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 การวิจัยคร้ังนี้ มีความมุงหมายเพื่อศึกษาการส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร ที่ มี
ความสัมพันธตอแนวโนมพฤติกรรมการทําศัลยกรรมเสริมความงามของผูใชบริการในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึ่งตัวแปรอิสระประกอบไปดวย ลักษณะทางดานประชากรศาสตร ประกอบดวย เพศ 
อายุ สถานะภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได และเคร่ืองมือสารทางการตลาดแบบครบวงจร ไดแก 
การโฆษณา การสงเสริมการขาย การขายโดยใชพนักงานขาย การประชาสัมพันธ การตลาดทางตรง 
และการตลาดเชิงกิจกรรม ตัวแปรตาม ไดแก แนวโนมพฤติกรรมการทําศัลยกรรมของผูใชบริการในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ผูที่สนใจทําศัลยกรรมเสริมความงาม ที่อาศัยอยูใน
เขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล สถติิ
ที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คาความถี่ คารอยละ คาเฉล่ีย และคาเบยีงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห
ความแตกตางใชสถิติ การทดสอบคาที สถิติวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว และสถิติสหสัมพันธ
อยางงายของเพียรสัน โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป 
 ผลจากการวิจัย พบวา 
 1. ผูใชบริการสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย มีอายุ 21 – 30 ป มีสถานภาพโสด มี
ระดับการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายไดเฉล่ียตอเดือนระหวาง 
20,001 – 30,000 บาท  
 2. ผูใชบริการสวนใหญใหความสําคัญกับการส่ือสารการตลาดแบบครบวงจรโดยรวม ใน
ระดับมาก เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ดานที่ผูบริโภคใหความสําคัญในระดับมากคือ ดานการโฆษณา 
ดานการประชาสัมพันธ ดานการสงเสริมการขาย ดานการตลาดทางตรง ดานการตลาดเชิงกิจกรรม 
ดานการขายโดยใชพนักงานขาย ตามลําดับ 
 3. ผูใชบริการสวนใหญตามลําดับมีแนวโนมพฤติกรรมการทําศัลยกรรมเสริมความงามคาดวา
จะทํามีแนวโนมพฤติกรรมดานการแนะนําใหผูอ่ืนทําศัลยกรรมเสริมความงาม มีการทําศัลยกรรมเสริม
ความงามดานการเสริมจมูก มีเหตุผลสวนใหญในการทําศัลยกรรมเสริมความงามเพื่อเพิ่มความม่ันใจ  
 
 



 

 ผลการวิเคราะหการทดสอบสมมติฐาน พบวา 
 1.  ผูใชบริการมีอายุ สถานภาพ รายได แตกตางกัน มีแนวโนมพฤติกรรมการทําศัลยกรรม
เสริมความงามดานแนวโนมการทําศัลยกรรมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ผูใชบริการมีอายุ สถานภาพ รายได อาชีพ แตกตางกัน มีแนวโนมพฤติกรรมการทําศัลยกรรมเสริม
ความงามดานการแนะนําผูอ่ืนใหทําศัลยกรรมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 
.05 ตามลําดับ 
 2.  การส่ือสารทางการตลาดแบบครบวงจร ดานการโฆษณา ดานการสงเสริมการขาย ดาน
การตลาดเชิงกิจกรรม ดานการขายโดยใชพนักงานขาย ดานการประชาสัมพันธ ดานการตลาดทางตรง 
มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับนอยและนอยมาก กับแนวโนมพฤติกรรมดานการ
ทําศัลยกรรมเสริมความงาม ของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01  
 3. การส่ือสารทางการตลาดแบบครบวงจร ดานการโฆษณา ดานการสงเสริมการขาย ดาน
การตลาดเชิงกิจกรรม ดานการขายโดยใชพนักงานขาย ดานการประชาสัมพันธ ดานการตลาดทางตรง 
มีความสัมพันธในระดับนอยและนอยมาก กับแนวโนมพฤติกรรมดานการแนะนําใหผูอ่ืนทําศัลยกรรม
เสริมความงาม ของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
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 The objective of this research is to study Integrated Marketing Communications 
relating with Tendency of users’ service behavior in Plastic Surgery in Bangkok Metropolis  
Independent variables including the personal characteristics of consumers including 
gender, age, marital status, education level, occupation, income and Integrated Marketing 
Communication including advertising, sales promotion, personal selling, public relation, 
direct marketing and event marketing. Dependent variables were Plastic Surgery Tendency 
of users’ service behavior. 
 The samples in the research were 400 personals who were interested in Plastic 
Surgery in Bangkok based on location. The statistic methods used for the analysis are 
percentage, mean, standard deviation, Independent t-test, One-Way Analysis of Variance, 
and Pearson Product Moment Correlation Coefficient. The analysis is processed by 
Computer software program. 
 The results of this research can be revealed as follows; 
  1. Most of targeted customers are female, aged between 21-30 years old, single, 
holding Bachelor’s degree, being employee in private company and having monthly income 
between Baht 20,001-30,000. 
  2. The targeted customers have high perception toward Integrated Marketing 
Communication, when considering in each aspect of Integrated Marketing Communication 
found that the targeted customers have high perception on advertising, public relation, sales 
promotion, direct marketing, event marketing and personal selling, respectively. 
 3. The targeted customers have a tendency of users’ service behavior in plastic 
surgery will expect to undertake face-related plastic surgery, having a tendency to encourage 
others to do so, and having a cosmetic surgery on the nose. The main reason of having a plastic 
surgery is to increase the confidence. 
 



 

 Hypotheses test results found that: 
 1.  Users with different age, marital status and income have different tendency of 
users’ service behavior in plastic surgery at statistically significant levels of .01.  
 Users with different age, marital status, occupation and income have different tendency of 
users’ service behavior in plastic surgery Introduce others to do the surgery at statistically 
significant levels of .01 and .05, respectively.  
 2. Integrated marketing communication including advertising, sales promotion, 
personal selling, public relation, direct marketing and event marketing have low and very 
low positive relationship with plastic surgery tendency of users’ service behavior at 
statistically significant levels of .01. 
 3. Integrated marketing communication including advertising, sales promotion, 
personal selling, public relation, direct marketing and event marketing have low and very 
low positive relationship with behavior tends to encourage others to do plastic surgery  at 
statistically significant level of .01. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

ประกาศคุณูปการ 
 

 สารนิพนธฉบับนี้ สําเร็จลุลวงไดดวยความอนุเคราะหจาก รองศาสตราจารย ดร.ณักษ  กลิุสร 
อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ ที่กรุณาเสียสละเวลาอันมีคายิ่งของทาน ใหคําปรึกษา ใหความชวยเหลือ 
ตลอดจนใหคําแนะนําในการปรับปรุงแกไขขอบกพรองตางๆ จนทําใหสารนิพนธฉบับนี้เสร็จสมบูรณ 
ซึ่งผูวิจัยของกราบขอบพระคุณในความเมตตาของทานเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี ้
 ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย สุพาดา สิริกุตตาหัวหนาภาคบริหารหลักสูตร
บริหารธุรกิจ ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ อาจารย 
อัจฉรียา ศักดิ์นรงค อาจารยประจําภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒที่ใหความอนุเคราะหเปนผูเชี่ยวชาญในการตรวจแบบสอบถาม ใหความชวยเหลือ และให
คําแนะนําในการทําวิจัยนับตั้งแตเร่ิมดําเนินการจนสําเร็จเรียบรอยเปนสารนิพนธที่สมบูรณฉบับนี้ 
 ผูวิจัยขอขอบคุณเจาหนาที่ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร และเจาหนาที่บัณฑิต
วิทยาลัยทุกทานที่ชวยประสานงานและอํานวยความสะดวกตางๆ รวมทั้งขอบคุณพี่ๆ เพื่อนๆ ทุกคนใน 
MBA รุนที่ 13 ที่ใหการชวยเหลือสําหรับการทํางานวิจัยและการศึกษามาโดยตลอดจนจบการศึกษา
ของผูวิจัย รวมทั้งขอบคุณสําหรับมิตรภาพ ความทรงจําดีๆ ของทุกๆคน 
  

 สุดทายนี้ คุณประโยชนและความดีอันพึงมีจากสารนิพนธฉบับนี้ ผูวิจัยขอมอบแดบิดา 
มารดาผูมอบความรัก ความเมตตา ไดอบรมส่ังสอน ปลูกฝงคุณงามความดีและความมานะอดทน เปน
กําลังใจ แรงผลักดัน และมอบโอกาสทางการศึกษาอันดียิ่ง ตลอดจนคณาจารยทุกทานที่ไดประสิทธิ์
ประสาทวิชาความรูอันเปนพื้นฐานสําคัญที่ทําใหผูวิจัยสามารถศึกษาและทําสารนิพนธฉบับนี้ไดจน
สําเร็จสมบูรณ 
 

       ภัทราพร วิษณุรัก  
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 
 จากอดีตถึงปจจุบัน สังคมไทยไดรับกระแสวัฒนธรรมใหมจากส่ือมวลชนตาง ๆ เปนจํานวน
มาก และวัฒนธรรมจากส่ือมวลชน เชน หนังสือพิมพ โทรทัศน ภาพยนตร นิตยสาร อินเทอรเนตเหลานี ้
มีผลตอสมาชิกของสังคม ทําใหเกิดการปลูกฝงคานิยม ความนึกคิด พฤติกรรม และมีผลตอการขัด
เกลาทางสังคมทั้งในทางที่ดี และไมดีอยางกวางขวางและรวดเร็ว ดารา นักรอง นักแสดง เปนผูที่
ปรากฎตัวใหไดพบเห็นกันอยูทั่วไปในส่ือเกือบทุกประเภทก็เปนปจจัยที่สําคัญ ที่สรางคานิยม ความนกึ
คิด พฤติกรรม ทําใหเกิดการเลียนแบบข้ึน เนื่องจากบุคคลเหลานี้เปนผูมีชื่อเสียง เปนที่รูจัก โดยเฉพาะ
ในเร่ืองความสวยความงาม ดังนั้นวิธีการที่จะสามารถทําใหความสวยความงามเกิดข้ึนไดอยางรวดเร็ว 
และชัดเจน ก็คือ วิธีการทําศัลยกรรมเสริมความงาม 
 ในปจจุบันมนุษยมีการติดตอส่ือสารกับโลกภายนอกมากข้ึน ดังนั้นบุคลิกภาพภายนอกเปน
ตัวบงบอกถึงความสมบูรณของสุขภาพกายและใจ การทําศัลยกรรมเสริมความงามจึงถือเปนอีกหนึ่ง
เร่ืองที่ไดรับความนิยมจากคนจํานวนมากไมเฉพาะในกลุมเพศหญิงที่อยากจะสวยข้ึนเทานั้น แตใน
กลุมเพศชายก็เชนกัน ดวยคานิยมและทัศนคติตอการศัลยกรรมเสริมความงามที่เปล่ียนแปลงไป ทาํให
คนใน ยุคปจจุบันตัดสินใจเดินเขาสถานศัลยกรรมเสริมความงามไดงายข้ึน ส่ิงที่ทําใหการทําศัลยกรรม
เสริมความงามกลายเปนที่นิยมในทุกวันนี้เปนเพราะเทคโนโลยีทางการแพทยที่กาวหนาข้ึน ทําใหการ
ทําศัลยกรรมมีความปลอดภัยมากข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกับอดีต คานิยมการ "เสริมแลวสวย" จึงคอย ๆ 
เกิดข้ึน และขยายวงกวางมากข้ึน จากในอดีตที่นิยมทํากันในหมูคนวัยทํางาน ปจจุบันการทําศลัยกรรม
เร่ิมเปนที่นิยมในหมูนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย หรือแมแตในวัยมัธยมก็เร่ิมพบเห็นไดมากข้ึนแลว 
และมีแนวโนมวาจะกลายเปนทีน่ิยมมากข้ึนเร่ือย ๆ ในกลุมวัยรุน  
 ธุรกิจเสริมความงามและศัลยกรรมตกแตง เปนอีกหนึ่งธุรกิจที่นาจับตามอง เพราะมีอัตรา
การเติบโตคอนขางสูงอยางไมนาเชื่อ มีผูประกอบการรายใหม และการขยายสาขาไปยังพื้นที่ตาง ๆ ทั้ง
กรุงเทพฯ ปริมณฑล และหัวเมืองใหญ ๆ มูลคาการตลาดของธุรกิจประเภทน้ีสูงถึงประมาณ 
15,000 ลานบาท และมีแนวโนมวาจะมีอัตราการเติบโตมากกวาน้ี ตราบใดท่ีสังคมไทยยังอยู
ในวังวนของกระแสนิยมหนาเดง ขาวใสสไตลเกาหลี และญี่ปุน (กรุงเทพธุรกิจ, 18 มิถุนายน 
2555: ออนไลน) 
 จากการที่มีคลินิกความงามผุดข้ึนเปนจํานวนมาก ในมุมมองของนายแพทยสุพจน สัมฤทธิ
วณิชชา ผูอํานวยการโรงพยาบาลยันฮี มองวา หลายคนอาจมองวาโรงพยาบาลที่ใหบริการนี้อาจถูก
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แยงสวนแบงทางการตลาดไป แตสวนตัวมองวาคลินิกความงามจะชวยเสริมโรงพยาบาลศัลยกรรม
เสริมความงามมากกวา เพราะศัลยกรรมความงามนั้นครอบคลุมตั้งแตศีรษะจดเทา แตคลินิกเสริม
ความงามรายเล็กจะทําไดเพียงระดับหนึ่ง บางคลินิกผาตัดไมไดเลย รักษาไดแตผิวหนัง นี่คือปจจัยที่
ทําใหธุรกิจเกี่ยวกับความสวยความงามยังมีศักยภาพที่จะเติบโตไดอีกมาก และการเปดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน หรือเออีซี ในป 2558 ก็จะยิ่งทําใหตลาดนี้ขยายตัวมากข้ึน เปนเงาตามตัว 
(ประชาชาติธุรกิจ, 29 ธันวาคม 2555: ออนไลน) 
 เพื่อใหผูบริโภคสนใจและกระตุนใหเกิดพฤติกรรมการเลือกใชบริการสถานศัลยกรรมเสริม
ความงามนั้นจะใชเพียงแคโฆษณาเพียงอยางเดียวไมพอ ควรมีการนําเคร่ืองมือส่ือสารทางการตลาด
แบบครบวงจร (Integrated Marketing Communication: IMC) เขามาชวย โดยพิจารณาถึงความ
เหมาะสมกับกลุมลูกคา  
 จากเหตุผลดังกลาว เนื่องจาการทําศัลยกรรม และกระแสนิยมในการทําศัลยกรรมสวนใหญ
มักเกิดในเมืองใหญ คือกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร 
ที่มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการทําศัลยกรรมเสริมความงามของผูใชบริการในเขต
กรุงเทพมหานคร เพื่อใหผูประกอบการธุรกิจศัลยกรรมเสริมความงามสามารถนําขอมูลที่ไดไปใชใน
การวางกลยุทธทางการตลาดไดอยางเหมาะสม พรอมทั้งเปนแนวทางใหแกผูประกอบการธุรกิจ
ศัลยกรรมเสริมความงามรายใหม และพัฒนาเทคนิคการทําศัลยกรรมใหสามารถตอบสนองความ
ตองการไดตรงตามความตองการของผูใชบริการ เพื่อรักษาความเปนผูนําดานการทําศัลยกรรมเสริม
ความงาม 
 
ความมุงหมายของการวิจัย 
  ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดตั้งความมุงหมายไวดังนี้ 
 1.  เพื่อศึกษาแนวโนมพฤติกรรมการทําศัลยกรรมเสริมความงามของผูใชบริการในเขต
กรุงเทพมหานครจําแนกตามลักษณะทางดานประชากรศาสตร 
  2.  เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการส่ือสารทางการตลาดแบบครบวงจร กับแนวโนม
พฤติกรรมการทําศัลยกรรมเสริมความงามของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ความสําคัญของการวิจัย 
 1.  ผลของการวิจัยคร้ังนี ้สามารถนํามาเปนขอมูลเพื่อประกอบการพิจารณาในการวางแผน
ทําธุรกิจศัลยกรรมเสริมความงาม รวมถึงการพัฒนากลยุทธทางดานการตลาดใหสามารถตอบสนอง
ความตองการของผูใชบริการใหไดมากสูงสุด 
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 2.  ผลจากการวิจัยคร้ังนี้ สามารถใชเปนแนวทางใหกับผูประกอบการ ในการพัฒนาและ
ปรับปรุงแกไขคุณสมบัติของผลิตภัณฑ บริการ และปจจัยดานการส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร 
 3.  ผลของการวิจัยคร้ังนี้ สามารถนําไปใชเปนขอมูลเบื้อตนสําหรับผูที่สนใจจะดําเนินธุรกิจ
ศัลยกรรมเสริมความงาม 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยในคร้ังนี้มุงศึกษาถึงการส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร ที่มีความสัมพันธกับ
แนวโนมพฤติกรรมการทําศัลยกรรมเสริมความงามของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานคร  
 
  ประชากร 
 ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ คือ ผูที่สนใจทําศัลยกรรมเสริมความงาม ที่อาศัยอยูใน
เขตกรุงเทพมหานคร และมีความตองการทําศัลยกรรรมเสริมความงามเพื่อเสริมสรางบุคลิกภาพที่ดี
นําไปสูการสรางโอกาสในหนาที่การงาน  
 
 กลุมตัวอยาง  
 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ คือ ผูที่สนใจทําศัลยกรรมเสริมความงาม ที่อาศยัอยู
ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผูวิจัยไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอน จึงใชสูตรในการคํานวณหากลุม
ตัวอยางแบบไมทราบจํานวนประชากร ดังนี้ (กัลยา วานิชยบัญชา. 2544: 74)  
 

z2
1- /2(pq) 

สูตร  n  = 
E2 

   
 เม่ือ  n  =  ขนาดของกลุมตัวอยาง  
   z = ระดับความเชื่อม่ัน 
   p = คาเปอรเซตที่คาดหวัง 
   q = 1 - p 
   E = ความคาดเคล่ือนสูงสุดที่ยอมใหเกิดข้ึน 
 
 สําหรับกรณีไมทราบคา p และ q มีคาสูงสุด = p = 0.5 และ q = 0.5 กําหนดให  = 0.05 
จะได z = 0.95 มีคาเทากับ 1.96 E = 0.05 หรือ 5%  
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 (1.96)2 (0.5) (0.5) 
แทนคาในสูตร  n  =  

 (0.05)2 
    n =  384.18  385 คน 
 
 จากการคํานวณไดกลุมตัวอยางทั้งหมด 385 คน โดยสํารอง 4% เทากับ 15 คน เพื่อปองกัน
แบบสอบถามที่เกิดความผิดพลาดจากการตอบแบบสอบถามของกลุมตัวอยางซึ่งจะสงผลตอความ
นาเชื่อถือของงานวิจัย ดังนั้นจึงรวมกลุมตัวอยางทั้งหมดเทากับ 400 คน  
 
 วิธีการสุมตัวอยาง 
 ขั้นตอนท่ี 1 การสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเจาะจงที่ศูนย
ศัลยกรรมเสริมความงามที่ตั้งอยูในกรุงเทพมหานคร จํานวน 4 แหง ไดแก 1.โรงพยาบาลบางมด 2.
โรงพยาบาลยันฮี 3.โรงพยาบาลเลอลักษณ และ 4.ประตูน้ําโพลีคลินิก เปนสถานที่เก็บขอมูล เนื่องจาก
ที่ศูนยศัลยกรรมเสริมความงามเปนสถานที่เฉพาะ บุคคลที่ไปยังสถานที่เหลานั้น ยอมมีความสนใจที่
จะทําศัลยกรรม 
 ขั้นตอนท่ี 2 การสุมตัวอยางโดยการกําหนดสัดสวน (Quota Sampling) แบงจํานวน
ตัวอยางในแตละที่ศูยนศัลยกรรมเสริมความงาม ทั้ง 4 แหง ในขอ 1 ดวยสัดสวนที่เทาๆ กัน คือ ที่ศูนย
ศัลยกรรมเสริมความงามละ 100 คน 
 ขั้นตอนท่ี 3 การสุมตัวอยางแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยเก็บขอมูลจาก
กลุมตัวอยาง ผูที่มีความสนใจทําศัลยกรรมเสริมความงาม ที่เต็มใจและสะดวกที่จะใหขอมูลในการ
ตอบแบบสอบถาม จํานวน 400 คน 
  
ตัวแปรท่ีศึกษา 
 1.  ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ไดแก 
   1.1  ขอมูลลักษณะประชากรศาสตร 
    1.1.1  เพศ 
     1.1.1.1 ชาย 
     1.1.1.2 หญิง 
   1.1.2  อาย ุ
     1.1.2.1 21-30 ป 
     1.1.2.2 31-40 ป 
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     1.1.2.3 41-50 ป 
     1.1.2.4 51 ปข้ึนไป 
    1.1.3  สถานภาพสมรส 
     1.1.3.1  โสด 
     1.1.3.2 สมรส / อยูดวยกัน 
     1.1.3.3 มาย / หยาราง / แยกกันอยู 
    1.1.4  ระดับการศึกษา 
     1.1.4.1 ต่ํากวาปริญญาตรี 
     1.1.4.3 ปริญญาตรี 
     1.1.4.4 สูงกวาปริญญาตรี 
    1.1.5  อาชีพ 
     1.1.5.1 ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
     1.1.5.2 พนักงานบริษัทเอกชน 
     1.1.5.3 ประกอบธรุกิจสวนตัว 
     1.1.5.4 อ่ืนๆ (โปรดระบุ)…………… 
    1.1.6  รายไดตอเดือน 
     1.1.6.1 10,001 – 20,000 บาท 
     1.1.6.2 20,001 - 30,000 บาท 
     1.1.6.3 30,001 - 40,000 บาท 
     1.1.6.4 40,001 - 50,000 บาท 
     1.1.6.5 50,001 บาทข้ึนไป 
   1.2  การส่ือสารทางการตลาดแบบครบวงจร 
   1.2.1  การโฆษณา (Advertising) 
   1.2.2  การสงเสริมการขาย (Sales promotion) 
   1.2.3  การขายโดยใชพนักงานขาย (Personal selling) 
   1.2.4  การประชาสัมพันธ (Public relations: PR) 
   1.2.5  การตลาดทางตรง (Direct marketing) 
   1.2.6  การตลาดเชิงกิจกรรม (Event marketing) 
 2.  ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ไดแก แนวโนมพฤติกรรมการทําศัลยกรรมเสริม
ความงามของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานคร 
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นิยามศัพทเฉพาะ 
 1.  ศัลยกรรมเสริมความงาม หมายถึง การฟนสภาพ หรือปรับปรุงลักษณะใหดีข้ึน โดย
การปรับสภาพดวยการทําศัลยกรรม เพื่อใหเขาถึงความงามที่ตองการ 
  2.  ผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานคร หมายถึง ผูชายหรือผูหญิงที่อาศัยอยูในเขต
กรุงเทพมหานครและไมเคยทําศัลยกรรมเสริมความงาม แตมีความสนใจในดานศัลยกรรมเสริมความ
งาม และตองการเสริมสรางบุคลิกภาพที่ดีไปสูการสรางโอกาสในหนาที่การงาน 
  3.  แนวโนมพฤติกรรมการทําศัลยกรรม  หมายถึง ความนาจะเปนในการตัดสินใจ
ทําศัลยกรรมเสริมความงาม ซึ่งคาดวาจะเกิดข้ึนในอนาคตประกอบดวย กรีดตาสองชั้น เสริมจมูก 
เสริมหนาอก ทําลักยิ้ม ทําเลเซอรลบรอยสิว ดูดไขมันหนาทอง สะโพก ขา รอยไหม ยกกระชับใบหนา 
ฉีดโบท็อกซเพื่อใหใบหนาดูเรียว ฉีดปากอวบอ่ิมหรือผาตัดปากบาง  
 4.  การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร หมายถึง กระบวนการนําเคร่ืองมือส่ือสารทางการ
ตลาดหลายๆรูปแบบมาผสมผสานใชใหสอดคลองกับพฤติกรรมของผูบริโภค เพื่อใหผูบริโภคเกิดการ
รับรูถึงคุณคาเพิ่ม สรางทัศนคติที่ดีและพฤติกรรมการซื้อ โดยการจูงใจทําใหเกิดความตองการและทํา
ใหเกิดพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อบริการ โดยการส่ือสารทางการตลาดแบบครบวงจร ประกอบดวย 
   4.1  การโฆษณา หมายถึง การส่ือสารประเภทตางๆที่เกี่ยวของกับสถานศัลยกรรมเสริม
ความงาม โดยสามารถนําขาวสารไปสูกลุมเปาหมาย ไดแก โทรทัศน หนังสือพิมพ วิทยุ นิตยสาร ปาย
โฆษณากลางแจง โบชัวร แผนพับโปสเตอร การใชบุคคลที่มีชื่อเสียง เปนตน 
   4.2  การสงเสริมการขาย หมายถึง ส่ิงจูงใจที่ใชระยะเวลาส้ันที่กระตุนใหกลุมเปาหมาย
เกิดการใชบริการ ซื้อบริการ เปนการบอกกลาวถึงเหตุผลความตองการทําการใชบริการในทันที 
   4.3  การขายโดยพนักงานขาย หมายถึง การใชบุคคลเปนผูส่ือสารโดยตรงแบบตัวตอ
ตัวระหวางพนักงาน ไดแกพนักงานจะใหคําแนะนําบริเวณเคาเตอร โดยจะพยายามชักจูงใหผูบริโภค
เกิดความตองการใชบริการ 
   4.4  การประชาสัมพันธ หมายถึง การเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสถานศัลยกรรม
เสริมความงาม ไปสูกลุมเปาหมาย ไดแก ขาวสารเกี่ยวกับเทคโนโลยี เคร่ืองมือ ขาวสารเกี่ยวกับการ
ขาย และบริการ รวมทั้งกิจกรรมเพื่อสงเสริมประโยชนตอสังคม 
   4.5  การตลาดทางตรง หมายถึง การตลาดที่ใชส่ือโฆษณาตางๆกับกลุมเปาหมาย 
   4.6  การตลาดเชิงกิจกรรม หมายถึง เปนวิธีการทําใหผูบริโภคกลุมเปาหมายรูจักสถาน
ศัลยกรรมเสริมความงาม เขามามีสวนรวมในกิจกรรมที่ทางสถานศัลยกรรมเสริมความงามจัดข้ึน 
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 1. ลักษณะทางดานประชากรศาสตร  
  เพศ  
 อายุ  
 สถานภาพ 
 ระดับการศึกษา  
 อาชีพ  
 รายได  

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
      ตัวแปรอิสระ           ตัวแปรตาม 
 (Independent Variables)             (Dependent Variable)  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการศกึษาวิจัย 
 

สมมติฐานในการวิจัย 
 1.  ผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลักษณะทางดานประชากรศาสตร ประกอบดวย 
เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได แตกตางกนั มีแนวโนมพฤติกรรมการ
ทําศัลยกรรมเสริมความงามแตกตางกัน  

 
 
 
 
 
 
 
 

แนวโนมพฤติกรรมการทําศัลยกรรม
เสริมความงามของผูใชบริการในเขต

กรุงเทพมหานคร  
 
 
 

 2. เคร่ืองมือการสื่อสาร 
 ทางการตลาดแบบครบวงจร 

  การโฆษณา 
 การสงเสริมการขาย 
 การขายโดยใชพนกังานขาย 
 การประชาสัมพันธ 
 การตลาดทางตรง 
 การตลาดเชิงกจิกรรม 
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  2.  การส่ือสารทางการตลาดแบบครบวงจร ที่ประกอบดวย การโฆษณา การสงเสริมการขาย 
การขายโดยใชพนักงานขาย การประชาสัมพันธ การตลาดทางตรง และการตลาดเชิงกิจกรรม มี
ความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการทําศัลยกรรมเสริมความงามของผูใชบริการในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 
 
 



บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 ในการวิจัยเร่ือง การส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร ที่มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรม
การทําศัลยกรรมเสริมความงามของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวของและไดนําเสนอตามหัวขอตอไปนี้ 
 1. แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับประชากรศาสตร 
 2. แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับกระบวนการติดตอส่ือสาร 
 3. แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับการส่ือสารทางการตลาดแบบครบวงจร 
 4. แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับแนวโนมพฤติกรรมผูบริโภค 
 5. แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับการบริการ 
 6. แนวคิดและทฤษฎีการศัลยกรรมเสริมความงาม 
 7. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
1. แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับประชากรศาสตร 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน (2538, 41) กลาววา การแบงสวนตลาดตามตัวแปรดานประชากรศาสตร
ประกอบดวย เพศ อาย ุสถานภาพ ครอบครัว จํานวนสมาชิกในครอบครัว ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายไดตอเดือน ลักษณะงานประชากรศาสตรเปนลักษณะที่สาคัญ สถิติที่วัดไดของประชากร และชวย
ในการกําหนดตลาดเปาหมาย ในขณะที่ลักษณะดานจิตวิทยา สังคม และวัฒนธรรมชวยอธิบายถึง
ความคิด และความรูสึกของกลุมเปาหมายนั้น ขอมูลดานประชากรจะสามารถเขาถึงและมีประสิทธิผล
ตอการกําหนดตลาดเปาหมายคนที่มีลักษณะประชากรศาสตรตางกันจะมีลักษณะทางจติวิทยาตางกนั 
โดยวิเคราะหจากปจจัย ดังนี้  
 1.  เพศ ความแตกตางทางเพศ ทําใหบุคคลมีพฤติกรรมของการติดตอส่ือสารตางกัน คือ เพศ
หญิงมีแนวโนมความตองการที่จะสงและรับขาวสารมากกวาเพศชาย ในขณะที่เพศชายไมไดมีความ
ตองการที่จะสงและรับขาวสารเพียงอยางเดียวเทานั้น แตมีความตองการที่จะสรางความสัมพันธอันดี
ใหเกิดข้ึนจากการรับและสงขาวสารนั้นดวย นอกจากนี้เพศหญิง และเพศชายมีความแตกตางกันอยาง
มากในเร่ืองความคิด คานิยม และทัศนคติทั้งนี้เพราะวัฒนธรรมและสังคม กําหนดบทบาทและ
กิจกรรมของคนสองเพศไวตางกัน  
 2.  อายุ เปนปจจัยที่ทาใหคนมีความแตกตางกันในเร่ืองของความคิดและพฤติกรรม คนที่
อายุนอยมักจะมีความคิดเสรีนิยม ยึดถืออุดมการณและมองโลกในแงดีมากกวาคนที่อายุมาก ในขณะ
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ที่คนอายุมากมักจะมีความคิดที่อนุรักษนิยม ยึดถือการปฏิบัติ ระมัดระวัง มองโลกในแงรายกวาคนที่มี
อายุนอย เนื่องมาจากผานประสบการณชีวิตที่แตกตางกัน ลักษณะการใชส่ือมวลชนก็ตางกันคนที่มี
อายุมากมักจะใชส่ือเพื่อแสวงหาขาวสารหนัก ๆ มากกวาความบันเทิง  
 3.  การศึกษา เปนปจจัยที่ทาใหคนมีความคิด คานิยม ทัศนคติและพฤติกรรมแตกตางกันคน
ที่มีการศึกษาสูงจะไดเปรียบอยางมากในการเปนผูรับสารที่ดีเพราะเปนผูมีความกวางขวางและเขาใจ
สารไดดี แตจะเปนคนที่ไมเชื่ออะไรงายๆ ถาไมมีหลักฐานหรือเหตุผลเพียงพอ ในขณะที่คนมี
การศึกษาตามักจะใชส่ือประเภทวิทยุ โทรทัศนและภาพยนตร หากผูมีการศึกษาสูงมีเวลาวางพอก็จะ
ใชส่ือส่ิงพิมพ วิทยุ โทรทัศน และภาพยนตร แตหากมีเวลาจากัดก็มักจะแสวงหาขาวสารจากส่ือ
ส่ิงพิมพมากกวาประเภทอ่ืน  
 4.  สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ หมายถึง อาชีพ รายไดและสถานภาพทางสังคมของ
บุคคล มีอิทธิพลอยางสาคัญตอปฏิกิริยาของผูรับสารที่มีตอผูสงสารเพราะแตละคนมีวัฒนธรรม
ประสบการณ ทัศนคติ คานิยมและเปาหมายที่ตางกัน ปจจัยบางอยางที่เกี่ยวของกับตัวผูรับสารแตละ
คนเชนปจจัยทางจิตวิทยาและสังคมที่จะมีอิทธิพลตอการรับขาวสาร  
 ปรมะ สตะเวทิน (2533: 112) ไดกลาววาคนที่มีลักษณะประชากรศาสตรตางกันจะมี
ลักษณะทางจิตวิทยาตางกัน โดยวิเคราะหจากปจจัย ดังนี้  
 1.  เพศ ความแตกตางทางเพศ ทําใหบุคคลมีพฤติกรรมของการติดตอส่ือสารตางกัน คือ เพศ
หญิงมีแนวโนมมีความตองการที่จะสงและรับขาวสารมากกวาเพศชาย ในขณะที่เพศชายไมไดมี ความ
ตองการที่จะสงและรับขาวสารเพียงอยางเดียวเทานั้นแตมีความตองการที่จะสรางความสัมพันธ พันธ
อันดีใหเกิดข้ึนจากการรับและสงขาวสารนั้นดวย (Will, Goldhabers; & Yates. 1980: 87)  
  นอกจากนี้เพศหญิงและเพศชายมีความแตกตางกันอยางมากในเร่ืองความคิด คานิยม 
และ ทัศนคติ ทั้งนี้เพราะวัฒนธรรม และสังคม กําหนดบทบาทและกิจกรรมของคนสองเพศไวตางกัน  
 2.  อายุ เปนปจจัยที่ทําใหคนมีความแตกตางกันในเร่ืองของความคิดและพฤติกรรมคนทีอ่ายุ
นอยมักจะมีความคิดเสรีนิยมยึดถืออุดมการณและมองโลกในแงดีมากกวาคนที่อายุมาก ในขณะคนที่
อายุมากมักจะมีความคิดที่อนุรักษนิยม ยึดถือการปฏิบัติ ระมัดระวัง มองโลกในแงรายกวาคน ที่มีอายุ
นอย เนื่องมาจากผานประสบการณชีวิตที่แตกตางกัน ลักษณะการใชส่ือมวลชนก็ตางกัน คน ที่มีอายุ
มากมักจะใชส่ือเพื่อแสวงหาขาวสารหนักๆ มากกวาความบันเทิง  
 3.  การศึกษา เปนปจจัยที่ทําใหคนมีความคิด คานิยม ทัศนคติและพฤติกรรมแตกตางกัน 
คนที่มีการศึกษาสูงจะไดเปรียบอยางมากในการเปนผูรับสารที่ดี เพราะเปนผูมีความกวางขวางและ 
เขาใจสารไดดี แตจะเปนคนที่ไมเชื่ออะไรงายๆ ถาไมมีหลักฐานหรือเหตุผลเพียงพอ ในขณะที่คนมี 
การศึกษาต่ํามักจะใชส่ือประเภทวิทยุ โทรทัศนและภาพยนตร หากผูมีการศึกษาสูงมีเวลาวางพอก็ จะ



 11 

ใชส่ือส่ิงพิมพ วิทยุ โทรทัศน และภาพยนตร แตหากมีเวลาจํากัดก็มักจะแสวงหาขาวสารจากส่ือ 
ส่ิงพิมพมากกวาประเภทอ่ืน  
 4.  สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ หมายถึง อาชีพ รายไดและสถานภาพทางสังคมของ
บุคคล มีอิทธิพล อยางสําคัญตอปฏิกิริยาของผูรับสารที่มีตอผูสงสาร เพราะแตละคนมี วัฒนธรรม 
ประสบการณ ทัศนคติ คานิยมและเปาหมายที่ตางกัน 
 โดยสรุป แนวคิดเร่ืองลักษณะทางประชากรศาสตรเปนแนวคิดที่ใหเห็นถึงความแตกตางใน
ดานคุณสมบัติทางประชากรระหวางบุคคล ซึ่งมีผลตอแนวโนมพฤติกรรมที่แตกตางกัน จึงไดนํา
ลักษณะประชากรศาสตร ไดแก อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได ซึ่งเปนตัวแปร
อิสระมาใชกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย เพื่อเปนแนวทางในการตั้ งแบบสอบถามและในการ
อภิปรายผล  
 
2. แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับกระบวนการติดตอส่ือสาร 
 การส่ือสารนี้เกิดจากแนวความคิดที่วา การส่ือสารเปนกระบวนการ หรือการแลกเปล่ียนโดย
มีสาระสําคัญที่วา ผูส่ือสารทําหนาที่ทั้งผูสง และผูรับขาว ในขณะเดียวกัน ไมอาจระบุวาการส่ือสาร
เร่ิมตนและส้ินสุดที่จุดใด เพราะถือวา การส่ือสารมีลักษณะเปนวงกลม และไมมีที่ส้ินสุดผูรับขาว และผู
สงขาวนอกจากจะทําหนาที่ทั้งการเขารหัส และถอดรหัสแลวยังเปนผูกอใหเกิดขาวสาร และกําหนด
พฤติกรรม 
 โรเจอร (Rogers. 1976) ไดใหความหมายของการติดตอส่ือสารวาเปนการถายทอดและ
แลกเปล่ียนขอเท็จจริง ความรูสึก ความคิด หรือการกระทําตาง ๆ โดยมีเจตนาที่จะเปล่ียนพฤติกรรม
ของบุคคล พฤติกรรมในที่นี้ หมายถึง การเปล่ียนความรู ความเขาใจ ทัศนคติ และพฤติกรรมที่ออกโดย
เปดเผย 
 แบลโลว กิลสัน และโอดิออรน (Ballow, Gilson; & Odiorne. 1962) ไดกลาววา การ
ติดตอส่ือสารในองคการหมายถึง การแลกเปล่ียนคําพูด อักษร สัญลักษณ หรือขาวสาร เพื่อใหสมาชิก
ในองคการหนึ่งไดเขาใจความหมายและสามารถเขาใจฝายอ่ืน ได ซึ่งถาพิจารณาในทางการบริหาร
องคการอาจจะกลาวใหชัดเจนข้ึนไดวา การติดตอส่ือสารคือ การกระจายหรือส่ือความหมายเกี่ยวกับ
นโยบาย และคําส่ังลงไปยังเบื้องลาง พรอมกับรับขอเสนอแนะความเห็นและความรูสึกตาง ๆ กลับมา 
ธร สุนทรายุทธ (ม.ป.ป.) ไดกลาววา การติดตอส่ือสารเปนปจจัยสําคัญในองคการ ที่จะทําใหกาน
ดําเนินงานเปนไปไดดวยความรวมมือ ประสานงานกับทุกฝาย ปจจัยของการอยูรวมกัน และความ
รวมมือรวมใจของสมาชิกที่จะชวยกันทํางาน อยางไรก็ตามส่ิงที่จะชวยใหการปฏิบัติงานราบร่ืนทําให
การประสานงานกันเปนอยางดีก็คือ การติดตอส่ือสารของสมาชิกในองคการนั่นเอง 
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 ชรามม (Schramm. 1973) ไดพยายามอธิบายถึงกระบวนการติดตอส่ือสารเปนวงจรในการ
แลกเปล่ียนขาวสารระหวางบุคคล 2 คน ซึ่งกระบวนการส่ือสารจะเร่ิมตั้งแตการแปลความหมายการ
ถายทอดขาวสารซึ่งกันและกันเปนกระบวนการที่เกิดข้ึนซ้ํากันไปเร่ือย จนกวาทั้งสองฝายจะเขาใจซึ่ง
กันและกัน สรุปไมมีคําจํากัดความของการส่ือสารอยางใดอยางหนึ่งที่จะนําไปใชกับพฤติกรรมการ
ส่ือสารไดทุกรูปแบบ แตละคําจํากัดความจะมีวัตถุประสงค และผลที่เกิดข้ึนแตกตางกัน จึงทําให
ความหมายของการส่ือสารกวาง และนําไปใชในสถานการณตางๆ การพิจารณาความหมายของการ
ส่ือสารจึงตองเลือกใชใหเหมาะสมกับกิจกรรมส่ือสารเปนเร่ืองๆไป ดังนั้นการส่ือสารตองเกี่ยวกับ
องคประกอบสําคัญ ๆ 3 ประการ อันไดแก ผูสงขาวสาร (Sender) ผูรับขาวสาร (Receiver) และตัว
ขาวสาร (Message) เม่ือนํามารวมกันจะเรียกวาเปนการส่ือสาร 
 การส่ือสารเปนกิจกรรมที่ไมอยูนิ่งมีการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา และมีความยุงยาก
สลับซับซอน การเรียนรูรูปแบบตาง ๆ ของการส่ือสารนั้นมีเหตุผล 4 ประการ คือ 
 1.  ชวยใหมีโอกาสที่จะเลือกกระบวนการของการส่ือสาร และปจจัยตาง ๆ เพื่อนําไปใชกับ
กิจกรรมทางการส่ือสารที่เกิดข้ึนจริง ทั้งนี้เพราะวาไมมีรูปแบบการส่ือสารอยางใดอยางหนึ่งเพียงชนิด
เดียวที่สามารถนําเอาไปใชกับขอมูลตาง ๆ ทางการส่ือสารไดโดยสมบูรณ 
 2.  ชวยใหคนพบความจริงใหม ๆ เกี่ยวกับการส่ือสาร เพราะการส่ือสารแตละรูปแบบยอม
กอใหเกิดปญหาตาง ๆ กัน 
 3.  ชวยใหเกิดการคาดคะเนลวงหนาเกี่ยวกับการส่ือสารข้ึน และรูปแบบเหลานี้จะชวยให
คาดคะเนไดวา อะไรจะเกิดข้ึนในแตละสภาพของการส่ือสาร ซึ่งการคาดคะเนเหลานี้จะชวยใหการ
ส่ือสารมีประสิทธิภาพ 
 4.  ชวยใหสามารถหาวิธีมาวัดปจจัย และกระบวนการในการส่ือสารตาง ๆ ได เพราะรูปแบบ
การส่ือสารแตละอยางมักจะมีลักษณะพิเศษที่เปนของตัวเองในเร่ืองเกี่ยวกับชองทางของการส่ือสาร
หรือวิธีการสงขาว ซึ่งจะสามารถวัดขอมูลที่ถูกสงออกไปได 
 
 รูปแบบการสื่อสารของแมคครอสกี้และรีชมอน 
 แมคครอสกี้และรีชมอน (McCroskey; & Richmon. 1996) ไดกลาววาการส่ือสารนี้เกิดจาก
แนวความคิดที่วา การส่ือสารเปนกระบวนการ หรือการแลกเปล่ียนโดยมีสาระสําคัญที่วาผูส่ือสารทํา
หนาที่ทั้งผูสง และผูรับขาว ในขณะเดียวกัน ไมอาจระบุวา การส่ือสารเร่ิมตนและส้ินสุดที่จุดใด เพราะ
ถือวา การส่ือสารมีลักษณะเปนวงกลม และไมมีที่ส้ินสุดผูรับขาว และผูสงขาว นอกจากจะทําหนาที่ทั้ง
การเขารหัส และถอดรหัสแลวยังเปนผูกอใหเกิดขาวสาร และกําหนดพฤติกรรม 
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 กลาวโดยสรุป การเรียนรูรูปแบบของการส่ือสารหลาย ๆ รูปแบบจะทําใหเกิดความคิดความ
เขาใจในกระบวนการส่ือสาร สามารถเลือกแบบการส่ือสารไปใชไดจริง ทําใหรูวาปญหาที่เกิดข้ึนในแต
ละรูปแบบเปนอยางไร จะชวยในการคาดคะเนส่ิงที่จะเกิดข้ึนในการส่ือสารซึ่งเปนการเพิ่มประสิทธภิาพ
ในการส่ือสาร 
 ชองทางการส่ือสาร (Communication Channel) คือ ส่ือกลางสําหรับใชนําขาวสารไปยังผูรับ
ขาวสาร หรือเปนตัวกลางที่ขาวสารเคล่ือนไหวระหวางผูสงขาวกับผูรับขาว ลักษณะของชองทางการ
ส่ือสารประกอบดวย 3 สวน คือ ตองมีตัวนําขาวสารจากผูสงไปยังผูรับ ตองมีวิธีการที่จะบันทึกขาวสาร
ลงในตัวนําขาวนั้น และตองมีส่ิงที่ทําใหตัวนําขาวเดินทางไปผูรับที่เราตองการไดส่ิงที่เรียกวาชองทาง
การส่ือสาร ไดแก ประการแรก คือ คล่ืนเสียง ซึ่งจะนําเสียงของบุคคลแรกใหบุคคลที่ 2 ไดยิน ประการที่
สอง ผูสงขาวจะตองมีความสามารถในการพูด คือ พูดเปนภาษาที่คนอ่ืนเขาใจได และผูรับขาวกจ็ะตอง
ฟงเปน และประการสุดทาย การที่จะทําใหคล่ืนเสียงเคล่ือนที่ไดจากผูพูดไปยังผูฟงจะตองมีอากาศเปน
ตัวรองรับ 
 ในแงของจิตวิทยา ชองทางการส่ือสารคือ ความรูสึกที่ผูรับขาวสารสามารถรับรูขาวสารจากผู
สงขาวได หมายความวา เราใหคําจํากัดความของชองทางการส่ือสารในฐานะที่เปนกลไกอยางหนึ่ง
ของความรูสึกภาษาที่จะรับรูขาวสารชองทางการส่ือสารจึงรวมถึงการมองเห็น การไดยินการสัมผัส 
การไดกล่ิน และการรูรส 
 โดยสรุป ชองทางการส่ือสาร คือ วิธีการที่จะติดตอส่ือสารที่จะชวยใหขาวสารไปยังผูรับ
ขาวสาร โดยอาศัยชองทางไปสูประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ การมองเห็น การสัมผัส การไดยิน การไดกล่ิน 
การล้ิมรส โดยใชชองทางคือ การบันทึกขอความ คําส่ังเปนลายลักษณอักษร การพูดการส่ือสาร
ความหมายที่มีประสิทธิภาพ ควรใชชองทางหลาย ๆ ชองทาง ชองทางการติดตอส่ือสารมีความสําคัญ
มากในการติดตอส่ือสาร ชองทางที่ใชในการติดตอส่ือสารระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา 
ไดแก การพูด (การส่ังงาน การประชุม การติดตอส่ือสารกันทางโทรศัพท) การสงขาว การสงขาวทาง
อินเตอรเน็ท ลายลักษณอักษรหรือส่ิงพิมพ (จดหมาย หนังสือเวียนประกาศตาง ๆ วารสารภายใน) 
โสตทัศนูปกรณ (เสียงตามสาย) สามารถแบงประเภทตามวิธีการตาง ๆ ดังนี้คือ การติดตอส่ือสารทาง
ลายลักษณอักษร การติดตอส่ือสารทางวาจา และการติดตอส่ือสารที่เกี่ยวของกับเทคโนโลย ี
 1.  การติดตอส่ือสารทางลายลักษณอักษร (Written Communication) หมายถึงการ
ติดตอส่ือสารที่ออกโดยการเขียน ซึ่งอาจเปนตัวอักษร หรือตัวเลขจํานวนก็ได เชนหนังสือเวียน และ
บันทึกโตตอบ (Circulation - Notes - Letters - Memo) ปาย ประกาศ บันทึกขอความ รายงาน
ประจําป แผงขาวสาร แผนปลิว ส่ิงตีพิมพจดหมายขาว และวารสาร คูมือการปฏิบัติงาน เปนตน 
สวนมากผูบริหารตองการขาวสารที่บันทึกเปนลายลักษณอักษร แตบางคร้ังการขาดการพิจารณา
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ขอความของขาวสารที่สงมาใหโดยรอบคอบก็อาจจะเกิดผลกระทบที่เสียหายตอองคการไดโดยมาก
มักจะพบวา การส่ือสารดวยการเขียนยากกวาการพูด ทั้งนี้อาจเปนเพราะบุคคลนั้นมีความสามารถ
ทางภาษานอย เชน ถาเขาทําหนาที่เปนผูสงสาร เขาอาจไมแนใจในคําสะกด อีกประการหนึ่ง การ
ติดตอส่ือสารที่อาศัยการเขียนนั้นมักจะมีลักษณะของการติดตอส่ือสารทางเดียว 
 2.  การติดตอส่ือสารทางวาจา (Oral Communication) หมายถึง การติดตอส่ือสารที่ออก
โดย การพูด เชน การประชุมกลุม (Group Meeting) การรองทุกขโดยวาจา การปรึกษาหารือ 
(Counseling) การสัมภาษณพนักงานที่ออก (Exit Interview) การอบรม การสัมมนาการพบปะตัวตอ
ตัว การสนทนาเผชิญหนา การพูดโทรศัพท การฝากบอกตอ และขาวลือซึ่ง สรอยตระกูล อรรถมานะ 
(2541) กลาววา การติดตอส่ือสารดวยคําพูด เปนวิธีการที่ใชกันมากที่สุดในการนําเสนอขาวสารจาก
บุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะนักบริหารก็มักจะพบวาตนนั้นอยูในสภาพแวดลอมที่เต็มไป
ดวยคําพูด แตก็ยังพบปญหาเกี่ยวกับวิธีการใชภาษาพูด หรือปญหาเกี่ยวกับการใชคําที่ใชเฉพาะวงการ
หนึ่ง ๆ หรือใชเฉพาะในกลุมคน หรือคํายอ รหัส ที่ใชในองคการใดองคการหนึ่ง การส่ือสารทางวาจา 4 
ประกอบดวย 
  2.1  การสนทนา แบงออกเปน การสนทนาในเร่ืองทั่วไป และการสนทนาในเชิงให
คําปรึกษาในการปฏิบัติงานรวมกัน 
  2.2  การสัมภาษณ เปนการสนทนาที่แบงหนาที่ผูพูดแนนอน คือ ฝายหนึ่งถาม ฝายหนึ่ง
ตอบ 
  2.3  การออกคําส่ังดวยวาจา เปนเร่ืองที่ปฏิบัติกันอยูเปนประจําทุกหนวยงาน การใชวาจา
ส่ังงาน ควรส่ังดวยลักษณะที่เด็ดขาด แตนุมนวล โดยผูบริหารควรคํานึงถึงสถานการณดวยวาควรออก
คําส่ังแบบใดกับผูรับคําส่ัง 
  2.4  การประชุม การประชุมเปนกิจกรรมที่บุคลากรในหนวยงานจะตองเขาไปมีสวนรวม
เสมอ เพราะเปนกิจกรรมที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติงานเปนอยางมาก 
 3.  การติดตอส่ือสารที่ตองใชเทคโนโลยี (Technologies Communication) เทคโนโลยีการ
ส่ือสาร เปนเคร่ืองมือทางเทคนิค ที่มีประโยชนเปนสวนยอยกลุมหนึ่งของเทคโนโลยีในสังคมมนุษย ซึ่ง
แตละชนิดจะมีคุณลักษณะเฉพาะตัวที่แตกตางกันตามแนวคิด และวัตถุประสงคในการใชงาน แตก็มี
คุณสมบัติประการหนึ่งที่คลายคลึงกันคือ การเอาชนะขีดจํากัดความสามารถตามธรรมชาติ และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการส่ือสาร เชน การบันทึกและเผยแพรขาวสาร 
 โดยสรุปแลว ชองทางการส่ือสารเปนตัวเชื่อมโยงระหวางผูบริหารกับพนักงานในการสงตอ
นโยบายเพื่อนําไปสูการปฏิบัติได ถาขาดชองทางการส่ือสารที่มีประสิทธิภาพ พฤติกรรมการส่ือสาร
ระหวางผูบริหารและพนักงานยอมมีอุปสรรคทําใหการส่ือสารดอยประสิทธิภาพ ดังนั้น ผูบริหาร
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จําเปนตองเลือกชองทางในการส่ือสารใหเหมาะสม นอกจากผูบริหารจะตองคิดถึงเร่ืองลักษณะ
พื้นฐานและความสามารถของพนักงานเพื่อที่จะเลือกใชชองทางการส่ือสารที่เหมาะสมแลวการเลือกใช
ชองทางการส่ือสารควรที่จะนําชองทางการส่ือสารหลายประเภทมาใชรวมกันอยางเหมาะสม เพื่อให
เกิดประสิทธิผลในการส่ือสาร และผูบริหารควรพิจารณาเลือกใชชองทางการส่ือสารตามลักษณะ และ
จุดมุงหมายของเร่ืองที่ตองการจะส่ือไปยังพนักงานใหรอบคอบ  
 การส่ือสารอยางมีประสิทธิภาพ ภาพรวมของการส่ือสารจากคําทํานายเกี่ยวกับส่ิงที่จะ
เกิดข้ึนในอนาคตของ บิลล เกตส ผูกอตั้งบริษัทไมโครซอฟท ที่วาเทคโนโลยีสมัยใหมจะชวยใหการ
ส่ือสารมีรูปแบบที่หลากหลายทั้งรูปและเสียง บิลล เกตส ทํานายวา “การสรางเอกภาพในเทคโนโลยี
การส่ือสารจะชวยขจัดชองวางระหวางวิธีการส่ือสารตาง ๆ ทั้งอีเมล เสียง การประชุมผานเว็บ และ
รูปแบบอ่ืน ๆ อีกมากมาย ที่เราใชในชีวิตประจําวันของเรา เทคโนโลยีดังกลาวจะชวยใหเราเติมเต็ม
ชองวางระหวางอุปกรณที่เราใชติดตอกับผูอ่ืนเม่ือเราตองการขอมูล และการประยุกตใชเคร่ืองมือ
เหลานั้นกับกระบวนการในการดําเนินธุรกิจที่เราจําเปนตองใชขอมูล มันจะมีผลกระทบตอผลิตภาพ 
ความคิดริเร่ิมสรางสรรค และความรวมมือกันอยางลึกซึ้งทีเดียว” 
 
 องคประกอบของกระบวนการสื่อสาร 
 การส่ือสารมีองคประกอบที่สําคัญ 4 ประการ คือ (สมิต สัชฌุกร. 2547) 
 1.  ผูสงสาร (Source) คือ ผูตั้งตนทําการส่ือสารกับบุคคล หรือกลุมบุคคลอ่ืน ผูสงสารอาจ
เปนบุคคลเดียว หรืออาจจะมีมากกวาหนึ่งคนก็ได องคการหรือหนวยงานที่เปนผูเร่ิมกระทําการใหเกิด
การส่ือสารก็ถือไดวาเปนผูสงสาร 
 2.  สาร (Message) คือ สาระ เร่ืองราว ขาวสาร ที่ผูสงสารตองการสงออกไปสูบุคคล หรือ
กลุมบุคคลอ่ืน สารอาจเปนส่ิงที่มีตัวตน เชน ตัวหนังสือ ตัวเลข รูปภาพ วัตถุตาง ๆ หรือสัญลักษณใด ๆ 
ที่สามารถใหความหมายเปนที่เขาใจได 
 3.  ชองทางที่จะสงสาร หรือส่ือ (Channel or Medium) คือ เคร่ืองมือ หรือชองทางที่ผูสงสาร
จะใช เพื่อใหสารนั้นไปถึงบุคคล หรือกลุมบุคคลรับ ชองที่จะสงสาร หรือส่ือตาง ๆ ที่จะนําสารไปยังผูรับ
สารตามที่ผูสงสารมุงหมาย อาจจะเปนส่ือธรรมชาติ เชน อากาศ เปนชองทางที่คล่ืนเสียงผานไปยัง
ผูฟงเสียง หรืออาจจะเปนส่ือที่มนุษยประดิษฐข้ึน เชน วิทยุ โทรทัศน โทรศัพท ฯลฯ 
 4.  ผูรับสาร (Receiver) คือ บุคคลหรือกลุมบุคคลที่สามารถรับทราบสารของผูสงสารไดผูรับ
สารเปนจุดหมายปลายทางของขาวสารเปนบุคคลสําคัญในการชี้ขาดวา การส่ือสารเปนผลหรือไม 
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 หลักสําคัญในการสื่อสาร 
 วิจิตร อาวะกุล (2525) ไดกลาวถึง การส่ือสารที่มีประสิทธิผลตองมีองคประกอบ 7 ประการ
คือ 
 1.  ความนาเชื่อถือ (Credibility) การส่ือสารจะไดผลนั้น ตองมีความเชื่อถือของในเร่ืองของ
ผูใหขาวสาร แหลงขาว เพื่อใหเกิดความม่ันใจ หรือเต็มใจรับฟงขาวสารนั้น 
 2.  ความเหมาะสม (Context) การส่ือสารที่ดีตองมีความเหมาะสมกลมกลืนกับวัฒนธรรม
ของสังคม เคร่ืองมือส่ือสารนั้นเปนเพียงส่ิงประกอบ แตความสําคัญอยูที่ทาที ทาทาง ภาษา คําพูดที่
เหมาะสมกับวัฒนธรรมสังคม หมูชน หรือสภาพแวดลอมนั้น ๆ การยกมือไหวสําหรับสังคมไทยยอม
เหมาะสมกวาการจับมือ หรือการจับมือของฝร่ังยอมเหมาะสมกวาการไหวเปนตน 
 3.  เนื้อหาสาระ (Content) ขาวสารที่ดีจะตองมีความหมายสําหรับผูรับ มีสาระ ประโยชนแก
กลุมชน หรือมีส่ิงที่เขาจะไดผลประโยชน จึงนาสนใจ บางคร้ังส่ิงที่เปนประโยชนตอกลุมชนกลุมหนึ่ง 
แตอาจจะไมมีสาระสําหรับคนบางกลุม ในเร่ืองนี้จึงตองใชการพิจารณากลุมชนเปาหมายดวย 
 4.  บอยและสมํ่าเสมอตอเนื่องกัน (Continuity and Consistency) การส่ือขาวสารจะไดผล
ตองสงบอย ๆ ติดตอกัน หรือมีการย้ําหรือซ้ํา เพื่อเตือนความทรงจํา หรือเปล่ียนทัศนคติ และมีความ
สมํ่าเสมอ เสมอตนเสมอปลาย มิใชสงขาวสารชนิดขาด ๆ หาย ๆ ไมเที่ยงตรงแนนอน 
 5.  ชองทางขาวสาร (Channels) ขาวสารจะเผยแพรไดดีนั้นจะตองสงใหถูกชองทางของการ
ส่ือสารนั้น ๆ โดยมองหาชองทางที่เปดรับขาวสารที่เราจะสง และสงถูกสายงาน กรม กองหนวย หรือ
โดยวิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ ฯลฯ สงถึงตัวบุคคลโดยตรง จะรวดเร็วกวา หรือสงที่บานไดรับเร็วกวา
การสงไปใหที่ทํางาน เราควรเลือกชองทางที่ไดผลเร็วที่สุด 
 6.  ความสามารถของผูรับขาวสาร (Capability of Audience) การส่ือสารที่ถือวาไดผลนั้น
ตองใชความพยายาม หรือแรงงานนอยที่สุด การส่ือสารจะงายสะดวกก็ข้ึนอยูกับความสามารถในการ
รับของผูรับ ซึ่งข้ึนอยูกับปจจัยหลายอยาง เชน สถานที่ โอกาสอํานวย นิสัย ความรู พื้นฐานที่จะชวยให
เขาใจ เปนตน 
 7.  ความแจมแจงของขาวสาร (Clarity) ขาวสารตองงาย ใชภาษาที่ผูรับเขาใจ คือใชภาษา
ของเขา ศัพทที่ยากและสูงไมมีประโยชนควรตัดออกใหหมดใหชัดเจน เขาใจงาย มีความมุงหมายเดียว 
อยาใหคลุมเครือ หรือมีความหมายหลายแง หรือตกหลนขอความบางตอนที่สําคัญไป 
 โดยสรุป แนวคิดเร่ืองกระบวนการติดตอส่ือสารเปนแนวคิดที่ใหเห็นถึง รูปแบบ หลักการ และ
ชองทางในการติดตอส่ือสาร เพื่อใหการติดตอส่ือสารเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ จึงนํามาใชเปน
แนวทางในการตั้งแบบสอบถามและในการอภิปรายผล  
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3. แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับการส่ือสารทางการตลาดแบบครบวงจร 
 การส่ือสารทางการตลาดแบบครบวงจร หมายถึง แนวความคิดของการวางแผนการส่ือสาร
การตลาดที่ยอมรับคุณคาเพิ่ม (Added value) ของการวางแผนอยางกวางขวาง ดวยการประเมิน
บทบาทเชิงยุทธถึงลักษณะเฉพาะของการติดตอส่ือสารแบบตางๆ เชน การโฆษณา การตลาดเจาะตรง 
เพื่อใหตอบสนองทันที การสงเสริมการขาย การประชาสัมพันธ และนําวิธีการส่ือสารแบบตางๆเหลานี้
มารวมกันเพื่อใหการติดตอส่ือสารมีความชัดเจน สอดคลองกลมกลืน และมีผลกระทบมากที่สุดโดย
ผานขาวสารตางๆ ที่ประสานสอดคลองกันเปนหนึ่งเดียว 
 ชิมพ (Shrimp. 2010) ไดใหนิยามของ IMC ไววา หมายถึง กระบวนการการส่ือสารซึ่ง
ประกอบดวย การวางแผน การสรางสรรค การบูรณาการ และการปฏิบัติตามแผนอันเกิดจากรูปแบบ
การส่ือสารแบบตางๆ (การโฆษณา การสงเสริมการขาย การออกขาวเผยแพร การจัดกิจกรรมพิเศษ 
ฯลฯ) เพื่อสงมอบไปยังกลุมลูกคาเปาหมายและลูกคาที่มุงหวังสําหรับผลิตภัณฑ แบรนดใดแบรนดหนึง่ 
(ดารา และ ธนวัฒน ทีปะปาล.  2553: 18; อางอิงจาก Shimp. 2010) 
  โบว่ีและคณะ (ศิริวรรณ เสรีรัตน. 2541; อางอิงจาก Bovee; et al. 2538: 5) ไดกลาววา การ
ติดตอส่ือสารทางการตลาดแบบผสมผสาน (Integrated Marketing Communication, IMC) หมายถึง 
การที่บริษัทหนึ่งสามารถผสมผสานการส่ือสารการตลาดหลายเคร่ืองมือเพื่อสงขาวสารเกี่ยวกับองคกร
และผลิตภัณฑไดอยางชัดเจน โดยมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันและจับใจลูกคา  
 เสรี วงษมณฑา (2540: 28-29) ใหความหมายของการส่ือสารการตลาด (Integrated 
Marketing Communication) วาหมายถึง กระบวนการของการพัฒนาแผนงานการส่ือสารการตลาดที่
ตองใชการจูงใจหลายรูปแบบกับกลุมเปาหมายอยางตอเนื่อง เปาหมาย IMC คือ การที่มุงสราง
พฤติกรรมของกลุมเปาหมายใหสอดคลองกับความตองการของตลาด โดยการพิจารณาวิธีการส่ือ
สารตราสินคา (Brand Contracts) เพื่อใหผูบริโภคเปาหมายไดรูจักสินคาที่จะนําไปสูความรู
ความคุนเคยและความเชื่อม่ันในสินคายี่หอใดยี่หอหนึ่งซึ่ง IMC เปนวิธีการพื้นฐานในการสํารวจ 
กระบวนการติดตอส่ือสารกับผูรับขาวสารที่เปนเปาหมาย 
 ทฤษฎีแนวความคิดของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ แนวความคิดของการ
ส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Communication, IMC) การส่ือสารดวยวิธี “การส่ือสาร
การตลาดแบบบูรณาการ” เปนกลยุทธวิธีการส่ือสารแนวใหมที่หลายภาคธุรกิจนิยมนามาใชกันอยาง
กวางขวางเพื่อใหเขาถึงผูบริโภคเปาหมายใหไดมากที่สุด โดยจุดมุงหมายสูงสุด คือ เพื่อสรางภาพพจน
โดยรวมของสินคา บริการ และองคกร ซึ่งสามารถสรางภาพพจนเชิงบวกใหเกิดข้ึนในใจของผูบริโภคได 
ก็จะเปนเคร่ืองมือสําคัญที่ชวยสนับสนุนงานดานการตลาดการขายและเปนที่มาของยอดขายซึ่งสงผล
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ถึงการเติบโตของธุรกิจ ตอเนื่องไปถึงความสําเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศดวย (เสรี 
วงษมณฑา. 2547) 
 เคร่ืองมือของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (เสรี วงษมณฑา. 2547) การส่ือสาร
การตลาดแบบบูรณาการจะใชทุกรูปแบบของการติดตอส่ือสารที่เหมาะสมกับผูบริโภคกลุมนั้นหรือเปน
ส่ิงที่ผูบริโภคเปดรับ  
 การโฆษณา (Advertising) หมายถึง การใชส่ือประเภทตาง ๆ ที่สามารถสงนาขาวสารไปสู
ผูรับสารไดอยางทั่วถึงภายในระยะเวลาอันรวดเร็วผานส่ือมวลชน อันไดแก โทรทัศน หนังสือพิมพ วิทยุ 
นิตยสารและส่ือเฉพาะกิจ ไดแก ปายโฆษณากลางแจง โบรชัวร แผนพับ โปสเตอร 
 การประชาสัมพันธ (Public Relation) การติดตอส่ือสารขององคการกับกลุมตาง ๆ ที่มี
ผลกระทบตอความสําเร็จขององคการ ไมวาจะเปนผูขายปจจัยการผลิต ผูถือหุนหรือลูกคา โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อสรางทัศนคติ ความเชื่อ และภาพลักษณที่ดีตอองคการหรือผลิตภัณฑ ตลอดจนเปน
การใหความรูในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง หรือแกไขขอผิดพลาดในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง  
 การสงเสริมการขาย (Sale Promotion) เปนเคร่ืองมือระยะส้ัน เพื่อกระตุนใหเกิดการซื้อ
หรือขายผลิตภัณฑ หรือเปนส่ิงที่จูงใจที่มีคุณคาพิเศษที่กระตุนหนวยงานขาย, ผูจัดจาหนาย หรือ
ผูบริโภคคนสุดทาย โดยมีจุดมุงหมายเพื่อใหเกิดการขายในทันทีทันใด (Belch; & Belch. 2001: 11) 
หรือเปนเคร่ืองมือกระตุนความตองการซึ่งที่ใชสนับสนุนการโฆษณา และการขายโดยใชพนักงานขาย 
(Etzel, walker; & Stanton. 2001: 11) ซึ่งสามารถกระตุนความสนใจ ทาใหเกิดการทดลองใช หรือการ
ซื้อโดยลูกคาคนสุดทายหรือบุคคลอ่ืน ๆ ในชองทางการจัดจําหนาย  
 การขายโดยพนักงานขาย (Personal Selling) หมายถึง รูปแบบการติดตอส่ือสารจากผูสง
สารไปยังผูรับขาวสารโดยตรง อาจเรียกวาเปนการติดตอส่ือสารระหวางบุคคล ผูสงขาวสารจะสามารถ
รับรูและประเมินผลจากผูรับขาวสารไดทันที การขายโดยพนักงานขายถือเปนส่ือที่สําคัญมาก (เสรี 
วงษมณฑา. 2547)  
 การใชเครือขายการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส (Internet) เปนระบบเครือขาย
คอมพิวเตอรเครือขายหนึ่ง ซึ่งติดตอเชื่องโยงกันเปนเครือขายใหญ และสามารถสงขอมูลขาวสารถึงกัน
ไดอยางกวางขวาง  
 การตลาดแบบไวรัส (Viral Marketing) หรือปากตอปาก การตลาดแบบไวรัส คือเทคนิค
ทางการตลาดอยางหนึ่ง ที่ใช Social Network ที่มีอยูกอนแลว มาเสริมสราง ใหเกิดการพบเห็นตรา
สินคา (Brand Awareness) หรือทําเพื่อวัตถุประสงคอ่ืน ๆ ทางการตลาด โดยลักษณะการกระจาย
ขาวสาร ในแบบ Viral Marketing จะเปนลักษณะเหมือนการบอกแบบปากตอปาก เพียงแตวาในยุคนี้ 
ส่ืออินเทอรเน็ต เอ้ือใหการตลาดแบบไวรัส กระจายตัวไดเร็วกวาแตกอนมาก Viral Marketing นั้นมี
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พลัง มีนาหนักในการสรางความเชื่อถือ มากกวาโฆษณาแบบอ่ืน ๆ เพราะวามีการยืนยันโดยเพื่อน ๆ 
ของผูรับเอง เพราะมักจะเปนการสงตอ หรือบอกตอ โดยใชอีเมล การไป Post ไวใน Blog หรือ Social 
Network ของตนเอง พอเพื่อนมาเห็น ก็คอนขางจะยินยอมที่จะดู อาน หรือฟง ขอความหรือขาวสารนัน้
นั่นเอง Viral Marketing ไมจาเปนที่จะตองใชชองทาง ทางอินเทอรเน็ตเทานั้น ยังสามารถเผยแพร
กระจายไปตามส่ือ Traditional Media เชนทีวี วิทยุ หนังสือพิมพ ไดเชนกัน (www.keng.com, 2553)  
 การตลาดทางตรง (Direct Marketing) หมายถึง การติดตอส่ือสารของบริษัทไปยังลูกคา
กลุมเปาหมายโดยตรงเพื่อใหไดรับการตอบสนองหรือการซื้อสินคา การตลาดทางตรงไมไดมีเพียงแต
การสงจดหมายทางตรง หรือสงแคตตาล็อกส่ังสินคาทางไปรษณีย แตเกี่ยวของกับกิจกรรมที่
หลากหลาย อาทิ การจัดการฐานขอมูล การขายตรง การตลาดทางโทรศัพท การโฆษณาที่ตอบสนอง
โดยตรงผานจดหมายทางตรง อินเตอรเนต และส่ือส่ิงพิมพ หรือส่ือโทรทัศนอ่ืนๆ บางบริษัทไมไดใช
ชองทางการตลาดอ่ืนๆ นอกจากใชชองทางการขายอิสระในการขายสินคาโดยตรงไปยังลูกคา (Kotler. 
2003: 631)  
 การตลาดโดยการจัดการจัดกิจกรรมพิเศษ (Event marketing) เชน การประกวด, การ
แขงขัน, การฉลอง, การเปดตัวสินคาใหม ซึ่งเปนวิธีที่นิยมมากในปจจุบันเพราะเปนการส่ือสาร
การตลาดที่สามารถจูงใจใหผูบริโภคเขามามีสวนรวมได และสามารถวัดผลไดดวยจานวนของผูที่เขา
มามีสวนรวมในกิจกรรมและสนใจติดตามกิจกรรมที่เกิดข้ึน (เสรี วงษมณฑา. 2547)  
 การใชผลิตภัณฑเปนสื่อ (Merchandising) เปนการจัดทําวัสดุส่ิงของข้ึนมา ซึ่งวัสดุส่ิงของ
เหลานั้นมีขาวสารเกี่ยวกับสินคาอยูดวยอาจจะเปนโลโก ตราสินคา คําขวัญ ผลิตภัณฑ เหลานี้จะเปน
เสมือนส่ือเคล่ือนที่ (Moving -Media) ซึ่งกอใหเกิดการส่ือสารตราสินคา (Brand Contact) ไดเปน
อยางดี (เสรี วงษมณฑา. 2547)  
 เหตุผลท่ีทําใหนักการตลาดใหความสําคัญกับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
เพิ่มขึ้น การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ ถูกนําไปใชในการกาหนกลยุทธและแผนการส่ือสาร
ทางการตลาดของบริษัทตางๆ ทั้งขนาดใหญและขนาดเล็กทั้งที่มีลูกคาเปาหมายเปนลูกคาทั่วไปหรือ
หนวยงาน องคการตาง ๆ ซึ่งการเปล่ียนแปลงนี้เร่ิมตนมาตั้งแตทศวรรษที่  90 หรือ ประมาณชวงป 
พ.ศ.2533-2543 โดยมีเหตุผลที่สาคัญหลายประการที่ทาใหบริษัทตางๆ ประยุกตใชการส่ือสาร
การตลาดแบบบูรณาการดังนี้  
 1.  บริษัทเหลานี้เขาใจและตระหนักถึงประโยชนที่จะไดรับจากการประสมประสานกลยุทธ
การติดตอส่ือสารหลายวิธีเขาดวยกันมากกวาที่จะใชเพียงกลยุทธใดกลยุทธหนึ่งดวยการประสานกล
ยุทธการส่ือสารการตลาดเขาดวยกัน บริษัทสามารถหลีกเล่ียงความซาซอนและสามารถใชประโยชน
จากการประสมประสานกันของเคร่ืองมือการสงเสริมการตลาดสูงที่สุด  



 20 

 2.  มีการเปล่ียนแปลงของสภาวะแวดลอมในการดําเนินธุรกิจทําใหนักการตลาดตองปรับตัว
ใหเขากับสถานการณที่มีการเปล่ียนแปลง จึงทําใหมีการประยุกตใช การส่ือสารการตลาดแบบบูรณา
การมากข้ึน กรเปล่ียนแปลงเหลานี้ไดแก การเปล่ียนแปลงทางดานประชากร รูปแบบการดํารงชวิีต การ
ใชส่ือ และรูปแบบการซื้อหรือเลือกซื้อสินคาของลูกคา  
 ทัศนะการวางแผน IMC ถือเกณฑแนวความคิด 5 ประการ คือ (เสร ีวงษมณฑา. 2540: 
28-29) 
 1.  การติดตอส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ จะใชการติดตอส่ือสารหลายรูปแบบกับ
ลูกคาซึ่งอยูภายใตแผนเดียวกันและจุดมุงหมายเดียวกัน การติดตอส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณา
การตระหนักวาบุคคลสะสมขอมูลตลอดเวลาและขอมูลที่สะสมจะมีผลตอพฤติกรรมการซื้อดังนั้นจึง
ควรมีการปอนขอมูลใหกับลูกคาดวยวิธีการตาง ๆ ดังนี้  
  1.1  การโฆษณา 
   1.2  การขายโดยใชพนักงาน 
   1.3  การสงเสริมการขาย 
   1.4  การประชาสัมพันธ 
   1.5  การตลาดทางตรง 
   1.6  การตลาดโดยการจัดกิจกรรมพิเศษ 
   1.7  เคร่ืองมือการติดตอส่ือสารอ่ืนๆ 
 2.  การติดตอส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ จะเร่ิมตนที่ลูกคาไมใชผลิตภัณฑ 
จุดเร่ิมตนในการติดตอส่ือสารของผลิตภัณฑคือการคนหาวิธีการที่จะติดตอส่ือสารถึงประโยชนเกีย่วกบั
ลูกคากลุมเปาหมายโดยเร่ิมตนที่ความรูสึกนึกคิดของลูกคา คนหาส่ิงที่มีคุณคาในสายตาลูกคาแลว
ยอนกลับไปศึกษาคุณสมบัติของผลิตภัณฑ จากนั้นจึงระบุโครงสรางของขาวสารซึ่งผูติดตอกับผูรับ
ขาวสารที่เปนเปาหมาย  
 3.  การติดตอส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ พยายามคนหาการติดตอส่ือสารทั้งที่ใช
คนและที่ใชส่ือ จากจุดเร่ิมตนที่วาลูกคาทุกคนที่ความเปนเอกลักษณ ดังนั้นจึงตองตอบสนองโดยการ  
  3.1  ผูใชที่ภักดีตอตราสินคา (Loyal and User)  
  3.2  ผูใชสินคาของคูแขงขัน (Competitive User)  
  3.3  ผูใชที่เปล่ียนตราสินคา (Swing User)  
  สวนสําคัญของการติดตอส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการอีกประการหนึ่ง คือ การ
พิจารณาวาลูกคามีความคิดเกี่ยวกับตราสินคาในผลิตภัณฑชนิดใดชนิดหนึ่งเปนเครือขายตราสินคา 
(Brand Network) และคนหาวิธีการที่จะติดตอส่ือสารเกี่ยวกับตราเหลานี้ซึ่งเปนการติดตอส่ือสารกับ
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ตราสินคา (Brand Contacts) ดวยขอมูลนี้จะเร่ิมตนโดยการกําหนดวัตถุประสงคสําหรับแตละชนดิของ
ผูใช แลวจึงใชเคร่ืองมือการติดตอส่ือสารที่เหมาะสมที่สุด  
 4.  การติดตอส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ จะสรางการติดตอส่ือสารแบบสองทางกับ
ลูกคาการติดตอส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการจะมุงสรางใหเกิดการตอบสนองดานพฤติกรรม
ลูกคา รับฟงความคิดเห็นและความตองการลูกคา  
 5.  การส่ือสารการตลาด และเคร่ืองมือการตลาด (4P’s) ใหสอดคลองกันภายใตแผนเดยีวกนั 
และบรรลุจุดมุงหมายเดียวกันโดยใชเคร่ืองมือรวมกัน ดังนี้  
  5.1  ผลิตภัณฑ (Product)  
  5.2  ราคา (Price)  
  5.3  การจัดจําหนาย (Distribution) 
  5.4  Marketing Communication  
 โดยสรุป แนวคิดเร่ืองการส่ือสารทางการตลาดแบบครบวงจร เปนแนวคิดที่ใหเห็นถึง การ
ติดตอส่ือสารทางการตลาดในรูปแบบตางๆ เพื่อสงมอบขอมูล ขาวสาร รวมถึงคุณคาใหไดตรงตาม
ความตองการของลูกคา จึงนํามาใชเปนแนวทางในการตั้งแบบสอบถามและในการอภิปรายผล  
 
4. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแนวโนมพฤติกรรมผูบริโภค  
 ความหมายของแนวโนมพฤติกรรมผูบริโภค 
 แนวโนมพฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง แนวโนมในการตอบสนอง หรือการกระทําที่บุคคล
ไดรับอิทธิพลทั้งจากภายในและภายนอกตอความตองการของแตละบุคคล ซึ่งมีการเปล่ียนแปลง
ตลอดเวลา ดังนั้นการวงแผนกลยุทธการตลาดจึงอยูบนรากฐานของการเปล่ียนแปลงของพฤติกรรม
ผูบริโภคที่คาดวาจะเกิดข้ึนในอนาคต (ศิริวรรณ เสรีรัตน; และคณะ. 2541: 124, อางอิงจาก Shiffman 
& Kanuk. 1994.)  
 พฤติกรรม หมายถึง พฤติกรรมที่เกี่ยวของกับการซื้อ และการใชสินคา และบริการ โดยผาน
การแลกเปล่ียนที่บุคคลตองมีการตัดสินใจทั้งกอนหลังการกระทําดังกลาว โดยบุคคลที่จะถือวาเปน
ผูบริโภคในที่นี้คือ “บุคคลที่มีสิทธิในการไดมาและใชไปซึ่งสินคา และบริการมีการเสนอขายโดยสถาบนั
ทางการตลาด” 
 พฤติกรรมผูบริโภค (Cosumer Behavior) พฤติกรรมที่ผูบริโภคทําการคนหา การซื้อ การใช 
การประเมิน การใชสอยผลิตภัณฑ และการบริการซึ่งคาดวาจะสนองความตองการของเขา หรือ 
หมายถึง การศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจ และการกระทําของผูบริโภค เพื่อจัดส่ิงกระตุน หรือกลยุทธ
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ทางการตลาดเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของผูบริโภคได (ศิริวรรณ  เสรีรัตน; และคณะ. 2541: 124; 
อางอิงจาก Shiffman; & Kanuk. 1994: 5)  
 
 องคประกอบของพฤติกรรม  
 พฤติกรรมของมนุษย มีองคประกอบ 7 ประการ  
 1.  ความมุงหมาย (Goal) คือ ความตองการที่ทําใหเกิดกิจกรรมเพื่อตอบสนองความตองการ
ที่เกิดข้ึน ความตองการบางอยางสามารถตอบสนองไดทันที แตบางอยางตองใชเวลานานจึงจะบรรลุ
ความตองการได  
 2.  ความพรอม (Readiness) คือ ระดับวุฒิภาวะหรือความสามารถที่จําเปนในการทํา
กิจกรรมเพื่อสนองความตองการ  
 3.  สถานการณ (Situation) คือ เหตุการณที่เปดโอกาสใหเลือกทํากิจกรรม เพื่อตอบสนอง
ความตองการ  
 4.  การแปลความหมาย (Interpretation) คือ กอนที่จะทํากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งลงไป
มนุษยจะพิจารณาสถานการณกอน แลวจึงตัดสินใจเลือกวิธีการที่เกิดความพึงพอใจมากที่สุด เพื่อ
ตอบสนองความตองการ  
 5.  การตอบสนอง (Response) คือ การกระทํากิจกรรมเพื่อสนองตอบความตองการโดย
วิธีการที่ไดเลือกแลวในข้ันแปลความหมาย 32  
 6.  ผลที่ไดรับหรือผลที่ตามมา (Consequence) คือ เม่ือทํากิจกรรมแลวยอมไดรับผลการ
กระทํานั้น ผลที่ไดรับอาจเปนไปตามที่คาดคิดหรืออาจตรงขามก็ได  
 7.  ปฏิกิริยาตอความผิดหวัง (Reaction to Thwarting) คือ ในกรณีที่ไมสามารถตอบสนอง
ความตองการได มนุษยก็อาจจะยอนกลับไปแปลความหมายของสถานการณ และเลือกวิธีการใหม  
 
 ความหมายของพฤติกรรมของผูบริโภค  
 อีเกล และคณะ (อดุลย จาตุรงค. 2550: 5; อางอิงจาก Engle; & others.  n.d.) กลาววา
พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง ปฏิกิริยาของบุคคลที่เกี่ยวขอโดยตรงกับการไดรับหรือใชสินคาและบริการ
ทางเศรษฐกิจ รวมทั้งกระบวนการตาง ๆ ของการตัดสินใจซึ่งเกิดกอนและเปนตัวปฏิกิริยาตางๆ 
เหลานั้น ซึ่งแบงออกเปนสวนสําคัญได 3 สวน  
 1.  ปฏิกิริยาของบุคคล ซึ่งรวมถึงกิจกรมตาง ๆ  
 2.  บุคคลเกี่ยวของโดยตรงกับการไดรับ และการใชสินคาและบริการทางเศรษฐกิจซึ่ง 
หมายถึงผูบริโภคคนสุดทาย  
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 3.  กระบวนการตาง ๆ ของการตัดสินใจซึ่งเกิดกอน และเปนตัวกําหนดปฏิกิริยาตาง ๆ เหลานี้  
 ศิริวรรณ เสรีรัตน (2538: 3) กลาววา พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง พฤติกรรมซึ่งบุคคลทําการ
คนหา การซื้อ การใช การประเมินผลและการใชจายในผลิตภัณฑและบริการ โดยคาดวาจะตอบสนอง
ความตองการของเขาได  
 ธงชัย สันติวงษ (2540: 8) กลาววา พฤติกรรมผูบริโภค เปนการกระทําของบุคคลใดบุคคล
หนึ่งที่เกี่ยวของโดยตรงกับการจัดหาใหไดมาและการใชซึ่งสินคาและบริการ ทั้งนี้หมายรวมถึง
กระบวนการตัดสินใจซึ่งมีมากอนแลว และเปนส่ิงที่มีสวนในการกําหนดใหเกิดการกระทําดังกลาว  
 ชิฟแมน และคะนุค (Schiffman; & Kanuk. 1987) ไดใหความหมายของพฤติกรรมของ
ผูบริโภคไววาเปนพฤติกรรมที่ผูบริโภคออกไมวาจะเปนการเสาะหา ซื้อ ใช ประเมินผล หรือการบริโภค
ผลิตภัณฑ บริการ และแนวคิดตาง ๆ ซึ่งผูบริโภคคาดวาจะสามารถตอบสนองความตองการของตนได
เปนการศึกษาการตัดสินใจของผูบริโภคในการใชทรัพยากรที่มีอยู ทั้งเงิน เวลา และกําลังเพื่อบริโภค
สินคาและบริการตางๆ อันประกอบดวย ซื้ออะไร ทําไมจึงซื้อ ซื้อเม่ือไร อยางไร ที่ไหน และบอยแคไหน  
แองเจิล คอลแลต และแบลคเวลล (Engel Kollat; & Blackwell, 1968) ไดใหความหมายของ
พฤติกรรมผูบริโภควา หมายถึง การกระทําของบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งเกี่ยวของโดยตรงกับการ จัดหา
ใหไดมาและการใชซึ่งสินคาและบริการ ทั้งนี้หมายรวมถึง กระบวนการตัดสินใจซึ่งมีมาอยูกอนแลว 
และซึ่งมีสวนในการกําหนดใหมีการกระทําดังกลาว  
 การศึกษาถึงพฤติกรรมผูบริโภคตองมีการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภคเพื่อคนหาหรือวิจัย
เกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อและการใชของผูบริโภคเพื่อทราบถึงลักษณะความตองการและพฤติกรรมการ
ซื้อและการใชของผูบริโภคคําตอบที่ไดจะชวยใหนักการตลาดสามารถจัดกลยุทธการตลาดที่สามารถ
สนองความพึงพอใจของผูบริโภคไดอยางเหมาะสม  
 คําถามที่ใชเพื่อคนหาลักษณะพฤติกรรมผูบริโภคคือ 6Ws และ 1H ซึ่งประกอบดวย WHO? 
WHAT? WHY? WHO? WHEN? WHERE? และ HOW? เพื่อคนหาคําตอบ 7 ประการ ซึ่งประกอบดวย  
 1.  ใครอยูในตลาดเปาหมาย (Who is in the target market?) เปนคําถามเพื่อทราบลักษณะ
ของกลุมเปาหมายที่บริโภคอาหารชีวจิต ซึ่งเกี่ยวกับดานประชากรศาสตร และพฤติกรรมการซื้อ  
 2.  ผูบริโภคซื้ออะไร (What does the consumer buy?) เกี่ยวกับส่ิงที่ผูบริโภคตองการซื้อ
ตองการไดจากผลิตภัณฑ ซึ่งเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือประโยชนของอาหารชีวจิต  
 3.  ทําไมผูบริโภคจึงซื้อ (Why does the consumer buy?) วัตถุประสงคในการซื้อของ
ผูบริโภควาจะซื้อเพื่ออะไร เชน ตองการรักษาสุขภาพ บริโภคตามญาติหรือเพื่อน ๆ  
 4.  ใครมีสวนรวมในการตัดสินใจซื้อ (Who participates in the buying?) บทบาทของกลุม
ตาง ๆ ที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อ ประกอบดวย ผูริเร่ิม ผูมีอิทธิพล ผูตัดสินใจซื้อ ผูซื้อ ผูใช  
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 5.  ผูบริโภคซื้อเม่ือใด (When does the consumer buy?) โอกาสในการซื้อ เชน ชวงวันใด
ของเดือน ชวงเวลาใดของวัน  
 6.  ผูบริโภคซื้อที่ไหน (Where does the consumer buy?) ชองทางหรือแหลงที่ผูบริโภคไป
ทําการซื้อ เชน รานสะดวกซือ้  
 7.  ผูบริโภคซื้ออยางไร (How does the consumer buy?) ข้ันตอนในการตัดสินใจซื้อ
ประกอบดวย การรับรูปญหา การคนหาขอมูล การประเมินทางเลือก ตัดสินใจซื้อ ความรูสึกภายหลัง
การซื้อ  
 
 โมเดลพฤติกรรมผูบริโภค  
 โมเดลพฤติกรรมผูบริโภค (Consumer Behavior Model) เปนการศึกษาถึงเหตุจูงใจที่ทําให
เกิดการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ โดยมีจุดเร่ิมตนจากการที่เกิดส่ิงกระตุน (Stimulus) ที่ทําใหเกิดความ
ตองการส่ิงกระตุนผานเขามาในความรูสึกนึกคิดของผูซื้อจะไดรับอิทธิพลจากลักษณะตาง ๆ ของผูซื้อ 
แลวจะมีการตอบสนอง (Buyer’s response) หรือ การตัดสินใจของผูซื้อ (Buyer’s purchase 
decision)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 25 

 
 

ภาพประกอบ 2 รูปแบบพฤติกรรมการซื้อและปจจยัที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค 
 

 ที่มา: Kotler, Philip. (1997).  Marketing Management Analysis, Planning,  
Implementation and Control.  P. 172.  
 
 จากภาพประกอบ 2 ใหเห็นวาจุดเร่ิมตนของโมเดลนี้อยูที่ส่ิงกระตุน (Stimulus) ใหเกิดความ
ตองการกอน แลวทําใหเกิดการตอบสนอง (Response) ดังนั้นโมเดลนี้จึงอาจเรียกวา S-R Theory โดย
มีรายละเอียดของทฤษฎีดังนี้  
 1.  ส่ิงกระตุน (Stimulus) ส่ิงกระตุนอาจเกิดข้ึนเองจากภายในรางกายและส่ิงกระตุนจาก
ภายนอกนักการตลาดจะตองสนใจและจัดส่ิงกระตุนภายนอก เพื่อใหผูบริโภคเกิดความตองการ
ผลิตภัณฑ ส่ิงกระตุนถือวาเปนเหตุจูงใจใหเกิดการซื้อสินคาซึ่งอาจใชเหตุจูงใจซื้อดานเหตุผล และใช
เหตุจูงใจใหซื้อดานจิตวิทยา (อารมณ) ก็ได ส่ิงกระตุนภายนอกประกอบดวย 2 สวนคือ  
  1.1  ส่ิงกระตุนทางการตลาด (Marketing stimulus) เปนส่ิงกระตุนที่นักการตลาด
สามารถควบคุมและตองจัดใหมีข้ึน เปนส่ิงกระตุนที่ เกี่ยวของกับสวนประสมทางการตลาด 
ประกอบดวย  



 26 

   1.1.1  ส่ิงกระตุนดานผลิตภัณฑ (Product) เชน ออกแบบผลิตภัณฑใหสวยงามเพื่อ
กระตุนความตองการ   
   1.1.2  ส่ิงกระตุนดานราคา (Price) เชน การกําหนดราคาสินคาใหเหมาะสมกับ
ผลิตภัณฑ โดยพิจารณาลูกคาเปาหมาย  
   1.1.3  ส่ิงกระตุนดานการจัดชองทางการจําหนาย (Distribution หรือ place) เชน 
การจัดจําหนายผลิตภัณฑใหทั่วถึงเพื่อใหความสะดวกแกผูบริโภคถือวาเปนการกระตุนความตองการ
ซื้อ  
   1.1.4  ส่ิงกระตุนดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) เชน การโฆษณาสม่ําเสมอ
การใชความพยายามของพนักงานขาย การลด แลก แจก แถม การสรางความสัมพันธอันดีกับบุคคล
ทั่วไปเหลานี้ ถือวาเปนส่ิงกระตุนความตองการซื้อ  
  1.2  ส่ิงกระตุนอ่ืนๆ (Other stimulus) เปนส่ิงกระตุนความตองการผูบริโภคที่อยูภายนอก
องคการซึ่งบริษัทควบคุมไมได ส่ิงกระตุนเหลานี้ ไดแก  
   1.2.1  ส่ิงกระตุนทางเศรษฐกิจ (Economic) เชน ภาวะเศรษฐกิจ รายไดขอผูบริโภค
มีอิทธิพลตอความตองการของบุคคล  
   1.2.2  ส่ิงกระตุนทางเทคโนโลยี (Technological)  
   1.2.3 ส่ิงกระตุนทางกฎหมายและการเมือง (Law and political)  
   1.2.4  ส่ิงกระตุนทางวัฒนธรรม (Cultural)  
  1.3  ลักษณะของผูซื้อ (Buyer’s characteristics) ลักษณะของผูซื้อมีอิทธิพลจากปจจัย
ตางๆ คือ ปจจัยดานวัฒนธรรม ปจจัยดานสังคม ปจจัยสวนบุคคล และปจจัยดานจิตวิทยา  
  1.4  กระบวนการตัดสินใจซื้อของผูซื้อ (Buyer decision process) ประกอบดวย ข้ันตอน
การรับรูความตองการ (ปญหา) การคนหาขอมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรม
ภายหลังการซื้อ  
 2.  กลองดําหรือความรูสึกนึกคิดของผูซื้อ (Buyer’s black box) ความรูสึกนึกคิดของผูซื้อที่
เปรียบเสมือนกลองดํา (Black box) ซึ่งผูผลิตหรือผูขายไมสามารถทราบได จึงตองพยายามคนหา 
ความรูสึกนึกคิดของผูซื้อ ความรูสึกนึกคิดของผูซื้อไดรับอิทธิพลจากลักษณะของผูซื้อ และกระบวนการ
ตัดสินใจของผูซื้อ  
 3.  การตอบสนอง (Buyer’s Response) การตอบสนองหรือการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคหรือ
ผูซื้อ ผูบริโภคจะมีการตัดสินใจในประเด็นตาง ๆ ดังนี้  
  3.1  การเลือกผลิตภัณฑ เชน การเลือกผลิตภัณฑอาหารเชา มีทางเลือกคือ นมสดกลอง 
บะหม่ีสําเร็จรูป ขนมปง  
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  3.2  การเลือกตราสินคา เชน ถาผูบริโภคเลือกนมสดกลอง จะเลือกยี่หอโฟรโมสต ฯลฯ  
  3.3  การเลือกผูขาย เชน ผูบริโภคจะเลือกหางสรรพสินคาใดหรือรานคาใกลบานรานใด  
  3.4  การเลือกเวลาในการซื้อ เชน ผูบริโภคจะเลือกเวลา เชา กลางวัน หรือเย็น ในการซื้อ
นมสดกลอง  
  3.5  การเลือกปริมาณการซื้อ เชน ผูบริโภคจะเลือกวาจะซื้อหนึ่งกลอง หรือหนึ่งโหล 
 
 ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือของผูบริโภค   
 การศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมผูบริโภค เพื่อทราบถึงลักษณะความตองการของ
ผูบริโภคทางดานตางๆ และเพื่อที่จะจัดส่ิงกระตุนทางการตลาดใหเหมาะสม เม่ือผูซื้อไดรับส่ิงกระตุน
ทางการตลาดหรือส่ิงกระตุนอ่ืนๆ ผานเขามาในความรูสึกนึกคิดของผูซื้อ ซึ่งเปรียบเสมือนกลองดํา ที่
ผูขายไมสามารถคาดคะเนได งานของผูขายและนักการตลาด คือ คนหาวาลักษณะของผูซื้อและ
ความรูสึกนึกคิดไดรับอิทธิพลส่ิงใดบาง การศึกษาถึงลักษณะของผูซื้อที่เปนเปาหมายจะมีประโยชน
สําหรับนักการตลาด คือทราบความตองการและลักษณะของลูกคา เพื่อที่จะจัดสวนประสมทาง
การตลาดตาง ๆ กระตุนและสนองความตองการของผูซื้อที่เปนเปาหมายไดถูกตอง  

 
 

วัฒนธรรม 
วัฒนธรรม สังคม 

(Culture) กลุมอางอิง บุคคล 
วัฒนธรรมยอย (Reference Group) อายุและวงจรชีวิต จิตวิทยา 
(Subculture) ครอบครัว อาชีพ การจูงใจ 
ชนชั้นทางสังคม (Family) ปจจัยทางเศรษฐกิจ การรับรู 
(Social Class) บทบาทและสถานะ รูปแบบการดําเนินชวิีต การเรียนรู 
 (Role & Statuses) บุคลิกภาพ ความเชื่อและทัศนคต ิ
  การมองตัวเอง  

 
 

 
ผูบริโภค 

 
ภาพประกอบ 3 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของผูบริโภค 

 
 ที่มา: Kotler, Philip.  (1997).  Marketing Management: analysis, planning, 
implementation, and control.  P. 175. 
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 จากภาพประกอบ 3 ถึงปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการบริโภคของผูบริโภคซึ่งมี 4 ประการ
ไดแก ปจจัยดานวัฒนธรรม ปจจัยดานสังคม ปจจัยสวนบุคคล และปจจัยดานจิตวิยา สําหรับการวิจัย
คร้ังนี้ ไดเลือกศึกษาเฉพาะลักษณะทางประชากรศาสตร และกลุมอางอิง ที่สงผลตอทัศนคติและ
พฤติกรรมการบริโภคของผูบริโภคอยางไรก็ตามก็จะขอกลาวโดยภาพรวมของปจจัยทั้ง 4 ประการ โดย
มีรายละเอียดดังนี้  
 1.  ปจจัยดานวัฒนธรรม (Culture factor) เปนสัญลักษณและส่ิงที่มนุษยสรางข้ึน โดยเปนที่
ยอมรับจากรุนหนึ่งไปสูอีกรุนหนึ่ง โดยเปนตัวกําหนดและควบคุมพฤติกรรมของมนุษยในสังคมหนึ่ง 
(Stanton and Futrell, 1987) คานิยมในวัฒนธรรมจะกําหนดลักษณะของสังคม และกําหนดความ
แตกตางของสังคมหนึ่งจากสังคมอ่ืน วัฒนธรรมเปนส่ิงกําหนดความตองการและพฤติกรรมของบุคคล 
ซึ่งนักการตลาดตองคํานึงถึงความเปล่ียนแปลงของวัฒนธรรม และนําลักษณะการเปล่ียนแปลง
เหลานั้น ไปใชกําหนดโปรแกรมการตลาด ตัวอยาง การเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมในสังคมไทย (1) สตรีมี
บทบาทในสังคมเชน บทบาททางการเมืองและทํางานมากข้ึน และมีอํานาจทางเศรษฐกิจมากข้ึน (2) 
มนุษยคํานึงถึงคุณภาพชีวิต (3) บุคคลมีความหวงใยในสุขภาพของตนเอง (4) มีการเปล่ียนแปลงใน
เร่ืองที่อยูอาศัย (5 )ทัศนคติตอเร่ืองเพศเปล่ียนแปลง (6) บุคคลตองการความสะดวกสบายมากข้ึน (7) 
บุคคลตองการความเพลิดเพลินและพักผอน 
  เนื่องจากการทํางานหนักในปจจัยดานวัฒนธรรมนี้ นักการตลาดตองศึกษาถึงคานิยมใน
วัฒนธรรม (Cultural value) ซึ่งหมายถึงความรูสึกนึกคิดของบุคคลในสังคมประกอบดวย (1) คานิยม
ของบุคลที่มีตอสังคม (People’s views of themselves) (2) คานิยมของบุคคลที่มีตอสังคมอ่ืน 
(People’s views of others) (3) คานิยมของบุคคลที่มีตอองคการ (People’s views of organization) 
(4) คานิยมของบุคคลตอสังคม (People’s views of society) (5) คานิยมของบุคคลตอธรรมชาติ 
(People’s views of nature) (6) คานิยมของบุคคลตอมวลมนุษยชาติ (People’s views universe) 
นักการตลาดตองศึกษาคานิยมในวัฒนธรรมตาง ๆ แลวกําหนดกลยุทธการตลาดใหสอดคลองกับ
คานิยมในวัฒนธรรม กลยุทธที่นําไปใชมาก คือ กลยุทธการโฆษณา  
วัฒนธรรมแบงออกเปน วัฒนธรรมพื้นฐาน วัฒนธรรมยอย และชั้นของสังคม โดยมีรายละเอียดดังนี้  
  1.1  วัฒนธรรมพื้นฐาน (Culture) เปนลักษณะพื้นฐานของบุคคลในสังคม เชน ลักษณะ
นิสัยของคนไทยซึ่งเกิดจากการหลอหลอมพฤติกรรมของสังคมไทย ทําใหมีลักษณะพฤติกรรมที่
คลายคลึงกัน  
  1.2  วัฒนธรรมกลุมยอย (Subculture) หมายถึง วัฒนธรรมของแตละกลุมที่มีลักษณะ 
เฉพาะและแตกตางกันซึ่งมีอยูภายในสังคมขนาดใหญและสลับซับซอน วัฒนธรรมยอยเกิดจากพืน้ฐาน
ทางภูมิศาสตรและลักษณะพื้นฐานของมนุษย ลักษณะวัฒนธรรมยอยประกอบดวย  
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   1.2.1  กลุมเชื้อชาติ (Nationality groups) เชื้อชาติตาง ๆ ไดแก ไทย จีน อังกฤษ 
อเมริกัน แตละเชื้อชาติมีการบริโภคสินคาที่แตกตางกัน  
   1.2.2  กลุมศาสนา (Religious groups) กลุมศาสนาตาง ๆ ไดแก ชาวพุทธ ชาว
คริสต ชาวอิสลาม ฯลฯ แตละกลุมมีประเพณีและขอหามที่แตกตางกัน จึงมีผลกระทบตอพฤติกรรม
การบริโภค  
   1.2.3  กลุมสีผิว (Racial groups) กลุมสีผิวตาง ๆ เชน ผิวดํา ผิวขาว ผิวเหลืองแตละ
กลุมจะมีคานิยมในวัฒนธรรมที่แตกตางกัน ทําใหเกิดทัศนคติที่แตกตางกัน  
   1.2.4  พื้นที่ทางภูมิศาสตร (Geographical areas) หรือทองถิ่น (Region) พื้นที่ทาง
ภูมิศาสตร ทําใหเกิดลักษณะการดํารงชีวิตที่แตกตางกันและมีอิทธิพลตอการบริโภคที่แตกตางกัน  
   1.2.5  กลุมอาชีพ (Occupational) เชน กลุมเกษตรกร กลุมผูใชแรงงาน กลุม
พนักงาน กลุมนักธุรกิจและเจาของกิจการ กลุมวิชาชีพอ่ืน ๆ เชน แพทย นักกฎหมาย ครู  
   1.2.6  กลุมยอยดานอาย ุ(Age) เชน ทารก เด็ก วัยรุน ผูใหญวัยทํางานและผูสูงอายุ  
   1.2.7  กลุมยอยทางเพศ (Sex) ไดแก เพศหญิง และเพศชาย  
  1.3  ชั้นของสังคม (Social Class) มีดังนี้ (1) บุคคลภายในชั้นสังคมเดียวกันมีแนวโนมจะ
ประพฤติเหมือนกัน และบริโภคคลายคลึงกัน (2) บุคคลจะถูกจัดลําดับสูงหรือตําตามตําแหนงที่
ยอมรับในสังคมนั้น (3) ชั้นของสังคมแบงตามอาชีพ รายไดฐานะตระกูล ตําแหนงหนาที่ หรือ
บุคลิกลักษณะ (4) ชั้นสังคมเปนลําดับข้ันตอนที่ตอเนื่องกัน และบุคคลสามารถเปล่ียนชั้นของสังคมให
สูงข้ึน หรือตํ่าลงได ลักษณะชั้นของสังคมแบงออกเปนกลุมใหญได 3 ระดับและเปนกลุมยอยได 6 
ระดับ  
  นักการตลาดพบวา ชั้นของสังคมมีประโยชนมากสําหรับการแบงสวนตลาดสินคา การ
กําหนดกลยุทธดานผลิตภัณฑ การโฆษณา การใหบริการ และกิจการทางการตลาดตางๆ แตละชัน้ของ
สังคมจะความแตกตางกันในดานการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ และการบริโภคผลิตภัณฑ  
 2.  ปจจัยดานสังคม (Social factor) เปนปจจัยที่เกี่ยวของในชีวิตประจําวัน และมีอิทธิพลตอ  
พฤติกรรมการซื้อ ลักษณะทางสังคมประกอบดวยกลุมอางอิง ครอบครัว บทบาท และสถานะของผูซื้อ  
  2.1  กลุมอางอิง (Reference groups) เปนกลุมที่บุคคลเขาไปเกี่ยวของดวย กลุมนี้จะมี
อิทธิพลตอทัศนคติ ความคิดเห็น และคานิยมของบุคคลในกลุมอางอิง กลุมอางอิงแบงออกเปน 2 
ระดับ คือ  
   2.1.1  กลุมปฐมภูมิ (Primary groups) ไดแก ครอบครัว เพื่อนสนิท และเพื่อนบาน  
   2.1.2  กลุมทุติยภูมิ (Secondary groups) ไดแก กลุมบุคคลชั้นนําในสังคม เพื่อน 
รวมอาชีพและรวมสถาบัน บุคคลกลุมตาง ๆ ในสังคม กลุมอางอิง จะมีอิทธิพลตอบุคคลในกลุม 
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ทางดานการเลือกพฤติกรรมและการดํารงชีวิต รวมทั้งทัศนคติ และแนวความคิดของบุคคล เนื่องจาก
บุคคลตองการใหเปนที่ยอมรับในกลุม จึงตองปฏิบัติตาม และยอมรับความคิดเห็นตางจากกลุมอิทธิ 
นักการตลาดควรทราบวากลุมอางอิงที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจของผูบริโภคอยางไร เชน การเผยแพร
ศาสนาคริสตแกกลุมวัยรุน จะใชนักรองชั้นนําของไทยที่วัยรุนโปรดปรานรองเพลงเผยแพรศาสนา  
  2.2  ครอบครัว (Family) บุคคลในครอบครัวถือวามีอิทธิพลมากที่สุดตอทัศนคติ ความ
คิดเห็นและคานิยมของบุคคล ส่ิงเหลานี้มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อของครอบครัว การขายสินคา
อุปโภคจะตองคํานึงถึงลักษณะการบริโภคของครอบครัวคนไทย จีน ญี่ปุน หรือยุโรปซึ่งจะมีลักษะ
แตกตางกัน  
  2.3  บทบาทและสถานะ (Roles and statuses) บุคคลจะเกี่ยวของกับหลายกลุม เชน 
ครอบครัวกลุมอางอิง องคกร และสถาบันตาง ๆ บุคคลจะมีบทบาทและสถานะที่แตกตางกันในแตละ
กลุม เชน ในการเสนอขายวิดีโอของครอบครัวหนึ่ง จะตองวิเคราะหวาใครมีบทบาทเปนผูคิดริเร่ิม ผู
ตัดสินใจซื้อผูมีอิทธิพล ผูซื้อ และผูใช  
 3.  ปจจัยสวนบุคคล (Personal factors) การตัดสินใจของผูซื้อ ไดรับอิทธิพลจากลักษณะ
สวนบุคคลของคนทางดานตาง ๆ ไดแก อายุ ข้ันตอนวัฏจักรชีวิตครอบครัว อาชีพ โอกาสทางเศรษฐกิจ 
การศึกษา รูปแบบการดํารงชีวิต บุคลิกภาพ และแนวความคิดสวนบุคคล ดังนี้  
  3.1  อายุ (Age) อายุที่แตกตางกันจะมีความตองการผลิตภัณฑตางกัน การแบงกลุม
ผูบริโภคตามอายุประกอบดวย ตํ่ากวา 6 ป, 6-11 ป, 12-19 ป, 20-34 ป, 35-49 ป, 50-64 ป และ 65 
ปข้ึนไป เชน กลุมวัยรุนชอบทดลองส่ิงแปลกใหม และชอบสินคาประเภทแฟชั่น และรายการพักผอน
หยอนใจ   
  3.2  วงจรชีวิตครอบครัว (Family life cycle stage) เปนข้ันตอนการดํารงชีวิตของบุคคล
ในลักษณะของการมีครอบครัว การดํารงชีวิตในแตละข้ันตอนเปนส่ิงที่มีอิทธิพลตอความตองการ 
ทัศนคติและคานิยมของบุคคลทําใหเกิดความตองการในผลิตภัณฑและพฤติกรรมการซื้อที่แตกตางกัน 
วัฏจักรชีวิตครอบครัวประกอบดวยข้ันตอน แตละข้ันตอนจะมีลักษณะการบริโภคแตกตางกันทีแ่ตกตาง
กัน เชน ขาราชการจะซื้อชุดทํางานและสินคาจําเปน ประธานกรรมการบริษัทและภรรยาจะซื้อเส้ือผา
ราคาสูง หรือตั๋วเคร่ืองบิน ซึ่งนักการตลาดจะศึกษาวาผลิตภัณฑของบริษัท มีบุคคลในอาชีพไหนสนใจ 
เพื่อที่จะจัดกิจกรรมทางการตลาดใหสนองความตองการใหเหมาะสม  
  3.3  โอกาสทางเศรษฐกิจ (Economic circumstances) หรือ รายได (Income) โอกาส
ทางเศรษฐกิจของบุคคลจะกระทบตอสินคาและบริการที่เขาตัดสินใจซื้อ โอกาสเหลานี้ประกอบดวย 
รายได การออมทรัพย อํานาจการซื้อและทัศนคติเกี่ยวกับการจายเงิน นักการตลาดตองสนใจใน
แนวโนมของรายไดสวนบุคคล การออม และอัตราดอกเบี้ย ถาภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า คนมีรายไดตํ่า 
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กิจการตองปรับปรุงดานผลิตภัณฑ การจัดจําหนาย การตั้งราคา ลดการผลิตและสินคาคงคลัง และ
วิธีการตางๆเพื่อปองกันการขาดแคลนเงินหมุนเวียน  
  3.4  การศึกษา (Education) ผูที่มีการศึกษาสูงมีแนวโนมจะบริโภคผลิตภัณฑมีคุณภาพดี
มากกวาผูที่มีการศึกษาตํ่า  
  3.5  คานิยมหรือคุณคา (Value) และ รูปแบบการดํารงชีวิต (Lifestyle) คานิยมหรือ  
คุณคา (Value) หมายถึง ความนิยมในส่ิงของหรือบุคคล หรือความคิดในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง หมายถึง
อัตราสวนของผลประโยชนที่รับรูตอราคาสินคา สวนรูปแบบการดําเนินชีวิต (Lifestyle) หมายถึง 
รูปแบบของการดํารงชีวิตในโลกมนุษย โดยออกในรูป (1) กิจกรรม (Activities) (2) ความสนใจ 
(Interests) (3) ความคิดเห็น (Opinions) หรือ AIOs  
 4.  ปจจัยทางจิตวิทยา (Psychological factor) การเลือกซื้อของบุคคล ไดรับอิทธิพลจาก
ปจจัยดานจิตวิทยา ซึ่งถือวาเปนปจจัยภายในตัวผูบริโภค ที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อและการใช
สินคาปจจัยภายในประกอบดวย (1) การจูงใจ (2) การรับรู (3) การเรียนรู (4) ความเชื่อถือ (5) ทศันคต ิ
(6) บุคลิกภาพ (7) แนวความคิดของตนเอง โดยมีรายละเอียดดังนี้ (ศิริวรรณ เสรีรัตน; และคณะ. 
2541: 138 - 144)  
  4.1  การจูงใจ (Motivation) หมายถึง พลังส่ิงกระตุน (Drive) ที่อยูภายในตัวบุคคล ซึ่ง
กระตุนใหบุคคลปฏิบัติ (Stanton; & Futrell. 1987: 649) การจูงใจเกิดภายในตัวบุคคล แตอาจจะถูก
กระทบจากปจจัยภายนอก เชน วัฒนธรรม ชั้นทางสังคม หรือส่ิงกระตุนที่นักการตลาดใชเคร่ืองมือ
การตลาดเพื่อกระตุนใหเกิดความตองการ  
  4.2  การรับรู (Perception) เปนกระบวนการซึ่งแตละบุคคลไดรับการเลือกสรร จัด
ระเบียบและตีความหมายขอมูลเพื่อที่จะสรางภาพที่มีความหมาย หรือหมายถึงกระบวนการความ
เขาใจ (การเปดรับ) ของบุคคลที่มีตอโลกที่เขาอาศัยอยู จากความหมายนี้จะเห็นวาการรับรู เปน
กระบวนการของแตละบุคคลซึ่งข้ึนอยูกับปจจัยภายใน เชน ความเชื่อ ประสบการณ ความตองการและ
อารมณ นอกจากนี้ยังมีปจจัยภายนอก คือ ส่ิงกระตุน การรับรู จะพิจารณาเปนกระบวนการกล่ันกรอง 
การรับรูจะถึงความรูสึกจากประสาทสัมผัสทั้ง 5 ไดแก การไดเห็น ไดกล่ิน ไดยิน ไดรสชาติ และไดรูสึก 
ข้ันตอนการรับรูมี 4 ข้ันตอน คือ (1) การเปดรับขอมูลที่ไดเลือกสรร (Selective exposure) (2) การ
ตั้งใจรับขอมูลที่ไดเลือกสรร (Selective attention) (3) ความเขาใจในขอมูลที่ไดเลือกสรร (Selective 
comprehension) (4) การเก็บรักษาขอมูลที่ไดเลือกสรร (Selective retention)  
  4.3  การเรียนรู (Learning) หมายถึง การเปล่ียนแปลงพฤติกรรม และ (หรือ) ความโนม  
เอียงของพฤติกรรมจากประสบการณที่ผานมา การเรียนรูของบุคคลเกิดข้ึนเม่ือ บุคคลไดรับส่ิงกระตุน 
(Stimulus) และจะเกิดการตอบสนอง (Response) ซึ่งก็คือ ทฤษฎี ส่ิงกระตุน – การตอบสนอง 
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(Stimulus – Response (SR) theory) นักการตลาดไดประยุกตใชทฤษฎีนี้ ดวยการโฆษณาซํ้าแลวซํ้า
อีก หรือจัดการสงเสริมการขาย (ถือวาเปนส่ิงกระตุน) เพื่อทําใหเกิดการตัดสินใจซื้อและใชสินคาเปน
ประจํา (เปนการตอบสนอง) การเรียนรูเกิดจากอิทธิพลหลายอยาง เชน ทัศนคติ ความเชื่อถือ และ
ประสบการณในอดีตอยางไรก็ตามส่ิงกระตุนนั้น จะมีอิทธิพลที่ทําใหเกิดการเรียนรูไดตองมีคุณคาใน
สายตาลูกคา ตัวอยางการจัดกิจกรรมสงเสริมการขายในรูปการแจกของตัวอยาง จะมีอิทธิพลทําใหเกดิ
การเรียนรู คือ การทดลองใชไดดีกวาการจัดกิจกรรมการแถม เพราะการแถมนั้นลูกคาตองเสียเงินเพื่อ
ซื้อสินคา ถาลูกคาไมซื้อสินคา ก็จะไมเกิดการทดลองใชสินคาที่แถม  
  4.4  ความเชื่อ (Beliefs) เปนความคิดที่บุคคลยึดถือเกี่ยวกับส่ิงใดส่ิงหนึ่ง ซึ่งเปนผลมา
จากประสบการณในอดีต เชน เอสโซ สรางใหเกิดความเชื่อถือวานํ้ามันเอสโซ มีพลังสูง โดยใชโลแกน
วาจับเสือใสถังพลังสูง เปปซี่ สรางใหเกิดความเชื่อถือวา เปนรสชาติของคนรุนใหม นํ้ามันไรสารตะกั่ว
ในชวงแรกผูบริโภคเกิดความเชื่อถือวา การใชนํ้ามันไรสารตะกั่ว มีปญหากับเคร่ืองยนต ซึ่งเปนความ
เชื่อในดานลบ ที่นักการตลาดตองรณรงค เพื่อแกไขความเชื่อถือที่ผิดพลาด  
  4.5  ทัศนคติ (Attitudes) หมายถึง การประเมินความพึงพอใจ หรือไมพึงพอใจของบุคคล
ความรูสึกดานอารมณ และแนวโนมการปฏิบัติที่มีผลตอความคิดหรือส่ิงใดส่ิงหนึ่ง  (Kotler, 1997, 
P.188) หรือหมายถึง ความรูสึกนึกคิดของบุคคล ที่มีตอส่ิงใดส่ิงหนึ่ง (Stanton and Futrell, 1987, 
P.126) ทัศนคติเปนส่ิงที่มีอิทธิพลตอความเชื่อ ในขณะเดียวกันความเชื่อก็มีอิทธิพลตอทัศนคติ จาก
การศึกษาพบวาทัศนคติของผูบริโภคกับการตัดสินใจซื้อสินคาจะมีความสัมพันธกัน นักการตลาดจึง
ตองศึกษาวาทัศนคตินั้นเกิดข้ึนมาไดอยางไร และเปล่ียนแปลงอยางไร การเกิดทัศนคตินั้นเกิดจาก
ขอมูลที่แตละคนไดรับ กลาวคือเกิดจากประสบการณที่เรียนรูในอดีตเกี่ยวกับสินคา หรือความนึกคิด
ของบุคคล และเกิดจากความสัมพันธที่มีตอกลุมอางอิง เชน พอ แม เพื่อน บุคคลชั้นนําในสังคม เปน
ตน ถานักการตลาดตองการใหผูบริโภคซื้อสินคาของเขา นักการตลาดมีทางเลือก คือ  
   4.5.1  สรางทัศนคติของผูบริโภคใหสอดคลองกับสินคาของธุรกิจ  
   4.5.2  พิจารณาวาทัศนคติของผูบริโภคเปนอยางไร แลวจึงพัฒนาสินคาให
สอดคลอง กับทัศนคติของผูบริโภค โดยทั่วไปการพัฒนาสินคาใหสอดคลองกับทัศนคติ ทําไดงายกวา
การเปล่ียนแปลงทัศนคติของผูบริโภคใหเกิดความตองการในสินคา เพราะตองใชเวลานาน และใช
เคร่ืองมือในการติดตอส่ือสาร จึงจะสามารถเปล่ียนแปลงทัศนคติของบุคคลได นักการตลาดตองยึด
หลักองคประกอบของการเกิดทัศนคติ ซึ่งมี 3 สวน คือ  
    1) สวนของความเขาใจ (Cognitive component) ประกอบดวยความรูหรือ
ความเชื่อถือเกี่ยวกับตราสินคา หรือผลิตภัณฑของผูบริโภค  
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    2) สวนของความรูสึก (Affective component) หมายถึง ส่ิงที่เกี่ยวกับ
อารมณ ซึ่งเปนความพอใจและไมพอใจเกี่ยวกับส่ิงใดส่ิงหนึ่ง  
    3) สวนของพฤติกรรม (Behavior component) หมายถึง แนวโนมของการ
กระทําที่เกิดจากทัศนคติ หรือ เปนการกําหนดพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่ง ที่มีตอผลผลิตภัณฑ หรือ
ตราสินคา เชน กระตุนใหเกิดพฤติกรรมการแลกซื้อตามที่เสนอเงื่อนไข  
  4.6  บุคลิกภาพ (Personality) หมายถึง ลักษณะดานจิตวิทยา ที่แตกตางกันของบุคคล 
ซึ่งนําไปสูการตอบสนองตอส่ิงแวดลอมที่มีแนวโนมเหมือนเดิม และสอด คลองกับทฤษฎีการจูงใจของ  
ฟรอยด (Freud’s theory of motivation) มีขอสมมติวา อิทธิพลดานจิตวิทยา ซึ่งกําหนดพฤติกรรม
มนุษยแรงจูงใจ (Motives) และบุคลิกภาพ (Personality) สวนใหญเปนจิตใตสํานึก (Unconscious) 
ซึ่งเปนสวนกําหนดบุคลิกภาพของมนุษย อันประกอบดวย อิด (Id) อีโก (Ego) ซูเปอรอีโก (Superego) 
ทฤษฎีนี้ไดนําไปใชในการกําหนดบุคลิกภาพของผูบริโภคดวย ฟรอยด พบวาบุคลิกภาพและพฤติกรรม
ของมนุษยถูกควบคุมโดยความนึกคิดพื้นฐาน ทั้ง 3 ระดับนี้  
  4.7  แนวคิดของตนเอง (Self concept) หมายถึง ความรูสึกนึกคิดที่บุคคลมีตอตนเอง 
หรือความคิดที่บุคคลคิดวาบุคคลอ่ืน (สังคม) มีความคิดเห็นตอตนอยางไร มี 4 กรณี ดังนี้  
   4.7.1  แนวคิดของตนเองที่แทจริง (Real self) หมายถึง ความคิดที่บุคคลมองตนเอง
ที่แทจริง  
   4.7.2  แนวคิดของตนเองในอุดมคติ (Ideal self) หมายถึง ความรูสึกนึกคิดที่บุคคล
ใฝฝนอยากใหตนเปนเชนนั้น บุคคลจึงมักทําใหพฤติกรรมของเขาสอดคลองกับความคิดในอุดมคติ  
   4.7.3  แนวคิดของตนเองที่ตองการใหบุคคลอ่ืน (สังคม) มองตนเองที่แทจริง (Real 
other) หมายความวา บุคคลนึกเห็นภาพลักษณวาบุคคลอ่ืน (สังคม) มองตนเองที่แทจริงวาเปน
อยางไร  
   4.7.4  แนวคิดของตนเองที่ตองการใหบุคคลอ่ืน (สังคม) คิดเกี่ยวกับตนเองในอุดม
คติ (Ideal other) หมายถึง การที่บุคคลตองการใหบุคคลอ่ืน (สังคม) คิดถึงเขาในแงใด ดังนั้น นักการ
ตลาดจําเปนตองศึกษาหลักเกณฑการตัดสินใจซื้อ คือ ปจจัยภายนอก อันเปนผลมาจากปจจัยดาน
วัฒนธรรม และสังคม ปจจัยดานจิตวิทยาซึ่งถือวาเปนปจจัยภายใน รวมทั้งลักษณะสวนบุคคล ปจจัย
เหลานี้มีประโยชนตอการพิจารณาลักษณะความสนใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑ โดยจะนําไปปรับปรุง
ผลิตภัณฑ ตัดสินใจดานราคา การจัดชองทางการจัดจําหนาย และการสงเสริมการตลาดเพื่อสรางให
ผูบริโภคเกิดทัศนคติที่ดีตอผลิตภัณฑและบริษัท  
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 กระบวนการตัดสินใจในการซ้ือ  
 พฤติกรรมผูบริโภคมีลักษณะเปนกระบวนการ ที่ตองใชเวลาและความพยายาม ปจจัย
ภายในและภายนอกที่ไดกลาวมาจะเปนส่ิงที่มีอิทธิพลตอกระบวนการตัดสินใจของผูบริโภค 
(Consumer decision –marketing process) ซึ่งประกอบดวย 5 ข้ันตอน ดังนี้ (ศิริวรรณ เสรีรัตน; และ
คณะ. 2543: 85-86)  
 1.  การตระหนักถึงความตองการ (Need recognition) กระบวนการตัดสินใจของผูบริโภคจะ
เร่ิมข้ึนเม่ือบุคคลรูสึกถึงความตองการ ซึ่งอาจเปนความตองการที่เกิดข้ึนภายใน เชน ความหิว หรืออาจ
เปนความตองการที่เกิดจากส่ิงกระตุนภายนอก ที่มากระตุนใหตระหนักถึงความตองการดังกลาว เชน 
ไดเห็นโฆษณา หรือเห็นตัวสินคา แลวเกิดความตองการข้ึน แตอาจเกิดความขัดแยงข้ึนไดภายใน
ครอบครัวเนื่องจากเงินมีจํากัด เชน ภรรยาตองการใชเงินเพื่อการอ่ืนแทนที่จะซื้อสินคาที่สามีตองการ 
หากไมสามารถแกปญหานี้ได กระบวนการตัดสินใจซื้อก็อาจตองหยุดอยู ณ จุดนี้ หรือผูบริหาร 
พนักงานขายหรือผูที่ตองติดตอส่ือสารกับลูกคาเปนประจํา แตไมอยูที่ทํางาน อาจจะเกิดความจําเปนที่
จะตองซื้อโทรศัพทมือถือ เพื่อความสะดวกในการติดตอส่ือสาร เปนตน  
 2.  การคนหาขอมูล (Search) เม่ือบุคคลไดตระหนักถึงความตองการแลว เขาจะคนหา
วิธีการที่จะทําใหความตองการดังกลาวไดรับความพอใจ การคนหาอาจกระทําข้ึนโดยสัญชาตญาณ
อยางรวดเร็ว หรืออาจตองมีการใชความพยายามและการวิเคราะหขอมูล การที่บุคคลจะมีการคนหา
ขอมูลมากนอยเพียงใดข้ึนอยูกับปจจัยหลายประการ คือ (1) จํานวนของขอมูลที่จะหาได (2) ความ
พอใจที่ไดรับจากการคนหาขอมูล (3) ผลที่เกิดข้ึนในภายหลัง หากไมไดมีการคนหาขอมูล เชน ผูที่
ตองการซื้อโทรศัพทมือถือ ก็จะหาขอมูลเกี่ยวกับรุน ราคา คุณภาพ ความคงทน และบริการหลังการ
ขาย จากแหลงตางๆ เชน เพื่อนบริษัท ตัวแทนจําหนาย หรือพนักงานขาย ตามนิตยสารหรือ
หนังสือพิมพที่ลงโฆษณาไว เปนตน  
 3.  การประเมินผลทางเลือกตางๆ (Evaluation of alternatives) หลังจากข้ันตอนของการ
คนหาขอมูลแลว ผูบริโภคตองทําการประเมินผลทางเลือกตางๆ ที่เปนไปไดกอนทําการตัดสินใจ ในข้ัน
นี้ผูบริโภคตองกําหนดเกณฑการพิจารณาที่จะใชสําหรับการประเมินผล ซึ่งเกณฑการพิจารณาเปน
เร่ืองของเหตุผลที่มองเห็น เชน ราคา ความคงทน หรือคุณสมบัติของสินคา เปนตน หรือเปนเร่ืองราว
ของความพอใจสวนบุคคล เชน ชื่อเสียงของตราสินคา แบบหรือสี เปนตน จากเกณฑที่กําหนดจะทาํให
ผูบริโภคทราบถึงทางเลือกที่เปนไปได ถาทางเลือกที่ไดมีเพียงทางเลือกเดียว การประเมินผลก็ทําได
งาย แตบางคร้ังทางเลือกที่ไดมีหลายแบบ ฉะนั้นผูบริโภคตองพิจารณาเลือกทางเลือกที่กอใหเกดิความ
พอใจมากที่สุด ดังนั้น นักการตลาดสวนใหญจึงสนใจที่จะศึกษาถึงเกณฑที่ผูบริโภคใชสําหรับการ
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ประเมินทางเลือกตางๆ เชน หลังจากที่ผูที่ตองการซื้อโทรศัพทมือ ถือไดขอมูลตางๆ มาแลวก็จะนํามา
พิจารณาโดยใชเกณฑที่กลาวไปแลว เพื่อเลือกซื้อเพียงยี่หอเดียว เปนตน  
 4.  การซื้อ (Purchase) หลังจากพิจารณาทุกส่ิงทุกอยางแลว ก็มาถึงข้ันที่จะตองตัดสินใจวา
จะซื้อหรือไม ถาการประเมินผลทางเลือกเปนที่พอใจ การซื้อก็จะเกิดข้ึน ในการตัดสินใจซื้อก็จะตอง
พิจารณาตอไปถึงเร่ืองตรายี่หอ รานที่จะซื้อ ราคา สีสัน เปนตน  
 5.  การประเมินผลหลังการซื้อ (Post purchase evaluation) เม่ือมีการซื้อและใชสินคาแลว 
การประเมินผลที่ไดรับจากการซื้อและใชสินคาก็จะเกิดข้ึน ความรูสึกของผูบริโภคที่มีตอสินคาที่เขาซื้อ
ไปนั้นเปนส่ิงสําคัญที่นักการตลาดควรจะตองทราบ ทั้งนี้เพราะวามันมีผลตอการซื้อซํ้าในคร้ังตอไป 
และมีผลตอการแนะนําเพื่อนฝูงดวย เชน หลังจากซื้อโทรศัพทมือถือมาใชแลว ผูใชก็จะพิจารณาวา 
โทรศัพทที่ตัดสินใจซื้อมานั้นมีคุณภาพและมีการใหบริการหลังการขายดีตามที่ตองการหรือไม ถาถกูใจ
ก็แนะนําผูอ่ืนหรือเม่ือตองการใชอีกก็จะตัดสินใจซื้อของบริษัทเดิม เปนตน ดังนั้น นักการตลาดจะตอง
พยายามลดความรูสึกที่ไมดีตอสินคาที่ผูบริโภคซื้อไป โดยใหขอมูลที่เนนจุดเดนของสินคา หรือการ
ติดตามใหบริการหลังการซื้อ เปนตน  
 

การรับรูปญหา 
(Problem recognition) 

 
การคนหาขอมูล 

(Information Search) 
 

การประเมินทางเลือก 
(Evaluative of Alternative) 

 
การตัดสินใจซื้อ 

(Purchase Decision) 
 

พฤติกรรมหลังการซื้อ 
(Postpurchase Behavior) 

 
ภาพประกอบ 4 โมเดล 5 ข้ันตอนของกระบวนการตัดสินใจซื้อ 

 

 ที่มา: Kotler.  (2003).  Marketing Management.  P. 179. 
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 จากแนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค การที่ผูบริโภคจะตัดสินใจบริโภคสินคาชนิดใดนั้น
ข้ึนอยูกับปจจัยหลายอยาง เชน ปจจัยสวนบุคคล ปจจัยทางสังคม ปจจัยทางดานจิตวิทยา ปจจัย
ทางดานวัฒนธรรม และกอนการตัดสินใจซื้อ ผูบริโภคมีกระบวนการตัดสินใจซื้อ 5 ข้ันตอน คือ การ
รับรูปญหาการคนหาขอมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมภายหลังการซื้อ 
ดังนั้น นักการตลาดจะตองจัดหาส่ิงกระตุนใหผูบริโภคเกิดความตองการซื้อมากที่สุด  
 
 ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือของผูบริโภค  
 การศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมผูบริโภค เพื่อทราบถึงลักษณะความตองการของ
ผูบริโภคทางดานตางๆ และเพื่อที่จะจัดส่ิงกระตุนทางการตลาดใหเหมาะสม เม่ือผูซื้อไดรับส่ิงกระตุน
ทางการตลาดหรือส่ิงกระตุนอ่ืนๆ ผานเขามาในความรูสึกนึกคิดของผูซื้อ ซึ่งเปรียบเสมือนกลองดํา ที่
ผูขายไมสามารถคาดคะเนได งานของผูขายและนักการตลาด คือ คนหาวาลักษณะของผูซื้อและ
ความรูสึกนึกคิดไดรับอิทธิพลส่ิงใดบาง การศึกษาถึงลักษณะของผูซื้อที่เปนเปาหมายจะมีประโยชน
สําหรับนักการตลาด คือทราบความตองการและลักษณะของลูกคา เพื่อที่จะจัดสวนประสมทาง
การตลาดตาง ๆ กระตุนและสนองความตองการของผูซื้อที่เปนเปาหมายไดถูกตอง  
 โดยสรุป แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแนวโนมพฤติกรรมของผูบริโภค เปนทฤษฎีที่แสดงถึง
ปจจัยตางๆ ที่สงผลตอการแสดงพฤติกรรม ซึ่งผูวิจัยไดใชปจจัยตางๆ ที่กลาวมาขางตน เปนแนวคิดที่
นํามาใชกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยในสวนของแนวโนมพฤติกรรมการทําศัลยกรรมเสริมความงาม 
ซึ่งเปนตัวแปรตาม เพื่อเปนแนวทางในการตั้งแบบสอบถาม 
  
5. แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับการบริการ 
 กุลธน ธนาพงศธร (2530, 303-304) ไดชี้ใหเห็นถึงหลักการใหบริการที่สําคัญ มี 5 ประการ
คือ 
 1.  หลักความสอดคลองกับความตองการของบุคคลเปนสวนใหญ กลาวคือ ประโยชนและ
บริการที่องคการจัดใหนั้นจะตองตอบสนองความตองการของบุคลากรสวนใหญหรือทั้งหมด มิใชเปน
การจัดใหแกบุคคลกลุมใดกลุมหนึ่งโดยเฉพาะ มิฉะนั้นแลว นอกจากจะไมเกิดประโยชนสูงสุดในการ
เอ้ืออํานวยประโยชนและการบริการแลวยังไมคุมคากับการดําเนินงานนั้นๆ ดวย 
 2.  หลักความสมํ่าเสมอ กลาวคือ การใหบริการนั้นๆ ตองดําเนินการอยางตอเนื่องและ
สมํ่าเสมอ มิใชทําๆ หยุดๆ ตามความพอใจของผูบริหารหรือผูปฏิบัต ิ
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 3.  หลักความเสมอภาค บริการที่จัดข้ึนนั้นจะตองใหแกผูมาใชบริการทุกคนอยางเสมอหนา
และเทาเทียมกัน ไมมีการใหสิทธิพิเศษแกบุคคลหรือกลุมบุคคลใดกลุมบุคคลหนึ่งในลักษณะตางจาก
กลุมคนอ่ืนๆ อยางเห็นไดชัด 
 4.  หลักความประหยัด คาใชจายที่ตองใชในการบริการจะตองไมมากจนเกินกวาผลที่จะ
ไดรับ 
 5.  หลักความสะดวก บริการที่จัดใหแกผูรับบริการจะตองเปนไปในลักษณะปฏิบัติไดงาย
สะดวกสบาย ส้ินเปลืองทรัพยากรไมมากนัก ทั้งยังไมเปนการสรางภาระยุงยากใจใหแกผูใหบริการหรือ
ผูใชบริการมากจนเกินไป 
 กนิษฐา บุญญนิรันดร (2539: 30) ใหทัศนะวา ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการบริการ
ของหนวยงานของรัฐนั้น ควรที่จะพิจารณาจากส่ิงตางๆ เหลานี้ คือ 
 1.  การใหบริการอยางเสมอภาค (Equitable service) โดยยึดหลักวา คนเราทุกคนเกิดมา
เทาเทียมกัน ความเทาเทียมกันนั้นหมายถึงประชาชนทุกคนควรมีสิทธิ์เทาเทียมกันทั้งทางกฎหมาย
และทางการเมือง การใหบริการของรัฐจะตองไมแบงแยกเชื้อชาติ ผิว หรือ ความยากจน ตลอดจน
สถานะทางสังคม 
 2.  การใหบริการอยางทันเวลา (Timely service) จะไมมีผลงานทางสาธารณะใดๆ ที่เปน
ผลงานที่มีประสิทธิภาพหากไมตรงตอเวลาหรือทันตอเหตุการณ เชน รถดับเพลิง มาถึงหลังจากไฟไหม
หมดแลว การบริการนัน้ก็ถือวาไมเปนส่ิงที่ถูกตองและนาพอใจ 
 3.  การใหบริการอยางเพียงพอ (Ample service) นอกจากใหบริการอยางเทาเทียมกันและ
ใหอยางรวดเร็วแลว ตองคํานึงถึงจํานวนคนที่เหมาะสม จํานวนความตองการในสถานที่ที่เพียงพอใน
เวลาที่เหมาะสมอีกดวย 
 4.  การใหบริการอยางตอเนื่อง (Continuous service) คือ การใหบริการตลอดเวลา ตอง
พรอมและเตรียมตัวบริการตอความสนใจของสาธารณชนเสมอ มีการฝกอบรมอยูเปนประจํา เชน การ
ทํางานของตํารวจจะตองบริการตลอด 24 ชั่วโมง 
 5.  การใหบริการอยางกาวหนา (Progressive service) เปนการบริการที่มีความเจริญ
คืบหนาไปทั้งทางดานผลงานและคุณภาพ เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 สุทธิ ปนมา  (2535: 20) ใหความหมาย เกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอบริการ
สาธารณะ (Public service satisfaction) วาเปนการประเมินผลการปฏิบัติงานดานการใหบริการของ
หนวยการปกครองทองถิ่นโดย มีพื้นฐานเกิดจากการรับรู (Perception) ถึงการสงมอบการบริการที่
แทจริงและการประเมินผลนี้ก็จะแตกตางกันไป ทั้งนี้ข้ึนอยูกับประสบการณที่แตละบุคคลไดรับเปน
เกณฑ 
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 กนิษฐา ปุญญนิรันดร (2539: 32) กลาววา การใหบริการที่ดีสวนหนึ่งข้ึนกับการเขาถึงบริการ 
ไดเสนอแนวความคิดเกี่ยวกับการเขาถึงการบริการดังนี้ 
 1.  ความพอเพียงของบริการที่มีอยู (Availability) คือ ความพอเพียงระหวางบริการที่มีอยูกับ
ความตองการของผูรับบริการ 
 2.  การเขาถึงแหลงบริการไดอยางสะดวก โดยคํานึงถึงลักษณะที่ตั้งการเดินทาง 
 3.  ความสะดวกและส่ิงอํานวยความสะดวกของแหลงบริการ (Accommodation) ไดแก 
แหลงบริการที่ผูรับบริการยอมรับวาใหความสะดวก และมีส่ิงอํานวยความสะดวก 
 4.  ความสามารถของผูรับบริการในการที่จะเสียคาใชจายสําหรับบริการ 
 5.  การยอมรับคุณภาพของบริการ (Acceptability) ซึ่งในที่นี้รวมถึงการยอมรับลักษณะของ
ผูใหบริการดวย 
 กนิษฐา ปุญญนิรันดร (2539: 33) ไดชี้ใหเห็นวาการใหบริการที่มีประสิทธิภาพและประโยชน
ตอสาธารณะมากที่สุดคือ การใหบริการโดยไมคํานึงถึงตัวบุคคล กลาวคือ การใหบริการที่ไมใชอารมณ 
และไมมีความชอบพอใครเปนพิเศษ แตทุกคนจะตองไดรับการปฏิบัติการอยางเทาเทียม กันตาม
หลักเกณฑที่อยูในสภาพที่เหมือนกัน 
 อมร รักษาสัตย (2525: 27) ใหความเห็นวา ความพอใจของผูรับบริการเปนมาตรการอยาง
หนึ่งที่ใชวัดประสิทธิภาพของการบริการงานได เพราะการจัดบริการของรัฐไมใชสักแตวาทําใหเสร็จๆ 
ไป แตหมายถึงการใหบริการอยางดีเปนที่พอใจแกประชาชนสําหรับภาครัฐบาลโดยสถาบัน
มาตรฐานสากลภาครัฐแหงประเทศไทย ไดมีการกําหนดมาตรฐานการใหบริการของภาครัฐและได
จัดทําเปนคูมือข้ึนมาซึ่งเรียบเรียงโดย วรเดชจันทรศร และไพโรจน ภัทรนรากุล เพื่อใหราชการมีระบบ
บริหารและจัดการที่ดี โดยเปาหมายภาคราชการจะเนนผลลัพธบั้นปลาย (Ultimate outcomes) 10 
ประการ ดังนี้ (สถาบันมาตรฐานการสากลภาครัฐแหงประเทศไทย, 2542) 
 1.  ความเสมอภาคในการบริการ 
 2.  ความเปนธรรมในการบริการ 
 3.  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
 4.  สิทธิเสรีภาพของประชาชน 
 5.  ความทั่วถึง 
 6.  ความพึงพอใจของประชาชนในฐานะลูกคา 
 7.  ประสิทธิภาพของหนวยงานที่ใหบริการ 
 8.  ความประหยัดทั้งของภาคราชการและประชาชนผูรับบริการ 
 9.  คุณภาพและความถูกตองของการบริการและเอกสารที่เกี่ยวของ 
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 10. การรักษาผลประโยชนสาธารณะ ความผาสุก คุณภาพชีวิตของประชาชนโดยรวม 
 
 ความพึงพอใจในการบริการ 
 ในการศึกษาความพึงพอใจมักจะมีการศึกษาสองมิติ คือ ความพึงพอใจของผูปฏิบัติงาน 
(Join satisfaction) และความพึงพอใจในการใชบริการ (Service satisfaction) ซึ่งมีผูใหแนวคิด
เกี่ยวกับความพึงพอใจของผูใชบริการไวดังตอไปนี้  
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน (2525: 585) ไดใหความหมายคําวา “พอใจ” หมายถึง 
สมใจ ชอบ เหมาะ 
 โวลแมน (Wolman. 1978: 283) ไดใหความหมายวา ความพึงพอใจเปนสภาพความรูสึก 
(Feeling) ของมนุษยที่ มีความสุข ความอ่ิมเอมใจเ ม่ือความตองการ (Wants) หรือแรงจูงใจ 
(Motivation) ของตนไดรับการตอบสนองตามจุดมุงหมาย (Goals) 
 โพเวล (Powell. 1983: 17-18) ใหความหมายของคําวาพึงพอใจวา ความสามารถของบุคคล
ในการดําเนินชีวิตอยางมีความสุขสนุกสนานปราศจากความรูสึกที่เปนทุกข 
 บังอร ผงผาน (2541: 29) กลาววา ความพึงพอใจเปนเพียงปฏิกิริยาดานความรูสึก 
(Reactionary feeling) ตอส่ิงเราหรือส่ิงกระตุน (Stimulant) ที่ผลออกมา (Yield) ผลลัพธสุดทาย 
(Final outcome) ของกระบวนการประเมิน (Evaluative process) โดยบงบอกทิศทางผลการประเมิน 
(Direction of valuation result) วาเปนไปไดในลักษณะ ทิศทางบวก (Positive direction) หรือทิศทาง
ลบ (Negative direction) หรือไมมีปฏิกิริยาคือเฉย ๆ (Non reaction) ตอส่ิงเราหรือส่ิงกระตุนนั้นก็ได 
โดยสรุปแลวความพึงพอใจเปนความรูสึกนึกคิดหรืออารมณในทางบวกของบุคคลที่มีตอส่ิงเราหรือส่ิง
กระตุน ไมสามารถอธิบายในเชิงเหตุผล ซึ่งจะเกิดข้ึนก็ตอเม่ือส่ิงนั้นสามารถตอบสนองตอความ
ตองการของบุคคลนั้นได แตความพึงพอใจของแตละบุคคลยอมมีความแตกตางกันข้ึนกับคานิยมและ
ประสบการณที่เคยไดรับ 
 ปจจัยท่ีมีผลตอความพอใจในบริการ กุลนดา โชติมุกตะ (2538, 50-51) ได เสนอ
แนวความคิดวา ปจจัยที่มีผลและเปนสาเหตุใหผูใชบริการเกิดความพึงพอใจ หรือไม พึงพอใจในบริการ
ซึ่งครอบคลุมงานบริการ และสอดคลองปจจัยพื้นฐานของ อเดย และ แอนเดอรสัน ประกอบดวยปจจัย 
3 ประการ คือ 
 1.  ปจจัยดานระบบการใหบริการ หมายถึ ง องคประกอบและเครือขายที่ สัมพันธ 
กันของกิจกรรมบริการตางๆ ไดแก 
  1.1  ความสะดวกสบายในเงื่อนไขของการใชบริการ ซึ่งจะดูความยากงาย และความมาก
นอยของเงื่อนไขที่ทําใหเกิดสิทธิในการใชบริการ หากเงื่อนไขนอยจะมีโอกาสเกิดความพึงพอใจสูง 
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  1.2  ความพอเพียงทั่วถึงของการใหการบริการ จะพิจารณาจากปริมาณของการใหบริการ
นั้นวามีความครอบคลุมพื้นที่หรือกลุมบุคคลตางๆ ไดอยางทั่วถึง 
  1.3  การมีคุณคาใชประโยชนของบริการที่ไดรับ จะพิจารณาผลลัพธของบริการ (Out-
come of service) ที่ถูกผลิตออกมาในข้ันตอนสุดทายของการดําเนินการนั้นๆ วา มีการใชสอยหรือ
ประโยชนตอผูใชบริการ (User) มากนอยเพียงใด 
  1.4  ความคุมคายุติธรรมในราคาของการบริการที่ให หมายถึง ความเหมาะสมหรือไมกับ
ราคา จํานวนคาธรรมเนียมที่เรียกเก็บ 
  1.5  ความกาวหนาและการพัฒนาระบบบริการ เม่ือเปรียบเทียบกับอดีตวาดีข้ึนในเชิง
ปริมาณและคุณภาพมากนอยขนาดไหน 
 2. ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ คือ ข้ันตอนตางๆ ของการใหบริการที่ตอเนื่อง ตั้งแต
เร่ิมตนของกิจกรรมการบริการ (Final work flow) ประกอบดวย 
  2.1  ความสะดวกของการติดตอขอใชบริการ ไดแก ความยากงายของการขอใชบริการ 
  2.2  ความรวดเร็วของข้ันตอนการใหบริการ ไดแก ความมากนอยของจํานวนข้ันตอนและ
ความรวดเร็วของการดําเนินข้ันตอนตาง ๆ ที่ประหยัดเวลา 
  2.3  ความสมํ่าเสมอตอเนื่องของบริการที่ให ไดแก อันตรายที่เกิดจากกระบวนการ
ใหบริการ 
 3.  ปจจัยดานเจาหนาที่ผูใหบริการ ไดแก บุคลากร เจาหนาที่ที่รับผิดชอบในกิจกรรมการ
บริการของสถานบริการนั้น 
  3.1  ความเอาใจใสในงานของเจาหนาที่ หมายถึง ความสนใจและตั้งใจทํางานในหนาที่
ใหบริการ 
  3.2  ความเสมอภาคของการใหบริการ หมายถึง การออกตอผูมาใชบริการในลักษณะยิ้ม
แยม แจมใสหรือบึ้งตึง รวมถึงการพูดจาแบบสุภาพออนโยน หรือกระดาง หยาบคาย เปนตน 
  3.3  ความซื่อสัตยสุจริตของผูใหบริการ หมายถึง ความไวเนื้อเชื่อใจได และตรงไปตรงมา
ตอเจาหนาที่ใหการบริการโดยไมเรียกรองประโยชนใดๆ จากผูใชบริการ 
 เทคนิคการใหบริการท่ีดี ชํานาญ ภูเอ่ียม (2548, 7-8) กลาววา การบริการ ตรงกับ
ภาษาอังกฤษวา SERVICE มีความหมายถึงคุณภาพของการใหบริการที่ดีดังนี้ 
 S = SMILING & SYMPATHY ยิ้มแยมแจมใส เห็นอกเห็นใจประชาชน 
 E = EARLY RESPONSE ใหบริการอยางรวดเร็ว และรูใจมิตองใหรองขอ 
 R = RESPECTFUL ออกถึงความเคารพนับถือ ใหเกียรติประชาชน 
 V = VOLUNTARINESS MANNER ใหบริการดวยความเต็มใจ มิใชฝนใจทํา 
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 I = IMAGE ENHANCING การออกซึ่งเสริมภาพพจนผูใหบริการและองคกร 
 C = COURTESY กิริยาอาการสุภาพ ออนโยน มีมารยาทด ี
 E = ENTHUSIASM มีความกระตือรือรนในการบริการ ใหบริการมากกวา 
 ประหยัด ยะคะนอง (2523: 20) ไดกลาวถึงหลักการใหบริการดังนี้ 
 1.  การติดตอเฉพาะงาน (Specificity) หมายถึง การติดตอส่ือสารระหวางลูกคากับ พนักงาน
จะจํากัดเฉพาะเร่ืองงานเทานั้น พนักงานไมควรนําเร่ืองสวนตัวนอกเหนือจาก หนาที่มาเกี่ยวของดวย 
 2.  การปฏิบัติโดยเสมอภาคเทาเทียมกัน (Universality) หมายความวา พนักงานจะตอง
ปฏิบัติตอลูกคาโดยความเปนธรรม เชน การใหบริการตามลําดับกอนหลัง ใครมากอนก็ไดรับบริการ
กอน เปนตน 
 3.  การวางตนเปนกลาง (Affective neutrality) หมายถึง พนักงานจะตองใหบริการ ลูกคา
โดยไมเอาอารมณสวนตัวเขามายุงเกี่ยวกับงาน ปฏิบัติงานดวยเหตุผล และใชหลัก ความถูกตอง ไม
กาวราวหรือหาสาเหตุชวนวิวาทกับผูมาใชบริการซึ่งหลักทั้งสามนี้ ประหยัด  
 ยาคะนอง กลาววา สอดคลองกับแนวความคิดดวยวาระบบราชการในอุดมคติของแมกซ    
เวเบอร ที่ไดใหทัศนะเกี่ยวกับพฤติกรรมในการใหบริการวา การบริการที่มีประสิทธิภาพและเปน
ประโยชนตอประชาชนมากที่สุด คือ การใหบริการที่ไมคํานึงถึงตัวบุคคล เปนลักษณะการใหบริการที่
ปราศจากอารมณ 
 หลักการใหบริการ กรมการปกครอง (2536: 3-11) ไดกลาวถึงหลักการใหบริการ ที่ดีวา 
หมายถึงการที่ขาราชการซึ่งทํางานติดตอกับผูที่มาติดตอขอรับบริการดวยความรวดเร็วเสมอภาคเปน
ธรรมและมีอัธยาศัยตอผูรับบริการดวยดี โดยมีหลักการใหบริการ ดังนี้คือ 
 1.  การปฏิบัติตน 
  1.1  การแตงกายที่ดี เหมาะสม เปนการเสริมสรางบุคลิกภาพและเปนที่ประทับใจแกผูพบ
เห็นและติดตอดวย ผูแตงกายดีไมจําเปนตองเปนผูที่มีรูปรางและหนาตา 
  1.2  การรักษาเวลา ขาราชการตองอุทิศเวลาในการปฏิบัติงาน ดังนี ้
   1.2.1  เวลามาและกลับตามเวลาราชการ ไมมาทํางานสายและกับกอน 
   1.2.2  การพักกลางวัน เปนไปตามระเบียบของราชการ 
   1.2.3  ไมผิดนัด 
  1.3  หลีกเล่ียงการใชอารมณ การโตแยง การความฉุนเฉียวกับผูที่มาติดตอราชการดวย 
  1.4  มีมารยาทในการใหบริการผูมาติดตองาน 
 2.  การปฏิบัติงาน 
  2.1  การจัดสํานักงานควรดําเนินการดังนี้ 
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   2.1.1  งานบริการประชาชนควรตั้งอยูในสวนลางของอาคาร และใกลทางเขา- ออก 
เพื่อสะดวกแกประชาชนที่ไปติดตอ 
   2.1.2  มีแสงสวางเพียงพอและอากาศถายเทสะดวก ไมตั้งชั้นบังประตู หนาตาง 
   2.1.3  การจัดโตะทํางานควรเปนไปตามสายงานหรือทิศทางเดินของงานตามลําดับ
เปนเสนตรง ไมยอนไปยอนมา 
   2.1.4  การตั้งตูเอกสารจะตองไมเกะกะ และมีที่วางพอที่จะเปดตูใหไดสะดวกและ
ควรวางชิดฝาผนังหองไมควรวางปดประตู หนาตาง 
   2.1.5  สํานักงานตองสะอาด เรียบรอย สวยงาม 
   2.1.6  สํานักงานควรมีพื้นที่กวางขวางพอสมควร และควรจัดที่สําหรับผูมาติดตอ
พรอมทั้งจัดที่นั่งรอ มีน้ําดื่ม ที่อานหนังสือพิมพ โทรศัพทสาธารณะ 
   2.1.7  หองน้ําสะอาด 
  2.2  อุปกรณเคร่ืองมือ เคร่ืองใช 
   2.2.1  อุปกรณ เคร่ืองมือ เคร่ืองใชหรือเอกสารที่ตองใชรวมกันควรอยูใกลชิดกันหรือ
ที่เกี่ยวของกัน ใกลเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน 
   2.2.2  ตองเพียงพอ เบิกจายใชสะดวก 
   2.2.3  ควรเขียนตัวอยาง คํารอง แบบพิมพตางๆ ติดไวเปนตัวอยางแกประชาชน
พรอมปากกา 
  2.3  วิธีการปฏิบัติงาน 
   2.3.1  ศึกษาหาความรูและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตางๆ ความสามารถ
เปนคุณสมบัติพื้นฐานสําคัญในการปฏิบัติราชการ งานบริการประชาชนของทางราชการจะบกพรอง
ขาดประสิทธิภาพถาขาราชการขาดความรูความสามารถในการทํางานในหนาที่ ดังนั้นจึงสามารถ
พิจารณาเร่ืองความรู ความสามารถนี้ไดใน 2 ลักษณะคือ 
    1) ความรู ความสามารถในงานในงานหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย ขาราชการคน
ใดไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบงานใดตองหม่ันศึกษาหาความรูงานในหนาที่นั้นๆ 
    2) ความรู ความเขาใจในระบบงานและโครงสรางการทํางานของหนวยงาน 
   2.3.2  การปฏิบัติงาน 
    1) ขาราชการตองเตือนตัวเองอยูเสมอวางานที่รับผิดชอบอยูนั้น ถาเราเกิด
ความรู ความชํานาญทําใหดูเหมือนเปนส่ิงงาย แตสําหรับประชาชนแลวเร่ืองตางๆ เหลานี้ ไมใชกจิวัตร
ประจําวัน เขายอมขาดความรูความเขาใจในเร่ืองนั้น 
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    2) การซักถาม ควรทําเพื่อใหไดขอเท็จจริงที่จําเปนเพื่อประกอบการพิจารณา
ในเร่ืองนั้นดวยวาจาสุภาพเหมาะสม ไมใหประชาชนมีความรูสึกวาถกูซักถามเสมือนเปนผูกระทําผิด 
    3)  งานบริการใดถาผู รับบริการตองรอระหวางดําเนินการ ควรแจงให
ผูรับบริการทราบ พรอมทั้งแจงเวลาวาจะแลวเสร็จเม่ือใด 
    4)  ควรใหขาราชการสามารถทํางานแทนกันไดเพราะถาหากขาราชการคนใด
ลาหยุดงาน หรือไมสามารถปฏิบัติงานไดดวยเหตุใด ขาราชการคนอ่ืนสามารถปฏิบัติงานแทนกันได 
งานบริการจะมีความตอเนื่องไมตองสะดุดหยุดลง 
  2.4  การจัดลําดับกอนหลัง คนที่มากอนตองไดรับบริการกอน 
 3.  คําพูดที่ตองหลีกเล่ียงในการทํางาน การทํางานที่ตองติดตอใหบริการประชาชนแตละวัน
อาจกอใหเกิดปญหาทาง อารมณ ความหงุดหงิด ความเครียดซึ่งขาราชการตองควบคุมความรูสึก
เหลานี้ ทั้งทาทาง กิริยาและคําพูด  
 นอกจากนี้ ชูวงศ ฉายะบุตร (2536: 11-14) ไดเสนอหลักการใหบริการแบบครบวงจร หรือ
การพัฒนาการใหบริการในเชิงรุกวา จะตองเปนไปตามหลักการ ซึ่งอาจเรียกวา หลัก Package 
service ดังนี้ 
 1.  ยึดการตอบสนองความตองการจําเปนของประชาชนเปนเปาหมาย การบริการของรัฐใน
เชิงรับจะเนนการใหบริการตามระเบียบแบบแผนและลักษณะที่เปนอุปสรรคตอการใหบริการทั้งนี้ คือ 
  1.1  ขาราชการมีทัศนคติวา การใหบริการจะเร่ิมข้ึนก็ตอเม่ือผูมาติดตอขอรับบริการ
มากกวาที่จะตองวาตนมีหนาที่ที่จะตองจัดบริการใหแกหนวยงาน ตามสิทธิประโยชนที่เขาควรจะไดรับ 
  1.2  การกําหนดระเบียบปฏิบัติและการใชดุลพินิจของขาราชการมักจะเปนไปเพื่อสงวน
อํานาจในการดุลยพินิจของหนวยงานหรือปกปองตัวขาราชการเอง มีลักษณะที่เนนการควบคุมมากวา
การสงเสริมการติดตอราชการ จึงตองใชเอกสารหลักฐานตางๆ เปนจํานวนมากและตองผานการ
ตัดสินใจหลายข้ันตอน ซึ่งบางคร้ังเกินกวาความจําเปน ดังนั้น เปาหมายแรกของการนจัดบริการแบบ
ครบวงจร คือการมุงประโยชนของผูรับบริการ ทั้งผูที่มาติดตอขอรับบริการและผูที่อยูในขายที่ควรจะ
ไดรับบริการเปนสําคัญซึ่งมีลักษณะดังนี้ 
   1.2.1 ขาราชการตองถือวาการใหบริการเปนภาระหนาที่ที่ตองดําเนินการอยาง
ตอเนื่อง พยายามจัดบริการใหครอบคลุมผูอยูในขายที่จะไดรับบริการทุกคน 
   1.2.2 การกําหนดระเบียบ วิธีปฏิบัติ และการใชดุลยพินิจจะตองคํานึงถึงสิทธิ
ประโยชนของผูรับบริการเปนหลัก โดยพยายามใหผูรับบริการไดสิทธิประโยชนที่ควรจะไดรับอยาง
สะดวก 
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   1.2.3 ขาราชการจะตองเขาใจวา ผูรับบริการมีฐานะและศักดิ์ศรีเทาเทียมกับตนมี
สิทธิที่จะใหความเห็นหรือโตแยงดวยเหตุผล 
    1.2.4 ความรวดเร็วในการใหบริการ โดยที่ในปจจุบันสังคมโลกกําลังเปนสังคมไร
พรมแดนและมีการแขงขันกันสูง ในสวนของประเทศไทยจะกาวข้ึนในเวทีโลกทั้งในดานเศรษฐกิจ 
การเมือง จึงตองมีการพัฒนาการใหบริการของรัฐ จะตองใหมีความรวมเร็ว ลดข้ันตอนในการ
ปฏิบัติงานเพื่อใหทันกับเวลา ดังนั้น สวนราชการตางๆ จะตองหันมาปรับปรุงองคกรของตนและตัว
เจาหนาที่ จะตองปรับเปล่ียนพฤติกรรมเพื่อพัฒนาการใหบริการไดกระซับรวดเร็ว โดยจะตองปรับปรุง 
ดังนี้ 
  1.3 ระเบียบปฏิบัติตองปรับปรุงระเบียบปฏิบัติใหเอ้ืออํานวยตอการบริการประชาชน ลด
ข้ันตอนหรือยกเลิกระเบียบปฏิบัติที่ทําใหเกิดความลาชา 
  1.4 มีการกระจายอํานาจในการใชดุลยพินิจ หรือนุมัติ อนุญาตโดยมอบอํานาจให
ขาราชการตําแหนงรองๆ ลงมามีอํานาจอนุมัติได 
  1.5 พัฒนากระบวนการหรือระบบการใหบริการ เชน การใชเทคโนโลยีเขามาชวย อาจจะ
เปนเคร่ืองคอมพิวเตอร หรือเทคนิคการบริการอ่ืนๆ เปนตน 
 2.  การใหบริการตองเสร็จสมบูรณ อันเปนเปาหมายการใหบริการเชิงรุก แบบครบวงจร 
ความสําเร็จสมบูรณของการใหบริการหมายถึงการเสร็จสมบูรณตามสิทธิประโยชนที่ผูรับบริการจะตอง
ไดรับ โดยที่ผูรับบริการไมจําเปนตองมาติดตอบอยคร้ังนัก การบริการที่แลวเสร็จสมบูรณก็คือการ
บริการที่แลวเสร็จในการติดตอเพียงคร้ังเดียวหรือไมเกินสองคร้ัง นอกจากนี้การใหบริการที่เสร็จ
สมบูรณยังหมายถึงความพยายามที่จะใหบริการในเร่ืองอ่ืนๆ ที่ผูทําการติดตอขอรับบริการสมควรจะ
ไดรับดวย แมวาผูมารับบริการจะไมไดมาขอรับบริการเร่ืองนั้นก็ตาม 
 นอกจากนี้ ปรัชญา เวสารัชช (2526: 251) กลาววา การใหบริการของรัฐนั้นจะตองคํานึงถึง
ส่ิงตอไปนี้คือ 
 1.  การใหบริการที่เปนที่พึ่งพอใจแกสมาชิกสังคม ความพึงพอใจเปนส่ิงที่วัดไดยากหรือใหคาํ
จํากัดความยาก แตอาจกลาวไดอยางกวางๆ ถึงองคประกอบที่จะทําใหเกิดความพึงพอใจ คือ 
  1.1  ใหบริการที่เทาเทียมกันสมาชิกในสังคม 
  1.2  ใหบริการในเวลาที่เหมาะสม 
  1.3  ใหบริการโดยคํานึงถึงปริมาณความมากนอย คือใหบริการไมมากหรือนอยเกินไป 
  1.4  ใหบริการโดยมีการปรับปรุงใหทันกับความเปล่ียนแปลงอยูเสมอ 
 2.  การใหบริการโดยมีความรับผิดชอบตอประชาชนเปนคานิยมพื้นฐาน สําหรับการบริการ
ราชการในสังคมประชาธิปไตยจะตองทําหนาที่ภายใตการชี้นําทางการเมืองจากตัวแทนของประชาชน 
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และตองสามารถใหบริการที่มีลักษณะสนองตอบตอมติมหาชนตองมีความยืดหยุนที่จะปรับเปล่ียน
ลักษณะงานหรือการใหบริการที่สามารถตอบสนองความตองการที่เปล่ียนแปลงไดมากที่สุด 
 โดยสรุป แนวคิดเร่ืองการบริการ เปนแนวคิดที่ใหเห็นถึง เทคนิค รูปแบบการบริการ รวมถึง
ผลที่ไดรับจากการบริการที่ทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจ 
 
6. แนวคิดและทฤษฎีการศัลยกรรมเสริมความงาม 
 การทําศัลยกรรมตกแตงในยุคแรก ๆ เปนการตกแตงบาดแผลและการปลูกถายเนื้อเยื่อ
เทานั้น ตอมาในชวงปลายศตวรรษที่ 18 เกิดสงครามโลกคร้ังที่ 1 โลกตองประสบกับการสูญเสียคร้ัง
ใหญ แพทยฝมือดีทั่วยุโรปไดถูกทาทายฝมือจากคนไขที่กรามหักบิดเบี้ยว ผิดรูป จมูกหลุด หรือใบหูถูก
เฉือนออก และบาดแผลฉกรรจตางๆ จากภาวะสงคราม ในยุคนี้วิธีการทําศัลยกรรมพลาสติกตกแตง
บาดแผลจึงพัฒนาข้ึนจนถึงขีดสุด ถือไดวาสงครามเปนแรงผลักดันใหเกิดการพัฒนาทางการแพทย
สาขาศัลยกรรมอยางจริงจัง  
 โดยประวัติศาสตรของศัลยกรรมตกแตงและเสริมสรางในประเทศไทยไมไดมีการบันทึกไว
เปนทางการวาเร่ิมเกิดข้ึนเม่ือใด แตศัลยกรรมในระยะแรก ๆ เปนศัลยกรรมที่จําเปนตองทําอยาง
รีบดวนเพื่อชวยชีวิต เชน การหยุดเลือด การตัดแขนขา ในผูปวยที่บาดเจ็บ แตพอจะอธิบายไดดังนี้ 
 ในป ค.ศ.1912 นายแพทยโนเบล (Noble) ซึ่งดํารงตําแหนง เปนหัวหนาแผนกศัลยศาสตร
โรงพยาบาลศิริราช เปนผูที่ทรงริเร่ิมทางดานศัลยกรรมตกแตงและเสริมสราง และตอมาไดมีนายแพทย
ไทยหลายทานที่ไปฝกอบรมทางดานศัลยกรรมตกแตงในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอ่ืนๆ 
 ในป พ.ศ.2505 เ ร่ิมมีการยอมรับเปนทางการถึงการมีแพทยเฉพาะทาง  เ ร่ิมดวย
คณะกรรมการควบคุมการประกอบโรคศิลป ตั้งแตอนุกรรมการควบคุมการประกอบโรคศิลปในสาขา
ใหญๆ เชน ศัลยศาสตรอายุรศาสตร อนุกรรมการนี้มีหนาที่พิจารณาความรูความชํานาญของแพทยที่
ประสงคจะขอข้ึนทะเบียนเปนแพทยเฉพาะทาง ตอมาจึงมีการจําแนกแขนงยอยๆ ลงไปอีก 
 ในป พ.ศ.2507 ศาสตราจารยนายแพทย ล้ิม คุณวิศาล ไดรับแตงตั้งเปนอนุกรรมการใน
แขนงศัลยศาสตรตกแตง และในการไดรับแตงตั้งเปนอนุกรรมการนี้ไดรับสิทธิ์ที่จะข้ึนทะเบียนเปน
แพทยเฉพาะทางโดยไมตองสอบ เพื่อจะไดเปนกรรมการผูที่จะมาสมัครสอบเปนแพทยเฉพาะทางใน
สาขานั้น ๆ และข้ึนทะเบียนเปนศัลยแพทยตกแตงคนแรกของประเทศ 
 ในป พ.ศ.2510 นายแพทยวสันต จงเจษฎ ไดผานการสอบและข้ึนจดทะเบียนเปนศัลยแพทย
ตกแตงเปนคนที่สอง จากนั้นไมมีผูสอบอีกจนกระทั่งมีการเปล่ียนแปลงระบบมาเปนหัวหนาของแพทย
สภาที่จะพิจารณาเร่ืองนี้  จึงเปนอันวาแพทยเฉพาะทางในสาขาศัลยศาสตรแตงข้ึนทะเบียนกับ
คณะอนุกรรมการควบคุมการประกอบโรคศิลปมีเพียงสองคนเทานั้น และตอมาในป พ.ศ.2512 เร่ิม
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จากนายแพทยวิจิตร บุญยะโหตระ เดินทางฝกอบรมในตางประเทศและศัลยแพทยที่จบการศึกษา
กลับมาในแตละปมีจํานวนนอย ศัลยแพทยแตละทานที่กลับมาสวนใหญจะเปดคลินิกศัลยกรรม
ตกแตงเปนของตนเอง และการทําศัลยกรรมเสริมความงามนั้นไมนิยมทําในโรงพยาบาลของรัฐเพราะ
ถือวาเปนงานที่ไมเรงดวน ทําใหบุคคลที่ตองการเสริมความงามตามคลินิกที่เปดใหบริการมีอยูจํานวน
ไมมากในสมัยนั้น 
 คําวา ศัลยกรรมตกแตง (Plastic Surgery) ไมไดมีสวนเกี่ยวของกับคําวา พลาสติก ในแงของ
วัสดุเทียมที่ทําจากน้ํามันแตอยางใด แตคําวา พลาสติก เปนศัพทที่เพี้ยนมาจากภาษาละตินคําวา 
“Plastikos” ซึ่งแปลวา การข้ึนรูป หรือการหลอ มีความหมายโดยนัยแฝงวา การทําศัลยกรรมพลาสติก
คือการข้ึนรูปใบหนา หรืออวัยวะที่ตองการทําศัลยกรรมตกแตงใหม เพื่อใหมีความสวยงามและสมบรูณ
แบบมากข้ึน ดังนั้นคําวาศัลยกรรมพลาสติก จึงไมไดมีความหมายในแงของเทียม แตมีความหมายใน
แงของชางศิลปเสียมากกวา 
 
 รูปแบบของการทําศัลยกรรมตกแตง 
 ศัลยกรรมตกแตง หมายถึง การผาตัดที่เกี่ยวของกับรูปรางที่จะปรากฏใหเห็นภายนอก
รางกายใหดูปกติ (Form) และมีการทํางานที่ด ี(Function) โดยแบงตามวัตถุประสงคไดเปน 2 สวน คือ 
 1.  ศัลยศาสตรเสริมสราง หมายถึง การผาตัดแกไขความผิดปกติของรูปรางหรือความพิการ
ที่มีมาแตกําเนิด หรือเกิดข้ึนภายหลังจากอุบัติเหตุ เชน การผาตัดแกไขปากแหวงเพดานโหว การผาตัด 
เนื้องอกบริเวณศีรษะและคอ ศัลยกรรมอุบัติเหตุบริเวณใบหนา ศัลยกรรมทางมือ อุบัติเหตุจากความ
รอน รวมทั้งความพิการที่ตามมา 
 2.  ศัลยกรรมเสริมสวยหรือศัลยกรรมเสริมความงาม หมายถึง การผาตัดหรือการทําหัตถการ
ใดๆ ของแพทยตอบุคคลที่มีความปกติ ใหเกิดความสวยงามของใบหนา ผิวพรรณ ตลอดจนสัดสวน
ของรางกายดีข้ึนมากข้ึนกวาเดิม และเปนที่พึงพอใจตอบุคคลผูนั้น ทั้งนี้รวมทั้งการผาตัดแปลงเพศ 
จากเพศชายเปนเพศหญิงและจากเพศหญิงเปนเพศชายดวย และยังรวมถึงการใชยาฉีดโบท็อกซและ
การใชเลเซอรดวยที่จัดวาเปนการทําศัลยกรรมความงามสมัยใหมที่ไมตองมีการผาตัดเกิดข้ึนดวย 
 แพทยผูเชี่ยวชาญทางดานศัลยกรรมตกแตง โดยนายแพทย ฉันทัส กลกิจโกวินท กลาววา
การทําศัลยกรรมตกแตงนั้น อาจจะหมายถึงการผาตัด หรือการทําศัลยกรรมโดยใชแสงเลเซอร หรือการ
ฉีดยาก็ได ยกตัวอยางเชน การใชยาฉีดโบท็อกซ (โบโทลินุม ท็อกซินเอ) ฉีดเขาไปในกลามเนื้อเพื่อ
คลายการหดตัวของกลามเนื้อใบหนาดานบน แทนการผาตัดดึงหนา ก็ถือวาเปนการทําศัลยกรรมอยาง
หนึ่งเชนกัน คือ การทําศัลยกรรมรุนใหม ๆ นั้น มีทางเลือกที่มากกวาศัลยกรรมรุนเกานั่นเอง และ 
นายแพทย ฉันทัส กลกิจโกวินท ยังไดกลาวเพิ่มเติมอีกวา การทําศัลยกรรมทุกชนิดมีความเส่ียงและ
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ความนากลัวเหมือนกันหมด ควรจะปรึกษาแพทยใหดีกอน เลือกแพทยที่มีความเชี่ยวชาญ คุยกับ
แพทยหลาย ๆ รอบกอนการตัดสินใจ ศึกษาหาความรูใหมาก ๆ แลวการทําศัลยกรรมก็จะไมนากลัว 
การทําศัลยกรรมหลัก ๆ ที่เปนที่นิยมของประเทศไทยและเปนการทําศัลยกรรมตกแตงที่ธุรกิจศัลกรรม
ตกแตงหรือสถานที่ประกอบการตกแตงสวนใหญจะมีการทํากันคือ 
 
 ศัลยกรรมตา 
 การทําศัลยกรรมตานั้นมีตั้งแตการลบร้ิวรอยรอบดวงตา แกหางตาตก เปลือกตาบน หยอน
คลอย ตัดถุงไขมันใตตา รวมไปถึงการทําตาสองชั้น สําหรับการทําศัลยกรรมตาที่เปนที่นิยมอยางมาก
ในบานเราไดแกการทําตาสองชั้นหรือตัดถุงไขมันใตตา 
 
 ศัลยกรรมจมูก 
 การทําศัลยกรรมจมูก แบงออกเปนการใสซิลิโคนเสริมดั้งในคนไขที่มีรูปจมูกไมสวยและการ
ตัดปลีกจมูกในคนไขรายที่ปลีกจมูกกวาง ทําใหรูปจมูกโดยรวมใหญไมเหมาะสมกับใบหนา 
 
 ศัลยกรรมทรวงอก 
 การทําศัลยกรรมทรวงอกนั้น ไมไดหมายถึงแคการทําใหหนาอกอวบอ่ิมมากข้ึนกวาเดิม
เทานั้น แตยังหมายรวมถึงการผาตดัแกไขหนาอกหยอนคลอย และผาตัดลดขนาดหนาอกอีกดวย แต
ในเมืองไทย การทําศัลยกรรมหนาอกเปนที่แพรหลายในแงของการทําใหหนาอกอวบอ่ิมกวาเดิมมาก
ที่สุด การทําใหหนาอกอวบอ่ิมหรือการผาตัดขยายหนาอก คือการผาตัดใสถุงซิลิโคน หรือถุงน้ําเกลือ
เขาไปใตกลามเนื้อหนาอก เพื่อทําใหหนาอกมีขนาดอวบอ่ิมมากข้ึน และชวยแกปญหาหนาอกหยอน
ยานไมกระชับจากการลดน้ําหนักมากเกินไปอีกดวย 
 
 การดูดไขมัน 
 การดูดไขมันเปนการนําไขมันสวนเกินบริเวณสะโพก ตนขาหรือหนาทองออกไปในปริมาณที่
เหมาะสม โดยใชทอสอดเขาไปบริเวณใตชั้นไขมันและดูดออกไป การดูดไขมันมีขอพึงระวัง คือ ผิวหนัง
คนไขจะตองมีความยืดหยุนคอนขางดี เนื่องจากผิวหนังอาจจะหยอนคลอยลงไดหลังจากดูดไขมัน
สวนเกินออกไปแลว ไขมันที่ดูดออกไป คือ ไขมันสวนที่ไมสามารถทําใหหายไปไดดวยการอดอาหาร
และการออกกําลังกาย ดังนั้นการดูดไขมันจึงไมใชวิธีลัดในการลดความอวน แพทยมักจะแนะนําให
คนไขลดน้ําหนักจนไดน้ําหนักที่พอใจกอน จึงคอยกลับมาดูดไขมันเฉพาะสวนเพื่อผลลัพธที่สูงสุด 
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 ศัลยกรรมดึงหนา 
 คําวา ศัลยกรรมดึงหนา อาจฟงดูหนากลัวไปซักหนอย เนื่องจากเปนการทําศัลยกรรมที่มี
วิธีการซับซอน และตองกระทําโดยแพทยผูเชี่ยวชาญและมีความชํานาญสูง แพทยจะผาตัดใตคาง และ
แนวไรผมแถวหนาผาก และดึงเนื้อสวนที่เหี่ยวยนข้ึนไปเก็บไวใตรอยแผลนั้น และตองพันหนา เพื่อพัก
ฟนประมาณ 1 เดือน ซึ่งในปจจุบัน นวัตกรรมการดึงหนาพัฒนามากข้ึน รอยแผลจากการดึงหนาจะถกู
นําไปซอนไวหลังใบหู ซึ่งเปนเพียงรอยกรีดเล็ก ๆ เทานั้น นอกจากนี้คนไขยังไมตองพันหนา แตอาจจะมี
อาการบวมอยูประมาณสองถึงสามวัน ซึ่งสามารถบรรเทาอาการไดดวยการประคบรอนและเย็น 
 
 วัสดุท่ีใชในการทําศัลยกรรมตกแตง 
 วัสดุเทียมที่ใชในการทําศัลยกรรมตกแตง คือ ซิลิโคน ซึ่งเปนสารเคมีชนิดหนึ่ง ทํามาจาก
ทราย (ซิลิกา) ที่ใชในทางการแพทย แบงเปน 4 ประเภทไดแก 
 1.  ซิลิโคนเหลว ในทางการแพทยไมเปนที่นิยมมากนัก เนื่องจากซิลิโคนชนิดนี้ เม่ือใชมากๆ 
จะไปกองอยูที่สวนใดสวนหนึ่งของรางกาย ทําใหเกิดการอักเสบ 
 2.  ซิลิโคนแผน ใชทําทอน้ําเกลือหรือใชหุมเคร่ืองกระตุนหัวใจ 
 3.  ซิลิโคนแทง ใชเสริมจมูกใหไดรูปทรงที่ตองการ ใชทําขอเทียม 
 4.  ซิลิโคนแบบคลายฟองน้ํา มักใชกับอวัยวะที่ออนนุม เชน ใบหนา 
 สําหรับโอกาสในการติดเชื้อและเกิดโรคแทรกซอนหลังการผาตัดจากการใชซิลิโคนเกิดข้ึนได
นอยมาก แตแตถึงกระนั้นก็ยังมีโอกาสเกิดข้ึนไดในกรณีที่ใชซิลิโคนเหลว และอาจเกิดการอักเสบ
สําหรับซิลิโคนชนิดแผน หากทําในสถานพยาบาลที่ถูกตองตามกฎหมายโดยแพทยผูเชี่ยวชาญจะมี
ความปลอดภัยสูง เนื่องจากแพทยจะแนะนําใหทําในขนาดที่พอดี อยางเชนกรณี 
 การทําศัลยกรรมจมูกและหนาอก หากทําใหญเกินไปจะเกิดพังผืดขยายและหดตัวบริเวณที่
ทําศัลยกรรม เชน จมูก หากทําสูงเกินไป ผิวหนังอาจทนการยืดของพังผืดไมได ซิลิโคนที่ใสอาจทะลุ
ออกมานอกผิวหนังได 
 นอกจากนี้ก็ยังมีการทําศัลยกรรมความงามสมัยใหมดวยที่กําลังเปนที่นิยมก็คือ  การ
ศัลยกรรมดวยเลเซอร ซึ่งในเร่ืองของศัลยกรรมตกแตงปจจุบันกําลังมีการทดลองนําแสงเลเซอรมาใช
กันอยางกวางขวางตั้งแต ศัลยกรรมงายๆ คือการลบไฝ ปาน และรอยสักไปจนถึงการทําศัลกรรม
พลาสติก สําหรับเร่ืองของการใชแสงเลเซอรลบไฝ ปานและรอยสักหลักการใหญ คือเม่ือแสงเลเซอรถูก
ฉายลงสู ผิวหนัง ของรางกาย บริเวณเปน ไฝ ปาน และรอยสัก เซลลของไฝ ปาน และรอยสักซึ่งมีสีคลํ้า
กวาเซลลปกติของผิวหนังจะดูดกลืนแสงเลเซอรไดมากกวาเซลลธรรมดา และจึงถูกทําลายลบหายไป 
สวนเร่ืองของการใชแสงเลเซอรในศัลยกรรมพลาสติกแสงเลเซอรทําใหศัลยกรรมเสริมสวยนี้ ทํากันได
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งายข้ึน เรียบรอยข้ึน มีเลือดออกนอย ชวยหยุดเลือดได และรวดเร็วข้ึน ที่ทํากันอยูในปจจุบันก็มีอยาง
มากมาย ทั้งเร่ืองของการดึงหนา การดึงหนาอกใหเตงตึง 
 การผาตัดลดไขมันหนาทองสําหรับคนที่อวนมาก ๆ และยังรวมถึงการใชเลเซอรที่ใชในการ
ลดร้ิวรอยหรือรอยแผลเปนจากสิว การกําจัดขน และการใชเลเซอรเพื่อใหหนาใสอีกดวย สําหรับการฉีด
โบท็อกซดวยซึ่งนับวาเปนการศัลยกรรม โดยสามารถใชรวมกับเลเซอรและคอลลาเจนได ซึ่งไดผล
ดีกวาการใชเลเซอรอยางเดียว คือ ใชกรรมวิธีเมโซลิปปง (Meso Lifting) รวมกับการฉีดโบท็อกซนั่นเอง 
เพราะการฉีดโบท็อกซจะทําใหกลามเนื้อคลายตัวและทํางานนอยลง จึงมีการนํามาใชแกไขรูปหนาใหดู
สวยและออนเยาวข้ึน 
 หนังสือ ศัลยกรรมตกแตง โดย นพ. กิตติ เย็นสุดใจ และคณะ ไดกลาวถึงประวัติของ
ศัลยกรรมเสริมความงามวา เร่ิมจากการทําศัลยกรรมตกแตงโดย เซลซัส (Celcus) แพทยชาวฮินดู
สมัยกอนคริสตกาล ทานผูนี้เปนผูวางรากฐานการทําศัลยกรรมตกแตง ซึ่งก็มาตั้งแตสมัยที่ยังไมมี
ยาสลบ ไมมีการใหเลือดและยาปฏิชีวนะเลย 
 ในประเทศอินเดียสมัยกอนพุทธกาล ชางปนหมอตระกูลโคมะ (Kumar) เปนผูมีชื่อเสียงใน 
การเสริมจมูก ใหสตรีมีชู  ที่ถูกตัดจมูกทิ้ง และเปนเวลาหลายพันปมาแลว ที่  ฮิปโปเครตีส 
(Hippocrates) แพทยชาวกรีกผูเปนบิดาแหงการแพทย ไดอธิบายหลักวิธีพันผายึดกระดูกใบหนาหัก
รอบ ๆ หนาผากและคาง 
 หนังสือพิมพสยามนิกร (21 มกราคม 2507) กลาวถึงศัลยกรรมเสริมความงามวา เร่ิมมีมาใน
ยุโรปตั้งแตสมัยกลาง (ค.ศ. 500-1450) คะ สมัยนั้นไดมีการพยายามจะซอมจมูกหรือหูที่โหวหรือแหวง
ใหดูดีข้ึน ตามประวัติกลาวไววาในประเทศเยอรมนียุคนั้น เคยมีกษัตริยองคหนึ่ง ใหชางทําจมูกทองคํา
เขาสวมแทนพระนาสิกอันโหวของพระองค 
 หนังสือ Human Face โดย John Liggett กลาวถึงพัฒนาการของศัลยกรรมเสริมความงาม
วา เร่ิมตนประมาณ 1,000 ปที่แลวในประเทศอินเดีย และในระหวางยุคกลาง นักกายวิภาค คือ 
Vesalius, Fallopius และ Ambroise Pare ไดเขียนหนังสือเตือนศัลยแพทยเกี่ยวกับอันตรายและความ
ยากลําบากในการทําศัลยกรรม แตงานเขียนที่เปนหลักฐานและไดรับการตีพิมพเปนคร้ังแรกเกี่ยวกับ
ศัลยกรรมเสริมความงาม ไดแก งานเขียนเร่ือง The Madras Gazette ของ Gaspare Tagliacozzi ชาว
อิตาลี ไดกลาวถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการผาตัดเสริมจมูกที่หายไปจากอาวุธมีคมหรือโรคราย โดยการ
นําชิ้นสวนบริเวณหนาผากมาสรางทดแทนจมูกที่หายไป นอกจากนี้งานเขียนอีกชิ้นหนึ่งที่ชื่อ De 
Chirurgia Curtorum ซึ่งตีพิมพในป ค.ศ.1597 อธิบายเกี่ยวกับกระบวนการผาตัดหนาตาอยางละเอียด
ถึง 22 แบบ ซึ่งวิธีการตาง ๆ ของ Tagliacozzi ทําใหเขามีชื่อเสียงและประสบความสําเร็จอยางมากใน
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สมัยนั้น คําอธิบายของเขากลายเปนรากฐานของการทําศัลยกรรมในสมัยตอมา แตส่ิงนี้ทําใหเขาถูก
ตอตานจากคนจํานวนมากและถูกกลาวหาวาเปนพอมดที่เขาไปบิดเบือนงานที่พระเจาสรางมา 
 ในสมัยสงครามโลกคร้ังที่ 1 Harold D. Gillies ศัลยแพทยชาวนิวซีแลนด ผูเชี่ยวชาญในการ
ผาตัดรักษาทหารบาดเจ็บในสงคราม เปนผูวางรากฐานศัลยกรรมตกแตง และแตงตําราผาตัดใบหนา 
หลักวิชาศัลยกรรมตกแตงของเขายังใชและเปนประโยชนจนถึงปจจุบัน 
 ป ค.ศ.1928 JacqueS Joseph ไดเ ขียนหนังสือ Nasenplastik and Sonstige 
Gesichtsplastik เพื่ออธิบายถึงการนําเทคนิคใหม ๆ มาใชในการทําศัลยกรรม โดยเขาไดประดิษฐ
เคร่ืองมือพิเศษตาง ๆ เชน เคร่ืองมือที่ใชสําหรับยกกระดูกเล่ือยสําหรับลดขนาดของกระดูกออนและดั้ง
จมูก ในสมัยนั้นศัลยกรรมตกแตงที่เปนที่รูจักของคนทั่วไปและประสบความสําเร็จอยางใหญหลวง 
ไดแก การผาตดัซอมแซมหนาตาที่เสียโฉมจากอุบัติเหตุทางถนนและการสูรบในสงคราม เพราะการ
ผาตัดเปล่ียนแปลงหรือซอมแซมหนาตามีผลตอจิตใจของผูปวยเปนอยางมาก และสามารถทําใหเขา
กลับเขามาดําเนินชีวิตอยูในสังคมไดอยางปรกติสุข 
 หลังสงครามโลกคร้ังที่ 1 เปนตนมา ศัลยกรรมตกแตงซบเซาลงไปเนื่องจากทั่วโลกเกิดภาวะ
วิกฤตหลังสงคราม แตเม่ือสงครามโลกคร้ังที่ 2 ยุติ ศัลยกรรมตกแตงกลับเปนที่นิยมทั่วโลกอีกคร้ังหนึ่ง
และเปนที่นิยมเร่ือยมาจนถึงปจจุบันนี้คะ 
 สวนการผาตัดเสริมความงามของสตรีในเมืองไทย เร่ิมตนประมาณป พ.ศ. 2500 โดยการชัก
นําของกลุมบุคคลที่มิไดเปนแพทย สวนใหญก็เปนชาวจีน มีรานรับทําศัลยกรรมของชาวจีนเปดบริการ
อยูสองราน คือ รานซงฮุย ยานเยาวราช และรานซุยเต็ก บริเวณเจริญผล ทั้งสองรานนี้รับทําตาสองชั้น 
เสริมจมูกใหโดง และเย็บใบหูที่กางออกมากเกินไป แตเนื่องจากผูทําไมใชศัลยแพทยและมีความรูนอย 
จึงทําใหเกิดความผิดพลาดทางเทคนิคอยูบอยๆ บางคนมีอาการอักเสบและติดเชื้อ เปนผลใหผูที่ไปทํา
ไดรับความเสียหายถึงข้ันฟองศาล จึงตองเลิกกิจการไป 
 วงการแพทยในขณะนั้นยังมีความเห็นวา ศัลยกรรมตกแตงไมใชส่ิงจําเปนคะ จะทําก็ตอเม่ือ
มีความผิดปรกติทางกายหรือทางสรีระเทานั้น จนถึงป พ.ศ.2512 จึงไดเร่ิมมีแพทยไทยที่เรียนและ
ฝกงานในสาขาศัลยศาสตรตกแตงโดยตรง เดินทางกลับมาจากสหรัฐอเมริกาและอังกฤษ โดยเร่ิม
ปฏิบัติงานในดานศัลยกรรมตกแตงทั้งในโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน ตอมาไดกอตั้งสมาคม
ศัลยแพทยตกแตงแหงประเทศไทยอยางเปนทางการในป พ.ศ. 2515 จากนั้นงานศัลยกรรมตกแตง
โดยเฉพาะการทําศัลยกรรมเสริมความงามไดเจริญและพัฒนาอยางรวดเร็ว คัดยอมาจากวิทยานิพนธ
เร่ือง สตรีไทยกับศัลยกรรมเสริมความงาม โดย อริยา อินทามระ 
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 ประวัติความเปนมาของสมาคมศัลยแพทยตกแตงแหงประเทศไทย (เร่ิมกอตั้ง-พ.ศ.
2525) โดย ศ.นพ.ล้ิม คุณวิศาล 
 ไมไดมีการบันทึกอยางแนชัดสําหรับประวัติศาสตรของศัลยกรรมตกแตงและเสริมสรางใน
ประเทศไทย วาเร่ิมมีข้ึนเม่ือไร เชนเดียวกับในประเทศอ่ืนๆ ศัลยกรรมในระยะแรกๆ ก็เปนบาดเจ็บ 
ตอไปก็เปนการตัดอวัยวะหรือเนื้อเยื่อที่อักเสบหรือมีโรคที่ไมอาจรักษาทางยาได เพื่อใหชีวิตผูปวยอยู
รอดพนจากการอักเสบหรือโรครายนั้นๆ การผาตัดเพื่อแกไขความพิการในรูปรางหรือหนาที่เปนของที่
ตามมาทีหลัง 
 ศัลยกรรมที่จัดไดวาเปนศัลยกรรมตกแตงที่ทําในประเทศไทยระยะแรกๆ เปนการเย็บปาก
แหวง ปลูกผิวหนัง และเย็บเพดานโหว จากการไตถามแพทยอาวุโสหลายๆ ทาน แรกสุดที่มีศัลยกรรมที่
กลาวมาแลว มีในสมัยที่นายแพทย T. P. Noble มาดํารงตําแหนงหัวหนาแผนกศัลยศาสตร รพ.ศิริราช 
ซึ่งเปนโรงเรียนแพทยแหงเดียวในเวลานั้น ในป พ.ศ.2467 นายแพทย Noble นั้น ความจริงทานเปน
ศัลยแพทยออรโธปดิกส แตเม่ือมารับตําแหนงศาสตราจารยวิชาศัลยศาสตรและเม่ือไดมีผูเชี่ยวชาญ
สาขาตางๆ ทานก็ตองทําทุกสาขาเพื่อสอนนักศึกษาแพทย แมแตในบางสาขาทานจะตองเปดตําราทํา 
ฉะนั้นอะไรก็ตามที่นักศึกษาแพทยควรจะรูในทางศัลยศาสตร ทานจะสอนและพยายามทําใหดู นับวา
ทานเปนผูที่มีพรสวรรคคนหนึ่งในทางศัลยศาสตร 
 นายแพทยสวัสดิ์ แดงสวาง ไดเลาใหฟงวา "การผาตัดปากแหวงในสมัยนั้นก็มีทําในรายทีเ่ปน
ไมมาก ทําเพื่อใหเห็นวาเปนของที่ทําใหดีข้ึนไดเพื่อสอนนักเรียน และก็มีแพทยอ่ืนทําดวย ศัลยแพทย
อาวุโสอีกคนที่ศิริราชในขณะนั้น คือ คุณพระศัลยเวทยวิศิษฐ ซึ่งก็ไดทราบวาทานก็เปนศัลยแพทยอีก
คนหนึ่งที่ทําผาตัดปากแหวง สวนเร่ืองการปลูกผิวหนังนายแพทยบรรจง กรลักษณ บอกวามีทําแลวใน
สมัยนั้น นายแพทยบัณเย็น ทวีพัฒน บอกวาผลการปลูกผิวหนังไมคอยดี เปดทําแผลกันทุกวัน สวน
เร่ืองการเย็บเพดานปาก นายแพทยกําธร สุวรรณกิจ บอกวาเคยเห็นทําแตจําไมไดวาใชวิธีดมยา
อยางไร 
 วงการศัลยกรรมในสมัยนั้น เปนวงการที่แคบ มีศัลยแพทยอยูไมกี่คน เม่ือมีการผาตัดแบบนี้
ที่ศิริราช ก็มีการผาตัดแบบนี้ที่โรงพยาบาลอ่ืนๆในกรุงเทพฯดวย รพ.กลาง ซึ่งมีนายแพทยนิตย เวช
วิศิษฐ นายแพทยเปนทูล บุญอิต ก็คงตองมีการผาตัดแบบนี้ดวย เพราะทั้งสองทานเปนศัลยแพทยที่มี
ความสามารถ 
 นายแพทยเปนทูลตอมาไดโอนมาโรงพยาบาลศิริราช แลวยายไปพิษณุโลกในเวลาตอมา 
สวนโรงพยาบาลจุฬาลงกรณก็มีแพทยมือดีหลายทานตามลําดับมา คุณพระศัลยเวทย วิศิษฐ 
นายแพทยนิตย เวชวิศิษฐ หลวงสุเวชศุภกิจ นายแพทยชุบ โชติกเสถียร คุณพระศัลยเวทฯ คงสังกัดทั้ง
กองทัพบกและศิริราช สวนนายแพทยนิตย เวชวิศิษฐนั้น ผมเคยอานพบวาสมเด็จพระราชบิดา รับส่ัง
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ใหไปชวยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณดวย เพราะศัลยแพทยเวลานั้นไมมาก สําหรับคุณหลวงสุเวชศุภกิจ 
นั้น มีผูยืนยันวาทานทําผาตัดแบบนี้ดวยแนนอน 
 เทาที่ไดยินมาในระยะนี้ยังไมมีผูใดสนใจในศัลยกรรมตกแตงอยางจริงจัง ผูที่สนใจทานดูจะ
เปนนายแพทยสงวน โรจนวงศ แพทยศาสตรบัณฑิตรุนแรกและแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตคนแรกของ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย แตทานก็มิไดติดตาม Specialty นี้อยางจริงจัง เม่ือทานยายจาก
โรงพยาบาลศิริราชไปกองทัพบก 
 แพทยทานแรกที่สนใจและทําผาตัดทางศัลยกรรมตกแตงอยางจริงจังคือ นายแพทยเฟอง 
สัตวสงวน ซึ่งทานเปนศัลยแพทยออรโธปดิกส เม่ือทานแกไขความพิการของกระดูก ทานก็แกไขความ
พิการทางรูปรางของเนื้อเยื่ออ่ืนๆดวย แตอยางไรก็ตาม ทานรักทางกระดูกของทานมากกวา และทานก็
มีผูปวยทางกระดูกอยูมากมาย ทานจึงใหเวลาแกศัลยกรรมตกแตงไมไดมากนัก แต list ผาตัดทางทาน
จะมีปากแหวงอยูดวยเสมอ ผูชวยตามลําดับของทานมีนายแพทยตระกูล ภาวรเวช นายแพทยอุทัย ศรี
อรุณ นายแพทยทองนอก นิตยสุทธ นายแพทยนที รักษพลเมือง ก็พลอยมีความสามารถในดานนี้ไป
ดวย 
 ผลจากสงครามโลกคร้ังที่แลว ทําใหผูปวยที่มีบาดแผลจากระเบิดจากไฟไหมตองมารับการ
รักษาทางทานเปนจํานวนมาก และจากสงครามนี้เชนกันทําใหผมไดทราบถึง Reconstructive 
surgery รายหนึ่งของนายแพทยบัณเย็น เปนศิลปนที่มีชื่อ ในทางเขียนรูปภาพตางๆ ที่ทานเขียนไวเพือ่
กายวิภาคของสวนตางๆ ของรางกาย ยังคงใชเพื่อสอนนักศึกษาแพทยที่ศิริราชจนทุกวันนี้ 
 ในป พ.ศ.2489 โรงพยาบาลศิริราชไดศัลยแพทยที่มีความสามารถสองทานกลับจาก
ออสเตรียและอังกฤษในเวลาอันใกลเคียง ทานทั้งสองนี้ตางก็มี specialty ของทานเองและมี
ความสามารถในศัลยศาสตรทั่วไปดวย ทานคือนายแพทยอุดม โปษะกฤษณะ และนายแพทยสมาน 
มันตาภรณ ทานจะจําทุกอยางที่คิดวาจะชวยผูปวยได ฉะนั้นเร่ืองปากแหวงเพดานโหว จึงไมใชเร่ืองที่
ทานจะยอทอ ผมไดเห็นผูปวยที่นายแพทยอุดมไดเย็บเพดานปากแหวงที่นั่น 
 ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ขณะนั้นก็มีศัลยแพทยอาวุโสฝมือดีหลายทานซึ่งผาตัดผูปวยแบบ
นี้อยูแลว เชน นายแพทยชุบ โชติกเสถียร นายแพทยพงษ ตันสถิตย นายแพทยเฉล่ีย วัชรพุกก 
นายแพทยนิยม ฉัมะวงศ เม่ือสงครามโลกเสร็จส้ินแลวผมไดเดินทางไปสหรัฐอเมริกา จากอังกฤษ เพื่อ
การฝกอบรมทางศัลยกรรมตกแตง ความจริงที่อังกฤษเวลานั้นก็มี plastic unit อยูหลายแหง แต
เนื่องจากผมไดฝกอบรมทางศัลยกรรมทั่วไปที่อังกฤษมาแลว จึงอยากไปฝกอบรมที่อ่ืนบาง ผมไป
สหรัฐอเมริกาอยางกะทันหันไมไดเตรียมการไวลวงหนา เม่ือไปถึงสหรัฐอเมริกาก็ไปหา Dr.Jerome P. 
Webster ที่ York Medical Centre, Webster เปนปรมาจารยคนหนึ่งในทางศัลยกรรมตกแตงของ
สหรัฐอเมริกา ทานเปนศาสตราจารยที่มหาวิทยาลัยปกกิ่ง จึงใหความเอ็นดูเปนพิเศษแกคนตะวันออก 
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ทานรับผมไวไมไดแตทานก็จัดสงผมไปหาลูกศิษยทานคนหนึ่ง คือ Dr. Brandom Macomber ที่ 
Albany N.Y. ที่สหรัฐอเมริกา 
 เวลานั้นเร่ิมมี Board of Specialty แลว Board ทาง Plastic และ Reconstructive Surgery 
ก็มี แตยังไมอนุญาตใหคนตางชาติสอบ เม่ือผมกลับมาเมืองไทยในป 2493 ก็พบวานายแพทยเฟอง 
สัตยสงวน ทําทางศัลยกรรมตกแตงอยูแลวไมนอย แตดังที่กลาวมาแลวขางตน ทานมีผูปวยทางออร
โธปดิกสแลวมากมาย และทานก็ชอบ Thoracic Surgery ดวย ทานจึงไมมีเวลาที่จะปนมาให ทาง
ศัลยกรรมตกแตงมากนัก เม่ือทานทราบวาผมไดรับการฝกอบรมทางศัลยกรรมตกแตงมา ทานก็มีใจ
เมตตาสงผูปวยเหลานี้ตอมาใหผมบาง จากนั้นผมก็ทําทางศัลยกรรมตกแตงมากข้ึนเร่ือยๆ 
 นายแพทยไทยคนแรกที่รักศัลยกรรมตกแตงมากจนพอใจที่จะทําศัลยกรรมตกแตงเพยีงอยาง
เดียว ไมปรารถนาจะทําศัลยกรรมอ่ืนๆ คือ นายแพทยจารุ สุขบท ผูซึ่งเปนแบบฉบับใหรุนนองๆ ดําเนิน
รอยตามนายแพทยจารุ ใน พ.ศ.2498 ไดไปฝกอบรมศัลยศาสตรตกแตงที่เมือบัลติเมอรอยางครบถวน 
เม่ือกลับมาประเทศไทยแลวแลวยังไดไปดูงานทางศัลยกรรมตกแตงและศัลยศาสตรที่เกี่ยวองกับ
ศัลยศาสตรตกแตงอีกหลายประเทศ เชน อินเดีย ญี่ปุน แคนาดา 
 นายแพทยจารุ เปนหัวหนาหนวยศัลยศาสตรตกแตงคนแรกของคณะแพทยศาสตร
จุฬาลงกรณ เปนผูกอตั้งคนหนึ่งของสมาคมศัลยแพทยตกแตงแหงประเทศไทย ซึ่งนายแพทยจารุไดรับ
เลือกเปนอุปนายกคนแรกของสมาคม เปนที่นาเสียดายวานายแพทยจารุ ตองเสียชีวิตดวยโรคมะเร็งใน
ขณะที่ยังหนุมแนนและรุงเรืองในอาชีพที่ตนถนัด 
 ผูที่สนใจและไดรับการฝกอบรมทางศัลยกรรมตกแตงในระยะเวลาใกลเคียงกันนี้อีกผูหนึ่งคือ 
นายแพทยพิสิฎฐ วิเศษกุล ความจริงนายแพทยพิสิฎฐไดฝกอบรมที่สหรัฐอเมริกากอนนายแพทยจารุ
หลายป แตนายแพทยพิสิฎฐ ทําทางศัลยกรรมทั่วไปกอน มาใหความสนใจทางศัลยกรรมตกแตงใน
ระยะหลัง นายแพทยพิสิฎฐไดมีโอกาสอยูใกลชิดกับกลุม Dr.Brown และ Dr.Mc. Dowell ของ 
St.Louis และกอนกลับประเทศไทยไดไปทําทางมะเร็งที่ New York Memorial Hospital จึงไดทําทาง 
Reconstruction มามากกอนกลับประเทศไทย 
 ผูที่ไปฝกอบรมศัลยกรรมตกแตงที่ตางประเทศ สวนใหญตองฝกทางศัลยศาสตรทั่วไปกอน 
อาจไปชอบศัลยกรรมตกแตงทีหลัง หรือเพราะมีกฎบังคับวากอนฝกศัลยกรรมตกแตงจะตองมีความรู
ความชํานาญทางศัลยศาสตรทั่วไปอันเปนที่ยอมรับได ฉะนั้นการที่จะเรียงลําดับแพทยคนไหนฝก
ศัลยกรรมตกแตงกอนใครจึงเปนการลําบาก บางคนก็ไปทําศัลยศาสตรทั่วไปเปนเวลา บางคนก็ทํา
ศัลยศาสตรทั่วไปเปนระยะส้ัน มีไมกี่คนที่ไปฝกศัลยกรรมตกแตงโดยตรงเลย และปที่ไปเร่ิมฝกอบรม ก็
คนหาใหแนนอนไดลําบาก แมแตเจาตัวเองก็ไมคอยแนใจนักวาปไหนที่จบการฝกอบรม ฉะนั้นลําดับ
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การฝกอบรมทางศัลยศาสตรตกแตงที่ผมพูดถึงจึงอาจไมใชลําดับที่ถูกตองนัก จึงขออภัยผูอานและเจา
ตัวเองดวยถามีการผิดพลาดเกิดข้ึน 
 แพทยไทยที่ไปตางประเทศเพื่อการฝกอบรมทางศัลยกรรมตกแตงลําดับตอไปคือ นายแพทย 
ชูชาติ ทองชัช แหงโรงพยาบาลตํารวจ ผูไปฝกที่เยอรมนีตะวันตกในป พ.ศ.2500 พ.ศ.2502 นายแพทย
วสันต จงเจษฎ และป 2503 นายแพทยนุกูล ปริญญานุสรณ ไปฝกอบรมที่ประเทศอังกฤษ ตอมาอีก  
2-3 ป 
 สหรัฐอเมริกาก็เร่ิมมีบทบาทสําคัญในการฝกอบรมศัลยแพทยตกแตงใหประเทศไทย Board 
of Plastic Surgery ของสหรัฐอเมริกามีหลังสงครามโลกคร้ังที่ 2 ไมกี่ป แตในระยะเร่ิมแรกไมได
อนุญาตใหคนตางชาติสอบได สหรัฐอเมริกาไดกลายเปนแหลงผลิตศัลยแพทยตกแตงใหแกประเทศ
ไทยมากที่สุด 
 ขณะนี้ศัลยแพทยตกแตงไทยสวนใหญเปนผูที่ไดรับการฝกอบรมจากสหรัฐอเมริกา และมี
เปนจํานวนมาก ไมต่ํากวา 20 รายที่ยังอยูในสหรัฐอเมริกา แพทยไทยรุนแรกที่ได Board จาก
สหรัฐอเมริกา คือ นายแพทยวิจิตร บุณยะโหตระ และนายแพทยประทีป โภคุกุล ใน พ.ศ. 2510 ในป
ตอมามีอีก 3 ทาน คือ นายแพทยดิษฐพงษ ชื่นกําไร นายแพทยถาวร จรูญสมิทธิ์ และนายแพทย
ประสาน สุดาจิต หลังจากนั้นก็มีนายแพทยปรียพาส นิลอุบล นายแพทยมนัส เสถียรโชค เนื่องจากวิชา
แขนงนี้มีงานมากมาย บางทานก็ไดฝกอบรมเนนหนัก เฉพาะบางแขนงของศัลยกรรมตกแตง เชน 
นายแพทยนิตน ศุภพงษ นายแพทยประกอบ ทองผิว นายแพทยปรีชา เตียวตรานนท ก็ไดศึกษาทาง 
Maxillo-facial นายแพทยวิวัฒน วิสุทธิโกศล ทางมือและ Burn 
 แพทยไทยคนหนึ่งที่นาจะไดพูดถึงในที่นี้ คือ นายแพทยพีระพล สุนทรผลิน ซึ่งถาไมใชเพราะ
อุบัติเหตุรถยนต ทําใหเสียชีวิตขณะที่จะจบการฝกอบรมอยูแลว ก็คงจะเปนกําลังที่สําคัญของสมาคม
ตอไป 
 ศัลยแพทยตกแตงที่ฝกอบรมจากประเทศอ่ืนมีจํานวนไมมากเทากับที่ไดรับการฝกอบรมจาก
สหรัฐอเมริกา ที่อังกฤษนอกจากที่กลาวมาแลวขางตนก็มีนายแพทยวิทยา พึ่งพาพงษ นายแพทยยิง่ยศ 
สันติธนานนท จากประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด มีนายแพทยืปรีชา เตียวตรานนท ประเทศเดนมารก 
มีนายแพทยประกอบ ทองผิว สิงคโปรเปนอีกแหงหนึ่งที่มีแพทยเราไปดูงานทางดานนี้ นายแพทยวิทยา 
พึ่งพาพงษ จากญี่ปุนซึ่งเปนประเทศที่มีการกาวหนาอยางมากในดานศัลยกรรมตกแตง และเสริมสวย 
หลังจากสงครามโลกคร้ังที่ 2 มีนายแพทยณรงค นิ่มสกุล ผูซึ่งมีประสบการณอยางกวางขวางในการใช 
Laser และเปนผูที่ไปไดรับการฝกอบรมทางดานนี้จาก Kaplan ประเทศอิสราเอล 
 จาก พ.ศ.2523 เราเร่ิมมีวุฒิบัตรของเราเอง คนแรกก็คือ นายแพทยอาทิ เครือวิทย พ.ศ.
2524 มีนายแพทยมนตรี กิจมณี นายแพทยสุกิจ เมฆรักษาวนิช แพทยไทยของเราหลายคนกอนกลับ
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ประเทศไทยแวะไปดู Skoog Upsala, Sweden ที่ Karigiri, India ก็เปนอีกแหลงหนึ่งที่คนไปดู Dr. 
Brand ผาตัดผูปวยโรคเร้ือน มีแพทยไทยจํานวนไมนอยที่สนใจในดานศัลกรรมเสริมสวยและไปเขา 
Post Graduate Instructional Course ที่จัดข้ึนโดย ISAPS ในประเทศตางๆ แพทยบางคนก็ไปดูการ
ฉีดซิลิโคนในประเทศญี่ปุน และนํามาใชในประเทศไทย ซึ่งกอใหเกิดปญหาข้ึนมากมายแตเปนที่
นายินดีกวาการทําเชนนี้มีนอยมากแลว 
 การใชซิลิโคนฉีดแมในประเทศญี่ปุนก็เปนของที่ไมยอมรับกันในหมูศัลยแพทยตกแตง ขอ
บงชี้ของการฉีดซิลิโคนนั้นมีอยูแตผูที่ใชสารฉีดซิลิโคนเปนประจําไมไดทําตามขอบงชี้นั้นๆ และเม่ือมีส่ิง
แทรกซอนเกิดข้ึนก็ตองเปนศัลยแพทยตกแตง ที่ตองเขาไปแกไขซึ่งมิใชของงาย และบางทีก็เปนของที่
แกไขไมได 
 ประมาณป 2505 เร่ิมมีการยอมรับเปนทางการถึงการควรมีแพทยเฉพาะทาง เร่ิมดวย
คณะกรรมการควบคุมการประกอบโรคศิลป ตั้งแตอนุกรรมการควบคุมการประกอบโรคศิลปในสาขา
ใหญๆ เชน ศัลยศาสตร อายุรศาสตร อนุกรรมการนี้ มีหนาที่พิจารณาความรู ความชํานาญของแพทย
ที่ประสงคจะขอข้ึนทะเบียนเปนแพทยเฉพาะทาง ตอมาจึงมีการจําแนกแขนงยอยๆ ลงไปอีก 
 ในป 2507 ผมไดรับแตงตั้งเปนอนุกรรมการในแขนงศัลยศาสตรตกแตง และในการไดรับ
แตงตั้งเปนอนุกรรมการนี้ ไดรับสิทธิ์ที่จะข้ึนทะเบียนเปนแพทยเฉพาะทางโดยไมสอบ เพื่อจะไดเปน
กรรมการสอบผูที่จะมาสมัครสอบเปนแพทยเฉพาะทางในสาขานั้นๆ ฉะนั้นผมจึงข้ึนทะเบียนเปน
ศัลยแพทยตกแตงคนแรกของประเทศ 
 ตอมาในป 2510 นายแพทยวสันต จงเจษฎ ไดขอสมัครสอบเปนแพทยเฉพาะทางในสาขา
ศัลยศาสตรตกแตง ผมไดเชิญใหนายแพทยเฟอง  สัตยสงบ นายแพทยพิสิฎฐ วิเศษกุล เปน
ผูทรงคุณวุฒิรวมเปนกรรมการดวย นายแพทยวสันต ผานการสอบนี้และไดข้ึนทะเบียนเปนศัลยแพทย
ตกแตงอีกคนหนึ่ง จากนั้นไมมีผูสอบอีกจนกระทั่งมีการเปล่ียนระบบมาเปนที่ของแพทยสภาที่จะ
พิจารณาเร่ืองนี้  จึงเปนอันวาแพทยเฉพาะทางในสาขาศัลยศาสตรตกแตงที่ ข้ึนทะเบียนกับ 
คณะอนุกรรมการควบคุมการประกอบโรคศิลปมีเพียง 2 คนเทานั้น 
 เม่ือแพทยรุนแรกๆ จากสหรัฐอเมริกากลับมาเมืองไทยก็มีความคิดที่จะกอตั้งสมาคม
ศัลยแพทยตกแตงแหงประเทศไทยดังเชนสหรัฐอเมริกาและอังกฤษ รวมกับผูที่อยูในเมืองไทยที่มี
แนวความคิดนี้อยูกอนแลว นายแพทยจารุ นายแพทยนุกูล นายแพทยวสันต นายแพทยพิสิฏฐ สมาคม
ศัลยแพทยตกแตงจึงไดอุบัติข้ึน มีการประชุมกันหลายคร้ังเพื่อรางธรรมนูญของสมาคม นายแพทย
ถาวร เปนกําลังสําคัญในการประชุมเหลานี้ ระยะเตรียมการนี้กินเวลาเกือบหนึ่งป ใน พ.ศ.2513 เราได
ยื่นขอจดทะเบียนสมาคม ในการจดทะเบียนนี้นายแพทยนุกูลรับไปจัดการแตผูเดียว ทั้งๆ ที่นายแพทย
นุกูลมีผูอํานวยความสะดวกใหหลายข้ันตอน 
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 เราไดรับอนุมัติใหเปนสมาคมเม่ือวันที่ 22 กุมภาพันธ 2516 ซึ่งเปนเวลานาน จากเวลาที่เรา
ขอยื่นจะทะเบียน กอนหนาไดรับอนุมัติใหจดทะเบียนไดในป พ.ศ.2514 สมาคมของเราไดเขาสมาชิก
ของ International Confederation of Plastic and Reconstruction Surgery โดยอนุมัติของที่ประชุม
ใหญที่กรุงเมลเบอรน ขณะนั้นในเอเชียตะวันออกมีอยู 3 ประเทศเทานั้นที่มีสมาคมศัลยแพทยตกแตง
ของชาติตัวเองกอนประเทศไทย คือ ฟลิปปนส อินเดีย และญี่ปุน สมาคมฯ ของประเทศเกาหลีไดสมัคร
เขาเปนสมาชิก Confederation พรอมกับประเทศไทย ปจจุบัน (ป 2525) สมาคมศัลยแพทยตกแตง
แหงประเทศไทยมีสมาชิก 31 ทาน สวนการฝกอบรมศัลยศาสตรตกแตงที่แพทยสภาอนุมัติไปแลวมี
สามสถาบันคือ ศิริราช จุฬาลงกรณ และรามาธิบดี ซึ่งตอไปคงจะเพิ่มอีกไปเชนที่เชียงใหม สงขลา 
ขอนแกน และโรงเรียนแพทยทหาร 
 ในดานการติดตอทางวิชาการหรือการประชุมระหวางประเทศ สมาคมศัลยแพทยตกแตงแหง
ประเทศไทยเปนสมาชิกของ IPRS, Asian Pacific และในการประชุม Asian Pacific คร้ังที่แลวๆ ก็มี
การทาบทามที่จะใหเราเปนเจาภาพ เนื่องจากเราคิดวาเรายังไมพรอมดีนักจึงมิไดรับปาก ในการ
ประชุม Asean คร้ังที่แลวที่สิงคโปร 1982 เราก็ไดรับการทาบทามอีก สมาคมของเราไดประชุมกันแลว
และรับที่จะเปนเจาภาพการประชุม Asean คร้ังตอไปในป 1984 ที่กรุงเทพฯ  
 
 รายช่ือศัลยแพทยตกแตง 
 ทางสมาคมฯขอแนะนําใหทานเลือกรับบริการทางดานศัลยกรรมตกแตงกับศัลยแพทยตก
แตงตัวจริงเทานั้น โดยในปจจุบันมีสมาชิกทั้งส้ินเพียง 286 คน แตมีผูที่ไมไดผานการฝกอบรมตาม
มาตรฐานสากล และเปดสถานบริการเพื่อใหบริการทางดานนี้อยูเปนจํานวนมากหลายๆคนอาจไม
ทราบวา กวาจะเปนศัลยแพทยตกแตงได จําเปนตองผานการฝกอบรมอยางหนัก โดยตั้งแตป พ.ศ. 
2537 ทางแพทยสภาไดเห็นชอบกับทางสมาคมฯ ทําการเปล่ียนขอบังคับ ทําใหผูที่อยากจะเปน
ศัลยแพทยตกแตงตองผานการฝกอบรมในสาขาศัลยศาสตรทั่วไปเสียกอน โดยในชวงนั้น ผูเขารับการ
ฝกอบรมตองผานการฝกอบรมสาขาศัลยศาสตรทั่วไปอยางสมบูรณเปนเวลา 3 ปเต็ม นั่นหมายความ
วา จะตองมีการศึกษาและประสบการณการผาตัดในเร่ืองตางๆที่เกี่ยวกับศัลยศาสตรทั่วไป ไมวาจะ
เปน การดูแลคนไขหนักทางศัลยกรรม การผาตัดชองทอง พวกกระเพาะอาหาร ไสติ่ง ลําไสเล็ก สําไส
ใหญ ตับ มาม การผาตัดทรวงอกทั้งหัวใจและปอด การผาตัดเสนเลือดทั่วรางกาย การผาตัดบริเวณ
ตางๆของรางกาย รวมทั้งลําคอ ตอมไทรอยด 
 หลังจากนั้น ผูเขารับการฝกอบรมจึงจะมีสิทธิ์เขารับการฝกอบรมในสาขาศัลยศาสตรตกแตง
และเสริมสรางอีก 2 ป ซึ่งจะมีการเรียนรูทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยการผาตัด ในการซอมแซม
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สวนตางๆของรางกายที่ผิดปกติไปทางเชิงรูปราง อันจะนําไปสูความสามารถในการผาตัดเสริมสวยใน
เวลาตอมา 
 ในเวลาตอมา การฝกอบรมทางดานศัลยศาสตรทั่วไปมีการเปล่ียนแปลงกลายเปน 4 ป ทํา
ใหการเรียนตอเพื่อเปนศัลยแพทยตกแตงยาวนานข้ึน กลายเปน 6 ป จนกระทั่ง เม่ือป พ.ศ. 2551 ทาง
สมาคมฯไดขอปรับเปล่ียนระยะเวลาการฝกอบรมอีกคร้ังหนึ่ง โดยใหผูเขารับการฝกอบรมตองผาน
สาขาศัลยศาสตรทั่วไปเพียง 2 ป แลวผานสาขาศัลยศาสตรตกแตง 3 ป ทําใหระยะเวลารวมเปน 5 ป 
การไดผานการฝกอบรมในสาขาศัลยศาสตรทั่วไปตามดวยการผาตัดรักษาซอมแซมความพิการในสวน
ตางๆนี้เอง เปนพื้นฐานที่สําคัญทําใหแพทยทีผานการฝกอบรมอยางถูกตองเชนนี้  สามารถทําการ
ผาตัดศัลยกรรมความงามไดผลดีและปลอดภัยกวา แตเนื่องจากศัลยกรรมที่เกี่ยวกับความสวยงามมี
เร่ืองของศิลปะและมุมมองของบุคคล สังคม และส่ิงแวดลอม ความสําเร็จของศัลยกรรมตกแตงเสริม
สวยจึงข้ึนอยูกับศัลยแพทยตกแตงแตละคนดวย วามีแนวคิดหรือความเขาใจในความตองการของ
คนไข ความสวยงาม และประสบการณมากนอยเพียงใด แตไมวาอยางไร การที่แพทยคนหนึ่งเขารับ
การฝกอบรมที่เปนมาตรฐานสากลเชนนี้ ก็เปนส่ิงที่เหมาะสมที่สุดและเปนธรรมกับทุกๆฝายโดยเฉพาะ
อยางยิ่งผูที่จะมาขอรับบริการ 
 ศัลยแพทยที่มีรายชื่อดังตอไปนี้  ไดรับการรับรองจากทางสมาคมฯวาเปนผูที่ไดรับการ
ฝกอบรมตามมาตรฐาน จนผานการสอบและไดรับวุฒิบัตรความรูความชํานาญทางดานศัลยศาสตร
ตกแตงและเสริมสรางจากแพทยสภา ในปจจุบันมีสมาชิกทั้งส้ิน 286 คน สมาชิกของสมาคมฯ 
นอกจากจะไดผานการฝกอบรมมาอยางถูกตองตามมาตรฐาน ยังอาจมีคุณสมบัติเหมาะสมและเปน
สมาชิกของสมาคมวิชาชีพอ่ืนๆในสาขาเดียวกันในระดับสากลได อาทิเชน สมาคมศัลยแพทยตกแตง
เสริมสวยแหงประเทศไทย (ThSAPS) สมาคมศัลยแพทยตกแตงเสริมสวยนานาชาติ (ISAPS) สมาคม
ศัลยแพทยตกแตงเสริมสวยในภาคพื้นเอเซียแปซิฟก (OSAPS) 
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 รายชื่อศัลยแพทยที่ ไดรับการรับรองจากทางสมาคมฯวาเปนผูที่ไดรับการฝกอบรมตาม
มาตรฐาน จนผานการสอบและไดรับวุฒิบัตรความรูความชํานาญทางดานศัลยศาสตรตกแตงและ
เสริมสรางจากแพทยสภา 

 

ช่ือ ThSAPS ISAPS OSAPS 
นพ. กมล พันธศรีทุม     
นพ. กมล วัฒนไกร     
พญ. กมลวรรณ เจนวิถีสุข     
นพ. กรันต ยะโสธร     
นพ. กรีชาติ พรสินศิริรักษ     
นพ. กฤต ศิริมหาราช     
นพ. กฤษณ ขวัญเงิน     
นพ. กฤษณ ศิริปุณย     
นพ. กลวัชร เหลาชัยศรี     
พญ. กอบกุล พัชรารัตน     
นพ. กันต รัตโนภาศจรูญ     
นพ. กัมปนาท ตั้งอมตะกุล     
นพ. กําธร ตันฑศรีสุโรจน     
นพ. กิดากร กิระนันทวัฒน     
นพ. กิตติชัย สิปยารักษ     
นพ. กิตติภัต ชลสุวัฒน    
นพ. กิตติศักดิ์ วิชาชัย     
นพ. กิตติ์พงส ชมภูพงษเกษม     
นพ. กีรพรรดิ ภิรมยไกรภักดิ์     
พญ. กุลกานต อมรพัฒนา     
นพ. กุลเดช เตชะนภารักษ     
นพ. เกรียงศักดิ์ ศิริรักษ     
นพ. เกษม ชัยเนตร     
นพ. เกษมศักดิ์ พยุงธนทรัพย     
นพ. ไกรฤทธิ์ ติยะกุล     
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ช่ือ ThSAPS ISAPS OSAPS 
นพ. ขวัญชัย ศิริบุญยืน     
นพ. คชินท วัฒนะวงษ     
นพ. คณิต วิทยาวนิชชัย     
นพ. คมกริช ธานินพิทักษ     
นพ. คมกริบ ผูกฤตยาคามี     
นพ. คมกฤช รัชตเวช     
นพ. คมวิชช แกวชัยเจริญกิจ     
นพ. คัมภีร กรณปกรณ     
นพ. จงดี อาวเจนพงษ     
นพ. จตุรงค นิลนัครา     
ศ.นพ. จรัญ มหาทุมะรัตน     
นพ. จอมพล มุสิกวงศ     
นพ. จักกภาส มโนนุกูล     
นพ. จักรกริช สีหสุรไกร     
นพ. จักรรินทร บรรจงกิจ     
นพ. จารุวัฒน สดวงศวิวัฒน     
นพ. จํานงค จิระวิชฎา     
นพ. จิรยุทธ โตเลิศมงคล     
นพ. จุฑา จันทรศรี     
นพ. จุมพฎ อุรุพงศา     
นพ. ฉัตรพงษ ศาสตรสาธิต     
นพ. ฉันทัส กลกิจโกวินทร     
นพ. เฉลิมกิตติ์ ศุภเลิศมงคลชัย     
นพ. เฉลิมพงษ ฉัตรดอกไมไพร     
นพ. เฉลิมเกียรติ รวีภควัต     
นพ. ชนกร เตือนอารีย     
นพ. ชัยชุมพล สุวรรณเตมีย     
นพ. ชัยรัตน บุรุษพัฒน     
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ช่ือ ThSAPS ISAPS OSAPS 
นพ. ชาญชัย สัจจอิสริยวุฒิ     
นพ. ชาญชัย อุนชินนภา     
นพ. ชาตรี พรหมโชติ     
นพ. ชาติชาย พฤกษาพงษ     
นพ. ชาติชาย รัตนามหัทธนะ     
นพ. ชูชาติ ทองชัช     
นพ. ชูชาติ เดนฟานภาพล     
นพ. ชูศักดิ์ เอ้ือวิจิตรพจนา     
นพ. เชฎฐวุฒิ ตุลยพานิช     
นพ. โชคชัย อมรสวัสดิ์วัฒนา     
นพ. ณรงค นิ่มสกุล     
ผศ.นพ. ณรงค บุณยะโหตระ     
นพ. ณรงคเดช เจียรพีพันธ     
นพ. ณัฏฐวุฒิ เจียมไชยศรี     
นพ. ณัฐพงศ สูริประเสริฐ     
นพ. ญาณินทร อุทโยภาศ     
นพ. ดามพ ถาวรามร     
พญ. ดารารัตน รัตนรักษ     
พญ. ดารินทร มวงไทย     
นพ. ดาลิปกุมาร ยูเนยา     
นพ. ดํารงศักดิ์ บุญชิต     
นพ. ดิษฐพงษ ชื่นกําไร     
นพ. ตางแดน พิศาลพงษ     
นพ. เติมศักดิ์ นาวีการ     
นพ. ไตรรงค โตสุขุมวงศ     
นพ. ถาวร จรูญสมิทธิ ์    
นพ. ทนงศักดิ์ ปญญาวิรุฬหโรจน     
นพ. ทรงยศ จันทจิตร     
นพ. ทวีศักดิ์ ลาภจิตรกุศล     
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ช่ือ ThSAPS ISAPS OSAPS 
พญ. ทองทิพย พงศทัต     
นพ. เทียม ชื่นกองแกว     
นพ. ธงชัย ลิมปวัฒนศิริ     
นพ. ธนคม ใหลสกุล     
พญ. ธนพร เติมวัฒนาภักดี     
นพ. ธนยศ สูยะโพธ     
นพ. ธนะสิทธิ์ กางกอน     
นพ. ธนา เชื้อบัณฑิต     
นพ. ธนา เอกวงศวิริยะ     
นพ. ธรรมนูญ พนมธรรม     
นพ. ธรรมนูญ วิสิฐธนวรรธ     
นพ. ธวัชชัย บุญพัฒนพงศ     
นพ. ธันยพงษ เตชะวัฒนากุล     
นพ. ธันว ณ สงขลา     
นพ. ธานินทร หอมปล้ืม     
นพ. ธารา วงศวิริยางกูร     
นพ. ธิติ เชาวนลิขิต     
นพ. ธีรพงษ ปุญญกริยากร     
นพ. ธีระ ยั่งยืน     
รศ.นพ. นนท โรจนวชิรนนท     
นพ. นพดล วีรยางกูร     
นพ. นพรัตน รัตนวราห     
นพ. นรา ดอนสกุล     
นพ. นราธิป ทรงทอง     
นพ. นฤพนธ โรจนพิทยากร     
นพ. นิเวศ เสริมศีลธรรม     
นพ. นุกูล ปริญญานุสสรณ     
นพ. บวรศิลป เชาวนชื่น     
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ช่ือ ThSAPS ISAPS OSAPS 
นพ. บุญชัย ทวีรัตนศิลป     
นพ. บุญถิ่น หวังเจริญ     
นพ. บุญเลิศ โกฎิเสถียรกุล     
นพ. บุรินทร หวังจิรนิรันดร     
นพ. ประกอบ ทองผิว     
นพ. ประทีป โภคะกูล     
นพ. ประพันธ ตั้งศรีเกียรติกุล     
นพ. ประพันธ เกรียงศักดิ์พิชิต     
นพ. ประพาศน รัชตะสัมฤทธิ ์    
รศ.นพ. ประยุทธ โชครุงวรานนท     
นพ. ประวิทย สุนทรจิรกาล     
นพ. ประสาน สุดาจิต     
นพ. ประเสริฐ โอภาสเมธกีุล     
นพ. ประโยชน พุทธิรักษกุล     
นพ. ปรัชญา มากล่ิน     
นพ. ปราโมทย มนูรังษี     
นพ. ปริญ ทัศนาวิวัฒน     
พญ. ปริภา เอ่ียมหฤท     
นพ. ปรีชา กาญจนพันธ     
นพ. ปรีชา เตียวตรานนท     
นพ. ปรีดา จินดา     
นพ. ปรีดา อิทธิธรรมบูรณ     
นพ. ปรียพาส นิลอุบล     
พญ. ปวีณา ลาวัณลักขณา     
นพ. ปญญา สุนทรฐิติ     
พญ. ปาริชาติ ฤทธิ์ฉ้ิม     
นพ. ปติ รุจนเวชช     
นพ. ปยะ รังรักษศิริวร     
นพ. ปยะพาสน พิชัยชาญณรงค     
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ช่ือ ThSAPS ISAPS OSAPS 
นพ. พงศกร เอ่ียมธนาภรณ     
นพ. พงศธร สงวนเชื้อ     
นพ. พงษสิทธิ์ ชุนพงษทอง     
นพ. พจน ธีรคุปต     
นพ. พรเทพ พึ่งรัศมี     
นพ. พรเทพ สิริมหาไชยกุล     
นพ. พลากร สุรกุลประภา     
นพ. พัลลภา วงศวนากุล     
นพ. พิชญ ไพบูลยเกษมสุทธิ     
นพ. พิชาญศักดิ์ บุญมาศ     
นพ. พิชิต ศิริวรรณ     
นพ. พินัย นิรันดรรุงเรือง     
นพ. พิเชษฐ รอดเจริญ     
นพ. พีรพันธุ เพ็ญจํารัส     
นพ. พีระ เทียนไพฑูรย     
พญ. พุดตาน วงศตรีรัตนชัย     
พญ. พูนพิศมัย สุวะโจ     
นพ. พูลศักดิ์ สัมฤทธิ์มโนพร     
นพ. พูลสุข สมราง     
พญ. เพ็ญพักตร เกริกมธุกร     
นพ. ไพศาล พุฒิรัตนวงศ     
นพ. ไพศาล อัศวพาคุณ     
นพ. ไพสิฐ บุญศิริไพบูลย     
นพ. ภูดิท พึ่งจันทรเดช     
นพ. ภูมิศักดิ์ ศักดิ์ศรี     
นพ. มงคล วิจิตรนิเทศ     
นพ. มณเฑียร ลือประไพ     
ผศ.นพ. มนตรี กิจมณี     
นพ. มนตชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ     
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ช่ือ ThSAPS ISAPS OSAPS 
นพ. มนพณัฎฐ มุมานะจิตต     
นพ. มนัส เสถียรโชค     
พญ. มัลลิกา หรุมประดิษฐ     
นพ. ยิ่งยศ สันติธนานนท     
นพ. รณชัย โคมทอง     
พญ. รวินท อองออน     
นพ. รัชต วงศตรังคพันธ     
นพ. รัชพล สดาวรรธน     
นพ. รุงกิตต ตัญจพัฒนกุล     
นพ. ฤทธิ์ ศสลักษณณานนท     
นพ. ล้ิม คุณวิศาล     
พญ. เล็ก กาญจนโกมุท     
นพ. วรณฐ อนุรักษ     
นพ. วรพงศ ลีโทชวลิต     
นพ. วรพงศ เชาวชูเวชช     
นพ. วรัญู เทียนสง     
รศ.นพ. วศิน มีวัตถา     
นพ. วสันต จงเจษฎ     
นพ. วัชระ เจนถาวร     
นพ. วัชรากร ทองศุข     
นพ. วัชรินทร ลองพาณิชย     
นพ. วิจิตร บุณยะโหตระ     
นพ. วิชัย ชี้เจริญ     
นพ. วิชัย ศรีมุนินทรนิมิต     
นพ. วิชัย สุรวงษสิน     
นพ. วิฑูรย นิติวรางกูร     
นพ. วิทยา พึ่งพาพงษ     
นพ. วิทวัส อังคทะวานิช     
นพ. วิทูร วิสุทธิ์เสรีวงศ     
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ช่ือ ThSAPS ISAPS OSAPS 
พญ. วิทูสินี อยูดี     
นพ. วิธาน ฐานะวุฑฒ     
ผศ.พญ. วิมล ศิริมหาราช     
นพ. วิรัฐ เกษสาคร     
นพ. วิรัตน โอสภาเลิศ     
ศ.นพ. วิวัฒน วิสุทธิโกศล     
นพ. วิษณุ โลหสิริวัฒน     
นพ. วิเชียร วองวงศศรี     
นพ. วิเชียร เทียนจารุวัฒนา     
นพ. วีรวัฒน ติรนันทมงคล     
นพ. วีระ วราเวชช     
นพ. วีระกูล ทีฆทรัพย     
นพ. วีระชัย วีรปกรณ     
นพ. วุฒิชัย จตุทอง     
นพ. ศรัณย วรรณจํารัส     
นพ. ศรัณย วรศักดิ์วุฒิพงษ     
นพ. ศรัณย เศาณานนท     
นพ. ศรัทธา ศิริตันติกร     
นพ. ศรายุทธ สารเจริญ     
นพ. ศราวิน สาครินทร     
ศ.นพ. ศรีประสิทธิ์ บุญวิสุทธิ ์    
นพ. ศักดิ์ชัย นิลวัชรารัง     
รศ.นพ. ศิรชัย จินดารักษ     
นพ. ศิริชัย กําเนิดนักตะ     
นพ. ศิริพงษ ลักขณาวงศ     
นพ. ศุภชัย แสงใสแกว     
นพ. ศุภฤกษ กมลวัทน     
พญ. สกุณา สัจจอิสริยวุฒิ     
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ช่ือ ThSAPS ISAPS OSAPS 
นพ. สงวน คุณาพร     
นพ. สมชาย วงษประกอบ     
นพ. สมบูรณ ชัยศรีสวัสดิ์สุข     
นพ. สมบูรณ ธรรมรังรอง     
นพ. สมบูรณ ไหวพริบ     
นพ. สมพจน ดานวรพงษ     
นพ. สมศักดิ์ คงไพจิตรวงศ     
นพ. สมศักดิ์ ชุลีวัฒนะพงศ     
นพ. สมศักดิ์ ธัชยพงษ     
ศ.นพ. สมศักดิ์ มาสมบูรณ     
นพ. สมศักดิ์ ศิริเทพทวี     
นพ. สมศักดิ์ ใชทรัพยสถาพร     
นพ. สมเกียรติ โพธิสัตย     
ผศ.นพ. สรวุฒิ ชูอองสกุล     
นพ. สานิจ พงศพนาไกร     
นพ. สิทธิชัย โชคดีสัมฤทธิ์     
นพ. สิทธวัิฒน อินทรขาว     
นพ. สิทธิโชค ทวีประดิษฐผล     
นพ. สุกิจ วรธํารง     
นพ. สุกิจ เมฆรักษาวนิช     
นพ. สุจิน จรรยาสวัสดิ ์    
นพ. สุทธิสัณห จันทรขจร     
นพ. สุทัศน โพธิ์วิจิตร     
นพ. สุทิน ขอบุญสงเสริม     
นพ. สุพร วทัญูสกุล     
นพ. สุภัทรชัย เหลาฤทธิรัตน     
ผศ.นพ. สุรจิต อาวสกุลสุทธ ิ    
นพ. สุรพล หุตังคบดี     
ศ.นพ. สุรศักดิ์ เมืองสมบัติ     
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ช่ือ ThSAPS ISAPS OSAPS 
นพ. สุริยา กุลจิตติสําราญ     
นพ. สุรเชาวน ตางวิวัฒน     
นพ. สุรเวช น้ําหอม     
นพ. สุวิทย วงศบุษราคัม     
นพ. สุเทพ ปยะคุณ     
นพ. เสนีย คุปตกานต     
นพ. อดิเรก ตรียสรศัย     
นพ. อดุลยชัย แสงเสริฐ     
นพ. อติเรก รัตนาวลีพงษ     
นพ. อนนท ชยสดมภ     
นพ. อนันต กมลเนตร     
นพ. อนันต วัชรจิตติธรรม     
นพ. อนันต สุวรรณเทวะคุปต     
นพ. อนุชิต กิจสมบัติ     
นพ. อนุชิต โกวิทวัฒนพงศ     
นพ. อนุรักษ อมรเพชรสถาพร     
ผศ.นพ. อภิชัย อังสพัทธ     
นพ. อภิชาญ พงศพัฒนานุรักษ     
รศ.นพ. อภิรักษ ชวงสุวนิช     
พญ. อรพรรณ พรหมเกษ     
นพ. อรรถพร โสภณสฤษฎสุข     
พญ. อรวรรณ ชาญสันต ิ    
นพ. อัครเดช อรรถอินทรีย     
พญ. อังคณา ตันวัฒนากูล     
ผศ.นพ. อัจฉริย สาโรวาท     
นพ. อาจินต ชลพันธ     
นพ. อาทิ เครือวิทย     
นพ. อานนท ปติเสรี     
พญ. อาศยา สืบสุข     
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ชื่อ ThSAPS ISAPS OSAPS 
นพ. อิทธิเดช เกษไสว     
นพ. เอกสิทธิ์ อุตรวิเชียร     
นพ. โอภาส พิณไชย     
ThSAPS = สมาชิกสมาคมศัลยแพทยตกแตงเสริมสวยแหงประเทศไทย 
ISAPS = สมาชิกสมาคมศัลยแพทยตกแตงเสริมสวยนานาชาติ 
OSAPS = สมาชิกสมาคมศัลยแพทยตกแตงเสริมสวยในภาคพื้นเอเซียแปซิฟก 

 
 ที่มา: สมาคมศัลยแพทยตกแตงแหงประเทศไทย, 2 สิงหาคม 2556: ออนไลน 
 
 โดยในปจจุบันมีสถานประกอบการที่มีศัลยแพทยตกแตงตัวจริงทํางานใหบริการอยูทั้งส้ิน 
209 แหง ในขณะที่มีสถานประกอบการอีกมากที่ใหบริการเสริมความงาม แตไมใชศัลยแพทยตก
แตงตัวจริงหลายพันแหง (สมาคมศัลยแพทยตกแตงแหงประเทศไทย, 2 สิงหาคม 2556: ออนไลน) 
 
 การทําศัลยกรรมกับสังคมไทย 
 ความสวยความงามนั้นถือไดวาเปนส่ิงที่ทุกคนในสมัยนี้ตองการ และไมนาแปลกใจที่วา
ทําไมในยุคนี้สมัยนี้สถานเสริมความงามตาง ๆ จึงไดเกิดข้ึนอยางมากมายและเต็มบานเต็มเมืองไป
หมด แตจริง ๆ แลวเหตุผลในการเลือกใชบริการเพื่อการเสริมความงามนั้น ก็เพื่อแลกกันกับความงาม
ความสวยที่ตัวเองจะไดมานั่นเอง และผูหญิงสวนใหญในปจจุบันก็นิยมหันมาสนใจในเร่ืองการ
ทําศัลยกรรมมากยิ่งข้ึน เนื่องจากอันดับแรกเลยก็คือ ผูหญิงจะมองวาความสวยความงามนั้นเปนส่ิงที่
อยูคูกับผูหญิงทุกคน และที่สําคัญอยางยิ่งก็คือในปจจุบัน ไดมีการใหขอมูลขาวสาร เพื่อเปนการสราง
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทําศัลยกรรมและเผยแพรออกไปสูผูหญิงอยางแพรหลายมากยิ่งข้ึน จงึ
ทําใหผูหญิงสวนใหญหันมาทําศัลยกรรมกันมากข้ึน เพื่อชวยใหตัวเองดูสวยและดูดีข้ึน 
 และในปจจุบันกระแสการทําศัลยกรรมจากตางประเทศเชน ประเทศเกาหลี ไดมากระตุน
คานิยมเกี่ยวกับการทําศัลยกรรมพลาสติกในเมืองไทยมากยิ่งข้ึน เพราะประเทศเกาหลีไดหยิบยก
เร่ืองราวเกี่ยวกับการทําศัลยกรรมเพื่อเปนการเชิญชวนใหไปทองเที่ยวประเทศเกาหลีเพิ่มมากข้ึนดวย 
แตในปจจุบันการทําศัลยกรรมของประเทศไทยกับประเทศเกาหลีไมไดแตกตางกันมากจะแตกตางกนัก็
เพียงแตเร่ืองของโครงสราง รูปรางและหนาตาของผูที่มาทําการศัลยกรรมเสียมากกวา ยกตัวอยางเชน
การทําศัลยกรรมจมูกของคนไทยกับคนตางชาติ ก็จะแตกตางกันในเร่ืองความส้ันยาวของจมูกที่
แตกตางกันออกไปดวย  
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 สรุปเลยก็คือในยุคนี้สมัยนี้การแพทยของไทยในเร่ืองการศัลยกรรมไมไดแตกตางกันเลยกับ
ตางประเทศ และถือไดวาถูกกวาการไปทําทีต่างประเทศหลายขุมเลยทีเดียว แตก็ตองดูดวยวาเปนการ
ผาตัดเล็กหรือใหญก็เทานั้น แตถาเปนการทําศัลยกรรมเสริมจมูกสนนราคาตอการทําก็จะอยูที่
ประมาณ 5,000-6,000 บาท ไปจนถึงหลัก 10,000 บาท เพราะตองดูถึงเคร่ืองไมเคร่ืองมือที่ใชในการ
ทําดวย 
 ตอไปนี้อยากสวยไมตองบินไปไกลถึงเกาหลีแลวเลือกสวยไดในไทยนี่ละ แตตองศึกษาหา
ขอมูลใหดีกอนการตัดสินใจในการทําศัลยกรรมดวยนะคะ (Qwhey, 10 กรกฎาคม 2013: ออนไลน) 
 
 ศักยภาพศัลยกรรมความงามไทย 
 ใครวาจะทําศัลยกรรมตองไปที่เกาหลีใตเทานั้น ดวยความจริงแลวศัลยกรรมความงามดวย
ฝมือหมอไทยไมไดเปนสองรองใครประกาศศักยภาพลาสุดในงาน มาสเตอรคลาส โปรเจค: ริชโนพ
ลาสตี ้ประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการใหกับแพทยดานศัลยกรรมตกแตงความงามกวา 200 คน ไดสาธิต
การผาตัดเสริมจมูกดวยการปลูกถายไขมันในรูปแบบ live Surgery เปนคร้ังแรกและยิ่งใหญที่สุดใน
ภูมิภาคเอเชีย ระหวางวันที่ 2-3 มีนาคม นี้ ที่โรงแรมอีสติน แกรนด สาทร ตั้งเปาโชวฝมือศัลยแพทย
ไทยเหนือชั้นเกาหลี พรอมถายทอดองคความรูสูแพทยรุนใหม หวังเตรียมพรอมสูศึกแขงขันตลาดความ
งาม 
 นายแพทยสัมพันธ คมฤทธิ์ เลขาธิการแพทยสภา กลาววา ธุรกิจบริการทางการแพทยและ
ความงามกําลังเติบโตอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะเม่ือเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในป 2558 
เชื่อวาจะชวยทําใหตลาดธุรกิจบริการทางการแพทยและความงามขยายตัวมากข้ึน เนื่องจากขณะนี้
คนไขชาวตางชาติเขามาใชบริการทางการแพทยในไทยจํานวนมาก เม่ือเปรียบเทียบกับคูแขง ใน
อาเซียนอยาง สิงคโปร โดยไทยมีคนไขชาวตางชาติตอป  ประมาณ 1.4 ลานคน สวนสิงคโปร มี
ประมาณ 600,000 คน ซึ่งการเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะเอ้ือใหประเทศไทยมีตลาดที่ใหญข้ึน
ในอาเซียน ดวยการเดินทางที่สะดวกข้ึน โดยเฉพาะกลุมลูกคาจากประเทศอินโดนีเซียที่ปจจุบันมักใช
บริการอยูในมาเลเซียและสิงคโปร 
 ทั้งนี้จากขอมูลของสมาคมเสริมความงามนานาชาติ ระบุวาปริมาณการทําศัลยกรรมทั้ง
ประเภทที่ตองผาตัดและไมผาตัดนั้นในกลุมภูมิภาคเอเชียพบวา จีนมีสัดสวนการทําศัลยกรรมสูงสุด 
ตามดวยญี่ปุน เกาหลีใต และไตหวัน โดยไทยเปนชาติเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่ติดผล
การ จัดอันดับคร้ังนี้ และคาดการณวาในป 2556 จะขยายตัวตอเนื่องโดยไดรับปจจัยหนุนจากการ
ทําศัลยกรรมในเอเชียที่มีแนวโนมเติบโตอยางรวดเร็ว ภายหลังความตองการทําศัลยกรรมตาสองชั้น
และเสริมจมูกเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง 
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 "ที่นาจับตาคือ ตลาดอาเซียนกลุมประเทศ CLMV หรือ กัมพูชา, ลาว, พมา, เวียดนาม ที่
หล่ังไหลเขามาใชบริการทางการแพทยและความงามในไทย ดวยจุดแข็งของบริการทางการแพทยใน
ประเทศไทยที่มีชื่อเสียงดานการทําศัลยกรรมตกแตง ประกอบกับศักยภาพดานทองเที่ยวและบริการที่
ยอดเยี่ยมของประเทศไทย ทําใหผูที่เดินทางมารักษาตัวที่ไทยสามารถเดินทางทองเที่ยวในราคาที่
สมเหตุสมผล สรางรายไดจํานวนมหาศาลใหกับประเทศไทย ประเด็นเหลานี้เปนเร่ืองเรงดวนที่ภาครัฐ
ตองตระหนักถึงความสําคัญและวางนโยบายเรงดวนเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจศัลยกรรมความ
งามที่มีชองทางเติบโตสูง ดวยการสนับสนุนธุรกิจสุขภาพและ ความงามในรูปแบบของทัวรศัลยกรรม
ทั้งระบบและรวมผลักดันใหไทยกาวสูการเปนศูนยกลาง Surgical hub of Asia” เลขาธิการแพทยสภา 
ใหความเห็น 
 ดาน นายแพทยชลธิศ สินรัชตานันท นายกสมาคมศัลยกรรมตกแตงใบหนาแหงประเทศไทย 
กลาวถึงกระแสความงามดวยการศัลยกรรมตกแตงวา เทรนดความงามแบบเกาหลียังคงอยูในกระแส
ของคนไทย ยิ่งปจจุบันคลินิกความงามหลายแหงชูจุดเดนเฉพาะทางดวยการผันตัวเองเปนตัวแทน
โรงพยาบาลเกาหลีเพื่อสงลูกคาไปทําศัลยกรรม ประกอบกับกระแสวัฒนธรรมเกาหลีที่แทรกซึมเขามา
ผานทางส่ือบันเทิง การทองเที่ยว สินคาและแฟชั่น จนกลายเปนกระแสเกาหลีฟเวอรไปทั่วภูมิภาค ซึ่ง
กระแสดังกลาวจะคงอยูในแวดวงศัลยกรรมตกแตงนานแคไหนนั้น อยูที่การสนับสนุนของภาครัฐ ดวย
เชนกัน เนื่องจากประเทศไทยมีศักยภาพความพรอมดานบุคลากรทางการแพทยที่มีประสบการณ 
เคร่ืองมือที่ทันสมัย และคาใชจายในการรักษาที่ไมสูงมากนักเม่ือเทียบกับคุณภาพมาตรฐานในการ
รักษาที่ผูปวยจะไดรับ แตจะทําอยางไรใหผูบริโภครูวาประเทศไทยมีศักยภาพความพรอมในการกาวสู
ผูนําดานศัลยกรรมตกแตงในภูมิภาคเอเชีย จึงเกิดการรวมตัวกันของกลุมแพทยคนไทยที่มีความ
เชี่ยวชาญ ชํานาญการดานศัลยกรรมความงามระดับ Master กวา 30 ทาน รวมกันจัดงานประชุม
วิชาการเชิงปฏิบัติการข้ึน ซึ่งนับเปนคร้ังแรกในภูมิภาคเอเซียที่สามารถระดมแพทยผูเชี่ยวชาญดาน
ศัลยกรรมไดมากที่สุด ทั้งนี้เพื่อรวมกันประกาศศักยภาพความพรอมของประเทศไทยในการกาวสูการ
เปนศูนยกลางศัลยกรรมที่ดีที่สุดในโลก (ไลฟสไตล, 29 ธันวาคม 2555: ออนไลน) 
 
7. ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 ศิริวรรณ พิชิตชาตรี (2555) การส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร ที่มีผลตอพฤติกรรมการใช
บริการคลินิกความงาม และผิวพรรณ “วุฒิ-ศักดิ์ คลินิก” ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จาก
งานวิจัยพบวาผูบริโภคสวนใหญที่มาใชบริการสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 21-30 ป มี
สถานภาพโสด มีระดับการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา มีอาชีพเปนพนักงาน
บริษัทเอกชน และมีรายไดเฉล่ียตอเดือนระหวาง 15,001-25,000 บาท 
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 ผูบริโภคสวนใหญที่มาใชบริการใหระดับความสําคัญตอการส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร 
โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายดานพบวา ดานที่ผูบริโภคใหความสําคัญในระดับมาก คือ 
ดานการโฆษณา ดานการสงเสริมการขาย ดานการขายโดยใชพนักงานขาย ดานการประชาสัมพันธ 
และ ดานการตลาดทางตรง สวนดานที่ผูบริโภคใหความสําคัญระดับปานกลาง คือ ดานการตลาดเชิง
กิจกรรม 
 ผูบริโภคสวนใหญที่มาใชบริการมีพฤติกรรมการเขาใชบริการ เขาใชบริการคลินิกใน
หางสรรพสินคา ตัดสินใจเขาใชบริการดวยตนเอง เขาใชบริการดวยรูปแบบเปนคร้ัง มีคาเฉล่ียจํานวน
การใชบริการเทากับ 4 คร้ังตอ 3 เดือนมีคาใชจายเฉล่ียตอคร้ัง 1,297 บาท มีพฤติกรรมแนะนําผูอ่ืนให
เขามาใชบริการ มีพฤติกรรมการกลับมาใชบริการอีกในอนาคต และมีคาเฉล่ียระยะเวลาการใชบริการ
จากคร้ังแรกถึงปจจุบันเทากับ 1 ป 2 เดือน 
 นางสาวกชมน วิบูลยจันทร (2549). ปจจัยการตัดสินใจเลือกใชบริการศูนยศัลยกรรมความ
งามของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จากงานวิจัยพบวาผูบริโภคสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 
184 คน คิดเปนรอยละ 61.33 มีอายุระหวาง 21-30 ป จํานวน 136 คน คิดเปนรอยละ 45.33 อาชีพ
พนักงานเอกชน จํานวน 96 คน คิดเปนรอยละ 32.00 การศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 171 คิดเปน
รอยละ 57.00 รายไดระหวาง 10,001-30,000 บาท จํานวน 120 คน คิดเปนรอยละ 40.00 
 ปจจัยการตัดสินใจเ ลือกใชบ ริการศูนยศัลยกรรมความงามของผูบ ริ โภคในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมมีน้ําหนักการตัดสินใจอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายดานพบวา
ผูบริโภคมีปจจัยการตัดสินใจมากที่สุดในดานบุคลากรผูใหบริการ เปนอันดับแรก รองลงมาไดแก ดาน
การเสริมบุคลิกภาพ ความเชื่อเกี่ยวกับโหวงเฮงและนรลักษณศาสตร ดานสถานที่ และดานบุคคลที่มี
ผลตอการตัดสินใจทําศัลยกรรม ตามลําดับ 
 นาย ชยดล ลอมทอง (2550) พฤติกรรมและความพึงพอใจของผูใชบริการศัลยกรรมตกแตง
ความงามในจังหวัดกรุงเทพมหานคร จากการวิจัยพบวากลุมตัวอยางสวนใหญนั้นจะเปนเพศหญิง
มากกวาเพศชาย มีอายุระหวาง 21-30 ป มีสถานภาพโสด จึงตองใชการศัลยกรรมตกแตงเพื่อ
เสริมสรางความม่ันใจแกตนเองในการดึงดูดเพศตรงขาม กลุมตัวอยางสวนใหญอยูในกลุมอาชีพ ธุรกจิ
สวนตัว ซึ่งสามารถสะสมเงินไดในระดับสูง มีระดับการศึกษาระดับปริญญามีรายไดตอเดือนเดือนละ 
10,001-30,000 บาท สวนของขอมูลของสถานบริการศัลยกรรมตกแตงความงามแตละแหงนั้น กลุม
ตัวอยางเกือบทั้งหมดถึงรอยละ 90 ทราบจากการแนะนําจากเพื่อนหรือคนใกลชิด กลุมตัวอยางสวน
ใหญมีความถี่ในการใชบริการศัลยกรรมตกแตงความงาม คือ 1 คร้ังมากที่สุด ซึ่งประเภทของการ
ศัลยกรรมที่กลุมตัวอยางสวนมากใชบริการคือการเสริมจมูก 
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 สาเหตุสําคัญที่กลุมตัวอยางสวนใหญเลือกใชบริการศัลยกรรมตกแตงความงาม คือ 
เสริมสรางความม่ันใจในตนเอง ตามอิทธิพลจากส่ือและสภาพแวดลอมทางสังคมในปจจุบันในเร่ือง
ของความงามในอุดมคติ ทําใหกลุมตัวอยางจึงเลือกที่จะปรับตัวใหเขากับกระแสคานิยมสังคมที่
เปล่ียนแปลงไปไดมากยิ่งข้ึน จึงทําใหกลุมตัวอยางตัดสินใจเลือกการศัลยกรรมตกแตงความงามเพือ่ให
บรรลุเปาหมายดังกลาว  
 พรอุมา วิเศษวุฒิ และคณะ (2549) ทัศนคติและพฤติกรรมการทําศัลยกรรมเพื่อความงาม
ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร จากการวิจัยพบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง อายุอยู
ในชวง 18 - 25 ป ศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี เปนนักเรียน/นักศึกษา มีรายไดเฉล่ียตอเดือน 5,000 - 
10,000 บาท และเปนโสด 
 กลุมตัวอยางสวนใหญรูจักการทําศัลยกรรมจากส่ือตางๆ มีความกลัวในการทําศัลยกรรมจึง
ไมเคยคิดที่จะทําศัลยกรรม แตหากมีโอกาสทําศัลยกรรมจะเลือกทําจมูกผานโรงพยาบาลเอกชน ซึ่ง
อาชีพที่นิยมทําศัลยกรรม ไดแก ดารา/นัก 
 สมชาย สวัสดิ์ธานี และคณะ (2550). แนวโนมความตองการทําศัลยกรรมตกแตงบนใบหนา
ของประชากรในกรุงเทพมหานคร จากการวิจัยพบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง อายุอยู
ในชวง 20-25 ป ศึกษาอยูระดับปริญญาตรี มีรายไดเฉล่ียตอเดือนต่ํากวา 10,000 บาท เปนนักเรียน/
นักศึกษา เปนโสด และไมเคยทําศัลยกรรมตกแตงใบหนา 
 กลุมตัวอยางสวนใหญตองการทําศัลยกรรมอยางนอย 1 คร้ังภายในระยะเวลา 5 ป และ
ตองการศัลยกรรมตกแตงบนใบหนาดวยการเสริมจมูก ศึกษาขอมูลตางๆ ผานอินเตอรเน็ต พอแมมี
อิทธิพลตอการตัดสินใจทําศัลยกรรม ตัดสินใจทําเพราะตองการสวย เลือกทําศัลยกรรมตกแตงที่
โรงพยาบาลยันฮี เพราะมีมาตรฐานรับรอง ใชเวลาในการตัดสินใจทําศัลยกรรมเสริมความงาม 30 วัน 
ตองการให อ๊ัม พัชราภา เปนพรีเซ็นเตอรใหกับสถานเสริมความงาม ตองการรูปหนาเทรนดเกาหลี ซึ่ง
ใชผลิตภัณฑซิลิโคนออนในการเสริมจมูก ดวยราคา 7,000-8,000 บาท และตองการใหมีการลดราคา
จากเดิม 
 พรรณวดี บุตรศรีภูมิ (2550). การส่ือสารการตลาดแบบครบวงจรที่มีผลตอพฤติกรรมการ
เลือกซื้อผลิตภัณฑเสริมความงามเพื่อบํารุงผิวหนาของผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร จาก
การวิจัยพบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุ 20-30 ป มีสถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี มี
รายไดเฉล่ียตอเดือนต่ํากวาหรือเทากับ 10,000 บาท อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ใชผลิตภัณฑเพื่อ
บํารุงผิวหนาและอาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางใหความสําคัญตอการส่ือสารการตลาด
แบบครบวงจรในดานโฆษณา ดานการขายโดยใชพนักงาน ดานสงเสริมการขาย ดานการตลาด
ทางตรง ดานการตลาดเชิงกิจกรรม ดานการบริการ อยูในระดับสําคัญมาก เลือกใชยี่หอพอนด เพื่อ
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รักษาผิวหนา โดยเลือกซื้อ 1-2 คร้ังตอเดือน ราคาชิ้นละ 500-1,000 บาท ปริมาณในการซื้อ 2-3 ชิ้น 
ขนาดบรรจุภัณฑขนาดกลาง เลือกซื้อจากเคานเตอรเคร่ืองสําอางในหางสรรพสินคา ตัดสินใจซื้อโดย
เนนดานคุณภาพ ส่ือโฆษณาที่มีผลตอการซื้อ คือ ส่ือโทรทัศน การสงเสริมการขายที่มีผลตอการซื้อ คือ
การลดราคา 

 ในการวิจัยเร่ืองการส่ือสารการตลาดแบบครบวงจรที่มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรม
การทําศัลยกรรมเสริมความงามของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานคร แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่
เกี่ยวของ ที่ผูวิจัยเลือกใชในคร้ังนี้ ดังนี้ 
 1. กรอบแนวความคิดเกี่ยวกับประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 
อาชีพ รายได ผูวิจัยไดใชแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน (2538: 41) จากการศึกษาทฤษฎีดังกลาวผูวิจัย
ไดนํามาใชในการวิเคราะหหาความแตกตางของลักษณะประชากรศาสตร ซึ่งไดแก เพศ อายุ 
สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได ซึ่งปจจัยตางๆ ที่ไดกลาวมานั้นมีผลตอแนวโนม
พฤติกรรมการทําศัลยกรรมเสริมความงามของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานคร และชวยใหทราบถึง
ลักษณะกลุมเปาหมายชัดเจนมากข้ึน ชวยในการระบุกลุมเปาหมาย และทําใหสามารถวางแผนในการ
ทําการตลาดไปสูกลุมผูใชบริการเปาหมายไดโดยตรง ทําใหเกิดประโยชนตอหนวยงานที่เกี่ยวของหรือ
สนใจ สามารถนําผลวิจัยมาพัฒนาไดโดยตรง และบริการใหสามารถตอบสนองความตองการของ
ผูใชบริการมากข้ึน 
 2. กรอบแนวความคิดเกี่ยวกับการส่ือสารทางการตลาดแบบครบวงจร ผูวิจัยไดใชแนวคิด
ของ เสรี วงษมณฑา (2540: 28-29) ที่กลาววาการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ เปนกลยุทธ
วิธีการส่ือสารแนวใหมที่นิยมใชกันอยางกวางขวางเพื่อใหเขาถึงผูบริโภคเปาหมายใหไดมากที่สุด โดย
จุดมุงหมายเพื่อสรางภาพพจนโดยรวมของสินคา บริการ และองคกร ซึ่งสามารถสรางภาพพจนเชิง
บวกใหเกิดข้ึนในใจผูบริโภคไดก็จะเปนเคร่ืองมือสําคัญที่ชวยสนับสนุนงานดานการตลาด การขาย 
และเปนที่มาของยอดขายซึ่งสงผลถึงการเติบโตของธุรกิจ ตอเนื่องไปถึงความสําเร็จในการพัฒนา
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศดวย เคร่ืองมือของการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการที่ผูบริโภคเปดรับ 
ไดแก การโฆษณา การประชาสัมพันธ การสงเสริมการขาย การขายโดยพนักงานขาย การใชเครือขาย
การส่ือสารทางอิเล็กทรอนิกส การตลาดแบบไวรัส การตลาดทางตรง การตลาดโดยการจัดการกิจกรรม
พิเศษ การใชผลิตภัณฑเปนส่ือ จากการศึกษาทฤษฎีดังกลาว ผูวิจัยไดนํามาใชในการพัฒนาแผนงาน
การส่ือสารการตลาดที่ตองใชการจูงใจหลายรูปแบบกับกลุมเปาหมายอยางตอเนื่อง  เพื่อมุงสราง
พฤติกรรมของกลุมเปาหมายใหสอดคลองกับความตองการของตลาด โดยการพิจารณาวิธีการส่ือ
สารตราสินคา (Brand Contracts) เพื่อใหผูบริโภคเปาหมายไดรูจักสินคาที่จะนําไปสูความรู
ความคุนเคยและความเชื่อม่ันในสินคายี่หอใดยี่หอหนึ่งซึ่ง IMC เปนวิธีการพื้นฐานในการสํารวจ 
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กระบวนการติดตอส่ือสารกับผูรับขาวสารที่เปนเปาหมาย และไดเลือกใชการส่ือสารการตลาดแบบครบ
วงจร ดานการโฆษณา ดานการสงเสริมการขาย ดานการขายโดยใชพนักงานขาย ดานการ
ประชาสัมพันธ ดานการตลาดทางตรง ดานการตลาดเชิงกิจกรรม 
 3.  กรอบแนวความคิดกับแนวโนมพฤติกรรม ผูวิจัยไดใชแนวคิดของเชฟแมน และคานุค    
(ศิริวรรณ เสรีรัตน; และคณะ. 2541: 124; อางอิงจาก Schiffman; & Kanuk. 1994) โดยแนวโนม
พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง แนวโนมในการตอบสนอง หรือการกระทําที่บุคคลไดรับอิทธิพลทั้งจาก
ภายในและภายนอกตอความตองการของแตละบุคคล ซึ่งมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ดังนั้นการ
วางแผนกลยุทธการตลาดจึงอยูบนรากฐานของการเปล่ียนแปลงของพฤติกรรมผูบริโภคที่คาดวาจะ
เกิดข้ึนในอนาคต  
 จากงานวิจัยของ ศิริวรรณ พิชิตชาตรี (2555) ไดทําการศึกษาถึงการส่ือสารการตลาดแบบ
ครบวงจร ที่มีผลตอพฤติกรรมการใชบริการคลินิกความงาม และผิวพรรณ “วุฒิ-ศักดิ์ คลินิก” ของ
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พรรณวดี บุตรศรีภูมิ (2550) ศึกษาเร่ืองการส่ือสารการตลาดแบบครบ
วงจรที่มีผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑเสริมความงามเพื่อบํารุงผิวหนาของผูหญิงวัยทาํงานใน
เขตกรุงเทพมหานคร ดังนั้นผูวิจัยจึงไดนําเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร และนําแนวคิด
ทั้งหมดมาใช เพื่อศึกษาเร่ืองการส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร ที่มีความสัมพันธกับแนวโนม
พฤติกรรมการทําศัลยกรรมเสริมความงามของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อเปนขอมูล
สําหรับผูใหบริการในการกําหนดกลยุทธและนําไปพัฒนาคุณภาพการใชบริการ รวมถึงทราบถึง
แนวโนมการทําศัลยกรรมตอไป 
 
 
 



บทที่ 3  
วิธีดําเนินการวิจัย 

  
 ในการศึกษาวิจัยเร่ือง “การส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร ที่มีความสัมพันธกับแนวโนม
พฤติกรรมการทําศัลยกรรมเสริมความงามของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานคร” เปนการศึกษาเชิง
พรรณนา (Descriptive research) โดยการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey research) ดวยวิธีการรวบรวม
ขอมูลจากแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาคนควาตามข้ันตอนตางๆ ดังนี้ 
 1.  การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
 2.  ข้ันตอนการสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 3.  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 4.  การจัดทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
 5.  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
  
การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง  
 ประชากร 
 ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ คือ ผูที่สนใจทําศัลยกรรมเสริมความงาม ที่อาศัยอยูใน
เขตกรุงเทพมหานคร และมีความตองการทําศัลยกรรรมเสริมความงามเพื่อเสริมสรางบุคลิกภาพที่ดี
นําไปสูการสรางโอกาสในหนาที่การงาน 
 
  กลุมตัวอยาง  
 กลุมตัวอยางที่ใชในการศกึษาวิจยัคร้ังนี ้คือ ผูที่สนใจทําศลัยกรรมเสริมความงาม ที่อาศัยอยู
ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผูวิจัยไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอน จึงใชสูตรในการคํานวณหากลุม
ตัวอยางแบบไมทราบจํานวนประชากร ดังนี้ (กัลยา วานิชยบัญชา.  2544: 74) 

z2 
1- /2 (pq) 

สูตร  n  = 
E2 

 เม่ือ  n  =  ขนาดของกลุมตัวอยาง  
   z = ระดับความเชื่อม่ัน 
   p = คาเปอรเซตที่คาดหวัง 
   q = 1 - p 
   E = ความคาดเคล่ือนสูงสุดที่ยอมใหเกิดข้ึน 
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 สําหรับกรณีไมทราบคา p และ q มีคาสูงสุด = p = 0.5 และ q = 0.5 กําหนดให  = 0.05 
จะได z = 0.95 มีคาเทากับ 1.96 E = 0.05 หรือ 5%  
 

 (1.96)2 (0.5) (0.5) 
แทนคาในสูตร  n  =  

 (0.05)2 
    n =  384.18  385 คน 
 
 จากการคํานวณไดกลุมตัวอยางทั้งหมด 385 คน โดยสํารอง 4% เทากับ 15 คน เพื่อปองกัน
แบบสอบถามที่เกิดความผิดพลาดจากการตอบแบบสอบถามของกลุมตัวอยางซึ่งจะสงผลตอความ
นาเชื่อถือของงานวิจัย ดังนั้นจึงรวมกลุมตัวอยางทั้งหมดเทากับ 400 คน  
 
วิธีการสุมตัวอยาง 
 ขั้นตอนท่ี 1 การสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเจาะจงที่ศูนย
ศัลยกรรมเสริมความงามที่ตั้งอยูในกรุงเทพมหานคร จํานวน 4 แหง ไดแก 1.โรงพยาบาลบางมด 2.
โรงพยาบาลยันฮี 3.โรงพยาบาลเลอลักษณ และ 4.ประตูน้ําโพลีคลินิก เปนสถานที่เก็บขอมูล เนื่องจาก
ที่ศูนยศัลยกรรมเสริมความงามเปนสถานที่เฉพาะ บุคคลที่ไปยังสถานที่เหลานั้น ยอมมีความสนใจที่
จะทําศัลยกรรม 
 ขั้นตอนท่ี 2 การสุมตัวอยางโดยการกําหนดสัดสวน (Quota Sampling) แบงจํานวน
ตัวอยางในแตละที่ศูนยศัลยกรรมเสริมความงาม ทั้ง 4 แหง ในขอ 1 ดวยสัดสวนที่เทาๆ กัน คือ ที่ศูนย
ศัลยกรรมเสริมความงามละ 100 คน 
 ขั้นตอนท่ี 3 การสุมตัวอยางแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยเก็บขอมูลจาก
กลุมตัวอยาง ผูที่มีความสนใจทําศัลยกรรมเสริมความงาม ที่เต็มใจและสะดวกที่จะใหขอมูลในการ
ตอบแบบสอบถาม จํานวน 400 คน 
  
ข้ันตอนการสรางเคร่ืองมือท่ีใชในกาวิจัย 
 เคร่ืองมือและข้ันตอนการสรางเคร่ืองมือ คือ แบบสอบถามเพื่อใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
การดําเนินการสราง มีข้ันตอนการสรางเคร่ืองมือ ดังตอไปนี้ 
 1. ศึกษาเอกสารขอมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของตางๆ เพื่อเปนแนวทางในการ
สรางแบบสอบถาม 
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 2. สรางแบบสอบถามโดยขอบเขตของแบบสอบถามจะเกี่ยวของกับ การส่ือสารการตลาด
แบบครบวงจร ที่มีความสัมพันธตอแนวโนมพฤติกรรมการทําศัลยกรรมเสริมความงามของผูใชบริการ
ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 3. รูปแบบของแบบสอบถามที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม แบงออกเปน 3 
สวน ดังนี้ 
 สวนท่ี 1 เปนคําถามดานประชากรศาสตรที่เกี่ยวของกับขอมูลสวนบุคคล ของผูตอบ
แบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉล่ียตอเดือน โดย
เปนแบบคําตอบหลายตัวเลือก (Multiple Choice) โดยใหผูตอบแบบสอบถามเลือกตอบเพียงขอเดียว 
 ขอที่ 1  เพศ เปนระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) ใหเลือกดังนี้ 
   1.1 ชาย 
   1.2 หญิง 
 ขอที่ 2 อายุ เปนระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal Scale) ใหเลือกดังนี้ 
(แหลงที่มา: จิตติมา ศิริมงคล. 2554: 38) 
   2.1 21-30 ป 
    2.2 31-40 ป 
    2.3 41-50 ป 
    2.4 51 ปข้ึนไป 
 ขอที่ 3  สถานภาพสมรส เปนระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) ใหเลือกดังนี ้
   3.1 โสด 
    3.2 สมรส / อยูดวยกัน 
    3.3 หมาย / หยาราง / แยกกันอยู 
 ขอที ่4  ระดับการศึกษา เปนระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal Scale) ใหเลือกดังนี ้
   4.1 ต่ํากวาปริญญาตรี 
   4.3 ปริญญาตรี 
   4.4 สูงกวาปริญญาตรี 
 ขอที่ 5  อาชีพ เปนระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) ใหเลือกดังนี้ 
   5.1 ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
   5.2 พนักงานบริษัทเอกชน 
   5.3 ประกอบธุรกิจสวนตัว 
   5.4 อ่ืนๆ (โปรดระบุ)…………… 
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 ขอที่ 6  รายไดตอเดือน เปนระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal Scale) ใหเลือกดงันี ้
(แหลงที่มา: สํานักงานสถิติแหงชาติ 2552) 
   6.1 10,001 – 20,000 บาท 
   6.2 20,001 - 30,000 บาท 
   6.3 30,001 - 40,000 บาท 
   6.4 40,001 - 50,000 บาท 
   6.5 50,001 บาทข้ึนไป 
 
 สวนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการส่ือสารทางการตลาดแบบครบวงจร ทั้งหมด 6 ดาน ไดแก 
ดานการโฆษณา (Advertising) ดานการสงเสริมการขาย (Sales promotion) ดานการขายโดยใช
พนักงานขาย (Personal selling) ดานการประชาสัมพันธ (Public relations: PR) ดานการตลาด
ทางตรง (Direct marketing) และดานการตลาดเชิงกิจกรรม (Event marketing) โดยมีลักษณะ
แบบสอบถามเปน Likert Scale เปนคําถามแบบใหเลือกตอบเพียงตัวเลือกเดียว ใชระดับการวัดขอมูล
ประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) โดยมีเกณฑการใหคะแนนระดับความสําคัญ ดังนี้ 
  มากที่สุด เกณฑการใหคะแนนเทากับ  5   
  มาก  เกณฑการใหคะแนนเทากับ 4      
  ปานกลาง เกณฑการใหคะแนนเทากับ  3   
  นอย  เกณฑการใหคะแนนเทากับ 2      
  นอยที่สุด เกณฑการใหคะแนนเทากับ  1  
  
 จากนั้นทําการวิเคราะหคะแนนที่ไดจากการตอบแบบสอบถามตามหลักการแบงอันตรภาค
ชั้น ดังนี้ 
 

คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด 
อันตรภาคชั้น  = 

จํานวนชวง 
5 – 1 

= 
5 

=  0.8 

 
 
 
 



 79 

 ระดับการใหคะแนนเฉล่ียในแตละข้ันมีดังนี้ 
 - คาเฉล่ีย  4.21 – 5.00  ถือวา มีความสําคัญในระดับมากที่สุด 
 - คาเฉล่ีย  3.41 – 4.20 ถือวา มีความสําคัญในระดับมาก 
 - คาเฉล่ีย  2.61 – 3.40 ถือวา มีความสําคัญในระดับปานกลาง 
 - คาเฉล่ีย  1.81 – 2.60 ถือวา มีความสําคัญในระดับนอย 
 - คาเฉล่ีย  1.00 – 1.80 ถือวา มีความสําคัญในระดับนอยที่สุด 
  
 สวนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับแนวโนมพฤติกรรมการทําศัลยกรรมเสริมความงาม โดยมี
ลักษณะแบบสอบถาม 2 แบบ ไดแก 
 1.  แบบสอบถามเปน Likert Scale เปนคําถามแบบใหเลือกตอบเพียงตัวเลือกเดยีว ใชระดบัการ
วัดขอมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) โดยมีเกณฑการใหคะแนนระดับแนวโนมพฤติกรรม ดงันี ้
  แนวโนมทําแนนอน   เกณฑการใหคะแนนเทากับ  5   
  แนวโนมคาดวาทํา   เกณฑการใหคะแนนเทากับ 4    
   แนวโนมไมแนใจ เกณฑการใหคะแนนเทากับ  3   
  แนวโนมคาดวาไมทํา  เกณฑการใหคะแนนเทากับ 2    
  แนวโนมไมทําแนนอน เกณฑการใหคะแนนเทากับ  1  
 
 จากนั้นทําการวิเคราะหคะแนนที่ไดจากการตอบแบบสอบถามตามหลักการแบงอันตรภาค
ชั้น ดังนี้ 

คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด 
อันตรภาคชั้น  = 

จํานวนชวง 
5 – 1 

= 
5 

=  0.8 

 
 ระดับการใหคะแนนเฉล่ียในแตละข้ันมีดังนี้ 
 - คาเฉล่ีย  4.21 – 5.00 ถือวา มีแนวโนมทําศัลยกรรมแนนอน 
 - คาเฉล่ีย  3.41 – 4.20 ถือวา มีแนวโนมคาดวาทําศัลยกรรม 
 - คาเฉล่ีย  2.61 – 3.40 ถือวา มีแนวโนมไมแนใจ   
  - คาเฉล่ีย 1.81 – 2.60 ถือวา มีแนวโนมคาดวาไมทําศัลยกรรม   
 - คาเฉล่ีย 1.00 – 1.80 ถือวา มีแนวโนมไมทําศัลยกรรมแนนอน 
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 ทานจะแนะนําคนอ่ืนทําศัลยกรรมเสริมความความหรือไม 
  แนะนําแนนอน  เกณฑการใหคะแนนเทากับ  5   
  แนะนํา    เกณฑการใหคะแนนเทากับ 4     
  ไมแนใจ   เกณฑการใหคะแนนเทากับ  3   
  ไมแนะนํา    เกณฑการใหคะแนนเทากับ 2     
  ไมแนะนําแนนอน เกณฑการใหคะแนนเทากับ  1  
  จากนั้นทําการวิเคราะหคะแนนที่ไดจากการตอบแบบสอบถามตามหลักการแบงอันตร
ภาคชั้น ดังนี้ 

คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด 
อันตรภาคชั้น  = 

จํานวนชวง 
5 – 1 

= 
5 

=  0.8 

 
 ระดับการใหคะแนนเฉล่ียในแตละข้ันมีดังนี้ 
 - คาเฉล่ีย  4.21 – 5.00 ถือวา จะแนะนําคนอ่ืนใหทําศัลยกรรมความงามแนนอน 
 - คาเฉล่ีย  3.41 – 4.20 ถือวา จะแนะนําคนอ่ืนใหทําศัลยกรรมความงาม 
 - คาเฉล่ีย  2.61 – 3.40 ถือวา ไมแนใจวาจะแนะนําคนอ่ืนใหทําศัลยกรรมความงาม 
 - คาเฉล่ีย 1.81 – 2.60 ถือวา จะไมแนะนําคนอ่ืนใหทําศัลยกรรมความงาม 
 - คาเฉล่ีย 1.00 – 1.80 ถือวา จะไมแนะนําคนอ่ืนใหทําศัลยกรรมความงามแนนอน 
 

 2.  แบบสอบถามเปนแบบคําตอบหลายตัวเลือก (Multiple Choice) โดยให ผูตอบ
แบบสอบถามเลือกตอบเพียงขอเดียว มีจํานวน 2 ขอ 
  การวิเคราะหหาความนาเชื่อถือของเคร่ืองมือ (Test of Reliability) โดยหาคาคอนบัค 
แอลฟา (กัลยา วานิชยบัญชา. 2544: 125-126) 
 

         
  ianceariancek

ianceariancek
var/cov11

var/cov


 
 

  โดยที่ k   แทน จํานวนขอของแบบสอบถาม 
        แทน คาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามทั้งฉบับ 
       แทน คาเฉล่ียแปรปรวนรวมระหวางคําถามตางๆ 

       แทน คาเฉล่ียของคาแปรปรวนของคําถาม 
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โดยการหาคาสัมประสิทธิอัลฟา (Cronbach’s alpha Coefficient) คา    ที่ไดจะแสดงถึงระดับความคงที ่  
ของแบบสอบถาม โดยมีคาระหวาง 0 >  < 1 ซึ่งคาที่ไดใกลเคียงกับ 1 แสดงวามีความเชื่อม่ันสูง (กัลยา     
วานิชยบัญชา. 2553: 343)  นําแบบสอบถามทดสอบกับกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน โดยควรมีคาความ
เชื่อม่ันตั้งแต 0.7 ข้ึนไป  (เกียรติสุดา ศรีสุข.   2552: 144)  
 -  ดานการโฆษณา เทากับ    = .703 
 -  ดานการสงเสริมการขาย     = .794 
 - ดานการขายโดยใชพนักงานขาย   = .927 
 - ดานการประชาสัมพันธ    = .873 
 - ดานการตลาดทางตรง     = .847 
 - ดานการตลาดเชิงกจิกรรม    = .705 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 1. ผูวิจัยไดขอมูลงานวิจัยนี้ จากการศึกษาเอกสารอางอิง บทความ ตําราวิชาการ และ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 2. ผูวิจัยไดเตรียมเคร่ืองมือในการรวบรวมขอมูล แบบสอบถาม และไดดําเนินการแจก
แบบสอบถาม การสอนวิธีการแจกแบบสอบถามแกผูชวยเก็บแบบสอบถามภาคสนาม โดยตองสอบถาม
กลุมตัวอยางกอนเก็บขอมูลวา ทานเปนผูสนใจทําศัลยกรรมเสริมความงามหรือไม หากกลุมสนใจจึง
แจกแบบสอบถาม หรือชี้แจงขอสงสัยแกผูตอบแบบสอบถามดวย 
 3. เม่ือผูวิจัยรวบรวมแบบสอบถามไดหมดแลว ทําการตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของ
แบบสอบถาม เพื่อทําการวิเคราหขอมูลตามข้ันตอน 
 
การจัดทําและการวิเคราะหขอมูล 
 การจัดทําขอมูล 
 1. การตรวจสอบขอมูล (Editing) ผูวิจัยตรวจความสมบูรณของการตอบแบบสอบถามและ
แยกแบบสอบถามที่ไมสมบูรณออก 
 2. การลงรหัส (Coding) นําแบบสอบถามที่ถูกตองเรียบรอยแลวมาลงรหัสตามที่ไดกําหนด
ไวลวงหนา 
 3. การประมวลขอมูล (Processing) ขอมูลที่ลงรหัสแลวมาทําการบันทึกโดยเคร่ือง
คอมพิวเตอร เพื่อนําการประมวลผลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรทางสถิติ ซึ่งใชโปรแกรมทางสถิติ
สําเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร (Statistic Package for Social Sciences หรือ SPSS )  
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การวิเคราะหขอมูล 
 1. การวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) โดยแจกแจงความถี่
แสดงผลเปนคารอยละ (Percentage) คาเฉล่ีย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) เพื่ออธิบายถึงลักษณะทางประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา 
อาชีพ และรายไดเฉล่ียตอเดือน ของกลุมตัวอยาง การส่ือสารทางการตลาดแบบครบวงจร และแนวโนม
พฤติกรรมการทําศัลยกรรมเสริมความงามของผูใชบริการ 
 2. การวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) ใชวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบ
สมมติฐาน ดังนี้ 
  2.1  วิเคราะหความแตกตางระหวางลักษณะทางประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ 
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉล่ียตอเดือน กับแนวโนมพฤติกรรมการ
ทําศัลยกรรมเสริมความงามของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชสถิติวิเคราะหความแตกตาง 
คือ t-test และ One Way ANOVA  
  2.2 วิเคราะหความสัมพันธระหวางการส่ือสารทางการตลาดแบบครบวงจรกับแนวโนม
พฤติกรรมการทําศัลยกรรมเสริมความงามของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชสถิติวิเคราะห
ความสัมพันธ คือ Pearson Product Moment Correlation Coefficient 
 
สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
 การวิจัยนี้ ใชสถิติโดยแบงออกเปน 3 ประเภท ไดแก 
 1.  สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) โดยใชสถิติพืน้ฐานอันประกอบดวย 
  1.1  การหาคารอยละ (Percentage) โดยใชสูตรดังนี ้
 

 
 

   เม่ือ  P  แทน  คารอยละ หรือ เปอรเซ็นต 
    f แทน  ความถี่ของคะแนน 
    n  แทน  ขนาดของกลุมตัวอยาง 
 

  1.2  การหาคาคะแนนเฉล่ีย (Mean) (กัลยา วานิชยบัญชา. 2545: 39) 
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   เม่ือ    แทน  คาคะแนนเฉล่ีย 
      แทน  ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
    n   แทน  ขนาดของกลุมตัวอยาง 
 
  1.3  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) (กัลยา วานิชยบัญชา. 2548:  49) 
ใชสูตรดังนี้ 
 

     
 
   เม่ือ    แทน  คาเฉล่ียตัวอยาง 
       แทน คาของขอมูลหนวยที่ i 
    n   แทน คาขนาดตัวอยาง   
    S   แทน คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนกลุมตัวอยาง 
    x   แทน คะแนนแตละตัวใจกลุมตัวอยาง 
       แทน จํานวนสมาชิกในกลุมตัวอยาง 
    n-1  แทน จํานวนตัวแปรอิสระ 
     แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกกําลังสอง 
      แทน ผลรวมของคะแนนแตละตัวยกกําลังสอง 
 
 2.  สถิติที่ใชทดสอบความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม 
  โดยการหาคาสัมประสิทธิอัลฟา (  ดวยวิธีครอนบคั (Cronbach’s alpha) 
สูตร Alpha Coefficient ของครอนบัค (Cronbach) สําหรับโปรแกรม SPSS for Windows  
 3.  สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) ซึ่งใชทดสอบสมมติฐาน ดังนี้  
  3.1  คาสถิติ t-test  
   เปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉล่ียของกลุมตัวอยาง 2 กลุม ในกรณีทราบ
คาความแปรปรวนของกลุมตัวอยางทั้ง 2 กลุม ที่เปนอิสระตอกัน เพื่อใชทดสอบสมมติฐานจํานวน 1 
ขอ ในขอที่ 1 ในแบบสอบถามสวนที่ 1 ในดานเพศ (ชูศรี วงศรัตนะ. 2541: 165) 
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   ในกรณีความแปรปรวน 2 กลุม ไมเทากัน  ใชสูตร  
 
 

     t =   

   โดยที่  

     df =   

       
   ในกรณีความแปรปรวน 2 กลุมเทากนั  ใชสูตร  
 
    t =   

   
    df  =  
 
   โดย  df   คือคาองศาอิสระ 
   เม่ือ t  แทน คาสถิติทีใ่ชพจิารณาใน t-distribution  
      แทน คาเฉล่ียของกลุมตัวอยางที่ 1 
      แทน คาเฉล่ียของกลุมตัวอยางที่ 2 
      แทน คาความแปรปรวนของกลุมตัวอยางที่ 1 
      แทน คาความแปรปรวนของกลุมตัวอยางที่ 2 
      แทน ขนาดของกลุมตัวอยางที่ 1 
      แทน ขนาดของกลุมตัวอยางที่ 2 
 
  3.2  คา F-test ใชวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance: 
ANOVA) โดยทดสอบความแตกตางของคะแนนเฉล่ียของกลุมตัวอยางมากกวา 2 กลุม โดยดูคาความ
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แปรปรวนจากตาราง Homogeneity of Variances ซึ่งจะใชสถิติวิเคราะหจากสถิติ (F) หรือคา Brown-
Forsythe (B) เพื่อทดสอบสมติฐาน โดยใชสูตรดังนี้ (กัลยา วานิชยบัญชา. 2550: 113) 
 
    F =   
 
   เม่ือ F  แทน คาสถิติทีใ่ชพจิารณาใน F – distribution  
     แทน คาความแปรปรวนระหวางกลุม (Mean square between  
       groups) 
     แทน คาประมาณของความแปรปรวนภายในกลุม (Mean square  
       between error) 
    df  แทน ชั้นแหงความเปนอิสระ ไดแก ระหวางกลุม (k – 1), ภายใน 
       กลุม (n – k) 
 
   สูตรการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว Brown-forsythe (B) ใชในกรณีที่ความ
แปรปรวนแตกตางกัน (Hartung. 2001: 300) สามารถเขียนสูตรได ดังนี้  
 
    B  =   
 
   โดยคา  =  
 
   เม่ือ B  แทน  คาสถิติทีใ่ชพจิารณาใน Brown-forsythe 
     แทน คาความแปรปรวนระหวางกลุม  
     แทน คาความแปรปรวนภายในกลุมสําหรับสถิติ Brown-forsythe 
    k  แทน จํานวนกลุมตัวอยาง  
    n  แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง  
    N  แทน ขนาดประชากร  
      แทน คาความแปรปรวนของกลุมตัวอยาง  
 
   กรณีพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จะทําการตรวจสอบความแตกตาง
เปนรายคูที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 หรือระดับความเชื่อม่ัน 95% โดยใชสูตรตามวิธี Least 
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Significant Difference: LSD หรือ Dunnett T3 เพื่อเปรียบเทียบคาเฉล่ียของกลุมตัวอยางใชสูตรดังนี้ 
(กัลยา วานิชยบัญชา. 2545: 333) 
   สูตรการวิเคราะหผลตางคาเฉล่ียรายคู Fisher’s least significant difference (LSD) 
(กัลยา วานิชยบัญชา. 2545: 332-333) สามารถเขียนได ดังนี้  
 
    LSD  =  
 
   ในกรที่  
   เม่ือ   แทน คาที่ใชพิจารณาในการแจกแจงแบบ t-test ที่ระดับ 
        ความเชื่อม่ัน 95% และชั้นแหงความเปนอิสระภายในกลุม  
    MSE  แทน คาความแปรปรวนภายในกลุม (MSw) 
      แทน จํานวนขอมูลของกลุม I 
      แทน จํานวนขอมูลของกลุม J 
 
   สูตรการวิเคราะหผลตางคาเฉล่ียรายคู Dunnett T3 (Keppel. 1982: 153-155) 
สามารถเขียนได ดังนี้  
 

       =   
 
   เม่ือ   แทน คาสถิติที่ใชพิจารณาใน Dunnett Test  
      แทน คาจากตาราง Critical Values of the Dunnett Test 
      แทน คาความแปรปรวนภายในกลุม  
    S  แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง  
   
  3.3  สถิติสหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation 
Coefficient) ใชหาคาความสัมพันธของตัวแปรสองตัวแปรที่เปนอิสระตอกัน เปนคาประสิทธสหสัมพันธ 
ระหวางตัวแปรสองตัวที่แตละตัวตางมีระดับการวัดของขอมูลแตกตางกัน (วิเชียร เกตุสิงห. 2541: 72) 
 
 



 87 

     rxy  =    
 
   เม่ือ  แทน  สัมประสิทธิ์สหสัมพนัธ 
        แทน  ผลรวมของคะแนน X 
       แทน  ผลรวมของคะแนน Y 
       แทน  ผลรวมของคะแนนชุด X แตละตัวยกกําลังสอง 
              แทน  ผลรวมของคะแนนชุด Y แตละตัวยกกําลังสอง 
              แทน  ผลรวมของผลคูณระหวาง X และ Y ทุกคู 
     n   แทน  จํานวนคนหรือกลุมตัวอยาง 
 
 โดยที่คาสัมประสิทธิส์หสัมพนัธจะมีคาระหวาง -1 < r < 1 
 1. คา r เปน – แสดงวา X และ Y มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขาม คือ ถา X เพิ่ม Y จะ
ลด แตถา X ลด Y จะเพิ่ม 
 2.  คา r เปน + แสดงวา X และ Y มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน คือ ถา X เพิ่ม Y จะเพิ่ม
ดวย แตถา X ลด Y จะเพิ่ม 
 3.  ถา r มีคาเขาใกล 1 หมายถึง X และ Y มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน และมี
ความสัมพันธกันมาก 
 4.  ถา r มีคาเขาใกล -1 หมายถึง X และ Y มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขาม และมี
ความสัมพันธกันมาก 
 5.  ถา r มีคาเทากับ 0 หมายถงึ X และ Y ไมมีความสัมพันธกนั 
 
 เกณฑการแปลความหมายคาสัมประสิทธิ์ ระดับความสัมพันธกําหนด (ชูศรี วงศรัตนะ. 
2544: 316) ดังนี้ 
 มีคาระหวาง  0.81-1.00 หมายถึง มีระดบัความสัมพันธสูงมาก  
 มีคาระหวาง  0.61-0.80 หมายถึง มีระดบัความสัมพันธสูง 
 มีคาระหวาง  0.41-0.60 หมายถึง มีระดบัความสัมพันธปานกลาง 
 มีคาระหวาง  0.21-0.40 หมายถึง มีระดบัความสัมพันธนอย 
 มีคาระหวาง  0.00-0.20 หมายถึง มีระดบัความสัมพันธนอยมาก 
 
 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 จากการศึกษาเร่ือง “การส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร ที่มีความสัมพันธกับแนวโนม
พฤติกรรมการทําศัลยกรรมเสริมความงามของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานคร” โดยการวิเคราะห
ขอมูล และการแปลความหมายของผลการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดกําหนดสัญญาลักษณตาง ๆ ที่ใชใน
การวิเคราะหขอมูล ดังนี้  
 
สัญลักษณท่ีใชในการวิเคราะหและแปลผลขอมูล 
 P  แทน คารอยละ หรือ เปอรเซ็นต 
 f  แทน ความถี่ของคะแนน 
 n  แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง 
   แทน คาคะแนนเฉล่ีย 

 S.D. แทน คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 SS  แทน ผลบวกกําลังสองของคะแนน (Sum of Squares) 
 MS  แทน คาเฉล่ียผลบวกกําลังสองของคะแนน (Mean of Squares) 
 df  แทน ชั้นของความเปนอิสระ (Degree of Squares) 
 t  แทน  คาที่ใชพิจารณา t – Distribution 
 F-Ratio   แทน คาที่ใชพิจารณา f – Distribution 
 Sig.2 tailed แทน  ความนาจะเปนสําหรับบอกนัยสําคญัทางสถิต ิ
 LSD แทน Least Significant Difference 
 H0  แทน สมมติฐานหลัก (Null hypothesis) 
 H1  แทน สมมติฐานรอง (Alternative hypothesis) 
 *  แทน มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 
 **  แทน มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.01 
 
การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดเสนอผลตามความมุงหมายของการวิจัย โดยแบงการนําเสนอ
ออกเปน 4 สวน ตามลําดับดังนี ้
 สวนท่ี 1  การวิเคราะหขอมูลลักษณะประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม 
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 สวนท่ี 2  การวิเคราะหขอมูลการส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร 
 สวนท่ี 3  การวิเคราะหขอมูลแนวโนมพฤติกรรมการทําศัลยกรรมเสริมความงาม 
 สวนท่ี 4  การวิเคราะหขอมูลเพื่อการทดสอบสมมตฐิาน 
 สมมติฐานขอท่ี 1 ผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลักษณะทางดานประชากรศาสตร 
ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได แตกตางกัน มีแนวโนม
พฤติกรรมการทําศัลยกรรมเสริมความงามแตกตางกัน  
 สมมติฐานขอท่ี 2 การส่ือสารทางการตลาดแบบครบวงจร ที่ประกอบดวย การโฆษณา การ
สงเสริมการขาย การขายโดยใชพนักงานขาย การประชาสัมพันธ การตลาดทางตรง และการตลาดเชิง
กิจกรรม มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการทําศัลยกรรมเสริมความงามของผูใชบริการในเขต
กรุงเทพมหานคร  
 
ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา 
 สวนท่ี 1 การวเิคราะหขอมูลลกัษณะประชากรศาสตร 
 เปนการวิเคราะหขอมูลลักษณะทางประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม เพศ 
อาย ุสถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายได โดยนําเสนอในรูปแบบของจํานวน และรอยละ ดังนี ้
 
ตาราง 1 แสดงจํานวน (รอยละ) ของกลุมตัวอยางจําแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศกึษา อาชพี  
      และรายได  
 

ขอมูลลักษณะประชากรศาสตร จํานวน (คน) รอยละ 
1.  เพศ   
 ชาย 122 30.50 
 หญิง 278 69.50 

รวม 400 100.00 
2. อาย ุ   
  21 - 30 ป 183 45.75 
  31 - 40 ป 127 31.75 
  41 - 50 ป 37 9.25 
  51 ปข้ึนไป 53 13.25 

รวม 400 100.00 
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ตาราง 1  (ตอ) 
 

ขอมูลลักษณะประชากรศาสตร จํานวน (คน) รอยละ 
3. สถานภาพ   
 โสด  217 54.25 
 สมรส / อยูดวยกัน 84 21.00 
 หมาย / หยาราง / แยกกนัอยู 99 24.75 

รวม 400 100.00 
4. ระดับการศึกษา   
 ต่ํากวาปริญญาตรี 90 22.50 
 ปริญญาตรี 212 53.00 
 สูงกวาปริญญาตรี 98 24.50 

รวม 400 100.00 
5. อาชีพ   
 ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกจิ 82 20.50 
 พนักงานบริษัทเอกชน  191 47.75 
 ประกอบธุรกจิสวนตัว 93 23.25 
 อ่ืนๆ อาทิเชน นักศกึษา แมบาน/พอบาน  34 8.50 

รวม 400 100.00 
6. รายได   
 10,001 - 20,000 บาท 72 18.00 
 20,001 - 30,000 บาท 104 26.00 
 30,001 - 40,000 บาท 92 23.00 
 40,001 - 50,000 บาท 73 18.25 
 50,001 บาทข้ึนไป 59 14.75 

รวม 400 100.00 
  
 จากตาราง 1 ผลการวิเคราะหขอมูลลักษณะประชากรศาสตรของกลุมตัวอยางในการวิจัย
คร้ังนี้ จํานวน 400 คน จําแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได โดยแจกแจง
ความถี่และคารอยละไดดังนี้  
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 เพศ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย โดยมีเพศหญิง มีจํานวน 
278 คน คิดเปนรอยละ 69.50 และเพศชายมีจํานวน 122 คน คิดเปนรอยละ 30.50 
 อายุ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุ 21 – 30 ป มีจํานวน 183 คน คิดเปนรอยละ 45.75 
รองลงมาคืออายุ 31-40 ป มีจํานวน 127 คน คิดเปนรอยละ 31.75 อายุ 51 ปข้ึนไป มีจํานวน 53 คน คิด
เปนรอยละ 13.25 และ อายุ 41- 50 ป มีจํานวนนอยที่สุด คือ 37 คน คิดเปนรอยละ 9.25 ตามลําดับ 
 สถานภาพ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีสถานภาพโสด มีจํานวน 217 คน คิดเปนรอยละ 
54.25 รองลงมา ไดแก สถานภาพหมาย/หยาราง/แยกกันอยู มีจํานวน 99 คน คิดเปนรอยละ 24.75 
และสถานภาพสมรส/อยูดวยกัน มีจํานวนนอยที่สุด คือ 84 คน คิดเปนรอยละ 21.00 ตามลําดับ 
 ระดับการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีจํานวน 212 คน 
คิดเปนรอยละ 53.00 รองลงมา ไดแก ระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี มีจํานวน 98 คน คิดเปนรอย
ละ 24.50 และระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรีมีจํานวนนอยที่สุด คือ 90 คน คิดเปนรอยละ 22.50 
ตามลําดับ 
 อาชีพ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีจาํนวน 191 คน คดิเปนรอย
ละ 47.75 รองลงมา ไดแก อาชีพประกอบธุรกิจสวนตัว มีจํานวน 93 คน คิดเปนรอยละ 23.25 อาชีพ
ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีจํานวน 82 คน คิดเปนรอยละ 20.50 และอาชีพอ่ืนๆ อาทิเชน นักศึกษา 
แมบาน/พอบาน มีจํานวนนอยที่สุดคือ 34 คน คิดเปนรอยละ 8.50 ตามลําดับ 
 รายได พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีรายได 20,001 – 30,000 บาท มีจํานวน 104 คน คิดเปน
รอยละ 26.00 รองลงมา ไดแก รายได 30,001-40,000 บาท มีจํานวน 92 คน คิดเปนรอยละ 23.00 
รายได 40,001-50,000 บาท มีจํานวน 73 คน คิดเปนรอยละ 18.25 รายได10,001-20,000 บาท มี
จํานวน 72 คน คิดเปนรอยละ 18.00 และรายได 50,001 บาทข้ึนไป มีจํานวนนอยที่สุด คือ 59 คน คิด
เปนรอยละ 14.75 ตามลําดับ 
  
 สวนท่ี 2  การวิเคราะหขอมูลการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร 
 จากการศึกษาในสวนนี้จะทําใหทราบขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับการการส่ือสารทางการตลาดแบบ
ครบวงจร ที่ประกอบดวย การโฆษณา การสงเสริมการขาย การขายโดยใชพนักงานขาย การ
ประชาสัมพันธ การตลาดทางตรง และการตลาดเชิงกิจกรรม โดยขอมูลสวนนี้จะแสดงเปนคาเฉล่ีย และ 
S.D. ของกลุมตัวอยางซึ่งมีรายละเอียด ดังนี ้
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ตาราง 2  แสดงคาเฉล่ียของกลุมตัวอยางจําแนกตามการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร 
 

ระดับความสําคัญ การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร 
 S.D. แปลผล 

ดานการโฆษณา 3.68 0.671 มาก 
ดานการประชาสัมพันธ 3.61 0.752 มาก 
ดานการสงเสริมการขาย 3.59 0.832 มาก 
ดานการตลาดทางตรง 3.54 0.634 มาก 
ดานการตลาดเชิงกจิกรรม 3.50 0.809 มาก 
ดานการขายโดยใชพนักงานขาย 3.49 0.873 มาก 

รวมการการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร 3.57 0.611 มาก 
  
 จากตาราง 2 ผลการวิเคราะหความสําคัญของการส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร แสดง
คาเฉล่ีย พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับการส่ือสารการตลาดแบบครบวงจรโดยรวม ในระดบัมาก 
มีคาเฉล่ียเทากับ 3.57 เม่ือพิจารณารายดาน พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับการส่ือสารการตลาด
แบบครบวงจรในระดับมาก ประกอบดวย ดานการโฆษณา มีคาเฉล่ียเทากับ 3.68 รองลงมา ไดแก ดาน
การประชาสัมพันธ มีคาเฉล่ียเทากับ 3.61 ดานการสงเสริมการขาย มีคาเฉล่ียเทากับ 3.59 ดาน
การตลาดทางตรง มีคาเฉล่ียเทากับ 3.54 ดานการตลาดเชิงกิจกรรม มีคาเฉล่ียเทากับ 3.50 และดานการ
ขายโดยใชพนักงานขาย มีคาเฉล่ียเทากับ 3.49 ตามลําดับ เม่ือพิจารณารายละเอียดแตละดาน ดังนี ้
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ตาราง 3 แสดงคาเฉล่ียของกลุมตัวอยางจําแนกตามการส่ือสารการตลาดแบบครบวงจรดานการ 
     โฆษณา 
 

ระดับความสําคัญ 
ดานการโฆษณา 

 S.D. แปลผล 

การโฆษณาทางส่ือโทรทัศน 3.92 0.857 มาก 
การโฆษณาทางส่ือส่ิงพิมพ เชน หนังสือพิมพ นิตยสาร แผนพับ 3.76 0.844 มาก 
การโฆษณาตามปายกลางแจงบนรถประจําทาง สถานีรถไฟฟา 3.64 0.901 มาก 
การเปนสปอนเซอรผูสนับสนุนรายการทางโทรทศัน เชน ละคร
โทรทัศน รายการบันเทิงตางๆ เปนตน 

3.64 0.945 มาก 

การโฆษณาทางส่ือวิทย ุ 3.48 1.033 มาก 
รวมดานการโฆษณา 3.68 0.671 มาก 

  
 จากตาราง 3 ผลการวิเคราะหความสําคัญของการส่ือสารการตลาดแบบครบวงจรดานการ
โฆษณา แสดงคาเฉล่ีย พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับการส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร ดาน
การโฆษณาโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.68 เม่ือพิจารณารายขอ พบวา กลุมตัวอยางให
ความสําคัญกับการส่ือสารการตลาดแบบครบวงจรในระดับมาก ไดแก การโฆษณาทางส่ือโทรทัศน มี
คาเฉล่ียเทากับ 3.92 รองลงมา ไดแก การโฆษณาทางส่ือส่ิงพิมพ เชน หนังสือพิมพ นิตยสาร แผนพับ มี
คาเฉล่ียเทากับ 3.76 การโฆษณาตามปายกลางแจงบนรถประจําทาง สถานีรถไฟฟา มีคาเฉล่ียเทากับ 
3.64 การเปนสปอนเซอรผูสนับสนุนรายการทางโทรทัศน เชน ละครโทรทัศน รายการบันเทิงตางๆ เปน
ตน มีคาเฉล่ียเทากับ 3.64 และการโฆษณาทางส่ือวิทยุ มีคาเฉล่ียเทากับ 3.48 ตามลําดับ  
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ตาราง 4  แสดงคาเฉล่ียของกลุมตัวอยางจําแนกตามการส่ือสารการตลาดแบบครบวงจรดานการ 
      สงเสริมการขาย 
 

ระดับความสําคัญ 
ดานการสงเสริมการขาย 

 S.D. แปลผล 

การจัดโปรโมชัน่รวมกับบตัรเครดติ เชน 0% 10 เดือน เปนตน 3.62 1.016 มาก 
การซื้อคอรสเสริมความงาม โดยแจกของแถมคูกันไป 3.62 0.923 มาก 
การลดราคาต่ํากวาราคาขายปกต ิ 3.59 1.015 มาก 
การแจกคูปองทดลองรับบริการฟรี 3.53 1.117 มาก 

รวมดานการสงเสริมการขาย 3.59 0.832 มาก 
  
 จากตาราง 4 ผลการวิเคราะหความสําคัญของการส่ือสารการตลาดแบบครบวงจรดานการ
สงเสริมการขาย แสดงคาเฉล่ีย พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคญักบัการส่ือสารการตลาดแบบครบ
วงจรดานการสงเสริมการขายโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากบั 3.59 เม่ือพจิารณารายขอ พบวา 
กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับการส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร ในระดับมาก ไดแก การจัดโปรโมชั่น
รวมกับบัตรเครดิต เชน 0% 10 เดือน เปนตน มีคาเฉล่ียเทากับ 3.62 การซื้อคอรสเสริมความงาม โดย
แจกของแถมคูกันไป มีคาเฉล่ียเทากับ 3.62 รองลงมา ไดแก การลดราคาต่ํากวาราคาขายปกต ิ มี
คาเฉล่ียเทากับ 3.59 และการแจกคปูองทดลองรับบริการฟรี มีคาเฉล่ียเทากบั 3.53 ตามลําดับ  
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ตาราง  5  แสดงคาเฉล่ียของกลุมตัวอยางจําแนกตามการส่ือสารการตลาดแบบครบวงจรดานการขาย 
      โดยใชพนักงานขาย 
 

ระดับความสําคัญ 
ดานการขายโดยใชพนักงานขาย 

 S.D. แปลผล 

การใหคําแนะนาํสนิคาและบรกิาร ณ จุดขายของพนักงานขาย 3.62 0.828 มาก 
การมีมารยาทของพนักงานขาย 3.58 1.094 มาก 
การพูดจาสุภาพขณะขายสินคาและบริการของพนักงานขาย 3.58 1.087 มาก 
การเอาใจใสลูกคาของพนักงานขาย 3.43 1.144 มาก 
พนักงานขายมีบุคลิกภาพ รูปราง หนาตา และผิวพรรณดี 3.25 1.204 ปานกลาง 

รวมดานการขายโดยใชพนักงานขาย 3.49 0.873 มาก 

  
 จากตาราง 5 ผลการวิเคราะหความสําคัญของการส่ือสารการตลาดแบบครบวงจรดานการขาย
โดยใชพนักงานขาย แสดงคาเฉล่ีย พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับการส่ือสารการตลาดแบบครบ
วงจรดานการขายโดยใชพนักงานขาย โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.49 เม่ือพิจารณาราย
ขอ พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับการส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร ในระดับมาก ไดแก การให
คําแนะนําสินคาและบริการ ณ จุดขายของพนักงานขาย มีคาเฉล่ียเทากับ 3.62 รองลงมาไดแก การมี
มารยาทของพนักงานขาย มีคาเฉล่ียเทากับ 3.58 การพูดจาสุภาพขณะขายสินคาและบริการของ
พนักงานขาย มีคาเฉล่ียเทากับ 3.58 และการเอาใจใสลูกคาของพนักงานขาย มีคาเฉล่ียเทากับ 3.43 
ตามลําดับ สวนพนักงานขายมีบุคลิกภาพ รูปราง หนาตา และผิวพรรณดี กลุมตัวอยางใหความสําคัญ
กับการส่ือสารการตลาดแบบครบวงจรในระดับปานกลางเทานั้น โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.25  
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ตาราง  6 แสดงคาเฉล่ียของกลุมตัวอยางจําแนกตามการส่ือสารการตลาดแบบครบวงจรดานการ 
      ประชาสัมพันธ 
 

ระดับความสําคัญ 
ดานการประชาสัมพันธ 

 S.D. แปลผล 
การใหแพทยผูเชี่ยวชาญเปนผูรับรองการทําศัลยกรรมตางๆ 
ผานสกูปทางนิตยสาร หรือหนังสือพิมพ 3.76 0.848 มาก 
การใชดารา หรือบุคคลที่มีชื่อเสียงเปนพรีเซ็นเตอร 3.56 1.000 มาก 
การแจงขาวเกีย่วกับสถาบันเสริมความงามผาน Social 
Media เชน Facebook Pantip Google เปนตน 3.53 0.976 มาก 

รวมดานการประชาสัมพันธ 3.61 0.752 มาก 
  
 จากตาราง 6 ผลการวิเคราะหความสําคัญของการส่ือสารการตลาดแบบครบวงจรดานการ
ประชาสัมพันธ แสดงคาเฉล่ีย พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับการส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร
ดานการประชาสัมพันธ โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.61 เม่ือพิจารณารายขอ พบวา กลุม
ตัวอยางใหความสําคัญกับการส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร ในระดับมาก ไดแก การใหแพทย
ผูเชี่ยวชาญเปน ผูรับรองการทําศัลยกรรมตางๆ ผานสกูปทางนิตยสาร หรือหนังสือพิมพ มีคาเฉล่ีย
เทากับ 3.76 รองลงมาไดแก การใชดารา หรือบุคคลที่มีชื่อเสียงเปนพรีเซ็นเตอร มีคาเฉล่ียเทากับ 3.56 
และการแจงขาวเกี่ยวกับสถาบันเสริมความงามผาน Social Media เชน Facebook Pantip Google 
เปนตน มีคาเฉล่ียเทากับ 3.53 ตามลําดับ  
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ตาราง  7  แสดงคาเฉล่ียของกลุมตัวอยางจําแนกตามการส่ือสารการตลาดแบบครบวงจรดานการตลาด 
      ทางตรง 
 

ระดับความสําคัญ 
ดานการตลาดทางตรง 

 S.D. แปลผล 

สถาบันเสริมความงาม มีทําเลที่ตั้งทีเ่ดนิทางสะดวก เชน มีที่
จอดรถ ใกลรถไฟฟา เปนตน 3.66 0.973 มาก 
การแจงสิทธิพเิศษ หรือรายละเอียดเมนใูหมๆ หรือ มอบสวนลด
พิเศษใหทานผานทางจดหมายขาวทางไปรษณีย 3.65 0.939 มาก 
การแจงสิทธิพเิศษ หรือรายละเอียดคอรสใหมๆ หรือมอบ
สวนลดพิเศษใหทานผานระบบ SMS ทางโทรศัพทมือถือ 3.55 0.877 มาก 
การแจงสิทธิพเิศษ หรือรายละเอียดคอรสใหมๆ หรือมอบสิทธิ
พิเศษใหทานผานทางไปรษณยีอีเล็กทรอนิกส 3.44 1.220 มาก 
การแจงรายชื่อแพทยผูเชียวชาญในการทําศัลยกรรมเสริมความ
งาม ผานทางไปรษณยีอีเล็กทรอนิกส จดหมายขาว SMS และ
โปรชัวร 3.42 0.962 มาก 

รวมดานการตลาดทางตรง 3.54 0.634 มาก 
  
 จากตาราง 7 ผลการวิเคราะหความสําคัญของการส่ือสารการตลาดแบบครบวงจรดาน
การตลาดทางตรง แสดงคาเฉล่ีย พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับการส่ือสารการตลาดแบบครบ
วงจรดานการตลาดทางตรง โดยรวมในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.54 เม่ือพิจารณารายขอ พบวา กลุม
ตัวอยางใหความสําคัญกับการส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร ในระดับมาก ไดแก สถาบันเสริมความ
งาม มีทําเลที่ตั้งที่เดินทางสะดวก เชน มีที่จอดรถ ใกลรถไฟฟา เปนตน มีคาเฉล่ียเทากับ 3.66 รองลงมา
ไดแก การแจงสิทธิพิเศษ หรือรายละเอียดเมนูใหมๆ หรือ มอบสวนลดพิเศษใหทานผานทางจดหมาย
ขาวทางไปรษณีย มีคาเฉล่ียเทากับ 3.65 การแจงสิทธิพิเศษ หรือรายละเอียดคอรสใหมๆ หรือมอบ
สวนลดพิเศษใหทานผานระบบ SMS ทางโทรศัพทมือถือ มีคาเฉล่ียเทากับ 3.55 การแจงสิทธิพิเศษ 
หรือรายละเอียดคอรสใหมๆ หรือมอบสิทธิพิเศษใหทานผานทางไปรษณียอีเล็กทรอนิกส มีคาเฉล่ีย
เทากับ 3.44 และการแจงรายชื่อแพทยผูเชียวชาญในการทําศัลยกรรมเสริมความงาม ผานทางไปรษณีย
อีเล็กทรอนิกส จดหมายขาว SMS และโปรชัวร มีคาเฉล่ียเทากับ 3.42 ตามลําดับ  
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ตาราง 8  แสดงคาเฉล่ียของกลุมตัวอยางจําแนกตามการส่ือสารการตลาดแบบครบวงจรดานการตลาด 
      เชิงกิจกรรม 
 

ระดับความสําคัญ 
ดานการตลาดเชิงกิจกรรม 

 S.D. แปลผล 

การออกบูธตามสถานทีต่างๆ เพื่อใหทานมีสวนรวมในกิจกรรม 
เชน เปดโอกาสใหทานทดรองรับบริการฟรี และขายคอรสเสริม
ความงามในราคาลดพเิศษ 

3.54 0.944 มาก 

การจัดงานเนื่องในโอกาสพิเศษ เชน ฉลองครบรอบ 1 ป ของ
สถาบันเสริมความงาม เปนตน 

3.51 0.994 มาก 

การจัดกจิกรรมสัมมนาใหความรูเกีย่วกับการทําศัลยกรรม จาก
แพทยผูเชี่ยวชาญ ดารา หรือ บุคคลที่มีชื่อเสียง 

3.46 0.967 มาก 

รวมดานการตลาดเชิงกิจกรรม 3.50 0.809 มาก 
  
 จากตาราง 8 ผลการวิเคราะหความสําคัญของการส่ือสารการตลาดแบบครบวงจรดาน
การตลาดเชิงกิจกรรม แสดงคาเฉล่ีย พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญการส่ือสารการตลาดแบบครบ
วงจรดานการตลาดเชิงกิจกรรมโดยรวม ในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.50 เม่ือพิจารณารายขอ พบวา 
กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับการส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร ในระดับมาก ไดแก การออกบูธตาม
สถานที่ตางๆ เพื่อใหทานมีสวนรวมในกิจกรรม เชน เปดโอกาสใหทานทดรองรับบริการฟรี และขาย
คอรสเสริมความงามในราคาลดพิเศษ มีคาเฉล่ียเทากับ 3.54 รองลงมาไดแก การจัดงานเนื่องในโอกาส
พิเศษ เชน ฉลองครบรอบ 1 ป ของสถาบันเสริมความงาม เปนตน มีคาเฉล่ียเทากับ 3.51 และการจัด
กิจกรรมสัมมนาใหความรูเกี่ยวกับการทําศัลยกรรม จากแพทยผูเชี่ยวชาญ ดารา หรือ บุคคลที่มี
ชื่อเสียง มีคาเฉล่ียเทากับ 3.46 ตามลําดับ  
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 สวนท่ี 3 แนวโนมพฤติกรรมการทําศัลยกรรมเสรมิความงาม  
 จากการศึกษาในสวนนี้จะทําใหทราบขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับแนวโนมพฤติกรรมการทําศัลยกรรม
เสริมความงาม โดยขอมูลสวนนี้จะแสดงเปนคาเฉล่ีย และคา S.D. ของกลุมตัวอยางซึ่งมีรายละเอียด ดังนี ้
 
ตาราง 9  แสดงคาเฉล่ียของกลุมตัวอยางจําแนกตามแนวโนมพฤติกรรมการทําศัลยกรรมเสริมความงาม 
 

ระดับแนวแนวโนมพฤติกรรม 

 S.D. แปลผล แนวโนมพฤตกิรรมการทําศัลยกรรมเสริมความงาม  

3.62 0.968 คาดวาทํา 
 
 จากตาราง 9 ผลการวิเคราะหแนวโนมพฤติกรรมการทําศัลยกรรมเสริมความงาม แสดง
คาเฉล่ีย พบวา กลุมตัวอยางมีแนวโนมพฤติกรรมการทําศัลยกรรมเสริมความงามคาดวาจะทํา มีคาเฉล่ีย
เทากับ 3.62  
 
ตาราง 10  แสดงคาเฉล่ียของกลุมตัวอยางจําแนกตามการแนะนําใหผูอ่ืนทําศัลยกรรมเสริมความงาม 
 

ระดับแนวโนมพฤติกรรม 

 S.D. แปลผล  การแนะนําใหผูอ่ืนทําศัลยกรรมเสริมความงาม 

3.63 0.927 จะแนะนํา 
 
 จากตาราง 10 ผลการวิเคราะหการแนะนําใหผูอ่ืนทําศัลยกรรมเสริมความงาม แสดง
คาเฉล่ีย พบวา กลุมตัวอยางมีแนวโนมพฤติกรรมดานการแนะนําใหผูอ่ืนทําศัลยกรรมเสริมความความ 
โดยจะแนะนําใหผูอ่ืนทําศัลยกรรมเสริมความความ มีคาเฉล่ียเทากับ 3.63  
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ตาราง 11 แสดงจํานวน (รอยละ) ของกลุมตัวอยางจําแนกตาม ประเภทที่เลือกทําศัลยกรรมเสริมความ 
      งาม  
 

ประเภททีเ่ลือกทําศัลยกรรมเสริมความงาม จํานวน (คน) รอยละ 
เสริมจมูก 90 22.50 
กรีดตาสองชั้น 77 19.25 
ทําลักยิ้ม 64 16.00 
ทําเลเซอรลบรอยสิว 54 13.50 
ดูดไขมันหนาทอง สะโพก ขา 32 8.00 
เสริมหนาอก 27 6.75 
รอยไหม ยกกระชับใบหนา 26 6.50 
ฉีดโบท็อกซเพื่อใหใบหนาดเูรียว 21 5.25 
ฉีดปากอวบอ่ิมหรือผาตัดปากบาง 9 2.25 

รวม 400 100.00 
  
 จากตาราง 11 ผลการวิเคราะหขอมูลประเภทที่เลือกทําศัลยกรรมเสริมความงาม โดยแจก
แจงความถี่และคารอยละได พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเลือกทําศัลยกรรมเสริมความงามเสริมจมูก 
มีจํานวน 90 คน คิดเปนรอยละ 22.50 รองลงมา กรีดตาสองชั้น มีจํานวน 77 คน คิดเปนรอยละ 19.25 
ทําลักยิ้ม มีจํานวน 64 คน คิดเปนรอยละ 16.00 ทําเลเซอรลบรอยสิว มีจํานวน 54 คน คิดเปนรอยละ 
13.50 ดูดไขมันหนาทอง สะโพก ตนขา มีจํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 8.00 เสริมหนาอก มีจํานวน 
27 คน คิดเปนรอยละ 6.75 รอยไหม ยกกระชับหนา มีจํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 6.50 ฉีดโบท็อกซ
เพื่อใหใบหนาดูเรียว มีจํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 5.25 และฉีกปากอวบอ่ิมหรือผาตัดปากบาง มี
จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 2.25 ตามลําดับ  
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ตาราง 12  แสดงจํานวน (รอยละ) ของกลุมตัวอยางจําแนกตามเหตุผลในการทําศัลยกรรมเสริมความงาม  
 

เหตุผลในการทําศัลยกรรมเสริมความงาม จํานวน (คน) รอยละ 
เพิ่มความม่ันใจ 132 33.00 
ปรับปรุงบุคลิกภาพ 99 24.75 
เหมือนดารา 47 11.75 
ความนับถือตัวเอง 45 11.25 
เพิ่มความสุข 41 10.25 
การประสบความสําเร็จ 22 5.50 
การสงเสริมการตลาด 14 3.50 

รวม 400 100.0 
  
 จากตาราง 12 ผลการวิเคราะหเหตุผลในการทําศัลยกรรมเสริมความงาม ของกลุมตัวอยาง 
โดยแจกแจงความถี่และคารอยละ พบวา เหตุผลสวนใหญในการทําศัลยกรรมเสริมความงามเพื่อเพิ่ม
ความม่ันใจ มีจํานวน 132 คน คิดเปนรอยละ 33.00 รองลงมา คือ ปรับปรุงบุคลิกภาพ มีจํานวน 99 
คน คิดเปนรอยละ 24.75 เหมือนดารา มีจํานวน 47 คน คิดเปนรอยละ 11.75 ความนับถือตัวเอง 
จํานวน 45 คน คิดเปนรอยละ 11.25 เพิ่มความสุข มีจํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 10.258 กระประสบ
ความสําเร็จ มีจํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 5.50 และการสงเสริมการตลาดมีจํานวนนอยที่สุด 14 คน 
คิดเปนรอยละ 3.50 ตามลําดับ 
  
ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงอนุมาน 
 สวนท่ี 4 การทดสอบสมมตฐิาน 
 การวิจัยคร้ังนี้ ไดตั้งสมมตฐิานการวิจยัไว 2 ขอ คือ 
 สมมติฐานขอท่ี 1 ผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลักษณะทางดานประชากรศาสตร 
ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได แตกตางกัน มีแนวโนม
พฤติกรรมการทําศัลยกรรมเสริมความงามแตกตางกัน  
 สมมติฐานยอยขอท่ี 1.1 ผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศแตกตางกัน มีแนวโนม
พฤติกรรมการทําศัลยกรรมเสริมความงามแตกตางกัน  
 H0: ผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศแตกตางกัน มีแนวโนมพฤตกิรรมการ
ทําศัลยกรรมเสริมความงามไมแตกตางกัน 
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 H1: ผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศแตกตางกัน มีแนวโนมพฤตกิรรมการ
ทําศัลยกรรมเสริมความงามแตกตางกัน 
  
 สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะหใชคาสถิติการทดสอบโดยใชกลุมตัวอยางสองกลุมเปนอิสระ
ตอกัน (Independent t-test) ที่ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 โดยปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) ก็ตอเม่ือคา Sig. (2-tailed) มีคาระดับนัยสําคัญทางสถิตินอยกวา 0.05  
 อยางไรก็ตามเนื่องจากสูตรการคํานวณคา t มีความแตกตางระหวางกรณีที่ความแปรปรวนของ
กลุมประชากรทั้งสองเทากัน และกรณีที่ความแปรปรวนของกลุมประชากรทั้งสองไมเทากัน ดังนั้น ในข้ัน
แรก จึงตองทําการทดสอบสมมติฐานถึงความเทากันของความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมประชากรโดยใช
สถิติ Levene’s test  
 H0: คาความแปรปรวนของแตละกลุมเทากัน 
 H1: คาความแปรปรวนของแตละกลุมไมเทากัน 
   
 หากผลการทดสอบสมมติฐานความเทากันของคาความแปรปรวนมีคา Sig. จากการตรวจสอบ
นอยกวา 0.05 ก็จะปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 และใชคา t กรณีความแปรปรวนของสองกลุมประชากร ไม
เทากัน แตหากพบวาคา Sig. จากการทดสอบมากกวา 0.05 ก็จะยอมรับ H0 และปฏิเสธ H1 และ ใชคา t 
กรณีคาความแปรปรวนของสองกลุมประชากรทัง้สองเทากัน ซึ่งผลการทดสอบความเทากันของความ
แปรปรวน (Levene’s test) ดังนี้  
 
ตาราง 13 แสดงผลการทดสอบคาความแปรปรวนแนวโนมพฤติกรรมการทําศัลยกรรมเสริมความงาม 
      กับเพศ 
 

Levene's test for Equality Variance แนวโนมพฤตกิรรมการทําศัลยกรรมเสริมความงาม 
F Sig. 

ดานแนวโนมการทําศัลยกรรม 0.003 0.958 
ดานการแนะนําผูอ่ืนใหทําศัลยกรรม 3.020 0.083 
 
 จากตาราง 13 ผลการทดสอบ Levene's test พบวา แนวโนมพฤติกรรมการทําศัลยกรรมเสริม
ความงาม ประกอบดวย ดานแนวโนมการทําศัลยกรรม และดานการแนะนําผูอ่ืนใหทําศัลยกรรม มีคา 
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Sig. เทากับ 0.958 และ 0.083 ตามลําดับ ซึ่งมีคามากกวา 0.05 หมายความวา คาความแปรปรวนของ
เพศทั้ง 2 กลุมไมแตกตางกัน จึงใช t-test กรณี Equal Variances Assumed  
 ดังนั้น ผูวิจัยจึงทดสอบความแตกตางของแนวโนมพฤติกรรมการทําศัลยกรรมเสริมความงาม
ของเพศทั้ง 2 กลุมโดยใชสถิติ t-test ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% ผลการทดสอบจะยอมรับสมมติฐานหลัก 
(H0) ก็ตอเม่ือคา Sig. มากกวา 0.05 และจะยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอเม่ือคา Sig. นอยกวา 0.05 
ซึ่งผลการทดสอบความแตกตางของแนวโนมพฤติกรรมการทําศัลยกรรมเสริมความงามโดยใชสถิติ t-
test แสดงดังตาราง 14 
 
ตาราง 14 แสดงผลการทดสอบคาความแตกตางของแนวโนมพฤติกรรมการทําศัลยกรรมเสริมความงาม 
      จําแนกตามเพศ 
 

t-test for Equality of Means แนวโนมพฤตกิรรมการ
ทําศัลยกรรมเสริมความงาม เพศ N  S.D. t df Sig 

ดานแนวโนมการทําศัลยกรรม ชาย 122 3.70 0.993 1.128 398 0.260 
 หญิง 278 3.59 0.957    
ดานการแนะนําผูอ่ืนให ชาย 122 3.67 0.838 0.601 398 0.548 
ทําศัลยกรรม หญิง 278 3.61 0.965    
   
 จากตาราง 14 ผลการวิเคราะหความแตกตางของแนวโนมพฤติกรรมการทําศัลยกรรมเสริม
ความงาม จําแนกตามเพศ โดยใชสถิติทดสอบคาที (Independent sample t-test) สามารถวิเคราะห
ได ดังนี้ 
 ดานแนวโนมการทําศัลยกรรม มีคา Sig. 0.260 ซึ่งมากวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมติฐานหลัก 
(H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศแตกตาง
กัน มีแนวโนมพฤติกรรมดานการทําศัลยกรรมเสริมความงามไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่
ระดับ 0.05 
 ดานการแนะนําผูอ่ืนใหทําศัลยกรรม มีคา Sig. 0.548 ซึ่งมากวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมติฐาน
หลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศ
แตกตางกัน มีแนวโนมพฤติกรรมดานการแนะนําผูอ่ืนใหทําศัลยกรรมเสริมความงามไมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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 สมมติฐานยอยขอท่ี 1.2 ผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุแตกตางกัน มีแนวโนม
พฤติกรรมการทําศัลยกรรมเสริมความงามแตกตางกัน  
 H0: ผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุแตกตางกัน มีแนวโนมพฤติกรรมการ
ทําศัลยกรรมเสริมความงามไมแตกตางกัน 
 H1: ผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุแตกตางกัน มีแนวโนมพฤติกรรมการ
ทําศัลยกรรมเสริมความงามแตกตางกัน 
 สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห จะใชการทดสอบดวยความแปรปรวนทางเดียว (One Way 
Analysis of Variance: One Way ANOVA) ดวยสถิติ F-test หรือ Brown-Forsythe การทดสอบ
สมมติฐานใชระดับความเชื่อม่ันที่ 95% โดยจะทําการทดสอบความแปรปรวนของแตละกลุมกอน ถา
ความแปรปรวนเทากันใหทดสอบดวย F-test และถาความแปรปรวนของแตละกลุมไมเทากัน ให
ทดสอบสมมติฐานดวย Brown-Forsythe ซึ่งจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเม่ือคา Sig. นอยกวา 
0.05 และถาสมมติฐานขอใดปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ที่มีคาเฉล่ีย
อยางนอยหนึ่งคูที่แตกตางกัน จะนําไปเปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple Comparison) โดยใชวิธีการ
ทดสอบ Least Significant Difference (LSD) หรือ Dunnett's T3 เพื่อหาวาคาเฉล่ียคูใดบางแตกตาง
กันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  
 โดยจะตรวจสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมกอน โดยใช Levene's test ซึ่ง
ตั้งสมมติฐาน ดังนี้ 
 H0: คาความแปรปรวนของแตละกลุมเทากัน 
 H1: คาความแปรปรวนของแตละกลุมไมเทากัน 
 ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใชระดับความเชื่อม่ัน 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอเม่ือคา Sig. มีคานอยกวา 0.05  
 
ตาราง 15 แสดงการทดสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมอายุ โดยใช Levene's test 
 
แนวโนมพฤตกิรรมการทําศัลยกรรม

เสริมความงาม 
Levene's  

test df1 df2 Sig. 

ดานแนวโนมการทําศัลยกรรม 4.089** 3 396 0.007 
ดานการแนะนําผูอ่ืนใหทําศัลยกรรม 1.621 3 396 0.184 

  
** มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.01 
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 จากตาราง 15 ผลการทดสอบ Levene Statistic Test เปรียบเทียบกลุมอายุกับแนวโนม
พฤติกรรมการทําศัลยกรรมเสริมความงาม ดังนี ้
 ดานแนวโนมการทําศัลยกรรม มีคา Sig. เทากับ 0.007 ซึ่งนอยกวา 0.01 หมายความวา คา
ความแปรปรวนของกลุมอายุอยางนอย 2 กลุมแตกตางกัน ดังนั้นผูวิจัยจึงทําการทดสอบสมมติฐาน
โดยใชสถิติ Brown-Forsythe 
 สวนดานการแนะนําผู อ่ืนใหทําศัลยกรรม มีคา Sig. เทากับ 0.184 ซึ่งมากกวา 0.05 
หมายความวา คาความแปรปรวนของกลุมอายุทุกกลุมไมแตกตางกัน ดังนั้นผูวิจัยจึงทําการทดสอบ
สมมติฐานโดยใชสถิติ F-test  
    
ตาราง 16 แสดงการทดสอบความแตกตางของแนวโนมพฤติกรรมดานการทําศัลยกรรมเสริมความงาม 
      จําแนกตามอาย ุ
 

Brown-Forsythe Statistica df1 df2 Sig. 
ดานแนวโนมการทําศัลยกรรม 5.668** 3 207.602 0.001 

 
** มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.01 

 
 จากตาราง 16 ผลวิเคราะหการทดสอบความแตกตางของแนวโนมพฤติกรรมดานการ
ทําศัลยกรรมเสริมความงาม จําแนกตามอายุ โดยใชสถิติ Brown-Forsythe พบวา แนวโนมพฤติกรรม
ดานการทําศัลยกรรมเสริมความงาม มีคา Sig. เทากับ 0.001 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุ
แตกตางกัน มีแนวโนมพฤติกรรมดานการทําศัลยกรรมเสริมความงามแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 ดังนั้น ผูวิจัยไดใชวิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพื่อหาคาเฉล่ียคูใดบางแตกตางกันที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ผลการทดสอบ ดังนี้ 
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ตาราง 17 แสดงการเปรียบเทียบแนวโนมพฤติกรรมดานการทําศัลยกรรมเสริมความงาม จําแนกตาม 
      อายุ โดยเปรียบเทียบรายคูดวยวิธี Dunnett’s T3 
 

อาย ุ  21 - 30 ป  31 - 40 ป 41 - 50 ป 51 ปข้ึนไป 
21 - 30 ป  3.44 - -0.319* 

(0.031) 
-0.184 
(0.878) 

-0.506* 
(0.000) 

31 - 40 ป 3.76  - 0.134  
(0.975) 

-0.187 
 (0.604) 

41 - 50 ป 3.62   - -0.322  
(0.427) 

51 ปข้ึนไป 3.94    - 
 

** มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.01 
  

 จากตาราง 17 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของแนวโนมพฤติกรรมดานการ
ทําศัลยกรรมเสริมความงาม จําแนกตามอายุ พบวา 
 ผูใชบริการที่มีอายุ 21-30 ป กับผูใชบริการที่มีอายุ 31-40 ป มีคา Sig. เทากับ 0.031ซึ่งมีคา
นอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา 
ผูใชบริการที่มีอายุแตกตางกันมีแนวโนมพฤติกรรมดานการทําศัลยกรรมเสริมความงามแตกตางกัน 
อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 โดยผูใชบริการที่มีอายุ 21-30 ป มีแนวโนมพฤติกรรมดานการ
ทําศัลยกรรมเสริมความงามต่ํากวาผูใชบริการที่มีอายุ 31-40 ป โดยมีผลตางคาเฉล่ียเทากับ 0.319 
 ผูใชบริการที่มีอายุ 21-30 ป กับผูใชบริการที่มีอายุ 51 ปข้ึนไป มีคา Sig. เทากับ 0.000 ซึ่งมี
คานอยกวา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา 
ผูใชบริการที่มีอายุแตกตางกันมีแนวโนมพฤติกรรมดานการทําศัลยกรรมเสริมความงามแตกตางกัน 
อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 โดยผูใชบริการที่มีอายุ 21-30 ป มีแนวโนมพฤติกรรมดานการ
ทําศัลยกรรมเสริมความงามต่ํากวาผูใชบริการที่มีอายุ 51 ปข้ึนไป โดยมีผลตางคาเฉล่ียเทากับ 0.506 
สวนคูอ่ืนไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ตาราง 18 แสดงการทดสอบความแตกตางของแนวโนมพฤติกรรมดานการแนะนําผูอ่ืนใหทําศัลยกรรม 
      เสริมความงามจําแนกตามอาย ุ
 

แนวโนมพฤตกิรรมการ
ทําศัลยกรรมเสริมความงาม 

แหลงความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ระหวางกลุม 22.799 3 7.600 9.392** 0.000 
ภายในกลุม 320.441 396 0.809   

ดานการแนะนําผูอ่ืนให
ทําศัลยกรรม 

รวม 343.240 399    
 

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 
 

 จากตาราง 18 ผลการวิเคราะหความแตกตางของแนวโนมพฤติกรรมดานการแนะนําผูอ่ืนให
ทําศัลยกรรมเสริมความงาม จําแนกตามอายุ โดยใชสถิติ F-test พบวา แนวโนมพฤติกรรมดานการ
แนะนําผูอ่ืนใหทําศัลยกรรมเสริมความงาม มีคา Sig. เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุแตกตาง
กัน มีแนวโนมพฤติกรรมดานการแนะนําผูอ่ืนใหทําศัลยกรรมเสริมความงามแตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
 เพื่อใหทราบวา ผูใชบริการที่มีอายุแตกตางกัน มีแนวโนมพฤติกรรมดานการแนะนําผูอ่ืนให
ทําศัลยกรรมเสริมความงาม แตกตางกันเปนรายคูใดบาง ดังนั้นผูวิจัยจึงทําการทดสอบความแตกตาง
รายคู โดยใชวิธี Least Significant Difference (LSD)  
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ตาราง 19 แสดงการเปรียบเทียบการแนวโนมพฤติกรรมดานการแนะนําผูอ่ืนใหทําศัลยกรรมเสริมความ 
      งาม จําแนกตามอายุ โดยเปรียบเทียบรายคูดวยวิธี Least Significant Difference (LSD)  
 

อาย ุ  21 - 30 ป 31 - 40 ป 41 - 50 ป 51 ปข้ึนไป 
21 - 30 ป 3.41 - -0.330** 

(0.002) 
-0.239 
(0.142) 

-0.703** 

(0.000) 
31 - 40 ป 3.74  - 0.092 

(0.586) 
-0.373* 

(0.012) 
41 - 50 ป 3.65   - -0.465* 

(0.016) 
51 ปข้ึนไป 4.11    - 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 
** มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.01 

 
 จากตาราง 19 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของแนวโนมพฤติกรรมดานการ
แนะนําผูอ่ืนใหทําศัลยกรรมเสริมความงาม จําแนกตามอายุ พบวา 
 ผูใชบริการที่มีอายุ 21-30 ป กับผูใชบริการที่มีอายุ 31-40 ป และ อายุ 51 ปข้ึนไป มีคา Sig. 
เทากับ 0.002 และ 0.000 ซึ่งมีคานอยกวา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความวา ผูใชบริการที่มีอายแุตกตางกันมีแนวโนมพฤติกรรมดานการแนะนําผูอ่ืนให
ทําศัลยกรรมเสริมความงามแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยผูใชบริการที่มีอายุ 
21-30 ป มีแนวโนมพฤติกรรมดานการแนะนําผูอ่ืนใหทําศัลยกรรมเสริมความงามต่ํากวาผูใชบริการที่มี
อายุ 31-40 ป และอายุ 51 ปข้ึนไป โดยมีผลตางคาเฉล่ียเทากับ 0.330 และ 0.703 ตามลําดับ 
 ผูใชบริการที่มีอายุ 31-40 ป และ 41-50 ป กับผูใชบริการที่มีอายุ 51 ปข้ึนไป มีคา Sig. 
เทากับ 0.012 และ 0.016 ซึ่งมีคานอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความวา ผูใชบริการที่มีอายแุตกตางกันมีแนวโนมพฤติกรรมดานการแนะนําผูอ่ืนให
ทําศัลยกรรมเสริมความงามแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 โดยผูใชบริการที่มีอายุ 31-40 
ป และอายุ 41-50 ป มีแนวโนมพฤติกรรมดานการแนะนําผูอ่ืนใหทําศัลยกรรมเสริมความงามต่ํากวา
ผูใชบริการที่มีอายุ 51 ปข้ึนไป โดยมีผลตางคาเฉล่ียเทากับ 0.373 และ 0.465 สวนคูอ่ืนไมพบความ
แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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 สมมติฐานยอยขอท่ี 1.3 ผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครที่มีสถานภาพแตกตางกนั มี
แนวโนมพฤตกิรรมการทําศัลยกรรมเสริมความงามแตกตางกัน 
 H0: ผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครทีมี่สถานภาพแตกตางกัน มีแนวโนมพฤติกรรมการ
ทําศัลยกรรมเสริมความงามไมแตกตางกัน 
 H1: ผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครทีมี่สถานภาพแตกตางกัน มีแนวโนมพฤติกรรมการ
ทําศัลยกรรมเสริมความงามแตกตางกัน 
 สําหรับสถิติทีใ่ชในการวิเคราะห จะใชการทดสอบดวยความแปรปรวนทางเดียว (One Way 
Analysis of Variance: One Way ANOVA) ดวยสถิติ F-test หรือ Brown-Forsythe การทดสอบ
สมมติฐานใชระดบัความเชื่อม่ันที่ 95% โดยจะทําการทดสอบความแปรปรวนของแตละกลุมกอน ถา
ความแปรปรวนเทากันใหทดสอบดวย F-test และถาความแปรปรวนของแตละกลุมไมเทากัน ให
ทดสอบสมมติฐานดวย Brown-Forsythe ซึ่งจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเม่ือคา Sig. นอยกวา 
0.05 และถาสมมติฐานขอใดปฏิเสธสมมตฐิานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ที่มีคาเฉล่ีย
อยางนอยหนึง่คูที่แตกตางกนั จะนําไปเปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple Comparison) โดยใชวิธีการ
ทดสอบ Least Significant Difference (LSD) หรือ Dunnett's T3 เพื่อหาวาคาเฉล่ียคูใดบางแตกตาง
กันที่ระดบันัยสําคญัทางสถิติ 0.05  
 โดยจะตรวจสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมกอน โดยใช Levene's test ซึ่ง
ตั้งสมมติฐาน ดังนี ้
 H0: คาความแปรปรวนของแตละกลุมเทากนั 
 H1: คาความแปรปรวนของแตละกลุมไมเทากัน 
 ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใชระดับความเชื่อม่ัน 95% จะปฏิเสธสมมตฐิานหลัก (H0) 
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอเม่ือคา Sig. มีคานอยกวา 0.05  
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ตาราง 20  แสดงการทดสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมสถานภาพ โดยใช Levene's test 
 

แนวโนมพฤตกิรรมการ
ทําศัลยกรรมเสริมความงาม Levene's test df1 df2 Sig. 

ดานแนวโนมการทําศัลยกรรม 22.443** 2 397 0.000 
ดานการแนะนําผูอ่ืนให
ทําศัลยกรรม 

15.439** 2 397 0.000 

  
** มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.01 

 
 จากตาราง 20 ผลการทดสอบ Levene Statistic Test เปรียบเทียบกลุมสถานภาพกับ
แนวโนมพฤติกรรมการทําศัลยกรรมเสริมความงาม ดานแนวโนมการทําศัลยกรรม และดานการแนะนํา
ผูอ่ืนใหทําศัลยกรรม มีคา Sig. เทากับ 0.000 และ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 หมายความวา คาความ
แปรปรวนของกลุมสถานภาพทุกกลุมไมแตกตางกัน ดังนั้นผูวิจัยจึงทําการทดสอบสมมติฐาน โดยใช
สถิติ Brown-Forsythe  
 
ตาราง 21 แสดงการทดสอบความแตกตางของแนวโนมพฤติกรรมการทําศัลยกรรมเสริมความงาม     
      จําแนกตามสถานภาพ 
 

Brown-Forsythe Statistica df1 df2 Sig. 
ดานแนวโนมการทําศัลยกรรม 25.035** 2 373.866 0.000 
ดานการแนะนําผูอื่นใหทําศัลยกรรม 19.245** 2 360.415 0.000 

 
** มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.01 

 
 จากตาราง 21 ผลวิเคราะหการทดสอบความแตกตางของแนวโนมพฤติกรรมการ
ทําศัลยกรรมเสริมความงาม จําแนกตามสถานภาพ โดยใชสถิติ Brown-Forsythe พบวา 
 ดานแนวโนมการทําศัลยกรรม มีคา Sig. เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานคร
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ที่มีสถานภาพแตกตางกัน มีแนวโนมพฤติกรรมดานการทําศัลยกรรมเสริมความงามแตกตางกัน อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 ดานการแนะนําผูอ่ืนใหทําศัลยกรรม มีคา Sig. เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานคร
ที่มีสถานภาพแตกตางกัน มีแนวโนมพฤติกรรมดานการแนะนําผูอ่ืนใหทําศัลยกรรมแตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 ดังนั้น ผูวิจัยไดใชวิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพื่อหาคาเฉล่ียคูใดบางแตกตางกันที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ผลการทดสอบ ดังนี้ 
 
ตาราง 22 แสดงการเปรียบเทียบแนวโนมพฤติกรรมดานการทําศัลยกรรมเสริมความงาม จําแนกตาม 
      สถานภาพ โดยเปรียบเทียบรายคูดวยวิธี Dunnett’s T3 
 

สถานภาพ  โสด สมรส / อยู
ดวยกัน 

หมาย / หยาราง 
/ แยกกันอยู 

โสด 3.36 - -0.517* 
(0.000) 

-0.606* 
(0.000) 

สมรส / อยูดวยกัน 3.88  - -0.089 
(0.770) 

หมาย / หยาราง / แยกกนัอยู 3.97   - 
 

** มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.01 
  
 จากตาราง 22 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของแนวโนมพฤติกรรมดานการ
ทําศัลยกรรมเสริมความงาม จําแนกตามสถานภาพ พบวา 
 ผูใชบริการที่มีสถานภาพโสด กับผูใชบริการที่มีสถานภาพสมรส/อยูดวยกัน และสถานภาพ
หมาย/หยาราง/แยกกันอยู มีคา Sig. เทากับ 0.000 และ 0.000 ซึ่งมีคานอยกวา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ผูใชบริการที่มีสถานภาพแตกตาง
กันมีแนวโนมพฤติกรรมดานการทําศัลยกรรมเสริมความงาม แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 โดยผูใชบริการที่มีสถานภาพโสด มีแนวโนมพฤติกรรมดานการทําศัลยกรรมเสริมความงาม 
ต่ํากวาผูใชบริการที่มีสถานภาพสมรส/อยูดวยกัน และสถานภาพหมาย/หยาราง/แยกกันอยู โดยมี
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ผลตางคาเฉล่ียเทากับ 0.517 และ 0.606 ตามลําดับ สวนคูอ่ืนไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
ตาราง 23 แสดงการเปรียบเทียบแนวโนมพฤติกรรมดานการแนะนําผูอ่ืนใหทําศัลยกรรมเสริมความงาม  
      จําแนกตามสถานภาพ โดยเปรียบเทยีบรายคูดวยวิธี Dunnett’s T3 
 

สถานภาพ  โสด สมรส / อยู
ดวยกัน 

หมาย / หยาราง 
/ แยกกันอยู 

โสด 3.41 - -0.511* 
 (0.000) 

-0.473*  
(0.000) 

สมรส / อยูดวยกัน 3.92  - 0.038  
(0.997) 

หมาย / หยาราง / แยกกนัอยู 3.88   - 
 

** มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.01 
 

 จากตาราง 23 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของแนวโนมพฤติกรรมดานการ
แนะนําผูอ่ืนใหทําศัลยกรรมเสริมความงาม จําแนกตามสถานภาพ พบวา 
 ผูใชบริการที่มีสถานภาพโสด กับผูใชบริการที่มีสถานภาพสมรส/อยูดวยกัน และสถานภาพ
หมาย/หยาราง/แยกกันอยู มีคา Sig. เทากับ 0.000 และ 0.000 ซึ่งมีคานอยกวา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ผูใชบริการ ที่มีสถานภาพแตกตาง
กันมีแนวโนมพฤติกรรมดานการแนะนําผูอ่ืนใหทําศัลยกรรมเสริมความงาม แตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญที่ระดับ 0.01 โดยผูใชบริการที่มีสถานภาพโสด มีแนวโนมพฤติกรรมดานการแนะนําผูอ่ืนให
ทําศัลยกรรมเสริมความงามต่ํากวาผูใชบริการที่มีสถานภาพสมรส/อยูดวยกัน และสถานภาพหมาย/
หยาราง/แยกกันอยู โดยมีผลตางคาเฉล่ียเทากับ 0.511 และ 0.473 ตามลําดับ สวนคูอ่ืนไมพบความ
แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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 สมมติฐานยอยขอท่ี 1.4 ผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาแตกตางกนั 
มีแนวโนมพฤติกรรมการทําศัลยกรรมเสริมความงามแตกตางกัน 
 H0: ผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีแนวโนมพฤติกรรม
การทําศัลยกรรมเสริมความงามไมแตกตางกัน 
 H1: ผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีแนวโนมพฤติกรรม
การทําศัลยกรรมเสริมความงามแตกตางกัน 
 สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห จะใชการทดสอบดวยความแปรปรวนทางเดียว (One Way 
Analysis of Variance: One Way ANOVA) ดวยสถิติ F-test หรือ Brown-Forsythe การทดสอบ
สมมติฐานใชระดับความเชื่อม่ันที่ 95% โดยจะทําการทดสอบความแปรปรวนของแตละกลุมกอน ถา
ความแปรปรวนเทากันใหทดสอบดวย F-test และถาความแปรปรวนของแตละกลุมไมเทากัน ให
ทดสอบสมมติฐานดวย Brown-Forsythe ซึ่งจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเม่ือคา Sig. นอยกวา 
0.05 และถาสมมติฐานขอใดปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ที่มีคาเฉล่ีย
อยางนอยหนึ่งคูที่แตกตางกัน จะนําไปเปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple Comparison) โดยใชวิธีการ
ทดสอบ Least Significant Difference (LSD) หรือ Dunnett's T3 เพื่อหาวาคาเฉล่ียคูใดบางแตกตาง
กันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  
 โดยจะตรวจสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมกอน โดยใช Levene's test ซึ่ง
ตั้งสมมติฐาน ดังนี้ 
 H0: คาความแปรปรวนของแตละกลุมเทากัน 
 H1: คาความแปรปรวนของแตละกลุมไมเทากัน 
 ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใชระดับความเชื่อม่ัน 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอเม่ือคา Sig. มีคานอยกวา 0.05  
 
ตาราง 24 แสดงการทดสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมระดับการศกึษา โดยใช Levene's test 
 

แนวโนมพฤตกิรรมการทําศัลยกรรมเสริมความงาม Levene's  
test df1 df2 Sig. 

ดานแนวโนมการทําศัลยกรรม 3.674* 2 397 0.026 
ดานการแนะนําผูอ่ืนใหทําศัลยกรรม 2.848 2 397 0.059 

  
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 
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 จากตาราง 24 ผลการทดสอบ Levene Statistic Test เปรียบเทียบกลุมระดับการศึกษากับ
แนวโนมพฤติกรรมการทําศัลยกรรมเสริมความงาม ดังนี ้
 ดานแนวโนมการทําศัลยกรรม มีคา Sig. เทากับ 0.026 ซึ่งนอยกวา 0.05 หมายความวา คา
ความแปรปรวนของกลุมระดับการศึกษาอยางนอย 2 กลุมแตกตางกัน ดังนั้นผูวิจัยจึงทําการทดสอบ
สมมติฐานโดยใชสถิติ Brown-Forsythe 
 สวนดานการแนะนําผู อ่ืนใหทําศัลยกรรม มีคา Sig. เทากับ 0.059 ซึ่งมากกวา 0.05 
หมายความวา คาความแปรปรวนของกลุมอายุทุกกลุมไมแตกตางกัน ดังนั้นผูวิจัยจึงทําการทดสอบ
สมมติฐานโดยใชสถิติ F-test  
 
ตาราง 25 แสดงการทดสอบความแตกตางของแนวโนมพฤติกรรมดานการทําศัลยกรรมเสริมความงาม 
      จําแนกตามระดับการศกึษา 
 

Brown-Forsythe Statistica df1 df2 Sig. 
ดานแนวโนมการทําศัลยกรรม 1.342 2 305.825 0.263 

  
 จากตาราง 25 ผลวิเคราะหการทดสอบความแตกตางของแนวโนมพฤติกรรมดานการ
ทําศัลยกรรมเสริมความงาม จําแนกตามระดับการศึกษา โดยใชสถิติ Brown-Forsythe พบวา แนวโนม
พฤติกรรมดานการทําศัลยกรรมเสริมความงาม มีคา Sig. เทากับ 0.263 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับ
สมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานคร
ที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีแนวโนมพฤติกรรมดานการทําศัลยกรรมเสริมความงามไมแตกตางกัน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ตาราง 26 แสดงการทดสอบความแตกตางของการแนวโนมพฤติกรรมการทําศัลยกรรมเสริมความงาม 
      จําแนกตามระดับการศกึษา 
 
แนวโนมพฤติกรรมการทําศัลยกรรม

เสริมความงาม 
แหลงความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ดานการแนะนําผูอื่นใหทําศัลยกรรม ระหวางกลุม 1.846 2 0.923 1.073 0.343 
 ภายในกลุม 341.394 397 0.860   
 รวม 343.240 399    

  
 จากตาราง 26 ผลการวิเคราะหความแตกตางของแนวโนมพฤติกรรมดานการแนะนําผูอ่ืนให
ทําศัลยกรรมเสริมความงาม จําแนกตามระดับการศึกษา โดยใชสถิติ F-test พบวา แนวโนมพฤติกรรม
ดานการแนะนําผูอ่ืนใหทําศัลยกรรมเสริมความงาม มีคา Sig. เทากับ 0.343 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ 
ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) ผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครที่มีระดับ
การศึกษาแตกตางกัน มีแนวโนมพฤติกรรมดานการแนะนําผูอ่ืนใหทําศัลยกรรมเสริมความงามไม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 สมมติฐานยอยขอท่ี 1.5 ผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอาชีพแตกตางกัน มี
แนวโนมพฤติกรรมการทําศัลยกรรมเสริมความงามแตกตางกัน  
 H0: ผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอาชีพแตกตางกัน มีแนวโนมพฤติกรรมการ
ทําศัลยกรรมเสริมความงามไมแตกตางกัน 
 H1: ผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอาชีพแตกตางกัน มีแนวโนมพฤติกรรมการ
ทําศัลยกรรมเสริมความงามแตกตางกัน 
 สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห จะใชการทดสอบดวยความแปรปรวนทางเดียว (One Way 
Analysis of Variance: One Way ANOVA) ดวยสถิติ F-test หรือ Brown-Forsythe การทดสอบ
สมมติฐานใชระดับความเชื่อม่ันที่ 95% โดยจะทําการทดสอบความแปรปรวนของแตละกลุมกอน ถา
ความแปรปรวนเทากันใหทดสอบดวย F-test และถาความแปรปรวนของแตละกลุมไมเทากัน ให
ทดสอบสมมติฐานดวย Brown-Forsythe ซึ่งจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเม่ือคา Sig. นอยกวา 
0.05 และถาสมมติฐานขอใดปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ที่มีคาเฉล่ีย
อยางนอยหนึ่งคูที่แตกตางกัน จะนําไปเปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple Comparison) โดยใชวิธีการ
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ทดสอบ Least Significant Difference (LSD) หรือ Dunnett's T3 เพื่อหาวาคาเฉล่ียคูใดบางแตกตาง
กันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  
 โดยจะตรวจสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมกอน โดยใช Levene's test ซึ่ง
ตั้งสมมติฐาน ดังนี้ 
 H0: คาความแปรปรวนของแตละกลุมเทากัน 
 H1: คาความแปรปรวนของแตละกลุมไมเทากัน 
 ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใชระดับความเชื่อม่ัน 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอเม่ือคา Sig. มีคานอยกวา 0.05  
 สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห จะใชการทดสอบดวยความแปรปรวนทางเดียว (One Way 
Analysis of Variance: One Way ANOVA) ดวยสถิติ F-test หรือ Brown-Forsythe การทดสอบ
สมมติฐานใชระดับความเชื่อม่ันที่ 95% โดยจะทําการทดสอบความแปรปรวนของแตละกลุมกอน ถา
ความแปรปรวนเทากันใหทดสอบดวย F-test และถาความแปรปรวนของแตละกลุมไมเทากัน ให
ทดสอบสมมติฐานดวย Brown-Forsythe ซึ่งจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเม่ือคา Sig. นอยกวา 
0.05 และถาสมมติฐานขอใดปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ที่มีคาเฉล่ีย
อยางนอยหนึ่งคูที่แตกตางกัน จะนําไปเปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple Comparison) โดยใชวิธีการ
ทดสอบ Least Significant Difference (LSD) หรือ Dunnett's T3 เพื่อหาวาคาเฉล่ียคูใดบางแตกตาง
กันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  
 โดยจะตรวจสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมกอน โดยใช Levene's test ซึ่ง
ตั้งสมมติฐาน ดังนี้ 
 H0: คาความแปรปรวนของแตละกลุมเทากัน 
 H1: คาความแปรปรวนของแตละกลุมไมเทากัน 
 ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใชระดับความเชื่อม่ัน 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอเม่ือคา Sig. มีคานอยกวา 0.05  
 
ตาราง 27 แสดงการทดสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมอาชีพ โดยใช Levene's test 
 
แนวโนมพฤตกิรรมการทําศัลยกรรมเสริม

ความงาม 
Levene's  

test df1 df2 Sig. 

ดานแนวโนมการทําศัลยกรรม 0.881 3 396 0.451 
ดานการแนะนําผูอ่ืนใหทําศัลยกรรม 2.516 3 396 0.058 
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 จากตาราง 27 ผลการทดสอบ Levene Statistic Test เปรียบเทียบกลุมอาชีพกับแนวโนม
พฤติกรรมการทําศัลยกรรมเสริมความงาม ดานแนวโนมการทําศัลยกรรม และดานการแนะนําผูอ่ืนให
ทําศัลยกรรม มีคา Sig. เทากับ 0.451 และ 0.058 ซึ่งมากกวา 0.05 หมายความวา คาความแปรปรวน
ของกลุมอาชีพทุกกลุมไมแตกตางกัน ดังนั้นผูวิจัยจึงทําการทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติ F-test  
   
ตาราง 28 แสดงการทดสอบความแตกตางของแนวโนมพฤติกรรมการทําศัลยกรรมเสริมความงาม 
      จําแนกตามอาชีพ 
 
แนวโนมพฤติกรรมการทําศัลยกรรม

เสริมความงาม 
แหลงความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ดานแนวโนมการทําศัลยกรรม ระหวางกลุม 4.065 3 1.355 1.451 0.228 
 ภายในกลุม 369.932 396 0.934   
 รวม 373.998 399    
ดานการแนะนําผูอื่นใหทําศัลยกรรม ระหวางกลุม 8.421 3 2.807 3.320* 0.020 
 ภายในกลุม 334.819 396 0.846   
 รวม 343.240 399    

 
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ0.05 

   
 จากตาราง 28 ผลการวิเคราะหความแตกตางของแนวโนมพฤติกรรมการทําศัลยกรรมเสริม
ความงาม จําแนกตามอาชีพ โดยใชสถิติ F-test พบวา 
 ดานแนวโนมการทําศัลยกรรม มีคา Sig. เทากับ 0.228 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับ
สมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) ผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอาชีพแตกตาง
กัน มีแนวโนมพฤติกรรมดานการทําศัลยกรรมเสริมความงามไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่
ระดับ 0.05 
  ดานการแนะนําผูอ่ืนใหทําศัลยกรรม มีคา Sig. เทากับ 0.020 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอาชีพแตกตาง
กัน มีแนวโนมพฤติกรรมดานการแนะนําผูอ่ืนใหทําศัลยกรรมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05  
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 เพื่อใหทราบวา ผูใชบริการที่มีอาชีพแตกตางกัน มีแนวโนมพฤติกรรมดานการแนะนําผูอ่ืนให
ทําศัลยกรรม แตกตางกันเปนรายคูใดบาง ดังนั้นผูวิจัยจึงทําการทดสอบความแตกตางรายคู โดยใชวิธี 
Least Significant Difference (LSD)  
 
ตาราง 29 แสดงการเปรียบเทียบแนวโนมพฤติกรรมดานการแนะนําผูอ่ืนใหทําศัลยกรรมเสริมความงาม  
      จําแนกตามอาชีพ โดยเปรียบเทยีบรายคูดวยวิธี Least Significant Difference (LSD)  
 

อาชีพ  

ขาราชการ / 
พนักงาน

รัฐวิสาหกจิ 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

ประกอบ
ธุรกิจ

สวนตัว 

อ่ืนๆ อาทิเชน 
นักศึกษา/ 
แมบาน/
พอบาน  

ขาราชการ / พนักงาน
รัฐวิสาหกจิ 

3.62 - 0.062 
(0.611) 

-0.249 
(0.075) 

0.240 (0.202) 

พนักงานบริษัทเอกชน 3.56  - -0.311** 
(0.008) 

.178 (0.299) 

ประกอบธุรกจิสวนตัว 3.87   - 0.489** 
(0.008) 

อ่ืนๆ อาทิเชน นักศกึษา 
แมบาน/พอบาน  

3.38    - 

 
** มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.01 

 
 จากตาราง 29 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของแนวโนมพฤติกรรมดานการ
แนะนําผูอ่ืนใหทําศัลยกรรมเสริมความงาม จําแนกตามอาชีพ พบวา 
 ผูใชบริการที่เปนพนักงานบริษัทเอกชน กับผูใชบริการที่ประกอบธุรกิจสวนตัว มีคา Sig. 
เทากับ 0.008 ซึ่งมีคานอยกวา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง 
(H1) หมายความวา ผูใชบริการ ที่มีอาชีพแตกตางกันมีแนวโนมพฤติกรรมดานการแนะนําผูอ่ืนให
ทําศัลยกรรมเสริมความงามแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยผูใชบริการที่มี
อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีแนวโนมพฤติกรรมดานการแนะนําผูอ่ืนใหทําศัลยกรรมเสริมความงาม
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ต่ํากวาผูใชบริการที่มีอาชีพประกอบธุรกิจสวนตัว โดยมีผลตางคาเฉล่ียเทากับ 0.311 สวนคูอ่ืนไมพบ
ความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 ผูใชบริการที่ประกอบธุรกิจสวนตัว กับผูใชบริการที่มีอาชีพนักศึกษา/แมบาน/พอบาน มีคา 
Sig. เทากับ 0.008 ซึ่งมีคานอยกวา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความวา ผูใชบริการ ที่มีอาชีพแตกตางกันมีแนวโนมพฤติกรรมดานการแนะนําผูอ่ืน
ใหทําศัลยกรรมเสริมความงามแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยผูใชบริการที่มี
อาชีพประกอบธุรกิจสวนตัว มีแนวโนมพฤติกรรมดานการแนะนําผูอ่ืนใหทําศัลยกรรมเสริมความงาม
มากกวาผูใชบริการที่มีอาชีพนักศึกษา/แมบาน/พอบาน โดยมีผลตางคาเฉล่ียเทากับ 0.489  
 
 สมมติฐานยอยขอท่ี 1.6 ผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายไดแตกตางกนั มี
แนวโนมพฤตกิรรมการทําศัลยกรรมเสริมความงามแตกตางกัน  
 H0: ผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครทีมี่รายไดแตกตางกนั มีแนวโนมพฤติกรรมการ
ทําศัลยกรรมเสริมความงามไมแตกตางกัน 
 H1: ผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครทีมี่รายไดแตกตางกนั มีแนวโนมพฤติกรรมการ
ทําศัลยกรรมเสริมความงามแตกตางกัน 
 สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห จะใชการทดสอบดวยความแปรปรวนทางเดียว (One Way 
Analysis of Variance: One Way ANOVA) ดวยสถิติ F-test หรือ Brown-Forsythe การทดสอบ
สมมติฐานใชระดับความเชื่อม่ันที่ 95% โดยจะทําการทดสอบความแปรปรวนของแตละกลุมกอน ถา
ความแปรปรวนเทากันใหทดสอบดวย F-test และถาความแปรปรวนของแตละกลุมไมเทากัน ให
ทดสอบสมมติฐานดวย Brown-Forsythe ซึ่งจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเม่ือคา Sig. นอยกวา 
0.05 และถาสมมติฐานขอใดปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ที่มีคาเฉล่ีย
อยางนอยหนึ่งคูที่แตกตางกัน จะนําไปเปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple Comparison) โดยใชวิธีการ
ทดสอบ Least Significant Difference (LSD) หรือ Dunnett's T3 เพื่อหาวาคาเฉล่ียคูใดบางแตกตาง
กันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  
 โดยจะตรวจสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมกอน โดยใช Levene's test ซึ่ง
ตั้งสมมติฐาน ดังนี ้
 H0: คาความแปรปรวนของแตละกลุมเทากนั 
 H1: คาความแปรปรวนของแตละกลุมไมเทากัน 
 ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใชระดับความเชื่อม่ัน 95% จะปฏิเสธสมมตฐิานหลัก (H0) 
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอเม่ือคา Sig. มีคานอยกวา 0.05  
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ตาราง 30  แสดงการทดสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมรายได โดยใช Levene's test 
 

แนวโนมพฤตกิรรมการทําศัลยกรรมเสริมความงาม Levene's  
test df1 df2 Sig. 

ดานแนวโนมการทําศัลยกรรม 7.865** 4 395 0.000 
ดานการแนะนําผูอ่ืนใหทําศัลยกรรม 5.625** 4 395 0.000 

  
** มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.01 

 
 จากตาราง 30 ผลการทดสอบ Levene Statistic Test เปรียบเทียบกลุมรายไดกับแนวโนม
พฤติกรรมการทําศัลยกรรมเสริมความงาม ดานแนวโนมการทําศัลยกรรม และดานการแนะนําผูอ่ืนให
ทําศัลยกรรม มีคา Sig. เทากับ 0.000 และ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 หมายความวา คาความแปรปรวน
ของกลุมอาชีพอยางนอย 2 กลุมแตกตางกัน ดังนั้นผูวิจัยจึงทําการทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติ 
Brown-Forsythe  
 
ตาราง 31 แสดงการทดสอบความแตกตางของแนวโนมพฤติกรรมการทําศัลยกรรมเสริมความงาม  
      จําแนกตามรายได 
 

Brown-Forsythe Statistica df1 df2 Sig. 
ดานแนวโนมการทําศัลยกรรม 4.245** 4 324.196 0.002 
ดานการแนะนําผูอ่ืนใหทําศัลยกรรม 4.174** 4 322.186 0.003 

 
** มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.01 

 
 จากตาราง 31 ผลวิเคราะหการทดสอบความแตกตางของแนวโนมพฤตกิรรมการทําศัลยกรรม
เสริมความงาม จําแนกตามรายได โดยใชสถติิ Brown-Forsythe พบวา 
 ดานแนวโนมการทําศัลยกรรม มีคา Sig. เทากับ 0.002 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานคร
ที่มีรายไดแตกตางกัน มีแนวโนมพฤติกรรมดานการทําศัลยกรรมเสริมความงามแตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
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 ดานการแนะนําผูอ่ืนใหทําศัลยกรรม มีคา Sig. เทากับ 0.003 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานคร
ที่มีรายไดแตกตางกัน มีแนวโนมพฤติกรรมดานการแนะนําผูอ่ืนใหทําศัลยกรรม แตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 ดังนั้น ผูวิจัยไดใชวิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพื่อหาคาเฉล่ียคูใดบางแตกตางกันที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ผลการทดสอบ ดังนี้ 
 
ตาราง 32 แสดงการเปรียบเทียบแนวโนมพฤติกรรมดานการทําศัลยกรรมเสริมความงาม จําแนกตาม 
      รายได โดยเปรียบเทียบรายคูดวยวิธี Dunnett’s T3 
 

รายได  

10,001 - 
20,000 

บาท 

20,001 - 
30,000 
บาท 

30,001 - 
40,000 

บาท 

40,001 - 
50,000 

บาท 

50,001 
บาทข้ึนไป 

10,001 - 20,000 บาท 3.29 - -0.333 
(0.439) 

-0.415 
(0.099) 

-0.626* 
(0.002) 

-0.234 
(0.907) 

20,001 - 30,000 บาท 3.63  - -0.082 
(0.999) 

-0.293 
(.263) 

0.100 
(1.000) 

30,001 - 40,000 บาท 3.71   - -0.211 
(0.500) 

0.181 
(0.917) 

40,001 - 50,000 บาท 3.92    - 0.392 
(0.106) 

50,001 บาทข้ึนไป 3.53     - 
 

** มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.01 
  

 จากตาราง 32 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของแนวโนมพฤติกรรมดานการ
ทําศัลยกรรมเสริมความงาม จําแนกตามรายได พบวา 
 ผูใชบริการที่มีรายได 10,001-20,000 บาท กับผูใชบริการที่มีรายได 40,001-50,000 บาท มี
คา Sig. เทากับ 0.002 ซึ่งมีคานอยกวา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความวา ผูใชบริการที่มีรายไดแตกตางกันมีแนวโนมพฤติกรรมดานการ
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ทําศัลยกรรมเสริมความงามแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยผูใชบริการที่มี
รายได 10,001-20,000 บาท มีแนวโนมพฤติกรรมดานการทําศัลยกรรมเสริมความงามต่ํากวา 
ผูใชบริการที่มีรายได 40,001-5000 บาท โดยมีผลตางคาเฉล่ียเทากับ 0.626 สวนคูอ่ืนไมพบความ
แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
   
ตาราง 33 แสดงการเปรียบเทียบแนวโนมพฤติกรรมดานการแนะนําผูอ่ืนใหทําศัลยกรรมเสริมความงาม  
      จําแนกตามรายได โดยเปรียบเทียบรายคูดวยวิธี Dunnett’s T3 
 

รายได  

10,001 - 
20,000 

บาท 

20,001 - 
30,000 
บาท 

30,001 - 
40,000 

บาท 

40,001 - 
50,000 

บาท 

50,001 
บาทข้ึนไป 

10,001 - 20,000 บาท 3.28 - -0.328 
(0.395) 

-0.461* 
(0.033) 

-0.585* 
(0.003) 

-0.366 
(0.372) 

20,001 - 30,000 บาท 3.61  - -0.133 
(0.960) 

-0.257 
(0.371) 

-0.038 
(1.000) 

30,001 - 40,000 บาท 3.74   - -0.124 
(0.956) 

0.095 
(0.999) 

40,001 - 50,000 บาท 3.86    - 0.219 
(0.777) 

50,001 บาทข้ึนไป 3.64     - 
 

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 
** มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.01 

  
 จากตาราง 33 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของแนวโนมพฤติกรรมดานการ
แนะนําผูอ่ืนใหทําศัลยกรรมเสริมความงาม จําแนกตามรายได พบวา 
 ผูใชบริการที่มีรายได 10,001-20,000 บาท กับผูใชบริการที่มีรายได 30,001-40,000 บาท มี
คา Sig. เทากับ 0.033 ซึ่งมีคานอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความวา ผูใชบริการที่มีรายไดแตกตางกันมีแนวโนมพฤติกรรมดานการแนะนําผูอ่ืน
ใหทําศัลยกรรมเสริมความงามแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผูใชบริการที่มี
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รายได 10,001-20,000 บาท มีแนวโนมพฤติกรรมดานการแนะนําผูอ่ืนใหทําศัลยกรรมเสริมความงาม
ต่ํากวา ผูใชบริการที่มีรายได 30,001-4000 บาท โดยมีผลตางคาเฉล่ียเทากับ 0.461 
 ผูใชบริการที่มีรายได 10,001-20,000 บาท กับผูใชบริการที่มีรายได 40,001-50,000 บาท มี
คา Sig. เทากับ 0.003 ซึ่งมีคานอยกวา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความวา ผูใชบริการที่มีรายไดแตกตางกันมีแนวโนมพฤติกรรมดานการแนะนําผูอ่ืน
ใหทําศัลยกรรมเสริมความงามแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 โดยผูใชบริการที่มีรายได 
10,001-20,000 บาท มีแนวโนมพฤติกรรมดานการแนะนําผูอ่ืนใหทําศัลยกรรมเสริมความงามต่ํากวา 
ผูใชบริการที่มีรายได 40,001-5000 บาท โดยมีผลตางคาเฉล่ียเทากับ 0.585  
 สวนคูอ่ืนไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 สมมติฐานขอท่ี 2 การสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร ท่ีประกอบดวย การ
โฆษณา การสงเสริมการขาย การขายโดยใชพนักงานขาย การประชาสัมพันธ การตลาด
ทางตรง และการตลาดเชิงกิจกรรม มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการทําศัลยกรรม
เสริมความงามของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานคร 
 สมมติฐานยอยขอที ่2.1 การส่ือสารทางการตลาดแบบครบวงจร มีความสัมพันธกับแนวโนม
พฤติกรรมดานการทําศัลยกรรมเสริมความงาม ของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานคร 
 H0: การส่ือสารทางการตลาดแบบครบวงจร ไมมีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมดาน
การทําศัลยกรรมเสริมความงาม ของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานคร 
 H1: การส่ือสารทางการตลาดแบบครบวงจร มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมดานการ
ทําศัลยกรรมเสริมความงาม ของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานคร 
 สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห ใชคาสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน 
(Pearson product moment correlation coefficient) ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% จะปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอเม่ือคาระดับนัยสําคัญทางสถิติ มีคานอยกวา 0.05  
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ตาราง 36 แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการส่ือสารทางการตลาดแบบครบวงจร กับ 
      แนวโนมพฤติกรรมดานการทําศัลยกรรมเสริมความงาม 
 

แนวโนมพฤติกรรมดานการทาํศัลยกรรมเสริมความงาม การสือ่สารทางการตลาด 
แบบครบวงจร n r Sig. ระดับความสัมพันธ ทิศทาง 

ดานการโฆษณา 400 0.368** 0.000 มีความสัมพันธนอย เดียวกัน 

ดานการสงเสริมการขาย 400 0.333** 0.000 มีความสัมพันธนอย เดียวกัน 

ดานการขายโดยใชพนักงานขาย 400 0.109** 0.000 มีความสัมพันธนอยมาก เดียวกัน 

ดานการประชาสัมพันธ 400 0.189** 0.000 มีความสัมพันธนอยมาก เดียวกัน 

ดานการตลาดทางตรง 400 0.169** 0.001 มีความสัมพันธนอยมาก เดียวกัน 

ดานการตลาดเชงิกิจกรรม 400 0.259** 0.000 มีความสัมพันธนอย เดียวกัน 
 

** มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.01 
 

 ตาราง 36 ความสัมพันธระหวางการส่ือสารทางการตลาดแบบครบวงจรกับแนวโนมพฤติกรรม
ดานการทําศัลยกรรมเสริมความงาม โดยใชคาสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน 
สามารถอธิบายไดดังนี ้
 ดานการโฆษณา มีคา Sig. เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา การส่ือสารทางการตลาดแบบครบวงจรดานการ
โฆษณา มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมดานการทําศัลยกรรมเสริมความงาม ของผูใชบริการใน
เขตกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) 
เทากับ 0.368 แสดงวาตัวแปรตัวแปรสองตัวแปรมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับนอย 
กลาวคือ ผูบริโภคใหความสําคัญกับการส่ือสารทางการตลาดแบบครบวงจรดานการโฆษณามาก จะมี
แนวโนมพฤติกรรมดานการทําศัลยกรรมเสริมความงามเพิ่มข้ึนในระดับนอย 
 ดานการสงเสริมการขาย มีคา Sig. เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา การส่ือสารทางการตลาดแบบครบวงจรดาน
การสงเสริมการขาย มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมดานการทําศัลยกรรมเสริมความงาม ของ
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ผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.333 แสดงวาตัวแปรตัวแปรสองตัวแปรมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันใน
ระดับนอย กลาวคือ ผูบริโภคใหความสําคัญกับการส่ือสารทางการตลาดแบบครบวงจรดานการ
สงเสริมการขายมาก จะมีแนวโนมพฤติกรรมดานการทําศัลยกรรมเสริมความงามเพิ่มข้ึนในระดับนอย 
 ดานการขายโดยใชพนักงานขาย มีคา Sig. เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา การส่ือสารทางการตลาดแบบ
ครบวงจรดานการขายโดยใชพนักงานขาย มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมดานการทําศัลยกรรม
เสริมความงาม ของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.101 แสดงวาตัวแปรตัวแปรสองตัวแปรมีความสัมพันธในทิศทาง
เดียวกันในระดับนอยมาก กลาวคือ ผูบริโภคใหความสําคัญกับการส่ือสารทางการตลาดแบบครบวงจร
ดานการขายโดยใชพนักงานขายมากข้ึน จะมีแนวโนมพฤติกรรมดานการทําศัลยกรรมเสริมความงาม
เพิ่มข้ึนในระดับนอยมาก 
 ดานการประชาสัมพันธ มีคา Sig. เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา การส่ือสารทางการตลาดแบบครบวงจรดาน
การประชาสัมพันธ มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมดานการทําศัลยกรรมเสริมความงาม ของ
ผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.189 แสดงวาตัวแปรตัวแปรสองตัวแปรมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันใน
ระดับนอยมาก กลาวคอื ผูบริโภคใหความสําคัญกับการส่ือสารทางการตลาดแบบครบวงจรดานการ
ประชาสัมพันธมากข้ึน จะมีแนวโนมพฤติกรรมดานการทําศัลยกรรมเสริมความงามเพิ่มข้ึนในระดับ
นอยมาก 
 ดานการตลาดทางตรง มีคา Sig. เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา การส่ือสารทางการตลาดแบบครบวงจรดาน
การตลาดทางตรง มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมดานการทําศัลยกรรมเสริมความงาม ของ
ผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.169 แสดงวาตัวแปรตัวแปรสองตัวแปรมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันใน
ระดับนอยมาก กลาวคือ ผูบริโภคใหความสําคัญกับการส่ือสารทางการตลาดแบบครบวงจรดาน
การตลาดทางตรงมากข้ึน จะมีแนวโนมพฤติกรรมดานการทําศัลยกรรมเสริมความงามเพิ่มข้ึนในระดับ
นอยมาก 
 ดานการตลาดเชิงกิจกรรม มีคา Sig. เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา การส่ือสารทางการตลาดแบบ
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ครบวงจรดานการตลาดเชิงกิจกรรม มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมดานการทําศัลยกรรมเสริม
ความงาม ของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.259 แสดงวาตัวแปรตัวแปรสองตัวแปรมีความสัมพันธในทิศทาง
เดียวกันในระดับนอย กลาวคือ ผูบริโภคใหความสําคัญกับการส่ือสารทางการตลาดแบบครบวงจรดาน
การตลาดเชิงกิจกรรมมากข้ึน จะมีแนวโนมพฤติกรรมดานการทําศัลยกรรมเสริมความงามเพิ่มข้ึนใน
ระดับนอย 
  
 สมมติฐานยอยขอท่ี 2.2 การส่ือสารทางการตลาดแบบครบ มีความสัมพันธกับแนวโนม
พฤติกรรมดานการแนะนําใหผูอ่ืนทําศัลยกรรมเสริมความงาม ของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานคร 
 H0: การส่ือสารทางการตลาดแบบครบวงจร ไมมีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมดาน
การแนะนําใหผูอ่ืนทําศัลยกรรมเสริมความงาม ของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานคร 
 H1: การส่ือสารทางการตลาดแบบครบวงจร มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมดานการ
แนะนําใหผูอ่ืนทําศัลยกรรมเสริมความงาม ของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานคร 
 สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห ใชคาสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน 
(Pearson product moment correlation coefficient) ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% จะปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอเม่ือคาระดับนัยสําคัญทางสถิติ มีคานอยกวา 0.05  
 
ตาราง 35 แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการส่ือสารทางการตลาดแบบครบวงจร กับ 
      แนวโนมพฤติกรรมดานการแนะนําใหผูอ่ืนการทําศัลยกรรมเสริมความงาม  
 

แนวโนมพฤติกรรมดานการแนะนําใหผูอืน่ทาํศัลยกรรมเสริมความงาม การสือ่สารทางการตลาดแบบ
ครบวงจร n r Sig. ระดับความสัมพันธ ทิศทาง 

ดานการโฆษณา 400 0.358** 0.000 มีความสัมพันธนอย เดียวกัน 
ดานการสงเสริมการขาย 400 0.349** 0.000 มีความสัมพันธนอย เดียวกัน 
ดานการขายโดยใชพนักงานขาย 400 0.106* 0.033  มีความสัมพันธนอยมาก เดียวกัน 
ดานการประชาสัมพันธ 400 0.176** 0.000  มีความสัมพันธนอยมาก เดียวกัน 
ดานการตลาดทางตรง 400 0.201** 0.000  มีความสัมพันธนอยมาก เดียวกัน 
ดานการตลาดเชงิกิจกรรม 400 0.246** 0.000 มีความสัมพันธนอย เดียวกัน 

 
** มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.01 
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 ตาราง 35 ความสัมพันธระหวางการส่ือสารทางการตลาดแบบครบวงจรกับแนวโนม
พฤติกรรมดานการทําศัลยกรรมเสริมความงาม โดยใชคาสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของ
เพียรสัน สามารถอธิบายไดดังนี ้
 ดานการโฆษณา มีคา Sig. เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา การส่ือสารทางการตลาดแบบครบวงจรดานการ
โฆษณา มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมดานการแนะนําผูอ่ืนใหทําศัลยกรรมเสริมความงาม ของ
ผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.358 แสดงวาตัวแปรตัวแปรสองตัวแปรมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันใน
ระดับนอย กลาวคือ ผูบริโภคใหความสําคัญกับการส่ือสารทางการตลาดแบบครบวงจรดานการ
โฆษณามากข้ึน จะมีแนวโนมพฤติกรรมดานการแนะนําผูอ่ืนใหทําศัลยกรรมเสริมความงามเพิ่มข้ึนใน
ระดับนอย 
 ดานการสงเสริมการขาย มีคา Sig. เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา การส่ือสารทางการตลาดแบบครบวงจรดาน
การสงเสริมการขาย มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมดานการแนะนําผูอ่ืนใหทําศัลยกรรมเสริม
ความงาม ของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.349 แสดงวาตัวแปรตัวแปรสองตัวแปรมีความสัมพันธในทิศทาง
เดียวกันในระดับนอย กลาวคือ ผูบริโภคใหความสําคัญกับการส่ือสารทางการตลาดแบบครบวงจรดาน
การสงเสริมการขายมากข้ัน จะมีแนวโนมพฤติกรรมดานการแนะนําผูอ่ืนใหทําศัลยกรรมเสริมความงาม
เพิ่มข้ึนในระดับนอย 
 ดานการขายโดยใชพนักงานขาย มีคา Sig. เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา การส่ือสารทางการตลาดแบบ
ครบวงจรดานการขายโดยใชพนักงานขาย มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมดานการแนะนําผูอ่ืนให
ทําศัลยกรรมเสริมความงาม ของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.106 แสดงวาตัวแปรตัวแปรสองตัวแปรมี
ความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับนอยมาก กลาวคือ ผูบริโภคใหความสําคัญกับการส่ือสารทาง
การตลาดแบบครบวงจรดานการขายโดยใชพนักงานขายมากข้ึน จะมีแนวโนมพฤติกรรมดานการแนะนาํ
ผูอ่ืนใหทําศัลยกรรมเสริมความงามเพิ่มข้ึนในระดับนอยมาก 
 ดานการประชาสัมพันธ มีคา Sig. เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา การส่ือสารทางการตลาดแบบครบวงจรดาน
การประชาสัมพันธ มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมดานการแนะนําผูอ่ืนใหทําศัลยกรรมเสริม
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ความงาม ของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.176 แสดงวาตัวแปรตัวแปรสองตัวแปรมีความสัมพันธในทิศทาง
เดียวกันในระดับนอยมาก กลาวคือ ผูบริโภคใหความสําคัญกับการส่ือสารทางการตลาดแบบครบวงจร
ดานการประชาสัมพันธมากข้ึน จะมีแนวโนมพฤติกรรมดานการแนะนําผูอ่ืนใหทําศัลยกรรมเสริมความ
งามเพิ่มข้ึนในระดับนอยมาก 
 ดานการตลาดทางตรง มีคา Sig. เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา การส่ือสารทางการตลาดแบบครบวงจรดาน
การตลาดทางตรง มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมดานการแนะนําผูอ่ืนใหทําศัลยกรรมเสริม
ความงาม ของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.201 แสดงวาตัวแปรตัวแปรสองตัวแปรมีความสัมพันธในทิศทาง
เดียวกันในระดับนอยมาก กลาวคือ ผูบริโภคใหความสําคัญกับการส่ือสารทางการตลาดแบบครบวงจร
ดานการตลาดทางตรงมากข้ึน จะมีแนวโนมพฤติกรรมดานการแนะนําผูอ่ืนใหทําศัลยกรรมเสริมความ
งามเพิ่มข้ึนในระดับนอยมาก 
 ดานการตลาดเชิงกิจกรรม มีคา Sig. เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา การส่ือสารทางการตลาดแบบครบวงจรดาน
การตลาดเชิงกิจกรรม มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมดานการแนะนําผูอ่ืนใหทําศัลยกรรมเสริม
ความงาม ของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.246 แสดงวาตัวแปรตัวแปรสองตัวแปรมีความสัมพันธในทิศทาง
เดียวกันในระดับนอย กลาวคือ ผูบริโภคใหความสําคัญกับการส่ือสารทางการตลาดแบบครบวงจรดาน
การตลาดเชิงกิจกรรมมากข้ึน จะมีแนวโนมพฤติกรรมดานการแนะนําผูอ่ืนใหทําศัลยกรรมเสริมความงาม
เพิ่มข้ึนในระดับนอย 
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สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

ตาราง 36 แสดงสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

สมมติฐาน ผลการทดสอบสมมติฐาน สถิติท่ีใช 
สมมติฐานขอท่ี 1 ผูใชบริการในเขตกรงุเทพมหานครที่มีลักษณะทางดานประชากรศาสตร ประกอบดวย เพศ 
อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชพี และรายได แตกตางกัน มีแนวโนมพฤติกรรมการทําศัลยกรรมเสริม
ความงามแตกตางกัน  
 
 
สมมตฐิานยอยขอท่ี 1.1 ผูใชบริการในเขต
กรุงเทพมหานครที่มีเพศแตกตางกัน มีแนวโนม
พฤติกรรมการทาํศัลยกรรมเสริมความงามแตกตางกัน 

  

ดานแนวโนมการทําศัลยกรรม ไมเปนไปตามสมมติฐาน t-test 
ดานการแนะนําผูอื่นใหทําศัลยกรรม ไมเปนไปตามสมมติฐาน t-test 
สมมตฐิานยอยขอท่ี 1.2 ผูใชบริการในเขต
กรุงเทพมหานครที่มีอายุแตกตางกัน มีแนวโนม
พฤติกรรมการทาํศัลยกรรมเสริมความงามแตกตางกัน 

  

ดานแนวโนมการทําศัลยกรรม เปนไปตามสมมติฐาน Brown-Forsythe  
ดานการแนะนําผูอื่นใหทําศัลยกรรม  เปนไปตามสมมติฐาน F-test 
สมมติฐานยอยขอท่ี 1.3 ผูใชบริการในเขต
กรุงเทพมหานครที่มีสถานภาพแตกตางกัน มี
แนวโนมพฤติกรรมการทําศัลยกรรมเสริมความงาม
แตกตางกัน 

  

ดานแนวโนมการทําศัลยกรรม เปนไปตามสมมติฐาน Brown-Forsythe  
ดานการแนะนําผูอื่นใหทําศัลยกรรม เปนไปตามสมมติฐาน Brown-Forsythe  
สมมติฐานยอยขอท่ี 1.4 ผูใชบริการในเขต
กรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มี
แนวโนมพฤติกรรมการทําศัลยกรรมเสริมความงาม
แตกตางกัน 

  

ดานแนวโนมการทําศัลยกรรม ไมเปนไปตามสมมติฐาน Brown-Forsythe 
ดานการแนะนําผูอื่นใหทําศัลยกรรม ไมเปนไปตามสมมติฐาน F-test 
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ตาราง 36  (ตอ) 
 

สมมติฐาน ผลการทดสอบสมมติฐาน สถิติท่ีใช 
สมมตฐิานยอยขอท่ี 1.5 ผูใชบริการในเขต
กรุงเทพมหานครที่มีอาชีพแตกตางกัน มีแนวโนม
พฤติกรรมการทาํศัลยกรรมเสริมความงามแตกตางกัน 

  

ดานแนวโนมการทําศัลยกรรม ไมเปนไปตามสมมติฐาน F-test 
ดานการแนะนําผูอื่นใหทําศัลยกรรม เปนไปตามสมมติฐาน F-test 
สมมตฐิานยอยขอท่ี 1.6 ผูใชบริการในเขต
กรุงเทพมหานครที่มีรายไดแตกตางกัน มีแนวโนม
พฤติกรรมการทาํศัลยกรรมเสริมความงามแตกตางกัน 

   

ดานแนวโนมการทําศัลยกรรม เปนไปตามสมมติฐาน Brown-Forsythe 
ดานการแนะนําผูอื่นใหทําศัลยกรรม เปนไปตามสมมติฐาน Brown-Forsythe 
สมมติฐานขอท่ี 2 การสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร ที่ประกอบดวย การโฆษณา การสงเสริมการขาย 
การขายโดยใชพนักงานขาย การประชาสัมพันธ การตลาดทางตรง และการตลาดเชงิกิจกรรม มีความสัมพันธ
กับแนวโนมพฤติกรรมการทําศัลยกรรมเสริมความงามของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานคร  
สมมติฐานยอยขอท่ี 2.1 การสื่อสารทางการตลาด
แบบครบวงจร มีความสัมพันธกับแนวโนม
พฤติกรรมดานการทาํศัลยกรรมเสริมความงาม ของ
ผูใชบริการในเขตกรงุเทพมหานคร 

   

ดานการโฆษณา เปนไปตามสมมติฐาน Pearson correlation 
ดานการสงเสริมการขาย เปนไปตามสมมติฐาน Pearson correlation 
ดานการขายโดยใชพนักงานขาย เปนไปตามสมมติฐาน Pearson correlation 
ดานการประชาสัมพันธ เปนไปตามสมมติฐาน Pearson correlation 
ดานการตลาดทางตรง เปนไปตามสมมติฐาน Pearson correlation 
ดานการตลาดเชงิกิจกรรม เปนไปตามสมมติฐาน Pearson correlation 
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ตาราง 36  (ตอ) 
 

สมมติฐาน ผลการทดสอบสมมติฐาน สถิติท่ีใช 
สมมติฐานยอยขอท่ี 2.2 การสื่อสารทางการตลาด
แบบครบ มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรม
ดานการแนะนาํใหผูอื่นทําศัลยกรรมเสริมความงาม 
ของผูใชบริการในเขตกรงุเทพมหานคร 

    

ดานการโฆษณา เปนไปตามสมมติฐาน Pearson correlation 
ดานการสงเสริมการขาย เปนไปตามสมมติฐาน Pearson correlation 
ดานการขายโดยใชพนักงานขาย เปนไปตามสมมติฐาน Pearson correlation 
ดานการประชาสัมพันธ เปนไปตามสมมติฐาน Pearson correlation 
ดานการตลาดทางตรง เปนไปตามสมมติฐาน Pearson correlation 
ดานการตลาดเชงิกิจกรรม เปนไปตามสมมติฐาน Pearson correlation 
 
 
 



 บทที่ 5  
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 การศึกษาวิจัยเร่ือง “การส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร ที่มีความสัมพันธกับแนวโนม
พฤติกรรมการทําศัลยกรรมเสริมความงามของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานคร”  
 
สังเขปความมุงหมาย สมมติฐาน และวิธีการดําเนินการวิจัย 
 ความมุงหมายของการวิจัย 
 1.  เพื่อศึกษาแนวโนมพฤติกรรมการทําศัลยกรรมเสริมความงามของผูใชบริการในเขต
กรุงเทพมหานครจําแนกตามลักษณะทางดานประชากรศาสตร 
 2.  เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการส่ือสารทางการตลาดแบบครบวงจร กับแนวโนม
พฤติกรรมการทําศัลยกรรมเสริมความงามของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานคร 
  
 ความสําคัญของการวิจัย 
 1.  ผลของการวิจัยคร้ังนี ้สามารถนํามาเปนขอมูลเพื่อประกอบการพิจารณาในการวางแผน
ทําธุรกิจศัลยกรรมเสริมความงาม รวมถึงการพัฒนากลยุทธทางดานการตลาดใหสามารถตอบสนอง
ความตองการของผูใชบริการใหไดมากสูงสุด 
 2.  ผลจากการวิจัยคร้ังนี้ สามารถใชเปนแนวทางใหกับผูประกอบการ ในการพัฒนาและ
ปรับปรุงแกไขคุณสมบัติของผลิตภัณฑ บริการ และปจจัยดานการส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร 
 3.  ผลของการวิจัยคร้ังนี้ สามารถนําไปใชเปนขอมูลเบื้อตนสําหรับผูที่สนใจจะดําเนินธุรกิจ
ศัลยกรรมเสริมความงาม 
  
 สมมติฐานในการวิจัย 
 1.  ผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลักษณะทางดานประชากรศาสตร ประกอบดวย 
เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได แตกตางกัน มีแนวโนมพฤติกรรมการ
ทําศัลยกรรมเสริมความงามแตกตางกัน  
  2.  การส่ือสารทางการตลาดแบบครบวงจร ที่ประกอบดวย การโฆษณา การสงเสริมการขาย 
การขายโดยใชพนักงานขาย การประชาสัมพันธ การตลาดทางตรง และการตลาดเชิงกิจกรรม มี
ความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการทําศัลยกรรมเสริมความงามของผูใชบริการในเขต
กรุงเทพมหานคร 
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วิธีดําเนินการทําวิจัย 
 การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
 ประชากรท่ีใชในการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ คือ ผูที่สนใจทําศัลยกรรมเสริมความงาม ที่อาศัยอยูใน
เขตกรุงเทพมหานคร และมีความตองการทําศัลยกรรรมเสริมความงามเพื่อเสริมสรางบุคลิกภาพที่ดี
นําไปสูการสรางโอกาสในหนาที่การงาน 
  
 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย  
 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ คือ ผูที่สนใจทําศัลยกรรมเสริมความงาม ที่อาศยัอยู
ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผูวิจัยไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอน จึงใชสูตรในการคํานวณหากลุม
ตัวอยางแบบไมทราบจํานวนประชากร ดังนี้ (กัลยา วานิชยบัญชา. 2544: 74)  
 

z2 
1- /2 (pq) 

สูตร  n  = 
E2 

 เม่ือ  n  =  ขนาดของกลุมตัวอยาง  
   z = ระดับความเชื่อม่ัน 
   p = คาเปอรเซตที่คาดหวัง 
   q = 1 - p 
   E = ความคาดเคล่ือนสูงสุดที่ยอมใหเกิดข้ึน 
 สําหรับกรณีไมทราบคา p และ q มีคาสูงสุด = p = 0.5 และ q = 0.5 กําหนดให  = 0.05 
จะได z = 0.95 มีคาเทากับ 1.96 E = 0.05 หรือ 5%  
 

 (1.96)2 (0.5) (0.5) 
แทนคาในสูตร  n  =  

 (0.05)2 
    n =  384.18  385 คน 
 
 จากการคํานวณไดกลุมตัวอยางทั้งหมด 385 คน โดยสํารอง 4% เทากับ 15 คน เพื่อปองกัน
แบบสอบถามที่เกิดความผิดพลาดจากการตอบแบบสอบถามของกลุมตัวอยางซึ่งจะสงผลตอความ
นาเชื่อถือของงานวิจัย ดังนั้นจึงรวมกลุมตัวอยางทั้งหมดเทากับ 400 คน  
 
 



 134 

 การเลือกกลุมตัวอยาง 
 ขั้นตอนท่ี 1 การสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเจาะจงที่ศูนย
ศัลยกรรมเสริมความงามที่ตั้งอยูในกรุงเทพมหานคร จํานวน 4 แหง ไดแก 1.โรงพยาบาลบางมด 2.
โรงพยาบาลยันฮี 3.โรงพยาบาลเลอลักษณ และ 4.ประตูน้ําโพลีคลินิก เปนสถานที่เก็บขอมูล เนื่องจาก
ที่ศูยนศัลยกรรมเสริมความงามเปนสถานที่เฉพาะ บุคคลที่ไปยังสถานที่เหลานั้น ยอมมีความสนใจที่
จะทําศัลยกรรม 
 ขั้นตอนท่ี 2 การสุมตัวอยางโดยการกําหนดสัดสวน (Quota Sampling) แบงจํานวน
ตัวอยางในแตละที่ศูยนศัลยกรรมเสริมความงาม ทั้ง 4 แหง ในขอ 1 ดวยสัดสวนที่เทาๆ กัน คือ ที่ศูนย
ศัลยกรรมเสริมความงามละ 100 คน 
 ขั้นตอนท่ี 3 การสุมตัวอยางแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยเก็บขอมูลจาก
กลุมตัวอยาง ผูที่มีความสนใจทําศัลยกรรมเสริมความงาม ที่เต็มใจและสะดวกที่จะใหขอมูลในการ
ตอบแบบสอบถาม จํานวน 400 คน 
  

การสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 เคร่ืองมือและข้ันตอนการสรางเคร่ืองมือ คือ แบบสอบถามเพื่อใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
การดําเนินการสราง มีข้ันตอนการสรางเคร่ืองมือ ดังตอไปนี้ 
 1. ศึกษาเอกสารขอมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของตางๆ เพื่อเปนแนวทางในการ
สรางแบบสอบถาม 
 2. สรางแบบสอบถามโดยขอบเขตของแบบสอบถามจะเกี่ยวของกับ การส่ือสารการตลาด
แบบครบวงจร ที่มีความสัมพันธตอแนวโนมพฤติกรรมการทําศัลยกรรมเสริมความงามของผูใชบริการ
ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 3. รูปแบบของแบบสอบถามที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม แบงออกเปน 3 
สวน ดังนี้ 
 สวนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถามซึ่งลักษณะ
ของคําถามจะเปนแบบคําตอบหลายตัวเลือก (Multiple Choice) และใหเลือกตอบขอที่ตรงกับความเปน
จริงของผูตอบแบบสอบถามมากที่สุด จํานวน 6 ขอ ไดแก 
 1. เพศ เปนระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale)  
 2. อายุ เปนระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal Scale)  
 3. สถานภาพสมรส เปนระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) 
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 4. ระดับการศึกษา เปนระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal Scale)  
 5.  อาชีพ เปนระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale)  
 6.  รายไดตอเดือน เปนระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal Scale)  
  
 สวนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการส่ือสารทางการตลาดแบบครบวงจร ทั้งหมด 6 ดาน ไดแก 
ดานการโฆษณา (Advertising) ดานการสงเสริมการขาย (Sales promotion) ดานการขายโดยใช
พนักงานขาย (Personal selling) ดานการประชาสัมพันธ (Public relations: PR) ดานการตลาด
ทางตรง (Direct marketing) และดานการตลาดเชิงกิจกรรม (Event marketing) โดยมีลักษณะ
แบบสอบถามเปน Likert Scale เปนคําถามแบบใหเลือกตอบเพียงตัวเลือกเดียว ใชระดับการวัดขอมูล
ประเภทอันตรภาคชัน้ (Interval Scale) 
 สวนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับแนวโนมพฤติกรรมการทําศัลยกรรมเสริมความงาม โดยมี
ลักษณะแบบสอบถาม 2 แบบ ไดแก 
 1.  แบบสอบถามเปน Likert Scale เปนคําถามแบบใหเลือกตอบเพียงตัวเลือกเดยีว ใชระดบัการ
วัดขอมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) 
 2.  แบบสอบถามเปนแบบคําตอบหลายตัวเลือก (Multiple Choice) โดยให ผูตอบ
แบบสอบถามเลือกตอบเพียงขอเดียว มีจํานวน 2 ขอ 
     

การจัดทําและการวิเคราะหขอมูล 
 การจัดทําขอมูล 
 1. ตรวจสอบขอมูล โดยผูวิจัยตรวจความสมบูรณของการตอบแบบสอบถามและแยก
แบบสอบถามที่ไมสมบูรณออก 
 2. นําแบบสอบถามที่ตรวจสอบความสมบูรณแลว นํามาใสรหัส (Coding) ในแบบลงรหัส 
สําหรับประมวลขอมูลดวยคอมพิวเตอร 
 3. การประมวลขอมูล (Processing) นําขอมูลที่ไดลงรหัสมาบันทึกในเคร่ืองคอมพิวเตอร 
เพื่อนําการประมวลผลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรทางสถิติ โดยนําการวิเคราะหขอมูล 
    
 สถิติท่ีใช 
 1. การวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) โดยแจกแจงความถี่
แสดงผลเปนคารอยละ (Percentage) คาเฉล่ีย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) เพื่ออธิบายถึงลักษณะทางประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา 
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อาชีพ และรายไดเฉล่ียตอเดือน ของกลุมตัวอยาง การส่ือสารทางการตลาดแบบครบวงจร และแนวโนม
พฤติกรรมการทําศัลยกรรมเสริมความงามของผูใชบริการ 
 2. การวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) ใชวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบ
สมมติฐาน ดังนี้ 
  2.1  วิเคราะหความแตกตางระหวางลักษณะทางประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ 
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉล่ียตอเดือน กับแนวโนมพฤติกรรมการ
ทําศัลยกรรมเสริมความงามของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชสถิติวิเคราะหความแตกตาง 
คือ t-test และ One Way ANOVA  
  2.2 วิเคราะหความสัมพันธระหวางการส่ือสารทางการตลาดแบบครบวงจรกับแนวโนม
พฤติกรรมการทําศัลยกรรมเสริมความงามของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชสถิติวิเคราะห
ความสัมพันธ คือ Pearson Product Moment Correlation Coefficient 
 

 สรุปผลการวิเคราะหขอมูล 
 จากการวิเคราะหขอมูลเร่ือง “การส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร ที่มีความสัมพันธกับ
แนวโนมพฤติกรรมการทําศัลยกรรมเสริมความงามของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานคร” สรุปผลได
ดังนี้ 
 ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา 
 สวนท่ี 1 การวิเคราะหขอมูลลักษณะประชากรศาสตร 
 ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย โดยมีเพศหญิง มี
จํานวน 278 คน คิดเปนรอยละ 69.50 และเพศชายมีจํานวน 122 คน คิดเปนรอยละ 30.50 มีอายุ 21 – 
30 ป มีจํานวน 183 คน คิดเปนรอยละ 45.75 รองลงมา คือ อายุ 31-40 ป มีจํานวน 127 คน คิดเปนรอย
ละ 31.75 และอายุ 41- 50 ป มีจํานวนนอยที่สุด คือ 37 คน คิดเปนรอยละ 9.25 ตามลําดับ มีสถานภาพ
โสด มีจํานวน 217 คน คิดเปนรอยละ 54.25 รองลงมา ไดแก สถานภาพหมาย/หยาราง/แยกกันอยู มี
จํานวน 99 คน คิดเปนรอยละ 24.75 และสถานภาพสมรส/อยูดวยกัน มีจํานวนนอยที่สุด คือ 84 คน 
คิดเปนรอยละ 21.00 ดานการศึกษาสวนใหญมีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีจํานวน 212 คน คิดเปน
รอยละ 53.00 รองลงมา ไดแก ระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี มีจํานวน 98 คน คิดเปนรอยละ 
24.50 และระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรีมีจํานวนนอยที่สุด คือ 90 คน คิดเปนรอยละ 22.50 โดย
กลุมตัวอยางสวนใหญมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีจํานวน 191 คน คิดเปนรอยละ 47.75 รองลงมา 
ไดแก อาชีพประกอบธุรกิจสวนตัว มีจํานวน 93 คน คิดเปนรอยละ 23.25 และอาชีพอ่ืนๆ อาทิเชน 
นักศึกษา แมบาน/พอบาน มีจํานวนนอยที่สุดคือ 34 คน คิดเปนรอยละ 8.50 และมีรายได 20,001 – 
30,000 บาท มีจํานวน 104 คน คิดเปนรอยละ 26.00 รองลงมา ไดแก รายได 30,001-40,000 บาท มี
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จํานวน 92 คน คิดเปนรอยละ 23.00 และรายได 50,001 บาทข้ึนไป มีจํานวนนอยที่สุด คือ 59 คน คิด
เปนรอยละ 14.75  
 สวนท่ี 2 การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร 
 ผลการวิเคราะหกลุมตัวอยางใหความสําคัญกับการส่ือสารการตลาดแบบครบวงจรโดยรวม 
ในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.57 เม่ือพิจารณารายดาน พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับการ
ส่ือสารการตลาดแบบครบวงจรในระดับมาก ประกอบดวย ดานการโฆษณา มีคาเฉล่ียเทากับ 3.68 
รองลงมา ไดแก ดานการประชาสัมพันธ มีคาเฉล่ียเทากับ 3.61 ดานการสงเสริมการขาย มีคาเฉล่ีย
เทากับ 3.59 ดานการตลาดทางตรง มีคาเฉล่ียเทากับ 3.54 ดานการตลาดเชิงกิจกรรม มีคาเฉล่ียเทากับ 
3.50 และดานการขายโดยใชพนักงานขาย มีคาเฉล่ียเทากับ 3.49 ตามลําดับ เม่ือพิจารณารายละเอียด
แตละดาน ดังนี้ 
 ดานการโฆษณา กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับการส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร ดาน
การโฆษณาโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.68 เม่ือพิจารณารายขอ พบวา กลุมตัวอยางให
ความสําคัญกับการส่ือสารการตลาดแบบครบวงจรในระดับมาก ไดแก การโฆษณาทางส่ือโทรทัศน มี
คาเฉล่ียเทากับ 3.92 รองลงมา ไดแก การโฆษณาทางส่ือส่ิงพิมพ เชน หนังสือพิมพ นิตยสาร แผนพับ มี
คาเฉล่ียเทากับ 3.76 การโฆษณาตามปายกลางแจงบนรถประจําทาง สถานีรถไฟฟา มีคาเฉล่ียเทากับ 
3.64 การเปนสปอนเซอรผูสนับสนุนรายการทางโทรทัศน เชน ละครโทรทัศน รายการบันเทิงตางๆ เปน
ตน มีคาเฉล่ียเทากับ 3.64 และการโฆษณาทางส่ือวิทยุ มีคาเฉล่ียเทากับ 3.48 ตามลําดับ  
 ดานการสงเสริมการขาย กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับการส่ือสารการตลาดแบบครบ
วงจรดานการสงเสริมการขายโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.59 เม่ือพิจารณารายขอ พบวา 
กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับการส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร ในระดับมาก ไดแก การจัดโปรโมชั่น
รวมกับบัตรเครดิต เชน 0% 10 เดือน เปนตน มีคาเฉล่ียเทากับ 3.62 การซื้อคอรสเสริมความงาม โดย
แจกของแถมคูกันไป มีคาเฉล่ียเทากับ 3.62 รองลงมา ไดแก การลดราคาต่ํากวาราคาขายปกติ มี
คาเฉล่ียเทากับ 3.59 และการแจกคูปองทดลองรับบริการฟรี มีคาเฉล่ียเทากับ 3.53 ตามลําดับ  
 ดานการขายโดยใชพนักงานขาย กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับการส่ือสารการตลาดแบบ
ครบวงจรดานการขายโดยใชพนักงานขาย โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.49 เม่ือพิจารณา
รายขอ พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับการส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร ในระดับมาก ไดแก 
การใหคําแนะนําสินคาและบริการ ณ จุดขายของพนักงานขาย มีคาเฉล่ียเทากับ 3.62 รองลงมาไดแก 
การมีมารยาทของพนักงานขาย มีคาเฉล่ียเทากับ 3.58 การพูดจาสุภาพขณะขายสินคาและบริการของ
พนักงานขาย มีคาเฉล่ียเทากับ 3.58 และการเอาใจใสลูกคาของพนักงานขาย มีคาเฉล่ียเทากับ 3.42 
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สวนพนักงานขายมีบุคลิกภาพ รูปราง หนาตา และผิวพรรณดี กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับการ
ส่ือสารการตลาดแบบครบวงจรในระดับปานกลางเทานั้น โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.25 ตามลําดับ  
 ดานการประชาสัมพันธ กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับการส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร
ดานการประชาสัมพันธ โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.61 เม่ือพิจารณารายขอ พบวา กลุม
ตัวอยางใหความสําคัญกับการส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร ในระดับมาก ไดแก การใหแพทย
ผูเชี่ยวชาญเปน ผูรับรองการทําศัลยกรรมตางๆ ผานสกูปทางนิตยสาร หรือหนังสือพิมพ มีคาเฉล่ีย
เทากับ 3.76 รองลงมาไดแก การใชดารา หรือบุคคลที่มีชื่อเสียงเปนพรีเซ็นเตอร มีคาเฉล่ียเทากับ 3.56 
และการแจงขาวเกี่ยวกับสถาบันเสริมความงามผาน Social Media เชน Facebook Pantip Google 
เปนตน มีคาเฉล่ียเทากับ 3.53 ตามลําดับ  
 ดานการตลาดทางตรง กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับการส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร
ดานการตลาดทางตรง โดยรวมในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.54 เม่ือพิจารณารายขอ พบวา กลุม
ตัวอยางใหความสําคัญกับการส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร ในระดับมาก ไดแก สถาบันเสริมความ
งาม มีทําเลที่ตั้งที่เดินทางสะดวก เชน มีที่จอดรถ ใกลรถไฟฟา เปนตน มีคาเฉล่ียเทากับ 3.66 รองลงมา
ไดแก การแจงสิทธิพิเศษ หรือรายละเอียดเมนูใหมๆ หรือ มอบสวนลดพิเศษใหทานผานทางจดหมาย
ขาวทางไปรษณีย มีคาเฉล่ียเทากับ 3.65 การแจงสิทธิพิเศษ หรือรายละเอียดคอรสใหมๆ หรือมอบ
สวนลดพิเศษใหทานผานระบบ SMS ทางโทรศัพทมือถือ มีคาเฉล่ียเทากับ 3.55 การแจงสิทธิพิเศษ 
หรือรายละเอียดคอรสใหมๆ หรือมอบสิทธิพิเศษใหทานผานทางไปรษณียอีเล็กทรอนิกส มีคาเฉล่ีย
เทากับ 3.44 และการแจงรายชื่อแพทยผูเชียวชาญในการทําศัลยกรรมเสริมความงาม ผานทางไปรษณีย
อีเล็กทรอนิกส จดหมายขาว SMS และโปรชัวร มีคาเฉล่ียเทากับ 3.42 ตามลําดับ  
 ดานการตลาดเชิงกิจกรรม กลุมตัวอยางใหความสําคัญการส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร
ดานการตลาดเชิงกิจกรรมโดยรวม ในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.50 เม่ือพิจารณารายขอ พบวา กลุม
ตัวอยางใหความสําคัญกับการส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร ในระดับมาก ไดแก การออกบูธตาม
สถานที่ตางๆ เพื่อใหทานมีสวนรวมในกิจกรรม เชน เปดโอกาสใหทานทดรองรับบริการฟรี และขาย
คอรสเสริมความงามในราคาลดพิเศษ มีคาเฉล่ียเทากับ 3.54 รองลงมาไดแก การจัดงานเนื่องในโอกาส
พิเศษ เชน ฉลองครบรอบ 1 ป ของสถาบันเสริมความงาม เปนตน มีคาเฉล่ียเทากับ 3.51 และการจัด
กิจกรรมสัมมนาใหความรูเกี่ยวกับการทําศัลยกรรม จากแพทยผูเชี่ยวชาญ ดารา หรือ บุคคลที่มี
ชื่อเสียง มีคาเฉล่ียเทากับ 3.46 ตามลําดับ  
 สวนท่ี 3 แนวโนมพฤติกรรมการทําศัลยกรรมเสริมความงาม 
 1. แนวโนมพฤติกรรมการทําศัลยกรรมเสริมความงาม พบวา กลุมตัวอยางมีแนวโนมพฤติกรรม
การทําศัลยกรรมเสริมความงามคาดวาจะทํา มีคาเฉล่ียเทากับ 3.62 
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 2. การแนะนําใหผูอ่ืนทําศัลยกรรมเสริมความงาม พบวา กลุมตัวอยางมีแนวโนมพฤติกรรม
ดานการแนะนําใหผูอ่ืนทําศัลยกรรมเสริมความความ โดยจะแนะนําใหผูอ่ืนทําศัลยกรรมเสริมความ
ความ มีคาเฉล่ียเทากับ 3.63 
 3. ประเภทศัลยกรรมเสริมความงาม ที่เลือกทํา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเลือก
ทําศัลยกรรมเสริมความงามเสริมจมูก มีจํานวน 90 คน คิดเปนรอยละ 22.50 รองลงมา กรีดตาสองชั้น 
มีจํานวน 77 คน คิดเปนรอยละ 19.25 และทําลักยิ้ม มีจํานวน 64 คน คิดเปนรอยละ 16.00 
 4. เหตุผลในการทําศัลยกรรมเสริมความงาม พบวา เหตุผลสวนใหญในการทําศัลยกรรม
เสริมความงามเพื่อเพิ่มความม่ันใจ มีจํานวน 132 คน คิดเปนรอยละ 33.00 รองลงมา คือ ปรับปรุง
บุคลิกภาพ มีจํานวน 99 คน คิดเปนรอยละ 24.75 และเหมือนดารา มีจํานวน 47 คน คิดเปนรอยละ 
11.75 
 ผลการวิเคราะหการทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานขอท่ี 1 ผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลักษณะทางดานประชากรศาสตร 
ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได แตกตางกัน มีแนวโนม
พฤติกรรมการทําศัลยกรรมเสริมความงามแตกตางกัน 
 จากการวิเคราะหขอมูลสรุปได ดังนี ้
 สมมติฐานยอยขอท่ี 1.1 ผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศแตกตางกัน มีแนวโนม
พฤติกรรมการทําศัลยกรรมเสริมความงามแตกตางกัน พบวา 
 ดานแนวโนมการทําศัลยกรรม ผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศแตกตางกัน มี
แนวโนมพฤติกรรมดานการทําศัลยกรรมเสริมความงามไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 
 ดานการแนะนําผูอ่ืนใหทําศัลยกรรม ผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศแตกตางกัน มี
แนวโนมพฤติกรรมดานการแนะนําผูอ่ืนใหทําศัลยกรรมเสริมความงามไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 สมมติฐานขอท่ี 1.2 ผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุแตกตางกัน มีแนวโนม
พฤติกรรมการทําศัลยกรรมเสริมความงามแตกตางกัน พบวา 
 ดานการทําศัลยกรรมเสริมความงาม ผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุแตกตางกัน 
มีแนวโนมพฤติกรรมดานการทําศัลยกรรมเสริมความงามแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถติทิีร่ะดบั 
0.01 โดยผูใชบริการที่มีอายุ 21-30 ป มีแนวโนมพฤติกรรมดานการทําศัลยกรรมเสริมความงามต่ํากวา
ผูใชบริการที่มีอายุ  31-40 ป และผูใชบริการที่มีอายุ  21-30 ป มีแนวโนมพฤติกรรมดานการ
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ทําศัลยกรรมเสริมความงามต่ํากวาผูใชบริการที่มีอายุ 51 ปข้ึนไป สวนคูอ่ืนไมพบความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 ดานการแนะนําผูอ่ืนใหทําศัลยกรรมเสริมความงาม ผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครที่มี
อายุแตกตางกัน มีแนวโนมพฤติกรรมดานการแนะนําผูอ่ืนใหทําศัลยกรรมเสริมความงามแตกตางกัน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยผูใชบริการที่มีอายุ 21-30 ป มีแนวโนมพฤติกรรมดานการ
แนะนําผูอ่ืนใหทําศัลยกรรมเสริมความงามต่ํากวาผูใชบริการที่มีอายุ 31-40 ป และอายุ 51 ปข้ึนไป 
และผูใชบริการที่มีอายุ 31-40 ป และอายุ 41-50 ป มีแนวโนมพฤติกรรมดานการแนะนําผูอ่ืนให
ทําศัลยกรรมเสริมความงามต่ํากวาผูใชบริการที่มีอายุ 51 ปข้ึนไป สวนคูอ่ืนไมพบความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 สมมติฐานขอท่ี 1.3 ผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครที่มีสถานภาพแตกตางกัน มี
แนวโนมพฤติกรรมการทําศัลยกรรมเสริมความงามแตกตางกัน พบวา 
 ดานแนวโนมการทําศัลยกรรม ผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครที่มีสถานภาพแตกตางกัน มี
แนวโนมพฤติกรรมดานการทําศัลยกรรมเสริมความงามแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 โดยผูใชบริการที่มีสถานภาพโสด มีแนวโนมพฤติกรรมดานการทําศัลยกรรมเสริมความงาม ต่ํา
กวาผูใชบริการที่มีสถานภาพสมรส/อยูดวยกัน และสถานภาพหมาย/หยาราง/แยกกันอยู สวนคูอ่ืนไม
พบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 ดานการแนะนําผูอ่ืนใหทําศัลยกรรม มี ผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครที่มีสถานภาพ
แตกตางกัน มีแนวโนมพฤติกรรมดานการแนะนําผูอ่ืนใหทําศัลยกรรมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 โดยผูใชบริการที่มีสถานภาพโสด มีแนวโนมพฤติกรรมดานการแนะนําผูอ่ืนให
ทําศัลยกรรมเสริมความงามต่ํากวาผูใชบริการที่มีสถานภาพสมรส/อยูดวยกัน และสถานภาพหมาย/
หยาราง/แยกกันอยู สวนคูอ่ืนไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 สมมติฐานยอยขอท่ี 1.4 ผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน 
มีแนวโนมพฤติกรรมการทําศัลยกรรมเสริมความงามแตกตางกัน พบวา 
 ดานการทําศัลยกรรมเสริมความงาม ผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษา
แตกตางกัน มีแนวโนมพฤติกรรมดานการทําศัลยกรรมเสริมความงามไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 ดานการแนะนําผูอ่ืนใหทําศัลยกรรมเสริมความงาม ผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครที่มี
ระดับการศึกษาแตกตางกัน มีแนวโนมพฤติกรรมดานการแนะนําผูอ่ืนใหทําศัลยกรรมเสริมความงามไม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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 สมมติฐานยอยขอท่ี 1.5 ผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอาชีพแตกตางกัน มี
แนวโนมพฤติกรรมการทําศัลยกรรมเสริมความงามแตกตางกัน พบวา  
 ดานแนวโนมการ ผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอาชีพแตกตางกัน มีแนวโนม
พฤติกรรมดานการทําศัลยกรรมเสริมความงามไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  ดานการแนะนําผูอ่ืนให ผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอาชีพแตกตางกัน มีแนวโนม
พฤติกรรมดานการแนะนําผูอ่ืนใหทําศัลยกรรมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดย
ผูใชบริการที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีแนวโนมพฤติกรรมดานการแนะนําผูอ่ืนใหทําศัลยกรรม
เสริมความงามต่ํากวาผูใชบริการที่มีอาชีพประกอบธุรกิจสวนตัว และผูใชบริการที่มีอาชีพประกอบ
ธุรกิจสวนตัว มีแนวโนมพฤติกรรมดานการแนะนําผูอ่ืนใหทําศัลยกรรมเสริมความงามสูงกวาผูใชบริการ
ที่มีอาชีพนักศึกษา/แมบาน/พอบาน สวนคูอ่ืนไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 
 สมมติฐานยอยขอท่ี 1.6 ผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายไดแตกตางกัน มี
แนวโนมพฤติกรรมการทําศัลยกรรมเสริมความงามแตกตางกัน พบวา 
 ดานแนวโนมการทําศัลยกรรม มี ผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายไดแตกตางกัน มี
แนวโนมพฤติกรรมดานการทําศัลยกรรมเสริมความงามแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 โดยผูใชบริการที่มีรายได 10,001-20,000 บาท มีแนวโนมพฤติกรรมดานการทําศัลยกรรมเสริม
ความงามต่ํากวา ผูใชบริการที่มีรายได 40,001-5000 บาท สวนคูอ่ืนไมพบความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 ดานการแนะนําผูอ่ืนใหทําศัลยกรรม ผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายไดแตกตางกัน 
มีแนวโนมพฤติกรรมดานการแนะนําผูอ่ืนใหทําศัลยกรรม แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 โดยผูใชบริการที่มีรายได 10,001-20,000 บาท มีแนวโนมพฤติกรรมดานการแนะนําผูอ่ืนให
ทําศัลยกรรมเสริมความงามต่ํากวา ผูใชบริการที่มีรายได 30,001-4000 บาท และผูใชบริการที่มีรายได 
10,001-20,000 บาท มีแนวโนมพฤติกรรมดานการแนะนําผูอ่ืนใหทําศัลยกรรมเสริมความงามต่ํากวา 
ผูใชบริการที่มีรายได 40,001-5000 บาท สวนคูอ่ืนไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 
 สมมติฐานขอ 2 การสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร ท่ีประกอบดวย การโฆษณา 
การสงเสริมการขาย การขายโดยใชพนักงานขาย การประชาสัมพันธ การตลาดทางตรง และ
การตลาดเชิงกิจกรรม มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการทําศัลยกรรมเสริมความงาม
ของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานคร 
 สมมติฐานยอยขอท่ี 2.1 การส่ือสารทางการตลาดแบบครบวงจร มีความสัมพันธกับ
แนวโนมพฤติกรรมดานการทําศัลยกรรมเสริมความงาม ของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา 
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 ดานการโฆษณา การส่ือสารทางการตลาดแบบครบวงจรดานการโฆษณา มีความสัมพันธ
กับแนวโนมพฤติกรรมดานการทําศัลยกรรมเสริมความงาม ของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานคร 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 กลาวคือ ผูบริโภคใหความสําคัญกับการส่ือสารทางการตลาด
แบบครบวงจรดานการโฆษณามาก จะมีแนวโนมพฤติกรรมดานการทําศัลยกรรมเสริมความงามมาก
ข้ึนในระดับนอย 
 ดานการสงเสริมการขาย การส่ือสารทางการตลาดแบบครบวงจรดานการสงเสริมการขาย 
มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมดานการทําศัลยกรรมเสริมความงาม ของผูใชบริการในเขต
กรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 กลาวคือ ผูบริโภคใหความสําคัญกับการ
ส่ือสารทางการตลาดแบบครบวงจรดานการสงเสริมการขายมาก จะมีแนวโนมพฤติกรรมดานการ
ทําศัลยกรรมเสริมความงามมากข้ึนในระดับนอย 
 ดานการขายโดยใชพนักงานขาย การส่ือสารทางการตลาดแบบครบวงจรดานการขายโดย
ใชพนักงานขาย มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมดานการทําศัลยกรรมเสริมความงาม ของ
ผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 กลาวคือ ผูบริโภคให
ความสําคัญกับการส่ือสารทางการตลาดแบบครบวงจรดานการขายโดยใชพนักงานขายมาก จะมี
แนวโนมพฤติกรรมดานการทําศัลยกรรมเสริมความงามมากข้ึนในระดับนอยมาก 
 ดานการประชาสัมพันธ การส่ือสารทางการตลาดแบบครบวงจรดานการประชาสัมพันธ มี
ความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมดานการทําศัลยกรรมเสริมความงาม ของผูใชบริการในเขต
กรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 กลาวคือ ผูบริโภคใหความสําคัญกับการ
ส่ือสารทางการตลาดแบบครบวงจรดานการประชาสัมพันธมาก จะมีแนวโนมพฤติกรรมดานการ
ทําศัลยกรรมเสริมความงามมากข้ึนในระดับนอยมาก 
 ดานการตลาดทางตรง การส่ือสารทางการตลาดแบบครบวงจรดานการตลาดทางตรง มี
ความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมดานการทําศัลยกรรมเสริมความงาม ของผูใชบริการในเขต
กรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 กลาวคือ ผูบริโภคใหความสําคัญกับการ
ส่ือสารทางการตลาดแบบครบวงจรดานการตลาดทางตรงมาก จะมีแนวโนมพฤติกรรมดานการ
ทําศัลยกรรมเสริมความงามมากข้ึนในระดับนอยมาก 
 ดานการตลาดเชิงกิจกรรม การส่ือสารทางการตลาดแบบครบวงจรดานการตลาดเชิง
กิจกรรม มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมดานการทําศัลยกรรมเสริมความงาม ของผูใชบริการใน
เขตกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 กลาวคือ ผูบริโภคใหความสําคัญกับการ
ส่ือสารทางการตลาดแบบครบวงจรดานการตลาดเชิงกิจกรรมมาก จะมีแนวโนมพฤติกรรมดานการ
ทําศัลยกรรมเสริมความงามมากข้ึนในระดับนอย 
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 สมมติฐานยอยขอท่ี 2.2 การส่ือสารทางการตลาดแบบครบ มีความสัมพันธกับแนวโนม
พฤติกรรมดานการแนะนําใหผูอ่ืนทําศัลยกรรมเสริมความงาม ของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบวา 
 ดานการโฆษณา การส่ือสารทางการตลาดแบบครบวงจรดานการโฆษณา มีความสัมพันธ
กับแนวโนมพฤติกรรมดานการแนะนําผูอ่ืนใหทําศัลยกรรมเสริมความงาม ของผูใชบริการในเขต
กรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 กลาวคือ ผูบริโภคใหความสําคัญกับการ
ส่ือสารทางการตลาดแบบครบวงจรดานการโฆษณามาก จะมีแนวโนมพฤติกรรมดานการแนะนําผูอ่ืน
ใหทําศัลยกรรมเสริมความงามมากข้ึนในระดับนอย 
 ดานการสงเสริมการขาย การส่ือสารทางการตลาดแบบครบวงจรดานการสงเสริมการขาย 
มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมดานการแนะนําผู อ่ืนใหทําศัลยกรรมเสริมความงาม ของ
ผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 กลาวคือ ผูบริโภคให
ความสําคัญกับการส่ือสารทางการตลาดแบบครบวงจรดานการสงเสริมการขายมาก จะมีแนวโนม
พฤติกรรมดานการแนะนําผูอ่ืนใหทําศัลยกรรมเสริมความงามมากข้ึนในระดับนอย 
 ดานการขายโดยใชพนักงานขาย การส่ือสารทางการตลาดแบบครบวงจรดานการขายโดย
ใชพนักงานขาย มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมดานการแนะนําผูอ่ืนใหทําศัลยกรรมเสริมความ
งาม ของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 กลาวคือ ผูบริโภค
ใหความสําคัญกับการส่ือสารทางการตลาดแบบครบวงจรดานการขายโดยใชพนักงานขายมาก จะมี
แนวโนมพฤติกรรมดานการแนะนําผูอ่ืนใหทําศัลยกรรมเสริมความงามมากข้ึนในระดับนอยมาก 
 ดานการประชาสัมพันธ การส่ือสารทางการตลาดแบบครบวงจรดานการประชาสัมพันธ มี
ความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมดานการแนะนําผูอ่ืนใหทําศัลยกรรมเสริมความงาม ของผูใชบริการ
ในเขตกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 กลาวคือ ผูบริโภคใหความสําคัญกับ
การส่ือสารทางการตลาดแบบครบวงจรดานการประชาสัมพันธมาก จะมีแนวโนมพฤติกรรมดานการ
แนะนําผูอ่ืนใหทําศัลยกรรมเสริมความงามมากข้ึนในระดับนอยมาก 
 ดานการตลาดทางตรง การส่ือสารทางการตลาดแบบครบวงจรดานการตลาดทางตรง มี
ความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมดานการแนะนําผูอ่ืนใหทําศัลยกรรมเสริมความงาม ของผูใชบริการ
ในเขตกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 กลาวคือ ผูบริโภคใหความสําคัญกับ
การส่ือสารทางการตลาดแบบครบวงจรดานการตลาดทางตรงมาก จะมีแนวโนมพฤติกรรมดานการ
แนะนําผูอ่ืนใหทําศัลยกรรมเสริมความงามมากข้ึนในระดับนอยมาก 
 ดานการตลาดเชิงกิจกรรม การส่ือสารทางการตลาดแบบครบวงจรดานการตลาดเชิง
กิจกรรม มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมดานการแนะนําผูอ่ืนใหทําศัลยกรรมเสริมความงาม ของ
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ผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 กลาวคือ ผูบริโภคให
ความสําคัญกับการส่ือสารทางการตลาดแบบครบวงจรดานการตลาดเชิงกิจกรรมมาก จะมีแนวโนม
พฤติกรรมดานการแนะนําผูอ่ืนใหทําศัลยกรรมเสริมความงามมากข้ึนในระดับนอย 
 
การอภิปรายผลการวิจัย 
 จาการศึกษาเร่ือง “การส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร ที่มีความสัมพันธกับแนวโนม
พฤติกรรมการทําศัลยกรรมเสริมความงามของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานคร” เม่ือพิจารณา
เกี่ยวกับการศึกษาในคร้ังนี้แลวมีประเด็นที่นาสนใจซึ่งสามารถนําอภิปรายผล ดังนี้  
 1.  จากผูใชบริการในเขตกรุง เทพมหานครที่ มี ลักษณะทางดานประชากรศาสตร 
ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได แตกตางกันมีแนวโนมพฤติกรรม
การทําศัลยกรรมเสริมความงามแตกตางกัน 
  1.1 ผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุแตกตางกัน มีแนวโนมพฤติกรรมการ
ทําศัลยกรรมเสริมความงามแตกตางกัน พบวา 
   1.1.1  ด านแน วโนมการทํ าศั ลย กรรม เสริมความงาม  ผู ใ ช บ ริก าร ใ น เ ข ต
กรุงเทพมหานครที่มีอายุแตกตางกัน มีแนวโนมพฤติกรรมดานการทําศัลยกรรมเสริมความงามแตกตาง
กัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยผูใชบริการที่มีอายุ 51 ปข้ึนไป มีแนวโนมพฤติกรรม
ดานการทําศัลยกรรมเสริมความงามมากที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องจากผูใชบริการที่มีอายุนอย ยังไมมีรายได
เปนของตนเอง ตองพึ่งครอบครัว มีความยากลําบากในการตัดสินใจทําศัลยกรรมซึ่งตองบอกครอบครัว
หรือปรึกษา ขอความเห็นชอบจากครอบครัวในการสนับสนุนเร่ืองการเงิน ทําใหแนวโนมพฤติกรรมดาน
การทําศัลยกรรมเสริมความงามจึงต่ํากวาผูใชบริการที่มีอายุมากกวา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ชย
ดล ลอมทอง.(2550) พบวา กลุมคนที่ทําศัลยกรรมมากคร้ังที่สุดคือกลุมคนที่มีชวงอายุมากกวา 41 ป 
รองลงมาคือกลุมคนที่มีชวงอายุระหวาง 21-30 ป และยังสอดคลองกับแนวคิดของศิริวรรณ เสรีรัตน 
(2541) ที่กลาววา อายุแตกตางกันมีความตองการผลิตภัณฑที่แตกตางกัน  
   1.1.2  ดานการแนะนําผู อ่ืนใหทําศัลยกรรมเสริมความงาม ผูใชบริการในเขต
กรุงเทพมหานครที่มีอายุแตกตางกัน มีแนวโนมพฤติกรรมดานการแนะนําผูอ่ืนใหทําศัลยกรรมเสริม
ความงามแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยผูใชบริการที่มีอายุ 51 ปข้ึนไป มี
แนวโนมพฤติกรรมดานการแนะนําผูอ่ืนใหทําศัลยกรรมเสริมความงามมากที่สุด ทั้งนี้อาจเปนเพราะ
วัยรุนมีความสามารถในการใชจายไมเทากับผูใหญ และยังไมสามารถหารายไดไดเอง อีกทั้งวัยรุนยัง
เปนวัยที่มีปญหาเร่ืองร้ิวรอยนอยกวาผูที่มีอายุมากกวา ประกอบกับผูที่อายุมากข้ึนจะมีอํานาจการใช
จายมากข้ึนรวมถึงมีเพื่อนหรือคนรูจักในสังคมมากข้ึน จึงสงผลใหมีการแนะนําใหบุคคลอ่ืนๆ 
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ทําศัลยกรรมเสริมความงามเชนเดียวกับตนเอง ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของปรมะ สตะเวทิน (2533) 
กลาววา อายุเปนปจจัยที่ทําใหคนมีความแตกตางกันในเร่ืองของความคิดและพฤติกรรมคนที่อายุนอย
มักจะมีความคิดเสรีนิยมยึดถืออุดมการณและมองโลกในแงดีมากกวาคนที่อายุมาก ในขณะคนที่อายุ
มากมักจะมีความคิดที่อนุรักษนิยม ยึดถือการปฏิบัติ ระมัดระวัง มองโลกในแงรายกวาคน ที่มีอายุนอย 
เนื่องมาจากผานประสบการณชีวิตที่แตกตางกัน 
  1.2  ผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครที่มีสถานภาพแตกตางกัน มีแนวโนมพฤติกรรม
การทําศัลยกรรมเสริมความงามแตกตางกัน พบวา 
   1.2.1  ด านแน วโนมการทํ าศั ลย กรรม เสริมความงาม  ผู ใ ช บ ริก าร ใ น เ ข ต
กรุงเทพมหานครที่มีสถานภาพแตกตางกัน มีแนวโนมพฤติกรรมดานการทําศัลยกรรมเสริมความงาม
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยผูใชบริการที่มีสถานภาพหมาย/หยาราง/
แยกกนัอยู มีแนวโนมพฤติกรรมดานการทําศัลยกรรมเสริมความงามมากที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
ผูใชบริการที่มีสถานภาพสมรส/อยูดวยกัน และสถานภาพหมาย/หยาราง/แยกกันอยู  ตองการ
ทําศัลยกรรมเสริมความงามเพื่อตอบสนองความตองการของตนเอง ที่จะทําใหมีบุคลิกภาพที่ดี และ
เกิดความม่ันใจในการเขาสังคมมากยิ่งข้ึน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของกรัณยพัฒน อ่ิมประเสริฐ 
(2554) พบวา สถานภาพสมรสมีความสัมพันธกับพฤติกรรมในการใชบริการในคลินิกเสริมความงาม 
เกือบทุกเร่ือง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยเฉพาะเร่ืองประเภทบริการที่เลือกใช ในการ
รักษาสิวและเกี่ยวกับผิวหนา เชนเดียวกับงานวิจัยของวิสิษฐ อุทาสิน (2554) พบวา สถานภาพสมรส
ของลูกคามีความสัมพันธกับพฤติกรรมในการใชบริการสถานเสริมความงาม  
   1.2.2  ดานการแนะนําผู อ่ืนใหทําศัลยกรรมเสริมความงาม มี ผูใชบริการในเขต
กรุงเทพมหานครที่มีสถานภาพแตกตางกัน มีแนวโนมพฤติกรรมดานการแนะนําผูอ่ืนใหทําศัลยกรรม
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยผูใชบริการที่มีสถานภาพสมรส/อยูดวยกัน มี
แนวโนมพฤติกรรมดานการแนะนําผูอ่ืนใหทําศัลยกรรมเสริมความงามมากที่สุด เนื่องจากผูบริโภคที่มี
สถานภาพสมรส/อยูดวยกัน มีการรวมกลุมกับเพื่อนๆ โดยมีการบอกตอแนะนําวิธีการดูแลรักษาตัวเอง
ใหมีความสวยงาม ซึ่งทําใหตนเองดูดีอยูเสมอ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของกิตติมา ทิพรัตน (2553) 
พบวา ผูใชบริการสถานภาพโสด จะมีการตัดสินใจเลือกใชบริการสถาบันเสริมความงามตํ่ากวา
ผูใชบริการสถานภาพสมรส และผูใชบริการสถานภาพสมรส จะมีการตัดสินใจเลือกใชบริการสถาบัน
เสริมความงาม สูงกวาผูใชบริการสถานหมายหรือหยาราง และสอดคลองกับแนวคิดของปรมะ       
สตะเวทิน (2533) กลาววา สถานภาพทางสังคมของบุคคลมีอิทธิพลสําคัญตอปฏิริกิยาของผูรับสารที่มี
ตอผูสงสาร เพราะแตละคนมีวัฒนธรรม ประสบการณ ทัศนคติ คานิยม และเปาหมายที่แตกตางกัน  
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  1.3  ผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอาชีพแตกตางกัน มีแนวโนมพฤติกรรมการ
ทําศัลยกรรมเสริมความงามแตกตางกัน พบวา  
   1.3.1  ดานการแนะนําผู อ่ืนใหทําศัลยกรรมเสริมความงาม ผูใชบริการในเขต
กรุงเทพมหานครที่มีอาชีพแตกตางกัน มีแนวโนมพฤติกรรมดานการแนะนําผูอ่ืนใหทําศัลยกรรม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผูใชบริการที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มี
แนวโนมพฤติกรรมดานการแนะนําผูอ่ืนใหทําศัลยกรรมเสริมความงามต่ํากวาผูใชบริการที่มีอาชีพ
ประกอบธุรกิจสวนตัว ทั้งนี้ความกาวหนาในอาชีพเพราะการทําศัลยกรรมความงามทําใหไดรับโอกาส
ในการทํางานมากกวาคนอ่ืน รูปรางหนาตายอมมีผลตอการไดรับโอกาสในการทํางานมากยิ่งข้ึน เชน 
การทําศัลยกรรมเพื่อเขาวงการบันเทิงและอาชีพมีความจําเปนตองใช รูปรางหนาตาที่สวยงาม หรือ
ผูบริโภคที่ประกอบธุรกิจสวนตัวยอมตองพบปะ พูดคุย ประสานงานกับบุคคลจํานวนมาก จึงทําใหมี
การดูแลตนเองใหดูดีและสวยงาม โดยมีการแนะนําผูอ่ืนใหทําศัลยกรรมเสริมความงามเหมือนกับ
ตนเอง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของจิดานันท คมนามูล (2551) พบวา ลูกคามีอาชีพแตกตางกันมี
พฤติกรรมการเลือกใชบริการคลินิกใจดี ศาลายาดานการแนะนําใหผูอ่ืนเขามาใชบริการแตกตางกัน 
และยังสอดคลองกับแนวคิดของศิริวรรณ เสรีรัตน (2541) กลาววา อาชีพของแตละบุคคลจะนําไปสู
ความจําเปนและความตองการสินคาบริการที่แตกตางกัน  
  1.4 ผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายไดแตกตางกัน มีแนวโนมพฤติกรรมการ
ทําศัลยกรรมเสริมความงามแตกตางกัน พบวา 
   1.4.1  ดานแนวโนมการทําศัลยกรรมเสริมความงาม มี  ผู ใชบ ริการในเขต
กรุงเทพมหานครที่มีรายไดแตกตางกัน มีแนวโนมพฤติกรรมดานการทําศัลยกรรมเสริมความงาม
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยผูใชบริการที่มีรายได 40,001-5000 บาท มี
แนวโนมพฤติกรรมดานการทําศัลยกรรมเสริมความงามมากที่สุด ทั้งนี้เพราะรายไดของบุคคลจะสงผล
ตอการตัดสินใจซื้อสินคาหรือบริการ ประกอบกับการทําศัลยกรรมเสริมความงามตองใช เงิน
คอนขางมากสงผลใหผูบริโภคที่มีรายได 40,001-50,000 บาท ซึ่งเปนกลุมที่มีรายไดสูงยอมมีโอกาสใน
การทําศัลยกรรมเสริมความงามไดมากกวาผูบริโภคที่มีรายไดต่ํา  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
เนาวรัตน เอกวิโรจนสกุล (2554) ไดทําการศึกษาเร่ืองปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการใชบริการดูแล
รักษาผิวหนาของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ผูบริโภคที่มีรายไดแตกตางกัน มีพฤติกรรม
การใชบริการดูแลรักษาผิวหนาดานคาใชจายตอเดือนแตกตางกัน  
   1.4.2  ดานการแนะนําผู อ่ืนใหทําศัลยกรรมเสริมความงาม ผูใชบริการในเขต
กรุงเทพมหานครที่มีรายไดแตกตางกัน มีแนวโนมพฤติกรรมดานการแนะนําผูอ่ืนใหทําศัลยกรรม 
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยผูใชบริการที่มีรายได 40,001-5000 บาท มี
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แนวโนมพฤติกรรมดานการแนะนําผูอ่ืนใหทําศัลยกรรมเสริมความงามมากที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
ผูบริโภคที่มีรายไดสูงยอมมีกลุมเพื่อนที่มีสถานภาพทางการเงินใกลเคียงกัน โอกาสในการแนะนําผูอ่ืน
ใหทําศัลยกรรมสูงกวาผูมีรายไดต่ํา ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของอดุลย จาตุรงคกุล (2541) ที่กลาววา 
แบบแผนการใชจายข้ึนอยูกับรายไดที่คนมีแตกตางกัน และยังสอดคลองกับแนวคิดของศิริวรรณ เสรี
รัตน และคณะ (2538) ที่กลาววา รายไดเปนตัวชี้การมีความสามารถหรือไมมีความสามารถในการจาย
สินคา ในขณะเดียวกันการเลือกซื้อสินคาที่แทจริงอาจถือเกณฑรูปแบบการดํารงชีวิต และรสนิยม  
 2. การส่ือสารทางการตลาดแบบครบวงจร ที่ประกอบดวย การโฆษณา การสงเสริมการขาย 
การขายโดยใชพนักงานขาย การประชาสัมพันธ การตลาดทางตรง และการตลาดเชิงกิจกรรม มี
ความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการทําศัลยกรรมเสริมความงามของผูใชบริการในเขต
กรุงเทพมหานคร 
  2.1 การส่ือสารทางการตลาดแบบครบวงจร มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมดาน
การทําศัลยกรรมเสริมความงาม ของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา 
   2.1.1  ดานการโฆษณา การส่ือสารทางการตลาดแบบครบวงจรดานการโฆษณา มี
ความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมดานการทําศัลยกรรมเสริมความงาม ของผูใชบริการในเขต
กรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันใน
ระดับนอย กลาวคือ ผูบริโภคใหความสําคัญกับการส่ือสารทางการตลาดแบบครบวงจรดานการ
โฆษณามาก ประกอบดวย การโฆษณาทางส่ือโทรทัศน การโฆษณาทางส่ือส่ิงพิมพ เชน หนังสือพิมพ 
นิตยสาร แผนพับ การโฆษณาตามปายกลางแจงบนรถประจําทาง สถานีรถไฟฟา การเปนสปอนเซอร
ผูสนับสนุนรายการทางโทรทัศน เชน ละครโทรทัศน รายการบันเทิงตางๆ เปนตน และการโฆษณาทาง
ส่ือวิทยุ จะมีแนวโนมพฤติกรรมดานการทําศัลยกรรมเสริมความงามมากข้ึนในระดับนอย เนื่องจาก
ผูบริโภคโดยสวนใหญมีความสนใจที่จะดูแลตัวเองใหดูดีอยูเสมอ การโฆษณายิ่งชวยในการจูงใจให
ผูบริโภคตองการทําศัลยกรรมเสริมความงามมากยิ่งข้ึน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของเสรี วงษมณฑา 
(2547) กลาววา การโฆษณาคือการใชส่ือประเภทตาง ๆ ที่สามารถสงนาขาวสารไปสูผูรับสารไดอยาง
ทั่วถึงภายในระยะเวลาอันรวดเร็วผานส่ือมวลชน อันไดแก โทรทัศน หนังสือพิมพ วิทยุ นิตยสารและส่ือ
เฉพาะกิจ ไดแก ปายโฆษณากลางแจง โบรชัวร แผนพับ โปสเตอร เม่ือผูบริโภคไดรับขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับการทําศัลกรรมเสริมความงามจากการโฆษณาผานส่ือตางๆ สงผลใหผูบริโภคมีแนวโนมการ
ทําศัลกรรมเสริมความงามเพิ่มมากยิ่งข้ึน 
   2.1.2  ดานการสงเสริมการขาย การส่ือสารทางการตลาดแบบครบวงจรดานการ
สงเสริมการขาย มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมดานการทําศัลยกรรมเสริมความงาม ของ
ผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธใน
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ทิศทางเดียวกันในระดับนอย กลาวคือ ผูบริโภคใหความสําคัญกับการส่ือสารทางการตลาดแบบครบ
วงจรดานการสงเสริมการขายมาก ประกอบดวย การจัดโปรโมชั่นรวมกับบัตรเครดิต เชน 0% 10 เดือน 
เปนตน การซือ้คอรสเสริมความงาม โดยแจกของแถมคูกันไป การลดราคาต่ํากวาราคาขายปกติ และ
การแจกคูปองทดลองรับบริการฟรี จะมีแนวโนมพฤติกรรมดานการทําศัลยกรรมเสริมความงามมากข้ึน 
ทั้งนี้การสงเสริมการขายเปนอีกชองทางหนึ่งที่ทําใหผูบริโภคตัดสินใจทําศัลกรรมเสริมความงามไดงาย
ยิ่งข้ึน เม่ือเห็นวามีความคุมคาและตรงกับความตองการของตนเอง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของศิริมล 
วัดศรี (2556) ไดศึกษาเร่ือง ปจจัยการตลาดเชิงบูรณาการที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสถาบนั
เสริมความงามของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวา ปจจัยการตลาดเชิงบูรณการ 
ไดแก ดานการโฆษณาประชาสัมพันธ และ ดานกระบวนการขาย มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใช
บริการสถาบันเสริมความงาม 
   2.1.3  ดานการขายโดยใชพนักงานขาย การส่ือสารทางการตลาดแบบครบวงจรดาน
การขายโดยใชพนักงานขาย มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมดานการทําศัลยกรรมเสริมความงาม 
ของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธใน
ทิศทางเดียวกันในระดับนอยมาก กลาวคือ ผูบริโภคใหความสําคัญกับการส่ือสารทางการตลาดแบบ
ครบวงจรดานการขายโดยใชพนักงานขายมาก ประกอบดวย ไดแก การใหคําแนะนําสินคาและบริการ 
ณ จุดขายของพนักงานขาย การมีมารยาทของพนักงานขาย การพูดจาสุภาพขณะขายสินคาและ
บริการของพนักงานขาย และการเอาใจใสลูกคาของพนักงานขาย และพนักงานขายมีบุคลิกภาพ 
รูปราง หนาตา และผิวพรรณดี จะมีแนวโนมพฤติกรรมดานการทําศัลยกรรมเสริมความงามมากข้ึน 
ทั้งนี้เนื่องจากการทําศัลกรรมเสริมความงามเปนส่ิงสําคัญเปนการสรางความม่ันใจใหกับผูบริโภคเอง 
ซึ่งการส่ือสารการตลาดดานการขายโดยพนักงาน เปนส่ิงกระตุนใหผูบริโภคตัดสินใจทําศัลกรรมเสริม
ความงาม และนาจะมีน้ําหนักตอการตัดสินใจของผูบริโภคเนื่องจากมีคนแนะนํา และตอบขอซักถามที่
ผูบริโภคตองการทราบไดอยางละเอียด ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของจิตติมา ศิริมงคล. (2554) ได
ศึกษาเร่ืองปจจัยทางดานผลิตภัณฑและการส่ือสารการตลาดแบบครบวงจรที่มีผลตอพฤติกรรมการ
ตัดสินใจใชบริการคลินิกผิวหนังและความงามของผูบริโภคเพศหญิงในกรุงเทพมหานคร พบวา การ
ส่ือสารการตลาดแบบครบวงจรโดยรวม และดานการขายโดยใชพนักงานขาย มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการตัดสินใจใชบริการคลินิกผิวหนังและความงามของผูบริโภคเพศหญิงในกรุงเทพมหานคร 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
   2.1.4  ดานการประชาสัมพันธ การส่ือสารทางการตลาดแบบครบวงจรดานการ
ประชาสัมพันธ มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมดานการทําศัลยกรรมเสริมความงาม ของ
ผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธใน
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ทิศทางเดียวกันในระดับนอยมากกลาวคือ ผูบริโภคใหความสําคัญกับการส่ือสารทางการตลาดแบบ
ครบวงจรดานการประชาสัมพันธมาก ประกอบดวย การใหแพทยผูเชี่ยวชาญเปนผู รับรองการ
ทําศัลยกรรมตางๆ ผานสกูปทางนิตยสาร หรือหนังสือพิมพ การใชดารา หรือบุคคลที่มีชื่อเสียงเปนพรี
เซ็นเตอร และการแจงขาวเกี่ยวกับสถาบันเสริมความงามผาน Social Media เชน Facebook Pantip 
Google เปนตน จะมีแนวโนมพฤติกรรมดานการทําศัลยกรรมเสริมความงามมากข้ึน ทั้งนี้อาจ
เนื่องจากประสบการณในการทําศัลยกรรมของบุคคลจะชวยสรางความม่ันใจ และความนาเชื่อถือ
ใหกับผูบริโภคไดเปนอยางดี ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของศิริมล วัดศรี (2556) ไดศึกษาเร่ือง ปจจัย
การตลาดเชิงบูรณาการที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสถาบันเสริมความงามของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวา ปจจัยการตลาดเชิงบูรณการ ไดแก ดานการโฆษณา
ประชาสัมพันธ และ ดานกระบวนการขาย มีอิทธพิลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสถาบันเสริมความ
งาม 
   2.1.5  ดานการตลาดทางตรง การส่ือสารทางการตลาดแบบครบวงจรดานการตลาด
ทางตรง มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมดานการทําศัลยกรรมเสริมความงาม ของผูใชบริการใน
เขตกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันใน
ระดับนอยมาก กลาวคือ ผูบริโภคใหความสําคัญกับการส่ือสารทางการตลาดแบบครบวงจรดาน
การตลาดทางตรงมาก ประกอบดวย สถาบันเสริมความงาม มีทําเลที่ตั้งที่เดินทางสะดวก เชน มีที่จอด
รถ ใกลรถไฟฟา เปนตน การแจงสิทธิพิเศษ หรือรายละเอียดเมนูใหมๆ หรือ มอบสวนลดพิเศษใหทาน
ผานทางจดหมายขาวทางไปรษณีย การแจงสิทธิพิเศษ หรือรายละเอียดคอรสใหมๆ หรือมอบสวนลด
พิเศษใหทานผานระบบ SMS ทางโทรศัพทมือถือ การแจงสิทธิพิเศษ หรือรายละเอียดคอรสใหมๆ หรือ
มอบสิทธิพิเศษใหทานผานทางไปรษณียอีเล็กทรอนิกส และการแจงรายชื่อแพทยผูเชียวชาญในการ
ทําศัลยกรรมเสริมความงาม ผานทางไปรษณียอีเล็กทรอนิกส จดหมายขาว SMS และโปรชัวร จะมีแนวโนม
พฤติกรรมดานการทําศัลยกรรมเสริมความงามมากข้ึน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการตลาดทางตรงสามารถ
เขาถึงผูบริโภคไดเปนอยางดี และเขาถึงไดไดโดยเฉพาะชองทางที่เหมาะสมกับผูบริโภค สงผลให
ความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมดานการทําศัลยกรรมเสริมความงาม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
จิตติมา ศิริมงคล. (2554) ไดศึกษาเร่ืองปจจัยทางดานผลิตภัณฑและการส่ือสารการตลาดแบบครบ
วงจรที่มีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจใชบริการคลินิกผิวหนังและความงามของผูบริโภคเพศหญิงใน
กรุงเทพมหานคร พบวา การส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร ดานการตลาดทางตรง และดานการตลาด
เชิงกิจกรรม มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจใชบริการคลินิกผิวหนังและความงามของ
ผูบริโภคเพศหญิงในกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพนัธกนัใน
ทิศทางเดียวกันในระดับต่ํามาก 
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   2.1.6  ดานการตลาดเชิงกิจกรรม การส่ือสารทางการตลาดแบบครบวงจรดาน
การตลาดเชิงกิจกรรม มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมดานการทําศัลยกรรมเสริมความงาม ของ
ผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธใน
ทิศทางเดียวกันในระดับนอยมาก กลาวคือ ผูบริโภคใหความสําคัญกับการส่ือสารทางการตลาดแบบ
ครบวงจรดานการตลาดเชิงกิจกรรมมาก ประกอบดวย การออกบูธตามสถานที่ตางๆ เพื่อใหทานมีสวน
รวมในกิจกรรม เชน เปดโอกาสใหทานทดรองรับบริการฟรี และขายคอรสเสริมความงามในราคาลด
พิเศษ การจัดงานเนื่องในโอกาสพิเศษ เชน ฉลองครบรอบ 1 ป ของสถาบันเสริมความงาม เปนตน และการ
จัดกิจกรรมสัมมนาใหความรูเกี่ยวกับการทําศัลยกรรม จากแพทยผูเชี่ยวชาญ ดารา หรือ บุคคลที่มี
ชื่อเสียง จะมีแนวโนมพฤติกรรมดานการทําศัลยกรรมเสริมความงามมากข้ึน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของจิตติมา ศิริมงคล. (2554) ไดศึกษาเร่ืองปจจัยทางดานผลิตภัณฑและการส่ือสารการตลาดแบบ
ครบวงจรที่มีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจใชบริการคลินิกผิวหนังและความงามของผูบริโภคเพศหญิง
ในกรุงเทพมหานคร พบวา การส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร ดานการตลาดทางตรง และดาน
การตลาดเชิงกิจกรรม มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจใชบริการคลินิกผิวหนังและความงาม
ของผูบริโภคเพศหญิงในกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธ
กันในทิศทางเดียวกันในระดับต่ํามาก 
  2.2  การส่ือสารทางการตลาดแบบครบ มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมดานการ
แนะนําใหผูอ่ืนทําศัลยกรรมเสริมความงาม ของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา 
   2.2.1  ดานการโฆษณา  การส่ือสารทางการตลาดแบบครบวงจรดานการโฆษณา มี
ความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมดานการแนะนําผูอ่ืนใหทําศัลยกรรมเสริมความงาม ของผูใชบริการ
ในเขตกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน
ในระดับนอย กลาวคือ ผูบริโภคใหความสําคัญกับการส่ือสารทางการตลาดแบบครบวงจรดานการ
โฆษณามาก ประกอบดวย การโฆษณาทางส่ือโทรทัศน การโฆษณาทางส่ือส่ิงพิมพ เชน หนังสือพิมพ 
นิตยสาร แผนพับ การโฆษณาตามปายกลางแจงบนรถประจําทาง สถานีรถไฟฟา การเปนสปอนเซอร
ผูสนับสนุนรายการทางโทรทัศน เชน ละครโทรทัศน รายการบันเทิงตางๆ เปนตน และการโฆษณาทาง
ส่ือวิทยุ จะมีแนวโนมพฤติกรรมดานการแนะนําผูอ่ืนใหทําศัลยกรรมเสริมความงามมากข้ึน ซึ่ง
สอดคลองกับแนวคิดของ เสรี วงษมณฑา (2540) กลาววา การโฆษณาคือการส่ือสารที่มิใชระหวาง
บุคคล แตเปนการส่ือสารระดับมวลชนที่ผูสงสาร จายเงินคาบริการในการส่ือสารขอความตาง ๆ ซึ่งผู
สงสารอาจเปนธุรกิจเอกชน องคการหรือบุคคลใดๆ ที่ผูรับสารจะรับรูไดจากขอความโฆษณา และผูสง
สารหวังวาการส่ือสารสามารถชักจูงกลุมเหลานั้นใหปฏิบัติตามขอแนะนําในโฆษณา การโฆษณาเปน
เคร่ืองมือส่ือสารการลาดที่น ามาใชเพื่อใหขอมูลขาวสาร (Informing) ชักจูงโนมนาว (Persuading) 



 151 

เตือนความจํา (Reminding) และเพิ่มคุณภาพสินคา (Adding value) นอกจากนี้ การโฆษณาที่ประสบ
ความสําเร็จจะตองสามารถเปล่ียนผูบริโภคจากพฤติกรรมหนึ่งไปสูอีกพฤติกรรมหนึ่งได 
   2.2.2  ดานการสงเสริมการขาย  การส่ือสารทางการตลาดแบบครบวงจรดานการ
สงเสริมการขาย มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมดานการแนะนําผูอ่ืนใหทําศัลยกรรมเสริมความ
งาม ของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพนัธ
ในทิศทางเดียวกันในระดับนอย กลาวคือ ผูบริโภคใหความสําคัญกับการส่ือสารทางการตลาดแบบ
ครบวงจรดานการสงเสริมการขายมาก ประกอบดวย การจัดโปรโมชั่นรวมกับบัตรเครดิต เชน 0% 10 
เดือน เปนตน การซื้อคอรสเสริมความงาม โดยแจกของแถมคูกันไป การลดราคาต่ํากวาราคาขายปกติ 
และการแจกคูปองทดลองรับบริการฟรี จะมีแนวโนมพฤติกรรมดานการแนะนําผูอ่ืนใหทําศัลยกรรม
เสริมความงามมากข้ึน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ เสรี วงษมณฑา (2540) ที่กลาววา การสงเสริมการ
ขายเปนเคร่ืองมือส่ือสารการตลาดที่สําคัญอยางหนึ่งที่ถูกออกแบบข้ึนเพื่อกระตุนการตอบสนองของ
ผูบริโภคใหเร็วข้ึน และเขมขนข้ึน รวมทั้งเปนประโยชนแกฝายที่เกี่ยวของดวย (Kotler. 1999: 715) การ
สงเสริมการขายเปนการจูงใจที่เสนอคุณคาพิเศษหรือการจูงใจผลิตภัณฑแกกลุมคนกลาง (ผูจัด
จําหนายหรือรานคา) ผูบริโภคหรือหนวยงานขาย 
   2.2.3  ดานการขายโดยใชพนักงานขาย  การส่ือสารทางการตลาดแบบครบวงจร
ดานการขายโดยใชพนักงานขาย มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมดานการแนะนําผูอ่ืนให
ทําศัลยกรรมเสริมความงาม ของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 โดยมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับนอยมาก กลาวคือ ผูบริโภคใหความสําคัญกับการ
ส่ือสารทางการตลาดแบบครบวงจรดานการขายโดยใชพนักงานขายมาก ประกอบดวย ไดแก การให
คําแนะนําสินคาและบริการ ณ จุดขายของพนักงานขาย การมีมารยาทของพนักงานขาย การพูดจา
สุภาพขณะขายสินคาและบริการของพนักงานขาย และการเอาใจใสลูกคาของพนักงานขาย และ
พนักงานขายมีบุคลิกภาพ รูปราง หนาตา และผิวพรรณดี จะมีแนวโนมพฤติกรรมดานการแนะนําผูอ่ืน
ใหทําศัลยกรรมเสริมความงามมากข้ึน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ เสรี วงษมณฑา (2540) กลาววา 
การขายโดยใชพนักงานขายเปนรูปแบบการติดตอส่ือสารจากผูสงขาวสารไปยังผูรับขาวสารโดยตรง 
อาจเรียกวา เปนการติดตอส่ือสารระหวางบุคคล (Interpersonal Communication) โดยผูสงขาวสาร
จะสามารถรับรูและประเมินผลจากขาวสารไดทันที กลาวคือ ผูสงขาวสาร หรือพนักงานขาย 
(Salesman หรือ Sales Person) เปนบุคคลที่ทํา หนาที่รับผิดชอบในการแสวงหาลูกคา การเสนอขาย
เพื่อกระตุนใหลูกคาเกิดความตั้งใจและตัดสินใจซื้อ การใหบริการกอนและหลังการขาย รวมทั้งการให
คําแนะนําลูกคา 
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   2.2.4  ดานการประชาสัมพันธ การส่ือสารทางการตลาดแบบครบวงจรดานการ
ประชาสัมพันธ มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมดานการแนะนําผูอ่ืนใหทําศัลยกรรมเสริมความ
งาม ของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพนัธ
ในทิศทางเดียวกันในระดับนอยมาก กลาวคือ ผูบริโภคใหความสําคัญกับการส่ือสารทางการตลาด
แบบครบวงจรดานการประชาสัมพันธมาก ประกอบดวย การใหแพทยผูเชี่ยวชาญเปนผูรับรองการ
ทําศัลยกรรมตางๆ ผานสกูปทางนิตยสาร หรือหนังสือพิมพ การใชดารา หรือบุคคลที่มีชื่อเสียงเปนพรี
เซ็นเตอร และการแจงขาวเกี่ยวกับสถาบันเสริมความงามผาน Social Media เชน Facebook Pantip 
Google เปนตน จะมีแนวโนมพฤติกรรมดานการแนะนําผูอ่ืนใหทําศัลยกรรมเสริมความงามมากข้ึน 
ทั้งนี้บุคคลที่มีอิทธิพลเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหผูบริโภคหันมาทําศัลยกรรมเสริมความงามมากข้ึน 
เนื่องจากไดรับอิทธิพลจากคนรอบขาง ไดแก ญาติพี่นอง เพื่อนหรือคนรูจักแนะนําใหไปทํา หรืออีก
สาเหตุหนึ่งคือเห็นคนอ่ืนทําแลวดูสวยข้ึน ดูดีข้ึนก็อยากทําบาง ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ฟลิป   
คอทเลอร (Phillip Kotler.2000:39) ที่กลาววาสวนผสมทางการตลาด เปนสวนประกอบที่สําคัญใน
แนวคิดทางการตลาดแบบใหม เปนตัวแปรที่บริษัทสามารถควบคุมได ซึ่งบริษัทนํามาใชเพื่อเปน
ตัวกระตุนสําหรับกลุมเปาหมาย และ ปจจัย ดานความภักดี และ ดานความไววางใจ มีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจเลือกใชบริการสถาบันเสริมความงามโดยดานความไววางใจ มีผลสูงสุด รองลงมา ดานความ
ภักดี ระดับนัยสําคัญทางสถิติ  
   2.2.5  ดานการตลาดทางตรง การส่ือสารทางการตลาดแบบครบวงจรดานการตลาด
ทางตรง มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมดานการแนะนําผูอ่ืนใหทําศัลยกรรมเสริมความงาม ของ
ผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธใน
ทิศทางเดียวกันในระดับนอยมาก กลาวคือ ผูบริโภคใหความสําคัญกับการส่ือสารทางการตลาดแบบ
ครบวงจรดานการตลาดทางตรงมาก ประกอบดวย สถาบันเสริมความงาม มีทําเลที่ตั้งที่เดินทาง
สะดวก เชน มีที่จอดรถ ใกลรถไฟฟา เปนตน การแจงสิทธิพิเศษ หรือรายละเอียดเมนูใหมๆ หรือ มอบ
สวนลดพิเศษใหทานผานทางจดหมายขาวทางไปรษณีย การแจงสิทธิพิเศษ หรือรายละเอียดคอรส
ใหมๆ หรือมอบสวนลดพิเศษใหทานผานระบบ SMS ทางโทรศัพทมือถือ การแจงสิทธิพิเศษ หรือ
รายละเอียดคอรสใหมๆ หรือมอบสิทธิพิเศษใหทานผานทางไปรษณียอีเล็กทรอนิกส และการแจงรายชื่อ
แพทยผูเชียวชาญในการทําศัลยกรรมเสริมความงาม ผานทางไปรษณียอีเล็กทรอนิกส จดหมายขาว SMS 
และโปรชัวร จะมีแนวโนมพฤติกรรมดานการแนะนําผูอ่ืนใหทําศัลยกรรมเสริมความงามมากข้ึน ซึ่ง
สอดคลองกับแนวคิดของ เสรี วงษมณฑา (2540) กลาววา การตลาดทางตรงเปนการตลาดที่ส่ือ
โฆษณาตาง ๆ กับกลุมเปาหมายโดยตรงเพื่อใหเกิดการตอบสนองอยางใดอยางหนึ่งโดยวิธีการตางๆที่
นักการตลาดใชสงเสริมผลิตภัณฑโดยตรงกับกลุมเปาหมาย และสรางใหเกิดการตอบสนองใน
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ทันทีทันใด การตลาดทางตรงเปนชองทางการส่ือสารรูปแบบใหมที่ก าลังไดรับความนิยมมากข้ึนใน
ปจจุบัน เนื่องจากวิถีการด าเนินชีวิตของผูบริโภคเปล่ียนแปลงไปประกอบกับการพัฒนาทางเทคโนโลยี
การส่ือสาร จึงทําใหผูบริโภคมีความสนใจส่ังสินคาผานชองทางการตลาดทางตรงมากข้ึน 
   2.2.6  ดานการตลาดเชิงกิจกรรม การส่ือสารทางการตลาดแบบครบวงจรดาน
การตลาดเชิงกิจกรรม มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมดานการแนะนําผูอ่ืนใหทําศัลยกรรมเสริม
ความงาม ของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมี
ความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับนอย กลาวคือ ผูบริโภคใหความสําคัญกับการส่ือสารทาง
การตลาดแบบครบวงจรดานการตลาดเชิงกิจกรรมมาก ประกอบดวย การออกบูธตามสถานที่ตางๆ 
เพื่อใหทานมีสวนรวมในกิจกรรม เชน เปดโอกาสใหทานทดรองรับบริการฟรี และขายคอรสเสริมความ
งามในราคาลดพิเศษ การจัดงานเนื่องในโอกาสพิเศษ เชน ฉลองครบรอบ 1 ป ของสถาบันเสริมความงาม 
เปนตน และการจัดกิจกรรมสัมมนาใหความรูเกี่ยวกับการทําศัลยกรรม จากแพทยผูเชี่ยวชาญ ดารา 
หรือ บุคคลที่มีชื่อเสียง จะมีแนวโนมพฤติกรรมดานการแนะนําผูอ่ืนใหทําศัลยกรรมเสริมความงามมาก
ข้ึน ทั้งนี้หากการทําศัลยกรรมถาทําออกมาดูดี ดูสวยงาม ลูกคาหรือผูบริโภคที่มาทดลองใชบริการแลว
เกิดความพึงพอใจ ก็จะมีการบอกตอหรือเรียกวา การส่ือสารแบบปากตอปาก (Word of Mouth 
Communications) เปนการแลกเปล่ียนขาวสารที่มีอิทธิพลตอผูบริโภคอยางมาก  ซึ่งสอดคลองกับ
แนวคิดของ เสรี วงษมณฑา (2540) กลาววา การตลาดเชิงกิจกรรม คือ การที่องคการหรือบริษัทไดมี
การจัดกิจกรรมพิเศษ (Special event) อยางใดอยางหนึ่งข้ึนมา เพื่อใหทุกคนไดมีสวนรวม โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางภาพลักษณที่ดีใหกับบริษัท ตลอดจนย้ําจุดขายของสินคา 

 
ขอเสนอแนะ 
 จากการศึกษาวิจัยเร่ือง “การส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร ที่มีความสัมพันธกับแนวโนม
พฤติกรรมการทําศัลยกรรมเสริมความงามของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานคร” ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ
ดังตอไปนี้ 
   
 ขอเสนอแนะจากการวิจัยคร้ังน้ี 
 1. กลุมเปาหมายที่ มีแนวโนมพฤติกรรมการทําศัลยกรรมเสริมความงามดานการ
ทําศัลยกรรมเสริมความงาม และดานแนะนําผูอ่ืน มีอายุ 51 ปข้ึนไป รายได 40,000-50,000 บาท 
ในขณะที่แนวโนมการทําศัลยกรรมเสริมความงามมีสถานภาพหมาย/หยาราง/แยกกัน สวนแนวโนม
การแนะนําผูอ่ืนมีสถานภาพสมรส/อยูดวยกัน และมีอาชีพประกอบธุรกิจสวนตัว โดยผูประกอบการ
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ธุรกิจที่ เกี่ยวกับทําศัลยกรรมเสริมความงามสามารถนําขอมูลดังกลาวมาที่ ในการกําหนด
กลุมเปาหมาย รวมถึงการวางแผนการตลาด เพื่อตอบสนองความตองการกลุมเปาหมาย 
 2. ผูประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวกับทําศัลยกรรมเสริมความงามควรทําการโฆษณาทางส่ือ
โทรทัศน การโฆษณาทางส่ือส่ิงพิมพ เชน หนังสือพิมพ นิตยสาร แผนพับ การโฆษณาตามปาย
กลางแจงบนรถประจําทาง สถานีรถไฟฟา การเปนสปอนเซอรผูสนับสนุนรายการทางโทรทัศน เชน 
ละครโทรทัศน รายการบันเทิงตางๆ เปนตน และการโฆษณาทางส่ือวิทยุ โดยเพิ่มความถีใ่นการโฆษณา
เพื่อใหผูบริโภคเกิดการจดจํา ซึ่งโฆษณาจะเขาถึงผูบริโภคไดในวงกวางมากที่สุด และโฆษณายังเปน
การใหขอมูลขาวสาร การเตือนความทรงจําและการสรางแรงจูงใจ สงผลใหผูบริโภคมีแนวโนม
พฤติกรรมการทําศัลยกรรมเสริมความงามดานการทําศัลยกรรมเสริมความงาม และดานแนะนําผูอ่ืน 
เพราะจากผลการศึกษาพบวาการส่ือสารทางการตลาดแบบครบวงจรดานการโฆษณา มีความสัมพันธ
กับแนวโนมพฤติกรรมดานการทําศัลยกรรมเสริมความงาม และดานการแนะนําผูอ่ืน ของผูใชบริการใน
เขตกรุงเทพมหานคร  
 3. ผูประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวกับทําศัลยกรรมเสริมความงามตองทํารายสงเสริมการขายให
มีความหลากหลายเพิ่มมากยิ่งข้ึน เชน จัดโปรโมชั่นรวมกับบัตรเครดิต เชน 0% 10 เดือน เปนตน การ
ซื้อคอรสเสริมความงาม โดยแจกของแถมคูกันไป การลดราคาต่ํากวาราคาขายปกต ิและการแจกคูปอง
ทดลองรับบริการฟรี จะมีแนวโนมพฤติกรรมดานการทําศัลยกรรมเสริมความงามและดานาการแนะนํา
ผูอ่ืนมากข้ึน ทั้งนี้การสงเสริมการขายเปนอีกชองทางหนึ่งที่ทําใหผูบริโภคตัดสินใจทําศัลกรรมเสริม
ความงามไดงายยิ่งข้ึน เม่ือเห็นวามีความคุมคาและตรงกับความตองการของตนเอง เนื่องจากผล
การศึกษา พบวาการส่ือสารทางการตลาดแบบครบวงจรดานการสงเสริมการขายมีความสัมพันธกับ
แนวโนมพฤติกรรมดานการทําศัลยกรรมเสริมความงาม และดานการแนะนําผูอ่ืน ของผูใชบริการใน
เขตกรุงเทพมหานคร  
 4. ผูประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวกับทําศัลยกรรมเสริมความงามควรทําการตลาดเชิงกิจกรรม
เกี่ยวกับการบริการใหคําปรึกษาการทําศัลยกรรมเสริมความงาม โดยการออกบูธตามสถานที่ตางๆ 
เพื่อใหทานมีสวนรวมในกิจกรรม เชน เปดโอกาสใหทานทดรองรับบริการฟรี และขายคอรสเสริมความ
งามในราคาลดพิเศษ การจัดงานเนื่องในโอกาสพิเศษ เชน ฉลองครบรอบ 1 ป ของสถาบันเสริมความงาม 
เปนตน และการจัดกิจกรรมสัมมนาใหความรูเกี่ยวกับการทําศัลยกรรม จากแพทยผูเชี่ยวชาญ ดารา 
หรือ บุคคลที่มีชื่อเสียง เพื่อใหผูบริโภคไดมีสวนรวมในการทํากิจกรรมตางๆ รวมถึงเปนการสราง
ภาพลักษณ และทัศนคติที่ดีใหกับผูบริโภค เพื่อใหตัดสินใจและแนวโนมพฤติกรรมการทําศัลกรรมดาน
การทําศัลยกรรมเสริมความงามและการแนะนําใหผูอ่ืนทําศัลกรรมเสริมความงาม เนื่องจากผล
การศึกษา พบวาการส่ือสารทางการตลาดแบบครบวงจรดานการตลาดเชิงกิจกรรม มีความสัมพันธกับ
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แนวโนมพฤติกรรมดานการทําศัลยกรรมเสริมความงาม และดานการแนะนําผูอ่ืน ของผูใชบริการใน
เขตกรุงเทพมหานคร  
 5. ผูประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวกับทําศัลยกรรมเสริมความงามตองทําการประชาสัมพันธ
อยางตอเนื่อง โดยการใหแพทยผูเชี่ยวชาญเปนผูรับรองการทําศัลยกรรมตางๆ ผานสกูปทางนิตยสาร 
หรือหนังสือพิมพ การใชดารา หรือบุคคลที่มีชื่อเสียงเปนพรีเซ็นเตอร และการแจงขาวเกี่ยวกับสถาบัน
เสริมความงามผาน Social Media เชน Facebook Pantip Google เปนตน เนื่องจากประสบการณใน
การทําศัลยกรรมของบุคคลจะชวยสรางความม่ันใจ และความนาเชื่อถือใหกับผูบริโภคไดเปนอยางดซีึง่
จะสงผลใหผูบริโภคมีแนวโนมพฤติกรรมดานการทําศัลยกรรมเสริมความงามและดานการแนะนําผูอ่ืน
เพิ่มมากข้ึน เพราะจากผลการศึกษา พบวาการส่ือสารทางการตลาดแบบครบวงจรดานการ
ประชาสัมพันธ มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมดานการทําศัลยกรรมเสริมความงาม และดาน
การแนะนําผูอ่ืนของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานคร  
 6. ผูประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวกับทําศัลยกรรมเสริมความงามตองทําการตลาดทางตรง โดย
สถาบันเสริมความงาม ควรมีทําเลที่ตั้งที่เดินทางสะดวก เชน มีที่จอดรถ ใกลรถไฟฟา เปนตน การแจง
สิทธิพิเศษ หรือรายละเอียดเมนูใหมๆ หรือ มอบสวนลดพิเศษใหทานผานทางจดหมายขาวทาง
ไปรษณีย การแจงสิทธิพิเศษ หรือรายละเอียดคอรสใหมๆ หรือมอบสวนลดพิเศษใหทานผานระบบ 
SMS ทางโทรศัพทมือถือ การแจงสิทธิพิเศษ หรือรายละเอียดคอรสใหมๆ หรือมอบสิทธิพิเศษใหทาน
ผานทางไปรษณียอีเล็กทรอนิกส และการแจงรายชื่อแพทยผูเชียวชาญในการทําศัลยกรรมเสริมความงาม 
ผานทางไปรษณียอีเล็กทรอนิกส จดหมายขาว SMS และโปรชัวร จะมีผลตอแนวโนมพฤติกรรมดานการ
ทําศัลยกรรมเสริมความงามและแนะนําผูอ่ืนเพิ่มมากข้ึน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการตลาดทางตรง
สามารถเขาถึงผูบริโภคไดเปนอยางดี และเขาถึงไดไดโดยเฉพาะชองทางที่เหมาะสมกับผูบริโภค เพราะ
จากผลการศึกษา พบวาการส่ือสารทางการตลาดแบบครบวงจรดานการตลาดทางตรง มีความสัมพันธ
กับแนวโนมพฤติกรรมดานการทําศัลยกรรมเสริมความงาม และดานการแนะนําผูอ่ืน ของผูใชบริการใน
เขตกรุงเทพมหานคร 
 7. ผูประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวกับทําศัลยกรรมเสริมความงามควรรักษามาตรฐานในการ
ใหบริการ และพัฒนาประสิทธิภาพในการใหบริการของพนักงานเพิ่มมากยิ่งข้ึน ไดแก การใหคําแนะนาํ
สินคาและบริการ ณ จุดขายของพนักงานขาย การมีมารยาทของพนักงานขาย การพูดจาสุภาพขณะ
ขายสินคาและบริการของพนักงานขาย และการเอาใจใสลูกคาของพนักงานขาย และพนักงานขายมี
บุคลิกภาพ รูปราง หนาตา และผิวพรรณดี เพื่อใหผูบริโภคเกิดความประทับใจ รวมถึงการไววางใจใน
การใชบริการสถาบันศัลกรรมเสริมความงาม เพราะจากผลการศึกษา พบวาการส่ือสารทางการตลาด
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แบบครบวงจรดานการขายโดยใชพนักงานขายมีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมดานการ
ทําศัลยกรรมเสริมความงาม และดานการแนะนําผูอ่ืน ของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานคร  
 8. ผูประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวกับทําศัลยกรรมเสริมความงามควรมีการวางแผนการรับมือใน
ดานตางๆไดแก ดานคุณภาพ ดานประสิทธิ์ภาพ รวมถึงดานชื่อเสียงของสถานประกอบการใหมีความ
นาเชื่อถือ มีเคร่ืองมือที่ทันสมัยและเพียงพอกับแนวโนมพฤติกรรมดานการทําศัลยกรรมเสริมความงาม
ที่จะมีเพิ่มมากข้ึน เนื่องมาจากกระแสการบริโภคที่เปล่ียนแปลงไปพบวา ปจจุบันกระแสการบริโภคมี
ความหลากหลายและเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็ว การแพรกระจายทางวัฒนธรรมถูกนํามาผนวกกับ
การตลาดนําไปสูกําลังการบริโภคของประชาชน การบริโภคเปล่ียนแปลงไปจากเม่ือสิบกวาปกอนเปน
อยางมาก 
 
  ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
 1.  ควรทําการศึกษาปจจัยตัวอ่ืนๆ ที่มีผลตอแนวโนมพฤติกรรมการทําศัลยกรรมเสริมความ
งามเพิ่มเติม อาทิเชน สวนประสมทางการตลาดบริการ แรงจูงใจ และทัศนคติในการทําศัลยกรรมเสริม
ความงาม เพื่อทราบขอมูลวาปจจัยตัวใดบางที่มีอิทธิพลตอการทําศัลกรรมเสริมความงาม และทํามา
วางแผนการตลาดตอไป  
 2.  ควรทําการศึกษาความพึงพอใจของผูบริโภคตอทําศัลยกรรมเสริมความงามเพิ่มเติม เพื่อ 
นําผลที่ไดมาปรับปรุงพัฒนากลยุทธทางการตลาดไดตรงตามความตองการของผูบริโภคตอไป 
 3. ควรทําการศึกษาเปรียบเทียบแนวโนมการทําศัลยกรรมเสริมความงามระหวางเพศชาย
และเพศหญิง วามีความตองการแตกตางกันหรือไมอยางไร เนื่องจากปจจุบันเพศชายเองเร่ิมมีการ
ทําศัลยกรรมมากยิ่งข้ึน ประกอบกับมีการดูแลตนเองไมตางจากเพศหญิง  
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
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แบบสอบถาม 
โครงการวิจัยเร่ือง “การส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร ท่ีมีความสัมพันธกับ
แนวโนมพฤติกรรมการทําศัลยกรรมเสริมความงามของผูใชบริการในเขต

กรุงเทพมหานคร” 
 
 แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาขอมูลประกอบการทําสารนิพนธเกี่ยวกับ “การ
ส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร ที่มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการทําศัลยกรรมเสริมความ
งามของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานคร” เปนสวนหนึ่งการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาโท หลักสูตร
บริหารธรุกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร ขอใหทานพิจารณา
คําถามและตอบตามความคิดเห็นของทาน โปรดตอบคําถามทุกขอ คําตอบของทานจะถกูเกบ็เปนความลับ  

 
ผูวิจัยขอขอบคณุในความรวมมือของทานในคร้ังนี้ดวย 

 
คําช้ีแจง: แบบสอบถามนี้มีทั้งหมด 3 สวน คือ 
 สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 สวนที ่2 การส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร 
 สวนที่ 3 แนวโนมพฤตกิรรมการทําศัลยกรรมเสริมความงาม 
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สวนท่ี 1 
ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 
คําช้ีแจง โปรดทําเคร่ืองหมาย  ลงในชอง [  ] ที่ตรงกับขอมูลของทาน  
 1. เพศ 
  [  ] 1. ชาย    [  ] 2. หญิง 
 2. อายุ  
  [  ] 1. 21 - 30 ป   [  ] 2. 31 - 40 ป   
  [  ] 3. 41 - 50 ป  [  ] 4. 51 ปข้ึนไป  
 3. สถานภาพสมรส 
  [  ] 1. โสด     [  ] 2. สมรส / อยูดวยกัน    
  [  ] 3. หมาย / หยาราง / แยกกนัอยู      
 4. ระดับการศึกษาสูงสุด 
  [  ] 1. ต่ํากวาปริญญาตรี [  ] 2. ปริญญาตรี 
  [  ] 3. สูงกวาปริญญาตรี    
 5. อาชีพ 
  [  ] 1. ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกจิ [  ] 2. พนักงานบริษัทเอกชน  
  [  ] 3. ประกอบธุรกิจสวนตัว [  ] 4. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)..........................  
 6. รายได 
  [  ] 1. 10,001 - 20,000 บาท [  ] 2. 20,001 - 30,000 บาท    
  [  ] 3. 30,001 - 40,000 บาท [  ] 4. 40,001 - 50,000 บาท 
  [  ] 5. 50,001 บาทข้ึนไป 
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สวนท่ี 2 
การส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร 

   
คําช้ีแจง โปรดทําเคร่ืองหมาย  ลงในชองที่ตรงกับขอมูลของทาน  
 

ระดับความสําคัญ 
มาก
ท่ีสุด มาก 

ปาน
กลาง นอย 

นอย 
ท่ีสุด 

 
การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร 

 
(5) (4) (3) (2) (1) 

1. ดานการโฆษณา      
 1.1 การโฆษณาทางส่ือโทรทัศน      
 1.2 การโฆษณาทางส่ือวิทย ุ      
 1.3 การโฆษณาทางส่ือส่ิงพิมพ เชน หนังสือพิมพ 
นิตยสาร แผนพับ 

     

 1.4 การโฆษณาตามปายกลางแจงบนรถประจําทาง 
สถานีรถไฟฟา 

     

 1.5 การเปนสปอนเซอรผูสนับสนุนรายการทาง
โทรทัศน เชน ละครโทรทัศน รายการบนัเทิงตางๆ เปนตน 

     

2. ดานการสงเสริมการขาย      
 2.1 การแจกคูปองทดลองรับบริการฟรี      
 2.2 การลดราคาต่ํากวาราคาขายปกต ิ      
 2.3 การจัดโปรโมชัน่รวมกับบัตรเครดิต เชน 0% 10 
เดือน เปนตน 

     

 2.4 การซื้อคอรสเสริมความงาม โดยแจกของแถมคู
กันไป 

     

3. ดานการขายโดยใชพนักงานขาย      
 3.1 การใหคําแนะนําสินคาและบริการ ณ จุดขายของ
พนักงานขาย 

     

 3.2 การเอาใจใสลูกคาของพนักงานขาย      
 3.3 การมีมารยาทของพนักงานขาย      
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ระดับความสําคัญ 

มาก
ท่ีสุด มาก 

ปาน
กลาง นอย 

นอย 
ท่ีสุด 

 
การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร 

 
(5) (4) (3) (2) (1) 

 3.4 การพูดจาสุภาพขณะขายสินคาและบริการของ
พนักงานขาย 

     

 3.5 พนักงานขายมีบุคลิกภาพ รูปราง หนาตา และ
ผิวพรรณด ี

     

4. ดานการประชาสัมพันธ      
 4.1 การแจงขาวเกี่ยวกับสถาบันเสริมความงามผาน 
Social Media เชน Facebook Pantip Google เปนตน 

     

 4.2 การใชดารา หรือบุคคลที่มีชื่อเสียงเปน พรีเซ็น
เตอร 

     

 4.3 การใหแพทยผูเชี่ยวชาญเปนผูรับรองการ
ทําศัลยกรรมตางๆ ผานสกูปทางนิตยสาร หรือ
หนังสือพิมพ 

     

5. ดานการตลาดทางตรง      
 5.1 การแจงสิทธิพิเศษ หรือรายละเอียดคอรสใหมๆ 
หรือมอบสิทธิพิเศษใหทานผานทางไปรษณีย
อีเล็กทรอนิกส 

     

 5.2 การแจงสิทธิพิเศษ หรือรายละเอียดเมนูใหมๆ 
หรือ มอบสวนลดพิเศษใหทานผานทางจดหมายขาวทาง
ไปรษณีย 

     

 5.3 การแจงสิทธิพิเศษ หรือรายละเอียดคอรสใหมๆ 
หรือมอบสวนลดพิเศษใหทานผานระบบ SMS ทาง
โทรศัพทมือถือ 

     

 5.4 สถาบันเสริมความงาม มีทําเลที่ตั้งทีเ่ดนิทาง
สะดวก เชน มีทีจ่อดรถ ใกลรถไฟฟา เปนตน 
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ระดับความสําคัญ 
มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย 
ท่ีสุด 

 
การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร 

 
(5) (4) (3) (2) (1) 

5.5 การแจงรายชื่อแพทยผูเชียวชาญในการทําศัลยกรรม
เสริมความงาม ผานทางไปรษณยีอีเล็กทรอนกิส จดหมาย
ขาว SMS และโปรชัวร 

     

6. ดานการตลาดเชิงกิจกรรม      
 6.1 การจัดงานเนื่องในโอกาสพิเศษ เชน ฉลองครบรอบ 1 
ป ของสถาบันเสริมความงาม เปนตน 

     

 6.2 การออกบูธตามสถานที่ตางๆ เพื่อใหทานมีสวน
รวมในกจิกรรม เชน เปดโอกาสใหทานทดรองรับบริการฟรี 
และขายคอรสเสริมความงามในราคาลดพิเศษ 

     

 6.3 การจัดกิจกรรมสัมมนาใหความรูเกีย่วกับการ
ทําศัลยกรรม จากแพทยผูเชี่ยวชาญ ดารา หรือ บุคคลที่มี
ชื่อเสียง 
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สวนท่ี 3 
แนวโนมพฤติกรรมการทําศัลยกรรมเสริมความงาม 

  
คําช้ีแจง  โปรดทําเคร่ืองหมาย  ลงในชอง.........ที่ตรงกับความคดิเหน็ของทานมากที่สุด 
 1. แนวโนมพฤตกิรรมการทําศัลยกรรมเสริมความงาม 
  1.1 ในอนาคตทานจะทําศัลยกรรมเสริมความงามหรือไม 

 
ทําแนนอน .........: .........: .........: .........: ......... ไมทําแนนอน 

        5         4         3         2         1 
 
  1.2 ทานจะแนะนําการทําศัลยกรรมเสริมความความใหกับผูอ่ืนหรือไม  

 
แนะนําแนนอน .........: .........: .........: .........: ......... ไมแนะนําแนนอน 

       5         4         3         2         1 
 
 2. หากทานทําศัลยกรรมเสริมความงาม ทานจะเลือกทําสวนใดมากที่สุด  
(เลือกตอบเพียง 1 ขอ) 
  [  ] 1. กรีดตาสองชั้น    
  [  ] 2. เสริมจมูก 
  [  ] 3. เสริมหนาอก     
  [  ] 4. ทําลักยิ้ม  
  [  ] 5. ทําเลเซอรลบรอยสิว    
  [  ] 6. ดูดไขมันหนาทอง สะโพก ขา 
  [  ] 7. รอยไหม ยกกระชบัใบหนา   
  [  ] 8. ฉีดโบท็อกซเพื่อใหใบหนาดเูรียว 
  [  ] 9. ฉีดปากอวบอ่ิมหรือผาตัดปากบาง  
  [  ] 10. อ่ืนๆ โปรดระบ.ุ........................ 
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  3. เหตุผลที่ทานตดัสินใจทําศัลยกรรมเสริมความงามมากที่สุด (เลือกตอบเพียง 1 ขอ) 

  [  ] 1. ผลของการประสบความสําเร็จของเพื่อนหรือบคุคลใกลชดิ  
  [  ] 2. มีการจัดการสงเสริมการตลาด เชน การจัดโปรโมชัน่ การลดราคา 
  [  ] 3. เพื่อเพิ่มความม่ันใจใหกับตนเอง 
  [  ] 4. เพิ่มเกี่ยวกับความนับถือตัวเอง 
  [  ] 5. เพิ่มความสุขใหตัวเอง  
  [  ] 6. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงบุคลิกภาพตัวเอง 
   [  ] 7. เพื่อมีรูปรางหนาตาเหมือนดารา หรือบุคคลทีเ่ราอยากจะเปน    
  [  ] 8. อ่ืนๆ โปรดระบ.ุ...............................................  
 
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอ่ืนๆ (ถามี โปรดระบุ) 
               
               
               
                
 

ขอขอบคุณที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามในคร้ังนี ้
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ภาคผนวก  ข 
 

หนังสือเชิญผูเช่ียวชาญตรวจแบบสอบถาม 
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ภาคผนวก  ค 
 

รายรามผูเช่ียวชาญตรวจแบบสอบถาม 
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