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บทคัดย่อ 
 การศึกษาคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) สำรวจและสรุปความคิดเห็นของคนวัยทำงานในเขตกรุงเทพฯ 
ที่มีต่อค่านิยม คุณภาพการบริการ และความไว้วางใจการเลือกใช้สถานบริการศัลยกรรมความงาม (2) เพื่อ
วิเคราะห์และสรุปอิทธิพลของค่านิยมและคุณภาพการบริการทีส่่งผลต่อความไว้วางใจการเลือกใช้สถานบริการ
ศัลยกรรมความงามของคนวัยทำงานในเขตกรุงเทพฯ โดยใช้เทคนิคการวิจัยเชิงปริมาณ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม ซึ่งได้ทำการรับรองด้านเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิและมีการทดสอบค่าความ
เชื่อมั่นได้เท่ากับ 0.924 ใช้ตัวอย่างจำนวน 200 คน เลือกโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก สถิติที่ใช้ ได้แก่ สถิติ
เชิงพรรณา ประกอบด้วย คา่ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย คา่ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชงิอนุมาน คือ สถิติ
การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ ทั้งนี้การทดสอบสมมติฐานทำที่ระดบันัยสำคัญทางสถิติ 0.05 
 ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นโดยเห็นด้วยต่อค่านยิมในภาพรวมระดบัมาก
ที่สุด ซึ่งเมื่อพิจารณาเปน็รายดา้น พบวา่ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสดุในระดับเห็นด้วยมากที่สุด คือ คา่นิยมสว่นบุคคล 
นอกจากนี้ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นโดยเห็นด้วยต่อคุณภาพการบริการในภาพรวมระดับมากที่สดุ ซึ่ง
เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดในระดับเห็นด้วยมากที่สุด คือ ดา้นสิง่ที่สมัผัสได้ และดา้น
ความเชื่อถือได้ ขณะที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความไว้วางใจในเลือกใช้บริการโดยไวว้างใจในภาพรวมระดับมาก
ที่สุด ซึ่งเมื่อพิจารณาเปน็รายดา้น พบวา่ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสดุในระดับไว้วางใจมากที่สดุ คือ ด้านความสะอาด
ของอุปกรณ์และสถานที่ 
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 ในการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ พบว่ามีเพียงตัวแปรคุณภาพการบริการ ได้แก่ ด้านความเอาใจใส่ ด้าน
ความเชื่อถือได้ ด้านการตอบสนอง และดา้นสิง่ที่สัมผัสได้ ที่สง่ผลต่อความไว้วางใจในการเลือกใช้สถานบริการ
ศัลยกรรมความงามของคนวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 
คำสำคัญ: ค่านิยม; คุณภาพการบริการ; ความไว้วางใจในการเลือกใช้บริการศัลยกรรมความงาม 

 
Abstract 
 The purposes of this study aimed to (1) investigate the consumers’ attitude toward 
value, service quality and trust to use beauty surgery service. (2) analyze the effects of value 
and service quality influencing working people’s trust to use beauty surgery service in Bangkok 
metropolitan district, the administered questionnaire with the reliability value of 0.924 and 
approved content validity by the experts were employed for data collection. The 200 samples 
were randomly selected by using the convenient sampling method. Both descriptive and 
inferential statistics were applied including percentage calculation, frequency, mean, standard 
deviation, as well as multiple regression analysis.  
 The research findings were revealed that the average respondents strongly agreed for 
their attitudes toward value, when considering each aspect, it was found that the aspect with 
strongly agreed for their value toward was personal values. while service quality was strongly 
agreed, when considering each aspect, it was found that the aspect with strongly agreed for 
their service quality toward was tangibility and reliability. Moreover, the respondents strongly 
trust to use beauty surgery service, when considering each aspect, it was found that the 
aspect with strongly agreed for their trust to use beauty surgery service toward was cleanliness 
of equipment and locations. 
 According to the hypothesis testing that was statistically significant level at 0.05, it was 
proved that only service quality such as empathy, reliability, responsiveness, and tangibility 
affected consumers repurchase decisions to trust to use beauty surgery service in Bangkok 
metropolitan district. 
 
Keywords: Value; Service quality; Trust to use beauty surgery service. 
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บทนำ 
สถานการณ์ ที่มา และปัญหาของการวิจัย 
 การทำศัลยกรรมความงามในปจัจุบัน ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการ
เปลี่ยนแปลงตัวเองและช่วยสร้างความมั่นใจมากข้ึน แม้ว่าหลายคนพยายามทำให้หน้าตาของตวัเองดูดีขึ้นด้วย
เครื่องสำอาง แต่แท้จริงแล้วปญัหาเร่ืองโครง สร้างของใบหน้า รอ่งรอยการหย่อนคล้อยของผิวหนัง ก็ยากต่อการ
แก้ไขด้วยเคร่ืองสำอาง ต้องอาศยัการผ่าตัดเพื่อปรับแก้จุดบกพร่องเหล่านี้ให้ดูดี สวยเด่นขึ้น จงึไม่ใช่เร่ืองแปลกที่
หลายคนมักจะหาทางออกในการเพิ่มความสวยให้กับตัวเองด้วยการทำศัลยกรรมเสริมความงาม เนื่องจากการ
แข่งขันที่รุ่นแรงในธุรกิจ อาทิ โรงพยาบาลทีส่ร้างแผนกศัลยกรรมความงามและผิวพรรณข้ึนมาไว้ให้บริการ การ
เพิ่มข้ึนของคลินิกเสริมความงาม สถาบนัความงาม และเอเจนซีศัลยกรรมที่พาบินไปศลัยกรรมถึงเกาหลี รวมทั้ง
หมอที่มีชื่อเสียงเองนอกจากจะเข้าเวรตามระบบโรงพยาบาลแลว้ ก็เลือกที่จะออกมาเปิดคลินิกเป็นของตัวเอง
มากข้ึน ส่งผลให้ธุรกิจเหล่านี้ใชก้ลยุทธ์การตลาดเพื่อดึงดูดลูกค้า เช่น ใช้อินฟลูเอนเซอร์เป็นพรีเซนเตอร์ การจัด
โปรโมชัน่ราคาถูกโดยมีเงื่อนไขให้ลูกค้ารีวิวก่อนทำและหลงัทำ รวมถึงการเน้นถึงความเชี่ยวชาญและความพร้อม
ในการให้บริการเพื่อสร้างความไว้วางใจให้ลูกค้าเลือกใช้บริการศัลยกรรมความงาม การที่จะสร้างความไว้วางใจ
ให้ลูกค้าเลือกใช้บริการศัลยกรรมความงามนั้น ต้องอาศัยปัจจัยค่านิยม และปัจจัยคุณภาพการบริการ ดังที่ กนก
พร กระจ่างแสง, 2561 ได้อธิบายไว้วา่ ค่านิยมมีความสำคัญในการตัดสินใจทำศัลยกรรมความงาม เพราะช่วย
เสริมบุคลิกภาพให้เข้าสังคมได้งา่ย เมื่อทำศัลยกรรมแล้วทำให้มหีน้าตาทีส่วยงามขึ้น ทำให้รู้สึกมั่นใจ แม้
มาตรฐานความงามจะมีการเปลีย่นแปลงตามยุคสมัย แต่ก็เป็นคา่นิยมที่ถูกสร้างใหม่อยู่ซ้ำแล้วซำ้เล่า สง่ผลให้
สถานบริการใช้ค่า นยิมเป็นเครื่องมือในการสร้างความไว้วาง ใจในการเลือกใช้สถานบริการศัลยกรรมความงาม 
ในขณะที่ โสรัจจะราช เถระพันธ์, 2561 ได้อธิบายไว้วา่ คุณภาพการบริการมีความสำคัญมาก ควรมุ่งเน้นพัฒนา
คุณภาพการบริการด้วยการสรา้งความแตกต่างการให้บริการ เพื่อทำให้ผู้ใช้บริการเกิดความไวว้างใจที่เลือกใช้
บริการ และ รุ่งทิพย์ นิลพทั, 2561 ได้อธิบายไว้ว่า คุณภาพการบริการ หมายถึงความสามารถในการตอบสนอง
ความต้องการของธุรกิจให้บริการ การเสนอคุณภาพการบริการที่ตรงกับความคาดหวังของผู้รับบริการเป็นสิ่งที่
ต้องกระทำ เพื่อให้ผู้รับบริการพอใจถ้าได้รับในสิ่งที่เขาต้องการ ส่งผลให้เกิดความไว้วางใจในการเลือกใช้บริการ 
 สำหรับการศึกษาคร้ังนี้ ผู้วิจัยมคีวามสนใจทีจ่ะศึกษาเพื่อให้เกิดความชัดเจนกบัความไว้วางใจในการ
เลือกใช้บริการศัลยกรรมความงามที่จะนำไปสู่ผลสรุปของการศึกษาที่ว่าปัจจัยดา้นคา่นิยม และคุณภาพการ
บริการ ส่งผลต่อความไวว้างใจในการเลือกใช้สถานบริการศัลยกรรมความงามของคนวัยทำงานในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยผู้วิจัยได้นำเสนอปัญหาของการวิจัยของการศึกษาดังต่อไปนี้ 
 1. กลุ่มคนวัยทำงานในเขตกรุงเทพฯ ให้ระดับความคิดเห็นอย่างไรต่อปัจจัยดา้นคา่นิยมและคณุภาพ
การบริการที่จะทำให้เกิดความไว้วางใจในการเลือกใช้สถานบริการศัลยกรรมความงาม 
 2. ปัจจัยด้านคา่นิยมและคุณภาพการบริการจะส่งผลต่อความไว้วางใจในการเลือกใช้สถานบริการ
ศัลยกรรมความงามหรือไม่ในลกัษณะใด 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อให้สอดคล้องกับปัญหาของการวิจัยที่ผู้วิจัยได้กำหนดขึน้ ดงันั้นวัตถปุระสงค์ในคร้ังนี้ ได้แก่ 
 1. เพื่อสำรวจและสรุปความคิดเห็นของคนวัยทำงานในเขตกรุงเทพฯ ที่มีต่อค่านิยม คุณภาพการบริการ 
และความไว้วางใจการเลือกใช้สถานบริการศัลยกรรมความงาม  
 2. เพื่อวิเคราะห์และสรุปอิทธิพลของค่านิยมและคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อความไว้วางใจการ
เลือกใช้สถานบริการศัลยกรรมความงามของคนวัยทำงานในเขตกรุงเทพฯ 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 การศึกษาคร้ังนี้ได้ใช้เทคนิคของการวิจัยเชิงปริมาณโดยมีการใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บ
ข้อมูลผู้วิจัยได้กำหนดตัวแปรทีจ่ะใช้ศึกษา และนำตัวแปรเหล่านั้นมาศึกษารายละเอียดของตัวแปรทุกตัวและ
ความสัมพันธ์หรืออิทธิพลระหว่างกันตัวแปรที่ศึกษาคร้ังนี้ ประกอบด้วยตัวแปรประเภทตา่งๆ ได้แก่ ตัวแปร
อิสระหรือตัวแปรต้น คือ (1) ค่านิยม (2) คุณภาพการบริการ และตัวแปรตาม คือ ความไว้วางใจในการเลือกใช้
สถานบริการสัลยกรรมความงามตัวแปรตามที่กลา่วมาขา้งตน้จะนำมาศึกษาเพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ใน
ลักษณะของการส่งผลหรือการมีอิทธิพลต่อกัน ดังนี ้
 1. การส่งผลหรือการมีอิทธิพลต่อกันระหว่างค่านิยมกบัความไวว้างใจในการเลือกใช้สถานบริการ
ศัลยกรรมความงาม 
 2. การส่งผลหรือการมีอิทธิพลต่อกันระหว่างคุณภาพการบริการกับความไว้วางใจในการเลือกใช้สถาน
บริการศัลยกรรมความงาม 
 
ประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิจัย 
 การศึกษาในครั้งนี้เปน็ประโยชน์ต่อธุรกิจและบุคคลทีไ่ดน้ำผลการศึกษาไประยุกต์ใช้ดังต่อไปนี้ 
 1. ธุรกิจที่จะได้รับประโยชน์ ไดแ้ก่ ธุรกิจบริการศัลยกรรม โดยที่ธุรกิจจะนำไปใช้ในการวางแผน
นโยบายและกลยุทธ์เพื่อนำไปสูก่ารบริการอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ 
 2. บุคคลที่สนใจ ได้แก่ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา และบุคคลวิชาชีพตา่งๆ ที่กลุ่มบุคคลเหล่านี้
สามารถนำผลการศึกษาไปใช้ตามวัตถุประสงค์ตา่งๆ อาทิ (1) นำไปใช้เป็นข้อมูลสำหรับการวิจัยคร้ังต่อไป เพื่อ
ขยายผลการศึกษาให้มีมุมมองที่หลากหลายมากข้ึน หรือนำไปใช้ประกอบการเขียนผลงานทางวิชาการให้มีความ
ชัดเจนเพิ่มข้ึน (2) นำไปใช้เปน็ประเด็นในการศึกษาเพื่อให้เกิดความรู้ใหม่ หรือเพิ่มรายละเอียดของการศึกษาที่
สนใจอยู่ในขณะนัน้ให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น (3) นำไปใช้เป็นแนวทางในการเพิ่มความรู้และทกัษะให้กับการ
พัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการทำงานให้บรรลุเปา้หมาย 
 3. กลุ่มนักวิชาการสามารถนำผลการศึกษาไปใช้ประโยชน์ดังนี้ (1) นำไปใช้เป็นข้อมูลสำหรับการวิจัย
คร้ังต่อไปเพื่อให้เกิดความรู้ใหม่ (2) นำไปใช้เป็นข้อมูลในการเขียนผลงานทางวิชาการให้มีความชัดเจนมากข้ึน 
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(3) นำไปใช้เป็นการขยายความรู้ และเกิดเป็นความรู้ใหม่ที่อธิบายถึงตัวแปรที่ทำการศึกษาในคร้ังนี้ให้เกิดความ
เข้าใจในเชิงลึกได้มากยิ่งขึ้น ในลักษณะของอิทธิพลที่เกิดขึ้นระหว่างตัวแปร 
 
การทบทวนแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

การนำเสนอเนื้อหาของบทนี้ผู้วจิัยได้นำเสนอประเด็นที่ผูว้ิจัยไดจ้ากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎแีละ
ผลงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับตัวแปรที่ศึกษาดังนี ้
การทบทวนแนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวกับค่านิยม 
 อังคะณา ยศวิปาน (2564) ได้ให้ความหมายถึงค่านิยมวา่เปน็สิง่ที่กลุ่มบุคคลหรือสังคมมีการยดึถือ
เก่ียวพันกับสิ่งรอบตัวของเรา ในขณะที่ ขวัญรัตน์ ทรัพย์ประเสริฐ (2560) ได้อธิบายวา่ค่านิยมคือสิ่งที่บุคคลนัน้ 
หรือคนส่วนใหญ่ในสังคมสนใจ นอกจากนี้ แสงเดือน วนัอุดมเดชาชยั (2556) ได้ศึกษาเครื่องมือวัดค่านิยม โดย
ใช้แนวคิด List of Value จึงไดแ้บ่งค่านยิมออกเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มแรกคือค่านิยมทางสังคม กลุ่มนี้จะมี
มุมมองต่อชีวิตว่าถูกกำหนดให้เป็นไปตามสถานการณ์ภายนอก กลุ่มที่สองคือค่านิยมสว่นบุคคล กลุ่มนี้มักจะ
ควบคุมสิ่งตา่ง ๆ ในชีวิตตนเอง กลุ่มที่สามคือค่านิยมส่วนบุคคล กลุ่มนี้ชอบการมสีัมพันธ์ พบปะพูดคุยกับผู้อื่น 
ผลการศึกษาทีไ่ด้จากคำอธิบายข้างต้น สามารถสรปุได้วา่ ค่านยิมประกอบไปด้วย (1) คา่นิยมทางสงัคม (2) 
ค่านิยมส่วนบุคคล และ (3) คา่นิยมระหว่างบุคคล 
การทบทวนแนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวกับคุณภาพการบริการ 
 สุริยน การะเวก (2564) ได้ให้ความหมายถึงคุณภาพการบริการว่าเป็นความสามารถในการสื่อสารหรือ
ส่งมอบการบริการในระดบัทีลู่กค้าคาดหวัง ในขณะที่ วรัสสิญา ศุภธนโชติพงศ (2562) ได้อธิบายว่าคุณภาพการ
บริการ คือ ความรู้สึกที่ผู้ใช้บริการรับรู้ถึงการให้บริการที่มากกว่าหรือตรงกับความคาดหวังของผู้ใช้บริการตาม
มาตรฐาน นอกจากนี้ โสรัจจะราช เถระพันธ์ (2561) ได้อธบิายไว้ว่า คุณภาพการบริการ คือ การบริการที่เป็นไป
ตามหรือสูงกว่าความคาดหวังของลูกค้า สามารถสรุปไดว้่า คุณภาพการบริการประกอบไปด้วย (1) สิ่งที่สัมผัสได้ 
(2) ความเชื่อถือได้ (3) การตอบสนอง (4) ความมัน่ใจ และ (5) ความเอาใจใส่ 
การทบทวนแนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวกับความไว้วางใจในการเลือกใช้บริการ 
 ปิยพงษ์ สัจจาพทิักษ์ (2560) ได้ให้ความหมายถึงความไว้วางใจในการเลือกใช้บริการว่าเป็นการแสดง 
ออกซึ่งความไว้วางใจในบริการหรือบุคคลให้บริการ ในขณะขจีนุช สวสัดินาม (2560) ได้อธิบายว่าความไว้วางใจ
ในการเลือกใช้บริการ คือ ความเชื่อมั่นของผู้รับบริการที่มีต่อผู้ให้บริการ นอกจากนี้ Liang (2559) ได้อธิบายไว้
ว่า ความไว้วางใจในการเลือกใช้บริการ คือ การยอมรับและการไว้วางใจของลูกค้าเก่ียวกับการให้บริการ สามารถ
สรุปได้วา่ ความไว้วางใจในการเลือกใช้บริการประกอบไปด้วย (1) ความเชี่ยวชาญของเจ้าหน้าที่และบุคลากร
ทางการแพทย์ (2) เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัยและปลอดภัย (3) ชื่อเสียงของสถานบริการในเร่ืองความ
ชำนาญ (4) เวลาทีน่ัดหมายก่อนใช้บริการ (5) คา่บริการที่เหมาะสมกับการบริการ (6) ความปลอดภัยต่อสุขภาพ
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ร่างกายและจิตใจ (7) ขั้นตอนการให้บริการที่รวดเร็ว (8) ความสะอาดของอุปกรณ์และสถานที่ (9) ผลลัพธ์ที่
ได้รับจากการทำศัลยกรรมที่ตรงกับความต้องการ 
การทบทวนแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับค่านิยมที่ส่งผลต่อความไว้วางใจในการเลือกใชบ้ริการ 
 อังคะณา ยศวิปาน (2564) ขวัญรัตน์ ทรัพย์ประเสริฐ (2559) และแสงเดือน วนัอุดมเดชาชัย (2556) 
ได้อธิบายถึงผลที่เกิดจากการทีผู่้รับบริการมีค่านิยมในการเลือกใช้บริการไว้ว่า คา่นิยมนั้นจะเกิดผลตามมาต่อ
ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้บรกิารของผู้บริโภคในเร่ืองต่อไปนีค้ือ (1) ความไว้วางใจที่จะใช้บรกิารภายใต้ตรา
สินค้าเดิมต่อไป (2) การตัดสินใจเลือกใช้บริการโดยไม่ลงัเล (3) การแนะนำต่อบุคคลอ่ืน จงึสรปุได้วา่ค่านิยม
ส่งผลต่อความไว้วางใจในการเลอืกใช้สถานบริการศัลยกรรมความงามของของคนวัยทำงานในเขตกรุงเทพฯ 
การทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวกับค่านิยมที่ส่งผลต่อความไว้วางใจในการเลือกใชบ้ริการ 
 อังคะณา ยศวิปาน (2564) ได้ทำการศึกษาพบว่าค่านิยมทางสงัคมเป็นส่วนที่ช่วยทำให้เห็นแนวทาง
พฤติกรรมของผู้บริโภคซึ่งส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดความไว้วางใจและเกิดการตัดสินใจซื้อหรือเลือกใช้บริการร้าน
กาแฟสดในจังหวัดสมุทรสงคราม ในขณะที่ ปารมี รอดกลิ่น (2562) ได้ทำการศึกษาพบว่าคา่นยิมส่งผลต่อความ
ไว้วางใจซึง่ทำให้เกิดการตัดสินใจซื้อสินค้าประเภทอัญมณีและเครื่องประดับผา่นทางช่องทางการถ่ายทอดสด
เฟซบุ๊กไลฟ์ของผู้บรโิภคในประเทศไทย นอกจากนี้ แสงเดือน วนัอุดมเดชาชยั (2556) ได้ทำการศึกษาพบว่า
ค่านิยมส่วนบุคคลและคา่นิยมระหว่างบุคคลส่งผลต่อความไว้วางใจในภาพลักษณ์ตราสินค้าเสือ้ผ้าแฟชั่นจาก
ต่างประเทศของผู้หญิงวัยทำงานในเขตกรุงเทพฯ สรุปได้วา่ตัวแปรทั้งสองมีการส่งผลต่อกัน สามารถอธิบายใน
ที่นี้ได้วา่ความไว้วางใจในภาพลกัษณ์ตราสินคา้ที่เกิดขึ้นกับผูบ้รโิภคนั้นเปน็ผลมาจากการที่ผู้บรโิภคมีค่านิยมต่อ
ตราสินคา้นัน้ นำไปสู่การตั้งสมมติฐานที่เก่ียวข้องกับความสัมพนัธ์ในลักษณะของการส่งผลระหว่างคุณภาพการ
บริการกับความไว้วางใจในการเลือกใช้บริการ 
 สมมติฐานที่ 1: ค่านิยมส่งผลตอ่ความไว้วางใจในการเลือกใช้สถานบริการศัลยกรรมความงามของคน
วัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร 
การทบทวนแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อความไว้วางใจในการเลอืกใช้บริการ 
 สุริยน การะเวก (2564) วรัสสญิา ศุภธนโชติพงศ (2562) และ โสรัจจะราช เถระพันธ์ (2561) ได้
อธิบายถึงผลที่เกิดจากการที่ผู้รบับริการต้องการคุณภาพการบริการในการเลือกใช้บริการไว้ว่า คุณภาพการ
บริการนั้นจะเกิดผลตามมาต่อทศันคติและพฤติกรรมการใช้บริการของผู้บริโภคในเร่ืองต่อไปนี้คอื (1) ความ
ไว้วางใจที่จะใชบ้ริการภายใต้ตราสินคา้เดิมต่อไป (2) การตัดสนิใจเลือกใช้บริการโดยไม่ลังเล (3) การแนะนำต่อ
บุคคลอื่น จึงสรปุได้วา่คุณภาพการบริการส่งผลต่อความไวว้างใจในการเลือกใช้สถานบริการศัลยกรรมความงาม
ของของคนวัยทำงานในเขตกรุงเทพฯ 
การทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวกับคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อความไว้วางใจในการเลือกใช้บริการ 
 กูลจิตร รุญเจริญ (2564) ได้ทำการศึกษาพบวา่คุณภาพการบริการส่งผลต่อความไว้วางใจของ
ผู้รับบริการที่แผนกผู้ปว่ยนอก โรงพยาบาลศรีสะเกษ ในขณะที่ ชยุตม์กันต์ พงศ์จิรกร และคณะ (2563) ได้
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ทำการศึกษาพบว่าคุณภาพการบริการส่งผลต่อความไวว้างใจในตราสนิค้าในธุรกิจคลนิิกเสริมความงาม
นอกจากนี้ โสรัจจะราช เถระพันธ์ (2561) ได้ทำการศึกษาคุณภาพการบริการส่งผลต่อความไว้วางใจของ
ผู้ใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดปทุมธานี และ Liang (2559) ได้ทำการศึกษาพบว่าคณุภาพการบริการ 
ส่งผลต่อความไว้วางใจต่อร้านสปาของลูกค้าในเขตกรุงเทพฯ สรุปได้ว่าตัวแปรทั้งสองมีการส่งผลต่อกัน สามารถ
อธิบายในทีน่ี้ไดว้่าความไว้วางใจในภาพลักษณ์ตราสนิค้าที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภคนั้นเปน็ผลมาจากการที่ผู้บริโภค
ได้รับคุณภาพในการบริการนัน้ นำไปสู่การตั้งสมมติฐานที่เก่ียวข้องกับความสัมพันธ์ในลักษณะของการส่งผล
ระหว่างคุณภาพการบริการกับความไว้วางใจในการเลือกใช้บริการ 
 สมมติฐานที่ 2: คุณภาพการบรกิารส่งผลต่อความไว้วางใจในการเลือกใช้สถานบริการศัลยกรรมความ
งามของคนวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
กรอบแนวความคิด 
  ตัวแปรอิสระ     ตัวแปรตาม 

 
ภาพที่ 1 แสดงเสน้ทางของความสัมพันธ์ในลักษณะของการส่งผล/ อิทธิพลระหว่างตัวแปร 
 
ระเบียบวธีีการวิจัย 
ประชากร 
 ประชากรที่ใชใ้นการศกึษาครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดม้กีารก าหนดคณุสมบตัิไวเ้พื่อใหไ้ดป้ระชากรท่ีความรู ้ความเขา้ใจ
ที่ไดร้บัจากประสบการณข์องตนเองหรือไดร้บัจากแหล่งขอ้มลูประเภทต่างๆ อาทิ ผูท้ี่มีความสนิทใกลช้ิด เอกสารทาง
ช่องทางประเภทอื่น เป็นต้น ความรู้และความเข้าใจดังกล่าว ส่งผลให้ประชากรสามารถให้ข้อมูลโดยแสดงความ
คิดเห็นได้อย่างถูกต้องสอดคล้องกับประเด็นที่ผู้วิจัยศึกษา ซึ่งคณุสมบัติของประชากร ได้แก่ เปน็บุคคลวัยทำงาน
และอาศัยอยู่ในบริเวณกรุงเทพมหานคร ซึ่งจำนวนประชากรทีม่ีคุณสมบัติดังกลา่วข้างต้นไม่สามารถทราบ
จำนวนที่แนน่อนได้ที่ เนื่องจากไม่มีแหล่งข้อมูลที่ผู้วิจัยสามารถเข้าถึงได้  
ตัวอย่าง 
 หมายถึง ตัวแทนของประชากรที่นำมาใช้ในการศึกษาเนื่องจากขนาดของประชากรที่มีขนาดใหญ่และ
ผู้วิจัยจะใชต้ัวอย่างที่มีคุณสมบตัิตรงกับประชากรของการศึกษา ทั้งนีผู้้วิจัยได้ดำเนินการเปน็ขั้นตอนเพื่อให้ได้ 

คา่นยิม

คณุภาพการบรกิาร

ความไวว้างใจในการเลอืกใชบ้รกิาร
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ตัวอย่างที่มีคุณสมบัติดังกลา่วดงัต่อไปนี้ 
 1. ทบทวนคุณสมบัติของประชากรที่กำหนดไว้ในเบื้องตน้ 
 2. ผู้วิจัยเลือกใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก  
 3. การเข้าถึงกลุ่มตัวอย่างนั้น ผูว้ิจัยเลือกใช้วิธีการแจกแบบสอบถามทางออนไลน์ โดยใช้แอปพลิเคชั่น
สำเร็จรูป 
 4. จำนวนตัวอยา่งที่ใช้ในการศกึษาคร้ังนี้ เนื่องจากผู้วิจัยไมส่ามารถระบุจำนวน ประชากรคนวัยทำงาน
ในเขตกรุงเทพมหานครที่เลือกใช้สถานบริการศัลยกรรมที่แนน่อน เพราะไม่สามารถหาแหล่งขอ้มูลที่รายงาน
จำนวนดังกลา่วได้ ดังนัน้ผู้วิจยัจงึคำนวณจำนวนตัวอยา่ง โดยใชสู้ตรการคำนวณของ Cochran (1997) ซึ่งเป็น
สูตรการคำนวณที่ใช้ในกรณีที่ ผูว้ิจัยไม่ทราบจำนวนประชากร ดังนี้ 

𝑛 =
𝑍2

4𝑒2
 

   ในที่นี ้ n = จำนวนหรือขนาดตัวอย่าง 
    Z = ค่าความเชื่อมั่นที่ระดบัร้อยละ 93 เท่ากับ 1.89 
    e = ค่าความคลาดเคลื่อนของจำนวนหรือขนาด 
ตัวอย่างที่ยอมรับได้เท่ากับ 0.07 แทนค่าสูตรจะได้จำนวนหรือขนาดตัวอย่างเท่ากับ 183 ตัวอย่าง 
 ผู้วิจัยจะใชจ้ำนวน 200 ตัวอย่างเนื่องจากต้องการสำรองความผิดพลาดที่อาจเกิดจากความผิดพลาด
จากการตอบคำถามของผู้ตอบแบบสอบถามที่ผิดพลาดหรือตอบไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ 
เครื่องมือในการศึกษา 
 งานวิจยัฉบับที่ดำเนนิการอยู่นีไ้ด้ใช้เทคนิคการวิจัยเชิงปริมาณซึ่งได้ใช้แบบสอบ ถามเป็นเครื่องมือใน
การเก็บข้อมูล โดยการตั้งเป็นคำถามและผู้ตอบแบบสอบถามตอบคำถามที่เปน็ลักษณะการแสดงความคิดเห็น 
ดังมีรายละเอียดของการจัดทำเครื่องมือ คือ 
 ที่มาของเครื่องมือ คือคำถามที่อยู่ในแบบสอบถามที่มีความเก่ียวข้องกับตัวแปรที่ใช้ศึกษาทุกตวั และ
ทุกประเภทนั้น ซึง่ผู้วิจัยได้ดำเนนิการค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ประกอบด้วย (1) แนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
(2) ผลงานวิจยัที่เก่ียวข้องซึ่งไดม้ีการศึกษามาก่อน (3) คำแนะนำจากผู้ทรงคุณวฒุิ (4) คำแนะนำจากอาจารย์ที่
ปรึกษา 
 องค์ประกอบของเครื่องมือ คือแบบสอบถามที่ใช้เปน็เครื่องมือเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับการศึกษา 
ประกอบด้วยคำถาม ซึง่แบ่งเปน็ 4 ส่วน ดงัต่อไปนี้ 
 ส่วนที่ 1 : คำถามเก่ียวกับข้อมลูประชากรศาสตร์ มีคำถามจำนวนทัง้สิ้น 4 ข้อ  ลักษณะคำถามในส่วน
นี้ จะเปน็คำถามชนิดปลายปิด เป็นแบบให้เลือกตอบข้อที่ตรงกับความเปน็จริงของผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุด 
 ส่วนที่ 2 : คำถามเก่ียวกับตัวแปรเรื่องค่านิยม มีคำถามจำนวนทัง้สิ้น 12 ข้อ 
 ส่วนที่ 3 : คำถามเก่ียวกับตัวแปรเรื่องคุณภาพการบริการ มีคำถามจำนวนทัง้สิน้ 19 ข้อ 
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 ส่วนที่ 4 : คำถามเก่ียวกับตัวแปรเรื่องความไว้วางใจในการเลือกใช้สถานบริการศัลยกรรมความงาม มี
คำถามจำนวนทั้งสิน้ 9 ข้อ 
 ลักษณะคำถามในส่วนที่ 2, 3 และ 4 เป็นคำถามชนิดปลายปิดแบบแบ่งระดับคะแนน โดยค่าคะแนนที่
มีค่าน้อยที่สุดมีคา่เท่ากับ 1 และค่าคะแนนที่มีค่ามากที่สุดมีคา่เท่ากับ 5 
 การตรวจสอบเครื่องมือ ผู้วิจัยได้ดำเนนิการตรวจสอบคำถามของแบบสอบถามก่อนที่จะนำไปแจก
กลุ่มตัวอย่างโดยแบ่งการตรวจสอบเป็น 2 ประเภท กล่าวคือ 
 1. การตรวจสอบความตรงของเนื้อหา (Content Validity) โดยผู้วิจัยไดน้ำแบบสอบถามให้แก่
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญต่อประเด็นคำถามทีจ่ะใช้วัดความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม รวมทั้งนำเสนอ
อาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อขอความคิดเห็น หลังจากนั้นผู้วิจัยจึงเก็บรวบรวมข้อเสนอแนะตา่งๆ และนำมาปรับปรุง
แก้ไขสำหรับข้อคำถามที่มีการทว้งติงและแนะนำจากผู้ทรงคุณวฒุิและอาจารย์ที่ปรึกษา  
 2. การตรวจสอบความเชื่อถือ หรือความน่าเชื่อถือ (Reliability) โดยผู้วิจัยได้ทำการทดลองโดยนำ
แบบสอบถามจำนวน 30-40 ชดุ ไปทดลองกับกลุ่มทดลองจำนวน 30-40 คน ซึ่งกลุ่มทดลองจะต้องมีคุณสมบัติ
ของประชากรอย่างครบถ้วน เม่ือได้รับคำตอบแล้วจะนำคำตอบไปคำนวณค่าโดยวิธีการหาสัมประสิทธิ์ครอนแบช 
(Cornbrash’s Alfa Coefficient) ค่าสรปุสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของตัวแปรแต่ละตัว ดงัตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 : ค่าสรุปสัมประสิทธิอั์ลฟ่า 

ช่ือตัวแปรต้น และตัวแปรตาม ค่าสัมประสิทธ์ิครอนแบชอัลฟ่า 
1. ค่านิยม 0.956 
2. คุณภาพการบริการ 0.827 
3. ความไว้วางใจในการเลือกใช้บรกิาร 0.862 

ค่ารวม 0.924 

 
 ประเภทของสถิตทิี่ใช้ ผู้วิจยัได้เลือกใช้สถิติสำหรับการวิเคราะห์ผลการศึกษาเพื่อตอบวัตถุประสงค์ของ
การศึกษาคร้ังนี้ คือ 
 1. สถิติเชิงพรรณา ผู้วิจัยได้นำมาใช้เพื่อตอบวัตถุประสงค์ในเร่ืองต่อไปนี้ คือ 
  1.1 ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ใช้เพื่อวิเคราะห์และอธิบายถึงคุณลักษณะของผู้ตอบ 
แบบสอบถาม ซึ่งใช้มาตรวัดนามบัญญัติและมาตรวัดจัดอันดับ (กัลยาและฐิตา วานชิญบ์ัญชา, 2561) 
  1.2 ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้เพื่อวิเคราะห์และอธิบายความคิดเห็นของ
ตัวอย่างในเร่ืองค่านิยม คุณภาพการบริการและความไว้วางใจในการเลือกใช้สถานบริการศัลยกรรมความงาม ซึ่ง
ใช้มาตรวัดอันตรภาค (กัลยาและฐิตา วานชิญ์บัญชา, 2561) ซึ่งผลการศึกษาทีไ่ด้จะเป็นการตอบวัตถุประสงค์
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ของการศึกษาที่ตั้งไว้ คือ เพื่อสำรวจความคิดเห็นของคนวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานครที่มตี่อค่านิยม คุณภาพ
การบริการและความไว้วางใจการเลือกใช้สถานบริการศัลยกรรมความงาม 
 2. สถิติเชิงอนุมาน ผู้วิจัยได้นำมาใช้เพื่อการทดสอบสมมุตฐิานสำหรับการตอบวัตถุประสงค์ของ
การศึกษาที่ตั้งไว้ว่าอิทธิพลของค่านิยมและคุณภาพการบริการที่ส่งต่อความไว้วางใจการเลือกใช้สถานบริการ
ศัลยกรรมความงามของคนวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งการวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ในรูปของการส่งผล 
ระหว่างตัวแปรอิสระ(ตวัแปรตน้) ที่ใช้มาตรวัดอันตรภาค และตัวแปรตามที่ใช้มาตรวัดอันตรภาค ผู้วิจัยได้
เลือกใช้สถิติการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) (กัลยาและฐิตา วานิชญ์
บัญชา, 2561) 
 ในการวิเคราะห์ดังกล่าวเพื่อตอบวัตถุประสงค์ที่ผู้วิจยัตั้งไว้ว่าเพือ่วิเคราะห์อิทธิพลของค่านิยมและ
คุณภาพการบริการส่งผลต่อความไว้วางใจในการเลือกใช้สถานบริการศัลยกรรมความงามของคนวัยทำงานในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีการกำหนดสมมติฐานไว้ดังนี้คือ 
 สมมติฐานที่ 1: ค่านิยมส่งต่อความไว้วางใจในการเลือกใช้สถานบริการศัลยกรรมความงามของคนวัย
ทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร 
 สมมติฐานที่ 2: คุณภาพการบรกิารส่งผลต่อความไว้วางใจในการเลือกใช้สถานบริการศัลยกรรมความ
งามของคนวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร 
 การแปลผลค่าสถิต ิ
 เนื่องจากค่าสถิติทีไ่ด้จากการประมวลผลด้วยวิธีการทางสถิติ เชน่ ค่าเฉลี่ย ค่าสัมประสิทธิ์ ต้องมีการ
แปลผลโดยใช้ความหมายในลักษณะของความมาก–น้อย ดังนัน้ผู้วิจัยจงึได้มีการกำหนดช่วงชึน้ ซึ่งสะดวกต่อการ
แปลผล โดยดำเนินการดังต่อไปนี้ 
 1. ผู้วิจัยทำการคำนวณความห่างของแต่ละช่วงคะแนนโดยใชส้ตูร ดังนี้ (Zikmund, et al., 2013)  

  ช่วงห่างระหวา่งช่วงคะแนน =  
 ค่ามากสุด−ค่าน้อยสุด 

ระดับชั้น
 

  ในที่นี้ผู้วจิัยได้แบ่งระดบัคะแนนเป็น 5 ระดับ โดย 5 เท่ากับระดับค่าคะแนนมากที่สุด และ 1 เท่ากับ
ระดับค่าคะแนนน้อยที่สุด 

  ดังนั้นการแทนค่าสูตรจะได้  =   
5−1

5
= 0.80 

 2. ทำการกำหนดช่วงชัน้สำหรับการแปลผลคา่คะแนนที่ตกอยู่ในช่วงชั้นตา่งๆ ดงันี้  
  ค่าเฉลี่ยระดับความเห็นด้วยต่อค่านิยมและคุณภาพการบริการ แปลผลได้วา่ 
   1.00 – 1.80 แปลผลได้วา่ มีระดับความเห็นด้วยน้อยที่สุด 
   1.81 – 2.61 แปลผลได้วา่  มีระดับความเห็นด้วยค่อนขา้งนอ้ย 
   2.62 – 3.42 แปลผลได้วา่ มีระดับความเห็นด้วยปานกลาง 
   3.43 – 4.23 แปลผลได้วา่ มีระดับความเห็นด้วยค่อนขา้งมาก 
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   4.24 – 5.00 แปลผลได้วา่ มีระดับความเห็นด้วยมากที่สุด 
  ค่าเฉลี่ยระดับความไว้วางใจในการเลือกใช้สถานบริการศัลยกรรมความงาม แปลผลได้วา่ 
   1.00 – 1.80 แปลผลได้วา่ มีระดับความไว้วางใจน้อยที่สดุ 
   1.81 – 2.61 แปลผลได้วา่ มีระดับความไว้วางใจค่อนข้างนอ้ย 
   2.62 – 3.42 แปลผลได้วา่ มีระดับความไว้วางใจปานกลาง 
   3.43 – 4.23 แปลผลได้วา่ มีระดับความไว้วางใจค่อนข้างมาก 
   4.24 – 5.00 แปลผลได้วา่ มีระดับความไว้วางใจมากที่สดุ 
 
สรุปผลการวิจัย 
สรุปผลข้อมูลทางประชากรศาสตร์ 
 ผลการศึกษาเร่ืองคุณสมบัตทิางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง สรุปได้วา่ ผู้ตอบแบบ สอบถามส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 83.5 มีอายุระหว่าง 20 – 30 ปี ร้อยละ 43 และเมื่อสอบถามเก่ียวกับอาชีพ พบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามประกอบ อาชีพเปน็หนักงาน /ลูกจา้งบริษทัเอกชนมากที่สุด ร้อยละ 42 นอกจากนี้ยังสรุปได้
ว่าผู้ตอบแบบ สอบถามมีระดบัรายได้ส่วนใหญ่อยู่ที่ 20,001 – 30,000 บาท ร้อยละ 44.5  
สรุปผลข้อมูลตามวัตถุประสงค ์
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 1. เพื่อสำรวจและสรุปความคิดเห็นของคนวยัทำงานในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อ
ค่านิยม คุณภาพการบริการ และความไวว้างใจการเลือกใช้สถานบริการศัลยกรรมความงาม  
 ผลสรุปความคิดเห็นที่ต้องการสำรวจค่านิยมพบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างมีความเห็นด้วยต่อ

ค่านิยมในการศัลยกรรมระดับมากที่สุดในทุกดา้น (�̅� = 4.41, S.D. = 0.45) เรียงตามลำดบัค่าเฉลี่ย ได้แก่ ด้าน

ค่านิยมส่วนบุคคล (�̅� = 4.49, S.D. = 0.46) ด้านค่านิยมระหว่างบุคคล (�̅� = 4.47, S.D. = 0.46) และด้าน

ค่านิยมทางสงัคม (�̅� = 4.28, S.D. = 0.60) ตามลำดบั  
 ผลสรุปความคิดเห็นที่ต้องการสำรวจคุณภาพการบริการพบว่าผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างมี

ความเห็นด้วยต่อคุณภาพการบริการระดับมากที่สุดในทุกด้าน (�̅� = 4.37, S.D. = 0.58) เรียงตามลำดับคา่เฉลี่ย 

ได้แก่ ด้านความเชื่อถือได้ (�̅� = 4.40, S.D. = 0.62) ด้านสิ่งทีส่ัมผัสได้ (�̅� = 4.40, S.D. = 0.61) ด้านความ

มั่นใจ (�̅� = 4.36, S.D. = 0.63) ด้านความเอาใจใส่ (�̅� = 4.36, S.D. = 0.62) และด้านการตอบสนอง (�̅� = 
4.34, S.D. = 0.65) ตามลำดับ  

ผลสรุปความไวว้างใจในการเลือกใช้บริการ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างมีความไว้วางใจ

ระดับมากทีสุ่ดในทุกดา้น (�̅� = 4.39, S.D. = 0.58) เรียงตามลำดบัค่าเฉลี่ย ได้แก่ ดา้นความสะอาดของอุปกรณ์

และสถานที่ (�̅� = 4.49, S.D. = 0.64) ด้านความเชี่ยวชาญของเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์ (�̅� = 

4.48, S.D. = 0.69) ด้านเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัยและปลอดภัย (�̅� = 4.47, S.D. = 0.69) ด้านผลลพัธ์ที่
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ได้รับจากการทำศัลยกรรมที่ตรงกับความต้องการ (�̅� = 4.38, S.D. = 0.73) ด้านความปลอดภัยต่อสุขภาพ

ร่างกายและจิตใจ (�̅� = 4.37, S.D. = 0.76) ด้านค่าบริการที่เหมาะสมกับการบริการ (�̅� = 4.36, S.D. = 0.66) 

ด้านชื่อเสียงของสถานบริการในเร่ืองความชำนาญ (�̅� = 4.35, S.D. = 0.72) ด้านขั้นตอนการให้บริการที่รวดเร็ว 

(�̅� = 4.32, S.D. = 0.71) และด้านเวลาทีน่ัดหมายก่อนใชบ้ริการ (�̅� = 4.31, S.D. = 0.76) ตามลำดับ 
  
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 2. เพื่อวิเคราะห์และสรุปอิทธิพลของค่านิยมและคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อความ
ไว้วางใจการเลือกใช้สถานบริการศัลยกรรมความงามของคนวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร ดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 : ความสัมพันธ์ในลักษณะของการส่งผลระหว่างคา่นยิมและคุณภาพการบริการที่มีตอ่ความไว้วางใจใน
การเลือกใช้บริการ 

ตัวแปรอิทธิพล b Beta t P-Value (Sig) 
ค่านิยม 0.044 0.03 0.75 0.45.. 
คุณภาพการบริการ 0.89 0.89 19.46 0.00* 

ตัวแปรตาม คือ ความไว้วางใจในการเลือกใช้บริการ 
ค่าสถิติ : R-square = 0.84, df = 2, 197, F = 512.90, P ≤ 0.05* 

  
 ผลการศึกษาที่ต้องการวิเคราะห์ว่าค่านิยมส่งและคุณภาพการบริการส่งผลต่อความไวว้างใจในการ
เลือกใช้สถานบริการศัลยกรรมความงาม จากการศึกษาพบว่า ค่านิยมไมส่่งผลต่อความไว้วางใจในการเลือกใช้
สถานบริการศัลยกรรมความงามซึ่งผลการศึกษาดงักล่าวไม่สอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 1 ในขณะที่คุณภาพการ
บริการส่งผลต่อความไวว้างใจในการเลือกใช้บริการอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 ผลการศึกษาดังกลา่ว
สอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 2 ที่เสนอไว ้
 
การอภิปรายผล 
 ผลการศึกษาที่พบวา่ ค่านยิมไมส่่งผลต่อความไว้วางใจในการเลอืกใช้สถานบริการศัลยกรรมความงาม
ของคนวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่สอดคล้องกับแนวคิดของ อังคะณา ยศวิปาน (2564) ขวัญรัตน์ 
ทรัพย์ประเสริฐ (2559) และ แสงเดือน วันอุดมเดชาชัย (2556)  ที่อธิบายไว้วา่ ค่านยิมส่งผลตอ่ความไว้วางใจ 
การตัดสินใจซื้อหรือเลือกใช้บริการ  และไม่สอดคล้องกบัผลการศึกษาของ อังคะณา ยศวิปาน (2564) ที่อธิบาย
ว่าค่านยิมทางสังคมทีส่่งผลต่อพฤติกรรมทำให้เกิดความไว้วางใจและการตัดสนิใจซื้อร้านกาแฟสดในจังหวัด
สมุทรสงคราม รวมถึง ปารมี รอดกลิ่น (2562) ที่อธิบายวา่ ค่านิยมส่งผลต่อความไว้วางใจซึ่งทำให้เกิดการตัดสิน 
ใจซื้อสินค้าประเภทอัญมณีและเครื่องประดับผ่านทางช่องทางการถ่ายทอดสดเฟซบุ๊กไลฟ์ของผูบ้ริโภคในไทย 
และ แสงเดือน วนัอุดมเดชาชัย (2556) อธิบายว่า ค่านิยมสง่ผลต่อความไว้วางใจในภาพลักษณ์ตราสินคา้เสื้อผ้า
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แฟชั่นจากต่างประเทศ ความไมส่อดคล้องดังกล่าวผู้วิจัยได้เสนอให้กับนักวิจัยครั้งต่อไปทำการศึกษาเพื่อหา
ข้อเท็จจริงเก่ียวกับประเด็นนี้  
 ผลการศึกษาที่พบวา่ คุณภาพการบริการส่งผลต่อความไว้วางใจในการเลือกใช้สถานบริการสอดคล้อง
กับแนวคิดของ สุริยน การะเวก (2564) วรัสสิญา ศุภธนโชติพงศ (2562) และ โสรัจจะราช เถระพันธ์ (2561) ที่
อธิบายไวว้่า คุณภาพการบริการส่งผลต่อความไว้วางใจ การตัดสินใจซื้อหรือเลือกใช้บริการ  และสอดคล้องกับ
ผลการศึกษาของ กูลจิตร รุญเจริญ (2564)  ที่อธิบายว่า คุณภาพการบริการส่งผลต่อความไว้วางใจของผู้รับ 
บริการที่แผนกผูป้่วยนอกโรงพยาบาลศรีสะเกษ รวมถึง ชยุตม์กนัต์ พงศ์จิรกร และคณะ (2563) อธิบายวา่ 
คุณภาพการบริการส่งผลต่อความไว้วางใจในตราสนิค้าในธุรกิจคลินิกเสริมความงาม นอกจากนี้ โสรัจจะราช 
เถระพันธ์ (2561) ได้อธิบายวา่ คุณภาพการบริการส่งผลต่อความไว้วางใจของผู้ใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนใน
จังหวัดปทุมธานี และ Liang (2559) อธิบายว่าคุณภาพการบรกิารส่งผลต่อความไว้วางใจต่อร้านสปาของลูกค้า
ในเขตกรุงเทพมหานคร  ความสอดคล้องดังกล่าวสามารถอธิบายได้ในการศึกษาคร้ังนี้วา่ คุณภาพการบริการ 
ด้านความเอาใจใส่ ด้านความเชือ่ถือได้ ด้านการตอบสนอง และด้านสิง่ที่สัมผัสได้ จะเกิดผลตามมาต่อทัศนคติ
และพฤติกรรมการใช้บริการของผู้บริโภค ได้แก่ ความไว้วางใจที่จะใช้บริการภายใต้ตราสนิค้าเดิมต่อไป การ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการโดยไม่ลงัเล การแนะนำต่อบุคคลอ่ืน ต่อสถานบริการศัลยกรรมความงามของคนวัย
ทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช ้
 1. การที่สถานบริการศัลยกรรมความงามต้องการให้เกิดประสิทธิผลเพื่อให้บรรลุเป้าหมายไดน้ัน้ สถาน
บริการควรพิจารณาปัจจัยที่ทำให้ธุรกิจสามารถดำเนินต่อไปได้ คือ ด้านคุณภาพการบริการ  
 2. ในการพิจารณาปัจจัยเร่ืองคุณภาพการบริการ สิ่งที่สถานบรกิารศัลยกรรมความงามควรพิจารณาให้
ความสำคัญ ได้แก่ ด้านความเอาใจใส่ คือ แพทย์ควรทำการศัลยกรรมให้ตรงกับความต้อง การของผู้ใช้บริการ
ด้วยความตั้งใจ ผู้รบับริการได้รับข้อมูลการปฏิบัติตัวที่เป็นประโยชน์ในการดูแลรักษา และเจ้าหน้าให้การต้อนรับ
ดูแลเอาใจใส่ด้วยความเปน็มิตรไมตรี ด้านความเชื่อถือได้ คือ แพทย์และเจ้าหนา้ที่ให้บริการด้วยความชำนาญ
เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดด้านการแพทย์และเจ้าหน้าทีส่ามารถตอบข้อซักถามได้อย่างถูกต้อง และแพทย์และ
สถานบริการมีชื่อเสียงและมผีลงานผ่านสื่อประเภทตา่งๆ ดา้นการตอบสนอง คือ การรอเข้ารับการปรึกษาแพทย์
เป็นเวลาทีย่อมรับได้ การให้บรกิารอย่างเสมอภาคต่อผู้รับบริการทุกคน และแพทย์ให้คำแนะนำการศัลยกรรมที่
เหมาะสมกับผู้รับบริการ และดา้นสิง่ที่สัมผัสได้ คือ เครื่องมือ อุปกรณ์ด้านการแพทยส์ะอาด พร้อมให้บริการ 
การจัดเจ้าหน้าทีท่ี่ให้บริการได้เพียงพอ และสถานที่มีความสะอาดและสะดวกสบาย มบีริเวณนัง่รอเป็นสัดส่วน 
 3. ในการพิจารณาความไว้วางใจในการเลือกใช้สถานบริการศัลยกรรมความงามนัน้ สิ่งทีส่ถานบริการ
ควรพิจารณาให้ความสำคัญ ไดแ้ก่ ด้านความสะอาดของอุปกรณ์และสถานที่ ดา้นความเชี่ยวชาญของเจ้าหน้าที่
และบุคลากรทางการแพทย์ และด้านเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ที่ทนัสมัยและปลอดภัย เปน็ 3 อันดับแรก 
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 4. แม้ว่าผลการวิจัยพบว่าคา่นิยมไม่ส่งผลต่อความไว้วางใจในการเลือกใช้สถานบริการศัลยกรรมความ
งาม แต่มีบางประเด็นที่องค์กรหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องควรจะให้ความ สำคัญในดา้นต่อไปนี้ ได้แก่ ค่านิยมส่วน
บุคคล คือ มนุษย์จะรูส้ึกมีความมั่นใจในตัวเองเพิ่มมากข้ึน รู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองภายหลังการทำ ศัลยกรรม 
และพอใจต่อสิ่งที่ได้รบัจากการทำศัลยกรรม และค่านิยมระหวา่งบุคคล คือ มนษุย์จะรู้สึกเพลดิเพลินที่จะพูดคุย
เร่ืองศัลยกรรมกับเพื่อนหรือคนรู้จัก สามารถไปธุระหรือไปเที่ยวกับเพื่อนได้ด้วยความมั่นใจ และสามารถพูดคุย
เร่ืองศัลยกรรมกับเพื่อนได้อย่างสนิทใจ 
 
ข้อเสนอแนะสำหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
 ผู้วิจัยได้เสนอแนะประเด็นที่ควรจะมีการนำไปศึกษาต่อในโอกาสต่อไป ดังนี้คือ 
 1. จากผลการวิจัยที่พบว่าคา่นิยมไม่ส่งผลต่อความไว้วางใจในการเลือกใช้สถานบริการศัลยกรรมความ
งาม ผู้วิจัยครั้งต่อไปควรทำการศึกษาเพื่อหาข้อเท็จจริงว่าเพราเหตุใดค่านิยมจึงไม่สง่ผลต่อความไว้วางใจในการ 
เลือกใช้สถานบริการศัลยกรรมความงาม 
 2. ผู้วิจัยครั้งต่อไปควรพิจารณาเทคนิคในการวิจัยประเภทอื่น เช่น การใช้เทคนิคการวิจัยเชิงคณุภาพ 
ร่วมด้วยเพื่อประโยชน์ต่อไปนี้ ได้แก่  
  2.1 เพื่อต้องการความแม่นยำของผลที่ได้รบัไม่วา่ผลที่ได้รบัจะสอดคล้องหรือไม่สอดคล้องกับ
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่มมีาก่อนหน้านัน้  
  2.2 เพื่อค้นหาเหตุในเชิงลึกถึงเหตุผลที่ผลการศึกษาบางประเด็นไม่สอดคล้องกับแนวคิด 
ทฤษฎีและงานวิจัยก่อนหนา้นี้ ในที่นี้คือเร่ืองค่านิยมทีไ่ม่ส่งผลตอ่ความไว้วางใจในการเลือกใช้สถานบริการ
ศัลยกรรมความงาม 
 3. ผู้วิจัยครั้งต่อไปอาจเลือกใช้สถิติอ่ืน ๆ ที่ทำให้ผลการศึกษามคีวามชัดเจนมากยิ่งขึน้ 
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