
ปัจจยัท่ีมีอิทธิผลต่อการเลือกใชบ้ริการศลัยกรรมบนใบหนา้ ของผูห้ญิงวยั

ผูใ้หญ่ตอนตน้ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

    ณิชชา ชัยปฏวัิติ
*
 

ผศ.นพ.พันธศั์กด์ิ ศุกระฤกษ์
**
 

         

บทคดัย่อ   

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการศัลยกรรมบน

ใบหน้าของหญิงวัยผู้ใหญ่ตอนต้น ในเขตกรุงเทพมหานคร จากกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้หญิงอายุตั้งแต่ 

20-25 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 330 คน แล้วน าผลที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยสถิติ

ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยสรุปได้ดังน้ี 

1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 22 ปี มีระดับการศึกษาสูงสุด หรือก าลัง

ศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรีมากที่สดุ มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน จ านวน 10,000-20,000 บาท และมี

อาชีพนักเรียน นักศึกษามากที่สดุ 

2. พฤติกรรมการใช้บริการศัลยกรรมเสริมความงามใบหน้า พบว่า เหตุผลในการ

ตัดสนิใจท าศัลยกรรมใบหน้า เพ่ือสร้างความม่ันใจมากที่สดุ โดยส่วนของใบหน้าที่ต้องการท ามาก

ที่สุด คือ จมูก ประเภทของการศัลยกรรมใบหน้าส่วนใหญ่เป็นแบบผ่าตัด สถานที่ใช้บริการ คือ 

คลินิกความงามที่ไม่มีสาขา และพึงพอใจการศัลยกรรมเสริมความงามแบบไม่ผ่าตัดมากกว่า โดย

เหตุผลที่เลือกการศัลยกรรมแบบผ่าตัด คือ วัสดุที่ใช้ปลอดภัย ได้รับการรับรองมาตรฐาน ส่วน

เหตุผลที่เลือกการศัลยกรรมแบบไม่ผ่าตัด คือ เจ็บตัวน้อยกว่า ระยะการพักฟ้ืนน้อย และส่วน

ใหญ่สภาพทางการเงินมีผลต่อการใช้บริการศัลยกรรมบนใบหน้าอย่างมาก ซ่ึงค่าใช้จ่ายที่ยินดีจ่าย 

คือ ประมาณ 15,001-25,000 บาท โดยเงินที่น ามาใช้ศัลยกรรมใบหน้าส่วนใหญ่มาจากเงิน

สะสม และนิยมไปสถานความงามคนเดียว ส่วนช่วงเวลาในการเลือกใช้บริการศัลยกรรมเสริม

ความงามขึ้นอยู่กบัตารางคิวของสถานความงาม  

3. ปัจจัยด้านจิตวิทยา ทศันคติมีผลต่อการเลือกใช้บริการศัลยกรรมใบหน้าของหญิง

วัยผู้ใหญ่ตอนต้นในเขตกรุงเทพมหานครในระดับมาก ความต้องการด้านรูปแบบการศัลยกรรม

บนใบหน้า คือ ดูเป็นธรรมชาติ สังเกตได้ยากว่าท าศัลยกรรม โดยวิธีการศัลยกรรมใบหน้าแบบ

ผ่าตัดที่ต้องการ คือ การเสริมซิลิโคน เช่น การเสริมจมูก เสริมคาง ส่วนวิธีการศัลยกรรมใบหน้า

แบบไม่ผ่าตัดที่ต้องการ คือ การฉีดโบทอ็กซ์  

                                                           
*
  นกัศึกษาหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการชะลอวยัและฟ้ืนฟูสุขภาพ คณะ

วิทยาศาสตรป์ระยกุต ์มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
**
 อาจารยท่ี์ปรึกษา 
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4. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการส่งเสริม

การตลาด และปัจจัยด้านบุคคลมีผลต่อการเลือกใช้บริการศัลยกรรมใบหน้าของหญิงวัยผู้ใหญ่

ตอนต้นในเขตกรุงเทพมหานครในระดับในระดับมาก ส่วนด้านสถานที่ และด้านการรับรู้ข่าวสาร

จากสื่อในภาพรวมมีผลต่อการเลือกใช้บริการศัลยกรรมใบหน้าของหญิงวัยผู้ใหญ่ตอนต้นในเขต

กรุงเทพมหานครในระดับปานกลาง  

  

1. บทน า 

การศัลยกรรม ถือเป็นค่านิยมที่มีบทบาทอย่างมากในสังคมปัจจุบัน จากอดีตที่ 

การท าศัลยกรรมเป็นเพียงการแก้ไขอวัยวะส่วนที่ผิดปกติเท่าน้ัน แต่ต่อมาด้วยค่านิยม ด้านความ

สวยความงาม และความก้าวหน้าทางทางแพทย์ จึงท าให้การศัลยกรรมเสริมความงาม ได้รับความ

นิยม และแพร่หลายมากขึ้น รวมทั้งกลุ่มอายุของผู้ที่เข้ารับบริการศัลยกรรมกข็ยายวงกว้างมากขึ้น

เช่นกัน โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่น นักศึกษา จนถึงวัยผู้ใหญ่ ซ่ึงกลุ่มผู้หญิงวัยผู้ใหญ่ตอนต้นอายุ

ตั้งแต่ 20-25 ปี ถือเป็นกลุ่มที่มีแนวโน้มการท าศัลยกรรมเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง จากปัจจัยหลาย

ด้าน ทั้งความต้องการมีรูปร่างหน้าตาที่ดี เพ่ือสร้างความม่ันใจ ความต้องการเป็นที่ยอมรับในกลุ่ม

เพ่ือน หรือจากคนรอบข้าง ปัจจัยด้านพฤติกรรมเลียนแบบนักร้อง นักแสดง รวมทั้งการรับ

วัฒนธรรมจากต่างชาติ โดยเฉพาะประเทศเกาหลี 

ธุรกิจด้านความงาม เป็นธุรกิจที่มีมูลค่าตลาดสูงมาก และมีแนวโน้มการเติบโตอย่าง

ต่อเน่ือง ในประเทศไทยธุรกิจศัลยกรรม มีมูลค่าสูงถึง 14,000 ล้านบาท และมีอัตราการเติบโต

เฉล่ียร้อยละ 10 ต่อปี ซ่ึงประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการศัลยกรรมมากเป็นอับดับที่ 20 ของโลก 

(สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย , 2550) โดยในปี  2556 ประ เทศไทยมี

สถานพยาบาลด้านศัลยกรรม จ านวนทั้งสิ้ น 17,330 แห่ง แต่มีแพทย์จบเฉพาะทางเพียง 200 

คนเท่าน้ัน จะเหน็ได้ว่า ประเทศไทยยังขาดบุคลากรด้านการศัลยกรรม โดยเฉพาะแพทย์เฉพาะ

ทางศัลยกรรม ซ่ึงสวนทางกบัความต้องการของตลาด รวมถึงยังขาดข้อมูลทางสถิติ และมาตรการ

การควบคุมด้านการศัลยกรรม จึงท าให้มีมิจฉาชีพเข้ามาหารายได้ในรูปแบบคลินิกเถื่อน เช่น 

หมอกระเป๋า โดยให้บริการในราคาที่ถูกกว่าเกอืบเทา่ตัว แต่ใช้สารแปลกปลอม หรือสารที่ไม่ได้รับ

การอนุญาตจากองค์การอาหารและยา เช่น การฉีดน า้มันมะกอก ฟิลเลอร์ปลอม ท าให้ผู้บริโภค

เสียโฉม และอาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต นอกจากน้ี ยังพบปัญหาที่เกิดจากผู้ท าศัลยกรรมเอง เช่น 

การเสพติดศัลยกรรม การซ้ือขายตัวยาจากคนรู้จัก หรือทางอินเตอร์เน็ต ซ่ึงเป็นสารที่ไม่ได้

มาตรฐาน รวมไปถึงการรับบริการจากหมอเถื่อน ฯลฯ 

การเพ่ิมขึ้ นของธุรกิจความงาม การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค และปัญหา

ของการท าศัลยกรรมเสริมความงาม ท าให้ผู้ประกอบการต้องหันมาให้ความสนใจหาแนวทาง

ป้องกัน แก้ไขให้พร้อมรับสภาวะต่าง ๆ ทั้งการแข่งขันที่รุนแรง ปัญหาของการศัลยกรรม รวมถึง

ผลกระทบต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดข้ึน นอกจากน้ี ผู้ประกอบการต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็น
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ประโยชน์แก่ผู้บริโภค รวมทั้งปรับปรุง และพัฒนากลยุทธ์การตลาดอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้

ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้มากที่สดุ 

จากเหตุผลข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการศัลยกรรม

ใบหน้าของหญิงวัยผู้ใหญ่ตอนต้น ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผลการศึกษาในคร้ังน้ี ท าให้ทราบ

ถึงพฤติกรรม ทศันคติ และปัจจัยด้านต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการศัลยกรรมใบหน้า เพ่ือ

ใช้เป็นแนวทางพัฒนากลยุทธ์ในธุรกิจด้านความงาม รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และเพ่ือพัฒนา

ศักยภาพของธุรกิจให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้มากที่สุด เพ่ือสร้างรายได้

ให้กบัประเทศได้อย่างย่ังยืน และก้าวเป็นผู้น าด้านการศัลยกรรมเสริมความงามได้ในระดับสากล 

 

2.  วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

1.  เพ่ือศึกษาพฤติกรรม และทศันคติต่อการใช้บริการศัลยกรรมใบหน้าของหญิงวัย

ผู้ใหญ่ตอนต้น ในเขตกรุงเทพมหานคร 

2.  เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการศัลยกรรมใบหน้าของหญิงวัยผู้ใหญ่

ตอนต้น ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

3.  สมมติฐานของการวิจยั 

1.  ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล มีผลต่อการเลือกใช้บริการศัลยกรรมใบหน้าของหญิงวัย

ผู้ใหญ่ตอนต้น ในเขตกรุงเทพมหานคร 

2.  ปัจจัยด้านจิตวิทยา มีผลต่อการเลือกใช้บริการศัลยกรรมใบหน้าของหญิงวัย

ผู้ใหญ่ตอนต้น ในเขตกรุงเทพมหานคร 

3.  ส่วนประสมทางการตลาด มีผลต่อการเลือกใช้บริการศัลยกรรมใบหน้าของหญิง

วัยผู้ใหญ่ตอนต้น ในเขตกรุงเทพมหานคร 

4.  ปัจจัยด้านสังคม มีผลต่อการเลือกใช้บริการศัลยกรรมใบหน้าของหญิงวัยผู้ใหญ่

ตอนต้น ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

985



4 

 

4. กรอบแนวคิดการวิจยั 

 

 ตัวแปรอสิระ     ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล 

 -อายุ -ระดับการศึกษา  

 -รายได้ -อาชีพ 

 

ปัจจยัดา้นสงัคม 

- ด้านบุคคลที่มีผลต่อการตัดสนิใจ 

- ด้านการรับรู้ข่าวสารจากสื่อ 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

- ด้านผลิตภัณฑ ์-ด้านราคา 

- ด้านสถานที่ -ด้านการส่งเสริมการตลาด 

ปัจจยัดา้นจิตวิทยา 

- เหตุผลการตัดสนิใจท าศัลยกรรมใบหน้า 
- ความต้องการใช้บริการศัลยกรรมใบหน้า 

- ความต้องการด้านรูปแบบของการศัลยกรรมใบหน้า 

- ด้านวิธกีารท าศัลยกรรมใบหน้า 

การเลือกใช้บริการ 

ศัลยกรรมใบหน้าของ หญิง

วัยผู้ใหญ่ตอนต้น ในเขต

กรุงเทพมหานคร 
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5.  วิธีด าเนนิการวิจยั 

 5.1  ประชากร และตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวิจยั 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้หญิง ช่วงอายุ 20-25 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร เขต

พ้ืนที่ปกครอง 50 เขต จ านวนทั้งสิ้น 228,891 คน  

ตัวอย่างการวิจัยคร้ังน้ี คือ ผู้หญิง ช่วงอายุตั้งแต่ 20-25 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร 

จากเขตพ้ืนที่ปกครองจ านวน 5 เขต ได้แก่ เขตปทุมวัน เขตบางเขน เขตลาดพร้าว เขตห้วยขวาง 

และเขตบางรัก จ านวนทั้งหมด 330 คน  

5.2  เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการวิจยั 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบ่ง

ออกเป็น 4 ส่วน ดังน้ี 

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ 

และอาชีพ รวม 4 ข้อ ค าถามลักษณะแบบเลือกตอบ 

ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการใช้บริการศัลยกรรมเสริมความงามบนใบหน้า จ านวน 16 ข้อ 

ประกอบด้วย ค าถามลักษณะแบบเลือกตอบ แบบเรียงล าดับ และแบบมาตราส่วนประมาณค่า  

ส่วนที่ 3 ข้อมูลปัจจัยด้านจิตวิทยาของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย ด้าน

ทศันคติต่อการใช้บริการศัลยกรรมบนใบหน้า ความต้องการด้านรูปแบบ หรือลักษณะของการใช้

บริการศัลยกรรมเสริมความงามบนใบหน้า และด้านวิธีการใช้บริการศัลยกรรมเสริมความงามบน

ใบหน้า ค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า รวมจ านวนทั้งสิ้น 25 ข้อ  

 ส่วนที่  4 ข้อมูลปัจจัยการตัดสินใจท า ศัลยกรรมเสริมความงามด้านต่าง  ๆ 

ประกอบด้วย ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่ และ

ด้านการส่งเสริมการตลาด จ านวน 45 ข้อ ปัจจัยด้านบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจ จ านวน 9 ข้อ 

และปัจจัยด้านการรับรู้ข่าวสารจากสื่อ จ านวน 6 ข้อ ซ่ึงเป็นค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 

 

6.  ผลการวิจยัและอภิปรายผล 

6.1 ขอ้มูลดา้นปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อายุ 22 ปี จ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 21.5 มีระดับ

การศึกษาสูงสุด หรือก าลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี จ านวน 189 คน คิดเป็นร้อยละ 57.3 มี

รายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,000 - 20,000 บาท จ านวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 45.5 มีอาชีพ

นักเรียน นักศึกษา จ านวน 187 คน คิดเป็นร้อยละ 56.7 

6.2 ขอ้มูลดา้นพฤติกรรมการใชบ้ริการศลัยกรรมเสริมความงามบนใบหนา้ 

987



6 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่เคยใช้บริการศัลยกรรมใบหน้า คิดเป็นร้อยละ 60.9 

และเคยใช้บริการศัลยกรรมใบหน้า ร้อยละ 39.1 ซ่ึงเป็นไปในทิศทางเดียวกับระดับความพึง

พอใจใบหน้า ซ่ึงมีผู้ที่ไม่พอใจใบหน้าของตนเองเพียงร้อยละ 14.5 จึงอาจยังไม่มีความต้องการ

ท าศัลยกรรม โดยเหตุผลของผู้ที่ไม่เคยใช้บริการศัลยกรรมใบหน้า คือ รู้สึกพอใจกับหน้าตาของ

ตัวเองอยู่แล้ว ร้อยละ 23.4 และกลัวความเจบ็ปวดที่จะเกดิข้ึน ร้อยละ 22.4  

ผู้ที่เคยใช้บริการศัลยกรรมใบหน้า ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากต้องการสร้างความมั่นใจ 

คิดเป็นร้อยละ 56.7 เพ่ือแก้ไขข้อบกพร่องบนใบหน้า ร้อยละ 30.9 และต้องการเป็นที่ยอมรับ

จากสังคม มีบุคคลช่ืนชม ร้อยละ 6.4 โดยส่วนใหญ่เลือกท าจมูกมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 46.5 

เน่ืองจากคนไทยส่วนใหญ่รูปจมูกใหญ่ จมูกไม่โด่ง จึงต้องการปรับรูปจมูกให้สวยงาม รองลงมา 

คือ ท าหน้าเรียว ร้อยละ 32.6 จากค่านิยมรูปหน้าแบบ V-shape ซ่ึงเหน็ได้จากดารา นักร้องทั้ง

ไทย และต่างประเทศ  

เมื่อพิจารณาตามประเภทของการท าศัลยกรรมบนใบหน้า พบว่า ส่วนใหญ่เลือกใช้

การศัลยกรรมใบหน้าแบบผ่าตัด คิดเป็นร้อยละ 55.8 โดยมองว่า เป็นวิธีที่ได้รับการยอมรับมา

นาน วัสดุที่ใช้ปลอดภัยได้รับการรับรองมาตรฐาน จึงเช่ือมั่นในความปลอดภัยมากกว่า และไม่

ต้องการท าซ า้หลายคร้ัง รองลงมา คือ การท าศัลยกรรมใบหน้าแบบไม่ผ่าตัด คิดเป็นร้อยละ 28.7 

ซ่ึงแม้ว่าค่าใช้จ่ายต่อคร้ังถูกกว่า เจบ็ตัวน้อยกว่า แต่เน่ืองจากวัสดุที่ใช้ส่วนใหญ่สลายได้เองตาม

ธรรมชาติ ต้องท าซ า้หลายคร้ัง เมื่อมองในภาพรวมการท าศัลยกรรมแบบผ่าตัดจึงคุ้มค่ากว่า และ

ส่วนใหญ่นิยมใช้บริการศัลยกรรมใบหน้าที่คลินิกความงามที่ไม่มีสาขา ร้อยละ 38.8 รองลงมา คือ 

โรงพยาบาลเอกชน ร้อยละ 32.3 ซ่ึงเป็นผลจากผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เลือกแพทย์ผู้ให้บริการ

มากกว่าการยึดติดกบัแบรนด์ หรือช่ือเสยีงของสถานความงาม  

ในอนาคต ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่มีความต้องการท าศัลยกรรมใบหน้า คิด

เป็นร้อยละ 59.7 เน่ืองจากรู้สึกพอใจกับหน้าตาของตัวเองอยู่แล้ว  โดยกลุ่มที่ ต้องการ

ท าศัลยกรรมใบหน้า ต้องการท าจมูกมากที่สุด ร้อยละ 48.9 ส าหรับวิธีการศัลยกรรมที่ผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกใช้ คือ การศัลยกรรมแบบผ่าตัด ค่าเฉล่ีย 3.38 โดยเลือกใช้วิธีการ

เสริมซิลิโคนมากที่สุด ด้วยค่าเฉล่ีย 3.72 ส่วนการศัลยกรรมไม่ผ่าตัดมีค่าเฉล่ีย 3.02 และ

เลือกใช้การฉีดโบทอ็กซ์มากที่สดุ ด้วยค่าเฉล่ีย 3.22 จากความต้องการลดกล้ามเน้ือกราม เพ่ือให้

ได้รูปหน้าเรียวสวย ซ่ึงเป็นวิธทีี่ได้รับความนิยม และรู้จักอย่างแพร่หลาย 

เมื่อพิจารณาทางด้านการเงิน พบว่า สภาพทางการเงินมีผลต่อการใช้บริการศัลยกรรม

ใบหน้าอย่างมาก คิดเป็นร้อยละ 42.7 โดยค่าใช้จ่ายที่ ยินดีจ่ายอยู่ในราคาระดับกลาง คือ 

15,001-25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.5 จากการเลือกราคาที่คุ้มค่ากับผลลัพธ์ โดยมองที่

คุณภาพมากกว่าราคาที่ถูก แต่ไม่สงูจนเกนิไป เน่ืองจากช่วงวัยผู้ใหญ่ตอนต้น เป็นวัยของนักศึกษา 

และผู้ที่เพ่ิงเร่ิมท างาน ซ่ึงมีเศรษฐานะต ่า จึงอาจไม่มีเงินมากพอที่จะใช้บริการในราคาสูงได้ และ

ส่วนใหญ่ใช้เงินสะสมของตนเองในการท าศัลยกรรม ร้อยละ 36.4 รองลงมา คือ เงินจาก
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ครอบครัว ร้อยละ 26.4 เน่ืองจากบางรายยังไม่มีรายได้ของตัวเอง ผู้ปกครองจึงให้การสนับสนุน

ด้านการเงิน ซ่ึงหากมองอีกมุม คือ ผู้ปกครองให้การยอมรับการท าศัลยกรรมเสริมความงามมาก

ขึ้น 

6.3  ผลการวิเคราะหปั์จจยัดา้นจิตวิทยา 

ปัจจัยด้านจิตวิทยา มีผลต่อการเลือกใช้บริการศัลยกรรมใบหน้าของหญิงวัยผู้ใหญ่

ตอนต้นในเขตกรุงเทพมหานครในระดับมาก โดยด้านทัศนคติต่อการใช้บริการศัลยกรรมเสริม

ความงาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีทศันคติในเชิงบวกต่อการท าศัลยกรรม โดยส่วนใหญ่มอง

ว่า การศัลยกรรมช่วยดึงดูดความสนใจจากคนรอบข้าง ด้วยค่าเฉล่ีย 4.02 และมองว่า การ

ศัลยกรรมช่วยสร้างความม่ันใจมากขึ้น ค่าเฉล่ีย 3.88 ซ่ึงเป็นไปตามทฤษฎีความต้องการของมาส

โลว์ (Maslow’s hierarchy of human needs) คือ ต้องการเป็นที่ยอมรับจากผู้อื่น อยากให้ผู้อื่นช่ืน

ชม และความต้องการความภาคภมูิใจ มีความเช่ือมั่นในตนเอง โดยทศันคติที่มีระดับความส าคัญ

น้อยที่สดุ คือ การศัลยกรรมส่งผลกระทบต่อร่างกายเป็นอย่างมาก ค่าเฉล่ีย 3.01 เน่ืองจากผู้ตอบ

แบบสอบถามรับรู้ข้อมูล และเข้าใจด้านการศัลยกรรมมากขึ้น ประกอบกับนวัตกรรมที่ทนัสมัย จึง

ท าให้การท าศัลยกรรมปลอดภัย และมีผลกระทบต่อร่างกายน้อยลง 

ด้านรูปแบบความต้องการ พบว่า ส่วนใหญ่ต้องการศัลยกรรมใบหน้าให้ออกมาดูเป็น

ธรรมชาติ สังเกตได้ยากว่าท า ด้วยค่าเฉล่ีย 3.89 รองลงมา คือ รูปทรงใบหน้าแบบเกาหลี เช่น 

ดวงตากลมโต หน้าเรียว ค่าเฉล่ีย 3.66 ซ่ึงเป็นที่นิยมอย่างมากในปัจจุบัน สังเกตได้จากการ

ท าศัลยกรรมตามแบบดารา นักร้องเกาหลี หรือการไปท าศัลยกรรมที่ประเทศเกาหลีของคนไทย 

และน้อยที่สดุ คือ ต้องการเหมือนดารา นักร้องที่ช่ืนชอบ ด้วยค่าเฉล่ีย 3.02 ตามล าดับ 

6.4  ผลการวิเคราะหปั์จจยัส่วนประสมทางการตลาด 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มีผลต่อการเลือกใช้บริการศัลยกรรมใบหน้าของหญิงวัยผู้ใหญ่

ตอนต้นในเขตกรุงเทพมหานครในระดับมาก ด้วยค่าเฉล่ีย 3.47 โดยส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับ

ช่ือเสียงของแพทย์ที่ให้บริการ ค่าเฉล่ีย 4.12 เน่ืองจากรู้สึกเช่ือมั่นในฝีมือของแพทย์ และมองว่า

แพทย์มีผลต่อผลลัพธ์การท าศัลยกรรมอย่างมาก รองลงมา คือ ช่ือเสียงของสถานเสริมความงาม 

ค่าเฉล่ีย 3.97 เน่ืองจากรู้สึกปลอดภัย และน่าเช่ือถือมากกว่าสถานเสริมความงามอื่น ๆ การมี

นวัตกรรมความงามต่างจากที่อื่น ค่าเฉล่ีย 3.95 และน้อยที่สุด คือ มีเอกสารประกอบการปฏบัิติ

ตัว ทั้งก่อนและหลังการให้บริการ ค่าเฉล่ีย 3.47 ตามล าดับ 

ปัจจัยด้านราคามีผลต่อการเลือกใช้บริการศัลยกรรมใบหน้าของหญิงวัยผู้ใหญ่

ตอนต้นในเขตกรุงเทพมหานครในระดับมาก ด้วยค่าเฉล่ีย 3.51 โดยให้ความส าคัญกับคุณภาพที่

เหมาะสมกบัราคามากที่สดุ ด้วยค่าเฉล่ีย 4.05 รองลงมา คือ ราคาไม่แพง หรือถูกกว่าสถานเสริม

ความงามอื่น ๆ ค่าเฉล่ีย 3.71 จะเหน็ได้ว่า ส่วนใหญ่ค านึงถึงด้านคุณภาพมากกว่าราคาถูก ซ่ึง

อาจเสี่ยงต่อวัสดุที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือการใช้ของปลอม และเมื่อพิจารณาตามประเภทของการ

ศัลยกรรมใบหน้า พบว่า การศัลยกรรมใบหน้าแบบผ่าตัด ส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับราคาของ
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อุปกรณ์ หรือสิ่งต้องที่ใช้หลังการผ่าตัดที่ไม่สูงจากราคาทั่วไปมากนัก ด้วยค่าเฉล่ีย 3.42 เพ่ือการ

ตัดสินใจซ้ือที่ง่ายข้ึน เน่ืองจากการซ้ือจากที่อื่น อาจไม่สะดวกแม้ว่าราคาจะถูกกว่า ส่วนการ

ศัลยกรรมใบหน้าแบบไม่ผ่าตัด ส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกบัการคิดราคาแบบเหมารวมทั้งบริเวณที่

ท  า ไม่คิดเป็นจุด หรือตามปริมาณวัตถุดิบที่ใช้ ด้วยค่าเฉล่ีย 3.49  

ปัจจัยด้านสถานที่ มีผลต่อการเลือกใช้บริการศัลยกรรมใบหน้าของหญิงวัยผู้ใหญ่

ตอนต้นในเขตกรุงเทพมหานครในระดับปานกลาง ด้วยค่าเฉล่ีย 3.38 เน่ืองจากปัจจัยด้านสถานที่

ไม่มีผลต่อผลลัพธ์ของการท าศัลยกรรมมากนัก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การตกแต่งร้านที่

สวยงาม ทันสมัย มีค่าเฉล่ียมากที่สุด คือ 4.03 เน่ืองจากดูน่าสนใจ และดึงดูดใจผู้บริโภคให้เข้า

ไปใช้บริการ รองลงมา คือ มีห้องพักผ่อน ส าหรับลูกค้าระหว่างรอให้บริการ ค่าเฉล่ีย 3.96 เพ่ือ

สร้างความสะดวกสบาย และผ่อนคลายในระหว่างน่ังรอ ความสะดวกของท าเลที่ต้ัง เช่น ใกล้ที่

ท  างาน หรือที่พัก รวมถึงการเดินทางที่สะดวก เช่น ใกล้รถไฟฟ้า BTS หรือ MRT ค่าเฉล่ีย 3.91 

ซ่ึงท าให้ไม่ต้องเสยีเวลาเดินทางมากนัก  

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อการเลือกใช้บริการศัลยกรรมใบหน้าของหญิง

วัยผู้ใหญ่ตอนต้นในเขตกรุงเทพมหานครในระดับมาก ด้วยค่าเฉล่ีย 3.57 โดยส่วนใหญ่ให้

ความส าคัญกับการแถมสินค้า หรือคอร์สความงาม ค่าเฉล่ีย 3.79 เน่ืองจากรู้สึกว่า คุ้มค่ากว่า 

และช่วยกระตุ้นให้เกิดการซ้ือได้มากขึ้ น รองลงมา คือ การจ่ายค่าบริการแบบผ่อนช าระ ด้วย

ค่าเฉล่ีย 3.72 เน่ืองจากวัยผู้ใหญ่ตอนต้น เป็นกลุ่มนักศึกษา และผู้ที่เร่ิมท างานใหม่ จึงอาจไม่มี

เงินมากพอส าหรับค่าใช้จ่าย การจ่ายแบบผ่อนช าระจึงช่วยลดภาระด้านการเงิน และการให้สิทธิ

พิเศษในเทศกาลต่าง ๆ เช่น การลดราคาในช่วงเทศกาลปีใหม่ ราคาพิเศษส าหรับแม่ลูกในช่วงวัน

แม่ ด้วยค่าเฉล่ีย 3.72 ตามล าดับ 

6.5  ผลการวิเคราะหปั์จจยัดา้นสงัคม 

ปัจจัยด้านบุคคลมีผลต่อการเลือกใช้บริการศัลยกรรมใบหน้าของหญิงวัยผู้ใหญ่

ตอนต้นในเขตกรุงเทพมหานครในระดับมาก ด้วยค่าเฉล่ีย 3.48 เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายข้อ 

พบว่า การแนะน าของบุคคลที่เคยใช้บริการศัลยกรรมเสริมความงามมาก่อนที่ไม่ใช่ญาติ และ

เพ่ือนมีผลต่อการเลือกใช้บริการมากที่สดุ ด้วยค่าเฉล่ีย 4.02 เน่ืองจากเป็นแรงบันดาลใจที่ดี และ

สามารถเหน็ภาพของการท าศัลยกรรมได้ชัดเจนกว่า ทั้งด้านรูปทรง และฝีมือของแพทย์ รองลงมา 

คือ การแนะน าของบุคลากรของสถานเสริมความงาม เช่น แพทย์ พยาบาล พนักงาน ด้วยค่าเฉล่ีย 

3.79 เน่ืองจากบุคลากรดังกล่าวสามารถ ให้ค าปรึกษได้เป็นอย่างดี การแนะน าของบุคคลที่มี

ช่ือเสียงที่ไม่ใช่ดารา หรือนักร้อง ค่าเฉล่ีย 3.65 เช่น การรีวิวของบล็อกเกอร์ความงาม เน็ต

ไอดอล ซ่ึงส่วนใหญ่มีผู้ติดตามจ านวนมาก ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีความชอบ และสนใจด้านความ

งามอยู่แล้ว จึงส่งผลต่อผู้คนในวงกว้าง และน้อยที่สุด คือ การแนะน าของญาติ พ่ีน้อง ค่าเฉล่ีย 

3.11 ตามล าดับ ซ่ึงจะเหน็ได้ว่า ในกลุ่มของหญิงวัยผู้ใหญ่ตอนต้น จะให้ความส าคัญกับบุคคลอื่น 

เช่น ผู้ที่เคยศัลยกรรม เนต็ไอดอล มากกว่าคนใกล้ชิด เช่น เพ่ือน คนรู้ จัก หรือเพ่ือนร่วมงาน 

990



9 

ปัจจัยด้านการรับรู้ข่าวสารจากสื่อมีผลต่อการเลือกใช้บริการศัลยกรรมใบหน้าของ

หญิงวัยผู้ใหญ่ตอนต้นในเขตกรุงเทพมหานครในระดับปานกลาง ด้วยค่าเฉล่ีย 3.40 เมื่อแยก

พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า กระดานแสดงความคิดเหน็ใน Facebook หรือ Instagram เช่น บอร์ด

ศัลยกรรมความงาม มีผลต่อการเลือกใช้บริการมากที่สดุ ด้วยค่าเฉล่ีย 3.95 เน่ืองจากผู้หญิงในวัย

ผู้ใหญ่ตอนต้น นิยมเล่น facebook หรือ Instragram จ านวนมาก การอัพเดทข้อมูล การแชร์ข้อมูล

ต่าง ๆ ท าได้ง่าย และรวดเร็ว จึงง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล และท าให้เกิดการรับรู้ในวงกว้าง 

รองลงมา คือ เวบ็ไซต์ที่เกี่ยวข้องกบัการศัลยกรรมเสริมความงาม เช่น www.dungdong.com ด้วย

ค่าเฉล่ีย 3.89 เน่ืองจากเป็นเว็บไซต์ที่มีข้อมูลด้านการศัลยกรรมจ านวนมาก ทั้งข้อมูลการ

ท าศัลยกรรม การรีวิวจากผู้ที่เคยท าศัลยกรรมมาก่อน การถามตอบ และให้ค าปรึกษากันในกะทู้ 

จึงมีผู้ที่ให้ความสนใจ และเข้าไปอ่านจ านวนมาก และน้อยที่สุด คือ สื่อโทรทศัน์ เช่น การโฆษณา 

รายการโทรทศัน์ ค่าเฉล่ีย 3.01 ตามล าดับ 

สรุปได้ว่า ทั้งปัจจัยด้านจิตวิทยา ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด และปัจจัยทางสังคม 

ล้วนมีผลต่อการเ ลือกใช้บริการ ศัลยกรรมใบหน้าของหญิงวัย ผู้ใหญ่ตอนต้น  ในเขต

กรุงเทพมหานครทั้งสิ้น ดังน้ัน เพ่ือให้ธุรกิจสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และ

สร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่งมากที่สุด ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญในทุกปัจจัย 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านบุคคลที่มีผลต่อ

การตัดสนิใจ ซ่ึงกลุ่มผู้หญิงวัยผู้ใหญ่ตอนต้นให้ความส าคัญในระดับมาก 

 

7.  ขอ้เสนอแนะ 

7.1  ขอ้เสนอแนะจากการวิจยั 

ด้านผลิตภัณฑ์ ควรพิจารณาเร่ือง การพัฒนากลยุทธ์ด้านการสร้างช่ือเสียง และสร้าง

ความน่าเช่ือถือแก่ผู้บริโภค ทั้งช่ือเสียงของแพทย์ที่ให้บริการ และช่ือเสียงของสถานเสริมความ

งาม เพ่ือตอกย ้าตราสินค้าให้ผู้บริโภครู้จัก และจดจ าได้ การใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่

ทนัสมัย เช่น เคร่ืองจ าลองภาพ 3 มิติ การใช้เคร่ืองผ่าตัดที่ลดอาการเจบ็ปวดได้ และควรพิจารณา

เร่ือง การคัดสรรบุคลากรทางการแพทย์ ทั้งการใช้แพทย์ที่มีช่ือเสียงในวงการศัลยกรรมเสริม

ความงามมาให้บริการ เพ่ือเป็นการสร้างจุดแขง็ให้เหนือกว่าคู่แข่ง และการคัดสรรผู้ที่มีความ

เช่ียวชาญเฉพาะทางส าหรับการให้บริการลูกค้า เช่น วิสญัญีแพทย์ นอกจากน้ี ผู้ประกอบการ และ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรวิจัย และพัฒนาเทคนิคการท าศัลยกรรมเสริมความงามอย่างต่อเน่ือง 

เพ่ือน าไปพัฒนาการศัลยกรรมให้ดูสวยงามเป็นธรรมชาติ ปลอดภัย ลดผลข้างเคียงต่อร่างกาย  

ด้านผลลัพธ์ของการท าศัลยกรรมใบหน้า ควรดูเป็นธรรมชาติ กลมกลืนทั้งใบหน้า 

มากกว่าการเน้นสร้างจุดเด่นทั้งใบหน้า การแจ้งรายละเอียดของข้อมูลต่าง ๆ แก่ลูกค้าอย่าง

ครบถ้วน ทั้งก่อนและหลังการให้บริการ รวมถึงต้องศัลยกรรมใบหน้าให้ออกมาใกล้เคียงกับ
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รูปแบบที่ตกลงกับลูกค้า หรือภาพจ าลอง 3 มิติ อีกทั้ง ควรศึกษาคู่แข่ง และความต้องการของ

ลูกค้าอย่างต่อเน่ือง เพ่ือพัฒนากลยุทธก์ารตลาดได้อย่างมีประสทิธภิาพ 

ด้านราคา ควรพิจารณาเร่ือง การก าหนดราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพ เพ่ือให้ผู้บริโภค

รับรู้ได้ถึงความคุ้มค่า และก าหนดราคาให้เหมาะสมกับลูกค้าเป้าหมาย ตลอดจนการมอบส่วนลด

พิเศษ เพ่ือให้ผู้บริโภคเกิดการตัดสินใจซ้ือได้ง่ายขึ้ น นอกจากน้ี ควรเปรียบเทยีบราคากับคู่แข่ง 

เพ่ือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันต่อไป  

ด้านสถานที่ ควรตกแต่งสถานที่ให้สวยงาม ทนัสมัย เพ่ือสร้างความน่าสนใจ และสร้าง

ความน่าเช่ือถือให้กบัผู้บริโภค รวมทั้งการเลือกท าเลใกล้แหล่งชุมชน มีรถเมล์ผ่านหลายสาย ใกล้

รถไฟฟ้า BTS หรือ MRT เพ่ือความสะดวกในการเดินทาง และการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกแก่

ลูกค้า เช่น มีห้องส าหรับพักผ่อน หรือจัดอาหารว่างไว้บริการ  

ด้านการส่งเสริมการตลาด ควรพิจารณาเร่ือง การส่งเสริมการขาย ทั้งการแถมสินค้า 

หรือคอร์สความงามให้แก่ลูกค้า การลดราคา และการให้สิทธิพิเศษในเทศกาลต่าง ๆ เพ่ือกระตุ้น

ให้เกิดการตัดสินใจซ้ือได้ง่ายขึ้น แต่ทั้งน้ี ไม่ควรมีโปรโมช่ันบ่อยเกินไป เพ่ือไม่ให้ผู้บริโภครอซ้ือ

เฉพาะเวลามีโปรโมช่ันเทา่นั้น  

นอกจากน้ี การสื่อสารทางการตลาด ควรเน้นการโฆษณา และประชาสัมพันธ์ทางสื่อ

อินเตอร์เน็ต เช่น Facebook หรือ Instagram และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการศัลยกรรม เช่น 

www.dungdong.com ซ่ึงกลุ่มของหญิงวัยผู้ใหญ่ตอนต้น จะรับรู้ข่าวสารจากสื่อดังกล่าวมากที่สุด 

รวมถึงการออกบูธตามสถานที่ต่างๆ เช่น ห้างสรรพสนิค้า งานแสดงนิทรรศการ เพ่ือสร้างการรับรู้ 

และตอกย า้ให้ผู้บริโภคจดจ าตราสนิค้าได้มากขึ้น 

7.2  ขอ้เสนอแนะในการวิจยัครั้งต่อไป 

1. การศึกษาในคร้ังต่อไป ควรศึกษาปัจจัยในด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศัลยกรรม
เสริมความงาม เช่น ด้านบุคลิกภาพ รูปแบบการด าเนินชีวิต รวมถึงสภาพแวดล้อมภายนอกใน

ด้านต่าง ๆ 

2. ควรขยายขอบเขตแบบสอบถามให้กว้างขึ้น และเปรียบเทยีบการศัลยกรรมในแต่
ละประเภท หรือรูปแบบต่าง ๆ เช่น การศัลยกรรมแบบผ่าตัด และแบบไม่ผ่าตัด  

3. ควรขยายขอบเขตของกลุ่มตัวอย่าง เช่น การศึกษาวิจัยในปริมณฑล หรือตาม
จังหวัดต่าง ๆ เพ่ือเปรียบเทยีบความต้องการของผู้บริโภคในแต่ละพ้ืนที่ ทั้งด้านความคล้าย หรือ

ความแตกต่าง เพ่ือน ามาใช้ในการก าหนดกลยุทธก์ารตลาดได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม 

4. ควรศึกษาเปรียบเทยีบการท าศัลยกรรมในสถานเสริมความงามต่าง ๆ เช่น คลินิก 
โรงพยาบาล เพ่ือทราบปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการในสถานเสริมความงามแต่ละประเภท 

5. ควรศึกษาเปรียบเทียบการใช้บริการศัลยกรรมเสริมความงามในแต่ละกลุ่มตาม
ระดับความพึงพอใจในรูปร่างหน้าตาของตนเอง 
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6. ควรศึกษากลุ่มตัวอย่างอื่นที่มีศักยภาพในการท าศัลยกรรมเสริมความงาม ทั้งด้าน
การตัดสินใจ และอ านาจในการซ้ือที่สูงกว่า เช่น กลุ่มของสาวประเภทสอง กลุ่มเกย์ หรือกลุ่ม

ผู้หญิงวัยผู้ใหญ่ที่ยังไม่แต่งงาน 
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