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บทคดัย่อ 

การวิจัยน้ีเพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการเลือกใช้สาร Botulinum Toxin ของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ อีกทั้งเพ่ือศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้สาร 

Botulinum Toxin ของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเลือกใช้สาร 

Botulinum Toxin ของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ 

 โดยท าการรวบรวมข้อมูลโดยเก็บแบบสอบถามจากก ลุ่มตัวอย่างที่ เป็นนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จ านวน 380 คน โดยการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive sampling) แล้วท าการ

สุ่มแบบบังเอญิ (Accidental Sampling) ในมหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ 

จากผลการศึกษาพบว่าสัดส่วนของเพศหญิง(68.2%) มากกว่าเพศชาย (31.8 %)ส่วนใหญ่

ผู้เข้าร่วมการศึกษามีอายุ 21-30ปี(54.5%) ระดับการศึกษาโดยส่วนใหญ่เป็นปริญญาโท (52.4%) 

ผู้เข้าร่วมการศึกษาเป็นนักเรียน/นักศึกษามากที่สุด(53.2%) และมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนส่วนใหญ่ ต ่ากว่า 

20,000 บาท(59.5%)  

ในการศึกษานี้พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือนที่ต่างกันเป็นปัจจัย

ที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการดูแลความงามโดยใช้สาร Botulinum Toxin ทั้งในด้านผลิตภัณฑ์และบริการ 

ด้านราคา ด้านสถานที่ ด้านส่งเสริมการขายแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ผลการศึกษาพบว่า

ผู้เข้าร่วมการศึกษาส่วนใหญ่ได้รับข้อมูลการฉีดสาร Botulinum Toxin และได้รับอิทธิพลในการตัดสินใจ

ใช้สาร Botulinum Toxin จากเพ่ือน นอกจากน้ียังเลือกใช้สาร Botulinum Toxin ที่มีคุณภาพปลอดภัย 

และทราบว่าสาร Botulinum Toxin มีหลายย่ีห้อ โดยจากการสอบถามแพทย์ เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรทาง

การแพทย์ ย่ีห้อที่ส่วนใหญ่นิยมเลือกใช้คือ BOTOX (Allergan) ผู้เข้าร่วมการศึกษามีการใช้สาร 

Botulinum Toxin ซ า้หลังจากใช้ไปแล้วในคร้ังแรกมากกว่าไม่ใช้ซ า้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ระยะเวลาใน

การฉีดสาร Botulinum Toxin ซ า้ในจุดเดิมส่วนใหญ่ประมาณ 4-6 เดือน/คร้ัง และส่วนใหญ่ไม่เหน็ด้วย

กับแนวคิดที่ว่าไม่มีความจ าเป็นในใช้สาร Botulinum Toxin ในบุคคลที่มีอายุต ่ากว่า 40 ปี สาเหตุเพราะ

คิดว่าช้าไปในการ 

                                                           
1
 นักศึกษาหลักสตูรวิทยาศาสตรป์ระยุกต ์สาขาวิทยาการชะลอวัยและฟ้ืนฟูสขุภาพ มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 

2
 ที่ปรึกษาวิทยานิพนธห์ลัก 
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ดูแลตัวเอง ผู้เข้าร่วมการศึกษาส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าการฉีดสาร Botulinum Toxin ในต าแหน่งเดิมมากกว่า 

2 คร้ัง ภายใน 3-6 เดือน จะเกิดการดื้ อสารชนิดน้ีเพราะร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันหรือแอนตี้ บอดี้  

(antibody) มาต่อต้านสาร Botulinum Toxin ได้  จากผลการศึกษาพบว่าส่วนใหญ่ยังคงนิยมเลือกใช้

คลินิกเวชกรรมเป็นสถานเข้ารับบริการเพ่ือฉีดสาร Botulinum Toxin และส่วนใหญ่กท็ราบว่าผู้ที่ฉีดสาร 

Botulinum Toxin ให้ตนน้ันเป็นแพทย์ผู้เช่ียวชาญ อีกทั้งยังทราบว่าการเข้ารับบริการสถานบริการที่ไม่

ถูกต้องตามกฎกระทรวงสาธารณสขุอาจจะท าให้ได้รับอันตรายจากการใช้บริการได้และไม่เคยไปใช้บริการ

สถานที่ดังกล่าว นอกจากน้ีส าหรับผู้ที่ไม่เคยใช้สาร Botulinum Toxin ไม่เคยมีความคิดที่จะลองใช้สาร 

Botulinum Toxin และไม่มีบุคคลที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจให้ใช้สาร Botulinum Toxin  ในการเสริม

ความงาม 

 

ค าส าคญั: Botulinum Toxin,พฤติกรรมการตัดสนิใจ,ปัจจัยทางด้านการตลาด 

 

ABSTRACT 

This research aims to study the personal factors, the marketing factors, and the 

behaviors affecting the use of Botulinum Toxin among Dhurakij Pundit University’s students. 

Data were collected through the questionnaires. The sample consisted of 380 Dhurakij 

Pundit University’s students at undergraduate and post-graduate levels. The sample was selected 

based on purposive sampling and accidental sampling in Dhurakij Pundit University.   

The results of this study showed as follows: 68.2% of the samples were females; 

31.8% of them were males; 54.5% of them were those aged 21-30 years; 52.4% of them were 

those graduated with a master’s degree; 53.2% of them were students; and 59.5% of them earned 

monthly income of less than 20,000 baht.   

The sample with different age, education, occupation, average monthly income had 

statistically significant difference in responses on factors affecting the use of Botulinum Toxin in 

terms of Product and Service, Price, Place, and Promotion.   

Moreover, most of the sample had exposure to Botulinum Toxin injection information 

and their friends influenced their decision to use Botulinum Toxin. Besides, most of the sample 

selected quality and safe Botulinum Toxin products. They found that Botulinum Toxin contained in 

several brands. Their knowledge about Botulinum Toxin came from doctors or medical staffs. Most 

of them selected BOTOX (Allergan).  

The results indicated that the sample' re-injection of Botulinum Toxin was greater than 

one time injection at statistical significance. The sample’s frequency of having Botulinum Toxin 

injection was around 4-6 months. Besides, the sample disagreed about not recommend to use of 
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Botulinum Toxin in those aged below 40 years because they thought that the age of 40 is too late 

for take care of their beauty. Most of them did not realize that Botulinum Toxin injection in the 

same position for more than two times within 3-4 months may cause resistance to the Botulinum 

Toxin action due to antibody creation. Most of them selected medical clinics for Botulinum Toxin 

injection and realized that professional doctors were those injected Botulinum Toxin for the clients. 

Most of the sample knew and never selected illegal medical services which were not approved by 

Ministry of Public Health due to their harm.  Lastly, those who never used Botulinum Toxin had no 

idea to try Botulinum Toxin and they had no influential person affecting their decision to improve 

their beauty through Botulinum Toxin. 

 

บทน า 

จากสภาวะเศรษฐกิจและสังคมที่ มีการแข่งขันกันเป็นอย่างสูง ประชาชนในเมืองใหญ่ 

โดยเฉพาะประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร จะต้องมีวิถีชีวิตที่เร่งรีบ ภายใต้มลภาวะแวดล้อมและพบว่า 

วิถีชีวิตของผู้คนที่เปล่ียนไปคือ การรับประทานอาหารที่ผิดสุขลักษณะ ผิดเวลา ได้รับสารอาหารที่ไม่

ครบถ้วน หรือนิยมรับประทานอาหารจานด่วน อีกทั้งการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอ และขาดการออกก าลังกาย 

ซ่ึงล้วนแต่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ ผิวพรรณ และรูปร่างของผู้บริโภค ด้วยเหตุน้ีผู้บริโภคทั้งผู้ชายและผู้หญิง

จึงหันมาห่วงใยในเร่ืองสขุภาพ ผิวพรรณ และรูปร่างเพ่ิมมากขึ้น (ศศิธร สภุวรรณ, 2554)  

จากการศึกษาสถิติการเสริมความงามและการท าศัลยกรรม ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในล าดับที่ 

22 ของโลกเป็นอันดับที่5 ของเอเชีย และเป็นอันดับ 1 ของภมูิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) 

ซ่ึงแนวโน้มของไทย เป็นไปในทางเดียวกับประเทศอื่นๆ ในเอเชีย ทั้งสิงคโปร์ เกาหลี ไต้หวัน จีน 

(Women Mthai,ออนไลน์, 2558)  

 การใช้สาร Botulinum Toxin ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก การฉีด Botulinum Toxin จึง

เหมาะกับผู้ใช้บริการที่มีอายุ 30 ปีข้ึนไป เน่ืองจากในช่วงวัยน้ีเป็นช่วงที่เร่ิมมีปัญหา เช่น ปัญหาร้ิวรอย 

ร่องลึก หย่อนคล้อย รอยตีนกา เป็นต้น แต่ในปัจจุบันช่วงอายุที่ฉีด Botulinum Toxin มีแนวโน้มลดลง 

จากสถิติจ านวนผู้เข้ารับบริการที่สถาบันโรคผิวหนัง ยังพบว่ามีผู้ใช้บริการมากข้ึนเร่ือยๆ จากเดิมมี

ผู้รับบริการเฉล่ียเดือนละ 10 คน กลับเพ่ิมขึ้นเป็นเดือนละ100คน ที่ส าคัญอายุเฉล่ียของผู้ใช้บริการกลับ

ต ่าลงเร่ือยๆ อยู่ที่อายุ 19-20 ปี จากแนวโน้มของอายุผู้ใช้บริการลดลง ท าให้ทราบว่าผู้หญิงในช่วงอายุ

ระดับน้ีมีความกังวลในเร่ืองของร้ิวรอยและการปรับรูปหน้าตั้งแต่อายุยังน้อย มีความสนใจในเร่ืองของ

ความงามเพ่ิมมากข้ึน  จากแนวโน้มที่มีผู้บริโภคเพ่ิมมากข้ึนท าให้สถานบริการต้องศึกษาและวิจัยปัจจัยที่

จะส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการฉีด Botulinum Toxin เพ่ือน าไปพัฒนาการให้บริการให้ตรงกับ

ความต้องการของผู้บริโภค (ASTVผู้จัดการออนไลน์, 2556) 

 ดังน้ันผู้วิจัย จึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยและพฤติกรรมที่ มีผลต่อการเลือกใช้สาร 

Botulinum Toxin ของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์เน่ืองจากกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวอยู่ในช่วงอายุที่
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มีแนวโน้มที่จะฉีด Botulinum Toxin และสถานที่ต้ังของมหาวิทยาลัยอยู่ใกล้แหล่งสถานบริการ อาท ิห้าง

เดอะมอลล์งามวงศ์วาน หรือแม้กระทั่งสถานบริการที่ใกล้กบัมหาวิทยาลัย ทั้งน้ี ผู้วิจัยคาดว่าข้อมูลการวิจัย

ในคร้ังน้ีจะสามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลส าหรับการด าเนินการทางการตลาดส าหรับการพัฒนาบริการดูแล

ความงามโดยใช้สาร Botulinum Toxin ให้ตรงกบัความต้องการของผู้บริโภคต่อไป 

 

วตัถุประสงคข์องงานวิจยั 

1. เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการเลือกใช้สาร Botulinum Toxin ของนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ 

2. เพ่ือศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้สาร Botulinum Toxin ของนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ 

3. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเลือกใช้สาร Botulinum Toxin ของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจ

บัณฑติย์ 

 

กรอบแนวคิดการวิจยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมมติฐานของการศึกษา 

 1. ข้อมูลทั่วไปที่แตกต่างกันให้ความส าคัญกับปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้สาร 

BotulinumToxin ของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ 

   2. ข้อมูลทั่วไปมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกใช้สาร Botulinum Toxin ของนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ 

 

ขอ้มูลทัว่ไป 

 เพศ 

 อายุ 

 รายได้ 

 อาชีพ 

 การศกึษา 

 สถานภาพ 

ปัจจัยทางการตลาด 

 ด้านผลิตภณัฑ ์

 ด้านราคา 

 ด้านสถานเสริมความงาม 

 ด้านการส่งเสริมการขาย 

 ด้านกระบวนการ 

 ด้านเจ้าหน้าหรือบุคลากรที่ให้บริการ 

พฤติกรรมท่ีมีผลต่อการเลือกใชส้าร Botulinum Toxin 
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ทบทวนวรรณกรรม 

ธีระวัฒน์  คมรัตน์นนท์ (2557) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการฉีดโบทู

ลิน่ัม ท๊อกซิน ไทป์เอ (โบท๊อกซ์) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบ ว่า  ผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 34-41 ปี อาชีพพนักงานบริษัท ระดับการศึกษาปริญญาตรี มี

รายได้ต่อเดือน 40,001-60,000 บาท ทศันคติการฉีดโบทอ๊กซ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณา

รายด้านพบว่า มีทัศนคติดีทุกด้าน ได้แก่ทัศนคติด้านการจูงใจทางร่างกายและด้านลักษณะท่าทาง 

รองลงมาได้แก่ ทัศนคติด้านการเข้าเกี่ยวข้องกับกลุ่ม ทัศนคติด้านข่าวสารข้อมูล และทัศนคติด้าน

ประสบการณ์อยู่ในระดับดี   พฤติกรรมการใช้สื่อดิจิตอล Social Media ของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร พบว่า โดยเฉล่ียประมาณ 3 คร้ังต่อสัปดาห์ ประเภทของ social media ที่ควรใช้ใน

ล าดับแรก ได้แก่ YouTube วัตถุประสงค์ของการฉีดโบทูลิน่ัมทอ๊กซิน ไทป์ เอ เพ่ือลดร้ิวรอยเห่ียวย่น 

บริเวณใบหน้าที่ฉีดโบทูลิน่ัมทอ๊กซิน ไทป์ เอ   บริเวณหน้าผาก   สถานที่ฉีดโบทูลิน่ัมทอ๊กซิน ไทป์ เอ ที่

คลินิกเสริมความงาม ผู้ที่มีอทิธพิลมากที่สดุในการฉีดโบทูลิน่ัมทอ๊กซิน ไทป์ เอ จาก เพ่ือน/คนรัก จ านวน

คร้ังในการฉีดโบทูลิน่ัมทอ๊กซิน ไทป์ เอ (คร้ังต่อปี) พบว่า โดยเฉล่ียประมาณ 2 คร้ังต่อปี ค่าใช้จ่ายในการ

ฉีดโบทูลิน่ัมทอ็กซิน ไทป์ เอ (บาทต่อคร้ัง) พบว่า โดยเฉล่ียประมาณ 9,225 บาทต่อคร้ัง 

กนกวรรณ  ทองร่ืน (2555) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการคลินิกเสริมความ

งามของผู้บริโภคในจังหวัดสระบุรี ผลการศึกษาพบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่อายุ 21-30 ปี สถานภาพ

สมรส การศึกษาต ่ากว่าหรือเทา่กบัมัธยมศึกษาตอนปลาย รายได้ 10,001-20,000 บาท ปัจจัยที่มีผลกับ

การเลือกใช้บริการ ด้านผลิตภัณฑ์ ให้ความส าคัญกับภาพพจน์และช่ือเสียงของคลินิก ด้านราคาให้

ความส าคัญกับราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพบริการ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายให้ความส าคัญกับ

ความสะดวกในการเดินทาง ด้านการส่งเสริมการตลาดให้ความส าคัญกับมีการโฆษณาผ่านสื่ออย่าง

สม ่าเสมอ ด้านพนักงานให้ความส าคัญกับความน่าเช่ือถือและช านาญของแพทย์ ด้านกระบวนการ

ให้บริการให้ความส าคัญกับความรวดเร็วในการให้บริการ ด้านลักษณะทางกายภาพ ความสะอาดของ

คลินิก   พฤติกรรมการใช้บริการ ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีเหตุผลที่ใช้บริการเพ่ือดูแลและคงสภาพผิวพรรณให้

มีสุขภาพดีอยู่เสมอ โปรแกรมที่ใช้บริการ คือ ขัดและพอกผิว บุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการคือ

ตัวเอง 

ศิริมล  วัดศรี และไกรชิต  สุตะเมือง (2556) ศึกษาปัจจัยการตลาดเชิงบูรณาการที่มีผลต่อ

การตัดสนิใจเลือกใช้บริการสถาบันเสริมความงามของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผล

การศึกษาพบว่า ปัจจัยการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถาบันเสริมความงามในระดับมาก 

โดยมีผลในด้านด้านกระบวนการขายมากที่สุด โดยผู้ใช้บริการมีการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถาบันเสริม

ความงามในระดับมากมีการตัดสนิใจสงูสดุคือ มีความเตม็ใจที่จะเลือกใช้บริการสถาบันเสริมความงาม 
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วิธีด าเนนิการวิจยั 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง: นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 380 

คน 

เครื่องมือที่ใชใ้นการศึกษา: แบบสอบถาม แบ่งเป็น 4 ส่วนคือข้อมูลทั่วไป ปัจจัยทาง

การตลาด พฤติกรรมการใช้สาร Botulinum Toxin ส าหรับผู้ที่เคยใช้ และพฤติกรรมการใช้สาร Botulinum 

Toxin ส าหรับผู้ที่ไม่เคยใช้ 

วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล: ผู้วิจัยได้ใช้การแจกแบบสอบถามแบบการสุ่มบังเอิญ (Accidental 

sampling) ในมหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ โดยช้ีแจงวัตถุประสงค์ วิธกีารกรอกข้อมูลลงในแบบสอบถามแก่

นักศึกษาที่เคยใช้บริการสาร Botulinum Toxin และไม่เคยใช้สาร Botulinum Toxin เพ่ือให้มีความเข้าใจ

ตรงกนั และได้ข้อมูลที่น่าเช่ือถือและตรงกบัความเป็นจริงมากที่สดุ 

การวิเคราะหข์อ้มูล: ข้อมูลที่ได้น ามาวิเคราะห์โดยโปรแกรม SPSS version 19 น าเสนอ

ข้อมูลเป็นสัดส่วนของจ านวนคน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) ของระดับความส าคัญใน

ปัจจัยการตลาด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์คือ Independent-Sample t-test, F-test การวิเคราะห์ความ

แปรปรวนทางเดียว (One - Way ANOVA) และเปรียบเทยีบรายคู่โดยใช้ Scheffe' ที่ระดับนัยส าคัญทาง

สถิติ p<0.05 

 

ผลการวิจยั 

ผู้เข้าร่วมการศึกษามีจ านวนทั้งสิ้น 380 คน แบ่งเป็นเพศหญิงร้อยละ 68.2 และเพศชายร้อย

ละ 31.8จากผลการศึกษาปัจจัยทางการตลาดพบว่า ปัจจัยด้านราคา มีระดับความส าคัญมากที่สุด ร้อยละ

35.5 รองลงมาคือ ด้านผลิตภัณฑแ์ละบริการ ร้อยละ30.0 ด้านสถานที่ ร้อยละ16.6 และด้านการส่งเสริม

การขายร้อยละ 14.7 ตามล าดับเพศหญิงมีค่าเฉล่ียระดับความส าคัญของปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และบริการ 

(Product) ที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการดูแลความงาม โดยใช้สาร Botulinum Toxinคือ 4.1±0.8 มากกว่า

ค่าเฉล่ียของเพศชาย3.7±0.8 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.001) ปัจจัยด้านราคาปัจจัยด้านสถานที่ 

และปัจจัยด้านการส่งเสริมการขาย พบว่าไม่มีความแตกต่างระหว่างเพศหญิงและเพศชาย 

ตารางที่ 1 พบว่าอาสาสมัครในกลุ่มอายุ 31- 40 ปีให้ความส าคัญกับปัจจัยทางการตลาด

มากกว่ากลุ่มอายุต ่ากว่า 20 ปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p=0.002) และยังให้ความส าคัญกับปัจจัย

ทางการตลาดมากกว่ากลุ่มอายุ 21 -30 ปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p=0.009) กลุ่มอายุ 41- 50 ปีให้

ความส าคัญกบัปัจจัยทางการตลาดมากกว่ากลุ่มอายุต ่ากว่า 20 ปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p=0.015) 
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ตารางที่ 1 ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียระดับความส าคัญระหว่างช่วงอายุ ในปัจจัยทาง

การตลาด 

 

 

อาย ุ

 

 

ปัจจยัทางการตลาด 

ต ่ากว่า 20 ปี 21-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี 51 ปี ขึ้นไป 

 ค่าเฉลีย่ 3.5 3.7 4.0 4.4 3.9 

ต ่ากว่า 20 ปี 3.5 - -0.171 

(p=0.666) 

-0.519* 

(p=0.002) 

-0.826* 

(p=0.015) 

-0.355 

(p=0.981) 

21-30 ปี 3.7 - - -0.348* 

(p=0.009) 

-0.655 

(p=0.063) 

-0.184 

(p=0.998) 

31-40 ปี 4.0 - - - -0.307 

(p=0.763) 

0.164 

(p=0.999) 

41-50 ปี 4.4 - - - - 0.471 

(p=0.956) 

51 ปี ขึ้นไป 3.9 - - - - - 

หมายเหตุ.* ข้อมูลมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระหว่างช่วงอายุ (p < 0.05) โดยเปรียบเทยีบรายคู่ด้วย

วิธกีารของ Scheffe Anova 
 

ตารางที่ 2 พบว่าระดับการศึกษาปริญญาโทให้ความส าคัญกับปัจจัยทางการตลาดมากกว่า

ปริญญาตรีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.001) 

 

ตารางที ่2 ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียระดับความส าคัญระหว่างระดับการศึกษา  

ในปัจจัยทางการตลาด 

ระดบัการศึกษา  

 

ค่าเฉลีย่ 

ปัจจยัทางการตลาด 

ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

3.3 3.7 4.1 

ปริญญาตร ี 3.3 - -0.326*  

(p<0.001) 

-0.533  

(p=0.163) 

ปริญญาโท 3.7 - - -0.207  

(p=0.759) 

ปริญญาเอก 4.1 - - - 

หมายเหตุ.* ข้อมูลมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระหว่างช่วงอายุ (p < 0.05) โดยเปรียบเทยีบรายคู่ด้วย

วิธกีารของ Scheffe Anova 

ตารางที่ 3 พบว่าอาชีพธุรกิจส่วนตัว /เจ้าของกิจการให้ความส าคัญกับปัจจัยทางการตลาด

มากกว่านักเรียน/นักศึกษาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.001) 
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ตารางที่ 3 ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียระดับความส าคัญระหว่างอาชีพ ในปัจจัยทาง

การตลาด 

 

อาชีพ 

 

 

 

 

ค่าเฉลีย่ 

ปัจจัยทางการตลาด  

นักเรียน/

นักศกึษา 

ข้าราชการ ธุรกจิส่วนตัว / 

เจ้าของกจิการ 

พนักงาน

บริษัทเอกชน 

พนักงาน

ราชการ/ 

รัฐวิสาหกจิ 

อื่นๆ 

3.7 4.0 4.6 4.1 4.0 4.3 

นักเรียน/

นักศกึษา 

3.7 - -0.112 

(p=0.991) 

-0.630* 

(p<0.001) 

-0.306 

(p=0.137) 

-0.177 

(p=0.915) 

-0.13 

(p=1.00) 

ข้าราชการ 4.0 - - -0.518 

(p=0.167) 

-0.194 

(p=0.935) 

-0.065 

(p=1.00) 

-0.018 

(p=1.00) 

ธุรกจิส่วนตัว /

เจ้าของกจิการ 

4.6 - - - 0.324 

(p=0.432) 

0.453 

(p=0.262) 

0.5 

(p=0.944) 

 

พนักงาน

บริษัทเอกชน 

4.1 - - - - 0.129 

(p=0.986) 

0.176 

(p=1.00) 

พนักงาน

ราชการ/ 

รัฐวิสาหกจิ 

4.0 - - - - - 0.047 

(p=1.00) 

อื่นๆ 4.3 - - - - - - 

หมายเหตุ.* ข้อมูลมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระหว่างช่วงอายุ (p < 0.05) โดยเปรียบเทยีบรายคู่ด้วย

วิธกีารของ Scheffe Anova 

 

จากตารางที่ 4 รายได้เฉล่ียต่อเดือนช่วง 30,001 – 40,000 บาทให้ความส าคัญกับปัจจัย

ด้านภาพรวมมากกว่า รายได้เฉล่ียต่อเดือนต ่ากว่า 20,000 บาทอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p= 0.04) 

และรายได้เฉล่ียต่อเดือนช่วง 50,001 บาทขึ้ นไป ให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านภาพรวมมากกว่า รายได้

เฉล่ียต่อเดือนต ่ากว่า 20,000 บาทอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ(p<0.001) นอกจากน้ีรายได้เฉล่ียต่อเดือน

ช่วง 30,001 – 40,000 บาทข้ึนไปให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านภาพรวมมากกว่า รายได้เฉล่ียต่อเดือน 

20,001-30,000 บาทอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ(p=0.038) และรายได้เฉล่ียต่อเดือนช่วง 50,001 บาท 

ข้ึนไปให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านภาพรวมมากกว่า รายได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บาทอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติ(p<0.001) 
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ตารางที่ 4 ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียระดับความส าคัญระหว่างรายได้เฉล่ียต่อเดือนใน

ปัจจัยทางการตลาด 

 

รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดือน 

 

 

 

ค่าเฉลีย่ 

ปัจจัยทางการตลาด 

ต ่ากว่า 

20,000 บาท 

20,001 – 

30,000 บาท 

30,001 – 

40,000 บาท 

40,001 – 

50,000 บาท 

50,001 บาท  

ขึ้นไป 

3.7 3.6 4.1 4.5 4.3 

       

ต ่ากว่า 20,000 บาท 3.7 - 0.06  

(p=0.987) 

-0.465* 

(p=0.04) 

-0.84 

(p=0.451) 

-0.609* 

(p<0.001) 

20,001 – 30,000 บาท 3.6 - - -0.525*  

(p=0.038) 

-0.9 

(p=0.392) 

-0.670* 

(p<0.001) 

30,001 – 40,000 บาท 4.1 - - - -0.375 

(p=0.954) 

-0.145 

(p=0.951) 

40,001 – 50,000 บาท 4.5 - - - - 0.23 

(p=0.992) 

50,001 บาท ขึ้นไป 4.3 - - - - - 

หมายเหตุ.* ข้อมูลมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระหว่างช่วงอายุ (p < 0.05) โดยเปรียบเทยีบรายคู่ด้วย

วิธกีารของ Scheffe Anova 

 

ผลการศึกษาบุคคลที่มีอทิธพิลในการตัดสินใจใช้สาร Botulinum Toxin ในการเสริมความงาม 

พบว่า บุคคลที่มีอทิธพิลในการตัดสนิใจมากที่สุดคือ เพ่ือน ร้อยละ 33.1 รองลงมาคือแพทย์/บุคลากรใน

สถานเสริมความ ร้อยละ 20.0 และ Social Network ร้อยละ 13.8 ตามล าดับอาสาสมัครเลือกใช้สาร 

Botulinum Toxin ที่คุณภาพปลอดภัย ร้อยละ 34.8 และทราบย่ีห้อ Botulinum Toxin มาจากการ

สอบถามแพทย์/เจ้าหน้าที่/บุคลากร ร้อยละ 59.4 ย่ีห้อที่นิยมใช้คือ BOTOX (Allergan) ร้อยละ 51.2 

ช่วงอายุที่เร่ิมใช้บริการฉีดสาร Botulinum มากที่สุดคือ 21-25 ปีร้อยละ 39.1 พฤติกรรมการใช้สาร 

Botulinum Toxin หลังจากที่เคยใช้ไปแล้วพบว่า มีการใช้ซ า้ คิดเป็นร้อยละ 71.0 เหตุผลในการใช้ซ า้ส่วน

ใหญ่อยากให้มีรูปลักษณ์ภายนอกที่ดีได้ผลดีและต้องการเห็นผลต่อเน่ือง โดยระยะเวลาในการฉีดสาร 

Botulinum Toxin ซ า้ในจุดเดิม คือ 4-6 เดือนต่อคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 30.4 ผู้เข้าร่วมการศึกษาไม่เหน็

ด้วยกับแนวคิดที่ว่าไม่ควรใช้สาร Botulinum Toxin ในบุคคลที่อายุต ่ากว่า 40 ปี ร้อยละ84.1 สาเหตุ

เพราะพบว่าตัวเองมีร้ิวรอยก่อนวัยอนัควรและมีจุดบกพร่องบนใบหน้าที่ต้องการแก้ไขเพ่ือปรับบุคลิกภาพ 

คิดว่าอายุ 40 ปีช้าไปในการดูแลความงามของตัวเอง พบว่าส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าการฉีดสาร Botulinum 

Toxin  ที่ต าแหน่งเดิม มากกว่า 2 คร้ัง  ภายใน 3 - 6 เดือน อาจท าให้เกิดการดื้อสารชนิดน้ี ร้อยละ 

65.2 ส่วนใหญ่ยังคงเลือกใช้คลินิกเวชกรรมเป็นสถานเข้ารับบริการเพ่ือฉีดสาร Botulinum Toxin คิดเป็น

ร้อยละ34.8 เหตุผลเพราะ มีแพทย์คอยดูแล สะดวก มีหลากหลายคลินิก มั่นใจความปลอดภัย นอกจากน้ี

ทราบว่าผู้ที่ฉีดสาร Botulinum Toxin ให้ตนน้ันเป็นแพทย์ผู้เช่ียวชาญ คิดเป็นร้อยละ 76.8 เพราะมีใบ

ประกอบการที่มีอยู่ภายในคลินิก ดูประวัติแพทย์ก่อนไปใช้บริการ สังเกต สอบถามและหาข้อมูลเพ่ิมเติม 

เป็นต้น ผู้เข้าร่วมการศึกษาส่วนใหญ่ทราบดีว่าการใช้บริการสถานที่ไม่ถูกต้องตามกฎกระทรวงสาธารณสุข
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อาจจะท าให้ได้รับอนัตรายจากการใช้บริการได้และไม่เคยใช้บริการสถานที่ดังกล่าวร้อยละ 75.4 แต่ยังมีผู้

ที่ทราบและยังใช้บริการอยู่ ร้อยละ 13.0 เหตุผลเพราะเน่ืองจากพิจารณาจากผลงาน และฝีมือของผู้ฉีด

และราคาถูกกว่า และเป็นที่แนะน า เพ่ือนยังใช้บริการต่อคิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไร เป็นต้น ผู้เข้าร่วม

การศึกษาส่วนใหญ่มีงบประมาณค่าใช้จ่ายในการฉีดสาร Botulinum Toxin ในแต่ละคร้ังคือ ต ่ากว่า 

10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 50.7 

ผลการศึกษาพฤติกรรมของผู้เข้าร่วมการศึกษาในคนที่ไม่เคยใช้ Botulinum Toxinพบว่าไม่

เคยมีความคิดที่จะลองใช้สาร Botulinum Toxin ร้อยละ73.0 และส่วนใหญ่ไม่มีบุคคลที่ม่ีอิทธิพลในการ

ตัดสนิใจให้ใช้สาร Botulinum Toxin ในการเสริมความงาม คิดเป็นร้อยละ32.7 

 

สรุปผลและอภิปรายผล 

จากผลการศึกษาปัจจัยและพฤติกรรมที่ผลต่อการเลือกใช้สาร Botulinum Toxin ของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์มีประเดน็ให้อภิปรายผลดังน้ี 

ในการศึกษาน้ีด้านประชากรศาสตร์ของผู้เข้าร่วมการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจ

บัณฑิตย์ประกอบด้วย สัดส่วนของเพศส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง รายได้เฉล่ียต่อเดือนประมาณ ต ่ากว่า 
20,000 บาท และส่วนใหญ่มีอาชีพเป็น นักเรียน/นักศึกษา ซ่ึงพบว่าเพศมีผลกบัปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และ

บริการ โดยเพศหญิงให้ระดับความส าคัญมากกว่าเพศชายอย่างมีในนัยส าคัญทางสถิติ สอดคล้องกับ

การศึกษาของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์; และคณะ (2538:41-42) กล่าวว่า เพศ (Sex) เป็นตัวแปรในการแบ่ง

ส่วนตลาดที่ส าคัญ  

ในการศึกษาน้ีพบว่าช่วงอายุ 41-50 ปี ให้ความส าคัญกับปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการ

ดูแลความงาม โดยใช้สาร Botulinum Toxin ในปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และบริการด้านสถานที่ และด้านการ

ส่งเสริมการขายมากกว่าอายุช่วงอื่นๆ อาชีพธุรกิจส่วนตัว /เจ้าของกิจการให้ความส าคัญ ในปัจจัยด้าน

ผลิตภัณฑ์และบริการและด้านสถานที่มากกว่าอาชีพอื่นๆ และระดับการศึกษาที่ต่างกันมีปัจจัยที่มีผลต่อ

การเลือกใช้บริการดูแลความ ในปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ด้านสถานที่ และด้านการส่งเสริมการ

แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ สอดคล้องกับการศึกษาของ  จิตติ เหมินทร์ (2549) ซ่ึงได้ศึกษา

ปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพ่ือความงามของผู้บริโภคในภาคใต้ พบว่า 

ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพ่ือ

ความงามโดยรวมแตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และจากการศึกษายังพบว่า รายได้เฉล่ียต่อเดือนที่

ต่างกันมีปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการดูแลความ ในปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ด้านราคาและ 

ด้านสถานที่ แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  

จากผลการศึกษาพบว่าผู้เข้าร่วมการศึกษาส่วนใหญ่ได้รับข้อมูลการฉีดสาร Botulinum Toxin 

จากเพ่ือน ซ่ึงแนวโน้มของการได้รับอิทธิพลในการตัดสินใจใช้สาร Botulinum Toxin จากเพ่ือนในเพศ

หญิงมากกว่าเพศชาย สอดคล้องกับการศึกษาของ ธีระวัฒน์ คมรัตน์นนท์ (2557) พบว่าผู้มีอิทธิพลมาก

ที่สุดในการฉีดโบทูลินัมทอ๊กซิน ไทป์ เอ คือ เพ่ือน อีกทั้งส่วนใหญ่เลือกใช้สาร Botulinum Toxin ที่มี
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คุณภาพปลอดภัยและยังทราบว่าสาร Botulinum Toxin มีหลายย่ีห้อ โดยส่วนใหญ่ทราบมาจากการ

สอบถามแพทย์ เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรทางการแพทย์ ย่ีห้อที่นิยมเลือกใช้คือ BOTOX (Allergan)  

ผลการศึกษาพบว่ามีการใช้สาร Botulinum Toxin ซ า้หลังจากใช้ไปแล้วในคร้ังแรกมากกว่าไม่

ใช้ซ า้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ระยะเวลาในการฉีดสาร Botulinum Toxin ซ า้ในจุดเดิมส่วนใหญ่ประมาณ 

4-6 เดือน/คร้ัง และมีผู้ที่ไม่เหน็ด้วยกับแนวคิดที่ว่าไม่มีความจ าเป็นในการใช้สาร Botulinum Toxin ใน

บุคคลที่มีอายุต ่ากว่า 40 ปี โดยให้ความเห็นว่าใช้ได้ทุกวัยแต่ไม่ควรต ่ากว่า 18 ปี เน่ืองจากสาร 

Botulinum Toxin น้ัน ส่วนมากใช้กับผู้ที่มีปัญหาในเร่ืองของร้ิวรอย แก้ไขปัญหาในส่วนที่บกพร่องของ

ใบหน้า ซ่ึงในปัจจุบันบุคคลที่มีอายุต ่ากว่า 40 ปี บางคนกพ็บว่าตนเองน้ันมีร้ิวรอยก่อนวัยอันควรและมี

จุดบกพร่องบนใบหน้าที่ต้องการแก้ไขเพ่ือปรับบุคลิกภาพ เสริมสร้างความม่ันใจให้กับตนเอง แต่ทั้งน้ีควร

ศึกษาสถานบริการที่มีความน่าเช่ือถือก่อนเข้ารับบริการ นอกจากน้ียังมีความเช่ือว่า การใช้บริการสาร 

Botulinum Toxin ก่อนอายุ 40 ปีน้ัน เป็นการป้องกันการเกิดร้ิวรอยในช่วงเวลาที่เร่ิมมีร้ิวรอย  ควรมีการ

ดูแลตัวเองตั้งแต่เน่ิน ๆ ไม่ควรปล่อยปละละเลยการดูแลตนเอง  การฉีดในบางต าแหน่ง เช่น น่อง  กราม 

เป็นจุดที่ไม่อันตราย วัยรุ่นสามารถท าได้และก าลังได้รับความนิยมอย่างมาก และการฉีดสารBotulinum 

Toxin เป็นเร่ืองส่วนบุคคล มองว่าบรรลุนิติภาวะแล้ว สามารถตัดสินใจได้ด้วยตัวเอง (Jankovic& 

Schwartz,1995; Stengel & Bee, 2011) ผู้เข้าร่วมการศึกษาส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าการฉีดสาร Botulinum 

Toxin ซ า้ในต าแหน่งมากกว่า 2 คร้ัง ภายใน 3-6 เดือน อาจเกิดการดื้อสารชนิดน้ี อันเกิดจากร่างกาย

สร้างภมูิคุ้มกนัหรือแอนตี้บอดี้  (antibody) มาต่อต้านสาร Botulinum Toxin ได้ (The Consulting Room, 

2555) ส่วนใหญ่ยังคงเลือกใช้คลินิกเวชกรรมเป็นสถานที่เข้ารับบริการในการฉีดสาร Botulinum Toxin 

และทราบว่าผู้ที่ฉีดให้ตนนั้นเป็นแพทย์ผู้เช่ียวชาญ อีกทั้งยังทราบว่าการใช้บริการสถานบริการที่ไม่ถูกต้อง

ตามกฎกระทรวงสาธารณสุขอาจจะท าให้ได้รับอันตรายจากการใช้บริการได้และไม่เคยใช้บริการสถานที่

ดังกล่าว นอกจากน้ีส าหรับผู้ที่ไม่เคยใช้สาร Botulinum Toxin พบว่าส่วนใหญ่ไม่เคยมีความคิดที่จะลองใช้

สาร Botulinum Toxinและไม่มีบุคคลที่มีอทิธิพลในการตัดสินใจให้ใช้สาร Botulinum Toxin  ในการเสริม

ความงาม 
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