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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมที่ส่งผลให้ผบู ้ ริ โภคเลือกใช้บริ การด้านศัลยกรรม
ความงามที่ดิอาทคลินิก คลินิกเวชกรรมและศัลยกรรมความงาม 2) ศึกษาพฤติกรรมที่ส่งผลต่อปั จจัยส่ วนประสม
การตลาดต่อการเลือกใช้บริ การด้านศัลยกรรมความงามที่ดิอาทคลินิก คลินิกเวชกรรมและศัลยกรรมความงาม 3)
ทาการเปรี ยบเทียบปัจจัยส่ วนประสมการตลาดต่อการเลือกใช้บริ การด้านศัลยกรรมความงามที่ดิอาทคลินิก คลินิก
เวชกรรมและศัลยกรรมความงามจาแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล และพฤติกรรมที่ส่งผลให้ผบู ้ ริ โภคเลือกใช้บริ การ
ด้านศัลยกรรมความงามที่ดิอาทคลินิก คลินิกเวชกรรมและศัลยกรรมความงาม ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ครั้ง
นี้ คือผูบ้ ริ โภคที่มาใช้บริ การด้านศัลยกรรมความงามที่ดิอาทคลินิก คลินิกเวชกรรมและศัลยกรรมความงาม โดย
ใช้แบบสอบถาม เป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ คือ ใช้สถิติวิเคราะห์เชิง
พรรณนา โดยใช้ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard Deviation) และนาเสนอ
ข้อ มูล ในตารางเพื่อ อธิ บายเบื้อ งต้นเกี่ ยวกับกลุ่ มตัวอย่าง ใช้ส ถิ ติวิเคราะห์ เชิ งอนุ มาน คื อ การวิเคราะห์ ค วาม
แปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)
ผลการวิจยั พบว่า
1. ข้อมูลปั จจัยส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุ 36-45 ปี มี
สถานภาพโสด มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี และประกอบอาชีพเป็ นข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
2. พฤติกรรมการบริ โภคอาหารเพื่อสุ ขภาพ พบว่า รู ปแบบการศัลยกรรมของกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ คือ
เสริ มจมูก รู ปแบบบริ การความงานที่ใช้บริ การ คือ TREATMENTS สาเหตุที่ตดั สิ นใจใช้บริ การเนื่องจากชื่อเสี ยง
ของแพทย์ บุคคลมีส่วนร่ วมมากที่สุด คือ เพื่อนหรื อเพื่อนร่ วมงาน ค่าใช้จ่ ายต่อ ครั้งที่เข้ารับบริ การ คื อ ไม่เกิ น
10,000 บาท ได้รับข่าวสารดิอาทคลินิก คลินิกเวชกรรมและศัลยกรรมความงามจากเพื่อนหรื อเพื่อนร่ วมงาน กลุ่ม
ตัวอย่างส่ ว นใหญ่ เคยมาใช้บริ การที่ดิอ าทคลินิก คลิ นิก เวชกรรมและศัล ยกรรมความงาม เดื อนละ 1 ครั้ง และ
ช่วงเวลาที่เลือกใช้บริ การ คือ 17.01 – 19.00 น.
3. ปั จจัยส่ วนประสมการตลาดต่อการเลือกใช้บริ การด้านศัลยกรรมความงามที่ดิอาทคลินิก คลินิกเวช
กรรมและศัลยกรรมความงาม พบว่า กลุ่มตัวอย่าง ให้ความสาคัญกับส่ วนประสมการตลาดต่อการเลือกใช้บริ การ
ด้านศัลยกรรมความงามที่ดิอาทคลินิก คลินิกเวชกรรมและศัลยกรรมความงามอยูใ่ นระดับมากทุกด้าน

4. ปัจจัยส่ วนบุคคลด้าน อายุ และอาชีพที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ต่อการเลือกใช้บริ การด้านศัลยกรรมความงามที่ดิอาทคลินิก คลินิกเวชกรรมและศัลยกรรมความงามแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
5. พฤติกรรมที่ส่งผลให้ผบู ้ ริ โภคเลือกใช้บริ การด้านศัลยกรรมความงามที่ดิอาทคลินิก คลินิกเวชกรรม
และศัลยกรรมความงามได้แก่ รู ปแบบบริ การความงามที่ใช้บริ การ สาเหตุที่ตดั สิ นใจใช้บริ การ ค่าใช้จ่ายต่อครั้งที่
เข้ารับบริ การ จานวนครั้งที่เคยมาใช้บริ การต่อเดือน และช่วงเวลาที่เลือกใช้บริ การที่ต่างกันมีความคิดเห็นต่อ
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดต่อการเลือกใช้บริ การด้านศัลยกรรมความงามที่ดิอาทคลินิก คลินิกเวชกรรมและ
ศัลยกรรมความงามแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ: เลือกใช้บริ การ ศัลยกรรมความงาม ดิอาทคลินิก

ABSTRACT
The purpose of this research was to 1) study behavior that influences consumers to choose cosmetic
surgery services at The Art Clinic. Aesthetic and cosmetic surgery clinic 2) Study behavior that affects
marketing mix factors in choosing cosmetic surgery services at The Art Clinic. Aesthetic Medicine and Surgery
Clinic 3) Comparing the marketing mix factors towards the choice of cosmetic surgery services at The Art
Clinic. Aesthetic and cosmetic surgery clinic classified by personal factors And behaviors that cause consumers
to choose cosmetic surgery services at The Art Clinic Aesthetic Medicine and Surgery Clinic Population used in
this study is the consumer who comes to use cosmetic surgery services at The Art Clinic Aesthetic Medicine
and Surgery Clinic by using a questionnaire is a tool for data collection. The statistics used in this study were
descriptive analysis statistics. by using percentage, mean, standard deviation and presenting the data in the table
to explain the basic samples using inferential statistics is one-way ANOVA.
The research found that
1. Data on the personal factors of the samples, it was found that most of the samples were female,
aged 36-45 years, single status, bachelor's degree and occupation as a government official / state enterprise.
2. The health food consumption behaviors found that most of the surgeries were rhinoplasty. The
service model was the TREATMENTS. The reason for deciding to use the service is due to the reputation of the
doctor. The most engaged persons are friends or colleagues. The cost per visit is not over 10,000 baht. Receive
the news clinic. Aesthetic and cosmetic surgery clinic from friends or colleagues. Most of the samples used to
use the service at The Art Clinic. Aesthetic Medicine and Surgery Clinic, 1 time per month, and the service
selection period is 17.01 - 19.00.
3. Marketing mix factors for choosing cosmetic surgery services at The Art Clinic The clinic and
cosmetic surgery found that the samples Pay more attention to the marketing mix in choosing cosmetic surgery
services that The Art Clinic, Aesthetic Medicine and Surgery Clinic is in a high level in all aspects.

4. Differences in personal, age and occupation have different opinions on marketing mix factors in
choosing cosmetic surgery services at The Art Clinic. The clinic and cosmetic surgery were significantly
different at the level of 0.05.
5. Behavior that causes consumers to choose cosmetic surgery services at The Art Clinic Aesthetic
and cosmetic surgery clinic including beauty service models that use the service reasons for deciding to use the
service cost per service number of times used in the service per month And when they choose to use the
services differently, there are opinions on the marketing mix factors in choosing the cosmetic surgery services
at The Art Clinic. Different medical and cosmetic surgery clinics with statistical significance at the level of 0.05
Keyword: Using the Service, Surgical Patients, The Art Clinic

บทนา
ในปั จจุ บนั ประเทศไทยได้มี ค วามเจริ ญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท างการแพทย์แ ละนวัตกรรมทาง
การแพทย์เป็ นอย่างมากปั จจุบนั นี้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่ าง ๆสามารถที่จะช่ว ยพัฒนาและเสริ มบุคลิกภาพ
หรื อจุ ดด้อ ยของแต่ ละบุค คลให้ดูดีข้ ึน บางคนสามารถเปลี่ยนจากจุดด้อ ยเป็ นจุ ดเด่ นขึ้นมาได้ตามที่บุคคลนั้น
ต้องการ แต่ในสมัยก่อนการทาศัลยกรรมในประเทศไทยยังไม่เป็ นที่นิยมและไม่เป็ นที่ยอมรับมากนัก จึงทาให้คน
ที่ทาศัลยกรรมต้องคอยปิ ดบังแต่เมื่อเทียบกับในปั จจุบนั แต่เมื่อมีเหล่าบรรดานักร้อง นักแสดง คนในวงการบันเทิง
ออกมายอมรับว่าตนเองทาศัลยกรรมมาและได้ผลลัพธ์ที่ดีทาให้มีค วามมัน่ ใจมากขึ้ น จึ งเป็ นเหตุ ทาให้ผหู ้ ญิ ง
ส่ วนมากที่ทาศัลยกรรมก็ต่างยอมรับกันอย่างเปิ ดเผยว่าตนเองผ่านการทาศัลยกรรมในส่ วนใดมาบ้างและจากการ
ทาศัลกรรมที่ได้ผลลัพธ์ที่ดีจึงทาให้เกิดกระแสการลอกเลียนแบบหรื อการแนะนาเชิญชวนจากคนที่ทาแล้วได้ผล
ลัพธ์ที่ดีอีกด้วย จึงทาให้กระแสการศัลยกรรมเพื่อความงามได้รับความนิ ยมมากยิง่ ขึ้น (สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่ง
แห่ งประเทศไทย, 2562)
ในปัจจุบนั คลินิกเสริ มความงามกาลังได้รับความนิ ยมและมีอตั ราการเติบโตสู งขึ้นเรื่ อย ๆ ดังจะเห็นได้
จากข้อมูลของผูป้ ระกอบการในธุ รกิจเสริ มความงามและศัล ยกรรมตกแต่ง มี มูลค่ าตลาดในปี พ.ศ. 2560 สู งถึ ง
ประมาณ 20,000 ล้านบาท มีอตั ราการเติบโตเฉลี่ ยประมาณร้อยละ 10 ต่อปี โดยผูท้ ี่นิยมทาศัลยกรรมส่ วนใหญ่ให้
ความสนใจกับการเสริ มความงามเพื่ อลดปมด้อย ลดความปกติ หรื อเสริ มสัดส่ วนร่ างกาย เสริ มบุคลิกภาพให้ดูดี
ขึ้น สวยงามขึ้น ไม่ว่าจะเป็ นการเสริ มจมูก เสริ มคาง เสริ มทรวงอกทาตา ดูดไขมันหน้าท้อง หรื อการลบรอยเหี่ ยว
ย่นบนใบหน้า เป็ นต้น ในขณะที่ กลุ่มอายุของผูท้ ี่เข้ารับบริ การเสริ มความงามในปัจจุบนั ก็ขยายวงขึ้นไม่ได้จากัด
แต่เพียงกลุ่มคนวัยทางานหรื อผูใ้ หญ่เท่านั้น แต่จะมีกลุ่มวัยรุ่ น นักเรี ยน นักศึกษา รวมอยู่ในกลุ่มนี้ ดว้ ย ส่ งผลให้
ธุรกิจคลินิกเสริ มความงามเกิดการแข่งขันทั้งในด้านของการให้บริ การทีี ่ครบวงจร (กรมสนับสนุนบริ การสุ ขภาพ,
2555)
จะเห็นได้ว่าการแข่งขันในธุรกิจศัลยกรรมในปัจจุบนั นั้นมีการแข่งขันกันค่อนข้างสู งและยังมีการเติบโต
อย่างต่อเนื่ องจากความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น ตลาดความงามและศัลยกรรมจึงเป็ นอีกหนึ่ งธุ รกิจที่น่าจับตา
มองท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น โดยจะเห็ นได้จากผูใ้ ห้บริ การที่มีจานวนเพิ่มขึ้นในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมา
ทั้งที่อยู่ในรู ปแบบคลี นิค สถานเสริ มความงามและแผนกศัล ยกรรมความงามในโรงพยาบาล เป็ นต้น จึ งทาให้

ผูป้ ระกอบการจาเป็ นต้องหากลยุทธ์เพื่อช่วงชิงลูกค้าจากตลาดความงามนี้ อย่างไรก็ตามภายใต้สถานการณ์การ
แข่ งขันที่รุนแรงนั้น ผูป้ ระกอบการจะต้อ งมีการปรับกลยุทธ์ทางการตลาดให้มีค วามแตกต่ างเหนื อคู่ แข่ ง และ
สอดคล้องกับพฤติก รรมของลูกค้าที่เปลี่ ยนไปอยู่เสมอ เพื่อเป็ นการรั กษาฐานลู กค้าเก่ า และเป็ นการขยายฐาน
ลูกค้าใหม่ให้เพิ่มมากขึ้น (วิภาดา พูลพานิชอุปถัมภ์, 2558, หน้า 6)
จากข้อ มูลข้างต้นทาให้ผวู ้ ิจยั มีค วามสนใจจะศึก ษาปั จจัยและพฤติก รรมที่ส่ งผลให้ผบู ้ ริ โภคเลือ กใช้
บริ การด้านศัลยกรรมความงามที่ดิอาทคลินิก คลินิกเวชกรรมและศัลยกรรมความงาม ทั้งนี้ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่เป็ น
ประโยชน์แก่ ผปู ้ ระกอบการและผูท้ ี ี่ เกีี ่ยวข้อ ง เพื่ อ นามาเป็ นแนวทางในการวางแผน และปรับปรุ งกลยุทธ์ทาง
การตลาดให้สอดคล้องกับความต้องการของผูท้ ี่มาใช้บริ การได้อย่างเหมาะสมและมีประสิ ทธิภาพ

วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ผูบ้ ริ โภคที่มาใช้บริ การด้านศัลยกรรมความงามที่ดิอาทคลินิก คลินิก
เวชกรรมและศัลยกรรมความงาม จานวน 697 คน ผูว้ ิจยั ได้ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบความน่ าจะ
เป็ น (Non-Probability Sampling) (กัลยา วานิ ชย์บญั ชา, 2550, หน้า 74) และใช้ขนาดตัวอย่าง 385 ตัวอย่างโดยมี
ความผิดพลาดไม่เกิ นร้ อ ยละ 5 ที่ ระดับความเชื่ อ มัน่ ร้ อ ยละ 95 เพื่อ ความสะดวกในการประเมินผล และการ
วิเคราะห์ ขอ้ มูล ผูว้ ิจยั จึ งใช้ขนาดกลุ่ มตัวอย่างทั้งหมด 400 คน และใช้เกณฑ์ในการเลือ กกลุ่ มตัวอย่าง โดยใช้
วิ ธี ก ารสุ่ มตัว อย่ า งโดยใช้ค วามสะดวก (Convenience Sampling) เพื่ อ ท าการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล โดยใช้
แบบสอบถามที่เตรี ยมไว้ จานวน 400 ชุด
การสร้ างเครื่ องมือ
เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ใ นการเก็ บ ข้อ มู ล คื อ แบบสอบถามที่ ก ลุ่ ม ตัว อย่า งจะกรอกข้อ มู ล ด้ว ยตนเอง โดย
แบบสอบถามสร้างขึ้นจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง และนามาใช้เป็ นแนวทางในการจัดทา
แบบสอบถามให้ สอดคล้อ งกับวัตถุป ระสงค์ข องการวิจ ัยที่ต้อ งการทราบถึ ง ปั จ จัยและพ ฤติ ก รรมที่ส่ งผลให้
ผูบ้ ริ โภคเลือกใช้บริ การด้านศัลยกรรมความงามที่ดิอาทคลินิก คลินิกเวชกรรมและศัลยกรรมความงามโดยเนื้อหา
ในแบบสอบถามแบ่งเป็ น 3 ตอน ได้แก่
1. แบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส
ระดับการศึกษา และอาชีพหลักลักษณะแบบสอบถามเป็ นคาถามปลายปิ ด (closed-ended question)
2. แบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนประสมการตลาดต่อการเลือกใช้บริ การด้านศัลยกรรมความงามที่ดิ
อาทคลินิก คลินิกเวชกรรมและศัลยกรรมความงามได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ราคา สถานที่ต้ งั การส่ งเสริ มการตลาด
กระบวนการ บุคลากร และลัก ษณะทางกายภาพ ลัก ษณะของแบบสอบถามเป็ นแบบมาตราส่ วนประเมิน ค่ า
(rating scale) และกาหนดให้ผตู ้ อบเลือกตอบได้ 5 ตัวเลือก คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อยและน้อยที่สุด
3. แบบสอบถามเกี่ ยวพฤติ ก รรมที่ส่ งผลให้ผูบ้ ริ โภคเลื อ กใช้บริ ก ารด้านศัลยกรรมความงามที่ดิอ าท
คลิ นิ ก คลิ นิ ก เวชกรรมและศัล ยกรรมความงาม ลัก ษณะแบบสอบถามเป็ นค าถามปลายปิ ด (closed-ended
question)

ทั้งนี้ก่อนนาแบบสอบถามไปใช้ในการเก็บข้อมูลจริ งจะทาการตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือ ด้วยการ
ตรวจสอบความเชื่อมัน่ (reliability) โดยผูว้ ิจยั ได้นาแบบสอบถามที่ปรับปรุ งแก้ไขแล้ว มาทดสอบความเชื่อมัน่
โดยการทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 ชุด เพื่อตรวจสอบว่าคาถามในแต่
ละข้อของแบบสอบถามสามารถสื่ อความหมายได้ตรงตามที่ผศู ้ ึกษาต้องการ และเป็ นคาถามเหมาะสมหรื อไม่ เพื่อ
นามาวิเคราะห์คานวณหาค่าความน่า เชื่อถือ โดยการหาสัมประสิ ทธิ์แอลฟ่ า (Alpha - Coefficient) ของครอนบาค
(Cronbach) โดยในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ทาการหาค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามทั้งฉบับ มีค่าเท่ากับ 0.878
วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ดาเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยทาการแจกแบบสอบถามที่ดิอาทคลินิก คลินิกเวช
กรรมและศัล ยกรรมความงาม ในช่ ว งเดื อ นสิ งหาคม พ.ศ. 2562 ซึ่ งในการเก็บ รวบรวมครั้ งนี้ ผูว้ ิจ ัยได้เลื อ ก
แบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์และครบถ้วนทั้งหมด 400 ชุด และนาข้อมูลไปวิเคราะห์ทางสถิติ
วิธีการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ ข ้อ มู ล ในการศึก ษาครั้ งนี้ ผูว้ ิจ ัย ใช้ห ลัก การวิเคราะห์ ด้ว ยเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ โดยใช้
โปรแกรมส าเร็ จรู ปทางสถิ ติ เพื่อ หาค่ าความถี่ (Frequency) ร้อ ยละ (Percentage) ค่ าเฉลี่ ย (Mean) ค่ าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) และนาเสนอข้อ มูล ในตารางเพื่ อ อธิ บ ายข้อ มู ล เบื้อ งต้น เกี่ ยวกับกลุ่ มตัว อย่าง
สาหรับสถิติวิเคราะห์เชิงอนุมานใช้สถิติ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) เพื่อทดสอบ
หาค่าความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย 2 กลุ่มขึ้นไป โดยใช้ทดสอบค่าเฉลี่ยความแตกต่างของตัวแปร

ผลการวิจัย
การศึกษาวิจยั เรื่ อง “ปัจจัยและพฤติกรรมที่ส่งผลให้ผบู ้ ริ โภคเลือกใช้บริ การด้านศัลยกรรมความงามที่ดิ
อาทคลินิก คลินิกเวชกรรมและศัลยกรรมความงาม” ผลการวิจยั มีดงั ต่อไปนี้
1. ข้อมูลปั จจัยส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงจานวน 280 คน
คิดเป็ นร้อยละ 70.0 มีอายุอยู่ในช่วงอายุ 36-45 ปี จานวน 108 คน คิดเป็ นร้อยละ 27.0 มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
จานวน 184 คน คิดเป็ นร้อยละ 46.0 และประกอบอาชีพเป็ นข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ จานวน 144 คน คิดเป็ นร้อยละ
36.0
2. การวิเคราะห์ พฤติ กรรมที่ส่งผลให้ผบู ้ ริ โภคเลือ กใช้บริ การด้านศัลยกรรมความงามที่ดิอ าทคลิ นิก
คลินิกเวชกรรมและศัลยกรรมความงาม พบว่า รู ปแบบการศัลยกรรมที่ใช้บริ การที่ดิอาทคลินิก คลินิกเวชกรรม
และศัลยกรรมความงามของกลุ่มตัวอย่างใหญ่คือ เสริ มจมูก จานวน 140 คน คิดเป็ นร้อยละ 35.0 รู ปแบบบริ การ
ความงามที่ ใช้บริ ก ารที่ดิ อ าทคลิ นิ ก คลิ นิก เวชกรรมและศัล ยกรรมความงามของกลุ่ มตัว อย่างส่ ว นใหญ่ คื อ
TREATMENTS จานวน 68 คน คิดเป็ นร้อยละ 17.0 สาเหตุ ที่ตัดสิ นใจใช้บริ การที่ดิอาทคลินิก คลินิกเวชกรรม
และศัลยกรรมความงามของกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ คือ ชื่อเสี ยงของแพทย์ จานวน 165 คน คิดเป็ นร้อยละ 41.3
บุคคลมีส่วนร่ วมมากที่สุดในการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การที่ดิอาทคลินิก คลินิกเวชกรรมและศัลยกรรมความงาม
คือ เพื่อนหรื อเพื่อนร่ วมงาน จานวน 271 คน คิดเป็ นร้อยละ 67.8 ค่าใช้จ่ายต่อครั้งที่เข้ารับบริ การที่ดิอาทคลินิก
คลินิกเวชกรรมและศัลยกรรมความงามคือ ไม่เกิน 10,000 บาท จานวน 183 คน คิดเป็ นร้อยละ 45.8 แหล่งข้อมูลที่
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ ได้รับข่าวสารดิอาทคลินิก คลินิกเวชกรรมและศัลยกรรมความงาม คือ เพื่อนหรื อ เพื่อ น

ร่ วมงาน จานวน 143 คน คิดเป็ นร้อยละ 35.8 จานวนครั้งที่กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ เคยมาใช้บริ การที่ดิอาทคลินิก
คลินิกเวชกรรมและศัลยกรรมความงามต่อเดือน คือ 1 ครั้ง จานวน 212 คน คิดเป็ นร้อยละ 53.0
3. การวิเคราะห์ปัจจัยส่ วนประสมการตลาดต่อการเลือกใช้บริ การด้านศัลยกรรมความงามที่ดิอาทคลินิก
คลินิกเวชกรรมและศัลยกรรมความงามพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญกับส่ วนประสมการตลาดต่อการ
เลือกใช้บริ การด้านศัลยกรรมความงามที่ดิอาทคลินิก คลินิกเวชกรรมและศัลยกรรมความงามโดยรวมอยูใ่ นระดับ
มาก (x̅ = 3.88) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้านผลิ ตภัณฑ์มีค วามสาคัญ มากที่สุด (x̅ = 4.20) รองลงมาคื อ
ด้านบุคลากร (x̅ = 3.95) และน้อยที่สุดคือ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด (x̅ = 3.60) ดังตาราง 1
ตาราง 1 แสดงค่าเฉลี่ ย และค่ าเบี่ยงเบนมาตรฐานส่ วนประสมการตลาดต่อ การเลื อกใช้บริ ก ารด้านศัล ยกรรม
ความงามที่ดิอาทคลินิก คลินิกเวชกรรมและศัลยกรรมความงาม
ส่ วนประสมการตลาดต่อการเลือกใช้บริ การด้านศัลยกรรมความ
งาม
1. ด้านผลิตภัณฑ์
2. ด้านราคา
3. ด้านสถานที่ต้ งั
4. ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
5. ด้านกระบวนการ
6. ด้านบุคลากร
7. ด้านลักษณะทางกายภาพ
โดยรวม

x̅
4.20
3.89
3.80
3.60
3.85
3.95
3.89
3.88

ระดับความสาคัญ
S.D.
0.552
0.598
0.678
0.770
0.573
0.590
0.594
0.538

แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4. การทดสอบสมมติฐาน
4.1 สมมติฐานข้อที่ 1 ปั จจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่างกันมีความคิดเห็ นต่อปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดต่อการเลือกใช้บริ การด้านศัลยกรรมความงามที่ดิ อาทคลินิก คลินิกเวชกรรมและศัลยกรรมความงาม
แตกต่างกัน
4.1.1 สมมติฐานที่ 1.1 เพศที่แตกต่ างกัน มีความคิดเห็ นต่ อปั จจัยส่ ว นประสมทาง
การตลาดต่อการเลือกใช้บริ การด้านศัลยกรรมความงามที่ดิอาทคลินิก คลินิกเวชกรรมและศัลยกรรมความงาม
แตกต่างกัน ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ส่ วนประสมทางการตลาดโดยรวม มีค่านัยสาคัญทางสถิติ เท่ากับ
0.287 ซึ่งมากกว่า 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) สรุ ปได้ว่า เพศที่ต่างกัน มี
ความคิ ดเห็ นต่ อปั จจัยส่ ว นประสมทางการตลาดต่ อ การเลือ กใช้บริ การด้านศัล ยกรรมความงามที่ดิอาทคลิ นิก
คลินิกเวชกรรมและศัลยกรรมความงามไม่แตกต่างกัน
4.1.2 อายุที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็ นต่อ ปั จ จัยส่ วนประสมทางการตลาดต่ อการ
เลือกใช้บริ การด้านศัลยกรรมความงามที่ดิอาทคลินิก คลินิกเวชกรรมและศัลยกรรมความงามแตกต่างกัน พบว่า

อายุที่ต่างกัน มีความคิดเห็ นต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดต่อการเลือกใช้บริ การด้านศัลยกรรมความงามที่ดิ
อาทคลินิก คลินิกเวชกรรมและศัลยกรรมความงามแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
4.1.3 การศึกษาที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็ นต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดต่อ
การเลือกใช้บริ การด้านศัลยกรรมความงามที่ดิอาทคลิ นิก คลิ นิก เวชกรรมและศัล ยกรรมความงามแตกต่างกัน
พบว่า ส่ ว นประสมทางการตลาดโดยรวม มี ค่ านัยส าคัญ ทางสถิ ติ เท่ ากับ 0.640 ซึ่ ง มากกว่า 0.05 จึ งยอมรั บ
สมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) สรุ ปได้ว่า ระดับการศึกษาที่ต่างกัน มีความคิดเห็ นต่อปั จจัย
ส่ วนประสมทางการตลาดต่ อ การเลื อ กใช้บริ ก ารด้านศัล ยกรรมความงามที่ดิอ าทคลิ นิก คลิ นิก เวชกรรมและ
ศัลยกรรมความงามไม่แตกต่างกัน
4.1.4 อาชี พ ที่ แ ตกต่ า งกัน มี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ ปั จ จัย ส่ ว นประสมทาง
การตลาดต่อการเลือกใช้บริ การด้านศัลยกรรมความงามที่ดิอาทคลินิก คลินิกเวชกรรมและศัลยกรรมความงาม
แตกต่างกัน พบว่า ส่ วนประสมทางการตลาดโดยรวม มีค่านัยสาคัญทางสถิติ เท่ากับ 0.000 ซึ่ งน้อยกว่า 0.05 จึง
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) สรุ ปได้ว่า อาชีพที่ต่างกัน มีความคิดเห็ นต่อปั จจัย
ส่ วนประสมทางการตลาดต่ อ การเลื อ กใช้บริ ก ารด้านศัล ยกรรมความงามที่ดิอ าทคลิ นิก คลิ นิก เวชกรรมและ
ศัลยกรรมความงาม แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
4.1.5 สถานภาพสมรสที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็ นต่อปั จจัยส่ วนประสม
ทางการตลาดต่อการเลือกใช้บริ การด้านศัลยกรรมความงามที่ดิอาทคลินิก คลินิกเวชกรรมและศัลยกรรมความงาม
แตกต่างกัน พบว่า ส่ วนประสมทางการตลาดโดยรวม มีค่านัยสาคัญทางสถิติ เท่ากับ 0.095 ซึ่ งมากกว่า 0.05 จึง
ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) สรุ ปได้ว่า สถานภาพสมรสที่ต่างกัน มีความคิดเห็ น
ต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดต่อการเลือกใช้บริ การด้านศัลยกรรมความงามที่ดิอาทคลินิก คลินิกเวชกรรม
และศัลยกรรมความงามไม่แตกต่างกัน
4.2 สมมติ ฐานข้อที่ 2 พฤติกรรมที่ส่งผลให้ผบู ้ ริ โภคเลือกใช้บริ การด้านศัลยกรรมความงาม
ที่ดิอ าทคลิ นิก คลินิก เวชกรรมและศัล ยกรรมความงามที่แตกต่ างกันมีความคิ ดเห็ นต่ อ ปั จจัยส่ ว นประสมทาง
การตลาดต่อการเลือกใช้บริ การด้านศัลยกรรมความงามที่ดิอาทคลินิก คลินิกเวชกรรมและศัลยกรรมความงาม
แตกต่างกัน
4.2.1 สมมติ ฐ านที่ 2.1 รู ป แบบการศัล ยกรรมที่ ใช้บ ริ ก ารที่ แ ตกต่ างกัน มี ค วาม
คิดเห็ นต่อปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดต่อการเลือกใช้บริ การด้านศัลยกรรมความงามที่ดิอาทคลินิก คลินิกเวช
กรรมและศัลยกรรมความงามแตกต่างกัน พบว่า ส่ วนประสมทางการตลาดโดยรวม มีค่านัยสาคัญทางสถิติ เท่ากับ
0.380 ซึ่ งมากกว่า 0.05 จึ งยอมรับสมมติ ฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) สรุ ปได้ว่า รู ปแบบการ
ศัล ยกรรมที่ใช้บริ ก ารที่ต่างกัน มีความคิ ดเห็ นต่ อ ปั จ จัยส่ ว นประสมทางการตลาดต่ อ การเลื อ กใช้บริ ก ารด้าน
ศัลยกรรมความงามที่ดิอาทคลินิก คลินิกเวชกรรมและศัลยกรรมความงามไม่แตกต่างกัน
4.2.2 สมมติ ฐานที่ 2.2 รู ปแบบบริ ก ารความงามที่ใช้บริ ก ารที่แตกต่ างกัน มีค วาม
คิดเห็ นต่อปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดต่อการเลือกใช้บริ การด้านศัลยกรรมความงามที่ดิอาทคลินิก คลินิกเวช
กรรมและศัลยกรรมความงามแตกต่างกัน พบว่า ส่ วนประสมทางการตลาดโดยรวม มีค่านัยสาคัญทางสถิติ เท่ากับ
0.003 ซึ่ งน้อ ยกว่ า 0.05 จึ งปฏิ เสธสมมติ ฐานหลัก (H0) และยอมรั บสมมติ ฐานรอง (H1) สรุ ปได้ว่ า รู ปแบบการ

ศัลยกรรมที่ใช้บริ การที่ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดต่อการเลือกใช้บริ การด้านศัลยกรรม
ความงามที่ดิอาทคลินิก คลินิกเวชกรรมและศัลยกรรมความงามแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
4.2.3 สาเหตุที่ตดั สิ นใจใช้บริ การที่แตกต่ างกัน มีความคิ ดเห็ นต่ อปั จจัยส่ วนประสม
ทางการตลาดต่อการเลือกใช้บริ การด้านศัลยกรรมความงามที่ดิอาทคลินิก คลินิกเวชกรรมและศัลยกรรมความงาม
แตกต่ างกัน พบว่า ส่ วนประสมทางการตลาดโดยรวม มีค่ านัยส าคัญทางสถิ ติ เท่ ากับ 0.000 ซึ่ งน้อยกว่า 0.05 จึ ง
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) สรุ ปได้ว่า สาเหตุที่ตดั สิ นใจใช้บริ การที่ต่างกัน มีความ
คิดเห็ นต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดต่อการเลือกใช้บริ การด้านศัลยกรรมความงามที่ดิอาทคลินิก คลิ นิกเวช
กรรมและศัลยกรรมความงามแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
4.2.4 บุคคลมีส่วนร่ วมมากที่สุ ดในการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การที่แตกต่ างกัน มีความ
คิดเห็ นต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดต่อการเลือกใช้บริ การด้านศัลยกรรมความงามที่ดิอาทคลินิก คลิ นิกเวช
กรรมและศัลยกรรมความงามแตกต่างกัน พบว่า ส่ วนประสมทางการตลาดโดยรวม มีค่านัยสาคัญทางสถิติ เท่ากับ
0.227 ซึ่ งมากกว่า 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิ เสธสมมติฐานรอง (H1) สรุ ปได้ว่า บุคคลมีส่วนร่ วม
มากที่สุดในการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การที่ต่างกัน มีความคิดเห็ นต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดต่อการเลือกใช้
บริ การด้านศัลยกรรมความงามที่ดิอาทคลินิก คลินิกเวชกรรมและศัลยกรรมความงามไม่แตกต่างกัน
4.2.5 ค่ าใช้จ่ ายต่ อ ครั้ งที่ เข้ารั บบริ ก ารที่ แตกต่ างกัน มี ค วามคิ ดเห็ นต่ อ ปั จ จัยส่ ว น
ประสมทางการตลาดต่อการเลือกใช้บริ การด้านศัลยกรรมความงามที่ดิอาทคลินิก คลินิกเวชกรรมและศัลยกรรมความ
งามแตกต่างกัน พบว่า ส่ วนประสมทางการตลาดโดยรวม มีค่านัยสาคัญทางสถิติ เท่ากับ 0.000 ซึ่ งน้อยกว่า 0.05 จึง
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) สรุ ปได้ว่า ค่าใช้จ่ายต่อครั้งที่เข้ารับบริ การที่ต่างกัน มี
ความคิดเห็ นต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดต่อการเลือกใช้บริ การด้านศัลยกรรมความงามที่ดิอาทคลินิก คลินิก
เวชกรรมและศัลยกรรมความงามแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
4.2.6 แหล่ งข้อมูลที่ได้รับข่าวสารที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็ นต่อปั จจัยส่ วนประสม
ทางการตลาดต่อการเลือกใช้บริ การด้านศัลยกรรมความงามที่ดิอาทคลินิก คลินิกเวชกรรมและศัลยกรรมความงาม
แตกต่างกัน พบว่า ส่ วนประสมทางการตลาดโดยรวม มีค่านัยสาคัญทางสถิติ เท่ากับ 0.509 ซึ่งมากกว่า 0.05 จึงยอมรับ
สมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) สรุ ปได้ว่า แหล่งข้อมูลที่ได้รับข่าวสารที่ต่างกัน มีความคิดเห็ น
ต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดต่อการเลือกใช้บริ การด้านศัลยกรรมความงามที่ดิอาทคลินิก คลินิกเวชกรรมและ
ศัลยกรรมความงามไม่แตกต่างกัน
4.2.7 จานวนครั้งที่เคยมาใช้บริ การต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัจจัยส่ วน
ประสมทางการตลาดต่อการเลือกใช้บริ การด้านศัลยกรรมความงามที่ดิอาทคลินิก คลินิกเวชกรรมและศัลยกรรมความ
งามแตกต่างกัน พบว่า ส่ วนประสมทางการตลาดโดยรวม มีค่านัยสาคัญทางสถิติ เท่ากับ 0.001 ซึ่ งน้อยกว่า 0.05 จึง
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) สรุ ปได้ว่า จานวนครั้งที่เคยมาใช้บริ การต่อเดือนที่ต่างกัน
มีความคิดเห็ นต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดต่อการเลือกใช้บริ การด้านศัลยกรรมความงามที่ดิอาทคลินิก คลินิก
เวชกรรมและศัลยกรรมความงามแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
4.2.8 ช่วงเวลาที่เลือกใช้บริ การที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็ นต่อปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดต่ อการเลื อกใช้บริ การด้านศัลยกรรมความงามที่ดิอาทคลิ นิก คลิ นิกเวชกรรมและศัลยกรรมความงาม

แตกต่ างกัน พบว่า ส่ วนประสมทางการตลาดโดยรวม มีค่ านัยสาคัญทางสถิ ติ เท่ากับ 0.000 ซึ่ งน้อยกว่า 0.05 จึ ง
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) สรุ ปได้ว่า ช่วงเวลาที่เลื อกใช้บริ การที่ต่างกัน มีความ
คิดเห็ นต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดต่อการเลือกใช้บริ การด้านศัลยกรรมความงามที่ดิอาทคลินิก คลิ นิกเวช
กรรมและศัลยกรรมความงามแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

สรุปและวิจารณ์ผล
จากผลการศึกษาวิจยั เรื่ อง “ปัจจัยและพฤติกรรมที่ส่งผลให้ผบู ้ ริ โภคเลือกใช้บริ การด้านศัลยกรรมความ
งามที่ดิอาทคลินิก คลินิกเวชกรรมและศัลยกรรมความงาม” ผูว้ ิจยั ได้สรุ ปและวิจารณ์ผลดังนี้
1. ข้อมูลปั จจัยส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุ 36-45 ปี มี
สถานภาพโสด มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี และประกอบอาชีพเป็ นข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
2. พฤติกรรมการบริ โภคอาหารเพื่อสุ ขภาพ พบว่า รู ปแบบการศัลยกรรมของกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ คือ
เสริ มจมูก รู ปแบบบริ การความงานที่ใช้บริ การ คือ TREATMENTS สาเหตุที่ตดั สิ นใจใช้บริ การเนื่องจากชื่อเสี ยง
ของแพทย์ บุคคลมีส่วนร่ วมมากที่สุด คือ เพื่อนหรื อเพื่อนร่ วมงาน ค่าใช้จ่ายต่อ ครั้งที่เข้ารับบริ การ คื อ ไม่เกิ น
10,000 บาท ได้รับข่าวสารดิอาทคลินิก คลินิกเวชกรรมและศัลยกรรมความงามจากเพื่อนหรื อเพื่อนร่ วมงาน กลุ่ม
ตัวอย่างส่ ว นใหญ่ เคยมาใช้บริ การที่ดิอ าทคลินิก คลิ นิก เวชกรรมและศัล ยกรรมความงาม เดื อนละ 1 ครั้ง และ
ช่วงเวลาทีเ่ ลือกใช้บริ การ คือ 17.01 – 19.00 น.
3. ปั จจัยส่ วนประสมการตลาดต่อการเลือกใช้บริ การด้านศัลยกรรมความงามที่ดิอาทคลินิก คลินิกเวช
กรรมและศัลยกรรมความงาม พบว่า กลุ่มตัวอย่าง ให้ความสาคัญกับส่ วนประสมการตลาดต่อการเลือกใช้บริ การ
ด้านศัลยกรรมความงามที่ดิอาทคลินิก คลินิกเวชกรรมและศัลยกรรมความงามโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
4. ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า
4.1 ปัจจัยส่ วนบุคคลด้าน อายุ และอาชีพที่แตกต่างกันมีความคิดเห็ นต่อปัจจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดต่อการเลือกใช้บริ การด้านศัลยกรรมความงามที่ดิอาทคลินิก คลินิกเวชกรรมและศัลยกรรมความงาม
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะว่าปัจจัยส่ วนบุคคลของกลุ่มผูบ้ ริ การมีบริ บท
ทางสังคมต่างกัน จึงทาให้ ปัจจัยทั้งด้าน อายุ และอาชีพ จึงเป็ นตัวกาหนด หรื อเป็ นอีกสาเหตุหนึ่งให้มาใช้บริ การ
ซึ่ งสอดคล้องกับ Fisher and Price (1992) กล่าวว่าบริ บททางสังคมของลูกค้าในการยอมรับสิ นค้าถือเป็ นกุญแจ
สาคัญ ของการแพร่ กระจายวัฒนธรรมซึ่งเป็ นขั้นตอนของการแสวงหาความชานาญ ความรู ้ และทัศนคติในฐานะ
ผูบ้ ริ โภค และยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ อภิษฎา ดินม่วง (2559) ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมและปั จจัย
ส่ ว นประสมทางการตลาดที่ มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจใช้ บ ริ การคลิ นิ ก เสริ ม ความงามของผู ้บ ริ โ ภคในเขต
กรุ งเทพมหานครผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ดา้ นอายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และ
รายได้ต่างกัน จะใช้ปัจจัยส่ ว นประสมทางการตลาดในการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การคลิ นิกเสริ มความงามของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
4.2 พฤติกรรมที่ส่งผลให้ผบู ้ ริ โภคเลือกใช้บริ การด้านศัลยกรรมความงามที่ดิอาทคลินิก คลินิก
เวชกรรมและศัลยกรรมความงามได้แก่ รู ปแบบบริ การความงามที่ใช้บริ การ สาเหตุที่ตดั สิ นใจใช้บริ การ ค่าใช้จ่าย
ต่อ ครั้ งที่ เข้ารับ บริ ก าร จ านวนครั้ งที่ เคยมาใช้บริ การต่ อ เดื อ น และช่ ว งเวลาที่เลื อ กใช้บริ ก ารที่ ต่างกันมีค วาม
คิดเห็ นต่อปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดต่อการเลือกใช้บริ การด้านศัลยกรรมความงามที่ดิอาทคลินิก คลินิกเวช

กรรมและศัลยกรรมความงามแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงว่า ปั จจัยทางการตลาด ซึ่ ง
เป็ นเป้าหมายหรื อวัตถุประสงค์ของการตลาด คือสร้างการแลกเปลี่ยนให้เกิดขึ้นรวมทั้งกระตุน้ ผูบ้ ริ โภคให้การซื้ อ
ซึ่งกิจกรรมทางการตลาดที่นกั การตลาดสร้างขึ้นนั้นจึงมีผลต่อการรับรู ้ของผูบ้ ริ โภคและส่ งผลต่อพฤติกรรมการ
ซื้ อ ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ Schiffman and Kanuk (2003) ที่อธิ บายว่าการตัดสิ นใจซื้ อ และพฤติกรรมของ
ผูบ้ ริ โภคมีส่วนสาคัญคือ 1) การนาเข้าข้อมูล (Input) เป็ นอิทธิพลจากปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อค่านิยม ทัศนคติ และ
พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่มีศกั ยภาพ ได้แก่ กิจกรรมทางการตลาดที่พยายามเข้าถึง กาหนด และจูงใจผูบ้ ริ โภคให้
ซื้ อ หรื อ ใช้ผลิ ตภัณฑ์ โดยใช้ก ลยุทธ์ต่าง ๆ เช่ น กลยุท ธ์ด้านผลิ ตภัณฑ์ กลยุทธ์ด้านราคา กลยุทธ์ด้านการจัด
จาหน่ าย และกลยุทธ์ดา้ นการส่ งเสริ มการตลาด เป็ นต้น และปั จจัยนาเข้าด้านสั งคมวัฒนธรรม เป็ นปั จจัยที่ไม่
เกี่ ยวข้อ งกับการค้า เช่ น ความคิ ดเห็ นของเพื่อ น บรรณาธิ การหนังสื อ พิมพ์ วัฒนธรรม ชั้นทางสังคม ซึ่ งเป็ น
อิ ท ธิ พ ลภายในของบุ คคล ที่ มีผลต่ อ การประเมิน ผลและการยอมรั บ หรื อ ปฏิ เสธผลิ ตภัณ ฑ์ 2) กระบวนการ
(Process) โดยพิจารณาจากอิทธิพลของปั จจัยทางจิตวิทยาซึ่งจะเป็ นอิทธิ พลภายใน (แรงจูงใจ การรับรู ้ การเรี ย นรู ้
หรื อทัศนคติ) ที่มีผลต่อกระบวนการการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค รวมถึง การตระหนักถึงความต้องการ การค้นหา
ข้อ มูล ก่ อ นการซื้ อ และการประเมิน ทางเลื อ ก รวมทั้งประสบการณ์ ข องผูบ้ ริ โภค และ 3) การแสดงผลหรื อ
พฤติ ก รรมที่ แ สดงออก (Output) คื อ พฤติ ก รรมการซื้ อ โดยทดลองซื้ อ (Trail Purchase) และซื้ อ ซ้ า (Repeat
Purchase) และการประเมินหลังการซื้ อ และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ และสอดคล้องกับงานวิจยั ของภัทรรัชต์
สี หะวงษ์ (2556) ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับการตัดสิ นใจเลือกทาศัลยกรรมเสริ มความงามบนใบหน้าของผูห้ ญิงวัย
ทางานในจังหวัดนครปฐม ซึ่ งผลการวิจยั พบว่า ส่ วนประสมการตลาดมีผลต่อการเลือกทาศัลยกรรมเสริ มความ
งามบนใบหน้าของของผูห้ ญิ งวัยทางานอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
ปาลิดา ธัญญกรรม (2556) ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจทาศัลยกรรมเสริ มความงาม
บนใบหน้า ผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีพฤติกรรมการทาศัลยกรรมความงามบนใบหน้าต่างกัน จะมีปัจจัยส่ วน
ประสมการตลาดที่แตกต่างกัน

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั ฉบับนี้ สาเร็ จลุล่วงและสมบูรณ์ได้ผเู ้ ขียนขอกราบขอบพระคุ ณอาจารย์ที่ปรึ กษา อาจารย์ ดร.
ปรเมษฐ์ บุ ญ น าศิ ริกิ จ อาจารย์ที่ ป รึ ก ษางานวิจ ัยเป็ นอย่างสู งที่ ก รุ ณ าให้ ค าปรึ ก ษาข้อ เสนอแนะและแก้ไ ข
ข้อบกพร่ องของงานวิจยั ฉบับนี้มาโดยตลอด ขอกราบขอบพระคุณคณะอาจารย์กลุ่มวิชาเอกการจัดการทุกท่าน
ผูเ้ ขียนขอกราบขอบพระคุณบิดามารดาและครอบครัวที่ได้ให้การสนับสนุ นคอยเป็ นกาลังใจและความ
ช่วยเหลื อในทุกด้าน ท้ายที่สุดนี้ ขอขอบคุณเพื่อนพี่น้อง ที่ได้คอยเป็ นกาลังใจและช่วยเหลือมาโดยตลอดทาให้
งานวิจยั ฉบับนี้สาเร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี
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