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บทคดัย่อ 

 
 การวจิยัครัง้น้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาคุณลกัษณะของผลิตภัณฑ์ที่มีอิทธิพลต่อ Customer 
preference ของผู้บรโิภคที่สนใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ (2) เพื่อศกึษาคุณลกัษณะของผลติภณัฑ์ที่มอีทิธพิลต่อ 
Customer preference ของผู้บรโิภคที่สนใจฉีดโบท็อกซ์ (3) เพื่อแสดงระดบัความส าคญัของคุณลกัษณะของ
ผลติภณัฑ์ที่มอีทิธพิลต่อ Customer preference ของผู้บรโิภคที่สนใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ (4) เพื่อแสดงระดบั
ความส าคญัของคุณลกัษณะของผลติภณัฑท์ีม่อีทิธพิลต่อ Customer preference ของผูบ้รโิภคทีส่นใจฉีดโบทอ็กซ ์
 กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ีคอื (1) ผูบ้รโิภคทีส่นใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ (2)  ผูบ้รโิภคที่สนใจฉีด
โบทอ็กซ์ จาก 3 เวบ็ไซต์ ไดแ้ก่ Pantip.com, Dungdong.com และ Dodeden.com จ านวนกลุ่มตวัอย่างอย่างละ 
200 คน รวมทัง้สิน้ 400 คน โดยใชแ้บบทดสอบเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลสถติทิี่ใชใ้นการวเิคราะห์
ขอ้มูล ได้แก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติแบบจ าลองแผนภูมิ
ตน้ไม ้(Decision tree model) และการวเิคราะหเ์ชงิถดถอยพหุคณูหรอืเชงิซอ้น (Multiple Regression Analysis) 
 ผลการวิจัยของกลุ่มตัวอย่างที่สนใจท าศัลยกรรมตา 2 ชัน้ พบว่า (1) ผู้ท าแบบท าสอบส่วนใหญ่             
เป็นเพศหญงิ มอีายุในช่วง 31 – 38 ปี มอีาชพีเป็พนักงานบรษิทั มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 25,001 – 35,000 บาท  
มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตร ีและมภีูมลิ าเนาเดมิอยู่ภาคกลาง (2) ผู้บรโิภคให้ความส าคญักบัคุณลกัษณะของ
ผลิตภัณฑ์ คือ คุณลกัษณะด้านรวีิวเชิงลบ คุณลกัษณะด้านรวีิวเชิงบวก คุณลกัษณะด้านราคา คุณลกัษณะ               
ด้านระยะเวลารอควิ คุณลกัษณะด้านชื่อเสยีงของหมอ และคุณลกัษณะด้านสถานพยาบาล ตามล าดบั ในการเลอืกใช้
บรกิารท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ (3) ผู้บรโิภคที่มเีพศ อายุ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และการศึกษาสูงสุด แตกต่างกนั                
ใหค้วามส าคญักบัคุณลกัษณะของผลติภณัฑ์ คอื คุณลกัษณะดา้นสถานพยาบาล คุณลกัษณะดา้นชื่อเสยีงของหมอ 
คุณลกัษณะดา้นระยะเวลารอควิ คุณลกัษณะดา้นรวีวิเชงิบวก คุณลกัษณะดา้นรวีวิเชงิลบ และคุณลกัษณะด้านราคา 
อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 ผลการวจิยัของกลุ่มตวัอย่างที่สนใจฉีดโบท็อกซ์ พบว่า (1) ผู้ท าแบบท าสอบส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง              
มอีายุในช่วง 31 – 38 ปี มอีาชพีเป็พนักงานบรษิทั มรีายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืน 25,001 – 35,000 บาท มรีะดบัการศกึษา
ปรญิญาตร ีและมภีูมลิ าเนาเดมิอยู่ภาคกลาง (2) ผูบ้รโิภคให้ความส าคญักบัคุณลกัษณะของผลติภณัฑ์ คอื คุณลกัษณะ
ดา้นรวีวิเชงิบวก คุณลกัษณะดา้นราคา คุณลกัษณะดา้นรวีวิเชงิลบ คุณลกัษณะดา้นชื่อเสยีงของหมอ คุณลกัษณะ
ด้านแหล่งที่มาของโบท็อกซ์ และคุณลกัษณะด้านสถานพยาบาล ตามล าดบั ในการเลอืกใช้บรกิารฉีดโบท็อกซ ์                   
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(3) ผู้บริโภคที่มีเพศ อายุ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และการศึกษาสูงสุด แตกต่างกัน ให้ความส าคญักับ
คุณลกัษณะของผลติภณัฑ์ คอื คุณลกัษณะด้านสถานพยาบาล คุณลกัษณะด้านชื่อเสยีงของหมอ คุณลกัษณะ  
ดา้นรวีวิเชงิบวก คุณลกัษณะดา้นรวีวิเชงิลบ คุณลกัษณะดา้นราคา และคุณลักษณะดา้นแหล่งที่มาของโบทอ็กซ ์
อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 

ABSTRACT 
  

The aims of this research are as follows: (1) to study the product attributes influencing customer 
preferences among consumers interested in eyelid surgery; (2) to study the product attributes influencing 
the customer preferences of consumers interested in botulinum toxin; (3) to show the level of importance 
influencing customer preferences among consumers interested in eyelid surgery; and (4) to show the 
level of importance influencing the customer preferences of consumers interested in botulinum toxin. 
 The sample group in this research consisted of two hundred consumers interested in eyelid 
surgery; and (2) two hundred consumers interested in botulinum toxin from Pantip.com, Dungdong.com 
and Dodeden.com. The questionnaire used conjoint analysis, descriptive analysis, mean, percentage, 
standard deviation and a hypothesis test using the decision tree model and multiple regression analysis. 
The results of the consumers interested in eyelid surgery were as follows: (1) most of the respondents 
were female, thirty-one to thirty-eight years of age, worked as officers, with a salary from 25,001 to 
35,000 Baht, a Bachelor’s degree, a hometown in central Thailand; (2) the consumers provided six 
important attributes for choosing products. This included negative and positive reviews, price, waiting 
time, famous doctors and nursing homes; (3) consumers of different genders, ages, occupations, 
average salary, education, and hometown gave equal importance of the six attributes for choosing 
products, including negative and positive reviews, prices, waiting time, famous doctors and nursing 
homes at a statistical level of 0.05. 
 The results of the consumers interested in botulinum toxin were as follows: (1) most of the 
respondents were female, thirty-one to thirty-eight years of age, worked as an officers, with a salary from 
25,001 to 35,000 Baht, with a Bachelor’s degree, a hometown in central Thailand; (2) consumers 
provided six important attributes for choosing products. This included positive reviews, prices, negative 
reviews, famous doctors, the source of botulinum toxin and nursing homes; (3) consumers of different 
genders, ages, occupations, average salary, education and hometown gave equal importance to the six 
attributes for choosing products, which included positive and negative reviews, prices, famous doctors, 
botulinum toxin source and nursing homes, with a statistical level of 0.05. 
 
บทน า 
 ในอดตีการท าศลัยกรรมตกแต่งและความงามเป็นการแก้ไขความบกพร่องทางใบหน้าอนัเน่ืองมาจาก
ความพกิารแต่ก าเนิดหรอืการไดร้บัอุบตัเิหตุเพื่อใหส้ามารถใชช้วีติในสงัคมไดต้ามปกต ิการท าศลัยกรรมค่อนขา้ง
ยุ่งยากและมีความซับซ้อนต้องใช้เวลาในการผ่าตัดนานและได้ผลลพัธ์ที่ไม่ดีเท่าที่ควร ต่อมาวิทยาการทาง
การแพทยไ์ดม้กีารพฒันาไปอย่างรวดเรว็ มกีารคดิคน้เทคนิคใหม่ใชว้สัดุที่ดขี ึน้ ท าใหผู้บ้รโิภคมคีวามเชื่อมัน่ใน
การท าศลัยกรรมตกแต่งเสรมิความงามมากขึ้น การท าศลัยกรรมตกแต่งเสรมิความงามจงึไม่ใช่เพยีงแค่ความ
สวยงามเท่านัน้ แต่ยงัเป็นการพฒันาบุคลิกภาพให้ดูดเีป็นที่ยอมรบัในสงัคมอีกด้วย ปัจจุบนัการท าศลัยกรรม
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ตกแต่งเสรมิความงามมคีวามแพร่หลายและไม่จ าเป็นต้องปกปิดอกีต่อไป ปัจจยัที่ส าคญัประการหน่ึงที่ส่งผลให้
ผูบ้รโิภคนิยมท าศลัยกรรมตกแต่งเสรมิความงามมากขึน้เน่ืองจากไดร้บัอทิธพิลมาจากดาราหรอืบุคคลทีม่ชีื่อเสยีง
ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้เปิดเผย
ผลการวจิยัทางธุรกิจ 10 อนัดบัธุรกิจดาวรุ่ง-ดาวร่วงในปี 2561 ระบุว่า ธุรกิจดาวรุ่งอนัดบั 1 คือ ธุรกิจด้าน
เทคโนโลยสีารสนเทศ และตามมาดว้ย ธุรกจิบรกิารทางการแพทย์และความงาม ซึ่งประเทศไทยมสีถานบรกิาร
ดา้นความงามมากกวา่ 3,200 แหง่ และมอีตัราการเตบิโตเฉลีย่เพิม่ขึน้ 10% ในทุกๆ ปี  
 ปัจจุบันประเทศไทยก าลังเดินหน้าเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพ โดยรฐับาลไทยได้ผลักดันร่าง
ยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพ ระยะ 10 ปี ได้ตัง้เป้าให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง
สุขภาพของโลก 4 ด้าน ได้แก่ ศูนย์กลางบรกิารเพื่อส่งเสรมิสุขภาพ Wellness Hub, ศูนย์กลางทางการแพทย ์
Medical Hub, ศูนย์กลางบรกิารวชิาการและงานวจิยั Academic Hub, และศูนย์กลางยาและผลติภณัฑ์สุขภาพ 
Product Hub โดยมมีลูค่าการตลาดสงูถงึ 180,000 ลา้นบาท  สามารถแบ่งเป็น สกนิแคร์ 80,000 ลา้นบาท คลนิิก
ความงาม 30,000 ล้านบาท คลินิกศลัยกรรมความงาม 30,000 ล้านบาท และอื่นๆ (ผลิตภัณฑ์เพื่อเส้นผม)             
เป็นต้น ซึ่งคาดว่าตลาดคลนิิกความงามและคลนิิกศลัยกรรมความงามจะเติบโตระดบัเดยีวกนั คอื 20% โดยม ี              
1 ตลาดทีเ่ป็นตวัขบัเคลื่อนตลาดความงามนัน้คอื คลนิิกความงาม โดยในปี 2560 มสีดัสว่นในตลาดความงามอยูท่ี ่
30,000 ลา้นบาท เตบิโตขึน้ 20% จากปีก่อนหน้าน้ี เป็นผลมาจากการทีผู่ค้นหนัมาใสใ่จดา้นความสวยงามมากขึน้ 
โดยเฉพาะกลุ่ม Millennials อายุ 23-39 ปี ที่มีพฤติกรรมเข้ามาใช้บริการเพิ่มมากขึ้น จาก 3-5 ปีก่อนกลุ่ม 
Millennials อยู่ในระดบั 20% จากลูกคา้ทัง้หมดของตลาด แต่ปัจจุบนัน้ีอยู่ที่ 45-50% สมาคมศลัยแพทย์ตกแต่ง
เสรมิสวยระดบัโลก (International Society of Aesthetic Plastic Surgery: ISAPS) ส าหรบัปี 2559 ได้เปิดเผย
รายงานสถิติการท าศลัยกรรมสูงสุด 5 อนัดบั ได้แก่ สหรฐัอเมรกิา มกีารท าศลัยกรรมตกแต่งเสรมิสวยจ านวน 
4,217,862 ครัง้ ตามด้วยบราซิล 2 ,524,115 ครัง้ ญี่ปุ่ น 1,137,976 ครัง้ อิตาลี 957 ,814 ครัง้ และเม็กซิโก 
923,243 ครัง้ ส าหรบัประเทศไทยอยูใ่นอนัดบัที ่21 โดยมกีารท าศลัยกรรมตกแต่งเสรมิสวยจ านวน 112,821 ครัง้  
 จากการเตบิโตของธุรกจิศลัยกรรมความงาม และจ านวนผูท้ าศลัยกรรมของไทยที่มจี านวนมาก ท าใหม้ี
ผู้สนใจท าธุรกิจศลัยกรรมความงามจ านวนมากขึ้นเช่นกัน ผู้วิจยัจึงมีความสนใจที่จะศึกษาคุณลกัษณะของ
ผลติภณัฑ์ที่มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจเลอืกท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ หรือฉีดโบท็อกซ์ เพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจ
ศลัยกรรมเสรมิความงามน าขอ้มลูไปประยุกต์ใชเ้พื่อต่อยอดในการพฒันา และปรบัปรุงผลติภณัฑใ์หต้รงกบัความ
ตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิาร เพื่อรกัษาความเป็นผูน้ าดา้นการท าศลัยกรรมเสรมิความงามต่อไป อกีทัง้ยงัเป็นประโยชน์
กบัผูท้ีส่นใจน าขอ้มลูไปใชต้่อยอดความรูด้า้นศลัยกรรมอกีดว้ย 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั  
 1. เพื่อศึกษาคุณลกัษณะของผลิตภัณฑ์ที่มีอิทธิพลต่อ Customer preference ของผู้บริโภคที่สนใจ
ท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้  
 2. เพื่อศึกษาคุณลกัษณะของผลิตภัณฑ์ที่มีอิทธิพลต่อ Customer preference ของผู้บริโภคที่สนใจ            
ฉีด  โบทอ็กซ ์ 
 3. เพื่อแสดงระดบัความส าคญัของคุณลกัษณะของผลติภณัฑท์ีม่อีทิธพิลต่อ Customer preference ของ
ผูบ้รโิภคทีส่นใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ 
 4. เพื่อแสดงระดบัความส าคญัของคุณลกัษณะของผลติภณัฑท์ีม่อีทิธพิลต่อ Customer preference ของ
ผูบ้รโิภคทีส่นใจฉีดโบทอ็กซ ์
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ขอบเขตของการวิจยั 
  งานวจิยัน้ีมขีอบเขตของการวจิยัคอื การศกึษาลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ที่มอีทิธพิลต่อ Customer 
preference ของผูบ้รโิภคทีส่นใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ และการศกึษาลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ทีม่อีทิธพิลต่อ 
Customer preference ของผูบ้รโิภคทีส่นใจฉีดโบทอ็กซ ์
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดด้านลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ผู้วจิยัอ้างองิแนวคดิของ ภาวณิี กาญจนาภา (2554) ที่
กล่าวว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ประกอบด้วย อายุ เพศ วงจรชีวติครอบครวั การศึกษา รายได้ เป็นต้น 
ลกัษณะดงักล่าวมคีวามส าคญัต่อนักการตลาดเพราะมนัเกี่ยวพนักบัอุปสงค ์(Demand) ในตวัสนิคา้ทัง้หลาย การ
เปลี่ยนแปลงทางประชากรศาสตร์ชี้ให้เห็นถึงการเกิดขึ้นของตลาดใหม่และตลาดอื่นๆ จะหมดไปหรือลด
ความส าคญัลง และศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2538) ทีก่ล่าววา่ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย อายุ 
เพศ การศกึษา อาชพี รายได้ สถานภาพทางครอบครวั ลกัษณะด้านประชากรศาสตรเ์ป็นลกัษณะที่ส าคญั และ
สถิติที่วดัได้ของประชากรช่วยในการก าหนดตลาดเป้าหมาย ในขณะที่ลกัษณะทางด้านจิตวิทยาและสงัคม
วฒันธรรมชว่ยอธบิายถงึความคดิและความรูส้กึของกลุม่เป้าหมายนัน้  
 แนวคิดท่ีเก่ียวข้องกบัการวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ ์ผูว้จิยัอา้งองิแนวคดิของ สาคร คนัธโชต ิ(2528) 
ที่กล่าวว่าการวจิยั คอืการคน้หาความจรงิโดยใชว้ธิกีารหรอืความรูท้างวทิยาศาสตรเ์ขา้ช่วยเพื่อคน้หาความจรงิ
ต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเราว่า ท าไมจึงเป็นอย่างน้ีท าไมจึงเป็นอย่างนัน้ Charles F.Kettering ซึ่งเป็นบุคคลส าคญั               
ในการน าเอาการวจิยัมาใชใ้นทางอุตสาหกรรมอย่างแพรห่ลาย แบ่งออกเป็น การวจิยัขัน้พืน้ฐานหรอืบรสิุทธิ ์และ
การวิจยัประยุกต์ และ Crawford and Benedetto (2010) ที่กล่าวว่าการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (New Product 
Development : NPD) ได้มีผู้ให้ความหมายไว้มากมาย ซึ่งเป็นความหมายที่กว้าง อาจจะเป็นการปรบัปรุง
ภาพลกัษณ์ของผลติภณัฑ ์หรอืการคดิสนิคา้ใหม่ทีไ่ม่เคยมทีีไ่หนมาก่อน หรอืการเพิม่จ านวนขนาดรุน่ของสนิคา้           
กไ็ด ้
 แนวคิดเก่ียวกบัการออกแบบผลิตภณัฑ์ (Product design) ผู้วจิยัอ้างอิงแนวคิดของ วนิัย โสมด ี
(2525) ทีก่ลา่ววา่การออกแบบ หมายถงึ การคดิคน้สิง่ใหม ่โดยมจีุดมุง่หมายทีจ่ะใหป้ระโยชน์ใชส้อยและความงาม
เป็นอย่างด ีการออกแบบอกีส่วนหน่ึงนัน้คอืการปรบัปรุงสิง่เก่าให้ดขีึน้ในลกัษณะที่มคีวามงามและประโยชน์ให้
เหมาะสมยิง่ขึ้น ซึ่งหมายถึงการปรบัปรุงรูปแบบ วสัดุ วธิกีารให้ดูใหม่แปลกขึ้น  และศริพิรณ์ ปีเตอร์ (2550) ที่
กล่าวว่าการออกแบบผลติภณัฑ์ เป็นการสรา้งสรรคส์ิง่ทีจ่บัตอ้งไดแ้ละจบัตอ้งไม่ไดถู้กสรา้งขึน้ตามความตอ้งการ
ของตลาด สอดคลอ้งกบัขนาดสดัส่วนมนุษยแ์ละพฤตกิรรมในการใชง้าน การออกแบบผลติภณัฑ์จงึเกี่ยวขอ้งกบั
ปัจจยัหลายดา้น  
  แนวคิดและทฤษฎี Conjoint Analysis Green and Rao (1971) Conjoint Analysis เป็น Multivariate 
Technique ซึง่เป็นเครื่องมอืทีถู่กน ามาเพื่อการประมาณความพงึพอใจหรอืความชอบในการเลอืกคุณลกัษณะของ
สนิคา้และบรกิาร การศกึษา Conjoint Analysis ท าใหท้ราบถงึความพงึพอใจในคุณลกัษณะทีม่คีวามหลากหลาย
และสามารถน ามาใช้เป็นข้อมูลในการที่จะปรบัสนิค้าและบรกิารให้ตรงกบัความต้องการของผู้บรโิภค โดยวธิี
ดงักล่าวได้ถูกน ามาประยุกต์ใช้ในการศึกษาด้านการตลาด เพื่อวดัความพึงพอใจของผู้ซื้อหรอืผู้ใช้บรกิ ารต่อ
คุณลกัษณะสนิคา้หรอืการบรกิารทีม่คีวามหลากหลาย 
 สภาพตลาดศลัยกรรมความงาม แนวหน้า (2562) กล่าววา่ตลาดศลัยกรรมความงามของไทย ปัจจุบนั
มอีตัราการเตบิโตอย่างต่อเน่ือง จากเทรนด์ของพฤตกิรรมผูบ้รโิภคปัจจุบนัที่ใหค้วามสนใจในดา้นความสวยงาม 
จงึหนัมาดูแลตนเองมากขึน้ทัง้ในดา้นการดูแลผวิพรรณ และการท าศลัยกรรมความงาม ท าใหม้ภีาวะการแข่งขนั
รนุแรงมากขึน้อยา่งต่อเน่ือง จากการเขา้มาท าตลาดของผูป้ระกอบการรายใหมเ่ขา้มาเปิดใหบ้รกิารเป็นจ านวนมาก 
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ส่งผลให้ภาพรวมตลาดมกีารเตบิโตขึ้นเฉลี่ยปีละ 30% เพลนิ โดย กรุงศร ีกูรู (2561) กล่าวว่าธุรกจิคลนิิกเสรมิ
ความงาม ปัจจุบนัเป็นหน่ึงในธุรกิจดาวรุ่งที่สร้างผลก าไรให้แก่ผู้ประกอบการอยู่ไม่น้อย สะท้อนจากเม็ดเงนิ
หมุนเวยีนในธุรกจิน้ี ทีม่มีลูค่าไม่ต ่ากว่า 12,000 ลา้นบาทต่อปี กรมพฒันาธุรกจิการคา้ (2562) จากขอ้มูลรายได้
ของธุรกจิโรงพยาบาลและสถานบรกิารพยาบาลได้ขยายตวัเพิม่ขึน้อย่างต่อเน่ือง นับตัง้แต่ปี 2557-2560 เฉลี่ย 
7.46% ต่อปี โดยเฉพาะในปี 2560 มรีายไดร้วม 200,938 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปี 2559 คดิเป็น 8.91% โดยอตัรา
การเตบิโตของรายไดส้งูสดุในปี 2557 อยูท่ี ่9.64% และเมื่อพจิารณารายไดย้อ้นหลงั 4 ปี พบวา่รายไดข้องธุรกจิน้ี 
มอีตัราก้าวกระโดดอย่างต่อเน่ือง และมแีนวโน้มขยายตวัเพิ่มมากขึ้น  และสมาคมศลัยแพทย์ตกแต่งเสรมิสวย 
ระดบัโลก (International Society of Aesthetic Plastic Surgery: ISAPS) ส าหรบัปี 2559 ไดเ้ปิดเผยรายงานสถติิ
การท าศลัยกรรมตกแต่ง โดยแบ่งเป็นประเภทศลัยกรรมที่ต้องผ่าตดัและไม่ผ่าตดันัน้ พบว่าประเทศไทย มกีา
ท าศลัยกรรมประเภทที่ต้องผ่าตดัมากที่สุด คอื การท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ มกีารท าศลัยกรรมตกแต่งเสรมิสวย
จ านวน 16,584 ครัง้ สว่นประเภททีไ่มต่อ้งผา่ตดัมกีารท าศลัยกรรมตกแต่งเสรมิสวยมากทีส่ดุ คอื การฉีดโบทอ็กซ ์
มจี านวน 16,900 ครัง้ ผู้วจิยัจึงเลอืกกลุ่มตวัอย่างที่จะศึกษาออกเป็น 2 กลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ กลุ่มตวัอย่างการ
ท าศลัยกรรมประเภทที่ต้องผ่าตดั จากสถติกิารท าศลัยกรรมสงูสุด คอื การท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ และเลอืกกลุ่ม
ตวัอยา่งการท าศลัยกรรมประเภททีไ่ม่ตอ้งผ่าตดั จากสถติิการท าศลัยกรรมสงูสดุ คอืการฉีดโบทอ็กซ์ ดว้ยวธิกีาร
เกบ็รวบรวมขอ้มลูคุณลกัษณะของผลติภณัฑเ์บือ้งตน้จากเวบ็ไซตท์ีไ่ดร้บัความนิยมจากผูท้ีส่นใจท าศลัยกรรมเขา้
ไปแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องการท าศลัยกรรมเสรมิความงาม ได้แก่ Pantip.com, Dungdong.com และ 
Dodden.com โดยแบ่งเป็นขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างผู้บรโิภคที่สนใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ จ านวน 100 คน และ
กลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคที่สนใจฉีดโบท็อกซ์ จ านวน 100 คน โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 1 และ 2 และ                
การสมัภาษณ์เบื้องต้นจากกลุ่มผู้ที่สนใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ จ านวน 30 คน และกลุ่มผู้ที่สนใจฉีดโบท็อกซ ์
จ านวน 30 คน 
 
วิธีด าเนินการวิจยั  
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั ผูว้จิยัใชก้ลุ่มประชากรที่เป็นผูบ้รโิภคที่สนใจท าศลัยกรรม โดยแบ่งเป็น               
2 ประเภท ไดแ้ก่ ประเภทศลัยกรรมทีต่อ้งผา่ตดัและไมผ่่าตดั โดยกลุ่มตวัอยา่งของประเภทการท าศลัยกรรมทีต่อ้ง
ผ่าตดั คอื ผูบ้รโิภคทีส่นใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ สว่นกลุ่มตวัอยา่งของประเภทการท าศลัยกรรมประเภททีไ่มต่อ้ง
ผ่าตดั คือ ผู้บรโิภคที่สนใจฉีดโบท็อกซ์ ที่เป็นสมาชิกของเวบ็ไซต์ที่มผีู้สนใจท าศลัยกรรมให้ความสนใจสูงสุด             
3 เวบ็ไซต์ ไดแ้ก่ Pantip.com, Dungdong.com และ Dodeden.com มจี านวนสมาชกิทัง้หมด 1,824,632 คน ซึ่ง
แบ่งเป็นสมาชิกใน Pantip.Com โดยจะเลือกกลุ่มประชากรที่อยู่ในห้องโต๊ะเครื่องแป้ง เป็นผู้ที่ติดตามแท็ก
ศลัยกรรมความงาม จ านวน  635 คน และผู้ที่ติดตามแท็กคลินิกความงาม จ านวน 468 คน, Dungdong.com            
มจี านวนสมาชกิ 1,807,881 คน และ Dodden.com มจี านวนสมาชกิ 15,648 คน ขอ้มูลจาก ไดแ้ก่ Pantip.com, 
Dungdong.com และ Dodeden.com ผูว้จิยัจงึใชส้ตูรในการค านวณกรณีทราบจ านวนประชากรเพื่อก าหนดขนาด
กลุ่มตัวอย่างค านวณได้จากสูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (Yamane Taro, 1970) โดยก าหนดค่าความเชื่อมัน่ที่              
รอ้ยละ 95 และระดบัความคาดเคลื่อนทีร่อ้ยละ 5 ไดจ้ านวนกลุม่ตวัอยา่งเท่ากบั 400 คน  
 วิธีการสุ่มตวัอย่าง คอื ใชว้ธิกีารการสุม่ตวัอยา่งโดยใชค้วามน่าจะเป็น (probability sampling) โดยการ
สุ่มตัวอย่างแบบชัน้ภูมิ (Stratified Random sampling) และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience 
Sampling) 
 การเกบ็รวบรวมข้อมลู เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการศกึษาคน้ควา้ครัง้น้ี แบง่ออกเป็น 2 สว่น ดงัน้ี  

สว่นที่ 1 แบบทดสอบเกี่ยวกบัขอ้มูลดา้นประชากรศาสตรข์องผูท้ าแบบทดสอบ ไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชพี 
รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืน ระดบัการศกึษาสงูสุด และภูมลิ าเนาเดมิ เป็นลกัษณะค าถามปลายปิดแบบเลอืกค าตอบได้
เพยีงค าตอบเดยีว จ านวน 7 ขอ้  
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ส่วนที่ 2 แบบทดสอบเกี่ยวกบัข้อมูลคุณลกัษณะและระดบัคุณลกัษณะของผลิตภณัฑ์ที่มีอิทธิพลต่อ 
Customer preference ของกลุ่มตวัอย่างผู้บรโิภคที่สนใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ และแบบทดสอบเกี่ยวกบัขอ้มูล
คุณลกัษณะและระดบัคุณลกัษณะของผลิตภัณฑ์ที่มีอิทธิพลต่อ Customer preference กลุ่มตวัอย่างผู้บรโิภค             
ทีส่นใจฉีดโบทอ็กซ์ โดยเป็นลกัษณะค าถามปลายปิดแบบเลอืกค าตอบไดเ้พยีงค าตอบเดยีว โดยจะท าการสมมติ
สถานการณ์ให้กลุ่มตวัอย่างผู้บรโิภคเลือกทางเลือกที่ตนพึงพอใจสูงสุดเพียงทางเลือกเดียวจากชุดทางเลือก                
ทีก่ าหนดให ้
 ขัน้ตอนการสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั เพื่อให้ได้มาซึ่งคุณลกัษณะที่ส าคญัของผลติภณัฑ์ และ
ระดบัต่างๆ ของคุณลกัษณะของผลติภณัฑน์ัน้ๆ ผูว้จิยัจงึท าการศึกษาและรวบรวมขอ้มลูทัง้ในสว่นของขอ้มลูปฐม
ภูมแิละทุตยิภูมเิพื่อที่จะน าไปสู่การเลอืกคุณลกัษณะ การแบ่งระดบัคุณลกัษณะ และการออกแบบชุดทางเลอืกที่
เหมาะสมเพื่อใชใ้นการทดสอบผูบ้รโิภคกลุ่มเป้าหมาย โดยแบ่งการศกึษาขอ้มลูออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ การเลอืก
คุณลกัษณะ การแบง่ระดบัคุณลกัษณะ และการออกแบบชุดทางเลอืก 
 ก าร เก็ บ รวบ รวม ข้ อมู ล  ก าร วิ จัย ค รั ้ง น้ี เป็ น ก าร วิ จัย เชิ งส า รวจ (Survey Research) 
โดยมีแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้มาจากที่ผู้วิจ ัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบทดสอบ 
ในการเกบ็ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างทัง้ 2 กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ กลุ่มผูบ้รโิภคที่สนใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ และกลุ่ม
ผูบ้รโิภคที่สนใจฉีดโบทอ็กซ์  โดยเกบ็แบบทดสอบกลุ่มละ 200 ชุด เป็นจ านวนทัง้หมด 400 ชุด และแหล่งขอ้มูล   
ทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้มาจากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากต าราที่เกี่ยวกับการท าวิจยั เอกสารต่ างๆ 
วารสารทีส่ามารถอา้งองิได ้ทฤษฎ ีผลงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึแหลง่ขอ้มลูทางอนิเตอรเ์น็ต 
 การวิเคราะห์ข้อมูล สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
เพื่ออธบิายขอ้มลูเบือ้งตน้ โดยการแจกแจงความถี ่และค่ารอ้ยละ สว่นการวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัคุณลกัษณะของ
ผลติภณัฑ์ใชว้ธิกีารหาค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวเิคราะห์ขอ้มูลโดยสถติเิชงิอนุมาน (Inferential 
Statistic) เพื่อหาคุณลกัษณะของผลติภณัฑท์ีม่อีทิธพิลต่อ Customer preference โดยใชค้า่สถติเิชงิอนุมานในการ
ทดสอบ ดงัน้ี 
 สมมตฐิานที่ 1 และ 2 เพื่อทดสอบลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชพี รายได้
เฉลีย่ต่อเดอืน ระดบัการศกึษาสงูสุด และภูมลิ าเนาเดมิ ทีม่อีทิธพิลต่อ Customer preference ผูว้จิยัใชส้ถติ ิสถติิ
ตน้ไมก้ารตดัสนิใจ (Decision tree)  
 สมมติฐานที่ 3 และ 4 เพื่อทดสอบคุณลกัษณะของผลิตภัณฑ์ที่มีอิทธิพลต่อ Customer preference 
ประกอบด้วยคุณลกัษณะด้านสถานพยาบาล คุณลกัษณะด้านชื่อเสยีงของหมอ คุณลกัษณะด้านรวีวิเชิงบวก 
คุณลกัษณะดา้นรวีวิเชงิลบ คุณลกัษณะดา้นราคา คุณลกัษณะดา้นระยะเวลารอควิ และคุณลกัษณะดา้นแหล่งทีม่า
ของโบทอ็กซ์ จะทดสอบสมมตฐิานโดยใชส้ถติกิารวเิคราะหเ์ชงิถดถอยพหุคณูหรอืเชงิซอ้น (Multiple Regression 
Analysis) 
  
ผลการวิจยั 
 ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหข้์อมลูลกัษณะประชากรศาสตร ์
 ผลการศกึษาขอ้มลูเกี่ยวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องกลุ่มตวัอย่างที่สนใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ 
พบว่า ผู้ท าแบบท าสอบส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 59.6% เพศวถิี เป็นสภาพปกติ คิดเป็นร้อยละ 
72.4% มอีายุในช่วง 31 – 38 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 39.4% มอีาชพีเป็พนักงานบรษิทั คดิเป็นรอ้ยละ 38.9% มรีายได้
เฉลีย่ต่อเดอืน 25,001 – 35,000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 24.6% มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตร ีคดิเป็นรอ้ยละ 68.5%  
และมภีมูลิ าเนาเดมิอยูภ่าคกลาง คดิเป็นรอ้ยละ 49.3% 
 ผลการศกึษาขอ้มูลเกี่ยวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่างที่สนใจฉีดโบท็อกซ์ พบว่า 
ผู้ท าแบบทดสอบส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นรอ้ยละ 80.7% เพศวถิี เป็นสภาพปกติ คิดเป็นรอ้ยละ 91.1%               
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มอีายุในช่วง 31 – 38 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 55.5% มอีาชพีเป็พนักงานบรษิทั คดิเป็นรอ้ยละ 54.5% มรีายได้เฉลี่ย                 
ต่อเดือน 25,001 – 35,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.7% มีระดบัการศึกษาปรญิญาตร ีคิดเป็นร้อยละ 72.3%        
และมภีมูลิ าเนาเดมิอยูภ่าคกลาง คดิเป็นรอ้ยละ 57.4% 
 ตอนท่ี 2 การวิเคราะหค่์าอรรถประโยชน์ (Utilities) และค่าความส าคญั (Importance) 
 ผลการการวเิคราะห์ค่าอรรถประโยชน์ (Utilities) และค่าความส าคญั (Importance) ของกลุ่มตวัอย่าง           
ที่สนใจท าศัลยกรรมตา 2 ชัน้ พบว่า ผู้ท าแบบทดสอบจะให้ความส าคัญในการเลือกสถานพยาบาล เป็น
โรงพยาบาล ใหค้วามส าคญัในการเลอืกหมอทีม่ชีื่อเสยีง ใหค้วามส าคญัในการรอควิที ่1 – 3 เดอืน ใหค้วามส าคญั
ในเรื่องจ านวนการรวีวิเชงิบวกทีม่จี านวนมาก ใหค้วามส าคญัในเรื่องจ านวนการรวีวิเชงิลบทีม่จี านวนน้อย และให้
ความส าคญัที่ระดบัราคา 30,001 – 45,000 บาท ในด้านค่าความส าคญั (Importance) ของกลุ่มตวัอย่างที่สนใจ
ท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ ให้ล าดบัความส าคญัเรยีงจากมากไปน้อย ดงัน้ี คุณลกัษณะด้านรวีวิเชงิลบ คุณลกัษณะ 
ดา้นรวีวิเชงิบวก คุณลกัษณะดา้นราคา คุณลกัษณะด้านระยะเวลารอควิ คุณลกัษณะดา้นชื่อเสยีงของหมอ และ
คุณลกัษณะดา้นสถานพยาบาล ตามล าดบั 
 ผลการการวเิคราะห์ค่าอรรถประโยชน์ (Utilities) และค่าความส าคญั (Importance) ของกลุ่มตวัอย่าง            
ทีส่นใจฉีดโบทอ็กซ ์พบวา่ ผูท้ าแบบทดสอบจะใหค้วามส าคญัในการเลอืกสถานพยาบาลเป็นคลนิิก ใหค้วามส าคญั
ในการเลอืกหมอทีม่ชีื่อเสยีง ใหค้วามส าคญัในเรื่องจ านวนการรวีวิเชงิบวกทีม่จี านวนมาก ใหค้วามส าคญัในเรื่อง
จ านวนการรวีวิเชงิลบที่มจี านวนน้อย ให้ความส าคญัในระดบัราคา 5 ,000 – 10,000 บาท และให้ความส าคญั             
ในเลอืกแหล่งที่มาของโบทอ็กซ์ที่มาจากประเทศอเมรกิา ในดา้นค่าความส าคญั ( Importance) ของกลุ่มตวัอย่าง            
ที่สนใจฉีดบท็อกซ์ ให้ล าดบัความส าคญัเรยีงจากมากไปน้อย ดงัน้ี คุณลกัษณะด้านรวีวิเชิงบวก คุณลกัษณะ              
ดา้นราคา คุณลกัษณะดา้นรวีวิเชงิลบ คุณลกัษณะดา้นชื่อเสยีงของหมอ คุณลกัษณะดา้นแหล่งทีม่าของโบทอ็กซ ์
และคุณลกัษณะดา้นสถานพยาบาล ตามล าดบั  
 สมมติฐานท่ี 1 ผู้บริโภคท่ีมีลกัษณะประชากรศาตร ์ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชพี รายไดเ้ฉลี่ยต่อ
เดือน ระดบัการศึกษาสูงสุด และภูมลิ าเนาเดมิ แตกต่างกนั มอีิทธพิลต่อ Customer preference ของผู้บรโิภค            
ทีส่นใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ ทีแ่ตกต่างกนั ผลการทดสอบสมมตฐิานไดข้อ้สรุป ดงัน้ี 
  สมมตฐิานที่ 1.1 ผู้บรโิภคที่มภีูมลิ าเนาเดมิแตกต่างกนั มอีทิธพิลต่อคุณลกัษณะด้านชื่อเสยีง
ของหมอทัว่ไปของผูบ้รโิภคที่สนใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ ที่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.000 
ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
  สมมตฐิานที่ 1.2 ผู้บรโิภคที่มภีูมลิ าเนาเดมิแตกต่างกนั มอีทิธพิลต่อคุณลักษณะด้านชื่อเสยีง
ของหมอที่มชีื่อเสยีงของผู้บรโิภคที่สนใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ ที่แตกต่างกนั  อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 
0.000 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
  สมมติฐานที่ 1.3 ผู้บรโิภคที่มอีายุแตกต่างกนั มีอิทธพิลต่อคุณลกัษณะด้านระยะเวลารอคิว             
1-3 เดือน ของผู้บรโิภคที่สนใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ ที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.000             
ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
  สมมติฐานที่ 1.4 ผู้บรโิภคที่มเีพศสภาพแตกต่างกนั มอีิทธพิลต่อคุณลกัษณะด้านระยะเวลา            
รอควิ 4-6 เดอืน ของผูบ้รโิภคทีส่นใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ ทีแ่ตกต่างกนั อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.000 
ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
  สมมติฐานที่ 1.5 ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อคุณลักษณะ            
ดา้นระยะเวลารอควิ 6 เดอืนขึน้ไป ของผู้บรโิภคที่สนใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้  อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 
0.000 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
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  สมมตฐิานที ่1.6 ผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนั มอีทิธพิลต่อคุณลกัษณะดา้นรวีวิเชงิบวกจ านวน
ปานกลางของผู้บริโภคที่สนใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.000              
ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
  สมมติฐานที่ 1.7 ผู้บรโิภคที่มเีพศสภาพแตกต่างกนั มอีิทธพิลต่อคุณลกัษณะด้านรวีวิเชงิลบ
จ านวนน้อยของผู้บรโิภคที่สนใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ ที่แตกต่างกนั  อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.000            
ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
 สมมติฐานท่ี 2 ผู้บริโภคท่ีมีลกัษณะประชากรศาตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ รายได้เฉลี่ย              
ต่อเดอืน ระดบัการศกึษาสงูสุด และภูมลิ าเนาเดมิ แตกต่างกนั มอีทิธพิลต่อ Customer preference ของผูบ้รโิภค 
ทีส่นใจฉีดโบทอ็กซท์ีแ่ตกต่างกนั ผลการทดสอบสมมตฐิานไดข้อ้สรุป ดงัน้ี 
  สมมติฐานที่ 2.1 ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อคุณลักษณะ               
ดา้นชื่อเสยีงของหมอทัว่ไปของผูบ้รโิภคทีส่นใจฉีดโบทอ็กซ์ทีแ่ตกต่างกนั อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.000 
ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
  สมมติฐานที่ 2.2 ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อคุณลักษณะ               
ดา้นชื่อเสยีงของหมอที่มชีื่อเสยีงของผูบ้รโิภคที่สนใจฉีดโบทอ็กซ์ที่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 
0.000 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
  สมมติฐานที่ 2.3 ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อคุณลักษณะ          
ดา้นรวีวิเชงิบวกจ านวนน้อยของผูบ้รโิภคทีส่นใจฉีดโบทอ็กซท์ีแ่ตกต่างกนั อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.000 
ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
  สมมติฐานที่ 2.4 ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อคุณลักษณะ                 
ดา้นรวีวิเชงิบวกจ านวนปานกลางของผูบ้รโิภคทีส่นใจฉีดโบทอ็กซท์ีแ่ตกต่างกนั อยา่งมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
0.000 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
  สมมติฐานที่ 2.5 ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาสูงสุดแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อคุณลักษณะ               
ดา้นรวีวิเชงิลบจ านวนปานกลางของผูบ้รโิภคที่สนใจฉีดโบทอ็กซ์ที่แตกต่างกนั  อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 
0.000 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
  สมมติฐานที่ 2.6 ผู้บริโภคที่มีอาชีพ  และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อ
คุณลกัษณะดา้นราคา 10,001-15,000 บาท ของผูบ้รโิภคที่สนใจฉีดโบทอ็กซ์ที่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.000 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
  สมมติฐานที่  2.7 ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อคุณลักษณะด้านราคา                    
15,001-20,000 บาท ของผู้บรโิภคที่สนใจฉีดโบท็อกซ์ที่แตกต่างกนั  อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.000               
ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
  สมมติฐานที่  2.8 ผู้บริโภคที่ มีอายุแตกต่ างกัน  มีอิทธิพลต่ อคุณ ลักษณะด้านราคา                       
5,000-10,000 บาท ของผู้บรโิภคที่สนใจฉีดโบท็อกซ์ที่แตกต่างกัน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั 0.000                     
ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
  สมมตฐิานที่ 2.9 ผู้บรโิภคที่ม ีอายุ และระดบัการศกึษาแตกต่างกนั มอีทิธพิลต่อคุณลกัษณะ
ด้านแหล่งที่มาของโบท็อกซ์ที่มาจากประเทศอังกฤษของผู้บรโิภคที่สนใจฉีดโบท็อกซ์ที่แตกต่างกัน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.000 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
  สมมติฐานที่ 2.10 ผู้บรโิภคที่มีระดบัการศึกษาสูงสุดแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อคุณลกัษณะ             
ด้านแหล่งที่มาของโบท็อกซ์ที่มาจากประเทศอเมรกิาของผู้บรโิภคที่สนใจฉีดโบท็อกซ์ที่แตกต่างกนั  อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.000 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
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 สมมติฐานท่ี 3 เพ่ือทราบคุณลกัษณะของผลิตภณัฑ์ท่ีมีอิทธิพลต่อ Customer preference ของ
ผู้บริโภคที่สนใจท าศัลยกรรมตา 2 ชัน้  พบว่า ข้อมูลด้านเพศสภาพ เพศหญิงจะปฏิเสธคุณลักษณะ                      
ด้านสถานพยาบาลประเภทโรงพยาบาล แต่ยอมรบักบัคุณลกัษณะด้านระยะเวลารอควิ อยู่ที่ 4 – 6 เดอืน และ            
รวีวิเชงิลบที่มจี านวนมาก ขอ้มูลด้านเพศวถิ ีสภาพเพศปกตจิะปฏเิสธคุณลกัษณะด้านราคา 45,001 บาทขึน้ไป 
ทอมจะปฏเิสธคุณลกัษณะดา้นระยะเวลารอควิ อยูท่ี ่4 – 6 เดอืน สาวประเภทสองจะปฏเิสธคุณลกัษณะดา้นราคา 
30,001 – 45,000 บาท เกยจ์ะยอมรบักบัคุณลกัษณะดา้นรวีวิเชงิลบทีม่จี านวนมาก เลส หรอืเลสเบี้ยนจะยอมรบั
คุณลกัษณะด้านราคา 30,001 – 45,000 บาท แต่ปฏิเสธคุณลกัษณะด้านสถานพยาบาล ประเภทโรงพยาบาล                
จะยอมรบักบัคุณลกัษณะดา้นชื่อเสยีงของหมอ ประเภทหมอที่มชีื่อเสยีง แต่จะปฏเิสธคุณลกัษณะดา้นระยะเวลา 
รอควิ อยู่ที่ 4 – 6 เดอืน ขอ้มูลดา้นอายุ อายุ 31 – 38 ปี จะยอมรบักบัคุณลกัษณะดา้นรวีวิเชงิลบที่มจี านวนมาก 
อายุ 55 ปีขึ้นไป จะยอมรบักบัคุณลกัษณะด้านราคา 45,001 บาทขึน้ไป ขอ้มูลด้านอาชพี นักเรยีน / นักศกึษา   
จะปฏเิสธคุณลกัษณะดา้นสถานพยาบาลประเภทโรงพยาบาล และคุณลกัษณะดา้นราคา 30,001 – 45,000 บาท 
และราคา 45,001 บาทขึน้ไปอาชพีพนกังานตอ้นรบับนเครื่องบนิจะปฏเิสธคุณลกัษณะดา้นรวีวิเชงิบวกทีม่จี านวน
มาก อาชพีพนักงานบรษิทั จะปฏเิสธคุณลกัษณะดา้นราคา 30,001 – 45,000 บาท และราคา 45,001 บาทขึน้ไป 
อาชีพอื่ นๆ  จะยอมรับคุณลักษณะด้านรีวิว เชิงลบที่มีจ านวนมาก แต่ ปฏิ เสธคุณลักษณะด้านราคา                 
30,001 – 45,000 บาท และราคา 45,001 บาทขึ้นไป ข้อมูลรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ผู้ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
25,001 – 35,000 บาท จะปฏิเสธคุณลักษณะด้านสถานพยาบาล ประเภทโรงพยาบาล และคุณลักษณะ                  
ด้านรวีวิเชิงลบที่มีจ านวนมาก ผู้ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน อยู่ที่ 35,001 – 45,000 บาท จะปฏิเสธคุณลกัษณะ                  
ดา้นสถานพยาบาล ประเภทโรงพยาบาล และคุณลกัษณะดา้นรวีวิเชงิลบทีม่จี านวนมาก แต่ยอมรบักบัคุณลกัษณะ
ด้านราคา 45,001 บาทขึน้ไป ผู้ที่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 55,001 บาทขึน้ไป จะยอมรบัคุณลกัษณะด้านชื่อเสยีง
ของหมอ ประเภทหมอที่มีชื่อเสียง ผู้ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต ่ ากว่า 15,000 บาท จะยอมรบัคุณลักษณะ                   
ดา้นรวีวิเชงิลบที่มจี านวนมาก ขอ้มูลดา้นการศกึษาสงูสุด ผูท้ี่มกีารศกึษาระดบัปรญิญาตรจีะยอมรบัคุณลกัษณะ
ด้านชื่อเสยีงของหมอ ประเภทหมอที่มีชื่อเสยีง ผู้ที่มกีารศึกษาระดบัสูงกว่าปรญิญาตรจีะปฏิเสธคุณลกัษณะ            
ด้านการรอคิว 6 เดือนขึ้นไป แต่ยอมรบัคุณลกัษณะด้านรวีวิเชิงลบที่มจี านวนมาก และคุณลกัษณะด้านราคา 
30,001 – 45,000 บ าท  ข้อมู ลด้ านภู มิ ล า เน า เดิม  ภ าคต ะวัน ตกจะยอม รับ คุณ ลักษณ ะด้ าน ราค า                            
30,001 – 45,000 บาท แต่ปฏิเสธคุณลกัษณะด้านชื่อเสียงของหมอ ประเภทหมอที่มีชื่อเสียง ภูมิล าเนาเดิม                    
ภาคตะวนัออกจะยอมรบัคุณลักษณะด้านการรอคิว 4 – 6 เดือน ภูมิล าเนาเดิม ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ               
จะปฏเิสธคุณลกัษณะดา้นรวีวิเชงิลบที่มจี านวนมาก ภูมลิ าเนาเดมิ ภาคเหนือจะปฏเิสธคุณลกัษณะดา้นชื่อเสยีง
ของหมอ ประเภทหมอทีม่ชีื่อเสยีง ภูมลิ าเนาเดมิ ภาคใตจ้ะปฏเิสธคุณลกัษณะดา้นชื่อเสยีงของหมอ ประเภทหมอ
ที่มีชื่อเสยีง และคุณลกัษณะด้านรวีิวเชิงบวกจ านวนปานกลาง แต่จะยอมรบัคุณลกัษณะด้านสถานพยาบาล 
ประเภทโรงพยาบาล คุณลกัษณะด้านการรอคิว 4 – 6 เดือน และคุณลกัษณะด้านราคา 45,001 บาทขึ้นไป    
ส่งผลต่อ Customer preference ของผู้บรโิภคที่สนใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ที่ระดบั
ความเชื่อมัน่รอ้ยละ 95 
 สมมติฐานท่ี 4 เพ่ือทราบคุณลกัษณะของผลิตภณัฑ์ท่ีมีอิทธิพลต่อ Customer preference ของ
ผูบ้รโิภคที่สนใจฉีดโบทอ็กซ์ พบว่า ขอ้มลูดา้นเพศสภาพ เพศหญงิจะยอมรบัคุณลกัษณะดา้นราคา 20,001 บาท
ขึน้ไป แต่ปฎเิสธคุณลกัษณะดา้นสถานพยาบาล ประเภทโรงพยาบาล และคุณลกัษณะดา้นรวีวิเชงิบวกทีม่จี านวน
มาก ขอ้มลูดา้นเพศวถิ ีสภาพเพศปกตจิะยอมรบัคุณลกัษณะดา้นสถานพยาบาลประเภทโรงพยาบาล คุณลกัษณะ
ด้านรวีวิเชงิลบจ านวนปานกลาง คุณลกัษณะด้านราคา 20,001 บาทขึน้ไป และคุณลกัษณะด้านแหล่งที่มาของ 
โบท็อกซ์ที่มาจากประเทศเกาหล ีแต่ปฏิเสธคุณลกัษณะด้านรวีวิเชงิบวกที่มจี านวนปานกลาง และคุณลกัษณะ 
ดา้นแหล่งที่มาของโบทอ็กซ์ที่มาจากประเทศอเมรกิา สาวประเภทสองจะยอมรบัคุณลกัษณะดา้นรวีวิเชงิบวกที่มี
จ านวนมาก และคุณลกัษณะดา้นรวีวิเชงิลบที่มจี านวนปานกลาง เกยจ์ะยอมรบัคุณลกัษณะดา้นานรวีวิเชงิลบที่มี
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จ านวนปานกลาง และคุณลกัษณะดา้นราคา 20,001 บาทขึน้ไป และคุณลกัษณะดา้นแหล่งทีม่าของโบทอ็กซ์ทีม่า
จากประเทศเกาหล ีแต่ปฏเิสธคุณลกัษณะด้านรวีวิเชงิบวกที่มจี านวนปานกลาง และคุณลกัษณะด้านแหล่งที่มา
ของโบทอ็กซ์ที่มาจากประเทศอเมรกิา เลสหรอืเลสเบีย้นจะยอมรบัคุณลกัษณะดา้นราคา 15,001 – 20,000 บาท 
แต่ปฏเิสธคุณลกัษณะดา้นราคา 20,001 บาทขึน้ไป ขอ้มลูดา้นอาย ุอาย ุ23 – 30 ปี จะปฏเิสธคุณลกัษณะดา้นรวีวิ
เชิงบวกที่มจี านวนปานกลาง คุณลกัษณะด้านรวีวิเชิงบวกที่มจี านวนมาก และคุณลกัษณะด้านรวีวิเชิงลบที่มี
จ านวนปานกลาง อาย ุ31 – 38 ปี จะปฏเิสธคุณลกัษณะดา้นรวีวิเชงิบวกทีม่จี านวนปานกลาง คุณลกัษณะดา้นรวีวิ
เชิงบวกที่มีจ านวนมาก และคุณลักษณะด้านรีวิวเชิงลบที่มีจ านวนปานกลาง อายุ 39 – 46 ปี จะยอมรบั
คุณลักษณะด้านราคา 15,001 – 20,000 บาท แต่ปฏิเสธคุณลกัษณะด้านรีวิวเชิงบวกที่มีจ านวนมาก และ
คุณลกัษณะด้านรวีวิเชิงลบที่มจี านวนปานกลาง อายุ 47 – 54 ปี จะยอมรบัคุณลกัษณะด้านชื่อเสยีงของหมอ 
ประเภทหมอที่มีชื่อเสียง และคุณลกัษณะด้านแหล่งที่มาของโบท็อกซ์ที่มาจากประเทศอเมริกา แต่ปฏิเสธ
คุณลกัษณะดา้นรวีวิเชงิบวกที่มจี านวนมาก และคุณลกัษณะดา้นราคา 15,001 – 20,000 บาท ขอ้มูลดา้นอาชพี 
อาชพีนักเรยีน / นักศึกษา จะปฏเิสธคุณลกัษณะดา้นรวีวิเชงิบวกที่มจี านวนมาก และคุณลกัษณะดา้นรวีวิเชงิลบ           
ทีม่จี านวนปานกลาง อาชพีพนกังานบรษิทั จะยอมรบัคุณลกัษณะดา้นรวีวิเชงิบวกทีม่จี านวนปานกลาง อาชพีอื่นๆ 
จะยอมรบัคุณลกัษณะดา้นรวีวิเชงิลบที่มจี านวนมาก แต่ปฏเิสธคุณลกัษณะดา้นรวีวิเชงิบวกที่จ านวนมาก ขอ้มูล
รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ผูท้ีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน อยูท่ี ่25,001 – 35,000 บาท จะปฏเิสธคุณลกัษณะดา้นรวีวิเชงิลบ
ที่มีจ านวนมาก และคุณลักษณะด้านราคา 15 ,001 – 20 ,000 บาท ผู้ที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน อยู่ที ่                  
35,001 – 45,000 บาท จะปฏเิสธคุณลกัษณะดา้นราคา 15,001 – 20,000 บาท ผู้ที่มรีายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืน อยู่ที ่
45,001 – 55,000 บาท บาท จะยอมรบัคุณลกัษณะดา้นราคา 20,001 บาทขึน้ไป แต่ปฏเิสธคุณลกัษณะดา้นรวีวิ
เชิงลบที่มีจ านวนมาก รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 55 ,001 บาทขึ้นไป จะยอมรบัคุณลกัษณะด้านชื่อเสยีงของหมอ 
ประเภทหมอที่มชีื่อเสยีง ผูท้ี่มรีายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืน ต ่ากว่า 15 ,000 บาท จะยอมรบัคุณลกัษณะดา้นรวีวิเชงิบวก           
ที่มจี านวนปานกลาง และคุณลกัษณะด้านรวีวิเชงิบวกที่มจี านวนมาก แต่ปฎิเสธคุณลกัษณะด้านรวีวิเชงิลบที่มี
จ านวนปานกลาง และคุณลกัษณะดา้นราคา 20,001 บาทขึน้ไป ขอ้มูลดา้นการศกึษาสงูสุด ผูท้ีม่กีารศกึษาระดบั
ปรญิญาตรจีะยอมรบัคุณลกัษณะดา้นรวีวิเชงิบวกทีม่จี านวนปานกลาง คุณลกัษณะดา้นรวีวิเชงิบวกทีม่จี านวนมาก 
และคุณลักษณะด้านรีวิวเชิงลบที่มีจ านวนปานกลาง แต่ปฎิเสธคุณลักษณะด้านราคา 20,001 บาทขึ้นไป 
คุณลกัษณะดา้นแหล่งทีม่าของโบทอ็กซท์ีม่าจากประเทศอเมรกิา และคุณลกัษณะดา้นแหล่งทีม่าของโบทอ็กซท์ีม่า
จากประเทศเกาหล ีผูท้ี่มกีารศกึษาระดบัสงูกว่าปรญิญาตรจีะยอมรบัคุณลกัษณะดา้นรวีวิเชงิบวกที่มจี านวนปาน
กลาง คุณลกัษณะดา้นรวีวิเชงิบวกทีม่จี านวนมาก และคุณลกัษณะดา้นรวีวิเชงิลบทีม่จี านวนปานกลาง แต่ปฎเิสธ
คุณลกัษณะดา้นชื่อเสยีงของหมอ ประเภทหมอทีม่ชีื่อเสยีง คุณลกัษณะดา้นราคา 20,001 บาทขึน้ไป คุณลกัษณะ
ดา้นแหล่งทีม่าของโบทอ็กซท์ีม่าจากประเทศอเมรกิา และคุณลกัษณะดา้นแหลง่ทีม่าของโบทอ็กซท์ีม่าจากประเทศ
เกาหลี ข้อมูลด้านภูมิล าเนาเดิม ภาคตะวนัออกจะยอมรบัคุณลกัษณะด้านรวีวิเชิงบวกที่มีจ านวนปานกลาง 
คุณลกัษณะดา้นรวีวิเชงิบวกทีม่จี านวนมาก คุณลกัษณะดา้นราคา 15,001 – 20,000 บาท คุณลกัษณะดา้นราคา 
20,001 บาทขึ้นไป และคุณลักษณะด้านราคา 5,000 – 10,000 บาท ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือจะยอมรบั
คุณลกัษณะดา้นรวีวิเชงิบวกที่มจี านวนปานกลาง แต่ปฎเิสธคุณลกัษณะดา้นสถานพยาบาล ประเภทโรงพยาบาล 
ภาคเหนือจะยอมรบัคุณลกัษณะดา้นรวีวิเชงิบวกที่มจี านวนมาก ภาคใตจ้ะยอมรบัคุณลกัษณะดา้นราคา 5,000 – 
10,000 บาท แต่ปฎิเสธคุณลกัษณะด้านราคา 15,001 – 20,000 บาท ส่งผลต่อ Customer preference ของ
ผูบ้รโิภคทีส่นใจฉีดโบทอ็กซ ์อยา่งมนียัส าคญัทางสถติ ิทีร่ะดบัความเชื่อมัน่รอ้ยละ 95 
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สรปุผลและอภิปรายผล 
 1. ข้อมลูลกัษณะส่วนบคุคล 
  1.1 ผู้บริโภคที่สนใจท าศัลยกรรมตา 2 ชัน้ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุ 31 - 38 ปี                  
มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัท มีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 35,001 – 45,000 บาท มีระดับการศึกษาระดับปรญิญาตร ี                
มภีูมลิ าเนาเดมิอยู่ที่ภาคกลาง ทัง้น้ีเน่ืองจากการท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ เป็นการช่วยเสรมิสรา้งความมัน่ใจและ
แกไ้ขปัญหาเกีย่วกบัเรือ่งการแต่งหน้า ผูบ้รโิภคสว่นใหญ่จงึเป็นกลุ่มอาย ุ31 – 38 ปี  เป็นช่วงอายุทีเ่หมาะแก่การ
ท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ ประกอบกบัเป็นช่วงอายุที่มหีน้าที่การงานและรายได้ที่สามารถท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ 
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ จารุวรรณ ปัญญาศริ ิ(2554) ทีศ่กึษาเรื่อง ปัจจยัดา้นการรบัรูก้ารบรหิารลูกคา้สมัพนัธ์ 
ที่มีผลต่อพฤติกรรมการตดัสนิใจซื้อเครื่องส าอางของไทยยี่ห้อหน่ึงของลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 
ผูบ้รโิภคสว่นใหญ่มอีาย ุ30 -39 ปี มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตร ีและมอีาชพีพนกังานบรษิทั 
  1.2 ผู้บรโิภคที่สนใจฉีดโบท็อกซ์ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มชี่วงอายุ                  
31 - 38 ปี มอีาชพีเป็นพนกังานบรษิทั มรีายไดเ้ฉลีย่อยูท่ี ่25,001 – 35,000 บาท มรีะดบัการศกึษาระดบัปรญิญา
ตร ีมภีูมลิ าเนาเดมิอยูท่ีภ่าคกลาง ทัง้น้ีเน่ืองจากการฉีดโบทอ็กซ ์เป็นการลดริว้รอย และเพื่อเสรมิสรา้งความมัน่ใจ 
ผูบ้รโิภคสว่นใหญ่จงึเป็นกลุ่มอายุ 31 – 38 ปี  เป็นช่วงอายุที่เหมาะแก่การฉีดโบทอ็กซ์ ประกอบกบัเป็นช่วงอายุ 
ทีม่หีน้าที่การงานและรายไดท้ีส่ามารถฉีดโบทอ็กซ์ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ภทัราพร วษิณุรกั (2557) ทีศ่กึษา
เรื่อง การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรที่มคีวามสมัพนัธ์ต่อแนวโน้มพฤตกิรรมการท าศลัยกรรมเสรมิความงาม
ของผู้ใช้บรกิารในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บรโิภคส่วนใหญ่มรีายได้เฉลี่ย 20,001 – 30,000 บาท มรีะดบั
การศกึษาปรญิญาตร ีและมอีาชพีพนกังานบรษิทั 
 2. ข้อมูลเก่ียวกบัคุณลกัษณะของผลิตภณัฑ์ท่ีมีอิทธิพลต่อ Customer preference ของผู้บริโภค 
ท่ีสนใจท าศลัยกรรมตกแต่ง 
  2.1 เมื่อพิจารณาถึงคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่มีอิทธิพลต่อ Customer preference ของ
ผูบ้รโิภคที่สนใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ ม ี6 คุณลกัษณะ ไดแ้ก่ คุณลกัษณะดา้นสถานพยาบาล, คุณลกัษณะดา้น
ชื่อเสยีงของหมอ, คุณลกัษณะดา้นระยะเวลารอควิ, คุณลกัษณะดา้นรวีวิเชงิบวก, คุณลกัษณะดา้นรวีวิเชงิลบ และ
คุณลกัษณะดา้นราคา เมื่อเปรยีบเทยีบคุณลกัษณะแต่ละคุณลกัษณะทีม่อีทิธพิลต่อผูบ้รโิภคทีส่นใจท าศลัยกรรมตา 
2 ชัน้ พบว่า การรวีวิเชงิลบจากประสบการณ์ของผู้บรโิภคที่เคยท าศลัยกกรมตา 2 ชัน้ มาก่อนผ่านสื่อออนไลน์ 
หรอืคนรอบขา้ง เช่น เพื่อนสนิท หรอืคนรูจ้กั เพื่อนรว่มงาน จะมอีทิธพิลต่อ Customer preference ของผูบ้รโิภค 
ทีส่นใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ ซึง่สอดคลอ้งของ สนุนัทา ตระกูลสทิธศิร ี(2555) ทีศ่กึษาเรื่อง ปัจจยัทีม่ผีลต่อความ
ตอ้งการซือ้สนิคา้ผา่นเฟซบุค้ 
  2.2 เมื่อพิจารณาถึงคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่มีอิทธิพลต่อ Customer preference ของ
ผูบ้รโิภคทีส่นใจฉีดโบทอ็กซ ์ม ี6 คุณลกัษณะ ไดแ้ก่ คุณลกัษณะดา้นสถานพยาบาล, คุณลกัษณะดา้นชื่อเสยีงของ
หมอ, คุณลักษณะด้านรีวิวเชิงบวก , คุณลักษณะด้านรีวิวเชิงลบ , คุณลักษณะด้านราคา และคุณลักษณะ                 
ดา้นแหล่งทีม่าของโบทอ็กซ์ พบว่า การรวีวิเชงิบวกจากประสบการณ์ของผูบ้รโิภคที่ เคยฉีดโบทอ็กซ์มาก่อนผ่าน
สื่อออนไลน์ หรอืคนรอบขา้ง เช่น เพื่อนสนิท หรอืคนรูจ้กั เพื่อนร่วมงาน จะมอีทิธพิลต่อ Customer preference 
ของผูบ้รโิภคที่ฉีดโบทอ็กซ์ ซึ่งสอดคลอ้งของ สุนันทา ตระกูลสทิธศิร ี(2555) ที่ศกึษาเรื่อง ปัจจยัที่มผีลต่อความ
ตอ้งการซือ้สนิคา้ผ่านเฟซบุค้ 
 
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจยั 
 จากการศึกษาการใช้ Conjoint Analysis เพื่อการพฒันาผลิตภณัฑ์ในการให้บรกิารศลัยกรรมตกแต่ง 
ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะประเดน็ต่อไปน้ี 
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 1. ผูบ้รโิภคทัง้ 2 กลุ่มตวัอย่างใหค้วามส าคญักบัคุณลกัษณะดา้นการรวีวิมากทีส่ดุ ดงันัน้ ผูป้ระกอบการ
ควรให้ความส าคญักบัช่องทางการรวีวิของลูกคา้ เช่น เปิดช่องทางให้ผู้บรโิภคสามารถแบ่งบนัประสบการณ์ดีๆ  
เพื่อเพิ่มความมัน่ใจให้กับผู้บริโภครายใหม่ที่จะเข้ามาใช้บริการ และตรวจสอบการรีวิวของผู้บริโภคตาม            
สือ่ออนไลน์ต่างๆ เพือ่รกัษาภาพลกัษณ์ใหก้บัผูป้ระกอบการต่อไป 
 2. ผูบ้รโิภคทัง้ 2 กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญักบัคุณลกัษณะดา้นราคา รองลงมา ดงันัน้ ผูป้ระกอบการ      
ทีท่ าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ ควรก าหนดช่วงราคาที ่30,001 – 45,000 บาท เป็นช่วงราคาทีผู่บ้รโิภคยอมรบัมากที่สุด 
ส่วนการก าหนดราคาฉีดโบท็อกซ์ ควรอยู่ในช่วง 5,000 – 15,000 บาท ซึ่งเป็นช่วงราคาที่ผู้บริโภคยอมรบั           
มากทีส่ดุ  
 3. ผู้บรโิภคที่สนใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ ให้ความส าคญักบัคุณลกัษณะดา้นระยะเวลารอควิเป็นล าดบั 
ถดัมา แสดงให้เหน็ว่าระยะเวลารอควิมอีทิธพิลต่อการเลอืกท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ ซึ่งระยะเวลารอควินัน้ควรอยู่
ในช่วง 1 – 3 เดอืน ดงันัน้ในการให้บรกิารศลัยกรรมตา 2 ชัน้ ผู้ประกอบการควรค านึงถงึระยะเวลารอควิให้อยู่
ในชว่งทีผู่บ้รโิภคยอมรบัได ้เพือ่เป็นการดงึดดูใหผู้บ้รโิภคมาใชบ้รกิารมากขึน้ 
 4. ผู้บรโิภคที่สนใจฉีดโบท็อกซ์ ให้ความส าคญักบัคุณลกัษณะด้านชื่อเสยีงของหมอเป็นล าดบัถดัมา 
แสดงใหเ้หน็ว่าชื่อเสยีงของหมอนัน้มอีทิธพิลต่อการเลอืกใชบ้รกิารฉีดโบทอ็กซ์ ซึ่งผูบ้รโิภคจะเลอืกทีจ่ะใชบ้รกิาร
กบัหมอที่มชีื่อเสยีงมากกว่าหมอทัว่ไป ดงันัน้ ผู้ประกอบการควรที่จะน าเสนอหมอที่มใีนความชาญเฉพาะด้าน
ใหก้บัผูบ้รโิภคไดร้บัทราบ เพือ่เป็นการสรา้งความน่าเชื่อถอื และดงึดดูใหผู้บ้รโิภคเขา้มาใชบ้รกิารมากขึน้ 
 5. ผู้บรโิภคที่สนใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ ให้ความส าคญักับคุณลกัษณะด้านชื่อเสยีงของหมอ และ
สถานพยาบาล เป็น 2 ล าดบัสุดท้าย แสดงให้เห็นว่าทัง้ 2 คุณลกัษณะนัน้เป็นเพยีงส่วนหน่ึงที่มอีิทธพิลต่อการ
เลือกท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ ดังนัน้ ผู้ประกอบการควรพัฒนาผลิตภัณฑ์ในด้านการรีวิว ด้านราคา และด้าน
ระยะเวลารอควิ ในการสรา้งจุดเดน่ใหก้บัผลติภณัฑ ์ 
 6.  ผู้บริโภคที่สนใจฉีดโบท็อกซ์ ให้ความส าคัญกับคุณลักษณะด้านแหล่งที่มาของโบท็อกซ์ และ
คุณลกัษณะดา้นสถานพยาบาล เป็น 2 ล าดบัสุดท้าย แสดงใหเ้หน็ว่าทัง้ 2 คุณลกัษณะนัน้เป็นเพยีงส่วนหน่ึงที่มี
อิทธพิลต่อการฉีดโบท็อกซ์ ดงันัน้ ผู้ประกอบการควรไปพฒันาผลิตภณัฑ์ในด้านการรวีวิ ด้านราคา และด้าน
ชื่อเสยีงของหมอ ในการสรา้งจุดเดน่ใหก้บัผลติภณัฑ ์
 
กิตติกรรมประกาศ 
 สารนิพนธ์ฉบบัน้ีเสรจ็สมบูรณ์ได้ด้วยความอนุเคราะห์อย่างดยีิง่จาก อ.ดร.อินทกะ พริยิะกุล อาจารย์            
ทีป่รกึษาสารนิพนธท์ีไ่ดก้รณุาเสยีสละเวลาอนัมคี่านบัตัง้แต่เริม่ตน้จนเสรจ็สมบรูณ์ ในการใหค้ าปรกึษา ค าแนะน า
ต่างๆ ในการท าวจิยั ตลอดจนการตรวจสอบและแก้ไขขอ้บกพร่องต่างๆ จนท าใหส้ารนิพนธฉ์บบัน้ีเสรจ็สมบู รณ์ 
ซึง่ผูว้จิยัขอขอบพระคุณในความเมตตาของท่านเป็นอยา่งสงูไว ้ณ ทีน้ี่  
 ผู้วจิยัขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์และกรรมการสอบเค้าโครงสารนิพนธ์ สอบปากเปล่า และเป็น
ผูเ้ชีย่วชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอืของแบบสอบถาม แนะน าแนวทางในการแกไ้ขงานวจิยัน้ีเพื่อใหม้คีุณภาพ
และมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึ้น รวมถึงคณาจารย์โครงการบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิตทุกท่านที่ได้มอบวชิาความรู ้
อบรมสัง่สอน ตลอดจนประสบการณ์และแนวคดิต่างๆ แก่ผูว้จิยั  
 สุดทา้ยน้ีขอขอบพระคุณ บดิา มารดา และครอบครวัของผูว้จิยั ที่คอยสนันสนุนและใหก้ าลงัใจแก่ผูว้จิยั
มาโดยตลอดและขอขอบคุณเพื่อนนิสติ และเพื่อนร่วมงาน ตลอดจนผู้ท าแบบทดสอบทุกท่านที่สละเวลาท า
แบบทดสอบในงานวจิยัครัง้น้ีท าใหส้ารนิพนธฉ์บบัน้ีส าเรจ็ลุล่วงไปไดด้ว้ยด ี
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