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บทที ่5 
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจใชบ้ริการสถานเสริมความงาม
ของผูบ้ริโภคในแขวงสะหวนันะเขต สปป.ลาว กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา คือ กลุ่มตวัอยา่ง 
ผูเ้ขา้มาใชบ้ริการในสถานเสริมความงาม ในแขวงสะหวนันะเขต สปป.ลาว จาํนวน 400 คน โดยมี
วตัถุประสงคด์งัน้ี 
 1.  เพื่อศึกษาเคร่ืองมือการประชาสมัพนัธ์เพื่อการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจ
ใชบ้ริการเสริมความงามของผูบ้ริโภคในแขวงสะหวนันะเขต สปป.ลาว 
 2.  เพื่อศึกษาปัจจยัอา้งอิงท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจใชบ้ริการเสริมความงาม
ของผูบ้ริโภคในแขวงสะหวนันะเขต สปป.ลาว 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลใชโ้ปรแกรมสถิติสาํเร็จรูป 
โดยมีสถิติท่ีใช ้คือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติ Multiple linear 
regression analysis ในการวิเคราะห์ 
 

สรุปผลการวจิยั 
 การวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจใชบ้ริการสถานเสริมความงาม
ของผูบ้ริโภคในแขวงสะหวนันะเขต สปป.ลาว เป็นการวจิยัเชิงสาํรวจ (Survey research) ใชว้ิธีการ
สุ่มตวัอยา่งอยา่งสะดวก (Convenience sampling) จากการวิเคราะห์สามารถสรุปผลการวิจยัได ้ดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1  สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูลประชากรศาสตร์ 
 จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูล พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 400 คน ส่วนใหญ่เป็น 
เพศหญิง ร้อยละ 72.50 มีอายมุากกวา่ 20 ปี-ไม่เกิน 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 45.00 มีสถานภาพสมรส 
คิดเป็นร้อยละ 57.50 มีระดบัการศึกษาปวส./ อนุปริญญา คิดเป็นร้อยละ 42.50  มีอาชีพ นิสิต/
นกัศึกษา คิดเป็นร้อยละ 30.00 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากกวา่ 2,500,000-ไม่เกิน 5,000,000 กีบ 
คิดเป็นร้อยละ 47.50 
 ส่วนท่ี 2  สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูลความคิดเห็นเก่ียวกบัเคร่ืองมือประชาสมัพนัธ์เพื่อ
การตลาด 
 จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูล พบวา่ ความคิดเห็นเก่ียวกบัเคร่ืองมือประชาสมัพนัธ์เพื่อ
การตลาดท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจใชบ้ริการเสริมความงามของผูบ้ริโภคใหร้ะดบัการให ้
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ความสาํคญัในภาพรวมระดบัสูง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.88 พิจารณาในรายละเอียดเป็นรายดา้น 
พบวา่ ผูบ้ริโภคในแขวงสะหวนันะเขต สปป.ลาว ความสาํคญัดา้นการใชกิ้จกรรมพิเศษ มากท่ีสุด 
โดยมีค่าเฉล่ียสูงมาก (Χ =4.53) รองลงมาคือ ดา้นการจดักิจกรรมเก่ียวกบัชุมชน (Χ =3.92) ขณะท่ี 
ดา้นการประกาศและเผยแพร่ อยูใ่นระดบัสูง และมีค่าเฉล่ียเป็นลาํดบัสุดทา้ย (Χ =3.54) จาํแนกเป็น
รายดา้นไดด้งัน้ี 
 1.  ดา้นการประกาศและเผยแพร่ (Publication) โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัสูง โดยมี
รายละเอียดตามลาํดบัดงัน้ีคือ ท่านรู้จกั หรือไดรั้บข่าวสารของสถานบริการเสริมความงามจาก
เอกสารแผน่พบัสาํหรับแจกลูกคา้ มีลาํดบัความสาํคญัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียระดบัสูง 3.75 รองลงมา
ไดแ้ก่ ท่านจดจาํสถานเสริมความงามจากการอ่านเอกสารแผน่พบัสาํหรับแจกลูกคา้ได ้มีค่าเฉล่ีย
ระดบัสูง 3.54 ลาํดบัท่ี 3 ท่านจดจาํสถานเสริมความงามจากการอ่านนิตยสารได ้มีค่าเฉล่ียระดบัสูง 
3.52 
 2.  ดา้นการใชกิ้จกรรมพิเศษ (Events) โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัสูงมากท่ีสุด โดยมี
รายละเอียดตามลาํดบัดงัน้ีคือ ท่านรู้จกั หรือไดรั้บขอ้มูล ข่าวสารของสถานบนัเสริมความงามจาก
รายช่ือผูอุ้ปถมัภร์ายการบนัเทิง มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียระดบัสูงมาก 4.57 รองลงมาไดแ้ก่ ท่านรู้จกั หรือ
ไดรั้บขอ้มูล ข่าวสารของสถานบนัเสริมความงามจากงานแสดงสินคา้ 4.53 ลาํดบัท่ี 3 ท่านรู้จกั หรือ
ไดรั้บขอ้มูล ข่าวสารของสถานบนัเสริมความงามจากรายช่ือผูอุ้ปถมัภร์ายการกีฬา มีค่าเฉล่ีย 4.52 
 3.  ดา้นการนาํเสนอข่าวสาร (News) ภาพรวมอยูใ่นระดบัสูง โดยมีรายละเอียดตามลาํดบั
ดงัน้ีคือ ท่านทราบข่าวการปรับเปล่ียนโครงสร้างองคก์ารหรือกิจกรรมทางธุรกิจของสถานเสริม
ความงามจากสถานีโทรทศัน์ มีลาํดบัความสาํคญัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียระดบัสูง 4.08 รองลงมาไดแ้ก่ 
ท่านทราบข่าวการออกผลิตภณัฑใ์หม่ของสถานเสริมความงามจากสถานีโทรทศัน์ มีค่าเฉล่ีย 
ระดบัสูง 4.04 ลาํดบัท่ี 3 ท่านทราบข่าวการออกผลิตภณัฑใ์หม่ของสถานเสริมความงามจาก 
หนงัสือพิมพ ์มีค่าเฉล่ียระดบัสูง 3.58 
 4.  ดา้นการจดักิจกรรมเก่ียวกบัชุมชน (Community involvements) ภาพรวมอยูใ่น
ระดบัสูง โดยมีรายละเอียดตามลาํดบัดงัน้ีคือ มีท่านทราบข่าวกิจกรรมเพ่ือชุมชนท่ีสถานเสริม 
ความงามจดัข้ึนเพื่อใหค้วามรู้เก่ียวกบัการเสริมความงาม มีลาํดบัความสาํคญัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย
ระดบัสูง 3.98 รองลงมาไดแ้ก่ ท่านมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพ่ือชุมชนท่ีสถานเสริมความงามจดัข้ึน
เพื่อใหค้วามรู้เก่ียวกบัการเสริมความงาม มีค่าเฉล่ียระดบัสูง 3.87 
 5.  ดา้นการใชส่ื้อเฉพาะ (Identity media) โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัสูง โดยมีรายละเอียด
ตามลาํดบัดงัน้ีคือ ท่านรู้จกัสถานเสริมความงามจากการไดรั้บแจกของขวญัฟรี หรือของชาํร่วย
ทดลองใชฟ้รี จากสถานเสริมความงาม มีลาํดบัความสาํคญัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียระดบัสูง 3.89 
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รองลงมาไดแ้ก่ การแต่งกายท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของพนกังาน ทาํใหท่้านรู้จกัสถานบริการไดเ้ป็นอยา่งดี 
มีค่าเฉล่ียระดบัสูง 3.87 และลาํดบัท่ี 3 การแต่งกายท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของพนกังาน ทาํใหท่้านจดจาํ
สถานบริการไดเ้ป็นอยา่งดี มีค่าเฉล่ียระดบัสูง 3.85 
 6.  ดา้นการใชกิ้จกรรมโนม้นา้วใจ (Lobbying activity) โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัสูง โดย
มีรายละเอียดตามลาํดบัดงัน้ีคือ ท่านทราบข่าวหรือรู้จกั สถานเสริมความงามไดจ้ากการรณรงคเ์ร่ือง
กฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภคหรือการผา่นการยอมรับมาตรฐานอาหารและยา มีลาํดบัความสาํคญั 
มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียระดบัสูง 3.87 รองลงมาไดแ้ก่ ท่านจดจาํ สถานเสริมความงามไดจ้ากการรณรงค์
เร่ืองกฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภคหรือการผา่นการยอมรับมาตรฐานอาหารและยา มีค่าเฉล่ียระดบัสูง 
3.80 
 7.  ดา้นการใชกิ้จกรรมท่ีแสดงความรับผดิชอบต่อสงัคม (Social responsibility) โดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัสูง โดยมีรายละเอียดตามลาํดบัดงัน้ีคือ ท่านรู้จกัสถานเสริมความงามท่ีทาํ
โครงการหรือกิจกรรมท่ีแสดงความรับผดิชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้มมากท่ีสุด มีลาํดบั
ความสาํคญัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียระดบัสูง 3.78 รองลงมาไดแ้ก่ ท่านจดจาํสถานเสริมความงามท่ีทาํ
โครงการหรือกิจกรรมท่ีแสดงความรับผดิชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้มมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย
ระดบัสูง 3.72 
 ส่วนท่ี 3  สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูลความคิดเห็นเก่ียวกบักลุ่มอา้งอิงท่ีมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการตดัสินใจใชบ้ริการ 
 จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูล พบวา่ ระดบัความสาํคญัของความคิดเห็นเก่ียวกบักลุ่มอา้งอิง
ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการเสริมความงามของผูบ้ริโภค โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัสูง โดยมี
รายละเอียดตามลาํดบัดงัน้ีคือ ท่านเลือกสถานเสริมความงามท่ีมีศิลปิน ดารา นกัร้อง นกัแสดง และ
ผูมี้ช่ือเสียงมาเป็น พรีเซ็นเตอร์ หรือเป็นผูแ้นะนาํมากท่ีสุดมีลาํดบัความสาํคญัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย
ระดบัสูง 3.92 รองลงมาไดแ้ก่ ท่านไดรั้บการแนะนาํ รับทราบขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัสถานเสริม
ความงามจากเพื่อน มีค่าเฉล่ียระดบัมาก 3.87 ลาํดบัท่ี 3 คือ ท่านไดรั้บการแนะนาํ รับทราบขอ้มูล
ข่าวสารเก่ียวกบัสถานเสริมความงามจากครอบครัวเช่น พอ่แม่ พี่นอ้ง มีค่าเฉล่ียระดบัสูง 3.85
 ส่วนท่ี 4  สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูลความคิดเห็นลกัษณะบริการท่ีผูบ้ริโภคเลือกใช้
บริการ 
 จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูล พบวา่  ระดบัความสาํคญัของความคิดเห็นเก่ียวกบัลกัษณะ
บริการเสริมความงามท่ีผูบ้ริโภคเลือกใชบ้ริการโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัสูง โดยมีรายละเอียด
ตามลาํดบัดงัน้ีคือ ท่านสนใจใชบ้ริการสถานเสริมความงามเพ่ือทาํทรีตเมน้ต ์ฟ้ืนฟผูวิหนา้ 
ใหก้ระจ่างใส ลดสิวฝ้า จุดด่างดาํบนใบหนา้ มีลาํดบัความสาํคญัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียระดบัสูง 3.90 
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รองลงมาไดแ้ก่ ท่านสนใจใชบ้ริการเสริมความงามเพ่ือเสริมจมูกดว้ยการฉีดฟิลเลอร์ มีค่าเฉล่ีย
ระดบัสูง 3.87 ลาํดบัท่ี 3 คือ ท่านสนใจใชบ้ริการเสริมความงามเพ่ือการแต่งหนา้ มีค่าเฉล่ียระดบัสูง 
3.86 
 ส่วนท่ี 5  สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานท่ี 1 
 H0: เคร่ืองมือประชาสมัพนัธ์เพื่อการตลาดไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจ 
ใชบ้ริการเสริมความงามของผูบ้ริโภคในแขวงสะหวนันะเขต สปป.ลาว 
 H1: เคร่ืองมือประชาสมัพนัธ์เพื่อการตลาดมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจใชบ้ริการ
เสริมความงามของผูบ้ริโภคในแขวงสะหวนันะเขต สปป.ลาว 
 จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูล พบวา่ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) คือ เคร่ืองมือ
ประชาสมัพนัธ์เพื่อการตลาดมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจใชบ้ริการเสริมความงามของ
ผูบ้ริโภคในแขวงสะหวนันะเขต สปป.ลาว 
 สมมติฐานท่ี 2 
 H0: ปัจจยัอา้งอิงไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจใชบ้ริการเสริมความงามของ
ผูบ้ริโภคในแขวงสะหวนันะเขต สปป.ลาว 
 H1: ปัจจยัอา้งอิงมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจใชบ้ริการเสริมความงามของ
ผูบ้ริโภคในแขวงสะหวนันะเขต สปป.ลาว 
 จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูล พบวา่ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) คือ ปัจจยัอา้งอิงมีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมการตดัสินใจใชบ้ริการเสริมความงามของผูบ้ริโภคในแขวงสะหวนันะเขต สปป.ลาว 
 

อภปิรายผลการวจิยั 
 จากผลการวิจยัท่ีไดจ้ากการทดสอบสมมติฐานในงานวจิยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการตดัสินใจใชบ้ริการสถานเสริมความงามของผูบ้ริโภคในแขวงสะหวนันะเขต สปป.
ลาว สามารถอภิปรายผลตามสมมติฐานการวิจยั โดยอา้งอิงจากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งไดด้งัน้ี 
 จากสมมติฐานขอ้ท่ี 1  เคร่ืองมือการประชาสมัพนัธ์เพื่อการตลาดมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การตดัสินใจใชบ้ริการเสริมความงามของผูบ้ริโภคในแขวงสะหวนันะเขต สปป.ลาว 
 จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูล พบวา่ ในภาพรวม เคร่ืองมือประชาสมัพนัธ์เพื่อการตลาด 
มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจใชบ้ริการเสริมความงามของผูบ้ริโภคในแขวงสะหวนันะเขต 
สปป.ลาว โดยใหค้วามสาํคญัในดา้นต่าง ๆ ในระดบัท่ีสูง เคร่ืองมือประชาสมัพนัธ์ท่ีแตกต่างกนั 
ทาํใหก้ารจดจาํ และรับรู้เก่ียวกบัสถานบริการเสริมความงามแตกต่างกนั ส่งผลใหพ้ฤติกรรมของ 
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บุคคลแต่ละบุคคลแตกต่างกนั โดยจะแสดงออกมาในลกัษณะต่าง ๆ ในรูปของความสนใจ และ 
ความคิดเห็น การตดัสินใจใชบ้ริการ ในส่วนความคิดเห็นจากผลการวจิยัพบวา่ ผูบ้ริโภคยอมรับส่ือ 
ประชาสมัพนัธ์ท่ีหลากหลายข้ึน อาจเน่ืองมาจากสงัคมท่ีเปล่ียนแปลงไป ผูบ้ริโภคมีโอกาสรับรู้
ช่องทางในการประชาสมัพนัธ์ ช่องทางการการรับรู้ข่าวสารไดม้ากข้ึน ช่องทางในการซ้ือสินคา้ 
ท่ีหลากหลายและสะดวกมากข้ึนยอ่มส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ไดม้ากข้ึน สอดคลอ้งกบั
แนวคิดของ Kotler (2006, p. 181) กล่าววา่ การตดัสินใจซ้ือเป็นพฤติกรรมผูบ้ริโภค เป็นพฤติกรรม
ในการเลือกซ้ือ การใช ้การประเมินและการใชจ่้ายในสินคา้และบริการน้ีจะเกิดตามแรงกระตุน้และ
พฤติกรรมในการใชจ่้าย เป็นการคน้หาเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือและการใช ้ตอบสนองความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภคเอง 
 จากสมมติฐานขอ้ท่ี 2  ปัจจยัอา้งอิงมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจใชบ้ริการเสริม
ความงามของผูบ้ริโภคในแขวงสะหวนันะเขต สปป.ลาว 
 จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูล พบวา่ ปัจจยัอา้งอิงมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจ 
ใชบ้ริการเสริมความงามของผูบ้ริโภคในแขวงสะหวนันะเขต สปป.ลาว มากท่ีสุด คือ เพื่อน โดย
เพื่อนจะมีส่วนในการตดัสินใจใชบ้ริการเสริมความงามของผูบ้ริโภคในแขวงสะหวนันะเขต สปป. 
ลาว ในขณะท่ีศิลปิน ดารา นกัร้อง นกัแสดง มีผลกระตุน้ใหเ้กิดความสนใจและเพิ่มความน่าเช่ือถือ
ใหส้ถานบริการมากข้ึน สอดคลอ้งกบั งานวิจยัของ บุศรา จิรเกษมสุข (2555) ทาํการศึกษาปัจจยัท่ีมี
ผลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการสถาบนัเสริมความงามพงษศ์กัด์ิคลินิกของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร พบวา่ 1) ผูส้อบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายรุะหวา่ง 38-47 ปี สถานภาพโสด 
ระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน มีรายไดเ้ฉล่ียเดือนละ 10,000-19,999 
บาท 2) รูปแบบการดาํเนินชีวิตพบวา่ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นเก่ียวกบัรูปแบบการดาํเนินชีวิต ดา้น
กิจกรรม ดา้นความสนใจและดา้นความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 3) ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็น
ดา้นส่วนประสมทางการตลาดธุรกิจบริการ ดา้นราคา ดา้นสถานท่ี และดา้นการส่งเสริมการตลาด 
มีความสาํคญัในระดบัมากท่ีสุด ดา้นบุคลากรผูใ้หบ้ริการ กระบวนการใหบ้ริการ ผลิตภณัฑ ์และ
ดา้นกายภาพมีความสาํคญัอยูใ่นระดบัมาก 4) แรงจูงใจโดยรวมในการใชบ้ริการสถานเสริม 
ความงามพงษศ์กัด์ิคลีนิก พบวา่แรงจูงใจในการใชบ้ริการดา้นอารมณ์และแรงจูงใจดา้นเหตุผลมี
ความสาํคญัในระดบัมาก 5) ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความถ่ีในการใชบ้ริการสถานเสริม
ความงามพงษศ์กัด์ิคลีนิก มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3 คร้ังต่อเดือน และมีงบประมาณเฉล่ียท่ีใชบ้ริการประมาณ 
200 บาทต่อคร้ัง ส่วนใหญ่ใชบ้ริการประเภทผวิหนา้ อาทิ การรักษาสิว หลุมสิว แผลเป็น ฝ้ากระ
และการบาํรุงหนา้ มาร์คหนา้ใส ใชบ้ริการวนัเสาร์-อาทิตยม์ากท่ีสุด ช่วงเวลาท่ีผูบ้ริโภคใชบ้ริการ
มากท่ีสุด คือช่วงเวลา 19.00-21.00 น. มีวตัถุประสงคใ์นการใชบ้ริการเสริมความงามเพ่ือใหไ้ด ้
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การยอมรับจากสงัคม บุคคลท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ คือเพื่อน/ เพื่อนร่วมงาน 
และส่วนใหญ่ชาํระค่าบริการดว้ยเงินสด 
 

ข้อเสนอแนะจากการวจิยั 
 จากผลการวิจยัผูว้ิจยัขอเสนอแนะดา้นต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 
 1.  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประชาสมัพนัธ์เพื่อการตลาด มีหลายวิธี สถานเสริมความงาม
ควรเลือกใชเ้คร่ืองมือประชาสมัพนัธ์ทางการตลาดใหเ้หมาะสม และเขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภคให ้
มากท่ีสุด สาํหรับผูบ้ริโภคในแขวงสะหวนันะเขต สปป.ลาว ควรเลือกใชเ้คร่ืองมือในดา้นการใช้
กิจกรรมพิเศษใหม้ากข้ึน เช่นจดัใหมี้การเปิดตวัสินคา้ตวัใหม่ การเป็นผูอุ้ปถมัภร์ายการบนัเทิง 
รายการกีฬา หรือการออกบูธเพื่อจดัแสดงสินคา้และบริการ มีการสาธิตลกัษณะบริการต่าง ๆ ของ
สถานเสริมความงาม เป็นตน้ เพื่อใหผู้บ้ริโภครู้จกั จดจาํ เช่ือถือในบริการมากข้ึน นอกจากนั้น
อาจจะจดักิจกรรมเก่ียวกบัชุมชนเพื่อสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีใหก้บัสถานบริการ และใชส่ื้อเฉพาะ 
ใหม้ากข้ึนควบคู่กนัไปดว้ย เพื่อกระตุน้ใหเ้กิดการตดัสินใจใชบ้ริการ 
 2.  ผูบ้ริโภคในแขวงสะหวนันะเขต ส่วนมาก จะไดรั้บอิทธิพลในการตดัสินใจใชบ้ริการ
จากกลุ่มอา้งอิงท่ีเป็นเพื่อนมากท่ีสุด สถานบริการเสริมความงามควรวางแผนกลยทุธ์ทางการตลาด
โดยการเจาะเป็นกลุ่ม มากกวา่เป็นรายบุคคล เช่นการใหส่้วนลดกบัผูใ้ชบ้ริการท่ีมาใชบ้ริการ 
พร้อมกนัตั้งแต่ 3 ท่านข้ึนไป หรือใชก้ลยทุธ์เพื่อนแนะนาํเพื่อน เพื่อใหเ้ป็นการประชาสมัพนัธ์แบบ
ปากต่อปาก ทาํใหเ้กิดความเช่ือถือในสถานบริการมากยิง่ข้ึน ในการใหบ้ริการลูกคา้แต่ละคร้ัง 
เจา้หนา้ท่ีประจาํสถานเสริมความงามควรจะตอ้งสอดแทรกขอ้มูลท่ีเป็นความรู้ ความเคล่ือนไหว
ของสถานเสริมความงาม ตลอดจนเทคนิค ความกา้วหนา้ของบริการต่าง ๆ ตลอดจนนาํเสนอ
โปรโมชัน่ใหม่ ๆ เพื่อใหผู้ใ้ชบ้ริการเกิดความสนใจ และแนะนาํไปยงัผูบ้ริโภคคนอ่ืนต่อไป 
 3.  ผูป้ระกอบการสถานเสริมความงามในแขวงสะหวนันะเขต ควรนาํเคร่ืองมือ 
การประชาสมัพนัธ์มาใชใ้นการกาํหนดกลยทุธ์ทางการตลาด โดยมุ่งเนน้ไปท่ีการจดักิจกรรมพิเศษ 
และมีการเชิญศิลปินท่ีเป็นท่ีรู้จกั มาร่วมในกิจกรรม หรือจดักิจกรรมการตอบคาํถามในรายการและ 
รับรางวลัจากสถานบริการ เกิดเป็นกระแสปากต่อปาก เพื่อกระตุน้ใหผู้บ้ริโภคสนใจมาร่วม
กิจกรรม และตดัสินใจมาใชบ้ริการในท่ีสุด 
 4.  ผูบ้ริโภคในแขวงสะหวนันะเขต ท่ีเป็นกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ส่วนมากเป็นผูห้ญิงซ่ึง
ค่อนขา้งใหค้วามสนใจเก่ียวกบัความงามในระดบัสูง โดยเฉพาะสนใจการทาํทรีตเมน้ต ์ฟ้ืนฟู
ผวิหนา้ใหก้ระจ่างใสมากท่ีสุด และเร่ิมใหค้วามสนใจในเร่ืองของการทาํจมูกโดยฉีดฟิลเลอร์ 
การแต่งหนา้ มากข้ึน ผูป้ระกอบการท่ีสนใจท่ีจะลงทุนในแขวงสะหวนันะเขต ควรศึกษาขอ้มูล 
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พื้นฐานของลูกคา้และนาํเทคนิคใหม่ ๆ ท่ีกาํลงัเป็นท่ีนิยมและปลอดภยัมานาํเสนอใหเ้หมาะสมกบั 
ลกัษณะและความตอ้งการของลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย 
 5.  ขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีไดจ้ากการทาํวิจยั สามารถนาํไปพยากรณ์ผลท่ีจะไดจ้ากการใช ้
เคร่ืองมือการประชาสมัพนัธ์เพื่อการตลาดและการใชก้ลุ่มอิทธิพลอา้งอิง ผูท่ี้สนใจคน้ควา้สามารถ
นาํไปศึกษาใหถ่้องแทแ้ละลึกซ้ึง เพื่อขยายผลต่อไป 
 

ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
 1.  ควรศึกษาถึงขอ้ดอ้ยของเคร่ืองมือการประชาสมัพนัธ์เพื่อการตลาด และแนวทาง
แกไ้ขปัญหา 
 2.  ควรจะพิจาณาในดา้นผลของการใชเ้คร่ืองมือการประชาสมัพนัธ์แต่ละประเภท ทั้ง
ดา้นบวกและลบ และนาํไปคิดคน้การประชาสมัพนัธ์ในรูปแบบใหม่ ๆ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการ
เปล่ียนแปลงของผูบ้ริโภคในยคุโลกาภิวตันต่์อไป 
 3.  ควรศึกษาปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีมีผลพฤติกรรมการตดัสินใจใชบ้ริการสถานเสริมความงาม
ของผูบ้ริโภคในแขวงสะหวนันะเขต สปป.ลาว เช่น การส่ือสารการตลาด ส่วนประสมทาง
การตลาดในดา้นผลิตภณัฑ ์


