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 การคน้ควา้แบบอิสระน้ี  มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ
ท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในการเลือกสถานบริการทางทนัตกรรมในเขตบางแค  กรุงเทพมหานคร  โดยเกบ็
รวบรวมขอ้มลูจากแบบสอบถาม  จาํนวน   200  ราย  แลว้นาํขอ้มลูมาวิเคราะห์และประมวลผล  ใน
รูปแบบการแจกแจงความถ่ี  ร้อยละ  และค่าเฉล่ีย  
 จากการศึกษา  พบวา่  ผูต้อบแบบสอบถามจาํนวน 200 ราย ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ
ไม่เกิน 30 ปี มีสถานภาพสมรส การศึกษาระดบัตํ่ากวา่ปริญญาตรี มีอาชีพเป็นนกัเรียน/นกัศึกษา  มี
รายไดไ้ม่เกิน 15,000 บาท  และรับผดิชอบค่าใชจ่้ายทางทนัตกรรมดว้ยตนเองหรือครอบครัว  ส่วนใหญ่
มาใชบ้ริการทนัตกรรมเฉล่ียปีละ 1-2 คร้ัง  เคยรับบริการทนัตกรรมโดยการขดูหินปนู รักษาโรคเหงือก
มากท่ีสุด โดยผูต้อบแบบสอบถามสะดวกไปพบทนัตแพทยช่์วงเยน็เวลา 17.01–20.00 น. ในวนัจนัทร์
ถึงวนัศุกร์มากท่ีสุด  ไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัสถานบริการทนัตกรรมโดยมีคนแนะนาํ  เคยเปล่ียนสถาน
บริการทนัตกรรม 1 -2 คร้ังมากท่ีสุด ความรู้สึกต่อการรับบริการทนัตกรรมล่าสุด  ส่วนใหญ่มีความรู้สึก
ตรงกบัท่ีคาดหวงั   เหตุผลท่ีเลือกใชบ้ริการทนัตกรรมท่ีผา่นมา คือ  สถานบริการตั้งอยูใ่นท่ีสะดวกใน
การเดินทาง และ เลือกรับบริการจากคลินิกทนัตกรรมมากท่ีสุด 
 ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทางการโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  
โดยใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัในระดบัมากเป็นลาํดบัแรกคือ  ปัจจยัดา้นบุคลากร โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมี



 จ

ค่าเฉล่ียเป็นลาํดบัแรกคือ  ทนัตแพทยมี์ประสบการณ์  รองลงมาคือปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ มีปัจจยัยอ่ยท่ีมี
ค่าเฉล่ียเป็นลาํดบัแรกเท่ากนัคือ  คุณภาพของเคร่ืองมือและอุปกรณ์  และความสะอาดของบริการ  
ปัจจยัดา้นกระบวนการบริการ  มีปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียเป็นลาํดบัแรกคือ  การมีทนัตแพทยพ์ร้อมใหก้าร
รักษา   ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ มีปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียเป็นลาํดบัแรกคือ  ตึกอาคารดูน่าเช่ือถือ  
สะอาด  สวยงาม  ปัจจยัดา้นช่องทางการใหบ้ริการ  มีปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียเป็นลาํดบัแรกคือ สถาน
บริการตั้งอยูใ่นท่ีสะดวกในการเดินทาง  ปัจจยัดา้นราคา มีปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียเป็นลาํดบัแรกคือ  อตัรา
ค่ารักษา และ  ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด มีปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียเป็นลาํดบัแรกคือ  การติดตาม
คนไขห้รือโทรเตือนนดั ตามลาํดบั 
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ABSTRACT 
    
   The objective of the independent study was to study the service marketing mix factors  
affecting  customer towards  selecting  dental  services in  Khet  Bangkhae, Bangkok. The data was 
collected by using questionnaires distributed to 200 consumers.  The data was then analyzed using 
descriptive statistics, namely frequency, percentage and mean. 
 The results of the study showed that most questionnaire respondents were female, under 
30 years old, married and has education level lower than Bachelor’s degree. Most of the respondents 
were  students  with average salary of under 15,000 baht. They would take in charge in paying the 
dental expenses by themselves or family responsible to the expere.  The most popular dental services 
that respondents optioned  was  scaling or periodontal treatment.  The convenient time for 
respondents getting services were 17.01 – 20.00 hours  during  Monday to Friday.  The most popular 
source of dental information was people’word of mount suggestions.  Most respondents changed their 
service places 1 - 2 times and believed that previous dental experiences were at their expectation.  
The respondents have often gotten dental services from dental clinics. 
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When considering each marketing mix factor, most respondents gave the highest score 
regarding the selection of dental services to people factor, considering in more detail, we found that 
dentist’s experiences was the first rank.  Followed by product factor, considering in more detail, we 
found that  dental instruments and equipments  and cleanliness of dental services  was the first rank. 
Process factor, considering in more detail, we found that readiness to service of dentists was the first 
rank. Physical evidence factor, considering in more detail, we found that reliable, clean and beautiful 
building was the first rank. Place factor, considering in more detail, we found that accessibility to 
service place was the first rank. Price factor, considering in more detail, we found that service charges 
was the first rank Promotion factor was the rank as the last factor for the participant concern and we 
found that following case or telephone confirmation was the first rank , in this factor. 
                                                                  
 

 
   
        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


