
 

ส่วนประสมการตลาดและพฤตกิรรมการท าศัลยกรรมความงามของผู้บริโภค 
ในเขตกรุงเทพมหานครและจงัหวดันนทบุรี 

 
ชิโนทยั มาลีหอม1 

รองศาสตราจารย ์ดร.นนัทสารี สุขโต2 

บทคดัย่อ 
การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการท าศลัยกรรม

ความงามของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นการใหค้วามส าคญัเก่ียวกบัปัจจยั
ด้านส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) จ  าแนกตามคุณลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 3) เพื่อหาความสัมพนัธ์
ระหว่างปัจจัยด้านประชากรศาสตร์กับพฤติกรรมการท าศัลยกรรมความงามของผู ้บ ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและจงัหวดันนทบุรี ศึกษาจากกลุ่มตวัอย่างผูบ้ริโภคท่ีเคยท าศลัยกรรมเสริมความงาม โดย
อาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและจงัหวดันนทบุรี จ  านวน 400 คน วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป 
สถิติท่ีใช้ ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และในการทดสอบสมมติฐานใช้ Chi-Square, t-test 
(Independent-Samples t-test) และ F-test (One-way ANOVA) การเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธี LSD โดยก าหนด
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

ผลการศึกษา พบวา่ ประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 20-29 ปี สถานภาพโสด ระดบัการศึกษา
ปริญญาตรี อาชีพพนกังานบริษทั และรายไดไ้ม่เกิน 30,000 บาท โดยพฤติกรรมการท าศลัยกรรมความงามของ
ผูบ้ริโภคท่ีลกัษณะประชากรศาสตร์ ดา้นเพศ ดา้นอายุ ดา้นสถานภาพ ดา้นการศึกษา ดา้นอาชีพ และดา้นรายได ้
ท่ีไม่เหมือนกนั ท าให้มีพฤติกรรมการท าศลัยกรรมความงามไม่เหมือนกนั และพบว่าผูบ้ริโภคท่ีมีปัจจยัทาง
ประชากรศาสตร์ ดา้นอายุ ดา้นการศึกษา และดา้นรายได ้แตกต่างกนั ส่งผลต่อการให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้น
ส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ไม่แตกต่างกนั แต่ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและจงัหวดันนทบุรีท่ีมี
ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ ดา้นเพศ ดา้นสถานภาพ และดา้นอาชีพ แตกต่างกนั ส่งผลต่อการให้ความส าคญักบั
ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) แตกต่างกนั 

 
 

                                                           

1 นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต วทิยาลยับริหารธุรกิจนวตักรรมและการบญัชี มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
2 ท่ีปรึกษาการคน้ควา้อิสระ 
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1. บทน า 
ในอดีตการท าศลัยกรรมตกแต่งหรือการเสริมความสวยความงามนั้นเป็นการแกไ้ขจุดบกพร่องทาง

ใบหน้าท่ีเน่ืองมาจากการพิการมาแต่ก าเนิดหรือการท่ีไดป้ระสบอุบติัเหตุจนเกิดการเสียโฉม ต่อมาในปัจจุบนั
เทคโนโลยีทางการแพทยไ์ดก้า้วหนา้ไปอยา่งมากนบัตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั วงการการแพทยไ์ดน้ าเทคโนโลยี
ใหม่ๆ เขา้มาประยุกตใ์ชก้บัการศลัยกรรมตกแต่งเสริมความงามมากข้ึน (สุพิชญา วชัรินทร์พร, 2555) ในสังคม
ยุคปัจจุบันน้ีถือได้ว่าการท าศัลยกรรมความงามนั้ นมีการยอมรับทางสังคมกันมากข้ึน กระแสนิยมการ
ท าศลัยกรรมเสริมความงาม ก าลงัแพร่ระบาดไปทัว่ทุกวงการ (ก่ิงกาญน์ ผวิเผอืก และ ธนวรรณ มาลยัเลิศ, 2555)  

สถาบนัศลัยกรรมความงาม ถือเป็นตลาดท่ีเติบโตเป็นอย่างมาก เพราะจากในปี 2012 ท่ีมีมูลค่า 
19,500 ลา้นบาท แต่ในปี 2015 แมจ้ะตอ้งพบเจอมรสุมปัญหาเศรษฐกิจตกต ่า แต่มูลค่าตลาดน้ีกลบัสวนทางไม่
หยุดน่ิง ด้วยมูลค่าสูงถึง 30,000 ล้านบาท มีการเติบโตอย่างต่อเน่ือง 20% ในทุกปีแบ่งเป็น ศลัยกรรมจาก
โรงพยาบาล 70% จากคลินิกความงาม 30% (Marketeer, 2016) 
 

2. วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
2.1 เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการท าศลัยกรรมความงามของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครและจงัหวดันนทบุรี 
2.2 เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นการให้ความส าคญัเก่ียวกบัปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) 

จ  าแนกตามคุณลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
2.3 เพื่อหาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์กบัพฤติกรรมการท าศลัยกรรมความงาม

ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและจงัหวดันนทบุรี 
 

3. สมมติฐานการวจิัย 
สมมติฐานที่ 1 : ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการท าศลัยกรรมความงาม

ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและจงัหวดันนทบุรี 
สมมติฐานที่ 2 : ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและจงัหวดันนทบุรีท่ีมีปัจจยัทางประชากรศาสตร์

แตกต่างกนั ส่งผลต่อการใหค้วามส าคญักบัปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) แตกต่างกนั 
 

4. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
4.1 ผูป้ระกอบการดา้นศลัยกรรมตกแต่งเสริมความงามไดท้ราบถึงพฤติกรรมการท าศลัยกรรมความ

งามของผูบ้ริโภค 
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4.2 สามารถน าไปประยุกตใ์ชก้บัการวางแผนการตลาดให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ (Demand) ของ
ผูบ้ริโภค 

4.3 สามารถน าผลท่ีไดม้าประกอบการตดัสินใจในการให้บริการดา้นศลัยกรรมตกแต่งเสริมความงาม
แก่ผูบ้ริโภคได ้

 

5. ขอบเขตในการศึกษา 
ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ ผูบ้ริโภคท่ีเคยท าศลัยกรรมความงาม โดยอาศยัอยู่ในเขต

กรุงเทพมหานครจ านวน 5,686,646 คน (ส านกับริหารการทะเบียน กรมการปกครอง, 2560) และจงัหวดันนทบุรี 
จ านวน 1,193,711 คน (ส านกังานสถิติแห่งชาติ, 2559)จึงไดค้  านวณหากลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรของทาโร ยามาเน 
ก าหนดใหค้่าความเช่ือมัน่ 95% (Taro Yamane, อา้งถึงใน สุทธนู ศรีไสย,์ 2551) ไดจ้  านวนกลุ่มตวัอยา่ง 400 คน 

ด้านเน้ือหา คือ การศึกษาพฤติกรรมการท าศลัยกรรมความงามของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
และจังหวดันนทบุรี (ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ , 2538) และการศึกษาส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) 
(Zeithaml, 2006) 

 

6. กรอบแนวความคดิการวจิัย 

 
ภาพที ่1 กรอบแนวความคิดการวจิยั 
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7. ผลการศึกษา 
ดา้นประชากส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 20-29 ปี สถานภาพโสด ระดบัการศึกษาปริญญาตรี อาชีพ

พนกังานบริษทั และรายไดไ้ม่เกิน 30,000 บาท 
ดา้นพฤติกรรมการท าศลัยกรรมความงามของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและจงัหวดันนทบุรี 

พบวา่ ส่วนท่ีท าศลัยกรรม (What) จะเลือกส่วนจมูกมากท่ีสุด ซ่ึงเหตุผลในการท าศลัยกรรม (Why) เพราะสร้าง
ความมัน่ใจให้ตนเอง โดยส่วนใหญ่ตดัสินใจเองไม่มีบุคคลท่ีมีส่วนช่วยในการตดัสินใจ (Whom) และจะใช้
ระยะเวลาในการตดัสินใจ (When) 2 เดือนข้ึนไป 

การให้ระดับความส าคัญท่ีมีต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ของผู ้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและจงัหวดันนทบุรี ในภาพรวมการใหร้ะดบัความส าคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดให้
ความส าคญัในระดบัมากท่ีสุด ซ่ึงมีค่าเฉล่ีย 4.23 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นบุคลากร (People) มีระดบั
ความส าคญัมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 4.46 รองลงมาเป็นดา้นดา้นกระบวนการ (Process) กบัดา้นผลิตภณัฑ์และบริการ
(Product and Service) แต่ก็ยงัคงให้ระดับความส าคญัมากท่ีสุดเช่นกัน ซ่ึงค่าเฉล่ียจะน้อยกว่าด้านบุคลากร 
(People) คือ 4.33 และ 4.32 นอกจากน้ีมีการให้ระดบัวามส าคญัมากในปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ (Physical 
Evidence) ดา้นการจดัจ าหน่าย (Place) ดา้นราคา (Price) ซ่ึงมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.20, 4.17, 4.14 และอนัดบัสุดทา้ย 
ปัจจยัดา้นการส่งเสริมตลาด (Promotion) ค่าเฉล่ีย 3.97 แต่ก็ยงัคงใหใ้นระดบัความส าคญัมาก 

 
ตารางที ่1 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 

ตวัแปรตาม 
ตวัแปรอสิระ 

เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายได้ 

ส่วนที ่
ท าศัลยกรรม 

 
(0.00*) 

 
(0.04*) 

 
(0.02*) 

 
(0.34) 

 
(0.00*) 

 
(0.00*) 

เหตุผล 
ในการท าศัลยกรรม 

 
(0.00*) 

 
(0.00*) 

 
(0.00*) 

 
(0.00*) 

 
(0.00*) 

 
(0.00*) 

บุคคลทีม่ส่ีวน 
ช่วยในการตดัสินใจ 

 
(0.08) 

 
(0.00*) 

 
(0.00*) 

 
(0.10) 

 
(0.43) 

 
(0.01*) 

ระยะเวลา 
ในการตดัสินใจ 

 
(0.21) 

 
(0.00*) 

 
(0.06) 

 
(0.00*) 

 
(0.01*) 

 
(0.04*) 

หมายเหตุ. * นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
   มีความสัมพนัธ์กนั 

  ไม่มีความสัมพนัธ์กนั 
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ตารางที ่2 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 

ตวัแปรอสิระ Sig. 
ตวัแปรตาม 

ส่วนประสมการตลาด (7Ps) 

เพศ 0.001* แตกต่าง 

อายุ 0.403 ไม่แตกต่าง 

สถานภาพ 0.000* แตกต่าง 

การศึกษา 0.210 ไม่แตกต่าง 

อาชีพ 0.015* แตกต่าง 

รายได้ 0.688 ไม่แตกต่าง 

หมายเหตุ. * นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ผลการทดสอบสมมติฐานระหว่างปัจจยัทางประชากรศาสตร์กบัการให้ระดบัความส าคญัในส่วน

ประสมทางการตลาด (7Ps) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและจงัหวดันนทบุรี พบวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีปัจจยั
ทางประชากรศาสตร์ ดา้นอายุ ดา้นการศึกษา และดา้นรายได ้แตกต่างกนั ส่งผลต่อการให้ความส าคญักบัปัจจยั
ดา้นส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ไม่แตกต่างกนั แต่ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและจงัหวดันนทบุรีท่ีมี
ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ ดา้นเพศ ดา้นสถานภาพ และดา้นอาชีพ แตกต่างกนั ส่งผลต่อการให้ความส าคญักบั
ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) แตกต่างกนั  
 
ตารางที ่3 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและจงัหวดันนทบุรีต่อส่วนประสม
ทางการตลาด (7Ps) โดยจ าแนกตามสถานภาพ 

สถานภาพ Mean โสด สมรส ม่าย หรือ หย่าร้าง แยกกนัอยู่ 

โสด 4.28   0.001* 0.003* 0.047* 

สมรส 4.12 0.001*       

ม่าย หรือ หย่าร้าง 4.01 0.003*       

แยกกนัอยู่ 4.09 0.047*       

หมายเหตุ.*นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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การทดสอบรายคู่พบวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพโสด มีการให้ระดบัความส าคญัต่อส่วนประสมทาง
การตลาด (7Ps) มากกวา่ สถานภาพสมรส แยกกนัอยู ่และม่าย หรือ หยา่ร้าง ตามล าดบั  
 
ตารางที ่4 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและจงัหวดันนทบุรีต่อส่วนประสม
ทางการตลาด (7Ps) โดยจ าแนกตามอาชีพ 

อาชีพ Mean 
พนักงาน
บริษัท 

ข้าราชการ/
พนักงาน
รัฐวสิาหกจิ 

ธุรกจิ
ส่วนตวั 

นักเรียน/
นักศึกษา 

รับจ้าง
ทัว่ไป 

ไม่ได้ท างาน, 
เกษียณ, 
แม่บ้าน, 
พ่อบ้าน 

พนักงานบริษัท 4.26   0.013*     0.058*   

ข้าราชการ/พนกังาน
รัฐวสิาหกจิ 

4.07 0.013*   0.005* 0.015*     

ธุรกจิส่วนตวั 4.29   0.005*     0.025* 0.045* 

นักเรียน/นักศึกษา 4.26   0.015*         

รับจ้างทัว่ไป 4.12 0.058*   0.025*       

ไม่ได้ท างาน, เกษียณ, 
แม่บ้าน, พ่อบ้าน 

4.11     0.045*       

หมายเหตุ.*นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
การทดสอบรายคู่พบวา่ผูบ้ริโภคอาชีพขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ มีการใหร้ะดบัความส าคญัต่อ

ส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) นอ้ยกวา่ อาชีพพนกังานบริษทั นกัเรียน/นกัศึกษา และธุรกิจส่วนตวั ตามล าดบั 
นอกจากน้ีผูบ้ริโภคอาชีพรับจา้งทัว่ไปมีการให้ระดบัความส าคญัต่อส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) น้อยกวา่ 
อาชีพพนกังานบริษทั และธุรกิจส่วนตวั ตามล าดบั อีกทั้งผูบ้ริโภคท่ีไม่ไดท้  างาน, เกษียณ, แม่บา้น, พ่อบา้น มี
การใหร้ะดบัความส าคญัต่อส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) นอ้ยกวา่ อาชีพธุรกิจส่วนตวั 

 

8. อภิปรายผลการศึกษา 
จากการศึกษาเร่ือง ส่วนประสมการตลาดและพฤติกรรมการท าศลัยกรรมความงามของผูบ้ริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานครและจงัหวดันนทบุรี ผูว้จิยัขอน าเสนอการอภิปรายผล ดงัน้ี 
ดา้นประชากรศาสตร์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมมหานครและจงัหวดันนทบุรีท่ีมาท าศลัยกรรม

ความงามนั้น พบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 20-29 ปี สถานภาพโสด ระดบัการศึกษาปริญญาตรี ซ่ึงมีอาชีพ
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เป็นพนกังานบริษทั โดยรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 30,000 บาท ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของธญัชนก สุขแสง 
(2556) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ืองค่านิยมและอิทธิพลจากบุคคลท่ีส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจศลัยกรรมความงาม 
พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง26-35ปี สถานภาพโสด การศึกษาปริญญาตรี 
เป็นพนกังานบริษทัเอกชน และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 30,000 บาท  

ดา้นพฤติกรรมการท าศลัยกรรมความงามของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและจงัหวดันนทบุรี 
พบวา่ ส่วนท่ีท าศลัยกรรม (What) จะเลือกส่วนจมูกมากท่ีสุด ซ่ึงเหตุผลในการท าศลัยกรรม (Why) เพราะสร้าง
ความมัน่ใจให้ตนเอง โดยส่วนใหญ่ตดัสินใจเองไม่มีบุคคลท่ีมีส่วนช่วยในการตดัสินใจ (Whom) และจะใช้
ระยะเวลาในการตดัสินใจ (When) 2 เดือนข้ึนไป ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของกชมน วบูิลยจ์นัทร์ (2549) ได้
ศึกษาวิจยัเร่ืองปัจจยัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการศูนยศ์ลัยกรรมความงามของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
ไดก้ล่าวไวว้า่ บุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจท าศลัยกรรมคือเพื่อนสนิท เพื่อนร่วมงาน คนรู้จกั นอกจากน้ียงัไม่
สอดคล้องกับงานวิจยัของสมชาย สวสัด์ิธานี และคณะ (2550) ได้ศึกษาวิจยัเร่ือง แนวโน้มความต้องการ
ท าศลัยกรรมตกแต่งบนใบหน้าของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ในส่วนของผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจคือพ่อแม่ ซ่ึงสาเหตุในการท าศลัยกรรมเพื่อความสวยงาม ใชร้ะยะเวลาในการตดัสินใจ 30 วนั และยงั
พบว่าไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของธญัชนก สุขแสง (2556) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ืองค่านิยมและอิทธิพลจากบุคคลท่ี
ส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจศลัยกรรมความงาม พบวา่ ดา้นอิทธิพล จากบุคคลใกลชิ้ด บุคคลในครอบครัวจะ
มีอิทธิพลในการแนะน าหรือชกัจูง นอ้ยกวา่เพื่อนหรือแฟน จากการอภิปรายผลขา้งตน้จะเห็นไดว้า่ในดา้นท่ีไม่
สอดคลอ้งกบังานวิจยัอ่ืน คือ ดา้นบุคคลท่ีมีส่วนช่วยในการตดัสินใจ พบวา่ ผูท่ี้มีอิทธิพลหรือมีส่วนช่วยในการ
ตดัสินใจ คือ พอ่แม่ เพื่อน เป็นตน้ แต่ในยคุปัจจุบนัจะตดัสินใจดว้ยตนเอง อาจเป็นเพราะวา่ในปัจจุบนัผูบ้ริโภค
สามารถเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลไดด้ว้ยตนเอง จึงเช่ือมัน่ในขอ้มูลท่ีตนเองสืบคน้มามากกวา่บุคคลใกลชิ้ด 

ดา้นส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและจงัหวดันนทบุรีมีความคิด
เห็นเก่ียวกบัการใหค้วามส าคญัในดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี  

อนัดบัหน่ึงคือ ดา้นบุคลากร (People) ซ่ึงส่ิงส าคญัคือศลัยแพทยมี์ความเช่ียวชาญในการท าศลัยกรรม 
โดยสอดคลอ้งกบังานวิจยัของกชมน วิบูลยจ์นัทร์ (2549) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ืองปัจจยัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ
ศูนย์ศลัยกรรมความงามของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ได้กล่าวไวว้่า ด้านบุคลากรท่ีให้บริการจะ
ตดัสินใจจากศลัยแพทยมี์ความช านาญในการปฏิบติังาน ซ่ึงการพิจารณาในภาพรวม ดา้นบุคลากรผูใ้ห้บริการ มี
น ้าหนกัในการตดัสินใจมาก  

อนัดบัสองคือ ด้านกระบวนการ (Process) ซ่ึงส่ิงส าคญัคือขั้นตอนการรักษามีความชัดเจน โดย
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของก่ิงกาญน์ ผิวเผือก และ ธนวรรณ มาลยัเลิศ (2555) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ืองพฤติกรรมการ
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ท าศลัยกรรมของนกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร พบว่า ส่วนปัจจยัในการตดัสินใจเลือก
ท าศลัยกรรมในดา้นกระบวนการ เห็นวา่ขั้นตอนการรักษาและการจ่ายเงินอธิบายไดอ้ยา่งชดัเจน  

อนัดบัสามคือ ดา้นผลิตภณัฑ์และบริการ (Product and Service) ซ่ึงส่ิงส าคญัคือเคร่ืองมืออุปกรณ์มี
ความทนัสมยั โดยไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของก่ิงกาญน์ ผิวเผือก และ ธนวรรณ มาลยัเลิศ (2555) ไดศึ้กษาวิจยั
เร่ืองพฤติกรรมการท าศลัยกรรมของนกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร พบว่า ปัจจยัในการ
ตดัสินใจเลือกท าศลัยกรรมในดา้นผลิตภณัฑ ์เห็นวา่บริการท่ีมีเคร่ืองหมายรับรองคุณภาพมีผลมากท่ีสุด จากการ
อภิปรายผลขา้งตน้คาดวา่เกิดจากสถานบริการดา้นศลัยกรรมความงามท่ีเกิดข้ึนมากมายและสามารถตอบสนอง
ความตอ้งการของผูบ้ริโภคได ้จึงเปล่ียนจากการใหค้วามส าคญักบัเคร่ืองหมายรับรองคุณภาพมาเป็นในเร่ืองของ
เคร่ืองมืออุปกรณ์มีความทนัสมยั บริการทางการแพทยท่ี์มีมาตรฐาน และการรักษาความลบัของผูบ้ริโภคแทน 

อนัดบัส่ีคือ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) ซ่ึงส่ิงส าคญัคือการรักษาความสะอาดและ
จดัอุปกรณ์ต่าง ๆ ด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยไม่สอดคล้องกบังานวิจยัของก่ิงกาญน์ ผิวเผือก และ 
ธนวรรณ มาลยัเลิศ (2555) ได้ศึกษาวิจยัเร่ืองพฤติกรรมการท าศลัยกรรมของนักศึกษาคณะวิทยาการจดัการ 
มหาวทิยาลยัศิลปากร พบวา่ ปัจจยัในการตดัสินใจเลือกท าศลัยกรรม ในดา้นลกัษณะทางกายภาพท่ีเห็นวา่การจดั
สถานท่ีรอการให้บริการมีความเหมาะสมต่อการเสริมสร้างความมัน่ใจของลูกคา้ จากการอภิปรายผลขา้งตน้ท่ี
ไม่สอดคลอ้งกนั อาจเกิดจากผูบ้ริโภคในปัจจุบนัตอ้งการความมัน่ใจในดา้นภาพลกัษณ์ท่ีน่าเช่ือถือ จึงค านึงถึง
การรักษาความสะอาดและจดัอุปกรณ์ต่าง ๆ ด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากกว่าการจดัสถานท่ีรอการ
ใหบ้ริการ เพราะถือไดว้า่สถานบริการศลัยกรรมเปรียบเสมือนสถานท่ีทางการแพทย ์

อนัดบัห้าคือ ดา้นการจดัจ าหน่าย (Place) ซ่ึงส่ิงส าคญัคือสถานท่ีให้บริการมีความสะอาด ปลอดภยั 
โดยสอดคลอ้งกบังานวิจยัของกชมน วิบูลยจ์นัทร์ (2549) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ืองปัจจยัการตดัสินใจเลือกใช้บริการ
ศูนย์ศลัยกรรมความงามของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ได้กล่าวไวว้่า ด้านสถานท่ี จะตดัสินใจจาก
สถานท่ีให้บริการมีความสะอาด ปลอดภยั นอกจากน้ียงัสอดคล้องกบังานวิจยัของเกร็ดน้าผึ้ ง น่วมนองบุญ 
(2560) ได้ศึกษาวิจัยเร่ืองปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจท าศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าของนักศึกษาหญิงใน
มหาวทิยาลยัสยาม พบวา่ มีการเลือกสถานท่ีในการท าศลัยกรรมเพราะความปลอดภยั 

อนัดบัหกคือดา้นราคา (Price) ซ่ึงส่ิงส าคญัคือการแจง้ราคาก่อนท าศลัยกรรม รองลงมาคือราคาท่ี
ท าศลัยกรรมคุม้ค่ากบัความงามท่ีได ้โดยไม่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของก่ิงกาญน์ ผวิเผอืก และ ธนวรรณ มาลยัเลิศ 
(2555) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ืองพฤติกรรมการท าศลัยกรรมของนกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร 
พบวา่ ปัจจยัในการตดัสินใจในการเลือกท าศลัยกรรมดา้นราคา จดัอยูใ่นเกณฑ์มากท่ีสุดโดยให้ความส าคญักบั
ราคามีความเหมาะสมในการท าศลัยกรรม จากการอภิปรายขา้งตน้ไม่สอดคล้องในส่วนของราคาท่ีผูบ้ริโภค
สามารถยอมรับได ้จากการศึกษาผูว้ิจยัพบวา่ ผูบ้ริโภคยอมรับราคาท่ีสูงถา้หากผลลพัธ์จากการท าศลัยกรรมเป็น
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ท่ีน่าพึงพอใจ ซ่ึงต่างจากงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องขา้งตน้อ่ืนท่ีพบว่าสามารถยอมรับราคาได้ถ้าเหมาะสมกับการ
ท าศลัยกรรม 

และอนัดบัสุดทา้ยคือดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion)ซ่ึงส่ิงส าคญัคือการรับประกนัความพึง
พอใจจากการท าศลัยกรรมและใหร้ะดบัความส าคญัปานกลางในเร่ืองดารา/นกัร้อง/บุคคลท่ีมีช่ือเสียงเป็นพรีเซน
เตอร์ โดยสอดคลอ้งกบังานวิจยัของธัญชนก สุขแสง (2556) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ืองค่านิยมและอิทธิพลจากบุคคลท่ี
ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจศัลยกรรมความงาม พบว่า อิทธิพลจากบุคคลท่ีมีช่ือเสียงจะมีอิทธิพลต่อ
กระบวนการตดัสินใจท าศลัยกรรมความงามอยู่ใน ระดบัปานกลางเท่านั้น แสดงให้เห็นว่า การตดัสินในการ
ท าศลัยกรรมความงามนั้นบุคคลท่ีมีช่ือเสียงไม่วา่จะเป็น บุคคลท่ียึดเป็นตน้แบบ นกัแสดง นกัร้องของประเทศ
ไทย หรือนกัแสดงนกัร้องของต่างประเทศก็ตาม จะมีอิทธิพลต่อการตดัสินท าศลัยกรรมความงามในระดบัปาน
กลางเท่านั้น 

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและจงัหวดันนทบุรีท่ีมีปัจจยัทางประชากรศาสตร์ ดา้นอายุ ดา้น
ระดบัการศึกษา และดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน แตกต่างกนั ส่งผลต่อการใหค้วามส าคญักบัปัจจยัดา้นส่วนประสม
ทางการตลาด (7Ps) ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของกาญจนา เจริญไทยทิพย ์(2554) ไดศึ้กษาวจิยั
เร่ืองแนวโนม้พฤติกรรมการท าศลัยกรรมแบบเกาหลีบนใบหนา้ของผูห้ญิงในกรุงเทพมหานคร พบวา่ ผูห้ญิงใน
กรุงเทพมหานครท่ีมีอายุ ระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีแนวโน้มพฤติกรรมการท าศลัยกรรมแบบเกาหลีบน
ใบหนา้โดยรวมแตกต่างกนั อีกทั้งไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุพิชญา วชัรินทร์พร (2555) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง
ปัจจยัทางการตลาดในการตดัสินใจท าศลัยกรรมเสริมความงามบนใบหนา้ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบวา่ อาย ุการศึกษา รายได ้ต่างกนัมีปัจจยัทางการตลาดในการตดัสินใจท าศลัยกรรมเสริมความงามบนใบหนา้
แตกต่าง จากการอภิปรายผลขา้งตน้ท่ีไม่สอดคล้อง อาจเป็นเพราะว่ายุคสมยัท่ีเปล่ียนไป จึงท าให้ปัจจยัทาง
ประชากรศาสตร์ด้านอายุ ด้านระดับการศึกษา และด้านรายได้เฉล่ียต่อเดือน มีการให้ความส าคญักบัส่วน
ประสมทางการตลาดเปล่ียนไปดว้ย 

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและจงัหวดันนทบุรีท่ีมีปัจจยัทางประชากรศาสตร์ ดา้นเพศ ดา้น
สถานภาพ และดา้นอาชีพ แตกต่างกนั ส่งผลต่อการใหค้วามส าคญักบัปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) 
แตกต่างกนั พบว่า ดา้นสถานภาพ ผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพโสด มีการให้ระดบัความส าคญัต่อส่วนประสมทาง
การตลาด (7Ps) มากกวา่สถานภาพสมรส ม่าย หรือ หยา่ร้าง และแยกกนัอยู ่และดา้นอาชีพ พบวา่ ผูบ้ริโภคอาชีพ
ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ มีการให้ระดบัความส าคญัต่อส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) แตกต่างจาก
อาชีพพนกังานบริษทั ธุรกิจส่วนตวัและนกัเรียน/นกัศึกษา นอกจากน้ีผูบ้ริโภคอาชีพรับจา้งทัว่ไปมีการให้ระดบั
ความส าคญัต่อส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) แตกต่างจากอาชีพพนักงานบริษทั และธุรกิจส่วนตวั อีกทั้ง
ผูบ้ริโภคท่ีไม่ไดท้  างาน, เกษียณ, แม่บา้น, พอ่บา้น มีการใหร้ะดบัความส าคญัต่อส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) 
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แตกต่างจากอาชีพธุรกิจส่วนตวั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของติยาภรณ์ จนัทร์แกว้ (2548) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง
ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการต่อการบริการดา้นศลัยกรรมตกแต่งในโรงพยาบาลธีรการแพทย ์พบวา่ ดา้นอาชีพ 
ท่ีแตกต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการบริการดา้นศลัยกรรมตกแต่งไม่แตกต่างกนั และไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของกาญจนา เจริญไทยทิพย ์(2554) ได้ศึกษาวิจยัเร่ืองแนวโน้มพฤติกรรมการท าศลัยกรรมแบบเกาหลีบน
ใบหน้าของผูห้ญิงในกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูห้ญิงในกรุงเทพมหานครท่ีมีอาชีพ แตกต่างกันมีแนวโน้ม
พฤติกรรมการท าศลัยกรรมแบบเกาหลีบนใบหนา้โดยรวมแตกต่างกนั  
 

9. ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 
การศึกษาคร้ังน้ีมีขอ้เสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปประยุกต์ใช้กบัคลินิกเสริมความงาม และ

โรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน มีรายละเอียดดงัน้ี 
1. ท าการส่งเสริมการขายควบคู่ไปกบัารท าศลัยกรรมส่วนจมูก เช่น ท าศลัยกรรมจมูกพร้อมส่วนอ่ืน 

จะไดรั้บเง่ือนไขพิเศษ 
2. การโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ ควรใหค้วามส าคญักบัตวัผูบ้ริโภคโดยตรง 
3. ควรสร้างความมัน่ใจในการตดัสินใจท าศลัยกรรม เพื่อลดความกังวลและระยะเวลาในการ

ตดัสินใจ 
4. ควรคดัเลือกศลัยแพทยท่ี์มีความช านาญและมีการน าใบประกอบวิชาชีพมาแสดงให้ผูบ้ริโภคเห็น

เพื่อเป็นการสร้างความน่าเช่ือถือและสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดี 
5. ควรเนน้ให้ความส าคญัในเร่ืองความสะอาดเป็นอยา่งมาก เพราะวา่ความสะอาดเป็นอีกหน่ึงกล

ยทุธ์ท่ีสามารถดึงดูดผูบ้ริโภคได ้
6. สถานท่ีใหบ้ริการ ไม่จ  าเป็นตอ้งเลือกท าเลท่ีตั้งใกลแ้หล่งชุมชน 
7. เพศชายและหญิง เลือกส่วนในการท าศลัยกรรมความงามไม่เหมือนกนั ดงันั้นการตอบสนองตอ้ง

ของของเพศชายดา้นบริการการท าศลัยกรรมจึงควรเพิ่มเติมในส่วนอ่ืน ๆ เช่น กราม หน้าทอ้ง 
ฯลฯ 8. ควรสร้างกลยทุธ์ทางการตลาดใหเ้หมาะสมในแต่ละช่วงอาย ุ

8. ควรมุ่งการท าตลาดไปทางผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001 บาทข้ึนไป เป็นกลุ่มเป้าหมาย
หลกั และกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนนอ้ยกวา่ 15,000 บาท เป็นกลุ่มเป้าหมายรอง 

9. การสร้างส่วนประสมทางการตลาดควรเน้นการตอบสนองกลุ่มผูบ้ริโภคเพศใดเพศหน่ึง เพื่อ
เจาะลึกถึงกลุ่มผูบ้ริโภคกลุ่มนั้น 

10. การสร้างส่วนประสมทางการตลาดส าหรับกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพโสดควรมากกว่ากลุ่ม
ผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพสมรส ม่าย หรือ หยา่ร้าง และแยกกนัอยู ่
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11. การสร้างส่วนประสมทางการตลาดควรแตกต่างกนัในแต่ละกลุ่มอาชีพ 
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