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บทคัดย่ อ
ปั จจุบนั การศัลยกรรมตกแต่งจมูก ได้รับความสนใจเพิ่มขึ้ นอย่างต่อเนื่ อง เนื่องจากจมูก
เป็ นอวัยวะที่ให้ความโดดเด่นของใบหน้า หากจมูกสวยหรื อมีสัดส่ วน สอดรับกับใบหน้าและรู ปร่ าง
ของคน ๆ นั้น ย่ อ มจะช่ ว ยให้ ใ บหน้า ดู ส วยงามขึ้ น การศึ ก ษาครั้ งนี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษา
พฤติ กรรมการใช้บ ริ การ รวมถึ ง ศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บปั จจัยที่ มี ผ ลต่ อการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ ก าร
ศัล ยกรรมตกแต่ ง เสริ มจมู ก ระหว่ า งคลิ นิ ก และโรงพยาบาล โดยเก็บ รวบรวมข้อ มูล ด้ว ย
แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างผูใ้ ช้บริ ก ารที่เคยใช้บริ การศัลยกรรมตกแต่งเสริ มจมูกจากคลินิก
หรื อโรงพยาบาลในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่มีอายุต้ งั แต่ 18 ปี ขึ้นไป จานวน 396 คน วิเคราะห์ขอ้ มูล
ด้วยวิธีสถิติเชิงพรรณาหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ Two Way Anova
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างผูใ้ ช้บริ การศัล ยกรรมตกแต่ง เสริ มจมูก ทั้ง ในคลิ นิก และ
โรงพยาบาลส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 26-30 ปี สถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี
มี อาชี พเป็ นพนัก งานบริ ษ ทั มี รายได้เฉลี่ ย ต่อเดื อน 20,001-30,000 บาท ส่ วนใหญ่ตดั สิ นใจทา
ศัลยกรรมตกแต่งเสริ มจมูกเป็ นครั้ งแรก ใช้เวลาในการทาศัลยกรรม 1 ชัว่ โมง ระยะเวลาตัดสิ นใจ
ก่ อนจะเข้ารับบริ การประมาณ 1-3 เดื อน โดยได้รับข้อมูลถึ งแหล่ งให้บริ การจากการแนะนาจาก
เพื่อน/คนรู้จกั ตัดสิ นใจเข้ารับบริ การด้วยตนเอง เหตุผลในการตัดสิ นใจคือ เพื่อความสวยงาม ชาระ
ค่าบริ การด้วยเงินสด และมีค่าใช้จ่ายในการใช้บริ การต่อครั้ง 5,000-25,000 บาท ปั จจัย ที่ มี ผ ลต่อการ
ตัด สิ น ใจเลื อกใช้บ ริ ก ารศัล ยกรรมตกแต่ง เสริ ม จมูก พบว่ากลุ่มตัวอย่างผูใ้ ช้บริ การในคลินิก ให้
ความสาคัญโดยภาพรวมในระดับปานกลาง เมื่ อพิจารณาปั จจัยในแต่ละด้าน พบว่ากลุ่มตัวอย่าง
ให้ค วามสาคัญ ระดับ มากที่สุ ด ในด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์ ให้ค วามสาคัญ ระดับ มากในด้า นราคา และ
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ด้า นการสร้า งและนาเสนอลัก ษณะทางกายภาพ โดยให้ค วามสาคัญ ระดับ ปานกลางในด้า น
กระบวนการ ด้านพนักงานผูใ้ ห้บริ การ และด้านทาเลที่ต้ งั ส่ วนด้านส่ งเสริ มการตลาดกลุ่มตัวอย่าง
ให้ค วามสาคัญระดับ น้อย สาหรับ กลุ่ม ตัวอย่า งที่ใ ช้บ ริ ก ารในโรงพยาบาล ให้ค วามสาคัญโดย
ภาพรวมในระดับ มาก เมื่อพิจารณาปั จจัยในแต่ละด้า น พบว่าให้ค วามสาคัญระดับมากที่สุ ดใน
ด้า นผลิต ภัณ ฑ์ ให้ค วามสาคัญระดับ มากในด้านราคา ด้านการสร้างและนาเสนอลัก ษณะ ทาง
กายภาพ ด้า นกระบวนการ ด้า นพนัก งานผู ใ้ ห้บ ริ ก าร และด้า นท าเลที ่ต้ ัง ส่ ว นด้า นส่ ง เสริ ม
การตลาดให้ค วามส าคัญ ระดับ ปานกลาง ผลการศึกษาความสัม พันธ์ ระหว่างข้อมูล ทัว่ ไปและ
พฤติกรรมการใช้บริ การศัลยกรรมตกแต่งเสริ มจมูกกับปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ
ในคลินิกและโรงพยาบาล พบว่า กลุ่มตัวอย่างผูใ้ ช้บริ การทั้งในคลิ นิกและโรงพยาบาลที่มีเพศ อายุ
อาชี พ และราคาในการใช้บริ การแตกต่างกัน มีผลกับการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การด้านผลิ ตภัณฑ์
ด้านราคา ด้านทาเลที่ต้ งั ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านพนักงานผูใ้ ช้บริ การ ด้านการสร้ างและ
นาเสนอลักษณะทางกายภาพ และด้า นกระบวนการ ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่
ระดับ 0.05
การศึ ก ษาครั้ งนี้ มี ข ้อ เสนอแนะเพื่ อ ใช้เ ป็ นแนวทางส าหรั บ ผู้ป ระกอบการ ในการ
พัฒนาการให้บริ การ คือ ควรรักษาชื่ อเสี ยงและภาพลักษณ์ที่ดีของศัลยแพทย์รวมถึงพัฒนาเทคนิ ค
การศัลยกรรมให้ทนั สมัยอยูเ่ สมอ เพิ่มการโฆษณาตามสื่ อต่าง ๆ ให้มากขึ้ น เช่ น สื่ ออินเทอร์ เน็ต
และปรับปรุ งศักยภาพในหน่ วยงานเพื่อที่จะได้รับมาตรฐาน เช่ น การรับรองจากมาตรฐาน ISO
(International Organization for Standardization) อีกทั้งรัฐบาลควรจัดสรรงบประมาณให้แก่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประชาสัมพันธ์ดา้ นศัลยกรรมในประเทศไทยให้เป็ นที่รู้จกั และยอมรับไป
ทัว่ โลก
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