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     บทคดัย่อ 
 

กำรคน้ควำ้แบบอิสระคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษำพฤติกรรมของผูห้ญิงวยัท ำงำนใน
อ ำเภอเมืองจงัหวดัเชียงใหม่ ต่อกำรท ำศลัยกรรมเสริมควำมงำม โดยกลุ่มตวัอยำ่งท่ีใชใ้นกำรศึกษำคือ 
หญิงวยัท ำงำนในอ ำเภอเมืองเชียงใหม่ ท่ีเคยใช้บริกำรสถำนบริกำรศลัยกรรมเสริมควำมงำมภำยใน
ระยะเวลำ 1 ปี และอำศยัอยู่ในอ ำเภอเมืองเชียงใหม่ โดยใช้แบบสอบถำมเป็นเคร่ืองมือในกำรเก็บ
รวบรวมขอ้มูล จ ำนวน 200 ตวัอยำ่ง กำรวิเครำะห์ขอ้มูลใชส้ถิติเชิงพรรณำ ไดแ้ก่ ควำมถ่ี ร้อยละ และ
ค่ำเฉล่ีย 

จำกกำรศึกษำพบว่ำ ผูต้อบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มีอำยุ 26-35 ปี มีสถำนภำพโสด 
ระดับกำรศึกษำสูงสุดคือ  ระดับปริญญำตรี อำชีพพนักงำนบริษัทเอกชน มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน  
10,001 – 20,000 บำท ผลกำรศึกษำพฤติกรรมผูบ้ริโภคในกำรใช้บริกำรคลินิคศลัยกรรมเสริมควำม
งำมพบวำ่ ผูต้อบแบบสอบถำมท ำศลัยกรรมดว้ยวิธีกำรผำ่ตดัเสริมจมูก/แต่งปีกจมูกมำกท่ีสุด โดยเขำ้
รับบริกำรท ำศัลยกรรมหลัก จ ำนวน 1 คร้ังต่อปี ใช้เวลำโดยเฉล่ียต่อคร้ัง 30 นำที – 1 ชั่วโมง            
เข้ำพบแพทย์เพื่อติดตำมผลลัพธ์กำรท ำศัลยกรรม 2 คร้ัง โดยใช้เวลำเฉล่ีย 15 – 30 นำที ผูต้อบ
แบบสอบถำมใช้บริกำรท ำศลัยกรรมวนัเสำร์หรืออำทิตยม์ำกท่ีสุด เวลำท่ีเลือกใชบ้ริกำร ไม่แน่นอน
แล้วแต่กำรนัดของแพทย ์ควำมถ่ีในกำรใช้บริกำร 1 – 2 คร้ังต่อปี ช ำระค่ำบริกำรท ำศลัยกรรมด้วย  
เงินสด โดยมีค่ำใช้จ่ำยโดยเฉล่ียต่อคร้ัง 5,001 – 15,000 บำท ส่ิงท่ีจุดประกำยให้ผูต้อบแบบสอบถำม
ตอ้งกำรท ำศลัยกรรมมำกท่ีสุดคือ สร้ำงควำมมัน่ใจและเพิ่มโอกำสท่ีดีให้กบัตวัเอง บุคคลท่ีมีอิทธิพล
ในกำรตดัสินใจท ำศลัยกรรมคือ คนรู้จกัท่ีเคยท ำศลัยกรรมมำแลว้ เวลำท่ีใชใ้นกำรตดัสินใจก่อนกำร
ท ำศลัยกรรมคร้ังแรกคือ 1 – 2 เดือน เกณฑ์ในกำรเลือกใช้สถำนบริกำรศลัยกรรมคือ ค ำแนะน ำของ



 

จ 

คนรู้จกั โดยเลือกลกัษณะคลินิกท่ีมีแพทยผ์ูรั้กษำเป็นเจำ้ของกิจกำร ผูต้อบแบบสอบถำมส่วนใหญ่     
มีควำมพึงพอใจในกำรใช้บริกำรศัลยกรรมเสริมควำมงำม และจะเลือกใช้บริกำรท่ีเดิมในกำร
ท ำศลัยกรรมคร้ังต่อไป โดยจะเลือกท ำแกม้และกรำมมำกท่ีสุด  
 
 



 

ฉ 

 
Independent Study Title Behavior of Working –Aged Women in Mueang Chiang 

Mai District Towards Cosmetic Plastic Surgery 
 
Author     Miss Kanoknat Kriangchutima 
 
Degree     Master of Business Administration (Marketing) 
 
Advisor     Associate Professor Dr. Patchara Tantiprabha       
 

     ABSTRACT 
 

The objective of this independent study is to study behaviors of working women in 
Mueang Chiang Mai District towards cosmetic plastic surgery. The samples of this study are 
working women who live in Mueang Chiang Mai district and had experience to the cosmetic plastic 
surgery within 1 year. Two hundred questionnaires are used for collecting information. Descriptive 
statistic was used for data analysis consisting frequency, percentage and mean. 

From the study, it was found that most of the respondents were 26-35 years old, single, 
graduated with bachelor degree, private company employees and had income of 10,001-20,000 Baht 
per month. It was found that the respondents had rhinoplasty the most, by having main surgeon 1 
time per year. The average time was 30 minutes – 1 hour. They went to follow up with the surgeon 
twice by spending time 15-30 minutes. The respondents went to have service on Saturday or Sunday 
the most. The time they chose to have service was depending on their surgeon’s appointment. The 
frequency of having service was 1-2 times per year. They paid the service by cash and the average 
expense was 5,001 – 15,000 Baht per one time. The inspiration of the respondents was to increase 
their confident and opportunities. The influential persons were acquaintances who used to have 
surgery. They spent 1-2 months for making decision before having the surgery. The criterion of 
selecting the surgery clinic was acquaintance’s recommendation. They selected the clinic that was 
owned by a surgeon. The most of respondents satisfied their cosmetic plastic surgeries and they will 
return to the previous clinic for the next surgery by having cheeks and jaws surgery the most. 


