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1 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจาํแนกตามเพศ 13 
2 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจาํแนกตามอาย ุ 13 
3 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจาํแนกตามสถานภาพสมรส 14 
4 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจาํแนกตามระดบัการศึกษา 14 
5 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจาํแนกตามอาชีพ 15 
6 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจาํแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15 
7 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจาํแนกตามการรับผดิชอบ

ค่าใชจ่้ายในการรักษาทางทนัตกรรม 
16 

8 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจาํแนกตามจาํนวนคร้ังท่ีมา
ใชบ้ริการทนัตกรรมโดยเฉล่ียต่อปี 

17 

9 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจาํแนกตามประเภทบริการทนั
ตกรรมท่ีเคยรับบริการ 

18 

10 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจาํแนกตามเวลาท่ีสะดวกพบ
ทนัตแพทย ์
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11 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจาํแนกตามวนัท่ีสะดวกพบ
ทนัตแพทย ์

19 

12 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจาํแนกตามการไดรั้บขอ้มูล
เก่ียวกบัสถานบริการทนัตกรรม 

20 

13 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจาํแนกตามการเปล่ียนสถาน
บริการทนัตกรรม 

21 

14 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจาํแนกตามความรู้สึกต่อการรับ
บริการทนัตกรรมท่ีผา่นมา 

21 

15 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจาํแนกตามเหตุผลท่ีเลือกใช้
บริการ ทนัตกรรมท่ีผา่นมา 

22 

16 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจาํแนกตามชนิดสถาน
บริการท่ีเลือกรับบริการท่ีผา่นมา 

23 
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สารบาญตาราง (ต่อ) 
 
ตาราง  หน้า 

17 แสดงจาํนวน ร้อยละและค่าเฉล่ียของผูต้อบแบบสอบถามจาํแนกตามระดบั
ความสาํคญัของปัจจยัดา้นผลิตภณัฑท่ี์มีผลต่อผูบ้ริโภคในการเลือกสถาน
บริการทนัตกรรมในเขตบางแค  กรุงเทพมหานคร 

24 

18 18    แสดงจาํนวน  ร้อยละ  และค่าเฉล่ียของผูต้อบแบบสอบถามจาํแนกตาม
ระดบั ความสาํคญัของปัจจยัดา้นราคาท่ีมีผลต่อ ในการเลือกสถานบริการทนั
ตกรรมใน   เขตบางแค  กรุงเทพมหานคร 

25 

19 แสดงจาํนวน ร้อยละและค่าเฉล่ียของผูต้อบแบบสอบถามจาํแนกตามระดบั  
ความสาํคญัของปัจจยัดา้นช่องทางการใหบ้ริการท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในการเลือก
สถานบริการทนัตกรรมในเขตบางแค  กรุงเทพมหานคร 

26 

20 แสดงจาํนวน ร้อยละและค่าเฉล่ียของผูต้อบแบบสอบถามจาํแนกตามระดบั
ความสาํคญัของปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในการเลือก
สถานบริการทนัตกรรมในเขตบางแค  กรุงเทพมหานคร 

27 

21 แสดงจาํนวน ร้อยละและค่าเฉล่ียของผูต้อบแบบสอบถามจาํแนกตามระดบั
ความ  สาํคญัของปัจจยัดา้นบุคลากรท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในการเลือกสถาน
บริการทนัตกรรมในเขตบางแค  กรุงเทพมหานคร 

29 

22 แสดงจาํนวน ร้อยละและค่าเฉล่ียของผูต้อบแบบสอบถามจาํแนกตามระดบั
ความสาํคญัของปัจจยัดา้นกระบวนการบริการท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในการเลือก
สถานบริการทนัตกรรมในเขตบางแค  กรุงเทพมหานคร 

31 

23 แสดงจาํนวน ร้อยละและค่าเฉล่ียของผูต้อบแบบสอบถามจาํแนกตามระดบั
ระดบัความสาํคญัของปัจจยัปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภค
ในการเลือกสถานบริการทนัตกรรมในเขตบางแค  กรุงเทพมหานคร 

32 

24 สรุปค่าเฉล่ียและระดบัความสาํคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ
ท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในการเลือกสถานบริการทางทนัตกรรมในเขตบางแค  
กรุงเทพมหานคร 

33 

25 แสดงจาํนวน ร้อยละและค่าเฉล่ียของผูต้อบแบบสอบถามจาํแนกตามปัญหาท่ี
พบจากการใชบ้ริการทางทนัตกรรม 

34 
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สารบาญตาราง (ต่อ) 
 
ตาราง  หน้า 

26 สรุปค่าเฉล่ียของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคใน
การเลือกสถานบริการทางทนัตกรรมในเขตบางแค  กรุงเทพมหานครของ
ผูต้อบแบบสอบถามจาํแนกตามเพศ 

36 

27 แสดงค่าเฉล่ียปัจจยัดา้นผลิตภณัฑท่ี์มีผลในการเลือกสถานบริการทางทนัตก
รรมในเขตบางแค กรุงเทพมหานคร ของผูต้อบแบบสอบถามจาํแนกตามเพศ   

38 

28 แสดงค่าเฉล่ียปัจจยัดา้นราคาท่ีมีผลในการเลือกสถานบริการทางทนัตกรรมใน
เขต บางแค กรุงเทพมหานคร ของผูต้อบแบบสอบถามจาํแนกตามเพศ 

39 

29 แสดงค่าเฉล่ียปัจจยัดา้นช่องทางการใหบ้ริการท่ีมีผลในการเลือกสถานบริการ
ทางทนัตกรรมในเขตบางแค กรุงเทพมหานคร ของผูต้อบแบบสอบถามจาํแนก
ตามเพศ 

40 

30 แสดงค่าเฉล่ียปัจจยัดา้นส่งเสริมทางการตลาดท่ีมีผลในการเลือกสถานบริการ
ทาง ทนัตกรรมในเขตบางแค กรุงเทพมหานคร ของผูต้อบแบบสอบถาม
จาํแนกตามเพศ   

42 

31 แสดงค่าเฉล่ียปัจจยัดา้นบุคลากรท่ีมีผลในการเลือกสถานบริการทางทนัตกรรม
ในเขตบางแค กรุงเทพมหานคร ของผูต้อบแบบสอบถามจาํแนกตามเพศ 

44 

32 แสดงค่าเฉล่ียปัจจยัดา้นกระบวนการบริการท่ีมีผลในการเลือกสถานบริการทาง 
  ทนัตกรรมในเขต บางแค กรุงเทพมหานคร ของผูต้อบแบบสอบถามจาํแนก
ตามเพศ   

46 

33 แสดงค่าเฉล่ียปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพท่ีมีผลในการเลือกสถานบริการ
ทางทนัตกรรมในเขตบางแค กรุงเทพมหานคร ของผูต้อบแบบสอบถามจาํแนก
ตามเพศ 

48 

34 แสดงค่าเฉล่ียของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคใน
การเลือกสถานบริการทางทนัตกรรมในเขตบางแค  กรุงเทพมหานครของ
ผูต้อบแบบสอบถามจาํแนกตามอาย ุ

49 

35 แสดงค่าเฉล่ียปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลในการเลือกสถานบริการทางทนัตก
รรมในเขตบางแค กรุงเทพมหานคร ของผูต้อบแบบสอบถามจาํแนกตามเพศ 

51 
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สารบาญตาราง (ต่อ) 
 
ตาราง  หน้า 

36 แสดงค่าเฉล่ียปัจจยัดา้นราคาท่ีมีผลในการเลือกสถานบริการทางทนัตกรรม
ในเขตบางแค กรุงเทพมหานคร ของผูต้อบแบบสอบถามจาํแนกตามอาย ุ

53 

37 แสดงค่าเฉล่ียปัจจยัดา้นช่องทางการใหบ้ริการท่ีมีผลในการเลือกสถานบริการ
ทาง ทนัตกรรมในเขตบางแค กรุงเทพมหานคร ของผูต้อบแบบสอบถาม
จาํแนกตามอาย ุ

55 

38 แสดงค่าเฉล่ียปัจจยัดา้นส่งเสริมทางการตลาดท่ีมีผลในการเลือกสถานบริการ
ทาง ทนัตกรรมในเขตบางแค กรุงเทพมหานคร ของผูต้อบแบบสอบถาม
จาํแนกตามอาย ุ

57 

39 แสดงค่าเฉล่ียปัจจยัดา้นบุคลากรท่ีมีผลในการเลือกสถานบริการทางทนัตก
รรมในเขตบางแค กรุงเทพมหานคร ของผูต้อบแบบสอบถามจาํแนกตามอาย ุ

59 

40 แสดงค่าเฉล่ียปัจจยัดา้นกระบวนการบริการท่ีมีผลในการเลือกสถานบริการ
ทางทนัตกรรมในเขต บางแค กรุงเทพมหานคร ของผูต้อบแบบสอบถาม
จาํแนกตามอาย ุ

61 

41 แสดงค่าเฉล่ียปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพท่ีมีผลในการเลือกสถานบริการ
ทางทันตกรรมในเขตบางแค กรุงเทพมหานคร ของผูต้อบแบบสอบถาม
จาํแนกตามอาย ุ

63 

42 แสดงค่าเฉล่ียของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภค
ในการ  เลือกสถานบริการทางทนัตกรรมในเขตบางแค  กรุงเทพมหานครของ
ผูต้อบแบบสอบถามจาํแนกตามสถานภาพสมรส 

65 

43 แสดงค่าเฉล่ียปัจจยัดา้นผลิตภณัฑท่ี์มีผลในการเลือกสถานบริการทางทนัตก
รรมใน  เขตบางแค กรุงเทพมหานคร ของผูต้อบแบบสอบถามจาํแนกตาม
สถานภาพสมรส 

67 

44 แสดงค่าเฉล่ียปัจจยัดา้นราคาท่ีมีผลในการเลือกสถานบริการทางทนัตกรรม
ในเขตบางแค  กรุงเทพมหานคร  ของผู ้ตอบแบบสอบถามจําแนกตาม
สถานภาพสมรส 

68 
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สารบาญตาราง (ต่อ) 
 
ตาราง  หน้า 

45 แสดงค่าเฉล่ียปัจจยัดา้นช่องทางการใหบ้ริการท่ีมีผลในการเลือกสถานบริการ
ทางทนัตกรรมในเขตบางแค กรุงเทพมหานคร ของผูต้อบแบบสอบถาม
จาํแนกตามสถานภาพสมรส 

70 

46 แสดงค่าเฉล่ียปัจจยัดา้นส่งเสริมทางการตลาดท่ีมีผลในการเลือกสถานบริการ
ทางทนัตกรรมในเขตบางแค กรุงเทพมหานคร ของผูต้อบแบบสอบถาม
จาํแนกตามเพศ 

72 

47 แสดงค่าเฉล่ียปัจจยัดา้นบุคลากรท่ีมีผลในการเลือกสถานบริการทางทนัตก
รรมในเขต บางแค กรุงเทพมหานคร ของผูต้อบแบบสอบถามจาํแนกตามเพศ   

74 

48 แสดงค่าเฉล่ียปัจจยัดา้นกระบวนการบริการท่ีมีผลในการเลือกสถานบริการ
ทางทนัตกรรมในเขต บางแค กรุงเทพมหานคร ของผูต้อบแบบสอบถาม
จาํแนกตามสถานภาพสมรส 

76 

49 แสดงค่าเฉล่ียปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพท่ีมีผลในการเลือกสถานบริการ
ทางทนัตกรรมในเขตบางแค กรุงเทพมหานคร ของผูต้อบแบบสอบถาม
จาํแนกตามสถานภาพสมรส 

77 

50 แสดงค่าเฉล่ียของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภค
ในการ เลือกสถานบริการทางทนัตกรรมในเขตบางแค  กรุงเทพมหานครของ
ผูต้อบแบบสอบถามจาํแนกตามระดบัการศึกษา 

79 

51 แสดงค่าเฉล่ียปัจจยัดา้นผลิตภณัฑท่ี์มีผลในการเลือกสถานบริการทาง 
ทนัตกรรมในเขตบางแค กรุงเทพมหานคร ของผูต้อบแบบสอบถามจาํแนก
ตามระดบัการศึกษา 

81 

52 แสดงค่าเฉล่ียปัจจยัดา้นราคาท่ีมีผลในการเลือกสถานบริการทางทนัตกรรม
ในเขตบางแค กรุงเทพมหานคร ของผูต้อบแบบสอบถามจาํแนกตามระดบั
การศึกษา 

82 

53 แสดงค่าเฉล่ียปัจจยัดา้นช่องทางการใหบ้ริการท่ีมีผลในการเลือกสถานบริการ
ทาง ทนัตกรรมในเขตบางแค กรุงเทพมหานคร ของผูต้อบแบบสอบถาม
จาํแนกตามระดบัการศึกษา                                                           

84 

 



 ฒ

สารบาญตาราง (ต่อ) 
 
ตาราง  หน้า 

54 54   แสดงค่าเฉล่ียปัจจยัดา้นส่งเสริมทางการตลาดท่ีมีผลในการเลือกสถาน
บริการทาง  ทนัตกรรมในเขตบางแค กรุงเทพมหานคร ของผูต้อบ
แบบสอบถามจาํแนกตามระดบัการศึกษา 

86 

55 แสดงค่าเฉล่ียปัจจยัดา้นบุคลากรท่ีมีผลในการเลือกสถานบริการทาง 
ทนัตกรรมในเขตบางแค กรุงเทพมหานคร ของผูต้อบแบบสอบถามจาํแนก
ตามระดบัการศึกษา 

88 

56 แสดงค่าเฉล่ียปัจจยัดา้นกระบวนการบริการท่ีมีผลในการเลือกสถานบริการ
ทางทนัตกรรมในเขต บางแค กรุงเทพมหานคร ของผูต้อบแบบสอบถาม
จาํแนกตามระดบัการศึกษา 

90 

57 แสดงค่าเฉล่ียปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพท่ีมีผลในการเลือกสถานบริการ
ทาง ทนัตกรรมในเขตบางแค กรุงเทพมหานคร ของผูต้อบแบบสอบถาม
จาํแนกตามระดบัการศึกษา 

92 

58 แสดงค่าเฉล่ียของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภค
ในการเลือกสถานบริการทางทนัตกรรมในเขตบางแค  กรุงเทพมหานครของ
ผูต้อบแบบสอบถามจาํแนกตามอาชีพ 

93 

59 แสดงค่าเฉล่ียปัจจยัดา้นผลิตภณัฑท่ี์มีผลในการเลือกสถานบริการทางทนัตก
รรมในเขตบางแค กรุงเทพมหานคร ของผูต้อบแบบสอบถามจาํแนกตาม
อาชีพ 

95 

60 แสดงค่าเฉล่ียปัจจยัดา้นราคาท่ีมีผลในการเลือกสถานบริการทางทนัตกรรม
ในเขตบางแค กรุงเทพมหานคร ของผูต้อบแบบสอบถามจาํแนกตามอาชีพ 

97 

61 แสดงค่าเฉล่ียปัจจยัดา้นช่องทางการใหบ้ริการท่ีมีผลในการเลือกสถานบริการ
ทางทนัตกรรมในเขตบางแค กรุงเทพมหานคร ของผูต้อบแบบสอบถาม
จาํแนกตามอาชีพ 

99 

62 แสดงค่าเฉล่ียปัจจยัดา้นส่งเสริมทางการตลาดท่ีมีผลในการเลือกสถานบริการ
ทางทนัตกรรมในเขตบางแค กรุงเทพมหานคร ของผูต้อบแบบสอบถาม
จาํแนกตามอาชีพ 

101 

 



 ณ

สารบาญตาราง (ต่อ) 
 
ตาราง  หน้า 

63 แสดงค่าเฉล่ียปัจจยัดา้นบุคลากรท่ีมีผลในการเลือกสถานบริการทาง 
ทนัตกรรมในเขตบางแค กรุงเทพมหานคร ของผูต้อบแบบสอบถามจาํแนก
ตามอาชีพ 

104 

64 แสดงค่าเฉล่ียปัจจยัดา้นกระบวนการบริการท่ีมีผลในการเลือกสถานบริการ
ทางทนัตกรรมในเขต บางแค กรุงเทพมหานคร ของผูต้อบแบบสอบถาม
จาํแนกตามอาชีพ 

106 

65 แสดงค่าเฉล่ียปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพท่ีมีผลในการเลือกสถานบริการ
ทางทนัตกรรมในเขตบางแค กรุงเทพมหานคร ของผูต้อบแบบสอบถาม
จาํแนกตามอาชีพ 

108 

66 แสดงค่าเฉล่ียของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภค
ในการเลือกสถานบริการทางทนัตกรรมในเขตบางแค  กรุงเทพมหานครของ
ผูต้อบแบบสอบถามจาํแนกตามรายได ้

110 

67 แสดงค่าเฉล่ียปัจจยัดา้นผลิตภณัฑท่ี์มีผลในการเลือกสถานบริการทาง 
ทนัตกรรมในเขตบางแค กรุงเทพมหานคร ของผูต้อบแบบสอบถามจาํแนก
ตามรายได ้

112 

68 แสดงค่าเฉล่ียปัจจยัดา้นราคาท่ีมีผลในการเลือกสถานบริการทางทนัตกรรม
ในเขตบางแค กรุงเทพมหานคร ของผูต้อบแบบสอบถามจาํแนกตามรายได ้

114 

69 แสดงค่าเฉล่ียปัจจยัดา้นช่องทางการใหบ้ริการท่ีมีผลในการเลือกสถานบริการ
ทางทนัตกรรมในเขตบางแค กรุงเทพมหานคร ของผูต้อบแบบสอบถาม
จาํแนกตามรายได ้

116 
 
 

70 แสดงค่าเฉล่ียปัจจยัดา้นส่งเสริมทางการตลาดท่ีมีผลในการเลือกสถานบริการ
ทางทนัตกรรมในเขตบางแค กรุงเทพมหานคร ของผูต้อบแบบสอบถาม
จาํแนกตามรายได ้

118 

71 แสดงค่าเฉล่ียปัจจยัดา้นบุคลากรท่ีมีผลในการเลือกสถานบริการทาง 
ทนัตกรรมใน เขตบางแค กรุงเทพมหานคร ของผูต้อบแบบสอบถามจาํแนก
ตามรายได ้

120 

 



 ด

สารบาญตาราง (ต่อ) 
 
ตาราง  หน้า 

72 แสดงค่าเฉล่ียปัจจยัดา้นกระบวนการบริการท่ีมีผลในการเลือกสถานบริการ
ทางทนัตกรรมในเขต บางแค กรุงเทพมหานคร ของผูต้อบแบบสอบถาม
จาํแนกตามรายได ้

112 

73 แสดงค่าเฉล่ียปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพท่ีมีผลในการเลือกสถานบริการ
ทางทนัตกรรมในเขตบางแค กรุงเทพมหานคร ของผูต้อบแบบสอบถาม
จาํแนกตามรายได ้

124 

74 แสดงปัจจยัยอ่ยของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลในการเลือกสถาน
บริการทางทนัตกรรมในเขตบางแค กรุงเทพมหานคร ท่ีผูต้อบแบบสอบถาม
ใหค้วามสาํคญัเป็น อนัดบัแรก 

127 

75 แสดงปัจจยัยอ่ยของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลในการเลือกสถาน
บริการทาง ทนัตกรรมในเขตบางแค กรุงเทพมหานคร ท่ีผูต้อบแบบสอบถาม
ใหค้วามสาํคญัเป็น ลาํดบัแรกจาํแนกตามเพศ 

130 

76 แสดงปัจจยัยอ่ยของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลในการเลือกสถาน
บริการทางทนัตกรรมในเขตบางแค กรุงเทพมหานคร ท่ีผูต้อบแบบสอบถาม
ใหค้วามสาํคญัเป็นลาํดบัแรกจาํแนกตามอาย ุ  

132 

77 แสดงปัจจยัยอ่ยของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลในการเลือกสถาน
บริการทางทนัตกรรมในเขตบางแค กรุงเทพมหานคร ท่ีผูต้อบแบบสอบถาม
ใหค้วามสาํคญัเป็นลาํดบัแรกจาํแนกตามสถานภาพสมรส 

134 

78 แสดงปัจจยัยอ่ยของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลในการเลือกสถาน
บริการทางทนัตกรรมในเขตบางแค กรุงเทพมหานคร ท่ีผูต้อบแบบสอบถาม
ใหค้วามสาํคญัเป็นลาํดบัแรกจาํแนกตามระดบัการศึกษา 

136 

79 แสดงปัจจยัยอ่ยของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลในการเลือกสถาน
บริการทางทนัตกรรมในเขตบางแค กรุงเทพมหานคร ท่ีผูต้อบแบบสอบถาม
ใหค้วามสาํคญัเป็น ลาํดบัแรกจาํแนกตามอาชีพ 

138 

80 แสดงปัจจยัยอ่ยของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลในการเลือกสถาน
บริการทางทนัตกรรมในเขตบางแค กรุงเทพมหานคร ท่ีผูต้อบแบบสอบถาม
ใหค้วามสาํคญัเป็นลาํดบัแรกจาํแนกตามรายได ้

141 



 ต

 


