ชื่อเรื่อง

นักศึกษา
รหัสนักศึกษา
ปริญญา
สาขาวิชา
พ.ศ.
อาจารย์ ทปี่ รึกษาการค้ นคว้าอิสระ
อาจารย์ ทปี่ รึกษาการค้ นคว้าอิสระร่ วม

การศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บความพึ ง พอใจของผูใ้ ช้บ ริ ก าร
ศั ล ย ก รรมตกแต่ ง เสริ มจมู ก ระ หว่ า งคลิ นิ ก แล ะ
โรงพยาบาล
นางสาวพรวลัย พงษ์ไพบูลย์
55671258
บริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต
บริ หารธุ รกิจ
2557
รองศาสตราจารย์ศิริจรรยา เครื อวิริยะพันธ์
รองศาสตราจารย์อมรศรี ตันพิพฒั น์

บทคัดย่ อ
ความงามเป็ นเรื่ องจาเป็ นโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเพศหญิง ซึ่ งเป็ นเพศที่รักสวยรักงามเป็ นพิเศษ
เนื่องจากรู ปร่ างหน้าตาสามารถสร้างความประทับใจ สร้างความคิดด้านบวกให้กบั ผูพ้ บเห็นครั้งแรก
ซึ่ งเทคโนโลยีทางการแพทย์ในปั จจุบนั สามารถทาให้ดูดีข้ ึนจากการทาศัลยกรรมเพื่อเสริ มความงาม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศัลยกรรมตกแต่งเสริ มจมูก ซึ่ งเป็ นที่นิยมทั้งในกลุ่มบุคคลที่มีชื่อเสี ยง ดารา
นักร้ อง และบรรดาหนุ่ มสาว โดยต่างมี เป้ าหมายที่ จะทาให้ตวั เองดู ดีข้ ึ น ซึ่ งการศึ กษาครั้ งนี้ เป็ น
การศึกษาเปรี ยบเทียบความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การศัลยกรรมตกแต่งเสริ มจมูกระหว่างคลินิกและ
โรงพยาบาล เก็บรวบรวมข้อมูลจากผูใ้ ช้บริ การจากคลินิก 198 คน และจากโรงพยาบาล จานวน 198 คน
รวมตัวอย่างทั้งสิ้ น 396 คน และสถิติเชิงพรรณนาที่ใช้ในการวิจยั คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และ Two Way Anova
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างผูใ้ ช้บริ การศัลยกรรมตกแต่งเสริ มจมูกทั้งจากคลินิกและ
โรงพยาบาลพบว่า เป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย อายุระหว่าง 26 - 30 ปี มีสถานภาพโสด การศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี มีอาชี พพนักงานบริ ษทั และรายได้ต่อเดื อนอยู่ระหว่าง 20,001 - 30,000 บาท ส่ วนผล
การศึกษาเปรี ยบเทียบความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การศัลยกรรมตกแต่งเสริ มจมูกระหว่างคลินิกและ
โรงพยาบาลพบว่า ภาพรวมของความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การศัลยกรรมตกแต่งเสริ มจมูกจากคลินิก
อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า มีความพึงพอใจด้านผลิ ตภัณฑ์ อยู่ในระดับ
มากที่สุด ส่ วนความพึงพอใจในระดับ มาก ได้แก่ ด้า นราคา ด้านกระบวนการบริ การ และด้า น
การสร้ า งและน าเสนอลัก ษณะทางกายภาพ ตามล าดับ ส่ ว นภาพรวมของความพึ ง พอใจของ
ผูใ้ ช้บริ การศัลยกรรมตกแต่งเสริ มจมูกจากโรงพยาบาลอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน
พบว่า มีความพึงพอใจด้านผลิ ตภัณฑ์ อยูใ่ นระดับมากที่สุด ส่ วนความพึงพอใจในระดับมาก ได้แก่
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ด้านราคา ด้านกระบวนการบริ การ ด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ ด้านบุคลากร และ
ด้านสถานที่ ตามลาดับ สาหรั บ ผลการวิเ คราะห์ ค วามสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลกับ
ระดับ ความพึง พอใจของผูใ้ ช้บริ การศัลยกรรมตกแต่งเสริ มจมูกระหว่างคลิ นิกและโรงพยาบาล
พบว่า ปั จจัย ส่ ว นบุ ค คลคื อ เพศ อายุ และรายได้ กับ ระดับ ความพึ ง พอใจของผู ใ้ ช้บ ริ ก าร
ศัล ยกรรมตกแต่ ง เสริ มจมูกระหว่างคลิ นิกและโรงพยาบาล มี ความสัมพันธ์ กบั ส่ วนประสมทาง
การตลาดในทุกด้าน โดยมีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
การศึ ก ษาครั้ งนี้ มี ข ้อเสนอแนะเพื ่อ เป็ นแนวทางให้ผูป้ ระกอบการนาไปพัฒ นาและ
วางแผนเชิ งกลยุทธ์ในการสร้ างความพึงพอใจของลูกค้าให้เพิ่มมากขึ้ น คือ พื้นที่ในการจอดรถ
ไม่ เ พี ย งพอ จึ ง ควรประชาสัม พัน ธ์ ใ ห้ผูใ้ ช้บ ริ ก ารหลี ก เลี่ ย งการนารถส่ ว นตัว และใช้บ ริ ก าร
รถสาธารณะแทน นอกจากนี้ ควรหาช่ องทางในการประชาสัมพันธ์ ที่เหมาะสม เช่ น การโฆษณา
ผ่านสื่ อหนังสื อพิมพ์ และนิตยสารต่าง ๆ ส่ งเสริ มบุคลากรหรื อเจ้าหน้าที่ ให้ได้รับการฝึ กอบรมเรื่ อง
การบริ การ พร้อมฝึ กฝนให้มีความชานาญ เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้บริ การได้
ทันต่อความต้องการ
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