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ปั จจัยส่วนผสมทางการตลาด7Ps ทีมีผลต่อความถี ในการทําศัลยกรรม
ของผูห้ ญิง และเพศทางเลือก ในเขตกรุงเทพมหานคร
แก้วตา ผาสุตะ*
ดร.จุล ธนศรีวนิชชัย**
บทคัดย่อ
การศึกษาครังนีมีวัตถุประสงค์ดังนี 1) เพือศึกษาปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด 7Ps ที
มีผลต่อความถีในการทําศัลยกรรม ของผู้บริโภคเพศหญิง ในเขตกรุงเทพมหานคร 2) เพือศึกษา
ปั จจัยส่วนผสมทางการตลาด7Ps ทีมีผลต่ อความถี ในการทําศั ลยกรรม ของผู้บริ โภคของเพศ
ทางเลือก ในเขตกรุงเทพมหานคร 3) เพื อเปรี ยบเทียบปั จ จั ยส่วนผสมทางการตลาด7Ps ของ
ผู้บริโภคเพศหญิง และเพศทางเลือกในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกันหรือไม่ โดยประชากรที
ใช้ ใ นการศึ ก ษาครั งนี คื อ ประชาชนทีอาศั ย อยู่ ในเขตกรุ งเทพมหานคร ทํา การกํา หนดขนาด
ตัวอย่าง โดยใช้ สตู รของคอแครน(Cochran,1977) ได้ ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 392 คน เครืองมือทีใช้ ใน
การเก็บรวบรวมข้ อมูล คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่า ร้ อยละ(Percentage) ค่าเฉลีย
(x) ค่าความเบียงเบนมาตรฐาน(S.D.) และทดสอบสมมุติด้วย ค่าสถิติสัมประสิทธิสหสัมพั น ธ์
(Correlation Coefficient)และ ค่าสถิติ t-test แบบ Independent ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี
1. ผลการผลการทดสอบความสัมพันธ์ ระหว่างปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด7Ps กับ
ความถีในการทําศัลยกรรม ของผู้บริโภคเพศหญิง และเพศทางเลือก ในเขตกรุงเทพมหานครโ
ดยรวมอยู่ทระดั
ี บน้ อย โดยมีทงความสั
ั
มพันธ์เชิงบวก และความสัมพันธ์เชิงลบ
2. ผลการเปรียบเทียบปั จจัยส่วนผสมทางการตลาด7Ps ของผู้บริโภคเพศหญิง และ
เพศทางเลือก ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด7Ps ทีมีผลต่อความถี
ในการทําศัลยกรรม ของผู้บริโภคเพศหญิง ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่าง จากผู้บริโภคเพศ
ทางเลือกในเขตกรุงเทพมหานคร โดยปั จจัยส่วนผสมทางการตลาด7Ps ทีมีผลต่อความถีในการ
ทําศัลยกรรม ของผู้บริโภคเพศหญิง ในเขตกรุงเทพมหานคร ในปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ และการ
ให้ บริการ ปัจจัยด้ านกิจกรรมส่งเสริมการตลาด และปัจจัยด้ านบุคคลากรทางการแพทย์ มากกว่า
ผู้ บ ริ โ ภคเพศทางเลื อ ก ในเขตกรุ ง เทพมหานคร (T-test) และค่ า สั ม ประสิ ท ธิ สหสั ม พั น ธ์
(Correlation Coefficient)
______________________________________________
*นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
**ทีปรึกษาการศึกษารายบุคคลหลัก
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1. บทนํา
บนโลกใบนี ไม่ว่าใครล้ วนต่างต้ องการมีรูปร่างหน้ าตาทีตนเองใฝ่ ฝัน และอยากจะเป็ น
ด้ วยกันทังนั น เนื องด้ วยการเปลี ยนไปของธรรมชาติ กาลเวลาและ ค่ านิ ยมทีเกิดขึน ทําให้ ทัง
ผู้หญิง ผู้ชาย และเพศทางเลือก ต่างสนใจในเรืองความสวยความงามมากยิงขึน มนุษย์เรามีหลาย
สิงหลายอย่างทีตัวเราเอง ไม่สามารถเป็ นผู้กาํ หนดได้ ตังแต่แรกเกิด ส่วนหนึงก็คือใบหน้ ารู ปร่ าง
หน้ าตา ตังแต่สังคมเข้ าสู่ยุคเทคโนโลยีโซเชียลมีเดียก็เข้ ามามีบทบาทในการใช้ ชีวิต หนึงในสิงที
คนนิ ยมกันมากทีสุดนันก็คือการอัพโหลดรูปภาพลงในสือโซเชี ยลและ การถ่ายรูปจึงกลายเป็ น
ปั ญหาระดับชาติทันที เพราะทําให้ ทุกคนสามารถเห็นข้ อบกพร่ องของใบหน้ าตนเองได้ ดี ยิงขึน
โดยเฉพาะกับรูปถ่าย ทําให้ เกิดอาการอยากแก้ ไข ปรั บใบหน้ าให้ สวยงาม ตามทีหวั งไว้ ซึงการ
ศัลยกรรมจึงไม่ใช่เรืองยากอีกต่อไป สําหรับกําหนดรูปร่างหน้ าตาตนเองให้ ดูดีขึน เพือเสริมสร้ าง
ความมันใจในบุ คลิ กภาพซึ งปฏิเสธไม่ ได้ เลยว่ า การมี รู ป ร่ า งหน้ า ตาทีดี คือใบเบิ กทางสําหรั บ
โอกาศใหม่ๆ ในด้ านอาชีพการงาน และการยอมรับทางสังคม
ในเมือความฝันของเหล่ ามนุ ษย์ทีมีความปรารถนาทีไม่ มีทีสินสุด การทําศัลยกรรม
เพือเสริมสร้ างบุคลิกภาพของคนในยุคนี จึงทําได้ ง่ายขึน เนืองจากการรับรู้ข้อมูลการศัลยกรรมมี
หลากหลายช่ องทาง เช่ น สือจากบุคคลต่างๆ สือจากโฆษณา สือโซเชียล ทีมีการประชาสัมพั นธ์
จัดโปรโมชันและ กิจกรรมต่างๆ ตลอดจนเผยแพร่ ความรู้ทางการแพทย์เกียวกับการศัลยกรรม
ซึงเทคโนโลยีทางการแพทย์ในปัจจุบัน มีการพัฒนา ทังทางด้ านการบริการทีครบวงจร มีเครืองมือ
ทีปลอดภัย มีความทันสมัย สะดวก รวมถึงราคาทีเหมาะสม ทําให้ คนในยุคนี ตัดสินใจเดินเข้ า
คลินิกศัลยกรรมได้ ง่ายขึ น จึงไม่แปลกทีแต่ ละวัน คลินิกศัลยกรรมจะมีหนุ่ มๆ สาวๆ เข้ ามาใช้
บริการอย่างมากมาย สิงทีทําให้ การทําศัลยกรรมกลายเป็ นทีนิยมขยายวงกว้ างมากขึน จากในอดีต
ทีนิยมทํากันในหมู่คนวัยทํางาน แต่ในปัจจุบันการทําศัลยกรรม เริมเป็ นทีนิยมในหมู่นิสติ นักศึกษา
วั ย มหาวิ ท ยาลั ย หรื อ แม้ แ ต่ ใ นวั ย มั ธ ยม ก็เ ริ มพบเห็น ได้ ม ากขึ นแล้ ว และมี แ นวโน้ ม ว่ า จะ
กลายเป็ นทีนิยมมากขึนเรือยๆ
แรงจู งใจสําคัญทีทําให้ วัยรุ่นไทย หันมาทําศัลยกรรมกันอย่างแพร่ หลายในทุกวันนีก็
คื อ การที พวกเขามองเห็ น ตั ว อย่ า งมากมายในสั ง คมมองเห็ น บุ ค คลรอบข้ า ง ที ผ่ า นการ
ทําศัลยกรรมแล้ วสวยขึนดูดีขึน โดยเฉพาะอย่างยิง ในวงการบันเทิง ถือเป็ นตัวอย่างทีสามารถ
มองเห็นได้ ชัดเจนทีสุด เพราะเป็ นวงการสาธารณะ และเป็ นวงการทีผู้คนให้ ความสนใจอยู่ ทุกวัน
ซึงเมือมีข่าวดาราหลายๆ คนสวยด้ วยแพทย์ และดาราเหล่านัน ก็ได้ ยอมรับว่า การทําศัลยกรรม
ทํา ให้ พ วกเธอสวยขึ น และมั นใจในตั ว เองมากขึ น ก็ยิ งทํา ให้ วั ย รุ่ น ไทย มี ค วามมั นใจในการ
ทําศัลยกรรมมากขึนไปอีก และยิงไปกว่านัน ในยุคทีเกาหลีมีอิทธิพล กับวัยรุ่นไทยอย่างทุ กวันนี
จึงไม่ใช่แค่ดาราไทยเท่านัน แต่ดาราเกาหลี ก็มีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจทําศัลยกรรมของวั ยรุ่นไทย
ไม่น้อยไปกว่ากัน และดูเหมือนจะได้ รับความสนใจมากกว่าดาราไทยเสียอีก
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จะเห็นได้ จากการเผยแพร่รูปถ่ายของดาราเกาหลี ก่อน และหลังทําศัลยกรรมไ ปตาม
หน้ าเว็บต่างๆ โดยรูปถ่ายดังกล่ าว แสดงให้ เห็นว่ า การศัลยกรรมนันสามารถเปลียนคนหน้ าตา
ธรรมดาๆ ให้ ดูดีมีเสน่ห์ได้ อย่างมหัศจรรย์ ทําให้ เกิดเอเจนซี จัดทัวร์ศัลยกรรม ในประเทศเกาหลี
อย่างมากมาย ซึงปั จจัยทีทําให้ การศัลยกรรมทีประเทศเกาหลี เป็ นทีสนใจของคนทัวโลก นันคือ
การใช้ เทคโนโลยีทีมีความทันสมัย ทําให้ การผ่าตัดฟื นตัวได้ ค่อนข้ างเร็ว โดยทัวไปศัลยแพทย์ที
เกาหลีใต้ จะให้ การผ่าตัดศั ลยกรรม เพี ยงแค่ ในส่วนทีตนเองมี ความเชี ยวชาญ ทําให้ ผลลั พ ธ์
ออกมา มี ค วามสวยงามทีดู เ ป็ นธรรมชาติ เมื อเปรี ยบเทียบความชํา นาญ ด้ า นศั ลยกรรมของ
ศัลยแพทย์เกาหลี และศัลยแพทย์ในไทย มีความแตกต่างกัน เนืองจากศัลยแพทย์เกาหลี มีความ
ชํานาญด้ านการศัลยกรรม ทีเกียวข้ องกับใบหน้ า แต่สาํ หรับศัลยแพทย์ไทย จะมีความชํานาญใน
การศัลยกรรม ทีเกียวกับร่ างกาย จึงทําให้ ผ้ ูบริ โภค มีเหตุผลทีแตกต่างกัน สําหรั บการเลือกใช้
บริ ก าร ศั ลยกรรมของทังสองประเภท ซึ งทําให้ วั ยรุ่ น ไทยจํา นวนไม่ น้ อย บิ น ลั ดฟ้ าไปเนรมิต
หน้ าตาตัวเอง ถึงประเทศเกาหลี ด้ วยความต้ องการอยากเปลี ยนแปลงหน้ าตา ของตัวเองให้ มี
ความมันใจ และยังสามารถพั ฒนาบุคลิก ให้ ดูดีเปิ ดโอกาสทางสังคมใหม่ ๆ และสามารถสร้ าง
รายได้ เพิมให้ กับตนเอง ไม่ว่าจะต้ องการให้ บุคลิกภาพตนเองดูดี ในแบบใด ก็สามารถเป็ นจริง
ตามทีต้ องการได้ ไม่ยาก
2. วัตถุประสงค์การวิจยั
2.1 เพือศึกษาปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด7Psแต่ละด้ านมีความสัมพันธ์กบั ความถีใน
การทําศัลยกรรมของผู้บริโภคเพศหญิงและเพศทางเลือกในเขตกรุงเทพมหานคร
2.2 เพือเปรียบเทียบปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด Psของผู้บริโภคเพศหญิงและเพศ
ทางเลือกในเขตกรุงเทพมหานคร
3.สมมติฐานการวิจยั
3.1. ปั จ จั ยส่วนผสมทางการตลาด 7Psแต่ ละด้ า นมีความสัมพั น ธ์กับ ความถี ในการ
ทําศัลยกรรมของผู้บริโภคเพศหญิงและเพศทางเลือกในเขตกรุงเทพมหานคร
3.2 ผู้ บ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานคร ทีมี เ พศแตกต่ า งกั น มี ปั จ จั ย ส่ ว นผสมทาง
การตลาด Ps ทีมีผลต่อความถีในการทําศัลยกรรมแตกต่างกัน
4.ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รบั
4. . สามารถนําผลทีได้ จากการวิ จัย ไปเป็ นแนวทาง ในการพั ฒนาวางแผนกลยุ ทธ์
ด้ านการตลาดให้ เหมาะสม กับพฤติกรรมของผู้บริโภค ทีเปลียนไปตามยุคสมัย
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4. . สําหรับนักวิจัย นักศึกษา หรือผู้ทสนใจทั
ี
วไปสามารถนําข้ อมูลทีได้ จากการวิจัยใน
ครังนีไปเป็ นแนวทางในการศึกษาเรืองทีเกียวข้ องต่อไป
5.ขอบเขตการศึกษา
5.1 ขอบเขตด้ านเนือหา ในการศึกษาครังนีเป็ นการศึกษาทางด้ าน ปัจจัยส่วนผสมทาง
การตลาด 7Ps ทีมีผลต่อความถีในการทําศัลยกรรมของผู้บริ โภคเพศหญิ งและเพศทางเลื อกใน
เขตกรุงเทพมหานคร ได้ แก่ เพศ ปั จจัยส่วนผสมทางการตลาด7Ps มีความสัมพั นธ์ และมีการ
เปรียบเทียบกับ ความถีในการทําศัลยกรรม
5.2 ขอบเขตด้ านประชากร คือผู้ทเคยทํ
ี าศัลยกรรมทังเพศหญิงและเพศทางเลือกใน
เขตกรุงเทพมหานคร
5.3 ขอบเขตด้ านเวลา ผู้วิจัยได้ กาํ หนดขอบเขตระยะเวลาของการศึกษาวิจัย เรือง
ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด 7Ps ทีมีผลต่อความถีในการทําศัลยกรรมของผู้บริโภคเพศหญิงและ
เพศทางเลือกในเขตกรุงเทพมหานคร ในช่วงระหว่าง เดือน กันยายน ถึงเดือน พฤศจิกายน
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5.4 ขอบเขตด้ านตัวแปรศึกษา สามารถจําแนกตัวแปรได้ ดังนี
5.4.1 ตัวแปรอิสระได้ แก่ตัวแปรดังต่อไปนี
1.ลักษณะทางประชากรศาสตร์
-เพศ
-อายุ
-อาชีพ
-รายได้
-การศึกษา
-สถานภาพ
2.ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด(7Ps)
- ด้ านผลิตภัณฑ์
- ด้ านราคา
- ด้ านสถานทีจัดจําหน่าย
- ด้ านการส่งเสริมการตลาด
-ด้ านบุคคลากร
-ด้ านกระบวนการให้ บริการ
-ด้ านสิงแวดล้ อมทางกายภาพ
5.4.2 ตัวแปรตามได้ แก่ตัวแปรดังต่อไปนี
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ความถีในการทําศัลยกรรมของผู้บริโภคเพศหญิงและเพศทางเลือกในเขต
กรุงเทพมหานคร
6.ระเบียบวิธีวิจยั
เครืองมือทัใช้ ในการรวบรวมข้ อมูลเป็ นแบบสอบถาม(Questionnaire)โดยผู้วิจัยได้
ศึกษาค้ นคว้ าจากทฤษฎีนักวิชาการและนักฏิบัติทได้
ี เขียนไว้ เพือนํามาเป็ นข้ อมูลในการสร้ าง
แบบสอบถามโดยแบบสอบถามจะแบ่งเป็ น 3 ตอนคือ
ตอนที 1 เป็ นแบบสอบถามทีเกียวกับข้ อมูลส่วนบุคคลของตัวอย่าง ได้ แก่ เพศ อายุ
อาชีพ รายได้ ระดับการศึกษา และสถานภาพสมรส เป็ นแบบสอบถามทีมีลักษณะปลายปิ ดมี
คําตอบให้ เลือกและให้ ผ้ ูตอบเลือกเพียงคําตอบเดียว รวมจํานวน 7 ข้ อ
ตอนที 2 เป็ นแบบสอบถามเกียวกับความถีในการทําศัลยกรรมของผู้บริโภคเพศหญิง
และเพศทางเลือกในเขตกรุงเทพมหานครทีมีลักษณะปลายปิ ดมีให้ เติมคําตอบลงในช่องว่าง และ
ให้ เลือก ตอบหลายคําตอบรวมจํานวน 2 ข้ อ
ตอนที 3 เป็ นแบบสอบถามเกียวกับปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด7Ps ทีมีผลต่อการ
ทําศัลยกรรม มีลักษณะเป็ นปลายปิ ด โดยผู้วิจัยได้ ใช้ ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด ทีมีผลต่อการ
ทําศัลยกรรมได้ แก่ ปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์ (Product) ปัจจัยด้ านราคา (Price) ปัจจัยด้ านช่อง
ทางการจัดจําหน่าย(Place) ปัจจัยด้ านการส่งเสริมการตลาด(Promotion) ปัจจัยด้ านบุคคลากร
(People)ปัจจัยด้ านลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) ปัจจัยด้ าน
กระบวนการ (Process) รวมจํานวน 28 ข้ อ โดยใช้ มาตราส่วนประเมินค่าคะแนน(Rating Scale)
ตามแบบของ(Linkers Scale)มีทางเลือกตอบได้ 5 ระดับ โดยมีเกณฑ์การให้ คะแนนตังนี
ระดับที 1 ความคิดเห็นน้ อยทีสุด
ระดับที 2 ความคิดเห็นน้ อย
ระดับที 3 ความคิดเห็นปานกลาง
ระดับที 4 ความคิดเห็นมาก
ระดับที 5 ความคิดเห็นมากทีสุด
7. ผลการศึกษา
ผลการวิเคราะห์วิเคราะห์ขอ้ มูลทางด้านประชากรศาสตร์ของผูต้ อบแบบสอบถาม
ผลการวิจัยพบว่ าผู้ตอบแบบสอบถามจํานวนทังสิน 400 คน เป็ นเพศหญิงมากทีสุด
เป็ นจํานวน 202 รองลงมาคือ เพศทางเลือกจํานวน 190 คน และมีผ้ ูทตอบแบบสอบถามที
ี
ไม่ได้ อยู่
ในขอบเขตการวิจัยจํานวน 9 คน โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุ - ปี มากทีสุด
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จํานวน คน รองลงมาคือ อายุ - ปี จํานวน คน ส่วนใหญ่มีอาชีพอาชีพอืนๆ จํานวน
คน รองลงมาคือ พนักงานบริ ษัทเอกชน จํานวน คน รายได้ เฉลี ยต่ อเดือ น ,00120, บาท มากทีสุดจํานวน คน รองลงมาคือ ,001-30,
จํานวน คน มีระดับ
การศึกษาระดับปริญญาตรี มากทีสุดจํานวน
คน รองลงมาคือ ตํากว่าปริญญาตรี จํานวน
คน มีสถานภาพโสด มากทีสุดจํานวน คน รองลงมาคือ สมรส จํานวน คน
ผลการวิจัยปั จจัยส่วนผสมทางการตลาด7Ps ทีมีผลต่อความถีในการทําศัลยกรรม
ของผูบ้ ริโภคเพศหญิง และเพศทางเลือก ในเขตกนุงเทพมหานคร
ระดับความคิดเห็นของปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด7Psทีมีผลต่อความถีในการ
ทําศัลยกรรมของผู้บริโภคเพศหญิงในแต่ละด้ านพบว่า
ปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์และการให้ บริการ ผู้ตอบแบบสอบถาม เพศหญิง ทีอาศัยอยู่ใน
เขตกรุงเทพมหานคร มีปัจจัยส่วนผสมการตลาด 7Ps ในการทําศัลยกรรม ในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก เมือพิจารณาในรายการประเด็น พบว่า ประเด็นทีมีค่าเฉลียสูงสุด คือ ผลิตภัณฑ์และวัสดุทใช้
ี
ศัลยกรรมมีคุณภาพสูง รองลงมาคือ เทคโนโลยีทใช้
ี ในการรักษามีความทันสมัยปลอดภัย ในขณะ
ทีประเด็นทีมีค่าเฉลียตําทีสุด คือ บริการมีความหลากหลาย
ปัจจัยด้ านราคาค่าบริการและความสะดวกในการใช้ บริการ ผู้ตอบแบบสอบถาม เพศ
หญิง ทีอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร มีปัจจัยส่วนผสมการตลาด 7Ps ในการทําศัลยกรรม ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก เมือพิจารณาในรายการประเด็น พบว่า ประเด็นทีมีค่าเฉลียสูงสุด คือ มี
การแจ้ งค่าใช้ จ่ายทีเกียวข้ องให้ ทราบล่วงหน้ า รองลงมาคือสามารถผ่อนชําระค่าบริการได้ ในขณะ
ทีประเด็นทีมีค่าเฉลียตําทีสุด คือ สามารถชําระค่าบริการด้ วยบัตรเครดิต
ปัจจัยด้ านสถานทีให้ บริการและความสะดวกในการเดินทาง ผู้ตอบแบบสอบถาม เพศ
หญิง ทีอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร มีปัจจัยส่วนผสมการตลาด 7Ps ในการทําศัลยกรรม ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก เมือพิจารณาในรายการประเด็น พบว่า ประเด็นทีมีค่าเฉลียสูงสุด คือ
ทําเลทีตังสามารถเดินทางได้ สะดวก รองลงมาคือ จํานวนสาขาของคลีนิคทีมีให้ เลือกใช้ บริการใน
ขณะทีประเด็นทีมีค่าเฉลียตําทีสุด คือ สถานทีตังอยู่ในศูนย์การค้ า
ปัจจัยด้ านกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ผู้ตอบแบบสอบถาม เพศหญิง ทีอาศัยอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร มีปัจจัยส่วนผสมการตลาด 7Ps ในการทําศัลยกรรม ในภาพรวมอยู่ ในระดับ
มาก เมื อพิ จ ารณาในรายการประเด็น พบว่ า ประเด็น ที มี ค่ า เฉลี ยสู ง สุ ด คื อ มี ก ารโฆษณา
ประชาสัมพันธ์แนะนําผลิตภัณฑ์และบริการผ่านสือ Social media รองลงมาคือ การเสนอเงือนไข
บริการร่วมกับบัตรเครดิต ในขณะทีประเด็นทีมีค่าเฉลียตําทีสุด คือ มีการสือสารหรือจัดกิจกรรม
ผ่านสิอ Social media
ปัจจัยด้ านบุคคลากรทางการแพทย์ ผู้ตอบแบบสอบถาม เพศหญิง ทีอาศัยอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร มีปัจจัยส่วนผสมการตลาด 7Ps ในการทําศัลยกรรม ในภาพรวมอยู่ในระดับ
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มาก เมือพิจารณาในรายการประเด็น พบว่า ประเด็นทีมีค่าเฉลียสูงสุด คือ แพทย์มีชือเสียงในการ
ทําศัลยกรรมและมีความชํานาญในการปฏิบัติงาน และเป็ นแพทย์เฉพาะทางมีใบประกอบการด้ าน
ศัลยกรรม รองลงมาคือ เป็ นแพทย์เฉพาะทางมีใบประกอบการด้ านศัลยกรรมในขณะทีประเด็นที
มีค่าเฉลียตําทีสุด คือ แพทย์มีการแนะนําอย่างเพียงพอและน่าเชือถือ
ปั จ จั ยด้ า นลั กษณะทางกายภาพ ผู้ ต อบแบบสอบถาม เพศหญิ ง ทีอาศั ยอยู่ ใ นเขต
กรุงเทพมหานคร มีปัจจัยส่วนผสมการตลาด 7Ps ในการทําศัลยกรรม ในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก เมือพิจารณาในรายการประเด็น พบว่ า ประเด็นทีมีค่าเฉลียสูงสุด คือ อุปกรณ์เครื องมือมี
ความทัน สมัย สะอาด ปลอดภัย รองลงมาคื อ มี ป ระกาศนี ยบั ตรรั บรองทีแสดงให้ เห็น ถึงการ
บริการทีมีคุณภาพและน่าเชือถือ ในขณะทีประเด็นทีมีค่าเฉลียตําทีสุด คือ มีทนัี งรอสําหรับการรับ
บริการเพียงพอ
ปั จจัยด้ านบุคคลากรและกระบวนการให้ บริ การ ผู้ตอบแบบสอบถาม เพศหญิ ง ที
อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร มีปัจจัยส่วนผสมการตลาด 7Ps ในการทําศัลยกรรม ในภาพรวม
อยู่ในระดับ มาก เมือพิจารณาในรายการประเด็น พบว่า ประเด็นทีมีค่าเฉลียสูงสุด คือ พนักงานมี
ความสุภ าพอัธยาศัยดีเป็ นมิตร รองลงมาคือ ความรวดเร็วและความถู กต้ องในการให้ บริ การ
ในขณะทีประเด็นทีมีค่าเฉลียตําทีสุด คือ การติดตามผลการให้ บริการอย่างต่อเนือง
ระดับความคิดเห็นของปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด7Psทีมีผลต่อความถีในการทําศัลยกรรมของ
ผู้บริโภคเพศทางเลือกในแต่ละด้ านพบว่า
ปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์และการให้ บริการ ผู้ตอบแบบสอบถาม เพศทางเลือก ทีอาศัยอยู่
ในเขตกรุงเทพมหานคร มีปัจจัยส่วนผสมการตลาด 7Ps ในการทําศัลยกรรม ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับ มาก เมือพิจารณาในรายการประเด็น พบว่า ประเด็นทีมีค่าเฉลียสูงสุด คือ ผลิตภัณฑ์และ
วัสดุทใช้
ี ศัลยกรรมมีคุณภาพสูง รองลงมาคือ เทคโนโลยีทใช้
ี ในการรักษามีความทันสมัยปลอดภัย
ในขณะทีประเด็นทีมีค่าเฉลียตําทีสุด คือ คลีนิคมีชือเสียงและน่าเชือถือ
ปัจจัยด้ านราคาค่าบริการและความสะดวกในการใช้ บริการ ผู้ตอบแบบสอบถาม เพศ
ทางเลือก ทีอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร มีปัจจัยส่วนผสมการตลาด 7Ps ในการทําศัลยกรรม
ในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก เมือพิจารณาในรายการประเด็น พบว่า ประเด็นทีมีค่าเฉลียสูงสุด คือ
สามารถผ่อนชําระค่าบริการได้ รองลงมาคือราคาค่าบริการอยู่ในระดับมาตรฐานเดียวกับทีอืนใน
ขณะทีประเด็นทีมีค่าเฉลียตําทีสุด คือ สามารถชําระค่าบริการด้ วยบัตรเครดิต
ปัจจัยด้ านสถานทีให้ บริการและความสะดวกในการเดินทาง ผู้ตอบแบบสอบถาม เพศ
ทางเลือก ทีอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร มีปัจจัยส่วนผสมการตลาด 7Ps ในการทําศัลยกรรม
ในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก เมือพิจารณาในรายการประเด็น พบว่า ประเด็นทีมีค่าเฉลียสูงสุด คือ
ทําเลทีตังสามารถเดินทางได้ สะดวก รองลงมาคือ จํานวนสาขาของคลี นิคทีมีให้ เลื อกใช้ บริ การ
ในขณะทีประเด็นทีมีค่าเฉลียตําทีสุด คือ สถานทีตังอยู่ในศูนย์การค้ า
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ปัจจัยด้ านกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ผู้ตอบแบบสอบถาม เพศทางเลือก ทีอาศัยอยู่
ในเขตกรุงเทพมหานคร มีปัจจัยส่วนผสมการตลาด 7Ps ในการทําศัลยกรรม ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับ มากทีสุด เมือพิ จารณาในรายการประเด็น พบว่ า ประเด็นทีมีค่าเฉลี ยสูงสุด คือ มีการ
โฆษณาประชาสัมพั น ธ์แ นะนํา ผลิ ตภัณ ฑ์แ ละบริ ก ารผ่ า นสือ Social media รองลงมาคือ มีก าร
สือสารหรือจัดกิจกรรมผ่านสิอ Social media ในขณะทีประเด็นทีมีค่าเฉลียตําทีสุด คือ การเสนอ
เงือนไขบริการร่วมกับบัตรเครดิตการสือสารหรือจัดกิจกรรมผ่านสิอ Social media
ปัจจัยด้ านบุคคลากรทางการแพทย์ ผู้ตอบแบบสอบถาม เพศทางเลือก ทีอาศัยอยู่ใน
เขตกรุงเทพมหานคร มีปัจจัยส่วนผสมการตลาด 7Ps ในการทําศัลยกรรม ในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก เมือพิจารณาในรายการประเด็น พบว่ า ประเด็นทีมีค่าเฉลียสูงสุด คือ แพทย์มีความรู้และ
ประสบการณ์ในการรั กษา รองลงมาคือ แพทย์มีการแนะนําอย่างเพี ยงพอและน่ าเชือถือ ขณะที
ประเด็นทีมีค่าเฉลี ยตําทีสุด คือ แพทย์มีชือเสียงในการทําศั ลยกรรมและมีความชํานาญในการ
ปฏิบัติงาน
ปัจจัยด้ านลักษณะทางกายภาพ ผู้ตอบแบบสอบถามเพศทางเลือก ทีอาศัยอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร มีปัจจัยส่วนผสมการตลาด 7Ps ในการทําศัลยกรรม ในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก เมือพิจารณาในรายการประเด็น พบว่ า ประเด็นทีมีค่าเฉลียสูงสุด คือ อุปกรณ์เครืองมือมี
ความทัน สมัย สะอาด ปลอดภัย รองลงมาคื อ มี ป ระกาศนี ยบั ตรรั บรองทีแสดงให้ เห็น ถึงการ
บริ ก ารทีมี คุณ ภาพและน่ า เชื อถื อ ในขณะทีประเด็น ทีมี ค่า เฉลี ยตําทีสุดคื อ บรรยากาศภายใน
ตกแต่งสวยงาม ผ่อนคลาย
ปัจจัยด้ านบุคคลากรและกระบวนการให้ บริการ ผู้ตอบแบบสอบถาม เพศทางเลือก ที
อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร มีปัจจัยส่วนผสมการตลาด 7Ps ในการทําศัลยกรรม ในภาพรวม
อยู่ในระดับ ปานกลาง เมือพิ จารณาในรายการประเด็น พบว่ า ประเด็นทีมีค่าเฉลี ยสูงสุด คือ
ความรวดเร็วและความถูกต้ องในการให้ บริการรองลงมาคือ พนักงานมีความสุภาพอั ธยาศัยดีเป็ น
มิตรในขณะทีประเด็นทีมีค่าเฉลียตําทีสุด คือ การติดตามผลการให้ บริการอย่างต่อเนือง
ผลการทดสอบสมมติฐาน
ผลการทดสอบสมมติ ฐ านที 1 คื อ ปั จ จั ย ส่ ว นผสมทางการตลาด 7Psแต่ ล ะด้ า นมี
ความสัมพั น ธ์กับ ความถี ในการทํา ศั ล ยกรรมของผู้ บ ริ โภคเพศหญิ งและเพศทางเลื อ กในเขต
กรุงเทพมหานคร
1.ปัจจัยด้ านสถานทีให้ บริการและความสะดวกในการเดินทาง มีความสัมพันธ์เชิงบวก
อยู่ในระดับ น้ อย (r = 0.22)
2 ปัจจัยด้ านบุคคลากรทางการแพทย์ มีความสัมพันธ์เชิงลบอยู่ในระดับปานกลาง (r =
-0.44)
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3 ปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์และการให้ บริการ มีความสัมพันธ์เชิงลบอยู่ในระดับน้ อย (r = 0.38)
4.ปัจจัยด้ านราคาค่าบริการและความสะดวกในการใช้ บริการ มีความสัมพันธ์เชิงลบอยู่
ในระดับน้ อย (r= -0.27)
5.ปัจจัยด้ านลักษณะทางกายภาพ มีความสัมพันธ์เชิงลบอยู่ในระดับน้ อย (r= -0.28)
6.ปัจจัยด้ านบุคคลากรและกระบวนการให้ บริการ มีความสัมพันธ์เชิงลบอยู่ในระดับ
น้ อย (r = -0.04)
7.ปัจจัยด้ านกิจกรรมส่งเสริมการตลาด มีความสัมพันธ์เชิงลบอยู่ในระดับน้ อยมาก (r
= -0.02)
ผลการทดสอบ สมมติฐานที 2 คือ ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครทีมีเพศแตกต่าง
กันมีปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด 7Ps ทีมีผลต่อความถีในการทําศัลยกรรมแตกต่างกันโดย
ผู้บริโภคเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานครเลือกปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดแตกต่างจากเพศ
ทางเลือกในปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์และการให้ บริการในเรืองของผลิตภัณฑ์และวัสดุทใช้
ี ศัลยกรรมมี
คุณภาพสูงปัจจัยด้ านกิจกรรมส่งเสริมการตลาดในเรืองของมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์แนะนํา
ผลิตภัณฑ์และบริการผ่านสือSocial media และปัจจัยด้ านบุคคลากรทางการแพทย์ในเรืองของ
แพทย์มีชือเสียงในการทําศัลยกรรมและมีความชํานาญในการปฏิบัติงานและแพทย์มีความรู้และ
ประสบการณ์ในการรักษา มากกว่าผู้บริโภคเพศทางเลือกในเขตกรุงเทพมหานคร
8.อภิปรายผลการศึกษา
จากการศึ ก ษาเรื องปั จ จั ย ส่ ว นผสมทางการตลาด 7Ps ที มี ผ ลต่ อ ความถี ในการ
ทําศัลยกรรมของผู้บริโภคเพศหญิงและเพศทางเลือกในเขตกรุงเทพมหานคร มีประเด็นทีน่าสนใจ
ดังนี
ผู้ตอบแบบสอบถามเพศหญิ ง ทีอาศัยอยู่ในเขตกรุ งเทพมหานคร มีปัจจัยส่วนผสม
การตลาด Ps ในการทําศัลยกรรม ในภาพรวมอยูในระดับ มาก เมือพิจารณาในปัจจัยแต่ละด้ าน
พบว่ า ด้ านทีมีค่าเฉลี ย สูงสุดคือปั จจัยด้ านบุคคลากรทางการแพทย์รองลงมาคือ ปั จจัยด้ านกิจ
กรมมส่ ง เสริ ม การตลาดและปั จ จั ย ด้ า นสถานที ให้ บ ริ ก ารและความสะดวกในการเดิ น ทาง
ตามลําดับ
ผู้ ต อบแบบสอบถามเพศทางเลื อ ก ที อาศั ย อยู่ ใ นเขตกรุ ง เทพมหานคร มี ปั จ จั ย
ส่วนผสมการตลาด Ps ในการทําศัลยกรรม ในภาพรวมอยูในระดับมากเมือพิจารณาในปัจจัยแต่
ละด้ านพบว่า ด้ านทีมีค่าเฉลีย สูงสุดคือปัจจัยด้ านกิจกรรมส่งเสริมการตลาด รองลงมาคือปั จจัย
ด้ านบุคคลากรทางการแพทย์และปัจจัยด้ านลักษณะทางกายภาพตามลําดับ
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9. ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจยั ไปใช้
ผลการศึกษาสามารถนํามาใช้ เป็ นแนวทางในการปรับปรุงการจัดการธุรกิจทีเกียวข้ อง
กับศัลยกรรมเพือตอบสนองทีตรงกับผู้บริ โภคได้ อย่างมีประสิทธิผลมากทีสุด และเพื อนําไปใช้
เป็ นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด รวมถึงการจัดทําแผนการตลาดสําหรับธุรกิจที
เกียวข้ องกับศัลยกรรม
1.1 ด้ า นการส่ ง เสริ ม การตลาดผู้ ป ระกอบการทีเกี ยวข้ อ งกั บ ธุ ร กิ จ ศั ล ยกรรมควร
พิ จ ารณาในเรื องการสือสารการตลาดโดยใช้ ดาราหรื อเน็ตไอดอล มาเป็ นพรี เซนเตอร์ ในการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์ ตลอดจนการ ออกบูท ตามสถานทีหรืองานต่างๆ ทําการส่งเสริมการตลาด
ดึงดูดผู้บริโภคโดยการออกโปรโมชัน ลด แจก แถม เพือตอกยําให้ ผ้ ูบริโภคจดจําในตราสิน ค้ า
และบอกต่อ
1.2 ด้ านบุ คคลากรทางการแพทย์ผ้ ู ประกอบการทีเกียวข้ องกับธุรกิจศั ลยกรรมควร
พิจารณาในเรืองการจัดแพทย์ไว้ คอยให้ คาํ ปรึกษาทังก่อนและหลังการทําศัลยกรรมอย่างไกล้ ชิด
ตลอดจนให้ คาํ แนะนําเกียวกับขันตอนในการทําศัลยกรรมอย่างละเอียดนอกจากนีควรพิจารณาใน
เรืองการจัดทีมแพทย์ทมีี ชือเสียงและประสบการณ์ในการทําศัลยกรรมเพือสร้ างความเชือมันและ
จุดแข็งทางการตลาด
2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาครังต่อไป
2.1 ควรศึ ก ษาเพิ มเติ ม ในกลุ่ ม ตั ว อย่ า งอื นๆที นอกเหนื อ จากผู้ บริ โ ภคที เคย
ทํา ศั ล ยกรรมในเขตกรุ ง เทพมหานคร เช่ น ผู้ บ ริ โ ภคทีทํา ศั ล ยกรรมในเขตกรุ ง เทพมหานคร
เปรียบเทียบกับคนทีทําศัลยกรรมศัลยกรรมในเขตปริมณฑณ จะสามารถใช้ กลยุทธ์ในเรืองปั จจัย
ส่วนผสมทางการตลาดได้ ดีกว่า
10. กิตติกรรมประกาศ
การศึ ก ษาวิ จั ย เรื อง ปั จ จั ย ส่ ว นผสมทางการตลาด Ps ที มี ผ ลต่ อ ความถี ในการ
ทําศัลยกรรมของผู้บริโภคเพศหญิง และเพศทางเลือก ในเขตกรุงเทพมหานคร งานวิจัยฉบับนี
สํา เร็จ ลุ ล่ ว งสมบู ร ณ์ ไ ด้ ด้ ว ยการสนั บ สนุ น จาก ดร.จุ ล ธนศรี ว นิ ช ชั ย อาจารย์ ทีปรึ ก ษา ทีให้
คําแนะนํา ตรวจแก้ ไขข้ อบกพร่องต่างๆ ตลอดการทําวิจัย และขอขอบคุณ ดร. ศิริเดช คําสุพรรณ
และ ดร. รชต ขําบุญ ทีกรุณาให้ คาํ แนะนําอันเป็ นประโยชน์ยิง ต่อการทําวิจัยเล่มนี
ขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่าน ทีได้ ประสิทธิประสาทความรู้ ปลูกฝังแนวคิด ตลอดจน
ความเข้ า ใจในสิงต่ า งๆ มากยิ งขึ น อัน ทํา ให้ ผ้ ู ศึ ก ษา มี พ ลั ง ด้ า นความคิ ด ก้ า วต่ อ ไปข้ า งหน้ า
ขอบคุณ คุณเอกศักดิ จิตต์เจริ ญ ทีคอยให้ คาํ ปรึ กษา และสนับสนุ นทางด้ านกําลังใจ และกําลั ง
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ทรั พย์ ในการศึกษาครั งนี รวมไปถึงความช่ วยเหลือต่างๆ ทังให้ คาํ ปรึ กษา และคําแนะนําจาก
เพือนๆ ทุกคน ส่งผลให้ งานวิจัยนีให้ สาํ ร็จลุล่วงไปได้ ด้วยดี
สุดท้ายนีผู้ศึกษาขอขอบพระคุณ มารดา และ คุณยาย ทีคอยให้ กาํ ลังใจ พร้ อมทังเป็ น
แรงกระตุ้นเพือผลักดัน ในการทําวิจัยครังนีสําร็จลุล่วงไปได้ ด้วยดี
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