
 
ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ืออาหารเสริมปรับฮอร์โมน 

 Pherone Plus ของสาวประเภทสองในกรุงเทพมหานคร 
MARKETING FACTORS AFFECTING THE PURCHASE DECISION OF PHERONE 
PLUS HORMONE-ADJUSTING SUPPLEMENTS OF TRANSGENDER WOMEN IN 

BANGKOK 

ธนวฒัน์ ขอศานติวิชยั 

สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

ผูรั้บผิดชอบบทความ 

 

Thanawat Khosantiwichai 

E-mail: 6314131078@rumail.ru.ac.th 

Faculty of Business Administration Program in Marketing, Ramkhamhaeng University 

Corresponding author 

บทคัดย่อ  

การศึกษาเร่ือง ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารเสริมปรับฮอร์โมน Pherone Plus 
ของสาวประเภทสองในกรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ 
อาหารเสริมปรับฮอร์โมน Pherone Plus ของสาวประเภทสองในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด ทั้ง 7 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคล ดา้น
ลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการ รวมถึงการตดัสินใจซ้ือสินคา้ ไดแ้ก่ การรับรู้ถึงปัญหาและความตอ้งการ 
การแสวงหาขอ้มูล การพิจารณาทางเลือก การตดัสินใจซ้ือ และพฤติกรรมหลงัการซ้ือ โดยจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ประชากรในงานวิจยัน้ีคือ สาวประเภทสอง กลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถาม จ านวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม ด าเนินการ
วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ หาค่าความถ่ี (Frequencies) คา่ร้อยละ(Percentage) ค่าเฉล่ีย (x̄) 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD)
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ผลการวิจยั พบวา่ 1) มีสาวประเภทสองตอบแบบสอบถามทั้งหมด 400 คน ส่วนใหญ่เป็นสาวประเภทสองท่ียงั 

ไม่ไดแ้ปลงเพศ จ านวน 248 คน คิดเป็นร้อยละ 62.00 และสาวประเภทสองท่ีแปลงเพศแลว้ จ านวน 152 คน คิดเป็นร้อย

ละ 38.00 ส่วนใหญ่มีอาย ุ31-40 ปี จ านวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 30.30 รองลงมาคือ 41-51 ปี จ านวน 90 คน คิดเป็น

ร้อยละ 22.50, 24-30 ปี จ านวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 22.00, มากกวา่ 50 ปี จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 16.00 และ 18-

23 ปี จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 9.30 ตามล าดบั ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 241 คน คิดเป็นร้อย

ละ 60.30 รองลงมาคือ สาวประเภทสองท่ีมีระดบัการศึกษา ต ่ากวา่ปริญญาตรี จ านวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 22.00 และ 

สาวประเภทสองท่ีมีระดบัการศึกษา สูงกวา่ปริญญาตรี จ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 17.80 ตามล าดบั ส่วนใหญ่มีอาชีพ 

พนกังานเอกชน/ลูกจา้ง จ านวน 204 คน คิดเป็นร้อยละ 51.00 รองลงมาคือ อาชีพ ธุรกิจส่วนตวั จ านวน 91 คน คิดเป็น

ร้อยละ 22.80, อาชีพ นกัเรียน/นิสิต/นกัศึกษา จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 16.30, อาชีพ นางโชว/์นางงามสายประกวด 

จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 9.00 และขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.00 ตามล าดบั 

ส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,000-30,000 บาท จ านวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 36.00 รองลงมาคือ 30,000-40,000 

บาท จ านวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 26.30, 10,000-20,000 บาท จ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 22.50, มากกวา่ 40,000 

บาท จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 10.30 คน และ ต ่ากวา่ 10,000 บาท จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5.00 ตามล าดบั 

               2) ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารเสริมปรับฮอร์โมน Pherone Plus ของสาวประเภทสอง 

ในกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นท่ีอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คือ ดา้น

ราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นบุคคล ดา้นกระบวนการ ดา้นส่งเสริมการตลาด และ

ดา้นผลิตภณัฑ ์ตามล าดบั 

               3) ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารเสริมปรับฮอร์โมน Pherone Plus ของสาวประเภทสอง

ในกรุงเทพมหานครในส่วนของการตดัสินใจซ้ือ โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นท่ีอยู่

ในระดบัมากท่ีสุด คือ ดา้นการแสวงหาขอ้มูล ดา้นการพิจารณาทางเลือก ดา้นพฤติกรรมหลงัการซ้ือ ดา้น

การรับรู้ถึงปัญหาและความตอ้งการ และดา้นการตดัสินใจซ้ือ ตามล าดบั 

ค าส าคัญ: ปัจจยัทางการตลาด, สาวประเภทสอง, อาหารเสริมปรับฮอร์โมน, Pherone Plus, กระบวนการตดัสินใจซ้ือ 

ABSTRACT 

               Marketing Factors Affecting the Purchase Decision of Pherone Plus Hormone-Adjusting Supplements of 

Transgender Women in Bangkok, the main objective is studying Marketing Factors Affecting the Purchase Decision 

of Pherone Plus Hormone-Adjusting Supplements of Transgender Women in Bangkok. The factors of research 

include Marketing Mix which are Product, Price, Place, Promotion, People, Process and Physical Evidence as well as 
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The Process of Making Purchase Decision which contains Problem Recognition, Information Search, Evaluation of ฤ

Alternatives, Purchase Decision and Post-Purchase Behavior. These are classified by Personal factors which are Sex, 

Age, Education, Occupation and Average Monthly Income. The population used is transgender women living in 

Bangkok. The number of samples used in this research is 400 people. The questionnaire is the method used in this 

research. Data is analyzed by using. The statistics are percentage, minimum, maximum, mean and standard deviation.  

                 The results show that 1) most of the 400 respondents are 248 transgender women who do not receive 

Gender Affirmation Surgery representing 62.00%, and 152 transgender women who received Gender Affirmation 

Surgery representing 38.00%. The majority of the respondents which are 121 people age around 31-40 years old 

representing 30.30%, 90 people age around 41-50 years old representing 22.50%, 88 people age between 24-30 years 

old representing 22.00%, 64 over 50-year-old people are representing 16.00%, and 34 people who age between 18-23 

years old are the minority in the survey representing 9.30%. In terms of education, most are 241 Bachelor’s degree 

holders representing 60.30%, 88 are below bachelor’s degree representing 22.00%, and 71 are beyond bachelor’s 

degree representing 17.80%. There are 204 people or 51.00% are working as a private employee. 91 people are self-

employed representing 22.80%, 65 people are students representing 16.30%, 36 are stage performers or beauty 

pageants representing 9.00%, and 4 people are working as a public employee representing 1.00%. The last but not 

least, average monthly income, 144 people have average monthly income between 20,000-30,000 baht representing 

36.00% followed by 30,000-40,000 baht 105 people representing 26.30%, 10,000-20,000 baht 90 people representing 

22.50%, over 40,000 baht 41 people representing 10.30%, and below 10,000 baht 20 people representing 5.00% 

respectively.  

               2) Marketing Factors Affecting the Purchase Decision of Pherone Plus Hormone-Adjusting Supplement of 

Transgender Women in Bangkok overall is at the highest level. After considering each side, the result shows that all 

of the sides are at the highest level. There are Product, Price, Place, Promotion, People, Process, Physical Evidence 

respectively. 

              3) In terms of purchase decision process, Marketing Factors Affecting the purchase Decision of Pherone Plus 

Hormone-Adjusting Supplements of Transgender Women in Bangkok overall is at the highest level. After 

considering each side, the result shows that all of the sides are at the highest level. There are Problem Recognition, 

Information Search, Evaluation of Alternatives, Purchase Decision and Post-Purchase Behavior respectively. 
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บทน า 

                ดว้ยกระแสของสังคมท่ีเปล่ียนไปในสังคมปัจจุบนัเปิดรับและเขา้ใจความเป็น LGBTQ มากขึ้น ดว้ยความรู้ 

ความเก่ง และความสามรถท่ี LGBTGQ มีโดยเฉพาะสาวประเภทสองท่ีไปเฉิดฉายในเวทีระดบัโลกก็มีใหเ้ห็นกนัมาก 

เป็นสาวประเภทสองตอ้งไม่หยุดสวย แลว้ตอ้งท าอยา่งไร เพื่อใหร่้างผูช้ายกลายเป็น ผูห้ญิงในอดีตสาวประเภทสอง

หลายๆคน เลือกใชก้ารรับประทานยาคุมหรือท่ีเราอาจเคยไดย้นิมาวา่ “การเทคฮอร์โมน” ในท่ีน้ี หมายถึง การเพิ่ม 

ฮอร์โมนเพศหญิงเขา้สู่ร่างกายซ่ึงการเทคฮอร์โมนน้ีมีไดห้ลากหลาย รูปแบบ ไม่วา่จะเป็นการ รับประทานยาคุม 

การฝังยาคุมหรือแมก้ระทัง่ฉีดเขา้สู่ร่างกายซ่ึงอาจมีผลขา้งเคียงเป็นจ านวนมากต่อร่างกาย เช่น อาการวินเวียนศีรษะ 

คล่ืนใส้ อาเจียน แต่ในปัจจุปันมีวิธีท่ีปลอดภยักวา่ รวมถึงมีผลขา้งเคียงนอ้ยหรืออาจจะไม่มีซ่ึงตอบโจทยม์าก 

ส าหรับสาวประเภทสองในยคุน้ี ส่ิงนั้นก็คือ การรับประทานอาหารเสริมปรับฮอร์โมน 

                 สาวประเภทสอง (Transgender Women) ค าน้ีเร่ิมเป็นท่ีคุน้หูของคนไทยโดยทัว่ไปมากขึ้น นอกจาก 

ค าเรียกแบบเดิม เช่น สาวประเภทสอง สาวสอง กะเทยทั้งน้ีค าวา่หญิงขา้มเพศในความหมายทางสังคมวิทยา 

เป็นค าเรียกผูท่ี้มีเพศก าเนิดเป็นผูช้ายแต่ตอ้งการเปล่ียนเพศสภาพของตนใหเ้ป็นเพศตรงขา้ม ซ่ึงก็คือเพศหญิง (MTF 

หรือ Male to female transformation) โดยท่ีบุคคลนั้นจะยงัไม่แปลง หรือแปลงเพศไปแลว้ก็ได ้

                สาวประเภทสองท่ียงัไม่แปลงเพศ หมายถึง บุคคลท่ีมีเพศก าเนิดเป็นผูช้ายแต่มีความรู้สึกนึกคิดเป็นดัง่ผูห้ญิง

คนหน่ึง หรือกล่าวคือกลุ่มสาวประเภทสองท่ียงัไม่แปลงเพศนั้น คือกลุ่มบุคคลท่ียงัไม่ไดเ้ขา้รับการผา่ตดัน าอวยัวะเพศ

ชายออกเพื่อเปล่ียนอวยัวะเพสเป็นแบบผูห้ญิง โดยบุคคลกลุ่มน้ีอาจจะมีการศลัยกรรมผา่ตดัหนา้อก หรืออยา่งอ่ืน แต่ถา้

ยงัไม่ไดผ้า่ตดัแปลงเพศ ก็ยงัถือวา่เป็นสาวประเภทสองในกลุ่มท่ียงัไม่ไดแ้ปลงเพศ 

               สาวประเภทสองท่ีแปลงเพศแลว้ หมายถึง บุคคลท่ีมีเพศก าเนิดเป็นผูช้ายแต่มีความรู้สึกนึกคิดเป็นดัง่ผูห้ญิง

และไดเ้ขา้พบจิตแพทยเ์พื่อความแน่ใจในเพศของตวัเอง เพื่อเตรียมพร้อมส าหรับการเขา้รับการผา่ตดัแปลงเพศกบั

ศลัยแพทยเ์ฉพาะทาง เพื่อผา่ตดัน าอวยัวะเพศชายออกและปรับเปล่ียนตกแต่งเป็นอวยัวะเพศหญิง โดยทั้งสองกลุ่ม

จ าเป็นตอ้งรับฮอร์โมนเพศหญิงเพื่อใหร่้างกายเกิดการเปล่ียนแปลงเป็นผูห้ญิงให้มากท่ีสุด 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

               เพื่อศึกษาปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารเสริมปรับฮอร์โมน Pherone Plus ของสาว 

ประเภทสองในกรุงเทพมหานคร 
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ขอบเขตการวิจัย 

           ขอบเขตด้านเน้ือหา 

           ตัวแปรอิสระ ประกอบดว้ย 

1.ปัจจยัส่วนบุคคลของสาวประเภทสองในกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้
เฉล่ียต่อเดือน                 
 2.ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดซ่ึงประกอบดว้ย ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 7 ดา้น คือ ดา้น
ผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคล ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้น
กระบวนการ 
           ตัวแปรตาม ประกอบดว้ย 
              1.กระบวนการตดัสินใจซ้ือ ซ่ึงไดแ้ก่ การรับรู้ถึงปัญหาและความตอ้งการ การแสวงหาขอ้มูล การพิจารณา
ทางเลือก การตดัสินใจซ้ือ และพฤติกรรมหลงัการซ้ือ 

ประโยชน์ท่ีได้รับจากการวิจัย 
              1.ท าใหท้ราบถึงความเป็นมาและปัญหาของสาวประเภทสองท่ีมีผลต่อการซ้ืออาหารเสริมปรับฮอร์โมน
 2.ท าใหท้ราบถึงปัจจยัต่างๆทางการตลาดท่ีมีผลต่อการซ้ืออาหารเสริมปรับฮอร์โมนในสาวประเภทสอง
 3.ท าใหเ้ขา้ใจสาวประเภทสองมากยิง่ขึ้น 

กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการวิจัย 
  ตวัแปรอิสระ                    ตวัแปรตาม 
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แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 
 แนวคิดและทฤษฎีเส่วนประสมทางการตลาด 
 Kotler (1997, p. 92) ไดนิ้ยามความหมายของส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix)ไวว้า่ส่ิงน้ีเป็นตวัแปร 
หรือเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมไดโ้ดยองคก์รณ์หรือบริษทัต่างๆมกัจะน าไปใชร่้วมกนัเพื่อตอบสนอง 
ความตอ้งการหรือความพึงพอใจของลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย แต่เดิมนั้นหลายๆคนอาจรู้จกัส่วนประสมทางการตลาดเพียง  
4 ตวัแปรเท่านั้น (4Ps) ซ่ึงแบ่งเป็น ผลิตภณัฑ ์(Product) ราคา (Price)สถานท่ีหรือช่องทางการจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์
(Place) และการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ต่อมาไดมี้การคิดตวัแปรเพิ่มขึ้นมาอีก 3 ตวัแปร ซ่ึงก็คือ บุคคล (People) 
ลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) และกระบวนการ (Process) เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความเป็นการตลาดสมยัใหม่ 
ในปัจจุบนัโดยเฉพาะธุรกิจดา้นบริการต่างๆ เม่ือส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 3 ตวัแปรถูกเพิม่เขา้มาจึงไดถู้กเรียกวา่ 
ส่วนประสมทางการตลาดแบบ 7Ps  

แนวคิดและทฤษฎีด้านการตัดสินใจ 
 ธนพร แตงขาว (2541) กล่าวไวว้า่การตดัสินใจซ้ือ หมายถึงการใชเ้ป้าหมายและเหตุผลเป็นตวัแปรในการ 
พิจารณาตดัสินใจในการซ้ือส่ิงของต่างๆเพื่อส่ิงใด  
              ศิริวรรณ เสรีรัตน์, ปริญ ลกัษิตานนท ์และศุภร เสรีรัตน์ (2546, หนา้ 219) กล่าววา่ ขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือ 
(Buying decision process) ของผูบ้ริโภคจะผา่นกระบวนการ 5 ขั้นตอน คือ ความตอ้งการ คา้หาทางเลือก การประเมิน 
ทางเลือก การตดัสินใจซ้ือและพฤติกรรมหลงัการซ้ือ โดยสามารถอธิบายรายละเอียดของแต่ละกระบวนการได ้

ข้อมูลเกี่ยวกับอาหารเสริมปรับฮอร์โมน และ Pherone Plus 
 อาหารเสริมปรับฮอร์โมน คือ อาหารเสริมท่ีสกดัจากธรรมชาติ เม่ือผูบ้ริโภครับประทานเขา้ไป จะเขา้ไปเพิ่ม
ฮอร์โมนเอสโทเจน (ไฟโตเอสโทเจน) หรือฮอร์โมนเพศหญิงเพื่อจุดประสงคใ์นการปรับสมดุลฮอร์โมนของผูบ้ริโภค
หรือเพื่อการขา้มเพศ โดย Pherone Plus เป็นหน่ึงในสองแบรนดช์ั้นน าดา้นอาหารเสริมปรับฮอร์โมนส าหรับสาว
ประเภทสองในประเทศไทยในปัจจุบนั มีผูก่้อตั้งมีช่ือจริงวา่ คุณนิสามณี เลิศวรพงศ ์แบรนด ์Pherone Plus แต่เดิม 
มีช่ือวา่ Pherone แต่ในภายหลงัไดมี้การปรับสูตร ส่วนผสมให้มีคุณภาพยิง่ขึ้นและเพิ่มส่วนผสมใหม่ท่ีมีคุณค่า เพื่อ 
แข่งขนักบัคู่แข่งในตลาด จึงไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น Pherone Plus  
              งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ณฐัธยาน์ วิสารพนัธ์ พย.ม. (2562) เหตุผลส าคญัส่วนใหญ่ท่ีนกัศึกษาสาวประเภทสองในมหาวิทยาลยั 
ภาครัฐเลือกใชย้าฮอร์โมน คือตอ้งการมีลกัษณะภายนอกอยา่งเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 86.70ในขณะท่ีนกัศึกษาสาว- 
ประเภทสองมหาวิทยาลยัเอกชนส่วนมากเลือกใชด้ว้ยเหตุผลตอ้งการมีผิวพรรณท่ีดีขึ้นคิดเป็นร้อยละ 75 นอกจากน้ี 
พบวา่เหตุผลในการเลือกใชย้าฮอร์โมนในเหตุถูกชกัชวนจากคนรอบขา้ง หรือโฆษณามีความแตกต่างกนัโดยร้อยละ 
ของนกัศึกษาสาวประเภทสองในมหาวิทยาลยัเอกชนท่ีมีเหตุผลในการเลือกใชย้าฮอร์โมนจากการถูกชกัชวนจากคนรอ
บขา้งหรือโฆษณามากกวา่นกัศึกษาสาวประเภทสองมหาวิทยาลยัภาครัฐ ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 13.33 และ 3.30 ตามล าดับ 
 นพ.อมัรินทร์สุวรรณ (2563) การใหฮ้อร์โมนส าหรับคนขา้มเพศนั้น ก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงมากมายต่อ
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ผูรั้บฮอร์โมน เช่น การเปล่ียนแปลงทางดา้นร่างกาย จิตใจ พฤติกรรม รวมถึงบทบาททางสังคมดว้ย ยกตวัอยา่งเช่น 
ผูช้ายท่ีตอ้งการจะขา้มเพศเป็นผูห้ญิง การไดรั้บฮอร์โมนเพศหญิงจะท าใหมี้การเปล่ียนแปลงของร่างกายใกลเ้คียงกบั
เพศหญิงมากขึ้น (Feminization) ไดแ้ก่ ผิวท่ีดูละเอียด ขนท่ีนอ้ยลง ท าใหดู้ละมุนขึ้น การขยายของเตา้นม กลา้มเน้ือก็จะ
เลก็ลง รวมถึงการกระจายตวัของไขมนั ก็จะถูกปรับให้ใกลเ้คียงกบัผูห้ญิง กลบักนัในกรณีของผูห้ญิงตอ้งการขา้มเพศ
เป็นผูช้าย ก็ตอ้งรับฮอร์โมนเพศชายเพิ่มเพื่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงของร่างกายใหใ้กลเ้คียงกบัเพศชายมากยิง่ขึ้น 
(virilization) 
               รศ.นพ.กระเษียร ปัญญาค าเลิศ (2563) การใชฮ้อร์โมนขา้มเพศท่ีถูกหลกัควรเป็นการตดัสินใจร่วมกนัของสอง
ฝ่ายระหวา่งผูบ้ริโภคและแพทยผ์ูมี้ความเช่ียวชาญ โดยก่อนการใชฮ้อร์โมนผูท่ี้จะบริโภคควรไดรั้บการยนืยนัโดยแพทย์
ผูเ้ช่ียวชาญวา่เป็นคนขา้มเพศ และควรไดรั้บการประเมิณดา้นสุขภาพเสียก่อน เพื่อลดความเส่ียงในเร่ืองของผลขา้งเคียง
ของการรับฮอร์โมน เช่นกลุ่มผูท่ี้มีโรคตบั มะเร็งบางชนิดท่ีสามารถถูกกระตุน้ดว้ยฮอร์โมนเพศ หรือโรคเก่ียวกบัหวัใจ
และหลอดเลือดรุนแรง ลว้นไม่เหมาะในการรับฮอร์โมนขา้มเพศ  
               เสกสรรค ์อคัรวนาธร (2555) ปัจจยัดา้นราคาพบวา่กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญัในกบัความหลากหลายของ
ระดบัราคาให ้เลือกซ้ือเป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือ ความเหมาะสมกบัประโยชน์ท่ีไดรั้บ ผลิตภณัฑย์าเมด็คุมก าเนิด 
เป็นสินคา้ท่ีมีใหเ้ลือกหลายระดบัราคา ตามคุณภาพ คุณสมบติั และสามารถเปล่ียนตราสินคา้ในการ รับประทานได ้

ดา้นการส่งเสริมการตลาดผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เลือกซ้ือเพราะมีการน าเสนอถึงคุณภาพ ผลิตภณัฑจ์ากบุคลากรของบริษทั
ผูจ้ดัจ าหน่ายหรือบุคลากรของสถานท่ีจดัจ าหน่าย ดงันั้นการให ้ความรู้กบัเภสัชกรหรือบุคลากรประจ าร้านขายยา
เพื่อใหส้ามารถอธิบาย แนะน าคุณภาพคณุประโยชน์ ของผลิตภณัฑ ์และเลือกใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภค จะท าใหส้ามารถเพิ่มปริมาณ การใชข้องผลิตภณัฑช์นิดนั้นได ้
               ฐานยา แดงเจริญ (2553) ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญัปานกลางกบัปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดดา้น
ผลิตภณัฑ ์คือ มีความหลากหลายของยาเมด็คุมก าเนิดหลากหลายยีห่อ้ใหเ้ลือกใชแ้ละเลือกซ้ือ ดา้นราคาคือท่ีวตัสัน มกั
จ าหน่ายยาคุมก าเนิดท่ีราคาถูกกวา่ท่ีอ่ืน ดา้นการส่งเสริมการตลาด คือ มีการวางสินคา้พร้อมป้ายชดัเจนรวมถึง
รายละเอียดขอ้มูลผลิตภณัฑ ์และดา้นสภาพแวดลอ้มภายในร้าน คือมีการจดัร้านท่ีสะดวก สบายตา สะอาด และน่าใช้
บริการ ในส่วนของบุคลากร ร้านคา้มีบุคลากรท่ีมีความรู้ สามารถใหค้ าแนะน าแก่ลูกคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี และดา้น
กระบวนการมีขั้นตอนการใหบ้ริการท่ีทั้งสะดวกและรวดเร็ว 
              เด่นชยั เตชวฒันไพบูลย ์(2559) ส าหรับการรับรู้เคร่ืองมือการส่ือสารยาเมด็คุมก าเนิดจากการขายโดยบุคคล 
โดย ค าแนะน าเม่ือเลือกซ้ือยาเมด็คุมก าเนิด จากเภสัชกร หรือพนกังานขาย ณ ร้านขายยา มีค าเฉล่ีย 3.89 ถือวา่มีการรับรู้
เคร่ืองมือการส่ือสารในระดบัมาก และในส่วนดา้นกระบวนการ ส าหรับการรับรู้ภาพการโฆษณายาเมด็คุมก าเนิดผล
การศึกษาพบวา่ ภาพโฆษณาแบบท่ี 3 วา่เป็นยาเมด็คุมก าเนิดยีห่อ้ใดมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 41.3 โดยภาพการโฆษณา
ยาเมด็คุมก าเนิด นั้น เป็นการส่ือสารกบัผูบ้ริโภคผ  านทางสัญญะ โดยภาพท่ี 1และ 2 เป็นการใชส้ัญญะเพียงการใชสี้ 
เทา่นั้น 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชก้ารวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research)และใชว้ิธีการเก็บ 
ขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม (Questionaire) 

ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรท่ีใชใ้นกรณีศึกษาคร้ังน้ีแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่สาวประเภทสองท่ีแปลงเพศแลว้ และยงัไม่ได ้
แปลงเพศในกรุงเทพมหานคร ระดบัอาย ุ18-60 ปี 

เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอนจึงใชว้ิธีการก าหนดกลุ่มตวัอยา่ง โดยใชสู้ตร W.G. Cochran 
ใชว้ิธีสุ่มแบบกลุ่ม Cluster Samplingและก าหนดระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% และระดบัความคลาดเคล่ือนท่ีร้อยละ 5 
จากการค านวณขา้งตน้ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีค านวณไดค้ือ 385 ราย โดยจะท าการเก็บ 
ตวัอยา่งจ านวน 400 ราย 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
              เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือแบบสอบถามให้ผูต้อบแสดงระดบัความคิดเห็น โดยบ่งออกเป็น 5 ระดบั 
ไดแ้ก่ มากท่ีสุด = 5, มาก = 4, ปานกลาง = 3, นอ้ย = 2, นอ้ยท่ีสุด = 1 ซ่ึงประกอบไปดว้ย 3 ส่วน คือ 
              ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของสาวประเภทสองในกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ
ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
              ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 7 ดา้น 
              ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบักระบวนการตดัสินใจซ้ืออาหารเสริมปรับฮอร์โมน Pherone Plus  
 การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
 สร้างแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารเสริมปรับฮอร์โมน Pherone 
Plus ของสาวประเภทสองในกรุงเทพมหานครและตรวจสอบเน้ือหาวา่ครอบคลุมวตัถุประสงคห์รือไม่ จากนั้น 
ใหผู้เ่ช่ียวชาญ 2 ท่าน พิจารณาตรวจสอบความเท่ียงตรง ความถูกตอ้งของเน้ือหาตลอดไปจนถึงความชดัเจนและการใช ้
ภาษาท่ีเหมาะสมของขอ้ค าถามโดยมีเกณฑใ์นการพิจารณาแต่ละขอ้ค าถาม ดงัน้ี  
             วดัผลโดยพิจารณาจากคะแนน IOC ดงัน้ี 
             1. ขอ้ค าถามท่ีมีคะแนน IOC ตั้งแต่ 0.50-1.00 มีค่าความเท่ียงตรงใชไ้ด ้
             2. ขอ้ค าถามท่ีมีคะแนน IOC ต ่ากวา่ 0.50 ตอ้งปรับปรุง ยงัใชไ้ม่ได ้
              การเก็บรวบรวมข้อมูล 
             การศึกษาคร้ังน้ีเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยน าไปแจกให้แก่สาวประเภทสองในกรุงเทพมหานคร เม่ือรับแบบสอบ- 
ถามคืนจะน ามาตรวจสอบความถูกตอ้งและสมบูรณ์ และใหค้ะแนนแบบสอบถามทั้งหมดตามเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ท าการประมวลผลวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ 
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สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
              1. ร้อยละ (Percentage) ส าหรับการวิเคราะห์เพื่อการบรรยายปัจจยัส่วนบุคคล 

              2. ค่าเฉล่ีย (x̄)  
              3. ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) ส าหรับวิเคราะห์ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ 
อาหารเสริมปรับฮอร์โมน Pherone Plus ของสาวประเภทสองในกรุงเทพมหานคร 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล ของสาวประเภทสองในกรุงเทพมหานคร 
มีสาวประเภทสองตอบแบบสอบถามทั้งหมด 400 คน ส่วนใหญ่เป็นสาวประเภทสองท่ียงัไม่ไดแ้ปลงเพศ จ านวน 248 
คน คิดเป็นร้อยละ 62.00 และสาวประเภทสองท่ีแปลงเพศแลว้ จ านวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 38.00 ส่วนใหญ่มีอาย ุ
31-40 ปี จ านวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 30.30 รองลงมาคือ 41-51 ปี จ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 22.50, 24-30 ปี 
จ านวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 22.00, มากกวา่ 50 ปี จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 16.00 และ 18-23 ปี จ านวน 37 คน  
คิดเป็นร้อยละ 9.30 ตามล าดบั ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 241 คน คิดเป็นร้อยละ 60.30 รองลงมาคือ 
สาวประเภทสองท่ีมีระดบัการศึกษา ต ่ากวา่ปริญญาตรี จ านวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 22.00 และ สาวประเภทสองท่ีมี
ระดบัการศึกษา สูงกวา่ปริญญาตรี จ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 17.80 ตามล าดบั ส่วนใหญ่มีอาชีพ พนกังานเอกชน/
ลูกจา้ง จ านวน 204 คน คิดเป็นร้อยละ 51.00 รองลงมาคือ อาชีพ ธุรกิจส่วนตวั จ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 22.80, 
อาชีพ นกัเรียน/นิสิต/นกัศึกษา จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 16.30, อาชีพ นางโชว/์นางงามสายประกวด จ านวน 36 คน 
คิดเป็นร้อยละ 9.00 และขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.00 ตามล าดบั ส่วนใหญ่มีรายได้
เฉล่ียต่อเดือน 20,000-30,000 บาท จ านวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 36.00 รองลงมาคือ 30,000-40,000 บาท จ านวน  
105 คน คิดเป็นร้อยละ 26.30, 10,000-20,000 บาท จ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 22.50, มากกวา่ 40,000 บาท จ านวน 
41 คน คิดเป็นร้อยละ 10.30 คน และ ต ่ากวา่ 10,000 บาท จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5.00 ตามล าดบั 
               ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตอนท่ี 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณา
เป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นท่ีอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คือ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้น
บุคคล ดา้นกระบวนการ ดา้นส่งเสริมการตลาด และดา้นผลิตภณัฑ ์ตามล าดบั  
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตอนท่ี 3 กระบวนการตดัสินใจซ้ือ โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นราย
ดา้นพบวา่ ดา้นท่ีอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คือ ดา้นการพิจารณาทางเลือก ดา้นพฤติกรรมหลงัการซ้ือ ดา้นการรับรู้ถึง 
ปัญหาและความตอ้งการ และดา้นการตดัสินใจซ้ือ ตามล าดบั 

สรุปผลการวิจัย 
              ปัจจัยส่วนบุคคล  
               การศึกษาเร่ือง ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารเสริมปรับฮอร์โมน Pherone Plus 
ของสาวประเภทสองในกรุงเทพมหานคร มีสาวประเภทสองตอบแบบสอบถามทั้งหมด 400 คน ส่วนใหญ่เป็นสาว
ประเภทสองท่ียงัไม่ไดแ้ปลงเพศ จ านวน 248 คน คิดเป็นร้อยละ 62.00 และสาวประเภทสองท่ีแปลงเพศแลว้ จ านวน 
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152 คน คิดเป็นร้อยละ 38.00 ส่วนใหญ่มีอาย ุ31-40 ปี จ านวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 30.30 ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบั
ปริญญาตรี จ านวน 241 คน คิดเป็นร้อยละ 60.30 ส่วนใหญ่มีอาชีพ พนกังานเอกชน/ลูกจา้ง จ านวน 204 คน คิดเป็นร้อย
ละ 51.00 และ ส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,000-30,000 บาท จ านวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 36.00 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
               ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นท่ีอยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด คือ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นบุคคล ดา้นกระบวนการ ดา้น
ส่งเสริมการตลาด และดา้นผลิตภณัฑ ์ตามล าดบั 
               กระบวนการตัดสินใจซ้ือ 
               กระบวนการตดัสินใจซ้ือ โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นท่ีอยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุด คือ ดา้นการพิจารณาทางเลือก ดา้นพฤติกรรมหลงัการซ้ือ ดา้นการรับรู้ถึง 
ปัญหาและความตอ้งการ และดา้นการตดัสินใจซ้ือ ตามล าดบั 
อภิปรายผล 
               การศึกษาวิจยัเร่ืองปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารเสริมปรับฮอร์โมน Pherone Plus 
ของสาวประเภทสองในกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นท่ีอยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด คือ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นบุคคล ดา้นกระบวนการ ดา้น
ส่งเสริมการตลาด และดา้นผลิตภณัฑ ์ตามล าดบั และการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมปรับฮอร์โมนในสาว
ประเภทสอง โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายได ้พบวา่ ดา้นท่ีอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คือ ดา้นการ
แสวงหาขอ้มูล ดา้นการพิจารณาทางเลือก ดา้นพฤติกรรมหลงัการซ้ือ ดา้นการรับรู้ถึงปัญหาและความตอ้งการ และดา้น
การตดัสินใจซ้ือ ตามล าดบั 
               อภิปรายผลการวิจัยปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
               1. ด้านผลิตภัณฑ์ โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ทุกขอ้มีระดบัความคิดเห็นอยู่
ในระดบัมากท่ีสุด คือ ช่ือของแบรนดแ์ละสัญลกัษณ์ผลิตภณัฑ์อาหารเสริมปรับฮอร์โมนของสาวประเภทสองสามารถ
จดจ าไดง่้าย บรรจุภณัฑผ์ลิตภณัฑ ์อาหารเสริมในสาวประเภทสองมีความทนัสมยั สวยงามผลิตภณัฑอ์าหารเสริม 
ปรับฮอร์โมนในสาวประเภทสองมีคุณภาพไดม้าตรฐาน และ ความง่ายต่อการรับประทานอาหารเสริมปรับฮอร์โมน 
ตามล าดบัซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ฐานยา แดงเจริญ (2553) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
ตดัสินใจซ้ือยาเมด็คุมก าเนิดในร้านวตัสันในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา่ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญั
ปานกลางกบัปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดในทุกดา้น  
 2. ด้านราคา โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ทุกขอ้มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด คือ ราคาสามารถจบัตอ้งได ้ราคาเหมาะกบัปริมาณ มีป้ายบอกราคาชดัเจน และราคาเหมาะกบัคุณภาพ 
ตามล าดบัซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เสกสรรค ์อคัรวนาธร (2555) ปัจจยัดา้นราคาพบวา่กลุ่มตวัอยา่งให้
ความส าคญัในกบัความหลากหลายของระดบัราคาให้ เลือกซ้ือเป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือ ความเหมาะสมกบั
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ประโยชน์ท่ีไดรั้บ ผลิตภณัฑย์าเมด็คุมก าเนิด เป็นสินคา้ท่ีมีใหเ้ลือกหลายระดบัราคา ตามคุณภาพ คุณสมบติั และ
สามารถเปล่ียนตราสินคา้ในการ รับประทานได ้
 3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ทุกขอ้มีระดบั
ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คือ สถานท่ีตั้งของร้านขายผลิตภณัฑอ์าหารเสริมปรับฮอร์โมนในสาวประเภทสอง 
ง่ายต่อการเขา้ใชบ้ริการสามารถติดต่อไดห้ลายช่องทาง เช่น website application หรือ การโทร และสถานท่ีตั้ง 
ของร้านขายผลิตภณัฑอ์าหารเสริมปรับฮอร์โมนในสาวประเภทสองอยูใ่กลส้ถานท่ีอ านวยความสะดวกต่างๆ เช่น BTS 
MRT หรือ ARLตามล าดบัซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ฐานยา แดงเจริญ (2553) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือยาเมด็คุมก าเนิดในร้านวตัสันในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา่ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่
ใหค้วามส าคญัปานกลางกบัปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดในทุกดา้น 
 4. ด้านส่งเสริมการตลาด โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ทุกขอ้มีระดบัความ
คิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คือ มีการจดักิจกรรมส่งเสริมการขายท่ีน่าสนใจ เช่น บตัรสมาชิกคูปองสะสมแตม้ ส่วนลด 
การแจกของแถมต่างๆ มีการจดักิจกรรมต่างๆในโอกาสพิเศษเน่ืองในวนัส าคญัต่างๆมีช่องทางการประชาสัมพนัธ์ให้ 
ผูบ้ริโภครู้จกัอยา่งทัว่ถึง เช่น Facebook Instagram Line หรือ Website ตามล าดบัซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ                
เสกสรรค ์อคัรวนาธร (2555) ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เลือกซ้ือเพราะมีการน าเสนอถึงคุณภาพ 
ผลิตภณัฑจ์ากบุคลากรของบริษทัผูจ้ดัจ าหน่ายหรือบุคลากรของสถานท่ีจดัจ าหน่าย 
 5. ด้านบุคคล โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ทุกขอ้มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด คือ พนกังานมีความรู้ ความเขา้ใจในผลิตภณัฑอ์าหารเสริมปรับฮอร์โมนในสาวประเภทสอง เป็นอยา่งดี 
พนกังานใหบ้ริการอยา่งรวดเร็วและกระตือรือร้นพนกังานมีความพร้อมท่ีจะใหบ้ริการพนกังานมีความรู้มีความสามารถ 
 สามารถตอบค าถามช้ีแจงขอ้สงสัยไดเ้ป็นอยา่งดี และพนกังานมีความสุภาพ อธัยาศยัดี ตามล าดบัซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ เด่นชยั เตชวฒันไพบูลย ์(2559) ส าหรับการรับร๎ูเคร่ืองมือการส่ือสารยาเมด็คุมก าเนิดจากการขายโดยบุคคล 
โดย ค าแนะน าเม่ือเลือกซ้ือยาเมด็คุมก าเนิด จากเภสัชกร หรือพนกังานขาย ณ ร้านขายยา มีค าเฉล่ีย 3.89 ถือวา่มีการรับรู้
เคร่ืองมือการส่ือสารในระดบัมาก 
 6. ด้านลักษณะทางกายภาพ โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ทุกขอ้มีระดบัความ
คิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คือ ร้านมีความสะอาดไร้กล่ินท่ีไม่พึงประสงค ์การออกแบบตกแต่งต่างๆของร้าน 
มีความทนัสมยัและน่าสนใจ และการจดัวางสินคา้ผลิตภณัฑอ์าหารเสริมปรับฮอร์โมนในสาวประเภทสองมีความ 
สะดวกต่อการใชง้าน ตามล าดบัซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นพ.อมัรินทร์สุวรรณ (2563) การใหฮ้อร์โมนส าหรับ
คนขา้มเพศนั้น ก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงมากมายต่อผูรั้บฮอร์โมน เช่น การเปล่ียนแปลงทางดา้นร่างกาย จิตใจ 
พฤติกรรม รวมถึงบทบาททางสังคมดว้ย  
 7. ด้านกระบวนการ โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ทุกขอ้มีระดบัความคิดเห็นอยู่
ในระดบัมากท่ีสุด คือ มีพนกังานเพียงพอต่อการใหบ้ริการการส่งมอบสินคา้และบริการมีความถูกตอ้งกระบวนการ 
สั่งซ้ือสินคา้ไม่ยุง่ยากซบัซ้อนและมีความรวดเร็วในการบริการลูกคา้ตามล าดบั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เด่นชยั 
เตชวฒันไพบลูย ์(2559) ในส่วนดา้นกระบวนการ ส าหรับการรับรู้ภาพการโฆษณายาเมด็คุมก าเนิดผลการศึกษาพบวา่ 
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ภาพโฆษณาแบบท่ี 3 วา่เป็นยาเมด็คุมก าเนิดยี่หอ้ใดมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 41.3 โดยภาพการโฆษณายาเม็ดคุมก าเนิด 
นั้น เป็นการส่ือสารกบัผูบ้ริโภคผ  านทางสัญญะ โดยภาพท่ี 1และ 2 เป็นการใชส้ัญญะเพียงการใชสี้ เทา่นั้น              

 อภิปรายผลการวิจัยกระบวนการตัดสินใจ 
 1. ด้านการรับรู้ถึงปัญหาและความต้องการ โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ทุกขอ้
มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คือ ท่านตอ้งการรับประทานอาหารเสริมปรับฮอร์โมนPherone Plus 
เพื่อผิวพรรณท่ีดีขึ้นท่านมีการรับรู้การซ้ืออาหารเสริมปรับฮอร์โมน Pherone Plus ผา่น Instagram ท่านตอ้งการ 
รับประทานอาหารเสริมปรับฮอร์โมน Pherone Plus เพื่อเปล่ียนร่างกาย ท่านมีการรับรู้การซ้ืออาหารเสริมปรับฮอร์โมน 
Pherone Plus ผา่น Line และท่านมีการรับรู้การซ้ืออาหารเสริมปรับฮอร์โมน Pherone Plus ผา่น Facebook ตามล าดบัซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ณฐัธยาน์ วิสารพนัธ์ พย.ม. (2562) ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการใชฮ้อร์โมนของนกัศึกษสาว
ประเภทสองพบวา่เหตุผลหลกัคือตอ้งการมีร่างกายท่ีเหมือนผูห้ญิงและผิวพรรณท่ีดีขึ้น 
 2. ด้านการแสวงหาข้อมูล โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ทุกขอ้มีระดบัความ
คิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คือ ท่านเลือกใช ้Line เพื่อคน้หาคุณสมบติัอาหารเสริมปรับฮอร์โมนท่ีท่านสนใจ ท่าน 
เลือกใช ้Facebook เพื่อคน้หาคุณสมบติัอาหารเสริมปรับฮอร์โมนท่ีท่านสนใจ ท่านไดรั้บความสะดวกในการซ้ือสินคา้ 
ออนไลน์ ท่านเลือกใช ้Instagram เพื่อคน้หาคุณสมบติัอาหารเสริมปรับฮอร์โมนท่ีท่านสนใจ และ อาหารเสริมปรับ 
ฮอร์โมน Pherone Plus ใชก้ารส่ือสารการตลาดผา่นเครือข่ายส่ือสังคมออนไลน์มากยิ่งขึ้น ตามล าดบัซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ รศ.นพ.กระเษียร ปัญญาค าเลิศ (2563) ศึกษาเก่ียวกบัความส าคญัของสุขภาพของคนขา้มเพศ ผลการศึกษา
พบวา่การใชฮ้อร์โมนขา้มเพศท่ีถูกหลกัควรไดรั้บการยนืยนัโดยแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญวา่เป็นคนขา้ม 
 3. ด้านการพจิารณาทางเลือก โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ทุกขอ้มีระดบัความ
คิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คือ ท่านเลือกใช ้Line เพื่อคน้หาคุณสมบติัอาหารเสริมปรับฮอร์โมนท่ีท่านสนใจท่านเลือก 
ใช ้Facebook เพื่อคน้หาคุณสมบติัอาหารเสริมปรับฮอร์โมนท่ีท่านสนใจท่านไดรั้บความสะดวกในการซ้ือสินคา้ 
ออนไลน์ ท่านเลือกใช ้Instagram เพื่อคน้หาคุณสมบติัอาหารเสริมปรับฮอร์โมนท่ีท่านสนใจ และ อาหารเสริมปรับ 
ฮอร์โมน Pherone Plusใชก้ารส่ือสารการตลาดผา่นเครือข่ายส่ือสังคมออนไลน์มากยิ่งขึ้น ตามล าดบัซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ นพ.อมัรินทร์สุวรรณ (2563) การใหฮ้อร์โมนส าหรับคนขา้มเพศนั้น ก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงมากมายต่อ
ผูรั้บฮอร์โมน เช่น การเปล่ียนแปลงทางดา้นร่างกาย จิตใจ พฤติกรรม รวมถึงบทบาททางสังคมดว้ย  
 4. ด้านการตัดสินใจซ้ือ โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ทุกขอ้มีระดบัความคิดเห็น
อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คือ ท่านตดัสินใจซ้ืออาหารเสริมปรับฮอร์โมน Pherone Plus จากการส่ือสารการตลาดผา่น Line 
ท่านตดัสินใจซ้ืออาหารเสริมปรับฮอร์โมน Pherone Plus จากการส่ือสารการตลาดผา่น Instagram ท่านตดัสินใจ 
ซ้ืออาหารเสริมปรับฮอร์โมน Pherone Plus เพราะค าแนะน าจากเพื่อนสาวหรือคนรู้จกั ท่านตดัสินใจซ้ืออาหารเสริม 
ปรับฮอร์โมน Pherone Plusจากการส่ือสารการตลาดผา่น Facebook และ ท่านตดัสินใจซ้ืออาหารเสริมปรับฮอร์โมน 
Pherone Plus ผา่นช่องทางเครือข่ายส่ือสังคมออนไลน์มากกว่า 1 คร้ัง ตามล าดบัซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ รศ.
นพ.กระเษียร ปัญญาค าเลิศ (2563) การใชฮ้อร์โมนขา้มเพศท่ีถูกหลกัควรไดรั้บการยนืยนัโดยแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญวา่เป็น
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คนขา้มเพศ และควรไดรั้บการประเมิณดา้นสุขภาพเสียก่อน 
 5. ด้านพฤติกรรมหลังการซ้ือ โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ทุกขอ้มีระดบัความ
คิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คือ ท่านมีความยนิดีจะแนะน า อาหารเสริมปรับฮอร์โมน Pherone Plusใหเ้พื่อนสาว 
ของท่านผา่นช่องทางใดช่องทางหน่ึง ท่านมีความยินดีท่ีจะเสนอขอ้คิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะหลงัจากการซ้ือหรือใช ้
อาหารเสริมปรับฮอร์โมน Pherone Plus และ ท่านมีความตอ้งการกลบัมาซ้ืออาหารเสริมปรับฮอร์โมน Pherone Plus ซ ้ า 
ตามล าดบัซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ณฐัธยาน์ วิสารพนัธ์ พย.ม. (2562) ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการใชฮ้อร์โมนของ
นกัศึกษสาวประเภทสองพบวา่เหตุผลหลกัคือตอ้งการมีร่างกายท่ีเหมือนผูห้ญิงและผิวพรรณท่ีดีขึ้น  
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
              จากผลการศึกษาเร่ือง ปัจจยัการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารเสริมปรับฮอร์โมนของสาวประเภทสอง
ในกรุงเทพมหานคร สรุปขอ้เสนอแนะจากผลการวิจยัดงัน้ี      
               ข้อเสนอแนะจากปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
                1. ด้านผลิตภัณฑ์ พบวา่ ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารเสริมปรับฮอร์โมน Pherone Plus 
ของสาวประเภทสองในกรุงเทพมหานคร อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ ช่ือของแบรนดแ์ลสัญลกัษณ์ 
ผลิตภณัฑอ์าหารเสริมปรับฮอร์โมนของสาวประเภทสองสามารถจดจ าไดง่้าย ดงันั้นควรออกแบบกล่องบรรจุใหมี้ลาย
ละเอียดนอ้ยลงเพื่อเน้นสร้างการจดจ าใหแ้ก่ลูกคา้ รวมถึงการท าโฆษณาเพื่อสร้างการจดจ าระยะยาวใหแ้ก่ลูกคา้ 
              2. ด้านราคา พบวา่ ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารเสริมปรับฮอร์โมน Pherone Plus 
ของสาวประเภทสองในกรุงเทพมหานคร อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยส่ิงท่ีควรปรับปรุง คือ ราคาของผลิตภณัฑท่ี์สูง
เกินไป ปัจจุบนั Pherone Plus มีราคาขายอยูท่ี่ 10เมด็ 890 บาท ราคาจึงถือวา่ค่อนขา้งสูง ถา้Pherone Plus สามารถเพิ่ม
โปรโมชัน่ หรือลดขนาดของผลิตภณัฑล์ง เช่น 6 เมด็ 490 บาท เพื่อใหลู้กคา้ไดจ้บัตอ้งจบัจองไปใชไ้ดง่้ายขึ้น 
             3.ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย พบวา่ ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารเสริมปรับฮอร์โมน 
Pherone Plus ของสาวประเภทสองในกรุงเทพมหานครอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยส่ิงท่ีควรปรับปรุง คือ สถานท่ีตั้ง 
ของร้านขายผลิตภณัฑอ์าหารเสริมปรับฮอร์โมนในสาวประเภทสองง่ายต่อการเขา้ใชบ้ริการ ปัจจุบนัถึงแมว้า่ผูบ้ริโภค
สามารถซ้ือ Pherone Plus ไดใ้นหลากหลายช่องทาง Pherone Plus ก็ควรเพิ่มช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีใกลส้ถานท่ี
อ านวยความสะดวกเช่น BTS MRT หรือ ARL เพื่อใหลู้กคา้ไดรั้บความสะดวกในการซ้ือสินคา้มากยิง่ขึ้น 
              4.ด้านส่งเสริมการตลาด พบวา่ ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารเสริมปรับฮอร์โมน 
Pherone Plus ของสาวประเภทสองในกรุงเทพมหานครอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยส่ิงท่ีควรปรับปรุง คือ การจดักิจกรรม
ส่งสริมการขายท่ีน่าสนใจ ดงันั้น การจดัโปรโมชัน่ประจ าวนัพิเศษ ควรเพิ่มใหถ่ี้มากยิ่งขึ้นเพื่อสร้างแรงกระเพื่อม 
รวมถึงการมีรูปแบบสมาชิก และการสะสมแตม้เพื่อชกัจูงหรือจูงใจให้ลูกคา้หนา้ใหม่เขา้มา 
              5.ด้านบุคคล พบวา่ ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารเสริมปรับฮอร์โมน Pherone Plus 
ของสาวประเภทสองในกรุงเทพมหานครอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยส่ิงท่ีควรปรับปรุง คือ ความรู้ของพนกังาน ลูกคา้มกั
มีความอยากรู้อยูเ่สมอ ดงันั้นพนกังานจึงควรท าหนา้ท่ีใหค้วามรู้ ความเขา้ใจ และค าแนะน าแก่ผูบ้ริโภค  
              6.ด้านลักษณะทางกายภาพ พบวา่ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารเสริมปรับฮอร์โมน 
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Pherone Plus ของสาวประเภทสองในกรุงเทพมหานครอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยส่ิงท่ีควรปรับปรุง คือ ความสะอาด
และการออกแบบตกแต่งภายในร้าน เน่ืองจาก Pherone Plus จะถูกวางขายอยูใ่นหา้งเคร่ืองส าอางในหา้งสรรพสินคา้ 
ดงันั้นส่ิงท่ีท าเพิ่มเติมไดค้ือจดับูธท่ีสวยงามหรือตกแต่งอ่ืนๆ เพื่อน าสายตาลูกคา้ใหเ้ห็นท่ีตั้งของผลิตภณัฑไ์ดง่้ายขึ้น 
             7.ด้านกระบวนการ พบวา่ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารเสริมปรับฮอร์โมน Pherone Plus 
ของสาวประเภทสองในกรุงเทพมหานครอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยส่ิงท่ีควรปรับปรุง คือ จ านวนของพนกังานบริการ 
หลายๆคร้ังลูกคา้มีความใคร่รู้ กงัวล หรือก าลงัประสบปัญหา แต่แอดมินไม่สามารถตอบไดท้ั้นที หรืออาจตอบล่าชา้
เป็นเวลานาน ดงันั้นถา้ Pherone Plus สามารถเพิ่มแอดมินหรือความรวดเร็วในการใหบ้ริการได ้ 
              ข้อเสนอแนะจากกระบวนการตัดสินใจ 
              1.ด้านการรับรู้ถึงปัญหาและความต้องการ พบวา่ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารเสริม 
ปรับฮอร์โมน Pherone Plus ของสาวประเภทสองในกรุงเทพมหานครอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยส่ิงท่ีควรปรับปรุง คือ 
การรับรู้การซ้ืออาหารเสริมปรับฮอร์โมน Pherone Plus ผา่น Instagram โดยเนน้สร้างการมองเห็น (Brand Awareness) 
ของผูบ้ริโภคผา่น Instagram ใหม้ากยิง่ขึ้น อาจท าไดโ้ดยการสร้างคอนเทนตท่ี์น่าสนใจและท าการโปรโมท หรือยงิ
โฆษณาผา่น Facebook และ Instagram เพื่อสร้างการเขา้ถึง (Impression) และการตระหนกัรู้ 
             2.ด้านการแสวงหาข้อมูล พบวา่ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารเสริมปรับฮอร์โมน Pherone 
Plus ของสาวประเภทสองในกรุงเทพมหานครอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยส่ิงท่ีควรปรับปรุง คือ ขอ้มูล Pherone Plus บน
ส่ือสังคมออนไลน์ ควรมีคอนเทนตท่ี์ใหข้อ้มูลผูบ้ริโภคไดม้ากขึ้นหรือในเชิงลึก และ สร้างการมองเห็น (Brand 
Awareness) ของผูบ้ริโภคผา่นส่ือสังคมออนไลน์ให้มากยิง่ขึ้น อาจท าไดโ้ดยการสร้างคอนเทนตท่ี์น่าสนใจและท าการ
โปรโมท หรือยงิโฆษณา เพื่อสร้างการเขา้ถึง (Impression) และการตระหนกัรู้ 
             3.ด้านการพจิารณาทางเลือก พบวา่ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารเสริมปรับฮอร์โมน 
Pherone Plus ของสาวประเภทสองในกรุงเทพมหานครอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยส่ิงท่ีควรปรับปรุง คือ การเลือกใช ้
Line ของผูบ้ริโภคเพื่อใชใ้นการคน้หาขอ้มูลอาหารเสริมปรับฮอร์โมนท่ีสนใจ ควรเพิ่มการเขา้ถึงบนช่องทาง Line ให้
มากยิง่ขึ้นกวา่เดิม ไม่วา่จะเป็นการบรอดแคสตโ์ปรโมชัน่ใหม่ วนัพิเศษ หรือขอ้มูลของผลิตภณัฑ ์เพื่อชกัจูงลูกคา้ใหม่  
            4.ด้านการตัดสินใจซ้ือ พบวา่ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารเสริมปรับฮอร์โมน Pherone 
Plus ของสาวประเภทสองในกรุงเทพมหานครอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยส่ิงท่ีควรปรับปรุง คือ ประสิทธิภาพการท างาน
ของ Line โดย Pherone Plus ควรเนน้การส่ือสารผา่น Line OA ใหม้ากยิง่ขึ้น รวมถึงการท าการตลาดใหม้ากยิง่ขึ้น ไม่วา่
จะป็นการโปรโมทคอนเทนตผ์่าน Line OA การบรอดแคสตข์อ้มูลข่าวสาร ขอ้เสนอท่ีน่าสนใจและโปรโมชัน่สุดพิเศษ
ต่างๆ เพื่อเพิ่มการเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ท่ีสนใจและมีแนวโน้มท่ีจะซ้ือสินคา้ และเพื่อปิดการขาย 
            5.ด้านพฤติกรรมหลังการซ้ือ พบวา่ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารเสริมปรับฮอร์โมน 
Pherone Plus ของสาวประเภทสองในกรุงเทพมหานครอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยส่ิงท่ีควรปรับปรุง คือ การบอกต่อให้
วา่ท่ีลูกคา้รายใหม่ โดยการจดักิจกรรมบนแพลตฟอร์มต่างๆใหค้นเขา้มามีส่วนร่วมกดไลคก์ดแชร์ นอกจากน้ีคือการ
เพิ่มส่วนลดจากการแนะน าให้แก่ผูแ้นะน า เพื่อจูงใจใหส้าวประเภทสองไปบอกต่อใหเ้พื่อนสาวมาใชบ้ริการ 
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ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
            1.ควรมีการปรับเปล่ียนหรือเพิ่มเติมตวัแปรต่างๆ ในการวิจยัเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีครบถว้น และรอบดา้นมากยิง่ขึ้น 
            2.การวิจยัคร้ังน้ีมีขอบเขตในดา้นพื้นท่ีการศึกษาวิจยัเฉพาะกลุ่มสาวประเภทสองในกรุงเทพมหานคร แต่ก็ยงัถือ
ไม่ไดว้า่ผลการวิจยัคร้ังน้ีจะเป็นตวัแทนของสาวประเภทสองท่ีรับประทานอาหารเสริมปรับฮอร์โมน Pherone Plus 
ทั้งหมด จึงควรศึกษาขอบเขตการศึกษาใหค้รอบคลุมทัว่พื้นท่ีประเทศไทย เพื่อจะไดท้ราบวา่โดยภาพรวมแลว้ปัจจยั
ทางการตลาดต่างๆท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารเสริมปรับฮอร์โมน Pherone Plus เป็นอย่างไร ซ่ึงจะไดน้ าไป
ปรับปรุงและพฒันา Pherone Plus ใหต้อบโจทย ์(Pain points) ของผูบ้ริโภคเท่าท่ีเป็นไปได ้
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