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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยทางการตลาดในการตัดสิ นใจทําศัลยกรรมเสริ มความ
งามบนใบหน้า และปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีผลต่อปั จจัยทางการตลาดในการตัดสิ นใจทําศัลยกรรมเสริ มความ
งามบนใบหน้า กลุ่ ม ตัวอย่า งคื อผูบ้ ริ โภคที่ เคยทํา ศัล ยกรรมเสริ ม ความงามบนใบหน้า จํา นวน 400 ราย
เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาคือแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวน F-test (One way ANOVA) ผลการวิจยั
สรุ ปได้ดงั นี้ กลุ่มตัวอย่างเป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ส่ วนใหญ่มีอายุระหว่าง 20-29 ปี มีสถานภาพโสด
ส่ วนใหญ่มีการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี มีอาชี พเป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชนมากที่สุด และมีรายได้ต่อเดือน
ระหว่าง 20,001-30,000 บาท ปั จจัยทางการตลาดในการตัดสิ นใจทําศัลยกรรมเสริ มความงามบนใบหน้า
พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญมากที่สุดในด้านผลิตภัณฑ์ รองลงมาคือ ด้านพนักงานผูใ้ ห้บริ การ ด้าน
กระบวนการให้บริ การ ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านการจัดจําหน่าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด และด้าน
ราคา ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ อาชี พและรายได้ต่างกันมีปัจจัยทางการตลาดใน
การตัดสิ นใจทําศัลยกรรมเสริ มความงามบนใบหน้าแตกต่างกัน

ABSTRACT
This research aims to study the marketing factor to decision making facial cosmetic surgery and
the personal factor that affects marketing factor to decision making facial cosmetic surgery. The sample
group was 400 people who was a group of consumers made facial cosmetic surgery in Bangkok
Metropolitan.Tools of this study was a questionnaires. Statistics for data analysis use frequency,
percentage, mean, standard deviation, t-test, F-test (One way Analysis of Variance) Summarized of the
result as follows.
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The sample group was female than male. Aged between 20-29 years old, status single, with
graduated in bachelor degree. Most the sample group was private company employees. And most income
between 20,001-30,000 baht per month. Marketing factor to decision making facial cosmetic surgery
found that product which was at the highest level followed by people, process, physical evidence,
distribution channels, promotion and price. The hypotheses testing was found that age, occupation and
income affected to marketing factor to decision making facial cosmetic surgery had different.

ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ในอดี ต การทํา ศัล ยกรรมตกแต่ ง และความงามเป็ นการแก้ไ ขความบกพร่ อ งทางใบหน้ า อัน
เนื่ องมาจากความพิการมาแต่กาํ เนิ ดหรื อการได้รับอุบตั ิเหตุเพื่อให้สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้ตามปกติ การ
ทําศัลยกรรมค่อนข้างยุง่ ยากและมีความซับซ้อนต้องใช้เวลาในการผ่าตัดนานและได้ผลลัพธ์ไม่ดีเท่าที่ควร
ต่อมาวิทยาการทางการแพทย์ได้มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ ว มีการคิดค้นเทคนิ คใหม่ใช้วสั ดุ ที่ดีข้ ึน ทําให้
ผูบ้ ริ โภคมีความเชื่ อมัน่ ในการทําศัลยกรรมตกแต่งเสริ มความงามเพิ่มมากขึ้น การทําศัลยกรรมตกแต่งเสริ ม
ความงามจึงไม่ใช่เพียงแค่ความสวยงามเท่านั้น แต่ยงั เป็ นการพัฒนาบุคลิกภาพให้ดูดีเป็ นที่ยอมรับโดยการ
เสริ มแต่งให้ดูดีเป็ นธรรมชาติ ทั้งนี้เพราะรู ปลักษณ์ภายนอกเป็ นปัจจัยสําคัญในการใช้ชีวิต นับตั้งแต่การเพิ่ม
ความมัน่ ใจและการแสดงถึงความเอาใจใส่ ตนเอง ในปั จจุบนั การทําศัลยกรรมตกแต่งเสริ มความงามมีความ
แพร่ หลายและไม่จาํ เป็ นต้องปกปิ ดอีกต่อไป ปั จจัยสําคัญประการหนึ่ งที่ส่งผลให้ผบู ้ ริ โภคนิ ยมทําศัลยกรรม
ตกแต่งเสริ มความงามมากขึ้ นเนื่ องจากได้รับอิ ทธิ พ ลจากดาราหรื อบุ คคลที่ มีชื่ อเสี ยงทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระแสความนิ ยมเกาหลี จากดาราและนักร้ องประเทศเกาหลีใต้ เนื่ องจาก
ดาราและนักร้ องเกาหลี ให้ความสําคัญกับการมีใบหน้าที่สวยงามและมองว่าการทําศัลยกรรมตกแต่งเสริ ม
ความงามเป็ นสิ่ งจําเป็ น ซึ่ งส่ วนใหญ่นิยมทําตาสองชั้นให้มีดวงตากลมสดใส ทําจมูกให้โด่งสวย และทําหน้า
รู ปตัว V (V-Line) ให้โครงหน้าเล็กได้รูป นอกจากนี้ ยงั มีการเผยแพร่ รูปภาพทั้งก่อนและหลังทําศัลยกรรม
เสริ มความงามตามสื่ อต่างๆ อีกด้วย เช่น อินเตอร์ เน็ต สื่ อสิ่ งพิมพ์ เป็ นต้น ทําให้ผบู ้ ริ โภคเกิดแรงจูงใจอยาก
ทําศัลยกรรมตกแต่งเสริ มความงามให้มีความสวยงามเหมือนดารานักร้ องเกาหลี ในขณะเดียวกันกลุ่มอายุ
ของผูบ้ ริ โภคที่อยากทําศัลยกรรมตกแต่งเสริ มความงามก็ขยายวงกว้างขึ้นไม่ได้จาํ กัดแต่เพียงกลุ่ มคนวัย
ทํางานหรื อผูใ้ หญ่เท่านั้น แต่ยงั มีกลุ่มวัยรุ่ น นักเรี ยนและนักศึกษารวมอยู่ในกลุ่มนี้ ดว้ ย จึงส่ งผลให้วงการ
ศัลยกรรมตกแต่งเสริ มความงามเติบโตอย่างรวดเร็ ว
โดยมูลค่าตลาดรวมของธุ รกิจให้บริ การศัลยกรรมตกแต่งและความงามในประเทศไทยปี 2555 สู ง
ถึง 20,000 ล้านบาท มีอตั ราการเติบโตเฉลี่ยประมาณร้อยละ 20 ต่อปี (สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่ งประเทศ
ไทย, 2555) คาดว่าธุ รกิ จทางการแพทย์และความงามจะเป็ นธุ รกิ จที่มีโอกาสเติบโตมากที่สุดและมาเป็ น
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อันดับหนึ่งในปี 2556 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีความเจริ ญและความพร้อมทั้งทางด้าน
เศรษฐกิ จและสั งคมอย่า งต่อเนื่ อง (ศูนย์พยากรณ์ เศรษฐกิ จและธุ รกิ จ มหาวิทยาลัย หอการค้า ไทย,2555)
ปัจจุบนั มีผบู้ ริ โภคจํานวนมากเข้ามาใช้บริ การทํา ศัลยกรรมตกแต่งเสริ มความงามทั้งจากโรงพยาบาลของรัฐ
โรงพยาบาลเอกชน และคลิ นิกต่างๆ ซึ่ งจะเห็ นได้ว่าสถานประกอบการศัลยกรรมตกแต่งเสริ มความงามมี
จํานวนมากเพิ่มขึ้นและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคที่มีค่านิ ยม
และทัศนคติต่อการทําศัลยกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป ทําให้ผบู้ ริ โภคยุคนี้ตดั สิ นใจทําศัลยกรรมได้ง่ายขึ้น ส่ งผล
ต่อธุ รกิ จให้บริ การศัลยกรรมตกแต่งและความงามทําให้เกิ ดการแข่งขันทั้งในด้านของการให้บริ การที่ครบ
วงจร การส่ งเสริ มการขายด้วยการลดแลกแจกแถม การโฆษณาชวนเชื่อ มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ใหม่ๆ รวมถึงการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดต่างๆ มาเป็ นจุดดึงดูดเพื่อกระตุน้ ให้ผบู ้ ริ โภคมาใช้บริ การมากขึ้น
นอกจากนี้ ธุ ร กิ จ ศัล ยกรรมตกแต่ ง และความงามในประเทศไทยกํา ลัง ได้รั บ ความนิ ย มจาก
ชาวต่างชาติเป็ นอย่างมากทั้งประเทศแถบยุโรป อเมริ กา และเอเชีย ซึ่ งตลาดที่น่าจับตาที่สุดคือตลาดอาเซี ยน
ในกลุ่มประเทศกัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม ที่เข้ามาใช้บริ การทางการแพทย์และความงามในประเทศ
ไทย เนื่ องจากมีจุดแข็งของบริ การทางการแพทย์ที่มีชื่อเสี ยงในด้านการทําศัลยกรรมตกแต่ง ประกอบกับ
ราคาที่ สมเหตุ สมผลเมื่ อเที ยบกับคุ ณภาพมาตรฐานในการรั ก ษา ซึ่ งคาดการณ์ ว่าหลัง การเปิ ดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซี ยน หรื อ AEC ในปี 2558 จะส่ งผลให้ตลาดความงามภายในประเทศขยายตัวเพิ่มมากขึ้นกว่า
เท่าตัว (สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย, 2555)
จากเหตุ ผ ลดัง กล่ า วข้า งต้น ผูว้ ิจ ัย จึ ง สนใจที่ จ ะศึ ก ษาปั จจัย ทางการตลาดในการตัด สิ น ใจทํา
ศัล ยกรรมเสริ มความงามบนใบหน้า ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งผลการศึก ษาที่ ได้จะเป็ น
ประโยชน์ต่อผูท้ ี่ประกอบธุ รกิจศัลยกรรมเสริ มความงาม เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์ทางการ
ตลาดได้อย่างเหมาะสม และสามารถก้าวสู่ ผนู ้ าํ ในตลาดต่อไปในอนาคต

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัจจัยทางการตลาดในการตัดสิ นใจทําศัลยกรรมเสริ มความงามบนใบหน้า
2. เพื่อศึ กษาปั จจัยส่ วนบุ คคลที่ มีผลต่อปั จจัยทางการตลาดในการตัดสิ นใจทํา ศัลยกรรมเสริ ม
ความงามบนใบหน้า

สมมติฐานของการวิจัย
สมมติ ฐานที่ 1 ปั จจัย ส่ วนบุ ค คลที่ แตกต่ า งกัน มี ผ ลต่ อปั จจัย ทางการตลาดในการตัดสิ นใจทํา
ศัลยกรรมเสริ มความงามบนใบหน้าแตกต่างกัน แบ่งเป็ นสมมติฐานย่อย ดังนี้
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1.1 เพศที่แตกต่างกันมีผลต่อปั จจัยทางการตลาดในการตัดสิ นใจทําศัลยกรรมเสริ มความงามบน
ใบหน้าแตกต่างกัน
1.2 อายุที่แตกต่างกันมีผลต่อปั จจัยทางการตลาดในการตัดสิ นใจทําศัลยกรรมเสริ มความงามบน
ใบหน้าแตกต่างกัน
1.3 สถานภาพที่แตกต่างกันมีผลต่อปั จจัยทางการตลาดในการตัดสิ นใจทําศัลยกรรมเสริ มความ
งามบนใบหน้าแตกต่างกัน
1.4 การศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อปั จจัยทางการตลาดในการตัดสิ นใจทําศัลยกรรมเสริ มความ
งามบนใบหน้าแตกต่างกัน
1.5 อาชี พที่แตกต่างกันมีผลต่อปั จจัยทางการตลาดในการตัดสิ นใจทําศัลยกรรมเสริ มความงาม
บนใบหน้าแตกต่างกัน
1.6 รายได้ที่แตกต่างกันมีผลต่อปั จจัยทางการตลาดในการตัดสิ นใจทําศัลยกรรมเสริ มความงาม
บนใบหน้าแตกต่างกัน

ขอบเขตและวิธีดาเนินการวิจัย
ขอบเขตด้ านประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1. ประชากรคื อ ผูบ้ ริ โ ภคที่ เ คยทํา ศัล ยกรรมเสริ ม ความงามบนใบหน้ า และอาศัย อยู่ ใ นเขต
กรุ งเทพมหานคร
2. กลุ่ ม ตัวอย่า งคื อผูบ้ ริ โ ภคที่ เคยทํา ศัล ยกรรมเสริ ม ความงามบนใบหน้า ที่ อ ยู่ใ นเขตกรุ ง เทพ
มหานครโดยใช้สูตรคํานวณหากลุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบจํานวนประชากร ดังนี้
n
=
P (1 - P) Z2
e2
เมื่อ n
แทน จํานวนขนาดกลุ่มตัวอย่าง
P
แทน สัดส่ วนของประชากรที่จะสุ่ ม
Z
แทน ระดับความมัน่ ใจที่ผวู ้ จิ ยั กําหนดไว้ Z มีค่าเท่ากับ 1.96
ที่ระดับความมัน่ ใจ ร้อยละ 95 (ระดับ 0.05)
e
แทน สัดส่ วนของความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้นได้
ผูว้ ิจยั กําหนดสัดส่ วนของประชากรเท่ากับ 0.50 ซึ่ งมีค่าสู งสุ ดเมื่อ P = 0.50 ต้องการระดับความ
มัน่ ใจร้อยละ 95 และยอมให้คลาดเคลื่อนได้ร้อยละ 5
โดย P
=
0.50
Z
=
ณ ระดับความมัน่ ใจ ร้อยละ 95 ดังนั้น Z = 1.96

5
e
แทนค่า n

=
=

ความคลาดเคลื่อนที่พอจะอนุโลมได้ ร้อยละ5 ดังนั้น e = 0.05
(0.5) (1 – 0.5) (1.96)2
(0.05)2
=
385
ดังนั้นขนาดตัวอย่างที่คาํ นวณได้เท่ากับ 385 ตัวอย่าง จึงได้เพิ่มจํานวนกลุ่มตัวอย่างอีก 15 ชุ ด รวม
ทั้งสิ้ นจํานวน 400 ชุด

การเลือกกลุ่มตัวอย่ างและแผนการสุ่ มตัวอย่ าง
ขั้นที่ 1 ใช้วธิ ี สุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยจับฉลากเลือกเขตกลุ่มตัวอย่าง
ตามเขตการปกครองของกรุ งเทพมหานคร จํานวนทั้งสิ้ น 50 เขต โดยแบ่งเป็ น 6 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มกรุ งเทพ
กลาง กลุ่ มกรุ งเทพใต้ กลุ่ มกรุ งเทพเหนื อ กลุ่ มกรุ งเทพตะวันออก กลุ่มกรุ งธนเหนื อ และกลุ่มกรุ งธนใต้
(กรุ งเทพมหานคร,2555)
ขั้นที่ 2 ใช้วธิ ี การสุ่ มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) จากจํานวนกลุ่มตัวอย่าง 400 ราย โดย
ให้มีจาํ นวนกลุ่มตัวอย่างในแต่ละเขตมีจาํ นวนเท่าๆ กัน ประมาณเขตละ 66-67 ราย
ขั้นที่ 3 ใช้วธิ ี การสุ่ มตัวอย่างแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถามที่ได้จดั เตรี ยมไว้ เก็บข้อมูลจากผูบ้ ริ โภคที่เคยทําศัลยกรรมเสริ มความงามบนใบหน้า

เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้
ลักษณะภาษาของแบบสอบถามที่ง่ายต่อการเข้าใจ เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันระหว่างกลุ่มตัวอย่างและ
ผูว้ จิ ยั โดยแบ่งเนื้อหาของแบบสอบถามออกเป็ น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ และ
รายได้ เป็ นคําถามมีหลายคําตอบให้เลือก จํานวน 6 ข้อ
ตอนที่ 2 ปั จจัยทางการตลาดในการตัดสิ นใจทํา ศัลยกรรมเสริ มความงามบนใบหน้า ได้แก่ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจําหน่าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านพนักงานผูใ้ ห้บริ การ ด้านลักษณะ
ทางกายภาพ และด้านกระบวนการให้บริ การ โดยเป็ นแบบสอบถามปลายปิ ดแบบอันตรภาคชั้น จํานวน 35
ข้อรู ปแบบคําถามใช้ Likert Scale โดยแต่ละคําถามจะมีคาํ ตอบให้เลือกตามระดับความสําคัญ มี 5 ระดับ คือ
มีความสําคัญมากที่สุด มีความสําคัญมาก มีความสําคัญปานกลาง มีความสําคัญน้อย และมีความสําคัญน้อย
ที่สุด
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การสร้ างเครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
ในการสร้างเครื่ องมือ ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้
ขั้นที่ 1 ศึกษาค้นคว้าจากจากเอกสารทางวิชาการ วารสาร และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ขั้นที่ 2 นําข้อมูลที่ได้มาสร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมขอบเขตของนิยามตัวแปร
ขั้นที่ 3 นําแบบสอบถามที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้น ไปเสนออาจารย์ที่ปรึ กษาเพื่อทําการตรวจสอบและแก้ไข
ข้อบกพร่ อง เพื่อให้แบบสอบถามที่สร้างขึ้นมานั้นสามารถวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั จากนั้น
นํามาแก้ไขปรับปรุ งอีกครั้ง
ขั้นที๋ 4 นํา แบบสอบถามที่ ผ ่า นการตรวจสอบคุ ณ ภาพแล้ว นําไปทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่างที่
ไม่ได้รวมอยู่ในกลุ่มตัวอย่างจริ ง จํานวน 40 คน คํานวณค่าความเชื่ อมัน่ ด้วยวิธีของครอนบาค (Cronbach’s
Alpha) ผลการทดสอบได้ค่าสัมประสิ ทธิ์ ของอัลฟา (Alpha Coefficient) เท่ากับ 0.85

การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เคยทําศัลยกรรมเสริ มความงามบน
ใบหน้า เก็บแบบสอบถามจํานวน 400 ชุดโดยแบ่งเป็ น 20 ชุด/วัน รวมจํานวน 20 วัน

ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้นาํ เสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ปั จจัยทางการ
ตลาดในการตัดสิ นใจทําศัลยกรรมเสริ มความงามบนใบหน้า และการทดสอบสมมุติฐาน
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
ตํ่ากว่า 20 ปี
20-29 ปี
30-39 ปี
40 ปี ขึ้นไป
สถานภาพ
โสด
สมรส

จํานวน
192
208
23
169
138
70
288
103

ร้อยละ
48.00
52.00
5.75
42.25
34.50
17.50
72.00
25.75
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สถานภาพ
การศึกษา

อาชีพ

รายได้

ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
หม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่
ตํ่ากว่าปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
สู งกว่าปริ ญญาตรี
นักเรี ยน/นักศึกษา
พนักงานบริ ษทั เอกชน
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
ประกอบธุ รกิจส่ วนตัว/ค้าขาย
น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 10,000 บาท
10,001-20,000 บาท
20,001-30,000 บาท
30,001-40,000 บาท
มากกว่า 40,001 บาทขึ้นไป

จํานวน
9
37
237
126
30
161
136
73
26
116
196
52
10

ร้อยละ
2.25
9.25
59.25
31.50
7.50
40.25
34.00
18.25
6.50
29.00
49.00
13.00
2.50

ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศ
ชาย ส่ วนใหญ่มีอายุระหว่าง 20-29 ปี มีสถานภาพโสด ส่ วนใหญ่มีการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี มีอาชี พเป็ น
พนักงานบริ ษทั เอกชนมากที่สุด และมีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 20,001-30,000 บาท
ส่ วนที่ 2 ปัจจัยทางการตลาดในการตัดสิ นใจทําศัลยกรรมเสริ มความงามบนใบหน้า
ปัจจัยทางการตลาดในการตัดสิ นใจทํา
Xˉ
ศัลยกรรมเสริ มความงามบนใบหน้า
ด้านผลิตภัณฑ์
1. เป็ นสถานศัลยกรรมเสริ มความงามบนใบหน้าที่มีชื่อเสี ยงและมีความ 4.12
น่าเชื่อถือ
2. มีบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญและชํานาญในการ
3.97
ทําศัลยกรรมเสริ มความงามบนใบหน้า
3. ผลลัพธ์การทําศัลยกรรมเสริ มความงามบนใบหน้าต้องทําออกมาได้
3.95
สวยเหมือนของจริ ง

SD

ระดับ
ความสําคัญ

0.65

มาก

0.77

มาก

0.52

มาก
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ปัจจัยทางการตลาดในการตัดสิ นใจทํา
ศัลยกรรมเสริ มความงามบนใบหน้า
4. การทําศัลยกรรมเสริ มความงามบนใบหน้าต้องได้มาตรฐานและมีความ
ปลอดภัยสู ง
5. มีการรักษาความลับของผูบ้ ริ โภคที่มาทําศัลยกรรมเสริ มความงามบน
ใบหน้า
รวมเฉลี่ย
ด้านราคา
1. ราคาทําศัลกรรมเสริ มความงามบนใบหน้าคุม้ ค่ากับความงามที่ได้รับ
2. ราคาไม่แพงเมื่อเปรี ยบเทียบกับที่อื่นๆ
3. การมอบส่ วนลดพิเศษให้เมื่อต้องการมีการแก้ไข
4. สามารถชําระค่าบริ การผ่านบัตรเครดิตได้
5. สามารถผ่อนชําระค่าบริ การเป็ นรายงวดได้
รวมเฉลี่ย
ด้านการจัดจําหน่าย
1. มีหลายสาขาในการให้บริ การ
2. มีทาํ เลที่ต้ งั อยูใ่ กล้แหล่งชุมชน
3. มีความสะดวกในการเดินทาง
4. สามารถสังเกตเห็นได้ง่ายและมีความสะดุดตา
5. มีบริ เวณสําหรับจอดรถอย่างกว้างขวางและเพียงพอ
รวมเฉลี่ย
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
1. มีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์แนะนําผลิตภัณฑ์และบริ การผ่านสื่ อ
ต่างๆ เช่น อินเตอร์ เน็ต สื่ อสิ่ งพิมพ์ เป็ นต้น
2. การใช้ดาราหรื อนักร้องที่มีชื่อเสี ยงมาเป็ นพรี เซ็นเตอร์ในการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์
3. มีการออกโรดโชว์ จัดบูท ตามสถานที่หรื องานต่างๆ เช่น ใน
ห้างสรรพสิ นค้า งานแสดงนิทรรศการ เป็ นต้น
4. การมอบของสมนาคุณให้แก่ผบู ้ ริ โภคตามกิจกรรมส่ งเสริ มการขาย

3.89

ระดับ
ความสําคัญ
0.65
มาก

3.69

0.63

มาก

3.92

0.42

มาก

4.05
3.71
3.45
2.82
2.94
3.39

0.90
0.90
0.92
0.98
1.14
0.61

มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

3.91
4.03
3.96
3.29
2.75
3.59

0.95
0.83
0.89
1.19
1.12
0.69

มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก

3.44

1.11

มาก

3.68

0.96

มาก

3.48

1.10

มาก

3.44

1.14

มาก

Xˉ

SD
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ปัจจัยทางการตลาดในการตัดสิ นใจทํา
ศัลยกรรมเสริ มความงามบนใบหน้า
5. มีการรับประกันความพึงพอใจจากการทําศัลยกรรมเสริ มความงามบน
ใบหน้า
รวมเฉลี่ย
ด้านพนักงานผูใ้ ห้บริ การ
1. มีแพทย์คอยให้คาํ ปรึ กษาทั้งก่อนและหลังทําศัลยกรรม
2. มีแพทย์คอยให้คาํ แนะนําและชี้แจงเกี่ยวกับขั้นตอนในการทําศัลยกรรม
อย่างละเอียดชัดเจน
3. แพทย์ที่ทาํ ศัลยกรรมเสริ มความงามต้องเป็ นแพทย์ที่มีชื่อเสี ยงในวงการ
ศัลกรรมเสริ มความงาม
4. แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ให้บริ การด้วยความสุ ภาพ ยิม้ แย้ม
แจ่มใส และเป็ นกันเอง
5. เจ้าหน้าที่สามารถตอบข้อซักถามและคอยให้ความช่วยเหลือในด้าน
ต่างๆ
รวมเฉลี่ย
ด้านลักษณะทางกายภาพ
1. ต้องมีใบรับรองมาตรฐานในการทําศัลกรรมเสริ มความงามอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมาย
2. ใช้เทคโนโลยีที่มีความทันสมัยและได้มาตรฐานในการทําศัลกรรม
เสริ มความงาม
3. มีการวิจยั และพัฒนาเทคนิคการทําศัลยกรรมเสริ มความงามอย่าง
ต่อเนื่อง
4. การรักษาความสะอาดและเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยของสถานที่
5. มีมุมรับรองให้นงั่ พักผ่อนระหว่างที่รอรับบริ การ
รวมเฉลี่ย

3.86

ระดับ
ความสําคัญ
1.17
มาก

3.58

0.82

มาก

4.01
3.86

1.07
1.16

มาก
มาก

3.83

1.07

มาก

3.40

0.93

ปานกลาง

3.38

1.18

ปานกลาง

3.69

0.71

มาก

4.04

0.88

มาก

3.77

0.87

มาก

3.56

0.84

มาก

3.46
3.35
3.63

0.95
1.06
0.68

ปานกลาง
ปานกลาง
มาก

Xˉ

SD
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ปัจจัยทางการตลาดในการตัดสิ นใจทํา
ศัลยกรรมเสริ มความงามบนใบหน้า
ด้านกระบวนการให้บริ การ
1. ต้องแจ้งรายละเอียดอย่างครบครันก่อนเข้ารับการทําศัลยกรรมเสริ ม
ความงาม
2. มีการจําลองใบหน้า 3 มิติ ทั้งก่อนและหลังทําศัลยกรรมเพื่อให้เห็นภาพ
จริ งก่อนการตัดสิ นใจ
3. ผลลัพธ์การทําศัลยกรรมมีความใกล้เคียงจากภาพจําลอง 3 มิติ
4. ผลลัพธ์การทําศัลยกรรมต้องดูกลมกลืนทั้งใบหน้ามากกว่าสร้างจุดเด่น
ทั้งใบหน้า
5. มีการโทรศัพท์หรื อส่ งข้อความติดต่อนัดหมายล่วงหน้า
รวมเฉลี่ย

Xˉ

SD

ระดับ
ความสําคัญ

3.66

0.79

มาก

3.65

0.94

มาก

3.99
3.72

0.79
0.73

มาก
มาก

3.18
3.64

1.09
0.51

ปานกลาง
มาก

ผลการศึกษาปั จจัยทางการตลาดในการตัดสิ นใจทําศัลยกรรมเสริ ม ความงามบนใบหน้า พบว่า
กลุ่ ม ตัวอย่า งให้ค วามสํา คัญในระดับมาก โดยกลุ่ มตัวอย่างให้ค วามสําคัญมากที่ สุ ดในด้านผลิ ตภัณฑ์
รองลงมาคือ ด้านพนักงานผูใ้ ห้บริ การ ด้านกระบวนการให้บริ การ ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านการจัด
จําหน่าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด และด้านราคา เมื่อพิจารณาปั จจัยย่อยในแต่ละด้านโดยเรี ยงลําดับตาม
ค่าเฉลี่ย พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญมากที่สุดในเรื่ องเป็ นสถานศัลยกรรมเสริ มความ
งามบนใบหน้าที่มีชื่อเสี ยงและมีความน่าเชื่อถือ ด้านพนักงานผูใ้ ห้บริ การในเรื่ องมีแพทย์คอยให้คาํ ปรึ กษา
ทั้งก่อนและหลังทําศัลยกรรม ด้านกระบวนการให้บริ การในเรื่ องผลลัพธ์การทําศัลยกรรมมีความใกล้เคียง
จากภาพจําลอง 3 มิติ ด้านลักษณะทางกายภาพในเรื่ องต้องมีใบรับรองมาตรฐานในการทําศัลกรรมเสริ ม
ความงามอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ด้านการจัดจําหน่ ายในเรื่ องมีทาํ เลที่ ต้ งั อยู่ใกล้แหล่งชุ มชน ด้านการ
ส่ งเสริ มการตลาดในเรื่ องมีการรับประกันความพึงพอใจจากการทําศัลยกรรมเสริ มความงามบนใบหน้า ด้าน
ราคาในเรื่ องราคาทําศัลกรรมเสริ มความงามบนใบหน้าคุม้ ค่ากับความงามที่ได้รับ
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ส่ วนที่ 3 การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ
ปั จจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อปัจจัยทางการตลาดในการตัดสิ นใจทําศัลยกรรมเสริ มความ
งามบนใบหน้าแตกต่างกัน
Independent Samples Test
เพศ
Sig. (2- Mean
Std. Error
F
Sig.
t
df
tailed) Difference Difference
Equal variances assumed
1.86 0.20 2.24 398
0.07
0.04
0.07
Equal variances not assumed
2.25 336
0.07
0.04
0.05

Between Groups
Within Groups
Total

Sum of Squares
1.47
71.96
73.42

Between Groups
Within Groups
Total

Sum of Squares
0.16
73.26
73.42

Between Groups
Within Groups
Total

Sum of Squares
0.99
72.43
73.42

Between Groups
Within Groups
Total

Sum of Squares
3.20
70.22
73.42

ANOVA
อายุ
df
Mean Square
3
0.49
396
0.18
399
สถานภาพ
df
Mean Square
2
0.08
397
0.19
399
การศึกษา
df
Mean Square
2
0.49
397
0.18
399
อาชีพ
df
Mean Square
3
1.07
396
0.18
399

F
2.69*

Sig.
0.05

F
0.44

Sig.
0.64

F
2.71

Sig.
0.07

F
6.02*

Sig.
0.00
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รายได้
Between Groups
Within Groups
Total

Sum of Squares
4.31
69.12
73.42

df
4
395
399

Mean Square
1.08
0.18

F
6.15*

Sig.
0.00

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศ สถานภาพ และการศึกษาต่างกันมีปัจจัยทาง
การตลาดในการตัดสิ นใจทํา ศัลยกรรมเสริ มความงามบนใบหน้าไม่แตกต่างกัน แต่พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มี
อายุ อาชีพ และรายได้ต่างกันมีปัจจัยทางการตลาดในการตัดสิ นใจทํา ศัลยกรรมเสริ มความงามบนใบหน้า
แตกต่างกัน โดย
อายุต่างกันมีปัจจัยทางการตลาดในการตัดสิ นใจทําศัลยกรรมเสริ มความงามบนใบหน้าแตกต่าง
กันในด้านราคา ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
อาชีพต่างกันมีปัจจัยทางการตลาดในการตัดสิ นใจทําศัลยกรรมเสริ มความงามบนใบหน้าแตกต่าง
กันในด้านราคา ด้านการจัดจําหน่าย ด้านพนักงานผูใ้ ห้บริ การ และด้านลักษณะทางกายภาพ
รายได้ต่างกันมีปัจจัยทางการตลาดในการตัดสิ นใจทําศัลยกรรมเสริ มความงามบนใบหน้าแตกต่าง
กันในด้านราคา ด้านการส่ งเสริ มการตลาด และด้านลักษณะทางกายภาพ

ข้ อเสนอแนะจากการวิจัย
ผูว้ จิ ยั ได้มีขอ้ เสนอแนะเพื่อนําไปใช้ปรับปรุ งและพัฒนากลยุทธ์การตลาด ดังนี้
1. ด้านผลิตภัณฑ์ ผูป้ ระกอบการธุ รกิ จศัลยกรรมเสริ มความงามบนใบหน้าควรพิจารณาในเรื่ อง
การพัฒนากลยุทธ์ในการสร้างชื่อเสี ยงและความน่าเชื่อถือให้เกิดขึ้นในใจของผูบ้ ริ โภคให้มากยิง่ ขึ้น เช่น ใน
ด้านการสร้างชื่ อเสี ยง ควรมีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เพื่อตอกยํ้าตราสิ นค้าให้เป็ นที่รู้จกั และจดจําได้
ส่ วนในด้านความน่าเชื่อถือ ควรทําการประเมินความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจในการใช้บริ การ ทั้งนี้ หาก
ผูบ้ ริ โภคซึ่ ง เป็ นผูใ้ ช้บ ริ การมี ความไว้วางใจเพิ่มมากขึ้ น จะส่ งผลให้มีค วามภักดี เพิ่มมากขึ้ นตามไปด้วย
นอกจากนี้ ควรพิจารณาในเรื่ องการคัดสรรบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญชํานาญเฉพาะทางใน
การทําศัลยกรรมเสริ มความงามบนใบหน้ามาให้บริ การด้วย
2. ด้านราคา ผูป้ ระกอบการธุ รกิจศัลยกรรมเสริ มความงามบนใบหน้าควรพิจารณาในเรื่ องราคาทํา
ศัลกรรมเสริ มความงามบนใบหน้า โดยกําหนดราคาที่เหมาะสมกับลูกค้าในกลุ่มต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อชักจูงใจให้
ผูบ้ ริ โภคตัดสิ นใจทําศัลยกรรม และทํา ให้ผูบ้ ริ โภครั บ รู ้ ไ ด้ถึ งความคุ ้ม ค่า และความงามที่ ได้รับ จากการ
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ทําศัลยกรรม เมื่อเปรี ยบเทียบกับเงิ นและต้นทุนทั้งหมดที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ ควรมีการเปรี ยบเทียบราคากับ
คู่แข่งขัน ตลอดจนมีการมอบส่ วนลดพิเศษ ซึ่งจะสามารถสร้างความได้เปรี ยบเชิงการแข่งขันต่อไป
3. ด้านการจัดจําหน่าย ผูป้ ระกอบการธุ รกิจสถานเสริ มความงามควรพิจารณาในเรื่ องทําเลที่ต้ งั อยู่
ใกล้แหล่งชุ มชน มีรถเมล์ผ่านหลายสายหรื อใกล้รถไฟฟ้ า มีความสะดวกในการเดินทางมาใช้บริ การ และ
สามารถสังเกตเห็นได้ง่าย
4. ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ผูป้ ระกอบการธุ รกิจสถานเสริ มความงามควรพิจารณาในเรื่ องการ
รับประกันความพึงพอใจจากการทําศัลยกรรมเสริ มความงามบนใบหน้า เพื่อให้ผบู้ ริ โภคมีความไว้วางใจใน
การมาใช้บริ การ นอกจากนี้ ควรพิจารณาในเรื่ องการสื่ อสารการตลาดโดยใช้ดาราหรื อนักร้องที่มีชื่อเสี ยงมา
เป็ นพรี เซ็นเตอร์ในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ตลอดจนมีการออกโรดโชว์ จัดบูท ตามสถานที่หรื องาน
ต่างๆ เช่ น ในห้างสรรพสิ นค้า งานแสดงนิ ทรรศการ เป็ นต้น ทั้งนี้ เพื่อเป็ นการตอกยํ้าให้ผูบ้ ริ โภคให้ผู้
บริ โภคจดจาตราสิ นค้าได้มากขึ้น
5. ด้านพนักงานผูใ้ ห้บริ การ ผูป้ ระกอบการธุ รกิจสถานเสริ มความงามควรพิจารณาในเรื่ องการจัด
แพทย์ไ ว้ค อยให้ค าํ ปรึ ก ษาทั้ง ก่ อนและหลัง ทํา ศัลยกรรมอย่า งใกล้ชิ ด ตลอดจนให้ค าํ แนะนํา และชี้ แจง
เกี่ยวกับขั้นตอนในการทําศัลยกรรมอย่างละเอียดชัดเจน นอกจากนี้ ควรพิจารณาในเรื่ องการจัดทีมแพทย์ที่มี
ชื่อเสี ยงในวงการศัลกรรมเสริ มความงามมาให้บริ การทําศัลยกรรมเสริ มความงามด้วย ทั้งนี้ เพื่อเป็ นการสร้าง
จุดแข็งทางการตลาด
6. ด้านลักษณะทางกายภาพ ผูป้ ระกอบการธุ รกิ จสถานเสริ มความงามควรพิจารณาในเรื่ องการ
แจ้ง หรื อแสดงใบรับรองมาตรฐานในการทําศัล กรรมเสริ มความงามที่ถูก ต้องตามกฎหมาย และควรใช้
เทคโนโลยีที่มีความทันสมัยได้มาตรฐานในการทําศัลกรรมเสริ มความงาม เช่น มีเครื่ องจําลองภาพ 3 มิติ ที่มี
ความทันสมัย ใช้เครื่ องผ่าตัดที่มีประสิ ทธิ ภาพสามารถลดอาการเจ็บปวดได้ เป็ นต้น นอกจากนี้ ควรมีการวิจยั
และพัฒนาเทคนิคการทําศัลยกรรมเสริ มความงามอย่างต่อเนื่อง
7. ด้านกระบวนการให้บริ การ ผูป้ ระกอบการธุ รกิ จสถานเสริ มความงามควรพิจารณาในเรื่ อง
ผลลัพธ์ของการทําศัลยกรรมควรให้มีความใกล้เคียงจากภาพจําลอง 3 มิติ และมีความถูกต้อง นอกจากนี้
ผลลัพธ์ของการทําศัลยกรรมต้องดูกลมกลื นทั้งใบหน้าแลดูเป็ นธรรมชาติ มากกว่าเน้นการสร้ างจุดเด่นทั้ง
ใบหน้า และควรจะต้องแจ้งรายละเอียดอย่างครบครันก่อนเข้ารับการทํา ศัลยกรรมเสริ มความงาม
8. ผูป้ ระกอบการธุ รกิจศัลยกรรมเสริ มความงามบนใบหน้าควรใช้กลยุทธ์การแบ่งส่ วนการตลาด
เพื่อกําหนดกลุ่มเป้ าหมายทางการตลาดให้มีความชัดเจน เช่น ควรให้ความสําคัญและสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
กับกลุ่มตลาดระดับบน ซึ่ งเป็ นกลุ่มที่มีรายได้และศักยภาพสู งในการใช้จ่ายเพื่อทําศัลยกรรมเสริ มความงาม
บนใบหน้า เช่น มีการติดตามผลการรักษาและความพึงพอใจในการทําศัลยกรรมเสริ มความงามบนใบหน้า
ทั้งนี้เพื่อให้เกิดบอกต่อกับบุคคลอื่นต่อไป ในขณะเดียวกันก็ไม่ควรละเลยในกลุ่มตลาดระดับล่างที่มีรายได้

14
น้อย เช่ น กลุ่ มนักเรี ยน นักศึ กษา เพราะเป็ นกลุ่ มที่ ตอ้ งการทําศัลยกรรม แต่มีศกั ยภาพในการจ่ายเงิ นเพื่อ
เสริ มความงามน้อยกว่า โดยจัดรายการส่ งเสริ มการขายพิเศษเพื่อกระตุน้ การใช้บริ การให้สูงขึ้น เป็ นต้น
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