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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาข้อมูลทางด้านพฤติกรรมของผู้หญิงวัยทางานในเขตกรุงเทพมหานครต่อ
การตัดสินใจเลือกทาศัลยกรรมเสริมความงาม 2) วิเคราะห์องค์ประกอบการเลือกทาศัลยกรรมเสริมความงามของผู้หญิงวัย
ทางานในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มผู้หญิงวัยทางานในเขตกรุงเทพมหานคร จานวน 400 คน โดยใช้
แบบสอบถามเป็ น เครื่ อ งมื อ ในการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล และใช้ วิ ธี สุ่ ม กลุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบพิ จ ารณาตามความสะดวก
(Convenience Sampling)การแบบวิเคราะห์ข้อมูลด้วยร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์ปัจจัย
ผลการวิจัยพบว่า 1) ส่วนใหญ่ของผู้ตอบแบบสอบถามเคยใช้บริการสถาบันศัลยกรรมเสริมความงามและเหตุผลที่เลือกใช้
บริการศัลยกรรมเสริมความงามเพื่อเสริมบุคลิกภาพและเสริมความมั่นใจ และส่วนใหญ่เลือกใช้แผนกศัลยกรรมเสริมความ
งามในโรงพยาบาลเพราะกลัวผลจะไม่เป็นตามที่คาดหวัง 2) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกทาศัลยกรรมเสริมความงามของ
ผู้หญิงวัยทางานในเขตกรุงเทพมหานคร มี 7 ด้าน โดยเรียงลาดับตามความสาคัญในการเลือกใช้บริการได้ดังนี้ ปัจจัยด้าน
บุคลากรทางการแพทย์ ปัจจัยด้านความเชื่อและทัศนคติ ปัจจัยด้านกายภาพ ปัจจัยด้านบุคลากรและกระบวนการที่
ให้บริการ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และการให้บริการ ปัจจัยด้านสถานที่และกิจกรรมส่งเสริมการตลาด และปัจจัยด้านราคา
ค่าบริการและความสะดวกในการเข้าใช้บริการ
คาสาคัญ: ศัลยกรรมเสริมความงาม, ผู้หญิงวัยทางาน

Abstract
This research has aimed to 1) to study the behavior of working women in Bangkok to decide to
do cosmetic surgery. 2) Analysis of the selected surgery beauty of working women in Bangkok. The
sample consisted of working women in the total of 400 questionnaires were used to collect data. And
use a random sample group method convenience sampling. Data were analyzed by percentage, mean,
standard deviation, and factor analysis.
The results showed that the 1) the majority of respondents have used the services of cosmetic
surgery and the reason that the cosmetic surgery to enhance personality and extra confidence. And
most choose to use cosmetic surgery in the hospital department because of the effect is not as

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี 65

expected. 2) factors that influence the choice of a cosmetic surgery of working women in Bangkok are
the seven factors by importance in choosing the services as follows. The medical personnel, Belief and
attitude physical factors Personnel factors and process service. The products and services. The place
and activities to promote marketing. And factor price and ease of access to services.
Keyword : Cosmetic surgery, Working women
บทนา
ในปัจจุบันประเทศไทยได้มีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางการแพทย์และนวัตกรรมทางการแพทย์เป็นอย่างมาก
ปัจจุบันนีเ้ ทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆสามารถที่จะช่วยพัฒนาและเสริมบุคลิกภาพหรือจุดด้อยของแต่ละบุคคลให้ดูดีขึ้น บาง
คนสามารถเปลี่ยนจากจุดด้อยเป็นจุดเด่นขึ้นมาได้ตามที่บุคคลนั้นต้องการ แต่ในสมัยก่อนการทาศัลยกรรมในประเทศไทยยังไม่
เป็นที่นิยมและไม่เป็นที่ยอมรับมากนัก จึงทาให้คนที่ทาศัลยกรรมต้องคอยปิดบังแต่เมื่อเทียบกับในปัจจุบันแต่เมื่อมีเหล่าบรรดา
นักร้อง นักแสดง คนในวงการบันเทิง ออกมายอมรับว่าตนเองทาศัลยกรรมมาและได้ผลลัพธ์ที่ดีทาให้มีความมั่นใจมากขึ้น จึง
เป็นเหตุทาให้ผู้หญิงส่วนมากที่ทาศัลยกรรมก็ต่างยอมรับกันอย่างเปิดเผยว่าตนเองผ่านการทาศัลยกรรมในส่วนใดมาบ้างและจาก
การทาศัลกรรมที่ได้ผลลัพธ์ที่ดีจึงทาให้เกิดกระแสการลอกเลียนแบบหรือการแนะนาเชิญชวนจากคนที่ทาแล้วได้ผลลัพธ์ที่ดีอีก
ด้วยจึงทาให้กระแสการศัลยกรรมเพื่อความงาม และด้วยวิวัฒนาการทางการแพทย์ของไทยได้รับนวัตกรรมใหม่ๆ ด้านการ
ศัลยกรรมจากต่างประเทศมากขึ้น เช่น จากประเทศเกาหลี , อเมริกา เป็นต้น ดังนั้นการศึกษาถึงทัศนคติและพฤติกรรม
การทาศัลยกรรมเพื่อความงามของผู้หญิงวัยทางานในเขตกรุงเทพมหานครในครัง้ นี้จะเป็นประโยชน์สาหรับผู้ที่กาลังคิดที่จะ
ทาศัลยกรรม (สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย, 2555)
เมื่อเทคโนโลยีทางการแพทย์ทันสมัยแล้วจึงทาให้การทาศัล ยกรรมในปัจจุบันได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย
ความสวยงามของรูปร่างหน้าตาสามารถปรับเปลี่ยนได้ดั่งความปรารถนา ทาให้เกิดความพึงพอใจในรูปร่างหน้าตาที่ได้ติด
ตัวมาแต่กาเนิดลดน้อยลง หากบุคคลใดไม่พึงพอใจกับรูปร่างหน้าตาของตน วงการศัลยแพทย์สามารถเสริมเติม แต่งให้ได้
ทั้งสิ้นแม้แต่การทาให้เหมือน นักแสดง หรือบุคคลสาคัญ การทาศัลยกรรมในปัจจุบันจึงเป็นทางเลือกหนึ่งของตัวบุคคลที่ไม่
พอใจในตนเอง ซึ่งอาจมีเหตุผลประกอบการทาศัลยกรรม คือ เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจและเพื่อความสาเร็จในชีวิตหน้าที่
การงาน (จารุวรรณี ปฐมธนพงศ์ , 2552)
การทาศัลยกรรมเพื่อความงามในประเทศไทยมีหลากหลายสถานประกอบได้เกิดขึ้นมาใหม่มากมาย และยังมี
การ แข่งขันกันค่อนข้างสูงอีกด้วย ซึ่งแต่ละสถานประกอบการก็จะมีจุดเด่นหรือมีความชานาญเฉพาะด้านที่แตกต่างกันไป
ทั้งนี้การเลือกใช้บริการสถานประกอบการก็ขึ้นอยู่กับความสมัครใจหรือความต้องการของแต่ละบุคคล แต่บางสถาน
ประกอบการ บางที่ก็ไม่ได้คานึงถึงความสะอาด ความปลอดภัยต่อลูกค้า แต่โดยส่วนใหญ่ ผู้ที่ไปใช้บริการจะไม่คานึงถึง
ผลกระทบภายหลัง เพราะต้องการศัลยกรรมเพื่อความงาม เพื่อต้องการแก้จุดบกพร่องของตนเองจนทาให้ห ลงเชื่อโฆษณา
ที่เกินจริงหรืออาจจะมี ค่านิยมที่เลียนแบบดารานักแสดงเพียงเท่านั้น (กนกวรรณ ทองรื่น , 2555)
ในการทาวิจัยครั้งนี้ทาให้ทราบถึงความพึงพอใจและพฤติกรรมการเลือกใช้ของผู้บริโภคที่ทาศัลยกรรมว่ามีความ
คิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการทาศัลยกรรมรวมถึงผู้บริโภคมีความสนใจและมีความต้องการที่จะทาศัลยกรรมมากน้อยเพียงใด
และจากการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่จะคิดทาศัลยกรรมต่า งๆ ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยและ
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นภายหลังถ้าผู้บริโภคเลือกสถานประกอบการที่ไม่ได้คุณภาพหรือไม่ผ่านการรับรอง
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมและการวิเคราะห์องค์ประกอบการเลือกทาศัลยกรรมเสริมความ
งามของผู้หญิงวัยทางานในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนี้
1. เพื่ อ ศึ ก ษาข้ อ มู ล ทางด้ า นพฤติ ก รรมของผู้ ห ญิ งวั ย ท างานในเขตกรุ งเทพมหานครต่ อ การตั ด สิ น ใจเลื อ ก
ทาศัลยกรรมเสริมความงาม
2. เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบการเลือกทาศัลยกรรมเสริมความงามของผู้หญิงวัยทางานในเขตกรุงเทพมหานคร
การทบทวนทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการวิเคราะห์องค์ประกอบ
การวิเคราะห์องค์ประกอบเป็นเทคนิคการวิเคราะห์ตวั แปรหลายตัว (Multivariate statistical technique) ที่ได้
มีการนาไปใช้ในแทบทุกวงการวิชาการ ไม่ว่าจะเป็นในวงการสังคมศาสตร์ เช่น สังคมวิทยา รัฐศาสตร์ ประชากรศาสตร์
มานุษยวิทยาและโบราณคดี จิตวิทยาสังคม หรือในวงการวิทยาศาสตร์ รวมถึงในวงการการศึกษา เป็นต้น
Daniel (1988) ได้พูดถึงการวิเคราะห์องค์ประกอบไว้ว่า “การวิเคราะห์องค์ประกอบถูกออกแบบมาเพื่อใช้
ตรวจสอบโครงสร้างของชุดตัวแปรและเพื่อใช้อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในรูปของจานวนที่น้อยที่สุดของตัวแปร
แฝงที่สังเกตไม่ได้ ซึ่งตัวแปรแฝงที่สังเกตไม่ได้เหล่านี้จะถูกเรียกว่า องค์ประกอบ
Joreskog และ Sorbom (1989) ได้อธิบายว่า “แนวคิดที่สาคัญภายใต้รูปแบบของการวิเคราะห์องค์ประกอบ
คือ มีตัวแปรบางตัวที่ไม่สามารถสังเกตหรือวัดได้โดยตรง หรืออาจเรียกได้ว่าเป็นตัวแปรแฝงหรือองค์ประกอบ ตัวแปรที่ไม่
สามารถสังเกตหรือวัดได้โดยตรงนั้น สามารถอ้างอิงได้ทางอ้อมจากข้อมูลของตัวแปรที่สังเกตได้ การวิเคราะห์องค์ประกอบ
เป็นกระบวนการทางสถิติสาหรับเปิดเผย (uncooering) ตัวแปรแฝงที่มีอยู่ โดยศึกษาผ่านความแปรปรวนระหว่างชุดของ
ตัวแปรที่สังเกตได้”
กัลยา วานิชบัญชา (2554) กล่าวโดยสรุปว่า เป็นการวิเคราะห์หลายตัวแปรเทคนิคหนึ่งเพื่อการสรุปรายละเอียด
ของตั ว แปรหลายตั ว หรื อ เรี ย กว่ า เป็ น เทคนิ ค ที่ ใ ช้ ใ นการลดจ านวนตั ว แปรเทคนิ ค หนึ่ ง โดยการศึ ก ษาถึ งโครงสร้ า ง
ความสัมพันธ์ของตัวแปร และสร้างตัวแปรใหม่เรียกว่า องค์ประกอบ โดยองค์ประกอบที่สร้างขึ้นจะเป็นการนาตัวแปรที่มี
ความสัมพันธ์กันหรือมีความร่วมกันสูงมารวมกันเป็นองค์ประกอบเดียวกัน ส่วนตัวแปรที่อยู่คนละองค์ประกอบมีความ
ร่วมกันน้อย หรือไม่มีความสัมพันธ์กันเลย
เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย (2549) ให้ความหมายคือ การวิเคราะห์องค์ประกอบเป็นเทคนิคทางสถิติ สาหรับวิเคราะห์
ตัวแปรหลายตัว (Multivariate analysis techniques) ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้นักวิจัยได้ใช้แสวงหาความรู้ความจริง
ดังกล่าว เช่น นักวิจัยสามารถใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ (Exploratory Factor Analysis หรือ EFA) ในการ
พัฒนาทฤษฎี หรือนักวิจัยสามารถใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis หรือ CFA) ใน
การทดสอบหรือยืนยันทฤษฎี
อาจสรุปได้ว่า การวิเคราะห์องค์ประกอบ หมายถึง เทคนิควิธีทางสถิติที่จะจับกลุ่มหรือรวมกลุ่ม หรือรวมตัวแปร
ที่มีความสัมพันธ์กันไว้ในกลุ่มเดียวกัน ซึ่งความสัมพันธ์เป็นไปได้ทั้งทางบวกและทางลบ ตัวแปรภายในองค์ประกอบ
เดียวกัน จะมีความสัมพันธ์กันสูง ส่วนตัวแปรที่ต่างองค์ประกอบจะสัมพันธ์กันน้อยหรือไม่มี สามารถใช้ได้ทั้งการพัฒนา
ทฤษฎีใหม่หรือการทดสอบหรือยืนยันทฤษฎีเดิม
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2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจ
ลฎาภา พูลเกษม (2550) กล่าวว่า การตัดสินใจ (Decision Making) เป็นกระบวนการคิดโดยใช้เหตุผลในการ
เลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากหลายทางเลือกที่มีอยู่เพื่อให้ได้ทางเลือกที่ดีที่สุด และตอบสนองความต้องการของตนเองให้มากที่สุด
โดยมีผู้ให้ความหมายของการตัดสินใจไว้
ธัญชนก สุขแสง (2556) กล่าวว่า โดยส่วนมากผู้หญิงที่มีอายุระหว่าง 26-35 ปี จะให้ความสาคัญในการตัดสินใจ
ทาศัลยกรรมความงามเพราะช่วยเสริมบุคลิกภาพให้เข้าสังคมได้ง่าย และช่วยให้หางานได้ง่ายขึ้น ด้านค่านิยมทางจิตใจ เมื่อ
ทาศัลยกรรมแล้วทาให้มีหน้าตาที่สวยงามขึ้นและทาให้รู้สึกมั่นใจมากขึ้นด้วย
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2552, หน้า 157) กระบวนการหรือขั้นตอนการตัดสินใจซื้อ (Buyer’ s Decision Process)
เป็นลาดับขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อ ของผู้บริโภค ประกอบไปด้วย การรับรู้ปัญหา การค้นหาข้อมูล การประเมินผล
ทางเลือก การตัดสินใจซื้อและพฤติกรรมภายหลังการซื้อ
มานิต รัตนสุวรรณ และ สมฤดี ศรีจรรยา (2554) กระบวนการตัดสินใจของผู้ซื้อของผู้บริโภคประกอบด้วย 6
ขั้นตอน เริ่มตั้งแต่การรับรู้ความต้องการและค้นหาข้อมูลที่ต้องการสินค้าที่ต้องการเปรียบเทียบคุณภาพและราคา สุดท้าย
จะเปิดทางเลือกว่าเลือกสินค้าไหนที่ได้ตรงตามความต้องการจึงตัดสินใจซื้อ
อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า กระบวนการตัดสินใจจะเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคซึ่งจะทาการตัดสินใจซื้อแบบ
มีขั้นมีตอน กล่าวคือ ผู้บริโภคต้องมีความต้องการและทาการเสาะหาข้อมูลมาประกอบการพิจารณาเพื่อกาหนดแนวทาง
และประเมินทางเลือกว่าจะตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการนั้นและนักการตลาดต้ องให้ความสาคัญอย่างมากกับพฤติกรรม
หลังการซื้อ หรือใช้บริการของผู้บริโภคให้เกิดความพึงพอใจมากที่สุด และถ้าผู้บริโภคไม่เกิดความพึงพอใจก็ ต้องหาว่าเกิด
จากปัญหาอะไรแล้วทาการแก้ไข เพื่อให้ความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหมายของผู้บริโภคตรงกับการปฏิบัติการของสินค้า
หรือการบริการ
3. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องศัลยกรรม
ศัลยกรรม ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน แปลว่า การ รักษาโรคโดยวิธีผ่าตัด
ชาติชาย รัตนามหัทธนะ (2557) กล่าวไว้ว่า ศัลยกรรมหรือในภาษาอังกฤษคือ Plastic Surgery คาว่าพลาสติก
มาจากรากศัพท์ของภาษากรีก Plastikos แปลว่า การทาให้รูปร่างหรือ Form กลับไปเหมือนเดิม ตั้งแต่ในยุคสมัยสงคราม
ศัลยแพทย์ใช่ความรู้ในวิชาศัลยกรรมเพื่อผ่าตัดรักษาให้กับทหารที่ได้รับบาดเจ็บ พิการจากการรบ ดังนั้นคาว่าศัลยกรรม
ตกแต่งหมายถึง การผ่าตัดอวัยวะเพื่อรักษาหรือปรับปรุงรูปร่างของอวัยวะให้สวยงามและเหมาะสมทาให้อวัยวะนั้นๆ คงทา
หน้าที่ได้ตามปกติรวมทั้งเป็นการบูรณะส่วนที่ผิดปกติให้กลับสู่สภาพปกติด้วย ซึ่งบางครั้งใช้ในการรักษาผ่าตัดแก้ไขให้กับ
เด็กที่มีปัญหา ปากแหว่งเพดานโหว่ผ่าตัดเนื้องอก หรือคนไข้ที่ประสบอุบัติเหตุถูกไฟไหม้น้าร้อนลวก หน้าเป็นแผลเสียโฉม
แพทย์จะต้องทาหน้าที่ช่วยรักษาให้คนไข้เหล่านี้กลับมามีชีวิต ที่ใกล้เคียงเดิมมากที่สุด น่าเกลียดน้อยที่สุด สิ่งเหล่านี้เป็น
จุดเริ่มต้นของคาว่า ศัลยกรรมตกแต่ง
จารุวรรณี ปฐมธนพงศ์ (2552) ปัจจุบันการทาศัล ยกรรมได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายความสวยงามของ
รูปร่างหน้าตาบุคคลสามารถปรับเปลี่ ยนได้ดั่งความปรารถนาเสมือนมีเวทมนต์ทาให้เกิดความพึงพอใจในรูปร่างหน้าตาที่
มากขึ้น หากบุคคลใดไม่พึงพอใจกับรูปร่างหน้าตาของตนวงการศัลยแพทย์สามารถเสริม เติม แต่งให้ได้ทั้งสิ้น แม้แต่การ
ทาให้เหมือน นักแสดง หรือบุคคลสาคัญ ศัลยกรรมในปัจจุบันจึงเป็นทางเลือกหนึ่งของตัวบุคคลที่ไม่พอใจในตนเองซึ่งอาจ
มีเหตุผลประกอบการทาศัลยกรรมเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจและเพื่อความสาเร็จในชีวิต
ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ศัลยกรรม คือ การทาให้รูปร่างกลับไปเหมือนเดิมหรือตกแต่งความสวยงามของรูปร่างหน้าตา
บุคคลสามารถปรับเปลี่ยนได้ดั่งความปรารถนา ปัจจุบันการศัลยกรรมตกแต่งได้ถูกแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่คือ ศัลยกรรม

ปีที่ 12 ฉบับที่ 28 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2561

68 วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี

ความงาม ( Aesthetic Surgery )เป็นการผ่าตัดเสริมสวยเพื่อให้ดูดีขึ้น สวยงามขึ้นสอดคล้องกับโครงสร้างของบุคคลผู้นั้น
โดยผู้ผ่าตัดจะต้องมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์เปิดเผยประวัติทางการแพทย์และศัลยกรรมเสริมสร้าง (Reconstructive
Surgery ) เป็นการผ่าตัดเสริมสร้างส่วนที่ขาดหายไปจากความผิดปกติแต่กาเนิด, อุบัติเหตุ,โรคมะเร็ง และการติดเชื้อ

ระเบียบวิธีการวิจัย
1. ขอบเขตการศึกษา การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เน้นการสารวจพฤติกรรม
การเลือกทาศัลยกรรมเสริมความงามของผู้หญิงวัยทางานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือก
ทาศัลยกรรม เพื่อเป็นแนวทางในการค้นหาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกทาศัลยกรรมและจัดกลุ่มการเลือกทาศัลยกรรม
ตามปัจจัยดังกล่าว
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ กลุ่มผู้หญิงวัยทางานในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีจานวน
ทั้งสิ้น 5,696,409 คน (ศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานคร กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ สานักยุทธศาสตร์และประเมินผล, 2558:
ออนไลน์) และกาหนดขนาดตัวอย่างจากตารางสาเร็จรูปของ Krejcie and Morgan ดังนั้นกลุ่มตัวอย่างมีจานวนเท่ากับ
400 คน (Krejcie and Morgan,1970) สาหรับงานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ทาการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเป็นจานวน 430 ชุด
ทั้งนี้เพื่อใช้ทดแทนแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ โดยการแจกแบบสอบถามบริเวณสถานีรถไฟฟ้ากับกลุ่มผู้หญิงวัยทางานที่มี
ช่วงอายุตั้งแต่ 20 – 50 ปี โดยมีระยะเวลาการเก็บข้อมูลตั้งแต่ 1 – 31 มีนาคม 2560
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1
เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 ข้อมูลพฤติกรรมของผู้หญิงวัยทางานในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนที่ 3
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกทาศัลยกรรมเสริมความงาม ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ (ดัดแปลงจาก กนกณัฐ เกรียงชุติมา, 2557)
4. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือผู้วิจัยได้ทาการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือด้วยการหาค่าความเชื่อมั่นของ
ข้อคาถามโดยมีค่าความเชื่อมั่นของสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coeffcients) โดยใช้โปรแกรม SPSS
โดยปกติในการวิจัยทางสังคมศาสตร์ เกณฑ์ยอมรับอยู่ที่ 0.7 ขึ้นไป และการวิเคราะห์ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามนี้พบว่า
ค่าอยู่ระหว่าง 0.950 – 0.954 แสดงว่าเครื่องมือวิจัยมีความเชื่อมั่นในระดับสูง (บุญชม ศรีสะอาด, 2545)
5. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS ในวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย
5.1 วิเคราะห์ลักษณะทั่วไปของผู้หญิงวัยทางานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการหาค่ าการแจกแจงความถี่
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
5.2 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกทาศัลยกรรมเสริมความงาม โดยการสร้างตัวแปรใหม่จาก
กลุ่มตัวแปรที่วิเคราะห์ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) ของแบบสอบถาม โดยมีการทดสอบและ
วิเคราะห์ความเหมาะสม ของตัวแปร ซึ่งใช้เทคนิค KMO and Bartlett’s test

ผลการศึกษาวิจัย
จากการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยสามารถวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลงานวิจัยได้ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง จานวน 400 คน พบว่า ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 26 –
35 ปี คิดเป็นร้อยละ 42.25 และส่วนใหญ่มี ระดับการศึกษาปริญญาตรี จานวน 243 คน คิดเป็นร้อยละ 60.75 มีอาชีพ
เป็นพนักงานบริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 43.75 ส่วนลักษณะงานที่ทาส่วนใหญ่จะใช้บุคลิกภาพ หน้าตาในการทางาน
จานวน 217 คน คิดเป็น ร้อยละ 54.25 และมีลักษณะงานที่ใช้หน้าตาในการปฏิบัติงานเป็นพนักงานขาย คิ ดเป็นร้อยละ
20.74 และส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน 20,001 - 30,000 บาท จานวน 140 คน คิดเป็น ร้อยละ 35.00
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลพฤติกรรมการเลือกทาศัลยกรรมของผู้หญิงวัยทางานในเขตกรุงเทพมหานคร
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการเลือกทาศัลยกรรมของผู้หญิงวัยทางานในเขตกรุงเทพมหานคร จานวน 400
คนพบว่า ส่วนใหญ่ของผู้ตอบแบบสอบถามเคยใช้บริการสถาบันศัลยกรรมเสริมความงาม จานวน 207 คน คิดเป็นร้อยละ
51.75 และส่วนใหญ่เหตุผลที่เลือกใช้บริการศัลยกรรมเสริมความงามเพื่อเสริมบุคลิกภาพและเสริมความมั่นใจ จานวน 126
คน คิดเป็นร้อยละ 60.87 ส่วนสถานที่ตั้งในการใช้บริการสถาบันศัลยกรรมเสริมความงามโดยส่วนใหญ่เลือกใช้แผนก
ศัลยกรรมเสริมความงามในโรงพยาบาล คิดเป็นร้อยละ 40.58 ในส่วนของเหตุผลที่ไม่เลือกทาศัลยกรรมเสริมความงามส่วน
ใหญ่เ ป็ นเพราะกลัว ผลไม่เ ป็นไปตามความคาดหวัง คิดเป็ นร้อยละ 26.94 ส่ วนแนวโน้มการตัดสิ นใจเลือกใช้ บริการ
ศัลยกรรมเสริมความงามในอนาคตส่วนใหญ่มีความไม่แน่ใจ จานวน 212 คน คิดเป็นร้อยละ 53.00
ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ปัจจัย
พบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกทาศัลยกรรมเสริมความงามของผู้หญิงวัยทางานในเขตกรุงเทพมหานคร
จานวน 7 ด้าน สามารถอธิบายความแปรปรวนได้ทั้งหมดร้อยละ 74.99 โดยเรียงตามลาดับตามความสาคัญได้ดังนี้
2.1 ปัจจัยด้านบุคลากรทางการแพทย์ ระดับนัยสาคัญมาก มีค่า Eigenvalues เท่ากับ 1.14 อธิบายความ
แปรปรวนของปัจจัยด้านราคาค่าบริการได้ร้อยละ 2.85 ประกอบด้วย 1) เป็นแพทย์เฉพาะทางที่มีใบประกอบโรคศิลป์
สาขาศัลยกรรม 2) แพทย์มีการให้คาแนะนาอย่างเพียงพอและน่าเชื่อถือ 3) แพทย์มีชื่อเสียงในการศัลยกรรม
2.2 ปัจจัยด้านความเชื่อและทัศนะคติ ระดับนัยสาคัญมาก มี ค่า Eigenvalues เท่ากับ 1.27 อธิบายความ
แปรปรวนของปัจจัยด้านราคาค่าบริการได้ร้อยละ 3.19 ประกอบด้วย 1) การทาศัลยกรรมทาให้สวยเหมือนดารา/นักแสดง
2) การทาศัลยกรรมช่วยเสริมบุคลิกภาพ/ความมั่นใจ 3) การทาศัลยกรรมใช้รูปภาพก่อนและหลังทาที่เป็นรูปจริง 4) การ
ทาศัลยกรรมช่วยเสริมดวง/โหวงเฮ้ง 5) การทาศัลยกรรมช่วยแก้ไขความผิดปกติของร่างกาย 6) การทาศัลยกรรมมีความ
จาเป็นต่อชีวิต
2.3 ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ ระดับนัยสาคัญมาก มีค่า Eigenvalues เท่ากับ 1.46 อธิบายความ
แปรปรวนของปัจจัยด้านราคาค่าบริการได้ร้อยละ 3.65 ประกอบด้วย 1) อุปกรณ์เครื่องมือมีความทันสมัย 2) มีหลักฐาน
การรับรองความรู้ ความชานาญของแพทย์วิชาชีพ 3) มีประกาศนียบัตรรับรองที่แสดงให้เห็นถึงการบริการที่มีคุณภาพ
4) ความสะอาดของสถานที่และเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ
2.4 ปัจจัยด้านบุคลากรและกระบวนการที่ให้บริการ ระดับนัยสาคัญมาก มี ค่า Eigenvalues เท่ากับ 1.88
อธิบายความแปรปรวนของปัจจัยด้านราคาค่าบริการได้ร้อยละ 4.70 ประกอบด้วย 1) พนักงานมีความสุภาพ มีอัธยาศัยดี
เป็น มิต ร 2) พนัก งานมีค วามชานาญและสามารถแก้ ปัญ หาให้ลู กค้ าได้ 3) มีก ารรับ ประกั นผลของการทาศัล ยกรรม
4) ให้บริการเสร็จตามเวลาที่กาหนด 5) มีความรวดเร็วในการให้บริการหรือแก้ไขปัญหาต่างๆ
2.5 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และการให้บริการ ระดับนัยสาคัญมาก มีค่า Eigenvalues เท่ากับ 2.27 อธิบายความ
แปรปรวนของปัจจัยด้านราคาค่าบริการได้ร้อยละ 5.69 ประกอบด้วย 1) ผลิตภัณฑ์และวัสดุที่ใช้มีคุณภาพสูง 2) คลินิกได้
มาตรฐานมีความปลอดภัย 3) มีความน่าเชื่อถือ มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก 4) ได้รับการรับรองมาตรฐานจากองค์กรต่างๆ 5) มีการ
รับประกันผลสาเร็จของการทาศัลยกรรม 6) ราคามีความเหมาะสมต่อการทาศัลยกรรมในแต่ละส่วน
2.6 ปัจจัยด้านสถานที่และกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ระดับนัยสาคัญปานกลาง มีค่า Eigenvalues เท่ากับ 5.28
อธิบายความแปรปรวนของปัจจัยด้านราคาค่าบริการได้ร้อยละ 13.21 ประกอบด้วย 1) การเสนอเงื่อนไขบริการร่วมกับบัตร
เครดิต 2) มีหลายสาขาให้เลือกใช้บริการตามความสะดวกของลูกค้า 3) มีที่จอดรถสะดวก 4) ใช้นางแบบ ดารา นักร้องเป็นพรี
เซ็นเตอร์ 5) มีการสื่อสารหรือจัดกิจกรรมผ่าน Social Media 6) มีการให้ส่วนลดถ้าถือบัตรสมาชิก 7) การให้ส่วนลดเมื่อ
แนะนาลูกค้าใหม่ 8) มีการใช้ระบบบัตรคิวในการใช้บริการ 9) บรรยากาศภายในตกแต่งสวยงาม ผ่อนคลาย
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2.7 ปัจจัยด้านราคาค่าบริการและความสะดวกในการเข้าใช้บริการ ระดับนัยสาคัญปานกลาง มีค่า Eigenvalues
เท่ากับ 6.68 อธิบายความแปรปรวนของปัจจัยด้านราคาค่าบริการได้ร้อยละ 47.71 ประกอบด้วย 1) มีการแจ้งค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวข้องให้ทราบล่วงหน้า 2) สามารถชาระค่าบริการด้วยบัตรเครดิต 3) สามารถผ่อนชาระค่าบริการได้ 4) สถานที่ตั้งอยู่ใกล้ที่
พัก 5) ทาเลที่ตั้งสามารถเดินทางได้สะดวก 6) สถานที่ตั้งอยู่ในศูนย์การค้า 7) ราคาค่าบริการเป็นราคาที่อยู่ในระดับมาตรฐาน
เดียวกับที่อื่น
ตารางที่ 2 แสดงค่า KMO and Bartlett's Test
KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Bartlett's Test of Sphericity
Approx. Chi-Square
df
Sig.

0.932
16208.904
780.0
0.000

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกทาศัลยกรรมเสริมความงามของผู้หญิงวัย
ทางาน พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 < 0.05 จึงเป็นการยอมรับ H1 หรือ ตัวแปรปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือก
ทาศัลยกรรมเสริมความงามของผู้หญิงวัยทางาน มีความสัมพันธ์กัน โดยมีค่า KMO and Bartlett's Test เท่ากับ 0.932 มี
ค่ามากกว่า 0.05 และเข้าใกล้ 1 มาก แสดงว่าเหมาะสมกับเทคนิค Factor Analysis และผลการวิเคราะห์ค่าสัดส่วนของ
ค่าความแปรปรวนของตัวแปรปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกทาศัลยกรรมเสริมความงามของผู้หญิงวัยทางาน ทั้ง 40 ตัว
โดยค่า Communality เป็นค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรหนึ่งกับตัวแปรอื่นๆ ที่เหลือของตัวแปรทุกตัวเป็น 1
หรือ กล่าวได้ว่า Common Factor สามารถอธิบายความผันแปรได้ทั้งหมดและมีค่า Extraction ระหว่าง 0.513 – 0.878
มากกว่า 0.40 จึงนาตัวแปรทุกตัวเข้าทดสอบ โดยวิธี Principal Component Analysis ได้ผลจานวน 7 Component
หรือ 7 ตัวแปร ได้แก่ ด้านราคาค่าบริการ ด้านสถานที่และกิจกรรมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์และการให้บริการ ด้าน
พนักงานให้บริการ ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านความเชื่อและทัศนคติ และด้านบุคลากรทางการแพทย์
ตารางที่ 3 ค่า Factor Loading ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือก
ทาศัลยกรรมเสริมความงามของผู้หญิงวัยทางานในเขตกรุงเทพมหานคร
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกทา
ศัลยกรรมเสริมความงามของผู้หญิงวัยทางาน
ปัจจัยด้านราคาค่าบริการและความสะดวกในการเข้าใช้บริการ
มีการแจ้งค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องให้ทราบล่วงหน้า
สามารถชาระค่าบริการด้วยบัตรเครดิต
สามารถผ่อนชาระค่าบริการได้
สถานที่ตั้งอยู่ใกล้ที่พัก
ทาเลที่ตั้งสามารถเดินทางได้สะดวก
สถานที่ตั้งอยู่ในศูนย์การค้า
ราคาค่าบริการเป็นราคาที่อยู่ในระดับมาตรฐานเดียวกับที่อื่น
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Factor
x SD. แปลค่า
Loading
(Eigenvalues = 6.68 Variance = 47.71%)
0.648
3.97 0.84
มาก
0.718
3.96 0.86
มาก
0.823
3.88 0.85
มาก
0.857
3.74 0.83
มาก
0.870
3.74 0.84
มาก
0.839
3.69 0.85
มาก
0.500
3.90 0.79
มาก
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ตารางที่ 3 (ต่อ)
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกทา
ศัลยกรรมเสริมความงามของผู้หญิงวัยทางาน
ปัจจัยด้านสถานที่และกิจกรรมส่งเสริมการตลาด
การเสนอเงื่อนไขบริการร่วมกับบัตรเครดิต
มีหลายสาขาให้เลือกตามความสะดวกของลูกค้า
ที่จอดรถสะดวก
การใช้นางแบบ ดารา นักร้อง เป็นพรีเซ็นเตอร์
มีการสื่อสารหรือจัดกิจกรรมผ่าน Social Media
มีการให้ส่วนลดถ้าถือบัตรสมาชิก
การให้ส่วนลดเมื่อแนะนาลูกค้าใหม่
มีการใช้ระบบบัตรคิวในการให้บริการ
บรรยากาศภายในตกแต่งสวยงาม ผ่อนคลาย
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และการให้บริการ
ผลิตภัณฑ์และวัสดุที่ใช้ศัลยกรรมมีคุณภาพสูง
คลินิกได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย
ความน่าเชื่อถือ มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จกั
ได้รับการรับรองมาตรฐานจากองค์กรต่างๆ
มีการรับประกันผลสาเร็จของการทาศัลยกรรม
ราคาให้บริการมีความเหมาะสมต่อการทาศัลยกรรมในแต่ละส่วน
ปัจจัยด้านบุคลากรและกระบวนการที่ให้บริการ
พนักงานมีความสุภาพ มีอัธยาศัยดีเป็นมิตร
พนักงานมีความชานาญและสามารถแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้
มีการรับประกันผลของการทาศัลยกรรม
ให้บริการเสร็จตามเวลาที่กาหนด
มีความรวดเร็วในการให้บริการหรือแก้ไขปัญหาต่างๆ
ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ
อุปกรณ์เครื่องมือมีความทันสมัย
มีหลักฐานรับรองความรู้ ความชานาญของแพทย์วิชาชีพ
มีประกาศนียบัตรรับรองที่แสดงให้เห็นถึงบริการที่มคี ุณภาพ
ความสะอาดของสถานที่และเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ
ปัจจัยด้านความเชื่อและทัศนคติ
การทาศัลยกรรมทาให้สวยเหมือนดารา / นักแสดง
การทาศัลยกรรมช่วยเสริมบุคลิกภาพ/ความมั่นใจ
การทาศัลยกรรมใช้รูปภาพก่อนและหลังทาที่เป็นรูปจริง

Factor
x SD. แปลค่า
Loading
(Eigenvalues=5.28 Variance = 13.21%)
0.463
3.89 0.90
มาก
0.588
3.78 0.78
มาก
0.555
3.79 0.82
มาก
0.732
3.61 0.88
มาก
0.800
3.62 0.86
มาก
0.603
3.78 0.89
มาก
0.609
3.81 0.86
มาก
0.602
3.76 0.81
มาก
0.635
3.82 0.78
มาก
(Eigenvalues=2.27 Variance = 5.69%)
0.721
4.44 0.61
มากที่สุด
0.792
4.47 0.62
มากที่สุด
0.832
4.44 0.64
มากที่สุด
0.832
4.43 0.63
มากที่สุด
0.798
4.38 0.67
มากที่สุด
0.536
3.93 0.77
มาก
(Eigenvalues=1.88 Variance = 4.70%)
0.630
4.02 0.86
มาก
0.668
3.98 0.83
มาก
0.512
4.34 0.75
มากที่สุด
0.669
3.93 0.79
มาก
0.728
4.05 0.84
มาก
(Eigenvalues=1.46 Variance = 3.65%)
0.720
4.51 0.62
มากที่สุด
0.799
4.64 0.55
มากที่สุด
0.819
4.65 0.56
มากที่สุด
0.833
4.57 0.57
มากที่สุด
(Eigenvalues=1.27 Variance = 3.19%)
0.589
3.37 1.05 ปานกลาง
0.753
3.96 0.70
มาก
0.726
3.56 0.80
มาก
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ตารางที่ 3 (ต่อ)
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกทา
ศัลยกรรมเสริมความงามของผู้หญิงวัยทางาน
การทาศัลยกรรมช่วยเสริมดวง / โหงวเฮ้ง
การทาศัลยกรรมช่วยแก้ไขความผิดปกติของร่างกาย
การทาศัลยกรรมมีความจาเป็นต่อชีวิต
ปัจจัยด้านบุคลากรทางการแพทย์
เป็นแพทย์เฉพาะทางมีใบประกอบโรคศิลป์สาขาศัลยกรรม
แพทย์มีการให้คาแนะนาอย่างเพียงพอและน่าเชื่อถือ
แพทย์มีชื่อเสียงในการศัลยกรรม

Factor
x SD. แปลค่า
Loading
0.779
3.60 0.80
มาก
0.556
3.81 0.83
มาก
0.475
3.55 0.90
มาก
(Eigenvalues=1.14 Variance = 2.85%)
0.765
4.69 0.55
มากที่สุด
0.759
4.68 0.56
มากที่สุด
0.766
4.66 0.58
มากที่สุด

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
1. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกทาศัลยกรรมเสริมความงามของผู้หญิงวัยทางานในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่มี
อายุระหว่าง 26 – 35 ปี มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน ส่วนลักษณะงานที่ทาส่วนใหญ่จะ
ใช้บุคลิกภาพ หน้าตาในการทางานและส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน 20,001 - 30,000 บาท ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษา
ของ ธัญชนก สุขแสง (2556) ที่พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 26-35 ปี สถานภาพโสด
การศึกษาปริญญาตรี เป็นพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 30,000 บาทเมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า ด้านค่านิยมทางสังคมมีความสาคัญในการตัดสินใจทาศัลยกรรมความงาม เพราะช่วยเสริมบุคลิกภาพให้เข้าสังคมได้
ง่าย และช่วยให้หางานได้ง่ายขึ้นด้านค่านิยมทางจิตใจ เมื่อทาศัลยกรรมแล้วทาให้มีหน้าตาที่สวยงามขึ้น ทาให้รู้สึกมั่นใจ
ด้านอิทธิพลจากบุคคลใกล้ชิด บุคคลในครอบครัวจะมีอิทธิพลในการแนะนาหรือชักจูง น้อยกว่าเพื่อนหรือแฟนส่วนอิทธิพล
จากบุคคลที่มีชื่อเสียงจะมีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจทาศัลยกรรมความงามอยู่ในระดับปานกลาง
2. ปัจจัยการเลือกทาศัลยกรรมของผู้หญิงวัยทางานในเขตกรุงเทพมหานคร มี 7 ปัจจัย คือ 1) ปัจจัยด้านราคา
ค่าบริก ารและความสะดวกในการเข้ าใช้บ ริก าร 2) ปั จจั ยด้า นสถานที่แ ละกิจ กรรมส่ งเสริ มการตลาด 3) ปัจ จัย ด้า น
ผลิตภัณฑ์และการให้บริการ 4) ปัจจัยด้านบุคลากรและกระบวนการที่ให้บริการ 5) ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ 6)
ปัจจัยด้านความเชื่อและทัศนคติ 7) ปัจจัยด้านบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ กนกวรรณ ทอง
รื่น (2555) ที่พบว่า ปัจจัยที่มีผลกับการเลือกใช้บริการได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์โดยให้ความสาคัญกับภาพพจน์และชื่อเสียงของ
คลินิก ด้านราคาให้ความสาคัญกับราคาที่มีความเหมาะสมกับการบริการ ด้านช่องทางการจัดจาหน่ายให้ความสาคัญกับ
ความสะดวกในการเดินทาง ด้านการส่งเสริมการตลาดให้ความสาคัญกับการมีโฆษณาผ่านสื่ออย่างสม่าเสมอ ด้านพนักงาน
ให้ความสาคัญกับความน่าเชื่อถือของแพทย์ ด้านกระบวนการให้บริการให้ความสาคัญกับความรวดเร็วในการบริการ ด้าน
ลักษณะทางกายภาพให้ความสะอาดกับความสะอาดของคลินิก
3. จากการค้นหาปัจจัยในการเลือกทาศัลยกรรมของผู้หญิงวัยทางานในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่ามี 7 ปัจจัย โดย
เรียงตามลาดับความสาคัญในการตัดสินใจเลือกใช้ สถาบันเสริมความงาม ได้ดังนี้ ลาดับที่ 1 คือ ปัจจัยด้านบุคลากรทาง
การแพทย์ เพราะโดยส่วนมากจะยอมรับแพทย์เฉพาะทางมีใบประกอบโรคศิลป์สาขาศัลยกรรมทั้งนี้อาจเป็นเพราะการ
คานึงถึงผลลัพธ์ที่ออกมา ลาดับที่ 2 ที่มีความสาคัญในระดับมากและมีผลต่อการเลือกใช้สถาบันเสริมความงาม คือ ปัจจัย
ด้านความเชื่อและทัศนคติ ส่วนใหญ่ผู้ที่เลือกทาศัลยกรรมเสริมความงามก็เพราะช่วยเสริมบุคลิกภาพ/ความมั่นใจให้กับ
ตนเอง ลาดับที่ 3 คือ ปัจจัยด้านกายภาพที่จะต้องมีหลักฐานรับรองความรู้ ความชานาญของแพทย์วิชาชีพ ลาดับที่ 4 คือ
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ปัจจัยด้านบุคลากรและกระบวนการที่ให้บริการโดยคาดหวังว่าจะมีการรับประกันผลของการทาศัลยกรรมนั้นๆ ลาดับที่ 5
คือ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และการให้บริการก็มีความสาคัญเช่นกัน โดยในส่วนชองคลินิกต้องได้มาตรฐานและมีความ
ปลอดภัย ลาดับที่ 6 คือ ปัจจัยด้านสถานที่และกิจกรรมส่งเสริมการตลาดก็มีส่วนในการเลือกใช้บริการเช่นกัน โดยการ
เสนอเงื่อนไขบริการร่วมกับบัตรเครดิตอาจเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ทาให้เลือกใช้บริการสถาบันความงามนั้นๆ และอันดับที่
7 คือ ปัจจัยด้านราคาค่าบริการและความสะดวกในการเข้าใช้บริการ เพราะโดยส่วนมากหวังว่าจะมีการแจ้งค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวข้องให้ทราบล่วงหน้าก่อนทาการรักษาทั้งนี้อาจเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจและประเมินค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ นรินทร ชมชื่น (2556) ผลการศึกษาพบว่า ลักษณะพฤติกรรมแต่ละประเภทของผู้ใช้บริการ
ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการคลินิกเสริมความงาม โดยส่วนใหญ่มีเหตุผลสาคัญในการใช้บริการเพื่อแก้ไขปัญหา
ผิวพรรณ ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการแต่ละประเภทส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการคลินิกเสริมความงามโดยที่
ด้านปัจจัยสิ่งนาเสนอทางกายภาพและด้านปัจจัยบุคลากร ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการคลินิกเสริมความงามมาก
ที่สุด รองลงมาคือ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านกระบวนการ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่ายและ
สถานที่ และปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด

ประโยชน์จากการวิจัย
จากผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกทาศัลยกรรมเสริมความงามของผู้หญิงวัยทางานในเขต
กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะเชิงการจัดการ คือ กรณีของผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการสถาบันเสริมความงามหรือ
โรงพยาบาลที่มีแผนกศัลยกรรมเสริมความ อาจใช้งานวิจัยนี้เป็นแนวทางในการปรับปรุงองค์การหรือบริษัทเพื่อตอบรับกับ
ความต้องการของผู้บริโภค เพราะลูกค้าที่จะตัดสินใจทาศัลยกรรมความงามโดยส่วนมากจะให้ความสาคัญกับเรื่องของ
ความปลอดภัยเป็นอย่างมาก เพราะในปัจจุบันมีสถานประกอบการเกี่ยวกับธุ รกิจการทาศัลยกรรมความงามเกิดขึ้ น
มากมาย และมีรายงานข่าวที่เกี่ยวกับการทาศัลยกรรมและลูกค้าเสียชีวิตอยู่บ่อยๆ ซึ่งพบว่าบางสถานประกอบการไม่ได้
เปิดกิจการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เช่ น กรณีหมอกระเป๋ารับฉีดตามบ้าน ซึ่งบุคคลที่อ้างว่าเป็นหมอเหล่านี้ไม่ได้จบ
แพทย์จริง จึงทาให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมาอย่างมากมาย และพบว่าโดยส่วนมากลูกค้าจะตัดสินใจทาศัลยกรรมความงาม
เมื่อมั่นใจถึงผลที่จะได้รับ ดังนั้นสถานประกอบการควรให้ความสาคัญทางด้านความปลอดภัยแก่ลูกค้า โดยใช้สินค้าที่มี
คุณภาพตลอดจนควรให้ความสาคัญทางด้านความสะอาดของเครื่องมือที่ใช้ เพื่อลูกค้าที่มาใช้บริการจะได้มั่นใจในความ
ปลอดภัยจากสถานประกอบการ
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยในครั้งต่อไป
จากการศึกษาครั้งนี้การศึกษากับตัวแปรอื่นที่อาจมีความเกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ ทาการศึกษาอยู่นี้ เพื่อจะได้มีผล
ของข้อมูลใหม่ๆ ที่มีประโยชน์ต่อธุรกิจ/หน่วยงานและองค์การต่างๆ ที่สามารถนาไปใช้งานได้ เช่น ตัวแปรด้านภาพลักษณ์
ของสถานที่ประกอบการทาศัลยกรรมและตัวแปรด้านการความพึงพอใจ เพื่อดูว่าภาพลักษณ์ของสถานประกอบการและ
ความพึงพอใจที่ลูกค้ารับรู้นั้น มีอิทธิพลกับลูกค้าในการเลือกใช้บริการหรือไม่เพราะทุกวันนี้อิทธิพลด้านสื่อต่าง ๆ ได้เข้ามา
มีอิทธิพล ในด้านการจูงใจให้ลูกค้าตัดสินใจทาศัลยกรรมมากพอสมควร แต่การเลือกใช้สื่อต่างๆ มาโฆษณาหรือ
ประชาสัมพันธ์นั้น มีค่าใช้จ่ายในที่สูงพอสมควร ดังนั้นควรมีการศึกษาหาข้อมูลก่อนการเลือกใช้สื่อเพื่อให้ผลที่ได้รับมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
นอกจากการทาวิจัยด้านสื่อที่จะใช้ประชาสัมพันธ์หรือด้านภาพลักษณ์แล้ว สถาบันเสริมความงาม โรงพยาบาล
หรือธุรกิจความงามต่างๆ อาจทาการศึกษาเพื่อเจาะลึกลงไปในรายละเอียดเกี่ยวกับด้านสิ่งที่ส่งผลต่อการตัดสินใจทา
ศัลยกรรมของลูกค้าที่ให้ความสาคัญกับการประเมินทางเลือกในโดยพิจารณาจากชื่อเสียงและความชานาญของแพทย์
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ศัลยกรรมเป็นอย่างมาก รวมทั้งเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่ใช้ในการทาศัลยกรรม และปัจจัยสาคัญอีกอย่างหนึ่งก็ คือ ราคาของ
ค่าใช้จ่ายในการทาศัลยกรรมที่เหมาะสมกับคุณภาพอีกด้วย
ดังนั้นควรศึกษากลุ่มตัวอย่างที่ประสบความสาเร็จในด้านธุรกิจสถาบันความงาม ทั้งนี้เพื่อหาต้นแบบที่สามารถ
เป็นแนวทาง และนามาประยุกต์ใช้ อีกทั้งอาจมีการปรับให้สอดคล้องกับบริบทต่างๆ ควรจะกาหนดและอาจนามากาหนด
นโยบายและมาตรฐานของสถาบันความงามต่าง ๆ เพื่อให้สถาบัน หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องถือเป็นแนวปฏิบัติ ทั้ง
มาตรการเชิงรุก มาตรการต่อเนื่อง มาตรการทางสังคมและมาตรการทางกฎหมาย อีกทั้งควรมีรูปแบบ (Model) การสร้าง
และการพัฒนารูปแบบมาตรฐานของสถาบันศัลยกรรมเสริมความงามในประเทศต่อไป
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