
ศึกษาความพึงพอใจของผูช้ายในการเขา้รบับริการ 

ฉีดสารโบทูลินมั ท็อกซิน ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา 

 

เบญจมาศ เคราะห์ดี
*
 

นพ.ไกรสร อมัมวรรธน์
**
 

 

บทคดัย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการชาย 

ที่ได้รับการฉีดสารโบทูลินัม ทอ็กซิน 2) เพ่ือศึกษาระดับความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล

และความพึงพอใจในประสิทธิผลจากการฉีดสารโบทูลินัม ทอ็กซินของเพศชาย 3) เพ่ือศึกษา

ระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สารโบทูลินัม ทอ็กซินของเพศชายในเขตอ าเภอเมือง 

จังหวัดนครราชสมีา 

วิธีการวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็

รวบรวมข้อมูล เลือกตัวอย่างในการศึกษาแบบเจาะจง คือผู้ใช้บริการชายที่ฉีดสารโบทูลินัม  

ทอ็กซิน ในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา จ านวน 323 คนจากสถานบริการความงามและ

โรงพยาบาลเอกชนรวมทั้งหมด 48 แห่ง ซ่ึงผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยด าเนินการแจกแบบสอบถามให้

กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามด้วยตนเองและรอรับกลับ น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม

ส าเรจ็รูป ค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือร้อยละค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

ผลการศึกษาพบว่าผู้ใช้บริการชายอายุเฉล่ีย 21ปี มีความพึงพอใจต่อการฉีดสาร 

โบทูลินัมทอ็กซินในภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก (=3.59) ผลการรักษามีค่าเฉล่ียอยู่ใน

ระดับมาก (=3.57) ด้านการให้บริการมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก (=3.70) ด้านการอ านวยความ

สะดวกมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก (=3.51) ตามล าดับ  ปัจจัยส่วนบุคคลทางวุฒิการศึกษาและ

รายได้เฉล่ียต่อเดือนมีความสมัพันธก์บัความพึงพอใจในประสิทธิผลต่อการฉีดสารโบทูลินัม ทอ็ก

ซินอยู่ในระดับสูง มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และค่าเฉล่ียด้านความรู้ผู้รับบริการชายส่วน

ใหญ่มีความรู้เกี่ยวกบัความหมายประโยชน์ การรักษา และการดูแลหลังจากฉีดสารโบทูลินัม ทอ็ก

ซิน อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 60.37 

                                                 
*
  นักศึกษาหลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาวิทยาการชะลอวัยและฟ้ืนฟูสขุภาพ คณะวิทยาศาสตร์

ประยุกต ์มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 
**
 อาจารย์ที่ปรึกษา 
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วตัถุประสงคก์ารศึกษางานวิจยั 

1. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ชายในการเข้ารับบริการฉีดสารโบทูลินัม ทอ็กซิน 

ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสมีา  

2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอายุ วุฒิการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ และ

รายได้ต่อความพึงพอใจในประสทิธผิลจากการฉีดสารโบทูลินัม ทอ็กซินของเพศชายในเขตอ าเภอ

เมือง จังหวัดนครราชสมีา  

3. เพ่ือศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สารโบทูลินัม ทอ็กซินของเพศชาย

ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสมีา  

 

สมมุติฐานการศึกษางานวิจัย 

1. ผู้รับบริการชายที่เข้ามารับการฉีดสารโบทูลินัม ทอ็กซิน มีความพึงพอใจต่อบริการ 

ที่คาดหวัง 

2. ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ วุฒิการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพและ รายได้มี

ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในประสิทธิผลจากการฉีดสารโบทูลินัมทอ็กซินของเพศชายที่

แตกต่างกนั  

3. ผู้รับบริการชายที่มารับบริการฉีดสารโบทูลินัม ทอ็กซิน มีความรู้เบ้ืองต้น และเข้าใน

กระบวนการท างานของสารโบทูลินัม ทอ็กซิน 

 

กรอบแนวคิด 

 

ลกัษณะประชากรศาสตร ์

อายุ 

ระดับการศึกษา 

อาชีพ 

รายได้ 

สถานภาพ 

 

ความพึงพอใจในการรับบริการ

ฉีดสารโบทูลินัม ทอ็กซิน 

 

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบั โบทูลินัม  

 ทอ็กซิน 
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งานวิจยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

ทรงพลมั่นวงค์วิโรจน์ และ ไพศาลรัมณีย์ธร (2554)ได้ศึกษาการศึกษาเปรียบเทยีบ

ประสทิธภิาพของการรักษาร้ิวรอยตีนกาด้วยการฉีดสารโอนาโบทูลิน่ัมทอ็กซินเอและผลิตภัณฑ์โบ

ทูลิน่ัมทอ็กซินเอชนิดใหม่พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่รับการรักษาทั้งสองกลุ่มมีอัตราการตอบสนอง 

100 เปอร์เซ็นต์ต้ังแต่วันที่ 7 หลังการรักษาและค่อยๆตอบสนองลดลงจนเป็น 0 เปอร์เซน็ต์ที่ 

180 วันหลังการรักษาโดยไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติในเ ร่ืองของ

ประสทิธภิาพการรักษาซ่ึงประเมินโดยการวัดอัตราการตอบสนองคะแนนเฉล่ียความเปล่ียนแปลง

ร้ิวรอยก่อนและหลังรักษาระยะเวลาของการออกฤทธิ์และความพึงพอใจของคนไข้เร่ืองของ

ผลข้างเคียงจากการรักษาทั้งสองวิธีพบว่าเป็นผลข้างเคียงที่ไม่รุนแรงและไม่มีความแตกต่างกัน

อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ 

วรรณวรางค์นาคพรม (2554) ได้ศึกษาการศึกษาประสิทธิผลของการฉีดโบทูลินุนท

อกซินชนิดเอเข้าในผิวหนังต่อระดับน า้มันและขนาดรูขุมขนบนผิวหนังใบหน้า พบว่า ผิวหน้าทั้ง

สองด้านลดลงของระดับน า้มันและขนาดรูขุมขนบนผิวหนังใบหน้าทุกคร้ังต้ังแต่สัปดาห์ที่ 1 อย่าง

มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ (p<0.05) ผิวหนังด้านที่ได้รับการฉีดโบทูลินุมทอกซินชนิดเอเข้าใน

ผิวหนัง มีการลดลงของระดับน า้มันได้มากกว่าด้านที่ได้รับการฉีดน า้เกลือนอร์มอลแต่ไม่แตกต่าง

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติในทุกสัปดาห์ (p<0.05) ส่วนขนาดรูขุมขนลดลงไม่แตกต่างอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติในยาทั้ง 2 ชนิด และพบว่ากลุ่มอายุน้อยอายุมาก สามารถลดระดับน า้มันและ

ขนาดรูขุมขนบนผิวหนังใบหน้าไม่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) ทั้ง 2 ด้านในทุก

สัปดาห์ที่ประเมิน ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยส่วนใหญ่มีความเจบ็ปวดอยู่ในระดับปานกลาง และมี

ความพึงพอใจในระดับดีถึงดีมากทั้ง 2 วิธีการรักษาเท่าๆกัน ผลข้างเคียงพบมีรอยเขม็ซ่ึงหายได้

เองใน 1 วัน 

เอสเชอร์ บี และคนอื่นๆ (2010) ได้ศึกษาข้อเสนอแนะของผู้ใช้บริการฉีดโบทอ๊ก

ชนิดเอระดับนานาชาติ พบว่า ผู้ใช้บริการทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาและเฉพาะแนวทางกายวิภาค

ศาสตร์จุดที่ฉีด, ปริมาณ,เทคนิคการฉีด และระมัดระวังความปลอดภัย ที่พบบ่อยที่ใบหน้า 

ค าแนะน าในตอนท้ายชัดเจน ของ BoNT-A(SpeywoodUnit) คือ 200s.U/ml(10s.U/0.05ml) 

หลังจากประยุกต์การใช้เส้นระหว่างคิ้ ว ค าแนะน าสมาชิกฉีดยาทั้งหมด 5 จุดกับ (10Su/จุด. 

ส าหรับร้ิวรอยหน้าผาก ควรแนะน าสมาชิกฉีด 4 ถึง 6 จุด ตามหน้า5-10s.U/จุด ส าหรับรอย

ตีนกา แนะน าสมาชิกฉีด 3 ต่อ 5-10s.U/จุด ที่ด้านข้างของกล้ามเน้ือใบหน้า ส าหรับยกคิ้ ว

ด้านข้าง,แนะน าสมาชิก 1 จุด คิ้ วแต่ละข้าง และเพ่ิมเติม 1 ในแต่ละด้านของหน้าผากที่ 5-

10s.U/จุด 
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วิธีด าเนนิการวิจยั 

ผู้วิจัยได้ก าหนดวิธกีารในการด าเนินการตามล าดับดังต่อไปนี้  

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ เพศชายที่ใช้บริการฉีดสารโบทูลินัมทอ็กซินใน

เขตอ าเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา จ านวน 323 คน ค านวณได้จากสูตรของ W.G.cochran

ดังต่อไปนี้  

     
  แทนค่าn=0.30(1-0.30)1.962 n=322.7 

 

2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ร่างแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการชายต่อการฉีดสารโบทูลินัมท็

อกซินในคลินิกเสริมความงามกรณีศึกษาจังหวัดนครราชสมีา มีรายละเอยีดดังน้ี 

1) แบบสอบถามมี 4 ส่วนประกอบด้วย  

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

 ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการชายในการฉีดโบทูลินัม ทอ็กซิน 

 ส่วนที่ 3 ความรู้ความเข้าใจของผู้ใช้บริการชายในการฉีดโบทูลินัม ทอ็กซิน 

2) รูปแบบค าถามที่ใช้ในแบบสอบถามเป็นข้อค าถามปิด มีรายละเอยีดดังน้ี 

ส่วนที่ 1 เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบ

รายการ (Checklist) 

ส่วนที่ 2 เกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการชายในการฉีดโบทูลินัมทอ็กซินมี

ลักษณะเป็นค าถามแบบประเมินค่าตามแบบของลิคเคอร์ทก าหนดค าตอบเป็นRatingScale5 

ระดับ คือ น้อยที่สดุ น้อย ปานกลาง  มาก มากที่สดุ 

 

3. การเก็บรวบรวมขอ้มูลมีวิธกีารดังน้ี 

1) ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัย เกบ็ข้อมูลด้วยตนเอง กรณีที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีข้อสงสัย

ในข้อค าถามและต้องการค าช้ีแจงรายละเอยีดหรือให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม มีวิธกีารดังน้ี 

 (1.1) ผู้วิจัยได้ท าความเข้าใจกับผู้ช่วยวิจัยในการเกบ็แบบสอบถามก่อนลง

พ้ืนที่เกบ็ข้อมูลจริง โดยให้ผู้วิจัยลองฝึกท าแบบสอบถามก่อนลงพ้ืนที่เกบ็จริง 

 (1.2) ผู้วิจัยช้ีแจงวัตถุประสงค์การเกบ็ข้อมูลให้ช่วยวิจัยเกบ็ข้อมูลเกี่ยวกับ

สถานที่ที่จะเข้าไปเกบ็ข้อมูลในจังหวัดนครราชสมีา 

2) รวบรวมข้อมูลที่ได้มาตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลทุกฉบับ สรุปข้อมูล

ผลการวิจัย 
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4. การวิเคราะหข์อ้มูลหรือสถติิทีใ่ชใ้นการวิเคราะหข์อ้มูล 

การวิจัยคร้ังน้ีวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเรจ็รูป มีวิธีการดังน้ี 

1) ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลทุกฉบับ 

2) ก าหนดรหัสตามตัวแปรที่ก  าหนด 

3) น าข้อมูลทั้งหมดจากแบบสอบถามลงรหัสการวิเคราะห์ 

4) บันทกึข้อมูลลงคอมพิวเตอร์ ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธกีารทางสถิติ

ด้วยโปรแกรมส าเรจ็รูป 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 

1) ร้อยละ 2) ค่าเฉล่ีย (Mean)3) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (StandardDeviation) 

 

ผลการวิเคราะหข์อ้มูล 

ส่วนที่ 1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 21 ปี ร้อยละ 43.3มีการศึกษา

ระดับปริญญาตรี ร้อยละ 63.5สถานภาพสมรสโสด ร้อยละ 67.8 ประกอบอาชีพนักเรียน/

นักศึกษาร้อยละ 65.9มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต ่ากว่า 20,000 บาทร้อยละ66.6 

ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ชายในการเข้ารับบริการฉีดสารโบทูลินัมทอ็กซิน

ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสมีา 

พบว่าความพึงพอใจของผู้ชายในการเข้ารับบริการฉีดสารโบทูลินัมทอ็กชินในเขต

อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาในภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก (=3.59)เมื่อพิจารณาใน

แต่ละด้าน พบว่า หลังการรักษามีความพึงพอใจในระดับมาก(=3.78)พิจารณาเป็นรายข้อ

ผู้ใช้บริการชายมีความพึงพอใจต่อการฉีดสารโบทูลินัม ทอ็กซินที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อันดับ คือ 

แพทย์สอบถามอาการทนัทีหลักฉีดสารโบทูลินัม ทอ็กซินมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากที่สุด(=4.75) 

รองลงมา คือรู้สึกพึงพอใจในภาพลักษณ์ของตนเองมากขึ้ นมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก (=3.83) 

และบุคลากร/เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเคารพมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก (=3.79) ตามล าดับ 
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ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความรู้ความเข้าใจของผู้ชายในการเข้ารับบริการฉีดสาร 

BotulinumToxinพบว่าข้อที่ตอบถูกมากที่สุดคือ  

1. สารโบทูลินัมทอ็กซินสามารถท าให้เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตได้หากใช้ปริมาณมาก

เกนิไปโดยคิดเป็นร้อยละ76.16 

2. การฉีดโบทูลินัมทอ็กซิน1คร้ังจะท าให้ร้ิวรอยหายไปได้นาน1ปีโดยคิดเป็นร้อยละ

75.85 

3. โบทูลินัมทอ็กซินสามารถช่วยปรับรูปหน้าให้เล็กลงได้โดยคิดเป็นร้อยละ65.01 

และพบว่าข้อที่ตอบผิด มากที่สดุเรียงตามล าดับดังน้ี 

1) หลังฉีดสารโบทูลินัม ทอ็กซิน สามารถท าเลเซอร์หรือนวดหน้าได้ทันทีโดย

ตอบผิด ร้อยละ 75.23 

2) สารโบทูลินัม ทอ็กซิน จะมีประสิทธิผลดีมากกว่าหากใช้กับเพศหญิงโดยตอบ

ผิด ร้อยละ 64.39 

3) หญิงที่ต้ังครรภ์หรือให้นมบุตรสามารถฉีด โบทูลินัม ทอ็กซินได้โดยตอบผิด 

ร้อยละ 59.75 

ส่วนที่ 4 พบว่า ผู้ชายส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับความหมายประโยชน์ การรักษา และ

การดูแลหลังจากฉีดสารโบทูลินัม ทอ็กซิน อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 60.37 
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สรุปผลการวิจยั 

พบว่าผู้ใช้บริการชายส่วนใหญ่มีอายุ 21 ปี ร้อยละ 43.3 สถานภาพสมรสโสด ร้อยละ 

67.8มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 63.5 ประกอบอาชีพนักเรียน/นักศึกษาร้อยละ 65.9

รายได้เฉล่ียต่อเดือนต ่ากว่า 20,000 บาทร้อยละ66.6พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ก่อนการรักษา 

มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง (=3.35) ระหว่างการรักษามีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก(=3.65) 

หลังการรักษามีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก (=3.78) ผลการรักษามีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก 

(=3.57) ด้านการให้บริการมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก (=3.70) ด้านการอ านวยความสะดวกมี

ค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก (=3.51)ตามล าดับสอดคล้องกับพีรพัฒน์ค าป๊ก .2556 ได้ศึกษา

พฤติกรรมของผู้ชายวัยท างานในอ าเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ต่อการท าศัลยกรรมเสริมความงาม

พบว่าส่วนใหญ่มีความพึงพอใจหลังจากการท าศัลยกรรมเสริมความงาม และจะแนะน าคนอื่น

แน่นอน รวมทั้ง ในอนาคตอาจจะมีการท าศัลยกรรมเพ่ิมเติมส าหรับส่วนที่จะท าเพ่ิมเติมคือ 

ใบหน้าและล าคอโดยตัดสินใจที่จะเลือกใช้บริการสถานศัลยกรรมเสริมความงามที่เดิมแน่นอน

ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการศัลยกรรมเสริมความงาม ของผู้ชายวัยท างานในอ าเภอเมือง

จังหวัดเชียงใหม่ สามารถสรุปผลโดยเรียงตามค่าเฉล่ียระดับความส าคัญของปัจจัยย่อยสูงสุด 

อันดับแรก ได้แก่ การมีอุปกรณ์เคร่ืองมือมีความทันสมัย รองลงมา แพทย์มีช่ือเสียงในการ

ศัลยกรรม และการมีหลักฐานรับรองความรู้ความช านาญด้านวิชาชีพ ซ่ึงเป็นปัจจัยย่อยของปัจจัย

หลักด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านบุคคล และด้านลักษณะทางกายภาพ ตามล าดับ 

ผู้ใช้บริการชายมีความรู้ความเข้าใจต่อการฉีดสารโบทู ลินัมทอ็กซินในภาพรวมมี

ความรู้เกี่ยวกบัความหมายประโยชน์ การรักษา และการดูแลหลังจากฉีดสารโบทูลินัมทอ็กซิน อยู่

ในระดับปานกลาง ร้อยละ 60.37แสดงให้เห็นว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ให้ความในใจต่อ

ประสิทธิผลของโบทูลินัมทอ็กซินเพ่ือให้รูปร่าง หน้าตาดูดีขึ้ นโดยค าแนะน าจากเพ่ือน /คนรู้จัก 

และสื่อ สอดคล้องกับ ธีระวัฒน์คมรัตน์นนท์.(2554) สื่อติจิติลที่ใช้ในล าดับแรกได้แก่ ยูทูป 

วัตถุประสงค์ของการฉีดโบทูลินัมทอ็กซินไทด์เอ ที่คลินิกเสริมความงามผู้มีอิทธิพลมากที่สุดใน

การฉีดคือเพ่ือน คนรัก และสื่อบุคคลผู้มีช่ือเสียงฉีดโบทอ็ก แล้วรอยเห่ียวย่นหายไป และ

ประสิทธิผลของการฉีดสารโบทูลินัมทอ็กชินซ่ึงสอดคล้องกับวรรณวรางค์นาคพรม (2554) ได้

ศึกษาการศึกษาประสิทธิผลของการฉีดโบทูลินุนทอกซินชนิดเอเข้าในผิวหนังต่อระดับน า้มันและ

ขนาดรูขุมขนบนผิวหนังใบหน้า พบว่า ผิวหน้าทั้งสองด้านลดลงของระดับน า้มันและขนาดรูขุมขน

บนผิวหนังใบหน้าทุกคร้ังต้ังแต่สัปดาห์ที่ 1 สิ่งเหล่าน้ีเป็นปัจจัยส าคัญที่ท  าให้ผู้ใช้บริการตัดสินใจ

การฉีดสารโบทูลินัมทอ็กชินโดยไม่จ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับคุณสมบัติของ

การฉีดสารโบทูลินัมทอ็กชินจึงเป็นเหตุผลที่ท  าให้ผลการศึกษาคร้ังน้ีจึงพบว่าผู้ใช้บริการชาย

จังหวัดนครราชสมีามีความรู้ความเข้าใจต่อการฉีดสารโบทูลินัมทอ็กชินอยู่ในระดับปานกลาง 
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