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 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบพึงพอใจของผูใชบริการตอการ
บริการดานศัลยกรรมตกแตงในโรงพยาบาลธีรพรการแพทย จําแนกตามคุณลักษณะสวนบุคคล 
ศึกษาพึงพอใจของผูใชบริการตอการบริการดานศัลยกรรมตกแตง ในโรงพยาบาลยันฮี กรุงเทพ ใช
วิธีการศึกษาเชิงสํารวจกับผูท่ีมาใชบริการดานศัลยกรรมตกแตงในโรงพยาบาลธีรพรการแพทย 
จํานวน 200 คน ใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล คาความเช่ือม่ันของ
แบบสอบถาม เทากับ .8725 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน t-test และ F-test และเปรียบเทียบรายคูดวยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe’s) 

ผลการศึกษาพบวา 
1. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เปนเพศหญิงจํานวน 151 คน คิดเปนรอยละ 75.5 อายุ

ระหวาง 21-30 ป จํานวน 52 คน คิดเปนรอยละ 26.00 การศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 91 คน คิด
เปนรอยละ 45.50 และอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 64 คน คิดเปนรอยละ 32.00 

2. ความพึงพอใจของผูใชบริการตอการบริการดานศัลยกรรมตกแตง ในโรงพยาบาลยันฮี
กรุงเทพ พบวา โดยมีภาพรวมของความพึงพอใจมาก คาเฉล่ีย 3.96 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.150 
เม่ือพิจารณารายดานพบวา มีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ ดานพนักงาน รองลงมา ไดแก ดาน
การสงเสริมการตลาด ดานสถานท่ีบริการ และ ดานราคา ตามลําดับ 

3. ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ความพึงพอใจของผูใชบริการตอการบริการดาน
ศัลยกรรมตกแตงในโรงพยาบาลยันฮี กรุงเทพ จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ 
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ผูใชบริการมีความพึงพอใจตอการบริการดานศัลยกรรมตกแตงในโรงพยาบาลยันฮี กรุงเทพ ไม
แตกตางกัน 

                 ขอเสนอแนะ 
                1. ดานสถานท่ีบริการควรปรับปรุงใหมีลักษณะท่ีเห็นไดเดนชัดและเปนท่ีสังเกต

ไดงายพรอมท้ังเดินทางไดสะดวกและงายตอการไปมา พนักงานควรจะมีบุคลิกภาพท่ีดีและรักการ
บริการพรอมจะยินดีในการบริการเสมอ 

                 2. ดานราคาควรจะปรับใหเหมาะสมกับราคาโดยท่ัวไปเพื่อท่ีจะงายตอการ
ตัดสินใจของผูใชบริการควรมีการสงเสริมการตลาดมีการใชโปรโมชั่นท่ีเปนท่ีสรางความพึงพอใจ
ของผูใชบริการหรือมีการสะสมแตมเพื่อท่ีผูใชบริการกลับมาใชบริการอีกในคร้ังตอไป 

                  คําสําคัญ : ความพึงพอใจของผูบริโภค / การบริการดานศัลยกรรมตกแตง 
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ABSTRACT 
  

The study had purposes to study and compare the statistical of customer toward services 
of  Yanhee International Hospital Bangkok, with were classified with personal characteristics by 
studying the satisfaction of customer toward services of  Yanhee International Hospital Bangkok. 
Using descriptive research method to 200 persons who receive service of Yanhee International 
Hospital Bangkok. Data collecting statistics such as percentage, mean, standard deviation and 
inference statistics such as t-test, F-test and Scheffe’s multiple method. 

The studied results found that 
1. The majority of questionnaire answers were female at 75.5% , aged between 21-30 at 

42.00% , education level bachelor’s degrees holders at 45.50% and job officer at 32.00% 
2.  In overview, Customer’s statistical towards a of  Yanhee International Hospital 

Bangkok were in the highest it mean at 3.96, standard deviation at 0.150. Consider in each aspect 
found that the first satisfaction of was staff aspect, followed by promotion aspect, place aspect 
and price respectively. 

3. The hypothesis testing results found that satisfaction of customer toward services of 
Yanhee International Hospital Bangkok, which were classified by personal characteristics of 
serviced uses customer with respect to gender, age, education level and job character customer 
different satisfaction toward services of  Yanhee International Hospital Bangkok. 
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Suggestion 
1. The site should improve the manner in which it is pronounced, and is observed easily with 
convenient and easy to navigate. Employees should have a good personality and love the service 
and would be happy to serve you. 
2. The price should be adjusted to suit the typical price for that will be easier to decide who you 
should be marketing with the use of the promotion is to satisfy the customer or there. to collect 
points for the customer to use the service again next time. 
 Keyword: Customer’s Satisfaction 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


