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บทคดัย่อ 
 

 งานวจิยันี้มจีุดมุ่งหมายของการวจิยัเพื่อศกึษาพฤตกิรรมการฉีดโบทอ็กซข์องผูบ้รโิภค ในกรุงเทพมหานคร
จ าแนกตามลกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์ศกึษาทศันคตเิกีย่วกบัผลติภณัฑ์โบทอ็กซท์ีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการ
ฉีดโบทูลนิัมท๊อกซนิ ไทป์ เอ ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร และศกึษาประเภทของสื่อดจิติอลทีม่คีวามสมัพนัธก์บั
พฤตกิรรมการฉีดโบทลูนิมั ท๊อกซนิ ไทป์ เอ ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร  
 ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง มีอายุ 34 - 41 ปี อาชีพพนักงาน
บรษิัทเอกชน ระดบัการศกึษาปรญิญาตร ีมรีายได้ต่อเดอืน 40,001 – 60,000 บาท ทศันคติการฉีดโบท๊อกซ ์โดย
ภาพรวมอยู่ในระดบัด ีเมื่อพจิารณารายดา้นพบว่า มทีศันคตดิทีุกดา้น ไดแ้ก่ ทศันคตดิา้นการจงูใจทางร่างกายและดา้น
ลกัษณะท่าทาง รองลงมาได้แก่ ทศันคติด้านการเขา้เกี่ยวขอ้งกบักลุ่ม ทศันคติด้านข่าวสารขอ้มูล และทศันคติด้าน
ประสบการณ์อยู่ในระดบัด ีพฤตกิรรมการใชส้ือ่ตจิติอล Social Media ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า โดย
เฉลีย่ประมาณ 3 ครัง้ต่อสปัดาห์ ประเภทของ Social Media ทีค่วรใชใ้นล าดบัแรก ไดแ้ก่ YouTube วตัถุประสงคข์อง
การฉีดโบทลูนิมัท๊อกซนิ ไทด ์เอ เพื่อลดริว้รอยเหีย่วย่น บรเิวณใบหน้าทีฉ่ีดโบทลูนิมัท๊อกซนิ ไทป์ เอ บรเิวณหน้าผาก 
สถานทีฉ่ีดโบทูลนิัมท๊อกซนิ ไทป์ เอ ทีค่ลนิิกเสรมิความงาม ผูม้อีทิธพิลมากทีสุ่ดในการฉีดโบทูลนิัมท๊อกซนิ ไทป์ เอ 
จากเพื่อน/คนรกั จ านวนครัง้ในการฉีดโบทูลนิัมท๊อกซนิ ไทป์ เอ (ครัง้ต่อปี) พบว่า โดยเฉลี่ยประมาณ 2 ครัง้ต่อปี 
ค่าใชจ้่ายในการฉีดโบทลูนิมัท๊อกซนิ ไทป์ เอ(บาทต่อครัง้) พบว่า โดยเฉลีย่ประมาณ 9225 บาทต่อครัง้ 
 ผลการทดสอบสมมตฐิาน 
 ผูบ้รโิภคทีม่เีพศ อาชพีและรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการฉีดโบทูลนิัมท๊อกซนิ ไทป์ เอ 
ในขอ้จ านวนครัง้ในการฉีดโบทลูนิมัท๊อกซนิ ไทด ์เอ (ครัง้ต่อปี) และในขอ้ค่าใชจ้่ายในการฉีดโบทูลนิัมท๊อกซนิ ไทป์ เอ 
(บาทต่อครัง้) แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการฉีดโบทูลินัมท๊อกซนิ ไทป์ เอ ในข้อจ านวนครัง้ในการฉีด            
โบทลูนิมัท๊อกซนิ ไทป์ เอ (ครัง้ต่อปี) แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิรีะดบั .01  
 ปจัจยัทีม่ผีลต่อการเกดิและการเปลีย่นแปลงทศันคต ิดา้นลกัษณะท่าทาง มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการ
ฉีดโบทลูนิมัท๊อกซนิ ไทป์ เอ ในขอ้จ านวนครัง้ในการฉีดโบทลูนิมัท๊อกซนิ ไทป์ เอ (ครัง้ต่อปี) อย่างมนียัส าคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั .05 โดยมคีวามสมัพนัธก์นัในทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่า และในขอ้ท่านไดเ้หน็ดารา นักรอ้ง ผูม้ชีื่อเสยีงฉีด 
โบท็อกซ์ แล้วรอยเหี่ยวย่นหายไป และท่าน คิดว่าการท าโบท็อกซ์ ท าให้ท่านดูอ่อนกว่าวยั มคีวามสมัพนัธ์กบั
พฤติกรรมการฉีดโบทูลนิัมท๊อกซิน ไทป์ เอ ในขอ้จ านวนครัง้ในการฉีดโบทูลนิัมท๊อกซนิ ไทป์ เอ (ครัง้ต่อปี) อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่า  
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 ปจัจยัทีม่ผีลต่อการเกดิและการเปลีย่นแปลงทศันคต ิดา้นประสบการณ์ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการฉีด
โบทลูนิมัท๊อกซนิ ไทด ์เอ ในขอ้ค่าใชจ้่ายในการฉีดโบทลูนิมัท๊อกซนิ ไทป์ เอ (บาทต่อครัง้) อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั .05 มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่า และในขอ้ท่านไดพ้บคนรอบตวัทีใ่ชบ้รกิารฉีดโบทอ็กซ ์พบการ
เปลี่ยนแปลงในทางทีด่ขี ึน้ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการฉีดโบทูลนิัมท๊อกซนิ ไทป์ เอ ในขอ้ค่าใช้จ่ายในการฉีด           
โบทูลินัมท๊อกซิน ไทป์ เอ(บาทต่อครัง้) อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั              
ในระดบัต ่า  
 ประเภทของสื่อ Social Media ได้แก่ Instragram Twittrer Pinterest และ Blog โดย Pinterest มี
ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการฉีดโบทลูนิมัท๊อกซนิ ไทป์ เอ ในขอ้ค่าใชจ้่ายในการฉีดโบทูลนิัมท๊อกซนิ ไทป์ เอ (บาท
ต่อครัง้) อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 โดยมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัต ่า สื่อประเภท 
Instragram Twitter และ Pinterest มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการฉีดโบทูลนิัมท๊อกซนิ ไทด ์เอ ในขอ้ค่าใชจ้่ายใน
การฉีดโบทลูนิมัท๊อกซนิ ไทป์ เอ(บาทต่อครัง้) อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั
ในระดบัค่อนขา้งต ่า และ Blog มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการฉีดโบทลูนิมัท๊อกซนิ ไทป์ เอ ในขอ้ค่าใชจ้่ายในการฉีด
โบทูลินัมท๊อกซิน ไทป์ เอ(บาทต่อครัง้) อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั         
ในระดบัต ่า  
 

ค าส าคญั: ความสมัพนัธ ์พฤตกิรรม การฉีดโบทลูนิัม่ทอีกซนิ ไทป์เอ ผูบ้รโิภค 
 

Abstract 
 
 This research aims to study consumer behavior on injecting BOTOX in Bangkok Metropolis 
categorized by demography data, to study the relationship between attitude on BOTOX qualification and 
consumer behavior on injecting Botulinum Toxin Type A in Bangkok Metropolis, and to study the relationship 
between the Type of Digital Media and consumer behavior on injecting Botulinum Toxin Type A in Bangkok 
Metropolis. 
 The research results are as follows:  
The majority of consumers were female, aged between 34-41 years old, employed in private companies, held 
the Bachelor’s Degree with average monthly income between Baht 40,001-60,000.  
 Attitude towards the overall image BOTOX Injections were in good levels. The attitude towards 
each aspect of BOTOX Injections were in good levels: including the attitude on the influences of physical and 
appearance, the attitude on group involvement, the attitude on information and knowledge, and the attitude 
on their own experiences. 
On the aspect of the consumers’ behavior in Bangkok Metropolis on using digital social media, it was found 
that the amount usage was approximately 3 times per week. The type of social media firstly used was 
YouTube. 
 The purpose of injecting Botulinum Toxin Type A was to reduce wrinkles, the area injected 
Botulinum Toxin Type A was forehead, and people injected Botulinum Toxin Type Aat Beauty Clinic. The 
inflencers for injecting Botulinum Toxin Type A were friends/lovers. The frequency of injectingBotulinum Toxin 
Type A were approximately 2 times per year. The expenditure on injecting Botulinum Toxin Type Aeach time 
were approximately Baht 9,225.  
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 According to the hypotheses testing analysis, it was found that:  
 Consumers with different gender, career and income have different behavior on injecting Botulinum 
Toxin Type A on the aspect of the frequency of injection Botulinum Toxin Type A (time per year) , and on the 
aspect of the expenditure on injecting Botulinum Toxin Type A (Baht per each time) , at the statistically 
significant levels of 0.01. 
 Consumers with different age have different behavior on injecting Botulinum Toxin Type A(time per 
year) ,at the statistically significant level of 0.01. 
 Factors influencing the changing of attitude in the aspect of appearance, have low positively 
related to consumers’ behavior on injecting Botulinum Toxin Type A in the aspect of the number of injections 
Botulinum Toxin Type A(time per year) , at the statistically significant levels of 0.05. Within this aspect, the 
group samples found that the famous actors and singers had been injected BOTOX and their wrinkles 
disappeared. The belief of BOTOX injection made them look younger has low positively related to 
consumers’ behavior on injecting Botulinum Toxin Type A in the aspect of the number of injections Botulinum 
Toxin Type A (time per year) , at the statistically significant level of 0.01. 
 Factors influencing the changing of attitude in the aspect of experiences, have low positively 
related to consumers’ behavior on injecting Botulinum Toxin Type A in the aspect of the expenditure of 
injections Botulinum Toxin Type A (Baht per each time) , at the statistically significant levels of 0.05. Within 
this aspect, the group samples found that whoever had injected BOTOX were changed in a positive way. 
This statement has low positively related to consumers’ behavior on injecting Botulinum Toxin Type A in the 
aspect of the expenditure of injections Botulinum Toxin Type A (Baht per each time) , at the statistically 
significant level of 0.05. 
 Types of Social Media such as Instagram, Twitter, Pinterest and Blog:  
 Pinterest has low positively related to consumers’ behavior on injecting Botulinum Toxin Type A in 
the aspect of the expenditure of injections Botulinum Toxin Type A (Baht per each time), at the statistically 
significant level of 0.05. 
 Instagram, Twitter and Pinteres have low positively related to consumers’ behavior on injecting 
Botulinum Toxin Type A in the aspect of the expenditure of injections Botulinum Toxin Type A (Baht per each 
time) , at the statistically significant levels of 0.01. 
 Blog has low positively related to consumers’ behavior on injecting Botulinum Toxin Type A in the 
aspect of the expenditure of injections Botulinum Toxin Type A (Baht per each time) , at the statistically 
significant level of 0.01. 
 
Keywords: Relationship, behavior, injection of botulinum A chest Xin Stipe, the consumer 
 
บทน า 
 คนไทยในทศวรรษที่ผ่านมามกีารรบัรู ้และมกีารรบัข่าวสารเกีย่วกบัยาและเวชภณัท ์รวมถึงการให้ขอ้มูล
การรกัษาในโรคต่างๆ น้อยมาก การรบัรู้ข่าวสารส่วนใหญ่เป็นการได้รบัโดยตรงจากบุคคลากรทางการแพทย์ เช่น 
แพทยพ์ยาบาล เภสชักร รวมถงึบุคลากรทางการแพทย์สาขาต่างๆ นอกเหนือแพทยแ์ละพยาบาลแล้ว การหาขอ้มูล
ของยาและเวชภณัฑร์วมถงึขอ้มลูในวธิกีารรกัษาในโรคต่างๆ ของผูบ้รโิภคนัน้จะเป็นการหาขอ้มลูโดยตรงจากบรษิทัซึง่
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เป็นผูผ้ลติ หรอืน าเขา้ยาและเวชภณัฑ์อาจรวมถงึการสบืค้นขอ้มูลจากเวบไซต์ของบรษิทัผูผ้ลติหรอืการสบืคน้ขอ้มูล
จากเวบไซตข์องสถานประกอบการทางดา้นการแพทยต่์างๆ (Kathryn Jeanne Bayer. 2004)  
 ในปจัจุบนัการท าศลัยกรรมในประเทศไทยเป็นที่ยอมรบัมากขึน้ท าให้เกดิการแข่งขนัทางการตลาดขอ้มูล
จากสมาคมศลัยแพทยต์กแต่งนานาชาต ิ(The International Society of Aesthetic Plastic Surgery. 2011: Online) 
ระบุว่า Botox® เป็นหนึ่งในกระบวนการท าศลัยกรรมที่ก าลงัได้รบัความนิยม เพราะไม่มกีารผ่าตัดหรือในทาง
การแพทยเ์รยีกว่าNon-Surgical Cosmetic Procedure คอื การฉีดโบทลูนิัม่ท๊อกซนิไทดเ์อหรอืทีเ่รยีกกนัตดิปากว่าการ
ฉีดโบท๊อกซเ์ป็นหตัถการทางดา้นการแพทย์ผวิหนังและศลัยกรรมตกแต่ง ที่ไม่ใชก้ารผ่าตดัซึ่งเป็นที่นิยมเป็นอันดบั
หนึ่งและน ามาใชใ้นการรกัษาเป็นเวลามากกว่าสบิปีในประเทศไทยและเกอืบ 20 ปีในต่างประเทศ จงึถอืไดว้่าเป็นการ
ท าหตัถการทางการแพทยท์ีแ่พทยผ์วิหนงั และแพทยท์างศลัยกรรมตกแต่งยอมรบัเลอืกใชเ้ป็นอนัดบัหนึ่งในการรกัษา
รกัษาริว้รอยใบหน้าส่วนบน (Allergan, Inc. 2010: ออนไลน์) แต่เนื่องดว้ยกฎหมายควบคุมการโฆษณายา Botox® 
เป็นยาควบคุมพเิศษโดยหา้มท าการโฆษณาหรอืท าการประชาสมัพนัธแ์ละกจิกรรมใดๆ ทีเ่ป็นการใหข้อ้มลูหรอืขา่วสาร
แก่ผูบ้รโิภคโดยตรง และปจัจุบนัการสบืคน้หาขอ้มลูโดยใชอ้นิเตอรเ์น็ต เป็นช่องทางหน่ึงในการหาขา่วสารและขอ้มลูซึง่
นอกเหนือจากขอ้มูลที่ได้ตามสื่อสิง่พมิพ ์หรอื สื่อต่างๆ ทีเ่ป็นรูปแบบของการสื่อสาร ดงันัน้การประชาสมัพนัธ์หรอื         
ท าการสื่อโฆษณาที่จดัท าขึน้บนอนิเทอร์เน็ตเพื่อการสื่อสาร ซึ่งถือว่าเป็นสื่อทางเลอืกใหม่ที่สามารถน ามาใช้ให้เกดิ
ประโยชน์ไดส้งูสุด ต้นทุนค่อนขา้งต ่าและสามารถสื่อสารไดท้ัว่ทุกมุมโลกและสามารถหาขอ้มูลทีอ่งคก์รน ามาเผยแพร่
ผ่านสื่ออนิเทอรเ์น็ตมาใช้ในการประชาสมัพนัธ ์อกีทัง้ปจัจุบนัมเีทคโนโลยทีีเ่ขา้มารองรบัระบบอนิเทอรเ์นตมากมาย 
เช่น 3G, Wi-Fi และ Wireless Network เพื่อรองรบัอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในยุคนี้  เช่น iPhone, IPAD, 
Notebook, Macbook,โทรศพัทเ์คลื่อนที ่หรอื แมก้ระทัง้Tabletเปลีย่นพฤตกิรรมผูบ้รโิภคใหม้าบรโิภคสื่อใหม่ และสื่อ
ดิจิตอลเกิดขึ้นมากท าให้หลายๆผู้ประกอบการด้านยาและเวชภัณท์หลายแห่งใช้สื่อดิจิตอลในการสื่อสารกับ
กลุ่มเป้าหมาย เพื่อดงึดูดความสนใจและจูงใจ ผ่านกจิกรรมบนอนิเทอรเ์น็ตอย่างมาก เช่น เฟซบุ๊ก บลอ็ก อเีมล ์ยูทูป 
และเอสเอม็เอส เป็นต้น เพื่อเป็นการสรา้งความสมัพนัธ ์กบักลุ่มเป้าหมายอกีดว้ย (สุกร ีแมนชยันิมติ. 2551: Online) 
อย่างไรกต็ามความสนใจในการเล่น Facebook มมีากกว่า 400 ลา้นคน ซึง่น่าจะเป็นโอกาสหรอื ช่องทางทีด่ ีในการท า
การตลาด ของ Media ในรูปแบบใหม่ทีเ่รยีกกนัว่า Media on Social Network (Sally Falkow.2010) การหาขอ้มูล
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลด้านความบนัเทงิ ท่องเที่ยว รวมถึงขอ้มูลด้านสุขภาพ และความงามอีกด้วยอกีทัง้ในยุค
ปจัจุบันเป็น ยุคที่ข่าวสารและ ข้อมูลสามารถ ถูกแบ่งปนั และให้แก่กันได้อย่างรวดเร็ว (Consumersandthe 
InfluenceofBlogs. 2010: Online)  
 จากขอ้มลูขา้งตน้ท าใหผู้ว้จิยัสนใจทีจ่ะศกึษาวจิยัเกีย่วกบัชนิดของสื่อดจิติอลทีผู่บ้รโิภค ในกลุ่มของยาและ
เวชภณัทส์นใจเพื่อน ามาใชใ้นการเผยแพร่ข่าวสารและกจิกรรมของบรษิทัซึง่จะส่งผลต่อการรบัรูข้่าวสารของผูบ้รโิภค
โดยเฉพาะกลุ่มทีส่นใจในการท า Botox® โดยประโยชน์หลกัของการวจิยั คอืบรษิทัผูน้ าเขา้ Botox® ตลอดจนบรษิทัคู่
คา้หรอืผูป้ระกอบการคา้กบับรษิทัผูน้ าเขา้ Botox® รวมถงึบรษิทัจดัจ าหน่ายยาควบคุมพเิศษประเภทเดยีวกบั Botox® 
บางชนิด น าขอ้มลูทีไ่ดไ้ปใชป้ระกอบในการปรบัปรุงและบรหิารงานดา้นการประชาสมัพนัธก์ารตลาดและการวางแผน 
การใชส้ือ่ดจิติอลไดต้รงกบักลุ่มเป้าหมายต่อไป 
 
วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 
 1.  เพื่อศกึษาพฤตกิรรมการฉีดโบทลูนิมัท๊อกซนิ ไทดเ์อ (Botox®) ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครจ าแนก
ตามลกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชพี ระดบัการศกีษา และรายไดต่้อเดอืน 
 2.  เพื่อศกึษาทศันคตเิกีย่วกบัผลติภณัฑ์ Botox® ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการฉีด โบทูลนิัมท๊อกซนิ 
ไทด ์เอ (Botox®) ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร 
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 3.  เพื่อศึกษาประเภทของสื่อดิจิตอลที่มีความสมัพันธ์กบัพฤติกรรมการฉีดโบทูลินัมท๊อกซิน ไทด์ เอ 
(Botox®) ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร 
 
 กรอบแนวคิดในการวิจยั  
 1. ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) ไดแ้ก่ 
  1.1 ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์
   1.1.1 เพศ 
    1.1.1.1  ชาย  
    1.1.1.2  หญงิ  
   1.1.2  อายุ 
    1.1.2.1  18– 25 ปี 
    1.1.2.2  26 – 33 ปี 
    1.1.2.3  34 – 41 ปี 
    1.1.2.4  42 – 49 ปี 
    1.1.2.5  50 ปีขึน้ไป 
   1.1.3 ระดบัการศกึษา:  
    1.1.3.1  ต ่ากว่าปรญิญาตร ี
    1.1.3.2  ปรญิญาตร ี  
    1.1.3.3  สงูกว่าปรญิญาตร ี  
   1.1.4 อาชพี 
    1.1.4.1  นกัเรยีน/ นกัศกึษา 
    1.1.4.2  ขา้ราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิ 
    1.1.4.3  พนกังานบรษิทัเอกชน 
    1.1.4.4  ธุรกจิสว่นตวั/เจา้ของกจิการ 
    1.1.4.5  แมบ่า้น/พ่อบา้น 
    1.1.4.6  อื่นๆโปรดระบุ.............................. 
   1.1.5 รายไดเ้ฉลีย่ต่อคนต่อเดอืน 
    1.1.5.1  ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 20,000 บาท  
    1.1.5.2  20,001 – 40,000 บาท 
    1.1.5.3  40,001 – 60,000 บาท   
    1.1.5.4  60,001 บาทขึน้ไป 
  1.2 ปจัจยัทีม่ผีลต่อการเกดิและเปลีย่นแปลงทศันคต ิ
  1.3 ประเภทของสือ่ Social Media  
 2.  ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ไดแ้ก่ พฤตกิรรมการฉีดโบทลูนิมัท๊อกซนิ ไทด ์เอ (Botox®) ของ
ผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร  
  

สมมติฐานการวิจยั  
 1.  ผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย เพศ อายุ ระดบั
การศกึษา อาชพีและรายไดต่้อเดอืน แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการฉีดโบทลูนิมัท๊อกซนิ ไทด ์เอ (Botox®) ต่างกนั 
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 2.  ปจัจยัที่มีผลต่อการเกิดและการเปลี่ยนแปลงทศันคติของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับ
ผลติภณัฑ ์Botox® มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการฉีดโบทลูนิมัท๊อกซนิ ไทด ์เอ (Botox®)  
 3.  ประเภทของสือ่ Social Media มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการฉีดโบทลูนิมัท๊อกซนิ ไทด ์เอ (Botox®)  
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกบัทศันคติ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2550) กล่าวว่า ทศันคต ิ(Attitudes) 
หมายถึง สิง่ที่มอีทิธิพลต่อความเชื่อ ในขณะเดยีวกนัความเชื่อกม็ีอทิธพิลต่อทศันคติ ทศันคติของผู้บรโิภคกบัการ
ตดัสนิใจซือ้สนิคา้จะมคีวามสมัพนัธ์กนันักการตลาดจงึต้องศกึษาว่าทศันคตนิัน้เกดิขึน้มาไดอ้ย่างไรและเปลีย่นแปลง
อย่างไร การเกดิของทศันคตนิัน้เกดิจากขอ้มลูทีแ่ต่ละคนไดร้บั กล่าวคอื เกดิจากประสบการณ์ทีเ่รยีนรู้ในอดตีเกีย่วกบั
สนิคา้ หรอืความนึกคดิของบุคคล และเกดิจากความสมัพนัธท์ีม่ต่ีอกลุ่มอา้งองิ เช่น พอ แม่ เพื่อน บุคคลชัน้น าในสงัคม 
เป็นตน้ 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผู้บริโภค  ปรญิ ลกัษิตานนท ์(2544: 54) ไดก้ล่าวว่า พฤติกรรม
ผูบ้ร ิโภค คอื การกระท าของบุคคลใด บุคคลหนึ่งซึง่เกีย่วขอ้งโดยตรงกบัการจดัหาและการใช้ผลติภณัฑ ์ทัง้นี้หมาย
รวมถงึกระบวนการตดัสนิใจซึง่เกดิขึน้ก่อน และมสีว่นในการก าหนดใหม้กีารกระท า  
 

วิธีด าเนินการวิจยั 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั ประชากรที่ใช้ในการศกึษาค้นคว้าครัง้นี้คอืผูบ้รโิภคที่เคยฉีดโบทูลนิัมท๊อกซนิ 
ไทด ์เอ (Botox®) ในเขตกรุงเทพมหานคร ทีม่อีายุตัง้แต่ 18 ปีขึน้ไป เนื่องจากเป็นช่วงอายุทีแ่พทยด์า้นศลัยกรรมให้
ความเหน็ว่าร่างกายมคีวามพรอ้มในการท าศลัยกรรมความงามได ้(ศรณัย ์วรรณจ ารสั. 2555: ออนไลน์)  
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื ผูบ้รโิภคทีเ่คยฉีดโบทูลนิัมท๊อกซนิ 
ไทด์ เอ (Botox®) ของในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป เนื่องจากไม่ทราบประชากรที่แน่นอน ดงันัน้            
จงึค านวณหาขนาดตวัอย่างจากสตูรค านวณ (กลัยา วาณิชยบ์ญัชา. 2545: 26) ค่าความผดิพลาด 5% ระดบัความ
เชื่อมัน่ 95% ได้ขนาดตวัอย่างจ านวน 385 ตวัอย่างแต่ผู้วิจยัได้เกบ็แบบสอบถามส าหรบัการวจิยัครัง้นี้เป็น                
400 ตวัอย่างและใชเ้กณทใ์นการเลอืกกลุ่มตวัอย่างตามทีก่ าหนดไว้ 
 วิธีการสุ่มตวัอย่าง การเลือกกลุ่มตัวอย่างส าหรบังานวิจยันี้ ผู้วิจยัได้ใช้การสุ่มตัวอย่างโดยมีขัน้ตอน           
4 ขัน้ตอน ดงันี้ 
 ขัน้ตอนท่ี 1 การสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยใชว้ธิกีารจบัฉลากเพื่อเลอืกเขต 
จากการแบ่งเขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร ทัง้หมด 50 เขตปกครองของกรุงเทพมหานคร ไดเ้ขตทีท่ าการสุ่ม
ตวัอย่างออกมา 5 เขต ไดแ้ก่ ประกอบดว้ย เขตลาดพรา้ว เขตบางขนุเทยีน เขตบางนา เขตปทุมวนั เขตตลิง่ชนั 
 ขัน้ตอนท่ี 2 การสุม่ตวัอย่างแบบโควตา้ (Quota Sampling) โดยก าหนดจ านวนกลุ่มตวัอย่างทีจ่ะเกบ็ขอ้มูล
ในแต่ละเขตพืน้ที ่ของเขตทีเ่ป็นหา้งสรรพสนิคา้หรอือาคารส านกังาน จ านวน 5 เขต รวมทัง้สิน้ 400 ตวัอย่าง  
 ขัน้ตอนท่ี 3 การสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพื่อเลอืกกลุ่มเป้าหมายตามที่ผูว้จิยั
ก าหนด ในการจดัเกบ็แบบสอบถามนัน้ จะเจาะจงเลอืกหา้งสรรพสนิคา้ หรอือาคารส านักงาน เนื่องจากเป็นทีต่ัง้ของ
สถาบนัและคลนิิคเสรมิความงานที่ผู้บรโิภคสามารถเดนิทางมาใช้บรกิารได้สะดวกโดยจะคดัเลอืกเฉพาะผู้ที่เคยฉีด           
โบทลูนิมัท๊อกซนิ ไทด ์เอ (Botox®) ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร 
 ขัน้ตอนท่ี 4 การสุม่ตวัอย่างตามความสะดวก (Convenience Sampling) โดยเลอืกเกบ็เฉพาะผูท้ีใ่หค้วาม
ร่วมมอืในการตอบแบบสอบถามในการวจิยัครัง้นี้ จนครบ 400 คน  
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ผลการวิจยั  
 ผูบ้รโิภคทีม่เีพศ อาชพีและรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการฉีดโบทูลนิัมท๊อกซนิ ไทป์ เอ 
ในขอ้จ านวนครัง้ในการฉีดโบทลูนิมัท๊อกซนิ ไทด ์เอ (ครัง้ต่อปี) และในขอ้ค่าใชจ้่ายในการฉีดโบทูลนิัมท๊อกซนิ ไทป์ เอ 
(บาทต่อครัง้) แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการฉีดโบทูลินัมท๊อกซนิ ไทป์ เอ ในข้อจ านวนครัง้ในการฉีด           
โบทลูนิมัท๊อกซนิ ไทป์ เอ (ครัง้ต่อปี) แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิรีะดบั .01  
 ปจัจยัทีม่ผีลต่อการเกดิและการเปลีย่นแปลงทศันคต ิดา้นลกัษณะท่าทาง มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการ
ฉีดโบทลูนิมัท๊อกซนิ ไทป์ เอ ในขอ้จ านวนครัง้ในการฉีดโบทลูนิมัท๊อกซนิ ไทป์ เอ (ครัง้ต่อปี) อย่างมนียัส าคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั .05 โดยมคีวามสมัพนัธก์นัในทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่า และในขอ้ท่านไดเ้หน็ดารา นักรอ้ง ผูม้ชีื่อเสยีงฉีด 
โบท็อกซ์ แล้วรอยเหี่ยวย่นหายไป และท่าน คิดว่าการท าโบท็อกซ์ ท าให้ท่านดูอ่อนกว่าวยั มคีวามสมัพนัธ์กบั
พฤติกรรมการฉีดโบทูลนิัมท๊อกซนิ ไทป์ เอ ในขอ้จ านวนครัง้ในการฉีดโบทูลนิัมท๊อกซนิ ไทป์ เอ (ครัง้ต่อปี) อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่า  
 ปจัจยัทีม่ผีลต่อการเกดิและการเปลีย่นแปลงทศันคต ิดา้นประสบการณ์ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการฉีด
โบทลูนิมัท๊อกซนิ ไทด ์เอ ในขอ้ค่าใชจ้่ายในการฉีดโบทูลนิัมท๊อกซนิ ไทป์ เอ (บาทต่อครัง้) อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ         
ทีร่ะดบั .05 มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่า และในขอ้ท่านไดพ้บคนรอบตวัทีใ่ชบ้รกิารฉีดโบทอ็กซ์ พบ
การเปลีย่นแปลงในทางทีด่ขี ึน้ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการฉีดโบทลูนิมัท๊อกซนิ ไทป์ เอ ในขอ้ค่าใชจ้่ายในการฉีด
โบทูลนิัมท๊อกซนิ ไทป์ เอ (บาทต่อครัง้) อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดบั .05 มคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนั              
ในระดบัต ่า  
 ประเภทของสื่อ Social Media ได้แก่ Instragram Twittrer Pinterest และ Blog โดย Pinterest มี
ความสมัพนัธ์กับพฤติกรรมการฉีดโบทูลินัมท๊อกซิน ไทป์ เอ ในข้อค่าใช้จ่ายในการฉีดโบทูลินัมท๊อกซิน ไทป์ เอ            
(บาทต่อครัง้) อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั .05 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่า สื่อประเภท 
Instragram Twitter และ Pinterest มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการฉีดโบทูลนิัมท๊อกซนิ ไทด ์เอ ในขอ้ค่าใชจ้่ายใน
การฉีดโบทลูนิมัท๊อกซนิ ไทป์ เอ(บาทต่อครัง้) อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั
ในระดบัค่อนขา้งต ่า และ Blog มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการฉีดโบทลูนิมัท๊อกซนิ ไทป์ เอ ในขอ้ค่าใชจ้่ายในการฉีด
โบทูลินัมท๊อกซิน ไทป์ เอ(บาทต่อครัง้) อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั            
ในระดบัต ่า  
 

สรปุผลและอภิปรายผล 
 ผลจากการวจิยัเรื่อง ปจัจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการฉีดโบทูลนิัม่ท๊อกซนิไทดเ์อ (โบท๊อกซ)์ ของผูบ้รโิภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร มปีระเดน็ใหอ้ภปิรายผลดงันี้ 
 1.  ผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย เพศ อายุ ระดบั
การศกึษา อาชพีและรายไดต่้อเดอืน แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการฉีดโบทลูนิมัท๊อกซนิ ไทป์ เอ (Botox®) ต่างกนั 
   1.1  ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกนัมีแนวโน้มการซื้อสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ทางออนไลน์ช้อปป้ิง ในข้อ
จ านวนครัง้ในการฉีดโบทูลินัมท๊อกซนิ ไทป์ เอ (ครัง้ต่อปี) และในขอ้ค่าใช้จ่ายในการฉีดโบทูลนิัมท๊อกซิน ไทป์ เอ     
(บาทต่อครัง้) แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยเพศหญงิมจี านวนครัง้ในการฉีดโบทูลนิัมท๊อกซนิ           
ไทป์ เอ (ครัง้ต่อปี) มากกว่าเพศชาย และเพศชายมค่ีาใชจ้่ายในการฉีดโบทูลนิัมท๊อกซนิ ไทป์ เอ(บาทต่อครัง้) สงูกว่า           
เพศหญงิ ทัง้นี้เนื่องจากเพศหญงิจะดูแลเรื่องริว้รอย และผวิพรรณมากกว่าเพศชาย จงึท าใหม้กีารใชบ้รกิารบ่อยกว่า 
แต่เพศชายการดูแลแต่ละครัง้ต้องใชจ้ านวนเงนิเยอะกว่า เนื่องจากผวิพรรณหยาบคายกว่าเพศหญงิซึ่งสอดคลอ้งกบั
แนวคดิของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์; และคณะ (2538: 41-42) กล่าวว่า เพศ (Sex) เป็นตวัแปรในการแบ่งส่วนตลาดทีส่ าคญั
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เช่นกัน นักการตลาดควรต้องศึกษาตัวแปรตัวน้ีอย่างรอบคอบ เพราะในปจัจุบันน้ีตัวแปรทางด้านเพศมีการ
เปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมการบรโิภค การเปลี่ยนแปลงดงักล่าวอาจมสีาเหตุมาจากการที่สตรที างานมากขึน้  และ
สอดคลอ้งกบัจติต ิเหมนิทร ์(2549) ไดศ้กึษา ปจัจยัทีม่คีวามส าคญัต่อการบรโิภคผลติภณัฑเ์สรมิอาหารเพื่อความงาม
ของผูบ้รโิภคในภาคใต ้พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่เีพศแตกต่างกนั มปีจัจยัทีม่คีวามส าคญัต่อการบรโิภคผลติภณัฑเ์สรมิอาหาร
เพื่อความงามโดยรวมแตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ0.05 
  1.2  ผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการฉีดโบทลูนิัมท๊อกซนิ ไทป์ เอ (Botox®) ในขอ้จ านวน
ครัง้ในการฉีดโบทูลนิัมท๊อกซนิ ไทป์ เอ (ครัง้ต่อปี) แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิรีะดบั .01 ซีง่สอดคลอ้งกบั
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยกลุ่มอายุ 26 – 33 ปี เป็นกลุ่มทีม่ใีนขอ้จ านวนครัง้ในการฉีดโบทลูนิมัท๊อกซนิ ไทป์ เอ (ครัง้ต่อปี) 
มากทีสุ่ด ทัง้นี้เนื่องจากกลุ่มอายุ 26 - 33 ปี เป็นกลุ่มอายุทีม่เีป็นคนรุ่นใหม่ทีใ่ชค้อมพวิเตอรเ์ป็นประจ าเริม่มรีายได้ 
ของตวัเอง และที่คุ้นเคยกบัการใช้งาน Social Media ในการหาขอ้มูลที่สนใจ จงึได้ขอ้มูลเพื่อน าไปใช้บรกิารฉีด              
โบทูลนิัมท๊อกซนิ ไทป์ เอ มากที่สุด ซึ่งสอดคลอังกบั ลนิจง โพชาร ี(2550) ไดศ้กึษา ความสมัพนัธ์ทางการตลาดกบั
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้านการท่องเที่ยว (E-Tourism) พบว่า 
ผูใ้ชบ้รกิารทีม่อีายุแตกต่างกนั มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้สนิคา้และบรกิารผ่าน E-Tourism แตกต่างกนั
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และสอดคลอ้งกบั นวธดิา ไชยหมาน (2546) ไดศ้กึษาเรื่อง การสือ่สารการตลาด
แบบครบวงจร ทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑเ์สรมิอาหารเพื่อการลดน ้าหนกั ของผูห้ญงิในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑเ์สรมิอาหารเพื่อการลดน ้าหนกัแตกต่างต่างกนั อย่าง
มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
  1.3  ผูบ้รโิภคที่มรีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการฉีดโบทูลนิัมท๊อกซนิ ไทป์ เอ (Botox®) 
ในขอ้ค่าใชจ้่ายในการฉีดโบทูลนิัมท๊อกซิน ไทป์ เอ (บาทต่อครัง้) แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.01 
โดยระดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีมีค่าใช้จ่ายในการฉีดโบทูลินัมท๊อกซิน ไทป์ เอ (บาทต่อครัง้) สูงกว่าระดับ
การศกึษาปรญิญาตร ี สอดคลอ้งกบัสมมติฐานทีต่ัง้ไว้ ทัง้นี้เนื่องจากกลุ่มระดบัศกึษาสงูกว่าปรญิญาตรเีป็นกลุ่มที่มี
ความรบัผดิชอบในต าแหน่งงานสงู จงึมเีวลาน้อย การหาขอ้มูลจาก Social Media จะช่วยประหยดัเวลาไดม้าก และ
รายไดท้ีส่งูกว่ากลุ่มอื่น การฉีดโบทลูนิมัท๊อกซนิ ไทป์ เอ จงึเป็นเรื่องการประหยดัเวลาถงึแมว้่าจะมค่ีาใชจ้่ายสงู ท าใหม้ี
ค่าใช้จ่ายในการฉีดโบทูลินัมท๊อกซิน ไทป์ เอ (บาทต่อครัง้) สูงกว่ากลุ่มอื่น ซึ่งสอดคล้องกบั ลินจง โพชารี (2550) 
พบว่า ผู้ใช้บริการที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการผ่าน            
E-Tourism แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และสอดคลอ้งกบั จติต ิเหมนิทร ์(2549) ไดศ้กึษา ปจัจยั
ที่มคีวามส าคญัต่อการบรโิภคผลิตภัณฑ์เสรมิอาหารเพื่อความามของผู้บริโภคในภาคใต้ พบว่า ผู้บริโภคที่มรีะดบั
การศกึษาแตกต่างกนั มปีจัจยัทีม่คีวามส าคญัต่อการบรโิภคผลติภณัฑเ์สรมิอาหารเพื่อความงามโดยรวมแตกต่างกนั 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ0.05 
  1.4  ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการฉีดโบทูลินัมท๊อกซิน ไทป์ เอ (Botox®) ในข้อ
จ านวนครัง้ในการฉีดโบทูลนิัมท๊อกซนิ ไทป์ เอ (ครัง้ต่อปี) และค่าใชจ้่ายในการฉีดโบทูลนิัมท๊อกซนิ ไทป์ เอ (บาทต่อ
ครัง้) แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิรีะดบั .01 สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยกลุ่มแม่บา้นมจี านวนครัง้ใน
การฉีดโบทูลนิัมท๊อกซนิ ไทป์ เอ มากทีสุ่ด กลุ่มนักเรยีนนักศกึษามค่ีาใชจ้่ายในการฉีดโบทูลนิัมท๊อกซนิ ไทด ์เอมาก
ทีสุ่ด ทัง้นี้กลุ่มแม่บา้นจะมเีวลาช่วงกลางวนัหลงัท างานบา้นและดูแลบุตรหลาน จงึมเีวลาหาขอ้มูลจาก Social Media 
และมเีวลามากจงึไปใชบ้รกิารไดบ้่อยๆ สว่นนกัศกึษา เป็นวยัทีใ่จรอ้นและตอ้งการความเรว็ในการดูแลผวิหน้าจงึใชเ้งนิ
จ านวนมากกว่ากลุ่มอื่นเพื่อใหไ้ดผ้วิหน้าทีด่แีละรวดเรว็ ซึ่งสอดคลอ้งกบั จติติ เหมนิทร์ (2549) ได้ศกึษา ปจัจยัที่มี
ความส าคัญต่อการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อความามของผู้บริโภคในภาคใต้ พบว่า ผู้บริโภคที่มีอาชีพ          
แตกต่างกนั มปีจัจยัทีม่คีวามส าคญัต่อการบรโิภคผลติภณัฑเ์สรมิอาหารเพื่อความงามโดยรวมแตกต่างกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 
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  1.5  ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดต่้อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการฉีดโบทลูนิมัท๊อกซนิ ไทด ์เอ (Botox®) ใน
ข้อจ านวนครัง้ในการฉีดโบทูลินัมท๊อกซิน ไทป์ เอ (ครัง้ต่อปี) และค่าใช้จ่ายในการฉีดโบทูลินัมท๊อกซิน ไทป์ เอ             
(บาทต่อครัง้) แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิีระดบั .01 สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ โดยกลุ่มทีม่รีายได ้       
ต่อเดอืนต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 20,000 บาท มจี านวนครัง้ทีใ่ชบ้รกิารมากทีส่ดุ สว่น กลุ่มทีม่รีายได ้40,001 – 60,000 บาท 
มคี่าใชจ้่ายในการใชบ้รกิารมากทีส่ดุ ทัง้นี้เน่ืองจากกลุ่มรายไดน้้อยตอ้งใช้บรกิารบ่อยครัง้เพื่อช าระเงนิทลีะน้อย และต่อ
บ่อยครัง้กว่า ส่วนกลุ่มที่มีร่ายได้มากมกี าลงัทรพัย์มากจงึมคี่าใช้จ่ายต่อการใชบ้รกิารสูงกว่า ซึ่งสอดคลอ้งกบั  ลนิจง  
โพชารี (2550) ได้ศึกษา ความสมัพนัธ์ทางการตลาดกบัพฤติกรรมการตัดสนิใจซื้อสนิค้าและบริการผ่านพาณิชย์
อเิลก็ทรอนิกสด์า้นการท่องเทีย่ว (E-Tourism) พบว่า ผูใ้ชบ้รกิารทีม่รีายไดต่้อเดอืนแตกต่างกนั มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรม
การตดัสนิใจซื้อสนิคา้และบรกิารผ่าน E-Tourism แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั 0.01 และสอดคลอ้ง
กบันวธดิา ไชยหมาน (2546) ไดศ้กึษาเรื่อง การสือ่สารการตลาดแบบครบวงจร ทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑ์
เสรมิอาหารเพื่อการลดน ้าหนกั ของผูห้ญงิในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั 
มพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑเ์สรมิอาหารเพื่อการลดน ้าหนกัแตกต่างต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 2. ปจัจยัที่มีผลต่อการเกิดและการเปลี่ยนแปลงทศันคติของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับ
ผลติภณัฑ ์Botox® มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการฉีดโบทลูนิมัท๊อกซนิ ไทป์ เอ (Botox®)  
  2.1 ปจัจัยที่มีผลต่อการเกิดและการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ด้านลัษณะท่าทาง มีความสมัพันธ์กับ
พฤตกิรรมการฉีดโบทลูนิมัท๊อกซนิ ไทป์ เอ (Botox®) ในขอ้จ านวนครัง้ในการฉีดโบทูลนิัมท๊อกซนิ ไทป์ เอ (ครัง้ต่อปี) 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 โดยมคี่าความสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่า กล่าวคอื เมื่อปจัจยัทีม่ผีลต่อ
การเกิดและการเปลี่ยนแปลงทัศนคติด้านลักษณะท่าทางดีขึ้น จะมีพฤติกรรมการฉีดโบทูลินัมท๊อกซิน ไทป์ เอ 
(Botox®) ในขอ้จ านวนครัง้ในการฉีดโบทูลนิัมท๊อกซนิ ไทป์ เอ (ครัง้ต่อปี) เพิม่ขึน้ระดบัต ่า ทัง้นี้เนื่องจากผูบ้รโิภคมี
ความรูส้กึว่าการท าโบท๊อกซแ์กไ้ขขอ้บกพร่องหรอืจุดดอ้ยบนใบหน้าของท่านไดช้่วยใหท้่านมัน่ใจมากขึน้ การท าโบท๊
อกซท์ าใหม้คีวามมัน่ใจขึน้ การท า โบท๊อกซท์ าใหดู้อ่อนกว่าวยั จงึท าใหม้พีฤตกิรรมการฉีดโบทูลนิัมท๊อกซนิ ไทป์ เอ 
(Botox®) ในขอ้จ านวนครัง้ในการฉีดโบทูลนิัมท๊อกซนิ ไทป์ เอ ซีง่สอดคลอ้งกบั นลนิี หอสถติกุล (2544) ศกึษาเรื่อง 
ความสมัพนัธ์ระหว่างทศันคติ อทิธิพลของกลุ่มอ้างองิ และความพงึพอใจต่อการส่งเสรมิการขายกบัความตัง้ใจซื้อ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบดิจิทัลจีเอสเอ็มของผู้บริโภคในอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ทัศนคติในการซื้อ
โทรศพัทเ์คลื่อนทีร่ะบบดจิทิสัจเีอสเอม็ของผูบ้ริโภคมคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัความตัง้ใจซือ้โทรศพัทเ์คลื่อนทีร่ะบบ
ดจิิทลัจีเอสเอ็มอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 และสอดคล้องกบั นลินี หอสถิตกุล (2544) ศึกษาเรื่อง 
ความสมัพนัธ์ระหว่างทศันคติ อทิธิพลของกลุ่มอ้างองิ และความพงึพอใจต่อการส่งเสรมิการขายกบัความตัง้ใจซื้อ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบดิจิทัลจีเอสเอ็มของผู้บริโภคในอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ทัศนคติในการซื้อ
โทรศพัทเ์คลื่อนทีร่ะบบดจิทิสัจเีอสเอม็ของผูบ้รโิภคมคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัความตัง้ใจซือ้โทรศพัทเ์คลื่อนทีร่ะบบ
ดจิทิลัจเีอสเอม็อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01  
  2.2 ปจัจัยที่มีผลต่อการเกิดและการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ด้านประสบการณ์ มีความสมัพันธ์กับ
พฤตกิรรมการฉีดโบทลูนิมัท๊อกซนิ ไทป์ เอ (Botox®) ในขอ้ค่าใชจ้่ายในการฉีดโบทูลนิัมท๊อกซนิ ไทป์ เอ(บาทต่อครัง้) 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 โดยมคี่าความสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่า กล่าวคอื เมื่อปจัจยัทีม่ผีลต่อ
การเกิดและการเปลี่ยนแปลงทัศนคติดด้านประสบการณ์ดีขึ้น จะมีพฤติกรรมการฉีดโบทูลินัมท๊อกซิน ไทป์ เอ 
(Botox®) ในขอ้ค่าใชจ้่ายในการฉีดโบทูลนิัมท๊อกซนิ ไทป์ เอ (บาทต่อครัง้) เพิม่ขึน้ระดบัต ่า ทัง้นื้เนื่องจากการไดเ้หน็
ดารา นักร้อง ผู้มีชื่อเสยีงฉีดโบท๊อกซ์ แล้วรอยเหี่ยวย่นหายไป การได้พบคนรอบตวัที่ใช้บริการฉีดโบท๊อกซ์               
พบการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น  เป็นประสบการณ์ที่ได้รับจึงเกิดความมัน่ใจส่งผลต่อพฤติกรรมการฉีด                 
โบทูลินัมท๊อกซิน ไทป์ เอ (Botox®) ในข้อค่าใช้จ่ายในการฉีดโบทูลินัมท๊อกซิน ไทป์ เอ ซึ่งสอดคล้องกับ นลินี               
หอสถติกุล (2544) ศกึษาเรื่อง ความสมัพนัธร์ะหว่างทศันคต ิอทิธพิลของกลุ่มอา้งองิ และความพงึพอใจต่อการส่งเสรมิ
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การขายกบัความตัง้ใจซื้อโทรศพัทเ์คลื่อนทีร่ะบบดจิทิลัจเีอสเอม็ของผูบ้รโิภคในอ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่ พบว่า 
ทศันคตติอิสว่นประสมการตลาดของผูบ้รโิภคมคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัความตัง้ใจซือ้โทรศพัทเ์คลื่อนทีร่ะบบดจิทิลัจี
เอสเอม็อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และสอดคลอ้งกบั นลนิี หอสถติกุล (2544) ศกึษาเรื่อง ความสมัพนัธ์
ระหว่างทศันคต ิอทิธพิลของกลุ่มอา้งองิ และความพงึพอใจต่อการส่งเสรมิการขายกบัความตัง้ใจซือ้โทรศพัทเ์คลื่อนที่
ระบบดจิทิลัจเีอสเอม็ของผูบ้รโิภคในอ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่ พบว่า ทศันคตติอิสว่นประสมการตลาดของผูบ้รโิภค
มคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัความตัง้ใจซือ้โทรศพัทเ์คลื่อนทีร่ะบบดจิทิลัจเีอสเอม็อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 3.  ประเภทของสือ่ Social Media มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการฉีดโบทลูนิมัท๊อกซนิ ไทป์ เอ (Botox®)  
   3.1  ประเภทของสื่อ Social Media ได้แก่ Pinterest มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการฉีด                
โบทลูนิมัท๊อกซนิ ไทป์ เอ (Botox®) ในขอ้ค่าใชจ้่ายในการฉีดโบทูลนิัมท๊อกซนิ ไทป์ เอ(บาทต่อครัง้) อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .05 โดยมคี่าความสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่า กล่าวคอื เมื่อประเภทของสื่อ Social Media 
ไดแ้ก่ Pinterest ในการหาขอ้มลูการฉีดโบทลูนิมัท๊อกซนิ ไทป์ เอ เพิม่มากขึน้ จะมพีฤตกิรรมการฉีดโบทูลนิัมท๊อกซนิ 
ไทป์ เอ (Botox®) ในข้อจ านวนครัง้ในการฉีดโบทูลินัมท๊อกซนิ ไทป์ เอ (ครัง้ต่อปี) เพิม่ขึน้ระดบัต ่า ทัง้นี้เนื่องจาก
Pinterest มาจากค าว่า Pin+Interest แปลตรงตวัง่ายๆ กค็อื การปกัหมุด (Pin) รูปภาพทีเ่ราสนใจลงบนบอรด์ของเรา 
เหมอืนการปกัหมุดไปบนบอรด์สมยัประถมนัน่แหละ Pinterest จะเป็นเวบ็ทีม่แีต่รูปภาพแต่อย่างเดยีวในหน้าบอร์ด 
พร้อมกบัค าบรรยายสัน้ๆ ของรูปภาพที่เราสนใจ ท าให้ผู้บรโิภคที่สนใจข้อมูลการฉีดโบทูลนิัมท๊อกซนิ ไทป์ เอ 
(Botox®) เห็นทัง้ภาพและข้อความที่โพสต์ ท าให้มีพฤติกรรมการฉีดโบทูลินัมท๊อกซิน ไทป์ เอ (Botox®) ในข้อ
ค่าใช้จ่ายในการฉีดโบทูลินัมท๊อกซิน ไทด์ เอ ซึ่งสอดคล้องกบั  สุรชยั เกิดกล ่า (2553) ได้ศึกษาปจัจยัที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ของผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 
พฤตกิรรมการใช้อนิเทอร์เน็ตมคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการซื้อสนิค้าผ่านอนิเทอร์เน็ตอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิที่
ระดบั .01 และสอดคลอ้งกบั สุรชยั เกดิกล ่า (2553) ไดศ้กึษาปจัจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซื้อสนิคา้ผ่านเครอืข่าย
อนิเทอรเ์น็ต ของผูใ้ชบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า พฤตกิรรมการใชอ้นิเทอรเ์น็ตมคีวามสมัพนัธ์
กบัพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ผ่านอนิเทอรเ์น็ตอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  
   3.2  ประเภทของสื่อ Social Media ไดแ้ก่ Blog มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการฉีดโบทูลนิัมท๊อกซนิ 
ไทป์ เอ (Botox®) ในขอ้ค่าใชจ้่ายในการฉีดโบทูลนิัมท๊อกซนิ ไทป์ เอ(บาทต่อครัง้) อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 
.01 โดยมคี่าความสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่า กล่าวคอื เมื่อประเภทของสื่อ Social Media ไดแ้ก่ Blog ใน
การหาขอ้มลูการฉีดโบทลูนิมัท๊อกซนิ ไทป์ เอมากขึน้ จะมพีฤตกิรรมการฉีดโบทลูนิมัท๊อกซนิ ไทป์ เอ (Botox®) ในขอ้
จ านวนครัง้ในการฉีดโบทูลนิัมท๊อกซนิ ไทป์ เอ (ครัง้ต่อปี) เพิม่ขึน้ระดบัต ่า ทัง้นี้เนื่องจากบลอ็กมาจากการผสมค า
ระหว่าง WEB (Wolrd Wide Web) +LOG (บนัทกึ) = BLOG คอื เวบ็ไซต์ทีเ่จา้ของ หรอื Blogger สามารถบนัทกึ
เรื่องราวของตนเองลงในเวบ็ได้ตลอดเวลา การสร้างเวบ็บลอ็กสามารถท าได้ง่ายๆ ด้วยตวัเอง ไม่ซบัซ้อน ไม่เสยี
สตางค ์ไม่จ าเป็นต้องรูภ้าษา HTML อย่างน้อยขอใหม้คีวามรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัอนิเทอรเ์น็ตและเวบ็ไซต์ จงึท าใหผู้ท้ีม่ ี
ขอ้มลูเกีย่วกบัโบทลูนิมัท๊อกซนิ ไทป์ เอ (Botox®) สือ่สารขอ้มลูกบัผูท้ีส่นใจท าใหผู้ท้ีส่นใจเกดิความต้องการใชบ้รกิาร 
ซึง่สอดคลอ้งกบั ซึง่สอดคลอ้งกบัสรุชยั เกดิกล ่า (2553) ไดศ้กึษาปจัจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ผ่านเครอืข่าย
อนิเทอรเ์น็ต ของผูใ้ชบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า พฤตกิรรมการใชอ้นิเทอรเ์น็ตมคีวามสมัพนัธ์
กบัพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ผ่านอนิเทอรเ์น็ตอย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั .01 และสอดคล้องกบั สุรชยั เกดิกล ่า 
(2553) ไดศ้กึษาปจัจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ผ่านเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ต ของผูใ้ชบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อสนิค้าผ่านอนิเทอร์เน็ต    
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  
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ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจยัครัง้ต่อไป 
 1.  ควรศกึษาการเปรยีบเทียบ Social Media ที่ให้ขอ้มูลเกี่ยวกบัการฉีดโบทูลินัมท๊อกซนิ ไทป์ เอ 
(Botox®) โดยศึกษาการรับรู้ของผู้บริโภค เพื่อน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงระบบการค้าบนเครือข่าย
อนิเทอรเ์น็ตต่อไป 
 2.  ควรศกึษาการเปิดรบัสื่อ Social Media ความรูค้วามเขา้ใจจาก Social Media การฉีดโบทูลนิัมท๊อกซนิ 
ไทป์ เอ (Botox®) โดยศกึษาการรบัรูข้องผูบ้รโิภค 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 การท าสารนิพนธ์ในครัง้นี้ ส าเร็จได้ด้วยดีเป็นเพราะผู้วิจ ัยรับความกรุณาจากคณาจารย์หลายท่าน 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ รองศาสตราจารย ์ดร.ณักษ์ กุลสิร ์อาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธ ์ซึง่ช่วยใหค้ าแนะน า ใหค้ าปรกึษา 
ข้อคิดเห็น ตลอดจนเสียสละเวลาอันมีค่าแนะน าในการจัดท าสารนิพนธ์นี้ทุกขัน้ตอน ทัง้ตรวจทาน และแก้ไข
ขอ้บกพร่องต่างๆ เพื่อ ให้สารนิพนธ์ฉบบันี้ส าเรจ็ได้อย่างราบรื่น ผู้วิจยัรู้สกึซาบซึ้งใจในความกรุณา และขอกราบ
ขอบพระคุณอย่างสงูไว ้ณ โอกาสนี้ 
 ผู้วิจยัขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์สุพาดา สริิกุตตา และ อาจารย์ ดร.วรินทรา ศิริสุทธิกุล              
ทีก่รุณาเป็นกรรมการเพิม่เตมิในการสอบสารนิพนธ ์และใหข้อ้เสนอแนะต่างๆ เพื่อปรบัปรุง แกไ้ขขอ้บกพร่องอนัเป็น
ประโยชน์ และกรุณาใหค้วามอนุเคราะหเ์ป็นผูเ้ชีย่วชาญ ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัและแนะแนว 
ทางแกไ้ขขอ้บกพร่อง ใหข้อ้เสนอแนะอนัเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัใหม้คีวามสมบูรณ์และ            
มคีุณภาพมากยิง่ขึน้ และขอกราบขอบพระคุณผู้มสี่วนร่วมและให้ความร่วมมอืในการตอบแบบสัมภาษณ์ และตอบ
แบบสอบถามจนเป็นขอ้มลูทีส่มบรูณ์  
 ขอกราบขอบพระคุณบดิามารดา และบุคคลในครอบครวั ทีไ่ดใ้หค้วามรกั ความเขา้ใจ ใหก้ารอบรมสัง่สอน 
ปลกูฝงัความดงีามดว้ยความรกัตัง้แต่เลก็จนโต คอยเป็นก าลงัใจในการศกึษาเล่าเรยีน ท าให้ผู้วิจยัประสบความส าเร็จ
ในการด าเนินการท าสารนิพนธ์ และการศึกษาระดบับณัฑติศกึษาในครัง้นี้ 
 ทา้ยที่สุด ขอขอบคุณส าหรบัมติรภาพที่ดจีากเพื่อนๆ สาขาวชิาการตลาด ซึง่มสี่วนร่วมและใหค้ าปรกึษา 
คอยช่วยเหลอืแนะน าใหข้อ้มูลที่ด ีช่วยเกบ็แบบสอบถาม และเป็นแรงผลกัดนัให้ผูว้จิยัมกี าลงัใจในการท าสารนิพนธ์          
จนสามารถส าเรจ็ลุล่วงไปด้วยด ีคุณงามความดีและผลจากความมุ่งมัน่อนัเกดิจากสารนิพนธ์ฉบบันี้ ขา้พเจ้าขอน้อม
บูชาคุณบดิามารดาและบูรพาจารย์ทุกท่านที่ได้ประสทิธิป์ระสาทวชิาอบรมสัง่สอน และผู้มพีระคุณทุกท่านที่ไม่อาจ
กล่าวถงึไดห้มด ณ ทีน่ี้ ขา้พเจา้ซาบซึง้ในความกรุณาและขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสงูไว ้ณ โอกาสนี้ 
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