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การศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิ ดรับ
สื่ อ ที่ มี ต่ อความพึ ง พอใจในส่ ว นประสมทางการตลาด 7Ps ของสถานบัน เสริ มความงาม การ
ตัดสิ นใจทาศัลยกรรมเพื่อความงามซ้ า และการบอกต่อเกี่ ยวกับศัลยกรรมเพื่อความงาม 2) เพื่อ
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์การทาศัลยกรรม ที่มีต่อความพึงพอใจในส่ วนประสมทาง
การตลาด 7Ps ของสถานบันเสริ มความงาม การตัดสิ นใจทาศัลยกรรมเพื่อความงามซ้ า และการบอก
ต่อเกี่ยวกับศัลยกรรมเพื่อความงาม 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู ้คุณค่า ที่มีต่อความ
พึงพอใจในส่ วนประสมทางการตลาด 7Ps ของสถานบันเสริ มความงาม การตัดสิ นใจทาศัลยกรรม
เพื่อความงามซ้ า และการบอกต่อเกี่ ยวกับศัลยกรรมเพื่อความงาม โดยกลุ่มตัวอย่าง คือ เพศหญิ ง
อายุ ร ะหว่ า ง 18-25 ปี ที่ มี ก ารท าศัล ยกรรมเพื่ อ ความงามภายในระยะเวลาสามปี ที่ ผ่ า นมา ใช้
แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จานวน 400 คน
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 1) การเปิ ดรับสื่ อมี ความสัมพันธ์บางส่ วนกับความพึง
พอใจตามปั จจัยสาคัญทั้ง 7Ps การตัดสิ นใจทาศัลยกรรมซ้ าและการบอกต่อเกี่ยวกับศัลยกรรมของ
ผูห้ ญิง ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.001 2) ประสบการณ์การทาศัลยกรรม มีความสัมพันธ์กบั ความ
ความพึ ง พอใจตามปั จ จัย ส าคัญ ทั้ง 7Ps การตัด สิ น ใจท าศัล ยกรรมซ้ า และการบอกต่ อเกี่ ย วกับ
ศัลยกรรมของผูห้ ญิง โดยมีนยั ยะสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 3) การรับรู ้ คุณค่า มีความสัมพันธ์
กับความพึงพอใจตามปั จจัยสาคัญทั้ง 7Ps การตัดสิ นใจทาศัลยกรรมซ้ าและการบอกต่อเกี่ ยวกับ
ศัลยกรรมของผูห้ ญิง โดยมีนยั ยะสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001

(4)
จากผลการศึกษา ผูป้ ระกอบการธุ รกิจศัลยกรรมเพื่อความงาม สามารถนาผลวิจยั ไปปรับใช้
ในการทาธุ รกิจเพื่อความงาม อีกทั้งผูท้ ี่ทาศัลยกรรมเพื่อความงามสามารถนาผลวิจยั ไปใช้ เพื่อเป็ น
แนวทางในการทาศัลยกรรมซ้ าในครั้งต่อไป และการวิจยั ครั้งต่อไปควรมีการศึกษากลุ่มตัวอย่าง
ของผูบ้ ริ โภคที่เป็ นเพศชาย หรื อเพศที่สาม เนื่องจากการทาศัลยกรรมเพื่อความงามเริ่ มเป็ นที่นิยมใน
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The objectives of this study are: 1) to study the relationship between media exposure with
the satisfaction of the marketing mix 7Ps of the beauty parlors, the repeat surgery the beautysurgery and the word of mouth about beauty-surgery. 2) to study the relationship between
experience with the satisfaction of the marketing mix 7Ps of the beauty parlors, the repeat surgery
the beauty-surgery and the word of mouth about beauty-surgery. 3) to study the relationship
between perceived values of beauty-surgery with the satisfaction of the marketing mix 7Ps of the
beauty parlors, the repeat surgery the beauty-surgery and the word of mouth about beauty-surgery.
The participants of this research consisted of women, aged between 18-25 years old, who
experienced a beauty-surgery during the last 3 years. Questionnaires were used to collect survey
data from 400 respondents.
The results showed that 1) media exposure shows the partial relationship with the
satisfaction of the marketing mix 7Ps of the beauty parlors, the repeat surgery the beauty-surgery
and the word of mouth about beauty-surgery at the statistical significance of 0.001. 2) experience
shows the relationship with the satisfaction of the marketing mix 7Ps of the beauty parlors, the
repeat surgery the beauty-surgery and the word of mouth about beauty-surgery at the statistical
significance of 0.001. 3) perceived values of beauty-surgery shows the relationship with the
satisfaction of the marketing mix 7Ps of the beauty parlors, the repeat surgery the beauty-surgery
and the word of mouth about beauty-surgery at the statistical significance of 0.001.

(6)
The findings of this study suggested that service providers of beauty-surgery can apply the
results to their businesses. Moreover, the plastic surgery customers can use the results to guide their
future beauty-surgery. Future researchers should study the groups of male or
homosexual/transgender participants because beauty-surgery became more and more popular in
Thailand.

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้นคว้าวิจยั เรื่ อง อิทธิ พลของสื่ อ ประสบการณ์และการรับรู ้คุณค่า มีผลต่อความ
พึงพอใจ การตัดสิ นใจทาซ้ าและการบอกต่อของผูห้ ญิงที่ทาศัลยกรรมเพื่อความงาม ฉบับนี้ สาเร็ จ
ลุ ล่วงไปได้ด้วยดี ผูว้ ิจยั ขอขอบพระคุ ณอย่างสู งถึ งอาจารย์ที่ปรึ กษา ผูช้ ่ วยศาตราจารย์ ดร. บุหงา
ชัย สุ วรรณ ที่ ไ ด้ก รุ ณาเมตตาและให้ความช่ วยเหลื อ ทั้งได้สละเวลา ให้คาแนะนา ช่ วยขัดเกลา
ตรวจสอบ กระทัง่ ท าให้ก ารศึ ก ษาค้น คว้า วิจยั ฉบับ นี้ เสร็ จสมบู รณ์ รวมถึ ง ผูช้ ่ วยศาสตราจารย์
ดร. พรพรรณ ประจัก ษ์เ นตร และรองศาสตราจารย์ข นบพัน ธุ์ เอี่ ย มโอภาส อี ก ทั้ง ขอกราบ
ขอบพระคุ ณคณาจารย์ทุกท่านที่ได้ประสิ ทธิ์ ประสาทวิชาความรู ้ เพื่อเป็ นพื้นฐานในการวิจยั ครั้งนี้
เป็ นอย่างดียงิ่
ขอกราบขอบพระคุ ณ คุ ณ พ่ อ มนู ญ อิ น ทะเว และคุ ณ แม่ ชุ ติ ก าญจน์ อิ น ทะเว ผู ้ใ ห้
ทุนการศึกษา ให้การสนับสนุน ให้ความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ เสมอมา และเป็ นกาลังใจที่ดีที่สุด
ขอขอบคุณ เพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ นักศึกษาปริ ญญาโท คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการ
การจัดการ สถาบันบัณฑิ ตพัฒนบริ หารศาสตร์ ที่ คอยให้ค าแนะนา ให้การสนับสนุ น และเป็ น
กาลังใจอย่างดี
สุ ดท้ายนี้ขอขอบคุณผูต้ อบแบบสอบถามทุกคนที่ให้ความร่ วมมือในการตอบแบบสอบถาม
เป็ นอย่างดี ทาให้ผวู ้ ิจยั สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจยั ได้อย่างครบถ้วน และขอบคุณกาลังใจ
จากทุกท่านที่ช่วยเหลือเกื้อกูลแก่ผวู ้ จิ ยั ด้วยดีเสมอมา ตลอดจนผูม้ ีพระคุณอีกหลายท่านที่มิได้กล่าว
นามไว้ในที่น้ ีที่ช่วยให้การจัดทาการค้นคว้าวิจยั ฉบับนี้สาเร็ จในที่สุด
จารุ วรรณ อินทะเว
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ทีม่ าและความสาคัญของงานวิจัย
ปั จจุบนั การทาศัลยกรรมใบหน้าและรู ปร่ างเป็ นสิ่ งสาคัญและจาเป็ นต่อเพศหญิง ที่ใช้เป็ น
การนาเสนอตนเองในการดารงชีวติ ประจาวัน ดังคากล่าวของนายแพทย์มนตรี กิจมณี หัวหน้าสาขา
ศัลยศาสตร์ ตกแต่งโรงพยาบาลศิริราช กล่าวว่า รู ปร่ างและจิตใจของมนุ ษย์ไม่สามารถแยกออกจาก
กันได้ เพราะทุกคนมีภาพลักษณ์เป็ นของตัวเอง (Self Image) และภาคภูมิใจในตัวเอง (Self-Esteem)
ซึ่ งความสวยทาให้เกิดความสุ ข ความสบายใจ ผูห้ ญิงจึงต้องสารวจตัวเองเพื่อหาจุดดี และจุดด้อยที่
ต้องการปรับเปลี่ยนแก้ไข (กชกรณ์ เสรี ฉนั ทฤกษ์, 2551) เนื่องจากใบหน้าและรู ปร่ างยังสามารถจุด
ดึงดูดทางเพศเป็ นสาคัญ (ยุภาพร ขจรโกศล, 2556) ซึ่ งสอดคล้องกับ มัลลิกา มัติโก (2549) กล่าวว่า
การทาศัลยกรรมสามารถเรี ยกได้วา่ เป็ นภาพลวงตา หรื อค่านิ ยมความหลงใหลในรู ปโฉมภายนอก
โดยสอดคล้องกับแนวคิดความดึงดูดใจของแหล่งสาร (Attractiveness) ของ Solomon (2004) กล่าว
ว่า ความดึงดูดใจของแหล่งสารนั้น หมายถึง การที่แหล่งสารเป็ นที่รู้จกั หรื อยอมรับในสังคม ซึ่งอาจ
เนื่องมาจากรู ปลักษณ์ภายนอกของแหล่งสารบุคลิกภาพและสถานะทางสังคม เป็ นต้น อาจกล่าวได้
ในทานองว่าหากผูส้ ่ งสารมีรูปร่ างใบหน้าที่ดี จะสามารถช่วยสร้างความน่าดึงดูดใจ และน่าเชื่ อถื อ
มากขึ้ น เช่ นเดี ยวกับที่ จารุ วรรณ ปฐมธนพงศ์ (2552) พบว่าสาเหตุ การเข้ารั บทาศัลยกรรมเสริ ม
ความงาม เพื่ อเสริ มความมัน่ ใจให้ตนเอง และยังสอดคล้องกับศิ ริลกั ษณ์ คชนิ ล (2550) กล่ าวว่า
ผูห้ ญิงทาศัลยกรรมเพื่อเปลี่ยนแปลงตนเอง
ดังนั้นการทาศัลยกรรมเสริ มความงามจึงกลายมาเป็ นทางเลื อกกระแสหลัก สาหรับผูท้ ี่ มี
ปั ญหากับรู ปร่ าง ใบหน้า หรื อผูท้ ี่ ไม่พึงพอใจในความสวยตามธรรมชาติ หรื ออาจจะเป็ นคาตอบ
สุ ดท้ายให้แก่ผหู้ ญิงที่จะช่ วยเปลี่ ยนแปลงและเสริ มสร้ างบุ คลิ กภาพ รู ปลักษณ์ ที่ดีได้ จากที่ กล่าว
ข้างต้น จะเห็ นว่าการทาศัลยกรรมตกแต่ง ให้รูปร่ างหน้าตากาลังเป็ นที่ นิย มสาหรั บคนไทย เพื่ อ
ต้องการสร้างความสมบูรณ์แบบจนเป็ นที่พึงพอใจต่อตนเองและคนรอบข้างที่พบเห็น
นอกจากการทาศัลยกรรมเพื่อความงาม ไม่เพียงแต่ทาให้ผูห้ ญิงเกิ ดความมัน่ ใจในตนเอง
แต่ก ารท าศัล ยกรรมยังเป็ นเรื่ องการลงทุ นเพื่อใช้ใ นการประกอบอาชี พของผูห้ ญิ ง บางกลุ่ ม ด้วย
เช่ นกัน ดังที่นายแพทย์สัมพันธ์ คมฤทธิ์ เลขาธิ การแพทย์สภาแห่ งประเทศไทย และผูอ้ านวยการ
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โรงพยาบาลสมุทรปราการ ได้เปิ ดเผยถึ งสภาพความจริ งเกี่ ยวกับศัลยกรรมที่เกิ ดขึ้นกับคนไทยว่า
สาเหตุที่คนไทยหันมาทาศัลยกรรมมากขึ้น ไม่ใช่เรื่ องสวยงามอย่างเดียว แต่เป็ นเรื่ องการลงทุนเพื่อ
สร้ างบุ คลิ กภาพ หน้าตาดี ข้ ึ น ทาให้คนมี ความมัน่ ใจยิ่งขึ้ นด้วย เพราะบางคนต้องเข้าสังคม ขาย
หน้าตาให้เป็ นที่ยอมรับในสังคม ตามคากล่าวในประเทศสหรัฐอเมริ กาที่วา่ ใครหน้าตาดี ใครสวย
จะทาเงินได้มากกว่า รวมถึงประเทศไทยยังได้รับอิทธิพลมาจากกระแสเกาหลีที่เข้ามากระตุน้ ทาให้
คนไทยใส่ ใจกับบุคลิกหน้าตา ทั้งในรู ปแบบการทาศัลยกรรม และไม่ศลั ยกรรม เช่น การเสริ มสวย
ฉี ดฟิ ลเลอร์ โบท็อกซ์ เป็ นต้น (สัมพันธ์ คมฤทธิ์ , 2557) ซึ่ งอาจจะกล่าวได้วา่ การทาศัลยกรรมเป็ น
เครื่ องมือสร้างความมัน่ ใจในตนเอง และส่ งผลให้การประกอบอาชีพประสบความสาเร็ จ
ศัลยกรรมเพื่อความงามได้รับความนิ ยมแพร่ หลายเพิม่ ขึ้นในหลายประเทศ รวมทั้งประเทศ
ไทย ซึ่ งจากผลการส ารวจประเทศที่ ท ามี ศ ัล ยกรรมในปี 2557 พบว่ า ประเทศที่ มี ส ถิ ติ ก าร
ทาศัลยกรรมมากที่สุด 5 อันดับแรก คือประเทศเกาหลีใต้ รองลงมาคือกรี ซ อิตาลี สหรัฐอเมริ กา
และโคลัมเบีย และประเทศไทยจัดอยูใ่ นอันดับที่ 22 ของโลก ดังภาพที่ 1.1

ภาพที่ 1.1 สถิติแสดงการทาศัลยกรรม
แหล่งทีม่ า: ยูอาเซียน, 2557.
เนื่ องจากผลสารวจของประเทศไทยอยูใ่ นอันดับต้น ๆ จึงทาให้ศลั ยกรรมกลายเป็ นที่จกั และเป็ นที่
สนใจมากขึ้น นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีชื่อเสี ยงในทางที่ดี และเป็ นที่ยอมรับด้านศัลยกรรมเสริ ม
ความงาม และยังได้เป็ นเจ้าภาพจัดงาน “Proud Asia 2008” เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงวิชาการ
และวิทยาศาสตร์ ทางการแพทย์ดา้ นศัลยกรรมตกแต่ง รวมไปถึ งด้านสุ ขภาพและความงาม (พัชร์
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พิชา ปวันรักข์พงษ์, 2552) และในปี 2015 สมาคมศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าแห่งประเทศไทย ได้เป็ น
เจ้าภาพจัดการประชุ มวิช าการแพทย์ด้านศัล ยกรรมความงามระดับนานาชาติ “Pan Asia 2015”
อย่างยิ่งใหญ่เป็ นครั้ งแรกในภูมิภาคเอเชี ยในหัวข้อศัลยกรรมตกแต่ง เพื่อการฟื้ นฟูความงามบน
ใบหน้า (Facial Rejuvenation and Facial Recontouring) และยังให้การส่ งเสริ มวิชาการความรู ้ให้กบั
แพทย์รุ่นใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาคุ ณภาพมาตรฐานให้เป็ นที่ยอมรับที่ ดียิ่งขึ้นต่อไป จึงทาให้ธุรกิ จด้าน
เสริ มความงามมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ ว
ด้วยความจาเป็ นทางสังคม และค่านิ ยมในความเจริ ญก้าวหน้าในการทาศัลยกรรมดังกล่าว
และในประเทศไทยกลายเป็ นที่ ย อมรั บ ซึ่ งในอดี ต จะเห็ น ได้ว่า จากเดิ ม ผูท้ ี่ ท าศัล ยกรรมจะมี
พฤติกรรมการอาย หรื อปกปิ ดเรื่ องการเข้ารับการทาศัล ยกรรม แต่ปัจจุบนั กลายมาเป็ นการยอมรับ
และเปิ ดเผยมากขึ้น ดังคากล่าวของ นพ.ชลธิ ศ สิ นรัชตานันท์ นายกสมาคมศัลยกรรมตกแต่งใบหน้า
แห่ งประเทศไทย กล่าวว่า ศัลยกรรมปั จจุบนั เป็ นความต้องการของประชาชนที่ตอ้ งการเข้ามารับ
บริ การจานวนมาก (ชลธิ ศ สิ นรัชตานันท์, 2557) เช่นเดี ยวกับ ศุภวรรณ วราภรณ์ และมนต์ชยั วงษ์
กิ ตติไกรวัล (2558) กล่าวว่า การทาศัลยกรรมในประเทศไทยไม่ใช่ เรื่ องใหม่ เพราะปั จจุบนั เรื่ อง
ศัลยกรรมกลายเป็ นเรื่ องธรรมดาไปแล้ว ด้วยนวัตกรรมล้ าหน้าทางเทคโนโลยีที่ทนั สมัยของสถาน
เสริ มความงาม และการหาข้อมูลของผูบ้ ริ โภคมาเป็ นอย่างดี ทาให้ผบู ้ ริ โภคนิ ยมทาศัลยกรรมเสริ ม
ความงามเพื่อความมัน่ ใจเป็ นจานวนมาก และอนาคตข้างหน้ามูลค่าธุ รกิจนี้จะเติบโตมากขึ้น
ปัจจัยที่ทาให้คนไทยยอมรับและหันมาทาศัลยกรรมเพื่อความงามมากขึ้นเนื่ องจากอิทธิ พล
ของสื่ อต่าง ๆ ที่เข้ามา โดยจะเห็ นได้จากในช่ วง 10 ปี ที่ผ่านมา ประเทศไทยได้รับอิทธิ พลจากสื่ อ
ต่างชาติเป็ นจานวนมาก โดยเฉพาะสื่ อจากประเทศเกาหลี หรื อที่เรี ยกว่า สื่ อเกาหลี ซึ่ งเกี่ยวข้องกับ
วัฒนธรรมผูบ้ ริ โภค (Consumer Culture) สื่ อประเภทนี้ มีผลต่อความคิด ความเชื่ อ และค่านิ ยมของ
บุคคลในสังคมไทยในเรื่ องความสวยงามของร่ างกาย และส่ งเสริ มค่านิ ยมการทาศัลยกรรมมากขึ้น
(ปรี ชา พันธ์แน่น, และคณะ, 2551) ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ชยพล ผูพ้ ฒั น์ (2554) ศึกษาเรื่ อง
พฤติกรรมการรับรู ้ และปั จจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกทาศัลยกรรมเพื่อความงาม
ของประชาชนในเขต อาเภอเมืองจังหวัดนครราชสี มา พบว่า ส่ วนมากรู ้จกั การทาศัลยกรรมจากสื่ อ
โฆษณาทางที วี และยังสอดคล้องกับ ปราดา ยังสบาย (2558) ศึ กษาเรื่ อง พบว่า อิ ทธิ พ ลของสื่ อ
ออนไลน์ (Online Media) ที่ มี ผ ลต่อความตั้ง ใจทาศัล ยกรรมของผูห้ ญิ ง ในเขตกรุ ง เทพมหานคร
พบว่า การใช้สื่อออนไลน์มีอิทธิ พลทาให้เกิดการรับรู ้ความน่าเชื่ อถือของสื่ อโฆษณา การรับรู ้ความ
น่าเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรมเสริ มความงาม และความตั้งใจทาศัลยกรรมเสริ มความงาม
จากงานวิจยั ข้างต้นแสดงถึ งความสาคัญของอิ ทธิ พลของสื่ อต่าง ๆ ที่ เข้ามามี อิทธิ พลต่อ
ผูบ้ ริ โภคในยุคสมัยนี้ ดังคากล่าวของ ณัฐา ปิ ยะวิโรจน์เสถียร ผูจ้ ดั การการวางแผนและพัฒนาธุ รกิจ
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มายด์แชร์ กล่าวว่า ความงามสาหรับผูห้ ญิงรุ่ นใหม่ ที่มีการใช้ชีวิตแบบเร่ งรี บและแข่งกับเวลา จะมี
พฤติกรรมการมองหาผลิ ตภัณฑ์และบริ โภคสื่ อด้านความงามที่ต่างออกไป ผลิ ตภัณฑ์และสื่ อที่จะ
ดึงดูดความสนใจของผูบ้ ริ โภคกลุ่มนี้ ได้น้ นั จะต้องสะดวก รวดเร็ ว และตอบสนองไลฟ์ สไตล์ที่เร่ ง
รี บให้กบั เค้าได้เป็ นอย่างดี สิ่ งที่ทา้ ทายนักการตลาดในการเข้าหาผูบ้ ริ โภค และต้องก้าวให้ทนั หญิง
สาวยุคใหม่ที่ มีการเปลี่ ย นแปลงอย่างรวดเร็ ว และต้องการความแปลกใหม่อยู่เสมอ (ณัฐา ปิ ยะ
วิโ รจน์ เ สถี ย ร, 2557) ซึ่ งสอดคล้อ งกับ ที่ โกวิ ท วงศ์ สุ ร วัฒ น์ (2546) กล่ า วว่า สื่ อ มวลชนเป็ น
เครื่ องมื อสาคัญที่มีศกั ยภาพที่จะเผยแพร่ ข่าวสารไปยังประชาชนหรื อเข้าถึ งกลุ่ มผูบ้ ริ โภคได้ง่าย
ยิ่งขึ้น เช่ นสื่ อสิ งพิมพ์ สื่ อวิทยุโทรทัศน์ และสื่ อในรู ปแบบต่าง ๆ ที่ผา่ นระบบอินเตอร์ เน็ต ดังนั้น
การเปิ ดรับข่าวสารในสังคมปั จจุบนั ที่อยูใ่ นยุคแห่ งการเปิ ดรับข่าวสารได้อย่างกว้างขวางนั้น จะทา
ให้เป็ นผูท้ ี่มีความรู ้ความเข้าใจ และทันต่อเหตุการณ์เกิดขึ้น และสามารถนาข่าวสารที่ได้รับไปปรับ
ใช้ในชีวติ ประจาวันให้เกิดประโยชน์ หรื อนามาประกอบในการตัดสิ นใจกระทาสิ่ งใด ๆ โดยเฉพาะ
สื่ อเกี่ยวกับศัลยกรรม ที่สามารถเป็ นตัวช่วยในการตัดสิ นใจทาศัลยกรรมอีกด้วย การเปิ ดรับข่าวสาร
จึงเป็ นสิ่ งที่ช่วยกระตุน้ หรื อสร้างการรับรู ้ของผูบ้ ริ โภคมากขึ้น
ส าหรั บ ปั จ จัย ภายใน จะพบว่ า มี ปั จ จัย ภายในหลายประการที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจ
ทาศัลยกรรมของกลุ่มผูห้ ญิง เช่น การจูงใจ การรับรู ้ การเรี ยนรู ้ ความเชื่ อ ทัศนคติ บุคลิกภาพ และ
แนวความคิดของตนเอง การศึกษาถึ งตลาดผูบ้ ริ โภคเกี่ ยวกับการทาศัลยกรรมนั้นจาเป็ นอย่างยิ่งที่
นักการตลาดจะต้องทาความเข้าใจถึ งพฤติ กรรมต่าง ๆ ของผูบ้ ริ โภคที่เป็ นส่ วนประกอบที่สาคัญ
ที่สุดของตลาดผูบ้ ริ โภค ในการที่จะเข้าใจถึงสาเหตุหรื อเหตุผลที่วา่ ทาไมผูบ้ ริ โภคถึ งตัดสิ นใจซื้ อ
หรื อไม่ซ้ื อผลิ ตภัณฑ์ตวั ใดตัวหนึ่ งนั้น หรื อตัดสิ นใจทาหรื อไม่ทาศัลยกรรม รวมไปถึ งการทาซ้ า
และบอกต่ อ ซึ่ ง Kotler, 2009 ( อ้า งถึ ง ใน สุ ช าติ ศรี ส ราญกุ ล วงศ์ , 2550) ได้อ ธิ บ ายถึ ง การเกิ ด
พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคโดยอาศัย S-R Theory ในรู ปของแบบจาลองพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค (A Model
of Consumer Behavior) แบบจาลองพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค จะแสดงให้เห็นถึงเหตุจูงใจที่ทาให้เกิดการ
ตัดสิ นใจซื้ อผลิ ตภัณฑ์หรื อการทาศัลยกรรม โดยมีจุดเริ่ มต้นจากการเกิ ดสิ่ งกระตุ น้ (Stimuli’s) ที่
ผ่านเข้ามาในความรู ้ สึกนึ กคิดของผูบ้ ริ โภค (Buyer’s Black Box) ที่เปรี ยบเสมือนกล่องดาที่ผผู ้ ลิ ต
หรื อนักการตลาดไม่สามารถคาดคะเนได้เมื่อผูบ้ ริ โภครับรู ้ต่อสิ่ งกระตุน้ และเกิดความต้องการแล้ว
จึงจะเกิดการซื้ อหรื อการตอบสนอง (Response) ขึ้นซึ่ งจะแสดงถึงพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคที่มาจากปั จจัย
หลาย ๆ อย่าง แต่อย่างไรก็ตามซึ่ งความคิดว่าเห็นด้วยหรื อไม่เห็ นด้วยเกี่ยวกับการทาศัลยกรรมนั้น
เป็ นส่ วนผสมมาจากการเปิ ดรับข่าวสาร
ปั จจัยภายในดังกล่าว มี ผทู ้ าการศึกษาและถูกทดสอบเป็ นจานวนมากเกี่ ยวกับที่ ส่งผลต่อ
การตัดสิ นใจทา หรื อทาให้ผหู ้ ญิงหันมาทาศัลยกรรมครั้งแรก ซึ่ งสอดคล้องกับ จณิ นกฤตย์ ราษี ,
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2556 พบว่า ปั จจัยด้านเทคโนโลยีถือว่ามีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจทาศัลยกรรมมากที่สุด รองมาลง
เป็ นปั จจัยภายในด้านจิตวิทยา แต่อย่างไรก็ดีท้ งั ปั จจัยภายนอกและปั จจัยภายในเป็ นสิ่ งที่สนับสนุ น
การตัดสิ นใจท าศัล ยกรรม เช่ นเดี ย วกับ ที่ อาจารย์ก มลกานต์ จี นช้า ง สาขาจิ ตวิท ยาสั ง คม คณะ
จิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เลือกศึกษาปั จจัยทางจิตวิทยาที่อาจเป็ น สาเหตุให้บุคคลเลือก
ทาศัลยกรรมเสริ มความงามใน 3 ปั จจัย ได้แก่ ปั จจัยภายในคือ ความนิ ยมความสมบูรณ์แบบ การ
นาเสนอตนเองด้วยความสมบูรณ์ แบบ และปั จจัย ภายนอกคื อการซึ มซับค่า นิ ยมทางวัฒนธรรม
สังคม จากงานวิจยั จะเห็ นได้ว่าปั จจัยภายในด้านจิ ตวิท ยามี ผลต่อการทาศัล ยกรรมอย่างมี นัยยะ
สาคัญ
แต่อย่างไรก็ตามยังมีปัจจัยภายในอื่น ๆ มี อยู่หลายปั จจัยที่ยงั ไม่ค่อยมีคนศึกษา และหาก
ท าการศึ ก ษาปั จ จัย ภายในด้า นอื่ น ๆ มากขึ้ นจะสามารถช่ ว ยให้ ธุ รกิ จ เสริ ม ความงามได้เข้า ถึ ง
กลุ่ ม เป้ าหมายได้ดียิ่ง ขึ้ นเช่ นกัน อัน ได้แก่ ปั จจัย ด้า นประสบการณ์ ก ารท าศัล ยกรรม (Services
Experience) และปั จ จัย ด้ า นด้า นความการรั บ รู ้ คุ ณ ค่ า (Perceived Value) โดยทั้ง 2 ปั จ จัย นั้น มี
ความสาคัญอย่างยิ่งที่ จะเข้าถึ งกลุ่มลูกค้าได้อย่าลึ กซึ้ ง ซึ่ งมีงานวิจยั ของ นายแพทย์ทิลมันน์ วอน
ซอท จากสถาบันจิตวิทยา ในกรุ งออสโล ประเทศนอร์ เวย์ พบว่า ผูท้ ี่เข้ารับการทาศัลยกรรมรู้สึก
พอใจมากกับผลการศัลยกรรม ในการสารวจหลังการทาศัลยกรรมครั้งแรก และเมื่อผลการสารวจ
ครั้งสุ ดท้ายออกมา ก็ปรากฏผลที่ไม่ต่างกัน คื อ ยังคงรู ้ สึกพึงพอใจมากกับผลการศัลยกรรม และ
เปอร์ เซ็นต์ของกลุ่มนี้ยงั บอกว่าต้องการทาศัลยกรรมเพิ่มอีก
กระนั้นการที่ ธุ รกิ จการท าศัล ยกรรมเจริ ญเติ บโตขึ้ นนั้น จึ งจาเป็ นต้องท าให้ผูค้ นหันมา
ทาศัลยกรรมซ้ า รวมไปถึ งการบอกต่อ ซึ่ งสอดคล้องกับ โปรแกรมสร้างความภักดี ต่อแบรนด์ คือ
การสร้างวงจรธุ รกิจที่แข็งแรงและยัง่ ยืนคือการกระตุน้ ยอดขายด้วยการทา Loyalty Program เพื่อให้
เกิดการบอกต่อและเพิ่มยอดขายเป็ นวงจรที่ยงั่ ยืน ดังภาพที่ 1.2
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ภาพที่ 1.2 การสร้างความภักดีต่อแบรนด์
แหล่งทีม่ า: อิงค์ควิต้ ี, 2556.
จะเห็ นว่า วงจรธุ รกิ จที่ ดีจะต้องมี ท้ งั หมด 3 ส่ วนที่ มาประกอบและส่ งเสริ ม กันให้วงจร
สมบูรณ์ โดยวงจรนี้ ประกอบไปด้วย Awareness (การรับรู้ ถึงสิ นค้าและบริ การ) – Sales (การซื้ อ
สิ นค้าของผูบ้ ริ โภค) – Advocacy (การบอกต่อ หรื อการกลับมาซื้ อซ้ า) ซึ่ งมีปัจจัยต่าง ๆ สอดแทรก
ในแต่ละขั้น ซึ่ งสอดคล้องงานวิจยั ของ เกศสิ รี ปั้ นธุ ระ (2556) พบว่า การตั้งใจซื้ อซ้ าของผูบ้ ริ โภค
จะเพิ่มขึ้น ถ้าผูบ้ ริ โภคมีทศั นคติดี มีการรับรู ้ คุณค่าเพิ่มขึ้นและการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง การรับรู ้
คุ ณค่าสิ นค้าจะเพิ่มขึ้น ถ้าผูบ้ ริ โภคมีทศั นคติ ดีเพิ่มขึ้น โดยมีผลทางอ้อมบางส่ วนจากกลุ่มอ้างอิ ง
ยิง่ กว่านั้น และผลวิจยั ยังพบอีกว่า ผูบ้ ริ โภคตัดสิ นใจซื้ อด้วยตนเอง มีความเต็มใจซื้ อซ้ า และยินดี ที่
จะบอกต่อ
ดัง นั้น ในงานวิ จ ัย ครั้ งนี้ จึ ง ต้อ งการที่ จ ะศึ ก ษา ปั จ จัย ด้า นอิ ท ธิ พ ลของสื่ อ ปั จ จัย ด้า น
ประสบการณ์ ปั จจัยด้านการรับรู ้ คุณค่า ที่จะนาไปสู่ ความพึงพอใจในส่ วนประสมทางการตลาด
7Ps ของสถาบัน เสริ ม ความงาม การตัด สิ น ใจท าศัล ยกรรมซ้ า และการบอกต่ อ ของผู้ห ญิ ง ที่
ทาศัลยกรรมเพื่อความงาม ซึ่งเป็ นเป้ าหมายสาคัญของธุ รกิจด้านความงาม

1.2 ปัญหานาวิจัย
1) การเปิ ดรับสื่ อ ประสบการณ์ การทาศัลยกรรม การรับรู ้ คุณค่า มีความสัมพันธ์กบั ความ
พึงพอใจในส่ วนประสมทางการตลาด 7Ps ของสถาบันเสริ มความงามหรื อไม่
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2) เพื่อศึกษาการเปิ ดรับสื่ อ ประสบการณ์ การทาศัลยกรรม การรับรู ้คุณค่า มีความสัมพันธ์
กับการตัดสิ นใจทาศัลยกรรมซ้ าของผูห้ ญิงหรื อไม่
3) การเปิ ดรับสื่ อ ประสบการณ์ การทาศัลยกรรม การรับรู ้ คุณค่า มีความสัมพันธ์กบั การ
บอกต่อเกี่ยวกับศัลยกรรมของผูห้ ญิงหรื อไม่

1.3 วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิ ดรับสื่ อ ที่มีต่อความพึงพอใจในส่ วนประสมทาง
การตลาด 7Ps ของสถานบันเสริ มความงาม การตัดสิ นใจทาศัลยกรรมเพื่อความงามซ้ า และการบอก
ต่อเกี่ยวกับศัลยกรรมเพื่อความงาม
2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์การทาศัลยกรรม ที่มีต่อความพึงพอใจใน
ส่ วนประสมทางการตลาด 7Ps ของสถานบันเสริ มความงาม การตัดสิ นใจทาศัลยกรรมเพื่อความงาม
ซ้ า และการบอกต่อเกี่ยวกับศัลยกรรมเพื่อความงาม
3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้คุณค่า ที่มีต่อความพึงพอใจในส่ วนประสมทาง
การตลาด 7Ps ของสถานบันเสริ มความงาม การตัดสิ นใจทาศัลยกรรมเพื่อความงามซ้ า และการบอก
ต่อเกี่ยวกับศัลยกรรมเพื่อความงาม

1.4 ขอบเขตของงานวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ ศึกษา เรื่ องอิทธิ พลของสื่ อ ประสบการณ์และการรับรู ้คุณค่า ที่มีต่อความพึง
พอใจ การตัดสิ นใจทาซ้ าและการบอกต่อของผูห้ ญิงที่ทาศัลยกรรมเพื่อความงาม ซึ่ งการศึกษาครั้งนี้
ดาเนินการภายในขอบเขตในแต่ละด้าน ดังนี้
1) ขอบเขตด้านเนื้อหา
อิทธิ พลของสื่ อ ประสบการณ์ และการรับรู ้คุณค่าที่มีต่อความพึงพอใจ การตัดสิ นใจทาซ้ า
และการบอกต่อของผูห้ ญิงที่ทาศัลยกรรมเพื่อความงาม เป็ นการศึกษาเฉพาะผูห้ ญิงที่มีประสบการณ์
ในการทาศัลยกรรม
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2) ขอบเขตด้านประชากร
การศึกษาครั้งนี้ ได้กาหนดประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ผูห้ ญิงที่มีประสบการณ์ ในการ
ทาศัลยกรรม โดยมีการท าศัลยกรรมเพื่อความงามอยู่ในช่ วงปี 2556 – 2558 และอาศัยอยู่ในเขต
กรุ งเทพมหานคร จานวน 400 คน
3) ขอบเขตด้านระยะเวลา
ระยะเวลาในการศึกษาครั้งนี้ เริ่ มตั้งแต่ เดือนธันวาคม 2558 – มีนาคม 2559

1.5 ประโยชน์ ของงานวิจัย
1) สามารถนาไปใช้เป็ นข้อมูลและแนวทางสาหรับผูป้ ระกอบการธุ รกิจด้านเสริ มความงาม
ในประเทศไทย
2) นักการตลาดสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการทาธุ รกิจด้านบริ การว่าทาอย่างไรถึงจะดี
เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคเรื่ องความสวยงามในยุคปัจจุบนั

1.6 นิยามศัพท์
การตัดสิ นใจทาซ้ า (Decision to Repeat) หมายถึง แนวโน้มที่จะกลับมาใช้บริ การ และมี
ความสนใจต่อบริ การด้านอื่น ๆ
การบอกต่อ (Word of Mouth) หมายถึ ง วิธี การการติ ดต่อสื่ อสารระหว่า งผูบ้ ริ โภคด้วย
กันเอง เป็ นลักษณะเป็ นการสื่ อสารแบบปากต่อปากเกี่ยวกับศัลยกรรมในด้านต่าง ๆได้แก่ ด้านการ
บอกต่อเป็ นแหล่งข่าวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และด้านการบอกต่อเป็ นการบอกเล่าประสบการณ์ส่วนตัว
การเปิ ดรับสื่ อ (Media Exposure) หมายถึง เครื อข่ายที่ใช้ในการเลือกดูขอ้ มูลเกี่ยวกับการ
ศัลยกรรม ลักษณะความถี่ในการใช้งาน ช่วงเวลาในการใช้งาน และระยะเวลาในการใช้งาน
การรั บ รู ้ คุ ณ ค่ า (Perceived Value) หมายถึ ง ผลประโยชน์ ที่ ผู้ห ญิ ง ได้ รั บ จากการ
ทาศัลยกรรมเพื่อความงาม แบ่งออกเป็ น 2 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณค่าต่อตัวผูเ้ ข้ารับ คือ การบริ การดี
สะดวก คุ ม้ ค่า ประหยัดเวลา รับบริ การแล้วรู ้สึกพึงพอใจ มีความภูมิใจหรื อมัน่ ใจ 2) ด้านคุณค่าต่อ
สังคม คือ หลังจากทาศัลยกรรมแล้วรู ้สึกเป็ นที่ยอมรับ รู ้สึกเป็ นที่รัก รู ้สึกเป็ นที่น่าเชื่ อถือ รู้สึกเป็ นที่
ยกย่อง และรู้สึกยกระดับสถานะทางสังคม
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ความพึงพอใจ (Satisfaction) หมายถึง ความพึงพอใจในส่ วนประสมทางการตลาด 7Ps
ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่และสิ่ งอานวยความสะดวก ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
และการบริ การ ด้านบุคคล ด้านการบริ การ และด้านสภาพแวดล้อม
ประสบการณ์การทาศัลยกรรม (Experience) หมายถึง จานวนจุดที่เคยทาศัลยกรรม โดย
แบ่งเป็ น 2 ส่ วน คือ แบบผ่าตัด ได้แก่ เสริ มจมูก ทาตาสองชั้น เสริ มหน้าอก ผ่าตัดริ มฝี ปาก และแบบ
ไม่ผา่ ตัด ได้แก่ ฉี ดฟิ ลเลอร์ ร้อยไหมโบท็อกซ์ สักคิว้ เลเซอร์ หน้าใส
ศัลยกรรมเพื่อความงาม (Beauty-Surgery) หมายถึ ง การปรับเปลี่ ยนรู ปลักษณ์ ภายนอก
ของตนให้แตกต่างไปจากเดิ มเพื่อที่จะให้ได้มาซึ่ งความงามในอุดมคติของผูห้ ญิง โดยเข้ารับการ
ผ่าตัดกับคลินิกศัลยกรรม เพื่อต้องการเปลี่ยนแปลงใบหน้าหรื อร่ างกาย รวมไปถึงการฉี ดสารต่าง ๆ
เข้าสู่ ร่างกาย เพื่อต้องการให้ตนเองสวยงามขึ้น

1.7 กรอบแนวคิดงานวิจัย

การเปิ ดรับสื่ อ (Media Exposure)

ความพึงพอใจในส่ วนประสมทาง
การตลาด 7Ps ของสถาบันเสริม
ความงาม (Satisfaction)

ประสบการณ์ การทาศัลยกรรม
(Experience)

การตัดสินใจทาซ้า (Decision to
repeat)

การรับรู้ คณ
ุ ค่ า (Perceived Value)

ภาพที่ 1.3 กรอบแนวคิดงานวิจยั

การบอกต่ อ (Word of Mouth)
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1.8 สมมติฐานของงานวิจัย
สมมติ ฐ านที่ 1 การเปิ ดรั บ สื่ อ มี ค วามสั ม พันธ์ ก ับ ความพึ ง พอใจในส่ ว นประสมทาง
การตลาด 7Ps ของสถาบันเสริ มความงาม การตัดสิ นใจทาศัลยกรรมซ้ า และการบอกต่อเกี่ ยวกับ
ศัลยกรรมของผูห้ ญิงที่ทาศัลยกรรมเพื่อความงาม
สมมติฐานที่ 2 ประสบการณ์ การทาศัลยกรรม มีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจในส่ วน
ประสมทางการตลาด 7Ps ของสถาบันเสริ มความงาม การตัดสิ นใจทาศัลยกรรมซ้ า และการบอกต่อ
เกี่ยวกับศัลยกรรมของผูห้ ญิงที่ทาศัลยกรรมเพื่อความงาม
สมมติ ฐ านที่ 3 การรั บ รู ้ คุ ณ ค่ า มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ ความพึ ง พอใจในส่ ว นประสมทาง
การตลาด 7Ps ของสถาบันเสริ มความงาม การตัดสิ นใจทาศัลยกรรมซ้ า และการบอกต่อเกี่ ยวกับ
ศัลยกรรมของผูห้ ญิงที่ทาศัลยกรรมเพื่อความงาม

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
การศึกษาเรื่ องอิทธิ พลของสื่ อ ประสบการณ์ และการรับรู ้ คุณค่าที่ มีผลต่อความพึงพอใจ
การตัดสิ นใจทาซ้ าและการบอกต่อของผูห้ ญิงที่ทาศัลยกรรมเพื่อความงาม ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาทบทวน
แนวคิด เอกสาร และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาครั้งนี้ ดังนี้
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

แนวคิดและทฤษฏีการเปิ ดรับสื่ อ (Media Exposure)
แนวคิดและทฤษฏีประสบการณ์ (Brand experience)
แนวคิดและทฤษฏีการรับรู ้คุณค่า (Perceived Value)
แนวคิดและทฤษฏีความพึงพอใจ (Satisfied)
แนวคิดและทฤษฏีการตัดสิ นใจซื้ อซ้ า (Repurchase)
แนวคิดและทฤษฏีการบอกต่อ (Word of Mouth)
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง

2.1 แนวคิดและทฤษฏีการเปิ ดรับสื่ อ (Media Exposure)
การนาเสนอแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยั ในส่ วนนี้ จะเป็ นการนาเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับแนวคิดการเปิ ดรับสื่ อ (Media Exposure) เพื่อทาความเข้าใจเกี่ ยวกับแนวคิด และพฤติกรรมการ
เปิ ดรับสื่ อของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งประกอบด้วย 4 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1) ความหมายของการเปิ ดรับสื่ อ
(Media Exposure) 2) กระบวนการเปิ ดรั บข่าวสาร (Selective Process) 3)ปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อการ
เลือกเปิ ดรับข่าวสาร 4) วัตถุประสงค์ของการเลือกรับข่าวสาร 5) วิธีการเปิ ดรับสื่ อ
ความหมายของการเปิ ดรับสื่ อ (Media Exposure)
การสื่ อสารนั้นจัดได้วา่ เป็ นปั จจัยที่สาคัญปั จจัยหนึ่ งในชี วติ ของมนุษย์ นอกเหนื อจากปั จจัย
สิ่ งที่มีความจาเป็ นต่อความอยูร่ อดของมนุ ษย์ ซึ่ งได้แก่ อาหาร ที่อยูอ่ าศัย เครื่ องนุ่งห่ มและยารักษา
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โรค แม้วา่ การสื่ อสารจะไม่ได้มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับความเป็ นความตายของมนุ ษย์เหมือนกับ
ปั จจัย สี่ แต่ ก ารที่ จ ะให้ ไ ด้ม าซึ่ ง ปั จ จัย สี่ เหล่ า นั้น ย่อมต้อ งอาศัย การสื่ อสารเป็ นเครื่ อ งมื ออย่า ง
แน่นอน มนุ ษย์ตอ้ งอาศัยการสื่ อสารเป็ นเครื่ องมือเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ในการดาเนิ นกิจกรรม
ใด ๆ ของตน และ เพื่ออยู่ร่วมกับคนอื่ น ๆ ในสังคม การสื่ อสารเป็ นพื้นฐานของการ ติ ดต่อของ
กระบวนการสังคม ยิง่ สังคมมีความสลับซับซ้อนมาก และประกอบด้วยคนจานวนมากขึ้นเท่าใดการ
สื่ อสารก็ยิ่งมีความสาคัญมากขึ้นเท่านั้น ทั้งนี้ เพราะการเปลี่ ยนแปลงเศรษฐกิ จ อุตสาหกรรม และ
สังคมจะนามาซึ่ งความสลับซับซ้อน หรื อความสับสนต่าง ๆ จนอาจก่อให้เกิดความไม่เข้าใจและไม่
แน่ ใจแก่สมาชิ กของสังคม ดังนั้น จึงต้องอาศัยการสื่ อสารเป็ นเครื่ องมือเพื่อแก้ไขปั ญหาดังกล่าว
(ยุพดี ฐิติกุลเจริ ญ, 2537)
อีกทั้งข่าวสารที่ผรู ้ ับสารได้รับนั้น เป็ นปั จจัยสาคัญที่ช่วยประกอบการตัดสิ นใจกระสิ่ งใด
สิ่ งหนึ่ งของมนุ ษย์ ซึ่ งความต้องการเปิ ดรับข่าวสารจะเพิ่มมากขึ้น ก็ต่อเมื่อขาดความมัน่ ใจ หรื อไม่
แน่ใจในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ ง และนอกจากนี้ หากการเปิ ดรับข่าวสารอยูบ่ ่อย ๆ จะช่วยให้มนุษย์เป็ นคน
ที่ทนั ต่อเหตุการณ์ ทันต่อสังคม ทันต่อโลก และสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ ปัจจุบนั ได้เป็ น
อย่างดี ซึ่ งสอดคล้องกับ Atkin (1973) ได้อธิ บายไว้วา่ มนุษย์ที่เปิ ดรับข่าวสารมากเท่าไหร่ ย่อมเป็ น
มนุ ษย์ที่ทนั ต่อเหตุการณ์และเป็ นบุคคลที่ทนั สมัย ในทางตรงกันข้ามหากมีการเปิ ดรับข่าวสารน้อย
เท่าไหร่ ย่อมกลายเป็ นบุคคลที่ไม่ทนั ต่อเหตุการณ์ ซึ่ งผูร้ ับสารจะมีกระบวนการเลือกสรร (Selective
Exposure) เป็ นตัวกาหนดความสาเร็ จ หรื อความล้มเหลวของการสื่ อสารไปยังผูร้ ับสาร เนื่ องจาก
ผูร้ ับสารแต่ละคนจะมีกระบวนการเลื อกสรรข่าวสาร (Filters) ที่แตกต่างกันไปตามประสบการณ์
ความต้องการ ความเชื่อ ทัศนคติ ความรู้สึกนึกคิด ฯลฯ
Schamm, & Atkin (อ้างถึงใน วิลาลัณย์ เรื องปฎิการณ์ , 2546) ได้กล่าวว่า การเลื อกเปิ ดรับ
สื่ อของผูร้ ับสารไว้ในลักษณะเดียวกันว่า ผูร้ ับสารมีแนวโน้มที่จะเลือกเปิ ดรับสื่ อที่สามารถจัดหามา
ได้และสะดวกในการเปิ ดรับมากที่สุด รวมถึงเป็ นสื่ อที่ผรู้ ับสารเปิ ดรับเป็ นประจา
ยุภาพร ขจรโกศล (2556) กล่าวว่า สาหรับผูป้ ระกอบกิจการด้านศัลยกรรมเสริ มความงาม
ในประเทศไทย นิ ตยสารแฟชัน่ และบันเทิ งจัดเป็ นสื่ อมวลชนประเภทหนึ่ งที่พวกเขานิ ยมใช้เป็ น
ช่องทางในการสื่ อสารไปยังกลุ่มผูบ้ ริ โภคเป้ าหมายซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นสตรี การเปรี ยบเทียบภาพถ่าย
ก่อนและหลังการทาศัลยกรรมการใช้บุคคลที่มีชื่อเสี ยงมารับรองผลจากการทาศัลยกรรมเสริ มความ
งาม การบอกเล่าประสบการณ์ ตรงของผูใ้ ช้บริ การ เป็ นต้น ซึ่ งวิธีการนาเสนอเหล่านี้ ถือได้ว่าเป็ น
กลวิธีที่ทาให้ผอู ้ ่านเกิดการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับศัลยกรรมเสริ มความงาม โดยผ่านการสังเกตผลลัพธ์ที่ตวั
แบบได้รับ โดยเฉพาะผูท้ ี่มีประสบการณ์ ชีวิตค่อนข้างน้อย เช่น กลุ่มวัยรุ่ นหรื อคนหนุ่ มสาว ซึ่ งมี
ความพร้อมในการยอมรับสิ่ งใหม่ ๆ ได้ดี และให้ความสาคัญอย่างมากกับการเป็ นที่ยอมรับจากคน
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รอบข้างตามที่ Maslow (1943) เสนอไว้เกี่ยวกับทฤษฎีลาดับขั้นความต้องการ (Hierarchy of Needs)
แต่มีบุคคลจานวนหนึ่ งกลับมี ความเชื่ อว่าการทาศัลยกรรมจะช่ วยให้ตนเองดู ดีข้ ึ น และช่ วยเพิ่ ม
ความมัน่ ใจให้ก ับ ตนเอง ดัง เรื่ องราวที่ ป รากฏในเว็บไซต์ข อง Telegraph เกี่ ย วกับหญิ ง สาวชาว
เกาหลีผหู ้ นึ่ งที่เกิดอาการหลงใหลการทาศัลยกรรม เธอทาศัลยกรรมเสริ มความงามครั้งแล้วครั้งเล่า
จนทาให้ใบหน้าที่สวยงามของเธอเปลี่ยนสภาพเป็ นใบหน้าที่อปั ลักษณ์ การนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ
ศัลยกรรมเสริ มความงามในนิ ตยสารประเภทนี้ มีหลากหลายวิธี เช่นเรื่ องราวที่ได้กล่าวมาแล้วนี้ ทา
ให้ สั ง คมเกิ ด การตระหนั ก ถึ ง ความเป็ นไปได้ ที่ สื่ อมวลชนจะส่ ง ผลต่ อ การยอมรั บ ในการ
ทาศัล ยกรรมเสริ ม ความงามในหมู่ ค นหนุ่ ม สาวยุค ปั จจุ บ นั ดัง นั้นจึ ง เกิ ดความสนใจที่ จะศึ ก ษา
บทบาทของการเปิ ดรั บนิ ตยสารแฟชัน่ และบันเทิงไทยที่ มกั นาเสนอข้อมูลด้านบวกเกี่ ยวกับการ
ทาศัลยกรรมเสริ มความงามต่อทัศนคติและความตั้งใจทาศัลยกรรมเสริ มความงามของวัยรุ่ นไทย
ข้อมูลเรื่ องการเปิ ดรับสื่ อมวลชนข้างต้นสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ พรกมล รัชนาภรณ์
(2542) และจุฑามาส กีรติกสิ กร (2542) พบว่า วัยรุ่ นไทยมีการเปิ ดรับสื่ อมวลชนในปริ มาณสู ง โดย
เปิ ดรั บ สื่ อจานวนทั้ง สิ้ น 11 สื่ อได้แก่ โทรทัศ น์ วิท ยุ หนังสื อพิ ม พ์ นิ ตยสาร โรงภาพยนตร์ สื่ อ
กลางแจ้ง การ์ ตูน เทปเพลง ซี ดี วีดีทศั น์ และอินเตอร์ เน็ต จากทางเลือกมากมายของสื่ อประเภท
นิตยสาร ผูร้ ับสารมักเลือกที่จะเปิ ดรับสารอย่างเป็ นขั้นตอน อย่างไรก็ตามมนุ ษย์ทุกคนจะไม่เปิ ดรับ
ข่าวสารเข้ามาสู่ ตนเองทั้งหมด กล่าวคือ มนุ ษย์จะเลือกเปิ ดรับข่าวสารเฉพาะสิ่ งที่ตนเองสนใจ หรื อ
มีประโยชน์ต่อตนเองเท่านั้น ดังนั้นแล้วข่าวสารที่ไหลผ่านช่องทางต่าง ๆ เข้ามาจนไปถึงตัวมนุ ษย์
จะถูกคัดเลือกอยู่ตลอดเวลาว่าข่าวสารนั้นมีประโยชน์ หรื อน่ าสนใจตามความนึ กคิดของผูร้ ับสาร
หรื อไม่ หรื อจะเป็ นข่าวสารที่ก่อให้เกิ ดความสาเร็ จในการสื่ อสารหรื อไม่ เป็ นต้น (กิ ติมา สุ รสนธิ ,
2533)
กระบวนการเปิ ดรับข่ าวสาร (Selective Process)
Klapper (1960) ได้อธิ บายถึงกระบวนการเลือกเปิ ดรับสาร (Selective Process) ไว้วา่ มนุษย์
มีกระบวนการเลื อกรับข่าว หรื อมีพฤติกรรมการเปิ ดรั บข่าวสารเปรี ยบเสมื อนเครื่ องกรองในการ
รับรู ้ของมนุษย์ ซึ่ งการกลัน่ กรองข่าวสารสามารถแบ่งออกเป็ น 4 ขั้นตอน ดังภาพที่ 2.1
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การเลือกเปิ ดรับ

การเลือกสนใจ

การเลือกตีความ

การเลือกจดจา

ภาพที่ 2.1 กระบวนการเลือกสรรการรับรู ้ข่าวสาร
แหล่งทีม่ า: ดารา ทีปะปาล, 2546.
1) การเลื อกเปิ ดรั บ (Selective Exposure) หมายถึ ง เป็ นขั้นตอนแรกสุ ดในการ
เลือกช่องทางในการสื่ อสาร ซึ่ งมนุ ษย์จะเลือกเปิ ดรับสื่ อและเปิ ดรับข่าวสารจากแหล่งสารหลาย ๆ
แหล่ง เช่ น การเลื อกเปิ ดวิทยุกระจายเสี ยงสถานี ใด ๆ ก็ข้ ึนอยูก่ บั ความสนใจกับความต้องการของ
บุคคลนั้น ๆ หรื อการเลือกที่อ่านหนังสื อพิมพ์ฉบับใดฉบับหนึ่งนัน่ เอง อีกหนึ่งความสามารถ ทักษะ
หรื อความชานาญในการรับรู ้ ข่าวสารของแต่ละบุคคลนั้นก็ย่อมแตกต่างกัน เช่ น บางคนถนัดอ่าน
บางคนถนัดฟังเสี ยงมากกว่า เป็ นต้น
2) การเลื อกให้ความสนใจ (Selective Attention) หมายถึ ง บุ ค คลที่ เปิ ดรั บสาร
ส่ วนใหญ่จะมีแนวโน้มไปในข่าวสารที่ตนเองสนใจมาเป็ นสิ่ งแรก ๆ โดยมักเลือกตามความคิดเห็น
ของตนเอ เพื่อนาข่าวสารนั้นมาสนับ สนุ นทัศนคติ ของตนเองก่ อนหน้า และจะมี พฤติ กรรมการ
หลีกเลี่ยงสิ่ งไม่สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละบุคคล เพื่อไม่ก่อให้เกิดความไม่สบายใจหรื อ
เกิ ดภาวะทางจิ ตใจไม่ ส มดุ ล ซึ่ งสามารถเรี ย กได้ว่า “ความไม่ ส อดคล้องทางด้า นความเข้า ใจ”
(Cognitive Dissonance)
3) การเลื อ กรั บ รู้ แ ละตี ค วามหมาย (Selective Perception and Interpretation)
หมายถึง เมื่อมนุ ษย์เปิ ดรับข่าวสารแล้วนั้น ไม่ใช่ วา่ จะมาสามารับรู ้ถึงความรู ้สึกที่ตรงตามผูส้ ่ งสาร
ต้องการให้รับรู ้ เพราะมนุ ษย์ทุกคนต่างเลือกรับรู ้ และตีความหมายไปในทางที่แตกต่างกันออกไป
ตามความสนใจ ทัศนคติ ประสบการณ์ เป็ นต้น ดังนั้นแล้ว มนุษย์แต่ละคนจะเลือกรับรู ้และตีความ
ข่าวสารที่ สอดคล้องและตรงกับความต้องการกับลักษณะส่ วนบุ คคลดัง กล่ า ว นอกจากนั้นแล้ว
ข่าวสาร หรื อข้อความบางอย่างจะถูกตัดออกไปหรื อบิดเบือนข่าวสารให้ไปในทิศทางอันเป็ นที่น่า
พอใจของแต่บุคคลด้วย
4) การเลือกจดจา (Selective Retention) หมายถึง มนุษย์จะเลือกที่จดจาข่าวสารใน
สิ่ งที่ตนเองสนใจหรื อตรงกับความต้องการ หรื อทัศนคติของตนเอง เป็ นต้น และมันจะลื มหรื อไม่
สนใจในสิ่ งที่ ตนเองไม่สนใจ หรื อไม่เห็ นด้วย หรื อเรื่ องที่ ขดั แย้งต่อความคิ ดเห็ นของตนเอง ซึ่ ง
ข่ า วสารที่ ม นุ ษ ย์เ ลื อ กที่ จ ะจดจ าไว้น้ ัน ส่ ว ยใหญ่ เ นื้ อ หาจะเป็ นในลัก ษณะที่ ช่ ว ยส่ ง เสริ ม หรื อ
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สนับสนุนความรู้สึกนึ กคิด ทัศนคติ ค่านิยม หรื อความเชื่อของแต่ละคนที่มีอยูใ่ ห้ชดั เจนและมีความ
มัน่ คงยิง่ ขึ้น เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ในโอกาสต่อไป และในอีกส่ วนหนึ่งอาจจะทาไปใช้ก็ต่อเมื่อเกิด
ความรู ้สึกขัดแย้งและมีสิ่งที่ทาให้เกิดความไม่สบายใจ
ปัจจัยทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อการเลือกเปิ ดรั บข่ าวสาร
Hunt, & Ruben (1993) ได้กล่าวถึง ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการเลือกเปิ ดรับข่าวสารของมนุ ษย์
ดังนี้
1) ความต้องการ (Need) คือ ปั จจัยที่สาคัญที่สุดในกระบวนการเลือกของมนุ ษย์
ความต้องการของมนุ ษย์น้ นั มีหลายหลายด้วยกัน ซึ่ งมีความต้องการทางกายและความต้องการทาง
ใจ รวมไปถึงความต้องการระดับสู งและความต้องการระดับต่า ทั้งสิ้ นย่อมเป็ นตัวกาหนดทางเลือก
ของเรา ในเมื่อเราเลื อกตอบสนองความต้องการของเขาเพื่อให้รับข่าวสารที่ตอ้ งการ เพื่อแสดงถึ ง
ค่านิยม เพื่อการยอมรับในสังคม หรื อเพื่อความพอใจ เป็ นต้น
2) ทัศนคติและค่านิยม (Attitude and Values) ทัศนคติ คือ ความชอบและมีใจโน้ม
เอียง (Preference and Predisposition) ต่อเรื่ องต่าง ๆ ส่ วนค่านิ ยม คือหลักพื้นฐานที่ เรายึดถื อ เป็ น
ความรู ้ สึกที่ว่าเราควรจะทาหรื อไม่ควรทาอะไรในการมี ความสัมพันธ์กบั สิ่ งแวดล้อมและคนซึ่ ง
ทัศ นคติ แ ละค่ า นิ ย มมี อิ ท ธิ พ ลอย่า งยิ่ ง ต่ อ การเลื อ กใช้สื่ อ มวลชน การเลื อ กข่ า วสาร การเลื อ ก
ตีความหมายและการเลือกจดจา
3) เป้ าหมาย (Goal) คื อ มนุ ษ ย์ทุ ก คนมี เ ป้ าหมายในชี วิ ต และล้ว นแต่ ก าหนด
เป้ าหมายในการด าเนิ น ชี วิ ตทั้ง สิ้ น ไม่ ว่า จะเป็ นเรื อ งการงาน การเข้า สั ง คม การพัก ผ่อน เป็ น
เป้ าหมายในการท ากิ จกรรมต่ า ง ๆ ที่ เราก าหนดขึ้ นนี้ จะมี อิท ธิ พ ลต่ อการเลื อกใช้สื่ อ การเลื อ ก
ข่าวสาร การตีความ และการจดจา เพื่อตอบสนองความต้องการหรื อตอบสนองเป้ าหมายของตนเอง
4) ความสามารถ (Capability) ความสามารถของเราเกี่ ย วกับ เรื่ องใดเรื่ อ งหนึ่ ง
รวมทั้งความสามารถด้านภาษามีอิทธิ พลต่อเราในการที่จะเลือกรับข่าวสาร เลือกตีความหมาย และ
เลือกเก็บเนื้อหาของข่าวนั้นไว้
5) การใช้ประโยชน์ (Utility) กล่าวคือ มนุษย์ทุกคนจะให้ความสนใจ และพยายาม
ที่จะเข้าใจ จดจา ข่าวสารที่สารมาถนาไปปรับใช้ในชีวติ ประจาวันและก่อให้เกิดประโยชน์ได้
6) ลักษณะในการสื่ อสาร (Communication Style) คื อ ผูท้ ี่รับข่าวสารของเรานั้น
ส่ วนหนึ่ ง จะขึ้นอยูป่ ระประเภทหรื อลักษณะของการสื่ อสารของผูส้ ่ งสาร กล่าวคือ ความชอบสื่ อใด
ๆ หรื อไม่ชอบสื่ อใด ๆ ดังนั้นจึงเป็ นสาเหตุ ทาให้คนมีพฤติกรรมการรั บข่าวสารแตกต่างกัน เช่ น
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บางของอ่านหนังสื อพิมพ์ หรื อบางคนชอบดูฟังวิทยุกระจายเสี ยง หรื อบางคนชอบดูโทรทัศน์ เป็ น
ต้น
7) สภาวะ (Context) หมายถึ ง บุ ค คล สถานที่ และเวลาที่ อยู่ใ นเหตุ ก ารณ์ หรื อ
สถานการณ์ใด ๆ การสื่ อสารในสื่ อต่าง ๆ จะมีอิทธิ พลต่อการเลือกรับข่าวสาร ซึ่ งหากในขณะนั้นมี
บุคคลอื่น ๆ อยูร่ ่ วมด้วยแล้วการเลือกตีความหมายและเลือกจดจาข่าวสาร การที่เราต้องถูกมองว่า
เป็ นอย่างไร การที่เราคิดว่าคนอื่นมองเราอย่างไร และการที่คิดว่าคนอื่นคิดว่าเราอยูใ่ นสถานการณ์
อะไร ทั้งหมดล้วนแต่มีอิทธิ พลต่อการเลือกทั้งสิ้ น
8) ประสบการณ์และนิสัย (Experience and Habit) กล่าวถึ งในฐานะผูร้ ับสาร อัน
เป็ นผลมาจากประสบการณ์การรับข่าวสารของเรา เราพัฒนาความชอบสื่ อชนิ ดใด ๆ เราจึงเลือกใช้
สื่ อชนิดนั้น ๆ เป็ นต้น
นอกจากนี้ Schramm (1973) ยังได้ช้ ี ให้เห็ นถึงองค์ประกอบอื่น ๆ ที่มีอิทธิ พลต่อการเลื อก
รับข่าวสารของบุคคล
1) ประสบการณ์ ผูร้ ั บ สารย่อมมี ประสบการณ์ เกี่ ย วกับ ข่ าวสารแตกต่ า งกันไป
ประสบการณ์จึงเป็ นตัวแปรที่ทาให้ผรู ้ ับสารแสวงหาข่าวสารที่เคยเห็นแตกต่างกัน
2) การประเมินสารประโยชน์ของข่าวสาร ผูร้ ับสารจะแสวงหาข่าวสาร ที่ตอ้ งการ
เพื่อตอบสนองจุดประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง การประเมินสารประโยชน์ของข่าวสารจึงช่วยให้ผรู ้ ับ
สารได้เรี ยนรู ้วา่ ข่าวสารอย่างหนึ่ งมีประโยชน์แตกต่างจากอีกอย่างหนึ่ งด้วย จึงก่อให้เกิดพัฒนาการ
และปรับปรุ งอุปนิสัย และรู ปแบบการแสวงหาข่าวสาร
3) ภูมิหลังที่แตกต่างกัน เนื่ องจากเป็ นธรรมชาติของมนุ ษย์ ที่มกั จะสนใจในสิ่ งที่
ตนไม่เคยพบเห็ นมาก่อน รวมทั้งสนใจในความแตกต่างหรื อการเปลี่ ยนแปลงจากสภาพที่เป็ นอยู่
ขณะนั้น ไม่วา่ จะเป็ นการเปลี่ยนแปลงด้านวัตถุสิ่งของ หรื อเรื่ องราวต่างๆ
4) การศึ กษาและสถานการณ์ ทางสั งคม เป็ นองค์ป ระกอบพื้ นฐานที่ ก่ อให้เกิ ด
ประสบการณ์ ในตัวบุคคล และเป็ นตัวชี้ พฤติกรรมการสื่ อสารของผูน้ ้ นั ทั้งพฤติกรรมในการเลื อก
รับสื่ อและเลือกเนื้ อหาของข่าวสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาจะมีส่วนช่วยให้บุคคลมีความสาร
มารถในการอ่านและกระหายที่จะเพิ่มพูนด้วยการแสวงหาความรู ้ให้กว้างขึ้น
5) ความสามารถในการรั บ สาร ทั้ง สภาพร่ า งกายและจิ ต ใจของคน จะมี ส่ ว น
สัมพันธ์กบั ความสามารถในการรับสารของบุคคล โดยสภาพร่ างกายในที่น้ ี หมายถึง สภาพร่ างกาย
ที่สมบรู ณ์ ผูร้ ับสารที่มีอวัยวะของร่ างกายที่ครบถ้วน จะมีความสามารถในการรับสารได้ดีกว่าของ
อีกคนหนึ่ งที่ไม่ครบถ้วน การเปลี่ยนแปลงทางอายุที่สูงขึ้น ระยะเวลาที่ได้รับการศึกษา รวมทั้งการ
เจริ ญเติบโตทางความคิด ย่อมมีความสัมพันธ์ท้ งั ทางบวก และทางลบต่อแนวโน้มจิตใจ
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6) บุคลิกภาพ บุคลิกภาพของผูร้ ับสารแต่ละคน เป็ นตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กบั
การเปิ ดรับข่าวสาร ซึ่ งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ การโน้มน้าวใจ และพฤติกรรมของผูร้ ับสาร
อีกต่อหนึ่ ง ทานองเดี ยวกับองค์ประกอบในเรื่ องความสามารถของบุคคล มีหลักฐานทางการวิจยั ที่
แสดงว่าความนับถื อตนเอง (Self Esteem) และความวิตกกังวล (Anxiety) ของบุคคลล้วนเป็ นตัว
แปรที่ มีความสัมพันธ์กบั อิทธิ พลทางสังคม กล่าวคือ ผูม้ ีความคิดวิตกกังวลหรื อตื่ นเต้นมักได้รับ
อิทธิ พลทางสังคมง่าย และมีแนวโน้มที่จะไม่เข้าไปเกี่ ยวข้องค้นหาเพื่อที่จะหลี กเลี่ ยงอิทธิ พลจาก
สังคมนัน่ เอง
7) อารมณ์ สภาพทางอารมณ์ ของผูร้ ับสารแต่ละคน เป็ นตัวแปรสาคัญที่จะทาให้
ผูร้ ับสารเข้าใจความหมายของสาร หรื ออาจเป็ นอุปสรรคต่อความเข้าใจความหมายในข่าวสารของ
ผูร้ ั บ ถ้าผูร้ ั บมี อารมณ์ ปกติ มี ความพร้ อม และมีสมาธิ ต่อข่าวนั้น สัมฤทธิ ผลทางการสื่ อสารจะมี
มากกว่าผูร้ ับสารที่ไม่มีอารมณ์ ร่วมกับข่าวสารนั้น นอกจากนี้ เราจะสังเกตเห็ นได้ว่า อารมณ์ ของ
ผูร้ ั บ สารนั้น สามารถพิ จ ารณาได้จ ากทั้ง ความรู ้ สึ ก ที่ เ กิ ด จากตัว ผูร้ ั บ สารในขณะนั้น เอง และ
ความรู ้สึกหรื อท่าทีที่มีอยูก่ ่อนแล้วเกี่ยวกับข่าวสารนั้นด้วย
8) ทัศนคติ เป็ นตัวแปรที่อยู่ระหว่างการรั บ และการตอบสนองระหว่างข่าวสาร
หรื อสิ่ งเร้ าต่างๆ ด้วยการแสดงออกทางพฤติกรรมของผูร้ ับสารที่มีต่อข่าวสารแต่ละประเภทที่พบ
กล่าวอีกนัยหนึ่ งคื อ เป็ นคุ ณสมบัติหรื อท่าทีที่ผูร้ ับสารแต่ละคนมีอยู่ก่อนที่ จะรับข่าวสารอย่างใด
อย่างหนึ่ ง โดยปกติทศั นคติของผูร้ ับสารเป็ นสิ่ งที่เปลี่ยนแปลงได้ เมื่อทัศนคติเปลี่ยนแปลงไป การ
ส่ งข่าวสารหรื อการโน้มน้าวใจของผูส้ ่ งสารจะแตกต่างกันไป ในทานองเดียวกันการตอบสนองของ
ผูร้ ับสาร จะเปลี่ยนแปลงไปตามสิ่ งเร้าหรื อข่าวสารที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย
Wilbur (1973) ยังกล่าวถึ งหลักการทัว่ ไปของการเลื อกความสาคัญของข่าวสารอีกมุมหนึ่ ง
ว่าขึ้นอยู่กบั การใช้ความพยายามน้อยที่สุด (Least Effect) และผลที่จะได้ (Promise of Reward) ซึ่ ง
อยูใ่ นรู ปของสู ตรการเลือกรับข่าวสาร ดังภาพที่ 2.2
สิ่ งตอบแทนที่คาดหวัง
การเลือกรับข่าวสาร

=
ความพยายามที่ตอ้ งใช้

ภาพที่ 2.2 สู ตรการเลือกรับข่าวสาร
แหล่งทีม่ า: Schramm, 1973.
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จากภาพที่ 2.2 สู ตรนี้ จะเห็ นได้วา่ มนุ ษย์ทุกคนมีแนวโน้มที่จะเปิ ดรับข่าวสารที่ใช้ความ
พยายามน้อย เช่น หาข่าวสารจากแหล่งที่สะดวก และใกล้ ๆ ตัว เพราะสามารถเลือกรับได้ง่ายและมี
ประโยชน์ต่อตนเอง ซึ่ งในการเลื อกนั้นอาจมีสาเหตุหลายประการ เช่ น ประสบการณ์ แตกต่างกัน
หรื อความสามารถในการประเมิ นประโยชน์ ที่ ต่า งกันออกไป รวมไปถึ ง สภาวะทางสั งคมและ
สภาวะทางจิตใจของแต่ละบุคคลอีกด้วย
วัตถุประสงค์ ของการเลือกรั บข่ าวสาร
การเลือกเปิ ดรับสื่ อของแต่ละบุคคลนั้น มีวตั ถุ ประสงค์ของการเลื อกรับข่าวสาร หรื อการ
บริ โภคข่าวสารของผูร้ ั บสาร โดยแนวทางการสารวจสื่ อมวลชน (จิ ราภรณ์ สุ วรรณวาจกกสิ กิจ,
2547) ได้กล่าวไว้ว่า การสารวจพฤติกรรมการรับข่าวสารจากสื่ อมวลชนของผูอ้ ่าน ผูช้ มผูฟ้ ั ง ใน
ด้านพฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อ ประกอบไปด้วย ช่องทางการเปิ ดรับข่าวสาร ประเภทของสื่ อที่เปิ ดรับ
ความถี่ ช่ วงเวลา ซึ่ ง ข้อ มู ล ที่ ไ ด้จากการส ารวจ จะสามารถนาไปใช้ใ นการวางแผนพัฒนาการ
นาเสนอให้สอดคล้องกับความสนใจ ช่วงเวลา และประเภทของสื่ อ เพื่อตอบสนองพฤติกรรมของ
ผูร้ ับ ในขณะเดียวกัน ผลข้อมูลจากการสารวจยังสามารถเป็ นข้อมูลเบื้องต้นให้กบั นักการตลาดเพื่อ
วางแผนการตลาดให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อของกลุ่มผูบ้ ริ โภคเป้ าหมายได้อีกด้วย
สุ รพงษ์ โสธนะเสถี ย ร (2533) กล่ าวว่า วัตถุ ป ระสงค์ข องการเลื อกรั บ ข่ าวสาร หรื อการบริ โภค
ข่าวสารของผูร้ ับสารนั้น จาแนกไว้ 4 ประการ
1) เพื่อการรับรู้ (Cognition) หมายถึ ง ผูร้ ับสารต้องการข้อมูลข่าวสาร เพื่อสนอง
ต่อความต้องการและความอยากรู ้
2) เพื่อความหลากหลาย (Diversion) หมายถึ ง การเปิ ดรับสื่ อต่าง ๆ เพื่อต้องการ
พักผ่อน เช่นข่าวสารที่สามารถสร้างความตื่นเต้น เร้าใจ ตื่นเต้น สนุกสนาน เป็ นต้น
3) เพื่ออรรถประโยชน์ทางสังคม (Social Utility) หมายถึง ผูร้ ับสารต้องการสร้าง
ความคุน้ เคยหรื อต้องการเป็ นส่ วนหนึ่ งในสังคม เช่น การใช้ภาษาร่ วมสมัยเพื่อหลีกเลี่ยงในสิ่ งที่เรา
ต้องการหลีกเลี่ยง เป็ นต้น
4) การผละสังคม (Withdrawal) หมายถึง การเปิ ดรับสื่ อต่าง ๆ หรื อเข้าหาสื่ อต่าง
ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงงานประจาหรื อหลีกเลี่ยงคนรอบข้าง เป็ นต้น
McCombs, & Becker (1979) ได้ใ ห้ แ นวคิ ด ว่ า โดยทั่ว ไปมนุ ษ ย์แ ต่ ล ะคนมี ก ารเปิ ดรั บ
ข่าวสาร หรื อการเปิ ดรับสื่ อ เพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง ประกอบด้วย 4 ประการ ดังนี้
1) เพื่อให้เรี ยนรู ้ เกี่ ยวกับเหตุการณ์ (Surveillance) หมายถึง มนุ ษย์สามารถติตาม
หรื อสังเกตการณ์ ความเคลื่ อนไหมต่าง ๆ รอบตัวจากการเปิ ดรับข่าวสาร จึ งทาให้เป็ นบุ คคลที่ มี
ความทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์
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2) เพื่อการตัดสิ นใจ (Decision) หมายถึง การเปิ ดรับข่าวสารทาให้มนุ ษย์สามารถ
กาหนดความเห็นของตนเองต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ รอบตัว เพื่อใช้ประกอบในการตัดสิ นใจกระทาสิ่ ง
ใด ๆ ในชีวติ ประจาวัน
3) เพื่ อ พู ด คุ ย สนทนา (Discussion) หมายถึ ง มนุ ษ ย์ที่ เ ปิ ดรั บ ข่ า วสารที่ ไ ด้รั บ
สามารถนาไปพูดคุยสนทนากับบุคคลอื่น
4) เพื่อการมีส่วนร่ วม (Participation) หมายถึง เพื่อเป็ นส่ วนร่ วม หรื อส่ วนใดส่ วน
หนึ่งในเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม
อย่างไรก็ตาม ถึงแม้วา่ มนุ ษย์จะมีพฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวสาร หรื อเปิ ดรับสื่ อที่แตกต่างกันออกไป
มีวตั ถุประสงค์ในการรับข่าวสารที่ต่างกัน และมีความต้องการที่แตกต่างกัน (ดวงฤทัย พงศ์ไพฑูรย์,
2544)
วิธีการเปิ ดรับสื่ อ
วิธีการเปิ ดรับสื่ อ แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ดังนี้
1) การเปิ ดรับข่าวสารจากสื่ อมวลชน หมายถึง ผูร้ ับสารมีความคาดหวังจากสื่ อว่า
การรับข่าวสารจากสื่ อต่าง ๆ นั้นจะสามารถช่วยตอบสนองความต้องการได้ และสามารถทาให้เกิด
พฤติ ก รรมการเปลี่ ย นแปลงต่ า ง ๆ อัน ได้ แ ก่ เปลี่ ย นแปลงทัศ นคติ หรื อเปลี่ ย นแปลงนิ สั ย
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมบางอย่างได้โดยการเลือกบริ โภคสื่ อมวลชน จะต้องขึ้นอยูก่ บั ความต้องการ
หรื อแรงจูงใจของผูร้ ับสารเอง เพราะผูร้ ับสารในแต่ละคน ต่างก็มีวตั ถุประสงค์ในการรับข่าวสารที่
แตกต่างกัน รวมไปถึงความตั้งใจและการใช้ประโยชน์แตกต่างกันด้วย
2) การเปิ ดรั บข่าวสารจากสื่ อบุ คคล โดยสื่ อบุ คคล หมายถึ ง ผูท้ ี่นาข่าวสารจาก
บุ ค คลใดบุ ค คลหนึ่ ง เพื่ อ ส่ ง ผ่ า นไปยัง อี ก บบุ ค คลหนึ่ ง โดยอาศัย การติ ด ต่ อ ผ่ า นตัว บุ ค คล
(Interpersonal Communication) ที่มีปฏิกิริยาโต้ตอบระหว่างกัน ดังที่ Rogers, & Shoemaker (1971)
กล่าวไว้วา่ ในเหตุการณ์ ที่ตอ้ งการให้บุคคลใด ๆ เกิดการยอมรับข่าวสารนั้น ควรที่จะเลือกใช้การ
สื่ อสารระหว่างบุคคล กล่าวคื อ ใช้ตวั บุ คคลเป็ นผูท้ ี่ แพร่ กระจายข่าวสาร เนื่ องจากสื่ อบุคคลจะมี
ประโยชน์อย่างยิ่ง ในกรณี ที่ตอ้ งการสร้างความแน่ชดั แก่ผรู ้ ับสารและสามารถสร้างการตัดสิ นใจได้
ง่ายยิง่ ขึ้น (เสถียร เชยประทับ, 2525)
การสื่ อสารระหว่างบุคคล สามารถแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ดังนี้
1) การติดต่อโดยตรง (Direct Contact) หมายถึง เป็ นการเผยแพร่ ข่าวสารเพื่อสร้าง
ความ เข้าใจหรื อชักจูงโน้มน้าวใจกับกลุ่มเป้ าหมายโดยตรง
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2) การติดต่อโดยกลุ่ม (Group Contact of Community Public) หมายถึ ง กลุ่มจะมี
อิทธิ พลต่อบุคคลส่ วนรวม และช่วยให้การสื่ อสารให้บรรลุเป้ าหมายได้ เพราะเมื่อกลุ่มส่ วนใหญ่จะ
มีความสนใจในสิ่ งต่าง ๆ ทิศทางเดียวกัน
3) การเปิ ดรั บข่าวสารจากสื่ อเฉพาะกิ จ โดยสื่ อเฉพาะกิ จ หมายถึ ง สื่ อที่ ถูกผลิ ต
ขึ้นมา โดยมีเนื้ อหาสาระที่ เฉพาะเจาะจงและมี จุดมุ่งหมายหลัก ๆ อยู่ที่ผรู ้ ั บสารเฉพาะกลุ่ มใด ๆ
ตัวอย่างของ สื่ อเฉพาะกิจเช่น แผ่นพับ โปสเตอร์ ใบปลิว เป็ นต้น ดังนั้น การเปิ ดรับข่าวสารจากสื่ อ
เฉพาะกิจนี้ ผูร้ ับสารจะได้รับข้อมูลข่าวสารหรื อความรู ้ เฉพาะเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ งอย่างเฉพาะเจาะจง
(เกศินี จุฑาวิจิตร, 2540)
จากแนวความคิดเกี่ ยวกับการเปิ ดสื่ อนี้ จะเห็นได้ว่าข่าวสารเป็ นปั จจัยสาคัญ ในการนามา
ประกอบการตัดสิ นใจของบุคคล ยิ่งบุ คคลเกิ ดความไม่แน่ ใจเกี่ ยวกับเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ งมากเท่าใด
บุคคลย่อมต้องการเปิ ดรับข่าวสารมากขึ้นเท่านั้น โดยไม่จากัดว่าจะทาการเปิ ดรับข่าวสารจากสื่ อใด
ไม่วา่ จะเป็ น สื่ อมวลชน สื่ อบุคคล หรื อสื่ อเฉพาะกิจ แต่ท้ งั นี้ บุคคลจะทาการเปิ ดรับข่าวสารเฉพาะ
เรื่ องที่ ตนให้ค วามสนใจเท่ า นั้นเนื่ องจากข่ า วสารในปั จจุ บ นั มี ม ากเกิ นกว่า ที่ ผูร้ ั บ สารจะรั บ ไว้
ทั้งหมดได้ จึงทาให้เกิดกระบวนการเลือกรับข่าวสารขึ้น อย่างไรก็ตามบุคคล แต่ละคนก็จะมีเกณฑ์
ในการเลื อกรับข่าวสารที่แตกต่างกันตามลักษณะส่ วนบุคคล, สภาพแวดล้อมในสังคมนั้น ๆ และ
วัตถุ ป ระสงค์หรื อความต้องการที่ จะเปิ ดรั บ ข่ าวสารของแต่ ล ะบุ ค คลที่ แตกต่ างกันย่อมท าให้มี
พฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวสารที่แตกต่างกันได้ดว้ ย
ทั้งนี้การศึกษาในครั้งนี้ ได้นาแนวคิดและทฤษฏีการเปิ ดรับสื่ อ (Media Exposure) มาวัดใน
ด้านจานวนสื่ อในการเปิ ดรับข่าวสาร ด้านความถี่ในการเปิ ดรับ ด้านช่วงเวลา ด้านระยะเวลา กล่าว
ได้วา่ การที่บุคคลใดบุคคลหนึ่ งพอใจที่จะเปิ ดรับเนื้ อหาข่าวสารใดๆ ขึ้นอยูก่ บั การเห็นประโยชน์ที่
จะได้รับจากเนื้ อหานั้นๆ ซึ่ งไม่เพียงแต่เพื่อนาไปใช้เพื่อการพูดคุยสนทนาแลกเปลี่ยนกับบุคคลอื่น
ในการดารงชี วิตประจาวันแต่ยงั รวมถึงประโยชน์ในการตัดสิ นใจทาศัลยกรรมรวมไปถึงการสร้าง
เนื้ อหาเพื่อบอกต่อ การเปิ ดรับสื่ อและประเภทของเนื้ อหาข่าวสารใด ๆ นั้นขึ้นอยูก่ บั ความพึงพอใจ
ที่มีต่อและประโยชน์ที่จะได้รับจากสื่ อ และเนื้อหาข่าวสารนั้น ๆ ด้วย

2.2 แนวคิดและทฤษฎีประสบการณ์ (Brand Experience)
การนาเสนอแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยั ในส่ วนนี้ จะเป็ นการนาเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับแนวคิดประสบการณ์ (Brand Experience) เพื่อทาความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด และประสบการณ์
(Brand Experience) ของผูท้ ี่ทาศัลยกรรม ซึ่ งประกอบด้วย 2 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1) ความหมายของ
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ประสบการณ์ ต รงในการสั ม ผัส แบรนด์ 2) การบริ ห ารจัด การจุ ด สั ม ผัส แบรนด์ 3)จ านวนการ
ทาศัลยกรรมยอดฮิตในปี 2015
ความหมายของประสบการณ์ตรงในการสั มผัสแบรนด์ (Brand Experience)
การสร้ างแบรนด์เป็ นศาสตร์ ที่ถูกกล่าวถึงกันอย่างมากในช่วงระยะเวลาสิ บกว่าปี ที่ผา่ นมา
ธุ รกิ จหลายประเภทต่างให้ความสาคัญกับการสร้างแบรนด์ภายนอกเป็ นอย่างยิ่ง มีนกั วิชาการและ
นักวิชาชี พด้านการสร้างแบรนด์หลาย ๆ ท่านได้ให้คานิ ยามของแบรนด์ไว้ ดังนี้ สมาคมการตลาด
แห่ ง สหรั ฐ อเมริ ก า หรื อ American Marketing Association: AMA ได้ใ ห้นิ ย ามของแบรนด์ ไ ว้ว่ า
แบรนด์ คือ ชื่ อ ลักษณะ สัญลักษณ์ หรื อการออกแบบ หรื อการผสมผสานทั้งหมดของสิ่ งที่กล่าวมา
เพื่อเป็ นการระบุวา่ สิ นค้าหรื อ บริ การนั้นๆ เป็ นของใคร และเพื่อสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งขันใน
ตลาด ในทางปฏิ บตั ิมีการกล่าวกันว่า เมื่อใดก็ตามที่นักการ ตลาดตั้งชื่ อสิ นค้าใหม่ ออกแบบตรา
สัญลักษณ์ ให้กบั สิ นค้าใหม่ก็ ถื อว่าเป็ นการสร้ างแบรนด์ แต่ในความเป็ นจริ งแล้ว นักวิชาชี พและ
นัก การตลาดยัง ระบุ อีก ว่า แบรนด์ เป็ นมากกว่า นั้น แบรนด์ย งั ต้อ งมี ก ารสร้ า งความตระหนัก รู ้
(Awareness) ชื่ อเสี ยง (Reputation) ความโดดเด่น (Prominence) และอื่น ๆ และแบรนด์ยงั เป็ นการ
สร้ า งประสบการณ์ ร่วมระหว่า งผูผ้ ลิ ต และผูบ้ ริ โภค (AMA, 2015) จากนิ ย ามข้า งต้นของ AMA
รวมถึงสิ่ งที่เกิดขึ้น ในมุมมองนักวิชาชีพ และนักการตลาดนั้นยังมีความแตกต่างกัน ดังนั้นโดยสรุ ป
แล้ว แบรนด์ก็คือ ชื่ อ ลักษณะ สัญลักษณ์ การออกแบบ หรื อเครื่ องหมาย รวมถึ งการผสมผสาน
ทั้งหมด เพื่อแสดงความเป็ นเจ้าของและสร้าง ความแตกต่าง นอกจากนี้ ความเป็ นแบรนด์จะเกิดขึ้น
ได้ตอ้ งมี การ สร้ างการตระหนัก รู ้ ให้ผูค้ นรู ้ จกั การสร้ างชื่ อเสี ย งให้เกิ ดขึ้ นกับ ธุ รกิ จและการที่ มี
ชื่ อ เสี ย งจะเกิ ด ขึ้ น ได้แ ละมี ค วามแตกต่ า งผู ้บ ริ ห าร แบรนด์ จ ะต้อ งมุ่ ง เน้ น ไปที่ ก ารออกแบบ
ประสบการณ์ที่ทรงคุณค่าในสายตาลูกค้า
จากข้างต้นนั้น สอดคล้องกับแนวคิดของ ศิริกุล เลากัยกุล (2548) ระบุถึงนิยามของแบรนด์
ไว้ว่า แบรนด์ คือ ประสบการณ์ คือ สิ่ งที่สร้ างความเป็ นแบรนด์ แบรนด์วนั นี้ ไม่สามารถสร้ างได้
จากองค์ประกอบใดองค์ประกอบ เดี ยว จะต้องสร้ า งจากหลายสิ่ งหลายอย่า ง ทุ กสิ่ งทุ ก อย่า งมา
ผสมผสานรวมกันจนเกิดขึ้นเป็ นสิ่ งที่เราเรี ยกว่า “ประสบการณ์ ” ของ แบรนด์น้ นั ๆ พูดง่าย ๆ คือ
โลโก้ (Logo) เพียงอย่างเดียว ไม่สามารถจะสร้างความ เป็ นแบรนด์ได้ บรรจุภณั ฑ์อย่างเดียวก็ไม่ได้
โฆษณาอย่างเดียวก็ไม่ได้ ต้องเป็ นหลาย ๆ อย่างรวมกัน และที่สาคัญคือต้องรวมกันอย่างสอดคล้อง
ด้วยถึงจะทาให้เข้าใจ เข้าถึงความเป็ นแบรนด์
Swystun (2007) กล่าวว่า ประสบการณ์แห่งแบรนด์ (Brand Experience) จะต้องถูกสร้างขึ้น
ในจิตใจของผูท้ ี่มีส่วนได้ส่วนเสี ย บางประสบการณ์สามารถควบคุ มได้ อาทิ บรรยากาศภายในร้าน
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การโฆษณา ผลิตภัณฑ์ หรื อรู ปแบบการให้บริ การ เว็บไซต์ หรื ออื่น ๆ และบางประสบการณ์ก็ไม่
สามารถควบคุ มได้ เช่ น การวิเคราะห์วิจารณ์ ของนักข่าว การสื่ อสารแบบปากต่อปาก แบรนด์ที่
แข็ ง แรงจะต้อ ง สร้ า งการปฏิ สั ม พัน ธ์ ก ับ ลู ก ค้า ได้อ ย่ า งคงเส้ น คงวาซึ่ งผสานกัน จน น ามาซึ่ ง
ประสบการณ์รวมที่ชดั เจนและแตกต่าง
การบริ หารจัดการจุดสั มผัสแบรนด์
การบริ หารจัดการจุดสัมผัสแบรนด์ จะก่อให้เกิดประโยชน์ในหลาย ๆ ประการ เช่น
1) ทาให้ลูกค้าของแบรนด์กลายสภาพเป็ นแฟนพันธุ์แท้ของแบรนด์ เกิดความภักดี
อย่างต่อเนื่ อง และนัน่ หมายถึงผลกาไรระยะยาว โดยที่แบรนด์จะเสี ยค่าใช้จ่ายในการโน้มน้าวลูกค้า
กลุ่มนี้นอ้ ยลง
2) เป็ นการแสดงให้ลูกค้าได้เห็นถึงศักยภาพของบริ ษทั ความสามารถของแบรนด์
3) ทาให้ลูกค้าเกิดประสบการณ์ทางบวกต่อแบรนด์
4) สามารถใช้จุดสัมผัสแบรนด์ในการเก็บข้อมูลจากลูกค้า ศึกษาถึงความต้องการ
บางอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิง่ จุดสัมผัสที่สามารถโต้ตอบกับลูกค้าได้ อาทิ พนักงาน
5) สามารถนาเสนอเนื้ อหาสารหรื อแก่นแท้ของแบรนด์ผา่ นจุดสัมผัสที่เหมาะสม
ที่ไม่ได้จากัดอยูเ่ พียงแค่สื่อโฆษณา แต่ทุกๆจุดสัมผัสที่ผบู ้ ริ โภคมีโอกาสรับรู ้เกี่ยวกับแบรนด์
6) หากมีการบริ หารจุดสัมผัสแบรนด์ต่างๆอย่างเป็ นระบบ และมีความสอดคล้อง
ประสานอย่างกลมกลื นกัน (Brand Harmonization) ย่อมท าให้แบรนด์อยู่ใ นร่ องในรอย มี ค วาม
สม่าเสมอ และสะท้อนตัวตนของแบรนด์ได้ดี
ดังนั้น วิธีการแบ่งจุดสัมผัสแบรนด์ของ Scott M. Davis ที่ มีการแบ่งจุ ดสัมผัสแบรนด์ไว้
อย่างน่าสนใจและมีความเป็ นไปได้ในการนาไปประยุกต์ใช้กบั การทางานจริ ง โดยได้แบ่งจุดสัมผัส
แบรนด์ตามพฤติ กรรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภค เพื่อเป็ นจุ ดสัมผัสในการสร้ าง ประสบการณ์ ให้เกิ ด
ขึ้นกับลูกค้าเป้ าหมาย ดังภาพที่ 2.3
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ภาพที่ 2.3 จุดสัมผัสแบรนด์ลาดับตามพฤติกรรมการซื้ อ
แหล่งทีม่ า: แบรนด์เวิลด์, 2551.
จากภาพที่ 2.3 ภาพแสดงจุดสัมผัสแบรนด์ลาดับตามพฤติกรรมการซื้ อ อธิบายได้ดงั นี้
1) จุ ด สั ม ผัส แบรนด์ ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ประสบการณ์ ก่ อ นการซื้ อ (Pre-purchase
Experience) เป็ นจุดสัมผัสที่ลูกค้าจะใช้ในการตัดสิ นใจ เป็ นข้อมูลประกอบการพิจารณาก่อนที่จะ
ตัดสิ นใจซื้ อแบรนด์น้ นั ซึ่ งจุ ดสั ม ผัส แบรนด์ที่ อยู่ใ นกลุ่ ม นี้ ไ ด้แก่ โฆษณาตามสื่ อต่า งๆ ที่ จะท า
หน้ า ที่ เ ป็ นนางกวัก ให้ ผู ้บ ริ โ ภคเกิ ด ความสนใจ กระตุ ้น ความปรารถนาอยากได้ ข้ ึ น มา ข่ า ว
ประชาสัมพันธ์การเปิ ดตัวสิ นค้าใหม่ บริ การใหม่ เว็บไซต์ที่ผบู ้ ริ โภคสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้นในทุก
วันนี้ สื่ อไปรษณี ยท์ างตรงหรื อ Direct Mail ที่เลือกส่ งตรงถึงกลุ่มเป้ าหมายที่แท้จริ ง เป็ นต้น
2) จุดสัมผัสแบรนด์ที่ก่อให้เกิดประสบการณ์ขณะซื้ อ (Purchase Experience) เป็ น
จุดสัมผัสที่ผบู ้ ริ โภคมีโอกาสพบเจอ หรื อติดต่อด้วย ขณะหรื อระหว่างที่ผบู ้ ริ โภคกาลังดาเนิ นการ
ซื้ อหรื อใช้บริ การ จุ ดสัมผัสแบรนด์ในกลุ่ มนี้ ได้แก่ พนักงานขาย หรื อบุ คคลที่ ทาหน้าที่ เป็ นด่ าน
หน้าในการให้บริ การลูกค้า ให้คาแนะนา ความรู้ในการใช้สินค้า การจัดแสดงสิ นค้า สื่ อ ณ จุดซื้ อ
ต่าง ๆ บรรยากาศภายในอาคาร สานักงาน บรรจุภณั ฑ์ เป็ นต้น จุดสัมผัสนี้ยงั มีส่วนผลักดันให้ลูกค้า
ตัดสิ นใจซื้ อได้เร็ วขึ้น
3) จุ ด สั ม ผัส แบรนด์ ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ประสบการณ์ ห ลั ง การซื้ อ (Post-Purchase
Experience) เป็ นจุดสัมผัสที่ผบู้ ริ โภคจะได้พบเจอหรื อติดต่อด้วยหลังจากที่ได้ใช้บริ การสิ นค้าหรื อ
บริ การนั้นไปแล้ว ได้แก่ คุณภาพของสิ นค้าหรื อบริ การ การบริ การลูกค้าหลังการขาย การแก้ปัญหา
ให้ลูกค้า โปรแกรมการสร้างความภักดีให้ลูกค้า ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นหลังการซื้ อนับเป็ นจุดสัมผัส
ที่ จะมี ส่ วนชี้ ช ะตาแบรนด์ไ ม่ ยิ่ง หย่อนไปกว่า จุ ดสั ม ผัส สองประเภทแรก เพราะจุ ดสั ม ผัส นี้ นับ
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ช่วงเวลาแห่ งความเป็ นจริ งหรื ออาจเรี ยกว่า The Moment of Truth ที่ลูกค้าจะได้รับรู้ถึงคุณภาพของ
แบรนด์ในทุก ๆ ด้าน ไม่วา่ จะเป็ นการใช้งานจริ ง บริ การที่มีให้หลังจากซื้ อ รวมถึงการแสดงความ
รับผิดชอบต่างๆของแบรนด์ ถ้าจุดสัมผัสแบรนด์ที่ก่อให้เกิดประสบการณ์ก่อนการซื้ อทาหน้าที่เป็ น
นางกวัก จุดสัมผัสแบรนด์ที่ก่อให้เกิดประสบการณ์หลังการซื้ อก็น่าจะเป็ นการรักษาพันธะสัญญาที่
แบรนด์ได้สัญญาไว้นนั่ เอง
สร้างแบรนด์ดว้ ยประสบการณ์ (Brand Experience) มีข้ นั ตอนสร้างประสบการณ์ คือ รู้ คิด
รับ ทา ร่ วม ก่อลัทธิ และเป้ าหมายทางการตลาดในแต่ละขั้นย่อมมีความแตกต่างกันและใช้เครื่ องมือ
ตลาดต่างกันเช่นกัน ดังนี้
1) ก่ อนการซื้ อ เริ่ มจากการทาให้รู้จกั รู้ สึกชอบ (Feel) + คิด (Think) ซึ่ งสองขั้น
แรกเป็ นวงจรก่อนการซื้ อลูกค้า เป้ าการตลาดคือทาให้รู้จกั Awareness กับ Associate ทาให้คิดถึงแบ
รนด์ดว้ ยคาคาหนึ่ง เครื่ องมือคือการสร้างอัตลักษณ์แบรนด์ และจุดยืนของแบรนด์ (Positioning)
แล้วทาการสื่ อสารออกไป สู่ ตลาดผ่าน โฆษณาประชาสัมพันธ์ การสื่ อสารการตลาด หรื อให้ตลาด
ค้นหาเจอะเร็ วที่สุดผ่าน เว็บSearch Marketing โซเชียบมีเดีย เช่น Facebook หรื อ Blog เป็ นต้น
2) ขณะตัดสิ นใจซื้ อ คือ ณ จุดขาย รับ Sense ผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า ใช้กลิ่ น
ตะไคร้ ใ นสปา ใช้ก ลิ่ น กาแฟเตะจมู ก การได้ท ดสอบสั ม ผัส ชิ ม เพื่ อ ยื น ยัน ในสิ่ ง ที่ ลู ก ค้า เชื่ อ
เป้ าหมายทางตลาดคื อให้ลู ก ค้า ชอบและมี ส่ วนร่ วม + การกระท า เช่ น การจองหรื อซื้ อ ซึ่ ง เป้ า
ทางการตลาดคือทาให้เป็ นยอดขาย เครื่ องมือที่ใช้มีท้ งั หน้าร้านและออน์ไลน์ รวมถึงเครื่ องมือเชื่อม
หน้าร้านกับออน์ไลน์ผา่ นมือถือ
3) หลังซื้ อ คือ ร่ วม Relate เป็ นส่ วนหนึ่ งกับแบรนด์มีความสัมพันธ์ที่กระชับกับ
แบรนด์ + สร้างกลุ่มลูกค้า คือเป็ นชุ มชนที่มีความเชื่อในสิ่ งเดียวกันคือแบรนด์ ใช้ชีวติ ในแบบฉบับ
คล้ายๆกัน เช่นฮาเล่ย ์ มีชุมชนคนขับ ฮาเล่ย ์ รวมตัวกันไปท่องเที่ยวเป็ นขบวน เครื่ องมือการตลาดที่
จะใช้แต่ละขั้นก็ต่างกันไป สร้างการรู ้จกั ให้เร็ วต้องออกแบบ อัตลักษณ์แบรนด์ให้โดนใจ การให้คน
คิดและจาจุดเด่นแบรนด์ใช้ตอ้ งใช้ การสื่ อสารการตลาดทั้ง ออน์ไลน์ ออฟไลน์ เมื่อลูกค้าสนใจจน
ถูกดึงดูดมาหน้าร้าน ณ จุดขาย สื่ อการตกแต่งวัสดุ ณ จุดขาย การจัดโชว์สินค้าและตกแต่งหน้าร้าน
จัดอีเวนท์ หน้าร้าน ส่ วนการเร่ งการขายผ่านเครื่ องมือ โปรโมชัน่ และใช้พนักงานขาย ส่ วนขั้นตอน
ประสบการณ์หลังขายคือ การทาให้เกิดความภักดี ด้วย CRM CEM และทาให้เกิดลัทธิ ดว้ ยเครื่ องมือ
การตลาด 3.0
จุ ด สั ม ผัส แบรนด์ ข ้า งต้น สามารถน ามาเชื่ อ มโยงกับ วัฏ จัก รของกระบวนการซื้ อ ของ
ผูบ้ ริ โภคนับตั้งแต่ก่อนการตัดสิ นใจซื้ อ ขณะที่ตดั สิ นใจซื้ อ ภายหลังจากการตัดสิ นใจซื้ อ รวมถึงการ
ทาให้ลูกค้าเกิดประสบการณ์ในทิศทางที่ประทับใจทางอ้อม จากที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้นจึงกล่าว
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ได้วา่ การสร้างแบรนด์จึงเป็ นเรื่ องของการสร้างประสบการณ์อนั เกิดขึ้นจากทุกสิ่ งทุกอย่างที่อยูร่ าย
รอบแบรนด์ที่ นัก สร้ า งแบรนด์ จะต้องออกแบบอย่า งพิ ถี พิ ถ ัน เพื่ อ เข้า ไปสั มผัส โดยสร้ างความ
ตระหนักรู ้ ให้เกิ ดขึ้นกับกลุ่มผูบ้ ริ โภคเป้ าหมายและนามาซึ่ งชื่ อเสี ยงให้กบั สิ นค้าหรื อบริ การนั้นๆ
ประสบการณ์ของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อแบรนด์จะเกิ ดขึ้นจากการที่ลูกค้าพบ เห็ น รับรู ้ หรื อสัมผัสกับจุด
สัมผัสแบรนด์ (Brand Touch Points) ด้วยเหตุน้ ี ผบู ้ ริ หารแบรนด์จึงต้องให้ความสาคัญและใส่ ใจกับ
การบริ หารจุดสัมผัสดังกล่าวเพื่อให้เกิดประสบการณ์ในทางบวก
ด้านประสบการณ์การทาศัลยกรรมในประเทศไทย โดย นพ.เทพ เวชวิสิฐ แพทย์ประจา
คลิ นิก ประตูน้ าโพลี คลินิก กล่าวว่า ในปั จจุบนั นั้นผูห้ ญิงไทยนิ ยมหันมาทาศัลยกรรมเพิ่มมากขึ้น
โดยเฉพาะการศัลยกรรมจมูกที่ได้รับความนิ ยมมากที่สุดในขณะนี้ ส่ วนหนึ่ งเพราะผูห้ ญิงไทยเน้น
ให้ความสาคัญกับใบหน้าเป็ นหลัก รองลงมาเป็ นการศัลยกรรมตาสองชั้น เพราะผูห้ ญิงไทยส่ วน
ใหญ่จะมีตาชั้นเดียว และอันดับที่ 3 เป็ นการทาศัลยกรรมหน้าอก เนื่ องจากผูห้ ญิงไทยอกเล็กและ
ต้อ งการสวมเสื้ อ ผ้า แล้ว ออกมาดู ดี แ ละสวยขึ้ น ในสายตาของผูอ้ ื่ น (เทพ เวชวิ สิ ฐ , 2557) ซึ่ ง
สอดคล้องกับผลวิจยั ของ สรวงมณฑ์ สิ ทธิ สมาน (2551) พบว่า มีการทาศัลยกรรมบริ เวณใบหน้า
ไม่วา่ จะเป็ นการทาตา กรี ดตา ดึงหน้า ทาจมูก ได้รับความนิ ยมมาเป็ นอันดับแรก ส่ วนที่ได้รับความ
นิ ยมรองลงมาคือ ศัลยกรรมหน้าอก ซึ่ งในปั จจุบนั การทาศัลยกรรมเป็ นเรื่ องที่เปิ ดเผยมากขึ้นและ
ไม่ใช่นิยมแค่กลุ่มสู งอายุ แต่ยงั ที่นิยมของกลุ่มวัยรุ่ นเป็ นส่ วนใหญ่
จานวนการทาศัลยกรรมยอดฮิตในปี 2015
จานวนการทาศัลยกรรมยอดฮิตในปี 2015 ของประเทศไทย ดังนี้
1) เสริ มจมูก การเสริ มจมูกเป็ นศัลยกรรมยอดฮิตอันดับหนึ่ งเลยก็วา่ ได้ นอกจากจะ
ทาให้รูปหน้าดูมีมิติสวยขึ้นอย่างเห็นได้ชดั แล้ว การทาศัลยกรรมจมูกสาหรับบางคนเป็ นการแก้ไข
จุ ดบกพร่ องบนใบหน้าเพื่อเสริ มโหงวเฮ้ง โดยในปั จจุ บ นั การทาศัลยกรรมจมูกมี วิธีท าอยู่หลาย
รู ปแบบ โดย momypedia จะนาเสนอ 3 รู ปแบบด้วยกันคือ
(1) การเสริ ม ด้ว ยกระดู ก อ่ อนจากใบหู ส่ ว นมากการเสริ ม ด้ว ยวิธี น้ ี จ ะเสริ ม
บริ เวณปลายจมูก
(2) การเสริ มด้วยซิลิโคน
(3) การเสริ มด้วยการฉีด Filler
2) ทาตาสองชั้น เนื่องจากผูห้ ญิงส่ วนใหญ่ชอบให้ตวั เองมีดวงตาที่สวย กลมโตใส
เป็ นประกาย การทาตาสองชั้นจึงเป็ นที่นิยมของคนไทย การทาตาสองชั้นในประเทศไทยนั้นแบ่ง
ออกเป็ น ประเภทด้วยกัน
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(1) การกรี ดตาสองชั้น วิธีน้ ี อาจไม่เป็ นที่นิยมในสมัยนี้ มากนัก เนื่ องจากการ
กรี ดตาจะทาให้เกิดรอยกรี ดเป็ นเส้นยาวบริ เวณเปลือกตา แต่เหมาะสาหรับผูท้ ี่มีไขมันตาเป็ นจานวน
มาก ข้อดีคือจะได้ดวงตา 2 ชั้นแบบชัดเจน
(2) การเย็บชั้นตา วิธีน้ ีกาลังเป็ นที่นิยมในหมู่ผหู้ ญิงตาเล็ก ๆ เพราะเมื่อทาออก
มาแล้วจะดูเป็ นธรรมชาติ ไม่ดูเป็ นชั้นตาเกินไป เหมาะสาหรับผูท้ ี่มีดวงตาชั้นเดียว ไขมันไม่เยอะ
(3) การเจาะร่ วมกับการใช้ไมโครสโคป วิธีน้ ีเหมาะสาหรับคนอายุนอ้ ย (20-40
ปี ) และสามารถไปทางานได้ใน 24-48 ชม.
3) จัดฟัน การจัดฟั นถือว่าเป็ นศัลยกรรมอีกรู ปแบบหนึ่ งที่สามารถเปลี่ยนรู ปหน้า
ของเราได้ส่วนมากการจัดฟันจะเป็ นที่นิยมเพราะนอกจะทาให้ฟันเรี ยงตัวกันสวย หน้าเรี ยวขึ้น (ใน
บางกรณี ) ยังแก้ไขรู ปฟันที่บกพร้อง อาทิ ฟันยืน่ ฟันห่าง ฟันซ้อนเก ฟันเบี้ยว เป็ นต้น
4) สักคิว้ 3 มิติ หากเป็ นสมัยก่อนการสักคิ้ว 3 มิติ อาจไม่นิยมในผูห้ ญิงหรื อวัยรุ่ น
มากนัก แต่ดว้ ยเทคโนโลยีสมัยนี้ ทาให้การสักคิ้ว 3 มิติเป็ นสิ่ งที่สาวๆ กาลังนิ ยมเลยก็วา่ ได้ เพราะ
วิธีการทาที่ทนั สมัยทาให้คิ้วได้รูปสวยดูเป็ นธรรมชาติ โดยที่ไม่ตอ้ งเขียนคิ้วอีกต่อไป
5) ร้อยไหม การร้ อยไหมนั้นเป็ นอีกหนึ่ งวิธีของการศัลยกรรมแบบใหม่ ซึ่ งเน้น
ไปการยกกระชับใบหน้า ปรับเปลี่ ยนรู ปหน้าที่ได้ผลรวดเร็ ว ส่ วนอายุของการร้ อยไหมนั้นอยู่ได้
นานถึง 3 ปี นอกจากนี้ การร้ อยไหมยังสามารถ ยกคิ้ว ยกหางตา ทาให้หน้าหวานตาโตได้อีกด้วย
การร้ อยไหมไม่เจ็บตัวมากนักเพราะไม่ตอ้ งทาการผ่าตัดเหมือนศัลยกรรมแบบอื่น จึงได้รับความ
นิยม
6) โบท็อกซ์ การฉี ดโบท็อกซ์ เป็ นศัลยกรรมอีกหนึ่ งสิ่ งที่ได้รับความนิ ยมจนถึ ง
ปั จจุบนั โดยเฉพาะผูห้ ญิงที่มีผิวพรรณบกพร่ องเรื่ องริ้ วรอยต่างๆบนใบหน้า ไม่ว่าจะเป็ น รอยย่น
บนบริ เวณหน้าผาก รอยตีนกา รอยย่นรอบดวงตา รอบปาก เป็ นต้น
7) เลเซอร์ หน้าใส ใบหน้าสวยใส ไร้ สิว เรี ยบเนี ยนดุ จผิวเด็กแรกเกิ ด เป็ นสิ่ งที่
ผูห้ ญิงหลายคนปรารถนา การเลเซอร์ หน้าใสเป็ นที่นิยมมาเนิ่ นนาน ไม่แปลกใจเลยที่การศัลยกรรม
ประเภทนี้ จะได้รับความนิ ยมเพราะการเลเซอร์ หน้าใสสามารถลดจุดด่างดาบนใบหน้า ปรับผิวให้
ขาวใสได้อย่างที่ตอ้ งการ
8) เสริ มหน้าอก เรื่ องของหน้าอก เป็ นเรื่ องหนักอกหนักใจของผูห้ ญิงเลยทีเดียว
การศัลยกรรมหน้าอกนั้นไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องทาให้หน้าอกใหญ่เพียงอย่างเดียว แต่เป็ นการเสริ ม
ความมัน่ ใจลึก ๆ ของผูห้ ญิงได้ โดยที่ไม่ตอ้ งเสริ มขนาดใหญ่จนเกินไป บางคนเสริ มเพราะหน้าอก
เล็กจนเกิ นไป บางคนมี ปัญหาเรื่ องการหย่อนคล้อย บางคนมี ปั ญหาเรื่ องขนาดที่ ไ ม่เท่ ากัน การ
ทาศัลยกรรมชนิดนี้จึงได้รับความนิยมจากสาว ๆ ด้วยเช่นกัน
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9) การฉี ดฟิ ลเลอร์ ฟิ ลเลอร์ น้ นั เป็ นสารประกอบของคอลลาเจนที่ มี อยู่แล้วใน
ผิวหนังของเรา โดยฟิ ลเลอร์ จะเข้าไปเสริ มคอลลาเจน ทาให้ผิวในส่ วนที่เป็ นร่ องลึ กลงไป กลับมา
ยืดหยุ่น เรี ยบเนี ยนเท่ากับผิวบริ เวณโดยรอบได้ จุดที่นิยมฉี ดฟิ ลเลอร์ ได้แก่ จมูก คาง แก้ม ใต้ตา
เป็ นต้น
10) ผ่าตัดตกแต่งริ มฝี ปาก ศัลยกรรมริ มฝี ปากบางคนอาจคิดว่าเป็ นเรื่ องใหม่แต่ใน
ยุคนี้ กาลังเป็ นที่นิยมของผูห้ ญิงเลยทีเดี ยว ทั้งการทาให้ริมฝี ปากอวบอิ่ม ทาให้ริมฝี ปากบาง หรื อ
แม้กระทัง่ ทาริ มฝี ปากให้เป็ นกระจับ แบบสาวเกาหลี ก็ เป็ นที่ นิย มอี ก เช่ นกัน (ศัลยกรรมยอดฮิต ,
2015)
ดังนั้นการศึ กษาครั้ งนี้ จึงเป็ นการศึ กษากลุ่มผูห้ ญิ งที่เคยผ่านการทาศัลยกรรม หรื อการมี
ประสบการณ์ในการทาศัลยกรรม เพื่อนาข้อมูลมาสร้างความสัมพันธ์กบั ตัวแปรอื่น ๆ ในด้านต่าง ๆ
ซึ่ งประสบการณ์การทาศัลยกรรม ได้แก่ จานวนจุดที่เคยทาศัลยกรรม โดยแบ่งเป็ น 2 ส่ วน คือ แบบ
ผ่าตัด ได้แก่ เสริ มจมูก ทาตาสองชั้น เสริ มหน้าอก ผ่าตัดริ มฝี ปาก และแบบไม่ผ่าตัด ได้แก่ ฉี ดฟิ ล
เลอร์ ร้อยไหมโบท็อกซ์ สักคิ้ว เลเซอร์ หน้าใส

2.3 แนวคิดและทฤษฏีคุณค่ าทีร่ ับรู้ (Perceived Value)
การนาเสนอแนวคิ ด ทฤษฎี และผลงานวิจยั ในส่ วนแรกนี้ จะเป็ นการนาเสนอข้อมูล ที่
เกี่ยวข้องกับแนวคิดคุณค่าที่รับรู ้ (Perceived Value) เพื่อทาความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด และคุณค่าที่
รั บ รู้ ไ ด้ข องผูบ้ ริ โ ภค ซึ่ งประกอบด้ว ย 3 ประเด็ น หลัก ได้แ ก่ 1) ความหมายของคุ ณ ค่ า ที่ รั บ รู ้
(Perceived Value) 2) ปั จจัยที่มีผลต่อการรับรู ้ของมนุษย์ 3) การวัดองค์ประกอบของคุณค่าที่รับรู ้
ความหมายของคุณค่ าทีร่ ับรู้ (Perceived Value)
Kotler, & Keller (2009) กล่าวว่า คุณค่าที่รับรู ้ หมายถึงความแตกต่างระหว่างคุณค่าที่ลูกค้า
ได้รับจากการเป็ นเจ้าของ และการใช้ผลิ ตภัณฑ์หรื อบริ การเมื่ อเปรี ยบเทียบกับต้นทุนที่ เกี่ ยวข้อง
ทั้งหมดในการได้เป็ นเจ้าของผลิ ตภัณฑ์ ลูกค้าจะซื้ อสิ นค้าจากองค์กรที่นาเสนอคุ ณค่าสู งสุ ดที่เขา
รับรู ้ได้ คุณค่าที่ลูกค้ารับรู ้ (Customer Perceived Value: CPV หรื อคุณค่าที่ลูกค้าได้รับ หมายถึง คุณ
ค่าที่ เกิ ดจากผลต่างระหว่างผลประโยชน์โดยรวมของคุ ณค่าทั้งหมด (Total Customer Value) กับ
ต้นทุ นทั้งหมด (Total Customer Cost) หมายถึ งคุ ณค่าที่เป็ นผลประโยชน์โดยรวมทั้งหมดที่ลูกค้า
คาดหวังจากการใช้สินค้าและบริ การนั้น ไม่ว่าจะเป็ นคุ ณค่าเชิ งเศรษฐกิจ เชิ งหน้าที่และคุ ณค่าเชิ ง
จิตวิทยา ส่ วนต้นทุ นทั้งหมดที่ ลูกค้าจ่ายไป (Total Customer Cost) หมายถึ งต้นทุ นที่ ลูกค้าคาดว่า
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จะต้องจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ งสิ นค้าและบริ การนั้น ไม่ว่าจะเป็ นต้นทุนในการเสาะหาข้อมูลเพื่อการ
ประเมิน ต้นทุนของการได้มาของสิ นค้าต้นทุนในการใช้สินค้าตลอดจนการกาจัดซากสิ นค้า
Woodruff (1997); Holbrook (1994); Zeithaml (1988) กล่ าวว่ า คุ ณค่ า ที่ รั บ รู ้ คื อ
ผลประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับเมื่อเทียบกับต้นทุนทั้งหมด ซึ่ งรวมทั้งต้นทุนอื่นที่เป็ นองค์ประกอบของ
การซื้ อที่ลูกค้าต้องจ่ายเพิ่ม มีหลักฐานทางการศึกษาการค้นพบ คือ ลูกค้าที่รับรู ้ว่าได้รับคุ ณค่าเมื่อ
ต้องจ่ายเงินออกไปนั้น จะมีความรู ้สึกพึงพอใจมากกว่าลูกค้าที่ไม่รับรู ้วา่ ได้รับคุณค่าเมื่อต้องจ่ายเงิน
ออกไป ดังนั้น คุ ณค่าที่ลูกค้ารับรู ้อาจเป็ นในแง่มุมที่ลูกค้าเหมารวม (Bundle) ว่าเป็ นคุณค่าที่เทียบ
กับการนาเสนอการบริ การของคู่แข่งขัน ซึ่ งสามารถวัดได้จากการให้ลูกค้าประเมิ นระดับคุ ณค่า
โดยรวมถึงสิ่ งที่ตนได้รับ กล่าวโดยสรุ ป คุณค่าที่รับรู ้ หมายถึง ความรู ้สึกของลูกค้าที่คานึงถึงคุณค่า
จากการเปรี ยบเทียบผลประโยชน์ที่คาดหวังไว้โดยรวมกับต้นทุนทั้งหมดที่ตอ้ งจ่ายไป เพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ นค้าและบริ การ
Kumar, Dash, & Purwar (2013) ได้ก ล่ า วถึ ง การรั บ รู ้ เ กิ ด จากการได้รั บ การตอบสนอง
เนื่องมาจากการสัมผัสและมีการประมวลผลว่าสิ่ งที่ได้จากการสัมผัสนั้นมาตีความว่าเป็ นอย่างไรผล
ที่ออกมาก็จะส่ งต่อกับความต้องการนั้น ๆ
ธวัลพร สง่าชาวเหนื อ (2556) ได้กล่าวว่า บริ การที่ลูกค้ารับรู ้ หมายถึง การรับรู ้ ของลูกค้า
เกี่ยวกับการบริ การ โดยวัดจากคุณภาพระบบ และคุณภาพการบริ การ ซึ่ งสามารถแบ่งเป็ นด้านความ
ปลอดภัย ความเข้าใจง่าย ความน่าเชื่อถือ เวลาที่ใช้ในการตอบสนอง ความมัน่ ใจ ความเอาใจใส่ และ
การตอบสนอง
จุรีพร หมื่นศรี (2555) ได้อธิ บายไว้ว่าการบริ การที่ลูกค้ารับรู ้ หมายถึ ง การรับรู ้ ของลูกค้า
เทียบกับการให้บริ การ วัดจาก ลักษณะทางกายภาพ ความเชื่ อถือได้ การตอบสนอง ความมัน่ ใจได้
ความเข้าใจ และความเห็นอกเห็นใจ
นฤมล อินทะโส (2554) การรับรู ้จริ งต่อคุณภาพการบริ การ หมายถึง เป็ นขั้นตอนที่บุคคลมี
การรับรู ้ จดั ระเบียบหรื อการกาหนดความหมายของสิ่ งกระตุน้ โดยอาศัยประสาทสัมผัสทั้ง 5 หรื อ
เป็ นกระบวนการที่แต่ละบุคคลเลือกโดยจาแนกตาม ด้านความเชื่อถือได้ในมาตรฐาน
Wagner & Hollenbeck (2005) กล่ าวว่า การรั บรู ้ คือ กระบวนการที่ปัจเจกบุ คคลคัดเลื อก
ข้อมูล (Select) การจัดการข้อมูล (Organize) การเก็บข้อมูล (Store) และการรับข้อมูล (Retrieve) โดย
ส่ วนใหญ่แล้ว คนเรามักจะมีความเชื่ อมัน่ ในประสาทสัมผัสของตนเอง ในบางครั้ งอาจทาให้เกิ ด
ความเชื่ อที่ ว่า สิ่ งที่สัมผัสหรื อรั บรู ้ คื อ ความเป็ นจริ ง (Reality) ความเชื่ อในลักษณะดังกล่าว อาจ
ก่อให้เกิดปั ญหาได้ โดยเฉพาะกรณี ที่สิ่งรับรู ้ และความเป็ นจริ งของวัตถุมีความแตกต่างกันมาก ซึ่ ง
จะนาไปสู่ โอกาสที่จะเกิดความเข้าใจผิด ความสับสน และความขัดแย้ง
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Robbins (2003) ได้ให้ความหมายของคาว่า การรับรู ้ (Perceptions) หมายถึง กระบวนการที่
ปัจเจกบุคคลจัดระบบหรื อตีความสิ่ งที่ประสาทสัมผัสได้ เพื่อให้ความหมายกับสภาพแวดล้อมของ
สิ่ งนั้น ๆ
Schiffman, & Kanuk (2000) กล่าวว่า การรับรู ้ คือ กระบวนการที่บุคคลแต่ละคนมีการเลือก
การประมวลผล และการตีความเกี่ยวกับตัวกระตุน้ ออกมา ให้ความหมายและได้ภาพของโลกที่มี
เนื้อหา
เสรี วงศ์มณฑา (2542) การรับรู้ (Perception) หมายถึง กระบวนการที่มนุ ษย์เลือกที่จะรับรู้
เป็ นการ ตีความหมายต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งที่รับสัมผัส เพื่อรวบรวมเป็ นภาพในสมองให้มีความหมาย
เกิ ดขึ้ น การรั บรู ้ มาคู่ก ับการสัม ผัส (Sensation) แต่ มีค วามแตกต่า งกันตรงที่ การับรู้ (Perception)
เกี่ยวข้องกับความคิดเห็นด้วย เช่น เรารับประทานอาหาร อาหารเข้าปากเราเป็ นการสัมผัส จากนั้น
ต้องมาคิดอีกว่าอาหารอร่ อยหรื อไม่ เรี ยกว่าเป็ นการรับรู ้ ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ซึ่ งประกอบไปด้วย หู
ตา จมูก ลิ้น และกาย มีหน้าที่รับสัมผัส และประสาทที่ 6 คือ ความคิดเมื่อนาไปผนวกกับการสัมผัส
จะกลายเป็ นการรับรู้
ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อการรับรู้ ของมนุษย์
ปั จจัยที่มีผลต่อการรับรู ้ของมนุษย์แบ่งออกเป็ น 5 ประการ ดังนี้
1) องค์ประกอบทางด้านเทคนิค (Technical Factors) ประกอบด้วย
(1) ขนาด (Size) ผูบ้ ริ โ ภครั บ รู ้ ว่า สิ น ค้า ที่ มี ข นาดใหญ่ ต้อ งมี ร าคาที่ แ พงกว่า
คุณภาพดีกว่า เหนือกว่าสิ นค้าขนาดเล็ก
(2) สี (Color) บอกถึ งบุคลิกลักษณะของสิ นค้าได้ สี แต่ละสี บอกความหมายใน
ตัวเอง
(3) ความเข้ม (Intensity) ความเข้มของการโฆษณา เป็ นจานวนครั้งและความถี่
ในการโฆษณาของสิ นค้า ตัวแทนจาหน่ ายก่ อนที่ จะรั บสิ นค้ามาจาหน่ า ยได้พิจารณาจากงบการ
โฆษณา
(4) การเคลื่อนไหว (Movement) เป็ นการโฆษณาทางโทรทัศน์ เพื่อจูงใจให้เกิด
การเปิ ดรับข่าวสารและสนใจในข่าวสาร
(5) ต าแหน่ ง (Position) ต าแหน่ ง ตราสิ นค้ า เห็ น ได้ จ ากตราสิ นค้ า ที่ เ ป็ น
ผูส้ นับสนุนกิจกรรม
(6) ความแตกต่ าง (Contrast) สร้ างความแตกต่ างจากคู่แข่ง หรื อแตกต่ างจาก
กลุ่มอื่นๆ เช่น การให้พนักงานใส่ เครื่ องแบบเพื่อที่จะป้ องกันไม่ให้ปะปนกับลูกค้า
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(7) การจับแยก (Isolation) การวางสิ นค้า ที่ ส่ง เสริ มการขายแยกออกมาจาก
สิ นค้าในกลุ่มเดียวกันในชั้นปกติ เพราถ้าวางอยูใ่ นที่เดิมก็จะไม่ทราบว่าสิ นค้านั้นกาลังส่ งเสริ มการ
ขาย
2) ความพร้ อ มทางด้า นสมองของผูบ้ ริ โ ภค (Mental Readiness of Consumer to
Perceive) ประกอบด้วย
(1) ความฝั งใจหรื อการยึดมัน่ (Perceptual Fixation) การออกสิ นค้าใหม่ตอ้ ง
สร้างภาพพจน์ที่ดีให้เกิดขึ้น เพราะถ้าภาพพจน์ที่ไม่ดีจะทาการแก้ไขภายหลังได้ยาก เมื่อผูบ้ ริ โภคมี
ความฝังใจกับสิ นค้าใดสิ นค้าหนึ่งสิ นค้าหนึ่งแล้วจะลบภาพที่ฝังใจนั้นได้ยาก
(2) นิ สัยในการมอง (Perceptual Habit) ผูบ้ ริ โภคมองโลกในแง่ดีและแง่ร้าย
ในการสื่ อสารออกไปในเรื่ องเดียวกันผูบ้ ริ โภคแต่ละคนรับรู ้ ต่างกันขึ้นอยูก่ บั นิ สัยในการมองของ
คน
(3) ความมัน่ ใจและความรอบคอบ (Confidence and Caution) ถ้าผูบ้ ริ โภคเป็ น
คนมัน่ ใจในตนเองเมื่อซื้ อสิ นค้าแล้วมีคนถามว่า “ทาไมถึ งซื้ อไม่กลัวอันตรายหรื อ” ผูบ้ ริ โภคจะ
ตอบว่า “ฉันมองอะไรไม่เคยผิด” แต่ถา้ เป็ นผูท้ ี่ไม่มีความมัน่ ใจในตนเองเมื่อมีสินค้ามาเสนอขาย ก็
จะไม่ซ้ื อเพราะกลัวโดนหลอก
(4) ความใส่ ใจ (Attention) การใส่ ใจในการมองที่ต่างกัน ผูบ้ ริ โภคที่ใส่ ใจจะ
มองรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ แต่ผทู ้ ี่ไม่ใส่ ใจจะมองไม่เห็นสิ่ งเหล่านั้น
(5) โครงสร้างในสมอง (Mental Sat or Track of Mind) ผูบ้ ริ โภคมีโครงสร้าง
ในสมองที่ แตกต่างกัน การสื่ อสารที่ ออกไปเป็ นคาพูดแต่ผูบ้ ริ โภคบางคนคิ ดไม่ดีก็จะตี ความไป
ในทางที่ไม่ดี
(6) ความคุ ้น เคย (Familiarity) เป็ นการสร้ า งความชื่ น ชอบขึ้ น มาได้ เมื่ อ
ผูบ้ ริ โภคเห็ นสิ นค้าครั้งแรกก็จะมีอคติว่า สิ นค้านี้ คืออะไร ใช้อย่างไร แต่เมื่อลองใช้แล้วก็จะเกิ ด
ความคุน้ เคยแล้วทาการซื้ อซ้ าได้อีก
(7) ความคาดหวัง (Expectation) ผูบ้ ริ โภคได้เห็ นสิ่ งที่ อยากเห็ น ได้ยินสิ่ งที่
อยากได้ยิน เช่น โฆษณาที่ไม่เห็ นภาพทั้งหมด เห็ นเพียงบางส่ วน ผูช้ มทาการจินตนาการต่อไปว่า
เป็ นอย่างนั้นอย่า งนี้ สามารถอ่า นแล้วเข้า ใจได้ เพราะความคาดหวังไว้ ทาให้เกิ ดการเติ มค าใน
ช่องว่างและความเข้าใจตรงกัน
3) ประสบการณ์ ใ นอดี ต ของผู้ บ ริ โภค (Past Experience of the Consumer)
ผูบ้ ริ โภคที่เคยใช้สินค้าใดก็จะใช้สินค้านั้นไม่ตอ้ งทาการพิจารณามากก็กล้าซื้ อได้ในทันที
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4) สภาวะอารมณ์ (Mood) ความพร้อมทางด้านจิตใจ เช่น เมื่อเราฟั งเพลงในภาวะ
จิตใจที่ต่างกัน เราอาจจะฟังไพเราะหรื อไม่ก็ได้ สิ่ งที่ช่วยสร้างอารมณ์ความรู ้สึกได้ เช่น แสง สี เสี ยง
ดนตรี เวลา เป็ นต้น
5) ปั จจัยทางสังคมและวัฒนธรรมจากการรับรู้ของผูบ้ ริ โภค (Social and Cultural
Factors of Consumer Perception) ต้องเรี ยนรู ้วฒั นธรรมของสังคม เพราะแต่ละสังคมมีวฒั นธรรมที่
แตกต่างกัน
การวัดองค์ ประกอบของคุณค่ าทีร่ ับรู้
Zeithaml (1988); Bourdeau (2005) กล่าวว่า สมมติฐานซึ่ งเป็ นที่มาของผลกระทบต่อคุณค่า
การบริ การที่รับรู้ (Perceived Service Value) คือ ความตั้งใจซื้ อและพฤติกรรม คุณค่าที่รับรู ้เกิ ดจาก
การสารวจโดยให้ลูกค้าประเมินโดยรวมต่ออรรถประโยชน์ของสิ นค้าและบริ การบนพื้นฐานของ
การรับรู ้ระหว่างสิ่ งที่ได้ให้กบั สิ่ งที่ได้รับ กรอบแนวคิดนี้ ได้กล่าวอ้างว่าลูกค้าจะมีสติระลึกได้วา่ การ
ให้ ก ับ การรั บ (Give-Versus-Get) จะเกิ ด เป็ นคุ ณ ค่ า แห่ ง การรั บ รู ้ ส่ ว นคุ ณ ค่ า การบริ ก ารมี ค วาม
แตกต่างกันระหว่างประโยชน์ โดยการเปรี ยบเทียบผลประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้และต้นทุนทั้งใน
รู ปตัวเงินและไม่ใช่ตวั เงิน นอกจากนี้ โครงสร้างของกรอบแนวคิดดังกล่าวนี้ ได้กลายเป็ นหนึ่ งใน
จานวนผลการศึกษาเรื่ องคุ ณค่าที่รับรู ้ ที่มีความน่ าเชื่ อถื อในเชิ งประจักษ์ Guttman (1982) กล่าวว่า
ในตอนแรก ลู ก ค้า จะใช้นัย เกี่ ย วกับ องค์ป ระกอบด้า นผลิ ตภัณ ฑ์ห รื อบริ ก ารมาตัด สิ น รู ป แบบ
ความสามารถของผลิตภัณฑ์ที่ตนเองชื่นชอบ
Bourdeau (2005) กล่าวว่า การประเมินคุ ณค่าอยู่ภายใต้องค์ประกอบด้านสถานการณ์ของ
ความเสี ยสละและภายใต้ขอบเขตที่ลูกค้าจะอ้างอิงไปถึ งได้ ดังนั้น เป้ าหมายสุ ดท้ายของการสร้ าง
คุณค่าที่รับรู ้ คือ ความเชื่ อมโยงโดยตรงระหว่างองค์กรและลูกค้าซึ่ งเป็ นผลมาจากองค์ประกอบที่
เกิ ดจากประสบการณ์ ที่ได้จากการซื้ อนัน่ เอง ซึ่ งการประเมินจะเกิ ดจากการให้ลูกค้าเปรี ยบเทียบ
ความคุม้ ค่าของการได้รับบริ การกับจานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายออกไป การสร้างคุณค่าเมื่อเทียบกับเงินที่
ต้องจ่ายไป การไตร่ ตรองมาแล้วว่าเป็ นการตัดสิ นใจที่ถูกต้องที่สุดที่ได้ใช้บริ การรวมทั้งการคิดว่า
คุณค่าทั้งหมดที่ได้รับจากผูใ้ ห้บริ การนั้นมีความยอดเยีย่ มที่สุด
Fornell (1992) ได้อธิ บายว่า คุณค่าที่รับรู ้ของลูกค้า มาจากความพึงพอใจของลูกค้ามาจาก 3
ปั จจัย ได้แก่ ความคาดหวังของลูกค้า (Customer Expectation) คุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริ การใน
มุมมองของลูกค้า (Perceived Quality) คุ ณค่าที่ลูกค้ารับรู ้ ได้ (Perceived Value) ซึ งการศึกษาครั้งนี้
ทาการศึกษาในด้านของคุณค่าที่ลูกค้ารับรู ้ได้ (Perceived Value) เกี่ยวกับศัลยกรรม ดังภาพที่ 2.4
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ภาพที่ 2.4 คุณค่าที่รับรู ้ของลูกค้า
แหล่งทีม่ า: แชร์พีเอสยู, 2557.
อย่างไรก็ตาม Blois, 1999; Lapierre, 2000; Anderson, & Narus, 1999 & Chistopher, 1996
ได้อธิ บายไว้ว่า คุณค่าการรับรู ้ หรื อการรับรู ้ คุณค่า (Perceived Value) คือการประเมินเปรี ยบเทียบ
โดยรวมในอรรถประโยชน์ของสิ นค้า และการบริ การที่ได้รับกับต้นทุนรวม ผลลัพธ์ที่ได้ คือ ความ
พึงพอใจ ความสะดวกสบาย กาไรทางสังคม ซึ่ งมีอิทธิ พลต่อการรับบริ การ ประกอบด้วย 2 ส่ วน คือ
คุณค่าต่อตัวผูเ้ ข้ารับบริ การ และคุณค่าต่อสังคม
1) คุณค่าต่อตัวผูเ้ ข้ารับบริ การ (Personal Value) หมายถึง ผูร้ ับบริ การรู ้สึกว่าได้รับ
การตอบสนองตรงตามความต้องการ เช่ น มีระบบการบริ การที่ดี สะดวกในการรับบริ การ คุ ม้ ค่า
ประหยัดเวลา รับบริ การแล้วรู้ สึกพึงพอใจหรื อเป็ นสุ ข (Kerin, & Sethuraman, 1998; Sweeney, &
Soutar, 2001)
2) คุณค่าต่อสังคม (Social Value) หมายถึง ผูร้ ับบริ การรู ้สึกได้วา่ การเข้ารับบริ การ
นั้น สามารถช่วยยกระดับฐานะทางสังคม คนรอบข้างเชื่อถือมากขึ้น ได้เข้าร่ วมกลุ่มกับระดับสังคม
ที่ ป รารถนา ช่ วยให้ เ กิ ด ความภาคภู มิ ใ จ มี อิท ธิ พ ลโดยตรงเชิ ง บวกกับ การตัดสิ น ใจรั บ บริ ก าร
(Sweeney, & Soutar, 2001; Zeithaml, 1988)
ซึ่ ง องค์ป ระกอบ 2 ส่ วนที่ ก ล่ า วข้างต้นนั้น สามารถเป็ นปั จจัย ที่ ช่ วยในการตัดสิ นใจรั บ
บริ การ (Serviced Decision) ซึ่ งหมายถึง การตัดสิ นใจรับบริ การขึ้นอยูก่ บั ระดับการตอบสนองตาม
ความหวังของผูร้ ับบริ การ (Mcdermott, 2001) ผูร้ ับบริ การมีเกณฑ์ที่ตนเองต้องการอยูใ่ นใจ และเมื่อ
พบว่าบริ การใดมีอรรถประโยชน์ ตอบสนองตามเกณฑ์ หรื อมากกว่าเกณฑ์แล้ว ผูร้ ับบริ การจะยุติ
การประเมินและตัดสิ นใจรับบริ การ ซึ่ งได้รับอิทธิ พลจากการรับรู ้ คุณค่าโดยตรง (Sweeney, 2001;
Supatn, 2006)
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ดังนั้นงานการศึกษาครั้งนี้ ได้ทาการศึกษาแนวคิดคุ ณค่าที่รับรู้ (Perceived Value) ในด้าน
คุณค่าต่อตัวผูเ้ ข้ารับบริ การ (Personal Value) อันได้แก่ การระบบการบริ การที่ดี สะดวกในการรับ
บริ การ คุ ม้ ค่า ประหยัดเวลา รับบริ การแล้วรู ้ สึกพึงพอใจหรื อเป็ นสุ ข และคุ ณค่าต่อสังคม (Social
Value) อันได้การ การเข้ารับบริ การการทาศัลยกรรมแล้วจะทาให้คนรอบข้างเชื่อถือมากขึ้น ซึ่ งทั้ง 2
ส่ วนนี้มีความสาคัญอย่างยิง่ ในการตัดสิ นใจเข้ารับบริ การ นักการตลาดจึงจาเป็ นต้องศึกษาเพื่อเข้าใจ
ถึงกลุ่มผูเ้ ข้ารับบริ การมาขึ้น เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในเชิงธุ รกิจต่อไป

2.4 แนวคิดและทฤษฎีความพึงพอใจ (Satisfaction)
การนาเสนอแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยั ในส่ วนนี้ จะเป็ นการนาเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับแนวคิดความพึงพอใจ (Satisfaction) เพื่อทาความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด และความพึงพอใจ ของ
ผูบ้ ริ โภค ซึ่ งประกอบด้วย 5 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1) ความหมายของความพึงพอใจ (Satisfaction)
2) การวัดความพึงพอใจในส่ วนประสมทางการตลาด 3) ขอบข่ายของความพึงพอใจ 4) ความสาคัญ
ของความพึงพอใจในการบริ การ
ความหมายของความพึงพอใจ (Satisfaction)
จากพจนานุ ก รมไทยฉบับราชบัณฑิ ตยสถาน พ.ศ. 2525 ให้ความหมายคาว่า พอใจ คื อ
สมใจ ชอบใจ ส่ วน “ความพึงพอใจ หรื อ “ความพอใจ” ความพึงพอใจ ตรงกับคาในภาษาอังกฤษว่า
“Satisfaction” ซึ่ งมีความหมายโดยทัว่ ๆ ไปว่า ระดับความรู ้สึกในทางบวกของบุคคลต่อสิ่ งหนึ่ งสิ่ ง
ใด (มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช, 2544)
จากความหมายข้า งต้น สรุ ป ได้ว่า ความพึ ง พอใจ หมายถึ ง ความรู ้ สึ ก ที่ เ กิ ด จากความ
ต้องการที่ ม นุ ษ ย์ค าดหวัง ไว้ ถ้าความต้องการได้รับการตอบสนองตามที่ คาดหวังไว้หรื อได้รับ
มากกว่าที่คาดหวังไว้ความพึงพอใจก็จะเกิ ดขึ้น แต่ถา้ ความต้องการไม่ได้รับการตอบสนองตามที่
คาดหวังไว้ ความพึงพอใจก็จะไม่เกิดขึ้น
ความพึ ง พอใจของผู้รั บ บริ การหรื อผู้บ ริ โภค ตามแนวคิ ด ของนัก การตลาด ได้ใ ห้
ความหมายเป็ น 2 อย่าง คือ
1) ความหมายที่ยึดสถานการณ์ การซื้ อเป็ นหลัก ให้ความหมายว่า ความพึงพอใจ
เป็ นผลที่เกิดขึ้น เนื่องจากการประเมินสิ่ งที่ได้รับภายหลังสถานการณ์การหนึ่ง
2) ความหมายที่ ยึ ด ประสบการณ์ เ กี่ ย วกับ เครื่ องหมายการค้า เป็ นหลัก ให้
ความหมายว่ า ความพึ ง พอใจเป็ นผลที่ เ กิ ด ขึ้ น เนื่ อ งจากการประเมิ น ภาพรวมทั้ง หมดของ
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ประสบการณ์หลาย ๆอย่างที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรื อบริ การในระยะเวลาหนึ่ ง หรื อกล่าวอีกนัยหนึ่ ง
ว่า ความพึงพอใจหมายถึง การประเมินความสามารถของการนาเสนอผลิตภัณฑ์หรื อบริ การที่ตรง
กับความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง (มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช, 2544)
ชานาญ ภู่เอี่ยม (2537)ได้สรุ ปว่า ความพึงพอใจ หมาย ถึงสิ่ งใดก็ตามที่สามารถลดความตึง
เครี ยดของมนุ ษย์ให้น้อยลงเพราะความตึงเครี ยดเป็ นผลมาจากความต้องการของมนุ ษย์ เมื่อใดที่
ความต้องการได้รับการตอบสนองความตึงเครี ยดจะน้อยลงหรื อหมดไป ทาให้เกิดความพึงพอใจ
และเกิดความต้องการในสิ่ งอื่นต่อไป เป็ นไปตามทฤษฎีความต้องการของ
Maslow (1970) ที่กล่าวว่า มนุ ษย์เป็ นผูท้ ี่มีความต้องการอยูเ่ สมอ และเป็ นการยากที่มนุษย์
จะมีความพึงพอใจสู งสุ ด เพราะเป็ นธรรมชาติของมนุ ษย์ที่เมื่อมีความต้องการอย่างหนึ่ งและได้รับ
การตอบสนองจนเป็ นที่พอใจแล้ว จะมีความต้องการอย่างอื่นเข้าแทนที่เป็ นเช่ นนี้ เรื่ อยไป นัน่ คื อ
เมื่อเกิ ดความปรารถนาขึ้นก็จะมีแรงขับเมื่อบรรลุ วตั ถุ ประสงค์ตามเป้ าหมายก็จะเกิ ดความพึงพอ
ใจความพึงพอใจเป็ นทัศนคติของบุคคลที่มีต่อสิ่ งต่างๆหลายด้านเป็ นสภาพภายในที่มีความสัมพันธ์
กับความรู ้สึกของบุคคลที่ประสบความสาเร็ จ เกิ ดจากแรงผลักดันบางประการในตัวบุคคล ซึ่ งเกิ ด
จากการพยายาม ที่ จะบรรลุ เป้ าหมายบางอย่า ง เพื่ อที่ จะสนองตอบต่ อความต้องการหรื อความ
คาดหวังที่มีอยู่ และเมื่ อบรรลุ เป้ าหมายนั้นแล้ว ก็จะเกิ ดความพึงพอใจเป็ นผลสะท้อนกลับไปยัง
จุดเริ่ มต้น เป็ นกระบวนการหมุนเวียนต่อไปอีก
พัช รี ศรี สุ ข (2542) ได้ใ ห้ ค วามเห็ น เกี่ ย วกับ ความพึ ง พอใจของผูใ้ ช้บ ริ ก าร คื อ ระดับ
ความรู้ สึกของบุคคลที่เป็ นผลมากจากการเปรี ยบเทียบการทางานของผลิ ตภัณฑ์ตามที่เห็ น หรื อ
เข้า ใจกับสิ่ ง ที่ ค าดหวัง ของบุ ค คล ดังนั้นระดับ ความพึ ง พอใจจึ ง เป็ นฟั ง ก์ชั่นของความแตกต่ า ง
ระหว่างผลการทางานที่มองเห็ นหรื อเข้าใจ และสิ่ งที่คาดหวัง สามารถแบ่งเป็ น 3 ระดับ กล่าวคือ
หากการทางานของข้อเสนอ (หรื อผลิตภัณฑ์) ไม่ตรงกับความคาดหวังผูใ้ ช้บริ การย่อมเกิดความไม่
พอใจ หากการทางานของข้อเสนอ (หรื อผลิตภัณฑ์) ตรงกับสิ่ งที่คาดหวัง ผูใ้ ช้บริ การย่อมพอใจ แต่
ถ้าเกินกว่าสิ่ งที่คาดหวังผูใ้ ช้บริ การก็ยงิ่ พอใจมากขึ้นไปอีก
Shelly (1975) (อ้า งถึ ง ใน ประกายดาว อนุ พ งศ์ส มิ ธ กร, 2536) ได้เสนอแนวคิ ดเกี่ ย วกับ
ความพึง พอใจว่า ความพึ งพอใจเป็ นความรู ้ สึก สองแบบของมนุ ษ ย์ คื อ ความรู ้ สึก ทางบวกและ
ความรู ้สึกทางลบ ความรู ้สึกทางบวกเป็ นความรู ้ สึกที่เกิ ดขึ้นแล้วจะทาให้เกิ ดความสุ ข ความสุ ขนี้
เป็ นความรู ้ สึกที่แตกต่างจากความรู ้ สึกทางบวกอื่ นๆ กล่ าวคื อ เป็ นความรู ้ สึกที่มีระบบย้อนกลับ
ความสุ ข สามารถท าให้ เ กิ ด ความรู ้ สึ ก ทางบวกเพิ่ ม ขึ้ น ได้อี ก ดัง นั้น จะเห็ น ได้ว่า ความสุ ข เป็ น
ความรู ้สึกที่สลับซับซ้อนและความสุ ขนี้จะมีผลต่อบุคคลมากกว่าความรู ้สึกในทางบวกอื่น ๆ
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ขณะที่วิชัย เหลื องธรรมชาติ (2531) กล่ าวว่า แนวคิ ดความพึ งพอใจ มี ส่วนเกี่ ยวข้องกับ
ความต้องการของมนุ ษย์ กล่ าวคื อ ความพึงพอใจจะเกิ ดขึ้ นได้ก็ต่อเมื่ อความต้องการของมนุ ษ ย์
ได้รับการตอบสนอง ซึ่ งมนุษย์ไม่วา่ อยูใ่ นที่ใดย่อมมีความต้องการขั้นพื้นฐานไม่ต่างกัน
พิทกั ษ์ ตรุ ษทิม (2538) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็ นปฏิ กิริยาด้านความรู ้ สึกต่อสิ่ งเร้าหรื อ
สิ่ งกระตุน้ ที่แสดงผลออกมาในลักษณะของผลลัพธ์สุดท้ายของกระบวนการประเมิน โดยบ่งบอก
ทิศทางของผลการประเมินว่าเป็ นไปในลักษณะทิศทางบวกหรื อทิศทางลบหรื อไม่มีปฏิ กิริยาคื อ
เฉยๆ ต่อสิ่ งเร้าหรื อสิ่ งที่มากระตุน้
สุ เทพ วินิชพันธ์ (2541) ได้สรุ ปว่า สิ่ งจูงใจที่ใช้เป็ นเครื่ องมือกระตุน้ ให้บุคคลเกิดความพึง
พอใจ มีดว้ ยกัน 4 ประการ คือ
1) สิ่ งจูงใจที่เป็ นวัตถุ (Material Inducement) ได้แก่ เงิ น สิ่ งของ หรื อสภาวะทาง
กายที่ให้แก่ผปู ้ ระกอบกิจกรรมต่างๆ
2) สภาพทางกายที่พึงปรารถนา (Desirable Physical Condition) คือ สิ่ งแวดล้อม
ในการประกอบกิจกรรมต่างๆ ซึ่ งเป็ นสิ่ งสาคัญอย่างหนึ่งอันก่อให้เกิดความสุ ขทางกาย
3) ผลประโยชน์ทางอุดมคติ (Ideal Benefaction) หมายถึง สิ่ งต่างๆที่สนองความ
ต้องการของบุคคล
4) ผลประโยชน์ทางสังคม (Association Attractiveness) หมายถึ ง ความสัมพันธ์
ฉันท์มิตรกับผูร้ ่ วมกิจกรรม อันจะทาให้เกิดความผูกพัน ความพึงพอใจและสภาพการร่ วมกัน อัน
เป็ นความพึงพอใจของบุคคลในด้านสังคมหรื อความมัน่ คงในสังคม ซึ่ งจะทาให้รู้สึกมีหลักประกัน
และมีความมัน่ คงในการประกอบกิจกรรม
ปรี ยากร วงศ์อนุตรโรจน์ (2535) ได้มีการสรุ ปว่า ปั จจัยหรื อองค์ประกอบที่ใช้เป็ นเครื่ องมือ
บ่งชี้ถึงปั ญหาที่เกี่ยวกับความพึงพอใจในการทางานนั้นมี 3 ประการ คือ
1) ปั จจัยด้านบุคคล (Personal Factors) หมายถึง คุ ณลักษณะส่ วนตัวของบุคคลที่
เกี่ ยวข้องกับงาน ได้แก่ ประสบการณ์ ในการทางาน เพศ จานวนสมาชิ กในความรับผิดชอบ อายุ
เวลาในการทางาน การศึกษา เงินเดือน ความสนใจ เป็ นต้น
2) ปั จจัยด้านงาน (Factor in the Job) ได้แก่ ลักษณะของงาน ทักษะในการทางาน
ฐานะทางวิชาชี พ ขนาดของหน่ วยงาน ความห่ างไกลของบ้านและที่ทางาน สภาพทางภูมิศาสตร์
เป็ นต้น
3) ปั จ จัย ด้ า นการจัด การ (Factors Controllable by Management) ได้ แ ก่ ความ
มัน่ คงในงานรายรับ ผลประโยชน์ โอกาสก้าวหน้า อานาจตามตาแหน่ งหน้าที่ สภาพการทางาน
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เพื่อนร่ วมงาน ความรับผิด การสื่ อสารกับผูบ้ งั คับบัญชา ความศรัทธาในตัวผูบ้ ริ หาร การนิ เทศงาน
เป็ นต้น
การวัดความพึงพอใจในส่ วนประสมทางการตลาด
Oliver (1980) ได้ ใ ห้ ค าจ ากัด ความไว้ว่ า ความพึ ง พอใจของผู ้บ ริ โภค หมายถึ ง การ
แสดงออกที่เกิ ดจากการประเมิ นประสบการณ์ การซื้ อและการใช้สินค้าและบริ การความพึงพอใจ
ของผูบ้ ริ โภค เป็ นการแสดงออกถึงความรู ้สึกในทางบวกของผูบ้ ริ โภคต่อการบริ การซึ่ งความรู ้สึกนี้
สามารถแปรเปลี่ ยนได้หลายระดับตามปั จจัยที่ มีผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภค โดยมี ปัจจัยที่
สาคัญในด้านส่ วนประสมการตลาดบริ การ (7Ps) และสอดคล้องกับศิ ริวรรณ เสรี รัตน์ (2541) ได้
อ้างถึงแนวคิดส่ วนประสมทางการตลาดสาหรับธุ รกิจบริ การ (Service Mix ) ของ Philip Kotler ไว้
ว่าเป็ นแนวคิ ดที่ เกี่ ย วข้องกับ ธุ รกิ จที่ ให้บริ การซึ่ ง จะได้ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix )
หรื อ 7Ps ในการกาหนดกลยุทธ์ และยังสอดคล้องกับในด้านของ จิตตินนั ท์ เดชะคุปต์ (2539) กล่าว
ว่า ความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภค จะแสดงออกถึงความรู ้สึกในทางบวกหรื อทางลบนั้นขึ้นอยูก่ บั ปั จจัย
สาคัญทั้ง 7Ps ซึ่งประกอบด้วย
1) ผลิ ตภัณฑ์บริ ก าร ความพึง พอใจของผูบ้ ริ โภคจะเกิ ดขึ้ น เมื่ อได้รับริ ก ารที่ มี
คุ ณภาพและระดับการให้บริ การตรงกับความต้องการ ความเอาใจใส่ ขององค์การบริ การในการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์สนองตามความต้องการของลูกค้า วิธีการใช้หรื อสถานการณ์ที่ลูกค้าใช้สินค้า
หรื อบริ การแต่ละอย่าง และคุณภาพของการนาเสนอบริ การเป็ นส่ วนสาคัญยิง่ ในการที่จะสร้างความ
พึงพอใจให้กบั ลูกค้า
2) ราคาค่าบริ การ ความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคขึ้นอยูก่ บั ราคาค่าบริ การที่เหมาะสม
กับคุณภาพของการบริ การ
3) สถานที่ บ ริ ก าร ความพึ ง พอใจของผูบ้ ริ โ ภคขึ้ น อยู่ก ับ สถานที่ ต้ งั และการ
กระจายสถานที่บริ การให้ทวั่ ถึง เพื่ออานวยความสะดวกแก่ลูกค้า
4) การส่ งเสริ มแนะนาบริ การ ความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคจะเกิดขึ้นได้จากการได้
ยินข้อมูลข่าวสารหรื อบุคคลอื่นกล่าวขานถึงคุณภาพของบริ การไปในทางบวก
5) ด้านบุคคล ความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคจะเกิดขึ้นเมื่อ ผูป้ ระกอบการ ผูบ้ ริ หาร
และผูป้ ฏิบตั ิงานแสดงพฤติกรรมบริ การและสนองบริ การที่ลูกค้าต้องการด้วยความเอาใจใส่ อย่าง
เต็มที่ดว้ ยจิตสานึกของการบริ การ
6) กระบวนการบริ การ ความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคจะเกิดขึ้นจากการนาระบบการ
ทางานที่มีคุณภาพและถูกต้อง ทาให้เกิดความคล่องตัวในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า
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7) สภาพแวดล้อมของการบริ การ ความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภค จะเกิ ดขึ้นจากการ
ชื่ น ชมสภาพแวดล้อ มของการบริ ก ารที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การตกแต่ ง สถานที่ ใ ห้ ส วยงาม การใช้สี
ตลอดจนการจัดสรร ตลอดจนการจัดแบ่งพื้นที่เป็ นสัดส่ วน
ขอบข่ ายของความพึงพอใจ
โดยทัว่ ไปการศึกษาเกี่ ยวกับความพึงพอใจ มักนิ ยมศึกษากันในสองมิติ คือความพึงพอใจ
ในงาน (Job Satisfaction) และความพึ งพอใจในการรับบริ ก าร (Service Satisfaction) ซึ่ งสามารถ
ขยายความได้ดงั นี้
1) การศึกษาความพึงพอใจในงาน (Job Satisfaction) ซึ่ งเน้นการประเมินค่าโดย
บุคลากรผูป้ ฏิบตั ิงาน ต่อสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของการทางาน ประกอบด้วย ปั จจัยต่าง
ๆ ที่มีอิทธิ พลทาให้ความพึงพอใจในงานแตกต่างกันไป เช่ น ลักษณะงานที่ทา ความก้าวหน้า การ
บังคับบัญชา เพื่อนร่ วมงาน สวัสดิการและผลประโยชน์เกื้อกูล
2) การศึ กษาความพึงพอใจในการรั บบริ ก าร (Service Satisfaction) ซึ่ งเน้นการ
ประเมินค่าโดยลูกค้า หรื อผูใ้ ช้บริ การต่อการจัดบริ การเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งหรื อชุ ดของบริ การที่กาหนด
ซึ่ งเป้ าหมายของการศึกษาทั้งสองมิติน้ ี เป็ นไปเพื่อค้นหาข้อเท็จจริ งในระดับความพึงพอใจ และ
ค้นหาเหตุ ปั จจัย แห่ ง ความพึ ง พอใจนั้น ในกลุ่ ม เป้ าหมายที่ แตกต่ า งกัน และต่ อชุ ดของสิ่ ง เร้ า ที่
แตกต่างกัน
ความสาคัญของความพึงพอใจในการบริการ
ความพึงพอใจในการบริ การ เป็ นปั จจัยสาคัญประการหนึ่ งที่ช่วยให้งานประสบความสาเร็ จ
โดยเฉพาะอย่า งยิ่ ง งานที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การให้ บ ริ ก าร ย่อ มมี ค วามส าคัญ ต่ อ ทั้ง ผูใ้ ห้ บ ริ ก ารและ
ผูร้ ับบริ การ (มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช, 2544) ดังนี้
1) ความสาคัญต่อผูใ้ ห้บริ การ ต้องคานึงถึงความพอใจต่อการบริ การ กล่าวคือ
(1) ความพึงพอใจของลู กค้า เป็ นตัวกาหนดคุ ณลักษณะของการบริ ก าร โดย
เจ้า ของบริ ก ารต้อ งส ารวจความพึ ง พอใจของลู ก ค้า เกี่ ย วกับ ผลิ ต ภัณฑ์ บ ริ ก ารและลัก ษณะการ
นาเสนอบริ การที่ลูกค้าชื่ นชอบ เพราะข้อมูลเหล่านี้ เป็ นผลดี ต่อผูบ้ ริ การ และสามารถตอบสนอง
บริ การที่ตรงกับลักษณะและรู ปแบบที่ลูกค้าคาดหวังไว้ได้จริ ง
(2) ความพึงพอใจของลูกค้าเป็ นตัวแปรสาคัญในการประเมินคุณภาพของการ
บริ การถ้าเจ้าของกิ จการนาเสนอบริ การที่ดีมีคุณภาพตรงกับความต้องการของลูกค้า ย่อมส่ งผลให้
ลูกค้าเกิดความพึงพอใจต่อบริ การนั้นและมีแนวโน้มจะใช้บริ การซ้ าอีกต่อ ๆ ไป
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(3) ความพึงพอใจของผูป้ ฏิบตั ิงานบริ การเป็ นตัวชี้คุณภาพและความสาเร็ จของ
งานบริ การ การสร้างความพึงพอใจในงานให้กบั ผูป้ ฏิบตั ิงานบริ การ ย่อมทาให้พนักงานมีความรู ้สึก
ที่ดีต่องานที่ได้รับมอบหมายและตั้งใจปฏิบตั ิงานอย่างเต็มความสามารถ
2) ความสาคัญต่อผูร้ ับบริ การ ต้องคานึงถึงความพอใจต่อการบริ การ กล่าวคือ
(1) ความพึงพอใจของลูกค้าเป็ นตัวผลักดันคุณภาพชีวติ ที่ดี โดยพยายามค้นหา
ปั จจัยที่กาหนด ความพึงพอใจของลูกค้าสาหรับการนาเสนอบริ การที่เหมาะสมเพื่อการแข่งขันแย่งา
ชิ ง ส่ วนแบ่ ง ตลาดของธุ รกิ จบริ ก าร ผูร้ ั บ บริ ก ารหรื อลู ก ค้า ย่อ มได้รับ การบริ ก ารที่ คุ ณ ภาพและ
ตอบสนองความต้องการที่คาดหวังไว้ได้ ทาให้การดาเนิ นชี วิตที่ตอ้ งพึ่งพาการบริ การในทุกวันนี้
นาไปสู่ การพัฒนาคุณภาพชีวติ ที่ดีตามไปด้วย
(2) ความพึ ง พอใจของผูป้ ฏิ บ ตั ิ ง านบริ ก ารจะช่ วยพัฒนาคุ ณภาพ ของงาน
บริ การและอาชีพบริ การเมื่อองค์การบริ การให้ความสาคัญกับการสร้างความพึงพอใจในงานให้กบั
ผู ้ป ฏิ บ ัติ ง านบริ การ ทั้ง ในด้ า นสภาพแวดล้ อ มในการท างาน ค่ า ตอบแทน สวัส ดิ ก ารและ
ความก้าวหน้าในชี วิตการงาน ย่อมทาให้พนักงานบริ การทุ่มเทความพยายามในการเพิ่มคุ ณภาพ
มาตรฐานของงานบริ การให้กา้ วหน้ายิง่ ๆ ขึ้นไป
จากการศึกษาข้างต้นสรุ ปได้วา่ ความพึงพอใจหมายถึง ความรู ้สึกที่ดีหรื อทัศนคติทางด้าน
บวกของแต่บุคคลที่มีต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง ซึ่ งเกิดจากการได้ตอบสนองความต้องการให้แก่บุคคลนั้นได้
ทั้งนี้ความพึงพอใจของแต่ละบุคคล ย่อมมีความแตกต่างกันไป ซึ่ งการศึกษาครั้งนี้ ได้ใช้ตวั แปร
ความพึงพอใจของผูท้ าศัลยกรรมในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่และสิ่ งอานวยความ
สะดวก ด้านการส่ งเสริ มการตลาดและการบริ การ ด้านบุคคล ด้านกระบวนการบริ การ และด้าน
สภาพแวดล้อม ซึ่ งจะทาให้การศึกษานี้มีความชัดเจนมากขึ้นถึงความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคเกี่ยวกับ
การทาศัลยกรรม

2.5 แนวคิดและทฤษฏีเกีย่ วกับการตั้งใจซื้อซ้า (Repurchase Intention)
การนาเสนอแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยั ในส่ วนนี้ จะเป็ นการนาเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับแนวคิดการตั้งใจซื้ อซ้ า (Repurchase Intention) เพื่อทาความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด และการตั้งใจ
ซื้ อ ซ้ าของผู ้บ ริ โ ภค ซึ่ งประกอบด้ ว ย 2 ประเด็ น หลัก ได้ แ ก่ 1) ความหมายการตั้ง ใจซื้ อ ซ้ า
(Repurchase Intention) 2) ความภักดีต่อตราสิ นค้า (Brand Loyalty) กับการตั้งใจซื้ อซ้ า
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ความหมายการตั้งใจซื้อซ้า (Repurchase Intention)
นักการตลาดจะได้ประโยชน์จากการศึกษาขั้นตอนของกระบวนการตัดสิ นใจของผูซ้ ้ื อว่า
จะซื้ อสิ นค้าหรื อไม่เพื่อที่จะพิจารณาดูว่าในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการตัดสิ ตใจของผูบ้ ริ โภค
นั้น นักการตลาดจะสามารถจัดส่ วนประสมทางการตลาดให้เข้าไปมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจของ
ผูบ้ ริ โภคได้อย่างไรบ้างตามปกติ ผบู ้ ริ โภคจะมี กระบวนการในการตัดสิ นใจซื้ อ 5 ขั้นตอน ได้แก่
ความต้ อ งการได้ รั บ การกระตุ ้ น หรื อการรั บ รู้ ถึ ง ความต้ อ งการ ( Need Arousal or Problem
Recognition) การแสวงหาข้ อ มู ล (Information Search) การประเมิ น ทางเลื อ ก (Evaluation of
Alternatives) การตัด สิ น ใจซื้ อ (Purchase Decision) และพฤติ ก รรมหลัง การซื้ อ (Post Purchase
Behavior)
อย่างไรก็ตามการตัดสิ นใจซื้ อหรื อตัดสิ นใจทาศัลยกรรมเป็ นเพียงขึ้นตอนแรก ๆ ในการได้
ลูกค้าเข้าร้าน แต่การทาการตลาดที่ดีน้ นั ต้องทาให้ลูกค้านั้นมีพฤติกรรมการซื้ อซ้ า หรื อทาซ้ า ดังนั้น
การศึกษาครั้งนี้ ได้นาแนวคิดและทฤษฎี ในเรื่ องของการตัดสิ นใจซื้ อซ้ า โดยผูว้ ิจยั ได้ทาการศึกษา
จากเอกสารต่าง ๆ โดยในส่ วนที่มีเนื้ อหาสอดคล้องกับการศึกษาในครั้งนี้ มีดงั นี้ คาจากัดความของ
การตั้งใจซื้ อซ้ า (Repurchase Intention)
Kim, Galliers, Shin, Han, & Kim (2012) ได้อธิ บายการตั้งซื้ อซ้ าไว้วา่ เป็ นการตัดสิ นใจซื้ อ
ผลิตภัณฑ์หรื อการรับบริ การกับผูผ้ ลิ ตรายเดิมที่มีผลมาเกิ ดจากความพึงพอใจในตัวผลิ ตภัณฑ์และ
การบริ ก ารดัง กล่ า วสื บ เนื่ องจากการตัดสิ นใจในครั้ งแรกที่ อาจเกิ ดได้จากปั จจัย ทั้ง ภายในและ
ภายนอกในตัวของผูบ้ ริ โภคเองเป็ นหลัก
คุลิกา วัฒนสุ วกุล (2555) อธิ บายถึงการตั้งใจซื้ อซ้ า หมายถึง การตั้งใจซื้ อเวชภัณฑ์ที่แผนก
เดิมและลูกค้าซื้ อซ้ าอีกในอนาคต รวมถึงการสมัครสมาชิ ก เพื่อใช้ซ้ื อเวชภัณฑ์และบริ การของทาง
ร้านในครั้งต่อไป
จิตติมา สิ่ งสม (2555) อธิ บายถึงการตั้งใจซื้ อซ้ า หมายถึง การตั้งใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคที่จะซื้ อ
ซ้ าไม่วา่ จะหมดระยะประกันของทางบริ ษทั แล้วก็ตามแต่ยงั คงที่ตอ้ งการจะซื้ อเช่นเดิม
Gounaris, Dimitriadis, & Stathakopoulos (2010) ได้ ก ล่ า วถึ ง การตั้ง ใจซื้ อ ซ้ า คื อ การที่
ผูบ้ ริ โภคพิจารณาตัดสิ นใจซื้ อในสิ นค้าหรื อบริ การอย่างใด ๆ มาเป็ นระยะเวลาหนึ่งแล้ว โดยทาการ
ซื้ อหรื อใช้บริ การจากผูใ้ ห้บริ การรายเดิมอย่างต่อเนื่อง
Anderson (2006) ได้อ ธิ บ ายถึ ง ความส าเร็ จ ในการขาย กล่ า วคื อ การขายที่ จ ะประสบ
ความสาเร็ จได้น้ นั อาจพิจารณาได้จากการที่ลูกค้ามีการซื้ อซ้ า ซึ่ งการซื้ อซ้ าจะเกิดขึ้นได้จากการที่
ลูกค้ามีความเชื่ อมัน่ ในตัวสิ นค้าหรื อบริ การเป็ นพื้นฐาน ความเชื่ อถือไว้วางใจได้เป็ นปั จจัยที่สาคัญ
มากในการที่ ลู กค้าจะเลื อกติ ดต่อกับพนักงานขายคนใด โดยทัว่ ไปผลิ ตภัณฑ์ที่ข ายและส่ งมอบ
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ให้แก่ลูกค้าไม่จาเป็ นต้องมีคุณภาพสู งสุ ดหรื อมีมาตรฐานสู งสุ ดตราบเท่าที่ผลิตภัณฑ์เป็ นไปตามสิ่ ง
ที่พนักงานขายกล่าวไว้เสมอไป ในทานองเดี ยวกันการบริ การขนส่ งสิ นค้าไม่จาเป็ นต้องเร็ วที่สุด
ตราบเท่าที่ลูกค้าได้รับของที่จดั ส่ งตามเวลาที่กาหนด ดังนั้นจงอย่าสัญญาอะไรที่ไม่สามารถทาได้
Hellier, Geursen, Carr, & Richard (2003) ได้ ใ ห้ นิ ย ามของการตั้ง ใจซื้ อซ้ าไว้ คื อ เป็ น
ลักษณะของการตัดสิ นใจโดยส่ วนบุคคลเกี่ ยวกับการซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การซ้ าอีกครั้งต่อมา โดยทา
การซื้ อสิ นค้า หรื อใช้บริ ก ารจากบริ ษทั เดิ ม โดยในการตัดสิ นใจซื้ อครั้ งแรกมักจะเป็ นตัวชี้ หรื อ
คาดการณ์พฤติกรรมในการซื้ อซ้ าครั้งต่อมาได้
Ehrenberg (1972) ได้อ ธิ บ ายถึ ง พฤติ ก รรมการบริ โ ภคของผู้บ ริ โ ภคซึ่ งมี ล ัก ษณะของ
พฤติกรรมไปในทางที่ซบั ซ้อนอย่างมาก โดยก่อนที่ผบู ้ ริ โภคจะตัดสิ นใจซื้ อผูบ้ ริ โภคต้องมีทศั นคติ
ที่ ดี แ ละเกิ ด ประสบการณ์ จ ากการทดลองใช้ค รั้ งก่ อ น และอิ ท ธิ พ ลภายนอก เช่ น การส่ ง เสริ ม
การตลาดด้วยกิจกรรมการโฆษณา การลดแลก แจก แถม การขายโดยใช้พนักงานขาย การพบเห็น
สิ นค้าการตั้งราคา บรรจุภณั ฑ์ รวมไปถึงการบอกต่อ ซึ่ งปั จจัยเหล่านี้ จะส่ งผลไปถึงการตัดสิ นใจซื้ อ
การใช้สินค้าหรื อบริ การ และความรู ้สึกพึงพอใจหลังการใช้สินค้าหรื อการรับบริ การต่าง ๆ จนแปร
เปลี่ยนไปเป็ นทัศนคติที่ดีต่อตราสิ นค้า
Kotler, & Keller (2006) กล่าวว่า “ความพึงพอใจหรื อความไม่พึงพอใจต่อสิ นค้าจะมีผลต่อ
พฤติกรรมที่ตามมา ถ้าลูกค้าเกิดความพึงพอใจจะมีโอกาสอย่างมากที่เขาหรื อเธอจะซื้ อสิ นค้าซ้ าอีก
อดุลย์ จาตุรงคกุล (2543) ได้กล่าวถึงพฤติกรรมการซื้ อครั้งแรก และพฤติกรรมการซื้ อซ้ าไว้ดงั นี้
1) การซื้ อครั้ ง แรก (Initial Purchase) ในการซื้ อครั้ งแรกนี้ ผูบ้ ริ โภคมักมี การซื้ อ
แบบการแก้ปัญหาอย่างกว้างขวาง (Extended Problem Solving - EPS) และต่อมาก็เลยมีแบบแผนที่
ทาให้เกิ ดความซื่ อสัตย์ต่อตรายี่ห้อ อย่างไรก็ดีการแก้ปัญหาความเฉื่ อยคือทาจนเป็ นนิ สัย ผูบ้ ริ โภค
จะทาเหมือนเดิมอีกแทนที่จะเปลี่ยนการตัดสิ นใจ
(1) การแก้ปั ญ หาอย่า งกว้า งขวาง (Extended Problem Solving-EPS) ในบาง
กรณี กระบวนการตัดสิ นใจดาเนิ นไปอย่างละเอียดทุกขั้นตอน เช่น ในการซื้ อรถยนต์ เสื้ อผ้าแพง ๆ
ชุ ดสเตริ โอ เป็ นต้น ซึ่ งจาเป็ นจะต้อ ง “เลื อกให้ถู ก ต้อง” และจาเป็ นต้อ งใช้ก ารแก้ปั ญ หาอย่า ง
กว้างขวางมักใช้กบั สิ นค้าที่ไม่คุน้ เคย ราคาแพง และซื้ อไม่บ่อยครั้ง
(2) การแก้ปั ญ หาแบบเลื อ กจ ากัด ขอบเขต (Limited Problem Solving-LPS)
เป็ นวิธีตรงกันข้ามผูบ้ ริ โภคน้อยรายที่จะมีทรัพยากรหรื อแรงจูงใจเพียงพอที่จะใช้วิธีการแก้ปัญหา
อย่างกว้างขวางทุกครั้ง วิธีน้ ี ถูกทาให้ง่ายขึ้นโดยการลดจานวนแหล่งข่าวสารลง ลดข่าวสารลงลด
ทางเลื อกลง ลดเวลาที่ จะซื้ อลง และลดเกณฑ์ในการประเมิ นค่ าลง สรุ ปแล้วมี ก ารตัดสิ นใจใน
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ขอบเขตแคบกว่าแม้ข้ นั ตอนจะเท่ากับวิธี EPS ก็ตามเหมาะกับสิ นค้าที่ใช้ประจาวันและสิ นค้าที่ซ้ื อ
ในบางโอกาส
(3) การแก้ปัญหาแบบมีความซับซ้อนปานกลาง (Mid-range Problem Solving)
EPS และLPS เป็ นกระบวนการตัดสิ นใจที่อยู่คนละฟาก มีการตัดสิ นใจอยู่ระหว่างนั้น โดยมีแบบ
กึ่งกลางอยูต่ รงกลาง เพื่อแสดงว่าเป็ นการตัดสิ นใจซื้ อที่มีลกั ษณะของ EPS และ LPS ข้างละครึ่ ง
2) การซื้ อซ้ า (Repeat Purchase)
(1) การแก้ปั ญหาแบบซ้ า ซาก (Repeated Problem Solving) การซื้ อ ซ้ า มัก จะ
ต้องมีการแก้ปัญหาติดต่อกัน ที่เป็ นแบบนี้ ก็เพราะเกิ ดจากปั จจัยหลายประการ ที่สาคัญที่สุดก็คือ
เกิ ดความไม่พอใจในทางเลื อกที่ ซ้ื อมาแต่ครั้ งก่อน จนบางครั้งเกิ ดการเปลี่ ยนตรายี่ห้ออยู่เรื่ อย ๆ
อาจจะเกิ ดจากสต็อกในร้ านค้าปลี กหมดก็ได้ ซึ่ งผูซ้ ้ื อก็จะต้องชั่งดู ว่าจะเป็ นการคุ ม้ ค่าไหมที่ จะ
ลงทุนทั้งเวลาและพลังงานเพื่อไปซื้ อที่อื่นการเปลี่ ยนตรายี่ห้ออาจเป็ นเพราะผูบ้ ริ โภคมีพฤติกรรม
การแสวงหาที่ผนั แปรก็ได้ (Variety Seeking Behavior) นัน่ ก็คือ “ทาไมไม่ลองดูละ?” เกิดขึ้นอีกครั้ง
หนึ่ ง พฤติกรรมแบบนี้ เรามักจะพบเมื่อมีทางเลือกมากมายแต่วา่ แต่ละทางเลือกคล้ายคลึงกันสิ นค้า
บริ โภคแบบหลายประเภทมี การซื้ อซ้ ามาก การตัดสิ นใจก็ใช้แบบ LPS โดยมีกฎว่า “ซื้ อของที่ถูก
ที่สุด” นักการตลาดจึงใช้ส่งการส่ งเสริ มการขายบางประเภท เช่น คูปองชิ้นส่ วนสิ นค้าลดราคา เป็ น
ต้น ซึ่ งผูบ้ ริ โภคจะต้องการการเสาะแสวงหาข่าวสารเรื่ องเรื่ องราคาติดต่อกันโดยตลอด
(2) การตัดสิ นใจอย่างเป็ นนิสัย (Habitual Decision Making) การซื้ อซ้ าอาจเกิด
จากนิ สัยที่จะทาให้กิจกรรมการตัดสิ นใจง่ายเข้า และทาให้ผบู ้ ริ โภคจัดการกับแรงผลักดันของชี วิต
ได้ดีข้ ึนนิ สัยในการซื้ อแตกต่างกันไปตามระดับของการเกี่ยวข้องและทุ่มเทความพยายามกับสิ นค้า
จึงจาเป็ นต้องเปรี ยบเทียบนิสัยการซื้ อขึ้นอยูก่ บั ความซื่ อสัตย์ต่อตรายีห่ ้อและขึ้นอยูก่ บั ความเฉลี่ย
(3) การซื่ อสัตย์ต่อตรายีห่ อ้ (Brand Loyalty) เรื่ องนี้มกั เกิดเมื่อการตัดสิ นใจครั้ง
แรกกระทาโดยรอบคอบโดยวิธี EPS เมื่ อปรากฏว่าทุ กฝ่ ายเกี่ ยวข้องกับการจาหน่ ายสิ นค้าเป็ นที่
เชื่ อถือได้ ความรู ้สึกอันจะเป็ นข่าวสารชิ้นที่ดีที่สุดสาหรับผูบ้ ริ โภคจึงไม่มีแรงจูงใจใด ๆ ที่จะทาให้
เขาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรรมทุกครั้งที่ตระหนักถึงความต้องการเขาจะซื้ อตรานี้ อีกและจะซื่ อสัตย์ต่อ
ร้านค้าด้วย แม้วา่ จะต้องใช้เวลาและค่าใช้จ่ายมากกว่า เนื่องจากที่ต้ งั ของร้านค้าไม่สะดวกก็ตามการ
ซื่ อสัตย์ต่อตรายี่ห้อฝังรากลึกเพราะเกิดขึ้นจากการทุ่มเทความพยายามสู ง (High Involvement) ถ้ามี
ใครตั้งคาถามผูบ้ ริ โภคที่ซื่อสัตย์ต่อตรายี่หอ้ ว่า “ตราอื่นใดที่ท่านจะพิจารณา ถ้าตราที่ท่านซื้ ออยูไ่ ม่มี
ขายในตลาด” เขาจะตอบว่า “ไม่มีตราสารอง ผมจะจ่ายของเพื่อหาใหม่”
(4) ความเฉลี่ ย (Inertial) ผูบ้ ริ โภคที่ ซ้ื อจนเป็ นนิ สั ย เป็ นผูบ้ ริ โภคที่ ไ ม่ ทุ่ ม เท
ความพยายามหรื อทุ่มเทน้อยมากในสิ นค้าประเภทนี้ แม้วา่ เขาจะรู ้สึกว่าทุกตราเหมือนกัน ความจริ ง
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แล้วเขาจะไม่เปลี่ ยนตราบ่อยนัก นอกเสี ยจากว่าจะมี การขายในราคาพิเศษ พฤติ กรรมเช่ นนี้ เป็ น
ความเฉื่ อยนิสัยไม่คงทนถาวร ไม่ได้ซื่อสัตย์ต่อตรายีห่ อ้ แต่มีการซื้ อตราเดิมจนกว่าจะพบว่าใครขาย
ถูกกว่าก็จะเปลี่ยนไป เมื่อพบว่าใครขายถูกกว่าอีกก็จะเปลี่ยนไปเรื่ อย ๆถ้าการคาดคะเนการซื้ อเกิดมี
ขึ้น ก็จะมีแนวโน้มที่จะซื้ อตราหรื อผลิ ตภัณฑ์ที่ให้ความพึงพอใจซ้ า อีกเหตุที่เป็ นดังนี้ เนื่ องมาจาก
ประสบการณ์ครั้งนี้ ได้รับรางวัล (Rewarding) และแล้วก็มีการเสริ มแรง (Reinforcing) เกิดขึ้น ความ
ไม่พอใจในการซื้ ออาจตามด้วยการซื้ อซ้ า เหตุผลก็คือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้ในการทาการเสาะ
แสวงหาใหม่และการประเมินค่าใหม่และการประเมินค่าใหม่นอ้ ยกว่าต้นทุนที่คาดว่าจะต้องเสี ยใน
การก่อกิจกรรมดังกล่าว อย่างไรก็ดีความน่าจะเป็ นไปได้ของผลแห่ งความไม่พอใจคือ หยุดใช้ตรา
ผลิตภัณฑ์น้ นั เสี ย
เสรี วงษ์มณฑา (2542) กล่าวว่า การตลาดจะต้องไม่ใช่ลกั ษณะของการพยายามขายสิ นค้า
ให้ได้โดยไม่คานึงถึงความพอใจของลูกค้า พยายามหว่านล้อมจูงใจ ชักจูงให้ลูกค้าซื้ อสิ นค้า แต่แล้ว
สิ นค้าก็ไม่มีคุณสมบัติตามที่กล่าวอ้าง ซึ่ งทาให้ลูกค้าเกิดความไม่พอใจ เมื่อเกิดความไม่พอใจก็จะ
ไม่เกิดการซื้ อซ้ า (Repeat Purchase) เมื่อใดก็ตามที่ผบู ้ ริ โภคไม่มีการซื้ อซ้ า เมื่อนั้นธุ รกิจจะอยูไ่ ม่ได้
ธุ รกิจจะดารงอยูไ่ ด้ก็ต่อเมื่อลูกค้าเก่ายังอยูแ่ ละลูกค้าใหม่เกิดเพิ่มเติม หรื อลูกค้าเก่ากลับมาโดยพา
ลูกค้าใหม่มาด้วยซึ่ งธุ รกิจสามารถทาได้เช่นนี้ ก็หมายความว่า ธุ รกิจสามารถแสวงหากาไรในระยะ
ยาวได้ (Long Term Profit) แทนที่จะเป็ นกาไรในช่วงสั้น ๆ จากการที่ลูกค้าซื้ อสิ นค้าซ้ านั้น แสดงว่า
ลูกค้ามีความจงรักภักดี กบั สิ นค้าของธุ รกิ จ ซึ่ งทาให้เข้ามาซื้ อสิ นค้าเป็ นประจา ธุ รกิ จสามารถทา
กาไรได้ตลอดกาลเมื่อใดที่ผบู ้ ริ โภคได้ตดั สิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ใดไป ผูผ้ ลิตแน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ที่ขาย
ให้ ไ ปนั้น ต้อ งตอบสนองความต้อ งการจริ ง ตามที่ ไ ด้ป ระกาศหรื อ โฆษณาไว้ ถ้า ไม่ จ ริ ง แล้ว
พฤติกรรมหลังการซื้ อของผูบ้ ริ โภคก็จะเป็ นไปในทางลบ ซึ่ งนัน่ หมายถึงการซื้ อซ้ าสองย่อมเกิดขึ้น
น้อ ยมากเพราะผูบ้ ริ โ ภคได้เ ปลี่ ย นทัศ นคติ ใ หม่ เ ป็ นลบ ซึ่ งการตอบโต้ใ นครั้ งต่ อ ไปก็ จ ะเป็ น
ประสบการณ์ที่สามารถตัดสิ นใจในการซื้ อได้โดยเร็ ว นักการตลาดจาต้องใช้ความพยายามอย่างสุ ด
ความสามารถในการสร้างภาพพจน์ของผลิตภัณฑ์ดว้ ยการโฆษณา และการส่ งเสริ มการขายต่าง ๆ
เพื่อกระตุน้ ให้เกิดความต้องการ แต่ความพยายามทางการตลาดจะไร้ ผล ถ้าผลิตภัณฑ์ไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้
ดังนั้นความหมายของตัดสิ นใจทาซ้ า สรุ ปได้ว่า ความรู ้ สึกพึงพอใจต่อการเข้ารั บบริ การ
หรื อพึงพอใจในสิ นค้านั้น ๆ ความเชื่ อถื อไว้วางใจ เป็ นลักษณะของการตัดสิ นใจโดยส่ วนบุคคล
เกี่ยวกับการซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การซ้ าอีกครั้งต่อไป
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ความภักดีต่อตราสิ นค้ า (Brand Loyalty) กับการตั้งใจซื้อซ้า
ความภักดี ต่อตราสิ นค้า หมายถึ งความเกี่ ยวข้องหรื อความผูกพันที่มีต่อตราสิ นค้าร้ านค้า
ผูผ้ ลิ ต การบริ ก ารหรื อ อื่ น ๆ ที่ อ ยู่บ นพื้ น ฐานของทัศ นคติ ที่ ช อบพอ หรื อ การสนองตอบ ด้ว ย
พฤติกรรมอย่างการร่ วมกิจกรรมทางการตลาด กับตราสิ นค้าและการซื้ อสิ นค้าซ้ าๆ (ธี รพันธ์ โล่ห์
ทองคา, 2547) ซึ่ งสามารถอธิ บายพฤติกรรมการซื้ อซ้ าๆ กันนี้ได้ 2 กรณี ได้แก่
1) ซื้ อแบบผ่านการคิดไตร่ ตรองไว้แล้ว (Cognitive Repurchase) เพราะมีความชอบ
ในตราสิ นค้า
2) พฤติ กรรมการซื้ อซ้ า (Behavior Repeat Purchase) เป็ นการซื้ อซ้ าที่ ไม่ต้องการ
เปลี่ยนพฤติกรรมมากกว่ามีความชอบในตราสิ นค้า
Assael (1998) ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับความภักดีต่อตราสิ นค้าอีกว่าเป็ นความภักดีต่อตรา
สิ นค้าที่ลูกค้ามีทศั นคติ ที่ดีต่อตราสิ นค้านั้น ซึ่ งจะส่ งผลให้ลูกค้าซื้ อสิ นค้าตราสิ นค้านั้นอีกหลาย ๆ
ครั้ง เนื่ องจากลูกค้าได้เรี ยนรู ้วา่ สิ นค้าตราสิ นค้านั้นสนองความต้องการและทาให้ลูกค้าเกิดความพึง
พอใจ
Hawkins & Coney (2001) ได้ให้ความหมายของคาว่า ความภักดีต่อตราสิ นค้า หมายถึง การ
ซื้ อตราสิ นค้าหนึ่ งตราสิ นค้าใดอย่างสม่าเสมอ เนื่องจากมีความรู ้สึกทางอารมณ์ต่อตราสิ นค้าร่ วมอยู่
ด้วย แสดงถึงส่ วนประกอบของผูซ้ ้ื อต่อตราสิ นค้าหนึ่ ง จานวนผูซ้ ้ื อทั้งหมดบางส่ วนจะมีความพึง
พอใจจากการซื้ อ นักการตลาดจะคานึ งถึงอย่างมากในการที่จะเพิ่มเปอร์ เซ็นต์ลูกค้ากลุ่มนี้ มากที่สุด
เหตุ ผลคื อถึ งแม้ว่าลู กค้าที่ มีความพึงพอใจจะเปลี่ ยนใจไปซื้ อตราสิ นค้าอื่นแต่ก็ยงั คงมีการซื้ อซ้ า
มากกว่าลูกค้าที่มีความไม่พึงพอใจ ดังภาพที่ 2.5
ผูซ้ ้ื อทั้งหมด

มีความพึงพอใจ

ซื้ อซ้ า

ความจงรักภักดี

ภาพที่ 2.5 ความภักดีต่อตราสิ นค้ า
แหล่งทีม่ า: Hawkins, & Coney, 2001.
ความภักดีต่อตราสิ นค้าสามารถนาไปสู่ การบ่งชี้ ความเป็ นตัวเองของลูกค้า ซึ่ งลูกค้าเชื่ อว่า
ปฏิกิริยาโต้ตอบจากตราสิ นค้าและการเสริ มแรงจากตราสิ นค้า บางส่ วนเป็ นลักษณะของภาพลักษณ์
เกี่ยวกับตนเอง ความภักดีต่อตราสิ นค้าที่พบได้ทวั่ ไปสาหรับการเป็ นสิ นค้าสัญลักษณ์ความภักดีต่อ
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ตราสิ นค้าวัดจากความถี่ในการซื้ อ และราคาที่ลูกค้ายอมซื้ อแพงขึ้น หากตราสิ นค้าใดมีความภักดีสูง
จะทาให้เจ้าของตราสิ นค้าลดต้นทุนทางด้านการตลาดได้ โดยเฉพาะการรักษาความสัมพันธ์กบั กลุ่ม
ลูกค้าเดิมจะง่ายกว่าและมีตน้ ทุนถูกกว่าการสร้างลูกค้าใหม่ รวมถึ งความภักดี ต่อตราสิ นค้ายังเป็ น
กาแพงป้ องกันอย่างดีเยีย่ มจากการลุกล้ าของสิ นค้าคู่แข่ง
Giddens (2002) เชื่ อว่า ความภักดี ต่อตราสิ นค้าเกิ ดจากความชอบในตัวสิ นค้าเมื่ อได้ซ้ื อ
สิ นค้ามาใช้และเกิดความพึงพอใจในตัวสิ นค้า ซึ่ งต่อมาลูกค้ารายนั้นได้เกิดพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้า
นั้นอย่างต่อเนื่อง โดยความภักดีน้ ีก่อให้เกิดผลสาคัญ 3 ด้านคือ
1) ยอดขายเพิ่มขึ้นจากการที่ลูกค้ามีพฤติกรรมซื้ อซ้ าสิ นค้าที่มีค่าความภักดีต่อตรา
สิ นค้าสู ง
2) ตั้งราคาขายได้เพิ่มขึ้นจากการที่ลูกค้ามีพฤติกรรมต่อความไวของราคาสิ นค้า
ลดลงในสิ นค้าที่มีค่าความภักดีต่อตราสิ นค้าสู ง
3) เป็ นกาแพงป้ องกันการแข่งขันจากตราสิ นค้าอื่น โดยลูกค้าที่มีค่าความภักดีต่อ
ตราสิ นค้าสู งจะให้ความสนใจต่อกิ จกรรมการตลาดของตราสิ นค้าอื่ นลดลง ลูกค้าที่มีความภักดี
มักจะไม่ค่อยหาข้อมูลเพิม่ เติมเพื่อใช้ในการพิจารณาในการซื้ อสิ นค้า
นอกจากนั้นยังต่อต้านกลยุทธ์ทางการตลาดของคู่แข่ง เช่น คูปองต่างๆ ถึ งแม้ว่าลูกค้าที่มี
ความภัก ดี จะซื้ อสิ นค้า ในตราสิ นค้า อื่ นเพื่ อผลประโยชน์ ที่ ไ ด้รับ จากการส่ ง เสริ ม การขาย แต่ ก็
กลับมาซื้ อตราสิ นค้าเดิมอีกครั้งในการซื้ อครั้งต่อไป ลูกค้าที่มีความภักดี จะมีการยอมรับการขยาย
ไลน์ของสิ นค้าใหม่ และจะให้อภัยหากเกิดความพกพร่ องในด้านสิ นค้าและบริ การอีกด้วยลูกค้าที่มี
ความภักดี จะเป็ นแหล่ งที่ ให้ขอ้ มูลแบบปากต่อปากต่อบุคคลอื่ น ซึ่ งถื อเป็ นการเพิ่มคุ ณค่าให้แก่
องค์การได้เป็ นอย่างสู ง การสื่ อสารแบบปากต่อปากในเชิ งบวกจากลูกค้าที่มีความภักดี จะเพิ่มทั้ง
จานวนผูท้ ี่จะกลายเป็ นลูกค้าในอนาคตและผูท้ ี่จะบอกในเชิ งบวกไปยังบุคคลอื่นต่อ ๆ ไปอีกจาก
เหตุผลเหล่านี้ ลูกค้าที่มีความภักดีสามารถสร้างผลกาไรให้กบั องค์การได้มากกว่าลูกค้าที่มีการซื้ อ
ซ้ าเท่านั้น
ดังนั้นจากที่กล่าวมาข้างต้นถึงพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค การตัดสิ นใจซื้ อ จนกระทั้งการตัดสิ นใจ
ซื้ อทา หรื อการตัดสิ นใจทาศัลยกรรม รวมไปถึงการทาซ้ า ดังนั้น การัดสิ นใจทาซ้ า คือ แนวโน้มที่
อาจจะกลับมาใช้บริ การที่คลินิกศัลยกรรมในครั้งต่อไป ภายในระยะเวลา 1 ปี หลังจากครั้งสุ ดท้ายที่
ได้เข้ารับการทาศัลยกรรม และต้องการทาส่ วนอื่น ๆ เพิ่มเติมอีก
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2.6 แนวคิดและทฤษฏีการบอกต่ อ (Word of Mouth)
การนาเสนอแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยั ในส่ วนนี้ จะเป็ นการนาเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับแนวคิดการบอกต่อ (Word of Mouth) เพื่อทาความเข้าใจเกี่ ยวกับแนวคิด และการบอกต่อของ
ผูบ้ ริ โภค ซึ่ งประกอบด้วย 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1) ความหมายและความสาคัญของการบอกต่อ 2)
ประเภทของการสื่ อสารแบบบอกต่อ 3) สื่ อสารแบบบอกต่อมีความเกี่ยวข้องกับเครื อข่ายการสื่ อสาร
ความหมายและความสาคัญของการบอกต่ อ (Word of Mouth)
วิธีการสื่ อสารแบบดั้งเดิมอาศัยการพบปะพูดคุย พูดต่อกันปากต่อปาก ถึงแม้จะเป็ นวิธี ที่ดู
เรี ยบง่ายและแสนจะธรรมดา แต่ปัจจุบนั นักการตลาดส่ วนใหญ่นามาเป็ นเครื่ องมือในการ บริ หาร
การตลาด เรี ยกว่า “การตลาดแบบบอกต่อ” (Buzz Marketing) ในทางการตลาดเรี ยกว่า “ปากต่ อ
ปาก” (Word of Mouth : WOM) ซึ่ งหมายถึ ง การติ ดต่อสื่ อสาระหว่างผูบ้ ริ โภคด้วยกันเองนับเป็ น
กิจกรรมการส่ งเสริ มการตลาดที่อยู่ในรู ปแบบของการสื่ อสารบอกต่อข่าวสารจาก บุคคลหนึ่ งที่มี
อิทธิพล (Influencer) ไปยังอีกบุคคลหนึ่ง
การสื่ อสารแบบบอกต่อ (Word of Mouth Communication) เป็ นอีกวิธีหนึ่งของการสื่ อสาร
ซึ่ งโดยปกติจะอาศัยบุคคลเป็ นช่ องทางการสื่ อสารที่สาคัญที่จะบอกเรื่ องราว ข้อมูลเกี่ ยวกับสิ นค้า
และบริ การต่างๆในลักษณะของปากต่อปากซึ่ งเป็ น วิธีที่นกั การตลาดหลายท่านเห็นว่ามีพลังมากวิธี
หนึ่ งทั้งในด้านการแพร่ กระจายข่าวสารและ การมีอิทธิ พลในการตัดสิ นใจซื้ อทั้งนี้ การแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นข้อมูลเกี่ยวกับสิ นค้าและบริ การของผูบ้ ริ โภคนั้น เป็ นหนทางหนึ่ งในการช่วยลดความ
เสี่ ยงในการซื้ อสิ นค้าและบริ การ ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องของคุณภาพราคา ฯลฯ ดังที่ Rosen, Emanuel ได้
กล่าวไว้วา่
บ่อยครั้ งที่ การถามเพื่อให้ได้ขอ้ มูลข่าวสารจากผูอ้ ื่ นช่ วยประหยัดเวลาของเรา ดังนั้นถ้า
ลูกค้าที่กาลังมองหาผลตอบแทนสู งที่สุดจากบริ ษทั และ รู ้วา่ เพื่อนที่เขาไว้ใจได้ ได้ใช้เวลา
ถึ ง 3 วัน ในการค้นหาข้อมูลนี้ ดังนั้น ทาไมจึ งไม่ขอคาแนะนาจากเพื่อนคนส่ วนใหญ่มี
วิธีการที่ดีกว่าการเสี ยเวลาไปกับการอ่านข้อยกเว้นการเสี ยภาษีรายได้และคุณจาเป็ นจะต้อง
มี ระบบความเกี่ ยวกับบ้านคุ ณหรื อไม่ด้วยวิธีการที่ เร็ วที่ สุดในการหาข้อมูล นี้ ก็ คือ ถาม
เพือ่ นบ้านที่ใช้ผลิตภัณฑ์น้ ีอยู่ (Rosen, 2000)
ในปี 2015 นี ล เส็ น (Nielsen) บริ ษ ทั วิจยั ด้า นการตลาดและสื่ อ เปิ ดเผยผลส ารวจล่ า สุ ด
“Global Trust in Advertising” ซึ่ งเกี่ ย วกับ รู ป แบบโฆษณาประเภทไหนที่ ผู ้บ ริ โ ภคเชื่ อ ถื อ มาก
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ที่ สุ ด โดยการส ารวจครอบคลุ ม ทั้ง สื่ อเดิ ม (Traditional Media) และสื่ อดิ จิตอล (Digital) มี ผูเ้ ข้า
สารวจกว่า 30,000 คน จาก 60 ประเทศทัว่ โลก ความเชื่ อในโฆษณารู ปแบบต่างๆ พบว่า คาแนะนา
จากคนรู ้ จ ัก และเว็บ ไซต์แ บรนด์ มี บ ทบาทส าคัญ อย่า งมากในการตัด สิ น ใจซื้ อ ของผูบ้ ริ โ ภค
กล่าวคือ ผูบ้ ริ โภคชาวไทยมากถึ ง 83% เชื่อคาแนะนาจากบุคคลอื่นๆ ในรู ปแบบของโฆษณาต่างๆ
นัน่ แสดงให้เห็นว่าการสื่ อสารแบบดั้งเดิมหรื อการบอกต่อปากต่อปากยังคงเป็ นช่องทางที่ผบู ้ ริ โภค
เชื่ อถื อมากที่สุด นอกจากนี้ ผลการสารวจยังพบสื่ อชนิดอื่น ๆ ที่ผบู้ ริ โภคให้ความเชื่อถือ ดัง ภาพที่
2.6

83%
70%
66%
66%
63%
61%
60%

ความเชื่ อในโฆษณารู ปแบบต่ างๆ
คาแนะนาจากผูบ้ ริ โภคคนอื่นๆ
เว็บไซต์แบรนด์
บทความโฆษณา (ในหนังสื อพิมพ์ ฯลฯ)
ความคิดเห็นที่โพสในออนไลน์
โฆษณาทางทีวี
ผูส้ นับสนุน (สปอนเซอร์)
โฆษณาในหนังสื อพิมพ์

ภาพที่ 2.6 ความเชื่อในโฆษณารู ปแบบต่างๆ
แหล่งทีม่ า: แบรนด์บฟั เฟ่ , 2558.
การบอกต่อมีความสาคัญในการทาธุ รกิ จในยุคปั จจุบนั เพราะถ้าผูบ้ ริ โภคประทับใจก็จะ
กลายเป็ นผูบ้ อกต่อ (Talker) โดยการถ่ายทอดประสบการณ์จากการใช้สินค้าหรื อบริ การไปยังบุคคล
ใกล้ชิดรอบ ๆ ตัว เสมื อนการสร้ างเครื อข่ายสังคมของตนเอง (Social Network) นอกจากนี้ ยงั อาจ
ผสมผสานกับความรู ้ สึกส่ วนตัว อารมณ์ ความประทับใจที่อยากให้คนที่เขารู้จกั มีโอกาสใช้สินค้า
หรื อบริ การนั้น ๆ ประการต่อมา ผูบ้ อกต่อยังสามารถเลื อกกลุ่มเป้ าหมายได้ตรงกว่า ไม่ว่าจะเป็ น
บุ ค คลในครอบครั ว เพื่ อ นฝู ง การบอกต่ อ นอกจากจะเป็ นสื่ อที่ มี ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ แล้ ว ยัง มี
ความสามารถในการชักจูงโน้มน้าวบุคคลใกล้ชิดให้ใช้สินค้าและบริ การได้ดีอีกด้วยจนปั จจุบนั
นักการตลาดยอมรั บว่าการสื่ อสารการตลาดตลาดรู ปแบบนี้ เป็ นสื่ อที่ ผูบ้ ริ โภคสร้ างขึ้ นที่ มีความ
น่าเชื่อถือมากที่สุด
มีผใู ้ ห้คาจากัดความของคาว่า การสื่ อสารแบบบอกต่อ เอาไว้หลายท่าน ดังนี้
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Assael กล่าวว่า การสื่ อสารแบบบอกต่อเป็ นการสื่ อสารระหว่างบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป
ซึ่ งอาจเป็ นสมาชิ กของกลุ่ มอ้างอิ งหรื อลู กค้ากับพนักงานขายก็ได้ ซึ่ งกลุ่ มคนเหล่ านี้ ต่างก็ได้รับ
อิทธิ พลจากการสื่ อสารแบบบอกต่อ อีกทั้ง Arndt กล่าวว่า การสื่ อสารแบบบอกต่อเป็ นคาพูดสื่ อสาร
ระหว่างผูส้ ่ งสารซึ่ งมิได้กระทาเพื่อการค้ากับผูร้ ั บสารที่ คานึ งถึ งตราสิ นค้าของทั้งผลิ ตภัณฑ์และ
บริ การที่มีอยู่ในท้องตลาด แต่ยงั เป็ นการสนทนากันตามปกติธรรมดาเพื่อแสดงความรู ้ สึก แสดง
ความคิดเห็นต่อสิ นค้าหรื อยีห่ อ้ นั้นๆ และบอกต่อกันไปเรื่ อยๆ (Ennew, 2000)
Silverman (2001) กล่าวว่า คนเราทาการตัดสิ นใจซื้ อครั้งสาคัญ มักจะมาจากคาแนะนาของ
เพื่อนฝูง ที่ปรึ กษาหรื อผูเ้ ชี่ยวชาญและการสื่ อสารแบบปากต่อปากยังเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ โดยที่
ไม่จาเป็ นต้องคอยยืนกากับอยู่ข ้างๆ ซึ่ งไม่ต้องใช้ง บโฆษณาเลยแม้แต่ สตางค์แดงเดี ยวและการ
สื่ อสารแบบบอกต่อยังมีความน่าเชื่ อถือมากกว่าพนักงานขายที่เราคิดว่าจริ งใจที่สุด อีกทั้งยังเข้าถึ ง
คนได้มากกว่าและเร็ วกว่าการโฆษณาหรื อจดหมายตรง เพราะการสื่ อสารแบบบอกต่อแพร่ กระจาย
ได้เร็ วราวไฟไหม้ป่า ดังนั้นสาเหตุที่ผบู ้ ริ โภคให้ความเชื่ อถือการสื่ อสารแบบบอกต่อปากน่าจะเป็ น
เพราะผูบ้ ริ โภคเชื่อว่าการสื่ อสารแบบบอกต่อเป็ นการสื่ อสารที่มิได้กระทาเพื่อการค้าและนอกเหนื อ
การควบคุมของเจ้าของสิ นค้า เพราะคนส่ งข้อมูลเองก็ไม่มีส่วนได้ส่วนเสี ยอะไรกับการตัดสิ นใจซื้ อ
ของผูบ้ ริ โภคนั้นๆเลย
โดยจากผลการวิจยั ของ Nielsen Global Online Consumer Survey (2009) พบว่า ผูบ้ ริ โภค
เชื่ อถื อการโฆษณาในสื่ อดั้ง เดิ ม (Traditional Media) พบว่า ผูบ้ ริ โภคร้ อยละ 90 ให้ความเชื่ อถื อ
คาแนะนาของบุคคลอื่น ทั้งนี้ ผูบ้ ริ โภคร้อยละ 70 เลือกเชื่ อถือความคิดเห็นที่ได้รับจากสื่ อออนไลน์
นอกจากนั้น การท าการตลาดแบบบอกต่ อ ในสื่ อ ออนไลน์ ยัง เป็ นกลยุ ท ธ์ ที่ นัก การตลาดไม่
จาเป็ นต้องใช้เงินลงทุนมากเท่าการทาการตลาดในรู ปแบบเดิม แต่ตอ้ งหันมามุ่งเน้นให้ความสาคัญ
กับการคัดเลื อกผูท้ รงอิทธิ พลที่มีประสิ ทธิ ภาพและคานึ งถึ งความถูกต้องและความน่ าเชื่ อถื อของ
ข้อมูล ข่าวสารประกอบกัน เพื่อให้ขอ้ มูลที่ นาเสนอสามารถสื่ อสารเรื่ องราวของตราสิ นค้าไปสู่
ผูบ้ ริ โภคให้ได้ตามที่คาดหวัง (วัฒนี ภูวทิศ, 2554)
ประเภทของการสื่ อสารแบบบอกต่ อ
Richin, & Root-Shaffer (อ้างถึงใน อัจฉรา ทองศรี , 2549) ได้แบ่งการสื่ อสารแบบบอกต่อ
ออกเป็ น 3 ประเภท
1) การสื่ อสารแบบบอกต่อเป็ นแหล่ งข่ าวเกี่ ย วกับผลิ ตภัณฑ์ โดยจะเป็ นข้อมู ล
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เช่น รู ปร่ าง ลักษณะหรื อคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ ซึ่ งเป็ นข้อมูลที่ตรงไปตรงมา
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2) การสื่ อสารแบบบอกต่อเป็ นการให้คาแนะนา จะเกี่ ยวข้องกับการแสดงความ
คิดเห็น การแสดงความรู ้สึก รวมทั้งการให้คาแนะนา
3) การสื่ อ สารแบบบอกต่ อ เป็ นการบอกเล่ า ประสบการณ์ ส่ ว นตัว จะเป็ นการ
วิพากษ์ วิจารณ์คุณลักษณะและคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
โดยในส่ วนของการให้คาแนะนาและบอกเล่าประสบการณ์ ส่วนตัวจะเป็ นไปในรู ปของ
การสื่ อ สารแบบบอกต่ อ ซึ่ งสามารถเป็ นข้อ มู ล เชิ ง บวกหรื อ เชิ ง ลบก็ ไ ด้ ซึ่ งหากจะพิ จ ารณา
คุณลักษณะการสื่ อสารแบบบอกต่อประเภทต่างๆทั้ง 3 แบบจะแบ่งการทาหน้าที่ออกเป็ น 2 แบบคือ
1) การแจ้งข้อมูล
2) การมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ
การสื่ อสารแบบบอกต่อแต่ละประเภทต่างมีลกั ษณะแตกต่างกันออกไป กล่าวคือ แหล่งข่าว
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จะเป็ นข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เช่น รู ปร่ าง ลักษณะ หรื อคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
ส่ วนการให้คาแนะนาก็จะเกี่ ยวข้องกับการแสดงความคิดเห็ น การแสดงความรู ้ สึกรวมทั้งการให้
คาปรึ กษา สาหรับการบอกเล่าประสบการณ์ส่วนตัวนั้นจะเป็ นการวิพากษ์วิจารณ์ คุณลักษณะ และ
คุ ณ สมบัติ ข องผลิ ต ภัณ ฑ์ ข้อ มู ล ที่ เ กี่ ย วกั บ แหล่ ง ข่ า วของผลิ ต ภัณ ฑ์ น้ ั น จะเป็ นข้ อ มู ล จริ งที่
ตรงไปตรงมา ส่ วนข้อมูลที่เป็ นคาแนะนาและการบอกเล่าประสบการณ์ ส่วนตัวนั้นจะเป็ นไปใน
รู ปแบบของการส่ อสารแบบบอกต่อซึ่ งสามารถเป็ นข้อมูลเชิงบวกหรื อเชิงลบก็ได้
ดังนั้นการสื่ อสารแบบบอกต่อแต่ละประเภทจึงมีความสาคัญแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กบั แต่
ละขั้นตอนในกระบวนการตัดสิ นใจ เช่ น การบอกข่าวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ก็จะมีความสาคัญในการ
สร้างความตระหนักรู้ (Awareness) การรับฟังประสบการณ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ก็จะมีความสาคัญใน
ขั้นตอนของการประเมิ นทางเลื อก ( Evaluation) และสุ ดท้ายข้อมูลในลักษณะของคาแนะนาจะ
สาคัญที่ในขั้นตอนสุ ดท้ายของการตัดสิ นใจ (Decision Making)
นอกจากนี้ Silverman (2001) ได้สรุ ปคุณสมบัติของการสื่ อสารแบบบอกต่อไว้ดงั นี้
1) การสื่ อสารแบบบอกต่อเป็ นแรงจูงใจที่มีอิทธิ พลและมีพลังมากในตลาด
2) การสื่ อสารแบบบอกต่อมีความเป็ นอิสระ จึงมีความน่าเชื่อถือ
3) การสื่ อสารแบบบอกต่อเป็ นกลไกในการส่ งผ่านประสบการณ์
4) การสื่ อสารแบบบอกต่อเป็ นมากกว่าการสื่ อสารประเภทอื่น คือ การได้รับความ
คิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นปั ญหาต่างๆของสิ นค้าจากกลุ่มเพื่อน จะช่วยให้ลูกค้าได้สินค้าดีได้
5) การสื่ อสารแบบบอกต่อเป็ นสื่ อกลางที่น่าเชื่อถือมากที่สุด
6) การสื่ อสารแบบบอกต่ อเป็ นช่ องทางการสื่ อสารที่ ลูกค้านิ ย มใช้แสดงความ
คิดเห็นมากที่สุด
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7) การสื่ อสารแบบบอกต่อเป็ นส่ วนหนึ่งของตัวผลิตภัณฑ์เอง
8) การสื่ อสารแบบบอกต่อมีขอบเขตและความเร็ วไม่จากัด
9) การสื่ อสารแบบบอกต่อเกิดขึ้นจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายของผูเ้ ชี่ ยวชาญมา
รวมกัน
10) การสื่ อสารแบบบอกต่อช่วยให้ประหยัดเวลาและทรัพย์สิน
11) การสื่ อสารแบบบอกต่อเป็ นการสื่ อสารที่ยากแก่การพิสูจน์ จึงทาให้ขอ้ มูลที่
ปรากฏนั้นมีท้ งั ที่เป็ นจริ งและเป็ นเท็จ
สื่ อสารแบบบอกต่ อมีความเกี่ยวข้ องกับเครื อข่ ายการสื่ อสาร (Communication
Network)
การสื่ อ สารแบบบอกต่ อ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกับ เครื อข่ า ยการสื่ อ สาร (Communication
Network) ซึ่ งมีผใู ้ ห้ความหมายไว้หลายท่าน ดังนี้
ยุบล เบ็ญจรงคกิจ, และคณะ (อ้างถึงใน อาภา เอราวัณ, 2545) กล่าวว่า เครื อข่ายการสื่ อสาร
(Communication Network) หมายถึ ง รู ป แบบของปฏิ สั ม พันธ์ ระหว่า งมนุ ษ ย์ เกิ ดขึ้ นได้จากการ
ติดต่อแลกเปลี่ ยนสารสนเทศระหว่างบุคคลภายในระบบ ซึ่ งบางคนพอใจที่จะติดต่อกับคนใดคน
หนึ่ งโดย เฉพาะและไม่ ส นใจที่ จ ะติ ด ต่ อ กับ เพื่ อ นคนอื่ น ๆภายในระบบ จนท าให้ ก ลายเป็ น
“เครื อข่ายการสื่ อสาร” ซึ่ งมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมและเป็ นตัวทานายพฤติกรรมของบุคคลได้
ถิระนันท์ อนวัชศิริวงศ์ (อ้างถึงใน อัจฉรา ทองศรี , 2549) ให้คาจากัดความของเครื อข่าย
การสื่ อสาร (Communication Network) ว่า เป็ นระบบการแพร่ ก ระจายข้อมู ล ข่ า วสารในบรรดา
สมาชิ กของกลุ่ม ซึ่ งมีท้ งั เครื อข่ายแบบเป็ นทางการและไม่เป็ นทางการดังนั้นจึงสรุ ปได้วา่ เครื อข่าย
การสื่ อสาร (Communication Network) คือ การติดต่อสื่ อสารที่มีการแลกเปลี่ยนสารสนเทศระหว่าง
บุคคล ซึ่ งมีการกระจายข้อมูลข่าวสารภายในกลุ่มสมาชิ ก ที่สามารถเลือกจะติดต่อกับใครก็ได้ จะมี
ผลต่อพฤติกรรมของบุคคล ซึ่ งมีท้ งั เครื อข่ายแบบเป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ
MBA Knowledge Provider (อ้างถึงใน อัจฉรา ทองศรี , 2549) กล่าวว่า ลักษณะการทางาน
ของเครื อข่ายดังกล่าวจะเข้ามามีผลกระทบต่อการริ เริ่ มกระบวนการบอกต่อ ซึ่ งรวบรวมเอาไว้ 10
ประการ ดังนี้
1) เครื อข่า ยเป็ นสิ่ งที่ มองไม่เห็ น เครื อข่ายมี ลกั ษณะสลับซับซ้อนเกิ นกว่าที่ จะ
มองเห็นได้ดว้ ยตาเปล่าแต่แทรกซึ มอยูใ่ นทุกๆที่และขยายตัวเพิ่มขึ้นทุกวินาที
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2) ผูค้ นจะเชื่ อมโยงกับ คนที่ คล้ายๆกันกับพวกเขา เพราะคนเราทุ ก คนมี สังคม
นักวิทยาศาสตร์ ก็มกั จะพูดคุ ยกับนักวิทยาศาสตร์ วัยรุ่ นก็วยั รุ่ นด้วยกัน เพราะคุ ยเรื่ องเดี ยวกัน คิด
และทาอะไรอย่างเดียวกัน จึงมีแนวโน้มที่คนจะรวมกลุ่มกับคนที่มีอะไรเหมือนๆกัน
3) คนที่มีอะไรเหมือนกันมักจะรวมกลุ่มกัน คนกลุ่มนี้ มกั จะใช้สินค้าเหมือนๆกัน
มองในข้อดี ก็คือ หากสามารถสร้างสิ นค้าให้กลายเป็ นสัญลักษณ์ของกลุ่มได้ ก็ยากที่จะมีคู่แข่งใน
สิ นค้าประเภทเดียวกันนั้น แต่ถา้ มองในข้อเสี ยก็คือ เป็ นการยากมากที่จะชักคนกลุ่มอื่นให้หนั มาใช้
สิ นค้า ประเภทนี้ดว้ ย ซึ่ งเป็ นข้อจากัดของการขยายตลาด
4) การบอกต่อเริ่ มจากจุดเล็กๆ หมายถึง ในกลุ่มของคน 2 คนมีความเกี่ยวข้องกับ
คนอี ก 6 คน และมี คนอื่ นที่ เกี่ ยวข้องด้วยอีกในระดับที่จากัด แต่เพราะเราทุ กคนกลุ่มนี้ ไม่รู้ความ
เป็ นไปของเรื่ องราวนอกกลุ่มเท่าไรนัก
5) ข้อมูลอาจถูกจากัดอยูใ่ นคนกลุ่มเดียว หมายถึง การที่คนกลุ่มหนึ่งคบค้าสมาคม
หรื อติดต่อสื่ อสารกับคนเพียงกลุ่มเดียว แทบไม่เคยติดต่อกับคนอื่นเลย ทาให้คนกลุ่มนี้ ไม่รู้ความ
เป็ นไปของเรื่ องราวนอกกลุ่มเท่าไรนัก
6) ศู น ย์ก ลางของเครื อข่ า ยและตัว เชื่ อ มเป็ นทางลัด ในการกระจายข้ อ มู ล
หมายความว่า ถ้าต้องการให้เกิดการบอกต่อในระหว่างกลุ่ม ต้องหาคนที่เกี่ยวข้องกับทั้งสองกลุ่มไม่
ทางใดทางหนึ่ง
7) คนเรามักจะพูดคุยกับคนที่อยูร่ อบข้าง โดยธรรมชาติแล้วคนส่ วนใหญ่ก็ชอบที่
จะพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลกับคนที่อยูใ่ กล้ๆมากกว่าที่อยูห่ ่างไกลเสมอ
8) ความสัมพันธ์อย่างผิวเผินก็มีความสาคัญ การที่เพื่อนต่างกลุ่มมักจะมีขอ้ มูลที่
แตกต่างออกไปจากในกลุ่มเดี ยวกัน จึงถื อเป็ นแหล่งข้อมูลใหม่ๆสาหรับกลุ่มได้ ดังนั้นการรักษา
สัมพันธภาพแบบผิวเผินเอาไว้ จึงเป็ นเรื่ องสาคัญในการแลกเปลี่ยนข้อมูล
9) สัมพันธภาพกับเพื่อนต่างกลุ่มอินเตอร์ เน็ต เป็ นอีกช่องทางหนึ่ งที่ช่วยให้ขอ้ มูล
เดินทางได้รวดเร็ วมากยิง่ ขึ้นและแพร่ กระจายเป็ นวงกว้าง
10) เครื อข่ายครอบคลุมหลายๆตลาด เพราะคนอยูใ่ นตลาดมากกว่า 1 ตลาด และ
เกี่ยวข้องกับคนที่อยูใ่ นตลาดอื่นมากกว่า 1 ตลาด ดังนั้น หากลูกค้าในตลาดใดไม่พอใจต่อสิ นค้าใน
ตลาดนั้นความไม่พอใจดังกล่าวก็สามารถแพร่ กระจายไปในตลาดอื่นได้อย่างง่ายดาย
การสื่ อสารแบบบอกต่อ ถือเป็ นการสื่ อสารระหว่างบุคคล (Interpersonal Communication)
ที่มีลกั ษณะของการสื่ อสารแบบ 2 ทาง (Two Way Communication) โดยผูส้ ่ งสารและผูร้ ับสารต่างก็
สามารถโต้ตอบหรื อมีปฏิสัมพันธ์กนั ได้ โดยจานวนผูร้ ่ วมในการสื่ อสารมีจานวนน้อย อาจมี 2 คน
หรื อ 3 คนหรื อมากกว่านั้นก็ได้ข้ ึนอยูก่ บั ว่า การสื่ อสารนั้นยังคงอยูใ่ นหลักเกณฑ์ 3 ประการ คือ

51
1) ทุกคนที่ร่วมในการสื่ อสารจะต้องอยูใ่ กล้ชิดกัน
2) ทุกคนที่ร่วมในการสื่ อสารมีบทบาทเป็ นทั้งผูส้ ่ งสารและผูร้ ับสาร
3) สารที่สื่อกันนั้นประกอบด้วยวัจนภาษาและอวัจนภาษา
อย่างไรก็ตามในปั จจุบนั เทคโนโลยีการสื่ อสารได้พฒั นาไปมาก โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์ทา
ให้การติดต่อสื่ อสารระหว่างบุคคลมีการปรับเปลี่ยนรู ปแบบไป จากที่ในอดีตการสื่ อสารแบบบอก
ต่อใช้วิธีการสื่ อสารจากบุ คคลหนึ่ งไปยังอีกบุ คคลหนึ่ งแบบปากต่อปาก ก็ได้พฒั นารู ปแบบโดย
อาศัยเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการเชื่อมโยงให้ เกิดการสื่ อสาร (Intermediate Systems) มากขึ้น
จนทาให้เกิ ดรู ป แบบของการสื่ อสารระหว่า งบุ ค คลผ่า นเครื อข่ า ยอิ นเตอร์ เน็ ตในรู ป แบบต่ า งๆ
มากมาย ซึ่ งที่ได้รับความนิยมมากก็คือ การรับ-ส่ งต่อจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรื ออีเมล์
ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ใช้ตวั แปรเกี่ ยวกับการบอกต่อ (Word of Mouth : WOM) เพื่อ
ศึกษากับกลุ่มที่ทาศัลยกรรมว่าหลังจากที่ได้เข้ารับการทาศัลยกรรมกรรมแล้วนั้น จะมีการพูดเชิ ญ
ชวนเพื่อนสนิ ทหรื อคนใกล้ชิดมาทาศัลยกรรมหรื อไม่ และมีลกั ษณะการบอกต่อด้านการบอกต่อ
เป็ นแหล่งข่าวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ด้านการบอกต่อเป็ นการให้คาแนะนา และด้านการบอกต่อเป็ นการ
บอกเล่ า ประสบการณ์ ส่ ว นตัว เพื่ อ น าข้อ มู ล ที่ ไ ด้ไ ปประยุก ต์ใ ช้ใ นด้า นการบริ ก ารของคลิ นิ ก
ศัลยกรรมให้ดียงิ่ ขึ้น เพื่อสร้างความประทับใจแก่ลูกค้าและส่ งผลไปยังการบอกต่อนัน่ เอง

2.7 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
กมชน วิบูรณ์จนั ทร์ (2549) ที่ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การศูนย์ศลั ยกรรม
ความงามของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่เป็ นผูห้ ญิง จานวน 184 คน
คิดเป็ นร้อยละ 61.33 มีอายุระหว่าง 21 -30 ปี จานวน 136 คน คิดเป็ นร้อยละ 45.33 อาชี พพนักงาน
เอกชน จานวน 96 คน คิดเป็ นร้อยละ 32.00 การศึกษาปริ ญญาตรี จานวน 171 คิดเป็ นร้อยละ 57.00
รายได้ระหว่าง 10.001 – 30,000 บาท จานวน 120 คน คิดเป็ นร้อยละ 40.00 และในส่ วนของปั จจัย
การตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การศูนย์ศลั ยกรรมความงามของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร โดย
ภาพรวมมีมีน้ าหนักการตัดสิ นใจอยูร่ ะดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ผูบ้ ริ โภคมีปัจจัยใน
การตัดสิ นใจมากที่ สุ ดในด้า นบุ ค ลากรผูใ้ ห้บ ริ ก าร เป็ นอันดับ แรก รอลงลงมา ได้แก่ ด้า นการ
ส่ งเสริ มบุคลิกภาพ ความเชื่ อเกี่ยวกับโหวงเฮ้งและนรลักษณ์ ด้านสถานที่ และบุคคลที่มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจทาศัลยกรรม ตามลาดับ และผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า โดยภาพรวมผูบ้ ริ โภคที่มี
คุณลักษณะส่ วนบุคคล ด้านอายุ อาชี พ และรายได้ แตกต่างกันอย่างมีนยั ยะสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 ส่ วนด้านเพศและระดับการศึกษา พบว่าไม่แตกต่างกัน
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ฉัตรชัย หวังมีจงมี (2552) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อความตั้งใจใช้บริ การซ้ าของผูใ้ ช้บริ การ
แผนกผูป้ ่ วยนอก ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุ งเทพ พบว่า ผูใ้ ช้บริ การที่ตอบแบบสอบถามส่ วน
ใหญ่เป็ นเพศหญิง ที่มีอายุระหว่าง 28-37 ปี มีระดับการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มีสถานภาพสมรส/
อยู่ ด้ว ยกัน มี ร ายได้เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ นตั้ง แต่ 45,001 บาทขึ้ น ไป และมี อ าชี พ เป็ นพนัก งานเอกชน
ผูใ้ ช้บริ การมีความพึงพอใจโดยรวมและความชอบในตราสิ นค้าโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ผูใ้ ช้บริ การ
มีตน้ ทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนไปใช้บริ การสถานพยาบาลอื่นโดยรวม และความตั้งใจใช้
บริ การซ้ าโดยรวมอยูใ่ นระดับค่อนข้างมาก ผูใ้ ช้บริ การที่มีรายได้เฉลี่ ยต่อเดือน และอาชี พแตกต่าง
กันมีความตั้งใจใช้บริ การซ้ าของผูใ้ ช้บริ การด้านผูใ้ ช้บริ การมีแนวโน้มที่อาจจะกลับมาใช้บริ การที่
โรงพยาบาลแห่งนี้ ต่อไป ภายในระยะเวลา 1 ปี แตกต่างกัน ผูใ้ ช้บริ การที่มีอาชีพแตกต่างกันมีความ
ตั้งใจใช้บริ การซ้ าของผูใ้ ช้บริ ก ารผูใ้ ช้บ ริ การมี ความสนใจต่อบริ การอื่ นๆ ของทางโรงพยาบาล
แตกต่างกัน ผูใ้ ช้บริ การแผนกผูป้ ่ วยนอก ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุ งเทพในเขตกรุ งเทพมหา
นคร มีความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ และความชอบในตราสิ นค้าที่สามารถพยากรณ์ความตั้งใจใช้
บริ การซ้ าได้ โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ การตัดสิ นใจที่สามารถอธิ บายความตั้งใจใช้บริ การซ้ าผูใ้ ช้บริ การ
แผนกผูป้ ่ วยนอก ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุ งเทพในเขตกรุ งเทพมหานคร
ฉัตรหทัย มีประดิษฐ์ (2551) ได้ทาการศึกษาการสื่ อสารแบบบอกต่อในธุ รกิจไทย ในด้าน
บทบาทของการสื่ อสารแบบบอกต่อ กลยุทธ์ที่ใช้ในการสื่ อสารแบบบอกต่อ และปั จจัยที่ทาให้การ
สื่ อสารแบบบอกต่อประสบความสาเร็ จหรื อล้มเหลว พบว่า การสื่ อสารแบบบอกต่อมีบทบาทใน
ธุ ร กิ จ ไทย 11 ประการ โดย 3 อัน ดับ แรกนั้น ได้แ ก่ ช่ วยประหยัด งบประมาณในการโฆษณา
ประชาสั ม พัน ธ์ เ มื่ อเปรี ย บเที ย บกับ การใช้สื่ อมวลชนมี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด รองลงมาเป็ นสร้ างการ
ตระหนักรู ้ ในตราสิ นค้าได้ และให้ขอ้ มูลสิ นค้าหรื อบริ การที่ มีขอ้ จ้ากัดทางด้านกฎหมายในการ
โฆษณาได้ เช่ น ผลิ ตภัณฑ์เสริ มอาหาร ยา เครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ ตามลาดับ สาหรั บกลยุทธ์ ทาง
การตลาดของการสื่ อสารแบบบอกต่ อที่ นักการตลาดและนักสื่ อสารการตลาดนิ ยมใช้ พบว่า มี
ลักษณะเหมือนกลยุทธ์ทางการตลาดโดยทัว่ ไป ซึ่ ง 3 อันดับแรกที่มีผนู ้ ิ ยมใช้มากที่สุด ได้แก่ การน้า
เสนอให้โดนใจมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด รองลงมาเป็ น การผสมผสานสื่ ออย่างลงตัว และการทราบกลยุทธ์
คู่แข่ง
ทั้งนี้ ผลการวิจยั ยังพบอีกว่า การสร้างกลยุทธ์ให้สินค้าเกิดที่มีการพูดถึงจะให้ความสาคัญ
กับกระบวนการใช้เครื่ องมือ เช่ น สร้ างสารอย่างไร ผ่านสื่ อใดจึ งจะเกิ ดการบอกต่อและกระจาย
ข้อมูลอย่างรวดเร็ วโดยอาจไม่ตอ้ งสร้างยอดขาย แต่ทา้ ให้ผคู ้ นเกิดการรับรู ้ในสิ นค้าหรื อบริ การและ
นาไปพูดคุยกันหรื อบอกต่อกัน ส่ วนปั จจัยที่ทา้ ให้การสื่ อสารแบบบอกต่อประสบความสาเร็ จหรื อ
ล้มเหลวประกอบไปด้วย ปั จจัยด้านตัวสิ นค้าหรื อบริ การ ปั จจัยด้านการสร้างสาร ปั จจัยด้านการ
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เลือกใช้สื่อ ปั จจัยด้านผูร้ ับสาร ปั จจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม และปั จจัยด้านสภาพแวดล้อม ทั้งนี้
การสื่ อสารแบบบอกต่ อไม่ ว่า จะผ่า นช่ องทางแบบดั้ง เดิ ม เช่ น การสื่ อสารระหว่า งบุ ค คล หรื อ
ช่องทางที่เป็ นที่นิยมตามยุคสมัยอย่างอินเทอร์ เน็ตจะประสบความสาเร็ จได้น้ นั ควรมีเครื อข่ายการ
สื่ อสารทางสังคม (Social Network) ที่มีความสนใจในเรื่ องเดียวกัน และส่ งสารโดยผูส้ ่ งสารที่ได้รับ
การยอมรับหรื อมีความน่าเชื่อถือ
ชัยอนันต์ ปริ ญญาวิทิต (2554) ศึกษาเรื่ องการศึกษาปั จจัยส่ วนประสมการตลาดบริ การ (7P)
ต่อความพึงพอใจธุ รกิจกาแฟแฟรนไชส์ : กรณี ศึกษาธุ รกิจกาแฟบิลเลียนคอฟฟี่ ในเขตกรุ งเทพมหา
นครและปริ มณฑล พบว่า ระดับความพึงพอใจร่ วมกันทางด้านส่ วนประสมการตลาดบริ การ(7P)
ผลปรากฏว่า ปั จจัยด้านลักษณะทางกายภาพทั้งแฟรนไชส์ซอร์ แฟรนไชส์ซี และผูบ้ ริ โภคพึงพอใจ
ในระดับเดียวกัน คือ มากที่สุด รองลงมาคือปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ช่องทางจัดจาหน่าย และบุคคล จะ
มี ค วามพึ ง พอใจในระดับ เดี ย วกัน คื อ ระดับ มาก ส่ ว นด้ า นราคา ส่ ง เสริ มการขาย และด้ า น
กระบวนการ ไม่มีความพึงพอใจในระดับเดียวกัน
ณัฏฐา อุ่ยมานะชัย (2556) ศึกษาวิจยั เรื่ อง ผูท้ รงอิทธิ พลในโลกออนไลน์กบั พลังการบอก
ต่อ พบว่า การสร้างกระแสโน้มน้าวใจผูบ้ ริ โภคในปั จจุบนั หากใช้เพียงการโฆษณาในวิถีด้ งั เดิมตาม
ธรรมเนี ยมปฏิบตั ิ อาจไม่เพียงพอ และไม่ตรงกับความต้องการของผูบ้ ริ โภคในยุคที่สามารถเข้าถึ ง
ข้อมูลข่าวสารได้ตลอดเวลา สื่ อออนไลน์กลายเป็ นช่องทางอันทรงประสิ ทธิ ภาพในการเข้าถึงข้อมูล
และช่ วยอานวยความสะดวกให้กบั ผูบ้ ริ โภค แม้ว่าความเชื่ อถื อของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อโฆษณาในสื่ อ
หลักอาจลดลงแต่ในทางกลับกันผูบ้ ริ โภคหันมาให้ความสาคัญกับข้อมูลที่ได้รับจากบุคคลที่มีความ
น่ า เชื่ อถื อในโลกออนไลน์ ก่ อนการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า และบริ ก ารมากขึ้ น ผูท้ รงอิ ท ธิ พ ลในสื่ อ
ออนไลน์จึงกลายเป็ นเครื่ องมือการตลาดที่ตราสิ นค้าต้องแสวงหาเพื่อใช้เป็ นสื่ อกลางในการติดต่อ
กับผูบ้ ริ โภค อย่างไรก็ดีการเลื อกใช้ผทู ้ รงอิทธิ พลควรคานึ งถึงช่ วงเวลา ภาพลักษณ์ ของตราสิ นค้า
และเทคนิ คที่ ใช้ในการสื่ อสารกับผูบ้ ริ โภคด้วย เพราะสิ่ งที่ผูบ้ ริ โภคในยุคนี้ ตอ้ งการมากที่ สุดคื อ
ความน่าเชื่อถือและความเชื่อใจ ซึ่ งหาไม่ได้ง่ายนักจากงานโฆษณาในรู ปแบบเดิม
ดิศราพร ทรงแสง (มปป.) ที่ศึกษาเรื่ อง พฤติกรรมการเปิ ดรับ และทัศนคติของผูช้ มที่มีต่อ
ช่องเฮฮา ทางทรู วิชนั่ ส์ พบว่า 1) ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ ชมรายการโทรทัศน์ช่องเฮฮาทางท
รู วิชั่นส์ ทุ ก วัน ช่ วง 19:00-22:00 น. ชมครั้ งละ 31-60 นาที ชมกับ สมาชิ ก ในครอบครั ว ชอบชม
รายการเป็ นไทยมากที่สุด รายการที่มีผรู ้ ับชมมากที่สุดคือ รายการเฮฮาปาร์ ต้ ี มีลกั ษณะการชมแบบ
เปลี่ ยนช่ องสลับ ไป-มา สาเหตุ ที่เปิ ดชมเพราะ ต้องการพักผ่อน หลังจากชมแล้วนาไปคุ ยต่อกับ
สมาชิ ก ในครอบครั ว เพศชายและเพศหญิ ง มี พ ฤติ ก รรมการเปิ ดรั บ ไม่ แ ตกต่ า งกัน 2) ผู้ต อบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่ มีท ศั นคติ ใ นระดับ สู ง ต่อช่ องเฮฮา และรายได้ต่อเดื อน มี ค วามสั มพันธ์
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ทางบวกกับทัศนคติของผูช้ มที่มีต่อช่ องเฮฮา 3) พฤติกรรมการเปิ ดรับมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ทัศนคติของผูช้ มที่ มีต่อช่ องเฮฮาทางทรู วิชนั่ ส์ 4) จุดเด่นของรายการโทรทัศน์ช่องเฮฮาทุ กด้าน มี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการเปิ ดรับของผูช้ มที่มีต่อช่องเฮฮาทางทรู วชิ นั่ ส์
ติยาภรณ์ จันทร์ แก้ว (2548) ศึกษาเรื่ อง ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การต่อการบริ การต่อการ
บริ การด้ า นศัล ยกรรมตกแต่ ง ในโรงพยาบาลธี ร พรการแพทย์ ผลการศึ ก ษา พบว่ า ผู ้ต อบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิงจานวน 151 คน อายุระหว่าง 21-30 ปี จานวน 52 คน คิดเป็ น
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี จานวน 91 คน และอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน จานวน 64 คน คิดเป็ น
ในด้านความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การต่อการบริ การด้านศัล ยกรรมตกแต่งในโรงพยาบาลธี รพร
การแพทย์ พบว่า โดยมีภาพรวมของความพึงพอใจมาก มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด คือ ด้าน
พนักงาน รองลงมาได้แก่ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านสถานที่บริ การ และ ด้านราคา ตามลาดับ
และผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การต่อการบริ การด้านศัลยกรรม
ตกแต่งในโรงพยาบาลธี รพรการแพทย์ จาแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ผูใ้ ช้บริ การ
มีความพึงพอใจต่อการบริ การด้านศัลยกรรมตกแต่งในโรงพยาบาลธี รพรการแพทย์ ไม่แตกต่างกัน
ประเสริ ฐ กวินนิพนธ์ (2546) ศึกษาวิจยั เรื่ อง ความพึงพอใจและความต้องการบอกต่อของ
ผู ้ บ ริ โภคภายหลั ง การซื้ อและใช้ บ ริ การผลิ ตภั ณ ฑ์ สุ ขภั ณ ฑ์ ค อตโต้ (COTTO) ในเขต
กรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล พบว่า ผูบ้ ริ โภคมี ความพึงพอใจภายหลังการซื้ อและใช้บริ การ
ผลิตภัณฑ์สุขภัณฑ์คอตโต้ (COTTO) โดยรวมและรายด้านอยูม่ าก ในส่ วนของความต้องการบอก
ต่อผูอ้ ื่น โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ผูบ้ ริ โภคมีความต้องการบอก
ต่ออยูใ่ นระดับมาก คือ ต้องการบอกบอกต่อถึงคุณสมบัติของสิ นค้า และแนะนาให้มาใช้ผลิตภัณฑ์
ปารดา ยังสบาย (2558) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง อิทธิ พลของสื่ อออนไลน์ (Online Media) ที่มี
ผลต่อความตั้งใจทาศัลยกรรมของผูห้ ญิงในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตัวอย่างผูห้ ญิงในเขต
กรุ งเทพมหานครมีความตั้งใจทาศัลยกรรมเสริ มความงามอยู่ในระดับปานกลาง ผูท้ ี่ มีอายุ ระดับ
การศึกษา อาชี พ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ และการรับรู ้
ความน่าเชื่ อถือของโฆษณาบนสื่ อออนไลน์เกี่ยวกับการทาศัลยกรรมแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และผูท้ ี่มีอายุ ระดับการศึกษา อาชี พ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกันการรับรู ้
ความน่าเชื่ อถือของคลินิกศัลยกรรมเสริ มความงามแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
นอกจากนี้ผลการวิจยั พบว่า พฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับการ
รับรู ้ ความน่ าเชื่ อถื อของสื่ อโฆษณาบนสื่ อออนไลน์ การรับรู ้ ความน่ าเชื่ อถื อของคลิ นิกศัลยกรรม
เสริ ม ความงาม การรั บ รู ้ ค วามน่ า เชื่ อถื อของคลิ นิกศัลยกรรมเสริ มความงาม และความตั้ง ใจทา
ศัลยกรรมเสริ มความงาม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ปูชิตา เลิ ศธรรมจินดา (2557) ที่ศึกษาเรื่ อง อิทธิ พลของคุ ณค่าที่ รับรู ้ และภาพลักษณ์ ตรา
สิ น ค้า ต่ อ ความไว้เ นื้ อ เชื่ อ ใจ ความพึ ง พอใจ การบอกต่ อ และการกลับ มาซื้ อ ซ้ า ของผู ้บ ริ โ ภค
โทรศัพท์มือถือยีห่ ้อซัมซุ ง พบว่า การรับรู ้ดา้ นคุณภาพ มีอิทธิ พลทางบวกต่อความไว้เนื้ อเชื่อใจของ
ผูบ้ ริ โภคโทรศัพท์มือถือยีห่ ้อซัมซุง ด้านภาพลักษณ์ตราสิ นค้า มีอิทธิ พลทางบวกต่อความไว้เนื้อเชื่ อ
ใจของผูบ้ ริ โภคโทรศัพท์มือถือยีห่ ้อซัมซุ ง ด้านการรับรู ้ดา้ นความคุม้ ค่า มีอิทธิ พลทางบวกต่อความ
พึงพอใจของผูบ้ ริ โภคโทรศัพท์มือถือยี่หอ้ ซัมซุ ง ในด้านการรับรู ้ดา้ นคุณภาพ มีอิทธิ พลทางบวกต่อ
ความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคโทรศัพท์มือถือยี่หอ้ ซัมซุ ง ในด้านความไว้เนื้อเชื่อใจ มีอิทธิ พลทางบวก
ต่อความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคโทรศัพท์มือถือยี่ห้อซัมซุ ง ในด้านความพึงพอใจ มีอิทธิ พลทางบวก
ต่อการบอกต่อของผูบ้ ริ โภคโทรศัพท์มือถือยี่ห้อซัมซุ ง และด้านความพึงพอใจ มีอิทธิ พลทางบวก
ต่อการกลับมาซื้ อซ้ าของผูบ้ ริ โภคโทรศัพท์มือถือยีห่ อ้ ซัมซุง
พรรณิ สา บัวรา (2558) ศึกษาเรื่ อ การเปิ ดรับข่าวสาร ทัศนคติการตัดสิ นใจซื้ อ อาหารปรุ ง
สาเร็ จพร้อมทานผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ของประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า 1) การเปิ ดรับ
ข่าวสารอาหารปรุ งสาเร็ จพร้อมทานผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ของประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร
อยู่ในระดับมาก 2) การเปิ ดรับข่าวสารมีความสัมพันธ์กบั ทัศนคติต่ออาหารปรุ งสาเร็ จพร้ อมทาน
ผ่า นสื่ อสั ง คมออนไลน์ ข องประชาชนในเขตกรุ ง เทพมหานครอย่า งมี นัย ส าคัญ 3) การเปิ ดรั บ
ข่าวสารมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ ออาหารปรุ งสาเร็ จพร้อมทานผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ของ
ประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานครอย่างมีนยั สาคัญ 4) ทัศนคติมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อ
อาหารปรุ งสาเร็ จพร้ อมทานผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ของประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานครอย่างมี
นัยสาคัญ
พิ ม พ์ช ยา ชมภูพ วงชัย ศิ ริ (2551) ศึ ก ษาเรื่ องปั จจัย ที่ มี ผ ลต่ อความพึ ง พอใจของผูป้ ่ วยที่
ทาศัล ยกรรมตกแต่ งเสริ ม จมูก ด้วยกระดู ก ของตัวเองและซิ ลิ โคน ที่ ค ลิ นิก เวชกรรมเฉพาะทาง
ศัลยกรรมตกแต่งหมอคัมภีร์ พบว่า ผูป้ ่ วยที่ทาศัลยกรรมตกแต่งเสริ มจมูกด้วยกระดูกของตัวเอง
และผูป้ ่ วยที่ทาศัลยกรรมตกแต่งเสริ มจมูกด้วยซิ ลิโคน ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 20-30
ปี สถานภาพโสด ประกอบอาชี พธุ รกิจส่ วนตัว จบการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี รายได้ต่อเดือนสู ง
กว่า 40,000 บาทขึ้นไป และผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่จะเป็ นผูป้ ่ วยที่เลื อกใช้กระดูกอ่อนของ
ตัวเองมากกว่าการใช้ซิลิโคน และมีระดับความพึงพอใจ ในความสวยงามของรู ปทรงจมูก ความ
คงทนของวัสดุ และผลของการทาผ่าตัดไม่ตอ้ งกลับมาทาซ้ า และผลของการทาผ่าตัดเป็ นไปตามที่
ต้องการ อยูใ่ นระดับที่มากด้านปั จจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผูป้ ่ วยที่ทาศัลยกรรมตกแต่งเสริ ม
จมูก ได้แก่ ด้านการให้บริ การของแพทย์ ด้านการให้บริ การของเจ้าหน้าที่ และด้านวัสดุที่ใช้ในการ
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ทาศัลยกรรมตกแต่งเสริ มจมูก ผูป้ ่ วยมีระดับความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก ส่ วนด้านสถานพยาบาล
และด้านราคาผูป้ ่ วยมีความพึงพอใจ อยูใ่ นระดับปานกลาง
พิมพ์ศิริ ไทยสม (2556) ศึกษาวิจยั เรื่ อง การศึกษาปั จจัยที่มีผลเชิงบวกต่อความพึงพอใจของ
ลูกค้าร้านกาแฟ A ในจังหวัดพระนครศรี อยุธยา พบว่า มีเพียงปั จจัยการรับรู ้เกี่ ยวกับภาพลักษณ์ สี
เขี ย ว (Perception of GreenImage) ปั จจั ย ความตั้ ง ใจเกี่ ย วกั บ การพาณิ ชย์ ท างสั ง คม (Social
Commerce Intention) และปั จจัยการรับรู ้เกี่ยวกับการปฏิบตั ิในการรักษาสิ่ งแวดล้อม (Perception of
Green Practices) ที่มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจของลูกค้าร้านกาแฟ A โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ ถดถอย
ของตัวพยากรณ์ เท่ากับ 0.310 0.227 และ 0.216 ตามลาดับ ซึ่ งสามารถอธิ บายอิทธิ พลเชิ งบวกต่อ
ความพึงพอใจของลูกค้าร้านกาแฟ A ได้ร้อยละ 74.90 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ไพศาล เกษมพิพฒั น์กุล (2556) ศึกษาวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์และอิทธิ พลต่อการ
ตั้งใจซื้ อซ้ าเวชภัณฑ์ยาที่ผลิตภายในประเทศไทยของสถานพยาบาลประเภทคลินิกและโรงพยาบาล
พบว่า ปั จจัยด้านภาพลักษณ์ประเทศ ปั จจัยด้านการรับรู ้คุณภาพบริ การ ปั จจัยด้านการสื่ อสาร ปัจจัย
ด้านกลยุทธ์ราคา และปั จจัยด้านคุณภาพสิ นค้ามีความสัมพันธ์เชิ งบวกกับการตั้งใจซื้ อซ้ าเวชภัณฑ์
ยาที่ผลิ ตภายในประเทศไทยของสถานพยาบาลประเภทคลิ นิกและโรงพยาบาล และปั จจัยด้าน
คุณภาพการสื่ อสาร (ß = 0.282) ปั จจัยด้านคุณภาพสิ นค้า (ß = 0.213) มีอานาจพยากรณ์การตั้งใจซื้ อ
ซ้ าเวชภัณฑ์ยาที่ ผลิ ตภายในประเทศไทยของสถานพยาบาลประเภทคลิ นิก และโรงพยาบาลใน
ประเทศไทย
สมปรารถนา พรหมช่ วย (2552) ได้ทาการศึกษากลยุทธ์การสื่ อสารการตลาดแบบบูรณา
การของคลินิกศัลยกรรมความงาม “เมโกะ คลินิก” พบว่า เมโกะคลิ นิก เป็ นคลิ นิกให้บริ การด้าน
ศัลยกรรมความงาม มี กลยุทธ์ การสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านการสื่ อสารหลายรู ปแบบ
เพื่อให้บรรลุ เป้ าหมายทางการตลาด คือ เพื่อเพิ่มจานวนลูกค้าและสร้ างความภักดีของลูกค้า ส่ วน
เนื้ อหาหรื อข้อความที่ใช้ในการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ได้มาจากปั ญหาของผูบ้ ริ โภค และ
เน้นการแก้ปัญหาของผูบ้ ริ โภคโดยตรง เมโกะคลิ นิกใช้การสื่ อสารแบบบูรณาการผ่านช่ องทางที่
หลากหลาย ดังนี้ คือ การโฆษณาผ่านสื่ อสิ่ งพิมพ์ สื่ ออินเตอร์ เน็ต/สื่ อออนไลน์ สื่ อบุคคล และการใช้
Word of Mouth การส่ งเสริ มการขายเป็ นลักษณะการให้ส่วนลดและส่ วนแถม การประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่ อต่างๆ ได้แก่ สื่ อโทรทัศน์ นิ ตยสารต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ เป็ นต้น การตลาดทางตรง ได้แก่ การ
แจ้ง ข่ า วการจัดกิ จกรรม ความเคลื่ อนไหวของผลิ ตภัณฑ์และการให้บ ริ ก ารผ่า นเว็บ ไซด์ต่า ง ๆ
รวมทั้งการส่ ง SMS Direct Mail และ E-mail เป็ นต้น จุดแข็งกลยุทธ์การสื่ อสารการตลาดแบบบูรณา
การที่ เป็ นในการทา ให้เมโกะคลิ นิกบรรลุ วตั ถุ ประสงค์และเป้ าหมายทางการตลาดได้แก่ การ
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สื่ อสารแบบปากต่อปาก (Word of Mouth) กิจกรรมการสื่ อสารการตลาดที่ใช้บ่อยมากที่สุด คือ การ
ขายโดยพนักงานที่อยูป่ ระจาสาขา
ั ญา ทิพย์รักษา (2554) ได้ทาการศึกษาในหัวข้อเรื่ อง ทัศนคติที่มีต่อการทาศัลยกรรม
สุ กญ
ความงามของนั ก ศึ ก ษาคณะมนุ ษ ยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ พบว่ า นั ก ศึ ก ษาที่ เ คยมี
ประสบการณ์ การเข้ารับบริ การการทาการศัลยกรรม มีค่าใช้จ่ายในการทาศัลยกรรมความงามโดย
เฉลี่ ยต่อครั้งประมาณ 10,001 – 15,000 บาท ส่ วนมากนักศึกษาสนใจหรื อเคยเข้ารับบริ การการทา
ศัลยกรรมความงามบริ เวณจมูกมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 24.50 รองมาคือ บริ เวณใบหน้าและตา คิด
เป็ นร้อยละ 7.10 และ 4.70 ตามลาดับ โดยการได้รับอิทธิ พลจากบุคคลรอบข้างเป็ นเหตุผลส่ วนมาก
ที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ่ งใจทาศัลยกรรมความงามมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 13.70 รองมาคือเพื่อการ
ทางานหรื อเพื่อรู ปลักษณ์ ของร่ างกาย คิดเป็ นร้ อยละ 13.40 ซึ่ งได้รับอิทธิ พลจากสื่ อโฆษณาน้อย
ที่สุด
ผลวิ เ คราะห์ ด้ า นทัศ นคติ ที่ มี ต่ อ การท าศั ล ยกรรมความงาม พบว่ า นั ก ศึ ก ษาคณะ
มนุ ษ ยศาสตร์ ส่วนใหญ่ไ ม่มี ทศั นคติ ทางด้านลบต่ อการทาศัล ยกรรม คิ ดเป็ นร้ อยละ 43.20 ไม่ มี
ทัศนคติดา้ นลบต่อบุคคลที่ทาศัลยกรรมความงาม คิดเป็ นร้อยละ 50.00 รองมา คือ มีทศั นคติดา้ นลบ
ต่อบุคคลที่ทาศัลยกรรมความงามอยู่ในระดับน้อย คิดเป็ นร้ อยละ 35.70 นักศึกษาส่ วนมากมีความ
คิดเห็ นว่าการทาศัลยกรรมความงามสามารถดึ งดูดความสนใจจากบุคคลรอบข้างได้ในระดับปาน
กลาง คิดเป็ นร้อยละ 67.10 คิดว่าการทาศัลยกรรมความงามมีผลต่อการประกอบอาชีพในสายงานอยู่
ในระดับปานกลางเป็ นส่ วนมากคิดเป็ นร้อยละ 61.20 การทาศัลยกรรมความงามสามารถเสริ มสร้าง
ความมัน่ ใจในบุคลิกภาพได้คิดเป็ นร้อยละ 35.40 เห็นว่าการทาศัลยกรรมความงามมีผลกระทบต่อ
ร่ า งกายในอนาคตเป็ นอย่า งมากคิ ด เป็ นร้ อ ยละ 23.90 นัก ศึ ก ษาส่ ว นใหญ่ ย งั คงเห็ น ด้ว ยว่า การ
ทาศัลยกรรมความงามในอนาคตจะเป็ นที่ยอมรั บต่อสังคมไทยในระดับปานกลางคิ ดเป็ นร้ อยละ
53.10 ทั้งนี้ คิดเป็ นร้อยละ 28.90 ของนักศึกษาที่เห็นว่าการทาศัลยกรรมความงามในอนาคตจะเป็ นที่
ยอมรับต่อสังคมไทยในระดับมาก ส่ วนใหญ่นกั ศึกษามี ความกังวลต่อผลที่ จะได้รับหลังจากการ
ทาศัลยกรรมความงาม ทั้งนี้ เห็นว่าการทาศัลยกรรมความงามในปั จจุบนั มีความปลอดภัยในระดับ
ปานกลางคิดเป็ นร้อยละ 65.50
ด้านค่าใช้จ่ายในการทาศัลยกรรมความงาม พบว่า นักศึกษาเห็ นว่าการทาศัลยกรรมความ
งามท าให้ เสี ย ค่ า ใช้จ่ า ยโดยไม่ จาเป็ นในระดับ ปานกลาง แต่ ย งั คงให้ ค วามส าคัญ ต่ อ ราคาและ
ค่าใช้จ่ายในการเลื อกทาศัลยกรรมความงามและในการเลื อกสถานบันเสริ มความงามที่จะเข้ารั บ
บริ การ และคิดเป็ นร้อยละ 51.60 ของนักศึกษาส่ วนใหญ่ที่เห็ นว่าการให้บริ การก่อนระหว่างและ
หลังการทาศัลยกรรมความงาม เป็ นอีกปัจจัยหนึ่งในการตัดสิ นใจทาศัลยกรรมความงามมากที่สุด
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สุ ธิ ม า ประดับ หิ น และพจนา ธู ป แก้ว (ม.ป.ป.) ศึ ก ษาเรื่ อ ง พฤติ ก รรมการอ่ า น ความ
คาดหวัง ความพึงพอใจ และการใช้ประโยชน์ ของผูอ้ ่านเพศหญิงในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่มีต่อ
นิตยสาร พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ มีอายุ 25-34 ปี มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี และส่ วนใหญ่มี
สถานภาพโสด ประกอบอาชี พพนักงานบริ ษทั เอกชน และมี รายได้ระหว่าง 10,001-20,000 บาท
ด้านพฤติกรรมการอ่าน พบว่า ภายใน 6 เดือนที่ผา่ นมา กลุ่มตัวอย่างอ่านนิ ตยสารครัวมากที่สุด โดย
ส่ วนใหญ่รู้จกั นิ ตยสารอาหารจากร้านค้า/แผงหนังสื อ และอ่านนิ ตยสารอาหารโดยการยืมผูอ้ ื่น/เช่ า
มาอ่าน ซึ่ งส่ วนมากอ่านนิตยสารอาหารเดือนละ 2-3 ฉบับ กลุ่มตัวอย่างมีความถี่ในการอ่านนิตยสาร
อาหารเดือนละ 1-3 ครั้ง ใช้ระยะเวลาในการอ่านนิตยสารอาหาร ครั้งละ 5 นาที– 15 นาที
ด้านความคาดหวังที่ มีต่อนิ ตยสารอาหาร พบว่า มี ความคาดหวังต่อนิ ตยสารอาหารโดย
รวมอยู่ในระดับมาก โดยพบว่า มี ความคาดหวังในประเด็นการรับรู ้ ข่าวสารด้านอาหารมากที่สุด
รองลงมาคื อ ประเด็น การผละสั ง คม ประเด็นการตอบสนองความต้องการที่ หลากหลาย และ
ประเด็นด้านสังคม ด้านความพึงพอใจต่อนิ ตยสารอาหาร พบว่า มีความพึงพอใจต่อนิ ตยสารอาหาร
โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยพบว่า มี ความพึงพอใจในด้านภาพประกอบมากที่สุด รองลงมาคื อ
ด้านเนื้อหา ด้านกระดาษ ด้านโฆษณา ด้านขนาดและรู ปเล่ม และ ด้านราคา
ด้า นการใช้ป ระโยชน์ จากนิ ต ยสารอาหาร พบว่า กลุ่ ม ตัว อย่า งมี ก ารใช้ป ระโยชน์จ าก
นิตยสารอาหารโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยพบว่า มีการใช้ประโยชน์ในประเด็นด้านข่าวสารและ
สารสนเทศมากที่ สุด รองลงมาคื อ ประเด็นด้านความบันเทิ ง ประเด็นการสร้ างเอกลักษณ์ ให้กบั
ตนเอง และประเด็ น การปฏิ สั ม พัน ธ์ ท างสั ง คม การทดสอบสมมติ ฐ าน พบว่ า ลัก ษณะทาง
ประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ ระดับ การศึ ก ษาสถานภาพ อาชี พ และรายได้ ที่ แตกต่ า งกัน จะมี
พฤติกรรมการอ่านนิ ตยสารอาหารแตกต่างกัน และพฤติ กรรมการอ่านของผูอ้ ่านเพศหญิงในเขต
กรุ งเทพมหานคร จะมีความสัมพันธ์กบั ความคาดหวังของผูอ้ ่านเพศหญิงในเขตกรุ งเทพมหานคร
เฉพาะด้านจานวนนิตยสารอาหารที่อ่านในแต่ละเดือน ส่ วนด้านความถี่ ระยะเวลา และลักษณะการ
อ่านนิ ตยสารอาหาร ไม่มีความสัมพันธ์กนั นอกจากนี้ ความคาดหวังของผูอ้ ่าน มีความสัมพันธ์ไป
ในทิ ศ ทางเดี ย วกันกับ ความพึ ง พอใจของผูอ้ ่ า นนิ ตยสารอาหารในขณะที่ ก ารใช้ป ระโยชน์ จาก
นิ ต ยสารอาหารไม่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ ความพึ ง พอใจต่ อนิ ตยสารอาหารผูอ้ ่ า นเพศหญิ ง ในเขต
กรุ งเทพมหานคร

บทที่ 3
ระเบียบวิธีวจิ ยั
การศึ กษาวิจยั เรื่ อง อิ ทธิ พลของสื่ อ ประสบการณ์ และการรั บรู ้ คุณค่า ที่ มีผลต่อความพึ ง
พอใจ การตัด สิ น ใจท าซ้ า และการบอกต่ อ ของผูห้ ญิ ง ที่ ท าศัล ยกรรมเพื่ อ ความงาม มี รู ป แบบ
การศึกษาด้วยระเบียบวิธีวจิ ยั เชิงปริ มาณ โดยผูว้ จิ ยั จะนาเสนอรายละเอียดของระเบียบวิธีวจิ ยั ได้แก่
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

กรอบแนวคิดในการวิจยั
การกาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การสุ่ มกลุ่มตัวอย่าง
การสร้างเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
การทดสอบคุณภาพของเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
การหาค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม
การเก็บข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
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3.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
การเปิ ดรับสื่ อ
- เครื อข่ายที่ในการเปิ ดรับข้อมูล
ศัลยกรรม
- ความถี่ในการใช้งาน
- ช่วงเวลาในการใช้งาน
- ระยะเวลาในการใช้งาน
ประสบการณ์ การทาศัลยกรรม
จานวนจุดที่ทาศัลยกรรม ได้แก่
- เสริ มจมูก
- ตาสองชั้น
- เสริ มหน้าอก - การฉี ดฟิ ลเลอร์
- การผ่าตัดปาก - จัดฟัน
- สักคิ้ว
- ร้อยไหม
- โบท็อกซ์
- เลเซอร์ หน้าใส
การรับรู้ คณ
ุ ค่ า
1.ด้านคุณค่าต่อตัวผูเ้ ข้ารับบริ การ
- ระบบการบริ การดี
- สะดวก
- คุม้ ค่า
- ประหยัดเวลา
- รับบริ การแล้วรู ้สึกพึงพอใจ
หรื อเป็ นสุข
- ความภาคภูมิใจหรื อมัน่ ใจใน
ตนเองมากขึ้น
2. ด้านคุณค่าต่อสังคม
- รู ้สึกเป็ นที่ยอมรับ
- รู ้สึกเป็ นที่รัก
- รู ้สึกเป็ นที่น่าเชื่อถือ
- รู ้สึกยกระดับสถานะทางสังคม

ความพึงพอใจใน 7Ps
- ด้านผลิตภัณฑ์
- ด้านราคา
- ด้านสถานที่
- ด้านการส่งเสริ มการตลาด
- ด้านบุคคล
- ด้านกระบวนการบริ การ
- ด้านสภาพแวดล้อม

การตัดสินใจทาซ้า
แนวโน้มที่จะใช้บริ การ ดังนี้
- คลินิกศัลยกรรมเดิมกับการ
ทาศัลยกรรมจุดเดิม
- คลินิกศัลยกรรมเดิมกับการ
ทาศัลยกรรมจุดใหม่
- คลินิกศัลยกรรมใหม่กบั การ
ทาศัลยกรรมจุดเดิม
- คลินิกศัลยกรรมใหม่กบั การ
ทาศัลยกรรมจุดใหม่
การบอกต่ อ
- บอกต่อเกี่ยวกับข้อมูลคลินิกและ
ผลิตภัณฑ์ (เมื่อมีคนถาม)
- บอกต่อเกี่ยวกับข้อมูลคลินิกและ
ผลิตภัณฑ์ (แม้ไม่มีคนถาม)
- บอกต่อเกี่ยวกับประสบการณ์
ส่วนตัว (เมื่อมีคนถาม)
- บอกต่อเกี่ยวกับประสบการณ์
ส่วนตัว (แม้ไม่มีคนถาม)

3.2 การกาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1) ประชากรที่ใช้ในการวิจยั
ประชากรที่ เ ลื อ กไว้ใ นการวิ จ ัย ครั้ งนี้ ได้ แ ก่ ศึ ก ษาผู ้ห ญิ ง ที่ มี ป ระสบการณ์ ใ นการ
ทาศัลยกรรมเพื่อความงาม ช่ วงปี พ.ศ. 2556 - 2558 อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่กรุ งเทพมหานครทั้งหมด
ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ตามหลักทางสถิติดว้ ยการแปรผันตามกันระหว่างขนาด
กลุ่มตัวอย่างกับความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นจากการสุ่ มตัวอย่าง
2) กลุ่มตัวอย่าง
เนื่ องจากประชากรผูห้ ญิงที่ทาศัลยกรรมเพื่อความงามมี ขนาดใหญ่และไม่ทราบจานวน
ประชากรที่ แน่ นอน ดังนั้นขนาดตัวอย่างสามารถคานวณได้จากสู ตรไม่ทราบขนาดตัวอย่างของ
W.G. Cochran โดยกาหนดระดับค่าความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 และระดับค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5
(อ้างถึงใน กัลยา วานิชย์บญั ชา, 2548) ซึ่ งสู ตรในการคานวณที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ
สู ตร n = P(1 - P)Z2
E2
เมื่อ n แทน ขนาดตัวอย่าง
P แทน สัดส่ วนของประชากรที่ผวู ้ จิ ยั กาลังสุ่ ม .50
Z แทน ระดับความเชื่อมัน่ ที่ผวู ้ จิ ยั กาหนดไว้ Z มีค่าเท่ากับ 1.96 ที่ระดับความเชื่ อมัน่
ร้อยละ 95 (ระดับ .05)
E แทน ค่าความผิดพลาดสู งสุ ดที่เกิดขึ้น = .05 41
แทนค่า n = (.05)(1 - .5)(1.96)2
(.05)2
= 384.16
ดังนั้น ใช้ขนาดตัวอย่างอย่างน้อย 384 คน จึงจะสามารถประมาณค่าร้ อยละ โดยมีความ
ผิดพลาดไม่เกิ นร้ อยละ 5 ที่ระดับความเชื่ อมัน่ ร้ อยละ 95 เพื่อความสะดวกในการประเมินผล และ
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ ิจยั จึงใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 ตัวอย่าง ซึ่ งถือได้วา่ ผ่านเกณฑ์ตามที่
เงื่อนไขกาหนด คือไม่นอ้ ยกว่า 384 ตัวอย่าง

62

3.3 การสุ่ มกลุ่มตัวอย่ าง
ผูว้ ิจยั ใช้ทฤษฎี แบบใช้ความน่าจะเป็ น (Probability Sampling) โดยใช้การสุ่ มตัวอย่างแบบ
หลายขั้นตอน (Multi-stage Random Sampling) โดยมีข้ นั ตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 เลือกสถาบันเสริ มความงาม ในเขตพื้นที่กรุ งเทพมหานคร ดังภาพที่ 3-1
ชื่ อสถาบันเสริมความงาม
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. รสิ ตาคลินิก
9. The 1 Clinic
10. รัสมิ์ภูมิคลินิก
ภาพที่ 3.1 สถาบันเสริ มความงาม
แหล่งทีม่ า: ปารดา ยังสบาย, 2558
ขั้น ตอนที่ 2 สุ่ ม ตัว อย่ า งแบบง่ า ย (Simple Random Sampling) โดยการจับ สลาก เพื่ อ
คัดเลือกสถานบันที่จะเป็ นกลุ่มตัวอย่าง พบว่า สถาบันที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่
1) Medmetic by Meko
2) Bangkok Clinic Beauty Express
3) Yanhee International Hospital
4) Authentic Clinic
5) รสิ ตาคลินิก
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ขั้นตอนที่ 3 เมื่อสุ่ มตัวอย่างแล้ว ผูว้ ิจยั จะทาการสุ่ มตัวอย่างใช้ทฤษฎี ความไม่น่าจะเป็ น
(Non-Probability) โดยใช้การสุ่ มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และเก็บข้อมูลกับกลุ่ม
ตัวอย่างทาศัลยกรรมในสถาบันเสริ มความงาม
ขั้น ตอนที่ 4 ใช้ ก ารสุ่ ม ตัว อย่ า งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยท าการแจก
แบบสอบถามให้แ ก่ ผูท้ ี่ เคยท าศัล ยกรรม ด้ว ยวิธี ก ารส่ ง แบบสอบถามออนไลน์ โดยท าการส่ ง
แบบสอบถามเข้าในกลุ่มเกี่ยวกับศัลยกรรมเพื่อความงาม ผ่านช่องทางเฟสบุค๊ (Facebook)

3.4 การสร้ างเครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล จะเป็ นแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่สร้างขึ้นมา
เพื่อสอบถามกลุ่มตัวอย่าง โดยจัดทาแบบสอบถามให้สอดคล้องกับกรอบแนวคิดในการวิจยั และ
ผูส้ ารวจเป็ นผูน้ าแบบสอบถามไปให้ผตู้ อบแบบสอบถามด้วยตนเอง ซึ่ งมีลกั ษณะคาถามปลายปิ ด
(Close End Question) ที่กาหนดคาตอบไว้ให้ผตู ้ อบเลื อกตอบ และคาถามแบบปลายเปิ ด (Opened
End Question) ให้ผตู้ อบแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยเนื้อหาจะแบ่งออกเป็ น 7 ส่ วน ได้แก่
ส่ วนที่ 1 คาถามเกี่ ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา อาชะ และรายได้ต่อเดื อน และ/หรื อจากที่ผูป้ กครองให้ มีลกั ษณะเป็ นคาถามปลายปิ ด
แบบหลายตัวเลือก โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale)
ส่ วนที่ 2 คาถามเกี่ยวพฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อของกลุ่มผูห้ ญิงที่เคยทาศัลยกรรมมาแล้วไม่
ต่ากว่า 1 จุด ในช่วงปี 2556 – 2558 ซึ่ งเป็ นคาถามปลายปิ ด ได้แก่ เครื อข่ายที่ใช้ในการเลือกดูขอ้ มูล
เกี่ยวกับการศัลยกรรม ความถี่ในการใช้งาน ช่วงเวลา และระยะเวลาในการใช้งาน โดยใช้ระดับการ
วัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) ซึ่งมาตรวัดได้ถูกพัฒนามาจากของ จิราภรณ์ สุ วรรณ
วาจกกสิ กิจ (2547) มีคาถามทั้งหมด 4 ข้อ
ส่ วนที่ 3 คาถามเกี่ยวกับประสบการณ์การทาศัลยกรรม ซึ่ งเป็ นคาถามที่แสดงได้ถึงจานวน
จุดในการทาศัลยกรรม โดยแบ่งเป็ น 2 ส่ วน คือ แบบผ่าตัด ได้แก่ เสริ มจมูก ทาตาสองชั้น เสริ ม
หน้าอก ผ่าตัดริ มฝี ปาก และแบบไม่ผา่ ตัด ได้แก่ ฉี ดฟิ ลเลอร์ ร้อยไหมโบท็อกซ์ สักคิ้ว เลเซอร์ หน้า
ใส โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลแบบช่วง (Interval Scale) ซึ่ งมาตรวัดได้ถูกพัฒนามาจาก ศัลยกรรมที่
นิยมทาในปี 2015 ของเว็บไซด์ thainarak.net ซึ่ งมีท้ งั หมด 8 ข้อ
ส่ วนที่ 4 คาถามด้านการรับรู ้ คุณค่าของกลุ่ มผูห้ ญิงที่เคยศัลยกรรม ประกอบด้วย 2 ด้าน
ได้แ ก่ 1) ด้า นคุ ณ ค่ า ต่ อ ตัว ผูเ้ ข้า รั บ บริ ก าร (Personal Value) ได้แ ก่ การบริ ก ารดี สะดวก คุ ้ม ค่ า
ประหยัดเวลา รับบริ การแล้วรู้สึกพึงพอใจหรื อเป็ นสุ ข และความภาคภูมิใจหรื อมัน่ ใจในตนเองมาก
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ขึ้น ซึ่งมาตรวัดได้ถูกพัฒนามาจากของ Kerin, & Sethuraman, 1998; Sweeney, & Soutar, 2001 และ
2) ด้านคุ ณค่าต่อสังคม (Social Value) ได้แก่ รู้สึกเป็ นที่ยอมรับ รู้สึกเป็ นที่รัก รู ้ สึกเป็ นที่น่าเชื่ อถื อ
และรู้ สึกยกระดับสถานะทางสังคมซึ่ งมาตรวัดได้ถูกพัฒนามาจากของ Sweeney & Soutar, 2001;
Zeithaml, 1988 มีคาถามทั้งหมด 11 ข้อ
ส่ วนที่ 5 คาถามด้านความพึงพอใจในส่ วนประสมทางการตลาด 7Ps ของสถาบันเสริ ม
ความงาม ได้แก่ ความพึงพอใจ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่และสิ่ งอานวยความสะดวก
ด้ า นการส่ ง เสริ มการตลาดและการบริ การ ด้ า นบุ ค คล ด้ า นกระบวนการบริ การ และด้ า น
สภาพแวดล้อม ซึ่ งมาตรวัดได้ถูกพัฒนามาจาก พิมพ์ชยา ชมภูพวงชัยศิริ (2551); ชัยอนันต์ ปริ ญญา
วิทิต (2554) และติยาภรณ์ จันทร์ แก้ว (2548) มีขอ้ คาถามทั้งหมด 23 ข้อ
ส่ วนที่ 6 ค าถามด้า นความตั้ง ใจท าศัล ยกรรมซ้ า ได้แก่ แนวโน้มที่ จะใช้บริ ก ารคลิ นิ ก
ศัล ยกรรมเดิ ม กับ การท าศัล ยกรรมจุ ด เดิ ม แนวโน้มที่ จะใช้บ ริ ก ารคลิ นิก ศัล ยกรรมเดิ ม กับ การ
ทาศัลยกรรมจุดใหม่ แนวโน้มที่จะใช้บริ การคลินิกศัลยกรรมใหม่กบั การทาศัลยกรรมจุดเดิม และ
แนวโน้มที่จะใช้บริ การคลินิกศัลยกรรมใหม่กบั การทาศัลยกรรมจุดใหม่ ซึ่งมาตรวัดได้ถูกพัฒนามา
จากของ Giddens (2002) มีคาถามทั้งหมด 4 ข้อ
ส่ วนที่ 7 คาถามด้านการบอกต่อของผูท้ ี่เคยผ่านประสบการณ์ในการทาศัลยกรรม ได้แก่
ด้านการบอกต่อเป็ นแหล่งข่าวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และด้านการบอกต่อเป็ นการบอกเล่าประสบการณ์
ส่ วนตัว ซึ่งมาตรวัดได้ถูกพัฒนามาจากของ ฉัตรหทัย มีประดิษฐ์ (2551) และ อัจฉรา ทองศรี (2549)
มีขอ้ คาถามทั้งหมด 4 ข้อ
โดยมีลกั ษณะของแบบสอบถามของส่ วนที่ 4-7 เป็ นคาถามแบบมาตราส่ วนประมาณค่า
(Rating Scale) กาหนดเกณฑ์การให้คะแนนไว้ดงั นี้
ระดับมากที่สุด
ระดับมาก
ระดับปานกลาง
ระดับน้อย
ระดับน้อยที่สุด

เท่ากับ
เท่ากับ
เท่ากับ
เท่ากับ
เท่ากับ

5
4
3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

จากการให้คะแนนข้อมูลในระบบ Rating Scale เมื่อนามาหาค่าคะแนนเฉลี่ย จะมีค่าตั้งแต่
1.00 – 5.00 คะแนน ผูศ้ ึ ก ษาจึ ง ได้ก าหนดเกณฑ์ก ารแปลความหมายคะแนนเฉลี่ ย โดยการแบ่ ง
อันตรภาคชั้นออกเป็ น 5 ระดับ ซึ่ งมีสูตรในการคานวณดังสมการนี้
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Interval (I)

=
=
=

Range (R)
Class (C)
5-1
5
0.8

ช่วงของค่าเฉลี่ยที่ได้จากการวิเคราะห์นามาเปรี ยบเทียบเกณฑ์ที่กาหนดได้ คือ
4.21 – 5.00
3.41 – 4.20
2.61 – 3.40
1.81 – 2.60
1.00 – 1.80

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ระดับมากที่สุด
ระดับมาก
ระดับปานกลาง
ระดับน้อย
ระดับน้อยที่สุด

ในงานวิจยั นี้ ผูว้ ิจยั ได้กาหนดเกณฑ์การแปลค่าความหมายของสถิติค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์จาก
เกณฑ์ที่นกั วิชาการได้อธิบายไว้ (พัชนี เชยจรรยา, 2558) ดังนี้
0.00 - 0.20
0.21 - 0.40
0.41 - 0.60
0.61 - 0.80
0.81 - 1.00

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มีค่าความสัมพันธ์ในระดับต่ามาก
มีค่าความสัมพันธ์ในระดับต่า
มีค่าความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง
มีค่าความสัมพันธ์ในระดับสู ง
มีค่าความสัมพันธ์ในระดับสู งมาก

3.5 การทดสอบคุณภาพของเครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
แบบสอบถามที่ ไ ด้ส ร้ า งขึ้ นให้ก ลุ่ ม ตัวอย่า งตอบนั้น ผูว้ ิจยั ได้ท าการทดสอบความตรง
(Validity) และความเชื่อถือได้ (Reliability) ของแบบสอบถามก่อนนาไปเก็บข้อมูลจริ ง ดังนี้ คือ
1) การตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) ผูว้ ิจยั ได้ทาการศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
เพื่อนามาใช้เป็ นกรอบในการสร้างแบบสอบถาม
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2) สร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมในการศึ กษาในครั้งนี้ อันประกอบไปด้วย 7
ด้าน ได้แก่ ด้านลักษณะทางประชากรศาสตร์ ด้า นพฤติ กรรมเปิ ดรั บสื่ อ ด้า นประสบการณ์ การ
ทาศัลยกรรม ด้านการรับรู ้คุณค่า ด้านความพึงพอใจ ด้านการตัดสิ นใจทาศัลยกรรมซ้ า และด้านการ
บอกต่อ
3) หลังจากนั้นผูว้ ิจยั ได้นาแบบสอบถามให้อาจารย์ที่ปรึ กษา และผูเ้ ชี่ ยวชาญได้
ตรวจสอบ พิจารณาในด้านความเที่ยงตรง ความเหมาะสมของเนื้ อหา ความเหมาะสมในการใช้
ภาษา และความชัดเจนของคาถามในแบบสอบถาม เพื่อให้แบบสอบถาม สามารถสื่ อความหมายได้
ตรงตามความประสงค์ของผูว้ ิจยั และผูต้ อบแบบสอบถาม ซึ่ งจะให้ผทู้ รงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความ
เชี่ ยวชาญกับสิ่ งที่จะวัดเป็ นผูท้ าการตรวจสอบ เพื่อให้ได้แบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงพินิจจากผูเ้ ชี่ยวชาญมาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) โดยผูเ้ ชี่ยวชาญจะประเมินด้วย
คะแนน 3 ระดับ คือ
+1 = สอดคล้องหรื อแน่ใจว่านวัตกรรมนั้นหรื อข้อสอบข้อนั้นวัดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
ที่ระบุไว้จริ ง
0 = ไม่แน่ใจว่านวัตกรรมนั้นหรื อข้อสอบข้อนั้นวัดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ระบุไว้
-1 = ไม่สอดคล้องหรื อแน่ใจว่านวัตกรรมนั้นหรื อข้อสอบข้อนั้นไม่ได้วดั จุดประสงค์เชิ ง
พฤติกรรมที่ระบุไว้
ทั้งนี้ค่าดัชนีความสอดคล้องที่ยอมรับได้ตอ้ งมีค่าตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป
สู ตร IOC = ΣR
N
IOC = ค่าดัชนีความสอดคล้อง
ΣR = ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ
N = จานวนผูเ้ ชี่ยวชาญ
ซึ่ ง ผลคะแนนที่ ไ ด้ ข้อที่ ไ ม่ ผ่านเกณฑ์ได้ท าการปรั บ ปรุ ง จนผ่า นเกณฑ์ค่ า คะแนนดัช นี
ความสอดคล้องและดาเนิ นการขั้นต่อไป และผูเ้ ชี่ ยวชาญ 3 ท่าน ได้ทาการพิจารณาแบบสอบถาม
และค่า IOC ที่ได้คือ +1 ทั้งหมด หมายความว่า เนื้อหา การใช้ภาษาและโครงสร้างของแบบสอบถาม
ถูกต้อง
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4) การทดสอบความเชื่ อ ถื อได้ (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยผูว้ ิจยั ได้นา
แบบสอบถาม ที่ได้ปรับปรุ งแล้วไปทาการทดลองกับผูห้ ญิงที่ทาศัลยกรรมจานวน 40 คน (Pre-test)
จากนั้นนาผลที่ได้มาหาค่าความเชื่อถือ โดยใช้สูตรสัมประสิ ทธิ์ แอลฟา (Coefficient Alpha) ตามวิธี
ของ Cronbach, 1990 (อ้างถึงใน พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2540) ดังนี้
2
K 
  Si 


1 
2 
K 1
S t 


เมื่อ
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แทน ค่าสัมประสิ ทธิ์ ของความเชื่อถือได้



แทน จานวนข้อของแบบทดสอบ

S
S

2
i
2
t

แทน ความแปรปรวนของคะแนนรายข้อ
แทน ความแปรปรวนของคะแนนทั้งฉบับ

3.6 การหาค่ าความเชื่ อมัน่ ของแบบสอบถาม โดยใช้ สัมประสิ ทธิ์อลั ฟาของครอนบาค
(Cronbach’s Alpha Coefficient )
ตัวแปร
การรับรู้คุณค่าของศัลยกรรม
ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อส่ วนประสมทางการตลาด
ความตั้งใจทาศัลยกรรมซ้ า
การบอกต่อ

ค่ าความเชื่ อมั่น
0.902
0.949
0.813
0.767

ภาพที่ 3.2 ค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม
การหาความเชื่ อ มั่น ของแบบสอบถาม โดยใช้ ค่ า สั ม ประสิ ทธิ์ อัล ฟาของครอนบาค
(Cronbach’s Alpha Coefficient ) ได้ผลสรุ ปว่าแบบสอบถามมีความน่าเชื่อถือ
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3.7 การเก็บข้ อมูล
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ เพื่อศึกษา อิทธิ พลของสื่ อ ประสบการณ์ การรับรู ้คุณค่าที่มีผลต่อความ
พึงพอใจ การตัดสิ นใจทาซ้ า และการบอกต่อของผูห้ ญิงที่ทาศัลยกรรมเพื่อความงาม โดยผูว้ ิจยั ได้
ด าเนิ น การเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล แบบทุ ติ ย ภู มิ แ ละแหล่ ง ข้อ มู ล แบบปฐมภู มิ โดยข้อ มู ล ปฐมภู มิ
(Primary Data) เป็ นข้อมูลที่ผูว้ ิจยั ได้เก็บรวบรวมจากการตอบแบบสอบถามของกลุ่ มผูห้ ญิงที่ เคย
ทาศัลยกรรมเพื่อความงามในกรุ งเทพมหานครมาแล้วอย่างน้อยไม่ต่ากว่า 1 ครั้ง ซึ่ งช่ วงเวลาที่เคย
ทาศัลยกรรมอยูใ่ น ปี 2556 – 2558 จานวน 400 คน

3.8 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจยั นาแบบสอบถามจานวนทั้งหมด 400 ชุด ไปตรวจสอบความสมบูรณ์ของคาตอบและ
นาข้อมูลที่ได้รับไปลงรหัส (Coding) ในแบบลงรหัส สาหรับการประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรม
ประมวลผลคอมพิวเตอร์สาเร็ จรู ป เพื่อวิเคราะห์ขอ้ มูลสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) และ
สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) โดยแบ่งการวิเคราะห์ได้ดงั นี้
ส่ วนที่ 1 การวิเคราะห์ทางสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เพื่ออธิบายลักษณะทาง
ประชากรของผูต้ อบแบบสอบถาม ด้วยการหาค่าร้อยละ และความถี่
ส่ ว นที่ 2 การวิ เ คราะห์ ท างสถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา (Descriptive Statistic) เพื่ อ อธิ บ ายถึ ง
พฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อ ด้วยการหาค่าร้อยละ ความถี่
ส่ ว นที่ 3-7 การวิ เ คราะห์ ท างสถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา (Descriptive Statistic) เพื่ อ อธิ บ ายถึ ง
ประสบการณ์การทาศัลยกรรมต่อการทาศัลยกรรม ด้วยการหาค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ส่ วนที่ 8 การทดสอบสมมติฐานการวิจยั 3 ข้อ โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic)
ด้วยการใช้ส ถิ ติ ก ารหาความสั ม พันธ์ ร ะหว่า ง 6 ตัว แปร โดยงานวิจยั ชิ้ นนี้ ได้ก าหนดค่ า ระดับ
ความสัมพันธ์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (Sig) ที่ระดับ .05 เพื่ออธิบายสมมติฐาน 3 ข้อ

บทที่ 4
ผลการวิจยั
การศึกษาวิจยั เรื่ อง อิทธิพลของสื่ อ ประสบการณ์ และการรับรู ้คุณค่า มีผลต่อความพึงพอใจ
การตัดสิ นใจทาซ้ า และการบอกต่อของผูห้ ญิ งที่ ทาศัลยกรรมเพื่อความงาม เป็ นวิจยั เชิ งปริ มาณ
(Quantitative Research) ด้ว ยการวิ จ ัย เชิ ง ส ารวจ (Survey Research) โดยใช้ แ บบสอบถามเป็ น
เครื่ องมื อในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ ม ตัวอย่า งที่ เป็ นเพศหญิ งและเคยผ่านการทาศัลยกรร
มาแล้ว จานวน 400 คน แล้วนาข้อมูลที่ได้มาคานวณด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โปรแกรมสาเร็ จรู ปทาง
สถิติโดยนาเสนอการวิจยั แบ่งออกเป็ น 3 ตอน ดังนี้
4.1 ตอนที่ 1 การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis)
1) ลักษณะของผูต้ อบแบบสอบถาม
2) ประสบการณ์การทาศัลยกรรม (Brand Experience)
3) การเปิ ดรับสื่ อของผูท้ ี่ทาศัลยกรรม (Media Exposure)
4) การรับรู ้คุณค่า (Perceived Value)
5) ความพึงพอใจ (Satisfaction)
6) การตัดสิ นใจทาซ้ า (Repurchase)
7) การบอกต่อ (Word of Mouth)
4.2 ตอนที่ 2 การทดสอบสมมติฐาน
1) สมมติ ฐานที่ 1: การเปิ ดรั บ สื่ อ มี ค วามสั ม พันธ์ ก ับ ความพึ ง พอใจในส่ ว นประสมทาง
การตลาด 7Ps ของสถาบันเสริ มความงาม การตัดสิ นใจทาศัลยกรรมซ้ า และการบอกต่อเกี่ยวกับศัลยกรรม
ของผูห้ ญิงที่ทาศัลยกรรมเพื่อความงาม
2) สมมติฐานที่ 2: ประสบการณ์ การทาศัลยกรรมมีมีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจ
ในส่ วนประสมทางการตลาด 7Ps ของสถาบันเสริ มความงาม การตัดสิ นใจทาศัลยกรรมซ้ า และการ
บอกต่อเกี่ยวกับศัลยกรรมของผูห้ ญิงที่ทาศัลยกรรมเพื่อความงาม
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3) สมมติฐานที่ 3: การรับรู ้คุณค่ามีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจในส่ วนประสมทาง
การตลาด 7Ps ของสถาบันเสริ มความงาม การตัดสิ นใจทาศัลยกรรมซ้ า และการบอกต่อเกี่ ยวกับ
ศัลยกรรมของผูห้ ญิงที่ทาศัลยกรรมเพื่อความงาม
4.3 ตอนที่ 3 การทดสอบเพื่อความสมบูรณ์ของงานวิจยั

4.1 ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis)
1) ลักษณะของผูต้ อบแบบสอบถาม
ผูว้ จิ ยั ได้ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่างจานวน
ทั้งสิ้ น 400 คน ประกอบด้วยข้อมูลทางด้าน เพศ อายุ สถานะภาพสมรส ระดับการศึกษาสู งสุ ด
อาชีพ รายได้ต่อเดือน ตามตารางที่ 4.1-4.6 ดังนี้
ตารางที่ 4.1 แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามเพศ
เพศ
หญิง
รวม

จานวน (คน)
400
400

ร้ อยละ
100
100

จากตารางที่ 4.1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดเป็ นเพศหญิง จานวน 400 คน คิดเป็ นร้อยละ
100
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ตารางที่ 4.2 แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามอายุ
อายุ
ระหว่าง 18-25 ปี
ระหว่าง 26-35 ปี
มากกว่า 35 ปี
ต่ากว่า 18 ปี
รวม

จานวน (คน)
204
151
26
19
400

ร้ อยละ
51.0
37.8
6.5
4.7
100

จากตารางที่ 4.2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีอายุระหว่าง 18-25 ปี มากที่สุด จานวน 204 คน คิด
เป็ นร้อยละ 51.0 รองลงมา คือระหว่าง 26-35 ปี จานวน 151 คน คิดเป็ นร้อยละ 37.8 และอายุต่ากว่า
18 ปี จานวน 19 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.7 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.3 แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามสถานภาพสมรส
สถานภาพสมรส
โสด
สมรส
หม้าย / หย่า / แยกกันอยู่
รวม

จานวน (คน)
319
75
6
400

ร้ อยละ
79.8
18.8
1.5
100

จากตารางที่ 4.3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีสถานภาพโสดมากที่สุด จานวน 319 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 79.8 รองลงมา คือสถานภาพสมรส จานวน 75 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.8 และหม้าย / หย่า / แยกกัน
อยู่ จานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.5 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.4 แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามระดับการศึกษาสู งสุ ด
ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท / สู งกว่าปริ ญญาโท
รวม

จานวน (คน)
37
321
42
400

ร้ อยละ
9.3
80.3
10.4
100

จากตารางที่ 4.4 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มากที่สุด จานวน 321 คน
คิดเป็ นร้อยละ 80.3 รองลงมา คือ ต่ากว่าปริ ญญาตรี จานวน 37 คน คิดเป็ นร้อยละ 9.3 และปริ ญญา
โท / สู งกกว่าปริ ญญาโท จานวน 42 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.4 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.5 แสดงจานวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามอาชีพ
อาชีพ
พนักงานเอกชน
นักเรี ยน/นิสิต/นักศึกษา
ธุ รกิจส่ วนตัว/ค้าขาย
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
รับจ้างทัว่ ไป
รวม

จานวน (คน)
112
111
97
56
24
400

ร้ อยละ
28.0
27.8
24.3
14.0
6.0
100

จากตารางที่ 4.5 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีอาชี พพนักงานเอกชน มากที่สุด จานวน 112 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 28 รองลงมา คือนักเรี ยน/นิ สิต/นักศึกษา จานวน 111 คน คิดเป็ นร้อยละ 27.8 และอาชี พธุ รกิ จ
ส่ วนตัว/ค้าขาย จานวน 97 คน คิดเป็ นร้อยละ 24.3 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.6 แสดงจานวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามรายได้ต่อเดือน
รายได้ ต่อเดือน
20,001-30,000 บาท
10,001-20,000 บาท
30,001-40,000 บาท
น้อยกว่าหรื อเทียบเท่า 10,000 บาท
40,001-50,000 บาท
มากกว่า 50,000 บาทขึ้นไป
รวม

จานวน (คน)
136
114
69
53
18
10
400

ร้ อยละ
34.0
28.5
17.3
13.3
4.5
2.5
100

จากตารางที่ 4.6 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีรายได้ต่อเดื อน 20,001-30,000 บาท มากที่สุด จานวน 136
คน คิดเป็ นร้อยละ 34.0 รองลงมาคือ 10,001-20,000 บาท จานวน 114 คิดเป็ นร้อยละ 28.5 และ
30,001-40,000 บาท จานวน 69 คน คิดเป็ นร้อยละ 17.3 ตามลาดับ
2) ประสบการณ์การทาศัลยกรรม
ผูว้ จิ ยั ได้ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับประสบการณ์การทาศัลยกรรมของกลุ่มตัวอย่าง
โดยกาหนดช่วงเวลาในการทาศัลยกรรมมาในช่วง 3 ปี ที่ผา่ นมา ตามตารางที่ 4.7 ดังนี้
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ตารางที่ 4.7 แสดงจานวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามในช่วง 3 ปี ที่ผา่ นมา ท่านเคย
ทาศัลยกรรมต่อไปนี้หรื อไม่
ศัลยกรรมในช่ วง 3 ปี ทีผ่ ่านมา

เสริ มจมูก
เลเซอร์หน้าใส
สักคิ้ว
ร้อยไหม โบท็อกซ์
ตาสองชั้น
ฉีดฟิ ลเลอร์
เสริ มหน้าอก
ผ่าตัดริ มฝี ปาก
รวม

จานวน (คน)
252
140
128
107
76
71
34
32
400

ร้ อยละ
30.0
16.7
15.2
12.7
9.0
8.5
4.0
3.8
100

หมายเหตุ: ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ
จากตารางที่ 4.7 พบว่า ในช่วง 3 ปี ที่ผา่ นมา กลุ่มตัวอย่างเคยทาศัลยกรรมเสริ มจมูกมากที่สุด
จานวน 252 คน คิดเป็ นร้อยละ 30.0 รองลงมา คือ เลเซอร์ หน้าใส จานวน 140 คน คิดเป็ นร้อยละ
16.7 และสักคิว้ จานวน 128 คน คิดเป็ นร้อยละ 15.2 ตามลาดับ
3) การเปิ ดรับสื่ อ (Media Exposure) ของผูท้ ี่ทาศัลยกรรม
ผูว้ จิ ยั ได้ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับการเปิ ดรับสื่ อของกลุ่มตัวอย่างจานวน ประกอบด้วย
ข้อมูลทางด้านสื่ อที่ ใช้ในเปิ ดรั บข่าวสาร ความถี่ หรื อความบ่อยครั้ ง ช่ วงเวลา ระยะเวลาในการ
เปิ ดรับข่าวสารเกี่ยวกับศัลยกรรม ตามตารางที่ 4.8-4.11 ดังนี้
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ตารางที่ 4.8 แสดงจานวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามการสื่ อที่ใช้ในการเปิ ดรับ
ข่าวสารเกี่ยวกับศัลยกรรม
สื่ อทีใ่ ช้ ในการเปิ ดรับสารเกี่ยวกับศัลยกรรม
อินเทอร์เน็ต
บุคคล
วิทยุโทรทัศน์
ป้ ายประชาสัมพันธ์
นิตยสาร
ภาพยนตร์
วิทยุกระจายเสี ยง
หนังสื อพิมพ์
รวม

จานวน (คน)
358
187
93
54
33
24
23
11
783

ร้ อยละ
45.7
23.9
11.9
6.9
4.2
3.1
2.9
1.4
100

หมายเหตุ: ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ
จากตารางที่ 4.8 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการเปิ ดรับข่าวสารเกี่ยวกับศัลยกรรมผ่านทางอินเตอร์ เน็ตมาก
ที่สุด จานวน 358 คน คิดเป็ นร้ อยละ 45.7 รองลงมา คือ บุคคล จานวน 187 คน คิดเป็ นร้อยละ 23.9 และ
วิทยุโทรทัศน์ จานวน 93 คน คิดเป็ นร้อยละ 11.9 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.9 แสดงจานวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามความถี่ หรื อความบ่อยครั้งที่
เปิ ดรับข่าวสารเกี่ยวกับศัลยกรรม ต่อสัปดาห์
ความถี่ ในการเปิ ดรับข่ าวสาร
1-2 ครั้งต่อสัปดาห์
3-4 ครั้งต่อสัปดาห์
5-6 ครั้งต่อสัปดาห์
ทุกวัน
รวม

จานวน (คน)
268
100
18
14
400

ร้อยละ
67.0
25.0
4.5
3.5
100

จากตารางที่ 4.9 พบว่า กลุ่มตัวส่ วนใหญ่มีความถี่ ในการเปิ ดรับข่าวสารเกี่ยวกับศัลยกรรม
1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ มากที่สุด จานวน 268 คน คิดเป็ นร้อยละ 67.0 รองลงมา คือ 3-4 ครั้งต่อสัปดาห์
จานวน 100 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 25.0 และ 5-6 ครั้ งต่ อ สั ป ดาห์ จ านวน 18 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 4.5
ตามลาดับ
ตารางที่ 4.10 แสดงจานวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามช่วงเวลาที่เปิ ดรับข่าวสาร
เกี่ยวกับศัลยกรรม
ช่ วงเวลาทีเ่ ปิ ดรับข่ าวสาร
20.01-00.00 น.
16.01-20.00 น.
12.01-16.00 น.
00.01-04.00 น.
08.01-12.00 น.
รวม

จานวน (คน)
175
123
82
15
5
400

ร้ อยละ
43.8
30.8
20.5
3.8
1.3
100

จากตารางที่ 4.10 พบว่า กลุ่มตัวอย่างเปิ ดรับข่าวสารเกี่ยวกับศัลยกรรมในช่วงเวลา 20.0100.00 น. มากที่สุด จานวน 175 คน คิดเป็ นร้อยละ 43.8 รองลงมา คือ 16.01-20.00 น. จานวน 123
คน คิดเป็ นร้อยละ 30.8 และ 12.01-16.00 น. จานวน 82 คน คิดเป็ นร้อยละ 20.5 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.11 แสดงจานวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามระยะเวลาในการเปิ ดข่าวสาร
เกี่ยวกับศัลยกรรม
ระยะเวลาการเปิ ดข่ าวสาร
น้อยกว่า 1 ชัว่ โมง
1-2 ชัว่ โมง
3-4 ชัว่ โมง
5-6 ชัว่ โมง
รวม

จานวน (คน)
183
183
32
2
400

ร้ อยละ
45.8
45.8
8.0
0.5
100

จากตารางที่ 4.11 พบว่า กลุ่มตัวอย่างใช้ระยะเวลาในการเปิ ดรับข่าวสารเกี่ยวกับศัลยกรรม
น้อยกว่า 1 ชัว่ โมง และ 1 -2 ชัว่ โมง มากที่สุด จานวน 183 คนเท่ากัน คิดเป็ นร้อยละ 45.8 รองลงมา
คือ 3 – 4 ชัว่ โมง จานวน 32 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.0 ตามลาดับ
4) การรับรู ้คุณค่า (Perceived Value)
ผูว้ จิ ยั ได้ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับการรับรู ้คุณค่าของกลุ่มผูห้ ญิงที่ทาศัลยกรรม โดย
แบ่งงออกเป็ น 2 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณค่าต่อตัวผูเ้ ข้ารับบริ การ (Personal Value) และด้านคุณค่าทาง
สังคม (Social Value) ตามตารางที่ 4.12 ดังนี้

78
ตารางที่ 4.12 แสดงจานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตาม
การรับรู ้คุณค่าเกี่ยวกับการทาศัลยกรรมจากโรงพยาบาล หรื อคลินิกที่ทาศัลยกรรม

การรับรู้ คณ
ุ ค่ า

มาก
ทีส่ ุ ด

ระดับความพึงพอใจ
มาก ปาน น้ อย
กลาง

ด้านคุณค่าต่อตัวผูเ้ ข้ารับบริ การ
การบริ การที่ดี
213
151
34
(53.3) (37.8) (8.5)
มีความภาคภูมิใจหรื อมัน่ ใจ
153
191
55
ในตนเองมากขึ้นหลัง
(38.3) (47.8) (13.8)
ทาศัลยกรรม
เข้ารับบริ การแล้วรู ้สึกพึง
119
202
76
พอใจหรื อเป็ นสุข
(29.8) (50.5) (19.0)
ความสะดวกในการรับบริ การ 73
272
54
(18.3) (68.0) (13.5)
คุม้ ค่าต่อการเข้ารับบริ การ
100
203
95
(25.0) (50.7) (23.8)
ประหยัดเวลาในการเข้ารับ
101
171
121
บริ การ เช่น มีการนัดคิว
(25.3) (42.8) (30.3)
รวมด้ านคุณค่ าต่อตัวผู้เข้ ารับบริการ

น้ อย
ทีส่ ุ ด

M

SD

แปลความ

2
(0.5)
1
(0.3)

0
(0.0)
0
(0.00)

4.44

0.67

มากที่สุด

4.24

0.69

มากที่สุด

3
(0.8)
1
(0.3)
2
(0.5)
7
(1.8)

0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)

4.09

0.71

มาก

4.04

0.57

มาก

4.00

0.71

มาก

3.91

0.79

มาก

3.98

0.42

มาก
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ตารางที่ 4.12 (ต่อ)

การรับรู้ คณ
ุ ค่ า

มาก
ทีส่ ุ ด

ระดับความพึงพอใจ
มาก ปาน น้ อย
กลาง

ด้านคุณค่าทางสังคม (Social value)
หลังจากทาศัลยกรรมแล้ว
119
191
89
รู ้สึกเป็ นที่ยอมรับในกลุ่ม
(29.8) (47.8) (22.3)
สังคม
หลังจากทาศัลยกรรมแล้ว
114
172
110
รู ้สึกเป็ นที่ยกย่องในกลุ่ม
(28.5) (43.0) (27.5)
สังคม
หลังจากทาศัลยกรรมแล้ว
99
201
94
รู ้สึกยกระดับสถานะทาง
(24.8) (50.2) (23.5)
สังคม
หลังจากทาศัลยกรรมแล้ว
107
177
112
รู ้สึกเป็ นที่น่าเชื่อถือในกลุ่ม
(26.8) (44.3) (28.0)
สังคม
หลังจากทาศัลยกรรมแล้ว
107
177
112
รู ้สึกเป็ นที่รักในกลุ่มสังคม
(26.8) (44.3) (28.0)
รวมด้ านคุณค่ าต่อตัวผู้เข้ ารับบริการ
รวมการรับรู้ คุณค่ า

น้ อย
ทีส่ ุ ด

M

SD

แปลความ

0
(0.0)

1
(0.3)

4.07

0.73

มาก

4
(1.0)

0
(0.0)

3.99

0.77

มาก

6
(1.5)

0
(0.0)

3.98

0.73

มาก

4
(1.0)

0
(0.0)

3.97

0.76

มาก

4
(1.0)

0
(0.0)

3.92

0.72

มาก

4.12
4.06

0.42
0.41

มาก
มาก

จากตารางที่ 4.12 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู ้คุณค่าเกี่ยวกับศัลยกรรม โดยรวมอยูใ่ นระดับ
มาก ด้วยค่าเฉลี่ย 4.06 เมื่อพิจารณาโดยละเอียด พบว่า มีการรับรู ้คุณค่าในด้านคุณค่าต่อตัวผูเ้ ข้ารับ
บริ การจากคลินิกศัลยกรรมอยูใ่ นระดับมาก ด้วยค่าเฉลี่ย 4.12 รองลงมา คือ ด้านคุณค่าทางสังคม
(Social value) อยูใ่ นระดับมาก ด้วยค่าเฉลี่ย 3.98 ตามลาดับ
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5) ความพึงพอใจ (Satisfaction)
ผูว้ จิ ยั ได้ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในส่ วนประสมทางการตลาด 7Ps
ของสถาบันเสริ มความงามของกลุ่มผูห้ ญิงที่ทาศัลยกรรม ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจัดจาหน่าย หรื อคลินิกที่ทาศัลยกรรม ด้านส่ งเสริ มการตลาด ด้านบุคคล ด้าน
กระบวนการบริ การ ด้านสิ่ งแวดล้อมของบริ การ ตามตารางที่ 4.13 ดังนี้
ตารางที่ 4.13 แสดงจานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตาม
ความพึงพอใจในส่ วนประสมทางการตลาด 7Ps ของสถาบันเสริ มความงามของกลุ่ม
ผูห้ ญิงที่ทาศัลยกรรม

ความพึงพอใจ
ด้านผลิตภัณฑ์
แพทย์มีความเชี่ยวชาญ
คุณภาพของผลิตภัณฑ์มี
มาตรฐานมีการรองรับอย่าง
ถูกต้อง
คลินิกศัลยกรรมมีภาพลักษณ์
ที่ดี
ผลิตภัณฑ์มีให้เลือกหลาย
หลาย

ระดับความพึงพอใจ
มาก ปาน น้ อย
กลาง

น้ อย
ทีส่ ุ ด

M

SD

แปลความ

172 191
37
0
(43.0) (47.8) (9.3) (0.00)
154
197
49
0
(38.5) (49.3) (12.3) (0.00)

0
(0.00)
0
(0.00)

4.34

0.64

มากที่สุด

4.26

0.66

มากที่สุด

0
(0.00)
0
(0.00)

4.26

0.65

มากที่สุด

4.18

0.67

มาก

มาก
ทีส่ ุ ด

150
205
44
(37.5) (51.2) (11.0)
131
211
57
(32.8) (52.8) (14.2)
รวมด้ านผลิตภัณฑ์

1
(0.3)
1
(0.3)

4.26

0.44

มากทีส่ ุ ด
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ตารางที่ 4.13 (ต่อ)

ความพึงพอใจ
ด้านราคา
ราคาเหมาะสมกับผลของการ
ทาศัลยกรรมที่ได้รับ
ราคาเหมาะสมกับบริ การที่
ได้รับ
ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์

มาก
ทีส่ ุ ด

ระดับความพึงพอใจ
มาก ปาน น้ อย
กลาง

133
212
53
2
(33.3) (53.0) (13.3) (0.5)
129
206
63
2
(32.3) (51.5) (15.8) (0.5)
130
203
64
3
(32.5) (50.7) (16.0) (0.8)
รวมด้ านราคา
ช่องทางการจัดจาหน่าย หรื อคลินิกที่ทาศัลยกรรม
วันและเวลาเปิ ด-ปิ ด
130
219
51
0
ทาการของร้านชัดเจน
(32.5) (54.8) (12.8) (0.00)
โทรศัพท์ติดต่อสะดวก
124
222
53
0
(31.0) (55.5) (13.3) (0.00)
การเดินทางง่ายและสะดวก
119
197
78
5
(29.8) (49.3) (19.5) (1.3)
มีจานวนสาขามาก
123
144
110
19
(30.8) (36.0) (27.5) (4.8)
รวมช่ องทางการจัดจาหน่ าย หรื อคลินิกทีท่ าศัลยกรรม
ด้านส่งเสริ มการตลาด
มีการโฆษณาผ่านชื่อทาง
152
197
45
6
สื่ อสารต่าง ๆ
(38.0) (49.3) (11.3) (1.5)
การแจ้งข้อมูลรายละเอียดของ 117
196
83
4
การเข้ารับบริ การในแต่ละ
(29.3) (49.0) (20.8) (1.0)
รายการไว้อย่างชัดเจน
มีคูปอง หรื อส่วนลดในการ
128
142
78
39
ทาศัลยกรรม
(32.0) (35.5) (19.5) (9.8)
รวมด้ านส่ งเสริมการตลาด

น้ อย
ทีส่ ุ ด

M

SD

แปลความ

0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)

4.19

0.67

มาก

4.16

0.69

มาก

4.15

0.70

มาก

4.16

0.56

มาก

4.20

0.64

มาก

4.17

0.66

มาก

4.07

0.74

มาก

3.91

0.92

มาก

4.09

0.51

มาก

0
(0.00)
1
(0.3)
1
(0.3)
4
(1.0)

0
(0.00)
0
(0.00)

4.24

0.70

มากที่สุด

4.07

0.73

มาก

13
(3.3)

3.83

1.08

มาก

4.05

0.64

มาก
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ตารางที่ 4.13 (ต่อ)

ความพึงพอใจ

มาก
ทีส่ ุ ด

ระดับความพึงพอใจ
มาก ปาน น้ อย
กลาง

ด้านบุคคล
ผูใ้ ห้บริ การให้ความใส่ใจกับผู ้ 156 196
47
1
เข้ารับการทาศัลยกรรม
(39.0) (59.0) (11.8) (0.3)
ผูใ้ ห้บริ การคอยให้ขอ้ มูล
154 196
49
0
เกี่ยวกับการทาศัลยกรรม
(38.5) (49.0) (12.3) (0.00)
ผูใ้ ห้บริ การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 131 223
46
0
(32.8) (55.8) (11.5) (0.00)
ผูใ้ ห้บริ การพูดจาสุภาพ
127 226
47
0
เรี ยบร้อย
(31.8) (56.5) (11.8) (0.00)
รวมด้ านบุคคล
ด้านกระบวนการบริ การ
184
88
8
1
4.26 0.78 มากที่สุด
(46.0) (22.0) (2.0) (0.3)
211
54
1
0
4.20 0.66
มาก
(52.8) (13.5) (0.3) (0.00)
218
52
1
2
4.20 0.69
มาก
(54.5) (13.0) (0.3) (0.5)
รวมด้ านกระบวนการบริการ
สภาพแวดล้อมของการบริ การ
192
29
0
0
4.37 0.61 มากที่สุด
(48.0) (7.2) (0.00) (0.00)
193
35
4
1
4.30 0.69 มากที่สุด
(48.3) (8.8) (1.0) (0.3)
รวมสภาพแวดล้ อมของการบริการ
เฉลีย่ รวมความพึงพอใจของผู้หญิงทีท่ าศัลยกรรม
ต่ อส่ วนประสมทางการตลาด 7Ps

น้ อย
ทีส่ ุ ด

M

SD

แปลความ

0
(0.00)
1
(0.3)
0
(0.00)
0
(0.00)

4.27

0.66

มากที่สุด

4.26

0.68

มากที่สุด

4.21

0.63

มากที่สุด

4.20

0.62

มาก

4.23

0.47

มากทีส่ ุ ด

4.13

0.53

มาก

4.34
4.19

0.55
0.39

มากทีส่ ุ ด
มาก
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จากตารางที่ 4.13 พบว่า กลุ่ มตัวอย่างมี ความพึ งพอใจของผูห้ ญิ งที่ ท าศัลยกรรมที่ มี ต่อการ
ทาศัลยกรรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก ด้วยค่าเฉลี่ ย 4.19 เมื่อพิจารณาโดยละเอียด พบว่า มีความพึง
พอใจ ในเรื่ อง สภาพแวดล้อมของการบริ การ ด้วยค่าเฉลี่ย 4.34 มากที่สุด รองลงมา คือ ด้านผลิตภัณฑ์
ด้วยค่าเฉลี่ ย 4.26 และด้านบุคคล ด้วยค่าเฉลี่ ย 4.23 ตามลาดับ และเมื่อพิจารณาในแต่ดา้ นของส่ วน
ประสมทางการตลาด 7Ps ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย หรื อคลินิกที่
ทาศัลยกรรม ด้านส่ งเสริ มการตลาด ด้านบุคคล ด้านกระบวนการบริ การ ด้านสิ่ งแวดล้อมของบริ การ
โดยแบ่งออกเป็ นส่ วน ๆ ดังนี้
ด้านผลิตภัณฑ์ กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึง
พอใจในแพทย์มีความเชี่ยวชาญ มากที่สุด ด้วยค่าเฉลี่ย 4.34 รองลงมา คือ คุณภาพของผลิตภัณฑ์มี
มาตรฐานมี ก ารรองรั บ อย่า งถู ก ต้อ ง และคลิ นิก ท าศัล ยกรรมมี ภาพลัก ษณ์ ที่ ดี ด้ว ยค่ า เฉลี่ ย 4.26
ตามลาดับ
ด้านราคา กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในด้านราคา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจใน
ราคาเหมาะสมกับผลของการทาศัลยกรรมที่ได้รับ มากที่สุด ด้วยค่าเฉลี่ย 4.19 รองลงมา คือ ราคา
เหมาะสมกับบริ การที่ได้รับ ด้วยค่าเฉลี่ย 4.16 และราคาเหมาะสมกับคุณภาพผลิตภัณฑ์ ด้วยค่าเฉลี่ย
4.15 ตามลาดับ
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย หรื อคลินิกที่ทาศัลยกรรม พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ
ในวันและเวลาเปิ ด–ปิ ดทาการของร้านชัดเจน มากที่สุด ด้วยค่าเฉลี่ ย 4.20 รองลงมา คือ โทรศัพท์
ติดต่อสะดวก ด้วยค่าเฉลี่ย 4.17 และการเดินทางง่าย และสะดวก ด้วยค่าเฉลี่ย 4.07 ตามลาดับ
ด้านส่ งเสริ ม การตลาด พบว่า กลุ่ ม ตัวอย่า งมี ค วามพึงพอใจในมี การโฆษณาผ่า นชื่ อทาง
สื่ อสารต่าง ๆ เช่นอินเตอร์ เน็ต แผ่นป้ าย แผ่นพับ ฯลฯ มากที่สุด ด้วยค่าเฉลี่ย 4.24 รองลงมา คือ การ
แจ้งข้อมูลรายละเอียดของการเข้ารับบริ การในแต่ละรายการไว้อย่างชัดเจน ด้วยค่าเฉลี่ย 4.07 และมี
คูปอง หรื อส่ วนลดในการทาศัลยกรรม ด้วยค่าเฉลี่ย 3.83 ตามลาดับ
ด้านบุคคล พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ เรื่ อง ผูใ้ ห้บริ การให้ความใส่ ใจกับผูเ้ ข้ารับ
การทาศัลยกรรม มากที่ สุด ด้วยค่าเฉลี่ ย 4.27 รองลงมา คือ ผูใ้ ห้บริ การคอยให้ขอ้ มูลเกี่ ยวกับการ
ทาศัลยกรรม ด้วยค่าเฉลี่ย 4.26 และ ผูใ้ ห้บริ การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ด้วยค่าเฉลี่ย 4.21 ตามลาดับ
ด้านกระบวนการบริ การ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ เรื่ อง ความเข้มงวดของการ
เข้า -ออก และมี ร ะบบรั ก ษาความปลอดภัย ด้ว ยค่ า เฉลี่ ย 4.26 รองลงมา คื อ เวลานัด เข้า รั บ การ
ทาศัลยกรรมมีการจัดคิวได้อย่างเหมาะสม ด้วยค่าเฉลี่ย 4.21 และการกาหนดกฎระเบียบ เช่ น ต้อง
เปลี่ยนชุดก่อนเข้ารับการทาศัลยกรรม ด้วยค่าเฉลี่ย 4.20 ตามลาดับ

84
สภาพแวดล้อมของการบริ การ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ เรื่ อง ความสะอาดของ
คลินิกศัลยกรรม มากที่สุด ด้วยค่าเฉลี่ย 4.37 รองลงมา คือ ความสวยงามของคลินิกศัลยกรรม ด้วย
ค่าเฉลี่ย 4.30 ตามลาดับ
6) การตัดสิ นใจทาซ้ า (Repurchase)
ผูว้ จิ ยั ได้ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับการตัดสิ นใจทาซ้ า (Repurchase)ของกลุ่มผูห้ ญิงที่
ทาศัลยกรรม ตามตารางที่ 4.14 ดังนี้
ตารางที่ 4.14 แสดงจานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตาม
การตั้งใจทาศัลยกรรมซ้ า
การตัดสินใจทาซ้า
M
มากทีส่ ุ ด มาก ปานกลาง น้ อย น้ อยทีส่ ุ ด
แนวโน้ม ที่ จ ะใช้บ ริ ก ารที่ 120
166
71
14
29
4.04
ค ลิ นิ ก ใ ห ม่ กั บ ก า ร (30.0) (41.5) (17.8) (3.5) (7.2)
ทาศัลยกรรมจุดใหม่
195
90
11
7
3.91
แนวโน้ม ที่ จ ะใช้บ ริ ก ารที่ 97
ค ลิ นิ ก เ ดิ ม กั บ ก า ร (24.3) (48.8) (22.5) (2.8) (1.8)
ทาศัลยกรรมจุดเดิม
แนวโน้ม ที่ จ ะใช้บ ริ ก ารที่ 128
185
69
9
9
3.83
ค ลิ นิ ก ใ ห ม่ กั บ ก า ร (32.0) (46.3) (17.3) (2.3) (2.33)
ทาศัลยกรรมจุดเดิม
แนวโน้ม ที่ จ ะใช้บ ริ ก ารที่ 75
203
93
14
15
3.77
ค ลิ นิ ก เ ดิ ม กั บ ก า ร (18.8) (50.7) (23.3) (3.5) (3.8)
ทาศัลยกรรมจุดใหม่
เฉลีย่ รวมการตั้งใจทาศัลยกรรมซ้า
3.89
การตั้งใจทาศัลยกรรมซ้า

SD

แปลความ

0.88

มาก

0.85

มาก

1.11

มาก

0.92

มาก

0.74

มาก

จากตารางที่ 4.14 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความตั้งใจใช้บริ การซ้ าโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ด้วย
ค่าเฉลี่ย 3.89 เมื่อพิจารณา โดยละเอียด พบว่า มีแนวโน้มที่จะใช้บริ การที่คลินิกศัลยกรรมใหม่กบั การ
ทาศัลยกรรมจุดใหม่ อยูใ่ นระดับมาก ด้วยค่าเฉลี่ย 4.04 รองลงมา คือ มีแนวโน้มที่จะใช้บริ การที่
คลินิกศัลยกรรมเดิมกับการทาศัลยกรรมจุดเดิม ด้วยค่าเฉลี่ย 3.91 และแนวโน้มที่จะใช้บริ การที่คลินิก
ใหม่กบั การทาศัลยกรรมจุดเดิม ด้วยค่าเฉลี่ย 3.83 ตามลาดับ
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7) การบอกต่อ (Word of Mouth)
ผูว้ จิ ยั ได้ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับการ ของกลุ่มผูห้ ญิงที่ทาศัลยกรรมโดยแบ่งตามการ
บอกต่อให้เพื่อน หรื อคนใกล้ชิด เกี่ยวกับการทาศัลยกรรม และเรื่ องที่จะบอกต่อ ตามตารางที่ 4.154.16 ดังนี้
ตารางที่ 4.15 แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกการบอกต่อให้เพื่อน หรื อคน
ใกล้ชิด เกี่ยวกับการทาศัลยกรรม
บอกต่ อ
บอกต่อ
รวม

จานวน (คน)
400
400

ร้ อยละ
100
100

จากตารางที่ 4.15 พบว่า กลุ่มตัวอย่างบอกต่อทั้งหมด จานวน 400 คน คิดเป็ นร้อยละ 100
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ตารางที่ 4.16 แสดงจานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตาม
เรื่ องที่จะบอกต่อเกี่ยวกับการทาศัลยกรรม
ระดับการบอกต่ อ
มากทีส่ ุ ด มาก ปานกลาง น้ อย
บอกต่อข้อมูลคลินิกและ
186
178
30
5
ผลิตภัณฑ์ (เมื่อมีคนถาม)
(46.5) (44.5) (7.5) (1.3)
บอกต่อประสบการณ์
118
185
57
26
ส่วนตัว (เมื่อมีคนถาม)
(29.5) (46.3) (14.2) (6.5)
บอกต่อประสบการณ์
111
189
62
27
ส่วนตัว (แม้ไม่มีคนถาม)
(27.8) (47.3) (15.5) (6.8)
บอกต่อข้อมูลคลินิกและ
134
222
38
5
ผลิตภัณฑ์ (แม้ไม่มีคนถาม) (33.5) (55.5) (9.5) (1.3)
เฉลีย่ รวม
การบอกต่ อ

M
น้ อยทีส่ ุ ด
1
4.36
(0.3)
14
4.21
(3.5)
11
3.92
(2.8)
1
3.91
(0.3)
4.10

SD

แปลความ

0.69

มากที่สุด

0.68

มาก

1.00

มาก

0.97

มาก

0.64

มาก

จากตารางที่ 4.16 พบว่า กลุ่ มตัวอย่างมี เ รื่ องที่ จะบอกต่ อโดยรวมอยู่ใ นระดับ มาก ด้ว ย
ค่าเฉลี่ย 4.10 เมื่อพิจารณา โดยละเอียด พบว่า บอกต่อเกี่ยวกับข้อมูลคลินิกและผลิตภัณฑ์ (เมื่อมีคน
ถาม) ด้วยค่าเฉลี่ย 4.36 รองลงมา คือ บอกต่อเกี่ยวกับประสบการณ์ส่วนตัว (เมื่อมีคนถาม) ด้วยค่าเฉลี่ย
4.21 และบอกต่อเกี่ยวกับประสบการณ์ส่วนตัว (แม้ไม่มีคนถาม) ด้วยค่าเฉลี่ย 3.92 ตามลาดับ

4.2 ตอนที่ 2 การทดสอบสมมติฐาน
1) สมมติ ฐานที่ 1 การเปิ ดรั บ สื่ อ มี ค วามสั ม พันธ์ ก บั ความพึ ง พอใจในส่ ว นประสมทาง
การตลาด 7Ps ของสถาบันเสริ มความงาม การตัดสิ นใจทาศัลยกรรมซ้ า และการบอกต่อเกี่ ยวกับ
ศัลยกรรมของผูห้ ญิงที่
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ตารางที่ 4.17 แสดงค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ระหว่างการเปิ ดรับสื่ อเกี่ยวกับศัลยกรรม กับความ
พึงใจในส่ วนประสมทางการตลาด 7Ps ของสถาบันเสริ มความงามทาศัลยกรรมเพื่อ
ความงาม
การเปิ ดรับสื่ อ
สื่ อที่ใช้ในเปิ ดรับข่าวสารเกี่ยวกับ
ศัลยกรรม
ความถี่ หรื อความบ่อยครั้งที่ท่าน
เปิ ดรับข่าวสารเกี่ยวกับศัลยกรรม
ระยะเวลาในการเปิ ดข่าวสาร
เกี่ยวกับศัลยกรรมต่อวัน

ความพึงพอใจตามปัจจัยสาคัญทั้ง 7Ps
ค่ าสหสั มพันธ์
ระดับนัยสาคัญ
0.180***
0.000
-0.057

0.257

0.041

0.414

หมายเหตุ: *** มีนยั สาคัญทางสถิติ 0.001
จากตารางที่ 4.17 พบว่า เมื่อพิจารณาหาค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ระหว่างการเปิ ดรับสื่ อ
เกี่ ยวกับศัลยกรรม กับความพึ งใจในส่ วนประสมทางการตลาด 7Ps ของสถาบันเสริ มความงาม
ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่และสิ่ งอานวยความสะดวก ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
และการบริ การ ด้านบุคคล ด้านกระบวนการบริ การ และด้านสภาพแวดล้อมโดยใช้สหสัมพันธ์แบบ
เพียร์สัน (Person’s Product Moment Correlation Coefficient)
ผลการทดสอบ พบว่า สื่ อที่ ใ ช้ในเปิ ดรั บ ข่าวสารเกี่ ยวกับ ศัลยกรรม มี ความสัมพันธ์ ก ับ
ความพึงพอใจในส่ วนประสมทางการตลาด 7Ps ของสถาบันเสริ มความงาม โดยมีนยั ยะสาคัญทาง
สถิ ติที่ระดับ 0.001 ซึ่ งผลวิจยั เป็ นไปตามสมมติฐาน สมมติ ฐาน โดยเป็ นความสัมพันธ์เชิ งบวก
ดังนั้นจึงสามารถสรุ ปผลการวิจยั ได้วา่ เมื่อมีการเปิ ดรับข่าวสารเกี่ยวกับศัลยกรรมเพิ่มขึ้น ก็จะความ
พึงพอใจในตามปั จจัยสาคัญทั้ง 7Ps ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่และสิ่ งอานวยความ
สะดวก ด้านการส่ งเสริ มการตลาดและการบริ การ ด้านบุคคล ด้านกระบวนการบริ การ และด้าน
สภาพแวดล้อม เพิ่มขึ้น
ด้านความถี่ หรื อความบ่อยครั้งที่เปิ ดรับข่าวสารเกี่ ยวกับศัลยกรรม ไม่มีความสัมพันธ์กบั
ความพึงพอใจตามปั จจัยสาคัญทั้ง 7Psได้แก่ ด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่และสิ่ งอานวย
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ความสะดวก ด้านการส่ งเสริ มการตลาดและการบริ การ ด้านบุคคล ด้านกระบวนการบริ การ และ
ด้านสภาพแวดล้อม โดยมีนยั ยะสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งผลวิจยั ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน
ระยะเวลาในการเปิ ดข่าวสารเกี่ยวกับศัลยกรรมต่อวัน ไม่มีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจ
ตามปั จจัยสาคัญทั้ง 7Ps สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งผลวิจยั ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน
โดยสรุ ป การเปิ ดรับสื่ อเกี่ยวกับศัลยลกรรม มีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจ หรื อยอมรับ
สมมติฐานที่ 1 ในบางส่ วนเท่านั้น
ตารางที่ 4.18 แสดงค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ระหว่างการเปิ ดรับสื่ อเกี่ยวกับศัลยกรรมกับการ
ตัดสิ นใจทาศัลยกรรมซ้ าของผูห้ ญิง
การเปิ ดรับสื่ อ
สื่ อที่ใช้ในเปิ ดรับข่าวสารเกี่ยวกับ
ศัลยกรรม
ความถี่หรื อความบ่อยครั้งที่ท่าน
เปิ ดรับข่าวสารเกี่ยวกับศัลยกรรม
ระยะเวลาในการเปิ ดข่าวสาร
เกี่ยวกับศัลยกรรมต่อวัน

การตัดสิ นใจทาศัลยกรรมซ้า
ค่ าสหสั มพันธ์
ระดับนัยสาคัญ
-0.275***
0.000
-0.073

0.146

0.145**

0.004

หมายเหตุ: ** มีนยั สาคัญทางสถิติ 0.01
*** มีนยั สาคัญทางสถิติ 0.001
จากตารางที่ 4.18 พบว่า เมื่อพิจารณาหาค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ระหว่างการเปิ ดรับสื่ อ
เกี่ ยวกับ ศัล ยกรรม กับ การตัดสิ นใจท าศัลยกรรมซ้ า โดยใช้ส หสัมพันธ์ แบบเพีย ร์ สัน (Person’s
Product Moment Correlation Coefficient) ในการทดสอบแล้ว พบว่า
สื่ อที่ใช้ในเปิ ดรับข่าวสารเกี่ยวกับศัลยกรรม มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจทาศัลยกรรม
ซ้ า โดยมีนยั ยะสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ซึ่งผลวิจยั เป็ นไปตามสมมติฐาน โดยเป็ นความสัมพันธ์
เชิ งลบ ดังนั้นจึงสามารถสรุ ปผลการวิจยั เมื่อการมีการใช้สื่อในเปิ ดรับข่าวสารเพิ่มขึ้น แต่จะการ
ตัดสิ นใจทาศัลยกรรมซ้ าน้อยลง
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ด้านความถี่ หรื อความบ่อยครั้งที่เปิ ดรับข่าวสารเกี่ ยวกับศัลยกรรม ไม่มีความสัมพันธ์กบั
การตัดสิ นใจทาซ้ า โดยมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งผลวิจยั ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน
ระยะเวลาในการเปิ ดข่าวสารเกี่ ยวกับศัล ยกรรมต่อวัน มี ค วามสั มพันธ์ กบั การตัดสิ นใจ
ทาซ้ า โดยมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ซึ่งผลวิจยั เป็ นไปตามสมมติฐาน โดยเป็ นความสัมพันธ์
เชิงบวก ดังนั้นจึงสามารถสรุ ปผลการวิจยั เมื่อใช้ระยะในการเปิ ดรับสื่ อเกี่ยวกับศัลยกรรมเพิ่มขึ้นจะ
มีการตัดสิ นใจทาศัลยกรรมซ้ าเพิ่มขึ้น
ตารางที่ 4.19 แสดงค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ระหว่างการเปิ ดรับสื่ อเกี่ยวกับศัลยกรรม กับการ
บอกต่อเกี่ยวกับศัลยกกรม
การเปิ ดรับสื่ อ
สื่ อที่ใช้ในเปิ ดรับข่าวสารเกี่ยวกับ
ศัลยกรรม
ความถี่ หรื อความบ่อยครั้งที่ท่าน
เปิ ดรับข่าวสารเกี่ยวกับศัลยกรรม
ระยะเวลาในการเปิ ดข่าวสาร
เกี่ยวกับศัลยกรรมต่อวัน

การบอกต่ อเกีย่ วกับศัลยกรรม
ค่ าสหสั มพันธ์
ระดับนัยสาคัญ
-0.175***
0.000
0.048

0.343

0.039

0.437

หมายเหตุ: *** มีนยั สาคัญทางสถิติ 0.001
จากตารางที่ 4.19 พบว่า เมื่อพิจารณาหาค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ระหว่างการเปิ ดรับสื่ อ
เกี่ยวกับศัลยกรรม กับความพึงใจตามปั จจัยสาคัญทั้ง 7Ps โดยใช้สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Person’s
Product Moment Correlation Coefficient) ในการทดสอบแล้ว พบว่า
สื่ อที่ใช้ในเปิ ดรับข่าวสารเกี่ ยวกับศัลยกรรม มีความสัมพันธ์ กบั การบอกต่อ โดยมีนยั ยะ
สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ซึ่ งผลวิจยั เป็ นไปตามสมมติฐาน โดยเป็ นความสัมพันธ์เชิ งลบ ดังนั้น
จึงสามารถสรุ ปผลการวิจยั เมื่อการมีการใช้สื่อในเปิ ดรับข่าวสารมาก แต่มีการบอกต่อน้อยลง
ด้านความถี่ หรื อความบ่อยครั้งที่เปิ ดรับข่าวสารเกี่ ยวกับศัลยกรรม ไม่มีความสัมพันธ์กบั
การบอกต่อ โดยมีนยั ยะสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งผลวิจยั ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน
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ระยะเวลาในการเปิ ดข่าวสารเกี่ ยวกับศัลยกรรมต่อวัน ไม่มีความสัมพันธ์กบั การบอกต่อ
โดยมีนยั ยะสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งผลวิจยั ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน
2) สมมติฐานที่ 2 ประสบการณ์ การทาศัลยกรรมมีมีความสัมพันธ์ กบั ความพึงพอใจใน
ส่ วนประสมทางการตลาด 7Ps ของสถาบันเสริ มความงาม การตัดสิ นใจทาศัลยกรรมซ้ า และการ
บอกต่อเกี่ยวกับศัลยกรรมของผูห้ ญิงที่ทาศัลยกรรมเพื่อความงาม
ตารางที่ 4.20 แสดงค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์การทาศัลยกรรม กับความพึง
ใจในส่ วนประสมทางการตลาด 7Ps ของสถาบันเสริ มความงาม
ตัวแปร
ประสบการณ์การทาศัลยกรรม

ความพึงพอใจในส่ วนประสมทางการตลาด 7Ps
ค่ าสหสั มพันธ์
ระดับนัยสาคัญ
0.180***
0.000

หมายเหตุ: *** มีนยั สาคัญทางสถิติ 0.001
จากตารางที่ 4.20 พบว่า เมื่อพิจารณาหาค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์
การทาศัลยกรรม กับความพึงพอใจในส่ วนประสมทางการตลาด 7Ps ของสถาบันเสริ มความงาม
ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่และสิ่ งอานวยความสะดวก ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
และการบริ การ ด้านบุคคล ด้านกระบวนการบริ การ และด้านสภาพแวดล้อมโดยใช้สหสัมพันธ์แบบ
เพียร์สัน (Person’s Product Moment Correlation Coefficient)
ผลการทดสอบ พบว่า ประสบการณ์การทาศัลยกรรม มีความสัมพันธ์ความพึงใจตามปั จจัย
สาคัญทั้ง 7Ps โดยมีนยั ยะสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ซึ่ งผลวิจยั เป็ นไปตามสมมติฐาน โดยเป็ น
ความสัมพันธ์เชิ งบวก ดังนั้นจึงสามารถสรุ ปผลการวิจยั เมื่อมีประสบการณ์การทาศัลยกรรมเพิ่มขึ้น
หรื อจานวนจุดที่ทาศัลยกรรมมากขึ้น ก็จะมีความพึงพอใจในส่ วนประสมทางการตลาด 7Ps ของ
สถาบันเสริ มความงามเพิ่มขึ้น
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ตารางที่ 4.21 แสดงค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์การทาศัลยกรรม กับความพึง
ใจในส่ วนประสมทางการตลาด 7Ps ของสถาบันเสริ มความงาม
ตัวแปร
ประสบการณ์การทาศัลยกรรม

P1
.087

ความพึงพอใจในส่ วนประสมทางการตลาด 7Ps
P2
P3
P4
P5
P6
.183*** .124* .100* .188*** .105*

P7
.133**

หมายเหตุ: * มีนยั สาคัญทางสถิติ 0.05
** มีนยั สาคัญทางสถิติ 0.01
*** มีนยั สาคัญทางสถิติ 0.001
จากตารางที่ 4.21 พบว่า เมื่อพิจารณาหาค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์
การทาศัลยกรรม กับความพึงพอใจตามปั จจัยสาคัญทั้ง 7Ps ได้แก่ ด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
สถานที่ และสิ่ ง อานวยความสะดวก ด้านการส่ งเสริ มการตลาดและการบริ การ ด้านบุ คคล ด้า น
กระบวนการบริ การ และด้านสภาพแวดล้อม ดังนี้
ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์การทาศัลยกรรม กับความพึงพอใจด้าน
ผลิ ตภั ณ ฑ์ (P1) โดยใช้ ส หสั ม พั น ธ์ แ บบเพี ย ร์ สั น ( Person’s Product Moment Correlation
Coefficient) ในการทดสอบแล้ว พบว่า ประสบการณ์การทาศัลยกรรม มีความสัมพันธ์ความพึงใจ
ด้านผลิตภัณฑ์ โดยมีนยั ยะสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งผลวิจยั ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน
ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์การทาศัลยกรรม กับความพึงพอใจด้าน
ด้านราคา (P2)โดยใช้สหสัมพันธ์แบบเพียร์ สัน (Person’s Product Moment Correlation Coefficient)
ในการทดสอบแล้ว พบว่า ประสบการณ์ การทาศัลยกรรม มีความสัมพันธ์ ความพึงใจตามปั จจัย
สาคัญทั้ง 7Ps โดยมีนยั ยะสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ซึ่ งผลวิจยั เป็ นไปตามสมมติฐาน โดยเป็ น
ความสัมพันธ์เชิ งบวก ดังนั้นจึงสามารถสรุ ปผลการวิจยั เมื่อมีประสบการณ์การทาศัลยกรรมเพิ่มขึ้น
หรื อจานวนชิ้นมากขึ้น ก็จะมีความพึงพอใจในราคาเพิ่มขึ้น
ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์การทาศัลยกรรม กับความพึงพอใจด้าน
สถานที่ แ ละสิ่ ง อ านวยความสะดวก (P3)โดยใช้ส หสั ม พัน ธ์ แ บบเพี ย ร์ สั น (Person’s Product
Moment Correlation Coefficient) ในการทดสอบแล้ว พบว่ า ประสบการณ์ ก ารท าศัล ยกรรม มี
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ความสัมพันธ์ความพึงใจตามปั จจัยสาคัญทั้ง 7Ps โดยมีนยั ยะสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งผลวิจยั
เป็ นไปตามสมมติ ฐาน โดยเป็ นความสั ม พันธ์ เชิ ง บวก ดัง นั้นจึ ง สามารถสรุ ป ผลการวิจยั เมื่ อมี
ประสบการณ์การทาศัลยกรรมเพิ่มขึ้นหรื อจานวนชิ้นมากขึ้น ก็จะมีความพึงพอใจด้านสถานที่และ
สิ่ งอานวยความสะดวกเพิม่ ขึ้น
ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์การทาศัลยกรรม กับความพึงพอใจด้าน
การส่ ง เสริ ม การตลาดและการบริ ก าร (P4)โดยใช้ส หสั ม พัน ธ์ แ บบเพี ย ร์ สั น (Person’s Product
Moment Correlation Coefficient) ในการทดสอบแล้ว พบว่ า ประสบการณ์ ก ารท าศัล ยกรรม มี
ความสัมพันธ์ความพึงใจตามปั จจัยสาคัญทั้ง 7Ps โดยมีนยั ยะสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งผลวิจยั
เป็ นไปตามสมมติ ฐาน โดยเป็ นความสั ม พันธ์ เชิ ง บวก ดัง นั้นจึ ง สามารถสรุ ป ผลการวิจยั เมื่ อมี
ประสบการณ์การทาศัลยกรรมเพิ่มขึ้นหรื อจานวนชิ้นมากขึ้น ก็จะมีความพึงพอใจด้านการส่ งเสริ ม
การตลาดและการบริ การเพิ่มขึ้น
ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์การทาศัลยกรรม กับความพึงพอใจด้าน
บุคคล (P5)โดยใช้สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Person’s Product Moment Correlation Coefficient) ใน
การทดสอบแล้ว พบว่า ประสบการณ์การทาศัลยกรรม มีความสัมพันธ์ความพึงใจตามปั จจัยสาคัญ
ทั้ง 7Ps โดยมี นัย ยะส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.001 ซึ่ งผลวิ จ ัย เป็ นไปตามสมมติ ฐ าน โดยเป็ น
ความสัมพันธ์เชิ งบวก ดังนั้นจึงสามารถสรุ ปผลการวิจยั เมื่อมีประสบการณ์การทาศัลยกรรมเพิ่มขึ้น
หรื อจานวนชิ้นมากขึ้น ก็จะมีความพึงพอใจด้านบุคคลเพิ่มขึ้น
ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์การทาศัลยกรรม กับความพึงพอใจด้าน
กระบวนการบริ การ (P6)โดยใช้สหสัมพันธ์แบบเพียร์ สัน (Person’s Product Moment Correlation
Coefficient) ในการทดสอบแล้ว พบว่า ประสบการณ์การทาศัลยกรรม มีความสัมพันธ์ความพึงใจ
ตามปั จจัยสาคัญทั้ง 7Ps โดยมีนยั ยะสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ งผลวิจยั เป็ นไปตามสมมติฐาน
โดยเป็ นความสั ม พัน ธ์ เ ชิ ง บวก ดัง นั้ น จึ ง สามารถสรุ ปผลการวิ จ ัย เมื่ อ มี ป ระสบการณ์ ก าร
ทาศัลยกรรมเพิ่มขึ้นหรื อจานวนชิ้นมากขึ้น ก็จะมีความพึงพอใจด้านกระบวนการบริ การเพิ่มขึ้น
ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์การทาศัลยกรรม กับความพึงพอใจด้าน
สภาพแวดล้ อ ม (P7)โดยใช้ ส หสั ม พัน ธ์ แ บบเพี ย ร์ สั น (Person’s Product Moment Correlation
Coefficient) ในการทดสอบแล้ว พบว่า ประสบการณ์การทาศัลยกรรม มีความสัมพันธ์ความพึงใจ
ตามปั จจัยสาคัญทั้ง 7Ps โดยมีนยั ยะสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่ งผลวิจยั เป็ นไปตามสมมติฐาน
โดยเป็ นความสั ม พัน ธ์ เ ชิ ง บวก ดัง นั้ น จึ ง สามารถสรุ ปผลการวิ จ ัย เมื่ อ มี ป ระสบการณ์ ก าร
ทาศัลยกรรมเพิ่มขึ้นหรื อจานวนชิ้นมากขึ้น ก็จะมีความพึงพอใจด้านสภาพแวดล้อมเพิ่มขึ้น

93
ตารางที่ 4.22 แสดงค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ระหว่างการประสบการณ์การทาศัลยกรรม กับการ
ตัดสิ นใจทาศัลยกรรมซ้ าของผูห้ ญิง
ตัวแปร
ประสบการณ์การทาศัลยกรรม

การตัดสิ นใจทาศัลยกรรมซ้า
ค่ าสหสั มพันธ์
ระดับนัยสาคัญ
0.144**
0.004

หมายเหตุ: ** มีนยั สาคัญทางสถิติ 0.01
จากตารางที่ 4.22 พบว่า เมื่อพิจารณาหาค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์
การทาศัลยกรรม กับการตัดสิ นใจทาซ้ า โดยใช้สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Person’s Product Moment
Correlation Coefficient) ในการทดสอบแล้ว พบว่า ประสบการณ์การทาศัลยกรรม มีความสัมพันธ์
กับ การตัด สิ นใจท าศัล ยกกรมซ้ า โดยมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติที่ ร ะดับ 0.01 ซึ่ งผลวิจยั เป็ นไปตาม
สมมติฐาน โดยเป็ นความสัมพันธ์เชิงบวก ดังนั้นจึงสามารถสรุ ปผลการวิจยั เมื่อมีประสบการณ์การ
ทาศัล ยกรรมเพิ่ ม ขึ้ นหรื อจานวนจุ ดที่ ท าศัล ยกรรมมากขึ้ น ก็ จะมี ก ารตัดสิ นใจท าศัล ยกรรมซ้ า
เพิม่ ขึ้น
ตารางที่ 4.23 แสดงค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ระหว่างการประสบการณ์การทาศัลยกรรม กับการ
บอกต่อเกี่ยวกับศัลยกรรมของผูห้ ญิง
ตัวแปร
ประสบการณ์การทาศัลยกรรม

การบอกต่ อเกีย่ วกับศัลยกรรม
ค่ าสหสั มพันธ์
ระดับนัยสาคัญ
0.220***
0.000

หมายเหตุ: *** มีนยั สาคัญทางสถิติ 0.001
จากตารางที่ 4.23 พบว่า เมื่อพิจารณาหาค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์
การท าศัล ยกรรม กับ การบอกต่ อ โดยใช้ส หสั ม พัน ธ์ แ บบเพี ย ร์ สั น (Person’s Product Moment
Correlation Coefficient) ในการทดสอบแล้ว พบว่า ประสบการณ์การทาศัลยกรรม มีความสัมพันธ์
การบอกต่อ โดยมีนัยยะสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.001 ซึ่ งผลวิจยั เป็ นไปตามสมมติฐาน โดยเป็ น
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ความสัมพันธ์เชิ งบวก ดังนั้นจึงสามารถสรุ ปผลการวิจยั เมื่อมีประสบการณ์การทาศัลยกรรมเพิ่มขึ้น
หรื อจานวนจุดที่ทาศัลยกรรมมากขึ้น ก็จะมีการบอกต่อเกี่ยวกับศัลยกรรมเพิ่มขึ้น
3) สมมติฐานที่ 3: การรับรู ้คุณค่ามีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจในส่ วนประสมทาง
การตลาด 7Ps ของสถาบันเสริ มความงาม การตัดสิ นใจทาศัลยกรรมซ้ า และการบอกต่อเกี่ยวกับ
ศัลยกรรมของผูห้ ญิงที่ทาศัลยกรรมเพื่อความงาม
ตารางที่ 4.24 แสดงค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ระหว่างการรับรู ้คุณค่าเกี่ยวกับศัลยกรรม กับความ
พึงใจในส่ วนประสมทางการตลาด 7Ps ของสถาบันเสริ มความงาม
การรับรู้ คุณค่ า
ด้านคุณค่าต่อตัวผูเ้ ข้ารับบริ การ
ด้านคุณค่าทางสังคม

ความพึงพอใจในส่ วนประสมทางการตลาด 7Ps
ค่ าสหสั มพันธ์
ระดับนัยสาคัญ
0.704***
0.000
0.591***
0.000

หมายเหตุ: *** มีนยั สาคัญทางสถิติ 0.001
จากตารางที่ 4.24 พบว่า เมื่อพิจารณาหาค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ระหว่างการรับรู ้คุณค่า
เกี่ ย วกับ ศัล ยกรรม กับ ความพึ ง ใจของผูห้ ญิ ง ที่ ท าศัล ยกรรม โดยใช้ส หสั ม พัน ธ์ แบบเพี ย ร์ สั น
(Person’s Product Moment Correlation Coefficient)
ผลการทดสอบ พบว่า การรับรู ้คุณค่า ด้านคุณค่าต่อตัวผูเ้ ข้ารับบริ การ (Personal value) จาก
คลินิกศัลยกรรม มีความสัมพันธ์กบั ความพึงในส่ วนประสมทางการตลาด 7Ps ของสถาบันเสริ ม
ความงาม โดยมี นัย ยะส าคัญ ทางสถิ ติที่ ระดับ 0.001 ซึ่ งผลวิจยั เป็ นไปตามสมมติ ฐาน โดยเป็ น
ความสัมพันธ์เชิ งบวก ดังนั้นจึงสามารถสรุ ปผลการวิจยั เมื่อมีการรับรู้ คุณค่าต่อตัวผูเ้ ข้ารับบริ การ
จากคลิ นิกศัลยกรรมเพิ่มขึ้ น ก็จะมี ความพึงพอใจในส่ วนประสมทางการตลาด 7Ps ของสถาบัน
เสริ มความงามเพิ่มขึ้น
การรับรู ้ คุณค่า ด้านคุ ณค่าทางสังคม (Social Value) มีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจตาม
ปั จจัยสาคัญทั้ง 7Ps โดยมีนยั ยะสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ซึ่ งผลวิจยั เป็ นไปตามสมมติฐาน โดย
เป็ นความสัมพันธ์เชิ งบวก ดังนั้นจึงสามารถสรุ ปผลการวิจยั เมื่อมีการรับรู ้คุณค่าต่อด้านคุณค่าทาง
สังคมเพิ่มขึ้ น ก็จะมีความพึงพอใจในส่ วนประสมทางการตลาด 7Ps ของสถาบันเสริ มความงาม
เพิ่มขึ้น
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ตารางที่ 4.25 แสดงค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ระหว่างการรับรู ้คุณค่าเกี่ยวกับศัลยกรรม กับความ
พึงใจตามปั จจัยสาคัญทั้ง 7Ps
ความพึงพอใจตามปัจจัยสาคัญทั้ง 7Ps
P1
P2
P3
P4
P5
P6
ด้า นคุ ณ ค่ า ต่ อ ตัว ผู ้เ ข้า รั บ .593*** .558*** .485*** .402*** .582*** .498***
บริ การ
ด้านคุณค่าทางสังคม
.347*** .478*** .523*** .477*** .385*** .417***
การรับรู้ คณ
ุ ค่ า

P7
.472***
.336***

หมายเหตุ: * มีนยั สาคัญทางสถิติ 0.05
** มีนยั สาคัญทางสถิติ 0.01
*** มีนยั สาคัญทางสถิติ 0.001
จากตารางที่ 4.25 พบว่า เมื่อพิจารณาหาค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ระหว่างการรับรู ้คุณค่า
เกี่ ย วกับ ศัล ยกรรม กับ ความพึ ง ใจของผู ้ห ญิ ง ที่ ท าศัล ยกรรม โดยแยกเป็ นแต่ ล ะด้า น โดยใช้
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Person’s Product Moment Correlation Coefficient)
ผลทดสอบ พบว่า ด้านคุณค่าต่อตัวผูเ้ ข้ารับบริ การ (Personal value) จากคลินิกศัลยกรรม มี
ความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจในส่ วนประสมทางการตลาด 7Ps ของสถาบันเสริ มความงาม ได้แก่
ด้า นผลิ ตภัณฑ์ ด้า นราคา ด้า นช่ องทางการจัดจาหน่ าย หรื อคลิ นิก ที่ ท าศัลยกรรม ด้า นส่ ง เสริ ม
การตลาด ด้านบุคคล ด้านกระบวนการบริ การ ด้านสิ่ งแวดล้อมของบริ การ โดยมีนยั ยะสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.001 ทั้งหมดซึ่ งผลวิจยั เป็ นไปตามสมมติฐาน โดยเป็ นความสัมพันธ์เชิ งบวก ดังนั้น
จึงสามารถสรุ ปผลการวิจยั เมื่อมีการรับรู้ คุณค่าต่อตัวผูเ้ ข้ารับบริ การจากคลินิกศัลยกรรมเพิ่มขึ้น ก็
จะมีความพึงพอใจในส่ วนประสมทางการตลาด 7Ps ของสถาบันเสริ มความงามเพิ่มขึ้น
ด้านคุ ณค่าทางสังคม (Social value) มีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจตามปั จจัยสาคัญทั้ง
7Ps ได้แก่ ด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย หรื อคลิ นิกที่ ทาศัลยกรรม ด้าน
ส่ งเสริ มการตลาด ด้านบุ คคล ด้านกระบวนการบริ การ ด้านสิ่ งแวดล้อมของบริ การ โดยมีนัยยะ
สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ทั้งหมดซึ่ งผลวิจยั เป็ นไปตามสมมติฐาน โดยเป็ นความสัมพันธ์เชิ ง
บวก ดังนั้นจึงสามารถสรุ ปผลการวิจยั เมื่อมีการรับรู ้คุณค่าต่อตัวผูเ้ ข้ารับบริ การจากคลินิกศัลยกรรม
เพิ่มขึ้น ก็จะมีความพึงพอใจในส่ วนประสมทางการตลาด 7Ps ของสถาบันเสริ มความงามเพิ่มขึ้น
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ตารางที่ 4.26 แสดงค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ระหว่างรับรู ้คุณค่าเกี่ยวกับศัลยกรรม กับการ
ตัดสิ นใจทาศัลยกรรมซ้ าของผูห้ ญิง
รับรู้ คุณค่ าเกี่ยวกับศัลยกรรม
ด้านคุณค่าต่อตัวผูเ้ ข้ารับบริ การ
ด้านคุณค่าทางสังคม

การตัดสิ นใจทาศัลยกรรมซ้า
ค่ าสหสั มพันธ์
ระดับนัยสาคัญ
0.305***
0.000
0.437***
0.000

หมายเหตุ: *** มีนยั สาคัญทางสถิติ 0.001
จากตารางที่ 4.26 พบว่า เมื่อพิจารณาหาค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ระหว่างการรับรู ้คุณค่า
เกี่ ย วกับ ศัล ยกรรม กับ การตัด สิ น ใจท าซ้ า โดยใช้ ส หสั ม พัน ธ์ แ บบเพี ย ร์ สั น (Person’s Product
Moment Correlation Coefficient)
ผลการทดสอบ พบว่า การรับรู ้คุณค่า ด้านคุณค่าต่อตัวผูเ้ ข้ารับบริ การ (Personal Value) จาก
คลินิกศัลยกรรม มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจทาซ้ า โดยมีนยั ยะสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ซึ่ ง
ผลวิจยั เป็ นไปตามสมมติฐาน โดยเป็ นความสัมพันธ์เชิงบวก ดังนั้นจึงสามารถสรุ ปผลการวิจยั เมื่อมี
การรับรู้คุณค่าต่อตัวผูเ้ ข้ารับบริ การจากคลินิกศัลยกรรมเพิ่มขึ้น ก็จะมีการตัดสิ นใจทาศัลยกรรมซ้ า
เพิ่มขึ้น
การรับรู ้ คุณค่า ด้านคุณค่าทางสังคม (Social Value) มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจทาซ้ า
โดยมีนยั ยะสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ซึ่งผลวิจยั เป็ นไปตามสมมติฐาน โดยเป็ นความสัมพันธ์เชิง
บวก ดังนั้นจึงสามารถสรุ ปผลการวิจยั เมื่อมีการรับรู ้ คุณค่าต่อด้านคุ ณค่าทางสังคมเพิ่มขึ้น ก็จะมี
การตัดสิ นใจทาศัลยกรรมซ้ า เพิ่มขึ้น
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ตารางที่ 4.27 แสดงค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ระหว่างรับรู ้คุณค่าเกี่ยวกับศัลยกรรม กับการบอก
ต่อเกี่ยวกับศัลยกรรมของผูห้ ญิง
รับรู้ คุณค่ าเกี่ยวกับศัลยกรรม
ด้านคุณค่าต่อตัวผูเ้ ข้ารับบริ การ
ด้านคุณค่าทางสังคม

การบอกต่ อเกีย่ วกับศัลยกรรม
ค่ าสหสั มพันธ์
ระดับนัยสาคัญ
0.419***
0.000
0.520***

0.000

หมายเหตุ: ***มีนยั สาคัญทางสถิติ 0.001
จากตารางที่ 4.27 พบว่า เมื่อพิจารณาหาค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ระหว่างการรับรู ้คุณค่า
เกี่ ย วกับ ศัล ยกรรม กับ การบอกต่ อ โดยใช้ส หสั ม พันธ์ แบบเพี ย ร์ สั น (Person’s Product Moment
Correlation Coefficient) ในการทดสอบแล้ว พบว่า
การรั บรู ้ คุณค่า ด้านคุ ณค่าต่อตัวผูเ้ ข้ารับบริ การ (Personal Value) จากคลินิกศัลยกรรม มี
ความสั ม พัน ธ์ ก ับ การบอกต่ อ โดยมี นัย ยะส าคัญทางสถิ ติที่ ระดับ 0.001 ซึ่ งผลวิจยั เป็ นไปตาม
สมมติฐาน โดยเป็ นความสัมพันธ์เชิ งบวก ดังนั้นจึงสามารถสรุ ปผลการวิจยั เมื่อมีการรับรู ้คุณค่าต่อ
ตัวผูเ้ ข้ารับบริ การจากคลินิกศัลยกรรมเพิ่มขึ้น ก็จะมีการบอกต่อเกี่ยวกับศัลยกรรมเพิ่มขึ้น
การรับรู ้ คุณค่า ด้านคุ ณค่าทางสังคม (Social Value) มีความสัมพันธ์กบั การบอกต่อ โดยมี
นัยยะสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ซึ่ งผลวิจยั เป็ นไปตามสมมติฐาน โดยเป็ นความสัมพันธ์เชิงบวก
ดังนั้นจึงสามารถสรุ ปผลการวิจยั เมื่อมีการรับรู ้คุณค่าต่อด้านคุณค่าทางสังคมเพิ่มขึ้น ก็จะมีการบอก
ต่อเกี่ยวกับศัลยกรรมเพิ่มขึ้น

4.3 ตอนที่ 3 การทดสอบเพื่อความสมบูรณ์ ของงานวิจัย
จากสมมติฐานที่ทา ผูว้ จิ ยั จึงได้ทาการทดสอบเพิ่มเติมในประเด็นต่าง ๆ เพื่อความสมบูรณ์
ของงานวิจยั ดังตารางที่ 4.28
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ตารางที่ 4.28 ทดสอบความแตกต่างของประสบการณ์การทาศัลยกรรมกับความพึงพอใจในส่ วน
ประสมทางการตลาด 7Ps ของสถาบันเสริ มความงาม การตัดสิ นใจทาซ้ า และการ
บอกต่อของผูห้ ญิงที่ทาศัลยกรรม
ประสบการณ์ การ
ทาศัลยกรรม
1) ทาศัลยกรรม 1 จุด
2) ทาศัลยกรรม 2 จุด
ความพึงพอใจใน
3) ทาศัลยกรรม 3 จุด
ส่ วนประสมทาง
4) ทาศัลยกรรม 4 จุด
การตลาด 7Ps
5) ทาศัลยกรรม 5 จุด
6) ทาศัลยกรรม 6 จุด
1) ทาศัลยกรรม 1 จุด
2) ทาศัลยกรรม 2 จุด
การตัดสินทา 3) ทาศัลยกรรม 3 จุด
ศัลยกรรมซ้า 4) ทาศัลยกรรม 4 จุด
5) ทาศัลยกรรม 5 จุด
6) ทาศัลยกรรม 6 จุด
1) ทาศัลยกรรม 1 จุด
2) ทาศัลยกรรม 2 จุด
3) ทาศัลยกรรม 3 จุด
การบอกต่ อ
4) ทาศัลยกรรม 4 จุด
5) ทาศัลยกรรม 5 จุด
6) ทาศัลยกรรม 6 จุด
ตัวแปร

M

SD

8.49
8.65
8.90
8.94
9.00
7.50
4.99
5.40
6.36
6.69
3.60
2.00
5.72
6.37
7.03
7.41
6.80
7.00

1.28
0.97
0.88
1.11
1.00
0.50
3.31
2.79
2.63
1.62
1.67
0.00
3.03
2.38
2.06
1.34
1.79
4.24

F

Sig

คู่แตกต่ าง

2.64

0.02

ไม่พบคู่
แตกต่าง

4.86

0.00

3>1

4.50

0.00

3>1, 4>1

จากตารางที่ 4.28 พบว่า ประสบการณ์การทาศัลยกรรมของผูห้ ญิงในด้านความพึงพอใจใน
ส่ วนประสมทางการตลาด 7Ps มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 และเมื่อ
ทดสอบคู่แตกต่าง พบว่า ไม่พบคู่แตกต่าง และผลการวิจยั ยังพบว่า ผูท้ ี่ทาศัลยกรรมจานวนมากจุด
จะทาให้เกิดความพึงพอใจ แต่อย่างไรก็ตามหากมีการทาศัลยกรรมความงามมากเกินไปจากรู ้สึกพึง
พอใจมาก อาจจะกลับน้อยลงก็เป็ นได้
ประสบการณ์ การทาศัล ยกรรมของผูห้ ญิ ง ในด้านการตัดสิ นใจทาศัล ยกรรมซ้ า มี ความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.001 ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐาน และเมื่ อทดสอบคู่
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แตกต่ า งพบว่ า ผู้ที่ ท าศัล ยกรรมจ านวน 3 จุ ด มี ก ารตัด สิ น ใจท าศัล ยกรรมท าซ้ ามากกว่ า ผู ้ที่
ทาศัลยกรรมเพียงแต่ 1 จุด ซึ่ งสามารถสะท้อนให้เห็นว่า ผูท้ ี่ทาศัลยกรรมจานวนน้อยจุด จะสนใจที่
จะทาซ้ าต่อไปอี กเรื่ อย ๆ แต่เมื่อเปรี ยบเที ยบกับผูท้ ี่ทาศัลยกรรมความงามมากแล้ว ก็จะไม่อยาก
ทาซ้ าอีกแล้ว
ประสบการณ์ การทาศัลยกรรมของผูห้ ญิง ในด้านการบอกต่อเกี่ ยวกับศัลยกรรม มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.001 ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐาน และเมื่ อทดสอบคู่
แตกต่ า ง พบว่ า ผู ้ที่ ท าศัล ยกรรมจ านวน 4 และ 3 จุ ด มี พ ฤติ ก รรมการบอกต่ อ มากกว่ า ผู ้ที่
ทาศัล ยกรรมเพี ย งแค่ 1 จุ ด ซึ่ งสามารถอธิ บ ายได้ว่า ผูท้ ี่ ท าศัล ยกรรมความงามมาก ๆ นั้น จะ
กลายเป็ นผูเ้ ชี่ยว เริ่ มมีประสบการณ์มากขึ้น และชอบต่ออีก

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื่ อง อิทธิ พลของสื่ อ ประสบการณ์ และการรับรู ้คุณค่าที่มีผลต่อความพึงพอใจ การ
ตัดสิ นใจทาซ้ า และการบอกต่อของผูห้ ญิงที่ทาศัลยกรรม มีวตั ถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้
1) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิ ดรับสื่ อ ที่มีต่อความพึงพอใจในส่ วนประสมทาง
การตลาด 7Ps ของสถานบันเสริ มความงาม การตัดสิ นใจทาศัลยกรรมเพื่อความงามซ้ า และการบอก
ต่อเกี่ยวกับศัลยกรรมเพื่อความงาม
2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์การทาศัลยกรรม ที่มีต่อความพึงพอใจใน
ส่ วนประสมทางการตลาด 7Ps ของสถานบันเสริ มความงาม การตัดสิ นใจทาศัลยกรรมเพื่อความงาม
ซ้ า และการบอกต่อเกี่ยวกับศัลยกรรมเพื่อความงาม
3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู ้คุณค่า ที่มีต่อความพึงพอใจในส่ วนประสมทาง
การตลาด 7Ps ของสถานบันเสริ มความงาม การตัดสิ นใจทาศัลยกรรมเพื่อความงามซ้ า และการบอก
ต่อเกี่ยวกับศัลยกรรมเพื่อความงาม
งานวิจยั ครั้งนี้ ได้กาหนดขอบเขตการศึกษาเฉพาะกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นเพศหญิงและเคยผ่าน
การท าศัล ยกรรมาแล้ว การวิจยั ในครั้ ง นี้ ผูศ้ ึ ก ษาได้ใ ช้ระบบวิธี วิจยั ในเชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative
Research) ซึ่ งมี รู ป แบบวิ จ ัย เชิ ง ส ารวจ (Survey Research) แบบวัด ผลครั้ งเดี ย ว ศึ ก ษาจากกลุ่ ม
ตัวอย่างจานวน 400 คนโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่ องมื อในการเก็บ รวบรวม
ข้อมูล ภายหลังจากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างแล้ว ผูว้ ิจยั ดาเนิ นการตรวจสอบความ
ถูกต้องของแบบสอบถามโดยเลือกเฉพาะฉบับที่สมบูรณ์เพื่อนาไปวิเคราะห์ขอ้ มูล
วิเคราะห์ขอ้ มูลผลการวิจยั ด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติ การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา
ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เชิ งสถิติอนุ มาน
เพื่อการทดสอบสมมติฐานการวิจยั ได้แก่ การวิเคราะห์สัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ Pearson’s Product
Moment Correlation Coefficient และสถิติทดสอบ t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA)
สถิติทดสอบ F-test โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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5.1 สรุปผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลแบบสอบถาม ผูว้ ิจยั สามารถสรุ ปผลการวิจยั เรื่ อง อิทธิ พลของสื่ อ
ประสบการณ์ และการรับรู ้ คุณค่าที่มีผลต่อความพึงพอใจ การตัดสิ นใจทาซ้ า และการบอกต่อของ
ผูห้ ญิงที่ทาศัลยกรรม ได้ดงั นี้
ลักษณะของผู้ตอบแบบสอบถาม
กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดเป็ นเพศหญิง , มากกว่าครึ่ งหนึ่งมีอายุระหว่าง 18-25 ปี , มีสถานภาพ
โสด, มีระดับการศึกษาที่ระดับปริ ญญาตรี , มีอาชีพพนักงานเอกชนและนักเรี ยน / นิสิต / นักศึกษา
รวมกันมากกว่าครึ่ ง และมีรายได้ต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท มากที่สุด
ประสบการณ์การทาศัลยกรรม
ในช่ วง 3 ปี ที่ผ่านมากลุ่ มตัวอย่างมากกว่าครึ่ งมีการทาศัลยกรรมประเภท เสริ มจมูก และ
รองลงมา คือ เลเซอร์ หน้าใส ที่เหลือเป็ นการทาศัลยกรรมเพื่อความงามด้านอื่น ๆ ได้แก่ สักคิ้ว ร้อย
ไหมโบท๊อกซ์ ตาสองชั้น ฉี ดฟิ ลเลอร์ เสริ มหน้าอก และผ่าตัดริ มฝี ปาก
การเปิ ดรับสื่ อ (Media Exposure) ของผู้ที่ทาศัลยกรรม
กลุ่มตัวอย่างเกื อบทั้งมี การเปิ ดรับสื่ อผ่านช่ องทางอินเตอร์ เน็ต รองลงมามีการเปิ ดรับสื่ อ
บุคคล, มีความถี่ หรื อความบ่อยครั้งที่กลุ่มตัวอย่างเปิ ดรับข่าวสารเกี่ ยวกับศัลยกรรม 1 – 2 ครั้งต่อ
สัปดาห์, มีการเปิ ดรับข่าวสารเกี่ ยวกับศัลยกรรมในช่ วงเวลา 20.01-00.00 น. และระยะเวลาในการ
เปิ ดรับข่าวสารเกี่ยวกับศัลยกรรมน้อยกว่า 1 ชัว่ โมง มากที่สุด
การรับรู้ คุณค่ า (Perceived Value)
การรับรู ้ คุณค่า (Perceived Value) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่ อพิจารณาโดยละเอียด
พบว่า มีการรับรู ้คุณค่าในด้านคุณค่าต่อตัวผูเ้ ข้ารับบริ การจากคลินิกศัลยกรรม เกี่ยวกับในด้านได้รับ
การบริ ก ารที่ ดี แ ละมี ค วามภาคภู มิ ใ จหรื อ มั่น ใจในตนเองมากขึ้ น หลัง ท าศัล ยกรรม มากที่ สุ ด
รองลงมา คือ มีการรับรู ้คุณค่าในด้านคุณค่าทางสังคม เกี่ยวกับหลังจากทาศัลยกรรมแล้วรู้สึกเป็ นที่
ยอมรับในกลุ่มสังคม และหลังจากทาศัลยกรรมแล้วรู ้สึกเป็ นที่ยกย่องในกลุ่มสังคม
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ความพึงพอใจ (Satisfaction)
ความพึงพอใจเกี่ ยวกับส่ วนประสมทางการตลาด 7Ps ต่อการทาศัลยกรรม โดยรวมอยู่ใ น
ระดับมาก พบว่า มีความพึงพอใจ ในเรื่ อง เรื่ อง สภาพแวดล้อมของการบริ การ มากที่สุด รองลงมา คือ
ด้านด้านผลิตภัณฑ์ ด้านบุคคล ด้านราคา ด้านกระบวนการบริ การ ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย หรื อ
คลิ นิกที่ ทาศัลยกรรม และด้านด้านส่ งเสริ มการตลาด และเมื่ อพิจารณาในแต่ละด้านโดยละเอี ยด
พบว่า
ด้านสภาพแวดล้อมของการบริ การ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาโดยละเอียด
พบว่า มีความพึงพอใจในความสะอาดของคลินิกศัลยกรรม มากที่สุด รองลงมา คือ ความสวยงาม
ของคลินิกศัลยกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่ สุด เมื่ อพิจารณาโดยละเอี ยด พบว่า มี ความพึ ง
พอใจในคุ ณภาพของผลิ ตภัณฑ์มี มาตรฐานมี ก ารรองรั บอย่า งถู กต้อง และคลิ นิก ท าศัลยกรรมมี
ภาพลักษณ์ที่ดี มากที่สุดเท่ากับ รองลงมา คือ แพทย์มีความเชี่ยวชาญ และผลิตภัณฑ์มีให้เลือกหลาย
หลาย
ด้านบุคคล โดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาโดยละเอียด พบว่า มีความพึงพอใจ
ในเรื่ องผูใ้ ห้บริ การให้ความใส่ ใจกับผูเ้ ข้ารับการทาศัลยกรรม รองลงมา คือ ผูใ้ ห้บริ การคอยให้ขอ้ มูล
เกี่ยวกับการทาศัลยกรรม ผูใ้ ห้บริ การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และผูใ้ ห้บริ การพูดจาสุ ภาพเรี ยบร้อย
ด้านราคา โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาโดยละเอียด พบว่า มีความพึงพอใจในราคา
เหมาะสมกับผลของการทาศัลยกรรมที่ ได้รับ มากที่สุด รองลงมา คื อ ราคาเหมาะสมกับบริ การที่
ได้รับ และราคาเหมาะสมกับคุณภาพผลิตภัณฑ์
ด้านกระบวนการบริ การ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาโดยละเอียด พบว่า มีความ
พึงพอใจในความเข้มงวดของการเข้า - ออก และมีระบบรักษาความปลอดภัย มากที่สุด รองลงมา คือ
เวลานัดเข้ารับการทาศัลยกรรมมีการจัดคิวได้อย่างเหมาะสม และการกาหนดกฎระเบียบ เช่ น ต้อง
เปลี่ยนชุดก่อนเข้ารับการทาศัลยกรรม เป็ นต้น เท่ากัน
ด้า นช่ อ งทางการจัด จ าหน่ า ย หรื อ คลิ นิ ก ที่ ท าศัล ยกรรม โดยรวมอยู่ใ นระดับ มาก เมื่ อ
พิจารณาโดยละเอียด พบว่า มีความพึงพอใจในมีจานวนสาขามาก รองลงมา คือ วันและเวลาเปิ ด –
ปิ ด ทาการของร้านชัดเจน โทรศัพท์ติดต่อสะดวก และการเดินทางง่ายและสะดวก
ด้านด้านส่ งเสริ มการตลาด โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาโดยละเอียด พบว่า มีความ
พึ ง พอใจใน มี ก ารโฆษณาผ่า นชื่ อ ทางสื่ อ สารต่ า ง ๆ เช่ น อิ น เตอร์ เ น็ ต แผ่น ป้ าย แผ่น พับ ฯลฯ
รองลงมา คือ การแจ้งข้อมูลรายละเอียดของการเข้ารับบริ การในแต่ละรายการไว้อย่างชัดเจน และมี
คูปอง หรื อส่ วนลดในการทาศัลยกรรม
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การตัดสิ นใจทาซ้า (Repurchase)
การตัดสิ นใจทาซ้ า (Repurchase) โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาโดยละเอียด
พบว่า มีความตั้งใจใช้บริ การซ้ าหรื อแนวโน้มที่จะใช้บริ การที่คลินิกใหม่กบั การทาศัลยกรรมที่ใหม่
มากที่สุด รองลงมา คือ แนวโน้มที่จะใช้บริ การที่คลินิกเดิมกับการทาศัลยกรรมที่เดิม แนวโน้มที่จะ
ใช้บริ การที่คลินิกใหม่กบั การทาศัลยกรรมที่เดิม และแนวโน้มที่จะใช้บริ การที่คลินิกเดิมกับการ
ทาศัลยกรรมที่ใหม่
การบอกต่ อ (Word of Mouth)
การบอกต่อ (Word of Mouth) กลุ่ มตัวอย่างทั้งหมดมี การบอกต่อ, ซึ่ งโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาโดยละเอียด พบว่า กลุ่มตัวอย่างต้องการบอกต่อเกี่ ยวกับข้อมูลคลิ นิกและ
ผลิ ตภัณฑ์ (เมื่อมีคนถาม) มากที่สุด รองลงมา คือ บอกต่อเกี่ ยวกับประสบการณ์ ส่วนตัว (เมื่อมีคน
ถาม) บอกต่อเกี่ยวกับประสบการณ์ส่วนตัว (แม้ไม่มีคนถาม) และบอกต่อเกี่ยวกับข้อมูลคลินิกและ
ผลิตภัณฑ์ (แม้ไม่มีคนถาม)

5.2 การทดสอบสมมติฐานการวิจัย
1) สมมติฐานที่ 1: การเปิ ดรับสื่ อมีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจในส่ วนประสมทาง
การตลาด 7Ps การตัดสิ นใจทาศัลยกรรมซ้ า และการบอกต่อ
ผลการทดสอบค่าสถิติสหสัมพันธ์ระหว่างการเปิ ดรับสื่ อมีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจ
การตัดสิ นใจทาซ้ า และการบอกต่อ ด้วยสถิติทดสอบสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Person’s Product
Moment Correlation Coefficient) ในการทดสอบแล้ว พบว่า
สื่ อที่ ใช้ในเปิ ดรั บ ข่า วสารเกี่ ย วกับ ศัล ยกรรม มี ความสั มพันธ์ กบั ความพึ งพอใจในส่ วน
ประสมทางการตลาด 7Ps ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.001 โดยมีความสัมพันธ์ในระดับต่ามาก และ
เป็ นความสัมพันธ์เชิงบวก ซึ่ งหมายความว่า หากผูห้ ญิงที่ทาศัลยกรรมมีการใช้สื่อต่าง ๆ เพื่อเปิ ดรับ
ข่าวสารเกี่ ยวกับศัลยกรรมเพิ่มขึ้น ก็จะทาให้เกิ ดความพึงพอใจในส่ วนประสมทางการตลาด 7Ps
เพิม่ ขึ้นอีกด้วย
ด้านความถี่ หรื อความบ่อยครั้งที่เปิ ดรับข่าวสารเกี่ ยวกับศัลยกรรม ไม่มีความสัมพันธ์กบั
ความพึ ง พอใจในส่ วนประสมทางการตลาด 7Ps ที่ ระดับนัย ส าคัญทางสถิ ติ 0.05 ซึ่ ง ผลวิจยั ไม่
เป็ นไปตามสมมติฐาน

104
ระยะเวลาในการเปิ ดข่าวสารเกี่ยวกับศัลยกรรมต่อวัน ไม่มีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจ
ในส่ ว นประสมทางการตลาด 7Ps ที่ ร ะดับ นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ 0.05 ซึ่ งผลวิ จ ัย ไม่ เ ป็ นไปตาม
สมมติฐาน
ผลการทดสอบค่ า สถิ ติ ส หสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งการเปิ ดรั บ สื่ อ เกี่ ย วกับ ศัล ยกรรม กับ การ
ตัดสิ นใจทาซ้ าด้วยสถิ ติทดสอบสหสัมพันธ์แบบเพียร์ สัน (Person’s Product Moment Correlation
Coefficient) ในการทดสอบแล้ว พบว่า
สื่ อที่ใช้ในเปิ ดรับข่าวสารเกี่ยวกับศัลยกรรม มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจทาศัลยกรรม
ซ้ า ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.001 โดยมีความสัมพันธ์ในระดับต่ามาก และเป็ นความสัมพันธ์เชิ ง
บวก ซึ่ งหมายความว่า หากผูห้ ญิ งที่ ทาศัล ยกรรมมี ก ารใช้สื่อต่ าง ๆ เพื่ อเปิ ดรั บข่ าวสารเกี่ ยวกับ
ศัลยกรรมเพิ่มขึ้น ก็จะการตัดสิ นใจทาศัลยกรรมซ้ าเพิ่มขึ้นอีกด้วย
ด้านความถี่ หรื อความบ่อยครั้งที่เปิ ดรับข่าวสารเกี่ ยวกับศัลยกรรม ไม่มีความสัมพันธ์กบั
การตัดสิ นใจทาซ้ า ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่ งผลวิจยั ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน
ระยะเวลาในการเปิ ดข่าวสารเกี่ ยวกับ ศัลยกรรมต่อวัน มี ค วามสัม พันธ์ ก ับการตัดสิ นใจ
ทาซ้ า ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.001 โดยมีความสัมพันธ์ในระดับต่ามาก และเป็ นความสัมพันธ์
เชิ งบวก ซึ่ งหมายความว่า หากผูห้ ญิงที่ทาศัลยกรรมมีการใช้สื่อต่าง ๆ เพื่อเปิ ดรับข่าวสารเกี่ยวกับ
ศัลยกรรมเพิ่มขึ้น ก็จะการตัดสิ นใจทาศัลยกรรมซ้ าเพิ่มขึ้นอีกด้วย
ผลการทดสอบค่าสถิติสหสัมพันธ์ระหว่างการเปิ ดรับสื่ อเกี่ยวกับศัลยกรรม กับการบอกต่อ
เกี่ ย วกั บ ศั ล ยกรรม ด้ ว ยสถิ ติ ท ดสอบสหสั ม พัน ธ์ แ บบเพี ย ร์ สั น (Person’s Product Moment
Correlation Coefficient) ในการทดสอบแล้ว พบว่า
สื่ อ ที่ ใ ช้ใ นเปิ ดรั บ ข่ า วสารเกี่ ย วกับ ศัล ยกรรม มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ การบอกต่ อ เกี่ ย วกับ
ศัล ยกรรม ที่ ร ะดับ นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ 0.001 โดยมี ค วามสั ม พัน ธ์ ใ นระดับ ต่ า มาก และเป็ น
ความสัมพันธ์ เชิ งบวก ซึ่ งหมายความว่า หากผูห้ ญิ งที่ ทาศัลยกรรมมี การใช้สื่อต่าง ๆ เพื่อเปิ ดรั บ
ข่าวสารเกี่ยวกับศัลยกรรมเพิ่มขึ้น ก็จะการบอกต่อเกี่ยวกับศัลยกรรม เพิ่มขึ้นอีกด้วย
ด้านความถี่ หรื อความบ่อยครั้งที่เปิ ดรับข่าวสารเกี่ ยวกับศัลยกรรม ไม่มีความสัมพันธ์กบั
การบอกต่อเกี่ยวกับศัลยกรรม ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่ งผลวิจยั ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน
ระยะเวลาในการเปิ ดข่าวสารเกี่ ยวกับศัลยกรรมต่อวัน ไม่มีความสัมพันธ์ กบั การบอกต่อ
เกี่ยวกับศัลยกรรม ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่ งผลวิจยั ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน
2) สมมติ ฐานที่ 2: ประสบการณ์ มีค วามสั มพันธ์ กบั ความพึง พอใจในส่ วนประสมทาง
การตลาด 7Ps การตัดสิ นใจทาซ้ า และการบอกต่อเกี่ยวกับศัลยกรรม
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ผลการทดสอบค่ าสถิ ติสหสัม พันธ์ ระหว่างประสบการณ์ ก ารท าศัล ยกรรม กับ ความพึ ง
พอใจ การตัดสิ นใจทาซ้ า และการบอกต่อ ด้วยสถิติทดสอบสหสัมพันธ์แบบเพียร์ สัน (Person’s
Product Moment Correlation Coefficient) ในการทดสอบแล้ว พบว่า
ประสบการณ์ ก ารท าศัล ยกรรม มี ค วามสั ม พันธ์ ก ับ ความพึ ง พอใจในส่ วนประสมทาง
การตลาด 7Ps ที่ ระดับ นัย ส าคัญทางสถิ ติ 0.001 โดยมี ความสั มพัน ธ์ ใ นระดับต่ า มาก และเป็ น
ความสัมพันธ์เชิ งบวก ซึ่ งหมายความว่า หากผูห้ ญิงที่มีประสบการณ์ การทาศัลยกรรมเพิ่มขึ้นหรื อ
จานวนชิ้นมากขึ้น ก็จะมีความพึงพอใจในส่ วนประสมทางการตลาด 7Ps เพิ่มขึ้นอีกด้วย
ประสบการณ์ การทาศัลยกรรม มีความสัมพันธ์ กับการตัดสิ นใจทาศัลยกรรมซ้ า ที่ระดับ
นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ 0.01 โดยมี ค วามสั ม พัน ธ์ ใ นระดับ ต่ า และเป็ นความสั ม พัน ธ์ เ ชิ ง บวก ซึ่ ง
หมายความว่า หากผูห้ ญิงที่มีประสบการณ์ การทาศัลยกรรมเพิ่มขึ้นหรื อจานวนชิ้ นมากขึ้น ก็จะมี
การตัดสิ นใจทาศัลยกรรมซ้ า เพิ่มขึ้นอีกด้วย
ประสบการณ์การทาศัลยกรรม มีความสัมพันธ์กบั การบอกต่อเกี่ ยวกับศัลยกรรม ที่ระดับ
นัยสาคัญทางสถิ ติ 0.001 โดยมีความสัมพันธ์ในระดับต่ามาก และเป็ นความสัมพันธ์เชิ งบวก ซึ่ ง
หมายความว่า หากผูห้ ญิงที่มีประสบการณ์ การทาศัลยกรรมเพิ่มขึ้นหรื อจานวนชิ้ นมากขึ้น ก็จะมี
การบอกต่อเกี่ยวกับศัลยกรรมเพิ่มขึ้นอีกด้วย
3) สมมติฐานที่ 3: การรั บรู ้ คุณค่ามี ความสัมพันธ์ กบั ความพึงพอใจในส่ วนประสมทาง
การตลาด 7Ps การตัดสิ นใจทาศัลยกรรมซ้ าและการบอกต่อเกี่ยวกับศัลยกรรม
ผลการทดสอบค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ระหว่างการรั บรู ้ คุณค่าเกี่ ยวกับศัลยกรรม กับ
ความพึง ใจในส่ วนประสมทางการตลาด 7Ps คื อ ด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้า นราคา ด้า นช่ องทางการจัด
จาหน่าย หรื อคลินิกที่ทาศัลยกรรม ด้านส่ งเสริ มการตลาด ด้านบุคคล ด้านกระบวนการบริ การ ด้าน
สิ่ ง แวดล้อมของบริ ก าร ด้วยสถิ ติ ท ดสอบสหสั ม พัน ธ์ แ บบเพี ย ร์ สัน (Person’s Product Moment
Correlation Coefficient) โดยการรับรู ้คุณค่า ซึ่ งแบ่งออกเป็ น 2 ด้าน ในการทดสอบแล้ว พบว่า
การรั บรู ้ คุณค่า ด้านคุ ณค่าต่อตัวผูเ้ ข้ารับบริ การ (Personal Value) จากคลินิกศัลยกรรม มี
ความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจทาศัลยกรรมซ้ า ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.001 โดยมีความสัมพันธ์
ในระดับต่ามาก และเป็ นความสัมพันธ์เชิงบวก ซึ่ งหมายความว่า เมื่อมีการรับรู ้คุณค่าต่อตัวผูเ้ ข้ารับ
บริ การจากคลินิกศัลยกรรมเพิม่ ขึ้น ก็จะมีการตัดสิ นใจทาศัลยกกรมซ้ าเพิม่ ขึ้นอีกด้วย
การรั บรู ้ คุณค่า ด้านคุ ณค่าทางสังคม (Social Value) มีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจใน
ส่ วนประสมทางการตลาด 7Ps โดยมีนัยยะส าคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.001 ซึ่ งผลวิจยั เป็ นไปตาม
สมมติฐาน โดยเป็ นความสัมพันธ์เชิ งบวก ดังนั้นจึงสามารถสรุ ปผลการวิจยั เมื่อมีการรับรู ้คุณค่าต่อ
ด้านคุณค่าทางสังคมเพิ่มขึ้น ก็จะมีความพึงพอใจในส่ วนประสมทางการตลาด 7Ps เพิ่มขึ้น
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ผลการทดสอบค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ระหว่างการรับรู ้คุณค่าเกี่ยวกับศัลยกรรม กับการ
ตัดสิ นใจท าศัล ยกรมซ้ า ด้วยสถิ ติ ทดสอบสหสัมพันธ์ แบบเพี ย ร์ สัน (Person’s Product Moment
Correlation Coefficient) โดยการรับรู ้คุณค่า ซึ่ งแบ่งออกเป็ น 2 ด้าน ในการทดสอบแล้ว พบว่า
การรั บรู ้ คุณค่า ด้านคุ ณค่าต่อตัวผูเ้ ข้ารับบริ การ (Personal Value) จากคลินิกศัลยกรรม มี
ความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจทาศัลยกรรมซ้ า ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.001 โดยมีความสัมพันธ์
ในระดับต่ามาก และเป็ นความสัมพันธ์เชิงบวก ซึ่ งหมายความว่า เมื่อมีการรับรู ้คุณค่าต่อตัวผูเ้ ข้ารับ
บริ การจากคลินิกศัลยกรรมเพิ่มขึ้น ก็จะมีการตัดสิ นใจทาศัลยกรรมซ้ าเพิ่มขึ้นอีกด้วย
การรั บ รู ้ คุ ณ ค่ า ด้า นคุ ณ ค่ า ทางสั ง คม (Social Value) มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ การตัด สิ น ใจ
ทาศัล ยกรรมซ้ า ระดับ นัย ส าคัญทางสถิ ติ 0.001 โดยมี ความสัมพันธ์ ใ นระดับต่ ามาก และเป็ น
ความสัมพันธ์เชิ งบวก ซึ่ งหมายความว่า เมื่อมีการรับรู ้คุณค่าต่อด้านคุณค่าทางสังคมเพิ่มขึ้น ก็จะมี
การตัดสิ นใจทาศัลยกรรมซ้ า เพิ่มขึ้นอีกด้วย
ผลการทดสอบค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ระหว่างการรับรู ้คุณค่าเกี่ยวกับศัลยกรรม กับการ
บอกต่อเกี่ ยวกับศัลยกรรม ด้วยสถิติทดสอบสหสัมพันธ์แบบเพียร์ สัน (Person’s Product Moment
Correlation Coefficient) โดยการรับรู ้คุณค่า ซึ่ งแบ่งออกเป็ น 2 ด้าน ในการทดสอบแล้ว พบว่า
การรั บรู ้ คุณค่า ด้านคุ ณค่าต่อตัวผูเ้ ข้ารับบริ การ (Personal Value) จากคลินิกศัลยกรรม มี
ความสัมพันธ์กบั การบอกต่อเกี่ยวกับศัลยกรรม ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.001 โดยมีความสัมพันธ์
ในระดับต่ามาก และเป็ นความสัมพันธ์เชิงบวก ซึ่ งหมายความว่า เมื่อมีการรับรู ้คุณค่าต่อตัวผูเ้ ข้ารับ
บริ การจากคลินิกศัลยกรรมเพิ่มขึ้น ก็จะมีการบอกต่อเกี่ยวกับศัลยกรรมเพิ่มขึ้นอีกด้วย
การรับรู ้คุณค่า ด้านคุณค่าทางสังคม (Social Value) มีความสัมพันธ์กบั การบอกต่อเกี่ยวกับ
ศัล ยกรรม ระดับ นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ 0.001 โดยมี ค วามสั ม พัน ธ์ ใ นระดับ ต่ า มาก และเป็ น
ความสัมพันธ์เชิ งบวก ซึ่ งหมายความว่า เมื่อมีการรับรู ้คุณค่าต่อด้านคุณค่าทางสังคมเพิ่มขึ้น ก็จะมี
การบอกต่อเกี่ยวกับศัลยกรรมเพิ่มขึ้นอีกด้วย

5.3 อภิปรายผล
การศึกษาวิจยั เรื่ อง อิทธิพลของสื่ อ ประสบการณ์ และการรับรู ้คุณค่า มีผลต่อความพึงพอใจ
การตัดสิ นใจทาซ้ า และการบอกต่อของผูห้ ญิงที่ทาศัลยกรรม ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษากลุ่มตัวอย่างผูห้ ญิงที่อยู่
ในเขตกรุ ง เทพมหานคร และเคยผ่า ยการท าศัล ยกรรมมาแล้ว จานวน 400 คน พบว่า มากกว่า
ครึ่ งหนึ่ งมี อายุระหว่าง 18-25 ปี มีสถานภาพโสด, มีระดับการศึกษาที่ระดับปริ ญญาตรี , มีอาชี พ
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พนักงานเอกชนและนักเรี ยน / นิ สิต / นักศึกษารวมกันมากกว่าครึ่ ง และมีรายได้ต่อเดื อน 20,00130,000 บาท ดังนั้นผูศ้ ึกษาได้แยกทุกองค์ประกอบ ดังนี้
การเปิ ดรับสื่ อของผู้หญิงที่ทาศัลยกรรม
พฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อต่าง ๆ ของกลุ่มตัวอย่างที่ทาศัลยกรรม ซึ่ งกลุ่มเป้ าหมายทั้งหมด
เป็ นเพศหญิง จึงเป็ นเหตุผลที่ทาให้ข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับความสวยความงามต่างนั้น ถูกนาเสนอ
ออกไปยังผูห้ ญิ งมากกว่าเพศอื่น ๆ ซึ่ งสอดคล้องกับ ยุภาพร ขจรโกศล (2556) กล่าวว่า สาหรับผู ้
ประกอบกิ จการด้านศัลยกรรมเสริ มความงามในประเทศไทยนิ ตยสารแฟชั่นและบันเทิงจัดเป็ น
สื่ อมวลชนประเภทหนึ่งที่พวกเขานิ ยมใช้เป็ นช่องทางในการสื่ อสารไปยังกลุ่มผูบ้ ริ โภคเป้ าหมายซึ่ ง
ส่ วนใหญ่เป็ นสตรี ซึ่ งกลุ่มตัวอย่างมี การเปิ ดรับผ่านสื่ อหลายประเภท ได้แก่ อิ นเทอร์ เน็ต บุ คคล
วิทยุโทรทัศน์ ป้ ายประชาสัมพันธ์ นิ ตยสาร ภาพยนตร์ วิทยุกระจายเสี ยง และหนังสื อพิมพ์ โดย
สอดคล้องกับ ผลงานวิจยั ของ พรกมล รั ช นาภรณ์ (2542) ที่ ศึ ก ษาเรื่ อง รู ปแบบการดาเนิ นชี วิต
พฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อ และ พฤติกรรมการบริ โภคสิ นค้าของวัยรุ่ นในจังหวัดเชี ยงใหม่ และจุฑา
มาส กีรติกสิ กร (2542) ที่ศึกษาเรื่ อง รู ปแบบการดาเนิ นชี วิตของเด็กวัยรุ่ นกับการใช้ประโยชน์จาก
สื่ อมวลชน พบว่า วัยรุ่ นไทยมีการเปิ ดรับสื่ อมวลชนในปริ มาณสู ง
นอกจากนี้ ผลการสารวจยังพบอีกว่า ผูห้ ญิงที่ทาศัลยกรรม มีการเปิ ดรับสื่ ออินเตอร์ เน็ตมาก
ที่สุด โดยมี การเปิ ดรั บข่าวสารเกี่ ยวกับศัลยกรรม 1-2 ครั้ งต่อสัปดาห์ ในช่ วงเวลา 20.01-0.00 น.
แล้ว ระยะเวลาในการเปิ ดรั บ ข่ า วสารแต่ ล ะครั้ งนั้น น้อ ยกว่า 1 ชั่ว โมง สะท้อ นให้ เ ห็ น ว่า สื่ อ
อิ น เตอร์ เ น็ ต เข้า มามี บ ทบาทในการค้น คว้า หาข้อ มู ล ในการท าศัล ยกรรมของผู้ห ญิ ง ในเขต
กรุ งเทพมหานคร ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ Schamm, & Atkin (อ้างถึงใน วิลาลัณย์ เรื องปฎิกาณ์
, 2546) กล่าวว่า การเลือกเปิ ดรับสื่ อของผูร้ ับสารไว้ในลักษณะเดียวกันว่า ผูร้ ับสารมีแนวโน้มที่จะ
เลือกเปิ ดรับสื่ อที่สามารถจัดหามาได้และสะดวกในการเปิ ดรับมากที่สุด รวมถึงเป็ นสื่ อที่ผรู้ ับสาร
เปิ ดรับเป็ นประจา และยังสอดคล้องกับ โกวิท วงศ์สุรวัฒน์ (2546) กล่าวว่า สื่ อมวลชนเป็ นเครื่ องมือ
สาคัญที่มีศกั ยภาพที่จะเผยแพร่ ข่าวสารไปยังประชาชนหรื อเข้าถึงกลุ่มผูบ้ ริ โภคได้ง่ายยิง่ ขึ้น เช่นสื่ อ
สิ งพิมพ์ สื่ อวิทยุโทรทัศน์ และสื่ อในรู ปแบบต่าง ๆ ที่ผา่ นระบบอินเตอร์ เน็ต อีกทั้งยังสอดคล้องกับ
งานวิจยั สอดคล้องกับ ปราดา ยังสบาย (2558) ศึกษาเรื่ อง อิทธิ พลของสื่ อออนไลน์ (Online Media)
ที่มีผลต่อความตั้งใจทาศัลยกรรมของผูห้ ญิงในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า การใช้สื่อออนไลน์มี
อิ ท ธิ พ ลท าให้ เ กิ ด การรั บ รู ้ ค วามน่ า เชื่ อ ถื อของสื่ อ โฆษณา การรั บ รู ้ ค วามน่ า เชื่ อ ถื อของคลิ นิ ก
ศัลยกรรมเสริ มความงาม และความตั้งใจทาศัลยกรรมเสริ มความงาม เนื่ องจากสื่ อสารออนไลน์มี
ความรวดเร็ วและสามารถเข้าถึ งผูค้ นได้มากขึ้น รวมถึงมีประสิ ทธิ ภาพในการนาเสนอข้อมูลต่างๆ
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ได้มากมายทาให้กลุ่มตัวอย่างผูห้ ญิงในเขตกรุ งเทพมหานครสามารถใช้สื่อออนไลน์ในการศึกษา
ข้อมูลเกี่ยวกับการทาศัลยกรรมเสริ มความงามได้สะดวกรวดเร็ ว
ประสบการณ์ การทาศัลยกรรมของผู้หญิง
เมื่อพิจารณาถึ งประสบการณ์ ของกลุ่มตัวอย่างที่ทาศัลยกรรม พบว่า ในช่ วง 3 ปี ที่ผ่านมา
กลุ่มตัวอย่างเคยทาศัลยกรรมเสริ มจมูกมากที่สุด ซึ่ งสะท้อนให้เห็นว่า การทาศัลยกรรมบนใบหน้า
นั้น เป็ นสิ่ ง ที่ ช่ ว ยสร้ า งความมั่น ใจต่ อ ผูพ้ บเห็ น เนื่ อ งจากใบหน้า เป็ นสิ่ ง แรกที่ ก่ อให้ เ กิ ด ความ
ประทับใจต่อกันและกัน โดยสอดคล้องกับ นพ.เทพ เวชวิสิฐ แพทย์ประจาคลิ นิก ประตูน้ าโพลี
คลิ นิก กล่ า วว่า ในปั จจุ บ ันนั้นผูห้ ญิ ง ไทยนิ ย มหัน มาท าศัล ยกรรมเพิ่ ม มากขึ้ น โดยเฉพาะการ
ศัลยกรรมจมูกที่ได้รับความนิ ยมมากที่สุดในขณะนี้ ส่ วนหนึ่ งเพราะผูห้ ญิงไทยเน้นให้ความสาคัญ
กับ ใบหน้า เป็ นหลัก ซึ่ ง สอดคล้องกับ แนวคิด ความดึ งดู ดใจของแหล่ ง สาร (Attractiveness) โดย
Solomon (2004) กล่ า วว่ า ผู ้ที่ มี รู ป ร่ า งใบหน้า ที่ ดี จะสามารถช่ ว ยสร้ า งความน่ า ดึ ง ดู ด ใจ และ
น่าเชื่ อถือมากขึ้น เช่นเดี ยวกับ จารุ วรรณ ปฐมธนพงศ์ (2552) พบว่าสาเหตุการเข้ารับทาศัลยกรรม
เสริ มความงาม เพื่อเสริ มความมัน่ ใจให้ตนเอง และยังสอดคล้องกับ ศิริลกั ษณ์ คชนิล (2550) กล่าว
ว่าผูห้ ญิงทาศัลยกรรมเพื่อเปลี่ ยนแปลงตนเอง อีกทั้งยังสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ สรวงมณฑ์
สิ ทธิ สมาน (2551) พบว่า มีการทาศัลยกรรมบริ เวณใบหน้า ไม่วา่ จะเป็ นการทาตา กรี ดตา ดึงหน้า
ทาจมูก ได้รับความนิ ยมมาเป็ นอันดับแรก ซึ่ งสอดคล้องกับจานวนการทาศัลยกรรมยอดฮิ ตในปี
2015 คือ การเสริ มจมูกเป็ นศัลยกรรมยอดฮิตอันดับหนึ่ง นอกจากนี้ การทาศัลยกรรมจมูกจะทาให้
รู ป หน้า ดู มี มิ ติส วยขึ้ น อย่า งเห็ นได้ชัดแล้ว การท าศัล ยกรรมจมู ก ส าหรั บ บางคนเป็ นการแก้ไ ข
จุดบกพร่ องบนใบหน้าเพื่อเสริ มโหงวเฮ้งอีกด้วย
นอกจากนี้ ผลการสารวจยังพบอีกว่า ผูห้ ญิงยังสนใจทาศัลยกรรมกับใบหน้าทางด้านอื่น ๆ
อีก ได้แก่ เลเซอร์ หน้าใส สักคิ้ว ร้อยไหมโบท๊อกซ์ ตาสองชั้น ฉี ดฟิ ลเลอร์ เสริ มหน้าอก และผ่าตัด
ริ ม ฝี ปาก จากผลการศึ กษาท าให้ผูว้ ิจยั เห็ นว่า ศัล ยกรรมเป็ นส่ วนหนึ่ งของผูห้ ญิ ง ในสั ง คมไทย
ปั จจุบนั นี้ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ พัชร์พิชา ปวันรักข์พงษ์ (2552) ที่พบว่าปั จจัยที่ส่งผลทาให้
ดารานักแสดงหญิงตัดสิ นใจศัลยกรรมเสริ มความงามเป็ นผลจากบทบาททางอาชี พในแง่ของการ
เป็ นดารานักแสดงที่ตอ้ งอาศัยหน้าตา รู ปร่ างและบุคลิกภาพที่ดูดีเป็ นองค์ประกอบสาคัญ ในวงการ
บันเทิ ง ประมาณ 80-90 เปอร์ เซ็ นต์ของดารานัก แสดงล้วนผ่า นการทาศัล ยกรรมเสริ ม ความงาม
มาแล้ว การศัลยกรรมเสริ มจมูก เป็ นอันดับแรกที่คนในวงการบันเทิงจะต้องทา ดังนั้นการมีหน้าตา
และบุคลิกภาพที่ดูดี นับว่าเป็ นด่านแรกที่จะนาไปสู่ ความสาเร็ จได้ ประกอบกับอิทธิ พลของสื่ อใน
ยุค ปั จ จุ บ ัน และความก้า วหน้า ทางวิ ท ยาศาสตร์ ก็ มี ส่ ว นท าให้ ม นุ ษ ย์ส ามารถลบข้อ จากัด ทาง
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ธรรมชาติในแง่ของรู ปร่ างหน้าตาได้ ผูห้ ญิงจึงสามารถออกแบบรู ปร่ างหน้าตาโดยการศัลยกรรม
ความงาม
การรับรู้ คุณค่ าของผู้หญิงที่ทาศัลยกรรม
ผูว้ จิ ยั ได้ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับการรับรู ้คุณค่าของกลุ่มผูห้ ญิงที่ทาศัลยกรรม โดยแบ่ง
งออกเป็ นด้านคุณค่าต่อตัวผูเ้ ข้ารับบริ การ (Personal Value) และด้านคุณค่าทางสังคม (Social Value)
โดยสอดคล้ อ งกั บ Blois,1999; Lapierre, 2000; Anderson, & Narus, 1999; Chistopher, 1996 ได้
อธิ บ ายไว้ว่า คุ ณ ค่ า การรั บ รู ้ หรื อ การรั บ รู ้ คุ ณ ค่ า (Perceived Value) คื อการประเมิ น เปรี ย บเที ย บ
โดยรวมในอรรถประโยชน์ของสิ นค้า และการบริ การที่ได้รับกับต้นทุนรวม ผลลัพธ์ที่ได้ คือ ความ
พึงพอใจ ความสะดวกสบาย กาไรทางสังคม ซึ่ งมีอิทธิ พลต่อการรับบริ การ ประกอบด้วย 2 ส่ วนดังที่
กล่ าวข้างต้นนั้นเอง ผลการวิจบั พบว่า กลุ่ มตัวอย่างมี การรั บรู ้ คุ ณค่าเกี่ ยวกับศัลยกรรมความงาม
โดยรวมอยู่ใ นระดับ มาก ซึ่ ง ใกล้เคี ย งกับ ผลวิจยั ของ ปู ชิ ตา เลิ ศธรรมจิ นดา (2557) ที่ ศึ ก ษาเรื่ อง
อิทธิ พลของคุณค่าที่รับรู ้และภาพลักษณ์ตราสิ นค้าต่อความไว้เนื้ อเชื่ อใจ ความพึงพอใจ การบอกต่อ
และการกลับมาซื้ อซ้ าของผูบ้ ริ โภคโทรศัพท์มือถือยีห่ ้อซัมซุ ง พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู ้คุณค่า อีก
ทั้งยังมี ผลต่อความไว้เนื่ องเชื่ อใจ ซึ่ งสามารถอธิ บายได้ว่า การรับรู ้ คุณค่าของผูห้ ญิ งที่ทาศัลยกรรม
ความงามนั้น ทาให้เกิดความเชื่อใจอีกด้วย
ความพึงพอใจในส่ วนประสมทางการตลาด 7Ps ของสถาบันเสริมความงาม
เมื่อพิจารณาถึงความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่ทาศัลยกรรม พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึง
พอใจต่อการทาศัลยกรรม ความพึงพอใจในปั จจัยสาคัญทางการตลาดทั้ง 7Ps นั้น สะท้อนให้เห็ นว่า
ปั จจัยที่สาคัญทางการตลาดนั้น สามารถเป็ นที่ขบั เคลื่อนธุ รกิจศัลยกรรมให้ประสบความสาเร็ จหากมี
การจัดการที่ดี และส่ งผลไปยังการหันกลับมาทาศัลยกรรมซ้ าของผูห้ ญิง โดยสอดคล้องกับ Oliver,
1980 (อ้างถึงใน มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช, 2544) กล่าวว่า ความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภค เป็ น
การแสดงออกที่ เกิ ดจากการประเมิ นประสบการณ์ ก ารท าศัล ยกรรม และเป็ นการแสดงออกถึ ง
ความรู ้สึกในทางบวกของผูบ้ ริ โภคต่อการเข้ารับบริ การ ซึ่ งความรู ้สึกนี้ สามารถแปรเปลี่ยนได้หลาย
ระดับ ตามปั จจัย ที่ มี ผ ลต่ อ ความพึ ง พอใจของผูบ้ ริ โ ภค โดยมี ปั จจัย ที่ ส าคัญในด้า นส่ ว นประสม
การตลาดบริ การ (7Ps) และยังสอดสอดคล้องกับ ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2541) ได้อา้ งถึ งแนวคิดส่ วน
ประสมทางการตลาดส าหรั บ ธุ รกิ จบริ ก าร (Service Mix ) ของ Philip Kotler ไว้ว่า เป็ นแนวคิ ดที่
เกี่ยวข้องกับธุ รกิ จที่ให้บริ การจะต้องนาส่ วนประสมการตลาด (7Ps) ในการกาหนดกลยุทธ์ เพื่อให้
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ธุ รกิ จประสบผลสาเร็ จ อีกทั้งยังสอดคล้องกับ จิตตินนั ท์ เดชะคุปต์ (2539) กล่าวว่า ความพึงพอใจ
ของผูบ้ ริ โภค จะแสดงออกถึงความรู ้สึกในทางบวกหรื อทางลบนั้นขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยสาคัญทั้ง 7Ps
ผลการศึ กษายังพบอีกว่า ในส่ วนของปั จจัยสาคัญทางการตลาดทั้ง 7Ps นั้น กลุ่ มผูห้ ญิงที่
ทาศัลยกรรมในเขตกรุ งเทพมหานคร มีความพึงพอใจในเรื่ อง สภาพแวดล้อมของการบริ การ เป็ น
อันดับแรก รองลงมา คือ ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านบุคคล ซึ่ งจากผลการศึกษาไม่สอดคล้องกับผลวิจยั
ของ พิ ม พ์ช ยา ชมภู พ วงชัย ศิ ริ (2551) ที่ ศึ ก ษาเรื่ อ งปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ ความพึ ง พอใจของผูป้ ่ วยที่
ทาศัล ยกรรมตกแต่ งเสริ ม จมูก ด้วยกระดู ก ของตัว เองและซิ ลิ โคน ที่ คลิ นิก เวชกรรมเฉพาะทาง
ศัลยกรรมตกแต่งหมอคัมภีร์ พบว่า ปั จจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผูป้ ่ วยที่ทาศัลยกรรมตกแต่ง
เสริ มจมูก ได้แก่ ด้านการให้บริ การของแพทย์ ด้านการให้บริ การของเจ้าหน้าที่ และด้านวัสดุที่ใช้ใน
การทาศัลยกรรมตกแต่งเสริ มจมูก และในส่ วนด้านของสถานพยาบาล และด้านราคาผูป้ ่ วยมีความ
พึงพอใจ อยูใ่ นระดับปานกลาง และยังไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ติยาภรณ์ จันทร์ แก้ว (2548) ที่
ศึ กษาเรื่ อง ความพึ งพอใจของผูใ้ ช้บริ ก ารต่ อการบริ การต่อการบริ การด้านศัล ยกรรมตกแต่ งใน
โรงพยาบาลธี รพรการแพทย์ พบว่า มีดา้ นพนักงาน รองลงมาได้แก่ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้าน
สถานที่บริ การ และ ด้านราคา อีกทั้งยังไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ของ กมชน วิบูรณ์จทั ร์ (2549) ที่
ศึ ก ษาเรื่ อ ง ปั จ จัย การตัด สิ น ใจเลื อ กใช้บ ริ ก ารศู น ย์ศ ัล ยกรรมความงามของผู้บ ริ โ ภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร พบว่า ปั จจัยที่ตดั สิ นในมากที่สุด คือ ด้านบุคลากรผูใ้ ห้บริ การ เป็ นอันดับแรก
รองลงมาได้แก่ การเสริ มบุคลิกภาพ สถานที่ และด้านบุคคล ตามลาดับ
เนื่ องจากผลงานวิจยั ไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ที่ทาการศึกษา พบว่า ผูห้ ญิงที่ทาศัลยกรรม มี
ความพึงพอใจในสภาพแวดล้อมของการบริ การ เป็ นอันดับแรก แต่อย่างไรก็ตาม ความพึงพอใจของ
ผูห้ ญิงที่ทาศัลยกรรม โดยรวมด้านอื่น ๆ ของปั จจัยสาคัญทางการตลาดทั้ง 7Ps อยู่ในระดับมาก
เช่นเดียวกับงานวิจยั ข้างต้น ซึ่ งผลการศึกษาที่แตกต่าง หรื อไม่สอดคล้องนั้น อาจเป็ นเพราะปั จจุบนั
กลุ่มตัวอย่างไม่ได้เน้นเพียงแค่ความสวยความงามของตนเอง แต่ยงั สนใจสิ่ งแวดล้อมโดยรวมของ
คลินิกศัลยกรรม รวมไปถึงความสะอาดโดยรอบของคลินิกนั้น ๆ อีกด้วย และเป็ นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่
มี ค วามส าคัญในการทาธุ รกิ จบริ ก ารด้า นความสวยความงาม ซึ่ ง สอดคล้องกับ กฎกระทรวง ที่
กาหนดลักษณะของสถานพยาบาลและลักษณะการให้บริ การของสถานพยาบาล พ.ศ. 22558 ไว้วา่
บริ เวณทั้งภายนอกและภายในต้องสะอาด เป็ นระเบียบเรี ยบร้อย จัดแบ่งพื้นที่ใช้สอยอย่างเหมาะสม
และมีสิ่งอานวยความสะดวกแก่ผปู ้ ่ วย (พีที, 2558)
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เมื่อพิจารณาถึ งตัดสิ นใจทาซ้ าของกลุ่มตัวอย่างที่ทาศัลยกรรม พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความ
ตั้งใจใช้บริ การซ้ าโดยรวมอยู่ในระดับมาก ผลมาจากการเกิ ดความพึงพอใจในการทาศัลยกรรม
อย่างไรก็ตามการตัดสิ นใจซื้ อหรื อตัดสิ นใจทาศัลยกรรมเป็ นเพียงขึ้นตอนแรก ๆ ในการได้ลูกค้าเข้า
ร้าน แต่การทาการตลาดที่ดีน้ นั ต้องทาให้ลูกค้านั้นมีพฤติกรรมการซื้ อซ้ า หรื อทาซ้ า โดยสอดคล้อง
กับ Kim, Galliers, Shin, Han, & Kim (2012) กล่าวว่า ตั้งซื้ อซ้ าไว้วา่ เป็ นการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์
หรื อการรับบริ การกับผูผ้ ลิตรายเดิมที่มีผลมาเกิดจากความพึงพอใจในตัวผลิตภัณฑ์และการบริ การ
ดังกล่าวสื บเนื่ องจากการตัดสิ นใจในครั้งแรกที่อาจเกิ ดได้จากปั จจัยทั้งภายในและภายนอกในตัว
ของผูบ้ ริ โภคเองเป็ นหลัก
ด้านการตัดสิ นใจทาซ้ า พบว่า ความตั้งใจใช้บริ การซ้ า นั้นมีแนวโน้มที่จะใช้บริ การที่คลินิก
ศัลยกรรมใหม่กบั การทาศัลยกรรมที่ใหม่ อยูใ่ นระดับมาก เนื่องจากผูห้ ญิงต้องการสร้างภาพลักษณ์
ของตัวเองให้ดีข้ ึนอย่างไม่มีที่สิ้นสุ ด และมีความพึงพอใจจากการทาศัลยกรรมในครั้งก่อนหน้า โดย
สอดคล้องกับ Hawkins & Coney (2001) กล่าวว่า การซื้ อตราสิ นค้าหนึ่งตราสิ นค้าใดอย่างสม่าเสมอ
เนื่ องจากมี ความรู ้ สึกทางอารมณ์ ต่อตราสิ นค้าร่ วมอยู่ด้วย และสอดคล้องกับ Kim, Galliers, Shin,
Han & Kim (2012) กล่าวว่า การตั้งซื้ อซ้ าไว้วา่ เป็ นการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์หรื อการรับบริ การกับ
ผูผ้ ลิตรายเดิ มที่มีผลมาเกิ ดจากความพึงพอใจในตัวผลิ ตภัณฑ์และการบริ การดังกล่าวสื บเนื่ องจาก
การตัดสิ นใจในครั้งแรกที่อาจเกิ ดได้จากปั จจัยทั้งภายในและภายนอกในตัวของผูบ้ ริ โภคเองเป็ น
หลัก และยัง สอดคล้องกับ Ehrenberg (1972) กล่ า วว่า พฤติ ก รรมการบริ โภคของผูบ้ ริ โภคซึ่ ง มี
ลักษณะของพฤติกรรมไปในทางที่ซับซ้อนอย่างมาก โดยก่อนที่ผบู ้ ริ โภคจะตัดสิ นใจซื้ อผูบ้ ริ โภค
ต้องมีทศั นคติที่ดีและเกิดประสบการณ์จากการทดลองใช้ครั้งก่อน และอิทธิ พลภายนอก เช่ น การ
ส่ งเสริ มการตลาดด้วยกิจกรรมการโฆษณา การลดแลก แจก แถม การขายโดยใช้พนักงานขาย การ
พบเห็ นสิ นค้าการตั้งราคา บรรจุภณ
ั ฑ์ รวมไปถึ งการบอกต่อ ซึ่ งปั จจัยเหล่านี้ จะส่ งผลไปถึ งการ
ตัดสิ นใจซื้ อ การใช้สินค้าหรื อบริ การ และความรู้สึกพึงพอใจหลังการใช้สินค้าหรื อการรับบริ การ
ต่าง ๆ จนแปรเปลี่ ยนไปเป็ นทัศนคติ ที่ดีต่อตราสิ นค้า ซึ่ งทั้งหมดนั้น หมายความว่า หากผูห้ ญิงที่
ทาศัลยกรรมมาแล้วเกิ ดความพึงพอใจ เกิ ดจากความพึงพอใจกับศัลยกรรมในครั้ งแรก ดังนั้นจึ ง
ก่อให้เกิดการทาศัลยกรรมชิ้นต่อไปเพิม่ เติมอีกนั้นเอง
อีกทั้งผลการวิจยั ยังสอดคล้องกับ ฉัตรชัย หวังมีจงมี (2552) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อความตั้งใจ
ซื้ อซ้ าของผูใ้ ช้บริ การ พบว่า ผูใ้ ช้บริ การมีความต้องการใช้บริ การซ้ าในระดับค่อนข้างมาก และมี
แนวโน้มที่จะกลับมาใช้บริ การครั้งต่อไปภายในระยะเวลา 1 ปี อีกทั้งยังสนใจที่จะใช้บริ การด้านอื่น
ๆ อีกด้วย
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เมื่อพิจารณาถึงการบอกต่อของกลุ่มตัวอย่างที่ทาศัลยกรรม พบว่า กลุ่มตัวอย่างต้องการบอก
ต่อโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ซึ่ งสอดคล้องกับ Rosen (2000) กล่าวว่า การสื่ อสารแบบบอกต่อ (Word
of Mouth Communication) เป็ นอี ก วิ ธี ห นึ่ ง ของการสื่ อ สารซึ่ งโดยปกติ จ ะอาศัย บุ ค คลเป็ นช่ อ ง
ทางการสื่ อสารที่สาคัญที่จะบอกเรื่ องราว ข้อมูลเกี่ยวกับสิ นค้าและบริ การต่างๆในลักษณะของปาก
ต่อปากซึ่ งเป็ น วิธีที่นกั การตลาดหลายท่านเห็ นว่ามี พลังมากวิธีหนึ่ งทั้งในด้านการแพร่ กระจาย
ข่าวสารและ การมีอิทธิ พลในการตัดสิ นใจซื้ อทั้งนี้การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นข้อมูลเกี่ยวกับสิ นค้า
และบริ การของผูบ้ ริ โภคนั้น เป็ นหนทางหนึ่ งในการช่ วยลดความเสี่ ยงในการซื้ อสิ นค้าและบริ การ
ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องของคุณภาพราคา ฯลฯ จากที่กล่าวข้างต้น จึงได้นามาประยุกต์ใช้ในการวิจยั โดย
พบว่ากลุ่มผูท้ าศัลยกรรมต้องการที่จะบอกต่อเกี่ ยวกับข้อมูลคลินิกและผลิตภัณฑ์ (เมื่อมีคนถาม)
มากที่ สุ ด รองลงมา คื อ บอกต่ อ เกี่ ย วกับ ประสบการณ์ ส่ ว นตัว (เมื่ อ มี ค นถาม) บอกต่ อ เกี่ ย วกับ
ประสบการณ์ ส่วนตัว (แม้ไม่มีคนถาม) และบอกต่อเกี่ยวกับข้อมูลคลินิกและผลิตภัณฑ์ (แม้ไม่มีคน
ถาม
ผลการวิจยั พบว่า ความต้องการที่จะบอกต่อของกลุ่มตัวอย่างที่ทาศัลยกรรมมีจานวนมาก
โดยยัง สอดคล้อ งกับ ผลการส ารวจครอบคลุ ม ทั้ง สื่ อ เดิ ม (Traditional Media) และสื่ อ ดิ จิ ต อล
(Digital) มีผเู ้ ข้าสารวจกว่า 30,000 คน จาก 60 ประเทศทัว่ โลก ความเชื่ อในโฆษณารู ปแบบต่างๆ
พบว่า คาแนะนาจากคนรู ้จกั และเว็บไซต์แบรนด์ มีบทบาทสาคัญอย่างมากในการตัดสิ นใจซื้ อของ
ผูบ้ ริ โภค กล่ า วคื อ ผูบ้ ริ โภคชาวไทยมากถึ ง 83% เชื่ อคาแนะนาจากบุ คคลอื่นๆ ในรู ปแบบของ
โฆษณาต่างๆ นั่นแสดงให้เห็ นว่าการสื่ อสารแบบ ดั้งเดิ ม หรื อการบอกต่ อปากต่ อปากยังคงเป็ น
ช่องทางที่ผบู ้ ริ โภคเชื่อถือมากที่สุด นอกจากนี้ ผล การสารวจยังพบสื่ อชนิดอื่นๆ ที่ผบู ้ ริ โภคให้ความ
เชื่ อถือนัน่ เอง และยังสอดคล้องกับ Silverman (2001) กล่าวว่า คนเราทาการตัดสิ นใจซื้ อครั้งสาคัญ
มักจะมาจากคาแนะนาของเพื่อนฝูง ที่ปรึ กษาหรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญและการสื่ อสารแบบปากต่อปากยัง
เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ โดยที่ไม่จาเป็ นต้องคอยยืนกากับอยูข่ า้ ง ๆ นัน่ เอง อีกทั้งยังสอดคล้องกับ
ผลงานวิจยั ของ ประเสริ ฐ กวินนิพนั ธ์ (2546) ที่ศึกษาเรื่ อง ความพึงพอใจและความต้องการบอกต่อ
ของผู ้บ ริ โ ภคภายหลัง การซื้ อ และใช้บ ริ ก ารของผลิ ต ภัณ ฑ์ สุ ข ภัณ ฑ์ ค อตโต้ (COTTO) ในเขต
กรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล พบว่า ผูบ้ ริ โภคมีความต้องการที่จะบอกต่อ เกี่ยวกับคุณสมบัติของ
สิ นค้า และแนะนาให้ผอู้ ื่นใช้สินค้า อยูใ่ นระดับมาก เช่นเดียวกัน
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5.4 การอภิปรายสมมติฐาน
1) อภิปรายสมมติฐานที่ 1: การเปิ ดรับสื่ อมีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจในส่ วนประสม
ทางการตลาด 7Ps ของสถาบันเสริ มความงาม การตัดสิ นใจทาศัลยกรรมซ้ า และการบอกต่อเกี่ยวกับ
ศัลยกรรมของผูห้ ญิง
การเปิ ดรับสื่ อ มีความสัมพันธ์เชิ งบวกในบางส่ วนกับความพึงพอใจในส่ วนประสมทาง
การตลาด 7Ps ของสถาบันเสริ มความงาม การตัดสิ นใจทาศัลยกรรมซ้ า และการบอกต่อ ซึ่งสามารถ
อธิ บายได้ว่า สื่ อที่ใช้ในการเปิ ดรับข่าวสาร มีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจในส่ วนประสมทาง
การตลาด 7Ps ของสถาบันเสริ มความงาม การตัดสิ นใจทาศัลยกรรมซ้ า และการบอกต่อ ที่ระดับ
นัยสาคัญทางสถิติ 0.001
จากผลการศึกษา สะท้อนให้เห็นว่า ผูห้ ญิงที่ทาศัลยกรรมในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยส่ วน
ใหญ่เปิ ดรับข่าวสารเกี่ยวกับศัลยกรรมผ่านสื่ ออินเตอร์ เน็ต เพื่อให้ทราบข้อมูลและเป็ นแนวทางใน
การท าศัล ยกรรมในครั้ งต่ อไป สอดคล้องกับ Hunt, & Ruben (1993) ได้ก ล่ า วถึ ง ความต้องการ
(Need) เป็ นหนึ่งในปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการเลือกเปิ ดรับข่าวสารของมนุ ษย์ท้ งั สิ้ น (ปรมะ สตะเวทิน
, 2541) ใกล้เคียงกับแนวคิดของ Atkin (1973) ได้อธิ บายไว้วา่ มนุ ษย์ที่เปิ ดรับข่าวสารมากเท่าไหร่
ย่อมเป็ นมนุ ษย์ที่ทนั ต่อเหตุ การณ์ และเป็ นบุคคลที่ ทนั สมัย กล่ าวคื อ ยิ่งมี การเปิ ดรั บข่าวสารมาก
เท่าไหร่ ก็ยิ่งเป็ นบุคคลที่มีเชียวชาญ อีกทั้งมีพฤติกรรมการบอกต่อข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับศัลยกรรม
อีกด้วย
จากผลการศึ ก ษายัง สอดคล้อ งกับ งานวิ จ ัย ของ สมปรารถนา พรหมช่ ว ย (2552) ได้
ทาการศึกษากลยุทธ์การสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการของคลิ นิกศัลยกรรมความงาม “เมโกะ
คลิ นิก” พบว่า เมโกะคลิ นิกใช้การสื่ อสารแบบบูรณาการผ่านช่ องทางที่ หลากหลาย ดังนี้ คือ สื่ อ
อินเตอร์ เน็ต/สื่ อออนไลน์ สื่ อบุคคล และการใช้ Word of Mouth การส่ งเสริ มการขายเป็ นลักษณะ
การให้ส่วนลดและส่ วนแถม การประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่ อต่างๆ ได้แก่ สื่ อโทรทัศน์ นิ ตยสารต่างๆ
ผ่านเว็บไซต์ เป็ นต้น เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายทางการตลาด คือ เพื่อเพิ่มจานวนลูกค้า สร้างความภักดี
ของลูกค้า อีกทั้งลูกค้ายังเกิดความพึงพอใจ และมีการบอกต่ออีกด้วย
จากผลการวิจยั ยัง พบว่า ผูห้ ญิงที่ทาศัลยกรรมเปิ ดรับข่าวสารเกี่ยวกับศัลยกรรมเพิ่มขึ้น ก็
จะการตัดสิ นใจทาศัล ยกรรมซ้ า เพิ่ ม ขึ้ นอี ก ด้วย ซึ่ งสะท้อนให้เห็ นว่า หากมี ก ารเปิ ดรั บ ข่ าวสาร
เกี่ยวกับศัลยกรรมบ่อย ๆ สามารถส่ งผลให้เกิดพฤติกรรมการตัดสิ นใจทาศัลยกรรมซ้ า โดยข่าวสาร
ที่ได้รับสามารถนาไปเป็ นแนวทางหรื อประยุกต์ใช้ในการประกอบการตัดสิ นใจทาศัลยกรรมอีก
ด้วย สอดคล้องกับแนวคิ ด Kim, Galliers, Shin, Han, & Kim (2012) ได้อธิ บ ายการตั้ง ซื้ อซ้ าไว้ว่า
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เป็ นการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์หรื อการรับบริ การกับผูผ้ ลิ ตรายเดิ มที่มีผลมาเกิดจากความพึงพอใจ
ในตัวผลิตภัณฑ์และการบริ การดังกล่าวสื บเนื่ องจากการตัดสิ นใจในครั้งแรกที่อาจเกิดได้จากปั จจัย
ทั้งภายในและภายนอกในตัวของผูบ้ ริ โภคเองเป็ นหลัก
จากผลงานวิจยั ยังสอดคล้องกับผลวิจยั ของ พัทธนันท์ เด็ดแก้ว (2554) การเปิ ดรับข้อมูล
ข่า วสารเกี่ ย วกับประเทศเกาหลี จากสื่ อมวลชน ความสัม พันธ์ กนั ในทางบวกกับพฤติ ก รรมการ
บริ โภคสิ นค้าเกาหลีของประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร หมายความว่า ถ้าประชาชนมีการเปิ ดรับ
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับประเทศเกาหลีมาก ก็ยิ่งมีพฤติกรรมการบริ โภคสิ นค้าเกาหลีมากตามไปด้วย
เช่นกัน แสดงถึงว่าสื่ อเกากลีมีอิทธิ พลผูห้ ญิงที่ทาศัลยกรรมเป็ นอย่างยิง่
2) อภิปรายสมมติฐานที่ 2: ประสบการณ์มีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจในส่ วนประสม
ทางการตลาด 7Ps ของสถาบันเสริ มความงาม การตัดสิ นใจทาศัลยกรรมซ้ า และการบอกต่อเกี่ยวกับ
ศัลยกรรมของผูห้ ญิง
ประสบการณ์การทาศัลยกรรม มีความสัมพันธ์เชิงบวก กับความพึงพอใจในส่ วนประสม
ทางการตลาด 7Ps ของสถาบันเสริ มความงาม การตัดสิ นใจทาศัลยกรรมซ้ า และการบอกต่อเกี่ยวกับ
ศัลยกรรมของผูห้ ญิง โดยมีนยั ยะสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ซึ่ งสามารถอธิ บายได้วา่ ผูห้ ญิงที่มี
ประสบการณ์การทาศัลยกรรมจานวนหลายจุด ก็จะมีความพึงพอใจตามปั จจัยสาคัญทั้ง 7Ps การ
ตัดสิ นใจทาศัลยกรรมซ้ า รวมไปถึ งการบอกต่อเกี่ ยวกับศัลยกรรมมากเช่ นกัน โดยสอดคล้องกับ
Swystun (2007) กล่าวว่า ประสบการณ์ แห่ งแบรนด์ จะต้องถู กสร้ างขึ้ นในจิตใจของผูท้ ี่มีส่วนได้
ส่ วนเสี ย กล่าวคื อต้องผ่านการทาศัลยกรรมมาแล้วอย่างน้อย 1 ครั้ ง เพื่อจะเกิ ดการทราบผลของ
ความพึงพอใจนั้น ๆ และสอดคล้องกับ มหาวิทยาลัยธรรมาธิราช (2544) กล่าวว่า ความพึงพอใจใน
การบริ การ เป็ นหนึ่ งในส่ วนประสมการตลาด 7Ps ที่ช่วยให้งานประสบความสาเร็ จโดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ งานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริ การ ย่อมมีความสาคัญต่อทั้งผูใ้ ห้บริ การและผูร้ ับบริ การ
ผลการวิจยั ยังพบอีกว่า หากผูห้ ญิงที่มีประสบการณ์การทาศัลยกรรมเพิ่มขึ้นหรื อจานวนชิ้น
มากขึ้นก็จะมีการตัดสิ นใจทาซ้ า เพิ่มขึ้นอีกด้วย ซึ่ งใกล้เคียงกับผลการวิจยั ของ กัญญา ทิพย์รักษา
(2554) พบว่า นักศึกษาที่ไม่เคยมีประสบการณ์การเข้ารับบริ การการทาศัลยกรรมแต่มีแนวคิดที่จะ
ทาศัลยกรรมความงามในอนาคต ทั้งนี้พบว่า จากนักศึกษาที่เคยมีประสบการณ์การเข้ารับบริ การการ
ทาการศัลยกรรม ส่ วนมากนักศึกษาสนใจหรื อเคยเข้ารับบริ การการทาศัลยกรรมความงามจมูกมาก
ที่สุด ซึ่ งอาจกล่าวได้วา่ ผูห้ ญิงที่เคยผ่านการทาศัลยกรรมมาแล้ว มักจะมีการตัดสิ นใจทาซ้ าในส่ วน
อื่น ๆ ของร่ างการต่อไป และในส่ วนของการบอกต่อเกี่ ยวกับศัลยกรรม สอดคล้องกับ Silverman
(2001) ยัง กล่ า วว่า คนเราท าการตัดสิ นใจซื้ อครั้ งส าคัญ มัก จะมาจากค าแนะนาของเพื่ อนฝูง ที่
ปรึ ก ษาหรื อผูเ้ ชี่ ย วชาญและการสื่ อสารแบบปากต่ อปากยัง เกิ ดขึ้ น เองตามธรรมชาติ โดยที่ ไ ม่
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จาเป็ นต้องคอยยืนกากับอยู่ขา้ ง ๆ จากผลการวิจยั ได้สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ Nielsen Global
Online Consumer Survey (2009) พบว่า พบว่า ผูบ้ ริ โภคร้อยละ 90 ให้ความเชื่ อถือคา แนะนาของ
บุคคลอื่น ทั้งนี้ ผูบ้ ริ โภคร้อยละ 70 เลือกเชื่ อถือความคิดเห็นที่ได้รับจากสื่ อออนไลน์ (วัฒนี ภูวทิศ,
2554) ดังนั้นแล้ว ผูท้ ี่มีประสบการณ์การทาศัลยกรรมมากเท่าไหร่ ก็จะเป็ นผูท้ รงอิทธิ และพร้อมทั้ง
ยังยินดี ที่จะบอกต่อไปยังคนใกล้ชิดด้วยเพื่อสอบถาม แลกเปลี่ ยนข้อมูลและพูดคุ ยเรื่ องที่ ตนเอง
สนใจ พร้ อมทั้งรับความคิดเห็ นจากผูท้ รงอิทธิ พลเพื่อประมวลผลและตีความ ก่อนที่จะตัดสิ นใจ
เลือกซื้ อสิ นค้าและบริ การตามคาบอกกล่าวของผูท้ รงอิทธิ พลอีกด้วย
3) อภิ ป รายสมมติ ฐ านที่ 3: การรั บ รู ้ คุ ณ ค่ า มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ ความพึ ง พอใจในส่ ว น
ประสมทางการตลาด 7Ps ของสถาบันเสริ มความงาม การตัดสิ นใจทาศัลยกรรมซ้ า และการบอกต่อ
เกี่ยวกับศัลยกรรมของผูห้ ญิง
การรั บรู ้ คุณค่า มี ความสัมพันธ์เชิ งบวกกับมี ความสัมพันธ์เชิ งบวก กับความพึงพอใจใน
ส่ วนประสมทางการตลาด 7Ps ของสถาบันเสริ มความงาม การตัดสิ นใจทาศัลยกรรมซ้ า และการ
บอกต่อเกี่ ยวกับศัลยกรรมของผูห้ ญิง โดยมีนยั ยะสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ซึ่ งสามารถอธิ บาย
ได้ว่า เมื่อมีการรับรู้ คุณค่าต่อในส่ วนของตัวผูเ้ ข้ารับบริ การจากคลินิกศัลยกรรมและในส่ วนของ
คุณค่าต่อคุ ณค่าทางสังคมเพิ่มขึ้น ก็จะมีความพึงพอในส่ วนประสมทางการตลาด 7Ps ของสถาบัน
เสริ มความงาม การตัดสิ นใจทาศัลยกรรมซ้ า และการบอกต่อเกี่ยวกับศัลยกรรมของผูห้ ญิงเพิ่มขึ้น
ดัง ที่ Blois, 1999; Lapierre, 2000; Anderson, & Narus, 1999 & Chistopher (1996) ได้อ ธิ บ ายไว้ว่า
คุ ณค่ า การรั บรู ้ หรื อการรั บ รู ้ คุ ณค่ า (Perceived Value) คื อการประเมิ นเปรี ย บเที ย บโดยรวมของ
สิ นค้า และการบริ การที่ ได้รับกับต้นทุ นรวม ผลลัพธ์ ที่ได้ คื อ ความพึงพอใจ ความสะดวกสบาย
กาไรทางสังคม ซึ่ งมีอิทธิ พลต่อการรับบริ การ ประกอบด้วย 2 ส่ วน คือ การรับรู้ คุณค่าต่อในส่ วน
ของตัวผูเ้ ข้ารับบริ การ และการรับรู้คุณค่าต่อทางสังคม ดังนั้นการรับรู ้คุณค่าจึงเป็ นตัวแปรที่ส่งผล
ต่อความพึงพอใจ การตัดสิ นใจทาศัลยกรรมซ้ า รวมไปถึงการบอกต่อ
ผลการวิจยั สอดคล้องกับของ พิมพ์ศิริ ไทยสม (2556) พบว่า อิทธิ พลของปั จจัยต่าง ๆ ที่มี
ผลเชิ งบวกต่อความพึงพอใจของลูกค้า ประกอบไปด้วย ปั จจัยคุณภาพการบริ การของร้านกาแฟ
ปั จจัยการรับรู้ ทางประสาทสัมผัส ปั จจัยการรับรู้ ถึงความสัมพันธ์ ปั จจัยความตั้งใจเกี่ ยวกับการ
พาณิ ชย์ทางสังคม ปั จจัยการรับรู ้เกี่ยวกับการปฏิบตั ิในการรักษาสิ่ งแวดล้อม ปั จจัยการรับรู ้เกี่ยวกับ
ภาพลักษณ์สีเขียว ที่มีผลต่อความพึงพอใจของลู กค้า และสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ ชิ ตา เลิ ศ
ธรรมจินดา (2557) พบว่า การรับรู ้คุณค่ามีผลต่อความพึงพอใจและการบอกต่อ อีกทั้งสอดคล้องกับ
ไพศาล เกษมพิพฒั น์กุล (2556) พบว่า ปั จจัยด้านภาพลักษณ์ ประเทศ ปั จจัยด้านการรับรู ้ คุณภาพ
บริ การ ปั จจัยด้านการสื่ อสาร ปั จจัยด้านกลยุทธ์ราคา และปั จจัยด้านคุณภาพสิ นค้ามีความสัมพันธ์
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เชิ งบวกกับการตั้งใจซื้ อซ้ าเวชภัณฑ์ยาที่ผลิตภายในประเทศไทยของสถานพยาบาลประเภทคลินิก
และโรงพยาบาล

5.5 ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะต่ อผู้ประกอบการทาศัลยกรรม
1) ผูป้ ระกอบการท าศัล ยกรรม สามารถนาผลวิจยั ไปประยุก ต์ใ ช้ใ นธุ รกิ จเสริ ม
ความงาม เพื่อให้ตอบสนองผูผ้ บู ้ ริ โภคและเพื่อความยัง่ ยืนของธุ รกิจ
2) ผูป้ ระกอบธุ รกิจเพื่อความงามควรเพิ่มช่องทางเผยแพร่ ข่าวสารทางสื่ อออนไลน์
ประกอบกับร่ วมทากิจกรรมกับผูบ้ ริ โภคผ่านสื่ อออนไลน์ ให้ผบู ้ ริ โภคมีโอกาสค้นหาข้อมูล แบ่งปั น
ข้อมูล และมี ปฎิ สัมพันธ์ ผ่านทางเว็บไซด์ หรื อจัดกระทูห้ รื อห้องสนทนาเกี่ ยวกับศัลยกรรม เปิ ด
โอกาสให้ผบู ้ ริ โภคและเจ้าหน้าที่เป็ นผูก้ ระจายข่าวสารด้วยการบอกต่อเกี่ยวกับศัลยกรรมไปยังกลุ่ม
อื่น ๆ ซึ่ งสามารถความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างผูป้ ระกอบการและผูบ้ ริ โภคกลุ่มเป้ าหมายปั จจุบนั
และขยายการกลุ่มเป้ าหมายใหม่ทางสังคมออนไลน์
3) เพื่ อ พัฒ นาให้ ธุ ร กิ จ เพื่ อ ความงามเป็ นธุ ร กิ จ ที่ ย งั่ ยื น ความหมั่น ควรรั ก ษา
ประสิ ทธิ ภาพและพัฒนาคุ ณภาพของส่ วนประสมทางการตลาด 7Ps ของสถาบันเสริ มความงาม
ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย หรื อคลินิกที่ทาศัลยกรรม ด้านส่ งเสริ ม
การตลาด ด้านบุคคล ด้านกระบวนการบริ การ ด้านสิ่ งแวดล้อมของบริ การ
4) ควรมุ่ ง พัฒ นาส่ ว นประสมทางการตลาด ในด้ า นการส่ ง เสริ มการตลาด
(Promotion) เนื่ องจาก ผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ ริ โภคมีความพึงพอใจน้อยที่สุด ดังนั้นควรเพิ่มการจัด
โปรโมชัน่ ต่าง ๆ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจมากขึ้น อาทิเช่น แจกคูปองส่ วนลดในการเข้ามาใช้
บริ การในครั้งต่อไป หรื อให้ผบู ้ ริ โภคร่ วมเล่นเกมส์ เพื่อชิ งรางวัลในการทาศัลยกรรมเพื่อความงาม
เป็ นต้น
ข้ อเสนอแนะต่ องานวิจัยชิ้นต่ อไป
1) งานวิจยั นี้เป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณ หากมีการศึกษาเป็ นงานวิจยั เชิงคุณภาพ โดยมี
การสัมภาษณ์ เพื่อให้ได้ฐานข้อมูลอันเป็ นประโยชน์ที่กว้างขึ้น และนาไปพัฒนาธุ รกิ จเสริ มความ
งามให้ยงั่ ยืน เพื่อให้ได้ขอ้ มูลเชิงลึก
2) ควรมี ก ารศึ ก ษาการรั บ รู ้ ข ้อ มู ล ข่ า วสารเกี่ ย วกับ ศัล ยกรรม ผ่ า นทั้ง ทางสื่ อ
ออนไลน์ และสื่ อออฟไลน์ เพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบความแตกต่างกับการรับรู ้ คุณค่า ความพึงพอใจ
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ปั จจัย ในการตัด สิ นใจซื้ อ สิ นค้า ซ้ า ของผูบ้ ริ โภค และการบอกต่ อ เพื่ อให้ ไ ด้ฐ านข้อมู ล อัน เป็ น
ประโยชน์ที่กว้างขึ้น
3) การศึ กษาครั้งนี้ ศึกษาเฉพาะผูห้ ญิ งเท่านั้น หากมีการศึกษาเกี่ ยวกับศัลยกรรม
เพื่อความงามในครั้ งต่อไป ควรศึ กษากลุ่ มตัวอย่างที่ เป็ นเพศชาย หรื อเพศที่ สาม เนื่ องจากมี การ
ทาศัลยกรรมไม่ มีเพียงแค่ผูห้ ญิ ง เพียงเพศเดี ยว แต่ในปั จจุ บนั ผูช้ ายหรื อเพศที่ ส ามก็หันมาสนใจ
ทาศัลยกรรมเพิ่มขึ้น และการทาศัลยกรรมได้เข้ามามีบทบาทต่อทุกเพศมากขึ้น
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
แบบสอบถาม
เรื่ อง อิทธิ พลของสื่ อ ประสบการณ์และการรับรู ้คุณค่ามีผลต่อความพึงพอใจ การตัดสิ นใจ
ทาซ้ า และการบอกต่อของผูห้ ญิงที่ทาศัลยกรรมเพื่อความงาม

ส่ วนที่ 1 ลักษณะของผูต้ อบแบบสอบถาม
คาชี้แจง โปรดทาเครื่ องหมาย  ลงใน ลงในช่องว่างตรงตามความเป็ นจริ ง
1. ในช่วง 3 ปี ที่ผา่ นมา ท่านเคยทาศัลยกรรมต่อไปนี้หรื อไม่ (ตอบได้ มากกว่ า 1 ข้ อ)
1. เสริ มจมูก
2. ตาสองชั้น
3. เสริ มหน้าอก
4. ผ่าตัดริ มฝี ปาก
5. ฉีดฟิ ลเลอร์
6. ร้อยไหม โบท็อกซ์
7. สักคิ้ว
8. เลเซอร์หน้าใส
** ไม่เคยทาศัลยกรรม (จบแบบสอบถาม)
2. เพศ
1. ชาย
2. หญิง
3. อายุ
1. ต่ากว่า 18 ปี
2. ระหว่าง 18-25 ปี
3. ระหว่าง 26-35 ปี
4. มากกว่า 35 ปี
4. สถานภาพสมรส
1. โสด
2. สมรส
3. หม้าย / หย่า / แยกกันอยู่
5. ระดับการศึกษาสู งสุ ด
1. ต่ากว่าปริ ญญาตรี
2. ปริ ญญาตรี
3. ปริ ญญาโท
4. สู งกว่าปริ ญญาโท
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6. อาชีพ
1. นักเรี ยน / นิสิต / นักศึกษา 2. ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
3. พนักงานเอกชน
4. ธุ รกิจส่ วนตัว / ค้าขาย
5. รับจ้างทัว่ ไป
6. อื่น ๆ โปรดระบุ…………
7. รายได้ต่อเดือน
1. น้อยกว่าหรื อเทียบเท่า 10,000 บาท
2. 10,001 – 20,000 บาท
3. 20,001 – 30,000 บาท
4. 30,001 – 40,000 บาท
5. 40,001 – 50,000 บาท
6. มากกว่า 50,000 บาทขึ้นไป
ส่ วนที่ 2 การเปิ ดรับสื่ อ (Media Exposure) ของผู้ทที่ าศัลยกรรม
คาชี้แจง โปรดทาเครื่ องหมาย  ลงใน ลงในช่องว่างตรงตามความเป็ นจริ ง
8. ท่านเปิ ดรับข่าวสารเกี่ยวกับศัลยกรรมผ่านสื่ อใดบ้าง (เลือกตอบได้ หลายข้ อ)
1. วิทยุโทรทัศน์
2. หนังสื อพิมพ์
3. วิทยุกระจายเสี ยง
4. ป้ ายประชาสัมพันธ์ 5. บุคคล
6. อินเทอร์เน็ต
7. ภาพยนตร์
8. นิตยสาร
9. อื่น ๆ โปรดระบุ…………
9. ความถี่ หรื อความบ่อยครั้งที่ท่านเปิ ดรับข่าวสารเกี่ยวกับศัลยกรรม ต่อสัปดาห์
1. 1 – 2 ครั้งต่อสัปดาห์
2. 3 – 4 ครั้งต่อสัปดาห์
3. 5 – 6 ครั้งต่อสัปดาห์
4. ทุกวัน
10. ช่วงเวลาใดที่ท่านเปิ ดรับข่าวสารเกี่ยวกับศัลยกรรมมากที่สุด
1. 08.01–12.00 น.
2. 12.01–16.00 น.
3. 16.01–20.00 น.
4. 20.01-00.00 น.
5. 00.01–04.00 น.
6. 04.01–08.00 น.
11. ท่านใช้ระยะเวลาในการเปิ ดข่าวสารเกี่ยวกับศัลยกรรมวันละประมาณกี่ชวั่ โมง
1. น้อยกว่า 1 ชัว่ โมง
2. 1 -2 ชัว่ โมง
3. 3 – 4 ชัว่ โมง
4. 5 – 6 ชัว่ โมง
5. 6 ชัว่ โมงขึ้นไป
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ส่ วนที่ 3 การรับรู ้คุณค่า (Perceived Value)
คาชี้แจง ให้ผตู้ อบแบบสอบถามนึ กถึงโรงพยาบาล หรื อคลิ นิกที่ได้ เข้ ารั บบริ การครั้ งล่ าสุ ด แล้ว
ตอบแบบสอบถามว่าท่านได้รับรู ้คุณค่าอะไรจากโรงพยาบาล หรื อคลินิกนั้น
โปรดทาเครื่ องหมาย  ลงใน ลงในช่องว่างตรงตามความเป็ นจริ ง
ระดับการรับรู้ คณ
ุ ค่ า
การรับรู้ คณ
ุ ค่ า

ด้ านคุณค่ าต่ อตัวผู้เข้ ารับบริการ
12. ท่านได้รับการบริ การที่ดี
13. ท่านได้รับความสะดวกในการรับบริ การ
14. ท่านรู ้สึกคุม้ ค่าต่อการเข้ารับบริ การ
15. ท่านรู ้ สึกประหยัดเวลาในการเข้ารั บบริ การ
เช่น มีการนัดคิว
16. ท่านเข้ารับบริ การแล้วรู ้สึกพึงพอใจหรื อเป็ น
สุ ข
17. ท่ า นมี ค วามภาคภู มิ ใ จหรื อ มัน่ ใจในตนเอง
มากขึ้นหลังทาศัลยกรรม
ด้ านคุณค่ าทางสั งคม
18. หลังจากทาศัลยกรรมแล้วท่านรู ้สึกเป็ นที่
ยอมรับในกลุ่มสังคม
19. หลังจากทาศัลยกรรมแล้วท่านรู ้ สึกเป็ นที่รัก
ในกลุ่มสังคม
20. หลัง จากท าศัล ยกรรมแล้ว ท่ า นรู ้ สึ ก เป็ นที่
น่าเชื่อถือในกลุ่มสังคม
21. หลังจากทาศัลยกรรมแล้วท่านรู ้ สึกเป็ นที่ยก
ย่องในกลุ่มสังคม
22. หลังจากทาศัลยกรรมแล้วท่านรู ้ สึกยกระดับ
สถานะทางสังคม

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

5

4

3

2

1
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ส่ วนที่ 4 ความพึงพอใจ ในส่ วนประสมทางกลาดตลาด 7Ps ของสถาบันเสริมความงาม
คาชี้แจง โปรดอ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วพิจารณาเลือกว่าท่านมีความพึงพอใจในส่ วนประสมทาง
กลาดตลาด 7Ps ของสถาบันเสริ มความงามอย่างไร
โปรดทาเครื่ องหมาย  ลงใน ลงในช่องว่างตรงตามความคิดเห็นของท่าน
ระดับความพึงพอใจ
ความพึงพอใจใน 7Ps ของสถาบันเสริมความงาม
ด้ านผลิตภัณฑ์
23. ผลิตภัณฑ์มีให้เลือกหลายหลาย
24. คุณภาพของผลิตภัณฑ์มีมาตรฐานมีการรองรับ
อย่างถูกต้อง
25. คลินิกทาศัลยกรรมมีภาพลักษณ์ที่ดี
26. แพทย์มีความเชี่ยวชาญ
ด้ านราคา
27. ราคาเหมาะสมกับคุณภาพผลิตภัณฑ์
28. ราคาเหมาะสมกับบริ การที่ได้รับ
29. ราคาเหมาะสมกับผลของการทาศัลยกรรมที่
ได้รับ
ช่ องทางการจัดจาหน่ าย หรื อคลินิกที่ทาศัลยกรรม
30. มีจานวนสาขามาก
31. การเดินทางง่าย และสะดวก
32. วันและเวลาเปิ ด-ปิ ดทาการของร้านชัดเจน
33. โทรศัพท์ติดต่อสะดวก
ด้ านส่ งเสริมการตลาด
34. มีการโฆษณาผ่านชื่ อทางสื่ อสารต่าง ๆ เช่น
อินเตอร์ เน็ต แผ่นป้ าย แผ่นพับ ฯลฯ
35. มีคูปอง หรื อส่ วนลดในการทาศัลยกรรม
36. การแจ้ง ข้อ มู ล รายละเอี ย ดของการเข้า รั บ
บริ การในแต่ละรายการไว้อย่างชัดเจน

มาก
ที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

น้อย

น้อย
ที่สุด

5

4

3

2

1
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ระดับความพึงพอใจ
ความพึงพอใจใน 7Ps ของสถาบันเสริมความงาม
ด้ านบุคคล
37. ผูใ้ ห้บริ การให้ความใส่ ใจกับผูเ้ ข้ารับการ
ทาศัลยกรรม
38. ผูใ้ ห้บริ การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
39. ผูใ้ ห้บริ การพูดจาสุ ภาพเรี ยบร้อย
40. ผูใ้ ห้บริ การคอยให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับการ
ทาศัลยกรรม
ด้ านกระบวนการบริการ
41. เวลานัดเข้ารับการทาศัลยกรรมมีการจัดคิวได้
อย่างเหมาะสม
42. ความเข้มงวดของการเข้า - ออก และมีระบบ
รักษาความปลอดภัย
43. การกาหนดกฎระเบียบ เช่น ต้องเปลี่ยนชุด
ก่อนเข้ารับการทาศัลยกรรม เป็ นต้น
สภาพแวดล้อมของการบริการ
44. ความสวยงามของคลินิกศัลยกรรม
45. ความสะอาดของคลินิกศัลยกรรม

มาก
ที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

น้อย

น้อย
ที่สุด

5

4

3

2

1
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ส่ วนที่ 5 การตัดสิ นใจทาศัลยกรรมซ้า
คาชี้ แจง โปรดอ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วพิจารณาเลื อกว่าท่านเห็ นด้วยกับการตั้งใจใช้บริ การซ้ า
เกี่ยวกับศัลยกรรมที่ท่านได้เข้ารับบริ การ
โปรดทาเครื่ องหมาย  ลงใน หรื อเติมข้อความลงในช่ องว่างตรงตามความคิดเห็นของท่าน
มากที่สุด
ระดับความตั้งใจการทาซ้า
ความตั้งใจใช้ ทาศัลยกรรมซ้า
46. ท่านมีแนวโน้มที่จะใช้บริ การที่
คลินิกศัลยกรรมเดิมกับการ
ทาศัลยกรรมจุดเดิม
47. ท่านมีแนวโน้มที่จะใช้บริ การที่
คลินิกศัลยกรรมเดิมกับการ
ทาศัลยกรรมจุดใหม่
48. ท่านมีแนวโน้มที่จะใช้บริ การที่
คลินิกศัลยกรรมใหม่กบั การ
ทาศัลยกรรมจุดเดิม
49. ท่านมีแนวโน้มที่จะใช้บริ การที่
คลินิกศัลยกรรมใหม่กบั การ
ทาศัลยกรรมจุดใหม่

ทาซ้ า
แน่นอน
5

อาจทาซ้ า

ไม่แน่ใจ

4

3

อาจจะไม่
ทาซ้ า
2

ไม่ทาซ้ า
แน่นอน
1

135
ส่ วนที่ 6 การบอกต่ อ
คาชี้แจง โปรดทาเครื่ องหมาย  ลงใน ลงในช่องว่างตรงตามความเป็ นจริ ง
50. ท่านต้องการบอกต่อเกี่ยวกับศัลยกรรมให้เพื่อน หรื อคนใกล้ชิด หรื อไม่
1. บอกต่อ
2. ไม่บอกต่อ เพราะ................... (จบแบบสอบถาม)
คาชี้แจง โปรดทาเครื่ องหมาย  ลงใน ลงในช่องว่างตรงตามความเป็ นจริ ง
หากท่านมีบอกต่อ ท่านจะบอกต่อเกี่ยวกับศัลยกรรมในเรื่ องใดบ้างต่อไปนี้
ระดับความต้ องการบอกต่ อ
การบอกต่ อเกีย่ วกับศัลยกรรม
51. ท่านจะบอกต่อเกี่ยวกับข้อมูลคลินิกและผลิตภัณฑ์
(เมื่อมีคนถาม)
52. ท่านจะบอกต่อเกี่ยวกับข้อมูลคลินิกและผลิตภัณฑ์
(แม้ไม่มีคนถาม)
53. ท่านจะบอกต่อเกี่ยวกับประสบการณ์ส่วนตัว (เมื่อมี
คนถาม)
54. ท่านจะบอกต่อเกี่ยวกับประสบการณ์ส่วนตัว (แม้
ไม่มีคนถาม)

มาก
ที่สุด
5

มาก
4

ปาน
กลาง
3

น้อย
2

น้อย
ที่สุด
1

ประวัตผิ ้เู ขียน
ชื่ อ นามสกุล
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