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    งานวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาพฤติกรรมการใชบ้ริการสถาบนัเสริมความงามดา้นศลัยกรรม 

จากกลุ่มตวัอย่าง คือ ผูใ้ชบ้ริการสถาบันเสริมความงาม 400 คน แลว้น าผลท่ีไดม้าวิเคราะห์ดว้ยสถิติ ค่าความถ่ี 
ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และการวิเคราะห์ความแตกต่างโดยใชส้ถิติค่าไคร์สแควร์โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป SPPSS ใน
การวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ โดยสรุปไดด้งัน้ี 

1. ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ทั้งเพศชายและเพศหญิง มีอายุระหว่าง 26 – 30 ปี สถานะภาพ
โสด ระดบัการศึกษาสูงสุดระดบัปริญญาตรีมากท่ีสุด  มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน          15,001 – 20,000 บาท และมี
อาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน 

2. พฤติกรรมการใชบ้ริการศลัยกรรมเสริมความงามใบหน้า  พบว่าเคยการเขา้รับบริการสถาบนั
เสริมความงามดา้นศลัยกรรม 1 คร้ังต่อปี เหตุผลในการตดัสินใจท าศลัยกรรมใบหนา้ เพ่ือสร้างความมัน่ใจมาก
ท่ีสุด มีความตอ้งการส่วนตวั ในการตดัสินใจท าศลัยกรรม ทราบแหล่งขอ้มูลของสถานท่ีศลัยกรรมจากเฟสบุ๊ค 
เลือกสถานท่ีในการท าศลัยกรรมจาก คลินิกท่ีมีช่ือเสียง เลือกสถานท่ีในการท าศลัยกรรมจาก คุณภาพ/ผลลพัธ์ท่ี
ได ้มีความคาดหวงัก่อนการท าศลัยกรรม คือ ไดรู้ปแบบตามท่ีตอ้งการ มีค่าใชจ่้ายในการท าศลัยกรรม 10,000-
20,000 บาท มีระยะเวลาในการตดัสินใจเลือกท าศลัยกรรม 3 เดือนข้ึนไป โดยส่วนของใบหนา้ท่ีตอ้งการท ามาก
ท่ีสุด คือ จมูก   

3. ผลการทดสอบสมมุติฐาน ดา้นเพศ อาย ุอาชีพ รายไดต้่อเดือน ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรม
ในการตดัใชบ้ริการสถาบนัเสริมความงามดา้นศลัยกรรมท่ีแตกต่างกนั และพบวา่ สถานภาพ การศึกษาท่ีแตกต่าง
กนัมีผลต่อพฤติกรรมในการตดัสินใจท าศลัยกรรมบนใบหนา้ในสถาบนัเสริมความงามดา้นศลัยกรรมไม่แตกต่าง
กนั 
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บทคดัย่อภาษาองักฤษ  
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MISS TIVANUN TONUM : CONSUMER'S BEHAVIORS IN USING SURGERY 
BEAUTY PARLOR SERVICES THESIS ADVISOR :  KREAGRIT AMPAVAT, Ph.D. 

 The purposes of this study were to examine Consumer’ Behaviors in using Sergery Beauty Parlor 
Services. The samples consisted of 400 participants who were customer of cosmetic surgery in beauty parlor 
service, and the questionnaire was used as an instrument for data collection. Due to data analysis, statistics 
used  frequency, percentage, mean, and analysis of the correlation coefficient Pearson the processing by SPSS, 
Summarized of the result as follows.  

1. The sample group was female than male. Aged between 26-30 years old, status single, 
with  graduated in bachelor degree. And most income between 15,001-20,000 baht per month. And most 
Occupation. 

2. For the Behavioral factor in choosing the plastic surgery of the face service one time per year 
to confidence and personal reason . Knowledge information place for facebook. The majority decided to use it as 
a place of prominence. By reason is choosing certified quality and result. Before expectation surgery is result 
perfect. The surgery price is 10,000-20,000 bath. The decide to surgery for 3 months or more. The category was 
mostly nose. 

3. The findings hypothetical test as follows; Sex, age, occupation, income are different of affect 
to behaviors in using sergery beauty parlor services in different. And status, education are different of affect to 
behaviors in using sergery beauty parlor services not different.  
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บทที่ 1  
บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
ปัจจุบันเสริมความสวยความงามของคนในยุคนี้ท าได้ง่ายขึ้น  คนส่วนใหญ่ในปัจจุบันก็นิยม

หันมาสนใจในเรื่องการท าศัลยกรรมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากมีการให้ข้อมูลข่าวสาร เพ่ือเป็นการสร้าง

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท าศัลยกรรมอย่างแพร่หลายจึงท าให้คนส่วนใหญ่หันมาท าศัลยกรรม

กันมากข้ึนเพื่อช่วยให้ตัวเองดูสวยและดูดีข้ึน 

สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยนานาชาติ (2557) เผยไทยติดอันดับ 21 ประเทศที่มีการ

ท าศัลยกรรมมากที่สุดในโลก โดยศัลยกรรมเปลือกตามาเป็นอันดับหนึ่ง เหตุคนไทยฮิตท าตาสองชั้น

เหมือนเกาหลีสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยนานาชาติ ( International Society of Aesthetic 

Plastic Surgery หรือ ISAPS) ได้เปิดเผยรายงานศัลยกรรมตกแต่งเสริมสวยระดับโลกส าหรับปี 2559 

เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. พบการท าศัลยกรรมตกแต่งเสริมสวยทั่วโลกเพ่ิมข้ึน 9% เมื่อเทียบกับปีก่อน 

ทั้งนี้ ประเทศที่ติด 5 อันดับแรกได้แก่ สหรัฐอเมริกา มีการท าศัลยกรรมตกแต่งเสริมสวย

จ านวน 4.22 ล้านครั้ง ตามด้วยบราซิล 2.52 ล้านครั้ง ญี่ปุ่น 1.14 ล้านครั้ง อิตาลี 9.58 แสนครั้ง และ

เม็กซิโก 9.23 แสนครั้ง เมื่อรวมกันทั้ง 5 ประเทศมีสัดส่วนถึง 41.4% ของการท าศัลยกรรมตกแต่ง

เสริมสวยทั่วโลกส าหรับประเทศไทยติดอันดับที่ 21 โดยมีการท าศัลยกรรมตกแต่งเสริมสวยกว่า 1.12 

แสนครั้ง โดยประเภทที่มีการท าศัลยกรรมมากที่สุดคือ เปลือกตา ตามมาด้วยการเสริมหน้าอก และ

การเสริมจมูก 

นอกจากนี้รายงาน ISAPS ยังระบุว่า ประเทศไทยมีสัดส่วนชาวต่างประเทศเดินทางเข้ามา

ท าศัลยกรรมสูงมากเป็นอันดับต้นๆของโลก คือ 47.2% ของการท าศัลยกรรมความงามในประเทศ 

โดย     นพ.กมล กล่าวว่า ข้อมูลนี้มีความเป็นไปได้ เพราะกลุ่มตัวอย่างแพทย์ไทยที่ส่งข้อมูลไปเป็น

แพทย์ที่ท าผ่าตัดใน รพ. ในสัดส่วนที่สูงกว่าคลินิก ในการส ารวจต่อไปถ้าแพทย์ที่ท าคลินิกส่งข้อมูล

มากขึ้น สัดส่วนนี้อาจลดลงได้ แต่อย่างไรก็ดีจะเห็นได้ว่า รพ.เอกชนของไทยมีการให้บริการคนไข้

ต่างชาติที่สูงจริง 
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          ในการท าศัลยกรรมในปัจจุบันในบางกรณียังมีราคาไม่แพงมาก ท าให้ผู้ที่มีรายได้ไม่สูงมาก

สามารถท าศัลยกรรมได้ ถึงแม้ว่าในสมัยนี้จะมีการท าศัลยกรรมอย่างแพร่หลาย แต่ก็ยังมีคนจ านวน

มากที่ยังไม่ยอมรับกับการท าศัลยกรรม เห็นได้จากพาดข่าวตามหนังสือพิมพ์บันเทิง ที่มีข่าวเกี่ยวกับ

การท าศัลยกรรม ซึ่งจะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์มากมายทั้งในแง่บวกและแง่ลบ เนื่องจากเห็นว่าความ

สวยความงามที่เกิดจากธรรมชาติเป็นความงามที่เป็นของจริง และยังแสดงให้เห็นถึงความม่ันใจความ

พอใจในสิ่งที่ตนเองมีอีกด้วย นอกจากนี้ในอีกหลาย ๆ คน ยังมีความคิดเห็นว่าการท าศัลยกรรมเป็น

เรื่องที่น่ากลัว ต้องเจ็บตัวถึงจะได้ความงามตามที่ต้องการ และยังต้องเสี่ยงต่อผลข้างเคียงของการ

รักษา หรือในบางกรณีต้องเจ็บตัวหลายครั้ง ยกตัวอย่างเช่น ในการท าศัลยกรรมเสริมหน้าอกด้วย

ซิลิโคน เมื่อถึงก าหนดเวลาหมดอายุการใช้งานของซิลิโคน จะต้องท าการผ่าซิลิโคนอันเก่าออกและน า

ซิลิโคนอันใหม่ใส่กลับเข้าไป 

ในบางคนมีความเชื่อว่า การศัลยกรรมเพ่ือความงาม สาเหตุการท าหลักคือความไม่พอใจใน

รูปลักษณ์ที่ตนมีอยู่ จึงต้องมีการเติมแต่งปรับปรุงเป็นเรื่องธรรมดา แต่ถ้าผ่าตัดการปรับปรุงแล้วนั้น

ผู้ท าก็ย่อมเห็นถึงการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลง แต่หากเกิดความไม่พอใจหรือผ่าตัดจนเคยชินขึ้นมา 

ก็ย่อมเกิดเป็นการเสพติดและอาจเกิดเป็นอาการทางจิต และท้ายที่สุดการผ่าตัดเพ่ือความงามนั้นก็

กลายเป็นความน่ากลัวแทน  

ในการท าศัลยกรรมย่อมมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ซึ่งข้อดีคือ ท าให้มีรูปลักษณ์ท่ีดีมีความเชื่อม่ันใจ

และม่ันใจในหน้าตามากขึ้น ข้อเสีย คือ อาจมีภาวะแทรกซ้อนก่อน ขณะท าและหลังท าศัลยกรรมบาง

คนคาดผิดหวังกับผลที่จะได้รับจากการท าศัลยกรรมท าให้บางคนเกิดการเสพติดศัลยกรรม  

การท าศัลยกรรมเป็นการเสริมความงามและสร้างความมั่นใจ ดังนั้นก่อนการท าศัลยกรรมทุก

รูปแบบ ผู้ที่จะท าควรปรึกษาศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่น่าเชื่อถือและท าตามค าแนะน าข้อควรปฏิบัติ

อย่างเคร่งครัด  เพ่ือให้ได้ผลที่ออกมาเป็นที่น่าพอใจและปลอดภัยมากที่สุด  ซึ่งการตัดสินใจในการ

ท าศัลยกรรมในแต่ละครั้งควรจะมีความรอบครอบและค านึงถึงความจ าเป็นและที่ส าคัญที่สุดคือ การ

พอใจในสิ่งที่ตนมีและความเชื่อม่ันในตนเองจะได้ไม่ต้องเจ็บตัวและไม่เสียเงินในการท าศัลยกรรม     

 ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการสถาบันเสริมความงามด้านศัลยกรรม ซึ่งผล

การศึกษาที่ได้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ประกอบธุรกิจศัลยกรรมเสริมความงามเพ่ือทราบถึงพฤติกรรม

และใช้เป็นแนวทางในการวางแผน กลยุทธ์ทางการตลาดได้อย่างเหมาะสม และสามารถก้าวสู่ผู้น าใน

ตลาดต่อไปในอนาคต 
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1.2 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการสถาบันเสริมความงามด้านศัลยกรรม 

1.3 สมมติฐำนกำรวิจัย  

สมมติฐำนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมในการตัดสินใจท าศัลยกรรมบน

ใบหน้าของลูกค้าที่ใช้บริการสถาบันเสริมความงามแตกต่างกัน โดยสามารถแบ่งเป็นสมมติฐานย่อยได้

ดังนี้  

1.1 เพศที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการสถาบันเสริมความงามด้านศัลยกรรม

แตกต่างกัน  

1.2 อายุที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการสถาบันเสริมความงามด้านศัลยกรรม

แตกต่างกัน  

1.3 สถานภาพที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการสถาบันเสริมความงามด้าน

ศัลยกรรมแตกต่างกัน  

1.4 การศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการสถาบันเสริมความงามด้าน

ศัลยกรรมแตกต่างกัน  

1.5 อาชีพที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการสถาบันเสริมความงามด้านศัลยกรรม

แตกต่างกัน  

1.6 รายได้ที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการสถาบันเสริมความงามด้านศัลยกรรม

แตกต่างกัน 
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1.4 กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตำม 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. ท าให้ทราบถึงลักษณะพฤติกรรมแต่ละประเภทในการใช้บริการสถาบันเสริมความงามเพ่ือ

น ามาปรับปรุงพัฒนาการบริการให้ตรงกับลักษณะพฤติกรรมของกลุ่มผู้รับบริการที่เข้ามาใช้บริการใน

สถาบันเสริมความงาม 

2. ท าให้ทราบถึงความส าคัญของพฤติกรรมที่มีผลต่อผู้รับบริการในการเลือกใช้บริการสถาบัน

เสริมความงาม เพ่ือประโยชน์ส าหรับผู้บริหารสถาบันเสริมความงาม สามารถวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจ

ของตนเอง น าไปปรับปรุงแก้ไขบริการประเภทต่างๆเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ที่มาใช้บริการ

เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด 

3. ท าให้มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ส าหรับผู้ที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับธุรกิจศัลยกรรมเสริมความงาม

เพ่ือน า ไปใช้ต่อยอดงานวิจัยให้มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน  

1.6 ขอบเขตกำรวิจัย  
การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการสถาบันเสริมความงามด้านศัลยกรรม โดยมี

ขอบเขตในการวิจัย ดังนี้  

1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง : ประชากร คือ ผู้บริโภคที่เคยท าศัลยกรรมเสริม

ความงามบนใบหน้า เนื่องจากผู้วิจัยไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน จึงได้ค านวณหากลุ่มตัวอย่าง

แบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น โดยก าหนดให้ค่าความเชื่อมั่น 95% ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 384 คน และ

ปัจจัยส่วนบุคคล 

-เพศ 

-อายุ 

-สถานภาพ 

-การศึกษา 

-อาชีพ 

-รายได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยทำงด้ำนพฤติกรรม 

พฤติกรรมการใช้บริการสถาบัน

เสริมความงามด้านศัลยกรรม 
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ได้เพ่ิมจ านวนกลุ่มตัวอย่างอีก 16 ชุด รวมทั้งสิ้น 400 คน ให้เป็นผู้บริโภคที่เคยท าศัลยกรรมเสริม

ความงามบนใบหน้า 

2. ขอบเขตด้านตัวแปร : ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมการใช้บริการสถาบันเสริม

ความงามด้านศัลยกรรม 

 3. ขอบเขตด้านระยะเวลา : ขอบเขตด้านระยะเวลาที่ใช้ในการส ารวจ คือ ตั้งแต่ เดือน

มีนาคม 2561 ถึง เดือนพฤษภาคม 2561 

1.7 นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 ศัลยกรรม หมายถึง การท าผ่าตัดเสริมสร้าง และแก้ไขความผิดปกติ ทั้งรูปร่างและการท างาน

ให้กลับเป็นปกติ หรือให้ใกล้เคียงกับความเป็นปกติให้มากท่ีสุดที่จะมากได้ 

 ศัลยกรรมตกแต่ง หมายถึง การผ่าตัดโดยเน้นเฉพาะการผ่าตัดที่เกี่ยวข้องกับรูปร่างที่จะ

ปรากฏให้เห็นภายนอกร่างกายให้ดูปกติ และมีการท างานที่ดี 

 ศัลยกรรมเสริมความงาม หมายถึง การผ่าตัดเพื่อความสวยงามในคนที่ปกติให้ดูดีขึ้น 

สถาบันเสริมความงาม หมายถึง สถานที่ที่ให้บริการเกี่ยวกับการดูแล รักษา ฟ้ืนฟูผิวหน้าผิว

กาย และเส้นผมให้ดียิ่งขึ้น โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีแบบแผนการรักษาที่แตกต่างกันของแต่

ละบุคคล รวมทั้งตกแต่งใบหน้าให้สวยงามด้วยนวัตกรรมใหม่ โดยอยู่ในรูปแบบของผู้เชี่ยวชาญ 

ค่านิยม คือ สิ่งที่ยอมรับ หรือสิ่งพึงพอใจ ถือเป็นกระแสของความเชื่อ ที่ท าให้บุคคลนั้นเกิด

ความรู้สึกตัดสินใจท าศัลยกรรม 

พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง ปฏิกิริยาของผู้ใช้บริการสถาบันเสริมความงามที่เกิดจาก

ลักษณะพฤติกรรมแต่ละประเภท เป็นการกระท าที่แสดงออกทางความคิดและความรู้สึกของแต่ละ

บุคคลเพ่ือตอบสนองต่อสิ่งเร้าต่างๆ พฤติกรรมดังกล่าวในที่นี้คือ เหตุผลในการตัดสินใจใช้บริการ , 

ช่วงเวลาที่เลือกใช้บริการ, ความถี่ในการเข้าใช้บริการ, แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจใช้บริการ, และ

งบประมาณส าหรับการเข้ารับบริการต่อครั้ง 
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บทที่ 2  
เอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

การวิจัยเรื่องปัจจัยทางการตลาดในการตัดสินใจท าศัลยกรรมเสริมความงามบนใบหน้าของ

ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้ศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

2.1 แนวคิดเก่ียวการศัลยกรรม 

2.2 ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจบริการศัลยกรรม  

2.3 ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 

2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

2.1 แนวคิดเกี่ยวกำรศัลยกรรมเสริมควำมงำม 
 การท าศัลยกรรมในยุคแรกๆ เป็นการตกแต่งบาดแผลและการปลูกถ่ายเนื้อเยื่อเท่านั้น ต่อมา

ในช่วงปลายศตวรรษท่ี 18 เกิดสงครามโลกครั้ง 1 โลกต้องประสบกับการสูญเสียครั้งใหญ่ แพทย์ฝีมือ

ดีทั่วยุโรปได้ถูกท้าทายฝีมือจากคนไข้ที่กรามหักบิดเบี้ยว ผิดรูปจมูกหลุด หรือใบหูถูกเฉือนออก และ

แผลฉกรรจ์ต่างๆ จากภาวะสงคราม ในยุคนี้วิธีการท าศัลยกรรมพลาสติกตกแต่งบาดแผลจึงพัฒนาถึง

ขีดสุด ถือได้ว่าสงครามเป็นแรงผลักดันให้เกิดการพัฒนาทางการแพทย์สาขาศัลยกรรมอย่างจริงจัง

โดยประวัติศาสตร์ของการศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้างในประเทศไทยไม่ได้มีการบันทึกไว้เป็น

ทางการว่าเริ่มเกิดข้ึนเมื่อใด อย่างไร แต่การศัลยกรรมระยะแรกๆ เป็นศัลยกรรมที่จ าเป็นต้องท าอย่าง

เร่งด่วนเพ่ือช่วยชีวิต เช่น การห้ามเลือดให้หยุด การตัดแขนตัดขา ในผู้ป่วยที่บาดเจ็ บ แต่พอจะ

อธิบายได้ดังนี ้

 ในปี ค.ศ. 1912 นายแพทย์โนเบล (Noble) ซึ่งด ารงต าแหน่งเป็นหัวหน้าแผนกศัลยศาสตร์

โรงพยาบาลศิริราช เป็นผู้ทรงริเริ่มทางดานศัลยกรรมตกแต่งในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศ

อ่ืนๆ 

 ในปี  พ .ศ . 2505 เริ่มมีการยอมรับเป็นทางการถึงการมีแพทย์ เฉพาะทาง  เริ่มด้วย

คณะกรรมการควมคุมการประกอบโรคศิลป์ ตั้งแต่อนุกรรมการควมคุมการประกอบโรคศิลป์ในสาขา

ใหญ่ๆ เช่น ศัลยศาสตร์ อายุรศาสตร์ อนุกรมการนี้มีหน้าที่พิจารณาความรู้ ความช านาญของแพทย์ที่

ประสงค์จะขอขึ้นทะเบียนเป็นแพทย์เฉพาะทาง ต่อมาจึงมีการจ าแนกแขนงย่อยๆ ลงไปอีก 
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 ในปี พ.ศ. 2507 ศาสตราจารย์นายแพทย์ ลิ้ม คุณวิศาล ได้รับการแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการใน

แขนงศัลยศาสตร์ตกแต่ง และในการได้รับการตกแต่งเป็นอนุกรรมการนี้ได้รับสิทธิ์ที่จะขึ้นทะเบียน

เป็นแพทย์เฉพาะทางโดยไม่ต้องสอบ เพ่ือจะได้เป็นกรรมการผู้ที่จะมาสมัครสอบเป็นแพทย์เฉพาะทาง

ในสาขานั้นๆ และข้ึนทะเบียนเป็นศัลยศสตร์ตกแต่งคนแรกของประเทศ 

 ในปี พ.ศ. 2510 นายแพทย์วสันต์ จงเจษฏ์ ได้ผ่านการสอบและขึ้นทะเบียนเป็นศัลยแพทย์

ตกแต่งเป็นคนที่สองจากนั้นไม่มีผู้สอบอีกจนกระทั่งมีการเปลี่ยนแปลงระบบมาเป็น หัวหน้าของแพทย์

สภาที่จะพิจารณาเรื่องนี้  จึงเป็นอันว่าแพทย์เฉพาะทางในสาขาศัลยศาสตร์แต่งขึ้นทะเบียนกับ

คณะอนุกรรมการควบคุมการประกอบโรคศิลป์มีเพียงสองคนเท่านั้น และต่อมาในปี พ .ศ. 2512 เริ่ม

จากนายแพทย์วิจิตร บุญยะโหตระ เดินทางฝึกอบรมในต่างประเทศและศัลยแพทย์ที่จบการศึกษา

กลับมาในแต่ละปีมีจ านวนน้อย ศัลยแพทย์แต่ละท่านที่กลับมาส่วนใหญ่จะเปิดคลินิกศัลยกรรม

ตกแต่งเป็นของตนเอง และการท าศัลยกรรมเสริมความงามตามคลินิกที่เปิดให้บริการมีอยู่จ านวนไม่

มากในสมัยนั้น ค าว่า “ศัลยกรรมตกแต่ง” (Plastic Surgery) ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับค าว่าพลาสติก 

ในแง่ของวัสดุเทียมที่ท าจากน้ ามันแต่อย่างใด แต่ค าว่า พลาสติก เป็นศัพท์ที่เพ้ียนมาจากภาษาละติน 

ค าว่า “Plastikos” ซึ่งแปลว่า การขึ้นรูป หรือการหล่อ มีความหมายโดยในแฝงว่า การท าศัลกรรม

พลาสติกคือการขึ้นรูปใบหน้า หรืออวัยวะที่ต้องการท าศัลยกรรมตกแต่งใหม่ เพ่ือให้มีความสวยงาม

และสมบูรณ์แบบมากขึ้น ดังนั้นค าว่าศัลยกรรมพลาสติก จึงไม่ได้มีความหมายในแง่ของเทียม แต่มี

ความหมายในแง่ของช่างศิลป์เสียมากกว่า  

 รูปแบบของกำรท ำศัลยกรรมตกแต่ง 

 ศัลยกรรมตกแต่ง หมายถึง การผ่าตัดที่เกี่ยวข้องกับรูปร่างที่จะปรากฏให้เห็นภายนอก

ร่างกายให้ดูปกติ (Form) และมีการท างานที่ดี (Function) โดยแบ่งตามวัตถุประสงค์ได้เป็น 2 ส่วน 

คือ  

1. ศัลยศาสตร์เสริมสร้าง หมายถึง การผ่าตัดที่เกี่ยวข้องกับรูปร่างหรือความพิการที่มีมาแต่

ก าเนิด หรือเกิดขึ้นภายหลังจากอุบัติเหตุ เช่น การผ่าตัดแก้ไขปากแหว่งเพดานโหว่ การผ่าตัดเนื้องอก

ในบริเวณศรีษะและคอ ศัลยกรรมอุบัติเหตุทั่วใบหน้า ศัลยกรรมทางมืออุบัติเหตุจากความร้อน 

รวมทั้งความพิการที่ตามมา 

2. ศัลยกรรมเสริมสวยหรือศัลยกรรมเสริมความงาม หมายถึง การผ่าตัดหรือการท าหัตถการ

ใดๆ ของแพทย์ต่อบุคคลที่มีความปกติ ให้เกิดความสวยงามของใบหน้า ผิวพรรณตลอดจนสัดส่วนของ
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ร่างกายที่ดีขึ้น มากขึ้นกว่าเดิม และเป็นที่พึงพอใจต่อบุคคลนั้น ทั้งนี้รวมทั้งการผ่าตัดแปลงเพศ จาก

เพศชายเป็นเพศหญิง และจากเพศหญิงเป็นเพศชายด้วย และยังรวมถึงการใช้ยาฉีดโบท็อกซ์และการ

ใช้เลเซอร์ด้วยที่จัดว่าเป็นการท าศัลยกรรมความงามสมัยใหม่ที่ไม่ต้องมีการผ่าตัดเกิดขึ้นด้วย (สมาคม

ศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย 2555)  

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านศัลยกรรมตกแต่ง โดยนายแพทย์ ฉันทัส กลกิจโกวินท์ (อ้างถึงใน

สมคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย , 2557) กล่าวว่า การท าศัลยกรรมตกแต่งนั้น อาจจะ

หมายถึง การผ่าตัด หรือการท าศัลยกรรมโดยใช้แสงเลเซอร์ หรือการฉีดยาก็ได้ ยกตัวอย่างเช่น การใช้

ยาฉีด โบท็อก (โบโทลินัม ท็อกซินเอ) ฉีดเข้าไปในกล้ามเนื้อ เพ่ือคลายการหดตัวของกล้ามเนื้อด้านบน 

แทนการผ่าตัดดึงหน้า ก็ถือว่าเป็นการศัลยกรรมอย่างหนึ่งเช่นกัน  คือ การศัลยกรรมรุ่นใหม่ๆ นั้น มี

ทางเลือกที่มากกว่าศัลยกรรมรุ่นเก่านั่นเอง และ นายแพทย์ ฉันทัส กลกิจโกวินท์ ยังได้กล่าว เพ่ิมเติม

อีกว่า การท าศัลยกรรมทุกชนิดมีความเสี่ยงและความน่ากลัวเหมือนกันหมด ควรจะปรึกษาแพทย์ให้ดี

ก่อน เลือกแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ คุยกับแพทย์หลายๆรอบก่อนการตัดสินใจ ศึกษาหาความรู้ให้

มากๆแล้วการท าศัลยกรรมก็จะไม่น่ากลัว 

การท าศัลยกรรมหลักๆ ที่เป็นที่นิยมของประเทศไทยและเป็นการศัลยกรรมตกแต่งที่ธุรกิจ

ศัลยกรรมตกแต่งหรือสถานที่ประกอบการตกแต่งส่วนใหญ่จะมีการท ากันคือ 

ศัลยกรรมตำ 
การท าศัลยกรรมตานั้นมีตั้งแต่การลบริ้วรอยรอบดวงตา แก้หางตาตก เปลือกตาบนหย่อน

คล้อย ตัดถุงไขมันใต้ตา รวมไปถึงการท าตาสองชั้น ส าหรับการท าศัลยกรรมที่ เป็นที่นิยมอย่างมากใน

บ้านเราได้แก่ การท าตาสองชั้นหรือตัดถุงไขมันใต้ตา 

ศัลยกรรมจมูก 

การท าศัลยกรรมจมูก แบ่งออกเป็นการใส่ซิลิโคนเสริมดั้งในคนไข้ที่มีรูปจมูกไม่สวยและการ

ตัดปลีกจมูกในคนไข้รายที่มีปลีกจมูกกว้างท าให้รูปจมูกโดยรวมใหญ่เหมาะสมกับใบหน้า 

ศัลยกรรมทรวงอก 

การท าศัลยกรรมทรวงอกนั้น ไม่ได้หมายถึงแค่การท าให้หน้าอกอวบอ่ิมมากขึ้นกว่าเดิม

เท่านั้น แต่ยังหมายถึงการผ่าตัดแก้ไขหน้าอกหย่อนคล้อย และการผ่าตัดลดขนาดหน้าอกอีกด้วย แต่

ในเมืองไทย การท าศัลยกรรมหน้าอกเป็นที่แพร่หลายในแง่ของการท าให้หน้าอกอวบอ่ิมกว่าเดิมมาก

ที่สุด การท าให้หน้าอกดูอวบอ่ิมขึ้นหรือการผ่าตัดขยายหน้าอก คือ การผ่าตัดใส่ถุงซิลิโคนเข้าไปใต้
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กล้ามเนื้อหน้าอก เพ่ือท าให้หน้าอกมีขนาดอวบอ่ิมมากขึ้น และช่วยแก้ปัญหาหน้าอกหย่อนคล้อยไม่

กระชับจากการลดน้ าหนักมากเกินไปด้วย 

กำรดูดไขมัน 

การดูดไขมันเป็นการน าไขมันส่วนเกินบริเวณสะโพก ต้นขาหรือหน้าท้องออกไปในปริมาณที่

เหมาะสม โดยใช้ท่อสอดเข้าไปบริเวณใต้ชั้นไขมันและดูดออกไป การดูดไขมันมีข้อพึงระวัง คือ 

ผิวหนังคนไข้จะต้องมีความหยืดหยุ่นค่อนขางดี เนื่องจากผิวหนังอาจจะหย่อนคล้อยลงได้หลังดูดไขมัน

ส่วนเกินออกไปแล้ว ไขมันที่ดูดออกไป คือ ไขมันส่วนเกินที่ไม่สามารถท าให้หายได้ด้วยการอดอาหาร

และการออกก าลังกาย ดังนั้น การดูดไขมันจึงไม่ใช่วิธีลัดในการลดความอ้วน แพทย์มักจะแนะน าให้

คนไข้ลดน้ าหนักจนได้น้ าหนักท่ีพอใจก่อน จึงค่อยกลับมาดูดไขมันเฉพาะส่วนเพื่อผลลัพธ์ที่สูงสูด 

ศัลยกรรมดึงหน้ำ  

ค าว่า ศัลยกรรมดึงหน้าอาจฟังดูน่ากลัวไปซักหน่อย เนื่องจากเป็นการท าศัลยกรรมที่มีวีธีการ

ซับซ้อน และต้องกระท าโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีความช านาญสูง แพทย์จะผ่าตัดใต้คางและแนวไร

ผมแถวหน้าผาก และดึงเนื้อส่วนที่เหี่ยวย่นขึ้นไปเก็บไว้ใต้รอยแผลนั้น และต้องพันหน้าเพ่ือพักฟ้ืนประ

มาน 1 เดือน ซึ่งในปัจจุบัน นวัตกรรมการดึงหน้าพัฒนามากขึ้น รอยแผลจากการดึงหน้าจะถูกน าไป

ซ่อนไวหลังใบหู ซึ่งเป็นเพียงรอยกรีดเล็กๆ เท่านั้น นอกจากนี้คนไข้ยังไม่ต้องพันหน้า แต่อาจจะมร

อาการบวมอยู่ประมานสองถึงสามวัน ซึ่งสามารถบรรเทาอาการได้ด้วยการประคบร้อนและเย็น 

วัสดุที่ใช้กำรท ำศัลยกรรมตกแต่ง 

วัสดุเทียมที่ใช้ในการท าศัลยกรรมตกแต่ง คือ ซิลิโคน ซึ่งเป็นสารเคมีชนิดหนึ่ง ท ามาจาก

ทราย (ซิลิกา) ที่ใช้ในทางการแพทย์ แบ่งเป็น 4 ประเภทได้แก่ 

 1.ซิลิโคนเหลว ในทางการแพทย์ไม่เป็นที่นิยมมากนัก เนื่องจากซิลิโคนชนิดนี้ เมื่อใช้มากๆจะ

ไปกองอยู่ในส่วนที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย ท าให้เกิดการอักเสบ 

 2.ซิลิโคนแผ่น ใช้ท าท่อน้ าเกลือหรือใช้หุ้มเครื่องกระตุ้นหัวใจ 

 3.ซิลิโคนแท่ง ใช้เสริมจมูกให้ได้รูปแบบทรงตามที่ต้องการใช้ท าข้อเทียม 

 4.ซิลิโคนแบบคล้ายฟองน้ า มักใช้กับอวัยวะที่อ่อนนุ่ม เช่น ใบหน้า 

 ส าหรับโอกาสในการติดเชื้อและเกิดโรคแทรกซ้อนหลังการผ่าตัดจากการใช้ซิลิโคนเกิดขึ้นได้

น้อยมาก หากท าในสถานพยาบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะมีความปลอดภัยสูง 

เนื่องจากแพทย์จะแนะน าให้ท าในขนาดพอดี อย่างเช่น กรณีการท าศัลยกรรมจมูกและหน้าอก หาก
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ท าใหญ่เกินไปจะเกิดพังผืดขยายและหดตัวบริเวณที่ท าศัลยกรรม เช่น จมูก หากท าสูงเกินไป ผิวหนัง

อาจทนการยืดของพังผืดไม่ได้ ซิลิโคนที่ใส่อาจจะทะลุออกมานอกผิวหนังได้ 

 นอกจากนี้ยังมีการท าศัลยกรรมความงามสมัยใหม่ด้วยที่ก าลังเป็นที่นิยมก็คือ การศัลยกรรม

ด้วยเลเซอร์ ซึ่งในเรื่องของการศัลยกรรมตกแต่งปัจจุบันก าลังมีการทดลองน าแสงเลเซอร์มาใช้กัน

อย่างกว้างขวางตั้งแต่ศัลยกรรมง่ายๆ คือ การลบไฝ ปาน และรอยสักไปจนถึงการท าศัลยกรรม

พลาสติกส าหรับเรื่องของการใช้แสงเลเซอร์ลบไฝ ปานและรอยสักและไฝหลักการใหญ่ คือ เมื่อแสง

เลเซอร์ถูกฉายลงสู่ผิวหนังของร่างกาย บริเวณเป็น ไฝ ปาน และรอยสัก เซลล์ของไฝ ปาน และรอย

สักซึ่งมีสีคล้ ากว่าเซลล์ปกติของผิวหนังจะดูดกลืนแสงเลเซอร์ได้มากกว่าเซลล์ธรรมดาและจึงถูก

ท าลายลบหายไป ส่วนเรื่องของการใช้แสงเลเซอร์ในการศัลยกรรมพลาสติกแสงเลเซอร์ท าให้

ศัลยกรรมเสริมสวยนี้ ท ากันได้ง่ายขึ้นเรียบร้อยขึ้น มีเลือดออกน้อย ช่วยหยุดเลือดได้และรวดเร็วขึ้น 

ที่ท ากันอยู่ในปัจจุบันก็มีอย่างมากมาย ทั้งเรื่องของการดึงหน้า การดึงหน้าอกให้เต่งตึงการผ่าตัดลด

ไขมันหน้าท้องส าหรับคนที่อ้วนมากๆ และยังรวมไปถึงการใช้เลเซอร์ลดริ้ วรอยหรือรอยแผลเป็นจาก

สิว การก าจัดขน และ การใช้เลเซอร์เพ่ือท าให้หน้าใสอีกด้วย ส าหรับการฉีด ส าหรับการฉีดโบ    ท็

อกซ์ด้วยซึ่งนับว่าเป็นการศัลยกรรม โดยสามารถใช้ร่วมกับเลเซอร์และคอลลาเจนได้ ซึ่งได้ผลดีกว่า

การใช้เลเซอร์เพียงอย่างเดียว คือ ใช้กรรมวิธีเมโซลิปปิง (Meso Lifting) ร่วมกับการฉีดโบท็อกซ์

นั่นเอง เพราะการฉีดโบท็อกจะท าให้กล้ามเนื้อคลายตัวและท างานน้อยลง จึงมีการน ามาใช้แก้ไขรูป

หน้าให้ดูสวยและอ่อนเยาว์ขึ้น (สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย 2555) 

2.2 ควำมรู้เกี่ยวกับธุรกิจบริกำรศัลยกรรม  
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการก ากับดูแลและส่งเสริมพัฒนาธุรกิจบริการศัลยกรรมและศูนย์สุขภาพเพ่ือ

ความงามในประเทศไทย  

2.2.1 หน่วยงานก ากับดูแลและมาตรการก ากับดูแล  
หน่วยงานก ากับดูแลและมาตรการการก ากับดูแลเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการก ากับดูแล

ธุรกิจบริการศัลยกรรม ได้แก่ แพทย์สภาซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการก ากับดูแลธุรกิจบริการศัลยกรรม

และศูนย์สุขภาพเพ่ือความงาม โดยการควบคุมการประพฤติของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมให้ถูกต้อง

ตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม ส่งเสริมการศึกษา การวิจัยและการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ในทางการแพทย์ส่งเสริมความสามัคคีและผดุงเกียรติของสมาชิก ช่วยเหลือแนะน าเผยแพร่และให้

การศึกษาแก่ประชาชนและองค์กรอ่ืนในเรื่องที่เกี่ยวกับการแพทย์และการสาธารณสุขให้ข้อเสนอแนะ
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ต่อรัฐบาลเกี่ยวกับปัญหาการแพทย์และการสาธารณสุขเป็นตัวแทนของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมใน

ประเทศไทย นอกจากนี้กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นอีกหน่วยงานหนึ่ง

ซึ่งมีหน้าที่ส าคัญ ได้แก่ การด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ กฎหมาย

สถานพยาบาลและกฎหมายอ่ืนๆ การคุ้มครองผู้บริโภค การพัฒนาก าหนดมาตรฐานและจรรยาบรรณ

การประกอบโรคศิลปะการก าหนดพัฒนามาตรฐานและประเมินมาตรฐานด้านอาคารสถานที่ของ

สถานบริการสุขภาพและสถาปัตยกรรมสาธารณสุขและปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง

หรือได้รับมอบหมาย เป็นต้น  

2.2.2 หน่วยงานส่งเสริมพัฒนาและโครงการหรือกิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาที่ผ่านมา  
หน่วยงานเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจและตัวอย่างโครงการหรือกิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาที่

ผ่านมา ได้แก่  

- สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทยร่วมกับราชวิทยาลัย โสต คอ นาสิก 

แพทย์แห่งประเทศไทย จัดโครงการศัลยกรรมเคลื่อนที่เป็นการจัดทีมแพทย์ออกไปให้บริการ

ศัลยกรรมความงามเพ่ือแก้ไขจุดบกพร่อง ทั้งจากทางกายภาพและอุบัติเหตุ รวมทั้งรักษาโรคอันเกิด

จากความชรา โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพ่ือขยายโอกาสในการท าศัลยกรรมที่ทันสมัย และได้

มาตรฐานไปสู่ประชาชนในจังหวัดต่างๆ ที่ต้องการท าศัลยกรรมโดยไม่ต้องเดินทางเข้ามาถึงใน

กรุงเทพฯ ขณะเดียวกันยังเป็นห้องเรียนเคลื่อนที่ให้กับแพทย์รุ่นใหม่ๆ ได้เพ่ิมพูนความรู้ประสบการณ์ 

โดยมีอาจารย์แพทย์เป็นผู้สอน ขณะเดียวกันนักศึกษาแพทย์ที่ก าลั งเรียนอยู่ก็มีโอกาสได้ศึกษาหา

ความรู้ไปด้วย เนื่องจากปัจจุบันคนที่จะยอมเป็นกรณีศึกษาให้แพทย์รุ่นใหม่ ได้เข้ามาเรียนรู้มีน้อย

มาก ท าให้แพทย์รุ่นใหม่ขาดโอกาสในการฝึกปรือฝีมือจนช านาญ  

- สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่ง

ประเทศไทยจัดการประชุมวิชาการด้านศัลยกรรมตกแต่งขึ้นทุกปี ซึ่งถือเป็นประโยชน์ส าหรับ

ศัลยแพทย์ในการพัฒนาความรู้ความสามารถเพ่ิมมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการออกร้าน

แสดงเทคโนโลยีทางการแพทย์ใหม่ๆ โดยบริษัทชั้นน ากว่า 30 บริษัท เช่น จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 

3 เอ็ม นีโอฟาร์ม เป็นต้น  

- สมาคมศัลยกรรมและเวชศาสตร์เพ่ือการเสริมสวยประเทศไทยร่วมกับการท่องเที่ยวแห่ง

ประเทศไทย (ททท.) และสมาคมท่องเที่ยวอเมริกาแห่งประเทศไทย (แอตต้า) จัดโครงการท่องเที่ยว

เพ่ือสุขภาพและบุคลิกภาพเพ่ือรุกตลาดสุขภาพและความงามในกลุ่มสตรีเกาหลี ให้ เข้ามาใช้บริการ



  12 

ด้านสุขภาพ โดยเฉพาะด้านศัลยกรรมความงามในประเทศไทยมากขึ้น ทั้งนี้ได้จัดงานพบปะเจรจา

ธุรกิจแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้วิทยาการด้านศัลยกรรมตกแต่งกับบริษัทน าเที่ยวในเกาหลีใต้ 

โดยการจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ดึงนักท่องเที่ยวเกาหลีที่มีคุณภาพเข้ามาใช้บริการ สืบ

เนื่องมาจากที่ผ่านมาพบว่าประเทศเกาหลีได้ส่งเสริมให้มีการใช้บริการศัลยกรรมความงามในประเทศ

ตน ท าให้คนเกาหลีที่เข้ามาทาศัลยกรรมในประเทศไทยลดลง  

2.2.3 โครงสร้างของธุรกิจบริการศัลยกรรมและศูนย์สุขภาพเพ่ือความงาม  

ลักษณะกำรด ำเนินธุรกิจ  

ผู้ให้บริการศัลยกรรมและศูนย์สุขภาพเพ่ือความงามในประเทศไทยประกอบไปด้วย

สถานพยาบาลประเภทต่างๆ ได้แก่ คลินิกศัลยกรรม ศูนย์สุขภาพเพ่ือความงามต่างๆ คลินิกเวชกรรม

และแผนกศัลยกรรมในโรงพยาบาลต่างๆ ทั้งนี้สถานประกอบการเหล่านี้ต้องขออนุญาตประกอบการ

กิจการกับกองประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขก่อน โดยบริการ

ศัลยกรรมและศูนย์สุขภาพเพ่ือความงามทั้งหมดถูกจ าแนกอยู่ในกลุ่มเดียวกับคลินิกเวชกรรม แต่เมื่อ

พิจารณาตามลักษณะการด าเนินธุรกิจ สามารถแจกแจงลักษณะของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

ศัลยกรรมและศูนย์สุขภาพเพ่ือความงามได้ดังนี้  

- คลินิกศัลยกรรม เป็นผู้ให้บริการด้านศัลยกรรมโดยตรง ได้แก่ การท าศัลยกรรมบริเวณ

ใบหน้า เช่น การเสริมจมูก กรีดตา ดึงหน้า เป็นต้น การลด/เพ่ิมขนาดหน้าอก การแปลงเพศ เป็นต้น 

ทั้งนี้ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นคลินิกขนาดเล็กที่ให้บริการศัลยกรรมเฉพาะอย่างที่แพทย์ซึ่ งเป็นเจ้าของ

และผู้ให้บริการมีความช านาญ  

- ศูนย์สุขภาพเพ่ือความงามต่างๆ เน้นการให้บริการด้านความงามเกี่ยวกับเรือนร่าง ผิวพรรณ 

ร่วมกับบริการศัลยกรรมความงามที่ไม่ยุ่งยากนัก เช่น การใช้เลเซอร์ คอลลาเจน และใช้เครื่องมือ

เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ่ือการดูแลรูปร่างและผิวพรรณ ศูนย์สุขภาพเพ่ือความงามต่างๆ เหล่านี้มักอยู่ใน

กลุ่มกิจการขนาดกลางและขนาดใหญ่ มีหลายสาขาและส่วนใหญ่จะเปิดให้บริการในห้างสรรพสินค้า 

เช่น นิติพลคลินิก ราชเทวีคลินิก มารีฟรานซ์ บอดี้ไลน์ ศูนย์ลดน้ าหนักมายด์แอนด์แคร์ เป็นต้น  

- คลินิกเวชกรรม เน้นให้การเน้นให้การรักษาท่ัวไปเป็นหลัก เช่น ฉีดยา ตรวจเลือด รักษาโรค

ทั่วไป อาจมีบริการศัลยกรรมง่ายๆ ที่เกี่ยวข้องกับผิวพรรณ เช่น การผลัดเซลล์ผิว การฉีดสารต่างๆ

เข้าสู่ร่างกายเพ่ือการเสริมสวย เป็นต้น ซึ่งการให้บริการศัลยกรรมไม่ใช่กิจกรรมหลัก แต่เป็นการ

ให้บริการเสริมตามกระแสความนิยมของตลาดเท่านั้น  
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- แผนกศัลยกรรมในโรงพยาบาลต่างๆ ตั้งแผนกขึ้นมาเพ่ือเป็นทางเลือกแก่ผู้ใช้ บริการ

เท่านั้น ไม่ใช่กิจกรรมหลักในการให้บริการ อย่างไรก็ตามโรงพยาบาลบางแห่งได้เน้นการให้ บริการ

ด้านการผ่าตัดและศัลยกรรมเป็นหลัก โดยการเน้นการท าการตลาด เช่น โรงพยาบาลยันฮี โรค

พยาบาลผิวหนังอโศก เป็นต้น กลุ่มเป้าหมายของธุรกิจ  

กลุ่มเป้าหมายส าหรับธุรกิจบริการศัลยกรรมและศูนย์สุขภาพเพ่ือความงาม สามารถจ าแนก

ได้เป็น 

- คลินิกศัลยกรรม กลุ่มเป้าหมายมีทั้งลูกค้าภายในและต่างประเทศ ส าหรับลูกค้าในประเทศ

เป็นบุคคลทั่วไปในช่วงอายุระหว่าง 25-60 ปี ที่ต้องการท าศัลยกรรมความงาม โดยเพศหญิงนิยม

ท าศัลยกรรม ท าตา 2 ชั้น ท าจมูก ศัลยกรรมใบหน้า ดึงหน้า ดูดไขมันที่หน้าท้อง ขาสะโพก เป็นต้น 

ส่วนเพศชาย นิยมท าศัลยกรรมปลูกผม ในขณะที่การแปลงเพศเริ่มได้รับความนิยมและเติบโตขึ้นอย่าง

รวดเร็ว ส่วนลูกค้าชาวต่างชาติ มีทั้งกลุ่มที่เป็นนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวพร้อมกับท าศัลยกรรม

ง่ายๆ ที่ไม่ซับซ้อน และกลุ่มที่ตั้งใจเดินทางเข้ามารับบริการศัลยกรรมโดยเฉพาะ โดยศัลยกรรมที่

ชาวต่างชาตินิยมมากที่สุด คือ อันดับ 1 การผ่าตัดศัลยกรรมบนใบหน้า เช่น การท าตา กรีดตา ดึงหน้า 

ท าจมูก อันดับ 2 การผ่าตัดศัลกรรมหน้าอก มีทั้งการเพ่ิมขนาดและการลดขนาดให้เล็กลง อันดับ  3 

การแปลงเพศ แต่ปัจจุบันพบว่ามีอัตราการเติบโตที่ค่อนข้างสูง อันดับ 4 การท า Body Controlling 

คือการผ่าตัดประเภทดูแลรูปร่าง เช่นการดูดไขมัน (สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย 2555)  

- ศูนย์สุขภาพเพ่ือความงาม กลุ่มเป้าหมายมีทั้งลูกค้าภายในประเทศและต่างประเทศ โดย

ศูนย์สุขภาพเพ่ือความงามต่างๆ ที่เน้นบริการด้านผิวพรรณ มักมีกลุ่มเป้าหมายเป็นคนไทยทั้งวัยรุ่น

และวัยท างานที่มีความใส่ใจเกี่ยวกับความสวยความงาม ค่อนข้างเป็นกลุ่มลูกค้าระดับกลางถึง

ระดบับน ส่วนศูนย์สุขภาพเพ่ือความงามที่เน้นการดูแลเรื่องรูปร่าง มีทั้งกลุ่มลูกค้าคนไทยและต่างชาติ

แต่สัดส่วนลูกค้าชาวไทยยังสูงกว่าลูกค้าต่างชาติ โดยเป็นกลุ่มวัยรุ่นตอนปลายกับวัยท างานที่มีความใส่

ใจเรื่องรูปร่างและสุขภาพ กลุ่มนี้มักมีรายได้ค่อนข้างสูง เนื่องจากค่าบริการดังกล่าวค่อนข้างสูงเช่นกัน 

ช่องทางและวิธีทางการตลาด สามารถจ าแนกได้ดังนี้  

- คลินิกศัลยกรรม ส าหรับลูกค้าภายในประเทศคลินิกศัลยกรรมเหล่านี้ไม่มีการท าตลาดมาก

นัก ส่วนใหญ่เน้นการให้บริการเฉพาะด้านที่ตนเองมีความช านาญ ท าให้ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการมี

ความพึงพอใจในฝีมือและเกิดการบอกต่อแนะน าลูกค้ารายอ่ืนแบบปากต่อปาก รวมทั้งการเข้าไป

โพสต์ข้อมูลในเว็บบอร์ดต่างๆ เช่นเดียวกับลูกค้าต่างชาติที่มักเข้ามาเนื่องจากการแนะน าบอกต่อหรือ
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การศึกษาหาข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต นอกจากนี้ผู้ให้บริการมีการสร้างความร่วมมือกับธุรกิจอ่ืนที่

เกี่ยวข้องเพ่ือการประชาสัมพันธ์บริการให้กับกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบ และแนะน าและชักจูงลูกค้า

ต่างชาติให้เข้ามาใช้บริการ เช่น การพาลูกค้ามาใช้บริการผ่านบริษัททัวร์เพ่ือสุขภาพ การจัดโปรโมชั่น

ลดราคาร่วมกับโรงแรมที่พัก การแนะน าหรือส่งลูกค้าเข้ามาใช้บริการจากโรงพยาบาลต่างๆ ที่ไม่เน้น

การให้บริการด้านศัลยกรรมและต้องการให้ลูกค้าของตนได้รับบริการศัลยกรรมจากแพทย์ผู้มีฝีมือ 

เป็นต้น  

- ศูนย์สุขภาพเพ่ือความงาม ผู้ประกอบการในส่วนนี้ส่วนใหญ่เน้นการท าการตลาดใน

กลุ่มเป้าหมายลูกค้าคนไทยผ่านสื่ออย่างแพร่หลาย เช่น โทรทัศน์ วิทยุ อินเตอร์เน็ต การจัดกิจกรรม

ส่งเสริมการตลาดต่างๆ เนื่องจากเป็นกิจการที่มีขนาดกลางถึงใหญ่ที่มีงบประมาณด้านการตลาด

ค่อนข้างสูง โดยประเด็นส าคัญที่ใช้ในการสื่อแก่กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ความเชี่ยวชาญของผู้ให้บริการ 

การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ความปลอดภัยในการให้บริการ เป็นต้น ทั้งนี้กิจการเหล่านี้จะค านึงถึง 

ท าเลที่ตั้งของจุดให้บริการเป็นส าคัญ เช่น ต้องเป็นแหล่งชุมชนหรือต้องอยู่ในห้าง สรรพสินค้าที่

สะดวกต่อการใช้บริการ เป็นต้น แต่ส าหรับลูกค้าต่างชาติไม่มีการท าการตลาดมากนักจะเน้นการให้

ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์เป็นหลัก  

2.2.4 สถานภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจบริการศัลยกรรมและศูนย์
สุขภาพเพ่ือความงาม  

สถานภาพการแข่งขันของธุรกิจบริการศัลยกรรมและศูนย์สุขภาพเพ่ือความงามจาก

ผู้ประกอบการต่างชาติ ประเทศไทยมีนโยบายในการปกป้องธุรกิจบริการด้านสุขภาพมาอย่างต่อเนื่อง 

โดยกฎหมายภายในประเทศได้ก าหนดให้ชาวต่างชาติสามารถเข้ามาถือหุ้นในกิจการด้านสุขภาพทั้ง

โรงพยาบาลและคลินิกต่างๆ ไม่เกิน 49% เท่านั้น โดยให้ถือเป็นธุรกิจบริการที่ให้คนไทยเป็นเจ้าของ

และมีอ านาจในการบริหารจัดการ เนื่องจากเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอนามัยของประชากรใน

ประเทศโดยรวม แต่เนื่องจากสถานการณ์ความต้องการใช้บริการธุรกิจสุขภาพในประเทศที่เพ่ิมขึ้น

อย่างต่อเนื่อง ท าให้ต่างชาติมีความสนใจที่จะเข้ามาลงทุนธุรกิจนี้ในประเทศไทย ดังจะเห็นได้จากการ

เข้ามาซื้อหุ้นของโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อย่างแพร่หลาย 

นอกจากนี้การเจรจาในกรอบต่างๆ ประเทศคู่เจรจาได้มีความพยายามในการ เรียกร้องให้ไทยเปิด

ตลาดบริการสุขภาพให้มากกว่าในปัจจุบัน ทั้งนี้เมื่อพิจารณาการเข้ามาลงทุนในธุรกิจบริการศัลยกรรม

ในประเทศไทยพบว่ามีต่างชาติเข้ามาร่วมทุนกับกิจการในไทยจ านวน ร้อยละ 5.19 ของกิจการที่มีอยู่

ทั้งหมด โดยชาติที่เข้ามาร่วมลงทุนในประเทศไทยมากที่สุดคือจีน และเกาหลีเพ่ือมารองรับความ
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ต้องการของลูกค้าเกาหลี เนื่องจากในอดีตชาวเกาหลีนิยมเข้ามาท าศัลยกรรมในไทยมีจ านวนมาก 

นอกจากนี้ยังมีนักลงทุนจากประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกาเนื่องจากลูกค้าในยุโรปและอเมริ กาก็ถือ

เป็นกลุ่มต้นๆ ที่เข้ามาใช้บริการในประเทศไทยเช่นกัน จากสัดส่วนการเข้ามาร่วมลงทุนของต่างชาติ 

ท าให้เห็นว่าต่างชาติมีความสนใจเข้ามาลงทุนในธุรกิจด้านศัลยกรรมในไทยค่อนข้างต่ า โดยในจ านวน

ที่เข้ามาร่วมลงทุนนี้ มีสัดส่วนการถือหุ้นน้อยมาก ไม่ถึงร้อยละ 49 ตามที่กฎหมายของไทยก าหนด 

ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากอุปสรรคหรือข้อจ ากัดต่างๆ ภายในประเทศ เช่น ข้อก าหนดเกี่ยวกับบุคลากรที่

ให้บริการ ข้อจากัดการโฆษณาและรายละเอียดปลีกย่อยในการด าเนินธุรกิจต่างๆ จากกระทรวง

สาธารณสุข ด้านการแข่งขันในธุรกิจศัลยกรรมพบว่าในปัจจุบันได้มีการแข่ งขันกันค่อนข้างสูง

ภายในประเทศ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ให้บริการขนาดใหญ่ เช่น โรงพยาบาลและศูนย์สุขภาพเพ่ือความ

งาม โดยได้มีความพยายามในการโฆษณาประชาสัมพันธ์เพ่ือให้เป็นที่รู้จักของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง 

ในขณะที่ผู้ให้บริการคลินิกท่ัวไปมักไม่เน้นการประชาสัมพันธ์ เนื่องจากข้อจากัดด้านเงินทุน แต่จะเน้น

ด้านคุณภาพในการให้บริการเพ่ือให้เกิดการพูดต่อแบบปากต่อปากและชักชวนคนอ่ืนเข้ามาใช้บริการ 

ส าหรับการแข่งขันในระดับนานาชาติส่วนใหญ่มีการแข่งขันกันระหว่างประเทศในภูมิภาค เช่น เกาหลี 

สิงคโปร์ ฮ่องกง และอินเดีย เป็นต้น โดยรูปแบบของการแข่งขันเพ่ือแย่งชิงลูกค้า ได้แก่ การปกป้อง

ลูกค้าภายในประเทศไม่ให้ออกไปใช้บริการประเทศอ่ืน การแย่งชิงลูกค้าจากประเทศคู่แข่งให้เข้ามาใช้

บริการและการแย่งชิงลูกค้าจากประเทศตะวันตก ไม่ว่าจะเป็นยุโรปหรือสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ทั้งนี้

ประเทศต่างๆ เหล่านี้ได้มีความพยายามในการด าเนินนโยบายสนับสนุนธุรกิจของประเทศของตน เพ่ือ

กระตุ้นเศรษฐกิจประเทศในยุควิกฤติเศรษฐกิจด้วย โดยเฉพาะเกาหลีที่พยายามแทรกซึมวัฒนธรรม 

ชีวิตความเป็นอยู่ บุคลิกภาพในแบบเกาหลีผ่านสื่อต่างๆ จนกลายเป็นกระแสเกาหลีฟีเวอร์ไปทั่ว

ภูมิภาค ท าให้มีการเดินทางไปทาศัลยกรรมในเกาหลีมากขึ้น ในขณะที่ลูกค้าเกาหลีที่ เข้ามา

ท าศัลยกรรมในประเทศไทยลดลง 

2.2.5 จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของธุรกิจบริการศัลยกรรมและศูนย์สุขภาพเพ่ือ
ความงามในประเทศไทย  

จุดแข็ง/ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน  

- ศัลยกรรมศูนย์สุขภาพเพ่ือความงาม มีจุดแข็งส าคัญ ได้แก่ บุคลากรและการตลาด โดย

บุคลากรไทยมีระบบการผลิตบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ มีศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โดยในคลินิกขนาด

เล็กแพทย์ผู้ให้บริการซึ่งเป็นเจ้าของกิจการและมักมีประสบการณ์ด้านนี้มาอย่างยาวนานก่อนมาเปิด

ให้บริการด้วยตนเอง เช่น เคยเป็นอาจารย์ผู้สอนด้านการแพทย์ เคยท างานและเป็นที่ปรึกษาของโรง
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เอกชน เป็นต้น ส่วนศูนย์สุขภาพเพ่ือความงาม ได้มีการพัฒนาบุคลากรอยู่ เสมอ เช่น การส่ง

ศัลยแพทย์ไปอบรมหรือเรียนรู้งานในต่างประเทศ เป็นต้น ส าหรับในด้านการตลาดนั้น ค่าบริการของ

ผู้ให้บริการในประเทศไทยโดยภาพรวมอยู่ในระดับที่เหมาะสมและต่ ากว่าในหลายประเทศ เนื่องจาก

ค่าครองชีพในประเทศไทยค่อนข้างต่ าและเป็นการตั้งราคาท่ีเหมาะสมไม่เอาเปรียบลูกค้า  

- ศูนย์สุขภาพเพ่ือความงาม มีจุดแข็งส าคัญคือมีช่องทางการตลาดที่หลากหลาย โดยเฉพาะ

ศูนย์สุขภาพเพ่ือความงามท่ีให้บริการแบบครบวงจร สามารถเข้าถึงลูกค้าได้ครอบคลุม 

ทั้งตลาดในและต่างประเทศ เช่น การขยายสาขาการให้บริการให้ครอบคลุมพ้ืนที่ต่างๆ การเข้า

ร่วมงานแสดงสินค้าด้านสุขภาพ การร่วมมือกับบริษัททัวร์เพ่ือสุขภาพในต่างประเทศ เป็นต้น  

 จุดอ่อน  

- คลินิกศัลยกรรมมีจุดอ่อนส าคัญ ได้แก่ ขาดแคลนบุคลากรและการบริหารจัดการโดยขาด

แคลนบุคลากร จ านวนศัลยแพทย์ไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาด มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน

ศัลยกรรมไม่เกิน 300 ราย เท่านั้น ส่งผลกระทบต่อศูนย์สุขภาพเพ่ือความงามที่ต้องการบุคลากร

จ านวนมาก ท าให้กิจการเหล่านี้มีความจาเป็นต้องใช้แพทย์จบใหม่หรือแพทย์ทั่วไปที่ไม่ได้มีความ

เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาให้บริการแทน ส าหรับในด้านการบริหารจัดการนั้น กิจการคลินิกศัลยกรรม

ขนาดเล็กส่วนใหญ่เป็นกิจการเจ้าของคนเดียว มีลักษณะเป็นคลินิกห้องแถวขนาดเล็ก บางแห่งไม่มี

มาตรฐานในการบริหารจัดการเท่าที่ควร โดยเฉพาะมาตรฐานการให้บริการและการบริหารจัดการ

องค์กร เนื่องจากเจ้าของกิจการไม่สนใจในการจัดสรรงบประมาณส าหรับการพัฒนาธุรกิจให้มี

มาตรฐาน  

- ศูนย์สุขภาพเพ่ือความงาม มีจุดอ่อนส าคัญคือปัญหาการขาดแคลนศัลยแพทย์ มีความ

รุนแรงในกลุ่มของกิจการขนาดกลางและขนาดใหญ่ที่มีสาขาจ านวนมาก บางแห่งไม่สามารถจัดหา

แพทย์ผู้มีความเชี่ยวชาญได้ ทั้งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังและด้านศัลยศาสตร์ เนื่องจากแพทย์

เหล่านี้ส่วนใหญ่ทางานในโรงพยาบาลขนาดใหญ่หรือออกมาด าเนินกิจการด้วยตนเองเป็นจ านวนมาก 

ท าให้ค่าจ้างแพทย์เหล่านี้ค่อนข้างสูง กิจการเหล่านี้มีความจ าเป็นต้องใช้แพทย์ จบใหม่หรือแพทย์

ทั่วไปที่ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาให้บริการแทน  

 

โอกำส  



  17 

- ความต้องการท าศัลยกรรมของลูกค้าชาวไทยเพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากในปัจจุบันการ

ท าศัลยกรรมได้รับการยอมรับมากขึ้นในสังคมไทย โดยถูกมองว่าเป็นสิทธิ์ส่วนบุคคล และเป็นการท า

เพ่ือเสริมความงามและเสริมบุคลิกภาพประกอบกับดารานักแสดงในปัจจุบันก็นิยมท าศัลยกรรมเพ่ือ

เพ่ิมความสวยมากขึ้น  

- การลดเพดานอายุของผู้ที่สามารถผ่าตัดแปลงเพศได้ โดยอนุญาตให้ผู้ที่อายุตั้งแต่  18 ปีขึ้น

ไป สามารถแปลงเพศได้โดยได้รับการยินยอมจากผู้ปกครอง แต่เดิมท่ีต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไปเท่านั้น  

- ภาพลักษณ์และชื่อเสียงของประเทศด้านการให้บริการศัลยกรรม ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา

ประเทศไทยได้รับการยอมรับอย่างมาก เกี่ยวกับความเชี่ยวชาญของศัลยแพทย์ กับค่าบริการต่ ากว่า

ในหลายๆประเทศอย่างมาก ท าให้ลูกค้าในต่างประเทศเข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้ม

เพ่ิมข้ึน  

- ได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงานต่างๆ มากขึ้น เช่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้

มอบหมายให้ฝ่ายตลาดต่างประเทศ ไปเร่งด าเนินการรวบรวมข้อมูลด้านการให้บริการศัลยกรรมความ

งามเสริมบุคลิกภาพเพ่ือมาเป็นเว็บลิงค์อยู่ในเว็บไซต์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ท าให้ต่างชาติ

ได้เข้ามาศึกษาในรายละเอียด นอกจากนั้นยังท าในเรื่องของกระบวนการที่ให้ข้อมูลด้านการ

รักษาพยาบาลและศัลยกรรมความงามของประเทศไทยได้ติดอยู่ในอันดับต้นๆ ในข้อความของ  

Search Engine  

- สมาคมศัลยกรรมและเวชศาสตร์เพ่ือการเสริมสวยประเทศไทยร่วมกับการท่องเที่ยวแห่ง

ประเทศไทย (ททท.) จัดการแสดงสินค้าทางการท่องเที่ยวด้านเทคโนโลยีศัลยกรรมในต่างประเทศ  

 อุปสรรค  

- ความเข้มงวดในการจ ากัดการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ธุรกิจศัลยกรรมมีความจ าเป็นต้อง

สร้างการรับรู้ให้แก่กลุ่มเป้าหมายถึงฝีมือและความสามารถของผู้ให้บริการ แต่ธุ รกิจด้านสุขภาพถูก

จ ากัดการโฆษณาโดยแพทย์สภาในหลายๆ ด้าน ซึ่งค่อนข้างมีความเข้มงวดและไม่มีความยืดหยุ่น เช่น 

การห้ามแสดงภาพเกี่ยวกับการท าศัลยกรรมผ่านสื่อต่างๆ เป็นต้น ในขณะที่หน่วยงานผู้ออกกฎหมาย

ไม่มีความรู้เชิงลึกในธุรกิจเท่าที่ควร ท าให้กฎระเบียบต่างๆ ไม่สามารถน า มาปฏิบัติได้และเป็น

อุปสรรคต่อการด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ เช่น การออกกฎหมายเกี่ยวกับการแปลงเพศที่ห้าม

ไม่ให้มีการตัดลูกอัณฑะ เป็นต้น  
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- การแข่งขันรุนแรงมากขึ้น ทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ โดยในประเทศนั้น มีผู้

ให้บริการที่เกิดขึ้นจ านวนมากในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ทั้งที่อยู่ในรูปแบบคลินิก สถานเสริมความงาม

และแผนกศัลยกรรมความงามในโรงพยาบาล เป็นต้น ท าให้การแข่งขันค่อนข้างสูง ทั้งด้านราคาและ

คุณภาพการบริการ ส าหรับการแข่งขันระดับนานาชาติคู่แข่งที่ส าคัญ ได้แก่ เกาหลี สิงคโปร์ ฮ่องกง

และอินเดีย เป็นต้น โดยภาครัฐแต่ละประเทศได้พยายามหากลยุทธ์ในการดึงดูดลูกค้าเพ่ือให้เข้ามาใช้

บริการมากที่สุด (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 2556)  

สรุปความรู้เกี่ยวกับธุรกิจบริการศัลยกรรมหน่วยงานที่ท าหน้าที่ดูแลธุรกิจบริการศัลยกรรม  

ได้แก่ แพทย์สภาควบคุมการประพฤติของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ลักษณะการด าเนินธุรกิจ คลิก

นิกศัลยกรรม ศูนย์สุขภาพความงามต่างๆคลินิกเวชกรรมและแผนกศัลยกรรมในตรงพยาบาลต่างๆ 

ต้องขอใบอนุญาตประกอบกิจการประกอบโรคศิลป์ กรมบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณะสุขก่อน 

จุดแข็งบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ มีศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและการตลาดในและต่างประเทศครอบคลุม

พ้ืนที่ต่างๆ ร่วมมือกับบริษัททัวร์เพ่ือสุขภาพในต่างประเทศ จุดอ่อน บุคลากรไม่เพียงพอกับความ

ต้องการของตลาด มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญไม่เกิน 300 ราย โอกาส ความต้องการท าศัลยกรรมของคนไทย

เพ่ิมมากขึ้น การลดเพดานอายุของผู้ที่สามารถผ่าตัดแปลงเพศได้ โดยอนุญาตให้มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้น

ไป จากเดิมต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไปเท่านั้น อุปสรรคคือการเข้มงวดในการโฆษณาการห้ามแสดงภาพ

เกี่ยวกับการท าศัลยกรรมผ่านสื่อต่างๆ 

2.3 ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 
 ตามแนวความคิดหลักการตลาดสมัยใหม่  (Modern Marketing)  มุ่ ง เน้นการสร้ าง

ความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้บริโภค (Customer Orientmked) โดยตอบสนองความจ าเป็นละความต้องการ

ของผู้บริโภคให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด ดังนั้น การตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้ดีที่สุด 

อันดับแรกต้องเข้าใจลักษณะและพฤติกรรมของผู้บริโภคแต่เนื่องจากมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม

ผู้บริโภคจ านวนมาก จึงเป็นการยากที่จะเข้าใจความต้องการของผู้บริโภคและพฤติกรรมของผู้บริโภค

ได้อย่างถ่องแท้ งานทางการตลาดที่ท้าทายคือการค้นหาความจ าเป็นและความต้องการของผู้บริโภค 

และศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบันเพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการ

วางแผนการตลาดต่อไป  

 พฤติกรรมผู้บริโภค (Customer Behavior) หมายถึง การตัดสินใจและการกระท าของ

ผู้บริโภคเกี่ยวกับการซื้อและการใช้สินค้าหรือบริการ เพ่ือตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจ
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ของตนเอง (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 2546) ตลาดผู้บริโภค (Customer Market) หมายถึง ตลาดผู้บริโภค

คนสุดท้ายที่ซื้อสินค้าหรือบริการเพื่อการบริโภคหรืออุปโภคในครัวเรือน 

 ตลาดผู้บริโภคเกี่ยวข้องกับผู้บริโภคจ านวนมากมายหลายล้านคนทั่วโลกที่มีความแตกต่างกัน

ในด้านเชื้อชาติ ศาสนา เพศ สีผิว ภูมิประเทศ อาชีพ ลักษณะนิสัย ความเชื่อ ขนบธรรมเนียม 

ประเพณี วัฒนธรรม เป็นต้น ซึ่งก่อให้เกิดโอกาส ทางการตลาดมากมายในยุคของการแข่งขันทาง

ธุรกิจแบบโลกาภิวัฒน์นักธุรกิจในกรุงเทพมหานครท าธุรกิจเพ่ือขายสินค้าให้กับผู้คนที่อาศัยอยู่ใน

เมืองเล็กๆ ที่นิวยอร์ก หรือนักธุรกิจต่างชาติน าสินค้าเข้ามาขายในเมืองไทย ปัจจัยที่จะท าให้ธุรกิจ

เหล่านี้ประสบความส าเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับว่า ความสามารถในการตอบสนองความต้องการของ

ผู้บริโภคให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด แต่เนื่องจากพฤติกรรมผู้บริโภคมีความแตกต่างกันไปนักการตลาด

จึงต้องพยายามท าความเข้าใจกับพฤติกรรมที่แตกต่างกันมากที่สุดเท่าทีจะท าได้ ตลอดจนการท า

ความเข้าใจกับปจัจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าและการบริการของผู้บริโภค 

 ในการศึกษาและท าความเข้าใจกับพฤติกรรมของผู้บริโภคนักการตลาดจะใช้โมเดลที่เรียกว่า 

70’s Model หรือที่เรียกว่า โมเดล 6W’s 1’H ในการค้นหาค าตอบเกี่ยวกับผู้บริโภค โดยทั้ง70’s 

Model และ โมเดล 6W’s 1’H มีลักษณะเป็นค าถามและค าตอบเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคท่ีนักการ

ตลาดจะต้องค้นหาค าตอบให้ได้ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

ภำพที่ 1. 70’s Model และ โมเดล 6W’s 
ที่มำ : ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ (2547), หลักการตลาด (กรุงเทพฯ: บริษัท ส านักพิมพ์ท้อป), 69 

  

1.ใครคือตลาดเป้าหมาย (Who constitutes the market?) 

2.ลูกค้าเป้าหมายซื้ออะไร (What does the market buy?) 

3.ท าไมลูกค้าจึงซื้อสินค้านั้น (Why does the market buy?) 

4.ใครมีส่วนร่วมในการซื้อ (Who participates in the buying?) 

5.ผู้บริโภคซื้ออย่างไร (How does the market buy?) 

6.ผู้บริโภคซื้อเมื่อใด (When does the market buy?) 

7.ผู้บริโภคซื้อท่ีไหน (When does the market buy?) 

1.ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย (Occupants) 

2.สิ่งที่ลูกค้าซื้อ (Objects) 

3.วัตถุประสงค์ในการซื้อ (Objectives) 

4.ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจซื้อ (Organnization) 

5.กระบวนการตดัสินใจซื้อ (Operations) 

6.โอกาสในการซื้อ (Occasions) 

7.สถานท่ีจ าหน่ายสินค้า (Outlets) 
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โมเดล 70’s นี่เป็นค าถามค าตอบเกี่ยวกับพฤติกรรมหลักของผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้อ

สินค้าและบริการที่นักการตลาดจะต้องหาค าตอบเป็นเครื่องมือที่ช่วยนักการตลาดให้สามารถท าความ

เข้าใจกับพฤติกรรมผู้บริโภค (Model of Buying Behavior) ที่เป็นการศึกษาถึงความรู้สึกนึกคิดของ

ผู้บริโภคหรือที่เรียกว่า กล่องด าทางการตลาด (Marketing Black Box) ที่ท าให้เกอดการตัดสินใจซื้อ

สินค้าและบริการ โมเดลนี้จะช่วยนักการตลาดให้เข้าใจถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของ

ผู้บริโภคซึ่งมีทั้งปัจจัยภายนอกอันได้แก่ ปัจจัยทางวัฒนธรรมและปัจจัยทางสังคมและปัจจัยภายใน

ของผู้บริโภคอันได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยทางจิตวิทยาที่เป็นการกระตุ้นให้ผู้บริโภคแสดง

พฤติกรรมออกมาทั้งปัจจัยภายในและภายนอกได้รับการ กระตุ้นจากสิ่งกระตุ้นทางการตลาดและสิ่ง

กระตุ้นอ่ืนๆ จึงท าให้แสดงพฤติกรรมการตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นเหล่านี้ โมเดลนี้เรียกอีกแบบหนึ่งว่า 

ทฤษฎีสิ่งกระตุ้น-การตอบสนอง หรือที่นิยมเรียกว่า S-R theory 

 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจซื้อสินค้ำและบริกำรของผู้บริโภค 

 ทฤษฎีสิ่งกระตุ้นการตอบสนอง (S-R theory) เกี่ยวข้องกับความรู้สึกนึกคิดของผู้บริโภคหรือ

เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “กล่องด าทางการตลาด” (Marketing Black Box) โดยเริ่มต้นจากสิ่งกระตุ้น

ทางการตลาดที่นักการตลาดพยายามผลักดันเข้าสู่ความรู้สึกนึกคิดของผู้บริโภค โดยมุ่งหวังจะได้รับ

การตอบสนองของผู้บริโภคนั่นคือ การตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการสิ่งกระตุ้น (Stimuli) สามารถแบ่ง

ออกได้ 2 ประเภท ดังนี้ 

 1. สิ่งกระตุ้นทางการตลาด (Marketing Stimuli) ประกอบด้วยส่วนประสมทางการตลาด

หรือ 4P’s ได้แก่ สินค้าและบริการ ราคา การจัดจ าหน่ายและการส่งเสริมทางการตลาด นักการตลาด

ต้องออกแบบและพัฒนาเพ่ือกระตุ้นและจูงใจผู้บริโภคให้เกิดการตัดสินใจซื้อ ซึ่งสิ่งกระตุ้นทางการ

ตลาดนี้ นักการตลาดสามารถควบคุมได้ โดยการพัฒนาส่วนประสมทางการตลาดต้องค านึงถึงความ

ต้องการของผู้บริโภคมากที่สุดด้วยการน าเสนอสิ่งที่ต้องกับความชอบ ลักษณะและพฤติกรรมของ

ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย 

 2. สิ่งกระตุ้นอ่ืนๆ (Others Stimuli) ประกอบด้วยสิ่งแวดล้อมทางการตลาดที่ไม่สามารถ

ควบคุมได้ ได้แก่ สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี กฎหมายและการเมืองและวัฒนธรรม สิ่งกระตุ้นอ่ืนๆ นี้

เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคว่าจะซื้ออะไร ซื้อที่ไหน ซื้ออย่างไร ซื้อเมื่อใด ซื้อเท่าไหร่ 

เช่น ถ้าสภาพเศรษฐกิจไม่ดีผู้บริโภคมีรายได้น้อยสินค้าที่ซื้อมามักจะเป็นสินค้าราคาประหยัด มีการลด

ราคาหรือถ้าเทคโนโลยีเข้ามา 
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เกี่ยวข้องอินเทอร์เน็ตเป็นที่นิยมผู้บริโภคอาจนิยมซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ตหรือที่เรียกว่าอี-คอมเมิร์ช 

(E-Commerce) เช่น การซื้อหนังสือจาก www.amezon.com การจองห้องพักผ่านทางอินเทอร์เน็ต

เป็นต้น 

 สิ่งกระตุ้นเป็นสิ่งที่นักการตลาดควบคุมได้และควบคุมไม่ได้ ซึ่งเกี่ยวข้องกับความรู้สึกนึกคิด

ของผู้บริโภคท่ีมีลักษณะที่แตกต่างกันอันเนื่องมาจากปัจจัยภายนอกและภายในของผู้บริโภคซึ่งนักการ

ตลาดจะต้องพัฒนาสิ่งกระตุ้นทางการตลาดที่สามารถควบคุมได้ให้เหมาะสมกับความรู้สึกนึกคิดของ

ผู้บริโภคแต่จะต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับสิ่งกระตุ้นที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น สภาพเศรษฐกิจ 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือวัฒนธรรมของผู้บริโภค โดยมุ่งหวังให้ผู้บริโภคเกิดการตอบสนองต่อสิ่ง

กระตุ้นเหล่านี้หรือการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของบริษัท 

สรุปทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้ริโภค สิ่งที่กระตุ้นการตอบสนองเกี่ยวข้องกับความรู้สึกนึกคิด

ของผู้บริโภคเรียกว่า ”กล่องด าทางการตลาด” แบ่งออกได้ 2 ประเภท คือ 1.สิ่งกระตุ้นทางการตลาด 

คือ 4P’s ได้แก่ สินค้าและบริการ ราคา การจัดจ าหน่ายและการส่งเสริมทางการตลาดซึ่งนักการตลาด

สามารถควบคุมได้โดยการพัฒนาส่วนประสมทางการตลาด2.สิ่งกระตุ้นอ่ืนๆ ประกอบด้วย

สภาพแวดล้อมที่ไม่สามารถควบคุมได้ ได้แก่ สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี กฎหมาย ตลาดการเมือง

และวัฒนธรรม นักการตลาดจะต้องพัฒนาสิ่งกระตุ้นทางการตลาดให้เหมาะสมกับความรู้สึกนึกคิด

ของผู้บริโภค 

2.4 งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 กนกวรรณ ทองรื่น (2555) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการคลินิกเสริมความ

งามของผู้บริโภคในจังหวัดสระบุรี ผลการศึกษาพบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่อายุ 21-30 ปี สถานภาพ

สมรส การศึกษาต่ ากว่าหรือเทียบเท่ากับมัธยมศึกษาตอนปลาย รายได้ 10,001-20,000 บาท ปัจจัยที่

มีผลกับการเลือกใช้บริการด้านผลิตภัณฑ์ ให้ความส าคัญกับภาพพจน์และชื่อเสียงของคลินิกด้านราคา

ให้ความส าคัญกับราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพบริการ ด้านช่องทางการจัดจ าห น่ายให้

ความส าคัญกับความสะดวกในการเดินทาง ด้านการส่งเสริมการตลาดให้ความส าคัญกับโฆษณาผ่าน

สื่ออย่างสม่ าเสมอ ด้านพนักงานให้ความส าคัญกับความน่าเชื่อถือและช านาญของแพทย์ ด้าน

กระบวนการให้บริการให้ความส าคัญกับความรวดเร็วในการให้การบริการ ด้านลักษณะทางกายภาพ

ความสะอาดของคลินิก พฤติกรรมการใช้บริการ ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีเหตุผลที่ใช้บริการ คือ เพ่ือดูแล

และคงสภาพผิวพรรณให้มีสุขภาพดีอยู่เสมอ โปรแกรมที่ใช้บริการคือ ขัดและพอกผิว ช่วงเวลาที่ใช้

http://www.amezon.com/
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บริการคือ 16.00-18.00 น. บุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการคือ ตัวเอง ผลการทดสอบสมมติฐาน 

ลักษณะประชากรศาสตร์แตกต่างกัน ให้ความส าคัญกับปัจจัยทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์แตกต่าง

กัน ลักษณะประชากรมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการด้านเหตุผลที่ท่านตัดสินใจใช้บริการ

และด้านโปรแกรมที่บริการ 

 สิริธารณ์ พูลพิพัฒน์ (2555) ท าการศึกษาเรื่อง การรับรู้และการตัดสินใจในการท าศัลยกรรม

เสริมความงามของนักศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม

และการสัมภาษณ์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้มีจ านวน 8 คน โดยเป็นเพศชาย 3 คน เพศ

หญิง 5 คน มีอายุระหว่าง 18-25 ปี เป็นนักศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ แบ่งเป็นปริญญาตรีจ านวน 5 

คน ปริญญาโทจ านวน 3 คนผลการศึกษาพบว่า การรับรู้ตนเอง กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ยอมรับว่า

ตนเองมีข้อบกพร่อง มีความคิดที่ต้องการแก้ไขข้อบกพร่องนั้น การรับรู้ข้อมูลข่าสารเกี่ยวกับการ

ท าศัลยกรรมเสริมความงาม พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการท าศัลยกรรมจากคน

ใกล้ชิด คนในครอบครัว เมื่อได้รับรู้ข้อมูลทุกแง่มุมของการท าศัลยกรรมเสริมความงามแล้ว จึงมีการ

ตัดสินใจไปท าศัลยกรรมเสริมความงาม ซึ่งเป็นการศัลยกรรมจมูกจ านวน 5 คน ศัลยกรรมตา 2 ชั้น 

จ านวน 1 คน ศัลยกรรมทั้งจมูกทั้งตา จ านวน 2 คน โดยข้อมูลการตัดสินใจท าศัลยกรรมที่มีน้ าหนัก

มากที่สุด ส าหรับกลุ่มตัวอย่าง คือ ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ ด้านการเสริมบุคลิกภาพ และด้านการ

แนะน าจากบุคคลต่างๆ หลังการท าศัลยกรรมเสริมความงาม กลุ่มตัวอย่างพึงพอใจในการ

เปลี่ยนแปลงของหน้าตา มีการรับรู้ในร่างกายตนเองมากขึ้น และได้มีการรับรู้จากสังคมในเชิงบวก 

 กิ่งกาญจน์ผิวเผือก (2555) พฤติกรรมการท าศัลยกรรมของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร  วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้ เพ่ือศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยในการ

ตัดสินใจ และทัศนคติในการเลือกท าศัลยกรรมการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ ซึ่งข้อมูลที่ใช้

ส าหรับการวิเคราะห์งานวิจัยในครั้งนี้ได้จากผู้ตอบแบบสอบถามโดยเลือกตัวอย่างจ านวน  354  

ตัวอย่าง โดยใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง จากนักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่เคยมีประสบการณ์ในการท าศัลยกรรมผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม 

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อยู่ในระดับชั้นปีที่ 4สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

ประมาณ 5,000 บาท มีภูมิล าเนาอยู่ต่างจังหวัดมากที่สุด ส่วนประสบการณ์ในการท าศัลยกรรมส่วน 

ใหญ่แล้ว เคยท า 1-2 ครั้ง ราคาค่าใช้จ่ายในการท าศัลยกรรมอยู่ระหว่าง 5,001– 10,000 บาทปัจจัย

ทางด้านพฤติกรรม การตัดสินใจเลือกท าศัลยกรรมตกแต่งความงามเพ่ือเสริมสร้างบุคลิกภาพทาง

หน้าตา สร้างความมั่นใจให้เกิดแรงดึงดูดเพศตรงข้าม โดยประเภทของการศัลยกรรมที่ไปใช้บริการ 
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ส่วนใหญ่คือ การเสริมจมูก รองลงมาคือ การท าตาสองชั้นปัจจัยในการตัดสินใจเลือกท าศัลยกรรม 

ด้านผลิตภัณฑ์ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่า บริการที่มีเครื่องหมายรับรองคุณภาพมากที่สุด 

รองลงมาคือ ด้านกระบวนการ ส่วนใหญ่เห็นว่า ขั้นตอนการรักษาและการจ่ายเงินอธิบายได้อย่าง 

ชัดเจน และในด้านลักษณะทางกายภาพ ที่เห็นว่าการจัดสถานที่รอการให้บริการมีความเหมาะสมต่อ 

การเสริมสร้างความมั่นใจของลูกค้าปัจจัยทางด้านทัศนคติในการท าศัลยกรรม ด้านความเชื่อส่วน 

ใหญ่เห็นว่าการท าศัลยกรรม ท าให้สวยเหมือนดารา / นักร้องเกาหลีมากท่ีสุด ด้านความรู้ความเข้าใจ 

ส่วนใหญ่เห็นว่า การท าศัลยกรรมคุ้มค่ากับค่าใช้จ่าย และด้านพฤติกรรม / ประสบการณ์ส่วนใหญ่ 

เห็นว่า การท าศัลยกรรมได้รับอิทธิพลจากดารา/นักร้อง จากการศึกษาพบว่า ผู้ที่ท าศัลยกรรมส่วน

ใหญ่เป็นเพศหญิงมีภูมิล าเนาอยู่ต่างจังหวัด ตัดสินใจเลือกท าศัลยกรรมตกแต่งความงามเพ่ื อ

เสริมสร้างบุคลิกภาพทางหน้าตา สร้างความมั่นใจให้ เกิดแรงดึงดูดเพศตรงข้ามปัจจัยในการตัดสินใจ

เลือกท าศัลยกรรมเลือกสถานบริการที่มีเครื่องหมาย รับรองคุณภาพส่วนใหญ่เห็นว่า การท าศัลยกรรม

ท าให้สวยเหมือนดาราและนักร้อง 

 ขวัญพร พันธุ์อุโมงค์ (2555) ท าการศึกษาปัจจัยทางการสื่อสารที่มีผลต่อการตัดสินใจของ

นักศึกษาหญิงในการท าศัลยกรรมเสริมความงาม การศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกโดย

ท าการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาหญิงอายุระหว่าง 18-23 ปีที่ก าลัง

ศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ านวน 15 คน และนักศึกษาหญิงอายุระหว่าง 18-23 ปี ที่ก าลัง

ศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยพายัพ จ านวน 15 คน แบ่งเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐบาลในเขตเทศบาลนคร

เชียงใหม่ 1 แห่ง และมหาวิทยาลัยในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ 1 แห่ง รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด

จ านวน 30 คน ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยทางการสื่อสารอันประกอบด้วยช่องนั้น นักศึกษาหญิงในเขต

เทศบาลนครเชียงใหม่มีการใช้บุคคลในการหาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการท าศัลยกรรมเสริมความงาม

มากที่สุด รองลงมาคือ สื่ออินเตอร์เน็ต ซึ่งนักศึกษาหญิงในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่น้อยรายเท่านั้นที่

ใช้สื่อโทรทัศน์และสื่อหนังสือพิมพ์ในการหาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการท าศัลยกรรมเสริมความงาม 

 จากข้อมูลที่นักศึกษาหญิงต้องการที่จะศึกษาหาข้อมูลมี 2 ประเด็นหลักคือ 1) ข้อมูลเกี่ยวกับ

คลินิกศัลยกรรมเสริมความงาม ได้แก่ ข้อมูลแพทย์ ความปลอดภัย วัสดุที่ใช้ในการท าศัลยกรรมเสริม

ความงาม ด้านราคา และด้านสถานที่ 2) ข้อมูลเกี่ยวกับการศัลยกรรมเสริมความงาม ได้แก่ รูปภาพ

แสดงการเปรียบเทียบก่อนและหลังท า กระทู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการท าศัลยกรรมเสริมความ

งามปัญหาและผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นหลังการท าศัลยกรรมเสริมความงาม การดูแลรักษาหลังการ

ท าศัลยกรรมเสริมความงาม และผลเสียของการท าศัลยกรรมเสริมความงาม 
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 โดยมีกระบวนการตัดสินใจท าศัลยกรรมเสริมความงามคือ 1) ขั้นตอนการรับรู้ความต้องการ

หรือปัญหาของกลุ่มตัวอย่าง 2) ขั้นตอนการค้นหาข้อมูล 3) ขั้นตอนการประเมินผลทางเลือก และ 4) 

ขั้นตอนการตัดสินใจซื้อ โดยเหตุผลที่นักศึกษาหญิงตัดสินใจท าศัลยกรรมเสริมความงามคือ 1) ปัจจัย

จากความต้องการส่วนตัว ได้แก่ อยากสวยและอยากดูดีขึ้น การเพ่ิมความมั่นใจ และเสริมบุคลิกภาพ 

2) ปัจจัยจากบุคคลอื่น ได้แก่ การที่ได้เห็นคนรู้จักท าศัลยกรรมเสริมความงามแล้วออกมาสวย และคน

รัก 3) ปัจจัยด้านหน้าที่ ได้แก่ ช่วงใกล้จบการศึกษา ด้านการสมัครงาน และเพ่ือประกวด และแสดง

ละคร เหตุผลเหล่านี้เป็นส่วนสนับสนุนในแง่ของกระบวนการตัดสินใจของนักศึกษาหญิง ซึ่งนักศึกษา

หญิงมีการตัดสินใจท าจมูก คือ การเสริมจมูก และการตัดปีกจมูกมากที่สุด และนักศึกษาหญิงส่วน

น้อยเลือกที่จะตัดสินใจท าศัลยกรรมตา คือการท าตา 2ชั้น    

พีระยุทธ คุ้มศักดิ์ (2557) ระดับการตัดสินใจทางการตลาดต่อความต้องการท าศัลยกรรมบน 

ใบหน้าของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร. การประชุมวิชาการระดับชาติเบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 

4. วิทยาลัยราชพฤกษ์. การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) ศึกษาปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์คือ เพศ 

อายุสถานภาพ อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่อระดับการตัดสินใจทางการตลาดในการ 

ท าศัลยกรรมบนใบหน้าของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร (2) ศึกษาระดับการตัดสินใจทาง

การตลาดได้แก่ด้านผลิตภัณฑ์ด้านราคา ด้านการจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด ที่มีต่อ

ความต้องการท าศัลยกรรมบนใบหน้าของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร (3) ศึกษาพฤติกรรมของ

ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครต่อการท าศัลยกรรมบนใบหน้า กลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ความถี่ 

ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยสถิติ T-test และ F-test 

วิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ทดสอบเป็นรายคู่ในกรณีที่มีความ 

แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติโดยวิธี Scheffe’ ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ผู้ที่ตอบแบบสอบถาม 

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอาย 18-25 ปีเป็นส่วนใหญ่สถานภาพโสด อาชีพนักเรียน/นักศึกษา รายได้ 

เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างทางการตลาดทั้ง 4 

ด้าน คือ ผลิตภัณฑ์ราคา การจัดจ าหน่าย และการส่งเสรมการตลาดโดยรวมจัดอยู่ในระดับมาก กลุ่ม

ตัวอย่างส่วนใหญ่รู้จักการท าศัลยกรรมจากสถานที่ที่เป็นสื่อโฆษณาทางโทรทัศน์วิทยุ ,หนังสือ ต่างๆ 

กลัวการท าศัลยกรรมถ้ามีโอกาสท าศัลยกรรมบนใบหน้าจุดที่สนใจท าที่สุดคือจมูก โดยเลือกท ากับ

โรงพยาบาลเอกชน และคิดว่าอาชีพดารา/นักแสดงมีการท าศัลยกรรมมากที่สุด ผลการทดสอบ

สมมติฐาน พบว่า ผู้ที่มีอายุสถานภาพ อาชีพ และรายได้ที่ต่างกันมีระดับการตัดสินใจทางการตลาด 
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ต่อความต้องการท าศัลยกรรมบนใบหน้าแตกต่างกัน แต่ผู้ที่มีเพศที่ต่างกันมีระดับการตัดสินใจทาง 

การตลาดต่อความต้องการท าศัลยกรรมบนใบหน้า ไม่แตกต่างกัน จากการศึกษางานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง

ท าให้สรุปได้ว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีสภาพโสด อยู่ในกลุ่มอาชีพธุรกิจส่วนตัว และอาชีพ

บริการบันเทิงที่ต้องการความกว้าหน้าในอาชีพที่ท าอยู่ และสร้างความมั่นใจให้เกิดแรงดึงดูดเพศตรง 

มีผลต่อการตัดสินใจทั้งนี้ท าให้เกิดทัศนคติต่อผู้พบเห็นซึ่งมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท าศัลยกรรมความ

งามบนใบหน้าให้ความส าคัญมากที่สุดในด้าน ผลิตภัณฑ์ที่ใช้มากกว่าผู้ให้บริการและมีความพึงพอใจ

ในความสวยงามของรูปทรงโดยไม่ต้องกลับมาท าซ้ า และผลของการท าผ่าตัดเป็นไปตามที่ต้องการ 

ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกท าศัลยกรรมเลือก สถานบริการที่มีเครื่องหมายรับรองคุณภาพส่วนใหญ่

เห็นว่า การท าศัลยกรรมท าให้สวยเหมือนดาราและนักร้อง 
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บทที่ 3  
วิธีด ำเนินงำนวิจัย 

เนื้อหาบทนี้เป็นการอธิบายถึงการวิจัยส าหรับการศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการสถาบันเสริม
ความงามด้านศัลยกรรม ซึ่งใช้รูปแบบเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และใช้วิธี
เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยมีขั้นตอนในการศึกษาดังต่อไปนี้ 

3.1 การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง  
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและการทดสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  

          3.3 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
          3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
           3.6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

3.1 กำรก ำหนดประชำกรและกำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำง 
  ประชำกร  
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชากรที่เคยผ่านการท าศัลยกรรมเสริมความงามบนใบหน้า ทั้ง
เพศชาย และเพศหญิง 

ประชำกรและขนำดกลุ่มตัวอย่ำง 
ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ประชากรที่เคยผ่านการท าศัลยกรรมเสริมความงามบน
ใบหน้า ทั้งเพศชาย และเพศหญิง เนื่องจากไม่ทราบจ านวนผู้ที่เคยท าศัลยกรรมบนใบหน้าที่แน่นอน
ผู้วิจัยได้ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยการค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบค่าประชากร 
(วรรณี แกมเกตุ 2555) โดยก าหนด ระดับความเชื่อมั่น 95% ค่าความคลาดเคลื่อนของการสุ่ม
ตัวอย่างที่ยอมรับได้ไม่เกิน 5% 

n = 
Z2

4e2 

 

     

                เมื่อ n แทน จ านวนขนาดกลุ่มตัวอย่าง  

Z แทน มีค่าเท่ากับ 1.96 ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95  

e แทน สัดส่วนของความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้นได้ 
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เมื่อแทนค่าสูตร  n = 
Z2

4e2 

 = 
1.962

4(0.5)2 

 = 384.16 

จากการค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างได้เท่ากับ 384 คน บวกเพ่ิม 4% เท่ากับ 400 เพ่ือเพ่ิม
ความน่าเชื่อถือของงานวิจัย ดังนั้นใช้กลุ่มตัวอย่างในการส ารวจทั้งสิ้น 400 คน  

กำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำง 
 ผู้วิจัยท าการแจกแบบสอบถามผ่านทางแบบสอบถาม online จ านวน 400 ชุด โดยกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ประชากรที่เคยผ่านการท าศัลยกรรมเสริมความงามบนใบหน้า ทั้งเพศ
ชาย และเพศหญิง ที่เป็นลูกค้าสถาบันเสริมความงามสถานที่ต่างๆ 

3.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยและกำรทดสอบเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

ผู้วิจัยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลจากตัวอย่าง
เพ่ือศึกษาถึงพฤติกรรมการใช้บริการสถาบันเสริมความงามด้านศัลยกรรม โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับ
การสร้างแบบสอบถามซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ส่วนเป็นขั้นตอนดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะค าถามแบบปลายปิดให้
เลือกตอบเพียงข้อเดียว ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการสถาบันเสริมความงามด้านศัลยกรรม 
ลักษณะค าถามปลายปิด 9 ข้อเลือกตอบค าถามเพียงข้อเดียว 

ข้อที่ 1 เหตุผลที่ตัดสินใจท าศัลยกรรม 

ข้อที่ 2 ผู้มีส่วนช่วยในการตัดสินใจ 

ข้อที่ 3 ทราบแหล่งข้อมูลสถานที่ศัลยกรรมจากสื่อใด 

ข้อที่ 4 สถานที่ที่ตัดสินใจเลือกท า 
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ข้อที่ 5 เหตุผลที่เลือกสถานที่นี้ 

ข้อที่ 6 ผลที่คาดหวังจะได้รับจากการท าศัลยกรรม 

ข้อที่ 7 ราคาที่เข้ารับบริการในแต่ละครั้ง 

ข้อที่ 8 ระยะเวลาในการตัดสินใจ 

ข้อที่ 9 ประเภทของการศัลยกรรมที่เคยใช้บริการหรือมีความต้องการที่จะท า   

3.3 กำรตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือ 
3.3.1 การตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา 
ผู้ศึกษาวิจัยได้สร้างและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยการจัดท าแบบสอบถามเพ่ือให้

บรรลุวัตถุประสงค์ในการศึกษาวิจัย จึงได้มีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ดังนี้ 

ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา เพ่ือให้ข้อค าถามทุกข้อเกิดความถูกต้องครบถ้วน
ครอบคลุมเนื้อหาสอดคล้องกับแนวคิด ทฤษฎี จึงขอความอนุเคราะห์ให้ทรงคุณวุฒิรวมจ านวน 3 ท่าน 
ได้ตรวจแบบสอบถาม ดังนี้   

1. รองศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ ์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรินทร์ เทวตา  
3. อาจารย์ ดร.ชวนชื่น อัคคะวณิชชา 
แล้วน าไปค านวณ หาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( Index of Item Objective Congruence : 

IOC) โดยใช้สูตร ดังนี้  

IOC  =  
∑ 𝑅

N
 

IOC หมายถึง    ความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กับแบบทดสอบ 

                              ∑ R  หมายถึง   ผลรวมจากคะแนนของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 

                               N  หมายถึง    จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 

  โดยเลือกค าถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป  

3.3.2 การหาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม 
โดยน าแบบสอบถามที่ได้ไปปรับปรุงแก้ไขแล้วไปท าการทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่ม

ตัวอย่าง ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน  30 ชุด เพ่ือหาความเชื่อถือได้ของ
แบบสอบถาม โดยใช้สูตรการค่าสัมประสิทธิ์ครอนบัคอัลฟ่า (Cronbach Alpha) โดยใช้สูตรการหา
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ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้สูตรการค่าสัมประสิทธิ์ครอนบัคอัลฟ่า (Cronbach Alpha) 
โดยมีค่ามากกว่า 0.70 และสามารถน าแบบสอบถามไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง โดยค่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถาม เท่ากับ 0.813 

3.4 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การวิจัยครั้งนี้ ได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยจ าแนกแหล่งที่มาของข้อมูล ออกเป็น 2 แหล่ง 
ดังนี้ 

1.ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เก็บข้อมูลจากการวิจัยสนาม (Field Study) โดยการใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งได้ผ่านการทดสอบคุณภาพแล้ว จากนั้นน าไปขอความร่วมมือจาก
กลุ่มตัวอย่างที่เคยท าศัลยกรรมเสริมความงามบนใบหน้า โดยชี้แจงให้กลุ่มตัวอย่างเข้าใจใน
วัตถุประสงค์และอธิบายวิธีการตอบแบบสอบถามก่อนให้กลุ่มตัวอย่างท าแบบสอบถาม เก็บ
แบบสอบถามจ านวน 400 ชุด ตั้งแต่วันที่ เดือนมีนาคม 2561 ถึง เดือนพฤษภาคม 2561 

2. ข้อมูลปฐมภูมิ (Secondary Data) ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมจากเอกสารรายงานต่างๆ 
ข้อมูลทางสถิติ รายงานการวิจัย และสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแนวคิดทฤษฎีต่างๆที่เกี่ยวข้อง ข้อมูล
ทางอินเตอร์เน็ต รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มประชากรเป้าหมาย เพ่ือเป็นข้อมูลเพ่ิมเติมใช้ในการ
สนับสนุนการวิจัยครั้งนี้ และเพ่ือเป็นแนวทางในการวิจัย 

3.5 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
ขั้นตอนการวิเคราะห์ เมื่อรวมรวบแบบสอบถามตามจ านวนกลุ่มตัวอย่างผู้อย่างผู้ศึกษาน า

ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามท้ังหมดมาวิเคราะห์ด้วยวิธีทางสถิติ ดังนี้ 
 1. ตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องของแบบสอบถาม น าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์กับ
โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS 
   2. ท าการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านประชากรศาสตร์ โดย
ค านวณหาค่าความถี่และค่าร้อยละ โดยน าแบบสอบถามมาแจกแจงความถี่ (Frequency) และ
น าเสนอเป็นค่าร้อยละ (Percentage) 
  3. ท าการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้บริการสถาบันเสริมความงามด้านศัลยกรรม โดยการหา
ค่าความถี่และค่าร้อยละ โดยน าแบบสอบถามมาแจกแจงความถี่ (Frequency) และน าเสนอเป็นค่า
ร้อยละ (Percentage) 

4. การทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล (เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 
อาชีพ รายได้) มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการสถาบันเสริมความงามด้านศัลยกรรม ใช้สถิติ Chi-
Square ในการทดสอบ 



  30 

3.6 สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
3.6.1 การวิเคราะห์โดยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) โดยใช้พื้นฐานประกอบด้วย 

  ค่ำร้อยละ (Percentage) ใช้วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป 

𝑃 =  
𝑓∗100

𝑛
  

   เมื่อ   𝑃 = ค่าร้อยละ 

                              𝑓 = ความถี่ท่ีต้องการเปลี่ยนแปลงเป็นร้อยละ 

           𝑛 = จ านวนความถี่ทั้งหมด 

3.6.2 ค่าสถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing Statistic)  

  สถิติ Chi-square (𝒙𝟐) ใช้ในการทดสอบข้อมูลประเภทนามบัญญัติ 

(Nominal Scale) ใช้สูตรดังนี้ 

𝑥2= ∑
(𝑂𝑖−𝐸𝑖)2

𝐸𝑖

𝑘
𝑖=1  

  ค่าสถิติ (𝑥2)  มีค่าองศาความเป็นอิสระ k − 1 

เมื่อ 𝑂𝑖  = ความถี่ท่ีได้จากการสังเกต 

 𝐸𝑖  = ค่าความถ่ีที่คาดหวังไว้ 

 𝑘 = จ านวนประเภทหรือกลุ่ม 
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บทที่ 4 

ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

  การวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการใช้บริการสถาบันเสริมความงามด้านศัลยกรรม  จ านวน 400 คน 

ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการอธิบายและแปรผลการวิเคราะห์ข้อมูล โดยจ าแนก

ออกเป็น 3 ตอน ดังนี้  

 ส่วนที่ 1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการ

แจกแจงความถี่ และแสดงค่าร้อยละ  

 ส่วนที่ 2  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับกับพฤติกรรมการใช้บริการสถาบันเสริมความงาม

ด้านศัลยกรรม โดยการแจกแจงความถี่ แสดงค่าร้อยละ (Multiple Response)  และการทดสอบ

สมมติฐานด้วยค่า chi square (χ2 ) 

 ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ แสดงค่าร้อยละ 

4.1 ส่วนที่ 1 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล 
การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลซึ่งก็คือ เป็นผู้ใช้บริการสถาบันเสริมความงามด้าน

ศัลยกรรม 400 คน จ าแนกตาม เพศ สถานภาพ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

โดยการแจกแจงความถี่และแสดงค่าร้อยละ รายละเอียดดังตารางที่ 1-6 ดังนี้ 

ตำรำงท่ี 1. แสดงค่ำควำมถี่ (Frequency) และค่ำร้อยละ (Percentage) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถำม จ ำแนกตำมเพศ  

เพศ จ ำนวน ร้อยละ 

ชาย 60 15 

หญิง 340 85 

รวม 400 100 

จากตารางที่ 1. พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมาก เป็นเพศหญิง จ านวน 340 คน คิดเป็น

ร้อยละ 85 และ เพศชาย จ านวน 60 คน  คิดเป็นร้อยละ 15 
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ตำรำงที่ 2. แสดงค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อำยุ จ ำนวน ร้อยละ 

ต่ ากว่า 20 ปี 12 3 

21 – 25 ปี 132 33 

26 – 30 ปี 173 43.3 

31 - 35 ปี 64 16 

36 – 40 ปี 13 3.3 

มากกว่า 40 ปี 6 1.5 

รวม 400 100 

จากตารางที่ 2.  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีอายุ 26 – 30 ปี จ านวน 173 คน  คิด

เป็นร้อยละ 43.3 รองลงมาอายุ 21 – 25 ปี จ านวน 132 คน  คิดเป็นร้อยละ 33  และน้อยที่สุดคือ 

อายุมากกว่า 40 ปี  จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.5 

ตำรำงที่ 3. แสดงค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพ 

สถำนภำพ จ ำนวน ร้อยละ 

โสด 318 79.5 

สมรส 81 20.3 

แยกกันอยู่/หย่าร้าง 1 0.3 

รวม 400 100 

จากตารางที่ 3. พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากโสด จ านวน 318 คน  คิดเป็นร้อยละ 

79.5 รองลงมาสมรส จ านวน 81 คน  คิดเป็นร้อยละ 20.3  และน้อยที่สุดคือ แยกกันอยู่/หย่าร้าง

จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.3 
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ตารางที่ 4. แสดงค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม จ าแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับกำรศึกษำ จ ำนวน ร้อยละ 

มัธยมศึกษาตอนต้น 3 0.8 

มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 18 4.5 

อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 23 5.8 

ปริญญาตรี 319 79.8 

ปริญญาโทหรือสูงกว่า 37 9.3 

รวม 400 100 

 จากตารางที่ 4. พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 

319 คน คิดเป็นร้อยละ 79.8 รองลงมา ระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า จ านวน 37 คน  คิดเป็นร้อยละ 

9.3  และน้อยที่สุดคือระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.8 

ตารางที่ 5. แสดงค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพ 

อำชีพ จ ำนวน ร้อยละ 

นักเรียน/นักศึกษา 27 6.8 

ข้าราชการ 28 7 

พนักงานบริษัทเอกชน 208 52 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ 61 15.3 

ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย 74 18.5 

อ่ืนๆ 2 0.5 

รวม 400 100 

***หมายเหตุ อื่นๆ หมายถึง แม่ค้าออนไลน์ พริตต้ี 
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จากตารางที ่5. พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน 
จ านวน 208 คน คิดเป็นร้อยละ 52 รองลงมาคือ อาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย จ านวน 74 คน  คิดเป็น
ร้อยละ 18.5  และน้อยที่สุดคือ อาชีพอ่ืนๆ เช่น แม่ค้าออนไลน์ พริตตี้ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 
0.5 

ตารางที่ 6. แสดงค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน จ ำนวน ร้อยละ 

ต่ ากว่า 15,000 บาท 27 6.8 

15,001 – 20,000 บาท 184 46 

20,001 – 25,000 บาท 109 27.3 

25,001 – 30,000 บาท 34 8.5 

30,001 – 35,000 บาท 20 5 

มากกว่า 35,001 บาทขึ้นไป 26 6.5 

รวม 400 100 

จากตารางที่ 6. พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมาก มีรายได้ต่อเดือน 15,001 – 20,000 
บาท จ านวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ 46 รองลงมารายได้ 20,001 – 25,000 บาท จ านวน 109   คน 
คิดเป็นร้อยละ 27.3 และน้อยที่สุดคือรายได้ 30,001 – 35,000 บาท จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 
5 
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4.2 ส่วนที่ 2 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลเกี่ยวกับกับพฤติกรรมกำรใช้บริกำรสถำบันเสริมควำมงำม 
โดยกำรแจกแจงควำมถี่ แสดงค่ำร้อยละ (Multiple Response) รำยละเอียดดังตำรำงท่ี 7-17 
ดังนี้ 
ตำรำงที่ 7. แสดงค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ที่เคย/ไม่เคย ใช้บริการสถาบันเสริมความงามด้านศัลยกรรม 

ใช้บริกำรสถำบันเสริมควำมงำมด้ำนศัลยกรรม จ ำนวน ร้อยละ 

เคย 400 100 

ไม่เคย 0 0 

รวม 400 100 

 จากตารางที่ 7. พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดเคยใช้บริการสถาบันเสริมความงามด้าน

ศัลยกรรม จ านวน 400 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

ตำรำงที่ 8. แสดงค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถามในการเข้ารับบริการสถาบันเสริมความงามด้านศัลยกรรมต่อปี 

กำรเข้ำรับบริกำรสถำบันเสริมควำมงำม 

ด้ำนศัลยกรรมต่อปี 

จ ำนวน ร้อยละ 

1 ครั้ง/ปี 232 58 

2 ครั้ง/ปี 107 26.8 

3 ครั้ง/ปี 32 8 

4 ครั้ง/ปี 20 5 

มากกว่า 5 ครั้ง/ปี 9 2.3 

รวม 400 100 

จากตารางที่ 8. พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เข้ารับบริการสถาบันเสริมความงามด้าน

ศัลยกรรม 1 ครั้ง/ปี จ านวน 232 คน คิดเป็นร้อยละ 58 รองลงมา 2 ครั้ง/ปี จ านวน 107 คนคิดเป็น

ร้อยละ 26.8 และน้อยที่สุดคือ มากกว่า 5 ครั้ง/ปี จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.3  
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ตำรำงที่ 9.  แสดงค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถามในการตัดสินใจเลือกท าศัลยกรรมเสริมความงามบนใบหน้า 

กำรตัดสินใจเลือกท ำศัลยกรรมเสริมควำมงำม 

บนใบหน้ำ 

จ ำนวน ร้อยละ 

เพ่ือแก้ไขปัญหาความบกพร่องบนใบหน้า 61 15.3 

เพ่ือสร้างความมั่นใจของตนเอง 260 65 

เพ่ือความก้าวหน้าทางด้านการงาน 22 5.5 

เพ่ือครอบครัว/คนรัก 10 2.5 

เพ่ือตามแฟชั่นดารา/นักร้อง 4 1 

เพ่ือความต้องการส่วนตัว 43 10.8 

รวม 400 100 

จากตารางที่ 9.  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกท าศัลยกรรมเสริมความงามบน

ใบหน้าเพื่อสร้างความมั่นใจของตนเอง จ านวน 260 คน คิดเป็นร้อยละ 65 รองลงมาคือ เพื่อแก้ไข

ปัญหาความบกพร่องบนใบหน้า จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 15.3 และน้อยที่สุดคือ เพ่ือตามแฟชั่น

ดารา/นักร้อง จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1  
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ตำรำงท่ี 10. แสดงค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม จ าแนกตามผู้มีส่วนช่วยให้ท่านตัดสินใจท าศัลยกรรม 

ผู้มีส่วนช่วยให้ท่ำนตัดสินใจท ำศัลยกรรม จ ำนวน ร้อยละ 

เพ่ือน 69 17.3 

คนรัก 46 11.5 

ครอบครัว 22 5.5 

ดารา/นักร้อง 5 1.3 

ความต้องการส่วนตัว 258 64.5 

รวม 400 100 

 จากตารางที่ 10.  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความต้องการส่วนตัว ในการตัดสินใจ

ท าศัลยกรรม จ านวน 258 คน คิดเป็นร้อยละ 64.5 รองลงมาคือ เพ่ือน จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อย

ละ 17.3 และน้อยที่สุดคือ ดารา/นักร้อง จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.3  

ตำรำงที่ 11. แสดงค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถามจ าแนกตามการหาแหล่งข้อมูลของสถานที่ศัลยกรรม 

แหล่งข้อมูลของสถำนที่ศัลยกรรม จ ำนวน ร้อยละ 

เพื่อนแนะน า 109 27.3 

หนังสือพิมพ ์ 4 1 

ป้ายประกาศ 2 0.5 

โทรทัศน ์ 4 1 

เว็บไซด ์ 40 10 

เฟสบุ๊ค 196 49 

อินสตาแกรม 42 10.5 

ไลน ์ 3 0.8 

รวม 400 100 
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 จากตารางที่ 11. พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ทราบแหล่งข้อมูลของสถานที่ศัลยกรรม

จาก เฟสบุ๊ค จ านวน 196 คน คิดเป็นร้อยละ 49 รองลงมาคือ เพ่ือน จ านวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 

27.3 และน้อยที่สุดคือ ไลน์ จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.8  

ตำรำงที่ 12. แสดงค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถามจ าแนกตามการเลือกสถานที่ในการท าศัลยกรรม 

สถำนที่ท ำศัลยกรรม จ ำนวน ร้อยละ 

โรงพยาบาลรัฐ 14 3.2 

โรงพยาบาลเอกชน 44 10.2 

คลินิกที่มีชื่อเสียง 367 85.2 

ทัวร์ศัลยกรรมเกาหลี 6 1.4 

รวม 431 100 

 จากตารางที่ 12. พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกสถานที่ในการท าศัลยกรรมจาก 

คลินิกที่มีชื่อเสียง จ านวน 367 คน คิดเป็นร้อยละ 85.2 รองลงมาคือโรงพยาบาลเอกชน จ านวน 44 

คน คิดเป็นร้อยละ 10.2  และน้อยที่สุดคือ ทัวร์ศัลยกรรมเกาหลี จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.4 

ตำรำงท่ี 13. แสดงค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถามจ าแนกตามการตัดสินใจเลือกสถานที่ในการท าศัลยกรรม 

กำรตัดสินใจเลือกสถำนที่ในกำรท ำศัลยกรรม จ ำนวน ร้อยละ 

ราคา 25 6.3 

คุณภาพ/ผลลัพธ์ที่ได ้ 265 66.3 

ช่ือเสียง 43 10.8 

ที่ตั้ง 3 0.8 

ความสะอาด 19 4.8 

ความปลอดภัย 45 11.3 

รวม 400 100 
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 จากตารางที่ 13. พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกสถานที่ในการท าศัลยกรรมจาก 

คุณภาพ/ผลลัพธ์ที่ได้ จ านวน 265 คน คิดเป็นร้อยละ 66.3 รองลงมาคือ ความปลอดภัย จ านวน 45 

คน คิดเป็นร้อยละ 11.3 และน้อยที่สุดคือ ราคา จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 6.3 

ตารางที ่14. แสดงค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถามจ าแนกตามความคาดหวังก่อนการท าศัลยกรรม 

ควำมคำดหวังก่อนกำรท ำศัลยกรรม จ ำนวน ร้อยละ 

ได้รูปแบบตามที่ต้องการ 224 56 

มีความม่ันใจในตนเองมากข้ึน 145 36.3 

ไม่มีอาการแทรกซ้อน 28 7 

อ่ืนๆ 3 0.8 

รวม 400 100 

***หมายเหตุ อื่นๆ หมายถึง ได้รับคามสนใจจากเพศตรงข้ามมากขึ้น, มีโอกาสก้าวหน้าในหน้าทีก่ารงาน, แฟนเก่ากลับมา 

 จากตารางที่ 14. พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคาดหวังก่อนการท าศัลยกรรม 

คือ ได้รูปแบบตามที่ต้องการ จ านวน 224 คน คิดเป็นร้อยละ 56 รองลงมาคือ มีความม่ันใจในตนเอง

มากขึ้น จ านวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 36.3 และน้อยที่สุดคือ อ่ืนๆ เช่นได้รับคามสนใจจากเพศตรง

ข้ามมากขึ้น, มีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน, แฟนเก่ากลับมา จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.8 

ตารางที ่15. แสดงค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถามจ าแนกตามค่าใช้จ่ายในการท าศัลยกรรม 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรท ำศัลยกรรม จ ำนวน ร้อยละ 

10,000-20,000 บาท 186 46.5 

20,000-30,000 บาท 141 35.3 

30,000-40,000 บาท 28 7 

มากกว่า 40,000 ขึ้นไป 45 11.3 

รวม 400 100 
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จากตารางที่  15. พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายในการท าศัลยกรรม 

10,000-20,000 บาท จ านวน 186 คน คิดเป็นร้อยละ 46.5 รองลงมาคือ 20,000-30,000 บาท 

จ านวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 35.3 และน้อยที่สุดคือ 30,000-40,000 บาท จ านวน 28 คน คิดเป็น

ร้อยละ 7 

ตำรำงที่ 16. แสดงค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถามจ าแนกตามระยะเวลาในการตัดสินใจเลือกท าศัลยกรรม 

ระยะเวลำในกำรตัดสินใจเลือกท ำศัลยกรรม จ ำนวน ร้อยละ 

ต่ ากว่า 1 เดือน 23 5.8 

1-2 เดือน 108 27 

2-3 เดือน 128 32 

3 เดือนขึ้นไป 141 35.3 

รวม 400 100 

 จากตารางที่ 16. พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการตัดสินใจเลือ

ท าศัลยกรรม 3 เดือนขึ้นไป จ านวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 35.3 รองลงมาคือ 2-3 เดือน จ านวน 

128 คน คิดเป็นร้อยละ 32 และน้อยที่สุดคือ ต่ ากว่า 1 เดือน จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 5.8 

ตำรำงท่ี 17. แสดงค่ำควำมถี่ (Frequency) และค่ำร้อยละ (Percentage) ข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถำมจ ำแนกตำมระยะเวลำในกำรตัดสินใจเลือกท ำศัลยกรรม 

ประเภทของกำรศัลยกรรม  จ ำนวน ร้อยละ 

เสริมจมูก 306 52.1 

เสริมคาง 43 7.3 

ท าตา 2 ชั้น 84 14.3 

ท าปาก 29 4.9 

ดึงหน้า 19 3.2 

ตัดกราม 12 2 
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ทุบโหนก,ตัดโหนก 23 3.9 

ปรับโครงหน้า V-Line 64 10.9 

อ่ืนๆ 7 1.2 

รวม 587 100 

***หมายเหตุ อื่นๆ หมายถึง ผ่าตัดถุงใต้ตา, ฉีดไขมันที่ใบหน้า, ฉีดโบท็อก, ฟิลเลอร์ 

 จากตารางที่ 17. พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกท าศัลยกรรมเสริมจมูก จ านวน 

306 คน คิดเป็นร้อยละ 52.1 รองลงมาคือ ท าตา 2 ชั้น จ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 14.3 และน้อย

ที่สุดคือ อ่ืนๆ เช่น ผ่าตัดถุงใต้ตา, ฉีดไขมันที่ใบหน้า, ฉีดโบท็อก, ฟิลเลอร์ จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อย

ละ 1.2 

4.3 กำรทดสอบสมมติฐำน 
 สมมติฐำนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการสถาบันเสริม
ความงามด้านศัลยกรรมแตกต่างกัน โดยสามารถแบ่งเป็นสมมติฐานย่อยได้ดังนี้  
  1.1 เพศท่ีแตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมพฤติกรรมการใช้บริการสถาบันเสริมความ
งามด้านศัลยกรรมแตกต่างกัน  
  1.2 อายุที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการสถาบันเสริมความงามด้าน
ศัลยกรรมแตกต่างกัน  
  1.3 สถานภาพที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการสถาบันเสริมความงาม
ด้านศัลยกรรมแตกต่างกัน  
  1.4 การศึกษาท่ีแตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการสถาบันเสริมความงาม
ด้านศัลยกรรมแตกต่างกัน  
  1.5 อาชีพที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการสถาบันเสริมความงามด้าน
ศัลยกรรมแตกต่างกัน  
  1.6 รายได้ที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการสถาบันเสริมความงามด้าน
ศัลยกรรมแตกต่างกัน 
ดังตารางที ่18. 
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ตารางที่ 18. การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับความถี่ในการเข้ารับบริการสถาบันเสริมความ
งามด้านศัลยกรรม 

 เพศ ความถี่ในการเข้ารบับริการสถาบนัเสรมิความงามด้านศลัยกรรม รวม χ2 

(Sig.) 1 ครั้ง 2 ครั้ง 3 ครั้ง 4 ครั้ง มากกว่า 5 ครั้ง 

ชาย 42 14 3 0 1 60 6.491 

(0.165) 10.5% 3.5% .8% 0.0% .3% 15.0% 

หญิง 190 93 29 20 8 340 

47.5% 23.3% 7.3% 5.0% 2.0% 85.0% 

จากตารางที ่18. ค่า χ2 ที่ค านวณไว้มีค่า 6.491 โดยมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่0.05 ซึ่งมีค่า 

Sig. มากกว่าค่า (α = 0.05) แสดงว่า เพศไม่มีผลต่อความถี่ในการเข้ารับบริการสถาบันเสริมความ

งามด้านศัลยกรรม กล่าวคือ เพศแตกต่างกัน ไม่มีผลต่อความถี่ในการเข้ารับบริการสถาบันเสริมความ

งามด้านศัลยกรรมที่ไม่แตกต่างกัน 

ตำรำงที่ 19. การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับเหตุผลในการตัดสินใจเลือกท าศัลยกรรมเสริม
ความงามบนใบหน้า 

 เพศ ท่านตัดสินใจเลือกท าศลัยกรรมเสริมความงามบนใบหน้าจากเหตุผลใด รวม χ2 

(Sig.) เพื่อแก้ไข
ปัญหาความ
บกพร่องบน
ใบหน้า 

เพื่อสร้างความ
มั่นใจของตนเอง 

เพื่อ
ความก้าวหน้า
ทางด้านการ
งาน 

เพื่อ
ครอบครัว/
คนรัก 

เพื่อ
ตาม
แฟช่ัน
ดารา/
นักร้อง 

เพื่อ
ความ
ต้องการ
ส่วนตัว 

ชาย 10 28 6 3 1 12 60 14.162 

(0.015*) 2.5% 7.0% 1.5% .8% .3% 3.0% 15.0% 

หญิง 50 233 16 7 3 31 340 

12.5% 58.3% 4.0% 1.8% .8% 7.8% 85.0% 

จากตารางที่ 19. ค่า χ2 ที่ค านวณไว้มีค่า 14.162 โดยมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่0.05 ซึ่งมี

ค่า Sig. น้อยกว่าค่า (α = 0.05) แสดงว่า เพศมีผลต่อเหตุผลในการตัดสินใจเลือกท าศัลยกรรมเสริม
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ความงามบนใบหน้า กล่าวคือ เพศแตกต่างกัน มีผลต่อเหตุผลในการตัดสินใจเลือกท าศัลยกรรมเสริม

ความงามบนใบหน้า ที่แตกต่างกัน 

ตารางที ่20. การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับผู้มีส่วนช่วยให้ท่านตัดสินใจท าศัลกรรม 

 เพศ ผู้มีส่วนช่วยให้ท่านตดัสินใจท าศลักรรม รวม χ2 

(Sig.) เพื่อน คนรัก ครอบครัว ดารา/นักร้อง ความต้องการ
ส่วนตัว 

ชาย 11 12 5 1 31 60 7.189 

(0.126) 2.8% 3.0% 1.3% .3% 7.8% 15.0% 

หญิง 56 35 17 4 228 340 

14.0% 8.8% 4.3% 1.0% 57.0% 85.0% 

จากตารางที่ 20. ค่า χ2 ที่ค านวณไว้มีค่า 7.189 โดยมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่0.05 ซึ่งมีค่า 

Sig. มากกว่าค่า (α = 0.05) แสดงว่า เพศไม่มีผลต่อผู้มีส่วนช่วยให้ท่านตัดสินใจท าศัลกรรม กล่าวคือ 

เพศแตกต่างกัน ไม่มีผลต่อผู้มีส่วนช่วยให้ท่านตัดสินใจท าศัลกรรม ที่แตกต่างกัน 

ตำรำงท่ี 21. การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับการรับรู้ข้อมูลของสถานที่ศัลยกรรม 

จากตารางที่ 21. ค่า χ2 ที่ค านวณไว้มีค่า 16.249 โดยมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งมี

ค่า Sig. น้อยกว่าค่า (α = 0.05) แสดงว่า เพศมีผลต่อการรับรู้ข้อมูลของสถานที่ศัลยกรรม กล่าวคือ 

เพศแตกต่างกัน มีผลต่อการรับรู้ข้อมูลของสถานที่ศัลยกรรม ที่แตกต่างกัน 

 

 เพศ ท่านทราบข้อมูลของสถานท่ีศลัยกรรมนี้จากแหล่งใด รวม χ2 

(Sig.) เพื่อน
แนะน า 

หนังสือพิมพ์ ป้ายประกาศ โทรทัศน ์ เว็บไซด ์ เฟสบุ๊ค อินสตา
แกรม 

ไลน ์

ชาย 19 1 2 1 8 22 6 1 60 16.249 

(0.023*) 4.8% .3% .5% .3% 2.0% 5.5% 1.5% .3% 15.0% 

หญิง 90 3 0 3 32 174 36 2 340 

22.5% .8% 0.0% .8% 8.0% 43.5% 9.0% .5% 85.0% 
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ตำรำงท่ี 22. การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับโรงพยาบาลรัฐที่ท าศัลยกรรมตกแต่งความงาม 

 เพศ โรงพยาบาลรัฐ รวม χ2 

(Sig.) ไม่เลือก เลือก 

ชาย 55 5 60 4.882 

(0.027*) 13.8% 1.3% 15.0% 

หญิง 331 9 340 

82.8% 2.3% 85.0% 

จากตารางที่ 22. ค่า χ2 ที่ค านวณไว้มีค่า 6.491 โดยมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่0.05 ซึ่งมีค่า 

Sig. น้อยกว่าค่า (α = 0.05) แสดงว่า เพศมีผลต่อโรงพยาบาลรัฐที่ท าศัลยกรรมตกแต่งความงาม 

กล่าวคือ เพศแตกต่างกัน มีผลต่อโรงพยาบาลรัฐที่ท าศัลยกรรมตกแต่งความงาม ที่แตกต่างกัน 

ตารางที ่23. การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับโรงพยาบาลเอกชนที่ท าศัลยกรรมตกแต่งความ
งาม 

 เพศ โรงพยาบาลเอกชน รวม χ2 

(Sig.) ไม่เลือก เลือก 

ชาย 54 6 60 0.072 

(0.788) 13.5% 1.5% 15.0% 

หญิง 302 38 340 

75.5% 9.5% 85.0% 

จากตารางที่ 23. ค่า χ2 ที่ค านวณไว้มีค่า 6.491 โดยมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่0.05 ซึ่งมีค่า 

Sig. มากกว่าค่า (α = 0.05) แสดงว่า เพศไม่มีผลต่อโรงพยาบาลเอกชนที่ท าศัลยกรรมตกแต่งความ

งาม กล่าวคือ เพศแตกต่างกัน ไม่มีผลต่อโรงพยาบาลเอกชนที่ท าศัลยกรรมตกแต่งความงาม ที่ไม่

แตกต่างกัน 
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ตำรำงที่ 24. การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับคลินิกที่มีชื่อเสียงที่ท าศัลยกรรมตกแต่งความ
งาม 

 เพศ คลินิกท่ีมีชื่อเสียง รวม χ2 

(Sig.) ไม่เลือก เลือก 

ชาย 3 57 60  

.985 

(0.321) 

0.8% 14.3% 15.0% 

หญิง 30 310 340 

7.5% 77.5% 85.0% 

จากตารางที่ 24. ค่า χ2 ที่ค านวณไว้มีค่า 6.491 โดยมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่0.05 ซึ่งมีค่า 

Sig. มากกว่าค่า (α = 0.05) แสดงว่า เพศไม่มีผลต่อคลินิกที่มีชื่อเสียงที่ท าศัลยกรรมตกแต่งความงาม 

กล่าวคือ เพศแตกต่างกัน ไม่มีผลต่อคลินิกที่มีชื่อเสียงที่ท าศัลยกรรมตกแต่งความงาม ที่ไม่แตกต่างกัน 

ตำรำงที่ 25. การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับทัวร์ศัลยกรรมเกาหลีที่ท าศัลยกรรมตกแต่ง
ความงาม 

 เพศ ทัวร์ศัลยกรรมเกาหล ี รวม χ2 

(Sig.) ไม่เลือก เลือก 

ชาย 60 0 60 1.075 

(0.300) 15.0% 0.0% 15.0% 

หญิง 334 6 340 

83.5% 1.5% 85.0% 

จากตารางที่ 25. ค่า χ2 ที่ค านวณไว้มีค่า 6.491 โดยมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่0.05 ซึ่งมีค่า 

Sig. มากกว่าค่า (α = 0.05) แสดงว่า เพศไม่มีผลต่อทัวร์ศัลยกรรมเกาหลีที่ท าศัลยกรรมตกแต่งความ

งาม กล่าวคือ เพศแตกต่างกัน ไม่มีผลต่อทัวร์ศัลยกรรมเกาหลีที่ท าศัลยกรรมตกแต่งความงาม ที่ไม่

แตกต่างกัน 
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ตำรำงที่ 26. การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับเหตุผลในการตัดสินใจเลือกสถานที่ในการ
ท าศัลยกรรม  

 เพศ เหตุผลในการตัดสินใจเลือกสถานที่ในการท าศัลยกรรม รวม χ2 

(Sig.) ราคา คุณภาพ/
ผลลัพธ์ที่
ได ้

ช่ือเสียง ที่ตั้ง ความ
สะอาด 

ความ
ปลอดภัย 

ชาย 6 31 7 0 3 13 60 11.256 

(0.047*) 1.5% 7.8% 1.8% 0.0% .8% 3.3% 15.0% 

หญิง 19 234 36 3 16 32 340 

4.8% 58.5% 9.0% .8% 4.0% 8.0% 85.0% 

จากตารางที่ 26. ค่า χ2 ที่ค านวณไว้มีค่า 11.256 โดยมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่0.05 ซึ่งมี

ค่า Sig. น้อยกว่าค่า (α = 0.05) แสดงว่า เพศมีผลต่อเหตุผลในการตัดสินใจเลือกสถานที่ในการ

ท าศัลยกรรม  กล่าวคือ เพศแตกต่างกัน มีผลต่อเหตุผลในการตัดสินใจเลือกสถานที่ในการ

ท าศัลยกรรม ที่แตกต่างกัน 

ตำรำงท่ี 27. การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับผลที่คาดหวังก่อนการท าศัลยกรรม  

 เพศ ผลที่คาดหวังก่อนการท าศัลยกรรม รวม χ2 

(Sig.) ได้รูปแบบตามที่
ต้องการ 

มีความมั่นใจใน
ตนเองมากขึ้น 

ไม่มีอาการ
แทรกซ้อน 

อื่นๆ 

ชาย 27 29 4 0 60 4.484 

(0.214) 6.8% 7.3% 1.0% 0.0% 15.0% 

หญิง 198 117 24 1 340 

49.5% 29.3% 6.0% .3% 85.0% 

จากตารางที่ 27. ค่า χ2 ที่ค านวณไว้มีค่า 4.484 โดยมีระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี0.05 ซึ่งมีค่า 

Sig. มากกว่าค่า (α = 0.05) แสดงว่า เพศไม่มีผลต่อผลที่คาดหวังก่อนการท าศัลยกรรม กล่าวคือ 

เพศแตกต่างกัน ไม่มีผลต่อผลที่คาดหวังก่อนการท าศัลยกรรม ที่ไม่แตกต่างกัน 
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ตำรำงท่ี 28. การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับราคาค่าใช้จ่ายในการท าศัลยกรรมในแต่ละครั้ง 

 เพศ ราคาค่าใช้จ่ายในการท าศัลยกรรมในแต่ละครั้ง รวม χ2 

(Sig.) 10,000-20,000 20,000-30,000 30,000-40,000 มากกว่า 40,000 ขึ้น
ไป 

ชาย 29 15 13 3 60 9.801 

(0.020*) 7.3% 3.8% 3.3% .8% 15.0% 

หญิง 168 111 30 31 340 

42.0% 27.8% 7.5% 7.8% 85.0% 

จากตารางที่ 28. ค่า χ2 ที่ค านวณไว้มีค่า 9.801โดยมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่0.05 ซึ่งมีค่า 

Sig. น้อยกว่าค่า (α = 0.05) แสดงว่า เพศมีผลต่อราคาค่าใช้จ่ายในการท าศัลยกรรมในแต่ละครั้ง 

กล่าวคือ เพศแตกต่างกัน มีผลต่อราคาค่าใช้จ่ายในการท าศัลยกรรมในแต่ละครั้ง ที่แตกต่างกัน 

ตำรำงท่ี 29. การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับระยะเวลาในการตัดสินใจเลือกท าศัลยกรรม 

 เพศ ระยะเวลาในการตัดสินใจเลือกท าศัลยกรรม รวม χ2 

(Sig.) ต่ ากว่า 1 

เดือน 

1-2 เดือน 2-3 

เดือน 
3 เดือน
ขึ้นไป 

ชาย 6 12 21 21 60 2.660 

(0.447) 1.5% 3.0% 5.3% 5.3% 15.0% 

หญิง 20 91 126 103 340 

5.0% 22.8% 31.5% 25.8% 85.0% 

จากตารางที่ 29. ค่า χ2 ที่ค านวณไว้มีค่า 2.660 โดยมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่0.05 ซึ่งมีค่า 

Sig. มากกว่าค่า (α = 0.05) แสดงว่า เพศไม่มีผลต่อระยะเวลาในการตัดสินใจเลือกท าศัลยกรรม  

กล่าวคือ เพศแตกต่างกัน ไม่มีผลต่อระยะเวลาในการตัดสินใจเลือกท าศัลยกรรมที่ไม่แตกต่างกัน 

 

 

 



  48 

ตารางที ่30. การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับศัลยกรรมประเภทเสริมจมูก 

 เพศ เสรมิจมูก รวม χ2 

(Sig.) ไม่เลือก เลือก 

ชาย 19 41 60 2.619 

(0.106) 4.8% 10.3% 15.0% 

หญิง 75 265 340 

18.8% 66.3% 85.0% 

จากตารางที่ 30. ค่า χ2 ที่ค านวณไว้มีค่า 2.619 โดยมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่0.05 ซึ่งมีค่า 

Sig. มากกว่าค่า (α = 0.05) แสดงว่า เพศไม่มีผลต่อศัลยกรรมประเภทเสริมจมูกกล่าวคือ เพศ

แตกต่างกัน ไม่มีผลต่อศัลยกรรมประเภทเสริมจมูกที่แตกต่างกัน 

ตำรำงท่ี 31. การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับศัลยกรรมประเภทเสริมคาง 

 เพศ เสรมิคาง รวม χ2 

(Sig.) ไม่เลือก เลือก 

ชาย 52 8 60 0.491 

(0.483) 13.0% 2.0% 15.0% 

หญิง 305 35 340 

76.3% 8.8% 85.0% 

จากตารางที่ 31. ค่า χ2 ที่ค านวณไว้มีค่า 0.491โดยมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่0.05 ซึ่งมีค่า 

Sig. มากกว่าค่า (α = 0.05) แสดงว่า เพศไม่มีผลต่อศัลยกรรมประเภทเสริมคางกล่าวคือ เพศ

แตกต่างกัน ไม่มีผลต่อศัลยกรรมประเภทเสริมคาง ที่ไม่แตกต่างกัน 

 

 

 

 



  49 

ตำรำงท่ี 32. การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับศัลยกรรมประเภทท าตา 2 ชั้น 

 เพศ ท าตา 2 ช้ัน รวม χ2 

(Sig.) ไม่เลือก เลือก 

ชาย 46 14 60 0.232 

(0.630) 11.5% 3.5% 15.0% 

หญิง 270 70 340 

67.5% 17.5% 85.0% 

จากตารางที่ 32. ค่า χ2 ที่ค านวณไว้มีค่า 0.232 โดยมีระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี0.05 ซึ่งมีค่า 

Sig. มากกว่าค่า (α = 0.05) แสดงว่า เพศไม่มีผลต่อศัลยกรรมประเภทท าตา 2 ชั้นกล่าวคือ เพศ

แตกต่างกัน ไม่มีผลต่อศัลยกรรมประเภทท าตา 2 ชั้น ที่ไม่แตกต่างกัน 

ตำรำงท่ี 33. การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับศัลยกรรมประเภทท าปาก 

 เพศ ท าปาก รวม χ2 

(Sig.) ไม่เลือก เลือก 

ชาย 56 4 60 0.036 

(0.850) 14.0% 1.0% 15.0% 

หญิง 315 25 340 

78.8% 6.3% 85.0% 

 จากตารางที่ 33. ค่า χ2 ที่ค านวณไว้มีค่า 0.036 โดยมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่0.05 ซึ่งมีค่า 

Sig. มากกว่าค่า (α = 0.05) แสดงว่า เพศไม่มีผลต่อศัลยกรรมประเภทท าปากกล่าวคือ เพศแตกต่าง

กัน ไม่มีผลต่อศัลยกรรมประเภทท าปาก ที่ไม่แตกต่างกัน 
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ตำรำงท่ี 34. การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับศัลยกรรมประเภทดึงหน้า 

 เพศ ดึงหน้า รวม χ2 

(Sig.) ไม่เลือก เลือก 

ชาย 58 2 60 0.313 

(0.576) 14.5% .5% 15.0% 

หญิง 323 17 340 

80.8% 4.3% 85.0% 

จากตารางที่ 34. ค่า χ2 ที่ค านวณไว้มีค่า 0.313 โดยมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่0.05 ซึ่งมีค่า 

Sig. มากกว่าค่า (α = 0.05) แสดงว่า เพศไม่มีผลต่อศัลยกรรมประเภทดึงหน้ากล่าวคือ เพศแตกต่าง

กัน ไม่มีผลต่อศัลยกรรมประเภทดึงหน้าที่ไม่แตกต่างกัน 

ตำรำงท่ี 35. การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับศัลยกรรมประเภทตัดกราม 

 เพศ ตัดกราม รวม χ2 

(Sig.) ไม่เลือก เลือก 

ชาย 58 2 60 0.027 

(0.870) 14.5% .5% 15.0% 

หญิง 330 10 340 

82.5% 2.5% 85.0% 

จากตารางที่ 35. ค่า χ2 ที่ค านวณไว้มีค่า 0.027 โดยมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่0.05 ซึ่งมีค่า 

Sig. มากกว่าค่า (α = 0.05) แสดงว่า เพศไม่มีผลต่อศัลยกรรมประเภทตัดกรามกล่าวคือ เพศแตกต่าง

กัน ไม่มีผลต่อศัลยกรรมประเภทตัดกรามท่ีไม่แตกต่างกัน 
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ตำรำงท่ี 36. การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับศัลยกรรมประเภททุบโหนก,ตัดโหนก 

 เพศ ทุบโหนก,ตัดโหนก รวม χ2 

(Sig.) ไม่เลือก เลือก 

ชาย 60 0 60 4.306 

(0.038*) 15.0% 0.0% 15.0% 

หญิง 317 23 340 

79.3% 5.8% 85.0% 

จากตารางที่ 36. ค่า χ2 ที่ค านวณไว้มีค่า 4.306 โดยมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่0.05 ซึ่งมีค่า 

Sig. น้อยกว่าค่า (α = 0.05) แสดงว่า เพศมีผลต่อศัลยกรรมประเภททุบโหนก,ตัดโหนกกล่าวคือ เพศ

แตกต่างกัน มีผลต่อศัลยกรรมประเภททุบโหนก,ตัดโหนกที่แตกต่างกัน 

ตำรำงท่ี 37. การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับศัลยกรรมประเภทปรับโครงหน้า V-Line 

 เพศ ปรับโครงหน้า V-Line รวม χ2 

(Sig.) ไม่เลือก เลือก 

ชาย 57 3 60 6.355 

(0.012*) 14.3% .8% 15.0% 

หญิง 279 61 340 

69.8% 15.3% 85.0% 

 จากตารางที่ 37. ค่า χ2 ที่ค านวณไว้มีค่า 6.355 โดยมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่0.05 ซึ่งมีค่า 

Sig. น้อยกว่าค่า (α = 0.05) แสดงว่า เพศมีผลต่อศัลยกรรมประเภทปรับโครงหน้า V-Lineกล่าวคือ 

เพศแตกต่างกัน มีผลต่อศัลยกรรมประเภท ปรับโครงหน้า V-Line ที่แตกต่างกัน 
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ตำรำงท่ี 38. การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับศัลยกรรมประเภทอ่ืนๆ 

 เพศ อื่นๆ รวม χ2 

(Sig.) ไม่เลือก เลือก 

ชาย 58 2 60 1.029 

(0.310) 14.5% .5% 15.0% 

หญิง 335 5 340 

83.8% 1.3% 85.0% 

***หมายเหตุ อื่นๆ หมายถึง ผ่าตัดถุงใต้ตา, ฉีดไขมันที่ใบหน้า, ฉีดโบท็อก, ฟิลเลอร์ 

จากตารางที่ 38. ค่า χ2 ที่ค านวณไว้มีค่า 1.029 โดยมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่0.05 ซึ่งมีค่า 

Sig. มากกว่าค่า (α = 0.05) แสดงว่า เพศไม่มีผลต่อศัลยกรรมประเภทอ่ืนๆ กล่าวคือ เพศแตกต่าง

กัน ไม่มีผลต่อศัลยกรรมประเภทอ่ืนๆ เช่น ผ่าตัดถุงใต้ตา , ฉีดไขมันที่ใบหน้า, ฉีดโบท็อก, ฟิลเลอร์ ที่

ไม่แตกต่างกัน 

ตำรำงท่ี 39. การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับความถ่ีในการเข้ารับบริการสถาบันเสริมความ
งามด้านศัลยกรรม 

 อาย ุ ความถี่ในการเข้ารบับริการสถาบนัเสรมิความงามด้านศลัยกรรม รวม χ2 

(Sig.) 1 ครั้ง 2 ครั้ง 3 ครั้ง 4 ครั้ง มากกว่า 5 ครั้ง 

ต่ ากว่า 20 ปี 12 0 0 0 0 12 60.202 

(0.000*) 3.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.0% 

21 – 25 ปี 78 40 9 3 2 132 

19.5% 10.0% 2.3% .8% .5% 33.0% 

26 – 30 ปี 109 34 13 14 3 173 

27.3% 8.5% 3.3% 3.5% .8% 43.3% 

31 - 35 ปี 25 26 9 3 1 64 

6.3% 6.5% 2.3% .8% .3% 16.0% 

36 – 40 ปี 4 5 1 0 3 13 

1.0% 1.3% .3% 0.0% .8% 3.3% 

มากกว่า 40 ปี 4 2 0 0 0 6 

1.0% .5% 0.0% 0.0% 0.0% 1.5% 
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จากตารางที่ 39. ค่า χ2 ที่ค านวณไว้มีค่า 60.202 โดยมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่0.05 ซึ่งมี

ค่า Sig. น้อยกว่าค่า (α = 0.05) แสดงว่า อายุมีผลต่อความถี่ในการเข้ารับบริการสถาบันเสริมความ

งามด้านศัลยกรรม กล่าวคือ อายุแตกต่างกัน มีผลต่อความถี่ในการเข้ารับบริการสถาบันเสริมความ

งามด้านศัลยกรรมที่ไม่แตกต่างกัน 

ตำรำงที่ 40. การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับเหตุผลในการตัดสินใจเลือกท าศัลยกรรมเสริม
ความงามบนใบหน้า 

 อาย ุ ท่านตัดสินใจเลือกท าศลัยกรรมเสริมความงามบนใบหน้าจากเหตุผลใด รวม χ2 

(Sig.) 

 

เพื่อแก้ไข
ปัญหาความ
บกพร่องบน

ใบหน้า 

เพื่อ
สร้าง
ความ
มั่นใจ
ของ

ตนเอง 

เพื่อ
ความก้าวหน้า
ทางด้านการ

งาน 

เพื่อ
ครอบครัว/

คนรัก 

เพื่อ
ตาม

แฟช่ัน
ดารา/
นักร้อง 

เพื่อ
ความ

ต้องการ
ส่วนตัว 

ต่ ากว่า 20 ปี 0 9 0 1 0 2 12 35.352 

(0.082) 0.0% 2.3% 0.0% .3% 0.0% .5% 3.0% 

21 – 25 ปี 21 85 6 1 2 17 132 

5.3% 21.3% 1.5% .3% .5% 4.3% 33.0% 

26 – 30 ปี 23 117 8 7 2 16 173 

5.8% 29.3% 2.0% 1.8% .5% 4.0% 43.3% 

31 - 35 ปี 9 45 6 1 0 3 64 

2.3% 11.3% 1.5% .3% 0.0% .8% 16.0% 

36 – 40 ปี 4 3 2 0 0 4 13 

1.0% .8% .5% 0.0% 0.0% 1.0% 3.3% 

มากกว่า 40 ปี 3 2 0 0 0 1 6 

.8% .5% 0.0% 0.0% 0.0% .3% 1.5% 

จากตารางที่ 40. ค่า χ2 ที่ค านวณไว้มีค่า 35.352 โดยมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่0.05 ซึ่งมี

ค่า Sig. มากกว่าค่า (α = 0.05) แสดงว่า อายุไม่มีผลต่อเหตุผลในการตัดสินใจเลือกท าศัลยกรรม

เสริมความงามบนใบหน้า กล่าวคือ อายุแตกต่างกัน ไม่มีผลต่อเหตุผลในการตัดสินใจเลือก

ท าศัลยกรรมเสริมความงามบนใบหน้า ที่ไม่แตกต่างกัน 
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ตำรำงท่ี 41. การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับผู้มีส่วนช่วยให้ท่านตัดสินใจท าศัลกรรม 

 อาย ุ ผู้มีส่วนช่วยให้ท่านตดัสินใจท าศลักรรม รวม χ2 

(Sig.) 

 

เพื่อน คนรัก ครอบครัว ดารา/
นักร้อง 

ความ
ต้องการ
ส่วนตัว 

ต่ ากว่า 20 ปี 1 0 1 1 9 12 39.903 

(0.005*) 0.3% 0.0% 0.3% 0.3% 2.3% 3.0% 

21 – 25 ปี 20 16 5 1 90 132 

5.0% 4.0% 1.3% .3% 22.5% 33.0% 

26 – 30 ปี 30 21 9 2 111 173 

7.5% 5.3% 2.3% .5% 27.8% 43.3% 

31 - 35 ปี 15 8 4 1 36 64 

3.8% 2.0% 1.0% .3% 9.0% 16.0% 

36 – 40 ปี 0 1 0 0 12 13 

0.0% .3% 0.0% 0.0% 3.0% 3.3% 

มากกว่า 40 ปี 1 1 3 0 1 6 

.3% .3% .8% 0.0% .3% 1.5% 

จากตารางที่ 41. ค่า χ2 ที่ค านวณไว้มีค่า 39.903 โดยมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่0.05 ซึ่งมี

ค่า Sig. น้อยกว่าค่า (α = 0.05) แสดงว่า อายุไม่มีผลต่อผู้มีส่วนช่วยให้ท่านตัดสินใจท าศัลกรรม 

กล่าวคือ อายุแตกต่างกัน ไม่มีผลต่อผู้มีส่วนช่วยให้ท่านตัดสินใจท าศัลกรรม ที่แตกต่างกัน 
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ตำรำงท่ี 42. การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับที่มาของแหล่งข้อมูลของสถานที่ศัลยกรรม 

จากตารางที่ 42. ค่า χ2 ที่ค านวณไว้มีค่า 75.136 โดยมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งมี

ค่า Sig. น้อยกว่าค่า (α = 0.05) แสดงว่าอายุมีผลต่อการรับรู้ข้อมูลของสถานที่ศัลยกรรม กล่าวคือ 

อายุแตกต่างกัน มีผลต่อการรับรู้ข้อมูลของสถานที่ศัลยกรรม ที่แตกต่างกัน 

 

 

 

 

อาย ุ ท่านทราบข้อมูลของสถานท่ีศลัยกรรมนี้จากแหล่งใด รวม χ2 

(Sig.) 

 

เพื่อน
แนะน า 

หนังสือพิมพ์ ป้าย
ประกาศ 

โทรทัศน ์ เว็บไซด ์ เฟสบุ๊ค อินสตา
แกรม 

ไลน ์
  

ต่ ากว่า 

20 ปี 

6 0 0 0 0 5 1 0 12 75.136 

(0.000*) 1.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.3% .3% 0.0% 3.0% 

21 – 25 

ปี 

36 0 1 1 12 64 17 1 132 

9.0% 0.0% .3% .3% 3.0% 16.0% 4.3% .3% 33.0% 

26 – 30 

ปี 

43 1 0 2 15 94 18 0 173 

10.8% .3% 0.0% .5% 3.8% 23.5% 4.5% 0.0% 43.3% 

31 - 35 

ปี 

17 1 0 1 7 31 6 1 64 

4.3% .3% 0.0% .3% 1.8% 7.8% 1.5% .3% 16.0% 

36 – 40 

ปี 

5 1 1 0 3 2 0 1 13 

1.3% .3% .3% 0.0% .8% .5% 0.0% .3% 3.3% 

มากกว่า 

40 ปี 

2 1 0 0 3 0 0 0 6 

.5% .3% 0.0% 0.0% .8% 0.0% 0.0% 0.0% 1.5% 
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ตำรำงท่ี 43. การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับโรงพยาบาลรัฐที่ท าศัลยกรรมตกแต่งความงาม 

 อาย ุ โรงพยาบาลรัฐ รวม χ2 

(Sig.) ไม่เลือก เลือก 

ต่ ากว่า 20 ปี 12 0 12 4.464 

(0.485) 3.0% 0.0% 3.0% 

21 – 25 ปี 125 7 132 

31.3% 1.8% 33.0% 

26 – 30 ปี 170 3 173 

42.5% .8% 43.3% 

31 - 35 ปี 61 3 64 

15.3% .8% 16.0% 

36 – 40 ปี 12 1 13 

3.0% .3% 3.3% 

มากกว่า 40 ปี 6 0 6 

1.5% 0.0% 1.5% 

จากตารางที่ 43. ค่า χ2 ที่ค านวณไว้มีค่า 4.464 โดยมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งมี

ค่า Sig. มากกว่าค่า (α = 0.05) แสดงว่าอายุไม่มีผลต่อโรงพยาบาลรัฐที่ท าศัลยกรรมตกแต่งความ

งาม กล่าวคือ อายุแตกต่างกัน ไม่มีผลต่อโรงพยาบาลรัฐที่ท าศัลยกรรมตกแต่งความงาม ที่ไม่แตกต่าง

กัน 
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ตำรำงท่ี 44. การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับโรงพยาบาลเอกชนที่ท าศัลยกรรมตกแต่งความ
งาม 

 อาย ุ โรงพยาบาลเอกชน รวม χ2 

(Sig.) 

 

ไม่เลือก เลือก 

ต่ ากว่า 20 ปี 11 1 12 20.831 

(0.001*) 2.8% .3% 3.0% 

21 – 25 ปี 115 17 132 

28.8% 4.3% 33.0% 

26 – 30 ปี 158 15 173 

39.5% 3.8% 43.3% 

31 - 35 ปี 58 6 64 

14.5% 1.5% 16.0% 

36 – 40 ปี 12 1 13 

3.0% .3% 3.3% 

มากกว่า 40 ปี 2 4 6 

.5% 1.0% 1.5% 

จากตารางที่ 44. ค่า χ2 ที่ค านวณไว้มีค่า 20.831 โดยมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่0.05 ซึ่งมี

ค่า Sig. น้อยกว่าค่า (α = 0.05) แสดงว่า อายุมีผลต่อโรงพยาบาลเอกชนที่ท าศัลยกรรมตกแต่งความ

งาม กล่าวคือ อายุแตกต่างกัน มีผลต่อโรงพยาบาลเอกชนที่ท าศัลยกรรมตกแต่งความงาม ที่แตกต่าง

กัน 
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ตำรำงท่ี 45. การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับคลินิกท่ีมีชื่อเสียงที่ท าศัลยกรรมตกแต่งความ
งาม 

 อาย ุ คลินิกท่ีมีชื่อเสียง รวม χ2 

(Sig.) ไม่เลือก เลือก 

ต่ ากว่า 20 ปี 1 11 12 4.913 

(0.0427*) .3% 2.8% 3.0% 

21 – 25 ปี 16 116 132 

4.0% 29.0% 33.0% 

26 – 30 ปี 10 163 173 

2.5% 40.8% 43.3% 

31 - 35 ปี 4 60 64 

1.0% 15.0% 16.0% 

36 – 40 ปี 1 12 13 

.3% 3.0% 3.3% 

มากกว่า 40 ปี 1 5 6 

.3% 1.3% 1.5% 

จากตารางที่ 45. ค่า χ2 ที่ค านวณไว้มีค่า 4.913 โดยมีระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี0.05 ซึ่งมีค่า 
Sig. น้อยกว่าค่า (α = 0.05) แสดงว่า อายุมีผลต่อคลินิกที่มีชื่อเสียงที่ท าศัลยกรรมตกแต่งความงาม 
กล่าวคือ อายุแตกต่างกัน มีผลต่อคลินิกที่มีชื่อเสียงที่ท าศัลยกรรมตกแต่งความงาม ที่แตกต่างกัน 
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ตำรำงที่ 46. การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับทัวร์ศัลยกรรมเกาหลีที่ท าศัลยกรรมตกแต่ง
ความงาม 

 อาย ุ ทัวร์ศัลยกรรมเกาหล ี รวม χ2 

(Sig.) ไม่เลือก เลือก 

ต่ ากว่า 20 ปี 12 0 12 9.862 

(0.079) 3.0% 0.0% 3.0% 

21 – 25 ปี 130 2 132 

32.5% .5% 33.0% 

26 – 30 ปี 171 2 173 

42.8% .5% 43.3% 

31 - 35 ปี 63 1 64 

15.8% .3% 16.0% 

36 – 40 ปี 13 0 13 

3.3% 0.0% 3.3% 

มากกว่า 40 ปี 5 1 6 

1.3% .3% 1.5% 

จากตารางที่ 46. ค่า χ2 ที่ค านวณไว้มีค่า 9.862 โดยมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่0.05 ซึ่งมีค่า 

Sig. มากกว่าค่า (α = 0.05) แสดงว่า อายุไม่มีผลต่อทัวร์ศัลยกรรมเกาหลีที่ท าศัลยกรรมตกแต่งความ

งาม กล่าวคือ อายุแตกต่างกัน ไม่มีผลต่อทัวร์ศัลยกรรมเกาหลีที่ท าศัลยกรรมตกแต่งความงาม ที่ไม่

แตกต่างกัน 
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ตำรำงที่ 47. การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับเหตุผลในการตัดสินใจเลือกสถานที่ในการ
ท าศัลยกรรม  

 อาย ุ เหตุผลในการตัดสินใจเลือกสถานที่ในการท าศัลยกรรม รวม χ2 

(Sig.) ราคา คุณภาพ/
ผลลัพธ์ที่ได ้

ช่ือเสียง ที่ตั้ง ความ
สะอาด 

ความ
ปลอดภัย 

ต่ ากว่า 20 ปี 4 6 2 0 0 0 12 62.578 

(0.000*) 1.0% 1.5% .5% 0.0% 0.0% 0.0% 3.0% 

21 – 25 ปี 10 84 15 2 5 16 132 

2.5% 21.0% 3.8% .5% 1.3% 4.0% 33.0% 

26 – 30 ปี 9 121 16 1 9 17 173 

2.3% 30.3% 4.0% .3% 2.3% 4.3% 43.3% 

31 - 35 ปี 2 47 8 0 3 4 64 

.5% 11.8% 2.0% 0.0% .8% 1.0% 16.0% 

36 – 40 ปี 0 7 1 0 2 3 13 

0.0% 1.8% .3% 0.0% .5% .8% 3.3% 

มากกว่า 40 ปี 0 0 1 0 0 5 6 

0.0% 0.0% .3% 0.0% 0.0% 1.3% 1.5% 

จากตารางที่ 47. ค่า χ2 ที่ค านวณไว้มีค่า 62.578 โดยมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่0.05 ซึ่งมี

ค่า Sig. น้อยกว่าค่า (α = 0.05) แสดงว่าอายุมีผลต่อเหตุผลในการตัดสินใจเลือกสถานที่ในการ

ท าศัลยกรรม  กล่าวคือ อายุแตกต่างกัน มีผลต่อเหตุผลในการตัดสินใจเลือกสถานที่ในการ

ท าศัลยกรรม ที่แตกต่างกัน 
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ตำรำงท่ี 48. การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับผลที่คาดหวังก่อนการท าศัลยกรรม  

 อาย ุ ผลที่คาดหวังก่อนการท าศัลยกรรม รวม χ2 

(Sig.) ได้รูปแบบ
ตามที่ต้องการ 

มีความมั่นใจ
ในตนเองมาก
ขึ้น 

ไม่มีอาการแทรก
ซ้อน 

อื่นๆ 

ต่ ากว่า 20 ปี 7 5 0 0 12 20.915 

(0.140) 1.8% 1.3% 0.0% 0.0% 3.0% 

21 – 25 ปี 62 58 12 0 132 

15.5% 14.5% 3.0% 0.0% 33.0% 

26 – 30 ปี 107 57 9 0 173 

26.8% 14.3% 2.3% 0.0% 43.3% 

31 - 35 ปี 42 17 4 1 64 

10.5% 4.3% 1.0% .3% 16.0% 

36 – 40 ปี 4 7 2 0 13 

1.0% 1.8% .5% 0.0% 3.3% 

มากกว่า 40 ปี 3 2 1 0 6 

.8% .5% .3% 0.0% 1.5% 

จากตารางที่ 48. ค่า χ2 ที่ค านวณไว้มีค่า 20.915 โดยมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่0.05 ซึ่งมี

ค่า Sig. มากกว่าค่า (α = 0.05) แสดงว่า อายุไม่มีผลต่อผลที่คาดหวังก่อนการท าศัลยกรรม กล่าวคือ 

อายุแตกต่างกัน ไม่มีผลต่อผลที่คาดหวังก่อนการท าศัลยกรรม ที่ไม่แตกต่างกัน 
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ตำรำงท่ี 49. การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับราคาค่าใช้จ่ายในการท าศัลยกรรมในแต่ละครั้ง 

 อาย ุ ราคาค่าใช้จ่ายในการท าศัลยกรรมในแต่ละครั้ง รวม χ2 

(Sig.) 10,000-20,000 20,000-30,000 30,000-40,000 มากกว่า 40,000 

ขึ้นไป 

ต่ ากว่า 20 ปี 6 5 0 1 12 43.261 

(0.000*) 1.5% 1.3% 0.0% .3% 3.0% 

21 – 25 ปี 72 46 10 4 132 

18.0% 11.5% 2.5% 1.0% 33.0% 

26 – 30 ปี 97 45 14 17 173 

24.3% 11.3% 3.5% 4.3% 43.3% 

31 - 35 ปี 16 24 16 8 64 

4.0% 6.0% 4.0% 2.0% 16.0% 

36 – 40 ปี 3 4 3 3 13 

.8% 1.0% .8% .8% 3.3% 

มากกว่า 40 ปี 3 2 0 1 6 

.8% .5% 0.0% .3% 1.5% 

จากตารางที่ 49. ค่า χ2 ที่ค านวณไว้มีค่า 43.261 โดยมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่0.05 ซึ่งมี

ค่า Sig. น้อยกว่าค่า (α = 0.05) แสดงว่าอายุมีผลต่อราคาค่าใช้จ่ายในการท าศัลยกรรมในแต่ละครั้ง 

กล่าวคือ อายุแตกต่างกัน มีผลต่อราคาค่าใช้จ่ายในการท าศัลยกรรมในแต่ละครั้ง ที่แตกต่างกัน 
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ตำรำงท่ี 50. การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับระยะเวลาในการตัดสินใจเลือกท าศัลยกรรม 

 อาย ุ ระยะเวลาในการตัดสินใจเลือกท าศัลยกรรม รวม χ2 

(Sig.) ต่ ากว่า 1 

เดือน 

1-2 เดือน 2-3 เดือน 3 เดือนขึ้น
ไป 

ต่ ากว่า 20 ปี 0 6 3 3 12 51.145 

(0.000*) 0.0% 1.5% .8% .8% 3.0% 

21 – 25 ปี 14 42 48 28 132 

3.5% 10.5% 12.0% 7.0% 33.0% 

26 – 30 ปี 9 40 78 46 173 

2.3% 10.0% 19.5% 11.5% 43.3% 

31 - 35 ปี 2 9 17 36 64 

.5% 2.3% 4.3% 9.0% 16.0% 

36 – 40 ปี 1 5 1 6 13 

.3% 1.3% .3% 1.5% 3.3% 

มากกว่า 40 ปี 0 1 0 5 6 

0.0% .3% 0.0% 1.3% 1.5% 

จากตารางที่ 50. ค่า χ2 ที่ค านวณไว้มีค่า 51.145 โดยมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่0.05 ซึ่งมี

ค่า Sig. น้อยกว่าค่า (α = 0.05) แสดงว่า อายุมีผลต่อระยะเวลาในการตัดสินใจเลือกท าศัลยกรรม  

กล่าวคือ อายุแตกต่างกัน มีผลต่อระยะเวลาในการตัดสินใจเลือกท าศัลยกรรมที่แตกต่างกัน 
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ตำรำงท่ี 51. การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับศัลยกรรมประเภทเสริมจมูก 

 อาย ุ เสรมิจมูก รวม χ2 

(Sig.) ไม่เลือก เลือก 

ต่ ากว่า 20 ปี 3 9 12 3.013 

(0.698) .8% 2.3% 3.0% 

21 – 25 ปี 33 99 132 

8.3% 24.8% 33.0% 

26 – 30 ปี 39 134 173 

9.8% 33.5% 43.3% 

31 - 35 ปี 12 52 64 

3.0% 13.0% 16.0% 

36 – 40 ปี 5 8 13 

1.3% 2.0% 3.3% 

มากกว่า 40 ปี 2 4 6 

.5% 1.0% 1.5% 

จากตารางที่ 51. ค่า χ2 ที่ค านวณไว้มีค่า 3.013 โดยมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่0.05 ซึ่งมีค่า 

Sig. มากกว่าค่า (α = 0.05) แสดงว่า อายุไม่มีผลต่อศัลยกรรมประเภทเสริมจมูกกล่าวคือ อายุ

แตกต่างกัน ไม่มีผลต่อศัลยกรรมประเภทเสริมจมูกที่ไม่แตกต่างกัน 
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ตำรำงท่ี 52. การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับศัลยกรรมประเภทเสริมคาง 

 อาย ุ เสรมิคาง รวม χ2 

(Sig.) ไม่เลือก เลือก 

ต่ ากว่า 20 ปี 10 2 12 2.477 

(0.780) 2.5% .5% 3.0% 

21 – 25 ปี 117 15 132 

29.3% 3.8% 33.0% 

26 – 30 ปี 157 16 173 

39.3% 4.0% 43.3% 

31 - 35 ปี 55 9 64 

13.8% 2.3% 16.0% 

36 – 40 ปี 12 1 13 

3.0% .3% 3.3% 

มากกว่า 40 ปี 6 0 6 

1.5% 0.0% 1.5% 

จากตารางที่ 52. ค่า χ2 ที่ค านวณไว้มีค่า 2.477 โดยมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่0.05 ซึ่งมีค่า 

Sig. มากกว่าค่า (α = 0.05) แสดงว่า อายุไม่มีผลต่อศัลยกรรมประเภทเสริมคางกล่าวคือ อายุ

แตกต่างกัน ไม่มีผลต่อศัลยกรรมประเภทเสริมคาง ที่ไม่แตกต่างกัน 
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ตำรำงท่ี 53. การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับศัลยกรรมประเภทท าตา 2 ชั้น 

 อาย ุ ท าตา 2 ช้ัน รวม χ2 

(Sig.) ไม่เลือก เลือก 

ต่ ากว่า 20 ปี 8 4 12 11.933 

(0.036*) 2.0% 1.0% 3.0% 

21 – 25 ปี 109 23 132 

27.3% 5.8% 33.0% 

26 – 30 ปี 143 30 173 

35.8% 7.5% 43.3% 

31 - 35 ปี 45 19 64 

11.3% 4.8% 16.0% 

36 – 40 ปี 7 6 13 

1.8% 1.5% 3.3% 

มากกว่า 40 ปี 4 2 6 

1.0% .5% 1.5% 

จากตารางที่ 53. ค่า χ2 ที่ค านวณไว้มีค่า 11.933 โดยมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่0.05 ซึ่งมี

ค่า Sig. น้อยกว่าค่า (α = 0.05) แสดงว่า อายุมีผลต่อศัลยกรรมประเภทท าตา 2 ชั้นกล่าวคือ อายุ

แตกต่างกัน มีผลต่อศัลยกรรมประเภทท าตา 2 ชั้น ที่แตกต่างกัน 
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ตำรำงท่ี 54. การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับศัลยกรรมประเภทท าปาก 

 อาย ุ ท าปาก รวม χ2 

(Sig.) ไม่เลือก เลือก 

ต่ ากว่า 20 ปี 10 2 12 5.031 

(0.412) 2.5% .5% 3.0% 

21 – 25 ปี 125 7 132 

31.3% 1.8% 33.0% 

26 – 30 ปี 162 11 173 

40.5% 2.8% 43.3% 

31 - 35 ปี 58 6 64 

14.5% 1.5% 16.0% 

36 – 40 ปี 11 2 13 

2.8% .5% 3.3% 

มากกว่า 40 ปี 5 1 6 

1.3% .3% 1.5% 

จากตารางที่ 54. ค่า χ2 ที่ค านวณไว้มีค่า 5.031โดยมีระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี0.05 ซึ่งมีค่า 
Sig. มากกว่าค่า (α = 0.05) แสดงว่า อายุไม่มีผลต่อศัลยกรรมประเภทท าปากกล่าวคือ อายุแตกต่าง
กัน ไม่มีผลต่อศัลยกรรมประเภทท าปาก ที่ไม่แตกต่างกัน 
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ตำรำงท่ี 55. การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับศัลยกรรมประเภทดึงหน้า 

 อาย ุ ดึงหน้า รวม χ2 

(Sig.) ไม่เลือก เลือก 

ต่ ากว่า 20 ปี 12 0 12 8.508 

(0.130) 3.0% 0.0% 3.0% 

21 – 25 ปี 126 6 132 

31.5% 1.5% 33.0% 

26 – 30 ปี 168 5 173 

42.0% 1.3% 43.3% 

31 - 35 ปี 58 6 64 

14.5% 1.5% 16.0% 

36 – 40 ปี 11 2 13 

2.8% .5% 3.3% 

มากกว่า 40 ปี 6 0 6 

1.5% 0.0% 1.5% 

จากตารางที่ 55 ค่า χ2 ที่ค านวณไว้มีค่า 8.508 โดยมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่0.05 ซึ่งมีค่า 

Sig. มากกว่าค่า (α = 0.05) แสดงว่า อายุไม่มีผลต่อศัลยกรรมประเภทดึงหน้ากล่าวคือ อายุแตกต่าง

กัน ไม่มีผลต่อศัลยกรรมประเภทดึงหน้าที่ไม่แตกต่างกัน 
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ตำรำงท่ี 56. การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับศัลยกรรมประเภทตัดกราม 

 อาย ุ ตัดกราม รวม χ2 

(Sig.) ไม่เลือก เลือก 

ต่ ากว่า 20 ปี 12 0 12 12.862 

(0.025*) 3.0% 0.0% 3.0% 

21 – 25 ปี 131 1 132 

32.8% .3% 33.0% 

26 – 30 ปี 169 4 173 

42.3% 1.0% 43.3% 

31 - 35 ปี 59 5 64 

14.8% 1.3% 16.0% 

36 – 40 ปี 12 1 13 

3.0% .3% 3.3% 

มากกว่า 40 ปี 5 1 6 

1.3% .3% 1.5% 

จากตารางที่ 56. ค่า χ2 ที่ค านวณไว้มีค่า 12.862 โดยมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่0.05 ซึ่งมี

ค่า Sig. น้อยกว่าค่า (α = 0.05) แสดงว่า อายุมีผลต่อศัลยกรรมประเภทตัดกรามกล่าวคือ อายุ

แตกต่างกัน มีผลต่อศัลยกรรมประเภทตัดกรามแตกต่างกัน 
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ตำรำงท่ี 57. การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับศัลยกรรมประเภททุบโหนก,ตัดโหนก 

 อาย ุ ทุบโหนก,ตัดโหนก รวม χ2 

(Sig.) ไม่เลือก เลือก 

ต่ ากว่า 20 ปี 12 0 12 8.764 

(0.119) 3.0% 0.0% 3.0% 

21 – 25 ปี 130 2 132 

32.5% .5% 33.0% 

26 – 30 ปี 159 14 173 

39.8% 3.5% 43.3% 

31 - 35 ปี 59 5 64 

14.8% 1.3% 16.0% 

36 – 40 ปี 12 1 13 

3.0% .3% 3.3% 

มากกว่า 40 ปี 5 1 6 

1.3% .3% 1.5% 

จากตารางที่ 57. ค่า χ2 ที่ค านวณไว้มีค่า 8.764 โดยมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่0.05 ซึ่งมีค่า 

Sig. มากกว่าค่า (α = 0.05) แสดงว่า อายุไม่มีผลต่อศัลยกรรมประเภททุบโหนก ,ตัดโหนกกล่าวคือ 

อายุแตกต่างกัน ไม่มีผลต่อศัลยกรรมประเภททุบโหนก,ตัดโหนกที่ไม่แตกต่างกัน 
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ตำรำงท่ี 58. การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับศัลยกรรมประเภทปรับโครงหน้า V-Line 

 อาย ุ ปรับโครงหน้า V-Line รวม χ2 

(Sig.) ไม่เลือก เลือก 

ต่ ากว่า 20 ปี 11 1 12 1.197 

(0.945) 2.8% .3% 3.0% 

21 – 25 ปี 108 24 132 

27.0% 6.0% 33.0% 

26 – 30 ปี 146 27 173 

36.5% 6.8% 43.3% 

31 - 35 ปี 55 9 64 

13.8% 2.3% 16.0% 

36 – 40 ปี 11 2 13 

2.8% .5% 3.3% 

มากกว่า 40 ปี 5 1 6 

1.3% .3% 1.5% 

 จากตารางที่ 58. ค่า χ2 ที่ค านวณไว้มีค่า 1.197 โดยมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่0.05 ซึ่งมีค่า 

Sig. มากกว่าค่า (α = 0.05) แสดงว่า อายุไม่มีผลต่อศัลยกรรมประเภทปรับโครงหน้า V-Line

กล่าวคือ อายุแตกต่างกัน ไม่มีผลต่อศัลยกรรมประเภท ปรับโครงหน้า V-Line ที่ไม่แตกต่างกัน 
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ตำรำงท่ี 59. การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับศัลยกรรมประเภทอ่ืนๆ 

 อาย ุ อื่นๆ รวม χ2 

(Sig.) ไม่เลือก เลือก 

ต่ ากว่า 20 ปี 12 0 12 17.432 

(0.004*) 3.0% 0.0% 3.0% 

21 – 25 ปี 132 0 132 

33.0% 0.0% 33.0% 

26 – 30 ปี 170 3 173 

42.5% .8% 43.3% 

31 - 35 ปี 62 2 64 

15.5% .5% 16.0% 

36 – 40 ปี 11 2 13 

2.8% .5% 3.3% 

มากกว่า 40 ปี 6 0 6 

1.5% 0.0% 1.5% 

***หมายเหตุ อื่นๆ หมายถึง ผ่าตัดถุงใต้ตา, ฉีดไขมันที่ใบหน้า, ฉีดโบท็อก, ฟิลเลอร์ 

จากตารางที่ 59. ค่า χ2 ที่ค านวณไว้มีค่า 17.432โดยมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่0.05 ซึ่งมี

ค่า Sig. น้อยกว่าค่า (α = 0.05) แสดงว่า อายุมีผลต่อศัลยกรรมประเภทอ่ืนๆ กล่าวคือ อายุแตกต่าง

กัน มีผลต่อศัลยกรรมประเภทอ่ืนๆ เช่น ผ่าตัดถุงใต้ตา , ฉีดไขมันที่ใบหน้า, ฉีดโบท็อก, ฟิลเลอร์ 

แตกต่างกัน 
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ตำรำงท่ี 60. การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพกับความถี่ในการเข้ารับบริการสถาบันเสริม
ความงามด้านศัลยกรรม 

 สถานภาพ ความถี่ในการเข้ารบับริการสถาบนัเสรมิความงามด้าน
ศัลยกรรม 

รวม χ2 

(Sig.) 
1 ครั้ง 2 ครั้ง 3 ครั้ง 4 ครั้ง มากกว่า 

5 ครั้ง 

โสด 187 84 27 14 6 318 3.591 

(0.892) 46.8% 21.0% 6.8% 3.5% 1.5% 79.5% 

สมรส 44 23 5 6 3 81 

11.0% 5.8% 1.3% 1.5% .8% 20.3% 

แยกกันอยู่/หย่าร้าง 1 0 0 0 0 1 

.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% .3% 

จากตารางที่ 60. ค่า χ2 ที่ค านวณไว้มีค่า 3.591 โดยมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่0.05 ซึ่งมีค่า 

Sig. มากกว่าค่า (α = 0.05) แสดงว่า สถานภาพไม่มีผลต่อความถี่ในการเข้ารับบริการสถาบันเสริม

ความงามด้านศัลยกรรม กล่าวคือ สถานภาพแตกต่างกัน ไม่มีผลต่อความถี่ในการเข้ารับบริการ

สถาบันเสริมความงามด้านศัลยกรรมที่ไม่แตกต่างกัน 
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ตำรำงท่ี 61. การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพกับเหตุผลในการตัดสินใจเลือกท าศัลยกรรม
เสริมความงามบนใบหน้า 

 สถานภาพ ท่านตัดสินใจเลือกท าศลัยกรรมเสริมความงามบนใบหน้าจากเหตุผลใด รวม χ2 

(Sig.) เพื่อแก้ไข
ปัญหาความ
บกพร่องบน
ใบหน้า 

เพื่อ
สร้าง
ความ
มั่นใจ
ของ
ตนเอง 

เพื่อ
ความก้าวหน้า
ทางด้านการ
งาน 

เพื่อ
ครอบครัว/
คนรัก 

เพื่อ
ตาม
แฟช่ัน
ดารา/
นักร้อง 

เพื่อ
ความ
ต้องการ
ส่วนตัว 

โสด 50 209 16 6 2 35 318 14.426 

(0.154) 12.5% 52.3% 4.0% 1.5% .5% 8.8% 79.5% 

สมรส 10 52 6 4 2 7 81 

2.5% 13.0% 1.5% 1.0% .5% 1.8% 20.3% 

แยกกันอยู่/หย่าร้าง 0 0 0 0 0 1 1 

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% .3% .3% 

จากตารางที่ 61. ค่า χ2 ที่ค านวณไว้มีค่า 14.426 โดยมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่0.05 ซึ่งมี

ค่า Sig. มากกว่าค่า (α = 0.05) แสดงว่า สถานภาพไม่มีผลต่อเหตุผลในการตัดสินใจเลือก

ท าศัลยกรรมเสริมความงามบนใบหน้า กล่าวคือ สถานภาพแตกต่างกัน ไม่มีผลต่อเหตุผลในการ

ตัดสินใจเลือกท าศัลยกรรมเสริมความงามบนใบหน้า ที่ไม่แตกต่างกัน 
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ตำรำงท่ี 62. การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพกับผู้มีส่วนช่วยให้ท่านตัดสินใจท า       
ศัลยกรรม 

 สถานภาพ ผู้มีส่วนช่วยให้ท่านตดัสินใจท าศลักรรม รวม χ2 

(Sig.) เพื่อน คนรัก ครอบครัว ดารา/
นักร้อง 

ความต้องการ
ส่วนตัว 

โสด 55 32 13 4 214 318 12.179 

(0.143) 13.8% 8.0% 3.3% 1.0% 53.5% 79.5% 

สมรส 12 15 9 1 44 81 

3.0% 3.8% 2.3% .3% 11.0% 20.3% 

แยกกันอยู่/หย่า
ร้าง 

0 0 0 0 1 1 

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% .3% .3% 

จากตารางที่ 62. ค่า χ2 ที่ค านวณไว้มีค่า 12.179 โดยมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่0.05 ซึ่งมี

ค่า Sig. มากกว่าค่า (α = 0.05) แสดงว่า สถานภาพไม่มีผลต่อผู้มีส่วนช่วยให้ท่านตัดสินใจท าศัลกรรม 

กล่าวคือ สถานภาพแตกต่างกัน ไม่มีผลต่อผู้มีส่วนช่วยให้ท่านตัดสินใจท าศัลกรรม ที่ไม่แตกต่างกัน 

ตำรำงท่ี 63. การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพกับการรับรู้ข้อมูลของสถานที่ศัลยกรรม 

 สถานภาพ ผู้มีส่วนช่วยให้ท่านตดัสินใจท าศลักรรม รวม χ2 

(Sig.) เพื่อน คนรัก ครอบครัว ดารา/
นักร้อง 

ความต้องการ
ส่วนตัว 

โสด 55 32 13 4 214 318 101.273 

(0.000*) 13.8% 8.0% 3.3% 1.0% 53.5% 79.5% 

สมรส 12 15 9 1 44 81 

3.0% 3.8% 2.3% .3% 11.0% 20.3% 

แยกกัน
อยู่/หย่า
ร้าง 

0 0 0 0 1 1 

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% .3% .3% 
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จากตารางที่ 63. ค่า χ2 ที่ค านวณไว้มีค่า 101.273 โดยมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่ง

มีค่า Sig. น้อยกว่าค่า (α = 0.05) แสดงว่าสถานภาพมีผลต่อการรับรู้ข้อมูลของสถานที่ศัลยกรรม 

กล่าวคือ สถานภาพแตกต่างกัน มีผลต่อการรับรู้ข้อมูลของสถานที่ศัลยกรรม ที่แตกต่างกัน 

ตารางที่ 64. การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพกับโรงพยาบาลรัฐที่ท าศัลยกรรมตกแต่ง
ความงาม 

  สถานภาพ โรงพยาบาลรัฐ รวม χ2 

(Sig.) ไม่เลือก เลือก 

โสด 308 10 318 0.651 

(0.722) 77.0% 2.5% 79.5% 

สมรส 77 4 81 

19.3% 1.0% 20.3% 

แยกกันอยู่/หย่าร้าง 1 0 1 

.3% 0.0% .3% 

จากตารางที่ 64. ค่า χ2 ที่ค านวณไว้มีค่า 0.651โดยมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งมีค่า 

Sig. มากกว่าค่า (α = 0.05) แสดงว่าสถานภาพไม่มีผลต่อโรงพยาบาลรัฐที่ท าศัลยกรรมตกแต่งความ

งาม กล่าวคือ สถานภาพแตกต่างกัน ไม่มีผลต่อโรงพยาบาลรัฐที่ท าศัลยกรรมตกแต่งความงาม ที่ไม่

แตกต่างกัน 
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ตำรำงที่ 65. การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพกับโรงพยาบาลเอกชนที่ท าศัลยกรรม
ตกแต่งความงาม 

   สถานภาพ โรงพยาบาลเอกชน รวม χ2 

(Sig.) ไม่เลือก เลือก 

โสด 285 33 318 0.800 

(0.670) 71.3% 8.3% 79.5% 

สมรส 70 11 81 

17.5% 2.8% 20.3% 

แยกกันอยู่/หย่าร้าง 1 0 1 

.3% 0.0% .3% 

จากตารางที่ 65. ค่า χ2 ที่ค านวณไว้มีค่า 0.800 โดยมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่0.05 ซึ่งมีค่า 

Sig. มากกว่าค่า (α = 0.05) แสดงว่า สถานภาพไม่มีผลต่อโรงพยาบาลเอกชนที่ท าศัลยกรรมตกแต่ง

ความงาม กล่าวคือ สถานภาพแตกต่างกัน ไม่มีผลต่อโรงพยาบาลเอกชนที่ท าศัลยกรรมตกแต่งความ

งาม ที่ไม่แตกต่างกัน 

ตำรำงท่ี 66. การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพกับคลินิกที่มีชื่อเสียงที่ท าศัลยกรรมตกแต่ง
ความงาม 

 สถานภาพ คลินิกท่ีมีชื่อเสียง รวม χ2 

(Sig.) ไม่เลือก เลือก 

โสด 27 291 318 11.607 

(0.003*) 6.8% 72.8% 79.5% 

สมรส 5 76 81 

1.3% 19.0% 20.3% 

แยกกันอยู่/หย่าร้าง 1 0 1 

.3% 0.0% .3% 
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 จากตารางที่ 66. ค่า χ2 ที่ค านวณไว้มีค่า 11.607 โดยมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่0.05 ซึ่งมี

ค่า Sig. น้อยกว่าค่า (α = 0.05) แสดงว่า สถานภาพมีผลต่อคลินิกที่มีชื่อเสียงที่ท าศัลยกรรมตกแต่ง

ความงาม กล่าวคือ สถานภาพแตกต่างกัน มีผลต่อคลินิกที่มีชื่อเสียงที่ท าศัลยกรรมตกแต่งความงาม 

ที่แตกต่างกัน 

ตำรำงที่ 67. การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพกับทัวร์ศัลยกรรมเกาหลีที่ท าศัลยกรรม
ตกแต่งความงาม 

 สถานภาพ ทัวร์ศัลยกรรมเกาหล ี รวม χ2 

(Sig.) ไม่เลือก เลือก 

โสด 316 2 318 8.129 

(0.017*) 79.0% .5% 79.5% 

สมรส 77 4 81 

19.3% 1.0% 20.3% 

แยกกันอยู่/หย่าร้าง 1 0 1 

.3% 0.0% .3% 

จากตารางที่ 4.67 ค่า χ2 ที่ค านวณไว้มีค่า 8.129 โดยมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งมี

ค่า Sig. น้อยกว่าค่า (α = 0.05) แสดงว่า สถานภาพมีผลต่อทัวร์ศัลยกรรมเกาหลีที่ท าศัลยกรรม

ตกแต่งความงาม กล่าวคือ สถานภาพแตกต่างกัน มีผลต่อทัวร์ศัลยกรรมเกาหลีที่ท าศัลยกรรมตกแต่ง

ความงาม ที่แตกต่างกัน 
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ตำรำงที่ 68. การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพกับเหตุผลในการตัดสินใจเลือกสถานที่ใน
การท าศัลยกรรม  

  สถานภาพ เหตุผลในการตัดสินใจเลือกสถานที่ในการท าศัลยกรรม รวม χ2 

(Sig.) ราคา คุณภาพ/
ผลลัพธ์ที่ได ้

ช่ือเสียง ที่ตั้ง ความสะอาด ความ
ปลอดภัย 

โสด 20 220 33 3 8 34 318 20.780 

(0.023*) 5.0% 55.0% 8.3% .8% 2.0% 8.5% 79.5% 

สมรส 5 44 10 0 11 11 81 

1.3% 11.0% 2.5% 0.0% 2.8% 2.8% 20.3% 

แยกกันอยู่/
หย่าร้าง 

0 1 0 0 0 0 1 

0.0% .3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% .3% 

จากตารางที่ 68. ค่า χ2 ที่ค านวณไว้มีค่า 20.780 โดยมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05ซึ่งมี

ค่า Sig. น้อยกว่าค่า (α = 0.05) แสดงว่าสถานภาพมีผลต่อเหตุผลในการตัดสินใจเลือกสถานที่ในการ

ท าศัลยกรรม  กล่าวคือ สถานภาพแตกต่างกัน มีผลต่อเหตุผลในการตัดสินใจเลือกสถานที่ในการ

ท าศัลยกรรม ที่แตกต่างกัน 

ตำรำงท่ี 69. การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพกับผลที่คาดหวังก่อนการท าศัลยกรรม 

  สถานภาพ ผลที่คาดหวังก่อนการท าศัลยกรรม รวม χ2 

(Sig.) ได้รูปแบบตามที่
ต้องการ 

มีความมั่นใจใน
ตนเองมากขึ้น 

ไม่มีอาการ
แทรกซ้อน 

อื่นๆ 

โสด 178 122 18 0 318 10.194 

(0.117) 44.5% 30.5% 4.5% 0.0% 79.5% 

สมรส 46 24 10 1 81 

11.5% 6.0% 2.5% .3% 20.3% 

แยกกันอยู่/
หย่าร้าง 

1 0 0 0 1 

.3% 0.0% 0.0% 0.0% .3% 
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จากตารางที่ 69. ค่า χ2 ที่ค านวณไว้มีค่า 10.194 โดยมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่0.05 ซึ่งมี

ค่า Sig. มากกว่าค่า (α = 0.05) แสดงว่า สถานภาพไม่มีผลต่อผลที่คาดหวังก่อนการท าศัลยกรรม 

กล่าวคือ สถานภาพแตกต่างกัน ไม่มีผลต่อผลที่คาดหวังก่อนการท าศัลยกรรม ที่ไม่แตกต่างกัน 

ตำรำงท่ี 70. การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพกับราคาค่าใช้จ่ายในการท าศัลยกรรมในแต่
ละครั้ง 

   สถานภาพ ราคาค่าใช้จ่ายในการท าศัลยกรรมในแต่ละครั้ง รวม χ2 

(Sig.) 

10,000-20,000 20,000-30,000 30,000-40,000 มากกว่า 

40,000 ขึ้นไป 
  

โสด 163 108 20 27 318 44.180 

(0.000*) 40.8% 27.0% 5.0% 6.8% 79.5% 

สมรส 34 18 23 6 81 

8.5% 4.5% 5.8% 1.5% 20.3% 

แยกกันอยู่/หย่า
ร้าง 

0 0 0 1 1 

0.0% 0.0% 0.0% .3% .3% 

จากตารางที่ 70. ค่า χ2 ที่ค านวณไว้มีค่า 44.180 โดยมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่0.05 ซึ่งมี

ค่า Sig. น้อยกว่าค่า (α = 0.05) แสดงว่าสถานภาพมีผลต่อราคาค่าใช้จ่ายในการท าศัลยกรรมในแต่

ละครั้ง กล่าวคือ สถานภาพแตกต่างกัน มีผลต่อราคาค่าใช้จ่ายในการท าศัลยกรรมในแต่ละครั้ง ที่

แตกต่างกัน 
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ตำรำงที่ 71. การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพกับระยะเวลาในการตัดสินใจเลือก
ท าศัลยกรรม 

    สถานภาพ ระยะเวลาในการตัดสินใจเลือกท าศัลยกรรม รวม χ2 

(Sig.) ต่ ากว่า 1 เดือน 1-2 เดือน 2-3 เดือน 3 เดือนขึ้นไป 

โสด 22 81 125 90 318 8.507 

(0.203) 5.5% 20.3% 31.3% 22.5% 79.5% 

สมรส 4 22 22 33 81 

1.0% 5.5% 5.5% 8.3% 20.3% 

แยกกันอยู่/
หย่าร้าง 

0 0 0 1 1 

0.0% 0.0% 0.0% .3% .3% 

จากตารางที่ 71. ค่า χ2 ที่ค านวณไว้มีค่า 8.507 โดยมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่0.05 ซึ่งมีค่า 

Sig. มากกว่าค่า (α = 0.05) แสดงว่า สถานภาพไม่มีผลต่อระยะเวลาในการตัดสินใจเลือก

ท าศัลยกรรม  กล่าวคือ สถานภาพแตกต่างกัน ไม่มีผลต่อระยะเวลาในการตัดสินใจเลือกท าศัลยกรรม

ที่ไม่แตกต่างกัน 

ตำรำงท่ี 72. การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพกับศัลยกรรมประเภทเสริมจมูก 

    สถานภาพ เสรมิจมูก รวม χ2 

(Sig.) ไม่เลือก เลือก 
 

โสด 73 245 318 0.625 

(0.732) 18.3% 61.3% 79.5% 

สมรส 21 60 81 

5.3% 15.0% 20.3% 

แยกกันอยู่/หย่าร้าง 0 1 1 

0.0% .3% .3% 
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จากตารางที่ 72. ค่า χ2 ที่ค านวณไว้มีค่า 0.625โดยมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่0.05 ซึ่งมีค่า 

Sig. มากกว่าค่า (α = 0.05) แสดงว่า สถานภาพไม่มีผลต่อศัลยกรรมประเภทเสริมจมูกกล่าวคือ 

สถานภาพแตกต่างกัน ไม่มีผลต่อศัลยกรรมประเภทเสริมจมูกที่ไม่แตกต่างกัน 

ตำรำงท่ี 73. การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพกับศัลยกรรมประเภทเสริมคาง 

    สถานภาพ เสรมิคาง รวม χ2 

(Sig.) ไม่เลือก เลือก 

โสด 285 33 318 0.381 

(0.826) 71.3% 8.3% 79.5% 

สมรส 71 10 81 

17.8% 2.5% 20.3% 

แยกกันอยู่/หย่าร้าง 1 0 1 

.3% 0.0% .3% 

จากตารางที่ 73. ค่า χ2 ที่ค านวณไว้มีค่า 0.381โดยมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่0.05 ซึ่งมีค่า 

Sig. มากกว่าค่า (α = 0.05) แสดงว่า สถานภาพไม่มีผลต่อศัลยกรรมประเภทเสริมคางกล่าวคือ 

สถานภาพแตกต่างกัน ไม่มีผลต่อศัลยกรรมประเภทเสริมคาง ที่ไม่แตกต่างกัน 
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ตำรำงท่ี 74. การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพกับศัลยกรรมประเภทท าตา 2 ชั้น 

    สถานภาพ ท าตา 2 ช้ัน รวม χ2 

(Sig.) ไม่เลือก เลือก 

โสด 259 59 318 6.164 

(0.046*) 64.8% 14.8% 79.5% 

สมรส 56 25 81 

14.0% 6.3% 20.3% 

แยกกันอยู่/หย่าร้าง 1 0 1 

.3% 0.0% .3% 

จากตารางที่ 74. ค่า χ2 ที่ค านวณไว้มีค่า 6.164โดยมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่0.05 ซึ่งมีค่า 

Sig. น้อยกว่าค่า (α = 0.05) แสดงว่า สถานภาพมีผลต่อศัลยกรรมประเภทท าตา 2 ชั้นกล่าวคือ 

สถานภาพแตกต่างกัน มีผลต่อศัลยกรรมประเภทท าตา 2 ชั้น ที่แตกต่างกัน 

ตำรำงท่ี 75. การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพกับศัลยกรรมประเภทท าปาก 

     สถานภาพ ท าปาก รวม χ2 

(Sig.) ไม่เลือก เลือก 

โสด 300 18 318 6.100 

(0.047*) 75.0% 4.5% 79.5% 

สมรส 70 11 81 

17.5% 2.8% 20.3% 

แยกกันอยู่/หย่าร้าง 1 0 1 

.3% 0.0% .3% 

จากตารางที่ 75. ค่า χ2 ที่ค านวณไว้มีค่า 6.100 โดยมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่0.05 ซึ่งมีค่า 

Sig. น้อยกว่าค่า (α = 0.05) แสดงว่า สถานภาพมีผลต่อศัลยกรรมประเภทท าปากกล่าวคือ 

สถานภาพแตกต่างกัน มีผลต่อศัลยกรรมประเภทท าปาก ที่แตกต่างกัน 
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ตำรำงท่ี 76. การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพกับศัลยกรรมประเภทดึงหน้า 

 สถานภาพ ดึงหน้า รวม χ2 

(Sig.) ไม่เลือก เลือก 

โสด 306 12 318 3.432 

(0.180) 76.5% 3.0% 79.5% 

สมรส 74 7 81 

18.5% 1.8% 20.3% 

แยกกันอยู่/หย่าร้าง 1 0 1 

.3% 0.0% .3% 

จากตารางที่ 76. ค่า χ2 ที่ค านวณไว้มีค่า 3.432 โดยมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่0.05 ซึ่งมีค่า 

Sig. มากกว่าค่า (α = 0.05) แสดงว่า สถานภาพไม่มีผลต่อศัลยกรรมประเภทดึงหน้ากล่าวคือ 

สถานภาพแตกต่างกัน ไม่มีผลต่อศัลยกรรมประเภทดึงหน้าที่ไม่แตกต่างกัน 

ตำรำงท่ี 77. การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพกับศัลยกรรมประเภทตัดกราม 

 สถานภาพ ตัดกราม รวม χ2 

(Sig.) ไม่เลือก เลือก 

โสด 310 8 318 1.333 

(0.514) 77.5% 2.0% 79.5% 

สมรส 77 4 81 

19.3% 1.0% 20.3% 

แยกกันอยู่/หย่าร้าง 1 0 1 

.3% 0.0% .3% 

จากตารางที่ 77. ค่า χ2 ที่ค านวณไว้มีค่า 1.333 โดยมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่0.05 ซึ่งมีค่า 

Sig. มากกว่าค่า (α = 0.05) แสดงว่า สถานภาพไม่มีผลต่อศัลยกรรมประเภทตัดกรามกล่าวคือ 

สถานภาพแตกต่างกัน ไม่มีผลต่อศัลยกรรมประเภทตัดกรามท่ีไม่แตกต่างกัน 
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ตำรำงท่ี 78. การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพกับศัลยกรรมประเภททุบโหนก,ตัดโหนก 

  สถานภาพ ทุบโหนก,ตัดโหนก รวม χ2 

(Sig.) ไม่เลือก เลือก 

โสด 297 21 318 2.098 

(0.350) 74.3% 5.3% 79.5% 

สมรส 79 2 81 

19.8% .5% 20.3% 

แยกกันอยู่/หย่าร้าง 1 0 1 

.3% 0.0% .3% 

จากตารางที่ 78. ค่า χ2 ที่ค านวณไว้มีค่า 2.098 โดยมีระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี0.05 ซึ่งมีค่า 

Sig. มากกว่าค่า (α = 0.05) แสดงว่า สถานภาพไม่มีผลต่อศัลยกรรมประเภททุบโหนก,ตัดโหนก

กล่าวคือ สถานภาพแตกต่างกัน ไม่มีผลต่อศัลยกรรมประเภททุบโหนก,ตัดโหนกที่ไม่แตกต่างกัน 

ตำรำงท่ี 79. การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพกับศัลยกรรมประเภทปรับโครงหน้า V-
Line  

 สถานภาพ ปรับโครงหน้า V-Line รวม χ2 

(Sig.) ไม่เลือก เลือก 

โสด 261 57 318 4.330 

(0.115) 65.3% 14.3% 79.5% 

สมรส 74 7 81 

18.5% 1.8% 20.3% 

แยกกันอยู่/หย่าร้าง 1 0 1 

.3% 0.0% .3% 

จากตารางที่ 79. ค่า χ2 ที่ค านวณไว้มีค่า 4.330 โดยมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งมี

ค่า Sig. มากกว่าค่า (α = 0.05) แสดงว่า สถานภาพไม่มีผลต่อศัลยกรรมประเภทปรับโครงหน้า V-

Lineกล่าวคือ สถานภาพแตกต่างกัน ไม่มีผลต่อศัลยกรรมประเภท ปรับโครงหน้า V-Line ที่ไม่

แตกต่างกัน 



  86 

ตำรำงท่ี 80. การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพกับศัลยกรรมประเภทอ่ืนๆ 
  สถานภาพ อื่นๆ รวม χ2 

(Sig.) ไม่เลือก เลือก 

โสด 314 4 318 2.264 

(0.322) 78.5% 1.0% 79.5% 

สมรส 78 3 81 

19.5% .8% 20.3% 

แยกกันอยู่/หย่าร้าง 1 0 1 

.3% 0.0% .3% 

***หมายเหตุ อื่นๆ หมายถึง ผ่าตัดถุงใต้ตา, ฉีดไขมันที่ใบหน้า, ฉีดโบท็อก, ฟิลเลอร์ 

จากตารางที่ 80. ค่า χ2 ที่ค านวณไว้มีค่า 2.264 โดยมีระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี0.05 ซึ่งมีค่า 

Sig. มากกว่าค่า (α = 0.05) แสดงว่า สถานภาพไม่มีผลต่อศัลยกรรมประเภทอ่ืนๆ กล่าวคือ สถานภาพ

แตกต่างกัน ไม่มีผลต่อศัลยกรรมประเภทอ่ืนๆ เช่น ผ่าตัดถุงใต้ตา, ฉีดไขมันที่ใบหน้า, ฉีดโบท็อก, ฟิล

เลอร์ที่ไม่ แตกต่างกัน 

ตำรำงท่ี 81. การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษากับความถี่ในการเข้ารับบริการสถาบัน
เสริมความงามด้านศัลยกรรม 

 ระดับการศึกษา ความถี่ในการเข้ารบับริการสถาบนัเสรมิความงามด้านศลัยกรรม รวม χ2 

(Sig.) 1 ครั้ง 2 ครั้ง 3 ครั้ง 4 ครั้ง มากกว่า 5 ครั้ง 

มัธยมศึกษาตอนต้น 2 0 0 0 1 3 34.047 

(0.005*) .5% 0.0% 0.0% 0.0% .3% .8% 

มัธยมศึกษาตอน
ปลาย/ปวช. 

11 4 2 1 0 18 

2.8% 1.0% .5% .3% 0.0% 4.5% 

อนุปริญญาหรือ
เทียบเท่า 

14 5 1 2 1 23 

3.5% 1.3% .3% .5% .3% 5.8% 

ปริญญาตร ี 192 77 27 16 6 318 

48.0% 19.3% 6.8% 4.0% 1.5% 79.5% 

ปริญญาโทหรือสูง
กว่า 

13 21 2 1 1 38 

3.3% 5.3% .5% .3% .3% 9.5% 
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จากตารางที่ 81. ค่า χ2 ที่ค านวณไว้มีค่า 34.047 โดยมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่0.05 ซึ่งมี

ค่า Sig. น้อยกว่าค่า (α = 0.05) แสดงว่า ระดับการศึกษามีผลต่อความถี่ในการเข้ารับบริการสถาบัน

เสริมความงามด้านศัลยกรรม กล่าวคือ ระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีผลต่อความถี่ในการเข้ารับ

บริการสถาบันเสริมความงามด้านศัลยกรรมที่แตกต่างกัน 

ตำรำงที่ 82. การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษากับเหตุผลในการตัดสินใจเลือก
ท าศัลยกรรมเสริมความงามบนใบหน้า 

 ระดับ
การศึกษา 

ท่านตัดสินใจเลือกท าศลัยกรรมเสริมความงามบนใบหน้าจากเหตุผลใด รวม χ2 

(Sig.) เพื่อ
แก้ไข
ปัญหา
ความ
บกพร่อง
บน
ใบหน้า 

เพื่อ
สร้าง
ความ
มั่นใจ
ของ
ตนเอง 

เพื่อ
ความก้าวหน้า
ทางด้านการ
งาน 

เพื่อ
ครอบครัว/
คนรัก 

เพื่อ
ตาม
แฟช่ัน
ดารา/
นักร้อง 

เพื่อ
ความ
ต้องการ
ส่วนตัว 

มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

1 0 1 0 0 1 3 34.135 

(0.025*) .3% 0.0% .3% 0.0% 0.0% .3% .8% 

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย/
ปวช. 

2 11 0 1 0 4 18 

.5% 2.8% 0.0% .3% 0.0% 1.0% 4.5% 

อนุปริญญา
หรือ
เทียบเท่า 

3 10 2 3 0 5 23 

.8% 2.5% .5% .8% 0.0% 1.3% 5.8% 

ปริญญาตร ี 47 216 16 4 4 31 318 

11.8% 54.0% 4.0% 1.0% 1.0% 7.8% 79.5% 

ปริญญาโท
หรือสูงกว่า 

7 24 3 2 0 2 38 

1.8% 6.0% .8% .5% 0.0% .5% 9.5% 
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 จากตารางที่ 82. ค่า χ2 ที่ค านวณไว้มีค่า 34.135 โดยมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งมี

ค่า Sig. น้อยกว่าค่า (α = 0.05) แสดงว่า ระดับการศึกษามีผลต่อเหตุผลในการตัดสินใจเลือก

ท าศัลยกรรมเสริมความงามบนใบหน้า กล่าวคือ ระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีผลต่อเหตุผลในการ

ตัดสินใจเลือกท าศัลยกรรมเสริมความงามบนใบหน้า ที่แตกต่างกัน 

ตำรำงที่ 83. การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษากับผู้มีส่วนช่วยให้ท่านตัดสินใจท าศัล
กรรม 

 ระดับการศึกษา ผู้มีส่วนช่วยให้ท่านตดัสินใจท าศลักรรม รวม χ2 

(Sig.) เพื่อน คนรัก ครอบครัว ดารา/
นักร้อง 

ความ
ต้องการ
ส่วนตัว 

มัธยมศึกษาตอนต้น 0 0 0 0 3 3 33.254 

(0.007*) 

 

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% .8% .8% 

มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 1 2 3 2 10 18 

.3% .5% .8% .5% 2.5% 4.5% 

อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 7 4 2 0 10 23 

1.8% 1.0% .5% 0.0% 2.5% 5.8% 

ปริญญาตร ี 56 33 15 3 211 318 

14.0% 8.3% 3.8% .8% 52.8% 79.5% 

ปริญญาโทหรือสูงกว่า 3 8 2 0 25 38 

.8% 2.0% .5% 0.0% 6.3% 9.5% 

จากตารางที่ 83. ค่า χ2 ที่ค านวณไว้มีค่า 33.254 โดยมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05ซึ่งมี

ค่า Sig. น้อยกว่าค่า (α = 0.05) แสดงว่า ระดับการศึกษามีผลต่อผู้มีส่วนช่วยให้ท่านตัดสินใจท าศัล

กรรม กล่าวคือ ระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีผลต่อผู้มีส่วนช่วยให้ท่านตัดสินใจท าศัลกรรม ที่ไม่

แตกต่างกัน 
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ตำรำงท่ี 84. การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษากับการรับรู้ข้อมูลของสถานที่
ศัลยกรรม 
 

จากตารางที่ 84. ค่า χ2 ที่ค านวณไว้มีค่า 27.337โดยมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งมี

ค่า Sig. มากกว่าค่า (α = 0.05) แสดงว่าระดับการศึกษาไม่มีผลต่อการรับรู้ข้อมูลของสถานที่

ศัลยกรรม กล่าวคือ ระดับการศึกษาแตกต่างกัน ไม่มีผลต่อการรับรู้ข้อมูลของสถานที่ศัลยกรรม ที่ไม่

แตกต่างกัน 

 ระดับ
การศึกษา 

ท่านทราบข้อมูลของสถานท่ีศลัยกรรมนี้จากแหล่งใด รวม χ2 

(Sig.) 

เพื่อน
แนะน า 

หนังสือพิมพ์ ป้าย
ประกาศ 

โทรทัศน ์ เว็บไซด ์ เฟสบุ๊ค อินสตา
แกรม 

ไลน ์
  

มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

1 0 0 0 0 2 0 0 3 27.337 

(0.500) .3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% .5% 0.0% 0.0% .8% 

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย/
ปวช. 

9 0 0 0 1 7 1 0 18 

2.3% 0.0% 0.0% 0.0% .3% 1.8% .3% 0.0% 4.5% 

อนุปริญญา
หรือ
เทียบเท่า 

10 1 0 0 3 7 1 1 23 

2.5% .3% 0.0% 0.0% .8% 1.8% .3% .3% 5.8% 

ปริญญาตร ี 76 2 2 3 34 163 37 1 318 

19.0% .5% .5% .8% 8.5% 40.8% 9.3% .3% 79.5% 

ปริญญาโท
หรือสูงกว่า 

13 1 0 1 2 17 3 1 38 

3.3% .3% 0.0% .3% .5% 4.3% .8% .3% 9.5% 
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ตำรำงที่ 85. การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษากับโรงพยาบาลรัฐที่ท าศัลยกรรม
ตกแต่งความงาม 

 ระดับการศึกษา โรงพยาบาลรัฐ รวม χ2 

(Sig.) ไม่เลือก เลือก 

มัธยมศึกษาตอนต้น 3 0 3 3.069 

(0.546) .8% 0.0% .8% 

มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 18 0 18 

4.5% 0.0% 4.5% 

อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 21 2 23 

5.3% .5% 5.8% 

ปริญญาตร ี 308 10 318 

77.0% 2.5% 79.5% 

ปริญญาโทหรือสูงกว่า 36 2 38 

9.0% .5% 9.5% 

จากตารางที่ 85. ค่า χ2 ที่ค านวณไว้มีค่า 3.069 โดยมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่0.05 ซึ่งมีค่า 

Sig. มากกว่าค่า (α = 0.05) แสดงว่าระดับการศึกษาไม่มีผลต่อโรงพยาบาลรัฐที่ท าศัลยกรรมตกแต่ง

ความงาม กล่าวคือ ระดับการศึกษาแตกต่างกัน ไม่มีผลต่อโรงพยาบาลรัฐที่ท าศัลยกรรมตกแต่งความ

งาม ที่ไม่แตกตา่งกัน 
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ตำรำงที่ 86. การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษากับโรงพยาบาลเอกชนที่ท าศัลยกรรม
ตกแต่งความงาม 

 ระดับการศึกษา โรงพยาบาลเอกชน รวม χ2 

(Sig.) ไม่เลือก เลือก 

มัธยมศึกษาตอนต้น 2 1 3 4.594 

(0.331) .5% .3% .8% 

มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 17 1 18 

4.3% .3% 4.5% 

อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 20 3 23 

5.0% .8% 5.8% 

ปริญญาตรี 286 32 318 

71.5% 8.0% 79.5% 

ปริญญาโทหรือสูงกว่า 31 7 38 

7.8% 1.8% 9.5% 

จากตารางที่ 86. ค่า χ2 ที่ค านวณไว้มีค่า 4.594 โดยมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่0.05 ซึ่งมีค่า 

Sig. มากกว่าค่า (α = 0.05) แสดงว่า ระดับการศึกษาไม่มีผลต่อโรงพยาบาลเอกชนที่ท าศัลยกรรม

ตกแต่งความงาม กล่าวคือ ระดับการศึกษาแตกต่างกัน ไม่มีผลต่อโรงพยาบาลเอกชนที่ท าศัลยกรรม

ตกแต่งความงาม ที่ไม่แตกต่างกัน 
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ตำรำงที่ 87. การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษากับคลินิกที่มีชื่อเสียงที่ท าศัลยกรรม
ตกแต่งความงาม 

 ระดับการศึกษา คลินิกท่ีมีชื่อเสียง รวม χ2 

(Sig.) ไม่เลือก เลือก 

มัธยมศึกษาตอนต้น 1 2 3 12.664 

(0.013*) .3% .5% .8% 

มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 1 17 18 

.3% 4.3% 4.5% 

อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 5 18 23 

1.3% 4.5% 5.8% 

ปริญญาตร ี 20 298 318 

5.0% 74.5% 79.5% 

ปริญญาโทหรือสูงกว่า 6 32 38 

1.5% 8.0% 9.5% 

จากตารางที่ 87. ค่า χ2 ที่ค านวณไว้มีค่า 12.664 โดยมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่0.05 ซึ่งมี

ค่า Sig. น้อยกว่าค่า (α = 0.05) แสดงว่า ระดับการศึกษามีผลต่อคลินิกที่มีชื่อเสียงที่ท าศัลยกรรม

ตกแต่งความงาม กล่าวคือ ระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีผลต่อคลินิกที่มีชื่อเสียงที่ท าศัลยกรรม

ตกแต่งความงาม ที่แตกต่างกัน 
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ตำรำงท่ี 88. การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษากับทัวร์ศัลยกรรมเกาหลีที่
ท าศัลยกรรมตกแต่งความงาม 

 ระดับการศึกษา ทัวร์ศัลยกรรมเกาหล ี รวม χ2 

(Sig.) ไม่เลือก เลือก 

มัธยมศึกษาตอนต้น 3 0 3 9.376 

(0.052) .8% 0.0% .8% 

มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 18 0 18 

4.5% 0.0% 4.5% 

อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 21 2 23 

5.3% .5% 5.8% 

ปริญญาตร ี 315 3 318 

78.8% .8% 79.5% 

ปริญญาโทหรือสูงกว่า 37 1 38 

9.3% .3% 9.5% 

จากตารางที่ 88. ค่า χ2 ที่ค านวณไว้มีค่า 9.376 โดยมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งมี

ค่า Sig. มากกว่าค่า (α = 0.05) แสดงว่า ระดับการศึกษาไม่มีผลต่อทัวร์ศัลยกรรมเกาหลีที่

ท าศัลยกรรมตกแต่งความงาม กล่าวคือ ระดับการศึกษาแตกต่างกัน ไม่มีผลต่อทัวร์ศัลยกรรมเกาหลีที่

ท าศัลยกรรมตกแต่งความงาม ที่ไม่แตกต่างกัน 
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ตำรำงท่ี 89. การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษากับเหตุผลในการตัดสินใจเลือกสถานที่
ในการท าศัลยกรรม  

 ระดับการศึกษา เหตุผลในการตัดสินใจเลือกสถานที่ในการท าศัลยกรรม รวม χ2 

(Sig.) ราคา คุณภาพ/
ผลลัพธ์ที่
ได ้

ช่ือเสียง ที่ตั้ง ความ
สะอาด 

ความ
ปลอดภัย 

มัธยมศึกษาตอนต้น 0 2 0 0 1 0 3 24.245 

(0.232) 0.0% .5% 0.0% 0.0% .3% 0.0% .8% 

มัธยมศึกษาตอนปลาย/
ปวช. 

3 9 2 0 1 3 18 

.8% 2.3% .5% 0.0% .3% .8% 4.5% 

อนุปริญญาหรือ
เทียบเท่า 

2 11 3 0 4 3 23 

.5% 2.8% .8% 0.0% 1.0% .8% 5.8% 

ปริญญาตร ี 18 220 33 3 10 34 318 

4.5% 55.0% 8.3% .8% 2.5% 8.5% 79.5% 

ปริญญาโทหรือสูงกว่า 2 23 5 0 3 5 38 

.5% 5.8% 1.3% 0.0% .8% 1.3% 9.5% 

จากตารางที่ 89. ค่า χ2 ที่ค านวณไว้มีค่า 24.245 โดยมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งมี

ค่า Sig. มากกว่าค่า (α = 0.05) แสดงว่าระดับการศึกษาไม่มีผลต่อเหตุผลในการตัดสินใจเลือก

สถานที่ในการท าศัลยกรรม  กล่าวคือ ระดับการศึกษาแตกต่างกัน ไม่มีผลต่อเหตุผลในการตัดสินใจ

เลือกสถานที่ในการท าศัลยกรรม ที่ไม่แตกต่างกัน 
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ตำรำงท่ี 90. การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษากับผลที่คาดหวังก่อนการท าศัลยกรรม  

 ระดับการศึกษา ผลที่คาดหวังก่อนการท าศัลยกรรม รวม χ2 

(Sig.) ได้รูปแบบ
ตามที่ต้องการ 

มีความมั่นใจ
ในตนเองมาก
ขึ้น 

ไม่มีอาการ
แทรกซ้อน 

อื่นๆ 

มัธยมศึกษาตอนต้น 2 0 1 0 3 26.041 

(0.011*) .5% 0.0% .3% 0.0% .8% 

มัธยมศึกษาตอนปลาย/
ปวช. 

9 6 3 0 18 

2.3% 1.5% .8% 0.0% 4.5% 

อนุปริญญาหรือ
เทียบเท่า 

10 11 1 1 23 

2.5% 2.8% .3% .3% 5.8% 

ปริญญาตร ี 182 114 22 0 318 

45.5% 28.5% 5.5% 0.0% 79.5% 

ปริญญาโทหรือสูงกว่า 22 15 1 0 38 

5.5% 3.8% .3% 0.0% 9.5% 

***หมายเหตุ อื่นๆ หมายถึง ได้รับคามสนใจจากเพศตรงข้ามมากขึ้น, มีโอกาสก้าวหน้าในหน้าทีก่ารงาน, แฟนเก่ากลับมา 

จากตารางที่ 90. ค่า χ2 ที่ค านวณไว้มีค่า 26.041 โดยมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05ซึ่งมี

ค่า Sig. มากกว่าค่า (α = 0.05) แสดงว่า ระดับการศึกษาไม่มีผลต่อผลที่คาดหวังก่อนการ

ท าศัลยกรรม กล่าวคือ ระดับการศึกษาแตกต่างกัน ไม่มีผลต่อผลที่คาดหวังก่อนการท าศัลยกรรม ที่ไม่

แตกต่างกัน 
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ตำรำงที่ 91. การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษากับราคาค่าใช้จ่ายในการท าศัลยกรรม
ในแต่ละครั้ง 

  ระดับการศึกษา ราคาค่าใช้จ่ายในการท าศัลยกรรมในแต่ละครั้ง รวม χ2 

(Sig.) 10,000-20,000 20,000-30,000 30,000-40,000 มากกว่า 40,000 

ขึ้นไป 

มัธยมศึกษาตอนต้น 2 0 0 1 3 19.387 

(0.080) .5% 0.0% 0.0% .3% .8% 

มัธยมศึกษาตอนปลาย/
ปวช. 

12 4 0 2 18 

3.0% 1.0% 0.0% .5% 4.5% 

อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 9 7 4 3 23 

2.3% 1.8% 1.0% .8% 5.8% 

ปริญญาตร ี 161 104 30 23 318 

40.3% 26.0% 7.5% 5.8% 79.5% 

ปริญญาโทหรือสูงกว่า 13 11 9 5 38 

3.3% 2.8% 2.3% 1.3% 9.5% 

จากตารางที่ 91. ค่า χ2 ที่ค านวณไว้มีค่า 19.387 โดยมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่0.05 ซึ่งมี

ค่า Sig. มากกว่าค่า (α = 0.05) แสดงว่าระดับการศึกษาไม่มีผลต่อราคาค่าใช้จ่ายในการท าศัลยกรรม

ในแต่ละครั้ง กล่าวคือ ระดับการศึกษาแตกต่างกัน ไม่มีผลต่อราคาค่าใช้จ่ายในการท าศัลยกรรมในแต่

ละครั้ง ที่ไม่แตกต่างกัน 

 

 

 

 

 



  97 

ตำรำงที่ 92. การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษากับระยะเวลาในการตัดสินใจเลือก
ท าศัลยกรรม 

 ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการตัดสินใจเลือกท าศัลยกรรม รวม χ2 

(Sig.) ต่ ากว่า 1 เดือน 1-2 เดือน 2-3 เดือน 3 เดือนขึ้นไป 

มัธยมศึกษาตอนต้น 2 1 0 0 3 52.094 

(0.000*) .5% .3% 0.0% 0.0% .8% 

มัธยมศึกษาตอนปลาย/
ปวช. 

3 10 2 3 18 

.8% 2.5% .5% .8% 4.5% 

อนุปริญญาหรือ
เทียบเท่า 

2 6 6 9 23 

.5% 1.5% 1.5% 2.3% 5.8% 

ปริญญาตร ี 18 81 130 89 318 

4.5% 20.3% 32.5% 22.3% 79.5% 

ปริญญาโทหรือสูงกว่า 1 5 9 23 38 

.3% 1.3% 2.3% 5.8% 9.5% 

จากตารางที่ 92. ค่า χ2 ที่ค านวณไว้มีค่า 52.094 โดยมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่0.05 ซึ่งมี

ค่า Sig. น้อยกว่าค่า (α = 0.05) แสดงว่า ระดับการศึกษามีผลต่อระยะเวลาในการตัดสินใจเลือก

ท าศัลยกรรม  กล่าวคือ ระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีผลต่อระยะเวลาในการตัดสินใจเลือก

ท าศัลยกรรมที่แตกต่างกัน 
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ตำรำงท่ี 93. การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษากับศัลยกรรมประเภทเสริมจมูก 

 ระดับการศึกษา เสรมิจมูก รวม χ2 

(Sig.) ไม่เลือก เลือก 

มัธยมศึกษาตอนต้น 1 2 3 1.394 

(0.845) .3% .5% .8% 

มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 6 12 18 

1.5% 3.0% 4.5% 

อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 6 17 23 

1.5% 4.3% 5.8% 

ปริญญาตร ี 73 245 318 

18.3% 61.3% 79.5% 

ปริญญาโทหรือสูงกว่า 8 30 38 

2.0% 7.5% 9.5% 

 จากตารางที่ 93. ค่า χ2 ที่ค านวณไว้มีค่า 1.394 โดยมีระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 ซึ่งมี

ค่า Sig. มากกว่าค่า (α = 0.05) แสดงว่า ระดับการศึกษาไม่มีผลต่อศัลยกรรมประเภทเสริมจมูก

กล่าวคือ ระดับการศึกษาแตกต่างกัน ไม่มีผลต่อศัลยกรรมประเภทเสริมจมูกที่ไม่แตกต่างกัน 
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ตารางที ่94. การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษากับศัลยกรรมประเภทเสริมคาง 

 ระดับการศึกษา เสรมิคาง รวม χ2 

(Sig.) ไม่เลือก เลือก 

มัธยมศึกษาตอนต้น 2 1 3 4.524 

(0.340) .5% .3% .8% 

มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 14 4 18 

3.5% 1.0% 4.5% 

อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 20 3 23 

5.0% .8% 5.8% 

ปริญญาตร ี 287 31 318 

71.8% 7.8% 79.5% 

ปริญญาโทหรือสูงกว่า 34 4 38 

8.5% 1.0% 9.5% 

จากตารางที่ 94. ค่า χ2 ที่ค านวณไว้มีค่า 4.524 โดยมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่0.05 ซึ่งมีค่า 

Sig. มากกว่าค่า (α = 0.05) แสดงว่า ระดับการศึกษาไม่มีผลต่อศัลยกรรมประเภทเสริมคางกล่าวคือ 

ระดับการศึกษาแตกต่างกัน ไม่มีผลต่อศัลยกรรมประเภทเสริมคาง ที่ไม่แตกต่างกัน 

ตำรำงท่ี 95. การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษากับศัลยกรรมประเภทท าตา 2 ชั้น 
 ระดับการศึกษา ท าตา 2 ช้ัน รวม χ2 

(Sig.) ไม่เลือก เลือก 

มัธยมศึกษาตอนต้น 1 2 3 11.737 

(0.019*) .3% .5% .8% 

มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 11 7 18 

2.8% 1.8% 4.5% 

อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 16 7 23 

4.0% 1.8% 5.8% 

ปริญญาตร ี 261 57 318 

65.3% 14.3% 79.5% 

ปริญญาโทหรือสูงกว่า 27 11 38 

6.8% 2.8% 9.5% 
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 จากตารางที่ 95. ค่า χ2 ที่ค านวณไว้มีค่า 11.737 โดยมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่0.05 ซึ่งมี

ค่า Sig. น้อยกว่าค่า (α = 0.05) แสดงว่า ระดับการศึกษามีผลต่อศัลยกรรมประเภทท าตา 2 ชั้น

กล่าวคือ ระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีผลต่อศัลยกรรมประเภทท าตา 2 ชั้น ที่แตกต่างกัน 

ตำรำงท่ี 96. กำรทดสอบควำมสัมพันธ์ระหว่ำงระดับกำรศึกษำกับศัลยกรรมประเภทท ำปำก 

 ระดับการศึกษา ท าปาก รวม χ2 

(Sig.) ไม่เลือก เลือก 

มัธยมศึกษาตอนต้น 2 1 3 8.359 

(0.079) .5% .3% .8% 

มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 15 3 18 

3.8% .8% 4.5% 

อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 20 3 23 

5.0% .8% 5.8% 

ปริญญาตร ี 300 18 318 

75.0% 4.5% 79.5% 

ปริญญาโทหรือสูงกว่า 34 4 38 

8.5% 1.0% 9.5% 

จากตารางที่ 96. ค่า χ2 ที่ค านวณไว้มีค่า 8.359 โดยมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่0.05 ซึ่งมีค่า 

Sig. มากกว่าค่า (α = 0.05) แสดงว่า ระดับการศึกษาไม่มีผลต่อศัลยกรรมประเภทท าปากกล่าวคือ 

ระดับการศึกษาแตกต่างกัน ไม่มีผลต่อศัลยกรรมประเภทท าปาก ที่ไม่แตกต่างกัน 
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ตำรำงท่ี 97. การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษากับศัลยกรรมประเภทดึงหน้า 

  ระดับการศึกษา ดึงหน้า รวม χ2 

(Sig.) ไม่เลือก เลือก 

มัธยมศึกษาตอนต้น 2 1 3 6.565 

(0.161) .5% .3% .8% 

มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 17 1 18 

4.3% .3% 4.5% 

อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 21 2 23 

5.3% .5% 5.8% 

ปริญญาตร ี 305 13 318 

76.3% 3.3% 79.5% 

ปริญญาโทหรือสูงกว่า 36 2 38 

9.0% .5% 9.5% 

จากตารางที่ 97. ค่า χ2 ที่ค านวณไว้มีค่า 6.565 โดยมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่0.05 ซึ่งมีค่า 

Sig. มากกว่าค่า (α = 0.05) แสดงว่า ระดับการศึกษาไม่มีผลต่อศัลยกรรมประเภทดึงหน้ากล่าวคือ 

ระดับการศึกษาแตกต่างกัน ไม่มีผลต่อศัลยกรรมประเภทดึงหน้าที่ไม่แตกต่างกัน 

ตำรำงท่ี 98. การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษากับศัลยกรรมประเภทตัดกราม 

 ระดับการศึกษา ตัดกราม รวม χ2 

(Sig.) ไม่เลือก เลือก 

มัธยมศึกษาตอนต้น 2 1 3 14.516 

(0.006*) .5% .3% .8% 

มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 17 1 18 

4.3% .3% 4.5% 

อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 22 1 23 

5.5% .3% 5.8% 

ปริญญาตร ี 312 6 318 

78.0% 1.5% 79.5% 

ปริญญาโทหรือสูงกว่า 35 3 38 

8.8% .8% 9.5% 
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จากตารางที่ 98. ค่า χ2 ที่ค านวณไว้มีค่า 14.516 โดยมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่0.05 ซึ่งมี

ค่า Sig. น้อยกว่าค่า (α = 0.05) แสดงว่า ระดับการศึกษามีผลต่อศัลยกรรมประเภทตัดกรามกล่าวคือ 

ระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีผลต่อศัลยกรรมประเภทตัดกรามแตกต่างกัน 

ตำรำงท่ี 99. การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษากับศัลยกรรมประเภททุบโหนก,ตัด
โหนก 

  ระดับการศึกษา ทุบโหนก,ตัดโหนก รวม χ2 

(Sig.) ไม่เลือก เลือก 

มัธยมศึกษาตอนต้น 2 1 3 4.715 

(0.318) .5% .3% .8% 

มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 17 1 18 

4.3% .3% 4.5% 

อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 22 1 23 

5.5% .3% 5.8% 

ปริญญาตร ี 301 17 318 

75.3% 4.3% 79.5% 

ปริญญาโทหรือสูงกว่า 35 3 38 

8.8% .8% 9.5% 

จากตารางที่ 99. ค่า χ2 ที่ค านวณไว้มีค่า 4.715 โดยมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่0.05 ซึ่งมีค่า 

Sig. มากกว่าค่า (α = 0.05) แสดงว่า ระดับการศึกษาไม่มีผลต่อศัลยกรรมประเภททุบโหนก,ตัดโหนก

กล่าวคือ ระดับการศึกษาแตกต่างกัน ไม่มีผลต่อศัลยกรรมประเภททุบโหนก,ตัดโหนกที่ไม่แตกต่างกัน 
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ตำรำงที่ 100. กำรทดสอบควำมสัมพันธ์ระหว่ำงระดับกำรศึกษำกับศัลยกรรมประเภทปรับโครง
หน้ำ V-Line  

 ระดับการศึกษา ปรับโครงหน้า V-Line รวม χ2 

(Sig.) ไม่เลือก เลือก 

มัธยมศึกษาตอนต้น 2 1 3 3.844 

(0.427) .5% .3% .8% 

มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 15 3 18 

3.8% .8% 4.5% 

อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 21 2 23 

5.3% .5% 5.8% 

ปริญญาตร ี 263 55 318 

65.8% 13.8% 79.5% 

ปริญญาโทหรือสูงกว่า 35 3 38 

8.8% .8% 9.5% 

จากตารางที่ 100. ค่า χ2 ที่ค านวณไว้มีค่า 3.844 โดยมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่0.05 ซึ่งมี

ค่า Sig. มากกว่าค่า (α = 0.05) แสดงว่า ระดับการศึกษาไม่มีผลต่อศัลยกรรมประเภทปรับโครงหน้า 

V-Lineกล่าวคือ ระดับการศึกษาแตกต่างกัน ไม่มีผลต่อศัลยกรรมประเภท ปรับโครงหน้า V-Line ที่

ไม่แตกต่างกัน 
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ตำรำงท่ี 101. การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษากับศัลยกรรมประเภทอ่ืนๆ 

 ระดับการศึกษา อื่นๆ รวม χ2 

(Sig.) ไม่เลือก เลือก 

มัธยมศึกษาตอนต้น 3 0 3 0.990 

(0.911) .8% 0.0% .8% 

มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 18 0 18 

4.5% 0.0% 4.5% 

อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 23 0 23 

5.8% 0.0% 5.8% 

ปริญญาตร ี 312 6 318 

78.0% 1.5% 79.5% 

ปริญญาโทหรือสูงกว่า 37 1 38 

9.3% .3% 9.5% 

***หมายเหตุ อื่นๆ หมายถึง ผ่าตัดถุงใต้ตา, ฉีดไขมันที่ใบหน้า, ฉีดโบท็อก, ฟิลเลอร์ 

จากตารางที่ 101. ค่า χ2 ที่ค านวณไว้มีค่า 0.990 โดยมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่0.05 ซึ่งมี

ค่า Sig. มากกว่าค่า (α = 0.05) แสดงว่า ระดับการศึกษาไม่มีผลต่อศัลยกรรมประเภทอ่ืนๆ กล่าวคือ 

ระดับการศึกษาแตกต่างกัน ไม่มีผลต่อศัลยกรรมประเภทอ่ืนๆ เช่น ผ่าตัดถุงใต้ตา, ฉีดไขมันที่ใบหน้า, 

ฉีดโบทอ็ก, ฟิลเลอร์ ที่ไม่แตกต่างกัน 
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ตำรำงท่ี 102. การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพกับความถี่ในการเข้ารับบริการสถาบันเสริม
ความงามด้านศัลยกรรม 

 อาชีพ ความถี่ในการเข้ารบับริการสถาบนัเสรมิความงามด้านศลัยกรรม Total χ2 

(Sig.) 1 ครั้ง 2 ครั้ง 3 ครั้ง 4 ครั้ง มากกว่า 5 ครั้ง 

นักเรียน/นักศึกษา 23 4 0 0 0 27 59.272 

(0.000*) 5.8% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 6.8% 

ข้าราชการ 14 6 3 3 1 27 

3.5% 1.5% .8% .8% .3% 6.8% 

พนักงานบริษัทเอกชน 132 53 16 5 3 209 

33.0% 13.3% 4.0% 1.3% .8% 52.3% 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ 29 16 5 11 0 61 

7.3% 4.0% 1.3% 2.8% 0.0% 15.3% 

ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย 34 27 7 1 5 74 

8.5% 6.8% 1.8% .3% 1.3% 18.5%  

อื่นๆ 0 1 1 0 0 2 

0.0% .3% .3% 0.0% 0.0% .5% 

จากตารางที่ 102. ค่า χ2 ที่ค านวณไว้มีค่า 59.272  โดยมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่0.05 ซึ่ง

มีค่า Sig. น้อยกว่าค่า (α = 0.05) แสดงว่า เพศมีผลต่อความถ่ีในการเข้ารับบริการสถาบันเสริมความ

งามด้านศัลยกรรม กล่าวคือ เพศแตกต่างกัน มีผลต่อความถี่ในการเข้ารับบริการสถาบันเสริมความ

งามด้านศัลยกรรมที่แตกต่างกัน 
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ตำรำงที่ 103. การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพกับเหตุผลในการตัดสินใจเลือกท าศัลยกรรม
เสริมความงามบนใบหน้า 

  อาชีพ ท่านตัดสินใจเลือกท าศลัยกรรมเสริมความงามบนใบหน้าจากเหตุผลใด Total χ2 

(Sig.) เพื่อแก้ไข
ปัญหา
ความ
บกพร่อง
บนใบหน้า 

เพื่อสร้าง
ความ
มั่นใจของ
ตนเอง 

เพื่อ
ความก้าวหน้า
ทางด้านการ
งาน 

เพื่อ
ครอบครัว/
คนรัก 

เพื่อตาม
แฟช่ัน
ดารา/
นักร้อง 

เพื่อความ
ต้องการ
ส่วนตัว 

นักเรียน/
นักศึกษา 

6 14 0 1 1 5 27 34.699 

(0.094) 1.5% 3.5% 0.0% .3% .3% 1.3% 6.8% 

ข้าราชการ 9 12 1 1 0 4 27 

2.3% 3.0% .3% .3% 0.0% 1.0% 6.8% 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

24 149 12 5 2 17 209 

6.0% 37.3% 3.0% 1.3% .5% 4.3% 52.3% 

พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

9 42 2 1 1 6 61 

2.3% 10.5% .5% .3% .3% 1.5% 15.3% 

ธุรกิจส่วนตัว/
ค้าขาย 

11 44 6 2 0 11 74 

2.8% 11.0% 1.5% .5% 0.0% 2.8% 18.5% 

อื่นๆ 1 0 1 0 0 0 2 

.3% 0.0% .3% 0.0% 0.0% 0.0% .5% 

จากตารางที่ 103. ค่า χ2 ที่ค านวณไว้มีค่า 34.699 โดยมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่0.05 ซึ่งมี

ค่า Sig. มากกว่าค่า (α = 0.05) แสดงว่า อาชีพไม่มีผลต่อเหตุผลในการตัดสินใจเลือกท าศัลยกรรม

เสริมความงามบนใบหน้า กล่าวคือ อาชีพแตกต่างกัน ไม่มีผลต่อเหตุผลในการตัดสินใจเลือก

ท าศัลยกรรมเสริมความงามบนใบหน้า ที่ไม่แตกต่างกัน 
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ตารางที ่104. การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพกับผู้มีส่วนช่วยให้ท่านตัดสินใจท าศัลกรรม 

 อาชีพ ผู้มีส่วนช่วยให้ท่านตดัสินใจท าศลักรรม Total χ2 

(Sig.) เพื่อน คนรัก ครอบครัว ดารา/
นักร้อง 

ความต้องการ
ส่วนตัว 

นักเรียน/
นักศึกษา 

3 2 4 2 16 27 63.310 

(0.000*) .8% .5% 1.0% .5% 4.0% 6.8% 

ข้าราชการ 7 3 3 0 14 27 

1.8% .8% .8% 0.0% 3.5% 6.8% 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

29 27 8 2 143 209 

7.3% 6.8% 2.0% .5% 35.8% 52.3% 

พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

13 8 4 0 36 61 

3.3% 2.0% 1.0% 0.0% 9.0% 15.3% 

ธุรกิจส่วนตัว/
ค้าขาย 

15 7 3 0 49 74 

3.8% 1.8% .8% 0.0% 12.3% 18.5% 

อื่นๆ 0 0 0 1 1 2 

0.0% 0.0% 0.0% .3% .3% .5% 

จากตารางที่ 104. ค่า χ2 ที่ค านวณไว้มีค่า 63.310โดยมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่0.05 ซึ่งมี

ค่า Sig. น้อยกว่าค่า (α = 0.05) แสดงว่า อาชีพมีผลต่อผู้มีส่วนช่วยให้ท่านตัดสินใจท าศัลกรรม

กล่าวคือ อาชีพแตกต่างกัน มีผลต่อผู้มีส่วนช่วยให้ท่านตัดสินใจท าศัลกรรม ที่แตกต่างกัน 
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ตำรำงท่ี 105. การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพกับการรับรู้ข้อมูลของสถานที่ศัลยกรรม 

 อาชีพ ท่านทราบข้อมูลของสถานท่ีศลัยกรรมนี้จากแหล่งใด Total χ2 

(Sig.) 

เพื่อน
แนะน า 

หนังสือพิมพ ์ ป้าย
ประกาศ 

โทรทัศน ์ เว็บ
ไซด ์

เฟสบุ๊ค อินสตา
แกรม 

ไลน ์
  

นักเรียน/
นักศึกษา 

10 0 0 1 5 7 3 1 27 105.789 

(0.000*) 2.5% 0.0% 0.0% .3% 1.3% 1.8% .8% .3% 6.8% 

ข้าราชการ 12 1 0 1 5 7 1 0 27 

3.0% .3% 0.0% .3% 1.3% 1.8% .3% 0.0% 6.8% 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

49 2 2 0 17 111 27 1 209 

12.3% .5% .5% 0.0% 4.3% 27.8% 6.8% .3% 52.3% 

พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

18 0 0 1 3 36 3 0 61 

4.5% 0.0% 0.0% .3% .8% 9.0% .8% 0.0% 15.3% 

ธุรกิจ
ส่วนตัว/
ค้าขาย 

20 1 0 1 10 34 8 0 74 

5.0% .3% 0.0% .3% 2.5% 8.5% 2.0% 0.0% 18.5% 

อื่นๆ 0 0 0 0 0 1 0 1 2 

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% .3% 0.0% .3% .5% 

จากตารางที่ 105. ค่า χ2 ที่ค านวณไว้มีค่า 105.789 โดยมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 

ซึ่งมีค่า  Sig. น้อยกว่าค่า (α = 0.05) แสดงว่าอาชีพมีผลต่อการรับรู้ข้อมูลของสถานที่ศัลยกรรม 

กล่าวคือ อาชีพแตกต่างกัน มีผลต่อการรับรู้ข้อมูลของสถานที่ศัลยกรรม ที่แตกต่างกัน 
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ตำรำงที่ 106. การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพกับโรงพยาบาลรัฐที่ท าศัลยกรรมตกแต่งความ
งาม 

 อาชีพ โรงพยาบาลรัฐ Total χ2 

(Sig.) ไม่เลือก เลือก 

นักเรียน/นักศึกษา 26 1 27 11.218 

(0.047*) 6.5% .3% 6.8% 

ข้าราชการ 23 4 27 

5.8% 1.0% 6.8% 

พนักงานบริษัทเอกชน 204 5 209 

51.0% 1.3% 52.3% 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ 59 2 61 

14.8% .5% 15.3% 

ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย 72 2 74 

18.0% .5% 18.5% 

อื่นๆ 2 0 2 

.5% 0.0% .5% 

***หมายเหตุ อื่นๆ หมายถึง แม่ค้าออนไลน์ พริตต้ี 

จากตารางที่ 106. ค่า χ2 ที่ค านวณไว้มีค่า 11.218 โดยมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่0.05 ซึ่งมี

ค่า Sig. น้อยกว่าค่า (α = 0.05) แสดงว่าอาชีพมีผลต่อโรงพยาบาลรัฐที่ท าศัลยกรรมตกแต่งความงาม 

กล่าวคือ อาชีพแตกต่างกัน มีผลต่อโรงพยาบาลรัฐที่ท าศัลยกรรมตกแต่งความงาม ที่แตกต่างกัน 
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ตำรำงท่ี 107. การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพกับโรงพยาบาลเอกชนที่ท าศัลยกรรมตกแต่ง
ความงาม 

 อาชีพ โรงพยาบาลเอกชน Total χ2 

(Sig.) ไม่เลือก เลือก 

นักเรียน/นักศึกษา 25 2 27 4.630 

(0.463) 6.3% .5% 6.8% 

ข้าราชการ 21 6 27 

5.3% 1.5% 6.8% 

พนักงานบริษัทเอกชน 189 20 209 

47.3% 5.0% 52.3% 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ 54 7 61 

13.5% 1.8% 15.3%  

ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย 65 9 74 

16.3% 2.3% 18.5% 

อื่นๆ 2 0 2 

.5% 0.0% .5% 

***หมายเหตุ อื่นๆ หมายถึง แม่ค้าออนไลน์ พริตต้ี 

จากตารางที่ 107. ค่า χ2 ที่ค านวณไว้มีค่า 6.491 โดยมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่0.05 ซึ่งมี

ค่า Sig. มากกว่าค่า (α = 0.05) แสดงว่า อาชีพไม่มีผลต่อโรงพยาบาลเอกชนที่ท าศัลยกรรตกแต่ง

ความงาม กล่าวคือ อาชีพแตกต่างกัน ไม่มีผลต่อโรงพยาบาลเอกชนที่ท าศัลยกรรมตกแต่งความงาม ที่

ไม่แตกต่างกัน 
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ตำรำงที่ 108. การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพกับคลินิกที่มีชื่อเสียงที่ท าศัลยกรรมตกแต่ง
ความงาม 

 อาชีพ คลินิกท่ีมีชื่อเสียง Total χ2 

(Sig.) ไม่เลือก เลือก 

นักเรียน/นักศึกษา 2 25 27 2.214 

(0.819) .5% 6.3% 6.8% 

ข้าราชการ 4 23 27 

1.0% 5.8% 6.8% 

พนักงานบริษัทเอกชน 16 193 209 

4.0% 48.3% 52.3% 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ 4 57 61 

1.0% 14.3% 15.3% 

ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย 7 67 74 

1.8% 16.8% 18.5% 

อื่นๆ 0 2 2 

0.0% .5% .5% 

***หมายเหตุ อื่นๆ หมายถึง แม่ค้าออนไลน์ พริตต้ี 

จากตารางที่ 108. ค่า χ2 ที่ค านวณไว้มีค่า 2.214 โดยมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่0.05 ซึ่งมี

ค่า Sig. มากกว่าค่า (α = 0.05) แสดงว่า อาชีพไม่มีผลต่อคลินิกที่มีชื่อเสียงที่ท าศัลยกรรมตกแต่ง

ความงาม กล่าวคือ อาชีพแตกต่างกัน ไม่มีผลต่อคลินิกที่มีชื่อเสียงที่ท าศัลยกรรมตกแต่งความงาม ที่

ไม่แตกต่างกัน 
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ตำรำงท่ี 109. การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพกับทัวร์ศัลยกรรมเกาหลีที่ท าศัลยกรรมตกแต่ง
ความงาม 

 อาชีพ ทัวร์ศัลยกรรมเกาหล ี Total χ2 

(Sig.) ไม่เลือก เลือก 

นักเรียน/นักศึกษา 27 0 27 1.114 

(0.953) 6.8% 0.0% 6.8% 

ข้าราชการ 27 0 27 

6.8% 0.0% 6.8% 

พนักงานบริษัทเอกชน 205 4 209 

51.3% 1.0% 52.3% 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ 60 1 61 

15.0% .3% 15.3% 

ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย 73 1 74 

18.3% .3% 18.5% 

อื่นๆ*** 2 0 2 

.5% 0.0% .5% 

***หมายเหตุ อื่นๆ หมายถึง แม่ค้าออนไลน์ พริตต้ี 

จากตารางที่ 109. ค่า χ2 ที่ค านวณไว้มีค่า 1.114 โดยมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่0.05 ซึ่งมี

ค่า Sig. มากกว่าค่า (α = 0.05) แสดงว่า อาชีพไม่มีผลต่อทัวร์ศัลยกรรมเกาหลีที่ท าศัลยกรรมตกแต่ง

ความงาม กล่าวคือ อาชีพแตกต่างกัน ไม่มีผลต่อทัวร์ศัลยกรรมเกาหลีที่ท าศัลยกรรมตกแต่งความงาม 

ที่ไม่แตกต่างกัน 
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ตำรำงที่ 110. การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพกับเหตุผลในการตัดสินใจเลือกสถานที่ในการ
ท าศัลยกรรม  

 อาชีพ เหตุผลในการตัดสินใจเลือกสถานที่ในการท าศัลยกรรม Total χ2 

(Sig.) ราคา คุณภาพ/
ผลลัพธ์ที่
ได ้

ช่ือเสียง ที่ตั้ง ความ
สะอาด 

ความ
ปลอดภัย 

นักเรียน/
นักศึกษา 

8 7 6 0 3 3 27 57.744 

(0.000*) 2.0% 1.8% 1.5% 0.0% .8% .8% 6.8% 

ข้าราชการ 1 14 3 0 4 5 27 

.3% 3.5% .8% 0.0% 1.0% 1.3% 6.8% 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

11 152 15 2 7 22 209 

2.8% 38.0% 3.8% .5% 1.8% 5.5% 52.3% 

พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

2 41 7 1 4 6 61 

.5% 10.3% 1.8% .3% 1.0% 1.5% 15.3% 

ธุรกิจส่วนตัว/
ค้าขาย 

3 49 12 0 1 9 74 

.8% 12.3% 3.0% 0.0% .3% 2.3% 18.5% 

อื่นๆ*** 0 2 0 0 0 0 2 

0.0% .5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% .5% 

***หมายเหตุ อื่นๆ หมายถึง แม่ค้าออนไลน์ พริตต้ี 

จากตารางที่ 110. ค่า χ2 ที่ค านวณไว้มีค่า 57.744 โดยมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่ง

มีค่า Sig. น้อยกว่าค่า (α = 0.05) แสดงว่าอาชีพมีผลต่อเหตุผลในการตัดสินใจเลือกสถานที่ในการ

ท าศัลยกรรม  กล่าวคือ อาชีพแตกต่างกัน มีผลต่อเหตุผลในการตัดสินใจเลือกสถานที่ในการ

ท าศัลยกรรม ที่แตกต่างกัน 
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ตำรำงท่ี 111. การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพกับผลที่คาดหวังก่อนการท าศัลยกรรม  

 อาชีพ ผลที่คาดหวังก่อนการท าศัลยกรรม Total χ2 

(Sig.) ได้รูปแบบ
ตามที่
ต้องการ 

มีความมั่นใจใน
ตนเองมากขึ้น 

ไม่มีอาการ
แทรกซ้อน 

อื่นๆ*** 

นักเรียน/
นักศึกษา 

12 13 2 0 27 211.340 

(0.000*) 3.0% 3.3% .5% 0.0% 6.8% 

ข้าราชการ 9 14 4 0 27 

2.3% 3.5% 1.0% 0.0% 6.8% 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

123 70 16 0 209 

30.8% 17.5% 4.0% 0.0% 52.3% 

พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

35 22 4 0 61 

8.8% 5.5% 1.0% 0.0% 15.3% 

ธุรกิจ
ส่วนตัว/
ค้าขาย 

45 27 2 0 74 

11.3% 6.8% .5% 0.0% 18.5% 

อื่นๆ** 1 0 0 1 2 

.3% 0.0% 0.0% .3% .5% 

**หมายเหตุ อื่นๆ หมายถึง แม่ค้าออนไลน์ พริตต้ี 

***หมายเหตุ อื่นๆ หมายถึง ได้รับคามสนใจจากเพศตรงข้ามมากขึ้น, มีโอกาสก้าวหน้าในหน้าทีก่ารงาน, แฟนเก่ากลับมา 

จากตารางที่ 111. ค่า χ2 ที่ค านวณไว้มีค่า 211.340 โดยมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่0.05 ซึ่ง

มีค่า Sig. น้อยกว่าค่า (α = 0.05) แสดงว่า อาชีพมีผลต่อผลที่คาดหวังก่อนกาท าศัลยกรรม กล่าวคือ 

อาชีพแตกต่างกัน มีผลต่อผลที่คาดหวังก่อนการท าศัลยกรรม ที่แตกต่างกัน 
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ตำรำงที่ 112. การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพกับราคาค่าใช้จ่ายในการท าศัลยกรรมในแต่ละ
ครั้ง 

 อาชีพ ราคาค่าใช้จ่ายในการท าศัลยกรรมในแต่ละครั้ง Total χ2 

(Sig.) 10,000-20,000 20,000-30,000 30,000-40,000 มากกว่า 40,000 

ขึ้นไป 

นักเรียน/นักศึกษา 13 11 2 1 27 59.620 

(0.000*) 3.3% 2.8% .5% .3% 6.8% 

ข้าราชการ 7 10 7 3 27 

1.8% 2.5% 1.8% .8% 6.8% 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

129 59 13 8 209 

32.3% 14.8% 3.3% 2.0% 52.3% 

พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

20 22 5 14 61 

5.0% 5.5% 1.3% 3.5% 15.3% 

ธุรกิจส่วนตัว/
ค้าขาย 

27 24 15 8 74 

6.8% 6.0% 3.8% 2.0% 18.5% 

อื่นๆ 1 0 1 0 2 

.3% 0.0% .3% 0.0% .5% 

***หมายเหตุ อื่นๆ หมายถึง แม่ค้าออนไลน์ พริตต้ี 

จากตารางที่ 112. ค่า χ2 ที่ค านวณไว้มีค่า 59.620 โดยมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่0.05 ซึ่งมี

ค่า Sig. น้อยกว่าค่า (α = 0.05) แสดงว่าอาชีพมีผลต่อราคาค่าใช้จ่ายในการท าศัลยกรรมในแต่ละครั้ง 

กล่าวคือ อาชีพแตกต่างกัน มีผลต่อราคาค่าใช้จ่ายในการท าศัลยกรรมในแต่ละครั้ง ที่แตกต่างกัน 
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ตำรำงที่ 113. การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพกับระยะเวลาในการตัดสินใจเลือกท าศัลยกรรม 

 อาชีพ ระยะเวลาในการตัดสินใจเลือกท าศัลยกรรม Total χ2 

(Sig.) ต่ ากว่า 1 เดือน 1-2 เดือน 2-3 เดือน 3 เดือนขึ้นไป 

นักเรียน/นักศึกษา 4 10 7 6 27 24.519 

(0.057) 1.0% 2.5% 1.8% 1.5% 6.8% 

ข้าราชการ 2 7 8 10 27 

.5% 1.8% 2.0% 2.5% 6.8% 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

9 51 94 55 209 

2.3% 12.8% 23.5% 13.8% 52.3% 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ 3 16 15 27 61 

.8% 4.0% 3.8% 6.8% 15.3% 

ธุรกิจส่วนตัว/
ค้าขาย 

8 18 22 26 74 

2.0% 4.5% 5.5% 6.5% 18.5% 

อื่นๆ 0 1 1 0 2 

0.0% .3% .3% 0.0% .5% 

จากตารางที่ 113. ค่า χ2 ที่ค านวณไว้มีค่า 24.519 โดยมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่0.05 ซึ่งมี

ค่า Sig. มากกว่าค่า (α = 0.05) แสดงว่า อาชีพไม่มีผลต่อระยะเวลาในการตัดสินใจเลือกท าศัลยกรรม  

กล่าวคือ อาชีพแตกต่างกัน ไม่มีผลต่อระยะเวลาในการตัดสินใจเลือกท าศัลยกรรมที่ไม่แตกต่างกัน 
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ตำรำงท่ี 114. การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพกับศัลยกรรมประเภทเสริมจมูก 

 อาชีพ เสรมิจมูก Total χ2 

(Sig.) ไม่เลือก เลือก 

นักเรียน/นักศึกษา 8 19 27 12.841 

(0.025*) 2.0% 4.8% 6.8% 

ข้าราชการ 7 20 27 

1.8% 5.0% 6.8% 

พนักงานบริษัทเอกชน 39 170 209 

9.8% 42.5% 52.3% 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ 20 41 61 

5.0% 10.3% 15.3% 

ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย 18 56 74 

4.5% 14.0% 18.5% 

อื่นๆ 2 0 2 

.5% 0.0% .5% 

***หมายเหตุ อื่นๆ หมายถึง แม่ค้าออนไลน์ พริตต้ี 

จากตารางที่ 114. ค่า χ2 ที่ค านวณไว้มีค่า 12.841 โดยมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่ง

มีค่า Sig. น้อยกว่าค่า (α = 0.05) แสดงว่า อาชีพมีผลต่อศัลยกรรมประเภทเสริมจมูกกล่าวคือ อาชีพ

แตกต่างกัน มีผลต่อศัลยกรรมประเภทเสริมจมูกท่ีแตกต่างกัน 
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ตำรำงท่ี 115. การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพกับศัลยกรรมประเภทเสริมคาง 

 อาชีพ เสรมิคาง Total χ2 

(Sig.) ไม่เลือก เลือก 

นักเรียน/นักศึกษา 23 4 27 8.556 

(0.128) 5.8% 1.0% 6.8% 

ข้าราชการ 26 1 27 

6.5% .3% 6.8% 

พนักงานบริษัทเอกชน 186 23 209 

46.5% 5.8% 52.3% 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ 58 3 61 

14.5% .8% 15.3% 

ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย 63 11 74 

15.8% 2.8% 18.5% 

อื่นๆ 1 1 2 

.3% .3% .5% 

***หมายเหตุ อื่นๆ หมายถึง แม่ค้าออนไลน์ พริตต้ี 

จากตารางที่ 115. ค่า χ2 ที่ค านวณไว้มีค่า 8.556 โดยมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่0.05 ซึ่งมี

ค่า Sig. มากกว่าค่า (α = 0.05) แสดงว่า อาชีพไม่มีผลต่อศัลยกรรมประเภทเสริมคางกล่าวคือ อาชีพ

แตกต่างกัน ไม่มีผลต่อศัลยกรรมประเภทเสริมคาง ที่ไม่แตกต่างกัน  
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ตำรำงท่ี 116. การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพกับศัลยกรรมประเภทท าตา 2 ชั้น 

 อาชีพ ท าตา 2 ช้ัน Total χ2 

(Sig.) ไม่เลือก เลือก 

นักเรียน/นักศึกษา 19 8 27 6.860 

(0.231) 4.8% 2.0% 6.8% 

ข้าราชการ 21 6 27 

5.3% 1.5% 6.8% 

พนักงานบริษัทเอกชน 172 37 209 

43.0% 9.3% 52.3% 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ 50 11 61 

12.5% 2.8% 15.3% 

ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย 52 22 74 

13.0% 5.5% 18.5% 

อื่นๆ 2 0 2 

.5% 0.0% .5% 

***หมายเหตุ อื่นๆ หมายถึง แม่ค้าออนไลน์ พริตต้ี 

 จากตารางที่ 116. ค่า  χ2ที่ค านวณไว้มีค่า 6.860 โดยมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่0.05 ซึ่งมี

ค่า Sig. มากกว่าค่า (α = 0.05) แสดงว่า อาชีพไม่มีผลต่อศัลยกรรมประเภทท าตา 2 ชั้นกล่าวคือ 

อาชีพแตกต่างกัน ไม่มีผลต่อศัลยกรรมประเภทท าตา 2 ชั้น ที่ไม่แตกต่างกัน 
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ตำรำงท่ี 117. การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพกับศัลยกรรมประเภทท าปาก 

 อาชีพ ท าปาก Total χ2 

(Sig.) ไม่เลือก เลือก 

นักเรียน/นักศึกษา 24 3 27 4.019 

(0.547) 6.0% .8% 6.8% 

ข้าราชการ 24 3 27 

6.0% .8% 6.8% 

พนักงานบริษัทเอกชน 198 11 209 

49.5% 2.8% 52.3% 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ 57 4 61 

14.3% 1.0% 15.3% 

ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย 66 8 74 

16.5% 2.0% 18.5% 

อื่นๆ 2 0 2  

.5% 0.0% .5% 

***หมายเหตุ อื่นๆ หมายถึง แม่คา้ออนไลน์ พริตต้ี 

จากตารางที่ 117. ค่า χ2 ที่ค านวณไว้มีค่า 4.019 โดยมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่0.05 ซึ่งมี

ค่า Sig. มากกว่าค่า (α = 0.05) แสดงว่า อาชีพไม่มีผลต่อศัลยกรรมประเภทท าปากกล่าวคือ อาชีพ

แตกต่างกัน ไม่มีผลต่อศัลยกรรมประเภทท าปาก ที่ไม่แตกต่างกัน 



  121 

ตำรำงท่ี 118. การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพกับศัลยกรรมประเภทดึงหน้า 

 อาชีพ ดึงหน้า Total χ2 

(Sig.) ไม่เลือก เลือก 

นักเรียน/นักศึกษา 27 0 27 9.591 

(0.088) 6.8% 0.0% 6.8% 

ข้าราชการ 26 1 27 

6.5% .3% 6.8% 

พนักงานบริษัทเอกชน 203 6 209 

50.8% 1.5% 52.3% 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ 57 4 61 

14.3% 1.0% 15.3% 

ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย 66 8 74 

16.5% 2.0% 18.5% 

อื่นๆ 2 0 2 

.5% 0.0% .5% 

***หมายเหตุ อื่นๆ หมายถึง แม่ค้าออนไลน์ พริตต้ี 

 จากตารางที่ 118. ค่า χ2 ที่ค านวณไว้มีค่า 9.591 โดยมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่0.05 ซึ่งมี

ค่า Sig. มากกว่าค่า (α = 0.05) แสดงว่า อาชีพไม่มีผลต่อศัลยกรรมประเภทดึงหน้ากล่าวคือ อาชีพ

แตกต่างกัน ไม่มีผลต่อศัลยกรรมประเภทดึงหน้าที่ไม่แตกต่างกัน 
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ตำรำงท่ี 119. การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพกับศัลยกรรมประเภทตัดกราม 

 อาชีพ ตัดกราม Total χ2 

(Sig.) ไม่เลือก เลือก 

นักเรียน/นักศึกษา 27 0 27 8.523 

(0.130) 6.8% 0.0% 6.8% 

ข้าราชการ 27 0 27 

6.8% 0.0% 6.8% 

พนักงานบริษัทเอกชน 205 4 209 

51.3% 1.0% 52.3% 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ 56 5 61 

14.0% 1.3% 15.3% 

ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย 71 3 74 

17.8% .8% 18.5% 

อื่นๆ 2 0 2 

.5% 0.0% .5% 

***หมายเหตุ อื่นๆ หมายถึง แม่ค้าออนไลน์ พริตต้ี 

จากตารางที่ 119. ค่า χ2 ที่ค านวณไว้มีค่า 8.523 โดยมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่0.05 ซึ่งมี

ค่า Sig. มากกว่าค่า (α = 0.05) แสดงว่า อาชีพไม่มีผลต่อศัลยกรรมประเภทตัดกรามกล่าวคืออาชีพ

แตกต่างกัน ไม่มีผลต่อศัลยกรรมประเภทตัดกรามท่ีไม่แตกต่างกัน 
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ตำรำงท่ี 120. การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพกับศัลยกรรมประเภททุบโหนก,ตัดโหนก 

 อาชีพ ทุบโหนก,ตัดโหนก Total χ2 

(Sig.) ไม่เลือก เลือก 

นักเรียน/นักศึกษา 27 0 27 27.008 

(0.000*) 6.8% 0.0% 6.8% 

ข้าราชการ 26 1 27 

6.5% .3% 6.8% 

พนักงานบริษัทเอกชน 203 6 209 

50.8% 1.5% 52.3% 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ 49 12 61 

12.3% 3.0% 15.3% 

ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย 70 4 74 

17.5% 1.0% 18.5% 

อื่นๆ 2 0 2  

.5% 0.0% .5% 

***หมายเหตุ อื่นๆ หมายถึง แม่ค้าออนไลน์ พริตต้ี 

จากตารางที่ 120. ค่า χ2 ที่ค านวณไว้มีค่า 27.008 โดยมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่0.05 ซึ่งมี

ค่า Sig. น้อยกว่าค่า (α = 0.05) แสดงว่า อาชีพมีผลต่อศัลยกรรมประเภททุบโหนก,ตัดโหนกกล่าวคือ 

อาชีพแตกต่างกัน มีผลต่อศัลยกรรมประเภททุบโหนก,ตัดโหนกที่แตกต่างกัน 
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ตำรำงท่ี 121. การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพกับศัลยกรรมประเภทปรับโครงหน้า V-Line 

 อาชีพ ปรับโครงหน้า V-Line Total χ2 

(Sig.) ไม่เลือก เลือก 

นักเรียน/นักศึกษา 24 3 27 17.208 

(0.004*) 6.0% .8% 6.8% 

ข้าราชการ 26 1 27 

6.5% .3% 6.8% 

พนักงานบริษัทเอกชน 177 32 209 

44.3% 8.0% 52.3% 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ 42 19 61 

10.5% 4.8% 15.3% 

ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย 66 8 74 

16.5% 2.0% 18.5% 

อื่นๆ 1 1 2 

.3% .3% .5% 

***หมายเหตุ อื่นๆ หมายถึง แม่ค้าออนไลน์ พริตต้ี 

จากตารางที่ 121. ค่า χ2 ที่ค านวณไว้มีค่า 17.208 โดยมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่0.05 ซึ่งมี

ค่า Sig. น้อยกว่าค่า (α = 0.05) แสดงว่า อาชีพมีผลต่อศัลยกรรมประเภทปรับโครงหน้า V-Line

กล่าวคือ อาชีพแตกต่างกัน มีผลต่อศัลยกรรมประเภท ปรับโครงหน้า V-Line ที่แตกต่างกัน 
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ตำรำงท่ี 122. การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพกับศัลยกรรมประเภทอ่ืนๆ 

 อาชีพ อื่นๆ Total χ2 

(Sig.) ไม่เลือก เลือก 

นักเรียน/นักศึกษา 27 0 27 15.115 

(0.010*) 6.8% 0.0% 6.8% 

ข้าราชการ 24 3 27 

6.0% .8% 6.8% 

พนักงานบริษัทเอกชน 207 2 209 

51.8% .5% 52.3% 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ 60 1 61 

15.0% .3% 15.3% 

ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย 73 1 74 

18.3% .3% 18.5% 

อื่นๆ 2 0 2 

.5% 0.0% .5% 

***หมายเหตุ อื่นๆ หมายถึง แม่ค้าออนไลน์ พริตต้ี 

จากตารางที่ 122. ค่า χ2  ที่ค านวณไว้มีค่า 15.115 โดยมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่0.05 ซึ่ง

มีค่า Sig. น้อยกว่าค่า (α = 0.05) แสดงว่า อาชีพมีผลต่อศัลยกรรมประเภทอ่ืนๆ เช่น ผ่าตัดถุงใต้ตา, 

ฉีดไขมันที่ใบหน้า, ฉีดโบท็อก, ฟิลเลอร์ กล่าวคือ อาชีพแตกต่างกัน มีผลต่อศัลยกรรมประเภทอ่ืนๆ ที่

แตกต่างกัน 
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ตำรำงท่ี 123. การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างรายได้ต่อเดือนกับความถี่ในการเข้ารับบริการสถาบัน
เสริมความงามด้านศัลยกรรม 

 รายได้ต่อเดือน ความถี่ในการเข้ารบับริการสถาบนัเสรมิความงามด้านศลัยกรรม Total χ2 

(Sig.) 1 ครั้ง 2 ครั้ง 3 ครั้ง 4 ครั้ง มากกว่า 5 ครั้ง 

ต่ ากว่า 15,000 

บาท 

20 4 1 1 1 27 95.130 

(0.000*) 5.0% 1.0% .3% .3% .3% 6.8% 

15,001 – 20,000 

บาท 

136 34 10 3 1 184 

34.0% 8.5% 2.5% .8% .3% 46.0% 

20,001 – 25,000 

บาท 

43 39 14 12 1 109 

10.8% 9.8% 3.5% 3.0% .3% 27.3% 

25,001 – 30,000 

บาท 

19 10 2 2 1 34 

4.8% 2.5% .5% .5% .3% 8.5% 

30,001 – 35,000 

บาท 

7 11 1 1 0 20 

1.8% 2.8% .3% .3% 0.0% 5.0% 

มากกว่า 35,001 

บาทขึ้นไป 

7 9 4 1 5 26 

1.8% 2.3% 1.0% .3% 1.3% 6.5% 

จากตารางที่ 123. ค่า χ2 ที่ค านวณไว้มีค่า 95.130 โดยมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่0.05 ซึ่งมี

ค่า Sig. น้อยกว่าค่า (α = 0.05) แสดงว่า เพศมีผลต่อความถ่ีในการเข้ารับบริการสถาบันเสริมความ

งามด้านศัลยกรรม กล่าวคือ เพศแตกต่างกัน มีผลต่อความถี่ในการเข้ารับบริการสถาบันเสริมความ

งามด้านศัลยกรรมที่แตกต่างกัน 
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ตำรำงที่ 124. การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างรายได้ต่อเดือนกับเหตุผลในการตัดสินใจเลือก
ท าศัลยกรรมเสริมความงามบนใบหน้า 

 รายได้ต่อเดือน ท่านตัดสินใจเลือกท าศลัยกรรมเสริมความงามบนใบหน้าจากเหตุผลใด Total χ2 

(Sig.) เพื่อแก้ไข
ปัญหา
ความ
บกพร่อง
บน
ใบหน้า 

เพื่อสร้าง
ความ
มั่นใจของ
ตนเอง 

เพื่อ
ความก้าวหน้า
ทางด้านการ
งาน 

เพื่อ
ครอบครัว/
คนรัก 

เพื่อตาม
แฟช่ัน
ดารา/
นักร้อง 

เพื่อความ
ต้องการ
ส่วนตัว 

ต่ ากว่า 15,000 

บาท 

5 16 0 1 1 4 27 35.233 

(0.084) 1.3% 4.0% 0.0% .3% .3% 1.0% 6.8% 

15,001 – 20,000 

บาท 

24 132 6 2 1 19 184 

6.0% 33.0% 1.5% .5% .3% 4.8% 46.0% 

20,001 – 25,000 

บาท 

12 73 8 2 2 12 109 

3.0% 18.3% 2.0% .5% .5% 3.0% 27.3% 

25,001 – 30,000 

บาท 

9 18 1 3 0 3 34 

2.3% 4.5% .3% .8% 0.0% .8% 8.5% 

30,001 – 35,000 

บาท 

4 10 3 1 0 2 20 

1.0% 2.5% .8% .3% 0.0% .5% 5.0% 

มากกว่า 35,001 

บาทขึ้นไป 

6 12 4 1 0 3 26 

1.5% 3.0% 1.0% .3% 0.0% .8% 6.5% 

จากตารางที่ 124. ค่า χ2 ที่ค านวณไว้มีค่า 35.233  โดยมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่0.05 ซึ่ง

มีค่า Sig. มากกว่าค่า (α = 0.05) แสดงว่า รายได้ต่อเดือนไม่มีผลต่อเหตุผลในการตัดสินใจเลือก

ท าศัลยกรรมเสริมความงามบนใบหน้า กล่าวคือ รายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน ไม่มีผลต่อเหตุผลในการ

ตัดสินใจเลือกท าศัลยกรรมเสริมความงามบนใบหน้า ที่ไม่แตกต่างกัน 
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ตำรำงท่ี 125. การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างรายได้ต่อเดือนกับผู้มีส่วนช่วยให้ท่านตัดสินใจท าศัล
กรรม 

  รายไดต้่อเดือน ผู้มีส่วนช่วยให้ท่านตดัสินใจท าศลักรรม Total χ2 

(Sig.) เพื่อน คนรัก ครอบครัว ดารา/นักร้อง ความ
ต้องการ
ส่วนตัว 

ต่ ากว่า 15,000 

บาท 

3 2 1 1 20 27 37.442 

(0.010*) .8% .5% .3% .3% 5.0% 6.8% 

15,001 – 20,000 

บาท 

19 21 9 1 134 184 

4.8% 5.3% 2.3% .3% 33.5% 46.0% 

20,001 – 25,000 

บาท 

24 14 4 1 66 109 

6.0% 3.5% 1.0% .3% 16.5% 27.3% 

25,001 – 30,000 

บาท 

10 4 5 0 15 34 

2.5% 1.0% 1.3% 0.0% 3.8% 8.5% 

30,001 – 35,000 

บาท 

4 2 2 0 12 20 

1.0% .5% .5% 0.0% 3.0% 5.0% 

มากกว่า 35,001 

บาทขึ้นไป 

7 4 1 2 12 26 

1.8% 1.0% .3% .5% 3.0% 6.5% 

จากตารางที่ 125. ค่า χ2 ที่ค านวณไว้มีค่า 37.442 โดยมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่ง

มีค่า Sig. น้อยกว่าค่า (α = 0.05) แสดงว่า รายได้ต่อเมีผลต่อผู้มีส่วนช่วยให้ท่านตัดสินใจท าศัลกรรม 

กล่าวคือ รายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีผลต่อผู้มีส่วนช่วยให้ท่านตัดสินใจท าศัลกรรม ที่แตกต่างกัน 
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ตำรำงที่ 126. การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างรายได้ต่อเดือนกับการรับรู้ข้อมูลของสถานที่
ศัลยกรรม 

 รายได้ต่อเดือน ท่านทราบข้อมูลของสถานท่ีศลัยกรรมนี้จากแหล่งใด Total χ2 

(Sig.) เพื่อน
แนะน า 

หนังสือพิมพ์ ป้าย
ประกาศ 

โทรทัศน ์ เว็บไซด ์ เฟสบุ๊ค อินสตา
แกรม 

ไลน ์

ต่ ากว่า 15,000 

บาท 

10 0 0 0 1 13 2 1 27 69.395 

(0.000*) 2.5% 0.0% 0.0% 0.0% .3% 3.3% .5% .3% 6.8% 

15,001 – 20,000 

บาท 

39 2 1 1 14 105 22 0 184 

9.8% .5% .3% .3% 3.5% 26.3% 5.5% 0.0% 46.0% 

20,001 – 25,000 

บาท 

25 1 0 3 13 54 13 0 109 

6.3% .3% 0.0% .8% 3.3% 13.5% 3.3% 0.0% 27.3% 

25,001 – 30,000 

บาท 

16 0 0 0 6 10 2 0 34 

4.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.5% 2.5% .5% 0.0% 8.5% 

30,001 – 35,000 

บาท 

7 1 1 0 3 6 2 0 20 

1.8% .3% .3% 0.0% .8% 1.5% .5% 0.0% 5.0% 

มากกว่า 35,001 

บาทขึ้นไป 

12 0 0 0 3 8 1 2 26 

3.0% 0.0% 0.0% 0.0% .8% 2.0% .3% .5% 6.5% 

จากตารางที่ 126. ค่า χ2 ที่ค านวณไว้มีค่า 69.395 โดยมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่ง

มีค่า Sig. น้อยกว่าค่า (α = 0.05) แสดงว่ารายได้ต่อเดือนมีผลต่อการรับรู้ข้อมูลของสถานที่ศัลยกรรม 

กล่าวคือ รายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีผลต่อการรับรู้ข้อมูลของสถานที่ศัลยกรรม ที่แตกต่างกัน 
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ตำรำงท่ี 127. การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างรายได้ต่อเดือนกับโรงพยาบาลรัฐที่ท าศัลยกรรม
ตกแต่งความงาม 

  รายไดต้่อเดือน โรงพยาบาลรัฐ Total χ2 

(Sig.) ไม่เลือก เลือก 

ต่ ากว่า 15,000 บาท 27 0 27 14.001 

(0.016*) 6.8% 0.0% 6.8% 

15,001 – 20,000 บาท 182 2 184 

45.5% .5% 46.0% 

20,001 – 25,000 บาท 103 6 109 

25.8% 1.5% 27.3% 

25,001 – 30,000 บาท 31 3 34 

7.8% .8% 8.5% 

30,001 – 35,000 บาท 20 0 20 

5.0% 0.0% 5.0% 

มากกว่า 35,001 บาทขึ้นไป 23 3 26 

5.8% .8% 6.5% 

จากตารางที่ 127. ค่า χ2 ที่ค านวณไว้มีค่า 14.001 โดยมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่0.05 ซึ่งมี

ค่า Sig. น้อยกว่าค่า (α = 0.05) แสดงว่ารายได้ต่อเดือนมีผลต่อโรงพยาบาลรัฐที่ท าศัลยกรรมตกแต่ง

ความงาม กล่าวคือ รายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีผลต่อโรงพยาบาลรัฐที่ท าศัลยกรรมตกแต่งความงาม 

ที่แตกต่างกัน 
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ตำรำงท่ี 128. การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างรายได้ต่อเดือนกับโรงพยาบาลเอกชนที่ท าศัลยกรรม
ตกแต่งความงาม 

 รายได้ต่อเดือน โรงพยาบาลเอกชน Total χ2 

(Sig.) ไม่เลือก เลือก 

ต่ ากว่า 15,000 บาท 25 2 27 14.679 

(0.012*) 6.3% .5% 6.8% 

15,001 – 20,000 บาท 173 11 184 

43.3% 2.8% 46.0% 

20,001 – 25,000 บาท 92 17 109 

23.0% 4.3% 27.3% 

25,001 – 30,000 บาท 29 5 34 

7.3% 1.3% 8.5% 

30,001 – 35,000 บาท 18 2 20 

4.5% .5% 5.0% 

มากกว่า 35,001 บาทขึ้นไป 19 7 26 

4.8% 1.8% 6.5% 

จากตารางที่ 128. ค่า χ2 ที่ค านวณไว้มีค่า 14.679  โดยมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่0.05 ซึ่ง

มีค่า Sig. น้อยกว่าค่า (α = 0.05) แสดงว่า รายได้ต่อเดือนมีผลต่อโรงพยาบาลเอกชนที่ท าศัลยกรรม

ตกแต่งความงาม กล่าวคือ รายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีผลต่อโรงพยาบาลเอกชนที่ท าศัลยกรรม

ตกแต่งความงาม ที่ไม่แตกต่างกัน 
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ตำรำงที่ 129. การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างรายได้ต่อเดือนกับคลินิกที่มีชื่อเสียงที่ท าศัลยกรรม
ตกแต่งความงาม 

 รายได้ต่อเดือน คลินิกท่ีมีชื่อเสียง Total χ2 

(Sig.) ไม่เลือก เลือก 

ต่ ากว่า 15,000 บาท 1 26 27 12.282 

(0.031*) .3% 6.5% 6.8% 

15,001 – 20,000 บาท 7 177 184 

1.8% 44.3% 46.0% 

20,001 – 25,000 บาท 14 95 109 

3.5% 23.8% 27.3% 

25,001 – 30,000 บาท 5 29 34 

1.3% 7.3% 8.5% 

30,001 – 35,000 บาท 2 18 20 

.5% 4.5% 5.0% 

มากกว่า 35,001 บาทขึ้นไป 4 22 26 

1.0% 5.5% 6.5% 

จากตารางที ่129. ค่า χ2  ที่ค านวณไว้มีค่า 12.282 โดยมีระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 ซึ่ง

มีค่า Sig. น้อยกว่าค่า (α = 0.05) แสดงว่า รายได้ต่อเดือนมีผลต่อคลินิกที่มีชื่อเสียงที่ท าศัลยกรรม

ตกแต่งความงาม กล่าวคือ รายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีผลต่อคลินิกที่มีชื่อเสียงที่ท าศัลยกรรมตกแต่ง

ความงาม ที่แตกต่างกัน 

 



  133 

ตำรำงที่  130. การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างรายได้ต่อเดือนกับทัวร์ศัลยกรรมเกาหลีที่
ท าศัลยกรรมตกแต่งความงาม 

  รายไดต้่อเดือน ทัวร์ศัลยกรรมเกาหล ี Total χ2 

(Sig.) ไม่เลือก เลือก 

ต่ ากว่า 15,000 บาท 27 0 27 7.326 

(0.198) 6.8% 0.0% 6.8% 

15,001 – 20,000 บาท 183 1 184 

45.8% .3% 46.0% 

20,001 – 25,000 บาท 107 2 109 

26.8% .5% 27.3% 

25,001 – 30,000 บาท 32 2 34 

8.0% .5% 8.5% 

30,001 – 35,000 บาท 20 0 20 

5.0% 0.0% 5.0% 

มากกว่า 35,001 บาทขึ้นไป 25 1 26 

6.3% .3% 6.5% 

จากตารางที่ 130. ค่า χ2 ที่ค านวณไว้มีค่า 7.326 โดยมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งมี

ค่า Sig. มากกว่าค่า (α = 0.05) แสดงว่า รายได้ต่อเดือนไม่มีผลต่อทัวร์ศัลยกรรมเกาหลีที่

ท าศัลยกรรมตกแต่งความงาม กล่าวคือ รายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน ไม่มีผลต่อทัวร์ศัลยกรรมเกาหลีที่

ท าศัลยกรรมตกแต่งความงาม ที่ไม่แตกต่างกัน 
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ตำรำงที่ 131. การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างรายได้ต่อเดือนกับเหตุผลในการตัดสินใจเลือก
สถานที่ในการท าศัลยกรรม  

   รายไดต้่อ
เดือน 

เหตุผลในการตัดสินใจเลือกสถานที่ในการท าศัลยกรรม Total χ2 

(Sig.) ราคา คุณภาพ/
ผลลัพธ์ที่
ได ้

ช่ือเสียง ที่ตั้ง ความ
สะอาด 

ความ
ปลอดภัย 

ต่ ากว่า 15,000 

บาท 

9 11 2 0 1 4 27 54.895 

(0.001*) 2.3% 2.8% .5% 0.0% .3% 1.0% 6.8% 

15,001 – 20,000 

บาท 

8 132 18 3 5 18 184 

2.0% 33.0% 4.5% .8% 1.3% 4.5% 46.0% 

20,001 – 25,000 

บาท 

3 73 13 0 8 12 109 

.8% 18.3% 3.3% 0.0% 2.0% 3.0% 27.3% 

25,001 – 30,000 

บาท 

3 20 3 0 3 5 34 

.8% 5.0% .8% 0.0% .8% 1.3% 8.5% 

30,001 – 35,000 

บาท 

0 14 2 0 2 2 20 

0.0% 3.5% .5% 0.0% .5% .5% 5.0% 

มากกว่า 35,001 

บาทขึ้นไป 

2 15 5 0 0 4 26 

.5% 3.8% 1.3% 0.0% 0.0% 1.0% 6.5% 

จากตารางที่ 131. ค่า χ2  ที่ค านวณไว้มีค่า 54.895 โดยมีระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 ซึ่ง

มีค่า Sig. น้อยกว่าค่า (α = 0.05) แสดงว่ารายได้ต่อเดือนมีผลต่อเหตุผลในการตัดสินใจเลือกสถานที่

ในการท าศัลยกรรม  กล่าวคือ รายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีผลต่อเหตุผลในการตัดสินใจเลือกสถานที่

ในการท าศัลยกรรม ที่แตกต่างกัน 
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ตำรำงท่ี 132. การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างรายได้ต่อเดือนกับผลที่คาดหวังก่อนการท าศัลยกรรม  

    รายได้ต่อเดือน ผลที่คาดหวังก่อนการท าศัลยกรรม Total χ2 

(Sig.) ได้รูปแบบ
ตามที่ต้องการ 

มีความมั่นใจใน
ตนเองมากขึ้น 

ไม่มีอาการ
แทรกซ้อน 

อื่นๆ 

ต่ ากว่า 15,000 

บาท 

14 9 4 0 27 20.795 

(0.144) 3.5% 2.3% 1.0% 0.0% 6.8% 

15,001 – 20,000 

บาท 

108 62 14 0 184 

27.0% 15.5% 3.5% 0.0% 46.0% 

20,001 – 25,000 

บาท 

59 45 5 0 109 

14.8% 11.3% 1.3% 0.0% 27.3% 

25,001 – 30,000 

บาท 

17 14 3 0 34 

4.3% 3.5% .8% 0.0% 8.5% 

30,001 – 35,000 

บาท 

11 8 1 0 20 

2.8% 2.0% .3% 0.0% 5.0% 

มากกว่า 35,001 

บาทขึ้นไป 

16 8 1 1 26 

4.0% 2.0% .3% .3% 6.5% 

***หมายเหตุ อื่นๆ หมายถึง ได้รับคามสนใจจากเพศตรงข้ามมากขึ้น, มีโอกาสก้าวหน้าในหน้าทีก่ารงาน, แฟนเก่ากลับมา 

จากตารางที่ 132. ค่า  χ2 ที่ค านวณไว้มีค่า 20.795 โดยมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05ซึ่ง

มีค่า Sig. มากกว่าค่า (α = 0.05) แสดงว่า รายได้ต่อเดือนไม่มีผลต่อผลที่คาดหวังก่อนการ

ท าศัลยกรรม กล่าวคือ รายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน ไม่มีผลต่อผลที่คาดหวังก่อนการท าศัลยกรรม ที่ไม่

แตกต่างกัน 
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ตำรำงท่ี 133. การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างรายได้ต่อเดือนกับราคาค่าใช้จ่ายในการท าศัลยกรรม
ในแต่ละครั้ง 

 รายได้ต่อเดือน ราคาค่าใช้จ่ายในการท าศัลยกรรมในแต่ละครั้ง Total χ2 

(Sig.) 10,000-
20,000 

20,000-
30,000 

30,000-
40,000 

มากกว่า 

40,000 ขึ้นไป 

ต่ ากว่า 15,000 

บาท 

17 8 1 1 27 150.686 

(0.000*) 4.3% 2.0% .3% .3% 6.8% 

15,001 – 20,000 

บาท 

131 47 3 3 184 

32.8% 11.8% .8% .8% 46.0% 

20,001 – 25,000 

บาท 

32 47 13 17 109 

8.0% 11.8% 3.3% 4.3% 27.3% 

25,001 – 30,000 

บาท 

8 16 8 2 34 

2.0% 4.0% 2.0% .5% 8.5% 

30,001 – 35,000 

บาท 

4 4 10 2 20 

1.0% 1.0% 2.5% .5% 5.0% 

มากกว่า 35,001 

บาทขึ้นไป 

5 4 8 9 26 

1.3% 1.0% 2.0% 2.3% 6.5% 

จากตารางที่ 133. ค่า χ2 ที่ค านวณไว้มีค่า 150.686 โดยมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่0.05 ซึ่ง

มีค่า Sig. น้อยกว่าค่า (α = 0.05) แสดงว่ารายได้ต่อเดือนมีผลต่อราคาค่าใช้จ่ายในการท าศัลยกรรม

ในแต่ละครั้ง กล่าวคือ รายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีผลต่อราคาค่าใช้จ่ายในการท าศัลยกรรมในแต่ละ

ครั้ง ที่แตกต่างกัน 
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ตำรำงที่ 134. การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างรายได้ต่อเดือนกับระยะเวลาในการตัดสินใจเลือก
ท าศัลยกรรม 

 รายได้ต่อเดือน ระยะเวลาในการตัดสินใจเลือกท าศัลยกรรม Total χ2 

(Sig.) ต่ ากว่า 1 

เดือน 
1-2 เดือน 2-3 เดือน 3 เดือนขึ้นไป 

ต่ ากว่า 15,000 บาท 3 13 5 6 27 52.184 

(0.000*) .8% 3.3% 1.3% 1.5% 6.8% 

15,001 – 20,000 บาท 12 42 92 38 184 

3.0% 10.5% 23.0% 9.5% 46.0% 

20,001 – 25,000 บาท 4 28 36 41 109 

1.0% 7.0% 9.0% 10.3% 27.3% 

25,001 – 30,000 บาท 3 10 9 12 34 

.8% 2.5% 2.3% 3.0% 8.5% 

30,001 – 35,000 บาท 1 6 2 11 20 

.3% 1.5% .5% 2.8% 5.0% 

มากกว่า 35,001 บาทขึ้น
ไป 

3 4 3 16 26 

.8% 1.0% .8% 4.0% 6.5% 

จากตารางที่ 134. ค่า χ2 ที่ค านวณไว้มีค่า 52.184 โดยมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่0.05 ซึ่งมี

ค่า Sig. น้อยกว่าค่า (α = 0.05) แสดงว่า รายได้ต่อเดือนมีผลต่อระยะเวลาในการตัดสินใจเลือก

ท าศัลยกรรม  กล่าวคือ รายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีผลต่อระยะเวลาในการตัดสินใจเลือก

ท าศัลยกรรมที่แตกต่างกัน 
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ตำรำงท่ี 135. การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างรายได้ต่อเดือนกับศัลยกรรมประเภทเสริมจมูก 

 รายได้ต่อเดือน เสรมิจมูก Total χ2 

(Sig.) ไม่เลือก เลือก 

ต่ ากว่า 15,000 บาท 7 20 27 3.891 

(0.565) 1.8% 5.0% 6.8% 

15,001 – 20,000 บาท 39 145 184 

9.8% 36.3% 46.0% 

20,001 – 25,000 บาท 26 83 109 

6.5% 20.8% 27.3% 

25,001 – 30,000 บาท 10 24 34 

2.5% 6.0% 8.5% 

30,001 – 35,000 บาท 3 17 20 

.8% 4.3% 5.0% 

มากกว่า 35,001 บาทขึ้นไป 9 17 26 

2.3% 4.3% 6.5% 

จากตารางที่ 135. ค่า χ2 ที่ค านวณไว้มีค่า 3.891 โดยมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่0.05 ซึ่งมี

ค่า Sig. มากกว่าค่า (α = 0.05) แสดงว่า รายได้ต่อเดือนไม่มีผลต่อศัลยกรรมประเภทเสริมจมูก

กล่าวคือ รายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน ไม่มีผลต่อศัลยกรรมประเภทเสริมจมูกที่ไม่แตกต่างกัน 
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ตำรำงท่ี 136. การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างรายได้ต่อเดือนกับศัลยกรรมประเภทเสริมคาง 

  รายไดต้่อเดือน เสรมิคาง Total χ2 

(Sig.) ไม่เลือก เลือก 

ต่ ากว่า 15,000 บาท 24 3 27 15.070 

(0.010*) 6.0% .8% 6.8% 

15,001 – 20,000 บาท 174 10 184 

43.5% 2.5% 46.0% 

20,001 – 25,000 บาท 95 14 109 

23.8% 3.5% 27.3% 

25,001 – 30,000 บาท 28 6 34 

7.0% 1.5% 8.5% 

30,001 – 35,000 บาท 17 3 20 

4.3% .8% 5.0% 

มากกว่า 35,001 บาทขึ้นไป 19 7 26 

4.8% 1.8% 6.5% 

จากตารางที่ 136. ค่า χ2 ที่ค านวณไว้มีค่า 15.070  โดยมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่0.05 ซึ่ง

มีค่า Sig. น้อยกว่าค่า (α = 0.05) แสดงว่า รายได้ต่อเดือนมีผลต่อศัลยกรรมประเภทเสริมคาง

กล่าวคือ รายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีผลต่อศัลยกรรมประเภทเสริมคาง ที่แตกต่างกัน 
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ตำรำงท่ี 137. การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างรายได้ต่อเดือนกับศัลยกรรมประเภทท าตา 2 ชั้น 

   รายไดต้่อเดือน ท าตา 2 ช้ัน Total χ2 

(Sig.) ไม่เลือก เลือก 

ต่ ากว่า 15,000 บาท 19 8 27 12.523 

(0.028*) 4.8% 2.0% 6.8% 

15,001 – 20,000 บาท 155 29 184 

38.8% 7.3% 46.0% 

20,001 – 25,000 บาท 87 22 109 

21.8% 5.5% 27.3% 

25,001 – 30,000 บาท 26 8 34 

6.5% 2.0% 8.5% 

30,001 – 35,000 บาท 14 6 20 

3.5% 1.5% 5.0% 

มากกว่า 35,001 บาทขึ้นไป 15 11 26  

3.8% 2.8% 6.5% 

จากตารางที่ 137. ค่า χ2 ที่ค านวณไว้มีค่า 12.523 โดยมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่0.05 ซึ่งมี

ค่า Sig. น้อยกว่าค่า (α = 0.05) แสดงว่า รายได้ต่อเดือนมีผลต่อศัลยกรรมประเภทท าตา 2 ชั้น

กล่าวคือ รายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีผลต่อศัลยกรรมประเภทท าตา 2 ชั้น ที่แตกต่างกัน 
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ตำรำงท่ี 138. การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างรายได้ต่อเดือนกับศัลยกรรมประเภทท าปาก 

    รายได้ต่อเดือน ท าปาก Total χ2 

(Sig.) ไม่เลือก เลือก 

ต่ ากว่า 15,000 บาท 25 2 27 16.875 

(0.005*) 6.3% .5% 6.8% 

15,001 – 20,000 บาท 175 9 184 

43.8% 2.3% 46.0% 

20,001 – 25,000 บาท 102 7 109 

25.5% 1.8% 27.3% 

25,001 – 30,000 บาท 31 3 34 

7.8% .8% 8.5% 

30,001 – 35,000 บาท 19 1 20 

4.8% .3% 5.0% 

มากกว่า 35,001 บาทขึ้นไป 19 7 26 

4.8% 1.8% 6.5% 

จากตารางที ่138. ค่า χ2 ที่ค านวณไว้มีค่า 16.875 โดยมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่0.05 ซึ่งมี

ค่า Sig. น้อยกว่าค่า (α = 0.05) แสดงว่า รายได้ต่อเดือนมีผลต่อศัลยกรรมประเภทท าปากกล่าวคือ 

รายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีผลต่อศัลยกรรมประเภทท าปาก ที่แตกต่างกัน 
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ตำรำงท่ี 139. การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างรายได้ต่อเดือนกับศัลยกรรมประเภทดึงหน้า  

     รายได้ต่อเดือน ดึงหน้า Total χ2 

(Sig.) ไม่เลือก เลือก 

ต่ ากว่า 15,000 บาท 27 0 27 8.315 

(0.140) 6.8% 0.0% 6.8% 

15,001 – 20,000 บาท 177 7 184 

44.3% 1.8% 46.0% 

20,001 – 25,000 บาท 104 5 109 

26.0% 1.3% 27.3% 

25,001 – 30,000 บาท 32 2 34 

8.0% .5% 8.5% 

30,001 – 35,000 บาท 19 1 20 

4.8% .3% 5.0% 

มากกว่า 35,001 บาทขึ้นไป 22 4 26 

5.5% 1.0% 6.5% 

จากตารางที่ 139. ค่า χ2 ที่ค านวณไว้มีค่า 6.491 โดยมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่0.05 ซึ่งมี

ค่า Sig. มากกว่าค่า (α = 0.05) แสดงว่า รายได้ต่อเดือนไม่มีผลต่อศัลยกรรมประเภทดึงหน้ากล่าวคือ 

รายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน ไม่มีผลต่อศัลยกรรมประเภทดึงหน้าที่ไม่แตกต่างกัน 
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ตำรำงท่ี 140. การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างรายได้ต่อเดือนกับศัลยกรรมประเภทตัดกราม 

 รายได้ต่อเดือน ตัดกราม Total χ2 

(Sig.) ไม่เลือก เลือก 

ต่ ากว่า 15,000 บาท 27 0 27 21.323 

(0.001*) 6.8% 0.0% 6.8% 

15,001 – 20,000 บาท 183 1 184 

45.8% .3% 46.0% 

20,001 – 25,000 บาท 103 6 109 

25.8% 1.5% 27.3% 

25,001 – 30,000 บาท 33 1 34 

8.3% .3% 8.5% 

30,001 – 35,000 บาท 20 0 20 

5.0% 0.0% 5.0% 

มากกว่า 35,001 บาทขึ้นไป 22 4 26 

5.5% 1.0% 6.5% 

จากตารางที่ 140. ค่า χ2 ที่ค านวณไว้มีค่า 21.323 โดยมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่0.05 ซึ่งมี

ค่า Sig. น้อยกว่าค่า (α = 0.05) แสดงว่า รายได้ต่อเดือนไม่มีผลต่อศัลยกรรมประเภทตัดกราม

กล่าวคือ รายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน ไม่มีผลต่อศัลยกรรมประเภทตัดกรามแตกต่างกัน 
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ตำรำงที่ 141. การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างรายได้ต่อเดือนกับศัลยกรรมประเภททุบโหนก ,ตัด
โหนก 

  รายไดต้่อเดือน ทุบโหนก,ตัดโหนก Total χ2 

(Sig.) ไม่เลือก เลือก 

ต่ ากว่า 15,000 บาท 27 0 27 18.940 

(0.002*) 6.8% 0.0% 6.8% 

15,001 – 20,000 บาท 180 4 184 

45.0% 1.0% 46.0% 

20,001 – 25,000 บาท 95 14 109 

23.8% 3.5% 27.3% 

25,001 – 30,000 บาท 32 2 34 

8.0% .5% 8.5% 

30,001 – 35,000 บาท 20 0 20 

5.0% 0.0% 5.0% 

มากกว่า 35,001 บาทขึ้นไป 23 3 26 

5.8% .8% 6.5% 

จากตารางที่ 141. ค่า χ2 ที่ค านวณไว้มีค่า 18.940 โดยมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่0.05 ซึ่งมี

ค่า Sig. น้อยกว่าค่า (α = 0.05) แสดงว่า รายได้ต่อเดือนมีผลต่อศัลยกรรมประเภททุโหนก ,ตัดโหนก

กล่าวคือ รายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีผลต่อศัลยกรรมประเภททุบโหนก,ตัดโหนกที่แตกต่างกัน 
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ตำรำงท่ี 142. การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างรายได้ต่อเดือนกับศัลยกรรมประเภทปรับโครงหน้า 
V-Line  

   รายไดต้่อเดือน ปรับโครงหน้า V-Line Total χ2 

(Sig.) ไม่เลือก เลือก 

ต่ ากว่า 15,000 บาท 23 4 27 4.493 

(0.481) 5.8% 1.0% 6.8% 

15,001 – 20,000 บาท 158 26 184 

39.5% 6.5% 46.0% 

20,001 – 25,000 บาท 86 23 109 

21.5% 5.8% 27.3% 

25,001 – 30,000 บาท 28 6 34 

7.0% 1.5% 8.5% 

30,001 – 35,000 บาท 19 1 20 

4.8% .3% 5.0% 

มากกว่า 35,001 บาทขึ้นไป 22 4 26 

5.5% 1.0% 6.5% 

จากตารางที่ 142. ค่า χ2 ที่ค านวณไว้มีค่า 4.493  โดยมีระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 ซึ่งมี

ค่า Sig. มากกว่าค่า (α = 0.05) แสดงว่า รายได้ต่อเดือนไม่มีผลต่อศัลยกรรมประเภทปรับโครงหน้า 

V-Lineกล่าวคือ รายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน ไม่มีผลต่อศัลยกรรมประเภท ปรับโครงหน้า V-Line ที่ไม่

แตกต่างกัน 
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ตำรำงท่ี 143. การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างรายได้ต่อเดือนกับศัลยกรรมประเภทอ่ืนๆ 

 รายได้ต่อเดือน อื่นๆ Total χ2 

 (Sig.) ไม่เลือก เลือก 

ต่ ากว่า 15,000 บาท 27 0 27 10.253 

(0.068) 6.8% 0.0% 6.8% 

15,001 – 20,000 บาท 182 2 184 

45.5% .5% 46.0% 

20,001 – 25,000 บาท 108 1 109 

27.0% .3% 27.3% 

25,001 – 30,000 บาท 33 1 34 

8.3% .3% 8.5% 

30,001 – 35,000 บาท 18 2 20 

4.5% .5% 5.0% 

มากกว่า 35,001 บาทขึ้นไป 25 1 26 

6.3% .3% 6.5% 

***หมายเหตุ อื่นๆ หมายถึง ผ่าตัดถุงใต้ตา, ฉีดไขมันที่ใบหน้า, ฉีดโบท็อก, ฟิลเลอร์ 

จากตารางที่ 143. ค่า χ2 ที่ค านวณไว้มีค่า 10.253 โดยมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่0.05 ซึ่งมี

ค่า Sig. มากกว่าค่า (α = 0.05) แสดงว่า รายได้ต่อเดือนไม่มีผลต่อศัลยกรรมประเภทอ่ืนๆ เช่น ผ่าตัด

ถุงใต้ตา, ฉีดไขมันที่ใบหน้า, ฉีดโบท็อก, ฟิลเลอร์ กล่าวคือ รายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน ไม่มีผลต่อ

ศัลยกรรมประเภทอ่ืนๆ ที่แตกต่างกัน 
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ตำรำงที่ 144. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับพฤติกรรมในการตัดสินใจท าศัลยกรรมบน
ใบหน้าที่สถาบันเสริมความงาม 

พฤติกรรมการใช้บริการสถาบันเสริมความงาม เพศ χ2 

(Sig.) ชาย หญิง 
ความถี่ในการเข้ารบับริการสถาบนัเสรมิความงาม (60) 

15% 
(340) 
85% 

6.491 
(0.165) 

ตัดสินใจเลือกท าศลัยกรรมเสรมิความงาม (60) 
15% 

(340) 
85% 

14.162 
(0.015*) 

มีส่วนช่วยให้ท่านตัดสินใจท าศัลกรรม (60) 
15% 

(340) 
85% 

7.189 
(0.126) 

ข้อมูลของสถานท่ีศัลยกรรมนี้จากแหล่งใด (60) 
15% 

(340) 
85% 

16.249 
(0.023*) 

ท่านท าศัลยกรรมตกแต่งความงามในสถานท่ีใด 
 -โรงพยาบาลรัฐ  

(60) 
15% 

(340) 
85% 

4.882 
(0.027*) 

- โรงพยาบาลเอกชน (60) 
15% 

(340) 
85% 

0.072 
(0.788) 

- คลินิกท่ีมีชื่อเสียง  (60) 
15% 

(340) 
85% 

.985 
(0.321) 

- ทัวร์ศัลยกรรมเกาหล ี (60) 
15% 

(340) 
85% 

1.075 
(0.300) 

เหตุผลในการตัดสินใจเลือกสถานที่ในการท าศัลยกรรม (60) 
15% 

(340) 
85% 

11.256 
(0.047*) 

ผลที่คาดหวังก่อนการท าศัลยกรรม (60) 
15% 

(340) 
85% 

4.484 
(0.214) 

ราคาค่าใช้จ่ายในการท าศัลยกรรมในแต่ละครั้ง (60) 
15% 

(340) 
85% 

9.801 
(0.020*) 

ระยะเวลาในการตัดสินใจเลือกท าศัลยกรรม (60) 
15% 

(340) 
85% 

2.660 
(0.447) 
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ตำรำงท่ี 144. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับพฤติกรรมในการตัดสินใจท าศัลยกรรมบน

ใบหน้าที่สถาบันเสริมความงาม (ต่อ) 

พฤติกรรมการใช้บริการสถาบันเสริมความงาม เพศ χ2 
 (Sig.) ชาย หญิง 

ประเภทของการศัลยกรรมที่ท่านเคยใช้บริการ 
- เสริมจมูก 

(60) 
15% 

(340) 
85% 

2.619 
(0.106) 

- เสริมคาง  (60) 
15% 

(340) 
85% 

0.491 
(0.483) 

- ท าตา 2 ช้ัน (60) 
15% 

(340) 
85% 

0.232 
(0.630) 

- ท าปาก (60) 
15% 

(340) 
85% 

0.036 
(0.850) 

- ดึงหน้า  (60) 
15% 

(340) 
85% 

0.313 
(0.576) 

- ตัดกราม (60) 
15% 

(340) 
85% 

0.027 
(0.870) 

- ทุบโหนก,ตัดโหนก (60) 
15% 

(340) 
85% 

4.306 
(0.038*) 

- ปรับโครงหน้า V-Line (60) 
15% 

(340) 
85% 

6.355 
(0.012*) 

- อื่นๆ (60) 
15% 

(340) 
85% 

1.029 
(0.310) 

***หมายเหตุ อื่นๆ หมายถึง ผ่าตัดถุงใต้ตา, ฉีดไขมันที่ใบหน้า, ฉีดโบท็อก, ฟิลเลอร์ 

จากตารางที่ 144. พบว่า การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับพฤติกรรมในการ

ตัดสินใจท าศัลยกรรมบนใบในสถาบันเสริมความงาม โดยใช้สถิติทดสอบด้วยค่า  χ2 และ (Sig.) พบว่า 
โดยภาพรวมผู้บริโภคที่มีเพศต่างกัน มีพฤติกรรมในการตัดสินใจท าศัลยกรรมบนใบหน้าในสถาบัน
เสริมความงามที่ไม่แตกต่าง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงว่า เพศไม่มีผลต่อพฤติกรรม
ในการตัดสินใจท าศัลยกรรมบนใบหน้าในสถาบันเสริมความงาม 
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ตำรำงที่ 145. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับพฤติกรรมในการตัดสินใจท าศัลยกรรมบน
ใบหน้าที่สถาบันเสริมความงาม 

พฤติกรรมการใช้บริการ
สถาบันเสริมความงาม 

อาย ุ χ2 
 (Sig.) ต่ ากว่า 

20 ปี 
21 – 
25 ปี 

26 – 30 
ปี 

31 - 35 
ปี 

36 – 40 
ปี 

มากกว่า 
40 ปี 

ความถี่ในการเข้ารบับริการ
สถาบันเสริมความงาม 

(12) 
3.00% 

(132) 
33% 

(173) 
43.30% 

(64) 
16% 

(13) 
3.30% 

(6) 
1.50% 

60.202 
(0.000*) 

ตัดสินใจเลือกท าศลัยกรรม
เสรมิความงาม 

(12) 
3.00% 

(132) 
33% 

(173) 
43.30% 

(64) 
16% 

(13) 
3.30% 

(6) 
1.50% 

35.352 
(0.082) 

มีส่วนช่วยให้ท่านตัดสินใจ
ท าศัลกรรม 

(12) 
3.00% 

(132) 
33% 

(173) 
43.30% 

(64) 
16% 

(13) 
3.30% 

(6) 
1.50% 

39.903 
(0.005*) 

ข้อมูลของสถานท่ีศัลยกรรม
นี้จากแหล่งใด 

(12) 
3.00% 

(132) 
33% 

(173) 
43.30% 

(64) 
16% 

(13) 
3.30% 

(6) 
1.50% 

75.136 
(0.000*) 

ท่านท าศัลยกรรมตกแต่ง
ความงามในสถานท่ีใด 
 -โรงพยาบาลรัฐ  

(12) 
3.00% 

(132) 
33% 

(173) 
43.30% 

(64) 
16% 

(13) 
3.30% 

(6) 
1.50% 

4.464 
(0.485) 

- โรงพยาบาลเอกชน (12) 
3.00% 

(132) 
33% 

(173) 
43.30% 

(64) 
16% 

(13) 
3.30% 

(6) 
1.50% 

20.831 
(0.001*) 

- คลินิกท่ีมีชื่อเสียง  (12) 
3.00% 

(132) 
33% 

(173) 
43.30% 

(64) 
16% 

(13) 
3.30% 

(6) 
1.50% 

4.913 
(0.0427*) 

- ทัวร์ศัลยกรรมเกาหล ี (12) 
3.00% 

(132) 
33% 

(173) 
43.30% 

(64) 
16% 

(13) 
3.30% 

(6) 
1.50% 

9.862 
(0.079) 

เหตุผลในการตัดสินใจเลือก
สถานท่ีในการท าศัลยกรรม 

(12) 
3.00% 

(132) 
33% 

(173) 
43.30% 

(64) 
16% 

(13) 
3.30% 

(6) 
1.50% 

62.578 
(0.000*) 

ผลที่คาดหวังก่อนการ
ท าศัลยกรรม 

(12) 
3.00% 

(132) 
33% 

(173) 
43.30% 

(64) 
16% 

(13) 
3.30% 

(6) 
1.50% 

20.915 
(0.140) 

ราคาค่าใช้จ่ายในการ
ท าศัลยกรรมในแตล่ะครั้ง 

(12) 
3.00% 

(132) 
33% 

(173) 
43.30% 

(64) 
16% 

(13) 
3.30% 

(6) 
1.50% 

43.261 
(0.000*) 

ระยะเวลาในการตัดสินใจ
เลือกท าศัลยกรรม 

(12) 
3.00% (132) 

33% 

(173) 
43.30% 

(64) 
16% 

(13) 
3.30% 

(6) 
1.50% 

51.145 
(0.000*) 
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ตำรำงท่ี 145. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับพฤติกรรมในการตัดสินใจท าศัลยกรรมบน

ใบหน้าที่สถาบันเสริมความงาม (ต่อ) 

พฤติกรรมการใช้บริการ
สถาบันเสริมความงาม 

อาย ุ χ2 
 (Sig.) ต่ ากว่า 

20 ปี 
21 – 
25 ปี 

26 – 30 
ปี 

31 - 35 
ปี 

36 – 40 
ปี 

มากกว่า 
40 ปี 

ประเภทของการศัลยกรรมที่
ท่านเคยใช้บริการ 
- เสริมจมูก 

(12) 
3.00% 

(132) 
33% 

(173) 
43.30% 

(64) 
16% 

(13) 
3.30% 

(6) 
1.50% 

3.013 
(0.698) 

- เสริมคาง  (12) 
3.00% 

(132) 
33% 

(173) 
43.30% 

(64) 
16% 

(13) 
3.30% 

(6) 
1.50% 

2.477 
(0.780) 

- ท าตา 2 ช้ัน (12) 
3.00% 

(132) 
33% 

(173) 
43.30% 

(64) 
16% 

(13) 
3.30% 

(6) 
1.50% 

11.933 
(0.036*) 

- ท าปาก (12) 
3.00% 

(132) 
33% 

(173) 
43.30% 

(64) 
16% 

(13) 
3.30% 

(6) 
1.50% 

5.031 
(0.412) 

- ดึงหน้า  (12) 
3.00% 

(132) 
33% 

(173) 
43.30% 

(64) 
16% 

(13) 
3.30% 

(6) 
1.50% 

8.508 
(0.130) 

- ตัดกราม (12) 
3.00% 

(132) 
33% 

(173) 
43.30% 

(64) 
16% 

(13) 
3.30% 

(6) 
1.50% 

12.862 
(0.025*) 

- ทุบโหนก,ตัดโหนก (12) 
3.00% 

(132) 
33% 

(173) 
43.30% 

(64) 
16% 

(13) 
3.30% 

(6) 
1.50% 

8.764 
(0.119) 

- ปรับโครงหน้า V-Line (12) 
3.00% 

(132) 
33% 

(173) 
43.30% 

(64) 
16% 

(13) 
3.30% 

(6) 
1.50% 

1.197 
(0.945) 

- อื่นๆ (12) 
3.00% 

(132) 
33% 

(173) 
43.30% 

(64) 
16% 

(13) 
3.30% 

(6) 
1.50% 

17.432 
(0.004*) 

***หมายเหตุ อื่นๆ หมายถึง ผ่าตัดถุงใต้ตา, ฉีดไขมันที่ใบหน้า, ฉีดโบท็อก, ฟิลเลอร์ 

จากตารางที่ 145. พบว่า การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับพฤติกรรมในการตัดสิน

ในท าศัลยกรรมบนใบในสถาบันเสริมความงาม โดยใช้สถิติทดสอบด้วยค่า  χ2 และ (Sig.) พบว่า โดย
ภาพรวมผู้บริโภคที่มีอายุต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมในการตัดสินใจท าศัลยกรรมบนใบหน้าในสถาบัน
เสริมความงามที่แตกต่าง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงว่า อายุมีผลต่อพฤติกรรมใน
การตัดสินใจท าศัลยกรรมบนใบหน้าในสถาบันเสริมความงาม 
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ตำรำงที่  146. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพกับพฤติกรรมในการตัดสินใจ
ท าศัลยกรรมบนใบหน้าที่สถาบันเสริมความงาม 

พฤติกรรมการใช้บริการ
สถาบันเสริมความงาม 

สถานภาพ χ2 

(Sig.) 
โสด สมรส แยกกันอยู่/หย่า

ร้าง 
 

ความถี่ในการเข้ารบับริการ
สถาบันเสริมความงาม 

(318) 
79.5% 

(81) 
20.3% 

(1) 
.3% 

3.591 
(0.892) 

ตัดสินใจเลือกท าศลัยกรรม
เสรมิความงาม 

(318) 
79.5% 

(81) 
20.3% 

(1) 
.3% 

14.426 

(0.154) 

มีส่วนช่วยให้ท่านตัดสินใจ
ท าศัลกรรม 

(318) 
79.5% 

(81) 
20.3% 

(1) 
.3% 

12.179 

(0.143) 

ข้อมูลของสถานท่ีศัลยกรรม
นี้จากแหล่งใด 

(318) 
79.5% 

(81) 
20.3% 

(1) 
.3% 

101.273 

(0.000*) 

ท่านท าศัลยกรรมตกแต่ง
ความงามในสถานท่ีใด 
 -โรงพยาบาลรัฐ  

(318) 
79.5% 

(81) 
20.3% 

(1) 
.3% 

0.651 

(0.722) 

- โรงพยาบาลเอกชน (318) 
79.5% 

(81) 
20.3% 

(1) 
.3% 

0.800 

(0.670) 

- คลินิกท่ีมีชื่อเสียง  (318) 
79.5% 

(81) 
20.3% 

(1) 
.3% 

11.607 

(0.003*) 

- ทัวร์ศัลยกรรมเกาหล ี (318) 
79.5% 

(81) 
20.3% 

(1) 
.3% 

8.129 

(0.017*) 

เหตุผลในการตัดสินใจเลือก
สถานท่ีในการท าศัลยกรรม 

(318) 
79.5% 

(81) 
20.3% 

(1) 
.3% 

20.780 

(0.023*) 

ผลที่คาดหวังก่อนการ
ท าศัลยกรรม 

(318) 
79.5% 

(81) 
20.3% 

(1) 
.3% 

10.194 
(0.117) 

ราคาค่าใช้จ่ายในการ
ท าศัลยกรรมในแตล่ะครั้ง 

(318) 
79.5% 

(81) 
20.3% 

(1) 
.3% 

44.180 
(0.000*) 

ระยะเวลาในการตัดสินใจ
เลือกท าศัลยกรรม 

(318) 
79.5% 

(81) 
20.3% 

(1) 
.3% 

8.507 

(0.203) 
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ตำรำงที่  146. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพกับพฤติกรรมในการตัดสินใจ

ท าศัลยกรรมบนใบหน้าที่สถาบันเสริมความงาม (ต่อ) 

พฤติกรรมการใช้บริการ
สถาบันเสริมความงาม 

สถานภาพ χ2 

(Sig.) โสด สมรส แยกกันอยู่/หย่า
ร้าง 

ประเภทของการศัลยกรรมที่
ท่านเคยใช้บริการ 
- เสริมจมูก 

(318) 
79.5% 

(81) 
20.3% 

(1) 
.3% 

0.625 

(0.732) 

- เสริมคาง  (318) 
79.5% 

(81) 
20.3% 

(1) 
.3% 

0.381 

(0.826) 
- ท าตา 2 ช้ัน (318) 

79.5% 
(81) 

20.3% 
(1) 
.3% 

6.164 

(0.046*) 
- ท าปาก (318) 

79.5% 
(81) 

20.3% 
(1) 
.3% 

6.100 

(0.047*) 
- ดึงหน้า  (318) 

79.5% 
(81) 

20.3% 
(1) 
.3% 

3.432 

(0.180) 
- ตัดกราม (318) 

79.5% 
(81) 

20.3% 
(1) 
.3% 

1.333 

(0.514) 
- ทุบโหนก,ตัดโหนก (318) 

79.5% 
(81) 

20.3% 
(1) 
.3% 

2.098 

(0.350) 
- ปรับโครงหน้า V-Line (318) 

79.5% 
(81) 

20.3% 
(1) 
.3% 

4.330 

(0.115) 
- อื่นๆ (318) 

79.5% 
(81) 

20.3% 
(1) 
.3% 

2.264 

(0.322) 
 ***หมายเหตุ อื่นๆ หมายถึง ผ่าตัดถุงใต้ตา, ฉีดไขมันที่ใบหน้า, ฉีดโบท็อก, ฟิลเลอร์ 

จากตารางที่ 146. พบว่า การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพกับพฤติกรรมในการ

ตัดสินใจท าศัลยกรรมบนใบในสถาบันเสริมความงาม โดยใช้สถิติทดสอบด้วยค่า χ2และ (Sig.) พบว่า 
โดยภาพรวมผู้บริโภคที่มีสถานภาพต่างกัน ไม่มีผลต่อพฤติกรรมในการตัดสินใจท าศัลยกรรมบน
ใบหน้าในสถาบันเสริมความงามที่ไม่แตกต่าง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงว่า 
สถานภาพ ไม่มีผลต่อพฤติกรรมในการตัดสินใจท าศัลยกรรมบนใบหน้าในสถาบันเสริมความงาม 
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ตำรำงที่ 147. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษากับพฤติกรรมในการตัดสินใจ
ท าศัลยกรรมบนใบหน้าที่สถาบันเสริมความงาม 

พฤติกรรมการใช้บริการสถาบันเสริม
ความงาม 

ระดับการศึกษา χ2 

(Sig.) มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

มัธยมศึกษาตอน
ปลาย/ปวช. 

อนุปริญญา
หรือเทียบเท่า 

ปริญญาตร ี ปริญญาโท
หรือสูงกว่า 

ความถี่ในการเข้ารบับริการสถาบนั
เสรมิความงาม 

(3) 
0.80% 

(18) 
4.50% 

(23) 
5.80% 

(318) 
79.50% 

(38) 
9.50% 

34.047 
(0.005*) 

ตัดสินใจเลือกท าศลัยกรรมเสรมิความ
งาม 

(3) 
0.80% 

(18) 
4.50% 

(23) 
5.80% 

(318) 
79.50% 

(38) 
9.50% 

34.135 
(0.025*) 

มีส่วนช่วยให้ท่านตัดสินใจท าศัลกรรม (3) 
0.80% 

(18) 
4.50% 

(23) 
5.80% 

(318) 
79.50% 

(38) 
9.50% 

33.254 
(0.007*) 

 
ข้อมูลของสถานท่ีศัลยกรรมนี้จาก
แหล่งใด 

(3) 
0.80% 

(18) 
4.50% 

(23) 
5.80% 

(318) 
79.50% 

(38) 
9.50% 

27.337 
(0.500) 

ท่านท าศัลยกรรมตกแต่งความงามใน
สถานท่ีใด 
 -โรงพยาบาลรัฐ  

(3) 
0.80% 

(18) 
4.50% 

(23) 
5.80% 

(318) 
79.50% 

(38) 
9.50% 

3.069 
(0.546) 

- โรงพยาบาลเอกชน (3) 
0.80% 

(18) 
4.50% 

(23) 
5.80% 

(318) 
79.50% 

(38) 
9.50% 

4.594 
(0.331) 

- คลินิกท่ีมีชื่อเสียง  (3) 
0.80% 

(18) 
4.50% 

(23) 
5.80% 

(318) 
79.50% 

(38) 
9.50% 

12.664 
(0.013*) 

- ทัวร์ศัลยกรรมเกาหล ี (3) 
0.80% 

(18) 
4.50% 

(23) 
5.80% 

(318) 
79.50% 

(38) 
9.50% 

9.376 
(0.052) 

เหตุผลในการตัดสินใจเลือกสถานที่ใน
การท าศัลยกรรม 

(3) 
0.80% 

(18) 
4.50% 

(23) 
5.80% 

(318) 
79.50% 

(38) 
9.50% 

24.245 
(0.232) 

ผลที่คาดหวังก่อนการท าศัลยกรรม (3) 
0.80% 

(18) 
4.50% 

(23) 
5.80% 

(318) 
79.50% 

(38) 
9.50% 

26.041 
(0.011*) 

ราคาค่าใช้จ่ายในการท าศัลยกรรมใน
แต่ละครั้ง 

(3) 
0.80% 

(18) 
4.50% 

(23) 
5.80% 

(318) 
79.50% 

(38) 
9.50% 

19.387 
(0.080) 

ระยะเวลาในการตัดสินใจเลือก
ท าศัลยกรรม 

(3) 
0.80% 

(18) 
4.50% 

(23) 
5.80% 

(318) 
79.50% 

(38) 
9.50% 

52.094 
(0.000*) 
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ตำรำงท่ี 147. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษากับพฤติกรรมในการตัดสินใจ

ท าศัลยกรรมบนใบหน้าที่สถาบันเสริมความงาม (ต่อ) 

พฤติกรรมการใช้บริการ
สถาบันเสริมความงาม 

ระดับการศึกษา χ2 

(Sig.) มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย/

ปวช. 

อนุปริญญา
หรือ

เทียบเท่า 

ปริญญาตร ี ปริญญาโทหรือ
สูงกว่า 

ประเภทของการศัลยกรรมที่
ท่านเคยใช้บริการ 
- เสริมจมูก 

(3) 
0.80% 

(18) 
4.50% 

(23) 
5.80% 

(318) 
79.50% 

(38) 
9.50% 

1.394 
(0.845) 

- เสริมคาง  (3) 
0.80% 

(18) 
4.50% 

(23) 
5.80% 

(318) 
79.50% 

(38) 
9.50% 

4.524 
(0.340) 

- ท าตา 2 ช้ัน (3) 
0.80% 

(18) 
4.50% 

(23) 
5.80% 

(318) 
79.50% 

(38) 
9.50% 

11.737 
(0.019*) 

- ท าปาก (3) 
0.80% 

(18) 
4.50% 

(23) 
5.80% 

(318) 
79.50% 

(38) 
9.50% 

8.359 
(0.079) 

- ดึงหน้า  (3) 
0.80% 

(18) 
4.50% 

(23) 
5.80% 

(318) 
79.50% 

(38) 
9.50% 

6.565 
(0.161) 

- ตัดกราม (3) 
0.80% 

(18) 
4.50% 

(23) 
5.80% 

(318) 
79.50% 

(38) 
9.50% 

14.516 
(0.006*) 

- ทุบโหนก,ตัดโหนก (3) 
0.80% 

(18) 
4.50% 

(23) 
5.80% 

(318) 
79.50% 

(38) 
9.50% 

4.715 
(0.318) 

- ปรับโครงหน้า V-Line (3) 
0.80% 

(18) 
4.50% 

(23) 
5.80% 

(318) 
79.50% 

(38) 
9.50% 

3.844 
(0.427) 

- อื่นๆ (3) 
0.80% 

(18) 
4.50% 

(23) 
5.80% 

(318) 
79.50% 

(38) 
9.50% 

0.990 
(0.911) 

***หมายเหตุ อื่นๆ หมายถึง ผ่าตัดถุงใต้ตา, ฉีดไขมันที่ใบหน้า, ฉีดโบท็อก, ฟิลเลอร์ 

จากตารางที่ 147. พบว่า การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษากับพฤติกรรมใน

การตัดสินใจท าศัลยกรรมบนใบในสถาบันเสริมความงาม โดยใช้สถิติทดสอบด้วยค่า  χ2 และ (Sig.) 
พบว่า โดยภาพรวมผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาต่างกัน ไม่มีผลพฤติกรรมในการตัดสินใจท าศัลยกรรม
บนใบหน้าในสถาบันเสริมความงามที่ไม่แตกต่าง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงว่า 
ระดับการศึกษาไม่มีผลต่อพฤติกรรมในการตัดสินใจท าศัลยกรรมบนใบหน้าในสถาบันเสริมความงาม 
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ตำรำงท่ี 148. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพกับพฤติกรรมในการตัดสินใจท าศัลยกรรมบน
ใบหน้าที่สถาบันเสริมความงาม 

พฤติกรรมการใช้บริการสถาบัน
เสรมิความงาม 

อาชีพ χ2 

(Sig.) นักเรียน/
นักศึกษา 

ข้าราชการ พนักงาน
บริษัทเอกชน 

พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

ธุรกิจส่วนตัว/
ค้าขาย 

อื่นๆ 

ความถี่ในการเข้ารบับริการ
สถาบันเสริมความงาม 

(27) 
6.80% 

(27) 
6.80% 

(209) 
52.30% 

(61) 
15.30% 

(74) 
18.50% 

(2) 
0.50% 

59.272 

(0.000*) 

ตัดสินใจเลือกท าศลัยกรรมเสรมิ
ความงาม 

(27) 
6.80% 

(27) 
6.80% 

(209) 
52.30% 

(61) 
15.30% 

(74) 
18.50% 

(2) 
0.50% 

34.699 

(0.094) 

มีส่วนช่วยให้ท่านตัดสินใจท าศัล
กรรม 

(27) 
6.80% 

(27) 
6.80% 

(209) 
52.30% 

(61) 
15.30% 

(74) 
18.50% 

(2) 
0.50% 

63.310 

(0.000*) 

ข้อมูลของสถานท่ีศัลยกรรมนี้จาก
แหล่งใด 

(27) 
6.80% 

(27) 
6.80% 

(209) 
52.30% 

(61) 
15.30% 

(74) 
18.50% 

(2) 
0.50% 

105.789 

(0.000*) 

ท่านท าศัลยกรรมตกแต่งความงาม
ในสถานท่ีใด 
 -โรงพยาบาลรัฐ  

(27) 
6.80% 

(27) 
6.80% 

(209) 
52.30% 

(61) 
15.30% 

(74) 
18.50% 

(2) 
0.50% 

11.218 

(0.047*) 

- โรงพยาบาลเอกชน (27) 
6.80% 

(27) 
6.80% 

(209) 
52.30% 

(61) 
15.30% 

(74) 
18.50% 

(2) 
0.50% 

4.630 

(0.463) 

- คลินิกท่ีมีชื่อเสียง  (27) 
6.80% 

(27) 
6.80% 

(209) 
52.30% 

(61) 
15.30% 

(74) 
18.50% 

(2) 
0.50% 

2.214 

(0.819) 

- ทัวร์ศัลยกรรมเกาหล ี (27) 
6.80% 

(27) 
6.80% 

(209) 
52.30% 

(61) 
15.30% 

(74) 
18.50% 

(2) 
0.50% 

1.114 

(0.953) 

เหตุผลในการตัดสินใจเลือก
สถานท่ีในการท าศัลยกรรม 

(27) 
6.80% 

(27) 
6.80% 

(209) 
52.30% 

(61) 
15.30% 

(74) 
18.50% 

(2) 
0.50% 

57.744 

(0.000*) 

ผลที่คาดหวังก่อนการ
ท าศัลยกรรม 

(27) 
6.80% 

(27) 
6.80% 

(209) 
52.30% 

(61) 
15.30% 

(74) 
18.50% 

(2) 
0.50% 

211.340 

(0.000*) 

ราคาค่าใช้จ่ายในการท าศัลยกรรม
ในแต่ละครั้ง 

(27) 
6.80% 

(27) 
6.80% 

(209) 
52.30% 

(61) 
15.30% 

(74) 
18.50% 

(2) 
0.50% 

59.620 

(0.000*) 

ระยะเวลาในการตัดสินใจเลือก
ท าศัลยกรรม 

(27) 
6.80% 

(27) 
6.80% 

(209) 
52.30% 

(61) 
15.30% 

(74) 
18.50% 

(2) 
0.50% 

24.519 

(0.057) 
***หมายเหตุ อื่นๆ หมายถึง แม่ค้าออนไลน์ พริตต้ี 

 

 

 



  156 

ตำรำงท่ี 148. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพกับพฤติกรรมในการตัดสินใจท าศัลยกรรมบน

ใบหน้าที่สถาบันเสริมความงาม (ต่อ) 

พฤติกรรมการใช้บริการ
สถาบันเสริมความงาม 

อาชีพ χ2 

(Sig.) นักเรียน/
นักศึกษา 

ข้าราชการ พนักงาน
บริษัทเอกชน 

พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

ธุรกิจส่วนตัว/
ค้าขาย 

อื่นๆ*** 

ประเภทของการศัลยกรรมที่
ท่านเคยใช้บริการ 
- เสริมจมูก 

(27) 
6.80% 

(27) 
6.80% 

(209) 
52.30% 

(61) 
15.30% 

(74) 
18.50% 

(2) 
0.50% 

12.841 

(0.025*) 

- เสริมคาง  (27) 
6.80% 

(27) 
6.80% 

(209) 
52.30% 

(61) 
15.30% 

(74) 
18.50% 

(2) 
0.50% 

8.556 

(0.128) 

- ท าตา 2 ช้ัน (27) 
6.80% 

(27) 
6.80% 

(209) 
52.30% 

(61) 
15.30% 

(74) 
18.50% 

(2) 
0.50% 

6.860 

(0.231) 

- ท าปาก (27) 
6.80% 

(27) 
6.80% 

(209) 
52.30% 

(61) 
15.30% 

(74) 
18.50% 

(2) 
0.50% 

4.019 

(0.547) 

- ดึงหน้า  (27) 
6.80% 

(27) 
6.80% 

(209) 
52.30% 

(61) 
15.30% 

(74) 
18.50% 

(2) 
0.50% 

9.591 

(0.088) 

- ตัดกราม (27) 
6.80% 

(27) 
6.80% 

(209) 
52.30% 

(61) 
15.30% 

(74) 
18.50% 

(2) 
0.50% 

8.523 

(0.130) 

- ทุบโหนก,ตัดโหนก (27) 
6.80% 

(27) 
6.80% 

(209) 
52.30% 

(61) 
15.30% 

(74) 
18.50% 

(2) 
0.50% 

27.008 

(0.000*) 

- ปรับโครงหน้า V-Line (27) 
6.80% 

(27) 
6.80% 

(209) 
52.30% 

(61) 
15.30% 

(74) 
18.50% 

(2) 
0.50% 

17.208 

(0.004*) 

- อื่นๆ** (27) 
6.80% 

(27) 
6.80% 

(209) 
52.30% 

(61) 
15.30% 

(74) 
18.50% 

(2) 
0.50% 

15.115 

(0.010*) 
**หมายเหตุ อื่นๆ หมายถึง ผ่าตัดถุงใต้ตา, ฉีดไขมันที่ใบหน้า, ฉีดโบท็อก, ฟิลเลอร์ 

***หมายเหตุ อื่นๆ หมายถึง แม่ค้าออนไลน์ พริตต้ี 

จากตารางที่ 148. พบว่า การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพกับพฤติกรรมในการ

ตัดสินใจท าศัลยกรรมบนใบในสถาบันเสริมความงาม โดยใช้สถิติทดสอบด้วยค่า χ2และ (Sig.) พบว่า 
โดยภาพรวมผู้บริโภคที่มีอาชีพต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมในการตัดสินใจท าศัลยกรรมบนใบหน้าใน
สถาบันเสริมความงามที่แตกต่าง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงว่า อาชีพมีผผลต่อ
พฤติกรรมในการตัดสินใจท าศัลยกรรมบนใบหน้าในสถาบันเสริมความงาม 
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ตำรำงที่ 149. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างรายได้เฉลี่ยต่อเดือนกับพฤติกรรมในการตัดสินใจ
ท าศัลยกรรมบนใบหน้าที่สถาบันเสริมความงาม 

พฤติกรรมการใช้บริการสถาบัน
เสรมิความงาม 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน χ2 

(Sig.) ต่ ากว่า 
15,000 
บาท 

15,001 – 
20,000 
บาท 

20,001 – 
25,000 
บาท 

25,001 – 
30,000 
บาท 

30,001 – 
35,000 บาท 

มากกว่า 
35,001 

บาทขึ้นไป 
ความถี่ในการเข้ารบับริการ
สถาบันเสริมความงาม 

(27) 
6.80% 

(184) 
46.00% 

(109) 
27.30% 

(34) 
8.50% 

(20) 
5.00% 

(26) 
6.50% 

95.130 

(0.000*) 

ตัดสินใจเลือกท าศลัยกรรมเสรมิ
ความงาม 

(27) 
6.80% 

(184) 
46.00% 

(109) 
27.30% 

(34) 
8.50% 

(20) 
5.00% 

(26) 
6.50% 

35.233 

(0.084) 

มีส่วนช่วยให้ท่านตัดสินใจท าศัล
กรรม 

(27) 
6.80% 

(184) 
46.00% 

(109) 
27.30% 

(34) 
8.50% 

(20) 
5.00% 

(26) 
6.50% 

37.442 

(0.010*) 

ข้อมูลของสถานท่ีศัลยกรรมนี้
จากแหล่งใด 

(27) 
6.80% 

(184) 
46.00% 

(109) 
27.30% 

(34) 
8.50% 

(20) 
5.00% 

(26) 
6.50% 

69.395 

(0.000*) 

ท่านท าศัลยกรรมตกแต่งความ
งามในสถานท่ีใด 
 -โรงพยาบาลรัฐ  

(27) 
6.80% 

(184) 
46.00% 

(109) 
27.30% 

(34) 
8.50% 

(20) 
5.00% 

(26) 
6.50% 

14.001 

(0.016*) 

- โรงพยาบาลเอกชน (27) 
6.80% 

(184) 
46.00% 

(109) 
27.30% 

(34) 
8.50% 

(20) 
5.00% 

(26) 
6.50% 

14.679 

(0.012*) 

- คลินิกท่ีมีชื่อเสียง  (27) 
6.80% 

(184) 
46.00% 

(109) 
27.30% 

(34) 
8.50% 

(20) 
5.00% 

(26) 
6.50% 

12.282 

(0.031*) 

- ทัวร์ศัลยกรรมเกาหล ี (27) 
6.80% 

(184) 
46.00% 

(109) 
27.30% 

(34) 
8.50% 

(20) 
5.00% 

(26) 
6.50% 

7.326 

(0.198) 

เหตุผลในการตัดสินใจเลือก
สถานท่ีในการท าศัลยกรรม 

(27) 
6.80% 

(184) 
46.00% 

(109) 
27.30% 

(34) 
8.50% 

(20) 
5.00% 

(26) 
6.50% 

54.895 

(0.001*) 

ผลที่คาดหวังก่อนการ
ท าศัลยกรรม 

(27) 
6.80% 

(184) 
46.00% 

(109) 
27.30% 

(34) 
8.50% 

(20) 
5.00% 

(26) 
6.50% 

20.795 

(0.144) 

ราคาค่าใช้จ่ายในการ
ท าศัลยกรรมในแตล่ะครั้ง 

(27) 
6.80% 

(184) 
46.00% 

(109) 
27.30% 

(34) 
8.50% 

(20) 
5.00% 

(26) 
6.50% 

150.686 

(0.000*) 

ระยะเวลาในการตัดสินใจเลือก
ท าศัลยกรรม 

(27) 
6.80% 

(184) 
46.00% 

(109) 
27.30% 

(34) 
8.50% 

(20) 
5.00% 

(26) 
6.50% 

52.184 

(0.000*) 
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ตำรำงที่ 149. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างรายได้เฉลี่ยต่อเดือนกับพฤติกรรมในการตัดสินใจ

ท าศัลยกรรมบนใบหน้าที่สถาบันเสริมความงาม (ต่อ) 

พฤติกรรมการใช้บริการ
สถาบันเสริมความงาม 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน χ2 

(Sig.) ต่ ากว่า 
15,000 
บาท 

15,001 – 
20,000 
บาท 

20,001 – 
25,000 บาท 

25,001 – 
30,000 
บาท 

30,001 – 
35,000 บาท 

มากกว่า 
35,001 

บาทขึ้นไป 
ประเภทของการศัลยกรรมที่
ท่านเคยใช้บริการ 
- เสริมจมูก 

(27) 
6.80% 

(184) 
46.00% 

(109) 
27.30% 

(34) 
8.50% 

(20) 
5.00% 

(26) 
6.50% 

3.891 
(0.565) 

- เสริมคาง  (27) 
6.80% 

(184) 
46.00% 

(109) 
27.30% 

(34) 
8.50% 

(20) 
5.00% 

(26) 
6.50% 

15.070 
(0.010*) 

- ท าตา 2 ช้ัน (27) 
6.80% 

(184) 
46.00% 

(109) 
27.30% 

(34) 
8.50% 

(20) 
5.00% 

(26) 
6.50% 

12.523 
(0.028*) 

- ท าปาก (27) 
6.80% 

(184) 
46.00% 

(109) 
27.30% 

(34) 
8.50% 

(20) 
5.00% 

(26) 
6.50% 

16.875 
(0.005*) 

- ดึงหน้า  (27) 
6.80% 

(184) 
46.00% 

(109) 
27.30% 

(34) 
8.50% 

(20) 
5.00% 

(26) 
6.50% 

8.315 
(0.140) 

- ตัดกราม (27) 
6.80% 

(184) 
46.00% 

(109) 
27.30% 

(34) 
8.50% 

(20) 
5.00% 

(26) 
6.50% 

21.323 
(0.001*) 

- ทุบโหนก,ตัดโหนก (27) 
6.80% 

(184) 
46.00% 

(109) 
27.30% 

(34) 
8.50% 

(20) 
5.00% 

(26) 
6.50% 

18.940 
(0.002*) 

- ปรับโครงหน้า V-Line (27) 
6.80% 

(184) 
46.00% 

(109) 
27.30% 

(34) 
8.50% 

(20) 
5.00% 

(26) 
6.50% 

4.493 
(0.481) 

- อื่นๆ (27) 
6.80% 

(184) 
46.00% 

(109) 
27.30% 

(34) 
8.50% 

(20) 
5.00% 

(26) 
6.50% 

10.253 
(0.068) 

***หมายเหตุ อื่นๆ หมายถึง ผ่าตัดถุงใต้ตา, ฉีดไขมันที่ใบหน้า, ฉีดโบท็อก, ฟิลเลอร์ 

จากตารางที่ 149. พบว่า การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างรายได้เฉลี่ยต่อเดือนกับ

พฤติกรรมในการตัดสินใจท าศัลยกรรมบนใบในสถาบันเสริมความงาม โดยใช้สถิติทดสอบด้วยค่า  χ2 
และ (Sig.) พบว่า โดยภาพรวมผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมในการ
ตัดสินใจท าศัลยกรรมบนใบหน้าในสถาบันเสริมความงามที่แตกต่าง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 แสดงว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีผลต่อพฤติกรรมในการตัดสินใจท าศัลยกรรมบนใบหน้าใน
สถาบันเสริมความงาม 
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 บทที่ 5   
สรุปผลกำรวิจัย อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ  

 การวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการใช้บริการสถาบันเสริมความงามด้านศัลยกรรม จ านวน 400 คน 
ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการอธิบายและแปรผลการวิเคราะห์ข้อมูล โดยจ าแนก
ออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้  
 ส่วนที่ 1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการ
แจกแจงความถี่ และแสดงค่าร้อยละ  
 ส่วนที่ 2  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับกับพฤติกรรมการใช้บริการสถาบันเสริมความงาม
ด้านศัลยกรรม โดยการแจกแจงความถี่ แสดงค่าร้อยละ (Multiple Response)  และการทดสอ

สมมติฐานด้วยค่า chi square (χ2 ) 
 ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ แสดงค่าร้อยละ 
 หลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้น าแบบสอบถามทั้งหมดมาตรวจความ
ถูกต้อง และความสมบูรณ์ของค าตอบ เปลี่ยนเป็นรหัสตัวเลขและน ามาวิเคราะห์ด้วยเครื่อง
คอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์  (Statistical Package for 
the Social Science : SPSS for Windows) ในการค านวณหาค่ า ร้ อยละ  (Percentage) การ
วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างด้วยค่า      chi -square เพ่ือทดสอบความมีนัยส าคัญทางสถิติ 
โดยก าหนดค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการศึกษาครอบคลุมประเด็นหลัก ๆ คือ ข้อมูล
ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการสถาบันเสริมความงามด้านศัลยกรรมจ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน และ พฤติกรรมการใช้บริการสถาบันเสริมความงาม 

5.1 สรุปผลกำรวิจัย  
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการสถาบันเสริมความงามด้านศัลยกรรม 
จ านวน 400 คน สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้  
 1. ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ส่วนใหญ่ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมาก เป็นเพศ
หญิง จ านวน 340 คน คิดเป็นร้อยละ 85 มีอายุ 26 – 30 ปี จ านวน 173 คน คิดเป็นร้อยละ 43.3 
สถานภาพโสด จ านวน 318 คน คิดเป็นร้อยละ 79.5 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 319 คน 
คิดเป็นร้อยละ 79.8 ประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 208 คน คิดเป็นร้อยละ 52 มี
รายได้ต่อเดือน 15,001 – 20,000 บาท จ านวน 184 คน  
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 2. ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการสถาบันเสริมความงาม เคยใช้บริการสถาบันเสริม
ความงามด้านศัลยกรรม จ านวน 400 คน คิดเป็นร้อยละ 100 เคยการเข้ารับบริการสถาบันเสริม
ความงามด้านศัลยกรรม 1 ครั้ง/ปี จ านวน 232 คน คิดเป็นร้อยละ 58  เลือกท าศัลยกรรมเสริมความ
งามบนใบหน้าเพ่ือสร้างความมั่นใจของตนเอง จ านวน 260 คน คิดเป็นร้อยละ 65 มีความต้องการ
ส่วนตัว ในการตัดสินใจท าศัลยกรรม จ านวน 258 คน คิดเป็นร้อยละ 64.5 ทราบแหล่งข้อมูลของ
สถานที่ศัลยกรรมจาก เฟสบุ๊ค จ านวน 196 คน คิดเป็นร้อยละ 49 เลือกสถานที่ในการท าศัลยกรรม
จาก คลินิกที่มีชื่อเสียง จ านวน 367 คน คิดเป็นร้อยละ 85.2 เลือกสถานที่ในการท าศัลยกรรมจาก 
คุณภาพ/ผลลัพธ์ที่ได้ จ านวน 265 คน คิดเป็นร้อยละ 66.3 มีความคาดหวังก่อนการท าศัลยกรรม คือ 
ได้รูปแบบตามที่ต้องการ จ านวน 224 คน คิดเป็นร้อยละ 56 มีค่าใช้จ่ายในการท าศัลยกรรม 10,000-
20,000 บาท จ านวน 186 คน คิดเป็นร้อยละ 46.5 มีระยะเวลาในการตัดสินใจเลือกท าศัลยกรรม 3 
เดือนขึ้นไป จ านวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 35.3 เลือกท าศัลยกรรมเสริมจมูก จ านวน 325 คน คิด
เป็นร้อยละ 54.9  
 
5.2 อภิปรำยผล  

สมมติฐานที่  1 ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมในการตัดสินใจ
ท าศัลยกรรมบนใบหน้าของลูกค้าที่ใช้บริการสถาบันเสริมความงามแตกต่างกัน โดยสามารถแบ่งเป็น
สมมติฐานย่อยได้ดังนี้  

ในภาพรวมระหว่างเพศชายและเพศหญิง พบว่า กลุ่มตัวอย่างเพศชายและหญิงมี
พฤติกรรมในการตัดสินใจท าศัลยกรรมบนใบหน้าที่สถาบันเสริมความงาม ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน 
ทั้งนี้เมื่อพิจารณาเป็นรายปัจจัยพบว่า เพศหญิงตัดสินใจท าศัลยกรรมใบหน้าในสถาบันเสริมความงาม
มากกว่าผู้ชาย ดังค ากล่าวของ ชูชัย สมิทธิไกร (2554 : 369) ได้กล่าวถึงคุณภาพของการบริการไว้ว่า
หมายถึงการประเมินของผู้บริโภคเกี่ยวกับความดีเลิศหรือความเหนือกว่าของการบริการ ผู้บริโภคจะ
ประเมินคุณภาพของการบริการ โดยการเปรียบเทียบบริการที่คาดหวังกับบริการตามการรับรู้ว่ามี
ความสอดคล้องกันมากเพียงไร การบริการที่มีคุณภาพจะเป็นบริการที่สอดคล้องกับความคาดหวังของ
ผู้บริโภค  

ในภาพรวมด้านอายุ พบว่า ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมในการตัดสินใจ
ท าศัลยกรรมบนใบหน้าในสถาบันเสริมความงาม เนื่องจากเพ่ือสร้างความม่ันใจของตนเอง  ท าเพื่อคน
ที่เรารัก  

ในภาพรวมของสถานภาพ พบว่า ผู้บริโภคที่มีสถานภาพแตกต่างกัน ไม่มีผลต่อพฤติกรรม
ในการตัดสินใจท าศัลยกรรมบนใบหน้าในสถาบันเสริมความงาม  
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ในภาพรวมของการศึกษา พบว่า ผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน ไม่มีผลต่อพฤติกรรมใน
การตัดสินใจท าศัลยกรรมบนใบหน้าในสถาบันเสริมความงาม 

ในภาพรวมของอาชีพ  พบว่า ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมในการ
ตัดสินใจท าศัลยกรรมบนใบหน้าในสถาบันเสริมความงาม 

ในภาพรวมของรายได้ต่อเดือน พบว่า ผู้บริโภคที่มีรายได้ต่อเดือน แตกต่างกัน มีผลต่อ
พฤติกรรมในการตัดสินใจท าศัลยกรรมบนใบหน้าในสถาบันเสริมความงาม 

ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยอื่นๆ ดังนี้ 
กนกวรรณ ทองรื่น (2555) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการคลินิกเสริม

ความงามของผู้บริโภคในจังหวัดสระบุรี ผลการศึกษาพบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่อายุ 21 -30 ปี 
สถานภาพสมรส การศึกษาต่ ากว่าหรือเทียบเท่ากับมัธยมศึกษาตอนปลาย รายได้ 10 ,001-20,000 
บาท ปัจจัยที่มีผลกับการเลือกใช้บริการด้านผลิตภัณฑ์ ให้ความส าคัญกับภาพพจน์และชื่อเสียงของ
คลินิกด้านราคาให้ความส าคัญกับราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพบริการ ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่ายให้ความส าคัญกับความสะดวกในการเดินทาง ด้านการส่งเสริมการตลาดให้ความส าคัญกับ
โฆษณาผ่านสื่ออย่างสม่ าเสมอ ด้านพนักงานให้ความส าคัญกับความน่าเชื่อถือและช านาญของแพทย์ 
ด้านกระบวนการให้บริการให้ความส าคัญกับความรวดเร็วในการให้การบริการ ด้านลักษณะทาง
กายภาพความสะอาดของคลินิก พฤติกรรมการใช้บริการ ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีเหตุผลที่ใช้บริการ คือ 
เพ่ือดูแลและคงสภาพผิวพรรณให้มีสุขภาพดีอยู่เสมอ โปรแกรมที่ใช้บริการคือ ขัดและพอกผิว 
ช่วงเวลาที่ใช้บริการคือ 16.00-18.00 น. บุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการคือ ตัวเอง ผลการ
ทดสอบสมมติฐาน ลักษณะประชากรศาสตร์แตกต่างกัน ให้ความส าคัญกับปัจจัยทางการตลาด ด้าน
ผลิตภัณฑ์แตกต่างกัน ลักษณะประชากรมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการด้านเหตุผลที่ท่าน
ตัดสินใจใช้บริการและด้านโปรแกรมท่ีบริการ 

สิริธารณ์ พูลพิพัฒน์ (2555) ท าการศึกษาเรื่อง การรับรู้และการตัดสินใจในการ
ท าศัลยกรรมเสริมความงามของนักศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ได้แก่ 
แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้มีจ านวน 8 คน โดยเป็นเพศชาย 
3 คน เพศหญิง 5 คน มีอายุระหว่าง 18-25 ปี เป็นนักศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ แบ่งเป็นปริญญาตรี
จ านวน 5 คน ปริญญาโทจ านวน 3 คนผลการศึกษาพบว่า การรับรู้ตนเอง กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
ยอมรับว่าตนเองมีข้อบกพร่อง มีความคิดที่ต้องการแก้ไขข้อบกพร่องนั้น การรับรู้ข้อมูลข่าสาร
เกี่ยวกับการท าศัลยกรรมเสริมความงาม พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการ
ท าศัลยกรรมจากคนใกล้ชิด คนในครอบครัว เมื่อได้รับรู้ข้อมูลทุกแง่มุมของการท าศัลยกรรมเสริม
ความงามแล้ว จึงมีการตัดสินใจไปท าศัลยกรรมเสริมความงาม ซึ่งเป็นการศัลยกรรมจมูกจ านวน 5 คน 
ศัลยกรรมตา 2 ชั้น จ านวน 1 คน ศัลยกรรมทั้งจมูกทั้งตา จ านวน 2 คน โดยข้อมูลการตัดสินใจ
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ท าศัลยกรรมที่มีน้ าหนักมากที่สุด ส าหรับกลุ่มตัวอย่าง คือ ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ ด้านการเสริม
บุคลิกภาพ และด้านการแนะน าจากบุคคลต่างๆ หลังการท าศัลยกรรมเสริมความงาม กลุ่มตัวอย่างพึง
พอใจในการเปลี่ยนแปลงของหน้าตา มีการรับรู้ในร่างกายตนเองมากขึ้น และได้มีการรับรู้จากสังคม
ในเชิงบวก 

กิ่งกาญจน์ ผิวเผือก (2555) พฤตกิรรมการท าศัลยกรรมของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร  วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้ เพ่ือศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยในการ
ตัดสินใจ และทัศนคติในการเลือกท าศัลยกรรมการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ ซึ่งข้อมูลที่ใช้
ส าหรับการวิเคราะห์งานวิจัยในครั้งนี้ได้จากผู้ตอบแบบสอบถามโดยเลือกตัวอย่างจ านวน  354  
ตัวอย่าง โดยใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง จากนักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่เคยมีประสบการณ์ในการท าศัลยกรรมผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อยู่ในระดับชั้นปีที่ 4สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
ประมาณ 5,000 บาท มีภูมิล าเนาอยู่ต่างจังหวัดมากที่สุด ส่วนประสบการณ์ในการท าศัลยกรรมส่วน 
ใหญ่แล้ว เคยท า 1-2 ครั้ง ราคาค่าใช้จ่ายในการท าศัลยกรรมอยู่ระหว่าง 5,001– 10,000 บาทปัจจัย
ทางด้านพฤติกรรม การตัดสินใจเลือกท าศัลยกรรมตกแต่งความงามเพ่ือเสริมสร้างบุคลิกภาพทาง
หน้าตา สร้างความมั่นใจให้เกิดแรงดึงดูดเพศตรงข้าม โดยประเภทของการศัลยกรรมที่ไปใช้บริการ 
ส่วนใหญ่คือ การเสริมจมูก รองลงมาคือ การท าตาสองชั้นปัจจัยในการตัดสินใจเลือกท าศัลยกรรม 
ด้านผลิตภัณฑ์ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่า บริการที่มีเครื่องหมายรับรองคุณภาพมากที่สุด 
รองลงมาคือ ด้านกระบวนการ ส่วนใหญ่เห็นว่า ขั้นตอนการรักษาและการจ่ายเงินอธิบายได้อย่าง 
ชัดเจน และในด้านลักษณะทางกายภาพ ที่เห็นว่าการจัดสถานที่รอการให้บริการมีความเหมาะสมต่อ 
การเสริมสร้างความมั่นใจของลูกค้าปัจจัยทางด้านทัศนคติในการท าศัลยกรรม ด้านความเชื่อส่วน 
ใหญ่เห็นว่าการท าศัลยกรรม ท าให้สวยเหมือนดารา / นักร้องเกาหลีมากท่ีสุด ด้านความรู้ความเข้าใจ 
ส่วนใหญ่เห็นว่า การท าศัลยกรรมคุ้มค่ากับค่าใช้จ่าย และด้านพฤติกรรม / ประสบการณ์ส่วนใหญ่ 
เห็นว่า การท าศัลยกรรมได้รับอิทธิพลจากดารา/นักร้อง จากการศึกษาพบว่า ผู้ที่ท าศัลยกรรมส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิงมีภูมิล าเนาอยู่ต่างจังหวัด ตัดสินใจเลือกท าศัลยกรรมตกแต่งความงามเพ่ือ
เสริมสร้างบุคลิกภาพทางหน้าตา สร้างความมั่นใจให้ เกิดแรงดึงดูดเพศตรงข้ามปัจจัยในการตัดสินใจ
เลือกท าศัลยกรรมเลือกสถานบริการที่มีเครื่องหมาย รับรองคุณภาพส่วนใหญ่เห็นว่า การท าศัลยกรรม
ท าให้สวยเหมือนดาราและนักร้อง 

(ขวัญพร พันธุ์อุโมงค์ 2555) ท าการศึกษาปัจจัยทางการสื่อสารที่มีผลต่อการตัดสินใจของ
นักศึกษาหญิงในการท าศัลยกรรมเสริมความงาม การศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกโดย
ท าการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาหญิงอายุระหว่าง 18-23 ปีที่ก าลัง
ศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ านวน 15 คน และนักศึกษาหญิงอายุระหว่าง 18 -23 ปี ที่ก าลัง
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ศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยพายัพ จ านวน 15 คน แบ่งเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐบาลในเขตเทศบาลนคร
เชียงใหม่ 1 แห่ง และมหาวิทยาลัยในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ 1 แห่ง รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด
จ านวน 30 คน ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยทางการสื่อสารอันประกอบด้วยช่องนั้น นักศึกษาหญิงในเขต
เทศบาลนครเชียงใหม่มีการใช้บุคคลในการหข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการท าศัลยกรรมเสริมความงาม
มากที่สุด รองลงมาคือ สื่ออินเตอร์เน็ต ซึ่งนักศึกษาหญิงในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่น้อยรายเท่านั้นที่
ใช้สื่อโทรทัศน์และสื่อหนังสือพิมพ์ในการหาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการท าศัลยกรรมเสริมความงาม 

จากข้อมูลที่นักศึกษาหญิงต้องการที่จะศึกษาหาข้อมูลมี 2 ประเด็นหลักคือ 1) ข้อมูล
เกี่ยวกับคลินิกศัลยกรรมเสริมความงาม ได้แก่ ข้อมูลแพทย์ ความปลอดภัย วัสดุที่ใช้ในการ
ท าศัลยกรรมเสริมความงาม ด้านราคา และด้านสถานที่ 2) ข้อมูลเกี่ยวกับการศัลยกรรมเสริมความ
งาม ได้แก่ รูปภาพแสดงการเปรียบเทียบก่อนและหลังท า กระทู้แสดงความคิดเห็นเกี่ ยวกับการ
ท าศัลยกรรมเสริมความงามปัญหาและผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นหลังการท าศัลยกรรมเสริมความงาม 
การดูแลรักษาหลังการท าศัลยกรรมเสริมความงาม และผลเสียของการท าศัลยกรรมเสริมความงาม 

โดยมีกระบวนการตัดสินใจท าศัลยกรรมเสริมความงามคือ 1) ขั้นตอนการรับรู้ความ
ต้องการหรือปัญหาของกลุ่มตัวอย่าง 2) ขั้นตอนการค้นหาข้อมูล 3) ขั้นตอนการประเมินผลทางเลือก 
และ 4) ขั้นตอนการตัดสินใจซื้อ โดยเหตุผลที่นักศึกษาหญิงตัดสินใจท าศัลยกรรมเสริมความงามคือ 1) 
ปัจจัยจากความต้องการส่วนตัว ได้แก่ อยากสวยและอยากดูดีขึ้น การเพ่ิมความมั่นใจ และเสริม
บุคลิกภาพ 2) ปัจจัยจากบุคคลอื่น ได้แก่ การที่ได้เห็นคนรู้จักท าศัลยกรรมเสริมความงามแล้วออกมา
สวย และคนรัก 3) ปัจจัยด้านหน้าที่ ได้แก่ ช่วงใกล้จบการศึกษา ด้านการสมัครงาน และเพ่ือประกวด 
และแสดงละคร เหตุผลเหล่านี้เป็นส่วนสนับสนุนในแง่ของกระบวนการตัดสินใจของนักศึกษาหญิง ซึ่ง
นักศึกษาหญิงมีการตัดสินใจท าจมูก คือ การเสริมจมูก และการตัดปีกจมูกมากที่สุด และนักศึกษา
หญิงส่วนน้อยเลือกที่จะตัดสินใจท าศัลยกรรมตา คือการท าตา 2ชั้น    

พีระยุทธ คุ้มศักดิ์ (2557) ระดับการตัดสินใจทางการตลาดต่อความต้องการท าศัลยกรรม
บน ใบหน้าของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร. การประชุมวิชาการระดับชาติเบญจมิตรวิชาการ 
ครั้งที่ 4. วิทยาลัยราชพฤกษ์. การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) ศึกษาปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์
คือ เพศ อายุสถานภาพ อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่อระดับการตัดสินใจทางการตลาดในการ 
ท าศัลยกรรมบนใบหน้าของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร (2) ศึกษาระดับการตัดสินใจทาง
การตลาดได้แก่ด้านผลิตภัณฑ์ด้านราคา ด้านการจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด ที่มีต่อ
ความต้องการท าศัลยกรรมบนใบหน้าของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร (3) ศึกษาพฤติกรรมของ
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครต่อการท าศัลยกรรมบนใบหน้า กลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ความถี่ 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยสถิติ T-test และ F-test 
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วิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ทดสอบเป็นรายคู่ในกรณีที่มีความ 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติโดยวิธี Scheffe’ ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ผู้ที่ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอาย 18-25 ปีเป็นส่วนใหญ่สถานภาพโสด อาชีพนักเรียน/นักศึกษา รายได้ 
เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างทางการตลาดทั้ง 4 
ด้าน คือ ผลิตภัณฑ์ราคา การจัดจ าหน่าย และการส่งเสรมการตลาดโดยรวมจัดอยู่ในระดับมาก กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่รู้จักการท าศัลยกรรมจากสถานที่ที่เป็นสื่อโฆษณาทางโทรทัศน์วิทยุ ,หนังสือ ต่างๆ 
กลัวการท าศัลยกรรมถ้ามีโอกาสท าศัลยกรรมบนใบหน้าจุดที่สนใจท าที่สุดคือจมูก โดยเลือกท ากับ
โรงพยาบาลเอกชน และคิดว่าอาชีพดารา/นักแสดงมีการท าศัลยกรรมมากที่สุด ผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบว่า ผู้ที่มีอายุสถานภาพ อาชีพ และรายได้ที่ต่างกันมีระดับการตัดสินใจทางการตลาด 
ต่อความต้องการท าศัลยกรรมบนใบหน้าแตกต่างกัน แต่ผู้ที่มีเพศที่ต่างกันมีระดับการตัดสินใจทาง 
การตลาดต่อความต้องการท าศัลยกรรมบนใบหน้า ไม่แตกต่างกัน จากการศึกษางานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง
ท าให้สรุปได้ว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีสภาพโสด อยู่ในกลุ่มอาชีพธุรกิจส่วนตัว และอาชีพ
บริการบันเทิงที่ต้องการความกว้าหน้าในอาชีพที่ท าอยู่ และสร้างความมั่นใจให้เกิดแรงดึงดูดเพศตรง 
มีผลต่อการตัดสินใจทั้งนี้ท าให้เกิดทัศนคติต่อผู้พบเห็นซึ่งมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท าศัลยกรรมความ
งามบนใบหน้าให้ความส าคัญมากที่สุดในด้าน ผลิตภัณฑ์ที่ใช้มากกว่าผู้ให้บริการและมีความพึงพอใจ
ในความสวยงามของรูปทรงโดยไม่ต้องกลับมาท าซ้ า และผลของการท าผ่าตัดเป็นไปตามที่ต้องการ 
ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกท าศัลยกรรมเลือก สถานบริการที่มีเครื่องหมายรับรองคุณภาพส่วนใหญ่
เห็นว่า การท าศัลยกรรมท าให้สวยเหมือนดาราและนักร้อง 

5.3 ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรวิจัยครั้งนี้ 
 แพทย์ควรที่จะน าผลของการวิจัยทางด้านส่วนประสมการตลาดของผู้ใช้บริการมาใช้เป็น
ข้อมูลในการก าหนดกลุ่มเป้าหมายทางการตลาดให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มได้  

5.4 ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป 
1. การศึกษาในครั้งต่อไป ควรศึกษาปัจจัยในด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศัลยกรรมเสริม

ความงาม เช่น ด้านบุคลิกภาพ รูปแบบการด าเนินชีวิตรวมถึงสภาพแวดล้อมภายนอกด้านต่าง ๆ 

2. ควรขยายขอบเขตแบบสอบถามให้กว้างขึ้น และเปรียบเทียบการศัลยกรรมในแต่ละ

ประเภท หรือรูปแบบต่าง ๆ เช่น การศัลยกรรมแบบผ่าตัด และแบบไม่ผ่าตัด 
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3. ควรขยายขอบเขตของกลุ่มตัวอย่าง เช่น การศึกษาวิจัยในปริมณฑล หรือตามจังหวัดต่าง 

ๆ เพ่ือเปรียบเทียบความต้องการของผู้บริโภคในแต่ละพ้ืนที่ ทั้งด้านความคล้าย หรือความแตกต่าง 

เพ่ือน ามาใช้ในการก าหนดกลยุทธ์การตลาดได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม 

4. ควรศึกษาเปรียบเทียบการท าศัลยกรรมในสถานเสริมความงามต่าง ๆ เช่น คลินิก

โรงพยาบาล เพื่อทราบปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการในสถานเสริมความงามแต่ละประเภท 

5. ควรศึกษาเปรียบเทียบการใช้บริการศัลยกรรมเสริมความงามในแต่ละกลุ่มตามระดับความ

พึงพอใจในรูปร่างหน้าตาของตนเอง 

6. ควรศึกษากลุ่มตัวอย่างอ่ืนที่มีศักยภาพในการท าศัลยกรรมเสริมความงาม ทั้งด้านการ

ตัดสินใจ และอ านาจในการซื้อที่สูงกว่า เช่น กลุ่มของสาวประเภทสอง กลุ่มเกย์ หรือกลุ่มผู้หญิงวัย

ผู้ใหญ่ที่ยังไม่แต่งงาน 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

รายการอา้งอิง  
 

รายการอ้างองิ 
 

 

กนกวรรณ ทองร่ืน (2555). "ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการคลินิกความงามของผูบ้ริโภคใน จงัหวดัสระบุรี." 
การคน้ควา้อิสระสาขาบริหารธุรกิจ. ม.ป.ท. มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ีราชมงคลธญับุรี. 

  

กรมพฒันาธุรกิจการคา้ (2556). "ระบบคลงัขอ้มูลธุรกิจ กระทรวงพาณิชย.์" Retrieved 16 มกราคม 2661, from 
http://datawarehouse.dbd.go.th/bdw/home/main.html. 

  
ก่ิงกาญจน์ ผิวเผือก (2555). พฤติกรรมการท าศลัยกรรมของนกัศึกษาคณะ วทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากร. 
ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาการ จดัการธุรกิจทัว่ไป มหาวทิยาลยัศิลปากร. 

  
ขวญัพร พนัธ์ุอุโมงค ์(2555). ปัจจยัทางการส่ือสารท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของนกัศึกษาหญิงในการท าศลัยกรรมเสริม

ความงาม, สาขาวชิาการส่ือสารศึกษา มหาวทิยาลยัเชียงใหม่,. ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต. 

  

วรรณี แกมเกตุ (2555). วธีิวทิยาการวจิยัทางพฤติกรรมศาสตร์(Research methodology in behavioral 
sciences). กรุงเทพมหานคร: ภาควชิาวจิยัและจิตวทิยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

  
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2546). การบริหารการตลาด ยคุใหม่. กรุงเทพฯ: ธรรม สาร. 

  
ศิวฤทธ์ิ พงศกรรังศิลป์ (2547). หลกัการตลาด. กรุงเทพฯ: บริษทั ส านกัพิมพท์อ้ป จ ากดั. 

  
สมาคมศลัยแพทยต์กแต่งเสริมสวยนานาชาติ (2557). "เผยขอ้มูลสถิติกิจกรรมการตกแต่งเสริมความงามทัว่โลก." 

Retrieved 16 มกราคม 2561, from http://www.newswit.com. 

  
สมาคมศลัยแพทยต์กแต่งแห่งประเทศไทย (2555). "สถานภาพและความสามารถในการแข่งขนัของธุรกิจบริการ
ศลัยกรรม." 

  

 

http://datawarehouse.dbd.go.th/bdw/home/main.html
http://www.newswit.com/


  167 
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ภำคผนวก ก  
แบบสอบถำมเพื่อกำรวิจัย 

 
แบบสอบถำมเพื่อกำรวิจัย 

พฤติกรรมกำรใช้บริกำรสถำบันเสริมควำมงำมด้ำนศัลยกรรม 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถำม   

ค ำชี้แจง โปรดท ำเครื่องหมำย  () ลงใน  ในข้อที่ตรงกับคุณมำกที่สุด  
1. เพศ  

   ชาย     หญิง   
2. อายุ 

 ต่ ากว่า 20 ปี    31 - 35 ปี   
 21 – 25 ปี    36 – 40 ปี   
 26 – 30 ปี    มากกว่า 40 ปี 

3.   สภานะภาพ  
            โสด                               สมรส                    แยกกันอยู่/หย่าร้าง 

3. ระดับการศึกษา 
 มัธยมศึกษาตอนต้น   อนุปริญญาหรือเทียบเท่า   
 มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.  ปริญญาตรี              ปริญญาโทหรือสูงกว่า 

4. อาชีพ 
 นักเรียน/นักศึกษา   พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
 ข้าราชการ    ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย 
 พนักงานบริษัทเอกชน  อ่ืนๆ กรุณาระบุ......................... 

6.รายได้ต่อเดือน 

 ต่ ากว่า 15,000 บาท   25,001 – 30,000 บาท 
 15,001 – 20,000 บาท  30,001 – 35,000 บาท 
 20,001 – 25,000 บาท  มากกว่า 35,001 บาทขึ้นไป 
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ส่วนที่ 2  ข้อมูลเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมกำรใช้บริกำรสถำบันเสริมควำมงำมด้ำนศัลยกรรม 

ค ำชี้แจง โปรดท ำเครื่องหมำย  () ลงใน  ในข้อที่ตรงกับคุณมำกที่สุด 
7.ท่านเคยใช้บริการสถาบันเสริมความงามด้านศัลยกรรมหรือไม่ 

 ใช่ 
 ไม่ใช่ (จบแบบสอบถาม) 

  8. ความถี่ในการเข้ารับบริการสถาบันเสริมความงามด้านศัลยกรรม 
 1 ครั้ง 
 2 ครั้ง 
 3 ครั้ง 
 4 ครั้ง 
 มากกว่า 5 ครั้ง 

9.ท่านตัดสินใจเลือกท าศัลยกรรมเสริมความงามบนใบหน้าจากเหตุผลใด 
 เพ่ือแก้ไขปัญหาความบกพร่องบนใบหน้า   
 เพ่ือสร้างความม่ันใจของตนเอง 
 เพ่ือความก้าวหน้าทางด้านการงาน   
 เพ่ือครอบครัว/คนรัก 
 เพ่ือตามแฟชั่นดารา/นักร้อง 
 เพ่ือความต้องการส่วนตัว 
 อ่ืนๆ………………………………………………………………………………... 

10.ผู้มีส่วนช่วยให้ท่านตัดสินใจท าศัลกรรม 

 เพ่ือน   ดารา/นักร้อง 
 คนรัก   ความต้องการส่วนตัว 
 ครอบครัว   อ่ืนๆ…………………….. 

11.ท่านทราบข้อมูลของสถานที่ศัลยกรรมจากแหล่งใด 
 เพ่ือนแนะน า   วิทยุ  เฟสบุ๊ค              อ่ืนๆ…………. 
 หนังสือพิมพ์   โทรทัศน์  อินสตราแกรม 
 ป้ายประกาศ   เว็บไซด์  ไลน์ 

 12.ท่านท าศัลยกรรมตกแต่งความงามในสถานที่ใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 โรงพยาบาลรัฐ   ทัวร์ศัลยกรรมเกาหลี 
 โรงพยาบาลเอกชน   คลินิกที่มีชื่อเสียง 
 อ่ืนๆ โปรดระบุ...................         
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13.เหตุผลในการตัดสินใจเลือกสถานที่ในการท าศัลยกรรม (เลือกเหตุผลที่ส าคัญที่สุดเรื่องเดียว) 

 ราคา                  ที่ตั้ง   ความสะอาด 
 คุณภาพ/ผลลัพธ์ที่ได้             ชื่อเสียง  ความปลอดภัย 

  14.ผลที่คาดหวังก่อนการท าศัลยกรรม 

 ได้รูปแบบตามที่ต้องการ  มีความม่ันใจในตนเองมากข้ึน   
  ไม่มีอาการแทรกซ้อน   อ่ืนๆ………………………………… 

  15.ราคาค่าใช้จ่ายในการท าศัลยกรรมในแต่ละครั้ง 

 10,000-20,000   30,000-40,000 

 20,000-30,000   มากกว่า 40,000 ขึ้นไป 

  16.ระยะเวลาในการตัดสินใจเลือกท าศัลยกรรม 

 ต่ ากว่า 1 เดือน   2-3 เดือน 
 1-2 เดือน    3 เดือนขึ้นไป 

  17.ประเภทของการศัลยกรรมที่ท่านเคยใช้บริการหรือมีความต้องการที่จะท า (ตอบได้มากกว่า 1 
ข้อ) 

 เสริมจมูก    ท าตา 2 ชั้น 
 เสริมคาง     ท าปาก 
 ดึงหน้า    ทุบโหนก,ตัดโหนก 
 ตัดกราม    ปรับโครงหน้า V-Line 
 อ่ืนๆ โปรดระบุ........... 

ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ  
ค ำชี้แจง โปรดเติมข้อเสนอแนะหรือค ำแนะน ำเพิ่มเติม 
……………………………..………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณที่สละเวลำในกำรตอบแบบสอบถำมในครั้งนี้ 
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ภาคผนวก ข  
แบบตรวจสอบคุณภำพเคร่ืองมือวิจัยของผู้เช่ียวชำญ 

 

แบบตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือวิจัยของผู้เชี่ยวชำญ 
กำรหำค่ำดัชนีควำมสอดคล้องของวัตถุประสงค์ (IOC)  

งำนวิจัยเรื่อง พฤติกรรมกำรใช้บริกำรสถำบันเสริมควำมงำมด้ำนศัลยกรรม 

แบบสอบถำมกำรวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการใช้บริการสถาบันเสริมความงามด้านศัลยกรรม 

ผู้วิจัย นางสาวทิวานันท์ โตนุ่ม 
เกณฑ์ค่ำควำมเที่ยงตรงIOC  1.ข้อค าถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50-1.00 มีค่าความเที่ยงตรงใช้ได้ 

2. ข้อค าถามที่มีค่า IOC ต่ ากว่า 0.50 ต้องปรับปรุง ยังใช้ไม่ได้ 

ส่วนที่ 1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ผู้ตอบแบบสอบถำม 

 
ข้อที ่

 
รำยกำรของควำมคิดเห็น 

 

ควำมคิดเห็นผู้เชี่ยวชำญ  
ค่ำ IOC 

 
แปลผล คนที ่

1 
คนที ่
2 

คนที ่
3 

1. เพศ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
2. สถานะภาพ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
3. อาย ุ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
4. ระดับการศึกษา +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
5. อาชีพ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
6. รายได้ต่อเดือน +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
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ส่วนที่ 2  ข้อมูลเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมกำรใช้บริกำรสถำบันเสริมควำมงำมด้ำนศัลยกรรม 

 
ข้อที ่

 
รำยกำรของควำมคิดเห็น 

 

ควำมคิดเห็นผู้เชี่ยวชำญ  
ค่ำ IOC 

 
แปลผล คนที่ 

1 
คนที ่
2 

คนที ่
3 

7 ท่านเคยใช้บริการสถาบันเสริมความงาม
ด้านศัลยกรรมหรือไม ่

+1 +0 +1 0.67 สอดคล้อง 
 

8 ความถี่ในการเข้ารับบริการสถาบันเสริม
ความงามด้านศัลยกรรม 

+1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
 

 
ข้อที ่

 
รำยกำรของควำมคิดเห็น 

 

ควำมคิดเห็นผู้เชี่ยวชำญ  
ค่ำ IOC 

 
แปลผล คนที่ 

1 
คนที ่
2 

คนที ่
3 

9 ท่านตัดสินใจเลือกท าศลัยกรรมเสริม
ความงามบนใบหน้าจากเหตผุลใด 

 

+1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

10 ผู้มีส่วนช่วยให้ท่านตดัสินใจท าศลักรรม +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
11 ท่านทราบข้อมูลของสถานท่ีศลัยกรรม

จากแหล่งใด 
 

+1 +0 +1 0.67 สอดคล้อง 

12 ท่านท าศัลยกรรมตกแต่งความงามใน
สถานท่ีใด (ตอบไดม้ากกว่า 1 ข้อ) 

+1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

13 เหตุผลในการตัดสินใจเลือกสถานที่ใน
การท าศัลยกรรม (เลือกเหตุผลที่ส าคัญ
ที่สุดเรื่องเดียว) 

+1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

14 ผลที่คาดหวังก่อนการท าศัลยกรรม +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
15 ราคาค่าใช้จ่ายในการท าศัลยกรรมในแต่

ละครั้ง 
+1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

16 ระยะเวลาในการตัดสินใจเลือก
ท าศัลยกรรม 

+1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

17 ประเภทของการศัลยกรรมที่ท่านเคยใช้
บริการหรือมีความต้องการที่จะท า(ตอบ
ได้มากกว่า 1 ข้อ) 

+1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
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รำยช่ือผู้เชี่ยวชำญประเมินควำมสอดคล้องของเครื่องมือวิจัย 

ล ำดับที่ รำยช่ือผู้เชี่ยวชำญ มหำวิทยำลัย 

1. รองศาสตราจารย์  
ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.อมรินทร์ เทวตา 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

3. อาจารย์ ดร.ชวนชื่น  
อัคคะวณิชชา 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

      
 



 

ประวติัผูเ้ขียน  
 

ประวตัิผู้เขยีน 
 

ช่ือ-สกุล ทิวานนัท ์โตนุ่ม 
วนั เดือน ปี เกดิ 2 พฤศจิกายน 2531 
สถานทีเ่กดิ กาญจนบุรี 
วุฒิการศึกษา พ.ศ.2549 ส าเร็จการศึกษามธัยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนสิรินธรราชวทิยาลยั  

พ.ศ.2556 ส าเร็จการศึกษาปริญญาเทคโนโลยบีณัฑิต คณะ
วศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิาธุรกิจวศิวกรรม มหาวทิยาลยัศิลปากร  
พ.ศ.2560 ส าเร็จการศึกษาปริญญาบริหารมหาบณัฑิต สาขาวชิาการ
ประกอบการ คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากร 

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน 51/1 ม.9 ต.กรับใหญ่ อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี 70190   
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