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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ (1) เพ่ือศึกษาการเปิดรับสื่อเก่ียวกับศัลยกรรม ที่มีความสัมพันธ์

กับความพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาด 7Ps การตัดสินใจท้าศัลยกรรมซ้้า และการบอกต่อเกี่ยวกับ
ศัลยกรรมเพ่ือความงามของผู้หญิง (2) เพ่ือศึกษาประสบการณ์ท้าศัลยกรรม ที่มีความสัมพันธ์กับความพึง
พอใจในส่วนประสมทางการตลาด 7Ps การตัดสินใจท้าศัลยกรรมซ้้า และการบอกต่อเกี่ยวกับศัลยกรรม
เพ่ือความงามของผู้หญิง โดยกลุ่มตัวอย่างของงานวิจัยนี้ คือ ผู้หญิงอายุระหว่าง 18 -25 ปี ที่มีการ
ท้าศัลยกรรมเพ่ือความงามภายในระยะเวลาสามปีที่ผ่านมา จ้านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  

ผลการวิจัยพบว่า ผู้หญิงที่ท้าศัลยกรรมเพ่ือความงามการเปิดรับข่าวสารผ่านสื่ออินเตอร์เน็ตมาก
ที่สุด ส่วนใหญ่มีการท้าศัลยกรรมประเภทเสริมจมูก และมีความพึงพอใจเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด 
7Ps และมีความตัง้ใจใช้บริการซ้้าหรือแนวโน้มที่จะใช้บริการที่คลินิกใหม่กับการท้าศัลยกรรมจุดใหม่ อีกทั้ง
ต้องการบอกต่อเกี่ยวกับข้อมูลคลินิกและผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับมาก จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 
(1) การเปิดรับสื่อมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจ การตัดสินใจท้าซ้้า และการบอกต่อของผู้หญิงที่
ท้าศัลยกรรมเพ่ือความงาม ที่ระดับนัยส้าคัญทางสถิติ 0.001 (2) ประสบการณ์การท้าศัลยกรรม มี
ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจตามส่วนประสมทางการตลาด 7Ps การตัดสินใจท้าซ้้า และการบอกต่อโดย
มีนัยยะส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 

ค าส าคัญ :  ศัลยกรรมเพ่ือความงาม ความพึงพอใจ การตัดสินใจท้าซ้้า และการบอกต่อ 
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Abstract 
This research has the objective liked this (1) In order to study the relationship 

between the opening of the surgery media that has the effect on the satisfactory in the 
marketing mix 7Ps , the decision to make the surgery again and the word of mouth for 
the surgery for the beauty (2) In order to study the relationship between the experience 
in making the surgery that has the effect on the satisfactory in the marketing mix 7Ps, the 
decision to make the surgery again and the word of mouth related to the surgery for the 
beauty by the sampling group of this research that are women who have ages between 
18 – 25 years old that has made the surgery for the inside beauty in the past three years 
for 400 persons by using the questionnaire as the tool to gather the information. 

The research result is found that there is opening to the media via the internet 
most. Mostly the surgery will be the augmentation rhinoplasty and there is the 
satisfactory related to the marketing mix 7Ps and there is the attention to make the 
surgery again or there are trends to make the surgery at the new surgery clinic with 
surgery at the new point. Moreover, there is the word of mouth related to the clinic 
information and the product in the high level. From the test result of the hypothesis, this 
is found that (1)The opening of the media that has the relationship with the satisfactory, 
the decision to make the surgery again and the word of mouth of the woman that has 
made the surgery for the beauty at the significance level in the statistic at 0.001 (2)The 
surgery experience has the relationship with the satisfactory according to the marketing 
mix 7Ps, the decision to make the surgery again and the word of mouth that has the 
significance level in the statistic at the level of 0.001. 

 
Keywords : The surgery for the beauty, the satisfactory, the decision to make the surgery 
again and the word of mouth. 

 
 
 
 

  



 232 หัวข้อ “นวัตกรรมนิเทศศาสตร์และการจัดการ”   

บทน า  
ความสวยงามกับผู้หญิงเป็นสิ่งที่คู่กันโดยไม่สามารถแยกออกจากกันได้ และในปัจจุบันเทคโนโลยี

ทางการแพทย์เก่ียวกับการท้าศัลยกรรมเพ่ือความงามได้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว อีกทั้งได้เข้ามามีบทบาท
ส้าคัญต่อผู้หญิงที่ต้องการเปลี่ยนรูปร่าง หน้าตาของตนเองดีขึ้น และผู้หญิงบางคนต้องใช้หน้าตาเพ่ือในการ
ประกอบอาชีพหรือในการด้ารงชีวิตประจ้าวัน ดังที่นายแพทย์มนตรี กิจมณี กล่าว่า รูปร่างกับจิตใจแยกกัน
ไม่ออก เพราะทุกคนมีภาพรวมของตัวเองความสวยท้าให้เกิดความสุข ความสบายใจ ผู้หญิงจึงต้องส้ารวจ
ตัวเองหาจุดดีจุดด้อยที่ตนเองต้องการแก้ไข (กชกรณ์ เสรีฉันทฤกษ์ , 2551) โดยเฉพาะใบหน้าและรูปร่าง
เป็นจุดดึงดูดทางเพศที่ส้าคัญ กล่าวได้ว่า หากผู้ส่งสารมีรูปร่างใบหน้าที่ดี จะสามารถช่วยให้ข้อมูลต่าง ๆ 
น่าดึงดูดใจ และน่าเชื่อถือมากขึ้น (Solomon ,2004) อีกทั้ง สัมพันธ์ คมฤทธิ์ (2557) กล่าวว่า การ
ท้าศัลยกรรมเพ่ือความงามไม่เพียงแต่ท้าให้ผู้หญิงหน้าตาดีขึ้นเท่านั้น แต่ยังเป็นเรื่องของการลงทุน เพราะ
ผู้หญิงบางคนต้องเข้าสังคม ขายหน้าตาเพ่ือให้เป็นที่ยอมรับในสังคม ดังนั้นการท้าศัลยกรรมเสริมความงาม
จึงกลายมาเป็นทางเลือกกระแสหลักส้าหรับผู้หญิงเพ่ือต้องการสร้างความสมบูรณ์แบบจนเป็นที่พึงพอใจต่อ
ตนเอง และคนรอบข้างที่พบเห็น  

จากผลการส้ารวจประเทศที่มีสถิติการท้าศัลยกรรมมากที่สุดของโลก ในปี 2557 พบว่า ประเทศ
เกาหลีใต้มีการท้าศัลยกรรมเพ่ือความงามเป็นอับดับหนึ่ง ซึ่งประเทศไทยจัดอยู่ในอันดับที่ 22 จึงท้าให้
ศัลยกรรมกลายเป็นที่รู้จักและเป็นที่สนใจมากขึ้น (ยูอาเซียน , 2557.) นอกจากนี้ประเทศไทยยังมีชื่อเสียง
ในทางที่ดี และเป็นที่ยอมรับด้านศัลยกรรมเสริมความงาม และยังได้เป็นเจ้าภาพจัดงาน Proud Asia 2008 
เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงวิชาการและวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ด้านศัลยกรรมตกแต่ง รวมไปถึง
ด้านสุขภาพและความงาม และเพ่ือพัฒนาคุณภาพมาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับที่ดียิ่งขึ้นต่อไป (พัชร์พิชา ปวัน
รักข์พงษ,์ 2552) จึงท้าให้ธุรกิจด้านเสริมความงามมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว และกลายเป็นที่ยอมรับ ซึ่งใน
อดีตจะเห็นได้ว่า จากเดิมผู้ที่ท้าศัลยกรรมจะมีพฤติกรรมการอาย หรือปกปิดเรื่องการเข้ารับการ
ท้าศัลยกรรม แต่ปัจจุบันกลายมาเป็นการยอมรับและเปิดเผยมากขึ้น และด้วยนวัตกรรมล้้าหน้าทาง
เทคโนโลยีที่ทันสมัยของสถานบันเสริมความงาม และการหาข้อมูลของผู้บริโภคมาเป็นอย่างดี ท้าให้
ผู้บริโภคนิยมท้าศัลยกรรมเสริมความงามเพ่ือความมั่นใจเป็นจ้านวนมาก และอนาคตข้างหน้ามูลค่าธุรกิจนี้
จะเติบโตมากข้ึน (ศุภวรรณ วราภรณ์และมนต์ชัย วงษ์กิตติไกรวัล, 2558) 

นอกจากนี้ ปัจจัยที่ท้าให้คนไทยยอมรับการท้าศัลยกรรมเพ่ือความงาม และหันมาท้าศัลยกรรม
เพ่ือความงามมากขึ้น เนื่องจากได้รับอิทธิพลของสื่อต่าง ๆ โดยเฉพาะกระแสเกาหลี หรือที่เรียกว่า สื่อ
เกาหลี ที่เข้ามากระตุ้น ท้าให้คนไทยใส่ใจกับบุคลิกหน้าตามากขึ้น ทั้งในรูปแบบผ่าตัด และไม่ผ่าตัด สื่อ
ประเภทนี้มีผลต่อความคิด ความเชื่อ และค่านิยมของบุคคลในสังคมไทยในเรื่องความสวยงามของร่างกาย 
และส่งเสริมค่านิยมการท้าศัลยกรรมมากขึ้น (ปรีชา พันธ์แน่น และคณะ , 2551) ดังนั้นสื่อมวลชนจึงเป็น
เครื่องมือส้าคัญที่มีศักยภาพที่จะเผยแพร่ข่าวสารไปยังประชาชนหรือเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้ง่ายยิ่งขึ้น เช่น
สื่อสิงพิมพ์ สื่อวิทยุโทรทัศน์ และสื่อในรูปแบบต่าง ๆ ที่ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และสามารถน้าข่าวสารที่



 
ประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ประจ้าปี 2559 คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (1 ก.ค. 2559)   233 

ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจ้าวันให้เกิดประโยชน์ หรือน้ามาประกอบในการตัดสินใจท้าศัลยกรรมเพ่ือความ
งาม (โกวิท วงศ์สุรวัฒน์, 2546) และอิทธิพลของสื่อออนไลน์มีผลต่อความตั้งใจท้าศัลยกรรมของผู้หญิง 
(ปราดา ยังสบาย, 2558) กระนั้นการที่ธุรกิจการท้าศัลยกรรมเพ่ือความงามจะเจริญเติบโตขึ้นนั้น จึง
จ้าเป็นต้องท้าให้ผู้หญิงหันมาท้าศัลยกรรมซ้้า รวมไปถึงการบอกต่อเกี่ยวกับศัลยกรรมเพ่ือความงาม  

ข้อมูลที่ได้รับจากการวิจัยนี้ ท้าให้เห็นว่าอิทธิพลของสื่อและประสบการณ์การท้าศัลยกรรมเพ่ือ
ความงาม น้าไปสู่ความพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาด 7Ps การตัดสินใจท้าศัลยกรรมซ้้า และการ
บอกต่อเกี่ยวกับศัลยกรรมของผู้หญิง อีกทั้งสามารถขยายผลในการพัฒนาธุรกิจศัลยกรรมเพ่ือความงามให้
มีความยั่งยืนต่อไป  

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1)  เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับสื่อ ที่มีต่อความพึงพอใจในส่วนประสมทาง

การตลาด 7Ps ของสถานบันเสริมความงาม การตัดสินใจท้าศัลยกรรมเพ่ือความงามซ้้า และการบอกต่อ
เกี่ยวกับศัลยกรรมเพ่ือความงาม 

2)  เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์การท้าศัลยกรรม ที่มีต่อความพึงพอใจในส่วน
ประสมทางการตลาด 7Ps ของสถานบันเสริมความงาม การตัดสินใจท้าศัลยกรรมเพ่ือความงามซ้้า และ
การบอกต่อเกี่ยวกับศัลยกรรมเพ่ือความงาม 

 

ขอบเขตในการวิจัย 
การวิจัยนี้เป็นการศึกษาเฉพาะผู้หญิงที่เปิดรับสื่อเกี่ยวกับศัลยกรรม และประสบการณ์ในการ

ท้าศัลยกรรมเพ่ือความงาม ที่มีผลต่อความพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาด 7Ps การตัดสินใจ
ท้าศัลยกรรมซ้้า และการบอกต่อเกี่ยวกับศัลยกรรม โดยก้าหนดประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้หญิงที่ มี
ประสบการณ์ในการท้าศัลยกรรมเพ่ือความงาม 2556 – 2558 ที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร และ
ระยะเวลาในการศึกษาวิจัยเริ่มตั้งแต่ เดือนธันวาคม 2558 – มีนาคม 2559  

 

นิยามศัพท์ 
การเปิดรับสื่อ หมายถึง เครือข่ายที่ใช้ในการเลือกดูข้อมูล ลักษณะความถี่ในการใช้งาน ช่วงเวลา

ในการใช้งาน และระยะเวลาในการใช้งานเกี่ยวกับการศัลยกรรมเพ่ือความงาม 
ประสบการณ์การท้าศัลยกรรม หมายถึง จ้านวนจุดที่เคยท้าศัลยกรรม โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 

แบบผ่าตัด ได้แก่ เสริมจมูก ท้าตาสองชั้น เสริมหน้าอก ผ่าตัดริมฝีปาก และแบบไม่ผ่าตัด ได้แก่ ฉีดฟิล
เลอร์ ร้อยไหมโบท็อกซ์ สักคิ้ว เลเซอร์หน้าใส 
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ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกที่ดีต่อส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ 
ด้านราคา ด้านสถานที่และสิ่งอ้านวยความสะดวก ด้านการส่งเสริมการตลาดและการบริการ ด้านบุคคล 
ด้านการบริการ และด้านสภาพแวดล้อมของสถาบันเสริมความงาม 

การตัดสินใจท้าซ้้า หมายถึง แนวโน้มที่ผู้หญิงจะกลับมาใช้บริการศัลยกรรมเพ่ือความงาม และมี
ความสนใจต่อบริการในจุดอื่นของร่างกาย  

การบอกต่อ หมายถึง วิธีการสื่อสารระหว่างบุคคล หรือการสนทนาในกลุ่มที่ท้าศัลยกรรม 
ประกอบด้วย บอกต่อด้านผลิตภัณฑ์ และบอกต่อด้านประสบการณ์ส่วนตัว  

ศัลยกรรมเพ่ือความงาม หมายถึง การปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ภายนอกของตนให้แตกต่างไปจากเดิม
เพ่ือที่จะให้ได้มาซึ่งความงามในอุดมคติของผู้หญิง โดยเข้ารับการผ่าตัดกับคลินิกศัลยกรรม เพ่ือต้องการ
เปลี่ยนแปลงใบหน้าหรือร่างกาย รวมไปถึงการฉีดสารต่าง ๆ เข้าสู่ร่างกาย เ พ่ือต้องการให้ตนเองสวยงาม
ขึ้น 

 

แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัย 
1.  แนวคิดและทฤษฏีการเปิดรับสื่อ 

ยุพดี ฐิติกุลเจริญ (2537) ให้ความหมายว่า ข่าวสารที่ผู้รับสารได้รับนั้น เป็นปัจจัยส้าคัญที่ช่วย
ประกอบการตัดสินใจกระท้าสิ่งใดสิ่งหนึ่งของมนุษย์ ซึ่งความต้องการเปิดรับข่าวสารจะเพ่ิมมากขึ้น ก็
ต่อเมื่อขาดความม่ันใจ หรือไม่แน่ใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง Charles k. Atkin (1973) กล่าวว่า มนุษย์ที่เปิดรับ
ข่าวสารมากเท่าไหร่ ย่อมเป็นมนุษย์ที่ทันต่อเหตุการณ์และเป็นบุคคลที่ทันสมัย ผู้รับสารแต่ละคนจะมี
กระบวนการเลือกสรรข่าวสารที่แตกต่างกันไปตามประสบการณ์ ความต้องการ ความเชื่อ ทัศนคติ 
ความรู้สึกนึกคิด ฯลฯ Schamm & Atkin (อ้างถึงในวิลาลัณย์ เรืองปฎิกาณ์, 2546) กล่าวว่า การเลือก
เปิดรับสื่อของผู้รับสารไว้ในลักษณะเดียวกันว่า ผู้รับสารมีแนวโน้มที่จะเลือกเปิดรับสื่อที่สามารถจัดหามาได้
และสะดวกในการเปิดรับมากที่สุด รวมถึงเป็นสื่อที่ผู้รับสารเปิดรับเป็นประจ้า ยุภาพร ขจรโกศล (2556) 
กล่าวว่า ส้าหรับผู้ประกอบกิจการด้านศัลยกรรมเสริมความงามในประเทศไทย นิยมสื่อสารไปยังกลุ่ม
ผู้บริโภคท่ีเป็นสตรีเป็นส่วนใหญ่ โดยมีการเปรียบเทียบภาพถ่ายก่อนและหลังการท้าศัลยกรรมการใช้บุคคล
ที่มีชื่อเสียงมารับรองผลจากการท้าศัลยกรรมเสริมความงาม การบอกเล่าประสบการณ์ตรงของผู้ใช้บริการ 
ซึ่งวิธีการน้าเสนอเหล่านี้ถือได้ว่าเป็นกลวิธีที่ท้าให้ผู้อ่านเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับศัลยกรรมเพ่ือความงาม 
2. แนวคิดและทฤษฏีประสบการณ์  

สมาคมการตลาดแห่งสหรัฐอเมริกา หรือ American Marketing Association: AMA ได้ให้นิยาม
ของแบรนด์ไว้ว่า แบรนด์ คือ ชื่อ ลักษณะ สัญลักษณ์ หรือการออกแบบ หรือการผสมผสานทั้งหมดของสิ่ง
ที่กล่าวมาเพ่ือเป็นการระบุว่าสินค้าหรือ บริการนั้น ๆ เป็นของใคร แบรนด์ยังต้องมีการสร้างความตระหนัก
รู้ (Awareness) ชื่อเสียง (Reputation) ความโดดเด่น (Prominence) และอ่ืน ๆ และแบรนด์ยังเป็นการ
สร้างประสบการณ์ร่วมระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค (AMA, 2015) สอดคล้องกับแนวคิดของ ศิริกุล เลากัย
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กุล (2548) กล่าวว่า แบรนด์ คือ ประสบการณ์ และประสบการณ์ คือ สิ่งที่สร้างความเป็นแบรนด์ ซึ่งแบ
รนด์ไม่สามารถสร้างได้จากองค์ประกอบใดองค์ประกอบ เดียว จะต้องสร้างจากหลายสิ่งหลายอย่าง ทุกสิ่ง
ทุกอย่างมาผสมผสานรวมกันจนเกิดขึ้นเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าประสบการณ์ ของ แบรนด์นั้น ๆ อีกทั้ง 
Swystun (2007) กล่าวว่า ประสบการณ์ จะต้องถูกสร้างขึ้นในจิตใจของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย บาง
ประสบการณ์ สามารถควบคุมได้ อาทิ บรรยากาศภายในร้าน การโฆษณา ผลิตภัณฑ์ หรือรูปแบบการ
ให้บริการ เว็บไซต์ หรืออ่ืน ๆ และบาง ประสบการณ์ก็ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การวิเคราะห์วิจารณ์ ของ
นักข่าว การสื่อสารแบบปากต่อปาก แบรนด์ที่แข็งแรงจะต้องสร้างการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าได้อย่างคงเส้น
คงวาซึ่งผสานกันจน น้ามาซึ่งประสบการณ์รวมที่ชัดเจนและแตกต่าง ด้านประสบการณ์การท้าศัลยกรรมใน
ประเทศไทย และเทพ เวชวิสิฐ (2557) กล่าวว่า ในปัจจุบันนั้นผู้หญิงไทยนิยมหันมาท้าศัลยกรรมเพ่ิมมาก
ขึ้น โดยเฉพาะการศัลยกรรมจมูกที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในขณะนี้  
3. แนวคิดและทฤษฏีความพึงพอใจ 

Maslow (1970) กล่าวว่า มนุษย์เป็นผู้ที่มีความต้องการอยู่เสมอ เมื่อเกิดความปรารถนาขึ้นก็จะมี
แรงขับเมื่อบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายก็จะเกิดความพึงพอใจความพึงพอใจ วิชัย เหลืองธรรมชาติ 
(2531) กล่าวว่า ความพึงพอใจมีส่วนเกี่ยวข้องกับความต้องการของมนุษย์ กล่าวคือ ความพึงพอใจจะ
เกิดข้ึนได้ก็ต่อเมื่อความต้องการของมนุษย์ได้รับการตอบสนอง Oliver (1980) กล่าวว่า เป็นการแสดงออก
ที่เกิดจากการประเมินประสบการณ์การซื้อและการใช้สินค้าและบริการความพึงพอใจของผู้บริโภค เป็นการ
แสดงออกถึงความรู้สึกในทางบวกของผู้บริโภคต่อการบริการซึ่งความรู้สึกนี้สามารถแปรเปลี่ยนได้หลาย
ระดับตามปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภค โดยมีปัจจัยที่ส้าคัญในด้านส่วนประสมการตลาด
บริการ 7Ps จากการศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาในส่วนประสมการตลาดบริการ 7Ps ของสถาบันเสริมความ
งาม สอดคล้องกับศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541) กล่าวว่า แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเสริมความงาม 
จะใช้ส่วนประสมการตลาด (Marketing  Mix ) หรือ 7Ps ในการก้าหนดกลยุทธ์เพ่ือให้ธุรกิจประสบ
ความส้าเร็จ อีกทั้งจิตตินันท์ เดชะคุปต์ (2539) กล่าวว่า ความพึงพอใจของผู้บริโภค จะแสดงออกถึง
ความรู้สึกในทางบวกหรือทางลบนั้นขึ้นอยู่กับส่วนประสบทางการตลาด 7Ps ซึ่งประกอบด้วย ด้าน
ผลิตภัณฑ์บริการ ด้านราคาค่าบริการ ด้านสถานที่บริการ ด้านการส่งเสริมแนะน้าบริการ ด้านบุคคล ด้าน
กระบวนการบริการ และด้านสภาพแวดล้อมของการบริการ  
4. แนวคิดและทฤษฏีการตัดสินใจซื อซ  า 

Kim, Galliers, Shin, Han, & Kim (2012) กล่าวว่า การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์หรือการรับบริการ
กับผู้ผลิตรายเดิมที่มีผลมาเกิดจากความพึงพอใจในตัวผลิตภัณฑ์และการบริการดังกล่าวสืบเนื่องจากการ
ตัดสินใจในครั้งแรกที่อาจเกิดได้จากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกในตัวของผู้บริโภคเองเป็นหลัก 
Gounaris, Dimitriadis & Stathakopoulos (2010) กล่าว่า การที่ผู้บริโภคพิจารณาตัดสินใจซื้อในสินค้า
หรือบริการอย่างใด ๆ มาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว โดยท้าการซื้อหรือใช้บริการจากผู้ให้บริการรายเดิมอย่าง
ต่อเนื่อง Anderson (2006) กล่าวว่า การขายที่จะประสบความส้าเร็จได้นั้นอาจพิจารณาได้จากการที่
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ลูกค้ามีการซื้อซ้้า ซึ่งการซื้อซ้้าจะเกิดขึ้นได้จากการที่ลูกค้ามีความเชื่อมั่นในตัวสินค้าหรือบริการเป็น
พ้ืนฐาน ความเชื่อถือไว้วางใจได้ Hellier, Geursen, Carr & Richard (2003) กล่าวว่า เป็นลักษณะของ
การตัดสินใจโดยส่วนบุคคลเกี่ยวกับการซื้อสินค้าหรือบริการซ้้าอีกครั้งต่อมา โดยท้าการซื้อสินค้าหรือใช้
บริการจากบริษัทเดิม โดยในการตัดสินใจซื้อครั้งแรกมักจะเป็นตัวชี้หรือคาดการณ์พฤติกรรมในการซื้อซ้้า
ครั้งต่อมาได้ Ehrenberg (1972) กล่าวว่า ก่อนที่ผู้บริโภคจะตัดสินใจซื้อผู้บริโภคต้องมีทัศนคติที่ดีและเกิด
ประสบการณ์จากการทดลองใช้ครั้งก่อน และอิทธิพลภายนอก เช่น การส่งเสริมการตลาดด้วยกิจกรรมการ
โฆษณา การลดแลก แจก แถม การขายโดยใช้พนักงานขาย การพบเห็นสินค้าการตั้งราคา บรรจุภัณฑ์ รวม
ไปถึงการบอกต่อ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลไปถึงการตัดสินใจซื้อ การใช้สินค้าหรือบริการ และความรู้สึกพึง
พอใจหลังการใช้สินค้าหรือการรับบริการต่าง ๆ จนแปรเปลี่ยนไปเป็นทัศนคติที่ดีต่อตราสินค้า Kotler & 
Keller (2006) กล่าวว่า ความพึงพอใจหรือความไม่พึงพอใจต่อสินค้าจะมีผลต่อพฤติกรรมที่ตามมา ถ้า
ลูกค้าเกิดความพึงพอใจจะมีโอกาสกลับมาซื้อสินค้าซ้้าหรือใช้บริการซ้้าอีก 
5. แนวคิดและทฤษฏีการบอกต่อ 

Assael (1998) กล่าวว่า การสื่อสารแบบบอกต่อเป็นการสื่อสารระหว่างบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป 
ซึ่งอาจเป็นสมาชิกของกลุ่มอ้างอิงหรือลูกค้ากับพนักงานขายก็ได้ ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้ต่างก็ได้รับอิทธิพลจาก
การสื่อสารแบบบอกต่อ Silverman (2001) กล่าวว่า คนเราท้าการตัดสินใจซื้อครั้งส้าคัญ มักจะมาจาก
ค้าแนะน้าของเพ่ือนฝูง ที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญและการสื่อสารแบบปากต่อปากยังเกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติ สาเหตุที่ผู้บริโภคให้ความเชื่อถือการสื่อสารแบบบอกต่อปากน่าจะเป็นเพราะผู้บริโภคเชื่อว่าการ
สื่อสารแบบบอกต่อเป็นการสื่อสารที่มิได้กระท้าเพ่ือการค้าและนอกเหนือการควบคุมของเจ้าของสินค้า 
เพราะคนส่งข้อมูลเองก็ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคนั้นๆเลย Nielsen Global 
Online Consumer Survey (2009) (อ้างถึงในวัฒนี ภูวทิศ, 2554)กล่าวว่า ผู้บริโภคร้อยละ 90 ให้ความ
เชื่อถือค้า แนะน้าของบุคคลอ่ืน ทั้งนี้ผู้บริโภคร้อยละ 70 เลือกเชื่อถือความคิดเห็นที่ได้รับจากสื่อออนไลน์ 
นอกจากนั้นการท้าการตลาดแบบบอกต่อในสื่อออนไลน์ ยังเป็นกลยุทธ์ที่นักการตลาดไม่จ้าเป็นต้องใช้เงิน
ลงทุนมากเท่าการท าการตลาดในรูปแบบเดิม แต่ต้องหันมามุ่งเน้นให้ความส้าคัญกับการคัดเลือกผู้ทรง
อิทธิพลที่มีประสิทธิภาพ และค้านึงถึงความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูลข่าวสารประกอบกัน 
เพ่ือให้ข้อมูลที่น้าเสนอสามารถสื่อสารเรื่องราวของตราสินค้าไปสู่ผู้บริโภคให้ได้ตามท่ีคาดหวัง  
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
สมมติฐานการวิจัย 

จากการทบทวนแนวคิดและทฤษฎี ผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐาน ดังนี้  
สมมติฐานที่ 1  การเปิดรับสื่อ มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาด 7Ps 

ของสถาบันเสริมความงาม การตัดสินใจท้าศัลยกรรมซ้้า และการบอกต่อเกี่ยวกับศัลยกรรมของผู้หญิงที่
ท้าศัลยกรรมเพ่ือความงาม 

สมมติฐานที่ 2  ประสบการณ์การท้าศัลยกรรม มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในส่วนประสม
ทางการตลาด 7Ps ของสถาบันเสริมความงาม การตัดสินใจท้าศัลยกรรมซ้้า และการบอกต่อเกี่ยวกับ
ศัลยกรรมของผู้หญิงที่ท้าศัลยกรรมเพ่ือความงาม 

 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

งานวิจัยมีวิธีการด้าเนินการวิจัย ดังต่อไปนี้ 
1)  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ศึกษาผู้หญิงที่มีประสบการณ์ในการท้าศัลยกรรมเพ่ือความ

งาม ช่วงปี พ.ศ. 2556 – 2558 อาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครทั้งหมด 400 คน ผู้วิจัยใช้ทฤษฎีแบบ
ใช้ความน่าจะเป็น (Probability Sampling) โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage 
Random Sampling) โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

• ขั้นตอนที่  1 เลือกสถาบันเสริมความงาม ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ดังนี้  1) 
Medmetic by Meko 2) Bangkok Clinic Beauty Express 3) Yanhee International Hospital 4) 
Kongju Clinic 5) โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งกมล 6) VR International Makeover Clinic    7) 
Authentic Clinic 8) รสิตาคลินิก 9) The 1 Clinic 10) รัสมิ์ภูมิคลินิก (ปารดา ยังสบาย, 2558) 

• ขั้นตอนที่ 2 สุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยการจับสลาก เพ่ือ
คัดเลือกสถานบันที่จะเป็นกลุ่มตัวอย่าง พบว่า สถาบันที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 1) Medmetic by Meko 
2) Bangkok Clinic Beauty Express 3) Yanhee International Hospital 4) Authentic Clinic 5) รสิ
ตาคลินิก 

• ขั้นตอนที่ 3 ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และเก็บข้อมูลกับ
กลุ่มตัวอย่างท้าศัลยกรรมในสถาบันเสริมความงาม 

• ขั้นตอนที่ 4  ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยท้าการแจก
แบบสอบถามให้แก่ผู้ที่เคยท้าศัลยกรรม ด้วยวิธีการส่งแบบสอบถามออนไลน์ โดยท้าการส่งแบบสอบถาม
ในกลุ่มเก่ียวกับศัลยกรรมเพ่ือความงาม ผ่านช่องทางเฟสบุ๊ค (Facebook) 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม ซึ่งได้ท้าการทดสอบความตรง 
(Validity) และความเชื่อถือได้ (Reliability) ของแบบสอบถามก่อนน้าไปเก็บข้อมูลจริง ค่า IOC ที่ได้คือ 
+1 ทั้งหมดซึ่งหมายถึงว่า ผู้เชี่ยวชาญได้ท้าการพิจารณาแบบสอบถามแล้วลงมติว่า เนื้อหา การใช้ภาษา



 238 หัวข้อ “นวัตกรรมนิเทศศาสตร์และการจัดการ”   

และโครงสร้างของแบบสอบถามถูกต้อง และค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์ 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ผลสรุปว่า แบบสอบถามมีความเชื่อม่ัน 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้โปรแกรมประมวลผลคอมพิวเตอร์ส้าเร็จรูป ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
สถิติ ผู้วิจัยได้ใช้การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เพ่ืออธิบายลักษณะทางประชากรของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ ประสบการณ์การท้าศัลยกรรมเพ่ือความงาม ความพึงพอใจ 
การตัดสินใจท้าซ้้า และการบอกต่อ นอกจากนี้ผู้วิจัยใช้สถิติเชิงอนุมาน ( Inferential Statistic) เพ่ือ
ทดสอบสมมติฐานที่ตั้งเอาไว้ โดยใช้ค่าสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson Correlation 
Coefficient) 

 

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
กลุ่มตัวอย่างท้ังหมด 400 คน ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดเป็นเพศหญิง มีช่วงอายุระหว่าง 18-25 

ปี (ร้อยละ 51) มีสถานภาพโสด (ร้อยละ 79.8) มีระดับการศึกษาที่ระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 80.3) 
ประกอบอาชีพพนักงานเอกชนและนักเรียน / นิสิต / นักศึกษา (ร้อยละ 28) และมีรายได้ต่อเดือน 20,001 
– 30,000 บาท (ร้อยละ 34) 

กลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับศัลยกรรมผ่านสื่ออินเตอร์เน็ตมากที่สุด (ร้อยละ 45.7) 
รองลงมา คือ บุคคล (ร้อยละ 23.9) และวิทยุโทรทัศน์ (ร้อยละ 11.9)มีความถี่ในเปิดรับข่ าวสารเกี่ยวกับ
ศัลยกรรม 1 – 2 ครั้งต่อสัปดาห์ (ร้อยละ 67) ในช่วงเวลา 20.01-00.00 น. (ร้อยละ 43.8) และระยะเวลา
ในการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับศัลยกรรมไม่เกิน 2 ชั่วโมง (ร้อยละ 45.8) 

ซึ่งในช่วงปี พ.ศ. 2556 – 2558 กลุ่มตัวอย่างมีการท้าศัลยกรรมประเภท เสริมจมูกมากที่สุด (ร้อย
ละ 30) รองลงมา คือ เลเซอร์หน้าใส (ร้อยละ 16.7) และสักคิ้ว (ร้อยละ 15.2) ที่ เหลือเป็นการ
ท้าศัลยกรรมเพ่ือความงามด้านอ่ืน ๆ ได้แก่ ร้อยไหมโบท๊อกซ์ ตาสองชั้น ฉีดฟิลเลอร์ เสริมหน้าอก และ
ผ่าตัดริมฝีปาก ตามล้าดับ 

ความพึงพอใจเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ต่อการท้าศัลยกรรมเพ่ือความงาม โดยรวม
อยู่ในระดับมาก พบว่า มีความพึงพอใจ  ในเรื่อง เรื่อง สภาพแวดล้อมของการบริการ มากที่สุด รองลงมา 
คือ ด้านด้านผลิตภัณฑ์ ด้านบุคคล ด้านราคา ด้านกระบวนการบริการ ด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย หรือ
คลินิกที่ท้าศัลยกรรม และด้านด้านส่งเสริมการตลาด และเม่ือพิจารณาในแต่ละด้านโดยละเอียด พบว่า  

1) ด้านสภาพแวดล้อมของการบริการ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาโดย
ละเอียด พบว่า มีความพึงพอใจในความสะอาดของคลินิกศัลยกรรม มากที่สุด รองลงมา คือ ความสวยงาม
ของคลินิกศัลยกรรม 

2) ด้านผลิตภัณฑ์ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาโดยละเอียด พบว่า มีความพึง
พอใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์มีมาตรฐานมีการรองรับอย่างถูกต้อง และคลินิกท้าศัลยกรรมมีภาพลักษณ์ที่
ดี มากท่ีสุดเท่ากับ รองลงมา คือ แพทย์มีความเชี่ยวชาญ และผลิตภัณฑ์มีให้เลือกหลายหลาย 
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 3) ด้านบุคคล โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาโดยละเอียด พบว่า มีความพึง
พอใจในเรื่องผู้ให้บริการให้ความใส่ใจกับผู้เข้ารับการท้าศัลยกรรม รองลงมา คือ ผู้ให้บริการคอยให้ข้อมูล
เกี่ยวกับการท้าศัลยกรรม ผู้ให้บริการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และผู้ให้บริการพูดจาสุภาพเรียบร้อย 

4) ด้านราคา โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาโดยละเอียด พบว่า มีความพึงพอใจใน
ราคาเหมาะสมกับผลของการท้าศัลยกรรมที่ได้รับ มากที่สุด รองลงมา คือ ราคาเหมาะสมกับบริการที่ได้รับ 
และราคาเหมาะสมกับคุณภาพผลิตภัณฑ์ 

5) ด้านกระบวนการบริการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาโดยละเอียด พบว่า มี
ความพึงพอใจในความเข้มงวดของการเข้า-ออก และมีระบบรักษาความปลอดภัย มากที่สุด รองลงมา คือ 
เวลานัดเข้ารับการท้าศัลยกรรมมีการจัดคิวได้อย่างเหมาะสม และการก้าหนดกฎระเบียบ เช่น ต้องเปลี่ยน
ชุดก่อนเข้ารับการท้าศัลยกรรม เป็นต้น เท่ากัน 

6) ด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย หรือคลินิกที่ท้าศัลยกรรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาโดยละเอียด พบว่า มีความพึงพอใจในมีจ้านวนสาขามาก รองลงมา คือ วันและเวลาเปิด – ปิด 
ท้าการของร้านชัดเจน โทรศัพท์ติดต่อสะดวก และการเดินทางง่ายและสะดวก 

7) ด้านด้านส่งเสริมการตลาด โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาโดยละเอียด พบว่า มี
ความพึงพอใจใน มีการโฆษณาผ่านชื่อทางสื่อสารต่าง ๆ เช่นอินเตอร์เน็ต แผ่นป้าย แผ่นพับ ฯลฯ รองลงมา 
คือ การแจ้งข้อมูลรายละเอียดของการเข้ารับบริการในแต่ละรายการไว้อย่างชัดเจน และมีคูปอง หรือ
ส่วนลดในการท้าศัลยกรรม ดังตารางที่ 1 
ตารางท่ี 1 แสดงค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ของผู้หญิงที่ท้าศัลยกรรม 

ความพึงพอใจในส่วนประสม 

ทางการตลาด 7Ps 
M ความหมาย 

สภาพแวดล้อมของการบริการ 4.34 มากที่สุด 
ด้านผลิตภัณฑ์ 4.26 มากที่สุด 
บุคคล 4.23 มากที่สุด 
ด้านราคา 4.16 มาก 
ด้านกระบวนการบริการ 4.13 มาก 
ช่องทางการจัดจ้าหน่าย 4.09 มาก 
ด้านส่งเสริมการตลาด 4.05 มาก 

 
การตัดสินใจท้าศัลยกรรมซ้้า กลุ่มตัวอย่างมีความตั้งใจใช้บริการซ้้าหรือแนวโน้มที่จะใช้บริการที่

คลินิกใหม่กับการท้าศัลยกรรมจุดใหม่ มากที่สุด รองลงมา คือ แนวโน้มที่จะใช้บริการที่คลินิกเดิมกับการ
ท้าศัลยกรรมจุดเดิม แนวโน้มที่จะใช้บริการที่คลินิกใหม่กับการท้าศัลยกรรมจุดเดิม และแนวโน้มที่จะใช้
บริการที่คลินิกเดิมกับการท้าศัลยกรรมจุดใหม่ ดังตารางที่ 2 
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ตารางท่ี 2 แสดงค่าเฉลี่ยการตัดสินใจท้าศัลยกรรมซ้้าของผู้หญิง 

การตัดสินใจท าศัลยกรรมซ  า M ความหมาย 
แนวโน้มที่จะใช้บริการที่คลินิกใหม่กับการ
ท้าศัลยกรรมจุดใหม่ 

4.04 มาก 

แนวโน้มที่จะใช้บริการที่คลินิกเดิมกับการ
ท้าศัลยกรรมจุดเดิม 

3.91 มาก 

แนวโน้มที่จะใช้บริการที่คลินิกใหม่กับการ
ท้าศัลยกรรมจุดเดิม 

3.83 มาก 

แนวโน้มที่จะใช้บริการที่คลินิกเดิมกับการ
ท้าศัลยกรรมจุดใหม่ 

3.77 มาก 

 
การบอกต่อ กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดมีการบอกต่อ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างต้องการบอกต่อเกี่ยวกับข้อมูล

คลินิกและผลิตภัณฑ์  (เม่ือมีคนถาม) มากที่สุด รองลงมา คือ บอกต่อเกี่ยวกับประสบการณ์ส่วนตัว (เมื่อมี
คนถาม) บอกต่อเกี่ยวกับประสบการณ์ส่วนตัว (แม้ไม่มีคนถาม) และบอกต่อเกี่ยวกับข้อมูลคลินิกและ
ผลิตภัณฑ์ (แม้ไม่มีคนถาม) ดังตารางที่ 3 

 
ตารางท่ี 3 แสดงค่าเฉลี่ยการบอกต่อเกี่ยวกับศัลยกรรมของผู้หญิง 

การบอกต่อเกี่ยวกับศัลยกรรม M ความหมาย 
บอกต่อเกี่ยวกับข้อมูลคลินิกและผลิตภัณฑ์  
(เม่ือมีคนถาม) 

4.36 มากที่สุด 

บอกต่อเกี่ยวกับประสบการณ์ส่วนตัว  
(เม่ือมีคนถาม) 

4.12 มาก 

บอกต่อเกี่ยวกับประสบการณ์ส่วนตัว  
(แม้ไม่มีคนถาม) 

3.92 มาก 

บอกต่อเกี่ยวกับข้อมูลคลินิกและผลิตภัณฑ์  
(แม้ไม่มีคนถาม) 

3.91 มาก 

 
การทดสอบสมมติฐานของงานวิจัย 

1)  สมมติฐานที่ 1 การเปิดรับสื่อมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาด 
7Ps การตัดสินใจท้าศัลยกรรมซ้้า และการบอกต่อ  

ผลการวิจัยพบว่า ด้านการเปิดรับสื่อมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจส่วนประสมทาง
การตลาด 7Ps ที่ระดับนัยยะส้าคัญ 0.000 กล่าวคือ เมื่อผู้หญิงที่ท้าศัลยกรรมมีการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับ
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ศัลยกรรมมาก ก็จะท้าให้เกิดความพึงพอใจโดยรวมในตามปัจจัยส้าคัญทั้ง 7Ps มาก จากผลการวิจัย
สอดคล้องกับสมปรารถนา พรหมช่วย (2552) พบว่า การท้าธุรกิจเสริมความงาม ต้องการใช้สื่อ
อินเตอร์เน็ต เพ่ือเป็นช้องทางในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือสามารถเพ่ิมจ้านวนลูกค้า สร้างความภักดี
ของลูกค้า อีกทั้งลูกค้ายังเกิดความพึงพอใจอีกด้วย ดังนั้นแล้วธรรมชาติของมนุษย์จะมีการเปิดรับข่าวสาร
อยู่ตลอดเวลา สะท้อนให้เห็นว่าผู้หญิงที่ท้าศัลยกรรมเพ่ือความงาม มีความต้องการที่จะเปิดรับข่าวสาร
เกี่ยวกับศัลยกรรม เพ่ือให้ทราบข้อมูลและเป็นแนวทางในการท้าศัลยกรรมในครั้งต่อไป ซึ่งความต้องการ
เป็นหนึ่งในปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกเปิดรับข่าวสารของมนุษย์ทั้งสิ้น (Todd Hunt and Brent d. 
Ruben, 1993) เช่น ถ้าผู้หญิงต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับศัลยกรรมเพ่ือความงาม ก็มีการค้นคว้าข้อมูล
จากสื่อต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือ สื่ออินเตอร์เน็ต เนื่องจากผลการวิจัย พบว่า ผู้หญิงเปิดรับข่าวสาร
จากสื่ออินเตอร์เน็ตมากที่สุด รองลงมา คือ บุคคล และสื่อวิทยุโทรทัศน์ เป็นต้น  

จากผลการวิจัยยังพบว่า การเปิดรับสื่อมีความสัมพันธ์ทางลบกับการตัดสินใจท้าซ้้า ที่ระดับนัยยะ
ส้าคัญ 0.000 กล่าวคือ กล่าวคือ เมื่อผู้หญิงที่ท้าศัลยกรรมมีการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับศัลยกรรมมาก แต่
จะมีการตัดสินใจท้าศัลยกรรมเพ่ือความงามน้อย ซึ่งจะเห็นได้ว่าการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับศัลยกรรมมาก
ขึ้น ไม่ได้ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจท้าศัลยกรรมเพ่ือความงามซ้้าของผู้หญิง แต่เป็นเพียงการส่งผลต่อ
การน้าข้อมูลไปเป็นแนวทางหรือประยุกต์ใช้ในการประกอบการตัดสินใจท้าศัลยกรรมแค่นั่นเอง ซึ่ง
ผลงานวิจัยไม่สอดคล้องกับ พัทธนันท์ เด็ดแก้ว (2554) พบว่า ประชาชนมีการเปิดรับข้อมู ลข่าวสาร
เกี่ยวกับประเทศเกาหลีมาก ก็ยิ่งมีพฤติกรรมการบริโภคสินค้าเกาหลีมากตามไปด้วยเช่นกัน แต่อย่างไรการ
ตัดสินใจท้าศัลยกรรมซ้้านั้น อาจมีปัจจัยด้านอ่ืน ๆ เข้ามาประกอบการตัดสินใจ ดังนั้นแล้วการตัดสินใจซื้อ
หรือการรับบริการซ้้า ต้องมีผลมาจากความพึงพอใจเนื่องจากการตัดสินใจในครั้งแรก (Kim, Galliers, 
Shin, Han & Kim, 2012) ซึ่งความพึงพอใจหรือความไม่พึงพอใจต่อสินค้าจะมีผลต่อพฤติกรรมที่ตามมา 
ถ้าลูกค้าเกิดความพึงพอใจจะมีโอกาสอย่างมากท่ีจะซื้อสินค้าซ้้าอีก (Kotler & Keller, 2006)  

จากผลการวิจัยยังพบอีกว่า การเปิดรับสื่อมีความสัมพันธ์ทางลบกับการบอกต่อของผู้หญิงที่
ท้าศัลยกรรมเพ่ือความงาม ที่ระดับนัยยะส้าคัญ 0.000 กล่าวคือ กล่าวคือ เมื่อผู้หญิงที่ท้าศัลยกรรมมีการ
เปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับศัลยกรรมมาก แต่จะการบอกต่อเกี่ยวกับเพ่ือความงามน้อย ดังนั้นแล้วการเปิดรับ
ข่าวสารเกี่ยวกับศัลยกรรมมากนั้นไม่ได้ส่งผลต่อพฤติกรรมการบอกต่อข้อมูลข่าวสาร แต่อาจเป็นเพียง
เปิดรับข่าวสาร เพื่อเก็บข้อมูลไว้เป็นความรู้ส่วนตัว จนสามารถกลายเป็นผู้มีความรู้ความเชียวชาญเกี่ยวกับ
ศัลยกรรมเพ่ือความงาม ซึ่งผลการวิจัยไม่สอดสอดคล้องกับประเสริฐ กวินนิพันธ์ (2556) พบว่า ผู้บริโภคมี
ความต้องการที่จะบอกต่อ เกี่ยวกับคุณสมบัติของสินค้า และแนะน้าให้ผู้อ่ืนใช้สินค้า เช่นนี้แล้วการบอกต่อ
ของผลการวิจัยครั้งนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเปิดรับข่าวสารมาก แต่อย่างไรการสื่อสารแบบบอกต่อ เป็นช่อง
ทางการสื่อสารที่ส้าคัญที่จะบอกเรื่องราว ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการต่าง ๆ ซึ่งมีพลังในด้านการแพร่ 
กระจายข่าวสาร และการมีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อ ดังที่ Silverman,  2001 กล่าวว่า การสื่อสารแบบ
ปากต่อปากจะขึ้นเองตามธรรมชาติ โดยที่ไม่จ้าเป็นต้องคอยยืนก้ากับอยู่ข้าง ๆ นั่นเอง  
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2) สมมติฐานที่ 2 ประสบการณ์มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาด 7Ps 
การตัดสินใจท้าศัลยกรรมซ้้า และการบอกต่อเกี่ยวกับศัลยกรรมของผู้หญิงที่ท้าศัลยกรรมเพ่ือความงาม 

ผลการวิจัยพบว่า ประสบการณ์การท้าศัลยกรรมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจโดยรวม
ในส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ที่ระดับนัยส้าคัญทางสถิติ 0.001 กล่าวคือ เมื่อผู้หญิงที่มีประสบการณ์ใน
การท้าศัลยกรรมเพ่ือความงามมาก ยิ่งท้าให้เกิดความพึงพอใจโดยรวมในตามปัจจัยส้าคัญทั้ง 7Ps มาก 
จากผลการวิจัยสอดคล้องกับกัญญา ทิพย์รักษา (2554) พบว่า นักศึกษาที่เคยมีประสบการณ์มีความพึง
พอใจในการเข้ารับบริการการท้าการศัลยกรรมความงาม ส่วนใหญ่มีการเสริมจมูกมากที่สุด และนักศึกษาที่
ไม่เคยมีประสบการณ์การเข้ารับบริการการท้าศัลยกรรมแต่มีแนวคิดที่จะท้าศัลยกรรมความงามในอนาคต 
ดังนั้น ประสบการณ์ต่าง ๆ จะต้องถูกสร้างขึ้นในจิตใจของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย กล่าวคือ ต้องผ่านการ
ท้าศัลยกรรมมาแล้วอย่างน้อย 1 ครั้ง เพ่ือจะเกิดการทราบผลของความพึงพอใจนั้น ๆ ดังที่ Swystun, 
2007 กล่าวว่า ความพึงพอใจในการบริการ เป็นปัจจัยส้าคัญประการหนึ่งที่ช่วยให้งานประสบความส้าเร็จ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ ย่อมมีความส้าคัญต่อทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ 
และมหาวิทยาลัยธรรมาธิราช (2544)  กล่าวว่า ความพึงพอใจในการบริการ เป็นหนึ่งในส่วนประสม
การตลาด 7Ps ที่ช่วยให้งานประสบความส้าเร็จโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ ย่อมมี
ความส้าคัญต่อทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ 

จากผลการวิจัยยังพบว่า ประสบการณ์การท้าศัลยกรรมเพ่ือความงามมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
การตัดสินใจท้าซ้้า ที่ระดับนัยส้าคัญทางสถิติ 0.001 กล่าวคือ เมื่อผู้หญิงที่มีประสบการณ์ในการ
ท้าศัลยกรรมเพ่ือความงามมาก ยิ่งท้าให้เกิดการตัดสินใจท้าศัลยกรรมเพ่ือความงามซ้้ามาก จากผลการวิจัย
สอดคล้องกับ พัชร์พิชา ปวันรักข์พงษ์ (2552) พบว่า นักแสดงหญิงตัดสินใจศัลยกรรมเสริมความงาม เป็น
ผลจากในแง่ของการเป็นดารานักแสดงที่ต้องอาศัยหน้าตา รูปร่างและบุคลิกภาพที่ดูดีเป็นองค์ประกอบ
ส้าคัญ ซึ่งการท้าศัลยกรรมจมูก เป็นอันดับแรกที่คนในวงการบันเทิงจะต้องท้า ซึ่งการมีหน้าตาและ
บุคลิกภาพที่ดี จะสามารถน้าไปสู่ความส้าเร็จได้ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า การท้าศัลยกรรมบนใบหน้านั้นเป็นสิ่ง
ที่ช่วยสร้างความมั่นใจต่อผู้พบเห็น ผู้ที่มีรูปร่างใบหน้าที่ดี จะสามารถช่วยสร้างความน่าดึงดูดใจ และ
น่าเชื่อถือมากขึ้น (Solomon, 2004) และผู้หญิงท้าศัลยกรรมเพ่ือความงาม เพราะต้องการเปลี่ยนแปลง
ตนเองไปในทางที่ดีขี้น (ศิริลักษณ์ คชนิล, 2550) อีกทั้ง ผู้หญิงส่วนใหญ่มีประสบการณ์การท้าศัลยกรรม
จมูกเกือบทั้งหมด  

จากผลการวิจัยยังพบอีกว่า ประสบการณ์การท้าศัลยกรรมเพ่ือความงามมีความสัมพันธ์ทางบวก
กับการบอกต่อเกี่ยวกับศัลยกรรมเพ่ือความงาม ที่ระดับนัยส้าคัญทางสถิติ 0.001 กล่าวคือ เมื่อผู้หญิงที่มี
ประสบการณ์ในการท้าศัลยกรรมเพ่ือความงามมาก ยิ่งท้าให้เกิดการบอกต่อเกี่ยวกับศัลยกรรมเพ่ือความ
งามมาก *เพ่ิมสอดคล้องกับ*จากผลการวิจัยยังสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ประเสริฐ กวินนิพันธ์ (2546) 
พบว่า ผู้บริโภคมีการใช้สินค้า แล้วเกิดความพึงพอใจ และมีความต้องการที่จะบอกต่อ เกี่ยวกับคุณสมบัติ
ของสินค้า และแนะน้าให้ผู้อ่ืนใช้สินค้า อยู่ในระดับมาก ดังนั้นการที่คนเราท้าการตัดสินใจท้าศัลยกรรม 
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มักจะมาจากค้าแนะน้าของเพ่ือนฝูง หรือผู้ เชี่ยวชาญ โดยมีลักษณะการสื่อสารแบบปากต่อปาก 
(Silverman, 2001) ทั้งนี้ยังสอดคล้องกับ Nielsen Global Online Consumer Survey (2009) พบว่า 
ผู้บริโภคร้อยละ 90 ให้ความเชื่อถือค้า แนะน้าของบุคคลอ่ืน เช่นนี้แล้วผู้ที่มีประสบการณ์การท้าศัลยกรรม
มาก ก็จะเป็นมีอิทธิในบอกต่อไปเกี่ยวกับประสบการณ์ในการท้าศัลยกรรมเพ่ือความงามไปยังคนใกล้ชิด 
และคนอ่ืน ๆ เพ่ือเป็นแลกเปลี่ยนข้อมูลและพูดคุยเรื่องที่ตนเองสนใจ พร้อมทั้งรับความคิดเห็นเพ่ือ
ประมวลผลและตีความ ก่อนที่จะตัดสินใจเลือกท้าศัลยกรรมเพ่ือความงาม หรือท้าศัลยกรรมเพ่ือความงาม
ซ้้า ดังนั้นผู้ทีไ่ม่เคยผ่านการท้าศัลยกรรมใด ๆ มา ก็มักจะสนใจและเข้ารับบริการตามค้าบอกกล่าวของคนที่
มีประสบการณ์ท้าศัลยกรรมอีกด้วย (วัฒนี ภูวทิศ, 2554)  

 

ข้อเสนอแนะในการน าผลไปประยุกต์ใช้ 
1)  ผู้ประกอบการท้าศัลยกรรม สามารถน้าผลวิจัยไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจเสริมความงาม เพ่ือให้

ตอบสนองผู้ผู้บริโภคและเพ่ือความยั่งยืนของธุรกิจ 
2)  ผู้ประกอบธุรกิจเพ่ือความงามควรเพ่ิมช่องทางเผยแพร่ข่าวสารทางสื่อออนไลน์ ประกอบกับ

ร่วมท้ากิจกรรมกับผู้บริโภคผ่านสื่อออนไลน์ ให้ผู้บริโภคมีโอกาสค้นหาข้อมูล แบ่งปันข้อมูล และมี ปฎิ
สัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซด์ หรือจัดกระทู้หรือห้องสนทนาเกี่ยวกับศัลยกรรม เปิดโอกาสให้ผู้บริโภคและ
เจ้าหน้าที่เป็นผู้กระจายข่าวสารด้วยการบอกต่อเกี่ยวกับศัลยกรรมไปยังกลุ่มอ่ืน ๆ ซึ่งสามารถความสัมพันธ์
ที่ดีต่อกันระหว่างผู้ประกอบการและผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายปัจจุบัน และขยายการกลุ่มเป้าหมายใหม่ทาง
สังคมออนไลน์ 

3)  เพ่ือพัฒนาให้ธุรกิจเพ่ือความงามเป็นธุรกิจที่ยั่งยืน ความหมั่นควรรักษาประสิทธิภาพและ
พัฒนาคุณภาพของส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ของสถาบันเสริมความงาม ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
ราคา ด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย หรือคลินิกที่ท้าศัลยกรรม ด้านส่งเสริมการตลาด ด้ านบุคคล ด้าน
กระบวนการบริการ ด้านสิ่งแวดล้อมของบริการ 

4)  ควรมุ่งพัฒนาส่วนประสมทางการตลาด ในด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) เนื่องจาก 
ผลการวิจัย พบว่า ผู้บริโภคมีความพึงพอใจน้อยที่สุด ดังนั้นควรเพ่ิมการจัดโปรโมชั่นต่าง ๆ เพ่ือให้ลูกค้า
เกิดความพึงพอใจมากขึ้น อาทิเช่น แจกคูปองส่วนลดในการเข้ามาใช้บริการในครั้งต่อไป หรือให้ผู้บริโภค
ร่วมเล่นเกมส์เพื่อชิงรางวัลในการท้าศัลยกรรมเพ่ือความงาม เป็นต้น 

 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั งต่อไป 
1)  งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ หากมีการศึกษาเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีการ

สัมภาษณ์ เพ่ือให้ได้ฐานข้อมูลอันเป็นประโยชน์ที่กว้างขึ้น และน้าไปพัฒนาธุรกิจเสริมความงามให้ยั่งยืน 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึก 
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2)  ควรมีการศึกษาการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับศัลยกรรม ผ่านทั้งทางสื่อออนไลน์ และสื่อ
ออฟไลน์ เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างกับการรับรู้คุณค่า ความพึงพอใจ ปัจจัยในการตัดสินใจซื้อ
สินค้าซ้้าของผู้บริโภค และการบอกต่อ เพ่ือให้ได้ฐานข้อมูลอันเป็นประโยชน์ที่กว้างขึ้น 

3)  การศึกษาครั้งนี้ ศึกษาเฉพาะผู้หญิงเท่านั้น หากมีการศึกษาเกี่ยวกับศัลยกรรมเพ่ือความงามใน
ครั้งต่อไป ควรศึกษากลุ่มตัวอย่างที่เป็นเพศชาย หรือเพศที่สาม เนื่องจากมีการท้าศัลยกรรมไม่มีเพียงแค่
ผู้หญิงเพียงเพศเดียว แต่ในปัจจุบันผู้ชายหรือเพศที่สามก็หันมาสนใจท้าศัลยกรรมเพ่ิมขึ้น และการ
ท้าศัลยกรรมได้เข้ามามีบทบาทต่อทุกเพศมากข้ึน 
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