิกืารสุ่มตวัอย่างแบบการเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเจาะจงทีศ่นูยก์ารคา้ ในเขต
กรุงเทพมหานคร จ านวน 8 แห่ง ที่เป็นศูนย์การค้าขนาดใหญ่ที่มคีลินิกเสรมิความงามตัง้อยู่จ านวนมาก ซึ่งมี
ผูบ้รโิภคกลุ่มเป้าหมายทีใ่ชบ้รกิารเสรมิความงามอยู่เป็นจ านวนมาก ดงันี้ 1). ศนูยก์ารคา้เซน็ทรลัพลาซ่า ป่ินเกลา้
2). ศนูยก์ารคา้เซน็ทรลัพลาซ่า พระราม 2 3). ศนูยก์ารคา้เซน็ทรลัพลาซ่า บางนา 4). ศนูยก์ารคา้เซน็ทรลัพลาซ่า 
ลาดพรา้ว 5). ศนูยก์ารคา้เซน็ทรลัพลาซา แกรนด ์พระราม 9 6). ศนูยก์ารคา้เดอะมอลล ์บางกะปิ 7). ศนูยก์ารคา้
สยามพารากอน 8). ศนูยก์ารคา้ ด ิเอม็ควอเทยีร ์     

ขัน้ตอนที่ 2 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) โดยก าหนดโควต้าของจ านวนกลุ่ม
ตัวอย่าง ส าหรบัคลินิกเสริมความงามในศูนย์การค้าทัง้ 8 แห่งดงักล่าว ด้วยสดัส่วนเท่าๆกนั แห่งละ 50 คน 
รวมกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 400 คน 

ขัน้ตอนที ่3 วธิกีารสุม่ตวัอย่างโดยอาศยัความสะดวก (Convenience Sampling) เกบ็รวบรวมขอ้มลูจาก
ผูใ้ชบ้รกิารทีส่ะดวกใหข้อ้มูลตอบแบบสอบถามทีไ่ดจ้ดัเตรยีมไว ้โดยน าไปเกบ็ขอ้มูลตามคลนิิกเสรมิความงามที่
ตัง้อยู่ในแต่ละศนูยก์ารคา้ดงักล่าวไวจ้นครบ ไดก้ลุ่มตวัอย่างทัง้สิน้  400 คน 

การวิเคราะหข์้อมูล 
การวเิคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถติเิชงิพรรณนา (Descriptive statistic) เพื่ออธบิายลกัษณะของกลุ่มตวัอย่าง 

วเิคราะห์โดยการแจกแจงจ านวนค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ในด้านประชากรศาสตร์ 
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ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน วเิคราะหโ์ดยการหาค่าเฉลีย่ (Mean) 
และค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในดา้นคุณค่าตราสนิคา้และการสื่อสารการตลาดแบบครบ
วงจร ทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารคลนิิกเสรมิความงาม ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

การวิเคราะหโ์ดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Analysis) เพื่อใชท้ดสอบสมมตฐิาน 
1. ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ในการทดสอบ t-test หากค่า

แปรปรวนเท่ากนัทุกกลุ่มใหท้ดสอบความแตกต่างดว้ย Equal Variances assumed และถา้ค่าแปรปรวนไม่เท่ากนั
ทุกกลุ่ม ใหท้ดสอบความแตกต่างดว้ย Equal Variances not assumed และจะท าการทดสอบค่าความแปรปรวน
ของแต่ละกลุ่มโดยใช ้Levene’s Test เพื่อตอบสมมตฐิานขอ้ที ่1 ความแตกต่างกนัของตวัแปร เพศ และสถานภาพ 
กบัการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารคลนิิกเสรมิความงาม 

2. ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย่ของกลุ่มตวัอย่างตัง้แต่ 2 กลุ่มขึน้ไป กรณีค่าความแปรปรวน
ของแต่ละกลุ่มเท่ากนั ใชส้ถติ ิOne-Way Analysis of Variance กรณีค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่เท่ากนั 
ใช้สถิติ Brown-Forsythe เพื่อตอบสมมติฐานขอ้ที่ 1 ความแตกต่างกนัของตวัแปร อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี 
และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน กบัการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารคลนิิกเสรมิความงาม 

3. การวเิคราะหค์วามถดถอยเชงิพหุคณู (Multiple Regression Analysis) เพื่อทดสอบสมมตฐิานขอ้ที ่2 
ปจัจัยด้านคุณค่าตราสินค้า ประกอบด้วย การรู้จ ักตราสินค้า การรับรู้คุณภาพ การเชื่อมโยงตราสินค้า การ
จงรกัภกัดต่ีอตราสนิค้า และทรพัย์สนิอื่นๆ สมมติฐานขอ้ที่ 3 การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร ประกอบดว้ย 
การโฆษณา การประชาสมัพนัธ ์การส่งเสรมิการขาย การขายโดยใชพ้นักงานขาย และการตลาดแบบปากต่อปาก 
ทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารคลนิิกเสรมิความงาม 
  
ผลการวิจยั 

1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายุระหว่าง 18-34 ปี สถานภาพโสด / อยู่คนเดยีว มี
การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีอาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน และมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 40,001 บาทขึน้ไป 

2. ผลการวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัปจัจยัดา้นคุณค่าตราสนิคา้ ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 
ผูต้อบแบบสอบถามมรีะดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัปจัจยัดา้นคุณค่าตราสนิคา้ โดยรวมอยู่ในระดบัเหน็ดว้ย โดยมี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.01 เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นพบว่า 

ดา้นการรูจ้กัตราสนิคา้ ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ดา้นการรูจ้กัตราสนิคา้ โดยรวมอยู่ในระดบัเหน็
ดว้ยโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.05 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัเหน็
ดว้ยทุกขอ้  ไดแ้ก่ การนึกถงึคลนิิกเสรมิความงามทีใ่ชบ้รกิารอยู่เป็นล าดบัแรก รวมถงึการจ าชื่อและตราสนิคา้ของ
คลนิิกเสรมิความงามทีใ่ชบ้รกิารได้ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.05 ทัง้ 2 ขอ้ ผลการวจิยัพบว่า การรูจ้กัหรอืรบัรู้ตรา
สนิคา้ทีเ่พิม่มากขึน้ มผีลต่อการคน้หาขอ้มูล การประเมนิผลทางเลอืก และการตดัสนิใจซือ้ในการเลอืกใชบ้ริการ
คลนิิกเสรมิความงามทีเ่พิม่ขึน้ 

ดา้นการรบัรูคุ้ณภาพ ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ดา้นการรบัรู้คุณภาพ โดยรวมอยู่ในระดบัเหน็
ดว้ย โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.92 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัเหน็
ดว้ยทุกขอ้ ไดแ้ก่ เหตุผลทีท่ าใหเ้ลอืกใชบ้รกิาร เพราะเหน็ผลลพัธจ์ากลกูคา้ทีใ่ชบ้รกิาร คลนิิกเสรมิความงามทีใ่ช้
บรกิาร มชีื่อเสยีงโดดเด่นเป็นทีน่่าเชื่อถอื และไดร้บัความไวว้างใจจากผูใ้ชบ้รกิารเป็นจ านวนมาก ความพอใจใน
ผลลพัธจ์ากการใชบ้รกิารคลนิิกเสรมิความงามทีใ่ชบ้รกิารอยู่ และคลนิิกเสรมิความงามทีเ่ลอืกใช ้ใหบ้รกิารไดด้กีวา่
คลนิิกเสรมิความงามอื่น โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.13 4.05 3.78 และ 3.73 ตามล าดบั  ผลการวจิยัพบว่า การรบัรู้
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คุณภาพที่เพิม่มากขึน้ มีผลต่อการรบัรู้ถึงความต้องการ การค้นหาขอ้มูล และการประเมนิผลทางเลือกในการ
เลอืกใชบ้รกิารคลนิิกเสรมิความงามมากขึน้ 

ดา้นการเชื่อมโยงตราสนิคา้ ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ดา้นการเชื่อมโยงตราสนิคา้ โดยรวมอยู่
ในระดบัเหน็ดว้ย โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.93 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็อยู่
ในระดบัเหน็ดว้ยทุกขอ้ ไดแ้ก่ คลนิิกเสรมิความงามทีใ่ชบ้รกิาร ช่วยเสรมิบุคลกิภาพ สรา้งความมัน่ใจ ท าใหรู้ส้กึ
สะดวกในการด าเนินชีวิต คลินิกเสริมความงามที่ใช้บริการ มีความจริงใจในการบริการและรับผิดชอบต่อ
ผลการรกัษาสงูสุด คลนิิกเสรมิความงามทีใ่ชบ้รกิาร มชีื่อเสยีงดา้นความเชีย่วชาญในเรื่องทีใ่หบ้รกิารอย่างแทจ้รงิ 
และคลนิิกเสรมิความงามทีใ่ชบ้รกิาร มรีาคาสงูกว่าคู่แข่งในระดบัเดยีวกนั โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.10 4.03 3.98 
และ 3.60 ตามล าดบั ผลการวจิยัพบว่า การเชื่อมโยงตราสนิคา้ทีเ่พิม่มากขึน้ มผีลต่อการรบัรูถ้งึความตอ้งการ และ
การตดัสนิใจซือ้ในการเลอืกใชบ้รกิารคลนิิกเสรมิความงามมากขึน้ 

ดา้นการจงรกัภกัดต่ีอตราสนิคา้ ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ดา้นการจงรกัภกัดต่ีอตราสนิคา้โดย
รวมอยู่ในระดบัเหน็ด้วย โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.90 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมคีวาม
คดิเหน็อยู่ในระดบัเหน็ดว้ยทุกขอ้ ไดแ้ก่ ความพอใจในคลนิิกเสรมิความงามทีใ่ชบ้รกิาร เพราะใหผ้ลลพัธท์ีเ่ป็นไป
ตามความคาดหวงั ความภูมใิจในคลนิิกเสรมิความงามทีเ่ลอืกใชบ้รกิาร และกลา้บอกต่อ หรอืแนะน าใหผู้อ้ื่นมาใช้
บรกิาร ความรู้สกึผูกพนัและยงัคงเลอืกใชบ้รกิารจากคลนิิกเสรมิความงามทีใ่ชอ้ยู่ โดยไม่คดิเปลี่ยนใจใชบ้รกิาร
คลนิิกเสรมิความงามอื่น  คลนิิกเสรมิความงามทีใ่ชบ้รกิาร บ่งบอกถงึตวัตน ความมรีสนิยมและมรีะดบั และคลนิิก
เสรมิความงามทีใ่ชบ้รกิาร ใหผ้ลลพัธไ์ดด้กีว่าคลนิิกเสรมิความงามอื่น โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.03 3.88 3.85 และ 
3.73 ตามล าดบั ผลการวิจยัพบว่า ความจงรกัภกัดต่ีอตราสนิค้าที่เพิม่มากขึน้ มีผลต่อการค้นหาขอ้มูลในการ
เลอืกใชบ้รกิารคลนิิกเสรมิความงามมากขึน้ 

ดา้นทรพัยส์นิอื่นๆ ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ดา้นทรพัยส์นิอื่นๆ โดยรวมอยู่ในระดบั เห็นด้วย
อย่างยิง่ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.55 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบั
เห็นด้วยอย่างยิ่งทุกข้อ ได้แก่ คลินิกเสริมความงามที่ใช้ต้องมเีครื่องหมายการค้า และสทิธิบตัรที่ถูกต้องตาม
กฎหมาย และคลินิกเสริมความงามที่ใช้ต้องมมีาตรฐานรบัรอง และได้รบัรางวลัจากหน่วยงานหรืออ งค์กรที่มี
ชื่อเสยีงทัง้ในหรอืต่างประเทศ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.63 และ 4.48 ตามล าดบั ผลการวจิยัพบว่า ทรพัยส์นิอื่นๆที่
เพิม่มากขึน้ มผีลต่อการประเมนิผลทางเลอืก และการคน้หาขอ้มลูในการเลอืกใชบ้รกิารคลนิิกเสรมิ 

3. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเกี่ยวกบัปจัจยัด้านการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีให้ระดบัความส าคญัด้านการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.97 เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นพบว่า 

ด้านการโฆษณา ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคญัด้านการโฆษณา โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.70 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคญัอยู่ในระดบัมาก 3 ขอ้ 
ไดแ้ก่ การโฆษณาผ่านสือ่ประเภท เวป็ไซท ์เฟสบุ๊ก และยทูปู การโฆษณาผ่านสือ่ประเภท ทางโทรทศัน์ วทิยุ และ
นิตยสาร และการโฆษณาผ่านสื่อประเภท สิ่งพมิพ ์โปสเตอร ์โบรชวัร ์ใบปลวิ และแผ่นพบัโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 
4.10 3.70 และ 3.60 ตามล าดบั และพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัอยู่ในระดบัปานกลาง ในขอ้คลนิิก
เสรมิความงามมกีารโฆษณาผ่านสื่อประเภท กลางแจง้ เช่น ป้ายรถประจ าทาง, รถไฟฟ้า และแยกสญัญาณจราจร 
ซึง่มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.40 ผลการวจิยัพบว่า การเพิม่โฆษณาทีม่ากขึน้ มผีลต่อการประเมนิทางเลอืกในการเลอืกใช้
บรกิารคลนิิกเสรมิความงามลดลง แต่มผีลต่อการตดัสนิใจซือ้บรกิารคลนิิกเสรมิความงามเพิม่ขึน้ 
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ดา้นการประชาสมัพนัธ ์ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัดา้นการประชาสมัพันธ ์โดยรวมอยู่ในระดบั
มาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.94 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัอยู่ในระดบัมาก
ทัง้ทุกขอ้ ได้แก่ คลนิิกเสรมิความงามมกีารประชาสมัพนัธ์ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ หรอืผู้ที่เขา้มารบับรกิารจรงิ 
คลนิิกเสรมิความงามมกีารประชาสมัพนัธผ์่าน การรวีวิผลติภณัฑห์รอืโปรแกรมการใหบ้รกิาร คลนิิกเสรมิความ
งามมกีารประชาสมัพนัธผ์่าน บุคคลทีม่ชีื่อเสยีง เช่น ดารา นักรอ้ง และบลอ็กเกอรท์ีไ่ด้รบัความนิยม และคลนิิก
เสรมิความงามมกีารประชาสมัพนัธผ์่าน เกี่ยวกบับทสมัภาษณ์ผู้ประกอบการ โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ ากบั 4.08 4.00 
3.98 และ 3.70 ตามล าดบั ผลการวจิยัพบว่า การประชาสมัพนัธท์ีเ่พิม่มากขึน้ มผีลต่อการประเมนิทางเลอืกในการ
เลอืกใช้บรกิารคลนิิกเสรมิความงามมากขึน้ แต่มผีลต่อการค้นหาขอ้มูลและการตดัสนิใจซื้อบรกิารคลินิกเสริม
ความงามลดลง 

ดา้นการสง่เสรมิการขาย ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัดา้นการสง่เสรมิการขายโดยรวมอยู่ในระดบั
มาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.95 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัอยู่ในระดบัมาก
ทัง้ทุกขอ้ ไดแ้ก่ คลนิิกเสรมิความงามมกีารใหส้่วนลด แคมเปญในเทศกาลต่างๆ คลนิิกเสรมิความงามมกีารแลก
รางวลัต่างๆ เช่น ซือ้บรกิาร 1 คอรส์รบัผลติภณัฑท์ดลองใชฟ้ร ีคลนิิกเสรมิความงามมกีารแถมคอรส์การใหบ้รกิาร 
เช่น ซือ้คอรส์ 4 ครัง้แถม 1 ครัง้ และคลนิิกเสรมิความงามมกีารแจกคปูองทดลองการใชบ้รกิารฟร ีโดยมคี่าเฉลีย่
เท่ากบั 4.03 4.00 3.95 และ 3.83 ตามล าดบั ผลการวจิยัพบว่า การสง่เสรมิการขายทีเ่พิม่มากขึน้ มผีลต่อการรบัรู้
ความต้องการในการเลอืกใช้บรกิารคลนิิกเสรมิความงามลดลง แต่มผีลต่อการประเมนิทางเลอืกในการเลอืกใช้
บรกิารคลนิิกเสรมิความงามมากขึน้ 

ด้านการขายโดยใชพ้นักงานขาย ผู้ตอบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัด้านการขายโดยใชพ้นักงานขาย
โดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.22 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้
ความส าคญัอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด 2 ขอ้ ไดแ้ก่ คลนิิกเสรมิความงามมพีนักงานขายทีม่คีวามรู ้และสามารถแนะน า 
เสนอขอ้มูลโปรแกรมการให้บรกิารที่น่าสนใจ และคลนิิกเสรมิความงามมพีนักงานขายที่มมีารยาท กริยิาวาจา
สุภาพ และใหค้วามเอาใจใส่โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.28 และ 4.23 ตามล าดบั และพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้
ความส าคญัอยู่ในระดบัมาก ในขอ้คลนิิกเสรมิความงามมพีนักงานขายทีม่รีปูร่าง หน้าตา ผวิพรรณและบุคลกิภาพ
ทีด่ ีซึง่มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.15 ผลการวจิยัพบว่า การขายโดยใชพ้นกังานขายทีเ่พิม่ขึน้ มผีลต่อการการรบัรูถ้งึความ
ตอ้งการ การคน้หาขอ้มลู และการตดัสนิใจซือ้ในการเลอืกใชบ้รกิารคลนิิกเสรมิความงามมากขึน้   

ด้านการตลาดแบบปากต่อปาก ผู้ตอบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัด้านการตลาดแบบปากต่อปากโดย
รวมอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.97 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญั
อยู่ในระดบัมากทีส่ดุ 1  ขอ้ ไดแ้ก่ การไดร้บัค าแนะน า จากกลุ่มเพื่อนสนิทของท่าน หรอืจากคนรูจ้กัโดยตรง โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.43 และพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคญัอยู่ในระดับมาก 2 ข้อ ได้แก่ การได้รบั
ค าแนะน า จากกลุ่มบุคคลอื่นทีไ่ด้ใชบ้รกิารโดยตรง เช่น พรเีซน็เตอร์ ลูกค้าของคลนิิก และการได้รบัค าแนะน า 
จากการแชร์ หรือส่งต่อข้อมูล ผ่านการโพสต์จากสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์ก ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 ทัง้ 2 ข้อ 
ผลการวจิยัพบว่า การตลาดแบบปากต่อปากทีเ่พิม่ขึน้ มผีลต่อทุกขัน้ตอนการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารคลนิิกเสรมิ
ความงามมากขึน้ 

4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปจัจยัด้านการตัดสนิใจเลือกใช้บริการคลินิกเสริมความงาม ของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมรีะดบัความคดิเหน็ต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิาร
คลนิิกเสรมิความงามโดยรวมในระดบัมากทีส่ดุ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.46 เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นพบว่า 
ด้านการรบัรู้ความต้องการ ผู้ตอบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ด้านการรบัรู้ความต้องการในการเลอืกใชบ้รกิาร
คลนิิกเสรมิความงาม โดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.45 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า 
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ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด ทัง้ทุกขอ้ ไดแ้ก่ ตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารคลนิิกเสรมิความ
งาม เพราะต้องการสร้างความมัน่ใจใหก้บัตนเอง ต้องการรกัษาสภาพใบหน้าให้ดูดอี่อนเยาวเ์หมอืนในอดตี จงึ
ต้องการใชบ้รกิารคลนิิกเสรมิความงาม และการรบัรูถ้งึปญัหา หรอืความเปลีย่นแปลงไปบนใบหน้าหรอืผวิพรรณ 
จงึตอ้งการใชบ้รกิารคลนิิกเสรมิความงาม โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.58 4.48 และ 4.30 ตามล าดบั 

ดา้นการคน้หาขอ้มลู ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ดา้นการคน้หาขอ้มูลในการเลอืกใชบ้รกิารคลนิิก
เสรมิความงาม โดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.65 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัมากที่สุด ทัง้ทุกขอ้ ได้แก่ การค้นหาขอ้มูลคลนิิกเสรมิความงามจากคน
รูจ้กั เพื่อน หรอืครอบครวั และ คน้หาขอ้มูลคลนิิกเสรมิความงามจากสื่อโฆษณา/ประชาสมัพนัธ ์การส่งเสรมิการ
ขาย พนักงานขาย หรือคนที่เคยใช้บริการคลินิกเสริมความงามมาก่อนโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.70 และ 4.60 
ตามล าดบั 

ดา้นการประเมนิทางเลอืก ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ดา้นการประเมนิทางเลอืกในการเลอืกใช้
บริการคลินิกเสริมความงามโดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.34 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้
พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด ทัง้ทุกขอ้ ไดแ้ก่ ประเมนิจากราคา ค่าใชจ้่ายต่างๆ
ในการเดนิทาง ท าเลที่ตัง้ และความสะดวกในการไปใชบ้รกิาร และ ประเมนิจากเครื่องมอื และเทคนิคทางการ
แพทย ์หรอืสารสกดั/ตวัยาทีค่ลนิิกเสรมิความงามเลอืกใช ้โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.38 และ 4.30 ตามล าดบั  

ดา้นการตดัสนิใจซื้อ ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ด้านการตดัสนิใจซือ้ในการเลอืกใชบ้รกิารคลนิิ
กเสรมิความงาม โดยรวมอยู่ในระดบัดมีากทีสุ่ด โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.40 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามมคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัมากทีส่ดุ ทัง้ทุกขอ้ ไดแ้ก่ ตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารคลนิิกเสรมิความงามเมื่อ
มัน่ใจถงึผลทีจ่ะได้รบัตรงกบัความคาดหมาย ตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารหลงัจากประเมนิทางเลอืกทีช่อบทีสุ่ด และ 
ตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารคลนิิกเสรมิความงาม เมื่อได้รบัขอ้มูลการให้บรกิารอย่างครบถ้วนโดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 
4.45 4.40 และ 4.35 ตามล าดบั 

6. ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่เีพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายได้
เฉลีย่ต่อเดอืนทีแ่ตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารคลนิิกเสรมิความงามในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 7. ปจัจยัดา้นคุณค่าตราสนิคา้ ประกอบดว้ย การรูจ้กัตราสนิคา้ การรบัรูคุ้ณภาพ การเชื่อมโยงตราสนิคา้
การจงรกัภกัดต่ีอตราสนิคา้ และการจงรกัภกัดต่ีอตราสนิคา้ มผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารคลนิิกเสรมิความ
งาม อย่างมนียัส าคญัทาสถติ ิ0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 8. ปจัจยัดา้นปจัจยัดา้นการสือ่สารการตลาดแบบครบวงจร ประกอบดว้ย การโฆษณา การประชาสมัพนัธ ์
การส่งเสรมิการขาย การขายโดยใช้พนักงานขาย และการตลาดแบบปากต่อปาก มผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกใช้
บรกิารคลนิิกเสรมิความงาม อย่างนยัส าคญัทาสถติ ิ0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัมสีมมติฐานทีต่ัง้ไว ้
 
สรปุผลและอภิปรายผล 

ผูบ้รโิภคทีม่เีพศแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารคลนิิกเสรมิความงาม ในเขตกรุงเทพมหานคร 
แตกต่างกนั  เพศหญิงมกีารตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารคลนิิกเสรมิความงาม ด้านการประเมนิผลทางเลอืกในการ
เลอืกใชบ้รกิารเสรมิความงาม มากกว่าเพศชาย เนื่องจากเพศหญงิ มกีารค านึงถึงรายละเอยีดโดยการประเมนิผล
ทางเลอืกต่างๆ ไดม้ากกว่าเพศชาย ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อณิษฐา ผลประเสรฐิ (2558) ไดท้ าการศกึษา
เรื่องปจัจยัที่มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจใช้บรกิารคลนิิกเสรมิความงามด้านผวิพรรณของผู้บรโิภค ผลการทดสอบ
สมมตฐิานพบว่า เพศหญงิ มคี่าเฉลีย่การตดัสนิใจซือ้มากกว่าเพศชาย 
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ผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารคลนิิกเสรมิความงามในเขตกรุงเทพมหานคร
แตกต่างกนั  โดยผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 35- 50 ปี มกีารตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารคลนิิกเสรมิความงาม ดา้นการรบัรู้ถึง
ความต้องการในการเลอืกใชบ้รกิารเสรมิความงาม น้อยกว่าผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 51 ปี ขึน้ไป ผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 18 – 
34 ปี มกีารตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารคลนิิกเสรมิความงาม ด้านการค้นหาขอ้มูลในการเลอืกใช้บรกิารคลนิิกเสรมิ
ความงาม มากกว่าผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 35 – 50 ปี และผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 18 – 34 มกีารตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารคลนิิก
เสรมิความงาม ดา้นการตดัสนิใจซือ้ในการเลอืกใชบ้รกิารคลนิิกเสรมิความงาม มากกว่าผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 35 - 50 
ปี ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ ธรีะวฒัน์ คมรตัน์นนท์ (2557) ได้ท าการศกึษาเรื่อง ปจัจยัที่มคีวามสมัพนัธก์บั
พฤติกรรมการฉีดโบทูลินัม่ท๊อกซิน ไทป์เอ (โบท๊อกซ์) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบ
สมมติฐานพบว่า ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการฉีดโบทูลินัมท๊อกซิน ไทป์ เอ (Botox®) ในข้อ
จ านวนครัง้ในการฉีดโบทลูนิมัท๊อกซนิ ไทป์ เอ (ต่อปี) แตกต่างกนั 

ผู้บริโภคที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจเลือกใช้บริการคลินิกเสริมความงาม ในเขต
กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั  คนโสด/อยู่คนเดยีว มกีารตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารคลนิิกเสรมิความงาม ดา้นการรบัรู้
ถึงความต้องการในการเลอืกใช้บรกิารเสรมิความงาม มากกว่าคนที่สมรส/ อยู่ด้วยกนั เนื่องจาก คนโสด/อยู่คน
เดยีว ต้องการสรา้งความมัน่ใจในการประกอบหน้าทีก่ารงาน ทีจ่ าเป็นในการด าเนินชวีติดว้ยตนเอง ซึง่สอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของ ภุชงค์ เมนะสนิธุ์ (2558) ได้ท าการศกึษาเรื่อง ความสมัพนัธ์ระหว่างการสื่อสารการตลาดกบั
พฤตกิรรมการใชบ้รกิารสถาบนัเสรมิความงามดา้นผวิพรรณของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบ
สมมตฐิานพบว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตรท์ีม่สีถานภาพแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารสถาบนับรกิาร
เสรมิความงามดา้นผวิพรรณของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครทีแ่ตกต่างกนั 

ผู้บริโภคที่มีระดบัการศึกษา แตกต่างกนั มีการตัดสนิใจเลือกใช้บริการคลินิกเสริมความงามในเขต
กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั ผูบ้รโิภคทีม่กีารศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมกีารเลอืกใชบ้รกิารคลนิิกเสรมิความงาม 
ด้านตัดสนิใจซื้อในการเลือกใช้บริการเสริมความงาม น้อยกว่าผู้บริโภคที่มกีารศึกษาระดบัสูงกว่าปรญิญาตรี 
เนื่องจากผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาสงูกว่าส่วนใหญ่มรีายไดส้งูกว่า ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ศริวิรรณ พชิติ
ชาตร ี(2555) ได้ท าการศกึษาเรื่อง การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการใชบ้ริการคลนิิก
ความงามและผวิพรรณ “วุฒศิกัดิค์ลนิิก” ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า 
ผูบ้รโิภคทีม่กีารศกึษาแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารคลนิิกความงามและผวิพรรณ “วุฒศิกัดิ”์ ดา้นค่าใชจ้่าย
เฉลีย่ต่อครัง้แตกต่างกนั  

ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพี แตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารคลนิิกเสรมิความงามในเขตกรุงเทพมหานคร
แตกต่างกนั โดยผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีพนักงานบรษิทัเอกชน มกีารตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารคลนิิกเสรมิความงามดา้น
การค้นหาขอ้มูลในการเลอืกใชบ้รกิารคลนิิกเสรมิความงาม มากกว่าผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีเจา้ของกจิการ/ นักธุรกจิ
ส่วนตวั ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีขา้ราชการ/ พนักงานรฐัวสิาหกจิ และผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีพนักงานบรษิทัเอกชน มกีาร
ตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารคลนิิกเสรมิความงาม ดา้นการตดัสนิใจซื้อในการเลอืกใชบ้รกิารเสรมิความงาม มากกว่า
ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีเจา้ของกจิการ/ นักธุรกจิส่วนตวั ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ศริวิรรณ พชิติชาตร ี(2555) ได้
ท าการศึกษาเรื่อง การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการคลินิกความงามและ
ผิวพรรณ “วุฒิศกัดิค์ลนิิก” ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้บริโภคที่มี
อาชพีรบัราชการ/ รฐัวสิาหกจิ มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารดา้นค่าใชจ้่ายเฉลีย่ต่อครัง้ และ มพีฤตกิรรมการกลบัมาใช้
บรกิารมากกว่ากลุ่มอื่น  
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ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารคลนิิกเสรมิความงามในเขต
กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั โดยผู้บรโิภคที่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 20,001 - 30,000 บาท มกีารรบัรู้ถึงความ
ต้องการในการเลอืกใชบ้รกิารคลนิิกเสรมิความงาม น้อยกว่าผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 30 ,001 - 40,000 
บาท และผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 40,001  บาทขึน้ไป ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 20,001 - 30,000 
บาท มกีารคน้หาขอ้มูลและประเมนิผลทางเลอืกในการเลอืกใชบ้รกิารคลนิิกเสรมิความงาม มากกว่าผูบ้รโิภคทีม่ี
รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 30,001 - 40,000 บาท และผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 40,001 บาทขึน้ไป เนื่องจาก 
รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนทีต่ ่ากว่า จะมกีารคน้หาขอ้มลูและประเมนิผลทางเลอืกมากกว่า เพื่อใหก้ารตดัสนิใจทีม่คีวาม
คุ้มค่ามากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ ธีระวฒัน์ คมรตัน์นนท์ (2557) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ปจัจยัที่มี
ความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการฉีดโบทูลินัม่ท๊อกซนิ ไทป์เอ (โบท๊อกซ์) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร             
ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดต่้อเดอืน 40 ,001 – 60,000 บาท มคี่าใชจ้่ายในการใชบ้รกิาร
มากทีส่ดุ  

ปจัจยัคุณค่าตราสนิค้า ด้านการรบัรู้คุณภาพ และ ด้านการเชื่อมโยงตราสนิค้า มีผลต่อการตัดสนิใจ
เลอืกใชบ้รกิารคลนิิกเสรมิความงาม ดา้นการรบัรูถ้งึความตอ้งการในการเลอืกใชบ้รกิารเสรมิความงาม มอีทิธพิล
ในการพยากรณ์ได้ร้อยละ 39.8 ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ Essmaeel Roozy, Mohammad Ali Arastoo and 
Hossein Vazifehdust (2014) ไดท้ าการศกึษาเรื่อง คุณค่าตราสนิคา้มผีลต่อความตัง้ใจซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภคใน
อุตสาหกรรมด้านอาหาร ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปจัจยัคุณค่าตราสนิค้า ด้านการรบัรู้คุณภาพมผีลต่อ
ความตัง้ใจซือ้และการพจิารณาซือ้ ดา้นการเชื่อมโยงตราสนิคา้มผีลต่อการพจิารณาซือ้ ซึง้ทัง้สองดา้นนี้สามารถ
กระตุน้ความตัง้ใจซือ้ทีเ่กดิทนัทเีมื่อเกดิการรบัรูค้วามตอ้งการ 

ปจัจยัคุณค่าตราสนิคา้ ดา้นการรูจ้กัตราสนิคา้ ดา้นการรบัรูคุ้ณภาพ  ดา้นความจงรกัภกัดต่ีอตราสนิคา้ 
และ ด้านทรพัย์สนิอื่นๆ มีผลต่อการตดัสนิใจเลือกใช้บรกิารคลินิกเสรมิความงาม ด้านการค้นหาขอ้มูลในการ
เลอืกใชบ้รกิารเสรมิความงาม มอีิทธพิลในการพยากรณ์ไดร้้อยละ 36.1 ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Qurat-Ul-
Ain, Amna Ashraf, Muniba Latif (2016) ไดท้ าการศกึษาเรื่อง คุณค่าตราสนิคา้มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้สกนิ
แคร์ตราลอรอิลั ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า คุณค่าตราสนิค้า ด้านการรู้จกัตราสนิค้า ด้านการรบัรู้คุณภาพ 
ด้านการเชื่อมโยงตราสนิค้า และด้านความจงรกัภกัดต่ีอตราสนิคา้ มผีลต่อการตดัสนิใจซื้อสนิคา้สกนิแคร์ตราล
อรอิลั ซึง่เป็นเป้าหมายหลกัของบรษิทัในการสรา้งและรกัษาต าแหน่งตราสนิคา้ในใจของผูบ้รโิภคใหเ้หมาะสมเพื่อ
น าไปสูก่ารตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภคได ้

ปจัจยัคุณค่าตราสนิคา้ ด้านการรู้จกัตราสนิคา้ ด้านการรบัรู้คุณภาพ  และ ด้านทรพัย์สนิอื่นๆ มผีลต่อ
การตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารคลนิิกเสรมิความงาม ดา้นการประเมนิผลทางเลอืกในการเลอืกใชบ้รกิารเสรมิความงาม 
มีอิทธิพลในการพยากรณ์ได้ร้อยละ 39.2 ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจัยของ Perera, W.L.M.V. and Dissanayake, 
D.M.R. (2013) ไดท้ าการศกึษาเรื่อง อทิธพิลของการรูจ้กัตราสนิคา้ การรบัรูคุ้ณภาพ และ ดา้นการเชื่อมโยงตรา
สนิค้า มผีลต่อการตดัสนิใจซื้อเครื่องส าอางต่างประเทศของผู้บรโิภคเพศหญิง ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า 
ปจัจยัรายดา้นของคุณค่าตราสนิคา้ทีม่อีทิธพิลในการตดัสนิใจซือ้เครื่องส าอางต่างประเทศชองผูบ้รโิภคเพศหญิง 
คอื การรู้จกัตราสนิค้า และการรบัรู้คุณภาพ เนื่องจาก การรู้จกัตราสนิค้าโดยการสามารถที่จะจ าแนกแยกตรา
สนิค้าออกได้นัน้มอีทิธิพลอย่างมากต่อการตดัสนิใจซื้อ ในขณะเดยีวกนัการรบัรู้ถึงคุณสมบตัิของหน้าที่นัน้ก็มี
ความสมัพนัธอ์ย่างยิง่ต่อการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภค 
  ปจัจยัคุณค่าตราสนิค้า ด้านการรู้จกัตราสนิค้า และ ด้านการเชื่อมโยงตราสนิค้า มผีลต่อการตดัสนิใจ
เลอืกใช้บรกิารคลนิิกเสรมิความงาม ด้านการตดัสนิใจซื้อในการเลอืกใช้บรกิารเสรมิความงาม มอีทิธพิลในการ
พยากรณ์ได้ร้อยละ 19.4 ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ Zarlish Shahid, Tehmeena Hussain and Dr. Fareeh 
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aZafar (2017) ไดท้ าการศกึษาเรื่อง อทิธพิลของการรูจ้กัตราสนิคา้ต่อการตัง้ใจซือ้ของผูบ้รโิภคสนิคา้และบรกิาร 
ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า การรูจ้กัตราสนิคา้มผีลต่อความตัง้ใจซือ้ของผูบ้รโิภค และสอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของ Perera, W.L.M.V. and Dissanayake, D.M.R. (2013) ได้ท าการศกึษาเรื่อง อทิธพิลของการรูจ้กัตราสนิคา้ 
การรบัรูคุ้ณภาพ และ ดา้นการเชื่อมโยงตราสนิคา้ มผีลต่อการตดัสนิใจซือ้เครื่องส าอางต่างประเทศของผูบ้รโิภค
เพศหญงิ ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า การเชื่อมโยงตราสนิคา้ ดา้นทศันคตขิองผูบ้รโิภคเพศหญงิมผีลต่อการ
ตดัสนิใจซือ้เครื่องส าอางต่างประเทศเป็นอย่างมาก 
  ปจัจยัการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร ด้านการส่งเสรมิการขาย ด้านการขายโดยใช้พนักงานขาย 
และดา้นการตลาดแบบปากต่อปาก มผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารคลนิิกเสรมิความงาม ดา้นการรบัรูถ้งึความ
ต้องการในการเลอืกใชบ้รกิารเสรมิความงาม มอีทิธพิลในการพยากรณ์ได้รอ้ยละ 19.2  โดยดา้นการส่งเสรมิการ
ขาย มผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารคลนิิกเสรมิความงาม ดา้นการรบัรูถ้งึความต้องการในการเลอืกใชบ้รกิาร
เสรมิความงาม มคีวามสมัพนัธเ์ชงิเสน้ตรง เชงิลบ ในทศิทางตรงกนัขา้ม ในขณะทีด่้านการขายโดยใชพ้นักงาน
ขาย และดา้นการตลาดแบบปากต่อปาก มผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารคลนิิกเสรมิความงาม ดา้นการรบัรูถ้งึ
ความต้องการในการเลอืกใชบ้รกิารเสรมิความงาม มคีวามสมัพนัธเ์ชงิเสน้ตรง เชงิบวก ในทศิทางเดยีวกนั ซึ่ง
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สมปรารถนา พรหมช่วย (2552) ไดท้ าการศกึษาเรื่อง กลยุทธก์ารสือ่สารการตลาดแบบ
บูรณาการของคลนิิกศลัยกรรมความงาม“เมโกะคลนิิก” ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า เมโกะคลนิิกใชก้ลยุทธใ์น
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการบ่อยมากที่สุดเป็นอนัดบัแรกคอืการขายโดยพนักงานที่อยู่ประจ าสาขา และ
ดา้นการสื่อสารแบบปากต่อปาก รองลงมาคอื การส่งเสรมิการขาย เพราะเมโกะคลนิิกเป็นแบรนดท์ีม่ชีื่อเสยีงทีด่ี
มานาน และยงัคงรกัษาความน่าเชื่อถอืนัน้ไวไ้ด ้ท าใหไ้ม่ตอ้งมกีารการสง่เสรมิการขายมากนกั 
  ปจัจยัการสือ่สารการตลาดแบบครบวงจร ดา้นการประชาสมัพนัธ ์ดา้นการขายโดยใชพ้นกังานขาย และ
ดา้นการตลาดแบบปากต่อปาก มผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารคลนิิกเสรมิความงาม ดา้นการคน้หาขอ้มูลใน
การเลอืกใชบ้รกิารเสรมิความงาม มอีทิธพิลในการพยากรณ์ไดร้อ้ยละ 11.1 โดยดา้นการประชาสมัพนัธ ์มผีลต่อ
การตัดสนิใจเลือกใช้บรกิารคลินิกเสรมิความงาม ด้านการค้นหาขอ้มูลในการเลือกใช้บริการเสรมิความงาม มี
ความสมัพนัธ์เชงิเส้นตรง เชิงลบ ในทิศทางตรงกนัขา้ม  ในขณะที่ด้านการขายโดยใช้พนักงานขาย และด้าน
การตลาดแบบปากต่อปาก มผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารคลนิิกเสรมิความงาม ดา้นการคน้หาขอ้มูลในการ
เลอืกใชบ้รกิารเสรมิความงาม มคีวามสมัพนัธเ์ชงิเสน้ตรง เชงิบวก ในทศิทางเดยีวกนั ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยั
ของ ศิริวรรณ พิชิตชาตรี (2555) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร ( IMC) มีผลต่อ
พฤตกิรรมการใชบ้รกิารคลนิิกความงามและผวิพรรณ “วุฒ-ิศกัดิ ์คลนิิก” ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผล
การทดสอบสมมตฐิานพบว่า ปจัจยัการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร ดา้นการประชาสมัพนัธโ์ดยรวมเพิม่ขึน้ มี
ผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการของผู้บริโภคลดลง และสอดคล้องกับงานวิจัยของ จิตติมา สิริมงคล (2554) 
การศกึษาปจัจยัทางดา้นผลติภณัฑแ์ละการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจง (IMC) มผีลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจ
ใช้บรกิารคลนิิกผวิหนังและความงามของผู้บรโิภคเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐาน
พบว่า การสือ่สารการตลาดแบบครบวงจร (IMC) โดยรวม และดา้นการขายโดยใชพ้นกังานขายมคีวามสมัพนัธก์บั
พฤตกิรรมการตดัสนิใจใชบ้รกิารคลนิิกผวิหนงัและความงามของผูบ้รโิภคเพศหญงิในกรุงเทพมหานคร 
  ปจัจยัการสือ่สารการตลาดแบบครบวงจร ดา้นการโฆษณา ดา้นการประชาสมัพนัธ ์ดา้นการสง่เสรมิการ
ขาย และด้านการตลาดแบบปากต่อปาก มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการคลินิกเสริมความงาม ด้านการ
ประเมนิผลทางเลอืกในการเลอืกใชบ้รกิารเสรมิความงาม มอีทิธพิลในการพยากรณ์ไดร้อ้ยละ 20.2 โดยดา้นการ
โฆษณา มผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารคลนิิกเสรมิความงาม ด้านการประเมนิผลทางเลอืกในการเลอืกใช้
บรกิารเสรมิความงาม มคีวามสมัพนัธเ์ชงิเสน้ตรง เชงิลบ ในทศิทางตรงกนัขา้ม ในขณะที ่ดา้นการสง่เสรมิการขาย 
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ดา้นการตลาดแบบปากต่อปาก และดา้นการประชาสมัพนัธ ์มผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารคลนิิกเสรมิความ
งาม ด้านการประเมนิผลทางเลอืกในการเลอืกใชบ้รกิารเสรมิความงาม มคีวามสมัพนัธเ์ชงิเสน้ตรง เชงิบวก ใน
ทศิทางเดยีวกนั ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สมปรารถนา พรหมช่วย (2552) ไดท้ าการศกึษาเรื่อง กลยุทธก์าร
สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของคลนิิกศลัยกรรมความงาม“เมโกะคลนิิก” พบว่า เมโกะคลนิิกใชก้ลยุทธด์า้น
การโฆษณาน้อยมาก โดยจะใชเ้ฉพาะสือ่ทีจ่ าเป็นในกรณีส าคญัตามวาระและโอกาสทีเ่หน็สมควรเท่านัน้ เพื่อรกัษา
ภาพพจน์ของแบรนด์เมโกะ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภุชงค์ เมนะสินธุ์ (2558) ได้ท าการศึกษาเรื่อง 
ความสมัพนัธ์ระหว่างการสื่อสารการตลาดกบัพฤติกรรมการใช้บรกิารสถาบนัเสรมิความงามด้านผวิพรรณของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบว่า การสือ่สารการตลาดดา้นการสง่เสรมิการขาย มคีวามสมัพนัธ์
ในทิศทางบวกกับพฤติกรรมการใช้บริการสถาบันเสริมความงามด้านผิวพรรณของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร  
  ปจัจยัการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร ดา้นการโฆษณา ดา้นการประชาสมัพนัธ ์ดา้นการขายโดยใช้
พนักงานขาย และการตลาดแบบปากต่อปาก มผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารคลนิิกเสรมิความงาม ดา้นการ
ตัดสินใจซื้อในการเลือกใช้บริการเสริมความงาม มีอิทธิพลในการพยากรณ์ได้ร้อยละ 29.5  โดยด้านการ
ประชาสมัพนัธ ์มผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารคลนิิกเสรมิความงาม ดา้นการตดัสนิใจซือ้ในการเลอืกใชบ้รกิาร
เสรมิความงาม มคีวามสมัพนัธเ์ชงิเสน้ตรง เชงิลบ ในทศิทางตรงกนัขา้ม ในขณะทีด่า้นการตลาดแบบปากต่อปาก 
ดา้นการโฆษณา และดา้นการขายโดยใชพ้นักงานขาย มีผลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารคลนิิกเสรมิความงาม 
ดา้นการตดัสนิใจซือ้ในการเลอืกใชบ้รกิารเสรมิความงาม มคีวามสมัพนัธเ์ชงิเสน้ตรง เชงิบวก ในทศิทางเดยีวกนั 
ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ศริวิรรณ พชิติชาตร ี(2555) ไดท้ าการศกึษาเรื่อง การสือ่สารการตลาดแบบครบวงจร 
(IMC) มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการคลินิกความงามและผิวพรรณ “วุฒิ-ศักดิ ์คลินิก” ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปจัจัยการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร ด้านการ
ประชาสมัพนัธโ์ดยรวมเพิม่ขึน้ มผีลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารของผูบ้รโิภคลดลง และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
Murlizar, Raja Maghfirah, Yenira Vegi Indrawati (2017) ไดท้ าการศกึษาเรื่อง อทิธพิลของการสือ่สารการตลาด
แบบครบวงจรด้านการตลาดแบบปากต่อปากต่อคลินิกเสริมความงามจีว่าสกินแคร์ในมีดาล ผลการทดสอบ
สมมตฐิานพบว่า การตลาดแบบปากต่อปากมผีลต่อการท าการตลาดของคลนิิกเสรมิความงามจวี่าสกนิแคร ์
 
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากงานวิจยั 

1. ผู้ประกอบธุรกจิคลนิกเสรมิความงาม ควรให้ความส าคญักบักลุ่มผู้บรโิภคเพศหญิง เนื่องจากกลุ่ม
ผูบ้รโิภคเพศหญงิ จะมกีารประเมนิทางเลอืกในการเลอืกใชบ้รกิารคลนิิกเสรมิความงามมากกว่าเพศชาย ดงันัน้
ผู้ประกอบการควรตกแต่งคลินิกให้มีความหรูหราสวยงามดึงดูดผู้บรโิภคเพศหญิงที่มอีายุระหว่าง 18 -34 ปี มี
การศึกษาสูงกว่าระดบัปริญญาตรี ซึ่งจะมีการประเมินทางเลือกและตัดสนิใจซื้อมากกว่ากลุ่มอายุอื่น เพื่อให้
ผู้บรโิภคได้แบ่งปนัประสบการณ์ส าหรบัสถานทีบ่รกิาร ที่สามารถส่งเสรมิภาพลกัษณ์ แก่ผู้ที่มาใชบ้รกิาร ท าให้
ผู้บริโภครู้สกึภูมิใจและเกิดบอกต่อ โดยเฉพาะผู้บริโภคที่อยู่ในกลุ่มอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน หรืออาชีพ
ขา้ราชการ/ พนกังานรฐัวสิาหกจิ จะมกีารคน้หาขอ้มลูและตดัสนิใจซือ้มากกว่ากลุ่มอาชพีเจา้ของกจิการ/ นกัธุรกจิ
ส่วนตวั ดงันัน้ผู้ประกอบการอาจน าเสนอการส่งเสรมิการขายส าหรบัผู้ทีม่รีายได้ประจ า เช่น โปรแกรมการดูแล
บ ารุงผวิหน้าแบบต่อเนื่องที่จดัเป็นแพคเกจ็ หรอืโปรแกรมการรกัษาที่มมีูลค่าตัง้แต่ หนึ่งหมื่นบาทขึน้ไป โดย
สามารถผ่อนช าระผ่านบตัรเครดติได ้ซึง่ผูบ้รโิภคกลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 20,001 - 30,000 บาท 
ซึ่งมกีารค้นหาขอ้มูลและมกีารประเมนิผลทางเลอืกในการเลอืกใชบ้รกิารมากกว่ากลุ่มอื่น ดงันัน้ผู้ประกอบควร
น าเสนอโปรแกรมทีม่คีวามหลากหลายในดา้นประสทิธภิาพการรกัษา เพื่อใหผู้ท้ีม่รีายไดน้้อยกว่ามโีอกาสในการ
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เลอืกใชบ้รกิารทีเ่หมาะสมกบัความสามารถในการช าระของตน ซึง่โปรแกรมการรกัษาทีม่รีาคาต ่ากว่า กส็ามารถ
เสรมิความงามใหก้บัผวิหน้าไดเ้ช่นกนั เพยีงแต่จะตอ้งใชบ้รกิารทีบ่่อยครัง้กว่า 
ในขณะเดยีวกนัผูป้ระกอบการสามารถเจาะกลุ่มผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 51 ปีขึน้ไป และมสีถานภาพโสด หรอือยู่คนเดยีว 
เพราะเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มกีารรบัรู้ความต้องการในการเลือกใช้บรกิารคลินิกเสริมความมากกว่าผู้บรโิภคที่มี
สถานภาพสมรส หรอือยู่ดว้ยกนั โดยผูป้ระกอบการอาจเพิม่โปรแกรมการใหบ้รกิารทีเ่จาะจงส าหรบัการบ ารุงดแูล
รกัษาผวิพรรณ ดา้นริว้ลอยร่องลกึโดยเฉพาะ แยกออกมาอกีกลุ่มหนึ่ง ซึง่ผูบ้รโิภคกลุ่มนี้สว่นใหญ่จะมรีายไดเ้ฉลีย่
ต่อเดอืน 30,001 - 40,000 บาท และ 40,001บาทขึน้ไป ซึง่จะมกีารรบัรูถ้งึความตอ้งการมากกว่ากลุ่มรายได้เฉลีย่
ต่อเดอืน 20,001 - 30,000 บาท ดงันัน้ผูป้ระกอบการอาจน าเสนอการสง่เสรมิการขาย ส าหรบัการช าระดว้ยเงนิสด 
โดยการเพิม่การใหบ้รกิารฟรใีนครัง้ต่อไป  หรอืไดร้บัสทิธพิเิศษทดลองใชโ้ปรแกรมทีม่นีวตักรรมการรกัษาใหม่ๆ 
ทีค่ลนิิกไดม้กีารน ามาใช้เป็นครัง้แรก เพื่อเป็นการกระตุ้นและน าผูบ้รโิภคกลุ่มนี้ไปสู่การตดัสนิใจซื้อบรกิารเสรมิ
ความงามในตราสนิคา้ของผูป้ระกอบการต่อไป 

2. ผูป้ระกอบการควรเพิม่การรบัรูต้ราสนิคา้ของคลนิก ใหผู้บ้รโิภคไดย้นิ ไดพ้บเหน็ ตราสนิคา้ของคลนิิก
บ่อยๆ หรอือ่านเจอเรื่องราวเกี่ยวกบัตราสนิค้าของคลนิิกอยู่เสมอ โดยอาจสร้างลกัษณะทางกายภาพของคลนิ
กเสรมิความงามใหแ้ตกต่างจากคู่แขง่ หรอืสรา้งการรบัรูว้่ามจีุดเด่นในการรกัษา  

3. ผูป้ระกอบการควรเพิม่คุณภาพของการรกัษาและการบรกิารใหผู้บ้รโิภคมทีศันคตใินเชงิบวกมากขึน้ 
เช่น ใช้เทคโนโลยแีละอุปกรณ์ที่ทนัสมยัเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการรกัษา น านวตักรรมใหม่ๆมาใช้เพื่อเพิม่
ศกัยภาพและความปลอดภยัเหนือกว่าคู่แขง่ 

4. ผู้ประกอบการควรเพิม่การเชื่อมโยงตราสนิคา้ของคลนิิกเสรมิความงามกบัผู้บรโิภคใหม้ากขึน้ เช่น 
การใชเ้วบ็ไซต์ของคลนิิกในการหาค าตอบดา้นความงามส าหรบัผูบ้รโิภค ท าใหผู้บ้รโิภครูส้กึว่าคลนิิกเสรมิความ
งามเป็นแหล่งขอ้มูลความรู้เกี่ยวกบัความงามทีส่ามารถเขา้ถึงได้ง่าย หรอืเป็นที่ปรกึษาด้านความงามที่มคีวาม
เชีย่วชาญในเรื่องทีใ่หบ้รกิารอย่างแทจ้รงิ 

5. ผูป้ระกอบการควรสรา้งและรกัษาต าแหน่งตราสนิคา้ในใจของฐานบรโิภคเดมิใหม้ากขึน้ โดยเพิม่กลุ่ม
ลูกค้าคนส าคญั ให้อภิสทิธแ์ก่ลูกคา้ประจ าจากการใชบ้รกิารบ่อยครัง้ ควรมรีะบบบรหิารสมาชกิของคลนิิกเสรมิ
ความงาม เพื่อเพิม่การสื่อสารกบัลูกคา้ที่เคยมาใชบ้รกิารดว้ยการส่งคอนเทนต์ดีๆ  ทีเ่ป็นประโยชน์ในแง่ของการ
บ ารุงหรอืเสรมิสรา้งความงาม ผ่านช่องทางทีเ่ป็นของคลนิิกเอง 

6. ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญกับใบอนุญาต เครื่องหมายการค้า และสิทธิบัตรที่ถูกต้องตาม
กฎหมายให้มากขึน้ โดยตัง้ไว้ในต าแหน่งที่สามารถเหน็ได้ชดัเจนในคลนิิก และแสดงขอ้มูลไว้ในหน้าหลกัของ
เวบ็ไซตท์ีส่งัเกตไดง้่าย 

7. การโฆษณาในปจัจุบนัลดวามส าคญัลงในสายตาของผู้บรโิภค ในขณะที่ประเมนิทางเลอืก ผู้บรโิภค
อาจจะไม่สนใจและละเลยงานโฆษณาผ่านสื่อเดมิๆ จากทางโทรทศัน์ วทิยุ นิตยสาร แผ่นพบั หรอืสื่อสิง่พิมพ์ 
เพราะผูบ้รโิภคเหน็ว่าสิง่เหล่านี้มมีากมายเกนิความจ าเป็น จนบางครัง้ดเูหมอืนเป็นการยดัเยยีด แต่อย่างไรกต็าม 
การโฆษณายงัสามารถสร้างการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารคลนิิกเสรมิความงาม ด้านการตดัสนิใจซื้อไดอ้ยู่ ดงันัน้
ผู้ประกอบการควรใช้การโฆษณาในบรรยากาศของสื่อใหม่ๆ และไม่ควรมเีนื้อหาแบบฮาร์ดเซล (Hard Sales) 
เกนิไป 

8. หากการประชาสมัพนัธม์แีต่คอนเทนตท์ีไ่ม่น่าสนใจ หรอื มบีทความมากมายแต่ไม่ค่อยมใีครอ่าน กจ็ะ
ท าให้ผู้บริโภคค้นหาข้อมูลลดลงและน าไปสู่การตัดสินใจซื้อที่น้อยลงด้ว ย หรือผู้ประกอบการอาจใช้การ
ประชาสมัพนัธแ์บบเชงิรบั มากกว่าเชงิรุก เช่น ประชาสมัพนัธเ์ฉพาะทีเ่ป็นการสรา้งภาพลกัษณ์ใหก้บัคลนิิก หรอื
ไขขอ้ขอ้งใจเกีย่วกบัการบรกิารเสรมิความงาม หรอืสรา้งความเขา้ใจและสมัพนัธท์ีด่ใีหก้บักลุ่มเป้าหมาย  
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9. หากผูป้ระกอบการลดการสง่เสรมิการขายใหน้้อยลง จะท าใหผู้บ้รโิภคประเมนิทางเลอืกในการเลอืกใช้
บรกิารของคลนิิกเพิม่ขึน้ เพราะการลดแลกแจกแถม อาจท าลายภาพลกัษณ์ของคลนิิก ท าใหคุ้ณค่าของบรกิารที่
ใหดู้ลดน้อยลง ดงันัน้ผูป้ระกอบการอาจท าบตัรสมาชกิเพื่อมอบเป็นสทิธพิเิศษแทน หรอืมอบเป็นของขวญัในวนั
พเิศษแทน ซึง่จะเพิม่คุณค่าไดม้ากกว่า แต่อย่างไรกต็าม หากมกีารแข่งขนักนัในช่วงทีจ่ าเป็นในการตดัสนิใจซือ้
บรกิารคลนิิกเสรมิความงามของผูบ้รโิภค 

10. ผูป้ระกอบการควรคดัเลอืกพนกังานทีม่บีุคลกิหน้าตาด ีโดยพฒันาความรูด้า้นการเสรมิความงามและ
เพิม่ทกัษะการน าเสนอขอ้มูลโปรแกรมทีใ่หบ้รกิารใหน่้าสนใจมากขึน้ เพิม่ช่องทางการตดิต่อสื่อสารของพนักงาน
ขายกบัผูบ้รโิภคใหม้ากขึน้ เพราะพนกังานขายจะสามารถกระตุน้ใหผู้บ้รโิภคมกีารรบัรูค้วามตอ้งการมากขึน้ 

11. ผู้ประกอบการควรเพิม่พื้นทีส่ าหรบับอกเล่าเรื่องราวเสรมิความงามผ่านทางออนไลน์ และกระจาย
คอนเทนต์ในลกัษณะของการรวีวิแบบทีบุ่คคลที ่3 เป็นผูเ้ล่าถงึไปยงัเวบ็ไซต์ platform หรอื Social Media ต่างๆ 
หรอืสรา้งการเปิดรบัคอมเมนทจ์ากลูกคา้ทีเ่ป็นการถามตอบ สามารถเป็นทีค่น้หาค าตอบหรอืแกป้ญัหาความงาม
ของลูกคา้ได ้แต่ไม่ว่าจะเป็น ค าตอบหรอืการแกป้ญัหาใดๆ กจ็ะต้องเป็นสิง่ทีบุ่คคลที ่3 พูดถงึ ชีช้วน แนะน าตรา
สนิคา้คลนิิกเสรมิความงามของผูป้ระกอบการดว้ยเช่นกนั 
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ล ่าสนั เลศิกลูประหยดั อาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธ ์ทีไ่ดก้รุณาเสยีสละเวลาอนัมคี่านบัตัง้แต่เริม่ตน้จนเสรจ็สมบรูณ์
ในการให้ค าปรกึษา ค าแนะน าที่มคีุณค่า ช่วยเหลอืและแก้ไขขอ้บกพร่องต่างๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการท าสาร
นิพนธฉ์บบันี้ และขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสงูไว ้ณ โอกาสนี้ 

ผู้วจิยัขอกราบขอบพระคุณ อ.ดร.กลัยกติติ ์กรีติองักูร ที่ให้ความอนุเคราะห์เป็นผู้เชีย่วชาญตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมอืของแบบสอบถาม และเป็นคณะกรรมการในการสอบสารนิพนธ์ ที่ให้ขอ้เสนอแนะต่างๆ เพื่อ
ปรบัปรุง แกไ้ขขอ้บกพร่องอนัเป็นประโยชน์อย่างยิง่ในการท าวจิยัครัง้นี้ 

ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณคณาจารยท์ุกท่าน ในภาควชิาบรหิารธุรกจิ คณะสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยั
ศรนีครนิทรวโิรฒประสานมติร ทีป่ระสทิธิป์ระสาทวชิาความรูใ้หค้วามช่วยเหลอืตลอดจนประสบการณ์ทีด่แีก่ผูว้จิยั 
อกีทัง้ยงัใหค้วามเมตตาดว้ยดเีสมอมา รวมถงึผูต้อบแบบสอบถามทุกท่านทีส่ละเวลาใหค้วามร่วมมอืในการตอบ
แบบสอบถาม และขอขอบคุณผูม้สีว่นช่วยเหลอืทุกท่านทีม่ไิดเ้อ่ยถงึมา ณ ทีน่ี้ดว้ย 
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