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บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื่ อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจใช้บริ การสถานเสริ มความงาม
ของผูบ้ ริ โภคในแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ กลุ่มตัวอย่าง
ผูเ้ ข้ามาใช้บริ การในสถานเสริ มความงาม ในแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว จํานวน 400 คน โดยมี
วัตถุประสงค์ดงั นี้
1. เพื่อศึกษาเครื่ องมือการประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจ
ใช้บริ การเสริ มความงามของผูบ้ ริ โภคในแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว
2. เพื่อศึกษาปัจจัยอ้างอิงที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจใช้บริ การเสริ มความงาม
ของผูบ้ ริ โภคในแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้ มูลใช้โปรแกรมสถิติสาํ เร็ จรู ป
โดยมีสถิติที่ใช้ คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ Multiple linear
regression analysis ในการวิเคราะห์

สรุปผลการวิจยั
การวิจยั เรื่ อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจใช้บริ การสถานเสริ มความงาม
ของผูบ้ ริ โภคในแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว เป็ นการวิจยั เชิงสํารวจ (Survey research) ใช้วิธีการ
สุ่ มตัวอย่างอย่างสะดวก (Convenience sampling) จากการวิเคราะห์สามารถสรุ ปผลการวิจยั ได้ ดังนี้
ส่ วนที่ 1 สรุ ปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลประชากรศาสตร์
จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมด 400 คน ส่ วนใหญ่เป็ น
เพศหญิง ร้อยละ 72.50 มีอายุมากกว่า 20 ปี -ไม่เกิน 30 ปี คิดเป็ นร้อยละ 45.00 มีสถานภาพสมรส
คิดเป็ นร้อยละ 57.50 มีระดับการศึกษาปวส./ อนุปริ ญญา คิดเป็ นร้อยละ 42.50 มีอาชีพ นิสิต/
นักศึกษา คิดเป็ นร้อยละ 30.00 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 2,500,000-ไม่เกิน 5,000,000 กีบ
คิดเป็ นร้อยละ 47.50
ส่ วนที่ 2 สรุ ปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความคิดเห็นเกี่ยวกับเครื่ องมือประชาสัมพันธ์เพื่อ
การตลาด
จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับเครื่ องมือประชาสัมพันธ์เพื่อ
การตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจใช้บริ การเสริ มความงามของผูบ้ ริ โภคให้ระดับการให้
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ความสําคัญในภาพรวมระดับสูง โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.88 พิจารณาในรายละเอียดเป็ นรายด้าน
พบว่า ผูบ้ ริ โภคในแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว ความสําคัญด้านการใช้กิจกรรมพิเศษ มากที่สุด
โดยมีค่าเฉลี่ยสู งมาก ( Χ =4.53) รองลงมาคือ ด้านการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับชุมชน ( Χ =3.92) ขณะที่
ด้านการประกาศและเผยแพร่ อยูใ่ นระดับสู ง และมีค่าเฉลี่ยเป็ นลําดับสุดท้าย ( Χ =3.54) จําแนกเป็ น
รายด้านได้ดงั นี้
1. ด้านการประกาศและเผยแพร่ (Publication) โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับสู ง โดยมี
รายละเอียดตามลําดับดังนี้คือ ท่านรู ้จกั หรื อได้รับข่าวสารของสถานบริ การเสริ มความงามจาก
เอกสารแผ่นพับสําหรับแจกลูกค้า มีลาํ ดับความสําคัญมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยระดับสู ง 3.75 รองลงมา
ได้แก่ ท่านจดจําสถานเสริ มความงามจากการอ่านเอกสารแผ่นพับสําหรับแจกลูกค้าได้ มีค่าเฉลี่ย
ระดับสูง 3.54 ลําดับที่ 3 ท่านจดจําสถานเสริ มความงามจากการอ่านนิตยสารได้ มีค่าเฉลี่ยระดับสูง
3.52
2. ด้านการใช้กิจกรรมพิเศษ (Events) โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับสูงมากที่สุด โดยมี
รายละเอียดตามลําดับดังนี้คือ ท่านรู ้จกั หรื อได้รับข้อมูล ข่าวสารของสถานบันเสริ มความงามจาก
รายชื่อผูอ้ ุปถัมภ์รายการบันเทิง มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยระดับสูงมาก 4.57 รองลงมาได้แก่ ท่านรู ้จกั หรื อ
ได้รับข้อมูล ข่าวสารของสถานบันเสริ มความงามจากงานแสดงสิ นค้า 4.53 ลําดับที่ 3 ท่านรู ้จกั หรื อ
ได้รับข้อมูล ข่าวสารของสถานบันเสริ มความงามจากรายชื่อผูอ้ ุปถัมภ์รายการกีฬา มีค่าเฉลี่ย 4.52
3. ด้านการนําเสนอข่าวสาร (News) ภาพรวมอยูใ่ นระดับสูง โดยมีรายละเอียดตามลําดับ
ดังนี้คือ ท่านทราบข่าวการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์การหรื อกิจกรรมทางธุรกิจของสถานเสริ ม
ความงามจากสถานีโทรทัศน์ มีลาํ ดับความสําคัญมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยระดับสูง 4.08 รองลงมาได้แก่
ท่านทราบข่าวการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ของสถานเสริ มความงามจากสถานีโทรทัศน์ มีค่าเฉลี่ย
ระดับสูง 4.04 ลําดับที่ 3 ท่านทราบข่าวการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ของสถานเสริ มความงามจาก
หนังสื อพิมพ์ มีค่าเฉลี่ยระดับสูง 3.58
4. ด้านการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับชุมชน (Community involvements) ภาพรวมอยูใ่ น
ระดับสู ง โดยมีรายละเอียดตามลําดับดังนี้คือ มีท่านทราบข่าวกิจกรรมเพื่อชุมชนที่สถานเสริ ม
ความงามจัดขึ้นเพื่อให้ความรู ้เกี่ยวกับการเสริ มความงาม มีลาํ ดับความสําคัญมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
ระดับสูง 3.98 รองลงมาได้แก่ ท่านมีส่วนร่ วมในกิจกรรมเพื่อชุมชนที่สถานเสริ มความงามจัดขึ้น
เพื่อให้ความรู ้เกี่ยวกับการเสริ มความงาม มีค่าเฉลี่ยระดับสูง 3.87
5. ด้านการใช้สื่อเฉพาะ (Identity media) โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับสู ง โดยมีรายละเอียด
ตามลําดับดังนี้คือ ท่านรู ้จกั สถานเสริ มความงามจากการได้รับแจกของขวัญฟรี หรื อของชําร่ วย
ทดลองใช้ฟรี จากสถานเสริ มความงาม มีลาํ ดับความสําคัญมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยระดับสูง 3.89
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รองลงมาได้แก่ การแต่งกายที่เป็ นเอกลักษณ์ของพนักงาน ทําให้ท่านรู ้จกั สถานบริ การได้เป็ นอย่างดี
มีค่าเฉลี่ยระดับสู ง 3.87 และลําดับที่ 3 การแต่งกายที่เป็ นเอกลักษณ์ของพนักงาน ทําให้ท่านจดจํา
สถานบริ การได้เป็ นอย่างดี มีค่าเฉลี่ยระดับสู ง 3.85
6. ด้านการใช้กิจกรรมโน้มน้าวใจ (Lobbying activity) โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับสูง โดย
มีรายละเอียดตามลําดับดังนี้คือ ท่านทราบข่าวหรื อรู ้จกั สถานเสริ มความงามได้จากการรณรงค์เรื่ อง
กฎหมายคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคหรื อการผ่านการยอมรับมาตรฐานอาหารและยา มีลาํ ดับความสําคัญ
มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยระดับสู ง 3.87 รองลงมาได้แก่ ท่านจดจํา สถานเสริ มความงามได้จากการรณรงค์
เรื่ องกฎหมายคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคหรื อการผ่านการยอมรับมาตรฐานอาหารและยา มีค่าเฉลี่ยระดับสูง
3.80
7. ด้านการใช้กิจกรรมที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (Social responsibility) โดย
ภาพรวมอยูใ่ นระดับสูง โดยมีรายละเอียดตามลําดับดังนี้คือ ท่านรู ้จกั สถานเสริ มความงามที่ทาํ
โครงการหรื อกิจกรรมที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมมากที่สุด มีลาํ ดับ
ความสําคัญมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยระดับสูง 3.78 รองลงมาได้แก่ ท่านจดจําสถานเสริ มความงามที่ทาํ
โครงการหรื อกิจกรรมที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
ระดับสูง 3.72
ส่ วนที่ 3 สรุ ปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความคิดเห็นเกี่ยวกับกลุ่มอ้างอิงที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการตัดสิ นใจใช้บริ การ
จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่า ระดับความสําคัญของความคิดเห็นเกี่ยวกับกลุ่มอ้างอิง
ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การเสริ มความงามของผูบ้ ริ โภค โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับสูง โดยมี
รายละเอียดตามลําดับดังนี้คือ ท่านเลือกสถานเสริ มความงามที่มีศิลปิ น ดารา นักร้อง นักแสดง และ
ผูม้ ีชื่อเสี ยงมาเป็ น พรี เซ็นเตอร์ หรื อเป็ นผูแ้ นะนํามากที่สุดมีลาํ ดับความสําคัญมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
ระดับสูง 3.92 รองลงมาได้แก่ ท่านได้รับการแนะนํา รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานเสริ ม
ความงามจากเพื่อน มีค่าเฉลี่ยระดับมาก 3.87 ลําดับที่ 3 คือ ท่านได้รับการแนะนํา รับทราบข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับสถานเสริ มความงามจากครอบครัวเช่น พ่อแม่ พี่นอ้ ง มีค่าเฉลี่ยระดับสูง 3.85
ส่ วนที่ 4 สรุ ปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความคิดเห็นลักษณะบริ การที่ผบู ้ ริ โภคเลือกใช้
บริ การ
จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่า ระดับความสําคัญของความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะ
บริ การเสริ มความงามที่ผบู ้ ริ โภคเลือกใช้บริ การโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับสู ง โดยมีรายละเอียด
ตามลําดับดังนี้คือ ท่านสนใจใช้บริ การสถานเสริ มความงามเพื่อทําทรี ตเม้นต์ ฟื้ นฟูผวิ หน้า
ให้กระจ่างใส ลดสิ วฝ้ า จุดด่างดําบนใบหน้า มีลาํ ดับความสําคัญมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยระดับสูง 3.90
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รองลงมาได้แก่ ท่านสนใจใช้บริ การเสริ มความงามเพื่อเสริ มจมูกด้วยการฉี ดฟิ ลเลอร์ มีค่าเฉลี่ย
ระดับสูง 3.87 ลําดับที่ 3 คือ ท่านสนใจใช้บริ การเสริ มความงามเพื่อการแต่งหน้า มีคา่ เฉลี่ยระดับสูง
3.86
ส่ วนที่ 5 สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1
H0: เครื่ องมือประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาดไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจ
ใช้บริ การเสริ มความงามของผูบ้ ริ โภคในแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว
H1: เครื่ องมือประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาดมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจใช้บริ การ
เสริ มความงามของผูบ้ ริ โภคในแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว
จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่า ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) คือ เครื่ องมือ
ประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาดมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจใช้บริ การเสริ มความงามของ
ผูบ้ ริ โภคในแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว
สมมติฐานที่ 2
H0: ปั จจัยอ้างอิงไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจใช้บริ การเสริ มความงามของ
ผูบ้ ริ โภคในแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว
H1: ปั จจัยอ้างอิงมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจใช้บริ การเสริ มความงามของ
ผูบ้ ริ โภคในแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว
จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่า ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) คือ ปัจจัยอ้างอิงมีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจใช้บริ การเสริ มความงามของผูบ้ ริ โภคในแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว

อภิปรายผลการวิจยั
จากผลการวิจยั ที่ได้จากการทดสอบสมมติฐานในงานวิจยั เรื่ อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการตัดสิ นใจใช้บริ การสถานเสริ มความงามของผูบ้ ริ โภคในแขวงสะหวันนะเขต สปป.
ลาว สามารถอภิปรายผลตามสมมติฐานการวิจยั โดยอ้างอิงจากงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องได้ดงั นี้
จากสมมติฐานข้อที่ 1 เครื่ องมือการประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาดมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การตัดสิ นใจใช้บริ การเสริ มความงามของผูบ้ ริ โภคในแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว
จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่า ในภาพรวม เครื่ องมือประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาด
มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจใช้บริ การเสริ มความงามของผูบ้ ริ โภคในแขวงสะหวันนะเขต
สปป.ลาว โดยให้ความสําคัญในด้านต่าง ๆ ในระดับที่สูง เครื่ องมือประชาสัมพันธ์ที่แตกต่างกัน
ทําให้การจดจํา และรับรู ้เกี่ยวกับสถานบริ การเสริ มความงามแตกต่างกัน ส่ งผลให้พฤติกรรมของ
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บุคคลแต่ละบุคคลแตกต่างกัน โดยจะแสดงออกมาในลักษณะต่าง ๆ ในรู ปของความสนใจ และ
ความคิดเห็น การตัดสิ นใจใช้บริ การ ในส่ วนความคิดเห็นจากผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ ริ โภคยอมรับสื่ อ
ประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายขึ้น อาจเนื่องมาจากสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ผูบ้ ริ โภคมีโอกาสรับรู ้
ช่องทางในการประชาสัมพันธ์ ช่องทางการการรับรู ้ข่าวสารได้มากขึ้น ช่องทางในการซื้อสิ นค้า
ที่หลากหลายและสะดวกมากขึ้นย่อมส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าได้มากขึ้น สอดคล้องกับ
แนวคิดของ Kotler (2006, p. 181) กล่าวว่า การตัดสิ นใจซื้อเป็ นพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค เป็ นพฤติกรรม
ในการเลือกซื้อ การใช้ การประเมินและการใช้จ่ายในสิ นค้าและบริ การนี้จะเกิดตามแรงกระตุน้ และ
พฤติกรรมในการใช้จ่าย เป็ นการค้นหาเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อและการใช้ ตอบสนองความ
ต้องการของผูบ้ ริ โภคเอง
จากสมมติฐานข้อที่ 2 ปัจจัยอ้างอิงมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจใช้บริ การเสริ ม
ความงามของผูบ้ ริ โภคในแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว
จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่า ปัจจัยอ้างอิงมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจ
ใช้บริ การเสริ มความงามของผูบ้ ริ โภคในแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว มากที่สุด คือ เพื่อน โดย
เพื่อนจะมีส่วนในการตัดสิ นใจใช้บริ การเสริ มความงามของผูบ้ ริ โภคในแขวงสะหวันนะเขต สปป.
ลาว ในขณะที่ศิลปิ น ดารา นักร้อง นักแสดง มีผลกระตุน้ ให้เกิดความสนใจและเพิ่มความน่าเชื่อถือ
ให้สถานบริ การมากขึ้น สอดคล้องกับ งานวิจยั ของ บุศรา จิรเกษมสุ ข (2555) ทําการศึกษาปัจจัยที่มี
ผลต่อพฤติกรรมการใช้บริ การสถาบันเสริ มความงามพงษ์ศกั ดิ์คลินิกของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร พบว่า 1) ผูส้ อบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุระหว่าง 38-47 ปี สถานภาพโสด
ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี มีอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน มีรายได้เฉลี่ยเดือนละ 10,000-19,999
บาท 2) รู ปแบบการดําเนินชีวิตพบว่าผูบ้ ริ โภคมีความคิดเห็นเกี่ยวกับรู ปแบบการดําเนินชีวิต ด้าน
กิจกรรม ด้านความสนใจและด้านความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก 3) ผูบ้ ริ โภคมีความคิดเห็น
ด้านส่ วนประสมทางการตลาดธุรกิจบริ การ ด้านราคา ด้านสถานที่ และด้านการส่ งเสริ มการตลาด
มีความสําคัญในระดับมากที่สุด ด้านบุคลากรผูใ้ ห้บริ การ กระบวนการให้บริ การ ผลิตภัณฑ์ และ
ด้านกายภาพมีความสําคัญอยูใ่ นระดับมาก 4) แรงจูงใจโดยรวมในการใช้บริ การสถานเสริ ม
ความงามพงษ์ศกั ดิ์คลีนิก พบว่าแรงจูงใจในการใช้บริ การด้านอารมณ์และแรงจูงใจด้านเหตุผลมี
ความสําคัญในระดับมาก 5) ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มีความถี่ในการใช้บริ การสถานเสริ ม
ความงามพงษ์ศกั ดิ์คลีนิก มีคา่ เฉลี่ยอยูท่ ี่ 3 ครั้งต่อเดือน และมีงบประมาณเฉลี่ยที่ใช้บริ การประมาณ
200 บาทต่อครั้ง ส่ วนใหญ่ใช้บริ การประเภทผิวหน้า อาทิ การรักษาสิ ว หลุมสิ ว แผลเป็ น ฝ้ ากระ
และการบํารุ งหน้า มาร์คหน้าใส ใช้บริ การวันเสาร์-อาทิตย์มากที่สุด ช่วงเวลาที่ผบู ้ ริ โภคใช้บริ การ
มากที่สุด คือช่วงเวลา 19.00-21.00 น. มีวตั ถุประสงค์ในการใช้บริ การเสริ มความงามเพื่อให้ได้
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การยอมรับจากสังคม บุคคลที่มีอิทธิพลมากที่สุดต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การ คือเพื่อน/ เพื่อนร่ วมงาน
และส่ วนใหญ่ชาํ ระค่าบริ การด้วยเงินสด

ข้ อเสนอแนะจากการวิจยั
จากผลการวิจยั ผูว้ ิจยั ขอเสนอแนะด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1. เครื่ องมือที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาด มีหลายวิธี สถานเสริ มความงาม
ควรเลือกใช้เครื่ องมือประชาสัมพันธ์ทางการตลาดให้เหมาะสม และเข้าถึงกลุ่มผูบ้ ริ โภคให้
มากที่สุด สําหรับผูบ้ ริ โภคในแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว ควรเลือกใช้เครื่ องมือในด้านการใช้
กิจกรรมพิเศษให้มากขึ้น เช่นจัดให้มีการเปิ ดตัวสิ นค้าตัวใหม่ การเป็ นผูอ้ ุปถัมภ์รายการบันเทิง
รายการกีฬา หรื อการออกบูธเพื่อจัดแสดงสิ นค้าและบริ การ มีการสาธิตลักษณะบริ การต่าง ๆ ของ
สถานเสริ มความงาม เป็ นต้น เพื่อให้ผบู ้ ริ โภครู ้จกั จดจํา เชื่อถือในบริ การมากขึ้น นอกจากนั้น
อาจจะจัดกิจกรรมเกี่ยวกับชุมชนเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กบั สถานบริ การ และใช้สื่อเฉพาะ
ให้มากขึ้นควบคู่กนั ไปด้วย เพื่อกระตุน้ ให้เกิดการตัดสิ นใจใช้บริ การ
2. ผูบ้ ริ โภคในแขวงสะหวันนะเขต ส่ วนมาก จะได้รับอิทธิพลในการตัดสิ นใจใช้บริ การ
จากกลุ่มอ้างอิงที่เป็ นเพื่อนมากที่สุด สถานบริ การเสริ มความงามควรวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด
โดยการเจาะเป็ นกลุ่ม มากกว่าเป็ นรายบุคคล เช่นการให้ส่วนลดกับผูใ้ ช้บริ การที่มาใช้บริ การ
พร้อมกันตั้งแต่ 3 ท่านขึ้นไป หรื อใช้กลยุทธ์เพื่อนแนะนําเพื่อน เพื่อให้เป็ นการประชาสัมพันธ์แบบ
ปากต่อปาก ทําให้เกิดความเชื่อถือในสถานบริ การมากยิง่ ขึ้น ในการให้บริ การลูกค้าแต่ละครั้ง
เจ้าหน้าที่ประจําสถานเสริ มความงามควรจะต้องสอดแทรกข้อมูลที่เป็ นความรู ้ ความเคลื่อนไหว
ของสถานเสริ มความงาม ตลอดจนเทคนิค ความก้าวหน้าของบริ การต่าง ๆ ตลอดจนนําเสนอ
โปรโมชัน่ ใหม่ ๆ เพื่อให้ผใู ้ ช้บริ การเกิดความสนใจ และแนะนําไปยังผูบ้ ริ โภคคนอื่นต่อไป
3. ผูป้ ระกอบการสถานเสริ มความงามในแขวงสะหวันนะเขต ควรนําเครื่ องมือ
การประชาสัมพันธ์มาใช้ในการกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาด โดยมุ่งเน้นไปที่การจัดกิจกรรมพิเศษ
และมีการเชิญศิลปิ นที่เป็ นที่รู้จกั มาร่ วมในกิจกรรม หรื อจัดกิจกรรมการตอบคําถามในรายการและ
รับรางวัลจากสถานบริ การ เกิดเป็ นกระแสปากต่อปาก เพื่อกระตุน้ ให้ผบู ้ ริ โภคสนใจมาร่ วม
กิจกรรม และตัดสิ นใจมาใช้บริ การในที่สุด
4. ผูบ้ ริ โภคในแขวงสะหวันนะเขต ที่เป็ นกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย ส่ วนมากเป็ นผูห้ ญิงซึ่ง
ค่อนข้างให้ความสนใจเกี่ยวกับความงามในระดับสู ง โดยเฉพาะสนใจการทําทรี ตเม้นต์ ฟื้ นฟู
ผิวหน้าให้กระจ่างใสมากที่สุด และเริ่ มให้ความสนใจในเรื่ องของการทําจมูกโดยฉีดฟิ ลเลอร์
การแต่งหน้า มากขึ้น ผูป้ ระกอบการที่สนใจที่จะลงทุนในแขวงสะหวันนะเขต ควรศึกษาข้อมูล
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พื้นฐานของลูกค้าและนําเทคนิคใหม่ ๆ ที่กาํ ลังเป็ นที่นิยมและปลอดภัยมานําเสนอให้เหมาะสมกับ
ลักษณะและความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้ าหมาย
5. ข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จากการทําวิจยั สามารถนําไปพยากรณ์ผลที่จะได้จากการใช้
เครื่ องมือการประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาดและการใช้กลุ่มอิทธิพลอ้างอิง ผูท้ ี่สนใจค้นคว้าสามารถ
นําไปศึกษาให้ถ่องแท้และลึกซึ้ง เพื่อขยายผลต่อไป

ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
1. ควรศึกษาถึงข้อด้อยของเครื่ องมือการประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาด และแนวทาง
แก้ไขปัญหา
2. ควรจะพิจาณาในด้านผลของการใช้เครื่ องมือการประชาสัมพันธ์แต่ละประเภท ทั้ง
ด้านบวกและลบ และนําไปคิดค้นการประชาสัมพันธ์ในรู ปแบบใหม่ ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริ โภคในยุคโลกาภิวตั น์ต่อไป
3. ควรศึกษาปั จจัยอื่น ๆ ที่มีผลพฤติกรรมการตัดสิ นใจใช้บริ การสถานเสริ มความงาม
ของผูบ้ ริ โภคในแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว เช่น การสื่ อสารการตลาด ส่ วนประสมทาง
การตลาดในด้านผลิตภัณฑ์

