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การวิจัยครัง้นีมี้วตัถุประสงค์เพ่ือ  (1.) เพ่ือศึกษาคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ท่ีมีอิทธิพลต่อ  Customer 

preference ของผู้ บริโภคท่ีสนใจท าศัลยกรรมตา  2 ชัน้ (2.) เพ่ือศึกษาคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ท่ีมีอิทธิพลต่อ 
Customer preference ของผู้บริโภคท่ีสนใจฉีดโบทอ็กซ์ (3.) เพ่ือแสดงระดบัความส าคญัของคณุลกัษณะของผลิตภณัฑ์
ท่ีมีอิทธิพลต่อ Customer preference ของผู้บริโภคท่ีสนใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ (4.) เพ่ือแสดงระดบัความส าคญัของ
คณุลกัษณะของผลิตภัณฑ์ท่ีมีอิทธิพลต่อ Customer preference ของผู้บริโภคท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ใน
การวิจัยครัง้นีค้ือ (1.) ผู้บริโภคท่ีสนใจท าศัลยกรรมตา 2 ชัน้ (2.) ผู้บริโภคท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ จาก 3 เว็บไซต์ ได้แก่ 
Pantip.com, Dungdong.com และ Dodeden.com จ านวนกลุ่มตัวอย่างอย่างละ 200 คน รวมทัง้สิน้ 400 คน โดยใช้
แบบทดสอบเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมลูสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ คา่ร้อยละ คา่เฉล่ีย คา่เบี่ยงเบน
มาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติแบบจ าลองแผนภูมิต้นไม้  (Decision tree model) และการวิเคราะห์เชิง
ถดถอยพหุคูณหรือเชิงซ้อน (Multiple Regression Analysis) ผลการวิจัยของกลุ่มตัวอย่างท่ีสนใจท าศัลยกรรมตา  2 
ชัน้ พบว่า (1.) ผู้ท าแบบท าสอบส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุในช่วง 31 – 38 ปี มีอาชีพเป็พนกังานบริษัท มีรายได้เฉล่ีย
ต่อเดือน 25,001 – 35,000 บาท มีระดับการศึกษาปริญญาตรี  และมีภูมิล าเนาเดิมอยู่ภาคกลาง  (2.) ผู้ บริโภคให้
ความส าคญักับคณุลักษณะของผลิตภัณฑ์ คือ คุณลักษณะด้านรีวิวเชิงลบ คณุลักษณะด้านรีวิวเชิงบวก คุณลกัษณะ
ด้านราคา คุณลักษณะด้านระยะเวลารอคิว คุณลักษณะด้านช่ือเสียงของหมอ และคุณลักษณะด้านสถานพยาบาล 
ตามล าดับ ในการเลือกใช้บริการท าศัลยกรรมตา 2 ชัน้ (3.) ผู้บริโภคท่ีมีเพศ อายุ อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือน และ
การศึ กษ าสู งสุ ด  แตกต่ างกั น  ให้ ค วาม ส าคัญ กับ คุณ ลั กษณ ะของผลิ ตภัณ ฑ์  คื อ  คุณ ลั กษณ ะด้ าน
สถานพยาบาล  คุณลักษณะด้านช่ือเสียงของหมอ  คุณลักษณะด้านระยะเวลารอคิว  คุณลักษณะด้านรีวิวเชิง
บวก คณุลกัษณะด้านรีววิเชิงลบ และคณุลกัษณะด้านราคา อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ผลการวิจยัของกลุ่ม
ตวัอย่างท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ พบว่า (1.) ผู้ ท าแบบท าสอบส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุในช่วง 31 – 38 ปี มีอาชีพเป็พ
นกังานบริษัท มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 25,001 – 35,000 บาท มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี และมีภูมิล าเนาเดิมอยู่ภาค
กลาง  (2.) ผู้บริโภคให้ความส าคญักับคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์  คือ คุณลักษณะด้านรีวิวเชิงบวก คุณลักษณะด้าน
ราคา คุณลักษณะด้านรีวิวเชิงลบ คุณลักษณะด้านช่ือเสียงของหมอ คุณลักษณะด้านแหล่งท่ีมาของโบท็อกซ์  และ
คณุลักษณะด้านสถานพยาบาล ตามล าดบั ในการเลือกใช้บริการฉีดโบท็อกซ์ (3.) ผู้บริโภคท่ีมีเพศ อายุ อาชีพ รายได้
เฉล่ียต่อเดือน และการศึกษาสูงสุด แตกต่างกัน ให้ความส าคัญกับคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์  คือ คุณลักษณะด้าน
สถานพยาบาล คณุลกัษณะด้านช่ือเสียงของหมอ คณุลกัษณะด้านรีวิวเชิงบวก คณุลกัษณะด้านรีววิเชิงลบ คณุลกัษณะ
ด้านราคา และคณุลกัษณะด้านแหล่งท่ีมาของโบทอ็กซ์ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
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The aims of this research are as follows: (1) to study the product attributes influencing the 

preferences among consumers interested in eyelid surgery; (2) to study the product attributes influencing the 
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 of influencing 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 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, and 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 officers, with a salary from 25,001 to 35,000 Baht, a Bachelor’s degree, and 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; and (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. 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
ภูมิหลัง 

ในอดีตการท าศัลยกรรมตกแต่งและความงามเป็นการแก้ไขความบกพร่องทางใบหน้าอัน
เน่ืองมาจากความพิการแต่ก าเนิดหรือการได้รับอุบตัิเหตเุพ่ือให้สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้ตามปกต ิ
การท าศลัยกรรมคอ่นข้างยุ่งยากและมีความซบัซ้อนต้องใช้เวลาในการผ่าตดันานและได้ผลลพัธ์ท่ีไม่ดี
เท่าท่ีควร ตอ่มาวิทยาการทางการแพทย์ได้มีการพฒันาไปอย่างรวดเร็ว มีการคิดค้นเทคนิคใหม่ใช้วสัดุ
ท่ี ดีขึน้ ท าให้ผู้ บริโภคมีความเช่ือมั่นในการท าศัลยกรรมตกแต่งเสริมความงามมากขึน้ การ
ท าศัลยกรรมตกแต่งเสริมความงามจึงไม่ใช่เพียงแค่ความสวยงามเท่านัน้ แต่ยังเป็นการพัฒนา
บคุลิกภาพให้ดดีูเป็นท่ียอมรับในสงัคมอีกด้วย ปัจจบุนัการท าศลัยกรรมตกแตง่เสริมความงามมีความ
แพร่หลายและไม่จ าเป็นต้องปกปิดอีกต่อไป ปัจจัยท่ีส าคัญประการหนึ่งท่ีส่งผลให้ผู้ บริโภคนิยม
ท าศลัยกรรมตกแต่งเสริมความงามมากขึน้เน่ืองจากได้รับอิทธิพลมาจากดาราหรือบุคคลท่ีมีช่ือเสียง
ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้
เปิดเผยผลการวิจัยทางธุรกิจ 10 อันดบัธุรกิจดาวรุ่ง-ดาวร่วงในปี 2561 ระบุว่า ธุรกิจดาวรุ่งอันดบั 1 
คือ ธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และตามมาด้วย ธุรกิจบริการทางการแพทย์และความงาม ซึ่ง
ประเทศไทยมีสถานบริการด้านความงามมากกว่า 3,200 แห่ง และมีอตัราการเติบโตเฉล่ียเพิ่มขึน้ 10% 
ในทกุๆ ปี (2561b) 

ปัจจบุนัประเทศไทยก าลงัเดินหน้าเข้าสู่การเป็นศนูย์กลางสขุภาพ โดยรัฐบาลไทยได้ผลกัดนั
ร่างยทุธศาสตร์การพฒันาประเทศไทยเป็นศนูย์กลางสุขภาพ ระยะ 10 ปี ได้ตัง้เป้าให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางสุขภาพของโลก 4 ด้าน ได้แก่  ศูนย์กลางบริการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ Wellness Hub, 
ศนูย์กลางทางการแพทย์ Medical Hub, ศนูย์กลางบริการวิชาการและงานวิจยั Academic Hub, และ
ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ Product Hub โดยมีมูลค่าการตลาดสูงถึง 180,000 ล้านบาท  
สามารถแบง่เป็น สกินแคร์ 80,000 ล้านบาท คลินิกความงาม 30,000 ล้านบาท คลินิกศลัยกรรมความ
งาม 30,000 ล้านบาท และอ่ืนๆ (ผลิตภัณฑ์เพ่ือเส้นผม) เป็นต้น ซึ่งคาดว่าตลาดคลินิกความงามและ
คลินิกศลัยกรรมความงามจะเติบโตระดบัเดียวกัน คือ 20% โดยมี 1 ตลาดท่ีเป็นตวัขบัเคล่ือนตลาด
ความงามนัน้คือ คลินิกความงาม โดยในปี 2560 มีสัดส่วนในตลาดความงามอยู่ท่ี 30,000 ล้านบาท 
เติบโตขึน้ 20% จากปีก่อนหน้านี ้เป็นผลมาจากการท่ีผู้ คนหันมาใส่ใจด้านความสวยงามมากขึน้ 
โดยเฉพาะกลุ่ม Millennials อายุ 23-39 ปี ท่ีมีพฤติกรรมเข้ามาใช้บริการเพิ่มมากขึน้ จาก 3-5 ปีก่อน
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กลุ่ม Millennials อยู่ในระดบั 20% จากลูกค้าทัง้หมดของตลาด แต่ปัจจุบนันีอ้ยู่ท่ี 45-50% นอกจากนี ้
ยงัมีเร่ืองเทรนด์การดแูลสขุภาพท่ีก าลงัได้รับความนิยมในไทย ท าให้ผู้คนจ านวนมากหนัมาใส่ใจดแูล
สขุภาพตนเองกนัมากยิ่งขึน้ เพ่ือให้ตนเองมีสขุภาพร่างกาย รวมทัง้ภาพลกัษณ์ภายนอกท่ีดดีู จึงท าให้
กลุ่ม Millennials นิยมหันมาเข้าคลินิกความงามมากขึน้ (Marketeer, 2561a) ต้องถือว่าตลาดความ
งามในประเทศไทยอยู่ในช่วงขยายตวัสูง มีผู้ เล่นหน้าใหม่เกิดขึน้ตลอดเวลา ทัง้กลุ่มโรงพยาบาลและ
กลุ่มคลินิกความงาม ซึ่งส่วนใหญ่ต้องการขยายฐานลูกค้าใหม่ๆ เช่น กลุ่มผู้ชายวยัท างานและเมโทร
เซ็กชวล (Metrosexual) กลุ่มนักเรียน / นกัศึกษา แม่บ้าน คนวยัเกษียณอายุท่ีมีก าลังซือ้สูง และกลุ่ม
นกัท่องเท่ียวจากประเทศกลุ่ม CLMV ได้แก่ กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม รวมถึงประเทศจีน แม้ธุรกิจ
สุขภาพและความงามมีการแบ่งเซกเมนต์ชดัเจน แต่คู่แข่งขัน โดยเฉพาะกลุ่มโรงพยาบาลและคลินิก
ความงามพยายามปรับกลยทุธ์ เพ่ือตอ่สู้แข่งขนัและขยายการให้บริการแบบองค์รวม รองรับกลุม่ลกูค้า
ท่ีมีความต้องการหลายหลากมากขึน้ สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยระดับโลก (International 
Society of Aesthetic Plastic Surgery: ISAPS) ส าห รับ ปี  2559 ได้ เปิ ด เผย ราย งานส ถิ ติ ก าร
ท าศัลยกรรมสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา มีการท าศัลยกรรมตกแต่งเสริมสวยจ านวน 
4,217,862 ครัง้ ตามด้วยบราซิล 2,524,115 ครัง้ ญ่ีปุ่ น 1,137,976 ครัง้ อิตาลี 957,814 ครัง้ และ
เม็กซิโก 923,243 ครัง้ ส าหรับประเทศไทยอยู่ในอันดบัท่ี 21 โดยมีการท าศลัยกรรมตกแต่งเสริมสวย
จ านวน 112,821 ครัง้ ดงัรายละเอียดด้านล่างนี ้
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ภาพประกอบ 1 ข้อมลูสถิติการภาพรวมท าศลัยกรรมปี 2559 

ท่ีมา: https://www.isaps.org 

จากการเติบโตของธุรกิจศลัยกรรมความงาม และจ านวนผู้ท าศลัยกรรมของไทยท่ีมีจ านวน
มาก ท าให้มีผู้ สนใจท าธุรกิจศัลยกรรมความงามจ านวนมากขึน้เช่นกัน ผู้ วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะ
ศกึษาคณุลกัษณะของผลิตภัณฑ์ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ หรือฉีดโบท็
อกซ์ เพ่ือให้ผู้ประกอบการธุรกิจศลัยกรรมเสริมความงามน าข้อมูลไปประยุกต์ใช้เพ่ือต่อยอดในการ
พฒันา และปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของผู้ ใช้บริการ เพ่ือรักษาความเป็นผู้น าด้าน
การท าศลัยกรรมเสริมความงามตอ่ไป อีกทัง้ยงัเป็นประโยชน์กบัผู้ ท่ีสนใจน าข้อมลูไปใช้ตอ่ยอดความรู้
ด้านศลัยกรรมอีกด้วย 

 

https://www.isaps.org/
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ความมุ่งหมายของการวิจัย 
1. เพ่ือศกึษาคณุลกัษณะของผลิตภัณฑ์ท่ีมีอิทธิพลต่อ Customer preference ของผู้บริโภค

ท่ีสนใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้  
2. เพ่ือศกึษาคณุลกัษณะของผลิตภัณฑ์ท่ีมีอิทธิพลต่อ Customer preference ของผู้บริโภค

ท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์  
3. เพ่ือแสดงระดับความส าคัญของคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ท่ีมีอิทธิพลต่อ Customer 

preference ของผู้บริโภคท่ีสนใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ 
4. เพ่ือแสดงระดับความส าคัญของคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ท่ีมีอิทธิพลต่อ Customer 

preference ของผู้บริโภคท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ 
 

ความส าคัญของการวิจัย 
ผลจากการศึกษาค้นคว้าครัง้นี ้เพ่ือเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางให้กับผู้ ท่ีสนใจประกอบ

ธุรกิจศลัยกรรมเสริมความงาม ทัง้ในด้านการก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด การปรับปรุงและพัฒนา
ด้านผลิตภัณฑ์ และการบริการ ให้เหมาะสมกบัความต้องการของกลุ่มลกูค้าเป้าหมาย อีกทัง้เพ่ือเป็น
ประโยขน์แก่งานวิจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง ในการน าผลการศกึษาครัง้นีไ้ปวิเคราะห์และท าการวิจยัเพิ่มเติม
ในด้านตา่งๆ ท่ีเห็นสมควรตอ่ไป 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากรท่ีใช้วิจยั 
ประชากรท่ีใช้ในงานวิจยัครัง้นีเ้ป็นผู้บริโภคท่ีสนใจท าศลัยกรรม โดยแบง่เป็น 2 ประเภท 

ได้แก่ ประเภทศลัยกรรมท่ีต้องผ่าตดัและไม่ผ่าตดั โดยกลุ่มตวัอย่างของประเภทการท าศัลยกรรมท่ี
ต้องผ่าตดั คือ ผู้บริโภคท่ีสนใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ ส่วนกลุ่มตวัอย่างของประเภทการท าศลัยกรรม
ประเภทท่ีไม่ต้องผ่าตัด คือ ผู้ บริโภคท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ ท่ีเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ท่ีมีผู้ สนใจ
ท าศั ล ยกรรม ให้ ความสน ใจสู งสุ ด  3  เว็ บ ไซ ต์  ได้ แก่  Pantip.com, Dungdong.com และ 
Dodeden.com มีจ านวนสมาชิกทัง้หมด 1,824,632 คน สรุป ณ วันท่ี 23 กรกฎาคม 2561 ข้อมูลจาก 
Pantip.com, Dungdong.com และ Dodeden.com 

กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยั 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี ้แบ่งเป็น 2 กลุ่มตัวอย่าง คือ 1.ผู้ บริโภคท่ีสนใจ

ท าศัลยกรรมตา 2 ชั น้  2.ผู้ บ ริโภคท่ีสนใจฉีดโบท็ อกซ์  จาก 3 เว็บไซต์  ได้ แก่  Pantip.com, 
Dungdong.com และ Dodeden.com โดยมีจ านวนสมาชิกรวม 1,824,632 คน ดงันัน้ ผู้ วิจยัจึงใช้สูตร
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ในการค านวณกรณีทราบประชากรเพ่ือก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่าง ซึ่งค านวณได้จากสตูรของ ทาโร่ ยา
มาเน่ (Yamane Taro 1970) โดยก าหนดค่าความเช่ือมั่นท่ีร้อยละ 95 และระดบัความคลาดเคล่ือนท่ี
ร้อยละ 5 จะได้จ านวนประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีเ้ท่ากับ 400 คน ใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบชัน้ภูมิ 
(Stratified Random Sampling) และการสุม่ตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) 

 
ตัวแปรที่ศึกษา 

1. ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) แบง่ได้ดงันี ้
1.1 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 

1.1.1 เพศ 
1.1.2 อาย ุ
1.1.3 อาชีพ 
1.1.4 รายได้เฉล่ียตอ่เดือน  
1.1.5 การศกึษาสงูสดุ 
1.1.6 ภมูิล าเนาเดมิ 

1.2 ปัจจยัด้านคณุลกัษณะของผลิตภณัฑ์ 
1.2.1 ด้านสถานพยาบาล 
1.2.2 ด้านช่ือเสียงของหมอ 
1.2.3 ด้านระยะเวลารอควิ 
1.2.4 ด้านรีวิวเชิงบวก 
1.2.5 ด้านรีวิวเชิงลบ  
1.2.6 ด้านราคา 
1.2.7 ด้านแหลง่ท่ีมาของโบท็อกซ์ 

2. ตวัแปรตาม (Dependent Variable) แบง่ได้ดงันี ้
2.1 Customer preference ของผู้บริโภคท่ีสนใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้  
2.2 Customer preference ของผู้บริโภคท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ 
 

นิยมศัพท์เฉพาะ 
1. ลักษณะส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มผู้บริโภค ได้แก่ เพศ อายุ เพศ อาชีพ 

รายได้ การศึกษา และภูมิล าเนา ของกลุ่มตัวอย่างผู้ บริโภคท่ีสนใจท าศัลยกรรมตา 2 ชัน้ และกลุ่ม
ตวัอยา่งผู้บริโภคท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ 
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2. การท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ หมายถึง การแก้ไขปัญหาส าหรับผู้ ท่ีมีปัญหาเก่ียวกับตาเล็ก 
ชัน้ตาหลบใน หางตาตก เพ่ือให้ตาโตขึน้ดมีูประกาย และเพิ่มให้ดวงตามีเสนห์่ชวนมอง 

3. การฉีดโบท็อกซ์ หมายถึง การฉีดสารโบทูลินั่ม ท็อกซิน เข้าไปในส่วนใดส่วนหนึ่งของ
ร่างกายโดยเฉพาะใบหน้า เพ่ือลดริว้รอยเห่ียวย่นท่ีเกิดจากการแสดงอารมณ์ต่างๆ ให้แลดูอ่อนเยาว์
มากขึน้  

4. ผู้บริโภค หมายถึง กลุ่มตวัอย่างผู้ ท่ีสนใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ หรือกลุ่มตวัอยา่งผู้ ท่ีสนใจ
ฉีดโบท็อกซ์ ท่ีเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ Pantip.com, Dungdong.com และ Dodeden.com 

5. คุณลกัษณะของผลิตภัณฑ์ หมายถึง สิ่งท่ีผู้ขายต้องมอบให้แก่ผู้บริโภคและผู้บริโภคจะ
ได้รับผลประโยขน์และคณุคา่ของผลิตภณัฑ์นัน้ๆ ไม่จ าเป็นต้องเป็นสินค้า หรือบริการ เป็นสิ่งท่ีจบัต้อง
ได้และจับต้องไม่ได้ เป็นสถานท่ี ความงาม บุคลิกภาพ ความสามารถ หรือคุณลักษณะของความ
ต้องการสิ่งหนึง่สิ่งใดท่ีผู้ ซือ้ต้องการจะได้มาเป็นเจ้าของ ประกอบด้วย 7 ด้าน ดงันี ้

5.1 ด้านสถานพยาบาล หมายถึง โรงพยาบาลหรือคลินิก ท่ีผู้บริโภคให้ความส าคญัต่อ
การตดัสินใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ หรือฉีดโบท็อกซ์ 

5.2 ด้านช่ือเสียงของหมอ หมายถึง หมอท่ีได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคว่ามีความรู้และ
ความสามารถในด้านการท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ หรือฉีดโบท็อกซ์ 

5.3 ด้านระยะเวลารอคิว หมายถึง ระยะเวลารอคอยในการท าศัลยกรรมตา 2 ชัน้ ซึ่ง
แตกตา่งกนัไปตามความนิยมของผู้บริโภคท่ีมีให้กบัหมอแตล่ะคนไม่เท่ากนั ถ้าเป็นหมอท่ีมีช่ือเสียงจะ
มีผู้บริโภคสนใจท่ีจะเลือกใช้บริการมากกว่า ท าให้ระยะเวลาการรอคิวนานกว่าหมอทัว่ไป 

5.4 ด้านรีวิวเชิงบวก หมายถึง การบอกเล่าประสบการณ์การท าศลัยกรรมในแง่ดีให้กับ 
ผู้ ท่ีสนใจท าศลัยกรรม เพ่ือประกอบการพิจารณาการท าศลัยกรรม 

5.5 ด้านรีวิวเชิงลบ หมายถึง การบอกเล่าประสบการณ์การท าศัลยกรรมในแง่ท่ีไม่ดี
ให้กบัผู้ ท่ีสนใจท าศลัยกรรม เพ่ือประกอบการพิจารณาการท าศลัยกรรม 

5.6 ด้านราคา หมายถึง สิ่งท่ีผู้บริโภคจ่ายส าหรับสิ่งท่ีได้มาซึ่งแสดงมูลค่าในรูปเงินตรา 
ได้แก่ ราคาท่ีเหมาะสมกับคณุลักษณะของผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับจากการท าศลัยกรรมท าศลัยกรรมตา 2 
ชัน้ หรือฉีดโบท็อกซ์ 

5.7 ด้านแหล่งท่ีมาของโบท็อกซ์ หมายถึง โบท็อกซ์มีแหล่งท่ีมาจากหลากหลายประเทศ 
ซึ่งโบท็อกซ์ท่ีมีแหล่งท่ีมาท่ีแตกต่างกันนัน้จะมี ย่ีห้อท่ีแตกต่ างกันไปซึ่งจะให้ความรู้สึกและ
ประสบการณ์ ท่ีแตกต่าง เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ช่ือย่ีห้อ Allergan ประเทศเกาหลี ช่ือย่ีห้อ 
Neuronox เป็นต้น ทัง้นีค้ณุสมบตัท่ีิแตกตา่งกนั ขึน้อยูก่บัสภาพใบหน้าของแตล่ะบคุคลด้วย 



  7 

6. Customer preference หมายถึง การท่ีผู้บริโภคให้ความส าคญัเก่ียวกับคุณลกัษณะของ
ผลิตภัณฑ์ด้านใดด้านหนึ่งมากท่ีสุดของกลุ่มตวัอย่างผู้บริโภคท่ีสนใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ ในการ
เลือกใช้บริการท าศัลยกรรมตา 2 ชัน้ และกลุ่มตัวอย่างผู้ บริโภคท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ในการเลือกใช้
บริการฉีดโบท็อกซ์ 

 
กรอบแนวความคิดในการวิจัย  

 

ภาพประกอบ 2 แสดงกรอบแนวความคิดในการวิจยั 

 

สมมตฐิานในการวิจัย 
1.  ผู้บริโภคท่ีมีลกัษณะประชากรศาตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือน 

ระดับการศึกษาสูงสุด และภูมิล าเนาเดิม แตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อ Customer preference ของ
ผู้บริโภคท่ีสนใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ ท่ีแตกตา่งกนั 

2. ผู้บริโภคท่ีมีลกัษณะประชากรศาตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือน 
ระดับการศึกษาสูงสุด และภูมิล าเนาเดิม แตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อ Customer preference ของ
ผู้บริโภคท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ท่ีแตกตา่งกนั 

3. เพ่ือทราบคณุลกัษณะของผลิตภัณฑ์ท่ีมีอิทธิพลตอ่ Customer preference ของผู้บริโภค
ท่ีสนใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้  
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4. เพ่ือทราบคณุลกัษณะของผลิตภัณฑ์ท่ีมีอิทธิพลตอ่ Customer preference ของผู้บริโภค
ท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
ในการศกึษาวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ศกึษาค้นคว้าข้อมลูการท าวิจยั โดยอาศยัข้อมลูพืน้ฐานจาก

แนวความคิดและทฤษฎี ประกอบการศกึษา ดงันี ้
1. แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกบัประชากรศาสตร์ 
2. การวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์ 
3.  การออกแบบผลิตภณัฑ์ 
4. แนวคดิและทฤษฎี Conjoint Analysis 
5. สภาพตลาดศลัยกรรมความงาม 
 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับประชากรศาสตร์ 
ความหมายของประชากรศาสตร์ 

ประชากรศาสตร์ หมายถึง การวิเคราะห์เชิงสถิติและการพรรณาลักษณะของกลุ่ม
ประชากรในด้านการกระจาย สถิติชีพ อายุ เพศ และสถานภาพในทางพลเมือง ในขณะใดขณะหนึ่ง 
หรือชว่งระยะเวลาหนึ่ง (ราชบณัฑิตยสถาน, 2524)  

ภาวิณี กาญจนาภา (2554) กล่าวว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ประกอบด้วย อาย ุ
เพศ วงจรชีวิตครอบครัว การศึกษา รายได้ เป็นต้น ลักษณะดงักล่าวมีความส าคญัต่อนักการตลาด
เพราะมันเก่ียวพนักับอุปสงค์ (Demand) ในตวัสินค้าทัง้หลาย การเปล่ียนแปลงทางประชากรศาสตร์
ชีใ้ห้เห็นถึงการเกิดขึน้ของตลาดใหม่และตลาดอ่ืนๆ จะหมดไปหรือลดความส าคญัลง 

ศิ ริวรรณ เสรีรัตน์  และคณะ  (2538) ได้กล่าวว่า ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ 
ประกอบด้วย อายุ  เพศ การศึกษา อาชีพ รายได้  สถานภาพทางครอบครัว ลักษณะด้าน
ประชากรศาสตร์เป็นลักษณะท่ีส าคัญ และสถิติท่ีวัดได้ของประชากรช่วยในการก าหนดตลาด
เป้าหมาย ในขณะท่ีลักษณะทางด้านจิตวิทยาและสังคมวัฒนธรรมช่วยอธิบายถึงความคิดและ
ความรู้สกึของกลุม่เป้าหมายนัน้ ซึง่ในงานวิจยันีจ้ะใช้บางลกัษณะท่ีเก่ียวข้อง ดงันี ้ 

1. เพศ (อ.ดร.ชีรา ทองกระจาย) กล่าวไว้ว่า แนวคิดเร่ืองเพศจะประกอบไปด้วย 3 
มิตท่ีิต้องพิจารณาร่วมกนั ดงันี ้
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เพศสรีระ (Sex) หรือมกัใช้ค าว่าเพศโดยก าเนิด หมายถึง อวยัวะเพศ ลกัษณะ
ทางกายภาพท่ีมองเห็นจากภายนอก และเพศท่ีถกูระบุทางพนัธุกรรมหรือโครโมโซม เพศสรีระมกัถูก
ใช้เป็นตวัก าหนดเพศท่ีถกูรับรองในทางกฎหมายหรือรับรองอย่างเป็นทางการโดยระบบของรัฐ 

เพศภาวะหรือเพศสภาพ (Gender) หมายถึง บทบาทความเป็นเพศท่ีถูก
ก าหนดและประกอบสร้างขึน้จากขนบธรรมเนียม ประเพณี โครงสร้างอ านาจ และกลไกทางสงัคม
ตา่งๆ ซึ่งส่งผลตอ่การนิยามตนเอง หรือ  อตัลกัษณ์ทางเพศ (Gender Identity) และการแสดงบทบาท
ทางเพศ หรือตวัตนทางเพศของบคุคลในสงัคม 

เพศวิถี (Sexuality) หมายถึง วิถีชิวิตทางเพศในทางกามารมณ์ และในด้าน
ความรักความรู้สึก ซึ่งหมายรวมถึงรสนิยมทางเพศ ความรู้สึกดึงดูด ความปรารถนาทางเพศ 
ความรู้สึกรักใคร่ชอบพอ หรือพฤติกรรมในความสัมพันธ์ทางเพศของบุคคล ซึ่งสามารถแบ่งออกได้
ดงันี ้การรักเพศตรงข้าม (Heterosexuality) คือการท่ีบุคคลรักใคร่ชอบพอ พึงพอใจ หรือมีความรู้สึก
ดึงดดูทางเพศต่อบุคคลท่ีมีอตัลกัษณ์หรือการแสดงออกทางเพศท่ีตรงกันข้ามกับตนเอง การรักเพศ
เดียวกนั (Homosexuality) คือ การท่ีบคุคลรักใคร่ชอบพอ พึงพอใจ หรือมีความรู้สึกดงึดดูทางเพศตอ่
บคุคลท่ีมีอตัลกัษณ์หรือการแสดงออกทางเพศแบบเดียวกบัตนเอง การรักสองเพศ (Bisexuality) คือ 
การท่ีบุคคลรักใคร่ชอบพอ พึงพอใจ หรือมีความรู้สึกดึงดดูทางเพศต่อบุคคลท่ีมีอตัลกัษณ์หรือการ
แสดงออกทางเพศท่ีตรงข้ามกับตนเอง และบุคคลท่ีมีอตัลกัษณ์หรือการแสดงออกทางเพศเดียวกับ
ตนเอง นอกจากนีใ้นสังคมปัจจุบนัยังมีการนิยามบุคคลท่ีระบุว่าตนเองไม่ได้รัก ไม่ได้ชอบเพศใดๆ 
หรือไม่ได้ชอบบคุคลแบบหนึ่งแบบใดเลย ในภาษาองักฤษเรียกว่า Asexual และบุคคลระบุว่าตนเอง
รักและพึงพอใจบคุคลใดบคุคลหนึ่งได้ โดยไม่มีข้อจ ากดัในเร่ืองเพศ ทัง้เพศสรีระ เพศสภาพ และเพศ
วิถี ในภาษาองักฤษเรียกบคุคลกลุม่นีว้่า Pansexual 

สงัคมไทยในปัจจุบนั บุคคลท่ีเป็นกลุ่มความหลากหลายทางเพศหรือท่ีสังคมไทย
เรียกว่า ”เพศท่ีสาม” นัน้ ปรากฎตวัและแสดงตนในภาษาไทยมากขึน้ เช่น gay, lesbian, bisexual, 
transgender และ intersex โดยมีการปรับความหลากหลายให้เข้ากบับริบททางวฒันธรรม 

2. อายุ เน่ืองจากผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทจะตอบสนองความต้องการของกลุ่ม
ผู้บริโภคท่ีมีอายแุตกตา่งกนั อีกทัง้ความชอบและรสนิยมของบคุคลจะเปล่ียนแปลงไปตามวยัด้วย จึง
ใช้ประโยชน์จากอายท่ีุแตกต่างกันของผู้บริโภคมาแบ่งส่วนการตลาด โดยการมุ่งเน้นกลุ่มผู้บริโภคท่ี
เป็นกลุม่เป้าหมาย เพ่ือมุง่เน้นให้ความส าคญัท่ีตลาดส่วนนัน้ 

3. การศกึษา เป็นปัจจยัท่ีท าให้คนมีความคิด คา่นิยมและพฤติกรรมแตกต่างกัน ผู้
ท่ีมีการศึกษาสูงมีแนวโน้มท่ีจะบริโภคผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพท่ีดีกว่า และมีราคาสูงกว่าผู้ ท่ี มี



  11 

การศึกษาต ่า เน่ืองจากผู้ ท่ีมีการศึกษาสูงจะมีความสนใจในการหาข้อมูลจากหลายๆ แหล่ง เพ่ือใช้
ประกอบการพิจารณาคณุสมบตัิของสินค้าให้ได้ผลิตภณัฑ์ท่ีมีคณุภาพสงู 

4. อาชีพ ผู้บริโภคแต่ละสาขาอาชีพจะมีความจ าเป็นและความต้องการในสินค้า
และบริการท่ีแตกตา่งกนั ท าให้ต้องศกึษาว่าสินค้าและบริการนัน้เป็นท่ีต้องการของกลุ่มอาชีพใด เพ่ือ
จะได้จดัเตรียมสินค้าให้สอดคล้องกบัความต้องการของกลุม่อาชีพแตล่ะอาชีพได้อยา่งเหมาะสม  

ปัจจบุนัการท าศลัยกรรมกลายเป็นเคร่ืองมือท่ีตอบโจทย์รูปแบบชีวิตได้ในมมุกว้าง
มากขึน้ จากเดิมท่ีศัลยกรรมสร้างขึน้มาเพ่ือช่วยให้ใครบางคนสวยหล่อและดูดีมากขึน้เท่านัน้ ก็
พฒันามาเป็นมีผลต่อการด าเนินชีวิตในหลายๆ ด้าน เช่น ความสมัพนัธ์ในครอบครัว หน้าท่ีการงาน 
สุขภาพ ความมั่นใจ เป็นต้น โดยเฉพาะในด้านของการประกอบอาชีพ มีไม่ น้อยเลยท่ีการ
ท าศลัยกรรมช่วยให้เกิดโอกาสในเส้นทางอาชีพนัน้ๆ กับคนท่ีสนใจได้ ซึ่งหลายคนอาจจะนึกถึงแต่
อาชีพท่ีเก่ียวข้องกับความสวยความงามเท่านัน้ แต่ยังมีอีกหลากหลายอาชีพท่ีอาจไม่ต้องใช้ความ
งามเลยแต่กลบัมีความส าคญัในการประกอบอาชีพ เช่น อาชีพดารานกัแสดง, พนกังานต้อนรับบน
เคร่ืองบิน, ผู้ประกาศข่าว, ครูอาจารย์, ผู้บริหารระดบัสูง, พนักงานขาย, โค้ชหรือวิทยากร, นักกีฬา 
เป็นต้น (amprohealth, 2561) 

5. รายได้ เป็นตัวแปรท่ีส าคัญในการก าหนดส่วนของตลาด โดยทั่วไปจะสนใจ
ผู้บริโภคท่ีมีรายได้สูง แตอ่ย่างไรก็ตามผู้ ท่ีมีรายได้ปานกลางและมีรายได้ต ่าจะเป็นตลาดท่ีใหญ่กว่า 
ปัญหาส าคญัในการแบง่ส่วนตลาดโดยถือเกณฑ์รายได้อย่างเดียวก็คือรายได้จะเป็นตวัชีก้ารมีหรือไม่
มีความสามารถในการจ่ายสินค้า ในขณะเดียวกันการเลือกซือ้สินค้าท่ีแท้จริง อาจถือเป็นเกณฑ์
รูปแบบการด ารงชีวิต รสนิยม ค่านิยม ฯลฯ แม้ว่ารายได้จะเป็นตวัแปรท่ีใช้บ่อยมาก แตน่กัการตลาด
ส่วนใหญ่จะโยงเกณฑ์รายได้ร่วมกับเกณฑ์อายุ นอกจากนี ้การศึกษา อาชีพ และรายได้นัน้ จะมี
ความสมัพนัธ์กนัอย่างยิ่ง บคุคลท่ีมีการศกึษาสงูมกัจะมีอาชีพการงานท่ีดี มีรายได้สงู ส่วนบคุคลท่ีมี
การศกึษาต ่า โอกาสท่ีจะมีอาชีพการงานสงูนัน้ย่อมเป็นไปได้ยาก จงึท าให้มีรายได้ต ่า 

 
การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

สาคร คันธโชติ (2528) กล่าวว่า การวิจัย คือการค้นหาความจริงโดยใช้วิธีการหรือความรู้
ทางวิทยาศาสตร์เข้าช่วยเพ่ือค้นหาความจริงตา่งๆ ท่ีอยู่รอบตวัเราว่า ท าไมจึงเป็นอย่างนีท้ าไมจึงเป็น
อย่างนัน้ Charles F.Kettering ซึ่งเป็นบุคคลส าคัญในการน าเอาการวิจัยมาใช้ในทางอุตสาหกรรม
อยา่งแพร่หลาย ซึง่สามารถแบง่การวิจยัออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ดงันี ้
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1) การวิจัยขั น้ พื ้นฐานหรือบ ริสุ ท ธ์ิ  (Pure Research of Fundamental Research) 
หมายถึง การวิจยัขัน้พืน้ฐานเพ่ือหาความรู้ต่างๆ จากสิ่งท่ีอยู่รอบๆ ตวัเรา ซึ่งเกิดขึน้เองตามธรรมชาต ิ
วัตถุประสงค์เบือ้งต้นเพ่ือเพิ่มพูนความรู้ให้แก่มนุษยชาติในด้านปฏิบัติหรือทฤษฎีมากกว่ามี
วตัถปุระสงค์ท่ีจะแก้ปัญหาอยา่งอ่ืนอย่างหนึง่ 

2) การวิจยัประยุกต์ (Applied Research) หมายถึง การวิจยัท่ีต้องการจะแก้ไขปัญหาใด
ปัญหาหนึ่งจะเป็นปัญหาอะไรก็ได้ ซึ่งปัญหาเหล่านัน้อาจจะต้องเสียคา่ใช้จ่ายไปโดยไม่จ าเป็นอยู่ใน
เวลานี ้หรืออาจจะเป็นปัญหาท่ีเม่ือท าการวิจยัเป็นผลส าเร็จแล้วจะท าให้ได้คณุคา่อย่างมหาศาล 

การวิจยัเพ่ือพฒันาผลิตภัณฑ์ การท่ีเราได้พบได้ใช้ได้บริโภคสิ่งของและสินค้านานาชนิดใน
ทกุวนันีเ้น่ืองมาจากผลการวิจยัเพ่ือพฒันาผลิตภัณฑ์ทัง้สิน้ เช่น มีโอกาสดโูทรทศัน์สี นัง่เคร่ืองบิน ใช้
นาฬิกาอตัโนมตั ิอาหารกระป๋องชนิดตา่งๆ เป็นต้น 

การพฒันาผลิตภัณฑ์ หมายถึง กระบวนการค้นคว้า คิดออกแบบ แก้ไขและปรับปรุงเพ่ือให้
ได้มาซึง่ผลิตภณัฑ์ท่ีดี  

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (New Product Development : NPD) ได้มีผู้ ให้ความหมายไว้
มากมาย ซึ่งเป็นความหมายท่ีกว้าง อาจจะเป็นการปรับปรุงภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ หรือการคิด
สินค้าใหม่ท่ีไม่เคยมีท่ีไหนมาก่อน หรือการเพิ่มจ านวนขนาดรุ่นของสินค้าก็ได้ ซึ่ง Crawford and 
Benedetto (2010) ได้สรุปความหมายของผลิตภณัฑ์ไว้ดงันี ้

1) ผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ีไม่เคยมีการผลิต (New-to-The-World Product) ความหมายของค า
วา่ “ผลิตภณัฑ์ใหม่” ก็คือ สิ่งท่ีถกูประดิษฐ์ขึน้ใหม่ในตลาด ซึง่ท าให้เกิดตลาดใหม่ เชน่ การเกิดขึน้ครัง้
แรกของกล้องโพลารอยด์ โทรศพัท์ คอมพิวเตอร์ เป็นต้น ในส่วนนีอ้าจจะหมายความรวมถึงการคิดค้น
บริการใหม่ๆ ท่ียงัไม่มีธุรกิจใดด าเนินการ หรือแม้แตก่ารเกิดขึน้ของ Facebook ท่ีมาร์ค ซคัเคอร์เบิร์ก 
ได้พัฒนาขึน้ระหว่างท่ีเป็นนักศึกษา จนกระทัง่ปัจจุบนักลายเป็นเครือข่ายสงัคมออนไลน์ขนาดใหญ่
ท่ีสดุของโลก 

2) ผลิตภัณฑ์ ท่ีก่อให้ เกิดสายผลิตภัณฑ์ใหม่  (New Category Entries) หมายถึง 
ผลิตภัณฑ์ท่ีธุรกิจคิดค้นหรือพัฒนาเพ่ือสร้างสายผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ีธุรกิจไม่เคยสนใจหรือไม่เคย
วางตลาดมาก่อน ดงัเช่น การพฒันาโรงภาพยนตร์ 4 มิติหรือ 4DX เพ่ือเจาะตลาดลกูค้ากลุ่มเป้าหมาย
ท่ีมีก าลงัซือ้และต้องการประสบการณ์ท่ีแปลกใหมไ่มเ่หมือนใคร 

3) ผลิตภัณฑ์ใหม่ในสายผลิตภัณฑ์เดิม (Adding to Product Lines) เป็นการคิดค้น
ผลิตภณัฑ์ใหม่ในสายผลิตภณัฑ์เดิม เพ่ือเป็นกลยทุธ์ในการแข่งขนักบัคู่แข่งหรือเจาะตลาดท่ีธุรกิจไม่
สามารถท าได้ ดงัท่ีธุรกิจเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพ “แบรนด์” ได้มีการพฒันาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมซุปไก่
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สกัดแบบแคปซูล เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับลูกค้าท่ีไม่ชอบกลิ่นของซุปไก่แต่ต้องการบริโภค
อาหารเสริม เป็นต้น 

4) การปรับปรุงผลิตภัณฑ์ (Product Improvement) เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์เดิมท่ีมี
อยู่ให้ดีขึน้ ซึ่งพบได้กับทุกผลิตภัณฑ์ท่ีมีการปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา ตวัอย่างท่ีเห็นได้อย่างชดัเจนคือ 
การพัฒนาในธุรกิจโทรศพัท์มือถือหรือในธุรกิจรถยนต์ ยกตวัอย่างเช่น รถยนต์ฮอนด้า ซีวิค ได้มีการ
ปรับปรุง Minor Change และปรัปรุงเพิ่มเตมิอปุกรณ์ในรถยนต์เพ่ือแขง่ขนักบัโตโยต้า 

5) การปรับปรุงภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ (Repositioning) เม่ือผลิตภัณฑ์ไม่ได้รับการ
ยอมรับในสายตาลูกค้า หรือมีการรับรู้ข้อมูลท่ีคลาดเคล่ือนของผลิตภัณฑ์ หรือมีการเปล่ียนแปลงใน
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ นกัการตลาดจะต้องมีการปรับปรุงภาพลกัษณ์ผลิตภณัฑ์ใหม่เพ่ือให้สามารถ
ตอบสนองต่อการให้คุณค่าหรือเป้าหมายในชีวิตของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ตวัอย่างท่ีเห็นได้
อย่างชัดเจนคือ การปรับปรุงภาพลักษณ์ของตราสินค้าของ AIS ท่ี มีทัง้การเปล่ียนตราสินค้า 
สญัลกัษณ์ รวมไปถึงแนวความคิดการตอบสนองลกูค้า ท่ีเน้นชว่ยลกูค้าในการสร้างคณุคา่ให้มากขึน้ 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือการเปล่ียนแปลงผลิตภัณฑ์ท่ีมีอยู่เดิม จะเร่ิมต้นด้วย
ความคิดท่ีไขว้เขว ความคิดอาจมาจากใครก็ได้ในองค์กรท่ีไม่ได้มีความรับผิดชอบต่อความคิดใหม่ๆ 
เลย แต่นกัออกแบบผลิตภัณฑ์ท่ีดี มกัจะมีแนวโน้มท่ีจะเป็นผู้ ท่ีมีความคิดใหม่ๆ บ่อยครัง้เหมือนกันท่ี
ความคิดอาจมาจากนอกองค์กร เช่น เม่ือนักคิดค้นเข้ามาเสนอขายความคิดให้บริษัท ความคิด
เก่ียวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ บางทีอาจเกิดขึน้ในงานวิจยัผลิตภัณฑ์นัน้เอง และบ่อยครัง้เป็นผลพลอยได้
ของการวิจยัเพ่ือวตัถปุระสงค์อยา่งอ่ืน 

ความคิดเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ถูกพัฒนาไปเป็นตัวอย่างท่ีใช้การได้ท่ี เรียกว่าต้นแบบ 
(Prototype) ซึ่งนกัวิจยัตลาดอาจน าไปทดลองได้ เพ่ือดวู่าผู้บริโภคจะรับหรือไม่รับ กระบวนการพฒันา
ผลิตภัณฑ์เป็นการด าเนินงานแบบลองผิดลองถูก แต่มีแบบเป็นแนวทางจากแบบหนึ่งไปสู่แบบหนึ่ง 
จนกระทั่งแบบผลิตภัณฑ์ท่ีท าตามแบบท่ีออกไว้เป็นไปตามลักษณะจ าเพาะทั่วๆ ไปอย่างใกล้เคียง
ท่ีสดุและประหยดัท่ีสดุ 

สรุปได้ว่า การวิจยัและพฒันาผลิตภัณฑ์ หมายถึง การท าวิจยัและพฒันาเพ่ือเพิ่มคณุภาพ 
และประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ให้สามารถแข่งขนัในตลาดได้ หรือบางครัง้อาจท าให้เป็นผู้น าใหม่ใน
ตลาดได้อีกด้วย ซึ่งการวิจยันัน้ อาจเกิดจากการวิจยัไปหาการพฒันา หรือการพฒันาอาจวิ่งกลบัมาหา
การวิจยั และงานบางอย่างอาจเกิดขึน้นอกล าดบั หรือเกิดขึน้พร้อมๆ กัน แบบผลิตภัณฑ์อาจเกิดขึน้
ก่อนแล้ว หรืออาจมีการพฒันาผลิตภัณฑ์ไปพร้อมๆ กับการออกแบบ แล้วจึงย้อนกลบัมาหาการวิจยั 
อนัเป็นปกติวิสยัในการออกแบบไป วิจยัไปพร้อมๆ กนัได้ 
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การออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product design) 
วินยั โสมดี (2525) กล่าวว่า การออกแบบ หมายถึง การคิดค้นสิ่งใหม่ โดยมีจดุมุ่งหมายท่ีจะ

ให้ประโยชน์ใช้สอยและความงามเป็นอย่างดี การออกแบบอีกส่วนหนึ่งนัน้คือการปรับปรุงสิ่งเก่าให้ดี
ขึน้ในลักษณะท่ีมีความงามและประโยชน์ให้เหมาะสมยิ่งขึน้ ซึ่งหมายถึงการปรับปรุงรูปแบบ วัสด ุ
วิธีการให้ดใูหม่แปลกขึน้  

ศิริพรณ์ ปีเตอร์ (2550) กล่าวว่า การออกแบบผลิตภัณฑ์ เป็นการสร้างสรรค์สิ่งท่ีจบัต้องได้
และจับต้องไม่ได้ถูกสร้างขึน้ตามความต้องการของตลาด สอดคล้องกับขนาดสัดส่วนมนุษย์และ
พฤติกรรมในการใช้งาน การออกแบบผลิตภัณฑ์จึงเก่ียวข้องกับปัจจัยหลายด้าน ซึ่งในงานวิจัยนีจ้ะ
เลือกปัจจยัท่ีเก่ียวข้อง ดงันี ้

1) ประโยชน์ใช้สอย (Function) มีประโยชน์ใช้สอยท่ีตรงตามความต้องการของผู้ ใช้
ผลิตภัณฑ์ ความคงทนต่อการใช้งานง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน ง่ายต่อการบ ารุงรักษา และมี
ประสิทธิภาพในการท างานของผลิตภณัฑ์ 

2) ความปลอดภัย (Safety) การออกแบบควรค านึงถึงความปลอดภัยของผู้ ใช้และของ
ระบบภายในของผลิตภัณฑ์ขณะใช้งานผลิตภัณฑ์นัน้ๆ ซึ่งนักออกแบบผลิตภัณฑ์จะละเลยไม่ได้
เดด็ขาด 

3) ระยะเวลา (Schedule) การเลือกเวลาในการผลิตผลิตภัณฑ์เพ่ือจ าหน่ายสู่ตลาด
ในช่วงระยะเวลาท่ีตลาดก าลังต้องการผลิตภัณฑ์นัน้ๆ ก่อนคู่แข่ง ถือว่าเป็นกลยุทธ์ส าคญัยิ่งในการ
แข่งขันในตลาดปัจจุบัน การเป็นผู้น าทางด้านการออกแบบสามารถสร้างความประทับใจและความ
นา่เช่ือถือให้กบัผู้ใช้ผลิตภณัฑ์ท่ีมีตอ่ผลิตภณัฑ์ได้เป็นอยา่งดี 

4) ต้นทุน (Cost) บริษัทควรท าการค้นคว้าและส ารวจข้อมูลด้านความต้องการของ
ผู้บริโภคก่อนการน าสินค้าออกสู่ตลาดและควรมีการก าหนดกลุ่มเป้าหมายท่ีชดัเจนว่าเป็นคนกลุ่มใด 
อาชีพ และฐานะเป็นอย่างไร นักออกแบบผลิตภัณฑ์ต้องเป็นผู้ ประมาณราคาขายให้เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมายตามศกัยภาพท่ีสามารถซือ้สินค้าได้ โดยท่ีผู้ ซือ้จะพิจารณาถึงความเหมาะสมระหว่าง
ราคาขายกบัการเลือกใช้ชนิดและระดบัคณุภาพของวสัด ุรวมทัง้การเลือกกรรมวิธีการผลิตท่ีเหมาะสม 
อย่างไรก็ตาม ถ้าราคาขายสูงกว่าท่ีผู้บริโภคคาดการณ์ไว้ บริษัทควรมีการเปล่ียนแปลงหรือพัฒนา
องค์ประกอบเพ่ือลดค่าใช้จ่าย เช่น การปรับอัตราส่วนผสมของวัตถุดิบแต่ต้องรักษาคุณภาพของ
ผลิตภณัฑ์นัน้ไว้คงเดมิ 
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5) กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ เช่น กรมทรัพย์สินทางปัญญา และ
กฎหมายท่ีเก่ียวกบัทรัพย์สินทางปัญญา เช่น สิทธิบตัร และเคร่ืองหมายการค้าเพ่ือหลีกเล่ียงข้อพิพาท
ทางกฎหมายท่ีอาจจะเกิดขึน้ได้ 

 
แนวคิดและทฤษฎี Conjoint Analysis  

ค าว่า “Conjoint” มีความหมายว่า ค่าของสิ่งสองสิ่งหรือมากกว่าสองสิ่งขึน้ไปถูกน ามา
พิจารณาร่วมกัน วิธีการก็คือผู้ ตอบแบบสอบถามจะถูกขอให้เรียงล าดับความชอบของตนท่ีมีต่อ
คุณสมบัติหรือคุณลักษณะต่างๆ ของสินค้าหรือบริการ Conjoint Analysis ระดับต่างๆ ของแต่ละ
คณุลกัษณะนัน้ๆ เพ่ือให้ได้ผลลพัธ์ท่ีได้เป็นคา่ Utilities ท่ีเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนั (Monotonic) ให้มาก
ท่ีสดุเทา่ท่ีจะมากได้  

Green and Rao (1971) กล่าวว่า Conjoint Analysis เป็น Multivariate Technique ซึ่งเป็น
เคร่ืองมือท่ีถกูน ามาเพ่ือการประมาณความพึงพอใจหรือความชอบในการเลือกคณุลกัษณะของสินค้า
และบริการ การศึกษา Conjoint Analysis ท าให้ทราบถึงความพึงพอใจในคุณลักษณะท่ีมีความ
หลากหลายและสามารถน ามาใช้เป็นข้อมูลในการท่ีจะปรับสินค้าและบริการให้ตรงกับความต้องการ
ของผู้บริโภค โดยวิธีดงักล่าวได้ถกูน ามาประยุกต์ใช้ในการศกึษาด้านการตลาด เพ่ือวดัความพึงพอใจ
ของผู้ ซือ้หรือผู้ ใช้บริการตอ่คณุลกัษณะสินค้าหรือการบริการท่ีมีความหลากหลาย ซึ่งสมการพืน้ฐานมี
ลกัษณะดงันี ้คือ 

Y1 = a + X1 + X2 + X3 + … + Xn  

โดยท่ี   Y1 =  คา่ความพอใจรวม 

a   =  คา่คงท่ี 
X1 =  คา่ความพงึพอใจท่ีผู้บริโภคให้แก่คณุลกัษณะท่ี i 

Bajaj (1999) กล่าวว่าข้อได้เปรียบของ Conjoint Analysis คือสามารถปรับตัวแปรตาม (Y1) 

เป็น metric หรือ non-metric ได้ ซึ่งแบบจ าลองความพึงพอใจมี 3 รูปแบบ คือ แบบเส้นตรง (Vector 
model หรือ linear model) แบบจุดในอุดมคติ (Ideal-point model) และแบบไม่ต่อเน่ือง (Part-worth 
model หรือ discrete model) 

แบบเส้นตรง (Vector model หรือ linear model) เป็นการแสดงความสัมพันธ์ของความ
พอใจในลกัษณะ single linear function โดยอาจมีลกัษณะการเปล่ียนแปลงในทิศทางท่ีเพิ่มขึน้ (linear 
more) หรือลดลง (linear less) ในลกัษณะเส้นตรง (ภาพประกอบ 3) 
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แบบจุดในอุดมคติ (Ideal-point model) เป็นการแสดงความสมัพันธ์ของความพอใจกับ
ระดบัคณุลกัษณะแบบเส้นโค้ง เหมาะส าหรับคณุลกัษณะเชิงคณุภาพ ซึ่งปรากฏออกมาในรูปเส้นโค้ง
คว ่า (Ideal-point) ซึ่งส่วนกลางของเส้นโค้งมีค่ามากท่ีสุด และเป็นจุดสูงสุดท่ีแสดงถึงความพอใจต่อ
คณุลกัษณะนัน้ๆ หรือปรากฏออกมาในรูปเส้นโค้งหงาย (anti-ideal-point) (ภาพประกอบ 3 ) 

แบบไม่ต่อเน่ือง (Part-worth model หรือ discrete model) เป็นการแสดงความสัมพันธ์
ของความพอใจท่ีง่ายท่ีสุด เหมาะกับตวัแปรคณุลักษณะท่ีไม่สามารถบอกได้ว่าระดบัคณุลักษณะท่ี
เปล่ียนแปลงไป ความพอใจท่ีได้จะมีการเปล่ียนแปลงเพิ่มขึน้หรือลดลง (ภาพประกอบ 3) 

 
I.  Vector Model          II.  Ideal Point Model           III. Part-Worth Model 

          sj = ∑ wpyjpt
p=1                 dj2 = ∑ wpt

p=1 (yjp-xp)
2
         sj = ∑ fp(yjp)t

p=1  

โดยท่ี t      คือ จ านวนของคณุลกัษณะสินค้า 
 j       คือ จ านวนของ concept card 
 yjp    คือ ระดบัคณุลกัษณะท่ี pth ส าหรับชดุคณุลกัษณะท่ี jth 

 sj      คือ ความพอใจรวมในชดุคณุลกัษณะท่ี jth 

 wp    คือ คา่ถ่วงน า้หนกัความส าคญัของผู้ตอบในแตล่ะคณุลกัษณะท่ี pth 

 xp    คือ จดุในอดุมคต ิ(ideal point) ของผู้ตอบแตล่ะคนท่ีให้กบัคณุลกัษณะ pth 

 dj2   คือ weighted squared distance และจะมีความสมัพนัธ์ตรงกนัข้ามกบั Sj 

 fp   คือ function ของ part-worth ส าหรับระดบัการเปล่ียนแปลงชดุคณุลกัษณะ pth 

 ภาพประกอบ 3 ความสมัพนัธ์ระหว่างความพงึพอใจกบัระดบัลกัษณะท่ีมีลกัษณะเป็นแบบ
เส้นตรง เป็นแบบจดุอดุมคติ และแบบไม่ตอ่เน่ือง 

ท่ีมา: Green and Srinivason (1978) 
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ขัน้ตอนในการศกึษา Conjoint Analysis 
ขัน้ตอนในการศกึษา Conjoint Analysis มี 6 ขัน้ตอน (Bajaj, 1999) ดงันี ้

ขัน้ตอนท่ี 1 เป็นการเลือกคุณลกัษณะและระดบัคุณลกัษณะท่ีใช้ในการศึกษา ซึ่งต้อง
เลือกคณุลกัษณะอย่างเหมาะสม ตรงประเด็น และครอบคลมุทกุคณุลกัษณะ ท่ีใช้ในการตดัสินใจ ซึ่งผู้
ท่ีท าการวิจยัควรท่ีจะก าหนดคณุลกัษณะเป็นจ านวนเท่าไหร่ ให้ครอบคลุมการศึกษาทัง้หมดและต้อง
เป็นคณุลกัษณะท่ีมีอยูจ่ริงในตวัสินค้า 

ขัน้ตอนท่ี 2 เป็นการสร้างชุดคุณลักษณะ ซึ่งเป็นการน าเอาระดับคุณลักษณะท่ีใช้ใน
การศกึษาทัง้หมดมาคณูกนั เช่น ถ้ามีคณุลกัษณะท่ีท าการศกึษา 6 คณุลกัษณะ แตล่ะคณุลกัษณะมี 
3 ระดับ ท าให้ได้ชุดคุณลักษณะท่ีใช้ในการศึกษาทัง้หมด 3x3x3x3x3x3 จะได้เท่ากับ 729 ชุด
คณุลกัษณะ และสามารถท าการลดชุดคณุลกัษณะท่ีเป็นไปได้ทัง้หมดโดยอาศยัวิธีการ full fractional 
factorial designs เพ่ือให้ได้ชุดคุณลักษณะท่ีเหมาะสมส าหรับน ามาใช้ในการศึกษา (Hair, R. E. 
Anderson, & Black., 1998) 

ขัน้ตอนท่ี 3 เป็นวิธีการเลือกรูปแบบการน าเสนอและวิธีการน าเสนอชดุคณุลกัษณะ โดย
การน าเสนอชุดคุณลักษณะและการแสดงชุดคุณลักษณะต่อผู้ บริโภค ซึ่งรูปแบบการน าเสนอชุด
คณุลกัษณะมีให้เลือกอยู่ 7 รูปแบบด้วยกัน ("A brief explanation of the types of conjoint analysis,") 
ดงันี ้

1. Two Attribute Tradeoff Analysis วิธีนีจ้ะแสดงชุดคุณลักษณะทีละ 2 ชุดให้แก่
ผู้ตอบแบบสอบถามในเวลาเดียวกัน เพ่ือเรียงล าดบัความชอบ (Ranking) ท่ีมีแต่ละชุดคณุลกัษณะ 
จนทกุชดุคณุลกัษณะได้รับการประเมินจนครบ ข้อดีของวิธีนีคื้อท าให้ง่ายตอ่การประเมินคณุคา่ของ
ชดุคณุลกัษณะแตล่ะคู ่แตท่ าให้ไมไ่ด้ภาพรวมของการประเมินชดุคณุลกัษณะทัง้หมด 

2. Full-profile Conjoint Analysis วิ ธี นี เ้ป็นวิ ธี ท่ี ได้ รับความนิยมในการวัดค่า
อรรถประโยชน์ของแต่ละคุณลักษณะ โดยชุดคุณลักษณะทัง้หมดจะได้รับการประเมินพร้อมกัน 
ส่วนผสมของคณุลกัษณะและคา่ระดบัจะถูกแสดงในรูปแบบการ์ดแตล่ะใบ โดยผู้ตอบแบบสอบถาม
จะให้คะแนนความชอบหรือความเป็นไปได้ในการซือ้ผลิตภัณฑ์ส าหรับแตล่ะชุดคณุลกัษณะ เป็นวิธี
ท่ีเหมาะกบักรณีท่ีมีชดุคณุลกัษณะให้พิจารณาจ านวนหนึง่ 

3. Adaptive Conjoint Analysis เป็นการน าเสนอทางเลือกท่ีหลากหลายตาม
ความชอบของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นหลัก โดยจะมุ่งเน้นไปท่ีคุณลักษณะและค่าระดบัท่ีผู้ ตอบ
แบบสอบถามให้คณุค่ามากท่ีสดุ ไม่ต้องเสียเวลาในการตัง้ค าถาม ท าให้ชุดคณุลกัษณะท่ีได้มีความ
นา่สนใจและได้ผลลพัธ์ท่ีมีประสิทธิภาพ 
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4. Choice-Based Conjoint หรือ Discrete-Choice Conjoint Analysis วิ ธี นี จ้ะให้
ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกชุดคณุลกัษณะท่ีชอบมากท่ีสดุ โดยการเลือกซ า้ๆ จากชุดคณุลกัษณะ 3-5 
แบบ ซึ่งวิธีการวิเคราะห์แบบนีจ้ะเป็นการจ าลองสถานการณ์การเลือกซือ้สินค้า โดยแสดงถึง
พฤติกรรมการเลือกซือ้สินค้าจริงๆ ของผู้ตอบแบบสอบถาม ผลท่ีได้จากการวิเคราะห์ตามวิธี Choice-
Based Conjoint จะแสดงถึงความส าคญัของคณุลกัษณะโดยค านึงถึงราคาเป็นหลกั โดยจะสามารถ
คาดการณ์คา่ระดบัและสว่นผสมท่ีดีท่ีสดุของผลิตภณัฑ์ท่ีได้จากการจ าลองสถานการณ์ดงักล่าว 

5. Self-Explicated Conjoint Analysis เป็นวิธีท่ีให้ความสนใจในการให้คุณค่าต่อ
คณุลกัษณะท่ีหลากหลายของผลิตภัณฑ์ โดยจะสอบถามถึงเหตผุลท่ีชดัเจนของความชอบในแต่ละ
คุณลักษณะและผู้ ตอบแบบสอบถามจะเลือกค่าระดบัท่ีชอบมากท่ีสุดและน้อยท่ีสุด พร้อมทัง้ให้
คะแนนในระดบัท่ีรองลงมาส าหรับคณุลกัษณะท่ีเหลือ วิธีนีไ้มต้่องอาศยัการวิเคราะห์ทางสถิติเหมือน
วิธีอ่ืนๆ แต่สามารถให้ผลการวิเคราะห์ท่ีมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม วิธีนีมี้ข้อจ ากัดคือผู้ ตอบ
แบบสอบถามมักจะให้คะแนนความชอบคุณลักษณะท่ีมีราคาต ่าแม้ว่าคุณลักษณะอ่ืนจะมีความ
เหมาะสมมากกวา่ก็ตาม 

6. Max-Diff Conjoint Analysis แสดงการจัดประเภทของชุดคุณลักษณะท่ีได้รับ
ความชอบมากท่ีสุดและน้อยท่ีสุด วิธีนีผู้้ตอบแบบสอบถามจะสามารถระบุความชอบมากท่ีสุดและ
น้อยท่ีสดุได้แตอ่าจไม่สามารถระบคุา่ความชอบส าหรับตวัเลือกท่ีเหลือได้ 

7. Hierarchical Bayes Conjoint Analysis (HB) เป็นวิธี ท่ีใช้คาดการณ์ค่าระดับ
ของคณุลกัษณะจากตวัเลือก ซึ่งจะใช้ประโยชน์ในกรณีท่ีข้อมูลมีขนาดใหญ่จนผู้ตอบแบบสอบถาม
ไมส่ามารถให้คา่ความชอบตอ่ทกุคณุลกัษณะและคา่ระดบัได้ 

ส าหรับวิธีการน าเสนอชุดคุณลักษณะแก่ผู้ ตอบค าถาม สามารถท าได้หลายวิธี ได้แก่ 
การแสดงการ์ดท่ีใช้ข้อความบรรยายคณุลกัษณะ การแสดงการ์ดท่ีมีรูปภาพประกอบการบรรยาย การ
แสดงตวัอย่างผลิตภณัฑ์จริง ซึง่การใช้การ์ดรูปภาพเป็นท่ีนิยมมากกว่าวิธีอ่ืนๆ 

ขัน้ตอนท่ี 4 เป็นการวดัความพึงพอใจ ซึ่งสามารถวดัความพึงพอใจได้ 2 วิธี คือ การให้
คะแนนความพึงพอใจ (rating) โดยเป็นการให้คะแนน 1-10 หรือ 1-100 ซึ่งเป็นการวัดความพึงพอใจ
แบบ metric ท าให้ทราบความพึงพอใจของผู้ ตอบค าถามแตกต่างกันมากน้อยเพียงใดและต่างกัน
เท่าใด ส่วนการเรียงระดับความส าคัญ (ranking) เป็นการวัดความพึงพอใจแบบ non-metric ท าให้
ทราบว่าผู้บริโภคมีความพึงพอใจตอ่สินค้าแตล่ะชนิดอยู่ในล าดบัเท่าใด แตไ่ม่ทราบวา่มีความพึงพอใจ
แตกตา่งกนัเท่าใด 
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ขัน้ตอนท่ี  5 เป็นการเลือกแบบจ าลองความพอใจท่ีเหมาะสมกับการศึกษา ซึ่ง
แบบจ าลองความพึงพอใจมี 3 รูปแบบ คือ แบบเส้นตรง (Vector model หรือ linear model) แบบจุดใน
อุดมคติ (Ideal-point model) และแบบไม่ต่อเน่ือง (Part-worth model หรือ discrete model) ซึ่งได้
กลา่วไว้แล้วด้านบน 

ขัน้ตอนท่ี 6 เป็นการเลือกใช้วิธีประมาณความพอใจของระดบัคุณลักษณะ คือ การวัด
ความพึงพอใจแบบ metric จะใช้วิธี ordinary least squares (OLS) ในการประมาณค่าความพึงพอใจ
ต่อคุณลักษณะของสินค้า ส่วนการวัดความพึงพอใจท่ีเป็นแบบ non-metric จะใช้วิธี MONANOVA 
หรือ LiNMAP แต่ถ้าการวดัความพึงพอใจแบบ choice-probability จะใช้วิธีวิเคราะห์เชิงถดถอย logit 
model หรือ probit model เป็ นต้น ส าหรับการศึกษา traditional conjoint analysis สามารถใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS ในการประมาณค่าความพึงพอใจต่อคุณลักษณะของสินค้าได้ทัง้การวัด
ความพงึพอใจเป็นแบบ metric และแบบ non-metric 

 
สภาพตลาดศัลยกรรมความงาม 

ตลาดศลัยกรรมความงามของไทย ปัจจุบนัมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเน่ือง จากเทรนด์ของ
พฤติกรรมผู้บริโภคปัจจุบันท่ีให้ความสนใจในด้านความสวยงาม จึงหันมาดูแลตนเองมากขึน้ทัง้ใน
ด้านการดูแลผิวพรรณ และการท าศลัยกรรมความงาม ท าให้มีภาวะการแข่งขันรุนแรงมากขึน้อย่าง
ตอ่เน่ือง จากการเข้ามาท าตลาดของผู้ประกอบการรายใหม่เข้ามาเปิดให้บริการเป็นจ านวนมาก ส่งผล
ให้ภาพรวมตลาดมีการเติบโตขึน้เฉล่ียปีละ 30% (แนวหน้า, 2562) 

สถานการณ์ทางการตลาดของธุรกิจคลินิกเสริมความงาม 
ธุรกิจคลินิกเสริมความงาม ปัจจุบันเป็นหนึ่งในธุรกิจดาวรุ่งท่ีสร้างผลก าไรให้แก่

ผู้ประกอบการอยู่ไม่น้อย สะท้อนจากเม็ดเงินหมุนเวียนในธุรกิจนี ้ท่ีมีมูลค่าไม่ต ่ากว่า 12,000 ล้าน
บาทต่อปี ข้อมูลจาก เพลิน โดย กรุงศรี กูรู (2561) จากข้อมูลรายได้ของธุรกิจโรงพยาบาลและสถาน
บริการพยาบาลได้ขยายตัวเพิ่ มขึ น้อย่างต่อเน่ือง นับตัง้แต่ปี  2557-2560 เฉล่ีย 7.46% ต่อปี 
โดยเฉพาะในปี 2560 มีรายได้รวม 200,938 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2559 คิดเป็น 8.91% โดยอัตรา
การเติบโตของรายได้สงูสดุในปี 2557 อยู่ท่ี 9.64% และเม่ือพิจารณารายได้ย้อนหลงั 4 ปี พบว่ารายได้
ของธุกิจนีมี้อัตราก้าวกระโดดอย่างต่อเน่ือง และมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มมากขึน้ (กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า, 2562)  
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ภาพประกอบ 4 ผลประกอบการของธุรกิจโรงพยาบาลและสถานบริการพยาบาล 

ท่ีมา: กรมพฒันาธุรกิจการค้า: 2562 

สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยระดับโลก (International Society of Aesthetic Plastic 
Surgery: ISAPS) ส าหรับปี 2559 ได้เปิดเผยรายงานสถิติการท าศัลยกรรมตกแต่ง โดยแบ่งเป็น
ประเภทศลัยกรรมท่ีต้องผ่าตดัและไม่ผ่าตดันัน้ พบว่าประเทศไทย มีกาท าศัลยกรรมประเภทท่ีต้อง
ผ่าตดัมากท่ีสดุ คือ การท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ มีการท าศลัยกรรมตกแต่งเสริมสวยจ านวน 16,584 ครัง้ 
ตามมาด้วย การเสริมหน้าอก 14,435 ครัง้ และการเสริมจมูก 12,182 ครัง้ ส่วนประเภทท่ีไม่ต้องผ่าตดั
มีการท าศลัยกรรมตกแต่งเสริมสวยมากท่ีสุด คือ การฉีดโบท็อกซ์ มีจ านวน 16,900 ครัง้ ตามมาด้วย 
การลดริว้รอยด้วยไฮยาลโูรนิคเอซิค 5,761 ครัง้ และการก าจดัขน 1,580 ครัง้ ดงัรายละเอียดด้านล่างนี ้



  21 

 

ภาพประกอบ 5 ข้อมลูสถิติการท าศลัยกรรมของประเทศไทยปี 2559 

ท่ีมา: https://www.isaps.org 

จากข้อมลูข้างต้น ผู้วิจยัจึงเลือกกลุม่ตวัอย่างท่ีจะศกึษาออกเป็น 2 กลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ กลุ่ม
ตวัอยา่งการท าศลัยกรรมประเภทท่ีต้องผ่าตดั จากสถิติการท าศลัยกรรมสงูสดุ คือ การท าศลัยกรรมตา 
2 ชัน้ และเลือกกลุ่มตวัอย่างการท าศลัยกรรมประเภทท่ีไม่ต้องผ่าตดั จากสถิติการท าศลัยกรรมสูงสุด 
คือการฉีดโบท็อกซ์ ด้วยวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์เบือ้งต้นจากเว็บไซต์ท่ี
ได้รับความนิยมจากผู้ ท่ีสนใจท าศลัยกรรมเข้าไปแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองการท าศลัยกรรมเสริม
ความงาม ได้แก่  Pantip.com, Dungdong.com และ Dodden.com โดยแบ่งเป็นข้อมูลจากกลุ่ม
ตวัอย่างผู้บริโภคท่ีสนใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ จ านวน 100 คน และกลุ่มตวัอย่างผู้บริโภคท่ีสนใจฉีด
โบท็อกซ์ จ านวน 100 คน โดยมีรายละเอียดดงัตารางท่ี 1 และ 2 และการสมัภาษณ์เบือ้งต้นจากกลุ่มผู้
ท่ีสนใจท าศัลยกรรมตา 2 ชัน้ จ านวน 30 คน และกลุ่มผู้ ท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ จ านวน 30 คน โดยมี
รายละเอียดดงัตารางท่ี 3 และ 4 

https://www.isaps.org/
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ตาราง 1 สรุปคณุลกัษณะของผลิตภณัฑ์ท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ จากการ
รวบรวมข้อมลูจากเว็บไซต์ 
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คณุลกัษณะ 

คณุ
ลกั
ษณ

ะด้
าน
สถ
าน
พย
าบ
าล

 

คณุ
ลกั
ษณ

ะด้
าน
ชื่อ
เส
ยีง
ขอ
งห
มอ

 

คณุ
ลกั
ษณ

ะด้
าน
รีว
วิ 

คณุ
ลกั
ษณ

ะด้
าน
ระ
ยะ
เวล

าร
อค
วิ 

คณุ
ลกั
ษณ

ะด้
าน
รา
คา

 

คณุ
ลกั
ษณ

ะด้
าน
ระ
ยะ
เวล

าพ
กัฟื
น้ 

คณุ
ลกั
ษณ

ะด้
าน
ข้อ
มลู
ผล
ติภ
ณั
ฑ์ 

1 lookpla_15        
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3 kanomtaii        
4 Madaap        
5 หนตูาลth        
6 Pimppim        
7 tintin_ktp        
8 Firstblue        
9 Panda_panpan        
10 Mkoon        
11 Krubell        
12 Gzs        
13 Ormom        
14 Nczine        
15 sorawut_o        
16 noinaaa_a        
17 orapinya        
18 bank9462        
19 TiikenzK        
20 harmony_gy        
21 tubtimlazy        
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ตาราง 1 (ตอ่) 
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23 Chanel1218        
24 eye16        
25 NoohTaRn        
26 Tobenew        
27 keaw9        
28 sunayochi        
29 nongtitee        
30 senna        
31 kornnphar        
32 pangkooooo        
33 วิวาว        
34 Opal4878        
35 laladungdong        
36 oldpapa        
37 Pncn        
38 zone_siam        
39 Happygirl20        
40 kaninsak.c        
41 whanwhantita        
42 ClaireBear97        
43 4328299        
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ตาราง 1 (ตอ่) 
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45 พรุ่งนีจ้ะผอมนะ        
46 3695725        
47 4218417        
48 4489075        
49 4077467        
50 2448051        
51 4302994        
52 1435937        
53 4489075        
54 4077467        
55 3813914        
56 2366947        
57 1980116        
58 3562107        
59 3364247        
60 3258261        
61 อยากเป็นสไปดี ้        
62 ttcnumber2        
63 3662449        
64 2234897        
65 3281266        
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ตาราง 1 (ตอ่) 
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68 973146        
69 3000461        
70 3408595        
71 3244284        
72 3051888        
73 1238425        
74 2078101        
75 2134089        
76 2798188        
77 2686275        
78 ลกูสาวพี่หมอ        
79 inoony        
80 shinniepim        
81 2547574        
82 2424695        
83 1585000        
84 4213471        
85 ส้มอวบ        
86 3000461        
87 2991238        
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ตาราง 1 (ตอ่) 
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88 4069533        
89 cwooky        
90 lekmini        
91 beepornpimon        
92 superfinal        
93 jennyjjen        
94 Gifttybella        
95 โชตินรินท์        
96 sudacha        
97 puiii15        
98 Jiji        
99 ทรายขาวในทะเล        

100 ying_yee        

ท่ีมา: จากการรวบรวมของผู้วิจยั 
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ตาราง 2 สรุปคณุลกัษณะของผลิตภณัฑ์ท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจฉีดโบท็อกซ์ จากการรวบรวม
ข้อมลูจากเว็บไซต์ 
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2 NnunPTY       
3 clickz       
4 less       
5 lalalila       
6 Pakapako       
7 jiewliew_jung       
8 ปลา5       
9 kikapoo21       
10 koykoykoy       
11 l3yl3oss       
12 evefei       
13 lillypilly       
14 Echamoy       
15 beer277       
16 sprite123       
17 nawajung       
18 memaylodie       
19 ploypoliploy       
20 bellamcmsu       
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ตาราง 2 (ตอ่) 
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22 nuaomjai       
23 nammonzz       
24 supanidauu       
25 suneekiki       
26 bigballoon       
27 kavanee       
28 pischa       
29 Huneybunch-       
30 nammonzz       
31 nosewatcharin       
32 wonvinee       
33 mydd22       
34 Paetaii       
35 cherrycherriy       
36 CathyDollShop       
37 commars       
38 Cry       
39 jyjoy       
40 กอกระแต       
41 3588791       
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ตาราง 2 (ตอ่) 
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42 4539806       
43 2532175       
44 4252577       
45 3499820       
46 4813540       
47 4799329       
48 2078285       
49 memory1011       
50 3806574       
51 3627727       
52 3786556       
53 3711486       
54 3615559       
55 JimZy       
56 3730771       
57 3173071       
58 3179887       
59 porkeaw2010       
60 toiopo5       
61 3288869       
62 3160423       
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ตาราง 2 (ตอ่) 
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63 4213341       
64 lamjustme       
65 3030555       
66 Femmes de Brelagne       
67 3251429       
68 2969680       
69 1968337       
70 rosy_rosy       
71 bamboo_bridge       
72 2978906       
73 2682085       
74 1526400       
75 sheen Girl       
76 1453586       
77 2900223       
78 2995216       
79 3193276       
80 2977831       
81 2468022       
82 MmJs       
83 1543824       
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ตาราง 2 (ตอ่) 
 

 

 

ล าดบัที ่

 

 

ช่ือผู้ใช้งาน 

คณุลกัษณะ 

คณุ
ลกั
ษณ

ะด้
าน
สถ
าน
พย
าบ
าล

 

คณุ
ลกั
ษณ

ะด้
าน
ชื่อ
เส
ยีง
ขอ
งห
มอ

 

คณุ
ลกั
ษณ

ะด้
าน
รีว
วิ 

คณุ
ลกั
ษณ

ะด้
าน
รา
คา

 

คณุ
ลกั
ษณ

ะด้
าน
แห
ลง่
ทีม่
าข
อง
โบ
ท็อ
กซ์

 

คณุ
ลกั
ษณ

ะด้
าน
ข้อ
มลู
ผล
ติภ
ณั
ฑ์ 

84 2422686       
85 2356935       
86 1389296       
87 2801661       
88 1053478       
89 4572819       
90 2587777       
91 802449       
92 mama_pen       
93 มชิู       
94 3145866       
95 2037457       
96 3802033       
97 X Dog       
98 3771126       
99 2939093       

100 4487717       

ท่ีมา: จากการรวบรวมของผู้วิจยั 
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ตาราง 3 สรุปคณุลกัษณะของผลิตภณัฑ์ท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ จากการ
สมัภาษณ์เบือ้งต้น 
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1 นิภา  หวา่งจ้อย       
2 วิชตุา  หวา่งจ้อย       
3 อลสิา วงศ์สรุวฒัน์       
4 นิศากร ปานเกลีย้ง       
5 ธีรารัตน์ อรรถศาสตร์ศรี       
6 กนัต์กนิษฐ์ อินทปุระภา       
7 วิไลลกัษณ์ โนรินทอง       
8 ฐิติพร ภูก่ฤษณา       
9 กญัญาวีร์ เจริญธนสจัจะ       
10 วรรณรัตน์ รัตนเลศิ       
11 ปิยะพงษ์ พงศ์พนัธุ์       
12 ศิโรรัตน์ อทุรศรี       
13 ธญัญลกัษณ์ คงประเสริฐ       
14 เนตรนภา ปรีเปรม       
15 ทิพวรรณ สทิธิสมบตัิ       
16 จินตนา มาน ี       
17 ณฐัมล พะนาน       
18 อนงค์นาฏ สริิช่ืนสวุรรณ       
19 ดวงกมล งามภทัรางกรู       
20 มารศรี อินชายเขา       
21 กฤษณา หมัน่ประกอบ       
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ตาราง 3 (ตอ่) 
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22 โชติกานต์ ตนัปานบญุ       
23 สรัุษฎา เย็นชุม่       
24 ดวงพร ดาวประทีป       
25 ธญัดา จนัทร์เงิน       
26 พณัณ์ชิตา วงษ์พรรัชภมูิ       
27 กมลวรรณ ลมิปิยะกลุ       
28 วรรณา เกียรติสวุมิล       
29 มนธิกาญจน์ พทุธิรังษีวงศ์       
30 กมลชนก หนอูินทร์แก้ว       

ท่ีมา: จากการรวบรวบของผู้วิจยั 
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ตาราง 4 สรุปคณุลกัษณะของผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจฉีดโบท็อกซ์ จากการสมัภาษณ์
เบือ้งต้น 
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1 จฑุารัตน์ อึง้พิพฒันพงศ์       
2 ชลธิชา ภดูีทิพย์       
3 ภทัราวดี สขุรุ่งเรืองรอง       
4 กลัยา สวุรรณวงค์       
5 ชลธิชา ชยัอมรไพศาล       
6 นาฎอนงค์ ใจห้าว       
7 อลสิา วงศ์สรุวฒัน์       
8 วรรณิศา รักนาค       
9 นิศากร ปานเกลีย้ง       
10 ณฐันิตาฌ์ ค า้ช ู       
11 โสภิดา  หินพลอย       
12 อรกญัญา พงษ์พิมาย       
13 กนัต์กนิษฐ์ อินทปุระภา       
14 เนตรนภา สารพนั       
15 เปรมยดุา มีทองแสน       
16 มลัลกิา สมโภชน์       
17 กญัญาวีร์ เจริญธรสจัจะ       
18 สริิภา       
19 Sirilak       
20 นพวรรณ จนัทรชิต       
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ตาราง 4 (ตอ่) 
 

 

 

ล าดบัท่ี 

 

 

ช่ือผู้ท าแบบสอบถาม 

คณุลกัษณะ 

คณุ
ลกั
ษณ

ะด้
าน
สถ
าน
พย
าบ
าล

 

คณุ
ลกั
ษณ

ะด้
าน
ชื่อ
เส
ยีง
ขอ
งห
มอ

 

คณุ
ลกั
ษณ

ะด้
าน
รีว
วิ 

คณุ
ลกั
ษณ

ะด้
าน
รา
คา

 

คณุ
ลกั
ษณ

ะด้
าน
แห
ลง่
ทีม่
าข
อง
โบ
ท็อ
กซ์

 

คณุ
ลกั
ษณ

ะด้
าน
คว
าม
ปล
อด
ภยั

 

21 ณิชนนัทน์ ฉิมแป้น       
22 เวธกา สดุม ี       
23 นนัทวรรณ ชุ่มเพีย้น       
24 นิติพร คล้ายสวุรรณ       
25 รุ่งรัตน์ คล้ายเจ๊ก       
26 ปัทมาภรณ์ บตุรดีวงษ์       
27 ดาราณี เสาศิลา       
28 พรทิพย์ อินทร์พรม       
29 ฐานิตา รักไทย       
30 อาฬษา เหมือนแก้ว       

ท่ีมา: จากการรวบรวบของผู้วิจยั 

ตาราง 5 แสดงคะแนนความส าคญัของคณุลกัษณะของผลิตภณัฑ์ท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจฉีด  
โบท็อกซ์ จากการรวบรวมข้อมลูจากเว็บไซต์ 
 
ล าดบัท่ี คณุลกัษณะ คะแนนรวมจากเว็บไซต์ 

1 คณุลกัษณะด้านช่ือเสยีงของหมอ 47 

2 คณุลกัษณะด้านสถานพยาบาล 40 
3 คณุลกัษณะด้านรีวิว 30 
4 คณุลกัษณะด้านราคา 20 
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ตาราง 5 (ตอ่) 
 
ล าดบัท่ี คณุลกัษณะ คะแนนรวมจากเว็บไซต์ 

5 คณุลกัษณะด้านระยะเวลาพกัฟืน้ 5 

6 คณุลกัษณะด้านข้อมลูผลติภณัฑ์ 5 
7 คณุลกัษณะด้านระยะเวลารอคิว 3 

ท่ีมา: จากการศกึษาข้อมลูเบือ้งต้นของผู้วิจยั 

ตาราง 6 แสดงคะแนนความส าคญัของคณุลกัษณะของผลิตภณัฑ์ท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจ
ท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ จากการสมัภาษณ์เบือ้งต้น 
 
ล าดบัท่ี คณุลกัษณะ คะแนนรวมจาการสมัภาษณ์ 

1 คณุลกัษณะด้านช่ือเสยีงของหมอ 22 
2 คณุลกัษณะด้านระยะเวลารอคิว 14 
3 คณุลกัษณะด้านรีวิว 10 
4 คณุลกัษณะด้านราคา 10 
5 คณุลกัษณะด้านสถานพยาบาล 10 
6 คณุลกัษณะด้านระยะเวลาพกัฟืน้ 8 

ท่ีมา: จากการศกึษาข้อมลูเบือ้งต้นของผู้วิจยั 

ตาราง 7 แสดงคะแนนความส าคญัของคณุลกัษณะของผลิตภณัฑ์ท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจฉีด 
โบท็อกซ์ จากการรวบรวมข้อมลูจากเว็บไซต์ 
 
ล าดบัท่ี คณุลกัษณะ คะแนนรวมจากเว็บไซต์ 

1 คณุลกัษณะด้านสถานพยาบาล 52 
2 คณุลกัษณะด้านราคา 29 
3 คณุลกัษณะด้านรีวิว 25 
4 คณุลกัษณะด้านแหลง่ที่มาของโบท็อกซ์ 19 
5 คณุลกัษณะด้านข้อมลูผลติภณัฑ์ 15 
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ตาราง 7 (ตอ่) 
 
ล าดบัท่ี คณุลกัษณะ คะแนนรวมจากเว็บไซต์ 

6 คณุลกัษณะด้านช่ือเสยีงของหมอ 7 

ท่ีมา: จากการศกึษาข้อมลูเบือ้งต้นของผู้วิจยั 

ตาราง 8 แสดงคะแนนความส าคญัของคณุลกัษณะของผลิตภณัฑ์ท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจฉีด   
โบท็อกซ์ จากการสมัภาษณ์เบือ้งต้น 
 
ล าดบัท่ี คณุลกัษณะ คะแนนจาการสมัภาษณ์ 

1 คณุลกัษณะด้านรีวิว 22 

2 คณุลกัษณะด้านแหลง่ที่มาของโบท็อกซ์ 18 
3 คณุลกัษณะด้านราคา 17 
4 คณุลกัษณะด้านช่ือเสยีงของหมอ 12 
5 คณุลกัษณะด้านสถานพยาบาล 9 
6 คณุลกัษณะด้านความปลอดภยั 9 

ท่ีมา: จากการศกึษาข้อมลูเบือ้งต้นของผู้วิจยั 

จากผลการศกึษาในส่วนของคณุลกัษณะของผลิตภณัฑ์ท่ีมีอิทธิพลตอ่การท าศลัยกรรมตา 2 
ชัน้ ด้วยวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลคณุลกัษณะของผลิตภัณฑ์จากเว็บไซต์โดยให้คะแนนความส าคญั
แต่ละคุณลักษณะท่ีส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ เรียงตามระดบัคะแนน
ความส าคญั ซึ่งใน 1 ความคิดเห็น สามารถให้คะแนนความส าคญัได้หลายคณุลกัษณะ ผลการศึกษา
พบว่า คณุลกัษณะท่ีมีผู้แสดงความคิดเห็นสงูสดุ ได้แก่ คณุลกัษณะด้านช่ือเสียงของหมอ 47 คะแนน 
ตามมาด้วย คุณลักษณะด้านสถานพยาบาล 40 คะแนน คุณลักษณะด้านรีวิว 30 คะแนน 
คุณลักษณะด้านราคา 20 คะแนน คุณลักษณะด้านระยะเวลาพักฟื้น 5 คะแนน คุณลักษณะด้าน
ข้อมลูผลิตภณัฑ์ 5 คะแนน และคณุลกัษณะด้านระยะเวลารอคิว 3 คะแนน เพ่ือความแม่นย าในข้อมลู
ผู้วิจยัจึงได้ท าการสมัภาษณ์อยา่งไม่เป็นทางการจากกลุ่มตวัอย่างอีกจ านวน 30 คน โดยใช้หลกัเกณฑ์
การให้คะแนนความส าคญัเช่นเดียวกับการเก็บข้อมูลจากเว็บไซต์ ผลจากการสมัภาษณ์อย่างไม่เป็น
ทางการ พบว่า คณุลกัษณะท่ีมีผู้แสดงความคิดเห็นสงูสดุ ได้แก่ คณุลกัษณะด้านช่ือเสียงของหมอ 22 
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คะแนน ตามมาด้วย คุณลักษณะด้านระยะเวลารอคิว 14 คะแนน คุณลักษณะด้านรีวิว 10 คะแนน 
คณุลกัษณะด้านราคา 10 คะแนน คุณลกัษณะด้านสถานพยาบาล 10 คะแนน และคณุลกัษณะด้าน
ระยะเวลาพกัฟืน้ 8 คะแนน 

ในส่วนของการศึกษาคณุลกัษณะของผลิตภัณฑ์ท่ีมีอิทธิพลต่อการฉีดโบท็อกซ์ด้วยวิธีการ
เก็บรวบรวมข้อมูลคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์จากเว็บไซต์โดยให้คะแนนความส าคัญแต่ละ
คณุลกัษณะท่ีส าคญัท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจฉีดโบท็อกซ์ เรียงตามระดบัคะแนนความส าคญั ซึ่งใน 
1 ความคิดเห็น สามารถให้คะแนนความส าคญัได้หลายคณุลกัษณะ ผลการศกึษาพบว่า คณุลกัษณะ
ท่ีมีผู้ แสดงความคิดเห็นสูงสุด ได้แก่ คุณลักษณะด้านสถานพยาบาล 52 คะแนน คุณลักษณะด้าน
ราคา 29 คะแนน คุณลักษณะด้านรีวิว 25 คะแนน คุณลักษณะด้านแหล่งท่ีมาของโบท็อกซ์ 18 
คะแนน คุณลักษณะด้านข้อมูลผลิตภัณฑ์  15 คะแนน และคุณลักษณะด้านช่ือเสียงของหมอ 7 
คะแนน เพ่ือความแม่นย าในข้อมลูผู้วิจยัจึงได้ท าการสมัภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการจากกลุ่มตวัอย่าง
อีกจ านวน 30 คน โดยใช้หลกัเกณฑ์การให้คะแนนความส าคญัเช่นเดียวกบัการเก็บข้อมลูจากเว็บไซต์ 
ผลจากการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการพบว่า คุณลักษณะท่ีมีผู้ แสดงความคิดเห็นสูงสุด ได้แก่ 
คุณลักษณะด้านรีวิว 22 คะแนน ตามมาด้วยคุณลักษณะด้านแหล่งท่ีมาของโบท็อกซ์ 18 คะแนน 
คุณลักษณะด้านราคา 17 คะแนน คุณลักษณะด้านช่ือเสียงของหมอ 12 คะแนน คุณลักษณะด้าน
ความปลอดภยั 9 คะแนน และคณุลกัษณะด้านสถานพยาบาล 9 คะแนน  

เพราะฉะนัน้ จากการคดัเลือกคณุลกัษณะท่ีส าคญัของผลิตภณัฑ์ท่ีมีอิทธิพลตอ่การท าตา 2 
ชัน้ และฉีดโบท็อกซ์จากการศึกษาข้อมูลเบือ้งต้นจากเว็บไซต์และจากการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็น
ทางการ ท าให้สามารถระบุคณุลกัษณะของผลิตภัณฑ์ท่ีจะน ามาวิเคราะห์ทางเลือกจ าลองทัง้หมด 7 
คณุลกัษณะ คือ คณุลกัษณะด้านสถานพยาบาล คณุลกัษณะด้านช่ือเสียงของหมอ คณุลกัษณะด้าน
ระยะเวลารอคิว คณุลกัษณะด้านรีวิว คณุลกัษณะด้านราคา และคณุลกัษณะด้านแหล่งท่ีมาของโบท็
อกซ์ โดยคุณคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์เหล่านีจ้ะน ามาศึกษาต่อด้วยวิธีแบบทดลองทางเลือก 
(Choice-based conjoint analysis) ในการวิเคราะห์ถึงคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ท่ีมีอิทธิพลต่อ 
Customer preference เพ่ือน าไปเป็นข้อมลูในการพฒันาผลิตภณัฑ์ตอ่ไป 

 
 
 
 
 



 

บทที่ 3  
วิธีการด าเนินการศึกษาวิจัย 

 
การศึกษาวิจัยเร่ือง การใช้ Conjoint Analysis เพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในการให้บริการ

ศลัยกรรมตกแตง่ ผู้วิจยัได้ด าเนิการศกึษาตามขัน้ตอนตา่งๆ ดงันี ้
1. การก าหนดประชากรและการสุม่กลุม่ตวัอย่าง 
2. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการศกึษาวิจยั 
3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลู 
4. การจดัท าข้อมลูและการวิเคราะห์ข้อมลู 
5. สถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 
 

การก าหนดประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 

ประชากรท่ีใช้ในงานวิจยัครัง้นีเ้ป็นผู้บริโภคท่ีสนใจท าศลัยกรรม โดยแบง่เป็น 2 ประเภท 
ได้แก่ ประเภทศลัยกรรมท่ีต้องผ่าตดัและไม่ผ่าตดั โดยกลุ่มตวัอย่างของประเภทการท าศัลยกรรมท่ี
ต้องผ่าตดั คือ ผู้บริโภคท่ีสนใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ ส่วนกลุ่มตวัอย่างของประเภทการท าศลัยกรรม
ประเภทท่ีไม่ต้องผ่าตัด คือ ผู้ บริโภคท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ ท่ีเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ท่ีมีผู้ สนใจ
ท าศั ล ยกรรม ให้ ความสน ใจสู งสุ ด  3  เว็ บ ไซ ต์  ได้ แก่  Pantip.com, Dungdong.com และ 
Dodeden.com มีจ านวนสมาชิกทัง้หมด 1,824,632 คน ซึ่งแบ่งเป็นสมาชิกใน Pantip.Com โดยจะ
เลือกกลุ่มประชากรท่ีอยู่ในห้องโต๊ะเคร่ืองแป้ง เป็นผู้ ท่ีติดตามแท็กศลัยกรรมความงาม จ านวน  635 
คน และผู้ ท่ีติดตามแท็กคลินิกความงาม จ านวน 468 คน, Dungdong.com มีจ านวนสมาชิก 
1,807,881 คน และ Dodden.com มีจ านวนสมาชิก 15,648 คน ข้อมูลจาก ได้แก่  Pantip.com, 
Dungdong.com และ Dodeden.com 

กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยั 
กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้คือ กลุ่มตวัอย่างจากผู้บริโภคท่ีสนใจท าศลัยกรรมตา 

2 ชัน้ และกลุ่มตวัอย่างผู้บริโภคท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ จากเว็บไซต์ Pantip.com, Dungdong.com และ 
Dodeden.com ดงันัน้ ผู้ วิจยัจึงใช้สูตรค านวณหาขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใช้สูตรค านวณกรณีท่ีทราบ
จ านวนประชากรและก าหนดค่าความเช่ือมั่นท่ี 95% และให้ค่าความคลาดเคล่ือนของกลุ่มตัวอย่าง
ร้อยละ 5 จากสตูรของ (Yamane Taro 1970) 
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ก าหนดให้ 
n  คือ  ขนาดกลุม่ตวัอยา่ง 
N  คือ  ขนาดประชากร 
e  คือ  ความคลาดเคล่ือนของกลุม่ตวัอย่าง 

เม่ือ 
N  =  1,824,632 
e  =  0.05 

แทนคา่สตูร  

𝑛 =
𝑁

1+𝑁𝑒2  

𝑛 =
1,824,632

1+1,824,632(0.05)2  

𝑛 = 399.91 
การสุม่ตวัอยา่งในการวิจยั 

ขัน้ท่ี  1 การสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็น (probability sampling) โดยการสุ่ม
ตัวอย่างแบบชัน้ภูมิ (Stratified Random sampling) เป็นการสุ่มตัวอย่างโดยแยกประชากรออกเป็น
กลุ่มประชากรย่อยๆ หรือแบ่งเป็นชัน้ภูมิก่อน โดยหน่วยประชากรในแต่ละชัน้ภูมิจะมีลักษณะ
เหมือนกนั (homogenous) แตล่ะหน่วยประชากรท่ีแตกตา่งชัน้ภูมิกนัจะมีความแตกตา่งมากท่ีสดุ แล้ว
ท าการสุ่มตวัอย่างเพ่ือเป็นตวัแทนของแต่ละกลุ่มตวัอย่างตามสดัส่วน คือ ชัน้ใดมีประชากรมากควร
ได้รับการสุ่มตัวอย่างท่ีเป็นตวัแทนมากกว่า จากจ านวนสมาชิกทัง้ 3 เว็บไซต์ ประกอบด้วยเว็บไซต์  
Pantip.com, Dungdong.com และ Dodeden.com รวมทัง้สิน้ 1,824,632 คน สามารถแบ่งชัน้ภูมิให้
ได้สดัสว่นท่ีเหมาะสม ดงันี ้

ตวัอยา่งในแตช่ัน้ภมูิ  =  
จ านวนประชากรในแต่ละชัน้ภมูิ x ขนาดกลุ่มตวัอย่าง

จ านวนประชากรทัง้หมด
 

1. เว็บไซต์ Pantip.com 

=  
1,103 x 400

1,824,632
  = 1 ตวัอยา่ง 

2. เว็บไซต์ Dungdong.com 

=  
1,807,881 x 400

1,824,632
  = 395 ตวัอยา่ง 

3. เว็บไซต์ Dodeden.com 
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=  
15.648 x 400

1,824,632
  = 4 ตวัอยา่ง 

 
ขัน้ท่ี 2 ใช้การสุ่มตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล

จากการท าแบบทดสอบตามสัดส่วนท่ีแบ่งชัน้ภูมิเอาไว้ดังท่ีก าหนดในชัน้ท่ี 1 จนครบจ านวน 400 
ตวัอยา่ง 

 
การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้สร้างเคร่ืองมือหรือแบบทดสอบ โดยแบง่ออกเป็น 2 สว่น คือ 
ส่วนท่ี 1 แบบทดสอบเก่ียวกับข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของผู้ ท าแบบทดสอบ ได้แก่ 

เพศ อายุ อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือน ระดบัการศึกษาสูงสุด และภูมิล าเนาเดิม โดยผู้ท าแบบทดสอบ
เลือกได้เพียงข้อเดียว 

ข้อท่ี 1 เพศสภาพ ระดบัการวดัข้อมลูประเภทนามบญัญตั ิ(Nominal Scale) 
1.1  ชาย 
1.2  หญิง 

ข้อท่ี 2 เพศวิถี ระดบัการวดัข้อมลูประเภทนามบญัญัต ิ(Nominal Scale) 
2.1  ปกต ิ
2.2  เกย์ 
2.3  เลส หรือ เลสเบีย้น 
2.4  ทอม   
2.5  ดี ้ 
2.6  ไบ 
2.7  ตุ๊ด 
2.8  กะเทย 
2.9  สาวประเภทสอง 

ข้อท่ี 3 อาย ุระดบัการวดัข้อมลูประเภทเรียงล าดบั (Ordinal Scale) 
3.1  15 – 22 ปี 
3.2  23 – 30 ปี 
3.3  31 – 38 ปี 
3.4  39 - 46 ปี 



  42 

3.5  47 – 54 ปี 
3.6  55 ปีขึน้ไป 

ข้อท่ี 4 อาชีพ ระดบัการวดัข้อมลูประเภทนามบญัญัต ิ(Nominal Scale) 
4.1  พนกังานขาย  
4.2  ผู้ประกาศขา่ว 
4.3  พนกังานต้อนรับบนเคร่ืองบนิ  
4.4  ครู / อาจารย์ 
4.5  ดารานกัแสดง 
4.6  พนกังานบริษัท 
4.7  นกัเรียน / นกัศกึษา 
4.8  อ่ืนๆ  

ข้อท่ี 5 รายได้เฉล่ียนต่อเดือน ระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงล าดับ (Ordinal 
Scale) 

5.1  ต ่ากวา่ 15,000 บาท 
5.2  15,001 – 25,000 บาท 
5.3  25,001 – 35,000 บาท 
5.4  35,001 – 45,000 บาท 
5.5  45,001 – 55,000 บาท 
5.6  55,001 บาทขึน้ไป 

ข้อท่ี 6 ระดับการศึกษาสูงสุด ระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงล าดับ (Ordinal 
Scale) 

6.1  ต ่ากวา่ปริญญาตรี 
6.2  ปริญญาตรี 
6.3  สงูกวา่ปริญญาตรี 

ข้อท่ี 7 ภมูิล าเนาเดมิ ระดบัการวดัข้อมลูประเภทนามบญัญัต ิ(Nominal Scale) 
7.1  ภาคเหนือ 
7.2  ภาคกลาง 
7.3  ภาคตะวนัออก 
7.4  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
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7.5  ภาคตะวนัตก 
7.6  ภาคใต้ 

สว่นท่ี 2 แบบทดสอบเก่ียวกบัข้อมลูคณุลกัษณะและระดบัคณุลกัษณะของผลิตภณัฑ์ท่ี
มีอิทธิพลต่อ Customer preference ของกลุ่มตัวอย่างผู้ บริโภคท่ีสนใจท าศัลยกรรมตา 2 ชัน้ และ
แบบทดสอบเก่ียวกับข้อมูลคุณลักษณะและระดับคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ท่ีมีอิทธิพลต่อ 
Customer preference กลุ่มตวัอย่างผู้บริโภคท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ เป็นลักษณะค าถามปลายปิดแบบ
เลือกค าตอบได้เพียงค าตอบเดียว โดยจะท าการสมมติสถานการณ์ให้กลุ่มตัวอย่างผู้ บริโภคเลือก
ทางเลือกท่ีตนพึงพอใจสูงสุดเพียงทางเลือกเดียวจากชุดทางเลือกท่ีก าหนดให้และเพ่ือลดความเอน
เอียงจากความเข้าใจไม่ตรงกนัของผู้ท าแบบทดสอบ จึงมีการให้ข้อมลูและอธิบายเก่ียวกบัรายละเอียด
คณุลกัษณะตา่งๆ ท่ีระบไุว้ในทางเลือก เพ่ือสร้างความเข้าใจก่อนท าแบบทดสอบ 

ขัน้ตอนการสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
เพ่ือให้ได้มาซึ่งคุณลักษณะท่ีส าคัญของผลิตภัณฑ์ และระดบัต่างๆ ของคุณลักษณะ

ของผลิตภณัฑ์นัน้ๆ ผู้วิจยัจึงท าการศกึษาและรวบรวมข้อมลูทัง้ในส่วนของข้อมลูปฐมภูมิและทตุิยภูมิ
เพ่ือท่ีจะน าไปสู่การเลือกคุณลักษณะ การแบ่งระดับคุณลักษณะ และการออกแบบชุดทางเลือกท่ี
เหมาะสมเพ่ือใช้ในการทดสอบผู้ บริโภคกลุ่มเป้าหมาย โดยแบ่งการศึกษาข้อมูลออกเป็น 3 ส่วน 
(Adamowicz, Louviere, & Swait, 1998) ดงันี ้

สว่นท่ี 1 การเลือกคณุลกัษณะ 
การเลือกคุณลักษณะท่ีจะน ามาศึกษาวิเคราะห์ด้วยวิธีแบบทดลองทางเลือก Choice-

Based Conjoint Analysis ควรเป็นคุณลักษณะท่ีส าคญัและมีอิทธิพลต่อ Customer preference เป็น
อย่างมาก อีกทัง้จ านวนคณุลกัษณะท่ีเหมาะสมส าหรับแบบจ าลองนี ้ไม่ควรมีจ านวนคณุลกัษณะเกิน
กว่า 6 คณุลกัษณะ เพราะจะผู้ท าแบบทดสอบเกิดความสบัสนในการเลือกผลิตภณัฑ์ท่ีตนสนใจ ดงันัน้ 
การคดัเลือกและรวบรวมคณุลกัษณะตา่งๆ ของผลิตภณัฑ์ จะท าการคดัเลือกจากข้อมลูทัง้ในส่วนของ
ข้อมูลปฐมภูมิและข้อมมูลทุติยภูมิ เพ่ือให้ได้มาซึ่งคุณลกัษณะส าคญัของผลิตภัณฑ์ท่ีมีอิทธิพลต่อ
การเลือกท าศัลยกรรมตา 2 ชัน้ของกลุ่มตัวอย่างผู้ บริโภคท่ีสนใจท าศัลยกรรมตา 2 ชัน้ และ
คุณลักษณะส าคัญของผลิตภัณฑ์ท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกฉีดโบท็อกซ์ของกลุ่มตวัอย่างผู้ บริโภคท่ี
สนใจฉีดโบท็อกซ์ 

จากการรวบรวมข้อมูลการแสดงความคิดเห็นจากเว็บไซต์ต่างๆ เพ่ือคัดกรอง
คณุลกัษณะส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจท าศลัยกรรม โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ กลุ่ม
ตวัอย่างผู้บริโภคท่ีสนใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ จ านวน 100 คน และกลุ่มตวัอย่างผู้บริโภคท่ีสนใจฉีด
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โบท็อกซ์ จ านวน 100 คน ประกอบกับการสมัภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ จากทัง้ 2 กลุ่มตวัอย่าง โดย
แบง่เป็นกลุ่มตวัอย่างผู้บริโภคท่ีสนใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ จ านวน 30 คน และกลุ่มตวัอย่างผู้บริโภค
ผู้ ท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ จ านวน 30 คน ท าให้สามารถระบุคณุลกัษณะท่ีส าคญัสงูสดุของผลิตภัณฑ์ท่ีจะ
น ามาวิเคราะห์ได้โดยแบ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างผู้ บริโภคท่ีสนใจท าศัลยกรรมตา 2 ชัน้ คุณลักษณะท่ี
ผู้บริโภคให้ความส าคญัมากท่ีสุด คือ คณุลกัษณะด้านสถานพยาบาล คณุลักษณะด้านช่ือเสียงของ
หมอ คณุลกัษณะด้านระยะเวลารอคิว คณุลกัษณะด้านรีวิวเชิงบวก คณุลกัษณะด้านรีวิวเชิงลบ และ
คุณลักษณะด้านราคา ส่วนกลุ่มตัวอย่างผู้ บริโภคท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ คุณลักษณะท่ีผู้ บริโภคให้
ความส าคัญมากท่ีสุด คือ คุณลักษณะด้านสถานพยาบาล คุณลักษณะด้านช่ือเสียงของหมอ 
คณุลกัษณะด้านรีวิวเชิงบวก คณุลกัษณะด้านรีวิวเชิงลบ คณุลกัษณะด้านราคา และคณุลกัษณะด้าน
แหลง่ท่ีมาของโบท็อกซ์ 

สว่นท่ี 2 การแบง่ระดบัคณุลกัษณะ  
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบือ้งต้น ท าให้ทราบว่ามีคณุลกัษณะใดบ้างท่ีมีความส าคญั

ตอ่ Customer preference แต่เน่ืองจากการส ารวจด้วยวิธีดงักล่าว ยงัไม่สามารถแสดงถึงอิทธิพลของ
แต่ละคณุลกัษณะท่ีมีต่อกลุ่มตวัอย่างทัง้ 2 กลุ่มตวัอย่างได้ เม่ือมีระดบัหรือรูปแบบของผลิตภัณฑ์ท่ี
เปล่ียนแปลงไปได้ ดงันัน้ผู้ วิจยัจึงได้น าคณุลกัษณะทัง้ 6 คณุลกัษณะท่ีผู้บริโภคให้ความส าคญัมาก
ท่ีสุดตามท่ีกล่าวไว้ข้างต้น มาวิเคราะห์ระดับคุณลักษณะเพ่ือให้ได้มาซึ่งการสร้างแบบจ าลอง
ทางเลือกและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิค Choice-Based Conjoint Analysis เพ่ือหาอิทธิพลของการ
เปล่ียนแปลงคณุลกัษณะต่างๆ ท่ีส่งผลต่อความน่าจะเป็นในการเลือกท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ของกลุ่ม
ตวัอย่างผู้บริโภคท่ีสนใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ และความน่าจะเป็นในการเลือกฉีดโบท็อกซ์ของกลุ่ม
ตวัอยา่งผู้บริโภคท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ 

การแบ่งคณุลกัษณะนี ้จะท าการศึกษาถึงข้อมูลปฐมภูมิอ้างถึงระดบัของคณุลกัษณะ
ต่างๆ จากข้อมูลจากกลุ่มตวัอย่างผู้บริโภคท่ีสนใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ และกลุ่มตวัอย่างผู้บริโภคท่ี
สนใจฉีดโบท็อกซ์ เพ่ือท่ีจะสามารถออกแบบจ าลองทางเลือกและน าเสนอผลิตภัณฑ์ท่ีใกล้เคียงกับ
ผลิตภัณฑ์ท่ีมีอยู่ในปัจจบุนั และสะท้อนถึงสถานการณ์จริงในการตดัสินใจของผู้บริโภคได้มากท่ีสดุ มี
รายละเอียดดงันี ้

1.คณุลกัษณะด้านสถานพยาบาล 
รูปแบบของสถานพยาบาลของประเทศไทยท่ีถกูต้องตามกฎหมายนัน้ พบว่ามี 

2 รูปแบบ คือ (1) โรงพยาบาล หมายถึง สถานพยาบาลประเภทท่ีรับผู้ ป่วยไว้ค้างคืน (2) คลินิก 
หมายถึง สถานพยาบาลประเภทท่ีไม่ รับผู้ ป่ วยไว้ค้างคืน แต่ในท่ี นี โ้รงพยาบาล หมายถึง 
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สถานพยาบาลขนาดใหญ่ท่ีมีบุคลากรทางการแพทย์ท่ีเช่ียวชาญในหลายๆ ด้าน รวมถึงมีเคร่ืองมือ
ทางการแพทย์ท่ีทนัสมยัและครบวงจร ส่วนคลินิกนัน้ หมายถึง สถานพยาบาลขนาดเล็กท่ีมีบุคลากร
ทางการแพทย์เฉพาะด้าน และมีเคร่ืองมือทางการแพทย์เฉพาะด้านเท่านัน้ ดังนัน้ ระดับของ
คณุลักษณะด้านสถานพยาบาลท่ีผู้ วิจัยได้การส ารวจเบือ้งต้นจากกลุ่มตวัอย่างผู้บริโภคทัง้ 2 กลุ่ม
ตวัอย่าง ได้แก่ ผู้บริโภคท่ีสนใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ และกลุ่มตวัอย่างผู้บริโภคท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์
นัน้สามารถแบง่ระดบัคณุลกัษณะเป็น 2 ระดบั คือ โรงพยาบาล และคลินิก  

2. คณุลกัษณะด้านช่ือเสียงของหมอ 
ในส่วนของคณุลกัษณะด้านช่ือเสียงของหมอในการให้บริการท าศลัยกรรมนัน้ 

จากการส ารวจเบือ้งต้นสามารถแบ่งระดบัของคณุลกัษณะด้านช่ือเสียงของหมอได้ 2 ระดบั คือ (1) 
หมอท่ีมีช่ือเสียง หมายถึง หมอท่ีมีความช านาญในด้านการท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ หรือฉีดโบท็อกซ์ 
จนเป็นท่ียอมรับในกลุ่มผู้สนใจท าศลัยกรรม (2) หมอทัว่ไป หมายถึง หมอศลัยกรรมเสริมความงาม
ทัว่ไปไม่ได้มีความช านาญหรือเป็นท่ียอมรับของกลุ่มผู้สนใจท าศลัยกรรมด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะ 
ดงันัน้ ระดบัของคุณลักษณะด้านสถานพยาบาลท่ีผู้ วิจัยได้การส ารวจเบือ้งต้นจากกลุ่มตัวอย่าง
ผู้บริโภคทัง้ 2 กลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ ผู้บริโภคท่ีสนใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ และกลุ่มตวัอย่างผู้บริโภคท่ี
สนใจฉีดโบท็อกซ์นัน้สามารถแบง่ระดบัคณุลกัษณะเป็น 2 ระดบั คือ หมอท่ีมีช่ือเสียง และหมอทัว่ไป 

3. คณุลกัษณะด้านระยะเวลารอคิว 
จากการส ารวจข้อมูลด้านระยะเวลารอคิวของการให้บริการท าศลัยกรรมตา 2 

ชัน้ พบว่าระยะเวลารอคิวจะอยู่ในช่วงประมาณ 1 - 9 เดือน โดยระดบัของระยะเวลารอคิวขึน้อยู่กับ
ความนิยมของหมอท่านนัน้ๆ เช่น หมอรวงข้าว (Lovely eye and skin clinic) เป็นหมอท่ีได้รับความ
นิยมเร่ืองการท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ จงึท าให้มีผู้สนใจเลือกท าศลัยกกรมตา 2 ชัน้ กบัหมอรวงข้าวเป็น
จ านวนมาก ท าให้ระยะเวลารอคิวนานกวา่หมอท่านอ่ืนๆ จะอยูใ่นช่วงประมาณ 6 - 9 เดือน ส่วนหมอ
หลิน (inZ Skin & Surgery Clinic) เป็นหมอท่ีได้รับความนิยมเร่ืองการท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้เช่นกัน 
แต่ระยะเวลารอคิวจะอยู่ในช่วงประมาณ 3 เดือน แต่ถ้าเป็นหมอท่านอ่ืนๆ จะรอคิวอยู่ในช่วง 1 - 3 
เดือน 

จากข้อมลูดงักล่าว ผู้วิจยัจงึแบง่ช่วงระดบัของระยะเวลารอคิวเป็น 3 ช่วงระดบั 
โดยเร่ิมจากช่วง 1 - 3 เดือน และมีความแตกต่างของช่วงระดบัระยะเวลารอคิวแต่ละช่วงระดบัอยู่ท่ี
ช่วงละ 3 เดือน เพ่ือไม่ให้ช่วงระดับของระยะเวลารอคิวใกล้เคียงกันจนเกินไป ซึ่งจะมีช่วงระดับ
ระยะเวลารอคิวอยูท่ี่ 1 – 3 เดือน, 4 – 6 เดือน และ 6 เดือนขึน้ไป 
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4. คณุลกัษณะด้านรีวิว 
จากการส ารวจข้อมูลด้านรีวิวของกลุ่มตวัอย่างผู้ ท่ีสนใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ 

และกลุ่มตวัอย่างผู้ ท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ พบว่าโดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริโภคจะให้ความส าคญัเก่ียวกับ
เร่ืองการรีวิวเป็นอย่างมาก จากการท่ีผู้ วิจัยได้ท าการส ารวจข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างๆ และจากการ
สมัภาษณ์เบือ้งต้น จะเห็นได้ว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้คะแนนในเร่ืองคณุลกัษณะด้านรีวิวเป็นจ านวน
มาก ซึ่งจะมีทัง้ในแง่เชิงบวกและเชิงลบ ดงันัน้ ผู้ วิจัยจึงได้แบ่งคุณลกัษณะด้านรีวิวออกเป็น 2 ชุด 
ได้แก่ คณุลกัษณะด้านรีวิวเชิงบวก และคณุลกัษณะด้านรีวิวเชิงลบ 

ดงันัน้ ผู้ วิจยัจึงแบ่งระดบัของคุณลักษณะด้านรีวิวเชิงบวก และคุณลักษณะ
ด้านรีวิวเชิงลบ เป็น 3 ระดับ ดังนี ้ระดับท่ี 1 มาก ซึ่งแสดงว่าการรีวิวนัน้มีผลต่อการตัดสินใจ
ท าศลัยกรรม 100% ระดบัท่ี 2 ปานกลาง แสดงว่าการรีวิวเป็นส่วนในการตดัสินใจท าศลัยกรรม 50% 
และระดบัท่ี 3 น้อย แสดงวา่การรีวิวนัน้ไมมี่ผลตอ่การตดัสินใจท าศลัยกรรมเลย 

5. คณุลกัษณะด้านราคา 
จากการส ารวจข้อมูลเบือ้งต้นด้านราคาของการท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ พบว่า

ราคาจะอยู่ในช่วง 15,000 – 50,000 บาท ซึ่งระดบัราคาจะปรับสูงขึน้ตามความนิยมของหมอท่าน
นัน้ๆ เช่น หมอรวงข้าว (Lovely eye and skin clinic) เป็นหมอท่ีได้ รับการยอมรับในเร่ืองการ
ท าศัลยกรรมตา 2 ชัน้ ราคาจะอยู่ในช่วง 50,000 – 69,000 บาท, หมอหลิน (inZ Skin & Surgery 
Clinic) เป็นหมอท่ีได้รับการยอมรับในเร่ืองการท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้  เช่นกนั ราคาจะแบ่งเป็น 3 ช่วง
อายุ โดยเร่ิมต้นท่ีราคา 40,000 บาท ส าหรับผู้ ท่ีมีอายุน้อยกว่า 35 ปี ตามมาด้วย ราคา 50,000 บาท 
ส าหรับผู้ ท่ีมีอายุระหว่าง 35 – 45 ปี และราคา 60,000 บาท ส าหรับผู้ ท่ีมีอายุ 45 ปีขึน้ไป ส่วนหมอ
ท่านอ่ืนๆ ราคาจะอยู่ท่ีประมาณ 15,000 – 30,000 บาท ซึ่งราคานัน้จะขึน้อยู่กับประสบการณ์ของ
หมอทา่นนัน้ๆ 

จากข้อมูลข้างต้น ผู้ วิจยัจึงแบ่งช่วงระดบัราคาของการให้บริการท าศลัยกรรม
ตา 2 ชัน้ แบง่เป็น 3 ช่วงระดบั โดยเร่ิมจาก 15,000 – 30,000 บาท และมีความแตกตา่งของช่วงระดบั
ราคาแต่ละช่วงระดบัอยู่ท่ี 15,000 บาท เพ่ือไม่ให้ช่วงระดบัราคาใกล้เคียงกันจนเกินไป ซึ่งจะมีช่วง
ระดบัราคาคา่บริการอยูท่ี่ 15,000 – 30,000 บาท, 30,001 – 45,000 บาท และ 45,001 บาทขึน้ไป 

การส ารวจข้อมูลเบือ้งต้นด้านราคาของการฉีดโบท็อกซ์ พบว่าราคาจะอยู่
ในช่วงประมาณ 5,000 – 20,000 บาท ซึ่งระดบัราคานัน้ขึน้อยู่กับแตล่ะย่ีห้อของโบท็อกซ์ เช่น ย่ีห้อท่ี
มีแหล่งท่ีมาจากประเทศเกาหลี ราคาจะอยู่ในช่วง 4,900 – 15,000 บาท ย่ีห้อท่ีมีแหล่งท่ีมาจาก
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ประเทศอเมริกา ราคาจะอยู่ในช่วง 14,000 – 18,999 บาท และย่ีห้อท่ีมีแหล่งท่ีมาจากประเทศ
องักฤษ ราคาจะอยูใ่นช่วง 11,900 – 15,999 บาท  

จากข้อมูลข้างต้น ผู้ วิจัยจึงแบ่งช่วงระดบัราคาของการให้บริการฉีดโบท็อกซ์ 
แบง่เป็น 4 ช่วงระดบั โดยเร่ิมจากราคา 5,000 – 10,000 บาท และมีความแตกตา่งของช่วงระดบัราคา
แต่ละช่วงระดบัอยู่ท่ี 5,000 บาท เพ่ือไม่ให้ช่วงระดบัราคาใกล้เคียงกันจนเกินไป ซึ่งจะมีช่วงระดับ
ราคาค่าบริการอยู่ ท่ี  5,000 – 10,000 บาท, 10,001 – 15,000 บาท , 15,001 – 20,000 บาท และ 
20,001 บาทขึน้ไป 

6. คณุลกัษณะด้านแหลง่ท่ีมาของโบท็อกซ์ 
ในส่วนของคุณลักษณะด้านแหล่งท่ีมาของโบท็อกซ์ จากการส ารวจข้อมูล

เบือ้งต้น พบว่าผู้ บริโภคส่วนใหญ่นิยมโบท็อกซ์ท่ีมีแหล่งท่ีมาจากประเทศอเมริกา, เกาหลี และ
องักฤษ ซึ่งปัจจยัในการเลือกของผู้บริโภคนัน้มาจากปัจจัยหลายด้าน เช่น ผลลพัธ์ ความคุ้มค่า และ
จากการรีวิวจากผู้ ท่ีมีประสบการณ์ เพ่ือใช้ในการประกอบการตัดสินใจ ดงันัน้ การแบ่งระดบัของ
คณุลกัษณะด้านแหล่งท่ีมาของโบท็อกซ์สามารถแบ่งเป็น 3 ระดบั คือ ประเทศอเมริกา, เกาหลี และ
องักฤษ 

 
ตาราง 9 คณุลกัษณะและคา่ระดบัท่ีใช้ในการศกึษาของผู้บริโภคท่ีสนใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ 
 

คณุลกัษณะ คา่ระดบั 
1. คณุลกัษณะด้านสถานพยาบาล 1.1  โรงพยาบาล 

1.2  คลินิก 
2. คณุลกัษณะด้านช่ือเสียงของหมอ 2.1  หมอท่ีมีช่ือเสียง 

2.2  หมอทัว่ไป 
3. คณุลกัษณะด้านระยะเวลารอควิ 3.1  1 – 3 เดือน 

3.2  4 – 6 เดือน 
3.3  6 เดือนขึน้ไป 

4. คณุลกัษณะด้านรีวิวเชิงบวก 4.1 มาก 
4.2  ปานกลาง 
4.3  น้อย 
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ตาราง 9 (ตอ่) 
 

คณุลกัษณะ คา่ระดบั 
5. คณุลกัษณะด้านรีวิวเชิงลบ 5.1  มาก 

5.2  ปานกลาง 
5.3  น้อย 

6. คณุลกัษณะด้านราคา 6.1  15,000 – 30,000 บาท 
6.2  30,001 – 45,000 บาท 
6.3  45,001 บาทขึน้ไป 

 
ตาราง 10 คณุลกัษณะและคา่ระดบัท่ีใช้ในการศกึษาของผู้บริโภคท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ 
 

คณุลกัษณะ คา่ระดบั 
1. คณุลกัษณะด้านสถานพยาบาล 1.1  โรงพยาบาล 

1.2  คลินิก 
2. คณุลกัษณะด้านช่ือเสียงของหมอ 2.1  หมอท่ีมีช่ือเสียง 

2.2  หมอทัว่ไป 
3. คณุลกัษณะด้านรีวิวเชิงบวก 3.1  มาก 

3.2  ปานกลาง 
3.3  น้อย 

4. คณุลกัษณะด้านรีวิวเชิงลบ 4.1  มาก  
4.2  ปานกลาง 
4.3  น้อย 

5. คณุลกัษณะด้านราคา 5.1  5,000 – 10,000 บาท 
5.2  10,001 – 15,000 บาท 
5.3 15,001 - 20,000 บาท 
5.4  20,001 บาทขึน้ไป 
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ตาราง 10 (ตอ่) 
 

คณุลกัษณะ คา่ระดบั 
6. คณุลกัษณะด้านแหลง่ท่ีมาของโบท็อกซ์ 6.1  อเมริกา 

6.2  เกาหลี 
6.3  องักฤษ 

 
สว่นท่ี 3 การออกแบบชดุทางเลือก  

จ านวนชุดคุณลักษณะท่ีเป็นไปได้ทัง้หมดเป็นผลคณูของจ านวนค่าระดบั (Level) ของ
แตล่ะชดุคณุลกัษณะ (Attribute) ท่ีเลือกใช้ในการศกึษาผู้บริโภคท่ีสนใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ ดงันี ้

1. คณุลกัษณะด้านสถานพยาบาล   2  คา่ระดบั 
2. คณุลกัษณะด้านช่ือเสียงของหมอ   2  คา่ระดบั 
3. คณุลกัษณะด้านระยะเวลารอคิว   3  คา่ระดบั 
4. คณุลกัษณะด้านรีวิวเชิงบวก    3  คา่ระดบั 
5. คณุลกัษณะด้านรีวิวเชิงลบ    3  คา่ระดบั 
6. คณุลกัษณะด้านราคา     3  คา่ระดบั 

จ านวนของชดุคณุลกัษณะท่ีเป็นไปได้ = 2 x 2 x 3 x 3 x 3 x 3 = 324 ชดุ 
จ านวนชดุคณุลกัษณะท่ีเป็นไปได้ทัง้หมดเป็นผลคณูของจ านวนค่าระดบั (Level) ของแตล่ะ

ชดุคณุลกัษณะ (Attribute) ท่ีเลือกใช้ในการศกึษาของผู้บริโภคท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ ดงันี ้
1. คณุลกัษณะด้านสถานพยาบาล   2  คา่ระดบั 
2. คณุลกัษณะด้านช่ือเสียงของหมอ   2  คา่ระดบั 
3. คณุลกัษณะด้านรีวิวเชิงบวก    3  คา่ระดบั 
4. คณุลกัษณะด้านรีวิวเชิงลบ    3  คา่ระดบั 
5. คณุลกัษณะด้านราคา     4  คา่ระดบั 
6. คณุลกัษณะด้านแหลง่ท่ีมาของโบท็อกซ์   3  คา่ระดบั 

จ านวนของชุดคุณลักษณะท่ีเป็นไปได้ = 2 x 2 x 3 x 3 x 4 x 3 = 432 ชุด ซึ่งจ านวนชุด
คุณลักษณะของทัง้ 2 ชุดข้อมูล มีจ านวนมากเกินกว่าท่ีจะน าไปศึกษาได้ผู้ วิจัยจึงน าคุณลักษณะ 
(Attribute) และค่าระดับ (Level) ไปสร้างชุดคุณลักษณะด้วยโปรแกรม SPSS โดยใช้ Orthogonal 
Design Set Card ในการสร้างชุดคุณลักษณะและคัดเลือกชุดคุณลักษณะท่ีมีความเป็นไปได้และ
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เหมาะสมตอ่การน าไปศึกษาเพ่ือให้กลุ่มตวัอย่างสามารถพิจารณาชดุคณุลกัษณะดงักล่าวได้สะดวก
และมีประสิทธิภาพ 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

แหลง่ในการรวบรวมข้อมลูมีด้วยกนั 2 แหลง่คือ 
1. แหล่งข้อมลูปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นแหล่งข้อมลูท่ีได้จากการใช้แบบทดสอบ เก็บ

ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างทัง้ 2 กลุ่มตัวอย่าง จ านวนกลุ่มตัวอย่างละ 200 คน โดยมีขัน้ตอนในการ
ด าเนินการดงันี ้

1.1 ผู้วิจยัเตรียมแบบทดสอบให้เพียงพอกบักลุม่ตวัอย่าง 
1.2 น าแบบทดสอบซึ่งหาคุณภาพแล้วไปขอความร่วมมือจากทัง้ 2 กลุ่มตวัอย่าง

ได้แก่ กลุ่มตวัอย่างผู้บริโภคท่ีสนใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ และกลุม่ตวัอยา่งผู้บริโภคท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์
ท่ีเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ Pantip.com, Dungdong.com และ Dodeden.com โดยผู้ วิจยัได้ชีแ้จงให้
กลุ่มตวัอย่างเข้าใจถึงวตัถปุระสงค์และอธิบายวิธีการท าแบบทดสอบก่อนให้ผู้ท าแบบทดสอบเร่ิมต้น
ท าและท าการเก็บรวบรวมแบบสอบถามด้วยตนเอง 

2. แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลท่ีได้มาจากการศึกษาค้นคว้าและ
รวบรวมข้อมลูจากทัง้หน่วยงานของภาครัฐและเอกชนดงันี ้

2.1 ข้อมลูทางอินเตอร์เน็ตเก่ียวกบัการท าศลัยกรรม 
2.2 หนงัสือทางวิชาการ วิทยานิพนธ์ และรายงานการวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 

การจัดท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
เม่ือท าการเก็บรวบรวมแบบทดสอบเรียบร้อยแล้ว ผู้ วิจัยน าแบบทดสอบมาด าเนินการ

วิเคราะห์ข้อมลู 
1. ผู้ วิจัยท าการตรวจสอบข้อมูล โดยตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องของ

แบบทดสอบ 
2. ผู้วิจยัท าการลงรหสั (Coding) โดยน าแบบทดสอบท่ีถกูต้อง สมบูรณ์มาลงรหสัตามท่ี

ก าหนด 
3. การประมวลผลข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณา 

และข้อมลูอนมุาน ดงันี ้
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3.1 การวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิตเิชิงพรรณา (Descriptive Statistics) 
3.1.1 วิ เค ราะ ห์ ข้ อมู ล แบบทดสอบ ในส่ วน ท่ี  1 เ ก่ี ย วกับ ลั กษณ ะ

ประชากรศาสตร์ของผู้ท าแบบทดสอบของทัง้ 2 กลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้เฉล่ีย
ต่อเดือน ระดบัการศึกษาสูงสุด และภูมิล าเนาเดิม โดยน ามาแจกแจงความถ่ี (Frequency) และ
คา่ร้อยละ (Percentage) 

3.1.2 วิเคราะห์ข้อมูลแบบทดสอบในส่วนท่ี 2 เก่ียวกับคุณลักษณะของ
ผลิตภัณฑ์ของผู้ท าแบบทดสอบของทัง้ 2 กลุ่มตวัอย่าง โดยน ามาค านวณหาค่าเฉล่ีย (Mean) และ
สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรือ S.D.)  

3.2 การวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิตเิชิงอนมุาน (Inferential Statistics) 
3.2.1 วิ เคราะห์ ข้อมูลของผู้ บ ริโภคท่ี มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ 

ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือน ระดับการศึกษาสูงสุด และภูมิล าเนาเดิม 
แตกต่างกัน มี Customer preference ท่ีแตกต่างกัน จะทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติต้นไม้การ
ตดัสินใจ (Decision tree)  

3.3.2 วิเคราะห์ข้อมลูด้านคณุลกัษณะของผลิตภณัฑ์ท่ีมีอิทธิพลตอ่ Customer 
preference ประกอบด้วยคุณลักษณะด้านสถานพยาบาล คุณลักษณะด้านช่ือเสียงของหมอ 
คณุลกัษณะด้านรีวิวเชิงบวก คณุลกัษณะด้านรีวิวเชิงลบ คณุลกัษณะด้านราคา คณุลกัษณะด้าน
ระยะเวลารอคิว และคณุลกัษณะด้านแหล่งท่ีมาของโบท็อกซ์ จะทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติการ
วิเคราะห์เชิงถดถอยพหคุณูหรือเชิงซ้อน (Multiple Regression Analysis) 

4. สถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 
4.1. สถิตเิชิงพรรณา (Descriptive Statics) 

เป็นหลกัท่ีใช้เก็บรวบรวมข้อมลู น าเสนอข้อมลูและค านวณคา่สถิตเิบือ้งต้น ซึง่เป็น
การอธิบายหรือบรรยายของข้อมลูท่ีเก็บรวบรวม แต่จะไม่สามารถอ้างอิงถึงลกัษณะประชากรได้ จึง
เป็นการสรุปถึงลกัษณะของข้อมลูกลุม่ท่ีศกึษา ประกอบไปด้วย 

1.1 การหาร้อยละ (Percentage) เพ่ือใช้ในการอธิบายลกัษณะข้อมูลทัว่ไปของ
ผู้ท าแบบทดสอบ อ้างอิงจาก กลัยา วานิชย์บญัชา (2557) โดยใช้สตูรดงันี ้

    P = 
𝑓×100

𝑛
 

  เม่ือ P แทน  คา่ร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ 

   𝑓 แทน  ความถ่ีท่ีส ารวจได้   
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   𝑛 แทน  ขนาดกลุม่ตวัอยา่ง 

1.2 ค่าเฉล่ีย (Mean หรือ �̅�) เพ่ือใช้แปลความหมายข้อมูลต่างๆ อ้างอิงจาก 
กลัยา วานิชย์บญัชา (2557) มีสตูรดงันี ้

     �̅� = 
∑ 𝑥

𝑛
 

    เม่ือ   �̅�  แทน  คา่เฉล่ีย 

            ∑ 𝑥 แทน  ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 

     𝑛  แทน  ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 

1.3 การหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรือ S.D.) อ้างอิงจาก 
กลัยา วานิชย์บญัชา (2557) มีสตูรดงันี ้
 

     S.D. = 
√𝑛 ∑ 𝑥2−(∑ 𝑥)2

𝑛(𝑛−1)
 

  เม่ือ S.D. แทน  คา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนกลุม่ตวัอยา่ง 

   𝑥  แทน  คะแนนแตล่ะตวัในกลุม่ตวัอยา่ง 

   𝑛  แทน  จ านวนสมาชิกในกลุม่ตวัอยา่ง 

                𝑛 – 1 แทน  จ านวนตวัแปรอิสระ 

   (∑𝑥)2 แทน  ผลรวมของคะแนนทัง้หมดยกก าลงัสอง 

   ∑ 𝑥2 แทน  ผลรวมของคะแนนแตล่ะตวัยกก าลงัสอง 
4.2. สถิตท่ีิใช้ทดสอบความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ 

การหาค่าความเช่ือมั่นของเคร่ืองมือ (Reliability of the test) โดยใช้วิ ธีหาค่า

สัมประสิทธ์ิอัลฟ่า (𝛼-Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) อ้างอิงจาก กัลยา วานิชย์บัญชา 
(2557)โดยใช้สตูร 

    Cronbach’s alpha : α = 
𝑘𝐶𝑂𝑉 𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅⁄

1+(𝑘−1)𝐶𝑂𝑉 𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒⁄
 

   เม่ือ  α  แทน  คา่ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม 

     k  แทน  จ านวนค าถาม 

          covariance̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  แทน  คา่เฉล่ียของคา่ความแปรปรวนร่วมระหวา่งค าถามตา่งๆ 
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    Variance̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  แทน  คา่เฉล่ียของคา่ความแปรปรวนของค าถาม 
4.3. สถิตท่ีิใช้ทดสอบสมมตฐิาน 

4.3.1 แบบจ าลองแผนภูมิต้นไม้ (Decision tree model) เป็นวิธีหนึ่งท่ีส าคญัในการ
จ าแนกกฎ โดยจะมีลักษณะเป็นการท างานเหมือนโครงสร้างต้นไม้ ท่ีแต่ละโหนด (Node) แสดง
คุณลักษณะ (Attribute) ท่ีใช้ทดสอบข้อมูลแต่ละก่ิงแสดงผลในการทดสอบและลีฟโหนด (Leaf 
Node) แสดงกลุ่มหรือคลาส (Class) ท่ีก าหนดไว้ ซึ่งต้นไม้ตัดสินใจนีง้่ายต่อการเข้าใจและการ
ปรับเปล่ียนเป็นกฎการจ าแนก (Classification Rules) โดยอัลกอริทึมพืน้ฐานของการสร้างต้นไม้
ตัดสินใจ คือ อัลกอริทึมละโมบ (Greedy Algorithm) โดยจะสร้างต้นไม้จากบนลงล่างแบบวนซ า้ 
(Recursive) ด้วยวิธีการแบ่งปัญหาใหญ่เป็นปัญหาย่อย (Divide-and-Conquer) ซึ่งรูปแบบของ
ต้นไม้จะประกอบด้วยโหนดแรกสดุท่ีเรียกว่า Root Node จาก Root Node ก็จะแตกออกเป็นโหนดลูก 
และท่ีโหนดก็จะมีลกูของตวัเองซึง่โหนดในระดบัสดุท้ายจะเรียกวา่ Leaf Node 

ต้นไม้ตัดสินใจ (Decision Tree) เป็นเทคนิคท่ีค่อนข้างแพร่หลาย เน่ืองจากผู้ ใช้
สามารถท าความเข้าใจผลลัพธ์ได้ง่าย เทคนิคต้นไม้จะจ ากัดข้อมูลท่ีเป็นตวัแปรตาม (Dependent 
Variable) 1 ต่อ 1 แบบจ าลอง ถ้าต้องการท านายตัวแปรตามหลายๆ ตัว จะต้องสร้างแบบจ าลอง
ส าหรับตัวแปรตามแต่ละตัวอัลกอริทึมของเทคนิคแบบต้นไม้ตัดสินใจ ส่วนใหญ่ ไม่รองรับ
แบบต่อเน่ือง (Continuous Data) จะต้องมีการแบ่งให้เป็นข้อมูลแบบไม่ต่อเน่ือง (Discrete Data) 
เสียก่อน ตวัอย่าง อัลกอริทึม เช่น Classification and Regression Trees (CART), ID3,C4.5 และ C 
5.0 เป็นต้น 

4.3.2 สถิติการวิเคราะห์เชิงถดถอยพหุคูณหรือเชิงซ้อน (Multiple Regression 
Analysis) เป็นการศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพล หรือ ผลต่อตวัแปรตามหลายๆ ปัจจยั อ้างอิงจาก กัลยา 
วานิชย์บญัชา (2557) 

จ า ก ส ม ก า ร ค ว า ม ถ ด ถ อ ย เชิ ง ซ้ อ น  ซึ่ ง มี พ า ร า มิ เต อ ร์  k+1 คื อ 

𝛽0, 𝛽1, 𝛽2, 𝛽3 … . , 𝛽𝑘  การประมาณค่า 𝛽0, 𝛽1, 𝛽2, 𝛽3 … . , 𝛽𝑘 จะต้องใช้ข้อมูล

ตวัอยา่งของตวัแปร Y, 𝑋1, 𝑋2, … . , 𝑋𝑘  โดยใช้ตวัอยา่งขนาด 𝑛 จากสมการถดถ้อยเชิงซ้อน 

𝑌𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝑥1𝑖 + 𝛽2𝑥2𝑖+. … + 𝛽𝑘𝑥𝑘𝑖 + 𝑒𝑖  

  จะประมาณการคา่ 𝑌 ได้ด้วยสมการ 

  �̂�𝑖=  �̂�0 + �̂�1𝑥1𝑖 + �̂�2𝑥2𝑖+. . . . +�̂�𝑘𝑥𝑘𝑖   

  หรือ  �̂�𝑖  = 𝑎 + 𝑏1𝑥1𝑖 + 𝑏2𝑥2𝑖+. … + 𝑏𝑘𝑥𝑘𝑖  
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  และหาคา่ α ได้จากสมการ 

  α =  𝑌 − 𝑏1�̅�1 − 𝑏2�̅�2 
  เม่ือ  𝑌 = ตวัแปรตาม (Dependent Variable) 

     𝑋 = ตวัแปรอิสระ (Independent Variable) 

     𝛽0 = สว่นตวัแกน Y หรือคือ Y เม่ือ Y มีคา่เป็นศนูย์ 

     𝑒 = ความคลาดเคล่ือนอยา่งสุม่ (Random error) 

     𝛽1 = ความชัน (slope) ของเส้นตรงและจะเรียกว่าสัมประสิทธ์ิ 
ความถดถ้อย (Regression Coefficient) 

4.3.3 แบบจ าลอง Condition Logit ในการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งมาจากทฤษฎีความ
พึงพอใจแบบสุ่ม (Random Utility Theory) เป็นทฤษฎีพืน้ฐานท่ีส าคญัของวิธีการทดลองทางเลือก 
โดยฟังก์ชันความพอใจ (Utility) มีลักษณะเกิดขึน้อย่างสุ่ม (Random Utility) ผู้บริโภคจะตัดสินใจ
บริโภคสินค้าในทางเลือกท่ีท าให้อรรถประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับสูงสุด (Maximized Expected 

Utility) ภายใต้ข้อจ ากดัของผู้บริโภค คา่อรรถประโยชน์ท่ีผู้ตดัสินใจคนท่ี 𝒋 จะได้รับจากตวัเลือก 𝒊 ใน
กลุม่ของตวัเลือก คือ 

     𝑈𝑖𝑗 =  𝑉𝑖𝑗 + 𝜀𝑖𝑗 
   โดยท่ี 𝑉𝑖𝑗  คือ  สว่นท่ีหาคา่ได้แนน่อนของคา่อรรถประโยชน์ 

    𝜀𝑖𝑗  คือ  เทอมสุม่ (Random Term) ซึ่งแสดงส่วนของความไม่แน่นอน
ของคา่อรรถประโยชน์ 

รายละเอียดของตัวแปรอิสระท่ีเก่ียวกับคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์เพ่ือการให้บริการ
ศลัยกรรมตา 2 ชัน้ สามารถอธิบายได้ ดงันี ้

�̂�𝑖   =  �̂�0 + �̂�1𝑥1𝑖 + �̂�2𝑥2𝑖+. . . . +�̂�𝑘𝑥𝑘𝑖  
คุณลักษณะด้านสถานพยาบาล 

𝑥11 คือ  เป็นโรงพยาบาลหรือไม ่  

𝑥12 คือ  เป็นคลินิกหรือไม ่

โดย  =  1  ถ้าเลือก 𝒊 เป็นโรงพยาบาล 

        =  0  ถ้าเลือก 𝒊 เป็นคลินิก 
คุณลักษณะด้านช่ือเสียงของหมอ 

𝑥21 คือ  เป็นหมอท่ีมีช่ือเสียง 

𝑥22 คือ  เป็นหมอทัว่ไป 
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โดย  =  1  ถ้าเลือก 𝒊 เป็นหมอท่ีมีช่ือเสียง 

        =  0  ถ้าเลือก 𝒊 เป็นหมอทัว่ไป 
คุณลักษณะด้านระยะเวลารอคิว 

𝑥31 คือ  เป็นชว่งระยะเวลารอควิ 1 – 3 เดือน 

𝑥32 คือ  เป็นชว่งระยะเวลารอควิ 4 – 6 เดือน 

โดย  =  1  ถ้าเลือก 𝒊 เป็นชว่งระยะเวลารอคิว 4 – 6 เดือน 

        =  0  ถ้าเลือก 𝒊 เป็นชว่งระยะเวลารอควิอ่ืนๆ 

𝑥33 คือ  เป็นชว่งระยะเวลารอควิ 6 เดือนขึน้ไป 

โดย  =  1  ถ้าเลือก 𝒊 เป็นชว่งระยะเวลารอคิว 6 เดือนขึน้ไป 

        =  0  ถ้าเลือก 𝒊 เป็นชว่งระยะเวลารอควิอ่ืนๆ 
คุณลักษณะด้านรีวิวเชิงบวก 

𝑥41   คือ  เป็นรีวิวเชิงบวกจ านวนน้อย 

𝑥42 คือ  เป็นรีวิวเชิงบวกจ านวนปานกลาง 

โดย  =  1  ถ้าเลือก 𝒊 เป็นรีวิวเชิงบวกจ านวนปานกลาง 

        =  0  ถ้าเลือก 𝒊 เป็นรีวิวเชิงบวกจ านวนอ่ืนๆ 

𝑥43 คือ  เป็นรีวิวเชิงบวกจ านวนมาก 

โดย  =  1  ถ้าเลือก 𝒊 เป็นรีวิวเชิงบวกจ านวนมาก 

            =  0  ถ้าเลือก 𝒊 เป็นรีวิวเชิงบวกจ านวนอ่ืนๆ 
คุณลักษณะด้านรีวิวเชิงลบ 

𝑥51 คือ  เป็นรีวิวเชิงลบจ านวนน้อย 

𝑥52 คือ  เป็นรีวิวเชิงลบจ านวนปานกลาง 

โดย  =  1  ถ้าเลือก 𝒊 เป็นรีวิวเชิงลบจ านวนปานกลาง 

        =  0  ถ้าเลือก 𝒊 เป็นรีวิวเชิงลบจ านวนอ่ืนๆ 

𝑥53 คือ  เป็นรีวิวเชิงลบจ านวนมาก 

โดย  =  1  ถ้าเลือก 𝒊 เป็นรีวิวเชิงลบจ านวนมาก 

        =  0  ถ้าเลือก 𝒊 เป็นรีวิวเชิงลบจ านวนอ่ืนๆ 
คุณลักษณะด้านราคา 

𝑥61 คือ  เป็นชว่งราคา 15,000 – 30,000 บาท 

𝑥62 คือ เป็นชว่งราคา 30,001 – 45,000 บาท 
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โดย  =  1  ถ้าเลือก 𝒊 เป็นชว่งราคา 30,001 – 45,000 บาท 

        =  0  ถ้าเลือก 𝒊 เป็นชว่งราคาอ่ืนๆ 

𝑥63 คือ  เป็นชว่งราคา 45,001 บาทขึน้ไป 

โดย  =  1  ถ้าเลือก 𝒊 เป็นชว่งราคา 45,001 บาทขึน้ไป 

        =  0  ถ้าเลือก 𝒊 เป็นชว่งราคาอ่ืนๆ 
รายละเอียดของตัวแปรอิสระท่ีเก่ียวกับคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์เพ่ือการให้บริการฉีด   

โบท็อกซ์ สามารถอธิบายได้ ดงันี ้

�̂�𝑖   =  �̂�0 + �̂�1𝑥1𝑖 + �̂�2𝑥2𝑖+. . . . +�̂�𝑘𝑥𝑘𝑖  
คุณลักษณะด้านสถานพยาบาล 

𝑥11 คือ  เป็นโรงพยาบาลหรือไม ่  

𝑥12 คือ  เป็นคลินิกหรือไม ่

โดย  =  1  ถ้าเลือก 𝒊 เป็นโรงพยาบาล 

        =  0  ถ้าเลือก 𝒊 เป็นคลินิก 
คุณลักษณะด้านช่ือเสียงของหมอ 

𝑥21 คือ  เป็นหมอท่ีมีช่ือเสียง 

𝑥22 คือ  เป็นหมอทัว่ไป 

โดย  =  1  ถ้าเลือก 𝒊 เป็นหมอท่ีมีช่ือเสียง 

               =  0  ถ้าเลือก 𝒊 เป็นหมอทัว่ไป 
คุณลักษณะด้านรีวิวเชิงบวก 

𝑥31   คือ  เป็นรีวิวเชิงบวกจ านวนน้อย 

𝑥32 คือ  เป็นรีวิวเชิงบวกจ านวนปานกลาง 

โดย  =  1  ถ้าเลือก 𝒊 เป็นรีวิวเชิงบวกจ านวนปานกลาง 

        =  0  ถ้าเลือก 𝒊 เป็นรีวิวเชิงบวกจ านวนอ่ืนๆ 

𝑥33 คือ  เป็นรีวิวเชิงบวกจ านวนมาก 

โดย  =  1  ถ้าเลือก 𝒊 เป็นรีวิวเชิงบวกจ านวนมาก 

            =  0  ถ้าเลือก 𝒊 เป็นรีวิวเชิงบวกจ านวนอ่ืนๆ 
คุณลักษณะด้านรีวิวเชิงลบ 

𝑥41 คือ  เป็นรีวิวเชิงลบจ านวนน้อย 

𝑥42 คือ  เป็นรีวิวเชิงลบจ านวนปานกลาง 
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โดย  =  1  ถ้าเลือก 𝒊 เป็นรีวิวเชิงลบจ านวนปานกลาง 

        =  0  ถ้าเลือก 𝒊 เป็นรีวิวเชิงลบจ านวนอ่ืนๆ 

𝑥43 คือ  เป็นรีวิวเชิงลบจ านวนมาก 

โดย  =  1  ถ้าเลือก 𝒊 เป็นรีวิวเชิงลบจ านวนมาก 

               =  0  ถ้าเลือก 𝒊 เป็นรีวิวเชิงลบจ านวนอ่ืนๆ 
คุณลักษณะด้านราคา 

𝑥51 คือ  เป็นชว่งราคา 10,001 – 15,000 บาท 

𝑥52 คือ  เป็นชว่งราคา 5,000 -10,000 บาท 

โดย  =  1  ถ้าเลือก 𝒊 เป็นชว่งราคา 5,001 – 10,000 บาท 

        =  0  ถ้าเลือก 𝒊 เป็นชว่งราคาอ่ืนๆ  

𝑥53  คือ เป็นชว่งราคา 15,001 – 20,000 บาท 

โดย  =  1  ถ้าเลือก 𝒊 เป็นชว่งราคา 15,001 – 20,000 บาท 

        =  0  ถ้าเลือก 𝒊 เป็นชว่งราคาอ่ืนๆ 

𝑥54 คือเป็นชว่งราคา 20,001 บาทขึน้ไป 

โดย  =  1  ถ้าเลือก 𝒊 เป็นชว่งราคา 20,001 บาทขึน้ไป 

        =  0  ถ้าเลือก 𝒊 เป็นชว่งราคาอ่ืนๆ  
คุณลักษณะด้านแหล่งที่มาของโบท็อกซ์ 

𝑥61 คือเป็นแหลง่ท่ีมาจากประเทศองักฤษ 

𝑥62 คือเป็นแหลง่ท่ีมาจากประเทศประเทศอเมริกา 

โดย  =  1  ถ้าเลือก 𝒊 เป็นแหลง่ท่ีมาจากประเทศอเมริกา 

        =  0  ถ้าเลือก 𝒊 เป็นแหลง่ท่ีมาจากประเทศอ่ืนๆ 

𝑥63 คือเป็นแหลง่ท่ีมาจากประเทศเกาหลี 

โดย  =  1  ถ้าเลือก 𝒊 เป็นแหลง่ท่ีมาจากประเทศเกาหลี 

        =  0  ถ้าเลือก 𝒊 เป็นแหลง่ท่ีมาจากประเทศอ่ืนๆ 
ผู้วิจยัน าตวัแบบ Part-worth Model มาใช้ในการวิเคราะห์คะแนนค่าอรรถประโยชน์ (Utility) 

ส าหรับแต่ละค่าระดบั โดย Part-worth Model  นีจ้ะสามารถวัดค่าเชิงปริมาณความชอบในแต่ละค่า
ระดับ ซึ่งสามารถบอกค่าอรรถประโยชน์โดยรวม (Total Utility) ซึ่งหมายความถึงระดับความชอบ
โดยรวมของผู้บริโภคในแตล่ะชดุลกัษณะได้ 

 



 

บทที่ 4  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การวิจยัครัง้นีมุ้่งศกึษาการวิจยัเร่ือง “การใช้ Conjoint Analysis เพ่ือการพฒันาผลิตภณัฑ์ใน

การให้บริการศัลยกรรมตกแต่ง” ผู้ วิจัยได้ท าการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ผลการวิเคราะห์
ข้อมูลและการแปลความกหมายของการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ วิจัยได้ก าหนดสัญลักษณ์ และอักษรย่อ
ตา่งๆ ในการวิเคราะห์ข้อมลู ดงันี ้

 
สัญลักษณ์ท่ีใข้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

P แทน  คา่ร้อยละ หรือเปอร์เซ็นต์ 
f  แทน  คา่ความถ่ีของคะแนน 
n  แทน  ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 
Mean แทน  คา่เฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง 
S.D. แทน  คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
Min แทน  คา่คะแนนต ่าสดุ 
Max  แทน  คา่คะแนนสงูสดุ 
** แทน  มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
* แทน  มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  59 

 
การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ วิจัยได้แบ่งการน าเสนอผลตามความมุ่งหมายของการวิจยั โดยแบ่ง
การน าเสนอออกเป็น 2 สว่นตามล าดบั ดงันี ้

ส่วนที่  1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของแบบทดสอบโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics Analysis)  

ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ลกัษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความชอบ (Preference) ของกลุ่มตวัอย่างท่ีมีตอ่ชดุคณุลกัษณะด้วย

เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบร่วม (Conjoint Analysis) 
ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ความชอบ (Preference) ของกลุ่มตวัอย่างท่ีมีต่อชุดคณุลกัษณะ

ของกลุม่ตวัอย่างผู้บริโภคท่ีสนใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ 
ตอนท่ี 2 การวิเคราะห์ความชอบ (Preference) ของกลุ่มตวัอย่างท่ีมีต่อชุดคณุลกัษณะ

ของกลุม่ตวัอย่างผู้บริโภคท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ 
ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมลูเพ่ือทดสอบสมมตฐิาน 

สมมติฐานท่ี 1 ผู้บริโภคท่ีมีลกัษณะประชากรศาตร์ท่ีแตกตา่งกนั ประกอบด้วย เพศ อาย ุ
อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือน ระดับการศึกษาสูงสุด และภูมิล าเนาเดิม แตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อ 
Customer preference ของผู้บริโภคท่ีสนใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ ท่ีแตกตา่งกนั 

สมมติฐานท่ี 2 ผู้บริโภคท่ีมีลกัษณะประชากรศาตร์ท่ีแตกตา่งกนั ประกอบด้วย เพศ อาย ุ
อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือน ระดับการศึกษาสูงสุด และภูมิล าเนาเดิม แตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อ 
Customer preference ของผู้บริโภคท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ ท่ีแตกตา่งกนั 

สมมติฐานท่ี  3 เพ่ือทราบคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ ท่ี มี อิทธิพลต่อ Customer 
preference ของผู้บริโภคท่ีสนใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ 

สมมติฐานท่ี  4 เพ่ือทราบคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ ท่ี มี อิทธิพลต่อ Customer 
preference ของผู้บริโภคท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ท าแบบทดสอบ 
การวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ท าแบบทดสอบ ได้แก่ เพศ อาย ุ

อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือน ระดับการศึกษาสูงสุด และภูมิล าเนาเดิม โดยแจกแจงจ านวน 
(Frequency) และคา่ร้อยละ (Percentage) ได้ดงันี ้
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ตาราง 11 แสดงจ านวนร้อยละของข้อมลูลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ท าแบบทดสอบท่ีสนใจ
ท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ 
 

ข้อมลูลกัษณะทางประชากรศาสตร์ จ านวน (คน) ร้อยละ 
จ านวนตวัอยา่งทัง้หมด 203 100.00 
1. เพศสภาพ 

ชาย 
หญิง                                                                 

 
 82 
121 

 
 40.4 
 59.6 

2. เพศวิถี 
ปกติ 
เกย์ 
เลส หรือ เลสเบีย้น 
ทอม 
ดี ้
ไบ 
ตุ๊ด 
กะเทย 
สาวประเภทสอง 

 
147 
 17 
  7  
  7 
  7 
  3 
  5 
  8 
  2 

 
72.4 
  8.4 
  3.4 
  3.4 
  3.4 
  1.5 
  2.5 
  4.0 
  1.0 

3. อาย ุ
15 - 22 ปี 
23 – 30 ปี 
31 – 38 ปี 
39 – 46 ปี 
47 – 54 ปี 
55 ปีขึน้ไป 

 
 17 
 57 
 80 
 32 
  9 
  8 

 
  8.4 
28.1 
39.4 
15.8 
  4.4 
  3.9 

4. อาชีพ 
พนกังานขาย 
ผู้ประกาศขา่ว 

 
20 
 3 

 
9.9 
1.5 
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ตาราง 11 (ตอ่) 
 

ข้อมลูลกัษณะทางประชากรศาสตร์ จ านวน (คน) ร้อยละ 
4. อาชีพ 

พนกังานต้อนรับบนเคร่ืองบิน 
ครู / อาจารย์ 
ดารานกัแสดง 
พนกังานบริษัท 
นกัเรียน / นกัศกึษา 
อ่ืนๆ 

 
 5 
 8 
 1 
79 
20 
67 

 
2.5 
 3.9 
  0.5 
38.8 
 9.9 
33.0 

5. รายได้เฉล่ียตอ่เดือน 
ต ่ากว่า 15,000 บาท 
15,001 – 25,000 บาท 
25,001 – 35,000 บาท 
35,001 – 45,000 บาท 
45,001 – 55,000 บาท 
55,001 บาทขึน้ไป 

 
26 
34 
50 
53 
24 
16 

 
12.8 
16.7 
24.6 
26.1 
11.8 
  7.8 

6. ระดบัการศกึษาสงูสดุ 
ต ่ากว่าปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
สงูกวา่ปริญญาตรี 

 
  25 
139 
  39 

 
12.3 
68.5 
19.2 

7. ภมูิล าเนาเดมิ 
ภาคเหนือ 
ภาคกลาง 
ภาคตะวนัออก 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
ภาคตะวนัตก 
ภาคใต้ 

 
12 

100 
25 
27 
28 
11 

 
  5.9 
49.3 
12.3 
13.3 
13.8 
  5.4 
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จากตาราง 11 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ท าแบบทดสอบท่ี
สนใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ จ านวน 203 คน สามารถจ าแนกตวัแปรได้ดงันี ้

1. เพศสภาพ ผู้ท าแบบทดสอบส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 
59.6 รองลงมาเป็นเพศชาย จ านวน 82 คน คดิเป็นร้อยละ 40.4 

2. เพศวิถี ผู้ท าแบบทดสอบส่วนใหญ่เป็นสภาพเพศปกติ จ านวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 
72.4 รองลงมา คือ เกย์ จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 8.4 กะเทย จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 4.0    
เลส หรือ เลสเบีย้น จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 3.4 ทอม จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 3.4 ดี ้จ านวน 
7คน คิดเป็นร้อยละ 3.4 ตุ๊ด จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 ไบ จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.5 และ
สาวประเภทสอง จ านวน 2 คน คดิเป็นร้อยละ 1.0 ตามล าดบั 

3. อายุ ผู้ท าแบบทดสอบส่วนใหญ่มีอาย ุ31 – 38 ปี จ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 39.4 
รองลงมา คือ อายุ 23 – 30 ปี จ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 28.1 อายุ 39 – 46 ปี จ านวน 32 คน คิด
เป็นร้อยละ 15.8 อายุ 15 - 22 ปี จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 8.4 อายุ 47 – 54 ปี จ านวน 9 คน คิด
เป็นร้อยละ 4.4 อาย ุ55 ปีขึน้ไป จ านวน 8 คน คดิเป็นร้อยละ 3.9 ตามล าดบั 

4. อาชีพ ผู้ท าแบบทดสอบส่วนใหญ่มีอาชีพพนกังานบริษัท จ านวน 79 คน คิดเป็นร้อย
ละ 38.8 รองลงมา คือ อาชีพอ่ืนๆ จ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 33.0 อาชีพพนกังานขาย จ านวน 20 
คน คิดเป็นร้อยละ 9.9 อาชีพนกัเรียน / นกัศกึษา จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 9.9 อาชีพครู / อาจารย์ 
จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 3.9 อาชีพพนกังานต้อนรับบนเคร่ืองบิน จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 
อาชีพผู้ประกาศข่าว จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.5 และอาชีพดารานกัแสดง จ านวน 1 คน คิดเป็น
ร้อยละ 0.5 ตามล าดบั 

5. รายได้เฉล่ียต่อเดือน ผู้ ท าแบบทดสอบส่วนใหญ่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน  35,001 – 
45,000 บาท จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 26.1 รองลงมา คือ มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 25,001 – 
35,000 บาท จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 24.6 มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 15,001 – 25,000 บาท จ านวน 
34 คน คิดเป็นร้อยละ 16.7 มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน ต ่ากว่า 15,000 บาท จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 
12.8 มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 45,001 – 55,000 บาท จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 11.8 และมีรายได้
เฉล่ียตอ่เดือน 55,001 บาทขึน้ไป จ านวน 16 คน คดิเป็นร้อยละ 7.8 ตามล าดบั 

6. ระดับการศึกษาสูงสุด ผู้ ท าแบบทดสอบส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี 
จ านวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 68.5 รองลงมา คือ การศึกษาระดบัสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 39 คน 
คิดเป็นร้อยละ 19.2 และการศึกษาระดับต ่ากว่าปริญญาตรี จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 12.3 
ตามล าดบั 
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7. ภูมิล าเนาเดิม ผู้ท าแบบทดสอบส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาเดิมอยู่ภาคกลาง จ านวน 100 
คน คิดเป็นร้อยละ 49.3 รองลงมา คือ ภูมิล าเนาเดิมอยู่ภาคตะวันตก จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 
13.8 ภูมิล าเนาเดิมอยู่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 13.3 ภูมิล าเนาเดิมอยู่
ภาคตะวนัออก จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 12.3 ภูมิล าเนาเดิมอยู่ภาคเหนือ จ านวน 12 คน คิดเป็น
ร้อยละ 5.9 และภมูิล าเนาเดิมอยูภ่าคใต้ จ านวน 11 คน คดิเป็นร้อยละ 5.4 ตามล าดบั 

 
ตาราง 12 แสดงจ านวนร้อยละของข้อมลูลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ท าแบบทดสอบท่ีสนใจ
ฉีดโบท็อกซ์ 
 

ข้อมลูลกัษณะทางประชากรศาสตร์ จ านวน (คน) ร้อยละ 
จ านวนตวัอยา่งทัง้หมด 202 100.00 
1. เพศสภาพ 

ชาย 
หญิง                                                                 

 

  39 
163 

 

19.3 
80.7 

2. เพศวิถี 
ปกติ 
เกย์ 
เลส หรือ เลสเบีย้น 
ทอม 
ดี ้
ไบ 
ตุ๊ด 
กะเทย 
สาวประเภทสอง 

 

184 
 13 
  2  
  2 
  0 
  0 
  0 
  0 
  1 

 

91.1 
  6.4 
  1.0 
  1.0 
  0.0 
  0.0 
  0.0 
  0.0 
  0.5 

ตาราง 12 (ตอ่) 

ข้อมลูลกัษณะทางประชากรศาสตร์ จ านวน (คน) ร้อยละ 
3. อาย ุ

47 – 54 ปี 
55 ปีขึน้ไป 

 
  2 

                  0 

 
1.0 

           0.0 
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4. อาชีพ 
พนกังานขาย 
ผู้ประกาศขา่ว 
พนกังานต้อนรับบนเคร่ืองบิน 
ครู / อาจารย์ 
ดารานกัแสดง 
พนกังานบริษัท 
นกัเรียน / นกัศกึษา 
อ่ืนๆ 

 
20 
 0 
 0 
 11 
 0 

110 
13 
48 

 
 9.9 
 0.0 
0.0 
 5.4 
 0.0 
54.5 
  6.4 
23.8 

5. รายได้เฉล่ียตอ่เดือน 
ต ่ากว่า 15,000 บาท 
15,001 – 25,000 บาท 
25,001 – 35,000 บาท 
35,001 – 45,000 บาท 
45,001 – 55,000 บาท 
55,001 บาทขึน้ไป 

 
17 
47 
52 
50 
23 
13 

 
  8.4 
23.3 
25.7 
24.8 
11.4 
  6.4 

6. ระดบัการศกึษาสงูสดุ 
ต ่ากว่าปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
สงูกวา่ปริญญาตรี 

 
 15 
146 
  41 

 
  7.4 
72.3 
20.3 

7. ภมูิล าเนาเดมิ 
ภาคเหนือ 
ภาคกลาง 
ภาคตะวนัออก 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
ภาคตะวนัตก 
ภาคใต้ 

 
 14 
116 
 16 
 30 
 18  
  8 

 
  6.9 
57.4 
  7.9 
14.9 
 8.9  
 4.0 
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จากตาราง 12 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ท าแบบทดสอบท่ี
สนใจฉีดโบท็อกซ์ จ านวน 202 คน สามารถจ าแนกตวัแปรได้ดงันี ้

1. เพศสภาพ ผู้ท าแบบทดสอบส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ 80.7 
รองลงมาเป็นเพศชาย จ านวน 39 คน คดิเป็นร้อยละ 19.3 

2. เพศวิถี ผู้ ท าแบบทดสอบส่วนใหญ่เป็นสภาพเพศปกติ จ านวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ 
91.1 รองลงมา คือ เกย์ จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 6.4 ทอม จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.0    เลส 
หรือ เลสเบีย้น จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.5 และสาวประเภทสอง จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.5 
ตามล าดบั 

3. อายุ ผู้ท าแบบทดสอบส่วนใหญ่มีอายุ 31 – 38 ปี จ านวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 55.0 
รองลงมา คือ อายุ 23 – 30 ปี จ านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 29.2 อายุ 39 – 46 ปี จ านวน 20 คน คิด
เป็นร้อยละ 9.9 อายุ 15 - 22 ปี จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 5.0 และอายุ 47 – 54 ปี จ านวน 2 คน 
คดิเป็นร้อยละ 1.0 ตามล าดบั 

4. อาชีพ ผู้ท าแบบทดสอบส่วนใหญ่มีอาชีพพนกังานบริษัท จ านวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 
54.5 รองลงมา คือ อาชีพอ่ืนๆ จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 23.8 อาชีพพนักงานขาย จ านวน 20 คน 
คิดเป็นร้อยละ 9.9 อาชีพนักเรียน / นักศึกษา จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 6.4 และอาชีพครู / 
อาจารย์ จ านวน 11 คน คดิเป็นร้อยละ 5.4 ตามล าดบั 

5. รายได้เฉล่ียต่อเดือน ผู้ท าแบบทดสอบส่วนใหญ่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 25,001 – 35,000 
บาท จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 25.7 รองลงมา คือ รายได้เฉล่ียต่อเดือน 35,001 – 45,000 บาท 
จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 24.8 รายได้เฉล่ียต่อเดือน 15,001 – 25,000 บาท จ านวน 47 คน คิด
เป็นร้อยละ 23.3 รายได้เฉล่ียต่อเดือน 45,001 – 55,000 บาท จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 11.4 
รายได้เฉล่ียต่อเดือน ต ่ากว่า 15,000 บาท จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 8.4 มี และมีรายได้เฉล่ียต่อ
เดือน 55,001 บาทขึน้ไป จ านวน 13 คน คดิเป็นร้อยละ 6.4 ตามล าดบั 

6. ระดบัการศึกษาสูงสุด ผู้ท าแบบทดสอบส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 
146 คน คิดเป็นร้อยละ 72.3 รองลงมา คือ การศึกษาระดบัสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 41 คน คิดเป็น
ร้อยละ 20.3 และการศกึษาระดบัต ่ากว่าปริญญาตรี จ านวน 15 คน คดิเป็นร้อยละ 7.4 ตามล าดบั 

7. ภูมิล าเนาเดิม ผู้ท าแบบทดสอบส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาเดิมอยู่ภาคกลาง จ านวน 116 คน 
คิดเป็นร้อยละ 57.4 รองลงมา คือ ภูมิล าเนาเดิมอยู่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จ านวน 30 คน คิดเป็น
ร้อยละ 14.9 ภูมิล าเนาเดิมอยู่ภาคตะวนัตก จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 8.9 ภูมิล าเนาเดิมอยู่ภาค
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ตะวนัออก จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 7.9 ภูมิล าเนาเดิมอยู่ภาคเหนือ จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อย
ละ 6.9 และภมูิล าเนาเดิมอยูภ่าคใต้ จ านวน 8 คน คดิเป็นร้อยละ 4.0 ตามล าดบั 

 
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่มีอิทธิพลต่อ Customer 

preference  

 
ภาพประกอบ 6 คา่ความส าคญั (Importance) ของผู้ท าแบบทดสอบท่ีสนใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้  

ตาราง 13 แสดงคา่ความส าคญั (Importance) ของผู้ท าแบบทดสอบท่ีสนใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ 
 

คณุลกัษณะ   
(Attributes) 

S.D. Min Max คา่ความส าคญั 

สถานพยาบาล 7.42 0.23 37.23 9.3 
ช่ือเสียงของหมอ 6.72 0.38 35.42 9.4 
ระยะเวลารอคิว 6.91 1.46 37.19 14.5 
รีวิวเชิงบวก 9.23 2.94 48.48 19.4 
รีวิวเชิงลบ 14.51 3.58 67.06 31.2 
ราคา 9.18 0.56 42.20 16.2 
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จากตาราง 13 พบว่า ผู้ท าแบบทดสอบท่ีสนใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ ให้ความส าคญัเก่ียวกบั
คณุลกัษณะด้านรีวิวเชิงลบเป็นล าดบัแรก รองลงมา คือคณุลกัษณะด้านรีวิวเชิงบวก คณุลกัษณะด้าน
ราคา คุณลักษณะด้านระยะเวลารอคิว คุณลักษณะด้านช่ือเสียงของหมอ และคุณลักษณะด้าน
สถานพยาบาล ตามล าดบั  

 

 

ภาพประกอบ 7 คา่ความส าคญั (Importance) ของผู้ท าแบบทดสอบท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ 

ตาราง 14 แสดงคา่ความส าคญั (Importance) ของผู้ท าแบบทดสอบท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ 
 

คณุลกัษณะ   
(Attributes) 

S.D. Min Max คา่ความส าคญั 

สถานพยาบาล 6.32 0.02 33.43 7.6 

ช่ือเสียงของหมอ 11.44 0.60 47.22 15.5 

รีวิวเชิงบวก 8.75 0.33 45.23 22.3 

รีวิวเชิงลบ 9.76 0.93 44.93 19.8 

ราคา 10.04 3.25 57.42 20.3 

แหลง่ท่ีมาของโบท็อกซ์ 8.45 0.56 44.44 14.6 

 
จากตาราง 14 พบว่า ผู้ ท าแบบทดสอบท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ ให้ความส าคัญเก่ียวกับ

คณุลกัษณะด้านรีวิวเชิงบวกเป็นล าดบัแรก รองลงมา คือ คณุลกัษณะด้านราคา คณุลกัษณะด้านรีวิว
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เชิงลบ คุณลกัษณะด้านช่ือเสียงของหมอ คุณลกัษณะด้านแหล่งท่ีมาของโบท็อกซ์ และคณุลกัษณะ
ด้านสถานพยาบาล ตามล าดบั 

ผลการวิเคราะห์ระดบัความพึงพอใจ (Utility) หรือคุณลักษณะในแต่ละด้านของผลิตภัณฑ์
ของบริการตา 2 ชัน้ ระดบัความพึงพอใจท่ีมีทิศทางสอดคล้องกบัความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยันัน้กบัคา่
ความชอบ (Perference) คุณลักษณะท่ีกลุ่มตัวอย่างชอบจะมีเคร่ืองหมายเป็นบวกและถ้าไม่
สอดคล้องกนัจะมีเคร่ืองหมายเป็นลบ โดยแสดงคา่แตล่ะระดบัคณุลกัษณะได้ดงันี ้

 

 

 

ภาพประกอบ 8 คณุลกัษณะด้านสถานพยาบาล ของผู้ท าแบบทดสอบท่ีสนใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ 

 

 

 

ภาพประกอบ 9 คณุลกัษณะด้านช่ือเสียงของหมอ ของผู้ท าแบบทดสอบท่ีสนใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ 
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ภาพประกอบ 10 คณุลกัษณะด้านระยะเวลารอคิว ของผู้ท าแบบทดสอบท่ีสนใจท าศลัยกรรมตา 2 
ชัน้ 

 

 

 

ภาพประกอบ 11 คณุลกัษณะด้านรีวิวเชิงบวก ของผู้ท าแบบทดสอบท่ีสนใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ 
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ภาพประกอบ 12 คณุลกัษณะด้านรีวิวเชิงลบ ของผู้ท าแบบทดสอบท่ีสนใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ 

 

 

 

ภาพประกอบ 13 คณุลกัษณะด้านราคา ของผู้ท าแบบทดสอบท่ีสนใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ 

ตาราง 15 คณุลกัษณะด้านสถานพยาบาล ของผู้ท าแบบทดสอบท่ีสนใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ 
 

คณุลกัษณะ   
(Attributes) 

ระดบัคณุลกัษณะ   
(Level of Attribute) 

Mean S.D. Min Max 

สถานพยาบาล โรงพยาบาล 
คลินิก 

0.76 
-0.76 

4.87 
4.87 

-16.76 
-12.90 

12.90 
16.76 
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ตาราง 15 (ตอ่) 
 

คณุลกัษณะ   
(Attributes) 

ระดบัคณุลกัษณะ   
(Level of Attribute) 

Mean S.D. Min Max 

ช่ือเสียงของหมอ หมอทีมีช่ือเสียง 
หมอทัว่ไป 

0.98 
-0.98 

4.42 
4.42 

-7.98 
-10.87 

10.87 
7.98 

ระยะเวลารอคิว 1 – 3 เดือน 
4 – 6 เดือน 

6 เดือนขึน้ไป 

1.52 
0.48 
-2.00 

4.73 
5.45 
5.67 

-14.30 
-14.67 
-16.48 

12.88 
17.39 
13.91 

รีวิวเชิงบวก มาก 
ปานกลาง 
น้อย 

5.61 
0.83 
-6.44 

5.06 
4.91 
6.72 

-12.54 
-13.35 
-21.35 

16.75 
12.21 
11.12 

รีวิวเชิงลบ มาก 
ปานกลาง 
น้อย 

-12.02 
0.43 
11.59 

10.36 
5.03 
11.66 

-39.72 
-14.47 
-16.04 

11.18 
12.12 
39.34 

ราคา 15,000 – 30,000 
บาท 

30,001 – 45,000 
บาท 

45,001 บาทขึน้ไป 

-1.51 
 

1.58 
 

-0.07 

5.79 
 

5.56 
 

7.74 

-20.66 
 

-18.07 
 

-18.81 

14.11 
 

13.46 
 

31.86 

 
จากตาราง 15 พบว่า ผู้ ท าแบบทดสอบท่ีสนใจท าศัลยกรรมตา 2 ชัน้ พิจารณาค่าของ

คณุลกัษณะ (Attribute) ในด้านตา่งๆ ท่ีแสดงออกมาในคา่อรรถประโยชน์ (Utilities) ดงันี ้
คุณลักษณะด้านสถานพยาบาล พบว่า ผู้ ท าแบบทดสอบจะให้ความส าคัญในการเลือก

สถานพยาบาลเป็นโรงพยาบาลมากกว่าคลินิก  
คุณลักษณะด้านช่ือเสียงของหมอ พบว่า ผู้ท าแบบทดสอบจะให้ความส าคญัในการเลือก

หมอท่ีมีช่ือเสียงมากกวา่หมอทัว่ไป 
คณุลกัษณะด้านระยะเวลารอคิว พบว่า ผู้ท าแบบทดสอบจะให้ความส าคญัในการรอคิวอยู่

ท่ี 1 – 3 เดือนเป็นล าดบัแรก รองลงมาเป็น 4 – 6 เดือน และ 6 เดือนขึน้ไป ตามล าดบั 
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คณุลกัษณะด้านรีวิวเชิงบวก พบว่า ผู้ท าแบบทดสอบจะให้ความส าคญัในเร่ืองจ านวนการ
รีวิวเชิงบวกท่ีมีจ านวนมากเป็นล าดบัแรก รองลงมาจ านวนปานกลาง และจ านวนน้อย ตามล าดบั 

คณุลักษณะด้านรีวิวเชิงลบ พบว่า ผู้ท าแบบทดสอบจะให้ความส าคญัในเร่ืองจ านวนการ
รีววิเชิงลบท่ีมีจ านวนน้อยเป็นล าดบัแรก รองลงมาจ านวนปานกลาง และจ านวนมาก ตามล าดบั 

คณุลักษณะด้านราคา พบว่า ผู้ท าแบบทดสอบจะให้ความส าคญัท่ีระดบัราคา 30,001 – 
45,000 บาท เป็นล าดับแรก รองลงมาท่ีระดับราคา 45,001 บาทขึน้ไป และ 15,000 – 30,000 บาท 
ตามล าดบั 

ผลการวิเคราะห์ระดบัความพึงพอใจ (Utility) หรือคณุลกัษณะในแต่ละด้านของผลิตภัณฑ์
ของบริการฉีดโบท็อกซ์ ระดบัความพึงพอใจท่ีมีทิศทางสอดคล้องกับความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยันัน้
กับค่าความชอบ (Perference) คุณลักษณะท่ีกลุ่มตัวอย่างชอบจะมีเคร่ืองหมายเป็นบวกและถ้าไม่
สอดคล้องกนัจะมีเคร่ืองหมายเป็นลบ โดยแสดงคา่แตล่ะระดบัคณุลกัษณะได้ดงันี ้

 

 
 

ภาพประกอบ 14 คณุลกัษณะด้านสถานพยาบาล ของผู้ท าแบบทดสอบท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ 
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ภาพประกอบ 15 คณุลกัษณะด้านช่ือเสียงของหมอ ของผู้ท าแบบทดสอบท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ 

 

 

 

ภาพประกอบ 16 คณุลกัษณะด้านรีวิวเชิงบวก ของผู้ท าแบบทดสอบท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ 
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ภาพประกอบ 17 คณุลกัษณะด้านรีวิวเชิงลบ ของผู้ท าแบบทดสอบท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ 

 

 

 

ภาพประกอบ 18 คณุลกัษณะด้านราคา ของผู้ท าแบบทดสอบท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ 
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ภาพประกอบ 19 คณุลกัษณะด้านแหลง่ท่ีมาของโบท็อกซ์ ของผู้ท าแบบทดสอบท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ 

ตาราง 16 แสดงคา่อรรถประโยชน์ (Utilities) ของผู้ท าแบบทดสอบท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ 
 

คณุลกัษณะ   
(Attributes) 

ระดบัคณุลกัษณะ   
(Level of Attribute) 

Mean S.D. Min Max 

สถานพยาบาล โรงพยาบาล 
คลินิก 

-0.04 
0.04 

1.29 
1.29 

-7.85 
-3.30 

3.30 
7.85 

ช่ือเสียงของหมอ หมอทีมีช่ือเสียง 
หมอทัว่ไป 

1.46 
-1.46 

2.37 
2.37 

-3.28 
-12.24 

12.24 
3.28 

รีวิวเชิงบวก มาก 
ปานกลาง 
น้อย 

1.70 
0.86 
-2.55 

2.30 
1.85 
2.77 

-5.43 
-3.76 
-14.95 

7.47 
8.82 
7.02 

รีวิวเชิงลบ มาก 
ปานกลาง 
น้อย 

-2.83 
0.98 
1.86 

2.81 
1.76 
1.84 

-14.64 
-4.63 
-1.56 

1.89 
8.85 
7.66 

ด้านราคา 5,000 – 10,000 บาท 
10,001 – 15,000 

บาท 

0.29 
0.14 

 

2.86 
1.55 

 

-5.69 
-5.34 

 

9.46 
4.84 
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ตาราง 16 (ตอ่) 
 

คณุลกัษณะ   
(Attributes) 

ระดบัคณุลกัษณะ   
(Level of Attribute) 

Mean S.D. Min Max 

ด้านราคา 15,001 – 20,000 
บาท 

20,001 บาทขึน้ไป 

-0.29 
 

-0.15 

3.08 
 

2.51 

-16.70 
 

-16.19 

15.85 
 

6.07 
แหลง่ท่ีมาของ   
โบท็อกซ์ 

อเมริกา 
เกาหลี 
องักฤษ 

0.86 
-0.37 
-0.49 

2.19 
2.23 
1.69 

-3.52 
-12.10 
-7.47 

12.16 
5.76 
3.88 

 
จากตาราง 16 พบว่า ผู้ ท าแบบทดสอบท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ ให้ความส าคัญคุณลักษณะ 

(Attribute) ในด้านตา่งๆ ท่ีแสดงออกมาในคา่อรรถประโยชน์ (Utilities) ดงันี ้
คุณลักษณะด้านสถานพยาบาล พบว่า ผู้ ท าแบบทดสอบจะให้ความส าคัญในการเลือก

สถานพยาบาลเป็นคลินิกมากกวา่โรงพยาบาล 
คุณลักษณะด้านช่ือเสียงของหมอ พบว่า ผู้ท าแบบทดสอบจะให้ความส าคญัในการเลือก

หมอท่ีมีช่ือเสียงมากกวา่หมอทัว่ไป 
คณุลกัษณะด้านรีวิวเชิงบวก พบว่า ผู้ท าแบบทดสอบจะให้ความส าคญัในเร่ืองจ านวนการ

รีวิวเชิงบวกท่ีมีจ านวนมากเป็นล าดบัแรก รองลงมาจ านวนปานกลาง และจ านวนน้อย ตามล าดบั 
คณุลักษณะด้านรีวิวเชิงลบ พบว่า ผู้ท าแบบทดสอบจะให้ความส าคญัในเร่ืองจ านวนการ

รีววิเชิงลบท่ีมีจ านวนน้อยเป็นล าดบัแรก รองลงมาจ านวนปานกลาง และจ านวนมาก ตามล าดบั 
คุณลักษณะด้านราคา พบว่า ผู้ ท าแบบทดสอบจะให้ความส าคัญในระดับราคา 5,000 – 

10,000 บาท เป็นล าดับแรก รองลงมาท่ีระดับราคา 10,001 – 15,000 บาท,  20,001 บาทขึน้ไป และ 
15,000 – 20,000 บาท ตามล าดบั 

คณุลกัษณะด้านแหล่งท่ีมาของโบท็อกซ์ พบว่า ผู้ท าแบบทดสอบจะให้ความส าคญัในเลือก
แหล่งท่ีมาของโบท็อกซ์ท่ีมาจากประเทศอเมริกาเป็นล าดบัแรก รองลงมาประเทศเกาหลี และประเทศ
องักฤษ ตามล าดบั 

 
 



  77 

ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมตฐิาน 
สมมติฐานที่  1 ผู้ บริโภคท่ีมีลักษณะประชากรศาตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน ระดบัการศึกษาสูงสุด และภูมิล าเนาเดิม แตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อ Customer 
preference ของผู้บริโภคท่ีสนใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ ท่ีแตกตา่งกนั 

การวิเคราะห์ปัจจยัด้านลกัษณะประชากรศาสตร์ มีอิทธพลต่อ Customer preference 
ของผู้บริโภคท่ีสนใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ โดยต้นไม้การตดัสินใจ (Decision Tree) ด้วยวิธี CHAID 
ประกอบด้วยตัวแปรต้น ได้แก่ เพศ อาชีพ อายุ รายได้เฉล่ียต่อเดือน ระดับการศึกษาสูงสุด และ
ภมูิล าเนาเดมิ สว่นตวัแปรตาม ได้แก่ Customer preference ของผู้บริโภคท่ีสนใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้  

สมมติฐานที่  1.1 ผู้ บริโภคท่ีมีเพศ อาชีพ อายุ รายได้เฉล่ียต่อเดือน ระดับ
การศกึษาสงูสดุ และภูมิล าเนาเดิม แตกตา่งกนั มีอิทธิพลตอ่คณุลกัษณะด้านช่ือเสียงของหมอทัว่ไป
ของผู้บริโภคท่ีสนใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ ท่ีแตกตา่งกนั โดยสามารถเขียนสมมตฐิานได้ดงันี ้

H0 : ผู้บริโภคท่ีมีเพศ อาชีพ อาย ุรายได้เฉล่ียต่อเดือน ระดบัการศึกษาสูงสุด และ

ภูมิล าเนาเดิม แตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อคณุลกัษณะด้านช่ือเสียงของหมอทัว่ไปของผู้บริโภคท่ีสนใจ
ท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ ท่ีไมแ่ตกตา่งกนั 

H1 : ผู้บริโภคท่ีมีเพศ อาชีพ อาย ุรายได้เฉล่ียต่อเดือน ระดบัการศึกษาสูงสุด และ

ภูมิล าเนาเดิม แตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อคณุลกัษณะด้านช่ือเสียงของหมอทัว่ไปของผู้บริโภคท่ีสนใจ
ท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ ท่ีแตกตา่งกนั 

 
ภาพประกอบ 20 แสดงลกัษณะทางประชากรศาสตร์ด้านภมูิล าเนาเดิมของผู้ท าแบบทดสอบท่ีมี
อิทธิพลตอ่คณุลกัษณะด้านช่ือเสียงของหมอทัว่ไปของผู้บริโภคท่ีสนใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ 
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จากภาพประกอบ 20 ผลการวิเคราะห์พบว่า ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ของผู้ ท า
แบบทดสอบในด้านภูมิล าเนาเดิม มีค่า Sig. (P-value) เท่ากับ 0.000 ดงันัน้ในด้านภูมิล าเนาเดิมจึงมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.000 คือ ผู้ บริโภคท่ีมีภูมิล าเนาเดิมท่ีแตกต่างกัน จะมีอิทธิพลต่อ
คณุลักษณะด้านช่ือเสียงของหมอทั่วไปท่ีแตกต่างกัน โดยภูมิล าเนาเดิมท่ีมีนัยส าคญัทางสถิติมาก
ท่ีสุด คือ ภาคใต้ ภาคตะวนัตก และภาคเหนือ (Node 2) โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 1.650 มีจ านวน 50 คน 
และภูมิล าเนาเดิม ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก (Node 1) โดยมีค่าเฉล่ีย    
-1.822 มีจ านวน 152 คน ตามล าดบั สามารถสรุปได้วา่ 

ด้านเพศสภาพ พบว่า ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความว่า ผู้บริโภคท่ีมีเพศสภาพแตกตา่งกนั มีอิทธิพลตอ่คณุลกัษณะด้านช่ือเสียงของหมอทัว่ไป
ของผู้บริโภคท่ีสนใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ ท่ีไมแ่ตกตา่งกนั 

ด้านเพศวิถี พบว่า ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความว่า ผู้บริโภคท่ีมีเพศวิถีแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อคุณลกัษณะด้านช่ือเสียงของหมอทั่วไป
ของผู้บริโภคท่ีสนใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ ท่ีไมแ่ตกตา่งกนั 

ด้านอายุ  พบว่า ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิ เสธสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความว่า ผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อคณุลกัษณะด้านช่ือเสียงของหมอทัว่ไปของ
ผู้บริโภคท่ีสนใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ ท่ีไมแ่ตกตา่งกนั 

ด้านอาชีพ พบว่า ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความว่า ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกตา่งกนั มีอิทธิพลตอ่คณุลกัษณะด้านช่ือเสียงของหมอทัว่ไปของ
ผู้บริโภคท่ีสนใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ ท่ีไมแ่ตกตา่งกนั 

ด้านรายได้เฉล่ียต่อเดือน พบว่า ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง 

(H1) หมายความว่า ผู้ บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อคุณลักษณะด้าน

ช่ือเสียงของหมอทัว่ไปของผู้บริโภคท่ีสนใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ ท่ีไมแ่ตกตา่งกนั 
ด้านระดับการศึกษาสูงสุด พบว่า ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติ

ฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้บริโภคท่ีมีระดบัการศกึษาสูงสดุแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อคณุลกัษณะ

ด้านช่ือเสียงของหมอทัว่ไปของผู้บริโภคท่ีสนใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ ท่ีไมแ่ตกตา่งกนั 
สมมติฐานที่  1.2 ผู้ บริโภคท่ีมีเพศ อาชีพ อายุ รายได้เฉล่ียต่อเดือน ระดับ

การศึกษาสูงสุด และภูมิล าเนาเดิม แตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อคุณลกัษณะด้านช่ือเสียงของหมอท่ีมี
ช่ือเสียงของผู้บริโภคท่ีสนใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ ท่ีแตกตา่งกนั โดยสามารถเขียนสมมตฐิานได้ดงันี ้
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H0 : ผู้บริโภคท่ีมีเพศ อาชีพ อาย ุรายได้เฉล่ียต่อเดือน ระดบัการศึกษาสูงสุด และ

ภูมิล าเนาเดิม แตกตา่งกัน มีอิทธิพลต่อคณุลกัษณะด้านช่ือเสียงของหมอท่ีมีช่ือเสียงของผู้บริโภคท่ี
สนใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ ท่ีไมแ่ตกตา่งกนั 

H1 : ผู้บริโภคท่ีมีเพศ อาชีพ อาย ุรายได้เฉล่ียต่อเดือน ระดบัการศึกษาสูงสุด และ

ภูมิล าเนาเดิม แตกตา่งกัน มีอิทธิพลต่อคณุลกัษณะด้านช่ือเสียงของหมอท่ีมีช่ือเสียงของผู้บริโภคท่ี
สนใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ ท่ีแตกตา่งกนั 

 
ภาพประกอบ 21 แสดงลกัษณะทางประชากรศาสตร์ด้านภมูิล าเนาเดิมของผู้ท าแบบทดสอบท่ีมี
อิทธิพลตอ่คณุลกัษณะด้านช่ือเสียงของหมอท่ีมีช่ือเสียงของผู้บริโภคท่ีสนใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ 

 จากภาพประกอบ 21 ผลการวิเคราะห์พบว่า ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ของผู้ ท า
แบบทดสอบในด้านภูมิล าเนาเดิม มีค่า Sig. (P-value) เท่ากับ 0.000 ดงันัน้ในด้านภูมิล าเนาเดิมจึงมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.000 คือ ผู้ บริโภคท่ีมีภูมิล าเนาเดิมท่ีแตกต่างกัน จะมีอิทธิพลต่อ
คณุลกัษณะด้านช่ือเสียงของหมอท่ีมีช่ือเสียงท่ีแตกต่างกัน โดยภูมิล าเนาเดิมท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติ
มากท่ีสุด คือ ภูมิล าเนาเดิม ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ, ภาคกลาง และภาคตะวนัออก (Node 1) โดยมี
ค่าเฉล่ีย 1.822 มีจ านวน 152 คน และภูมิล าเนาเดิม ภาคใต้, ภาคตะวนัตก และภาคเหนือ (Node 2) 
โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั -1.650 มีจ านวน 50 คน ตามล าดบั สามารถสรุปได้วา่ 
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ด้านเพศสภาพ พบว่า ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความว่า ผู้บริโภคท่ีมีเพศสภาพแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อคณุลกัษณะด้านช่ือเสียงของหมอท่ีมี
ช่ือเสียงของผู้บริโภคท่ีสนใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ ท่ีไมแ่ตกตา่งกนั 

ด้านเพศวิถี พบว่า ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความว่า ผู้ บริโภคท่ีมีเพศวิถีแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อคุณลักษณะด้านช่ือเสียงของหมอท่ีมี
ช่ือเสียงของผู้บริโภคท่ีสนใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ ท่ีไมแ่ตกตา่งกนั 

ด้านอายุ  พบว่า ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิ เสธสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความว่า ผู้บริโภคท่ีมีอายแุตกตา่งกนั มีอิทธิพลตอ่คณุลกัษณะด้านช่ือเสียงของหมอท่ีมีช่ือเสียง
ของผู้บริโภคท่ีสนใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ ท่ีไมแ่ตกตา่งกนั 

ด้านอาชีพ พบว่า ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความว่า ผู้ บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อคุณลักษณะด้านช่ือเสียงของหมอท่ีมี
ช่ือเสียงของผู้บริโภคท่ีสนใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ ท่ีไมแ่ตกตา่งกนั 

ด้านรายได้เฉล่ียต่อเดือน พบว่า ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง 

(H1) หมายความว่า ผู้ บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อคุณลักษณะด้าน

ช่ือเสียงของหมอท่ีมีช่ือเสียงของผู้บริโภคท่ีสนใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ ท่ีไมแ่ตกตา่งกนั 
ด้านระดับการศึกษาสูงสุด พบว่า ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติ

ฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้บริโภคท่ีมีระดบัการศกึษาสูงสดุแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อคณุลกัษณะ

ด้านช่ือเสียงของหมอท่ีมีช่ือเสียงของผู้บริโภคท่ีสนใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ ท่ีไมแ่ตกตา่งกนั 
สมมติฐานที่  1.3 ผู้ บริโภคท่ีมีเพศ อาชีพ อายุ รายได้เฉล่ียต่อเดือน ระดับ

การศึกษาสูงสุด และภูมิล าเนาเดิม แตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อคุณลักษณะด้านระยะเวลารอคิว 1-3 
เดือน ของผู้บริโภคท่ีสนใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ ท่ีแตกตา่งกนั โดยสามารถเขียนสมมตฐิานได้ดงันี ้

H0 : ผู้บริโภคท่ีมีเพศ อาชีพ อาย ุรายได้เฉล่ียต่อเดือน ระดบัการศึกษาสูงสุด และ

ภูมิล าเนาเดิม แตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อคณุลกัษณะด้านระยะเวลารอคิว 1-3 เดือน ของผู้บริโภคท่ี
สนใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ ท่ีไมแ่ตกตา่งกนั 

H1 : ผู้บริโภคท่ีมีเพศ อาชีพ อาย ุรายได้เฉล่ียต่อเดือน ระดบัการศึกษาสูงสุด และ

ภูมิล าเนาเดิม แตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อคณุลกัษณะด้านระยะเวลารอคิว 1-3 เดือน ของผู้บริโภคท่ี
สนใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ ท่ีแตกตา่งกนั 
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ภาพประกอบ 22 แสดงลกัษณะทางประชากรศาสตร์ด้านอายขุองผู้ท าแบบทดสอบท่ีมีอิทธิพลตอ่

คณุลกัษณะด้านระยะเลารอควิ 1-3 เดือน ของผู้บริโภคท่ีสนใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ 

 จากภาพประกอบ 22 ผลการวิเคราะห์พบว่า ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ของผู้ ท า
แบบทดสอบในด้านอาย ุมีคา่ Sig. (P-value) เท่ากบั 0.000 ดงันัน้ในด้านอายุจึงมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.000 คือ ผู้บริโภคท่ีมีอายุท่ีแตกต่างกัน จะมีอิทธิพลต่อคณุลักษณะด้านระยะเวลารอคิว 1-3 
เดือน ท่ีแตกต่างกนั โดยอายุท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติมากท่ีสุด คือ ช่วงอายุ 23-30 ปี, 39-46 ปี และ 47-
54 ปี (Node 2) โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.048 มีจ านวน 98 คน และช่วงอายุ 15-22 ปี, 31-38 ปี และอาย ุ
55 ปีขึน้ไป (Node 1) โดยมีคา่เฉล่ีย 0.183 มีจ านวน 104 คน ตามล าดบั สามารถสรุปได้ว่า 

ด้านเพศสภาพ พบว่า ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความว่า ผู้บริโภคท่ีมีเพศสภาพแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อคณุลกัษณะด้านระยะเวลารอคิว 1-3 
เดือน ของผู้บริโภคท่ีสนใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ ท่ีแตกตา่งกนั 

ด้านเพศวิถี พบว่า ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความว่า ผู้บริโภคท่ีมีเพศวิถีแตกตา่งกนั มีอิทธิพลตอ่คณุลกัษณะด้านระยะเวลารอควิ 1-3 เดือน 
ของผู้บริโภคท่ีสนใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ ท่ีไมแ่ตกตา่งกนั 
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ด้านอาชีพ พบว่า ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความว่า ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน มีอิทธิพลตอ่คณุลกัษณะด้านระยะเวลารอคิว 1-3 เดือน 
ของผู้บริโภคท่ีสนใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ ท่ีแตกตา่งกนั 

ด้านรายได้เฉล่ียต่อเดือน พบว่า ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง 

(H1) หมายความว่า ผู้ บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อคุณลักษณะด้าน

ระยะเวลารอคิว 1-3 เดือน ของผู้บริโภคท่ีสนใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ ท่ีไมแ่ตกตา่งกนั 
ด้านระดับการศึกษาสูงสุด พบว่า ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติ

ฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้บริโภคท่ีมีระดบัการศกึษาสูงสดุแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อคณุลกัษณะ

ด้านระยะเวลารอคิว 1-3 เดือน ของผู้บริโภคท่ีสนใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ ท่ีไมแ่ตกตา่งกนั 
ด้านภูมิล าเนาเดิม พบว่า ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความว่า ผู้บริโภคท่ีมีภูมิล าเนาเดิมแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อคณุลักษณะด้านระยะเวลารอคิว    
1-3 เดือน ของผู้บริโภคท่ีสนใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ ท่ีไมแ่ตกตา่งกนั 

สมมติฐานที่  1.4 ผู้ บริโภคท่ีมีเพศ อาชีพ อายุ รายได้เฉล่ียต่อเดือน ระดับ
การศึกษาสูงสุด และภูมิล าเนาเดิม แตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อคุณลักษณะด้านระยะเวลารอคิว 4-6 
เดือน ของผู้บริโภคท่ีสนใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ ท่ีแตกตา่งกนั โดยสามารถเขียนสมมตฐิานได้ดงันี ้

H0 : ผู้บริโภคท่ีมีเพศ อาชีพ อาย ุรายได้เฉล่ียต่อเดือน ระดบัการศึกษาสูงสุด และ

ภูมิล าเนาเดิม แตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อคณุลกัษณะด้านระยะเวลารอคิว 4-6 เดือน ของผู้บริโภคท่ี
สนใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ ท่ีไมแ่ตกตา่งกนั 

H1 : ผู้บริโภคท่ีมีเพศ อาชีพ อาย ุรายได้เฉล่ียต่อเดือน ระดบัการศึกษาสูงสุด และ

ภูมิล าเนาเดิม แตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อคณุลกัษณะด้านระยะเวลารอคิว 4-6 เดือน ของผู้บริโภคท่ี
สนใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ ท่ีแตกตา่งกนั  
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ภาพประกอบ 23 แสดงลกัษณะทางประชากรศาสตร์ด้านเพศสภาพของผู้ท าแบบทดสอบท่ีมีอิทธิพล

ตอ่คณุลกัษณะด้านระยะเวลารอควิ 4-6 เดือน ของผู้บริโภคท่ีสนใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ 

จากภาพประกอบ 23 ผลการวิเคราะห์พบว่า ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ของผู้ ท า
แบบทดสอบในด้านเพศสภาพ มีค่า Sig. (P-value) เท่ากับ 0.000 ดังนัน้ในด้านเพศสภาพจึงมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.000 คือ ผู้บริโภคท่ีมีเพศสภาพท่ีแตกตา่งกนั จะมีอิทธิพลตอ่คณุลกัษณะ
ด้านระยะเวลารอคิว 4-6 เดือน ท่ีแตกต่างกัน โดยเพศสภาพท่ีมีนัยส าคญัทางสถิติมากท่ีสุด คือ เพศ
หญิง (Node 1) โดยมีค่าเฉล่ีย 1.723 มีจ านวน 120 คน และเพศชาย (Node 2) โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ   
-1.446 มีจ านวน 82 คน ตามล าดบั สามารถสรุปได้ว่า 

ด้านเพศวิถี พบว่า ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความว่า ผู้บริโภคท่ีมีเพศวิถีแตกตา่งกนั มีอิทธิพลตอ่คณุลกัษณะด้านระยะเวลารอควิ 4-6 เดือน 
ของผู้บริโภคท่ีสนใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ ท่ีไมแ่ตกตา่งกนั 

ด้านอายุ  พบว่า ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิ เสธสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความว่า ผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อคุณลกัษณะด้านระยะเวลารอคิว 4-6 เดือน 
ของผู้บริโภคท่ีสนใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ ท่ีไม่แตกตา่งกนั 
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ด้านอาชีพ พบว่า ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความว่า ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกตา่งกัน มีอิทธิพลต่อคณุลกัษณะด้านระยะเวลารอคิว 4-6 เดือน 
ของผู้บริโภคท่ีสนใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ ท่ีไมแ่ตกตา่งกนั 

ด้านรายได้เฉล่ียต่อเดือน พบว่า ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง 

(H1) หมายความว่า ผู้ บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อคุณลักษณะด้าน

ระยะเวลารอคิว 4-6 เดือน ของผู้บริโภคท่ีสนใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ ท่ีไมแ่ตกตา่งกนั 
ด้านระดับการศึกษาสูงสุด พบว่า ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติ

ฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้บริโภคท่ีมีระดบัการศกึษาสูงสดุแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อคณุลกัษณะ

ด้านระยะเวลารอคิว 4-6 เดือน ของผู้บริโภคท่ีสนใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ ท่ีไมแ่ตกตา่งกนั 
ด้านภูมิล าเนาเดิม พบว่า ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความว่า ผู้บริโภคท่ีมีภูมิล าเนาเดิมแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อคณุลักษณะด้านระยะเวลารอคิว    
4-6 เดือน ของผู้บริโภคท่ีสนใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ ท่ีไมแ่ตกตา่งกนั 

สมมติฐานที่  1.5 ผู้ บริโภคท่ีมีเพศ อาชีพ อายุ รายได้เฉล่ียต่อเดือน ระดับ
การศึกษาสูงสุด และภูมิล าเนาเดิม แตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อคุณลักษณะด้านระยะเวลารอคิว 6 
เดือนขึน้ไป ของผู้บริโภคท่ีสนใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ ท่ีแตกตา่งกนั โดยสามารถเขียนสมมติฐานได้
ดงันี ้

H0 : ผู้บริโภคท่ีมีเพศ อาชีพ อาย ุรายได้เฉล่ียต่อเดือน ระดบัการศึกษาสูงสุด และ

ภูมิล าเนาเดิม แตกต่างกนั มีอิทธิพลตอ่คณุลกัษณะด้านระยะเวลารอคิว 6 เดือนขึน้ไป ของผู้บริโภค
ท่ีสนใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ ท่ีไมแ่ตกตา่งกนั 

H1 : ผู้บริโภคท่ีมีเพศ อาชีพ อาย ุรายได้เฉล่ียต่อเดือน ระดบัการศึกษาสูงสุด และ

ภูมิล าเนาเดิม แตกต่างกนั มีอิทธิพลตอ่คณุลกัษณะด้านระยะเวลารอคิว 6 เดือนขึน้ไป ของผู้บริโภค
ท่ีสนใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ ท่ีแตกตา่งกนั 
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ภาพประกอบ 24 แสดงลกัษณะทางประชากรศาสตร์ด้านรายได้เฉล่ียตอ่เดือนของผู้ท าแบบทดสอบท่ี
มีอิทธิพลตอ่คณุลกัษณะด้านระยะเวลารอคิว 6 เดือนขึน้ไป ของผู้บริโภคท่ีสนใจท าศลัยกรรมตา 2 

ชัน้ 

จากภาพประกอบ 24 ผลการวิเคราะห์พบว่า ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ของผู้ ท า
แบบทดสอบในด้านรายได้เฉล่ียต่อเดือน มีค่า Sig. (P-value) เท่ากับ 0.000 ดงันัน้ในด้านรายได้เฉล่ีย
ตอ่เดือนจึงมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.000 คือ ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือนท่ีแตกต่างกัน จะมี
อิทธิพลต่อคณุลกัษณะด้านระยะเวลารอคิว 6 เดือนขึน้ไป ท่ีแตกต่างกัน โดยรายได้เฉล่ียต่อเดือนท่ีมี
นยัส าคญัทางสถิติมากท่ีสุด คือรายได้เฉล่ียตอ่เดือน ต ่ากว่า 15,000 บาท, 35,0001-45,000 บาท และ 
55,001 บาทขึน้ไป (Node 1) โดยมีค่าเฉล่ีย 0.253 มีจ านวน 95 คน และรายได้เฉล่ียต่อเดือน 15,501-
25,000 บาท, 25,001-35,000 บาท และ 45,001-55,000 บาท (Node 2) โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ -4.018 
มีจ านวน 107 คน ตามล าดบั สามารถสรุปได้ว่า 

ด้านเพศสภาพ พบว่า ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความว่า ผู้บริโภคท่ีมีเพศสภาพแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อคุณลักษณะด้านระยะเวลารอคิว 6 
เดือนขีน้ไป ของผู้บริโภคท่ีสนใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ ท่ีไมแ่ตกตา่งกนั 
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ด้านเพศวิถี พบว่า ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความว่า ผู้บริโภคท่ีมีเพศวิถีแตกตา่งกนั มีอิทธิพลตอ่คณุลกัษณะด้านระยะเวลารอควิ 4-6 เดือน 
ของผู้บริโภคท่ีสนใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ ท่ีไมแ่ตกตา่งกนั 

ด้านอายุ  พบว่า ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิ เสธสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความว่า ผู้บริโภคท่ีมีอายแุตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อคณุลกัษณะด้านระยะเวลารอคิว 6 เดือนขีน้
ไป ของผู้บริโภคท่ีสนใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ ท่ีไมแ่ตกตา่งกนั 

ด้านอาชีพ พบว่า ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความวา่ ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกตา่งกนั มีอิทธิพลตอ่คณุลกัษณะด้านระยะเวลารอคิว 6 เดือนขีน้
ไป ของผู้บริโภคท่ีสนใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ ท่ีไมแ่ตกตา่งกนั 

ด้านระดับการศึกษาสูงสุด พบว่า ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติ

ฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้บริโภคท่ีมีระดบัการศกึษาสูงสดุแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อคณุลกัษณะ

ด้านระยะเวลารอคิว 6 เดือนขีน้ไป ของผู้บริโภคท่ีสนใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ ท่ีไมแ่ตกตา่งกนั 
ด้านภูมิล าเนาเดิม พบว่า ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความว่า ผู้บริโภคท่ีมีภูมิล าเนาเดิมแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อคณุลักษณะด้านระยะเวลารอคิว    
6 เดือนขีน้ไป ของผู้บริโภคท่ีสนใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ ท่ีไมแ่ตกตา่งกนั 

สมมติฐานที่  1.6 ผู้ บริโภคท่ีมีเพศ อาชีพ อายุ รายได้เฉล่ียต่อเดือน ระดับ
การศึกษาสูงสุด และภูมิล าเนาเดิม แตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อคุณลักษณะด้านรีวิวเชิงบวกจ านวน
ปานกลางของผู้บริโภคท่ีสนใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ ท่ีแตกต่างกัน โดยสามารถเขียนสมมติฐานได้
ดงันี ้

H0 : ผู้บริโภคท่ีมีเพศ อาชีพ อาย ุรายได้เฉล่ียต่อเดือน ระดบัการศึกษาสูงสุด และ

ภูมิล าเนาเดิม แตกตา่งกนั มีอิทธิพลตอ่คณุลกัษณะด้านรีวิวเชิงบวกจ านวนปานกลางของผู้บริโภคท่ี
สนใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ ท่ีไมแ่ตกตา่งกนั 

H1 : ผู้บริโภคท่ีมีเพศ อาชีพ อาย ุรายได้เฉล่ียต่อเดือน ระดบัการศึกษาสูงสุด และ

ภูมิล าเนาเดิม แตกตา่งกนั มีอิทธิพลตอ่คณุลกัษณะด้านรีวิวเชิงบวกจ านวนปานกลางของผู้บริโภคท่ี
สนใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ ท่ีแตกตา่งกนั 
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ภาพประกอบ 25 แสดงลกัษณะทางประชากรศาสตร์ด้านอายขุองผู้ท าแบบทดสอบท่ีมีอิทธิพลตอ่

คณุลกัษณะด้านรีวิวเชิงบวกจ านวนปานกลางของผู้บริโภคท่ีสนใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ 

จากภาพประกอบ 25 ผลการวิเคราะห์พบว่า ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ของผู้ ท า
แบบทดสอบในด้านอาย ุมีคา่ Sig. (P-value) เท่ากบั 0.000 ดงันัน้ในด้านอายุจึงมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.000 คือ ผู้บริโภคท่ีมีอายุท่ีแตกต่างกัน จะมีอิทธิพลต่อคุณลักษณะด้านรีวิวเชิงบวกจ านวน
ปานกลางท่ีแตกต่างกัน โดยอายุท่ีมีนัยส าคญัทางสถิติมากท่ีสุด คือ อายุ 31-38 ปี, 39-46 ปี,  47-54 
ปี และ 55 ปีขึน้ไป (Node 1) โดยมีค่าเฉล่ีย 2.090 มีจ านวน 128 คน และอายุ 15-22 ปี และ 23-30 ปี 
(Node 2) โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั -1.352 มีจ านวน 74 คน ตามล าดบั สามารถสรุปได้ว่า 

ด้านเพศสภาพ พบว่า ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความว่า ผู้บริโภคท่ีมีเพศสภาพแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อคุณลกัษณะด้านรีวิวเชิงบวกจ านวน
ปานกลางของผู้บริโภคท่ีสนใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ ท่ีไมแ่ตกตา่งกนั 

ด้านเพศวิถี พบว่า ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความว่า ผู้บริโภคท่ีมีเพศวิถีแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อคณุลกัษณะด้านรีวิวเชิงบวกจ านวนปาน
กลางของผู้บริโภคท่ีสนใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ ท่ีไมแ่ตกตา่งกนั 
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ด้านอาชีพ พบว่า ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความว่า ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อคุณลักษณะด้านรีวิวเชิงบวกจ านวนปาน
กลางของผู้บริโภคท่ีสนใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ ท่ีไมแ่ตกตา่งกนั 

ด้านรายได้เฉล่ียตอ่เดือน พบว่า ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง 

(H1) หมายความว่า ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อคุณลักษณะด้านรีวิว

เชิงบวกจ านวนปานกลางของผู้บริโภคท่ีสนใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ ท่ีไมแ่ตกตา่งกนั 
ด้านระดับการศึกษาสูงสุด พบว่า ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติ

ฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้บริโภคท่ีมีระดบัการศกึษาสูงสดุแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อคณุลกัษณะ

ด้านรีวิวเชิงบวกจ านวนปานกลางของผู้บริโภคท่ีสนใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ ท่ีไมแ่ตกตา่งกนั 
ด้านภูมิล าเนาเดิม พบว่า ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความว่า ผู้ บริโภคท่ีมีภูมิล าเนาเดิมแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อคุณลักษณะด้านรีวิวเชิงบวก
จ านวนปานกลางของผู้บริโภคท่ีสนใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ ท่ีไมแ่ตกตา่งกนั 

สมมติฐานที่  1.7 ผู้ บริโภคท่ีมีเพศ อาชีพ อายุ รายได้เฉล่ียต่อเดือน ระดับ
การศกึษาสงูสดุ และภูมิล าเนาเดิม แตกตา่งกนั มีอิทธิพลตอ่คณุลกัษณะด้านรีวิวเชิงลบจ านวนน้อย
ของผู้บริโภคท่ีสนใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ ท่ีแตกตา่งกนั โดยสามารถเขียนสมมตฐิานได้ดงันี ้

H0 : ผู้บริโภคท่ีมีเพศ อาชีพ อาย ุรายได้เฉล่ียต่อเดือน ระดบัการศึกษาสูงสุด และ

ภูมิล าเนาเดิม แตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อคณุลกัษณะด้านรีวิวเชิงลบจ านวนน้อยของผู้บริโภคท่ีสนใจ
ท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ ท่ีไมแ่ตกตา่งกนั 

H1 : ผู้บริโภคท่ีมีเพศ อาชีพ อาย ุรายได้เฉล่ียต่อเดือน ระดบัการศึกษาสูงสุด และ

ภูมิล าเนาเดิม แตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อคณุลกัษณะด้านรีวิวเชิงลบจ านวนน้อยของผู้บริโภคท่ีสนใจ
ท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ ท่ีแตกตา่งกนั 



  89 

 
ภาพประกอบ 26 แสดงลกัษณะทางประชากรศาสตร์ด้านเพศสภาพของผู้ท าแบบทดสอบท่ีมีอิทธิพล

ตอ่คณุลกัษณะด้านรีวิวเชิงลบจ านวนน้อยของผู้บริโภคท่ีสนใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ 

จากภาพประกอบ 26 ผลการวิเคราะห์พบว่า ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ของผู้ ท า
แบบทดสอบในด้านเพศสภาพ มีค่า Sig. (P-value) เท่ากับ 0.000 ดังนัน้ในด้านเพศสภาพจึงมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.000 คือ ผู้บริโภคท่ีมีเพศสภาพท่ีแตกตา่งกนั จะมีอิทธิพลตอ่คณุลกัษณะ
ด้านรีวิวเชิงลบจ านวนน้อยท่ีแตกต่างกัน โดยเพศสภาพท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติมากท่ีสุด คือ เพศชาย 
(Node 2) โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากับ 16.488 มีจ านวน 82 คน และเพศหญิง (Node 1) โดยมีค่าเฉล่ีย 8.305 
มีจ านวน 120 คน ตามล าดบั สามารถสรุปได้ว่า 

ด้านเพศวิถี พบว่า ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความว่า ผู้บริโภคท่ีมีเพศวิถีแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อคุณลักษณะด้านรีวิวเชิงลบจ านวนน้อย 
ของผู้บริโภคท่ีสนใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ ท่ีไมแ่ตกตา่งกนั 

ด้านอาชีพ พบว่า ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความว่า ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อคุณลักษณะด้านรีวิวเชิงลบจ านวนน้อย 
ของผู้บริโภคท่ีสนใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ ท่ีไมแ่ตกตา่งกนั 
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ด้านอายุ  พบว่า ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิ เสธสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความว่า ผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อคณุลกัษณะด้านรีวิวเชิงลบจ านวนน้อยของ
ผู้บริโภคท่ีสนใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ ท่ีไมแ่ตกตา่งกนั 

ด้านรายได้เฉล่ียตอ่เดือน พบว่า ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง 

(H1) หมายความว่า ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อคุณลักษณะด้านรีวิว

เชิงลบจ านวนน้อยของผู้บริโภคท่ีสนใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ ท่ีไมแ่ตกตา่งกนั 
ด้านระดับการศึกษาสูงสุด พบว่า ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติ

ฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้บริโภคท่ีมีระดบัการศกึษาสูงสดุแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อคณุลกัษณะ

ด้านรีวิวเชิงลบจ านวนน้อยของผู้บริโภคท่ีสนใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ ท่ีไมแ่ตกตา่งกนั 
ด้านภูมิล าเนาเดิม พบว่า ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความว่า ผู้บริโภคท่ีมีภูมิล าเนาเดิมแตกต่างกัน มีอิทธิพลตอ่คณุลกัษณะด้านรีวิวเชิงลบจ านวน
น้อยของผู้บริโภคท่ีสนใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ ท่ีไมแ่ตกตา่งกนั 

สมมติฐานที่  2 ผู้ บริโภคท่ีมีลักษณะประชากรศาตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ 
รายได้เฉล่ียต่อเดือน ระดบัการศึกษาสูงสุด และภูมิล าเนาเดิม แตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อ Customer 
preference ของผู้บริโภคท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ท่ีแตกตา่งกนั 

สมมติฐานที่  2.1 ผู้ บริโภคท่ีมีเพศ อาชีพ อายุ รายได้เฉล่ียต่อเดือน ระดับ
การศกึษาสงูสดุ และภูมิล าเนาเดิม แตกตา่งกนั มีอิทธิพลตอ่คณุลกัษณะด้านช่ือเสียงของหมอทัว่ไป
ของผู้บริโภคท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ท่ีแตกตา่งกนั โดยสามารถเขียนสมมตฐิานได้ดงันี ้

H0 : ผู้บริโภคท่ีมีเพศ อาชีพ อาย ุรายได้เฉล่ียต่อเดือน ระดบัการศึกษาสูงสุด และ

ภูมิล าเนาเดิม แตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อคณุลกัษณะด้านช่ือเสียงของหมอทัว่ไปของผู้บริโภคท่ีสนใจ
ฉีดโบท็อกซ์ท่ีไมแ่ตกตา่งกนั 

H1 : ผู้บริโภคท่ีมีเพศ อาชีพ อาย ุรายได้เฉล่ียต่อเดือน ระดบัการศึกษาสูงสุด และ

ภูมิล าเนาเดิม แตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อคณุลกัษณะด้านช่ือเสียงของหมอทัว่ไปของผู้บริโภคท่ีสนใจ
ฉีดโบท็อกซ์ท่ีแตกตา่งกนั 
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ภาพประกอบ 27 แสดงลกัษณะทางประชากรศาสตร์ด้านรายได้เฉล่ียตอ่เดือนของผู้ท าแบบทดสอบท่ี

มีอิทธิพลตอ่คณุลกัษณะด้านช่ือเสียงของหมอทัว่ไปของผู้บริโภคท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ 

จากภาพประกอบ 27 ผลการวิเคราะห์พบว่า ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ของผู้ ท า
แบบทดสอบในด้านรายได้เฉล่ียต่อเดือน มีค่า Sig. (P-value) เท่ากับ 0.000 ดงันัน้ในด้านรายได้เฉล่ีย
ตอ่เดือนจึงมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.000 คือ ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือนท่ีแตกต่างกัน จะมี
อิทธิพลต่อคุณลักษณะด้านช่ือเสียงของหมอทั่วไปท่ีแตกต่างกัน โดยรายได้เฉล่ียต่อเดือนท่ีมี
นยัส าคญัทางสถิติมากท่ีสุด คือ รายได้เฉล่ียต่อเดือน 15,001-25,000 บาท และ 25,001-35,000 บาท 
(Node 1) โดยมีค่าเฉล่ีย -0.306 มีจ านวน 99 คน และรายได้เฉล่ียต่อเดือน ต ่ากว่า 15,000 บาท, 
35,001-45,000 บาท, 45,001-55,000 บาท และ 55,001 บาทขึน้ไป (Node 2) โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ -
2.540 มีจ านวน 101 คน ตามล าดบั สามารถสรุปได้ว่า 

ด้านเพศสภาพ พบว่า ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความว่า ผู้บริโภคท่ีมีเพศสภาพแตกตา่งกนั มีอิทธิพลตอ่คณุลกัษณะด้านช่ือเสียงของหมอทัว่ไป
ของผู้บริโภคท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ท่ีไมแ่ตกตา่งกนั 
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ด้านเพศวิถี พบว่า ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า ผู้บริโภคท่ีมีเพศวิถีแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อคุณลกัษณะด้านช่ือเสียงของหมอทั่วไป
ของผู้บริโภคท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ท่ีไมแ่ตกตา่งกนั 

ด้านอายุ  พบว่า ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิ เสธสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความว่า ผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อคณุลกัษณะด้านช่ือเสียงของหมอทัว่ไปของ
ผู้บริโภคท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ท่ีไมแ่ตกตา่งกนั 

ด้านอาชีพ พบว่า ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความว่า ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกตา่งกนั มีอิทธิพลตอ่คณุลกัษณะด้านช่ือเสียงของหมอทัว่ไปของ
ผู้บริโภคท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ท่ีไมแ่ตกตา่งกนั 

ด้านระดับการศึกษาสูงสุด พบว่า ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติ

ฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้บริโภคท่ีมีระดบัการศกึษาสูงสดุแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อคณุลกัษณะ

ด้านช่ือเสียงของหมอทัว่ไปของผู้บริโภคท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ท่ีไม่แตกตา่งกนั 
ด้านภูมิล าเนาเดิม พบว่า ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความว่า ผู้บริโภคท่ีมีภูมิล าเนาเดิม แตกต่างกัน มีอิทธิพลตอ่คณุลกัษณะด้านช่ือเสียงของหมอ
ทัว่ไปของผู้บริโภคท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ท่ีไมแ่ตกตา่งกนั 

สมมติฐานที่  2.2 ผู้ บริโภคท่ีมีเพศ อาชีพ อายุ รายได้เฉล่ียต่อเดือน ระดับ
การศึกษาสูงสุด และภูมิล าเนาเดิม แตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อคุณลกัษณะด้านช่ือเสียงของหมอท่ีมี
ช่ือเสียงของผู้บริโภคท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ท่ีแตกตา่งกนั โดยสามารถเขียนสมมตฐิานได้ดงันี ้

H0 : ผู้บริโภคท่ีมีเพศ อาชีพ อาย ุรายได้เฉล่ียต่อเดือน ระดบัการศึกษาสูงสุด และ

ภูมิล าเนาเดิม แตกตา่งกัน มีอิทธิพลต่อคณุลกัษณะด้านช่ือเสียงของหมอท่ีมีช่ือเสียงของผู้บริโภคท่ี
สนใจฉีดโบท็อกซ์ท่ีไมแ่ตกตา่งกนั 

H1 : ผู้บริโภคท่ีมีเพศ อาชีพ อาย ุรายได้เฉล่ียต่อเดือน ระดบัการศึกษาสูงสุด และ

ภูมิล าเนาเดิม แตกตา่งกัน มีอิทธิพลต่อคณุลกัษณะด้านช่ือเสียงของหมอท่ีมีช่ือเสียงของผู้บริโภคท่ี
สนใจฉีดโบท็อกซ์ท่ีแตกตา่งกนั 
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ภาพประกอบ 28 แสดงลกัษณะทางประชากรศาสตร์ด้านรายได้เฉล่ียตอ่เดือนของผู้ท าแบบทดสอบท่ี

มีอิทธิพลตอ่คณุลกัษณะด้านช่ือเสียงของหมอท่ีมีช่ือเสียงของผู้บริโภคท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ 

จากภาพประกอบ 28 ผลการวิเคราะห์พบว่า ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ของผู้ ท า
แบบทดสอบในด้านรายได้เฉล่ียต่อเดือน มีค่า Sig. (P-value) เท่ากับ 0.000 ดงันัน้ในด้านรายได้เฉล่ีย
ตอ่เดือนจึงมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.000 คือ ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือนท่ีแตกต่างกัน จะมี
อิทธิพลต่อคุณลักษณะด้านช่ือเสียงของหมอท่ีมีช่ือเสียงท่ีแตกต่างกัน โดยรายได้เฉล่ียต่อเดือนท่ีมี
นยัส าคญัทางสถิติมากท่ีสุด คือ รายได้เฉล่ียต่อเดือน ต ่ากว่า 15,000 บาท, 35,001-45,000 บาท และ 
55,001 บาทขึน้ไป (Node 2) โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.540 มีจ านวน 101 คน และรายได้เฉล่ียต่อเดือน 
15,001-25,000 บาท และ 25,001-35,000 บาท (Node 1) โดยมีค่าเฉล่ีย 0.306 มีจ านวน 99 คน 
ตามล าดบั สามารถสรุปได้ว่า 

ด้านเพศสภาพ พบว่า ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความว่า ผู้บริโภคท่ีมีเพศสภาพแตกตา่งกนั มีอิทธิพลต่อคณุลกัษณะด้านช่ือเสียงของหมอท่ีมี
ช่ือเสียงของผู้บริโภคท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ท่ีไมแ่ตกตา่งกนั 

ด้านเพศวิถี พบว่า ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความว่า ผู้บริโภคท่ีมีเพศวิถีแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อคุณลักษณะด้านช่ือเสียงของหมอท่ีมี
ช่ือเสียงของผู้บริโภคท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ท่ีไมแ่ตกตา่งกนั 
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ด้านอายุ พบว่า ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความว่า ผู้ บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อคุณลักษณะด้านช่ือเสียงของหมอท่ีมี
ช่ือเสียงของผู้บริโภคท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ท่ีไมแ่ตกตา่งกนั 

ด้านอาชีพ พบว่า ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความว่า ผู้ บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อคุณลักษณะด้านช่ือเสียงของหมอท่ีมี
ช่ือเสียงของผู้บริโภคท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ท่ีไมแ่ตกตา่งกนั 

ด้านระดับการศึกษาสูงสุด พบว่า ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติ

ฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้บริโภคท่ีมีระดบัการศกึษาสงูสดุแตกตา่งกนั มีอิทธิพลตอ่คณุลกัษณะ

ด้านช่ือเสียงของหมอท่ีมีช่ือเสียงของผู้บริโภคท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ท่ีไม่แตกตา่งกนั 
ด้านภูมิล าเนาเดิม พบว่า ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความว่า ผู้บริโภคท่ีมีภูมิล าเนาเดิมแตกตา่งกนั มีอิทธิพลตอ่คณุลกัษณะด้านช่ือเสียงของหมอท่ี
มีช่ือเสียงของผู้บริโภคท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ท่ีไม่แตกตา่งกนั 

สมมติฐานที่  2.3 ผู้ บริโภคท่ีมีเพศ อาชีพ อายุ รายได้เฉล่ียต่อเดือน ระดับ
การศกึษาสงูสดุ และภมูิล าเนาเดมิแตกตา่งกนั มีอิทธิพลตอ่คณุลกัษณะด้านรีวิวเชิงบวกจ านวนน้อย
ของผู้บริโภคท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ท่ีแตกตา่งกนั โดยสามารถเขียนสมมตฐิานได้ดงันี ้

H0 : ผู้บริโภคท่ีมีเพศ อาชีพ อาย ุรายได้เฉล่ียต่อเดือน ระดบัการศึกษาสูงสุด และ

ภมูิล าเนาเดิม แตกตา่งกนั มีอิทธิพลตอ่คณุลกัษณะด้านรีวิวเชิงบวกจ านวนน้อยของผู้บริโภคท่ีสนใจ
ฉีดโบท็อกซ์ท่ีไมแ่ตกตา่งกนั 

H1 : ผู้บริโภคท่ีมีเพศ อาชีพ อาย ุรายได้เฉล่ียต่อเดือน ระดบัการศึกษาสูงสุด และ

ภมูิล าเนาเดิม แตกตา่งกนั มีอิทธิพลตอ่คณุลกัษณะด้านรีวิวเชิงบวกจ านวนน้อยของผู้บริโภคท่ีสนใจ
ฉีดโบท็อกซ์ท่ีแตกตา่งกนั 
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ภาพประกอบ 29 แสดงลกัษณะทางประชากรศาสตร์ด้านรายได้เฉล่ียตอ่เดือนของผู้ท าแบบ ทดสอบ

ท่ีมีอิทธิพลตอ่คณุลกัษณะด้านรีวิวเชิงบวกจ านวนน้อยของผู้บริโภคท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ 

จากภาพประกอบ 29 ผลการวิเคราะห์พบว่า ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ของผู้ ท า
แบบทดสอบในด้านรายได้เฉล่ียต่อเดือน มีค่า Sig. (P-value) เท่ากับ 0.000 ดงันัน้ในด้านรายได้เฉล่ีย
ตอ่เดือนจึงมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.000 คือ ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือนท่ีแตกต่างกัน จะมี
อิทธิพลต่อคุณลักษณะด้านรีวิวเชิงบวกจ านวนน้อยท่ีแตกต่างกัน โดยรายได้เฉล่ียต่อเดือนท่ีมี
นัยส าคัญทางสถิติมากท่ีสุด คือ รายได้เฉล่ียต่อเดือน 15,001-25,000 บาท, 25,001-35,000 บาท, 
45,001-55,000 บาท และ 55,001 บาทขึน้ไป (Node 1) โดยมีค่าเฉล่ีย -1.861 มีจ านวน 134 คน และ
รายได้เฉล่ียต่อเดือน ต ่ากว่า 15,000 บาท และ 35,001-45,000 บาท (Node 2) โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ    
-3.961 มีจ านวน 66 คน ตามล าดบั สามารถสรุปได้ว่า 

ด้านเพศสภาพ พบว่า ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความว่า ผู้บริโภคท่ีมีเพศสภาพแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อคณุลกัษณะด้านรีวิวเชิงบวกจ านวน
น้อยของผู้บริโภคท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ท่ีไมแ่ตกตา่งกนั 
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ด้านเพศวิถี พบว่า ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความว่า ผู้บริโภคท่ีมีเพศวิถีแตกตา่งกนั มีอิทธิพลตอ่คณุลกัษณะด้านรีวิวเชิงบวกจ านวนน้อย
ของผู้บริโภคท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ท่ีไมแ่ตกตา่งกนั 

ด้านอายุ พบว่า ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความว่า ผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อคณุลักษณะด้านรีวิวเชิงบวกจ านวนน้อย
ของผู้บริโภคท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ท่ีไมแ่ตกตา่งกนั 

ด้านอาชีพ พบว่า ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความว่า ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อคณุลกัษณะรีวิวเชิงบวกจ านวนน้อยของ
ผู้บริโภคท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ท่ีไมแ่ตกตา่งกนั 

ด้านระดับการศึกษาสูงสุด พบว่า ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติ

ฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้บริโภคท่ีมีระดบัการศกึษาสงูสดุแตกตา่งกนั มีอิทธิพลตอ่คณุลกัษณะ

ด้านรีวิวเชิงบวกจ านวนน้อยของผู้บริโภคท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ท่ีไมแ่ตกตา่งกนั 
ด้านภูมิล าเนาเดิม พบว่า ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความว่า ผู้ บริโภคท่ีมีภูมิล าเนาเดิมแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อคุณลักษณะด้านรีวิวเชิงบวก
จ านวนน้อยของผู้บริโภคท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ท่ีไม่แตกตา่งกนั 

สมมติฐานที่  2.4 ผู้ บริโภคท่ีมีเพศ อาชีพ อายุ รายได้เฉล่ียต่อเดือน ระดับ
การศึกษาสูงสุด และภูมิล าเนาเดิม แตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อคุณลักษณะด้านรีวิวเชิงบวกจ านวน
ปานกลางของผู้บริโภคท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ท่ีแตกตา่งกนั โดยสามารถเขียนสมมตฐิานได้ดงันี ้

H0 : ผู้บริโภคท่ีมีเพศ อาชีพ อาย ุรายได้เฉล่ียต่อเดือน ระดบัการศึกษาสูงสุด และ

ภูมิล าเนาเดิม แตกตา่งกนั มีอิทธิพลตอ่คณุลกัษณะด้านรีวิวเชิงบวกจ านวนปานกลางของผู้บริโภคท่ี
สนใจฉีดโบท็อกซ์ท่ีไมแ่ตกตา่งกนั 

H1 : ผู้บริโภคท่ีมีเพศ อาชีพ อาย ุรายได้เฉล่ียต่อเดือน ระดบัการศึกษาสูงสุด และ

ภูมิล าเนาเดิม แตกตา่งกนั มีอิทธิพลตอ่คณุลกัษณะด้านรีวิวเชิงบวกจ านวนปานกลางของผู้บริโภคท่ี
สนใจฉีดโบท็อกซ์ท่ีแตกตา่งกนั 
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ภาพประกอบ 30 แสดงลกัษณะทางประชากรศาสตร์ด้านรายได้เฉล่ียตอ่เดือนของผู้ท าแบบ ทดสอบ

ท่ีมีอิทธิพลตอ่คณุลกัษณะด้านรีวิวเชิงบวกจ านวนปานกลางของผู้บริโภคท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ 

จากภาพประกอบ 30 ผลการวิเคราะห์พบว่า ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ของผู้ ท า
แบบทดสอบในด้านรายได้เฉล่ียต่อเดือน มีค่า Sig. (P-value) เท่ากับ 0.000 ดงันัน้ในด้านรายได้เฉล่ีย
ตอ่เดือนจึงมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.000 คือ ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน ท่ีแตกตา่งกนั จะมี
อิทธิพลต่อคุณลักษณะด้านรีวิวเชิงบวกจ านวนปานกลางท่ีแตกต่างกัน โดยรายได้เฉล่ียต่อเดือนท่ีมี
นยัส าคญัทางสถิติมากท่ีสุด คือ รายได้เฉล่ียต่อเดือน ต ่ากว่า 15,000 บาท และ 35,001-45,000 บาท 
(Node 2) โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 1.861 มีจ านวน 66 คน และรายได้เฉล่ียต่อเดือน 15,001-25,000 บาท
, 25,001-35,000 บาท, 45,001-55,000 บาท และ 55,001 บาทขึน้ไป (Node 1) โดยมีค่าเฉล่ีย 0.354 
มีจ านวน 134 คน ตามล าดบั สามารถสรุปได้ว่า 

ด้านเพศสภาพ พบว่า ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความว่า ผู้บริโภคท่ีมีเพศสภาพแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อคณุลกัษณะด้านรีวิวเชิงบวกจ านวน
ปานกลางของผู้บริโภคท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ท่ีไมแ่ตกตา่งกนั 
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ด้านเพศวิถี พบว่า ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความว่า ผู้บริโภคท่ีมีเพศวิถีแตกตา่งกนั มีอิทธิพลต่อคณุลกัษณะด้านรีวิวเชิงบวกจ านวนปาน
กลางของผู้บริโภคท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ท่ีไมแ่ตกตา่งกนั 

ด้านอายุ พบว่า ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความว่า ผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อคุณลกัษณะด้านรีวิวเชิงบวกจ านวนปาน
กลางของผู้บริโภคท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ท่ีไมแ่ตกตา่งกนั 

ด้านอาชีพ พบว่า ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความว่า ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อคณุลกัษณะด้านรีวิวเชิงบวกจ านวนปาน
กลางของผู้บริโภคท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ท่ีไมแ่ตกตา่งกนั 

ด้านระดับการศึกษาสูงสุด พบว่า ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติ

ฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้บริโภคท่ีมีระดบัการศกึษาสงูสดุแตกตา่งกนั มีอิทธิพลตอ่คณุลกัษณะ

ด้านรีวิวเชิงบวกจ านวนปานกลางของผู้บริโภคท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ท่ีไมแ่ตกตา่งกนั 
ด้านภูมิล าเนาเดิม พบว่า ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความว่า ผู้ บริโภคท่ีมีภูมิล าเนาเดิมแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อคุณลักษณะด้านรีวิวเชิงบวก
จ านวนปานกลางของผู้บริโภคท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ท่ีไม่แตกตา่งกนั 

สมมติฐานที่  2.5 ผู้ บริโภคท่ีมีเพศ อาชีพ อายุ รายได้เฉล่ียต่อเดือน ระดับ
การศกึษาสงูสดุ และภูมิล าเนาเดิม แตกตา่งกนั มีอิทธิพลตอ่คณุลกัษณะด้านรีวิวเชิงลบจ านวนปาน
กลางของผู้บริโภคท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ท่ีแตกตา่งกนั โดยสามารถเขียนสมมตฐิานได้ดงันี ้

H0 : ผู้บริโภคท่ีมีเพศ อาชีพ อาย ุรายได้เฉล่ียต่อเดือน ระดบัการศึกษาสูงสุด และ

ภูมิล าเนาเดิม แตกต่างกนั มีอิทธิพลตอ่คณุลกัษณะด้านรีวิวเชิงลบจ านวนปานกลางของผู้บริโภคท่ี
สนใจฉีดโบท็อกซ์ท่ีไมแ่ตกตา่งกนั 

H1 : ผู้บริโภคท่ีมีเพศ อาชีพ อาย ุรายได้เฉล่ียต่อเดือน ระดบัการศึกษาสูงสุด และ

ภูมิล าเนาเดิม แตกต่างกนั มีอิทธิพลตอ่คณุลกัษณะด้านรีวิวเชิงลบจ านวนปานกลางของผู้บริโภคท่ี
สนใจฉีดโบท็อกซ์ท่ีแตกตา่งกนั 
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ภาพประกอบ 31 แสดงลกัษณะทางประชากรศาสตร์ด้านระดบัการศกึษาสงูสดุและอายขุองผู้ท า

แบบทดสอบท่ีมีอิทธิพลตอ่คณุลกัษณะด้านรีวิวเชิงบวกจ านวนปานกลางของผู้บริโภคท่ีสนใจฉีดโบท็
อกซ์ 

จากภาพประกอบ 31 ผลการวิเคราะห์พบว่า ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ของผู้ ท า
แบบทดสอบในด้านระดับการศึกษาสูงสุด มีค่า Sig. (P-value) เท่ากับ 0.000 ดังนัน้ในด้านระดับ
การศกึษาสงูสดุจึงมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.000 คือ ผู้บริโภคท่ีมีระดบัการศกึษาสงูสดุท่ีแตกตา่ง
กัน จะมีอิทธิพลต่อคุณลักษณะด้านรีวิวเชิงลบจ านวนปานกลางท่ีแตกต่างกัน โดยระดบัการศึกษา
สงูสุดท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติมากท่ีสุด คือ ระดบัการศกึษาปริญญาตรี (Node 1) โดยมีคา่เฉล่ีย 1.249 
มีจ านวน 144 คน และระดับการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี (Node 2) โดยมี
คา่เฉล่ียเทา่กบั 0.223 มีจ านวน 56 คน ตามล าดบั  

ซึ่งระดับการศึกษาปริญญาตรี (Node 1) มีจ านวน 144 คน ในจ านวนนีย้ังสามารถ
จ าแนกความแตกต่างทางด้านอายุต่อไปได้อีก เน่ืองจากด้านอายุมีค่า Sig. (P-value) เท่ากับ 0.001 
ดงันัน้ในด้านอายุจึงมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 คือ ผู้บริโภคท่ีมีอายใุนกลุ่ม Node 1 แตกตา่ง
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กนั จะมีอิทธิพลต่อคณุลกัษณะด้านรีวิวเชิงลบจ านวนปานกลางท่ีแตกต่างกัน โดยพบว่า อายุ 15-22 
ปี, 23-30 ปี และ 39-46 ปี (Node 4) จะมีอิทธิพลตอ่คณุลกัษณะด้านรีวิวเชิงลบจ านวนปานกลางมาก
ท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 1.801 มีจ านวน 60 คน รองลงมาคือ อาย ุ31-38 ปี (Node 3) มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
0.855 มีจ านวน 84 คน  สามารถสรุปได้ว่า 

ด้านเพศสภาพ พบว่า ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความว่า ผู้บริโภคท่ีมีเพศสภาพแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อคณุลักษณะด้านรีวิวเชิงลบจ านวน
ปานกลางของผู้บริโภคท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ท่ีไมแ่ตกตา่งกนั 

ด้านเพศวิถี พบว่า ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความว่า ผู้บริโภคท่ีมีเพศวิถีแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อคณุลกัษณะด้านรีวิวเชิงลบจ านวนปาน
กลางของผู้บริโภคท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ท่ีไมแ่ตกตา่งกนั 

ด้านอาชีพ พบว่า ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความว่า ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อคุณลักษณะด้านรีวิวเชิงลบจ านวนปาน
กลางของผู้บริโภคท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ท่ีไมแ่ตกตา่งกนั 

ด้านรายได้เฉล่ียต่อเดือน พบว่า ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือนแตกตา่งกนั มีอิทธิพลต่อคณุลกัษณะ
ด้านรีวิวเชิงลบจ านวนปานกลางของผู้บริโภคท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ท่ีไมแ่ตกตา่งกนั 

ด้านภูมิล าเนาเดิม พบว่า ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความว่า ผู้บริโภคท่ีมีภูมิล าเนาเดิมแตกต่างกัน มีอิทธิพลตอ่คณุลกัษณะด้านรีวิวเชิงลบจ านวน
ปานกลางของผู้บริโภคท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ท่ีไมแ่ตกตา่งกนั 

สมมติฐานที่  2.6 ผู้ บริโภคท่ีมีเพศ อาชีพ อายุ รายได้เฉล่ียต่อเดือน ระดับ
การศกึษาสูงสุด และภูมิล าเนาเดิม แตกต่างกนั มีอิทธิพลตอ่คณุลกัษณะด้านราคา 10,001-15,000 
บาท ของผู้บริโภคท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ท่ีแตกตา่งกนั โดยสามารถเขียนสมมติฐานได้ดงันี ้

H0 : ผู้บริโภคท่ีมีเพศ อาชีพ อาย ุรายได้เฉล่ียต่อเดือน ระดบัการศึกษาสูงสุด และ

ภูมิล าเนาเดิม แตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อคณุลกัษณะด้านราคา 10,001-15,000 บาท ของผู้บริโภคท่ี
สนใจฉีดโบท็อกซ์ท่ีไมแ่ตกตา่งกนั 

H1 : ผู้บริโภคท่ีมีเพศ อาชีพ อาย ุรายได้เฉล่ียต่อเดือน ระดบัการศึกษาสูงสุด และ

ภูมิล าเนาเดิม แตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อคณุลกัษณะด้านราคา 10,001-15,000 บาท ของผู้บริโภคท่ี
สนใจฉีดโบท็อกซ์ท่ีแตกตา่งกนั 
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ภาพประกอบ 32 แสดงลกัษณะทางประชากรศาสตร์ด้านอาชีพและรายได้เฉล่ียตอ่เดือนของผู้ท า
แบบทดสอบท่ีมีอิทธิพลตอ่คณุลกัษณะด้านราคา 10,001-15,000 บาท ของผู้บริโภคท่ีสนใจฉีดโบท็

อกซ์ 

จากภาพประกอบ 32 ผลการวิเคราะห์พบว่า ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ของผู้ ท า
แบบทดสอบในด้านอาชีพ มีค่า Sig. (P-value) เท่ากับ 0.000 ดงันัน้ในด้านอาชีพจึงมีนัยส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.000 คือ ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพท่ีแตกตา่งกนั จะมีอิทธิพลตอ่คณุลกัษณะด้านราคา 10,001-
15,000 บาท ท่ีแตกต่างกัน โดยอาชีพท่ีมีนัยส าคญัทางสถิติมากท่ีสุด คือ อาชีพนกัเรียน / นักศึกษา 
และอาชีพอ่ืนๆ  (Node 2) โดยมีค่าเฉล่ีย 0.916 มีจ านวน 63 คน และอาชีพพนกังานบริษัท, พนกังาน
ขาย และครู / อาจารย์ (Node 1) โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั -0.199 มีจ านวน 137 คน ตามล าดบั  
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ซึ่งอาชีพนักเรียน / นกัศึกษา และอาชีพอ่ืนๆ (Node 1) มีจ านวน 63 คน ในจ านวนนีย้ัง
สามารถจ าแนกความแตกต่างทางด้านรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่อไปได้อีก เน่ืองจากด้านอายุมีค่า Sig. 
(P-value) เท่ากับ 0.000 ดงันัน้ในด้านรายได้เฉล่ียต่อเดือนจึงมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.000 คือ 
ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนในกลุ่ม Node 1 แตกต่างกัน จะมีอิทธิพลต่อคณุลกัษณะด้านราคา 
10,001-15,000 บาท ท่ีแตกต่างกัน โดยรายได้เฉล่ียต่อเดือน  25,001-35,000 บาท และ 35,001-
45,000 บาท (Node 3) จะมีอิทธิพลต่อคุณลักษณะด้านราคา 10,001-15,000 บาท มากท่ีสุด มี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 0.283 มีจ านวน 81 คน รองลงมาคือ รายได้เฉล่ียต่อเดือน 15,001-25,000 บาท, 
45,001-55,000 บาท และ 55,001 บาทขึน้ไป (Node 4) มีค่าเฉล่ียเท่ากับ -0.896 มีจ านวน 56 คน  
สามารถสรุปได้วา่ 

ด้านเพศสภาพ พบว่า ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความว่า ผู้ บริโภคท่ีมีเพศสภาพแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อคุณลักษณะด้านราคา 10,001-
15,000 บาท ของผู้บริโภคท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ท่ีไมแ่ตกตา่งกนั 

ด้านเพศวิถี พบว่า ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความว่า ผู้บริโภคท่ีมีเพศวิถีแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อคณุลกัษณะด้านราคา 10,001-15,000 
บาท ของผู้บริโภคท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ท่ีไมแ่ตกตา่งกนั 

ด้านอายุ พบว่า ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความว่า ผู้บริโภคท่ีมีอายแุตกตา่งกนั มีอิทธิพลตอ่คณุลกัษณะด้านราคา 10,001-15,000 บาท 
ของผู้บริโภคท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ท่ีไมแ่ตกตา่งกนั 

ด้านระดับการศึกษาสูงสุด พบว่า ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติ

ฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้บริโภคท่ีมีระดบัการศกึษาสงูสดุแตกตา่งกนั มีอิทธิพลตอ่คณุลกัษณะ

ด้านราคา 10,001-15,000 บาท ของผู้บริโภคท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ท่ีไม่แตกตา่งกนั 
ด้านภูมิล าเนาเดิม พบว่า ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความว่า ผู้บริโภคท่ีมีภูมิล าเนาเดิมแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อคุณลักษณะด้านราคา 10,001-
15,000 บาท ของผู้บริโภคท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ท่ีไม่แตกตา่งกนั 

สมมติฐานที่  2.7 ผู้ บริโภคท่ีมีเพศ อาชีพ อายุ รายได้เฉล่ียต่อเดือน ระดับ
การศกึษาสูงสุด และภูมิล าเนาเดิม แตกต่างกนั มีอิทธิพลตอ่คณุลกัษณะด้านราคา 15,001-20,000 
บาท ของผู้บริโภคท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ท่ีแตกตา่งกนั โดยสามารถเขียนสมมติฐานได้ดงันี ้
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H0 : ผู้บริโภคท่ีมีเพศ อาชีพ อาย ุรายได้เฉล่ียต่อเดือน ระดบัการศึกษาสูงสุด และ

ภูมิล าเนาเดิม แตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อคุณลกัษณะด้านราคา 15,001-20,000 บาท ของผู้บริโภคท่ี
สนใจฉีดโบท็อกซ์ท่ีไมแ่ตกตา่งกนั 

H1 : ผู้บริโภคท่ีมีเพศ อาชีพ อาย ุรายได้เฉล่ียต่อเดือน ระดบัการศึกษาสูงสุด และ

ภูมิล าเนาเดิม แตกต่างกัน  มีอิทธิพลต่อคณุลกัษณะด้านราคา 15,001-20,000 บาท ของผู้บริโภคท่ี
สนใจฉีดโบท็อกซ์ท่ีแตกตา่งกนั 

 
ภาพประกอบ 33 แสดงลกัษณะทางประชากรศาสตร์ด้านอาชีพของผู้ท าแบบทดสอบท่ีมีอิทธิพลตอ่

คณุลกัษณะด้านราคา 15,001-20,000 บาท ของผู้บริโภคท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ 

จากภาพประกอบ 33 ผลการวิเคราะห์พบว่า ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ของผู้ ท า
แบบทดสอบในด้านอาชีพ มีค่า Sig. (P-value) เท่ากับ 0.000 ดังนัน้ในด้านอาชีพจึงมีนัยส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.000 คือ ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพท่ีแตกตา่งกนั จะมีอิทธิพลตอ่คณุลกัษณะด้านราคา 15,001-
20,000 บาท ท่ีแตกต่างกัน โดยอาชีพท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติมากท่ีสุด คือ อาชีพพนักงานบริษัท และ
ครู / อาจารย์ (Node 1) โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 0.387 มีจ านวน 117 คน และอาชีพพนักงานขาย, 
นักเรียน / นักศึกษา และอาชีพอ่ืนๆ (Node 2) โดยมีค่าเฉล่ีย -1.440 มีจ านวน 83 คน ตามล าดับ 
สามารถสรุปได้วา่ 
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ด้านเพศสภาพ พบว่า ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความว่า ผู้ บริโภคท่ีมีเพศสภาพแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อคุณลักษณะด้านราคา 15,001-
20,000 บาท ของผู้บริโภคท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ท่ีไมแ่ตกตา่งกนั 

ด้านเพศวิถี พบว่า ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความว่า ผู้บริโภคท่ีมีเพศวิถีแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อคุณลกัษณะด้านราคา 15,001-20,000 
บาท ของผู้บริโภคท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ท่ีไมแ่ตกตา่งกนั 

ด้านอายุ พบว่า ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความว่า ผู้บริโภคท่ีมีอายแุตกตา่งกนั มีอิทธิพลตอ่คณุลกัษณะด้านราคา 15,001-20,000 บาท 
ของผู้บริโภคท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ท่ีไมแ่ตกตา่งกนั 

ด้านรายได้เฉล่ียต่อเดือน พบว่า ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติ

ฐานรอง (H1) หมายความวา่ ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน แตกตา่งกนั มีอิทธิพลต่อคณุลกัษณะ

ด้านราคา 15,001-20,000 บาท ของผู้บริโภคท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ท่ีไม่แตกตา่งกนั 
ด้านระดับการศึกษาสูงสุด พบว่า ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติ

ฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้บริโภคท่ีมีระดบัการศกึษาสงูสดุแตกตา่งกนั มีอิทธิพลตอ่คณุลกัษณะ

ด้านราคา 15,001-20,000 บาท ของผู้บริโภคท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ท่ีไม่แตกตา่งกนั 
ด้านภูมิล าเนาเดิม พบว่า ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความว่า ผู้บริโภคท่ีมีภูมิล าเนาเดิมแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อคุณลักษณะด้านราคา 15,001-
20,000 บาท ของผู้บริโภคท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ท่ีไม่แตกตา่งกนั 

สมมติฐานที่  2.8 ผู้ บริโภคท่ีมีเพศ อาชีพ อายุ รายได้เฉล่ียต่อเดือน ระดับ
การศึกษาสูงสุด และภูมิล าเนาเดิม แตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อคุณลกัษณะด้านราคา 5,000-10,000 
บาท ของผู้บริโภคท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ท่ีแตกตา่งกนั โดยสามารถเขียนสมมติฐานได้ดงันี ้

H0 : ผู้บริโภคท่ีมีเพศ อาชีพ อาย ุรายได้เฉล่ียต่อเดือน ระดบัการศึกษาสูงสุด และ

ภูมิล าเนาเดิม แตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อคุณลักษณะด้านราคา 5,000-10,000 บาท ของผู้ บริโภคท่ี
สนใจฉีดโบท็อกซ์ท่ีไมแ่ตกตา่งกนั 

H1 : ผู้บริโภคท่ีมีเพศ อาชีพ อาย ุรายได้เฉล่ียต่อเดือน ระดบัการศึกษาสูงสุด และ

ภูมิล าเนาเดิม แตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อคุณลักษณะด้านราคา 5,000-10,000 บาท ของผู้ บริโภคท่ี
สนใจฉีดโบท็อกซ์ท่ีแตกตา่งกนั 
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ภาพประกอบ 34 แสดงลกัษณะทางประชากรศาสตร์ด้านอายขุองผู้ท าแบบทดสอบท่ีมีอิทธิพลตอ่

คณุลกัษณะด้านราคา 5,000-10,000 บาท ของผู้บริโภคท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ 

จากภาพประกอบ 34 ผลการวิเคราะห์พบว่า ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ของผู้ ท า
แบบทดสอบในด้านอาย ุมีคา่ Sig. (P-value) เท่ากบั 0.000 ดงันัน้ในด้านอายุจึงมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.000 คือ ผู้บริโภคท่ีมีอายุท่ีแตกต่างกัน จะมีอิทธิพลต่อคณุลกัษณะด้านราคา 5,000-10,000 
บาท ท่ีแตกต่างกนั โดยอายท่ีุมีนยัส าคญัทางสถิติมากท่ีสุด คือ อายุ 15-22 ปี, 23-30 ปี, 39-46 ปี และ 
47-54 ปี (Node 2) โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 1.234 มีจ านวน 90 คน และอายุ 31-38 ปี (Node 1) โดยมี
คา่เฉล่ีย -0.463 มีจ านวน 110 คน ตามล าดบั สามารถสรุปได้ว่า 

ด้านเพศสภาพ พบว่า ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความว่า ผู้บริโภคท่ีมีเพศสภาพแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อคณุลกัษณะด้านราคา 5,000-10,000 
บาท ของผู้บริโภคท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ท่ีไมแ่ตกตา่งกนั 

ด้านเพศวิถี พบว่า ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความว่า ผู้ บริโภคท่ีมีเพศวิถีแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อคุณลักษณะด้านราคา 5,000-10,000 
บาท ของผู้บริโภคท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ท่ีไมแ่ตกตา่งกนั 
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ด้านอาชีพ พบว่า ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความว่า ผู้ บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อคุณลักษณะด้านราคา 5,000-10,000  
บาท ของผู้บริโภคท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ท่ีไมแ่ตกตา่งกนั 

ด้านรายได้เฉล่ียต่อเดือน พบว่า ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติ

ฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือนแตกตา่งกนั มีอิทธิพลต่อคณุลกัษณะ

ด้านราคา 5,000-10,000 บาท ของผู้บริโภคท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ท่ีไม่แตกตา่งกนั 
ด้านระดับการศึกษาสูงสุด พบว่า ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติ

ฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้บริโภคท่ีมีระดบัการศกึษาสงูสดุแตกตา่งกนั มีอิทธิพลตอ่คณุลกัษณะ

ด้านราคา 5,000-10,000 บาท ของผู้บริโภคท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ท่ีไม่แตกตา่งกนั 
ด้านภูมิล าเนาเดิม พบว่า ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความว่า ผู้ บริโภคท่ีมีภูมิล าเนาเดิม แตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อคุณลักษณะด้านราคา 5,000-
10,000 บาท ของผู้บริโภคท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ท่ีไม่แตกตา่งกนั 

สมมติฐานที่  2.9 ผู้ บริโภคท่ีมีเพศ อาชีพ อายุ รายได้เฉล่ียต่อเดือน ระดับ
การศกึษาสงูสดุ และภูมิล าเนาเดิม แตกตา่งกนั มีอิทธิพลตอ่คณุลกัษณะด้านแหล่งท่ีมาของโบท็อกซ์
ท่ีมาจากประเทศองักฤษของผู้บริโภคท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ท่ีแตกตา่งกัน โดยสามารถเขียนสมมติฐาน
ได้ดงันี ้

H0 : ผู้บริโภคท่ีมีเพศ อาชีพ อาย ุรายได้เฉล่ียต่อเดือน ระดบัการศึกษาสูงสุด และ

ภูมิล าเนาเดิม แตกต่างกัน  มีอิทธิพลต่อคุณลักษณะด้านแหล่งท่ีมาของโบท็อกซ์ท่ีมาจากประเทศ
องักฤษของผู้บริโภคท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ท่ีไมแ่ตกตา่งกนั 

H1 : ผู้บริโภคท่ีมีเพศ อาชีพ อาย ุรายได้เฉล่ียต่อเดือน ระดบัการศึกษาสูงสุด และ

ภูมิล าเนาเดิม แตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อคุณลักษณะด้านแหล่งท่ีมาของโบท็อกซ์ท่ีมาจากประเทศ
องักฤษของผู้บริโภคท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ท่ีแตกตา่งกนั 
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ภาพประกอบ 35 แสดงลกัษณะทางประชากรศาสตร์ด้านระดบัการศกึษาสงูสดุและอายขุองผู้ท า
แบบทดสอบท่ีมีอิทธิพลตอ่คณุลกัษณะด้านแหลง่ท่ีมาของโบท็อกซ์ท่ีมาจากประเทศองักฤษของ

ผู้บริโภคท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ 

จากภาพประกอบ 35 ผลการวิเคราะห์พบว่า ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ของผู้ ท า
แบบทดสอบในด้านระดับการศึกษาสูงสุด มีค่า Sig. (P-value) เท่ากับ 0.000 ดังนัน้ในด้านระดับ
การศกึษาสงูสดุจึงมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.000 คือ ผู้บริโภคท่ีมีระดบัการศกึษาสงูสดุท่ีแตกตา่ง
กนั จะมีอิทธิพลตอ่คณุลกัษณะด้านแหล่งท่ีมาของโบท็อกซ์ท่ีมาจากประเทศองักฤษท่ีแตกตา่งกนั โดย
ระดบัการศกึษาสงูสดุท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติมากท่ีสดุ คือ ระดบัการศกึษาปริญญาตรี (Node 1) โดยมี
ค่าเฉล่ีย -0.009 มีจ านวน 144 คน และต ่ากว่าปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี (Node 2) โดยมี
คา่เฉล่ียเทา่กบั -1.742 มีจ านวน 56 คน ตามล าดบั  
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ซึ่งระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี (Node 1) มีจ านวน 144 คน ในจ านวนนีย้ัง
สามารถจ าแนกความแตกต่างทางด้านอายุต่อไปได้อีก เน่ืองจากด้านอายุมีค่า Sig. (P-value) เท่ากับ 
0.003 ดังนัน้ในด้านอายุจึงมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 คือ ผู้ บริโภคท่ีมีอายุในกลุ่ม Node 1 
แตกต่างกัน จะมีอิทธิพลต่อคุณลักษณะด้านแหล่งท่ีมาของโบท็อกซ์ท่ีมาจากประเทศอังกฤษท่ี
แตกต่างกัน โดยอายุ 15-22 ปี, 23-30 ปี และ 39-46 ปี (Node 4) จะมีอิทธิพลต่อคุณลักษณะด้าน
แหล่งท่ีมาของโบท็อกซ์ท่ีมาจากประเทศอังกฤษมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 0.425 มีจ านวน 60 คน 
รองลงมาคือ อาย ุ31-38 ปี (Node 3) มีคา่เฉล่ียเทา่กบั -0.319 มีจ านวน 84 คน สามารถสรุปได้ว่า 

ด้านเพศสภาพ พบว่า ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความวา่ ผู้บริโภคท่ีมีเพศสภาพแตกตา่งกนั มีอิทธิพลตอ่คณุลกัษณะด้านแหล่งท่ีมาของโบท็อกซ์
ท่ีมาจากประเทศองักฤษของผู้บริโภคท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ท่ีไม่แตกตา่งกนั 

ด้านเพศวิถี พบว่า ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความว่า ผู้บริโภคท่ีมีเพศวิถีแตกตา่งกนั มีอิทธิพลต่อคณุลกัษณะด้านแหล่งท่ีมาของโบท็อกซ์
ท่ีมาจากประเทศองักฤษของผู้บริโภคท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ท่ีไม่แตกตา่งกนั 

ด้านอาชีพ พบว่า ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความว่า ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อคณุลกัษณะด้านแหล่งท่ีมาของโบท็อกซ์
ท่ีมาจากประเทศองักฤษของผู้บริโภคท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ท่ีไม่แตกตา่งกนั 

ด้านรายได้เฉล่ียต่อเดือน พบว่า ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติ

ฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือนแตกตา่งกนั มีอิทธิพลต่อคณุลกัษณะ

ด้านแหลง่ท่ีมาของโบท็อกซ์ท่ีมาจากประเทศองักฤษของผู้บริโภคท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ท่ีไมแ่ตกตา่งกนั 
ด้านภูมิล าเนาเดิม พบว่า ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความว่า ผู้บริโภคท่ีมีภูมิล าเนาเดิมแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อคณุลกัษณะด้านแหล่งท่ีมาของ
โบท็อกซ์ท่ีมาจากประเทศองักฤษของผู้บริโภคท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ท่ีไม่แตกตา่งกนั 

สมมติฐานที่  2.10 ผู้ บริโภคท่ีมีเพศ อาชีพ อายุ รายได้เฉล่ียต่อเดือน ระดับ
การศกึษาสงูสดุ และภูมิล าเนาเดิม แตกตา่งกนั มีอิทธิพลตอ่คณุลกัษณะด้านแหล่งท่ีมาของโบท็อกซ์
ท่ีมาจากประเทศอเมริกาของผู้บริโภคท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ท่ีแตกตา่งกนั โดยสามารถเขียนสมมติฐาน
ได้ดงันี ้
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H0 : ผู้บริโภคท่ีมีเพศ อาชีพ อาย ุรายได้เฉล่ียต่อเดือน ระดบัการศึกษาสูงสุด และ

ภูมิล าเนาเดิม แตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อคุณลักษณะด้านแหล่งท่ีมาของโบท็อกซ์ท่ีมาจากประเทศ
อเมริกาของผู้บริโภคท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ท่ีไมแ่ตกตา่งกนั 

H1 : ผู้บริโภคท่ีมีเพศ อาชีพ อาย ุรายได้เฉล่ียต่อเดือน ระดบัการศึกษาสูงสุด และ

ภูมิล าเนาเดิม แตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อคุณลักษณะด้านแหล่งท่ีมาของโบท็อกซ์ท่ีมาจากประเทศ
อเมริกาของผู้บริโภคท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ท่ีไมแ่ตกตา่งกนั 

 
 

ภาพประกอบ 36 แสดงลกัษณะทางประชากรศาสตร์ด้านระดบัการศกึษาสงูสดุของผู้ท าแบบทดสอบ
ท่ีมีอิทธิพลตอ่คณุลกัษณะด้านแหลง่ท่ีมาของโบท็อกซ์ท่ีมาจากประเทศอเมริกาของผู้บริโภคท่ีสนใจ

ฉีดโบท็อกซ์ 

จากภาพประกอบ 36 ผลการวิเคราะห์พบว่า ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ของผู้ ท า
แบบทดสอบในด้านระดับการศึกษาสูงสุด มีค่า Sig. (P-value) เท่ากับ 0.000 ดังนัน้ในด้านระดับ
การศกึษาสงูสดุจึงมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.000 คือ ผู้บริโภคท่ีมีระดบัการศกึษาสงูสดุท่ีแตกตา่ง
กัน จะมีอิทธิพลต่อคุณลักษณะด้านแหล่งท่ีมาของโบท็อกซ์ท่ีมาจากประเทศอเมริกาท่ีแตกต่างกัน 
โดยระดบัการศกึษาสงูสดุท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติมากท่ีสุด คือ ระดบัการศกึษาต ่ากว่าปริญญาตรี และ
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สูงกว่าปริญญาตรี (Node 2) โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 1.898 มีจ านวน 56 คน และปริญญาตรี (Node 1) 
โดยมีคา่เฉล่ีย 0.401 มีจ านวน 144 คน ตามล าดบั สามารถสรุปได้วา่ 

ด้านเพศสภาพ พบว่า ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความวา่ ผู้บริโภคท่ีมีเพศสภาพแตกตา่งกนั มีอิทธิพลตอ่คณุลกัษณะด้านแหล่งท่ีมาของโบท็อกซ์
ท่ีมาจากประเทศอเมริกาของผู้บริโภคท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ท่ีไม่แตกตา่งกนั 

ด้านเพศวิถี พบว่า ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความว่า ผู้บริโภคท่ีมีเพศวิถีแตกตา่งกนั มีอิทธิพลต่อคณุลกัษณะด้านแหล่งท่ีมาของโบท็อกซ์
ท่ีมาจากประเทศอเมริกาของผู้บริโภคท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ท่ีไม่แตกตา่งกนั 

ด้านอาชีพ พบว่า ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความว่า ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อคณุลกัษณะด้านแหล่งท่ีมาของโบท็อกซ์
ท่ีมาจากประเทศอเมริกาของผู้บริโภคท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ท่ีไม่แตกตา่งกนั 

ด้านอายุ พบว่า ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความว่า ผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อคุณลกัษณะด้านแหล่งท่ีมาของโบท็อกซ์
ท่ีมาจากประเทศอเมริกาของผู้บริโภคท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ท่ีไม่แตกตา่งกนั 

ด้านรายได้เฉล่ียต่อเดือน พบว่า ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติ

ฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือนแตกตา่งกนั มีอิทธิพลต่อคณุลกัษณะ

ด้านแหลง่ท่ีมาของโบท็อกซ์ท่ีมาจากประเทศอเมริกาของผู้บริโภคท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ท่ีไมแ่ตกตา่งกนั 
ด้านภูมิล าเนาเดิม พบว่า ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความว่า ผู้บริโภคท่ีมีภูมิล าเนาเดิม แตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อคุณลักษณะด้านแหล่งท่ีมาของ
โบท็อกซ์ท่ีมาจากประเทศอเมริกาของผู้บริโภคท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ท่ีไมแ่ตกตา่งกนั 

สมมติฐานที่  3 เพ่ือทราบคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ ท่ีมี อิทธิพลต่อ Customer 
preference ของผู้บริโภคท่ีสนใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ 
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ตาราง 17 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคา่สมัประสิทธ์ิความส าคญัของผู้ท าแบบทดสอบท่ีสนใจ
ท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ 
 
ลกัษณะ
ทาง

ประชากร 
ศาสตร์ 

สถาน 
พยาบาล 

ชื่อเสียง
ของหมอ 

ระยะเวลารอคิว รีวิวเชิงบวก รีวิวเชิงลบ ราคา 

โรง 
พยาบาล 

หมอที่มี
ชื่อเสียง 

4 – 6 
เดือน 

6 เดือน
ขึน้ไป 

ปาน
กลาง 

มาก ปาน
กลาง 

มาก 30,001– 
45,000 
บาท 

45,001 
บาทขึน้
ไป 

หญิง -5.086** 2.857 5.169** -3.334 3.189 0.432 4.675  
** 

12.544 
** 

-0.155 -1.913 

ดี ้ 3.653 0.642 1.201 0.164 -2.109 -1.501 -3.772 -9.461 2.605 -0.104 
ตุ๊ด 3.6 4.04 3.05 2.297 7.395 1.199 -0.326 -3.219 4.178 -9.596 
ทอม 4.633 -0.455 -15.602  

** 
1.02 -2.179 -6.429 8.159 2.603 2.897 -4.48 

ปกต ิ 0.673 2.296 -4.735 1.323 -3.453 0.105 7.329* 7.877* 0.889 -6.852** 
สาว

ประเภท
สอง 

1.951 -6.132 5.782 1.182 -3.663 -7.128 6.388 -10.724 -14.089 
** 

-8.886 

เกย์ 1.807 6.121 2.015 -0.923 -2.676 3.513 7.495 12.975 
** 

0.752 -6.447 

เลส หรือ 
เลสเบีย้น 

-15.373** -1.093 -7.274 -0.206 -2.678 -2.46 -0.785 -12.381 
* 

11.108*
* 

-1.004 

ไบ -10.322* 13.096 
** 

-14.764 
** 

8.498 2.768 -1.422 3.744 7.396 1.769 3.831 

อาย ุ23-
30 ปี 

6.927* 1.151 2.92 -2.56 -0.924 2.532 0.206 6.31 0.61 1.209 

อาย ุ31-
38 ปี 

5.291 4.538 7.176* 1.335 -0.158 1.335 4.562 10.621 
** 

-2.786 2.43 

อาย ุ47-
54 ปี 

2.548 -1.556 5.387 -7.827 8.72* 5.462 3.463 5.741 2.613 5.133 

อาย ุ55 ปี
ขึน้ไป 

-4.943 0.766 -0.058 -0.41 1.07 -0.316 -11.176 
* 

-1.47 -7.878* 15.515 
** 

อาชีพ
ดารา

นกัแสดง 

8.802 -5.664 0.032 13.474 0.958 3.431 -2.517 -2.797 0.702 -6.988 
 

อาชีพ
นกัเรียน / 
นกัศกึษา 

-9.342** -2.568 6.752 4.716 -4.132 -5.647 0.679 -3.861 -9.726** -11.052 
** 
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ตาราง 17 (ตอ่) 
 
ลกัษณะ
ทาง

ประชากร 
ศาสตร์ 

สถาน 
พยาบาล 

ชื่อเสียง
ของหมอ 

ระยะเวลารอคิว รีวิวเชิงบวก รีวิวเชิงลบ ราคา 

โรง 
พยาบาล 

หมอที่มี
ชื่อเสียง 

4 – 6 
เดือน 

6 เดือน
ขึน้ไป 

ปาน
กลาง 

มาก ปานกลาง มาก 30,001 – 
45,000 
บาท 

45,001 
บาทขึน้
ไป 

รายได้ 
55,001 
บาทขึน้ไป 

-2.029 7.258** 3.738 7.19 -2.578 0.292 5.47 6.271 0.713 5.468 
 
 

ระดบั
การศกึษา
ปริญญา
ตรี 

-2.661 8.681** -1.613 -5.356 -3.183 -3.067 9.377* 4.85 5.406* 6.468 

ระดบั
การศกึษา
สงูกวา่
ปริญญา
ตรี 

2.253 6.145* -3.103 -10.586 
** 

2.001 -3.924 9.207* 9.949** 10.757 
** 

6.468* 

ภมิูล าเนา
เดิมอยู่
ภาค

ตะวนัตก 

3.593 -6.425** -3.602 -0.526 2.56 3.721 -2.48 0.111 5.786** -2.489 

ภมิูล าเนา
เดิมอยู่
ภาค

ตะวนัออก 

1.608 1.441 4.861** 0.08 -1.476 1.225 -0.331 1.419 3.047 0.267 

ภมิูล าเนา
เดิมอยู่
ภาค

ตะวนัออก 
เฉียงเหนือ 

-1.514 3.878 -3.034 0.203 -0.387 -2.664 -0.282 -10.721 
** 

-3.318 -2.286 

ภมิูล าเนา
เดิมอยู่
ภาคเหนือ 

6.203* -5.987** 0.612 -4.825 5.703 3.111 -3.338 -6.8 0.852 -6.766 
* 

ภมิูล าเนา
เดิมอยู่
ภาคใต้ 

9.493** -10.457 
** 

20.394 
** 

6.062* -10.97 
** 

-1.129 5.416 0.183 4.55 19.312 
** 
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หมายเหต ุ: * หมายถึง คา่สมัประสิทธ์ิของตวัแปรมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 90 
                 ** หมายถึง คา่สมัประสิทธ์ิของตวัแปรมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 

ตาราง 17 แสดงค่าสัมประสิทธ์ความส าคัญท่ีมีอิทธิพลต่อ Customer preference ของ
ผู้บริโภคท่ีสนใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ ผลการศึกษาพบว่า ข้อมูลด้านเพศสภาพ เพศหญิงจะปฎิเสธ
คณุลกัษณะด้านสถานพยาบาล ประเภทโรงพยาบาล แต่ยอมรับกับคณุลกัษณะด้านระยะเวลารอคิว 
อยู่ท่ี 4 – 6 เดือน และรีวิวเชิงลบท่ีมีจ านวนมาก ส่วนข้อมูลด้านเพศวิถี สภาพเพศปกติจะปฎิเสธ
คณุลกัษณะด้านราคา 45,001 บาทขึน้ไป ทอมจะปฎิเสธคณุลกัษณะด้านระยะเวลารอคิว อยู่ท่ี 4 – 6 
เดือน สาวประเภทสองจะปฎิเสธคุณลักษณะด้านราคา 30,001 – 45,000 บาท เกย์จะยอมรับกับ
คณุลกัษณะด้านรีวิวเชิงลบท่ีมีจ านวนมาก เลส หรือเลสเบีย้นจะยอมรับคณุลกัษณะด้านราคา 30,001 
– 45,000 บาท แต่ปฏิเสธคุณลักษณะด้านสถานพยาบาล ประเภทโรงพยาบาล ไบจะยอมรับกับ
คณุลกัษณะด้านช่ือเสียงของหมอ ประเภทหมอท่ีมีช่ือเสียง แตจ่ะปฎิเสธคณุลกัษณะด้านระยะเวลารอ
คิว อยู่ท่ี 4 – 6 เดือน ข้อมูลด้านอายุ อายุ 31 – 38 ปี จะยอมรับกับคุณลักษณะด้านรีวิวเชิงลบท่ีมี
จ านวนมาก อาย ุ55 ปีขึน้ไป จะยอมรับกับคณุลกัษณะด้านราคา 45,001 บาทขึน้ไป ข้อมูลด้านอาชีพ 
นกัเรียน / นกัศึกษา จะปฎิเสธคณุลกัษณะด้านสถานพยาบาล ประเภทโรงพยาบาล และคณุลกัษณะ
ด้านราคา 30,001 – 45,000 บาท และราคา 45,001 บาทขึน้ไป อาชีพพนักงานต้อนรับบนเคร่ืองบิน
จะปฎิเสธคุณลักษณะด้านรีวิวเชิงบวกท่ีมีจ านวนมาก อาชีพพนกังานบริษัท จะปฎิเสธคณุลักษณะ
ด้านราคา 30,001 – 45,000 บาท และราคา 45,001 บาทขึน้ไป อาชีพอ่ืนๆ จะยอมรับคณุลกัษณะด้าน
รีวิวเชิงลบท่ีมีจ านวนมาก แต่ปฎิเสธคณุลกัษณะด้านราคา 30,001 – 45,000 บาท และราคา 45,001 
บาทขึน้ไป ข้อมูลรายได้เฉล่ียต่อเดือน ผู้ ท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน อยู่ท่ี 25,001 – 35,000 บาท จะปฎิ
เสธคณุลกัษณะด้านสถานพยาบาล ประเภทโรงพยาบาล และคณุลักษณะด้านรีวิวเชิงลบท่ีมีจ านวน
มาก ผู้ ท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน อยู่ท่ี 35,001 – 45,000 บาท จะปฎิเสธคณุลกัษณะด้านสถานพยาบาล 
ประเภทโรงพยาบาล และคณุลักษณะด้านรีวิวเชิงลบท่ีมีจ านวนมาก แต่ยอมรับกับคุณลกัษณะด้าน
ราคา 45,001 บาทขึน้ไป ผู้ ท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 55,001 บาทขึน้ไป จะยอมรับคุณลักษณะด้าน
ช่ือเสียงของหมอ ประเภทหมอท่ีมีช่ือเสียง ผู้ ท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต ่ากว่า 15,000 บาท จะยอมรับ
คณุลกัษณะด้านรีวิวเชิงลบท่ีมีจ านวนมาก ข้อมลูด้านการศึกษาสูงสุด ผู้ ท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญา
ตรีจะยอมรับคณุลกัษณะด้านช่ือเสียงของหมอ ประเภทหมอท่ีมีช่ือเสียง ผู้ ท่ีมีการศึกษาระดบัสูงกว่า
ปริญญาตรีจะปฎิเสธคณุลกัษณะด้านระยะเวลารอคิว 6 เดือนขึน้ไป แต่ยอมรับคณุลกัษณะด้านรีวิว
เชิงลบท่ีมีจ านวนมาก และคณุลกัษณะด้านราคา 30,001 – 45,000 บาท ข้อมลูด้านภูมิล าเนาเดิม ผู้ ท่ี
มีภูมิล าเนาเดิมอยู่ท่ีภาคตะวนัตกจะยอมรับคณุลกัษณะด้านราคา 30,001 – 45,000 บาท แต่ปฎิเสธ
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คณุลกัษณะด้านช่ือเสียงของหมอ ปะเภทหมอท่ีมีช่ือเสียง ภมูิล าเนาเดิมอยท่ีูภาคตะวนัออกจะยอมรับ
คณุลกัษณะด้านระยะเวลารอคิว  4 – 6 เดือน ภูมิล าเนาเดิมอยู่ท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือจะปฎิเสธ
คณุลักษณะด้านรีวิวเชิงลบท่ีมีจ านวนมาก ภูมิล าเนาเดิมอยู่ท่ีภาคเหนือจะปฎิเสธคุณลักษณะด้าน
ช่ือเสียงของหมอ ประเภทหมอท่ีมีช่ือเสียง ภูมิล าเนาเดิมอยู่ท่ีภาคใต้จะปฎิเสธคุณลักษณะด้าน
ช่ือเสียงของหมอ ประเภทหมอท่ีมีช่ือเสียง และคุณลกัษณะด้านรีวิวเชิงบวกปานกลาง แต่จะยอมรับ
คุณลักษณะด้านสถานพยาบาล ประเภทโรงพยาบาล คุณลักษณะด้านระยะเวลารอคิว 4 – 6 เดือน 
และคุณลักษณะด้านราคา 45,001 บาทขึน้ไป ส่งผลต่อ Customer preference ของผู้ บริโภคท่ีสนใจ
ท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิต ิท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 

สมมติฐานที่  4 เพ่ือทราบคณุลกัษณะของผลิตภณัฑ์ท่ีมีอิทธิพลตอ่ Customer preference 
ของผู้บริโภคท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ 

 
ตาราง 18 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคา่สมัประสิทธ์ิความส าคญัของผู้ท าแบบทดสอบท่ีสนใจฉีด
โบท็อกซ์ 
 
ลกัษณะ
ทาง

ประชากร 
ศาสตร์ 

สถาน 
พยาบาล 

ชื่อเสียง
ของหมอ 

รีวิวเชิงบวก รีวิวเชิงลบ ราคา แหลง่ที่มาของ       
โบท็อกซ์ 

โรง 
พยาบาล 

หมอที่มี
ชื่อเสียง 

ปาน
กลาง 

มาก ปาน
กลาง 

มาก 15,001 
– 

20,000 
บาท 

20,001 
บาทขึน้
ไป 

5,000 
–

10.000 
บาท 

อเมริกา เกาหล ี

หญิง -2.242** -0.94 -2.164 
* 

-4.441 
** 

0.351 1.691 -0.055 2.122** 0.148 1.252 -1.778 
* 

ปกต ิ 7.492** -0.483 -7.149 
** 

4.122 6.342*
* 

3.289 4.56 9.196** 2.766 -11.871 
** 

9.179 
** 

สาว
ประเภท
สอง 

-10.814 2.511 7.816 13.636 
** 

7.495*
* 

-8.159 -6.471 4.879 3.044 2.517 3.879 

เกย์ 3.861* 1.517 -7.475 
** 

-0.786 8.553*
* 

3.507 3.395 10.175 
** 

2.317 -9.86** 8.104 
** 

เลสหรือ
เลสเบีย้น 

1.027 11.043* -7.225 -5.318 -0.183 -3.868 16.062 
** 

-10.667 
** 

-1.171 1.21 6.622 

อาย ุ23– 
30 ปี 

-0.069 -2.792 -6.678 
** 

-8.052 
** 

-6.426 
** 

4.17 1.253 -0.258 -2.425 2.431 -1.564 
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ตาราง 18 (ตอ่) 
 
ลกัษณะทาง
ประชากร 
ศาสตร์ 

สถาน 
พยาบาล 

ชื่อเสียง
ของหมอ 

รีวิวเชิงบวก รีวิวเชิงลบ ราคา แหลง่ที่มาของ    
โบท็อกซ์ 

โรง 
พยาบาล 

หมอที่มี
ชื่อเสียง 

ปาน
กลาง 

มาก ปาน
กลาง 

มาก 15,001– 
20,000 
บาท 

20,001 
บาทขึน้
ไป 

5,000–
10.000 
บาท 

อเมริกา เกาหล ี

อาย ุ31-38 ปี -1.68 -3.871 -6.373 
** 

-7.945 
** 

-7.183 
** 

3.184 2.358 0.683 -2.763 4.289* -1.087 

อาย ุ39-46 ปี -1.281 -2.196 -5.281 
* 

-7.044 
** 

-5.425 
** 

2.004 6.803 ** 0.499 0.316 1.605 -1.466 

อาย ุ47-54 ปี 0.397 11.517 
** 

-8.771 
* 

-
13.556  

** 

-0.986 -
11.562 

* 

-14.041 
** 

1.692 2.156 9.768*
* 

-7.015 

อาชีพ
นกัเรียน / 
นกัศกึษา 

-3.072 -1.748 1.874 -7.5** -4.148** -0.702 1.388 0.327 1.421 3.03 0.984 

อาชีพ
พนกังานขาย 

0.048 2.22 4.043* -1.347 -0.407 2.39 0.967 -1.574 1.575 1.011 0.884 
 

อาชีพ
พนกังาน
บริษัท 

-0.218 -0.875 3.101 
** 

-2.016 -1.859* 2.57 1.252 -1.99 1.409 1.316 0.011 

อาชีพอ่ืนๆ 0.95 0.518 0.297 -5.784 
** 

-0.509 4.119 
** 

-1.518 -1.799 0.462 -1.089 0.235 

รายได้ 
25,001-

35,000 บาท 

-0.251 0.726 -0.296 0.503 -0.37 -2.062 
** 

-1.991** 0.754 0.664 -0.663 -1.622 

รายได้ 
35,001-

45,000 บาท 

0.09 1.803* 0.481 1.554 -0.744 -2.13* -3.366** -0.246 -0.134 -0.954 -0.821 

รายได้ 
45,001-

55,000 บาท 

1.746 3.826** -2.519 1.771 -0.984 -3.122 
** 

-0.652 3.766** 1.727 1.04 -1.276 

รายได้ 
55,001 บาท

ขึน้ไป 

0.41 10.785 
** 

-2.345 2.349 -0.221 -1.474 -1.79 1.56 -0.379 0.782 -0.186 
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ตาราง 18 (ตอ่) 
 
ลกัษณะ
ทาง

ประชากร 
ศาสตร์ 

สถาน 
พยาบาล 

ชื่อเสียง
ของหมอ 

รีวิวเชิงบวก รีวิวเชิงลบ ราคา แหลง่ที่มาของ         
โบท็อกซ์ 

โรง 
พยาบาล 

หมอที่มี
ชื่อเสียง 

ปาน
กลาง 

มาก ปาน
กลาง 

มาก 15,001– 
20,000 
บาท 

20,001 
บาทขึน้
ไป 

5,000–
10,000 
บาท 

อเมริกา เกาหล ี
 

รายได้       
ต ่ากวา่ 
15,000 
บาท 

1.736 2.247 4.814 
** 

8.578 
** 

-3.802** -1.67 -4.284 -4.217** -0.556 1.551 -3.721 
* 

ระดบั
การศกึษา
ปริญญาตรี 

-0.582 0.573 5.696 
** 

9.674 
** 

5.925** 2.254 0.186 -2.981** -1.634 -5.822 
** 

-7.463 
** 

ระดบั
การศกึษา 
สงูกวา่

ปริญญาตรี 

0.432 -4.255** 6.407 
** 

10.071 
** 

4.955** 2.363 1.155 -4.252** -2.51 -3.333 
** 

-7.425 
** 

ภมิูล าเนา
เดิมอยู่
ภาค

ตะวนัตก 

0.459 -1.86* 0.405 2.014 0.035 -1.871 1.04 1.042 0.047 0.871 0.15 
 
 

ภมิูล าเนา
เดิมอยู่
ภาค

ตะวนัออก 

-0.36 0.361 3.142 
** 

3.91 
** 

1.227 -2.171 2.957** 3.496 
** 

3.267 
** 

-1.536 
* 

-1.723 

ภมิูล าเนา
เดิมอยู่
ภาค

ตะวนัออก 
เฉียงเหนือ 

-2.994** 1.43 2.613 
** 

2.042
* 

-0.057 0.03 -0.63 0.109 -0,336 0.629 -0.77 

ภมิูล าเนา
เดิมอยู่
ภาคเหนือ 

1.711 0.859 -0.494 3.175 
** 

-0.269 -1.483 -0.036 -1.084 1.034 1.691 1.313 

ภมิูล าเนา
เดิมอยู่
ภาคใต้ 

0.003 2.044 0.984 -
0.551 

0.002 -1.447 -3.305** -0.813 4.071 
** 

-1.668 -3.074 
* 

 



  117 

หมายเหต ุ: * หมายถึง คา่สมัประสิทธ์ิของตวัแปรมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 90 
    ** หมายถึง คา่สมัประสิทธ์ิของตวัแปรมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 
ตาราง 18 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิความส าคัญท่ีมีอิทธิพลต่อ Customer preference ของ

ผู้บริโภคท่ีสนใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ ผลการศึกษาพบว่า ข้อมูลด้านเพศสภาพ เพศหญิงจะยอมรับ
คุณลักษณะด้านราคา 20,001 บาทขึน้ไป แต่ปฎิเสธคุณลักษณะด้านสถานพยาบาล ประเภท
โรงพยาบาล และคุณลักษณะด้านรีวิวเชิงบวกท่ีมีจ านวนมาก ข้อมูลด้านเพศวิถี สภาพเพศปกติจะ
ยอมรับคณุลกัษณะด้านสถานพยาบาล ประเภทโรงพยาบาล คณุลกัษณะด้านรีวิวเชิงลบจ านวนปาน
กลาง คณุลกัษณะด้านราคา 20,001 บาทขึน้ไป และคณุลกัษณะด้านแหล่งท่ีมาของโบท็อกซ์ท่ีมาจาก
ประเทศเกาหลี แต่ปฏิเสธคุณลักษณะด้านรีวิวเชิงบวกท่ีมีจ านวนปานกลาง สาวประเภทสองจะ
ยอมรับคุณลกัษณะด้านรีวิวเชิงบวกท่ีมีจ านวนมาก และคุณลกัษณะด้านรีวิวเชิงลบท่ีมีจ านวนปาน
กลาง เกย์จะยอมรับคุณลักษณะด้านานรีวิวเชิงลบท่ีมีจ านวนปานกลาง คุณลักษณะด้านราคา 
20,001 บาทขึน้ไป และคุณลักษณะด้านแหล่งท่ีมาของโบท็อกซ์ท่ีมาจากประเทศเกาหลี  แต่ปฏิเสธ
คณุลกัษณะด้านรีวิวเชิงบวกท่ีมีจ านวนปานกลาง และคณุลักษณะด้านแหล่งท่ีมาของโบท็อกซ์ท่ีมา
จากประเทศอเมริกา เลสหรือเลสเบีย้นจะยอมรับคุณลักษณะด้านราคา 15,001 – 20,000 บาท แต่
ปฏิ เสธคุณลักษณะด้านราคา 20,001 บาทขึน้ไป ข้อมูลด้านอายุ  อายุ 23 – 30 ปี  จะปฏิ เสธ
คณุลักษณะด้านรีวิวเชิงบวกท่ีมีจ านวนปานกลาง คุณลักษณะด้านรีวิวเชิงบวกท่ีมีจ านวนมาก และ
คณุลักษณะด้านรีวิวเชิงลบท่ีมีจ านวนปานกลาง อายุ 31 – 38 ปี จะปฏิเสธคณุลักษณะด้านรีวิวเชิง
บวกท่ีมีจ านวนปานกลาง คณุลกัษณะด้านรีวิวเชิงบวกท่ีมีจ านวนมาก และคณุลกัษณะด้านรีวิวเชิงลบ
ท่ีมีจ านวนปานกลาง อายุ 39 – 46 ปี จะยอมรับคุณลักษณะด้านราคา 15,001 – 20,000 บาท แต่
ปฏิเสธคณุลักษณะด้านรีวิวเชิงบวกท่ีมีจ านวนมาก และคณุลักษณะด้านรีวิวเชิงลบท่ีมีจ านวนปาน
กลาง อายุ 47 – 54 ปี จะยอมรับคุณลักษณะด้านช่ือเสียงของหมอ ประเภทหมอท่ีมีช่ือเสียง และ
คณุลกัษณะด้านแหล่งท่ีมาของโบท็อกซ์ท่ีมาจากประเทศอเมริกา แต่ปฏิเสธคณุลกัษณะด้านรีวิวเชิง
บวกท่ีมีจ านวนมาก และคุณลักษณะด้านราคา 15,001 – 20,000 บาท ข้อมูลด้านอาชีพ อาชีพ
นกัเรียน / นกัศึกษา จะปฏิเสธคณุลกัษณะด้านรีวิวเชิงบวกท่ีมีจ านวนมาก และคณุลกัษณะด้านรีวิว
เชิงลบท่ีมีจ านวนปานกลาง อาชีพพนกังานบริษัท จะยอมรับคณุลกัษณะด้านรีวิวเชิงบวกท่ีมีจ านวน
ปานกลาง อาชีพอ่ืนๆ จะยอมรับคุณลักษณะด้านรีวิวเชิงลบท่ีมีจ านวนมาก แต่ปฏิเสธคุณลักษณะ
ด้านรีวิวเชิงบวกท่ีจ านวนมาก ข้อมูลรายได้เฉล่ียต่อเดือน ผู้ ท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน อยู่ท่ี 25,001 – 
35,000 บาท จะปฏิเสธคณุลกัษณะด้านรีวิวเชิงลบท่ีมีจ านวนมาก และคณุลกัษณะด้านราคา 15,001 
– 20,000 บาท ผู้ ท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน อยู่ท่ี 35,001 – 45,000 บาท จะปฏิเสธคณุลกัษณะด้านราคา 
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15,001 – 20,000 บาท ผู้ ท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน อยู่ท่ี 45,001 – 55,000 บาท จะยอมรับคณุลักษณะ
ด้านราคา 20,001 บาทขึน้ไป แต่ปฏิเสธคุณลกัษณะด้านรีวิวเชิงลบท่ีมีจ านวนมาก ผู้ ท่ีมีรายได้เฉล่ีย
ตอ่เดือน 55,001 บาทขึน้ไป จะยอมรับคณุลกัษณะด้านช่ือเสียงของหมอ ประเภทหมอท่ีมีช่ือเสียง ผู้ ท่ี
มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน ต ่ากว่า 15,000 บาท จะยอมรับคุณลักษณะด้านรีวิวเชิงบวกท่ีมีจ านวนปาน
กลาง และคุณลักษณะด้านรีวิวเชิงบวกท่ีมีจ านวนมาก แต่ปฎิเสธคุณลักษณะด้านรีวิวเชิงลบท่ีมี
จ านวนปานกลาง และคุณลักษณะด้านราคา 20,001 บาทขึน้ไป ข้อมูลด้านการศึกษาสูงสุด ผู้ ท่ีมี
การศึกษาระดบัปริญญาตรีจะยอมรับคณุลกัษณะด้านรีวิวเชิงบวกท่ีมีจ านวนปานกลาง คณุลกัษณะ
ด้านรีวิวเชิงบวกท่ีมีจ านวนมาก และคุณลักษณะด้านรีวิวเชิงลบท่ีมีจ านวนปานกลาง แต่ปฎิเสธ
คณุลักษณะด้านราคา 20,001 บาทขึน้ไป คุณลกัษณะด้านแหล่งท่ีมาของโบท็อกซ์ท่ีมาจากประเทศ
อเมริกา และคณุลกัษณะด้านแหล่งท่ีมาของโบท็อกซ์ท่ีมาจากประเทศเกาหลี ผู้ ท่ีมีการศกึษาระดบัสูง
กว่าปริญญาตรีจะยอมรับคณุลกัษณะด้านรีวิวเชิงบวกท่ีมีจ านวนปานกลาง คณุลกัษณะด้านรีวิวเชิง
บวกท่ีมีจ านวนมาก และคณุลกัษณะด้านรีวิวเชิงลบท่ีมีจ านวนปานกลาง แต่ปฎิเสธคณุลกัษณะด้าน
ช่ือเสียงของหมอ ประเภทหมอท่ีมีช่ือเสียง คณุลกัษณะด้านราคา 20,001 บาทขึน้ไป คณุลกัษณะด้าน
แหล่งท่ีมาของโบท็อกซ์ท่ีมาจากประเทศอเมริกา และคณุลกัษณะด้านแหล่งท่ีมาของโบท็อกซ์ท่ีมาจาก
ประเทศเกาหลี ข้อมูลด้านภูมิล าเนาเดิม ภาคตะวันออกจะยอมรับคุณลักษณะด้านรีวิวเชิงบวกท่ีมี
จ านวนปานกลาง คุณลักษณะด้านรีวิวเชิงบวกท่ีมีจ านวนมาก คุณลักษณะด้านราคา 15,001 – 
20,000 บาท คุณลักษณะด้านราคา 20,001 บาทขึน้ไป และคุณลักษณะด้านราคา 5,000 – 10,000 
บาท ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือจะยอมรับคณุลกัษณะด้านรีวิวเชิงบวกท่ีมีจ านวนปานกลาง แตป่ฎิเสธ
คณุลักษณะด้านสถานพยาบาล ประเภทโรงพยาบาล ภาคเหนือจะยอมรับคุณลักษณะด้านรีวิวเชิง
บวกท่ีมีจ านวนมาก ภาคใต้จะยอมรับคุณลักษณะด้านราคา 5,000 – 10,000 บาท แต่ปฎิเสธ
คุณลักษณะด้านราคา 15,001 – 20,000 บาท ส่งผลต่อ Customer preference ของผู้ บริโภคท่ีสนใจ
ฉีดโบท็อกซ์ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิต ิท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 

 
 
 
 
 
 
 



 

บทที่ 5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยครัง้นีเ้ป็นการศึกษา การใช้ Conjoint Analysis เพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในการ

ให้บริการศลัยกรรมตกแตง่ โดยมีสงัเขปขัน้ตอน ดงันี ้
 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ ท่ีมี อิทธิพลต่อ Customer preference ของ

ผู้บริโภคท่ีสนใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้  
2. เพ่ือศึกษาคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ ท่ีมี อิทธิพลต่อ Customer preference ของ

ผู้บริโภคท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์  
 

ความส าคัญของการวิจัย 
ผลจากการศึกษาค้นคว้าครัง้นี ้เพ่ือเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางให้กับผู้ ท่ีสนใจประกอบ

ธุรกิจศลัยกรรมเสริมความงาม ทัง้ในด้านการก าหนดกลยทุธ์ทางการตลาด การปรับปรุงและพฒันา
ด้านผลิตภณัฑ์ และการบริการ ให้เหมาะสมกบัความต้องการของกลุ่มลกูค้าเป้าหมาย อีกทัง้เพ่ือเป็น
ประโยชน์แก่งานวิจัยอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง ในการน าผลการศึกษาครัง้นีไ้ปวิเคราะห์และท าการวิจัย
เพิ่มเตมิในด้านตา่งๆ ท่ีเห็นสมควรตอ่ไป 

 
สมมตฐิานในการวิจัย 

1. ผู้บริโภคท่ีมีลักษณะประชากรศาตร์ท่ีแตกต่างกัน ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ รายได้
เฉล่ียต่อเดือน ระดับการศึกษาสูงสุด และภูมิล าเนาเดิม แตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อ Customer 
preference ของผู้บริโภคท่ีสนใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ ท่ีแตกตา่งกนั 

2. ผู้บริโภคท่ีมีลักษณะประชากรศาตร์ท่ีแตกต่างกัน ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ รายได้
เฉล่ียต่อเดือน ระดับการศึกษาสูงสุด และภูมิล าเนาเดิม แตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อ Customer 
preference ของผู้บริโภคท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ท่ีแตกตา่งกนั 

3. เพ่ือทราบคณุลกัษณะของผลิตภัณฑ์ท่ีมีอิทธิพลต่อ Customer preference ของผู้บริโภค
ท่ีสนใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้  

4. เพ่ือทราบคณุลกัษณะของผลิตภัณฑ์ท่ีมีอิทธิพลต่อ Customer preference ของผู้บริโภค
ท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์  
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ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากรท่ีใช้วิจยั 

ประชากรท่ีใช้ในงานวิจยัครัง้นีเ้ป็นผู้บริโภคท่ีสนใจท าศลัยกรรม โดยแบง่เป็น 2 ประเภท 
ได้แก่ ประเภทศลัยกรรมท่ีต้องผ่าตดัและไม่ผ่าตดั โดยกลุ่มตวัอย่างของประเภทการท าศัลยกรรมท่ี
ต้องผ่าตดั คือ ผู้บริโภคท่ีสนใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ ส่วนกลุ่มตวัอย่างของประเภทการท าศลัยกรรม
ประเภทท่ีไม่ต้องผ่าตัด คือ ผู้ บริโภคท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ ท่ีเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ท่ีมีผู้ สนใจ
ท าศั ล ยกรรม ให้ ความสน ใจสู งสุ ด  3  เว็ บ ไซ ต์  ได้ แก่  Pantip.com, Dungdong.com และ 
Dodeden.com มีจ านวนสมาชิกทัง้หมด 1,824,632 คน สรุป ณ วนัท่ี 23 กรกฎาคม 2561 ข้อมูลจาก 
Pantip.com, Dungdong.com และ Dodeden.com 

 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี ้แบ่งเป็น 2 กลุ่มตัวอย่าง คือ 1.ผู้ บริโภคท่ีสนใจ
ท าศัลยกรรมตา 2 ชั น้  2.ผู้ บ ริโภคท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์  จาก 3 เว็บไซต์  ได้แก่  Pantip.com, 
Dungdong.com และ Dodeden.com โดยมีจ านวนสมาชิกรวม 1,824,632 คน ดงันัน้ ผู้วิจยัจึงใช้สูตร
ในการค านวณกรณีทราบประชากรเพ่ือก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่าง ซึ่งค านวณได้จากสตูรของ ทาโร่ ยา
มาเน่  (Yamane Taro, 1970) โดยก าหนดค่าความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95 และระดบัความคลาดเคล่ือนท่ี
ร้อยละ 5 จะได้จ านวนประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีเ้ท่ากบั 400 คน ใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบชัน้ภูมิ 
(Stratified Random Sampling) และการสุม่ตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) 

 
การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้สร้างเคร่ืองมือหรือแบบทดสอบ โดยแบง่ออกเป็น 2 สว่น คือ 
ส่วนท่ี 1 แบบทดสอบเก่ียวกับข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของผู้ ท าแบบทดสอบ 

ได้แก่ เพศ อาย ุอาชีพ รายได้เฉล่ียตอ่เดือน ระดบัการศกึษาสงูสดุ และภมูิล าเนาเดมิ 
ส่วนท่ี 2 แบบทดสอบเก่ียวกับข้อมูลคุณลักษณะและระดับคุณลักษณะของ

ผลิตภัณฑ์ท่ีมีอิทธิพลตอ่ Customer preference ของกลุ่มตวัอย่างผู้บริโภคท่ีสนใจท าศลัยกรรมตา 2 
ชัน้ และแบบทดสอบเก่ียวกบัข้อมลูคณุลกัษณะและระดบัคณุลกัษณะของผลิตภัณฑ์ท่ีมีอิทธิพลต่อ 
Customer preference กลุม่ตวัอยา่งผู้บริโภคท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ 

ขัน้ตอนการสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
เพ่ือให้ได้มาซึ่งคุณลักษณะท่ีส าคัญของผลิตภัณฑ์ และระดบัต่างๆ ของคุณลักษณะ

ของผลิตภณัฑ์นัน้ๆ ผู้วิจยัจึงท าการศกึษาและรวบรวมข้อมลูทัง้ในส่วนของข้อมลูปฐมภูมิและทตุิยภูมิ
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เพ่ือท่ีจะน าไปสู่การเลือกคุณลักษณะ การแบ่งระดับคุณลักษณะ และการออกแบบชุดทางเลือกท่ี
เหมาะสมเพ่ือใช้ในการทดสอบผู้ บริโภคกลุ่มเป้าหมาย โดยแบ่งการศึกษาข้อมูลออกเป็น 3 ส่วน 
(Adamowicz, Louviere, & Swait, 1998) ดงันี ้

สว่นท่ี 1 การเลือกคณุลกัษณะ 
การเลือกคุณลักษณะท่ีจะน ามาศึกษาวิเคราะห์ด้วยวิธีแบบทดลองทางเลือก 

Choice-Based Conjoint Analysis ควรเป็นคุณลักษณะท่ีส าคัญและมี อิทธิพลต่อ Customer 
preference เป็นอย่างมาก อีกทัง้จ านวนคุณลักษณะท่ีเหมาะสมส าหรับแบบจ าลองนี ้ไม่ควรมี
จ านวนคณุลกัษณะเกินกว่า 6 คณุลกัษณะ เพราะจะผู้ท าแบบทดสอบเกิดความสบัสนในการเลือก
ผลิตภัณฑ์ท่ีตนสนใจ ดงันัน้ ผู้ วิจัยจึงได้ท าการรวบรวมข้อมูลการแสดงความคิดเห็นจากเว็บไซต์
ตา่งๆ เพ่ือคดักรองคณุลกัษณะส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจท าศลัยกรรม โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม
ตวัอยา่ง ได้แก่ กลุม่ตวัอย่างผู้บริโภคท่ีสนใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ จ านวน 100 คน และกลุ่มตวัอย่าง
ผู้บริโภคท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ จ านวน 100 คน ประกอบกับการสมัภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ จากทัง้ 
2 กลุ่มตวัอย่าง โดยแบ่งเป็นกลุ่มตวัอย่างผู้บริโภคท่ีสนใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ จ านวน 30 คน และ
กลุ่มตวัอย่างผู้บริโภคผู้ ท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ จ านวน 30 คน ท าให้สามารถระบุคุณลักษณะท่ีส าคญั
สงูสดุของผลิตภณัฑ์ท่ีจะน ามาวิเคราะห์ได้โดยแบง่เป็นกลุ่มตวัอย่างผู้บริโภคท่ีสนใจท าศลัยกรรมตา 
2 ชัน้ คุณลักษณะท่ีผู้ บริโภคให้ความส าคัญมากท่ีสุด คือ คุณลักษณะด้านสถานพยาบาล 
คุณลักษณะด้านช่ือเสียงของหมอ คุณลักษณะด้านระยะเวลารอคิว คุณลักษณะด้านรีวิวเชิงบวก 
คณุลกัษณะด้านรีวิวเชิงลบ และคณุลกัษณะด้านราคา ส่วนกลุ่มตวัอย่างผู้บริโภคท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ 
คณุลักษณะท่ีผู้บริโภคให้ความส าคญัมากท่ีสุด คือ คุณลักษณะด้านสถานพยาบาล คุณลักษณะ
ด้านช่ือเสียงของหมอ คุณลักษณะด้านรีวิวเชิงบวก คุณลักษณะด้านรีวิวเชิงลบ คุณลักษณะด้าน
ราคา และคณุลกัษณะด้านแหลง่ท่ีมาของโบท็อกซ์ 

สว่นท่ี 2 การแบง่ระดบัคณุลกัษณะ  
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื อ้งต้น ท าให้ทราบว่ามีคุณลักษณะใดบ้างท่ีมี

ความส าคญัต่อ Customer preference แต่เน่ืองจากการส ารวจด้วยวิธีดงักล่าว ยงัไม่สามารถแสดง
ถึงอิทธิพลของแต่ละคณุลักษณะท่ีมีต่อกลุ่มตวัอย่างทัง้ 2 กลุ่มตวัอย่างได้ เม่ือมีระดบัหรือรูปแบบ
ของผลิตภัณฑ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปได้ ดงันัน้ผู้ วิจยัจึงได้น าคณุลกัษณะทัง้ 6 คณุลกัษณะท่ีผู้บริโภคให้
ความส าคญัมากท่ีสุดตามท่ีกล่าวไว้ข้างต้น มาวิเคราะห์ระดบัคณุลกัษณะเพ่ือให้ได้มาซึ่งการสร้าง
แบบจ าลองทางเลือกและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิค Choice-Based Conjoint Analysis เพ่ือหา
อิทธิพลของการเปล่ียนแปลงคณุลกัษณะต่างๆ ท่ีส่งผลตอ่ความน่าจะเป็นในการเลือกท าศลัยกรรม
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ตา 2 ชัน้ของกลุ่มตัวอย่างผู้ บริโภคท่ีสนใจท าศัลยกรรมตา 2 ชัน้  ได้แก่  คุณลักษณะด้าน
สถานพยาบาล ด้านช่ือเสียงของหมอ ด้านระยะเวลารอคิว ด้านรีวิวเชิงบวก ด้านรีวิวเชิงลบ และด้าน
ราคา ส่วนความน่าจะเป็นในการเลือกฉีดโบท็อกซ์ของกลุ่มตัวอย่างผู้ บริโภคท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ 
ได้แก่ คณุลักษณะด้านสถานพยาบาล ด้านช่ือเสียงของหมอ ด้านรีวิวเชิงบวก ด้านรีวิวเชิงลบ และ
ด้านแหลง่ท่ีมาของโบท็อกซ์ 

สว่นท่ี 3 การออกแบบชดุทางเลือก  
จ านวนชุดคณุลักษณะท่ีเป็นไปได้ทัง้หมดเป็นผลคณูของจ านวนค่าระดบั (Level) 

ของแต่ละชุดคุณลักษณะ (Attribute) ท่ีเลือกใช้ในการศึกษาผู้บริโภคท่ีสนใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ 
ดงันี ้

1. คณุลกัษณะด้านสถานพยาบาล   2  คา่ระดบั 
2. คณุลกัษณะด้านช่ือเสียงของหมอ   2  คา่ระดบั 
3. คณุลกัษณะด้านระยะเวลารอคิว   3  คา่ระดบั 
4. คณุลกัษณะด้านรีวิวเชิงบวก    3  คา่ระดบั 
5. คณุลกัษณะด้านรีวิวเชิงลบ    3  คา่ระดบั 
6. คณุลกัษณะด้านราคา     3  คา่ระดบั 
จ านวนของชดุคณุลกัษณะท่ีเป็นไปได้ = 2 x 2 x 3 x 3 x 3 x 3 = 324 ชดุ 
จ านวนชุดคณุลักษณะท่ีเป็นไปได้ทัง้หมดเป็นผลคณูของจ านวนค่าระดบั (Level) 

ของแตล่ะชดุคณุลกัษณะ (Attribute) ท่ีเลือกใช้ในการศกึษาของผู้บริโภคท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ ดงันี ้
1. คณุลกัษณะด้านสถานพยาบาล   2  คา่ระดบั 
2. คณุลกัษณะด้านช่ือเสียงของหมอ   2  คา่ระดบั 
3. คณุลกัษณะด้านรีวิวเชิงบวก    3  คา่ระดบั 
4. คณุลกัษณะด้านรีวิวเชิงลบ    3  คา่ระดบั 
5. คณุลกัษณะด้านราคา     4  คา่ระดบั 
6. คณุลกัษณะด้านแหลง่ท่ีมาของโบท็อกซ์   3  คา่ระดบั 
จ านวนของชดุคณุลกัษณะท่ีเป็นไปได้ = 2 x 2 x 3 x 3 x 4 x 3 = 432 ชดุ  

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
แหลง่ในการรวบรวมข้อมลูมีด้วยกนั 2 แหลง่คือ 
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1. แหล่ งข้อมูลปฐมภู มิ  (Primary Data) เป็ นแหล่ งข้อมู ล ท่ี ได้ จากการใช้
แบบทดสอบ เก็บข้อมูลจากกลุ่มตวัอย่างทัง้ 2 กลุ่มตวัอย่าง จ านวนกลุ่มตวัอย่างละ 200 คน โดยมี
ขัน้ตอนในการด าเนินการดงันี ้

1.1 ผู้วิจยัเตรียมแบบทดสอบให้เพียงพอกบักลุม่ตวัอย่าง 
1.2 น าแบบทดสอบซึ่งหาคุณภาพแล้วไปขอความร่วมมือจากทัง้ 2 กลุ่ม

ตวัอย่างได้แก่ กลุ่มตวัอย่างผู้บริโภคท่ีสนใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ และกลุ่มตวัอย่างผู้บริโภคท่ีสนใจ
ฉีดโบท็อกซ์ท่ีเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ Pantip.com, Dungdong.com และ Dodeden.com โดยผู้วิจยั
ได้ชีแ้จงให้กลุ่มตัวอย่างเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และอธิบายวิธีการท าแบบทดสอบก่อนให้ผู้ ท า
แบบทดสอบเร่ิมต้นท าและท าการเก็บรวบรวมแบบสอบถามด้วยตนเอง 

2. แหล่งข้อมลูทตุิยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมลูท่ีได้มาจากการศกึษาค้นคว้า
และรวบรวมข้อมลูจากทัง้หนว่ยงานของภาครัฐและเอกชนดงันี ้

2.1 ข้อมลูทางอินเตอร์เน็ตเก่ียวกบัการท าศลัยกรรม 
2.2 หนงัสือทางวิชาการ วิทยานิพนธ์ และรายงานการวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 

การจัดท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
เม่ือท าการเก็บรวบรวมแบบทดสอบเรียบร้อยแล้ว ผู้ วิจัยน าแบบทดสอบมาด าเนินการ

วิเคราะห์ข้อมลู 
1. ผู้วิจยัท าการตรวจสอบข้อมลู โดยตรวจสอบความสมบรูณ์และความถกูต้องของ

แบบทดสอบ 
2. ผู้ วิจยัท าการลงรหัส (Coding) โดยน าแบบทดสอบท่ีถูกต้อง สมบูรณ์มาลงรหัส

ตามท่ีก าหนด 
3. การประมวลผลข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลเชิง

พรรณา และข้อมลูอนมุาน ดงันี ้
3.1 การวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิตเิชิงพรรณา (Descriptive Statistics) 

3.1 .1  วิ เค ราะ ห์ ข้ อมู ลแบบทดสอบในส่ วน ท่ี  1  เก่ี ยวกั บลั กษณ ะ
ประชากรศาสตร์ของผู้ท าแบบทดสอบของทัง้ 2 กลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อ
เดือน ระดบัการศึกษาสูงสุด และภูมิล าเนาเดิม โดยน ามาแจกแจงความถ่ี (Frequency) และค่าร้อย
ละ (Percentage) 
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3.1.2 วิเคราะห์ข้อมูลแบบทดสอบในส่วนท่ี 2 เก่ียวกับคุณลักษณะของ
ผลิตภัณฑ์ของผู้ท าแบบทดสอบของทัง้ 2 กลุ่มตวัอย่าง โดยน ามาค านวณหาค่าเฉล่ีย (Mean) และ
สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรือ S.D.)  

3.2 การวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิตเิชิงอนมุาน (Inferential Statistics) 
3.2.1 วิเคราะห์ข้อมูลผู้บริโภคท่ีมีลักษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย 

เพศ อายุ อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือน ระดับการศึกษาสูงสุด และภูมิล าเนาเดิม แตกต่างกัน มี 
Customer preference ท่ีแตกต่างกนั จะทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติต้นไม้การตดัสินใจ (Decision 
tree)  

3.3.2 วิเคราะห์ข้อมลูด้านคณุลกัษณะของผลิตภณัฑ์ท่ีมีอิทธิพลตอ่ Customer 
preference ของผู้บริโภคท่ีสนใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ ประกอบด้วยคณุลกัษณะด้านสถานพยาบาล 
คุณลักษณะด้านช่ือเสียงของหมอ คุณลักษณะด้านรีวิวเชิงบวก คุณลักษณะด้านรีวิวเชิงลบ 
คณุลักษณะด้านราคา และคณุลักษณะด้านระยะเวลารอคิว จะทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติการ
วิเคราะห์เชิงถดถอยพหคุณูหรือเชิงซ้อน (Multiple Regression Analysis) 

3.3.3 วิเคราะห์ข้อมลูด้านคณุลกัษณะของผลิตภณัฑ์ท่ีมีอิทธิพลตอ่ Customer 
preference ของผู้บริโภคท่ีสนใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ ประกอบด้วยคณุลกัษณะด้านสถานพยาบาล 
คุณลักษณะด้านช่ือเสียงของหมอ คุณลักษณะด้านรีวิวเชิงบวก คุณลักษณะด้านรีวิวเชิงลบ 
คณุลกัษณะด้านราคา และคณุลกัษณะด้านแหล่งท่ีมาของโบท็อกซ์ จะทดสอบสมมตฐิานโดยใช้สถิติ
การวิเคราะห์เชิงถดถอยพหคุณูหรือเชิงซ้อน (Multiple Regression Analysis) 

 
สรุปผลการวิจัย 

การศึกษาการใช้ Conjoint Analysis เพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในการให้บริการศัลยกรรม
ตกแตง่ สามารถสรุปได้ดงันี ้

ส่วนที่ 1 สรุปผลข้อมลูเชิงพรรณา แบง่ออกเป็น 2 ตอน ดงันี ้
ตอนที่  1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ ท าแบบทดสอบ จาก

การศกึษา พบวา่ 
ข้อมูลลักษณะด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างท่ีสนใจท าศัลยกรรมตา 2 ชัน้ 

พบว่า ผู้ท าแบบทดสอบส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 59.6% เพศวิถี เป็นสภาพปกติ คิดเป็น
ร้อยละ 72.4% มีอายุในช่วง 31 – 38 ปี คิดเป็นร้อยละ 39.4% มีอาชีพเป็พนักงานบริษัท คิดเป็นร้อย
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ละ 38.9% มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 25,001 – 35,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.6% มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรี คดิเป็นร้อยละ 68.5%  และมีภมูิล าเนาเดมิอยูภ่าคกลาง คดิเป็นร้อยละ 49.3% 

ข้อมูลลักษณะด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่างท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ พบว่า ผู้ท า
แบบทดสอบส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 80.7% เพศวิถี เป็นสภาพปกติ คิดเป็นร้อยละ 
91.1% มีอายุในช่วง 31 – 38 ปี คิดเป็นร้อยละ 55.5% มีอาชีพเป็พนักงานบริษัท คิดเป็นร้อยละ 
54.5% มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 25,001 – 35,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.7% มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรี คดิเป็นร้อยละ 72.3%  และมีภมูิล าเนาเดมิอยูภ่าคกลาง คดิเป็นร้อยละ 57.4% 

ตอนที่ 2 การวิเคราะห์คา่อรรถประโยชน์ (Utilities) และคา่ความส าคญั (Importance) ของ
ผู้ท าแบบทดสอบ จากการศกึษา พบวา่ 

การวิเคราะห์ค่าอรรถประโยชน์ (Utilities) และค่าความส าคัญ (Importance) ของกลุ่ม
ตัวอย่างท่ีสนใจท าศัลยกรรมตา 2 ชัน้ พบว่า ผู้ ท าแบบทดสอบจะให้ความส าคัญในการเลือก
สถานพยาบาลเป็นโรงพยาบาล ให้ความส าคญัในการเลือกหมอท่ีมีช่ือเสียง ให้ความส าคญัในการรอ
คิวท่ี 1 – 3 เดือน ให้ความส าคญัในเร่ืองจ านวนการรีวิวเชิงบวกท่ีมีจ านวนมาก ให้ความส าคญัในเร่ือง
จ านวนการรีวิวเชิงลบท่ีมีจ านวนน้อย และให้ความส าคญัท่ีระดบัราคา 30,001 – 45,000 บาท ในด้าน
ค่าความส าคญั (Importance) ของกลุ่มตวัอย่างท่ีสนใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ ให้ล าดบัความส าคญั
เรียงจากมากไปน้อย ดงันี ้คณุลกัษณะด้านรีวิวเชิงลบ คณุลกัษณะด้านรีวิวเชิงบวก คณุลกัษณะด้าน
ราคา คุณลักษณะด้านระยะเวลารอคิว คุณลักษณะด้านช่ือเสียงของหมอ และคุณลักษณะด้าน
สถานพยาบาล ตามล าดบั 

การวิเคราะห์ค่าอรรถประโยชน์ (Utilities) และค่าความส าคัญ (Importance) ของกลุ่ม
ตวัอย่างท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ พบว่า ผู้ท าแบบทดสอบจะให้ความส าคญัในการเลือกสถานพยาบาลเป็น
คลินิก ให้ความส าคญัในการเลือกหมอท่ีมีช่ือเสียง ให้ความส าคญัในเร่ืองจ านวนการรีวิวเชิงบวกท่ีมี
จ านวนมาก ให้ความส าคญัในเร่ืองจ านวนการรีวิวเชิงลบท่ีมีจ านวนน้อย ให้ความส าคญัในระดบัราคา 
5,000 – 10,000 บาท และให้ความส าคญัในเลือกแหล่งท่ีมาของโบท็อกซ์ท่ีมาจากประเทศอเมริกา ใน
ด้านคา่ความส าคญั (Importance) ของกลุ่มตวัอย่างท่ีสนใจฉีดบท็อกซ์ ให้ล าดบัความส าคญัเรียงจาก
มากไปน้อย ดังนี ้คุณลักษณะด้านรีวิวเชิงบวก คุณลักษณะด้านราคา คุณลักษณะด้านรีวิวเชิงลบ 
คุณลักษณะด้านช่ือเสียงของหมอ คุณลักษณะด้านแหล่งท่ีมาของโบท็อกซ์ และคุณลักษณะด้าน
สถานพยาบาล ตามล าดบั 
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ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์เพ่ือทดสอบสมมตฐิาน 
สมมติฐานข้อที่  1 ผู้บริโภคท่ีมีลกัษณะประชากรศาตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน ระดบัการศึกษาสูงสุด และภูมิล าเนาเดิม แตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อ Customer 
preference ของผู้บริโภคท่ีสนใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ ท่ีแตกตา่งกนั  

สมมติฐานที่  1.1 ผู้ บริโภคท่ีมีเพศ อาชีพ อายุ รายได้เฉล่ียต่อเดือน ระดับ
การศกึษาสงูสดุ และภูมิล าเนาเดิม แตกตา่งกนั มีอิทธิพลตอ่คณุลกัษณะด้านช่ือเสียงของหมอทัว่ไป
ของผู้บริโภคท่ีสนใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ ท่ีแตกตา่งกนั 

ด้านเพศสภาพ พบว่า ผู้บริโภคท่ีมีเพศสภาพแตกตา่งกนั มีอิทธิพลตอ่คณุลกัษณะ
ด้านช่ือเสียงของหมอทัว่ไปของผู้บริโภคท่ีสนใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ ท่ีไมแ่ตกตา่งกนั 

ด้านเพศวิถี พบว่า ผู้บริโภคท่ีมีเพศวิถีแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อคุณลกัษณะด้าน
ช่ือเสียงของหมอทัว่ไปของผู้บริโภคท่ีสนใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ ท่ีไมแ่ตกตา่งกนั 

ด้านอาย ุพบว่า ผู้บริโภคท่ีมีอายแุตกตา่งกนั มีอิทธิพลตอ่คณุลกัษณะด้านช่ือเสียง
ของหมอทัว่ไปของผู้บริโภคท่ีสนใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ ท่ีไมแ่ตกตา่งกนั 

ด้านอาชีพ พบว่า ผู้ บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อคุณลักษณะด้าน
ช่ือเสียงของหมอทัว่ไปของผู้บริโภคท่ีสนใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ ท่ีไมแ่ตกตา่งกนั 

ด้านรายได้เฉล่ียต่อเดือน พบว่า ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกัน มี
อิทธิพลต่อคุณลักษณะด้านช่ือเสียงของหมอทั่วไปของผู้บริโภคท่ีสนใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ ท่ีไม่
แตกตา่งกนั 

ด้านระดบัการศึกษาสงูสุด พบว่า ผู้บริโภคท่ีมีระดบัการศกึษาสูงสดุแตกต่างกนั มี
อิทธิพลต่อคุณลักษณะด้านช่ือเสียงของหมอทั่วไปของผู้บริโภคท่ีสนใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ ท่ีไม่
แตกตา่งกนั 

ในสมมติฐานนี ้พบว่า ผู้ บริโภคท่ีมีภูมิล าเนาเดิมแตกต่างกัน จะมีอิทธิพลต่อ
คณุลกัษณะด้านช่ือเสียงของหมอทัว่ไปท่ีแตกต่างกัน เน่ือง จากด้านภูมิล าเนาเดิม มีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.000 ซึ่งมีความน่าเช่ือถือสูงสุด ดงัปรากฎในภาพประกอบ 20 โดยในด้านภูมิล าเนา
เดมิ จะพบวา่ ภมูิล าเนาเดิมท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติมากท่ีสดุ คือ ภาคใต้, ภาคตะวนัตก และภาคเหนือ 
(Node 2) โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 1.650 มีจ านวน 50 คน หมายถึง ผู้บริโภคท่ีมีภูมิล าเนาเดิม ภาคใต้, 
ภาคตะวนัตก และภาคเหนือ (Node 2) จะให้ความส าคญักบัคณุลกัษณะด้านช่ือเสียงของหมอทัว่ไป
มากท่ีสุด แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคกลุ่มนีไ้ม่ได้ความส าคญัเก่ียวกับหมอท่ีมีช่ือเสียงมากนัก ดงันัน้
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ผู้ประกอบการเสริมความงามไม่จ าเป็นต้องเน้นเร่ืองหมอท่ีมีช่ือเสียงในด้านการท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้
โดยเฉพาะ 

สมมติฐานที่  1.2 ผู้ บริโภคท่ีมีเพศ อาชีพ อายุ รายได้เฉล่ียต่อเดือน ระดับ
การศึกษาสูงสุด และภูมิล าเนาเดิม แตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อคุณลกัษณะด้านช่ือเสียงของหมอท่ีมี
ช่ือเสียงของผู้บริโภคท่ีสนใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ ท่ีแตกตา่งกนั 

ด้านเพศสภาพ พบว่า ผู้บริโภคท่ีมีเพศสภาพแตกตา่งกนั มีอิทธิพลตอ่คณุลกัษณะ
ด้านช่ือเสียงของหมอท่ีมีช่ือเสียงของผู้บริโภคท่ีสนใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ ท่ีไมแ่ตกตา่งกนั 

ด้านเพศวิถี พบว่า ผู้บริโภคท่ีมีเพศวิถีแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อคุณลกัษณะด้าน
ช่ือเสียงของหมอท่ีมีช่ือเสียงของผู้บริโภคท่ีสนใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ ท่ีไมแ่ตกตา่งกนั 

ด้านอาย ุพบว่า ผู้บริโภคท่ีมีอายแุตกตา่งกนั มีอิทธิพลตอ่คณุลกัษณะด้านช่ือเสียง
ของหมอท่ีมีช่ือเสียงของผู้บริโภคท่ีสนใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ ท่ีไมแ่ตกตา่งกนั 

ด้านอาชีพ พบว่า ผู้ บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อคุณลักษณะด้าน
ช่ือเสียงของหมอท่ีมีช่ือเสียงของผู้บริโภคท่ีสนใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ ท่ีไมแ่ตกตา่งกนั 

ด้านรายได้เฉล่ียต่อเดือน พบว่า ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกัน มี
อิทธิพลตอ่คณุลกัษณะด้านช่ือเสียงของหมอท่ีมีช่ือเสียงของผู้บริโภคท่ีสนใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ ท่ี
ไมแ่ตกตา่งกนั 

ด้านระดบัการศึกษาสงูสุด พบว่า ผู้บริโภคท่ีมีระดบัการศกึษาสูงสดุแตกต่างกนั มี
อิทธิพลตอ่คณุลกัษณะด้านช่ือเสียงของหมอท่ีมีช่ือเสียงของผู้บริโภคท่ีสนใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ ท่ี
ไมแ่ตกตา่งกนั 

ในสมมติฐานนี ้พบว่า ผู้ บริโภคท่ีมีภูมิล าเนาเดิมแตกต่างกัน จะมีอิทธิพลต่อ
คณุลกัษณะด้านช่ือเสียงของหมอท่ีมีช่ือเสียงท่ีแตกต่างกนั เน่ืองจากด้านภูมิล าเนาเดิม มีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดับ 0.000 ซึ่งมีความน่าเช่ือถือสูงสุด ดังปรากฎในภาพประกอบ 21 โดยในด้าน
ภูมิล าเนาเดิม จะพบว่า ภูมิล าเนาเดิมท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติมากท่ีสดุ คือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ, 
ภาคกลาง และภาคตะวนัออก (Node 1) โดยมีคา่เฉล่ีย 1.650 มีจ านวน 50 คน หมายถึง ผู้บริโภคท่ีมี
ภูมิล าเนาเดิม ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ, ภาคกลาง และภาคตะวนัออก (Node 2) จะให้ความส าคญั
กับคุณลักษณะด้านช่ือเสียงของหมอท่ี มีช่ือเสียงมากท่ีสุด แสดงให้เห็นว่าผู้ บริโภคกลุ่มนี ใ้ห้
ความส าคญัเก่ียวกบัหมอท่ีมีช่ือเสียงมาก ดงันัน้ผู้ประกอบการเสริมความงามไม่จ าเป็นต้องเน้นเร่ือง
หมอท่ีมีช่ือเสียงในด้านการท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ 
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สมมติฐานที่  1.3 ผู้ บริโภคท่ีมีเพศ อาชีพ อายุ รายได้เฉล่ียต่อเดือน ระดับ
การศึกษาสูงสุด และภูมิล าเนาเดิม แตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อคุณลักษณะด้านระยะเวลารอคิว 1-3 
เดือน ของผู้บริโภคท่ีสนใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ ท่ีแตกตา่งกนั 

ด้านเพศสภาพ พบว่า ผู้บริโภคท่ีมีเพศสภาพแตกตา่งกนั มีอิทธิพลตอ่คณุลกัษณะ
ด้านระยะเวลารอคิว 1-3 เดือน ของผู้บริโภคท่ีสนใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ ท่ีแตกตา่งกนั 

ด้านเพศวิถี พบว่า ผู้บริโภคท่ีมีเพศวิถีแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อคุณลกัษณะด้าน
ระยะเวลารอคิว 1-3 เดือน ของผู้บริโภคท่ีสนใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ ท่ีไม่แตกตา่งกนั 

ด้านอาชีพ พบว่า ผู้ บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อคุณลักษณะด้าน
ระยะเวลารอคิว 1-3 เดือน ของผู้บริโภคท่ีสนใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ ท่ีแตกตา่งกนั 

ด้านรายได้เฉล่ียต่อเดือน พบว่า ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกัน มี
อิทธิพลต่อคณุลกัษณะด้านระยะเวลารอคิว 1-3 เดือน ของผู้บริโภคท่ีสนใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ ท่ี
ไมแ่ตกตา่งกนั 

ด้านระดบัการศึกษาสงูสุด พบว่า ผู้บริโภคท่ีมีระดบัการศกึษาสูงสดุแตกต่างกนั มี
อิทธิพลต่อคณุลกัษณะด้านระยะเวลารอคิว 1-3 เดือน ของผู้บริโภคท่ีสนใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ ท่ี
ไมแ่ตกตา่งกนั 

ด้านภูมิล าเนาเดิม พบว่า ผู้ บริโภคท่ีมีภูมิล าเนาเดิมแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อ
คณุลกัษณะด้านระยะเวลารอควิ 1-3 เดือน ของผู้บริโภคท่ีสนใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ ท่ีไมแ่ตกตา่งกนั 

ในสมมติฐานนี ้พบว่า ผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน จะมีอิทธิพลต่อคุณลักษณะ
ด้านระยะเวลารอคิว 1-3 เดือน ท่ีแตกต่างกัน เน่ืองจากด้านอายุ มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.000 
ซึ่งมีความน่าเช่ือถือสูงสุด ดงัปรากฎในภาพประกอบ 22 โดยในด้านอายุจะพบว่า อายุท่ีมีนยัส าคญั
ทางสถิติมากท่ีสุด คือ อายุ 23-30 ปี, 39-46 ปี และ 47-54 ปี (Node 2) โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.048 มี
จ านวน 98 คน หมายถึง ผู้ บริโภคท่ีมีอายุ 23-30 ปี , 39-46 ปี และ 47-54 ปี  (Node 2) จะให้
ความส าคญักับคณุลกัษณะด้านระยะเวลารอคิว 1-3 เดือนมากท่ีสดุ แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคกลุ่มนี ้
ให้ความส าคญัเก่ียวกับด้านระยะเวลารอคิว 1-3 เดือนมาก ดงันัน้ผู้ประกอบการเสริมความงามควร
ตระหนกัในเร่ืองระยะเวลารอคิวเป็นล าดบัต้นๆ เพ่ือให้ผู้บริโภคเลือกใช้บริการ 

สมมติฐานที่  1.4 ผู้ บริโภคท่ีมีเพศ อาชีพ อายุ รายได้เฉล่ียต่อเดือน ระดับ
การศึกษาสูงสุด และภูมิล าเนาเดิม แตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อคุณลักษณะด้านระยะเวลารอคิว 4-6 
เดือน ของผู้บริโภคท่ีสนใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ ท่ีแตกตา่งกนั 
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ด้านเพศวิถี พบว่า ผู้บริโภคท่ีมีเพศวิถีแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อคุณลกัษณะด้าน
ระยะเวลารอคิว 4-6 เดือน ของผู้บริโภคท่ีสนใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ ท่ีไมแ่ตกตา่งกนั 

ด้านอายุ พบว่า ผู้ บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อคุณลักษณะด้าน
ระยะเวลารอคิว 4-6 เดือน ของผู้บริโภคท่ีสนใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ ท่ีไมแ่ตกตา่งกนั 

ด้านอาชีพ พบว่า ผู้ บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อคุณลักษณะด้าน
ระยะเวลารอคิว 4-6 เดือน ของผู้บริโภคท่ีสนใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ ท่ีไมแ่ตกตา่งกนั 

ด้านรายได้เฉล่ียต่อเดือน พบว่า ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกัน มี
อิทธิพลต่อคณุลกัษณะด้านระยะเวลารอคิว 4-6 เดือน ของผู้บริโภคท่ีสนใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ ท่ี
ไมแ่ตกตา่งกนั 

ด้านระดบัการศึกษาสงูสุด พบว่า ผู้บริโภคท่ีมีระดบัการศกึษาสูงสดุแตกต่างกนั มี
อิทธิพลต่อคณุลกัษณะด้านระยะเวลารอคิว 4-6 เดือน ของผู้บริโภคท่ีสนใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ ท่ี
ไมแ่ตกตา่งกนั 

ด้านภูมิล าเนาเดิม พบว่า ผู้ บริโภคท่ีมีภูมิล าเนาเดิมแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อ
คณุลกัษณะด้านระยะเวลารอควิ 4-6 เดือน ของผู้บริโภคท่ีสนใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ ท่ีไมแ่ตกตา่งกนั 

ในสมมติฐานนี  ้พบว่า ผู้ บริโภคท่ีมี เพศสภาพแตกต่างกัน จะมีอิทธิพลต่อ
คณุลกัษณะด้านระยะเวลารอคิว 4-6 เดือน ท่ีแตกต่างกัน เน่ืองจากด้านเพศสภาพ มีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.000 ซึ่งมีความนา่เช่ือถือสงูสดุ ดงัปรากฎในภาพประกอบ 23 โดยในด้านเพศสภาพจะ
พบว่า เพศสภาพท่ีมีนัยส าคัญทางสถิติมากท่ีสุด คือ เพศหญิง (Node 1) โดยมีค่าเฉล่ีย 1.723 มี
จ านวน 120 คน หมายถึง ผู้ บริโภคท่ีมีเพศสภาพเป็นเพศหญิง (Node 2) จะให้ความส าคัญกับ
คณุลกัษณะด้านระยะเวลารอคิว 4-6 เดือนมากท่ีสุด แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคกลุ่มนีใ้ห้ความส าคญั
เก่ียวกับด้านระยะเวลารอคิว 4-6 เดือนมาก ดงันัน้ผู้ประกอบการเสริมความงามควรตระหนกัในเร่ือง
ระยะเวลารอคิว ไมค่วรให้รอควินานเกิน 6 เดือน  

สมมติฐานที่  1.5 ผู้ บริโภคท่ีมีเพศ อาชีพ อายุ รายได้เฉล่ียต่อเดือน ระดับ
การศึกษาสูงสุด และภูมิล าเนาเดิม แตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อคุณลักษณะด้านระยะเวลารอคิว 6 
เดือนขึน้ไป ของผู้บริโภคท่ีสนใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ ท่ีแตกตา่งกนั 

ด้านเพศสภาพ พบว่า ผู้บริโภคท่ีมีเพศสภาพแตกตา่งกนั มีอิทธิพลตอ่คณุลกัษณะ
ด้านระยะเวลารอคิว 6 เดือนขีน้ไป ของผู้บริโภคท่ีสนใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ ท่ีไมแ่ตกตา่งกนั 

ด้านเพศวิถี พบว่า ผู้บริโภคท่ีมีเพศวิถีแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อคุณลกัษณะด้าน
ระยะเวลารอคิว 4-6 เดือน ของผู้บริโภคท่ีสนใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ ท่ีไมแ่ตกตา่งกนั 
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ด้านอายุ พบว่า ผู้ บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน มี อิทธิพลต่อคุณลักษณะด้าน
ระยะเวลารอคิว 6 เดือนขีน้ไป ของผู้บริโภคท่ีสนใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ ท่ีไมแ่ตกตา่งกนั 

ด้านอาชีพ พบว่า ผู้ บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อคุณลักษณะด้าน
ระยะเวลารอคิว 6 เดือนขีน้ไป ของผู้บริโภคท่ีสนใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ ท่ีไมแ่ตกตา่งกนั 

ด้านระดบัการศึกษาสงูสุด พบว่า ผู้บริโภคท่ีมีระดบัการศกึษาสูงสดุแตกต่างกนั มี
อิทธิพลตอ่คณุลกัษณะด้านระยะเวลารอคิว 6 เดือนขีน้ไป ของผู้บริโภคท่ีสนใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ 
ท่ีไมแ่ตกตา่งกนั 

ด้านภูมิล าเนาเดิม พบว่า ผู้ บริโภคท่ีมีภูมิล าเนาเดิมแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อ
คุณลักษณะด้านระยะเวลารอคิว 6 เดือนขีน้ไป ของผู้ บริโภคท่ีสนใจท าศัลยกรรมตา 2 ชัน้ ท่ีไม่
แตกตา่งกนั 

ในสมมติฐานนี ้พบว่า ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน แตกต่างกัน จะมีอิทธิพล
ตอ่คณุลกัษณะด้านระยะเวลารอคิว 6 เดือนขึน้ไป ท่ีแตกต่างกัน เน่ืองจากด้านรายได้เฉล่ียต่อเดือน 
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.000 ซึ่งมีความน่าเช่ือถือสูงสุด ดงัปรากฎในภาพประกอบ 24 โดยใน
ด้านรายได้เฉล่ียต่อเดือน จะพบว่า รายได้เฉล่ียเฉล่ียต่อเดือนท่ีมีนัยส าคัญทางสถิติมากท่ีสุด คือ 
รายได้เฉล่ียต่อเดือน ต ่ากว่า 15,000 บาท, 35,0001-45,000 บาท และ 55,001 บาทขึน้ไป (Node 1) 
โดยมีค่าเฉล่ีย 0.253 มีจ านวน 95 คน หมายถึง ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน ต ่ากว่า 15,000 บาท, 
35,0001-45,000 บาท และ 55,001 บาทขึน้ไป (Node 1) จะให้ความส าคัญกับคุณลักษณะด้าน
ระยะเวลารอคิว 6 เดือนขึน้ไป แสดงให้เห็นว่าผู้ บริโภคกลุ่มนีส้ามารถท่ีจะรอนานๆ ได้ ดังนัน้
ผู้ประกอบการควรให้ความส าคญัในด้านอ่ืนๆ แทน 

สมมติฐานที่  1.6 ผู้ บริโภคท่ีมีเพศ อาชีพ อายุ รายได้เฉล่ียต่อเดือน ระดับ
การศึกษาสูงสุด และภูมิล าเนาเดิม แตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อคุณลักษณะด้านรีวิวเชิงบวกจ านวน
ปานกลางของผู้บริโภคท่ีสนใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ ท่ีแตกตา่งกนั 

ด้านเพศสภาพ พบว่า ผู้บริโภคท่ีมีเพศสภาพแตกตา่งกนั มีอิทธิพลตอ่คณุลกัษณะ
ด้านรีวิวเชิงบวกจ านวนปานกลางของผู้บริโภคท่ีสนใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ ท่ีไมแ่ตกตา่งกนั 

ด้านเพศวิถี พบว่า ผู้บริโภคท่ีมีเพศวิถีแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อคุณลกัษณะด้าน
รีวิวเชิงบวกจ านวนปานกลางของผู้บริโภคท่ีสนใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ ท่ีไมแ่ตกตา่งกนั 

ด้านอาชีพ พบว่า ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกตา่งกนั มีอิทธิพลตอ่คณุลกัษณะด้านรีวิว
เชิงบวกจ านวนปานกลางของผู้บริโภคท่ีสนใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ ท่ีไมแ่ตกตา่งกนั 
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ด้านรายได้เฉล่ียต่อเดือน พบว่า ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกัน มี
อิทธิพลต่อคณุลกัษณะด้านรีวิวเชิงบวกจ านวนปานกลางของผู้บริโภคท่ีสนใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ 
ท่ีไมแ่ตกตา่งกนั 

ด้านระดบัการศกึษาสงูสดุ ผู้บริโภคท่ีมีระดบัการศกึษาสงูสดุแตกตา่งกนั มีอิทธิพล
ต่อคุณลักษณะด้านรีวิวเชิงบวกจ านวนปานกลางของผู้ บริโภคท่ีสนใจท าศัลยกรรมตา 2 ชัน้ ท่ีไม่
แตกตา่งกนั 

ด้านภูมิล าเนาเดิม พบว่า ผู้ บริโภคท่ีมีภูมิล าเนาเดิมแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อ
คุณลักษณะด้านรีวิวเชิงบวกจ านวนปานกลางของผู้ บริโภคท่ีสนใจท าศัลยกรรมตา 2 ชัน้ ท่ีไม่
แตกตา่งกนั 

ในสมมติฐานนี ้พบว่า ผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน จะมีอิทธิพลต่อคุณลักษณะ
ด้านรีวิวเชิงบวกจ านวนปานกลางท่ีแตกต่างกัน เน่ืองจากด้านอายุ มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.000 ซึ่งมีความน่าเช่ือถือสูงสุด ดงัปรากฎในภาพประกอบ 25 โดยในด้านอายุ จะพบว่า อายุท่ีมี
นัยส าคัญทางสถิติมากท่ีสุด คือ ผู้ บริโภคท่ีมีอายุ 31-38 ปี, 39-46 ปี,  47-54 ปี และ 55 ปีขึน้ไป 
(Node 1) โดยมีค่าเฉล่ีย 2.090 มีจ านวน 128 คน หมายถึง ผู้บริโภคท่ีมีอายุ 31-38 ปี, 39-46 ปี, 47-
54 ปี และ 55 ปีขึน้ไป (Node 1) จะให้ความส าคญักบัคณุลกัษณะด้านรีวิวเชิงบวกจ านวนปานกลาง 
แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคกลุ่มนีจ้ะให้ความส าคญัในเร่ืองรีวิวเชิงบวกเป็นส่วนหนึ่งในการตดัสินใจ
เลือกใช้บริการศลัยกรรมตา 2 ชัน้ ดงันัน้ผู้ประกอบการควรสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีเพ่ือให้ผู้บริโภคเกิด
ความมัน่ใจในการเลือกใช้บริการ 

สมมติฐานที่  1.7 ผู้ บริโภคท่ีมีเพศ อาชีพ อายุ รายได้เฉล่ียต่อเดือน ระดับ
การศกึษาสงูสดุ และภูมิล าเนาเดิม แตกตา่งกนั มีอิทธิพลตอ่คณุลกัษณะด้านรีวิวเชิงลบจ านวนน้อย
ของผู้บริโภคท่ีสนใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ ท่ีแตกตา่งกนั 

ด้านเพศวิถี พบว่า ผู้บริโภคท่ีมีเพศวิถีแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อคุณลกัษณะด้าน
รีวิวเชิงลบจ านวนน้อย ของผู้บริโภคท่ีสนใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ ท่ีไมแ่ตกตา่งกนั 

ด้านอาชีพ พบว่า ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกตา่งกนั มีอิทธิพลตอ่คณุลกัษณะด้านรีวิว
เชิงลบจ านวนน้อย ของผู้บริโภคท่ีสนใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ ท่ีไมแ่ตกตา่งกนั 

ด้านอาย ุพบว่า ผู้บริโภคท่ีมีอายแุตกตา่งกนั มีอิทธิพลต่อคณุลกัษณะด้านรีวิวเชิง
ลบจ านวนน้อยของผู้บริโภคท่ีสนใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ ท่ีไมแ่ตกตา่งกนั 
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ด้านรายได้เฉล่ียต่อเดือน พบว่า ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกัน มี
อิทธิพลต่อคณุลักษณะด้านรีวิวเชิงลบจ านวนน้อยของผู้บริโภคท่ีสนใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ ท่ีไม่
แตกตา่งกนั 

ด้านระดบัการศึกษาสงูสุด พบว่า ผู้บริโภคท่ีมีระดบัการศกึษาสูงสดุแตกต่างกนั มี
อิทธิพลต่อคุณลักษณะด้านรีวิวเชิงลบจ านวนน้อยของผู้บริโภคท่ีสนใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ ท่ีไม่
แตกตา่งกนั 

ด้านภูมิล าเนาเดิม พบว่า ผู้ บริโภคท่ีมีภูมิล าเนาเดิมแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อ
คณุลกัษณะด้านรีวิวเชิงลบจ านวนน้อยของผู้บริโภคท่ีสนใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ ท่ีไมแ่ตกตา่งกนั 

ในสมมติฐานนี  ้พบว่า ผู้ บริโภคท่ีมี เพศสภาพแตกต่างกัน จะมีอิทธิพลต่อ
คณุลกัษณะด้านรีวิวเชิงลบจ านวนน้อยท่ีแตกตา่งกนั เน่ืองจากด้านเพศสภาพ มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.000 ซึ่งมีความน่าเช่ือถือสงูสดุ ดงัปรากฎในภาพประกอบ 26 โดยในด้านเพศสภาพจะพบว่า 
เพศชาย (Node 2) โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 16.488 มีจ านวน 82 คน หมายถึง ผู้บริโภคท่ีมีเพศสภาพ 
เป็นเพศชายจะให้ความส าคญักับคณุลกัษณะด้านรีวิวเชิงลบจ านวนน้อย แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภค
กลุ่มนีจ้ะให้ความส าคญัในเร่ืองรีวิวเชิงลบเป็นอย่างมากในการเลือกใช้บริการศลัยกรรมตา  2 ชัน้ 
ดงันัน้ผู้ประกอบการควรสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดี รวมทัง้ควรบริการให้ลูกค้าประทบัใจเพ่ือให้ลูกค้ารีวิว
ให้กบัผู้ประกอบการในแง่ท่ีดี ซึ่งการรีวิวนัน้จะมีผลตอ่การตดัสินใจเลือกใช้บริการของลูกค้ารายใหม่
ตอ่ไป 

สมมติฐานที่  2 ผู้ บริโภคท่ีมีลักษณะประชากรศาตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ 
รายได้เฉล่ียต่อเดือน ระดบัการศึกษาสูงสุด และภูมิล าเนาเดิม แตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อ Customer 
preference ของผู้บริโภคท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ท่ีแตกตา่งกนั 

สมมติฐานที่  2.1 ผู้ บริโภคท่ีมีเพศ อาชีพ อายุ รายได้เฉล่ียต่อเดือน ระดับ
การศกึษาสงูสดุ และภูมิล าเนาเดิม แตกตา่งกนั มีอิทธิพลตอ่คณุลกัษณะด้านช่ือเสียงของหมอทัว่ไป
ของผู้บริโภคท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ท่ีแตกตา่งกนั 

ด้านเพศสภาพ พบว่า ผู้บริโภคท่ีมีเพศสภาพแตกตา่งกนั มีอิทธิพลตอ่คณุลกัษณะ
ด้านช่ือเสียงของหมอทัว่ไปของผู้บริโภคท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ท่ีไม่แตกตา่งกนั 

ด้านเพศวิถี พบว่า ผู้บริโภคท่ีมีเพศวิถีแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อคุณลกัษณะด้าน
ช่ือเสียงของหมอทัว่ไปของผู้บริโภคท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ท่ีไม่แตกตา่งกนั 

ด้านอาย ุพบว่า ผู้บริโภคท่ีมีอายแุตกตา่งกนั มีอิทธิพลตอ่คณุลกัษณะด้านช่ือเสียง
ของหมอทัว่ไปของผู้บริโภคท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ท่ีไมแ่ตกตา่งกนั 
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ด้านอาชีพ พบว่า ผู้ บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อคุณลักษณะด้าน
ช่ือเสียงของหมอทัว่ไปของผู้บริโภคท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ท่ีไม่แตกตา่งกนั 

ด้านระดบัการศึกษาสงูสุด พบว่า ผู้บริโภคท่ีมีระดบัการศกึษาสูงสดุแตกต่างกนั มี
อิทธิพลตอ่คณุลกัษณะด้านช่ือเสียงของหมอทัว่ไปของผู้บริโภคท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ท่ีไมแ่ตกตา่งกนั 

ด้านภูมิล าเนาเดิม พบว่า ผู้ บริโภคท่ีมีภูมิล าเนาเดิมแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อ
คณุลกัษณะด้านช่ือเสียงของหมอทัว่ไปของผู้บริโภคท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ท่ีไมแ่ตกตา่งกนั 

ในสมมตฐิานนี ้พบว่า ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือนแตกตา่งกนั จะมีอิทธิพลตอ่
คณุลกัษณะด้านช่ือเสียงของหมอทัว่ไปท่ีแตกตา่งกนั เน่ืองจากด้านรายได้เฉล่ียตอ่เดือน มีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.000 ซึ่งมีความน่าเช่ือถือสูงสุด ดงัปรากฎในภาพประกอบ 27 โดยในด้านรายได้
เฉล่ียต่อเดือนจะพบว่า รายได้เฉล่ียต่อเดือน 15,001-35,000 บาท และ 25,001-35,000 บาท (Node 
1) โดยมีค่าเฉล่ีย -0.306 มีจ านวน 99 คน หมายถึง ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 15,001-35,000 
บาท และ 25,001-35,000 บาท (Node 1) จะให้ความส าคญักับคุณลักษณะด้านช่ือเสียงของหมอ
ทั่วไป แสดงให้เห็นว่าผู้ บริโภคกลุ่มนีไ้ม่ได้ความส าคัญเก่ียวกับหมอท่ีมีช่ือเสียงมากนัก ดังนัน้
ผู้ ประกอบการเสริมความงามไม่จ าเป็นต้องเน้นเร่ืองหมอท่ีมี ช่ือเสียงในด้านการ ฉีดโบท็อกซ์
โดยเฉพาะ 

สมมติฐานที่  2.2 ผู้ บริโภคท่ีมีเพศ อาชีพ อายุ รายได้เฉล่ียต่อเดือน ระดับ
การศึกษาสูงสุด และภูมิล าเนาเดิม แตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อคุณลกัษณะด้านช่ือเสียงของหมอท่ีมี
ช่ือเสียงของผู้บริโภคท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ท่ีแตกตา่งกนั 

ด้านเพศสภาพ พบว่า ผู้บริโภคท่ีมีเพศสภาพแตกตา่งกนั มีอิทธิพลต่อคณุลกัษณะ
ด้านช่ือเสียงของหมอท่ีมีช่ือเสียงของผู้บริโภคท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ท่ีไม่แตกตา่งกนั 

ด้านเพศวิถี พบว่า ผู้บริโภคท่ีมีเพศวิถีแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อคุณลกัษณะด้าน
ช่ือเสียงของหมอท่ีมีช่ือเสียงของผู้บริโภคท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ท่ีไมแ่ตกตา่งกนั 

ด้านอาย ุพบว่า ผู้บริโภคท่ีมีอายแุตกตา่งกนั มีอิทธิพลตอ่คณุลกัษณะด้านช่ือเสียง
ของหมอท่ีมีช่ือเสียงของผู้บริโภคท่ีสนใจฉีด  โบท็อกซ์ท่ีไมแ่ตกตา่งกนั 

ด้านอาชีพ พบว่า ผู้ บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อคุณลักษณะด้าน
ช่ือเสียงของหมอท่ีมีช่ือเสียงของผู้บริโภคท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ท่ีไมแ่ตกตา่งกนั 

ด้านระดบัการศึกษาสงูสุด พบว่า ผู้บริโภคท่ีมีระดบัการศกึษาสูงสดุแตกต่างกนั มี
อิทธิพลตอ่คณุลกัษณะด้านช่ือเสียงของหมอท่ีมีช่ือเสียงของผู้บริโภคท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ท่ีไมแ่ตกตา่งกนั 
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ด้านภูมิล าเนาเดิม ผู้บริโภคท่ีมีภูมิล าเนาเดมิแตกตา่งกนั มีอิทธิพลตอ่คณุลกัษณะ
ด้านช่ือเสียงของหมอท่ีมีช่ือเสียงของผู้บริโภคท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ท่ีไม่แตกตา่งกนั 

ในสมมตฐิานนี ้พบว่า ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือนแตกตา่งกนั จะมีอิทธิพลตอ่
คุณลักษณะด้านช่ือเสียงของหมอท่ีมีช่ือเสียงท่ีแตกต่างกัน เน่ืองจากด้านรายได้เฉล่ียต่อเดือน มี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.000 ซึ่งมีความน่าเช่ือถือสูงสุด ดงัปรากฎในภาพประกอบ 28 โดยใน
ด้านรายได้เฉล่ียต่อเดือนจะพบว่า คือ รายได้เฉล่ียต่อเดือน ต ่ากว่า 15,000 บาท, 35,001-45,000 
บาทและ 55,001 บาทขึน้ไป (Node 2) โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.540 มีจ านวน 101 คน หมายถึง 
ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน ต ่ากว่า 15,000 บาท, 35,001-45,000 บาทและ 55,001 บาทขึน้ไป 
(Node 2) จะให้ความส าคญักับคณุลกัษณะด้านช่ือเสียงของหมอท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสดุ แสดงให้เห็น
วา่ผู้บริโภคกลุ่มนีใ้ห้ความส าคญัเก่ียวกบัหมอท่ีมีช่ือเสียงมาก ดงันัน้ผู้ประกอบการเสริมความงามไม่
จ าเป็นต้องเน้นเร่ืองหมอท่ีมีช่ือเสียงในด้านการฉีดโบท็อกซ์ 

สมมติฐานที่  2.3 ผู้ บริโภคท่ีมีเพศ อาชีพ อายุ รายได้เฉล่ียต่อเดือน ระดับ
การศึกษาสูงสุด และภูมิล าเนาเดิม แตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อคุณลักษณะด้านรีวิวเชิงบวกจ านวน
น้อยของผู้บริโภคท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ท่ีแตกตา่งกนั 

ด้านเพศสภาพ พบว่า ผู้บริโภคท่ีมีเพศสภาพแตกตา่งกนั มีอิทธิพลตอ่คณุลกัษณะ
ด้านรีวิวเชิงบวกจ านวนน้อยของผู้บริโภคท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ท่ีไมแ่ตกตา่งกนั 

ด้านเพศวิถี พบว่า ผู้บริโภคท่ีมีเพศวิถีแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อคุณลกัษณะด้าน
รีวิวเชิงบวกจ านวนน้อยของผู้บริโภคท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ท่ีไม่แตกตา่งกนั 

ด้านอาย ุพบว่า ผู้บริโภคท่ีมีอายแุตกตา่งกนั มีอิทธิพลต่อคณุลกัษณะด้านรีวิวเชิง
บวกจ านวนน้อยของผู้บริโภคท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ท่ีไมแ่ตกตา่งกนั 

ด้านอาชีพ พบว่า ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อคณุลกัษณะรีวิวเชิง
บวกจ านวนน้อยของผู้บริโภคท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ท่ีไมแ่ตกตา่งกนั 

ด้านระดบัการศกึษาสงูสดุ ผู้บริโภคท่ีมีระดบัการศกึษาสงูสดุแตกตา่งกนั มีอิทธิพล
ตอ่คณุลกัษณะด้านรีวิวเชิงบวกจ านวนน้อยของผู้บริโภคท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ท่ีไม่แตกตา่งกนั 

ด้านภูมิล าเนาเดิม พบว่า ผู้ บริโภคท่ีมีภูมิล าเนาเดิมแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อ
คณุลกัษณะด้านรีวิวเชิงบวกจ านวนน้อยของผู้บริโภคท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ท่ีไมแ่ตกตา่งกนั 

ในสมมตฐิานนี ้พบว่า ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือนแตกตา่งกนั จะมีอิทธิพลตอ่
คุณลักษณะด้านรีวิวเชิงบวกจ านวนน้อยท่ีแตกต่างกัน เน่ืองจากด้านรายได้เฉล่ียต่อเดือน มี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.000 ซึ่งมีความน่าเช่ือถือสูงสุด ดงัปรากฎในภาพประกอบ 29 โดยใน
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ด้านรายได้เฉล่ียต่อเดือนจะพบว่า คือ รายได้เฉล่ียต่อเดือน 15,001-25,000 บาท, 25,001-35,000 
บาท, 45,001-55,000 บาท และ 55,001 บาทขึน้ไป (Node 1) โดยมีค่าเฉล่ีย -1.861 มีจ านวน 134 
คน หมายถึง ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 15,001-25,000 บาท, 25,001-35,000 บาท, 45,001-
55,000 บาท และ 55,001 บาทขึน้ไป (Node 1) แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคกลุ่มนีจ้ะให้ความส าคญัใน
เร่ืองรีวิวเชิงบวกเพียงเล็กน้อยในการเลือกใช้บริการฉีดโบท็อกซ์ ดงันัน้ผู้ประกอบการเสริมความงาม
ไมจ่ าเป็นต้องเน้นเร่ืองการรีวิวส าหรับผู้บริโภคกลุม่นี ้

สมมติฐานที่  2.4 ผู้ บริโภคท่ีมีเพศ อาชีพ อายุ รายได้เฉล่ียต่อเดือน ระดับ
การศึกษาสูงสุด และภูมิล าเนาเดิม แตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อคุณลักษณะด้านรีวิวเชิงบวกจ านวน
ปานกลางของผู้บริโภคท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ท่ีแตกตา่งกนั 

ด้านเพศสภาพ พบว่า ผู้บริโภคท่ีมีเพศสภาพแตกตา่งกนั มีอิทธิพลตอ่คณุลกัษณะ
ด้านรีวิวเชิงบวกจ านวนปานกลางของผู้บริโภคท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ท่ีไมแ่ตกตา่งกนั 

ด้านเพศวิถี พบว่า ผู้บริโภคท่ีมีเพศวิถีแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อคุณลกัษณะด้าน
รีวิวเชิงบวกจ านวนปานกลางของผู้บริโภคท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ท่ีไมแ่ตกตา่งกนั 

ด้านอาย ุพบว่า ผู้บริโภคท่ีมีอายแุตกตา่งกนั มีอิทธิพลต่อคณุลกัษณะด้านรีวิวเชิง
บวกจ านวนปานกลางของผู้บริโภคท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ท่ีไมแ่ตกตา่งกนั 

ด้านอาชีพ พบว่า ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกตา่งกนั มีอิทธิพลตอ่คณุลกัษณะด้านรีวิว
เชิงบวกจ านวนปานกลางของผู้บริโภคท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ท่ีไมแ่ตกตา่งกนั 

ด้านระดบัการศึกษาสงูสุด พบว่า ผู้บริโภคท่ีมีระดบัการศกึษาสูงสดุแตกต่างกนั มี
อิทธิพลต่อคุณลักษณะด้านรีวิวเชิงบวกจ านวนปานกลางของผู้ บริโภคท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ท่ีไม่
แตกตา่งกนั 

ด้านภูมิล าเนาเดิม พบว่า ผู้ บริโภคท่ีมีภูมิล าเนาเดิมแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อ
คณุลกัษณะด้านรีวิวเชิงบวกจ านวนปานกลางของผู้บริโภคท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ท่ีไมแ่ตกตา่งกนั 

ในสมมตฐิานนี ้พบว่า ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือนแตกตา่งกนั จะมีอิทธิพลตอ่
คณุลกัษณะด้านรีวิวเชิงบวกจ านวนปานกลางท่ีแตกต่างกัน เน่ืองจากด้านรายได้เฉล่ียต่อเดือน มี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.000 ซึ่งมีความน่าเช่ือถือสูงสุด ดังปรากฎในภาพประกอบ 30 โดยใน
ด้านรายได้เฉล่ียต่อเดือนจะพบว่า ผู้ บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต ่ากว่า 15,000 บาท และ 
35,001-45,000 บาท (Node 2) โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 1.861 มีจ านวน 66 คน หมายถึง ผู้บริโภคท่ีมี
รายได้เฉล่ียต่อเดือนต ่ากว่า 15,000 บาท และ 35,001-45,000 บาท (Node 2) แสดงให้เห็นว่า
ผู้บริโภคกลุ่มนีจ้ะให้ความส าคญัในเร่ืองรีวิวเชิงบวกเป็นส่วนหนึ่งในการตดัสินใจเลือกใช้บริการฉีด
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โบท็อกซ์ ดงันัน้ผู้ประกอบการเสริมความงามควรสร้างความประทบัใจให้กับผู้บริโภคท่ีมาใช้บริการ
เพ่ือให้ผู้บริโภค 

สมมติฐานที่  2.5 ผู้ บริโภคท่ีมีเพศ อาชีพ อายุ รายได้เฉล่ียต่อเดือน ระดับ
การศกึษาสงูสดุ และภูมิล าเนาเดิม แตกตา่งกนั มีอิทธิพลตอ่คณุลกัษณะด้านรีวิวเชิงลบจ านวนปาน
กลางของผู้บริโภคท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ท่ีแตกตา่งกนั 

ด้านเพศสภาพ พบว่า ผู้บริโภคท่ีมีเพศสภาพแตกตา่งกนั มีอิทธิพลตอ่คณุลกัษณะ
ด้านรีวิวเชิงลบจ านวนปานกลางของผู้บริโภคท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ท่ีไมแ่ตกตา่งกนั 

ด้านเพศวิถี พบว่า ผู้บริโภคท่ีมีเพศวิถีแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อคุณลกัษณะด้าน
รีวิวเชิงลบจ านวนปานกลางของผู้บริโภคท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ท่ีไม่แตกตา่งกนั 

ด้านอาชีพ พบว่า ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกตา่งกนั มีอิทธิพลตอ่คณุลกัษณะด้านรีวิว
เชิงลบจ านวนปานกลางของผู้บริโภคท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ท่ีไม่แตกตา่งกนั 

ด้านรายได้เฉล่ียต่อเดือน พบว่า ผู้ บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกัน มี
อิทธิพลตอ่คณุลกัษณะด้านรีวิวเชิงลบจ านวนปานกลางของผู้บริโภคท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ท่ีไมแ่ตกตา่งกนั 

ด้านภูมิล าเนาเดิม พบว่า ผู้ บริโภคท่ีมีภูมิล าเนาเดิมแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อ
คณุลกัษณะด้านรีวิวเชิงลบจ านวนปานกลางของผู้บริโภคท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ท่ีไมแ่ตกตา่งกนั 

ในสมมติฐานนี ้พบว่า ผู้บริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาสงูสดุแตกต่างกัน จะมีอิทธิพล
ตอ่คณุลกัษณะด้านรีวิวเชิงลบจ านวนปานกลางท่ีแตกตา่งกนั เน่ืองจากด้านระดบัการศกึษาสงูสดุ มี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.000 ซึ่งมีความน่าเช่ือถือสูงสุด ดังปรากฎในภาพประกอบ 31 โดยใน
ด้านระดบัการศกึษาสงูสดุจะพบว่า ผู้บริโภคท่ีมีระดบัการศกึษาปริญญาตรี (Node 1) โดยมีคา่เฉล่ีย 
1.249 มีจ านวน 144 คน หมายถึง ผู้บริโภคท่ีมีระดบัการศกึษาปริญญาตรี (Node 1) แสดงให้เห็นว่า
ผู้บริโภคกลุ่มนีจ้ะให้ความส าคญัในเร่ืองรีวิวเชิงลบเป็นส่วนหนึ่งในการตดัสินใจเลือกใช้บริการฉีด
โบท็อกซ์ ดงันัน้ผู้ประกอบการเสริมความงามควรสร้างความประทบัใจให้กับผู้บริโภคท่ีมาใช้บริการ
เพ่ือให้ผู้บริโภค  

สมมติฐานที่  2.6 ผู้ บริโภคท่ีมีเพศ อาชีพ อายุ รายได้เฉล่ียต่อเดือน ระดับ
การศกึษาสูงสุด และภูมิล าเนาเดิม แตกต่างกนั มีอิทธิพลตอ่คณุลกัษณะด้านราคา 10,001-15,000 
บาท ของผู้บริโภคท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ท่ีแตกตา่งกนั 

ด้านเพศสภาพ พบว่า ผู้บริโภคท่ีมีเพศสภาพแตกตา่งกนั มีอิทธิพลตอ่คณุลกัษณะ
ด้านราคา 10,001-15,000 บาท ของผู้บริโภคท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ท่ีไม่แตกตา่งกนั 
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ด้านเพศวิถี พบว่า ผู้บริโภคท่ีมีเพศวิถีแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อคุณลกัษณะด้าน
ราคา 10,001-15,000 บาท ของผู้บริโภคท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ท่ีไม่แตกตา่งกนั 

ด้านอายุ พบว่า ผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อคุณลักษณะด้านราคา 
10,001-15,000 บาท ของผู้บริโภคท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ท่ีไม่แตกตา่งกนั 

ด้านระดบัการศึกษาสูงสุด พบว่า ผู้บริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาสูงสุดแตกต่างกัน มี
อิทธิพลตอ่คณุลกัษณะด้านราคา 10,001-15,000 บาท ของผู้บริโภคท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ท่ีไมแ่ตกตา่งกนั 

ด้านภูมิล าเนาเดิม พบว่า บริโภคท่ีมีภูมิล าเนาเดิมแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อ
คณุลกัษณะด้านราคา 10,001-15,000 บาท ของผู้บริโภคท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ท่ีไมแ่ตกตา่งกนั 

ในสมมติฐานนี ้พบว่า ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน จะมีอิทธิพลต่อคณุลกัษณะ
ด้านราคา 10,001-15,000 บาท ท่ีแตกต่างกัน เน่ืองจากด้านอาชีพ มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.000 ซึ่งมีความน่าเช่ือถือสูงสุด ดงัปรากฎในภาพประกอบ 32 โดยในด้านอาชีพจะพบว่า อาชีพ
นักเรียน / นักศึกษา และอาชีพอ่ืนๆ (Node 2) โดยมีค่าเฉล่ีย 0.916 มีจ านวน 63 คน หมายถึง 
ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพนกัเรียน / นกัศกึษา และอาชีพอ่ืนๆ (Node 2) แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคกลุ่มนีจ้ะให้
ความส าคญัในเร่ืองของราคามากท่ีสดุ เน่ืองผู้บริโภคกลุม่นีย้งัไมมี่รายได้ การตดัสินใจเลือกใช้บริการ
ฉีดโบท็อกซ์จึงเน้นเร่ืองราคาเป็นหลกั ดงันัน้ ถ้าผู้ประกอบการจะต้องให้บริการกับผู้บริโภคกลุ่มนีจ้ึง
ควรตัง้ราคาท่ีไม่แพงมาก เพ่ือให้ผู้บริโภคสามารถเลือกใช้บริการได้ 

จากภาพประกอบท่ี 32 ยงัพบว่า อาชีพนกัเรียน / นกัศึกษา และอาชีพอ่ืนๆ (Node 
2) มีจ านวน 63 คน ในจ านวนนีส้ามารถจ าแนกความแตกต่างทางด้านรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่อไปได้
อีก กล่าวคือ ผู้ บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 25,001-35,000 บาท และ 35,001-45,000 บาท 
(Node 3)  แตกต่างกัน จะมีอิทธิพลต่อคุณลักษณะด้านราคา 10,001-15,000 บาท ท่ีแตกต่างกัน 
และพบว่าผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 25,001-35,000 บาท และ 35,001-45,000 บาท (Node 
3) มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 0.283 มีจ านวน 81 คน กล่าวคือ ผู้ บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 25,001-
35,000 บาท และ 35,001-45,000 บาท (Node 3) ยงัมีรายได้ตอ่เดือนยงัไม่สงูมากนกั ท าให้มีผลต่อ
การเลือกใช้บริการฉีดโบท็อกซ์ในราคาท่ีไม่สูงมาก ดังนัน้ ผู้ประกอบการควรท่ีจะตัง้ราคาค่าบริการ
ส าหรับลกูค้ากลุม่นีใ้นราคาท่ีไมส่งู เพ่ือให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงบริการได้ง่ายขึน้  

สมมติฐานที่  2.7 ผู้ บริโภคท่ีมีเพศ อาชีพ อายุ รายได้เฉล่ียต่อเดือน ระดับ
การศกึษาสูงสุด และภูมิล าเนาเดิม แตกต่างกนั มีอิทธิพลตอ่คณุลกัษณะด้านราคา 15,001-20,000 
บาท ของผู้บริโภคท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ท่ีแตกตา่งกนั 
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ด้านเพศสภาพ พบว่า ผู้บริโภคท่ีมีเพศสภาพแตกตา่งกนั มีอิทธิพลตอ่คณุลกัษณะ
ด้านราคา 15,001-20,000 บาท ของผู้บริโภคท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ท่ีไม่แตกตา่งกนั 

ด้านเพศวิถี พบว่า ผู้บริโภคท่ีมีเพศวิถีแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อคุณลกัษณะด้าน
ราคา 15,001-20,000 บาท ของผู้บริโภคท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ท่ีไม่แตกตา่งกนั 

ด้านอายุ พบว่า ผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อคุณลักษณะด้านราคา 
15,001-20,000 บาท ของผู้บริโภคท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ท่ีไม่แตกตา่งกนั 

ด้านรายได้เฉล่ียต่อเดือน พบว่า ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน แตกต่างกัน มี
อิทธิพลตอ่คณุลกัษณะด้านราคา 15,001-20,000 บาท ของผู้บริโภคท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ท่ีไมแ่ตกตา่งกนั 

ด้านระดบัการศึกษาสงูสุด พบว่า ผู้บริโภคท่ีมีระดบัการศกึษาสูงสดุแตกต่างกนั มี
อิทธิพลตอ่คณุลกัษณะด้านราคา 15,001-20,000 บาท ของผู้บริโภคท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ท่ีไมแ่ตกตา่งกนั 

ด้านภูมิล าเนาเดิม พบว่า ผู้ บริโภคท่ีมีภูมิล าเนาเดิมแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อ
คณุลกัษณะด้านราคา 15,001-20,000 บาท ของผู้บริโภคท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ท่ีไมแ่ตกตา่งกนั 

ในสมมติฐานนี ้พบว่า ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน จะมีอิทธิพลต่อคณุลกัษณะ
ด้านราคา 15,001-20,000 บาท ท่ีแตกต่างกัน เน่ืองจากด้านอาชีพ มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.000 ซึ่งมีความน่าเช่ือถือสงูสดุ ดงัปรากฎในภาพประกอบ 33 โดยในด้านอาชีพจะพบว่า ผู้บริโภคท่ี
มีอาชีพพนักงานบริษัท และครู / อาจารย์ (Node 1) โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 0.387 มีจ านวน 117 คน
หมายถึง ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพพนกังานบริษัท และครู / อาจารย์ (Node 1) แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคกลุ่ม
นีจ้ะให้ความส าคญัในเร่ืองราคาในการตดัสินใจเลือกใช้บริการฉีดโบท็อกซ์ ดงันัน้ผู้ประกอบการเสริม
ความงามควรตัง้ราคาส าหรับผู้บริโภคกลุ่มนีใ้นช่วงราคา 15,001-20,00 บาท เพ่ือดงึดดูลกูค้ากลุ่มนี ้
มาใช้บริการมากขึน้ 

สมมติฐานที่  2.8 ผู้ บริโภคท่ีมีเพศ อาชีพ อายุ รายได้เฉล่ียต่อเดือน ระดับ
การศึกษาสูงสุด และภูมิล าเนาเดิม แตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อคณุลกัษณะด้านราคา 5,000-10,000 
บาท ของผู้บริโภคท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ท่ีแตกตา่งกนั 

ด้านเพศสภาพ พบว่า ผู้บริโภคท่ีมีเพศสภาพแตกตา่งกนั มีอิทธิพลตอ่คณุลกัษณะ
ด้านราคา 5,000-10,000 บาท ของผู้บริโภคท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ท่ีไม่แตกตา่งกนั 

ด้านเพศวิถี พบว่า ผู้บริโภคท่ีมีเพศวิถีแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อคุณลกัษณะด้าน
ราคา 5,000-10,000 บาท ของผู้บริโภคท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ท่ีไมแ่ตกตา่งกนั 

ด้านอาชีพ พบว่า ผู้ บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อคุณลักษณะด้าน
ราคา 5,000-10,000  บาท ของผู้บริโภคท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ท่ีไม่แตกตา่งกนั 
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ด้านรายได้เฉล่ียต่อเดือน พบว่า ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกัน มี
อิทธิพลตอ่คณุลกัษณะด้านราคา 5,000-10,000 บาท ของผู้บริโภคท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ท่ีไมแ่ตกตา่งกนั 

ด้านระดบัการศึกษาสงูสุด พบว่า ผู้บริโภคท่ีมีระดบัการศกึษาสูงสดุแตกต่างกนั มี
อิทธิพลตอ่คณุลกัษณะด้านราคา 5,000-10,000 บาท ของผู้บริโภคท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ท่ีไมแ่ตกตา่งกนั 

ด้านภูมิล าเนาเดิม พบว่า ผู้ บริโภคท่ีมีภูมิล าเนาเดิม แตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อ
คณุลกัษณะด้านราคา 5,000-10,000 บาท ของผู้บริโภคท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ท่ีไมแ่ตกตา่งกนั 

ในสมมติฐานนี ้พบว่า ผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน จะมีอิทธิพลต่อคุณลักษณะ
ด้านราคา 5,000-10,000 บาท ท่ีแตกต่างกัน เน่ืองจากด้านอายุ มีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.000 
ซึ่งมีความน่าเช่ือถือสูงสุด ดงัปรากฎในภาพประกอบ 34 โดยในด้านอายุจะพบว่า ผู้บริโภคท่ีมีอาย ุ
15-22 ปี, 23-30 ปี, 39-46 ปี และ 47-54 ปี (Node 2) โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 1.234 มีจ านวน 90 คน 
หมายถึง ผู้ บริโภคท่ีมีอายุ 15-22 ปี, 23-30 ปี, 39-46 ปี และ 47-54 ปี (Node 2) แสดงให้เห็นว่า
ผู้ บริโภคกลุ่มนีจ้ะให้ความส าคัญในเร่ืองราคาในการตัดสินใจเลือกใช้บริการฉีดโบท็อกซ์ ดังนัน้
ผู้ประกอบการเสริมความงามควรตัง้ราคาส าหรับผู้บริโภคกลุ่มนีใ้นช่วงราคา 5,000-10,000 บาท เพ่ือ
ดงึดดูลกูค้ากลุม่นีม้าใช้บริการมากขึน้ 

สมมติฐานที่  2.9 ผู้ บริโภคท่ีมีเพศ อาชีพ อายุ รายได้เฉล่ียต่อเดือน ระดับ
การศกึษาสงูสดุ และภูมิล าเนาเดิม แตกตา่งกนั มีอิทธิพลตอ่คณุลกัษณะด้านแหล่งท่ีมาของโบท็อกซ์
ท่ีมาจากประเทศองักฤษของผู้บริโภคท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ท่ีแตกตา่งกนั 

ด้านเพศสภาพ พบว่า ผู้บริโภคท่ีมีเพศสภาพแตกตา่งกนั มีอิทธิพลตอ่คณุลกัษณะ
ด้านแหลง่ท่ีมาของโบท็อกซ์ท่ีมาจากประเทศองักฤษของผู้บริโภคท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ท่ีไมแ่ตกตา่งกนั 

ด้านเพศวิถี พบว่า ผู้บริโภคท่ีมีเพศวิถีแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อคุณลกัษณะด้าน
แหลง่ท่ีมาของโบท็อกซ์ท่ีมาจากประเทศองักฤษของผู้บริโภคท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ท่ีไมแ่ตกตา่งกนั 

ด้านอาชีพ พบว่า ผู้ บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อคุณลักษณะด้าน
แหลง่ท่ีมาของโบท็อกซ์ท่ีมาจากประเทศองักฤษของผู้บริโภคท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ท่ีไมแ่ตกตา่งกนั 

ด้านรายได้เฉล่ียต่อเดือน พบว่า ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกัน มี
อิทธิพลต่อคณุลกัษณะด้านแหล่งท่ีมาของโบท็อกซ์ท่ีมาจากประเทศองักฤษของผู้บริโภคท่ีสนใจฉีด
โบท็อกซ์ท่ีไมแ่ตกตา่งกนั 

ด้านภูมิล าเนาเดิม พบว่า ผู้ บริโภคท่ีมีภูมิล าเนาเดิมแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อ
คณุลกัษณะด้านแหลง่ท่ีมาของโบท็อกซ์ท่ีมาจากประเทศองักฤษของผู้บริโภคท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ท่ีไม่
แตกตา่งกนั 
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ในสมมติฐานนี ้พบว่า ผู้บริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาสงูสดุแตกต่างกัน จะมีอิทธิพล
ต่อคุณลักษณะด้านแหล่งท่ีมาของโบท็อกซ์ท่ีมาจากประเทศอังกฤษท่ีแตกต่างกัน เน่ืองจากด้าน
ระดบัการศึกษาสูงสุด มีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.000 ซึ่งมีความน่าเช่ือถือสูงสุด ดงัปรากฎใน
ภาพประกอบ 35 โดยในด้านระดบัการศึกษาสูงสุดจะพบว่า ระดบัการศึกษาปริญญาตรี (Node 1) 
โดยมีคา่เฉล่ีย -0.009 มีจ านวน 144 คน หมายถึง ผู้บริโภคท่ีมีระดบัการศกึษาปริญญาตรี (Node 1)  
แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคกลุ่มนีจ้ะให้ความส าคญัในเร่ืองของแหล่งท่ีมาของโบท็อกซ์ท่ีมาจากประเทศ
องักฤษมากท่ีสดุในการตดัสินใจเลือกใช้บริการฉีดโบท็อกซ์ ดงันัน้ผู้ประกอบการเสริมความงามควรมี
ย่ีห้อของโบท็อกซ์ท่ีมีแหล่งท่ีมีมาจากประเทศองักฤษส าหรับผู้บริโภคกลุ่มนี ้เพ่ือดึงดดูลูกค้ากลุ่มนี ้
มาใช้บริการมากขึน้ 

จากภาพประกอบท่ี 35 ยังพบว่า ระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี (Node 1) มี
จ านวน 144 คน ในจ านวนนีส้ามารถจ าแนกความแตกต่างทางด้านอายุต่อไปได้อีก กล่าวคือ 
ผู้ บริโภคท่ี มีอายุ  15-22 ปี , 23-30 ปี  และ 39-46 ปี  (Node 4) แตกต่างกัน จะมี อิทธิพลต่อ
คณุลกัษณะแหลง่ท่ีมาของโบท็อกซ์ท่ีมาจากประเทศองักฤษท่ีแตกตา่งกนั และพบวา่ผู้บริโภคท่ีมีอาย ุ
15-22 ปี, 23-30 ปี และ 39-46 ปี (Node 4) มีค่าเฉล่ียค่าเฉล่ียเท่ากับ 0.425 มีจ านวน 60 คน 
กล่าวคือ ผู้ บริโภคท่ีมีอายุ 15-22 ปี , 23-30 ปี และ 39-46 ปี (Node 4) ผู้ บริโภคกลุ่มนีจ้ะให้
ความส าคญัในเร่ืองของแหล่งท่ีมาของโบท็อกซ์ท่ีมาจากประเทศอังกฤษมากท่ีสุดในการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการฉีดโบท็อกซ์ ดงันัน้ผู้ประกอบการเสริมความงามควรมีย่ีห้อของโบท็อกซ์ท่ีมีแหล่งท่ีมี
มาจากประเทศองักฤษส าหรับผู้บริโภคกลุ่มนี ้เพ่ือดงึดดูลกูค้ากลุม่นีม้าใช้บริการมากขึน้ 

สมมติฐานที่  2.10 ผู้ บริโภคท่ีมีเพศ อาชีพ อายุ รายได้เฉล่ียต่อเดือน ระดับ
การศกึษาสงูสดุ และภูมิล าเนาเดิม แตกตา่งกนั มีอิทธิพลตอ่คณุลกัษณะด้านแหล่งท่ีมาของโบท็อกซ์
ท่ีมาจากประเทศอเมริกาของผู้บริโภคท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ท่ีแตกตา่งกนั 

ด้านเพศสภาพ พบว่า ผู้บริโภคท่ีมีเพศสภาพแตกตา่งกนั มีอิทธิพลตอ่คณุลกัษณะ
ด้านแหลง่ท่ีมาของโบท็อกซ์ท่ีมาจากประเทศอเมริกาของผู้บริโภคท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ท่ีไมแ่ตกตา่งกนั 

ด้านเพศวิถี พบว่า บริโภคท่ีมีเพศวิถีแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อคุณลักษณะด้าน
แหลง่ท่ีมาของโบท็อกซ์ท่ีมาจากประเทศอเมริกาของผู้บริโภคท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ท่ีไมแ่ตกตา่งกนั 

ด้านอาชีพ พบว่า ผู้ บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อคุณลักษณะด้าน
แหลง่ท่ีมาของโบท็อกซ์ท่ีมาจากประเทศอเมริกาของผู้บริโภคท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ท่ีไมแ่ตกตา่งกนั 

ด้านอายุ พบว่า ผู้ บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน มี อิทธิพลต่อคุณลักษณะด้าน
แหลง่ท่ีมาของโบท็อกซ์ท่ีมาจากประเทศอเมริกาของผู้บริโภคท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ท่ีไมแ่ตกตา่งกนั 
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ด้านรายได้เฉล่ียต่อเดือน พบว่า ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกัน มี
อิทธิพลต่อคณุลกัษณะด้านแหล่งท่ีมาของโบท็อกซ์ท่ีมาจากประเทศอเมริกาของผู้บริโภคท่ีสนใจฉีด
โบท็อกซ์ท่ีไมแ่ตกตา่งกนั 

ด้านภูมิล าเนาเดิม พบว่า ผู้ บริโภคท่ีมีภูมิล าเนาเดิม แตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อ
คณุลกัษณะด้านแหล่งท่ีมาของโบท็อกซ์ท่ีมาจากประเทศอเมริกาของผู้บริโภคท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ท่ี
ไมแ่ตกตา่งกนั 

ในสมมติฐานนี ้พบว่า ผู้บริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาสงูสดุแตกต่างกัน จะมีอิทธิพล
ตอ่คณุลกัษณะด้านแหล่งท่ีมาของโบท็อกซ์ท่ีมาจากประเทศอเมริกาท่ีแตกตา่งกนั เน่ืองจากด้านอาย ุ
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.000 ซึ่งมีความน่าเช่ือถือสูงสุด ดงัปรากฎในภาพประกอบ 36 โดยใน
ด้านระดับการศึกษาสูงสุดจะพบว่า ผู้ บริโภคท่ีมีระดับการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี และสูงกว่า
ปริญญาตรี (Node 2) โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 1.898 มีจ านวน 56 คน หมายถึง ผู้ บริโภคท่ีมีระดับ
การศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี (Node 2) แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคกลุ่มนีจ้ะให้
ความส าคญัในเร่ืองแหล่งท่ีมาของโบท็อกซ์ท่ีมาจากประเทศอเมริกาในการตดัสินใจเลือกใช้บริการ
ฉีดโบท็อกซ์ ดงันัน้ผู้ประกอบการเสริมความงามควรมีย่ีห้อของโบท็อกซ์ท่ีมีแหล่งท่ีมีมาจากประเทศ
อเมริกาส าหรับผู้บริโภคกลุม่นี ้เพ่ือดงึดดูลกูค้ากลุม่นีม้าใช้บริการมากขึน้ 

สมมติฐานข้อที่  3 เพ่ือทราบคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ท่ีมีอิทธิพลต่อ Customer 
preference ของผู้บริโภคท่ีสนใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ 

เม่ือพิจารณาถึงคณุลกัษณะของผลิตภณัฑ์แตล่ะคณุลกัษณะท่ีมีอิทธิพลตอ่ Customer 
preference ของผู้บริโภคท่ีสนใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ พบวา่ 

 
ตาราง 19 สรุปผลการวิจยัข้อมลูด้านเพศสภาพเปรียบเทียบคา่สมัประสิทธ์ิความส าคญัของผู้ท า
แบบทดสอบท่ีสนใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ 
 

เพศสภาพ สถานพยาบาล
โรงพยาบาล 

ระยะเวลารอคิว                
4 – 6 เดือน 

รีวิวเชิงลบมาก 

เพศหญิง -5.086** 5.169** 12.544** 

** หมายถึง คา่สมัประสิทธ์ิของตวัแปรมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 
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ข้อมูลด้านเพศสภาพ เพศหญิงจะปฎิเสธคุณลักษณะด้านสถานพยาบาลประเภท
โรงพยาบาล แต่ยอมรับกับคุณลักษณะด้านระยะเวลารอคิว อยู่ท่ี 4 – 6 เดือน และรีวิวเชิงลบท่ีมี
จ านวนมาก ดงันี ้

 
ภาพประกอบ 37 ผลการวิจยัข้อมลูด้านเพศสภาพเปรียบเทียบคา่สมัประสิทธ์ิความส าคญัของผู้ท า

แบบทดสอบท่ีสนใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ 

 

ตาราง 20 สรุปผลการวิจยัข้อมลูด้านเพศวิถีเปรียบเทียบคา่สมัประสิทธ์ิความส าคญัของผู้ท า
แบบทดสอบท่ีสนใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ 
 
เพศวถีิ สถานพยาบาล

โรงพยาบาล 
ช่ือเสยีงของ
หมอหมอที่มี
ช่ือเสยีง 

ระยะเวลา 
รอคิว           

4 – 6 เดือน 

รีวิวเชิงลบ
มาก 

ราคา 
30,001 – 
45,000 
บาท 

ราคา
45,001
บาทขึน้ไป 

ทอม   -15.602**    
ปกต ิ      -6.852** 
สาว

ประเภท
สอง 

    -14.089**  

เกย์    12.975**   
เลส หรือ
เลสเบีย้น 

-15.373**    11.108**  

ไบ  13.096** -14.764**    

** หมายถึง คา่สมัประสิทธ์ิของตวัแปรมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 
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ข้อมูลด้านเพศวิถี สภาพเพศปกติจะปฎิเสธคุณลักษณะด้านราคา 45,001 บาทขึน้ไป 
ทอมจะปฎิเสธคุณลักษณะด้านระยะเวลารอคิว อยู่ ท่ี  4 – 6 เดือน สาวประเภทสองจะปฎิเสธ
คณุลกัษณะด้านราคา 30,001 – 45,000 บาท เกย์จะยอมรับกบัคณุลกัษณะด้านรีวิวเชิงลบท่ีมีจ านวน
มาก เลส หรือเลสเบีย้นจะยอมรับคณุลกัษณะด้านราคา 30,001 – 45,000 บาท แตป่ฏิเสธคณุลกัษณะ
ด้านสถานพยาบาล ประเภทโรงพยาบาล ไบจะยอมรับกับคณุลกัษณะด้านช่ือเสียงของหมอ ประเภท
หมอท่ีมีช่ือเสียง แตจ่ะปฎิเสธคณุลกัษณะด้านระยะเวลารอคิว อยูท่ี่ 4 – 6 เดือน ดงันี ้

 
ตาราง 21 สรุปผลการวิจยัข้อมลูด้านอายเุปรียบเทียบคา่สมัประสิทธ์ิความส าคญัของผู้ท า
แบบทดสอบท่ีสนใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ 
 

อาย ุ รีวิวเชิงลบมาก ราคา 45,001 บาทขึน้ไป 
31 – 38 ปี 10.621**  
55 ปีขึน้ไป  15.515** 

** หมายถึง คา่สมัประสิทธ์ิของตวัแปรมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 
ข้อมูลด้านอายุ อายุ 31 – 38 ปี จะยอมรับกับคุณลักษณะด้านรีวิวเชิงลบท่ีมีจ านวนมาก 

อาย ุ55 ปีขึน้ไป จะยอมรับกบัคณุลกัษณะด้านราคา 45,001 บาทขึน้ไป  
 

ตาราง 22 สรุปผลการวิจยัข้อมลูด้านอาชีพเปรียบเทียบคา่สมัประสิทธ์ิความส าคญัของผู้ท า
แบบทดสอบท่ีสนใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ 
 

อาชีพ สถานพยาบาล
โรงพยาบาล 

รีวิวเชิงบวก
มาก 

รีวิวเชิงลบ
มาก 

ราคา 30,001 – 
45,000 บาท 

ราคา 45,001 บาท
ขึน้ไป 

นกัเรียน / 
นกัศกึษา 

-9.342**   -9.726** -11.052** 

พนกังาน
ต้อนรับบน
เคร่ืองบิน 

 -13.424**    

พนกังาน
บริษัท 

   -5.846** -9.319** 

อื่นๆ   9.068** -7.124** -9.425** 
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** หมายถึง คา่สมัประสิทธ์ิของตวัแปรมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 

ข้อมลูด้านอาชีพ นกัเรียน / นกัศกึษา จะปฎิเสธคณุลกัษณะด้านสถานพยาบาลประเภท
โรงพยาบาล และคุณลักษณะด้านราคา 30,001 – 45,000 บาท และราคา 45,001 บาทขึน้ไปอาชีพ
พนักงานต้อนรับบนเคร่ืองบินจะปฎิเสธคุณลักษณะด้านรีวิวเชิงบวกท่ีมีจ านวนมาก อาชีพพนกังาน
บริษัท จะปฎิเสธคุณลักษณะด้านราคา 30,001 – 45,000 บาท และราคา 45,001 บาทขึน้ไป อาชีพ
อ่ืนๆ จะยอมรับคณุลกัษณะด้านรีวิวเชิงลบท่ีมีจ านวนมาก แต่ปฎิเสธคณุลกัษณะด้านราคา 30,001 – 
45,000 บาท และราคา 45,001 บาทขึน้ไป ดงันี ้

 
ภาพประกอบ 38 ผลการวิจยัข้อมลูด้านอาชีพเปรียบเทียบคา่สมัประสิทธ์ิความส าคญัของผู้ท า

แบบทดสอบท่ีสนใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ 

 

ตาราง 23 สรุปผลการวิจยัข้อมลูด้านรายได้เฉล่ียตอ่เดือนเปรียบเทียบคา่สมัประสิทธ์ิความส าคญั
ของผู้ท าแบบทดสอบท่ีสนใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ 
 
รายได้เฉลีย่ตอ่เดือน สถานพยาบาล

โรงพยาบาล 
ช่ือเสยีงของ
หมอหมอที่มี
ช่ือเสยีง 

รีวิวเชิงลบมาก ราคา 45,001 บาท
ขึน้ไป 

25,001 – 35,000 
บาท 

-4.41**  -9.695**  
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ตาราง 23 (ตอ่) 
 
รายได้เฉลีย่ตอ่เดือน สถานพยาบาล

โรงพยาบาล 
ช่ือเสยีงของ
หมอหมอที่มี
ช่ือเสยีง 

รีวิวเชิงลบมาก ราคา 45,001 บาท
ขึน้ไป 

35,001 – 45,000 
บาท 

-4.633**  -9.912**  7.54** 

55,001 บาทขึน้ไป  7.258**   
ต ่ากวา่ 15,000 บาท   11.445**  

35,001 – 45,000 
บาท 

-4.633**  -9.912**  7.54** 

** หมายถึง คา่สมัประสิทธ์ิของตวัแปรมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 
ข้อมูลรายได้เฉล่ียต่อเดือน ผู้ ท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 25,001 – 35,000 บาท จะปฎิเสธ

คณุลกัษณะด้านสถานพยาบาล ประเภทโรงพยาบาล และคณุลกัษณะด้านรีวิวเชิงลบท่ีมีจ านวนมาก 
ผู้ ท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน อยู่ท่ี 35,001 – 45,000 บาท จะปฎิเสธคุณลักษณะด้านสถานพยาบาล 
ประเภทโรงพยาบาล และคณุลักษณะด้านรีวิวเชิงลบท่ีมีจ านวนมาก แต่ยอมรับกับคุณลกัษณะด้าน
ราคา 45,001 บาทขึน้ไป ผู้ ท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 55,001 บาทขึน้ไป จะยอมรับคุณลักษณะด้าน
ช่ือเสียงของหมอ ประเภทหมอท่ีมีช่ือเสียง ผู้ ท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต ่ากว่า 15,000 บาท จะยอมรับ
คณุลกัษณะด้านรีวิวเชิงลบท่ีมีจ านวนมาก ดงันี ้

 
ภาพประกอบ 39 ผลการวิจยัข้อมลูด้านรายได้เฉล่ียตอ่เดือนเปรียบเทียบคา่สมัประสิทธ์ิความส าคญั

ของผู้ท าแบบทดสอบท่ีสนใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ 
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ตาราง 24 สรุปผลการวิจยัข้อมลูด้านการศกึษาสงูสดุ เปรียบเทียบคา่สมัประสิทธ์ิความส าคญัของ
ผู้ท าแบบทดสอบท่ีสนใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ 
 
การศกึษาสงูสดุ ช่ือเสยีงของหมอ

หมอที่มีช่ือเสยีง 
ระยะเวลารอคิว 6 

เดือนขึน้ไป 
รีวิวเชิงลบมาก ราคา 30,001 – 

45,000 บาท 
ปริญญาตรี 8.681**    

สงูกวา่ปริญญาตรี  -10.586** 9.949** 10.757** 

** หมายถึง คา่สมัประสิทธ์ิของตวัแปรมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 
ข้อมลูด้านการศกึษาสูงสดุ ผู้ ท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรีจะยอมรับคณุลกัษณะด้าน

ช่ือเสียงของหมอ ประเภทหมอท่ีมี ช่ือเสียง ผู้ ท่ี มีการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรีจะปฎิเสธ
คณุลักษณะด้านการรอคิว 6 เดือนขึน้ไป แต่ยอมรับคณุลกัษณะด้านรีวิวเชิงลบท่ีมีจ านวนมาก และ
คณุลกัษณะด้านราคา 30,001 – 45,000 บาท ดงันี ้

 
ภาพประกอบ 40 ผลการวิจยัข้อมลูด้านการศกึษาสงูสดุ เปรียบเทียบคา่สมัประสิทธ์ิความส าคญัของ

ผู้ท าแบบทดสอบท่ีสนใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ 

 

ตาราง 25 สรุปผลการวิจยัข้อมลูด้านภมูิล าเนาเดิม เปรียบเทียบคา่สมัประสิทธ์ิความส าคญัของผู้ท า
แบบทดสอบท่ีสนใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ 
 
ภมูิล าเนาเดิม สถาน 

พยาบาล 
โรง 

พยาบาล 

ช่ือเสยีงของ
หมอหมอที่มี
ช่ือเสยีง 

ระยะเวลา
รอคิว 4 - 6 
เดือน 

รีวิวเชิงบวก
ปานกลาง 

รีวิวเชิง
ลบมาก 

ราคา 
30,001 – 
45,000 
บาท 

ราคา 
45,001 บาท

ขึน้ไป 

ภาคตะวนัตก  -6.425**    5.786**  
ภาคตะวนัออก   4.861**     
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ตาราง 25 (ตอ่) 
 
ภมูิล าเนาเดิม สถาน 

พยาบาล 
โรง 

พยาบาล 

ช่ือเสยีงของ
หมอหมอที่มี
ช่ือเสยีง 

ระยะเวลา
รอคิว 4 - 6 
เดือน 

รีวิวเชิงบวก
ปานกลาง 

รีวิวเชิง
ลบมาก 

ราคา 
30,001 – 
45,000 
บาท 

ราคา 
45,001 บาท

ขึน้ไป 

ภาคตะวนัออก   
เฉียงเหนือ 

    -10.721 
** 

  
 

ภาคเหนือ  -5.987**      
ภาคใต้ 9.493** -10.457** 20.394** -10.975**   19.312** 

** หมายถึง คา่สมัประสิทธ์ิของตวัแปรมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 

ข้อมูลด้านภูมิล าเนาเดิม ภาคตะวันตกจะยอมรับคุณลักษณะด้านราคา 30,001 – 
45,000 บาท แตป่ฎิเสธคณุลกัษณะด้านช่ือเสียงของหมอ ประเภทหมอท่ีมีช่ือเสียง ภูมิล าเนาเดิม ภาค
ตะวนัออกจะยอมรับคณุลกัษณะด้านการรอคิว 4 – 6 เดือน ภูมิล าเนาเดิม ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
จะปฎิเสธคณุลกัษณะด้านรีวิวเชิงลบท่ีมีจ านวนมาก ภูมิล าเนาเดิม ภาคเหนือจะปฎิเสธคณุลกัษณะ
ด้านช่ือเสียงของหมอ ประเภทหมอท่ีมีช่ือเสียง ภูมิล าเนาเดิม ภาคใต้จะปฎิเสธคุณลักษณะด้าน
ช่ือเสียงของหมอ ประเภทหมอท่ีมีช่ือเสียง และคณุลักษณะด้านรีวิวเชิงบวกจ านวนปานกลาง แต่จะ
ยอมรับคณุลกัษณะด้านสถานพยาบาล ประเภทโรงพยาบาล คณุลักษณะด้านการรอคิว 4 – 6 เดือน 
และคุณลักษณะด้านราคา 45,001 บาทขึน้ไป ส่งผลต่อ Customer preference ของผู้บริโภคท่ีสนใจ
ท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิต ิท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ดงันี ้

 
ภาพประกอบ 41 ผลการวิจยัข้อมลูด้านภมูิล าเนาเดิม เปรียบเทียบคา่สมัประสิทธ์ิความส าคญัของ

ผู้ท าแบบทดสอบท่ีสนใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ 
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สมมติฐานข้อที่  4 เพ่ือทราบคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ท่ีมีอิทธิพลต่อ Customer 
preference ของผู้บริโภคท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ 

เม่ือพิจารณาถึงคณุลกัษณะของผลิตภณัฑ์แตล่ะคณุลกัษณะท่ีมีอิทธิพลตอ่ Customer 
preference ของผู้บริโภคท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ พบวา่ 

 
ตาราง 26 สรุปผลการวิจยัข้อมลูด้านเพศสภาพเปรียบเทียบคา่สมัประสิทธ์ิความส าคญัของผู้ท า
แบบทดสอบท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ 
 

เพศสภาพ สถานพยาบาล
โรงพยาบาล 

รีวิวเชิงบวกมาก ราคา 20,001 บาท      
ขึน้ไป 

หญิง -2.242** -4.441** 2.122** 

** หมายถึง คา่สมัประสิทธ์ิของตวัแปรมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 

ข้อมูลด้านเพศสภาพ เพศหญิงจะยอมรับคุณลักษณะด้านราคา 20,001 บาทขึน้ไป 
แต่ปฎิเสธคณุลกัษณะด้านสถานพยาบาล ประเภทโรงพยาบาล และคณุลกัษณะด้านรีวิวเชิงบวกท่ีมี
จ านวนมาก ดงันี ้

 
ภาพประกอบ 42 ผลการวิจยัข้อมลูด้านเพศสภาพเปรียบเทียบคา่สมัประสิทธ์ิความส าคญัของผู้ท า

แบบทดสอบท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ 
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ตาราง 27 สรุปผลการวิจยัข้อมลูด้านเพศวิถีเปรียบเทียบคา่สมัประสิทธ์ิความส าคญัของผู้ท า
แบบทดสอบท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ 
 
เพศวถีิ สถาน 

พยาบาล 

โรง 
พยาบาล 

เชิงบวก
ปาน
กลาง 

รีวิวเชิง
บวกมาก 

รีวิวเชิง
ลบปาน
กลาง 

ราคา
15,001– 
20,000 
บาท 

ราคา
20,001 
บาทขึน้
ไป 

ยี่ห้อของ
โบท็อกซ์
อเมริกา 

ยี่ห้อของ
โบท็อกซ์
เกาหล ี

ปกต ิ 7.492** -7.149**  6.342**  9.196** -11.871** 9.179** 
สาว

ประเภท
สอง 

  13.636** 7.495**     

เกย์  -7.475**  8.553**  10.175** -9.86** 8.104** 
เลสหรือ
เลส 
เบีย้น 

    16.062** -10.667 
** 

  

** หมายถึง คา่สมัประสิทธ์ิของตวัแปรมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 
ข้อมูลด้านเพศวิถี สภาพเพศปกติจะยอมรับคุณลักษณะด้านสถานพยาบาลประเภท

โรงพยาบาล คุณลกัษณะด้านรีวิวเชิงลบจ านวนปานกลาง คณุลกัษณะด้านราคา 20,001 บาทขึน้ไป 
และคณุลกัษณะด้านแหล่งท่ีมาของโบท็อกซ์ท่ีมาจากประเทศเกาหลี แต่ปฏิเสธคณุลกัษณะด้านรีวิว
เชิงบวกท่ีมีจ านวนปานกลาง และคุณลักษณะด้านแหล่งท่ีมาของโบท็อกซ์ท่ีมาจากประเทศอเมริกา 
สาวประเภทสองจะยอมรับคณุลกัษณะด้านรีวิวเชิงบวกท่ีมีจ านวนมาก และคณุลกัษณะด้านรีวิวเชิงลบ
ท่ีมีจ านวนปานกลาง เกย์จะยอมรับคุณลักษณะด้านานรีวิวเชิงลบท่ีมีจ านวนปานกลาง และ
คุณลักษณะด้านราคา 20,001 บาทขึน้ไป และคุณลักษณะด้านแหล่งท่ีมาของโบท็อกซ์ท่ีมาจาก
ประเทศเกาหลี แต่ปฏิเสธคุณลักษณะด้านรีวิวเชิงบวกท่ีมีจ านวนปานกลาง และคุณลักษณะด้าน
แหล่งท่ีมาของโบท็อกซ์ท่ีมาจากประเทศอเมริกา เลสหรือเลสเบีย้นจะยอมรับคุณลักษณะด้านราคา 
15,001 – 20,000 บาท แตป่ฏิเสธคณุลกัษณะด้านราคา 20,001 บาทขึน้ไป ดงันี ้
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ภาพประกอบ 43 ผลการวิจยัข้อมลูด้านเพศวิถีเปรียบเทียบคา่สมัประสิทธ์ิความส าคญัของผู้ท า

แบบทดสอบท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ 

 

ตาราง 28 สรุปผลการวิจยัข้อมลูด้านอายเุปรียบเทียบคา่สมัประสิทธ์ิความส าคญัของผู้ท า
แบบทดสอบท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ 
 

อาย ุ ช่ือเสยีงของ
หมอหมอที่มี
ช่ือเสยีง 

รีวิวเชิงบวก
ปานกลาง 

รีวิวเชิงบวก
มาก 

รีวิวเชิงลบ
ปานกลาง 

ราคา 

15,001 – 
20,000 บาท 

ยี่ห้อของ 
โบท็อกซ์
อเมริกา 

23 – 30 ปี  -6.678** -8.052** -6.426**   
31 – 38 ปี  -6.373** -7.945** -7.183**   
39 – 46 ปี   -7.044** -5.425** 6.803**  
47 – 54 ปี 11.517**  -13.556**  -14.041** 9.768** 

** หมายถึง คา่สมัประสิทธ์ิของตวัแปรมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 
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ข้อมูลด้านอายุ อายุ 23 – 30 ปี จะปฏิเสธคณุลกัษณะด้านรีวิวเชิงบวกท่ีมีจ านวนปาน
กลาง คุณลักษณะด้านรีวิวเชิงบวกท่ีมีจ านวนมาก และคุณลักษณะด้านรีวิวเชิงลบท่ีมีจ านวนปาน
กลาง อายุ 31 – 38 ปี จะปฏิเสธคณุลกัษณะด้านรีวิวเชิงบวกท่ีมีจ านวนปานกลาง คุณลกัษณะด้าน
รีวิวเชิงบวกท่ีมีจ านวนมาก และคณุลักษณะด้านรีวิวเชิงลบท่ีมีจ านวนปานกลาง อายุ 39 – 46 ปี จะ
ยอมรับคุณลักษณะด้านราคา 15,001 – 20,000 บาท แต่ปฏิเสธคุณลักษณะด้านรีวิวเชิงบวกท่ีมี
จ านวนมาก และคุณลักษณะด้านรีวิวเชิงลบท่ีมีจ านวนปานกลาง อายุ 47 – 54 ปี จะยอมรับ
คุณลักษณะด้านช่ือเสียงของหมอ ประเภทหมอท่ีมีช่ือเสียง และคุณลักษณะด้านแหล่งท่ีมาของ      
โบท็อกซ์ท่ีมาจากประเทศอเมริกา แต่ปฏิเสธคุณลักษณะด้านรีวิวเชิงบวกท่ีมีจ านวนมาก และ
คณุลกัษณะด้านราคา 15,001 – 20,000 บาท ดงันี ้

 
ภาพประกอบ 44 การวิจยัข้อมลูด้านเพศวิถีเปรียบเทียบคา่สมัประสิทธ์ิความส าคญัของผู้ท า

แบบทดสอบท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ 
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ตาราง 29 สรุปผลการวิจยัข้อมลูด้านอาชีพเปรียบเทียบคา่สมัประสิทธ์ิความส าคญัของผู้ท า
แบบทดสอบท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ 
 

อาชีพ รีวิวเชิงบวกปาน
กลาง 

รีวิวเชิงบวกมาก รีวิวเชิงลบ 
ปานกลาง 

รีวิวเชิงลบมาก 

นกัเรียน / นกัศกึษา  -7.5 * * -4.148 * *  
พนกังานบริษัท 3.101**    

อื่นๆ  -5.784**  4.119** 

** หมายถึง คา่สมัประสิทธ์ิของตวัแปรมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 
ข้อมูลด้านอาชีพ อาชีพนกัเรียน / นักศึกษา จะปฏิเสธคณุลกัษณะด้านรีวิวเชิงบวกท่ีมี

จ านวนมาก และคุณลักษณะด้านรีวิวเชิงลบท่ีมีจ านวนปานกลาง อาชีพพนักงานบริษัท จะยอมรับ
คณุลกัษณะด้านรีวิวเชิงบวกท่ีมีจ านวนปานกลาง อาชีพอ่ืนๆ จะยอมรับคณุลกัษณะด้านรีวิวเชิงลบท่ี
มีจ านวนมาก แตป่ฏิเสธคณุลกัษณะด้านรีวิวเชิงบวกท่ีจ านวนมาก ดงันี ้

 
ภาพประกอบ 45 ผลการวิจยัข้อมลูด้านอาชีพเปรียบเทียบคา่สมัประสิทธ์ิความส าคญัของผู้ท า

แบบทดสอบท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ 
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ตาราง 30 สรุปผลการวิจยัข้อมลูด้านรายได้เฉล่ียตอ่เดือน เปรียบเทียบคา่สมัประสิทธ์ิความส าคญั
ของผู้ท าแบบทดสอบท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ 
 
รายได้
เฉลีย่ตอ่
เดือน 

ช่ือเสยีง
ของหมอ
หมอที่มี
ช่ือเสยีง 

รีวิวเชิง
บวกปาน
กลาง 

รีวิวเชิง
บวกมาก 

รีวิวเชิงลบ
ปานกลาง 

รีวิวเชิงลบ
มาก 

ราคา
15,001 – 
20,000 
บาท 

ราคา
20,001 
บาทขึน้ไป 

25,001 – 
35,000 
บาท 

    -2.062** -1.991**  

35,001 – 
45,000 
บาท 

     -3.366**  

45,001 – 
55,000 
บาท 

3.826**    -3.122**  3.766** 

55,001 
บาทขึน้ไป 

10.785**       

ต ่ากวา่ 
15,000 
บาท 

 4.814** 8.578** -3.802**   -4.217** 

** หมายถึง คา่สมัประสิทธ์ิของตวัแปรมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 

ข้อมูลรายได้เฉล่ียต่อเดือน ผู้ ท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน อยู่ท่ี 25,001 – 35,000 บาท จะ
ปฏิเสธคณุลกัษณะด้านรีวิวเชิงลบท่ีมีจ านวนมาก และคณุลกัษณะด้านราคา 15,001 – 20,000 บาท 
ผู้ ท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน อยู่ท่ี 35,001 – 45,000 บาท จะปฏิเสธคุณลักษณะด้านราคา 15,001 – 
20,000 บาท ผู้ ท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน อยู่ท่ี 45,001 – 55,000 บาท บาท จะยอมรับคณุลกัษณะด้าน
ราคา 20,001 บาทขึน้ไป แต่ปฏิเสธคุณลกัษณะด้านรีวิวเชิงลบท่ีมีจ านวนมาก รายได้เฉล่ียต่อเดือน 
55,001 บาทขึน้ไป จะยอมรับคณุลกัษณะด้านช่ือเสียงของหมอ ประเภทหมอท่ีมีช่ือเสียง ผู้ ท่ีมีรายได้
เฉล่ียต่อเดือน ต ่ากว่า 15,000 บาท จะยอมรับคณุลกัษณะด้านรีวิวเชิงบวกท่ีมีจ านวนปานกลาง และ
คุณลักษณะด้านรีวิวเชิงบวกท่ีมีจ านวนมาก แต่ปฎิเสธคุณลักษณะด้านรีวิวเชิงลบท่ีมีจ านวนปาน
กลาง และคณุลกัษณะด้านราคา 20,001 บาทขึน้ไป ดงันี ้
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ภาพประกอบ 46 ผลการวิจยัข้อมลูด้านรายได้เฉล่ียตอ่เดือน เปรียบเทียบคา่สมัประสิทธ์ิความส าคญั

ของผู้ท าแบบทดสอบท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ 

 

ตาราง 31 สรุปผลการวิจยัข้อมลูด้านการศกึษาสงูสดุเปรียบเทียบคา่สมัประสิทธ์ิความส าคญัของ
ผู้ท าแบบทดสอบท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ 
 
การศกึษา
สงูสดุ 

ช่ือเสยีง
ของหมอ
หมอที่มี
ช่ือเสยีง 

รีวิวเชิง
บวกปาน
กลาง 

รีวิวเชิง
บวกมาก 

รีวิวเชิงลบ
ปานกลาง 

ราคา
20,001 
บาทขึน้ไป 

ยี่ห้อของ
โบท็อกซ์
อเมริกา 

ยี่ห้อของ
โบท็อกซ์
เกาหล ี

ปริญญาตรี  5.696** 9.674** 5.925** -2.981** -5.822** -7.463** 
สงูกวา่

ปริญญาตรี 
-4.255** 6.407** 10.071** 4.955** -4.252** -3.333** -7.425** 

** หมายถึง คา่สมัประสิทธ์ิของตวัแปรมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 
ข้อมลูด้านการศกึษาสูงสดุ ผู้ ท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรีจะยอมรับคณุลกัษณะด้าน

รีวิวเชิงบวกท่ีมีจ านวนปานกลาง คุณลักษณะด้านรีวิวเชิงบวกท่ีมีจ านวนมาก และคณุลกัษณะด้าน
รีวิวเชิงลบท่ีมีจ านวนปานกลาง แตป่ฎิเสธคณุลกัษณะด้านราคา 20,001 บาทขึน้ไป คณุลกัษณะด้าน
แหล่งท่ีมาของโบท็อกซ์ท่ีมาจากประเทศอเมริกา และคณุลกัษณะด้านแหล่งท่ีมาของโบท็อกซ์ท่ีมาจาก
ประเทศเกาหลี ผู้ ท่ีมีการศึกษาระดบัสูงกว่าปริญญาตรีจะยอมรับคุณลักษณะด้านรีวิวเชิงบวกท่ีมี
จ านวนปานกลาง คุณลักษณะด้านรีวิวเชิงบวกท่ีมีจ านวนมาก และคุณลักษณะด้านรีวิวเชิงลบท่ีมี
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จ านวนปานกลาง แต่ปฎิเสธคณุลกัษณะด้านช่ือเสียงของหมอ ประเภทหมอท่ีมีช่ือเสียง คณุลกัษณะ
ด้านราคา 20,001 บาทขึน้ไป คณุลกัษณะด้านแหล่งท่ีมาของโบท็อกซ์ท่ีมาจากประเทศอเมริกา และ
คณุลกัษณะด้านแหลง่ท่ีมาของโบท็อกซ์ท่ีมาจากประเทศเกาหลี ดงันี ้

 
ภาพประกอบ 47 ผลการวิจยัข้อมลูด้านการศกึษาสงูสดุเปรียบเทียบคา่สมัประสิทธ์ิความส าคญัของ

ผู้ท าแบบทดสอบท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ 

 

ตาราง 32 สรุปผลการวิจยัข้อมลูด้านภมูิล าเนาเดิมเปรียบเทียบคา่สมัประสิทธ์ิความส าคญัของผู้ท า
แบบทดสอบท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ 
 

ภมูิล าเนาเดิม สถาน 
พยาบาล 
โรงพยาบาล 

รีวิวเชิงบวก
ปานกลาง 

รีวิวเชิง
บวกมาก 

ราคา 
15,001– 

20,000 บาท 

ราคา
20,001 
บาทขึน้ไป 

ราคา 5,000–
10,000 บาท 

ภาคตะวนัออก  3.142** 3.91**  2.957** 3.496** 3.267** 
ภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ 
-2.994** 2.613**     
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ตาราง 32 (ตอ่) 
 

ภมูิล าเนาเดิม สถาน 
พยาบาล 
โรงพยาบาล 

รีวิวเชิงบวก
ปานกลาง 

รีวิวเชิง
บวกมาก 

ราคา 
15,001– 

20,000 บาท 

ราคา
20,001 
บาทขึน้ไป 

ราคา 5,000–
10,000 บาท 

ภาคตะวนัออก  3.142** 3.91**  2.957** 3.496** 3.267** 
ภาคเหนือ   3.175**    
ภาคใต้    -3.305**  4.071** 

 
** หมายถึง คา่สมัประสิทธ์ิของตวัแปรมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 

ข้อมูลด้านภูมิล าเนาเดิม ภาคตะวันออกจะยอมรับคุณลักษณะด้านรีวิวเชิงบวกท่ีมี
จ านวนปานกลาง คุณลักษณะด้านรีวิวเชิงบวกท่ีมีจ านวนมาก คุณลักษณะด้านราคา 15,001 – 
20,000 บาท คุณลักษณะด้านราคา 20,001 บาทขึน้ไป และคุณลักษณะด้านราคา 5,000 – 10,000 
บาท ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือจะยอมรับคณุลกัษณะด้านรีวิวเชิงบวกท่ีมีจ านวนปานกลาง แตป่ฎิเสธ
คณุลักษณะด้านสถานพยาบาล ประเภทโรงพยาบาล ภาคเหนือจะยอมรับคุณลักษณะด้านรีวิวเชิง
บวกท่ีมีจ านวนมาก ภาคใต้จะยอมรับคุณลักษณะด้านราคา 5,000 – 10,000 บาท แต่ปฎิเสธ
คุณลักษณะด้านราคา 15,001 – 20,000 บาท ส่งผลต่อ Customer preference ของผู้บริโภคท่ีสนใจ
ฉีดโบท็อกซ์ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิต ิท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ดงันี ้

 
ภาพประกอบ 48 ผลการวิจยัข้อมลูด้านภมูิล าเนาเดิมเปรียบเทียบคา่สมัประสิทธ์ิความส าคญัของ

ผู้ท าแบบทดสอบท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ 
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อภปิรายผลการวิจัย 
จากการศึกษาเร่ือง การใช้ Conjoint Analysis เพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในการให้บริการ

ศลัยกรรมตกแตง่ สามารถน าผลการศกึษามาอภิปราย ได้ดงันี ้
1. ข้อมลูลกัษณะสว่นบคุคล 

1.1 ผู้บริโภคท่ีสนใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุ 31 - 
38 ปี มีอาชีพเป็นพนกังานบริษัท มีรายได้เฉล่ียอยู่ท่ี 35,001 – 45,000 บาท มีระดบัการศึกษาระดบั
ปริญญาตรี มีภูมิล าเนาเดิมอยู่ท่ีภาคกลาง ทัง้นีเ้น่ืองจากการท าศัลยกรรมตา 2 ชัน้ เป็นการช่วย
เสริมสร้างความมัน่ใจและแก้ไขปัญหาเก่ียวกับเร่ืองการแตง่หน้า ผู้บริโภคส่วนใหญ่จึงเป็นกลุ่มอาย ุ
31 – 38 ปี  เป็นช่วงอายุท่ีเหมาะแก่การท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ ประกอบกบัเป็นช่วงอายท่ีุมีหน้าท่ีการ
งานและรายได้ท่ีสามารถท าศัลยกรรมตา 2 ชัน้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ จารุวรรณ ปัญญาศิริ 
(2554) ท่ีศกึษาเร่ือง ปัจจยัด้านการรับรู้การบริหารลกูค้าสมัพนัธ์ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้
เคร่ืองส าอางของไทยย่ีห้อหนึ่งของลกูค้าในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีอายุ 30 -
39 ปี มีระดบัการศกึษาปริญญาตรี และมีอาชีพพนกังานบริษัท 

1.2 ผู้บริโภคท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มี
ช่วงอายุ 31 - 38 ปี มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัท มีรายได้เฉล่ียอยู่ท่ี 25,001 – 35,000 บาท มีระดับ
การศกึษาระดบัปริญญาตรี มีภูมิล าเนาเดิมอยูท่ี่ภาคกลาง ทัง้นีเ้น่ืองจากการฉีดโบท็อกซ์ เป็นการลด
ริว้รอย และเพ่ือเสริมสร้างความมัน่ใจ ผู้บริโภคส่วนใหญ่จึงเป็นกลุ่มอายุ 31 – 38 ปี  เป็นช่วงอายุท่ี
เหมาะแก่การฉีดโบท็อกซ์ ประกอบกบัเป็นชว่งอายท่ีุมีหน้าท่ีการงานและรายได้ท่ีสามารถฉีดโบท็อกซ์ 
สอดคล้องกบังานวิจยัของ ภทัราพร วิษณุรัก (2557) ท่ีศกึษาเร่ือง การส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร
ท่ีมีความสัมพันธ์ต่อแนวโน้มพฤติกรรมการท าศัลยกรรมเสริมความงามของผู้ ใช้บริการในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีรายได้เฉล่ีย 20,001 – 30,000 บาท มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรี และมีอาชีพพนกังานบริษัท 

2. ข้อมูลเก่ียวกับคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ท่ีมีอิทธิพลต่อ Customer preference 
ของผู้บริโภคท่ีสนใจท าศลัยกรรมตกแตง่ 

2.1 เม่ือพิจารณาถึงคุณลักษณะของผลิตภัณ ฑ์ ท่ี มี อิทธิพลต่อ Customer 
preference ของผู้ บริโภคท่ีสนใจท าศัลยกรรมตา 2 ชัน้ มี 6 คุณลักษณะ ได้แก่ คุณลักษณะด้าน
สถานพยาบาล, คณุลักษณะด้านช่ือเสียงของหมอ, คุณลกัษณะด้านระยะเวลารอคิว, คณุลกัษณะ
ด้านรีวิวเชิงบวก, คุณลักษณะด้านรีวิวเชิงลบ และคุณลักษณะด้านราคา เม่ือเปรียบเทียบ
คณุลกัษณะแต่ละคณุลกัษณะท่ีมีอิทธิพลต่อผู้บริโภคท่ีสนใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ พบว่า การรีวิว
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เชิงลบจากประสบการณ์ของผู้บริโภคท่ีเคยท าศลัยกกรมตา 2 ชัน้ มาก่อนผ่านส่ือออนไลน์ หรือคน
รอบข้าง เช่น เพ่ือนสนิท หรือคนรู้จัก เพ่ือนร่วมงาน จะมีอิทธิพลต่อ  Customer preference ของ
ผู้บริโภคท่ีสนใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ ซึ่งสอดคล้องของ สุนนัทา ตระกูลสิทธิศรี (2555) ท่ีศกึษาเร่ือง 
ปัจจยัท่ีมีผลตอ่ความต้องการซือ้สินค้าผา่นเฟซบุ้ค 

2.2 เม่ือพิจารณาถึงคุณลักษณะของผลิตภัณ ฑ์ ท่ี มี อิทธิพลต่อ Customer 
preference ของผู้บริโภคท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ มี 6 คณุลกัษณะ ได้แก่ คณุลกัษณะด้านสถานพยาบาล, 
คุณลักษณะด้านช่ือเสียงของหมอ, คุณลักษณะด้านรีวิวเชิงบวก, คุณลักษณะด้านรีวิวเชิงลบ, 
คุณลักษณะด้านราคา และคุณลักษณะด้านแหล่งท่ีมาของโบท็อกซ์ พบว่า การรีวิวเชิงบวกจาก
ประสบการณ์ของผู้บริโภคท่ีเคยฉีดโบท็อกซ์มาก่อนผ่านส่ือออนไลน์ หรือคนรอบข้าง เช่น เพ่ือนสนิท 
หรือคนรู้จัก เพ่ือนร่วมงาน จะมีอิทธิพลต่อ Customer preference ของผู้ บริโภคท่ีฉีดโบท็อกซ์ ซึ่ง
สอดคล้องของ สุนนัทา ตระกูลสิทธิศรี (2555) ท่ีศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อความต้องการซือ้สินค้า
ผา่นเฟซบุ้ค 

 
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย 

จากการศึกษาการใช้ Conjoint Analysis เพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในการให้บริการ
ศลัยกรรมตกแตง่ ผู้วิจยัมีข้อเสนอแนะประเดน็ตอ่ไปนี ้

1. ผู้บริโภคทัง้ 2 กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับคุณลักษณะด้านการรีวิวมากท่ีสุด 
ดงันัน้ ผู้ประกอบการควรให้ความส าคญักบัช่องทางการรีวิวของลูกค้า เช่น เปิดช่องทางให้ผู้บริโภค
สามารถแบ่งบันประสบการณ์ดีๆ เพ่ือเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ บริโภครายใหม่ท่ีจะเข้ามาใช้บริการ 
และตรวจสอบการรีวิวของผู้บริโภคตามส่ือออนไลน์ต่างๆ เพ่ือรักษาภาพลกัษณ์ให้กบัผู้ประกอบการ
ตอ่ไป 

2. ผู้ บริโภคทัง้ 2 กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับคุณลักษณะด้านราคา รองลงมา 
ดงันัน้ ผู้ประกอบการท่ีท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ ควรก าหนดช่วงราคาท่ี 30,001 – 45,000 บาท เป็นช่วง
ราคาท่ีผู้ บริโภคยอมรับมากท่ีสุด ส่วนการก าหนดราคาฉีดโบท็อกซ์ ควรอยู่ในช่วง 5,000 – 15,000 
บาท ซึง่เป็นชว่งราคาท่ีผู้บริโภคยอมรับมากท่ีสดุ  

3. ผู้บริโภคท่ีสนใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ ให้ความส าคญักบัคณุลกัษณะด้านระยะเวลา
รอคิวเป็นล าดบัถดัมา แสดงให้เห็นว่าระยะเวลารอคิวมีอิทธิพลตอ่การเลือกท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ ซึ่ง
ระยะเวลารอคิวนั น้ควรอยู่ ในช่วง 1 – 3 เดือน ดังนั น้ในการให้บริการศัลยกรรมตา 2 ชัน้ 
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ผู้ประกอบการควรค านึงถึงระยะเวลารอคิวให้อยู่ในช่วงท่ีผู้บริโภคยอมรับได้ เพ่ือเป็นการดึงดูดให้
ผู้บริโภคมาใช้บริการมากขึน้ 

4. ผู้บริโภคท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ ให้ความส าคญักับคุณลักษณะด้านช่ือเสียงของหมอ
เป็นล าดบัถดัมา แสดงให้เห็นว่าช่ือเสียงของหมอนัน้มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการฉีดโบท็อกซ์ ซึ่ง
ผู้บริโภคจะเลือกท่ีจะใช้บริการกับหมอท่ีมีช่ือเสียงมากกว่าหมอทัว่ไป ดงันัน้ ผู้ประกอบการควรท่ีจะ
น าเสนอหมอท่ีมีในความชาญเฉพาะด้านให้กบัผู้บริโภคได้รับทราบ เพ่ือเป็นการสร้างความน่าเช่ือถือ 
และดงึดดูให้ผู้บริโภคเข้ามาใช้บริการมากขึน้ 

5. ผู้บริโภคท่ีสนใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ ให้ความส าคญักับคุณลกัษณะด้านช่ือเสียง
ของหมอ และสถานพยาบาล เป็น 2 ล าดบัสดุท้าย แสดงให้เห็นวา่ทัง้ 2 คณุลกัษณะนัน้เป็นเพียงส่วน
หนึ่งท่ีมีอิทธิพลตอ่การเลือกท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ ดงันัน้ ผู้ประกอบการควรพฒันาผลิตภณัฑ์ในด้าน
การรีวิว ด้านราคา และด้านระยะเวลารอคิว ในการสร้างจดุเดน่ให้กบัผลิตภณัฑ์  

6.  ผู้บริโภคท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ ให้ความส าคญักบัคณุลกัษณะด้านแหล่งท่ีมาของโบท็
อกซ์ และคณุลกัษณะด้านสถานพยาบาล เป็น 2 ล าดบัสดุท้าย แสดงให้เห็นว่าทัง้ 2 คณุลกัษณะนัน้
เป็นเพียงส่วนหนึ่งท่ีมีอิทธิพลต่อการฉีดโบท็อกซ์ ดงันัน้ ผู้ประกอบการควรไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ใน
ด้านการรีวิว ด้านราคา และด้านช่ือเสียงของหมอ ในการสร้างจดุเดน่ให้กบัผลิตภณัฑ์ 

 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครัง้ต่อไป 

1. การเก็บข้อมลูเก่ียวกบัเร่ืองเพศวิถี บางกลุ่มตวัอย่างมีผู้ท าแบบทดสอบน้อยเกินไปท่ีจะใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล อาจเป็นเพราะผู้ วิจัยได้ให้ทางเลือกเก่ียวกับเพศวิถีมากเกินไป ประกอบกับ
ประเทศไทยอาจจะยังเป็นประเทศท่ียังไม่ยอมรับกับเพศทางเลือกมากนัก ดงันัน้ หากในการท าวิจัย
ครัง้ตอ่ไปอาจจะต้องก าหนดทางเลือกเพศวิถีให้น้อยลงเพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีมากพอมาใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมลู 

2. การวิเคราะห์ด้วย Conjoint Analysis ในประเทศไทยยงัไม่เป็นท่ีแพร่หลายส าหรับการท า
วิจยัด้านการตลาด ท าให้ผู้ท าแบบทดสอบยงัไม่คุ้นเคยกบัแบบทดสอบท่ีใช้การวิเคราะห์แบบ Conjoint 
Analysis ดงันัน้ หากผู้วิจยัต้องการใช้สถิติตวันีม้าใช้ในการท าวิจยั ผู้วิจยัควรอธิบายเก่ียวกับลกัษณะ
ของงแบบทดสอบในสถานการณ์จ าลองต่างๆ ท่ีให้มาโดยละเอียด เพ่ือให้ผู้ ท าแบบทดสอบเข้าใจ
แบบทดสอบมากขึน้ 

3. การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธี Choice-Based Conjoint Analysis มีข้อจ ากัดคณุลักษณะไม่
ควรเกิน 6 คุณลักษณะ ซึ่งการเก็บข้อมูลเบือ้งต้นก่อนการเก็บข้อมูลจริง มีคุณลักษณะท่ีน่าในใจ
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มากกว่า 6 คณุลกัษณะ ดงันัน้ ผู้ วิจยัจึงเลือกมาเพียง 6 คณุลกัษณะ มาใช้ในการวิเคราะห์ ซึ่งอาจจะ
ไมต่รงกบัความต้องการของผู้ท าแบบทดสอบโดยตรง 
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ตาราง 33 ข้อมลูกลุม่ตวัอย่างผู้บริโภคท่ีสนใจท าศลัยกรรตา 2  ชัน้ จ านวน 100 คน จากเว็บไซต์ 
ล าดับที่ เว็บไซต์ ช่ือผู้ใช้งาน เพศ ข้อมูลจากผู้ที่สนใจท าศัลยกรรมตา 2 ชัน้ 

1 Dungdong.com lookpla_15  ชาย 
เราเป็นคนที่ตาเล็ก หมวยมาก ตาตกอีกตา่งหาก ก าลงัหาข้อมลูท าตา 
2 ชัน้ แตไ่มอ่ยากได้แบบที่ตาโตหรือดตูาหวานมาก อยากให้ดตูา
หมวยๆ อยู ่ขอค าแนะน าหน่อยคะ่วา่ควรไปท าหมอไหนดี 

2 Dungdong.com boymaker ชาย 
ตอนนีก้ าลงัหาข้อมลูการท าตาอยู ่ผมเป็นคนตาตก มีหนงัตาเยอะ เลย
ท าให้หน้าดแูก่ เลยอยากหาข้อมลูการท าตา เอาแบบที่ดีๆ เลย ราคาไม่
ติด 

3 Dungdong.com kanomtaii หญิง 
แนะน าท าตา 2 ชัน้หน่อยคะ่ 1.คณุหมอทา่นไหน 2. พกัฟืน้เร็ว ไมบ่วม 
ไมซ่ า้ 3.ราคาไมส่งู 

4 Dungdong.com madaap หญิง 

หวดัดีคา่เพื่อนๆ มีใครเคยท าตา 2 ชัน้บ้างเข้ามาคยุหน่อย เราเพิ่งเรียน
จบเร่ิมท างานเก็บตงัได้ปีเดียว และเดีย๋วจะรับปริญญาเดือย พ.ค. แล้ว 
ถ้าเรารอเงินอีกสกัพกัแล้วไปท าตา 2 ชัน้สิน้เดือน มี.ค. แผลจะหาย ตา
จะยบุเข้าที่ทนัชว่ง พ.ค. ไหม อยากได้ค ายืนยนัจริงๆ  

5 Dungdong.com หนตูาลth หญิง 

ไขมนัที่เปลือกตาเราหนามากคะ่ หนาจนบางครัง้มนัเหมือนบวมลงมา
ปิดตาเราคร่ึงหนึ่ง แตย่งัมองเห็นชดัอยู่นะคะ มนัท าให้เราไมม่ัน่ใจเลย
อยากกรีดออกและท าตา 2 ชัน้มากคะ่ คณุแมก็่เห็นด้วยและจะออก
คา่ใช้จา่ยให้เต็มที ่แตใ่ห้เราไปหาข้อมลูก่อนวา่คลินิกไหนท าดี เลย
อยากทราบวา่ที่ไหนท าตา 2 ชัน้ได้งานออกมาสวยและเป็นธรรมชาติ
บ้างคะ่ 

6 Dungdong.com pimppim หญิง 

คือพยายามหาหมอมาสกัพกัแล้วแตย่งัไมเ่จอที่ถกูใจเลยคะ่ ต้องการ
ท าตา 2 ชัน้ที่บางๆ แล้วก็ชัน้เล็กมากๆ คะ่ เน้นธรรมชาติ สไตล์เกาหล ี
ชัน้ไมล่กึ ไมช่อบชัน้ตาใหญ่ๆ ชดัๆ คะ่ ถึงจะชัน้เล็กแชดัก็ไมคอ่ยชอบ
เทา่ไหร่คะ่ แตเ่ทา่ที่เห็น หมอไทยจะเน้นตาชดัๆ คนไทยก็ชอบชัน้ตา
ชดัๆ เลยหารีวิวแนวชัน้ตาบางๆ ไมค่อ่ยได้เลยคะ่ เลยอยากถามเพื่อนๆ 
วา่พอจะมีคณุหมอทา่นไหนแนะน าบ้างไหมคะ่ 

7 Dungdong.com tintin_ktp ชาย 
อยากได้ตา 2 ชัน้หลบในแบบตี๋ๆ เกาหลีอา่ครับ มองเผินก็คืนชัน้เดียว 
หมอไทยคนไหนท าได้บ้างครับ หรือต้องเกาหลีอยา่งเดียว ชว่ยแนะน า
หน่อยครับ 

8 Dungdong.com firstblue หญิง 

อยากท ามานานแล้วคะ่ แตอ่า่นรีวิวไหนๆ ก็เห็นต้องมีพกัฟืน้ 2-3 วนั
ทัง้นัน้เลย บางคนตาบวม ช า้หลายวนั กวา่จะแตง่หน้าได้อีก แล้วเราลา
งานหลายวนัไมไ่ด้อะ่คะ่ เลยอยากหาคลินิกที่แผลหายไวๆ ไมบ่วม ไม่
ช า้มาก มนัจะมีไหมคะ่ หรือต้องแปะสติกเกอร์ตลอดไป 
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ตาราง 33 (ตอ่) 
ล าดับที่ เว็บไซต์ ช่ือผู้ใช้งาน เพศ ข้อมูลจากผู้ที่สนใจท าศัลยกรรมตา 2 ชัน้ 

9 Dungdong.com Panda_panpan หญิง 

ตอนนีก้ าลงัหาข้อมลูอยูค่ะ่ ดรีูวิวคณุหมอรวงข้าว สวยดีคะ่ แตร่าคา
คอ่นข้างสงู ให้ทางคลินิกประเมินราคา 42,000+ เปิดหวัตาอีก 29,000 
= 71,000 คะ่ มีใครในดัง้โดง่เคยท ากบัคณุหมอรวงข้าวบ้างคะ่ เคยมี
เคสพลาดไหมคะ่ เราลงัเล เลือกไมถ่กูกบัคณุหมอดวงดาวคะ่ เร่ืองรอ
คิว เวลาพอๆกนั คลินิกคณุหมอดวงดาว สอบถามราคาเคสตาเราอยูท่ี่ 
39,000 คะ่ มีใครเคยมีประสบการณ์กบัคณุหมอทัง้ 2 ทา่นบ้างไมหคะ่ 
ขอความกรุณาชว่ยแชร์ข้อมลูหน่อยคะ่ อยากท าตามากเลยคะ่ ดรีูวิว
เยอะมาก สอบถามหลายที่ จนเหลือ 2 ทา่นนีค้ะ่ 

10 Dungdong.com Mkoon หญิง 

จะท าตา 2 ชัน้คะ่ มีปัญหาตา 2 ชัน้หลบใน หนงัตาเยอะ ท าให้ดมูอง
แรงตลอดเวลา เป็นคนหน้าหมวยๆ ตาเล็กเหมือนนารา เทพนภุา เลย
ไมอ่ยากได้ชัน้ตาใหญ่ หรือลกึคะ่ ที่ศกึษาดชูอบ masterpiece มากคะ่ 
แตก่ลวัจะเจอปัญหาชัน้ตาหาย แล้วก็ชอบของ Meko คะ่ แตช่ัน้ตามนั
ใหญ่และลกึไป แตท่ี่อา่นรีวิวด ูที่น่ีไมมี่ปัญหาเร่ืองชัน้ตาหาย พ่ีๆ ท าตา
ที่ไหน และที่ไหนดีไมด่ี รบกวนด้วยคะ่ มีงบไมเ่กิน 50,000 บาทคะ่ 

11 Dungdong.com Krubell หญิง 

อยากทราบเก่ียวกบัคลินิกหรือรพ.ที่ท าตาสองชัน้คะ่ ที่ไหนท าสวย ท าดี 
แนะน าหน่อยนะคะ พอดีเป็นคนตาสองชัน้อยูแ่ล้วแตห่นงัตาข้างขวา
ตกคะ่ อยากท าเดือน ต.ค.นี ้ชว่งปิดเทอมพอดี รบกวนแนะน าด้วยนะ
คะ ขอบคณุคะ่ 

12 Dungdong.com gzs หญิง 

นัง่ดรีูวิวท าตา ของหลายๆคณุหมอ ไปเจอคณุหมอดวงดาว รีวิวหลงัท า
ออกมาสวยมากคะ่ แตล่องๆเสิร์ชๆดใูนกลเูกิล้ไมค่อ่ยพบวา่มีบคุคลมา
รีวิวเป็นการสว่นตวัเลย เลยไมค่อ่ยมัน่ใจคะ่วา่จะตดัสินใจไปท ากบัคณุ
หมอดีมัย้ พอดีปกติเราท างานอยูต่า่งประเทศ ท าให้ไมส่ะดวกเข้าไป
ปรึกษาหาข้อมลูก่อน เลยคิดวา่จะนดัวนัเข้าไปคยุแล้วท าเลย มีเพ่ือนๆ
คนไหนเคยท า มาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังทีคะ่  

13 Dungdong.com ormom หญิง 
แนะน าหมอท าตาสองชัน้ ที่ฝีมือดีๆ ดงัสดุตอนนี ้ราคาไมมี่ปัญหาให้
หน่อยคะ่ หาดรีูวิวจนมนึเยอะมาก เลยอยากรบกวนแนะน าหมอที่ท า
ตาได้เข้ากะหน้าเรา หากแพงแตท่ าออกมาสวยก็เอาคา่ 

14 Dungdong.com Nczine หญิง 

สวสัดีคะ่ ปัจจบุนัอาย ุ30กวา่ๆมีปัญหาหนงัตาเยอะตกหยอ่น จริงๆ
เป็นคนตา 2 ชัน้แตห่ลบในใครทีมีประสบการณ์มาแชร์ให้ฟังหน่อยคะ่ 
แนะน าหมอด้วยก็ดตีอนนีไ้ด้คิวนดัปรึกษากบัคณุหมอเสแล้ว แตอ่ยาก
มีตวัเลือกไว้หลายๆที่รบกวนเพ่ือนๆ พ่ีๆน้องๆแนะน าด้วยนะคะ 
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ตาราง 33 (ตอ่) 
ล าดับที่ เว็บไซต์ ช่ือผู้ใช้งาน เพศ ข้อมูลจากผู้ที่สนใจท าศัลยกรรมตา 2 ชัน้ 

15 Dungdong.com sorawut_o ชาย 

หมอท าตาไมเ่กินหมื่นใครท าสวยมัง่ครับโดยเฉพาะท าตาผู้ชายหา
ข้อมลูแอบเล็งๆหมออรรถพร หมอบญุถ่ินแล้วก็ของจิรากรคลีนิคอะ
ครับ 3 คลีนิคนีไ้มเ่กินหม่่ืนเลย สว่นตวัคงท าแบบกรีดเลย 
เพราะตาแคบไมรู้่ต้องกรีดหางตารึป่าว แล้วก็ไมรู้่วา่ต้องกรีดสัน้หรือ
กรีดยาว มนัจะตา่งกนัยงัไงอะครับ  อยากได้ตาตี๋ๆเส้นชดัๆไมล่กึ ใคร
พอแนะน าได้บ้าง 

16 Dungdong.com noinaaa_a หญิง 

เป็นคนหมวยคะ่ อยากท าตา จะท าดีมัย้? แนะน าที่ท าตาสวยๆหน่อย
คะ่ ตามชื่อกระทู้ เลยนะคะ เราเป็นคนตาชัน้เดียว หรือถ้าจะสองชัน้
จริงๆ ก็เป็นสองชัน้แบบหลบในสนิท 555555 
นัน่แหละคะ่ ท าให้อยากท าตา อยากมองโลกชดัและกว้างขึน้ ตาแบบ
เราถ้ามีชัน้ตาแล้วจะสวยมัย้คะ ควรท าหรือไมค่วร 
และชาวดัง้โดง่คนไหนมีคลินิกหรือโรงบาลที่ท าตาสวยๆ ราคาโดนๆ 
แนะน าเราหน่อยนะคะ ขอบคณุคา่า 

17 Dungdong.com orapinya หญิง อยากท าตาดอลลี่อาย ที่ไหนดี แนะน าด้วยนะคะ 

18 Dungdong.com bank9462 ชาย 
ขอค าแนะน าหน่อยคบั... 
พอดีจะท าตาแตไ่มรู้่จะท าหมอไหนดี มีใครพอแนะน าหน่อยได้มัย๊คบั 
คือผมอยากได้ทรงตาออกแนวฝร่ังหนอ่ยอะ่คบั 

19 Dungdong.com TiikenzK หญิง 
อยากสอบถามวา่ท าตา 2 ชัน้ที่ไหน อยากจะศกึษาหาข้อมลูไว้นะคะ  
ขอไปท าจริง ไมเ่อาหน้าม้านะคะ 

20 Dungdong.com harmony_gy หญิง 

ท าตาสองชัน้ที่ไหนดีคะชว่ยแนะน าหนอ่ยก าลงัหาอยู่  เป็นคนสายตา
เอียงเวลาถ่ายรูปออกมา 
ตาไมเ่ทา่กนัรู้สกึไมม่ัน่ใจ ต้องใชเทคนิคในการแตง่ชว่ยเยอะท าให้ไม่
ธรรมชาติ 
จะเสียเงินหมื่นทัง้ทีอยากได้แบบแก้ปัญหาให้ตรงจดุไมอ่ยากแก้หรือ
เสียเยอะคะ ขอคลีนิคหรือรพ.ในกทม.ระบหุมอให้ทีนะคะ 
อยากศกึษาที่ดีๆ ก่อนไปท าตอนแรกดทูี่ Masterpiece Cilnicไว้แตร่าคา
คอ่นข้างสงูมาก  
อยากได้ราคานกัศกึษาหน่อย ใครมีรีววิไปท ามาแล้วดีชว่ยแนะน า
หน่อยนะคะ ส าหรับปัญหาก็ตามนีเ้ลยคะ 
               - หางตาตกตา 
              - ตาไมเ่ทา่กนัได้ 
              - อยากท าให้ชัน้ตาดชูดัตาหวานขึน้ 
              - ดเูป็นธรรมชาติ  
              -ไมมี่แผลเป็นหลงัผ่าตดัและไมเ่จ็บมาก 
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ตาราง 33 (ตอ่) 
ล าดับที่ เว็บไซต์ ช่ือผู้ใช้งาน เพศ ข้อมูลจากผู้ที่สนใจท าศัลยกรรมตา 2 ชัน้ 

21 Dungdong.com tubtimlazy หญิง 

เป็นคนตาสองชัน้หลบใน ตาไมค่อ่ยเทา่กนั  บางวนัมีชัน้ตา บางวนัชัน้
หลบไปเลย  ท าตาสองชัน้ที่ไหนดีคะ ที่ไมต้่องกรีดตายาวๆน่ากลวั   
แผลหายไวๆ  แตช่ัน้ตาไมต่กกลบัมาทีเ่ดิมคืนอยูไ่ด้ถาวรอะคะ่  
ขอบคณุคะ่ 

22 Dungdong.com Romket หญิง 

 
มีใครเคยท ากบั Docter P clinic ไหมคะ. อยากท าที่น่ีแตก็่มองหมอโอ๋. 
ธนพนัธ์ ไว้อยู ่สว่นตวัชอบทรงของ Docter P ใครมีที่ท าตาดีๆแนะน า
บ้างนะคะ. สว่นตวัเป็นคนตาสองชัน้อยูแ่ล้ว แตห่ลบใน และหลบไม่
เทา่กนัด้วย. แนะน าด้วยนะค้าา 

23 Dungdong.com Chanel1218 หญิง 

สวสัดีคะพอดี เราสนใจที่จ าท าตาสองชัน้ 
เน่ืองจากชัน้ตาไมเ่ทา่กนัเเตเ่ป็นคนตาสองชัน้อยูเ่เล้ว 
จงึอยากทราบวา่เพื่อนๆมีใครมีหมอเก่งๆในด้านเเก้ตาสองชัน้บ้างไหม
คะ 
ขอบคณุนะคะ 

24 Dungdong.com eye16 หญิง 

ก าลงัจะไปท าตากะหมออธิคม เมโกะ ใครเคยท าบ้างคะ 1.จะบอกหมอ
วา่ไงด ีต้องเอารูปไปป่าว 
2.บวมนานปะคะ 
3.หลงัศลัยกรรมตา ดแูลยงัไงอา่ 
ยาลดบวม ของเมโกะดีปะคะ 
เซลล์แนะน าให้เราท าเลเซอร์ลดบวมด้วย 

25 Dungdong.com NoohTaRn หญิง 

ใครเคยท าตาที่ beyond the sea clinic บ้างคะ ขอรีวิวหน่อยคะ่ ใคร
เคยท าตา2ชัน้ที่ beyond the sea clinic บ้างคะ ขอรีวิวหน่อยคะ่ 
พอดีก าลงัหาที่ท าตาลสองชัน้อยูค่ะ่ ใครพอมีที่แนะน าหรือหมอแนะน า
บ้างคะ 
ขอบคณุคะ่ 

26 Dungdong.com Tobenew ชาย 

หมอนิเวศ สยามสวอน รบกวนถามเพ่ือนๆหน่อยครับ 
คณุหมอนิเวศ ท าตา (หนงัตาตก)นีโ้อเคมัย้ ผมพยายามหารีวิวแตไ่ม่
คอ่ยมีเลยครับ 
แนะน าด้วยครับ 

27 Dungdong.com keaw9 หญิง 

ท าตา หมอบุ๊งมาสเต้อพีซ กบัหมอเกมส์ ที่ไหนเพ่ือนๆวา่โอเค กวา่คะ 
พกัหลงัไมเ่ห็นรีวิวท าตากบัหมอเกมส์เลยคะ่ มีแตท่ี่มาสเต้อพีซ เลยเร่ิม
ลงัเล เพ่ือนๆที่เคยไปท ากบัสองที่นีม้า มาแชร์หน่อยได้ไหมคะ เลือกไม่
ถกูคะ่ ท าแล้วออกมาคงแก้ล าบาก มนัยากตรงตอนตดัสินใจวา่จะท าที่
ไหนน่ีแหละคะ่ 
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ตาราง 33 (ตอ่) 
ล าดับที่ เว็บไซต์ ช่ือผู้ใช้งาน เพศ ข้อมูลจากผู้ที่สนใจท าศัลยกรรมตา 2 ชัน้ 

28 Dungdong.com sunayochi หญิง 

แนะน า คลินิคท าตาสองชัน้หน่อยค้าาาาา สวสัดคีะ่ หนเูป็นคนตาชัน้
เดียวหรือ ไมมี่ชัน้ชัน้เลยละ่คะ 
ตอนนีอ้ยากท าตาสองชัน้ อยากได้แบบ ตาฝร่ังเลย เฉียวๆ ตาโต แบว๋ๆ
555 
แตย่งัไมรู้่วา่จะท าที่ไหนดี เล็งไว้ หมอเส มาสเตอร์พีช คิลนิค เห็นรีวิว
เยอะท าสวย /แตค่วิยาววว/ 
ชว่ยแนะน าหน่อยน่ะค้าาาาา 

29 Dungdong.com nongtitee หญิง 

สนใจกรีดตาสองชัน้ ชว่ยแนะน าหมอด้วยจ้า ตามหวัข้อเลยนะคะ 
ตอนนีก้ าลงัสนใจอยากท าตาสองชัน้คะ่  
เราเป็นคนตาตี่ แตพ่อมีชัน้ตาบ้าง แตไ่มเ่ทา่กนั อยากท าตาแบบเป็น
แผลน้อยทีส่ดุ ใช้เวลาพกัฟืน้น้อยๆคะ่ และปลอดภยั แบบออกมาสวย
ชวัร์คะ่  
งบประมาณ 10,000 บาท ไมท่ราบวา่พอจะมีคณุหมอแนะน ามัย้คะ 
เราคน กทมคะ่ 

30 Dungdong.com senna หญิง 

เบ้าตาลกึ ใครมีปัญหานีบ้้าง แล้วสามารถท าศลัยกรรมแก้ไขได้อยา่งไร
บ้างคะ?  
เป็นคนเบ้าตาลกึคะ่ โหนกคิว้คอ่นข้างสงู ท าให้ดดู ุดมีูอาย ุดไูม่
ออ่นหวานไมส่ดใสอะ่คะ่ ไมท่ราบมีใครเคยท าศลักรรมแก้ปัญหาตาลกึ
บ้าง ชว่ยรีวิวหน่อยคะ่ ขอทราบคณุหมอแล้วก็ราคาด้วยนะคะ ขอบคณุ
มากๆคา่ 

31 Dungdong.com kornnphar หญิง 
ก าลงัตดัสินใจท าตาสองชัน้ คณุหมอสานิจ (ยนัฮี) แนะน าด้วยคะ่  
ขอค าแนะน าด้วยคะ่ ทา่นใดท ากบัคณุหมอบางคะ่ คณุหมอมีเคสหลดุ
หรือไมค่ะ่ ปกติจะรอยไหมและฉีดโบทอ็กซ์ ให้ตาโตคะ่ 

32 Dungdong.com pangkooooo หญิง 

อยากท าตาสองชัน้แล้วววว แนะน าหนทูี ท าที่ไหนดีน้าา  
หวดัดีจ้าาาา 
พอดีเราอยากจะมาขอค าแนะน า เก่ียวกบัเร่ือง 'ตา' 
เราเป็นคนชัน้ตาไมเ่ทา่กนั มีปัญหาเวลากรีดอายไลน์เนอร์มากๆๆๆ 
ชัน้ตามนัชอบกินอายไลน์เนอร์ TT 5555 ต้องแปะสติ๊กเกอร์ตาสองชัน้
ตลอดดดดด แอบเซง  
เราเลยอยากจะให้เพ่ือนๆชว่ยแนะน าหมอท าตาสวยๆ งบไมเ่กิน
25,000 จะดีมากกกก อิอิ 
ชว่ยแนะน ามาาหน่อยน้าาา  อยากท าแล้ววว ขีเ้กียจแปะสติ๊กเกอร์แล้ว
คะ่ 
ขอบคณุมากๆๆๆๆๆนะคะ ...อยากท าตามาก 

33 Dungdong.com วิวาว หญิง ท าตา2ชัน้กบัหมออะไรดีคะ่ 
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ตาราง 33 (ตอ่) 
ล าดับที่ เว็บไซต์ ช่ือผู้ใช้งาน เพศ ข้อมูลจากผู้ที่สนใจท าศัลยกรรมตา 2 ชัน้ 

34 Dungdong.com Opal4878 หญิง 

 
รบกวนหน่อยคร้า อยากทราบวา่หมอเส กบัหมอจ านงจ์ หมอทา่นไหน
ท าตาสวยกวา่กนัคะ  อยากได้ตาเซ็กซี่ ตากวาง ตายาว 
แล้วเร่ืองรอยแผลหลงัท า เห็นชดัไม๊คะ  ใคนเคยท ากบัหมอสองทา่นนี ้
ชว่ยตอบหน่อยคะ  ขอบพระคณุลว่งหน้าคร้า  หรือใครที่เคยท าหมอ
ทา่นอ่ืนแล้วสวยแนะน าเค้าหน่อยนร้า 

35 Dungdong.com laladungdong หญิง 
ใครเคยท าตาที่ธนพรคลินิกบ้างคะ เหน็มีโปรราคา12000 ถกูดี แตไ่มรู้่
วา่คณุหมอท าสวยหรือเปลา่ไมค่อ่ยเหน็รีวิวเลย มีใครเคยท าที่น่ีไหมคะ 
หรือมีใครเคยเห็นฝีมือคณุหมอบ้างคะ แนะน ากนัหน่อยจ้า 

36 Dungdong.com oldpapa หญิง 

สวสัดีคะ่ จะขอมาความคดิเห็นคะ่ หลงัจากศกึษาอยูพ่กัหนึ่งก็เลือกที่
จะเร่ิมต้นท าตาก่อนเลยคะ่  เพราะมีเพ่ือนบอกวา่ถ้าท าตา สนัจมกูก็จะ
ดโูดง่ เห็นชดัขึน้อีก 
เราเองเป็นคนมีเช่ือสายจีนคะ่ ตาก็ออกจะหมวยจา๋เลย แตง่หน้าแตง่
ตาก็ยากด้วย ถ้าท าจะได้แตง่หน้าแบบจดัเต็มบ้าง555+ 
แล้วเราตี่ๆแบบเราควรจะท าแบบกรีดหรือแบบเจาะถึงจะสวยคะ่ 

37 Dungdong.com Pncn หญิง 
ท าตากบัหมอมงคล สมเพชรคลีนิคดีไหมคะ่? จะไปท าแล้วคะ่ อยากให้
คนที่ไปท ามาแล้วมารีววิให้หน่อยคะ่ 

38 Dungdong.com zone_siam ชาย 

คือ ตาชัน้เดียวมาแตก่ าเนิด หนงัตาบนบวม หางตาตก 
อยากท าตา แตไ่มอ่ยากได้ตาแบบ ตาสองชัน้ชดัๆ  
อยากได้ตาชัน้เดียวเหมือนเดิม แตใ่ห้หนงัตาบน มนัไมบ่วม หางตาไม่
ตก 
แตไ่มรู้่จะถามใครครับ 
ขอผู้ รู้ชว่ยแนะน าด้วยครับ 

39 Dungdong.com Happygirl20 หญิง 
คือตาลกึเข้าไปแล้วชัน้ตาดแูปลกๆ ไมเ่คยท าตามาก่อน 
เคสแบบนีค้วรแก้ไขแบบไหน กบัหมอที่ไหนดี 

40 Dungdong.com kaninsak.c หญิง 

อยากเห็นรีวิวหมออรรถพร เคสท าตาสองชัน้อะคะ พอดีดแูล้วชอบชัน้
ตาที่หมอท าอะคะ หนาและชดัดแีต ่หารีวิวดมีูน้อยมากๆเลย 
ใครเคยท า ขอค าปรึกษาน่อยคะตอนนีล้งัเลใจมากระหวา่งหมออรรถ
พรกบัหมอจ านง 
ซึง่หมอจ านงก้มีหลายเคสของหมอจ านงคือหลงัท าตามาสามเดือน ตา
มนัจะลงมาเปนตาสองชัน้ธรรมชาติ  
ซึง่เราอยากได้ชัน้ตาที่ยงัชดัๆเบ้าลกึอะคะ มีใครพอจะแนะน าให้ได้บ้าง
คะ สบัสน และลงัเลใจมาก 
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ตาราง 33 (ตอ่) 
ล าดับที่ เว็บไซต์ ช่ือผู้ใช้งาน เพศ ข้อมูลจากผู้ที่สนใจท าศัลยกรรมตา 2 ชัน้ 

41 Dungdong.com whanwhantita หญิง 

ท าตาที่ยนัฮีกบัหมอพิชญ์ดีมัย้คะ ตามหวัข้อกระทู้ เลยคะ่ เห็นเพ่ือนไป
ท ามาแล้วคณุหมอทา่นนีแ้ล้วสวย แตเ่พ่ือนอีกคนนึงไปท าที่ยนัฮีมาแล้ว
ไมส่วยเลยคะ่ ต้องไปแก้กบัหมอรวงข้าว แล้วอา่นรีววิของยนัฮีมามีแต่
คนบอกวา่ไมค่อ่ยดีอะคะ่ อยากทราบวา่จริงรึเปลา่ กงัวลมากคะ่ อยาก
ท าตา แตก่ลวัพงั 

42 Pantip.com ClaireBear97 หญิง 

อยากถามคนที่ท าวา่ก่อนท าตดัสินใจเลือกหมอกนัยงัไงบ้างคะ  
อยา่งเราเป็นสาวหมวย คิดแล้วคิดอีกวา่จะเก็บความหมวยนีไ้ว้ดีมัย้
555  
แบบวา่แตง่หน้ายากมากๆคะ่ 
คือมีหลายที่ๆคล้ายๆกนัจากรีวิว  เราชอบแบบที่ท าแล้วชัน้ตาไมห่นา
มาก 
ดเูป็นธรรมชาติ มีที่ไหนแนะน าบ้างมัย้คะ ที่ดูๆ ไว้ตอนนีมี้หมอหลิน Inz 
clinic (ราคาโหดอยู)่ ,  
หมอกมล ,The art clinic (อนันีไ้มรู้่วา่ต้องหมอคนไหน)  
อยากได้ราคาไมเ่กิน 30,000 ชว่ยแนะน าทีคะ่ 

43 Pantip.com 4328299 หญิง 

อยากสอบถาม ประสบการณ์คนที่เคยท าตาสองชัน้ กรีดยกหางตา 
หรือกรีดแบบหางหงส์   
อยากทราบวา่ที่ไหนท าสวย และราคาสมเหตสุมผลบ้างคะ   อยาก
ศลัยกรรมตามากคะ่ เพราะแตง่หน้ายากมากคะ่ 555 
หากมีภาพหลงัท าด้วยจะยินดีมากคะ่ 
ขอบคณุคะ่ 

44 Pantip.com 3129870 หญิง 
สนใจท าตา 2 ชัน้ เห็นรีวิวคลีนิก V-FET แล้วสนใจท า อยากรบกวน
สอบถามมีใครเคยท าที่คลีนิกนีบ้้างคะ ขอค าแนะน าด้วยคะ่ 

45 Pantip.com 
พรุ่งนีจ้ะผอม

นะ 
หญิง 

ก าลงัหาข้อมลูท าตา 2 ชัน้อยูค่ะ่ เห็นตามรีวิวพดูกนัหลายแบบมาก 
เร่ิมมนึแล้ว ตกลงมนัมีก่ีแบบกนัแน่คะ? แล้วเวลาไปท าน่ีเราเลือกเอง
ได้มัย้ วา่อยากได้แบบไหน หรือหมอจะเลือกให้คะ 
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ตาราง 33 (ตอ่) 
ล าดับที่ เว็บไซต์ ช่ือผู้ใช้งาน เพศ ข้อมูลจากผู้ที่สนใจท าศัลยกรรมตา 2 ชัน้ 

46 Pantip.com 3695725 ชาย 

ตอนนีเ้ผ่ือเงินไว้ท า  
จมกู 50000   
ตา 2 ชัน้ 30000 
ปาก 25000 
คาง 35000 
งบประมาณนีก้บัหมอเฉลิมถือวา่เอาอยูไ่หมครับ แล้วท าได้พร้อมกนัก่ี
อยา่งครับ  
เพ่ิมเติม ใครมีคลีนิคท าตา สองชัน้ดี ๆ แนะน าหน่อยครับ 

47 Pantip.com 4218417 หญิง 

ปัญหา : เป็นคนคิว้ต ่าคะ่ ตาข้างนึง 2 ชัน้คร่ึง อีกข้าง 2 ชัน้หลบใน เมา่
เหมอ่ 
มองตวัเองแล้วรู้สกึวา่หน้าไมค่อ่ยเป็นผู้หญิงเลย ดเูครียดๆตลอดเวลา
ด้วย.. 
เวลาแตง่หน้าจะยากมาก ไมช่อบการติดสติกเกอร์ที่เปลือกตาด้วย สว่น
คิว้ที่ต ่ามนัก็ท าให้แตง่ตาได้ไมค่อ่ยได้เพราะมองไมเ่ห็น 
ไมม่ัน่ใจเลย ตอนนีใ้สแ่วน่สายตาเลยพอชว่ยบงัๆได้บ้าง แตก็่กะท าเลสิ
คอยูแ่ล้ว ตรงจดุนีเ้ลยอยากแก้ไขคะ่ 
อยากถามความเห็นวา่มีคลีนิกแนะน ากนับ้างมัย้คะ? กบัราคาที่ต้อง
จา่ยคะ่ จะได้วางแผนเก็บเงินด้วย คลนิีกจะที่ไทยหรือเกาหลีก็ได้คะ่ 
แล้วก็รายละเอียดเสริม พวกระยะเวลา เคสตวัอยา่ง อะไรพวกนีถ้้ามี
ด้วยยิ่งดีเลยคะ่ ปกติเราไมค่อ่ยรู้เท่าไหร่เลย ขอรบกวนด้วยนะค้า 
ปล. เรายงัเป็นนกัศกึษาคะ่ งบน้อย อยากวางแผนทัง้หมดลว่งหน้าไว้
ถึงตอนท างานคะ่ 

48 Pantip.com 4489075 หญิง 

เป็นคนตางว่ง คนเลยชอบทกัวา่งว่ง ทัง้ๆที่ไมไ่ด้งว่ง .. มีใครเป็นแบบ
เราบ้าง มีวิธีแก้มัย้คะ =_= 
เรามีปัญหากลุ้มใจมาตัง้แตเ่ด็กยนัโต คือ เวลาไปไหน เจอใครก็ชอบทกั
วา่ ‘งว่งเหรอ’ หรือ ‘ตื่นหรือยงัเนีย้ะ’  
โดนทกัทกุวนัจนเบื่อที่จะตอบค าถามแล้วคะ่  วา่... จิงๆ เราไมไ่ด้งว่ง 
แตเ่ป็นเพราะตาเรามนัเหมือนงว่งตา่งหาก =_= 
ใครมีปัญหาแบบเราบ้าง แก้ไขยงัไงดี ???????? 
อยากแก้ไขตรงตามาก แตเ่ป็นคนที่มีตาสองชัน้อยูแ่ล้ว ก็เลยคิดวา่ไม่
น่าจะแก้ด้วยการท าตา 2 ชัน้ รึป่าว??? 
เพ่ือนที่มีปัญหาตางว่งแบบเรา รักษายงัไงกนั... ใครมีเคล็ดลบัดีดี
รบกวนชว่ยแนะน าด้วยนะคะ   
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ตาราง 33 (ตอ่) 
ล าดับที่ เว็บไซต์ ช่ือผู้ใช้งาน เพศ ข้อมูลจากผู้ที่สนใจท าศัลยกรรมตา 2 ชัน้ 

49 Pantip.com 4077467 หญิง 
คือเราเป็นตา2ชัน้แตไ่มช่ดัตาก็ไมเ่ทา่กนัข้างนึงหลบในมากกวา่อีกข้าง
เลยอยากถามวา่ไปศลัยกรรมให้มนัชดัได้ไหม ใครเคยท าบ้างชว่ยตอบ
หน่อยน้าาาา 

50 Pantip.com 2448051 หญิง 
ท าตา2ชัน้ที่ไหนดีคะ เป็นคนตา2ชัน้หลบใน มีใครเคยท ามาแล้วมี
แนะน าไหมคะ ขอบคณุคะ่ 

51 Pantip.com 4302994 หญิง 

รบกวนชว่ยแนะน าคลินิคคณุหมอในไทยทา่นไหน ถนดัการท าตา 2 ชัน้
แบบเกาหลีที่ชัน้ตาดบูางๆหน่อยคา่ หารีวิวมา มีแตอ่ยากได้ชดัตาแบบ
ชดัๆทัง้นัน้เลย เราชอบแบบคณุ Mayyr หรือคณุแพรวา ณิชาภทัรคา่ 
ใครรู้จกัคลินิกรบกวนชว่ยแนะน าหน่อยคา่ 

52 Pantip.com 1435937 หญิง 
หนงัตาเร่ิมตกไมเ่ทา่กนัละคะ อยากหาคลินิกท าตา2ชัน้เพ่ือนๆมีที่
แนะน าที่ไหนบ้างคะ่ ราคา.ซกัหม่ืน อะ่คะ ยนัฮี15000 คะ่. (แพงไปคะ ) 
มีที่ไหนท าสวยและราคาไมแ่รงบ้างคะ 

53 Pantip.com 4489075 หญิง 

ใครเคยท าตา 2 ชัน้ ที่เดอซีเครท คลินิกบ้างคะ พอดีวา่ เป็นคนตาตี่ๆ  
อยากท าตา 2 ชัน้คะ่ 
แล้วเพื่อนแนะน าคลินิกแถวบ้านให้ แถวๆโลตสั ตลาดเตาปนู มนับอก
เคยเห็นดาราไปท าด้วย 
อยากทราบวา่มีใครเคยไปท ามาบ้างคะ 
ดีมัย๊ แล้วเร่ืองราคาประมาณเทา่ไหร่คะ 

54 Pantip.com 4077467 หญิง 
คือเราเป็นตา2ชัน้แตไ่มช่ดัตาก็ไมเ่ทา่กนัข้างนึงหลบในมากกวา่อีกข้าง
เลยอยากถามวา่ไปศลัยกรรมให้มนัชดัได้ไหม ใครเคยท าบ้างชว่ยตอบ
หน่อยน้าาาา 

55 Pantip.com 3813914 หญิง 

ท าตา 2 ชัน้ที่ไหนดีคะ่ แบบกรีดยาวรบกวนแนะน าหน่อยคะ่วา่ท าที่
ไหนดี? 
เป็นคนตา 2 ชัน้หลบในคะ่ หนงัตาบนเยอะ 
คนที่ท าทาแล้วรบกวนมารีววิทีคะ่  

56 Pantip.com 2366947 หญิง 
ตอนนีก้ าลงัหาที่ ท าตาสองชัน้ แตย่งัไมไ่ด้คลีนิกที่ท า คือเรามีตาสอง
ชัน้อยูแ่ล้วแตอี่กข้างมนัตก มีใครแนะน าคลีนิคท าตาสวยไหมคะ่ 

57 Pantip.com 1980116 หญิง 
อยากท าตาสองชัน้ อยากให้ตาโตขึน้ เราดไูว้หลายที่เลย แตมี่ที่นึง
น่าสนใจ ใครเคยท าที่ theerathornclinic คณุหมอกนับ้างคะ หรือรู้จกัที่
ไหนดีๆ แนะน าหน่อยคะ 
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ตาราง 33 (ตอ่) 
ล าดับที่ เว็บไซต์ ช่ือผู้ใช้งาน เพศ ข้อมูลจากผู้ที่สนใจท าศัลยกรรมตา 2 ชัน้ 

58 Pantip.com 3562107 หญิง 
ชว่ยแนะน าตา2ชัน้ที่ Siriwellness หน่อยคะ่ สวสัดคีะ รบกวนเพ่ือนๆๆ
ที่เคยไปท าตา 2 ชัน้ที่ Siriwellness หน่อยคะ่ดีไหมคะ่ พอดีนดัคิวไว้กบั
ที่น่ีคะ่ แอบตืน้เต้นมากคะ่ ...ขอบคณุมากคะ่ 

59 Pantip.com 3364247 หญิง 

ดาราไทยคนไหนตาสวยบ้างคะ เราจะเอาไปให้หมอรวงข้าวดเูป็นแบบ
ก่อนท าตา ขอแบบตา 2 ชัน้ สวยๆหวานๆ มีใครบ้างคะ แชร์กนัหน่อย
จ้า เราจะเอาไปเป็นแบบให้หมอรวงข้าวดคูะ่  
นดัจะเข้าไปคยุกบัคณุหมออาทิตย์หน้าแล้ว ไมรู้่จะได้แบบทีต้่องการ
มัย้แตอ่ยากเตรียมไว้ก่อน ขอบคณุลว่งหน้าเลยนะค้าา 

60 Pantip.com 3258261 หญิง 

ท าตา 2 ชัน้ปกติก่ีวนัถึงจะเข้าทีค่ะ? แล้วของหมอรวงข้าวน่ีนานมัย้? 
เราอยากท ามานานแล้วคะ่ อยูใ่นระหวา่งหาคลินิกหาหมอดีๆ แตก่่อน
หน้านีมี้รุ่นพี่เราคนนึงเค้าไปกรีดตา 2 ชัน้มา  
(ไมใ่ชค่ลินิกที่เราดไูว้นะ) ผ่านมาประมาณ 2 เดือนแล้วมนัยงัดบูวมๆ
อยูเ่ลยอะคะ่ ปกติมนันานขนาดนีท้กุทีเ่ลยมัย้คะ  
มีใครเคยท าบ้างประมาณก่ีวนัถึงเข้าทีค่ะ น่ีมีอีกคนแนะน าหมอรวงข้าว
มา ใครเคยท ามาบ้าง ที่น่ีหายช้ามัย้คะ 

61 Pantip.com 
อยาก

เป็นสไปดี ้
หญิง 

ศลัยกรรมครัง้แรก ..... ท าอะไรกนัคะ? อยากรู้วา่คนที่ท าศลัยกรรมแต่
ละคน ท าอะไรกนัเป็นอยา่งแรกคะ คือเราเห็นหลายคนท ามาหลาย
อยา่งจนสวยเลย เราเลยอยากรู้วา่ จดุไหน เป็นจดุแรกที่เร่ิมไป
ท าศลัยกรรม แล้วประสบการณ์ครัง้แรกเป็นไงบ้างคะ พอใจเลยมัย้ 
สวยเลยมัย้ มีปัญหาอะไรรึป่าว หรือคนที่ก าลงัคิดอยากท าศลัยกรรม
ครัง้แรก อยากท าอะไรกนัคะ? 
สว่นตวัเราอยากท าตา 2 ชัน้คะ่ คือคิดวา่น่าจะเจ็บน้อยที่สดุ แหะๆ แล้ว
เราก็ไมมี่ชัน้ตาอยูแ่ล้วด้วย หน้าก็จะจืดๆหน่อย ถ้าท ามาหน้าน่าจะ
เปลี่ยนไปพอสมควรเลยอยากลองหยัง่เชิงดกู่อนคะ่ แล้วคะ่ท าจมกูที
หลงัอะไรประมาณนี ้
ของคนอ่ืนละคะ? ท าอะไรกนั? 

62 Pantip.com ttcnumber2 หญิง 

ขอสอบถามคะ่วา่ตอนนีมี้หมอคนไหนเก่งๆเร่ืองท าตาสองชัน้บ้างคะ ที่
เลือกมาถามที่น่ีเพราะเข้าไปที่เวบบอร์ดศลัยกรรมอ่ืนๆแล้วเจอแตห่น้า
ม้าหนกัมากกกก คือแบบอา่นดแูล้วรู้เลยอะ่คะ่วา่ม้ามาเอง 555 เลยไม่
กล้าไว้ใจหมอไหนเลย  
ชว่ยแนะน าด้วยคะ่ ขอบคณุคะ่ 
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ตาราง 33 (ตอ่) 
ล าดับที่ เว็บไซต์ ช่ือผู้ใช้งาน เพศ ข้อมูลจากผู้ที่สนใจท าศัลยกรรมตา 2 ชัน้ 

63 Pantip.com 3662449 หญิง 

พอดีวา่เป็นคนมีตาสองชัน้อยูแ่ล้ว แตช่ัน้ตาหลบในมีเนือ้ไขมนัเยอะ
ด้วยคะ่ ท าให้ต้องแปะสติ๊กเกอร์ตา 2 ชัน้ตลอดคะ่ 
"มนัท าให้เสียเวลาในการติดสติ๊กเกอร์มาก" เวลาไปเที่ยวใหนต้องพก
ตลอด ถ้าลืมเอาไป ก็จบ !!!! ไมม่ัน่ใจตวัเองเลยคะ่ 
* เลยขอค าแนะน าจากผู้ มีประสบการ์ณที่เคยท าตา2ชัน้มาคะ่ พอจะ
แนะน าได้ใหมคะ่ วา่ท าคลีนิคที่ใหนดี สวยๆ ปัง คะ่ * 
ขอบคณุคะ่ 

64 Pantip.com 2234897 หญิง 

ก าลงัอยากท าตาสองชัน้ .. ความจริงก็มีชัน้ตาอยูแ่ล้วแบบหมวยหมวย 
แตว่า่ตาแตล่ะวนั ไมเ่คยเทา่กนัเลย 2 ข้าง 
ไมน่ดักนัมาเลยแตล่ะวนั 1 ชัน้ 2 ชัน้ 3 ชัน้ 
ตาดเูศร้าไมส่ดใสปร๊ิง 
- สาวสาวโต๊ะแป้ง ท าตาที่ไหนกนับ้างคะ 
- ใครที่ก าลงัอยากท าเหมือนกนั ดทูี่ไหนไว้บ้างเอย่ มาแชร์หน่อยนะคะ 
ขอบคณุค๊า 
ปล. เจ้าของกระทู้ไมค่อ่ยรู้เร่ืองศลัยกรรม แตอ่ยากสวย , ไมค่อ่ยรู้เร่ือง
สถานที่วา่ที่ไหนด ี
แตท่ี่ได้ยินคนเค้าพดูกนั ก็มีในใจตอนนี ้1. ที่ทา่ดินแดงแถววงเวียน
ใหญ่ 2. หมอที่แถวรถไฟฟ้าสรุศกัดิคะ 

65 Pantip.com 3281266 หญิง 

หนงัตาทัง้ 2 ข้างไมเ่ทา่กนัข้างนึงสอนชัน้อีกข้างชัน้เดียว ท าไงดี? อยาก
ทราบวา่มีวิธีแก้โดยปลอดภยัและประหยดัรึปลา่ว หรือถ้าจะท าตาควร
ไปท าร้านไหนหรือพบแพทย์ที่ไหน 
ปล. งบน้อยมาก 

66 Pantip.com 1552735 ชาย 

ท าตาสองชัน้ที่ยนัฮีส าหรับผู้ชายดีไหมครับ หมอไหนเก่งๆบ้าง เห็น
ราคาอยูใ่นระดบัที่รับได้ และเป็นโรงบาลที่ดงัเร่ืองศลัยกรรมด้วย จริงๆ
อยากหาถกูกวา่นีป้ระมานหม่ืนนึงหรือต ่ากวา่นัน้แตเ่ป้นราคารีววิก็ได้ 
แตไ่มรู้่วา่ท าที่ไหนดีครับ มีใครมีข้อมลูบ้างครับ ส าหรับผมๆยงัเชื่อวา่
ท าตาแพงกบัหมอดงัไมไ่ด้แปลวา่จะทรงสวยเสมอไป อีกอยา่งกรีดตา 
มนัคือคา่ฝีมือหมอเป้นหลกั ต้นทนุไมเ่ยอะ อีกที่คือหมอบญุถ่ินเห็นวา่
หม่ืนเดียวเองแตไ่มเ่ห้นเคสรีวิวเลย เคยเห้นแตจ่มกู 
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ตาราง 33 (ตอ่) 
ล าดับที่ เว็บไซต์ ช่ือผู้ใช้งาน เพศ ข้อมูลจากผู้ที่สนใจท าศัลยกรรมตา 2 ชัน้ 

67 Pantip.com 3592439 หญิง 

สวสัดีคะ่ พอดีวา่ก าลงัหาข้อมลูเก่ียวกบัการท าศลัยกรรมตาสองชัน้คะ่ 
คาดวา่น่าจะมีผู้ รู้ใน pantip อยูเ่ยอะ ยิม้ 
เป็นคนตาสองชัน้หลบใน+มีไขมนัเยอะ เลยท าให้ตาดบูวมๆ แตง่ตา
ยาก แล้วก็อยากเลิกเป็นอาหมวยแล้วคะ่ อิอิ  
ทกุวนันีต้ิดกาวตาสองชัน้อยู ่แตบ่างวนัรีบๆ ก็ติดไม่สวย แล้วบางวนัก็ขี ้
เกียจติดก็เป็นอาหมวยไป (ก็อยากจะสวย 24 ชัว่โมงบ้าง) 
แตจ่ะตดัสินใจไปท าเลยก็ยงักงัวลอยูห่ลายอยา่ง 
จงึขออนญุาตถามดงันีค้ะ่  
1.) คณุๆ ที่เคยผ่าตดั ท ามานานเทา่ไหร่แล้ว 
2.) ตาสองชัน้ยงัคงสวยอยูเ่หมือนเดิมหรือเปลา่ ชัน้ตาหลดุบ้างไหมคะ 
3.) ใช้เทคนิคอะไร เชน่ เย็บจดุ กรีดสัน้  ฯลฯ 
4.) ท าที่ไหน + คณุหมอทา่นไหนคะ  
5.) คณุพอใจกบัการท ามากแคไ่หนจาก 0 - 5 (ถ้าให้ 3 คือแคผ่า่นนะ
คะ แตถ้่า 5 คือพอใจมากคะ่) 
หากทกุคนมีข้อแนะน าอะไรเพ่ิมเติม หรือความรู้เก่ียวกบัการท าตาสอง
ชัน้ หรือมีรูปประกอบ ก็ขอบคณุมากๆคะ่ 

68 Pantip.com 973146 หญิง 

อยากท าตาสองชัน้คะ่ // หมอเส Masterpiece clinic ดีมัย้คะ? เป็นคน
มีตา2ชัน้อยูแ่ล้ว แตช่ดัข้างนึง อีกข้างไมค่อ่ยชดั555 
แตไ่มอ่ยากกรีดคะ่ เพราะไมอ่ยากให้เวลาหลบัตาเห็นเป็นรอยเส้นผา่ 
ตอนนีเ้ลยก าลงัหาข้อมลู เลยมาลงที่หมอเส masterpiece เพราะเห็น
ดาราไปท าเยอะ 
แตม่าอา่นพนัทิป มีคนบอกอยูไ่ด้แค1่-2ปี 
เลยอยากถามคนอื่นๆที่เคยท าที่น่ีเพ่ิมเติมวา่เป็นยงัไงคะ่ 

69 Pantip.com 3000461 หญิง 

อยากท าตา 2 ชัน้คะเพราะเป็นคนตาชัน้เดียว หวัเราะแตล่ะทคีือมองไม่
เห็นเลย  
หลายๆคนชอบแซววา่ตื่นนอนหรือยงั เลยอยากจะขอข้อมลูหน่อยคะ 
วา่ท าตา 2 ชัน้ที่ไหนดี ที่สวย เป็นธรรมชาติแบบเกาหลีนิดๆ 

70 Pantip.com 3408595 ชาย 

เพ่ือนๆมีคลินิคไหน ที่ท าตา2ชัน้แบบเกาหลีได้สวย ราคาไมแ่พงบ้าง
ครับ คือ อยา่งนีค้รับ ผมไปเห็นรีวิว คลนิิคท าศลัยกรรมตา2ชัน้ มา
หลายที่ รู้สกึไมป่ลืม้เลยครับ เพราะ ชัน้ตามนัหนา ใหญ่ เกินไป ดไูม่
ธรรมชาติ (เข้าใจวา่ต้องเผ่ือไว้แตง่หน้ารึเปลา่ครับ?) 
ผมชอบชัน้ตาแบบไอดอลสาวๆเกาหลี ชัน้ตาเล็กๆหวานๆ ดเูป็น
ธรรมชาติ ครับ เพ่ือนๆมีที่ไหนแนะน า ที่ท าชัน้ตาแบบนีไ้ด้บ้างครับ 
ขอบคณุมากครับ 
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ตาราง 33 (ตอ่) 
ล าดับที่ เว็บไซต์ ช่ือผู้ใช้งาน เพศ ข้อมูลจากผู้ที่สนใจท าศัลยกรรมตา 2 ชัน้ 

71 Pantip.com 3244284 หญิง 

อยากท าตาสองชัน้ ชว่ยแนะน าสถานที่หน่อยคะ่ 
ไมเ่คยท าศลัยกรรมอะไรเลย 
แตอ่ยากท าตาสองชัน้ก่อน 
เพราะเป็นคนที่ตายี ้ตาตีบ มากๆ 

72 Pantip.com 3051888 หญิง 

ท าตา2ชัน้ที่ไหนดี ระหวา่ง หมอโอธ๋นพนัธ์ วีนสัคลินิก และ หมอกี
รพรรดิ์ เลอลกั ตามรูปภาพเลยคะ่ที่เราอยากจะท าตา2ชัน้เพราะเวลา
ไปไหนมาไหนมนัไมม่ัน่ใจเลยคะ่ 
จะกรีดอายไลเนอร์ก็ไมไ่ด้เพราะตามนัตี่ไปเลยข้างนึง จริงๆเราก็หา
ข้อมลูมาสกัพกัแล้วคะ่ 
ก็เลยมาสนใจอยู2่ที่แตก็่ยงัตดัสินใจไมถ่กูวา่จะท าที่ไหนดี ถ้าท ากบัคณุ
หมอโอ๋.ราคา20,000 แบบกรีด ฉีดยาชา 
ถ้าท ากบัคณุหมอ กีรพรรดิ์ ราคา 25,900 แบบเย็บ3จดุ ยานอนหลบั 
เราลงัเลมากบอกตรงๆ ถ้าท าแบบเยบ็3จดุข้อดีคือยานอนหลบั แตถ้่า
ท าไปนานๆชัน้ตาจะหลดุกลบัมาเป็นสภาพเดิมรึเปลา่. ถ้าท าแบบกรีด. 
ฉีดยาชาข้อเสียเจ็บหน่อยอาจจะต้องพกัฝืน้นาน แตจ่ะอยูไ่ด้ตลอดชีวิต 
ก็ไมรู้่จะท าแบบไหน เพ่ือนๆคนไหนเคยท าทัง้สองที่มาแล้วก็ชว่ยเข้ามา
เลา่ประสบการณ์ให้ฟังบ้างนะคะจะได้ตดัสินใจงา่ยขึน้ 
รึเพ่ือนๆคิดวา่แบบไหนดีก็ชว่ยเข้ามาบ้างนะคะ ขอบคณุคะ่ 

73 Pantip.com 1238425 หญิง 

ท าตา 2 ชัน้ ที่ไหนดีคะ 
สวสัดีคะ พอดีเจ้าของกระทู้ มีปัญหา คอื เป็นคนตา 2 ชัน้แตห่ลบใน 
เยอะมาก เนือ้ตาบนเยอะ  
ตอนนีมี้ความรู้สกึอยากท าตา 2 ชัน้ แตไ่มรู้่วา่จะท ากบัหมอไหนดี  
เพ่ือนๆ มีหมอ หรือ คลีนิกไหนแนะน าไหมคะ  
ปล.ถ้ามีรูป ก่อนและหลงัท าแปะให้ด้วยจะดีมากเลยคะ ขอบคณุนะคะ 

74 Pantip.com 2078101 หญิง 

แนะน าคณุหมอท าตา2ชัน้หน่อยคะ่ 
พอดีวา่เราแปะรูปไมไ่ด้ แตค่ือปกตติาเราก็ไมไ่ด้หนีเป็นอาหมวยนะคะ 
แตต่ามนัเป็น2ชัน้แบบหลบใน เวลาแตง่หน้า กรีดตา หรือทาอายแช
โดว์สีอะไร ไมมี่ความหมายคะ่ ไมมี่ใครเห็น ก็เลยอยากมีเบ้าตากบัเค้า
บ้าง ลองติดสติ๊กเกอร์ดแูล้วก็รู้สกึไมช่ว่ยอะไร เพราะเนือ้ตาเยอะมาก 
คงต้องเอาไขมนัตาออก แตเ่ราไมรู้่จะไปท าที่ไหนดี ดรีูวิวในเน็ตแล้ว
เห็นเค้าท ากนัเบ้าใหญ่มาก  คือเราไมไ่ด้อยากได้เบ้าใหญ่ขนาดนัน้ แต่
อยากมีชัน้ตาเล็กๆแบบเกาหลีญ่ีปุ่ น แต่ยงัคงความเป็นเอเชียอยู่ ชว่ย
แนะน าหน่อยคะ่ วา่หมอทา่นไหนดี? 
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ตาราง 33 (ตอ่) 
ล าดับที่ เว็บไซต์ ช่ือผู้ใช้งาน เพศ ข้อมูลจากผู้ที่สนใจท าศัลยกรรมตา 2 ชัน้ 

75 Pantip.com 2134089 หญิง 

รบกวนคนท าตาเข้ามาตอบหน่อยคะ 
พอดีเราเป็นคนตา2ชัน้แตห่ลบในคะ่ เราอยากไปท าเปิดหวัตากบัหมอ
รวงข้าว 
แตเ่ห็นหลายคนบอกท าไมส่วยเลยกลวัคะ่ เร่ิมลงัเลระหวงั มาสเตอร์
พีชกบัหมอรวงข้าวคะ่ 
ใครเคยมีประสบการณ์ แนะน าทีคะ่ คนตา2ชัน้หลบในควรกรีดตาด้วย
ไหมหรือแคเ่ปิดหวัตาก็พอ 

76 Pantip.com 2798188 หญิง 

อยากท าตา 2ชัน้ กบัตดัถงุไขมนัใต้ตา ที่ยนัฮี ดีหรือเปลา่คะ่ หมอทา่น
ไหนดี ชว่ยแนะน าหน่อยคะ่ 
คือเราเป็นคนมีถงุใต้ตาเยอะคะ่  และตาบน ก็เป็นสองชัน้หลบใน 
เลยอยากจะท าตาสองชัน้พร้อมกบัเอาถงุใต้ตา ออกด้วยเลย 
ถ้าจะท าพร้อมกนัทัง้ตาบน ตาลา่ง  จะดีรึป่าวคะ่  จะเจ็บมากไหม๊? 
มีใครเคยท าบ้างคะ่ แนะน าหน่อยคะ่ 
แล้วท าที่ รพ.ยนัฮี ดีรึป่าว?.. ท ากบัคณุหมอทา่นไหน ดี แนะน าด้วยคะ่ 

77 Pantip.com 2686275 หญิง 

รบกวนสอบถามเร่ืองการท าศลัยกรรมกบั หมอเทพ ประตนู า้หน่อย
คะ่?? 
เข้าเร่ืองเลยนะคะ คืออยากท าจมกู กบัตา2ชัน้คะ่ 
เห็นราคาจมกูอยูท่ี่ 12000 ตา2ชัน้อยูท่ี่ 8000 เลยอยากจะรู้วา่ มีใคร
เคยไปท ากบัหมอเทพบ้างคะ 
แล้วผลออกมาดีมัย้ อาการข้างเคียงเป็นอยา่งไร แล้วมีให้ดมยาสลบมัย้
คะ??  
เพราะเป็นคนที่กลวั แตอ่ยากสวยคะ่ 55555 เคยผ่าตดั2ครัง้ ดม
ยาสลบทัง้หมด  
เลยอยากรู้วา่ ถ้าจะศลัยกรรมกบัหมอเทพ จะมีให้ดมยาสลบมัย้คะ?? 
แล้วตอนนีร้าคาปรับขึน้มัย้คะ ทางไป ไปยงัไงคะ?? 
บ้านอยูต่รง bts อดุมสขุคะ่ 
ขอบคณุนะคะ 
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ตาราง 33 (ตอ่) 
ล าดับที่ เว็บไซต์ ช่ือผู้ใช้งาน เพศ ข้อมูลจากผู้ที่สนใจท าศัลยกรรมตา 2 ชัน้ 

78 pantip.com 
ลกูสาวพี่
หมอ 

หญิง 

ชว่ยแนะน าหมอศลัยกรรมตาสองชัน้ให้หน่อยคะ่ 
คือเจ้าของกระทู้ เป็นคนที่ตาตกมาก เรียกวา่ตาเศร้าเลยคะ่ เวลาไปไหน
มาไหน ทกุคนจะต้องทกัเราวา่หลบัตาท าไมบ้าง งว่งนอนบ้างคือมนัเร่ิม
สง่ผลตอ่การใช้ชีวติประจ าวนัมาก เลยเร่ิมศกึษาหาข้อมลูการท าตา
สองชัน้ และวนันีไ้ปปรึกษาคณุหมอ คณุหมอมีจรรยาบรรณมากทา่น
ปฏิเสธการท าและให้เหตผุลวา่ท าไปหางตาก็ยงัตกเหมือนเดิม เพราะ
เราตาสระอิมาก ต้องยกหางคิว้ซึง่มนัแพงและชว่ยได้แคเ่ล็กน้อย เรา
ควรท าอยา่งไรดีคะ มีหมอทา่นไหนที่สามารถยกหางตาตกๆนีไ้ด้บ้าง 
และอีกอยา่งงบประมาณเรามีไมแ่รงด้วยคะ่ เลยเลือกได้ไมเ่ยอะเมา่ตก
อบั 
พิมผิดขออภยัด้วยคะ่  
ป.ล. การศลัยกรรมครัง้นีท้ าเพ่ือแก้ไขจดุบกพร่องคะ่ 

79 pantip.com inoony หญิง 

แนะน าหมอท าตาสองชัน้เก่งๆหน่อยคะ 
เราเป็นคนตาชัน้เดียว อายเุยอะขึน้เร่ิมหนงัตาตก และไขมนัหนาขึน้ ตา
เล็กกวา่ตอนสาวๆ เลยคิดอยากจะท าตา 2 ชัน้แบบเปิดหวัตาคะ ใคร
เคยท าที่ไหนกบัหมอคนไหนเก่งๆ ชว่ยแนะน าหน่อยคา่ 

80 pantip.com shinniepim หญิง 

อยากท าตา2ชัน้แบบเย็บจดุที่โรงพยาบาลเลอลกัษณ์ แพทย์ทา่นไหน
ท าสวย มือเบาบ้างคะ? 
จะไปท าตา2ชัน้ แบบเย็บจดุที่โรงพยาบาลเลอลกัษณ์คะ่ พอดีที่โรงบาล
มีโปรโมชัน่ท าตา2ชัน้ ที่ราคารับได้ก็เลยซือ้ไว้  
แตร่าคานีแ้พทย์พรีเม่ียมไมท่ าให้นะคะ เชน่ คณุหมอกิตติศกัดิ์ อะ่คะ่   
      เลยอยากขอข้อมลู รีวิว คนที่เคยไปท ากบัแพทย์ทา่นอ่ืนๆนอกจาก
แพทย์กิตติศกัดิแ์ล้ว มีแพทย์ทา่นไหน 
ที่ท าศลัยกรรม ตา2ชัน้แบบเย็บจดุสวยและมือเบาบ้างคะ จะได้เป็น
ทางเลือกในการตดัสินใจได้ไว้ขึน้อะคะ  
ยงัไงรบกวนด้วยนะคะ  ขอบคณุมากๆคะ่ ^____^ 

81 pantip.com 2547574 หญิง 

พอดีสนใจท าตา2ชัน้แตง่บไมเ่กิน8000บาทเพ่ือนๆคนไหนพอจะทราบ
ที่ท าบ้างเเนะน าทคีะอยูใ่กล้ๆเขตกรุงเทพคะ่ 
อยากสวยเเตง่บน้อย พอดีเป็นคนตาชัน้เดียว(หนงัตาตก)อะคะ่ เลย
อยากมีตา2ชัน้  ใครทราบที่ท าเเล้วโอเคราคาไมเ่กิน8000เเนะน าทีนะ
คะ่ อยูเ่เถวเขตกรุงเทพคะ 
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ตาราง 33 (ตอ่) 
ล าดับที่ เว็บไซต์ ช่ือผู้ใช้งาน เพศ ข้อมูลจากผู้ที่สนใจท าศัลยกรรมตา 2 ชัน้ 

82 pantip.com 2424695 หญิง 

อยากท าตา 2 ชัน้ เพื่อนๆ ใครเคยท าบ้าง ชว่ยแนะน าหน่อยคะ่วา่ที่ไหน
ดี 
เราเป็นคนตา  2 ชัน้อยูแ่ล้ว แตว่า่มนัหลบในคะ ก็เลยท าให้มองไมเ่ห็น
วา่มีชัน้ตา อยากท าตา  2 ชัน้ ให้ตาดโูตขึน้ ปกติจะเอาเทปส าหรับท า
ตา 2 ชัน้แปะ แล้วดดูีขึน้ตาโตเชียว ก็เลยอยากท าตา  2 ชัน้ถาวรเลย 
แตไ่มรู้่วา่จะไปท าที่ไหนดี ที่ไหนสวย ชว่ยแนะน าหน่อยคะ่ ขอใน
กรุงเทพและปริมณฑลนะคะ เพราะเราอยูก่รุงเทพคะ่ ขอบคณุมากคะ่ 

83 pantip.com 2783505 ชาย 

ขอปรึกษาเร่ืองท าตา 2 ชัน้ครับ 
ผมเป็นคนที่ตาไมเ่ทา่กนัคือข้างนึง 2 ชัน้ อีกข้างชัน้เดียว? (แตแ่ล้วแต่
อารมณ์ บางวนัก็ 2 ชัน้ แตก็่ยงัโตไมเ่ทา่อีกข้าง) หากผมจะไปท าตา
เพ่ือให้มี 2 ชัน้ เทา่กนั ควรต้องท าตาแบบใหน งบประมาณจะอยูท่ี่
ประมาณเทา่ไร และหมอคนใหนมีความเช่ียวชาญด้านการท าตาใน
ลกัษณะนีบ้้างครับ 

84 pantip.com 4213471 หญิง 

ตาตี่เหลือเกิน อยากท าตาสองชัน้ 
หมวยนะคะ เชือ้สายจีน หน้าหมวยสมชื่อเลยคะ่ ตาชัน้เดียวและตี่ด้วย 
แตง่หน้าทีไรต้องมาติดสติก้เกอร์ตาสองชัน้ ซึง่เวลาทาอายแชโดว์จะ
เห็นเป็นรอยเลย เปลี่ยนใช้หลายยี่ห้อก็ยงัเป็น เคยแตง่หน้าแนวหมวย
ตาชัน้เดียว ก็ไมช่อบ อยากมีตาสองชัน้ สว่นตวัมองวา่มนัดดูีกวา่ 
แตง่หน้าแบบไหนก็เข้า ตอนนีอ้ยากท าตาสองชัน้มากเลย ที่ไหนเด็ดๆ 
ท าแล้วแจม่ มาแนะน ากนัหน่อยนะคะ 

85 Pantip.com ส้มอวบ หญิง 

ชัน้ตา 2 ข้างไมเ่ทา่กนั ท ายงัไงได้บ้างคะ 
คือชัน้ตา 2 ข้างเราไมเ่ทา่กนั 
ข้างนึง 2 ชัน้ปกติ อีกข้างมนัมี3ชัน้เลยอะคะ่ 
เวลากรีดอายไลเนอร์คือล าบากมาก 
อยากสอบถามวา่ไปให้หมอเขาท าได้ไหมอะคะ 
ชว่ยแนะน าหมอ แนะน าสถานที่ท าหนอ่ยคะ่  
หรือมีวิธีอ่ืนบ้างไหมคะ 
ขอบคณุคา่ 

86 Pantip.com 3000461 หญิง 

เลือกท าตา 2 ชัน้หมอไหนดี 
อยากท าตา 2 ชัน้คะเพราะเป็นคนตาชัน้เดียว หวัเราะแตล่ะทคีือมองไม่
เห็นเลย  
หลายๆคนชอบแซววา่ตื่นนอนหรือยงั เลยอยากจะขอข้อมลูหน่อยคะ 
วา่ท าตา 2 ชัน้ที่ไหนดี ที่สวย เป็นธรรมชาติแบบเกาหลีนิดๆ 
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ตาราง 33 (ตอ่) 
ล าดับที่ เว็บไซต์ ช่ือผู้ใช้งาน เพศ ข้อมูลจากผู้ที่สนใจท าศัลยกรรมตา 2 ชัน้ 

87 Pantip.com 2991238 หญิง 

อยากท าตาสองชัน้นะคะ่ ท าที่ไหนดีคะ่ 
คือตาหนมีูปัญญาตรงที่ตาทัง้สองข้างน่ีมนัไมเ่ทา่กนันะคะ่ ตาข้างนึ่ง 1
ชัน้ อีกข้าง 2ชัน้ หนเูลยอยากท าตาให้มนัเป็นสองชัน้เทา่กนันะคะ่  
เลยอยากจะถามวา่  หมอไหนดี หมอไหนท าสวย  
ท าออกมาแล้วตาเทา่กนั นะคะ่ 

88 Pantip.com 4069533 หญิง 

ท าตาสองชัน้ที่ไหนดี ชว่ยเลือกหน่อยย 
เราดรีูวิวแล้วก็ชอบสี่ที่นีเ้ลยเลือกไมถ่กูสกัที ใครเคยท าที่ไหนรีวิวหน่อยคา่ 
ท าแล้วเป็นไงบ้าง บวมมากมัย้ยยย ตอนท าตอนไหนเจ็บสดุคะ แล้วราคา
เทา่ไหร่กนับ้างเอย่ย 
ที่ที่เลือกมี: 
1.หมอไก่ At medical clinic 
2.Grand esta clinic 
3.หมอดาว 
4.หมอรวงข้าว 
--บางที่เห็นท าแล้วไมช่ า้เลย แตแ่ปปเดยีวก็หลดุจริงมัย้คะ? 
ขอบคณุลว่งหน้าคา่าา 

89 Dodden.com cwooky หญิง 
อยากท าตาสองชัน้ คลินิกไหนดงัสดุ? 
ขอคลินิกที่ไมต้่องแก้นะคะ เพราะเราอยากท าครัง้เดียวแล้วสวยเลย ยิ่ง
ถ้าท าเสร็จไว เก็บแผลเนียน ไมเ่จ็บแผล ไมช่ า้ไมบ่วมจะดีมากคะ่ 

90 Dodden.com lekmini หญิง 

คลินิกไหนรับท าตาสองชัน้แล้วฟืน้ตวัไว แผลเก็บเรียบบ้างคะ? 
สว่นตวัไมส่ามารถหยดุงานตดิตอ่กนัได้คะ่ แล้วที่ๆเพ่ือนแนะน ามาเป็น
คลินิกแถวบ้านก็ต้องฟืน้ตวัเกือบสปัดาห์กวา่จะออกไปท างานได้
ตามปกต ิแถมท าออกมาไมส่วยด้วย น่ีเพ่ือนเราต้องเก็บเงินแก้อีกคะ่ 
กบัคณุหมอคนเดิม แล้วงีใ้ครจะไปท าตามมนัอีกอะ่คะ!? เลยมาตัง้
กระทู้ถามเพ่ือนๆหน่อยคะ่วา่ ที่ไหนท าตาออกมาสวยเป็นธรรมชาติ 
แผลเล็ก และเก็บงานแผลได้เรียบร้อยบ้างคะ? 

91 Dodden.com beepornpimon หญิง 

ใครเคยท าตามาบ้าง เข้ามาแนะน าหนอ่ยคะ่ 
มีปัญหาเร่ืองชัน้ตาไมเ่ทา่กนั ดแูล้วไมส่วย แล้วพอดีไปเห็น ads ใน
เฟสบุ๊คของ P10 Clinic ไมท่ราบวา่เป็นไงบ้าง แพงมัย้ ใครเคยไปใช้
บริการ แนะน าหน่อยคะ่ 

92 Dodden.com superfinal หญิง 

อยากท าตาสองชัน้ให้ตาดแูบ๊วๆแบบสาวเกาหลคีา่ 
คือเราก็เป็นติ่งเกาหลีคนนึงที่เสพติดเมคอพัตามไอดอลเกาหลีมาก 
แล้วสิ่งที่ยากที่สดุของเมคอพัอะ คือแต่งตาเลยคะ่ โห กวา่จะแตง่ให้ตา
ดโูตสวย แบ๊วยากมาก พอดีเราเป็นคนตาสองชัน้ไมค่อ่ยชดัเทา่ไร 
อยากได้ประมาณนีอ้ะคะ่ จะพอได้ไหม 
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ตาราง 33 (ตอ่) 
ล าดับที่ เว็บไซต์ ช่ือผู้ใช้งาน เพศ ข้อมูลจากผู้ที่สนใจท าศัลยกรรมตา 2 ชัน้ 

93 Dodden.com jennyjjen หญิง 
อยากท าตา 2 ชัน้ ต้องค านึงเร่ืองอะไรบ้างคะ่ 
อยากท าตาสองชัน้คะ่ เป็นคนหางตาตก เนือ้ตรงเปลือกตาเยอะ ใครมี
หมอดีๆ แนะน าหน่อยคะ่ 

94 Dodden.com Gifttybella หญิง 

หนงัตาตก+หนงัตาเยอะศลัยกรรมที่ไหนดีคะ 
เป็นภมิูแพ้คะ่เลยคนัตาและขยีต้าบอ่ยจนกล้ามเนือ้ตาออ่นแรงหนงัตา
ตก 
บวกกบัได้คณุพอ่ที่มีหนงัตาเยอะไปจนตากลายเป็นสามชัน้ เลยอยาก
ศลัยกรรมคะ่แตก่ลวัวา่ท าออกมาแล้วจะแยก่วา่เดิม เลยอยากปรึกษา
เพ่ือนๆในนีด้คูะ่วา่มีสถานที่หรือคณุหมอทา่นไหนเก่งๆบ้าง ขอบคณุ
มากคะ่ 

95 Dodden.com โชตินรินท์ ชาย 
ตาท าที่ไหนดีครับ 
ท าตาสองชัน้กบัหมอกรีชาติ ยนัฮี ดีไหม รีวิวบางอนัก้ดีบางอนัก้ไมด่ี 
เลอลกัษณ์ ท ากบัหมอไหนดีครับ หมอเทพประตนู า้ท าตาดีไหม 

96 Dodden.com sudacha ชาย 

ตาสองชัน้หลบใน อยากท าตาคะ่ แนะน าที 
ตามหวักระทู้ เลยคา่ เกิดมาอาภพั ตาสองชัน้แตห่ลบใน T^T วาด
อายไลเนอร์ล าบากไปอีก!! เก็บเงินได้ก้อนนึงแล้วคะ่ วา่จะลงทนุท าตา
กะเค้าซะท ีเพ่ือนๆ พ่ีๆ คนไหนมีคลินิกดีๆ แนะน ามาได้เลยคา่ งบ
เทา่ไหร่กนับ้าง หรือใครมีรูปก่อนและหลงัท าให้ดจูะกราบขอบพระคณุ
มัก่ๆ เลยคา่ > < 

97 Dodden.com puiii15 หญิง 
ท าตา 2 ชัน้ แบบกรีดหรือแบบเย็บดีกวา่กนั 
ตามหวักระทู้ เลยคะ่ เราก าลงัอยากจะท าตา 2 ชัน้อยู ่เลยอยากรู้วา่
แบบไหนจะดีกวา่กนั 

98 Dodden.com jiji หญิง 
ตาสองชัน้ 
ม าตาสองชัน้ที่ยกิูคลีนิคดีมัย้คะ่ 

 
 
 
 
 
 
 



  183 

ตาราง 33 (ตอ่) 
ล าดับที่ เว็บไซต์ ช่ือผู้ใช้งาน เพศ ข้อมูลจากผู้ที่สนใจท าศัลยกรรมตา 2 ชัน้ 

99 Dodden.com 
ทรายขาวใน

ทะเล 
หญิง 

มีงบแค ่1 หม่ืน ท าตา 2 ชัน้ได้ไหมคะ 
เรามีแพลนจะท าตาคะ่ 
แตมี่งบจ ากดั 
สว่นตวัเคยท าจมกูกบั อ.บญุถ่ินเม่ือ 6 ปีก่อน ราคาเบาหวิว ก็ออกมาดี
ไมมี่ปัญหาอะไรคะ่ 
ตอนนีก้ าลงัมองโรงพยาบาลรัฐ เพราะมีคา่ใช้จา่ยที่จ ากดั คือมีงบเพียง 
1 หม่ืนบาท เลยอยากสอบถามผู้ มีประสบการณ์คะ่ วา่หากท าที่
โรงพยาบาลของรัฐ เชน่ศิริราช (ใช้คณุหมอที่เป็นแพทย์ที่ก าลงัเรียน
เฉพาะทางท า) หรือ รามาพรีเม่ียม 
(อาจารย์แพทย์ท า) จะเกินงบ 1 หม่ืนไหมคะ และมีคลีนิคที่ไหนบ้างคะ 
ที่สามารถท าได้ในงบเทา่นีบ้้าง และปลอดภยั อยากได้ในกรุงเทพฯ 
และปริมณฑลคะ่ เร่ืองการรอคิวไมรี่บคะ่ รอได้ 

100 Dodden.com ying_yee หญิง 

ใครเคยท าตา2ชัน้กบัโรงพยาบาลเอเซียคอสเมติกบ้างคะ่ 
สวสัดีคะ่ เราเห็นในเฟสของคณุหมอทนงศกัดิ์คะ่ 
เห็นมีท าตาราคาโปรโมชัน่ 11900บาท 
ใครเคยท ากบัทางโรงพยาบาล หรือมีที่แนะน าหน่อยคะ่ 
อยากท า ก าลงัหาข้อมลู 
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ตาราง 34 ข้อมลูกลุม่ตวัอย่างผู้บริโภคท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ จ านวน 100 คน จากเว็บไซต์ 

ล าดับที่ เว็บไซต์ ช่ือผู้ใช้งาน เพศ ข้อมูลจากผู้สนใจฉีดโบทอ็กซ์ 

1 Dungdong.com dokdee หญิง 

ฉีดโบท๊อกที่ไหนดีคะ ขอแบบฉีดแล้วเรียวจิงแนะน าหน่อยคะ 
เคยฉีดวฒุธิศกัดิ์ไปรอบนงุ เหมือนไมไ่ด้ท าอะไรเลย 
ขอแบบฉีดแล้วเรียวจิง เมโสด้วยก็ได้ กทม.คะ่ 
คลีนิคไหนด ี

2 Dungdong.com NnunPTY หญิง 

สวสัดีคะ่ คือเราตดัสินใจวา่จะไปฉีดโบท็อกซ์ลดกรามที่เลอลกัษณ์ 
แตไ่มแ่น่ใจวา่ควรฉีดกบัคณุหมอทา่นไหน ? 
เราต้องเลือกรึป่าวคะวา่อยากให้หมอคนไหนฉีดให้.... คือเป็นครัง้
แรกที่จะฉีดอะคะ เราเลยคอ่นข้างกงัวล  
เพ่ือนๆ คนไหนมีประสบการณ์ รบกวนแนะน าด้วยนะคะ่ ขอบคณุ
คะ :') 

3 Dungdong.com clickz ชาย 
มีใครเคยไป Botox ที่ Charmer Clinic บ้างครับ เห็นเป็นของเกาหลี 
100 u 8900 ใครเคยไปใช้บริการบ้างครับ ลองเสิดด ูไมค่อ่ยเจอ
ข้อมลูอะไรเลย 

4 Dungdong.com less หญิง 

ใครเคยโบท๊อกซ์ เมโสแฟต ร้อยไหมกับหมอวิโรจน์ รบกวนเข้ามา
ตอบทีคะ่ plzzzzzz ขอให้คนที่ท ากบัหมอจริงแล้วมีน า้ใจมาตอบ
สวยขึน้ๆทกุวนัเลยคะ่    
ขอเป็นวิทยาทานคะ่    
คือเราก าลงัคิดวา่จะไปฉีดโบท๊อกซ์ เมโสแฟต ร้อยไหมกบัหมอ
วิโรจน์คะ่ 
แตเ่ทา่ที่อา่นในบอร์ดนี ้เราไมรู้่เลยวา่คนไหนม้า ไมม้่า  
บางคนท ารีววิ แตรู่ปที่ใช้รีวิว มนัเหมือนรูปในแทบ็เล็ตของคลินิกเลย  
อา่นจากบางที่ก็บอกวา่ยาปลอม หรือฉีดโบกบัหมอแล้วหน้าเบีย้ว 
คือเราไมรู้่วา่เร่ืองจริงหรือมีคนพยายามกลัน่แกล้งคลินิกกนัแน่ 
อา่นจากในนีบ้างคนบอกวา่มีคนท าทีน่ี่เยอะ แตเ่ราไป ไมเ่ห็นมีใคร
เลย 
เลยอยากรู้วา่จริงๆ ฉีดแล้วเห็นผลมัย้ มีเคสหลดุรึป่าว  
สว่นตวัไปปรึกษาหมอแอบรู้สกึวา่หมอhard sellและดไูมค่อ่ยมี
จรรยาบรรณ 
เหมือนจะจบัฉีดให้ได้ แถมบอกวา่ถ้ามาปรึกษาแล้วไมท่ าอีกคราว
หน้าจะคิดคา่ปรึกษาแล้วนะ 
เราเลยยิ่งไมค่อ่ยจะเชื่อใจหมอเทา่ไหร่ 
แตถ้่ามีคนมาคอนเฟิร์มวา่เห็นผล เราก็ยอมจา่ยคะ่  
คือบางทีเราเจอหมอเก่งมากๆก็มกัจะหลงตวัเอง ปากไมด่ีเทา่ไหร่ 
แตห่มอที่เราเจอก็ยงัดมีูจรรยาบรรณมากกวา่หมอวิโรจน์ 
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ตาราง 34 (ตอ่) 

ล าดับที่ เว็บไซต์ ช่ือผู้ใช้งาน เพศ ข้อมูลจากผู้สนใจฉีดโบทอ็กซ์ 

5 Dungdong.com lalalila หญิง 

ใครเคยฉีด Botox ที่ Stella clinic ยเูน่ียนมอล์บ้าง เป็นไงบ้าง ก าลงั
สนใจฉีด โบท๊อกที่น่ีคะ่ เห็นโปรราคาถกูมาก โบ+แฟต 2,999 แตไ่ม่
เจอรีวิวเลย 
ใครเคยไปท าแล้วผลเป็นไงบ้าง บอกทจ้ีา 

6 Dungdong.com Pakapako หญิง 

อยากฉีดโบท๊อกลดกรามคะ่ มองไว้หลายที่  
ดรีูวิวจากFB และดรูาคาโปโมชัน่อา่คะ่ 
อยากให้กรามลงจริงๆอา่คะ่ 
ที่มองๆไว้ก็มี Nareeya clinic , LBC Clinic , Fin Delles Vintage , 
Vshaveclinic 
คือที่ไหนดีคะ หรือมีที่ไหนแนะน ามัย้คะ  
จะไปฉีดวนัเสาร์นีอ้า่คะ่ 2คลินิคแรก คนติดตามเยอะมากๆเลยคะ่ 
ไมรู้่จะเชื่อได้มัย้  

7 Dungdong.com jiewliew_jung หญิง 

ใครเคย Botox ลดปีกจมกูมัย้คะ 
อยากทราบวา่มนัลดได้ดีเหมือนตดัปีกจมกูมัย้คะ และราคาเทา่ไหร่
หรอคะ ท าที่ไหนด ี
ตอนนีย้งัไมก่ล้าตดัปีกจมกูอะ่คะ่ มีใครเคยท าบ้างคะ ชว่ยโพสรูป 
before and after หน่อยคะ่ 

8 Dungdong.com ปลา5 หญิง อยากฉีดBotox ที่ไหนดี ราคาไมแ่พง แตไ่ด้ผลจริงๆ 

9 Dungdong.com kikapoo21 หญิง 
สอบถาม ราคาการฉีดโบท็อกซ์ และ ร้อยไหม ฉีดผิวขาว  
สอบถามวา่ตอนนีมี้คลนิีกไหนบ้าง จดัโปรโมชัน่ ลดราคา อยูต่อนนี ้
คะ่ 

10 Dungdong.com koykoykoy หญิง เราอยากมีหน้าเล็กๆ โบท็อคที่ไหนดี  
มีใครท าแล้วเปนไงมัง่บอกเราด้วยนะ 

11 Dungdong.com l3yl3oss ชาย อยากทราบวา่ Botox ลดกรามอนัเดียวกบัหน้าเรียวไหมครับ  
หรือมนัฉีดคนละแบบกนั 

12 Dungdong.com evefei หญิง 

อยากสอบถามวา่ มีใครพอจะแนะน าคลีนิคสถานที่รับฉีด Botox 
ราคาไมแ่พง  
แถวๆเดอะมอลล์บางกะปิ  
หรือโซนลาดกระบงั  ร่มเกล้า สะพานสงู ยา่นๆนี ้ได้มัย้คะ หายาก
มากเลยคะ่ 
สว่นใหญ่จะเจอแถวลาดพร้าว ห้วยขวางประมาณนี ้
เผ่ือถ้ามีแนะน าจะได้ไมต้่องขบัรถไปไกลคะ่ สะดวกดี รบกวนด้วยนะ
คะ 
ขอบคณุคะ่^^ 

 



  187 
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ล าดับที่ เว็บไซต์ ช่ือผู้ใช้งาน เพศ ข้อมูลจากผู้สนใจฉีดโบทอ็กซ์ 

13 Dungdong.com lillypilly หญิง 
พอดีมีปัญหา รอยยน่บนหน้าผากคะและอยากหน้าดเูล็กลงด้วยคะ่ 
เลยอยากจะลองโบท๊อกด ูเพิ่งเร่ิมโบท๊อกควรท าที่ไหนดีคะ 
ที่น่าเช่ือถือ ไม่เอาหมอกระเป๋านะคะ 

14 Dungdong.com Echamoy หญิง ฉีดโบท๊อกหน้าเรียวที่ไหนดี ที่เห็นผลจริงๆส าหรับคนหน้ากลมมาก 

15 Dungdong.com beer277 หญิง 

เราพอจะรู้วา่โบท็อกมีหลายยี่ห้อมาก ทัง้ของอเมริกา องักฤษ เกาหล ี 
เราไมรู้่วา่มนัตา่งกนัยงัไง รู้แคว่า่ราคาไมเ่ทา่กนั  ประเด็นคือเรา
อยากฉีดโบคะ่ แตส่งสยัวา่ จ าเป็นต้องเลือกยี่ห้อรึเปลา่คะ? หรือ
ยี่ห้อไหนๆก็เหมือนกนั  รบกวนชว่ยตอบทีคะ่ ของคณุคะ่ 

16 Dungdong.com sprite123 ชาย มีที่ไหนแนะน าบ้างคาบบ อยาก ฉีด เมโส หน้าใส กบั Botox   
มีที่ไหน แนะน าบ้าง  

17 Dungdong.com nawajung หญิง 

ตอนนีเ้ร่ิมมีริว้รอยบริเวณหางตา และมีรอยยน่ระหวา่งคิว้ด้วยนิด
หน่อย แตต่รงหางตาน่ีเห็นชดัมากคะ่  ครีมลดริว้รอยซือ้มาใช้หมด
ไปกระปกุที่ 2 แล้วก็ยงัไมเ่ห็นผลคะ่ ตอนนีค้ิดอยากจะฉีดโบท็อกซ์ 
แตไ่มรู้่วา่โบท็อกซ์จะอนัตรายหรือเปลา่?   ใครพอทราบรบกวนชว่ย
ตอบทีคะ่ ขอบคณุคะ่ 

18 Dungdong.com memaylodie หญิง 

โบท็อกตกค้างในร่างกายไหม?  พอจะทราบมาอยูเ่หมือนกนัคะ่วา่
โบท็อกอยูไ่ด้ประมาณ 6 เดือน แตเ่ราอยากรู้วา่...หลงัจาก 6 เดือน 
โบท็อกจะสลายไปหรอคะ? แล้วมีโอกาสที่จะตกค้างในร่างกายหรือ
เปลา่คะ?   ขอบคณุคะ่ 

19 Dungdong.com ploypoliploy หญิง เคยได้ยินมาวา่คนที่ฉีดโบท็อกซ์สกั 4-5 ครัง้ หน้าจะเรียวลงถาวร รูป
หน้าก็จะไมค่อ่ยเปลี่ยนแล้ว อยากทราบวา่จริงรึป่าวคะ? 

20 Dungdong.com bellamcmsu หญิง 
ตอนนีอ้ยากฉีดโบท็อก ชว่ยเเนะน าคลนิิคที่ฉีดเเล้วเห็นผลจริงให้ที
คะ ใครเคยไปท าที่ไหนเเชร์ประสบการณ์ให้หน่อยคะ 

21 Dungdong.com beer277 หญิง 

ใครเคยฉีด โบท๊อก กะ นิติพล และ วฒิุศกัดิ ์ 
ชว่ยแนะน าหน่อยนะคะ่ วา่ 2ที่ ที่ไหนดี กวา่กนั  และ ของวฒิุสกัด. 
ไปถามมา 12500 บาท เขาบอกเป็นของ เมกาจริงหรือป่าวไมรู้่ และ
นิติพลประมานเทา่ไรคะ่ ชว่ยความคิดหน่อยคะ่. จะไปฉีดเร็วๆนี.้ อะ่ 
คะ่ 

22 Dungdong.com nuaomjai หญิง 
สวสัดีคะ่ เราก าลงัมองหาคลินิกฉีด Botox อยูค่ะ่  อยากสอบถามวา่
มีใครพอจะรู้จกัคลินิกดีๆที่น่าเช่ือถือแถวๆป่ินเกล้าบ้างมัย้คะ? 

23 Dungdong.com nammonzz หญิง 
เห็นหลายๆคนบอกวา่ต้องฉีด Botox ของอเมริกาเทา่นัน้ เพราะของ
อเมริกาดีที่สดุ ไมท่ราบวา่เราจะรู้ได้ไงวา่ยี่ห้อไหนดีที่สดุคะ? 
ขอบคณุคะ่ 
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ล าดับที่ เว็บไซต์ ช่ือผู้ใช้งาน เพศ ข้อมูลจากผู้สนใจฉีดโบทอ็กซ์ 

24 Dungdong.com supanidauu หญิง 
จะฉีดโบท็อกซ์คะ่ แตไ่มรู้่จะฉีดที่ไหนด ีอยากได้ที่ที่ได้มาตรฐาน 
ชว่ยแนะน าหน่อยคะ่ ไมเ่อาหมอกระเป๋านะคะกลวัหน้าพงัหน้าเบีย้ว
งีข้อบคณุคะ่ 

25 Dungdong.com suneekiki หญิง 
ไก่เจอบอ่ยมากที่เขาพดูถึง Botox ปลอม เข้าใจวา่มนัอนัตรายยงัไง 
แตย่งัไมเ่ข้าใจวา่ Botox ปลอมคืออะไร?  ใครรู้ชว่ยอธิบายทีคะ่ 

26 Dungdong.com bigballoon หญิง 
เราอะจะไปฉีด Botox แตมี่คนนู่นบอกของประเทศนั ้น้ประเทศนีด้ ี
สรุปอนัไหนดี แล้วจริงๆแล้วมนัตา่งกนัยงัไง อยากรู้มาก 

27 Dungdong.com kavanee หญิง 

ฉีดโบทอกซ์หน้าเรียวของเอเซียคลินิคดีไหมคะ่แนะน าทีคะ่ อยาก
หน้าเรียวๆเราเสริมจมกูกบัคลินิคนีด้้วยก็เลยสนใจอยากจะฉีดโบ
ทอกชว่ยหน้าเรียวด้วยแตข่อกลบัมาศกึษาก่อน เพราะยงัไมเ่คยฉีด
เลย แล้วฉีดแล้วจะมีผลข้างเคียงไหมคะ่ แล้วถ้าคิดจะฉีดโบท็อกซ์...
ต้องท าอยา่งไรมีห้ามเหมือนกบัเสริมเสริมไหมคะ่ 

28 Dungdong.com pischa หญิง มีใครเคยฉีด botox modify มัย้คะ 

29 Dungdong.com Huneybunch- ชาย 

ผมจะไปฉีดโบทอกหน้าเรียวที่ แพรคลนิิก ไมท่ราบวา่ที่คลินิกนี ้
ปลอดภยัไหม  
จากเว็บนี ้
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=praeclinic 
คือเห็นเค้าบอก โบเกาหลีแค ่4000/50unit 
ผมวา่มนัถกูดี และดจูากคนทีต่อบกระทู้ เค้าแล้ว ไมรุ้่วา่หน้าม้าไหม 
แตว่า่ผมเห็นคนในเวบ็นี ้เอารูปตวัเองมารีวิว และก็ขายยา ผมวา่ไม่
คอ่ยเช่ือถือ 
แตใ่นแพรคลินิก มนัเป็นยาของเค้าเลย ไมต้่องไปซือ้จากคนอ่ืนและ
ให้หมอฉีด. ผมอยากรู้วา่ใครเคยฉีดที่น่ีมาแล้ว  
ผมไมไ่ด้มาโฆษณานะครับ แคอ่ยากรู้จริงๆ ผมกลวัคนในเวบ็ของ
เค้า เป็นหน้าม้าทัง้หมด ฮา่ๆ 

30 Dungdong.com nammonzz หญิง 
ตอนนีก้ าลงัหาคลินิกฉีดโบท็อกอยูค่ะ่ อยากทราบวา่ ฉีดโบท็อก
ราคาประมาณเทา่ไหร่คะ? นอกจากคา่โบท็อกแล้วมีคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ 
อีกมัย้คะ รวมแล้วประมาณเทา่ไหร่คะ? กงัวลเร่ืองราคานิดนึงคะ่ 

31 Dungdong.com nosewatcharin หญิง 

ใครเคยฉีดโบท็อกซ์ BOTOX LIFT ยกหน้าไมจ่ ากดัจดุที่นิติพล
(5000บาท)คะ ใครเคยฉีดตวันีบ้อกหนอ่ยน้า ได้ผลปะคะ แล้วถ้าเรา
มีตีนกาตรงหางตา มนัจะชว่ยไหม  (แบบพอเลือนๆไปปะ ไมอ่ยาก
เสียเงินสองเด้งคะ55 

32 Dungdong.com mydd22 ชาย 
สอบถามหน่อยคะ ใครเคยฉีดโบท็อกที ่asiaclinic บ้างคะ เป็นยงัไง
บ้าง ดีไหมอะ 
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ล าดับที่ เว็บไซต์ ช่ือผู้ใช้งาน เพศ ข้อมูลจากผู้สนใจฉีดโบทอ็กซ์ 

33 Dungdong.com mydd22 ชาย 

โบท็อกปรับรูปหน้าให้เรียวที่ไหนได้ผลไว้ใจได้? ราคาประมาณ
เทา่ไหร่? แนะน าทคีรับ ขอชื่อคลินิกหลายๆที่ที่ถนดัด้านนีเ้พ่ือศกึษา
ก่อนตดัสินใจ หรือถ้าได้ชื่อคณุหมอเลยจะดีมากๆครับ  
รูปหน้าตามรูปเลยครับผม ขอบคณุมากๆลว่งหน้านะครับ 

34 Dungdong.com Paetaii หญิง 

มีใครเคยฉีดโบท๊อกซ์เพ่ือแก้ไขการยิม้เห็นเหงือกมัย้คะ  
อยากทราบวา่ผลเป็นอยา่งไร และสามารถฉีดทีคลินิกหรือ
โรงพยาบาลใดได้บ้างคะ 
รบกวนพี่ๆเพื่อนๆชว่ยแนะน าคณุหมอที่เก่งในด้านนีใ้ห้ด้วยคะ่ 
ขอบคณุคะ่ 

35 Dungdong.com cherrycherriy หญิง 

สนใจจะไปฉีดโบท็อกที่ ks clinic ยเูน่ียนมอลล์อะ่คะ่ อยากสอบถาม
วา่ที่น่ีดีไหมคะ 
เห็นพริตตีห้ลายๆคนไปฉีดกนัเยอะ แล้วก็ราคาถกูมาก 
อยากรู้วา่ ฉีดแล้วเห็นผลไหม เรียวลงไหม ปลอดภยัไหมคะ่ และ
หมอที่ฉีดให้เป็นหมอที่เช่ียวชาญไหมคะ่ 

36 Dungdong.com CathyDollShop หญิง 
มีใครเคยโบท็อกที่ sriyadaclinic กบั VsquareClinic บ้างคะ่  
ตอนนีด้รูะหวา่ง sriyadaclinic กบั VsquareClinic อยูค่ะ่ เห็นราคา
ถกูหน่อยแตไ่มรู้่จะดีรึป่าว 

37 Dungdong.com commars หญิง 

ฉีดโบทอกซ์หน้าเรียว ราคาเทา่ไหร่คะ แล้วท าที่ไหนดี แนะน าทีคะ  
คือเป็นคนแก้มเยอะมาก แตต่วัเล็ก เลยอยากหน้าเล็กๆคะ อยาก
ทราบวา่ 
1.ฉีดโบทอกซ์หน้าเรียวราคาเทา่ไหร่คะ 
2.แล้วฉีดที่ไหนดีคะ 

38 Dungdong.com Cry ชาย 

สงสยัครับวา่ รอยพบัเป็นเส้นที่คอสามารถฉีดโบท๊อกได้มัย้ เคยอ้วน
มาก่อน ลด น.จนเป็นปรกติแล้ว แตว่า่รอยพบัที่คอเป็นเส้นๆยงัอยู่
เวลาถ่ายรูปออกมาน่าเกลียดมาเลย 
สงสยัครับวา่ตรงคอสามารถฉีดโบท๊อกได้มัย้ครับ 

39 Dungdong.com jyjoy หญิง 

ใครเคยฉีดโบทอกซ์ ฟิลเลอร์ที่รพ.จฬุาบ้างคะ 1.ยี่ห้อและราคาเทา่ไร
คะ  
2.มีคา่หตัถการทางการแพทย์และคา่ห้องเทา่ไรคะ 
3.ฉีดกบัหมอทา่นใดดีคะ 
4. เราอยากฉีดฟิลเลอร์ร่องน า้ตาคะ  
กบั ยกกระชบัรุสกึแก้มหยอ่นๆ ถ้าฉีดโบทอกซ์กบัฟิลเลอร์์เพ่ือยก
หน้าจะชว่ยไหมคะ จริงๆอยากท าultheraแตแ่พงอา่ 
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ล าดับที่ เว็บไซต์ ช่ือผู้ใช้งาน เพศ ข้อมูลจากผู้สนใจฉีดโบทอ็กซ์ 

40 Dungdong.com กอกระแต หญิง 

หน้าแบบนีโ้ครงหน้าอะไรคะ(หน้าเราเองคะ่ แหะๆ) 
ตอนเด็กๆเรามีแก้มนะคะ โตขึน้มามนัก็มีแตน้่อยลงบางครัง้ถ่ายรูป
กรามเดน่ แตเ่วลายิม้แก้มเดน่(งง) 
อยากจะท าโบท็อกซ์กราม/ร้อยไหม/ลิฟหน้า แตเ่ลือกไมถ่กูวา่อะไรดี
ที่มนัจะมีผลตอ่ใบหน้าเรามากทีส่ดุแบบวา่เห็นผลอะ่คะ่ 
เอาแคอ่ยา่งเดียวก่อนนะคะ งบน้อยแหะๆ 

41 Pantip.com 3588791 หญิง 

ฉีดโบท๊อกคลีนิคไหนดคีะ่ 
เพ่ือนๆมีแนะน าหน่อยคะ่ 
ใครไปฉีดโบท๊อกคลีนิคที่ไหนกนั  
ที่ดี และราคาไมแ่พงเกินไป 
เรายภุเูก็ตคะ่ 
ขอบคณุคะ่ 

42 Pantip.com 4539806 หญิง ฉีดโบท๊อกทื่ไหนดีคะ 

43 Pantip.com 2532175 ชาย 
โบท๊อกอนัตรายไหม 
อยากทราบวา่.  การฉีดโอท็อกอนัตรายไหมครับ. อยากขอค าแนะน า
เก่ียวกบัข้อดีขอเสียของมนั.  ขอบคณุลว่งหน้าครับ 

44 Pantip.com 4252577 หญิง 
พอดีอยากร้อยไหม โบท๊อกซ์ ฉีดมาเด้คอลลาเจน มีที่ไหนแนะน า
ไหมคะ่ งดดร่ามา่นะคะ่ ต้องการค าตอบเป็นสถานที่จริงๆเชน่
คลินิก… 

45 Pantip.com 3499820 หญิง 
อยากทราบวา่ ใครเคยไปฉีดโบท๊อกซ์ที่นิติพลบ้าง 
ราคาเทา่ไหร อยากไปฉีดเพราะเป็นคนมีกรามใหญ่คะ่ 
อยากหน้าเรียวเหมือนคนอ่ืน ชว่ยตอบทีนะคะ 

46 Pantip.com 4813540 หญิง 

อยากฉีด โบท๊อกคะ่ แตก่ลวั ใครเคยมปีระสบการณ์บ้างคะ ??? 
เม่ืออายเุร่ิมเข้าเลข 3 สิ่งที่สาวๆกลวัคอื ริว้รอยคะ่ เร่ิมมาละ 
โดยเฉพาะตรงหน้าผากน่ี เห็นได้ชดัเลย   
อยากได้ความรู้เก่ียวกบัการฉีดโบท๊อกคะ่ ของที่ไหนดี ราคาเทา่ไหร่ 
ฉีดแล้วได้ผลมัย๊ เปลี่ยนแปลงยงัไง ฉีดแล้วมีอายเุทา่ไหร่จงึต้งไปฉีด
ซ า้  
รบกวนผู้ มีประสบการณ์ แชร์หน่อยนะคะ 
ขอบคณุคะ่ 

47 Pantip.com 4799329 หญิง 
เสริชหา ข้อมลูเก่ียวกบั Botox 
เห็นวา่  Nabota ก็ดี พอๆกบั ตวัอเมริกา 
พอจะมีคลินิคไหน ใช้Botox ตวันีบ้้างคะ 
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48 Pantip.com 2078285 หญิง 
ร้อยไหม หรือ โบท๊อก ดีกวา่กนั 
ไมมี่ความรู้ด้านศลัยกรรมเลยคะ  
อยากทราบวา่จะให้หน้าเรียววิธีไหนดทีี่สดุคะ่ 

49 Pantip.com memory1011 หญิง 

ฉีดโบท๊อกซ์เพ่ือปรับหน้าเรียว อนัตรายแคไ่หน ?? 
เราอยากรู้วา่ จากข่าวทีล่กูคร่ึง สาวประเภทสอง ร้องคลินิคดงัฉีด
โบท๊อกซ์ แล้วหน้าพงัอ้ะ  
มนัน่ากลวัขนาดไหน มีใครเคยมีประสบการณ์แบบนีม้ัย้คะ 
**  คือเราอยากไปฉีดเพื่อปรับรูปหน้า แตก็่กลวัๆ ** 
มีเพ่ือนๆพอแนะน าได้มัย้ วา่จะไปที่ไหนดี   หรือที่ไหนปลอดภยั  
และมีแพทย์ที่เช่ียวชาญคะ่ 
ชว่ยหน่อยนร้าาาาาาาาาาาาาาาาาาาาา 

50 Pantip.com 3806574 หญิง 

อาย5ุ6 ฉีดโบท๊อกได้มัย้? 
ตามชื่อหวักระทู้ เลยคะ อยากพาแมไ่ปฉีด แตอ่ยากรู้ก่อนวา่คนอายุ
56ปีแล้ว ไมเ่คยฉีดโบท๊อกเลย ถ้าไปฉีดจะเห็นผลมัย้คะ? 
แมอ่ายคุอ่นข้างเยอะแล้วนะคะ  
อยากให้แมส่วยบ้าง! 
แท็กห้องผิดขออภยัคะ่ 
ขอบคณุคะ่! 

51 Pantip.com 3627727 หญิง ถ้าซือ้โบท๊อกที่ขายตามอินเตอร์เน็ตจะดีมัย้ 

52 Pantip.com 3786556 หญิง 

วิธีเช็ค Botox ปลอมในคลนิิกตา่งๆมีวธีิเช็คอยา่งไรคะ่ 
ตดัสินใจจะฉัดโบท๊อก แตอ่า่นในหลายกระทู้บอกวา่ คลินิกดงัๆก็มี
ของปลอม 
เลยอยากทราบวิธีเช็ค  
และนอกจากนีถ้้าเป็นโบท๊อกหิว้เข้ามา อยากรู้วา่หมายความวา่ยงัไง
คะ่ 
ใช้แบบน าเข้ามาจากตา่งประเทศหรือเปลา่คะ่ 
ตอนนีมี้โปรถกูๆหลายคลินิก แตเ่ค้าก็บอกวา่ของแท้ 
พบปลอมคืนเงิน ไอเ่ราก็ตดัสินใจไมถ่กูเลย 

53 Pantip.com 3711486 ชาย 
เร่ืองขอค าปรึกษาในการฉีดโบท๊อก 
ผมมีแผนวา่จะฉีดโบท็อก แตก่งัวลใจเร่ืองความปลอดภยั ตกลงแล้ว 
ฉีดโบท๊อก มนัพฒันาไปไกลหรือยงัครับ สง่ผลข้างเคียงอยา่งไร 
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ล าดับที่ เว็บไซต์ ช่ือผู้ใช้งาน เพศ ข้อมูลจากผู้สนใจฉีดโบทอ็กซ์ 

54 Pantip.com 3615559 หญิง 

มีใครฉีดโบท๊อกซ์เพราะอยากลองบ้างมัย๊คะ? 
ตอนนีเ้ราก าลงั"อยากลอง"ฉีดโบท๊อกซ์ดคูะ่ ทัง้ๆหน้าเราก็ไมไ่ด้มี
ปัญหามากมายแบบที่ทนไมไ่หว  
แตด้่วยความอยากรู้วา่ถ้าฉีดจะเป็นยงัไง จะสวยขึน้เหมือนคนอ่ืนๆรึ
ป่าว เราเลยอยากลองดคูะ่ 
มีเพ่ือนๆคนไหนที่เพิ่งฉีดครัง้แรกเพราะความอยากลองบ้างมัย๊คะ 
แล้วผลออกมาเป็นยงัไงบ้าง ถกูใจมัย๊ แล้วจะกลบัไปฉีดรอบ
สองมัย๊? 
ปล. ถ้าจะฉีดจริงๆเราจะศกึษาให้มากๆคะ่ จะไมฉี่ดสุม่สีสุ่ม่ห้า แต่
แคต่อนนีอ้ยากถามความเห็นวา่ถ้าฉีดเพราะความแคอ่ยากลองมนั
จะคุ้มมัย๊ 

55 Pantip.com JimZy หญิง 
การฉีดโบท๊อกยกกระชบัหน้าอยูไ่ด้นานแคไ่หน? 
การฉีดโบท๊อกยกกระชบัหน้า อยูไ่ด้นานแคไ่หน ก่อนจะต้องไปฉีด
อีกรอบคะ 

56 Pantip.com 3730771 หญิง 

ใครเคยฉีดโบท็อกซ์ กบัฟิลเลอร์คาง มาให้ค าตอบหน่อยคะ่ 
พอดีเห็นบางคลีนิคมีโปรโมชัน่ถกู โบเกาหลี 100 ย ูลิฟกรอบหน้าให้
ด้วย  เลยอยากไปท า อยากถามคนที่เคยไปท าวา่ 
1.กรามลงและหน้าเรียวจริงหรอ 
2.ลิฟกรอบหน้าด้วยโบท็อกซ์ ท าให้หน้าวีเซฟได้ด้วยหรอ 
3.ฟิลเลอร์คางท าแล้วมีปัญหาไหม เห็นน้องท าออกมาสวยดีคะ่  แต่
ไมร้่อนาคตข้างหน้ากลวัมีปัญหา 
เพ่ือนๆ พ่ีๆ คนไหนเคยท ามาแนะน าบ้างนะคะ่  อยากลองไปท าบ้าง 
ไมร้่มนัจะออกมาให้เห็นถึงความแตกตา่งหรอเปลา่ 

57 Pantip.com 3173071 หญิง 
อยากท า Botox ลดกราม หน้าใส แนะน าหน่อยคะ่ 
สอบถามโบท๊อกซ์ คลีนิค ที่ไหน ดี บ้างคะ่ ราคาถกู ไมอ่นัตราย พอดี 
งบน้อย แต ่อยาก สวยนะคะ่ 

58 Pantip.com 3179887 ชาย 

โบท๊อกครับ 
หน้ากลม แตอ่ยากหน้า เป็นรูปไข่ นี ้โบท๊อกได้ไหมคบั หรือต้อง
ผ่าตดัอยา่งเดียว ใครเคยหน้ากลม แล้วแก้ไขเป็นหน้ารูปไข่หรือท า
หน้าเรียว แนะน าหน่อยคบั ใครเคยท าวิธีธรรมชาติบ้างได้ผลอยา่งไร
แนะน าหน่อย ขอบคณุครับ 
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ตาราง 34 (ตอ่) 

ล าดับที่ เว็บไซต์ ช่ือผู้ใช้งาน เพศ ข้อมูลจากผู้สนใจฉีดโบทอ็กซ์ 

59 Pantip.com porkeaw2010 หญิง 

อยากท าหน้าดเูด็กๆฉีดโบท๊อก คา่ใช้จา่ยเทา่ไรคะ? 
อาย3ุ2รู้สกึหน้า ไมค่อ่ยตงึเหมือนสมยัวยัรุ่นแระ อยากท าหน้าเด็ก 
นอกจากโบท๊อกมีไรบ้างคะที่จะหน้าเด็ก คา่ท าโบท๊อกเทา่ไรคะ ข้อดี
ข้อเสีย ท าแล้วอยูไ่ด้ก่ีเดือนคะ ขอบตาคล า้ ต้องศลัยกรรมแบบไหน
คะ รอบดวงตาจะได้ดใูสๆ ง รพ.กทมที่ไหนดี คะปลอดภยัเช่ือถือได้
คิดวา่ครีมชว่ยให้หน้าเด็กได้50%แตอี่ก50%สว่นมากพวกดาราก็ฉีด
โบท๊อกกนัเนอะ รบกวนผมปสกบอก ด้วยคร่า 

60 Pantip.com toiopo5 หญิง 
ไมเ่อาม้านะคะ ^^ แนะน าที่ฉีดโบท๊อกหน่อยคะ 
รบกวนขอคนที่เคยฉีดโบทอกแล้วได้ผลชว่ยบอกหน่อยคะ่วา่ที่ไหนดี 
ขอแถวนนทบรีุ แคราย งามวงศ์วาน คะ ไมเ่อาม้านะคะ ^^  

61 Pantip.com 3288869 หญิง 

ฉีดโบท๊อก 
ศลัยกรรมความงามคลินิกความงามโรงพยาบาลแพทย์ 
จะฉีดโบท็อกครัง้แรก เป็นคนหน้าเหลีย่มคะ่ แล้วหมอบอกวา่จะอดั
ให้ข้างละ 200 u ครัง้เดียวเลยจะอนัตรายไหมคะ่ 

62 Pantip.com 3160423 หญิง 

อยากฉีดโบท๊อกคะ่ แตข่ายก๋วยเตี๋ยวมีผลอะไรมัย้คะ 
คือเราอยากจะไปฉีดโบท๊อกคะ่ แตเ่ราต้องอยูห่น้าหม้อก๋วยเตี๋ยว
ตลอดโดนไอน า้ทกุวนัจะมีผลอะไรตอ่โบท๊อกมัย้คะ ขอค าแนะน า
หน่อยคะ่ 

63 Pantip.com 4213341 ชาย 

ฉีด Botox ดีไหมครับ ? 
ผมเป็นผู้ชายอาย ุ33 ปีแล้ว ท างานหนกัมาตัง้แตส่มยัหนุ่มๆ พอ
เครียดหรือคิดมากหน้าจะบึง้หรือขมวดคิว้บอ่ย ทกุวนันีผ้มรู้สกึวา่
หน้าผากผมมีร่องลกึจนเห็นได้ชดัมาก ผมอยากแก้ไขร่องลกึนีจ้งึไป
คยุกบัเพ่ือนสาวๆวา่ท าอะไรกบัมนัได้บ้าง เพื่อนๆเสนอการท า 
botox ครับ ผมเลยอยากถามเพื่อนๆวา่botoxมนัชว่ยได้จริงๆใชไ่หม
ครับ แล้วท าของที่ไหนดคีรับ ??? 

64 Pantip.com lamjustme หญิง 

สอบถาม ราคาฉีด ฟิลเลอร์ โบท๊อก ราคามาตรฐานคะ 
คือไปปรึกษาหมอ มาคะ คลีนิคเชื่อถือได้  
โบท๊อกallergan 100 u ราคา 20,000 บาท  
Filler perfecta subskin cc ละ 15,000 บาท 
Filler juvederm cc ละ18,000 บาท 
ราคานี ้ถือวา่แพงมัย้คะ  
รบกวนผู้ รู้ด้วยคะ ของคณุลว่งหน้านะค่ะ 
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65 Pantip.com 3030555 หญิง 

รบกวนสอบถามผู้ รู้เร่ือง Botox กบั Filler หน่อยคะ่ 
ตามหวัข้อเลยคะ่ พอดีดิฉนัก าลงัศกึษาเร่ืองนีอ้ยู่ แตข้่อมลูที่หาเจอ
ในอินเทอร์เน็ตเป็นรายละเอียดที่ละเอียดมาก อา่นจนเรางงและ
สบัสนคะ่ เลนอยากจะให้ะๆเพ่ือนที่มีประสบการณ์ด้านนีอ้ธิบายให้
เข้าใจหน่อย เอาแบบจบัใจความ อธิบายแบบภาษาคนธรรมดา
ลกูค้าทัว่ไปที่ไมมี่ความรู้ด้านนีม้าก่อนเลยคะ่ เอาแบบ Botox ชว่ย
อะไร คือ อะไร และ Filler คืออะไร ชว่ยอะไร การบวนการยงัไง มนั
ตา่งกนัตรงไหน อธิบายแบบงา่นก็ได้คะ่ 
พอดีเราทราบมาวา่ มี Botox ของ เมกา กบั เกาหลี มนัตา่งกนัยงัไง 
ยี่ห้อ allergan กบั botulax คะ่ รบกวนดเวยนะคะ 
ขอบคณุลว่งหน้าคา่ 

66 Pantip.com 
Femmes de 

Brelagne 
หญิง 

อยากทราบวา่โบท็อก สารเติมเต็มนีม้นัอยูไ่ด้นานแคไ่หนคะ ต้องฉีด
บอ่ยแคไ่หน 
มีแบบที่มนัอยูน่านๆหลายๆปีเลยไหม 

67 Pantip.com 3251429 หญิง ร้อยไหมกบัฉีกโบท๊อกอนัไหนดีคะ แนะน าคลีนิคราคาประหยดัแต่
คณุภาพดีหน่อยคะ ขอค าแนะน าคะ 

68 Pantip.com 2969680 หญิง 

โบท็อกยี่ห้อ Neuroxin ปลอมไหมคะ ? 
เห็นคลีนิคหนึ่งแถวราม65 บอกวา่ยี่ห้อนีเ้ป็นของปลอม แตค่นรู้จกั
เราเคยฉีดยี่ห้อนีแ้ล้วหน้าเรียวขึน้ ไมมี่อนัตรายใดๆ เราเลยสงสยัวา่
ต้องลงยี่ห้อนีป้ลอมไหม ลกัษณะกลอ่งเป็นสีด าอะคะ พอดีแนบรูป
จากมือถือไมไ่ด้ 
สว่นตวัเคยฉีดยีห้่อ Neuronox 100u กบัคลีนิคในลาดพร้าว ไมเ่ห็น
ผลคะ ไมล่งไมย่บุเลย ไมแ่น่ใจวา่เป็นที่หมอ หรือเป็นที่ยา 
ตอนนีมี้คนแนะน า Neuroxin อยากถามคนเคยฉีดวา่ผลเป็นไงบ้าง
คะ ท าไมคลีนิคสว่นใหญ่ไมนิ่ยมใช้ยี่ห้อนี ้ 
*ขอบคณุส าหรับค าตอบลว่งหน้าคะ*  

69 Pantip.com 1968337 หญิง 

ฉีดโบท๊อก 
อยากทราบวา่ หลงัฉีดโบท็อกที่เค้าบอกกนัวา่ห้ามกินสมนุไพร
ร้อนอะ่คะ ยาลดน า้หนกัน่ีเก่ียวมัย๊อะ่คะ เพราะวา่กินเเล้วมนัก็ร้อนๆ
เหมือนกนั 
หรือวา่คนละสว่นกนัอะ่คะ สงสยัมากเลยคะ่ 
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ล าดับที่ เว็บไซต์ ช่ือผู้ใช้งาน เพศ ข้อมูลจากผู้สนใจฉีดโบทอ็กซ์ 

70 Pantip.com rosy_rosy หญิง 

หน้าเรามีปัญหาคือ มีริว้รอย หน้าหยอ่นคล้อย รู้สกึวา่ไมค่อ่ยกระชบั 
หน้าผากก็มีริว้รอยลกึ อยากสอบถามวา่ใครเคยฉีดโบท๊อก ฟิลเลอร์ 
หรือร้อยไหมบ้าง 
ท าแล้วเป็นยงัไง ท าคลินิคไหนดีทีป่ลอดภยั หลงัท าแล้วมีผลกระทบ
ยงัไงบ้าง 
ใครเคยฉีดบ้างคะ มาแชร์ให้ฟังหน่อยจ้า 

71 Pantip.com bamboo_bridge หญิง 

สอบถามความเห็นสาวๆนะคะ วา่ถ้าจะแตง่งาน สาวๆจะฉีดโบท๊
อกซ์ร้อยไหมเพ่ือให้หน้าเรียวสวยตอนวนังานมัย๊คะ 
เราก าลงัจะเป็นเจ้าสาวคะ่ เพื่อนสาวทีน่างฉีดโบท๊อกซ์ ร้อยไหมกนั
เป็นปกติอยูแ่ล้ว พวกนางก็บอกวา่ก่อนวนังานให้ไปฉีด เพ่ือวนังาน
จะได้เป๊ะๆ  
เพ่ือนๆวา่มนัเป็นความคิดทีด่ีมัย๊คะ จ าเป็นมัย๊คะ เพราะหน้าเราไม่
เป๊ะเลยคะ่ ไมม่ัน่ใจแตก็่กลวัเข็มกลวัสารตกค้าง เราไมเ่คยฉีดหรือ
ท าอะไรกะหน้าเลยคะ่ มีท าทรีทเม้น กะยิงเลเซอร์นานๆที  
เรายงัไมไ่ด้ตดัสินใจอะไรในเร่ืองนีน้ะคะ แตอ่ยากลองถามความเห็น
ของสาวๆในห้องแป้งดคูะ่ ถือเป็นการแลกเปลี่ยนความเห็นกนัเนอะ 
ขอบคณุคะ่ 

72 Pantip.com 2978906 หญิง 
ฉีดฟิลเลอร์ รึ โบท๊อกดี 
ฉีดฟินเลอร์ รึ โบท๊อกดีให้หน้าเรียบเนียน รูขมุขนกระชบั ขอความ
เหนหน่อยจร้าาาาา 

73 Pantip.com 2682085 หญิง 

จดัฟันอยูฉี่ดโบท๊อกซ์ได้ไหม 
สวสัดีคะ่  เพ่ิงตัง้กระทู้ครัง้แรก ถ้าผิดก็ขอโทษด้วยนะคะ่    หนเูพ่ิง
ไปใสเ่คร่ืองมือที่ฟันบนมาคะ่ และอยากจะไปฉีดโบท๊อกซ์ให้หน้า
เรียว ฉีดได้ไหมคะ่ 

74 Pantip.com 1526400 หญิง 

มีใครที่ไปทฉีดโบท็อกแล้วหน้าเรียวจริงบ้างคะ่ 
ยืมกระทู้ เพ่ือนมานะคะ อยากถามคนที่เคยไปฉีดโบท็อกคะ่วา่ลด
กรามได้จริงๆไหม 
พอดีสนใจคะ่ แตใ่จอยากจะเห็นรีวิวจากในพนัทิปมีใครที่เคยฉีดแล้ว
ได้ผลจริง 
รีวิวให้ดหูน่อยนะคะ มาแบง่ปันกนัคะ่ รีวิวแล้วบอกชื่อคลีนิกด้วยนะ
คะ.   
ปเูสื่อรอกนัไปๆๆๆๆๆ 

75 Pantip.com sheen Girl หญิง 
ร่องแก้ม ลกึมากตามอาย ุจะรักษายงัไงดี ระหวา่งฉีดฟิลเลอร์ กบั
โบท๊อก และ หน้าเหี่ยวด้วยคะ่ 
จะท าก้อกลวัอนัตราย 
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ตาราง 34 (ตอ่) 

ล าดับที่ เว็บไซต์ ช่ือผู้ใช้งาน เพศ ข้อมูลจากผู้สนใจฉีดโบทอ็กซ์ 

76 Pantip.com 1453586 หญิง 
โบท๊อกที่ไหนดีคะ 
แนะน าหน่อยคะ  ที่ไหนดีคะ มือเบา  จะโบท๊อกใต้ตาคะ  ใครเคยท า
หมอไหนดีบ้าง คะ  ที่ตาดไูมแ่ข็ง 

77 Pantip.com 2900223 หญิง 

อายเุยอะหน้าเร่ิมคล้อย แตไ่มเ่คยฉีดโบท็อกซ์เลย แนะน าหน่อยคะ 
อายเุกือบ30แล้วคะรู้สกึหน้าไมก่ระชบัเลย หน้าบานด้วย555 แตย่งั
ไมเ่คยฉีดโบท็อกซ์เลย ขอคลีนิคทีป่ลอดภยั อยูไ่ด้นานด้วยคะขีเ้กียจ
ไปเติมบอ่ยๆ 

78 Pantip.com 2995216 หญิง 

สอบถามผู้ เคยใช้บริการ..." SARUNCARE CLINIC " 
สวสัดีเพื่อนชาวพนัทิปนะคะ่ อยากรบกวนเพ่ือนนิดนึงคะ่ อมยิม้02 
ใครเคยใช้บริการคลีนิกที่นีบ้างเอย่...? SARUNCARE CLINIC 
พอดีศกึษาอยากท านงัหน้า เร่ิมคิดวา่ควรดแูล เลยอยากสอบถาม
เพ่ือนชาวพนัทิป ใครเคยท าที่นีส้าขาไหน และได้ผลดีมัย้ pompom 
หรือ.... ถ้าหากมีที่ไหนดีแนะน าเลยจร้าาาา ถ้ามีภาพรีวิวด้วย มนัจิดี
มากกกกเลย... โบท๊อก ลกกราม ลดเหนียง หน้าวีเชฟ มีที่ไหนจดัมา
คะ่ รีวิวมาคะ่ จดัมาเลยคะ่ รออยู ่และที่ส าคญั... ราคายอ่ยเยาว์ 
เน้นนะคะ่ ยอ่ยเยาว์ กราบงามๆ 3 ที คะ่  

79 pantip.com 3193276 หญิง 

อยากศลัยกรรมคะพวก. โบทอก. ลดกราม. ดดูไขมนั. ที่ไหนดีคะ 
มีที่ไหนดีๆและปลอดภยั. ดแูลอยา่งดบ้ีางค้า. 
แนะน าหน่อยคะ.. อยากท าเมโซแฟต. ลดกราม. ซีดโบทอกคะ. ใคร
พอรู้แนะน าหน่อย. ขอบคนุคะ พืน้ที่ในกทม. 

80 pantip.com 2977831 หญิง 

สอบถามสาวๆที่เคยฉีดโบท๊อกลดปีกจมกูคะ 
ตามหวัข้อเลยคะ พอดีเค้าไปเสริมจมกูมาแตว่า่ไมไ่ด้ตดัปีก (ตาม
โหงเห้งที่แมบ่อก) เป็นคนปีกจมกูใหญ่มาก คล้ายๆจมกูโต เวลายิม้
บานมากไมช่อบเลย T-T เลยอยากลองโบลดก่อนวา่จะเหมือนไหม 
สาวๆคนไหนเคยท าขอข้อมลูหน่อยนะคะ วา่ท าแล้วเห็นผลไหม มี
ผลข้างเคียงอะไรรึปลา่ว แล้วมนัลดเยอะรึปลา่ว  
ผิดห้องขอโทษนะคะ่ เค้าพึง่สมคัรมาเลน่ครัง้แรก  
ขอบคณุลว่งหน้าเลยคา่าา 

81 pantip.com 2468022 หญิง แนะน าทีฉี่ด botox พร้อมราคาหน่อยคา่  
ยงัไมเ่คยฉีดเลยคะ่ แนะน าด้วยนะคะ ^^ 

82 pantip.com MmJs หญิง 

ชว่ยแนะน าคลีนิคหรือสถานที่ฉีดโบท็อกซ์หน่อยคะ่ 
สว่นตวัยงัไมเ่คยฉีดโบท็อกซ์เลยคะ่ อยากฉีดมาก ก าลงัศกึษาอยูว่า่
จะฉีดของอเมกาหรือของเกาหลีดี 
ถ้าใครเคยฉีดแล้วรบกวนชว่ยแนะน าทนีะคะ  
พิกดั กทม.คะ่ 
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ตาราง 34 (ตอ่) 

ล าดับที่ เว็บไซต์ ช่ือผู้ใช้งาน เพศ ข้อมูลจากผู้สนใจฉีดโบทอ็กซ์ 

83 pantip.com 1543824 หญิง 

ควรท าโบท็อกดีไหม 
สวสัดีคะ่ เราเป็นคนที่มีปัญหาเร่ืองริว้รอยบริเวณหน้าผาก ระหวา่ง
คิว้ ไมท่ราบสาเหตวุา่เกิดจากอะไร มีหลายคนแนะน าให้ท าโบท็อก 
ด้วยสว่นตวัไมช่อบเข็ม หรือความรุนแรง ผลข้างเคียงไปอา่นดก็ูแอบ
กลวั แตมี่วิธีเดียวที่จะให้เราอายกุบัหน้าเทา่กนั อาย ุ30 ปีคะ่ แต่
หน้าล า้ไปแล้ว มีใครพอจะให้ค าปรึกษาได้บ้างคะ่ ขอบคณุลว่งหน้า
คะ่ 

84 pantip.com 2422686 หญิง 

ใครรู้จกั โบท๊อกดีๆที่เห็นผลจริง ขอประสบการณณ์หน่อยคะ่ 
ตอนนีอ้ายก็ุไมม่ากแตต่ีนกาและลิว้รอยเยอะมากมีแตค่นบอกวา่
อายหุน้าไปไกลแล้วแทบจะไมอ่ยากบอกอายใุครเลยคะ่ อายมาก. 
ก าลงัคิดจะไปฉีดโบท็อกแตก็่กลวัจะโดนหลอกเสียเงินป่าว เห็นโปร
ถกูๆเยอะมาก เลยอยากขอแชร์ประสบการณ์เพ่ือนที่เคยท าหรือรู้จกั
คลีนิคดีๆ ใน กทม หน่อยคะ่ ขอบคณุคะ่ 

85 Pantip.com 2356935 หญิง 

ใครเคยฉีด botox ที่น่ีบ้างคะ ขอรีวิวหน่อยจ้าาาา 
สวสัดีคะ่ พอดีก าลงัสนใจที่จะฉีดโบท๊อกคะ่ เป็นการฉีดครัง้แรก มี
งบก็ไมม่ากเทา่ไหร่ ( ราคานศ.) เปิดในเฟสบคุก็เจอคลินิคแหง่นึงคะ่ 
สนใจมากเน่ืองจากมีโปรที่ ราคาพอสู้คะ่ แตไ่มค่อ่ยเห็นมีรีวิว 
อยากจะสอบถามคนที่เคยฉีดที่น่ีหน่อยคะ่ หรือมีคลินิคไหนที่พอจะ
แนะน าบ้างคะ  ปล. คลินิคชื่อเหมือนนางเอกซปุตาร์เบอร์หนึ่งของ
ประเทศ ตรงข้ามยเูนียนมอล์ 

86 Pantip.com 1389296 หญิง ใครเคยไปฉีด botox ที่ลกัษณ์ดาราคลนิิก 

87 Pantip.com 2801661 หญิง 

อยากฉีดโบท๊อกลดกราม ใครพอมีประสบการณ์หรือคลีนิคที่ดีๆ และ
ราคาถกูแนะน าบ้างมัย้คะ 
อยากฉีดโบท๊อกลดกรามอะ่คะ่ อยากได้ที่เหนผลเร็วปลอดภยั ราคา
ถกู  
ใครพอมีคลีนิคดีๆแนะน าบ้างมัย้คะ ชว่ยแบง่ปันประสบการณ์ความ
สวยกนับ้างนะคะ 
ขอบคณุคร้าาาา 

88 Pantip.com 1053478 หญิง 

หาร้านท าโบท็อกที่เช่ือถือได้ 
อยากท าโบท็อกอะคะ ยี่ห้อไหนดี แล้วท าที่ไหนดี มีที่ไหนแนะน า
บ้างอะคะ  ถ้าได้รูปรีวิวด้วยจะดีมากๆเลย อยากได้ลงแคพ่อ
ธรรมชาติอะคะ ไมใ่ช ่v ขนาดเล็กจนตลก 
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ตาราง 34 (ตอ่) 

ล าดับที่ เว็บไซต์ ช่ือผู้ใช้งาน เพศ ข้อมูลจากผู้สนใจฉีดโบทอ็กซ์ 

89 Pantip.com 4572819 หญิง 

ฉีดโบท็อกที่ไหนที่เห็นผล 
อยากฉีดโบท็อกคะ่เป็นคนกลามใหญ่แตไ่มมี่เงินไปผ่าตดัมนัแพง
เคยเห็นโฆษณาตามคลีนิคบอกวา่ฉีดโบท็อกชว่ยได้ แล้วต้องฉีด
ยี่ห้อไหนดี มีที่ไหนแนะน าบ้างคะ  ถ้าได้รูปรีวิวด้วยจะดีมากๆเลย 

90 Pantip.com 2587777 หญิง 
ฉีดโบท็อค ของยี่ห้ออะไรลงจิงเรียวจิง 
แล้วก่ีเดือนถึงไปซ า้รอบสองคะ 
ขอบคณุคะ่ 

91 Pantip.com 802449 หญิง 

ฉีดโบทอกและฟิลเลอร์คางที่ไหนดคีะ่ จริงจงัไมเ่อาโฆษณาน่ะคะ่ 
โบทอกลดกรามอยากใช้ของอเมริกาค่ะ  ที่ไหนที่เพ่ือนๆไปฉีดแล้วดี
มีแนะน าบ้างคะ่ ถ้าบอกราคาและยนิูตด้วยจะดีมากเลย 
สว่นฟิลเลอร์น่ี ตวัไหนดีกวา่กนัคะ่ แบบที่สลายไป   
ขอจริงจงัน้าไมเ่อาแบบฝากขายโบทอกหรือโฆษณาใดๆทัง้สิน้ 
อยากสวยคะ่  จะเก็บเงินแล้ว  

92 Pantip.com mama_pen หญิง 

ถ้าจะฉีด Botox ลดกราม ควรใช้ของ เกาหลี หรือ usa ทีคะ แนะน า
ทีคะ ?? 
1.อยากทราบวา่ควรใช้แบบไหนดีคะ ถ้าลดกราม ?? 
2.แล้วมีคนบอกของ เมกาจะอยูไ่ด้นานกวา่เกาหลีจริงมัย้คะ คอน
เฟิร์มที ?? 

93 Pantip.com มชูิ หญิง 

ท าโบท็อกซ์เจ็บไหมคะ 
คือหลวมตวัซือ้โปรฯ มาคะ่ ทีนีส้ว่นตวัปอดมากคะ่ 
กลวัเจ็บมากๆ เลยอยากสอบถามเพ่ือนๆที่เคยท าวา่มนัเจ็บไหมคะ 
ขอแบบจริงๆคะ่ 
ขอบคณุเพ่ือนๆนะคะ 

94 Pantip.com 3145866 ชาย 

Botox ตวัไหนดี ตอนนีง้งมีหลายแบบครับ botulax,Hugel, 
Neuronox, Nabota, Allergan 
Botox ตวัไหนดี ตอนนีง้งมีหลายแบบครับ botulax,Hugel, 
Neuronox, Nabota, Allergan 
สว่นมากเค้าใช้ตวัไหนกนัครับ  
ขอบคณุครับ 

95 Pantip.com 2037457 หญิง 

ใครเคยฉีด โบท็อกซ์ Botulax บ้าง 
ที่เค้าวา่กนัวา่ตวั Botulax น่ีเน้นเร่ือง ลดกราม และลดน่อง ได้อยา่ง
มีประสิทธิภาพดีทีส่ดุ ลดริว้รอยได้ดีเยีย่ม นานาสงสยั 
ใครเคยฉีดชว่ยการันตีให้หน่อยคะวา่มนัดีจริงๆรึป่าว แล้วราคาอยูท่ี่
เทา่ไหร่ แล้วอยูไ่ด้นานก่ีเดือน 
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ตาราง 34 (ตอ่) 

ล าดับที่ เว็บไซต์ ช่ือผู้ใช้งาน เพศ ข้อมูลจากผู้สนใจฉีดโบทอ็กซ์ 

96 Pantip.com 3802033 หญิง 

ฉีด Botox ลดริว้รอยที่ไหนด ี
ใครเคยไปฉีด Botox ลดริว้รอยที่ไหนแล้วโอเคบ้างมัย้คะ่ ขอที่หมอ
ไมย่ดัเยียด ราคาไมแ่พงมาก เห็นผลดี ถ้าเป็นโซนเซ็นทรัลพระราม
เก้า เซ็นทรัล ลาดพร้าว สะพานควาย อารีย์ อนสุารวรีย์ ยิ่งดีเลยคา่ 

97 Pantip.com X Dog หญิง 
มีใครเคยฉีดโบท็อค รอยยน่ระะหวา่งคิว้ บ้าง ท าที่ไหนดี 
เร่ิมมีรอยยน่ระหวา่งคิว้ ใครเคยฉีดโบท็อคแก้บ้าง เป็นยงัไงบ้างค๊ะ 
ราคาเทา่ไหร่ และไปท าที่ไหนด ี

98 Pantip.com 3771126 หญิง 
ฉีดBotoxกบัร้อยไหม..อนัไหนดีกวา่กนัคะ? 
อยากรู้วา่อนัไหนใช้เวลาให้หน้าเรียวV-Shepเร็วกวา่กนัคะ? สว่น
ราคาตา่งกนัมากไหม?  คณุภาพอนัไหนอยูไ่ด้นานกวา่กนั? 

99 Pantip.com 2939093 หญิง 

อยากฉีดโบท็อกที่หน้า 
สวสัดีค๊า พี่ ๆ น้อง เพ่ือน ๅ ทกุคน ดิฉันอยากจะหาที่ฉีดโบท็อกซ์  ที่
ทัง้ปลอดภยัและราคาไมแ่พงมาก เพราะ ดิฉันก็อยากจะสวยขึน้มา
กกงา่เดิม คะ่ 

100 Pantip.com 4487717 หญิง 
ฉีดโบท็อกกราม แถวป่ินเกล้า ที่ไหนดคีะ 
ใครเคยฉีดโบท็อกกราม แถวป่ินเกล้าบ้างคะ รบกวนแนะน าที มีที่
ไหนเห็นผลบ้าง กลวัเจอของปลอม เป็นไปได้ควรฉีดยี่ห้อไหน? 
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แบบสอบถามส าหรับการศกึษาข้อมลูคณุลกัษณะเบือ้งต้นของผู้บริโภคท่ีสนใจท าศลัยกรรมตา 2 
ชัน้ 
ช่ือผู้ท าแบบสอบถาม……………………………………………………………………………… 
1. ท าไมถึงอยากท าตา 2 ชัน้ 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
2. อยากท าตา 2 ชัน้ด้วยวิธีไหน มี 3 วิธี ได้แก่ 
        เยบ็จุด วิธีแผลหายเร็วสดุ ใช้การเจาะรูท่ีผิวหนงัและเย็บไหมท าให้เกิดชัน้ตา มีโอกาสไหม
หลดุ หรือชัน้ตากลบัมาเล็กเหมือนเดมิ ในปัจจบุนัจงึไมค่อ่ยเป็นท่ีนิยม 
        กรีดแผล (แผลเล็ก) แผลขนาดเล็กประมาณ 0.3-1cm (ขึน้อยูก่บัเทคนิค และลกัษณะรูป
ตาของแตล่ะคน) และท าการเย็บชัน้ตาใหม ่หายเร็ว แผลเป็นน้อยเหมาะกบัผู้ ท่ีมีอายนุ้อย ไมมี่
หนงัตาหยอ่น หรือมีน้อย 
        กรีดแผล (แผลยาว) ร่วมกบัตดัหนงัตาสว่นเกิน เหมาะกบัผู้ ท่ีมีหนงัตาหย่อนมาก 
โดยเฉพาะสว่นหางตา แผลหายช้ากว่าและมีโอกาสเป็นแผลเป็นได้มากกวา่แผลเล็ก 
3. ข้อมลูท่ีต้องการทราบก่อนท าตา 2 ชัน้ 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
4. มีการเตรียมตวัก่อนและหลงัการท าตา 2 ชัน้อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
5. หมอหรือคลินิกมีผลตอ่การตดัสินใจท าตา 2 ชัน้มากกว่ากนั 
……………………………………………………………………………………………………… 
6. ก่อนตดัสินใจท าตา 2 ชัน้ค านงึถึงสิ่งไหนมากท่ีสดุ เช่น หมอ คลินิก ราคา รีวิว 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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ตาราง 35 รายละเอียดข้อมลูจากการศกึษาข้อมลูคณุลกัษณะเบือ้งต้นของผู้บริโภคท่ีสนใจ
ท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ 

ล าดับที่ ช่ือผู้ท าแบบสอบถาม ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3  ข้อ 4 ข้อ 5  ข้อ 6  

1 นาง นิภา  หวา่งจ้อย 

เน่ืองจากอายุ
ที่มากขึน้จงึเร่ิม
มีปัญหาหนงั
ตาตกหยอ่น

คล้อย สง่ผลตอ่
การมองเห็น จึง
ท าให้สนใจที่จะ
ท าศลัยกรรม

ตา 

กรีดแผล 
(แผลยาว)  

อนัตรายที่อาจ
เกิดขึน้ มี

อะไรบ้างและ 
สิ่งที่ควรปฏบิตัิ
ก่อนและหลงั

ท าตา 

งดดื่มแอลก
ฮอลล์ พกัผ่อน
ให้เพียงพอ 

หมอ 
หมอ, 

ระยะเวลา
รอคิว 

2 วิชตุา  หวา่งจ้อย 

เน่ืองจากชอบ
การแตง่หน้า 
การมีตาชัน้
เดียวเป็น

ปัญหาท าให้
แตง่หน้าได้ยาก

และไม่
หลากหลาย 

กรีดแผล 
(แผลเล็ก)  

ระยะเวลาใน
การรักษาและ
พกัฟืน้ รวมถึง
การปฏิบตัติวั
หลกัจาก

ท าศลัยกรรม 

พกัผ่อนให้
เพียงพอ ท า
ตามที่แพทย์
แนะน าให้ท า
ก่อนเข้ารับ
การผ่าตดั

อยา่งเคร่งครัด 

หมอ 
ราคา, 

ระยะเวลา
รอคิว 

3 อลิสา วงศ์สรุวฒัน์ 
ตาจะได้ดโูตขึน้ 
และแตง่หน้า

งา่ย 

กรีดแผล 
(แผลเล็ก)  

การดแูลรักษา
แผล 

ศกึษาข้อมลู
จากรีวิว 

ปรึกษาแพทย์ 
หมอ หมอ 

4 นิศากร ปานเกลีย้ง 
ตาจะได้สวยๆ
แตง่หน้างา่ย 

กรีดแผล 
(แผลเล็ก)  

ผลข้างเคียงที่
ตามมา,

ระยะเวลาพกั
ฟืน้,ความ

เช่ียวชาญของ
แพทย์ที่ท าการ

ผ่าตดั 

ต้องเตรียมตวั
ให้พร้อมและ
ท าตาม

ค าแนะน าของ
แพทย์ 

หมอที่
ท า 

หมอ, 
ระยะเวลา
รอคิว 

5 ธีรารัตน์ อรรถศาสตร์ศรี 
อยากให้ตาดโูต
และเห็นชัน้ตา

ชดัเจน 

กรีดแผล 
(แผลยาว)  

การดแูลตวัเอง
หลงัผ่าตดั 
ระยะเวลาใน
การพกัฟืน้ 

ท าให้สขุภาพ
แข็งแรง งด
การออกข้าง

นอก 

หมอ หมอ 
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ตาราง 35 (ตอ่) 

ล าดับที่ 
ช่ือผู้ท า

แบบสอบถาม 
ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3  ข้อ 4 ข้อ 5  ข้อ 6  

7 
น.ส. วิไลลกัษณ์     

โนรินทอง 

เพ่ือเพ่ิมความ
สวยงามให้กบั
ใบหน้า ท าให้
ใบหน้า หน้าตา
เราดมีูมิติขึน้ 

กรีดแผล 
(แผลเล็ก)  

ผลข้างเคียง 
ผลกระทบ 
อนัตราย
หรือไมท่ี่จะ
เกิดขึน้ใน
อนาคต 

ปรึกษาหมอ 
ข้อค าแนะน า

จาก
ผู้ เช่ียวชาญ 

ศกึษาข้อมลูให้
เพียงพอ 

หมอ หมอ 

8 ฐิติพร ภูก่ฤษณา 
จะได้มีดวงตาที่
สวยมากกวา่เดิม 

กรีดแผล 
(แผลเล็ก)  

ผลด ีผลเสีย 
ผลกระทบหลงั
การท า ความ
รับผิดชอบตอ่

การท า 
คา่ใช้จา่ย 

หาข้อมลู (ก่อน
ท า) 

หมอ ทัง้หมด 

9 
กญัญาวีร์         

เจริญธนสจัจะ 
เพ่ิมความมัน่ใจ
ให้กบัตนเอง 

กรีดแผล 
(แผลเล็ก)  

การเตรียมตวั
ก่อน-หลงัท า 

ปรึกษาแพทย์
ผู้ เช่ียวชาญ
ก่อนท า 

หมอ หมอ 

10 
น.ส.วรรณรัตน์    
รัตนเลิศ 

เป็นคนที่ตาสอง
ชัน้แบบหลบใน 
เห็นไมช่ดั 

กรีดแผล 
(แผลเล็ก)  

การรักษาแผล 
ราคา วิธีการ
ท า รีวิว 

ท าความ
สะอาดรอบ
ดวงตา สว่น
หลงัก็รักษา
แผลให้ดี ท า
ตามค าแนะน า
ของแพทย์ 

คลินิก คลินิก 

11 
นายปิยะพงษ์ 
พงศ์พนัธุ์ 

เป็นคนตาชัน้
เดียว 

กรีดแผล 
(แผลเล็ก)  

ราคา ชื่อเสียง 
รีวิว สถานที่
ใกล้เคียงที่พกั 
การพกัฟืน้ 

ศกึษาข้อมลู 
ผลดี/ผลเสีย 
ผลกระทบ ลา
งาน เตรียม
ร่างกายก่อน

ท า 

หมอ ราคา 

12 
นางสาวศิโรรัตน์ 

อทุรศรี 

เพ่ือให้การ
แตง่หน้าดมีูมิติ

ขึน้ 

กรีดแผล 
(แผลเล็ก)  

วิธีการดแูล
รักษาหลงัท า 

เร่ืองการกิน
อาหาร 

หมอ
และ
คลินิก 

รีวิวและ
คลินิก 
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ตาราง 35 (ตอ่) 

ล าดับที่ 
ช่ือผู้ท า

แบบสอบถาม 
ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3  ข้อ 4 ข้อ 5  ข้อ 6  

13 
ธัญญลกัษณ์           
คงประเสริฐ 

เสริมดวงเพิ่ม
บคุลิกภาพทีด่ ี

กรีดแผล 
(แผลเล็ก)  

คลินิกและหมอ
ที่น่าเช่ือถือ 

หาข้อมลูและ
วิธีการท า ผลดี
และผลเสีย 

หมอ 
หมอและ
ราคา 

14 เนตรนภา ปรีเปรม 
เพ่ือเพ่ิมความ

มัน่ใจให้กบัตนเอง 
กรีดแผล 
(แผลเล็ก)  

ศกึษาข้อมลู
เก่ียวกบัการท า
ตาแตล่ะ

ประเภท และดู
รีวิวตา่งๆ 

ปรึกษาแพทย์
ผู้ เช่ียวชาญใน
เร่ืองการปฏิบตัิ
ตนก่อนและ
หลงัท า 

หมอ 
หมอ, 

ระยะเวลา
รอคิว 

15 
ทิพวรรณ           
สิทธิสมบตั ิ

เพ่ือให้แตง่หน้าได้
งา่ยและสวยขึน้ 

กรีดแผล 
(แผลเล็ก)  

ดรีูวิวตา่งๆ 
และศกึษาผลดี
และผลเสียของ
การท าตา 2 

ชัน้ 

ศกึษาข้อมลู
จากรีวิว และ
ปรึกษาแพทย์ 

หมอ 
หมอ, 

ระยะเวลา
รอคิว 

16 จินตนา มานี 
ตา 2 ข้างไม่
เทา่กนั 

เย็บจดุ 
ข้อมลูขอล
แพทย์ที่จะท า
การผ่าตดั 

พกัผ่อนให้
เพียงพอ, ลด
การเลน่

โทรศพัท์มือถือ
หรือ

คอมพิวเตอร์, 
หลีกเลี่ยงสิ่งที่
ท าให้ระคาย
เคืองตา 

หมอ หมอ 

17 ณฐัมล พะนาน 
เพ่ือเสริมดวงตา
ให้มีมิติขึน้ 

กรีดแผล 
(แผลเล็ก)  

วิธีการเตรียม
ความพร้อม
ก่อนท า, 

วิธีการท าตา 2 
ชัน้,วิธีการ

รักษาหลงัท า, 
ความ

น่าเช่ือถือของ
หมอและคลินิก 

ศกึษาหาข้อมลู
ที่เก่ียวข้อง 

หมอ 
ค านึงถึง
ทกุๆ เร่ือง
ที่เก่ียวข้อง 
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ตาราง 35 (ตอ่) 

ล าดับที่ 
ช่ือผู้ท า

แบบสอบถาม 
ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3  ข้อ 4 ข้อ 5  ข้อ 6  

18 
อนงค์นาฏ             
สิริชื่นสวุรรณ 

เพ่ือแก้ไขความไม่
เทา่กนัของชัน้ตา 

กรีดแผล 
(แผลเล็ก)  

วิธีการเตรียม
ตวัก่อนท า, 
การรักษาตวั
หลงัท า, ความ
ช านาญของ
แพทย์ที่ท า 
ความสะอาด
ปลอดภยัใน
การท า 

หาข้อมลูใน
การท าตา 2 
ชัน้วา่มีก่ี

ประเภท ผลดี
และผลเสีย 

หมอ 
ทกุอยา่ง
ประกอบ
กนั 

19 
ดวงกมล          

งามภทัรางกรู 

เป็นคนตาชัน้เดียว
และมีหนงัที่ตา

เยอะ 

กรีดแผล 
(แผลเล็ก)  

ข้อดีและข้อเสีย
ของการท า 
ระยะเวลาพกั
ฟืน้ และดรีูวิว

ตา่งๆ 

หาข้อมลู
เก่ียวกบัหมอ
และคลินิกที่มี

ความ
น่าเช่ือถือ 

หมอ 
หมอ, 

ระยะเวลา
รอคิว 

20 มารศรี อินชายเขา 
เป็นคนตา 2 ชัน้
หลบใน ท าให้
แตง่หน้ายาก 

กรีดแผล 
(แผลเล็ก)  

ศกึษาข้อมลู
การท าตา 2 ชัน้
แตล่ะประเภท   

สอบถามคนที่
เคยท ามาก่อน
ในเร่ืองการ
ปฏิบตัิตวัก่อน
ท า และหา

ข้อมลูเก่ียวกบั
คลินิกตา่งๆ
ตามรีวิว 

คลินิก 
คลินิก, 

ระยะเวลา
รอคิว 

21 
กฤษณา             

หมัน่ประกอบ 

เน่ืองจากชัน้ตา 2 
ข้างไมเ่ทา่กนัจงึ
อยากแก้ไขให้

เทา่กนั  

กรีดแผล 
(แผลเล็ก)  

ข้อดีและข้อเสีย
ของการท าตา 
2 ชัน้ รวามถึง
การเตรียมตวั
ก่อนและหลงั

ท า 

หาข้อมลู
เก่ียวกบัตา 2 
ชัน้แตล่ะชนิด
เพ่ือให้เข้ากบั
ใบหน้าเรา
เพ่ือให้ได้

ผลลพัธ์ออกมา
ตามที่คาดหวงั

ไว้ 

หมอ 
หมอ, 

ระยะเวลา
รอคิว 
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ตาราง 35 (ตอ่) 

ล าดับที่ 
ช่ือผู้ท า

แบบสอบถาม 
ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3  ข้อ 4 ข้อ 5  ข้อ 6  

22 
โชติกานต์              
ตนัปานบญุ 

เป็นคนตาชัน้เดียว
และมีหนงัตา
สว่นเกินเยอะ  

กรีดแผล 
(แผลยาว)  

ศกึษาข้อมลู
เก่ียวกบัหมอที่
เช่ียวชาญใน
ด้านการท าตา 
2 ชัน้ และดรีูวิว
จากคนที่เคย
ท ามาแล้ว 

ศกึษาข้อมลู
จากรีวิวและ
ปรึกษาแพทย์ 

หมอ 
หมอ, 

ระยะเวลา
รอคิว 

23 สรัุษฎา เย็นชุม่ 
มีปัญหาเร่ืองชัน้
ตา 2 ข้างไม่
เทา่กนั  

กรีดแผล 
(แผลเล็ก)  

การเตรียมตวั
ก่อนท าและ
การดแูลรักษา
แผลหลงัท า 

อา่นจากรีวิว
และปรึกษา

หมอ 
หมอ 

หมอ, 
ระยะเวลา
รอคิว 

24 
ดวงพร ดาว
ประทีป 

เป็นคนตา 2 ชัน้
หลบใน  

กรีดแผล 
(แผลเล็ก)  

หาข้อมลู
เก่ียวกบัหมอวา่
หมอคนไหนเก่ง
ในเร่ืองการท า
ตา 2 ชัน้ และ
ระยะเวลาพกั

ฟืน้  

ศกึษาเร่ืองการ
ท าตา 2 ชัน้แต่
ละวิธีเพ่ือให้
เหมาะสมรับ
กบัใบหน้าของ
เรา รวมถึง
วิธีการดแูล

รักษาแผลหลงั
ท าเพ่ือจะได้
ปฎิบตัิตวัได้
อยา่งถกูต้อง
และหายเร็ว 

หมอ 
หมอ, 

ระยะเวลา
รอคิว 

25 ธัญดา จนัทร์เงิน 
เป็นคนตาชัน้เดียว 
ท าให้แตง่หน้าไม่

สวย  

กรีดแผล 
(แผลเล็ก)  

หาข้อมลูวา่การ
ท าตา 2 ชัน้มีก่ี
ประเภท ข้อดี
และข้อเสียของ
การท าตาแตล่ะ
ประเภท เพ่ือ
เลือกให้

เหมาะสมกบั
ตวัเองมากที่สดุ  

ศกึษาเก่ียวกบั
ผลดแีละ

ผลเสียของการ
ท าตา 2 ชัน้ 
และการปฏบตัิ
ตวัหลงัการ
ผ่าตดัเพื่อให้
แผลหายเร็ว
โดยไมต้่องใช้
ระยะเวลาใน
การพกัฟืน้นาน 

หมอ 
หมอและ
ราคา 
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ตาราง 35 (ตอ่) 

ล าดับที่ 
ช่ือผู้ท า

แบบสอบถาม 
ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3  ข้อ 4 ข้อ 5  ข้อ 6  

27 
กมลวรรณ         
ลิมปิยะกลุ 

เป็นคนตา 2 ชัน้
หลบใน ท าให้มี
ปัญหาเร่ืองการ
แตง่ตาที่ยากกวา่

ปกต ิ

กรีดแผล 
(แผลเล็ก)  

ราคา และหมอ
ที่มีความ
น่าเช่ือถือใน
การท าตา 2 

ชัน้ 

หาข้อมลูใน
เร่ืองการ
ปฏิบตัิตน
ก่อนที่จะรับ
การผ่าตดัและ
วิธีการปฏิบตัิ
ตนหลงัการ
ผ่าตดัเพื่อ
ความสะอาด
และปลอดภยั
ในการท า 

หมอ 
หมอ, 

ระยะเวลา
รอคิว 

28 วรรณา เกียรติสวุิมล 
เป็นคนตาชัน้

เดียว 
กรีดแผล 
(แผลเล็ก)  

ข้อดีและ
ข้อเสียของการ
ท าตา 2 ชัน้แต่
ละประเภท 

และระยะเวลา
ในการพกัฟืน้ 

ปรึกษาหมอ
เก่ียวกบัการ
ปฏิบตัิตนก่อน
และหลงัท า
และปฏบิตัิ
ตามอยา่ง
เคร่งครัด  

หมอ 
หมอ, 

ระยะเวลา
รอคิว 

29 
มนธิกาญจน์         
พทุธิรังษีวงศ์ 

เป็นคนตา 2 ชัน้
หลบใน 

กรีดแผล 
(แผลเล็ก)  

ศกึษาข้อมลู
จากรีวิว

เก่ียวกบัการท า
ตา 2 ชัน้วา่

ผลลพัธ์ของแต่
ละคนเป็น
อยา่งไร และ
ศกึษาข้อมลู
ประเภทของ
การท าตา 2 

ชัน้ 

ปรึกษาแพทย์
เร่ืองการ

ปฏิบตัิตนก่อน
และหลงัท า  

หมอ 
หมอและ
ราคา 

30 
กมลชนก             

หนอิูนทร์แก้ว 
ชัน้ตา 2 ทัง้สอง
ข้างไมเ่ทา่กนั 

กรีดแผล 
(แผลเล็ก)  

ผลดแีละ
ผลเสียของการ
ท าตา 2 ชัน้ 

หาข้อมลูหมอ
ที่มีชื่อเสียง

และระยะเวลา
พกัฟืน้  

หมอ 
 

 

หมอ, 
ระยะเวลา
รอคิว 
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แบบสอบถามส าหรับการศกึษาข้อมลูคณุลกัษณะเบือ้งต้นของผู้บริโภคท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ 
ช่ือผู้ท าแบบสอบถาม…………………………………………………………………………… 
1. ท าไมถึงอยากฉีดโบท็อกซ์ 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………. 
2. อยากฉีดโบท็อกซ์ท่ีบริเวณใดของใบหน้ามากท่ีสดุ 
……………………………………………………………………………………………………… 
3. ข้อมลูท่ีต้องการทราบก่อนการท าโบท็อกซ์ เชน่ โบท็อกซ์มีก่ีประเภท ย่ีห้อไหนดี ผลดีผลเสีย 
ระยะเวลาพกัฟืน้ เป็นต้น 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
4. รีวิวของแตล่ะคลินิกมีผลตอ่การตดัสินใจฉีดโบท็อกซ์มากน้อยเพียงใด เพราะเหตใุด 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
5. หมอ คลินิก หรือราคามีผลตอ่การตดัสินใจฉีดโบท็อกซ์มากกวา่กนั 
            หมอ 
            คลินิกหรือโรงพยาบาล 
            ราคา 
6. ก่อนตดัสินใจฉีดโบท็อกซ์ค านงึถึงสิ่งไหนมากท่ีสดุ 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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ตาราง 36 รายละเอียดข้อมลูจากการศกึษาข้อมลูคณุลกัษณะเบือ้งต้นของผู้บริโภคท่ีสนใจฉีด      
โบท็อกซ์ 

ล าดับที่ 
ช่ือผู้ท า

แบบสอบถาม 
ข้อ 1   ข้อ 2  ข้อ 3  ข้อ 4 ข้อ 5  ข้อ 6 

1 
จฑุารัตน์                 

อึง้พิพฒันพงศ์  

อยากหน้าเด็ก 
ไมมี่ริว้รอย หน้า
เรียวขึน้ เล็กลง 
สวยได้รูป มี
ความวีเชฟ 

กราม กรอบ
หน้า  

ยี่ห้อและผลดี
ผลเสียก่อน
และหลงัท า  

มาก รีวิวเยอะ
แสดงถึงการ
ได้รับความ
นิยมจาก

ลกูค้าและดมีู
ความ

น่าเช่ือถือ 

ราคา 
ความ

ปลอดภยั 

2 
นางสาวชลธิชา        

ภดูีทิพย์ 
อยากมีใบหน้าที่

ตงึ 
ใต้ตา และ 
หางตา 

ยี่ห้อไหนดี 

มีผลมากเพ่ือ
ใช้

ประกอบการ
ตดัสินใจ 

ราคา 
ผลลพัธ์ที่จะ
ตามมาเชน่ 
สวยไหม 

3 
ภทัราวดี                

สขุรุ่งเรืองรอง 

เนือ้เกินเยอะ รูป
หน้าไมเ่ป็น V 

Shape 
แก้มและคาง 

ยี่ห้อ ผลดี 
ผลเสีย 

มาก เพราะ
เป็น

สว่นประกอบ
ในการ
ตดัสินใจ 

หมอ 
ความ

น่าเช่ือถือ
ของหมอ 

4 กลัยา สวุรรณวงค์ อยากหน้าเล็ก 
บริเวณที่หมอ
แนะน าวา่
ควรฉีด 

ประเภท ยี่ห้อ 
ราคา 

50/50 เพราะ
รีวิวเช่ือถือ
ไมไ่ด้ 

ราคา 

ผลที่ตามมา
วา่อยูไ่ด้
นานหรือ
เปลา่ จะแพ้

ไหม 

5 
ชลธิชา                  

ชยัอมรไพศาล 

เพราะอยากลด
กราม หน้าเรียว 
หน้าออ่นวยั 

หางตา 

โบท๊อกซ์มีก่ี
ประเภท  ตวั
ไหนที่นิยมฉีด
กนั ยี่ห้อไหนดี 
ผลดผีลเสียใน
การฉีดโบท๊
อกซ์  ข้อระวงั
หลงัฉีด 

มีผลปาน
กลาง เพราะ
ทางคลินิก
ต้องเลือกเคส
ที่ดีมารีวิวอยู่
แล้ว แตก็่จะ
ขอค าแนะน า 
ปรึกษาเพื่อน
หรือคนรู้จกัที่
เคยฉีดมา
ก่อน 

หมอ 

ความ
ปลอดภยั
จากสารที่ใช้
ฉีด และ

หมอผู้ที่เป็น
คนฉีดให้ 
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ตาราง 36 (ตอ่) 

ล าดับที่ 
ช่ือผู้ท า

แบบสอบถาม 
ข้อ 1   ข้อ 2  ข้อ 3  ข้อ 4 ข้อ 5  ข้อ 6 

6 
นาฎอนงค์        
ใจห้าว 

เพ่ือความตงึ
กระชบัและไมใ่ห้
มีรอยเหี่ยวยน่
บนใบหน้า 

แก้ม 

ประเภทของ      
โบท๊อกซ์และ
ราคา ผลด ี
ผลเสียจาก
การท าโบ     
ท๊อกซ์ 

มีผล เน่ืองจาก
สามารถสร้าง
ความน่าเชื่อถือ
ตอ่ลกูค้าที่ใช้
บริการได้ 

คลินิกหรือ
โรงพยาบาล 

ราคา ความ
ปลอดภยั
หลงัการท า
โบท๊อกซ์ 

7 
อลิสา             

วงศ์สรุวฒัน์ 
รูปหน้าจะได้
กระชบั 

กราม    
ข้อดี ข้อเสีย / 

ยี่ห้อ 

มีมาก 
เน่ืองจาก
ต้องการเห็น
จากหลายๆ 
รีวิวเพ่ือ

ประกอบการ
ตดัสินใจท ากบั

คลินิก 

คลินิกหรือ
โรงพยาบาล 

ความ
น่าเช่ือถือ
ของคลินิก
นัน้ๆ 

8 วรรณิศา รักนาค 

อยากได้ใบหน้า
เรียวสวยเข้ารูป 
อยากได้หน้าไม่
มีรอยเหี่ยวยน่
หรือตีนกา เพ่ือ
เวลาถ่ายรูปหรือ
พบผู้คนจะได้มี
ความมัน่ใจขึน้ 

ริว้รอย 
ตีนกา 

กรอบหน้า 
ลดกราม 

โบท๊อกซ์ตวั
ไหนที่คน

ทัว่ไปนิยมฉีด
กนัและฉีด
แล้วเห็นผลไว
แคไ่หน ราคา
เป็นราคาทีส่งู
ไปหรือไม ่
และคลินิกที่
ต้องไปใช้
บริการนัน้
น่าเชือถือ
หรือไม่ 

มีผลตอ่การ
ตดัสินใจมาก 
เน่ืองจากเราจะ
ได้รู้วา่คินิกไหน
ให้บริการเป้นอ
ยา่งไร ราคา 
และผลลพัธ์
ของแตล่ะคนที่

ออกมา
หลงัจากฉีด

แล้ว 

คลินิกหรือ
โรงพยาบาล 

ความ
ปลอดภยั 
ราคา 

สถานที่หรือ
โรงพยาบาล 

9 
นิศากร          

ปานเกลีย้ง 
หน้าจะได้สวย
เรียวเล็กเข้ารูป 

แก้ม 
ผลดผีลเสีย 
ระยะเวลาพกั

ฟืน้ 

มีผลมากเพราะ
จะได้เป็นข้อมลู
ในการตดัสินใจ 

หมอ 
ความ

ปลอดภยั 
ผลข้างเคียง 
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ตาราง 36 (ตอ่) 

ล าดับที่ ช่ือผู้ท าแบบสอบถาม ข้อ 1   ข้อ 2  ข้อ 3  ข้อ 4 ข้อ 5  ข้อ 6 

10 ณฐันิตาฌ์ ค า้ช ู

อยาก
ลบรอย
บน

ใบหน้า 

หางตา 

ยี่ห้อที่ใช้ 
ปริมาณที่

ใช้ 
ระยะเวลา
หลงัฉีด
กวา่จะ
เข้าที่ 
ความ
คงทน
ก่อน

จะต้องฉีด
ครัง้ตอ่ไป 

มีผล
เล็กน้อย จะ
เช่ือจากค า
บอกเลา่ของ
คนที่รู้จกั
มากกวา่ 

หมอ 

ผลที่ได้
หลงัจากฉีด
วา่ตรงความ
ต้องการ 

11 น.ส.โสภิดา  หินพลอย 

เพ่ือให้
หน้า
เข้ารูป
สวยงาม 

บริเวณ
กรอบ
หน้า 
เพ่ือให้
หน้าได้
รูปทรง
มากขึน้ 

ราคา ,
ชนิดของ
โบท๊อกซ์
แหลง่มา
จากที่ไหน 

มีผลมาก
เพราะจะได้
เป็นข้อมลูใน
การตดัสินใจ 

คลินิกหรือ
โรงพยาบาล 

ความ
ปลอดภยั 

12 
นางสาวอรกญัญา          

พงษ์พิมาย 

เพราะ
ไมใ่ช่
การ
ผ่าตดั
ใหญ่ ไม่
น่ากลวั 
ไมต้่อง
พกัฟืน้ 
ไมเ่จ็บ 

ลดกราม 

ต้องการ
ทราบทกุ
ข้อที่กลา่ว
มา และ
ประวตัิ
ของ
แพทย์ 

มีผลมาก 
เพราะมีสว่น
ชว่ยในการ
ตดัสินใจ 

ราคา 

มาตรฐาน 
คณุภาพ 
ของแท้ 
แพทย์

ผู้ เช่ียวชาญ 
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ตาราง 36 (ตอ่) 

ล าดับที่ ช่ือผู้ท าแบบสอบถาม ข้อ 1   ข้อ 2  ข้อ 3  ข้อ 4 ข้อ 5  ข้อ 6 

13 
นางสาวกนัต์กนิษฐ์         

อินทปุระภา 

เพ่ิมความ
กระชบั
ให้กบั

ผิวหน้าและ
บริเวณที่

เหี่ยวยน่ ลด
เวลาในการ
ทาครีม ทา
แป้งงา่ย 
ผิวหน้าเตง่
ตงึ กระชบั 
ท าให้เกิด
ความมัน่ใจ 

หน้าผาก 
หางตา 
ร่องแก้ม 
เหนียง 
(คาง) 

การดแูล
ตนเองหลงั
ฉีด ยี่ห้อ
ไหนที่

เหมาะสม
กบัตนเอง 
ข้อดี/ข้อเสีย
ของแตล่ะ
ยี่ห้อ แพทย์

ผู้ ฉีด
สามารถดู
ผิวหน้าแล้ว
รู้วา่ต้องท า
โบท๊อกซ์
ตรงจดุไหน
แล้วจะดี จะ

สวย 

การรีวิวมีผล
ตอ่การ

ตดัสินใจมาก 
เน่ืองจากท า
ให้เห็นผล
การฉีดก่อน
ท า / หลงัท า
เพ่ือใช้

ประกอบการ
ตดัสินใจ 
หมอและ
คลินิกมีผล
ในการ
ตดัสินใจ
รองลงมา 

หมอ 

เงิน ผลหลงั
ฉีดคุ้มคา่
หรือไม ่
ความ

ปลอดภยั 
ความ

น่าเช่ือถือ
ของแพทย์
และคลินิก 
การเกะยา
ใหมใ่ห้

ผู้ รับบริการ
เห็นและไม่
ใช้ของ
ปลอม 

14 เนตรนภา สารพนั 
อยากให้
หน้าเรียว
กระชบั 

ทัง้หน้า 

อยากทราบ
ผลดแีละ
ผลเสียของ
การฉีดโบท๊

อกซ์ 

มีผลตอ่การ
ตดัสินใจ 
50% อีก 

50% ศกึษา
ข้อมลูด้วย
ตนเอง 

คลินิกหรือ
โรงพยาบาล 

ความเสี่ยง
หรือข้อเสีย
ในการท า 

15 
นางสาวเปรมยดุา               

มีทองแสน 

เพราะหน้า
กลมมาก 
เหมือนคน
ไมมี่คาง 
อยากหน้า
เรียว วีเชฟ
แบบ

ธรรมชาติๆ 

บริเวณ
คาง 

ยี่ห้อไหนดี 
ผลข้างเคียง
น้อยที่สดุ
และ

สามารถอยู่
ได้นาน ต้อง
เตรียมตวั
อยา่งไรก่อน
ไปฉีดโบท๊
อกซ์ 

มีผลมาก
พอสมควร 
เพราะถ้ามี
คนที่ฉีดแล้ว
พบปัญหามี
จ านวนหลาย
รายมากก็จะ
ชว่ยให้เรา
ตดัสินใจวา่
คลินิกนัน้ไม่
น่าเช่ือถือ 

หมอ 

ความ
เช่ียวชาญ
ของหมอ 
ความ

น่าเช่ือถือ
ของคลินิก
หรือ

โรงพยาบาล 
ยี่ห้อโบท๊
อกซ์ 
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ตาราง 36 (ตอ่) 

ล าดับที่ 
ช่ือผู้ท า

แบบสอบถาม 
ข้อ 1   ข้อ 2  ข้อ 3  ข้อ 4 ข้อ 5  ข้อ 6 

16 มลัลิกา สมโภชน์ ปรับรูปหน้า กราม 
ผลดผีลเสีย 
คา่ใช้จา่ย 

มีผลสว่นหนึ่ง 
เน่ืองจากบาง
รีวิวเช่ือถือได้
และไมไ่ด้ 

ราคา เจ็บไหม 

17 
กญัญาวีร์           

เจริญธรสจัจะ 

เพ่ิมความ
มัน่ใจให้กบั
ตนเอง 

กราม 
ระยะเวลาพกั

ฟืน้ 
มาก ความ
น่าเช่ือถือ 

ราคา เงิน     

18 สิริภา 
ลดริว้รอยบน
ใบหน้า 

หน้าผาก    

ยี่ห้อไหน 
ผลิตเม่ือไหร่ 
สมกบัราคา
หือไม ่คลินิก/
หมอมีความ
เช่ียวชาญ
หรือไม่ 

มีพอสมควร 
เพราะอยากรู้
ผลลพัธ์ทีค่วร
จะได้วา่ดี
หรือไม่ 

ราคา โปรโมชัน่ 

19 Sirilak 
อยากให้หน้า
ตงึกระชบั ไมมี่

ริว้รอย 
หน้าผาก 

ผลด ีผลเสีย
อาการก่อน
และหลงัท า 

มี เพราะเป็น
ข้อมลูของคนที่
เคยท าแล้ว 

คลินิกหรือ
โรงพยาบาล 

ผลลพัธ์ที่
ได้และ
ราคา 

20 
น.ส.นพวรรณ    
จนัทรชิต 

ต้องการให้
ใบหน้าไมมี่ริว้
รอย และเรียว
เล็กสวยงาม 

แก้มและ
คาง 

อยากทราบ
ในเร่ือง
ผลกระทบ
หลงัจากการ
ฉีดโบ๊อกซ์ วา่
มีผลกระทบ
กบัร่างกายใน
ระยะยาว 

การรีวิวท าให้
เห็นผลงานที่
ผ่านมาของแต่
ละคลินิก ท า
ให้เกิดความ
น่าสนใจมาก
ขึน้และท าให้รู้
วา่ขัน้ตอนใน
การท าเป็น

แบบไหน ท าให้
สามารถเตรียม
ตวัลว่งหน้า
ก่อนตดัสินใจ
ท าการฉีดโบท๊

อกซ์ 

หมอ 

สิ่งที่
ค านึงถึง
มากที่สดุ 
คือ คณุ
หมอที่ท า
การฉีดโบท๊
อกซ์ ต้องมี
ชื่อเสียงที่ดี 
เพ่ือท าให้
เกิดความ
มัน่ใจมาก

ขึน้ 

 

 



  217 

ตาราง 36 (ตอ่) 

ล าดับที่ 
ช่ือผู้ท า

แบบสอบถาม 
ข้อ 1   ข้อ 2  ข้อ 3  ข้อ 4 ข้อ 5  ข้อ 6 

21 
ณิชนนัทน์        
ฉิมแป้น 

เพ่ือลดริว้รอย
บริเวณใต้ตา 

ใต้ตา    

ผลดผีลเสีย 
ความคุ้มคา่ 
หาข้อมลู

เปรียบเทียบ
ระหวา่งการฉีด 

Botox Filler 
หรืออยา่งอ่ืนที่
จะท าให้

ปัญหาริว้รอย
ใต้ตานัน้หาย
ถาวร หรือ
ได้ผลดีที่สดุ 
ในราคาที่คุ้ม

ที่สดุ 

เพ่ือใช้
เปรียบเทียบ 
เพ่ือให้ได้คลินิก
ที่ดีที่สดุ เพราะ
ใต้ตามนัเป็น

สว่นที่ sensitive 
หากไมด่รีูวิวดีๆ
มีผลมากเพราะ
จะได้เป็นข้อมลู
ในการตดัสินใจ 
จะมีผลกระทบ
ตอ่ดวงตา 

หมอ 
ความคุ้มคา่
และความ
ปลอดภยั 

22 เวธกา สดุม ี
เพ่ือให้รูปหน้า
เรียวและกระชบั 

กรอบหน้า  

ชนิดของโบท๊
อกซ์และ

ระยะเวลาของ
โบท๊อกซ์แตล่ะ
ชนิดอยูไ่ด้นาน

เทา่ไหร่ 

มีผลมากเพราะ
จะได้เป็นข้อมลู
ในการตดัสินใจ 

ราคา 
ความคุ้มคา่
กบัเงินที่เสีย

ไป 

23 
นนัทวรรณ       
ชุม่เพีย้น 

เพ่ือลดริว้รอยบน
ใบหน้า 

หน้าผาก 
ยี่ห้อ, ผลดีและ

ผลเสีย 

มีผลมากเพ่ือใช้
เป็นข้อมลู

เบือ้งต้นในการ
ตดัสินใจ 

หมอ 
ความ

น่าเช่ือถือ
ของลินิก 

24 
นิติพร           

คล้ายสวุรรณ 
เพ่ือให้หน้าเรียว
และเข้ารูป 

กรามและ
กรอบหน้า 

ข้อดีและ
ข้อเสียของโบท๊
อกซ์แตล่ะยี่ห้อ 
เพ่ือเลือกให้
เหมาะสมกบั
สภาพหน้าของ

เรา 

มีผลมากเพ่ือใช้
ประกอบการ
ตดัสินใจ 

ราคา 

ความน่า
เช่ือของ
แพทย์และ
ราคา 
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ตาราง 36 (ตอ่) 

ล าดับที่ 
ช่ือผู้ท า

แบบสอบถาม 
ข้อ 1   ข้อ 2  ข้อ 3  ข้อ 4 ข้อ 5  ข้อ 6 

25 รุ่งรัตน์ คล้ายเจ๊ก 
อยากให้หน้า
เด็กลงและไมมี่

ริว้รอย 

กรามและ
กรอบหน้า 

ผลดแีละ
ผลเสียจาก
การท าโบท๊
อกซ์ และ

ระยะเวลาพกั
ฟืน้ 

มีผลสว่นหนึ่ง 
เน่ืองจากบาง
รีวิวเป็นของ
คลินิกนัน้ๆ เอง 

ท าให้ไม่
น่าเช่ือถือ
ทัง้หมด 

หมอ 

ความ
คุ้มคา่และ
ความน่า
เช่ือของ
แพทย์ 

26 
ปัทมาภรณ์       
บตุรดีวงษ์ 

เป็นคนหน้า
กลมเลยอยาก
ให้หน้าเป็น
วีเชฟ 

คาง 

ชนิดของโบท๊
อกซ์และ

ระยะเวลาพกั
ฟืน้ 

มีผลสว่นหนึ่ง 
สว่นมากจะ

ถามจากคนคน
ที่เคยท ามาแล้ว

มากกวา่ 

คลินิกหรือ
โรงพยาบาล 

ความ
คุ้มคา่ของ
ผลลพัธ์ที่

ได้ 

27 ดาราณี เสาศิลา 

เป็นคนหน้า
กลมเลยอยาก
ให้หน้าเข้ารูป
และกระชบั 

กรอบหน้า
และกราม  

ผลดแีละ
ผลเสียของ
การท าโบท๊
อกซ์และยี่ห้อ
ไหนเหมาะสม
กบัเรามาก
ที่สดุ 

มีผลมาก เพ่ือ
ใช้ประกอบการ
ตดัสินใจ 

ราคา 
ความ

น่าเช่ือถือ
ของแพทย์ 

28 พรทิพย์ อินทร์พรม 
เพ่ือให้หน้าได้
รูปและกระชบั 

กราม 

โบท๊อกซ์มีก่ี
ยี่ห้อและยี่ห้อ
ไหนคุ้มคา่กบั
ราคามาก
ที่สดุ 

มีผลมาก เพ่ือ
ใช้ประกอบการ
ตดัสินใจ 

ราคา 

ความ
คุ้มคา่และ
ผลลพัธ์ที่

ได้ 

29 ฐานิตา รักไทย 
เพ่ือไมใ่ห้มีรอย
เหี่ยวยน่บน
ใบหน้า 

หน้าผาก 

โบท๊อกซ์ยี่ห้อ
ไหนเหมาะสม
กบัหน้าของ
เรามากที่สดุ 
และหมอทา่น
ไหนท ามาแล้ว

ผลลพัธ์
ออกมาดี 

มีผลเพียงสว่น
หนึ่ง เพราะบาง
รีวิวเป็นของ
คลินิกเองเลย
น าแตเ่คสดีๆ 
มารีวิว 

หมอ 
ความ

น่าเช่ือถือ
ของหมอ 
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ตาราง 36 (ตอ่) 

ล าดับที่ 
ช่ือผู้ท า

แบบสอบถาม 
ข้อ 1   ข้อ 2  ข้อ 3  ข้อ 4 ข้อ 5  ข้อ 6 

30 
อาฬษา เหมือน

แก้ว 

เป็นคนหน้า
กลม อยากมี
ใบหน้าที่เข้ารูป
และกระชบั 

คางและ
แก้ม 

ผลดแีละ
ผลเสียจาก
การท าโบท๊
อกซ์ และ
คลินิกไหนมี
ความ

น่าเช่ือถือใน
การท า 

มีผลมาก ใช้
ส าหรับ

ประกอบการ
ตดัสินใจ 

คลินิกหรือ
โรงพยาบาล 

ความ
น่าเช่ือถือ
ของแตล่ะ
คลินิก 
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แบบทดสอบเพื่อการวิจัย 
เร่ือง การใช้ Conjoint Analysis เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในการให้บริการศัลยกรรมตกแต่ง 

(ศัลยกรรมตา 2 ชัน้) 

 ค าชีแ้จงแบบทดสอบ 

 แบบทดสอบชุดนีมี้วัตถุประสงค์ประกอบการศึกษาของนิสิตปริญญาโท หลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต วิชาเอกการจดัการ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาข้อมูลเก่ียวกับการใช้  Conjoint Analysis เพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในการให้บริการ
ศัลยกรรมตกแต่ง (ศัลยกรรมตา 2 ชัน้) ข้อมูลท่ีได้รับจากแบบทดสอบนี ้จะใช้เพ่ือการศึกษา
ค้นคว้าเท่านัน้ ข้อมูลของท่านจะถือเป็นความลบั จึงหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจาก
ทา่นเป็นอยา่งดี แบบทดสอบแบง่ออกเป็น 2 สว่น ดงันี ้
 สว่นท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบทดสอบ 
 สว่นท่ี 2 การตดัสินใจเลือกใช้บริการท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ 
ส่วนที่ 1 ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบทดสอบ 
ค าชีแ้จง โปรดระบขุ้อมลู และท าเคร่ืองหมาย ลงในช่อง  ท่ีตรงกบัข้อมลูของท่านเพียงข้อเดียว 
1. เพศสภาพ 
  1. ชาย     2. หญิง 
2. เพศวิถี 

  1.  ปกติ     2.  เกย์ 
  3.  เลส หรือเลสเบียน   4.  ทอม 
  5.  ดี ้     6.  ตุ๊ด   

 7.  ไบ     8.  กะเทย 
  9.  สาวประเภทสอง    
3. อาย ุ 
  1.  15 – 22 ปี    2.  23 – 30 ปี 
  3.  31-38 ปี     4.  39 – 46 ปี 
  5. 47 – 54 ปี    6.  55 ปีขึน้ไป 
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4. อาชีพ 
  1. พนกังานขาย    2. ผู้ประกาศขา่ว 
  3. พนกังานต้อนรับบนเคร่ืองบนิ  4. ครู / อาจารย์ 
  5.  ดารานกัแสดง    6. พนกังานบริษัท 
  7. นกัเรียน / นกัศกึษา   8. อ่ืนๆ  
5. รายได้เฉล่ียตอ่เดือน 
  1. 15,001 – 25,000 บาท   2. 25,001 – 35,000 บาท 
  3. 35,001 – 45,000 บาท   4. 45,001 – 55,000 บาท 
  5. 55,001 บาทขึน้ไป 
6. ระดบัการศกึษาสงูสดุ 
  1. ต ่ากวา่ปริญญาตรี    2. ปริญญาตรี 
  3. สงูกวา่ปริญญาตรี 
7. ภมูิล าเนาเดมิ 
  1. ภาคเหนือ     2. ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
  3. ภาคกลาง     4. ภาคใต้ 

 5. ภาคตะวนัออก    6. ภาคตะวนัตก 

ส่วนที่ 2 การตดัสินใจเลือกใช้บริการท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ 

ค าชีแ้จง กรุณาศกึษาข้อมลูตอ่ไปนี ้เพ่ือประกอบการตอบค าถามในข้อ 7-14 

6 คุณลักษณะ ท่ีสง่ผลตอ่การเลือกใช้บริการท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ ดงันี ้

1. คุณลักษณะด้านสถานพยาบาล คือ หมอท่ีได้รับการยอมรับในด้านการท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ 
จนเป็นท่ีรู้จกัในกลุม่ผู้บริโภคท่ีสนใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ แบง่เป็น 2 ระดบั คือ 

1.1 โรงพยาบาล หมายถึง สถานพยาบาลขนาดใหญ่ ท่ีมีบุคลากรทางการแพทย์ท่ี
เช่ียวชาญในหลายๆ ด้าน รวมถึงมีเคร่ืองมือทางการแพทย์ท่ีทนัสมยัและครบวงจร 

1.2 คลินิก หมายถึง สถานพยาบาลขนาดเล็กท่ีมีบคุลากรทางการแพทย์เฉพาะด้าน และมี
เคร่ืองมือทางการแพทย์เฉพาะด้าน 
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2. คุณลักษณะด้านช่ือเสียงของหมอ คือ หมอท่ีได้รับการยอมรับในด้านการท าศลัยกรรมตา 2 
ชัน้ จนเป็นท่ีรู้จกัในกลุม่ผู้บริโภคท่ีสนใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ 

2.1 หมอท่ีมีช่ือเสียง หมายถึง หมอท่ีมีช่ือเสียงในด้านการท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ และเป็น
ท่ียอมรับของผู้บริโภคท่ีสนใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ 

2.2. หมอทัว่ไป หมายถึง หมอศลัยกรรมเสริมความงามทัว่ไป 
3. คุณลักษณะด้านระยะเวลารอคิว คือ ระยะเวลาในการรอท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ โดยแบง่เป็น 
1 – 3 เดือน, 4 – 6 เดือน และ 6 เดือนขึน้ไป 
4. คุณลักษณะด้านรีวิวเชิงบวก คือ การบอกเลา่ประสบการณ์เร่ืองการท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ ใน
เชิงบวก โดยแบง่ออกเป็น 3 ระดบั ได้แก่ มาก ปานกลาง และน้อย  
5. คุณลักษณะด้านรีวิวเชิงลบ คือ การบอกเล่าประสบการณ์เร่ืองการท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ ใน
เชิงลบ โดยแบง่ออกเป็น 3 ระดบั ได้แก่ มาก ปานกลาง และน้อย  
6. คุณลักษณะด้านราคา คือ อัตราค่าบริการท าศัลยกรรมตา 2 ชัน้ โดยแบ่งเป็น 15,000 – 
30,000 บาท, 30,001 – 45,000 บาท และ 45,001 บาทขึน้ไป 

ค าถาม: สมมติว่า ท่านต้องท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ และก าลงัมองหาสถาบนัเสริมความงามท่ีจะเข้า
ใช้บริการจากรูปแบบการให้บริการของสถาบนัเสริมความงามตามท่ีระบุไว้ ขอให้ท่านเลือกสถาบนั
เสริมความงามท่ีท่านพอใจและต้องการใช้บริการมากท่ีสดุในแตล่ะข้อ โดยท าเคร่ืองหมาย ลงใน
ชอ่งวา่งท่ีก าหนดไว้ของแตล่ะทางเลือก 
ข้อ 7 ให้ทา่นพิจารณาเปรียบเทียบการให้บริการของสถาบันเสริมความงาม A และ สถาบัน
เสริมความงาม B 

สถาบัน
เสริม

ความงาม 

คุณลักษณะ
ด้าน

สถานพยาบาล 

คุณลักษณะ
ด้านชื่อเสียง
ของหมอ 

คุณลักษณะ
ด้านระยะเวลา

รอคิว 

คุณลักษณะ
ด้านรีววิ 
เชิงบวก 

คุณลักษณะ
ด้านรีววิ   
เชิงลบ 

คุณลักษณะ
ด้านราคา 

A 
 

โรงพยาบาล หมอมีช่ือเสยีง 4 – 6 เดือน น้อย มาก 15,000 – 
30,000 บาท 

B คลนิิก หมอมีช่ือเสยีง 6 เดือนขึน้ไป มาก ปานกลาง 30,001 – 
45,000 บาท 

เมื่อเปรียบเทียบการให้บริการของสถาบนัเสริมความงาม A และ B ทา่นจะเลอืกการให้บริการของสถาบนัเสริมความงามใด 

           
 สถาบนัเสริมความงาม A  สถาบนัเสริมความงาม B                  ไมเ่ลอืกทัง้คู่ 
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ข้อ 8 ให้ท่านพิจารณาเปรียบเทียบการให้บริการของสถาบันเสริมความงาม A และ สถาบันเสริม
ความงาม B 

สถาบัน
เสริม

ความงาม 

คุณลักษณะ
ด้าน

สถานพยาบาล 

คุณลักษณะ
ด้านชื่อเสียง
ของหมอ 

คุณลักษณะ
ด้านระยะเวลา

รอคิว 

คุณลักษณะ
ด้านรีววิ 
เชิงบวก 

คุณลักษณะ
ด้านรีววิ   
เชิงลบ 

คุณลักษณะ
ด้านราคา 

A 
 

โรงพยาบาล หมอมีช่ือเสยีง 6 เดือนขึน้ไป มาก ปานกลาง 30,001 – 
45,000 บาท 

B โรงพยาบาล หมอทัว่ไป 1 – 3 เดือน ปานกลาง น้อย 45,001 บาท  
ขึน้ไป 

เมื่อเปรียบเทียบการให้บริการของสถาบนัเสริมความงาม A และ B ทา่นจะเลอืกการให้บริการของสถาบนัเสริมความงามใด 

           
 สถาบนัเสริมความงาม A  สถาบนัเสริมความงาม B                  ไมเ่ลอืกทัง้คู่ 

ข้อ 9 ให้ท่านพิจารณาเปรียบเทียบการให้บริการของสถาบันเสริมความงาม A และ สถาบันเสริม
ความงาม B 

สถาบัน
เสริม

ความงาม 

คุณลักษณะ
ด้าน

สถานพยาบาล 

คุณลักษณะ
ด้านชื่อเสียง
ของหมอ 

คุณลักษณะ
ด้านระยะเวลา

รอคิว 

คุณลักษณะ
ด้านรีววิ 
เชิงบวก 

คุณลักษณะ
ด้านรีววิ   
เชิงลบ 

คุณลักษณะ
ด้านราคา 

A 
 

คลนิิก หมอทัว่ไป 1 – 3 เดือน ปานกลาง น้อย 45,001 บาท  
ขึน้ไป 

B คลนิิก หมอทัว่ไป 4 – 6 เดือน น้อย มาก 15,000 – 
30,000 บาท 

เมื่อเปรียบเทียบการให้บริการของสถาบนัเสริมความงาม A และ B ทา่นจะเลอืกการให้บริการของสถาบนัเสริมความงามใด 

           
 สถาบนัเสริมความงาม A  สถาบนัเสริมความงาม B                  ไมเ่ลอืกทัง้คู่ 
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ข้อ 10 ให้ท่านพิจารณาเปรียบเทียบการให้บริการของสถาบันเสริมความงาม A และ สถาบันเสริม
ความงาม B 

สถาบัน
เสริม

ความงาม 

คุณลักษณะ
ด้าน

สถานพยาบาล 

คุณลักษณะ
ด้านชื่อเสียง
ของหมอ 

คุณลักษณะ
ด้านระยะเวลา

รอคิว 

คุณลักษณะ
ด้านรีววิ 
เชิงบวก 

คุณลักษณะ
ด้านรีววิ   
เชิงลบ 

คุณลักษณะ
ด้านราคา 

A 
 

คลนิิก หมอมีช่ือเสยีง 4 – 6 เดือน น้อย มาก 15,000 – 
30,000 บาท 

B คลนิิก หมอทัว่ไป 6 เดือนขึน้ไป มาก ปานกลาง 30,001 – 
45,000 บาท 

เมื่อเปรียบเทียบการให้บริการของสถาบนัเสริมความงาม A และ B ทา่นจะเลอืกการให้บริการของสถาบนัเสริมความงามใด 

           
 สถาบนัเสริมความงาม A  สถาบนัเสริมความงาม B                  ไมเ่ลอืกทัง้คู่ 

ข้อ 11 ให้ท่านพิจารณาเปรียบเทียบการให้บริการของสถาบันเสริมความงาม A และ สถาบันเสริม
ความงาม B 

สถาบัน
เสริม

ความงาม 

คุณลักษณะ
ด้าน

สถานพยาบาล 

คุณลักษณะ
ด้านชื่อเสียง
ของหมอ 

คุณลักษณะ
ด้านระยะเวลา

รอคิว 

คุณลักษณะ
ด้านรีววิ   
เชิงบวก 

คุณลักษณะ
ด้านรีววิ   
เชิงลบ 

คุณลักษณะ
ด้านราคา 

A 
 

คลนิิก หมอมีช่ือเสยีง 4 – 6 เดือน มาก ปานกลาง 30,001 – 
45,000 บาท 

B คลนิิก หมอทัว่ไป 6 เดือนขึน้ไป ปานกลาง น้อย 45,001 บาท  
ขึน้ไป 

เมื่อเปรียบเทียบการให้บริการของสถาบนัเสริมความงาม A และ B ทา่นจะเลอืกการให้บริการของสถาบนัเสริมความงามใด 

           
 สถาบนัเสริมความงาม A  สถาบนัเสริมความงาม B                  ไมเ่ลอืกทัง้คู่ 
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ข้อ 12 ให้ท่านพิจารณาเปรียบเทียบการให้บริการของสถาบันเสริมความงาม A และ สถาบันเสริม
ความงาม B 

สถาบัน
เสริม

ความงาม 

คุณลักษณะ
ด้าน

สถานพยาบาล 

คุณลักษณะ
ด้านชื่อเสียง
ของหมอ 

คุณลักษณะ
ด้านระยะเวลา

รอคิว 

คุณลักษณะ
ด้านรีววิ   
เชิงบวก 

คุณลักษณะ
ด้านรีววิ   
เชิงลบ 

คุณลักษณะ
ด้านราคา 

A 
 

โรงพยาบาล หมอทัว่ไป 4 – 6 เดือน ปานกลาง น้อย 45,001บาท  
ขึน้ไป 

B โรงพยาบาล หมอทัว่ไป 4 – 6 เดือน น้อย มาก 15,000 – 
30,000 บาท 

เมื่อเปรียบเทียบการให้บริการของสถาบนัเสริมความงาม A และ B ทา่นจะเลอืกการให้บริการของสถาบนัเสริมความงามใด 

           
 สถาบนัเสริมความงาม A  สถาบนัเสริมความงาม B                  ไมเ่ลอืกทัง้คู่ 

ข้อ 13 ให้ท่านพิจารณาเปรียบเทียบการให้บริการของสถาบันเสริมความงาม A และ สถาบันเสริม
ความงาม B 

สถาบัน
เสริม

ความงาม 

คุณลักษณะ
ด้าน

สถานพยาบาล 

คุณลักษณะ
ด้านชื่อเสียง
ของหมอ 

คุณลักษณะ
ด้านระยะเวลา

รอคิว 

คุณลักษณะ
ด้านรีววิ    
เชิงบวก 

คุณลักษณะ
ด้านรีววิ   
เชิงลบ 

คุณลักษณะ
ด้านราคา 

A 
 

คลนิิก หมอมีช่ือเสยีง 1 – 3 เดือน น้อย มาก 15,000 – 
30,000 บาท 

B โรงพยาบาล หมอมีช่ือเสยีง 4 - 6 เดือน มาก ปานกลาง 30,001 – 
45,000 บาท 

เมื่อเปรียบเทียบการให้บริการของสถาบนัเสริมความงาม A และ B ทา่นจะเลอืกการให้บริการของสถาบนัเสริมความงามใด 

           
 สถาบนัเสริมความงาม A  สถาบนัเสริมความงาม B                  ไมเ่ลอืกทัง้คู่ 
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ข้อ 14 ให้ท่านพิจารณาเปรียบเทียบการให้บริการของสถาบันเสริมความงาม A และ สถาบันเสริม
ความงาม B 

สถาบัน
เสริม

ความงาม 

คุณลักษณะ
ด้าน

สถานพยาบาล 

คุณลักษณะ
ด้านชื่อเสียง
ของหมอ 

คุณลักษณะ
ด้านระยะเวลา

รอคิว 

คุณลักษณะ
ด้านรีววิ    
เชิงบวก 

คุณลักษณะ
ด้านรีววิ   
เชิงลบ 

คุณลักษณะ
ด้านราคา 

A 
 

โรงพยาบาล หมอทัว่ไป 6 เดือนขึน้ไป มาก น้อย 30,001 – 
45,000 บาท 

B โรงพยาบาล หมอมีช่ือเสยีง 1 – 3 เดือน ปานกลาง น้อย 45,001 บาท  
ขึน้ไป 

เมื่อเปรียบเทียบการให้บริการของสถาบนัเสริมความงาม A และ B ทา่นจะเลอืกการให้บริการของสถาบนัเสริมความงามใด 

           
 สถาบนัเสริมความงาม A  สถาบนัเสริมความงาม B                  ไมเ่ลอืกทัง้คู่ 

 

**ขอขอบคณุทกุทา่นท่ีกรุณาเสียสละเวลาในการท าแบบทดสอบในครัง้นี*้* 
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แบบทดสอบเพื่อการวิจัย 

เร่ือง การใช้ Conjoint Analysis เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในการให้บริการศัลยกรรมตกแต่ง  
(ฉีดโบทอ็กซ์) 

 ค าชีแ้จงแบบทดสอบ 
 แบบทดสอบชุดนีมี้วัตถุประสงค์ประกอบการศึกษาของนิสิตปริญญาโท หลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต วิชาเอกการจดัการ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาข้อมูลเก่ียวกับการใช้  Conjoint Analysis เพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในการให้บริการ
ศัลยกรรมตกแต่ง (ฉีดโบท็อกซ์) ข้อมูลท่ีได้รับจากแบบทดสอบนี ้จะใช้เพ่ือการศึกษาค้นคว้า
เทา่นัน้ ข้อมลูของท่านจะถือเป็นความลบั จึงหวงัเป็นอยา่งยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากทา่นเป็น
อยา่งดี แบบทดสอบแบง่ออกเป็น 2 สว่น ดงันี ้
 สว่นท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบทดสอบ 
 สว่นท่ี 2 การตดัสินใจเลือกใช้บริการฉีดโบท็อกซ์ 
ส่วนที่ 1 ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบทดสอบ 
ค าชีแ้จง โปรดระบขุ้อมลู และท าเคร่ืองหมาย ลงในช่อง  ท่ีตรงกบัข้อมลูของท่านเพียงข้อเดียว 
1. เพศสภาพ 
  1. ชาย     2. หญิง 
2. เพศวิถี 

  1.  ปกติ     2.  เกย์ 
  3.  เลส หรือเลสเบียน   4.  ทอม 
  5.  ดี ้     6.  ตุ๊ด   

 7.  ไบ     8.  กะเทย 
  9.  สาวประเภทสอง 
3. อาย ุ 

 1.  15 – 22 ปี    2.  23 – 30 ปี 
  3.  31-38 ปี     4.  39 – 46 ปี 
  5. 47 – 54 ปี    6.  55 ปีขึน้ไป 
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4. อาชีพ 
  1. พนกังานขาย    2. ผู้ประกาศขา่ว 
  3. พนกังานต้อนรับบนเคร่ืองบนิ  4. ครู / อาจารย์ 
  5.  ดารานกัแสดง    6. พนกังานบริษัท 
  7. นกัเรียน / นกัศกึษา   8. อ่ืนๆ  
5. รายได้เฉล่ียตอ่เดือน 
  1. 15,001 – 25,000 บาท   2. 25,001 – 35,000 บาท 
  3. 35,001 – 45,000 บาท   4. 45,001 – 55,000 บาท 
  5. 55,001 บาทขึน้ไป 
6. ระดบัการศกึษาสงูสดุ 
  1. ต ่ากวา่ปริญญาตรี    2. ปริญญาตรี 
  3.สงูกวา่ปริญญาตรี    
7. ภมูิล าเนาเดมิ 
  1. ภาคเหนือ     2. ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
  3. ภาคกลาง     4. ภาคใต้ 

 5. ภาคตะวนัออก    6. ภาคตะวนัตก 

ส่วนที่ 2 การตดัสินใจเลือกใช้บริการรฉีดโบท็อกซ์ 
ค าชีแ้จง กรุณาศกึษาข้อมลูตอ่ไปนี ้เพ่ือประกอบการตอบค าถามในข้อ 7-14 
6 คุณลักษณะ ท่ีสง่ผลตอ่การเลือกใช้บริการฉีดโบท็อกซ์ ดงันี ้
1. คุณลักษณะด้านสถานพยาบาล คือ หมอท่ีได้รับการยอมรับในฉีดโบท็อกซ์ จนเป็นท่ีรู้จกัใน
กลุม่ผู้บริโภคท่ีสนใจท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้แบง่เป็น 2 ระดบั คือ 

1.1 โรงพยาบาล หมายถึง สถานพยาบาลขนาดใหญ่ ท่ีมีบุคลากรทางการแพทย์ท่ี
เช่ียวชาญในหลายๆ ด้าน รวมถึงมีเคร่ืองมือทางการแพทย์ท่ีทนัสมยัและครบวงจร 

1.2 คลินิก หมายถึง สถานพยาบาลขนาดเล็กท่ีมีบคุลากรทางการแพทย์เฉพาะด้าน และมี
เคร่ืองมือทางการแพทย์เฉพาะด้าน 
2. คุณลักษณะด้านช่ือเสียงของหมอ คือ หมอท่ีมีช่ือเสียงเร่ืองการฉีดโบท็อกซ์ จนเป็นท่ียอมรับ
จากกลุม่ผู้บริโภคท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ 

2.1 หมอท่ีมีช่ือเสียง หมายถึง หมอท่ีมีช่ือเสียงในด้านการฉีดโบท็อกซ์ และเป็นท่ียอมรับ
ของผู้บริโภคท่ีสนใจฉีดโบท็อกซ์ 
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2.2. หมอทัว่ไป หมายถึง หมอศลัยกรรมเสริมความงามทัว่ไป 
3. คุณลักษณะด้านรีวิวเชิงบวก คือ การบอกเล่าประสบการณ์เร่ืองการฉีดโบท็อกซ์ ในเชิงบวก 
โดยแบง่ออกเป็น 3 ระดบั ได้แก่ มาก ปานกลาง และน้อย  
4. คุณลักษณะด้านรีวิวเชิงลบ คือ การบอกเล่าประสบการณ์เร่ืองการฉีดโบท็อกซ์ ในเชิงลบ โดย
แบง่ออกเป็น 3 ระดบั ได้แก่ มาก ปานกลาง และน้อย  
5. คุณลักษณะด้านราคา คือ อตัราค่าบริการฉีดโบท็อกซ์ โดยแบ่งเป็น 4 ช่วงระดบั ได้แก่ 5,000 – 
10,000 บาท, 10,001 – 15,000 บาท, 15,001 – 20,000 บาท และ 20,001 บาทขึน้ไป 
6. คุณลักษณะด้านแหล่งที่มาของโบท็อกซ์ คือ ประเทศผู้ผลิตโบท็อกซ์แต่ละย่ีห้อ แบ่งเป็น 3 
ระดบั ได้แก่ อเมริกา เกาหลี และองักฤษ 
ค าถาม: สมมติว่า ท่านต้องฉีดโบท็อกซ์ และก าลงัมองหาสถาบนัเสริมความงามท่ีจะเข้าใช้บริการ
จากรูปแบบการให้บริการของสถาบนัเสริมความงามตามท่ีระบไุว้ ขอให้ทา่นเลือกสถาบนัเสริมความ
งามท่ีท่านพอใจและต้องการใช้บริการมากท่ีสุดในแต่ละข้อ โดยท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่างท่ี
ก าหนดไว้ของแตล่ะทางเลือก 

ข้อ 7 ให้ทา่นพิจารณาเปรียบเทียบการให้บริการของสถาบันเสริมความงาม A และ สถาบันเสริม
ความงาม B 

สถาบัน
เสริมความ

งาม 

คุณลักษณะ
ด้าน

สถานพยาบาล 

คุณลักษณะ
ด้านชื่อเสียง
ของหมอ 

คุณลักษณะ
ด้านรีววิ       
เชิงบวก 

คุณลักษณะ
ด้านรีววิ      
เชิงลบ 

คุณลักษณะ
ด้านราคา 

คุณลักษณะ
ด้านแหล่งที่มา
ของโบท็อกซ์ 

A 
 

โรงพยาบาล หมอมีช่ือเสยีง มาก ปานกลาง 15,001 – 
20,000 บาท 

อเมริกา 

B คลนิิก หมอมีช่ือเสยีง ปานกลาง น้อย 20,001 บาท
ขึน้ไป 

เกาหล ี

เมื่อเปรียบเทียบการให้บริการของสถาบนัเสริมความงาม A และ B ทา่นจะเลอืกการให้บริการของสถาบนัเสริมความงามใด 

           
 สถาบนัเสริมความงาม A  สถาบนัเสริมความงาม B                  ไมเ่ลอืกทัง้คู่ 
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ข้อ 8 ให้ท่านพิจารณาเปรียบเทียบการให้บริการของสถาบันเสริมความงาม A และ สถาบันเสริม
ความงาม B 

สถาบัน
เสริม

ความงาม 

คุณลักษณะ
ด้าน

สถานพยาบาล 

คุณลักษณะ
ด้านชื่อเสียง
ของหมอ 

คุณลักษณะ
ด้านรีววิ   
เชิงบวก 

คุณลักษณะ
ด้านรีววิ   
เชิงลบ 

คุณลักษณะ
ด้านราคา 

คุณลักษณะ
ด้านแหล่งที่มา
ของโบท็อกซ์ 

A 
 

โรงพยาบาล หมอมีช่ือเสยีง ปานกลาง น้อย 20,001 บาท
ขึน้ไป 

เกาหล ี

B โรงพยาบาล หมอทัว่ไป น้อย มาก 5,000 – 
10,000 บาท 

องักฤษ 

เมื่อเปรียบเทียบการให้บริการของสถาบนัเสริมความงาม A และ B ทา่นจะเลอืกการให้บริการของสถาบนัเสริมความงามใด 

           
 สถาบนัเสริมความงาม A  สถาบนัเสริมความงาม B                  ไมเ่ลอืกทัง้คู่ 

ข้อ 9 ให้ท่านพิจารณาเปรียบเทียบการให้บริการของสถาบันเสริมความงาม A และ สถาบันเสริม
ความงาม B 

สถาบันเสริม
ความงาม 

คุณลักษณะ
ด้าน

สถานพยาบาล 

คุณลักษณะ
ด้านชื่อเสียง

หมอ 

คุณลักษณะ
ด้านรีววิ     
เชิงบวก 

คุณลักษณะ
ด้านรีววิ   
เชิงลบ 

คุณลักษณะ
ด้านราคา 

คุณลักษณะ
ด้านแหล่งที่มา
ของโบท็อกซ์ 

A 
 

คลนิิก หมอทัว่ไป น้อย มาก 5,000 – 
10,000 บาท 

องักฤษ 

B คลนิิก หมอทัว่ไป มาก ปานกลาง 10,001 – 
15,000 บาท 

อเมริกา 

เมื่อเปรียบเทียบการให้บริการของสถาบนัเสริมความงาม A และ B ทา่นจะเลอืกการให้บริการของสถาบนัเสริมความงามใด 

           
 สถาบนัเสริมความงาม A  สถาบนัเสริมความงาม B                  ไมเ่ลอืกทัง้คู่ 
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ข้อ 10 ให้ท่านพิจารณาเปรียบเทียบการให้บริการของสถาบันเสริมความงาม A และ สถาบันเสริม
ความงาม B 

สถาบัน
เสริม

ความงาม 

คุณลักษณะ
ด้าน

สถานพยาบาล 

คุณลักษณะ
ด้านชื่อเสียง
ของหมอ 

คุณลักษณะ
ด้านรีววิ     
เชิงบวก 

คุณลักษณะ
ด้านรีววิ   
เชิงลบ 

คุณลักษณะ
ด้านราคา 

คุณลักษณะ
ด้านแหล่งที่มา
ของโบท็อกซ์ 

A 
 

คลนิิก หมอมีช่ือเสยีง มาก ปานกลาง 10,001 – 
15,000 บาท 

อเมริกา 

B คลนิิก หมอทัว่ไป ปานกลาง น้อย 15,001 – 
20,000 บาท 

เกาหล ี

เมื่อเปรียบเทียบการให้บริการของสถาบนัเสริมความงาม A และ B ทา่นจะเลอืกการให้บริการของสถาบนัเสริมความงามใด 

           
 สถาบนัเสริมความงาม A  สถาบนัเสริมความงาม B                  ไมเ่ลอืกทัง้คู่ 

ข้อ 11 ให้ท่านพิจารณาเปรียบเทียบการให้บริการของสถาบันเสริมความงาม A และ สถาบันเสริม
ความงาม B 

สถาบัน
เสริม

ความงาม 

คุณลักษณะ
ด้าน

สถานพยาบาล 

คุณลักษณะ
ด้านชื่อเสียง
ของหมอ 

คุณลักษณะ
ด้านรีววิ     
เชิงบวก 

คุณลักษณะ
ด้านรีววิ   
เชิงลบ 

คุณลักษณะ
ด้านราคา 

คุณลักษณะ
ด้านแหล่งที่มา
ของโบท็อกซ์ 

A 
 

คลนิิก หมอมีช่ือเสยีง ปานกลาง น้อย 15,001 – 
20,000 บาท  

เกาหล ี

B คลนิิก หมอทัว่ไป น้อย มาก 20,001 บาท
ขึน้ไป 

องักฤษ 

เมื่อเปรียบเทียบการให้บริการของสถาบนัเสริมความงาม A และ B ทา่นจะเลอืกการให้บริการของสถาบนัเสริมความงามใด 

           
 สถาบนัเสริมความงาม A  สถาบนัเสริมความงาม B                  ไมเ่ลอืกทัง้คู่ 
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ข้อ 12 ให้ท่านพิจารณาเปรียบเทียบการให้บริการของสถาบันเสริมความงาม A และ สถาบันเสริม
ความงาม B 

สถาบัน
เสริม

ความงาม 

คุณลักษณะ
ด้าน

สถานพยาบาล 

คุณลักษณะ
ด้านชื่อเสียง
ของหมอ 

คุณลักษณะ
ด้านรีววิ    
เชิงบวก 

คุณลักษณะ
ด้านรีววิ   
เชิงลบ 

คุณลักษณะ
ด้านราคา 

คุณลักษณะ
ด้านแหล่งที่มา
ของโบท็อกซ์ 

A 
 

โรงพยาบาล หมอมีช่ือเสยีง น้อย มาก 20,001 บาท
ขึน้ไป 

องักฤษ 

B คลนิิก หมอทัว่ไป มาก ปานกลาง 5,000 – 
10,000 บาท 

อเมริกา 

เมื่อเปรียบเทียบการให้บริการของสถาบนัเสริมความงาม A และ B ทา่นจะเลอืกการให้บริการของสถาบนัเสริมความงามใด 

           
 สถาบนัเสริมความงาม A  สถาบนัเสริมความงาม B                  ไมเ่ลอืกทัง้คู่ 

ข้อ 13 ให้ท่านพิจารณาเปรียบเทียบการให้บริการของสถาบันเสริมความงาม A และ สถาบันเสริม

ความงาม B 

สถาบัน
เสริม

ความงาม 

คุณลักษณะ
ด้าน

สถานพยาบาล 

คุณลักษณะ
ด้านชื่อเสียง
ของหมอ 

คุณลักษณะ
ด้านรีววิ     
เชิงบวก 

คุณลักษณะ
ด้านรีววิ   
เชิงลบ 

คุณลักษณะ
ด้านราคา 

คุณลักษณะ
ด้านแหล่งที่มา
ของโบท็อกซ์ 

A 
 

คลนิิก หมอมีช่ือเสยีง มาก ปานกลาง 5,000 – 
10,000 บาท 

อเมริกา 

B โรงพยาบาล หมอมีช่ือเสยีง ปานกลาง น้อย 10,001 – 
15,000 บาท 

เกาหล ี

เมื่อเปรียบเทียบการให้บริการของสถาบนัเสริมความงาม A และ B ทา่นจะเลอืกการให้บริการของสถาบนัเสริมความงามใด 

           
 สถาบนัเสริมความงาม A  สถาบนัเสริมความงาม B                  ไมเ่ลอืกทัง้คู่ 
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ข้อ 14 ให้ท่านพิจารณาเปรียบเทียบการให้บริการของสถาบันเสริมความงาม A และ สถาบันเสริม
ความงาม B 

สถาบัน
เสริม

ความงาม 

คุณลักษณะ
ด้าน

สถานพยาบาล 

คุณลักษณะ
ด้านชื่อเสียง
ของหมอ 

คุณลักษณะ
ด้านรีววิ     
เชิงบวก 

คุณลักษณะ
ด้านรีววิ   
เชิงลบ 

คุณลักษณะ
ด้านราคา 

คุณลักษณะ
ด้านแหล่งที่มา
ของโบท็อกซ์ 

A 
 

คลนิิก หมอมีช่ือเสยีง ปานกลาง น้อย 10,001 – 
15,000 บาท 

เกาหล ี

B โรงพยาบาล หมอมีช่ือเสยีง น้อย มาก 15,001 – 
20,000 บาท 

องักฤษ 

เมื่อเปรียบเทียบการให้บริการของสถาบนัเสริมความงาม A และ B ทา่นจะเลอืกการให้บริการของสถาบนัเสริมความงามใด 

           
 สถาบนัเสริมความงาม A  สถาบนัเสริมความงาม B                  ไมเ่ลอืกทัง้คู่ 

 

**ขอขอบคณุทกุทา่นท่ีกรุณาเสียสละเวลาในการท าแบบทดสอบในครัง้นี*้*



 

ประวัติผ ู้เขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ช่ือ-สกุล เยาวลกัษณ์ ก าเนิดกาญจน์ 
วัน เดือน ปี เกิด 8 มิถนุายน 2530 
สถานที่เกิด กาญจนบรีุ 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ.2553  

บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาการจดัการ  
จาก มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

ท่ีอยู่ปัจจุบัน 733 ถ.เทอดไท แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ   
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