
ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด7Ps ทีมีผลต่อความถี ในการทําศลัยกรรม 
ของผูห้ญิง และเพศทางเลือก ในเขตกรุงเทพมหานคร 

แกว้ตา ผาสุตะ* 
ดร.จุล ธนศรีวนชิชยั** 

บทคดัย่อ 
การศึกษาครังนีมีวัตถุประสงค์ดังนี 1) เพือศึกษาปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด 7Ps ที

มีผลต่อความถีในการทาํศัลยกรรม ของผู้บริโภคเพศหญิง ในเขตกรุงเทพมหานคร 2) เพือศึกษา
ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด7Ps ทีมีผลต่อความถีในการทาํศัลยกรรม ของผู้บริโภคของเพศ
ทางเลือก ในเขตกรุงเทพมหานคร 3) เพือเปรียบเทียบปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด7Ps ของ
ผู้บริโภคเพศหญิง และเพศทางเลือกในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกันหรือไม่ โดยประชากรที
ใช้ในการศึกษาครังนีคือประชาชนทีอาศัยอยู่ ในเขตกรุงเทพมหานคร ทาํการกาํหนดขนาด
ตัวอย่าง โดยใช้สตูรของคอแครน(Cochran,1977) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 392 คน เครืองมือทใีช้ใน
การเกบ็รวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่า ร้อยละ(Percentage) ค่าเฉลีย 
(x) ค่าความเบียงเบนมาตรฐาน(S.D.) และทดสอบสมมุติด้วย ค่าสถิติสัมประสิทธิสหสัมพันธ์
(Correlation Coefficient)และ ค่าสถิติ t-test แบบ Independent ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี

1. ผลการผลการทดสอบความสัมพันธ์ ระหว่างปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด7Ps กับ
ความถีในการทาํศัลยกรรม ของผู้บริโภคเพศหญิง และเพศทางเลือก ในเขตกรุงเทพมหานครโ 
ดยรวมอยู่ทรีะดับน้อย โดยมีทงัความสมัพันธเ์ชิงบวก และความสมัพันธเ์ชิงลบ 

2. ผลการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด7Ps ของผู้บริโภคเพศหญิง และ
เพศทางเลือก ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด7Ps ทมีีผลต่อความถี 
ในการทาํศัลยกรรม ของผู้บริโภคเพศหญิง ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่าง จากผู้บริโภคเพศ
ทางเลือกในเขตกรุงเทพมหานคร โดยปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด7Ps ทีมีผลต่อความถีในการ
ทาํศัลยกรรม ของผู้บริโภคเพศหญิง ในเขตกรุงเทพมหานคร ในปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ และการ
ให้บริการ ปัจจัยด้านกิจกรรมส่งเสริมการตลาด และปัจจัยด้านบุคคลากรทางการแพทย์ มากกว่า 
ผู้บริโภคเพศทางเลือก  ในเขตกรุงเทพมหานคร (T-test) และค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ 
(Correlation Coefficient) 

______________________________________________ 
*นักศึกษาหลักสตูรบริหารธรุกจิมหาบณัฑติ มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์
**ทปีรึกษาการศึกษารายบุคคลหลัก
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1. บทนาํ
บนโลกใบนี ไม่ว่าใครล้วนต่างต้องการมีรูปร่างหน้าตาทตีนเองใฝ่ฝัน และอยากจะเป็น

ด้วยกันทังนัน เนืองด้วยการเปลียนไปของธรรมชาติ กาลเวลาและ ค่านิยมทีเกิดขึน ทาํให้ทัง
ผู้หญิง ผู้ชาย และเพศทางเลือก ต่างสนใจในเรืองความสวยความงามมากยิงขึน มนุษย์เรามีหลาย
สิงหลายอย่างทตีัวเราเอง ไม่สามารถเป็นผู้กาํหนดได้ตังแต่แรกเกิด ส่วนหนึงกคื็อใบหน้ารูปร่าง
หน้าตา ตังแต่สังคมเข้าสู่ยุคเทคโนโลยีโซเชียลมีเดียกเ็ข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิต หนึงในสิงที
คนนิยมกันมากทีสุดนันกคื็อการอัพโหลดรูปภาพลงในสือโซเชียลและ การถ่ายรูปจึงกลายเป็น
ปัญหาระดับชาติทันที เพราะทาํให้ทุกคนสามารถเหน็ข้อบกพร่องของใบหน้าตนเองได้ดี  ยิงขึน
โดยเฉพาะกับรูปถ่าย ทาํให้เกิดอาการอยากแก้ไข ปรับใบหน้าให้สวยงาม ตามทีหวังไว้ ซึงการ
ศัลยกรรมจึงไม่ใช่เรืองยากอีกต่อไป สาํหรับกาํหนดรูปร่างหน้าตาตนเองให้ดูดีขึน เพือเสริมสร้าง
ความมันใจในบุคลิกภาพซึงปฏิเสธไม่ได้เลยว่า  การมีรูปร่างหน้าตาทีดี คือใบเบิกทางสาํหรับ
โอกาศใหม่ๆ ในด้านอาชีพการงาน และการยอมรับทางสงัคม 

ในเมือความฝันของเหล่ามนุษย์ทีมีความปรารถนาทีไม่มีทีสินสุด การทาํศัลยกรรม 
เพือเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในยุคนี จึงทาํได้ง่ายขึน เนืองจากการรับรู้ข้อมูลการศัลยกรรมมี
หลากหลายช่องทาง เช่น สือจากบุคคลต่างๆ สือจากโฆษณา สือโซเชียล ทีมีการประชาสัมพันธ์ 
จัดโปรโมชันและ กิจกรรมต่างๆ ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ทางการแพทย์เกียวกับการศัลยกรรม 
ซึงเทคโนโลยีทางการแพทย์ในปัจจุบัน มีการพัฒนา ทงัทางด้านการบริการทคีรบวงจร มีเครืองมือ
ทีปลอดภัย มีความทันสมัย สะดวก รวมถึงราคาทเีหมาะสม ทาํให้คนในยุคนี ตัดสินใจเดินเข้า
คลินิกศัลยกรรมได้ง่ายขึน จึงไม่แปลกทีแต่ละวัน คลินิกศัลยกรรมจะมีหนุ่มๆ สาวๆ เข้ามาใช้
บริการอย่างมากมาย สงิททีาํให้การทาํศัลยกรรมกลายเป็นทนิียมขยายวงกว้างมากขึน จากในอดีต
ทนิียมทาํกนัในหมู่คนวัยทาํงาน แต่ในปัจจุบันการทาํศัลยกรรม เริมเป็นทนิียมในหมู่นิสตินักศึกษา 
วัยมหาวิทยาลัยหรือ แม้แต่ในวัยมัธยม ก็เริมพบเห็นได้มากขึนแล้ว และมีแนวโน้มว่า จะ
กลายเป็นทนิียมมากขึนเรือยๆ 

แรงจูงใจสาํคัญทีทาํให้วัยรุ่นไทย หันมาทาํศัลยกรรมกันอย่างแพร่หลายในทุกวันนีก็
คือ การทีพวกเขามองเห็นตัวอย่างมากมายในสังคมมองเห็นบุคคลรอบข้าง ทีผ่านการ
ทาํศัลยกรรมแล้วสวยขึนดูดีขึน โดยเฉพาะอย่างยิง ในวงการบันเทิง ถือเป็นตัวอย่างทีสามารถ
มองเหน็ได้ชัดเจนทีสุด เพราะเป็นวงการสาธารณะ และเป็นวงการทผู้ีคนให้ความสนใจอยู่ทุกวัน 
ซึงเมือมีข่าวดาราหลายๆ คนสวยด้วยแพทย์ และดาราเหล่านัน กไ็ด้ยอมรับว่า การทาํศัลยกรรม
ทาํให้พวกเธอสวยขึน และมันใจในตัวเองมากขึน ก็ยิงทาํให้วัยรุ่นไทย มีความมันใจในการ
ทาํศัลยกรรมมากขึนไปอีก และยิงไปกว่านัน ในยุคทเีกาหลีมีอิทธิพล กับวัยรุ่นไทยอย่างทุกวันนี 
จึงไม่ใช่แค่ดาราไทยเทา่นัน แต่ดาราเกาหลี กม็ีอทิธพิลต่อการตัดสนิใจทาํศัลยกรรมของวัยรุ่นไทย
ไม่น้อยไปกว่ากนั และดูเหมือนจะได้รับความสนใจมากกว่าดาราไทยเสยีอกี 
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จะเหน็ได้จากการเผยแพร่รูปถ่ายของดาราเกาหลี ก่อน และหลังทาํศัลยกรรมไ ปตาม
หน้าเวบ็ต่างๆ โดยรูปถ่ายดังกล่าว แสดงให้เหน็ว่า การศัลยกรรมนันสามารถเปลียนคนหน้าตา
ธรรมดาๆ ให้ดูดีมีเสน่ห์ได้อย่างมหัศจรรย์ ทาํให้เกดิเอเจนซี จัดทวัร์ศัลยกรรม ในประเทศเกาหลี
อย่างมากมาย ซึงปัจจัยทีทาํให้การศัลยกรรมทีประเทศเกาหลี เป็นทสีนใจของคนทวัโลก นันคือ 
การใช้เทคโนโลยีทีมีความทันสมัย ทาํให้การผ่าตัดฟืนตัวได้ค่อนข้างเร็ว โดยทัวไปศัลยแพทย์ที
เกาหลีใต้ จะให้การผ่าตัดศัลยกรรม เพียงแค่ในส่วนทีตนเองมีความเชียวชาญ ทาํให้ผลลัพธ์
ออกมา มีความสวยงามทีดูเป็นธรรมชาติ เมือเปรียบเทียบความชํานาญ ด้านศัลยกรรมของ
ศัลยแพทย์เกาหลี และศัลยแพทย์ในไทย มีความแตกต่างกัน เนืองจากศัลยแพทย์เกาหลี มีความ
ชาํนาญด้านการศัลยกรรม ทเีกียวข้องกับใบหน้า แต่สาํหรับศัลยแพทย์ไทย จะมีความชาํนาญใน
การศัลยกรรม ทีเกียวกับร่างกาย จึงทาํให้ผู้บริโภค มีเหตุผลทแีตกต่างกัน สาํหรับการเลือกใช้
บริการ ศัลยกรรมของทังสองประเภท ซึงทาํให้วัยรุ่นไทยจํานวนไม่น้อย บินลัดฟ้าไปเนรมิต
หน้าตาตัวเอง ถึงประเทศเกาหลี ด้วยความต้องการอยากเปลียนแปลงหน้าตา ของตัวเองให้มี
ความมันใจ และยังสามารถพัฒนาบุคลิก ให้ดูดีเปิดโอกาสทางสังคมใหม่ๆ และสามารถสร้าง
รายได้เพิมให้กับตนเอง ไม่ว่าจะต้องการให้บุคลิกภาพตนเองดูดี ในแบบใด กส็ามารถเป็นจริง 
ตามทต้ีองการได้ไม่ยาก 

2. วตัถุประสงคก์ารวิจยั
2.1 เพือศึกษาปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด7Psแต่ละด้านมีความสัมพันธก์บัความถีใน

การทาํศัลยกรรมของผู้บริโภคเพศหญิงและเพศทางเลือกในเขตกรุงเทพมหานคร 
2.2 เพือเปรียบเทยีบปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด Psของผู้บริโภคเพศหญิงและเพศ

ทางเลือกในเขตกรุงเทพมหานคร 

3.สมมติฐานการวิจยั
3.1. ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด  7Psแต่ละด้านมีความสัมพันธ์กับความถีในการ

ทาํศัลยกรรมของผู้บริโภคเพศหญิงและเพศทางเลือกในเขตกรุงเทพมหานคร  
3.2 ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ทีมีเพศแตกต่างกัน มีปัจจัยส่วนผสมทาง

การตลาด Ps ทมีีผลต่อความถีในการทาํศัลยกรรมแตกต่างกนั 

4.ประโยชนที์คาดว่าจะไดร้บั
4. . สามารถนาํผลทไีด้จากการวิจัย ไปเป็นแนวทาง ในการพัฒนาวางแผนกลยุทธ์ 

ด้านการตลาดให้เหมาะสม กบัพฤติกรรมของผู้บริโภค ทเีปลียนไปตามยุคสมัย 
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4. . สาํหรับนักวิจัย นักศึกษา หรือผู้ทสีนใจทวัไปสามารถนาํข้อมูลทไีด้จากการวิจัยใน
ครังนีไปเป็นแนวทางในการศึกษาเรืองทเีกยีวข้องต่อไป 
5.ขอบเขตการศึกษา

5.1 ขอบเขตด้านเนือหา ในการศึกษาครังนีเป็นการศึกษาทางด้าน ปัจจัยส่วนผสมทาง
การตลาด 7Ps ทีมีผลต่อความถีในการทาํศัลยกรรมของผู้บริโภคเพศหญิงและเพศทางเลือกใน
เขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ เพศ ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด7Ps มีความสัมพันธ์ และมีการ
เปรียบเทยีบกบั ความถีในการทาํศัลยกรรม 

5.2 ขอบเขตด้านประชากร คือผู้ทเีคยทาํศัลยกรรมทงัเพศหญิงและเพศทางเลือกใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

5.3 ขอบเขตด้านเวลา ผู้วิจัยได้กาํหนดขอบเขตระยะเวลาของการศึกษาวิจัย เรือง 
ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด 7Ps ทมีีผลต่อความถีในการทาํศัลยกรรมของผู้บริโภคเพศหญิงและ
เพศทางเลือกในเขตกรุงเทพมหานคร ในช่วงระหว่าง เดือน กนัยายน ถึงเดือน พฤศจิกายน 
2562 

5.4 ขอบเขตด้านตัวแปรศึกษา สามารถจาํแนกตัวแปรได้ดังนี 
5.4.1 ตัวแปรอสิระได้แก่ตัวแปรดังต่อไปนี 

1.ลักษณะทางประชากรศาสตร์
-เพศ
-อายุ
-อาชีพ
-รายได้
-การศึกษา
-สถานภาพ

2.ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด(7Ps)
- ด้านผลิตภัณฑ์
- ด้านราคา
- ด้านสถานทจัีดจาํหน่าย
- ด้านการส่งเสริมการตลาด

-ด้านบุคคลากร
-ด้านกระบวนการให้บริการ
-ด้านสงิแวดล้อมทางกายภาพ

5.4.2 ตัวแปรตามได้แก่ตัวแปรดังต่อไปนี 
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ความถีในการทาํศัลยกรรมของผู้บริโภคเพศหญิงและเพศทางเลือกในเขต
กรุงเทพมหานคร 

6.ระเบยีบวิธีวิจยั
เครืองมือทใัช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม(Questionnaire)โดยผู้วิจัยได้

ศึกษาค้นคว้าจากทฤษฎีนักวิชาการและนักฏบัิติทไีด้เขียนไว้เพือนาํมาเป็นข้อมูลในการสร้าง
แบบสอบถามโดยแบบสอบถามจะแบ่งเป็น 3 ตอนคือ 

ตอนท ี1 เป็นแบบสอบถามทเีกยีวกบัข้อมูลส่วนบุคคลของตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ 
อาชีพ รายได้ ระดับการศึกษา และสถานภาพสมรส เป็นแบบสอบถามทมีีลักษณะปลายปิดมี
คาํตอบให้เลือกและให้ผู้ตอบเลือกเพียงคาํตอบเดียว รวมจาํนวน 7 ข้อ 

ตอนท ี2 เป็นแบบสอบถามเกยีวกบัความถีในการทาํศัลยกรรมของผู้บริโภคเพศหญิง
และเพศทางเลือกในเขตกรุงเทพมหานครทมีีลักษณะปลายปิดมีให้เติมคาํตอบลงในช่องว่าง และ
ให้เลือก ตอบหลายคาํตอบรวมจาํนวน 2 ข้อ 

ตอนท ี3 เป็นแบบสอบถามเกยีวกบัปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด7Ps ทมีีผลต่อการ
ทาํศัลยกรรม มีลักษณะเป็นปลายปิด โดยผู้วิจัยได้ใช้ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด ทมีีผลต่อการ
ทาํศัลยกรรมได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ ์(Product) ปัจจัยด้านราคา (Price) ปัจจัยด้านช่อง
ทางการจัดจาํหน่าย(Place) ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด(Promotion) ปัจจัยด้านบุคคลากร 

(People)ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) ปัจจัยด้าน
กระบวนการ (Process) รวมจาํนวน 28 ข้อ โดยใช้มาตราส่วนประเมินค่าคะแนน(Rating Scale)
ตามแบบของ(Linkers Scale)มีทางเลือกตอบได้ 5 ระดับ โดยมีเกณฑก์ารให้คะแนนตังนี 

ระดับท ี1 ความคิดเหน็น้อยทสีดุ  
ระดับท ี2 ความคิดเหน็น้อย 

ระดับท ี3 ความคิดเหน็ปานกลาง 

ระดับท ี4 ความคิดเหน็มาก 

ระดับท ี5 ความคิดเหน็มากทสีดุ 

7. ผลการศึกษา
ผลการวิเคราะหวิ์เคราะหข์อ้มูลทางดา้นประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม 
ผลการวิจัยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามจาํนวนทังสิน  400 คน เป็นเพศหญิงมากทีสุด 

เป็นจาํนวน 202 รองลงมาคือ เพศทางเลือกจาํนวน 190 คน และมีผู้ทตีอบแบบสอบถามทไีม่ได้อยู่
ในขอบเขตการวิจัยจํานวน 9 คน โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ - ปี มากทีสุด 
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จาํนวน  คน รองลงมาคือ อายุ -  ปี จาํนวน  คน ส่วนใหญ่มีอาชีพอาชีพอนืๆ จาํนวน
 คน รองลงมาคือ พนักงานบริษัทเอกชน จํานวน  คน รายได้เฉลียต่อเดือน ,001-

20, บาท มากทสีุดจาํนวน คน รองลงมาคือ ,001-30,  จาํนวน  คน มีระดับ
การศึกษาระดับปริญญาตรี มากทสีุดจาํนวน  คน รองลงมาคือ ตาํกว่าปริญญาตรี จาํนวน  
คน มีสถานภาพโสด มากทสีดุจาํนวน  คน รองลงมาคือ สมรส จาํนวน  คน  

ผลการวิจัยปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด7Ps ทีมีผลต่อความถใีนการทําศลัยกรรม 
ของผูบ้ริโภคเพศหญิง และเพศทางเลือก ในเขตกนุงเทพมหานคร 

ระดับความคิดเหน็ของปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด7Psทมีีผลต่อความถีในการ
ทาํศัลยกรรมของผู้บริโภคเพศหญิงในแต่ละด้านพบว่า 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑแ์ละการให้บริการ ผู้ตอบแบบสอบถาม เพศหญิง ทอีาศัยอยู่ใน
เขตกรุงเทพมหานคร มีปัจจัยส่วนผสมการตลาด 7Ps ในการทาํศัลยกรรม ในภาพรวมอยู่ในระดับ 
มาก เมือพิจารณาในรายการประเดน็ พบว่า ประเดน็ทมีีค่าเฉลียสูงสุด คือ ผลิตภัณฑ์และวัสดุทใีช้
ศัลยกรรมมีคุณภาพสูง รองลงมาคือ เทคโนโลยีทใีช้ในการรักษามีความทนัสมัยปลอดภัย ในขณะ
ทปีระเดน็ทมีีค่าเฉลียตาํทสีดุ คือ บริการมีความหลากหลาย 

ปัจจัยด้านราคาค่าบริการและความสะดวกในการใช้บริการ ผู้ตอบแบบสอบถาม เพศ
หญิง ทอีาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร มีปัจจัยส่วนผสมการตลาด 7Ps ในการทาํศัลยกรรม ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก เมอืพิจารณาในรายการประเดน็ พบว่า ประเดน็ทมีีค่าเฉลียสูงสดุ คือ มี
การแจ้งค่าใช้จ่ายทเีกียวข้องให้ทราบล่วงหน้า รองลงมาคือสามารถผ่อนชาํระค่าบริการได้ ในขณะ
ทปีระเดน็ทมีีค่าเฉลียตาํทสีดุ คือ สามารถชาํระค่าบริการด้วยบัตรเครดิต 

ปัจจัยด้านสถานทใีห้บริการและความสะดวกในการเดินทาง ผู้ตอบแบบสอบถาม เพศ
หญิง ทอีาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร มีปัจจัยส่วนผสมการตลาด 7Ps ในการทาํศัลยกรรม ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก เมือพิจารณาในรายการประเดน็ พบว่า ประเดน็ทมีีค่าเฉลียสูงสุด คือ 
ทาํเลทตีังสามารถเดินทางได้สะดวก รองลงมาคือ จาํนวนสาขาของคลีนิคทมีีให้เลือกใช้บริการใน
ขณะทปีระเดน็ทมีีค่าเฉลียตาํทสีดุ คือ สถานทตีังอยู่ในศูนย์การค้า 

ปัจจัยด้านกจิกรรมส่งเสริมการตลาด ผู้ตอบแบบสอบถาม เพศหญิง ทอีาศัยอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร มีปัจจัยส่วนผสมการตลาด 7Ps ในการทาํศัลยกรรม ในภาพรวมอยู่ในระดับ 
มาก เมือพิจารณาในรายการประเด็น  พบว่า ประเด็นทีมีค่าเฉลียสูงสุด คือ มีการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์แนะนาํผลิตภัณฑ์และบริการผ่านสอื Social media รองลงมาคือ การเสนอเงือนไข
บริการร่วมกับบัตรเครดิต ในขณะทปีระเดน็ทมีีค่าเฉลียตาํทสีุด คือ มีการสือสารหรือจัดกิจกรรม
ผ่านสอิ Social media 

ปัจจัยด้านบุคคลากรทางการแพทย์ ผู้ตอบแบบสอบถาม เพศหญิง ทอีาศัยอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร มีปัจจัยส่วนผสมการตลาด 7Ps ในการทาํศัลยกรรม ในภาพรวมอยู่ในระดับ 
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มาก เมอืพิจารณาในรายการประเดน็ พบว่า ประเดน็ทมีีค่าเฉลียสูงสดุ คือ แพทย์มีชือเสียงในการ
ทาํศัลยกรรมและมีความชาํนาญในการปฏบัิติงาน และเป็นแพทย์เฉพาะทางมีใบประกอบการด้าน
ศัลยกรรม รองลงมาคือ เป็นแพทย์เฉพาะทางมีใบประกอบการด้านศัลยกรรมในขณะทปีระเดน็ที
มีค่าเฉลียตาํทสีดุ คือ แพทย์มีการแนะนาํอย่างเพียงพอและน่าเชือถือ 

ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ ผู้ตอบแบบสอบถาม เพศหญิง ทีอาศัยอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร มีปัจจัยส่วนผสมการตลาด 7Ps ในการทาํศัลยกรรม ในภาพรวมอยู่ในระดับ 
มาก เมือพิจารณาในรายการประเดน็ พบว่า ประเดน็ทีมีค่าเฉลียสูงสุด คือ อุปกรณ์เครืองมือมี
ความทันสมัย สะอาด ปลอดภัย รองลงมาคือ มีประกาศนียบัตรรับรองทีแสดงให้เห็นถึงการ
บริการทมีีคุณภาพและน่าเชือถือ ในขณะทปีระเดน็ทมีีค่าเฉลียตาํทสีดุ คือ มีทนัีงรอสาํหรับการรับ
บริการเพียงพอ 

ปัจจัยด้านบุคคลากรและกระบวนการให้บริการ ผู้ตอบแบบสอบถาม เพศหญิง ที
อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร มีปัจจัยส่วนผสมการตลาด 7Ps ในการทาํศัลยกรรม ในภาพรวม
อยู่ในระดับ มาก เมอืพิจารณาในรายการประเดน็ พบว่า ประเดน็ทมีีค่าเฉลียสงูสดุ คือ พนักงานมี
ความสุภาพอัธยาศัยดีเป็นมิตร รองลงมาคือ ความรวดเร็วและความถูกต้องในการให้บริการ 
ในขณะทปีระเดน็ทมีีค่าเฉลียตาํทสีดุ คือ การติดตามผลการให้บริการอย่างต่อเนือง 
ระดับความคิดเหน็ของปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด7Psทีมีผลต่อความถีในการทาํศัลยกรรมของ
ผู้บริโภคเพศทางเลือกในแต่ละด้านพบว่า 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และการให้บริการ ผู้ตอบแบบสอบถาม เพศทางเลือก ทอีาศัยอยู่
ในเขตกรุงเทพมหานคร มีปัจจัยส่วนผสมการตลาด 7Ps ในการทาํศัลยกรรม ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับ มาก เมือพิจารณาในรายการประเดน็ พบว่า ประเดน็ทมีีค่าเฉลียสูงสุด คือ ผลิตภัณฑ์และ
วัสดุทใีช้ศัลยกรรมมีคุณภาพสูง รองลงมาคือ เทคโนโลยีทใีช้ในการรักษามีความทนัสมัยปลอดภัย 
ในขณะทปีระเดน็ทมีีค่าเฉลียตาํทสีดุ คือ คลีนิคมีชือเสยีงและน่าเชือถือ 

ปัจจัยด้านราคาค่าบริการและความสะดวกในการใช้บริการ ผู้ตอบแบบสอบถาม เพศ
ทางเลือก ทอีาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร มีปัจจัยส่วนผสมการตลาด 7Ps ในการทาํศัลยกรรม 
ในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก เมือพิจารณาในรายการประเดน็ พบว่า ประเดน็ทมีีค่าเฉลียสงูสดุ คือ 
สามารถผ่อนชาํระค่าบริการได้ รองลงมาคือราคาค่าบริการอยู่ในระดับมาตรฐานเดียวกับทอีืนใน
ขณะทปีระเดน็ทมีีค่าเฉลียตาํทสีดุ คือ สามารถชาํระค่าบริการด้วยบัตรเครดิต 

ปัจจัยด้านสถานทใีห้บริการและความสะดวกในการเดินทาง ผู้ตอบแบบสอบถาม เพศ
ทางเลือก ทอีาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร มีปัจจัยส่วนผสมการตลาด 7Ps ในการทาํศัลยกรรม 
ในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก เมือพิจารณาในรายการประเดน็ พบว่า ประเดน็ทมีีค่าเฉลียสงูสดุ คือ 
ทาํเลทีตังสามารถเดินทางได้สะดวก รองลงมาคือ จํานวนสาขาของคลีนิคทีมีให้เลือกใช้บริการ 
ในขณะทปีระเดน็ทมีีค่าเฉลียตาํทสีดุ คือ สถานทตีังอยู่ในศูนย์การค้า 
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ปัจจัยด้านกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ผู้ตอบแบบสอบถาม เพศทางเลือก ทอีาศัยอยู่
ในเขตกรุงเทพมหานคร มีปัจจัยส่วนผสมการตลาด 7Ps ในการทาํศัลยกรรม ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับ มากทีสุด เมือพิจารณาในรายการประเดน็ พบว่า ประเดน็ทีมีค่าเฉลียสูงสุด คือ มีการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์แนะนําผลิตภัณฑ์และบริการผ่านสือ Social media รองลงมาคือ มีการ
สือสารหรือจัดกิจกรรมผ่านสิอ Social media ในขณะทีประเดน็ทีมีค่าเฉลียตาํทีสุด คือ การเสนอ
เงือนไขบริการร่วมกบับัตรเครดิตการสอืสารหรือจัดกจิกรรมผ่านสอิ Social media 

ปัจจัยด้านบุคคลากรทางการแพทย์ ผู้ตอบแบบสอบถาม เพศทางเลือก ทอีาศัยอยู่ใน
เขตกรุงเทพมหานคร มีปัจจัยส่วนผสมการตลาด 7Ps ในการทาํศัลยกรรม ในภาพรวมอยู่ในระดับ 
มาก เมือพิจารณาในรายการประเดน็ พบว่า ประเดน็ทีมีค่าเฉลียสูงสุด คือ แพทย์มีความรู้และ
ประสบการณ์ในการรักษา รองลงมาคือ แพทย์มีการแนะนําอย่างเพียงพอและน่าเชือถือขณะที
ประเดน็ทีมีค่าเฉลียตาํทีสุด คือ แพทย์มีชือเสียงในการทาํศัลยกรรมและมีความชาํนาญในการ
ปฏบัิติงาน 

ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ ผู้ตอบแบบสอบถามเพศทางเลือก ทอีาศัยอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร มีปัจจัยส่วนผสมการตลาด 7Ps ในการทาํศัลยกรรม ในภาพรวมอยู่ในระดับ 
มาก เมือพิจารณาในรายการประเดน็ พบว่า ประเดน็ทมีีค่าเฉลียสูงสุด คือ อุปกรณ์เครืองมือมี
ความทันสมัย สะอาด ปลอดภัย รองลงมาคือ มีประกาศนียบัตรรับรองทีแสดงให้เห็นถึงการ
บริการทีมีคุณภาพและน่าเชือถือในขณะทีประเด็นทีมีค่าเฉลียตําทีสุดคือ บรรยากาศภายใน
ตกแต่งสวยงาม ผ่อนคลาย 

ปัจจัยด้านบุคคลากรและกระบวนการให้บริการ ผู้ตอบแบบสอบถาม เพศทางเลือก ที
อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร มีปัจจัยส่วนผสมการตลาด 7Ps ในการทาํศัลยกรรม ในภาพรวม
อยู่ในระดับ ปานกลาง เมือพิจารณาในรายการประเดน็  พบว่า ประเดน็ทีมีค่าเฉลียสูงสุด คือ 
ความรวดเรว็และความถูกต้องในการให้บริการรองลงมาคือ พนักงานมีความสุภาพอัธยาศัยดีเป็น
มิตรในขณะทปีระเดน็ทมีีค่าเฉลียตาํทสีดุ คือ การติดตามผลการให้บริการอย่างต่อเนือง 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 
ผลการทดสอบสมมติฐานที 1 คือ ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด 7Psแต่ละด้านมี

ความสัมพันธ์กับความถีในการทาํศัลยกรรมของผู้บริโภคเพศหญิงและเพศทางเลือกในเขต
กรุงเทพมหานคร  

1.ปัจจัยด้านสถานทใีห้บริการและความสะดวกในการเดินทาง มีความสมัพันธเ์ชิงบวก
อยู่ในระดับ น้อย (r = 0.22) 

2 ปัจจัยด้านบุคคลากรทางการแพทย์ มีความสมัพันธเ์ชิงลบอยู่ในระดับปานกลาง (r = 
-0.44)
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3 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑแ์ละการให้บริการ มีความสัมพันธ์เชิงลบอยู่ในระดับน้อย (r = -
0.38) 

4.ปัจจัยด้านราคาค่าบริการและความสะดวกในการใช้บริการ มีความสัมพันธเ์ชิงลบอยู่
ในระดับน้อย (r= -0.27) 

5.ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ มีความสัมพันธเ์ชิงลบอยู่ในระดับน้อย (r= -0.28)
6.ปัจจัยด้านบุคคลากรและกระบวนการให้บริการ มีความสมัพันธเ์ชิงลบอยู่ในระดับ

น้อย (r = -0.04) 
7.ปัจจัยด้านกจิกรรมส่งเสริมการตลาด มีความสัมพันธเ์ชิงลบอยู่ในระดับน้อยมาก (r

= -0.02) 
ผลการทดสอบ สมมติฐานท ี2 คือ ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครทมีีเพศแตกต่าง

กนัมีปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด 7Ps ทมีีผลต่อความถีในการทาํศัลยกรรมแตกต่างกนัโดย
ผู้บริโภคเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานครเลือกปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดแตกต่างจากเพศ
ทางเลือกในปัจจัยด้านผลิตภัณฑแ์ละการให้บริการในเรืองของผลิตภัณฑแ์ละวัสดุทใีช้ศัลยกรรมมี
คุณภาพสงูปัจจัยด้านกจิกรรมส่งเสริมการตลาดในเรืองของมีการโฆษณาประชาสมัพันธแ์นะนาํ
ผลิตภัณฑแ์ละบริการผ่านสอืSocial media และปัจจัยด้านบุคคลากรทางการแพทย์ในเรืองของ
แพทย์มีชือเสียงในการทาํศัลยกรรมและมีความชาํนาญในการปฏบัิติงานและแพทย์มีความรู้และ
ประสบการณ์ในการรักษา มากกว่าผู้บริโภคเพศทางเลือกในเขตกรุงเทพมหานคร 

8.อภิปรายผลการศึกษา
จากการศึกษาเรืองปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด  7Ps ทีมีผลต่อความถีในการ

ทาํศัลยกรรมของผู้บริโภคเพศหญิงและเพศทางเลือกในเขตกรุงเทพมหานคร มีประเดน็ทน่ีาสนใจ
ดังนี 

ผู้ตอบแบบสอบถามเพศหญิง ทีอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร มีปัจจัยส่วนผสม
การตลาด Ps ในการทาํศัลยกรรม ในภาพรวมอยูในระดับ มาก เมือพิจารณาในปัจจัยแต่ละด้าน
พบว่า ด้านทีมีค่าเฉลีย สูงสุดคือปัจจัยด้านบุคคลากรทางการแพทย์รองลงมาคือ ปัจจัยด้านกิจ
กรมมส่งเสริมการตลาดและปัจจัยด้านสถานทีให้บริการและความสะดวกในการเดินทาง 
ตามลาํดับ 

ผู้ตอบแบบสอบถามเพศทางเลือก ทีอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร มีปัจจัย
ส่วนผสมการตลาด Ps ในการทาํศัลยกรรม ในภาพรวมอยูในระดับมากเมือพิจารณาในปัจจัยแต่
ละด้านพบว่า ด้านทมีีค่าเฉลีย สูงสุดคือปัจจัยด้านกิจกรรมส่งเสริมการตลาด รองลงมาคือปัจจัย
ด้านบุคคลากรทางการแพทย์และปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพตามลาํดับ 
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9. ขอ้เสนอแนะ
1. ขอ้เสนอแนะในการนาํผลการวิจยัไปใช้

ผลการศึกษาสามารถนาํมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดการธุรกจิทเีกียวข้อง
กับศัลยกรรมเพือตอบสนองทีตรงกับผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิผลมากทีสุด และเพือนาํไปใช้
เป็นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด รวมถึงการจัดทาํแผนการตลาดสาํหรับธุรกิจที
เกยีวข้องกบัศัลยกรรม 

1.1 ด้านการส่งเสริมการตลาดผู้ประกอบการทีเกียวข้องกับธุรกิจศัลยกรรมควร
พิจารณาในเรืองการสือสารการตลาดโดยใช้ดาราหรือเน็ตไอดอล มาเป็นพรีเซนเตอร์ในการ
โฆษณาประชาสมัพันธ ์ตลอดจนการ ออกบูท ตามสถานทหีรืองานต่างๆ ทาํการส่งเสริมการตลาด
ดึงดูดผู้บริโภคโดยการออกโปรโมชัน ลด แจก แถม เพือตอกยาํให้ผู้บริโภคจดจาํในตราสินค้า
และบอกต่อ 

1.2 ด้านบุคคลากรทางการแพทย์ผู้ประกอบการทีเกียวข้องกับธุรกิจศัลยกรรมควร
พิจารณาในเรืองการจัดแพทย์ไว้คอยให้คาํปรึกษาทงัก่อนและหลังการทาํศัลยกรรมอย่างไกล้ชิด 
ตลอดจนให้คาํแนะนาํเกยีวกบัขันตอนในการทาํศัลยกรรมอย่างละเอียดนอกจากนีควรพิจารณาใน
เรืองการจัดทมีแพทย์ทมีีชือเสียงและประสบการณ์ในการทาํศัลยกรรมเพือสร้างความเชือมันและ
จุดแขง็ทางการตลาด 

2. ขอ้เสนอแนะในการศึกษาครงัต่อไป
2.1 ควรศึกษาเพิมเติมในกลุ่มตัวอย่างอืนๆทีนอกเหนือจากผู้บริ โภคที เคย

ทาํศัลยกรรมในเขตกรุงเทพมหานคร เช่นผู้บริโภคทีทาํศัลยกรรมในเขตกรุงเทพมหานคร
เปรียบเทยีบกับคนททีาํศัลยกรรมศัลยกรรมในเขตปริมณฑณ จะสามารถใช้กลยุทธ์ในเรืองปัจจัย
ส่วนผสมทางการตลาดได้ดีกว่า 

10. กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาวิจัยเรือง ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด Ps ทีมีผลต่อความถี ในการ

ทาํศัลยกรรมของผู้บริโภคเพศหญิง และเพศทางเลือก ในเขตกรุงเทพมหานคร งานวิจัยฉบับนี 
สําเร็จลุล่วงสมบูรณ์ได้ ด้วยการสนับสนุนจาก ดร.จุล ธนศรีวนิชชัย อาจารย์ทีปรึกษา ทีให้
คาํแนะนาํ ตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดการทาํวิจัย และขอขอบคุณ ดร. ศิริเดช คาํสพุรรณ 
และ ดร. รชต ขาํบุญ ทกีรุณาให้คาํแนะนาํอนัเป็นประโยชน์ยิง ต่อการทาํวิจัยเล่มนี  

ขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่าน ทีได้ประสิทธิประสาทความรู้ ปลูกฝังแนวคิด ตลอดจน
ความเข้าใจในสิงต่างๆ มากยิงขึน อันทาํให้ผู้ศึกษา มีพลังด้านความคิดก้าวต่อไปข้างหน้า 
ขอบคุณ คุณเอกศักดิ จิตต์เจริญ ทคีอยให้คาํปรึกษา และสนับสนุนทางด้านกาํลังใจ และกาํลัง
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ทรัพย์ ในการศึกษาครังนี รวมไปถึงความช่วยเหลือต่างๆ ทังให้คาํปรึกษา และคาํแนะนําจาก
เพือนๆ ทุกคน ส่งผลให้งานวิจัยนีให้สาํรจ็ลุล่วงไปได้ด้วยดี 

สดุท้ายนีผู้ศึกษาขอขอบพระคุณ มารดา และ คุณยาย ทคีอยให้กาํลังใจ พร้อมทงัเป็น
แรงกระตุ้นเพือผลักดัน ในการทาํวิจัยครังนีสาํรจ็ลุล่วงไปได้ด้วยดี 
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