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--------------------------------บทคัดย่ อ
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาความแตกต่างของลักษณะทางประชากรศาสตร์ ที่ส่งผลต่อ
การตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสถาบันความงาม มิกา้ คลินิก (2) เพื่อศึกษาปั จจัยการสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการที่
ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสถาบันความงาม มิกา้ คลินิก และ (3) เพื่อศึกษาปั จจัยคุณภาพบริ การที่ส่งผลต่อ
การตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การสถาบันความงาม มิ กา้ คลินิก โดยทาการสุ่ มตัวอย่างแบบตามความสะดวก ผูว้ ิจยั ใช้
แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมื อในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จานวน 400 คน การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้สถิติพรรณนา
ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและใช้สถิติเชิงอนุมานได้แก่ Independent Sample Ttest,
F-test และการวิเคราะห์การถดถอยพหุ คูณ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 1) ปั จจัยลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน สถานภาพการสมรส และอาชีพ ที่แตกต่างกันส่ งผล
ต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสถาบันความงามมิกา้ คลินิกแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ0.05 2) ปั จจัย
ด้านการสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการได้แก่ การประชาสัมพันธ์ การขายโดยพนักงานขาย และการตลาดทางตรง
ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสถาบันความงามมิกา้ คลินิก อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 3) ปั จจัยด้าน
คุณภาพบริ การ ได้แก่ ด้านสิ่ งที่สัมผัส และด้านความเอาใจใส่ ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสถาบันความงาม
มิกา้ คลินิกอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ: การสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการ, คุณภาพบริ การ, การตัดสิ นใจ

ABSTRACT
The purposes of this research were (1) To study the difference of demographic factors affecting
customer's choose Mika Clinic. (2) To study integrated marketing communication factors affecting customer's
decision to choose Mika Clinic. And (3) To study service quality factors affecting customer's decision to choose
Mika Clinic.The data collecting of this research is convenience sampling technique and a survey questionnaire was
used as a tool for data collection with 400 peoples who used to service at Mika Clinic. Statistical analysis conducted
by descriptive statistics including frequency, percentage, mean, and standard deviation. Inferential statistics
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including T-Test, One-Way ANOVA (F-Test), and Multiple Regression Analysis.The results of testing hypothesis
is found that:1)The demographic factors includin,gender,age,income,maritalstatus and occupation affecting
customer's decision to choose MikaClinic.2)Integrated marketing communication, including public relations,
personal selling and direct marketing affecting customer's decision to choose Mika clinic. with statistical
significance at the level of 0.05 3)Service quality, including tangibility and empathy affecting customer's decision to
choose Mika clinic. With statistical significance at the level of 0.05.
Keywords: Integrated Marketing Communication, Service Quality, Decision
1. บทนา
จากปั จจัยแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ ไม่วา่ จะเป็ นภายในหรื อนอกประเทศ ที่ค่อนข้างผันผวนในช่วงหลายปี
ที่ผา่ นมาจนกลายเป็ นโจทย์ที่ทา้ ทายสาหรับผูป้ ระกอบการ SME ในหลายๆ ธุ รกิจ ที่จะต้องเผชิญกับความยากลาบาก
ในการดาเนิ นธุ รกิจมากขึ้นนั้น ในทางกลับกันแนวโน้มหรื อเทรนด์ของธุ รกิจที่เกาะไปกับกระแสเพื่อสุ ขภาพ กลับไม่
ค่อยได้รับผลกระทบมากนักและยังมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่ อง อันเนื่ องมาจากพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่หนั มาใส่ ใจ
ดูแลสุ ขภาพและความงามกันมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็ นวัยรุ่ น วัยทางาน ที่มีแนวโน้มมีจานวนเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม
เนื่ องจากปั จจุบนั ผูบ้ ริ โภคสามารถรับรู ้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับความงามได้อย่างรวดเร็ ว ผ่านช่องทาง
ที่หลากหลายโดยเฉพาะ Social Media ต่าง ๆ ทาให้ผบู ้ ริ โภคมีตวั เลือกมากขึ้นส่ งผลให้ธุรกิจจะต้องปรับตัวและรับมือ
กับการแข่งขันกันรุ นแรงขึ้นเพื่อแย่งชิงส่ วนแบ่งตลาด ดังนั้น ผูป้ ระกอบการ SME จึงไม่สามารถนาเสนอสิ นค้าแบบ
ฉาบฉวยหรื อเพียงเพราะเกาะกระแสรั กสุ ขภาพได้อีกต่อไป แต่ผูป้ ระกอบการจะต้องปรั บตัวให้ธุรกิ จหรื อสิ นค้า
สามารถตอบโจทย์ได้ตรงตามความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายให้ได้มากที่สุด
สถาบันมิกา้ คลินิก คือ คลินิกแห่ งหนึ่ งซึ่ งตั้งอยูใ่ นกรุ งเทพมหานครเป็ นสถานที่ให้บริ การที่เน้นการบริ การ
ด้านความสวยความงามทัว่ ทั้งร่ างกาย การดูแลผิวหน้า ผิวกาย รวมไปถึงการรักษาโรคผิวหนัง การรักษาสิ ว การลด
น้ าหนัก กระชับสัดส่ วนเป็ นต้นสถาบันมิ กา้ คลิ นิกได้รับการยอมรั บและความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติดว้ ยมาตรฐานการให้บริ การด้านความงามระดับสากลซึ่ งสถาบันความงามมิกา้ คลินิกมีแพทย์เฉพาะทางที่
มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในด้านต่างๆ เพื่อให้ผบู้ ริ โภคสนใจและเป็ นการกระตุน้ ให้เกิดการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ
สถาบันความงามมิกา้ คลินิกนั้นผูป้ ระกอบการควรปรับรู ปแบบการวางแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับการผันผวนของ
สภาวะที่มีการแข่งขันกันสู งและการแข่งขันอย่างเสรี เพื่อการดาเนินธุรกิจให้ประสบผลสาเร็ จ
ธุรกิจเสริ มความงามปั จจุบนั ต้องเผชิญการแข่งขันเนื่ องจากมีผเู ้ ล่นโดดเข้ามาในธุ รกิจนี้ มากมายประกอบกับ
ผูป้ ระกอบการหลายรายก็ตอ้ งเผชิญกับสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่าเช่นเดียวกับสถาบันความงามมิกา้ คลินิกที่เปิ ดตัวมาเมื่อ
ปี 2561 ที่ปัจจุบนั ต้องเผชิญกับการแข่งขันอย่างรุ นแรงดังนั้นผูป้ ระกอบการจึงต้องหาวิธีการที่จะทาให้ธุรกิจอยูร่ อด
และดาเนิ นไปได้อย่างมัน่ คงยัง่ ยืนดังนั้นผูว้ ิจยั จึงสนใจมุ่งเน้นไปที่การศึกษาด้านปั จจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์
ปั จจัยการสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการ(IMC) การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่ งเสริ มการขาย การขายโดย
พนักงานขาย และการตลาดทางตรง ทั้งนี้ เพื่อเป็ นแนวทางแก้ไขข้อบกพร่ องให้กบั สถาบันความงามมิกา้ คลินิกในการ
สร้างกลยุทธ์ทางด้านการสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการในการดึงความสนใจของผูบ้ ริ โภคในการตัดสิ นใจเลือกใช้
บริ การสถาบันความงามมิกา้ คลินิก รวมถึงศึกษาปั จจัยคุณภาพบริ การเนื่ องจากเป็ นสิ่ งที่ผบู ้ ริ โภคมองหามากขึ้นเป็ น
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ลาดับต้นๆหรื ออาจกล่าวได้ว่า คุ ณภาพการให้บริ การจัดเป็ นเครื่ องมื อที่ สาคัญสาหรั บทุ กธุ รกิ จในการสร้ างความ
แตกต่างและเพิ่มขีดความสามารถเชิงการแข่งขันในยุคสมัยปั จจุบนั รวมถึงศึกษาปั จจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์
เนื่ องจากเป็ นสิ่ งที่แบ่งกลุ่มของผูบ้ ริ โภคตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกันออกไป เพื่อนาผลการศึกษา
ครั้งนี้มาประยุกต์ใช้กบั ธุรกิจเพื่อให้ธุรกิจเจริ ญเติบโตอย่างต่อเนื่อง
2. วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาความแตกต่างของลักษณะทางประชากรศาสตร์ ที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสถาบัน
ความงามมิกา้ คลินิก
2. เพื่อศึกษาปั จจัยการสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสถาบันความ
งามมิกา้ คลินิก
3. เพื่อศึกษาปั จจัยคุณภาพบริ การที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสถาบันความงามมิกา้ คลินิก
3. กรอบแนวคิดการวิจัย
ปัจจัยทางลักษณะทางประชากรศาสตร์
1.เพศ
2.อายุ
3.ระดับการศึกษา
4.รายได้
5.สถานภาพการสมรส
6.อาชีพ

การตัดสิ นใจเลือกใช้ บริการ
สถาบันความงาม มิก้าคลินิก

ปัจจัยการสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการ
1. การโฆษณา
2. การประชาสัมพันธ์
3. การส่ งเสริ มการขาย
4. การขายโดยพนักงานขาย
5. การตลาดทางตรง
(Kotler,2003)

ปัจจัยคุณภาพบริการ
1.ความเป็ นรู ปธรรม
2.ความน่าเชื่อถือ
3.การตอบสนอง
4.การให้ความมัน่ ใจ
5.การเอาใจใส่
Parasuraman (1985)

รู ปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั
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4. แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
แนวคิดเกี่ยวกับการสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการ
จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า การสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการเป็ นกระบวนการที่เจ้าของสิ นค้า
และนักการตลาดได้ทาการสื่ อสารเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของตราสิ นค้าไปยังผูบ้ ริ โภคโดยผ่านช่องทางการสื่ อสารใน
รู ปแบบต่าง ๆที่หลากหลายและสามารถกระตุน้ ให้เกิดความสนใจในตราสิ นค้าและสร้างทัศนคติของผูบ้ ริ โภคในเชิง
บวก (McArthur and Griffin, 1997) แนวคิดด้านกระบวนการสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการประกอบไปด้วย1. การ
โฆษณา (advertising) 2. การประชาสัมพันธ์ (public relations and publicity) 3. การส่ งเสริ มการขาย (sales
promotion) 4. การขายโดยพนักงานขาย (personal selling) และ 5. การตลาดทางตรง (direct marketing) (Kotler,
2003)
แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพบริ การ
จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า คุณภาพเป็ นสิ่ งที่เกิดจากความคาดหมายของลูกค้าหรื อผูร้ ับบริ การที่มีต่อ
บริ การนั้น กล่าวโดยสรุ ปได้วา่ คุณภาพก็คือผลิตภัณฑ์บริ การที่ดีที่สุดโดยมีคุณค่าและมีความเหมาะสมตรงตามความ
ต้องการของผูใ้ ช้บริ การ ซึ่ งเกิ ดจากการเปรี ยบเที ยบระหว่างความคาดหวังและการรับรู ้ในการให้บริ การ/ผลิตภัณฑ์
หากผูร้ ับบริ การได้รับการบริ การเป็ นไปตามที่คาดหวัง การวัดการรับรู้หลังจากได้รับบริ การแล้ว การแปลคะแนน
จากตัวแบบวัด SERVQUAL ประกอบไปด้วย 1) ความเป็ นรู ปธรรมของบริ การ (Tangibility) 2) ความเชื่อถือไว้วางใจ
ได้ (Reliability) 3) การตอบสนองต่อลูกค้า (Responsiveness) 4) การให้ความเชื่อมัน่ ต่อลูกค้า (Assurance) และ5)
ความเข้าใจผูร้ ับบริ การ (Empathy) (Parasuraman, Zeithaml & Berry, 1990)
5. การดาเนินการวิจัย
งานวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิงสารวจใช้วิธีการศึกษาเชิงปริ มาณ (Quantitative Method) ประชากรที่ใช้ใน
การศึ กษาครั้ งนี้ คือผูบ้ ริ โภคชาวไทยที่ เคยใช้บริ การหรื อกาลังใช้บริ การสถาบันความงามมิ กา้ คลิ นิก ซึ่ งไม่ ทราบ
ประชากรที่แน่นอน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจยั ครั้งนี้ คานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Cochran (1977) ได้
ขนาดตัวอย่าง 385 คน ผูว้ ิจยั จึงกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมและนามาใช้ในการศึกษาครั้งนี้ 400 คน เพื่อลด
อัตราความคลาดเคลื่อน ทาการเลือกตัวอย่างด้วยวิธีแบบการสุ่ มตามความสะดวก (Convenience Sampling) และใช้
แบบสอบถามในการเก็บ ข้อ มู ล ประกอบไปด้ว ย 5 ส่ ว น ได้แ ก่ (1) ค าถามเกี่ ย วกับ ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลของผูต้ อบ
แบบสอบถามเป็ นแบบ Check list (2) ค าถามเกี่ ย วกับ ปั จ จัย การสื่ อ สารทการตลาดแบบบู ร ณาการลัก ษณะ
แบบสอบถามเป็ นการประเมินค่าเป็ น 5 ระดับของ Likert Scale (3) เป็ นคาถามเกี่ยวกับคุณภาพบริ การลักษณะ
แบบสอบถามเป็ นการประเมินค่าเป็ น 5 ระดับของ Likert Scale (4) เป็ นคาถามเกี่ยวกับการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ
ลักษณะแบบสอบถามเป็ นการประเมินค่าเป็ น 5 ระดับของ Likert Scale และ (5) ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะซึ่ งเป็ น
คาถามปลายเปิ ด แบบสอบถามการวิจัยครั้ งนี้ กาหนดให้ค่าความน่ าเชื่ อถื อได้ของสัมประสิ ทธิ์ แอลฟ่ าจากการ
ดาเนิ นการทดสอบข้อมูลจากแบบสอบถามจานวน 30 ชุดแรก ได้ผลการวิเคราะห์ค่า Cronbach’s Alpha รวมมีค่า
0.948
การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลเบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่าง
โดยการหาจานวน ค่าร้อยละ (Percentage) ใช้อธิ บายข้อมูลทัว่ ไป ค่าเฉลี่ย (Mean) ใช้แปลความหมายข้อมูลต่าง ๆ
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และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) และการวิเคราะห์ขอ้ มูลสถิติเชิ งอนุ มาน (Inferential
Statistics) ได้แก่ การหาความแตกต่างด้วยตัวแปรด้านสถิติ T-test (Independent Sample Test) F-test และการวิเคราะห์
การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
6. ผลการวิจัย
ปั จจัยด้านลักษณะทางประชากรศาสตร์ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เพศหญิง จานวน 380 คน (ร้อย
ละ 95.00) อายุระหว่าง 21 – 30 ปี จานวน 248 คน (ร้อยละ 62.00) ระดับการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี จานวน 310
คน (ร้อยละ 77.50) รายได้ส่วนบุคคลต่อเดือน 15,001 – 25,000 บาท จานวน 215 คน (ร้อยละ 53.75) สถานภาพสมรส
จานวน 315 คน (ร้อยละ 78.75) และมีอาชีพพนักงาน/ลูกจ้างบริ ษทั เอกชน จานวน 168 คน (ร้อยละ 42.00)
ปั จจัยการสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการที่ ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การสถาบันความงามมิ กา้
คลินิก โดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.58, S.D. = 0.41) โดยพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อด้านการตลาดทางตรงมากที่สุด โดยอยูใ่ นระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.64, S.D. = 0.43)
รองลงมาคือ ด้านการโฆษณาโดยอยูใ่ นระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.62, S.D. = 0.43) และน้อยที่สุดด้านการขายโดย
พนักงานขาย โดยอยูใ่ นระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.44, S.D. = 0.61)
ปั จจัยคุณภาพการให้บริ การที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสถาบันความงามมิกา้ คลินิก โดยรวมอยู่
ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.68, S.D. = 0.68) โดยพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีความ
คิดเห็นต่อด้านความเอาใจใส่ มากที่สุด ( ̅ = 4.77, S.D. = 0.32) รองลงมาคือ ด้านการตอบสนองต่อผูใ้ ช้บริ การ ( ̅ =
4.75, S.D. = 0.32) และน้อยที่สุดด้านความน่าเชื่อถือ ( ̅ = 4.61, S.D. = 0.38)
การตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสถาบันความงามมิกา้ คลินิก โดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.59, S.D. =
0.46) โดยพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อท่านตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ
สถาบันความงามมิกา้ คลินิกและจะแนะนาให้คนอื่นมาใช้บริ การที่นี่มากที่สุด ( ̅ = 4.63, S.D. = 0.48) รองลงมาคือ
ท่านตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสถาบันความงามมิกา้ คลินิก ด้วยความมัน่ ใจในการรับบริ การและบุคลากรทางการแพทย์
( ̅ = 4.59, S.D. = 0.49) และน้อยที่สุดคือ ท่านยืนยันที่จะใช้บริ การสถาบันความงามมิกา้ คลินิกในโอกาสหน้า ( ̅ =
4.55, S.D. = 0.49)
การทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ปั จจัยด้านลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ส่วนบุคคลต่อ
เดือน สถานภาพการสมรส และอาชีพ ที่แตกต่างกันส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสถาบันความงามมิกา้ คลินิก
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05โดยผูบ้ ริ โภคเพศหญิงมี การตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสถาบันความ
งามมิกา้ คลินิกสู งกว่าผูบ้ ริ โภคเพศชาย ผูบ้ ริ โภคอายุ 31 – 40 ปี มีการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสถาบันความงามมิกา้
คลินิกสู งกว่าผูบ้ ริ โภคกลุ่มอายุอื่น ผูบ้ ริ โภคระดับการศึกษาสู งกว่าปริ ญญาตรี มีการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสถาบัน
ความงามมิ กา้ คลินิกสู งกว่าผูบ้ ริ โภคกลุ่มระดับการศึกษาอื่น ผูบ้ ริ โภครายได้ 35,001 – 45,000 บาท มี การตัดสิ นใจ
เลือกใช้บริ การสถาบันความงามมิกา้ คลินิกสู งกว่าผูบ้ ริ โภคกลุ่มรายได้อื่น ผูบ้ ริ โภคสถานภาพโสดมีการตัดสิ นใจ
เลือกใช้บริ การสถาบันความงามมิกา้ คลินิกสู งกว่าผูบ้ ริ โภคกลุ่มสถานภาพอื่น ผูบ้ ริ โภคอาชีพกิจการส่ วนตัว/ค้าขายมี
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การตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสถาบันความงามมิกา้ คลินิกสู งกว่าผูบ้ ริ โภคกลุ่มอาชีพอื่น ดังแสดงในตารางที่ 1 ดังแสดง
ในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงการสรุ ปผลการทดสอบสมมติฐานปัจจัยลักษณะประชากรศาสตร์ ที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้
บริ การสถาบันความงาม มิกา้ คลินิก
ตัวแปร
สถิติ
ค่าสถิติ
Sig
ผลการทดสอบ
เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
รายได้ส่วนบุคคลต่อเดือน
สถานภาพการสมรส
อาชีพ
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

T-test
F-test
F-test
F-test
F-test
F-test

4.156
9.365
36.334
27.014
23.484
20.004

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ

สมมติ ฐานที่ 2 ปั จจัยด้านการสื่ อสารการตลาดแบบบู ร ณาการ ได้แ ก่ การประชาสั ม พันธ์ การขายโดย
พนักงานขาย และการตลาดทางตรง ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กใช้บ ริ ก ารสถาบันความงามมิ ก้า คลิ นิ ก อย่า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานปั จจัยด้านการสื่ อสารแบบบูรณาการส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ
สถาบันความงามมิกา้ คลินิก
การสื่ อสารแบบบูรณาการ
Constant
การโฆษณา
การประชาสัมพันธ์
การส่ งเสริ มการขาย
การขายโดยพนักงานขาย
การตลาดทางตรง
R = 0.831
F = 176.362

R2 = 0.691
Sig. = 0.000

b

Std.
Error

0.353
-0.123
0.496
0.031
0.210
0.311

0.150
0.089
0.154
0.168
0.024
0.079

Adj. R2 = 0.687

β

t

Sig.

Tolerance

VIF

-0.115
0.478
0.030
0.277
0.288

2.353
-1.382
3.215
0.188
8.861
3.954

0.019*
0.168
0.001*
0.851
0.000*
0.000*

0.112
0.036
0.030
0.802
0.147

8.901
28.164
33.052
1.246
6.783

SEE = 0.259

สมมติฐานที่ 3 ปั จจัยด้านคุ ณภาพบริ การ ได้แก่ ด้านสิ่ งที่ สัมผัสได้ และด้านความเอาใจใส่ ส่ งผลต่อการ
ตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสถาบันความงามมิกา้ คลินิก อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังแสดงในตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานปั จจัยด้านคุณภาพบริ การมีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสถาบันความ
งามมิกา้ คลินิก
คุณภาพบริ การ

b

Std.
Error

Constant
สิ่ งที่สัมผัสได้
ความน่าเชื่อถือ
การตอบสนองต่อผูใ้ ช้บริ การ
การให้ความมัน่ ใจแก่
ผูใ้ ช้บริ การ
ความเอาใจใส่

0.517
0.797
0.019
0.036
-0.148
0.172

R = 0.724
F = 86.699

R2 = 0.524
Sig. = 0.000

β

t

Sig.

Tolerance

VIF

0.293
0.162
0.153
0.092
0.090

0.746
0.018
0.026
-0.130

1.765
4.924
0.125
0.395
-1.639

0.078
0.000*
0.901
0.693
0.102

0.053
0.058
0.283
0.193

18.971
17.274
3.528
5.189

0.061

0.121

2.814

0.005*

0.658

1.520

Adj. R2 = 0.518

SEE = 0.322

7. การอภิปรายผล
สมมติฐานข้อที่ 1 พบว่า ปั จจัยประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ส่วนบุคคลต่อเดือน
สถานภาพการสมรส และอาชี พ ที่ แตกต่ างกันส่ งผลต่อ การตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การสถาบันความงามมิ กา้ คลิ นิก
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
1.1 เพศที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสถาบันความงามมิกา้ คลินิกที่แตกต่างกันผลวิจยั
พบว่าเพศหญิงมีการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การสถาบันความงามมิกา้ คลินิกสู งกว่าเพศชายโดยเพศหญิงมีความต้องการ
สนใจในเรื่ องความสวยความงามมากกว่าเพศชายมีแรงจูงใจในการสนใจดูแลผิวพรรณมากกว่าเพศชายต่างจากเพศชายที่
ไม่ค่อยสนใจดูแลผิวพรรณเท่าไหร่ นกั ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ วสมน บุญรุ่ ง (2557) ได้ศึกษาเรื่ อง “ความต้องการใช้
บริ การธุ รกิจสปาของผูใ้ ช้บริ การสปาในเขตกรุ งเทพมหานคร” ผลการวิจยั พบว่า เพศมีความสัมพันธ์ต่อเวลาและความถี่
ในการใช้บริ การ
1.2 อายุที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสถาบันความงามมิกา้ คลินิกที่แตกต่างกันโดย
ด้านอายุ ผลวิจยั พบว่าผูใ้ ช้บริ การอายุ 31 – 40 ปี มี การตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสถาบันความงามมิ กา้ คลินิกสู งกว่า
ผูบ้ ริ โภคกลุ่มอายุอื่น เนื่ องจากช่ วงอายุดงั กล่าว อาจมี ผิวพรรณที่ ไม่ เปล่งปลัง่ เหมื อนช่ วงวัยหนุ่ มสาว จึ งมี ความ
ต้องการดูแลผิวพรรณมากกว่ากลุ่มอื่ นๆ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กนกวรรณ ทองรื่ น (2555) ได้ศึกษาเรื่ อง
“ปั จ จัย ที่ มี ผลต่ อการตัดสิ นใจใช้บ ริ การคลิ นิกเสริ ม ความงามของผูบ้ ริ โ ภคในจังหวัดสระบุ รี ” ผลการวิจัยพบว่า
ผูบ้ ริ โ ภคที่ มี อ ายุแ ตกต่ างกันให้ความส าคัญ กับ ปั จจัย ทางการตลาดที่ มี ผลต่ อ การใช้บ ริ การคลิ นิกเสริ มความงาม
แตกต่างกัน
1.3 การศึกษาที่แตกต่างกันส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสถาบันความงามมิกา้ คลินิกที่แตกต่างกัน
โดยด้านระดับการศึกษา ผลวิจยั พบว่า ผูใ้ ช้บริ การที่มีระดับการศึกษาสู งกว่าปริ ญญาตรี มีการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ
สถาบันความงามมิกา้ คลินิกสู งกว่าผูบ้ ริ โภคกลุ่มระดับการศึกษาอื่น เนื่องจากเป็ นกลุ่มที่มีระดับการศึกษาที่สูงจะมีการ
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คิดวิเคราะห์อย่างละเอียดอ่อนจะมัน่ ใจในตัวสิ นค้าและบริ การ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ วสมน บุญรุ่ ง (2557) ได้
ศึ กษาเรื่ อ ง “ความต้อ งการใช้บ ริ การธุ ร กิ จ สปาของผูใ้ ช้บ ริ การสปาในเขตกรุ งเทพมหานคร” ผลการวิจัย พบว่า
การศึ กษามี ความสัมพันธ์ต่อส่ วนประสมการตลาด ทั้งพนักงานผูใ้ ห้บริ การ บรรยากาศของสถานที่ การส่ งเสริ ม
การตลาด และช่องทางการรับข่าวสาร
1.4 รายได้ส่วนบุคคลต่อเดือนที่ แตกต่างกันส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสถาบันความงามมิ กา้
คลินิกที่ แตกต่างกันโดยด้านรายได้ส่วนบุคคลต่อเดือนนั้น ผลวิจยั พบว่า ผูใ้ ช้บริ การที่มีรายได้ส่วนบุคคลต่อเดือน
35,001 – 45,000 บาท มีการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสถาบันความงามมิกา้ คลินิกสู งกว่าผูบ้ ริ โภคกลุ่มรายได้ส่วนบุคคล
ต่อเดือนอื่นๆเนื่ องจากรายได้เป็ นสิ่ งที่กาหนดให้ผบู ้ ริ โภคตัดสิ นใจในการเลือกซื้ อสิ นค้าและบริ การที่เหมาะสมกับ
รายได้ของตนเองเพราะผูท้ ี่มีรายได้เพียงพอต่อการดาเนิ นชีวิตจะมีความต้องการใช้บริ การสิ นค้าและบริ การที่ฟุ่มเฟื อย
มากกว่าผูท้ ี่ มีรายได้ต่า ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ วสมน บุญรุ่ ง (2557) ได้ศึกษาเรื่ อง “ความต้องการใช้บริ การ
ธุ รกิ จสปาของผูใ้ ช้บริ การสปาในเขตกรุ งเทพมหานคร” ผลการวิจยั พบว่า รายได้ของผูบ้ ริ โภคมี ความสัมพันธ์ต่อ
บริ การเสริ มในการให้บริ การสปา สาหรับราคาค่าบริ การหลากหลายมีความสัมพันธ์ต่อความถี่ในการใช้บริ การ ราคา
ค่าบริ การที่ลดลง มีความสัมพันธ์ต่อประเภทของบริ การสปา และรสนิ ยมของผูบ้ ริ โภคมีความสัมพันธ์ต่อบริ การเสริ ม
ที่ใช้ควบคู่ในสถานบริ การสปา
1.5 สถานภาพการสมรสที่แตกต่างกันส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสถาบันความงามมิกา้ คลินิกที่
แตกต่างกันผลวิจยั พบว่าผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่มีสถานภาพโสด มี การตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสถาบันความงามมิกา้
คลินิกสู งกว่าผูบ้ ริ โภคกลุ่มสถานภาพการสมรสอื่น เนื่ องจากผูท้ ี่ สถานภาพโสดนั้นจะมีการดูแลผิวพรรณให้ดูดีใน
สายตาของคนรอบข้างอยูเ่ สมอ จึ งมี ความสนใจใช้บริ การมากกว่ากลุ่มผูบ้ ริ โภคอื่นๆ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
กรัณย์พฒั น์ อิ่มประเสริ ฐ (2554) ได้ศึกษาเรื่ อง “พฤติกรรมการใช้บริ การคลินิกเสริ มความงามของลูกค้าผูช้ าย ใน
จังหวัดนนทบุรี” ผลการวิจยั พบว่า สถานภาพการสมรส มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมในการใช้บริ การในคลินิกเสริ ม
ความงาม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
1.6 ด้านอาชีพที่แตกต่างกันส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสถาบันความงามมิกา้ คลินิกที่แตกต่างกัน
ผลวิจยั พบว่าผูใ้ ช้บริ การมีอาชีพกิจการส่ วนตัว/ค้าขายมีการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสถาบันความงามมิกา้ คลินิกสู งกว่า
ผูบ้ ริ โภคกลุ่มอาชี พอื่ นเนื่ องจากกิ จการส่ วนตัว/ค้าขายต้องพบปะกับลูกค้าและประชาชนทัว่ ไปมากมาย จึ งมี ความ
ต้องการที่จะดูดี แต่งตัวและดูสวยรู ปลักษณ์ดูดีดงั นั้นจึงดูแลผิวพรรณความงามอยูเ่ สมอ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
วสมน บุญรุ่ ง (2557) ได้ศึกษาเรื่ อง “ความต้องการใช้บริ การธุ รกิจสปาของผูใ้ ช้บริ การสปาในเขตกรุ งเทพมหานคร”
ผลการวิจยั พบว่า อาชีพมีความสัมพันธ์ต่อผูม้ ีอิทธิ พลในการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การและวัตถุประสงค์ในการเลือกใช้
บริ การ
สมมติ ฐานที่ 2 ปั จจัยด้านการสื่ อสารการตลาดแบบบู ร ณาการ ที่ ส่ งผลต่ อ การตัดสิ นใจเลื อกใช้บ ริ การ
สถาบันความงามมิกา้ คลินิก ได้แก่ ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการขายโดยพนักงานขาย และด้านการตลาดทางตรง
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05เป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ โดยสามารถอภิปรายผลตามค่าน้ าหนักได้ดงั นี้
1) การประชาสัมพันธ์ ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสถาบันความงามมิกา้ คลินิกเนื่ องจากผูบ้ ริ โภค
ต้องการมีผวิ พรรณหน้าตาสวยใสแบบดาราการใช้ดาราเซเลปในการPRจึงส่ งผลต่อจานวนครั้งที่ทาศัลกรรมความงาม
ผลการวิจยั พบว่า ข้อที่มีคาถามมากที่สุดคือ “การประชาสัมพันธ์ดว้ ยการจัดกิจกรรม event หรื องานแสดงโดยเชิญ
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ดาราคนมีชื่อเสี ยงมาร่ วมงาน”ดาราคนมี ชื่อเสี ยงนั้นเป็ นบุคคลที่ มีอิทธิ พลของกลุ่มคนหนุ่ มสาวในการตัดสิ นใจใช้
บริ การสถาบันความงามมิกา้ คลินิก ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ พิมพ์พลอย ธรรมโชโต พรพรรณ ประจักษ์เนตร
(2560) ได้ศึกษาเรื่ อง “ปั จ จัยการสื่ อ สารการตลาดแบบบู รณาการและอิ ทธิ พลของกลุ่ มอ้างอิ งต่ อพฤติ กรรมการ
ทาศัลยกรรมความงามของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร” ผลการวิจยั พบว่า การสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการ
ด้านการประชาสัมพันธ์ ส่ งผลต่อจานวนครั้งที่ทาศัลยกรรมความงาม โดยมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2) ด้านการตลาดทางตรง ส่ งผลต่ อ การตัดสิ นใจเลื อ กใช้บ ริ การสถาบันความงามมิ ก้าคลิ นิก เนื่ องจาก
การตลาดทางตรงเป็ นรู ปแบบของการสื่ อสารการตลาดที่ ส่งไปยังกลุ่มเป้ าหมายโดยตรงสามารถที่ จะจูงใจได้อย่าง
แม่นยาตรงเป้ าหมายและทาให้กลุ่มเป้ าหมายมีการตอบกลับได้ทนั ที โดยผลการวิจยั พบว่า ข้อคาถามที่มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุดคือ “การเสนอรายละเอียดสิ นค้าและบริ การผ่านโทรศัพท์ อีเมลหรื อไลน์ (Line)” อาจเป็ นเพราะในโลกปั จจุบนั
นั้นการติดต่อสื่ อสารผ่านระบบอินเตอร์ เน็ตเข้ามามีบทบาทสาคัญในการดาเนิ นชีวิตดังนั้นการติดต่อสื่ อสารส่ งข้อมูล
สิ นค้าและบริ การ เช่น โทรศัพท์ หรื อสื่ อใหม่อย่าง ไลน์ (Line)” เป็ นสิ่ งสาคัญที่ ทาให้ผบู ้ ริ โภคตัดสิ นใจเลือกใช้
บริ การสถาบันความงามมิกา้ คลินิกการตลาดทางตรงจึงเป็ นเครื่ องมือที่มีประสิ ทธิ ภาพอย่างมากในยุคปั จจุบนั
3) ด้านการขายโดยพนักงานขาย ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสถาบันความงามมิกา้ คลินิก เนื่ องจาก
พนักงานสามารถให้ขอ้ มูลกับลูกค้าได้อย่างละเอียด และตรงความต้องการ ทั้งยังสามารถรับการตอบสนองจากลูกค้า
ได้โดยตรงเพื่อทาการปิ ดการขายได้ง่ายขึ้ น ผลการวิจยั พบว่า ข้อคาถามที่ มีค่าเฉลี่ ยมากที่ สุดคื อ “พนักงานขายมี
ความรู้และเชี่ยวชาญในการให้คาปรึ กษาที่ดี” เนื่ องจากพนักงานขายของสถาบันความงามมิกา้ คลินิกมีความเชี่ยวชาญ
ในการให้คาปรึ กษาที่ ดี และมี การอบรมพนักงานเป็ นประจา ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ พิมพ์พลอย ธรรมโชโต
พรพรรณ ประจักษ์เนตร (2560) ได้ศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยการสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการและอิทธิ พลของกลุ่มอ้างอิง
ต่อพฤติกรรมการ ทาศัลยกรรมความงามของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร” ผลการวิจยั พบว่า รรับรู ้การสื่ อสาร
การตลาดแบบบูรณาการ ด้านการขายโดยใช้พนักงาน ส่ งผลต่อจานวนครั้งที่ทาศัลยกรรมความงาม โดยมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐานข้อที่ 3 พบว่า ปั จจัยด้านคุณภาพบริ การ ได้แก่ ด้านสิ่ งที่สัมผัสได้ และด้านความเอาใจใส่ ส่ งผล
ต่ อ การตัดสิ นใจเลื อ กใช้บ ริ ก ารสถาบันความงามมิ ก้าคลิ นิก อย่างมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติที่ ร ะดับ 0.05 เป็ นไปตาม
สมมติฐานที่ต้ งั ไว้ โดยสามารถอภิปรายผลตามค่าน้ าหนักได้ดงั นี้
1) ด้านสิ่ งที่สัมผัสได้ ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสถาบันความงามมิกา้ คลินิก เนื่ องจาก สิ่ งที่สัมผัส
ได้ เช่น ลักษณะทางกายภาพที่ปรากฏให้เห็นถึงสิ่ งอานวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น อาคาร สถานที่ ที่มีความสะอาด
สภาพแวดล้อมที่ อบอุ่นทาให้ผบู ้ ริ โภคเกิ ดความมัน่ ใจและอุ่นใจ และมัน่ ใจความสะอาดของอุปกรณ์เครื่ องมือทาง
การแพทย์ต่าง ๆ การแต่งกายของเจ้าหน้าที่ สภาพแวดล้อม เป็ นสิ่ งสาคัญในการตัดสิ นใจใช้บริ การของผูบ้ ริ โภค
ผลการวิจยั พบว่า ข้อมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ “อุปกรณ์เครื่ องมือเครื่ องใช้ในการบริ การมีความเหมาะสมและเพียงพอต่อ
การให้บริ การ” อาจเป็ นเพราะเครื่ อ งมื อ ในสถาบันความงามมิ ก้าคลิ นิกทาง มี ความทันสมัย และปลอดดภัย ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ อัมพล ชูสนุกะ และคณะ (2559) ทาการศึกษาเรื่ อง “อิทธิ พลของคุณภาพการให้บริ การต่อ
คุ ณค่ าที่ รั บ รู ้ ความพึ งพอใจ และความจงรั กภักดี ข องผูใ้ ช้บ ริ การคลิ นิกเสริ มความงามในเขตกรุ งเทพมหานคร”
ผลการวิจยั พบว่า คุณภาพการให้บริ การในมิติการเอาใจใส่ ผใู ้ ช้บริ การเป็ นรายบุคคลมีอิทธิ พลทางบวกต่อคุณค่าที่รับรู ้
ของผูใ้ ช้บริ การ
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2) ด้านความเอาใจใส่ ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสถาบันความงามมิกา้ คลินิก เนื่ องจากการดูแล
และให้บริ การอย่างเอาใจใส่ มี ความเข้าใจปั ญหาและความต้องการของผูร้ ั บบริ การ จะสร้ างความพึงพอใจให้แก่
ผูบ้ ริ โภค ผลการวิจยั พบว่า ข้อคาถามที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ “มีการให้บริ การด้วยความเต็มใจและเข้าใจ ถึงปั ญหา
ของผูร้ ับบริ การ” เนื่ องจากหากผูใ้ ห้บริ การสามารถช่วยแก้ไขปั ญหาให้แก่ผรู ้ ับบริ การได้น้ นั จะทาให้เลือกใช้บริ การ
และกลับมาใช้บริ การอีก ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ อัมพล ชูสนุ กะ และคณะ (2559) ทาการศึกษาเรื่ อง “อิทธิ พล
ของคุณภาพการให้บริ การต่อคุณค่าที่รับรู้ ความพึงพอใจ และความจงรักภักดีของผูใ้ ช้บริ การคลินิกเสริ มความงามใน
เขตกรุ งเทพมหานคร” ผลการวิจยั พบว่า คุ ณภาพการให้บริ การในมิ ติสิ่งที่ สัมผัสได้มีอิทธิ พลทางบวกต่อความพึง
พอใจของผูใ้ ช้บริ การ
8. ข้ อเสนอแนะทีไ่ ด้ จากงานวิจัย
1) ปั จจัยลักษณะประชากรศาสตร์ ด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ส่วนบุคคลต่อเดือน สถานภาพการ
สมรส และอาชีพ ที่แตกต่างกันส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสถาบันความงามมิกา้ คลินิก แตกต่างกัน ดังนั้น
ผูบ้ ริ หารสถาบันความงามมิกา้ คลินิก ควรที่จะส่ งเสริ มการออกแบบสิ นค้าและบริ การให้ตรงตามความต้องการของเพศ
หญิงมากขึ้น ด้านอายุ ควรส่ งเสริ มการออกแบบสิ นค้าและบริ การให้ทนั สมัยเช่น การฉี ดฝ้ า กระ ผิวหน้ากระชับสดใสให้
เหมาะกับช่วงวัยกลางคน ด้านระดับการศึกษา ผูบ้ ริ หารควรปรับปรุ งพัฒนา Website อยูเ่ สมอ เพื่อเป็ นช่องทางในการ
ประชาสัมพันธ์ ด้านสถานภาพการสมรสโสด ควรส่ งเสริ มการปรับรู ปแบบของตัวสิ นค้าและบริ การที่มุ่งเน้นให้ผบู ้ ริ โภค
รู ้ สึ กอ่ อยเยาว์ถึงแม้ว่าจะอายุมากและยังโสดก็ส ามารถดูดีได้ ด้านรายได้ส่ วนบุ คคลต่อ เดื อ น ควรส่ งเสริ มการจัด
โปรโมชัน่ พิเศษต่าง ๆ และด้านอาชีพ พบว่าผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่มีกิจการส่ วนตัว/ค้าขายซึ่ งคนกลุ่มนี้ จะใช้บริ การได้
ทุกเวลาเนื่ องจากไม่มีวนั หยุดที่แน่นอน สามารถเข้ารับบริ การได้ทุกวัน ดังนั้นผูบ้ ริ หารอาจมีการส่ งเสริ มการตลาดได้ใน
ทุกช่วงเวลา
2) ปัจจัยด้านการสื่ อสารแบบบูรณาการ
2.1) ด้านการประชาสัมพันธ์ ผูบ้ ริ หารสถาบันความงามมิกา้ คลินิก ควรที่จะมุ่งเน้นความสาคัญของ
การสื่ อสารการตลาดไปที่เรื่ องของการทาการประชาสัมพันธ์ดว้ ยการเชิญ เชิญ ศิลปิ น ดารา นักร้อง มาร่ วมในกิจกรรม
event ต่าง ๆ เช่น การจัดประกวดคัดเลือกสาวผิวสวย หน้าใส มาเป็ นพรี เซนเตอร์ ของคลินิกเนื่ องจากผลการวิจยั พบว่า
“การประชาสัมพันธ์ดว้ ยการจัดกิจกรรม event หรื องานแสดงโดยเชิญดาราคนมีชื่อเสี ยงมาร่ วมงาน” ซึ่ งดาราคนมี
ชื่อเสี ยงนั้นเป็ นบุคคลที่มีอิทธิ พลของกลุ่มคนหนุ่มสาวในการตัดสิ นใจใช้บริ การสถาบันความงามมิกา้ คลินิก และควร
มีการส่ งเสริ มการทากิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่สถาบันเสริ มความงามมิกา้ คลินิก
2.2) ด้านการตลาดทางตรง ผูบ้ ริ หารสถาบันมิกา้ คลินิกควรมุ่งเน้นการสื่ อสารในรู ปแบบการตลาด
ทางตรงที่สื่อสารไปยังกลุ่มลูกค้าแต่ละคนผ่านช่องทางการโทร การส่ งE-mail หรื อไลน์ไปยังลูกค้าโดยตรงเพื่อให้
ผูบ้ ริ โภคได้รับข่าวสารที่ไวชัดเจนแม่นยาและยังสามารถโต้ตอบกับผูใ้ ห้บริ การอย่างรวดเร็ วทันท่วงที เนื่ องจากใน
ปั จจุ บนั การรั บข้อมูลข่าวสารทางออนไลน์เป็ นที่ ได้รับนิ ยมความนิ ยมมาก ซึ่ งสอดคล้องกับผลวิจยั ข้อคาถามที่ มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ “การเสนอรายละเอียดสิ นค้าและบริ การผ่านโทรศัพท์ อีเมลหรื อไลน์ (Line)” อาจเป็ นเพราะใน
โลกปั จ จุ บ ัน นั้น การติ ด ต่ อ สื่ อ สารผ่ า นระบบอิ น เตอร์ เ น็ ต เข้า มามี บ ทบาทส าคัญ ในการด าเนิ น ชี วิ ต ดัง นั้น การ
ติดต่อสื่ อสารส่ งข้อมูลสิ นค้าและบริ การ
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2.3) ด้านการขายโดยพนักงานขาย ผูบ้ ริ หารควร ส่ งเสริ มให้มีการอบรมพนักงานให้มากขึ้ น
เกี่ ยวกับเรื่ องการบริ การด้วยความเป็ นมิ ตร มี มารยาท เอาใจใส่ ในการบริ การ และควรส่ งเสริ มอบรมพนักงานให้มี
ความรู้ความเข้าใจในตัวผลิตภัณฑ์และบริ การอย่างลึกซึ้ งเพื่อที่จะสามารถให้คาปรึ กษาที่ ดีแก่ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริ การ
ได้อย่างมัน่ ใจ ซึ่ งสอดคล้องกับผลวิจยั พบว่าข้อคาถามที่ ผตู้ อบแบบสอบถามให้คะแนนมากที่สุดคือ “พนักงานขายมี
ความรู้และเชี่ยวชาญในการให้คาปรึ กษาที่ดี ”ซึ่ งจะส่ งผลให้ผบู ้ ริ โภคตัดสิ นใจมาใช้บริ การที่สถาบันความงามมิกา้ คลิ
นิกมากยิง่ ขึ้น
3) ปัจจัยคุณภาพการให้บริ การ
3.1) ด้านสิ่ งที่สัมผัสได้ ผูบ้ ริ หารควรส่ งเสริ มการจัดสถานที่หรื อห้องรับรองให้ที่ความกว้างขวาง
สะดวกสบาย และควรหมัน่ คอยตรวจเช็คความพร้อมของเครื่ องมือ อุปกรณ์อยูเ่ สมอ ซึ่ งสอดคล้องกับผลวิจยั พบว่า
ผูต้ อบแบบสอบถามให้น้ าหนักข้อ ค าถามมากที่ สุ ดคื ออุ ปกรณ์ เครื่ องมื อ เครื่ องใช้ในการบริ การมี ความทันสมัย
เหมาะสมและเพียงพอต่อการให้บริ การ เนื่ องจากเครื่ องมื อเครื่ องใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ในสถาบันมิ กา้ คลินิกมี
ความทันสมัยและได้รับมาตรฐานความปลอดภัยสูง
3.2) ด้านความเอาใจใส่ ผูบ้ ริ หารสถาบันความงามมิกา้ คลินิกควรที่จะมุ่งเน้นการดูและเอาใจใส่
ลูกค้าหลังจากการเข้ารับบริ การ ควรมีการสอบถามติดตามอาการและให้คาปรึ กษาเพื่อลดความกังวลของคนไข้ที่มาใช้
บริ การซึ่ งสอดคล้องกับผลการวิจยั พบว่า ข้อคาถามที่ มีค่าเฉลี่ ยมากที่ สุดคือ “มี การให้บริ การด้วยความเต็มใจและ
เข้าใจ ถึงปั ญหาของผูร้ ับบริ การ” เนื่ องจากหากผูใ้ ห้บริ การสามารถช่วยแก้ไขปั ญหาให้แก่ผรู ้ ับบริ การได้น้ นั จะทาให้
ผูใ้ ช้บริ การประทับใจอุ่นใจเลือกใช้บริ การและกลับมาใช้บริ การอีก
9. ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่ อไป
1) ควรมี การศึ กษาตัวแปรอื่ น ๆ เพิ่มเติม เช่ น ส่ วนประสมทางการตลาดที่ ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้
บริ การสถาบันความงามมิกา้ คลินิกเพื่อให้ได้รายละเอียดและผลการวิจยั ที่ครอบคลุมมากยิง่ ขึ้น
2) ควรศึกษาปัญหา และอุปสรรคในการทาธุรกิจด้านการตลาด เพื่อหาแนวทาง กลยุทธ์อื่นๆให้ธุรกิจ
3) ควรทาการศึ กษาวิจัย เชิ งคุ ณภาพโดยการสั มภาษณ์ เชิ งลึ กให้ได้รั บ ข้อ มู ลเชิ งลึ กเกี่ ย วกับ การกลยุท ธ์
ทางด้านการตลาด
เอกสารอ้ างอิง
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